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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ  

 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.     

 
 ގަވާއިދު  ނެގުމުގެ  ފ   ން ކޮތަޅު  ޕްލާސްޓިކް  ފަރާތްތަކުން  ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ  އަށް  ޓ  .އެސް .ޖ  

 ބާބު: ފެށުން  އެއްވަނަ 

ވަނަ  35ޤާނޫނު( ގެ މުގެ ކުރު)ކުނި މެނޭޖު  2022/24 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،މިއ  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި
ފައިވާ ދ  ދަށުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ އަށް ލިބި ގެ)ށ( މާއްދާގެ 

 ބާރުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

އަށް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން  ޖ .އެސް.ޓ " ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނ  )ށ(  
 ގަވާއިދު" އެވެ. މުގެ ނެގު ފ  ން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު

 ދު ުގސަމަ

 

    ގައި ( މ ރާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ  ) ،ދަކ ގުސަ މި ގަވާއިދުގެ މަ  .2
        2022/24 ނަންބަރު ޤާނޫނުއަށް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން  ޖ .އެސް.ޓ 

ނެގުމުގައި ފ   ންދަށުން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބާބުގެ އަށްވަނަގެ ( ޤާނޫނު މެނޭޖުކުރުމުގެ ކުނި )
ވަނަ ބާބު އަށް އެ ޤާނޫނުގެ މާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅުއް ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަ

 ލުމެވެ.ވައި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގަވާއިދު އެކުލަޛު ތަންފ 

 ނެގުން  ފ  ހިސާބުކުރުމާއި  ފ  ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ : ބާބު  ދެވަނަ 

 ފ  ގެކޮތަޅު ޕްލާސްޓިކް
 ފެށުން  ނަގަން

 އިން ފެށިގެންނެވެ. 00:00ގެ  2023އެޕްރ ލް  18 ،ނ ނަގަން ފަށާ  ފ  ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ   .3

 ފ  ގެކޮތަޅު ޕްލާސްޓިކް
 ވަގުތު  ލާޒިމުވާ

ލާޒިމުވާ  ފ  ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ، ވިއްކާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުންގައި ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް  )ހ(  .4
)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަގުތަކ ، 

         R-43/2011ވަނަ މާއްދާއާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު  17ޤާނޫނު( ގެ 
   ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ދެމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ )

 އެ ކޮތަޅުން ޖ .އެސް.ޓ  ލާޒިމުވާ ވަގުތެވެ.
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ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު ފިޔަވައި އެހެން ހާލަތްތަކުގައި، މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  
 ފ   ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގ  ، ކޮތަޅުންޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލްގައި ފޯރުކޮށްދޭ ޕްލާސްޓިކް 

ޤާނޫނު  ،ނުވަތަ ޚިދުމަތުން ލުންއެ ކޮތަޅާއެކ  ފޯރުކޮށްދިން މުދަ ލާޒިމުވާ ވަގުތަކ  
  )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 2011/10ނަންބަރު 

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ) R-43/2011ވަނަ މާއްދާއާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު  17
 ޖ .އެސް.ޓ  ލާޒިމުވާ ވަގުތެވެ. ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން،ދެޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ  

    )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  
   އަދި  ނުމުގައިދިކޮށްފޯރުވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލެއް  3ގެ  ޤާނޫނު(

ޖ .އެސް.ޓ  ނެގުމުން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  20އެ ޤާނޫނުގެ 
ލާސްޓިކް ޕް ދިނުމުގައި ކޮށް ފޯރު ކޮށްފައިވާ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް އިސްތިސްނާ

އަދި އެފަދަ  ރައްދުވާނެއެވެ.)ށ( މި މާއްދާގެ  ކޮތަޅެއް ފޯރުކޮށްދިންނަމަވެސް،
މާއްދާގެ )ށ( އަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ބަލާނ ، އެ މުދަލަކ  ނުވަތަ ލަތެއްގައި، މި ހާ

ކަމުގައި ބަލައިފިނަމަ ޚިދުމަތަކ  ޖ .އެސް.ޓ  ނެގޭނެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް
  ނެ ވަގުތަށެވެ. ޖ .އެސް.ޓ  ލާޒިމުވާ

