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 ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް  

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

  ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދު  ގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން 

ނަ   ،ިމއީ )ހ(   .1 ތަޢާރުފާިއ ނަން  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ   2015/43ބަރު  ންޤާނޫނު    )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން   120  ،ާމއްދާގެ )ށ( އާއިވަނަ    4ޤާނޫނު( ގެ  

އިންޑިވިުޖއަލް    ގެޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  ،ލިބިގެން  ބާރު ދިނުަމށް  ޚިދުަމތްތައް 
 ވެ. ލައިސަންސް ދޫކުރުުމގެ އެންެމހައި އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެ

ކިޔާނީ )ށ(    ގަވާއިދަށް  ދިނުުމ  ގެ"ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  ،މި  ލައިސަންސް  ޚިދުަމތް  ގެ 
 ދޫކުރުުމގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

ަމގު  .2 ސަދު ގުމަ ގަވާއިދުގެ  ދިނުުމގެ   ،ސަދަކީމި  ޚިދުަމތްތައް  އެކިއެކި  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ 
ގޮތްތަކާއި އެދޭނެ  ގޮތްތަކާއި  ،ހުއްދަޔަށް  ޢަަމލުކުރާނެ  ދޫކުރުުމގައި  ހުއްދައިގެ    ،ހުއްދަ 

 ލު ބަޔާންކުރުެމވެ. ފުސީފީތަކުގެ ތަ

 އިންޑިވިުޖއަލް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަންނަނިވި ބާވާތްތަކުގެ   .3 ސްގެ ބާވަތްތަްއސަންލަިއ

 . ޔުނިފައިޑް ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް )ހ(   

 .އިންޓަރނެޓް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް )ށ(   

 . އިޑަރ ލައިސަންސްޯމބައިލް ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން ސަރވިސް ޕްރޮވަ )ނ(   

 .ލައިސަންސްއިންޓަރނޭޝަނަލް ގޭޓްވޭ  )ރ(   

 .ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ލައިސަންސް )ބ(   

 1އިންޓަރނެޓް ރިޓެއިލް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް، ކެޓަގަރީ  )ޅ(  

 2ރީ އިންޓަރނެޓް ރިޓެއިލް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް، ކެޓަގަ )ކ(   

  .ލައިސަންސްއެސް.އެްމ.އެސް ގޭޓްވޭ  )އ(   
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 . ސެޓެލައިޓް އަޕްލިންކް ލައިސަންސް )ވ(   

 .ނެޓްވަރކް ލައިސަންސް )މ(  

ޔުނިފަިއޑް  
ޓެލެކޮމިުއނިކޭޝަން  

 ލަިއސަންސް 

ލައިސަންސަކީ )ހ(   .4 ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  ހުރިހާ    ، ޔުނިފައިޑް  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ 
 ލައިސަންސެކެވެ.ރާ ށް ދޫކުއް ދިނުަމކެޚިދުަމތްތަ

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ    ،ޔުނިފައިޑް ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ )ށ(   
 ލުުމންނެވެ.އިދަށުން ލައިސަންސަށް ހުޅުވަ

ހުޅުވަ )ނ(    ލައިސަންސަށް  ދަށުން  ގެ  )ށ(  ާމއްދާގެ  ލައިސަންސް  އިމި  ލާއިރު، 
އުސޫލާއި ޢަަމލުކުރާނެ  ގޮތްތައް    ،ދޫކުރުުމގައި  ހުށަހަޅާނެ  އެދި  ލައިސަންސަށް 

 ންވާނެއެވެ.  ކުރާ ލާނުޢުއާންުމކޮށް އި

  ރީ ރަޖިސްޓަޔުނިފައިޑް ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ، ރާއްޭޖގައި   )ރ(   
 ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށެވެ. 

މި   )ބ(    ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  )ލައިސަންސަށް  ގައި ާމއްދާގެ  ނ( 
ހޮވޭ    ފައިވާނެބު ދަށުން  އުސޫލުގެ  ދޫކުރުުމގެ  ނުވަތަ ފަރާތަކަށް  ލައިސަންސް 

 ންވާނެއެވެ.ޔުނިފައިޑް ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ދޫކުރާ ،ފަރާތްތަކަށް

ލައިސަންސް )ޅ(   ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  ދިނުުމގެ  ޔުނިފައިޑް  ޚިދަުމތް  ދަށުން  ގެ 
 ވަނީއެވެ.ިމ އް ތިރީގައިތަޠުަމއިގަނޑު ޝަރު

ލައިސަންސް (1)    އަގުތައް،   މި  ނަގާ  ފޯރުކޮށްދިނުަމށް  ޚިދުަމތް  ދަށުން  ގެ 
ހުށަހަޅަ އަގުތައްއޮތޯރިޓީއަށް  އެ  އަދި ފާސްކުރާ  އިގެން،  ންވާނެއެވެ. 

 ންވާނެއެވެ. ން ފާސްކުރާަމތީ ވެސް ިމގޮތުގެ އަގުތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް

ޚިލައިސަންސްމި   (2)    ދަށުން  ފެންވަރާ  ދުަމތްގެ  ޚިދުަމތުގެ   ދިނުުމގައި، 
ިމންގަނޑުތަކަށް ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ލިބޭ  ،ބެހޭގޮތުން   ލައިސަންސް 

 ޖެހޭނެއެވެ. ވާންފަރާތުން ތަބާ

ލައިސަންސް (3)    ޚިދުަމތްމި  ދަށުން  ހޯދާ   ގެ  ޚިދުަމތް  ދިނުުމގައި، 
ޙައްޤުތަކާ   ކަނޑައަޅާ  ފަރާތްތަކުގެ  އޮތޯރިޓީން  ބެހޭގޮތުން 

 ޖެހޭނެއެވެ.  ވާންލައިސަންސް ލިބޭ ފަރާތުން ތަބާ ،ިމންގަނޑުތަކަށް

ދަށުން ދެވޭ   ގެލައިސަންސް   ،ޔުނިފައިޑް ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ފީއަކީ )ކ(   
% އާްމދަނީގެ  ލިބޭ  ަމހަކު    5ޚިދުަމތްތަކަށް  ިމއީ  އެވެ.  އިންސައްތަ(  )ފަހެއް 

 ންެޖހޭ ފީއެކެވެ. ރު ދައްކާއެއްފަހަ

ދޫކުރާނީ )އ(    ލައިސަންސް  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  )ފަނަރަ(    15  ،ޔުނިފައިޑް 
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 އަހަރުދުވަހުގެ ުމއްދަތަށެވެ. 

ބޭނުންނަމަ،  ލައިސަންސް )ވ(    އައުކުރަން  ލައިސަންސް  ުމއްދަތަށްފަހު،              ގެ 
ލައިސަންސް ހަަމވުުމގެ އެ  ުމއްދަތު  ފުރުކުރިން    ގެ  އެދުުމގެ   ،ޞަތުއެކަަމށް 
 ރާތަށް އޮންނާނެއެވެ.ލިބިފައިވާ ފަލައިސަންސް 

ކަނޑައެޅިފައި )މ(   ދޫކުރެވުނުއިރު  ލައިސަންސް  އައުކޮށްދެވޭނީ،  ހުރި    ލައިސަންސް 
 އެ ބަދަލަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ،އުސޫލުތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަަމ

ަމހެއްގެ    އެ  ،ނިުމުމން   ސްދުވަހެއްކޮންމެ ަމ  ،ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައިގެ  ލައިސަންސް )ފ(   
ފީލައިސަންސް ަމސް  ،   ދައްކާ  ދުވަސްހިނގަުމންދާ  ކުރިން           ންވާނެއެވެ. ނިުމުމގެ 
ދައްކާ ބަލައިގަނެވޭނީފީ  ފީ  ހަަމވުަމށްފަހު،  ުމއްދަތު          ލައިސަންސް   ، ންެޖހޭ 

ވޭ ނުދައްކާ  ލައިސަންސްފީ  ދުވަހަކަށް  ކޮންމެ               ފީގެ  ތުވާ 
 ގެ ރޭޓުން ޫޖރިަމނާއާ އެކުގައެވެ. )ސުެމއް ޕޮއިންޓް އެކެއް އިންސައްތަ( 0.1%

ކުރެވޭނީ )ދ(    ޫޖރިަމނާ  ނުދެއްކުުމން  ފީ  )ހައެއް(   6ގިނަވެގެން    ، ލައިސަންސް 
ނުދައްކަ ފީ  ލައިސަންސް  ުމއްދަތަށެވެ.  ުމއްދަތު  އިމަސްދުވަހުގެ  މި 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ   2015/43ބަރު  ންނަ  ނޫނުޤާފަހަނަޅައިފިނަމަ،  
 ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.   9ނު( ގެ ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ ޤާނޫ

ިއންޓަރނެޓް ސަރވިސް  
 ޕްރޮވައިޑަރ ލަިއސަންސް 

ލައިސަންސަކީ )ހ(   .5 ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް   ގެއިންޓަރނެޓު  ،އިންޓަރނެޓް 
 ޚިދުަމތްތައް ދިނުަމށް ދޫކުރާ ލައިސަންސެކެވެ.

ލައިސަންސް   )ށ(    ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  ސަރުކާރުގެ  ، ދޫކުރާނީއިންޓަރނެޓް 
 ލުުމންނެވެ.އިސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެ ލައިސަންސަށް ހުޅުވަ

ހުޅުވަ )ނ(    ލައިސަންސަށް  ދަށުން  ގެ  )ށ(  ާމއްދާގެ  ލައިސަންސް  އިމި  ލާއިރު، 
އުސޫލާއި ޢަަމލުކުރާނެ  ގޮތްތައް    ،ދޫކުރުުމގައި  ހުށަހަޅާނެ  އެދި  ލައިސަންސަށް 

 .  ންވާނެއެވެކުރާ ލާނުޢުއާންުމކޮށް އި

ލައިސަންސް   )ރ(    ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  ރާއްޭޖގައި  އިންޓަރނެޓް  ދޫކުރެވޭނީ، 
 ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށެވެ.  ރީރަޖިސްޓަ

ގައި  )ބ(    )ނ(  ާމއްދާގެ  މި  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ލައިސަންސަށް 
އުސޫލުގެ  ދޫކުރުުމގެ  ލައިސަންސް  ހޮވޭ    ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ތަކަށް ރާފަދަށުން 

ލައިސަންސް  އިންޓަރނެޓް  ފަރާތްތަކަށް،  ނުވަތަ   ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް 
 ންވާނެއެވެ. ދޫކުރާ

ލައިސަންސް )ޅ(   ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  ދިނުުމގެ  އިންޓަރނެޓް  ޚިދުަމތް  ދަށުން  ގެ 
 ވަނީއެވެ.ިމތިރީގައި   ،ތައްޠުަމއިގަނޑު ޝަރު
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ލައިސަންސް (1)    ފޯރުމި  ޚިދުަމތް  ދަށުން  އަގުތަގެ  ނަގާ  އް،   ކޮށްދިނުަމށް 
ހުށަހަޅަ އަދި ފާސްކުރާ  ތައްއަގުއެ  އިގެން،  އޮތޯރިޓީއަށް  ންވާނެއެވެ. 

