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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ    

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

ވަނަ އިޞްލާޙު    4)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ  ގަވާއިދު( އަށް   R/2013-45ގަވާއިދު ނަންބަރު    
 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 

 )ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ އިދާރ  ގަވާއިދު( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. R-45/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު 

  ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 9ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ  14ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .1

ކަސްޓަމްސް   (9) )ހ(  . 14   ބިލް،  އެއަރވޭ  ލޭޑިންގ،  އޮފް  ބިލް 
އިްމޕޯޓް  ،  ޑެކްލަރޭޝަންއެކްސްޕޯޓް   ކަސްޓަމްސް 

އެންެމހައި   ގުޅޭ  އިްމޕޯޓްކުރުމާ  ޑެކްލަރޭޝަން، 
އެންެމހައި   ގުޅޭ  އެކްސްޕޯޓްކުރުމާ  ލިޔެކިޔުންތަކާއި 

 ؛ ލިޔެކިޔުންތައް

ނަންބަރުތަކެއް  ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން    12ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ    14ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ    .2
 އިތުރުކުރުން. 

 ؛ފައިސާއިން ދޭ އުޫޖރައިގެ ތަފުސ ލު (1-12) )ހ(  . 14  

 ؛ފައިސާއިން ނޫންގޮތަށް ދޭ އުޫޖރައިގެ ތަފުސ ލު (12-2)    

އާްމދަނ ގެ   (12-3)     ލިބޭ  ފައިސާއިން  ގޮތުގައި  އުޫޖރައިގެ 
 ؛ތަފުސ ލު

ގޮތުގައި   (12-4)     ލިބޭ އުޫޖރައިގެ  ނޫންގޮތަށް  ފައިސާއިން 
 ؛އާްމދަނ ގެ ތަފުސ ލު
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ުމދަލެއް  (12-5)     ުމދަލެއް  ،އުފުލޭ  ނުވަތަ    ،ނުވަތަ ނުއުފުލޭ 
ުމދަލެއް ުމދަލެއް    ،ފިކުރ   ާމއްދ   ޣައިރު  ނުވަތަ 

 ؛ފުކޮށްގެން ލިބޭ އާްމދަނ ގެ ތަފުސ ލުއްރުޞަތަ

 ފުރަތަމަ ާމއްދާގެ ގޮތުގައި، އަންނަނިވި ގޮތަށް ާމއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ހަތަރުވަނަ ބާބުގެ   .3

ޤާނޫނުގެ   ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް )ހ(  . 1-17 ޮއޑިޓްކުރުން  
ދަށުން ބާބުގެ  މ ރާއިން   އޮޑިޓްކުރުުމގައި  ތިންވަނަ 

ޓެކްސް  "ންވާނ   ރާޢަަމލުކު ބޭސްޑް  ގެ  "  އޮޑިޓިންގރިސްކް 
 ންނެވެ. ަމތ  އަންނަނިވި ގޮތުގެ ،އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް

އޮޑިޓެއް  (1)     ގެން  ކޮންމެ  ކުރިޔަށް         ، ންވާނ ދާވެސް 
އަދި އެ އޮޑިޓެއްގައި ފާހަގަކުރެވޭ  އެ އޮޑިޓުގެ ސްކޯޕް

"އޮޑިޓް   ރިޢާޔަތްކުރުަމށްފަހު،  ރިސްކްތަކަށް 
ކަނޑައަޅައި، އެ ޕްރޮސ ަޖރތައް  ތައް    ޕްރޮސ ަޖރ"

އެކުލަ ގޮތަށް  ޕްލޭނަކާ  ވައިހިެމނޭ  އޮޑިޓް  ލެވޭ 
 ންނެވެ.ަމތ  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

އޮޑިޓްކުރުުމގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ އެންެމހައި   (2)    
ސާްމޕަލްގެ   ބަދަލުގައި  ބެލުުމގެ  ުމޢާަމލާތްތަކަށް 

ހޮ ނެރެވޭ  ލެވޭ  ވައިގޮތުގައި  ުމޢާަމލާތްތަކުން 
 އޮޑިޓް ނިންިމދާނެއެވެ. ގެންނަތ ާޖއަށް ބަލައި

ނިންުމުމގައި (3)     )  ،އޮޑިޓެއް  ާމއްދާގެ  ވަނަ  2ިމ   )
ނެގުނު ސާްމޕަލްގައި ހިެމނޭ   ގޮތަށް  ނަންބަރުގައިވާ 

ުމ ގިނަ  ޢާއެއް  ބާވަތުގެ  އެއް  ނުވަތަ  ަމލާތް 
ކުރެވުނު  ޢާުމ ފާހަގަ  ަމއްސަލަތަކުގެ  ަމލާތްތަކުން 

ނޫންނަަމ ެމޓ ރިއަލް  ނަތ ޖާ  ނުވަތަ       އަދި ، އަދަދު 
  ަމލާތްތަކުންޢާުމ  ހުރިހާ   ބެލުނު  އޮޑިޓުގައި   އެ

  ނުވަތަ  އަދަދު  ލަުމުޖ  ަމއްސަލަތަކުގެ  ފާހަގަކުރެވުނު
އޮޑިޓްކުރެވޭ    ،ނޫންނަަމ  ެމޓ ރިއަލް  ނަތ ާޖ އެ 

އަ އެުމއްދަތަށް  ކަނޑަނާޅައި    އޮޑިޓް ދަދެއް 
 ނިންިމދާނެއެވެ.
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( ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން  3މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) (4)    
އެއްވެސް އޮޑިޓެއްގައި    ،ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަަމވެސް

ުމއްދަތަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން   އެ އޮޑިޓްކުރެވޭ 
ފައިވާ ޓެކުހުގެ އަދަދަށް އޮޑިޓުން ގެނެވޭ  ޅައިކަނޑައަ
ތްރެޝޯލްޑްގެ   ،ބަދަލަކ   ލަުމުޖމުޅި   ެމޓ ރިއަލިޓ  

ކަނޑައަ މ ރާއިން  އަދަދުޅައިގޮތުގައި  އޮންނަ    ފައި 
އެއަށްވުރެ    ،ނަަމ       ، ނަަމ  އަދަދެއް  ކުޑަނުވަތަ 

ކަނޑަނާޅައި އަދަދެއް  ުމއްދަތަށް  އޮޑިޓްކުރެވޭ      އެ 
 އެ އޮޑިޓް ނިންިމދާނެއެވެ.

ޓެކްސް   )ށ(     ުމއްދަތަށް  އޮޑިޓްކުރެވޭ  އެ  ފަރާތުން  ދައްކާ  ޓެކްސް 
ހުށަހަ ނުވާނަަމޅައިބަޔާނެއް  އޮޑިޓަކަށް    ،ފައި  އެ  ާމއްދާ  ިމ 

 ރައްދެއް ނުވާނެއެވެ. 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ނަންބަރުތަކެއް    (7)ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ    23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ    .4
 އިތުރުކުރުން. 

ހިެމނޭ  (8) )ހ(  . 23   ސްޓޭޓްަމންޓްތަކުގައި  ބޭންކް  ފަރާތުގެ  އެ 
ކުރާ    ބޭންކް އެކައުންޓް ެމދުވެރިކޮށްލޫާމތު ނުވަތަ  ޢުަމ

އެހެނިހެން   އަންގައިދޭ  ުމޢާަމލާތްތައް 
 ؛ލޫާމތުޢުލިޔެކިޔުންތަކުގައި ހިެމނޭ ަމ

 ؛ ފަރާތުން ނަގުދު ފައިސާއިން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު އެ (9)    

ގޮތަކަށް އެ   (10)     ނޫން  ފައިސާއިން  ނަގުދު  ފަރާތުން 
 ؛ ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު

ފައިސާގެ    އެ (11)     ުމދަލާއި  ިމލްކިއްޔާތުގައިވާ  ފަރާތުގެ 
ަމ ،ހިސާބުތަކާއި ލަޙަތުތަކާއި ޞްވިޔަފާރ ގެ 

 ؛ލޫާމތުޢުއަރަންޏާއި ދަރަނ ގެ ަމ

ގަތުަމށް (12)     ުމދާ  ފަރާތުން  ޚިދުަމތް   އެ  ނުވަތަ 
އެ ުމދަލެއް   ،ޚަރަދުކުރާ މިންވަރާއި ފޯރުވައިދިނުަމށް

ފޯރުވައިދޭއިރު  ވިއްކާއިރު ޚިދުަމތް  ފައިދާގެ   ނުވަތަ 
 ؛ގޮތުގައި އިތުރުކުރާ ިމންވަރު



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް              R-40/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:              81 ައދަދު:             50 ލިުއމް: ވޮ

 

4 

 

ފަރާތުން (13)     ނިސްބަތްވާ   އެ  ވިޔަފާރި  ކުރާ 
ނާޢަތެއްގައި ހިެމނޭ އެ ގިންތ ގެ ޓެކްސް ދައްކާ  ޞި

 ؛އެހެން ފަރާތްތަކުގެ އާްމދަނ 

ފަރާތުން (14)     ނިސްބަތްވާ   އެ  ވިޔަފާރި  ކުރާ 
ނާޢަތެއްގައި ހިެމނޭ އެ ގިންތ ގެ ޓެކްސް ދައްކާ  ޞި

ޚިދުަމތް  ނުވަތަ  ގަތުަމށް  ުމދާ  ފަރާތްތަކުން  އެހެން 
ނިސްބަތާއި   ފޯރުކޮށްދިނުަމށް ޚަރަދުގެ  ކޮށްފައިވާ 

 ؛ ފައިދާގެ ނިސްބަތް

ޚަރަދުގެ ބަޔާންތަކާއި   އިފަރާތުގެ އާްމދަނ އާއުޫޖރަ ދޭ   (15)    
 ހިސާބުތައް. 

