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             ދަުއރުގެ  ތިންވަނަ ދުަވހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ  އްތަ އާދީވި  29މަުހގެ ބަރު ނޮވެން ވަނަ އަހަުރގެ  2020
    ނެގުމާބެހޭ އިާދީރ ޤާނޫނު( އަށް)ޓެކްސް  2010/3ޤާނޫނު ނަންަބރު ، ވަަނ ޖަލްާސއިން ފާްސކުރެްއވި 23
 ޑިސެންބަރު  16 ،ވަނަ މާއްދާަގއިާވ ގޮތުގެމަތިން 92ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ، ބިލު  ވަަނ އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ  3

ިމ ބިުލ  ،ުދވަހު ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްާޔ ތަޞްދީޤު ުކރެއްވުމުން ބުދަ( ވި 1442 ޖުމާދަލްޫއލާ 1) 2020
 ދިެވހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ މިއަދު ާޝއިޢު ުކރެވިއްޖެެއވެ. ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2020/27 :ނަންބަރުޤާނޫނު 
 

 

 
 

 
 

 އަށް ( ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  3
 

 

 .އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުަތއް ގެަނއުން( ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 

 .( ވަނަ ނަންބަރު ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުުރނ8ް( ވަނަ ނަންބަރާއި )7ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 15ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

ޓެކްސް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ޑަބަލް  51މި ޤާނޫނުގެ  (7) )ށ(  .15 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  51-1އެގްރީމަންޓެްއގެ ދަށުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޓެކުާހގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ ެއއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުްނ 

 ހާމަކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު؛

( ވަނަ ނަންަބރުގައި ނުހިމެނޭ، ބޭރު ަޤއުެމއްަގއި ުނވަތަ 7މި އަކުުރގެ ) (8)   

ދެްއގައި ހިްނގޭ ޓެްކސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެ ަޤއުމަކަށް ނުވަަތ ސަރަޙައް

ސަރަޙައްދަކަށް ަނގާ ެޓކުހަކާ ުގޅޭގޮތުްނ އެ ަޤއުމެްއގަިއ ނުަވަތ 

ސަރަޙައްދެްއގައި ޓެްކްސ ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހުއްދަލިބިފައިވާ 

 އޮފިޝަލުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޓެކްްސ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާަތކާ ބެހޭގޮތުން 

 ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު؛
 

 .ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ާއއި )ށ( ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން 16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 

މި ޤާނޫނުގައި ުނވަތަ އެހެްނ ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ  )ހ(  .16 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 

 51-1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  51ނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ެވވޭ ެއއްބަސްވުެމއްގެ ދަށުން ލިބޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެޭވ 
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އެހެން އެއްވެްސ ފަރާތަކާ ޙިއްޞާކުރެވޭނީ އެ އެއްބަްސވުމުަގއި  ،މަޢުލޫމާތު

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް ބޭރު ަޤއުމަކުން ނުވަތަ ސަރަޙައްަދކުން މި މާއްދާގެ )ހ( އާ  )ށ(  

 ،އާމްދަނީން ޓެކްސް ދެއްކުމުަގއި އެްއވެސް ޢިނާޔަތެއް ނުަވތަ ލުޔެއް ލިބޭނަމަ

އެފަދަ ޤައުމަކުން ުނވަތަ ސަަރޙައްދަކުން ޓެްކސް ދެްއކުމުަގއި އެ ުލއި ހޯދުމަށް، 

ފިސަރަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާނެ އެ ޤައުމެްއގެ ނުވަތަ ސަރަޙަްއދެއްގެ ކަމާބެހޭ އޮ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފު ކަމެްއ  15މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ 

 ނޫނެވެ.
 

 ުއނިކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ފ( ާއއި )ދ(  31ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

 

 އިތުރުކުުރން.ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް މާއްދާެއއް  31ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

 

ކަންޓްރީ -ބައި -ކަންޓްރީ 

 ރިޕޯޓު 

       ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރެވފައިވާ މަލްޓިނޭޝަނަލް އެންޓިޓީތަކުން  )ހ( . 31-1

އެ އެންޓިޓީެއއް ނިސްބަތްވާ ްގރޫޕުގެ ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތްތަކާއި ހިންގުމާގުޭޅ 

ރިޕޯޓެއް، މި ޤާނޫނުގެ ކަންޓްރީ -ބައި-މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ކަންޓްރީ

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ުއސޫލުތަކާ ެއއްގޮަތށް ތައްޔާރުކޮްށ 

 މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކަންޓްރީ ރިޕޯޓުތައް -ބައި-މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ކަންޓްރީ )ށ(  

މީރާއިން ހޯދި ކަމުަގއިވީނަަމވެސް، އެފަދަ ރިޕޯޓުަތއް، ޭބރު ޤައުމުތަާކ 

ވަަނ  1-51ނުވަތަ ސަރަޙައްދުތަކާ ޙިްއޞާކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫނުެގ 

 ުތގެމަތިންނެވެ.މާއްދާގެ ދަށުން ވެފަިއވާ ެއއްަބސްވުންތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮ
 

 .ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުންވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި  44ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

 

ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ 
 ހުށަހެޅުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާ  42މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 44.