 ންވާނެއެވެ. ން ފާސްކުރާަމތީ ވެސް ިމގޮތުގެ އަގުތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް

ލައިސަންސް (2)    ޚިދުަމތްމި  ދަށުން  ފެންވަރާ  ގެ  ޚިދުަމތުގެ   ދިނުުމގައި، 
އޮތޯރިޓީ މިންގަބެހޭގޮތުން  ކަނޑައަޅާ  ލިބޭލައިސަ  ،ނޑުތަކަށްން   ންސް 

 ޖެހޭނެއެވެ. ވާންބާފަރާތުން ތަ

ލައިސަންސް (3)    ޚިދުަމތްމި  ދަށުން  ހޯދާ   ގެ  ޚިދުަމތް  ދިނުުމގައި، 
ކަނޑައަޅާ   އޮތޯރިޓީން  ބެހޭގޮތުން  ޙައްޤުތަކާ  ފަރާތްތަކުގެ 

 ވެ.ޖެހޭނެއެ  ވާންލައިސަންސް ލިބޭ ފަރާތުން ތަބާ ،ިމންގަނޑުތަކަށް

 )ކ(   

 

ފީއަކީއިންޓަރނެޓް   ލައިސަންސް  ޕްރޮވައިޑަރ  ގެ  ލައިސަންސް  ،ސަރވިސް 
% އާްމދަނީގެ  ލިބޭ  ޚިދުަމތްތަކަށް  ދެވޭ  އެވެ.   5ދަށުން  އިންސައްތަ(  )ފަހެއް 

 ންެޖހޭ ފީއެކެވެ.ިމއީ ަމހަކު އެއްފަހަރު ދައްކާ

ދޫކުރާނީ )އ(    ލައިސަންސް  ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  )ފަނަރަ(    15  ،އިންޓަރނެޓް 
 ުމއްދަތަށެވެ.  އަހަރުދުވަހުގެ

ބޭނުންނަމަ،   )ވ(    އައުކުރާން  ލައިސަންސް  ުމއްދަތަށްފަހު،  ލައިސަންސްގެ 
ފުރަޞަތު  އެދުުމގެ  އެކަަމށް  ކުރިން  ހަަމވުުމގެ  ުމއްދަތު  ލައިސަންސްގެ 

 ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް އޮންނާނެއެވެ.

އައުކޮށްދެވޭނީ،   )މ(   ކަނޑައެޅިފައިހުރި  ލައިސަންސް  ލައިސަންސް  ދޫކުރެވުނުއިރު 
 އެ ބަދަލަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ،އުސޫލުތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަަމ

ކޮންެމ މަ ލައިސަންސް )ފ(    ތެރޭގައި  ުމއްދަތުގެ  ަމހެއްގެ    އެ  ،ނިުމުމން   ސްދުވަހެއްގެ 
         ންވާނެއެވެ. ނިުމުމގެ ކުރިން  ދައްކާ  ދުވަސްހިނގަުމންދާ މަސް  ،ލައިސަންސް ފީ

ދައްކާ ލައިސަންސް  ފީ  ބަލައިގަނެވޭނީ  ފީ  ދެން  ހަަމވުަމށްފަހު،  ުމއްދަތު      ންެޖހޭ 
ވޭ ނުދައްކާ  ދުވަހަކަށްފީ  ކޮންމެ  ފީގެ  ،ތުވާ                  ލައިސަންސް 

 ކުގައެވެ.ޓް އެކެއް އިންސައްތަ( ގެ ރޭޓުން ޫޖރިަމނާއާ އެ)ސުެމއް ޕޮއިން 0.1%

ޫޖ )ދ(    ނުދެއްކުުމން  ފީ  ކުރެވޭނީލައިސަންސް  )ހައެއް(   6ގިނަވެގެން    ، ރިަމނާ 
ނުދައްކަ ފީ  ލައިސަންސް  ުމއްދަތަށެވެ.  ުމއްދަތު  އިމަސްދުވަހުގެ  މި 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ   2015/43ބަރު  ންނަ  ނޫނުޤާފަހަނަޅައިފިނަމަ،  
 ށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.  ވަނަ ާމއްދާގެ ދަ 9ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 

 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                   R-51/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           110 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

 

5 

 

މޯބަިއލް  
ުއނިކޭޝަން  ޓެލެކޮމި
ސް ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވި

 ލަިއސަންސް 

ލައިސަންސަކީ )ހ(   .6 ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން    ، ޯމބައިލް 
ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން ޯމބައިލް  ދޫކުރާ   ގެސެލިއުލަރ  ދިނުަމށް  ޚިދުަމތްތައް 

 ލައިސަންސެކެވެ.

ލައިސަ )ށ(    ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  ދޫކުރާނީޯމބައިލް    ، ންސް 
 ލުމުންނެވެ. އިދަށުން އެ ލައިސަންސަށް ހުޅުވަ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ

ހުޅުވަ )ނ(    ލައިސަންސަށް  ދަށުން  ގެ  )ށ(  ާމއްދާގެ  ލައިސަންސް  ލާއިރު،  އިމި 
އުސޫލާއި ޢަަމލުކުރާނެ  ގޮތްތައް    ،ދޫކުރުުމގައި  ހުށަހަޅާނެ  އެދި  ލައިސަންސަށް 

 .  އެވެންވާނެކުރާ ލާނުޢުއާންުމކޮށް އި

ރާއްޭޖގައި   )ރ(    ދޫކުރެވޭނީ،  ލައިސަންސް  ސަރވިސް  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  ޯމބައިލް 
 ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށެވެ.  ރީރަޖިސްޓަ

ގައި  )ބ(    )ނ(  ާމއްދާގެ  މި  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ލައިސަންސަށް 
އުސޫލުގެ  ދޫކުރުުމގެ  ލައިސަންސް  ހޮވޭދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ފަރާތަކަށް    

ލައިސަންސް    ފަރާތްތަކަށް،ނުވަތަ   ސަރވިސް  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  ޯމބައިލް 
 ންވާނެއެވެ. ދޫކުރާ

ލައިސަންސްޯމބައިލް   )ޅ(   ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  ދަށުން  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  ގެ 
 ވަނީއެވެ. ިމތިރީގައި  ،ތައްޠުޚިދުަމތް ދިނުުމގެ ަމއިގަނޑު ޝަރު

ލައިސަ (1)    އަގުތައް،     ގެންސްމި  ނަގާ  ފޯރުކޮށްދިނުަމށް  ޚިދުަމތް  ދަށުން 
ންވާނެއެވެ. އަދި އަގުތަކަށް ފާސްކުރާ  އިގެން އަގުތައްއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަ

 ންވާނެއެވެ. ން ފާސްކުރާވެސް ިމގޮތުގެ ަމތީ ގެންނަ ބަދަލުތައް

ލައިސަންސް (2)    ޚިދުަމތް  ގެމި  ފެން  ދަށުން  ޚިދުަމތުގެ   ވަރާދިނުުމގައި، 
ިމންގަނޑުތަކަށް ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ލިބޭ  ،ބެހޭގޮތުން   ލައިސަންސް 

 ޖެހޭނެއެވެ. ވާންފަރާތުން ތަބާ

ލައިސަންސް (3)    ޚިދުަމތް  ގެމި  ހޯދާ   ދަށުން  ޚިދުަމތް  ދިނުުމގައި، 
ޙައްޤުތަކާ ކަނޑައަޅާ    ފަރާތްތަކުގެ  އޮތޯރިޓީން  ބެހޭގޮތުން 

 ވާންޖެހޭނެއެވެ. ރާތުން ތަބާލައިސަންސް ލިބޭ ފަ ،ިމންގަނޑުތަކަށް

ޕްރޮވައިޑަރ   )ކ(    ސަރވިސް  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  ފީއަކީޯމބައިލް   ،ލައިސަންސް 
އާްމދަނީގެ  ލިބޭ  ޚިދުަމތްތަކަށް  ދެވޭ  ދަށުން               ލައިސަންސްގެ 

 ންެޖހޭ ފީއެކެވެ. )ފަހެއް އިންސައްތަ( އެވެ. ިމއީ ަމހަކު އެއްފަހަރު ދައްކާ 5%

ޓެލެކޮިމ )އ(    ސަރވިޯމބައިލް  ދޫކުރާނީއުނިކޭޝަން  ލައިސަންސް  ޕްރޮވައިޑަރ        ސް 
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 )ފަނަރަ( އަހަރުދުވަހުގެ ުމއްދަތަށެވެ.  15

ބޭނުންނަމަ،   )ވ(    އައުކުރާން  ލައިސަންސް  ުމއްދަތަށްފަހު،  ލައިސަންސްގެ 
ފުރަޞަތު އެދުުމގެ  އެކަަމށް  ކުރިން  ހަަމވުުމގެ  ުމއްދަތު   ،ލައިސަންސްގެ 

 ފަރާތަށް އޮންނާނެއެވެ.ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ 

ކަނޑައެޅިފައި  ،އައުކޮށްދެވޭނީލައިސަންސް   )މ(   ދޫކުރެވުނުއިރު  ހުރި    ލައިސަންސް 
 އެ ބަދަލަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ،އުސޫލުތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަަމ

ނިުމުމންލައިސަންސް )ފ(    ަމހެއް  ކޮންމެ  ތެރޭގައި  ުމއްދަތުގެ  ަމހެއްގެ    އެ  ، ގެ 
ފީ ދައްކާ  ، ލައިސަންސް  ކުރިން  ނިުމުމގެ  ަމސް           ންވާނެއެވެ. ހިނގަުމންދާ 

ދައްކާ ފީ  ފީ  ލައިސަންސް  ބަލައިގަނެވޭނީ  ފީ  ހަަމވުަމށްފަހު،  ުމއްދަތު  ންެޖހޭ 
)ސުެމއް ޕޮއިންޓް    %0.1ތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ލައިސަންސް ފީގެ  ނުދައްކާ ވޭ

 . އެކެއް އިންސައްތަ( ގެ ރޭޓުން ޫޖރިަމނާއާ އެކުގައެވެ

ގިނަވެގެން   )ދ(    ކުރެވޭނީ  ޫޖރިަމނާ  ނުދެއްކުުމން  ފީ  )ހައެއް(   6ލައިސަންސް 
ނުދައްކަ ފީ  ލައިސަންސް  ުމއްދަތަށެވެ.  ުމއްދަތު  އިމަސްދުވަހުގެ  މި 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ   2015/43ބަރު  ންނަ  ނޫނުޤާފަހަނަޅައިފިނަމަ،  
 ވަޅު އެޅޭނެއެވެ.  ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ފިޔަ 9ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ިއންޓަރނޭޝަނަލް ގޭޓްވޭ  
 ލަިއސަންސް 

ސަބްެމރީން ކޭބަލާއި ސެޓެލައިޓް ފަދަ    ،އިންޓަރނޭޝަނަލް ގޭޓްވޭ ލައިސަންސަކީ )ހ(   .7
ގުޅުވައިދިނުުމގެ   ޤައުުމތަކާ  އެހެނިހެން  ރާއްެޖއާއި  ބޭނުންކޮށްގެން  ވަސީލަތްތައް 

 ޚިދުަމތަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސެކެވެ.

ދޫކުރާނީރނޭޝައިންޓަ )ށ(    ލައިސަންސް  ގޭޓްވޭ  ސިޔާސަތުގެ    ،ނަލް  ސަރުކާރުގެ 
 ލުުމންނެވެ. އިދަށުން އެ ލައިސަންސަށް ހުޅުވަ

ހުޅުވަ )ނ(    ލައިސަންސަށް  ދަށުން  ގެ  )ށ(  ާމއްދާގެ  ލައިސަންސް  އިމި  ލާއިރު، 
އުސޫލާއި ޢަަމލުކުރާނެ  ގޮތްތައް    ،ދޫކުރުުމގައި  ހުށަހަޅާނެ  އެދި  ލައިސަންސަށް 

 ންވާނެއެވެ.ކުރާ ލާނުޢުކޮށް އިއާންުމ

ރަޖިސްޓަ )ރ(    ރާއްޭޖގައި  ދޫކުރެވޭނީ،  ލައިސަންސް  ގޭޓްވޭ    ރީ އިންޓަރނޭޝަނަލް 
 ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށެވެ. 

