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 28/ 2020ބިލު ނަންބަރު  
 

 

 ( ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ) 3/ 2010 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   3އަށް  
 

 

 . އަށް އަންނަނިވި ިއޞްލާޙުތައް ެގނައުން( ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) 2010/3ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 
 

( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް  8( ވަނަ ނަންބަރާއި )7މާއްދާެގ )ށ( ެގ )ވަނަ    15ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ   .1
 . އިޞްލާޙުކުރުން

 

ވަނަ މާއްދަާގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޑަބަލް   51މި ޤާނޫނުެގ   (7) )ށ(  . 15 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

ަވނަ   51-1ޓެކްސް ެއްގރީމަންޓެްއެގ ދަށުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ  

މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޓެކުހާުގޅޭ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުެގ 

 ؛އެއްބަސްވުމެްއެގ ދަށުން ހާމަކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ނުހިމެނޭ، ބޭރު ޤައުމެއްަގއި 7މި އަކުރުެގ ) (8)   

ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްަގއި ހިންޭގ ޓެކްސް ޤާނޫނެއްެގ ދަށުން ެއ  

ޤައުމަކަށް ނުވަތަ ސަރަޙައްދަކަށް ނަާގ ޓެކުހަކާ ުގޅޭޮގތުން އެ 

ޤައުމެްއަގއި ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްަގއި ޓެކްސް ޤާނޫނު ހިންުގމަށް 

ޓެކްސް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އޮފިޝަލުންނަށް  ހުއްދަލިބިފައިވާ 

 ؛ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކާ ބެހޭޮގތުން ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު
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 .ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ާއއި )ށ( ައންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން  16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .2

 

ޮގތަކަށް   )ހ(  . 16 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  ެއހެން  ނުވަތަ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ޤާނޫނުެގ   ިމ  ނަމަވެސް،  ދަށުން   51ބަޔާންކޮށްފަިއވީ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ެވވޭ ެއއްބަސްވުމެްއެގ    51-1ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ  

އެހެން އެްއެވސް ފަރާތަކާ   ،ދަށުން ލިބޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު

 ޙިއްޞާކުރެވޭނީ އެ ެއއްބަސްުވމުަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޮގތުެގަމތިންނެވެ.

ނުވަތަ   )ށ(   ޤައުމަކުން  ބޭރު  ޮގތަށް  ޚިލާފުނުވާ  އާ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޢިނާޔަތެއް  ސަރަޙައްދަކުން އާމްދަނީން ޓެކްސް ދެއްކުމުަގއި ެއއްވެސް 

ލިބޭނަމަ ލުޔެއް  ސަރަޙައްދަކުން    ،ނުވަތަ  ނުވަތަ  ޤައުމަކުން  ެއފަދަ 

ނުވަތަ  ޤައުމެއްެގ  އެ  ހޯދުމަށް،  ލުއި  އެ  ދެއްކުމުަގއި  ޓެކްސް 

ސަރަޙައްދެްއެގ ކަމާބެހޭ އޮފިސަރަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު  

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ާއ ޚިލާފު ކަމެއް    15ހާމަކުރުމަކީ މި ޤާނޫނުެގ  

 ނޫނެވެ.

 

 ުއނިކުރުން.ވަނަ މާއްދާެގ )ފ( ާއއި )ދ(   31ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .3

 

 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ޮގތަށް މާއްދާެއއް އިތުރުކުރުން.  31ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .4

 

ކަންޓްރީ  - ބައި - ކަންޓްރީ 

 ރިޕޯޓު 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ މަލްޓިނޭޝަނަލް އެންޓިޓީތަކުން  )ހ( . 31-1

ނިސްބަތްާވ   އެންޓިޓީެއއް  މުޢާމަލާތްތަކާއި  ްގއެ  ވިޔަފާރި  ރޫޕުެގ 

ކަންޓްރީ ހިމަނައިެގން  މަޢުލޫމާތު  ކަންޓްރީ -ބައި-ހިންުގމާުގޅޭ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ރިޕޯޓެއް، 

