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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްޭލނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 މާލެ،                   

 .ދިވެހިރާއްޖެ                
 

ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ އަދި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގެ 
  ގަވާއިދު

 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ޢިބްތިދާއީ ާމއްދާ 

ގުޅޭ  ތަކާޕްރޮގްރާމުޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަުކގެ ޢިލްމީ  އަދިޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ  ،ގަވާއިދަކީ މި )ހ( .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ
 މާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ)ޢި 2017/4ޓަކައި ޤާނޫނު ނަްނބަރު ކަންކަން ބަޔާންކުރުމަށް

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.އެކުލަވައިލައި ވަަނ ނަންބަރުގެ ދަށުން  (7)މާއްދަގެ )ހ( ގެ  95

ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްމީ  އަދި"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ  މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، )ށ(
 ތަކުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.ޕްރޮގްރާމު

 ކުރުމެވެ. އަންނަނިވި ކަންަކން ާހސިލުޞަދަކީ، ލުމުގެ މަޤްއެކުލަވައި މި ގަވާއިދު .2 މަްޤސަދު 

ތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރޮގްރާމުޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްމީ ދާއިރާތަކާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ  )ހ(
ބަލައިގަެނ ގައި މިނިސްޓްރީ ގެ ގޮތުގައި ޕްރޮގްރާމެއްވަކި ފަންނެއްގެ ވަކި ދަރަޖައެއްގެ 

 ކަނޑައެޅުން؛ ތައްޕްރޮގްރާމު ރަޖިސްޓަރީކުރާނެ
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ތެރެއިން  ކުގެ ތަޕްރޮގްރާމުޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްމީ ދާއިރާތަކާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ  )ށ(
 ކެއްކަނަޑއަޅައި އެ މިންގަނޑުތައް ަހމަތަކާއި މިންގަނޑުތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ

އެ ހުއްދަ  ،"ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް" ގެ ނަމުގައި ހުއްދައެއް ދީ ،ވެފައިވޭތޯ ބެލުމަްށފަހުހާސިލު
އެ ދަފުތަރު  ،ްނ އެކުލަވައިލައިމިނިސްޓްރީދަފުތަރެއް  ދެވޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ

 ބެލެހެއްޓުްނ؛
 ،ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނެ މުއްދަތާއި ގައިމިނިސްޓްރީ ތައްޕްރޮގްރާމުޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދެވޭ  )ނ(

 ؛ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރެވޭނެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުން

ން ދޫޮކށްފައިވާ ހުއްދަ ާބތިލްކުރުމާއި މިނިސްޓްރީޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދެވޭ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް  )ރ(
 ؛ުއސޫލުތައް ކަނޑައެޅުންދަފްތަރުން ނަން އުނިކުރެވޭނެ

ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ހޯދައިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގައި، ހިންގާ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީން  )ބ(
 ؛އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާ ކަނޑައެޅުން

މިނިސްޓްރީން ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ހޯދައިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގައި، ހިންގާ ފަރާތްތަކުެގ  )ޅ(
 ؛ސުލޫކީ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުން

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒަކުްނ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމުގައި  )ކ(
؛ ާލނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުންބޫލުކުރުމުގައި ބަގަގުޅޭ ފާސްތައް  އިވާ ޢިމާރާތްކުރުމާފައިނަގަ

 އަދި

 ކަނޑައެޅުން. ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގޮތްތައް (އ)  

ގަާވިއދު 
 ތަންފީޛުކުރާ ަފރާތް 

އިރެއްގައި  ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ އެ ޢިމާރާތްކުރުމާ ،މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާނީ .3
 ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއިންނެވެ. ހަ

ގަާވިއދަށް 

 ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން
 

ޝާއިޢުކުރާ ާތރީޚުން މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުަގއި މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ަފށާނީ،  .4
 ނެވެ.ފެށިގެން

ކޮްށފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ންމި ގަވާއިދުގައި އެ އިބާރާތެއް ބޭނު .5 މާނަކުރުން 
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  ،މި ގަވާއިދުގައި ބޭނުންޮކށްފައިވާ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތައް މާނަކުރާނީ ،ހިނދަކު

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
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މާރާތްކުރުމުގެ )ޢި 2017/4"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ާޤނޫނު ަނންބަރު  )ހ(
 ޤާނޫނު( އަށެވެ.

 ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތަްއ ުނވަތަފަރާްތތައް "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފަންނީ  )ށ(
 4/2017ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ރީކުރާ ގަވާއިދެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީރަޖިސްޓަ

 ރުމުގެ ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރާ ކުރަޖިސްޓަރީ ،ގެ ދަށުން ނެރޭ)ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫުނ( 
 ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" އަށެވެ. މަސައްކަތްކުރާ "ޢިމާރާތްކުރުުމގެ ދާއިރާގައި  ދުތަކަށާއި،ގަވާއި

" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ިސޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މިނިސްޓްރީ" (ނ)
 ޒިންމާ އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.