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ިމ ާމއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނާ   )ބ(   
ދަށުން   އުސޫލުގެ  ދޫކުރުުމގެ  ފަރާތްތަކަށް،  ނުވަތަ  ށް  ފަރާތަކަހޮވޭ  ލައިސަންސް 

 ންވާނެއެވެ.އިންޓަރނޭޝަނަލް ގޭޓްވޭ ލައިސަންސް ދޫކުރާ

ލައިސަންސް )ޅ(   ދޫކުރާއިރު،  ލައިސަންސް  ގޭޓްވޭ  ދަށުން އިންޓަރނޭޝަނަލް  ގެ 
 ން ވާނެއެވެ.ތައް ބަޔާންކުރާޠުޚިދުަމތް ދިނުުމގެ ޝަރު
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ލައިސަންސް (1)    ޤާއިުމކުރެވޭ މި  ދަށުން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ގެ  ގޭޓްވޭތަކުގެ  
 ންވާނެއެވެ.އޮތޯރިޓީއަށް އަންގާ ،ފަންނީ ަމޢުލޫާމތު

ލައިސަންސް (2)    އަގުތަކުގެ   ގެ މި  ނަގާ  ފޯރުކޮށްދިނުަމށް  ޚިދުަމތް  ދަށުން 
އޮތޯރިޓީއަށް ގެންނަ އަންގާ  ަމޢުލޫާމތު  އަގުތަކަށް  އަދި      ންވާނެއެވެ. 

 ނެއެވެ.ންވާން ގެންދާންގަުމން އަަމތީ ވެސް ިމގޮތުގެ ބަދަލުތައް

ލައިސަންސް (3)    ފެންވަރާ  ގެމި  ޚިދުަމތުގެ  ދިނުުމގައި،  ޚިދުަމތް   ދަށުން 
ިމންގަނޑުތަކަށް ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ލިބޭ  ،ބެހޭގޮތުން   ލައިސަންސް 

 ޖެހޭނެއެވެ.  ވާންބާފަރާތުން ތަ

ލައިސަންސް (4)    ޚިދުަމތްމި  ދަށުން  ޚިދުަމތް    ގެ  ހޯދާ ދިނުުމގައި، 
ކަނޑައަޅާ   އޮތޯރިޓީން  ބެހޭގޮތުން  ޙައްޤުތަކާ  ފަރާތްތަކުގެ 

 ޖެހޭނެއެވެ.  ވާންލައިސަންސް ލިބޭ ފަރާތުން ތަބާ ،ިމންގަނޑުތަކަށް

ލައިސަންސް (5)    ތަފާސްހިސާބު  ގެމި  ޚިދުަމތުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ    ، ދަށުން 
 ވެ. ންވާނެއެން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާަމތީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ

ފީއަކީ )ކ(    ލައިސަންސް  ގޭޓްވޭ  ދެވޭ ލައިސަންސް  ،އިންޓަރނޭޝަނަލް  ދަށުން  ގެ 
% އާްމދަނީގެ  ލިބޭ  ަމހަކު    5ޚިދުަމތްތަކަށް  ިމއީ  އެވެ.  އިންސައްތަ(  )ފަހެއް 

 ންެޖހޭ ފީއެކެވެ. އެއްފަހަރު ދައްކާ

ދޫކުރާނީ )އ(    ލައިސަންސް  ގޭޓްވޭ  ވަހުގެ )ފަނަރަ( އަހަރުދު  15  ،އިންޓަރނޭޝަނަލް 
 ުމއްދަތަށެވެ. 

ބޭނުންނަމަ،  ލައިސަންސް )ވ(    އައުކުރަން  ލައިސަންސް  ުމއްދަތަށްފަހު،  ގެ 
ހަަމވުުމގެލައިސަންސް ުމއްދަތު  އެ   ގެ  ފުރަޞަތު  ކުރިން  އެދުުމގެ   ،ކަަމށް 

 ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް އޮންނާނެއެވެ.

އައުކޮށްދެވޭނީ )މ(   ދޫކުރެ  ،ލައިސަންސް  ކަނޑައެޅިލައިސަންސް  ހުރި    ފައިވުނުއިރު 
 އެ ބަދަލަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ،އުސޫލުތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަަމ

ަމހެއް  ލައިސަންސް )ފ(    ކޮންމެ  ތެރޭގައި  ުމއްދަތުގެ  ަމހެއްގެ    އެ  ، ނިުމުމންގެ 
ފީ ދައްކާ  ، ލައިސަންސް  ކުރިން  ނިުމުމގެ  ަމސް       ންވާނެއެވެ. ހިނގަުމންދާ 

ދައްކާ ުމއްފީ  ހަަމވުންެޖހޭ  ބަލައިގަނެވޭނީދަތު  ފީ  ލައިސަންސް    ، ަމށްފަހު، ދެން 
ވޭ ނުދައްކާ  ދުވަހަކަށްފީ  ކޮންމެ  ފީގެ  ،ތުވާ               ލައިސަންސް 

 ( ގެ ރޭޓުން ޫޖރިަމނާއާ އެކުގައެވެ.)ސުެމއް ޕޮއިނޓް އެކެއް އިންސައްތަ 0.1%

ކުރެވޭނީ )ދ(    ޫޖރިަމނާ  ނުދެއްކުުމން  ފީ  ( )ހައެއް  6ގިނަވެގެން    ، ލައިސަންސް 
ުމއްދަ ނުދައްކަމަސްދުވަހުގެ  ފީ  ލައިސަންސް  ުމއްދަތު  އިތަށެވެ.  މި 
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)ދިވެހިރާއްޭޖގެ   2015/43ބަރު  ންނަ  ނޫނުޤާފަހަނަޅައިފިނަމަ،  
 ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.   9ނު( ގެ ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ ޤާނޫ

ޓެލެކޮމިުއނިކޭޝަން  
ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  

 ލަިއސަންސް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ލައިސަންސަކީ )ހ(   .8 ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ   ،ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން 
އިންފްރާސްޓް ބޭނުންވާ  ދިނުަމށް  ޚިދުަމތްތައް  ނުވަތަ  އެކި  ރަށެއްގައި  ރަކްޗަރ، 

ޤާއިުމކޮށް، ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަނު ފަރާތްތަކަށް  ސިޓީއެއްގައި  ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދޭ  ގެ 
 ދިނުުމގެ ޚިދުަމތަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސެކެވެ. ާޖގަރަކްޗަރއިން އެ އިންފްރާސްޓް

ލައިސަންސަކީ )ށ(    އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ލައިސަންސަށް    ، ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  އެ 
 ލައިފައިވާ ލައިސަންސެކެވެ.އިއެދުަމށް އާންުމކޮށް ހުޅުވަ

އެދޭއިރު،  )ނ(    ލައިސަންސަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން 
ސިޓީއިންފްރާ ނުވަތަ  ރަށުގެ  ބޭނުންވާ  ޤާއިުމކުރަން  ގެ  ސްޓްރަކްޗަރ 

އި އެކަަމށް  ލިޔުން    ޒުތިރާއުކައުންސިލުން  ދޫކޮށްފައިވާ  ބަޔާންކޮށް  ނުކުރާކަން 
 ންވާނެއެވެ.ހުށަހަޅާ

ކޮންެމ   )ރ(    ލައިސަންސަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން 
ލައިސަން އެދެވިދާނެއެވެ.  ހުށަހަޅާނީ،  ވަގުތެއްގައިވެސް  އެދި        ސަށް 

ހުންނަ    އިން ލިބެން  www.cam.gov.mv   ކަުމގައިވާވެބްސައިޓްއޮތޯރިޓީގެ  
 އެދޭ ފޯމު" އިންނެވެ. "ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ލައިސަންސަށް 

ރާއްޭޖގައި   )ބ(    ދޫކުރެވޭނީ،  ލައިސަންސް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން 
 ކުންފުންޏަކަށެވެ. ކޮށްފައިވާ  ރީރަޖިސްޓަ

ފުރިހަަމކޮށް  )ޅ(   ަމޢުލޫާމތު  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ލައިސަންސަށް 
ލައިސަންސް   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހަޅާ 

 ންވާނެއެވެ. ދޫކުރާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   )ކ(    ދަށުންލައިސަންސްޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  ޚިދުަމތް ގެ   
 ވަނީއެވެ. ިމތައް ތިރީގައި ޠުދިނުުމގެ ަމއިގަނޑު ޝަރު

ލައިސަންސް (1)    އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ދަށުން ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  ގެ 
ދެވޭނީއިންފްރާސްޓް ޚިދުަމތް  ޤާއިުމކޮށް  ދިނުަމށް    ،ރަކްޗަރ  ޚިދުަމތް 

 . އެކަންޏެވެލައިސަންސް ދޫކުރާ ރަށަށް ނުވަތަ ސިޓީއަށް

ލައިސަންސް (2)    ކުރާމި  ދިނުުމގައި  ޚިދުަމތް  ދަށުން  މަސައްކަތަކާ ގެ  ންެޖހޭ 
ނަގާ  އެހެން އިދާރާއަކުން  ނުވަތަ  ންެޖހޭ  ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން 

އޮތްހުއްދައެ ލިބޭ  ،ނަަމއް    ފުރިހަމަ ކަެމއް    އެފަރާތުން    ލައިސަންސް 
 ންވާނެއެވެ.ކުރާ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                   R-51/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           110 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

 

9 

 

ލައިސަންސް (3)    ދަށުން  މި  ފޯގެ  އަގުތަކުގެ ޚިދުަމތް  ނަގާ  ރުކޮށްދިނުަމށް 
އަންގާ އޮތޯރިޓީއަށް  ގެންނަ  ަމޢުލޫާމތު  އަގުތަކަށް  އަދި  ންވާނެއެވެ. 

 ންވާނެއެވެ.ން އަންގަުމން ގެންދާަމތީ ވެސް ިމގޮތުގެ ބަދަލުތައް

ލައިސަންސް (4)    ފެންވަރާމި  ޚިދުަމތުގެ  ދިނުުމގައި،  ޚިދުަމތް  ދަށުން   ގެ 
އޮތޯރި ކަނޑައަޅާ  ބެހޭގޮތުން  ލިބޭ  ،ިމންގަނޑުތަކަށްޓީން   ލައިސަންސް 

 ޖެހޭނެއެވެ.  ވާންފަރާތުން ތަބާ

ލައިސަންސް (5)    ޚިދުަމތްމި  ދަށުން  ހޯދާ   ގެ  ޚިދުަމތް  ދިނުުމގައި، 
ކަނޑައަޅާ   އޮތޯރިޓީން  ބެހޭގޮތުން  ޙައްޤުތަކާ  ފަރާތްތަކުގެ 

 އެވެ.ނެެޖހޭ  ވާންލައިސަންސް ލިބޭ ފަރާތުން ތަބާ ،ިމންގަނޑުތަކަށް

ލައިސަންސް (6)    ތަފާސްހިސާބުމި  ޚިދުަމތުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ދަށުން    ، ގެ 
 ންވާނެއެވެ. ން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާަމތީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ

އިންފްރާސްޓްރަކް )އ(    ލައިސަންސްޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  ފީއަކީ  ލައިސަންސް  ގެ  ޗަރ 
އާ ލިބޭ  ޚިދުަމތްތަކަށް  ދެވޭ  %ދަށުން  އެވެ  5ްމދަނީގެ  އިންސައްތަ(        . )ފަހެއް 

 )ތިނެއް( ަމހަކުންނެވެ. 3ކޮންމެ  ،މި ފީ ދައްކާނީ

ދޫކުރާނީ )ވ(    ލައިސަންސް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  )ފަހެއް(    5  ، ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން 
 އަހަރުދުވަހުގެ ުމއްދަތަށެވެ. 

