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އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

2013/R-1475 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:

ވޮލިއުމް: 42     އަދަދު: 1541      ތާރީޚު: 12 ޞަފަރު 1435  -  15 ޑިސެންބަރު 2013   އާދީއްތަ



މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވުމާއެކު، 2013 ޑިސެންބަރު 11 ވީ ބުދަ ދުވަހު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގެ 

ވޮލިއުމް 42 ގެ 1387 ވަނަ އަދަދުގައި ޝާއިޢުކުރެވުނު ]ޓެކްސީ ގަވާއިދު[ ބާޠިލުވީއެވެ. 
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ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޓެކްސީ ގަވާއިދު

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ހަމަޖެއްސުމާއި، ޓެކްސީގައިކުރެވޭ ދަތުރުތަކަކީ 1.ތަޢާރުފު 

ހެދުމާއި،ޓެކްސީ  ދަތުރުތަކަކަށް  އަމާން  ރައްކާތެރި  އެންމެންނަށްވެސް  ބޭނުންކުރާ  މަގުމަތި 

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި، ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ދޭ 

ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ 

ގަވާއިދެވެ.  ނޑައެޅުމުގެ  ކަ ވާޖިބުތައް  ޒިންމާއާއި 

މި ގަވާއިދު ހެދުމަށް ބާރު ލިބިދެނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 )އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު(ގ2ެ.ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު

3 ވަނަ މާއްދާއިންނެވެ. 

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ޓެކްސީ ގަވާއިދު" އެވެ.3.ނަން

މިގަވާއިދު ހިންގާނީ، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އެވަގުތަކު ސަރުކާރުން 4.ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް

ހަމަޖައްސާ މިނިސްޓްރީއަކުންނެވެ. 

ޓެކްސީސްޓޮޕް ހަދައި 

ބެލެހެއްޓުން 

ނޑައަޅައި، )ހ(5. ކަ ހުންނާނެތަން  "ޓެކްސީސްޓޮޕް"  ސަރަޙައްދެއްގައި  ޚިދުމަތްދޭ  ޓެކްސީގެ 

ސިޓީއެއްގައިނަމަ  ރަށުކައުންސިލުން،  އެރަށެއްގެ  ރަށެއްގައިނަމަ  ބަލަހައްޓާނީ  ހަދައި، 

އެސަރަޙައްދެއް  ސަރަޙައްދުތަކުގައި  މިނޫން  ކައުންސިލުންނެވެ.  ސިޓީ  އެސިޓީއެއްގެ 

ފަރާތަކުންނެވެ. ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ސަރުކާރުން 

ނޑައަޅާފައިވާނަމަ އެތަނެއްގައި )ށ( ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތްދޭ ސަރަޙައްދެއްގައި ޓެކްސީސްޓޮޕް ކަ

ގަވާއިދު"ގައި  ނިޝާންތަކުގެ  ޓްރެފިކް  ބޭނުންކުރާ  ކުރުމުގައި  ދަތުރުފަތުރު  "އެއްގަމު 

ހަރުކުރެވިފައި  ބޯޑު"  އަންގައިދޭ  ސަރަޙައްދު  ހުއްޓާ  "ޓެކްސީ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ޓެކްސީ ހުއްޓާ ސަރަޙައްދު އަންގައިދޭ ބޯޑަށް ނުވަތަ ނިޝާނަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަކީ )ނ(

މަނާކަމެކެވެ.
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ޓެކްސީ ސެންޓަރު ހިންގުމަށް 

ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ، މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، )ހ(6.

އެކަމަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލިބިގެންނެވެ. 

)ފަހެއް( )ށ(  5 މުއްދަތަކީ  ލައިސަންސްގެ  ދޫކުރާ  ޚިދުމަތްދިނުމަށް  ސެންޓަރުގެ  ޓެކްސީ 

އަހަރު ދުވަހެއެވެ. ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 3 )ތިނެއް( މަސްދުވަސް ކުރިން 

އާކުރަންވާނެއެވެ.  ލައިސަންސް 

ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކަށް ދޫކުރެވޭނީ، )ނ(

މަދުވެގެން 1 )އެކެއް( ޓެކްސީ އެސެންޓަރެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާނަމައެވެ. 

މިމާއްދާގެ ބޭނުމަށް، ޓެކްސީ ސެންޓަރެއްގެ ނަމުގައި ޓެކްސީއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަކީ 

ހުއްދަދެވިފައިވާ ޓެކްސީއެއްގެ ވެރިފަރާތާއި ޓެކްސީ ސެންޓަރު ހިންގުމަށް އެދޭ ފަރާތާ 

ގޮތުގައި ޓެކްސީއެއްގެ  ސެންޓަރުގެ  އޮވެ  އެގްރިމެންޓެއް  ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް  ދެމެދު 

އެ ޓެކްސީ ލިސްޓު ކުރެވިފައިވުމެވެ.

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ޓެކްސީ ސެންޓަރުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް )ރ(

ދޫކުރާނީ ނުވަތަ އައުކޮށްދޭނީ އެކަމަށް އެދި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އެ އޮތޯރިޓީން

ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް މި މާއްދާގައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު )އެނެކްސް 5( ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ  ކަ

ކުރުމަށްފަހު، ފީއާއި ތަކެތި ހުށަހެޅުމުން އެޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތާބެހޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ 

އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. 

ކުންފުނި ނުވަތަ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ކޮޕީ 1.

ޓެކްސީ ސެންޓަރު ހިންގާ އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ސިޓީ 2.

-/100 ރުފިޔާ ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް 3.

ތެރެއިން، 4. ޓެކްސީތަކުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް  އޮތޯރިޓީން  ޓްރާންސްޕޯޓް 

ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ޚިދުމަތްދޭން  ސެންޓަރުން  ހުށަހަޅާ  ދިނުމަށްއެދި  ޚިދުމަތް 

މަޢުލޫމާތު  އަދަދާއި  ޓެކްސީގެ 

ޑްރައިވަރުންގެ 5. ޓެކްސީ  ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް  އޮތޯރިޓީން  ޓްރާންސްޕޯޓް 

ދޭން  ޚިދުމަތް  ސެންޓަރުން  ހުށަހަޅާ  އެދި  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ތެރެއިން، 

މަޢުލޫމާތު އަދަދާއި  ޑްރައިވަރުންގެ  ޓެކްސީ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ޓެކްސީ ސެންޓަރުން 

ޚިދުމަތް ދިނުން 

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

 

ޓެކްސީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން، ޓެކްސީ ސެންޓަރެއްގެ )ށ(

ހަފުތާއަކު  ގަޑިއިރު،  )ހަތެއް(   7 މަދުވެގެން  ގަޑިއިރަކުން   24 ދަށުން،  ބެލުމުގެ 

މަދުވެގެން 42 )ސާޅީސް ދޭއް( ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ދޭންވާނެއެވެ. 
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ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ޓެކްސީ ސެންޓަރަކުން އެ ސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ )ނ(

ޓެކްސީއަކުން ކުރާ ދަތުރުތަކާއި، ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު އެނގޭނެގޮތަށް މިގަވާއިދުގެ 