 ލުތަކާ ެއްއޮގތަށް ތައްޔާރުކޮށް މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އުސޫ



 

 

 

 

 

 

 3 

ކަންޓްރީ )ށ(   ފަދަ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ކަންޓްރީ -ބައި-މި 

ރިޕޯޓުތައް،   އެފަދަ  ކަމަުގިއވީނަމަވެސް،  ހޯދި  މީރާއިން  ރިޕޯޓުތައް 

މި  ޙިްއޞާކުރަންވާނީ،  ސަރަޙައްދުތަކާ  ނުވަތަ  ޤައުމުތަކާ  ބޭރު 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ވެފަިއވާ އެއްބަސްވުންތަކާ    1-51ޤާނޫނުެގ  

 އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

 

 .ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުންވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި   44ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .5

 

ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ  
 ހުށަހެޅުން 

ޓެކްސް ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ެގ ދަށުން    42މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( 44.

އެންުގަމކާ  އިއުތިރާޒުކުރާކަުމެގ  ހުށަހަޅާ  މީރާއަށް  ފަރާތަކުން  ދައްކާ 

ފަރާތުން  ދައްކާ  ޓެކްސް  ނިންމުމަކާމެދު  ނިންމާ  މީރާއިން  ުގޅިެގން 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުެގ    60އެ ނިންމުން ނިންމާތާ    ،ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ

ޓްރައިބިއުނަ  ،ތެރޭަގއި  އެޕީލް  ޓެކްސް  މައްސަލަެއއް  ލަށް  އެ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ޓެކްސް  )ށ(  

 ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން  39އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަނީ މި ޤާނޫނުެގ  

ެއ    ،މީރާއިން ކަނޑަައޅާފަިއވާ ޓެކްސްެގ ޢަދަދަކާ ުގޅިެގން ކަމަށްވާނަމަ

މައްސަލަެއއް އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނީ މީރާއިން ކަނޑައަޅާފަިއާވ ޓެކްސްެގ  

ތެރެއިން ޢަދަދުެގ   ، ޢަދަދުެގ  އިއުތިރާޒުކުރާ  ފަރާތުން  ދައްކާ  ޓެކްސް 

ޢަދަދެްއ    25މަދުވެެގން % ެއއްވަރުެގ  )ފަންސަީވސް އިންސައްތަ( އާ 

 މީރާއަށް ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުަމށްފަހުގައެވެ. 

)ފަންސަީވސް އިންސައްތަ(    25މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ %މި   )ނ(  

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ ޢަދަދާ ުގޅިެގން    ،ހިސާބުކުރާނީ

 .އިންޓްރެސްޓަކާ ނުލައެވެ ދައްކަންޖެހޭ އެްއވެސް ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ
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ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް، އެ  މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން   )ރ(  

)ސަތޭކަ އަްއޑިހަ( ދުވަހުެގ    180މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅޭތާ ިގނަެވެގން  

ތެރޭަގއި ޓްރައިބިއުނަލުން އެ މައްސަލަެއއް ބަލައި، އެ މަްއސަލައާމެދު 

 ޮގތެއް ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ. 

(  ރޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް މި ާމއްދާެގ )ޓެކްސް އެޕީލް   )ބ(  

އެޕީލް   ޓެކްސް  ނިންމުމަށްޓަކައި،  ތެރޭަގއި  މުއްދަތުެގ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި 

ދުރާލާ   ައޑުއެހުންތަްއ  މައްސަލައިެގ  ޓްރައިބިއުނަލުން 

 ތާވަލުކުރަންވާނެއެެވ. 

