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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ    

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެރޭންޖްމަންޓް ގަވާއިދު 

އިދާރ  ޤާނޫނު(  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،ިމއ  )ހ(   .1 ތަޢާރުފާިއ ނަން  ނެގުާމބެހޭ      ގެ   )ޓެކްސް 
ދަށުން މ ރާގެ ބޯޑަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ގެ    (ރ)  ގެާމއްދާވަނަ    53-1

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. ދައިހަ

ކިޔާނ  )ށ(    ގަވާއިދަށް  އެރޭންްޖަމންޓް    ،މި  ޕްރައިސިންގ       "އެޑްވާންސް 
 ގަވާއިދު" އެވެ.

ދަކ ، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ގުޅުންހުރި ފަރާތަކާއެކު ކުރުަމށް ގުސަމި ގަވާއިދުގެ ަމ  .2 ދު ގުސަމަ
އެއްބަސްވުެމއް  ގަސްތު ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް  ގުޅިގެން  ުމޢާަމލާތަކާ  ކުރާ 

 ޤާއިުމކުރުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްދިނުެމވެ.

ެއޑްވާންސް ޕްރަިއސިންގ  
ެއއްބަސްވުމެްއ ޤާިއމުކުރަމަށް  

 ށަހެޅޭނެ ފަރާތްތަްއ ެއދި ހު

އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުެމއް ޤާއިުމކުރުަމށް އެދި   ށްއަންނަނިވި ފަރާތްތަކަ  .3
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ނަންބަރު   )ހ(    ގެ   2019/25ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ނެގުުމގެ  ޓެކްސް         )އާްމދަނ ން 
ރައްދުވާ  68 )ށ(  ާމއްދާގެ  ކޮށްފައިވާ  ވަނަ  ުމޢާަމލާތެއް  ބައިނަލްއަޤްވާމ  

ކުރާ ގަސްނުވަތަ  ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ތުން  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރާ 
 ؛ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތައް

ނަންބަރު   )ށ(    ގެ   2019/25ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ނެގުުމގެ  ޓެކްސް         )އާްމދަނ ން 
ރައްދުވާ  68 )ށ(  ާމއްދާގެ  ކޮށްފައިވާ  ވަނަ  ުމޢާަމލާތެއް  ބައިނަލްއަޤްވާމ  

ކުރާ ގަސްނުވަތަ  ހުރި ތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކުގެ          ކުރާ 
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ވިޔަފާރިކުރާ ެމދުވެރިކޮށް  ަމރުކަޒެއް  ދާއިމ   ފަރާތުގެ  ދިވެހިރާއްޭޖގައި    ،އެ 
 ؛ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތްތައް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުެމއް ޤާއިުމކުރުަމށް   )ހ(   .4 ކޮންސަލްޓޭޝަން  ގ ފަިއލިން-ޕްރ 
ފައިލިންގ -ޕްރ " ،ފައިލިންގ ކޮންސަލްޓޭޝަނަކަށް އެދި- އެދޭ ފަރާތްތަކުން ޕްރ 

އެދުން"  ނަކޮންސަލްޓޭޝަ    ،ފުރިހަަމކުރުަމށްފަހުފޯުމ   (MIRA 923)ކަށް 
ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު  ަމޢުލޫާމތާއި  އެންެމހައި  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ފޯުމގައި  އެ 

 ންވާނެއެވެ.ޅާމ ރާއަށް ހުށަހަ

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިެމނޭނެއެވެ. ،ގައިނުފައިލިންގ ކޮންސަލްޓޭޝަ-ޕްރ  )ށ(   

 ؛ކަނޑައެޅުން ހައެއްބަސްވުުމގެ ތަރަ (1)   

 ؛ކޮންޓްރޯލް އޮތް ުމޢާަމލާތް ދެނެގަތުން (2)   

ހިެމނުަމށް އެ  ޤްވާމ   އަބައިނަލް (3)    އެއްބަސްވުުމގައި  ުމޢާަމލާތަކ  
 ؛އެކަށ ގެންވާ ުމޢާަމލާތެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުން

ަމއިގަ (4)    ހިެމނިދާނެ  ނުކުތާތަކާ  ނއެއްބަސްވުުމގައި  ގުޅޭގޮތުން ޑު 
 ަމޝްވަރާކުރުން. 

ަމލްޓިލެޓަރަލް އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުަމކާ   )ނ(    ބައިލެޓަރަލް ނުވަތަ 
ޕްރ  ކޮންސަލްޓޭޝަނެއް-ގުޅޭ  ކޮންސަލްޓޭޝަ  ފައިލިންގ  އެ  ގައި ނުނަމަ، 

ކޮްމޕިޓަ އޮތޯރިޓ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ކޮްމޕިޓަ  ،ންޓް  އެ  އޮތޯރިޓ  ނުވަތަ  ންޓް 
 ރާތް ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.ތަމްސ ލުކުރާ ފަ

ެއޑްވާންސް ޕްރަިއސިންގ  
 ެއއްބަސްވުމަށް ެއދުން 

ގަވާއިދުގެ   )ހ(   .5 ޕްރ   4މި  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ކޮންސަލްޓޭޝަން -ވަނަ  ފައިލިންގ 
ފުރިހަަމކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މ ރާއާއެކު އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ  

"އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުަމށް    ،ޤާއިުމކުރުަމށް އެދިއެއްބަސްވުެމއް  
ފުރިހަަމކުރުަމށްފަހު   (MIRA 924) އެދުން"   ފޯުމގައި    ،ފޯމު  އެ 

މ ރާއަށް   ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު  ަމޢުލޫާމތާއި  އެންެމހައި  ކަނޑަޅައިފައިވާ 
 ންވާނެއެވެ.ޅާހުށަހަ