އައުކުރާލައިސަންސް )މ(   ލައިސަންސް  ުމއްދަތަށްފަހު،  ނުންނަމަ،  ބޭ  ން ގެ 
ހަަމވުުމގެލައިސަންސް ުމއްދަތު  ފުރަޞަތު  ގެ  އެދުުމގެ  އެކަަމށް   ،ކުރިން 

 ވާ ފަރާތަށް އޮންނާނެއެވެ.ލައިސަންސް ލިބިފައި

އައުކޮށްދެވޭނީ )ފ(    ކަނޑައެޅިފައި  ،ލައިސަންސް  ދޫކުރެވުނުއިރު  ހުރި    ލައިސަންސް 
 އެއްގޮތަށެވެ.އެ ބަދަލަކާ  ،އުސޫލުތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަަމ

ތިންމަ ލައިސަންސް )ދ(    ކޮންމެ  ތެރޭގައި  ުމއްދަތުގެ             ، ނިުމުމން   ސްދުވަހެއްގެ 
ފީ ލައިސަންސް  ުމއްދަތުގެ  މަސް  ،އެ  ކުރިން     ދުވަސްހިނގަުމންދާ  ނިުމުމގެ 

ދައްކާދައްކާ ފީ  ފީ  ންވާނެއެވެ.  ދެން  ހަަމވުަމށްފަހު،  ުމއްދަތު  ންެޖހޭ 
ފީގެލައިސަން  ،ބަލައިގަނެވޭނީ ރޭޓުން   1%  ސް  ގެ  އިންސައްތަ(  )އެކެއް 

ނުދަ ފީ  ލައިސްންސް  އަދި  އެކުގައެވެ.  )އެކެއް(    1އްކާ  ޫޖރިަމނާއާ 
ށް، ފީގެ ސްދުވަހަކަމަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެއްެޖނަމަ، އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ަމ

 )އެކެއް އިންސައްތަ( ގެ ރޭޓުން ޫޖރިަމނާ އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ. 1%

ކުރެވޭނީ  ންސްލައިސަ )ތ(    ޫޖރިަމނާ  ނުދެއްކުުމން  )ހައެއް(   6ގިނަވެގެން    ، ފީ 
ނުދައްކަމަސްދުވަހުގެ   ފީ  ލައިސަންސް  ުމއްދަތު  އިުމއްދަތަށެވެ.  މި 
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)ދިވެހިރާއްޭޖގެ   2015/43ބަރު  ންނަ  ނޫނުޤާފަހަނަޅައިފިނަމަ،  
 ވެ.  ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެ 9ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ިއންޓަރނެޓް ރިޓެިއލް  
ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ  
ލަިއސަންސް، ކެޓަގަރީ  

1 

  ، އަކީ  1އިންޓަރނެޓް ރިޓެއިލް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް، ކެޓަގަރީ   )ހ(   .9
ރާއްޭޖގެ ވަކިވަކި ރަށްރަށަށް އިންޓަރނެޓް ޚިދުަމތް ރިޓެއިލްކޮށް ދިނުަމށް ދޫކުރާ  

 ލައިސަންސެކެވެ.

  ، އަކީ  1ލް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް، ކެޓަގަރީ  ޓް ރިޓެއިއިންޓަރނެ )ށ(   
ހުޅުވަ އާންުމކޮށް  އެދުަމށް  ލައިސަންސަށް  ލައިސަންސެކެވެ. ާމލެ  އިއެ  ލައިފައިވާ 

ދިނުަމށް ޚިދުަމތް  ރަށަކަށް  ކޮންމެ  ރާއްޭޖގެ  ފިޔަވައި،                ވެސް    ސިޓީ 
 މި ލައިސަންސަށް އެދެވިދާނެއެވެ. 

ޕްރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް،  ޓަރނެއިން )ނ(    ރިޓެއިލް ސަރވިސް  އަށް   1ކެޓަގަރީ  ޓް 
ވަގުތެއްގައި  ހުށަހަޅާނީ،    ކޮންމެ  އެދި  ލައިސަންސަށް  އެދެވިދާނެއެވެ.  ވެސް 

ވެބްސައިޓް ހުންނަ    އިން ލިބެން  www.cam.gov.mv  ކަުމގައިވާ  އޮތޯރިޓީގެ 
އަށް     1ކެޓަގަރީ  "އިންޓަރނެޓް ރިޓެއިލް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް،  

 އެދޭ ފޯމު" އިންނެވެ. 

ކެޓަގަރީ  އިން )ރ(    ލައިސަންސް،  ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  ރިޓެއިލް    1ޓަރނެޓް 
ރަޖިސްޓަ ރާއްޭޖގައި  ކޯޕަރޭޓިވް    ރީދޫކުރެވޭނީ،  ނުވަތަ  ވިޔަފާރިއަކަށް  ކޮށްފައިވާ 

 ސޮސައިޓީއަކަށެވެ. 

ތެރެ )ބ(    ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ބޭނުންވާ   އިން،ލައިސަންސަށް  ލައިސަންސަށް 
އިންޓަރނެޓް   ފައިފުރިހަަމކޮށްަމޢުލޫާމތު    ާމއިކަންކަ ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހަޅާ 

 ންވާނެއެވެ.ދޫކުރާ 1ރިޓެއިލް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް، ކެޓަގަރީ 

ކެޓަގަރީ   )ޅ(   ލައިސަންސް،  ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  ރިޓެއިލް    1އިންޓަރނެޓް 
ދަލައިސަންސް ޝަރުގެ  ަމއިގަނޑު  ދިނުުމގެ  ޚިދުަމތް  ތިރީގައި    ،ތައްޠުށުން 

 ވަނީއެވެ.ިމ

ލައިސަންސް،  (1)    ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  ރިޓެއިލް         އިންޓަރނެޓް 
ޓަކައި އިންޓަރނެޓް ކެޕޭސިޓީ   ދިނުަމށް  ގެ ދަށުން ޚިދުަމތް  1ކެޓަގަރީ  

ލަހޯދާ ދިނުަމށް  ޚިދުަމތް  އިންޓަރނެޓް  ރާއްޭޖގައި  އިސަންސް  ންޖެހޭނީ 
 އިންޓަރނެޓް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއެއް ެމދުވެރިކޮށެވެ. ދޫކޮށްފައިވާ 

ލައިސަންސް،  (2)    ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  ރިޓެއިލް          އިންޓަރނެޓް 
ޚިދުަމތް ދިނުަމށް    ،ގެ ދަށުން އިންޓަރނެޓް ޚިދުަމތް ދެވޭނީ  1ކެޓަގަރީ  

 .  އެކަންޏެވެލައިސަންސް ދޫކުރާ ރަށަކަށް
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ލައިސަންސް (3)    ކުރާގެ  މި  ދިނުުމގައި  ޚިދުަމތް  މަސައްކަތަކާ ދަށުން  ންެޖހޭ 
ނަގާ  އެހެން އިދާރާއަކުން  ނުވަތަ  ންެޖހޭ  ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން 

ލިބޭ  ،ނަަމއޮތް  ހުއްދައެއް   ފުރިހަމަ ކަެމއް    އެފަރާތުން    ލައިސަންސް 
 ންވާނެއެވެ.ކުރާ

ލައިސަންސް (4)    ޚިދުަމމި  ދަށުން  އަގުތަކުގެ ތް  ގެ  ނަގާ  ފޯރުކޮށްދިނުަމށް 
އަންގާ  ،ަމޢުލޫާމތު ގެންނަ  އޮތޯރިޓީއަށް  އަގުތަކަށް  އަދި  ންވާނެއެވެ. 
 ންވާނެއެވެ.ން އަންގަުމން ގެންދާަމތީ ވެސް ިމގޮތުގެ ބަދަލުތައް

ލައިސަންސް (5)    ފެންވަރާމި  ޚިދުަމތުގެ  ދިނުުމގައި،  ޚިދުަމތް  ދަށުން   ގެ 
އޮތޯރިޓީން ިމންގަނޑުތަކަށްކަ  ބެހޭގޮތުން  ލިބޭ  ،ނޑައަޅާ   ލައިސަންސް 

 ޖެހޭނެއެވެ.  ވާންފަރާތުން ތަބާ

ލައިސަންސް (6)    ޚިދުަމތްމި  ދަށުން  ހޯދާ   ގެ  ޚިދުަމތް  ދިނުުމގައި، 
ކަނޑައަޅާ   އޮތޯރިޓީން  ބެހޭގޮތުން  ޙައްޤުތަކާ  ފަރާތްތަކުގެ 

 ވެ. ޖެހޭނެއެ  ވާންލައިސަންސް ލިބޭ ފަރާތުން ތަބާ ،ިމންގަނޑުތަކަށް

ލައިސަންސް (7)    ތަފާސްހިސާބުމި  ޚިދުަމތުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ދަށުން    ، ގެ 
 ންވާނެއެވެ. ން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާަމތީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ

ކެޓަގަރީ   )ކ(    ލައިސަންސް،  ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  ރިޓެއިލް  ގެ   1އިންޓަރނެޓް 
ފީއަކީލައިސަންސް އަހަރު ރުފިޔާ  (ހާސްއް)އެ  -/1,000އަހަރަކު    ،ގެ  އެވެ. 

 ގުނާނީ ލައިސަންސް ދޫކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ކެޓަގަރީ   )އ(    ލައިސަންސް،  ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  ރިޓެއިލް     1އިންޓަރނެޓް 
 )ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ުމއްދަތަށެވެ.  3ކުރާނީ ދޫ

އައުކުރާލައިސަންސް )ވ(    ލައިސަންސް  ުމއްދަތަށްފަހު،  ބޭގެ  ނަމަ،  ނުންން 
ހަަމވުުމގެލައިސަންސް ުމއްދަތު  އެ   ގެ  ފުރަޞަތު  ކުރިން  އެދުުމގެ   ،ކަަމށް 

 ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް އޮންނާނެއެވެ.

ތެރޭގައިލައިސަންސް )މ(   ުމއްދަތުގެ  އަހަރަކު  ،ގެ  ފީ    ކޮންެމ  އަހަރީ  ވެސް 
ދައްކާދައްކާ ފީ  ހަަމވުަމށްފަހު،  ންވާނެއެވެ.  ުމއްދަތު  ފީ  ންެޖހޭ  ދެން 

އާ  )ދިހައެއް އިންސައްތަ( ގެ ރޭޓުން ޫޖރިަމނާ  10ގެ %ބަލައިގަނެވޭނީ އަހަރީ ފީ
ނުދައްކާ   ފީ  އަހަރީ  އަދި  މަސްދުވަހަށްވުރެ   1އެކުގައެވެ.  )އެކެއް( 

ަމ ކޮންމެ  ހިނގާ  އިތުރަށް  ފީގެސްދުވަހަކައިތުރުވެއްެޖނަމަ،  އަހަރީ        ށް 
  އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ. )ދިހައެއް އިންސައްތަ( ގެ ރޭޓުން ޫޖރިަމނާ  10%

ޫޖރިަމނާ   )ފ(    ނުދެއްކުުމން  ފީ  )ހައެއް(   6ގިނަވެގެން    ، ކުރެވޭނީލައިސަންސް 
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ނުދައްކަ ފީ  ލައިސަންސް  ުމއްދަތަށެވެ.  ުމއްދަތު  އިމަސްދުވަހުގެ  މި 
)ދިވެހިރާއްޭޖގެ   2015/43ބަރު  ންނަ  ނޫނުޤާފަހަނަޅައިފިނަމަ،  

  ާމއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.  ވަނަ  9ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ 

އައުކޮށްދެވޭނީ )ދ(    ކަނޑައެޅިފައި  ،ލައިސަންސް  ދޫކުރެވުނުއިރު  ހުރި    ލައިސަންސް 
 އެ ބަދަލަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ،އުސޫލުތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަަމ

ިއންޓަރނެޓް ރިޓެިއލް  
ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ  
ލަިއސަންސް، ކެޓަގަރީ  

2 

ރިޓެއިލް ސަރވިސް  އިން )ހ(   .10 އަކީ    2ޕްރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް، ކެޓަގަރީ  ޓަރނެޓް 
ސަރަ ވަކި  ނުވަތަ  އަތޮޅެއްގައި،  ނުވަތަ  ރަށްތަކެއްގައި،  އްދެއްގައި ޙަރާއްޭޖގެ 

 ޚިދުަމތް ރިޓެއިލްކޮށް ދިނުަމށް ދޫކުރާ ލައިސަންސެކެވެ.  ގެއިންޓަރނެޓު

  ، އަކީ  2ކެޓަގަރީ  ޑަރ ލައިސަންސް،  އިންޓަރނެޓް ރިޓެއިލް ސަރވިސް ޕްރޮވައި )ށ(   
ހުޅުވަ އާންުމކޮށް  އެދުަމށް  ލައިސަންސަށް  ލައިސަންސެކެވެ. ާމލެ  އިލައިއެ  ފައިވާ 
ސަރަ ކޮންެމ  ރާއްޭޖގެ  ފިޔަވައި،  ދިނުަމށްޙަސިޓީ  ޚިދުަމތް          ވެސް   އްދަކަށް 

 މި ލައިސަންސަށް އެދެވިދާނެއެވެ. 