 ފ  ގެކޮތަޅު ޕްލާސްޓިކް
 ހިސާބުުކރުން 

ވިޔަފާރި ހަރަކާތުން ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލްގައި  ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ފ ގެ ގޮތުގައި  )ހ(  .5
ވިއްކާ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކަށް، އެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތުން 

 )ދޭއް( ރުފިޔާ ނަގަންވާނެއެވެ. -/2 ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ފ ގެ ގޮތުގައި

ފ  ކަސްޓަމަރުގެ އަތުން ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ހމި މާއްދާގެ ) (ށ)  
އަށް  ގޮތުގައި މ ރާގައި ޖ .އެސް.ޓ  ކާތް ހިންގާ ފަރާތުގެނެގުމަކ  ވިޔަފާރި ހަރަ 

 ޒިންމާއެކެވެ. ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ 

    2011/10ދޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކ  ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޮށް ވިއްކާ ނުވަތަ ފޯރު  )ނ(  
ވަނަ މާއްދާގައި  20)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖ .އެސް.ޓ  ނެގުމުން އިސްތިސްނާވާ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް 
ވިޔަސް  ދޭ  ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅެއް ކަމުގައިކޮށް ވިއްކާ ނުވަތަ ފޯރު  ދިނުމަށްކޮށްފޯރު

ރޭޓުގައި ޖ .އެސް.ޓ  -މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުން  ވަނަ 22ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ 
ދޭ ކޮށްދިނުމަށް ވިއްކާ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްފޯރުނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ދައްކަންޖެހޭ މުދަލެއް 

         ޤާނޫނާއި  ،އެ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ،ވިޔަސް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅެއް ކަމުގައި
 ފ  ނަގަންވާނެއެވެ.ކް ކޮތަޅުގެ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޕްލާސްޓި

 ދެއްކުން  ފައިސާ  ގެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާނުގައި ހިމެނުމާއި ފ  ބާބު:  ތިންވަނަ 

 ފ ގެ ގެކޮތަޅު ޕްލާސްޓިކް
 ޓ .އެސް.ޖ  ލޫމާތުޢުމަ

 ހިެމނުން  ބަޔާުނގައި

 )ހ(  .6

 

ޖ .އެސް.ޓ  ބަޔާނުގައި ފައިވާ އަދަދު އިޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ފ ގެ ގޮތުގައި ނަގަ
 ންނެވެ.ދިވެހި ރުފިޔާއި ހިމަނާނ 
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މ ރާއަށް ދެއްކުމަކ   ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ފ  މަތ ން ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ (ށ)  
އަށް  ގޮތުގައި މ ރާގައި ޖ .އެސް.ޓ  ވިޔަފާރި ހަރާކާތް ހިންގާ ފަރާތުގެ  އެ

 ޒިންމާއެކެވެ. ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ 

 ބަާޔނުަގއި ޓ .އެސް.ޖ 
 ޕްލާސްޓިކް ފަިއވާަނއިހިމަ
 މަޢުލޫމާތު ގެފ   ގެކޮތަޅު

 އިޞްލާޙުުކރުން 

 ތު އާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާފ ފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ނައިހިމަޖ .އެސް.ޓ  ބަޔާނުގައި  ( ހ)  .7
ޖ .އެސް.ޓ  ބަޔާން ފައިވާ ނައިއެ މަޢުލޫމާތު ހިމަ ،ކުރެވޭނ  އިޞްލާޙު

 ލާޙުކޮށްގެންނެވެ. ޞްއި

          2011/10މި މާއްދާގެ )ހ( އަށް ޢަމަލުކުރާނ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 63)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ގެ )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމު R-43/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 މަތ ންނެވެ. ގޮތުގެވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުނުވާ  83ގަވާއިދު( ގެ 

 
 ފ  ގެކޮތަޅު ޕްލާސްޓިކް
 ކަރަްނސ   ދައްކަްނޖެހޭ

 ނެވެ.ދިވެހި ރުފިޔާއިން  ވާނ  މ ރާއަށް ދައްކަން ފ  ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ   .8

