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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

`

ލނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕް ޭ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ އަދި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ
ގަވާއިދު
އެއްވަނަ ބާބު
ދ
މއް ާ
ޢިބްތިދާއީ ާ
ނ
ތަޢާރަފާއި ނަ ް

.1

ދ
ޤސަ ު
މަ ް

.2

(ހ)

ކގެ ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމުތަކާ ގުޅޭ
މި ގަވާއިދަކީ ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ އަދި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަ ު
ނބަރު ( 4/2017ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ
ކަންކަން ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަ ް
އފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
ނ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލަ ި
 95މާއްދަގެ (ހ) ގެ ( )7ވަ ަ

(ށ)

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ އަދި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްމީ
ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

ހސިލުކުރުމެވެ.
ކން ާ
މި ގަވާއިދު އެކުލަވައިލުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ،އަންނަނިވި ކަން ަ
(ހ)

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ ދާއިރާތަކާއި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން
ނ
ވަކި ފަންނެއްގެ ވަކި ދަރަޖައެއްގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީގައި ބަލައިގަ ެ
ރަޖިސްޓަރީކުރާނެ ޕްރޮގްރާމުތައް ކަނޑައެޅުން؛
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(ށ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ ދާއިރާތަކާއި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން
މިނިސްޓްރީން

ކަނޑައަޅާ

ހމަތަކާއި
ަ

ޑއަޅައި
މިންގަނޑުތަކެއްކަނ ަ

އެ

މިންގަނޑުތައް

ށފަހު" ،ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް" ގެ ނަމުގައި ހުއްދައެއް ދީ ،އެ ހުއްދަ
ހާސިލުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަ ް
ނ އެކުލަވައިލައި ،އެ ދަފުތަރު
ދެވޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ދަފުތަރެއް މިނިސްޓްރީ ް
ބެލެހެއްޓުން؛
(ނ)

ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދެވޭ ޕްރޮގްރާމުތައް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނެ މުއްދަތާއި،
ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރެވޭނެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުން؛

(ރ)

ބތިލްކުރުމާއި
ކށްފައިވާ ހުއްދަ ާ
ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދެވޭ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މިނިސްޓްރީން ދޫ ޮ
އސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛
ދަފްތަރުން ނަން އުނިކުރެވޭނެ ު

(ބ)

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

(ޅ)

ގ
މިނިސްޓްރީން ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ހޯދައިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގައި ،ހިންގާ ފަރާތްތަކު ެ
ސުލޫކީ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުން؛

(ކ)

ނ
ގއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒަކު ް
މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރު ަ
ނ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން؛
ލ ެ
ނަގައިފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ފާސްތައް ގަބޫލުކުރުމުގައި ބަ ާ
އަދި

(އ )
އދު
ވ ި
ގަ ާ

.3

ތ
ފރާ ް
ތަންފީޛުކުރާ ަ

އދަށް
ވ ި
ގަ ާ

މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާނީ ،ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ އެ އިރެއްގައި
ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއިންނެވެ.

.4

ނ
ޢަމަލުކުރަން ފެށު ް

ނ
މާނަކުރު ް

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުން.

ތރީޚުން
ގއި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ާ
ފށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު ަ
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ަ
ފެށިގެންނެވެ.

.5

ށފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި
މި ގަވާއިދުގައި އެ އިބާރާތެއް ބޭނުންކޮ ް
ފއިވާ
ކށްފައިވާ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތައް މާނަކުރާނީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ހިނދަކު ،މި ގަވާއިދުގައި ބޭނުން ޮ
ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

4

އމް:
ވޮލި ު

އަދަދު1036 :

48

(ހ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ރ ( 4/2017ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ނންބަ ު
ޤނޫނު ަ
ށ ބުނެފައި އެވަނީާ ،
"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު" ކަމަ ް
ޤާނޫނު) އަށެވެ.

