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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ގަވާއިދު ކަންޓްރީ ރިޕޯޓިންގ-ބައި-ކަންޓްރީ

 

     ޤާނޫނު) ގެ(ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިދާރީ  2010/3މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މީރާގެ ބޯޑަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން  31-1

 ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
 

 ކަންޓްރީ ރިޕޯޓިންގ ގަވާއިދު" އެވެ.-ބައި-މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ކަންޓްރީ (ށ)  

 
ވަޒަންވެރިވެފައިވާ މަލްޓިނޭޝަނަލް މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި   .2 މަޤްޞަދު

ގެ ވިޔަފާރި މުޢާަމލާތްތަކާއި ހިންގުމާގުޭޅ  އެންޓިޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ގްރޫޕުއެންޓިޓީތަކުން އެ

މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުގަިއ  ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު-ބައި-މަޢުލޫމާތު ހިަމނައިގެން ކަންޓްރީ

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޫސލުތައް ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ.

 
މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ައންނަނިވި ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތައް މާަނކުރަންވާނީ އަންނަނިިވ   .3 މާނަކުރުން

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 
މިލްކުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްގެ ، "ގުރޫޕު" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ހ)  

ސަބަބުން ގުޅުންހުރި އެންޓިޓީތަކެއްކަމުގައިވީތީ، ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގގެ 

ބޭނުމަށް އެކައުންޓިންގގެ ހަމަތަާކ އެއްގޮތަށް ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ މާީލ 

           ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެންޓިޓީތަކުގެ ގުރޫޕުތަކަށް، ނުވަތަ 

އެ އެންޓިޓީއެއްގެ އިކުއިޓީ އިންޓްރެސްޓް ޕަބްލިކް ސެކިއުރިޓީޒް 
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އެކްސްޗޭންޖެއްގައި ގަނެވިއްކާަނމަ، އެކައުންޓިންގގެ ަހމަތަާކ އެއްގޮތަށް 

ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެންޓިޓީތަކުގެ 

 ގުރޫޕުތަކަށެވެ.

 
 ؛ގުރޫޕު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"އެމް.އެން.އީ  (ށ)  

 
(ދޭއް) ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިަނ އެންޓިޓީތައް  2އެ ގުރޫޕުގައި ހިމެޭނ  )1(   

ތަފާތު ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ޓެކްސްގެ ބޭނުމަށް ވަޒަންވެރިވެަފއިވާ 

ގުރޫޕުތަކަށް، ނުވަތަ އެ ގުރޫޕުގައި، ޓެކްސްެގ ބޭނުމަްށ 

އެހެްނ  ޖުރިސްޑިކްޝަްނ ފިޔަވައިވަޒަންވެރިވެފައިވާ 

 ،ޖުރިސްޑިކްޝަނެއްގަިއ ދާއިމީ މަރުކަޒެްއ މެދުވެރިކޮށްކުރާ ވިޔަާފރިން

އެ ދާއިމީ މަރުކަޒު މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ ޖުރިސްޑިކްޝަންގައި 

 ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އެންޓިޓީއެއް ހިމެޭނ ގުރޫޕުތައް؛ އަދި

 
ކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާކުރެވިފައިވާ މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާން )2(   

 އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕަކަށް ނުވާ ގުރޫޕުތަކަށެވެ.

 
އެ ގުރޫޕުގެ މާލީ އަހަރަކަށް ިނސްބަތްކޮށް "އިސްތިސްނާކުރެވިފައިވާ އެމް.އެން.އީ  (ނ)  

ކުރާ އަހަރުގެ ުކރީ އަހަރުގެ އެ ގުރޫޕުެގ ރިޕޯޓު، ގުރޫޕު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 ބަލާއިރު، ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ގްރޫޕު ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކަށް

(ހަތް ސަތޭކަ ފަންާސްސ މިލިއަން) ޔޫރޯއަށްވުރެ  -/750,000,000ރެވެނިއު 

 ދަށް ގުރޫޕުތަކަށެވެ.