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އަކުރުތަކެއް އިތުރުކުރުން.  23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .5

ވަނަ (  14ނުވަތަ )ވަނަ ނަންބަރުގެ  (  13މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) ށ( -1) . 23  
 ލޫާމތު ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ޢުގެ ބޭނުަމށް އަންނަނިވި ަމނަންބަރު

ބަޔާންތަކާއި  (1)     ޓެކްސް  ހުށަހަޅާ  މ ރާއަށް 
 ؛ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ހިެމނޭ ަމޢުލޫާމތު

 ؛ލޫާމތުޢުދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އާންުމކުރާ ަމ (2)    

ފޯރުކޮށްދޭ  (3)     މ ރާއަށް  އިދާރާތަކުން  ދައުލަތުގެ 
 ؛ލޫާމތުޢުަމ

ފަރާތްތަކުން  ޢަނާޞިއެ   (4)     ރަސްމ   އާންުމކުރާ  ތެއްގެ 
 .ލޫާމތުޢުަމ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މ ރާއިން އަދަދެއް    39ޤާނޫނުގެ   ( ށ-2)   
ނުވަތަ   ،ކަނޑައެޅުުމގައި ހިސާބުކުރުަމށް  އާްމދަނ   ނުސ ދާކޮށް 
އަންނަނިވި އިންޑައިރެކްޓް އިންކަމް ެމޝަރަމންޓް  ދެނެގަތުަމށް،  

 ެމތަޑްތައް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ެމތަޑްތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ފަންޑްސް   (1)     އޮފް  އެޕްލިކޭޝަން  އެންޑް  ސޯރސް 
 ؛ެމތަޑް
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އެކްސްޕެންޑިޗަރ   (2)     ކޭޝް  އެންޑް  ޑިޕޮޒިޓްސް  ބޭންކް 
 ؛ެމތަޑް

 ؛ާމކަޕް ެމތަޑް (3)    

 ؛ޔުނިޓް އެންޑް ވޮލިއުްމ ެމތަޑް (4)    

 ނެޓް ވާރތު ެމތަޑް. (5)    

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .6

ފައިވަނިކޮށް،  ޅައިޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަ )ރ(  . 23  
މ ރާއިން   ުމއްދަތަށް  ނިސްބަތްވާ  ބަޔާން  ނިންުމެމއް  އެ 

ހުށަހަ  ނިންަމއިފިނަމަ،  ފަރާތުން  އެ  ުމއްދަތަށް  ފައިވާ ޅައިއެ 
ނިން،  ބަޔާން އަންނަ ަމއިމ ރާއިން  ބަދަލު  ނިންުމަމކަށް  ފައިވާ 

އި ފަރާތަކަށް  އެ  ނަަމވެސް ޞްގޮތަށް،  ނުކުރެވޭނެއެވެ.    ލާޙެއް 
ޤާނޫނުގެ  ހާއެ   މ ރާގެ    42ލަތުގައި  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.  ނިންުމާމެމދު އެ ފަރާތަކަށް އިއުތިރާޒު

 ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  24ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .7

ންޖެހޭ ޓެކުހުގެ  ކާދަްއ 
 ައންގާ ެއންގުން މިންވަރު 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މ ރާއިން ކަނޑައަޅާ    39ޤާނޫނުގެ   )ހ(  .24
ާމއްދާގެ އެ  ފަރާތަށް  ނިސްބަތްވާ  ކަނޑައެޅުން  އެ        އަދަދު 

ގޮތުގެ  ގައިވާ  އެންގުަމށް    )ށ(  އަންގާ  ލިޔުުމން  ަމތިން 
އެންގުން"  ންެޖހޭ ޓެކުހުގެ ިމންވަރު އަންގާ  ކާ"ދައް  ،ވާލާދޭނ ހަ

 ިމފަދައިންނެވެ. 

)ށ( ގެ    39ޤާނޫނުގެ   )ށ(     ާމއްދާގެ  ނަންބަރުގެ 3)ވަނަ  ވަނަ   )  
މ ރާއިން   ބޭނުަމށް، މ ރާއިން ކަނޑައަޅާ އަދަދު ހިސާބުކުރުަމށް 

ހިސާބުކުރުުމގެ   އެ  އަސާސްތަކާއި    ތަފުސ ލު ބޭނުންކުރި 
ންވާނ ،  ރާލޫާމތު ހާަމކުޢުހާަމކުރުުމގައި، ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ަމ

ކަނޑައަ  15ޤާނޫނުގެ   ާމއްދާގައި  ސިއްރު  ޅައިވަނަ  ފައިވާ 
 ންނެވެ.  ަމތ  ގެހިފެހެއްޓުމާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތު

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  35ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .8
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، ނިންމި ނިންުމަމކާެމދު  ކޮިމޝަނަރ ެޖނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން  )ހ(  . 35  

ޤާނޫނުގެ   ނިންުމަމކާެމދު  ނިންިމ  މ ރާއިން  ވަނަ    42ނުވަތަ 
ދައްކާ   ޓެކްސް  ދަށުން  އިއުތިރާޒުާމއްދާގެ   ،ކުރާނަަމ  ފަރާތުން 

މ ރާއަށް ހުށަހަ ނިންުމެމއް  ޅާއެކަން  ންވާނ ، އެ އިއުތިރާޒުކުރާ 
ެޖނެރަލް  ޓެކްސޭޝަން  ކޮިމޝަނަރ  މ ރާއިން   އޮފް        ނުވަތަ 

)ތިރ ސް( ދުވަހުގެ    30އެ ފަރާތަކަށް އެންގި ތާރ ޚުން ފެށިގެން  
( އެންގުން"  "އިއުތިރާޒުކުރާކަުމގެ  ( MIRA 903ތެރޭގައި، 

ެމދުވެރިކޮށް އެންެމހައި    ،ފޯމު  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ފޯުމގައި  އެ 
 ަމޢުލޫާމތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާ އެކުގައެވެ.

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އަކުރުތަކެއް އިތުރުކުރުން.  35ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .9

ފަރާތަކުން   ށ( -1) . 35   ދައްކާ  އިއުތިރާޒުޓެކްސް  ކުރާކަުމގެ   ހުށަހަޅާ 
ގޮތުން ބާރުދިނުުމގެ  އިއުތިރާޒު  ،އެންގުަމކަށް  ކުރާކަުމގެ    އެ 

"ދައް ރައްދުވާ  އަންގާ  ކާއެންގުން  ިމންވަރު  ޓެކުހުގެ  ންެޖހޭ 
ހަަމއަށް ފޮނުވުމާ  މ ރާއިމ ރާއަށް   ،އެންގުން"  ން  ހުށަހެޅުަމށް 

މ ރާއެދިފަ  ލިޔުުމން ތެރެއިން  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  އަށް އިވާ 
ހުށަޅައިހުށަހަ ހެކި  ލިޔެކިޔުާމއި  ފުރުޞަތެއް ފައިނުވާ  ހެޅުުމގެ 
 ނެއެވެ.ނޯންނާ

ހުށަހަ  ށ( -2)    މ ރާއަށް  ފަރާތުން  ދައްކާ  ޓެކްސް  ޅައިޓެކްސް  ފައިވާ 
އެނޫންވެސް ލިޔެކިޔުންތަކާއި، އެ ބަޔާންތަކުގައި ނުވަތަ    ،ބަޔާނާއި

 ،ފަރާތުން  ހިސާބުކޮށްފައިވާ އަދަދުތަކާއި  ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އެ
ަމނައިހިަމ އޮފް  ޢުފައިވާ  ެޖނެރަލް  ކޮިމޝަނަރ  ލޫާމތަކ  

ނިންުމެމއް ނިންމި  މ ރާއިން  ނުވަތަ    އެއް ކަުމގަ  ޓެކްސޭޝަން 
 ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 ވަނަ ާމއްދާ އުނިކުރުން. 37ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .10

ިއއުތިރާޒު ނުކުރެވޭނެ   
 ކަންތައްތަްއ

 )އުނިކުރެވިފައި(  . 37

 ކުރުން.ޙުވަނަ ބާބު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާއަށްބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .11
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 އަށްވަނަ ބާބު: ލިބެންވާ ފައިސާ ހޯދުން 

