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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ގަވާއިދު  ޓެކްސީ 

 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ތަޢާރުފު 

ޓެކްސީ  ،މާއިިއސަންްސ ދޫކުރުދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެކްސީެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލަ ،މިއީ  .1 ތަޢާރުފު

 ރާުއސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމާއި، ޓެކްސީގައި ކުޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި 

ތެރި ައމާން ދަތުރުތަކަކަށް ކައުެވސް ރައް ދަތުރުތަކަކީ މަގުމަތި ބޭނުންކުރާ އެްނމެންނަށް

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި، ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް  ގެހެދުމާއި، ޓެކްސީ

އި ވާޖިބުަތއް ކަނޑައެޅުމާއި، ލިބިގަންނަ ފަރާތާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއާ

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އުޫސލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދެވެ. ގެފަރާތްތަކުން ޓެކްސީ އާންމު

     (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2009/5ޤާނޫުނ ނަންބަުރ  ،މި ގަވާއިދަކީ  .2 ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު 

ވަނަ  3 ޤާނޫނުގެެއ  ،ލިބިގެން ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގެ ދަށުން ބާރު 48

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ވައިލައިގެ ދަށުން އެކުލަ މާއްދާގެ (ހ)

 "ޓެކްސީ ގަވާއިދު" އެވެ. ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ  .3 ނަން 

އެއްަގމު ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުެގ  ،މި ގަވާއިދު ހިންާގނީ  .4 ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް 

 ވާލުކުރެވިފައިވާ މިިނސްޓްރީންނެވެ. ހަމަސްއޫލިއްޔަތު 

 އަންނަނިވި ކަންކަްނ ހާސިލުކުުރމެވެ. ،މި ގަވާއިދުގެ މަުގސަދަކީ  .5 މަގުސަދު 

 ޓެކްސީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަްނސް ދޫކުރުމާއި ލަިއސަންސް ައއުކުރުމުގެ (ހ)  

  .އުސޫލާއި މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުން

ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުެގ  (ށ)  

 އުސޫލާއި މިންގަނޑު ބަޔާންކުރުން؛ 
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ޓެކްސީ ޚިދުމަތްދޭ ޑްރައިވަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ އުސޫލާއި ިމންގަނޑު  (ނ)  

 .ބަޔާންކުރުން

 ދިނުމުގެ މިންަގނޑާއި އުޫސލުތައް ބަޔާންކުރުން؛ޓެކްސީ ޚިދުމަތް  (ރ)  

ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަަމލުކުރަންޖެޭހ އުސޫލުތަކާއި މިްނގަނޑުތަކާ  ގެޓެކްސީ (ބ)  

 ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ޖޫިރމަނާކުރެވޭނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުން.

 ދެވަނަ ބާބު 

 ޓެކްސީ ސެންޓަރ ހިންގުން 

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެކްސީ ސެންޓަރު ހިންގަންވާނީ (ހ)  .6 ޓެކްސީ ސެންޓަރު ހިންގުން 

މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ "ޓެކްސީ ސެންޓަރ ލަިއސަންސް"  ގޮތުގެ މަތީން

 އެވެ.ގަފަހު ލިބުމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެކްސީ ސެންޓަރ ލަިއސަންްސ މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ  (ށ)  

އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު މިިނސްޓްރީއަށް  ،ހޯދަންވާނީ

 ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.

ޓެކްސީ ސެންޓަރ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި  )ނ(  

      ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ފޯުމ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެުޅމަށްފަހު، 

          ފައިވާ ޝަރުޠުތައް ޅައިަވނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަ 7މި ގަވާއިދުެގ 

(ސާދަ) ދުވަހުގެ  14އެ ހުށަހެޅުމުގައި ފުރިހަމަވާނަމަ، ގިނަވެގެން ރަްސމީ 

ތެރޭގައި ޓެކްސީ ސެންޓަރ ލައިސަންސް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރަްނވާނެއެވެ. 

ވަނަ  7މި ގަވާއިދުގެ  ،އަދި، ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގައި

ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ބަލައި ކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް މާއްދާގައި ބަޔާން

 ،ލިޔުުމން ސަބަބު ަބޔާންކޮށް ދޭނަމަ،ނުމިނިސްޓްރީްނ ލައިސަންްސ އައުކޮށް

ލައިަސންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެިޅ  ،(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 14ރަސްމީ 

  އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން ފަރާތަށް 

ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން ޓެކްސީ ސެންޓަރ  6މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .7 ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ ޝަރުޠުތައް 

 އަންނަނިިވ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ،ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ

ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު) ެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 96/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1   

ނުވަތަ ޤާނޫނު  ،ވުން ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް

ޤާނޫނު) ެގ ދަށުްނ  ގެ(ޕާޓްނަރޝިޕް 13/2011ނަންބަރު 

ނުވަތަ ޤާނޫނު  ،ވުން ކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށްޓަރީރަޖިސް
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(އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ  19/2014ނަންބަރު 

 .ވުން ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއަކަށް

 .ޓެކްސީ ސެންޓަރ ހިންގުމަްށ އޮފީހެއް ހުރުން .2   

 އްދުގައި ރަިޖސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ސެންޓަރެއް ޙަގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަ .3   

ނަމަ، ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ ނަމުގައި ަރޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސީ 

 ؛ސަތޭކަ) އުޅަނދު އޮތުންއެއް( 100ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ 

ކޮށްފައިވާ ޓުސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ލިސްޓެކްސީ  .4   

ޓެކްސީ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އުޅަނދު ދުއްވުމުެގ ލައިސަންްސ 

 ސަތޭކަ) ޑްރައިވަރުން ތިބުން.އެއް( 100ލިބިފައިވާ މަދުވެގެން 

ގައި  4ނުވަތަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ގައި  3 ގެ) ހމި މާއްދާގެ ( )ށ(  

ޝަރުޠު ޓެކްސީ ސެންޓަރަކުން އުނިވެއްޖެނަމަ، އެ ޝަރުޠު  ކޮށްފައިވާބަޔާން

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް (ތިރީސް)  30ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެ ޓެކްސީ ސެންޓަރަކަށް 

 ދޭންވާނެއެވެ.

ށް ޓެކްސީ ސެންޓަރ ލައިސަންސަ

 އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

އަންނަނިވި ަމޢުލޫމާތާއި  ،ފޯމާއެކުވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ  6މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .8

 ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުންފުނި ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕް  .1   

 ކޮޕީ؛ ގެނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ

ޓެކްސީ ސެންޓަރު ހިންގާ ފަރާތުެގ  ،ޓެކްސީ ސެންޓަރު ހިންގާ ތަނާއި .2   

 މަޢުލޫމާތު؛

ޓެކްސީ ސެންޓަރުގައި ަރޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުަޅނދުެގ  .3   

ކޮޕީ ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ  ގެރަޖިސްޓަރީ

ޓެކްސީ ސެންޓަރުގަިއ  ،ކޮޕީއާއި ގެކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ

 ފަރާތާއި ޓެކްސީ ސެންޓަރާ  ޓަކައި އެއުޅަނދު ލިސްޓު ކުުރމަށް

 ފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ؛ވެ ދެމެދުގައި

ކޮށްފައިވާ ޓުޓެކްސީ ސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ލިސް .4   

އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަްނސް ލިބިފައިވާ ފަރާތް ނުވަަތ 

 ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ؛
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ފައިާވ ޅައިސެންޓަރުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑައަޓެކްސީ  .5   

 ؛ބެހޭ މަޢުލޫމާތުނާދަދާއި އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝައަޓެކްސީތަކުގެ 

 ންތައް.ޔުފައިވާ އެހެނިހެްނ ލިޔެކިޅައިފޯމުގައި ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަ .6   

 ،ދޫކުރެވޭނީެސންޓަރުގެ ލައިސަންްސ  މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޓެކްސީ )ށ(  

 ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ. (ފަސްސަތޭކެ) -/500ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި 

ަވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުްނ ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސީ ސެންޓަރ  6މި ގަވާއިދުެގ   .9 ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު 

 (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހެވެ. 5ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސީ ސެންޓަރ  6މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .10 ލައިސަންސް އައުކުރުން 

ކުރިން  ހުގެ ދުވަ (ތިރީސް) 30ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަުވމުެގ 

ކުރުމަްށ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. ޓެކްސީ އައުލައިސަންސް 

ށް ސެންޓަރ ލައިސަްނސް އައުކުރުމަްށ އެދި ހުށަހަޅަންާވީނ އެކަމަ

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމުންނެވެ.

ހެޅުމުން، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ލައިސަްނސް އައުކުރުމަށް ހުށަ  (ށ)  

ވަނަ ާމއްދާގައިވާ  7މި ގަވާއިދުގެ  ،މިނިސްޓްރީން ލަިއސަންސް އައުކޮށްދޭނީ

 ެއވެ.ގަޝަރުޠުތައް އެ ސެންޓަރެއްގައި ހަމަވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު

އައުޮކށްދެވޭނީ  ން ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ ލަިއސަންސް މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށު މި (ނ)  

 ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ.ސަތޭކަ) ސް(ފަ -/500 ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި

ޓެކްސީ ސެންޓަރ ލަިއސަންްސ އައުކުރުމަށް އެދި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ރ)  

ހުށަހަޅާ ޯފމު މިިނސްޓްރީއަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް އައުކުރުމަްށ 

ފައިވާ ޅައިވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަ  7ހުށަހެޅުމަށްފަހު، މި ގަވާއިދުގެ 

       ރަސްމީ ،ޝަރުޠުތައް އެ ހުށަހެޅުމުގައި ފުރިހަމަވާނަމަ، ގިނަވެގެން

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން ލައިސަންސް  14

އައުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި، ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

 ހުށަހެޅުމެއްގައި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް 

 ދޭނަމަ،ނުފުރިހަމަނުވާކަމަށް ބަލައި ިމނިސްޓްރީން ލައިަސންސް އައުކޮށް 

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  14 ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެކަން ަރސްީމ ލިޔުމުން

 ޓެކްސީ ލައިސަންްސ އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަްނވާނެއެވެ.
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މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ،ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކުން ޓެކްސީ ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ (ހ)  .11 ޓެކްސީ ސެންޓަރުން ޚިދުމަތް ދިނުން 

ޓެކްސީ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އުަޅނދުތަކާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ 

 ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޑްރައިވަރުްނ މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ޓެކްސީ ސެންޓަރުގައި ޚިދުމަްތ ދިނުމަށް ޓެކްީސ ލައިަސންްސ ލިބިފައިވާ  (ށ)  

އެ ސެްނޓަރަކުން  ،ކުރިންކޮންމެ މަހެއް ިނމުމުގެ  ،ޑްރައިވަރުންގެ ލިސްޓެއް

 މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ޓެކްސީ ސެންޓަރުގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ޓެކްސީ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ  (ނ)  

އުޅަނދުތަކާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޑްރައިވަރުންގެ 

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.ވެސް އަދާހަމަކޮށް  ކޮންމެ ސެންޓަރަކުން ،ދަފުތަރެއް

ޓެކްސީ ސެންޓަރުން ޚިދުމަތްދޭ އުޅަނދުތަކުގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް  (ރ)  

 ފުރިހަކުރަންވާނެއެވެ.

