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 ް ނޭންސ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި

 މާލެ،        

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

ް ވިޔަފާރި މަޝްރޫޢުތަ  އްކުމުން ޚާއްޞަ އިސްތިސްނާ ދިނުމާބެހޭ  ކާއި ދާއިރާތަކުނ މްދަނީން ޓެކްސް ދެ ލިބޭ އާ

 ގަވާއިދު 

 
(އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2019/25ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ (ހ)  .1 ނަން ތަޢާރުފާއި

ވިޔަފާރި މަޝްރޫޢުތަކާއި ދާއިރާތަކުން ލިބޭ  ،ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 1-12

އިސްތިސްނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓެކްސް ދެއްކުމުން އާމްދަނީން 

އިސްތިސްނާ ދިނުމުގައި  އެގޮތުގެ މަތީން ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައިވާތީ

ފައިވާ ވައިލައިޓަކައި އެކުލަ ލުތައް ބަޔާންކުރުމަށްއުސޫޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 ގަވާއިދެކެވެ. 

ލިބޭ އާމްދަނީން  ންއި ދާއިރާތަކުވިޔަފާރި މަޝްރޫޢުތަކާ" ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

 އެވެ." ޓެކްސް ދެއްކުމުން ޚާއްޞަ އިސްތިސްނާ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ތަކުން ނުވަތަ ދާއިރާތަކުން ލިބޭ މަޝްރޫޢު ވަކި ވިޔަފާރިދަކީ، ގުސަގަވާއިދުގެ މަމި   .2 ދުގުސަމަ

 ،ތަކާއިޝަރުޠުބަލަންޖެހޭ  ދިނުމަށް އިސްތިސްނާ ދެއްކުމުންއާމްދަނީން ޓެކްސް 

އިސްތިސްނާ ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ  މާއި،ކަނޑައެޅު އިޖުރާއަތުތައްއުސޫލުތަކާއި  ރާނެޢަމަލުކު

 ތައް ބަޔާންކުރުމެވެ. ތުކުރުމުގެ އިޖުރާއަ ޝާއިޢުގެޒެޓުގައި ސަރުކާރުގެ  ދިވެހިދަފުތަރު 

އެދި  އިސްތިސްނާކުރުމަށް

 ހުށަހެޅުން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ހޯދުމަށް އެދި ވިޔަފާރި  12-1ޤާނޫނުގެ  (ހ) .3

 އް ނިސްބަތްވާ ބެލެނިވެރި ވުޒާރާއަކަށްޢެހިންގާ ފަރާތްތަކުން އެ މަޝްރޫ މަޝްރޫޢު

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދާއިރާއެއް އިސްތިސްނާކުރުމަށް އެދި  12-1ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

 އެ ދާއިރާއަކާ ގުޅުންހުރި ބެލެނިވެރި ވުޒާރާއަކުންނެވެ.  ،އަށް ހުށަހަޅާނީމިނިސްޓްރީ

ނުވަތަ (ށ) ގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ގެ ދަށުން މި މާއްދާގެ (ހ)  (ނ)  

މިނިސްޓްރީން  ،ހުށަހެޅުން ބެލެނިވެރި ވުޒާރާއިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާނީ

 އާންމުކޮށްފައިވާ ފޯމުންނެވެ.
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ވެރި ވުޒާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ނި) ގެ ދަށުން ބެލެނމި މާއްދާގެ ( )ރ(  

 ތުލޫމާޢުބެލެނިވެރި ވުޒާރާގެ ފަރާތުން އިތުރު މަކުރުމުގެ ބޭނުމަށް، ޢާމުރާޖަ

 މިނިސްޓްރީއަށް އެދެވިދާނެއެވެ.ހޯދުމަށް 

) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް އިސްތިސްނާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ނމި މާއްދާގެ ( )ބ(  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން  10ލިބޭތާ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   އޮފީހަށް

ސަބްކޮމިޓީއެއްގެ ލަފަޔާއެކު، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ  )ޅ(  

 ން އެ ހުށަހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. ތީގެ މަމަޝްވަރާ

އިސްތިސްނާ ކަށް މަޝްރޫޢަވިޔަފާރި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  12-1ޤާނޫނުގެ  )ކ(  

 ،އިސްތިސްނާ ދެމިއޮންނާނީ ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމައިފިނަމަ، އެ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށެވެ.

