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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

ފަހަރުގައި ސަލާމަތްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ބޯޓު  އި ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަކެއްޗާއި، ހޯދަ ، ފޮގް ސިގްނަލް 

  ބެހޭ ގަވާއިދު މާ ގެންގުޅު ގެނައުމާއި ތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަކެ ކޮންމެހެން ގެންގުޅެންޖެހޭ ގޮވާ 

 

 ތަޢާރުފާއި ނަން 

 

   "ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީެގ  75/4ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ (ހ) .1

ވަނަ ނަންބަރުން ބާރު ލިބިގެްނ  5އަދި  4ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  5ޤާނޫނު" ގެ 

 އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

 ހޯދައި  ،ފަޓާސް ފަދަ ތަކެއްޗާއި ،ހަވާ،  " ފޮގް ސިގްނަލް، ކިޔާނީމި ގަވާއިދަށް  (ށ)  

ތި ތަކެފަހަރުގައި ކޮންމެހެން ގެންގުެޅންޖެހޭ ގޮވާ ބޯޓުސަލާމަތްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި 

 ގަވާއިދު " އެވެ.ގެނައުމާއި ގެންގުޅުމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ލާމަތް ސަ ފަޓާސް ފަަދ ތަކެއްޗާއި، ހޯދައި ،ވާފޮްގސިގްނަލް، ހަ ،މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ .2 މަޤްޞަދު 

ކަަމށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ަގއި ކޮންމެހެން ގެންގުޅެންޖެހޭފަހަރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ބޯޓު

 މުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގެނައުމާއި ގެންގުޅުދިވެހިރާއްޖެއަށް  ތަކެތިގޮވާ   ކަނޑައަޅާ 

 ލުތައް ކަނޑައަޅައި އެކުލަވާލުމެވެ. ތަކާއި އުސޫމިންގަނޑު

ފަޓާސް ،ހަވާ،ފޮގްސިގްނަލް

 ގެނައުމުގެ ފަދަ ތަކެތި 

 ހުއްދަ ދިނުން 

އެތަެކތި  ،ނީެގންނަންވާފޮގްސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް  (ހ) .3

މިނިސްޓްރީގެ  ނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަކުން ހުަށހަޅައި،ކުރިން މި ގެނައުމުގެރާއްޖެއަށް 

 ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ލިޔުމަކުން ލިބުމުންނެވެ.

ޓަކަިއ ގެނައުމަށްފަަދ ަތކެތި  ހަވާ، ފަޓާސް ،ފޮގްސިގްނަލް ގެންނަދިވެހިރާއްޖެއަށް  (ށ)  

 އްޙަ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.  ޞަހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތަކީ 

 ،ދެވޭނީ ހުއްދަ ގެނައުމުގެފޮގްސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް، ފަދަ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި  (ނ)  
 ތަކުގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗަށެވެ.ތިރީގައިމިވާ ކެޓަގަރީ

   1 . UN0333  ްހަޒާޑް ޑިވިޝަން  1ކްލާސG1.1 ްފަޔަރވާރކްސް ޕްރޮފެޝަނަލ 

2 . UN0334  ްހަޒާޑް ޑިވިޝަން  1ކްލާސG1.2  ްޕްރޮފެޝަނަލްފަޔަރވާރކްސ 

3 . UN0335  ްހަޒާޑް ޑިވިޝަން  1ކްލާސG1.3 ްފަޔަރވާރކްސް ޕްރޮފެޝަނަލ 
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4 . UN0336  ްހަޒާޑް ޑިވިޝަން  1ކްލާސG1.4 ފަޔަރވާރކްސް ކޮންސިއުމަރ 

5.  UN0337  ްހަޒާޑް ޑިވިޝަން  1ކްލާސS1.4 ްފަޔަރވާރކްސްފިޔުޒް އެންޑ    

 ޓްރިކް ނޮއިސް މޭކަރސް 

އިރު ޕެކްކުރެވިފައި ގެންނަފޮގްސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް ަފދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް  (ރ)  

ޕެކްކުރާއިރު  ،އެކި ހަޒާޑް ޑިވިޝަންގެ ތަކެތި ވަކިންނެވެ. ިމގޮތުން ،ހުންނަންވާނީ

 ،ހަޒާޑް ޑިވިޝަނެއްގެ ތަކެތި އެއް ޕެކިނެއްގައި ވާނަމަ 2އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ 
އޭގައި ހިމޭނެ މަތީ ހަޒާޑް ،  އެއްޗެއް ކްލެސިފައި ކުރަންވާނީއެޕެކޭޖެއްގެ ހުރިހާ

 ކަމުގައެވެ. ޑިވިޝަންގެ ތަކެތި

އިރު ޕެކްކުރެވިފައި ގެންނަަފދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ފޮގްސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް (ބ)  