 އަށް ޓ .އެސް.ޖ 
 ރަިޖސްޓަރ ކުަރންޖެހޭ

 ރަިޖސްޓަރ  ފަރާތަކުން
 ކޮތަޅު ޕްލާސްޓިކް ނުކޮށް
 ުނވަތަ ވިއްކުން

 ފޯރުކޮށްދިުނން 

     )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު   .9
ފަރާތަކުން  ރުމަށް ހުށަހަޅަން ލާޒިމުވާއަށް ރަޖިސްޓަރ ކު  ޖ .އެސް.ޓ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  51

، އަށް ރަޖިސްޓަރ  ނުކޮށް ވިއްކާ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ވެސް ޖ .އެސް.ޓ 

         ވަނަ މާއްދާގެ  32 ގެ (ޤާނޫނު  މެނޭޖުކުރުމުގެ ކުނި) 2022/24 ނަންބަރު ޤާނޫނު
     ށް ޔަގައިވާ ރޭޓުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ނަގަންޖެހޭ ފ  ނެގުމަށްފަހު މ ރާއަށް ހަމަ )ހ(

 އެ ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ.

 މާއްދާތައް  ވަނަ ބާބު: އާންމު ހަތަރު 

 ފ ގެ ގެކޮތަޅު ޕްލާސްޓިކް
 ހުށަޭނޅުުމގެ މަޢުލޫމާތު
 އަަދބު 

 މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި) 2022/24 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،މަޢުލޫމާތު ފ ގެ  ގެޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު  .10
 މ ރާއަށް  .އެސް.ޓ  ބަޔާނުގައި ހިމަނައިގެންޖ  ،ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 37ގެ ( ޤާނޫނު

 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެ ކުށުގެ މަދަނ  އަދަބަކ ، ހުށަނާޅާނަމަ ނުވަތަ ފޯރުކޮށް ނުދޭނަމަ،
ނެގޭ މުއްދަތުގައި  ފ  ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 65)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ  ޤާނޫނު( ގެ 

)ސުމެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް އިންސައްތަ( އިން  0.5ގެ އަދަދުގެ %ފ  ދައްކަންޖެހޭ 
)ފަންސާސް(  50/-ކޮންމެ ދުވަހަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ނުދ  ހިނގާ  މާއި،ޖޫރިމަނާކުރު

 މެވެ.ޖޫރިމަނާކުރުށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ރުފިޔާއަ
 

 ފ  ގެކޮތަޅު ޕްލާސްޓިކް
 އަަދބު  ނުދެއްުކުމގެ

    ގެ ( ޤާނޫނު މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި) 2022/24 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ފ  ގެ ކޮތަޅު ޕްލާސްޓިކް   .11
 ނިޔަލަށް  ސުންގަޑ ގެ  ދައްކަންޖެހޭ  މ ރާއަށް ދަށުން  ގެ ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 35

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެ ކުށުގެ މަދަނ  އަދަބަކ  ،ނުދައްކައިފިނަމަ
ގެ އަދަދު ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ފ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،  66އިދާރ  ޤާނޫނު( ގެ 
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)ސުމެއް ޕޮއިންޓް ސުމެއް  %0.05އޮތް އަދަދުގެ  ކައިވޭތުވަމުންދާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް، ނުދައް
 މެވެ.ރުޖޫރިމަނާކު އެ ފަރާތެއް ފަހެއް އިންސައްތަ( އިން 

 ނަގާ ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ

 ފ  ކޮތަޅުގެ ޕްލާސްޓިކް
 ެދއްކުން  މ ާރއަށް

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ފ  ނަގަން ނުޖެހޭ ކޮތަޅަކުން ފ  ނަގައިފިނަމަ، ނުވަތަ ނަގަންޖެހޭ   .12
އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ފ  ނަގައިފިނަމަ، އެ ގޮތުން ނެގުނު ފައިސާ އެ ކަސްޓަމަރަށް އަނބުރައި 

    ގެ ހިމަނައިގެން، ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު އެ ފައިސާހިނދަކު، ޖ .އެސް.ޓ  ބަޔާނުގައި  ހައިނުދޭ
 ފ ގެ ގޮތުގައި މ ރާއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

 ކުރުުމގެ މެނޭޖުުކރުުމގެ ކުނި
 ފަރާތް  ދޭ ޚިުދމަތް

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  32ގެ ( ޤާނޫނު  މެނޭޖުކުރުމުގެ ކުނި ) 2022/24 ނަންބަރު ޤާނޫނު  .13
        ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށް، ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަކ ، 3)

