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ަވނަ އަހަުރގެ ެދަވަނ  2021ުދަވހު ބޭްއެވވި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީުހގެ  ބުރާސްފަތިވި  2021ޖުލައި  8
)އާމްދަނީން ޓެކްްސ ނެގުމުެގ  2019/25ޤާނޫނު ނަްނބަރު ަވނަ ޖަލްސާިއން ފާސްކުަޅ " 21ދައުުރގެ 

 ،ންމަތީ ވަނަ ާމއްާދަގއިވާ ގޮުތގެ 92ާޤނޫުނައސާސީގެ  އިޞްލާޙު ެގަނއުުމގެ ބިލު"ވަނަ  1ޤާނޫނު( އަށް 
ުދވަުހ ަރއީސުލްޖުްމހޫރިްއާޔ ަތޞްދީުޤ  ައްނގާރަ ( ިވ 1442 ޛުލްިޙއްޖާ  10) 2021 ޖުލައި  20

 ިދެވހިސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި މިއަުދ ާޝއިުޢ ކުެރވިްއޖެެއވެ. ،މި ބިލު ާޤޫނނަކަްށވެ ،ކުރެްއވުުމން
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 2021/15 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

ވަނަ  1)އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  2019/25ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 

 

 އަށް އަންނަނިިވ އިްޞލާޙުތައް ގެނައުން. )އާމްދަނީން ޓެްކސް ނެގުމުެގ ާޤނޫނު( 2019/25ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ައކުރެްއ އިތުުރކުރުން. 2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ަވގުތީގޮތުން ވަޒަންެވރިވެފައިވާ ަފރާތްތަކުގެ ތެެރއިން،  )ނ( .2 

 .ފަރާތެއްދިވެހިރާއްޖެއިްނ އާމްދަނީ ލިބޭ ކޮންެމ 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ތ( އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން. 3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2
 

އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ )މުޢާމަލާތެްއގެ މުޤާބިލެްއގެ ގޮތުގައި ނޫންކަމަްށ  )ތ( .3 

ނޫން ގޮތަކަްށ ކަމަށް ިވޔަސް ލިޭބ  ވިޔަސް، ނުވަަތ ޤާނޫނާ ޚިލާފަްށ ނުވަތަ ހުއްދަ

އަދި ލިބިަފއިވާ ގޮތް ނުވަތަ ހޯދާފައިވާ ޮގތް ސާބިތުކޮށް ނުދެޭވ  ،މުދަލާއި ފައިސާ

ފައިސާއާިއ )ފޮތްތަކުގަިއ ލިބުނުކަމަްށ ހިމަނާފަިއ ިވޔަސް ނުވިަޔސް(، 

އިންވެސްޓްކުރަްނ ނުވަތަ ަޚރަދުކުރަްނ ފައިސާ ލިބުނު ގޮްތ ނުވަތަ ހޯިދ ގޮްތ 

އި ަޚރަދުތަކާއި، ލިުބނު ގޮތް ނުވަތަ ހޯިދ ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާ

 ގޮތް ސާބިތުކޮށް ނުދެޭވ އެންމެަހއި މުދާ ހިމެނޭ ގޮތުން(.
 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން. 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

 

އެއްވެްސ ޝަޚްޞަކީ، ގްރޫޕަކަްށ ނިސްބަތްާވ ޝަޚްޞެއްަނމަ، މި މާއްދާގަިއ  )ނ( .9 

ރުފިާޔގެ ބަދަލުަގއި ބޭނުންކުރަންވާނީ،  )ފަސް ަލއްކަ( -/500,000 ބަޔާންކޮށްފައިވާ

      އެ ްގރޫޕުގަިއ ހިމެނޭ ޝަޚްޞުަތކުގެ ެތރެއިްނ އެ ޝަްޚޞުތަކުގެ މައްޗަްށ 
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)ފަސް ލަްއކަ( ރުފިާޔ  -/500,000މި ޤާނޫނު ހިނގާ ޝަޚްޞުތަކުގެ މެދުގައި އެ 

 ހަމަހަމަކޮށް ބެހުމުްނ އަންނަ ޢަދަދެވެ.
 

 ެގ ފަހަތަށް އަްނނަނިވި ފަދައިން ައކުރެްއ އިތުުރކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ނ(  9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

 

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، "ޝަޚްޞު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ޕާޓްނަރޝިްޕ  )ރ( .9 

 ފަރުދެްއ ނުވަަތ ބޭންކަކަށް ނުވާ، އެހެިނހެން ޝަޚްޞުތަކަށެވެ.ހިމެނޭ ގޮތުން، 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ޅ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަޒަންެވރިވެފަިއވާ ޕާޓްނަރޝިަޕކުން ެއ ޕާޓްނަރޝިުޕެގ  )ޅ( .11 

 ؛ޕާޓްނަރުންނަށް ލިބޭ ަފއިސާ
 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުުކރުން.2ވަަނ މާއްދާގެ )ލ( ގެ ) 11ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .6

 

އެ ފައިާދ ލިބެީނ ކުންފުންޏެއްެގ ނުވަަތ ޕާޓްނަރޝިެޕއްެގ ނުވަަތ  (2) )ލ( .11 

ޓްރަސްޓެއްގެ ޙިއްޞާެއއް ނުވަތަ މަްޞލަޙަތެއް ތަަޞއްރުފުުކރާ ހިނދު، 

ފަސްދޮޅަސްފަހެއް( ުދވަހުެގ ތެރޭަގިއ  )ތިންސަތޭކަ  365ފާއިތުވެދިޔަ 

)ަފންސާސް  50% ެއ ފަރާތެްއެގ ވެިލއުގެ ، އެއްވެްސ ިއރެއްަގއި

އިންސައްތަ( އަށްވުެރ ބޮުޑ ބައެްއ ސީާދގޮތުން ވިޔަްސ ނުވަަތ 

ނުސީދާގޮތުން ވިޔަްސ ނިސްބަތްވަނީ ދިެވހިރާއްޭޖގައި ހުިރ ނުއުފުޭލ 

ުނވަތަ ަމޞްލަޙަތެްއ މުދަލަކަށް ކަމަްށވާނަމަ، ެއ ޙިއްޞާެއއް 

 ނުވަތަ ؛ ތަޞައްރުފުކޮށްގެން ކަމަށްވުން
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ޑ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

 

، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަުތރުފަތުުރގައި ކަނޑުބޯުޓ ނުވަތަ މަތިންާދބޯޓު އޮޕަރޭޓްުކރާ  )ޑ( .11 

އެ ފަރާތުގެ ދާިއީމ   ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަޒަންވެރިވެަފއިނުވާ ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ިދވެހިާރއްޭޖގެ މަންޒިލަކުްނ  ،މަރުކަޒެއް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ުހރި ަފރާތަކަށް

ފުރައިގެންދާ ކަނޑުބޯޓަކަށް ނުވަަތ މަތިންދާބޯޓަކަށް ފަިސންޖަރުން ނުަވަތ 
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ޕާރުަސލް ނުވަތަ މަރޗެްނޑައިޒް ނުވަތަ މުާދ  ލައިވްސްޓޮކް ނުވަތަ ސިޓީ ުނވަތަ

 ؛އަރުވަިއގެން ލިޭބ އާމްދަނީ
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ޑ( ގެ ަފހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ހަަތރު ައކުުރ އިތުރުުކރުން. 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8

 

 ؛ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޯފރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކަށް ލިބޭ ކަމިޝަން  )ޒ( .11 

 ؛ދިވެހިރާއްޭޖގައި މުނިފޫހިިފލުވައިޭދ މީހުންގެ ަޙރަކާތްތަކަްށ ިލބޭ އާމްދަނީ )ޓ(  

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ިދރާސާކުރުާމއި ތަަރއްޤީކުރުމުން )ިރސަރޗް އެންްޑ  )ޔ(  

 ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން( ލިޭބ އާމްދަނީ؛

 އާމްދަނީ.ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަޒަންވެރިވެަފއިނުވާ ކޮންްޓރެކްަޓރަކަށް ލިބޭ  )ޕ(  

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

 

ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ވަޒަންވެިރވެފައިާވ ޕާޓްނަރޝިަޕކުން އެ ޕާޓްނަރޝިުޕެގ  )ށ( .12 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަޒަންެވރިވެފައިާވ ޕާޓްނަރުންނަށް ބަާހ ފައިދާ އަިދ 

 ކެޕިަޓލަށް ދައްާކ އިންްޓރެސްޓް؛ޕާޓްނަރުންގެ 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ދ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10

 

)ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޕެންޝަނާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ ދަުށްނ  8/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ދ( .12 

ލިބޭ އަާސސީ ޕެންޝަނާއި، ރިޓަަޔރމަންޓް ޕެންޝަން އަދި ެއނުއިޓީގެ ގޮތުގަިއ 

 ލިބޭ ފައިސާ؛
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ތ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11

 

ަލއިފް އިންޝުއަރެންްސ "ކީ ޕަރސަން އިންުޝއަރެންސް" ފިަޔވައި،  )ތ( .12 

 ؛ޕޮލިސީއެއްެގ ދަށުން ލިޭބ ފައިސާ
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( ވަަނ ނަންބަރުެގ ފަހަތަްށ އަންނަނިވި ފަދައިްނ ނަންބަެރްއ 2ވަަނ މާއްާދގެ )ގ( ެގ ) 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .12

 އިތުރުކުރުން.

 

ހަދިޔާއަކީ ަކއިވެީނެގ  ނަންަބރުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި،( ވަނަ 2މި އަުކރުގެ ) (3) )ގ( .12 

 މުނާސަބަތުގައި ލިބުނު އެއްެޗއްކަމަށް ބަލާނީ އެ އެއްޗެއް ަކއިވެނީގެ 

މުނާސަބަތުގައި ކައިވެިނކުރާ ދެ މީހުންކުރެ މީހަކަށް ލިބުނީ ކަިއވެނިުކާރ 

)ތިރީސް( ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ ނުވަަތ  30ގިަނވެގެން  ދުވަހުގެ ުކރިން

ދުވަުހގެ ފަހުްނ ިގނަވެގެްނ  ކައިވެނިކުާރ ދުވަހު، ުނވަތަ ކަިއވެނިކުރާ 

 .)ތިރީސް( ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ ކަމަށްވާނަމައެވެ 30
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ޒ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .13

 

ޤާއިމުވެފަިއވާ އަިދ އޭނާެގ މީހެއްގެ ިދރިއުޅުން މައިގަނޑު ގޮެތއްގަިއ   (1) )ޒ( .12 

 ؛މިލްކުގައިާވ ހަމަެއކަނި ތަން ތަަޞއްރުފުކޮށްގެްނ ލިޭބ އާމްަދނީ

( ވަނަ ނަންބަުރގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، މީހެއްގެ ިދރިއުޅުން 1މި އަކުުރގެ )  (2)   

   މައިގަނޑު ގޮތެްއގަިއ ޤާއިމުވެފައިާވ ތަްނ ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، 

މިލްުކވެރިކަން ލިބުނު ތާރީޚުން ފެިށެގން ނުވަތަ އެ މީހާއަށް އެ ތަނެއްގެ 

       އެ ަތނެއްގައި  ،އެ ާތރީޚުެގ ފަހުްނ އަންަނ ތާރީޚަކުްނ ފެށިގެން

)ޭދއް( އަަހރަށްުވރެ ކުރުނޫން  2އެ މީހަކު މެދުނުކެނޑި ދިރިއުޅޭތާ 

 މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފަިއވާ ކޮންެމ ތަނަކަށެވެ.

