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. ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 7  
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން  7.1  

   ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

   އެތެރެކުރާ ތަކެތި އުފެއްދި ފަރާތުން )މެނުފެކްޗަރަރ( ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ  

   އުފެއްދި ޤައުމު )ކަންޓްރީ އޮފް އޮރިޖިން( އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ 

   ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމުގައިވާ ކަސްޓަމްސް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުގެ ކޮޕީ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓޭންޑަޑަކަށް ފެތޭގޮތަށް ތަކެތި އުފެއްދިފަރާތުން ނުވަތަ އެ   4)ދޭއް( އަހަރު ހަމަނުވާ ޓެސްޓް ރިޕޯޓާއި ސެޓިފިކޭޝަނުގެ ކޮޕީ )މި ފޯމުގެ  2ތަކެތި ޓެސްޓުކުރެވުނުތާ 
 ޤައުމެއްގެ ހުއްދަދޭ މުއްއައްސާސާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮއްފައިވާ ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތަކުން ހަދައިފައިވާ ޓެސްޓުތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ(

  

ސްޓަރީވެފައިވާކަން އަންގައިދޭ ސެޓިފިކެޓުގެ ކޮޕީ ރަޖިޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު )ސީ.އާރ(ގެ      ކެޓަގަރީގައި ތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތެއްގޮތުގައި     

 ތަކެތި އުފެއްދި ފަރާތުގެ ޞައްޙަކަން ބަޔާންކޮށް އެޤައުމެއްގެ ހުއްދަދޭވޭ މުއައްސަސާއަކުން ދޫކުރެވިފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ 

)މުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެއްކަ)ތަކެތި އުފެއްދިފަރާތަކީ )މެނުފެކްޗަރާއަކީ( އެޤައުމަކުން ހުއްދަދޭ މުއްއައްސަސާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހުއްދަލިބިފައިވާ ފަރާތެ  
  

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން  7.2  

   ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

ޓަރީވެފައިވާކަން އަންގައިދޭ ސެޓިފިކެޓުގެ ކޮޕީ ޖިސްޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު )ސީ.އާރ(ގެ      ކެޓަގަރީގައި ތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތެއްގޮތުގައި ރަ    

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓޭންޑަޑަކަށް ފެތޭގޮތަށް އެ ޤައުމެއްގެ ހުއްދަދޭ   4)ދޭއް( އަހަރު ހަމަނުވާ ޓެސްޓު ރިޕޯޓާއި ސެޓިފިކޭޝަން ލިޔެކިޔުން )މި ފޯމުގެ  2އުފައްދާތަކެތި ޓެސްޓު ކުރެވުނުތާ 

 މުއްއައްސާސާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮއްފައިވާ ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތަކުން ހަދައިފައިވާ ޓެސްޓުތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ(
  

   އުފައްދާތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ލިޔެކިޔުން

 ދިެވހިރާްއޖެ ، 29302 ،މާލެ، ަހއުސިްނގ ެއންޑް ިއންފްރާސްޓްަރކްޗަރ | އަީމނީމަގު ،މިނިސްޓްީރ ޮއފް ނޭަޝނަލް ޕްޭލނިްނގ

  quality.control@planning.gov.mvމެއިލް: -| އީ www.planning.gov.mv (+ | ވެބްަސއިޓް:069( 4994839ފޯނު:  

 ނޯޓް: ފޯމާއެކު ހުށަަހޅަންެޖހޭ ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަުނވާަނމަ ނުވަތަ ފޯމު ުފރިހަަމކޮށްފައި ނުވާަނމަ ފޯމު ާބތިލްވާެނެއވެ.

i( ިމި ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަތީަގއި ، ރީއަށް ހުށަހެޅުމުންސްޓްޢިމާރާތްކުރުމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދަ ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަހޯދުމަށް މި މިނ

  ބަޔާންކޮއްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާ އެ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަވާނަމަ އެ އެއްޗެއް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަދެވޭނެއެވެ.

ii( ިމިނ މި  ހުއްދަހޯދުމަށް  އުފެއްދުމުގެ  ތަކެތި  އުފައްދާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ  އެތެރެކުރުމަށް  ތަކެތި  އެތެރެކުރާ  ހުށަހެޅުމުންސްޓްޢިމާރާތްކުރުމަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ   ރީއަށް  ބެލުމައްފަހު  އެކަން 

 ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވާނަމަ އެ އެއްޗެއް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

iii(   ާދެވޭނީ ކޮންމެ މެނުފެކްޗަރާއަކަށް ވަކިން އަދި ކޮންމެ “  ޕްރޮޑަކްޓް އެޕްރޫވަލް ސެޓިފިކޭޝަން” ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމަށް ދެވޭ ހުއްދަ ކަމައްވ

 )އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.  1ބާވަތަކަށް ވަކިން 

iv( .ެތަކެތި އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭނީ މުދާ ގަނެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ކުރިންނެވ 

v(  ެމަސްދުވަހުގެ ކުރިން އެ ހުއްދައެއް އައުކުރަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.  1ޕްރޮޑަކްޓް އެޕްރޫވަލް ސެޓިފިކޭޝަނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގ )ްއެކެއ( 

. އިތުރު މާޢުލޫމާތު 8  
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