
 

 

ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން އަދި ޖޫރިމަނާ ކުރާގޮތުގެ  ފޮތާއި އެހެނިހެން ތަކެތި 

 އުޞޫލު 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ( R-28/2016ޤަވާޢިދު ނަމްބަރު ، ކީލަޞޫއު(ހ) މި  1 ފް ތަޢާރު 

ވަނަ މާއްދާއިން  09އަދި  08، 07) ގެ ދުޢިވާޤަލައިބްރަރީއާބެހޭ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

   ލެެކވެ.ޞޫއު ބާރުލިބިގެން ހަާދފައިވާ

ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން އަދި އި އެހެނިހެން ތަކެތި ފޮތާކިޔާނީ، " ލަށްޞޫއު(ށ) މި 

 " އެވެ.އުޞޫލުޖޫރިމަނާ ކުރާގޮތުގެ 

 

 ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ލައިބްރަރީއިންހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ،  އުޞޫލުމި  2 މަޤްޞަދު 

ދޫކުރެވުނު މުއްދަތު ހަމަވުމުން  ތަކެތި  ލާއިޞޫދޫކުާރ އު ފޮތާއި އެހެނިެހން ތަކެތި 

 ތަކެތިލާއި، ޞޫގޮތުގެ އު ރައްދުނުކޮށްފިނަމަ، ޖޫރިމަނާ ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

 އުޞޫލު ޖެހިފައިވާ ގެއްލިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ޖޫރިމަނާ ނެގުމަށް ހަމަ

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް ހާމަކުރުމެވެ.  

 

ލޯން ކެޓެގަރީޒް އަދި ދޫކުރެވޭ 

 ޢަދަދު ތަކެތީގެ 

 އެއީ ކަށެވެ. އުސޫލަ 4ޫދކުރެވޭނީ  ތާއި އެހެިނހެން ތަކެތިފޮ(ހ)  3

 ޢާންމު ލޯން 

 ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯން

 ހިފެހެއްޓިފައިވާ ލޯން 

 ލޯން މުދައްރިސުންގެ

 2ދޫކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން ފަހަރަކު  މުވައްޒަފުންނަށް އެޑްމިން(ށ) ދަރިވަރުންނަށާއި 

 ފޮތެވެ.

 ފޮތެވެ. 5ގިނަވަގެން ފަހަރަކު ދޫކުރެވޭނީ  މުވައްޒަފުންނަށް (ނ) އެކެޑެމިކް 

 

ހަފްތާގެ މުއްދަަތށެވެ. ދުވަސް ގުނަން ފަށާނީ  2ލޯންގެ ތަެކތި ދޫުކރާނީ  (ހ) ޢާންމު 4 ޢާންމު ލޯން 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.  14ތަކެތި ދޫކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 



 

 

މުއްދަތު ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ދޫކުރެވޭ  ތަކެީތގެލޯން ގެ ޢާންމު (ށ) 

 ހިމަނައިގެންނެވެ. 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލައިބްރަރީއަށް ތަކެތި  14) ތަކެތި ދޫކުރާ ތާރީޚުން ެފށިގެން ނ(

 ރައްދު ކުރަންވާނެއެވެ. 

ގައިވާ  1ޖަދުވަލު ރައްދުނުކޮށްިފނަަމ،  (ރ) ދޫކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ މުްއދަތު ހަމަވުމުން

 2އަދި ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، ޖަދުވަލު  ން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގޭނެއެވެ.ގޮތުގެ މަތީ

  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ފަިއސާ ނެގޭނެއެވެ.

ތަކެިތ ޖޫރިމަނާ ކަލްކިުއލޭޓް ކުރާނީ މުއްދަތުހަމަވާ ތާރިޚުން ފެށިގެން (ބ) ތަެކތީގެ 

ޚިުދމަތް ނުލިޭބ ދުވަހަކަށް ނުހިމަނައެވެ. ދެމެދުގައިވާ ބަންުދ ދުވަސްތައް  ކުރުމާރައްދު

 ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުނެގޭނެއެވެ.

ހަކަށް ލައިބްރަރީ ބަންދު ދުވަކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހަކީ ރައްދު ތަކެތި(ޅ) 

ވާނެއެވެ.  ކުރަންަރއްދު ތަެކތިއެންމެ އަވަަހށް ލަިއބްރަރީ ހުޅުވޭ ދުވަހު  ވެއްޖެނަމަ،

މިހާލަތުގައި މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނަގާ ޖޫރިމަނާ ނުނަގާނެއެވެ. ަނމަވެސް ހުޅުވޭ ދުވަހު 

 ނުކޮށްފިނަމަ، ޖޫރިމަނާ ަފއިސާ ނެގޭނެއެވެ. އްދުރަ

ލޯންގެ ތަކެތި އަނުބރާ ރައްދުކުރުމަށްފަހު ރިނިއު ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޢާންމު (ކ) 

 ރިނިއު ކުރެވޭނީ އެހެން މެމްބަރަކު އެތަކެއްޗަށް އެދިފައި ނުވާނަމައެވެ. 

 

ދުވަހަށެވެ. ުދވަސް ގުނަން ފަށާީނ  03ދޫކުރާނީ  ތަެކތިޯލންގެ  ކުރުމުއްދަތުގެ(ހ)  5 ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯން 

ދުވަހުެގ  03ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ  03ދޫކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ. ތަކެތި 

 މިސާލު:ތެރޭގައި އަންނަ ބަންދު ދުވަސްަތއް ނުހިމަނައެވެ. 

ލޯން ފޮތުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ ކުރުމުއްދަތުގެ . ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދޫކުރާ 1

އަދި ހޮނިހިރު  އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި ހޯމަ ދުވަހަށެވެ. އެއީ ހުކުރު

 ދުވަސް ނުހިމަނައެވެ. 

ލޯން ފޮތުގެ މުއްދަތު، އެއްވެސް ކުރުމުއްދަތުގެ . އަންގާރަ ދުވަހު ދޫކުރާ 2

 ބަންދު ދުވަހެއް މެދުތެރެއަށް ާންނނަނަމަ، ބުރާސްފަތި ދުވަަހށް ހަަމވާނެއެވެ.

ގައިވާ  1ޖަދުވަލު  ރައްދުނުކޮށްފިނަަމ، (ށ) ދޫކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ މުްއދަތު ހަމަވުމުން

 2އަދި ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، ޖަދުވަލު ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގޭނެއެވެ. ގޮތުގެ މަތިން 

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ފަިއސާ ނެގޭނެއެވެ.



 

 

 ކުރުމާއްދުޖޫރިމަނާ ކަލްކިއުލޭޓް ކުރާނީ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރިޚުން ފެށިގެން ފޮތް ރަ(ނ) 

 ދެމެދުގައިވާ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.  

ބަންދު ދުވަހަކަްށ  ލައިބްރަރީ) ތަކެތި އަނބުރާ ދައްކަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހަކީ ރ(

އެންމެ އަވަަހށް ލަިއބްރަރީ ހުޅުވޭ ދުވަހު ތަެކތި ަރއްދު ކުރަންވާނެއެވެ.  ވެއްޖެނަމަ،

މިހާލަތުގައި މުއްދަތު ހަމަވެގެްނ ތަކެއްޗަށް ނަގާ ޖޫރިމަނާ ނުނަގާނެއެވެ. ނަމަވެސް 

 ހުޅުވޭ ދުވަހު ތަކެތި ރައްދު ނުކޮށްފިނަމަ، ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެޭގނެއެވެ.

ލޯންގެ ަތކެތި މުއްދަތު އަނބުރާ ރައްުދކުރުމަށްފަހު ރިނިއު ކުރުމުއްދަތުގެ  (ބ)

 ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

 

  ހިފެހެއްޓިފައިވާ ލޯން 

 

 

ގަޑި އިރަށެވެ. ގަޑިއިރު ގުނަން ފަށާނީ  3ދޫކުރާނީ  ތަެކތިލޯންގެ  ހިފެހެއްޓިފައިވާ(ހ)  6

ސަރކިއުލޭޝަން ކައުންޓަރ ބަންދު ލައިބްރަރީގެ ދޫކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ. ތަކެތި 

މި ކެޓެގަރީގެ ތަކެތި  ،ގަޑިއިރަށްވުރެ ކުޑަވެފައިވާނަމަ 3ކުރުމުގެ ކުރިޔަށް 

 ދޫނުކުރެވޭނެއެވެ.

