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 ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓ    ލޭބަރ  

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 ސަރވިސްޗާޖާބެހޭ ގަވާއިދު 

 ވަނަ ބާބު   1
 ތަޢާރުފު 

ުމވައްޒަފުންގެ ެމދުގައި ސަރވިސްޗާްޖ    ،ިމއ ، ވިޔަފާރިތަކުން ސަރވިސްޗާޖް ނެގުާމއި )ހ(  . 1 ތަޢާރުފާިއ ނަން 
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް   ފަރާތްތަކުން  ދޭ  ބެހުާމއި، ސަރވިސްޗާުޖގެ ަމޢުލޫާމތު ވަޒ ފާ 

ހުށަހެޅުުމގައި    ،އޮތޯރިޓ އަށާއި އޮތޯރިޓ އަށް  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  ޯމލްޑިވްސް 
ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ގޮތުން،  ކަނޑައެޅުުމގެ  އުސޫލުތައް         ޢަަމލުކުރާނެގޮތުގެ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( އާއި )އ( ގެ ދަށުން   52)ވަޒ ފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ    2008/2
 އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 

 މި ގަވާއިދުގެ ނަަމކ ، "ސަރވިސްޗާާޖބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ. )ށ(   

 ކަންކަން ހިެމނެއެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ަމއިގަނޑު ަމގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި  . 2 މަގުސަދު 

ސަރވިސްޗާްޖ   )ހ(    އެއްގޮތަށް  ޤާނޫނާ  ފަރާތްތަކުން،  ލާޒިްމވާ  ނެގުން  ސަރވިސްޗާްޖ 
 ނަގަުމންދޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން. 

 ބަހާންެޖހޭ ގޮތް ކަނޑައެޅުން. ސަރވިސްޗާްޖ ުމވައްޒަފުންގެ ެމދުގައި   )ށ(   

ގޮތުގައި )ނ(    ފައިސާ،   ސަރވިސްޗާުޖގެ  ެމދުގައިނަގާ  ހަަމހަަމކަާމއެކު    ، ުމވައްޒަފުންގެ 
 ބަހަުމންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

  ، ސަރވިސްޗާުޖގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފައިސާއާއި ުމވައްޒަފުންނަށް ބަހާ ފައިސާގެ ަމޢުލޫާމތު  )ރ(   
 ގޮތް ކަނޑައެޅުން. ކަާމބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާންެޖހޭ ،ވަޒ ފާ ދޭ ފަރާތުން

 ފުވާ ފަރާތްތަކާެމދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައެޅުން. ގަވާއިދާ ޚިލާ )ބ(   
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 ވަނަ ބާބު   2
 ސަރވިސްޗާޖް ނެގުން 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ  
 ޞިނާޢަތް 

ލިބިގެން    2/99ޤާނޫނު ނަންބަރު   . 3 ހުއްދަ  ޓޫރިޒަާމބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
ރިޒޯޓުތަކާއި ޓޫރިސްޓް  ހޮޓާތަކާއި  ،ހިންގާ  ގެސްޓްހައުސްތަކާއި  ،ޓޫރިސްޓް   ،ޓޫރިސްޓް 

ރިޒޯޓްތަކާއި ޓޫރިސްޓް    ،ޓްރެއިނިންގ  ހޮޓާތަކާއި،  ސިޓ   ހޮޓާތަކާއި،  ޓްރާންސިޓް 
އި  ،އުޅަނދުތަކާއި ބަނދަރުތަކާއި،  ޕްރައިވެޓް  ޔޮޓް  ރިޒޯޓްތަކާއި،  ޓޫރިސްޓް  ންޓަގްރޭޓަޑް 

ޚިދުަމތަކުން،   ކޮންމެ  ފޯރުކޮށްދޭ  އަށްވުރެ    %10އައިލެންޑްތަކުން  އިންސައްތަ(  )ދިހައެއް 
 ަމދުނޫން އަދަދަކުން ސަރވިސްޗާްޖ ނަގާންވާނެއެވެ.