ޓެކްނިކަލް  ދާއިރާތަކާއިޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ  ،" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީޕްރޮގްރާމު" (ރ)
 ވެ.ކަށެތަޕްރޮގްރާމުތަޢުލީމީ ދާއިރާތަކުގެ 

ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދޭ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ "ދަފުތަރު" (ބ)
ލް ޓެކްނިކަދާއިރާތަކާއި "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަްނނީ  ހިމެނޭގޮތަށްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޕްރޮގްރާމު

އެކުލަވައިލައި މިނިސްޓްރީން މްތަކުގެ ދަފުތަރު" ގެ ނަމުގައި ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާ
 ލިސްޓަށެވެ. ކުރާއާންމު

ތަޢުލީމީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ  ،"ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ޅ)
ހަމަތަކާއި  ކަނޑައަޅާން މިނިސްޓްރީ ތަކުގެ ތެރެއިންޕްރޮގްރާމުތަކާއި ފަންނީ ޕްރޮގްރާމު

އެ ޕްރޮގްރާމަކީ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް  ،ވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށްފަހުމިންގަނޑުތައް ހާސިލު
 އަށެވެ.އެންގުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީން ޭދ ހުއްދަބަލައިގަންނަ ޕްރޮގްރާމެއްކަން 

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ  އިލާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވަ ،ޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީމި"ކޮ (ކ)
 ވެ.އަށެޓީ" މިކުރާ ކޮއެސެސްތައް ޕްރޮގްރާމުޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި 

ޔަވާދިނުަމށްޓަކަިއ ޕްރޮގްރާމު ހިންާގނެ ތަނާއި ކި ،"ފިޒިކަލް ފެސިލިޓީސް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ (އ)
 ށެވެ. ާއލަތްތަކަ ހަމަޖައްސާފައިވާ ބޭނުންކުރަން

"އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕްރޮގްރާްމ  (ވ)
ޕްރޮގްރާމް ރާވާ ހިންގާ ގޮތުެގ ހިންގުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ މަރުކަޒުގައި ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރާއި 

 ގާބިލިއްޔަތަށެވެ.
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 ން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕްރޮގްރާމް ހިންގަމުންދާގޮތް ބެލުމަށެވެ.އެސެސްކުރު" (މ)

"ޑޮކިއުމެންޓް ރިވިއު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް  (ފ)
 ފާސްކުރުމަށެވެ.ބަލައި 

 ނަތީޖާ ކަރުދާހަށެވެ.ޕްރޮގްރާމްގެ  "ޓްރާންސްކްރިޕްޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، )ދ(  

 ދެވަނަ ބާބު 
ތައް ޕްރޮގްރާމު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ އަދި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްމީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ 

 ން ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދިނު  ،ބަލައިގަތުމާއި

ން މިނިސްްޓރީ

ބަލަިއގަންނާނެ 
ޕްރޮްގރާމްަތއް 

 ކަނޑަައޅާނެ ގޮތް 

ނުވަަތ  ދާއިރާއަކުންޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ފަންނީ ގެ ކުރިން ހިންގާ  2021ޖަނަވަރީ  1 )ހ( .6
 މިނިސްޓްރީގަިއ  ސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން،ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަކުން ރާއްޖެއިން ތަޢުލީމު ހާ

ފަރާތެއް  ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ ޕްރޮގްރާމަކީ އެ އެ ،ހުށަހަޅާއިރު އެދި  ރަޖިސްޓަރީވުމަށް
ފައިވާ ގައި ރަޖިްސޓަރީވުމަށް ކަނޑައަޅައިނުވަތަ ގިންތީ ގައިރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ކެޓަގަރީ

 ގަިއ ން ބަލައިގަތުމުމިނިސްޓްރީޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައި 
 ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އެ ޕްރޮގްރާމުގެ އައުޓްލައިނާއި 

 އެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެތޭ ދަރަޖައަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ފަށާ، ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަލަށް ގެ ފަހުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ނުވަތަ   2021ޖަނަވަރީ  1  (ށ)  
"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާިއރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުްނ  ،ތެރެއިން

ރަޖިސްޓަރީވުމަށްޓަކައި ވަކި ފަންނެއްގެ ވަކި ދަރަޖައެއްގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން 
 ހޯދަންވާނެއެވެ." ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް"މިނިސްޓްރީން 

 

ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް  ނުހޯދައި"ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް" ބަޔާންކޮްށފައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  (ނ)
"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ  ،ރުމުން ދޫކުރާ ސަނަދުތަކަކީފުރިހަމަކު

ހިނދަކު ހައި ފައި ނުވާނޑައަޅައިފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން ވަކި ގޮތަކަށް ކަ
 ސަނަދުތަކެއް ޫނނެވެ.ބަލައިގަންާނނޭ މިނިސްޓްރީން ގަބޫލުކުރާ ނުވަތަ 
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ޓެކްނިކަލް 

އެޕްޫރވަލަށް 
ހުށަހަޅާނެ 

 ޕްރޮްގރާމުަތއް 

ގައި  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނެ ޕްރޮގްރާމުތައް .7
ވާނެއެވެ. އަދި މި ލިސްޓަށް މިނިސްޓްރީން އުނިއިތުރެއް ގެންނަނަމަ، އެކަން  އާންުމކޮށް ހިމެނިފައި 

 އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަން ވާނެެއވެ. 

ޓެކްނިކަލް 

އަށް އެޕްޫރވަލް
 ހުށަހަޅާ

ޕްރޮްގރާމުތަުކގެ 

މިންަގނޑު 
 ކަނޑަެއޅުން 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  1ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .8
 ވާނެއެވެ. ންން އެކުލަވައިލަމިނިސްޓްރީދުވަހުގެ ތެރޭގައި )އެކެއް( އަހަރު 1

އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ހުންނަންވީ މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(
 މިްނގަނޑެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ވަކި ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމަކަށް  ބަޔާންޮކށް ތަކާއި ހަމަތަކެއްޠުޝަރު

ތިރީގައި  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގައި އެންމެ ދަށްވެގެން )ނ(
 ވާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހިމެެނން

 ށްއެއްގޮތަ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ަގއިޑްލައިނާމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން  (1) 
 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ޑޮކިއުމެންޓުގައި އިތުރަށް ހިމަނަންެޖހޭ ބައިތައް؛

ބޭނުންވާ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑު )އެންޓްރީ މެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެ ޕްރޮގްރާ (2) 
 ؛ރިކުއަރމެންޓް(

ޕްރޮގްރާމު ހިންގާނެ ތަނާއި ިކޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި ބޭުނންކުރަްނ ހަމަޖައްސައިފައިވާ  (3) 
 ( ގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް؛ފިޒިކަލް ފެސިލިޓީސް)އާލަތްތައް 

 ބަލާނެ ަކންތައްތައް؛ ގައި ޓީ އެންޑް މެނޭޖްމެންޓްއިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކެޕޭސި (4) 

ގުޅުންހުރި އެހެނިހެްނ ފަރާތްތަކުގެ ބަލާެނ  ކިޔަވައިދިނުމާތްތަކާއި، ކިޔަވައިދޭ ފަރާ (5) 
 ކަންތައްތައް؛ 

 ގޮތާއި އެސެސްކުރާނެ ގޮތްތައް. އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނެ ޕްރޮގްރާމް (6) 

ގުޅުންހުރި އެހެްނ  އިރާއާދާ މި ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  )ރ(  
 ދެއްގަިއ ނލުމަށް މިނސްޓްރީްނ ބޭނުންވެއްެޖ ހިރޮގްރާމެއްގެ މިންގަނޑު އެކުލަވައިޕޮ

 ވެއެވެ.  ރީއަށް ލިބިގެންރޮގްރާމެއްގެ މިންގަނޑު އެކުލަވައިލުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓް އެ ޕް
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ޓެކްނިކަލް 

އެޕްޫރވަލް ހޯުދމަށް 
 ހުށަހެޅުން 

 ދާއިރާތަކާއި"ޢިމާރާތްުކރުމުގެ ފަންނީ އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ހޯދުމަށް  )ހ( .9
ފުރިހަަމ  ރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު"ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގެ ިޢލްމީ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ރަޖިސްޓަ

އެ ޕްރޮގްރާމަކަށް  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ 8މި ގަވާއިދުގެ  ކުރުމަށްފަހު
 ލިޔެކިޔުންތަކެވެ.ބަޔާންކުރާ  ގައިނޑުމިންގަ  އެކުލަވާލެވިފައިވާ

 
ގެ ފަހުން އަލަށް ފެށުމަށް އެދޭ  2021 ،ޕްރޮގްރާމެއް ތަޢުލީމީގުޅޭ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ )ށ(

ހިންގުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ  ޕްރޮގްރާމްގައި އޮްފ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނު މިނިސްޓްރީ، ފަރާތްތަކުން
ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ހޯދުމަށް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، މަރުކަޒު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު

ދޭ ކޯސްތައް ލީމާއި ތަމްރީނުޢުމަތީ ތަށް ލައެޕްރޫވަ ގެއެ ޕްރޮްގރާމެއް ހުށަހަޅަންވާނީ،އެދި 
 ނެވެ.ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިންތޯރިޓީއަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮށް ހިންގުމުގެ ހުއްދަޔަ

 
 ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން ޓެކްނިކަލް ދާއިރާގެ  ދާއިރާއާއިފަންނީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  )ނ(  

 މުތަކުގެ ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ހޯދަންމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށއިރު ހިގަމުންދާ ޕްރޮގްރާ
ފައިވާ ހުށަހަޅާއިރު، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްހުށަހަޅަން ބޭުނންވާ ފަރާތްތަުކން 

 ވާނެއެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ލިޔެކިޔުންތަކާއި،
 
 ޕްރޮގްރާމް ފައިވާ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ހޯދައިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް  (1)

 ގެ ލިޔުން؛ އަދިއެޕްރޫވަލް ސެޓުފިކެޓު
 

ގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިޭކޝަންސް އޮތޯރިޓީއަްށ ޕްރޮގްރާމު ހިން (2)
 ކޮޕީ. ފުސީލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުްނތަކުގެފައިވާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތަހުށަހަޅައި

ޓެކްނިކަލް 
އަށް އެޕްޫރވަލް

ހުށަހަޅާ 

ޕްރޮްގރާމުަތއް 
އެެސސްކުުރމާއި 

ޓެކްނިކަލް 
 އެޕްޫރވަލް ދިނުން 

 ،އެދި ހުށަހެޅުމުން ލް ހޯދުމަށްޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  9މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .10
 މިންގަނޑަށް އެ ޕްރޮގްރާމު ފެތޭތޯ ަބލަންވާނެއެވެ.  އެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާމިނިސްޓްރީން 

 

  ،އެދި ހުށަހެޅުމުން ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ހޯދުމަށްޕްރޮގްރާމެއް، ފަރާތުން ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ  )ށ( 
ތައް ރިވިއުކުރުމަށްފަހު، މިނިސްޓްރީން ތެރޭގައި ޕްރޮގްރާމުގެ ޑޮކިމަންޓުމަސްދުވަހުގެ  ތިނެއް() 3

  ،ފެތޭނަމަޕްރޮގްރާމް މިންގަނޑަށް  ފައިވާކަނޑައަޅާއެ ޕްރޮގްރާމަކަށް 
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ދިންކަމުގެ  "ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް"ވަގުތީ  ،ޔަތްކުރުމަށްފަހުޢާރި  ށްޕްރޮގްރާމެއްގެ މުއްދަތަ އެ
 ލިޔުމެއް މިނިސްޓްރީން ދޭންވާެނއެވެ.

ގާތާ ހިން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެޕްރޫވަލުމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ދީަފއިވާ ވަގުތީ ޓެކްނިކަލް  )ނ(
ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީން  ،އެސެސްކުރުމަށްފަހުތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ )އެކެއް( އަހަރުގ1ެ

ދުވަހުގެ އަހަރު)ފަހެއް(  5އެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް  ،ފެތޭނަމައެ ޕްރޮގްރާމް މިންގަނޑަށް 
 ނެއެވެ.ވާދާއިމީ ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލެއް މިނިސްޓްރީން ދޭން

 
 ޕްރޮގްރާމް ދުަވހުގެ ތެރޭގައި އެ އަހަރު )ފަހެއް( 5ންކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާ )ރ(

އެ ޕްރޮގްރާމް  ،ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައިގޮތް  ހިންގަމުންދާ
 އެސެސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 
ފައިވާ ކަނޑައަޅައި ޕްރޮގްރާމަކަށްއެ  ،ހުށަހެޅުމުންމިނިސްޓްރީއަށް  އެޕްރޫވަލް ހޯދަންޓެކްނިކަލް  )ބ(

ތައް އުމަންޓުޑޮކި ގެޕްރޮގްރާމު، ނަމަޕްރޮގްރާމެއް ނުފެތޭ  ތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް އެޠުޝަރު
ލިޔުމަކުން ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ތިނެއް( 3ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ރިވިއުކުރުމުގައި 
 އަލުން ހުށަހެުޅމަށް ފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެ.  އެކަން އަންގައި،

 
 ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭގޮތުން  އަލުން ހުށަެހޅުމުން،މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަދައިްނ  )ޅ(

 ،ފަހުރިވިއުކުރުމަށްއަލުން ަތއް ކިއުމަންޓުޑޮ ނުވަތަ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިއުންތައް އެ
 )ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ. 2

 
ދަފުތަރު 

 އެކުލަވައިލުން 

 

