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ޓ
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`

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2012/R-34މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި ،އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި ،ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ
ގަވާއިދު) އަށް 3 ،ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2012/R-34މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމާއި ،އިމްޕޯޓްކުރުމާއި ،ރީއެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް ،އަންނަނިވި
އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
 .1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާ ،އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
އ
ތ ް
ވދާނެ ފަރާތް ަ
ރ ި
ޖސްޓަރީކު ެ
ރަ ި

( .3ހ)

ނ
ނބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށު ް
ޤާނޫނު ނަ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް
މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި ،އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި ،ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ،މޯލްޑިވްސް
ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިދާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް
ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި،
އޮފީސްތަކާއި،

އިދާރާތަކާއި،

ދައުލަތުގެ

މިނިވަން

މުއައްސަސާތަކާއި،

ހައިކޮމިޝަންތަކާއި ،އެމްބަސީތަކާއި ،ކޮންސިއުލޭޓްތަކާއި ،އެތަންތަނުގެ ދަށުން
ހިންގަމުންގެންދާ ތަންތަނާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/2003ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު)
ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަންތަނަކީ ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން އިމްޕޯޓްކުރުމާއި އެކްސްޕޯޓްކުރުމާއި ރީއެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި،
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަންތަން ކަމުގައި
ބެލޭނެއެވެ.

3

އމް:
ވޮލި ު
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް ،އެ މާއްދާގެ (ނ) އުނިކުރުން.
ނ ި
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އަން ަ

އމްޕޯޓް
މއި ި
އެކްސްޕޯޓް ކުރު ާ
މއި ރީ އެކްސްޕޯޓް
ކުރު ާ

.4

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދޭ ތަކެއްޗާއި އުފައްދާ ތަކެތި އެކްސްޕޯޓް
ކުރެވޭނީ ،އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ

އ
ފރާތްތަ ް
ކުރެވޭނެ ަ

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި
ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
(ށ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ،މުދާ ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ އަދި އެ ފަރާތަކާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް
ޑިވެލޮޕްމަންޓާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ވެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

.3

ލޙުކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާ ،އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞް ާ

އ ،އިމްޕޯޓް،
ރމާ ި
ޖސްޓަރީކު ު
ރަ ި
އެކްސްޕޯޓް،

.5

(ހ)

ދ
ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރެވޭނީ އަދި ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނީ އަ ި
ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނީ ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ފ
މގެ ީ
ކސްޕޯޓްކުރު ު
ރީއެ ް

ގޮތުގެމަތިން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ފަހުއެވެ.
(ށ)

ބޔާންކޮށްފައި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ަ

ށ
އޮތް ނަމަވެސް ،ރާއްޖެއިން ބޭރަ ް

ށ
މއްލަ ބޭނުންތަކަ ް
ތގައި ހުންނަ އަންނައުނާއި ،އަ ި
ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ ފޮށިތަންމަ ީ
ރޖިސްޓަރީކުރާކަށެއް
ގންދިއުމަށް ަ
ކތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ެ
ތފާތު ތަ ެ
ބޭނުންކުރާ ަ
ނުޖެހޭނެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް
ނންބަރު ( 4/70އެކިއެކި
ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ،ޤާނޫނު ަ
ށ
ގ  6ވަނަ މާއްދާއަ ް
ލިޔުންތަކުގައި ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު) ެ
ތ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ ރީއެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލަށް،
ރިޢާޔަތްކޮށް ،އިމްޕޯޓްކުރާ ނުވަ ަ
މޯލްޑިވްސް

ކަސްޓަމްސް

ސަރވިސްއިން

( 100/-އެއްސަތޭކަ) ރުފިޔާއަކަށް

ކަނޑައަޅާ

އަގުގެ

ކޮންމެ

ޔ
( -/10ދިހަ ލާރި) ގެ މަގުން ރެވެނި ު

ސްޓޭމްޕުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ ،މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ދައްކަން
ޖެހޭނެއެވެ.
(ރ)

ބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން ަ
މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2003
(ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތައް ފިޔަވައި،
އެހެން ފަރާތްތަކުން ،މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ރެވެނިޔު
ސްޓޭމްޕުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ ދައްކާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.
4

އމް:
ވޮލި ު
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ލޙުކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާ ،އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞް ާ

މދަލެއް
އގެ ު
ބވަތެ ް
ވަކި ާ
މށް ނުވަތަ
އިމްޕޯޓް ކުރު ަ

.6

(ހ)

އވާ ގަވާއިދެއްގައި
ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން ހަދައިފަ ި
ނުވަތަ

މށް ނުވަތަ ރީ
އެކްސްޕޯޓް ކުރު ަ

ދިވެހިރާއްޖެ

ބައިވެރިވެފައިވާ

މ
ބައިނަލްއަޤްވާ ީ

އ
މުޢާހަދާތަކާ ި

ށ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް
އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ،ވަކި ބާވަތެއްގެ މުދަލެއް ،ރާއްޖެއަ ް

މށް
އެކްސްޕޯޓް ކުރު ަ
ދ
ހއް ަ
ޚއްޞަ ު
ނޖެހޭ ާ
ނަގަ ް

ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ނުވަތަ ރީ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް
އ ނުވަތަ އެ ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ އެ މުޢާހަދާގައި
ނނުގަ ި
ނަގަންޖެހޭކަމަށް ،އެ ޤާ ޫ
ނުވަތަ އެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނަމަ ،އެ މުދަލެއް އިމްޕޯޓް ކުރެވޭނީ
ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނީ ނުވަތަ ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތުގެ މަތިން ރަޖިސްޓަރީވެފައި ،އެ ހުއްދައެއް މޯލްޑިވްސް
ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
(ށ)

ނ
ދށު ް
ނންބަރު ( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ަ
ޤާނޫނު ަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން
މަޝްރޫޢުތަކަށް ގެންނަ މުދަލާއި ރަލާއި އޫރުމަސް ފަދަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ އައިޓަމްތައް
އިމްޕޯޓްކުރެވޭނީ ،އެ ފަރާތެއް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ވެސް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުންނެވެ.

.5

ލޙުކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާ ،އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞް ާ

މސް
ވސް ކަސްޓަ ް
މޯލްޑި ް
ޖސްޓަރީ
ގއި ރަ ި
ސ ަ
ސަރވި ް
ދ
މ ާ
ނުކޮށް ގެންނަ ު

.7

މި ގަވާއިދުގެ ( )15ވަނަ މާއްދާއާއި ( )16ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން،
ޓ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ތަކެތި އިމްޕޯ ް
ކުރަން އުޅެފިނަމަ ،ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ ( )5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް
ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް ،ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރަން އުޅެފިނަމަ ،ނުވަތަ ރާއްޖެއިން
މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރަން އުޅެފިނަމަ ،ނުވަތަ ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރަން އުޅެފިނަމަ،
އެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރެވޭނީ ،ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނީ ،ނުވަތަ ރީ އެކްސްޕޯޓް
ކުރެވޭނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން،
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ،މުދަލުގެ
ނ
މލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް އެ ފަރާތަކު ް
އަގަށް ޕްރޮސެސިންގ ފީއެއްޯ ،
ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ .މިގޮތުން ،ދައްކަންޖެހޭ ޕްރޮސެސިންގ ފީ ދައްކައިގެން ތަކެތި
ތކެއްޗާ މެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ "ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު
ނން ނުވާނަމަ ،އެ ަ
ގެންދަން ބޭ ު
ގަވާއިދު" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އޞްލާޙުކުރުން.
ގތަށް ި
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ޮ

