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 ތްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 

 

ގެ މް ބޭހު ލް މެކްސިމަ އި މް(ޕްރައިސް  ރީޓެ ކުރުމުގެ  ޛުތަންފީ  ކަނޑައެޅުމާއި ) ޕީ .އާރް .އެ

އިދު  ވާ  ގަ

 (ހ) . 1 ތަޢާރުފާއި ނަން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑަކްޓަރީ ބޭސް ވިއްކުމުގެ އެންމެމަތީ އަގު ނުވަތަ  ،މިއީ

 ،ބޭހުގެ މެކްސިމަމް ރީޓެއިލް ޕްރައިސް (އެމް.އާރް.ޕީ) ކަނޑައެޅުމާއި 

   ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުމަށް،  ޛުއެމް.އާރް.ޕީ ތަންފީ

) ގެ ނު(ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫ 2015/29ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އެ ޤާނޫނުގެ  ،(ރ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށްވަނަ މާއްދާގެ  63ހަތްވަނަ ބާބުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 72

(އެމް.އާރް.ޕީ)  "ބޭހުގެ މެކްސިމަމް ރީޓެއިލް ޕްރައިސް ،ށް ކިޔާނީގަވާއިދަމި  (ށ)  

 " އެވެ.ގަވާއިދު ކުރުމުގެ ޛުކަނޑައެޅުމާއި ތަންފީ

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ދުތައްގުސަގެ މައިގަނޑު މަގަވާއިދުމި  . 2 ދުތައްގުސަމަ

 .ހަމަޖެއްސުން ފޯރާ އަގުގައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމުއަތް ،ރައްކައުތެރި ބޭސް (ހ)  

(އާސަންދަ) ގެ  ޒާމުއުމީ ނިޤަންސްގެ ތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެޖުއި (ށ)  

 .ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން

ދައުލަތުން  ،އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ޖީބުން ބޭހަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމާއި (ނ)  

 .ބޭހަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުން

ބޭހުގެ އެމް.އާރު.ޕީ 

 ކަނޑައެޅުން  

 2022ޖުލައި  1އެންމެހައި ބޭސް އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ  (ހ) .3

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ،އިން ފެށިގެން ވިއްކަންވާނީ

 އެމް.އާރު.ޕީ އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަގެއްގައެވެ.
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އެސެންޝިއަލް ނަމަވެސް، އޮތް  މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި މި (ށ) 

 ލިސްޓު) ގައި ހިމެނޭ ހުރިހައި ބޭހެއްމެޑިސިން ލިސްޓު (އަސާސީ ބޭހުގެ 

 ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވިއްކަންވާނީ  ، ވެސް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެމް.އާރު.ޕީ އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން 

 އަގެއްގައެވެ.

 

 

އޮތޮރައިޒޭޝަން ހޯދުމަށް -އޮތޮރައިޒޭޝަން ހޯދަންޖެހޭ ބޭހުގެ ޕްރީ-ޕްރީ (ނ) 

ބޭސް  ،ރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ބޭސް ރަޖިސްޓަ ގައްޔާއި،ހުށަހަޅާއިރު

 ،ހުށަހެޅުމުން  ތައްއަގު ގަންނަން ލިބޭނެ އަގު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. މިގޮތަށް

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން 

ރީކުރާ ޓަރަޖިސް ށާއިރައިޒޭޝަން ހޯދާ އުފެއްދުންތަކައޮތޮ-ޕްރީ ،ބެލުމަށްފަހު

 އެވެ.ގަބޭހެއްގެ އެމް.އާރް.ޕީ ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެ ،ބޭސްތަކަށް ހުއްދަދޭނީ

ފްރީ  ނުވަތަ ޕްރައިސް ކޮސްޓް ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭހުގެ ޕީ.އާރު.އެމް ބޭހަކަށް ކޮންމެ . 4 އެމް.އާރު.ޕީ ކަނޑައަޅާނެ ގޮތް 

(ސަތޭކަ  100% ނީއިތުރު ކުރެވޭއެންމެ ގިނަވެގެން  އަގަށް ).އޯ.ބީއޮން ބޯޑް (އެފް

 ވެ.އެއިންސައްތަ) މާކަޕް 

އެމް.އާރު.ޕީ ފެންނާނެހެން 

 ބެހެއްޓުން

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓުގައި  4މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .5