 
 ؛"ކޮންސްޓިޓުއެންޓް އެންޓިޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ (ރ)  

 
ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގގެ ބޭނުމަށް އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕެއްގެ  )1(   

ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ ެއމް.އެން.އީ 

ގުރޫޕުގެ ވަކި ވިޔަފާރި ޔުނިޓްތަކަށް ނުވަތަ އެ ވިޔަފާރި ޔުނިޓެއްގެ 

އިކުއިޓީ އިންޓްރެސްޓް ޕަބްލިކް ސެކިއުރިޓީޒް އެކްސްޗޭްނޖެްއގައި 

ގަނެވިއްކާނަމަ ެއ ގުރޫޕުގެ ކޮްނސޮލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ މާީލ ހިސާބުތަުކގައި 

 އެ ވިޔަފާރި ޔުނިޓެއް ހިމަނަންޖެޭހ ވިޔަފާރި ޔުނިޓްތަކަށް؛ 
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އެ ވިޔަފާރި ޔުނިޓުގެ ކުޑަބޮޑުމިން ނުވަތަ މެޓީރިއަލިޓީއަށް ހަމައެކަނި  )2(   

ކޮންސޮިލޑޭޓްކޮށްފައިވާ މާީލ ބަލާފައި އެ އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕުގެ 

 ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިނުވާ ވިޔަފާރި ޔުނިޓްތަކަށް؛ އަދި

 
ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ރެގިއުލޭޓަރީ ބޭނުމަށް ުނވަތަ  )3(   

ޓެކްސް ރިޕޯޓިންގގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ އިންޓަރނަލް މެނޭްޖަމންޓް 

ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންްޓތައް  ކޮންޓްރޯލްގެ ބޭނުމަށް، ސެޕަރޭޓް

) ވަަނ 2) ވަނަ ނަންބަރުގައި ނުވަތަ (1މި އަކުރުގެ ( ،ތައްޔާރުކުރާ

 ނަންބަރުގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރި ޔުނިޓެއްގެ ދާއިމީ މަރުކަޒުތަކަށެވެ.

 
އެ ފަރާތެއް ނިސްބަތްވާ  ،"ރިޕޯޓިންގ އެންޓިޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ (ބ)  

ވަނަ މާއްދާގައި  6އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕުގެ ފަރާތުން، މި ގަވާއިދުގެ 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ެއ ފަރާތަކުން ޓެކްސްގެ ބޭނުމަްށ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ

  ރިޕޯޓުކަންޓްރީ-ބައި-ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ޖުރިްސޑިކްޝަންގައި ކަންޓްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކޮްނސްޓިޓުއެންޓް އެންޓިޓީއަށެވެ. އަލްޓިމޭޓް ޕޭރެންޓް 

     އެންޓިޓީއެއް ނުވަތަ ސަރޮގެޓް ޕޭރެންޓް އެންޓިޓީއެއް ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އެންޓިޓީއެއް ވެސް ރިޕޯޓިންގ  )ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  4

 އެވެ.އެންޓިޓީއެއް ކަމުގައި ވެދާނެ

 
އެމް.އެން.އީ  ،"އަލްޓިމޭޓް ޕޭރެންޓް އެންޓިޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ (ޅ)  

ގުރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ އަންނަނިިވ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ކޮްނސްޓިޓުއެންޓް 

 އެންޓިޓީތަކަށެވެ.

 
ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ވިޔަސް އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕެއްގައި  )1(   

(އެކެއް) ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ކޮންސްޓިޓުއެންޓް  1 ހިމެނޭ

ތު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޙަލަޞްއެންޓިޓީތަކުގައި އެ ފަރާތެއްގެ މަ

ޓެކްސްެގ ބޭނުމަށް ެއ ފަރާތް ވަޒަންވެރިވެަފއިވާ  ،އޮތުމުގެ ސަބަބުން

ޖުރިސްޑިކްޝަންގައި ޢާންމުކޮށް ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުްނކުރާ 

ޓިންގގެ ހަމަތަކުގެ ދަށުން ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ މާީލ އެކައުން

ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރަން އެ ފަރާތަކަށް ލާޒިމުވުން ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ 

ޓެކްސްގެ ބޭނުމަށް ވަޒަންވެރިވެފައިވާ  ،އިކުއިޓީ އިންޓްރެސްޓް
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ޖުރިސްޑިކްޝަންގެ ޕަބްލިކް ސެކިއުރިޓީޒް އެކްސްޗޭްނޖެްއގައި 

 ކޮްނސޮލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ މާީލ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުުކރަން ގަނެވިއްކާނަމަ