އަށް އެ އިސްތިސްނާ  ،) ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނިންމުންޅމި މާއްދާގެ ( )އ(  

  އަންގަންވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީން ލިޔުމުން ބެލެނިވެރި ވުޒާރާއަކަށް ހުށަހެޅި  އެދި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ  12-1ޤާނޫނުގެ  (ހ) .4 އިސްތިސްނާ ލިބޭނެ ދާއިރާތައް

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ ގޮތުގައި ޖަދުވަލެއްގެމި ގަވާއިދުގެ  ،ދާއިރާތައް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ދެވޭނެ ދާއިރާތަކަށް އުނިއިތުރު  12-1ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

 ން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށެވެ.ތީވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަ ،ގެނެވޭނީ

އިސްތިސްނާ ދިނުމުގައި ބަލާނެ 

 ކަންކަން

ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ދިނުމުގައި 12-1ޤާނޫނުގެ  .5

 ޔަތްކުރެވޭނެއެވެ. ޢާރި

 .އަސަރު ސަބަބުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ކުރާނެއެ އިސްތިސްނާއެއް ދިނުމުގެ  (ހ)  

ތިމާޢީ ގޮތުން ކުރާނެ ޖުއެ އިސްތިސްނާއެއް ދިނުމުން، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އި (ށ)  

 .ގެއްލުން އާއިފައިދާ

 .ލުވާނެ މިންވަރުހާސިދު ގުސަލުވުމަށް ބޭނުންވާ މަހާސިއިސްތިސްނާ ދިނުމުން  (ނ)  

 ތަކަށްމަޝްރޫޢުވިޔަފާރި 

އިސްތިސްނާ ދިނުމުގެ 

 ތައްޝަރުޠު

ތައް ޝަރުޠުތިރީގައިވާ  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ލިބޭނީ 12-1ޤާނޫނުގެ  .6

 ފުރިހަމަވާނަމައެވެ. 

 ،ލޫމާތުޢުމައެންމެހައި  ފަރާތުން މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައިވާއިސްތިސްނާ ލިބޭ  (ހ) 

 އިންކާރުމިނިސްޓްރީއަށް ހާމަކުރުމަށް އިސްތިސްނާ ލިބޭ ފަރާތުން މީރާއިން 

 .އެއްބަސްވުންނުކުރާކަމަށް 
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އްދާގެ ވަނަ މާ 8މި ގަވާއިދުގެ ދޭނަމަ،  ކަށް އިސްތިސްނާޢަމަޝްރޫވިޔަފާރި ވަކި  )ށ(  

ން ކުރާ ހަމައެކަނި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު (ހ) ގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ

 .ވުން ށްކަމަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތަމަސައްކަތަކީ، އެ 

ދައުލަތަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީއެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ލޯނަކުން ހިންގާ ވިޔަފާރި  )1( )ނ(  

 ނުވަތަކަށްވުން؛ މަޝްރޫޢަ

ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކާއެކު ވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ  ގެ މެޖޯރިޓީސަރުކާރު )2(   

 ނުވަތަ ވުން؛  ކަށްމަޝްރޫޢަހިންގާ ވިޔަފާރި ދަށުން 

ވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ  ސަރުކާރާއެކު ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް )3(   

  ނުވަތަ؛ ވުން ކަށްމަޝްރޫޢަދަށުން ހިންގާ ވިޔަފާރި 

ސައްތައިން ސައްތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ވިޔަފާރި  )4(   

 ކަށްވުން.މަޝްރޫޢަ

ފަރާތްތަކުގެ އިސްތިސްނާ ދެވޭ 

 ދަފުތަރު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އާމްދަނީން ޓެކްސް ދެއްކުމުން  12-1ޤާނޫނުގެ  (ހ) .7

އިސްތިސްނާކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރެއް 

ކޮށް އަދާހަމަކުރަމުން ޝާއިޢުސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި މިނިސްޓްރީން

 ވާނެއެވެ.ގެންދަން

ވަނަ  12-1މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަފުތަރުގައި ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

 ލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. ޢުތިރީގައިވާ މަ ،ންތީމާއްދާގެ (މ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަ

 ؛އިސްތިސްނާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ނަން )1(   

 ؛ނަންބަރުވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން އިސްތިސްނާ ލިބޭ ފަރާތުގެ  )2(   

 ؛މުއްދަތު ދީފައިވާއިސްތިސްނާ  )3(   

 ؛އިސްތިސްނާ ދިން ސަބަބު )4(   

 ؛ގެ މިންވަރުޓުއިސްތިސްނާ ލިބޭ އާމްދަނީއާ ގުޅުންހުރި އިންވެސްޓްމަން )5(   

ތަރުގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ފުދަ (ހ) ގެ ދަށުން ޝާއިޢުކުރާމި މާއްދާގެ  (ނ)  

އެ އިސްތިސްނާއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،އިސްތިސްނާ ދީފިނަމަ

ތަރުގައި ފު(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ދަ 14ގިނަވެގެން 

  ތަރު އިސްލާހުކުރަންވާނެއެވެ.ފުދަ ،ހިމަނައި
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         ،ގެ ދަށުން ލިބޭ އިސްތިސްނާއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 12-1ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