8 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ލިޔެކިޔުމުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި 

މި މަޢުލޫމާތު މަހަކު އެއްފަހަރު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް )ރ(

ޓެކްސީ ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެ އުޅަނދުގެ 

ޑްރައިވަރު ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މިފަދަ ކުށެއްކުރާ ފަރާތެއް ފުރަތަމަ ފަހަރުނަމަ 

-/500 )ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން އަދި ދެވަނަ ފަހަރަށްނަމަ -/1000 )އެއް ހާސް( 

ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އިތުރަށް އެފަދަ ކުށެއް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ޓެކްސީ 

ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން 

ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  އެކަމަށް ކަ

އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ ޓްރެފިކް )ބ( ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެގޮތުން ޓްރާންސްޕޯޓް 

ޓެކްސީ  ޑްރައިވަރުންނާއި  ޓެކްސީ  ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި  ތަމްރީން  ހިންގާ  ފުލުހުން 

ސެންޓަރުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި އެތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމަށް ޓެކްސީ 

ދޭންވާނެއެވެ.   އެއްބާރުލުން  ސެންޓަރުތަކުން 

ކޮށްފައިވާ ޓެކްސީތަކަށް ދަތުރު )ޅ( ޓެކްސީ ސެންޓަރުން އެ ސެންޓަރެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ 

އުސޫލަކުންނެވެ.  ހަމަހަމަ  ދޭންވާނީ 

ޓެކްސީ ސެންޓަރުން ދެވޭ 

ޚިދުމަތްތަކުގެ ރިކޯޑު 

ބެލެހެއްޓުން 

ރިކޯޑުކޮށް )ހ(8. މަޢުލޫމާތު  މާއްދާގައިވާ  މި  ޚިދުމަތްދޭއިރު  ސެންޓަރުތަކުން  ޓެކްސީ 

 . ވެ އެ ނެ ވާ ން ޓަ އް ހަ ލަ ބަ

ސެންޓަރުން ޚިދުމަތްދޭ ޓެކްސީގެ އަދަދު 1.

ސެންޓަރުން ޚިދުމަތްދޭ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ އަދަދު 2.

ނޑައަޅާފައިވާ ޓެކްސީތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް 3. ސެންޓަރުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަ

ނޑިފައިވާ ޓެކްސީގެ އަދަދު  ސަބަބަކާހުރެ ޚިދުމަތް މެދުކެ

ނޑައަޅާފައިވާ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ތެރެއިން 4. ސެންޓަރުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަ

ޑްރައިވަރުންގެ  ނުނުކުންނަ  ނުވަތަ  ޚިދުމަތަށް ނުނެރޭ  އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ 

އަދަދު 

ދެވޭ 5. ޚިދުމަތް  އަދަދާއި  އެދޭ  ދުވާލަކު  އެދި ސެންޓަރަށް  ޚިދުމަތަށް  ޓެކްސީގެ 

އަދަދު 

ދުވާލަކު ޓެކްސީއަކުން ކުރާ ދަތުރުގެ އަދަދު، އަދި ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކުރި ވަގުތު 6.



6

ޑްރައިވަރުންނާއި 7. ޓެކްސީ  އަދި  ވެރިފަރާތާއި  ޓެކްސީގެ  ސެންޓަރާއި،  ޓެކްސީ 

ރިކޯޑުތައް އެއްބަސްވުންތަކުގެ  ވެވޭ  ދެމެދު  ސެންޓަރާ  ޓެކްސީ 

ޓެކްސީ ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ރިކޯޑުތައ8ް.

ފަރާތަކުން )ށ( ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  ރިކޯޑުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މިމާއްދާގެ 

މަޢުލޫމާތު  އެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ހަތެއް(   7 ލަސްވެގެން  ހާލަތެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ 

ވާނެއެވެ.  ފޯރުވައިދޭން 

ކޮންމެ ޓެކްސީ ސެންޓަރަކުންވެސް އެ ސެންޓަރު ހިންގިގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފާއިތުވި )ނ(

އަހަރުގެ ޕަރފޮމަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހަޅަން 

ވާނެއެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި އެ އަހަރަކު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދެވުނު މިންވަރާއި، ފެންވަރާއި، 

ޓެކްސީގެ އަދަދާއި މިފަދަ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ، ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު، ޓެކްސީއަކުން، ޓެކްސީ ސެންޓަރެއް )ހ(9.ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުން

މެދުވެރިކޮށެވެ. މިނޫން ގޮތަކަށް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ދަތުރުފަތުރުގެ )ށ( އެއްގަމު  ޓެކްސީއަކީ،  ޚިދުމަތްދޭ  މެދުވެރިކޮށް  ސެންޓަރު  ޓެކްސީ 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްތޯ 

ބަލަންވާނެއެވެ.  ޗެކުކޮށް  އެސެންޓަރުން 

އުޅަނދުން )ނ( ކޮށްފައިނުވާ  ފުރިހަމަ  ކަންތައްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މިމާއްދާގެ 

ނޑާލަންވާނެއެވެ. އަދި އެއުޅަނދުގެ މަޢުލޫމާތު އެޚިދުމަތް ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް ދިނުން މެދުކަ

ލައިސަންސް ދޫކުރި ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

އެކަށީގެންވާ )ރ( ސާފުތާހިރުކަން  ޓެކްސީގެ  ޚިދުމަތްދޭ  މެދުވެރިކޮށް  ސެންޓަރު  ޓެކްސީ 

ޒިންމާއެކެވެ.  ސެންޓަރުގެ  ޓެކްސީ  ބެލެހެއްޓުމަކީ  ނޑެއްގައި  މިންގަ

މިގަވާއިދުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ޓެކްސީ ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލު )ބ(

ކޮށްފައިވާ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއް މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދީގެންނުވާނެއެވެ.

ޓެކްސީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި 

ގެންގުޅެންޖެހޭ މުވާޞަލާތީ 

ނިޒާމާއި، އަޚްލާގީ މިންގަޑު 

މުވާޞަލާތީ )ހ(10. ކަމާބެހޭ  ހުއްދަކުރާ  މޯލްޑިވްސްއިން  އޮފް  އޮތޯރިޓީ  ކޮމިޔުނިކޭޝަން 

ނިޒާމެއް ޓެކްސީ ސެންޓަރާއި، ޓެކްސީ ޚިދުމަތްދޭ އުޅަނދާ ދެމެދުގައި ގާއިމުކޮށްފައި 

ބޭއަދަބީ  ހިފުމުގައި  ބޭނުން  ނިޒާމެއްގެ  މުވާޞަލާތީ  މިފަދަ  އަދި  ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ނުވާނެއެވެ. ބޭނުންކޮށްގެން  ބަސްތައް 

ކުރަންވާނީ )ށ( މުޢާމަލާތް  ފަސިންޖަރުންނާ  ދަތުރުކުރާ  ޓެކްސީން  ޑްރައިވަރުން  ޓެކްސީ 

ބަހުންނެވެ.  ރިވެތި  އިހުތިރާމާއެކު 
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ޓެކްސީން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންގެ ލަގެޖް ޑްރައިވަރުން ޓެކްސީއަށް އަރުވައި ބާލައި )ނ(

މީހުންނާއި،  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ  ބަލިމީހުންނާއި،  ޚާއްޞަކޮށް  ދޭންޖެހޭނެއެވެ. 