ނަންބަރުަގއި އެފަދައިން ބަޔާންޮކށްފައިީވ ( ވަަނ 2މި އަކުުރގެ )  (3)   

އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުންުކރެ ސަބަބަކާުހރެ އޭނާ އެ ތަނުގައި  ،ނަމަވެސް

ދިރިއުޅުން ަވގުތީގޮތުން މެދުކެނޑުނު ނަމަވެސް، އެ ގޮތުން ެމދުކެނޑޭ 

     މުއްދަތުގަިއ ެއ ތަްނ ކުއްޔަށްދީގެްނ ނުވަަތ އެނޫންވެްސ ގޮތަކަްށ 

އޭނާ އެ ތަނުގައި  ،ދަނީއެއް ހޯދާަފއިނުވާނަމައެ ތަނުން އާމް

 މެދުނުކެނޑި ދިރިއުޅެމުން ގޮސްފައިާވ ކަމަށް ަބލަންވާނެއެވެ.

    i.  ްައލުން ޢިމާރާތްކުރުމަށް ުނަވތަ  ،އޭނާ އާދަވެގެން ިދރިއުޅޭ ތަނ

މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި އޭނާގެ ދިިރއުޅުން އެހެން ތަނަަކށް 

ބަދަލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، އަދި އެ ތަން ޢިމާރާތްކޮށް ނިމުުމން 
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ނުވަތަ މަރާމާތުކޮށް ނިމުމުން، ދިިރއުޅުން އެ ތަަނށް 

 ބަދަލުކޮށްފައިވުން؛

    ii.   ެސަބަބުން ެއހެން ތަނެއްގައި ިދރިއުެޅން އޭނާ އަދާކުރާ ވަޒީފާގ

 އޭނާއަށް މަޖުބޫރުވެަފއިވުން؛
 

    iii.   ީއޭނާ އެ ތަނުގައި ދިިރއުޅުން ވަގުީތގޮތުން މެދުކެނޑުނީ ިޞްއޙ

ފަރުވާއެްއ ހޯދުމަށް ުނވަތަ ތަޢުލީުމ ޙާޞިުލކުރުމަށް އެެހން 

    ތަނެއްގައި ދިުގ މުއްދަތަކަށް ހުންނަންޖެހުމުން ކަމަށްވެފަިއ،

   އެ މުއްދަތުގަިއ އޭނާެގ ދިރިއުޅޭ ތަްނ ހުީރ ހުސްކޮްށ ނުަވތަ 

އެ ތަނުގަިއ ެއ މުއްދަތުގަިއ ދިރިއުޅުނީ އެ ތަްނ ބެލެެހއްޓުުމގެ 

 މަޤްޞަދުގައި އޭނާެގ ތިމާގެ ީމހެއް ކަމުގައިވުން.

( ވަަނ ނަންބަރުަގއި އެފަދައިން ބަޔާންޮކށްފައިީވ 3މި އަކުުރގެ )  (4)   

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޙާލަތްަތކުގައި، މި މާއްދާގެ ނަމަވެސް، އެ 

ދަށުން އިސްތިސްނާ ލިބޭނީ އޭނާ އެ ތަނުގައި ިދރިއުޅުން ވަުގތީގޮތުން 

މެދުކެނޑުނު މުއްދަތުގެ ކުރިން އަދި ފަހުންވެްސ އެ ތަަނކީ އޭނާ 

އާދަވެގެން ިދރިއުޅޭ ތަނަށްވުާމއެކު، އޭާނ ެއ ތަނުގަިއ ިދރިއުޅުން 

ތުން މެދުކެނޑުނު މުއްދަތުގައި މި މާއްދާގައި ަބޔާންކުާރ ވަގުތީގޮ

 އިސްތިސްނާއެއް ބޭނުންކޮށްފަިއ ނުވާނަމައެވެ.
 

ިދރިއުޅުން  ،މި އަކުރުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ތަނެްއގެ ބައެއް   (5)   

ފިޔަވަިއ އެހެްނ ބޭނުމަކަްށ ބޭނުންކުރާނަަމ ެއ ބަޔަީކ ިދރިއުޅުން 

މައިގަނޑު ގޮތެްއގައި ާޤއިމުވެފައިާވ ތަނުެގ މާނައިގަިއ ހިެމނޭ ބައެްއ 

 ނޫނެވެ.

( ވަނަ ނަންބަުރގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ިދރިއުޅުން 5މި އަކުރުގެ )  (6)   

ބޭނުންކުރުމުގެ މާނައިގެ ތެރޭަގއި، ދިރިއުޅޭ ފިޔަވައި ެއހެން ބޭނުމަކަށް 

ތަނުގައި ެއހެން ކަމަކަްށ ބޭނުންކުރުމަްށ ޚާއްޞަުކރެވިފަިއާވ ތަނެއް 

 ނެތި، އެހެން ކަމަކަްށ އެ ތަުނގެ ބަެއއް ބޭނުންކުރުެމއް ނުހިެމނެއެވެ.
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( ވަނަ ނަންބަުރގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ފަދަ ތަނެްއ 5މި އަކުުރގެ )  (7)   

ތަޞައްރުފުކޮށްގެން ލިބޭ ފައިދާއިން އިސްތިސްނާވާ ޢަދަދު ހިާސބުކުރާނީ 

 އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

    i.   ތަޞައްރުފުކުިރ ތަނަކީ ވަިކ ބައިބަޔަށް ަބހައިެލޭވ

އަދި ެއއިން ކޮންމެ ޔުނިެޓއް އެއީ ވަިކވަިކން ، ޔުނިޓުތަކަކަށްވެފައި

ވިޔަސް ބޭނުންުކރެވޭަފދަ ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ އެހެން ބޭނުމަކަށް 

 ޔުނިޓެއްނަމަ، ތިރީގަިއވާ ފޯމިުއލާ ބޭނުންކޮށްގެން؛

     

C x A 
B 

     A=  ދިރިއުޅުން މައިގަނޑު ގޮތެއްަގއި ޤާއިމުވެފައިާވ ތަނުެގ

 މާނައިގައި ހިމެޭނ ޔުނިޓުެގ ޢަދަދު

     B= ުތަޞައްރުފުކުިރ ތަނުގަިއ ުހރި ޖުމްަލ ޔުނިޓުެގ ޢަދަދ 

     C=  ާތަޞައްރުފުކޮށްގެން ލިބުނު ޖުމްަލ ފައިދ 

    ii.   ެތަޞައްރުފުކުިރ ތަނަކީ މި ނަންބަުރގ(i) ުަގިއ ވަނަ ނަންބަރ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ަބހައިނުެލޭވ ތަނެއްނަމަ، އެކަީށގެްނވާ 

 އަދުލުވެިރ އަސާެސއްގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް؛

    iii.   ތަޞައްރުފުކުިރ ތަނަީކ މި ނަންަބރުެގ(i ) ުައދި ވަނަ ނަންަބރ

(ii ) ުގައިާވ ގޮުތގެމަތިންވެްސ ބަހައިުނެލވޭ ވަަނ ނަންބަރ

 ތަނެއްނަމަ، އެ ތަނުގެ ްފލޯ ޭއރިާޔގެ ނިސްބަތަށް ބިނާކޮށް.

ތަޞައްރުފުކުރި ތަން ޢިމާރާތްކޮށްަފއިވަނީ، އެ ފަރާތުގެ ިމލްކުެވރިކަމުެގ   (8)   

އަުގގެ ތެޭރގައި އެ ބިމުެގ ދަށުގައިވާ ބިމެްއގައިނަމަ، ތަޞަްއރުފުކުިރ 

 އަގުވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.

( ވަނަ ނަންބަުރގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ފަދަ ތަނެްއ 8މި އަކުުރގެ )  (9)   

ޢިމާރާތްކޮށްފައި ހުިރ ބިމުެގ ބައެއް، އެ ޢިާމރާތް ުނހިމެނޭ ގޮތުްނ 

        ތަޞައްރުފުކޮށްފައިވާނަމަ، އެގޮތުްނ ތަޞަްއރުފުކުާރ ބަޔަްށ 

 މާއްދާގައި ަބޔާންކުާރ އިސްތިސްނާ ރައްދެއްުނވާނެއެވެ.މި 
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   (10)  i.  ( ެވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ތަނަީކ 2މި އަކުރުގ )

)ދޭއް( ނުވަަތ އެއަްށވުެރ ގިަނ މީހުްނ މިލްކުެވރިަކން  2

ޙިއްޞާކުާރ ތަނެއްނަމަ، އެ ތަުނގެ ިމލްކުެވރިކަްނ ނިސްބަްތވާ 

މި މާއްދާަގއި ބަޔާންުކރާ އިސްތިސްނާ ލިޭބނީ ވަކިވަކި މީހުންނަށް 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންުކރާ ުއސޫލުތަކާ އެއްގޮތަްށ އެ މީެހްއގެ 

 .ޝަރުޠުތަްއ ފުރިހަަމވާނަމައެވެ

    ii.   ެމި ނަންބަރުގ(i) ުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތުަގިއ ވަނަ ނަންަބރ

އިސްތިސްނާ ނުލިބޭ މީެހއް ުހރިނަމަ، އެ ަތން 

ތަޞައްރުފުކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީން އެ މީހަކަްށ ނިސްބަްތވާ 

 ބަޔަށް އެ އިސްތިސްނާއެްއ ނުލިބޭނެއެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ޓ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14

 

 ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނަާގ ޓެކްސް؛ )ޓ( .12 

 

 )ޕ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ތިން އަކުުރ އިތުުރކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ  12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .15

 

އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން އުޖޫރަިއގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ަފއިސާ ނޫން އެހެން ޢިނާޔަާތިއ  )ޖ( .12 

 މަންފާ:
 

)ރައީސުލްޖުމްޫހިރއްޔާއާިއ  2009/11 ނަންބަރު ޤާނޫނު  (1)   

މުސާރަާއއި އެހެިނހެން ޢިނާަޔތްތަކާބެހޭ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ ނައިބުގެ 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  11ވަނަ މާއްދާއާއި  9ވަނަ މާއްދާއާއި،  4ޤާނޫނު( ގެ 

 2013/5ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަތްތަކާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

     )ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ އިމްތިޔާޒުތަކާިއ ބާރުތަުކގެ ޤާޫނނު( ގެ 

ކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް، އަިދ ޤާނޫނު ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާން 1-27

    )ިދވެހިާރއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުްނގެ ޤާޫނނު( ގެ 2010/13ނަންބަރު 

 ވަނަ ާމއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޢިނާޔަތްތައް؛ 13-1
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ދައުލަތުން، ސަލާމަީތ ޚިދުމަތެއް މެދުެވރިކޮށް، ެއއްވެސް ަފރާތަކަްށ   (2)   

 ރަްއކާތެރިކަން؛ފޯރުކޮށްދޭ ޙިމާޔަތާިއ 
 

އުުލގައި އުޅެނިކޮށް ދިމާވާ ހާދިސާއަކާ ގުޅިެގން އުޖޫަރ ހަމަސައްކަތުގެ މާ  (3)   

ލިބޭ މީހެްއގެ ޞިއްޙަތަށް ލިބޭ ެގއްލުމަކަށް އުޖޫރަ ދޭ ފަރާުތން ކޮށްދޭ 

 ؛ބޭސްފަރުވާ

)ދިވެިހރާއްޖޭެގ އިމިގްޭރޝަންގެ ޤާނޫނު(  2007/1ޤާނޫނު ނަންބަރު   (4)   

ވިޒާ ހެއްދުމުގެ ުނވަތަ ާއކުރުމުެގ ބޭނުަމށް ހަދާ  ގެ ދަށުން ަވރކް 

 ؛މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް 

އެ މީާހ ވަޒީފާެގ މަސްޫއލިއްޔަުތ އަދާުކާރ އުޖޫަރ ޭދ ފަރާތުން   (5)   

ފޯރުވައިދީފައިވާ ތަނެްއގައި، އުޖޫރަ ދޭ ަފރާތުން މުވައްަޒފުންނަށް 

 ޢިނާޔަތާއި މަންފާ؛ހަމަހަމަކަމާއެކު ޯފރުވައިދޭ ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

    i.  ް؛ކެއިންބުއިނ 

    ii.  .ުމުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިަވރ 

އެ މީާހ ވަޒީފާެގ މަސްޫއލިއްޔަުތ އަދާުކރާ ތަްނ ފިޔަަވިއ އެހެްނ   (6)   

ތަނެއްގައި ނަމަވެސް، ޢާންމު ުއސޫލުން ނޫން ގޮތަކަށް ަވިކ ޚާއްޞަ 

ޯފރުވައިޭދ ކަމަކާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ހަަމހަމަކަމާއެކު 

 ކެއިންބުއިން؛

އުޖޫަރ ދޭ ަފރާތުެގ ބޭނުމަށް، ެއ ީމހާ ވަޒީފާެގ މަސްއޫިލްއޔަތުތައް   (7)   

އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ހަމައެކަނި މުވައްޒަފުން ޭބތިއްބުމަށް 

      ޚާއްޞަކުރެިވގެން އަިދ މުވައްޒަފުްނ ފިޔަވައި، އެހެްނ މީހަކަްށ 

އަދި މުވައްޒަފުން ިފޔަަވއި އެހެްނ އެ ތަނުގައި ދިިރއުޅުމުގެ ޙައްޤު ނެތް 

މީހަކަށް ދިރިނޫޅެވޭ ގޮތަށް އުޫޖރަ ދޭ ަފރާތުން ފޯރުަވއިދޭ ިދރިއުޅޭނެ 

 ތަން؛

ދައުލަތުގެ ަސލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ މުަވއްޒަފުންނަށް އެ ސަލާމަތީ   (8)   

