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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުރާސްފަތި :  2016ޑިސެންބަރު  29 – 1438 ރަބީޢުލްއައްވަލް 30ތާރީޚު 194އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 : " (ގަާވއިދު ނަންބަރު  ) އަށް R-1475/2013"ޓެކްސީަގވާއިދު
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  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  

    

 :  ) އަށް R/2013-1475"ޓެކްސީގަވާއިދު" (ގަވާއިދު ނަންބަރު
  ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 3

 
  
. ައްނނަިނވި (ށ) ައދި (ބ) ، ވަަނ ާމްއދާެގ (ހ) 7ދުެގ ގަާވއި ބުނެިވިދޔަ  .1  ގޮަތށް ިއޞްލާޙުކުރުން

 

ންޓަރުން ޚިދުމަތް ޓެކްސީ ސެ 

  ދިނުން 
އަދި  ގަޑިއިރު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާނެއެވެ. 24ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކުން ކޮންމެ ދުވަހަކު  (ހ)  .7

ލާ ތާވަލެއްގެ ދަށުން ސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޓެކްސީ ސެންޓަރުން އެކުލަވައި 
  އުޓީ ކުރަންވާނެއެވެ.ޓެކްސީއާއި ޑްރައިވަރުން ޑި

 
ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން، ޓެކްސީ ކްސީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީޒޯނުގައި ޓެ A (ށ)    

.  20ސެންޓަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، ދުވާލަކު މަދުެވގެން  ޒޯން  Aދަތުރު ކުރަންވާނެއެވެ
ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ "އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ 

.  11" ގެ ގަވާއިދު   ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ޒޯނެވެ
 

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީންނާއި  (ބ)    
ޓްރެފިކް ފުލުހުން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަދީގެން ހިންގާ 

ޓެކްސީ ސެންޓަރުތައް  ،އި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއިތަކުގަޕްރޮގްރާމުކުރުމުގެ ހޭލުންތެރި
ފަރާތްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމަށް ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކުން  އެ  ،ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި

. އަދި ޓެކްސީއެއްބާ ލަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކަށް ކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް އަރުލުންދޭންވާނެއެވެ
ނޑައަޅާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް  ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ޫދކުރާނީޓެކްސީ އޮތޯރިޓީން ކަ

 ކުރުމުންނެވެ.ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެހޭލުންތެރި
 
  
 (ޅ) އިތުރުކުުރން. ގޮތަށް  ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) 9 ދުގެގަވާއި ބުނެވިދިޔަ  .2

 

ޓީން ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކަށް، ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތްދޭންވާނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރި  (ޅ)  .9  ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 
ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދޭ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ބޭނުންކޮށްގެންކަން ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން 
އަންގައިފިނަމަ އެސެންޓަރެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޓެކްސީކުރާ ހުރިހާ އުޅަނދެއްގައި އެ 

  ކުރަންވާނެއެވެ.އެޕްލިކޭޝަން ގާއިމުކޮށް ބޭނުން
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ވަނަ  8 މި އަކުރުގެ ، ގޮތަށް  އަންނަނިވި، ކޮށްޙުބަރު އިޞްލާން ވަނަ ނަ 1ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 11ދުގެ ގަވާއިބުނެވިދިޔަ  .3

  .އިތުރުކުރުންވަނަ ނަންބަރު  11 އަދި  10 ،9ފަހަތަށް  ނަންބަރު 
 

ޓެކްސީގެ ސިފަތަކާއި 
  ހުންނަންޖެހޭ ވަސީލަތްތައް

މިގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ބޯޑެއް މޯލްޑިްވްސ  ”TAXI“ކުރާ އުޅަނދުގައި ޓެކްސީ  .1 (ހ) .11
ނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ދިއްލޭގޮތަށް ޓެކްސީގެ ކުރިމަތިން  ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަ

ގޮތަށް) ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ގައިވާ 1ފެންނަން ހުންނަގޮތަށް (ޖަދުވަލު 
ބޯޑުެގ  ،ފޮންޓުގެ ސައިޒާއި އެ ،ންކުރާ ފޮންޓާއިބޯޑުގައި ބޭނު ،ބޯޑުގެ ސައިޒާއި މި

ނޑު ހުންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް  އަލި ދުރަށް ފެންނަން ހުންނަ މިންގަ
ނޑައަޅާ ގައިޑްލަިއނާ އެއްގޮތަށެވެ.    އޮތޯރިޓީން ކަ

 
 ޓެކްސީކުރާ އުޅަނދުގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އެޕްރޫވް ކޮށްފައިވާ  .9      

ސްޕޯޓް ޓެކްސީ ފެއަރ އެނގޭނެ މީޓަރެއް ފަސިންޖަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް، ޓްރާން 
ނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރުން.   އޮތޯރިޓީން ކަ

 
ބޭންކުތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ކޭޝްކާޑުން  ކުރާ އުޅަނދުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާޓެކްސީ .10      

  މުކޮށްފައި ހުރުން.ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއި
 

އެއްގަމު ( 2009/3ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ކުރާ އުޅަނދުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުޓެކްސީ .11      
ނޑުތަކަށް  )އުޅަނދުގެ ރޯޑްވާރދިނަސް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ގަވާއިދު  ގެ މިންގަ

  ކޮށްފައިވާ އުޅަނދަކަށްވުން.އެއަރކަންޑިޝަންއެކު، ފެތުމާ
 

 
އަދި (އ)  (ކ)، ގޮތަށް (ޅ) އަންނަނިވި ގެ ފަހަތަށް (ބ) ،(ނ) އިސްލާޙުކޮށް ނަ މާއްދާގެ ވަ  12ދުގެ ގަވާއިބުނެވިދިޔަ  .4

  އިތުރުކުރުން.
 

ޓެކްސީގެ ލައިސަންސް 
  ދޫކުރުމާއި ބާޠިލުވުން

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޓެކްސީގެ ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ ނުވަތަ އައުކޮށްދޭނީ  (ނ)  12
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް  އެކަމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް

ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ޖަދުވަލު  ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަކުރުމަށްފަހު، މި އަކުރުގައި  5އޮތޯރިޓީން ކަ
  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

  
  އަލަށް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން.  .1    
  ވެފައިވާ ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ ލިޔުން ރަޖިސްޓަރީ 1.1      
  އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލު 1.2      
  ސްލިޕް ކަމުގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކި  1.3      
  ކުރިކަމުގެ ލިޔުން އިންޝުއަރެންސް  1.4      
  ލިޔުން ގެރޯޑުވަރދިނަސް 1.5      
) ރުފިޔާގެ ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް 100/- 1.6         (އެއް ސަތޭކަ
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) ރުފިޔާ 50,000/-  ޓެކްސީގެ ލައިސަންސް ފީ 1.7         (ފަންސާސް ހާސް
  

  ޓެކްސީގެ ލައިސަންސް އައުކުރުން.  .2    
 ވެފައިވާ ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ ލިޔުން ރަޖިސްޓަރ2.1ީ      
 ސްލިޕް ކަމުގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކި 2.2      
 އިންޝުއަރެންސް ކުރިކަމުގެ ލިޔުނ2.3ް      
 ލިޔުން ގެރޯޑުވަރދިނަސ2.4ް      
) ރުފިޔާގެ ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް 100/-2.5        (އެއް ސަތޭކަ
) ރުފިޔާ 5،000/-  ލައިސަންސް އައުކުރުމުގެ ފ2.6ީ         (ފަސް ހާސް

 
   

  
(ޅ)
  

ޓެކްސީގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް 
  އިވާ ޓެކްސީގެ ލައިސަންސް ބާޠިލުވާނެއެވެ.ބަދަލުކުރާނަމަ އެ އުޅަނދަށް ދޫކޮށްފަ

 
ޓެކްސީގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދަކުން ޚިދުމަތް ނުދޭތާ  (ކ)    