 އެ ފަރާތަށް ލާޒިމުވުން؛ އަދި 

 
ސީދާގޮތުން ވިޔަސް ނުވަަތ ނުސީދާގޮތުން ވިޔަްސ ފުރަތަަމ  )2(   

) ވަަނ 1ބަޔާންކުރެވުނު ކޮންސްޓިޓުއެންޓް އެންޓިޓީގައި ިމ އަކުރުގެ (

ތެއް އޮތް އެހެން އެއްވެްސ ޙަލަޞްފަދަ މަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ކޮންސްޓިޓުއެންޓް އެންޓިޓީއެއް އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕުގައި ނެތުން.

 
ވަނަ  4މި ގަވާއިދުގެ  ،"ސަރޮގެޓް ޕޭރެންޓް އެންޓިޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ (ކ)  

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް  )2މާއްދާގެ (ށ) ގެ (

ފުރިހަމަވާ ޙާލަތުގައި، އެ އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕުގެ ކޮންސްޓިޓުއެންޓް ެއންޓިޓީތަކުގެ 

ތެރެއިން، އަލްޓިމޭޓް ޕޭރެންޓް އެންޓިޓީގެ ބަދަލުގައި، އެ ކޮންސްޓިޓުއެންޓް 

ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ޖުިރސްޑިކްޝަންގައި ެއމް.އެން.އީ ގުރޫޕުގެ ފަރާތުން  އެންޓިޓީ

ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިާވ ހަމައެކަިނ  ރިޕޯޓުކަންޓްރީ -ބައި-ކަންޓްރީ

 ފަރާތަށެވެ. 

    
އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕުގެ އަލްޓިމޭޓް  ،"ފިސްކަލް އަހަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ (އ)  

ޕޭރެންޓް އެންޓިޓީން އެ ފަރާތުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރާ ހިސާބުކުރާ 

 މުއްދަތަށެވެ.

 

ވަނަ  6މި ގަވާިއދުގެ  ،"ރިޕޯޓިންގ ފިސްކަލް އަހަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ (ވ)  

    ރިޕޯޓުގައި އެ ފަރާތެއްގެ  ކަންޓްރީ-ބައި-މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންޓްރީ 

އެ އަހަރެއްގެ މާލީ ނަީތޖާތަކާއި އޮޕަރޭޝަނަލް ނަތީޖާތައް ިހމަނާފަިއވާ ފިސްކަލް 

 އަހަރަށެވެ. 

 

 ،އެވަނީ"ކޮލިފައިންގ ކޮމްޕިޓެންޓް އޮތޯރިޓީ އެއްބަސްވުްނ" ކަމުގަިއ ބުެނފައި  (މ)  

 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ އެއްބަސްވުމަށެވެ.
 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއްބަސްވުމެއްެގ ބައިވެރިންކަމުަގއިވާ  )1(   

ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކެއް ތަމްސީލުކުރުމުެގ ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެއްގެ 

 އަދި؛ މެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ަކމުގައިވުން



 ގެޒެޓު  ދިވެހިސަރުކާރުގެ                R-9/2021 : ނަންބަރު ގަވާއިދު            01އަދަދު:               50ވޮލިއުމް: 

 

  7 
 

އެއްބަސްވުމުގަިއ ބައިވެރިވާ ޖުރިްސޑިކްޝަންތަކުގެ މެުދގައި އެ  )2(   

ކަންޓްރީ ރިޕޯޓުތައް އޮޓޮމެޓިކުން ބަދަލުކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާ -ބައި-ކަންޓްރީ

 އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައިވުން.

 
"ަމލްޓިލެޓަރަލް  ،"ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއްބަސްވުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ (ފ)  

މިއުޗުއަލް އެްޑމިނިސްޓްރޭޓިވް އެިސސްޓެންސް އިން ޓެކްްސ  ރކޮންވެންޝަން ފޮ

ަރލް ޓެކްސް ރަލް ނުވަތަ މަލްޓިލެޓަ ބައިލެޓަނުވަތަ އެއްވެސް، މެޓަރޒް"

ކޮންވެންޝަނެއް/އެއްބަސްވުމެއް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން އެ އެއްބަސްވުމެއްގަިއ 