ޚިދުމަތުގެ މަރުކަޒެއްަގއި ނުވަަތ އޮފީެހއްގަިއ ނުވަތަ ޕޯްސޓެއްގަިއ 

 ރިއުޅޭނެ ތަން؛ފޯރުވައިދޭ ދި 
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ދައުލަތުެގ އޮފީހަާކއެުކ ވެފައިާވ ެއއްބަސްވުމެއްެގ ދަށުްނ   (9)   

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރުަގއި ުހރި ތަނެއްަގއި ވަޒީފާ އަދާުކާރ މީހަކަށް 

 ދައުލަތުން ފޯުރކޮށްދޭ ދިރިއުޅޭނެ ތަން؛

އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް، އެ މީހާ ވަޒީފާގެ ަމއިގަނޑު   (10)   

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަނީ ީމހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ފިަޔވައި އެ ނޫން 

އަދި އޭނާ ދިރިއުޅެނީ އެ ތަނުގައި ނޫންނަމަ، ވަޒީފާެގ  ،ތަނެއްގައިނަމަ

މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާ ތަނަށް ގޮސް އަިއސްވުމަށް 

 އުޖޫރަ ދޭ ަފރާތުން ފޯުރކޮށްދޭ ދަތުރުފަުތރު؛

މީހާ ވަޒީފާގެ މަިއގަނޑު މަސްއޫިލއްޔަތުތައް އަާދކުރާ ތަން ފިޔަވަިއ އެ   (11)   

އެހެން ތަނަކަށް، ހަމައެކަނި ވަޒީފާގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަާދކުރުމުެގ 

)އެކެއް( އަަހރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ދިއުމަށް  1ބޭނުމަށްޓަކައި 

 ރުްނ؛އުޖޫރަ ދޭ ަފރާތުން ފޯުރވައިދޭ ދަުތރުފަތުރާިއ ކެއުމާިއ ހު 
 

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގަިއ އޮންަނ ގުޅުން ބަދަހިކޮްށ ުކރިެއރުވުމުެގ   (12)   

މަޤްޞަދުގައި ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި މުވައްޒަފުންނަށް ބަިއވެރިެވވޭ ގޮތަްށ 

އަދި އެ ކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ވަިކވަކި މުވައްޒަފުންނަށް ކަނަޑއެޅިގެން 

ދިެވހިާރއްޖޭގަިއ ހިންާގ އެލޮކޭްޓ ނުކުރެވޭ، އުޖޫަރ ދޭ ަފރާތުން 

 ރެކްރިއޭޝަަނލް ަޙރަކާތްތައް؛

އަންނަނިވި ޝަުރޠުތައް ފުިރހަމަވާ، އިންޓްެރސްޓަކާ ނުަލިއ ނުވަތަ   (13)   

އޯޑިނަރީ އޯޕަްނ މާކެޓް އިންޓްރެސްްޓ ރޭޓަްށވުެރ ކުޑަ ޭރޓެއްގައި، 

އުޖޫރަ ޭދ ފަރާތުްނ ދޭ ލޯނުގެ އިންޓްރެސްްޓ ނުވަަތ އެްޑވާންސްގެ 

ލޯުނ ނުވަތަ  )އެކެއް( 1 ވަގުތެއްގައި  )ެއއް އިންޓްރެސްޓް

 ؛އެޑްވާންސްއަށްވުެރ ގިނަ ުނވާގޮތަށް(

 

    i.   ުބާރަ( މަސްުދވަހަށްުވެރ  12އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތ(

 އިތުރުނުވުން؛ އަދި 

    ii.   ުފަންާސސް  -/50,000ލޯނު ނުވަތަ އެޑްވާންްސގެ މިންވަރ(

 ހާސް( ރުފިާޔއަށްުވރެ އިުތރުނުވުން.
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އުޖޫރަ ޭދ ފަރާތަކުްނ ފޯރުކޮށްދޭ، އުޖޫަރ ލިބޭ ަފރާުތން ކުާރ   (14)   

މަސައްކަތުގަިއ ލާންޖެޭހ އަންނައުނު، އެ އަންަނއުނަކީ މަަސއްކަތުގަިއ 

ުއލުން ބޭރުގަިއ ހަބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްަޞ އަދި މަަސއްކަތުެގ މާ

 އެކަީށގެންނުވާ އަންނައުނެއްނަމަ؛ޢާންމުކޮށް ލުމަށް 

        އުޖޫރަ ޭދ ފަރާތުްނ ދޭ ެއވޯޑް، އަަހރަކަްށ ދެވޭ ޖުްމަލ ޢަދަދު   (15)   

 )ފަސް ހާސް( ރުފިާޔއަށްވުެރ އިުތރު ނުވާނަމަ؛ 5,000/-

ފައިސާއިން ނޫން ގޮތަކަށް އުޫޖރަ ދޭ ފަރާތުން ދޭ ޢިނާޔަތާިއ މަންފާ،   (16)   

ހާސް( ރުފިާޔއަށްވުެރ  )އެއް  -/1,000)މަހަކަށް ދެޭވ ޖުމްަލ ޢަދަދު 

 އިތުރު ނުވާނަމަ(؛

)ދިވެިހރާއްޖޭެގ އިމިގްޭރޝަންގެ ޤާނޫނު(  2007/1ޤާނޫނު ނަންބަރު   (17)   

 އިންުޝއަރެންސް.ގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ މެޑިަކލް 

)ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޕެންޝަނާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ ދަށުްނ  2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ޗ(  

މަންޓް ެޕންޝަން ސްކީމަްށ ރއުޖޫރަ ލިޭބ ފަރާތަްށ އުޖޫަރ ޭދ ފަރާތުްނ ރިޓަޔަ 

 ދައްކާ ފައިސާ؛

މިޝަންތަކުގަިއ ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭުރގަިއ ހުންނަ ިދވެހިާރއްޖޭގެ ޑިްޕލޮމެޓިްކ  )ހހ(  

މަސައްކަތްކުާރ ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް، އެ ވަޒީފާގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަދާުކރުމުެގ 

 ސަބަބުން ލިބޭ ޢިނާޔަތް.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ ަފހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .16

 

ޓެކްސް ދެއްކުމުން 
ދެވޭ ޚާއްޞަ 
 އިސްތިސްނާ 

މި މާއްދާގަިއ މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް،  )ހ( .12-1

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަުކގައި، ވަކި ވިޔަފާރި މަްޝރޫޢުތަކަކުން ނުވަަތ 

ެޓކްސް ެނގުމުން އިސްތިސްާނުކރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ދާއިރާތަކަކުން ލިބޭ އާމްދަނީން 

 ވެ.ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށް ލިިބގެންވެއެ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން އިސްތިސްނާުކރެޭވ މަޝްރޫުޢތަކާއި ދާިއރާތަްއ  )ށ(  

ކަނޑައަޅާނީ، ވަޒީރުންެގ މަޖިލީުހެގ މަޝްަވރާެގ މަތިން، 

 ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ދިނުމަށް ކަނޑައެޅޭ މަޝްރޫޢުތަްއ  )ނ(  

ެއ އަުކރުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ަކނޑައެޅުމަށްފަހު، ނުވަތަ ދާިއރާތަްއ 

 ދިވެހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން މަޝްރޫޢަކަށް އިސްތިސްނާއެއް ދެވޭނީ، އެ މަޝްރޫޢަކަްށ  )ރ(  

 މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުްނ ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާ ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށެވެ.

މި މާއްދާެގ ދަށުން އިސްތިސްނާ ދިނުމުަގއި އަންނަނިވި ކަންކަމަްށ  )ބ(  

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.

އެ އިސްިތސްނާއެއް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ަދއުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ުކރާެނ   (1)   

 ؛އަސަރު

އެ އިސްތިސްނާއެްއ ދިނުމުން، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި ިއޖްތިމާޢީ   (2)   

 އަިދ ގެްއލުން؛ގޮތުން ކުރާެނ ފައިދާ 

އިސްތިސްނާ ދިނުމުން ޙާޞިލުވުމަްށ ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ާޙޞިލުވާެނ   (3)   

 މިންވަރު.

        މި މާއްދާގެ ދަށުްނ އިސްތިސްާނ ހޯދުމަްށ އެދި އެ ަމޝްރޫޢެއް ުނވަަތ  )ޅ(  

 މާލިްއޔަތުގެ  އުަލތުގެއެ ދާއިާރއެއްެގ ބެލެިނވެރި ވުޒާރާައކުން ހުަށހަޅާނީ، ދަ

ޙަވާުލކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ  މަސްޫއލިއްޔަތު  ބެލެެހއްޓުމުގެ ކަންކަން

 ެއ މިނިސްޓްރީއަެށވެ. ،އުސޫލުތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން

              ،އިްސތިސްނާކުރުމުގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ެދއްކުމުން )ކ(  

ދެމިއޮތުމަްށ އެ އިސްތިސްނާެއއް ހޯދުމަށާިއ ެއ އިސްތިސްނާެއއް 

ކުރަންޖެޭހ ލުފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ ޝަުރޠުތަކެއް ނުވަތަ ކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ ޢަމަ

 ކަންކަން  މާިލްއޔަތުގެ އުލަުތގެއިޖުރާއަތުތަކެއް، ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ދަ

ހަދާ ގަވާއިދުަގިއ ަޙވާލުކޮށްފަިއވާ މިނިސްޓްރީން  މަްސއޫލިއްޔަތު ބެލެހެއްޓުމުގެ

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާކުާރ ފަރާތަީކ ވިޔަާފރިއެއްަނމަ، އިސްތިސްާނ  )އ(  

 2014/18ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ މަޝްރޫޢަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)ވިޔަފާިރ ރަޖިސްަޓރީކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން، ވަިކ ާޤނޫނީ ޝަޚްޞެްއ 

 ރަޖިސްޓަރީުކރަންވާނެއެވެ.
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މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުްނ އިސްތިސްނާކޮށްފަިއާވ ފަރާތެއް، ޤާނޫނު ނަންބަުރ މި  )ވ(  

)ޓެކްސް ެނގުމާބެހޭ އިާދރީ ޤާނޫނު( ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އުޫސލުތަާކ  2010/3

މީރާއިން ކުާރ  ،އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން މީރާއިން އޮޑިޓްުކރަންވާނެއެވެ. ެއގޮުތން

 ކަންކަން  ާމލިްއޔަތުގެ ދަުއލަތުގެ އޮޑިޓެއްގައި ފާަހގަކުެރވޭ ކަންކަން

އިސްތިސްާނ  ޙަާވލުކޮށްފައިާވ މިނިސްޓަރަާށއި މަސްއޫލިްއޔަތު ބެލެހެއްޓުމުގެ 

 .ލިބިފައިވާ ަފރާތަށް ފޮނުވަންވާެނއެވެ

މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާކޮށްދޭ ފަރާތްަތކާއި އެ ފަރާތްަތކަށް އިސްތިސްާނ  )މ(  

 ދައުލަުތގެ ދީފައިވާ މުއްދަތާިއ އިސްތިސްނާ ދިްނ ސަބަުބ ހިމެޭނ ލިްސޓެއް، 

ޙަވާުލކޮށްފައިާވ  މަސްއޫިލއްޔަތު  ބެލެެހއްޓުމުގެ  ކަންކަން  މާލިއްޔަތުގެ 

 ޝާއިޢުކުރަްނވާެނއެވެ. މިނިސްޓްރީން ދިވެހިަސރުާކރުގެ ގެޒެޓުގައި 
 

މި މާއްދާގެ )މ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ލިސްުޓގައި ނުހިމެނޭ އިތުރު ފަރާތަކަްށ  )ފ(  

އިސްތިސްނާ ދީފިނަމަ، އެ އިސްތިސްނާއަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެ ވިޔަފާރި ަޙރަކާތް އެ ިލސްޓަށް އިތުރުކޮށް،  14

އެފަދައިން އިްޞލާޙުކުެރޭވ ާއ ލިސްޓެްއ ދިެވހިސަުރާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ.
 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންުކރެ ޙާލަތެްއ މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ  )ދ(  

ދަށުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާ ބާިޠލުކުރުުމގެ އިޚްތިާޔރު ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްާޔއަްށ 

 ލިބިގެންވެެއވެ.
 

މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގައި ދީފައިާވ   (1)   

 މަޢުލޫމާތުގައި ޞައްަޙ ނޫން މަޢުލޫމާުތ ހިމަނާފައިވުން؛ ނުަވތަ
 

މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ މަްޝރޫޢު ހުއްާޓުލން ނުވަތަ   (2)   

 ވިޔަާފރިއެއް ހިންގަން ފެށުްނ؛ ނުވަތައެ މަޝްރޫޢުގެ ނަމުަގއި އިުތރު 
 

މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ދީފައިވާ ވިޔަާފރީގެ ަމއްޗަށް ޝަރުީޢ   (3)   

 ނުވަތަ؛ ކޯޓަކުން ޖިނާއީ ކުެށއް ސާބިތުވުން 
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އިސްތިސްނާ ދިން މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވުން ުނވަތަ އެަކށީގެންާވ   (4)   

ދިން މަޤްޞަދު  ހެއްކާއެުކ އެްއވެސް ސަބަބަާކހުރެ އިސްތިސްނާ

 ޙާޞިލުނުވާނެކަމަށް ބެެލވުން؛ ނުވަތަ 
 

އިސްތިސްނާ ދެމިއޮތުމުން ދަުއލަތަށް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުީސދާގޮތުން   (5)   

ގެއްޭލ ޓެކްްސ ފިޔަވަިއ މާީލ ގޮތުްނ ނުވަަތ އެނޫންވެްސ ގޮތަކުން 

ގެއްލުމެްއ ލިބުން، ނުވަަތ ެގއްލުމެްއ ލިބޭނެކަމަްށ ެއަކށީގެންވާ 

 ހެއްކާއެުކ ބެލެވުން.

މި މާއްދާގެ )ދ( ެގ ދަށުން އިސްތިސްނާ ާބޠިލުުކރުމަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ  )ތ(  

އިސްތިސްާނ  ނިންމައިފިނަމަ، އެ ނިންމުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، އެ

 ބާޠިލުުކރުމަށް ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ނިންމާ ތާރީޚުން ފެިށގެްނނެވެ.

އިސްތިސްނާުކރުުމގައި ޢަމަލުުކރާެނ ވިޔަފާިރ މަޝްރޫޢުތަްއ މި މާއްދާގެ ދަށުން  )ލ(  

)އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުެގ  2019/25ގޮތުގެ ގަވާއިދު، ޤާނޫުނ ނަންބަުރ 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުަރން ފަށާ ާތރީޚުްނ  1ޤާނޫނު( އަށް 

ަގއި ދަުއލަތުެގ މާލީ ކަންކަްނ )ތިެނއް( މަސްދުަވހުެގ ތެރޭ 3ފެށިގެން 

ބެލެހެއްޓުމުެގ މަސްޫއލިއްޔަުތ ޙަާވލުކޮށްފައިާވ މިނިސްޓްީރން އެުކލަވާަލިއ 

 ދިވެހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ލ( ެގ ދަށުން ެއކުލަާވާލ ގަާވއިދުގައި، އިްސތިސްނާ ދިނުމަްށ  )ގ(  

ވަތަ ދާއިރާތަަކކީ، ކޮބައިކަްނ ކަނޑައަޅާފައި ކަނޑައަޅާ މަޝްރޫޢުތައް ނު

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުުކރުން.3ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ެގ ) 13ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .17

 

ހިސާބުކުާރ މުއްދަތެއްެގ ެއ ފަރާތެްއގެ ޓެކްްސ ބިނާުކރެޭވ އާމްދަީނ  (3) )ބ( .13 

ހިސާބުކުރުމުަގއި، އެ މުއްދަތު ނިމުނުިއރު ރެވެނިއު އެކައުންޓެްއގައި ހުިރ 

        މުދާ ނުވަތަ ދަރަްނޏާ ގުޅިގެްނ ލިޭބ އަންރިައލައިްޒޑް ލޮްސ 

ލޮސްެވސް ހިމެޭނ )އޭގެ ތެރޭަގއި އަންިރއަލައިޒްޑް ފޮރިން ެއކްސްޗޭންޖް 

ވަަނ މާއްދާާއ ެއއްގޮތްާވ ޮގތުގެމަތިން  17ގޮތުން(، ިމ ޤާނޫނުެގ 

 އުނިކުރެވިދާނެެއވެ.
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 ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( އަންނަިނވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 13ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .18

 

ބޭންކަކުން ދޫކުާރ  ،މި މާއްދާެގ )ށ( ގަިއ އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފަިއ ވީނަމަެވސް (ކ) .13 

       ،ދަރަންޏަކަށް ލިބޭ އިންޓްރެސްްޓ އެީއ އާމްދަނީއެްއގެ ޮގތުގައި ނުބަލާނީ 

އެ ދަރަނީެގ ޕްރިންސިޕަްލ ނުވަތަ އިންޓްރެސްްޓގެ އެްއވެސް ޢަދަދެއް އަނބުާރ 

ނުލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާުކާރ ޙާލަތުަގއި، އަދި ެއ ޢަދަދު ިހސާބުކޮށްފައިވަނީ 

ޓަރީ އޮތޯރިޓީން ުހއްދަކޮށްފައިވާ ހިސާބުުކރުުމގެ މިންގަނޑުތަކާ މޯލްޑިވްސް މަނި

އާމްދަނީެގ ގޮތުަގިއ ނުބަާލ ޢަދަދު  ،އެއްގޮތަްށ ކަމަށްވާނަމައެވެ. މިގޮތުން

ރެސްޓް އިންކަްމ އޮން ސަސްޕެންސް އެކައުންޓްަގއި ހިމަނަންވާނެއެވެ. ޓްއިން

       ލުތަކާ ެއއްގޮތަްށ އަދި ެއ ޢަދަދުން ޓެކްްސ ނަގާނީ އެކައުންޓިންގ އުސޫ 

އެ ޢަދަުދ އާމްދަނީެގ ގޮތުަގިއ ހިމަާނ ހިސާބުުކރާ ުމއްދަތު ނުވަތަ ެއ ޢަދަުދ 

 ލިބޭ ހިސާބުުކރާ މުއްދަތުގެ ެތރެއިން ކުރިން އަންނަ ހިސާބުުކރާ މުއްދަތުގަެއވެ.
 

 ްއ އިތުުރކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަުކރެ 24ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .19

 

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ެއހެން ބަޔާންކޮށްަފއި ވީނަމަވެސް، ދާއިމީ މަރުކަޒުްނ  )ނ( .24 

އެ ދާއިީމ މަރުކަޒުެގ ެވރިފަރާތަްށ ނުވަަތ ެއ ދާއިމީ ަމރުަކޒުގެ ެވރިފަރާތުެގ 

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭުރގައި ހުރި އެހެން ދާއިީމ މަރުކަޒަކަްށ ނުވަތަ ދާއިީމ 

މަރުކަޒުގެ ވެރިފަރާާތ ގުޅުންުހރި ަފރާތަކަށް ދަްއކާ އަންނަނިވި ހެްޑ އޮފީްސ 

 ޚަރަދުތައް އުްނޏެއް ނުުކރެވޭނެެއވެ.

ޕޭޓެންޓެއް ނުވަތަ ޙައްޤަާކ ގުޅިގެން ރޯޔަލްީޓގެ ގޮުތގައި ަދއްކާ ީފ   (1)   

 ނުވަތަ ފައިސާ؛

ނުވަތަ ހިންގުާމ ދާއިމީ މަރުކަޒަށް ޯފރުވައިދީފަިއވާ ވަކި ޚިދުމަތަކަްށ   (2)   

 ގުޅިގެން ދައްކާ ކަމިޝަން.
 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އެީއ އެ މާްއދާގެ )ރ( ކަމުގަިއ ހަމަޖައްސައި، އެ ައކުުރ އަންނަނިިވ  24ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .20

 ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.

 

ދާއިީމ  ،ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ ހެޑް އޮފީުހގެ ޚަރަުދގެ ތެރޭގައި  ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް )ރ( .24 

މަރުކަޒުގެ ވެރިަފރާތާ ގުޅުންހުިރ ފަރާތަކަްށ ދަްއކާ ފަިއސާ ނުވަަތ ުކާރ 

 ޚަރަދުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.
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 ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ެގ ފެށޭ ޢިބާރާްތ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. 30ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .21

 

ބަޔާންޮކށްފައި ވީނަމަވެސް، މި މާއްދާެގ )ހ( ާއއި )ށ( އާިއ )ރ( ަގއި އެހެްނ  )ބ( .30 

އަންނަނިވި ގޮތަކުންުކރެ ގޮތަކަށް ވާ ފައިާދއެއް ުނވަތަ ެގއްލުމެއް، ިވޔަފާިރ 

ފަރުދެއްެގ ޓެކްްސ ބިނާުކރެޭވ އާމްދަީނ ހިސާބުކުރުމުަގއެްއ  އާމްދަނީ ފިޔަަވއި

 ނުހިމެނޭނެއެވެ.
 

 އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުުކރުން. ( ވަނަ ނަންބަރ2ުވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ެގ ) 30ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .22

 

މީހެއްގެ ިދރިއުޅުން މަިއގަނޑު ގޮތެްއގައި ާޤއިމުވެފައިާވ އަިދ   .i (2) )ބ( .30 

 އޭނާގެ މިލްުކގައިާވ ހަމަެއކަނި ތަން ތަޞަްއރުފުުކރުން؛

    ii.   ެމި ނަންބަރުގ(i)  ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި، މީެހއްެގ

ދިރިއުޅުން މަިއގަނޑު ގޮެތއްގަިއ ޤާއިމުވެަފއިާވ އަިދ ޭއނާެގ 

މިލްކުގައިާވ ހަމައެކަިނ ތަން ތަޞައްރުފުުކރުން ކަމަށް ބުެނފަިއ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޒ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ  12އެވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

 މާނައިގައެވެ.
 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުުކރުން.3ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ެގ ) 32ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .23

 

އުލުްނ ހަމަސައްކަތުގައި ބޭނުންުކރުމަށް ޚާއްޞަ އަދި މަސައްކަތުެގ މާ (3) )ށ( .32 

އެ މީހަުކ  ބޭރުގައި ލުމަށް ޢާންމުކޮށް އެކަީށގެންނުވާ އަންނައުނު ިފޔަވައި،

 ؛މަސަްއކަތުގަިއ ލާންޖެޭހ އަންނައުނަށް ހިނގާ ަޚރަދުކުރާ 
 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުުކރުން.5ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ެގ ) 32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .24

 

އޭނާ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާ ސީދާ ގުޅުންުހރި ތަމްރީުނ  ،އުޖޫރަ ލިބޭ މީހެއްނަމަ (5) )ށ( .32 

ހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ފިަޔވައި، އޭނާ އަދާުކރާ ވަޒީފާއާ ސީދާ ގޮތުން 

ގުޅުން ހުރި ތަޢުލީމެއް ނަަމވެސް ނުވަތަ ނޫން ނަމަވެސް، އެ މީހަުކ 

 ތަޢުލީމު ޙާޞިލުުކރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު؛
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 ( ވަނަ ނަންބަރު އުނިުކރުން.6މާއްދާގެ )ށ( ެގ )ވަަނ  32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .25

 

އުޖޫރަ ލިބޭ މީެހއްނަމަ، އޭނާގެ ވަޒީފާގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް ައދާކުރުމަްށ  (6) )ށ( .32 

 ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ަޚރަދެއް ކަމުގައި ުނހިމެނޭ ކޮންމެ ަޚރަެދއް.
 

 ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ  34ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .26

 

ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ހިސާުބކޮށްފައިވާ ކޮންމެ  30މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .34 ކެޕިޓަލް ލޮސް 

ގެއްލުމެްއވެސް އުނިުކރެވޭީނ އެ ާމއްދާއާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިްނ 

އެ ގެްއލުންވެފައިވާ ހިސާބުކުާރ މުއްދަތެއްގައެވެ. ، ހިސާބުކޮށްފައިވާ ފައިދާއިން 

ވިދިގެްނ  ،އެ ފައިާދއަށްވުެރ އެ ގެއްލުުމގެ ޢަދަދު އިުތރުވާ މިންަވރަކަށްނުވަތަ 

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުްނ  30އަންނަ ހިސާބުުކރާ މުއްދަތުތަުކގައި ިމ ޤާނޫނުގެ 

 އެ އިުތރުވާ ގެްއލުމުގެ ޢަދަދު އަޅައިކެނޑިދާނެއެވެ. ،ހިސާބުކޮށްފައިވާ ަފއިދާއިން

އްލުުމގެ ޢަދަދެއް ުކރިއަށް ހުރި ހިސާުބކުާރ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ގެ )ށ(  

މުއްދަތުތަކުގެ ޓެކްސް ބިާނކުރެޭވ އާމްދަނީ ހިސާުބކުރުމުަގއި އުނިކުރާނަމަ، 

އެގޮތުން އުނިކުރަމުން ގެންދެވޭނީ އެ ެގއްލުންވި ހިސާބުކުާރ މުއްދަތު ނިމުނު 

 ށެވެ.)ފަެހއް( ައހަރުދުަވހުެގ މުްއދަތަކަ 5ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެްނ 

    މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ގެއްލުމުެގ ޢަދަދު އުނިުކރަމުން ގެންދަންވާީނ  )ނ(  

 އެ ގެްއލުންވި ަތރުތީބުން، ކުރިްނ ވި ގެއްލުްނ ކުރިްނ އުނިުކރާ އުޫސލުންނެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަުކރެްއ އިތުުރކުރުން. 36ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .27

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުނިކޮށްަފއިވާ ޢަދަދެއް ހިސާބުުކރާ މުއްދަތެއްގަިއ  )ނ( .36 

ލިބިއްޖެނަމަ، ެއ ޢަދަދަީކ ެއ ހިސާބުުކާރ މުއްދަތެއްަގިއ ިލބުނު އާމްދަނީއެްއ 

 ަބލަންވާނެއެވެ.ކަމުގައި 
 

ވަނަ ނަންަބރު އަންނަނިިވ ގޮތަްށ  (iii)( ވަަނ ނަންބަރުގެ 2ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ) 39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .28

 އިޞްލާޙުކުރުން.

 

ނަމަެވްސ  ،ހިސާބުކުާރ މުއްދަތު ނިމުނުިއރު ހިނގާފައިވާ  .iii (2) )ށ( .39 

ރިޕޯޓުކޮށްފައިނުާވ ކްލެއިމްަތއް )އިްނކަރޑް ބަްޓ ނޮޓް ރިޯޕޓެޑް 
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ކްލެއިމްސް( ހިސާބުކޮށްފަިއވަނީ ޢާންމުކޮްށ ބަލަިއގަންނަ އަިދ 

ކޮމިޝަނަރ ޖެެނރަްލ ޤަބޫލުުކާރ އެކްުޗއޭރިައްލ އުސޫަލކުްނ 

 ކަމަށްވާނަމަ އެ ޢަދަދު.
 

 އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(  40ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .29

 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ދަތުރުފަތުރުގެ 

 ވިޔަފާރި 

ވަަނ  11މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .40

މާއްދާގެ )ޑ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަނީން ޓެކްސް ަދއްާކނީ، އެ ހިސާބުުކާރ 

 )ދޭއް އިންސަްއތަ( ގެ ރޭުޓގައެވެ. 2ލިބުނު އާމްދަނީގެ ޖުމްަލއިގެ %މުއްދަތުގައި 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަހަތަްށ ައންނަނިވި ފަދައިން އަުކރެްއ އިތުުރކުރުން. 41ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .30

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ މި ޤާނޫނުެގ  )ބ( .41 

       ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އާމްދަނީެގ މަޢުޫލމާތު މި މާއްދާެގ  12

)ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ބަޔާނާއެކު ީމރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅުމުެގ 

 ށް ލިބިގެންެވއެވެ.އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެެނރަލަ

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ޅ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 43ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .31

 

  ، އެއްވެސް ެޓކްސް ައހަރަކަްށ ދައްކަންޖެޭހ އިންޓެރިްމ ޕޭމަންޓެއް ދެއްކުމުަގއި  )ޅ( .43 

      އެ ޓެކްސް ައހަރުަގއި ނިމޭ ހިސާބުުކރާ މުއްދަތުގެ އެ ަފރާތުގެ އާމްދަނީްނ 

ވަނަ ާމއްދާގެ ަދށުން ވިތުހޯލްޑިންގ  55ވަނަ މާއްާދ ނުވަތަ  54މި ޤާނޫނުގެ 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ  ،ޓެކުހުގެ ގޮތުގަިއ އުނިކޮށްފަިއވާ ޢަދަދު

ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިްނ ެއ ފަރާތުްނ ެއ މުއްދަތަްށ ދައްަކންޖެހޭ އިންެޓރިްމ 

        ޕޭމަންޓުގެ ޢަދަދުން އުނިކުެރވިދާނެއެވެ. އެހެން ނަމަެވސް، އެ ފަރާތުްނ 

ފިނަމަ، ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( އަްށ ޢަމަލުުކރުމަށް ިއޚްތިޔާރުކޮށް 27މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވިތުޯހލްޑިންގ ޓެކުހުގެ ގޮުތގަިއ  55މި ޤާނޫނުގެ 

އުނިކޮށްފައިވާ ޢަދަދު، ެއ ފަރާތުން ެއ މުއްދަތަށް ދައްަކންޖެހޭ އިންޓެިރްމ 

 ޕޭމަންޓުގެ ޢަދަދުން އުންޏެްއ ނުކުެރވޭނެއެވެ.
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 އިޞްލާޙުުކރުން.( އަންނަނިިވ ގޮަތށް ވަަނ މާއްދާގެ )ށ 44 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .32

 

އެ ަފރާތުެގ  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ ކަނޑައަޅާ ގޮެތއްގެމަިތން )ށ( .44 

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން  55ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  54އާމްދަނީން މި ޤާނޫނުގެ 

މި ޤާނޫނުެގ  ،ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުުހގެ ގޮތުގައި އުނިކޮށްފަިއވާ ޢަދަދުގެ ތެެރިއން

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން އިންޓެރިްމ ޕޭމަންޓުެގ ޢަދަދުން އުނިނުކުރެިވ އޮްތ  43

 ޢަދަދު.
 

 .ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން 46ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .33
 

ޓެކްސް ބަޔާން 
 އިޞްލާޙުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  57ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  41މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .46

      ހުށަހަޅާފައިވާ ެޓކްސް ަބޔާނެއްގަިއ ބައިތަެކއް އުނިވެފަިއވާކަމަށް ނުވަަތ 

 އެ ބަޔާނުގަިއ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދުތަކަކީ ރަނގަޅުނޫން ަޢދަދު ތަކެއްކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާެގ  42މި ޤާނޫނުގެ  ،ނަމަޤަބޫުލކުރެވޭ ފަރާތަށް އެ ބަޔާން ހުށަހެޅި

)ބާރަ(  12ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތާރީޚުން ފެިށގެން  58އާއި  )ނ(

އިްޞލާޙުކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ބަޔާެނއް ހުށަހަޅައި، ުކރިން  ،މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި

 ހުށަހެޅި ބަޔާން އިޞްލާޙު ކުރެވިދާެނއެވެ.

ފަރާތުން ޓެުކހުގެ ގޮުތގައި ދައްކަްނޖެހޭކަމަށް ޓެކްްސ  ބަޔާން ހުށަހަޅާ ޓެކްސް )ށ(  

ބަޔާނުގައި ނުވަަތ އިޞްލާުޙކޮށްފައިވާ ެޓކްސް ބަޔާުނގަިއ ހިސާބުކޮށްފައިާވ 

"އެރިތުމެޓިްކ އެރަރ" އެްއ ނުވަަތ "ޓައިޯޕގްރެފިަކލް އެަރރ" އެްއ  ،ޢަދަދުގައި

ރަނގަޅުކުރުމަްށ  އޮތްކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަްށ ޤަބޫލުުކރެވޭނަމަ ެއ ކުށް 

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެަރލަށް ނިންމިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ކުށެްއ  )ނ(  

އިޞްލާޙުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަން ެޓކްސް ދައްކާ ަފރާތަށް ސަބަބާއެުކ 

 ލިޔުމުން އަންގަްނވާނެއެވެ.
 

 .މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުންވަަނ  49ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .34
 

އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް 
ދެއްކުމާއި ބަޔާން 

ހުށަހެޅުން ލާޒިމުނުވާ 
 ޙާލަތްތައް 

  ވަަނ މާއްދާގައި އެހެން ބަޔާްނކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ  42މި ޤާނޫނުގެ  .49

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކުިރއަށް ދައްކާ އިންޓެރިމް ޭޕމަންޓްގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަީކ  43



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 231 އަދަދު:  50 ވޮލިއުމް: 

 

21 

ހާސް( ރުފިާޔއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދެއްނަަމ، އަދި ފާއިތުވި ޓެކްްސ  )ވިހި  -/20,000

ހާސް(  )ވިހި  -/20,000އަހަރަްށ އެ ަފރާތުން ދައްކަންެޖހުނު ޓެުކހުގެ ޢަދަދަީކ 

ވަަނ  50 ޢަދަދެއްނަމަ، ނުވަތަ ެއ ފަރާތަީކ މި ޤާނޫނުގެ ރުފިޔާއަށްުވރެ ބޮޑުނޫން

        ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް  41މި ޤާނޫނުގެ ، މާއްދާގެ )ހ( ަރއްދުވާ ަފރާތެއްނަމަ

 އެ ފަރާތުން ޢަަމލުކުރުްނ ލާޒިމެއްނޫނެވެ.
 

 ގޮތަށް ިއޞްލާޙުުކރުން.( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި 3ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 50ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .35
 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަޒަންެވރިވެފައިުނވާ އަިދ އެ ފަރާުތެގ ދާއިީމ  (3) )ހ( .50 

       މަރުކަޒެއް ިދވެހިާރއްޖޭގަިއ ނެްތ ފަރާތަކަްށ ލިޭބ އާްމދަނީއަީކ 

ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މުޢާަމލާތަކުްނ  50-1މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަީނ  55 ލިބޭ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

 .ކަމުގައިވުން
 

 ވަަނ މާއްދާގެ ަފހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން. 50ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .36
 

އޮފްޝޯ އިންޑައިރެކްޓް 
ޓްރާންސްފަރއިން 
 ޓެކްސް ދެއްކުން 

މުޢާމަލާތެއް އެއްވެސް ަފާރތަކުން ކުރާނަމަ، އަންނަނިވި މުޢާމަލާތްތަކުންކުރެ  )ހ( .50-1

އަދި އެ މުޢާމަލާާތ ގުޅިގެން ފައިާސ ދައްކަީނ ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ 

ނުވަަތ ، ވަޒަންވެރިވެފައިުނވާ ފަރާތަކަށްނަމަ )ަފއިސާ ލިބޭ ފަރާތް(

ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ވަޒަންވެިރވެފައިާވ ފަރާތެްއކަން އެނގެން ނެްތ 

)ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތް(، ެއގޮތުން ދައްކާ ފައިސާގެ ޖުމްަލ ފަރާތަކަށްކަމުގައިވާނަމަ 

)ދިހައެއް އިންސައްތަ(، ފައިސާ ދައްކާ  %10ޢަދަދުން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 

 ފަރާތުން )ވިތުޯހލްޑިންގ އޭޖެންޓް( އުނިުކރަންވާނެއެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެްނ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ލ( ގެ ) 11މި ޤާނޫނުގެ   (1)   

ނަންބަރުގެ ނިަޔލަށްުހރި ނަންބަރުތަކުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ( ވަނަ 4)

މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން މުޢާމަލާެތއް ދިވެިހާރއްޖޭގަިއ 

 ވަޒަންވެރިވެފައިުނވާ ފަރާަތކާއެކު ކުރުން؛

ވަނަ މާއްދާގެ )ގ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިވާފަަދ  11މި ޤާނޫނުގެ   (2)   

 .ވެިރވެފައިނުވާ ފަރާަތކާއެުކ ކުރުންމުޢާމަލާތެއް ދިވެިހރާއްޖޭގައި ވަޒަން
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުނިކޮށްފައިވާ ެޓކުހުގެ ޢަދަުދ، ވިތުހޯލްޑިންގ  )ށ(  

އޭޖެންޓް މީރާއަްށ ދެއްކުމުެގ ސުންގަޑިައކީ އަންނަނިިވ ާތީރޚުތަކުގެ ެތރެއިން 

 ކުރިން އަންަނ ތާރީޚެެކވެ.