އމްޕޯޓްކުރުން
މުދާ ި
ނ
ފހެއްޓު ް
ތގޮތުން ހި ެ
ވަގު ީ

.9

(ހ)

އވާ ގަވާއިދެއްގައި
ގން ހަދައިފަ ި
ނނެއްގެ ދަށުން ބާރު ލިބި ެ
ވތަ ޤާ ޫ
ޤާނޫނެއްގައި ނު ަ
ބަޔާންކުރާ

ފަދައިން،

ރައްކައުތެރިކަމަށްޓަކައި

ޞއްޙީ
ި
ތ
ނުވަ ަ

ސަބަބަކާ

ރާއްޖެއިން

ހުރެ

ނވަތަ
ު

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ގ
ތިމާވެށީ ެ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

މުޢާހަދާއަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ މުހިންމު އެހެން ސަބަބަކާހުރެ ،ވަކި ބާވަތެއްގެ މުދަލެއް
ވަކި މުއްދަތަކަށް ގެނައުން ،އެ ޤާނޫނުގެ ނުވަތަ އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަނާކުރަން
ނ
މނާކުރަން ޖެހު ު
ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނިންމައިފިނަމަ ،އެ މުދަލެއް ަ
ކރުން ވަގުތީގޮތުން
ހމަޔަށް ،އެފަދަ މުދަލެއް އިމްޕޯޓް ު
ދތަކާ ަ
ސަބަބު ދެމިއޮންނަ މުއް ަ
ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.
.7

ގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ޮ

ށއި
ކސްޕޯޓް ކުރުމަ ާ
މުދާ އެ ް
ކސްޕޯޓް ކުރުން
ރީއެ ް

.10

(ހ)

އވާ ގަވާއިދެއްގައި
ގން ހަދައިފަ ި
ނނެއްގެ ދަށުން ބާރު ލިބި ެ
ވތަ ޤާ ޫ
ޤާނޫނެއްގައި ނު ަ
ބަޔާންކުރާ

ނ
ފހެއްޓު ް
ތގޮތުން ހި ެ
ވަގު ީ

ފަދައިން،

ރައްކައުތެރިކަމަށްޓަކައި،

އޙީ
ޞި ް
ތ
ނުވަ ަ

ސަބަބަކާ
ރާއްޖެއިން

ހުރެ،

ވތަ
ނު ަ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ގ
ތިމާވެށީ ެ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

މުޢާހަދާއަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް މުހިންމު ސަބަބަކާ ހުރެ ،ވަކި ބާވަތެއްގެ
ނ
މުދަލެއް ވަކި މުއްދަތަކަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ނުވަތަ ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކުރަ ް
ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެ މުދަލެއް މަނާކުރަން ޖެހުނު ސަބަބު ދެމިއޮންނަ މުއްދަތަކާ ހަމަޔަށް،
އެފަދަ މުދަލެއް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ނުވަތަ ރީއެކްސްޕޯޓު ކުރުން ވަގުތީގޮތުން
ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.

.8

ށ އިޞްލާޙުކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަންނަނިވި ގޮތަ ް

ގންނަ
ކސްޕޯޓް ކުރުމަށް ެ
ރީއެ ް
ތަކެތި

.11

(ރ)

ފއިވާ ގަވާއިދެއްގައި
އ ަ
ލބިގެން ހަދަ ި
ގ ދަށުން ބާރު ި
ނނެއް ެ
ވތަ ޤާ ޫ
ޤާނޫނެއްގައި ނު ަ
އކައުތެރިކަމަށްޓަކައި
ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ،ޞިއްޙީ ސަބަބަކާ ހުރެ ނުވަތަ ތިމާވެށީގެ ރަ ް
ތ
ޢހަދާއަކާ ގުޅިގެން ނުވަ ަ
ޖހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މު ާ
ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރަން ެ
މުހިންމު އެހެން ސަބަބަކާ ހުރެ ،ވަކި ބާވަތެއްގެ މުދަލެއް ވަކި މުއްދަތަކަށް
ކުރުން