ބޭހުގެ އަގުތައް  ،ކަނޑައެޅުމަށްފަހުއެމް.އާރު.ޕީ  ހުގެހިމެނޭ އެންމެހައި ބޭ

ގެ ކުރިން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  2022ޖޫން  15 ،ހިމެނޭ ލިސްޓު

 ކުރަން ވާނެއެވެ. ޝާއިޢު

މި ގަވާއިދަށް ނަމަވެސް، އޮތް  މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި މި (ށ)  

މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ވަނަ  4މި ގަވާއިދުގެ  ،ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު

އެސެންޝިއަލް މެޑިސިން ލިސްޓު (އަސާސީ ބޭހުގެ ލިސްޓު) ގައި ހިމެނޭ 

 ،ބޭހުގެ އަގުތައް ހިމެނޭ ލިސްޓު  ،ބޭހުގެ އެމް.އާރު.ޕީ ކަނޑައެޅުމަށްފަހު

 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރަން ވާނެއެވެ.

   އެކި ހާލަތްތަކުގައި  ،އިތުރުކުރެވޭ ބޭހާއިއެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓަށް  )ނ(  

މެނޭ ގޮތަށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ ބޭހުގެ އެމް.އާރު.ޕީ ހި

 ،ކޮށްފައި ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު އަޕްޑޭޓް  ،އެމް.އާރް.ޕީ ލިސްޓު

 ގައި ޝާއިޢު ކުރަން ވާނެއެވެ.ގެ ވެބްސައިޓު ހެލްތުމިނިސްޓްރީ އޮފް
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(ތިނެއް) އަހަރަކުން  3ކޮންމެ  ،އެ އަގުތައް ،އެމް.އާރު.ޕީ ކަނޑައެޅުމަށްފަހު )ރ(  

 ވެ.އެކުރަންވާނެ ޖާމުރާމިނިސްޓްރީން (އެކެއް) ފަހަރު  1

ފާމަސީތަކުގައި ވިއްކާ ބޭހުގެ  ،ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ގަވާއިދަށްމި  )ބ(  

ފެންނަން ން ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފާމަސީތަކު ،އެމް.އާރް.ޕީ

 ޕީ އެނގޭނެ ގޮތުގެ އިންތިޒާމު.އާރް.ވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެމްންހުންނަ

 ފާމަސީގައި ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ބޭސް ވިއްކުމަކީ ގައި އަށް ވުރެ ބޮޑު އަގު ފައިވާ އެމް.އާރު.ޕީކަނޑައަޅައި (ހ) ..6 ފިޔަވަޅު އެޅުން

   އަގުގައި  ވުރެ ބޮޑު ޕީ އަށް.އާރު.ފައިވާ އެމްއިމަނާކަމެކެވެ. ކަނޑައަޅަ

(ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  29/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވިއްކާ ފަރާތްތަކާމެދު ބޭސް

 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ 70 ދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ

 ން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.ތީމަ

      ފައިވާ އެމް.އާރު.ޕީ އަށް ވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ކަނޑައަޅައި  )1(   

(ދިހަހާސް)  -/10,000ފުރަތަމަ ފަހަރު  ،ބޭސް ވިއްކާނަމަ

 ؛ޖޫރިމަނާ ކުރުންތަނެއް  އެރުފިޔާއިން 

       ފައިވާ އެމް.އާރު.ޕީ އަށް ވުރެ ބޮޑު އަގުގައިކަނޑައަޅައި  )2(   

(ދިހަހާސް)  -/10,000ދެވަނަ ފަހަރު  ،ބޭސް ވިއްކާނަމަ

(ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  -/50,000ރުފިޔާއާއި 

 ؛ޖޫރިމަނާ ކުރުންއެ ތަނެއް ދަދަކުން އަ

      ފައިވާ އެމް.އާރު.ޕީ އަށް ވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ކަނޑައަޅައި  )3(   

ތިންވަނަ ފަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ފަހަރަކު  ،ބޭސް ވިއްކާނަމަ

 -/100,000(ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއިން އާއި  -/50,000

ޖޫރިމަނާ އެ ތަނެއް ދަދަކުން އަ(އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 

 ކުރުން.