މްަތކުގެ ލް ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާޓެކްނިކަ  ދާއިރާތަކާއިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން "ޢިމާާރތްކުރުމުގެ ފަންނީ  .11
 ،ތައް ބަޔާންކުރާ ދަފުތަރެއްއެޕްރޫވަލް ދީފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ޓެކްނިކަލް މިނިސްޓްރީންނަމުގައި ގެ ދަފުތަރު" 
ދުވަހުގެ ެތރޭގައި )ދޭއް( އަހަރު 2 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށތާ މި އަދި ވާނެއެވެ.އިލަން އެކުލަވަ

 އާންމުކުރަން ވާނެއެވެ.އެ ދަފުތަރު މިނިސްޓްރީން 
 

އެޕްރޫވްކުރާ 

ޕްރޮގްރާމުތައް 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައިވާ ފަަދއިން ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދިުނމުން،  10މި ގަވާއިދުގެ  12.

އެ ޕްރޮގްރާމަކާ ގުޅޭ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާުތތައް މިނިސްޓްރީން ދަފުތަރުގައި ހިަމނަން 
 ވާނެއެވެ. 
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ދަފުތަރުގައި 

 ހިމެނުން 

 

 ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން؛ )ހ(
  ؛ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން ނުވަތަ މަރުކަޒުގެ ނަމާއި އެޑްރެސްޕްރޮގްރާމް  )ށ(
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ފަރާތް؛ )ނ(
 ؛ޕްރޮގްރާމުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު  )ރ(
 ؛ޕްރޮގްރާމުގެ ފަންނާއި ދަރަޖަ )ބ(
 އަދި މެއިލް ކުރަންޖެހޭ އެޑްރެސް؛ -ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އީ )ޅ(
 ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނެ ފޯނު ނަންބަރު. )ކ(

ޕްރޮްގރާމުަތއް 

އެޕްޫރވް ކޮށްފަިއވާ 

ކަމުގެ ލިޔުން 
 ދޫކުރުން 

 

މިނިސްޓްރީން ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދިނުމުން، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭގޮތަްށ  13.
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ފަރާތަށް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރަންވާެނއެވެ.  ،ލިޔުމެއް

 
 ؛ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން )ހ(
 ؛ޕްރޮގްރާމް ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން ނުވަތަ މަރުކަޒުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް )ށ(
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ފަރާތް؛ )ނ(
 އަދި ؛ޕްރޮގްރާމުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު  )ރ(
 ޕްރޮގްރާމުގެ ފަންނާއި ދަރަޖަ. )ބ(

ޢިމާރާތްުކރުުމގެ 
ދާިއރާތަާކއި ފަންނީ 

ޓެކްނިކަލް 
ދާިއރާތަކުގެ ޢިލްމީ 

ޕްރޮްގރާމުަތއް 

އެެސސްކުރާ 
 ކޮމިޓީ

 އެކުލަަވއިލުން 

ޕްރޮގްރާމުތައް އެސެސްކުރުމަށް އެއްގޮތަށް  މިންގަނޑާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާ 8މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( 14.
ދުވަހުގެ ތެޭރގައި "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ އަހަރު)އެކެއް(  1މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށތާ 

ޓެކްނިކަލް ދާއިރާަތކުގެ ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމުތައް އެސެސްކުރާ ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގައި ދާއިރާތަކާއި 
 .އުފައްދަންވާނެއެވެމިނިސްޓްރީން ކޮމިޓީއެއް 

 ގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ަބލަހައްޓާނީ މިނިސްޓްީރންނެވެ.މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުެފދޭ ކޮމިޓީ )ށ(

ޮކށް ވަކިކުރާނީ މިނިސްޓަރެވެ. ޢައްޔަނުމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފެދޭ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން  )ނ(
 ކުރާޢައްޔަނުރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން ނީ، ތިއެކުލެވިެގންވަ ކޮމިޓީމި 

 ބަރުންގެ މައްޗަެށވެ.ންމެ( ފަހެއް) 5
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މިނިސްޓްރީން ، ގުޅޭ ދާއިރާއިން ފަންނީ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމާ (1)
 ؛މެންބަރު )އެކެއް( 1ކަނޑައަޅާ 

 ؛)އެކެއް( މެންބަރު 1މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ  (2)

 އަދި ؛)އެކެއް( މެންބަރު 1ކަނޑައަޅާ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން  (3)

 މެންބަރުން.( ދޭއް)2  ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ   (4)

ފަންނަކާއި ގުޅޭ  ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލަށް އެދި ހުށަހެޅުން އެ ހުށަހަޅާ ޕްރޮގްރާމެއްގެ )ރ(
  ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ލަފާ ކޮމިޓީން ޯހދަންވާނެއެވެ.

