
 

ޤަވާއިދުޮޮޤްސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި އަދި ގެންގުޅުމާއި ބެހޭ   

                                                             

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރޓީ 

 މާލެ. ދިވެހިރާއްޖެ.           

 

އަދި  ތެރެކުރުމާއި ގެންގުޅުމާ ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެ ،  ފޮގް ސިގްނަލް 

 ޢިދު ޤަވާ  ބޭނުންކުރުމާއިބެހޭ 

 

 5" ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާޫނނު " ގެ  75/4މިޤަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަްމބަރު  )ހ( .1
ފޮގްސިގްނަްލ ، ހަވާ ފަޓާސް ފަދަ ތަެކިތ " ަވނަ ނަމްބަރުގައި 4)ހ( ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެންނަންވާީނ، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެންގުޅެންވާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮްފ 
ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ޙާއްޞަ ހުއްދައެއް ލިޔުމަކުން ލިބިގެން އަދި 

ނޑައަޅާ ޤަވާއިދަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮ ބަާޔްނ  ކަމަށް "ތުގެ މަތިންއެމިނިސްޓްރީން ކަ
 ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާ ގެންގުޅުމާ އަދި ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ އެފަދަ ތަކެތި ، ކޮށްފާވުމާއިއެކު

 ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާއިދެެކވެ. 

ދިވެހިރާއްޖެއަްށ  ފަޓާސް ފަދަ ތަކެތިހަވާ، ފޮގްސިގްނަލް ، " މި ޤަވާއިދަށް ކިޔާނީ ،   )ށ( 

 ބެހޭ ޤަވާއިދު " އެވެ.އަދި ބޭނުންކުރުމާ ގެންގުޅުމާ އެތެރެކުރުމާ

 

ަދށް ގެްނނަްނޖެހޭ އިސްލާޙުތައް ގެންާނީނ ޢިދު ހިންާގ ތަންފީޒުކޮްށ، އަދި ޤަވާޢިމިޤަވާ )ހ( .2
 އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީއިންނެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް 

ބާވަތުެގ ތަކެިތ  ބަޔާްނކޮށްފައިވާތަންފީޒުކުރަްނ ެފށުމުން، މިޤަވާއިދުގަިއ މިޤަވާޢިދު  )ށ( 
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  ބަޔާްނކޮށްފައިވާމިޤަވާޢިދުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ގެްނގުޅެންވާނީ 

 މަނާކަމެކެވެ. ށް ގެންގުޅުމަކީތެރެކޮޚިލާފަށް އެފަދަ ތަކެތި އެމިޤަވާޢިދާއި 

ނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މިޤަވާޢިދު )ނ(   އެކަމަކާމެދު ގޮތެއްގައި ކަ

 ނިންމާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީންނެވެ.

 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ގަވާއިދު ހިންގައި 
ތަންފީޒުކުރުމާއި، 
 އިސްލާޙު ގެނައުން 



 

ޤަވާއިދުޮޮޤްސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި އަދި ގެންގުޅުމާއި ބެހޭ   

ރާއްޖެައްށ އެތަކެތި  ،ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަކެިތ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަންވާނީ )ހ(  .3
އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަަނލް ސެކިޔުރިޓީއަށް ލިޔުމަކުން  އެތެރެކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ

 އެމިނިސްޓްރީގެ ޙާއްޞަ ހުއްދައެއް ލިޔުމަކުން ލިބުމުންެނވެ. ހުށަހަޅާ
ފޮގްސިގްނަލް، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް  )ށ( 

ނޑައަޅާ  ނޑައަޅާ އުޅަނދު ފަހަރުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ކަ ކޮމިއުނިކޭޝަނުން ކަ
އެ މިނިސްޓްރީގެ ލިޔުމެްއ ތެރެކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު އަދަދަކަށެވެ. މިފަދަ ތަކެިތ އެ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފޮގްސިގްނަލް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން،  )ނ( 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަނުން ދޫކުަރއްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ މައްޗަށް 

ލާ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ތަކެއްޗާއިމެދު މި ގަވާއިދުގެ އެހެނިހެން ބަ
 މާއްދާތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޢަަލކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 

 

ތަެކތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު  ގައިވާ  މި މާއްދާގެ )ހ( (ރ) 
 ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

 

މި ޤަވާއިދުގެ ތާވަލް ގޭނެގޮތަށް ދު ކޮންމެއައިޓަމެއް ވަކިން އެނއެތެރެކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ޢަދަ . 1

 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުން.ފޯމް  1 -ފަޔަރ ވޯރކްސް އެފް ގައިވާ  1
 -ފަޔަރ ވޯރކްސް އެފް ގައިވާ  2މިޤަވާއިދުގެ ތާވަްލ " އެތެރެކުރާަނމަ  އޭރިޔަލްޝެލް " . 2

 ފޯރމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުން. 2

ބޭނުން ކުރަްނ އަިދ އެތަކެތި ރެކުރާއިރު އެތަކެތި އެތެރެކުރާ ބޭނުމާއި، ހަވާ، ފަޓާސް އެތެ . 3
 ފައިވާ ރަށަކާއި، ތަނެއް އެނގޭ ގޮތަށް ހުށަހެޅުން.ހަމަޖެހި

 ބޭނުންކުރަން ޤަސްތުކުާރ ތާރީޚް އެތަކެތި   .4
 ޤައުމު އަދި އެތަކެތި އެތެރެކުރާ ޤައުމު އުފެއްދިއެތަކެތި  . 5

އަދި ޔޫ.އެން ނަންބަރު ވަކިން ލިޔެފަިއ  ހަޒާޑްޑިވިޝަންއެތެރެކުރެވޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ  . 6
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 
ތިރީގައިމިާވ ގޮތުގައި އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަދެވޭނީ ތަކެތީގެ ފޮގްސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް، ަފދަ   (ބ)

 ކެޓަގަރީ ތަކުގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗަށެވެ.
1 . UN0333  ްވިޝަން ޑި  ހަޒާޑް 1ކްލާސG1.1  ްޕްރޮފެޝަނަލްފަޔަރވާރކްސ 
2 . UN0334  ްވިޝަން ޑި  ހަޒާޑް 1ކްލާސG1.2 ްފަޔަރވާރކްސް ޕްރޮފެޝަނަލ 

3 . UN0335  ްވިޝަން ޑި  ހަޒާޑް 1ކްލާސG1.3 ްފަޔަރވާރކްސް ޕްރޮފެޝަނަލ 
4 . UN0336  ްވިޝަން ޑި ހަޒާޑް 1ކްލާސG1.4  ްކޮންސިއުމަރފަޔަރވާރކްސ 

ފޮގްސިގްނަލް،ހަވާ،ފަޓާސް 
ފަދަ ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގެ 

 ހުއްދަ ދިނުން 



 

ޤަވާއިދުޮޮޤްސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި އަދި ގެންގުޅުމާއި ބެހޭ   

5. UN0337  ްވިޝަން ޑި ހަޒާޑް 1ކްލާސS1.4  ްފަޔަރވާރކްސްފިޔުޒް އެންޑް ޓްރިކ
 ނޮއިސް މޭކަރސް 

 
ހަވާ ފަޓާސް ފަދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަްށ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ،  (ޅ(

ިމ ފަހު ންކުރަްނވާނެއެވެ. މިމުއްދަތަށްމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭނު)ހައެއް(  6އެތެރެކުރާތާ 
މް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ބެލުމުގެ އެ ހުރިހާތަކެއްެޗއް ޭބނުންނުކޮށް ުހންނަޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އެތެރެކޮށް 

  އެއްޗަކަށް ބަދަލެއް ނުދެވޭނެއެވެ.އެއްވެސް  އަދި މީގެން ޭވނެއެވެ.ނައްތާލެދަށުން 
 

މަށްޓަކަިއ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ފޮގްސިގްނަލް، ހަވާ، ަފޓާސްފަަދ ތަކެތި އެތެރެކުރުދިވެހި  (ކ)

   ސައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެެއވެ. މަޢުލޫމާތަކީހުށަހަޅާ 
 
ޕެކްކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ އެކި ވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެކުރާއިރު ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަކެތި ދި  (އ)

ހަޒާޑް  2 އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ހަޒާޑް ޑިވިޝަންގެ ތަކެތި ވަކިންނެވެ. މިގޮތުން ޕެކްކުރާއިރު 

އެޕެކޭޖެއްގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ކްލެސިފައި  އެއް ޕެކިނެއްގައި ވާނަމަޑިވިޝަނެއްގެ ތަކެތި 
 ކުރަންވާނީއޭގައި ހިމޭނެ މަތީ ހަާޒޑް ޑިވިޝަންގެ ތަކެތިކަމުގައެވެ.