 ، ސްކޫލްތަކާއި   މި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގައި ޤާއިްމކޮށްފައިވާ ޑައިވިންގ )ހ(   
ފެސިލިޓ ތަކާއި ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް  އެކްސްކަރޝަން ، ސެންޓަރުތަކާއި، ސްޕާތަކާއި، 

ހަރަކާތްތަކާއި، ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓް/ކެންޓ ންތަކާއި، އެ ތަންތަނުގައި ޚިދުަމތް ދިނުަމށް 
ނަގާންވާނެއެވެ.  ސަރވިސްޗާްޖ  ވެސް  ތަންތަނުން  އެހެން  ިމފަދަ      ޤާއިްމކޮށްފައިވާ 

އެހެން ވިޔަފާރިއެއް  ،ޚިދުަމތެއް ފޯރުކޮށްދިނުަމށް އައުޓްސޯސްކޮށްގެން ،ރޭގައިމ ގެ ތެ
 ެމދުވެރިވެގެން ދޭ ޚިދުަމތްތައް ވެސް ހިމެނޭނެއެވެ. 

ުމވައްޒަފުންނަށް   )ށ(    މަސައްކަތްކުރާ  ތަންތަނުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  މި 
ކެފޭޚާއްޞަކުރެވިގެން   ތަންތަނުން   ،ރެސްޓޯރެންޓް، ޤާއިްމކޮށްފައިވާ  ފަދަ  ކެންޓ ނު 

 ދޭ ޚިދުަމތުން ސަރވިސްޗާޖް ނެގުން ލާޒިެމއް ނުވާނެއެވެ. 

ޤާއިްމކޮށްފައިވާ  )ނ(    ވިއްކުަމށް  ުމދާ  ތަންތަނުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  މި 
ުމދަލުން ސަރވިސްޗާްޖ ނެގުން   ވިއްކާ  ލާޒިެމއް ނޫނެވެ. ިމ ާމއްދާގެ  ފިހާރަތަކުން 

ބޭނުަމށް ޓަކައި ުމދާ ވިއްކުަމށް ޤާއިުމކޮށްފައިވާ ފިހާރަ ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނ ،  
ހިންގާ   ގޮތެއްގައި  ަމއިގަނޑު  ނުވަތަ  ހަރަކާތަކ   ހަަމއެކަނި  ހިންގާ  ތަނަކުން  އެ 

ހަ ވިއްކުުމގެ  ުމދަލެއް  ބަދަލުގައި  ދިނުުމގެ  ޚިދުަމތެއް  ހިންގާ ހަރަކާތަކ ،  ރަކާތް 
 ތަންތަނަށެވެ. 

ޤާނޫނ ގޮތުން ހޯދާންެޖހޭ ހުއްދައެއްނެތި ، މި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ތަނެއް )ރ(   
ދޭ   2021ަޖނަވަރ     1ހިންގިކަުމގައިވިޔަސް،   ތަނަކުން  އެ  ފެށިގެން،  އިން 

 ވެ. ޚިދުަމތްތަކުން މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ސަރވިސްޗާޖް ނަގާންވާނެއެ

ސަރވިސްޗާޖް  
 ނަގާންޖެހޭ ގޮތް 

ނަގާންވާނ ،  )ހ(  . 4 ސަރވިސްޗާޖް  ވިޔަފާރިތަކުން  ހިންގާ  ޞިނާޢަތުގައި      ފަތުރުވެރިކަުމގެ 
ަމދުވެގެން  އަގުގެ  ޚިދުަމތުގެ  ޚިދުަމތަކުން،  ކޮންމެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ވިޔަފާރިއަކުން       އެ 

 )ދިހައެއް އިންސައްތަ( ގެ ރޭޓުންނެވެ.  10%
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 ، ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް  ،ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް  ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް )ށ(   
، ނުވަތަ ސިޓ  ހޮޓަލެއް، ނުވަތަ ޓްރާންސިޓް ހޮޓަލެއް ،ނުވަތަ ޓްރެއިނިންގ ރިޒޯޓެއް

 ، ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއް އެކުގައި  ، ނުވަތަ އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް
ނުވަތަ ވަކި ކޮޓަރިތަކެއް    ،ނުވަތަ ވަކި ކޮޓަރިއެއް  ، ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްގެ ވަކި ބައެއް