ރިޓެއިލް ސަރވިސް   )ނ(    އަށް   2ރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް، ކެޓަގަރީ  ޕްއިންޓަރނެޓް 
ވަގުތެއްގައި  ހުށަހަޅާނީ،    ކޮންމެ  އެދި  ލައިސަންސަށް  އެދެވިދާނެއެވެ.  ވެސް 

ވެބްސައިޓް ހުންނަ    އިން ލިބެން  www.cam.gov.mv  ުމގައިވާކަ  އޮތޯރިޓީގެ 
އަށް     2"އިންޓަރނެޓް ރިޓެއިލް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް، ކެޓަގަރީ  

 . ވެއެދޭ ފޯމު" އިންނެ

ކެޓަގަރީ   )ރ(    ލައިސަންސް،  ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  ރިޓެއިލް    2އިންޓަރނެޓް 
 ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށެވެ.  ރީދޫކުރެވޭނީ، ރާއްޭޖގައި ރަިޖސްޓަ

ބޭނުންވާ  )ބ(    ލައިސަންސަށް  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ލައިސަންސަށް 
އިންޓަރނެޓް ހު  ފައިފުރިހަަމކޮށްަމޢުލޫާމތު    ާމއިކަންކަ ފަރާތްތަކަށް  ށަހަޅާ 

 ންވާނެއެވެ.ދޫކުރާ 2ރިޓެއިލް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް، ކެޓަގަރީ 

ލައިސަންސް،   )ޅ(   ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  ރިޓެއިލް               އިންޓަރނެޓް 
ޝަރުލައިސަންސް  2ކެޓަގަރީ   ަމއިގަނޑު  ދިނުުމގެ  ޚިދުަމތް  ދަށުން   ،ތައްޠުގެ 
 ވަނީއެވެ.ިމތިރީގައި 

ލައިސަންސް،  (1)    ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  ރިޓެއިލް         އިންޓަރނެޓް 
ޓަކައި އިންޓަރނެޓް ކެޕޭސިޓީ   ދިނުަމށް  ގެ ދަށުން ޚިދުަމތް  2ކެޓަގަރީ  

އިންޓަރނެޓުހޯދާ ރާއްޭޖގައި  ލައިސަންސް    ގެންޖެހޭނީ  ދިނުަމށް  ޚިދުަމތް 
 އެއް ެމދުވެރިކޮށެވެ. އިންޓަރނެޓް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ވާދޫކޮށްފައި

ލައިސަންސް،  (2)    ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  ރިޓެއިލް         އިންޓަރނެޓް 
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އިންޓަރނެޓު  2ކެޓަގަރީ   ދަށުން  ދެވޭނީ  ގެގެ  ޚިދުަމތް   ،ޚިދުަމތް 
ރަށްތަ ދޫކުރާ  ލައިސަންސް  ނުވަތަ ދިނުަމށް  އަތޮޅަކަށް  ނުވަތަ  ކަށް 

 .  އެކަންޏެވެއްދަށްޙަސަރަ

ލައިސަން  (3)    ކުރާސްމި  ދިނުުމގައި  ޚިދުަމތް  ދަށުން  މަސައްކަތަކާ ގެ  ންެޖހޭ 
ނަގާ  އެހެން އިދާރާއަކުން  ނުވަތަ  ންެޖހޭ  ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން 

ފަރާތުން    ،ނަަމއޮތް  ހުއްދައެއް ލިބޭ  ކަެމއް  ލައިސަންސް    ފުރިހަމަ އެ 
 ންވާނެއެވެ.ކުރާ

ލައިސަންސް (4)    ފޯރުކޮށްދިމި  ޚިދުަމތް  ދަށުން  އަގުތައް،   ގެ  ނަގާ  ނުަމށް 
ހުށަހަޅަ އަގުތައްއޮތޯރިޓީއަށް  އެ  އަދި  ފާސްކުރާ  އިގެން  ންވާނެއެވެ. 

 ންވާނެއެވެ. ފާސްކުރާން ވެސް ިމގޮތުގެ ަމތީ އަގުތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް

ލައިސަންސް (5)    ޚިދުަމތްމި  ދަށުން  ފެންވަރާ  ގެ  ޚިދުަމތުގެ   ދިނުުމގައި، 
ކަނޑަ އޮތޯރިޓީން  ިމންގަނޑުތަކަށްބެހޭގޮތުން  ލިބޭ  ،އަޅާ   ލައިސަންސް 

 ޖެހޭނެއެވެ.  ވާންފަރާތުން ތަބާ

ލައިސަންސް (6)    ޚިދުަމތްމި  ދަށުން  ޚިދުަމތް    ގެ  ހޯދާ ދިނުުމގައި، 
ކަނޑައަޅާ   އޮތޯރިޓީން  ބެހޭގޮތުން  ޙައްޤުތަކާ  ފަރާތްތަކުގެ 

 ޖެހޭނެއެވެ.  ވާންލައިސަންސް ލިބޭ ފަރާތުން ތަބާ ،ިމންގަނޑުތަކަށް

ލައިސަންސް (7)    ތަފާސްހިސާބުމި  ޚިދުަމތުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ދަށުން    ، ގެ 
 ންވާނެއެވެ. ން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާަމތީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ

ކެޓަގަރީ   )ކ(    ލައިސަންސް،  ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  ރިޓެއިލް  ގެ   2އިންޓަރނެޓް 
ލައިސަންސް ފީއަކީ  ޚިދުލައިސަންސް  ދެވޭ  އާްމދަނީގެ  ގެ ދަށުން  ލިބޭ  ަމތްތަކަށް 

ދައްކާނީ  3% ފީ  މި  އެވެ.  އިންސައްތަ(  )ތިނެއް(   3ކޮންމެ    ،)ތިނެއް 
 ންނެވެ.ސްދުވަހަކުަމ

ކެޓަގަރީ   )އ(    ލައިސަންސް،  ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  ރިޓެއިލް    2އިންޓަރނެޓް 
 )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ުމއްދަތަށެވެ.  5 ،ދޫކުރާނީ

ުމއްލައިސަންސް )ވ(    ތިންމަ ގެ  ކޮންމެ  ތެރޭގައި             ، ނިުމުމން   ސްދުވަހެއްދަތުގެ 
މަސް ހިނގަުމންދާ  ފީ  ލައިސަންސް  ުމއްދަތުގެ  ކުރިން     ދުވަސް އެ  ނިުމުމގެ 

ދައްކާދައްކާ ފީ  ފީ  ންވާނެއެވެ.  ދެން  ހަަމވުަމށްފަހު،  ުމއްދަތު  ންެޖހޭ 
%  ،ބަލައިގަނެވޭނީ ފީގެ  ރޭޓު  1ލައިސަންސް  ގެ  އިންސައްތަ(  ން )އެކެއް 

ލައިސަ އަދި  އެކުގައެވެ.  ނުދައްކާ  ޫޖރިަމނާއާ  ފީ  )އެކެއް(    1ންސް 
ށް، ފީގެ ސްދުވަހަކަމަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެއްެޖނަމަ، އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ަމ
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 )އެކެއް އިންސައްތަ( ގެ ރޭޓުން ޫޖރިަމނާ އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ. 1%

ކުރެވޭނީލައި )މ(   ޫޖރިަމނާ  ނުދެއްކުުމން  ފީ  )ހައެއް(   6ގެން  ގިނަވެ  ، ސަންސް 
ނުދައްކަ ފީ  ލައިސަންސް  ުމއްދަތަށެވެ.  ުމއްދަތު  އިމަސްދުވަހުގެ  މި 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ   2015/43ބަރު  ންނަ  ނޫނުޤާފަހަނަޅައިފިނަމަ،  
 އެވެ.  ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ 9ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ލައި )ފ(    ުމއްދަތަށްފަހު،  ބޭނުންނަމަ،  ލައިސަންސްގެ  އައުކުރާން  ސަންސް 
ފުރަޞަތު  އެދުުމގެ  އެކަަމށް  ކުރިން  ހަަމވުުމގެ  ުމއްދަތު  ލައިސަންސްގެ 

 ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް އޮންނާނެއެވެ.

އައުކޮށްދެވޭނީ )ދ(    ކަނޑައެޅިފައި  ،ލައިސަންސް  ދޫކުރެވުނުއިރު  ހުރި    ލައިސަންސް 
 އެ ބަދަލަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ،ަމއުސޫލުތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަ

ެއސް.ެއމް.ެއސް ގޭޓްވޭ  
 ލަިއސަންސް 

ލައިސަންސަކީ )ހ(   .11 ގޭޓްވޭ  މެސެްޖ    ،އެސް.އެްމ.އެސް  )ޝޯޓް  އެސް.އެްމ.އެސް 
އެސް.އެްމ.އެސް ފަރާތްތަކަށް  އާންމު  ެމދުވެރިކޮށް  ގޭޓްވޭއެއް   .ގެސަރވިސް( 

 ޚިދުަމތް ދިނުަމށް ދޫކުރާ ލައިސަންސެކެވެ.

ލައިސަންސްއެސް )ށ(    ގޭޓްވޭ  ދިނުަމށް  ގެ .އެްމ.އެސް  ޚިދުަމތް  ޓަކައި    ދަށުން 
ހޯދާ ކަނެކްޓިވިޓީ  އިންޓަރނެޓު  ، ންޖެހޭނީއެސް.އެްމ.އެސް   ޚިދުަމތް  ގެރާއްޭޖގައި 

ޕްރޮވައިޑަރއެއް  ސަރވިސް  އިންޓަރނެޓް  ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް  ދިނުަމށް 
 ެމދުވެރިކޮށެވެ. 

ލައި  )ނ(    ގޭޓްވޭ  އާންުމކޮށް    ، ސަންސަކީއެސް.އެްމ.އެސް  އެދުަމށް  ލައިސަންސަށް  އެ 
 ލައިފައިވާ ލައިސަންސެކެވެ. އިހުޅުވަ

ވެސް އެދެވިދާނެއެވެ.    އެސް.އެްމ.އެސް ގޭޓްވޭ ލައިސަންސަށް ކޮންެމ ވަގުތެއްގައި )ރ(   
ވެބްސައިޓް އޮތޯރިޓީގެ  ހުށަހަޅާނީ،  އެދި    ކަުމގައިވާ   ލައިސަންސަށް 

www.cam.gov.mv  ްލިބެނ ގޭޓްވޭ  ހުން  އިން  "އެސް.އެްމ.އެސް  ނަ 
 ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމު" އިންނެވެ.

ދޫކުރެވޭނީ )ބ(    ލައިސަންސް  ގޭޓްވޭ  ރަޖިސްޓަ  ،އެސް.އެްމ.އެސް    ރީ ރާއްޭޖގައި 
 ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށެވެ. 