ޖިސްމާނީ އުނިކަން އިޙުސާސް ކުރަން ޖެހިފައިވާ މީހުން ޓެކްސީއަށް އަރައި ފޭބުމުގައާއި 

ބާލައި  އަރުވައި  ޓެކްސީއަށް  ލަގެޖް  ނޑިއާއި  ގޮ ފުރޮޅުލީ  ބޭނުންކުރާ  މީހުން  މިފަދަ 

ނޑި ފަދަ ތަކެއްޗަށް އިތުރު ދޭންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިފަދަ މީހުން ބޭނުންކުރާ ފުރޮޅުލީ ގޮ

އަގެއް ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ޓެކްސީގެ ސިފަތަކާއި 

ހުންނަންޖެހޭ ވަސީލަތްތައް 

ވަސީލަތްތައް )ހ( 11. ސިފަތަކާއި  ތިރީގައިވާ  އުޅަނދުގައި  ޚިދުމަތްދޭ  ގޮތުގައި  ޓެކްސީގެ 

 . ވެ އެ ނެ ވާ ން ނަ ން ހު

ޓެކްސީގެ މަތީގައި ކުރިމަތިން ފެންނާނެހެން ދިއްލޭގޮތަށް “TAXI” ޖަހާފައި 1.

ފެހިކުލައިން  ނޫންނަމަ  ދަތުރެއްގައި  ރަތްކުލައިން  ނަމަ  ދަތުރެއްގައި  ހުރުން، 

ގައިވާގޮތަށް( )ޖަދުވަލު 1  ހުރުން.  ދިއްލިފައި 

ޓެކްސީގެ ބިއްލޫރި ހުންނަންވާނީ މަގެއްގެ އަރިމަތީގައި ހުންނަ މީހަކު އާދައިގެ ގޮތަކަށް 2.

އެ އުޅަނދަށް ބަލާއިރު، އެ އުޅަނދުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުން ފެންނަގޮތަށް 

ޓެކްސީކުރާ އުޅަނދަކީ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ B1 ކެޓަގަރީގެ އުޅަނދަކަށްވުން. 3.

ޓެކްސީކުރާ އުޅަނދުގައި ކުރީ ސީޓަށާއި ފަހަތު ސީޓަށް އަރައި ފޭބޭގޮތަށް މަދުވެގެން 4.

ހަތަރު ދޮރުފަތް ހުރުމާއެކު ޖާގައިގެގޮތުން ތަނަވަސް ޑިކީއެއް ހުރި އުޅަނދަކަށްވުން

ޓެކްސީ ކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ސްޓިކަރ ވިންޑްސްކްރީންގައި ފެންނަން ހުރުން 5.

)ޖަދުވަލު 2(

ޓެކްސީގެ ދެ އަރިމަތީގައި ބޭރަށް ފެންނަން ހުންނާނެހެން އެ ޓެކްސީއެއް ޚިދުމަތްދޭ 6.

ސެންޓަރުގެ އާންމު ނަމާއި ފޯނު ނަންބަރު ލިޔެފައި ހުރުން. )ޖަދުވަލު 3 ގައިވާ ގޮތަށް(

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުގެ ޓެކްސީކުރުމުގެ ލައިސަންސް ފަސިންޖަރުންނަށް ފެންނަގޮތަށް 7.

ހަރުކޮށްފައި ހުރުން )ޖަދުވަލު 4(

ނުވަތަ 8. ޝަކުވާ  ބެހޭގޮތުން  ޚިދުމަތާ  ފަސިންޖަރުން  ދަތުރުކުރާ  ޓެކްސީން 

އެސް.އެމް. ގާއިމުކުރާ  އޮތޯރިޓީގައި  ޓްރާންސްޕޯޓް  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  ޚިޔާލު 

ފެންނަ  ފަސިންޖަރުންނަށް  ތެރޭގައި  ޓެކްސީ  ނަންބަރު  ހޮޓްލައިނުގެ  އެސް. 

ވާނެއެވެ. ގޮތަށްބަހައްޓަން 

ޓެކްސީގެ ލައިސަންސަށް އަލަށް ނުވަތަ އާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެއްގަމު އުޅަނދަކީ، )ހ(12.ޓެކްސީގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ 

ތާރީޚުންފެށިގެން އުފެއްދި  އުޅަނދު  ފެތޭ،  ނޑަށް  މިންގަ ރޯޑްވާދިނަސްގެ  ކޮށްފައިވާ، 
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20 )ވިހި( އަހަރު ނުފުރޭ އެއްގަމު އުޅަނދަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޓެކްސީގެ ލައިސަންސަށް އެދުމުން، )ށ(

ނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާނަމަ، ލަސްވެގެން 14 )ސާދަ(  މިގަވާއިދުގައި ކަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސީގެ ލައިސަންސް ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ 

ނުވާނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެކަން ލިޔުމަކުން އެފަރާތަކަށް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

އަންގަންވާނެއެވެ.   

ނުވަތަ )ނ( ދޫކުރާނީ  ލައިސަންސް  ޓެކްސީގެ  މަތީން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 

ނޑައަޅާ  ކަ އެއޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީއަށް  ޓްރާންސްޕޯޓް  އެކަމަށްއެދި  އައުކޮށްދޭނީ 

ފަރާތަކަށް މިއަކުރުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު ޖަދުވަލު 5 ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، 

ފީއާއި ތަކެތި ހުށަހެޅުމުން އެލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތާ ބެހޭ ގޮތުން 

ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.  ކަންތައްތައް  އެންމެހައި  ބަލަންޖެހޭ 

އުޅަނދުގެ މަޢުލޫމާތު 1.

އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 2.

އަހަރު )ރ( )ފަހެއް(   5 މުއްދަތަކީ  ލައިސަންސްގެ  ދޫކުރެވޭ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ޓެކްސީގެ 

ދުވަހެވެ. ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 3 )ތިނެއް( މަސްދުވަސް ކުރިން ލައިސަންސް 

އާކުރަންވާނެއެވެ.   

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުމުރު ހަމަވުމުން އުޅަނދަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސީ )ބ(

ލައިސަންސް ބާޠިލުވާނެއެވެ.