 އެއްވެސް އެއްބަސްވުމަކަށެވެ.ބައިވެރިވާ ޓެކުހާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ 

ެއ އެއްބަސްުވމުގަިއ ބައިވެރިވާ  ،އަދި އެ ފަދަ އެއްބަސްުވމެއް ާވންވާނީ

ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގެ މެދުގައި ޓެކުހާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ (އެ ފަދަ 

      މަޢުލޫމާތު އޮޓޮމެޓިކުްނ ބަދަލުކުރުން ވެްސ ިހމެޭނ ގޮތުން) ޤާނޫނީ ބާުރ 

އިން ލިބިދީފައިވާ ޢާރީޛަބަސްވުމުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ަކންކަމުގެ އެ އެއް

 އެއްބަސްވުމަކަށެވެ.

 

 ،"ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށްފައިވާ ާމލީ ހިސާބުތައް" ަކމުގަިއ ބުނެފައި އެވަނީ (ދ)

އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕުގެ އަލްޓިމޭޓް ޕޭރެންޓް އެންޓިޓީއާއި އެންމެހައި 

ގެ ގޮތުގައި ޞު ކޮންސްޓިޓުއެންޓް އެންޓިޓީތަކަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އެއް ޝަޚް 

އާމްދަނީއާިއ ޚަރަދު އަދި ފައިާސ ިލބުނު ގޮތާއި  ،ބަލައިގެން، މުދަލާިއ ދަރަނި

ހޭދަކުރި ގޮތް ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެ އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕުގެ މާލީ 

 ހިސާބުތަކަށެވެ.

 
ޖުރިސްޑިކްޝަނަކަށް ނިސްބަތްކޮށް، "ސިސްޓެމިކް ފެއިލިއަރ" ަކުމގައި ބުނެފައި  (ތ)  

އެއްވެްސ ޖުރިްސޑިކްޝަނަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެެމދު އެއަށް  ،އެވަނީ

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ކޮލިފައިން ޮކމްޕިޓެންޓް އޮތޯރިޓީ އެއްބަސްވުމެއް އޮްތ 

           ނަމަވެސް (އެ އެއްބަސްވުމުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބެއް ނެތި) 

 ،ްޑކޮށްފައިވުންއެ ޖުރިސްޑިކްޝަނަކުން އޮޓޮމެޓިކް އެކްސްޗޭންޖް ަސސްޕެން

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕުގެ ކޮންސްޓިޓުއެންޓް އެންޓިޓީތައް 

             ކަންޓްރީ ރިޕޯޓުތައް -ބައި-ހުރި އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕެއްގެ ކަންޓްރީ

އެ ޖުރިްސޑިކްޝަނަށް ލިބިފައިވީ ަނމަވެސް، ެއ ރިޕޯޓުތައް އޮޓޮމެޓިކުން 

 ފޮނުވައިފައިނުވުން ތަކުރާރުވެފައިވުމަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް
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" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު-ބައި-"ކަންޓްރީ (ލ)  

    ަވނަ މާއްދާެގ  31-1(ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިދާީރ ޤާނޫނު) ެގ  2010/3

 ކަންޓްރީ ރިޕޯޓަށެވެ.-ބައި-(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންޓްރީ

 
-ބައި-ކަންޓްރީ

 ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު

 ހުށަހެޅުމުގެ ޒިންމާ

 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެކްސްގެ ބޭނުމަށް ވަޒަންވެރިވެފައިވާ  ،އެއްގެ އެމް.އެން.އީ (ހ)  .4

ވަަނ މާއްދާގައި  6މި ގަވާއިދުގެ  ،ކޮންމެ އަލްޓިމޭޓް ޕޭރެންޓް އެންޓިޓީއަކުން

އެ ފަރާތުގެ ރިޕޯޓުކުރާ ފިސްކަލް  ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ

ަވނަ މާއްދާގައިވާ  7މި ގަވާއިދުގެ ، ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު-ބައި-އަހަރާގުޅޭ ކަންޓްރީ

 ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕެއްގެ އަލްޓިމޭޓް ޕޭރެންޓް އެންޓިޓީއެއް ކަމުގައިނުވާ ކޮންެމ  ށ)(  

އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަާވ  ،ކޮންސްޓިޓުއެންޓް އެންޓިޓީއަކުން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތްވާ  6ކަމުގައިވާނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ 

