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އަދަދު6 :

ވޮލި ުއމް49 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ކޮންސައިނީ ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު
ނ
ތަޢާރަފާއި ނަ ް

.1

މަޤްޞަދު

.2

)ހ(

މި

އުސޫލަކީ،

ގަވާއިދު

ނބަރު
ނ ް
ަ

) R-34/2012މުދާ

އެކްސްޕޯޓް

ކުރުމާއި،

އިމްޕޯޓްކުރުމާއި ،ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ  29ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފ
ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެންނައިރު ،އެ މުދަލުގެ އެއަރވޭ ބިލް ނުވަތަ ބިލް އޮ ް
ނސައިނީކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން
ލޭޑިންގގައި އެ މުދަލުގެ ކޮ ް
އ
ދނުމުގަ ި
އނީ ބަދަލުކޮށް ި
ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި އެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،ކޮންސަ ި
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެވެ.
)ށ( މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ" ،ކޮންސައިނީ ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" އެވެ.
)ނ( މި އުސޫލަކީ ،މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި ،އިމްޕޯޓްކުރުމާއި ،ރީއެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ
 29ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.
ލ
ނއިރު ،އެ މުދަލުގެ އެއަރވޭ ބި ް
މި އުސޫލު އެކުލަވައިލުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ،ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެން ަ
ނުވަތަ ބިލް އޮފް ލޭޑިންގގައި އެ މުދަލުގެ ކޮންސައިނީކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތް ފިޔަވައި
އ
ށދިނުމުގަ ި
ކންސައިނީ ބަދަލުކޮ ް
ދ އިމްޕޯޓް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަޮ ،
އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި އެ މު ާ
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ހަމަހަމަކަމާއެކު ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުމެވެ.
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އަދަދު6 :

ވޮލި ުއމް49 :

އ
ތަންފީޛީ އިދާރާތަ ް

.3

ކޮންސައިނީ

.4

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރާނީ ،މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
އިންނެވެ.

މޮނީޓަރކޮށް

އަދި

ބަލަހައްޓަމުން

ގެންދާނީ

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އިކޮނޮމިކް

ޑިވެލޮޕްމަންޓުންނެވެ.

އ
ތތަ ް
ބަދަލުކުރެވޭނެ ހާލަ ް

)ހ( ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދަލުގެ ކޮންސައިނީ ބަދަލުކޮށްދެވޭނީ ،އެ މުދާ ރާއްޖެއަށް
ގ
ލ ެ
ގ އެއަރވޭ ބިލް ނުވަތަ ބިލް އޮފް ލޭޑިންގގައި އެ މުދަ ު
ގެންނައިރު ،އެ މުދަލު ެ
ދ
ތއްގެ ނަމުގައި އެ މު ާ
ކޮންސައިނީކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާ ެ
އިމްޕޯޓް ކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމައެވެ.
)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮންސައިނީ ބަދަލުކޮށްދެވޭނީ
ތތަކުގައެވެ.
އަންނަނިވި ހާލަ ް
ށފައިވާ ފަރާތުގެ ތަފުސީލު ލިޔުމުގައި ކުށެއް
 .1ކޮންސައިނީގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮ ް
ތ
ލިޔެފައިވާނަމަ ،ނުވަ ަ
ރތްކަމަށް ބިލް އޮފް ލޭޑިންގގައި ނުވަތަ އެއާވޭ
 .2ކޮންސައިންމެންޓް ރައްދުވާ ފަ ާ
ޓ
ނސައިންމެން ް
ށފައިވާ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ކޮ ް
ބިލުގައި ބަޔާންކޮ ް
ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން.

ކޮންސައިނީ ބަދަލު

.5

އ
ނުކުރެވޭނެ ހާލަތްތަ ް

ހޅައިފައިވާ މުދަލަކާ ގުޅުންހުރި ތަޙުޤީޤެއް މޯލްޑިވްސް
ހށަ ަ
)ހ( ކޮންސައިނީ ބަދަލުކުރަން ު
ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ހިންގަމުންދާ މުދަލަކަށްވާނަމަ ،އެ މުދަލެއްގެ ކޮންސައިނީ
ބަދަލުނުކޮށް

ހިފެހެއްޓުމުގެ

އޚްތިޔާރު،
ި

މޯލްޑިވްސް

ކަސްޓަމްސް

ސަރވިސްއަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ކޮންސައިނީ ބަދަލުކުރެވޭނީ މޯލްޑިވްސް
ތ
ކމަށް ލިޔުމުން ނުވަ ަ
ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ތަޙުޤީޤު ކުރާ ސެކްޝަނުން އެ ަ
އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީޢާއިން ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.
ކޮންސައިނީ ބަދަލުކުރަން
ނ
ހުށަހެޅު ް

.6

ޅނީ" MCS-117އެޕްލިކޭޝަން ފޮރ ކޮންސައިނީ ޗޭންޖް
)ހ( ކޮންސައިނީ ބަދަލުކުރަން ހުށަހަ ާ
ނނާނީ،
ނ ހު ް
އެންޑް މެނިފެސްޓް ރިލޭޓެޑް ސަރވިސަސް" ފޯމުންނެވެ .މި ފޯމު ލިބެ ް
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އަދަދު6 :

