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އަދަދު85 :

ވޮލިއުމް51 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2022/R-59 :

`

މިނިސްޓްރ ީ އޮ ފް ފި ނޭނ ްސ ް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ވި ޔަފާރ ި މަ ޝްރޫޢުތ ަކާއ ި ދާއިރާތަކ ުނ ް ލި ބޭ އާ މްދ ަނީނ ް ޓެ ކްސ ް ދެ އްކ ުމުނ ް ޚާ އްޞ ަ އިސްތިސްނ ާ ދިނުމާބ ެހޭ
ގަވާއިދ ު
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

މަގުސަދު

.2

އިސްތިސްނާކުރުމަށް އެދި

.3

)ހ(

މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 25/2019އާމްދަނީން ޓެކް ސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ
 1-12ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ވިޔަފާރި މަޝްރޫޢުތަކާއި ދާއިރާތަކުން ލިބޭ
ޓެކް ސް

އާމްދަނީން

ދެއްކުމުން

އި ސްތި ސްނާކުރުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައިވާތީ ،އެގޮތުގެ މަތީން އި ސްތި ސްނާ ދިނުމުގައި
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

އު ސޫލުތައް

ބަޔާންކުރުމަށް

ޓަކައި

އެކުލަވައިލައިފައިވާ

ގަވާއިދެކެވެ.
)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ވިޔަފާރި މަޝްރޫޢުތަކާއި ދާއިރާތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީން
ޓެކް ސް ދެއްކުމުން ޚާއްޞަ އި ސްތި ސްނާ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު " އެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ މަގު ސަދަކީ ،ވަކި ވިޔަފާރި މަޝްރޫޢުތަކުން ނުވަތަ ދާއިރާތަކުން ލިބޭ
އާމްދަނީން ޓެކް ސް ދެއްކުމުން އި ސްތި ސްނާ ދިނުމަށް ބަލަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި،
ޢަމަލުކުރާނެ އު ސޫލުތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،އި ސްތި ސްނާ ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ
ދަފުތަރު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.
)ހ(

ހުށަހެޅުން

ޤާނޫނުގެ  12-1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އި ސްތި ސްނާ ހޯދުމަށް އެދި ވިޔަފާރި
މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތްތަކުން އެ މަޝްރޫޢެއް ނި ސްބަތްވާ ބެލެނިވެރި ވުޒާރާއަކަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ޤާނޫނުގެ  12-1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދާއިރާއެއް އި ސްތި ސްނާކުރުމަށް އެދި
މިނި ސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާނީ ،އެ ދާއިރާއަކާ ގުޅުންހުރި ބެލެނިވެރި ވުޒާރާއަކުންނެވ ެ.

)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ނުވަތަ )ށ( ގެ ދަށުން އި ސްތި ސްނާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ
ހުށަހެޅުން ބެލެނިވެރި ވުޒާރާއިން މިނި ސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާނީ ،މިނި ސްޓްރީން
އާންމުކޮށްފައިވާ ފޯމުންނެވެ.

1

ވޮލިއުމް51 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2022/R-59 :

އަދަދު85 :

)ރ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ބެލެނިވެރި ވުޒާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް
މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ،ބެލެނިވެރި ވުޒާރާގެ ފަރާތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ހޯދުމަށް މިނި ސްޓްރީއަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

)ބ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މިނި ސްޓްރީއަށް އި ސްތި ސްނާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ލިބޭތާ ) 10ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނި ސްޓްރީން ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ޅ(

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަބްކޮމިޓީއެއްގެ ލަފަޔާއެކު ،ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މަޝްވަރާގެ މަތީން އެ ހުށަހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވ ެ.

)ކ(

ޤާނޫނުގެ  12-1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވިޔަފާރި މަޝްރޫޢަކަށް އި ސްތިސްނާ
ދިނުމަށް ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމައިފިނަމަ ،އެ އި ސްތި ސްނާ ދެމިއޮންނާނ ީ،
ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށެވެ.

)އ(

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނިންމުން ،އެ އި ސްތި ސްނ ާއަށް
އެދި ހުށަހެޅި ބެލެނިވެރި ވުޒާރާއަކަށް މިނި ސްޓްރީން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

އިސްތިސްނާ ލިބޭނެ ދާއިރާތައް

.4

އިސްތިސްނާ ދިނުމުގައި ބަލާނެ

.5

)ހ(

ޤާނޫނުގެ  12-1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އި ސްތި ސްނާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ
ދާއިރާތައް ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ޤާނޫނުގެ  12-1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އި ސްތި ސްނާ ދެވޭނެ ދާއިރާތަކަށް އުނިއިތުރު
ގެނެވޭނީ ،ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށެވެ.