   )1(  “B1”  ކެޓަގެރީގެ އުޅަނދެއްނަމަ، އުޅަނދުގެ ދެ އަރިމަތީގައި ބޭރަްށ

ކެޓަގެރީގެ އުޅަނދެއްނަމަ އުޅަނދުގަިއ  ”A“ހެން ނުވަތަ ނޭފެންނާ

ޚިދުމަތްދޭ ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ ނަމާިއ  ،ހެންނޭފަސޭހައިން ފެންނާ

 ފޯނު ނަންބަރު ލިޔެފައި ހުރުން؛

އި ޓެކްީސ ޑްރައިވަރ ލައިސަްނސްގެ ކޮޕީއެްއ ސާޓެކްސީ ލައިސަން   )2(   

 ؛އޮތުން

 ފައިވުން؛ކައިއަހަރީ ފީ ދައް  )3(   

 ފައިވުން؛ދައިރޯޑްވަރދިނަސް ހަ  )4(   

 ތަރޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް ލިބިފައިވުން.  )5(   

ވީސް) ގަޑިއިރު އު(ސަ 24ކޮންމެ ދުވަހަކު  ،ސެންޓަރުތަކުން ޓެކްސީ (ބ)  

ސެންޓަރުން ެއކުލަވައިލާ  ޚިދުމަތް ދޭންވާނެއެވެ. އަިދ ޓެކްސީ ގެޓެކްސީ

އުޅަނދުތަކުން ޑްރައިވަރުން ތާވަލެއްގެ ދަށުން ސެންޓަރުގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ 

 ޑިއުޓީ އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

ޓެކްސީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން، ޓެކްސީ  (ޅ)  

ވީސް) ގަޑިއިރަކު އު(ސަ 24ސެންޓަރެއްގެ ބެލުމުެގ ދަށުން، ކޮްނެމ 

(ސާީޅސް ދޭއް)  42(ހަތެއް) ގަޑިއިރު، ހަފުތާއަކު މަދުވެގެން  7މަދުވެގެން 

 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ދޭންވާނެއެވެ.
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ޓެކްސީ ސެންޓަރުގައި ަރޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އެްނމެހަިއ އުަޅނދުތަކަށް  (ކ)  

 ދަތުރުތައް ބަހަންވާނީ ހަމަހަމަކޮށެވެ.

       ،ޓެކްސީ ސެންޓަރުތައް ހިންގާ ފަާރތްތަކާއި އި،ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާ (އ)  

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަުރ ރަނގަޅުކުުރމުގެގޮތުން  ،ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުން އެ

މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ ފުލުހުން ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

 ންވާނެއެވެ. ރުވަބައިވެރިކުސެންޓަރުތަކުން 

ސެންޓަރުތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެ  ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކާއި، (ވ)  

އެ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ  ،ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި

 ނޭގެ ކޮޕީއެއް، ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ފެންނާލައިސަންސް

 އެވެ.ނެގޮތަކަށް ބަހައްޓަންވާ

ކަމާބެހޭ  ،ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ހުއްދަކުރާ (މ)  

ޓެކްީސ ސެންޓަރާއި ޓެކްސީ ޚިދުމަތްދޭ އުޅަނދާ  ،ނިޒާމެއްޞަލާތީ އާމު

 އަދި އިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެެއވެ. ޤާ  ކުރެވޭގޮތަށްޞަލާތުއާމުދެމެދުގައި 

ބޭއަދަބީ ބަސްތައް  ،ޞަލާތީ ނިޒާމެއްގެ ބޭނުން ހިފުމުގައިއާމި ފަދަ މު

 ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ސެންޓަރެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ޚިދުމަތްދޭ ސެންޓަރުތަކުން އެ ޓެކްސީ  (ފ)  

(އެއްގަމު  2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އުޅަނދުތައް ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދަނީ

ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ދައި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ ،ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އާއި

ޓަރުން އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް، މަދުވެގެން، ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު އެ ެސން

   ޑްރައިވަރުންޓެކްސީ ޚިދުމަތް ދޭ އުޅަނދުތައް ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި، 

ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ދައިޤާނޫނާއި ެއ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހައެ 

 ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލައި މޮނިޓަރކުރަމުްނ ގެންދަންވާނެއެވެ.

ފުރިހަމަނުާވ އުޅަނދުްނ ޓެކްސީ  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން  (ދ)  

     ލަންވާނެެއވެ. އަދި ޑައިޓެކްސީ ސެންޓަރުން މެދުކަނ ،ޚިދުމަތް ދިނުން

ޓެކްސީ ސެންޓަރުން މިިނސްޓްރީއަށް  ،ަލސްނުކޮށް ،އެ އުޅަނދުގެ މަޢުލޫމާތު

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ެއކަށީގެންވާ ޓެކްސީ ސެންޓަރުން ޚިދުމަތް ދޭ އުޅަނދުތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަން  (ތ)  

 މިންގަނޑެއްގައި ހުރިތޯ ޓެކްސީ ސެންޓަރުން ގަވާއިދުން ބަލަންާވެނއެވެ.
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ނުވަތަ  ،ޓެކްސީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެއްވެސް ކަހަަލ ބުރުލެއް އަރައިފިނަމަ  (ލ)  

 ދޭއް) (ހަތްދިހަ 72އެންމެ ލަސްވެގެން  ،ނަމަތުވެއްޖެޚިދުމަތް ހުއްޓުމަކަށް އަ

 ައންގަންވާނެއެވެ.އެކަން ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް  ގެގަޑިއިރު

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް  (ގ)  

ކުރާ  މިފަދަ ކުށެއްން ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކު

(ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއިން  -/500، ނަމަ ފުރަތަމަ ފަހަރު ،ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ

(ހަތްސަތޭކަ ަފންސާސް)  -/750 ،ނަމަ ދެވަނަ ފަހަރު  މެވެ.ޖޫރިމަނާކުރު

(އެއްހާސް)  -/1,000ނަަމ  ތިންވަނަ ފަހަރު  މެވެ.ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރު

ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. އަދި އިތުރަށް އެފަދަ ކުށެއް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ، 

ފަރާތެއްގެ ޓެކްސީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް  އި، އެކުށުގެ ބާވަތަށް ބަލަ

 ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ބާޠިލު

ދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޭޅ އަްނނަނިިވ ކަންކަމުެގ މަޢުލޫމާތު  ޓެކްސީ ސެންޓަރުން  (ހ)  .12 ޚިދުމަތްތަކުގެ ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން 

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.އެ ސެންޓަރަކުން 

 ؛ސެންޓަރުން ޚިދުމަތްދޭ ޓެކްސީގެ އަދަދު  )1(   

 ؛ސެންޓަރުން ޚިދުމަތްދޭ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ އަދަދު  )2(   

ފައިވާ ޓެކްސީތަކުގެ ޅައިސެންޓަރުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑައަ  )3(   

ތެރެއިން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާ ޓެކްސީެގ 

 ؛އަދަދު

ފައިވާ ޑްރައިވަރުންެގ ޅައިސެންޓަރުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑައަ  )4(   

ތެރެއިން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނުނެރޭ ނުވަަތ 

 ؛ކުންނަ ޑްރައިވަރުންެގ އަދަދުނިނު

ޚިދުމަތް ދެޭވ  ،ދަދާއިއަސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތަށް އެދި ދުވާލަކު އެޭދ   )5(   

 ؛އަދަދު

ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކުިރ  ދާއި،ސެންޓަރުން ދުވާލަކު ކުރާ ދަތުރުގެ އަދަ  )6(   

 ވަގުތު؛

ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތަކާއި ސެންޓަރާ ދެމެދު ވެވޭ ޓުސެންޓަރުގައި ލިސް  )7(   

 އެއްބަސްވުންތަކުގެ ކޮޕީ؛

 ؛ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވަްއޒަފުންގެ ރިކޯޑު  )8(   
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ޓެކްސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ  ޓެކްސީ ދަތުރެއްގައި ނުވަތަ  )9(   

 ތައް؛ގރިކޯޑިން ވަގުތެއްގައި ޑޭޝް ކެމެރާއިން ކޮށްފައިވާ

ދުވަހުގެ  15ވަނަ ދުވަހުްނ ފެށިގެން  1 މަހުގެ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ (ށ)  

    (ބާރަ) ަމސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ، ިމ މާއްދާގެ  12ވޭތުވެދިޔަ  ،ތެރޭގައި

ޓެކްސީ ސެންޓަރ  ،މަޢުޫލމާތުތައް ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް ކޮށްފައިވާ(ހ) ގައި ބަޔާން

ލައި މިިނސްޓްރީއަށް ވައިލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ސެންޓަރުތަކުން އެކުލަ

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާުތ ިމނިސްޓްރީްނ ބަލަން  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާން (ނ)  

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، މިނިސްޓްރީން އެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުމަށް އަންގާތާ 

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ އެ ސެންޓަރަކުން ެއ މަޢުލޫމާތު  7ގިނަވެގެން 

 މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

  ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ ަމނާކަމެކެވެ.މި ބާބުގައިވާ މާއްދާތަކާ ޚިލާފަށް ޓެކްސީ  .13 މަނާ ކަންކަން 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ޓެކްސީކުރާ އުޅަނދު ރަޖިސްޓުރީކުރުން 

ޓެކްސީކުރަން ބޭނުންކުރެވޭ 

 އުޅަނދުތައް

މި ބާބުގެ ދަށުން  ،ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރަންާވނީ ގެ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެކްސީ  .14

 ކެޓަގެރީގެ އުޅަނދުތަކެވެ. ”B1“ކެޓަގެރީ ނުވަތަ  ”A“ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ 

 ،ކެޓަގެރީގެ އުޅަނދެއް ބޭނުންުކރަންވާނީ ”B1“ޓެކްސީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  (ހ)  .15 ކާރު ޓެކްސީ ލައިސަންސް 

 ެއވެ.ގަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން "ކާރު ޓެކްީސ ލައިސަންްސ" ލިބުމަށްފަހު

 ،ޯހދަންވާނީކާރު ޓެކްސީ ލައިސަންސް  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ށ)  

 އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.

