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ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިންރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ކާބަންމޮނޮކްސައިޑާއި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދައި ،އެ ތަކެތި
އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު

ތަޢާރަފާއި ނަން

.1

ޞދު
މަޤް ަ

.2

ރ
އ ާ
ދާ ި

.3

(ހ)

މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/87ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  3ވަނަ
ބގެން ،އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
ލ ި
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބާރު ި

(ށ)

ގން މަހާއި މަހުގެ
މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް އަދި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށް ެ
ހ ގަވާއިދު" އެވެ.
ކތި އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާ ބެ ޭ
ބާވަތްތައް އުފައްދައި ،އެ ތަ ެ

ގ
މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ ،ކާބަންމޮނޮކްސައިޑާއި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަހު ެ
ބާވަތްތައް އުފައްދައި ،އެ ތަކެތި

އެކްސްޕޯޓްކުރާ ހުރިހާ ތަންތަނާއި ،އެ ތަކެތި އުފައްދާ ހުރިހާ

މަރުޙަލާއެއްގައި އެ އުފެއްދުންތައް ބަލައި ފާސްކޮށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.
އ
ތތަ ް
މހާއި މަހުގެ ބާވަ ް
ނކްސައިޑާއި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެން ަ
ކބަންމޮ ޮ
މި ގަވާއިދު ހިނގާނީާ ،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދައި ،އެ ތަކެތި އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ އެންމެހައި މަރުޙަލާތަކަށާއި ،އެ މަސައްކަތްކުރާ
ނތަނަށެވެ.
ފަރާތްތަކަށާއި ތަ ް
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ވޮލި ުއމް48 :
ސއިޑާއި
ކ ަ
ކާބަންމޮނޮ ް

އަދަދު1099 :

.4

(ހ)

ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ގން މަހާއި މަހުގެ
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކާބަން މޮނޮކްސައިޑާއި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށް ެ
އދައި ،އެ ތަކެތި އެކްސްޕޯޓްކުރަންވާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ބާވަތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފަ ް

ހގެ
ހއި މަ ު
ށގެން މަ ާ
ބޭނުންކޮ ް

މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ހޯދުމަށްފަހުއެވެ.

ދއި ،އެ
ފއް ަ
ތއް އު ަ
ބާވަތް ަ
ތަކެތި އެކްސްޕޯޓްކުރާ

(ށ)

ސންސް
ތަންތަނަށް ލައި ަ
ނ
ދޫކުރު ް

ގ
ގން މަހާއި މަހު ެ
މނޮކްސައިޑާއި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށް ެ
ބން ޮ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކާ ަ
ބާވަތްތައް

އުފައްދައި ،އެ

ތަކެތި

އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް

ލައިސަންސް

އެއްވެސް

ދީފައިވާ

ފެސިލިޓީއެއްގައި އުފެއްދޭނީ ހަމައެކަނި ކާބަން މޮނޮކްސައިޑާއި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެން
އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކެވެ.
ދމަށް
ނސް ހޯ ު
ލައިސަ ް

.5

(ހ)

ތ
ނޖެހޭ ތަކެ ި
ހުށަހަޅަ ް

ވނީ،
ސންސް ހޯދަން އެދެން ާ
އދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައި ަ
މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާ ް
"ކާބަންމޮނޮކްސައިޑާއި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދައި،
އެ ތަކެތި އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު" ންނެވެ .މި ފޯމް މިނިސްޓްރީގެ
ވެބް ސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅައިހައި ހިނދަކު[ ،ކާބަން މޮނޮކްސައިޑާއި
ފިލްޓަރޑް

ސްމޯކް

އެކްސްޕޯޓުކުރުމުގެ

ށގެން
ބޭނުންކޮ ް
ލައިސަންސް]