ކަންކަން

ޤާނޫނުގެ  12-1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އި ސްތި ސްނާ ދިނުމުގައި ،ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް
ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ.
)ހ(

އެ އި ސްތި ސްނާއެއް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ކުރާނެ އަ ސަރު.

)ށ(

އެ އި ސްތި ސްނާއެއް ދިނުމުން ،އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ކުރާނެ
ފައިދާއާއި ގެއްލުން.

)ނ(
ވިޔަފާރި މަޝްރޫޢުތަކަށް
އިސްތިސްނާ ދިނުމުގެ
ޝަރުޠުތައް

.6

އި ސްތި ސްނާ ދިނުމުން ހާ ސިލުވުމަށް ބޭނުންވާ މަގު ސަދު ހާ ސިލުވާނެ މިންވަރު.

ޤާނޫނުގެ  12-1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އި ސްތި ސްނާ ލިބޭނީ ،ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް
ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.
)ހ(

އި ސްތި ސްނާ ލިބޭ ފަރާތުން މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު،
މީރާއިން މިނި ސްޓްރީއަށް ހާމަކުރުމަށް އި ސްތި ސްނާ ލިބޭ ފަރާތުން އިންކާރު
ނުކުރާކަމަށް އެއްބަ ސްވުން.
2

ވޮލިއުމް51 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2022/R-59 :

އަދަދު85 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ވަކި ވިޔަފާރި މަޝްރޫޢަކަށް އި ސްތި ސްނާ ދޭނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ
)ހ( ގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުން ކުރާ

ހަމައެކަނި

މަ ސައްކަތަކީ ،އެ މަޝްރޫޢުގެ މަ ސައްކަތަކަށް ވުން.
)ނ(

)(1

ދައުލަތަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީއެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ލޯނަކުން ހިންގާ ވިޔަފާރި
މަޝްރޫޢަކަށްވުން؛ ނުވަތަ

)(2

ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ހިއް ސާވާ ކުންފުންޏަކާއެކު ވާ އެއްބަ ސްވުމެއްގެ
ދަށުން ހިންގާ ވިޔަފާރި މަޝްރޫޢަކަށް ވުން؛ ނުވަތަ

)(3

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންވެ ސްޓް ކުރުމަށް ސަރުކާރާއެކު ވާ އެއްބަ ސްވުމެއްގެ
ދަށުން ހިންގާ ވިޔަފާރި މަޝްރޫޢަކަށް ވުން؛ ނުވަތަ

)(4

ސައްތައިން ސައްތަ ސަރުކާރު ހިއް ސާވާ ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ވިޔަފާރި
މަޝްރޫޢަކަށްވުން.

އިސްތިސްނާ ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ

.7

)ހ(

ދަފުތަރު

ޤާނޫނުގެ  12-1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އާމްދަނީން ޓެކް ސް ދެއްކުމުން
އި ސްތި ސްނާކުރުމަށް ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރެއް
މިނި ސްޓްރީން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް އަދާހަމަކުރަމުން
ގެންދަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަފުތަރުގައި ޤާނޫނުގެ  12-1ވަނަ
މާއްދާގެ )މ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)(1

އި ސްތި ސްނާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ނަން؛

)(2

އި ސްތި ސްނާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރެޖި ސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު؛

)(3

އި ސްތި ސްނާ ދީފައިވާ މުއްދަތު؛

)(4

އި ސްތި ސްނާ ދިން ސަބަބު؛

)(5

އި ސްތި ސްނާ ލިބޭ އާމްދަނީއާ ގުޅުންހުރި އިންވެ ސްޓްމަންޓުގެ މިންވަރު؛

)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޝާއިޢުކުރާ ދަފުތަރުގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތަކަށް
އި ސްތި ސްނާ ދީފިނަމަ ،އެ އި ސްތި ސްނާއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން
ގިނަވެގެން  ) 14ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ދަފުތަރުގައި
ހިމަނައި ،ދަފުތަރު އި ސްލާހުކުރަންވާނެއެވެ.