ގުޅޭ ފަިއސާ    ޓެކުހާިއ ޓެކުހާ 
 ހޯދުމަށް ފިޔަވަޅު ެއޅުން 

ބަޔާންކޮށްފައި . 41 ގޮތަކަށް  އެހެން  ކަނޑައެޅިގެން    ހައި ނުވާ  ޤާނޫނެއްގައި 
ޓެކްސް ދައް  ހިނދަކު،  ދަށުން  ނުދައްކައިކާޤާނޫނެއްގެ  ފައިސާއެއް   ންެޖހޭ 

ޤާނޫނުގައި   ގޮތުން  ހޯދުުމގެ  ފައިސާ  އެ  ކިބައިން  ފަރާތެއްގެ  ހުރި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ އޭގެ ތެރެއިން 
އެޅުުމގެ   އެކުއެކ ގައި  ނުވަތަ  ވަކިން  ފިޔަވަޅު  ގިނަ  ފިޔަވަޅަށްވުރެ  އެއް 

  ލިބިގެންވެއެވެ. އޮފް ޓެކްސޭޝަނަށް ކޮިމޝަނަރ ެޖނެރަލް ،ތިޔާރުއިޚު

ޓެކުހާ ގުޅޭ   ،ޓެކުހާިއ 
ންޓަށް  ފަިއސާ ިއންސްޓޯލްމަ

ބަހަިއލަިއގެން ދެްއކުމަށް  
 ެއދުން

ގަވާއިދުގެ   . 42 މި  ފަރާތަކާެމދު  ދައްކާ  ގޮތުގެ  41ޓެކްސް  ާމއްދާގައިވާ   ވަނަ 
ނަަމވެސް ގެންދިޔަ  އަޅަުމން  ފިޔަވަޅު  އިންސްޓޯލްަމންޓްތަކަކަށް   ،ަމތިން 

ކަނޑައަޅާ    ،އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތުލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުަމށް  ހައިބަ
 އަށް ދެވިދާނެއެވެ.މ ރާދަށުން އްގެ އުސޫލެ

   ާއިއ ގުޅޭ ޖޫރިމަނާ ޓެކުހާ  
ިއންޓްރެސްޓް ހިނގަމުން  

 ދިުއން

ންެޖހޭ ފައިސާ ނުދައްކައި ހުރި ފަރާތަކާެމދު ކާޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދައް . 43
ގަވާއިދުގެ   ގޮތުގެ  41މި  އަޅައިފައި   ވަނަ ާމއްދާގައިވާ  ފިޔަވަޅެއް  ަމތިން 

ގަވާއިދުގެ    ، ނަަމވެސްއޮތް   ިމ  ދަށުން   42ނުވަތަ  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުުމގެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތަށް  ހައިއިންސްޓޯލްަމންޓަށް ބަ

ންެޖހި ނުދައްކައި ހުރި ފައިސާ ނުދެއްކުުމގެ ކާދައް  ،ނަަމވެސް  އޮތް  ދ ފައި
ޫޖރިަމ އެއްވެސް  އަރާނަމަ، ސަބަބުން  އިންޓްރެސްޓެއް  ނުވަތަ         ނާއެއް 

ށް އެ ޫޖރިަމނާ  ޔަންެޖހޭ ފައިސާ އެއްކޮށް ޚަލާޞްކުރުމާ ހަަމކާއެ ފަރާތުން ދައް
 ނުވަތަ އިންޓްރެސްޓް އަރަުމންދާނެއެވެ.

ޓެކުހާ ގުޅޭ   ،ޓެކުހާިއ 
ފަިއސާ ނުދަްއކާ  

ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ  
 ުއސޫލުތަްއ ހެދުން  

ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދުުމގައްޔާއި،   ލިބެންެޖހި  ކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުންޓެ . 44
ދަށުން   ޤާނުނެއްގެ  ފަރާތްތަކާެމދު ކާދައްޓެކްސް  ނުދައްކާ  ފައިސާ  ންެޖހޭ 

އެޅުުމގަ ފަރާތްތަ  ،އްޔާއިފިޔަވަޅު  ހާަމކުރުުމގައްޔާއިއެ  ޓެކްސް   ، ކުގެ ނަން 
ދައް ނުފެނިފައިވާ ކާފައިސާ  ހޯދައި  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ނުދައްކާ  ންެޖހި 

ޢަަމލުކު ކަންކަާމރާފަރާތްތަކާެމދު  އެ  މ ރާއިން  ގުޅޭގޮތުން    ންވާނ  
 ންނެވެ. ަމތ  ންުމކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެއާއެކުލަވައިލައި 

ނުވާ ފަިއސާ   ޓެކުހަށް  
 ހޯދުމަށް ފިޔަވަޅު ެއޅުން 

ފައިސާއެއް ނުދައްކައި ހުރި ފަރާތެއްގެ ޓެކުހަށް ނުވާ މ ރާއަށް ބަލައިގަންނަ  . 44-1
ގޮތުން ހޯދުުމގެ  ފައިސާ  އެ  ާމއްދާގެ  50ގެ  ޤާނޫނު  ،ކިބައިން           ވަނަ 

އް ނުވަތަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ފިޔަވަޅެ  )ކ( ގައި
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އޭގެ ތެރެއިން އެއް ފިޔަވަޅަށްވުރެ ގިނަ ފިޔަވަޅު ވަކިން ނުވަތަ އެކުއެކ ގައި 
 މ ރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ،ތިޔާރުއެޅުުމގެ އިޚު

ނުވާ ފަިއސާ    ޓެކުހަށް  
ނުދަްއކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން  

 ހާމަކުރުން 

ނަން   . 44-2 ފަރާތްތަކުގެ  ނުދައްކާ  ފައިސާ  ނުވާ  ޓެކުހަށް  ބަލައިގަންނަ  މ ރާއަށް 
ންެޖހޭ  ކާދައްހާަމކުރުުމގައި މ ރާއިން ޢަަމލުކުރާނ ، ޓެކްސް ޤާނުނެއްގެ ދަށުން  

ވަނަ   44ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާަމކުރުަމށް، މި ގަވާއިދުގެ    ފައިސާ ނުދައްކާ
ދަށުން   ގޮތުގެންުމކުރާއާއެކުލަވައިލައި  ާމއްދާގެ  އެއްގޮތްވާ  އުސޫލުތަކާ    

 ންނެވެ.ަމތ 

ދަުއލަތުގެ ިއދާރާައކުން   
ިޚދުމަތެްއ ދިނުން  

 ހިފެހެްއޓުން 

ޓެކުހަށް ނުވާ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތަކަށް ޚިދުަމތް ދިނުން ހިފެހެއްޓުަމށް،  . 44-3
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މ ރާއިން  3ވަނަ ާމއްދާގެ )ކ( ގެ )  50ޤާނޫނުގެ  

ޚިދުަމތްތައް  ގުޅުންހުރި  ފައިސާއާ  އެ  އެންގުުމން،  އިދާރާއަކަށް     ދައުލަތުގެ 
މ  ގޮތަކަށް  އެހެން  ދިނުން،  ފަރާތަކަށް  ހަަމއަށް  އެ  އެންގުާމ  ރާއިން 

 ެމދުކަނޑައިލާންވާނެއެވެ.

ނުވާ ފަިއސާ   ޓެކުހަށް  
ިއންސްޓޯލްމަންޓަށް  

ލަިއގެން ދެްއކުމަށް  ހަިއބަ
 ެއދުން

ވަނަ    50ޤާނޫނުގެ  ފަރާތަކާެމދު  ޓެކުހަށް ނުވާ ފައިސާ  ނުދައްކާ   )ހ(  . 44-4
އަޅަުމން  ފިޔަވަޅު  ދަށުން  ނަަމވެސް  ާމއްދާގެ  ، ގެންދިޔަ 

އެދޭ  ލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުަމށް  ހައިއިންސްޓޯލްަމންޓްތަކަކަށް ބަ
އިދާރާއިން    ބެލެނިވެރި އެ ފައިސާގެ    ،ތުޞަފަރާތްތަކަށް އެ ފުރު

 އަށް ދެވިދާނެއެވެ.މ ރާދަށުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ 

ގަ ( ށ(    ޢަަމލުކުރާނ ،  އަށް  )ހ(  ާމއްދާގެ  ނަންބަރު މި    ވާއިދު 
2017/R-20  (ުގަވާއިދ ާމލިއްޔަތުގެ        ގެ  )ދައުލަތުގެ 

 ންނެވެ.  ަމތ  ވަނަ ާމއްދާއާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ 11.07-1

ނުވާ ފަިއސާ    ޓެކުހަށް  
   ނުދަްއކާ ފަރާތުގެ 

ލޫމާތު ދަުއލަތުގެ  ޢުމަ
 ކުރުން ހިްއސާިއދާރާތަކާ  

ަމޢުލޫާމތު،  އަންނަނިވި   ނުވާ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތުގެ  ޓެކުހަށް )ހ(  . 44-5
 ކުރެވިދާނެއެވެ.މ ރާއިން ހިއްސާއިދާރާތަކާ 

 ؛ިމނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް (1)  

 ؛އެ ފައިސާގެ ބެލެނިވެރި އިދާރާ (2)    

 އެޓަރނ  ެޖނެރަލްގެ އޮފ ސް. (3)    

) )ށ(     ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ނަންބަރާއި(  2މި  ވަނަ  3)  ވަނަ   )
ަމޢުލޫާމތު   އިދާރާތަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި 
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އެއްބަސްވެ ކަނޑައަޅާ  ހިއްސާ އިދާރާއިން  ކުރެވޭނ  މ ރާއާއި އެ 
 އުސޫލެއްގެ ދަށުންނެވެ. 

 ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.  ގެ ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( 60ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .12

ނަަމވެސް،   )ރ(  . 60   އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ާމއްދާގައި  މި 
އަދަ ކުޑަ  އަދަދަކަށްވުރެ  ފައިސާ  ދެއްވަކި  ޗެކުން  ގެ 

އިޚްތިޔާރު ެޖނެރަލް  ،ބަލައިނުގަތުުމގެ  އޮފް  ކޮިމޝަނަރ   
 ލިބިގެންވެއެވެ.  ޓެކްސޭޝަނަށް

ވަނަ    64ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ތޭރަވަނަ ބާބަކ  އެ ގަވާއިދުގެ ފަނަރަވަނަ ބާބުކަުމގައި ހަަމަޖއްސައި، އެ ގަވާއިދުގެ    .13
 ާމއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ބާބުތަކެއް އިތުރުކުރުން. 

 ތޭރަވަނަ ބާބު: މިއުޗުއަލް އެގްރ މަންޓް ޕްރޮސ ޖަރ 

މިއުޗުައލް ެއގްރ މަންޓް   
ށް  ޔަޕްރޮސ ޖަރެއއް ކުރި

 ެއދި ހުށަހެޅުން  ގެންދިުއމަށް 

ނުވަތަ    51ޤާނޫނުގެ   )ހ(  . 64-1 ާމއްދާ  ާމއްދާގައި    51-1ވަނަ  ވަނަ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އެއްބަސްވުެމއްގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތާ 

ނުވަތަ   ެޖހިއްެޖކަަމށް  ދައްކާން  ޓެކްސް  ދައްކާން ޚިލާފަށް 
ޤަބޫލުކުރެވޭނަަމ އެގްރ ަމންޓް    ،ެޖހިދާނެކަަމށް  ިމއުޗުއަލް 

ފަދަ   އެ  ޙައްލުކުރުަމށް،  އެކަން  ެމދުވެރިކޮށް  ޕްރޮސ ަޖރއެއް 
އެއްބަސްވުެމއް ރައްދުވާ ފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮްމޕިޓަންޓް  

 އޮތޯރިޓ އަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ވަނަ ާމއްދާ ނުވަތަ    51ރައްދުވާނ ، ޤާނޫނުގެ  )ހ(  މި ާމއްދާގެ   )ށ(    
އެއްބަސްވުުމގައި،    51-1 އެ  ވެފައިވާ  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

ފަދަ   އެ  ެމދުވެރިކޮށް  ޕްރޮސ ަޖރއެއް  އެގްރ ަމންޓް  ިމއުޗުއަލް 
ބައިވެރިވާ   އެއްބަސްވުުމގައި  އެ  ޙައްލުކުރުަމށް،  ަމއްސަލަތައް 

 ޤައުުމތަކުން އެއްބަސްވެފައިވާނަަމއެވެ.

ަމއްސަލަ   )ނ(     ެމދުވެރިކޮށް  އެގްރ ަމންޓް ޕްރޮސ ަޖރއެއް  ިމއުޗުއަލް 
އެ ފަރާތްތަކުން  ހުށަހަޅާ  އެދި  އެދި   ޙައްލުކުރުަމށް  ކަަމށް 

ޕްރޮސ ަޖރ  އެގްރ ަމންޓް  "ިމއުޗުއަލް      ހުށަހަޅާންވާނ ، 
( އެދުން"  ގެންދިއުަމށް  ފޯމު MIRA 921ކުރިޔަށް   )

އެންެމހައި   ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ފޯުމގައި  ފުރިހަަމކުރުަމށްފަހު، އެ 
 ަމޢުލޫާމތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާ އެކުގައެވެ.
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މިއުޗުައލް ެއގްރ މަންޓް   
ށް  ޔަޕްރޮސ ޖަރެއއް ކުރި

ގެންދިުއމަށް ެއދެވިދާނެ  
 ތަްއ ލަތުހާ

ގަވާއިދުގެ   . 64-2 ޕްރޮސ ަޖރ  64-1މި  އެގްރ ަމންޓް  ދަށުން، ިމއުޗުއަލް  އެއް  ގެ 
އަންނަނިވި ކަންކަން    ،ކަންކަުމގެ ތެރޭގައި ށް ގެންދިއުަމށް އެދެވިދާނެޔަކުރި

 ހިެމނެއެވެ.

 ؛ގުޅޭ ަމއްސަލަތައް ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގއާ )ހ(    

ޓެކްސޭޝަންއާ )ށ(     ޑަބަލް  އިކޮނޮިމކް  ނުވަތަ  ގުޅޭ    ުޖރިޑިކަލް 
 ؛ަމއްސަލަތައް

 ؛ވަޒަންވެރިފައިވާ ޤައުމު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ަމއްސަލަތައް )ނ(    

ކަނޑައެޅުާމ   )ރ(     ިމންވަރު  ފައިދާގެ  ނިސްބަތްވާ  ަމރުކަޒަށް  ދާއިމ  
 ؛ގުޅޭ ަމއްސަލަތައް

މިއުޗުައލް ެއގްރ މަންޓް   
ޕްރޮސ ޖަރ ބެހިގެންވާ  

 މަރުަޙލާތަްއ

އެގްރ ަމންޓް   )ހ(  . 64-3 ަމރުޙަލާގައި  ިމއުޗުއަލް  ފުރަތަމަ  ޕްރޮސ ަޖރގެ 
 ހިމެނޭނ  އަންނަނިވި ކަންކަެމވެ.

 ؛މ ރާއަށް ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުން (1)    

އެ ަމއްސަލައަކ  އެކަށ ގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ ަމއްޗަށް   (2)    
މ ރާއިން   ަމއްސަލައެއްތޯ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ބިނާކޮށް 

 ؛ކަނޑައެޅުން

ަމޝްވަރާކުރުެމއް އެހެން   (3)     އޮތޯރިޓ އަކާ  ކޮްމޕިޓަންޓް 
ޙައްލުކުރެވެން   ަމއްސަލަ  އެކަނި  މ ރާއަށް  ނެތި، 
 އޮތްނަމަ، މ ރާއިން އެ ަމއްސަލަ ޙައްލުކޮށްދިނުން.

ަމރުޙަލާގައި   )ށ(     ދެވަނަ  ޕްރޮސ ަޖރގެ  އެގްރ ަމންޓް  ިމއުޗުއަލް 
ޙައްލުނުވާ ހާލަތުގައި،  ގައި ަމއްސަލަ  ފުރަތަމަ ަމރުޙަލާ ،ހިމެނޭނ 

އެއްބަސްވުުމގައި ދިވެހިރާއްެޖ ފިޔަވައި ބައިވެރިވާ ޤައުާމ ނުވަތަ  
 ޤައުުމތަކާ ަމޝްވަރާކޮށްގެން ަމއްސަލަ ޙައްލުކުރުެމވެ.

ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން   
ންޖެހޭ އިލްތިޒާމަކަށް  ރާައދާކު

 ބަދަލެްއ ނަުއން 

ކުރިިމއުޗުއަލް   )ހ(  . 64-4 ޕްރޮސ ަޖރއެއް  ގެންދިއުަމށް  ޔައެގްރ ަމންޓް  ށް 
ހުށަހަ ފަރާތަކުން  ޓެކްސް  ޅައިއެއްވެސް  ނަަމވެސް،  ފައިވ  

އަދާކު ދަށުން  ފަރާތެއް ރާޤާނޫނެއްގެ  އެ  އިލްތިޒާަމކުން  ންެޖހޭ 
 ނުވާނެއެވެ. އިސްތިސްނާއެއް
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އިތުރަށް   )ށ(     ނިުމުމން،  ޕްރޮސ ަޖރއެއް  އެގްރ ަމންޓް  ިމއުޗުއަލް 
ކަނޑައެޅޭ   ދެއްކިފައިވާކަަމށް  ޓެކްސް  ލަތުގައި، ހާމ ރާއަށް 

އެއްގޮތްވާ   ޤާނޫނުތަކާ  ޓެކްސް  އަދަދަކ   ދެއްކިފައިވާ  އިތުރަށް 
 ަމތިން އަނބުރައި ރައްދުކުރެވޭނެ އަދަދެކެވެ.  ގޮތުގެ

ހުށަހެޅުން ައނބުރާ   
 ގެންދިުއން 

ކުރި . 64-5 ޕްރޮސ ަޖރއެއް  އެގްރ ަމންޓް  ބާބުގެ  ޔަިމއުޗުއަލް  ިމ  ގެންދިއުަމށް  ށް 
ހުށަހަ ކުރިޅައިދަށުން  އިތުރަށް  ހުށަހެޅުެމއް  ގެންދަން ޔަފައިވާ  ށް 