ތްވާ ެއމް.އެން.އީ ގުރޫޕުގެ ރިޕޯޓުކުރާ ފިސްކަްލ ގޮތުގެމަތިން، އެ ފަރާތް ނިސްބަ

ވަަނ މާއްދާގައިވާ  7ިމ ގަވާއިދުގެ  ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު-ބައި-އަހަރާގުޅޭ ކަންޓްރީ

 ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
އެ އެންޓިޓީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެކްސްގެ ބޭނުމަށް ވަޒަންވެރިވެަފއިވާ  )1(   

 އެންޓިޓީއެއް ކަމުގައިވުން؛ އަދި

 
 (އެކެއް) ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެފައިވުން: 1އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަކުން  (2)   

 
    (i)  އެ އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕުގެ އަލްޓިމޭޓް ޕޭރެންޓް އެންޓިޓީްނ    

އެ އެންޓިޓީ ޓެކްސްގެ ބޭުނމަށް ވަޒަންވެރިވެފައިާވ 

 ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު -ބައި-ކަންޓްރީޖުރިސްޑިކްޝަންގައި 

 ހުށަހަޅަން ލާިޒމުނުވުން؛ ނުވަތަ

 
    (ii)  އެ އަލްޓިމޭޓް ޕޭރެންްޓ އެންޓިޓީ ޓެކްސްެގ ބޭނުމަްށ

ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ޖުރިްސޑިކްޝަނާއި ދިވެހިރާއްޖެއަީކ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ބައިވެރިންކަމުގަިއ 

ރިޕޯޓުކުރާ ފިސްކަލް އަހަރަްށ ވީނަމަވެސް، އެ ފަރާތުގެ 



 ގެޒެޓު ދިވެހިސަރުކާރުގެ               R-9/2021 : ނަންބަރު ގަވާއިދު            01އަދަދު:               50ވޮލިއުމް: 

 

  9 
 

    ހުށަހެޅުމަށް  ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު-ބައި-ނިސްބަތްވާ ކަންޓްރީ

ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑަައޅައިފައިވާ ތާރީޚުގެ  7މި ގަވާއިދުގެ 

، ނިޔަލަށް، އެ ޖުރިސްޑިކްޝަނާިއ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ކޮލިފައިންގ ކޮންޕިޓެންޓް އޮތޯރިޓީ އެއަށް 

 ނުވަތަ  ؛އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމުވެފައި ނެތުން

 
    (iii)  އެ އަލްޓިމޭޓް ޕޭރެންްޓ އެންޓިޓީ ޓެކްސްެގ ބޭނުމަްށ

ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ޖުރިސްޑިކްޝަންގައި ސިސްޓެމިްކ 

އެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ،ފެއިލިއަރއެއް މެދުވެރިވެފައިވާތީ

ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ކޮންސްޓިޓުއެންޓް އެންޓިޓީއަށް މީރާއިން 

 އަންގާފައިވުން.

 
އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕެއްގެ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ކޮންސްޓިޓުއެންޓް އެންޓިޓީތައް  (ނ)  

ވަނަ  )2(އަދި މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާނަމަ

(އެކެއް) ޝަރުޠު ނުވަތަ  1ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  7އެއަށްވުރެ ގިނަ ޝަރުޠުތައް ރައްދުވާނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ 

ޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ަވނަ މާއްދާގައި ބަ 6ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ެއ ފަރާތުގެ ރިޕޯޓުކުރާ ފިސްކަލް އަހަރަްށ ނިސްބަތްވާ 

       އެ ހުށަހެޅުމަީކ  ،މީރާއަށް ހުށަހެޅުމަށާއި ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު-ބައި-ކަންޓްރީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެކްސްގެ ބޭނުމަށް ަވޒަްނވެރިވެފައިވާ  ،އެ އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕުގެ

ހުރިހާ ކޮންސްޓިޓުއެންޓް އެންޓިޓީއެއް ެވސް ިހމެޭނ ގޮތުން ެއ ފަރާތްތަކުން 

ހުށަހެުޅމުގެ އިލްތިޒާމްތައް ފުރިހަމަވާ ފަދަ ހުަށހެޅުމެއްކަްނ  އަދާކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓު

(އެކެއް)  1އެ ތަނުން ވަކި އެ ެއމް.އެން.އީ ގުރޫޕަށް  ،މީރާއަށް އެންގުމަށް

 ކޮންސްޓިޓުއެންޓް އެންޓިޓީ ޢައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ.