ގެއެއް ވަކި  ުމއްދަތަކަށް  ، ނުވަތަ  ވަކި  އަގަކަށް    ،ކަނޑައެޅޭ  ކަނޑައެޅިފައިވާ 
ސަރވިސްޗާްޖ    ،ދޫކޮށްފައިވާނަަމ ގުޅޭގޮތުން  ުމޢާަމލާތާ  އެގޮތުން    ،ނަގާންވާނ އެ 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ުޖުމލަ އަގުގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

އެހެން   )ނ(    )ށ( ގައި  ާމއްދާގެ  ނަންބަރު  ބަޔާންކޮށްފައި  މި  ނަަމވެސް،  ޤާނޫނު  އޮތް 
އުސޫލުން ދިގު    2/99 ސްޓްރާޓާ  ޓޫރިޒަާމބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ކޮޓަ  ދޭ  ކުއްޔަށް  ކުއްޔާއި،ުމއްދަތަށް  ވިލާތަކުގެ  ނަންބަރު   ރިތަކާއި          ޤާނޫނު 
ދަށުން    2/99 ގަވާއިދެއްގެ  ހަދާ  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ޓޫރިޒަާމބެހޭ  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ހުއްދަ ލިބިގެން ވިޔަފާރިއެއްގެ ޙައްޤެއް އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުކުރުުމގެ 
 އަގުން ސަރވިސްޗާްޖ ނެގުން ލާޒިެމއް ނޫނެވެ. 

އެ ުމޢާަމލާތާ ގުޅޭގޮތުން     ،ޓޫރިސްޓް އުޅަނދެއް ވަކި ުމއްދަތަކަށް ޗާޓަރުކޮށްފައިވާނަަމ )ރ(   
 ސަރވިސްޗާޖް ނަގާންވާނ  ޗާޓަރުގެ ުޖުމލަ އަގުގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. 

ސަރވިސްޗާުޖގެ ގޮތުގައި ނަގާ    ،ސަރވިސްޗާްޖ ނެގޭ ކޮންެމ ވިޔަފާރި ުމޢާަމލާތެއްގައި )ބ(   
 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާންވާނެއެވެ. ދަދުއަ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ  
ޞިނާޢަތް ނޫން ެއހެން  

 ޞިނާޢަތްތަްއ

އެހެން   . 5 ފިޔަވައި  ވިޔަފާރިތައް  ލާޒިުމވާ  ނެގުން  ސަރވިސްޗާްޖ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 
ވިޔަފާރިއަކުން   އެ  ވެސް،  ޚިދުަމތްތަކަކުން ވިޔަފާރިތަކުން  ނުވަތަ  ޚިދުަމތަކުން  ފޯރުކޮށްދޭ 

ަމޢުލޫާމތު   ގުޅޭ  ސަރވިސްޗާޖާ  ބެހުާމއި،  ސަރވިސްޗާޖް  ނަގާނަމަ،  ސަރވިސްޗާޖް 
 ހުށަހެޅުުމގައި، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ޢަަމލުކުރާންވާނެއެވެ. 

 ވަނަ ބާބު   3
 ސަރވިސްޗާޖް ބެހުން 

ސަރވިސްޗާޖް ލިބުނު  
 ކަނޑަެއޅުން ވަގުތު 

ކުރިން . 6 ހޯދުުމގެ  ފަރާތުން، ޚިދުަމތް  ލިބިގަންނަ  އެކުގައި ނުވަތަ    ،ޚިދުަމތް  އަގު  ޚިދުަމތުގެ 
ދައްކައިފައި ބައެއް  ލިބުނު  އޮތް    އަގުން  ސަރވިސްޗާްޖ  އަގުން  ޚިދުަމތުގެ  ނަަމވެސް، 

އެ ފަރާތަށް ޚިދުަމތް ލިބުނު ވަގުތެވެ. އަދި އެއްބަސްވުެމއްގެ ދަށުން   ،ވަގުތުކަުމގައި ބަލާނ 
އަދާކުރާގޮތަށް  އަގު  ބަހައިލައިގެން  ުމއްދަތުތަކަކަށް  ވަކި  އަދާކުރާގޮތަށާއި،  އަގު  ފަހުން 