 ންވާނެއެވެ.ގާުމން މ ރާއަށް އަންޔު ކަން ލި ބޭނުންނުވާނަމަ، އެ 

މިއުޗުައލް ެއގްރ މަންޓް   
ށް  ޔަޕްރޮސ ޖަރެއއް ކުރި
ގެންދަން ހުށަނޭޅޭނެ  

 ތަްއ ލަތުހާ

ކޯޓަކުން  .64-6 ޝަރުޢ   ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ނުވަތަ  ޓްރައިބިއުނަލުން  އެޕ ލް  ޓެކްސް 
އެގްރ ަމންޓް  ޙުނިހާއ    ިމއުޗުއަލް  ގުޅިގެން،  އޮތްކަަމކާ  ކޮށްފައި  ކުެމއް 

 އެވެ.ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ  ހެޅުުމގެށް ގެންދިއުަމށް ހުށަޔަޕްރޮސ ަޖރއެއް ކުރި

 ސާދަވަނަ ބާބު: އޮޓޮމެޓިކް އެކްސްޗޭންޖް އޮފް އިންފޮމޭޝަން 

ބާބާ .7-64 މާނަކުރުން   ސްޓޭންޑަޑްގެ   ،އިމި  ރިޕޯޓިންގ  އަންނަނިވި    ،ބޭނުަމށް  ކޮަމން 
 .ަމތިންނެވެ ގޮތުގެ ންވާނ  އަންނަނިވިރާލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތައް ާމނަކު

ކަުމ"ރިޕޯޓިންގ   )ހ(     އިންސްޓިޓިއުޝަން"  ގައި  ފައިނޭންޝަލް 
އެވަނ  ފައިނޭންޝަލް  -ނޮން  ،ބުނެފައި  ރިޕޯޓިންގ 

ކޮންެމ    ކަށްޝަނައިންސްޓިޓިއު ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ނުވާ، 
 ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކަށެވެ. 

ކަ  )ށ(     އިންސްޓިޓިއުޝަން"  ފައިނޭންޝަލް    ުމގައި "ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
 ބުނެފައި އެވަނ :

ދިވެހިރާއްެޖއިން ބޭރުގައި ހުރި އެ ފަރާތުގެ އެއްވެސް   (1)    
ދިވެހިރާއްޭޖގައި   ގޮތުން،  ނުހިެމނޭ  ބްރާންޗެއް 
ފައިނޭންޝަލް   ކޮންެމ  ވަޒަންވެރިވެފައިވާ 

 ؛ އިންސްޓިޓިއުޝަނަކަށް

ނުވާ ފައިނޭންޝަލް    ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަޒަންވެރިވެފައި (2)    
ކޮންެމ  އިންސްޓިޓިއުޝަނެއްގެ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ހުރި 

 ބްރާންޗަކަށެވެ. 
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 ،ބުނެފައި އެވަނ   ގައިންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން" ކަުމ"ފައިނޭ )ނ(    
އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކަށާއި ޑިޕޮޒިޓަރ    ،ކަސްޓޯޑިއަލް 

 ، އިންވެސްޓްަމންޓް އެންޓިޓ ތަކަށާއި  ،އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކަށާއި
 ސްޕެސިފައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކަށެވެ.

އިންސްޓިޓިއުޝަން"   )ރ(     އެވަނ   ކަުމގައި "ކަސްޓޯޑިއަލް   ، ބުނެފައި 
އެންޓިޓ ން އެއ     އެ  މިންވަރެއް  އެކަށ ގެންވާ  ވިޔަފާރ ގެ  ކުރާ 

އެސެޓްތައް   ފައިނޭންޝަލް  ބޭނުަމށް  ފަރާތެއްގެ  އެހެން 
ބަލަހައްޓައިދިނުން ކަުމގައިވާ އެންޓިޓ ތަކަށެވެ. އެހެން ފަރާތެއްގެ 
ބަލަހައްޓައިދިނުަމކ   އެސެޓްތައް  ފައިނޭންޝަލް         ބޭނުަމށް 

ކަުމގައި   ށ ގެންވާ މިންވަރެއްކުރާ ވިޔަފާރ ގެ އެކަ އެ އެންޓިޓ ން
އެއާ   ބަލަހައްޓައިދ ގެންނާއި  އެސެޓް  ފައިނޭޝަލް  ބެލެވޭނ ، 

ުޖ ލިބޭ  ފޯރުކޮށްދ ގެން  ޚިދުަމތްތައް  ާމލ   ލަ  ުމގުޅުންހުރި 
އާްމދަނ ، އަންނަނިވި ުމއްދަތުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރު ުމއްދަތުގައި 

( އާ  )ވިހި އިންސައްތަ  20ލަ އާްމދަނ ގެ %ުމއެ އެންޓިޓ ގެ ުޖ
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑުނަަމއެވެ.    ،އެއްވަރުނަަމ

ފަދަ އެންޓިޓ އެއްތޯ ބަލާ އަހަރުގެ ކުރ  އަހަރުގެ    އެ (1)    
ޑިސެންބަރު )ނުވަތަ ހިސާބުކުރުުމގެ ުމއްދަތަކ     31

ހިސާބުކުރުުމގެ   ނޫންނަަމ  އަހަރެއް  ކަލަންޑަރު 
)ތިނެއް(    3ުމއްދަތުގެ ފަހު ދުވަސް( އަށް ނިުމނު  

  ؛އަހަރުގެ ުމއްދަތު

 ފައިވާ ުމއްދަތު. ގައިފަހުން ހިނ  އެ އެންޓިޓ  އުފެދުނު (2)    

އެވަނ   ( ބ)    ބުނެފައި  ކަަމށް  އިންސްޓިޓިއުޝަން"    ، "ޑިޕޮޒިޓަރ  
އެ ނުވަތަ  ހިންގާ،   ބޭންކިންގ  ވިޔަފާރިއެއް  އެހެން           ފަދަ 

ަމސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ޑިޕޮޒިޓް ބަލައިގަތުން  ންމު  އާއެ ވިޔަފާރ ގެ  
 ހިެމނޭ އެންޓިޓ ތަކަށެވެ. 

 : "އިންވެސްޓްަމންޓް އެންޓިޓ " ކަުމގައި ބުނެފައި އެވަނ  (ޅ)   

ަމއިގަނޑު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި،   (1)     އެންޓިޓ ގެ  އެ 
 ރަކާތްތަކާއި އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ހަ

ކަންތައްތައް   1 ގިނަ  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  )އެކެއް( 
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ކަސްޓަަމރެއްގެ    ކޮށްދޭ  ކަސްޓަަމރަކަށް ނުވަތަ 
 ކުރާ އެންޓިޓ ތައް:  ބަދަލުގައި

     (i)  ްއިންސްޓްރުަމންޓްތައ ާމކެޓު  ަމނ  
ބިލު )ޗެކު،  ޑިޕޮޒިޓް    ،ގަނެވިއްކުން 

އެ ފަދަ ، ޑިރިވެޓިވް، ނުވަތަ  ފިކެޓުސެޓު
ބޭރު  ؛  (ތައްންޓްއިންސްޓްރުމަ އެހެން  

ންޓްރެސްޓް ރޭޓު  އި ؛ފައިސާ ގަނެވިއްކުން
އިންސްޓްރުަމންޓް  އިންޑެކްސް    އަދި 

ޓްރާންސްފަރ   ؛ކުރުން   އެކްސްޗޭންްޖ
ނުވަތަ   ؛ގަނެވިއްކުން  ސެކިއުރިޓ   ކުރެވޭ

 ؛ގަނެވިއްކުން ޒްކޮމޯޑިޓ  ފިއުޗަރ

     (ii)   ްނުވަތަ ކަލެކްޓިވް ޕޯޓްފޯލިއޯ އިންޑިވިުޖއަލ
 ؛ ެމނޭުޖކުރުން

     (iii)   ިފައިނޭންޝަލް  އެހެން ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައ
  ، ނުވަތަ ފައިސާ އިންވެސްޓުކުރުން  އެސެޓް

އެޑްިމނިސްޓަރކުރުން ނުވަތަ    ،ނުވަތަ 
 ؛ ެމނޭުޖކުރުން

ނުވަތަ  (2)     އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން  ޑިޕޮޒިޓަރ  
ނުވަތަ   އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން  ކަސްޓޯޑިއަލް 
ކުންފުންޏަކުން   އިންޝުއަރެންސް  ސްޕެސިފައިޑް 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި  1ގެ )  )ޅ(ނުވަތަ މި ާމއްދާގެ  
އިންވެސްޓްަމންޓް   ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ެމނޭްޖކުރާ އެންޓިޓ އެއްއަދި    ،އެންޓިޓ އަކުން  ގެ އެ 
އާްމދަނ ުމުޖ ަމއިގަނޑުގޮތެއްގައި    ލިބެނ   ލަ 

އެސެޓްތަކުގައި   އިންވެސްޓުކުރުުމން  ފައިނޭންޝަލް 
ފައިނޭންޝަލް  ރ އިންވެސްޓުކުރުުމން ނުވަތަ  ނުވަތަ 
 އެސެޓް ގަނެވިއްކުުމން ކަުމގައިވާ އެންޓިޓ ތަކަށެވެ. 