އެންގުމަާކ ގުިޅގެން މީރާއިްނ ފަރާތަކުން މީރާއަށް ހުށަހަޅާ އިއުތިާރޒުކުރާކަުމގެ 

އެ ނިންމުން  ،ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ

އެ މަްއސަަލއެއް ެޓކްސް އެޕީލް  ،)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  60ނިންމާތާ 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެެއވެ.
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އޮތްަނމަވެސް، ެޓކްސް ަދއްކާ ފަރާުތން ޓެކްސް އެޕީލް މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން މީރާއިން  39ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަނީ މި ޤާނޫނުގެ 

އެ މައްސަަލއެްއ  ،ކަނޑައަޅާަފިއވާ ޓެްކސްެގ ޢަދަދަކާ ގުިޅގެން ކަމަށްވާނަމަ

 ،ދުގެ ތެރެއިންއިސްތިއުނާފުކުެރވޭނީ މީރާއިން ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޓެކްްސގެ ޢަދަ

)ފަންސަވީސް  25ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުިތރާޒުކުރާ ޢަދަދުގެ މަދުވެގެން %

 އިންސައްތަ( އާ ެއއްވަުރގެ ޢަދަދެއް މީރާއަށް ދައްަކއި ޚަލާްޞކުރުމަށްފަހުގައެެވ.
)ފަންސަވީސް އިންަސއްތަ(  25މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ % )ނ(  

ޓެކްސް އެީޕލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ ޢަދަދާ ގުޅިގެން  ،ހިސާބުކުރާނީ

 .އިންޓްރެސްަޓކާ ނުލައެވެ ދައްކަންޖެހޭ އެްއވެސް ޖޫރިމަނާއެއް ުނވަތަ

         މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަެއއް،  )ރ(  

އަްއޑިހަ( ދުވަހުގެ )ސަތޭކަ  180އެ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅޭތާ ގިނަެވގެން 

ތެރޭގައި ޓްަރއިބިއުނަލުން އެ މައްސަލަެއއް ބަލައި، އެ މަްއސަލައާމެދު ގޮތެއް 

 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަްށ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި  )ބ(  

އެީޕލް ޓްރައިބިއުނަލުން ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ނިންމުމަށްޓަކައި، ޓެކްސް 

 މައްސަލަިއގެ ައޑުއެހުންތައް ުދރާލާ ތާވަލުކުރަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( އެހެްނ އޮތްނަމަވެްސ، ޓްަރއިބިުއނަލަށް ހުށަހެޅޭ  )ޅ(  

މައްސަލަެއއްަގއި ހިމެނޭ އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާިއރު، އެ މާއްާދގަިއ 

އި އެ މައްސަަލއިަގއި ޢަދުލުވެރި ނިންމުމެއް ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަ 

ނިންމިދާނެކަމަށް މައްސަލަ ބަލާ ޓްރައިބިއުނަްލގެ މެންބަރުންނަށް ނުފެންނަނަމަ، 

އެ މައްސަަލއެއް ނިންމުމަށް ކަނޑަެއޅިފަިއވާ މުއްދަތު އިތުރުކުެރވިދާނެއެެވ. 

)ުނވަދިހަ( ދުވަހަށްވުެރ  90އެހެންނަމަވެސް، އެފަދައިން އިތުރުކުރާ މުއްދަުތ 

 އިތުރުެވގެންނުވާެނއެވެ.

  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލައެއް ނިންމުމަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ މުއްދަތު  )ކ(  

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން އިތުރުކުރާ ޙާލަތުގަިއ، ެއ މައްސަލައެްއގަިއ 

ތު އިތުރުކުރި ސަބަބު ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމުގައި އެފަަދއިން މުއްދަ

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަްނވާނެެއެވ.
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ވަނަ  3)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  )އ(  

އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ޓެކްސް އެޕީލް 

        ފެށިގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަްއ، އެ ާތރީޚުން 

           )ސަތޭކަ ައއްޑިހަ( ުދވަހުގެ ތެޭރގައި އެ ޓްރައިިބއުނަލުން ބަލައި،  180

 އެ މައްސަލަތަކާމެދު ގޮެތއް ިނންމަންވާނެއެވެ.
 