 
ލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭ އޫބަރުންނަކީ މަޤާމުގެ މަސްން މެ އަށް ޢައްޔަނުކުރާމި ކޮމިޓީ )ބ(  

 ވާނެއެވެ. ކަށް ވާންވަރާއި ޤާބިިލއްޔަތު ހުރި ފަރާތްތަކަފެން ތަޢުލީމާއިފަދަ 
 

ލަންވާނެއެވެ.  އުސޫލެއް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމެޓީ ހިންގާނެމި މާއްދާގައި  )ޅ(  
ކޮމެޓީގެ ަބއްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭނެ ގޮްތ ، ގޮތާއި ވާއަދި މި އުސޫލުގައި ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެން

 ވާނެއެވެ. ހިމަނަން
އެސެސްކުރުމުގައި  އެޕްރޫވްކޮށް  ހުށަހަޅާ ޕްރޮގްރާމުތައް ހޯދަން ދަށުން ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް މި ގަވާއިދުގެ .15 ކޮމިޓީގެ ޒިްނމާތައް 

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ކޮމިޓީގެ ޒިންމާތައް
ވަނަ މާއްދާގަިއ  9މި ގަވާއިދު  ،ުހށަހެޅުމުން  ހޯދަންޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ގެޕްރޮގްރާމެއް )ހ(  

ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަަމށް  ،ކުރުމަށްފަހުރިވިއުބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަްއ 
 ބަލަންވާނެއެވެ.

ފައިވާ އެއްގޮތަށް ކަނޑައަޅައި  ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑާވަނަ މާއްދާގައި 8މި ގަވާއިދުގެ  (1)
 ފައިވާ މިންވަރު؛ޕްރޮގްރާމް ރާވައިގޮތަށް އްއެ ޠުތަކާޝަރު

 ؛ގޮތް ފައިވާޔަށް ރާވައިކުރި  ޕްރޮގްރާމް ،އަންގައިދޭ މިންވަރާއިޕްރޮގްރާމުގެ ފަންނީ ޢިލްމު  (2)

ހާސިލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ  ޕްރޮގްރާމްތަކުން ،ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގާނެ މުއްދަތާއި (3)
 ؛ކަންކަން
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ޕްރޮގްރާމް ށް އެ ޔަފައިވާ ފަރާތްތަކުްނ އަމިއްލަޕްރޮގްރާމް ހިންގަން ހުށަހަޅައި  (4)
 ތް.ގޮ ފައިވާއެސެސްކުރަން ކަނޑައަޅައި

ސީލީ ތަފު، އެސެސްކުރުމަށްފަހު ތައް ރިވިއުކޮށްޕްރޮގްރާމްޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް އަށް ުހަށހެޅޭ  )ށ(
 ވާނެއެވެ. ރިޕޯޓެއް ކޮމިޓީން ތައްޔާރުކުރަން

ލް ދިނުމުގަިއ އެޕްރޫވަޓެްކނިކަލް  ހިންގާ ފަރާތުން  ޕްރޮގްރާމް،ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދީފައިވާ   )ނ(
 ބަަލންާވނެއެވެ.ށް ގެންދޭތޯ ޔައެއްގޮތަށް ކުރި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑައި

އިތުރަށް ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދީފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިގަމުންދާ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި  (ރ)
  ،ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައިޕްރޮގްރާމެއް އެސެސްކުރަން އެ  ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީން
 އެސެސްކުރުމަށް ކޮމިޓީން އެއްބާރުލުން ދޭންާވނެއެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމް

އާންމު ސުލޫކީ 

 މިންަގނޑު 
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދީފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީ  .16

 ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް، ތިރީގައި 

 ؛މަސައްކަތްކުރުމުގައި ތެދުވެރިކަމާއެކު ފުރިހަމަޔަށް މަސައްކަތްކުރުން )ހ(  

 )ށ(  
 

 އަދި  ދީފައިވާ ހުއްދަޔާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ މި ދާއިރާޔާ ގުޅޭގޮތުން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ނުފެތުރުްނ؛

 )ނ(  
 

 ނުހިންގުން؛ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ބޭރުން ޕްރޮގްރާމް 

ޕްރޮްގރާމު ހިްނގާ 
ފަރާތުގެ 

 ލިއްޔަތު އޫމަސް 

އަންނަނިިވ  ،ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮގްރާމް ހޯދައިގެންމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް  )ހ( .17
 ވާނެއެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަން

 ދިނުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑާއިލް ފައިވާ ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަމިނިސްޓްރީން ދޫކޮށް (1) 
 ހިންގުން؛ޕްރޮގްރާމް ގޮތުގެ މަތިން  އެއްގޮތްވާ

ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  (2)
ކުރިން  )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ 1 ،ގެންނަންވާނީ ކަމަކަށް ބަދަލުގުޅޭ އެއްވެސް 

 ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ؛އެކަމުގެ މިިނސްޓްރީން  ،މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި

 ޕްރޮގްރާމް ނުހިންގުން؛  ގެއްލުމެއް ވެދާެނ ގޮތަކަށްދަރިވަރުންނަށް  (3) 
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 ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ހިމެނޭގޮތަކަށް ޕްރޮގްރާމު ނުިހންގުން؛  (4) 

 މާލު ނުވުން؛ މާ އަދާކުރުމުގައި އިހުފަރާތްތަކުގެ ޒިން ފަރާތްތަކުން އެ ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތައް (5) 

 ހިންގާ  ޕްރޮގްރާމް ،މިނިސްޓްރީން ޕްރޮގްރާމެއް އެސެސްކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި )ށ(
 އެސެސްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް އެއްބާރުލުްނ ދިނުން. ޕްރޮގްރާމް ،ފަރާތުން

 ތިންވަނަ ބާބު 
ބަލައިގަންނާނެ ފާސްތައް ކުރާ ހާސިލު މަރުކަޒަކުން  ރާއްޖެއިން ބޭރުގެތަމްރީނުދޭ މަތީ ތަޢުލީމާއި 

 މިންގަނޑު 

ރާްއޖެއިން ބޭުރގެ 

ތަމްރީުނދޭ 

މަރުކަޒަކުން 
ކުރާ ހާސިލު

ގުޅޭ  މާޢިމާރަތްުކރު
ފާސްތައް 

 ބަލަިއގަންނާނެ
 މިންަގނޑުަތއް 

ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ފަންނީ  )ހ( .18
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  ،ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްއްތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެ

ދެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ގަވާއިފަރާތްތައް ފަންނީ 
ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ  އެ ،އަލަށް ހުށަހަޅާއިރު އަށްމިނިސްޓްރީއެދި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް 

ނުވަތަ ގިންތީގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަްށ  ގައިފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ކެޓަގަރީ ޕްރޮގްރާމަކީ އެ
 ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް ފަންނުެގ  ފަންނުގެފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޢިލްމީ އިކަނޑައަޅަ

އެ ދަރަޖައިގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލައިގަްނނަންވާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަްއ 
 ނަމައެވެ. ފުރިހަމަވެފައިވާ

 
 ުވން؛ ބޫލުކުރާ ސަނަދަކަށްމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ގަ (1)

 
ޤައުމެއްގައި އެ ދާއިރާއަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތައް އެކްރެޑިޓް ކުރާ ލިބިފައިވާ ސަނަދަކީ އެ  (2)

ނުވަތަ އެޕްރޫވް ކުރާ ފަރާތަކުްނ  އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމަކުން ހާސިލްކޮށްފައިާވ 
 ސަނަދަކަށްވުން.



  ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                   1036 އަދަދު:                                     48  ލިުއމް:ވޮ

14 
 

އެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްގެ އައުޓްލައިނާއި ހުށަހަާޅ  (3) 
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު.

މޯލްޑިވްސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ވަކި ފަންނެއްގެ ވަކި ދަރަޖައެއްގެ ޕްރޮގްރާމެއް  )ށ(
މި  ،އެ ދަރަޖައިގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިނުގަންނަ ހާަލތުގައިކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން 

މިނިސްޓަރީން އަންގާ ލިޔެކިޔުންތައް ( ގައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން 3( އަދި )2މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  14އިދުގެ މި ގަވާ ،ހުށަހެޅުމުން
  ިނންމިދާނެެއވެ. އްގޮތެ ،ބެލުމަށްފަހު

 

 ބާބު  ހަތަރުވަނަ 
 އެޅުން ފިޔަވަޅު 

 ޚިލާފުވާ ދާގަާވއި
ކަށް ެއޅޭނެ ފަރާތްތަ

 ފިޔަވަޅުަތއް 

 

19. 