 
ހަވާ، ފަޓާސްފަދަ ތަކެތި ދިެވހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާއިރު ޕެކްކުރެވިފައި ހުންނަ އެއްވެްސ  (ވ)

 ކިލޯގްރާމްއަށްވުރެ ބަރުވެގެންނުާވނެއެވެ. 30 ޖެއް ނުވަތަ ދާގީނާއެއްޕެކޭ
 
ހުއްދަ ދެވޭނީ އެަތކެތި  ރާއްޖެއަށް ެއތެރެކުރުމުގެފޮގްސިގްނަލް، ހަވާ، ަފާޓސް ފަދަ ތަކެތި  (މ)

ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ ަފރާތަށެވެ. މިފަދަ ތަކެތި އެތެރެޮކށް ވިއްކުމަށް ނުވަތަ އެހެްނ 
 ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް މިފަދަ ތަެކިތ އެތެރެއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 

ބޭުނން ކުރަްނ ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަެކތި ާރއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަުކން އެތަކެތި  (ފ)

ދުވަސް ކުރިން )ބަންދު ުދވަސް ތައްނުހިމަނާ( އެތަކެިތ  15މަދުވެގެްނ  ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚްގެ
 ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަންވާނެއެވެ.

 

ެއަތެކިތ ، ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުންތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ގައިވާ  )ހ( މި މާއްދާގެ  (ދ)

ަޝރުތުތަށް އެތެރެކުރާ ފަރާުތްނ  ުކުރުމެގ ުހްއަދ ެދވީޭނ ިތީރަގިއވާ ާރްއެޖައްށ ެއެތެރ 
 ޤަބޫލްކޮށް ސޮއިކުރުމުންނެވެ.

 



 

ޤަވާއިދުޮޮޤްސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި އަދި ގެންގުޅުމާއި ބެހޭ   

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އެތަކެިތ އެތަކެތި ބަރުކޮށްގެން އަންނަ ބޯޓު މާލެ އައުމުން،  -1
ގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެވޭނެއެވެ. އަދި މިތަކެތި ބޭނުންކުރަން ވަންދެްނ  ޑިފެންސް ފޯސް 

 ގެ ބެލުމުގެދަށުގައެވެ. މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްބަހައްޓަންާވނީ 
އަދި އެތަކެިތ ، އެތަކެތި ބޭނުންކުރަން ހަމަޖެިހފައިވާ ތަނަކަށް އެތަކެތި ގެންދަންވާނީ -2

ގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.  ސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް މޯލްޑިވްބޭނުންކުރަން ވާނީވެސް 
 ޚަރަދާއި، އެތަކެއްޗާއިމިގޮތުން މިތަކެިތ ބޭުނންކުރާަތނަކަށް ގެންދިޔުމުގެ ދަތުރު 

ދަތުރު ޙަރަދާއި،  ދާ މީހެއްގެއިން  މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް ޙަވާލުވެގެން 
ްނ އެތެރެކުާރ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަތަެކތި  އެކެއުންބުއިމުގެ ކަންތައްތައް  އެކަމަޑޭޝަންއާއި

 ވާނެއެވެ.