ާމއްދާގެ   )ކ(     )1)  ގެ   )ޅ(މި  ވަނަ  (  2( ވަނަ ނަންބަރު ނުވަތަ 
ރައްދުވާނ  އެންޓިޓ އަކަށް  ުމއްދަތުގެ  ،ނަންބަރު އެ  އަންނަނިވި 

ުމއްދަތު  ތެރެއިން ރަކާތްތަކަށް ހަރެލަވަންޓް   ތެރޭގައި  ގެކުރު 
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ުޖ އާްމދަނ މު ނިސްބަތްވާ  އެންޓިޓ ގެ  ،ލަ          އާްމދަނ ގެ   އެ 
ނުވަތަ    50% އެއްވަރުވާނަަމ  އާ  އިންސައްތަ(  )ފަންސާސް 

 އެއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަަމއެވެ. 

ފަދަ އެންޓިޓ އެއްތޯ ބަލާ އަހަރުގެ ކުރ  އަހަރުގެ    އެ (1)    
ނިުމނު  ޑިސެންބަރަ  31 އަހަރުގެ    3ށް  )ތިނެއް( 

  ؛ުމއްދަތު

 ުމއްދަތު. ފައިވާ  ގައިފަހުން ހިނ  އެ އެންޓިޓ  އުފެދުނު (2(    

އެސެޓް" "ފައިނޭންޝަ ( އ)    ސެކިއުރިޓ     ާމނައިގެ   ގެ   ލް  ތެރޭގައި، 
ސްޓޮކް ކޯޕަރޭޝަނެއްގެ  ބައެއްގެ  ؛  )މިސާލަކަށް  އްސާ  ހިގިނަ 

ނުވަތަ   އާންމުންނަށް ހިއޮންނަ  ގަނެވިއްކުން    އްސާ 
ޓްރަސްޓެއްރޝިޕެޕާޓްނަލެވިފައިވާ  ވައިހުޅު ނުވަތަ  ގެ  އްގެ 

ަމ އޯނަރޝިޕް ޞްޕާޓްނަރޝިޕް  ބެނެފިޝަލް  ނުވަތަ  ލަޙަތު 
އެނޫންވެސް   ؛ތުޙަލަޞްަމ ނުވަތަ  ޑިބެންޗަރ  ބޮންޑު،  ނޯޓު، 

ތު، ޙަލަޞްަމ  ޕާޓްނަރޝިޕް،  ދަރަނިވެރިކަން އަންގައިދޭ އެއްޗެއް(
ސްވޮޕް ރޭޓު  އިންޓްރެސްޓް  )މިސާލަކަށް،  ސްވޮޕް  ، ކޮމޯޑިޓ ، 

ކެޕް،  އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް  ކަރަންސ  ސްވޮޕް، ބޭސިސް ސްވޮޕް،
ފްލޯ، ކޮމޯޑިޓ  ސްވޮޕް، އިކުއިޓ  ސްވޮޕް ރޭޓް  ،  އިންޓްރެސްޓް 

އިންޑެކްސް   އެސްއިކުއިޓ   އެނޫންވެސް  އަދި  ފަދަ    ވޮޕް 
ނުވަތަ  ކޮންޓްރެކްޓް  އިންޝުއަރެންސް  އެއްބަސްވުންތައް(، 

ފިއުޗަރޒް ނުވަތަ،  ކޮންޓްރެކްޓް،  ފޯވަރޑް   އެނުއިޓ   ނުވަތަ 
ހިމެނޭގޮތުން   ވެސް  އޮޕްޝަން  ނުވަތަ  ކޮންޓްރެކްޓް 

ޕާޓްނަރޝިޕް   ނުވަތަ    ަމޞްލަޙަތެއްގެސެކިއުރިޓ އެއްގެ ނުވަތަ 
ނުވަތަ   އިންޝުއަރެންސް  ސްކޮމޯޑިޓ އެއްގެ  ނުވަތަ  ވޮޕެއްގެ 

އެއްވެސް  ކޮންޓްރެއްގެ  އެނުއިޓ   ނުވަތަ  ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ 
ހިެމނެއެވެ.   ޙަލަޞްަމ ލް  ފައިނޭންޝައެހެންނަަމވެސް،  ތެއް 

ތެރޭގައި   ާމނައިގެ  ާމނައިގެ  އެސެޓުގެ  އިާމރާތުގެ  ނުވަތަ  ބިން 
އަދި  ނުވާގޮތަށް  ދަރަންޏަކަށް  ުމދަލެއްގައި  ހިެމނޭ  ތެރޭގައި 

 ތެއް ނުހިެމނޭނެއެވެ.ޙަލަޞްަމސ ދާގޮތުން އޮންނަ 

އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނި" ކަ  )ވ(     ބުނެފައި    ުމގައި"ސްޕެސިފައިޑް 
ތެރެއިން  ކުންފުނިތަކުގެ  އިންޝުއަރެންސް  އެވަނ ، 
ވެސް   ކުންފުނި  ހޯލްޑިންގ  ކުންފުންޏެއްގެ  )އިންޝުއަރެންސް 
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ކޮންޓްރެކްޓް  ،ހިމެނޭގޮތުން( އިންޝުއަރެންސް  ވެލިއު  ކޭޝް 
ކޮންޓްރެކްޓް   އެނުއިޓ   އެ ނުވަތަ  ނުވަތަ  ފަދަ    ދޫކުރާ 

ންެޖހޭ ކޮންެމ  ކާއެއްވެސް އަދަދެއް ދައްކޮންޓްރެކްޓަކާ ގުޅިގެން  
 އެންޓިޓ އަކަށެވެ. 

ކަުމގައި  -"ނޮން )މ(    އިންސްޓިޓިއުޝަން"  ފައިނޭންޝަލް  ރިޕޯޓިންގ 
 ބުނެފައި އެވަނ :

ކުންފުންޏަކުން   (1)     އިންޝުއަރެންސް  ސްޕެސިފައިޑް 
ނުވަތަ ކަސްޓޯޑިއަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން ނުވަތަ  
ބާވަތުގެ  ހިންގާ  އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން  ޑިޕޮޒިޓަރ  
ގުޅުންހުރި   ހަރަކާތަކާ  ގަނެވިއްކުުމގެ  ނުވަތަ  ާމލ  
ރައްދުނުވާ   ފައިސާއަށް  ލިބޭ  ދަށުން  ޒިންާމއެއްގެ 
ނުވަތަ  އެންޓ ޓ ތަކަށް،  ދައުލަތުގެ  ގޮތަށް، 
ނުވަތަ  ަޖްމޢިއްޔާތަކަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމ  

  ؛ ރަލް ބޭންކަށްަޖާމޢަތްތަކަށް، ނުވަތަ ސެންޓް

ފަންޑަކަށް (2)     ރިޓަޔަރަމންޓް  ޕާޓިސިޕޭޝަން   ، ބްރޯޑް 
ފަންޑްތަކަށް-ނެރޯ ރިޓަޔަރަމންޓް   ، ޕާޓިސިޕޭޝަން 

ބައިނަލްއަޤްވާމ   ނުވަތަ  އެންޓިޓ އެއްގެ  ދައުލަތުގެ 
ނުވަތަ   ަޖާމޢަތެއްގެ  ނުވަތަ  ަޖްމޢިއްޔާއެއްގެ 
ފަންޑްތަކަށް ޕެންޝަން  ބޭންކުގެ   ،ސެންޓްރަލް 

 ؛ ކްރެޑިޓް ކާޑް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށްކޮލިފައިޑް 

އެއްކިބާވުަމށް (3)     ދެއްކުުމން  އެންޓިޓ     ޓެކްސް  އެ 
އަދި    ބެލެވޭބޭނުންކޮށްފާނެކަުމގެ ރިސްކު ކުޑަކަަމށް  

)ިމ އަކުރުގެ  ނަންބ1ަ  ވަނަ  ވަނަ  2)  ރާއި(   )
އެއްގޮތް  އެންޓިޓ ތަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި 

ިމންވަރަ އެކަށ ގެންވާ  އަދި    ށްކަސިފަތަކެއް  ހުރި، 
ރިޕޯޓިންގ -ނޮންޤާނޫނެއްގައި    ދިވެހިރާއްޭޖގެ

އިންސްޓި ގޮތުގައި   ޓިއުޝަނެއްގެފައިނޭންޝަލް 
އެއ   އެންޓިޓ އަކަށް،  އެއްވެސް      ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

ނޮން އެންޓިޓ   ފައިނޭންޝަލް -އެ  ރިޕޯޓިންގ 
އޮތުން،   އިންސްޓިޓިއުޝަނެއްގެ އޮންނަ    ގޮތުގައި 
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ރިޕޯޓިން ަމން ސްޓޭ  ގކޮަމން  ދުތަކާ  ގުސަޑަޑްގެ 
 ؛ފުށުނާރާނަަމ