ބަލާނ ވެސް ވަގުތުކަުމގައި  ލިބުނު  ސަރވިސްޗާޖް  ޚިދުަމތްތަކުގެ  ޚިދުަމތް ، ފޯރުކޮށްދޭ 
 ޚިދުަމތް ލިބުނު ވަގުތެވެ. ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް 
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ވިޔަފާރިެއްއގެ ދަށުން  
ހިންގާ ވަކިވަކި  

 ވިޔަފާރިތަްއ 

ތަނެއްގައި )ހ(  . 7 ވަކި  ހިންގާ  ވިޔަފާރި  ފަރާތުން  ދޭ  ތަފާތު   ،ވަޒ ފާ  ހިންގާ  ފަރާތުން  އެ 
 ވިޔަފާރިތަކުން ނަގާ ސަރވިސްޗާުޖގެ ފައިސާ ހިސާބުކޮށް ބަހާންވާނ  އެއްކޮށެވެ.

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ހާލަތުގައި ެމނުވ ، ވަޒ ފާ ދޭ ފަރާތުން ވަކިވަކި ތަންތަނުގައި  )ށ(  
އެއްކޮށް   ފައިސާ  ސަރވިސްޗާުޖގެ  ނަގާ  ވިޔަފާރިތަކުން  އަދި  ހިންގާ  ހިސާބުކޮށް 

 ބަހައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އައުޓްސޯސްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ   ،ވަޒ ފާ ދޭ ފަރާތުން ވިޔަފާރި ހިންގާ ވަކި ތަނެއްގައި )ނ(   
އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް އެހެން ފަރާތަކުން ހިންގާ ވިޔަފާރިއަކުން ނަގާ ސަރވިސްޗާޖް،  

 ދި ބަހައިގެން ނުވާނެއެވެ.ވަޒ ފާ ދޭ ފަރާތުގެ ސަރވިސްޗާޖާ އެއްކޮށް ހިސާބުކޮށް އަ

ދިނުުމގައި،   )ރ(    ޚިދުަމތެއް  ފަރާތުގެ  ދޭ  ވަޒ ފާ  ަމތިން،  ގޮތުގެ  ާމއްދާގައިވާ  މި 
ެމދުގައި،  ުމވައްޒަފުންގެ  ހުރިހާ  ބައިވެރިވާ  ނުސ ދާގޮތުން           ސ ދާގޮތުންނާއި  

ނެއެވެ. އަދި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ހަަމހަަމކަާމއެކު ސަރވިސްޗާޖް ބަހާންވާ
ުމވައްޒަފުން ފިޔަވައި އިތުރު ބަޔަކު   ސަރވިސްޗާްޖ ބެހުުމގައި، ވަޒ ފާ ދޭ ފަރާތުގެ 

 ހިަމނައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ސަރވިސްޗާުޖގެ ގޮތުގައި ވަޒ ފާ ދޭ ފަރާތަށް ކޮންމެ ަމހަކު ލިބޭ ފައިސާގެ ުޖުމލަ އަދަދުގެ   . 8 ިއދާރ  ފ  
)އެކެއް އިންސައްތަ( ނެގިދާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް   %1ތެރެއިން، އިދާރ  ފ އެއްގެ ގޮތުގައި 

 ހާލެއްގައި އެއަށްވުރެ އިތުރު އަދަދެއް ވަޒ ފާ ދޭ ފަރާތުން ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ވިސްޗާޖް  ސަރ
 ހިސާބުކުރުން 

ސަރވިސްޗާުޖގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ަމހަކު ުމވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާ ިމންވަރު ކަނޑައަޅާނ ،   )ހ(  . 9
ަމހެއްގެ ސަރވިސްޗާުޖގެ   ަމތިން، އެ  ގޮތުގެ  )ނ( ގައިވާ  )ށ( އާއި  ާމއްދާގެ  މި 
ުމވައްޒަފު  ނިސްބަތުން،  ިމންވަރުގެ  ެޖހޭ  ދުވާލަކަށް  ަމހެއްގެ  އެ    ފައިސާއިން 

 ޚިދުަމތްކުރި ދުވަސްތަކަށް ެޖހޭ އަދަދުންނެވެ. 