 
     އަދި (ނ) ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެްސ،  )ށ(މި މާއްދާގެ  (ރ)  

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުން  )2(ގެ ) މި މާއްދާގެ (ށ

        (އެކެއް) ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ިގނަ ޝަރުޠުތައް ރައްދުާވ ޙާލަތުގައި،  1

އެ ކޮންސްޓިޓުއެންޓް އެންޓިޓީ ނިސްބަތްވާ އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕުން މި ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ސަރޮގެޓް  6

ށް ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ޖުރިސްޑިކްޝަންގެ ޕޭރެންޓް އެންޓިޓީ ޓެކްސްގެ ބޭނުމަ
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    ަވނަ މާއްދާގައިވާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް  7ޓެކްސް އޮތޯރިޓީއަށް މި ގަވާއިދުގެ 

ހުށަހަޅަމުންގެންދާ ސަރޮގެޓް ޕޭރެންޓް  ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު-ބައި-އެ ކަންޓްރީ

 އެންޓިޓީއެއް މެދުވެރިކޮށް އެ އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕުގެ އެ ފިސްކަލް އަހަރަށް

އަދި ، ލިބޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދީފައިވާނަމަ ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު-ބައި-ނިސްބަތްވާ ކަންޓްރީ

އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ، މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

-އެންޓިޓީން އެ ފަރާތުގެ އެ ރިޕޯޓުކުރާ ފިސްކަލް އަހަރަށް ނިސްބަތްވާ ކަންޓްރީ

 މީރާއަށް ހުށަހެޅުން ލާޒިމެއްޫނނެވެ. ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު-ބައި

 
ވަަނ މާއްދާގައި ަކނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުުޠތަކާ  6މި ގަވާއިދުގެ  )1(   

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސަރޮގެޓް ޕޭރަންޓް އެންޓިޓީ ވަޒަންވެރިވެަފއިވާ 

 ހުށަހަޅަންޖެހުްނ؛ ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު-ބައި-ޖުރިސްޑިކްޝަންގައި ކަންޓްރީ

 
 ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު-ބައި -ރިޕޯޓުކުރާ ފިސްކަލް އަހަރަށް ނިސްބަތްވާ ކަންޓްރީ )2(   

ވަނަ މާއްދާގައި ަކނޑައަޅައިފައިވާ ތާީރޚުގެ  7ހުށަހެޅުމަށް މި ގަވާއިދުގެ 

ސަރޮގެޓް ޕޭރެންޓް އެންޓިޓީ ވަޒަންވެރިވެފައިވާ  ނިޔަލަށް،

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ އަދި އެއަށް ، ޖުރިސްޑިކްޝަންގެ

ލުކުރެވެމުންދާ، ކޮލިފައިންގ ކޮމްޕިޓެންޓް އޮތޯރިޓީ އެއްބަސްވުމެްއ ޢަމަ

 އޮތުން؛ 

 
އެ ސަރޮގެޓް ޕޭރެންޓް އެންޓިޓީ ަވޒަންވެރިވެފައިވާ ޖުިރސްޑިކްޝަްނގައި  )3(   

ސިސްޓެމިކް ފެއިލިއަރއެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަން އެ ޖުރިްސޑިކްޝަނުްނ 

 މީރާއަށް އަންގާފައި ނެތުން؛

 
ކޮންސްޓިޓުއެންޓް އެންޓިޓީއަކުން ެއ އެންޓިޓީ ޓެކްސްެގ ބޭނުމަްށ  )4(   

އެ އެންޓިޓީއަކީ ސަޮރގެޓް  ،ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ޖުރިްސޑިކްޝަނަށް

އާ އެއްގޮތްވާ  )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  5ޕޭރެންޓް އެންޓިޓީކަން މި ގަވާއިދުގެ 

 ގޮތުގެމަތިން އަންގާފައިވުން؛ އަދި

 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންގުްނ  )ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  5މި ގަވާއިދުގެ  )5(   

 މީރާއަށް އަންގާފައިވުން.
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 އެންގުން