(ށ)

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ޤާނޫނުގެ

ރަޖިސްޓަރީކުރާ

ގަވާއިދެއް"

ދަށުން
ކަމަށް

ފަންނީ
ބުނެފައި

ތތައް
ފަރާ ް

ނވަތަ
ު

ޓެކްނިކަލް

އ
ފަރާތްތަ ް

އެވަނީ،

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

4/2017

ރ
(ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ނެރޭ ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ބަޔާންކު ާ
މގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" އަށެވެ.
ގަވާއިދުތަކަށާއި" ،ޢިމާރާތްކުރު ު
(ނ)

ސޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ
ި
އ އެވަނީ ،ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ
"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފަ ި
ޒިންމާ އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.

(ރ)

"ޕްރޮގްރާމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ ދާއިރާތަކާއި ޓެކްނިކަލް
ދާއިރާތަކުގެ ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމުތަކަށެވެ.

(ބ)

"ދަފުތަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދޭ
ނނީ ދާއިރާތަކާއި ޓެކްނިކަލް
ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަ ް
ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ދަފުތަރު" ގެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލައި
އާންމުކުރާ ލިސްޓަށެވެ.

(ޅ)

"ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ
ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ފަންނީ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ހަމަތަކާއި
މިންގަނޑުތައް ހާސިލުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށްފަހު ،އެ ޕްރޮގްރާމަކީ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް
ދ ހުއްދައަށެވެ.
ބަލައިގަންނަ ޕްރޮގްރާމެއްކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީން ޭ

(ކ )

"ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ
ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމުތައް އެސެސްކުރާ ކޮމިޓީ" އަށެވެ.

(އ )

އ
މށްޓަކަ ި
ގނެ ތަނާއި ކިޔަވާދިނު ަ
ބނެފައި އެވަނީ ،ޕްރޮގްރާމު ހިން ާ
"ފިޒިކަލް ފެސިލިޓީސް" ކަމަށް ު
އލަތްތަކަ ށެވެ.
ބޭނުންކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ާ

(ވ)

މ
"އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޕްރޮގްރާ ް
ގ
ހފައިވާ މަރުކަޒުގައި ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރާއި ޕްރޮގްރާމް ރާވާ ހިންގާ ގޮތު ެ
ހިންގުމަށް ހަމަޖެ ި
ގާބިލިއްޔަތަށެވެ.
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(މ)

"އެސެސްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޕްރޮގްރާމް ހިންގަމުންދާގޮތް ބެލުމަށެވެ.

(ފ)

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

(ދ)

"ޓްރާންސްކްރިޕްޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޕްރޮގްރާމްގެ ނަތީޖާ ކަރުދާހަށެވެ.

ދެވަނަ ބާބު
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ އަދި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމުތައް
ބަލައިގަތުމާއި ،ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދިނުން
ޓރީން
މިނިސް ް

.6

(ހ)

އގަންނާނެ
ބަލަ ި

ތ
 1ޖަނަވަރީ  2021ގެ ކުރިން ހިންގާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ފަންނީ ދާއިރާއަކުން ނުވަ ަ
އ
ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަކުން ރާއްޖެއިން ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ،މިނިސްޓްރީގަ ި

ތއް
ގރާމް ަ
ޕްރޮ ް

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި

ތ
އޅާނެ ގޮ ް
ކަނޑަ ަ

ހުށަހަޅާއިރު ،އެ ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ ޕްރޮގްރާމަކީ އެ ފަރާތެއް

ސޓަރީވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ކެޓަގަރީގައި ނުވަތަ ގިންތީގައި ރަޖި ް
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
އެ

ޕްރޮގްރާމުގެ

ދާއިރާގެ

ޕްރޮގްރާމެއްގެ

އައުޓްލައިނާއި

ގޮތުގައި

މޯލްޑިވްސް

މިނިސްޓްރީން

ކޮލިފިކޭޝަންސް

އޮތޯރިޓީ

އ
ބަލައިގަތުމުގަ ި
ގެ

ދަށުން

އެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެތޭ ދަރަޖައަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