ގައި   )ށ(    )ހ(  ާމއްދާގެ  ހިަމމި  ފޯުމގައި  ކަންކަާމއި  ނާބަޔާންކޮށްފައިވާ  ންެޖހޭ 
 ަމޢުލޫާމތުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަާމއި ަމޢުލޫާމތު ހިެމނެއެވެ.
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އަދި  (1)    ހަރަކާތްތަކުގެ  ވިޔަފާރި  ހިންގާ  ފަރާތުން  ދައްކާ  ޓެކްސް 
ގައި ހިެމނުަމށް އެ ފަރާތުން ޓުއެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެގްރ ަމން

ތަޢާރަފަކާއި،  އިންތިޒާުމތަކުގެ  ނުވަތަ  ުމޢާަމލާތްތައް  ހުށަހަޅާ 
ުމއްދަތުގެ  ޙުދޫދާއި  އެއްބަސްވުުމގެ  ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ހުށަހެޅުާމއި،  ހުށަހަޅާ   2019/25ގޮތުގައި 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(   68)އާްމދަނ ން ޓެކްސް ނެގުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ  

 ؛ތަ އިންތިޒާަމށް ރައްދުވާ ގޮތުގެ ތަފުސ ލުއެ ުމޢާަމލާތަށް ނުވަ

ނަންބަރު (2)    ޤާނޫނު  ގޮތުން،  ހިެމނޭ  ަމޢުލޫާމތު         އަންނަނިވި 
ޤާނޫނު( ގެ    2019/25 ޓެކްސް ނެގުުމގެ  ވަނަ   67)އާްމދަނ ން 

ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާމްސް ލެންތުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، 
ބަސްވުން ެމދުވެރިކޮށް، ޓްރާންސްފަރ އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއް

  ؛ން ހުށަހަޅާ ގޮތުގެ ތަފުސ ލުޅާޕްރައިސް ކަނޑައަ

    (i) ް؛ ހުށަހަޅާ ުމޢާަމލާތުގެ ކޮްމޕްރަބިލިޓ  އެނަލިސިސ 

    (ii)   ާއެކަށ ގެންވ އެންެމ  އިޚްތިޔާރުކުރާ  ގުޅިގެން  ުމޢާަމލާތާ 
ެމތަޑާއި ޕްރައިސިންގ  ެމތަޑް    ،ޓްރާންސްފަރ  އެ 

 ؛އިޚްތިޔާރުކުރި އަސާސް

    (iii) ް؛ކްރިޓިކަލް އެސަްމޕްޝަންތައ 

    (iv) ްސްޓްރަކްޗަރއާއި،  -ވާރލްޑ އޮގަނައިޒޭޝަނަލް  ވައިޑް 
ހިސްޓްރ  ފަރާތުގެ  ގުޅުންހުރި  ފައިނޭންޝަލް  ،  އާއިހިެމނޭ 
ަމޢުލޫާމތާ ހިެމނޭ  އުފެއްދުންތަކުގެ  ،  އިސްޓޭޓްަމންޓުގައި 

އެސެޓުތަކުގެ ާމއްދ     ކާއި،ފަންކްޝަންތަ،  އިތާަމޢުލޫާމ
 އިރު ާމއްދ  އެސެޓްތަކުގެ ަމޢުލޫާމތު.ޣަ ަމޢުލޫާމތާއި،

ހުށަހަޅާ ުމޢާަމލާތުގައި ނުވަތަ އިންތިޒާުމގައި ބައިވެރިވާ ގުޅުންހުރި  (3)   
ފަރާތެއްކަާމއި، ކޮން  ބޭނުަމށް  ކުހުޓެ  ފަރާތަކ   ފަރާތް ގެ  އެ 

 ؛ ތަނެއްގައިކަން ވަޒަންވެރިވެފައިވަނ  ކޮން

ޕްރައިސިންގ  (4)    އެޑްވާންސް  އެ  ފަރާތުން  ދައްކާ  ޓެކްސް 
ބައިވެރިކުރާ ުޖރިސްޑިކްޝަން އެއްބަސްވުުމގައި  އެހެން  އެދޭ  ން 

 ؛ނުވަތަ ުޖރިސްޑިކްޝަންތަކަކ  ކޮބައިކަން
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ނުވަތަ   (5)    ބޭނުންކުރަުމންދާ  ގަސްިމހާރު  ކުރާ ތުބޭނުންކުރަން 
ެމތަޑަށާ ޕްރައިސިންގ  އެއްބަސްވުުމގެ   އި،ޓްރާންސްފަރ 

ަމޢުލޫާމތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ  އެއްވެސް  ބައިވެރިއަކަށް ނިސްބަތްވާ 
 ؛އެއްވެސް ަމޢުލޫާމތެއް

އެދި  )ނ(    އެއްބަސްވުަމކަށް  ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް  ދަށުން  ާމއްދާގެ  މި 
ހުށަހަ ނުވަތަ  އުނިވާނަމަ،  ކަެމއް  ހުށަހެޅުުމގައި  ންެޖހޭ  ޅާހުށަހަޅައިފައިވާ 

ަމދުވާނަަމލިޔެކިޔު ފުރިހަަމކުރުަމށް    ،ެމއް  ކަެމއް   (ސާޅ ސްފަހެއް)  45އެ 
 ންވާނެއެވެ. ގާދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް މ ރާއިން އަން

ހުށަ )ރ(    ދަށުން  ގެ  )ނ(  ާމއްދާގެ  ފުރިހަަމކުރުަމށްހެމި  ދައްކާ    ، ޅުން  ޓެކްސް 
 )ތިރ ސް( ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން ުމއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.  30 ،ފަރާތަށް