ކަލެކްޓިވް   (4)     ވެހިކަލަށްއެގްޒެްމޓް  ؛ އިންވެސްޓްަމންޓް 

 ނުވަތަ

ރިޕޯޓިންގ  (5)     ޓްރަސްޓ އަކ   ޓްރަސްޓެއްގެ  އެ 
ވާނަަމ   ކަުމގައި ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް

އަދި ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ ޓްރަސްޓުގެ ރިޕޯޓަބަލް  
ރިޕޯޓުކު ގުޅިގެން  ންެޖހޭ އެންެމހައި  ރާއެކައުންޓުތަކާ 

އެ ގޮތުން    ،ަމޓްރަސްޓ  ރިޕޯޓުކުރާނަަމޢުލޫާމތު އެ  
 ޓްރަސްޓަކަށެވެ.  ،ރިޕޯޓުކުރާ ނިސްބަތުން

ކަަމށް"ޕްރ އެ )ފ(     އެކައުންޓް"  އެވަނ ،    ގްޒިސްޓިންގ  ބުނެފައި 
އިންސްޓިޓިއުޝަނެ ފައިނޭންޝަލް             ގައި އްރިޕޯޓިންގ 

ހުރި    2020ޑިސެންބަރު    31 ހަަމއަށް  ފައިނޭންޝަލް  އާ 
 ވެ. އެކައުންޓުތަކަށެ

އެކައުންޓް )ދ(     އެވަނ ،    ކަުމގައި"  "ނިއު  ރިޕޯޓިންގ  ބުނެފައި 
އިންސްޓިޓިއުޝަން      ަޖނަވަރ    1ހުރި  ގައި  ފައިނޭންޝަލް 

ފައިނޭންޝަލް  ހުޅުވައިފައިވާ    ފަހުންގައި ނުވަތަ އޭގެ    2021
 ތަކަށެވެ. އެކައުންޓް

އެ )ތ(     އިންޑިވިުޖއަލް    ކަުމގައި "  ކައުންޓް"ޕްރ އެގްޒިސްޓިންގ 
)އެކެއް( ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަރުދުންގެ   1ބުނެފައި އެވަނ ،  
 ޕްރ އެގްޒިސްޓިންގ އެކައުންޓަށެވެ. ނަުމގައި އޮންނަ 

ކަުމގައި )ލ(     އެކައުންޓް"  ވެލިއު  އެވަނ ،   "ލޯވަރ          ބުނެފައި 
ނުވަތަ    ޓުގެ ުޖުމލަ ބާކ އެ އެކައުން  ގައި  2020ޑިސެންބަރު    31

ިމލި  1,000,000ވެލިއު   ޑޮލަރަށްވުރެ  ޔަ)އެއް  އެެމރިކާ  ން( 
 އެކައުންޓުތަކަށެވެ.  ، ޕްރ އެގްޒިސްޓިންގ އިންޑިވިުޖއަލް ނޫންބޮޑު

ކަަމށް  "ހަ )ގ(     އެކައުންޓު"  ވެލިއު  އެވަނ ، އި               ބުނެފައި 
އަންނަ    ގައި   2020ޑިސެންބަރު    31 ފަހުން  އޭގެ  ނުވަތަ 

ުޖުމލަ    ޑިސެންބަރުގައި، އެ އެކައުންޓުގެ   31އަހަރެއްގެ  އެއްވެސް  
ިމލި  1,000,000 ،ވެލިއުނުވަތަ    ބާކ  އެެމރިކާ  ޔަ)އެއް  ން( 
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ބޮޑު އިންޑިވިުޖއަލް ޕް  ،ޑޮލަރަށްވުރެ    ރ އެގްޒިސްޓިންގ 
 ތަކަށެވެ. ކައުންޓުއެ

ނުވާނަމަ، މި ބާބުގައި   ާމނަކޮށްދ ފައިމި ބާބުގައި އެހެން ގޮތަށް  )ޏ(    
ާމނަކުރާނ ، ޢި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ލަފުޒުތައް          ބާރާތްތަކާއި 

ގަވާއިދުގެ   ކޮަމން    64-8މި  ހަވާލާދ ފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
ސްޓޭންޑަޑު އެ  ރިޕޯޓިންގ  ލަފުޒެއް ޢިގައި،  އެ  ނުވަތަ  ބާރާތް 
 ާމނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. 

ރިޕޯޓިންގ  ކޮމަން  
 ސްޓޭންޑަޑް 

ރިޕޯޓިންގ    51-2ޤާނޫނުގެ   )ހ(  . 64-8 ކޮަމން  ބޭނުަމށް  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ސްޓޭންޑަޑަކ  އޯ.އ .ސ .ޑ އިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ، "ސްޓޭންޑަޑް  
އެކައުންޓް   ފައިނޭންޝަލް  އޮފް  އެކްސްޗޭންޖް  އޮޓޮެމޓިކް  ފޮރ 
)ސެކަންޑް  ެމޓަރޒް  ޓެކްސް  އިން      އިންފޮރޭމޝަން 

ބާބު  އެޑިޝަން ގެ   ")B   ިވެސް    ގައ އިޞްލާޙުތައް  )ގެނެވޭ 
 ހިމެނޭގޮތުން( ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮަމން ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑެވެ. 

ރިޕޯޓިންގ   )ށ(     ކޮަމން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  މި 
އެއްގޮތަށް،  ސްޓޭންޑަޑު އުސޫލުތަކާ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ގައި 
ބެލެހެއްޓުާމއި  ،ހުށަހެޅުާމއިަމޢުލޫާމތު   ޑިއުޑިލިެޖންސް    ،ރިކޯޑު 

ފައިނޭންޝަލް   ރައްދުވާ  ބާބު  މި  ގެންދިއުަމކ ،  ކުރިޔަށް 
 އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުގެ ޒިންާމއެކެވެ.

ޕްރ ެއގްޒިސްޓިންގ   
 ެއކަުއންޓްތަްއ

ޑިސެންބަރު   31ޕްރ އެގްޒިސްޓިންގ އިންޑިވިުޖއަލް އެކައުންޓެއް   )ހ(  . 64-9
ވެފައި ނުވިޔަސް،    ނިޔަލަށް ހައި ވެލިއު އެކައުންޓަކަށްގެ    2020

ފަހު   އެންެމ  އަހަރުގެ  ކަލަންޑަރު  އަންނަ  ވިދިގެން  އަހަރާ  އެ 
 ، ވެއްެޖނަަމ ދުވަހުގައި އެ އެކައުންޓު ހައި ވެލިއު އެކައުންޓަކަށް

ވި އަހަރާ ވިދިގެން   އެ އެކައުންޓު  ވެލިއު އެކައުންޓަކަށް  ހައި 
 ،ރުގެ ތެރޭގައި އެ އެކައުންޓާ ގުޅޭގޮތުންއަންނަ ކަލަންޑަރު އަހަ

ކޮަމން   އިންސްޓިޓިއުޝަނުން،  ފައިނޭންޝަލް  ރިޕޯޓިންގ  އެ 
ސްޓޭންޑަ ދާރިޕޯޓިންގ  ފުޅާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިރާގައި  ޑުގައި 

ަމތިން، ރިވިއުއެއް    ރިވިއުކުރުުމގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
ރިވިއުގެ  ރާފުރިހަަމކު އެ  އަދި  ބިނާކޮށް ންވާނެއެވެ.       ަމއްޗަށް 

ގޮތުގައި  އެކައުންޓެއްގެ  ރިޕޯޓަބަލް  އެކައުންޓު  އެ 
އެކައުންޓެއްގެ  ރިޕޯޓަބަލް  އެކައުންޓު  އެ  ކަނޑައެޅިއްެޖނަމަ، 
ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުނު އަހަރާއި އެ އަހަރާ ވިދިގެން އަންނަ ކޮންެމ  
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ކޮަމން   ގުޅޭގޮތުން  އެކައުންޓާ  އެ  ނިސްބަތްވާ،  އަހަރަކަށް 
ސްޓޭންޑަޑު ރިޕޯޓުކުރިޕޯޓިންގ  ދަށުން  ަމޢުލޫާމތުރާގެ   ، ންެޖހޭ 
އެއްފަހަރު ފައިނޭންޝަލް    ،އަހަރަކު  ރިޕޯޓިންގ 

 ންވާނެއެވެ. ރާކު އިންސްޓިޓިއުޝަނުން ރިޕޯޓު

 ގެ ބޭނުަމށް: ކޮަމން ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑު )ށ(    

އިންޑިވިުޖއަލް   (1)     އެކައުންޓުތައް  ޕްރ އެގްޒިސްޓިންގ 
ގެ ނިޔަލަށް    2021ޑިސެންބަރު    31ރިވިއުކުރުން  

 ންވާނެއެވެ.ރާފުރިހަަމކު

ުޖ (2)     ވެލިއު، ުމއެކައުންޓުގެ  ނުވަތަ  ބާކ             ލަ 
)ދެ ލައްކަ   250,000ގައި    2020ޑިސެންބަރު    31