 .ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުންވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި  49ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6
 

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ 
ޓެކުހާގުޅޭ ޓެކުހާއި އެ 

ފައިސާ ޝަރީޢަތް 
 މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން 

ުނވަތަ އެ ޓެކުހަާކގުޅޭ ޖޫރިމަނާއެްއ ނުވަތަ އެނޫންެވްސ  ،އެްއވެސް ޓެކުެހއް )ހ( 49.

ަދއުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ މަދަނީ  ،ދައުލަތަށް ނުަދއްާކ ޮއވެއްޖެނަމަ ،ޢަދަދެއް

ޝަރީޢަތަށް މައްސަަލ  ،ދަރަންޏެއްގެ ގޮުތގައި އެ ފައިސާެއއް ހޯދުމަށްޓަކައި 

 ހުށަހަޅައިގެން މީރާއަށް އެ ަފިއސާ ހޯދިދާނެއެވެ. 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެްއގެ ޝަރީޢަތުެގ  )ށ(  

މަރުޙަލާއަކީ، ނުދަްއކާ އޮތް ެޓކުހެއް ހޯދުމުގެ ތަންފީޒީ މަރުޙަލާއެއް ކަުމގަިއވާީތ، 

މައްސަލަ ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން ޓެކުހުގެ ގޮތުަގއި ދަްއކަންޖެޭހ އެ މަރުޙަލާަގއި، އެ 

ޢަދަދުގެ މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން ބަލައިގެންނުވާނެެއވެ. ަވކި ފަރާތަކުން ޓެކުހުގެ 

ގޮތުަގއި ަދއްކަންޖެހޭ ޓެކުުހެގ ޢަދަދާމެދު ހުށަހަޅާ މައްސަލައެްއ މައުޟޫޢީގޮތުްނ 

ދަށުން މަްއސަަލ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ ަވނަ މާއްދާގެ  44ބެލޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

 އިޖުރާއަތު މެދުވެރިކޮެށވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ޝަރީޢަތުން ބަލާއިރު، ޓެްކްސ  )ނ(  

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ އޮތް ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދުގެ 

ސޮއިކޮށްފަިއާވ އޮފް ޓެކްސޭޝަން  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ،ތަފްޞީލު ހިމެނޭ

ލިޔުމަކީ، ެޓކުހުގެ ގޮުތގައި ެއފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު ސާބިތުކުރުމަށް ޮއްތ 

ހެއްކެއް ކަމުަގއާިއ، ކޯޓުން ިނޔާ ކަނަޑއެޅުމަށް ލިބޭ ެއކަށީެގންވާ ބާރެއް ކަމުަގިއ 

 ފުދޭނެއެވެ.

އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހާއި  މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( )ރ(  

އެ ޓެކުހާގުޅޭ ފަިއސާެއއް ހޯދުމަށް އެދި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މީރާއަށް 

 ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭނީ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެެރއިން ޙާލަތެއްަގއެވެ.
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       ވަކި ފަރާތަކުން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ޢަދަދާ ގުޭޅގޮތުްނ   (1)   

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީްލ  44މި ޤާނޫނުގެ 

ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުަށހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަަލ 

މާއްދާގެ ދަށުން ވަނަ  39ހުށަހަޅާފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން، މި ޤާނޫނުގެ 

މީރާއިން ކަނޑަައޅާ ޢަދަދާމެދު އިއުތިާރޒުކުރާނެ އިތުރު ފުރުޞަތެއް ނެްތ 

 ނުވަތަ  ؛ޙާލަތުގައި 
       ވަކި ފަރާތަކުން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ޢަދަދާ ގުޭޅގޮތުްނ   (2)   

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީްލ  44މި ޤާނޫނުގެ 

މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅި އެ މައްސަލައާމެދު ޓްރައިބިއުނަލުން ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ނިންމާ ނިންމުން ނިހާއީވެފައިވާ ޙާލަތުަގއި، ނުވަތަ ްޓރައިބިއުނަްލެގ 

ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ުކާރ 

 ޙުކުމް ނިހާއީވެފަިއވާ ޙާލަތުަގިއ؛
( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1)މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ   (3)   

ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތައް އެ މައްޗަށް ނުހިނގާ މައްސަލަތަކުަގއި، ޓެްކްސ 

ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުން އަމިއްަލއަށް ކަނަޑއަޅާަފއިާވ ޢަދަދު ހޯދުމަށްޓަކަިއ 

ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މީރާއަށް ލިބިދީފައިާވ 

 .ޙާލަތުގައި

( ވަނަ ނަންބަރު އެހެން އޮތުމަކުްނ، ޓެކްސް ދަްއކަންޖެހޭ 3މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) )ބ(  

ފަރާތަކުން ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ޢަަދދު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ޓެކްސް ޤާނޫނުތަުކެގ 

 ދަށުން އެފަރާތަށް ލިބޭ އިޚްތިޔާރަކަށް އެްއވެސް ހަނިކަމެއް ާނންނާނެއެވެ.

        ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހާއި އެ ޓެކުހާގުޅޭ ފައިާސއެއް ހޯދުމަށް އެދި  )ޅ(  

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެްއ، އެ މައްސަލަެއްއ 

)ސަތޭކަ އަްއޑިހަ( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެ މައްސަލަެއްއ  180ހުށަހެޅޭތާ ގިނަވެގެން 

 ދު ަޝރީޢަތުން ގޮތެއް ކަނަޑއަޅަްނާވނެއެވެ.ބަލައި، އެ މަްއސަލައާމެ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ނިންމުމަކީ، ތަންފީޒީ ާބރު ހިނގާނެ، އެންމެ  )ކ(  

ފަހުގެ ނިންމުމެވެ. އަދި އެ ނިންމުން، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި ިއސްތިއުނާެފްއ 

 ނުކުރެވޭނެެއވެ.
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ލިބެންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގައި 
ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އެހީ 

 ހޯދުން 

    ، މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހެއް، ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފައިސާެއއް .49-1

މާއްާދގެ ވަނަ  51-1ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  51މި ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ވެވޭ އެއްބަްސވުމެްއގެ ަދށުން ބޭރު ޤައުމެއް ނުވަތަ ަސރަޙައްދެއް މެދުވެިރކޮށް 

އަދި ބޭރު ޤައުމަކުން ނުވަތަ ސަރަޙައްދަކުން ހޯދަން އެދޭ ޓެކުހެއް،  ހޯދިދާނެއެވެ.

ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ އެނޫންެވސް ފައިާސއެްއ، އެފަދަ އެްއބަސްވުމެްއގެ ދަށުްނ 

  މެދުވެރިކޮށް ހޯދިދާނެއެވެ.ދިވެހިރާއްޖެ
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 50ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8

 

ޓެކުހަށްނުވާ އާމްދަނީ 
މީރާއަށް ބަލައިގަތުމާއި 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި ކަނަޑއެިޅގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮްށފައިނުވާހާ ހިނދަކު،  )ހ( 50.

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ގަާވއިދެްއގެ ދަށުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެްއގެ ދަށުން، 

އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް 

ދެއްކުމަށް ލާޒިމުކުރާ ޓެްކްސ ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފައިާސ ދައުލަތުގެ ނަމުަގއި 

 މީރާއަށް ބަލައިގަެނވިދާނެެއވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޓެކްސް ފިޔަަވއި އެހެނިހެން ފައިސާ ބަލައިގަތުމުަގއި،  )ށ(  

އެފަދަ ފައިސާއާ ގުޭޅގޮތުްނ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިެދއް ނުވަަތ 

އެއްބަްސވުމެްއގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ބަލައިގަތުްނވެްސ 

 ހިމެނެއެވެ.
މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ެޓކްސް ފިަޔވައި އެހެނިހެން ފަިއސާ" ކަމަށް ބުނެފައި  މި )ނ(  

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ގަާވއިދެްއގެ ދަށުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުެމއްެގ  އެވަީނ،

ފަރުދެއްެގ އަތުން ުނވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން ސަރުކާރަށް ނުވަަތ ، ދަށުން

ެގއް ނުވަތަ ފީެއއް ނުަވތަ ކުއްެޔއް ނުވަަތ އަ ،ދައުލަތަށް ނަގާ ޓެކުހަށް ނުވާ

 ޖޫރިމަނާއަށެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ޖަމާކުރާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ރ(  

ވަނަ މާްއދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިްނ  19)ދައުލަުތގެ މާލިއްަޔތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2006/3

 ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ެރވެނިއު ފަްނޑަށެވެ.
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އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަެވސް، މި މާއްދާގަިއ  )ބ(  

ބަޔާންކުރާ ޓެކްސް ފިަޔވައި ެއހެނިހެން ފައިސާގެ ތެރެއިން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހި، 