ުމއްދަތުގައި  )ބ(    ާމއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން، ހުށަހެޅުން ފުރިހަަމކުރުަމށް ދެވޭ     މި 
އެ ހުށަހެޅުން ފުރިހަަމކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރެވުނު ސަބަބު  

ދަތެއް ދިނުަމށްފަހު، އެ ހުށަހެޅުން  )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ުމއް  15ބަޔާންކުރުަމށް  
ކުރި ޔުނިލެޓަރަލް ޔައިތުރަށް  އިޚްތިޔާރު،  ނިންުމުމގެ  ނުގެންދިއުަމށް  ށް 

އެއްބަސްވުެމއް ޕްރައިސިންގ  މ ރާގެ  ހަ  ،ނަަމ  އެޑްވާންސް  ވާލުވެހުރި 
އެޑްވާންސް    ،ނުވަތަ  ،އޮފިސަރަށް ަމލްޓިލެޓަރަލް  ނުވަތަ  ބައިލެޓަރަލް 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮްމޕިޓަންޓް އޮތޯރިޓ އަށް    ، ނަަމ  ެމއް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވު
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ެއޑްވާންސް ޕްރައސިންގ  
  ެއއްބަސްވުމަށް ެއދި 

ހުށަހަޅައިފަިއވާ ހުށަހެޅުން  
 ިއޞްލާުޙކުރުން 

ވަނަ ާމއްދާގެ    5އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުަމކަށް އެދި މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(   .6
އެދޭނަމަ،   އިޞްލާޙުކުރަން  ހުށަހެޅުެމއް  ހުށަހަޅައިފައިވާ               ދަށުން 

ކުރިން ނިުމުމގެ  ގޮތެއް  އެއްބަސްވުާމެމދު  އެކަން   ،އެ  މ ރާއަށް  ލިޔުުމން 
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިޞްލާޙުކުރަން އެދިފައިވާ ގޮތަށް، އެޑްވާންސް  މި   )ށ(   
ހުށަހެޅުާމ   ހުށަހަޅައިފައިވާ  ފަރާތުން  އެ  އެދި  އެއްބަސްވުަމށް  ޕްރައިސިންގ 
އިޞްލާޙުކުރުުމގެ   އެއްބަސްވުން  ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް  އެއްގޮތަށް 

ޕްރައިސިންގ އެއް  ، ނަަމ  ބަސްވުެމއްއިޚްތިޔާރު، ޔުނިލެޓަރަލް  އެޑްވާންސް 
ހަވާލުވެހުރި މ ރާގެ އޮފިސަރަށް، ނުވަތަ، ބައިލެޓަރަލް ނުވަތަ ަމލްޓިލެޓަރަލް 

ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުެމއް ކޮްމޕިޓަންޓް   ،ނަަމ  އެޑްވާންސް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
 އޮތޯރިޓ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
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ެއޑްވާންސް ޕްރަިއސިންގ  
ެއއްބަސްވުމަށް ެއދި  
ޕްލިކޭޝަން  ހުށަހަޅައިފަިއވާ ެއ

 ައނބުރަިއ ގެންދިުއން 

ހުށަހެޅުން،    .7 ހުށަހަޅައިފައިވާ  އެދި  އެއްބަސްވުަމކަށް  ޕްރައިސިންގ          އެޑްވާންސް 
އަނބުރައި  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ކުރިން،  ސޮއިކުރުުމގެ  އެއްބަސްވުުމގައި  އެ 
މ ރާއަށް   ލިޔުުމން  ގެންދާނަމަ،   އަނބުރައި  ހުށަހެޅުން  އެގޮތުން  ގެންދެވިދާނެއެވެ. 

 ންވާނެއެވެ.ގާއަންއެކަން 

ެއޑްވާންސް ޕްރަިއސިންގ  
ހަޅާ  ެއއްބަސްވުމަކަށް ެއދި ހުށަ 

ގުޅޭގޮތުން މ ރާިއން    ހުށަހެޅުމާ 
 ގޮތެްއ ނިންމުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުަމކަށް އެދި ހުށަހެޅުުމގައިވާ    .8
ނުކުރުަމށް   ނުވަތަ  ޤާއިުމކުރުަމށް  އެއްބަސްވުެމއް  ފަދަ  އެ  ބެލުަމށްފަހު،  ކަންކަން 

 ، ނަަމ  ޔުނިލެޓަރަލް އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުެމއް  ،ނިންުމުމގެ އިޚްތިޔާރު
ވާލުވެހުރި މ ރާގެ އޮފިސަރަށް، ނުވަތަ ބައިލެޓަރަލް ނުވަތަ ަމލްޓިލެޓަރަލް އެޑްވާންސް  ހަ

އެއްބަސްވުެމއް  ކޮްމޕިޓަ  ، ނަަމ  ޕްރައިސިންގ  އޮތޯރިޓ އަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ންޓް 
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

  ެއޑްވާންސް ޕްރަިއސިންގ
ންޖެހޭ  ެއއްބަސްވުމެްއގަިއ ހިމަނާ

 މަޢުލޫމާތު 

އެއްބަސްވުެމއްގައި،     .9 ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް  ޤާއިުމކުރާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 
 ންވާނެއެވެ.ނާއެހެނިހެން ަމޢުލޫާމތުގެ އިތުރުން، އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު ހިަމ

 .އެޑްރެސްއެއްބަސްވުން ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަާމއި  )ހ(   

 ،އެއްބަސްވުންތަކާއި  ،އިންތިޒާުމތަކާއި  ،އެއްބަސްވުން ރައްދުވާ ުމޢާަމލާތްތަކާއި )ށ(   
 . ުމއްދަތު