( ވަަނ 2ނަންބަުރ ނުވަަތ )( ވަަނ 1މި މާއްދާެގ )ހ( ގެ )  (1)   

ނަންބަރުގައިވާ މުޢާމަލާތްަތކުންކުރެ މުޢާމަލާެތއްގެ ނަތީޖާެއއްެގ ގޮތުްނ 

އެއްވެސް އެސެެޓއްގެ ެވރިފަރާތްކަުމގައި ވިުތހޯލްޑިންގ އޭެޖންޓް ާވ 

 ؛ތާރީޚު

 އެ މުޢާމަލާތަާކ ގުޅިގެން ފަިއސާ ލިބޭ ފަރާތަށް ފައިސާ ދައްކާ ތާރީޚު.  (2)   

    މި ާމއްދާެގ  ،މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން އުިނކޮށްފައިާވ ޓެކުުހގެ ޢަަދދުމި  )ނ(  

)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން ީމރާއަށް ދަްއކަންވާނީ މީރާއިްނ 

 އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފޯމަކުންނެވެ.

ކޮްށ މި މާއްދާގެ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް އުނިކުރަންޖެޭހ ެޓކްސް އުނިނު )ރ(  

ފައިސާ ލިބޭ ަފރާތަށް ފައިސާ ެދއްކި ނަމަވެސް، ިމ މާއްދާަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން 

 ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް މީާރއަށް ެއ ޓެކްްސ ދައްކަންވާނެެއވެ.

ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތަށް ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް ދައްކާ ަފއިސާިއން އުނިކުރަންޖެޭހ  )ބ(  

ދަްއކައިފިނަމަ އަންނަިނވި ގޮތުގެމަތިްނ ފައިސާ އުނިނުކޮށް ަފއިސާ 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.

ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތާއި ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް އެކުއެީކަގއި އަިދ   (1)   

 ވަކިވަކިން، މި ާމއްދާގެ ދަށުން ަދއްކަންޖެހޭ ެޓކުހަށް ޒިންމާުވން؛

ނަންަބރުގައިާވ ( ވަނަ 2( ވަނަ ނަންަބރާއި )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  (2)   

މުޢާމަލާތްތަކުންކުރެ މުޢާމަލާތެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ެއސެޓެއްެގ 

ވާ ވަގުތުން ފެށިގެން ފަިއސާ ލިޭބ  ވެރިފަރާތަށް ވިުތހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް 

 ފަރާތުން ދައްކަންޖެޭހ ޓެކުހަކަްށ ވެގެންިދޔުން.

ންގ އޭޖެންޓް މީރާއަްށ މި މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަުހ ވިތުޯހލްޑި )ޅ(  

އެ ޓެކްްސ ދަްއކައިފިނަމަ، ފައިާސ ލިބޭ ަފރާތަްށ ެއ ޓެކުުހެގ ޢަދަދު 

 ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް ދީފައިާވކަމަށް ބެެލވޭނެއެވެ.
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ވިތުޯހލްޑިންގ އޭޖެންޓް ފައިާސ  ،ޓެކްސް އުނިނުކޮށް ފަިއސާ ލިޭބ ފަރާތަށް )ކ(  

ދައްކާފައިވާ ާޙލަތުގައި، އަިދ މި މާއްދާެގ )ރ( ގެ ދަުށން ވިތުހޯލްޑިންގ 

އޭޖެންޓް މީރާއަްށ ޓެކްްސ ދައްކާފައިވާނަމަ، އެގޮތުން ެދއްކި ޢަދަދާ އެއްަވރުެގ 

 ޢަދަދެއް ފައިސާ ލިބޭ ފަރާުތގެ އަތުްނ ވިތުޯހލްޑިންގ އޭޖެންަޓށް ހޯދިދާނެއެވެ.
 

އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގަިއ ފަިއސާ ލިޭބ ފަރާތުްނ ޓެކްްސ ދައްކާފައިވާކަމަްށ  )އ(  

 ބެލެވޭނެއެވެ.
 

މި މާއްދާއާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިާސ ލިބޭ ފަރާަތކަްށ ދައްާކ   (1)   

ޓެކްްސ  ގފައިސާއިން ވިތުޯހލްޑިންގ އޭޖެންްޓ ވިތުޯހލްޑިން

 އުނިކޮށްފައިވުން؛
 

 )ރ( ނުވަަތ )ބ( ގެ ދަށުން ޓެްކސް ދައްކާަފއިުވން.މި މާއްދާގެ   (2)   
 

މި މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ފަިއސާ ލިބޭ ފަރާތުްނ  )ވ(  

ދައްކާފައިވާ ެޓކުހުެގ ޢަދަދަކީ، އެ ަފރާތުން ެއ ހިސާުބކުރާ މުއްދަތަްށ 

 ޢަދަެދކެވެ.ދަންކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ޓެުކހުެގ ޢަދަދުން އަޅައިކެނޑިދާނެ 
 

      މި މާއްދާގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެްސ، މި ޤާނޫނުގެ )މ(  

ވަނަ މާއްދާގެ )ލ( ަރއްދުވާ ާޙލަތުގައި، މި މާއްދާެގ ދަށުން އެ ޓެކްްސ  11

އަހަރުަގއި ދައްކަންޖެހޭ ެޓކްސް، އެ ޓެކްސް ައހަރަށް ޓެްކސް ަބޔާން ހުށަހެޅުމުގެ 

ަޔލަށް ވިުތހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް ުނވަތަ ފަިއސާ ލިޭބ ފަރާތުްނ ސުންގަޑީގެ ނި

ދައްކާފައިނުވާނަމަ، ޙިއްާޞ ނުވަަތ މަޞްލަޙަުތ ތަޞަްއރުފުކުރެިވގެންދިަޔ 

ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕުގެ ުނވަތަ ޓްރަސްުޓގެ ެވލިއު ނިސްބަތްާވ 

ށްފައިވާ ރޭޓުގައި، ނުއުފުލޭ މުދަުލގެ ވެރިަފރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ 

 އެ މުޢާމަލަތާ ގުޅިގެން ޓެކްްސ ދައްކަންވާނެެއވެ.
 

މި މާއްދާެގ )މ( ެގ ބޭނުމަށް، ފައިނޭންްސ ލީްސއެއްެގ ދަުށން ނުއުފުޭލ މުާދ  )ފ(  

 ކުއްޔަށް ހިފާ ަފރާތަކީ، އެ ުނއުފުލޭ މުދަލުގެ ެވރިފަރާތް ކަުމގައި ެބލެވޭނެެއވެ.
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 މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ  51ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .37

 

އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓާއި 
ފައިނަލް ޕޭމަންޓް 

ދައްކަންނުޖެހޭ ބައެއް 
 ޙާލަތްތައް 

ވަަނ  50މި ޤާނޫނުގެ ، މި ޤާނޫނުގައި ެއހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް  .51

            ( ވަނަ ނަންަބރުގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާ މީހުން، ނުަވަތ 2މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

މުޢާމަލާތަކުން ލިޭބ އާމްދަީނާއ  ެގ ދަށުން ެޓކްްސ ނަގާ ވަަނ މާއްދާ  50-1މި ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުްނ ޓެކްްސ ނަާގ އާމްދަނީާއ  55ގުޅިގެން ނުވަަތ ިމ ޤާނޫނުެގ 

އެއްވެްސ އިންެޓރިމް ޕޭމަންޓެްއ އަިދ ފައިަނލް ޕޭމަންޓެްއ ދައްކާކަްށ ، ގުޅިގެން

 .ނުޖެހޭނެއެވެ
 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އުނިުކރުން.1ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ެގ ) 54ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .38

 

 މުވައްޒަފުންގެ ވިތުޯހލްޑިންގ ެޓކްސް ހިސާުބކުރާނެ ގޮތް؛ (1) )ބ( .54 
 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އުނިުކރުން.9މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަަނ  55ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .39
 

 ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަޒަންވެރިވެަފއިނުވާ ކޮންްޓރެކްަޓރަކަށް ދަްއާކ ފައިސާ؛ (9) )ހ( .55 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 55ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .40

 

ފަރާތަކުްނ ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ ވަޒަންވެރިވެފައިުނާވ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ިވޔަފާރިުކރާ  )ށ( .55 

ކޮންޓްރެކްޓަަރކަށް ފައިާސއެއް ަދއްކާނަމަ، ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ވަޒަންވެރިވެފައިުނާވ 

)ަފހެްއ  5ފަރާތްތަކުގެ ވިތުޯހލްޑިންގ ެޓކުހުގެ ގޮުތގައި އެ ފައިސާގެ ޖުްމލައިން %

 އިންސައްތަ( އުނިުކރަންވާނެެއވެ.
 

 ( ވަނަ ަނންބަރުގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން.2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 55ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .41
 

ސޮފްޓްވެއަރެއއްގެ ކޮީޕރައިޓެއް ބޭނުންުކރުމަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރުުމެގ  (2) )ނ( .55 

ޙައްޤު ލިބިގަތުމަށް ދައްާކ "ރޯަޔލްޓީ" ގެ ތެރޭަގއި ހިމެނެނީ އަންނަނިިވ 

ބާވަތްތަކުގެ ތެެރއިން ބާވަތެްއގެ ކޮޕީަރއިޓް ބޭނުންކުރުަމށް ނުވަަތ 

 ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިގަތުމަްށ ދައްާކ ފައިސާއެވެ.
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   ށް، އެ މާއްާދގެ ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ެގ ފަހަތަްށ އަންނަނިވި ފަދައިްނ އަުކރެއް އިތުރުކޮ 55ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .42
 ން.ްއސުކަމުަގއި ހަމަޖެ (ބެއއީ ެއ މާއްދާެގ ))ރ( 

 
 

 މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް: )ރ( .55 
 

މިޝަން" ގެ ތެރޭަގިއ "ދިވެހިރާއްޭޖގައި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކަށް ަދއްކާ ކަ  (1)   

ބޭންކެއް މެދުެވރިކޮްށ ފައިާސ ޓްރާންސްަފރ ކޮށްދިނުމަށާިއ ޖަމާކުރުމަްށ 

ބޭުނންކުރުމަްށ މިޝަނާިއ ބޭންކުްނ ދޫކޮށްފަިއާވ ކާޑު ބޭންކުން ނަާގ ކަ

 މިޝަނެްއ ނުހިމެނޭނެއެވެ.ބޭންކުން ނަގާ ކަ
 

"ރޯޔަލްޓީ" ގެ މާނައިގެ ެތރޭގަިއ މުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްޭދ   (2)   

 ކެރިައރ ޗާޖެއް ުނހިމެނޭނެއެވެ.-ފަރާތްތަކުގެ މެދުަގއި ނަާގ އިންޓަރ
 

              "އިންޝުއަރެންްސ ޕްރީމިއަމް" ގެ މާަނއިެގ ތެރޭަގިއ   (3)   

 ންސް ޕްރީިމއަމްއެއް ުނހިމެނޭނެއެވެ.ރެއިންޝުއަ -ރީ
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފެށޭ ޢިާބރާްތތައް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުުކރުން. 62ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .43

 
 

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް 
 ސެޓްފިކެޓް 

ދަށުން ދައްކާ ވަނަ މާއްާދެގ  55ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  54މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .62

އަންނަނިވި ، އެ ޓެކްސް އުނިުކރާ ފަރާތުން އެިދއްޖެނަމަ، ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް 

       އެ ސެޓްފިކެޓަްށ އެޭދ ާތރީޚުން ފެށިގެން ، މަޢުލޫމާތު ހިމެޭނ ސެޓްފިކެޓެއް 

)ހަތެއް( ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި މީރާއިން ދޫުކރަންވާނެއެވެ. ވިުތހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ  7

ށް، އެ ަފރާތަކުން އެިދއްޖެނަމަ، ވިތުޯހލްޑިންގ ެޓކްސް ސެޓްފިކެްޓ ދައްކާ ފަރާތަ

 ދިނުމަކީ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުިނކުރާ ަފރާތުެގ ޒިންމާއެކެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ އުިނކުާރ ފަރާތުްނ ެއ ސެޓްފިކެްޓ 

، އެ ސެޓްފިކެްޓ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކާ ަފރާތަށް ދިނުމަށް އިންާކރުކުރާަނމަ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން ހެްއކާއެކު މީރާއަށް ވިތުޯހލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްާކ 

ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން، އެ ސެޓްފިކެޓް ވިުތހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ ދައްކާ ފަރާތަްށ 

 މީރާއިން ދޫުކރަންވާނެއެވެ.
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 ނަންބަރު އުނިުކރުން.( ވަނަ 3ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 62ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .44

 

 އަހަރެްއގެ  އެ  ަފރާތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ަނގާފައިވާ ޓެކްސް ވިތުހޯލްޑިންގ (3) )ހ( .62 

 އުނިކުރުމުގެ  ޓެކްސް  ވިތުޯހލްޑިންގ) ޖުްމލަ ަފއިސާގެ ަދއްކާފައިވާ ތެރޭގައި

 ؛(ކުރިން
 

ވަނަ ނަންބަުރ އަންނަނިިވ ގޮތަށް  (iii)( ަވނަ ނަންބަރުެގ 3ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) 67ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .45

 އިޞްލާޙުކުރުން.