މަހާއި

މަހުގެ

ހޯދުމަށްޓަކައި

ތއް
ބާވަތް ަ
ވ
އންނަނި ި
ަ

އުފައްދައި،
ތަކެތި

އެ

ތަކެތި

ށ
މިނިސްޓްރީއަ ް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
()1

ހއި މަހުގެ ބާވަތްތައް
ކާބަން މޮނޮކްސައިޑާއި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެން މަ ާ
ތައްޔާރުކޮށް ،އެ ތަކެތި އެކްސްޕޯޓުކުރުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ފުރިހަމަކޮށްފައި އޮތް
ފޯމެއް؛

()2

ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފީ،

()3

އ
ނ އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ.އިން ބަލަ ި
ގތުގެ މަތި ް
މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ޮ
ކށްފައި އޮތް ހުއްދައިގެ
ނތަނަށް ދޫ ޮ
ވ ފަރާތްތަކަށާއި ،ތަ ް
ފާސްކުރުމަށްފަހު ،ހުއްދަ ދީފައި ާ
ނުވަތަ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.
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ވޮލި ުއމް48 :

(ނ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ދގައި ބަޔާންކުރާ ލައިސަންސް ،މިނިސްޓްރީން ދޫކުރަންވާނީ،
މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއް ާ
މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފީ ،ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް
އ
ލއިސަންސް ބާޠިލުކުރިކަމުގައިވެސް އަދި އެނޫން ހާލަތެ ް
ދެއްކުމުންނެވެ .މި ފީއަކީަ ،
މެދުވެރިވިކަމުގައިވިޔަސް އަނބުރައި ލިބޭނެ ފީއެއް ނޫނެވެ.

ތ
އދަ ު
ނސްގެ މު ް
ލައިސަ ް

.6

ނ
އއުކުރު ް
ނސް ަ
ލައިސަ ް

.7

ތގެ
ނސް ލިބޭ ފަރާ ު
ލައިސަ ް

.8

ލއިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ ،ލައިސަންސް ދޫކުރިކަމަށް ލައިސަންސްގައި
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ަ
ގ
ށގެން މީލާދީ ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހެވެ .މި ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހު ެ
ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ތާރީޚުން ފެ ި
ކށްފައިވާ
ތެރޭގައި ،މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން ޮ

ދ
ހުއް ަ

ނ
މވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ހުއްދަ ނުވަތަ ސެޓުފިކެޓުގެ މުއްދަތު އައުކުރެވެންދެ ް
ނުވަތަ ސެޓުފިކެޓުގެ މުއްދަތު ހަ ަ
ލައިސެންސް ވަގުތީގޮތުން ސަސްޕެންޑްވާނެއެވެ.
ތ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު އައުކުރަން އެދޭ ނަމަ ،ލައިސަންސްގެ މުއްދަ ު
ހަމަވުމުގެ ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރިން އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ލައިސަންސް
ނ
އައުކޮށްދެވޭނީ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އުފައްދާ ތަކެއްޗާއި ،އެ ތަކެތި އުފައްދާ ތަން އަލު ް
ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
(ހ)

އ
ތ ް
ޒިންމާ ަ

ކާބަންމޮނޮކްސައިޑާއި

ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް

ދ
އ މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައް ާ
ބޭނުންކޮށްގެން މަހާ ި

ތަންތަނާއި އުފައްދާ ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ،ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަކުން ގަބޫލުކުރާ
އެޗް.އޭ.ސީ.ސީ.ޕީ.ގެ ނިޒާމާ އެއްގޮތަށެވެ .އަދި ކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމަކާއި ރިކޯޑުތައް
ފއި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ގތަށް ރައްކައުކޮށް ަ
ބަލަހައްޓައި ،އެ ރެކޯޑުތައް ފަސޭހައިން ބެލޭނޭ ޮ
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ،ކާބަންމޮނޮކްސައިޑާއި ފިލްޓަރޑް
ދ ތަންތަނާއި ،އުފައްދާ ތަކެތި
އ މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައް ާ
ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެން މަހާ ި
ތށެވެ.
ނނިވި މިންގަނޑުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ ަ
ހުންނަންވާނީ ،އަން ަ
()1