އެއްބަސްވެވޭ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ެމތަޑާއި، އެއްބަސްވޭ ކޮްމޕްރަބަލްސް  )ނ(   
 . ތަޢާރަފެއްނުވަތަ ލަފާކުރެވޭ ނަތ ާޖތަކުގެ ރޭންޖް ފަދަ ކަންކަުމގެ 

ފައިވާ، އަދި އެއިން ކަަމކާ  ލައިޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގެ އަސާސްކަުމގައި ބަ )ރ(   
ަމޝްވަރާކު އަލުން  ގުޅިގެން  އެއްބަސްވުމާ  ފަދަ  ރާޚިލާފުވެއްެޖނަމަ  ންެޖހޭ 

 . ކްރިޓިކަލް އެސަްމޕްޝަންތައް

 . ބާރާތްތަކުގެ ާމނަޢިމު ލަފުޒުތަކާއި ން ފައިވާ ުމހިނައިއެއްބަސްވުުމގައި ހިމަ  )ބ(   

މި ާމއްދާގެ )ހ( އިން ފެށިގެން )ބ( ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ކަންކަުމގެ އިތުރުން،  )ޅ(  
 މ ރާއިން ކަނޑައަޅާ އެނޫންވެސް ކަެމއް. 

ެއއްބަސްވެފަިއވާ ގޮތަށް  
ލަތު  ހާ ޢަމަލުނުކުރުން ނުވަތަ 

 ބަދަލުވުން 

ޕްރައިސިންގ    ،އެސަްމޕްޝަނަކަށްކްރިޓިކަލް   )ހ(   .10 އެޑްވާންސް  އެ  ނުވަތަ 
ކުރި ޝަރުޠަކަށް ޔައެއްބަސްވުން  ކުރިަމތިކުރެވުނު  ކުރިން  ގެންދިއުުމގެ  ށް 

އަ ބަދަލެއް  ޢަަމލުކުރުންތުވެއްެޖއެއްވެސް  އެއްބަސްވުަމށް  އެ           ، ނަމަ، 
 ނޫނެވެ.  ންނަށް ލާޒިެމއްރ އެ އެއްބަސްވުުމގެ ބައިވެ
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ޕްރައިސިންގ   )ށ(    އެޑްވާންސް  އެ  ނުވަތަ  އެސަްމޕްޝަނަކަށް  ކްރިޓިކަލް 
ކުރި ޝަރުޠަކަށް ޔައެއްބަސްވުން  ކުރިަމތިކުރެވުނު  ކުރިން  ގެންދިއުުމގެ  ށް 

ބޫލުކުރެވިއްެޖނަމަ،  ގަކަަމށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  ތުވެއްެޖއެއްވެސް ބަދަލެއް އަ
ފަރާތްތަކަށް އެނޫން  ބައިވެރިވާ  ގޮތަށް    ،އެއްބަސްވުުމގައި  ބޫލުކުރެވުނު  ގައެ 

 ންވާނެއެވެ.ގާ)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުުމން އަން 5ތާރ ޚުން ފެށިގެން 

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަަމވެސް، މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(   
ޢަަމލުކުރުން   އެއްބަސްވުަމކަށް  ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް  ޤާއިުމކުރާ  ދަށުން 

އަންނާނ ލާޒިުމ ހުއްޓުަމކަށް  ފަރާތަކުން   ،ވުން  ބައިވެރިވާ  އެއްބަސްވުުމގައި 
އެކަމާ ގުޅިގެން އަންގާންެޖހޭ އެންގުން، އެއްބަސްވުުމގައި ބައިވެރިވާ އެނޫން  

 ފަރާތަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް އެންގުުމންނެވެ.

އްެޖނަމަ،  އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުަމކަށް ިމ ާމއްދާގެ )ހ( ރައްދުވެ )ރ(   
އިޚްތިޔާރު ގެނައުަމށް ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރުަމށް  އެއްބަސްވުން ނިުމަމކަށް   އެ 

 ކުރެވިދާނެއެވެ. 

ައހަރ  ކޮމްޕްލަައންސް ރިޕޯޓު  
 ހުށަހެޅުން 

އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުުމގެ ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ ކޮންެމ ޓެކްސް    .11
އަހަރ    ހިަމނައިގެން،  ކަންކަން  ނުވަތަ  ަމޢުލޫާމތު  އަންނަނިވި  އަހަރަކަށް، 

ށް ހުށަހަޅާ އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާނާއެކު، ކޮްމޕްލައަންސް ރިޕޯޓެއް، އެ ޓެކްސް އަހަރަ
ަމހުގެ   ޫޖން  އަހަރުގެ  ޓެކްސް  އަންނަ  ނިޔަލަށް   30ވިދިގެން  ދުވަހުގެ  ވަނަ 

 ންވާނެއެވެ.ޅާހުށަހަ

ފަރާތުން  )ހ(     ދައްކާ  ޓެކްސް  އަހަރުގައި   ޓެކްސް  ނިސްބަތްވާ  ރިޕޯޓު 
 .ަމޢުލޫާމތުކާތްތަކުގެ ރަށް ގެންގޮސްފައިވާ ހަޔަކުރި

ކަނޑައަޅައިފައިވާ  )ށ(     އެއްބަސްވުުމގައި  ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް 
ދައްކުވައިދޭ  ޢަަމލުކޮށްފައިވާކަން  ގޮތަށް  އެއްގޮތްވާ  ޝަރުޠުތަކާ 

 .ަމޢުލޫާމތު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ނ(     އެއްބަސްވުުމގައި  ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް 
ޕްރައިސިންގ   ،އެސަްމޕްޝަނަކަށްކްރިޓިކަލް   އެޑްވާންސް  ނުވަތަ 

