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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

c
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ބޭހު ގެ މެ ކް ސި މަ މް ރީ ޓެ އި ލް ޕް ރަ އި ސް ) އެ މް .އާރ ް.ޕ ީ( ކަނ ޑައެޅުމާއ ި ތަ ންފ ީޛު ކު ރު މު ގެ
ގަ ވާ އިދ ު
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

މަގުސަދުތައް

.2

ބޭހުގެ އެމް.އާރު.ޕީ

.3

)ހ(

މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑަކްޓަރީ ބޭ ސް ވިއްކުމުގެ އެންމެމަތީ އަގު ނުވަތަ
ބޭހުގެ މެކް ސިމަމް ރީޓެއިލް ޕްރައި ސް )އެމް.އާރް.ޕީ( ކަނޑައެޅުމާއ ި،
ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުމަށ ް،

އެމް.އާރް.ޕީ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 29/2015ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ
ހަތްވަނަ ބާބުގެ  63ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެ ޤާނޫނުގެ
 72ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ބޭހުގެ މެކް ސިމަމް ރީޓެއިލް ޕްރައި ސް )އެމް.އާރް.ޕ ީ(
ކަނޑައެޅުމާއި ތަންފީޛު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ މައިގަނޑު މަގު ސަދުތައް ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
)ހ(

ރައްކައުތެރި ބޭ ސް ،އަތްފޯރާ އަގުގައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއް ސުން.

)ށ(

އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެން ސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމު )އާ ސަންދ ަ( ގެ
ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން.

)ނ(

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ޖީބުން ބޭހަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމާއި ،ދައުލަތުން
ބޭހަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުން.

ކަނޑައެޅުން

)ހ(

އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލި ސްޓުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ބޭ ސް  1ޖުލައި 2022
އިން ފެށިގެން ވިއްކަންވާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ
އެމް.އާރު.ޕީ އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަގެއްގައެވެ.
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)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެ ސް ،އެ ސެންޝިއަލް
މެޑި ސިން ލި ސްޓު )އަ ސާ ސީ ބޭހުގެ ލި ސްޓު( ގައި ހިމެނޭ ހުރިހައި ބޭހެއް
ވެ ސް ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވިއްކަންވާނ ީ،
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެމް.އާރު.ޕީ އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން
އަގެއްގައެވެ.

)ނ( ޕްރީ-އޮތޮރައިޒޭޝަން ހޯދަންޖެހޭ ބޭހުގެ ޕްރީ-އޮތޮރައިޒޭޝަން ހޯދުމަށް
ހުށަހަޅާއިރުގައްޔާއި ،ބޭ ސް ރަޖި ސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރ ު ،ބ ޭސް
ގަންނަން ލިބޭނެ އަގު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .މިގޮތަށް އަގުތައް ހުށަހެޅުމުނ ް،
މޯލްޑިވް ސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން
ބެލުމަށްފަހު ،ޕްރީ-އޮތޮރައިޒޭޝަން ހޯދާ އުފެއްދުންތަކަށާއި ރަޖި ސްޓަރީކުރާ
ބޭ ސްތަކަށް ހުއްދަދޭނީ ،އެ ބޭހެއްގެ އެމް.އާރް.ޕީ ކަނޑައެޅުމަށްފަހުގައެވެ.
އެމް.އާރު.ޕީ ކަނޑައަޅާނެ ގޮތް

.4

އެމް.އާރު.ޕީ ފެންނާނެހެން

.5

ކޮންމެ ބޭހަކަށް އެމް.އާރު.ޕީ ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭހުގެ ކޮ ސްޓް ޕްރައި ސް ނުވަތަ ފްރީ
އޮން ބޯޑް )އެފް.އޯ.ބީ( އަގަށް އެންމެ ގިނަވެގެން އިތުރު ކުރެވޭނީ  ) 100%ސަތޭކަ
އިން ސައްތަ( މާކަޕް އެވެ.
)ހ(