 1ޖަނަވަރީ  2021ގެ ފަހުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ނުވަތަ އަލަށް ފަށާ ،ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ
ނ
އރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށު ް
ތެރެއިން" ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާ ި
ރަޖިސްޓަރީވުމަށްޓަކައި ވަކި ފަންނެއްގެ ވަކި ދަރަޖައެއްގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން
މިނިސްޓްރީން "ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް" ހޯދަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ށފައިވާ "ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް" ނުހޯދައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ފުރިހަމަކުރުމުން

ދޫކުރާ

ސަނަދުތަކަކީ،

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ދާއިރާގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާހައި ހިނދަކު
ނނެވެ.
ނނޭ ސަނަދުތަކެއް ޫ
މިނިސްޓްރީން ގަބޫލުކުރާ ނުވަތަ ބަލައިގަން ާ
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ޓެކްނިކަލް

.7

ރވަލަށް
އެޕް ޫ

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

ހުށަހަޅާނެ

.8

(ހ)

ރވަލްއަށް
އެޕް ޫ

މިންގަނޑު

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް
( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލަން ވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅާ
ކގެ
ގރާމުތަ ު
ޕްރޮ ް

މކޮށް
އާން ު

އވެ.
އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަން ވާނެ ެ

އ
ތ ް
ގރާމު ަ
ޕްރޮ ް
ޓެކްނިކަލް

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުގައި އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ހުންނަންވީ
ނގަނޑެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
ކށް ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ވަކި މި ް
ޝަރުޠުތަކާއި ހަމަތަކެއް ބަޔާން ޮ

ނ
އޅު ް
ކަނޑަ ެ

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގައި އެންމެ ދަށްވެގެން ،ތިރީގައި
ނން ވާނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހިމެ ެ
()1

ގއިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ަ
ޖހޭ ބައިތައް؛
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ޑޮކިއުމެންޓުގައި އިތުރަށް ހިމަނަން ެ

()2

އެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑު (އެންޓްރީ
ރިކުއަރމެންޓް)؛

()3

ނ ހަމަޖައްސައިފައިވާ
ނންކުރަ ް
ކޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި ބޭ ު
ޕްރޮގްރާމު ހިންގާނެ ތަނާއި ި
އާލަތްތައް (ފިޒިކަލް ފެސިލިޓީސް) ގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް؛

()4

ކންތައްތައް؛
އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ގައި ބަލާނެ ަ

()5

ނ
ނ ފަރާތްތަކުގެ ބަލާ ެ
ކިޔަވައިދޭ ފަރާތްތަކާއި ،ކިޔަވައިދިނުމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެ ް
ކަންތައްތައް؛

()6
(ރ)

ޕްރޮގްރާމް އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނެ ގޮތާއި އެސެސްކުރާނެ ގޮތްތައް.

ނ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،މި ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި އެހެ ް
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ަ
ޕޮރޮގްރާމެއްގެ

މިންގަނޑު

އެކުލަވައިލުމަށް

ނ
މިނސްޓްރީ ް

ޖ
ބޭނުންވެއް ެ

އ
ހިނދެއްގަ ި

އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ މިންގަނޑު އެކުލަވައިލުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

7

އމް:
ވޮލި ު

އަދަދު1036 :
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ޓެކްނިކަލް

.9

(ހ)

ދމަށް
ރވަލް ހޯ ު
އެޕް ޫ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ކރުމުގެ ފަންނީ ދާއިރާތަކާއި
ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ "ޢިމާރާތް ު
މ
ޢލްމީ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަ ަ
ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގެ ި

ނ
ހުށަހެޅު ް

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

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމެއް 2021 ،ގެ ފަހުން އަލަށް ފެށުމަށް އެދޭ
ހފައިވާ
ފ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުގައި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހަމަޖެ ި
ފަރާތްތަކުން ،މިނިސްޓްރީ އޮ ް
މަރުކަޒު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ހޯދުމަށް
ގރާމެއްގެ އެޕްރޫވަލަށް މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ކޯސްތައް
އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ ،އެ ޕްރޮ ް
ހިންގުމުގެ ހުއްދަޔަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިންނެވެ.