ޑްރައިވަރުންނަށް ޓެކްސީކުރުމުގެ 

ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ފަރާތަކީ، )ހ(13. ހުށަހަޅާ  އެދި  އާކުރުމަށް  ނުވަތަ  އަލަށް  ލައިސަންސަށް  ކުރުމުގެ  ޓެކްސީ 

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީނު  ހިންގާ  ޑްރައިވަރުންނަށް  ޓެކްސީ  ލިބިފައިވާ، 

ވާންވާނެއެވެ.  ފަރާތަކަށް 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ޓެކްސީ ކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް )ށ(

ލަސްވެގެން ވާނަމަ،  ފުރިހަމަ  ނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތައް  ކަ މިގަވާއިދުގައި  އެދުމުން، 

ދޫކުރަންވާނެއެވެ.  ލައިސަންސް  ކުރުމުގެ  ޓެކްސީ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ސާދަ(   14

އެފަރާތަކަށް  ލިޔުމަކުން  އެކަން  ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު  ނުވާނަމަ،  ފުރިހަމަ  ޝަރުޠުތައް 

އަންގަންވާނެއެވެ.   ތެރޭގައި  އެމުއްދަތު 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޓެކްސީ ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ ނުވަތަ )ނ(

ނޑައަޅާ  އައުކޮށްދޭނީ އެކަމަށްއެދި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ އެ އޮތޯރިޓީން ކަ
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ފަރާތަކަށް މި މާއްދާގައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު ޖަދުވަލު 5 ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، 

ފީ އާއި ތަކެތި ހުށަހެޅުމުން އެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތާ ބެހޭ ގޮތުން 

ބަލަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ. 

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމ1ު.

ނެތްކަމަށް 2. ކޮށްފައި  ކުށެއް  ޖިނާއީ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  )ތިނެއް(  ވޭތުވެދިޔަ 3 

ރިޕޯޓު. ދީފައިވާ  ސަރވިސްއިން  ޕޮލިސް  މޯޑިވްސް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ހޮސްޕިޓަލަކުން ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ 3.

މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓު.

ޓެކްސީ ކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ 3 )ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހެވެ. ލައިސަންސްގެ )ރ( 

އާކުރާއިރު،  މިގޮތުން  އާކުރަންވާނެއެވެ.  ލައިސަންސް  ކުރިން  ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު 

ފުރިހަމަކުރާ  ޕްރޮގްރާމް  ތާޒާކުރުމުގެ  ހިންގާ  ޑްރައއިވަރުންނަށް  ޓެކްސީ  އާކޮށްދެވޭނީ 

ފަރާތްތަކަށެވެ.

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަށް ދޫކޮށްފައިވާ، ޓެކްސީ ކުރުމުގެ ލައިސަންސް )ޖަދުވަލު 4 ގައިވާ( )ބ( 

ފަސިންޖަރުންނަށް ފެންނާނެހެން ޓެކްސީ ތެރޭގައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޑްރައިވަރަކު ޚިދުމަތްދިނުމަކީ ކުށެކެވެ. މިފަދަ ކުށެއްކުރާ ފަރާތެއް  )ޅ(

ފަހަރަށްނަމަ      ދެވަނަ  އަދި  ރުފިޔާއިން  ސަތޭކަ(  )ފަސް   500/- ފަހަރުނަމަ  ފުރަތަމަ 

-/1000 )އެއް ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އިތުރަށް އެފަދަ ކުށެއް 

ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ޑްރައިވަރަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސީކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމުގެ 

ފަރާތަކަށް  ނޑައަޅާ  ކަ އެކަމަށް  މިނިސްޓްރީން  ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީއަށް  އިޚުތިޔާރު 

ލިބިގެންވެއެވެ.

ޓެކްސީކުރާ އުޅަނދު، 

ސެންޓަރުން ވަކިވުމާއި 

ވަކިކުރުން

އެސެންޓަރުން )ހ(14. ޓެކްސީއެއް  ދެމުންގެންދާ  ޚިދުމަތް  މެދުވެރިކޮށް  ސެންޓަރެއް  ޓެކްސީ 

)އެކެއް(   1 މަދުވެގެން  ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު  ވަކިކުރާ  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،  ވަކިކުރުމަށް 

ޓެކްސީ  އިޚުތިޔާރު  ވަކިކުރުމުގެ  އެޓެކްސީއެއް  ދިނުމަށްފަހު،  މުއްދަތު  މަސްދުވަހުގެ 

ލިބިގެންވެއެވެ.  ސެންޓަރަށް 

އެސެންޓަރުން )ށ( ޓެކްސީއެއް  ދެމުންގެންދާ  ޚިދުމަތް  މެދުވެރިކޮށް  ސެންޓަރެއް  ޓެކްސީ 

ވަކިވާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، މަދުވެގެން 1 )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ދިނުމަށްފަހު، 

އެ ޓެކްސީއެއް ވަކިވުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޓެކްސީގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު 

ނޑައެޅުމާއި އަގު ނެގުން ކަ

ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އަގު ނަގަންވާނީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ޓެކްސީ )ހ(15.

ސެންޓަރުން މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 6 ގައިވާ އަދަދަށްވުރެ ބޮޑުނުވާގޮތަށެވެ. 
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ކޮތަޅުފަދަ )ށ(  އަތްދަބަހާއި  ހުންނަ  ހިފައިގެން  އަތުން  ފަސިންޖަރުން  އަރާ  ޓެކްސީއަށް 

ނުނެގޭނެއެވެ.  އަގެއް  އިތުރު  ތަކެއްޗަށް 

ޓެކްސީއަށް އަރާ ފަސިންޖަރުން ޓެކްސީގެ ޑިކީއަށް އަރުވާ ފޮށި ފަދަ ދާގީނާއަށް އަގު )ނ( 

ނަގަންވާނީ މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

ޓެކްސީއަށް އަރާ ފަސިންޖަރުންނަށް ފެންނާނެހެން ޓެކްސީ ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ތަފުސީލު )ރ(

ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ޓެކްސީގައި  އެނގޭނެގޮތަށް 

ޓެކްސީގެ ވެށީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި 

ހިތްހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުން 

މަގުމައްޗާއި ޓެކްސީހުއްޓީގެ ބޭނުން ކުރުމުގައި، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ )ހ( 16.

ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ގޮތަށް  ދަތިވާ  ޚިދުމަތަށް  ޓެކްސީގެ  ފަރާތެއް  ފަރާތުންކުރެ 

ނުވާނެއެވެ.  ޢަމަލުކޮށްގެން 

ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ޓެކްސީއަށް އަރައި ފައިބާއިރު އަދި ޓެކްސީގައި )ށ( 

ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަށް އުނދަގޫވާ ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް، އެއްވެސް 

ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

އަނެކަކަށް )ނ( އެކަކު  ތެރޭގައި  ޓެކްސީގެ  ފަރާތްތައް،  ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް  ޓެކްސީގެ 

ކޮށްގެން  ޢަމަލެއް  އެއްވެސް  ގެއްލޭފަދަ  މަސްލަހަތު  ތެރޭގައި  ޓެކްސީގެ  އުނދަގޫކޮށް، 

ނުވާނެއެވެ. 

ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން، މޯބައިލް ފޯނު ފިޔަވައި، އަޑު ނުކުންނަ )ރ(

 3 އެމް.ޕީ  ޓީވީ،  ޕްލޭޔަރ،  ކެސެޓް  )ރޭޑިޔޯ،  އާލަތެއް  އެއްވެސް  އެހެން  ބާވަތުގެ 

ޕްލޭޔަރ، ޑީވީޑީ ޕްލޭޔަރ ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިބާވަތުގެ އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް( 

ޓެކްސީގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ، ހެޑްފޯނު ބޭނުންކޮށްގެން އަޑުއަހާ ގޮތަށެވެ. ނުވަތަ ޓެކްސީ 

ޑްރައިވަރަށް އުނދަގޫ ނުވާ ގޮތަށެވެ. 

ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން މުވާޞަލާތީ ސެޓް ފިޔަވައި، އަޑު ނުކުންނަ ބާވަތުގެ )ބ(

އެހެން އެއްވެސް އާލާތެއް )ރޭޑިޔޯ، ކެސެޓް ޕްލޭޔަރ، ސީޑީ ޕްލޭޔަރ، ޓީވީ، އެމްޕީ 3 

ޕްލޭޔަރ، ޑީވީޑީ ޕްލޭޔަރ ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިބާވަތުގެ އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް( 

ޓެކްސީގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ، ފަސިންޖަރުންގެ ރުހުން ލިބިގެންނެވެ. މިނޫން ގޮތަކަށް 

މިފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ގެއްލުން )ޅ( ޓެކްސީއަށް  އަދި  ޢަމަލެއް،  އެއްވެސް  ހަޑިވާފަދަ  ބޭރު  އެތެރެއާއި  ޓެކްސީގެ 

ނުވާނެއެވެ.  ކޮށްގެން  ފަރާތުން  ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް  ޢަމަލެއް  އެއްވެސް  ލިބޭފަދަ 

ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ޓެކްސީގެ ބޭރާއި އެތެރެ ސާފުތާހިރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. )ކ( 

ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން، ފަސިންޖަރަކު އިންދައި ދަތުރުގެ ތެރެއިން ދަތުރެއް )އ(
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ނަގަންވާނީ އެވަގުތަކު ދަތުރުގައި އިން ފަސިންޖަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. މިނޫންގޮތަކަށް 

ދަތުރެއްގެ ތެރެއިން ދަތުރެއް ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކުން އެ ސެންޓަރެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ދުއްވާ ޓެކްސީތައް )ހ(17.ޓެކްސީ ޗެކު ކުރުން 

އެއްގޮތަށްތޯ  ގަވާއިދުތަކާއި  ޤާނޫނާއި  ފަތުރުގެ  ދަތުރު  އެއްގަމު  ގެންދަނީ  ދުއްވަމުން 

ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ. އެއްފަހަރު  މަހަކު  ކޮންމެ  މަދުވެގެން،  ބެލުމަށް، 

 

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި )ށ(  ޗެކުކުރަން  ޓެކްސީ  ފަރާތަކުން  ކުރާ  ތަންފީޛު  ގަވާއިދު  މި 

އެކަމުގެ  އަދި  ލިބިގެންވެއެވެ.  އެފަރާތަށް  އިޚުތިޔާރު  ޗެކުކުރުމުގެ  ހުއްޓުވާ  ޓެކްސީ 

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އެފަރާތަކުން  ރިކޯޑުތައް 

ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ ހުއްދަ 

ބާޠިލުކުރުން

މިގަވާއިދުގެ 8 މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޓެކްސީ ސެންޓަރުން ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ ކުށެކެވެ. މިފަދަ )ހ(18.

ކުށެއްކުރާ ފަރާތެއް ފުރަތަމަ ފަހަރުނަމަ -/500 )ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން އަދި ދެވަނަ 

ފަހަރަށްނަމަ -/1000 )އެއް ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އިތުރަށް 

އެފަދަ ކުށެއް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް 

ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން އެކަމަށް ކަ

ޓެކްސީ ސެންޓަރު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން، ޚިދުމަތް )ށ(

ދިނުމަށް ހުއްދަދޭ ފަރާތުން ޓެކްސީ ސެންޓަރަށް، މަދުވެގެން 3 މަސް ދުވަހުގެ ކުރިން، 

ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ 

ފަރާތްތަކުން ދޫކޮށްފައިދާ ތަކެތި

ޓެކްސީއެއްގައި ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުގެ އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ވިޔަސް ޓެކްސީގައި )ހ(19.

ބޭއްވިފައިވާނަމަ އެ އެއްޗެއް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ސެންޓަރާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

އާންމުކޮށް )ށ(  ސެންޓަރުން  މަޢުލޫމާތު  ތަކެތީގެ  ދޫކޮށްފައިދާ  ޓެކްސީއަށް  ފަސިންޖަރުން 

ލިބެންހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެ އެއްޗެއް

ނުގެންގޮސްފިނަމަ މިގޮތަށް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

ފަރާތްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ އެއްޗެތި ބަލަހައްޓާ މުވައްސަސާއަކާ އެ ތަކެތި 

ކުނިވާ  ހަލާކުވެ،  އެއްޗަކީ  ދޫކޮށްދިޔަ  ޓެކްސީއަށް  )ފަސިންޖަރު  ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ފަދަ އެއްޗެއްނަމަ އެ އެއްޗަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

ފަރާތަށް އަންގައި ނައްތައިލެވޭނެއެވެ.( 

އިންޒާރު )ހ(20.ފިޔަވަޅު އެޅުން ނަސޭހަތާއި  ސެންޓަރުން  ޓެކްސީ  ޑްރައިވަރުންނަށް  ޚިލާފުވާ  މިގަވާއިދާ 

ޢަމަލުތައް  ގެއްލޭފަދަ  މަސްލަހަތު  ތަނުގެ  ޚިލާފުވުމާއި  ގަވާއިދާ  އަދި  ދޭންވާނެއެވެ. 

ތަކުރާރުކުރާ ޑްރައިވަރުން ސެންޓަރުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ސެންޓަރުގެ ވެރިންނަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ.

މިގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ ކުށެކެވެ. މިފަދަ ކުށެއްކުރާ ފަރާތްތަކާއި )ށ(
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ޓެކްސީ ސެންޓަރާއި ޑްރައިވަރުންގެ އަދަބަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށްނަމަ -/500 )ފަސް ސަތޭކަ( 

ރުފިޔާއިން ދެވަނަ ފަހަރުނަމަ -/1000 )އެއް ހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި އިތުރަށް އެފަދަ ކުށެއް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ އެފަރާތެއްގެ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމުގެ 

އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް މީހުން 

އުފުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި 

ހުންނަ އެއްގަމު އުޅަނދު 

ދުއްވުން 

ބިދޭސީ ޑްރައިވަރުންގެ ތެރެއިން ޓެކްސީ ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ 21.

ރެޒިޑެންޓްވީޒާ ލިބިފައިވާ، ދިވެހިރައްޔިތަކާ ކައިވެނިކޮށްގެންއުޅޭ ބިދޭސީއަކަށެވެ.

