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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ހަފުތާެގ  ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އާދީއްތަ  :  2016 އޮގަސްޓު 21 – 1437 ޛުލްޤަޢިދާ 18ތާރީޚު 138އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 މާލީ އިާދރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފީތަކާއި ޗާޖްަތކާބެހޭ ަގވާއިދު 
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   މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ 
 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

 

 މާލީ އިދާރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފީތަކާއި ޗާޖްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
 
 

 37) ގެ 1981 މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫުނ(މޯލްޑިވްސް  81/6މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   .1 ތަޢާރުފު
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލާފަިއާވ  38ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ޤާނޫނުގެ 

  ގަވާއިދެކެވެ.
 

" އެވެ.  .2 ނަން    މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "މާލީ އިދާރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފީތަކާއި ޗާޖްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު
  

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .3
  ފެށިގެންނެވެ.

 
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

  ފަރާތްތައް 
ނޫން މާލީ -އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލިބިަފއިވާ ބޭންކު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކުތަކާއި  .4

. އަދި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭންކިންގ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ  އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް މި  ގަވާއިދު ހިނގާނެއެވެ
ޫނން މާލީ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި -ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާއި ބޭންކު 

. ހުށަހަޅާ    ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް މި ގަވާއިދު ހިނގާނެއެވެ
  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން  2010/24ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .5  އެޕްލިކޭޝަން ފީ 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭންކިންގ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ 

) ެގ 1981 (މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 81/6ނަންބަރު ފަރާތަކުންނާއި ޤާނޫނު 
ނޫން މާލީ ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަާޅ -ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭންކު 

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވުަލ  ،ކޮންމެ ފަރާތަކުން، ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެުޅމާއެކު
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފީ، އޮތޯރިޓީން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން އޮތޯރިޓީއަށް  1

  އެ ފަރާތަކުން ދައްކަންވާނެއެވެ. 
  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދައްކާ އެޕްލިކޭޝަން ފީ އަކީ، ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަާޅ  (ށ)    
ލައިސަންސް ދޫނުކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ހުށަހެޅުމެއް އަނބުރާ ގެންދިޔުމަކުން ނުވަތަ 

 ނިންމުމަކުން، ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަނބުރާ ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫނެވެ.
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. ސިސްޓަމް ނުވަތަ -ބޭންކުތަކުން ނުވަތަ ބޭންކު  (ނ)     ޫނން މާލީ އިދާރާތަކުން، އޭ.ސީ.އެޗް
. ސިސްޓަމް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް  އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެމް.އާރް.ޓީ.ޖީ.އެސް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިވެރިވުމުެގ  1އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާއެކު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
  ފީ، އޮތޯރިޓީން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

  
ގައި  2ނޫން މާލީ އިދާރާތަކުން، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު - ބޭންކުތަކުންނާއި ބޭންކު  (ހ)  .6 އާއި ޗާޖުފީ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ އިދާރާއަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފީތައް، އޮތޯރިޓީން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން 
 .   އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ

  
އޮތޯރިޓީން އެހެންގޮތަކަށް  ،އަހަރީ ފީތައްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ށ)    

ނޑައަޅަ (ފަނަރަ) ވަނަ ދުވަހުެގ  15ހިނދަކު، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައިމަހުގެ  އިހަނާންގާ އިކަ
 .   ކުރިން ދައްކަންވާނެއެވެ

  
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ފަހުން އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދޫކުރާ ބޭންކުތަކާއި (ނ)    

އަކީ ންސް ލިބުނު އަހަރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީނޫން މާލީ އިދާރާތަކުން، ލައިސަ-ބޭންކު 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ އިދާރާއަކުން ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީެގ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

)  12ދަދު އަ ދަދުގެ ނިސްބަތުން އެ އަހަރުގެ ބާކީ އޮތް އަދުވަހަށް ބަހާލުމުން ޖެހޭ މަސް(ބާރަ
. ޖެހޭ މިންވަރެ މަސްތަކަށް   ވެ

  
. ިސސްޓަމް ނުވަތަ -ބޭންކުތަކުންނާއި ބޭންކު  (ރ)     ނޫން މާލީ އިދާރާތަކުން، އޭ.ސީ.އެޗް

ބޭނުންކުރުމަށް   . ސިސްޓަމް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްއެމް.އާރް.ޓީ.ޖީ.އެސް
ނޑައަ ގޮތެއްގެ މަތިން އޮތޯރިޓީއަށް ގާ ފީ، އޮތޯރިޓީން އަންގާ އަން  އިޅައޮތޯރިޓީން ކަ

  ދައްކަންވާނެއެވެ.
  