3

ވޮލިއުމް51 :

އަދަދު85 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2022/R-59 :

)ރ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޤާނޫނުގެ  12-1ގެ ދަށުން ލިބޭ އި ސްތި ސްނާއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،
މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އި ސްތިސްނާ
ދިނުމަށް ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

)ބ(

ޤާނޫނުގެ 12-1

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އި ސްތި ސްނާ ދީފައިވާ ވިޔަފާރި

މަޝްރޫޢުތައް ،މި މާއްދާގެ

)ށ(

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު،

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
އިސްތިސްނާކުރެވޭ ފަރާތްތައް

.8

)ހ(

ރަޖިސްޓަރީކުރުން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ،އާމްދަނީން ޓެކް ސް ދެއްކުމުން އި ސްތި ސްނާ ދިނުމަށް
ނިންމާ ވިޔަފާރި މަޝްރޫޢަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 18 /2014
)ވިޔަފާރި ރަޖި ސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ،ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ
ގޮތުގައި ރަޖި ސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރަޖި ސްޓަރީކުރާ ފަރާތްތައް ،ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީރާގައި
ރަޖި ސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ( މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އި ސްތި ސްނާ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން މީރާގައި
ރަޖި ސްޓަރީކުރާނީ،

ވަކި

ޓެކް ސްޕޭޔަރ

އައިޑެންޓިފިކޭޝަން

ނަންބަރު

)ޓިން( އެއްގައެވެ.
އިސްތިސްނާ ލިބޭ އާމްދަނީ

.9

)ހ(

ހިސާބުކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު

ޤާނޫނުގެ  12-1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އި ސްތި ސްނާ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި،
އެ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހި ސާބުކުރާނީ ،ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ހުށަހެޅުން

އު ސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
)ށ(

ޤާނޫނުގެ  12-1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އި ސްތި ސްނާ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި،
އެ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ރިކޯޑުތައް ،އި ސްތި ސްނާ ލިބޭ ފަރާތުން
ވަކިން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

)ނ( މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އި ސްތި ސްނާކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ،ޓެކް ސް އަހަރެއްގެ
ތެރޭގައި ނިމޭ ހި ސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ،ޤާނޫނުގެ  12-1ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން އި ސްތި ސްނާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހި ސާބުކޮށް ،ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޓެކް ސް ބަޔާން މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ރ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޓެކް ސް ބަޔާނާއެކު ،ޤާނޫނުގެ  12-1ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން އި ސްތި ސްނާ ދީފައިވާ ވިޔަފާރިއަކަށް ނުވަތަ މަޝްރޫޢަކަށް
މު ސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
4

ވޮލިއުމް51 :

އަދަދު85 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2022/R-59 :

)ބ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އި ސްތި ސްނާކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ،ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ
މާއްދާގައި

ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ބާވަތެއްގެ

ފައި ސާއެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައި ނުވާ ފަރާތަކަށް ދައްކާނަމަ ،ޤާނޫނުގެ  57ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒަންވެރިވެފައި ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކް ސް ބަޔާން
މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އިސްތިސްނާ ލިބޭ ފަރާތްތައް

.10

)ހ(

އޮޑިޓްކުރުން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އާމްދަނީން ޓެކް ސް ދެއްކުމުން އި ސްތި ސްނާކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތައް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2010ޓެކް ސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އު ސޫލުތަކާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެ

މަތީން

މީރާއިން

އޮޑިޓްކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މީރާއިން ކުރާ އޮޑިޓެއްގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން މިނި ސްޓަރަށާއި އި ސްތިސްނާ
ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އިސްތިސްނާ ބާޠިލުކުރުން

.11

)ހ(

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުން ކުރެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ
މާއްދާގެ

ދަށުން

ދީފައިވާ

އި ސްތި ސްނާ

ބާޠިލުކުރުމުގެ

އިޚްތިޔާރު،

ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)(1

ޤާނޫނުގެ 12-1

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އި ސްތި ސްނާއަށް އެދި

ހުށަހެޅުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު
ހިމަނައިފައިވުން؛
)(2

ޤާނޫނުގެ  12-1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އި ސްތި ސްނާކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި
މަޝްރޫޢު ހުއްޓައިލުން ނުވަތަ އެ މަޝްރޫޢުގެ ނަމުގައި އިތުރު
ވިޔަފާރިއެއް ހިންގަން ފެށުން؛

)(3

ޤާނޫނުގެ  12-1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އި ސްތި ސްނާ ދީފައިވާ ވިޔަފާރީގެ
މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވުން؛

)(4

އި ސްތި ސްނާ ދިން މަގު ސަދު ހާ ސިލުވުން؛

)(5

އެކަށީގެންވާ ހެއްކާއެކު ،އެއްވެ ސް ސަބަބަކާހުރެ އި ސްތި ސްނާ ދިން
މަގު ސަދު ހާ ސިލުނުވާނެކަމަށް ބެލެވުން؛