ބޮޑު   ޑޮލަރަށްވުރެ  އެެމރިކާ  ހާސް(  ފަންސާސް 
އެކައުންޓުތަކުގެ   އެންޓިޓ   ޕްރ އެގްޒިސްޓިންގ 

ނިޔަލަށް    2021ޑިސެންބަރު    31ރިވިއުތައް   ގެ 
 ންވާނެއެވެ.ރާކު ފުރިހަަމ

ުޖ (3)     އެކައުންޓެއްގެ  އެންޓ ޓ   ލަ  ުމޕްރ އެގްޒިސްޓިންގ 
ވެލިއު   ގައި    2020ޑިސެންބަރު    31ބާކ  ނުވަތަ 

)ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( އެެމރިކާ    250,000
އަންނަ   ފަހުން  އޭގެ  ނަަމވެސް،  ކުޑަ  ޑޮލަރަށްވުރެ 

އަހަރެއްގެ           ޑިސެންބަރުގައި   31ކަލަންޑަރު 
ުޖ އެކައުންޓުގެ  ވެލިއު  ުމއެ  ނުވަތަ  ބާކ   ލަ 

( އެެމރިކާ  )ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް  250,000
އަހަރާ   ބޮޑުވާ  އެ  ބޮޑުވެއްެޖނަމަ،  ޑޮލަރަށްވުރެ 
ވިދިގެން ފެށޭ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، އެ އެކައުންޓުތަކުގެ  

 ންވާނެއެވެ.   ރާކު ރިވިއުތައް ފުރިހަަމ

ކުރުމަށް ެއދި   ރަޖިސްޓަރ   
 ހުށަހެޅުން 

ނަންބަރު   )ހ(  . 64-10 އިދާރ    R-45/2013ގަވާއިދު  ނެގުާމބެހޭ  )ޓެކްސް 
އަށް   ގަވާއި  4ގަވާއިދު(  ގެނައުުމގެ  އިޞްލާޙު  ދަށް ވަނަ 

ފަރާތަކ  "ރިޕޯޓިންގ   އެއްވެސް  ތާރ ޚުގައި،  ފަށާ  ޢަަމލުކުރާން 
ިމ ާމއްދާގެ ދަށުން   ،ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން" އެއްނަަމ

ން ފަށާ  ރާޢަަމލަކުކުރުަމށް، އެ ގަވާއިދަށް  މ ރާގައި ރަިޖސްޓަރ 
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ފެށިގެން   ތެރޭގައި   90ތާރ ޚުން  ދުވަހުގެ  )ނުވަދިހަ( 
 ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.

ނަންބަރު   )ށ(     އިދާރ    R-45/2013ގަވާއިދު  ނެގުާމބެހޭ  )ޓެކްސް 
އަށް   ގަވާއިދަ  4ގަވާއިދު(  ގެނައުުމގެ  އިޞްލާޙު  ށް ވަނަ 

ފައިނޭންޝަލް  ރިޕޯޓިންގ  ފަހުން  ތާރ ޚުގެ  ފަށާ  ޢަަމލުކުރާން 
ޝަރުޠު  ފަރާތްތަކުން،  ކަުމގައިވާ  އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް 

)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،    90ތާރ ޚުން ފެށިގެން  ފުރިހަަމވި  
ރަޖިސްޓަރ   މ ރާގައި  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ކުރުަމށް    މި 

 ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.

ާމއް )ނ(     ރަޖިސްޓަރ މި  ދަށުން  ހުށަހަޅާ    ދާގެ  އެދި  ކުރުަމށް 
"ރިޕޯޓިންގ   ހުށަހަޅާންވާނ ،  އެދި  ކަަމށް  އެ  ފަރާތްތަކުން 
ރަޖިސްޓަރ ކުރުން"   އިންސްޓިޓިއުޝަން  ފައިނޭންޝަލް 

(MIRA 119  ިފޯުމގައ އެ  ފުރިހަަމކުރުަމށްފަހު،  ފޯމު   )
ލިޔެކިޔުންތަކާ  ަމޢުލޫާމތާއި  އެންެމހައި    ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

 އެކުގައެވެ. 

ކޮމަން ރިޕޯޓިންގ   
 ރިޕޯޓު ސްޓޭންޑަޑް 

ގެ ދަށުން ަމޢުލޫާމތު ހުށަހަޅާންެޖހޭ  ކޮަމން ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑު )ހ(  . 64-11
އަހަރަކަށް  ،  ފަރާތްތަކުން ކަލަންޑަރު  ހުށަހަޅާންެޖހޭ  ކޮންމެ 

އަހަރުގެ   ކަލަންޑަރު  އަންނަ  ވިދިގެން  ހިަމނައިގެން  ަމޢުލޫާމތު 
ކޮަމން ރިޕޯޓިންގ  " ،ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  31ަމހުގެ  ުޖލައި  

 ( ފޯުމ ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.MIRA 922ރިޕޯޓު" )ސްޓޭންޑަޑް 

މި ބާބުގެ ބޭނުަމށް ަމޢުލޫާމތު ހުށަހަޅާންެޖހޭ ފުރަތަމަ ކަލަންޑަރު   )ށ(    
 ވަނަ އަހަރެވެ.  2021އަހަރަކ  

ލޫމާތު ހުށަނޭޅުމުގެ  ޢުމަ 
 ައދަބުތައް 

ާމއްދާ  51-3  ގެޤާނޫނުންޑަޑާ އެއްގޮތަށް،  ކޮަމން ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭ . 64-12  ގެވަނަ 
         ގެޤާނޫނުންެޖހޭ ަމޢުލޫާމތު ހުށަނޭޅުުމގެ އަދަބު ކަނޑައަޅާނ   ޅާދަށުން ހުށަހަ

 .ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުންނެވެ 65

 ވަނަ ާމއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ާމއްދާތަކެއް އިތުރުކުރުން.  75ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .14

ބެނެފިޝަލް ޯއނަރޝިޕްގެ   
 މަޢުލޫމާތު 

އަންނަނިވި ހާލަތުތަކުގައި   ،އޯނަރޝިޕްގެ ަމޢުލޫާމތުބެނެފިޝަލް   )ހ(  . 75-1
 މ ރާއަށް ނެގިދާނެއެވެ.
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ނުވަތަ    51ޤާނޫނުގެ   (1)     ާމއްދާ  ވަނަ    51-1ވަނަ 
އެއްބަސްވުެމއްގެ  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި 

 ؛ދޭ އެދުެމއްގެ ބޭނުަމށްދަށުން އެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ވަނަ ާމއްދާގައި  51ޤާނޫނުގެ  (2)    
ޢިނާޔަތްތަކާއި  ލިބިދެވޭ  ދަށުން  އެއްބަސްވުެމއްގެ 

 ؛ލުއިތައް ތަންފ ޛު ކުރުުމގެ ބޭނުަމށް

ކުރި (3)     ނުވަތަ  ޔަމ ރާއިން  އޮޑިޓެއް  ގެންދާ  ށް 
 ؛ ތަޙުޤ ޤެއްގެ ބޭނުަމށް

ކޮްމޕްލައަންސް   (4)     ޓެކްސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް 
 ދެނެގަތުަމށް. ރިސްކްތައް 

ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(     ގެ ބޭނުަމށް މ ރާއިން  ވަނަ ނަންބަރު(  1މި 
ހޯދާ ބެނެފިޝަލް އޯނަރޝިޕްގެ ަމޢުލޫާމތު ހިއްސާކުރާނ  ނުވަތަ  
ގޮތުގެ   ކަނޑައަޅައިފައިވާ  އެއްބަސްވުެމއްގައި  އެ  ބަދަލުކުރާނ  

 ންނެވެ.ަމތ 

ނަަމވެސް،   )ނ(     އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ާމއްދާގައި  މި 
ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުެމއްގެ    51ޤާނޫނުގެ  

އެއްބަސްވުެމއްގައި   އެ  ފިޔަވައި  ދިވެހިރާއްޖެ  ދަށުން 
ބައިވެރިވެފައިވާ އެހެން ޤައުެމއްގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތަކަށް  

އެއްބަސްވުެމއް ލުއިތައް އެ  ޢިނާޔަތްތަކާއި  ލިބިދެވޭ  ދަށުން  ގެ 
ލިބޭނ ، އެ ފަރާތުގެ ބެނެފިޝަލް އޯނަރުން ވެސް އެ ޤައުެމއްގައި  

 ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ނަަމއެވެ.   

ޓެކްސް ރޫލިންގ   
 ިއޞްލާުޙކުރުން 

ނަންބަރު   . 75-2 އަށް   R-45/2013ގަވާއިދު  ގަވާއިދު(  އިދާރ   ނެގުމާބެހޭ         )ޓެކްސް 
ށް ޢަމަލުކުރާން ފަށާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން،  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދަ  4

ބަލާ މަރުޙަލާގައި    TR-2015/A2ޓެކްސް ރޫލިންގ   )އިއުތިރާޒުކުރާ މައްސަލަ 
 ލިޔެކިޔުން ހުށަޅަހެޅުން( އުވުނ އެވެ.  

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރ ޚުން ފެށިގެންނެވެ.  ދިވެހި ،ން ފަށާނ ރާމި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކު  .15
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