 މިސާލު:

ކުރަން ރައްދުގައި  12:00މެންދުރު  ަތކެތިގައި ދޫކުރާ  9:00ހެނދުނު  .1

 ޖެހޭނެއެވެ. 

ގައި  20:45ނީ ލައިބްރަރީގެ ސަރކިއުލޭޝަން ކައުންޓަރ ބަންދުކުރަ .2

 އެވެ.   17:45ދޫކުރާ އެްނމެ ފަހު ގަޑިއަކީ ތަކެތިކަމަށްވާނަމަ، 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  1ޖަދުަވލު  ،(ށ) ވަގުތު ހަމަވާއިރު ތަެކތި ރައްދު ނުކޮށްފިނަމަ

ގައިވާ  2އަދި ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، ޖަދުވަލު  ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގޭނެއެވެ.

 ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ެނގޭނެއެވެ.

ޯލންގެ ަތކެތި މުއްދަތު އަނބުރާ ރައްުދކުރުމަށްފަހު ރިނިއު ކުރުމުއްދަތުގެ (ނ) 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

 

 ލޯން  މުދައްރިސުންގެ 

 

 

ހަމަެއކަނި ދަރިވަރުންނަށް ލޯންެގ ދަށުން ދޫކުރެވޭނީ  މުދައްރިސުންގެ(ހ)  7

ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ބޭނުމަށް، އެަކޑަމިކް މުވައްޒަފުންނަށް 

 (އެކެއް) ސެމިސްޓަރަށެވެ.  01ދޫކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން  މިލޯންގެ ދަށުން ތަކެތި  ތަކެއްޗެވެ.



 

 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  1ޖަދުަވލު (ށ) ދޫކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ުމއްދަތު ހަމަވުމުން 

ގައިވާ  2އަދި ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، ޖަދުވަލު  ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގޭނެއެވެ.

 ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ެނގޭނެއެވެ.

 

 ފެށުން  ކުރަން ޢަމަލު  ލަށް ޞޫ އު  މި 

 

މިއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި  8

 މިއުޞޫލު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

 

 ލަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުެގ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ އެކެޑަމިކް ބޯޑަށެވެ. ޞޫމިއު  9 ލާޙުކުރުން ޞް އި އުޞޫލު 

 

ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލުކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ގައި ނެތް ކަމެއްއުޞޫލުމި  10 ދިމާވުން ގައި ނެތްކަމެއް އުޞޫލު

 މިކް ބޯޑުންނެވެ.އެކަޑެ

 

 2017ޖުލައި  17  ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް: 

 

 

  



 

 

 އުޞޫލު ދޫކުރެވޭ މުއްދަތާއި ޖޫރިމަނާ ނެގޭ ގޮތުގެ  ތަކެތި : 1ޖަދުވަލު 

 

 ލޯން ކެޓެގަރީޒް  ދޫކުރެވޭ މުއްދަތު  ނެގޭ ގޮތް ޖޫރިމަނާ ފައިސާ 

o  ަދުވަހު،  2މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެްނ ފުރަތަމ

 ރުފިޔާއެވެ.  2/-ދުވާލަކަށް 

o 2  ްރުފިޔާ އެވެ. 3/-ދުވަސް ފަހުން ދުވާލަކަށ 

 ޢާންމު ލޯން ނުވަތަ   ހަފްތާ އަށް  2

 (GL)ޖެނެރަލް ލޯން 

o  ަދުވަހު،  2މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެްނ ފުރަތަމ

 ރުފިޔާއެވެ.  3/-ދުވާލަކަށް 

o 2  ްރުފިޔާ އެވެ. 5/-ދުވަސް ފަހުން ދުވާލަކަށ 

ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯން ނުވަތަ  ދުވަހަށް 3

   (SL)ޝޯޓް ލޯން 

o  ްރުފިޔާ  3/-މުއްދަތު ހަމަވާ ވަގުތުން ފެށިގެްނ ގަޑި އިރަކަށ

 އެވެ.

ހިފެހެއްޓިފައިވާ ލޯން ނުަވތަ  އިރަށް ގަޑި  3

 (RL)ރެސްޓްރިކްޓަޑް ލޯން 

o  ،ް2/-މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެްނ ދުވާލަކަށ 

 ރުފިޔާއެވެ. 