ތެރެއިން، )ޅ(   ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ބޭނުންވާ   ލައިސަންސަށް  ލައިސަންސަށް 
އެސް.އެްމ.އެސް   ފައިފުރިހަަމކޮށްޢުލޫާމތު  ަމ  ާމއިކަންކަ ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހަޅާ 

 ންވާނެއެވެ.ގޭޓްވޭ ލައިސަންސް ދޫކުރާ
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ލައިސަންސް )ކ(    ގޭޓްވޭ  ަމއިގަނޑު  އެސް.އެްމ.އެސް  ދިނުުމގެ  ޚިދުަމތް  ދަށުން  ގެ 
 ވަނީއެވެ.ިމތިރީގައި  ،ތައްޠުޝަރު

ލައިސަންސް (1)    ގޭޓްވޭ  ޓަކައި   ދިނުަމށް  ން ޚިދުަމތްދަށު  ގެއެސް.އެްމ.އެސް 
ހޯދާ ކަނެކްޓިވިޓީ  ޯމބައިލް    ،ންޖެހޭނީއެސް.އެްމ.އެސް  ރާއްޭޖގައި 

ސަރވިސް ލައިސަންސް    ގެޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  ދިނުަމށް  ޚިދުަމތް 
ޕްރޮވައިޑަރއެއް  ސަރވިސް  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  ޯމބައިލް  ދޫކޮށްފައިވާ 

 ެމދުވެރިކޮށްށެވެ. 

ލައިސަންސް (2)    ދަމި  އަގުތަކުގެ ށުން  ގެ  ނަގާ  ފޯރުކޮށްދިނުަމށް  ޚިދުަމތް 
އަންގާަމޢުލޫާމތު   ގެންނަ  އޮތޯރިޓީއަށް  އަގުތަކަށް  އަދި  ންވާނެއެވެ. 

 ންވާނެއެވެ.ން އަންގަުމން ގެންދާަމތީ ވެސް ިމގޮތުގެ ބަދަލުތައް

ލައިސަންސް (3)    ތަފާސްހިސާބު  ގެ މި  ޚިދުަމތުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ   ،ދަށުން 
 ންވާނެއެވެ. ން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާަމތީ އަޅާ ގޮތެއްގެއޮތޯރިޓީން ކަނޑަ

ލައިސަންސް )އ(    ގޭޓްވޭ  އަހަރަކު  އެސް.އެްމ.އެސް  ފީއަކީ  )ތިރީސް   -/30,000ގެ 
 އެވެ. އަހަރު ގުނާނީ ލައިސަންސް ދޫކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. ރުފިޔާ (ހާސް

ގޭޓްވޭ   )ވ(    ދޫކުރާނީއެސް.އެްމ.އެސް  އަހަރުދުވަހުގެ )  5  ،ލައިސަންސް  ފަހެއް( 
 ުމއްދަތަށެވެ.  

އައުކުރާލައިސަންސް )މ(   ލައިސަންސް  ުމއްދަތަށްފަހު،  ބޭނުންނަމަ،  ގެ  ން 
ހަަމވުުމގެލައިސަންސް ުމއްދަތު  ފުރަޞަތު  ގެ  އެދުުމގެ  އެކަަމށް   ،ކުރިން 

 ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް އޮންނާނެއެވެ.

އައުކޮށްދެވޭނީ )ފ(    ކަނޑައެޅިފައިލަ  ،ލައިސަންސް  ދޫކުރެވުނުއިރު  ހުރި   އިސަންސް 
 އެ ބަދަލަކާ އެއްގޮތަށެވެ.  ،އުސޫލުތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަަމ

އަހަރަކުލައިސަންސް )ދ(    ކޮންމެ  ތެރޭގައި  ުމއްދަތުގެ  ފީ    ގެ  އަހަރީ  ވެސް 
ދައްކާދައްކާ ފީ  ފީ  ންެޖހޭ  ންވާނެއެވެ.  ދެން  ހަަމވުަމށްފަހު،  ުމއްދަތު 

%  ،ވޭނީބަލައިގަނެ ފީގެ  ޫޖރިަމނާއާ    5އަހަރީ  ރޭޓުން  އިންސައްތަ( ގެ  )ފަހެއް 
ފީ ނުދައްކާ   އިތުރުވެއްެޖނަމަ،    1އެކުގައެވެ. އަހަރީ  )އެކެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ 

ަމ ކޮންެމ  ހިނގާ  ފީގެ   ،ށްސްދުވަހަކައިތުރަށް                    އަހަރީ 
  ރޭޓުން ޫޖރިަމނާ އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ.)ފަހެއް އިންސައްތަ( ގެ 5%
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ކުރެވޭނީ ތ( )   ޫޖރިަމނާ  ނުދެއްކުުމން  ފީ  )ހައެއް(    6ގިނަވެގެން    ، ލައިސަންސް 
ނުދައްކަ ފީ  ލައިސަންސް  ުމއްދަތަށެވެ.  ުމއްދަތު   އި މަސްދުވަހުގެ  މި 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ   2015/43ބަރު  ންނަ  ނޫނުޤާފަހަނަޅައިފިނަމަ،  
  އެޅޭނެއެވެ.  ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުވަނަ ާމއްދާ 9ނު( ގެ ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ ޤާނޫ

ސެޓެލަިއޓް އަޕްލިންކް  
 ލަިއސަންސް 

ލައިސަންސަކީ )ހ(   .12 އަޕްލިންކް  ސިގްނަލެއް    ،ސެޓެލައިޓް  ކޮިމއުނިކޭޝަން  ރާއްެޖއިން 
 ލައިސަންސެކެވެ.ޓަކައި ދޫކުރާ  ސެޓެލައިޓަކަށް ފޮނުވުަމށް

ދޫކުރެވޭނީ )ށ(    ލައިސަންސް  އަޕްލިންކް  ބްރޯޑްކާސްޓި  ،ސެޓެލައިޓް  ންގ  ޯމލްޑިވްސް 
ރާއްޭޖގައި ބްރޯޑްކާސްޓް  ކުރުަމށް     ކޮިމޝަނުން  ރީބްރޯޑްކާސްޓް  ކުރުަމށް ނުވަތަ 

 ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

އަޕްލިންކް   )ނ(    ލިބިފައިވާ    ގެ ލައިސަންސްސެޓެލައިޓް  ލައިސަންސް  އެ  ދަށުން، 
ސިގްނަލާ އަިމއްލަ  ސިގްނަލް  އި ފަރާތުގެ  ފަރާތެއްގެ  އަޕްލިންކް    ވެސް  އެހެން 

 ކުރެވިދާނެއެވެ. 

ލައިސަންސަކީ )ރ(    ގެ ހުއްދަ  ކުރުުމ  ރާއްޭޖގައި ބްރޯޑްކާސްޓް   ، ސެޓެލައިޓް އަޕްލިންކް 
ނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުުމގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތްތަކުން   އޮންނަ ފަރާތްތަކުން

 ވެ.ލައިފައިވާ ލައިސަންސެކެއިއެ ލައިސަންސަށް އެދުަމށް އާންުމކޮށް ހުޅުވަ

ވެސް އެދެވިދާނެއެވެ.    ސެޓެލައިޓް އަޕްލިންކް ލައިސަންސަށް ކޮންެމ ވަގުތެއްގައި )ބ(   
ވެ އޮތޯރިޓީގެ  ހުށަހަޅާނީ،  އެދި    ކަުމގައިވާ   ބްސައިޓްލައިސަންސަށް 

www.cam.gov.mv  ްލިބެނ އަޕްލިންކް    އިން  "ސެޓެލައިޓް  ހުންނަ 
 ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމު" އިންނެވެ.

ދޫކުރެވޭނީސެޓެލައި )ޅ(   ލައިސަންސް  އަޕްލިންކް  ރަޖިސްޓަ  ، ޓް    ރީ ރާއްޭޖގައި 
 ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށެވެ. 

ބޭނުންވާ  )ކ(    ލައިސަންސަށް  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ލައިސަންސަށް 
ފަރާތްތަކަށް  ފައިފުރިހަަމކޮށްަމޢުލޫާމތު    ާމއިކަންކަ ސެޓެލައިޓް    ،ހުށަހަޅާ 

 ންވާނެއެވެ.ންސް ދޫކުރާއަޕްލިންކް ލައިސަ

ޚިދުަމތް   )އ(    ދަށުން  ލައިސަންސްގެ  އަޕްލިންކް  ަމއިގަނޑު  ސެޓެލައިޓް  ދިނުުމގެ 
 ވަނީއެވެ.ިމތިރީގައި  ،ތައްޠުޝަރު

ކުރަ (1)    ފޮނުވޭނީއަޕްލިންކް  ެމދުވެރިކޮށް  ސްޓޭޝަން  ޤާއިުމކުރާ           ، ން 
ބްރޯޑްކާސްޓް    އެ ރީބް  ،ސިގްނަލެއްފަރާތުގެ  ރޯޑްކާސްޓް ނުވަތަ 
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ބްރޯޑްކާސްޓް   ނުވަތަ  ލައިސަންސް،  ސިގްނަލެއް،  ނުވަތަ ކުރުުމގެ 
ފަރާތެއްގެ ކުރުުމގެ  ރީބްރޯޑްކާސްޓް   އެހެން  ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް 

ޚިދުަމތެއް   ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  އެއްވެސް  އެހެން  ސިގްނަލެކެވެ.  އެފަދަ 
ހޯދުަމކަށް  ،ދިނުަމކަށް ބޭނުން  ،ނުވަތަ              ކުރުަމކަށްނުވަތަ 

 ނުކުރެއެވެ. ގެ ދަށުން ހުއްދައެއްމި ލައިސަންސް

ަމޢުލޫާމތު   (2)    ފަންނީ  ސްޓެލައިޓްތަކާބެހޭ  ބޭނުންކުރާ  ކުރުަމށް  އަޕްލިންކް 
 ންވާނެއެވެ. އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ

ކުރާނޭ ފްރިކުއެންސީ ބޭންޑްތަކާއި، އަޕްލިންކް  އަޕްލިންކް ކުރުަމށް ބޭނުން (3)   
ޤާއިްމކުރާ ސްޓޭޝަ  ސްޓޭޝަން  އަޕްލިންކް  ގައި  ނުތަންތަނާއި، 

ަމޢުލޫާމތު   ފަންނީ  އިކްއިޕްަމންޓާބެހޭ  އެންެމހައި  ބޭނުންކުރާނޭ 
 ންވާނެއެވެ. އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ

އިޓް އަޕްލިންކް ކެޕޭސިޓީ ވިއްކާނަމަ، ވިއްކަން ފަރާތަކަށް ސެޓެލަ  އެހެން (4)   
ަމޢުލޫ އަގުތަކުގެ  އޮތޯރިޓީއަށް  ހަަމަޖއްސާ  އަދި  އަންގާާމތު   ންވާނެއެވެ. 

ބަދަލުތައް ގެންނަ  ިމގޮތުގެ  އަގުތަކަށް  އަންގަުމން  ަމތީ  ވެސް  ން 
 ންވާނެއެވެ. ގެންދާ

ލައިސަންސް (5)    ސެޓެލަމި  ދަށުން  ވިއްކާ ގެ  ކެޕޭސިޓީ  އަޕްލިންކް  އިޓް 
 ންވާނެއެވެ. ފަރާތްތަކުގެ ަމޢުލޫާމތު އޮތޯރިޓީއަށް އަންގާ

ލަ )ވ(    އަޕްލިންކް  އަހަރަކު ސެޓެލައިޓް  ފީއަކީ   -/30,000  އިސަންސްގެ 
ގުނާނީ   ()ތިރީސްހާސް އަހަރު  ތާރީޚުން    ، ރުފިޔާއެވެ.  ދޫކުރި  ލައިސަންސް 
 ފެށިގެންނެވެ. 