ނޑި  ) ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ އެ 90މެދުނުކެ އުޅަނދަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސީގެ  (ނުވަދިހަ
ވިކަން ލިޔުމަކުން މޯލްޑިވްްސ ބާޠިލުސް ވާނެއެވެ. އަދި ލައިސަންބާޠިލުލައިސަންސް 

  އެފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަށްޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
  

ޓެކްސީގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއް، އެ އުޅަނދުގެ  (އ)    
ށް ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދަކަ  (ތިނެއް) މަސްދުވަސް ވެއްޖެނަމަ އެ 3ސެންޓަރަށް ފީ ނުދައްކާތާ 

ލުވިކަން ލިޔުމަކުން ބާޠިލުވާނެއެވެ. އަދި ލައިސަންސް ބާޠިޓެކްސީކުރުމުގެ ލައިސަންސް 
އަދި އެ ސެންޓަރަކަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ އެ  ،ފަރާތަކަށް  އެ

 .   އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކުން އަންގަންވާނެއެވެ
 

  
ގޮތަށް (ވ)  އަންނަނިވި ގެ ފަހަތަށް އަދި (އ) ،ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ވަނަ 16އިދުގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާ .5

 އިތުރުކުރުން.
 

 ވެށީގެ  ޓެކްސީގެ 
 ރައްކާތެރިކަމާއި
  ދެމެހެއްޓުން  ހިތްހަމަޖެހުން 

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ  މަގުމައްޗާއި ޓެކްސީ ހުއްޓީގެ ބޭނުން ކުރުމުގައި، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި (ހ) .16
ކަހަލަ ޢަަމލެއް ކޮށްގެން  ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތަށް ދަތިވާގޮތަށް އެއްވެސް ،ފަރާތުންކުރެ ފަރާތެއް

އްދަކުން، ޓެކްީސ ޙަމަގަކުން ނުވަތަ ސަރަ ހުއްޓި ޖަހާފައި ހުންނަ އަދި ޓެކްސީ  ނުވާނެއެވެ.
ޓިން ނޫންގޮތަކަށް ނެގުމަކީ ހުއް ޓެކްސީ ،ފިޔަވައި އެހެން ދަތުރުތައް ސެންޓަރުން ދޭ ދަތުރު

  މަނާކަމެކެވެ.
  

ނޑު އަންހެނުން  މީހުން، ޓެކްސީގައި ބަލިމީހުން، ކުޑަކުދިން، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ  (ވ)     މާބަ
ކަމެއް  ސަބަބުން ޓެކްސީ އެތެރެ ހަޑިވާފަދަ ލަތެއްގެހާއްޙީ ޞިދަތުރުކުރާއިރު ދިމާވެދާނެ 

  ވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.ދިމާވިނަމަވެސް ފަސިންޖަރުން ޒިންމާ
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  ގޮތަށް (ކ) އިތުރުކުރުން. އަންނަނިވި )ގެ ފަހަތަށްމާއްދާގެ (ޅ ވަނަ   23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .6
    
" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓެކްސީކުރާ  (ކ)     "ޓެކްސީގެ ލައިސަންސް

  އުޅަނދަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައަށެވެ.

  
  ގޮތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ވަނަ 23ޔަ ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދި .7

 

މަލުކުރަން ޢަމި ގަވާއިދަށް 
  ފެށުން

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު ދިވެހި، މަލުކުރަން ފަށާނީޢަމި ގަވާއިދަށް  (ހ) .24
  ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

  
މަލުކުރަން ޢަގަވާއިދަށް  މިހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، މާއްދާގެ ( މި (ށ)    

ވަނަ މާއްދާގެ  11މި ގަވާއިދުގެ ފަށާއިރު ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް 
 ކަންތައްތައް ރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ ނަންބަ 10ވަނަ ނަންބަރާއި  9(ހ) ގެ 

(އެއް  180ނީ، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ތަންފީޒުކުރަން ފަށާ
  ސަތޭކަ އަށްޑިހަ) ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

  
 