މގެ ޤައުމީ މިންގަނޑު
ލބަލްކުރު ު
ބަންދުކުރި ކާބޯތަކެތި ޭ
(ނަންބަރު)MFDA-FCD STAN 4-2014 (Rev. 1 – 2016):

()2

ނބަރު(2007/182/FS1:
ނތަނާ ބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު (ނަ ް
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަ ް
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()3

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ޖެނެރަލް ޕްރިންސިޕަލް އޮފް ފުޑް ހައިޖީން
(ނަންބަރު(MFDA-FCD GP 1-2018 :

()4

އ އުފެއްދުމުގެ ޤައުމީ
ގން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތަ ް
ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށް ެ
ނބަރު(MFDA-FCD STAN 03-2017 (Rev. 1 – 2019) :
މިންގަނޑު (ނަ ް

(ނ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ ،މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ.އިން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަކުން ބަލައި
ތނަށެވެ.
ފއިވާ ފަރާތްތަކަށާއި ތަން ަ
ފާސްކުރުމަށްފަހު ،ހުއްދަ ދޫކޮށް ަ

(ރ)

އ
ހގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ ތަނެ ް
ކާބަންމޮނޮކްސައިޑާއި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަ ު
ޤާއިމުކޮށްފައިވާ

ނތަނަށާއި
ތަ ް

އެ

ތަންތަނުގައި

ދ
އުފައް ާ

އުފެއްދުންތަކަށް

ސ
ލައިސަން ް

ދޫކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެމް.އެފް.ޑީ.އޭއިން ދޫކުރާ ހުއްދަ ދޫކުރުމަށްޓަކައި ،ބަލައި ފާސްކުރުމަށް
ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުގެ އެންމެހައި އިންތިޒާމުތަކާއި ދަތުރު ޚަރަދު ،ލައިސަންސަ ށް އެދޭ ފަރާތުން
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
(ބ)

ނވެސް ،ލައިސަންސް ދީފައިވާ
ރތަކު ް
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަ ާ
އވެ.
ކންކަން ފުރިހަމައަށް ކުރަންވާނެ ެ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ަ
()1

ރން؛
ލައިސަންސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކު ު

()2

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުގައިވާ ގޮތަށް
އދުން؛
ނ މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެ ް
ގ ް
ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށް ެ

()3

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން؛

()4

ލައިސަންސް ފީ ދެއްކުން؛

()5

މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ
ވގުތުން ލައިސަންސް
ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަކުން ލައިސަންސް ބަލަން އެދިއްޖެ ނަމަަ ،
ބެލޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ،ފަސޭހައިން ފެންނާނެހެން ލައިސަންސް ދީފައިވާ ތަނުގައި
ބަހައްޓައިފައި ހުރުން؛
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()6

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ތަނާއި ތަނުގެ އުފެއްދުން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް،
ތަނުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން.

(ޅ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ،ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ނުވަތަ
ނ ތައްޔާރުކުރާ މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރަންވާނީ،
ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެ ް
އެ ބާވަތްތައް އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ޤައުމުތަކަށެވެ.

