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c 

 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ، 
  .ދިވެހިރާއްޖެ

 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  8 )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( އަށް  R/2017-20ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ގަވާއިދު 
 

 ން.ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައު 8)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( އަށް  R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 މާއްދާ އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ 10.55ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .1

 އެްއބަްސވުަމށް 

 ބަދަުލގެނަުއން 
10.55 

 

 (ހ)

 

ނުަވތަ އެއްބަސްވުން އެއްބަސްވުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަަމ، 
އުވައިލަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ އޮފީހުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އެންމެ 

 ،މި ހުއްދައިގެ އިތުރުން .އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ
   މި މާއްދާގެ  ،އެއްބަސްވުމުގެ އަގަށް ނުވަތަ މުއްދަތަށް ބަދަލެއް އަންނަނަމަ

 ދަށުން ހުއްަދ ހޯދަންވާނެއެވެ. )ރ( ގެ އާއި)ނ( 

އެއްބަސްވުމަށް ގެނައުމަްށ ، ންތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ށ(   
އެ އެއްބަސްވުމުގެ އަގަށް ބަދަލެްއ ، ނިންމައިފައިވާ ބަދަލުގެ ަސބަުބން

އިތުރު އަދި އެ ބަދަލާ ގުޅުވައިގެން އެ އޮފީހުން ، އަންނާނެކަމަށް ފެންަނނަމަ
އެ ޚަރަދެއް ، އެ އެއްބަސްވުން އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ކުރިން، ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭނަމަ

      ވެރިޔާ  މާލީ ޒިންމާާދރު ،އެ އޮފީހެއްގެ ބަޖެޓުން ހަަމޖެއްސޭނެކަން
 . ކުރަންވާނެއެވެ ކަށަވަރު



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި             R-69/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:                76 އަދަދު:                 52ވޮލިުއމް:
 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ އެއްބަސްވުމުެގ މައިގަނޑު ސްކޯޕް ބަދަލުނުާވނެ ގޮތަކަްށ،  )ނ(   
ޭދނީ އަންަނނިވި ގޮތުގެ  އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހުއްދަ އެއްބަސްވުމުގެ

 މަތީންނެވެ.

 އާ( އިންސަްއތަ ފަނަރަ) 15% އަގުގެ ޖުމުލަ ކުރިއެވޯޑު އެއްބަސްވުން (1)    
 އެއްބަސްވުމެއް އެ ،ދެވޭނީ ހުއްދަ އިތުރުކުރުމަށް އަގު ށްޔަހަމަ

 .ކޮމިޓީއަށެވެ ބިޑް އޮފީހެއްގެ ދައުލަތުގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ

 އަށް( ިއންސައްތަ ފަނަރަ) 15% އަގުގެ ޖުމުލަ ކުރިއެވޯޑު އެއްބަސްވުން (2)    
 .ބޯޑަށެވެ ޓެންޑަރ ޝަނަލްނޭ ،ދެވޭނީ ހުއްދަ އިތުރުވާނަމަ ވުރެ

      ނަަމވެސް، އޮތް  ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައި އެހެންމި މާއްދާގައި  (3)    
)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ެޓކްސް  2011/10ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
ގެ ދަށުން ޓެކްސް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( 

ބަދަލެއް ގެ އިންސައްތައަށް ކުހުފައިވާ ޓެނައިއެއްބަސްވުމުގެ އަގުގައި ހިމަ
ހުގެ އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެ އޮފީ އެއްަބސްވުން ،ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ

އެންމެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް 
 ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.

 ،ޢަމަލުކުރަމުންދާ އެއްބަސްވުމުެގ މައިގަނޑު ސްކޯޕް ބަދަލުނުާވނެ ގޮތަކަށް  )ރ(   
        އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބިްޑ ކޮމިޓީއަށް 

ކުރި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ. އެ އެއްބަސްވުން އެވޯޑު
ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އިހުާމލުން ހިނގާ ކަމަކަށް މުއްަދތު އިުތރުކޮށްދީގެން  ،ނަމަވެސް
 .ނުވާނެއެވެ

ގެ އެއްބަސްވުމުނަމަވެސް،   އޮތް )ރ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިމި މާއްދާގެ  )ބ(   
 ،ގުޅިގެން މުއްދަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ ކާއަގަށް ގެނެވޭ ބަދަލަ

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އަގަށް ބަދަލު  ،މުއްދަތަށް ގެނެވޭ ބަދަލަށް ހުއްަދ ދޭނީ
އަދި  .ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ދަރަޖަ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުންނެވެ

އަގަށް  އެއްބަސްވުމުގެމުއްދަތަށް ގެނެވޭ ބަދަލާ ގުޅިގެން  އެއްބަސްވުމުގެ
 ،ވެްސ ހުއްދަ ދޭނީ ވޭ ބަދަލަށްމުއްދަތަށް ގެނެ ،އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނަނަމަ



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި             R-69/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:                76 އަދަދު:                 52ވޮލިުއމް:
 

ގައި އަގަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ދަރަޖަ  މި މާއްދާގެ )ނ(
  ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުންނެވެ.

 ތެރެއިން  ގެސްކޯޕުމައިގަނޑު  ކުރެވިފައިވާ  އެވޯޑު ބަދަލަކީ ގެނެވޭ އެއްބަސްވުމަށް )ޅ(   
 ދޭ  ހުއްދަ ފަރާތުންާނއި ހުށަހަޅާ އެދި ހޯދުމަށް ހުއްދަ އެގެނެވޭ ބަދަލެއްކަން 

 .ކުރަންވާނެއެވެ ޔަގީން ވެސް ފަރާތުން

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަުށން އެއްބަސްވުމަކަށް ބަދަލު ގެނައުަމށް ުހއްދަ ދިނުމުގެ  )ކ(   
       އެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ  ،ކުރިން

 އަންނަނިވިކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންވާނެެއވެ. ،މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ

ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ ބަޖެޓުގެ އެއްބައިން އަނެއް ބަޔަށް  (1)    
 ؛ންކުރުންގީބަދަލުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާ ތަޢާރަޟު ނުވާނެކަން ޔަ

ޖެއްސުމާ ހަމަށްވާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބަޖެޓުން ވޭރިއޭޝަނަ (2)    
ބަޖެުޓން އެ އަހަަރކަށް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެހެން  ،ގުޅުވައިގެން

 ކަންތައްތަކަށް އަންާނނެ ބަދަލު ަބޔާންކުރުން.

އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވޭ ބަދަލެްއގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވުމުގެ އަގަށް ނުވަތަ  )އ(   
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދައުލަތުގެ  ،މުއްދަތަށް ބަަދލެއް އަންަނނަމަ 

       ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ،ގެންނަތާއެއްަބސްވުމަށް  އެ ބަދަލެއް އޮފީހަކުން
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