(ނ)

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ ދާއިރާއާއި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާގެ ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން
ށއިރު ހިގަމުންދާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ހޯދަން
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
ކން ހުށަހަޅާއިރު ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނންވާ ފަރާތްތަ ު
ހުށަހަޅަން ބޭ ު
ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
()1

ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ހޯދައިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް
އެޕްރޫވަލް ސެޓުފިކެޓުގެ ލިޔުން؛ އަދި

()2

ށ
ކޝަންސް އޮތޯރިޓީއަ ް
ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފި ޭ
ނތަކުގެ ކޮޕީ.
ހުށަހަޅައިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތަފުސީލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔު ް

ޓެކްނިކަލް

( .10ހ)

ރވަލްއަށް
އެޕް ޫ

މި ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން،
ބލަންވާނެއެވެ.
މިނިސްޓްރީން އެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާމިންގަނޑަށް އެ ޕްރޮގްރާމު ފެތޭތޯ ަ

ހުށަހަޅާ
ތއް
ގރާމު ަ
ޕްރޮ ް
ރމާއި
ސސްކު ު
އެ ެ
ޓެކްނިކަލް
ނ
ރވަލް ދިނު ް
އެޕް ޫ

(ށ)

ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ފަރާތުން ޕްރޮގްރާމެއް ،ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން،
( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮގްރާމުގެ ޑޮކިމަންޓުތައް ރިވިއުކުރުމަށްފަހު ،މިނިސްޓްރީން
އެ

ޕްރޮގްރާމަކަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

8

މިންގަނޑަށް

ޕްރޮގްރާމް

ފެތޭނަމަ،

އމް:
ވޮލި ު
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ މުއްދަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ،ވަގުތީ "ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް" ދިންކަމުގެ
ނއެވެ.
ލިޔުމެއް މިނިސްޓްރީން ދޭންވާ ެ
(ނ)

ފއިވާ ވަގުތީ ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލުގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމް ހިންގާތާ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ދީ ަ
(1އެކެއް) އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެސެސްކުރުމަށްފަހު ،މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ
މިންގަނޑަށް އެ ޕްރޮގްރާމް ފެތޭނަމަ ،އެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ
ދާއިމީ ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލެއް މިނިސްޓްރީން ދޭންވާނެއެވެ.

(ރ)

ވހުގެ ތެރޭގައި އެ ޕްރޮގްރާމް
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( 5ފަހެއް) އަހަރުދު ަ
ހިންގަމުންދާ

ގޮތް

މިނިސްޓްރީން

ބެލުމަށް

ބޭނުންވެއްޖެ

ހިނދެއްގައި،

އެ

ޕްރޮގްރާމް

އެސެސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ބ)

ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ހޯދަން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ޝަރުޠުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް އެ ޕްރޮގްރާމެއް ނުފެތޭ ނަމަ ،ޕްރޮގްރާމުގެ ޑޮކިއުމަންޓުތައް
މސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން
ރިވިއުކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ( 3ތިނެއް) ަ
ޅމަށް ފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެ.
އެކަން އަންގައި ،އަލުން ހުށަހެ ު

(ޅ)

ހޅުމުން ،ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭގޮތުން
ނ އަލުން ހުށަ ެ
ކށްފައިވާ ފަދައި ް
މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާން ޮ
ތއް އަލުން ރިވިއުކުރުމަށްފަހު،
އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިއުންތައް ނުވަތަ ޑޮކިއުމަންޓު ަ
( 2ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ.

ދަފުތަރު
އެކުލަވައިލުން

ތކުގެ
ކލް ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމް ަ
ރތްކުރުމުގެ ފަންނީ ދާއިރާތަކާއި ޓެކްނި ަ
 .11މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން "ޢިމާ ާ
ދަފުތަރު" ގެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީން ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދީފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ބަޔާންކުރާ ދަފުތަރެއް،
ތރޭގައި
ށތާ ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ެ
އެކުލަވައިލަން ވާނެއެވެ .އަދި މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
މިނިސްޓްރީން އެ ދަފުތަރު އާންމުކުރަން ވާނެއެވެ.