ށް ގެންދިއުަމށް ކުރިަމތިކުރެވުނު ޝަރުޠުތަކުން ޔައެއްބަސްވުން ކުރި
ކަށަވަރުކޮށް  އައިސްފައިނުވާކަން  ބަދަލެއް  އެއްވެސް  ޝަރުޠަކަށް 

 ދިނުން. 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް              R-42/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:              84 ައދަދު:             50 ލިުއމް: ވޮ

 

7 

 

ެއޑްވާންސް ޕްރަިއސިންގ  
 ެއއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުން 

ތަކުގައި އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުން މ ރާއަށް  ލަތްހާއަންނަނިވި   )ހ(   .12
 ކުރެވިދާނެއެވެ.  ބާޠިލު

ހުށަހަޅާ   (1)    އެދި  އެއްބަސްވުަމކަށް  ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް 
ރިޕޯޓުގައި،   ކޮްމޕްލައަންސް  އަހަރ   ނުވަތަ  ހުށަހެޅުެމއްގައި 

ނުވަތަ ހިަމނާންެޖހޭ     ،ަމޢުލޫާމތުގެ ކުށެއް ހިމެނުން  ،ގަސްތުގައި
ނުހިމެނުން މިސްރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް    ،ަމޢުލޫާމތެއް  ނުވަތަ 

 ؛ހިމެނުން

އެނުއަލް   (2)    ނިޔަލަށް  ސުންގަޑ ގެ  ނެތި،  ސަބަބެއް  އެކަށ ގެންވާ 
 ؛ނުވުން ކޮްމޕްލައަންސް ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައިފައި

ނުވަތަ   (3)    ފަރާތުން  ދައްކާ  ޓެކްސް  ބައިވެރިވާ  އެއްބަސްވުުމގައި 
ޝަރުޠަކާ   ަމއިގަނޑު  އެއްބަސްވުުމގެ    ެމޓ ރިއަލްފަރާތްތަކުން، 

  މިންވަރަކަށް ޚިލާފުވުން.

އެއްބަސްވުެމއް   )ށ(    ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް  ދަށުން  ާމއްދާގެ  މި 
ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ، އެ ބާޠިލުކުރެވުނު އެއްބަސްވުން ރައްދުވި ފުރަތަަމ ޓެކްސް  

 އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުވާނެއެވެ.  

ެއޑްވާންސް ޕްރަިއސިންގ  
 ނިމުމަކަށް ގެނަުއން ެއއްބަސްވުން 

ތަކުގައި އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުން މ ރާއަށް  ލަތްހާއަންނަނިވި   )ހ(   .13
 ނިުމަމކަށް ގެނެވިދާނެއެވެ.

ހުށަހަޅާ  (1)    އެދި  އެއްބަސްވުަމކަށް  ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް 
ރިޕޯޓުގައި،  ކޮްމލައަންސް  އެނުއަލް  ނުވަތަ  ހުށަހެޅުެމއްގައި 

ނޫންތުގަސް އޮތުން  ގައި  ހިެމނިފައި  ކުށެއް  ަމޢުލޫާމތުގެ   ،ގޮތަކަށް 
ހިަމ އޮތުންނާނުވަތަ  ނުހިެމނި  ަމޢުލޫާމތެއް  ނުވަތަ   ،ންެޖހޭ 

 ؛ މިސްރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހިެމނިފައި އޮތުން

އެނުއަލް  (2)    ނިޔަލަށް  ސުންގަޑ ގެ  އޮވެގެން،  ސަބަބެއް  އެކަށ ގެންވާ 
 ؛ނުވުން ހުށަހަޅައިފައިކޮްމޕްލައަންސް ރިޕޯޓު 

ނުވަތަ  (3)    ފަރާތުން  ދައްކާ  ޓެކްސް  ބައިވެރިވާ  އެއްބަސްވުުމގައި 
ޝަރުޠަކާ   އެއްވެސް  އެއްބަސްވުުމގެ   ެމޓ ރިއަލްފަރާތްތަކުން، 

  ؛މިންވަރަކަށް ޚިލާފުވުން
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މިންވަރަކަށް   ެމޓ ރިއަލްއެއްބަސްވުުމގެ ކްރިޓިކަލް އެސަްމޕްޝަނަކާ   (4)   
 ؛ޚިލާފުވުން

ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ފަދަ ގޮތަކަށް،   އެއްބަސްވުން އިޞްލާޙު (5)   
ޤާނޫނަކަށް ނުވަތަ   ،ޓެކްސް  ުމޢާހަދާއެއްގެ  ޓެކްސް  ނުވަތަ 

އެޑްވާންސް  ހިެމނޭ  އެއްބަސްވުެމއްގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމ  
 ޕްރައިސިންގއާ ގުޅޭ ާމއްދާއަށް ބަދަލެއް އައުން. 

ނިުމަމކަށް   )ށ(    އެއްބަސްވުެމއް  ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް  ދަށުން  ާމއްދާގެ  މި 
ަމކަށް ގެނައުަމށް ެމދުވެރިވި ގެންނަ ތާރ ޚު ކަނޑައަޅާނ ، އެއްބަސްވުން ނިުމ

 ކުރުަމށް ފަހުގައެވެ.  ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތް

ެއޑްވާންސް ޕްރަިއސިންގ  
 ެއއްބަސްވުން ިއޞްލާުޙކުރުން 

މ ރާއަށް  ހާއަންނަނިވި   )ހ(   .14 އެއްބަސްވުން  ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް  ލަތުތަކުގައި 
 ކުރެވިދާނެއެވެ.  އިޞްލާޙު

ނުވަތަ   ެމޓ ރިއަލް (1)    އެސަްމޕްޝަނަކަށް  ކްރިޓިކަލް        މިންވަރަކަށް 
ކުރި އެއްބަސްވުން  ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް  ގެންދިއުުމގެ ޔައެ  ށް 