ހުށަހެޅޭ   )ޅ(   ޓްރައިބިއުނަލަށް  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 

ެއ   ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  ހިމެނޭ  މައްސަލަެއއްަގއި 

މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި އެ މައްސަލައިަގިއ ޢަދުލުވެރި 

ޓްރައިބިއުނަލް ބަލާ  މައްސަލަ  ނިންމިދާނެކަމަށް  ެގ  ނިންމުމެއް 

ނިންމުމަށް   މައްސަލައެްއ  އެ  ނުފެންނަނަމަ،  މެންބަރުންނަށް 

އެހެންނަމަވެސް،   އިތުރުކުރެވިދާނެއެެވ.  މުއްދަތު  ކަނޑައެޅިފަިއވާ 

މުްއދަތު   އިތުރުކުރާ  ދުވަހަށްވުރެ    90އެފަދައިން  )ނުވަދިހަ( 

 އިތުރުެވެގންނުވާނެއެވެ. 

ނިންމު )ކ(    މައްސަލަެއއް  ހުށަހެޅޭ  ކަނޑައެޅިފައިާވ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  މަށް 

އެ   ޙާލަތުގައި،  އިތުރުކުރާ  ދަށުން  ެގ  )ޅ(  މާއްދާެގ  މި  މުއްދަތު 

އެފަދައިން  ނިންމުމުަގއި  ނިންމާ  ޓްރައިބިއުނަލުން  މައްސަލަެއއްަގއި 

 މުއްދަތު އިތުރުކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. 

  3އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް    )ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު   )އ(   

ޓެކްސް   ފަށާއިރު،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ެގނައުުމެގ  އިޞްލާޙު  ވަނަ 

ތާރީޚުން  ެއ  މައްސަލަތައް،  ހުށަހެޅިފައިވާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެޕީލް 
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)ސަތޭކަ ައއްޑިހަ( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެ ޓްރައިބިއުނަލުން    180ފެށިެގން  

 ނިންމަންވާނެއެެވ. ބަލައި، އެ މަްއސަލަތަކާމެދު ޮގތެއް 

 

 .ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުންވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި   49ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .6

 

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ  
ޓެކުހާއި އެ ޓެކުހާގުޅޭ  

ފައިސާ ޝަރީޢަތް  
 މެދުވެރިކޮށް ހޯދުން 

ޓެކުހެއް  (ހ) 49. ނުވަތަ    ،އެްއވެސް  ޖޫރިމަނާއެއް  ޓެކުހަކާުގޅޭ  އެ  ނުވަތަ 

ޢަދަދެއް ނުދައް  ،އެނޫންވެސް  ދައުލަތަށް    ، އޮވެއްޖެނަމަ  ކާދައުލަތަށް 

 ، ދައްކަންޖެހޭ މަދަނީ ދަރަންޏެއެްގ ޮގތުަގއި އެ ފައިސާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި

 ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިެގން މީރާއަށް އެ ފައިސާ ހޯދިދާނެއެވެ.  

މައްސަލަެއއްެގ   )ށ(   ހުށަހެޅޭ  ޝަރީޢަތަށް  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ތަންފީ ހޯދުމުެގ  ޓެކުހެއް  އޮތް  ނުދައްކާ  މަރުޙަލާއަކީ،   ޒީ ޝަރީޢަތުެގ 

ނިސްބަތްވާ   ަމއްސަލަ  އެ  މަރުޙަލާގައި،  ެއ  ކަުމަގިއވާތީ،  މަރުޙަލާއެއް 

މައްސަލަ  ޢަދަދުެގ  ދައްކަންޖެހޭ  ޮގތުަގިއ  ޓެކުހުެގ  ފަރާތުން 

މައުޟޫޢީޮގތުން ބަލަިއެގންނުާވނެއެވެ. ަވކި ފަރާތަކުން ޓެކުހުެގ ޮގތުަގިއ  

ޟޫޢީޮގތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުެގ ޢަދަދާމެދު ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް މައު 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް    44ބެލޭނީ، މި ޤާނޫނުެގ  

 އޮންނަ އިޖުރާއަތު މެދުވެރިކޮށެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަެއއް ޝަރީޢަތުން ބަލާއިރު،   )ނ(  