ރީއެކްސްޕޯޓް

މަނާކުރަން

ޖެހިއްޖެނަމަ،

އ
ދތަކާ ހަމަޔަށް ،އެފަދަ މުދަލެ ް
އެ މުދަލެއް މަނާކުރަން ޖެހުނު ސަބަބު ދެމިއޮންނަ މުއް ަ
ރީއެކްސްޕޯޓެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

6

އމް:
ވޮލި ު

.9

އަދަދު1032 :

48

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އަން ަ

ވގުތީ
މގެ ަ
ކސްޕޯޓް ކުރު ު
ރީއެ ް

.12

(ހ)

ދ
ހުއް ަ

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ގެނެސްފައިވާ މުދަލެއް ،ކަސްޓަމްސްއިން ކްލިއަރކޮށް
އެތެރެކުރުމުގެ ކުރިން ،އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ،އެ މުދާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ނ
ފޮނުވައިލަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،އެ މުދާ ރާއްޖެއަށް ފޮނުވި ފަރާތް ނޫން އެހެ ް
ދލެއް ރީއެކްސްޕޯޓް
މ ަ
ޖނަމަ ފޮނުވައިލާނީ ،އެފަދަ ު
ލން ޖެހިއް ެ
ފަރާތަކަށް ފޮނުވައި ަ
މިނިސްޓްރީ

ކުރުމަށްޓަކައި،

އޮފް

އިކޮނޮމިކް

ޑިވެލޮޕްމަންޓުން

ތ
ނުވަ ަ

ހދުމަށް ފަހުގައެވެ.
އެ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ލިޔުމުން ހުއްދަ ޯ
ތށް ފޮނުވައިލާނަމަ ބެލޭނީ ،އެ މުދަލަކީ ރާއްޖެއިން
އެ މުދާ ރާއްޖެއަށް ފޮނުވި ފަރާ ަ
ލގެ ގޮތުގައެވެ.
ދ ު
ބޭރަށް އަނބުރާ ފޮނުވައިލާ މު ަ
(ށ)

ކރަންޖެހޭ މުދަލަށް،
ގ ދަށުން ،ވަގުތީގޮތުން ރީއެކްސްޕޯޓް ު
މި މާއްދާގެ (ހ) ެ
ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރީއެއް ދޫކުރެވޭނީ ،އެ މުދަލުގެ އަގުކަމުގައި
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ގަބޫލުކުރާ އެފް.އޯ.ބީ އަގުގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭ ރޯޔަލްޓީއެއް
މީރާއަށް ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ .މި ރޯޔަލްޓީގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ ،މިނިސްޓްރީ
ނނެވެ .މިގޮތުން ކަނޑައަޅާ ރޯޔަލްޓީގެ މިންވަރު،
އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

ޞލާޙުކުރުން.
 .10ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ މާއްދާ ،އަންނަނިވި ގޮތަށް އި ް
ނނަ ތަކެތި
ރން ގެ ް
ރވެ ި
ދަތު ު

.15

ގ
ގ ( )5ވަނަ މާއްދާ ެ
ހރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ ޤާނޫނު) ެ
ނންބަރު ( 31/79ދިވެ ި
ޤާނޫނު ަ
ތރުވެރިން ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް
(ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ދަ ު
އޓީއެއް ނުނެގޭނެއެވެ .އަދި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ މިންވަރެއްގެ ތަކެއްޗަށް ޑި ު
ލޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާކަށެއް
މި ތަކެތި އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް މޯ ް
ނުޖެހޭނެއެވެ.