އަލިފާން ނިވުުމެގ  ނުގެ ސަލާމަތީ ކަްނތައްަތކާއި،ތަކެތި ބޭުނންކުރަން ހަމަޖެހިަފއިވާ ތައެ -3
ނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް  މޯލްޑިވްސް ނެަޝނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިންތިޒާމް  އިްނ ކަ

 ން ވާނެއެވެ.ތެރެކުރާ ފަރާތުން ހަމަަޖއްސައެތަކެތިއެ
ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން ހުންަނ ހުސްހޮޅިތަކާއި، އެހެނިހެން ތަކެއްޗާއި، ނުއަނދާ އަދި އެ -4

ނުގޮވާ ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ބޭނުްނނުކޮށް ހުންނަ ތަކެއްޗާއި މިތަކެިތ ބޭނުންކުރުމަށް ގެންގުޭޅ 
އާއި ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.  މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްސާމާނު 

ނުންކުރި ތަނެއްގަިއ މިއިންއެއްވެސް އެއްޗެއް އެތެރެކުރި މީހާގެ އަތުގައި ނުވަތަ ބޭ
 މަނާކަމެކެވެ.  ބެހެއްޓުމަކީ

ގެ ބެލުުމެގ  މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިެފންސް ފޯސްބޭނުންކުރުމަށްަފހު ބާކީުހންނަ ަތކެތި  -5
ގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނ  ޯމްލޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ޯފސްދަށަށްގެނައުމަށްަފހު އެތަކެތި 

 ސް ކަހަލަ ބަދަލެއް ުނދެވޭނެއެވެ.ނައްތާލެވޭނެއެވެ. އެފަދަ އެއްޗަކަށް، އެއްވެ

 

 މަދުވެގެން  ގެހަވާ، ފަޓާސްފަދަ ތަކެތި ބަރުކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އަްނނަބޯުޓ، ރާއްޖެއަށް އައުމު  )ހ( . 4

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޢުލޫާމުތ މަޢުލޫމާތާއި، އެތަކެއްޗާއިެބހޭ ގަޑިއިރު ކުރިން އެބޯޓާއިބެޭހ  48
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނައެވެ.

 ،ބޯޓުގެ ނަން  -1

 ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ކުްނފުީނގެ ނަން،  -2

 ލެ އަންާނނެކަމަށް ލަފާކުެރވޭ ތާރީޚްބޯޓު މާ  -3

 ބޯޓު މާލެ އަންަނން ފުރާ ބަނަދރާއި ޤައުމުގެ ނަން  -4

 ޕެކިންގ ލިސްޓް އޮރިޖިނަލް ނުވަތަ ކޮޕީ  -5

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 



 

ޤަވާއިދުޮޮޤްސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި އަދި ގެންގުޅުމާއި ބެހޭ   

 އިންވޮއިސްތަކުގެ އޮރިޖިނަލް ނުވަތަ ކޮޕީ  -6

 

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތި، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަީތން  3މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .5

 ބަޑިބޭހުގެ ކުިޅވަރު ބޭއްވުމަށެވެ.  ހަވާ އެރުވުމަށް ނުވަތަބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަދެވޭނީ 
 

ހުއްަދދެވޭނީ، ެއތަކެތި ޕެކްކޮށްފައިވާ ޕެކިްނ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެ މަތީން  )ށ( 

ަފހު އެތަކެއްޗަކީ މިނިސްޓްރީ ފަރާތުން ކަޑާ ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ހުއްދަދީފައިވާ ތަކެތިތޯ ބެލުމަށްަފހުއެވެ. އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން 
ވުރެ އިތުރަށް ނުވަަތ ހުއްދަދީފައިވާ ތަކެތިޫންނ މިގޮތުން ބަލާއިރު ހުއްދަދީފައިާވ ޢަދަދަށް

އެހެން އެއްޗެއް އެތެރެކޮށްފައިވާނަމަ، އެތަކެއްޗާމެދު ގޮތެއްނިންމާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީންނެވެ.
 

ތިރީގައިވާ ކަންކަްނ ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރު ބޭއްވުަމށް ނުވަތަ ހަވާ އެރުވުމަްށ ހުއްަދދެވޭނީ  )ނ( 
 ކުރުމަށް އެއްބަސްވެ، އެ ޝަރުތުތައް ޤަބޫލުކޮށް ސޮއެކުރުމުންނެވެ.

 

ހަވާ އެރުވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހަވާ އެރުވުމަށް ރާވާފައިވާ ގޮތާއި ހަވާ އަރުވާ  -1
އިމާރާތްތަކާއި ހުރި ދުރުމިން އެޭގފަދަ ސްކެޗް ކުރެހުމެއް އެތަނެއްގައި ހުރި ތަނާއި 

 ހުށަހެޅުން.