ނުދައްކާ ދައްކަންޖެހި  އަދި   ޓެކްސް  އެޑްރެސް  ނަމާއި  ފަރާތުެގ  އޮތް 

ހިމެނޭދައްކަ ތަފްޞީލު  ޢަދަދުެގ  ޖެނެރަލް  ،ންޖެހޭ  އޮފް   ކޮމިޝަނަރ 

އެފަރާތަކުން ޓެކްސޭޝަން   ޮގތުަގއި  ޓެކުހުެގ  ލިޔުމަކީ،  ސޮއިކޮށްފައިވާ 

ޢަދަދު   ކޯޓުން ސާދައްކަންޖެހޭ  ކަމުަގާއއި،  ހެއްކެްއ  އޮތް  ބިތުކުރުމަށް 

 ފުދޭނެއެވެ. ނިޔާ ކަނޑަެއޅުމަށް ލިބޭ އެކަށީެގންވާ ބާރެއް ކަމުަގއި 
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މި މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ  )ރ(  

ޓެކުހާއި އެ ޓެކުހާުގޅޭ ފައިސާއެއް ހޯދުމަށް އެދި މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ  

ޙާލަތްތަކުެގ   އަންނަނިވި  ހުށަހެޅޭނީ،  ޝަރީޢަތަށް  މީރާއަށް  ދަށުން 

 ޙާލަތެއްަގެއވެ. ތެރެއިން 

ވަކި ފަރާތަކުން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުެގ ޢަދަދާ ުގޅޭޮގތުން   (1)   

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ޓެކްސް ެއޕީލް   44މި ޤާނޫނުެގ  

ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި އެ 

ވަނަ   39ޤާނޫނުެގ  މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިނުވުމުެގ ސަބަބުން، މި  

މާއްދާެގ ދަށުން މީރާއިން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދާމެދު އިއުތިރާޒުކުރާނެ 

 ނުވަތަ  ؛އިތުރު ފުރުޞަތެއް ނެތް ޙާލަތުަގއި 

ވަކި ފަރާތަކުން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުެގ ޢަދަދާ ުގޅޭޮގތުން   (2)   

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ޓެކްސް ެއޕީލް   44މި ޤާނޫނުެގ  

މައްސަލައާމެދު  އެ  ހުށަހެޅި  މައްސަލަެއްއ  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ޙާލަތުަގއި،   ނިހާއީވެފަިއވާ  ނިންމުން  ނިންމާ  ޓްރައިބިއުނަލުން 

އިސްތިއުނާފުކުރުމުެގ  ނިންމުން  ޓްރައިބިއުނަލްެގ  ނުވަތަ 

މަރުޙަލާަގއި މަތީ މަރުޙަލާެގ ކޯޓަކުން ކުރާ ޙުކުމް ނިހާއީވެފަިއާވ  

 ؛ޙާލަތުގައި

   (3)  ( ެގ  )ރ(  މާއްދާެގ  )1މި  ނަންބަރާިއ  ވަނަ  ަވނަ 2(   )

ނުހިނާގ  މައްޗަށް  އެ  ޙާލަތްތައް  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުަގއި 

އަމިއްލައަށް  ފަރާތުން  ދައްކަންޖެހޭ  ޓެކްސް  މައްސަލަތަކުަގއި، 

މަްއސަލަ  ޝަރީޢަތަށް  ހޯދުމަށްޓަކައި  ޢަދަދު  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

 ދީފައިވާ ޙާލަތުަގއި. ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު މީރާއަށް ލިބި
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( ަވނަ ނަންބަރު އެހެން އޮތުމަކުން، ޓެކްސް  3މި މާއްދާެގ )ރ( ެގ )  )ބ(  

ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކުން ކަނޑަައޅާފައިވާ ޢަދަދު އިޞްލާޙުކުރުަމށް ކަމާބެހޭ  

އެްއވެސް   އިޚްތިޔާރަކަށް  ލިބޭ  އެފަރާތަށް  ދަށުން  ޤާނޫނުތަކުެގ  ޓެކްސް 

 ނާންނާނެއެވެ. ހަނިކަމެއް 

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހާިއ އެ ޓެކުހާުގޅޭ ފައިސާއެްއ ހޯދުމަށް އެދި  )ޅ(  