ކާރު ޓެކްސީ ލަިއސަންްސ ހޯދުމަށް އެިދ ިމ މާއްދާެގ (ށ) ގައި  (ނ)  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ފޯުމ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެުޅމަށްފަހު، 

އެ ހުށަހެޅުމުގައި ފުރިހަމަވާނަމަ، ގިނަވެެގން ރަސްމީ  އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކާރު ޓެކްސީ ލަިއސަންްސ މިިނސްޓްރީން  14

ދޫކުރަންވާނެއެވެ. އަދި، ކާރު ޓެކްސީ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ 

ހުށަހެޅުމެއްގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާކަމަްށ ބަލައި 

 ،ދޭނަމަ، ލިޔުުމން ސަބަބު ަބޔާންކޮށްނުްނ ލައިސަންްސ އައުކޮށްމިނިސްޓްރީ

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކާރު ޓެކްސީ ލަިއސަންްސ ހޯދުމަށް  14ރަސްމީ 

 އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
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ކާރު ޓެކްސީ ލައިސަންްސ ދޫކުރުމަށް އެދޭ އުޅަނދަކީ އިްނޖީނުީލ   )1(   

އެއްގަމު އުޅަނދު ރަިޖސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަީރ 

 ވުން؛ ކެޓަރީގެ އުޅަނދަކަށް ”B1“ކޮށްފައިވާ 

 ފައިވުން؛ކައިލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އެދޭ އުޅަނދުގެ އަހަރީ ފީ ދައް  )2(   

ދޫކުރުމަށް އެދޭ އުޅަނދަކީ ރޯޑްވަރދިނަސްެގ ލައިސަންސް   )3(   

 މިންގަނޑަށް ފެތޭ އުޅަނދަކަށްވުން؛

ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އެދޭ އުޅަނދަކީ ތާރްޑ ޕާީޓ   )4(   

 ވުން. ންސް ލިބިފައިވާ އުޅަނދަކަށްއިންޝުއަރެ

ވަަނ  6ލައިސަންްސ ދޫކުރުމަށް އެދޭ އުަޅނދަކީ ިމ ގަވާއިދުގެ   )5(   

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޓެކްސީ ސެންޓަރެއްގައި މާއްދާގެ ދަށުން 

 .ވުން ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއް ކަމުގައި

ންތައް ޔުއަންނަނިިވ ލިޔެކި ،ފޯމާއެކު ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން (ރ)  

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރޭޝަްނ ކުރުމަށް އެޭދ އުޅަނދުގެ ރަިޖސްޓްލައިސަންސް ދޫ  )1(   

 ؛ސެޓުފިކެޓު

 ފައިވާ ކައިލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އެދޭ ުއޅަނދުގެ އަހަރީ ފީ ދައް  )2(   

 ކަމުގެ ލިޔުން؛

ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އެދޭ އުޅަނދުގެ ރޯޑްވަރދިނަްސ   )3(   

 ފުރިހަމަވެފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން؛

ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އެދޭ އުޅަނދަށް ތާރޑް ޕާީޓ   )4(   

 ލިބިފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން؛އިންޝުއަރެންސް 

ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އެދޭ އުޅަނދަކީ ޓެކްސީ ސެންޓަރެއްގަިއ   )5(   

 ؛ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން

 ންތައް.ޔުފައިވާ އެހެނިހެްނ ލިޔެކިޅައިފޯމުގައި ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަ  )6(   

ޚިދުމަތުގެ  ،ކާރު ޓެކްސީ ލައިސަްނސް ދޫކުރެވޭނީމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  (ބ)  

(ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) ރުފިޔާ  -/250ސްޓިކަރއަށް  އަގުގެ ގޮތުގައި

 ދެއްކުމުންނެވެ.
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 ،ޮކށްދެވޭނީއައު މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކާރު ޓެކްސީ ލައިސަްނސް (ޅ)  

 ފަންސާސް)(ދުއިސައްތަ  -/250ސްޓިކަރއަށް  ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި

 ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ.

  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ކާރު ޓެކްސީ ލައިަސންސްގެ ުމއްދަތަކީ (ކ)  

 (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހެވެ.  5

(ތިނެއް)  3މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  (އ)  

ކުރުމަށް މިިނސްޓްރީއަށް އުކުރިން ކާރު ޓެކްސީ ލައިަސންސް އަމަސްދުވަސް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

       ،މި މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށުން ކާރު ޓެކްސީ ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް )ވ(  

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ޝަރުޠުތައް އެ ހުށަހެޅުމެއްގައި ފުރިހަމަވާކަން 

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކާރު ޓެކްސީ  14ގިނަވެގެން  ،ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު

ލައިސަންސް މިނިސްޓްރީްނ އައުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި، ކާރު ޓެކްސީ 

    ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގައި ިމ މާއްދާގެ 

(ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާކަމަްށ ބަލައި 

 ،ދޭނަމަ، ލިޔުުމން ސަބަބު ަބޔާންކޮށްނުރީްނ ލައިސަންްސ އައުކޮށްމިނިސްޓް

ޓެކްީސ ލައިސަްނސް ައއުކުރުމަށް  ،(ސާދަ) ދުވަހުެގ ތެރޭގައި 14ރަސްީމ 

 އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

 ،ކެޓަގެރީގެ އުޅަނދެއް ބޭނުންުކރަންވާނީ ”A“ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  ގެޓެކްސީ (ހ)  .16 ސައިކަލް ޓެކްސީ ލައިސަންސް 

 އެވެ.ގަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން "ސައިކަްލ ޓެކްސީ ލައިސަްނސް" ލިބުމަށްފަހު

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސައިކަލް ޓެކްސީ ލައިސަންްސ  (ށ)  

އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު މިިނސްޓްރީއަށް  ،ހޯދަންވާނީ

 ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.

ސައިކަލް ޓެކްސީ ލައިސަްނސް ހޯދުމަށް އެދި ިމ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  (ނ)  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ފޯުމ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެުޅމަށްފަހު، 

ފުރިހަމަވާނަމަ، ގިނަވެެގން ރަސްމީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް އެ ހުށަހެޅުމުގައި 

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސައިކަލް ޓެކްސީ ލަިއސަންސް މިިނސްޓްރީން  14

ދޫކުރަންވާނެއެވެ. އަދި، ސައިކަލް ޓެކްސީ ލައިސަްނސް ހޯދުމަްށ ހުށަހަޅާ 

ހުށަހެޅުމެއްގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާކަމަްށ ބަލައި 

ްސ ދޫނުކުރާނަމަ، ލިޔުމުްނ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީން ލަިއސަން

ސައިކަްލ ޓެކްީސ ލަިއސަންސް  ،(ސާދަ) ދުވަހުެގ ތެރޭގައި 14ރަސްމީ 

 ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
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ސައިކަލް ޓެކްސީ ލައިސަްނސް ދިނުމަށް އެދޭ އުޅަނދަކީ އިްނޖީނުީލ   )1(   

އެއްގަމު އުޅަނދު ރަިޖސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަީރ 

 ވުން؛ ކެޓަރީގެ އުޅަނދަކަށް ”A1“ނުވަތަ  ”A0“ކޮށްފައިވާ 

 ވުން؛ ފައިކައިލައިސަންސް ދިނުމަށް އެދޭ އުޅަނދުގެ އަހަރީ ފީ ދައް  )2(   

ރޯޑްވަރދިނަސްެގ  ،ލައިސަންސް ދިނުމަްށ އެދޭ އުޅަނދަކީ  )3(   

 ވުން؛ މިންގަނޑަށް ފެތޭ އުޅަނދަކަށް

ންސް ތާރޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރެ ،ލައިސަންސް ދިނުމަށް އެދޭ އުޅަނދަކީ  )4(   

 ؛ވުން ލިބިފައިވާ އުޅަނދަކަށް

ވަަނ  6ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އެދޭ ުއޅަނދަކީ  )5(   

މާއްދާގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޓެކްސީ ސެންޓަރެއްގައި 

 ވުން. ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއް ކަމުގައި

ންތައް ޔުއަންނަނިިވ ލިޔެކި ،ފޯމާއެކު ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން (ރ)  

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އުޅަނދުގެ ރަިޖސްޓްރޭޝަްނ  ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އެދޭ   )1(   

 ؛ސެޓުފިކެޓު

 ފައިވާ ކައިލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އެދޭ ުއޅަނދުގެ އަހަރީ ފީ ދައް  )2(   

 ކަމުގެ ލިޔުން؛

ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އެދޭ އުޅަނދުގެ ރޯޑްވަރދިނަްސ   )3(   

 ފުރިހަމަވެފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން؛

އުޅަނދަށް ތާރޑް ޕާީޓ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އެދޭ   )4(   

 އިންޝުއަރެންސް ލިބިފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން؛

ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އެދޭ އުޅަނދަކީ ޓެކްސީ ސެންޓަރެއްގަިއ   )5(   

 ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން؛

 ންތައް.ޔުފައިވާ އެހެނިހެްނ ލިޔެކިޅައިފޯމުގައި ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަ  )6(   

 ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ސައިކަލް ޓެކްސީ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ (ބ)  

 (ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) -/250 ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ސްޓިކަރއަށް

 ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ.
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ޚިދުމަތުގެ  ،އައުކޮށްދެވޭނީ ެގ ދަށުން ސައިކަްލ ޓެކްސީ މި މާއްދާގެ (ހ) (ޅ)  

ރުފިޔާ  (ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) -/250ސްޓިކަރއަށް  އަގުގެ ގޮތުގައި

 ދެއްކުމުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ސައިކަލް ޓެކްސީ ލައިސަންސްެގ  (ކ)  