ނސް ފީ
ލައިސަ ް

.9

ކރުން
ބަލައި ފާސް ު

.10

ސބިލިޓީ
ޕްރޮޑަކްޓް ޓްރޭ ެ

.11

ދއި،
ހއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައް ަ
ކާބަންމޮނޮކްސައިޑާއި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެން މަ ާ
އގައި
އެކްސްޕޯޓްކުރާ ތަނަކުން އަހަރީ ލައިސަންސް ފީ މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންވާނީ ،އެ ތަނެ ް
މ
ތައްޔާރުކުރާ މަހުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ،ތަނުގައި އުފެއްދޭ ޖުމުލަ ޑެއިލީ ޕްރޮސެސިންގ ކެޕޭސިޓީގެ ކޮން ެ
މެޓްރިކް ޓަނަކަށް އަހަރަކަށް ( 10,000/-ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ) ގެ ރޭޓުން ޖެހޭ ފައިސާގެ މިންވަރެވެ.
އ
ކނުލަ ި
ތނުގެ އުފެއްދުންތައް ،ކުރިން އެންގުމަ ާ
ނސް ލިބިފައިވާ ތަނާއި ަ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަ ް
ތ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ
ނސްޓްރީއަށް ނުވަތަ އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ .އަށް ނުވަ ަ
ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރު މި ި
އިދާރާއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ހ)

ނ
މއި ،ރިކޯލް ކުރު ް
ނިޒާ ާ

ވތަ
ރޙަލާއެއް ނިމެންދެން ނު ަ
ދންތައް އުފެއްދުމުގެ ހުރިހާ މަ ު
މަސްބޭނީއްސުރެ މަހުން އުފެއް ު
ދން ޓްރޭސްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް،
ށދެވެން ެ
ނ ފަރާތާ ހަމައަށް ފޯރުކޮ ް
ތތައް ،ގަން ަ
މަހާއި މަހުގެ ބާވަ ް
ފއި ހުންނަންވާނެއެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ޤާއިމުކޮށް ަ

(ށ)

ވތަ ރިކޯލްކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއް
އތައިލަން ނު ަ
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް ނެ ް
ގމުގެ ބާރު އެމް.އެފް.ޑީ.އޭއަށް
ލން ނުވަތަ ރިކޯލްކުރަން އެން ު
މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ،ނެއްތައި ަ
ގމަށްފަހު ،އެ މަޢުލޫމާތު ،އެމް.އެފް.ޑީ.އޭއިން މިނިސްޓްރީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތަށް ،އެން ު
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

(ނ)

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް ނެއްތައިލަން ނުވަތަ ރިކޯލް ކުރަންޖެހިއްޖެ
ނ
އތައިލާ ީ
ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ،އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވި މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް ނެ ް
ނުވަތަ ރިކޯލްކުރަންވާނީ ،އެ ތަކެތި އެކްސްޕޯޓްކުރި ފަރާތުން ނުވަތަ އުފެއްދި ފަރާތުން،
އެމްއެފްޑީއޭ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
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ލޭބަލްކުރުން

.12

އ،
ރމާ ި
އއްކު ު
މަޢުލޫމާތު ެ

.13

(ހ)

ކާބަން

މޮނޮކްސައިޑް

ލޭބަލުގައި

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ނކޮށްގެން
ބޭނު ް

އެކަން

އުފައްދައިފައިވާ

އެނގޭނޭހެން

މހާއި
ަ

ށ
ގތަ ް
ނުފޮހެވޭ ޮ

މަހުގެ

ތތަކުގެ
ބާވަ ް

އިނގިރޭސި

ބަހުން

ލ
ދ ލޭބަ ް
ށ ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އަ ި
” "This product is Carbon Monoxide treatedމިގޮތަ ް
މ
ލބަލްކުރުމުގެ ޤައު ީ
ނ އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ އިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ "ބަންދުކުރި ކާބޯތަކެތި ޭ
ހުންނަންވާ ީ
މިންގަނޑު" ގައިވާ ގޮތަށެވެ.
(ށ)

ނ
ލބަލުގައި އެކަ ް
ނ އުފައްދައިފައިވާ މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ޭ
ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެ ް
ފހެވޭގޮތަށް އިނގިރޭސި ބަހުން،
އެނގޭނޭހެން ނު ޮ
މިގޮތަށް

ލިޔެފައި

ވނެއެވެ.
އޮންނަން ާ

އަދި

”"This product is filtered smoke treated

ލޭބަލް

ނންވާނީ
ހުން ަ

އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ

އިން

ލބަލްކުރުމުގެ ޤައުމީ މިންގަނޑު" ގައިވާ ގޮތަށެވެ.
ކަނޑައަޅައިފައިވާ "ބަންދުކުރި ކާބޯތަކެތި ޭ
(ހ)