ެއ   މައްސަލައެްއ،  ހުށަހެޅޭ  ދަށުން ޝަރީޢަތަށް  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

)ސަތޭކަ އަްއޑިހަ( ދުވަހުެގ    180މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅޭތާ ިގނަެވެގން  

މައްސަލައެއް ބަލައި، އެ މައްސަލައާމެދު ޝަރީޢަތުން ޮގތެއް ތެރޭަގއި އެ  

 ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 

ތަންފީ )ކ(    ނިންމުމަކީ،  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން  ދަށުން  މާއްދާެގ  ބާރު   ޒީމި 

ހިނާގނެ، އެންމެ ފަހުެގ ނިންމުމެވެ. އަދި އެ ނިންމުން، ަމތީ މަރުޙަލާގެ 

 ކޯޓެްއަގއި އިސްތިއުނާފެއް ނުކުރެވޭނެެއވެ. 

 
 . ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުންއަންނަނިވި  ަވނަ މާއްދާ  1-49ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .7

 

ލިބެންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގައި  
ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އެހީ  

 ހޯދުން 

އެނޫންވެސް   . 49-1 ނުވަތަ  ޖޫރިމަނާއެއް  ޓެކުހެއް،  ދައްކަންޖެހޭ  މީރާއަށް 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ   51މި ޤާނޫނުެގ  ، ފައިސާެއއް

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ވެޭވ ެއއްބަސްވުމެްއެގ ދަށުން ބޭރު ޤައުމެްއ    1-51

އަދި ބޭރު ޤައުމަކުން ނުވަތަ   ހޯދިދާނެއެވެ.ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއް މެދުވެރިކޮށް  

އެނޫންވެސް   ނުވަތަ  ޖޫރިމަނާެއއް  ޓެކުހެއް،  އެދޭ  ހޯދަން  ސަރަޙައްދަކުން 

މެދުވެރިކޮށް  ދިވެހިރާއްޖެ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެްއެގ  އެފަދަ  ފައިސާެއއް، 

 ހޯދިދާނެއެވެ. 
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 ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް    50ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .8

 
ޓެކުހަށްނުވާ އާމްދަނީ  
މީރާއަށް ބަލައިގަތުމާއި  

 އެޅުން   ފިޔަވަޅު 

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި ކަނޑައެޅިެގން އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  (ހ) 50.

ނުވަތަ   ދަށުން  ަގވާއިދެްއެގ  ނުވަތަ  ދަށުން  ޤާނޫނެއްެގ  ހިނދަކު، 

އަިމއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން އެއްބަސްވުމެްއެގ ދަށުން،  

ފިޔަވަިއ   ޓެކްސް  ލާޒިމުކުރާ  ދެއްކުމަށް  ދައުލަތަށް  ނުވަތަ  ސަރުކާރަށް 

 އެހެނިހެން ފައިސާ ދައުލަތުެގ ނަމުަގއި މީރާއަށް ބަލަިއަގނެިވދާނެއެވެ. 

ފައިސާ  )ށ(   އެހެނިހެން  ފިޔަަވއި  ޓެކްސް  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މުަގއި، އެފަދަ ފަިއސާއާ ުގޅޭޮގތުން ކަމާބެހޭ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ  ބަލައިަގތު

ދައްކަންޖެހޭ  ޮގތުެގމަތިން  ެއއްބަސްވުމެްއަގިއވާ  ނުވަތަ  ަގާވއިދެްއ 

 ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ބަލައިަގތުންެވސް ހިމެނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށްޓަކައި "ޓެކްސް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފައިސާ" ކަމަށް  )ނ(  

ޤާނޫނެްއެގ ދަށުން ނުވަތަ ގަވާއިދެއްެގ ދަށުން ނުވަތަ  ބުނެފައި އެވަނީ،

ފަރުދެއްެގ އަތުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން ، އެއްބަސްވުމެްއެގ ދަށުން

ައެގއް ނުވަތަ ފީއެްއ    ،ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ނަާގ ޓެކުހަށް ނުވާ

 ނުވަތަ ކުްއޔެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއަށެވެ. 