އެޕްރޫވްކުރާ
ޕްރޮގްރާމުތައް

ނމުން،
ދއިން ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދި ު
 .12މި ގަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގައިވާ ފަ ަ
މނަން
ތތައް މިނިސްޓްރީން ދަފުތަރުގައި ހި ަ
އެ ޕްރޮގްރާމަކާ ގުޅޭ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާ ު
ވާނެއެވެ.

9
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ދަފުތަރުގައި

(ހ)

ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން؛

ހިމެނުން

(ށ)

ޕްރޮގްރާމް ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން ނުވަތަ މަރުކަޒުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް؛

(ނ)

ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ފަރާތް؛

(ރ)

ޕްރޮގްރާމުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު؛

(ބ)

ޕްރޮގްރާމުގެ ފަންނާއި ދަރަޖަ؛

(ޅ)

ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އީ-މެއިލް ކުރަންޖެހޭ އެޑްރެސް؛ އަދި

(ކ)

ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނެ ފޯނު ނަންބަރު.

ތއް
ގރާމު ަ
ޕްރޮ ް
އވާ
ރވް ކޮށްފަ ި
އެޕް ޫ
ކަމުގެ ލިޔުން
ނ
ދޫކުރު ް

މގެ
ކރު ު
ޢިމާރާތް ު

ށ
 .13މިނިސްޓްރީން ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދިނުމުން ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭގޮތަ ް
ނއެވެ.
ލިޔުމެއް ،ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ފަރާތަށް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރަންވާ ެ
(ހ)

ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން؛

(ށ)

ޕްރޮގްރާމް ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން ނުވަތަ މަރުކަޒުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް؛

(ނ)

ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ފަރާތް؛

(ރ)

ޕްރޮގްރާމުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު؛ އަދި

(ބ)

ޕްރޮގްރާމުގެ ފަންނާއި ދަރަޖަ.

( .14ހ)

ކއި
އރާތަ ާ
ފަންނީ ދާ ި

ރގައި "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ
ތ ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެ ޭ
ށ ާ
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ

ޓެކްނިކަލް

ތކުގެ ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމުތައް އެސެސްކުރާ ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގައި
ދާއިރާތަކާއި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާ ަ

އރާތަކުގެ ޢިލްމީ
ދާ ި

މިނިސްޓްރީން ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަންވާނެއެވެ.

ތއް
ގރާމު ަ
ޕްރޮ ް
ސސްކުރާ
އެ ެ
ކޮމިޓީ

މި ގަވާއިދުގެ  8މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމުތައް އެސެސްކުރުމަށް

(ށ)

ރންނެވެ.
ބލަހައްޓާނީ މިނިސްޓް ީ
ދ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ަ
ފ ޭ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އު ެ

ނ
ވއިލު ް
އެކުލަ ަ

(ނ)

ކށް ވަކިކުރާނީ މިނިސްޓަރެވެ.
ދ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނު ޮ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އުފެ ޭ
މި

ކޮމިޓީ

ގންވަނީ،
އެކުލެވި ެ

ށވެ.
( 5ފަހެއް) މެންބަރުންގެ މައްޗަ ެ

10

ތިރީގައިވާ

ދާއިރާތަކުން

ޢައްޔަނުކުރާ
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()1

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ބފައިވާ ،މިނިސްޓްރީން
ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ފަންނީ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލި ި
ކަނޑައަޅާ ( 1އެކެއް) މެންބަރު؛

(ރ)

()2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ( 1އެކެއް) މެންބަރު؛

()3

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ( 1އެކެއް) މެންބަރު؛ އަދި

()4

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ( 2ދޭއް) މެންބަރުން.