މއި،
ހއްޓު ާ
މަޢުލޫމާތު ބެލެ ެ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިގެން ،ކާބަން މޮނޮކްސައިޑާއި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް
މތު ،ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ
ގން އުފައްދާ މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫ ާ
ބޭނުންކޮށް ެ

ނ
ށދިނު ް
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮ ް

ވނެއެވެ .އަދި
ފަރާތުން ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަކަށް އެއްކޮށް ބަލަހައްޓަން ާ
މި މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ނ ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ،މަދުވެގެ ް
ސލައެއް ޖެހިއްޖެ ނަމަ ،އެކަމާ
މުއްދަތަށް ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި މައް ަ
ޓންވާނެއެވެ.
ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ،މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނިމެންދެން ބަލަހައް ަ

(ނ)

ދ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު ،ފުރިހަމަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ ނުވަތަ ފޯރުކޮށް ޭ
މަޢުލޫމާތުކަމަށް ވާންވާނެއެވެ.

(ރ)

ކާބަން މޮނޮކްސައިޑާއި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ
ނންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،މި ގަވާއިދުގެ
ހ އިދާރާތަކުން ބޭ ު
މބެ ޭ
މަޢުލޫމާތު ،ދައުލަތުގެ ކަ ާ
ފރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ދަށުންލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ަ

(ބ)

މި

ގަވާއިދުގެ

ނސްޓްރީން
މި ި

ދަށުން

ދޫކުރާ

ލައިސަންސްތަކާބެހޭ

މތު
މަޢުލޫ ާ

ހިމެނޭ،

ލައިސަންސާބެހޭ ޤައުމީ ރަޖިސްޓަރީއެއް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލައި ،އެ ރަޖިސްޓަރީ
ވނެއެވެ .މި ރަޖިސްޓަރީގައި ،ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ
ބަލަހައްޓަން ާ
ށ ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ބނުންވާ ގޮތަކަ ް
ގޮތަކަށް ނުވަތަ ޭ
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

()1

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ހޯދަން އެދުނު ފަރާތްތައް،

()2

މޢުލޫމާތު،
ލައިސަންސް ދެވުނު ފަރާތާބެހޭ ަ

()3

ލއިސަންސާއި ،އައުކޮށްދެވޭ ލައިސަންސާއި ،ހިފެހެއްޓޭ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ަ
ލައިސަންސާއި ،ބާޠިލުކުރެވޭ ލައިސަންސާބެހޭ މަޢުލޫމާތު.

ނ
ވ ް
އދާ ޚިލާފު ު
ވ ި
ގަ ާ

.14

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތައް މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
ށ
ރ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަ ް
އދާގެ ދަށުން އިދާ ީ
މި ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ މާ ް
ލިބިގެންވެއެވެ.
(ހ)

މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ނުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްވެސް
ގތާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް ކުރުން.
ކަމެއް ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތްނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެ ޮ

(ށ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަނާކަމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކުރުން.

(ނ)

ތތައް
ލޓަރޑް ސްމޯކް ޓްރީޓްކޮށްގެން އުފައްދާ މަހާއި މަހުގެ ބާވަ ް
ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ނުވަތަ ފި ް
ނ
އިމްޕޯޓްކުރުން މަނާ ޤައުމަކަށް ،ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ނުވަތަ ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެ ް
އ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން.
އުފައްދާ މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތަ ް

(ރ)

"އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް މަސްވެރިކަންކުރުމަށާއި އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް މަހާއި މަހުގެ
އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި އެކުއަކަލްޗަރކުރުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު"ގެ
މނޮކްސައިޑް
 5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮސެސިންގ ލައިސަންސް ނަގައިފައިވާ ތަނެއްގައި ކާބަން ޮ
ޓްރީޓްކުރުން.