 

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެްއގައި އެ ފަރާތްތަކުންުކރެ ފަރާތަކަށް ވެަފއިާވ   .iii (3) )ހ( .67 

 ގެއްލުމުެގ ޢަދަދު ކުޑަވުން؛ ނުވަތަ 
 

ފަހަތަށް އަންނަނިވި  ގެ( ވަނަ ނަންބަރު iii)ަނ ނަންބަރުގެ ( ވ3ަވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ) 67ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .46

 ފަދައިން ނަންބަރެއް އިތުރުުކރުން.

 

ހިސާބުކުރާ ުމއްދަތެއްގަިއ އެ ަފރާތްތަކުންުކރެ ފަރާތަކަްށ ލިޭބ   .iv (3) )ހ( .67 

 ޓެކްސް ކްރެޑިްޓގެ ޢަދަދު ކުޑަވުން.
 

ފަދައިން ނަންަބރެްއ ( ަވނަ ނަންބަރުެގ ފަހަތަްށ އަންނަނިިވ 3ވަަނ މާއްދާެގ )ނ( ގެ ) 67ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .47

 އިތުރުކުރުން.

 

 
ވަަނ ނަންބަރުގަިއ  (iv)ވަނަ ނަންބަރުެގ  (3އްދާގެ )ހ( ގެ )މި މާ (4) )ނ( .67

 ރެޑިޓްގެ ޢަދަުދ ކުޑަކުރުން.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަފރާތަށް ލިބިފަިއވާ ޓެްކސް ކް 
 

 އިޞްލާޙުުކރުން. ވަަނ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ އަްނނަނިވި ގޮތަށް 68ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .48

 
 

 ޓްރާންސްފަރ
 ންގސި ޕްރައި 

 ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން 
 

68.  

( ަވނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަިނވި ފަދައިން ނަންބަރެްއ 2ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 68ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .49

 އިތުރުކުރުން.
 

ހަާދ ގަވާއިދުގަިއ އެ އިންތިޒާމު ނުވަަތ މުޢާމަލާތަކީ، ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން  (3) )ހ( .68 

ކަނޑައަޅާފައިވާ އިސްތިސްނާ އިންތިޒާމެއް ނުވަތަ މުޢާމަލާތެްއ 

 ކަމުގައިވުން.
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 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުުކރުން.2ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ެގ ) 68ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .50

 

 

 

ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާިއ އެ މުޢާމަލާތް ކުރުުމގައި ެއ ފަރާތްތަކުން  (2) )ށ( .68 

 ޝަރުޠުތައް؛ އަދި 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 68ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .51
 

ޓްރާންސްފަރ  މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ތައްާޔރުކޮށް ަބލަހައްޓަްނޖެހޭ )ނ( .68 

ނިްސބަތްވާ ހިސާުބކުާރ  ންގ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން، އެ މުޢާމަލާެތއްސިޕްރައި

 ހުަށހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑީެގ ނިޔަލަށް ތައްާޔރުކޮށް  މުއްދަތުގެ ޓެކްސް ަބޔާން

އަދި، މީރާއިްނ ކަނޑައަާޅ ސުންގަޑިއެްއެގ ނިޔަލަްށ ީމރާއަްށ  .ނިންމަންވާނެއެވެ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

 އިޞްލާޙުުކރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް  70ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .52

 
)ދިހަެއްއ ިއންސައްތަ( ނުވަަތ  10ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ޭބރުެގ ޝަޚްޞެްއެގ % )ނ( .70 

އެއަށްވުެރ ބޮޑު ޙިއްޞާެއއް އޮތް، ިދވެހިާރއްޖޭގަިއ ވަޒަްނވެރިވެފަިއވާ ކޮންެމ 

         ފަރާތަކުންމެ، އެ ޝަޚްޞެއްެގ ޓެކްސް ބިނާުކރެވޭ ާއމްދަނީގެ ތެރެއިން 

އެ ފަރާެތއްެގ ޙިއްޞާ، އަންނަނިިވ ފޯމިއުާލ ބޭނުންކޮށްގެްނ ހިސާބުކުރުމަށްފަހު، 

 އެ ފަރާތެްއގެ ޓެކްްސ ބިނާކުެރވޭ އާމްދަނީެގ ތެޭރގައި ހިމަަނންވާނެއެވެ.
 

 ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ  x ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތުގެ ޙިއްޞާ    
 ޙިއްޞާގެ ޖުމްލަ 

    

 "ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަޒަންވެިރވެފައިވާ ަފރާތުެގ ޙިއްޞާ" އަކީ:  (1)   

    i.   ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރުެގ ޝަޚްޞަކީ ކުންފުންެޏއް ުނވަަތ

    ، އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއްަނމަ

އެ ހިސާބުުކރާ މުއްދަުތގެ ެތރޭގަިއ ދިވެިހރާއްޭޖގަިއ 

ވަޒަންވެރިވެފަިއވާ ަފރާތުގެ ިޙއްޞާެގ ރަުއސްމާލުެގ އެްވެރޖް، 

ނުވަތަ ދިެވހިރާއްޭޖގަިއ ވަޒަންެވރިވެފަިއވާ ަފރާތުެގ ވޯޓުދިުނމުެގ 
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ޙައްޤުގެ އެްވރެޖް، މިއިން ބޮޑު ޢަދަދެއް )ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ަވކިްނ 

 ( ެއވެ.ހިސާބުކޮށްފައި

    ii.   ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރުެގ ޝަޚްޞަކީ ކުންފުންެޏއް ުނވަަތ

 ،ސް ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ުނވަތަ ޕާޓްަނރޝިޕެއް ނޫންނަމައެނޫންވެ

އެ ހިސާބުުކރާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ެއ ޝަޚްެޞއްެގ 

ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ވަޒަންވެރިވެަފއިާވ ފަާރތުެގ ، މާލުަގިއ އޮތްސްރައު

ެއވްރެޖް )ކޮންމެ ދުވަަހކަށް ވަކިން ހިސާބުކޮށްަފއި( މަޞްލަޙަތުގެ 

 ވެ.އެ

    iii.  ަދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭުރގެ ޝަޚްޞަީކ ފިކްސްޑް ްޓރަސްޓެއްަނމ،  

އެ ހިސާުބކުރާ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި އެ ޓްރަސްުޓގެ ދިވެިހރާއްޭޖގަިއ 

އަިދ  ،ފިޝަީރގެ މަްޞލަޙަތުގެ އެްވރެޖްނިވަޒަންވެރިވެފަިއވާ ބެ

ޑިސްކްރެޝަނަރީ ްޓރަސްޓެއްނަމަ، އެ ްޓރަސްޓުގެ ދިވެިހރާއްޭޖގަިއ 

 ވަޒަންވެރިވެފަިއވާ ސެްޓލަރެގ މަޞްލަޙަުތގެ ެއވްރެޖްެއވެ.

 "ޙިއްޞާގެ ޖުމްލަ" އަކީ:  (2)   

    i.   ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރުެގ ޝަޚްޞަކީ ކުންފުންެޏއް ުނވަަތ

     ،ޕާޓްނަރޝިޕެއްަނމައެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނުވަތަ 

އެ ހިސާބުކުރާ ުމއްދަތުގެ ތެރޭަގއި އެ ޝަޚްޞެްއގެ ޙިްއޞާެގ 

ރައުސްމާލުެގ ެއވްރެޖް، ނުވަަތ ެއ ޝަޚްޞެއްެގ ވޯޓުދިުނމުެގ 

 ޙައްޤުގެ ެއވްރެޖް )ކޮންމެ ދުަވހަކަށް ަވކިން ހިސާުބކޮށްފައި( ެއވެ.

    ii.   ްުނވަަތ ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރުެގ ޝަޚްޞަކީ ކުންފުންެޏއ

، އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ުނވަތަ ޕާޓްަނރޝިޕެއް ނޫންނަމަ

އެ ހިސާުބކުާރ މުއްދަތުެގ ތެޭރގަިއ ެއ ޝަޚްޞެއްެގ ކެޕިަޓުލގަިއ 

މަޞްލަޙަތު އޮތް ހުރިާހ ފަރާތްތަުކގެ ޙިއްާޞގެ ެއވްރެޖް )ޮކންމެ 

 ދުވަހަކަށް ވަކިން ިހސާބުކޮށްފައި( އެވެ.

    iii.   ޭބރުެގ ޝަޚްޞަީކ ްޓރަސްޓެއްަނމަދިވެހިރާއްޖެއިްނ ،          

އެ ޓްރަސްޓުެގ ޓްރަސްޓީްނގެ ތެރެއިްނ ދިވެިހރާއްޭޖގަިއ 

 ވަޒަންވެރިވެފަިއވާ ްޓރަސްޓީންގެ ޖުްމލައެވެ.
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"ޓެކްސް ބިނާކުެރވޭ އާމްދަނީ" އަކީ ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިސާބުކުާރ   (3)   

ހުއްދަުކރާ އުނިުކރުންތަކާިއ ޖުމްލަ އާމްދަނީން އުނިކުރުމަށް މި ޤާނޫނުން 

ވަަނ މާއްދާާއ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިްނ ެގއްލުްނ  33މި ޤާނޫނުެގ 

 އުނިކުރުމުން އޮންަނ އާމްދަނީއެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަުކރެްއ އިތުުރކުރުން. 70ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .53
 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ބޭނުމަށް، ދިެވހިރާއްެޖއިން ބޭުރގެ ޝަްޚޞެއްގެ ކެޕިަޓުލެގ  )ޅ( .70 

)ދިަހއެްއ އިންސައްތަ( ނުވަަތ ެއއަށްވުެރ ބޮުޑ ޙިްއޞާއެއް އޮތްކަމަްށ  10%

އެ ޝަޚްެޞއްެގ ކެޕިޓަުލގަިއ މަްޞލަޙަތު އޮތް ހުިރާހ ، ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ 

 ޖުްމލައަށެވެ.ގުޅުންހުރި ފަރާތްަތކުގެ ިޙއްޞާގެ 
 

 ( ވަނަ ނަްނބަރުގެ ފެށޭ ޢިާބރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުުކރުން.5ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ) 71ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .54
 

އެ މުއްދަތުަގއި ިމ ޤާނޫނުގެ ، އެބިޓްޑާ[ ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ-]ޓެކްސް (5) )ޅ( .71 

އުނިކުރުމުެގ ކުރިްނ އޮްނނަ ފައިދާ ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ެގއްލުން  33

 ނުވަތަ ެގއްލުމަށް އަންނަނިވި ޢަދަދުތައް އެްއކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދަށެވެ.
 

 .ވަަނ މާއްދާގެ )ފ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން 79ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .55
 

     "ޝަޚްޞުތަކުގެ ގްރޫޕް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، އެްއެވސް ޝަޚްޞަކުްނ  )ފ( .79 

އެ ޝަޚްޞެއްެގ މާީލ ކަންކަން ދަްއކުވައިޭދ ކޮންސޮލިޑޭެޓޑް ފައިނޭންޝަްލ 

ސްޓޭޓްމަންޓްތައް މީރާއަްށ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ިމ ޤާޫނނުގެ ދަށުން ހަާދ 

 ޞުތަކަެށވެ.ގަވާއިދުގަިއ ބުނެފައިާވ ޙާލަތެްއގައި އެ ޝަޚް
 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހވ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 79ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .56

 

ެއއްވެސް ަފރާތެްއެގ  ،"ދާއިމީ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ  (1) )ހވ( .79 

ވިޔަފާިރ ހިްނގުމުގެ ދާިއީމ  ،ވިޔަފާިރ ނުވަތަ ވިޔަފާރިްނ ބައެްއ ހިްނގާ

 ތަނަކަށެވެ.
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ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި، "ދާއިމީ މަރުކަޒު" ގެ މާނަިއގެ ެތރޭގައި ައންނަނިިވ   (2)   

 ތަންތަނާއި ކަންކަން ހިމެެނއެވެ.

    i.   ް؛މެނޭޖްމަންޓް ޤާއިމުވެފައިވާ ތަނެއ 

    ii.  ް؛ގޮތްޕެއ 

    iii.  ް؛އޮފީހެއ 

    iv.  ް؛ފެކްޓަރީއެއ 

    v.   ް؛ވަރކްޝޮޕެއ 

    vi.   ނުވަތަ ަނގާ ތަނެއް، ޭގސް މައުދަން ހޯދުމުގެ މަަސއްކަތްކުާރ

ނުވަތަ ތެޮޔ ވަޅެއް، ނުވަަތ އެނޫންވެްސ ޤުދުރަީތ ވަީސލަތްަތއް 

ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްުކރާ ނުވަތަ ނަގާ ތަެނއް )ޤުދުަރތީ 

ދަުތރުފަތުރުުކރާ އުޅަނދު  ވަސީލަތެއް ނެގުމަށް ބޭނުންުކރާ ކަނޑު

 ނުވަތަ ބޯޓު ނުވަަތ ޕްލެޓްފޯމްވެްސ ހިމެނޭ ގޮތުން(.