 

ރީން ވަކި ފަންނެއްގެ ވަކި ފެންވަރެއްގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައިނުވާ ނުަވަތ މިނިސްޓް )ހ(
ޓެްކނިކަލް ރީން ބަަލއިގަނެފައިވާ ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދީފައިނުވާ ޕްރޮގްރާމެއް، މިނިސްޓް

ްށ ކަގޮތަ ފަދަ ދޭހަވާނެ ގޮތަށްނުވަަތ އެ އްކައިފިނަމަ،އެޕްރޫވަލް ދީފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައި ދަ
 އެ ފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ

ބަލާ މިންަގނޑުގައި ރީން މިިނސްޓްމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެްކނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދިނުމުގައި  )ށ(
އެކަން ގަވާއިުދން އަންގަންޖެޭހ މުއްދަތުގަިއ  ،ބަދަލުވެ ންބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ޕްރޮގްރާމު

ރު މިނިސްޓްރީއަށް ހިންގާނަމަ، އެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާ އިނާންގަ
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ގޮތަށް ނުވަތަ  ހޯދަމުންދާ ފަާރތަކަށް ގެއްލުންވާ މާއި ތަމްރީނުލްޢި ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގަމުންދަނީ  )ނ(
 ،ރީއަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަިމނިސްޓްއެނގިގެން އެކަމުގެ ޝަކުވާ ގޮތަކަށްަކްނ  ތަފާތުކުރުން ހިެމނޭ

ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ  ،ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިއްޖެނަމައެކަމަށް  ،ބެލުމަްށފަހުޝަކުވާއެއް ކޮމިޓީން  އެ
 އަޅަންވާނެއެވެ.ފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު 
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ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދީފައިވާ  ،ކޮށްފިނަމަ މި ގަވާއިދުގައި ކުރުން މަނާކޮށްަފއިވާ ކަމެއް )ރ(
އެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދިނުމުގައި ބަލައިފައިވާ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް  ،ޕްރޮގްރާމެއް
 އަޅަންވާނެއެވެ.ފިޔަވަޅު  ،ހިންގާނަމަ

  

ޢިމާާރތްކުރުމުގެ  ،)ނ( ގައިވާ ކަންކަމުގެ ކުޑަބޮުޑމިނަށް ބަލައި އާއި )ށ( އާއި މި މާއްދާގެ )ހ(  )ބ(
ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމއްސަލަ ބަލަން މިނިސްޓްރީްނ  67ޤާނޫނުގެ 

ކުރާ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން އެ ފަރާތްތަކާ މެދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަިތްނ އްޔަނުޢަ
 ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. 

 ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގުން؛އެ އިންޒާރުދިނުމަށްފަހު  (1)

ޝަރުޠު  ނުވާނަމަ، އެ އް ފުރިހަމަޠެއެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރު (2)
އެކަން  މާއި،)އެކެއް( މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތެއް ދިނު 1 ،ފުރިހަމަކުރުމަށް

 ؛ރެކޯޑުކުރުން

  ،އެ ފަރާތެއްގެ ނަން ރަޖިސްޓަރީން އުނިކޮށް ،އެ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ބާޠިލުޮކށް (3)
 ؛އެކަން އެންގުން ،އެ ފަރާތަކަށް އަލުން ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި

 (4) 
 

 )ދެހާސް ފަްސސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި  2,500/- ،ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި
އަދަދަކުން އެ ފަރާތެއް ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  )ދެލައްކަ ފަންސާސް 250,000/-

 ޖޫރިމަނާކުރުން.
 

ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި )ޅ(
ވުރެ ގިނަ ފިޔަވަޅު  އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފިޔަވަޅަށް ،ބަލައި

 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އެކުގައި އެޅުމުގެ 
 

ކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ޅަމެދު މިނިސްޓްރީން އަޅާ ފިޔަވައި ން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތަކާމި ގަވާއިދުގެ ދަށު .20 ނާފުުކރުން އުއިސްތި 
ަދށުްނ ހަދާ ފަރާތްތަކުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ާޤނޫނުގެ ދަުށން އެކުލަވައިލާ "ިމ ޤާނޫނާއި މި ާޤނޫނުގެ 

ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނިންމާ ކަންކަން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތަށް އެ ކަމެއް 
 ބަލައިދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީައށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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 1-ޖަދުވަލު 

 
ހުށަހަޅަންވާނީ ތިރީގައި އަށް މިނިސްޓްރީ އެދި ހޯދަން ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  7މި ގަވާއިދުގެ 

 ފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ.ށްބަޔާންކޮ
 

 .އާކިޓެކްޗަރ ޕްރޮގްރާމުތައްޑިޕްލޮމާއަށްވުރެ މަތީ ދަރަޖައިގެ  އާއިޑިޕްލޮމާ (1)

 .ޑިޕްލޮމާއަށްވުރެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރޮގްރާމުތައް އާއިޑިޕްލޮމާ (2)

 .ޑިޕްލޮމާއަށްވުރެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރޮގްރާމުތައް އާއިޑިޕްލޮމާ (3)

 .މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮގްރާމުތައްޕްރޮޖެކްޓް ޑިޕްލޮމާއަށްވުރެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އާއިޑިޕްލޮމާ (4)
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