(ބ)

މނޮކްސައިޑް ނުވަތަ ފިލްޓަރޑް
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިނުވާ ފަރާތަކުން ކާބަން ޮ
ސްމޯކް

ހރާއްޖޭގައި
ދިވެ ި

ބޭނުންކޮށްގެން

މަހާއި

މަހުގެ

ބާވަތްތައް

އުފެއްދުން

ނުވަތަ

އެކްސްޕޯޓްކުރުން.
(ޅ)

ގން
ބންމޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށް ެ
ރތަކުން ކާ ަ
ނސް ލިބިފައިނުވާ ފަ ާ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަ ް
ކސްޕޯޓްކުރުން.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން ނުވަތަ އެ ް
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(ކ )

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ޓަކައި ،ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ފުރިހަމަނުވާ
މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން.

(އ )

ވ ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވުން ނުވަތަ ލައިސަންސްގެ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައި ާ
ލ ނުކުރުން ނުވަތަ ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް
ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަ ު
ޢަމަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައި އޮތް ހާލަތެއްގައި ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމާއި،
ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން އިޞްލާޙުނުކުރުން.

(ވ)

މި ގަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ނުދިނުން ނުވަތަ
ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން.

(މ)

މި

ގަވާއިދުގެ

8

ވަނަ

މއްދާގައި
ާ

ބަޔާންކުރާ

މިންގަނޑުތަކުގައިވާ

ގޮތާ

ށ
ޚިލާފަ ް

ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ނުވަތަ ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން.
(ފ)

މި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރަން އުޅުމާއި ،އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވުމާއި ،މި ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް އެކްސްޕޯޓްކުރުން.

(ދ)

ނ ފަރާތަކަށް ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އެހެ ް
ނން.
ބންދުކޮށްދި ު
ނކޮށްގެން އުފައްދާ މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް ަ
ނުވަތަ ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނު ް

(ތ)

އ ހުއްދަ
ހއި މަހުގެ އުފެއްދުންތަ ް
ނ މަ ާ
ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ނުވަތަ ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެ ް
ނއްގައި މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ބަންދުކުރުން.
ދީފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަ ެ

ނ
ޅ ް
ވޅު އެ ު
ދރީ ފިޔަ ަ
އި ާ

.15

(ހ)

ގތްތަކުގެ
މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތަކާމެދު އިދާރީގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެގޮތުގައި ،އަންނަނިވި ޮ
ނނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތްތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ތެރެއިން ގޮތަކަށް ނުވަތަ އަން ަ
މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
()1

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ،

( 2000/-ދެހާސް ރުފިޔާ) އަށް ވުރެ ބޮޑު

އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.
()2

ށފައިވާ ލައިސަންސް
މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތަށް ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮ ް
ހިފެހެއްޓުން.
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()3

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ށފައިވާ ލައިސަންސް
ށން ދޫކޮ ް
ތށް ،މި ގަވާއިދުގެ ދަ ު
މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާ ަ
ބާޠިލުކުރުން.

()4

ރގައިވާ ގޮތަށް ނުވަތަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރާއި )2( ،ވަނަ ނަންބަ ު
ރން.
ނ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކު ު
( )1ވަނަ ނަންބަރާއި ( )3ވަ ަ

(ށ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ
އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

(ނ)

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިދާރީގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކީ ނުވަތަ
ހދައިފައިވާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން
ޖޫރިމަނާކުރުމަކީ ،މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަ
ނ ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން އެފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލާމެދު
ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

(ރ)

ގން
ފޔަވަޅު އެޅުމުގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބި ެ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިދާރީ ި
މަހުގެ ބާވަތް އުފައްދާ ފަރާތާއި އެ އުފެއްދުމެއް އެކްސްޕޯޓްކުރި ފަރާތަކީ ނުވަތަ ޝަޚުޞަކީ
ދެފަރާތެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އެ ދެ ފަރާތާ މެދު ނުވަތަ އެ ކަމަކަށް ޒިންމާވާ ފަރާތަކާ މެދު
މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ނ
އދަށް ޢަމަލުކުރަ ް
ވ ި
ގަ ާ

.16

(ހ)

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.