ދޫކުރާނީ )މ(   ލައިސަންސް  އަޕްލިންކް  އަހަރުދުވަހުގެ   5  ،ސެޓެލައިޓް  )ފަހެއް( 
 ުމއްދަތަށެވެ. 

ލައިސަންސްލައިސަންސް )ފ(    ުމއްދަތަށްފަހު،  ބޭނުންނަމަ،  އައުކުރާ  ގެ  ން 
ހަަމވުުމގެލައިސަންސް ުމއްދަތު  ފުރަޞަތު  ގެ  އެދުުމގެ  އެކަަމށް   ،ކުރިން 

 ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް އޮންނާނެއެވެ.

ކަނޑައެޅިފައި  ،އައުކޮށްދެވޭނީލައިސަންސް   )ދ(    ދޫކުރެވުނުއިރު  ހުރި   ލައިސަންސް 
  ބަދަލަކާ އެއްގޮތަށެވެ. އެ ،އުސޫލުތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަަމ
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ތެރޭގައިލައިސަންސް )ތ(    ުމއްދަތުގެ  ފީ    ،ގެ  އަހަރީ  އަހަރަކުވެސް  ކޮންެމ 
ދައްކާދައްކާ ފީ  ހަަމވުަމށްފަހު،ންވާނެއެވެ.  ުމއްދަތު  ފީ    ންެޖހޭ  ދެން 

% ފީގެ  އަހަރީ  ޫޖރިަމނާއާ    5ބަލައިގަނެވޭނީ  ރޭޓުން  ގެ  އިންސައްތަ(  )ފަހެއް 
ފީ   އިތުރުވެއްެޖނަމަ،    1ނުދައްކާ  އެކުގައެވެ. އަހަރީ  )އެކެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ 

ަމ ކޮންމެ  ފީގެ %ސްދުވަހައިތުރަށް ހިނގާ  އަހަރީ  )ފަހެއް އިންސައްތަ(    5ކަށް 
 ރެވޭނެއެވެ.ގެ ރޭޓުން ޫޖރިަމނާ އިތުރުކު

ކުރެވޭނީ )ލ(    ޫޖރިަމނާ  ނުދެއްކުުމން  ފީ  )ހައެއް(    6ގިނަވެގެން    ، ލައިސަންސް 
ުމ ނުދައްކަމަސްދުވަހުގެ  ފީ  ލައިސަންސް  ުމއްދަތު  އިއްދަތަށެވެ.  މި 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ   2015/43ބަރު  ންނަ  ނޫނުޤާފަހަނަޅައިފިނަމަ،  
 އްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.  ވަނަ ާމ 9ގެ ޤާނޫނު( ގެ ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން

 ގެއެއްގައި ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންރަށެއްގައި ނުވަތަ ސިޓީ ،ނެޓްވަރކް ލައިސަންސަކީ )ހ(   .13 ނެޓްވަރކް ލަިއސަންސް 
ބޭނުންކޮށްގެން އަނެއް  އެއް  ،ވަސީލަތެއް  ނެޓްވަރކެއް   ތަން  ގުޅުވުަމށް  ތަނާ 

 ޤާއިުމކުރުަމށް ދޫކުރާ ލައިސަންސެކެވެ.

ލައިސަންސަކީ )ށ(    އާންުމކޮށް    ،ނެޓްވަރކް  އެދުަމށް  ލައިސަންސަށް  އެ 
 ލައިފައިވާ ލައިސަންސެކެވެ. އިހުޅުވަ

ދަށުން، އެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ އަިމއްލަ   ގެރކް ލައިސަންސްނެޓްވަ )ނ(   
 ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. ވެސް ނެޓްވަރކުން ާޖގަ  އެހެން ފަރާތެއްގެ ބޭނުަމށް ށާއިބޭނުަމ

ރަށުގެ  )ރ(    ބޭނުންވާ  ޤާއިުމކުރަން  ނެޓްވަރކް  އެދޭއިރު،  ލައިސަންސަށް  ނެޓްވަރކް 
އެކަ ކައުންސިލުން  ސިޓީގެ  އިނުވަތަ  ލިޔުން    ޒު ތިރާއުަމށް  ނުކުރާކަުމގެ 

 ންވާނެއެވެ.ހުށަހަޅާ

ވަގުތެއްގައި )ބ(    ކޮންމެ  ލައިސަންސަށް  އެދެވިދާނެއެވެ.  ވެސް    ނެޓްވަރކް 
ވެބްސައިޓް އޮތޯރިޓީގެ  ހުށަހަޅާނީ،  އެދި    ކަުމގައިވާ   ލައިސަންސަށް 

www.cam.gov.mv  ްލިބެނ އެދޭ    އިން  ލައިސަންސަށް  "ނެޓްވަރކް  ހުންނަ 
 " އިންނެވެ. ފޯުމ

ރަޖިސްޓަ  )ޅ(   ރާއްޭޖގައި  ދޫކުރެވޭނީ،  ލައިސަންސް  ކޮށްފައިވާ   ރީނެޓްވަރކް 
 ކުންފުންޏަކަށެވެ. 

ފުރިހަަމކޮށް )ކ(    ަމޢުލޫާމތު  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި   ފައި ލައިސަންސަށް 
 ންވާނެއެވެ.ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ނެޓްވަރކް ލައިސަންސް ދޫކުރާ
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ލައިސަންސް )އ(    ދޫކުރާއިރު،  ލައިސަންސް  ދިނުުމގެ  ނެޓްވަރކް  ޚިދުަމތް  ދަށުން  ގެ 
 ވަނީއެވެ. ިމތިރީގައި  ،ތައްޠުަމއިގަނޑު ޝަރު

ލައިސަންސް (1)    ޤާއިުމކޮށްނެޓްވަރކް  ނެޓްވަރކް  ދަށުން  ޚިދުަމތް   ގެންގެ 
ނުވަތަ   ،ދެވޭނީ ރަށަކަށް  ދޫކުރާ  ލައިސަންސް  ދިނުަމށް  ޚިދުަމތް 
 . އެކަންޏެވެ ށްކަސިޓީއަ

ލައިސަންސް (2)    ކުރާމި  ދިނުުމގައި  ޚިދުަމތް  ދަށުން  މަސައްކަތަކާ ގެ  ންެޖހޭ 
ނަގާ ގުޅިގެން   އެހެން އިދާރާއަކުން  ނުވަތަ  ންެޖހޭ  ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން 
ލިބޭ  ،ނަަމއޮތް  ހުއްދައެއް   ފުރިހަމަ ކަެމއް    އެފަރާތުން    ލައިސަންސް 

 ންވާނެއެވެ.ކުރާ

ލައިސަން (3)    ބޭނުންކުރާ ސްމި  ޤާއިުމކުރުަމށް  ނެޓްވަރކް  ދަށުން  ގެ 
 ންވާނެއެވެ.އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާވަސީލަތްތަކުގެ ަމޢުލޫާމތު 

ލައިސަންސް (4)    އެހެން މި  ދަށުން  ާޖގަ    ގެ  ނެޓްވަރކުން  ފަރާތްތަކަށް 
އެ  ަމޢުލޫާމތު    ވިއްކާނަމަ،  އަގުތަކުގެ  ނަގާ  އޮތޯރިޓީއަށް ކަަމށް 

ބަދަލުތައްންވާނެއެވެ.  އަންގާ ގެންނަ  އަގުތަކަށް  ިމގޮތުގެ  އަދި   ވެސް 
 ންވާނެއެވެ.އަންގަުމން ގެންދާން ަމތީ

ލައިސަންސް (5)    ތަފާސްހިސާބުމި  ޚިދުަމތުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ދަށުން   ،ގެ 
 ންވާނެއެވެ. ން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާަމތީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ

ފީއަކީ   )ވ(    ލައިސަންސް  ރުފިޔާއެވެ.    ()ފަސްހާސް  -/5,000އަހަރަކު  ނެޓްވަރކް 
 ލައިސަންސް ދޫކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. ،އަހަރު ގުނާނީ

 )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ުމއްދަތަށެވެ.  5 ،ނެޓްވަރކް ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ )މ(  

ބޭނުންނަމަ،  ލައިސަންސް )ފ(    އައުކުރަން  ލައިސަންސް  ުމއްދަތަށްފަހު،  ގެ 
ުމއްދަތު  ގެލައިސަންސް ފުރަޞަތު  ހަަމވުުމގެ  އެދުުމގެ  އެކަަމށް   ،ކުރިން 

 ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް އޮންނާނެއެވެ.

އައުކޮށްދެވޭނީ )ދ(    ކަނޑައެޅިފައި  ،ލައިސަންސް  ދޫކުރެވުނުއިރު  ހުރި   ލައިސަންސް 
 އެ ބަދަލަކާ އެއްގޮތަށެވެ.  ،އުސޫލުތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަަމ

ފީ ސަންސްލައި )ތ(    އަހަރީ  އަހަރަކުވެސް  ކޮންމެ  ތެރޭގައި  ުމއްދަތުގެ  ގެ 
ދައްކާދައްކާ ފީ  ފީ  ންވާނެއެވެ.  ދެން  ހަަމވުަމށްފަހު،  ުމއްދަތު  ންެޖހޭ 
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%  ،ބަލައިގަނެވޭނީ ފީގެ  ރޭޓުން    10އަހަރީ  ގެ  އިންސައްތަ(  )ދިހައެއް 
އަހަރީ އެކުގައެވެ.  ނުދައްކާ    ޫޖރިަމނާއާ  މަސްދުވަހަށްވު  1ފީ  ރެ )އެކެއް( 

ަމ ކޮންމެ  ހިނގާ  އިތުރަށް  ފީގެސްދުވަހަކައިތުރުވެއްެޖނަމަ،  އަހަރީ        ށް 
 )ދިހައެއް އިންސައްތަ( ގެ ރޭޓުން ޫޖރިަމނާ އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ.  10%

ކުރެވޭނީ )ލ(    ޫޖރިަމނާ  ނުދެއްކުުމން  ފީ  )ހައެއް(    6ގިނަވެގެން    ، ލައިސަންސް 
ނުދަ ފީ  ލައިސަންސް  ުމއްދަތަށެވެ.  ުމއްދަތު  އިއްކަމަސްދުވަހުގެ  މި 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ   2015/43ބަރު  ންނަ  ނޫނުޤާފަހަނަޅައިފިނަމަ،  
 އްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.  ވަނަ ާމ 9 ޤާނޫނު( ގެ ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ

ދިނުަމކީ   .14 ފިޔަވަޅު ެއޅުން  ޚިދުަމތެއް  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  ނެތި  ނަންބަރު    ،ލައިސަންސެއް  ޤާނޫނު 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ    3 ޤާނޫނު( ގެ  ވެހިރާއްޭޖގެ ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ )ދި  2015/43

ން  ަމތީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ  ،ކޮށްފިނަަމ ކަެމއް  ފަދަ ޚިލާފު ކަެމކެވެ. އެ ވަނަ ނަންބަރާ (2)
 ތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އޮ ،ކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު ޫޖރިަމނާ

 ޫޖރިމަނާގެ އަދަދު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަަމލު  

ދިނުުމގެ ޓެލެކޮިމ )ހ(    ޚިދުަމތެއް  އުނިކޭޝަން 
ކުރާ  ލައިސަންސެއްގެ  ކަެމއްދަށުން    ، ންެޖހޭ 
 ނެތި ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު   ލައިސަންސެއް

  ( )އެއްހާސް  -/1,000
 ރުފިޔާ 

ދިނުުމގެ  )ށ(    ޚިދުަމތެއް  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން 
ކުރާ  ލައިސަންސެއްގެ  ކަެމއްދަށުން    ، ންެޖހޭ 
 ރުނެތި ކުރާ ދެވަނަ ފަހަ ލައިސަންސެއް