ބެހެއްޓުން

މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލި ސްޓުގައި
ހިމެނޭ އެންމެހައި ބޭހުގެ އެމް.އާރު.ޕީ ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،ބޭހުގެ އަގުތައް
ހިމެނޭ ލި ސްޓު 15 ،ޖޫން  2022ގެ ކުރިން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
ޝާއިޢު ކުރަން ވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެ ސް ،މި ގަވާއިދަށް
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ،މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށ ް،
އެ ސެންޝިއަލް މެޑި ސިން ލި ސްޓު )އަ ސާ ސީ ބޭހުގެ ލި ސްޓު( ގައި ހިމެނޭ
ބޭހުގެ އެމް.އާރު.ޕީ ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،ބޭހުގެ އަގުތައް ހިމެނޭ ލި ސްޓ ު،
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރަން ވާނެއެވެ.

)ނ(

އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލި ސްޓަށް އިތުރުކުރެވޭ ބޭހާއި ،އެކި ހާލަތްތަކުގައި
ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ ބޭހުގެ އެމް.އާރު.ޕީ ހިމެނޭ ގޮތަށް
އެމް.އާރް.ޕީ ލި ސްޓު ،ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު އަޕްޑޭޓް ކޮށްފައ ި،
މިނި ސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ވެބް ސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރަން ވާނެއެވެ.
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެމް.އާރު.ޕީ ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،އެ އަގުތައް ،ކޮންމެ ) 3ތިނެއް( އަހަރަކުން
) 1އެކެއް( ފަހަރު މިނި ސްޓްރީން މުރާޖާ ކުރަންވާނެއެވެ.

)ބ(

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ،ފާމަ ސީތަކުގައި ވިއްކާ ބޭހުގެ
އެމް.އާރް.ޕީ ،ފާމަ ސީތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފެންނަން
ހުންނަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ

އެމް.އާރް.ޕީ

އެނގޭނެ

ގޮތުގެ

އިންތިޒާމު

ފާމަ ސީގައި ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ފިޔަވަޅު އެޅުން

..6

)ހ(

ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެމް.އާރު.ޕީ އަށް ވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ބޭ ސް ވިއްކުމަކީ
މަނާކަމެކެވެ .ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެމް.އާރު.ޕީ އަށް ވުރެ ބޮޑު އަގުގައި
ބޭ ސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 29/2015ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
ދިނުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  70ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ
މަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
)(1

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

އެމް.އާރު.ޕީ

އަށް

ވުރެ

ބޮޑު

އަގުގައި

ބޭ ސް ވިއްކާނަމަ ،ފުރަތަމަ ފަހަރު ) 10,000/-ދިހަހާސ ް(
ރުފިޔާއިން އެ ތަނެއް ޖޫރިމަނާ ކުރުން؛
)(2

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

އެމް.އާރު.ޕީ

ބޭ ސް ވިއްކާނަމަ ،ދެވަނަ
ރުފިޔާއާއި 50,000/-

އަށް

ވުރެ

ބޮޑު

ފަހަރު 10,000/-

އަގުގައި
)ދިހަހާސ ް(

)ފަން ސާ ސްހާ ސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ

އަދަދަކުން އެ ތަނެއް ޖޫރިމަނާ ކުރުން؛
)(3

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

އެމް.އާރު.ޕީ

އަށް

ވުރެ

ބޮޑު

އަގުގައި

ބޭ ސް ވިއްކާނަމަ ،ތިންވަނަ ފަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ފަހަރަކު
) 50,000/ފަން ސާ ސްހާ ސް( ރުފިޔާއިން އާއި 100,000/-)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން އެ ތަނެއް ޖޫރިމަނާ
ކުރުން.
)ށ(

ފާމަ ސީތަކުގައި ވިއްކާ ބޭހުގެ އެމް.އާރް.ޕީ ފެންނަ ގޮތަށް ނުހުންނަ ތަންތަން
ނުވަތަ އެމް.އާރު.ޕީ އެނގޭނެ ގޮތުގެ އިންތިޒާމު ފާމަ ސީގައި ހަމަޖެހިފައި
ނުހުންނަ ތަންތަނާމެދު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 29/2015ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
ދިނުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  70ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ
މަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
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ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-149 :