ޞލާޙުކުރުން.
 .11ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  16ވަނަ މާއްދާ ،އަންނަނިވި ގޮތަށް އި ް
ކގެ ކުދިކުދި
މއްލަ ފަރާތްތަ ު
އަ ި
ތ
ގންނަ ތަކެ ި
ެ
ބޭނުންތަކަށް

ނ މާއްދާގެ
ހރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ ޤާނޫނު) ގެ ( )5ވަ ަ
ނންބަރު ( 31/79ދިވެ ި
 .16ޤާނޫނު ަ
ޓ
ތކަށް ގެންނަ ތަކެތިން ،ޑިއު ީ
ނން ަ
ދ ބޭ ު
އލަ ފަރާތްތަކުގެ ކުދިކު ި
ތން ،އަމި ް
ގތުގެ މަ ި
(ށ) ގައިވާ ޮ
މަޢާފުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ މިންވަރެއްގެ ތަކެއްޗަށް ޑިއުޓީއެއް ނުނެގޭނެއެވެ.
އަދި މި ތަކެތި އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާކަށެއް
ނުޖެހޭނެއެވެ.

7

އމް:
ވޮލި ު

އަދަދު1032 :
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޞލާޙުކުރުން.
 .12ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާ ،އަންނަނިވި ގޮތަށް އި ް
ނ
ކރު ް
އނީ ބަދަލު ު
ކޮންސަ ި

.29

އ
ވތަ ބިލް އޮފް ލޭޑިންގގަ ި
އ މުދަލުގެ އެއަރވޭ ބިލް ނު ަ
ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެންނައިރުެ ،
އ
އެ މުދަލުގެ ކޮންސައިނީކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމުގަ ި
އެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،ކޮންސައިނީ ބަދަލުކުރެވޭނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް
ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޭލެއްގެ ދަށުން ،މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް
ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.

މއްދާގެ ގޮތުގައި އައު މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.
 .13ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް  31ވަނަ ާ
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ަދއްކަން ނުޖެ ޭހ .31

ނ
ށ ގެނެވު ު
މއެކު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ ޤާނޫނަ ް
ނ ފެށު ާ
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަ ް

ވ
ކރެ ޭ
ޗމެދު ޢަމަލު ު
އއް ތަކެއް ާ
ބަ ެ

 15ވަނަ އިޞްލާޙާއި  16ވަނަ އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން ،އެ ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން

ތ
ގޮ ް

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަން ނުޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ،
ނނެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް

ޞލާޙުކުރުން.
 .14ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  33ވަނަ މާއްދާގައި "ހުއްދަ" އިގެ މާނަ އަންނަނިވި ގޮތަށް އި ް
ނ
މާނަކުރު ް

.33

ވނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދޭ ތަކެއްޗާއި އުފައްދާ ތަކެތި،
"ހުއްދަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ
ތ
ށ މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ނުވަ ަ
ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއަ ް
ދިވެހިރާއްޖެއިން މުދާ ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް ހުއްދަކޮށް،
ލހައްޓާ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއެއް
އެ ފަރާތަކަށް ދޫކުރާ ލިޔުމަށާއި ،މިއިން ކަމެއް ބަ ަ
ވ
މނިފައި ާ
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ،އެ ފަރާތެއްގެ ނަން ހި ެ
ހިމެނުމަށެވެ.
ނންބަރު ( 31/79ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް
ނނު ަ
އވަނީ ،ޤާ ޫ
ނފައި ެ
"މަޝްރޫޢު" ކަމަށް ބު ެ
އިމްޕޯޓުގެ ޤާނޫނު) ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ
އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމާއި ،އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ
ޢއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި ،ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ
މޝްރޫ ު
އުސޫލުގެ ދަށުން ،ވަކި ަ
ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއަކުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަންކަމަށެވެ.