 ބަރުވެގެންނުވާނެއެވެ.ށްވުރެ ކިލޯގްރާމަ 30ނުވަތަ ދާގީނާއެއް  ހުންނަ އެއްވެސް ޕެކޭޖެއް

ތަކެތި  އެ ،ހުއްދަ ދެވޭނީ ގެނައުމުގެފޮގްސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް  (ޅ)  

ހުއްދަ  ދީފަިއވާ ފަރާތަށެވެ. މިަފަދ  ންގެންގުޅެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  7މި ގަވާއިދުގެ 

ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށްދީ ހަދައިގެްނ  ވިއްކައި، ،ސްދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެތަކެތި 

 ނުވާނެއެވެ. 

ތަކެިތ  ަފރާތްތަކުން އެ ގެްނނަފޮގްސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް ަފދަ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް  (ކ)  

ރިން (ބަންދު ދުވަސްތައް ދުވަސް ކު 15ގެ މަދުވެގެން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚު ކުރަން ބޭނުން

 ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެެވ. ގެނައުމަށްތަކެތި ރާއްޖެއަްށ  ) އެނުހިމަނައި

 ގެންނަތަކެތި  ،ހުއްދަ ދެވޭނީ ގެނައުމުގެމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް  (އ)  

 ކޮށް ސޮއިކުރުމުންނެވެ.ޤަބޫލުތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފަރާތުން 

ތަކެތި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމުން، އެ ތަކެތި ބަރުކޮށްގެން އަންނަ ބޯޓު އެ  -1   

ދަށަށް ގެނެވޭނެކަމާއި، އަދި  ގެ ބެލުމުގެލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްމޯ

ފެންސް ވަްނދެން ބަހައްޓަންާވނީ މޯލްޑިވްސް ނެަޝނަލް ޑިޭބނުންކުރަންތަކެތި  އެ

   .ކަންފޯސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

        އަދި ، ެގްނދަންވާނީތަކެތި  ތަކެތި ޭބނުންކުރަން ހަމަެޖިހފައިވާ ތަނަކަށް އެ  އެ -2

ވާނީވެސް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅެން ތަކެތި އެ

ތަނަކަށް ޅެ ބޭުނންކުރާ ގެންގުތަކެތި އެ  ،ފޯސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަމާއި، ިމގޮތުން

ވާލުވެގެން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ހަ ތަކެއްޗާ ޚަރަދާއި، އެ ގެންދިޔުމުގެ ދަތުރު

އި ކެއުންބުއިމުގެ ޚަރަދާއި، އެކަމަޑޭޝަނާދަތުރު ޑިފެންސް ފޯސްއިން ދާ މީހެއްގެ

 .ވާނެކަންހަމަޖަްއސަންފަރާތުން  ދިވެހިރާްއޖެއަށް ގެންނަ ކަންތައްތައް އެ ތަކެތި

ލާމަތް ކުރުމުގެ ސަ އިހޯދަ

ބޭނުމުގައި، 

ފަހަރުގައި ކޮންމެހެން ބޯޓު

ކަމަށް ހަރުގައި ކޮންމެހެން ގެންގުޅެންޖެހޭފަސަލާމަތްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ބޯޓު ހޯދައި (ހ) .4

              ،ގެންނަންވާނީރާއްޖެއަށް  ތަކެތިޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮވާ 

މިނިސްޓްރީގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ލިޔުމަކުން  ހުށަހަޅައި،މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަކުން 

ހުއްދަޭދ  ޓްާރންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ،ވޭނީގެނެތަކެތި ރާއްެޖއަށް ެއ ލިބުމުންނެވެ. 
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 ތަކެތިހުންނަންޖެހޭ ގޮވާ 

 ހުއްދަ ދިނުން  ގެނައުމުގެ

     އެ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައި ހުއްދަދޭ އަދަދަކަށެވެ.  ގެންގުޅުމަށްފަހަރުގައި އުޅަނދު

       ަފހަރުގައި ބެހެއްޓުމަްށ ބޯޓުތަކެއްޗަކީ  ުހަށހަޅާއިރު އެ ެގނައުމަށްފަދަ ތަކެތި އެ

 އެ އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ަތކެތިކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ.