ނުލިބިވާ ފައިާސއެްއ، އެ ފަިއސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަުތަގއި ދަްއކާފައިުނވާނަމަ، 

ޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ބަންޑާރަނައިބަްށ އެ ފައިސާ ޝަރީ

 ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ެޓްކސް ފިޔަަވއި އެހެނިހެން ފައިާސގެ ތެރެއިން ދައުލަތަށް  )ޅ(  

ލިބެންޖެހި، ނުލިބިވާ ފައިސާއެއް ހޯދުމަށް އެދި މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން 

)ހަެއއް(  6މައްސަލައެްއ، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭތާ ިގނަވެގެން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، އެ މައްސަލަ ބަލައި ޝަރީޢަތުން ގޮތެްއ 

 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ބ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާގައި ބަޔާްނުކރާ ޓެކްސް ފިޔަވަިއ  )ކ(  

     ލަތަށް ލިބެންޖެހި، ނުލިބިވާ ފައިސާެއްއ، އެހެނިހެން ފައިސާގެ ތެރެިއން ދައު

އެ ފައިާސއެއް ދަްއކަންޖެހޭ މުއްދަތުަގއި ދައްކާަފއިނުވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ބ( ެގ 

ދަށުން ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، އެ ފައިާސ 

 މީރާއަށް އެޅިދާނެެއވެ.އެފަރާތުން ހޯދުމަށްޓަކައި އަްނނަނިވި ފިޔަވަޅުަތއް، 

 ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަްނގާ ނޯިޓސް ފޮނުވުން؛  (1)   

 ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތުގެ ނަްނ ހާމަކުރުން؛  (2)   

 ދައުލަތުގެ އިދާާރއަކުން ހޯދަން އެދޭ ޚިދުމަތެއް ދިނުން ހިފެހެއްޓުން.  (3)   

ޙާަލތުގަިއ، އެ މާއްާދގައި ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ 3މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ) )އ(  

ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅު ވަކި ފަރާތަކާމެދު އެޅޭނީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން 

އެފަރާތުން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަކީ، އެ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން އެފަރާތުން 

 ވެ.ހޯދުމަށް އެދޭ ޚިދުމަތާ ގުޅުންހުރި މުޢާމަލާތަކާގުޅޭ ފައިާސއެްއ ކަމުގަިއވާނަމައެ 

މި މާއްދާގެ )ކ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅުމުަގއި މީރާއިން ޢަމަލުކުރާނެ  )ވ(  

 އުސޫލުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނުކރަންވާނެެއވެ.
މި މާއްދާގެ )ވ( ގައި ބަޔާްނުކރާ ގަާވއިދު މީރާއިން އެކުަލވާަލންވާނީ މިނިސްޓަރުގެ  )މ(  

 މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ.
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 .ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުންވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި  51ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

 

ޑަބަލް ޓެކްސް 
 އެގްރީމަންޓްތައް 

ޑަބަލް ޓެކްސް ނެގޭ ޙާލަތްތައް މެދުވެރިާވގޮތް ހުއްޓުވުމަށް ނުަވތަ ޑަބަލް ޓެކްސް  )ހ( .51

ހޯދަިއދިނުމަށް ނުވަތަ ލިބެންވާ ޓެކުހެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނެގޭ ޙާލަތްތަކުގައި ލުއި 

ނުވަތަ އެފަދަ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަުކގަިއ، ނުވަތަ ޓެްކސް ދައްކަންޖެހޭ 

މިންވަރަށްވުރެ މަދުން ދެއްކުްނ ނުވަތަ ޓެކްސް ދެްއކުމުން އެްއކިބާވުން ފަދަ 

ވަތަ ޓެކްސް ުނަވތަ މަދުން ޓެކްސް ދެއްކުން ނު ،ޙާލަތްތައް ހުއްޓުވުމަށް

ދެއްކުމުން ެއއްކިާބވުން ފަދަ ޙާލަތްތައް އޮޑިްޓކުރުމަށް ނުަވތަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް 

މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް، ދިވެހިސަރުކާރާިއ ބޭރު ަޤއުމެްއގެ ނުވަތަ 

ސަރަޙައްދެްއގެ ސަރުކާަރކާެއުކ ނުވަތަ ސަރުކާރުތަަކކާެއކު އެއްބަްސވުމަކަށް 

 ންަތއްތަުކގެ މައްޗަށް އެއްބަްސެވިވދާނެއެވެ.އަންނައިރު، އަންނަނިވި ކަ
 

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  51-1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10

 

މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ 
އެއްބަސްވުންތަކާއި 

ޓެކުހާގުޅޭ ކަންކަމުގައި 
އިދާރީ އެހީތެރިކަން 

ބަދަލުކުރުމުގެ 
 އެއްބަސްވުންތައް 

ަޤއުމެއްގެ ުނވަތަ ސަރަަޙއްދެްއެގ ސަރުކާރަާކއެކު ުނވަތަ  ދިވެހިސަރުކާރާއި ބޭރު .51-1

 ،ސަރުކާރުތަކަާކއެކު ެވވޭ ބައިެލޓަރަލް ނުވަތަ މަލްޓިލެޓަރަލް އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން

ޓެކުހާގުޅޭ ކަންކަމުަގއި އިދާީރ އެހީތެރިކަން ނުވަތަ "މިުއުޗއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓްވ 

ޓެކްސް އިާދރާތަކުގެ މެދުގައި ބަދަލުކުރެވިާދނެއެވެ. އަދި، އެފަަދއިްނ  އެސިސްޓަންސް"

ޓެކުހާގުޅޭ ކަންކަމުަގއި އިދާރީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި، 

ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެްއކިބާުވން ނުވަތަ ޓެކުހަށް މަކަރުހެދުން ހުއްޓުވުމަށާއި އެފަދަ 

ކަމާގުޅޭ  ،ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ކަންކަން އޮޑިްޓކުރުމަށް

އެއްބަްސވުންތަކާ އެްއގޮްތާވ ގޮތުގެމަތިން ެޓކްްސ އިދާރާތަުކގެ މެދުަގއި 

 ބަދަލުކުރެވިދާނެެއވެ.
 

 ަވނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ހަތަރު މާއްދާ އިުތރުކުރުން. 51-1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11

 

އެކްސްޗޭންޖް  އޮޓޮމެޓިކް 
 އޮފް އިންފޮމޭޝަން 

ވަަނ މާއްދާެގ  51-1ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ނުވަަތ މި ޤާނޫނުގެ  51މި ޤާނޫނުގެ  .51-2

ކޮމަން ރިޕޯޓިްނގ ސްޓޭންޑަާޑ ެއއްގޮްތވާ  ،ދަށުން ވެޭވ ެއއްބަްސވުމެްއެގ ދަށުން

ގޮތުގެމަތިން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުތަާކ 
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އެްއގޮތަށް އޮޓޮމެޓިކް އެކްްސޗޭންޖް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމެއް މެދުވެރިކޮްށ 

 މަޢުލޫމާތު މީރާއާއި ބޭރުގެ ޤައުމުތަުކގެ ނުވަތަ ސަރަޙައްދުތަުކެގ މެދުގައި

 ބަދަލުކުރެވިދާނެެއވެ.
 

މާލީ އިދާރާތަކުން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ބާރު 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  1-51ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  51މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .51-3

ވަނަ މާއްދާެގ  2-51ފަދަ އެއްބަސްވުެމއްގެ ބޭނުމަްށޓަކައި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

ޓެްކސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ އަދި އެފަރާތާ ގުޅުްނހުރި ފަރާތްތަކުގެ ، ބޭނުމަށްޓަކައި

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އުސޫލުތަކާ  ،މަޢުލޫމާތު

 މާލީ އިދާރާތަކުން މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ،އެްއގޮތަށް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ އިދާރާތަކުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، މަޢުލޫމާތު  )ށ(  

ތެރޭގަިއ، ކޮމަން ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަްޑގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 އެންމެހައި އިދާރާތައް ހިމެނެެއވެ.
 

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ ނުވަތަ މުޢާމަލާތެއްގެ ނުވަތަ އިންތިޒާމެްއގެ ބެނެފިޝަލް އޯނަރުގެ  .4-51 ބެނެފިޝަލް އޯނަރޝިޕް 

ވަނަ މާއްާދގެ  51މި ޤާނޫނުގެ  ،މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި އެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުމާއި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެހެން ޤައުމުތަކާއެކު ނުވަަތ  51-1ދަށުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

ސަރަޙައްދުތަކާެއކު އެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމާއި، ބެނެފިޝަލް އޯނަރުގެ މަޢުލޫމާތު 

އް ކަނޑަެއޅުމުގެ ބާރު މީރާއަްށ ލިބިެގންވެެއވެ. އަދި ކަާމގުޭޅ ނެގިދާނެ ޙާލަތްތަ

 އުސޫލުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާއިުދގައި ކަނަޑއަަޅންވާނެެއވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ޓެކްސް ޤާނޫނުތައް  .5-51 މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުން 

 ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި މީރާއަްށ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެެވ.
 