ސެމިސްޓަރ  1

 އަށް

މުދައްރިސުންގެ ލޯން ނުވަތަ 

 (TL)ޓީޗަރސް ލޯން 

 

  



 

 

ނުވަތަ  ،ގެއްލުމެއް ލިބުމުން ތަކެއްޗަށް އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ގެންދެވޭ . 2ޖަދުވަލު 

 އުޞޫލު ގެއްލުމުން އެތަކެއްޗަށް ބަދަލުދޭންޖެހޭ ގޮތުގެ 

 

 މަނާ ފައިސާ ނެގޭ ގޮތް ރި ހަލާކުވުމުން ޖޫ  ތަކެތި 

 މަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ރި ޖޫ  ބާވަތް 

 ފޮތުގެ ޑޭޓް ލޭބަލް، 

 ސްޕައިން ލޭބަލް ނުވަތަ 

 ގެއްލުމެއް ލިބުންކަވަރ އަށް 

 (ވިހި ރުފިޔާ) 20/-

 (ފަންސާސް ރުފިޔާ) 50/- ފޮތުގެ ގަނޑުތައް ހީރަހުން ވަކިުވން

 މަނާ ފައިސާ ނެގޭ ގޮތް ރި ޖޫ  ބަދަލު ދިނުމާއި އަދި  ދޭންޖެހޭ ސަބަބާއި،ބަދަލު  ތަކެއްޗަށް 

 ބަދަލުދޭންޖެހޭ ގޮތް  ސަބަބު 

 ނުވަތަ  އެ ނަމުގެ ފޮތެއް ތެމިގެން   ފޮތް

އް ނުލިބިއްެޖނަމަ އެނަމުގެ ފޮތެ

 ން ކަނޑައަޅާ ފޮތެއް ލައިބްރަރީ

o ުގެ ބަދަލުގައި ފޮތެއް ފޮތ

 ނަމަ ޮފތުގެ އަގުނުލިބިއްޖެ

o  ޭބޭރުން އޯޑަރުކޮށްގެން ގެންނަންެޖހ

ޕިންގ އެންޑް ފޮތެއް ނަމަ ޝި

 ށް ނެގޭ އަގު    ހެނޑްލިންގ ޗާރޖަ

o  ޭއަދި ފޮތް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް ނެގ

 އަގު 

 ގެއްލިގެން

ފޮތުގެ ގަނޑުތައް އިރައިގެން ދިއުން 

 ނުވަތަ 

 ފޮތުގައި ކުރެހުން ނުވަތަ 

 ޓެކްސްޓް ހައިލައިޓްކުރުން 

 ބޭރު ފައިސާ އިން ގަންނަން ލިބެން ހުރިނަމަ، ފޮތް/ފޮތްތަކަށް އަގު ކަލްކިޔުލޭޓް ކުރާގޮތް 

 (އެއިރެއްގައި ބާޒާރުން ޑޮލަރު ގަންނަން ލިބޭ ރޭޓް) USD 1 = MVR 15.42 –ޑޮލަރ ރޭޓް  މިސާލު :

  x 200.00    MVR 3084.00  =  15.42ނަމަ، މިސާލު :   200.00USDފޮތުގެ އަގަކީ 

 =  USD 30  MVR 462.60ފޮތުގެ ޝިޕިންގ އެންޑް ހެނޑްލިންގ ޗާރޖް : ފޮތަކަށް 

 MVR 50.00ފޮތް ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ނެގޭ އަގު : 

  3596.60 = 50.00 + 462.60 + 3084.00ޖުމްލަ : 

 

  



 

 

 ނޯޓް:

o  ީދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލައިބްރަރީ އަށް  01ދަރިވަރުންގެ ފޯނު ނަމްބަރަށް ބަދަލަށް އަތުވެއްޖެ ނަމަ ރަސްމ

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

 

o ްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލައިބްރަރީ އަށް އެންގުމަށްފަހު  02ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ ރަސްމީ  ތަކެއްޗަށ

 މައްސަލަ ހައްލުކުރަންވާނެ އެވެ. 

 

o ިބަަދލު  ތަކެތީގެދުވަހުގެ ތެރޭގައި  05ގެއްލިގެްނ އަންގާ ދުވަުހ ފައިން ހޯލްޑް ކުރެވޭނެއެވެ. އަިދ ރަސްމީ  ތަކެތ

 އެވެ. ދޭންވާނެ

 