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ )ހ(22.ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 4 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިހާރު )ށ(

ޓެކްސީ  ދޫކުރެވިފައިވާ  ޑްރައިވަރުންނަށް  ޓެކްސީ  ހުއްދައާއި  ޓެކްސީ  ދޫކުރެވިފައިވާ 

ހިންގުމުގެ  ސެންޓަރު  ދޫކުރެވިފައިވާ  ސެންޓަރުތަކަށް  ޓެކްސީ  ހުއްދައާއި  ކުރުމުގެ 

ހުއްދަ އާކުރަންވާނެއެވެ. މިމާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް ހުއްދަ ނުވަތަ ލައިސަންސް އާނުކޮށް 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ފަހުން ޓެކްސީ ގެ ޚިދުމަތް އެއްވެސް ފަރާތަކުން  މިމާއްދާގައި ކަ

މަނާކަމެކެވެ. ދިނުމަކީ 

ނޑައެޅިގެން ދޭހަ ނުވާހާ )ހ(23.މާނަ މިގަވާއިދުގެ ޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

ހިނދަކު: 

"ސަރަހައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަތޮޅު ނުވަތަ ރަށް ނުވަތަ އަވަށެވެ. )ށ(

ލައިސަންސް )ނ( ޓެކްސީގެ  ދަށުން  މިގަވާއިދުގެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ޓެކްސީ" 

އުޅަނދަށެވެ.  ހަމަނުވާ  މުއްދަތު  އެލައިސަންސްގެ  އަދި  ދޫކޮށްފައިވާ 

"ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުކަމުގެ )ރ(

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އަދި އެ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ފަރާތަކަށެވެ.  

"ޓެކްސީ ސެންޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެކްސީ ސެންޓަރު )ބ(

ހިންގުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ އަދި އެލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ތަނަކަށެވެ. 

"ޓެކްސީ ސްޓޮޕް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހުން އަރުވައި ބޭލުމަށް ޓެކްސީ ހުއްޓާ ތަން )ޅ(

ނުވަތަ ސަރަހައްދު އަންގައިދޭ ބޯޑު ހަރުކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށެވެ. 
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ޖަދުވަލު - 1  

ޖަދުވަލު - 2  
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ޖަދުވަލު - 4  

ޖަދުވަލު - 3  

◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ◌ަ 

 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ 
ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް   

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

4ޖަދުވަލު   

 

c 

 

 

 ކުރުމުގެ ަލއިސަންސް ޓެކްސީ 

 .................... : ނަން ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ 

Taxi Centre Name : ......................... 
   :...................ނަން 

Name:…………………. 

 Taxi Service Area/  ޓެކްސީ ކުރާ ސަރަހައްދު

....................  

 :   ...............................................އެޑްރެސް

Address : .................................

/Permit Expiry Date /އްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚހު

................ 

 ID Card Number  އައި.ޑީ ކާޑް ނަންބަރު / 

...................... 

  

  ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

Issued Dateދޫކުރި ތާރީޚް / 

...............  

  License Numberނަންބަރު /ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް 

..................... 

 Permit Numberނަންބަރު/ހުއްދައިގެ 

....................
 

މި ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ހުއްދަ އައު ނުކޮށް މި 
 ހުއްދަ ބޭނުން ކޮށްގެން ޓެކްސީ ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޑްރައިވަރުގެ ފޮޓޯ  



15

ޖަދުވަލު - 5  

umOf Edea cSwaIrwTcsijwr egudnwLuaumwgcaea

m

LR
-1

utWmUluAwm EhebWdnwLua

 ( iawgutWrwf caenwa egumOf cawtcnuyil EhejcnwLwhwSuh idea cSwtwmudiK ) ctwmudiK Edea

( cSwtog Wviawgumuyil WLwhwSuh wtwvun uDWk ID.iawa ) utWmUluAwm egutWrwf Edea cSwtwmudiK

  utWmUluAwm EhebWkwscaevid enWvWmcaiJ wmwncaeaIsEdib wtwvun wmwnErufun urwhwa 16 cnurumuA

cnwtWvcaud

utWmUluAwm EhebWjWrwg

 ctog enWrukcnunEb

 utWmUluAwm  EhebWacswnidrWvcDOr
urwbcnwn

ctwvWbinufcnuk idcaefuaurwbcnwn cleDom

urwbcnwn csiseC

(IsIs)cnwdurwb Elufua(cmWrcgOlik)udwdwA egcnuhIm Elufua(cnuhIm)

urwhwa idcaefua urwhwa irukeretea  urwbcnwn wmwnWviawfcSokIrwTcsijwr 

 ctogunubil udnwLua

 uKIrWt

cSwmurukIrwTcsijwr

cSwmurukulwdwb cnOzcSwmuawneg urutiainuacSwmurukWa cswnidrWvcDOr
 c  ctWrwfirevSwmurukulwdwb

  cSwmutwg  
cSwmurukulwdwb ujWrwg

cnegevukWlwh / cnegilcaeg

cSwmurukcliYWb

 ubwbws Edea cSwmurukcliYWb cjWrwg /cSwmurukcliYWb /cSwmuawneg urutiainua

http://www.transport.gov.mv  :cTiawscbev , admin@transport.gov.mv  :cliaem-Ia  ,3343434 :csckef ,3343433 :unOf ,ejcaWrihevid ,elWm  ,ugwm udwmuhwa urImwa , gcniDclib Ivwruh ,irubwnwved,20114

cnwn wmwhiruf

unOfeleT

csercDea ImiaWd

csercDea egurWhim

urwbcnwn enELug

uLotwa

uLotwa

cSwr

cSwr

csercDea

csercDea

cliawbOm

urwbcnwn uDWk ID.iawa

csckef cliaem-Ia

iaos

uLotwacSwrcSwmunEb egunwt / wlcaimwa (uDOb UdnIr) cSwmunEb irWfwyiv

.eveaenEduf cnumuhej urwbcnwn IrwTcsijwr inwkeawmwh,iawgutog egutWmUluawm egcaednwLuaea wmwncaednwLua WviawfcSokIrwTcsijwr cnuhwf 2002 iawluj 01

uKIrWt  urwbcnwn egiawdcauh ITclwpisinum ElWm  uKIrWt

uDnwgcawt / iaos

cnwn

cnwn

csercDea

urwbcnwn uDWk ID.iawauDnwgcawt / iaos

.eveSwtog WviawfcSokiaos iawguTOpcsWf wtwvun uDWk ID.iawa InWvcnwrukiaos

urwbcnwn IrwTcsijwr wmwncaeNcnufcnuk ,urwbcnwn cTOpcsWp wmwncaeaIsEdib ,urwbcnwn uDWk ID.iawa wmwnescaevid

  (.eveaenWvcnwruk iaos egumwkcten caezWrituAia egutWrwfirev udemWmurukcnunEb ujWrwg ,uriaWLwhwSuh cnuyilujWrwg) wmwncaednwLua umwgcaea IluLorufurwtwh Wvcaud iawg A cnOz

.evetWmUluAwm egutWrwfEdea cnwrukulwdwb IrwTcsijwr egudnwLua cSwmwn egcaetWrwfea ,InWruf iawgutog utWmUluAwm egutWrwf Edea cSwtwmudiK uriaWruf umOf cSwmurukulwdwb ctWrwfirev

 cnWywb evcsia WviawfcSokIrwTcsijwr / WviawfcSok iawgumwn eguDnwguLwa

.eveten caeFWrituAia udemWmunidcSok IrwTcsijwr cSwmwn egutWrwf Wvcawlidea cSwtwmudiK cnumOfim cniaemoD    