 ކަމުަގއި ހަމަޖައްސައި، އެ މާއްދާ އަްނނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 51-6ެއއީ އެ ޤާނޫނުގެ  51-2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12

 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
އެއްބަސްވުންތަކާއި 

 މުޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލުކުރުން 

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ެވވޭ  51-1ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  51މި ޤާނޫނުގެ  .51-6

 .ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއްބަްސވުންަތކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ލާޒިމުވާނެއެވެ

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް             258އަދަދު:                               49 ވޮލިުއމް: 

 

12 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން. 52ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .13

 

 މިއުޗުއަލް 
 އެގްރީމަންޓް ޕްރޮސީޖަރ

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ވެޭވ  51-1ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  51މި ޤާނޫނުގެ  .52-1

އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން، ކުިރައށްގެންދާ މިއުުޗއަލް ެއގްރީމަންޓް ޕްރޮސީޖަރއެއް ނުވަަތ 

ޑިސްޕިއުޓް ިރޒޮލިއުޝަން މަުރޙަލާއެއް ކުިރއަްށގެންދަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 ކަނޑައަޅާ ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ.ގަާވއިދުަގއި 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން. 53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14

 

އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ 
 އެރޭންޖްމަންޓްތައް 

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާަތކުން ގުޅުންހުރި ފަރާތަކާއެކު ކުުރމަށް ޤަޞްދުކުރާ  )ހ( 53-1.

މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެްނ، އެ މުޢާމަލާތެއްގެ އާމްސް ލެންތު ައުގ ކަނަޑއަޅުމުެގ 

ބޭނުމަށް ނުވަތަ އާމްސް ލެންތު އަގު ކަނޑަެއޅުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކާިއ 

އެފަރާތާއެކު ނުވަތަ އެަފރާތުގެ އިތުރުން،  ،މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރުމަށްަޓކައި 

ނުވަތަ އެއް ެޓކްސް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށްވުެރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަެނއް  ޓެކްސް

ގިނަ ޓެކްސް ެއޑްމިނިްސޓްރޭޝަނާއެކު، އެްޑވާންްސ ޕްރައިސިންގ 

 އެއްބަްސވުމެއް ާޤއިމުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މީރާއަށް ލިބިގެްނެވއެވެ.
 

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މެދުަގއި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ  )ށ(  

އުސޫލުތަެކއް، މި ޤާނޫނުގެ ިމ މާއްދާ ފިޔަަވއި އެހެން މާްއދާއެްއގައި ުނވަތަ 

       އެހެން އެްއވެސް ެޓކްސް ޤާނޫނެއްގައި ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،

 މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންުކރާ ޙާލަތުގައި އިސްކަންދޭްނވާނީ މި މާއްދާއަށެވެ.
 

           މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެއްބަްސވުން ހިނގާނީ،  )ނ(  

      އެ ެއއްބަްސވުމުަގއި ކަނަޑައޅާފައިވާ ގޮެތއްގެމަތިން، ިވދިވިދިގެން ނިމޭ

 )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ުމްއދަތަކަށްވުރެ އިތުރުުނވާނެ މުްއދަތަކަށެވެ. 5
 

ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ެއއްބަްސވުން ެއްއެވސް ފަރާތަކާެއކު މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި  )ރ(  

ޤާއިމުނުކުރެވޭނެ ޙާލަތްތަާކއި މި މާއްދާއާގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަން މި ޤާނޫނުގެ 

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.
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 .ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން 55ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .15
 

ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ މައްސަލަެއއް ނިންމާފައިވަނީ، ޤާނޫނާއި ގަާވއިާދ  )ހ( 55. އިސްތިއުނާފުކުރުން 

ނުވަތަ ޓްަރއިބިއުނަލަށް ލިބިގެންނުވާ ބާރެްއ  ،ޚިލާފަށްކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި 

        ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ މަްއސަލައެއް ނިންމާތާ

ނިންމުން  ޓްރައިިބއުނަލްގެ ދުަވހުގެ ތެރޭަގއި )ފަސްދޮޅަސް( 60

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަަކއި ަހިއކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ަޙއްޤު މީާރއަށާއި ޓެކްސް ދައްާކ 

 ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
މަީތ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުުކރި ނަމަވެސް )ށ(  

ކޯޓަކުން ޓްަރއިބިުއނަލްގެ އެ ނިންމުން ބަދަލުނުކުރާހާ ހިނދަކު ނުވަތަ މަރުޙަލާގެ 

ބާޠިލުނުކުރާހާ ހިނދަކު ނުވަތަ އެ ނިންމުމަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުެރްއ 