ސްތިސްނާ ) ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޅވަނަ މާއްދާގެ ( 3މި ގަވާއިދުގެ 

 ދިނުމަށް ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

ވިޔަފާރި  ދީފައިވާވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ  12-1ޤާނޫނުގެ  (ބ)  

         ،އެކުލޫމާތާޢުމަ އް، މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތަމަޝްރޫޢު

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ ގޮތުގައި ޖަދުވަލެއްގެ ގަވާއިދުގެމި 

އިސްތިސްނާކުރެވޭ ފަރާތްތައް 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން

އާމްދަނީން ޓެކްސް ދެއްކުމުން އިސްތިސްނާ ދިނުމަށް  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން (ހ) .8

 2014/18ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޮށްގެން،ޞަށް ޚާއްޢަނިންމާ ވިޔަފާރި މަޝްރޫ

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން، ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ  (ވިޔަފާރި

 ކުރަންވާނެއެވެ. ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތްތައް، ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީރާގައި  (ށ)  

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ރަޖިސްޓަރީ

ލިބޭ ފަރާތްތަކުން މީރާގައި  މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ (ނ)  

       ވަކި ޓެކްސްޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު  ،ރަޖިސްޓަރީކުރާނީ

 (ޓިން) އެއްގައެވެ. 

އިސްތިސްނާ ލިބޭ އާމްދަނީ 

ލޫމާތު ޢުމާއި މަހިސާބުކުރު

 ހުށަހެޅުން

         ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި 12-1ޤާނޫނުގެ  (ހ) .9

ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ،އެ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހިސާބުކުރާނީ

 ންނެވެ.ތީއުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ

         ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި 12-1ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

ފަރާތުން އިސްތިސްނާ ލިބޭ  ،އެ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ރިކޯޑުތައް

 ވަކިން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ޓެކްސް އަހަރެއްގެ  ،ފަރާތްތަކުންކޮށްފައިވާ ނާދަށުން އިސްތިސް މި ގަވާއިދުގެ )ނ(  

ވަނަ  12-1ޤާނޫނުގެ  ،ލިބޭ ތެރޭގައި ނިމޭ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި

ގައި މި މާއްދާގެ (ހ)  ،މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ

 ވަނަ މާއްދާގައި 42ޤާނޫނުގެ  ،ހިސާބުކޮށްން ތީބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ

 މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ޓެކްސް ބަޔާން ންތީވާ ގޮތުގެ މަބަޔާންކޮށްފައި

ވަނަ  12-1ޤާނޫނުގެ ، ށުން ހުށަހަޅާ ޓެކްސް ބަޔާނާއެކުމި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަ (ރ)  

 ކަށްޢަމަޝްރޫޔަފާރިއަކަށް ނުވަތަ ވިމާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ދީފައިވާ 

 މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފައިތައްޔާރުކޮށް ގެ ރިޕޯޓެއްރުމުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަ
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ވަނަ  55ޤާނޫނުގެ  ،ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުންނާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިސްތިސް )ބ(  

ވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބާވަތެއްގެ ފައިސާއެއް މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާ

ވަނަ  57ނުވާ ފަރާތަކަށް ދައްކާނަމަ، ޤާނޫނުގެ  ފައިވެރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިހިދިވެ

ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން  މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒަންވެރިވެފައި

 . ރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެމީ

އިސްތިސްނާ ލިބޭ ފަރާތްތައް 

 އޮޑިޓްކުރުން

އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީން ޓެކްސް ދެއްކުމުން ދަށުން  މި ގަވާއިދުގެ (ހ) .10

(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގައި  2010/3 ޤާނޫނު ނަންބަރު، ތައްފަރާތް

މީރާއިން ން ތީމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

 އޮޑިޓްކުރަންވާނެއެވެ.

 އޮޑިޓެއްގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން މިނިސްޓަރަށާއި އިސްތިސްނާ މީރާއިން ކުރާ (ށ)  

 ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ވަނަ  3ގަވާއިދުގެ މި  ،ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަހާކުރެ  ލަތްތަކުންހާއަންނަނިވި  (ހ) .11 ލުކުރުންޠިއިސްތިސްނާ ބާ

 ،ދަށުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާ ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ގެމާއްދާ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާއަށް އެދި  12-1ޤާނޫނުގެ  )1(   

ލޫމާތު ޢުނޫން މަ ޙައްޞަލޫމާތުގައި ޢުހުށަހެޅުމުގައި ދީފައިވާ މަ

 ؛ހިމަނައިފައިވުން

 ރިވިޔަފާވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ  12-1ޤާނޫނުގެ  )2(   