މި މާއްދާެގ ދަށުން މީރާއަށް ބަލައިަގންނަ ފަިއސާ ޖަމާކުރާނީ، ޤާނޫނު  )ރ(  

ެގ    2006/3ނަންބަރު   ޤާނޫނު(  މާލިއްޔަތުެގ  ވަނަ    19)ދައުލަތުެގ 

 މާއްދާަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށެވެ. 

ނަަމވެސް )ބ(   ބަޔާންކޮށްފަިއވީ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  މި އެހެން   ،

ތެރެއިން  ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފައިސާެގ  ބަޔާންކުރާ ޓެކްސް  މާއްދާަގއި 

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހި، ނުލިބިވާ ފައިސާއެްއ، އެ ފަިއސާެއއް ދައްކަންޖެހޭ 

ެމދުވެރިކޮށް   ޝަރީޢަތް  ފައިސާ  އެ  ދައްކާފައިނުވާނަަމ،  މުއްދަތުަގިއ 

 ެއވެ. ހޯދުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބަންޑާރަނައިބަށް ލިބިެގންވެ 
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މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ޓެކްސް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފައިސާެގ ތެރެއިން   (ޅ)  

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހި، ނުލިބިވާ ފައިސާެއއް ހޯދުމަށް އެދި މި މާއްދާެގ  

ޝަރީޢަތަށް  މައްސަލައެއް،  ހުށަހެޅޭ  ޝަރީޢަތަށް  ދަށުން  ެގ  )ބ( 

މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި، ެއ މައްސަލަ )ހަެއއް(    6ހުށަހެޅޭތާ ިގނަވެެގން  

 ބަލައި ޝަރީޢަތުން ޮގތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ބ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ޓެކްސް  )ކ(   

ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފައިސާެގ ތެރެއިން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހި، ނުލިބިާވ  

ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުަގއި ދައްކާފައިނުވާނަމަ،  ފައިސާެއއް، އެ  

މި މާއްދާެގ )ބ( ެގ ދަށުން ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް އެ ފަިއސާ ހޯދުމަށް  

ހުށަހެޅުމުެގ ކުރިން، އެ ފަިއސާ އެފަރާތުން ހޯދުމަށްޓަކަިއ އަންނަނިވި  

 ފިޔަވަޅުތައް، މީރާއަށް އެޅިދާނެއެވެ. 

 ؛ދެއްކުމަށް އަންާގ ނޯޓިސް ފޮނުވުންފައިސާ   (1)   

 ؛ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތުެގ ނަން ހާމަކުރުން  (2)   

ދިނުން   (3)    ޚިދުމަތެއް  އެދޭ  ހޯދަން  އިދާރާއަކުން  ދައުލަތުެގ 

 ހިފެހެއްޓުން.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގިއ، އެ  3މި މާއްދާެގ )ކ( ެގ ) )އ(   

ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅު ވަކި ފަރާތަކާމެދު އެޅޭނީ، މި މާއްދާެގ މާއްދާަގއި  

ެއ   ފައިސާއަކީ،  ދައްކަންޖެހޭ  މީރާއަށް  އެފަރާތުން  ދަށުން  ެގ  )ހ( 

ުގޅުންހުރި   ޚިދުމަތާ  އެދޭ  ހޯދުމަށް  އެފަރާތުން  އިދާރާއިން  ދައުލަތުެގ 

 މުޢާމަލާތަކާުގޅޭ ފައިސާެއއް ކަމުަގިއވާނަމައެެވ. 

މީރާއިން މި   )ވ(    އެޅުުމަގިއ  ފިޔަވަޅުތައް  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ކ(  މާއްދާެގ 

ަގާވއިދުަގއި   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ިމ  އުސޫލުތަްއ،  ޢަމަލުކުރާނެ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 
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މި މާއްދާެގ )ވ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ަގާވއިދު މީރާއިން އެކުލަވާލަންވާނީ   )މ(  

 މިނިސްޓަރުެގ މަޝްވަރާެގ މަތިންނެވެ.