ސަރވިސްޗާުޖގެ ފައިސާއިން ދުވާލަކަށް ެޖހޭ ިމންވަރު ހިސާބުކުރާނ ، ސަރވިސްޗާުޖގެ   )ށ(   
އަދަދު ުޖުމލަ  ފައިސާގެ  ލާޒިުމވާ  ބަހާން  ޚިދުަމތްކުރި   ،ގޮތުގައި  ަމހެއްގައި  އެ 

 ުމވައްޒަފުންގެ ޚިދުަމތުގެ ުޖުމލަ ދުވަސްތަކުން ގެއްލައިގެންނެވެ.

ނަންބަރު  )ނ(    ޤާނޫނު  ކަނޑައެޅުުމގައި،  ދުވަސްތައް  ޚިދުަމތްކުރި           ުމވައްޒަފު 
ުމވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ    ،)ވަޒ ފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް  2/2008

އެކިއެކި ޗުއްޓ ތަކުގެ ދުވަސްތަކާއި، އަރާުމކުރުަމށް ުމވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ ދުވަސްތައް  
 އުނިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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ސަރވިސްޗާޖް ދޭންޖެހޭ  
 ވަގުތު 

ފައިސާ  . 10 ުޖުމލަ  ހިސާބުކުރެވޭ  ލިބުނުކަަމށް  ަމހު  ފާއިތުވި  ގޮތުގައި  ، ސަރވިސްޗާުޖގެ 
 ސް ނިުމުމގެ ކުރިން ވަޒ ފާ ދޭ ފަރާތުން ުމވައްޒަފުންނަށް ދ  ނިންމާންވާނެއެވެ. ހިނގަުމންދާ ަމ

އަދަދާއި،  . 11 މަޢުލޫމާތު ާއންމުކުރުން  ުޖުމލަ  ލިބުނު  ފަރާތަށް  ދޭ  ވަޒ ފާ  ަމހު  ފާއިތުވި  ގޮތުގައި          ސަރވިސްޗާުޖގެ 
އަދަދު ލިބޭނެ  ުމވައްޒަފަކަށް  މަސައްކަތްކުރި  ަމހުގައި  ނިުމުމގެ    ،އެ  ަމސް  ހިނގަުމންދާ 

 ުމވައްޒަފުންނަށް އެނގޭނެ އިންތިޒާމް ވަޒ ފާ ދޭ ފަރާތުން ހަަމަޖއްސާންވާނެއެވެ. ،ކުރިން

 ވަނަ ބާބު   4
 ސަރވިސްޗާޖުގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާއި ހުށަހެޅުން 

ބަލަހަްއޓާންޖެހޭ  
 މަޢުލޫމާތު 

ކޮންެމ   )ހ(  . 12 ދޭ  ވަޒ ފާ  ގުޅިގެން،  ސަރވިސްޗާާޖ  ނަގާ  ފޯރުކޮށްދިނުުމގައި  ޚިދުަމތެއް 
ަމޢުލޫާމތު އަންނަނިވި  ވެސް،  ގަވާއިދުން    ،ފަރާތަކުން  ަމހަކު  ކޮންެމ 

 ބަލަހައްޓާންވާނެއެވެ. 

 ؛ސަރވިސްޗާުޖގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ަމހަކު ލިބުނު ުޖުމލަ އާްމދަނ ގެ ތަފުސ ލު (1)   

ސަރވިސްޗާުޖގެ ުޖުމލަ އާްމދަނ ގެ ތެރެއިން، އިދާރ  ފ އެއް ވަޒ ފާ ދޭ ފަރާތުން  (2)   
 ؛ނެގިނަމަ، އެ އަދަދު

ސަރވިސްޗާުޖގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ުޖުމލަ އާްމދަނ ގެ ތެރެއިން، ުމވައްޒަފުންނަށް  (3)   
 ؛ޙައްޤުވާ ުޖުމލަ އަދަދު

ފުރިހަަމ   (4)    )ުމވައްޒަފުގެ  ަމޢުލޫާމތު  ުމވައްޒަފުންގެ  ަމހެއްގައި ޚިދުަމތްކުރި  އެ 
 ނަާމއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ

 ؛ނަންބަރާއި، ަމޤާމް އެނގޭނޭހެން(

 ؛ކޮންމެ ުމވައްޒަފަކު ޚިދުަމތްކުރި ދުވަސްތަކުގެ އަދަދު (5)   

އެ ަމހެއްގައި ޚިދުަމތްކުރި ުމވައްޒަފަކަށް، ސަރވިސްޗާުޖގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް  (6)   
 ؛ެޖހޭ އަދަދު

ުމވައްޒަފަކަށް، ސަރވިސްޗާުޖގެ ގޮތުގައި އެ   (7)    ުޖުމލަ  ކޮންމެ  ަމހެއްގައި ދިން 
 އަދަދު. 