މޯލްޑިވްސް ނެޝަަނލް ކާތެރިވުމުގެ ޮގުތން ތަނުގައި ހިނާގފާނެ އަިލފާނުގެ ހާދިޡާއަކަށް ރައް -2
އަންގާގޮތެއްގެ މަތީން އެތަނުގަިއ އަލިފާންނިވާ ނިޒާްމ  އިން ޑިފެންސް ފޯސް

 ޤާއިމްކުރުމަށްފަހު އެކަމާބެހޭ ކުރެހުމެއް ހުށަހެޅުން.
ނޑައެޅިފައިވާ ތަނަކަށް ގެންދާއިރު، ހަވާ އަރުވާ  ސާމާނު ހަވާ އަރުވަން ހަވާ އަރުވާ -3  ކަ

 ސާމާނާއި ފަސިންޖަރުން އެއް އުޅަނދެއްގައި ދަތުރު ނުކުރުން. 
ހަވާ އެރުވުމުގެ މަސައްކަތް ުކރަންވާނީ އެކަންކުރަން ަދންނަ އެކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިާވ  -4

ޤައުމެއްގެ މީހެއްނަމަ އެ  ފަރާތަކުންނެވެ. މިގޮުތން ހަވާއެުރވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ބޭރު

ޤައުމެއްގެ ރަސްމީ ފަރާތަކުން ީދފައިވާ ހުއްދައެއް އޮންަނންވާނެެއވެ. އަދި ދިވެއްސެއްނަމަ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީން ދޫކުރާ ހުއްދަ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.
ަމ، އެމީހަކަށް އެކަން ކުރެވޭނީ ހަވާ އެރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ބޭރު ޤައުމެއްގެ މީހެއްނަ -5

ހުއްދައިގެ ކޮޕީ މިނިސްޓްރީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި  ވަނަ ނަންބަރު 4މާއްދާގެ )ނ( ގެ މި 

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެތެރެ 
 ކޮށްފައިވާ ތަކެތި ބޭނުން 

 ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން 



 

ޤަވާއިދުޮޮޤްސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި އަދި ގެންގުޅުމާއި ބެހޭ   

އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެަޝނަލް ސެކިޔުރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ އެ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ 
  ލިބިގެންނެވެ.

ނޑައަޅާ  ނަލް ޑިފެްނސް ފޯސްމޯލްޑިވްސް ނެޝަހަވާ އެރުވުމަށްފަހު ބާކީވާ ތަކެިތ  -6 އިން ކަ
މިގޮތުން  ންކުރާ ފަރާތުން ހަމަޖަްއސަން ވާނެއެވެ.އިންތިޒާމެްއ އެކަ ނެތަނަކަށް ގެންދެވޭ 

 އުޅަނދަކަށް ވާންވާނެއެވެ. މިފަދަ ތަކެތި އުފުލާ އުޅަނދަކީެވސް އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ 
ަބހައްޓަންވާީނ ގެންދާ ތަކެތި ބޭނުންކުރަްނ ވަންދެން  ރަށްރަށަށްހަވާ އެރުވުމަށް  -7

މިގޮތަށް ބަހަްއޓާއިރުވެސް  ތަޅުލާފައެވެ.ރަގަޅުފެންވަރެއްގެ އަލިފާނުން ަރއްކާތެރި ތަނެއްގައި 
ނޑައަޅާ މީހަކާއިއިން  މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އެތަކެތި  ކަ

ތަޅުގެ ދެ  2އެ  ލުމަށްފަހުތަޅު  2ވޭގޮތަށް ނޫނީ ނުހުޅު މީހަކު ހުރެގެންއެތެރެކުރިފަރާތުގެ 

ނޑި   އެ ދެމީހުންގެ އަތުގައެވެ. ބާއްވަން ވާނީ ތަޅުދަ
 

އެތެރެކުރާ ތަކެތި މި  އިން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްބޭނުމަށް  ގެސަރުކާރު )ހ(  .6

އިސްތިސްނާ ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް  ޤަވާޢިދުން
 ސެކިޔުރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތަކެތި ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ފަދަ މިގަވާއިދުގައި ފޮގްސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް  )ހ(  .7
ކުިޅވަރު ބޭއްވުމަށް އެތެރެކުރާ ފޮގްސިގްނަލާއި، ހަވާ، އެރުުވމަށް ނުވަތަ ބަޑިބޭހުގެ 

 ތަކެއްޗާއި، ފަޓާހާއި، އަލިނަރުަފދަ ތަކެއްޗެވެ.