 / udnwLua unuveruk eretea egunwtim / 

urwbcnwn unIjcnia

1

1

35

7

12

2

2

46

8

13

ITisEpek unIjcnia

 udemWmudcaev  cSwjWrwg WviawfcSokIrwTcsijwr iawgumwn eguDnwguLwa

 .eveten caeFWrituAia

udnwLua WviawfiverukcnWywb iawgItwm

(cnurukwawnWt) cnwn wmwhiruf 

(cnurukwawnWt) cnwn wmwhiruf

unOfeleT

unOfeleT

csercDea ImiaWd

csercDea ImiaWd

csercDea egurWhim

csercDea egurWhim

urwbcnwn enELug

urwbcnwn enELug

uLotwa

uLotwa

uLotwa

uLotwa

cSwr

cSwr

cSwr

cSwr

csercDea

csercDea

csercDea

csercDea

cliawbOm

cliawbOm

urwbcnwn uDWk ID.iawa

urwbcnwn uDWk ID.iawa

csckef

csckef

 cliaem-Ia

 cliaem-Ia

uDnwgcawt / iaos

uDnwgcawt / iaos

 cSwmurukulwdwb udnwLua 14

9

 cSwmurukclitWb 15

  cniaemoD

 cSwmutwg rwkiTcs cswnidrWvcDOr 10

 cSwmutwg rwkiTcsgcnikWp 11

cSwmurukulwdwb ctWrwfirev

 cSwmurukcliYWb ujWrwg

wmwnEdea cnwrukulwdwb ctWrwfirev   urWrcqia egutWrwfirev ujWrwg

st

ITirOtoa cTOpcscnWrcT
ejqwArihevid ,elAm

cpcmET
cs uain

ever

cpcmET
cs uain

ever
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123456789

caeaIhea cSwmuruf umOf

cawtcnuyil EhejcnwLwhwSuh ukeaWmOf

utWmUluAwm EhebWdnwLua

ctwmudiK Edea

 utWmUluAwm egutWrwf Edea cSwtwmudiK

 wtwvun wmwnErufun urwhwa 16 cnurumua 
wmwncaeaIsEdib

cnwtenWvcaud

ubwbws WvcnunEb cnwrukcliYWb

utWmUluAwm EhebWjWrwg

utWmUluAwm Eheb WacswnidrWvcDOr

ulcswa eguDWk ID.iawa

10

                     .vetAmUluWam AviwafId iwagqsanidrAvqDOr InAvqnalab qSakalqBaw egutAmUluWam ,uriwArukamahiruf iwabEnemih utAmUluWam EhebAdnaLuw

                                                                                            AviwafqSokAw IraTqsijar atavun AviwafqSokIraTqsijar qnuhaf eg 2002 iwaluj 01 .eveNqnakew qSakatudnaLuw AvqnunEbqnarukIraTqsijar qSalaw InAruk                                  

 .evewenEduf qnumuhej inakew urabqnan IrqTqsijar egqwednaLuwew iwagutog egutAmUluwam Eheb iwAkadnaLuwew amanqwednaLuw

 

 

                    

                 amahiruf iwabim e

   ukewAmOf AvewiwagIrit iwArabqnan AviwafAhaj iwagIriwakILogim

                                                                    .evewenAvufAs utAmUluWam egItekat EhejqnaLahaSuh qnumurukAmid urabqnan AviwafAhaj iwagukatqnuyil EhejqnaLahaSuh

 

 

                    

 .eveSAhaj qwewagahAf iwagILog AviwafiLewaDnak qSatamudiK AvqnunEb ,iwagiwabim 

 ,IkatAraf Edew qSatamudiK uriwALahaSuh umOf idew qSamurukuladab qtArafirev qsevaman .evetArafirev egudnaLuw qsevudabaw IkatAraf Edew qSatamudiK    

                                .evewenAvqnaruk amahiruf iwabim qsevaman iLehaSuh idew qSakatamudiK emqnok .evetAraf AvqnunEb qnaruk IraTqsijar udnaLuwew iwaguman egqwetArafew 

                                                 

 

                    

                                                                   Amqwiz egukat alasqwam AvAmid qnutAraf egqwehImew ,amanqwewIsEdib atavun amanejqwukaDuk Erufun urahaw 16 qnurumuw ,IkatAraf Edew qSatamudiK

                                                          qnutArafew iwagILog AviwafiLewaDnak idaw .evetAmUluWam Eheb AwAhIm adafew InAruf iwagiwabim .evewehej qnegnew qSawITirOtowm qwetAraf enAlufuw

                                                                                                                    AvAmqwiz qnutogim) .eveNqnakew qSamurukuladab qtArafirev iwASamuruk IraTqqsijar qSalaw InArukamahiruf iwabim .evewenAv qnarukiwos 

 (.evewenAvqnAv iwagumakqwesqwevid Aviwafevurahaw 18 qnurumuw ,IkatAraf

                                         

 

                    

   .evewenAvqnarukamahiruf iwabim uriwAruladab qnOz atavun uriwArukuladab qtArafirev ,uriwAruk IraTqsijar qSalaw qwednaLuw

 

 

                    

 .evewamanEdew qnarukqliYAb ujArag atavun qniwemoD ,IraTqsijar egqwednaLuw InArukamahiruf iwabim

 

 

                    

   .evewenAvqnaruk amahiruf iwabim amanqwednaLuw IluLorufuratah Avqwud iwag   qnOz

 

 

                    

.evewenAvqnaruk amahiruf iwabim amanqwednaLuw ArukAw qsanidrAvqDOr atavun amanqwednaLuw ArukIraTqsijar qSalaw

 

 

                    

             AviwafqSok iwaguDAk ID.iwaw InAvqnarukiwos .evewenAvqnaLahaSuh ulqsaw eguDAk ID.iwaw egutArafirev egudnaLuw ,uriwALahaSuh qnarukuladab qtArafirev

               enEverukiwos qnubabas egumuLUn iwagElAm .evewenAv qnarukiwos evuriMAH qSawITirOtowim amanEverukun iwos qSatogqwew .eveSatogqwew Ayos

                                                                        .evewenEduf qsevqnumuvunof qSawITirOtowim qwemuyilImqsar enEgnew qnakew qSokirevudem qsIfowuSar ,amanejqwevun qwetog

 

 

                    

            r                       cSwmuruk IrwTcsijwr cSwlwa100.00

       csevcnehea wtwvun cnegevukWlwh wtwvun cnegilcaeg

 r 100.00                 wmwnWdcawh IrwTcsijwr eruh   Wkwbwbws

 r  10.00                      cSwmuruk cliYWb IrwTcsijwr

r  20.00                      wdcauh egumukcaiv wtwvun Id

 ,egutWrwf Edea cSwtwmudiK

  ,egutWrwfirev

  (wmwncaeaIsEdib wtwvun wmwnErufun urwhwa 16 cnurumua) Ipok eguDWkID.iawa egutWrwf WvWmcaiz

umOf egItekwt EverukIrwTcsijwr iawgukwtctWrwf egurWkurws Wrukeretea cSwaejcaWrihevid

 cnuyil WviawfcSokUd cnegilcaeg / ulcswa egIrwTcsijwr

   (wmwncaednwLua IluLorufurwtwh Wvcaud iawg A cnOz)  Ipok egiawdcauh ujWrwg egITclwpisinum ElWm

 cnuyil egumwk WviawfWkcawd If Irwhwa

 umOf WrukufWs wlwscawm egumukcaiv wtwvun Id itekwt wlcaimwa egcnuhIm wncnuh iawfcSokIrwTcsijwr

 cTOpir cswnidrWvcDOr

    :cSwmwkulWmws

1112

 cSwmutwg cniaemoD.evenqnegevow qwednaLuw AviwafqSokIraTqsijar iwaguman egutAraf Edew qnanqnag ,InAkqwiv qniwemoD