 

 . ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުންވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި    51ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .9

 

ޑަބަލް ޓެކްސް  
 އެގްރީމަންޓްތައް 

ޑަބަލް ޓެކްސް ނެޭގ ޙާލަތްތައް މެދުވެރިާވޮގތް ހުއްޓުވުމަށް ނުަވތަ ޑަބަލް  (ހ) . 51

ލިބެންވާ ޓެކުހެއް ޓެކްސް ނެޭގ ޙާލަތްތަކުަގއި ލުިއ ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ  

ނުވަތަ މައްސަލަތަކުަގިއ،  ުގޅުންހުރި  އެފަދަ  ނުވަތަ   ހޯދައިދިނުމަށް 

ޓެކްސް   ނުަވތަ  ދެއްކުން  މަދުން  މިންވަރަށްވުރެ  ދަްއކަންޖެހޭ  ޓެކްސް 

ޙާލަ ފަދަ  އެްއކިބާވުން  ހުއްޓުވުމަށްތްދެއްކުމުން  މަދުން    ،ތައް  ނުަވތަ 

ޓެކްސް ދެއްކުން ނުވަތަ ޓެކްސް ދެއްކުމުން އެްއކިބާވުން ފަދަ ޙާލަތްތައް 

ބަދަލުކުރުމަށް،  މަޢުލޫމާތު  ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް  ނުވަތަ  އޮޑިޓްކުރުމަށް 

ދިވެހިސަރުކާރާއި ބޭރު ޤައުމެްއެގ ނުވަތަ ސަރަޙައްދެްއެގ ސަރުކާރަކާެއކު  

ެއއްބަސްވު ސަރުކާރުތަކަކާެއކު  އަންނަނިވި  ނުވަތަ  އަންނައިރު،  ަމކަށް 

 ކަންތައްތަކުެގ މަްއޗަށް އެއްބަސްެވވިދާނެއެެވ. 

 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި   51-1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .10

 
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ  

އެއްބަސްވުންތަކާއި  
ޓެކުހާގުޅޭ ކަންކަމުގައި  
އިދާރީ އެހީތެރިކަން  

ބަދަލުކުރުމުގެ  
 އެއްބަސްވުންތައް 

ބޭރު . 51-1 ސަރުކާރަކާއެކު   ދިވެހިސަރުކާރާއި  ސަރަޙައްދެއްެގ  ނުވަތަ  ޤައުެމއްެގ 

މަލްޓިލެޓަރަލް   ނުވަތަ  ބައިލެޓަރަލް  ވެވޭ  ސަރުކާރުތަކަކާއެކު  ނުވަތަ 

ޓެކުހާުގޅޭ ކަންކަުމަގއި އިދާރީ އެހީތެރިކަން ނުވަތަ    ،އެއްބަސްވުމެްއެގ ދަށުން

އިދާރާތަކުެގ   ޓެކްސް  އެސިސްޓަންސް"  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  "މިއުޗުއަލް 

މެދުަގއި ބަދަލުކުރެވިދާނެެއވެ. އަދި، އެފަދައިން ޓެކުހާުގޅޭ ކަންކަމުަގއި އިދާރީ  

ދެ ޓެކްސް  މަޢުލޫމާތާއި،  ބޭނުންވާ  ބަދަލުކުރުމަށް  އްކުމުން އެހީތެރިކަން 

ކަންކަން  އެފަދަ  ހުއްޓުވުމަށާިއ  މަކަރުހެދުން  ޓެކުހަށް  ނުވަތަ  އެްއކިބާވުން 
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މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ  ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް  ނުވަތަ  ކަމާުގޅޭ    ،އޮޑިޓްކުރުމަށް 

މެދުަގއި  އިދާރާތަކުެގ  ޓެކްސް  ޮގތުެގމަތިން  ެއްއޮގތްވާ  އެއްބަސްވުންތަކާ 

 ބަދަލުކުރެވިދާނެެއވެ. 