ތަކެއްޗަކީ  ހުަށހެޅުމުން، އެ ގެނައުމަށްމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ތަެކިތ ރާއްޖެއަށް  (ށ)  

އޭގެ ޒާތުގަިއ ގޮވާ ތަކެިތތޯއާއި،  ތޯއާއި،ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަީދފައިވާ ތަކެތި

 ފަހަރުގައި ބެހެްއޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަކެތިތޯ ބެލޭނެއެވެ. އަދި ބޯޓު

   ، ބޭނުންކުރުމުގައިގެންުގޅެ ،ިދވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމާއި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ތަކެތި (ނ)  

 ަޢމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ކަށްގޮތަމިނިސްޓްރީން އަންގާ 

ހުށަހަޅަީނ، ކުރިން ބޯޓެއް ނުވަތަ  ގެނައުމަށްމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ތަކެތި ާރއްޖެއަށް  (ރ)  

އުޅަނދެއްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތީގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ކަމަށްވާނަމަ، ހުށަހަޅާ ތަކެިތ 

ން ވާލުކުރަހަ ހައްޓާފައިވާ ތަކެތި މިނިްސޓްރީއާގައި ބަފަހު، ކުރިން ޯބޓުގެނައުމަށް

 ވާނެއެވެ. 

ތަކެތި، މޯލްޑިވްސް  ވާލުކުެރވޭހައާ ން، މިނިސްޓްރީމި މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ (ބ)  

ޑިފެންސް ފޯސްގެ ަފރާތުން ނައްތާލެވޭނެއެވެ. އަދި ެއ ތަކެތި ނައްތާލުަމށް  ނެޝަނަލް

 ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.  ގެންނައެއްވެސް ޚަރަދެއް ހިނގާނަމަ، އެ ޚަރަދެއް ތަކެތި 

 ގެނައުމަށްތަކެތި 

   ހުށަހެޅުން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް  4ތަކެއްޗާއި، މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ވަނަ  3މި ގަވާއިދުގެ  .5

     ފުރުމަށްފަހު، ގައިވާ ފޯމު 1ވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ، މިގަގެނައުމުގެ 

 އެކުގައެވެ. ޔުމާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިއެ ފޯމު

       މަދުވެގެން  ގެނައުމުގެވަނަ މާއްދާެގ (ނ) ގައިވާ ތަކެތި  ރާއްެޖއަށް  3މި ގަވާއިދުގެ  .6 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

ރާއްޖެއަށް ޓުްނ  ބޯ އެ ،އަންނަ ޯބޓާއިރާއްޖެއަށް ތަކެތި ަބރުކޮށްގެން  ،ގަޑިއިރު ކުރިން 48

ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަްށ ގެްނނަ ތަކެތި  އެ ،މަޢުލޫމާތުވާ ތިރީގައިމި  ތަކެއްޗާބެހޭގެންނަ  

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ،ބޯޓުގެ ނަން .1

 ،ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އޮޕަރޭްޓކުރާ ކުންފުނީގެ ނަން .2

 ތާރީޚު، ރާ ބޯޓު މާލެ އަންާނނެކަމަށް ލަފާކު .3

 ،ފުރާ ަބނދަރާއި ޤައުމުގެ ނަން އުމަށްޓަކައިބޯޓު މާލެ އަ .4

 ،އޮރިޖިނަލް ނުވަތަ ކޮޕީ ޕެކިންގ ލިސްޓުގެ .5

 ،އިންވޮއިސްތަކުގެ އޮރިޖިނަލް ނުވަތަ ކޮޕީ .6

 ގެންނަދިވެހިރާއްޖެއަށް 

މުގެ ގެންގުޅުތަކެތި 

 ހުއްދަ ދިނުން 

ެޅ ގެންގުފަހު ގެނައުމަށްވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް  3މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .7

މިނިސްޓްީރގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެްނނެވެ. މިަކމުގެ ހުއްދައަށް އެިދ  ބޭނުންކުރަންވާީނ 

 ގައިވާ  ފޯމުންނެވެ.  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ހުށަހަޅާނީ
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މުގެ ހުއްދަ ންކޮށްފައިވާ ތަކެތި، ގެންގުޅުވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާ 3މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

 ތައް އެ ތަކެތި ގެންނަ ފަރާތްތަކުން ަޤބޫލުކުރާނަމައެވެ.ޠުއަންނަނިވި ޝަރު ،ދެވޭނީ

ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަން  ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅެއެ ތަކެތި  -1

އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ފުރިހަމަކޮށް ތިރީގައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެކަމާއި، 

އިން ލްޑިވްސް ނޭޝަނަލަ ޑިފެންސް ފޯސްމޯ، ބަލައި މޫސުމާއި ވަގުތާއި ޙާލަތަށް

 .ކުރުންކަމެއް ފުރިހަމަ އެ ،ވަކިކަމެއް ފުރިހަމަކުރަން އަންގައިފިނަމަ

 ސް ރައްކާކުރާ ތަންތަނާއި،ޑް ނުވަތަ އެހެނިހެން ޑޭންޖަރަސް ގު ،ގޭސް ،ތެޔޮ  -2

މަދުވެގެްނ  ދެމެދު، ހަވާ އަރުވާ ތަނާ ،ފަދަ ތަކެތި އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރާއިއެ

 ދުރުމިނެއް ހުރުން. ގެމީޓަރު 300

ރޭޑިއަސްއެއް ހާމަކޮށް އޮތް  ގެމީޓަރު 50 ،ވާ އެރުވުމަށް ރާވާފައިވާ ތަަނކީހަ  -3

 ތަނަކަށްވުން. 