ރިކޯޑުތައް   )ށ(    ަމޢުލޫާމތާއި  އެންެމހައި  ބަލަހައްޓާންެޖހޭ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 
 ދިވެހިބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ.  ،ބަލަހައްޓާންވާނ 
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ަމޢުލޫާމތު )ނ(    ބަލަހައްޓާންެޖހޭ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  އޮތޯރިޓ ން     ،މި  ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް 
 ، ކުރާ އިންސްޕެކްޝަނެއްގައި ވަޒ ފާއާބެހޭ އޮފިސަރު ބަލާން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

ގުޅިގެން،  ަމއްސަލައަކާ  ބަލަުމންދާ  އޮތޯރިޓ ން  އެ  އަދި  ދޭންވާނެއެވެ.         ވަގުތުން 
އަންގާ  އޮތޯރިޓ ން  އެ  އަންގައިފިނަމަ،  ހުށަހެޅުަމށް  ަމޢުލޫާމތު  ަމތިން    އެ  ގޮތެއްގެ 

 ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.

ހުށަހެޅުަމށް )ހ(  . 13 ރަޖިސްޓަރ ކުރުން  ަމޢުލޫާމތު  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  އޮތޯރިޓ ން   ،މި  ރިލޭޝަންސް  ލޭބަރ 
ަމތިން ގޮތެއްގެ  އަންގާ  އޮތޯރިޓ ން  އެ  އަދި  ތެރެއިން  ނިޒާެމއްގެ   ، ކަނޑައަޅާ 

 ސަރވިސްޗާޖް ނަގާ އެންެމހައި ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓަރ ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

ހުށަހަޅާ   )ށ(    ރަިޖސްޓަރ ކުރާއިރު  ފަރާތުން  ދޭ  ވަޒ ފާ  ދަށުން  ާމއްދާގެ  އެއްވެސް  މި 
)ހަތެއް(   7ަމޢުލޫާމތެއް ބަދަލުވެއްެޖނަމަ، އެ ަމޢުލޫާމތެއް ބަދަލުވާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން  

ރިލޭޝަންސް   ލޭބަރ  ތެރެއިން،   ނިޒާުމގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ 
 ންވާނެއެވެ. އޮތޯރިޓ އަށް އެކަން އަންގާ

އަން )ނ(    ދޭ ފަރާތަށް  ދަށުން، ވަޒ ފާ  ގަވާއިދުގެ  ލިޔުންތައް  މި  ފޮނުވާ  އެންގުތަކާއި  ގާ 
އެޑްރެހަށް   އ ެމއިލް  ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ާމއްދާގެ  މި  ފޮނުވުުމގައި، 
 ފޮނުވުުމން، އެ އެންގުެމއް ނުވަތަ ލިޔުެމއް އެ ފަރާތަށް ފޮނުވުނ ކަަމށް ބެލެވޭނެއެވެ.

ން ވަޒ ފާ ދޭ ފަރާތުން ބަލަހައްޓާ ަމޢުލޫާމތު،  ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށު  12މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 14 މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން 
ޯމލްޑިވްސް   އޮތޯރިޓ އަށާއި  ރިލޭޝަންސް  ލޭބަރ  ަމތިން،  ގޮތުގެ  ާމއްދާގައިވާ  މި 

 އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ އަށް ފޮނުވާންވާނެއެވެ. 