 (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހެވެ.  5މުއްދަތަކީ 

(ތިނެއް)  3މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާން (އ)  

ކުރުމަށް ައއުކުރިން ސައިކަލް ޓެކްސީ ލަިއސަންސް  ހުގެމަސްދުވަ

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 މި މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށުން ސައިކަލް ޓެކްސީ ލައިަސންސް ައއުކުރުމަށް  )ވ(  

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ޝަރުޠުތައް އެ ހުށަހެޅުމެއްގައި ފުރިހަމަވާކަން 

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސައިކަލް  14ގިނަވެގެން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު، 

ޓެކްސީ ލައިސަންސް ިމނިސްޓްރީން އައުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި، ލައިސަންސް 

އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަާޅ ހުށަހެުޅމެއްގަިއ ިމ މާއްދާގެ (ނ) ގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ބަލައި މިިނސްޓްރީން 

     ރަްސމީ ،ދޭނަމަ، ލިޔުމުްނ ސަބަުބ ބަޔާންކޮށްނުންްސ އައުކޮށްލައިސަ

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސައިކަލް ޓެކްީސ ލައިސަްނސް ައއުކުރުމަށް  14

 އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ދޫކުރުން  ސް ލައިސަން  ނަށް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކާރު ޓެކްސީ ލަިއސަންްސ ލިބިފައިވާ އުޅަނދެއް  (ހ)  .17 ލައިސަންސް ދޫކުރުން ކާރު ޓެކްސީ 

ކާރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ  ،ދުއްވަންވާނީ

 ފަރާތްތަކުންނެވެ.

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކާރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލަިއސަންސް  މި (ށ)  

އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު މިިނސްޓްރީއަށް  ،ހޯދަންވާނީ

 ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.

ކާރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލައިަސންސް ހޯދުމަްށ އެދި މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި  (ނ)  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ފޯުމ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެުޅމަށްފަހު، 

ފުރިހަމަވާނަމަ، ގިނަވެެގން ރަސްމީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް އެ ހުށަހެޅުމުގައި 

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކާރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލައިސަންސް  14
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މިނިސްޓްރީން ދޫކުރަންވާނެއެވެ. އަދި، ކާރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލަިއސަންސް 

ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެުޅމެއްގައި އަންަނނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަަމނުވާކަމަށް 

ރީން ލައިސަންސް ދޫނުކުރާނަަމ، ލިޔުމުން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ބަލައި މިނިސްޓް

ކާުރ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ  ،(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 14އެކަން ރަސްީމ 

 ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެިޅ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދުެގ   )1(   

 ވުން؛ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްދަށުން 

 ކާރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންެގ ތަމްރީުނ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް  )2(   

 ވުން؛

ބިދޭސީ ޑްރައިވަރެއްނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޭޅ   )3(   

 ވުން؛ ރެޒިޑެންޓް ވިާސ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް

ގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ އެއްވެްސ ދުވަހުއަހަރު (ތިނެއް) 3ވޭތުވެދިޔަ   )4(   

 ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ނުވުން؛

ޓެކްސީ ޚިދުމަތް ދޭ އުޅަނދެއް ދުއްވައި އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ޞިއްީޙ   )5(   

 ވުން. ނަފްސާނީ ޤާބިލުކަން ހުރި ފަރާތަކަށް މާއިޤާބިލުކަ

ންތައް ޔުއަންނަނިިވ ލިޔެކި ،ފޯމާއެކު ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން (ރ)  

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކާރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލައިސަްނސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުެގ   )1(   

 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ؛

 ،ކާރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލައިަސންްސ ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތަށް  )2(   

އުޅަނދުފަހަރު އެއްގަމު ( R-102/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ދަށުން ލިބިފައިާވ  ދުއްވުމުގެ ލައިސަްނސް ދޫކުރުމާބެޭހ ގަވާއިދު) ގެ 

 ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ؛

 ކާރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ތަމްރީުނ ފުރިހަމަކުރިކަމުެގ ލިޔުން؛  )3(   

ސާއާއި ކައިވެނީެގ ވިބިދޭސީ ޑްރައިވަރެއްނަމަ، ރެޒިޑެންޓް   )4(   

 ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ؛

 އިްނ ދޫކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ރެކޯޑު؛މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސަސް  )5(   
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ހޮސްޕިޓަލަކުްނ ނުވަަތ   )6(   

 ؛ޓުޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ރިޕޯ

 ންތައް.ޔުފައިވާ އެހެނިހެްނ ލިޔެކިޅައިފޯމުގައި ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަ  )7(   

 ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކާރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ (ބ)  

(ދުއިސައްތަ ފަންސާސް)  ރުފިޔާ   -/250 ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި

 ދެއްކުމުންނެވެ.

ކާރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ 

 ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު 

ދަށުން ދޫކުރާ ކާުރ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ މާއްދާގެ (ހ) ެގ  ވަނަ  17މި ގަވާއިދުެގ   .18

 (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހެވެ. 5ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ 

ކާރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލައިސަންސް 

 އައު ކުރުން 

    މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާންވަނަ  18މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .19

ކުރިން ކާުރ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލަިއސަންސް  ހުގެ(ތިނެއް) މަސްދުވަ 3

 ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އައު

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކާރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލައިސަްނސް ައއުކުރުމަށް  (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ  17ހުށަހެޅުމެއް ލިބުމުްނ، ިމ ގަވާއިދުގެ 

ހުށަހެޅުމެއްގައި ފުރިހަމަވާކަްނ ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު، ޝަރުޠުތައް އެ 

ކާރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ  ،(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 14ގިނަވެގެން 

ލައިސަންސް މިނިސްޓްރީން އައު ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި، ލަިއސަންސް 

ވަނަ މާއްދާގެ  17އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގައި މި ގަވާއިދުގެ 

ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާކަމަްށ ބަލައި (

 ،ދޭނަމަ، ލިޔުުމން ސަބަބު ަބޔާންކޮށްނުމިނިސްޓްރީްނ ލައިސަންްސ އައުކޮށް

ކާރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލަިއސަންސް  ،(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 14ރަސްމީ 

 އެވެ.އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން އަންގަންވާނެ

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކާރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލައިސަންްސ  (ނ)  

(ދުއިސައްތަ ފަންސާސް)    -/250 ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ،އައުކޮށްދެވޭނީ

 ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ.

ސައިކަލް ޓެކްސީ ލައިސަންސް 

 ދޫކުރުން 

ލައިސަންްސ ލިބިފައިވާ އުޅަނދެއް ޓެކްސީ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ސައިކަލް (ހ)  .20

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލަިއސަންްސ ލިބިފައިވާ  ސައިކަލް  ،ދުއްވަންވާނީ

 ފަރާތްތަކުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސައިކަލް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ  (ށ)  

އެަކމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު މިިނސްޓްރީއަށް  ،ލައިސަންްސ ހޯދަންވާނީ

 ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.
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ސައިކަލް ޓެކްސީ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި  (ނ)  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ފޯުމ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެުޅމަށްފަހު، 

ފުރިހަމަވާނަމަ، ގިނަވެެގން ރަސްމީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް އެ ހުށަހެޅުމުގައި 

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލައިސަންސް  (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސައިކަލް 14

މިނިސްޓްރީން ދޫކުރަންވާނެއެވެ. އަދި، ސައިކަްލ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ 

ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ހުށަހަާޅ ހުށަހެޅުމެއްގައި ައންނަނިވި ޝަރުޠުތައް 

ލިޔުމުން  ،މިނިސްޓްރީން ލައިސަންސް ދޫނުކުރާަނމަފުރިހަމަނުވާކަމަށް ބަލައި 

ސައިކަލް ޓެކްސީ  ،(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 14ރަސްމީ  ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް

ޑްރައިވަރ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

އެއްގަުމ އުޅަނދުފަހަުރ ( R-102/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު   )1(   

ެގ ދަށުން ލިބިފައިާވ ދުއްވުމުގެ ލައިސަްނސް ދޫކުރުމާބެޭހ ގަވާއިދު) 

 ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ؛

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ތަމްީރނު ފުރިހަމަކޮށްފައިާވ  ސައިކަލް  )2(   

 ވުން؛ ފަރާތަކަށް

އުޭޅ ބިދޭސީ ޑްރައިވަރެއްނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން   )3(   

 ވުން؛ ރެޒިޑެންޓް ވިާސ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް

ގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ އެއްވެްސ ދުވަހު(ތިނެއް) އަހަރު 3ވޭތުވެދިޔަ   )4(   

 ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ނުވުން؛

ޓެކްސީ ޚިދުމަތް ދޭ އުޅަނދެއް ދުއްވައި އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ޞިއްީޙ   )5(   

 ވުން. ހުރި ފަރާތަކަށްނަފްސާނީ ޤާބިލުކަން  މާއި،ޤާބިލުކަ

ންތައް ޔުއަންނަނިިވ ލިޔެކި ،ފޯމާއެކު ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން (ރ)  

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލައިަސންސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުެގ  ސައިކަލް  )1(   

 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ؛

 ،ޑްރައިވަރ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތަށްޓެކްސީ  ސައިކަލް  )2(   

2021/R-102 ) އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންްސ

 ގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ؛ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު)
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 ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރިަކމުގެ ލިޔުން؛ ސައިކަލް  )3(   

ސާއާއި ކައިވެނީެގ ވިބިދޭސީ ޑްރައިވަރެއްނަމަ، ރެޒިޑެންޓް   )4(   

 ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ؛

 ކޯޑު؛ރިމޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރިވިސަސްއިްނ ދޫކޮށްފައިވާ ކުށުގެ   )5(   

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ހޮސްޕިޓަލަކުްނ ނުވަަތ   )6(   

 ؛ޓުމެޑިކަލް ރިޕޯޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ންތައް.ޔުފައިވާ އެހެނިހެްނ ލިޔެކިޅައިފޯމުގައި ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަ  )7(   

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލަިއސަންްސ  މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ސައިކަލް (ބ)  

 (ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) -/250 ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ،ދޫކުރެވޭނީ

 ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ.