ގެ ނަމުގައި އިތުރު މަޝްރޫޢުލުން ނުވަތަ އެ ޓައިހުއް މަޝްރޫޢު

 ؛ވިޔަފާރިއެއް ހިންގަން ފެށުން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ދީފައިވާ ވިޔަފާރީގެ  12-1ޤާނޫނުގެ  )3(   

 ؛މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވުން

 ؛އިސްތިސްނާ ދިން މަގުސަދު ހާސިލުވުން )4(   

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އިސްތިސްނާ ދިން  ،އެކަށީގެންވާ ހެއްކާއެކު )5(   

 ؛މަގުސަދު ހާސިލުނުވާނެކަމަށް ބެލެވުން

އިސްތިސްނާ ދެމިއޮތުމުން ދައުލަތަށް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން  )6(   

ގެއްލޭ ޓެކްސް ފިޔަވައި މާލީގޮތުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން 

ގެއްލުމެއް ލިބުން، ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބޭނެކަމަށް އެކަށީގެންވާ 

 ހެއްކާއެކު ބެލެވުން. 
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 ،ލުކުރުމަށް ނިންމާނީ ޠިއިސްތިސްނާ ބާ ންތީމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަ (ށ)  

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަބްކޮމިޓީއެއްގެ ލަފަޔާއެކު

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. ،ންތީމަޝްވަރާގެ މަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ބެލެނިވެރި  (ނ)  

 ވުޒާރާއަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

        އަށް ލިބޭތާމި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ލިބޭ ހުށަހެޅުންތައް މިނިސްޓްރީ (ރ)  

 އޮފީހަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 15

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ބެލެނިވެރި ލުކުރުމަށް ޠިމި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާ ބާ )ބ(  

 ނުވިނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ހާލަތްތަކުން ހުށަހަޅައިފައިވުޒާރާއަކުން 

 ކުރެ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އޭގެ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށްލުކުރުމަށް ޠިތަފުސީލާއެކު އިސްތިސްނާ ބާ

 ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާ ބާޠިލުކުރުމަށް  12-1ޤާނޫނުގެ  )ޅ(  

      ،އެ ނިންމުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމައިފިނަމަ

އެ އިސްތިސްނާ ބާޠިލުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމާ ތާރީޚުން 

 ފެށިގެންނެވެ.

ލުކުރުމަށް ޠިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާ ބާ 12-1ޤާނޫނުގެ  )(ކ  

 ދަށުން ދިވެހި ވަނަ މާއްދާގެ 7މި ގަވާއިދުގެ  ،ލޫމާތުޢުނިންމާ ފަރާތްތަކުގެ މަ

އިސްތިސްނާ  ،ކޮށްޙުލާޞްކުރާ ދަފުތަރު އިޝާއިޢުސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 

           ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ދަފުތަރުގައި

ލުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމާ ތާރީޚު ޠިއިސްތިސްނާ ބާ ،ދަފުތަރުގައިމި 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

       ނަމަވެސް،  އޮތް ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި 3މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .12 ލީ ކަންކަންޤާއިންތި

(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ  3މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ތެރޭގައި ބެލެނިވެރި ވުޒާރާތަކުން އިސްތިސްނާދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ  30ހުށަހެޅުންތައް، އެ ހުށަހެޅުން ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށްތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން 
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ވަސް (ތިނެއް) މަސްދު 3ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މި  (ށ)  

ނަ ވަ 3މި ގަވާއިދުގެ  ،ފާއިތުވުމަށްފަހު އިސްތިސްނާއަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ

 ންނެވެ. ތީވާ ގޮތުގެ މަބަޔާންކޮށްފައި މާއްދާގައި

ބަންދު ދުވަސްތައް ސަރުކާރު  ،ނީމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނާ .13 ދުވަސް ގުނުން

 ނުހިމަނައެވެ.

ކުރާ ޝާއިޢުމި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .14 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ތިރީގައިވާ  ،ހިނދަކު ހައިނުވާ ގޮތަކަށް  ބުނެފައި މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން .15 މާނަކުރުން

ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތައް މާނަކުރާނީ، އެ ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ 

 .މާނަކުރުމެވެ

(އާމްދަނީން  2019/25"ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  

 ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށެވެ. 

ނުވަތަ އް ޢެމަޝްރޫ ވިޔަފާރި އެކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، "ބެލެނިވެރި ވުޒާރާ"  (ށ)  

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ އްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ހެބެލެދާއިރާއެއް 

 ށެވެ.ކަގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހަ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ކަންކަން  ،"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  

 ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީއަށެވެ. 

(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"މީރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ރ)  

އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު 

 އޮތޯރިޓީއަށެވެ. 

____________________________ 
 