ހަވާ އެރުވުމަށް ރާވާފައިވާ ތަނުަގއި ފުރަތަމަ އެހީދެވޭނެ އިްނތިޒާެމއް ހަމަޖެހިފައި   -4

 ހުރުން. 

ދުރުމިނުގެ ވަށައިގެންވާ  މީޓަރު 100ފެށިެގްނ ހަވާ އަރުވާ ތަނުން   -5

ލަކުޑިން ހިޔާކޮށްފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި ހަރުގެ ނުަވތަ  ތެރޭގައި ފަނުންގެސަރަހައްދު

ހަވާ އެރުވުމުގެ ކުރިން އެފަދަ ތަންތަން ފެންޖަހަިއ  ،ފަދަ ތަންތަން ހުިރނަމަ

 .ތެންމާލުން

ނުންޮކށް ިނމުމުން، ހުންަނ ތަކެތި ބޭ ނުވަތަ އެ ،ނިމުމުން ހަވާ އަރުވައި -6

 ،ނުގޮވާ ހުްނނަ ތަކެއްޗާއި، ދާނނާ، ހުސްހޮޅިތަކާއި، އެހެނިހެން ަތކެއްޗާއި
ތަކެތި ބޭުނންކުރުމަށް ެގންގުޅޭ ސާމާނު އެ  ،ބޭނުންނުޮކށް ހުްނނަ ތަކެއްޗާއި

 ވާލުކުރަންވާނެއެވެ.ހަ ލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއާމޯ

ތަކެތި  އެ ،ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއްވަނަ  6މި މާއްދާގެ   -7

  ނުާވނެއެވެ.އިގެންއްޓަހަބަަތނެއްގައި މީހާގެ އަތުގައި ނުވަތަ  ގެނައި

ުނވަތަ މި ގަވާއިދުގައި  ،ގެ ކުޅިވަުރ ބާއްވާ ފަރާތުގެ އިހުމާލުންހުހަވާއާއި ބަޑިބޭ  -8

       ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނުކުުރމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ޮކންމެ ގެއްލުމެއްގައި 

 .ވާނެއެވެންތުން ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ އުފުލަކުޅިވަރު ބާއްވާ ފަރާ އެ

ލްޑިވްސް ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މޯ ކުންތަނުގައި ހިނގާާފނެ އަލިފާުނގެ ހާދިސާއަ -9

އަލިފާންނިވާ ތަނުަގއި  އިން އަންގާގޮތެއްގެ މަތީން އެނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

 ންވާނެއެވެ.ކުރަޤާއިމު ނިޒާމު

ހަާވ އަރުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަަނކަށް ގެންދާއިރު، ަހާވ  ،ހަވާ އަރުވާ ސާމާނު -10

 ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.އެއް އުޅަނދެއްގައި ދަތުރު ،އަރުވާ ސާމާނާއި ފަސިންޖަރުން

އެކަމުގެ ހުއްަދ  ،އެކަންކުރަން ަދންނަ ،ހަވާ އެރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ -11

ހަވާއެރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ބޭރު  ،ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ކަމާއި، މިގޮތުން

އެ ޤައުމެއްގެ ރަސްމީ ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ހުއްދައެއް  ،ޤައުމެއްގެ މީހެއްނަމަ
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އެއް ން ދޫކުރާ ހުއްދަމިނިސްޓްރީ ،އޮންނަންވާނެކަމާއި، ދިވެއްެސއްނަމަ

(ބޭރު ޤައުމެްއގެ މީހެއްނަމަ، އެމީހަކަށް އެ ޤަުއމަކުން ދީފައިވާ  .ވާނެކަންއޮންނަން

 އި،މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަދުވަސް ކުރިން  2ހުއްދަ، ހަވާ އެރުވުމުގެ 

 މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެެއވެ.)