)(1

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެމް.އާރު.ޕީ ފެންނަ ގޮތަށް ނުހުންނަ ނަމަ ނުވަތަ
އެމް.އާރު.ޕީ އެނގޭނެ ގޮތުގެ އިންތިޒާމު ފާމަ ސީގައި ހަމަޖެހިފައި
ނުހުންނަ ނަމަ،

ފުރަތަމަ ފަހަރު 10,000/-

)ދިހަހާސ ް(

ރުފިޔާއިން އެ ތަނެއް ޖޫރިމަނާ ކުރުން؛
)(2

ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެމް.އާރު.ޕީ ފެންނަ ގޮތަށް ނުހުންނަ ނަމަ ނުވަތަ
އެމް.އާރު.ޕީ އެނގޭނެ ގޮތުގެ އިންތިޒާމު ފާމަ ސީގައި ހަމަޖެހިފައި
ނުހުންނަ ނަމަ ،ދެވަނަ ފަހަރު ) 10,000/-ދިހަހާ ސް( ރުފިޔާއާއި
50,000/-

)ފަން ސާ ސްހާ ސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން

އެ ތަނެއް ޖޫރިމަނާ ކުރުން؛
)(3

ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެމް.އާރު.ޕީ ފެންނަ ގޮތަށް ނުހުންނަ ނަމަ ނުވަތަ
އެމް.އާރު.ޕީ އެނގޭނެ ގޮތުގެ އިންތިޒާމު ފާމަ ސީގައި ހަމަޖެހިފައި
ނުހުންނަ ނަމަ ،ތިންވަނަ ފަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ފަހަރަކު
50,000/-

)ފަން ސާ ސްހާ ސް(

ރުފިޔާއާއި

100,000/-

)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން އެ ތަނެއް ޖޫރިމަނާ
ކުރުން.
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

.7

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 1 ،ޖަނަވަރީ  2022އިން ފެށިގެންނެވެ.

މާނަކުރުން

.8

މި ގަވާއިދުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަންނަނި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވާނީ
އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
)ހ(

"އެ ސެންޝިއަލް މެޑި ސިން ލި ސްޓު )އަ ސާ ސީ ބޭހުގެ ލި ސްޓު(" ކަމަށް
ބުނެފައި އެވަނީ ،ފަރުވާކުރާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި އެ ތަނަކުން ފޯރުކޮށްދޭ
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބޭހުގެ
ލި ސްޓަށެވެ.

)ށ(

"އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލި ސްޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ
ޤައުމީ ނިޒާމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އިމްޕޯޓުކުރުމަށާއި ވިއްކުމަށް ހުއްދަކުރާ
ބޭހުގެ ލި ސްޓަށެވެ.

)ނ(

"މިނި ސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޞިއްޙީ ސިޔާ ސަތުތައް ތަންފީޛު
ކުރުމުގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތު އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.
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)ރ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

"ފާމަ ސީ " ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ބަލިމީހުންނަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް
ރީޓެއިލްކޮށް ބޭ ސް ވިއްކާ އެންމެހައި ބޭ ސްފިހާރަ ނުވަތަ ފާމަ ސީ ހިމެނޭ
ގޮތަށެވެ.

)ބ(

"ވިއްކުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ފާމަ ސީން ބޭ ސް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް
ރީޓެއިލްކޮށް ބޭ ސް ވިއްކުމަށެވެ.

)ޅ(

"ބޭ ސް ވިއްކާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މޯލްޑިވް ސް ފުޑް އެންޑް
ޑްރަގް

އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދައާއެކު

ފަރާތްތަކަށެވެ.

______________________

7

ފާމަ ސީގައި ބޭ ސް ވިއްކުމަށް ތިބޭ