 

 

                    

  cpcmETcs

13

 wdcauh egumurukcnunEb cniaemoD Wviawfenwg

1415  wmwncaescaevid wmwncaeaIsEdib wmwncaeNcnufcnuk

 Ipok egIrwTcsijwr egInufcnuk   Ipok eguDWkID.iawa

 Ipok idwa uDWkID.iawa Ipok idwa uTOpcsWp  urWrwq eguDOb egcnurwTckeriD

  wdcauh WviawfcSokUd cnITirOtoaim cSwmurukeretea clwkihev IluLoruf urwtwh

ulcswa egumuyil enEgea urwhwa idcaefua wmwncaelwkiaws Otom egItwm eruvcSwwa Is Is 150

 cSwkwdnwLua emcnok Wvunwmwh Is.Is 50

 wmwncaednwLua Wvunwmwh Is.Is 100 iawfevwmwh Is.Is 50 

  wmwncaednwLua Wvunwmwh Is.Is 150 iawfevwmwh Is.Is 100

  wmwncaednwLua Wvunwmwh Is.Is 200 iawfevwmwh Is.Is 150

  wmwncaednwLua Wvunwmwh Is.Is 400 iawfevwmwh Is.Is 200

 cSwkwdnwLua emcnok egItwm cnegiSef cnia Is.Is 400

Ipok eg cTimWpckOv idwa uTOpcsWp

 itekwtwdwf rwTUkcs ,clwkiawsircTeb ,clwkcsiawbIlunIjcnia

  InWncnwgiawlwb IfIrwhwa evekemwkenWvcswvwa iawgumunid ctwmudiK IkwmuLeawSuh caekwtcnuyil Whiruh EhejcnwLwawSuh ,iaWSwmuruk wmwwhiruf cawtutWmUluawm Whiruh Ehejcnwruf uriawWruf umOf *  

.eveaenEdeviretIhea cnumuLug iaWa 3343470 / 3343468 urwbcnwn egITirOtoa cTOpcscnWrcT wmwncnunEb caeaIhea urutia .evencnia uainever cDcnelcnia cfoa cTcnwmcTrWwpiD                

    

 r  10.00                       cnegilcaeg cswnidrWvcDOr

cawtugwa egutwmudiK

 cSwnwxElwywv ckifercT iaWa OtEviawfevwmwh utwdcaum egcswnidrWvcDOr iaWa OtEviawfWkcawd If Irwhwa Ehejecnwkcawd cSwkwdnwLuaea cnirukegumunid ctwmudiK EhebWdnwLua umwgcaea *

 .eveawmwncten caeawlwscawm iawgumwkcnwkim InEd ctwmudiK .eveaenWrukckeC cnITirOtoaim Otctoa caeaWsiawf Ehejcnwkcawd             

    

 clwvWt Wviawfihejwmwh cSwmugen cpcmETcs idwa cswnidrWvcDOr iaWaIf Irwhwa  

 itekwtwdwf ,clwkiawsIrcTeb ,clwkisiawbIlunIjcnia ,clwkiaws OTom  cswnidrwvcDOr    If Irwhwa cpcmETcs

120.00

180.00

360.00

648.00

1152.00

3240.00

4320.00

12.00

18.00

36.00

64.80

115.20

324.00

432.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

.evekedwdwacnUnuDob eruvcSwa 10% egIfIrwhwa egcaednwLuaea InEgencnunwtcnwt WviawfcSokUdwdcauh cSwmudeh cswnidWvcDOr ,cSwacswnidWvcDOr *

             

    

  cSwkwdnwLua emcnok Wvunwmwh Is.Is 1000

  wmwncaednwLua Wvunwmwh Is.Is 1500 iawfevwmwh Is.Is 1000

  wmwncaednwLua Wvunwmwh Is.Is 2000 iawfevwmwh Is.Is 1500

 cSwkwdnwLua emcnok egItwm cnegiSef cnia Is.Is 2000

  cSwkwdnwLua emcnok Wvunwmwh unwT 21800.00

5000.00

7500.00

2160.00

2808.00

3672.00

5760.00

180.00

500.00

750.00

216.00

280.80

367.20

567.00

40.00

100.00

100.00

40.00

40.00

40.00

40.00

  cSwkwdnwLua Wvunwmwh unwT 5 iawfevwmwh unwT 2

  cSwkwdnwLua emcnok egItwm cnunwT 5

 itekwtwdwf WlEs ,cTcfilckOf ,cpwkip ,rwTckercT ,Irol   If Irwhwa  cswnidrwvcDOr cpcmETcs

 itekwtwdwf cnEv ,cpIj ,urWk   If Irwhwa  cswnidrwvcDOr cpcmETcs

A
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ޖަދުވަލު - 6  

ޓެކްސީގެ ދަތުރުތަކަށް ބޮޑުވެގެން ނެގޭނެ އަގުތަކާއި ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކަށް ބޮޑުވެގެން ނެގޭނެ ފީ 

ނޑު 12 އާ ދެމެދު ކުރާ ދަތުރަކަށް -/25 ރުފިޔާހެނދުނު 6 ން ރޭގަ

ނޑު 12 ން ހެނދުނު 6 އާ ދެމެދު ކުރާ ދަތުރަކަށް  -/30 ރުފިޔާރޭގަ

-/5 ރުފިޔާޑިކީއަށް ދާގީނާއެއް ލައިގެން ކުރާ ދަތުރެއްނަމަ ދަތުރުފީގެ އިތުރަށް

-/10 ރުފިޔާޑިކީއަށް 1 ދާގީނާއަށްވުރެ އިތުރަށް ދާގީނާ ލައިގެން ކުރާ ދަތުރެއްނަމަ ދަތުރުފީގެ އިތުރަށް

-/110 ރުފިޔާގަޑީ ދަތުރު 1 ގަޑިއިރަށް

-/550 ރުފިޔާގަޑީ ދަތުރު 6 ގަޑިއިރަށް

-/840 ރުފިޔާގަޑީ ދަތުރު 12 ގަޑިއިރަށް

-/1400 ރުފިޔާގަޑީ ދަތުރު 24 ގަޑިއިރަށް

-/600 ރުފިޔާސެންޓަރަށް ދައްކާ މަހު ފީ ކޮންމެ މަހަކަށް

އިޚުތިޔާރަށް  ނަގާފަރާތުގެ  ފީ  އަގާއި  ނެގުމަކީ  ފީ  އަގާއި  ކުޑަކޮށް  މިއަށްވުރެ  ހަމަޖެއްސިކަމުގައިވިޔަސް  ފީ  އަގުތަކާއި  ގޮތަށް  މި 

ކަމެކެވެ. ދޫކޮށްލައިފައިވާ 