ބޭނުންކުރަންވަްނދެްނ ގެންގުެޅ ހަވާ އެރުވުމަށް ރަށްރަށަށް ގެންދާ ތަެކތި  -12

އަލިފާުނން ރައްކާތެރި ، ފެންވަރެއްގައި ބިނާކޮށްފައިވާ ގަޅުނރަ ،ބަހައްޓަންާވނީ

ލްޑިވްސް ނެޝަނަްލ ތަނެއްގައި ތަޅުލާފައި ކަމާއި، މިގޮތަށް ބަހައްޓާއިރުވެސް މޯ

ފަރާތުގެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައިތަކެތި  އެ ،މީހަކާއިއިން ކަނޑައަޅާ ޑިފެންސް ފޯސް

ތަުޅގެ ދެ ތަޅުދަނޑި  2އެ  ،ތަޅު ލުމަށްފަހު 2މީހަކު ހުރެގެން ނޫނީ ނުހުޅުވޭގޮަތށް 

  ކަން.އެ ދެމީހުންގެ އަތުަގއި ވާނީބާއްވަން

މަށް ހުއްދަ ގެންގުޅުވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެިތ،  3މި ގަވާއިދުގެ  (ނ)  

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަްލ ޑިފެންސް ފޯސްގެ  ،ތަކެިތ ޕެކްކޮށްފައިާވ ޕެކިން އެ ،ދެވޭނީ

ތަކެއްޗަކީ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަދީފައިވާ ތަކެތިޯތ  ބެލުމަށްފަހު އެ އިޑަނފަރާތުން ކަ

ދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ނުވަތަ އައެވެ. މިގޮުތން ަބލާއިރު ހުއްދަދީފައިވާ ގަބެލުމަށްފަހު

        ފައިވާނަމަ،ގެނަސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ހުއްދަދީފައިވާ ތަކެތި

 ނިންމާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ. ތަކެއްޗާމެދު ގޮތެއް އެ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެންަނ އިން ލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް މޯ (ހ) .8 އިސްތިސްނާ

 އިސްތިސްނާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ތަކެތި މި ގަވާއިދުން

ރާއްޖެ ދިވެހިދިވެހިރާއްޖެއާއި،  ،ވީނަމަވެސްއެހެންގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިގަވާއިދުގައި  މި (ށ)  

ކަންކަމާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން  ސަރަހައްދުގައި ހިނގާ އެ ،ހިމެނޭ ސަރަހައްދާއި

ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންާނއި، ދިވެހި ޤައުމުެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ 

ޖެހުނު ކޮންެމ އަޅަންވަގުތަުކ  މިނިވަންކަމާއި، ހަމަޖެހުމާިއ، ިއސްތިޤްލާލަށްޓަކައި، އެ

އިދުގެ ދަށުން ދެވޭ ހުްއދަތައް ދިނުން ވަިކ ގަވާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ގޮތުން، މި

ދިނުން ހުއްޓާލުން  އެ ހުއްދަތައް ވަކި މުއްދަތެއްނެތިމުއްދަތަކަށް މެދުކަނޑާލުމާއި، 

ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު، މިނިސްޓްރީއަށް  އެ ުހއްދަތައްވަކި ފަރާތްތަކަށް  ނުވަތަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ގަވާއިދު ހިންގައި 

ތަންފީޒުކުރުމާއި، 

 ލާޙުޞްގަވާއިދަށް އި 

  ގެނައުން

 އި މި ގަވާއިދު ހިންގަޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މޯލްޑިވްސް ނެ (ހ) .9

ލާޙުތައް ގެންނާނީ ޞް އަދި ގަާވއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ އިތަންފީޒުކުރާނީ، 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

މި ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމުން، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ތަެކިތ  (ށ)  

މި ގަވާއިދުގައި  ،އަމަލުކުރަންވާނީ  މުގައިގެންގުޅު ގެނައުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ގެނައުމާިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންެނވެ. މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެފަދަ ތަކެތި 

 ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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ގައި  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިއަމި ގަވާއިދަށް  (ނ)  

 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއްގަވާއިދު މި (ހ) .10 އަދަބު

 -/30000 އްއެ ފަރާތެ، ފިނަމަގެނެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިފަދައިން، ކުރިން ހުއްދަ ނުހޯދަ

ދެމެދުގެ  އާރުފިޔާ )ހާސް(ފަންސާސް 50000/-ފެށިގެން  ންއިރުފިޔާ )ހާސް(ތިރީސް

 ދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.އަ

      ަށނާޅައި ހުގަވާއިދުގައި ހުށަހަޅަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ނުވަަތ ަމޢުލޫމާތެއް  މި (ށ)  

 ގެނެސްފިނަމަ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް 

 )(ދިހަހާސް 10000/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  )(ަފސްހާސް 5000/-ފަރާތެއް  ގެނައި

 ދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.އަދެމެދުގެ  އާރުފިޔާ

ފަރާތުްނ،  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް  މި (ނ)  

     ވިއްކި ފަރާތެއް  އެ ،ނުވަތަ ވިއްކައިިފނަމަ ،ދީ ފަރާތަަކށްއެހެން މީހަކަށް ނުވަތަ 

 ރުފިޔާއާ  )ހާސް(ސާީޅސް 40000/-ިއން ފެށިގެްނ ރުފިޔާ )(ވިހިހާސް 20000/-

 ދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.އަދެމެދުގެ 

އެހެންކަމަކާ  ގަވާއިދުގެ ފިޔަވައި، މި ކަންތައްތައް (ނ) ގައިވާ ،(ށ) ،މާއްދާގެ (ހ) މި (ރ)  