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

(ބ)

މި ކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަނުކުރާ މެންބަރުންނަކީ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭ
ލއްޔަތު ހުރި ފަރާތްތަކަކަށް ވާން ވާނެއެވެ.
ފަދަ ތަޢުލީމާއި ފެންވަރާއި ޤާބި ި

(ޅ)

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމެޓީ ހިންގާނެ އުސޫލެއް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.
ތ
ބއްދަލުވުންތައް ބޭއްވޭނެ ގޮ ް
އަދި މި އުސޫލުގައި ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތާއި ،ކޮމެޓީގެ ަ
ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

އ
ނމާތަ ް
ކޮމިޓީގެ ޒި ް

ލ އެޕްރޫވަލް ހޯދަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮގްރާމުތައް އެޕްރޫވްކޮށް އެސެސްކުރުމުގައި
 .15މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެކްނިކަ ް
ކޮމިޓީގެ ޒިންމާތައް ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

އ
ހށަހެޅުމުން ،މި ގަވާއިދު  9ވަނަ މާއްދާގަ ި
ޕްރޮގްރާމެއްގެ ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ހޯދަން ު
އ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަ ް

ރިވިއުކުރުމަށްފަހު،

މށް
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަ ަ
ތިރީގަ ި

ބަލަންވާނެއެވެ.
()1

މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމް ރާވައިފައިވާ މިންވަރު؛

()2

ޕްރޮގްރާމުގެ ފަންނީ ޢިލްމު އަންގައިދޭ މިންވަރާއި ،ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތް؛

()3

ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގާނެ މުއްދަތާއި ،ޕްރޮގްރާމްތަކުން ހާސިލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ
ކަންކަން؛
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()4

ޕްރޮގްރާމް

ހިންގަން

އފައިވާ
ހުށަހަޅަ ި

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނ
ފަރާތްތަކު ް

އަމިއްލަޔަށް

އެ

ޕްރޮގްރާމް

އެސެސްކުރަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތް.
(ށ)

ށހެޅޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ރިވިއުކޮށް އެސެސްކުރުމަށްފަހު ،ތަފުސީލީ
ހ ަ
ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް އަށް ު
ރިޕޯޓެއް ކޮމިޓީން ތައްޔާރުކުރަން ވާނެއެވެ.

(ނ)

އ
ކނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދިނުމުގަ ި
ނ ޓެ ް
ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދީފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ،ހިންގާ ފަރާތު ް
ވނެއެވެ.
ލން ާ
ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑައި އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދޭތޯ ބަ ަ

(ރ)

ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދީފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިގަމުންދާ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި އިތުރަށް
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް އެ ޕްރޮގްރާމެއް އެސެސްކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި،
ވނެއެވެ.
އެ ޕްރޮގްރާމް އެސެސްކުރުމަށް ކޮމިޓީން އެއްބާރުލުން ދޭން ާ

އާންމު ސުލޫކީ
ޑ
މިންގަނ ު

ނގާ
ގރާމު ހި ް
ޕްރޮ ް
ފަރާތުގެ
ތ
ސއޫލިއްޔަ ު
މަ ް

 .16މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދީފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީ
ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

މަސައްކަތްކުރުމުގައި ތެދުވެރިކަމާއެކު ފުރިހަމަޔަށް މަސައްކަތްކުރުން؛

(ށ)

ދ
ދީފައިވާ ހުއްދަޔާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ މި ދާއިރާޔާ ގުޅޭގޮތުން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ނުފެތުރުން؛ އަ ި

(ނ)

ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ބޭރުން ޕްރޮގްރާމް ނުހިންގުން؛

( .17ހ)

ވ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ހޯދައިގެން ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ،އަންނަނި ި
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަން ވާނެއެވެ.
()1

މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދިނުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑާއި
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން؛

()2

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑާ
ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމަކަށް ބަދަލު ގެންނަންވާނީ( 1 ،އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރިން
ނސްޓްރީން އެކަމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ؛
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި ،މި ި

()3

ނ ގޮތަކަށް ޕްރޮގްރާމް ނުހިންގުން؛
ދަރިވަރުންނަށް ގެއްލުމެއް ވެދާ ެ
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(ށ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()4

ހންގުން؛
ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ހިމެނޭގޮތަކަށް ޕްރޮގްރާމު ނު ި

()5

ނ އެ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލު ނުވުން؛
ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކު ް