ވަނަ މާއްދާގައި  6ޫނން މާލީ އިދާރާއަކުން، މި ގަވާއިދުގެ -އެއްވެސް ބޭންކަކުން ނުވަތަ ބޭންކު   .7  އިދާރީ ފިޔަވަޅު 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ، މި ގަވާއިދުގައި  2ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ރިން ދައްކާފައިނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން އަންގާ ތާރީޚުގެ ކު
. އަދި، ޖޫރިމަނާ ، ނޫން މާލީ އިދާރާއެއް-އެ ބޭންކެއް ނުވަތަ އެ ބޭންކު  ޖޫރިމަނާކުރެވިދާނެއެވެ

) ރުފިޔާއަށް 100,000/-  ކުރުމުގައި ފީ ނުދައްކާ ފާއިތުވާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މައްޗަށް ވުރެ (އެއްލައްކަ
ނޑައެޅިދާނެއެވެ.އިތުރުނުވާނެ އަދަދެއްގެ ޖޫރިމަނާއެއް    ކަ

  
ބާރާތްތަކުގެ ޢިލަފުޒުތަކާއި 

  މާނަ 
މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް   .8

  ރުމެވެ.އިވަނީ ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުދެވިފަ
  

." ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޮތޯރިޓީން      ޤާއިމުކޮށް ހިންގާ އޮޓޮމޭޓެޑް ކްލިއަރިންގ ހަުއްސ "އޭ.ސީ.އެޗް
  އަށެވެ.
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ލަ ޕްރިމިއަމް ހަރުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވާ ޖުމު"އެނުއަލް ގްރޮސް ޕްރިމިއަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަ    
. މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެނުއަލް ގްރޮސް ޕްރިމިއަމްގެ   ދަދު ބިނާ ވާންވާނީ ފީ ދައްކާއައަށެވެ

  .   އަހަރުގެ ކުރީ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކަށެވެ
  

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު      (މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ  81/6"އޮތޯރިޓީ
) ގެ ދަށުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށެވެ.   ޤާނޫނު

  
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެޭހ  2010/24އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު "ބޭންކު" ކަމަށް ބުނެފައި     

) ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ބޭންކަކަށެވެ.   ޤާނޫނު
  

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު      (ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/24"ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި
) ގައި މާ  . ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު   ނަކޮށްފައިވާ ބޭންކިންގ ވިޔަފާރިއަށެވެ

  
" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނެގުމަށް      "ކޮމްޕަލްސަރީ އިންޝުއަރަންސް

  ލާޒިމުކޮށްފައިވާ އިންޝުއަރަންސް ކަވަރތަކަށެވެ.
  

"ކޮމްޕަލްސަރީ އިންޝުއަރަންސް އޭޖެންޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންޝުއަރަންސް     
ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން ހަމައެކަނި ކޮމްޕަލްސަރީ އިންޝުއަރަންސްއަށް ކޮންޓްރެކްޓް ވިއްކުމަށާއި، 

  ކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ބާޠިލު ، އުފެއްދުމަށާއި، ބަދަލުގެނައުމަށާއި
  

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު"       R-29/2011"ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް
ގައި މާނަކޮށްފައިވާ 'ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން  )2011ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަނާބެހޭ ގަވާއިދު (

' އަށެވެ.   ސިސްޓަމް
  

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި      ކޮންސިޔުމަރ ފައިނޭންސިންގ "ފައިނޭންސް ކުންފުނި
. ފައިނޭންްސ  ވިޔަފާރިކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏަކަށެވެ

ވިޔަފާރި ކުރުމަށް  ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ލީސިންގ ވިޔަފާރި އަދި ހައުސިންގ ފައިނޭންސް
  ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކުންފުނިތައް ހިމެނޭނެއެވެ.