  ( )ދެހާސް  -/2,000
 ރުފިޔާ 

ދިނުުމގެ   ގެޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން )ނ(    ޚިދުަމތެއް 
ކުރާ  ލައިސަންސެއްގެ  ކަެމއްދަށުން    ، ންެޖހޭ 
ނަ ފަހަރުން ފެށިގެން ނެތި ކުރާ ތިންވަ  ލައިސަންސެއް

 އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް

  ( )ފަސްހާސް  -/5,000
 ރުފިޔާ 

އެއްވެ  .15 ިއދާރީ ފިޔަވަޅު  ގަވާއިދުގެ  ޚިލާފުކަެމއްމި  ާމއްދާއަކާ  ފަރާތަކުން   ،ސް  ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް 
ފަރާތަކާެމދު އެ  ގޮތުގެ  ،ކޮށްފިނަމަ،  އިޚްތިޔާރުަމތީ  ތިރީގައިވާ  އެޅުުމގެ  ފިޔަވަޅު    ، ން 
 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ުމއްދަތެއް  ފަހަރު އެ  ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފުރަތަަމ )ހ(    ، ދީފައި  ކަެމއް ރަނގަޅުކުރުަމށް 
 އެކަން އެންގުން.
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އެ )ށ(    ދެވަނަފަހަރު  ޚިލާފުވާ  އަންގައި    ގަވާއިދާ  ރަނގަޅުކުރުަމށް            -/1,000ކަެމއް 
ފެށިގެން    ()އެއްހާސް ރުފިޔާއާ   (ހާސް  )ފަންސާސް  -/50,000ރުފިޔާއިން 

 ކުރުން. ދެެމދުގެ އަދަދަކުން ޫޖރިަމނާ

ފަހަރު   )ނ(    ތިންވަނަ  ޚިލާފުވާ  ފެ  ()ފަސްހާސް  -/5,000ގަވާއިދާ  ށިގެން ރުފިޔާއިން 
ކުރުާމއި،    ()އެއްލައްކަ  -/100,000 ޫޖރިަމނާ  އަދަދަކުން   ދެެމދުގެ  ރުފިޔާއާ 

 ދިނުން. އިތުރަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާނަމަ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާނެކަުމގެ އިންޒާރު

ހަތަރުވަނަ )ރ(    ޚިލާފުވާ  ގަވާ  ،ފަހަރު  ގަވާއިދާ  އިތުރަށް  އެއަށްވުރެ  އިދާ ނުވަތަ 
ފަހަރަކު   ކޮންމެ  ފެށިގެން          ()ފަސްހާސް  -/5,000ޚިލާފުވާ  ރުފިޔާއިން 

ކުރުާމއެކު  ()ދެލައްކަ  -/200,000 ޫޖރިަމނާ  އަދަދަކުން  ދެެމދުގެ    ، ރުފިޔާއާ 
ނަ ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ    2015/43ބަރު  ންޤާނޫނު  ނު( ގެ ޤާނޫ)ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

 ން.ދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުނަ ާމއްވަ 9

ލަތްތަކުގަިއ  ހާާޚްއޞަ 
ޢަމަލު ކުރުމަށް  

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދޭ ބާރު 

ކަނޑައަޅަ  .16 ފިޔަވަޅުތައް  ުމއްދަތުތަކާއި  ކަންކަަމށް  އެކިއެކި  ގަވާއިދުގައިވާ  ފައިވީ  އިމި 
ޕެންޑަިމކް  ،ނަަމވެސް ކާރިސާތަކާއި  ުމއްދަތުތަކަށާއި ހާފަދަ    އެކިއެކި  އެ  ލަތްތަކުގައި 

ރިޢާޔަތްކޮށްލަހާފިޔަވަޅުތަކަށް،   އޮތޯރިޓީއަށް    ގެންތަށް  އިޚްތިޔާރު  ގެނައުުމގެ  ބަދަލު 
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ހަރުދަނާކަެމއް    .17 ގަވާިއދަށް ބަދަލު ގެނަުއން  އިތުރު  ގަވާއިދަށް  އިޞްލާޙުކުރާމި  ގަވާއިދު  މި  ގޮތުން  ން ގެނައުުމގެ 
 އެކަން ކުރާނީ އޮތޯރިޓީންނެވެ.    ،ލަތެއްގައިހާެޖހިއްޖެ  

ން  ދަށް ޢަމަލުކުރާ މި ގަވާިއ
ފެށުމުގެ ކުރިން  

ދޫކޮށްފަިއވާ  
 ލަިއސަންސްތަްއ 

ޢަަމލުކުރާ  .18 ގަވާއިދަށް  ލައިސަންސްމި  ދޫކޮށްފައިވާ  ކުރިން  ފެށުުމގެ      ދަށުން   ތަކުގެން 
އަދި  ދެވޭނެއެވެ.  ޚިދުަމތް  ހަަމޔަށް  ހަަމވުާމ  ުމއްދަތު  ލައިސަންސެއްގެ              އެ 

އެ ުމއްދަތަށްފަހު  ުމއާފަރާތްތަ  އެ  ދޭންވާނީޞަކުން  ޚިދުަމތެއް                ،ލާތާބެހޭ 
 ދަށުން ލައިސަންސް ހޯދައިގެންނެވެ.    މި ގަވާއިދުގެ

ން  ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރާ
 ފެށުން

ޢަަމލުކުރާމި    .19 ފަށާނީގަވާއިދަށް  ގަވާއިދު    ،ން  މި  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި 
 ހަަމވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.  ދުވަސް)ތިނެއް( މަސް 3 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން

ކަނޑައެޅިގެން އެހެން  ގޮތުން    މި ގަވާއިދުގެ ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ  .20 މާނަކުރުން 
އެވަނީ ދީފައި  ލަފުޒުތަކަށް  ޢިބާރާތްތަކާއި  އަންނަނިވި  ހިނދަކު،  ދޭހަނުވާހައި   ، ާމނައެއް 

 ގައި ދީފައިވާ ާމނަކުރުެމވެ.އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ތިރީ 

ނަންބަރު   )ހ(    ޤާނޫނު  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަުމގައި    2015/42"އޮތޯރިޓީ" 
އޮ ދަށުން )ކޮިމއުނިކޭޝަންސް  ގެ  ޤާނޫނު(  ޯމލްޑިވްސްގެ  އޮފް  ތޯރިޓީ 
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 ފައިވާ ކޮިމއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްސްއަށެވެ.އިއުފައްދަ

ޚި )ށ(    އެވަނީ،  ދު"ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ  ބުނެފައި  ކަުމގައި  ަމތް" 
ނެޓްވަރކެއްގެ   ފޯރުކޮށްދެވޭ ޒަޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ  އާންމުންނަށް  ރީޢާއިން 

 ަމތަށެވެ.  ޚިދުުމއާޞަލާތީ

އެވަނީ،   )ނ(    ބުނެފައި  ކަުމގައި  ލައިސަންސް"  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  "ޔުނިފައިޑް 
  ދޫކުރާ ލައިސަންސަށެވެ.ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ ހުރިހާ ޚިދުަމތްތައް ދިނުަމށް

ޚިދު )ރ(    ދޫކުރި  ލައިސަންސް  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަުމގައި  ނަގާ "އާްމދަނީ"  ަމތްތަކަށް 
 ވެ.އަށެއަގުގެ ގްރޮސް ޓަރންއޯވަރ

އެވަނީ،   )ބ(    ބުނެފައި  ޕްރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް" ކަުމގައި  "އިންޓަރނެޓް ސަރވިސް 
 ރާ ލައިސަންސަށެވެ. ޚިދުަމތްތައް ދިނުަމށް ދޫކު ގެއިންޓަރނެޓު

ކަުމގައި   )ޅ(   ލައިސަންސް"  ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  "ޯމބައިލް 
ބުނެފައި އެވަނީ، ސެލިއުލަރ ޯމބައިލް ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން ޚިދުަމތްތައް ދިނުަމށް 

 ދޫކުރާ ލައިސަންސަށެވެ.

އި އެވަނީ، ސަބްެމރީން  "އިންޓަރނޭޝަނަލް ގޭޓްވޭ ލައިސަންސް" ކަުމގައި ބުނެފަ )ކ(   
އެހެނިހެން  ކޭބަލާ ރާއްެޖއާއި  ބޭނުންކޮށްގެން  ވަސީލަތްތައް  ފަދަ  ސެޓެލައިޓް  އި 

 ޤައުުމތަކާ ގުޅުވައިދިނުުމގެ ޚިދުަމތަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސަށެވެ.

ބުނެފައި  )އ(    ކަުމގައި  ލައިސަންސް"  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  "ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން 
ޓެލެކޮިމއުނި އެކިއެވަނީ،  ބޭނުންވާ  ޚިދުަމތްތަ  އެކިކޭޝަންގެ  ދިނުަމށް  އް 

ޤާއިުމކޮށް،  ސިޓީއެއްގައި  ނުވަތަ  ރަށެއްގައި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 
ޚިދުަމތްޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަނު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން   ގެ  އެ  ފަރާތްތަކަށް  ދޭ 

 ާޖގަދިނުުމގެ ޚިދުަމތަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސަށެވެ.

ރިޓެ )ވ(    ސަރވިސް  "އިންޓަރނެޓް  ކެޓަގަރީ  އިލް  ލައިސަންސް،  "  1ޕްރޮވައިޑަރ 
އިންޓަރނެޓު ވަކިވަކި ރަށްރަށަށް  އެވަނީ، ރާއްޭޖގެ  ބުނެފައި  ޚިދުަމތް   ގެކަުމގައި 

 ރިޓެއިލްކޮށް ދިނުަމށް ދޫކުރާ ލައިސަންސަށެވެ.

ކެޓަގަރީ   )މ(   ލައިސަންސް،  ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  ރިޓެއިލް  "  2"އިންޓަރނެޓް 
ބުނެ އެވަނީ،  ކަުމގައި  އަތޮޅެއްގައި، ނުވަތަ  ފައި  ރާއްޭޖގެ ރަށްތަކެއްގައި، ނުވަތަ 

އިންޓަރނެޓު ސަރަޙައްދެއްގައި  ދޫކުރާ   ގެވަކި  ދިނުަމށް  ރިޓެއިލްކޮށް  ޚިދުަމތް 
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 ލައިސަންސަށެވެ.

އެވަނީ،   )ފ(    ބުނެފައި  ކަުމގައި  ލައިސަންސް"  ގޭޓްވޭ  "އެސް.އެްމ.އެސް 
ސަރވި މެސެޖް  )ޝޯޓް  އާންުމ  ސް(  އެސް.އެްމ.އެސް  ެމދުވެރިކޮށް  ގޭޓްވޭއެއް 

 ޚިދުަމތް ދިނުަމށް ދޫކުރާ ލައިސަންސަށެވެ.  .ގެފަރާތްތަކަށް އެސް.އެްމ.އެސް

ރާއްެޖއިން   )ދ(    އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަުމގައި  ލައިސަންސް"  އަޕްލިންކް  "ސެޓެލައިޓް 
ފޮނުވުަމށް  ސެޓެލައިޓަކަށް  ސިގްނަލެއް  ދޫކުރާ   ކޮިމއުނިކޭޝަން  ޓަކައި 

 ސަންސަށެވެ.ލައި

ނުވަތަ  )ތ(    ރަށެއްގައި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަުމގައި  ލައިސަންސް"  "ނެޓްވަރކް 
ބޭނުންކޮށްގެން ވަސީލަތެއް  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަން  ތަނުން   އެއް  ، ސިޓީއެއްގައި 

 ތަނާ ގުޅުވުަމށް ނެޓްވަރކެއް ޤާއިުމކުރުަމށް ދޫކުރާ ލައިސަންސަށެވެ. އަނެއް

________________ 
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