)(6

އި ސްތި ސްނާ ދެމިއޮތުމުން ދައުލަތަށް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނު ސީދާގޮތުން
ގެއްލޭ ޓެކް ސް ފިޔަވައި މާލީގޮތުން ނުވަތަ އެނޫންވެ ސް ގޮތަކުން
ގެއްލުމެއް ލިބުން ،ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބޭނެކަމަށް އެކަށީގެންވާ
ހެއްކާއެކު ބެލެވުން.
5

ވޮލިއުމް51 :

އަދަދު85 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2022/R-59 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އި ސްތި ސްނާ ބާޠިލުކުރުމަށް ނިންމާނ ީ،
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަބްކޮމިޓީއެއްގެ ލަފަޔާއެކު ،ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މަޝްވަރާގެ މަތީން ،ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ބެލެނިވެރި
ވުޒާރާއަކުން މިނި ސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ރ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ލިބޭ ހުށަހެޅުންތައް މިނި ސްޓްރީއަށް ލިބޭތާ
15

ދުވަހުގެ

)ފަނަރަ(

ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ތެރޭގައި

އޮފީހަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ބ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ދީފައިވާ އި ސްތި ސްނާ ބާޠިލުކުރުމަށް ބެލެނިވެރި
ވުޒާރާއަކުން ހުށަހަޅައިފައި ނުވިނަމަވެ ސް ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ހާލަތްތަކުން
ހާލަތެއް

ކުރެ

ދިމާވެއްޖެކަމަށް

ތަފު ސީލާއެކު އި ސްތި ސްނާ

މިނި ސްޓްރީއަށް

ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ،

ބާޠިލުކުރުމަށް ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އޭގެ

އޮފީހަށް

ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނި ސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ޅ(

ޤާނޫނުގެ  12-1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދީފައިވާ އި ސްތި ސްނާ ބާޠިލުކުރުމަށް
ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމައިފިނަމަ ،އެ ނިންމުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،
އެ

އި ސްތި ސްނާ

ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ބާޠިލުކުރުމަށް

ނިންމާ

ތާރީޚުން

ފެށިގެންނެވެ.
)ކ(

ޤާނޫނުގެ  12-1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދީފައިވާ އި ސްތި ސްނާ ބާޠިލުކުރުމަށް
ނިންމާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ،މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހި
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދަފުތަރު އިޞްލާޙުކޮށް ،އި ސްތިސްނާ
ފަރާތެއްގެ

ބާޠިލުކޮށްފައިވާ

ގޮތުގައި

ދަފުތަރުގައި

ހިމަނަންވާނެއެވ ެ.

މި ދަފުތަރުގައި ،އި ސްތި ސްނާ ބާޠިލުކުރުމަށް ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމާ ތާރީޚު
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
އިންތިޤާލީ ކަންކަން

.12

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސ ް،
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 3ތިނެއް( މަ ސްދުވަހުގެ
ތެރޭގައި

ބެލެނިވެރި

ވުޒާރާތަކުން

އި ސްތި ސްނާދިނުމަށް

އެދި

ހުށަހަޅާ

ހުށަހެޅުންތައް ،އެ ހުށަހެޅުން ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 30ތިރީ ސް( ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި މިނި ސްޓްރީން ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

6

ވޮލިއުމް51 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2022/R-59 :

އަދަދު85 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 3ތިނެއް( މަ ސްދުވ ަސް
ފާއިތުވުމަށްފަހު އި ސްތި ސްނާއަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ދުވަސް ގުނުން

.13

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

.14

މާނަކުރުން

.15

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނާނީ ،ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަ ސްތައް
ނުހިމަނައެވެ.
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،ތިރީގައިވާ
ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތައް މާނަކުރާނީ ،އެ ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ
މާނަކުރުމެވެ.
)ހ(

"ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 25/2019އާމްދަނީން
ޓެކް ސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށެވެ.

)ށ(

"ބެލެނިވެރި ވުޒާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެ ވިޔަފާރި މަޝްރޫޢެއް ނުވަތަ
ދާއިރާއެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކަށެވެ.

)ނ(

"މިނި ސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ކަންކަން
ބެލެހެއްޓުމުގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ މިނި ސްޓްރީއަށެވެ.

)ރ(

"މީރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2010ޓެކް ސް ނެގުމާބެހޭ
އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ މޯލްޑިވް ސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު
އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

____________________________
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