ސައިކަލް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ 

 ލައިސަންސް މުއްދަތު 

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ސައިކަލް 20މި ގަވާއިދުގެ   .21

 (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހެވެ.  5 ،ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ

ސައިކަލް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ 

 ލައިސަންސް އައު ކުރުން 

    މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 21މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .22

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލަިއސަންސް  ކުރިން ސައިކަލް  ހުގެ(ތިނެއް) މަސްދުވަ 3

 ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އައު

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލަިއސަންްސ  މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ސައިކަލް (ށ)  

    ވަަނ މާއްދާެގ  20ހުށަހެޅުމެްއ ލިުބމުން، ިމ ގަވާއިދުގެ އައުކުރުމަށް 

(ނ) ގައިވާ ޝަރުޠުތައް އެ ހުށަހެޅުމެއްގައި ފުިރހަމަވާކަން 

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސައިކަލް  14ގިނަވެގެން  ،ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލައިސަްނސް މިނިސްޓްރީްނ އައުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި، 

     ިމ ގަވާއިދުގެ  ،އިސަންްސ އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަެހޅުމެއްގައިލަ

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާކަމަށް  17

ދޭނަމަ، ލިޔުމުްނ ސަބަބު ނުބަލައި މިނިސްޓްރީން ލައިސަްނސް އައުކޮށް

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސައިކަލް ޓެކްސީ  14ބަޔާންކޮށް ރަސްމީ 

ޑްރައިވަރ ލައިސަންްސ އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެިޅ ފަރާތަށް އެކަން 

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލަިއސަންސް  މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ސައިކަލް  (ނ)  

(ދުއިސައްތަ ފަންސާސް)    -/250 ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ،އައުކޮށްދެވޭނީ

 ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ.
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ކާރު ޓެކްީސ ލައިސަންްސ ލިބިފައިވާ ުއޅަނދެއްގައި ކާުރ ޓެްކސީ ޑްރައިވަރެއްގެ   .23 މަނާކަންކަން 

 ޓެކްސީ ލަިއސަންްސ ލިބިފައިވާ އުޅަނދެއްގައި ސައިކަލް ނުވަތަ ސައިކަލް ،ގޮތުގައި

މި ބާބުގައިވާ މާއްދާތަކާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރުމަީކ  ،ޑްރައިވަރެއްގެ ގޮތުގައިޓެކްސީ 

 މަނާކަމެކެވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މިންގަނޑު 

މިނިސްޓްރީން ަކނޑައަޅަިއ  ،ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަގު ނަަގންވާނީ (ހ)  .24 ޚިދުމަތުގެ އަގު ނެގުން 

 ންމުކުރާ އަދަދުތަކަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ ގޮތަށެވެ. އާ

އަތުން ހިފައިގެން ހުންނަ  ،ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަސިންޖަރުން (ށ)  

 އަތްދަބަހާއި ކޮތަޅުފަދަ ތަކެއްޗަށް އިތުރު އަގެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އަގު ނެގުމަީކ މި މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  (ނ)  

 މަނާކަމެކެވެ.

 ތަންޓެކްސީގެ ޚިދުމަތްދޭ ސަރަޙައްދެއްގައި "ޓެކްީސ ސްޓޮޕް" ހުްނނާނެ (ހ)  .25 ޓެކްސީ ސްޓޮޕް 

    އެ ރަށެއްެގ ނުވަތަ  ،ބަލަހައްޓާނީ ދައި ކަނޑައަޅައި، ޓެކްީސ ސްޓޮޕް ހަ

           ސިޓީއެއްގެ ކައުްނސިލުންނެވެ. މި ޫނން ސަރަޙައްދުތަކުގައި އެ 

 ވާލުވެފައިވާ ފަރާތުންެނވެ.ހައެ ސަރަޙައްދެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން 

(އެއްގަުމ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޝާންތަކުގެ  R-13/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު  (ށ)  

ގަވާއިދު) ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ "ޓެކްސީ ހުއްޓާ ސަރަޙައްދު އަންގައިދޭ 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.ތަކުގައި ހަރުކޮށްފައި ބޯޑު" ޓެކްސީ ސްޓޮޕް

ޓެކްސީ ހުއްޓާ ސަރަޙައްދު އަންގައިދޭ ބޯޑަށް ނުވަަތ ނިޝާނަށް ގެއްލުން  (ނ)  

 ދިނުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކާރު ޓެކްސީ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އުޅަނދަކުން ޓެކްސީގެ   .26 ކާރު ޓެކްސީގެ މިންގަނޑު 

 ކަންކަން އެ އުޅަނދެއްގައި ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި ޓަކައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް

ގައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް، އުޅަނދުގައި  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ހ)  

“TAXI”  ްމިގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ބޯޑެއް ދިއްލޭގޮތަށް އުޅަނދުގެ ުކރިމަތިނ

 ފެންނަން ހުންނަގޮތަށް ހަރުކުރުން؛

އަރިމަތީގައި ހުްނނަ މީހަުކ އުޅަނދަކަށް ބަލާއިރު، އެ ުއޅަނދުން މަގެއްގެ  (ށ)  

 ؛ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުން ސާފުކޮށް ފެންނަ ގޮތަށް ޓެކްސީގެ ބިއްލޫރި ހުރުން
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ޓެކްީސ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ  ،ޓެކްސީތަކުގައި ޑޭޝް ކެމެރާ ހަރުކޮށް (ނ)  

ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި މި ގޮތަށް ފައި ކޮށްވަގުތެއްގައި އެ ކެމެރާއިން ރިޯކޑު

 ށް ދުވަހުގެ މުއްދަތަ(ހަތެއް)  7އެންމެ މަދުވެގެން  ،ތައްގކޮށްފައިވާ ރިކޯޑިން

 ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

      އުޅަނދުގެ ކުރީ ސީޓަށާއި ފަހަތު ސީޓަށް އަރައި ފޭބޭގޮތަށް މަދުވެގެން (ރ)  

ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަނަވަސް ޑިކީއެއް  ،(ހަތަރެއް) ދޮރުފަތް ހުރުމާއެކު 4

 ހުރުން؛ 

ގައިވާ ޓެކްސީ ކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ސްޓިކަރ އުޅަނދުގެ  2ޖަދުވަލު  (ބ)  

 ވިންޑްސްކްރީންގައި ފެންނަ ގޮތަށް ހަރުކޮށްފައިހުރުން؛

ގޮތަށް އުަޅނދުގެ ދެ އަރިމަތީަގއި ބޭރަށް  ގައިވާ 3ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ  (ޅ)  

ޚިދުމަތްދޭ ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ ނަމާއި ފޯނު ނަންބަރު  ،ެހންނޭފެންނަން ހުންނާ

 ލިޔެފައި ހުރުން؛

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ލައިސަންްސ ފަސިްނޖަރުންނަށް ެފންނަގޮތަށް  (ކ)  

 ހަރުކޮށްފައިހުރުން؛

ޓަކައި ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ފަސިންޖަރުން ޝަކުވާ ނުވަތަ ޚިޔާލު ހުށަހެުޅމަށް (އ)  

އުޅަނދުެގ ތެރޭގައި  ،މިނިސްޓްރީން ޤާއިމުކުރާ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު

 ހުރުން؛ ފަސިންޖަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ހަރުކޮށްފައި

ފަސިންަޖރުންނަށް  ،ޓެކްސީ ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ އަގުތަކާއި ތަފުސީލު (ވ)  

 ހުރުން؛ ހެން ހަރުކޮށްފައިނޭފެންނާ

 ުއޅަނދު ސާފުތާހިރުކޮށް ހުރުން؛އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑަކަށް  (މ)  

 ހުރުން؛ އެއަރކޮންޑިޝަން ކޮށްފައި (ފ)  

މާވާ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން އެއަރކޮންޑިޝަން ަމސައްކަތް ނަމަވެސް، ދި

ނުކުރާނަމަ، ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ނުވަތަ ސެންޓަރުން އެކަްނ އަވަހަށް 

 އެ އުޅަނދެއް ޓެކްސީ މައްސަލަ ޙައްލުކުރެވެންދެން ޙައްލުކުރަންވާނެކަމާއި، އެ

ނުކުރާކަން ފަސިންަޖރުންނަށް  ކުރާނަމަ، އެއަރކޮންޑިޝަން މަސައްކަތް

 .ފައި ހުރުންވައިއެންގުމާއެކު، ވައި ދައުރުވާގޮތަށް ޓެކްސީގެ ކުޑަދޮރުތައް ހުޅު

ކާރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑާއި 

 ޒިންމާތައް 

އަންަނނިވި ިމންގަނޑުތަްއ  ،ކާރު ޓެކްީސ ޑްރައިވަރުން ،ދިނުމުގައިޓެކްސީ ޚިދުމަތް   .27

 ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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        (އެއްގަުމ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އާއި  2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  

ކާރު ޓެކްސީ ޑްަރއިވަރުން  ،ފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށްދައިއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ

 އަބަދުވެސް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

މުއާޞަލާތު ޓެކްސީ ސެންޓަރާއި ޓެކްސީ ޚިދުމަތްދޭ އުޅަނދާ ދެމެދުގައި  (ށ)  

ޞަލާތީ ނިާޒމެއްގެ ބޭނުްނހިފުމުގައި އާއިމުކޮށްފައި ހުންނަ މުކުރުމަށް ޓަކައި ޤާ

 ބޭއަދަބީ ބަސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 ތުޓެކްސީން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނާ މުޢާމަލާ ،ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން (ނ)  

 އިޙުތިރާމާއެކު ރިވެތި ބަހުންނެވެ. ،ކުރަންވާނީ

ޓެކްސީން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންގެ ލަގެޖް ޓެކްސީއަށް އަރުވައި  (ރ)  

 ،ބާލައިދިނުމުގައި ޑްރައިވަރުން އެހީތެރިވާންޖެޭހނެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް

ބަލިމީހުންނާއި، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ މީހުންނާއި، ިޖސްމާީނ އުނިކަން 

އި މިފަދަ އްޔާސާސް ކުރަން ޖެހިފައިވާ މީހުން ޓެކްސީއަށް އަރައި ފޭބުމުގަޙުއި

މީހުން ބޭނުންކުރާ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއާއި ލަގެޖް ޓެކްސީއަްށ އަރުވައި 

މިފަދަ މީހުން ބޭނުންކުރާ  ބާލައިދިނުމުގައި އެހީތެރިވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި

 ފުރޮޅުލީ ގޮނޑި ފަދަ ތަކެއްޗަށް އިތުރު އަގެއް ނެގުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.