އިން ރުފިޔާ )(ަފސްހާސް 5000/- ،ކަމެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެ ،ވެއްޖެނަމަޚިލާފު

 ދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.އަދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ )(ފަނަރަހާސް  15000/-ފެށިގެން 

ކަމެއްގެ  އެ  ،ކުރުމާއެކުޖޫރިމަނާ  (ރ) ގައިވާ ފަދައިން ،(ނ) ،(ށ) ،މި މާއްދާގެ (ހ) (ބ)  

ތަކެތި   ބަދަލެއް ނުދީ އެ ،ހާލަތެއްގައި މިނިސްޓްރީއަށް ފެނިއްޖެ ،ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ނައްތާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަތުލައި

 ގޮތަށެވެ.މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ިތރީގައިވާ ބަސްތައް މާނަ ކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ  .11 މާނަކުރުން 

ތަ ބަޑިބޭހުގެ ހަވާ އެރުވުމަށް ނުވަ ،ވަނީއި އެކަމަށް ބުނެފަ  ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަކެތި: (ހ)  

ފަޓާސް ފަދަ ތަކެއްޗާއި، އަލިނަާރއި އަދި މިނޫންވެސް ، އާއިހަވާ ގެންގުޅޭ ކުޅިވަރުތަކުގައި

 ހުރިހާ ތަކެއްޗަށެވެ.  ޅެ ބޭނުންކުރާގެންގުހަވާ އެރުވުމުގެ ކުޅިވަރުގައި 

ކަމަށް ކޮންމެހެން ގެންގުޅެންޖެހޭނެ  ފަހަރުގައި ސަލާމަތްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ބޯޓު  އި ހޯދަ  (ށ)  

ގެ .އައި.އެމް.އޯ ،ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ :ތި ތަކެޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮވާ 

ދަށުން  ގެކޮންވެންޝަންއޭޒް އެމެންޑެޑް ، 1974ސޭފްޓީ އޮފް ލައިފް އެޓް ސީ 

މަށް ކޮންމެހެން ގެންގުޅުފަހަރުގައި ޑިސްޓްރެސް ހާލަތުގައި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު

ފަހަރުގައި އުޅަނދު އެ ، ހުންނަންޖެޭހނެކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައި

 މަށް އެ އޮތޯރިޓީން ހުއްަދ ދޭ ތަކެއްޗަށެވެ. ގެންގުޅު

  ށެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސަ ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީމިނިސްޓްރީ:   (ނ)  
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ވާ އެއްޗެއްގައި ބަޑިބޭސް އެކުލެވިގެންތަކެތި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޭގެ ޒާތުގައި ގޮވާ  (ރ)  

 ކުރުމުން ގޮވާ ޒާތުގެ ތަކެތި. ތަކެއްޗާއި އަދި އަލިފާން ރޯ

ކަމަށް ބުނެފައި އަލިފާނުން ރައްކާތެރި ތަން ފެންވަރެއްގައި ބިނާކޮށްފައިވާ،  ގަޅު ނރަ  (ބ)  

ކަރަންޓް ވަޔަރ ކޮންޑިއުޓް ހޮޅިއަށް ލައްވާފައިވާ އަދި ފްލޭޝް ޕްރޫފް ކަރަންޓް އެވަނީ، 

 ސްވިޗު ހަރުކުރެވިފައިވާ އެހެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މުދާ ރައްކާކުރެވިފައިނުވާ

 ތަންތަަނށެވެ.

 (ޅ)  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި މި ގަވާކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  ގެނައުން

ނޯޓިކަލް މޭލުގެ ކަނޑުގެ ނުވަތަ ވައިގެ  24އާކިޕެލަޖިކް ބޭސްލައިންތަކުން ފެށިގެން 

 ސަރަހައްދުގެ އެތެރެވުމަށެވެ.

ގައި މިނިސްޓްރީން ގެޒެޓްކޮށް،  2012 ބަރުއޮކްޓޫ 11ފެށުމުން، މަލުކުރަން އަމި ގަވާއިދަށް  .12 ކުރެވޭ ގަވާއިދު ބާތިލު

(ފޮްގ ސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް  R-42/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު  ޔަމަލުކުރަމުން ގެންދިއަ

ނުންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި، ގެންގުޅުމާއި، އަދި ބޭދިވެހިފަދަ ތަކެތި 

 ވީއެވެ. ތިލުބާ
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

ސަލާމަތްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ކަނުޑ ބޯޓުފަހަރުގައި  އިހޯދަ ކާިއ،ފޮގް ސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް ަފދަ ތަކެތީގެ ބާވަތްތަ

 އެދޭ ފޯމުއަށް މުގެ ހުއްދަގެންގުޅުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައު ،ކޮންމެހެން ގެންގުޅެންޖެހޭ ބާަވްތތައް

Permit application for import and use of fireworks, mandatory maritime distress equipment 

onboard vessels. 