  
"އިންޝުއަރެންސް އޭޖެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންޝުއަރަންސް ކުންފުންޏެއްގެ އޭޖެންޓެއްގެ     

  ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.
  

އިންޝުއަރަންސް ނަގާ ފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ  ،"އިންޝުއަރަންސް ބްރޯކަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ    
ންޝުއަރަންސް ނެގުމަށް ގަސްދުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އި

  އޮތޯރިޓީން ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.
  

"އިންޝުއަރަންސް ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޝުއަރެންސް     
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  .   ވިޔަފާރިކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏަކަށެވެ
  

އިާސ "ބޭރުފައިސާ ގަނެވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގައި ބޭރުފަ    
  ގަނެވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

  
" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރެމިޓެންސް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް      "ރެމިޓެންސް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް

  އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،      ' އާއި 'ލޯން ލޮްސ  ޖުމުލަ"ނެޓް އެސެޓްސް އެސެޓުން 'ޑިޕްރިސިއޭޝަން
ނޑުމަށްފަހު އަންނަ އެސެޓްގެ އަދަދަށެވެ.  )' ކެ ޕްރޮވިޝަންސް (ޖެނެރަލް އަދި ސްޕެސިިފކް

ރުގެ ކުރީ އަހަރުގެ ދަދު ބިނާ ވާންވާނީ ފީ ދައްކާ އަހައަ ގެ މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ނެޓް އެސެޓު
 .   އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކަށެވެ

   
" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު -"ބޭންކު      (މޯލްޑިވްސް ަމނިޓަރީ  81/6ޫނން މާލީ ވިޔަފާރި

  ނޫން މާލީ ވިޔަފާރިއަށް ދެވިފައިވާ މާނައިގައެވެ.-) ގެ ދަށުން ބޭންކު 1981 އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު
  

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، -"ބޭންކު      ޔަފާރިއެއް ކުރުމަށް ނޫން މާލީ ވި- ބޭންކުޫނން މާލީ އިދާރާ
. މީގެ ތެރޭގައި،  އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކޮންމެ އިދާރާއަކަށެވެ

ޓުން، ންފުނިތައް، އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތައް، އިންޝުއަރެންސް އޭޖެންސް ކުފައިނޭން
ކޮމްޕަލްސަރީ އިންޝުއަރެންސް އޭޖެންޓުން، އިންޝުއަރެންސް ބްރޯކަރުން، ބޭރުފައިސާ ގަނެވިއްކުމުގެ 

  ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް، އަދި ރެމިޓެންސް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭނެއެވެ. 
  

." ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޮތޯރިޓީގައި      ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރިއަލް ޓައިމް ގްރޮްސ "އެމް.އާރް.ޓީ.ޖީ.އެސް
  ސެޓްލްމަންޓް ސިސްޓަމަށެވެ.
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   1ޖަދުވަލު 
  

  އެޕްލިކޭޝަން ފީ 
 

އަދަދު   ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދައިގެ ބާވަތް 
  (ރުފިޔާއިން)

  150,000  ގ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ލައިސަންސްބޭންކިން
ލީސިންގ ވިޔަފާރި އަދި ހައުސިންގ ފައިނޭންސް ކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ހިމެނޭ ގޮތުން ކޮންސިޔުމަރ ފައިނޭންްސ 

  ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ލައިސަންސް 
30,000 

  50,000  އިންޝުއަރަންސް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ލައިސަންސް
  30,000  އިންޝުއަރަންސް ބްރޯކަރގެ ލައިސަންސް

 10,000  ފިަޔވައި އެހެން އިންޝުއަރެންސް އޭޖެންޓުންގެ ލައިސަންސް އޭޖެންޓުން  ކޮމްޕަލްސަރީ އިންޝުއަރެންސް
  1,000  ކޮމްޕަލްސަރީ އިންޝުއަރެންސް އޭޖެންޓުންގެ ލައިސަންސް

  5,000  ރެމިޓެންސް ވިޔަފާރި ނުވަތަ މަނީ ރެމިޓެންސް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ލައިސަންސް 
  

  ސިސްޓަމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ 
  

އަދަދު   ސިސްޓަމް 
  (ރުފިޔާއިން)

. ސިސްޓަމް  .ސީ.އެޗް   50,000  އޭ
. ސިސްޓަމް  50,000  އެމް.އާރް.ޓީ.ޖީ.އެސް

  50,000  ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް
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  2ޖަދުވަލު 
  

  ބޭންކުތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފީތައް 
 
ނޑުތަާކ ނެޓް އެސެޓްސްއަށް ބިނާކޮށް ތިރީ ޖުމުލަ(ނަގާނީ ބޭންކުގެ ބޭންކް އަހަރީ ފީ  1.1 ގައިވާ މިންގަ

 .(   އެއްގޮތަށެވެ
އަދަދު 

  (ރުފިޔާއިން)
 :   ބޭންކެއްގެ ޖުމަލް ނެޓް އެސެޓްސް

 100,000  މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށް ނަމަ، 500
  150,000  ބިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދު ނަމަ، 01 –މިލިއަން ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  500
  300,000  ބިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދު ނަމަ،  05 –ބިލިއަން ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  01
  500,000  ބިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ނަމަ، 05
  10,000  ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްގެ އަހަރީ ފީ  1.2
  

  ފީތައް  ކުންފުނިތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިނޭންސް 
 

ެނޓް އެސެޓްސްއަށް ބިނާކޮށް ތިރީގައިވާ  ޖުމުލަ(ނަގާނީ ކުންފުނީގެ ފައިނޭންސް ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ފީ 
 .( ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ   މިންގަ

އަދަދު 
  (ރުފިޔާއިން)

:  ޖުމުލަކުންފުންޏެއްގެ    ނެޓް އެސެޓްސް
 10,000  މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށް ނަމަ، 100
  20,000  މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދު ނަމަ، 250 –ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މިލިއަން  100
  50,000  މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދު ނަމަ، 500 –މިލިއަ◌ަން ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  250
 75,000  ބިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދު ނަމަ، 01 -މިލިއަން ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  500
 150,000  ބިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދު ނަމަ، 05 –ބިލިއަން ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  01
 250,000  ބިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ނަމަ، 05
  10,000  ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްގެ އަހަރީ ފީ  
  

  އިންޝުއަރަންސް ކުންފުނިތައް، އިންޝުއަރަންސް ބްރޯކަރުން، އަދި އިންޝުއަރަންސް އޭޖެންޓުން ދައްކަންޖެހޭ ފީ 
  
އަދަދު   އަހަރީ ފީ  

  (ރުފިޔާއިން)
ކުންފުނީގެ އެނުއަލް ގްރޮސް ޕްރީމިއަމް އަށް ބިނާކޮށް ތިރީގައިވާ  ،ޖެނެރަލް އިންޝުއަރަންސް ކުންފުނިތައް (ފީ ނަގާނީ

 .( ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ   މިންގަ
  އެގޮތުން ކުންފުނީގެ އެނުއަލް ގްރޮސް ޕްރީމިއަމް:

  35,000  މިލިއަން އަށްވުރެ ދަށް ނަމަ، 100
 60,000  މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދު ނަމަ، 250 –މިލިއަން ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  100
 100,000  މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ނަމަ، 250
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 20,000  ލައިފް އިންޝުއަރަންސް ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް 
 5,000  އިންޝުއަރެންސް ބްރޯކަރުން 

 2,000  ކޮމްޕަލްސަރީ އިންޝުއަރެންސް އޭޖެންޓުން ފިޔަވާ އެހެން އިންޝުއަރެންސް އޭޖެންޓުން 
 500   ކޮމްޕަލްސަރީ އިންޝުއަރެންސް އޭޖެންޓުން 

  
  ރެމިޓެންސް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފީ 

  
އަދަދު   އަހަރީ ފީ 

  (ރުފިޔާއިން)
 15,000  އަހަރީ ފީ

 
  ބޭރުފައިސާ ގަނެވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފީ 

  
އަދަދު   އަހަރީ ފީ 

  (ރުފިޔާއިން)
 1,200  އަހަރީ ފީ

 
  