މިނިސްޓްރީން ޕްރޮގްރާމެއް އެސެސްކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ
ނ ދިނުން.
ފަރާތުން ،ޕްރޮގްރާމް އެސެސްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް އެއްބާރުލު ް

ތިންވަނަ ބާބު
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ހާސިލުކުރާ ފާސްތައް ބަލައިގަންނާނެ
މިންގަނޑު
ރގެ
އޖެއިން ބޭ ު
ރާ ް
ނދޭ
ތަމްރީ ު
މަރުކަޒަކުން
ހާސިލުކުރާ

( .18ހ)

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ފަންނީ ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ
ނ
ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެއްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
ފަންނީ

ފަރާތްތައް

ނުވަތަ

ޓެކްނިކަލް

ފަރާތްތައް

ރަޖިސްޓަރީކުރާ

ގަވާއިދެއްގެ

ދަށުން

ކރުމާ ގުޅޭ
ޢިމާރަތް ު

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް އަލަށް ހުށަހަޅާއިރު ،އެ ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ

ފާސްތައް

ށ
ޕްރޮގްރާމަކީ އެ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ކެޓަގަރީގައި ނުވަތަ ގިންތީގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަ ް

އގަންނާނެ
ބަލަ ި

ގ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޢިލްމީ ފަންނުގެ ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް ފަންނު ެ

ތއް
މިންގަނޑު ަ

އ
ނނަންވާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަ ް
އެ ދަރަޖައިގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލައިގަ ް
ފުރިހަމަވެފައިވާ ނަމައެވެ.
()1

ވން؛
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ސަނަދަކަށް ު

()2

ލިބިފައިވާ ސަނަދަކީ އެ ޤައުމެއްގައި އެ ދާއިރާއަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތައް އެކްރެޑިޓް ކުރާ
ނ
ނުވަތަ އެޕްރޫވް ކުރާ ފަރާތަކު ް
ސަނަދަކަށްވުން.

13

ވ
އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމަކުން ހާސިލްކޮށްފައި ާ
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()3

އެ

ސަނަދެއް

ހާސިލްކޮށްފައިވާ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ކޮށްފައިވާ

ޕްރޮގްރާމްގެ

އައުޓްލައިނާއި

ޅ
ހުށަހަ ާ

ޓްރާންސްކްރިޕްޓަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު.

(ށ)

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ވަކި ފަންނެއްގެ ވަކި ދަރަޖައެއްގެ ޕްރޮގްރާމެއް މޯލްޑިވްސް
ލތުގައި ،މި
ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން އެ ދަރަޖައިގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިނުގަންނަ ހާ ަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2އަދި ( )3ގައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރީން އަންގާ ލިޔެކިޔުންތައް
ހުށަހެޅުމުން ،މި ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން
އވެ.
ނންމިދާނެ ެ
ބެލުމަށްފަހު ،ގޮތެއް ި

ހަތަރުވަނަ ބާބު
ފިޔަވަޅު އެޅުން
ވއިދާ ޚިލާފުވާ
ގަ ާ

( .19ހ)

އޅޭނެ
ފަރާތްތަކަށް ެ

ތ
ވ ަ
މިނިސްޓްރީން ވަކި ފަންނެއްގެ ވަކި ފެންވަރެއްގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައިނުވާ ނު ަ
ކނިކަލް
ލއިގަނެފައިވާ ނުވަތަ ޓެ ް
ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދީފައިނުވާ ޕްރޮގްރާމެއް ،މިނިސްޓްރީން ބަ ަ

އ
ތ ް
ފިޔަވަޅު ަ

ށ
ތ އެގޮތަށް ދޭހަވާނެ ފަދަ ގޮތަކަ ް
އެޕްރޫވަލް ދީފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައި ދައްކައިފިނަމަ ،ނުވަ ަ
ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ،އެ ފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