 Details required for import permit   ހުއްދަ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު  ގެނައުމުގެ ރާއްޖެއަށް ހި ދިވެ  

 ނަންބަރު  ގެ ކާޑުއައިޑީ -2 ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ގެންނަ -1

National Identity Card Number 

 ފޯނު ނަންބަރު -3

Contact Number Importer (Name & Address) 

 

 ބޭނުން  ގެންނަ -4

Purpose of importing 

 ޤައުމު ގަންނަ -5

Country of consignment 

  ގޮތް ގެންނަ  -6

Method of Import 

 

 (By Sea)ަމގުން ކަނޑު

 

  (By Air)  ަމގުންވަިއގެ

 ޚު ބޭނުންކުރާ ތާރީ -7

Date of use 

 މަޢުލޫމާތު  ތަކެތީގެ ގެންނަ  ޓަން އް ސަލާމަތްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ކަނޑުބޯޓުފަހަރުގައި ބަހަ  އި ހޯދަ -8

Details of the mandatory maritime distress equipment onboard vessels 

 އުޅަނދުގެ ނަން  -ހ

Name of the vessel  

 

 ރީ ނަންބަރު ރަޖިސްޓަ  އުޅަނދުގެ  -ށ

Registration number of the vessel 

 

 މަޢުލޫމާތު  ތީގެ ތަކެ ހުރި މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ  އުޅަނދުގައި މިހާރު  -ނ

Details of expired equipment’s in the vessel    

Expiration Date Hazard 

Division 
Class Un.No Name 

Qty 

      

      

      

      

      

 ފުސީލު ތަ  ގެ ތަކެތީ ގެންނަ  -9

Details of Items to be imported 

Display fireworks/ signal devices 

Country of 

Origin 

Safety 

Clearance 

(Meters) 

Auto 

Ignition 

Temp. 

Weight Hazard Division Class Un.No Name Qty 

         

1ޖަދުވަލު   
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Aerial Shells 

8 Inch 7 Inch 6 Inch 5 Inch 4 Inch 3 Inch 2.5 Inch 2 Inch Aerial Shell Qty 

          

          

          

          

          

 ހުށަހެުޅްއވުން ެއދެެމވެ.  އިަނމަ، އިތުުރަގނޑެްއގައި ލިުޔއްވަ ކުރެޭވވަރަްށުވރެ އިުތރުވާގައި ިލސްޓުތަކެތި ތާވަލު  ނަގެންނޯޓް: 

Note: if the number of items cannot be accommodated in the above area, please attach a separate list with the form. 

 Declaration by applicant ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު 

ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަކެތީެގ ފޮގް ސިގްނަލް، އިމްޕޯޓްކުރާ  ައުޅަގނޑު ،ަވނީއެމަތީަގއި 

ކޮްނމެހެން ފަަހރުަގއި ާލމަތް ކުުރމުގެ ޭބނުުމގައި ބޯޓުސަ އިޯހދަާކއި، ބާވަތްތަ

      ބެހޭ ތެދު މަޢުލޫމާެތވެ. އަދި ތަކެއްޗާ ަކމަށް ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ގޮވާ ގެްނގުޅެްނޖެހޭ

ފެްނސްެގ ޑި މިިނސްޓްރީ އޮފް ދިވެިހާރއްެޖއަށް ގެަނއުާމއި ގެްނގުުޅމުަގއި ތަކެތިއެ 

 މަށް ައޅުަގނޑު ެއއްަބސްަވެމވެ.އަމަލުކުރު އެްއގޮތަށް  ގަާވިއދުތަކާ

I declare that the information stated above is true and I 

agree to import and use the imported fireworks, mandatory 

maritime distress equipment onboard vessels in accordance 

with the Regulations of Ministry of Defence. 

 

 އެޑްެރސް 

Address 

 ހުށަހަޅާ ފަރާުތގެ ަމޤާމު 

Applicants Designation 

 ހުށަހަޅާ ފަރާުތގެ ޮސއި ައދި ތަްއގަނޑު 

Signature and Seal of Applicant 

 Supporting Documents to be presented with this form އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފޯމާ 

ނުވަތަ ކުންފުީނގެ  ،ކޮޕީ  ގެަފރާުތގެ ައއިޑީ ކާޑު ދިވެިހރާްއޖެއަށް ގެންނަހަވާ  .1

 ކޮޕީ ގެރީ ރަިޖސްޓަ
1.ID card copy or Company registry copy of applicant 

ތަކެތި  ގެްނނަޓަން އްބޯޓުފަހަުރަގއި ަބހަސަލާމަތްުކރުުމގެ ޭބނުމަށް ކަނޑު އިހޯދަ .2

 ކޮޕީ  ގެރީުއޅަނދުގެ ަރޖިސްޓަ ފަިއވާ އްޓާހަ ުނވަތަ ބައި، ބަހައްޓަ 

2. Registration copy of the vessel on which maritime distress 

equipment and lifesaving equipment’s are to be kept or used. 