ކާރު ޓެކްސީގެ ވެށީގެ 

ރައްކައުތެރިކަމާއި ފަސިންޖަރުންގެ 

 ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާ 

ޚިދުމަތް ދެވޭކަން  ގެޓެކްސީ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  .28

 ގެކާރު ޓެކްސީ ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާާތއި ގެކާރު ޓެކްސީ ،ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން

 ކުރަންވާނެއެވެ. އަންނަނިވި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން

ޑްރައިަވރުންނާއި މަގުމައްޗާއި ޓެކްީސ ހުއްޓީގެ ބޭނުންކުރުމުގައި،  (ހ)  

ފަސިންޖަރުން، ޓެކްސީގެ ޚިދުމަްށ ދަތިވާގޮތަށް އެއްވެސްކަހަލަ ޢަމަލެްއ 

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އި ޓެކްސީގައި ގައްޔާފަސިންޖަރުން ޓެކްސީއަށް އަރައި ފައިބާއިރު (ށ)  

ޑްރައިވަރަށް އުނދަގޫވާފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްގެން  ،ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު

 ނުވާނެއެވެ.

ފަސިންޖަރުން ޓެކްސީގެ ތެރޭގައި އެކަކު އަނެކަކަށް އުނދަގޫކޮށް، ޓެކްސީގެ  (ނ)  

 ތު ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ.ޙަލަޞްތެރޭގައި މަ

ފަސިންޖަރުން މޯބައިލް ފޯނު ފިޔަވައި، އަޑު ނުކުންަނ ބާވަތުގެ އެހެން  (ރ)  

ބޭނުންކޮށްގެން އަޑުއަާހގޮތަށެވެ.  ނުހެޑްފޯ ،ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރަންވާނީ

 ނުވަތަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުގެ ރުުހމާއެކު ޑްރައިވަރަށް އުނދަގޫނުވާ ގޮތަށެވެ.
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ޓެކްސީގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ މުއާޞަލާތީ ސެޓް ފިޔަވައި އޯޑިއޯ ައދި ވީޑިއޯ  (ބ)  

ފަސިްނޖަރުންގެ  ،ފެންނަ އިތުރު ވަސީލަތެއް ޑްރައިވަރުން ބޭނުންކުރަންވާނީ

  ރުހުން ލިބިގެންނެވެ.

ދަތުރެއް ކުރަމުންދާއިރު، ކުރަމުންދާ ދަތުރުގައި ފަސިްނޖަރަކު އިންަދއި ނުވަތަ  (ޅ)  

އެއް ފަސިންޖަރަށްވުރެ ގިަނ ފަސިްނޖަރުްނ ތިއްބައި، އިތުރު ފަިސންޖަރެއް 

 އަރުވައިގެން ދަތުރުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ލަިއސަންސް ލިބިފައިވާ އުަޅނދަކުން ޓެކްސީެގ  ގެމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ސައިކަލް ޓެކްސީ  .29 މިންގަނޑު ސައިކަލް ޓެކްސީގެ 

އަންނަނިވި ކަންކަން އެ އުޅަނދެއްގައި ފުރިހަމަ ޓަކައި، ޚިދުމަތް ދިނުމަށް

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ސްޓިކަރ ގައިވާ ޓެކްސީ ކުުރމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ  4ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  

 .ހުރުން އުޅަނދުގައި ފެންނަ ގޮތަށް ހަރުކޮށްފައި

އުަޅނދުގައި ދަތުރުކުރާ ފަިސންޖަރެއްގެ  ،އުޅަނދު ދުއްވުމަށާއި (ށ)  

 ފައި ޓައިފަދަ އެއްޗެއް އުޅަނދުގައި ބަަހއް ތެރިކަމަށް އުނިކަމެއް އަްނނަކައުރައް

 .ނެތުން ނެތުން ނުވަތަ ހަރުކޮށްފައި

ޑްރައިވަރާއި ފަސިންޖަރާ ދެމީހުން ަހމަޖެހިެގން އިށީނދެ  އުޅަނދުގެ ސީޓް (ނ)  

 ތިބެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވުން.

ސައިކަލް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑާއި 

 ޒިންމާތައް 

ސައިކަލް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން އަންނަނިިވ  ،ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ގެޓެކްސީސައިކަލު   .30

 މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

        ،(އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އާއި 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) 

ސައިކަލް ޓެކްސީ  ،ފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށްދައިއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ

 އެވެ.ޑްރައިވަރުން އަބަދުވެސް ޢަމަލުކުރަންވާނެ

        ،އިނު) އާއެއްގަުމ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫ( 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)  

ފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ހެލްމެޓް އަޅަންޖެޭހ ދައިއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ

ލަތްތަކުގައި ހެލްމެޓް އަޅަންާވނެއެެވ. އަދި ހާއި އްޔާއްދުތަކުގަޙަސަރަ

 ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.އެހެނިހެން ސަާލމަތީ ާސމާނު 

ޓެކްސީން ދަތުރުކުރާ ފަސިްނޖަރުންނާ  ،ސައިކަލް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން (ނ)  

 ކުރަންވާނީ އިޙުތިރާމާއެކު ރިވެތި ބަހުންނެވެ. ތުމުޢާމަލާ
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ސައިކަލް ޓެކްސީގައި ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ނުގެންދެވޭެނ މީހަކު  (ރ)  

 ނުާވނެއެވެ. ފަސިންޖަރެއްގެ ގޮތުގައި ގެންގޮސްދީގެން

އަމިއްލަ ނަފްސާއި، ފަހަތުގައި އިންނަ ފަިސންޖަރާއި،  ،ސައިކަލް ދުއްވަންވާނީ (ބ)  

މަގުމަތީގައި ދުއްާވ އެހެނިހެްނ އުޅަނދުތަކާއި، ހިނާގ މީހުންނަށް ނުރައްކާ 

 ންނެވެ.ތީމަ ނުވާނެ ގޮތުގެ

އެއްވެސް ފަސިންޖަރަކަށް ދަތުރެއް ކޮށްދިނުމަށް  ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި )ޅ(  

 ދެކޮޅުހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ސައިކަލް ޓެކްީސ ޑްރައިވަރުްނ ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތުތަކުގައި )ކ(  

 ގައިވާ ެވސްޓް ލާންވާނެއެވެ. 4ޖަދުވަލު 

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ ފަސިންޖަރުން ނުވަތަ ފުލުހުްނ އެދިއްޖެނަަމ، ސައިކަްލ  )އ(  

ޑްރައިވަރުގެ އަތުގައި އަބަދުވެސް  ،ފަސޭހައިން ދެއްކޭގޮތަށް ،ލައިސަންސް

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

އެއްގަމު ( 2009/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ސައިކަލް ބޭނުންކުރަންވާނީ )ވ(  

 ،ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއިދައި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ ،އި ނު) އާދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫ

 ސިފިކޭޝަންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެޕެސައިކަލް އުފެއްދި ފަރާތުގެ ސް

 ންނެވެ.ތީމަ

ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ވެށީގެ 

ރައްކައުތެރިކަމާއި ފަސިންޖަރުންގެ 

 ޒިންމާ 

ޓެކްސީ ޚިދުމަތް ދެވޭކަން  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  .31

ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ ފަރާތާއި ސައިކަލް  ގެ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ސައިކަްލ ޓެކްސީ

އަންނަނިވި އުޫސލުތަކާ އެއްގޮތަށް  ،ޓެކްސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ގެ ފަހަތުގައި އިންނައިރު، ޑްރައިވަރަށް ލުސައިކަދަތުރުގެ ތެރޭގައި  (ހ)  

 އުދަނގޫވާފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 ބަދަލު ބިލިޓީައށް ޓެގެ ސްލުސައިކަގައި އުފުލާ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ލުސައިކަ (ށ)  

ނުވަތަ ޑްރައިވަރަށް އުނދަގޫވާފަދަ އެއްޗެއް ސައިކަލުގައި އަންނަ އެއްޗެއް 

 ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.

ސައިކަލް ހަޑިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް، އަދި ސައިކަލަށް ގެއްލުން ލިބޭފަދަ  (ނ)  

 އެއްވެސް ޢަމަލެއް ފަސިްނޖަރުން ކުރުމަީކ މަނާަކމެކެވެ.
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ނަށް ހަނދާންނެތި ފަސިންޖަރުން

ނުވަތަ ބޭއްވޭ ތަކެތި  ބެހެއްޓޭ

 ރައްދުކުރުން 

ފަސިންޖަރުންގެ ފަރާތުން އެއްވެްސ އެއްޗެއް ނުވަަތ މުދަލެއް ެޓކްސީގައި  (ހ)  .32

ޓެކްސީ ެސންޓަރެއް  ،ބޭއްވިފައިވާނަމަ، އެ އެއްޗެއް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް

މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ޓެކްސީއެއްަނމަ ޓެކްީސ ެސންޓަރަށް ނުވަތަ 

އަމިއްލަ ފަރާތުން ޭދ ޓެކްސީ ޚިދުމަތެއްނަަމ ޚިދުމަތްދޭ ވެބްސަިއޓް ނުވަތަ 

އެޕްގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތަށް އެ އުޅަނދުގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު 

 ވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ހަ

ފަސިންޖަރުންގެ ފަރާތުން ކާރު ނުވަތަ ސައިކަލް ޓެކްސީގައި ބޭއްވިފައިވާ  (ށ)  

އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ މުދަލެއްގެ މަޢުލޫމާތު ޓެކްސީ ސެންޓަރުން ނުވަތަ އަމިއްަލ 

ފަރާތުން ދޭ ޓެކްސީ ޚިދުމަތެއްނަމަ ޚިދުމަތްދޭ ވެބްސައިޓް ނުވަތަ އެޕްގެ 

ންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރައާމަސްއޫލުވެރި ފަރާތުން 

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އެއްޗެްއގެ ނުވަތަ  7އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއް 

މުދަލެއްގެ ވެރިފަރާތުން ގެންގޮސްފައިނުވާނަމަ، އެ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ 

ޓެކްސީ ސެންޓަރުން ނުވަތަ އަމިއްލަ  ،މުދަލެއްގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް

ފަރާތުން ދޭ ޓެކްސީ ޚިދުމަތެއްނަމަ ޚިދުމަތްދޭ ވެބްސައިޓް ނުވަތަ އެޕްގެ 

   ްނ ތީމަ މަސްއޫލުވެިރ ފަރާތުން އަންގައި، ިމނިސްޓްރީްނ އަންާގ ގޮތެއްގެ

 އެ އެއްޗަކާ މެދު ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

އެއްޗެއް ބޭއްވިފައިވަނީ ހަލާކުވާ ޒާތުގެ  ފަސިންޖަރުންގެ ފަރާތުން ޓެކްސީގައި (ނ)  

      ،ަމޢުލޫމާތު ގެނުވަަތ ކުނިވާ ޒާތުގެ އެއްޗެއް ަނމަ، ެއ އެއްޗެއްނަމަ، 

ޓެކްސީ ސެންޓަރުން ނުވަަތ އަމިއްލަ  ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މިނިސްޓްރީއަށް

ފަރާތުން ދޭ ޓެކްސީ ޚިދުމަތެއްނަމަ ޚިދުމަތްދޭ ވެބްސައިޓް ނުވަތަ އެޕްގެ 

   ްނ ތީސްއޫލުވެިރ ފަރާތުން އަންގައި، ިމނިސްޓްރީްނ އަންާގ ގޮތެއްގެ މަމަ

 ލެވޭނެއެވެ.ތައިއެ އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ނައް

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން 

 މަނާކުރުން 

 ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ލު ޓެކްސީ ޚިދުމަތްދޭ އުޅަނދެއްގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާ  .33

ޚިދުމަތް ނުވަަތ ޕްރައިވެޓް ހަޔަރގެ ޚިދުމަތްދޭ  ގެ މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންަކން ޓެކްސީ  .34 ފާސްކުރުން ބަލައި 

އުޅަނދެއްގައި ނުވަތަ އުޅަނދު ދުއްވަން އިންަނ ޑްރައިވަރުގެ ކިަބއިގައި ފުރިހަމަވޭތޯ 

ށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަ ،އެ އުޅަނދެއް ހުއްޓުވައި ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ބެލުމަށް

 ލިބިގެންވެއެވެ.
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 ހަވަނަ ބާބު 

 ހަޔަރގައި ޓެކްސީ ޚިދުމަތްދިނުން ޕްރައިވެޓް 

ވެބްސައިޓް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން 

(އެޕް) މެދުވެރިކޮށް ޕްރައިވެޓް 

 ހަޔަރގައި ޓެކްސީ ޚިދުމަތް ދިނުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕްރައިވެޓް ހަޔަރގައި ޓެކްސީ ސެންޓަރެއް މެދުވެރިނުކޮށް  (ހ)  .35

ންމުކުާރ ިމންގަނޑުަތކަށް ފެތޭ އާމިނިސްޓްރީްނ  ،ޚިދުމަތް ދެވޭނީ ގެޓެކްސީ

 ވެބްސައިޓެއް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން (އެޕް) އެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

މި ގަވާއިދަށް  ،މިންގަނޑުތައް ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ށ)  

(ތިނެއް) މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި މިިނސްޓްރީން  3ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ންމުކުރަންވާނެއެވެ.އާ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާއިރު ވެބްސައިޓް ނުވަތަ އެްޕ ެމދުވެރިކޮށް  (ނ)  

ޓެކްސީ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންާދ ފަރާތްތަކުން، ިމ މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން 

          ން، ތީމަ ްނމުކުރާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެއާޓްރީން މިނިސް

        (ތިނެއް) މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި، 3ންމުކުރާތާ އާއެ މިންގަނޑުތައް 

 އެ ފަރާތެއްގެ ވެބްސައިޓް ނުވަތަ އެޕް އަޕްޑޭޓް ކުރަންވާނެއެވެ.

ދިނުަމށް އެދޭ  ވެބްސައިޓް ނުވަތަ އެްޕ މެދުވެރިކޮށް ޓެކްީސ ޚިދުމަތް (ރ)  

ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ކުރިން، ވެބްސައިޓް ނުވަތަ އެްޕ ޑިވެލޮޕް 

ކުރުމަށްފަހުގައި  އެ ޚިދުމަތެއް ދިުނމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މިިނސްޓްރީއަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

   ޕްރައިވެޓް ހަޔަރގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުާރ ވެބްސައިްޓ ނުވަތަ  (ބ)  

ނުވަތަ ޚިދުމަތް ުހއްޓުމަކަށް  ،އެއްވެސްކަހަލަ ބުރުލެއް އަރައިފިނަމަ އަށް އެޕް

ތެރޭގައި  ގެގަޑިއިރުދޭއް)  (ހަތްދިހަ 72އެްނމެ ަލސްވެގެން  ،ނަމަތުވެއްޖެއަ

މިނިސްޓްރީއަށް ެއ ކަްނ އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ިމ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް 

ން ފިޔަވަޅު ތީމި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަ ،ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް

 އަޅަންވާނެއެވެ.

ޕްރައިވެޓް ހަޔަރގައި ޓެކްސީގެ 

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައް 

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރައިވެޓް ހަޔަރގައި ޓެކްސީ ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ  35މި ގަވާއިދުގެ   .36

 ކަށެވެ.އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމާ ފަރާތްތަ ،ހުއްދަ ދެވޭނީ

(ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު) ެގ ދަށުން  96/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  

ނުވަަތ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް

(ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްކޮށްފައިވާ  13/2011

(އަމިއްލަ  14/12014ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވުން ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް
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ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އަމިއްަލ 

 .ވުން ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއަކަށް

ންުމކޮށްފައިވާ އާވަަނ މާއްދާެގ (ށ) ގެ ދަށުްނ  35މި ގަވާއިދުެގ  (ށ)  

 .މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ވެބްސައިޓެއް ނުވަތަ އެޕެއް ހުރުން

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭނެ ހޮޓްލައިނެއް  ގެހަޔަރގައި ޓެކްސީޕްރައިވެޓް  (ނ)  

 ޤާއިމުކޮށްފައިވުން.

ވެބްސައިޓް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން (އެޕް) މެދުވެރިކޮށް ޕްރައިވެޓް ހަޔަރގައި  (ރ)  

(ފަންސާސް) އުޅަނދު  50ރަިޖސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ  ޓެކްސީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް

  .އޮތުން

ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން (އެޕް) މެދުވެރިކޮށް ޕްރައިވެޓް ހަޔަރގައި ވެބްސައިޓް  (ބ)  

    ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދު ދުއްވުމަށް  ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ގެޓެކްސީ

އެންެމ  ،ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާން

 (ފަންސާސް) ޑްރައިވަރުން ތިބުން. 50 ވެސް މަދުވެގެން

 ،ަނމަވެސްއޮތް (ބ) ގަިއ އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި  އާއި މި މާއްދާގެ (ރ)  (ޅ)  

ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ރަށްރަށެއްގައި ޕްރައިވެޓް  ޔާގްރޭޓަރ މާލެ އޭރި

(ފަހެއް)  5ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ  ހަޔަރގައި ޓެކްސީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް

ރަޖިސްޓަރީ   ދިނުމަށްޚިދުމަތް ގެޕްރައިވެޓް ހަޔަރގައި ޓެކްސީ ،އުޅަނދާއި

ޝަރުޠުތައް  ކޮށްފައިވާކޮށްފައިވާ އުޅަނދު ދުއްވުމަށް މި މާއްދާގައި ބަޔާން

 (ފަހެއް) ޑްރައިވަރުން ތިބުން. 5މަދުވެގެން  ،ފުރިހަމަވެފައިވާ

ޕްރައިވެޓް ހަޔަރގައި ޓެކްސީ 

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އުސޫލު 

ވެބްސަިއޓެއް ނުވަތަ އެޕެްއ ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ހުއްދަ ދީފައިވާ  35މި ގަވާއިދުެގ   .37

 ،ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އުޅަނދުތަކާއި ޑްރައިވަރުން ގެޓެކްސީމެދުވެރިކޮށް 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންާވނެއެވެ.

 ލިބިަފއިވުން؛މި ގަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ޓެކްސީ ލައިަސންސް  (ހ)  

މި ގަވާއިދުގެ ހަތަރުވަަނ ބާބުގެ ދަށުން ޓެކްީސ ޑްރައިވަރ ލަިއސަންސް  (ށ)  

 ލިބިފައިވުން.

ޕްރައިވެޓް ހަޔަރގައި ޓެކްސީ 

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މިންގަނޑު 

ޚިދުމަތް  ގެވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ޕްރައިވެޓް ހަޔަރގައި ޓެކްސީ 35މި ގަވާއިދުގެ   .38

އަންނަނިިވ މާއްދާތައް ފިޔަވައި، ިމ ގަވާއިދުގެ ފަސްވަނަ ބާބުގައި  ،ދިނުމުގައި

 ކަންކަމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ކޮށްފައިވާބަޔާން



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                   R-132/2022ނަންބަރު:  އިދު ވާގަ             191 އަދަދު:           51 ވޮލިއުމް: 
 

27 

 ؛(އ) ،(ބ) އާއި ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 26ގަވާއިދުގެ  (ހ)  

 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އާިއ (އ). 30ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

    ،ނަމަވެސްއޮތް (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  އާއިމި މާއްދާގެ (ހ)  (ނ)   

 ،ޓެކްސީ ކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ސްޓިކަރ ،ގައިވާ 5ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ 

 ހުރުން؛ ފެންަނ ގޮތަށް ހަރުކޮށްފައި ،ގައިނުއުޅަނދުގެ ވިންޑްސްކްރީ

 އަށްވަނަ ބާބު 

 ފިޔަވަޅުއެޅުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި 

 ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމުެގ ޝަކުވާ (ހ)  .39 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމަްށ (ތިނެއް)  3އެކަން ހިނގާާތ އެންެމ ގިނަވެގެްނ 

 ފައިވާ ފޯމުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ކޮށްތައްޔާރު

މިިނސްޓްރީގެ  ،މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަަހޅާ ޝަކުވާގެ އިތުރުންމި  (ށ)  

އަމިއްލަ އިސްނެުގމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ފުލުހުންގެ 

 ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަމަކާ ގުޅިެގން ޝަކުވާ ބެލިދާނެއެވެ.