 
އެއްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ކޮންމެ ކޮންސްޓިޓުއެންޓް  އެމް.އެން.އީ (ހ)  .5

އެންޓިޓީ ކަމުގައިވާނަަމ އެންޓިޓީއަކުން، އެ އެންޓިޓީއަކީ އަލްޓިމޭޓް ޕޭރެންޓް 

ނުވަތަ ސަރޮގެޓް ޕޭރެންްޓ އެންޓިޓީ ކަމުގައިވާަނަމ އެކަން، ެއ އެމް.އެން.އީ 

މީރާއަށް  ،ގުރޫޕުގެ ރިޕޯޓުކުރާ ފިސްކަލް އަހަރުގެ ފަހު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 

ކީ އަލްޓިމޭޓް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ކޮންސްޓިޓުއެންޓް އެންޓިޓީއަ (ށ)  

ޕޭރެންޓް އެންޓިޓީ ކަމުގައި ނުވާނަމަ އަދި ސަރޮގެޓް ޕޭރެންޓް އެްނޓިޓީ ކަމުގައި 

ވެސް ނުވާަނމަ، ރިޕޯޓުކުރާ އެންޓިޓީއަކީ ކޮްނ ފަރާތެއްކަމާއި، ރިޕޯޓުކުރާ 

އެންޓިޓީ ވަޒަންވެރިވެފައިވަނީ ކޮން ޖުރިްސޑިކްޝަނެއްގައިކަން، އެ އެމް.އެން.އީ 

        ، ރާ ފިސްކަލް އަހަރުެގ އެްނެމ ފަހު ދުވަހުެގ ނިޔަލަށްގުރޫޕުގެ ރިޕޯޓުކު

 އެ ކޮންސްޓިޓުއެންޓް އެންޓިޓީން މީރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 
-ބައި-ކަންޓްރީ

ކަންޓްރީ ރިޕޯޓުގެ 

 ބައިތައް

ކަންޓްރީ -ބައި-މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް، އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕަކުން ހުށަހަޅާ ކަންޓްރީ (ހ)  .6

 ރިޕޯޓުގައި އަންނަނިވި ބައިތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 
އެ އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕު އޮޕަރޭޓުކުރާ ކޮްނމެ ޖުރިސްޑިކްޝަނަކަށް ވަިކން،  )1(   

ޓެކްސް އުނިކުުރމުެގ ުކރިން  ،ދަދުތަކުގެ ގޮތުގައި، އާމްދަނީއަޖުމްަލ 

ލިބިފައިވާ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން، އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 

އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހުުނ  ،ދަދުއަ ދައްކައިފައިވާ 

 ،އެކިއުމިލޭޓެޑް އަރނިންގސް، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރައުސުލްމާލު ދަދު،އަ

ސާ ނުވަތަ ފައިސާއާ އެއްފަދަ އެއްޗެއް ނުިހމެޭނ މާއްދީ މުދާ (އެއީ ފައި

 ދަދު؛އަގޮތުން) އަދި މުވައްޒަފުންގެ 

 
ކޮންސްޓިޓުއެންޓް އެންޓިޓީ ޓެކްސްގެ ބޭނުމަްށ ވަޒަންވެރިވެަފއިވާ  )2(   

އަދި ޓެކްސްެގ ބޭނުމަްށ  ،ޖުރިސްޑިކްޝަނަކީ ކޮބައިކަން

ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ޖުރިްސޑިކްޝަނާއި ެއ ޖުިރސްޑިކްޝަެނއްގެ 

ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެ ކޮންސްޓިޓުއެންޓް އެންޓިޓީ އުފައްދާފައިވާ 

ޖުރިސްޑިކްޝަނާ ތަފާތުވާ ޙާލަތުގައި އެ އެންޓިޓީ އުފައްދާފައިވާ 

ޓިޓުއެންޓް އަދި އެ ފަދަ ކޮންސް ،ޖުރިސްޑިކްޝަނަކީ ކޮބައިކަން

އެންޓިޓީއަކުން މައިގަނުޑ ގޮތެއްގައި ކުރަުމންދަނީ ކޮްނ ބާވަތްތަކެއްގެ 
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ވިޔަފާރިއެއްކަން ހިމެނޭ ގޮތުން، އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕުގެ ކޮންެމ 

 ކޮންސްޓިޓުއެންޓް އެންޓިޓީއަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު.