ނސްޓްރީން ބަލާ މިންގަނޑުގައި
ކނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދިނުމުގައި މި ި
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެ ް
އ
ހ މުއްދަތުގަ ި
ދން އަންގަންޖެ ޭ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ޕްރޮގްރާމުން ބަދަލުވެ ،އެކަން ގަވާއި ު
ނާންގައި ހިންގާނަމަ ،އެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ)

ރތަކަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ނުވަތަ
ޢލްމާއި ތަމްރީނު ހޯދަމުންދާ ފަ ާ
ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގަމުންދަނީ ި
މނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ،
ނ އެނގިގެން އެކަމުގެ ޝަކުވާ ި
ކ ް
މނޭ ގޮތަކަށް ަ
ތަފާތުކުރުން ހި ެ
ށފަހު ،އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ
އެ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޓީން ބެލުމަ ް
ފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
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(ރ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ފއިވާ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ،ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދީފައިވާ
މި ގަވާއިދުގައި ކުރުން މަނާކޮށް ަ
ޕްރޮގްރާމެއް ،އެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ދިނުމުގައި ބަލައިފައިވާ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް
ހިންގާނަމަ ،ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ރތްކުރުމުގެ
ޑމިނަށް ބަލައި ،ޢިމާ ާ
އ (ނ) ގައިވާ ކަންކަމުގެ ކުޑަބޮ ު
މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އާ ި
ނ
މއްސަލަ ބަލަން މިނިސްޓްރީ ް
ނ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަ
ޤާނޫނުގެ  67ވަ ަ
ނ
ތ ް
ޢައްޔަނުކުރާ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން އެ ފަރާތްތަކާ މެދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
()1
()2

އިންޒާރުދިނުމަށްފަހު އެ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގުން؛
އެ

ޕްރޮގްރާމެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ،

އެ ޝަރުޠު

ފުރިހަމަކުރުމަށް( 1 ،އެކެއް) މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތެއް ދިނުމާއި ،އެކަން
ރެކޯޑުކުރުން؛
()3

ކށް ،އެ ފަރާތެއްގެ ނަން ރަޖިސްޓަރީން އުނިކޮށް،
އެ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ބާޠިލު ޮ
އެ ފަރާތަކަށް އަލުން ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި ،އެކަން އެންގުން؛

()4

ކަމުގެ

ކުޑަބޮޑުމިނަށް

ބަލައި،

2,500/-

(ދެހާސް

ސސަތޭކަ)
ފަ ް

ރުފިޔާއާއި

( 250,000/ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން އެ ފަރާތެއްޖޫރިމަނާކުރުން.
(ޅ)

ނ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ،ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް
ށފައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ބަލައި ،އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފިޔަވަޅަށް ވުރެ ގިނަ ފިޔަވަޅު
އެކުގައި އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނ
ކރު ް
ތއުނާފު ު
އިސް ި

 .20މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތަކާއި މެދު މިނިސްޓްރީން އަޅާ ފިޔަވަޅަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ
ނ ހަދާ
ދށު ް
ޤނޫނުގެ ަ
މ ޤާނޫނާއި މި ާ
ށން އެކުލަވައިލާ " ި
ޤނޫނުގެ ދަ ު
ފަރާތްތަކުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ާ
ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނިންމާ ކަންކަން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތަށް އެ ކަމެއް
އށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ބަލައިދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ ަ
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އމް:
ވޮލި ު
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އަދަދު1036 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޖަދުވަލު1-
މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެކްނިކަލް އެޕްރޫވަލް ހޯދަން އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ.
()1

ޑިޕްލޮމާއާއި ޑިޕްލޮމާއަށްވުރެ މަތީ ދަރަޖައިގެ އާކިޓެކްޗަރ ޕްރޮގްރާމުތައް.

()2

ޑިޕްލޮމާއާއި ޑިޕްލޮމާއަށްވުރެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރޮގްރާމުތައް.

()3

ޑިޕްލޮމާއާއި ޑިޕްލޮމާއަށްވުރެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރޮގްރާމުތައް.

()4

ޑިޕްލޮމާއާއި ޑިޕްލޮމާއަށްވުރެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮގްރާމުތައް.
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