ފެންނަ ގޮތަށް ނުހުންނަ ތަންތަން ފާމަސީތަކުގައި ވިއްކާ ބޭހުގެ އެމް.އާރް.ޕީ  (ށ)   

ފާމަސީގައި ހަމަޖެހިފައި  ޕީ އެނގޭނެ ގޮތުގެ އިންތިޒާމު.އާރު.ނުވަތަ އެމް

(ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  29/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ތަންތަނާމެދު ހުންނަނު

 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ 70 ދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ

 ން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.ތީމަ
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ނުވަތަ ފައިވާ އެމް.އާރު.ޕީ ފެންނަ ގޮތަށް ނުހުންނަ ނަމަ ކަނޑައަޅައި  )1(   

ފާމަސީގައި ހަމަޖެހިފައި  ޕީ އެނގޭނެ ގޮތުގެ އިންތިޒާމުއެމް.އާރު.

(ދިހަހާސް)  -/10,000ފުރަތަމަ ފަހަރު  ،ނުހުންނަ ނަމަ

  ؛ޖޫރިމަނާ ކުރުންއެ ތަނެއް ރުފިޔާއިން 

ފައިވާ އެމް.އާރު.ޕީ ފެންނަ ގޮތަށް ނުހުންނަ ނަމަ ނުވަތަ ކަނޑައަޅައި  )2(   

ފާމަސީގައި ހަމަޖެހިފައި  ގޮތުގެ އިންތިޒާމުޕީ އެނގޭނެ އެމް.އާރު.

(ދިހަހާސް) ރުފިޔާއާއި  -/10,000ދެވަނަ ފަހަރު  ،ނުހުންނަ ނަމަ

     ދަދަކުން އަ(ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  -/50,000

  ؛ޖޫރިމަނާ ކުރުންއެ ތަނެއް 

ނުވަތަ ފައިވާ އެމް.އާރު.ޕީ ފެންނަ ގޮތަށް ނުހުންނަ ނަމަ ކަނޑައަޅައި  )3(   

ފާމަސީގައި ހަމަޖެހިފައި  ޕީ އެނގޭނެ ގޮތުގެ އިންތިޒާމުއެމް.އާރު.

ތިންވަނަ ފަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ފަހަރަކު  ،ނުހުންނަ ނަމަ

 -/100,000(ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއާއި  -/50,000

ޖޫރިމަނާ އެ ތަނެއް ދަދަކުން އަ(އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 

 ކުރުން. 

 އިން ފެށިގެންނެވެ. 2022ޖަނަވަރީ  1 ،މަލުކުރަން ފަށާނީޢަމި ގަވާއިދަށް  .7 މަލުކުރަން ފެށުންޢަ ގަވާއިދަށް

މި ގަވާއިދުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަންނަނި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވާނީ  . 8 މާނަކުރުން 

 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 

 ކަމަށް ")(އަސާސީ ބޭހުގެ ލިސްޓު ސެންޝިއަލް މެޑިސިން ލިސްޓުއެ" (ހ)  

ތަނަކުން ފޯރުކޮށްދޭ  ފަރުވާކުރާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި އެ ،ބުނެފައި އެވަނީ

ފައިވާ ބޭހުގެ މެހެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް ކޮން

 ލިސްޓަށެވެ. 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ  ،ބުނެފައި އެވަނީ ކަމަށް "ޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓުއެ" (ށ)  

ވިއްކުމަށް ހުއްދަކުރާ  ށާއިކުރުމަގައި ބޭނުންކުރުމަށް އިމްޕޯޓުޤައުމީ ނިޒާމު

 ބޭހުގެ ލިސްޓަށެވެ. 

ޞިއްޙީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛު  ،ބުނެފައި އެވަނީ " ކަމަށްމިނިސްޓްރީ" (ނ)  

 ވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ. ހައިރެއްގައި  ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ
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ބަލިމީހުންނަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް  ،ބުނެފައި އެވަނީ " ކަމަށްފާމަސީ" (ރ)  

ރީޓެއިލްކޮށް ބޭސް ވިއްކާ އެންމެހައި ބޭސްފިހާރަ ނުވަތަ ފާމަސީ ހިމެނޭ 

 ގޮތަށެވެ. 

ން ބޭސް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފާމަސީ ،ބުނެފައި އެވަނީ " ކަމަށްވިއްކުން" (ބ)  

 ރީޓެއިލްކޮށް ބޭސް ވިއްކުމަށެވެ. 

އެންޑް މޯލްޑިވްސް ފުޑް  ،ބުނެފައި އެވަނީ ކަމަށް "ބޭސް ވިއްކާ ފަރާތް" (ޅ)  

ބޭސް ވިއްކުމަށް ތިބޭ  އާއެކު ފާމަސީގައިޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ

 ވެ.ފަރާތްތަކަށެ

 

______________________ 

 