ޓްރައިބިުއނަލްގެ ނިންމުމަކީ އެ މަްއޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު،  ،ނުނެރޭހާ ހިނދަކު

 އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމެކެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަެއއް، އެ މައްސަަލއެްއ  )ނ(  

)ސަތޭކަ އަްއޑިހަ( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެ މައްސަލަެއްއ  180ހުށަހެޅޭތާ ގިނަވެގެން 

 ބަލައި، އެ މަްއސަލައާމެދު ަޝރީޢަތުން ގޮތެއް ކަނަޑއަޅަްނާވނެއެވެ.

ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ނިންމާ ނިންމުމެއް  މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން )ރ(  

       ނިންމާފައިވަނީ، ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގަިއ، 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ެތރޭގައި އެ ނިންމުން  60އެ މައްސަލަެއއް ނިންމާތާ 

ޙައްޤު، މީާރއަށާިއ  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަަކއި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ 

 ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ.
          މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް،  )ބ(  

)ސަޭތކަ ައއްިޑހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  180އެ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅޭތާ ިގނަވެގެން 

މެދު ޝަރީޢަތުން ގޮތެްއ އެ މައްސަަލއެްއ ބަލަިއ، އެ ަމއްސަލައާ

 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ބ( އެހެން އޮތްނަމަވެްސ، ހަިއކޯަޓށް ނުވަތަ ސުޕްރީމް  )ޅ(  

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަަލއެްއަގއި ހިމެނޭ އެންމެހައި ކަްނކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިުރ، 

އެ ދެ މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި އެ މަްއސަލައިަގއި ޢަދުލުވެިރ 
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     މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުްނނަށް ނުފެންނަނަމަ، ނިންމުމެއް ނިންމިދާނެކަމަށް

އެ މައްސަލަެއއް ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިަފއިވާ ުމއްދަތު އިތުރުކުެރވިދާނެއެެވ. 

)ުނވަދިހަ( ދުވަހަށްވުެރ  90އެހެންނަމަވެސް، އެފަދައިން އިތުރުކުރާ މުއްދަތު 

 އިތުރުެވގެންނުވާެނއެވެ.

ޑައެޅިަފއިވާ މުއްދަތު މި މާްއދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން މައްސަލަެއއް ނިންމުމަށް ކަނ )ކ(  

ހައިކޯޓުން ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިތުރުކުރާ ޙާލަތުަގއި، އެ މައްސަލަެއއްަގިއ 

 ނިންމާ ނިންމުމުގައި ެއކަމުގެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންަނންވާނެެއވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަށް އަންނަިނވި ދެ ޢިބާރާތުގެ މާނަކުރުން އިތުރުކުރުން. 86ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .16

 

މުދަލެއް ުނވަތަ ޚިދުމަތެއް ލިބިގަންނަ  ،"ބެނެފިޝަލް އޯނަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  .86 މާނަކުރުން 

ފަރާތެއްގެ "އަލްޓިމޭޓް" މިލްުކވެރިކަން އޮތް ފަރުދަކަށް ނުަވތަ "އަލްޓިމޭޓް" ކޮންޓްރޯލް 

ނުވަތަ ފަރުދެއްގެ ބަދަލުަގއި އެހެން ފަރާތަކުން މުޢާމަލާތެއް ހިންގާނަމަ  ،އޮތް ފަރުދަކަށް

ިއގެ ތެޭރަގއި، ޤާނޫނީ ޝަޚްެޞްއގެ އެ ފަރުދަކަށެެވ. "ބެނެފިޝަްލ އޯނަރ" ގެ މާނަ

ނުވަތަ އިންތިޒާމެްއގެ "އަްލޓިމޭޓް އިފެކްޓިވް ކޮންޓްރޯލް" އޮންނަ ފަރާތްތައްވެްސ 

 ހިމެނެއެވެ.

"ބޭރު ޤައުމެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ބޭރު ޤައުމުތަކާއި، ބޭުރ   

 ެވސް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނީ ބާރު ހިނގާ ސަރަޙައްދުަތއް
 

 

 މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކާ ުގޅިެގން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ަގވާއިދުަތއް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން .17

 )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި ހަދައި، ދިވެހިސަރުކާުރގެ ެގެޒޓުގައި ާޝއިޢުކުރަްނވާނެެއވެ. 3ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުރާ ތާީރޚުން  .18

 .ފެށިގެންނެވެ

  ______________________ 
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