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ  25ގެ ( ޤާނޫނު  މެނޭޖުކުރުމުގެ ކުނި ) 2022/24 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 މަތ ން ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކެވެ. އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

އަށް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ހިންގާ ވިޔަފާރި ހަރަކާތުން ވިއްކާ  ޖ .އެސް.ޓ  )ހ(  .14 ބެލެެހއްޓުން  ރިކޯޑު
ފައިވާ ގައިޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން ނަ ދޭކޮށް ފޯރު ނުވަތަ 

މަތ ން  ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ފ ގެ އަދަދަކ  ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ
ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ށަވަރުކުރެވޭނެ މިންވަރަށްހިސާބުކޮށްފައިވާ އަދަދެއްކަން ކަ 

ގަވާއިދު  ،އާއިވަނަ މާއްދާ 27ގެ )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ  ޤާނޫނު(  2010/3
ވަނަ  14)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ  ގަވާއިދު( ގެ  R-45/2013ނަންބަރު 

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.މަތ ން ލިޔެކިޔުންތައް  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

އަންނަނިވި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރުން،  )ށ(  
 ލިޔެކޔުންތައް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 ؛ތަފުސ ލުގަންނަ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ  (1)   

 ؛ ތަފުސ ލުހިލޭ ލިބޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ  (2)   

 ؛ތަފުސ ލު ވިއްކާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ  (3)   

 ؛ތަފުސ ލުހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ  (4)   

 ތަފުސ ލު؛ކޮތަޅުގެ ޕްލާސްޓިކް ހަލާކުވާ  (5)   

 އަނބުރައި ރައްދުކުރާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ތަފުސ ލު.ކަސްޓަމަރުން  (6)   

 ކޮތަޅު ޕްލާސްޓިކް
 ރަްއދުކުުރން  އަނުބަރއި

 

ރައްދުކުރާތ   އިފޯރުކޮށްދިން މުދާ، އެ ކަސްޓަމަރު އަނބުރަ ވިއްކި ނުވަތަ ކަސްޓަމަރަކަށް  .15
ރައްދުކުރި ރައި ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ކަސްޓަމަރު އަނބު

 މ ރާއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. ފ  ގެނަމަވެސް، އެ ކޮތަޅާ ގުޅިގެން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު 
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 ބޭުނންކުރާ އުފުުލމަށް މުދާ
 ކޮތަޅު ޕްލާސްޓިކް

ވިއްކުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް އެ މުދަލެއް ބަންދުކުރުމަށް، އެ މުދާ އެ މުދަލެއް   .16
ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކ ، ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް، އުފައްދާ ފަރާތުން 

 މުދާ އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅެއް ނޫނެވެ.

އަންނަނިވި  ހިނދަކު  ހައި މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ  .17 މާނަކުރުން 
 އިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ ދ ފައިވަނ  އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

 ،އަށް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ  "މ ރާގައި ޖ .އެސް.ޓ  )ހ(  
   )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

 ،ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަށް ނިސްބަތްކޮށް "ފޯރުކޮށްދިނުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނ  (ނ)  
 ން ނޫން ގޮތަކަށް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ދިނުމަށެވެ.ކުވިއް

 އެުކގައި ާޤނޫނުތަކާ އެހެން
 ކިޔުން  ަގވާިއދު މި

   ،އާއި ކުރުމުގެ ޤާނޫނު()ކުނި މެނޭޖު 2022/24 ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ގަވާއިދު ކިޔާނ ،  .18
 ،ދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އާއިޚި)މުދަލާއި  2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އެ ޤާނޫނުތަކުން ބާރު  ،)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ  ޤާނޫނު( އާއި 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގަވާއިދުތަކާ އެކުގައެވެ. އަދި މި ގަވާއިދުގައި މާނަކޮށްފައި ނުވާ ކޮންމެ  ފައިވާ ދައިލިބިގެން ހަ 
ހިނދަކު މާނަކުރާނ ،  ހައިލަފުޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް، ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަނުވާ 

 ގަވާއިދުތަކުގައި އެ ލަފުޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. އިއެ ޤާނޫނުތަކާ

 ޢަމަލުކުރަން ިއދަށްގަވާ 
 ފެށުން

ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ، ދިވެހި  .19
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.  
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