 

 

 

  

 For office use only އެކަނި އޮފީސް ބޭނުމަށް ހަމަ 

 ޚު ބަލައިގަތް ތާރީ  ފޯމު 

Form received Date: 

 ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި ސޮއި ފޯމު 

Form received by: 

Name: 

Signature: 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 އެދޭ ފޯމު އަށް  އެރުވުމުގެ ހުއްދަހަވާ

Permit application to conduct fireworks events 

 Information required for fireworks  event permit ހަވާ އެރުވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު 

 . ހަވާ އަރުވަން އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން 1

Name of the applicant 

 . ހަވާ އަރުވާ ތަން 2

Location of fireworks event 

 . ހަވާ އަރުވާ ބޭނުން 3

Purpose the event 

 އެރުވުމަށް ހޭދަވާވަގުތު  އި ގަޑި އަދި ހަވާ ޚާ. ހަވާ އަރުވާ ތާރ4ީ

Date, time and  duration  of fireworks event 

 

   

 . ހަވާ އަރުވާ، ޓެކްނީޝަންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 5

Name & address of fireworks technician 

 

 

 އައިޑީ ކާޑު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު . ޓެކްނީޝަންގެ 6

ID card no. / Passport Number of the technician 

 

 ތަނާއި އެހެން އިމާރާތްތަކާއި ހުރި ދުރުމިން  . ހަވާ އަރުވާ 7

Distance between the event location and the 

neighboring buildings  

 

 

 ތައް އަލިފާންނިވާ ނިޒާމު ކޮށްފައިވާ ޤާއިމު ތަނުގައި  . ހަވާ އަރުވާ 8

Fire Safety system installed at the location. 

   ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މިސްރާބާއި ދުރުމިން . ހަވާ ދަތުރުކުރާނެ 9

Estimated direction and proximity of fireworks 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު 

 

 

Declaration by applicant 

 

ތެުދ ގޮތުން އަުޅގަނޑު ދީަފިއވާ ފަޔަރ ޯވރކްްސާއ ބެހޭވަނީ އެ ަގއި މަތީ

މިނިސްްޓރީ އޮްފ  ،މުަގއި އަމަލުުކރާނީ ެގންުގޅު ތަކެތި އެ ވެ. އަދި ތެ މަޢުލޫމާ

 ެނވެ.ގެ ަގވާިއދުތަކާ ެއއްޮގތްވާ ގޮުތގެ މަތިންފެންސް ޑި

I declare that the above stated information is true and agree 

to use the fireworks in accordance with the Regulations set 

by the Ministry of Defence. 

 

 

 

 

 އެޑްެރސް 

Address 

 ހުށަހަޅާ ފަރާުތގެ ަމޤާމު 

Applicants Designation 

 ހުށަހަޅާ ފަރާުތގެ ޮސއި ައދި ތަްއގަނޑު 

Signature and Seal of Applicant 

2ޖަދުވަލު   
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 އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފޯމާ 
Supporting Documents to be presented with this 

form 

 ID card / Passport copy of fireworks technician.1 ކޮޕީ  ގެނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު  ހަވާ އަުރވާ ޓެކްނީޝަންގެ އަިއޑީ ކާޑު .1

އަރުވާ ަތނުަގއި ައޅާފަިއވާ  ހަވާ އަުރވާ ތަނުގެ ކުެރހުެމއް (ހަވާ  .2

 ހުިރ ދުރުިމން އެނގޭޮގތަށް) ަކއިރި ިއމާާރތްތަކާ ،ފިޔަވަޅުތަާކއި

2.A drawing of the location (safety systems in area, 

distance between buildings in close proximity) 

. ޕްރައިވެޓް ިއވެންޓަކަށް ައމިއްލަ ަފރާތަކުން ހަާވއަުރވާަނމަ، ަހވާެއުރވުމަށް 3

 ނުކުރާަކމުގެ ލިޔުން  ތިާރޒުއުރިޒޯޓުން އި 

3. No objection Letter from Resort for Private events 

 

ގެ ފުރިަހމަ ކޮށްފަިއވާ ނޮޓޭމް މޯލްޑިވްސް ެއއަރޕޯްޓސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑު .4

 ފޯމު

4. Completed NOTAM form 
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Form received Date: 

 މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި ސޮއި 

Form received by: 

Name: 

Signature: 