"ދާއިމީ މަުރކަޒު" ެގ މާނައިެގ ތެޭރގަިއ އަންނަނިިވ ަތންތަނާިއ   (3)   

 ކަންކަންވެސް ހިމެނެެއވެ.

    i.  ްނުވަަތ ކޮންސްްޓރަކްޝަްނ ނުަވތަ  ،ޢިމާރާތްކުާރ ތަނެއ

    ނުަވތަ  ،އިންސްޓޮލޭޝަްނ ނުވަަތ އެސެމްބްީލ ޕްރޮޖެްކޓެއް

ސުޕަވައިޒްުކރުުމގެ އެ ތަނަާކ ނުވަަތ ެއ ޕްރޮޖެކްޓަާކ ގުޅިގެްނ 

މަސައްކަތްކުރުން )އެ ަފރާތަކުން ނުވަަތ ެއ ފަރާތާ ގުޅުންުހރި 

ފަރާތަކުން ކުިރއަށްގެންދާ އެއްާބވަތެއްގެ ުނވަތަ ގުޅިފަިއވާ 

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނުވަތަ ުކރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ުމއްދަތުތައްެވސް 

ކަެތއް ހިމެނޭގޮތުން، އެ ތަނެއް ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުވަތަ މަަސއް

)ނުވަދިހަ( ދުވަހަްށވުރެ ގިނަ ދުވަހަްށ މަސައްަކތް  90

 ؛ހިނގަމުންދާނަމަ(

    ii.   ްއެ ަފރާތެއްެގ މުވައްޒަފުްނ ނުވަަތ އެފަަދ ބޭނުމަަކށ

ޓެކްސް ައހަރެްއަގއި  ،ޙަރަކާތްތެރިވާ އެހެން ބަޔަުކ މެދުވެރިކޮށް 

)ބާރަ( މަސްުދވަހުގެ ުމއްދަތެްއގެ  12ފެށޭ ނުވަތަ ނިމޭ 
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އެ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ހިންގާ އެއްާބވަތެްއގެ ، ތެރޭގައި

ނުވަތަ ގުޅިފައިާވ ޕްރޮޖެކްޓްތަުކގެ ނުވަަތ ފޯރުކޮްށދޭ 

އެއްބާވަތެއްެގ ނުވަަތ ގުޅިފައިވާ ޚިދުމަތްތަުކގެ ުމއްދަތުތައްެވސް 

)ސަތޭަކ އަށްޑިަހ ތިނެއް( ުދވަުހ ނުަވތަ  183ހިމެނޭ ގޮތުން، 

 ދުަވުހ ޚިދުމަތެއް )ކޮންސަލްޓަްނސީ އެއަށްވުެރ ގިނަ 

 ؛ޚިދުމަތްވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން( ފޯރުކޮށްދިނުން

    iii.   މަސްވެރިކަންވެސް ހިމެނޭގޮތުން، ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްަތއް ހޯދުމުެގ

މަސައްކަތްކުރުން، ނެގުން، ނުވަތަ އެ ވަީސލަތަކުން ނަފާ ހޯުދން 

މަސްދުަވުހގެ  )ބާރަ( 12)ޓެކްސް އަަހރެއްަގއި ފެށޭ ނުވަތަ ނިމޭ 

      އެ ްޕރޮޖެކްްޓ ނުވަަތ މަސައްަކތް ،މުއްދަތެއްގެ ެތރޭގައި 

 )ނުވަދިހަ( ދުވަހަްށވުރެ ގިނަ ދުަވހަށް ދެމިގެންދާނަމަ(. 90

ކޮންޓްރެކްޓެއްެގ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެްއގެ ދަށުން ނުވަަތ ބޭނުމަށް،   (4)   

މެކޭނިކަލް ނުވަަތ ސައިންޓިފިްކ އިކުއިޕްމަންޓް ުނވަތަ ެމޝިނަީރ 

)ނުވަދިހަ( ދުަވހަށްވުރެ ދިގު ުމއްދަތަކަްށ  90އެކަށީގެންވާ މިންވަަރކަށް 

އީ ދާިއީމ ބޭނުންކުރުން، ނުވަތަ އިންސްޓޯލްުކރުމުގެ މަސައްކަތްުކރުން އެ 

 މަރުކަޒެއް ކަމުަގއި ެބލެވޭނެއެވެ.

( ވަނަ ނަްނބަރުަގިއ 2( ވަނަ ނަންބަާރއި )1މި މާއްދާގެ މި އަކުުރގެ )  (5)   

( ވަނަ ނަންބަާރ 7މި އަކުުރގެ ) ،އެހެން ބަޔާްނކޮށްފައިީވ ނަމަވެސް

ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން، ވަކި ފަރާެތއްގެ )"ފުރަތަމަ ފަރާްތ"( ަބދަލުަގިއ 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ަޙރަކާތްތެިރވާ ަފރާތަކުން )"އޭޖެންޓް"(، އެގޮތުްނ 

ޙަރަކާތްތެރިވުުމގެ ތެރޭަގއި ފުރަތަމަ ަފރާތުގެ ނަމުގައި ޢާންމު ގޮތެއްގަިއ 

ކޮންޓްރެކްޓް ހަދާނަމަ، ނުވަތަ އެ ކޮންޓްރެކްެޓއް ހެދުމާ ހަމަައށް ކުރެޭވ 

ރަކާތްެތރިވާ ާޙލަތުަގިއ މަސައްކަތްތަކުގައި ުފރަތަމަ ފަރާތުން އިސްވެ ޙަ

ޢާންމު ގޮތެއްގަިއ ެއ ކޮންްޓރެކްޓަްށ ބޮޑެތި ބަދަލުތަެކއް ނުގެނެްސ 

 އަދި، ެއ ކޮންޓްރެްކޓް ަހދަނީ: އޭޖެންޓް އެ ކޮންްޓރެކްްޓ ހަދާނަމަ.

    i.  ަނުވަތަ ؛ ފުރަތަމަ ފަރާތުެގ ނަމުގައިނަމ 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 231 އަދަދު:  50 ވޮލިއުމް: 

 

32 

    ii.   ެިމލްކުެވރިަކން ފުރަތަމަ ފަރާތުގެ މިލްުކގައިވާ މުަދލެއްގ

ބަދަލުކުރުމަށް ުނވަތަ އެފަަދ މުދަލެްއ ބޭނުންކުރުމުެގ ޙަްއޤު 

ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙަްއޤު ، ދިނުމަށް ކަމަށްވާނަމަ

ފުރަތަމަ ފަރާތަށް ލިބިަފއިވާ މުދަެލއް ބޭނުންކުރުުމގެ ޙަްއޤު 

 ނުވަތަ؛ ދިނުމަށް ކަމަށްވާނަމަ

    iii.   ްޚިދުމަތެްއ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށްވާނަމަ؛ފުރަތަމަ ފަރާތުނ 

 ،ފުރަތަމަ ފަރާތުެގ ބަދަލުަގއި އޭޖެންްޓ ކުާރ މަސައްކަތްތަާކ ުގޅިގެން    

ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ފުރަތަަމ ފަރާތުެގ ދާއިީމ ަމރުކަޒެްއ ުހިރ ކަމަްށ 

 ބެލެވޭނެއެވެ.

ވަަނ ( 5( ވަނަ ނަންބަރުން ފެިށގެން )1މި މާއްދާގެ މި އަކުުރގެ )  (6)   

ނަންބަރުގެ ނިަޔލަށް ުހރި ނަންަބރުތަކުގަިއ އެފަދައިްނ ބަޔާްނކޮށްފައިީވ 

          އިންުޝއަރެންސްެގ ވިޔަާފރިކުާރ ަފރާތަކުްނ  ،ނަމަވެސް

އިންޝުައރެންސްގެ ިވޔަފާރިއާ ގުޅިގެން ނޫން ގޮތަކަށް( -)ރީ

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ އިންޝުއަރެންްސ ްޕރީމިއަްމ ހޯދާނަމަ، ނުވަަތ 

މުސްތަޤިއްލު އޭޖެންޓެއްެގ ގޮތުގަިއ ، ހިރާއްޭޖގައި އޮތް ރިސްކެއް ދިވެ

              ، ނުހިމެނޭ ފަރާތެއް މެދުވެިރކޮށް އިންޝުައރކުރާނަމަ

އެ އިންޝުައރެންްސ ވިޔަފާިރކުާރ ފަރާތުެގ ދާއިީމ ަމރުކަޒެްއ 

 ދިވެހިރާއްޭޖގައި ހުިރ ކަމަށް ބެެލވޭނެއެވެ.

)"ފުރަތަމަ ަފރާތް"( ބަދަލުަގއި ިދވެހިާރއްޖޭަގިއ އެއްވެްސ ފަރާތެްއގެ   (7)   

ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތަކުން )"އޭޖެންޓް"( ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ވިޔަާފރިކުރަީނ 

މުސްތަޤިއްލު އޭޖެންެޓއްގެ ގޮތުގައިނަމަ، އަދި، ފުރަތަަމ ފަރާތުެގ 

ބަދަލުގަިއ އޭޖެންްޓ ޙަަރކާތްތެރިވަީނ ެއ އޭޖެންޓުެގ ވިޔަާފރީެގ ޢާންުމ 

އެ އޭޖެންޓުގެ ދާއިމީ ަމރުކަޒެއް ދިވެިހާރއްޖޭގަިއ  ،ލުންކަމަށްވާނަމައުސޫ

ހުރިކަމަްށ ބެލެވޭނެެއވެ. ެއހެންނަމަވެސް، ެއ ޭއޖެންޓަުކ 

ޙަރަކާތްތެރިވަނީ އެ އޭޖެންޓާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮތް ފަރާތެްއ ނުވަަތ 

   ގާްތަގނޑަކަށް ނުވަތަ، ފަރާތްތަކެއްގެ ބަަދލުގައި އެކަނި ކަމަށްވާނަމަ

       ކަަމށްވާނަމަ  އެކަނި ބަަދލުގައި  ަފރާތްތަކުގެ ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ 
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އެ އޭޖެންޓަކީ މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް މުސްތަޤިއްލު އޭޖެންޓެއް ަކމުގައެްއ 

 ނުބެލެވޭނެއެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހޓ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 79ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .57

 

ފަރާތް"( އަެންއ  "ުފރަތަމަ("ލޯނު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، އެްއ ފަރާތުްނ  )ހޓ( .79 

ުކރިމަގުަގއި ޢަދަދެއް ދެއްކުުމެގ  ދެވަނަ ފަރާތުން، ފަރާތް"( ފަރާތަށް )"ދެވަނަ

އެއްބަސްވުެމއްެގ ދަށުން، ފަިއސާއިން ވިަޔްސ  އިލްތިޒާމެއް އުުފލުމަށް ވެވޭ 

ިވޔަސް ދޭ ޢަދަދަކަށެެވ. މީގެތެރޭގަިއ ފައިސާއިން ނޫން ގޮތަކަށް  ނުވަތަ

 ޖް ނުވަތަ ޕްރޮމިަސރީ ނޯޓު ނުވަތަ ބިލްސް ޮއފް އެކްސްޗޭން ފައިނޭންސް ލީސް 

 ހިމެނެއެވެ. ނުވަތަ ބޮންޑަކާ ގުޅިގެން ަދއްކަންޖެހޭ ޢަދަދުތަްއވެސް
 

 

ދިވެހިަސރުކާުރގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުުކރާ ުދވަހުްނ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްީދޤުކޮށް،  .58

 .ފެށިގެންނެވެ
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