(ށ)

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ،ގަވާއިދު ނަންބަރު "( 2017/R-87ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް
ގން
ބޭނުންކޮށް ެ

މަހާއި

މަހުގެ

ބާވަތްތައް

އުފައްދައި،

އ
ެ

ތަކެތި

އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް

ލައިސަންސްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އުވުނީއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް
ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސް ،އެ ލައިސެންސްގެ މުއްދަތަށް ދެމިއޮންނާނެއެވެ.
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

އ ނުވާހައި ހިނދަކު ،މި ގަވާއިދުގެ
މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
ޒ ނުވަތަ ޢިބާރާތުގެ މާނައަކީ:
ނނަނިވި ލަފު ު
ބޭނުމަށްޓަކައި އަ ް
ވ
"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަސްވެރިކަމާބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ ޒިންމާ ޙަވާލުވެފައި ާ
ވުޒާރާއަށެވެ.
"އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށެވެ.
"ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ތާޒާ
މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތަކުގައި

ހުންނަ ކުލަ

ސއިޑް[ ނުވަތަ "ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް"
]ކާބަންމޮނޮކް ަ

މށެވެ.
ކލަ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމެހެއްޓު ަ
ގން ބަދަލުކޮށް ،އެ ު
ބޭނުންކޮށް ެ
ނވާ
ވއިގައި ޤުދުރަތީގޮތުން އެކުލެވިގެ ް
"މޮޑިފައިޑް އެޓްމޮސްފިއަރ ޕެކޭޖިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީަ ،
އމާއެކު،
ގޭހުގެ މިންވަރަށް ބަދަލުގެނަ ު

ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް އަޅައިގެން

ތާޒާ މަސް ބަންދުކުރާ

ބަންދުކުރުމަށެވެ.
"ލައިސަންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ
ޔރުކޮށް ،އެ ތަކެތި އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް
ގން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް ތައް ާ
"ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށް ެ
ނސް"
ނތަނުގެ ލައިސަ ް
ތ އުފައްދާ ތަ ް
ވ ް
މހުގެ ބާ ަ
ނންކޮށްގެން މަހާއި ަ
ބ ު
ޓަކައި ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ޭ
އަށެވެ.
ށގެން
"ގަތް ފަރާތް  /ގަންނަ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮ ް
ތށެވެ.
އުފައްދައިފައިވާ މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް ގަންނަ ފަރާ ަ
މހާއި
"ރީކޯލް ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދައިފައިވާ ަ
މަހުގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރި ފަރާތަށް ،އެކްސްޕޯޓްކުރި ތަކެތި އަނބުރާ ގެނައުމަށެވެ.
ފއިވާ
ސއިޑް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދައި ަ
"ރީޕްރޮސެސް ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކާބަންމޮނޮކް ަ
ރ ބާވަތެއް އުފެއްދުމަށެވެ.
މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތަކުން އިތު ު
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އަދަދު1099 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރުކާ ު

ގ
ނ މަހާއި މަހު ެ
ބނެފައި އެވަނީ ،ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށު ް
"ޕްރޮސެސިންގ ލައިސަންސް" ކަމަށް ު
ނން ނަގަންޖެހޭ ލައިސަންސަށެވެ.
ތ ު
އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ތަން ަ
"އެޗް.އޭ.ސީ.ސީ.ޕީ"

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،

ހެޒަރޑް އެނޭލިސިސިސް ކްރިޓިކަލް ކޮންޓްރޯލް

ތއްޔާރުކުރުމުގެ ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ނިޒާމަށެވެ.
ޕޮއިންޓްސް ނުވަތަ ކާބޯތަކެތި ަ
_______________________________
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