ތަފުސ ލުތައް   )ށ(    ަމހެއްގެ  މ ލާދ   ކޮންމެ  ހުށަހަޅާނ ،  ވަކިވަކ ން ަމޢުލޫާމތު 
 ހެންނެވެ.އެނގޭނޭ

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ަމޢުލޫާމތު، އެ އަހަރެއްގެ   6ކޮންމެ މ ލާދ  އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ   )ނ(   
 )އެކެއް( ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.  1އޮކްޓޫބަރުަމހުގެ 

މަސްދުވަހުގެ ަމޢުލޫާމތު، ެޖހިގެން އަންނަ  )ހައެއް(    6ކޮންމެ މ ލާދ  އަހަރެއްގެ ފަހު   )ރ(   
 )އެކެއް( ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. 1އަހަރުގެ އެޕްރ ލްަމހުގެ 

މ ލާދ   )ބ(    ލަސްނުވާނޭހެން، ކޮންމެ  ތާރ ޚަށްވުރެ  )ރ( ގައިވާ  )ނ( އާއި  ާމއްދާގެ  މި 
ނިުމުމން ހުށަހެޅުަމ  ،ަމހެއް  ވަކިން  ަމޢުލޫާމތު  ަމހެއްގެ  ހުރަހެއް  އެ  ާމއްދާ  ިމ  ށް، 

 ނާޅައެވެ.
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މަޢުލޫމާތުގެ ޞަްއަޙކަން  
 ކަށަވަރުކުރުން 

ގަވާއިދުގެ   . 15 ޯމލްޑިވްސް    14މި  ޞައްޙަކަން،  ަމޢުލޫާމތުގެ  ހުށަހަޅާ  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ކަށަވަރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ ން، ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓ އަށް  

ކަށަވަރު ޞައްޙަކަން  ަމޢުލޫާމތުގެ  އޮތޯރިޓ ން  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  ޯމލްޑިވްސް   ިމގޮތުން 
)އާްމދަނ ން ޓެކްސް ނެގުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ    25/2019ޖެހޭނ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު    ކޮށްދޭން

 ދަށުން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅާންެޖހޭ ފަރާތްތަކުގެއެވެ.

 ވަނަ ބާބު   5
 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން 

ޚިދުަމތްތަކުން )ހ(  . 16 ޖޫރިމަނާކުރުން  ފޯރުކޮށްދޭ  ވިޔަފާރިތަކުން   ހިންގާ  ޞިނާޢަތުގައި      ، ފަތުރުވެރިކަުމގެ 
ނުދާނަމަ، ނުވަތަ     ވަނަ ާމއްދާއާ އެއްގޮތަށް ސަރވިސްޗާޖް ނަގަުމން  3މި ގަވާއިދުގެ  

ފަރާތަކުން އެއްވެސް  ސަރވިސްޗާްޖ    ،ސަރވިސްޗާްޖ ނަގާ  ެމދުގައި  ުމވައްޒަފުންގެ 
ވިޔަފާރ ގެ  ، ވަނަ ބާބުގައިވާ ާމއްދާއަކާ ޚިލާފުވެއްެޖނަަމ 3ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ބެހުުމގައި

)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން    -/100,000 ،ކުޑަބޮޑުިމނަށް ބަލައި
 އެވެ. ޫޖރިަމނާ ކުރެވޭނެ

ދަށުން ސަރވިސްޗާްޖ ނެގުން ލާޒިްމވާ ފަރާތްތަކާއި )ށ(    ގަވާއިދުގެ  ސަރވިސްޗާްޖ    ،މި 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އާ   12މި ގަވާއިދުގެ    ،ނަގާ އެނޫންވެސް ފަރާތްތަކުން

ނުވަތަ އެ ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން    ، އެއްގޮތަށް ަމޢުލޫާމތު ބަލަހައްޓަުމން ނުދާނަަމ
އެން ޚިލާފުވެއްެޖނަަމއަންގާ  ފަހަރު    ، ގުަމކާ  )ދިހަހާސް(    -/10,000ފުރަތަމަ 

އަދަދަކުން ބޮޑުނޫން  ފަހަރަކު    ،ރުފިޔާއަށްވުރެ  ކޮންމެ  ތަކުރާރުވާ   -/50,000އަދި 
 )ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޫޖރިަމނާ ކުރެވޭނެއެވެ. 