 .15މި ގަވާއިދުން ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާއި އުނިކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު
ތަރުތީބުކުރުން.
 .16މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 15 ،އެޕްރީލް  2019އިން ފެށިގެންނެވެ.
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އމް:
ވޮލި ު

އަދަދު1032 :

48

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޖަދުވަލު 6
ޑިއުޓީ ކަނޑައިލައިފައިވާ ތަކެތި
ސވެރިކަން
މަ ް

ރ
ކު ާ

ގއި
ހރު ަ
ދޯނިފަ ަ

ރ
ބނުންކު ާ
ޭ

ޑީސަލަށް

ދއްކާ
ަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ކަނޑައަޅާ

.1

އުސޫލެއްގެ ދަށުން ،މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ލައިސަންސް

ޑއުޓީ
ި

އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް ޑީސެލް ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތުގެގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ނ
ނ ް
ބރާ ދި ު
އަނ ު

ފަރާތްތަކުން މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް
ވިއްކައިފައިވާ ޑީސަލުގެ ހިސާބުތަކުގެ ތަފުސީލުތައް ،މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް
ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް މެދުވެރިކޮށް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި
ދައްކައިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ދެވޭނެއެވެ.

ރންޓު
އާންމު ބޭނުންތަކަށް ކަ ަ
ނމަށް
ފޯރުކޮށްދި ު
ޑީސެލަށް

ނންކުރާ ޑީސެލް އިމްޕޯޓްކުރާ
ކށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭ ު
އާންމު ބޭނުންތަ ަ

.2

ރ
ބނުންކު ާ
ޭ

ދއްކާ
ަ

ކށް
ހއެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އާންމު ބޭނުންތަ ަ
ފަރާތްތަކުން ،ވޭތުވެދިޔަ ަ ( 6

ޑއުޓީ
ި

ޢޔަތްކޮށް ،ޑީސެލް
ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ޑީސެލް ވިއްކާފައިވާ މިންވަރަށް ރި ާ

ނ
ނ ް
ބރާ ދި ު
އަނ ު

ށ އިތުރަށް ޑީސެލް
އެތެރެކުރާއިރު ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ކަރަންޓު އުފެއްދުމަ ް
ނ
މހުގެ ކުރިއަށް އޮންނަ މަހުގެ ( 15ފަނަރަ) ވަ ަ
ބޭނުންވާނަމަ ،ޚަރަދު ހިނގާ ަ
ދުވަހުގެ ކުރިން ،ވިއްކައިފައިވާ ޑީސަލުގެ ހިސާބުތަކުގެ ތަފުސީލުތައް ،މޯލްޑިވްސް
ނންސް މެދުވެރިކޮށް
ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅައިގެން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ޭ
ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކައިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަންވާނެއެވެ.

ޑވެރިކަން
ދަނ ު

ށ
ކރުމަ ް
ު

.3

(ހ)

ޑއުޓީ
ި
ކރާ ތަކެތިން
އެތެރެ ު

ނ ޑިއުޓީގެ ޢިނާޔަތް ލިބިގަތުމަށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކު ް
ފިޝަރީޒް ،މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގައި ރަޖިސްޓަރީ ވާން ވާނެއެވެ .މިގޮތުން

ނ
ކަނޑައިލު ް

ފަރާތްތަކުގެ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ލިސްޓު،

މޯލްޑިވްސް

ކަސްޓަމްސް

ސަރވިސްއަށް

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުން ،ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އެތެރެކުރާ
ތަކެތީގެ

މިނިސްޓްރީ

ތެރެއިން،

އެގްރިކަލްޗަރއިން

އާންމުކޮށް

އޮފް

ފިޝަރީޒް،

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ

މެރީން

ލިސްޓުގައި

ރިސޯސަސް

އެންޑް

ހިމެނޭ

ތަކެތި

އެތެރެކުރާއިރު ޑިއުޓީ ދައްކާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.
ގ
ލވޭ ތަކެތީ ެ
ޑިއުޓީ ކަނޑައި ެ
ނ
ހއްޓު ް
މަޢުލޫމާތު ބެލެ ެ

.4

ރ
ޓ ީ
ޑިއުޓީ އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ،ކޮންމެ މަހަކު ( 1އެކެއް) ފަހަރު ،މިނިސް ް
އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް
ސަރވިސްއިން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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