 ؛ކުރިން ކުރިަމތިކުރެވުނު ޝަރުޠަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައުން

 ؛ކްރިޓިކަލް ނޫން އެސަްމޕްޝަނަކަށް ބަދަލެއް އައުން (2)   

ޕްރައިސިންގ  (3)    އެޑްވާންސް  ަމލްޓިލެޓަރަލް  ނުވަތަ  ބައިލެޓަރަލް 
އުެމއްގެ ޤަނަމަ، އެއްބަސްވުުމގައި ބައިވެރިވާ އެހެން  އެއްބަސްވުެމއް

އިޞްލާޙުކޮށްދިނުަމށް ކޮްމޕިޓަ އެއްބަސްވުން  އެ  އޮތޯރިޓ ން  ންޓް 
 ؛ އެދިފައިވުން

ޕްރައިސިންގ   )ށ(    ދައްކާ އެޑްވާންސް  ޓެކްސް  ބައިވެރިވާ   އެއްބަސްވުުމގައި 
އިޞްލާޙު  އެއްބަސްވުން  އެ  ހުށަހަޅައިފި  ފަރާތުން  އެދި          ނަމަ،   ކުރުަމށް 
 ކުރެވިދާނެއެވެ.  އެ އެއްބަސްވުެމއް މ ރާއަށް އިޞްލާޙު

ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން )ނ(    ލަތެއްގައި ހާލަތު ފިޔަވައި އެހެން  ހާ  ކޮށްފައިވާމި 
ކުރެވޭނ ، ޓެކްސް ދައްކާ    އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުެމއް އިޞްލާޙު

ފުރުޞަތު   ހާަމކުރުަމށް  ގޮތް  ދެކޭ  ފަރާތުން  އެ  ގުޅޭގޮތުން  އެކަމާ  ފަރާތަށް 
 އެ ފަރާތުން އެ އިޞްލާޙު ގެނައުަމށް އެއްބަސްވާނަަމއެވެ.  ،ދިނުަމށްފަހު
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އެއްބަސްވުން ޓެކް )ރ(    ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް  ފަރާތުން  ދައްކާ        ސް 
ވަނަ ާމއްދާގެ    13މި ގަވާއިދުގެ    ،ލަތުގައިހާކުރުަމށް އެއްބަސްނުވާ    އިޞްލާޙު

 ދަށުން، އެ  އެއްބަސްވުން ނިުމަމކަށް ގެނެވިދާނެއެވެ. 

ހުށަހަޅާ   )ބ(    އިޞްލާޙު  އެއްބަސްވުަމށް  ފަރާތުން  ދައްކާ         ލަތުގައި ހާޓެކްސް 
އެއްބަސްނުވާނަަމ މ ރާއިން  ގެނައުަމށް  އިޞްލާޙުތައް  އިޞްލާޙުތައް    ،އެ  އެ 

 ންވާނެއެވެ.ގާބަލައިނުގަނެވޭކަން ސަބަބާއެކު ލިޔުުމން މ ރާއިން އެ ފަރާތަށް އަން

އެޑްވާން  އިޞްލާޙު )ޅ(   އެއްބަސްވުުމގައި،  ކޮށްފައިވާ  ޕްރައިސިންގ      ސް 
އެއްބަސްވުން    އިޞްލާޙު ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް  އޮތް  ކުރިން  ކުރުުމގެ 

އިޞްލާޙު ުމއްދަތާއި،  ޕްރައިސިންގ    ހިނގާނެ  އެޑްވާންސް  ކޮށްފައިވާ 
 ންވާނެއެވެ.ނާން ފަށާނެ ުމއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންރާއެއްބަސްވުަމށް ޢަަމލުކު

ބަިއލެޓަރަލް ނުވަތަ މަލްޓިލެޓަރަލް  
ެއޑްވާންސް ޕްރަިއސިންގ  

 ެއއްބަސްވުންތަްއ  

ގަވާއިދުގެ   )ހ(   .15 ބައިލެޓަރަލް   5މި  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ނުވަތަ ަމލްޓިލެޓަރަލް އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުެމއް ޤާއިުމކުރުަމށް  

  އަންނަނިވި ގޮތުގެ ަމތ ންނެވެ.  ޢަަމލުކުރާންވާނ  އެދިފައިވާނަަމ

ޕްރައިސިންގ  (1)    އެޑްވާންސް  ަމލްޓިލެޓަރަލް  ނުވަތަ  ބައިލެޓަރަލް 
ކުރި ަމސައްކަތް  ޤާއިުމކުރުުމގެ   ،ންވާނ ގެންދާ  ށްޔައެއްބަސްވުެމއް 

އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުަމށް އެދުނު ފަރާތާ ގުޅުންހުރި 
ވަޒަންވެރިވެފައިވާ  ފަރާތުން  އެ  ފަރާތްތަކުން  ނުވަތަ  ފަރާތުން 
ުޖރިސްޑިކްޝަނުގައި ނުވަތަ ުޖރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި އެ ުމޢާަމލާތް 
ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް  ގުޅޭގޮތުން  ުމޢާަމލާތްތަކާ  ނުވަތަ 

 ށް އެދިފައިވާނަަމއެވެ.އެއްބަސްވުަމކަ

ޕްރައިސިންގ  (2)    އެޑްވާންސް  ަމލްޓިލެޓަރަލް  ނުވަތަ  ބައިލެޓަރަލް 
 ، އެއްބަސްވުެމއް ޤާއިުމކުރުަމށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އެދިއްެޖނަަމ

އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުަމށް އެދުނު ފަރާތާ ގުޅުންހުރި 
ވަޒަން ފަރާތްތަކުން  ނުވަތަ  ުޖރިސްޑިކްޝަން ފަރާތުން  ވެރިވެފައިވާ 