ފަރާތަކުން،   )ނ(    އެއްވެސް  ނަގާ  ގަވާއިދުގެ  ސަރވިސްޗާޖް  ާމއްދާގައި   14މި  ވަނަ 
ނުވާނަމަ،   ހުށަހަޅައިފައި  ަމޢުލޫާމތު  ސަރވިސްޗާުޖގެ  ތާރ ޚުގައި  ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

ފަހަރު،   ހުށަހެޅުަމށް   7ފުރަތަމަ  ަމޢުލޫާމތު  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ       )ހަތެއް( 
ނުވާނަ، އެންގުާމއެކު ހުށަހަޅައިފައި  ަމޢުލޫާމތު  އެ  ވެސް  މުހުލަތުގައި  މަ،  ިމ 
ޫޖރިަމނާ    -/25,000 އަދަދަކުން  ބޮޑުނޫން  ރުފިޔާއަށްވުރެ  )ފަންސަވ ސްހާސް( 

ދެވަނަ  ހުށަހަޅައިފައިނުވާ  ަމޢުލޫާމތު  ތާރ ޚުގައި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި 
)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ   -/50,000ފަހަރާއި، ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު  

 ަމނާ ކުރެވޭނެއެވެ.ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޫޖރި

ޫޖރިަމނާ ކުރާނ  )ރ(    ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓ ންނެވެ. އަދި   ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 
ދައްކާނ  ފައިސާ  ނުވަތަ   ، ޫޖރިމަނާގެ  އޮތޯރިޓ   ރެވެނިއު  އިންލަންޑް        ޯމލްޑިވްސް 

 އެ އޮތޯރިޓ ން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.  
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 ވަނަ ބާބު   6
 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

ހިނދަކު،  )ހ(  . 17 މާނަކުރުން  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ކަނޑައެޅިގެން  ގަވާއިދުގައި       މި 
ބަންދު   ގުނާނ ، ރަސްމ   ުމއްދަތުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  ދުވަސްތައް މި 

 ނުހިަމނައެވެ.

ކަނޑައެޅިގެން   )ށ(    ގޮތުން  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ލަފުޒެއް  ނުވަތަ  ޢިބާރާތެއް  ގަވާއިދުގެ  މި 
އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދ ފައި   ،އެހެން ާމނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު

 ކުރުެމވެ. އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ތިރ ގައި ދ ފައިވާ ާމނަ ،އެވަނ 

ނުވަތަ އުޫޖރައެއް    އެއް ދޭގޮތަށް،ުމސާރަ  ، "ުމވައްޒަފު" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނ  (1)   
 ދޭގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުވާ ކޮންމެ މ ހަކަށެވެ. 

އެވަނ   (2)    ބުނެފައި  ފަރާތް" ކަަމށް  ދޭ  ދޭގޮތަށް،މުސާރަ  ،"ވަޒ ފާ  ނުވަތަ    އެއް 
 އުޫޖރައެއް ދޭގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުވާ ކޮންެމ ފަރާތަކަށެވެ. 

ނަންބަރު   (3)    ޤާނޫނު  އެވަނ ،   ބުނެފައި  ކަަމށް  ޞިނާޢަތް"  "ފަތުރުވެރިކަުމގެ 
ގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެން ހިންގާ    )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓޫރިޒަާމބެހޭ ޤާނޫނު(  2/99

 ،ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތަކާއި  ،ކާއިޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަ  ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކާއި
ރިޒޯޓްތަކާއި ހޮޓާތަކާއި  ،ޓްރެއިނިންގ  ސިޓ   ހޮޓާތަކާއި،  ، ޓްރާންސިޓް 
އުޅަނދުތަކާއި ޓޫރިސްޓް    ،ޓޫރިސްޓް  އިންޓަގްރޭޓަޑް  ބަނދަރުތަކާއި،  ޔޮޓް 

 ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑްތަކަށެވެ.  ،ރިޒޯޓްތަކާއި

ބުނެ (4)    ދުވަސް" ކަަމށް  އެވަނ "ރަސްމ  ބަންދު  ޤާނޫނުގައި   ،ފައި  ވަޒ ފާއާބެހޭ 
 ކަަމށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ދުވަސްތަކަށެވެ.  ރަސްމ  ބަންދު ދުވަސްތައް

ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރާން  
 ފެށުން

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ިމ ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ   ، މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރާން ފަށާނ  . 18
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 
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