 
ޑީ .ސީ.އީ.ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ "އޯ ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު-ބައި-ކަންޓްރީ (ށ)  

ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގައިޑްލައިންސް ފޮރ މަްލޓިނެޝަނަލް 

    )" ގެ 2017އެންޓަރޕްރައިޒެސް އެންޑް ޓެކްސް އެްޑމިނިސްޓްރޭޝަންސް (

ަވނަ އެނެކްސް (ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތައް ވެސް ިހމެނޭ ގޮތުން)  3ވަނަ ބާބުގެ  5

 އްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.ގައިވާ ފޯމެޓާ އެ

 
-ބައި-ކަންޓްރީ

 ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު

ހުށަހެޅުމުގެ 

 ސުންގަޑި

އެ އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕުގެ  ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު-ބައި-ކަންޓްރީ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   .7

(ބާރަ) މަސްދުވަްސ ހަމަވުމުެގ ނިޔަލަށް  12ރިޕޯޓުކުރާ ފިސްކަލް އަހަރު ނިމިގެން 

 މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
-ބައި-ކަންޓްރީ

ކަންޓްރީ 

ރިޕޯޓުގައިވާ 

މަޢުލޫމާތު 

 ،   ބޭނުންކުރުމާއި

އެ މަޢުލޫާމތުގެ 

 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

 ،ކަންޓްރީ ރިޕޯޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތު މީރާއިން ބޭނުންކުރަންވާނީ-ބައި-ކަންޓްރީ (ހ)  .8

އެމް.އެން.އީ ގުރޫޕުގެ ބައިވެރިން އެ ފަރާތްތަކުން ތަބާވާންޖެހޭ ޓްރާންސްފަރ 

ޕްރައިސިންގގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފާނެކަމުެގ ރިސްކްތައް 

ޙާލަތުތަކުގައި އިޤްތިޞާދީ އަދި ބޭނުންކުރަން އެކަށީގެންވާ ، ދެނެގަތުމަށާއި

ތަފާސްހިސާބުގެ އެނަލިސިސްތަކުގައި ބޭނުންކުރުން ވެސް ިހެމނޭ ގޮތުން، 

 ،ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގގެ ބޮޑެތި ރިސްކްތައް ދެނެގަތުމަށާއި

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެނޫންވެސް "ބޭސް އިރޯޝަން އެންޑް ޕްރޮފިޓް 

 ގުޅޭ ރިސްކްތައް ދެނެގަތުމަށެވެ. ޝިފްޓިންގ (ބެޕްސް)" އާ

 
 ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތަކަށް ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގއާ ގުޅިގެން  (ށ)  

ލާޙެއް ިމ ގަވާިއދުގެ ދަށުން ޞްގެންަނ އެއްވެްސ ބަދަލެއް ނުވަތަ އި މީރާއިން

 ކަންޓްރީ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. -ބައި-ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންޓްރީ

  
ރަލް ކޮންވެންޝަން އޮން މިއުޗުއަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޓިވް މަލްޓިލެޓަ (ނ)  

ގެ ދަށުން މީރާއަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ ޒްއެސިސްޓެންސް އިްނ ޓެކްސް މެޓަރ

ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންވަރަކީ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެޭހ އެންމެ ދަށް 

ކަންޓްރީ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުގެ -ބައި-މިންގަނޑުަކމަށް ބަލައި، ކަންޓްރީ

 ވެ.އެސިއްރު މީރާއިން ހިފަހައްޓަންވާނެ
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-ބައި-ކަންޓްރީ

 ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު

ހުށަނޭޅުމުގެ 

 އަދަބުތައް

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަނޭޅުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު-ބައި-ކަންޓްރީ  .9

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. 65(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ  2010/3

-ބައި-ކަންޓްރީ

 ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު

 ހުށަހަޅަން ފެށުން

 2021ޖަނަވަީރ  1 ،ހުށަހަޅާނީ ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު-ބައި-ން ކަންޓްރީމި ގަވާއިދުެގ ދަށު  .10

 ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން ފެށޭ ރިޕޯޓުކުރާ ފިސްކަލް އަހަރުތަކަށެވެ.

 
ގަވާއިދަށް 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިމި ގަވާއިދަ  .11

 .ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

 
 