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތށްފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ގަވާއިދުގައި  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާމިގަވާއިދު  )ހ(  .8
ރ )ތިރީސް -/30000ކުރިން ހުއްދަ ހޯދުމަކާއިނުލާ އެތެރެކޮށްފިނަމަ، އެތެރެކުރި ފަރާތް 

ރ )ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( އާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދަުކން 50000/-ހާސް ރުފިޔާ( އިންފެށިގެްނ 

 ކުރެވޭނެއެވެ. ޖޫރިމަނާ

ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަުޢލޫމާތެއް ހަށަނާޅައި އެތަެކިތ  ބަޔާްނކޮށްފައިވާމިގަވާއިދުގައި ހުށަހަޅަން  )ށ( 

-ރ )ފަސްހާސް ރުފިޔާ( އިން ފެށިގެން 5000/-އެތެރެކޮށްފިނަމަ، އެތެރެކުރިފަާރތެއް 
 ކުރެވޭނެއެވެ. ޖޫރިމަނާރ )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( އާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން 10000/

ެއއްވެސް އެއްޗެއް އެތެރެކުރިފަރާތުން، އެހެްނ މީހަކަްށ ނުވަަތ  ބަޔާންކޮށްފައިވާމިގަވާއިދުގައި  )ނ( 

އިން  ރ )ވިހިހާސް ރުފިޔާ(20000/-އް ފަރާތަކަށްދީ ނުވަތަ ވިއްކައިފިަނމަ އެވިއްކި ފަރާތެ
ޖޫރިމަާނ ރ )ސާޅީސް ހާސް ރުފިޔާ( އާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން 40000/-ފެށިގެން 
 ކުރެވޭނެއެވެ.

 އިސްތިސްނާ

 މާނަ

 އަދަބު



 

ޤަވާއިދުޮޮޤްސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި އަދި ގެންގުޅުމާއި ބެހޭ   

ަގއިވާކަންތައްތައްފިޔަވައި، މިގަވާިއދުގެ އެހެންކަމަކާއި ޚިލާފް )ހ( )ށ( )ނ( މިމާއްދާގެ  )ރ( 
ރ )ފަސްހާސް ރުފިޔާ( އިން ފެށިގެން 5000/-ވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި 

 ކުރެވޭނެއެވެ.ޖޫރިމަނާ ރ )ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( އާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން 15000/-

އެކަމެއްގެ ކުޑަ  ގައިވާ ގޮތަށް ޖުރުމަާނ ކުރުމާއެކު މާއްދާގެ )ހ( )ށ( )ނ( )ރ( މި  )ބ( 
މިނިސްޓްީރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީއަށް  ބޮޑުމިނަށް ބަލައި

ބަަދލެއް ދިނުމަކާނުލާ އަތުލާ ނައްތާުލމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފެނިއްޖެހާލަތެއްގައި މިތަކެތި 
 ޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޑިފެންސް އެން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، މި ގަވާއިދު ދިެވހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ   .9
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 



 

ޤަވާއިދުޮޮޤްސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި އަދި ގެންގުޅުމާއި ބެހޭ   

 1ތާވަލް 

FIRE WORKS F-1 FORM 

DISPLAY FIRE WORKS 

PROPER SHIPPING NAME  

QTY PRODUCT NAME  UN NO CLASS HAZARD DIVITION  WEIGHT AUTO IGNITION TEMP SAFTRY CLEARENCE IN METERS  COUNTRY OF ORGIN  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 



 

ޤަވާއިދުޮޮޤްސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި އަދި ގެންގުޅުމާއި ބެހޭ   

  2ތާވަލް 

FIRE WORKS F-2 FORM 

AERIAL SHELL 

PROPER SHIPPING NAME  

QTY AERIAL SHELL 2 INCH 2.5 INCH 3 INCH 4 INCH 5 INCH 6 INCH 7 INCH 8 INCH 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