އަންަނނިިވ  ،ޝަކުވާތައް ބެުލމުގައި ލާވަަނ މާއްދާގެ ދަށުްނ ބަ 42މި ގަވާއިދުެގ   .40 ޝަކުވާ ބެލުން 

 އުސޫލުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާގެ ތަފުސީލުތައް މިނިސްޓްރީން  ،ލިބިފައިވާ ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް (ހ)  

 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

އެންެމ  ،ށްޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަ  (ށ)  

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް މިނިސްޓްރީން  7ވެސް  މަދުވެގެން

 ދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  (ނ)  

ނުވާނަމަ، އެ ފަރާތުން އެ ފުރުޞަތު  ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޖަވާބުދީފައި

 ދޫކޮށްލީކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ  30ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  (ރ)  

    ފައިާވ ކަންކަމަށް ބެުލމަށްފަހު، ޅައިތެރޭގައި، ޝަކުވާއާ ގުޅިގެްނ ހުށަހަ

 އެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން ގޮތެއް ިނންމަންވާނެއެވެ. 

ޝަކުވާ  ،ިނންމުން މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީްނ ނިްނމާ (ބ)  

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންާވނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ނިްނމާ ނިްނމުާމމެދު ޝަކުވާ  (ޅ)  

ހަމަ ނުޖެުހެމއްވާނަމަ، ތްހުށަހަޅާ ފަރާތާއި އެ ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހި

(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ  15 ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން އެ ނިންމުްނ ލިބުުނ 

 ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.ޖާއެ ނިންމުްނ މުރާ  ތެރޭގައި،

ކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ސަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަން (ހ)    .41 ޖޫރިމަނާކުރުމާއި ފިޔަވަޅުއެޅުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައިފައިވާ ޝަކުވާޅައިފަރާތަކާމެދު ހުށަހަލިބިއްޖެނަމަ، ެއ 

އެ ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަްށ ބަލައި، ެއ ފަރާތަކަށް 

 ލުބާޠިދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ވަކި މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ނުަވތަ 

 ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

 

އް ޫދކުރުމުގައި ސެމި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަން (ށ) 

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠެއް އެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ކިބައިން 

 ކުެރވޭނެއެވެ.ލު އުނިވެއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާޠި

އްގެ މުއްދަތު ހަމަުވުމގެ ކުރިން ސެލައިސަން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ  (ނ)  

       ތާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެ މަތީން އަމި ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާ

އްގެ މުއްދަތު ސެއް އައުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ލައިސަން ސެއެ ލައިސަން

 ވީއެވެ.ލުއް ބާޠިސެއެ ލައިސަން  ،ހަމަވުމުން

 ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަީކ ކުށެކެވެ. މިަފދަ ކުށެއް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  މި (ރ)  

(ފަސްސަތޭކަ)  -/500، ނަމަ ފުރަތަމަ ފަހަރު ،ކުރާ ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ

(ހަތްސަތޭކަ  -/750 ،ނަމަ ދެވަނަ ފަހަރު މެވެ.ޖޫރިމަނާކުރު ރުފިޔާއިން

 -/1,000 ަނމަ ތިންވަަނ ފަހަރު މެވެ.ފަންސާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫިރމަނާކުރު

(އެއްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. އަދި އިތުރަށް އެފަދަ ކުށެއް 

ޚިދުމަތް  ގެ ފަރާތެއްގެ ޓެކްސީ ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ، ކުށުގެ ބާވަތަށް ބަލައި، އެ 

މިިނސްޓްރީއަށް  ،ކުުރމުގެ އިޚްތިޔާރުލުދިނުމުގެ ލައިސަްނސް ބާޠި

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން 

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ  ކުރިން 

ސެންޓަރުތަކާއި އުޅަނދުތަކާއި 

 ޑްރައިވަރުން 

 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމުން، ކުރިްނ ރަޖިސްޓަީރކޮށްފައިވާ ޓެކްސީ   .42

ސެންޓަރުތަކާއި، ޓެކްސީކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އުޅަނދުތަކާއި، ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ަރިޖސްޓަރީވެފައިވާ އަދި  ،ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ

 ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
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 R-1475/2013މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމުން، ގަވާއިދު ނަންބަރު  (ހ)   .43 އުވައިލެވޭ ގަވާއިދު 

(ސައިކަލް  R-93/2016ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،(ޓެކްސީ ގަވާއިދު) އާއި

 ޓެކްސީގެ ގަވާއިދު) އުވުނީއެވެ.

(ދޭއް) ގަވާއިދު ބާޠިލުިވ  2މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ށ)  

ނަމަވެސް، އެ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސީ ލައިސަންސްތައް، 

 ބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.ގަށް ޔައެ ލައިސަންސްތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވުާމ ހަމަ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު   .44 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 (ހައެއް) މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 6ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެްނ  ބޭނުންކޮށްފައިވާޒެއް ފުމި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަ  .45 މާނަކުރުން 

ޒުތަކަށް ދީފައި ފުހިނދަކު، އަންނަނިިވ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަހައި އެހެން މާނައެްއ ދޭހަނުވާ

 ޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ފުއެވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަ

ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައްތައް "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްގަމު  (ހ)    

 ފައިވާ ުވޒާރާައށެވެ.ސައިބެލެހެއްޓުމަށް އެ ވަގުތަކު ސަރުކާރުން ަހމަޖައް

"އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ޤާނޫުނ ނަންބަރު  (ށ)  

 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށެވެ. 2009/5

(ފުލުހުންގެ  5/2008"ފުލުހުން" ަކމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ނ)  

 ކޮށްފައިވާ މުއައްސަާސއަށެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމު 3) ގެ ޤާނޫނު

 2009/5ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،"ޓެކްސީ ސެންޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ރ)  

ލައިސަންސް ލިބިގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ،ގައި (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު)

 ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިގެްނ  ،"ޓެކްސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ބ)  

ފަސިންޖަރުންނާއި ލުއި ދާގީނާ އުފުލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގެއް ދިނުމާއެކު 

ވާ އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ފަސިންޖަރުންނާއި ލުއި ދާގީނާ އުފުލުަމށް ދުއް

 އުޅަނދުފަހަރަށެވެ.

 2009/5ޤާނޫނު ަނންބަރު "ސައިކަލް" ިމ ބަްސ ބޭނުންކޮށްފައި އެވަީނ،  (ޅ)  

 ލަފުޒު(އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) ގައި މޮޓޯ ސައިކަްލ ެއ 

 ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާނައިގައެވެ.
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ްނމުންނަށް ަފސޭހައިން އާކުރުން" މި ބަސް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ، އިޢު"ޝާ (ކ)  

 ގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުުރމުގެ މާނައިގައެވެ. ނޭފެންނާ

ބަސް ބޭނުންކޮށްފައި އެވަނީ،  "ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ނުގެންދެވޭނެ ީމހަކު" މި (އ)  

އެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިްސމާނީ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން 

 ގެންއެ މީހަކަްށ ސަާލމަތްތެރިކަމާއެކު ފަސިްނޖަރެއްގެ ގޮތުގަިއ އިށީނދެ

ށް ފައި ޔަފުޓްރެސްޓާ ހަމަ  މީހުންގެ މާނައިގައެވެ. މިސާލު: ނީނދެވޭނެ ފަދަ

 ނުފޯރާ މީހުން، މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ތިބި މީހުން.

ލަތުގައި "އެކަށީގެންވާ ސަބަބު" ހާދަތުރެއް ކޮށްދިނުމަށް އިންކާރުކުރެވޭ  (ވ)  

 އަދި/ ށްނުވަތަ ޑްރައިވަރަ ބޭނުންކޮށްފައި އެވަނީ، ެއ ފަސިންޖަރަކަްށ އަދި/

ލަތެއް ހާނަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ ންނުވަތަ މަގުމަތީގައި ތިބި މީހު

 ދިމާވެދާނެކަމަށް އެކަށީގެންވާ މިންގަނުޑން ވަަޒންކުރެވޭ ހާލަތުގަެއވެ.

މަށް މަުގމަތީގައި ދުއްވު ،ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ "ދިނަސްރވަރޯޑް" (މ)   

  ިމންގަނޑަށެވެ.އެކަށީގެންވާ އުޅަނދެއްކަމަށް ފެތޭތޯ ކަނޑައަޅާ 

އުަޅނދަކުން  ގެ ވަނީ، ތިމާއެ ކަމަށް ބުނެފައި "ތާރޑް ޕާޓީ ިއންޝުއަރެންސް" (ފ)  

ިއ މުަދލަށް ލިބޭ ށާއަނެކާއަށް ނުވަތަ އަނެކާެގ އުަޅނދަކަށް ނުވަތަ ތަންނަ

 ގެއްލުމަށް ބަދަލު ދެވޭގޮތަށް ކޮށްފައި ހުންނަ އިންޝުއަރެންސަށެވެ.

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެކްސީ  އެވަނީ، މި ަކމަށް ބުނެފައި "ޑްރައިވަރުންޓެކްސީ " (ދ)  

ލަިއސަންސްެގ މުއްދަތު  ޑްރައިވަރުކަމުގެ ލަިއސަންްސ ލިބިފައިވާ އަދި އެ

 ހަމަނުވާ ފަރާތަކަށެވެ.

އެވަނީ، ީމހުން އުފުލުމަާށއި، މުދާ  ކަމަށް ބުނެފައި "އެއްގަމު އުޅަނދު" (ތ)  

މީހުންނާއި މުދާ އުފުލުމަށާއި، ތަފާތު އާންމު ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އުފުލުމަށާއި، 

ގޮތުން އެއްގަމުގައި ދުއްވުމަްށ ނުވަތަ ތަކެތި ގެންދިޔުމަްށ ނުވަތަ 

 ދަތުރުކުރުމަށް އުފައްދައިފައި ހުންނަ އުޅަނދަށެވެ.

އެވަނީ، މީހުން އަރުވައި ބޭލުމަށް ޓެކްސީ  ކަމަށް ބުނެފައި "ޓެކްސީ ސްޓޮޕް" (ލ)  

 ފައިވާ ތަނަކަށެވެ.ކޮށްއްދު އަންގައިދޭ ބޯޑު ހަރުޙަހުއްޓާ ތަން ނުވަތަ ސަރަ

                          _________________________ 
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3ޖަދުވަލު   
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  5 ޖަދުވަލު

 

ސްޓިކަރ އިގެޕްރައިވެޓްހަޔަރގެ ހުއްދަ  

 

 