ވޮލި ުއމް49 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސްގެ ވެބްސައިޓް www.customs.gov.mv
އިންނެވެ.
)ށ( ކަނޑުގެމަގުން އަންނަ މުދަލުގެ ކޮންސައިނީ ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ ،މޯލްޑިވްސް
ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ސީ ކާގޯ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ސެކްޝަނަށެވެ .އަދި ވައިގެ މަގުން
ލޑިވްސް ކަސްޓަމްސް
ނ ،މޯ ް
އަންނަ މުދަލުގެ ކޮންސައިނީ ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ީ
ސަރވިސްގެ އެއަރ ކާގޯ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ސެކްޝަނަށެވެ.
ދ
ށ އެ ި
ކންސައިނީ ބަދަލުކުރުމަ ް
ހލަތްތަކުގައި ޮ
ގ )ށ( ގައިވާ ާ
)ނ( މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާ ެ
އ
ތ ި
ރވިފައިވާ ފަރާތުންނެވެ .ނަމަވެސް މުދާ ފޮނުވި ފަރާ ާ
ހުށަހަޅާނީ މުދާ ކޮންސައިންކު ެ
ކޮންސައިންކުރެވިފައިވާ ފަރާތާ ދެމެދު ޚިލާފުތަކެއް އުފެދޭ ހާލަތްތަކުގައްޔާއި "ޓު-އޯޑަރ"
ވ
ށ ބަދަލުކުރެވޭގޮތަށް މުދާ އަންނަ ހާލަތުގައި ،މުދާ ފޮނު ި
އަށް ނުވަތަ ތިން ވަނަ ފަރާތަކަ ް
ލކުރުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ފަރާތަށް ވެސް ކޮންސައިނީ ބަދަ ު
ކޮންސައިނީ ބަދަލުކޮށްދިނުން .7

ވނީ،
ސއިނީ ބަދަލުކޮށްދެ ޭ
މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮން ަ
ޠތައް ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ.
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު ު
)ހ( ކޮންސައިނީ ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 18/2014ވިޔަފާރި
ނމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުގައި
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނޫ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮ ި
ދ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި ،އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި ،ރީއެކްސްޕޯޓް
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އަދި މު ާ
ކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވުން؛
)ށ( ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް އޮވެގެން އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މުދަލެއްނަމަ،
އ
ތކީ އެފަދަ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތެ ް
ވ ފަރާ ަ
ކޮންސައިނީ ބަދަލުކޮށްދެ ޭ
ކަމުގައި ވުން؛
ލ
މ ،ބޭންކުގެ ނުވަތަ މާ ީ
)ނ( ބޭންކެއް ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ މުދަލެއްނަ ަ
އިދާރާގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން؛
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އަދަދު6 :

ވޮލި ުއމް49 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ގ
ދންވާނީ ،ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ  91ވަނަ މާއްދާ ެ
)ރ( ކޮންސައިނީ ބަދަލުކޮށް ޭ
ށ
ނސައިނީ ބަދަލުކުރުމަ ް
ށފައިވާ އިންވާރޑް މެނިފެސްޓުން ކޮ ް
)ށ( ގައި ބަޔާންކޮ ް
ދައްކަންޖެހޭ ) 1,000/-އެއްހާސް( ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުން؛ އަދި
ށ މުދާ ފޮނުވި ފަރާތުގެ
)ބ( ކޮންސައިނީ ބަދަލުކޮށްދިނުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަން ބަޔާންކޮ ް
ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނ
ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމު ް

.8

ތަފާސްހިސާބު

.9

ވ
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކޮންސައިނީ ބަދަލުކޮށްދެވޭ ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމާއިރު ،ފުރިހަމަކޮށްފައި ާ
"MCS-117

އެޕްލިކޭޝަން ފޮރ

ކޮންސައިނީ

ޗޭންޖް

އެންޑް

މެނިފެސްޓް

ރިލޭޓެޑް

ސަރވިސަސް" ފޯމާއެކު ކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔުންތައް ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު އެޓޭޗްކުރަންވާނެއެވެ.

ނ
ބެލެހެއްޓު ް

ކޮންސައިނީ ބަދަލުކޮށްދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ،މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން
ދންވާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ މަހަކު ) 1އެކެއް( ފަހަރު އެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ
ބަލަހައްޓަމުން ގެން ަ
އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވްލޮޕްމެންޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ނ
ޢަމަލުކުރަން ފެށު ް

.10

)ހ( މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރެވޭނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.
ނ
ނ ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮންސައިނީ ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިގެ ް
)ށ( މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަ ް
އ
އެ ހުށަހެޅުމަށް ގޮތެއް ނިންމައިފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ކޮންސައިނީ ބަދަލުކޮށްދިނުމުގަ ި
ޢަމަލުކުރާނީ މި އުސޫލުގެ ދަށުންނެވެ.
__________________________________________________________________
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