ނުވަތަ  އޮތޯރިޓ އަށް  ކޮްމޕިޓަންޓް  ުޖރިސްޑިކްޝަންތަކުގެ  ނުވަތަ 
 ންވާނެއެވެ. ގާއަންއެކަން ކޮްމޕިޓަންޓް އޮތޯރިޓ ތަކަށް 

   (3) ( އަކުރުގެ  ކޮްމޕިޓަންޓް 2މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައި 
އެޑްވާންސް   އެ  ކުރިއޮތޯރިޓ ން،  އެއްބަސްވުން  ށް ޔަޕްރައިސިންގ 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ފާޅުކޮށްފިނަމަ،  ޝައުޤުވެރިކަން  ގެންދިއުުމގެ 
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ފަށައިކޮްމޕިޓަ ަމޝްވަރާތައް  ގުޅޭ  އެކަމާ  އޮތޯރިޓ ން   ގެން ންޓް 
 ންވާނެއެވެ.  ރާކު އެއްބަސްވުަމކަށް އައުަމށް ަމސައްކަތް

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމޝްވަރާތަކުން ( ވަނަ  3މި އަކުރުގެ ) (4)   
އެނޫން  ބައިވެރިވާ  އޮތޯރިޓ އާއި،  ކޮްމޕިޓަންޓް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ވާޞިލު އެއްބަސްވުަމކަށް  އޮތޯރިޓ އަކަށް  ނުވެވޭނަމަ،   ކޮްމޕިޓަންޓް 
ފަރާތަށް  އެދިފައިވާ  އެއްބަސްވުަމށް  ޕްރައިސިންގ        އެޑްވާންސް 

އަން  އެ ޔުނިލެޓަރަލް ންވާނެއެވެގާކަން  ހާލަތުގައި  އެ  އަދި،   .
ށް ގެންދިއުަމށް ނުވަތަ އެޑްވާންސް ޔައެއްބަސްވުެމއްގެ ގޮތުގައި ކުރި

ހުށަހެޅުން  ހުށަހަޅައިފައިވާ  އެދި  އެއްބަސްވުަމށް  ޕްރައިސިންގ 
 ކުރެވިދާނެއެވެ.  އަނބުރައި ގެންދިއުަމށް އިޚްތިޔާރު

ކޮްމޕިޓަންޓް  )ށ(    އެނޫން  ފިޔަވައި  އޮތޯރިޓ   ކޮްމޕިޓަންޓް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
އޮތޯރިޓ އަކުން، ބައިލެޓަރަލް  ނުވަތަ ަމލްޓިލެޓަރަލް އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ  
ކޮްމޕިޓަންޓް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ޝައުޤުވެރިކަން،  ޤާއިުމކުރުުމގެ  އެއްބަސްވުެމއް 

ހުށަހަޅާ   މަސަހާއޮތޯރިޓ އަށް  އެ  ކުރިލަތުގައި،   ،ންވާނ ދާގެން  ށްޔައްކަތް 
ގުޅުންހުރި   ފަރާތާ  އެދުނު  އެއްބަސްވުަމށް  ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް 

އެ ފަރާތުން  ވަޒަންވެރިވެފައިވާ  ުމޢާަމލާތަދިވެހިރާއްޭޖގައި  ނުވަތަ   ށް  
އެއްބަސްވުަމކަށް   ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް  ގުޅޭގޮތުން  ުމޢާަމލާތްތަކާ 

 އެދިފައިވާނަަމއެވެ. 

ހުށަހަ  .16 ރޯލްބެކް  ބަޔާން  ޓެކްސް  އަހަރަކަށް ޅާއިންކަމް  ޓެކްސް  ފާއިތުވެފައިވާ  ސުންގަޑި  ންެޖހޭ 
ފުރުޞަތު  ޤާއިުމކުރުުމގެ  އެއްބަސްވުެމއް  ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް  ހިނގާގޮތަށް، 

 ލިބޭނ  އަންނަނިވި ކަންކަަމށް ރިޢާޔަތް ކުރުަމށް ފަހުގައެވެ.

 . ުޖރިސްޑިކްޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ުމއްދަތުތައްބައިވެރިވާ އެހެން  )ހ(   

 .ލަތުހާގުޅުންހުރި ަމޢުލޫާމތާއި  )ށ(   

ނުވަތަ   )ނ(    ހިނގަުމންދިއުން  އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް  ނުވަތަ  އޮޑިޓެއް  ޓެކްސް 
 . ހިނގަުމން ނުދިއުން

 ޝަރ ޢަތުގެ ަމރުޙަލާގައި ަމއްސަލައެއް އޮތުން ނުވަތަ ނެތުން.  )ރ(   
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ެއޑްވާންސް ޕްރަިއސިންގ  
ނުކުރޭނެ    ެއއްބަސްވުމެްއ ޤާިއމު

 ތަްއ ލަތްހާ

ޤާއިެމއް  ލަތްހާއަންނަނިވި    .17 އެއްބަސްވުެމއް  ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް  ތަކުގައި 
 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ހިަމ )ހ(    އެއްބަސްވުުމގައި  ޕްރައިސިންގ  ުމޢާަމލާތަކ ، ނާއެޑްވާންސް  ހުށަހަޅާ  ން 
ފުރިހަަމ  ، ވުން  ލަތަކަށްހާ   ޚިޔާލ  ވިސް ޔަނުވަތަ  އެއާެމދު  ފައިވާ ނައިށް 
 ؛ލަތަކަށް ނުވުންހާ

ހިަމ )ށ(    އެއްބަސްވުުމގައި  ޕްރައިސިންގ  ުމޢާަމލާތަކ ، ނާއެޑްވާންސް  ހުށަހަޅާ  ން 
އެއްކިބާވުން ދެއްކުުމން  ހިެމނޭ    ،ޓެކްސް  ހެދުން  ަމކަރު  ޓެކުހަށް  ނުވަތަ 

 ؛ުމޢާަމލާތަކަށް ވުން

ހިަމ )ނ(    އެއްބަސްވުުމގައި  ޕްރައިސިންގ  ުމޢާަމލާތުގެ  ނާއެޑްވާންސް  ހުށަހަޅާ  ން 
 ޟޫއަކ ، ޝަރ ޢަތުގެ ަމރުޙަލާއެއްގައި ބެލެވެުމންދާ ކަެމއް ކަުމގައި ވުން.އުަމ

ެއޑްވާންސް ޕްރަިއސިންގ  
ެއއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން ހިނގާނެ  

 ަޚރަދު

ހުށަހެޅުަމކާ   )ހ(   .18 ހުށަހަޅާ  އެދި  އެއްބަސްވުަމކަށް  ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް 
ނޮން ދަށުން  އުސޫލެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  މ ރާއިން  ރިފަންޑަބަލް -ގުޅިގެން، 

މ ރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ިމ ގޮތުން    ،އެޕްލިކޭޝަން ފ އެއް ނެގުުމގެ އިޚްތިޔާރު
ޕްރައިސިންގ   އެޑްވާންސް  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،  މ ރާއިން  ނެގުަމށް  ފ އެއް 
ބަލައިގަންނާނ  މ ރާއިން  ހުށަހެޅުން  ހުށަހަޅާ  އެދި            ، އެއްބަސްވުަމކަށް 

 ފ  ދެއްކުުމންނެވެ.

ޤާއިުމކުރުުމގެ ަމސައްކަތާ ގުޅިގެން،  އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުެމއް   )ށ(   
މ ރާގެ ުމވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ކޮްމޕިޓަންޓް އޮތޯރިޓ އަށް ދިވެހިރާއްެޖއިން ބޭރަށް 

ކު އެދިފައިވާ ރާކޮންމެހެން  އެއްބަސްވުަމށް  ޚަރަދު،  ހޭދަވާ  ދަތުރަކަށް  ންެޖހޭ 
 ންވާނެއެވެ. ކާފަރާތުން މ ރާއަށް ދައް

ަމރުއެޑްވާންސް  .19 ސިްއރު ހިފެހެްއޓުން  ޤާއިުމކުރުުމގެ  ހޯދާ ޙަ ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުެމއް  މ ރާއިން  ލާގައި 
ސިއްރު    ަމޢުލޫާމތާއި، ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ަމޢުލޫާމތަކ ،  އެންެމހައި  ލިބޭ  މ ރާއަށް 
 ަމޢުލޫާމތެވެ.

ބޭނުަމށް  .20 މާނަކުރުން  ގަވާއިދުގެ  ާމނަކުރާ  ،މި  ޢިބާރާތްތައް  ލަފުޒުތަކާއި   ، ންވާނ އަންނަނިވި 
 ންނެވެ. ަމތ  އަންނަނިވި ގޮތުގެ

އެވަނ  )ހ(    ބުނެފައި  ކަުމގައި  ނަންބަރު   ، "ޤާނޫނު"                  ޤާނޫނު 
 )ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ އިދާރ  ޤާނޫނު( އަށެވެ. 2010/3



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް              R-42/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:              84 ައދަދު:             50 ލިުއމް: ވޮ

 

12 

 

އެޑްވާންސް   )ށ(    ބުނެފައި "ޔުނިލެޓަރަލް  ކަުމގައި  އެއްބަސްވުން"  ޕްރައިސިންގ 
ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާއެކު މ ރާއިން    ،އެވަނ 

ޕްރައިސިންގ    ،ޤާއިުމކުރާ އެޑްވާން  ަމލްޓިލެޓަރަލް  ނުވަތަ  ބައިލެޓަރަލް 
 އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުަމށެވެ. ،އެއްބަސްވުަމކަށް ނުވާ

ބުނެފައި  )ނ(    ކަުމގައި  އެއްބަސްވުން"  ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް  "ބައިލެޓަރަލް 
ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާއި، ޓެކްސް     ،އެވަނ 

ދައްކާ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކާއި، ގުޅުންހުރި އެ ފަރާތް ވަޒަންވެރިވެފައިވާ 
އޮތޯރި ޓެކްސް  އެޑްވާންސް  ުޖރިސްޑިކްޝަންގެ  ޤާއިުމކުރާ  މ ރާއިން  ޓ އާއެކު 

 ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުަމށެވެ.

އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުން" ކަުމގައި ބުނެފައި   )ރ(    "ަމލްޓިލެޓަރަލް 
ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާއި، ޓެކްސް    ،އެވަނ 

ގުޅުންހުރި   ފަރާތާ  ފަރާތްތަކާއި،   1ދައްކާ  ގިނަ  ފަރާތަށްވުރެ  )އެކެއް( 
ޓެކްސް   ުޖރިސްޑިކްޝަންތަކުގެ  ވަޒަންވެރިވެފައިވާ  ފަރާތްތައް  އެ  ގުޅުންހުރި 

އެޑްވާންސް   ޤާއިުމކުރާ  މ ރާއިން  ޕްރައިސިންގ  އޮތޯރިޓ ތަކާއެކު 
 އެއްބަސްވުަމށެވެ.

ޢަަމލުކުމި    .21 ން ފެށުން ރާގަވާިއދަށް ޢަމަލުކު  ފަށާނ ރާގަވާއިދަށް  ގަވާއިދު   ދިވެހި  ،ން  ިމ  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ 
 ޝާއިޢުކުރާ ތާރ ޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

________________ 
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