 

 ަވނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ހަތަރު މާއްދާ އިތުރުކުރުން.  51-1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .11

 
އޮޓޮމެޓިކް އެކްސްޗޭންޖް  

 އޮފް އިންފޮމޭޝަން 
ވަނަ    51-1ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ    51މި ޤާނޫނުެގ   . 51-2

ކޮމަން ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭންޑަޑާ    ،މާއްދާެގ ދަށުން ވެޭވ ެއއްބަސްވުމެްއެގ ދަށުން

އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

އި އޮފް  އެކްސްޗޭންޖް  ޮއޓޮމެޓިކް  އެްއޮގތަށް  ންފޮމޭޝަން އުސޫލުތަކާ 

ނުވަތަ   ޤަުއމުތަކުެގ  ބޭރުެގ  މީރާއާއި  މެދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަމެއް 

 ސަރަޙައްދުތަކުެގ މެދުަގއި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

 

މާލީ އިދާރާތަކުން  
 މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ބާރު 

ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 51-3 ނުވަތަ    51މި  މާއްދާ  މާއްދާަގިއ    1-51ވަނަ  ވަނަ 

މި  ނުވަތަ  ބޭނުމަށްޓަކައި  އެއްބަސްވުމެްއެގ  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ބޭނުމަށްޓަކައި  2-51ޤާނޫނުެގ   މާއްދާެގ  ދައްކާ ، ވަނަ  ޓެކްސް 

މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކުެގ  ުގޅުންހުރި  އެފަރާތާ  އަދި  މި   ،ފަރާތެއްެގ 

އު  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ސޫލުތަކާ ޤާނޫނުެގ 

 މާލީ އިދާރާތަކުން މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ،އެްއޮގތަށް

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ   )ށ(  

ދަށުން   ސްޓޭންޑަޑްެގ  ރިޕޯޓިންގ  ކޮމަން  ތެރޭަގިއ،  އިދާރާތަކުެގ 

 އިދާރާތައް ހިމެނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި 
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ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްެގ ނުވަތަ މުޢާމަލާތެއްެގ ނުވަތަ އިންތިޒާމެްއެގ ބެނެފިޝަލް   . 4-51 ބެނެފިޝަލް އޯނަރޝިޕް 

 51މި ޤާނޫނުެގ    ،އޯނަރުެގ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި އެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުމާއި

 ދަށުން އެހެން ވަނަ މާއްދާގެ   51-1ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނުވަތަ ިމ ޤާނޫނުެގ  

ޙިއްޞާކުރުމާިއ،   މަޢުލޫމާތު  އެ  ސަރަޙައްދުތަކާެއކު  ނުވަތަ  ޤައުމުތަކާެއކު 

ޙާލަ ނެިގދާނެ  މަޢުލޫމާތު  އޯނަރުެގ  ބާރު ތްބެނެފިޝަލް  ކަނޑައެޅުުމެގ  ތައް 

މީރާއަށް ލިބިެގންެވެއވެ. އަދި ކަމާުގޅޭ އުސޫލުތަްއ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. ަގާވއިދުަގއި 

 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ލިބޭ ނުަވތަ ބަދަލުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ޓެކްސް ޤާނޫނުތައް   . 5-51 މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުން 

 ކުރުމަށްޓަކައި މީރާއަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެެވ. ޒުތަންފީ

 

ހަމަޖައްސަިއ، އެ ާމއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ކަމުަގއި    51-6ެއއީ އެ ޤާނޫނުެގ    51- 2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ   .12
 އިޞްލާޙުކުރުން. 

 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ  

އެއްބަސްވުންތަކާއި  
 މުޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ    51- 1ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ    51މި ޤާނޫނުެގ   . 51-6

 .ެއއްބަސްވުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ލާޒިމުވާނެއެވެބައިނަލްއަޤްވާމީ   ދަށުން ވެވޭ 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.  52ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .13

 
 މިއުޗުއަލް 

 އެގްރީމަންޓް ޕްރޮސީޖަރ 
ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ވެވޭ   51-1ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ    51މި ޤާނޫނުެގ   . 52-1

އެްގރީމަންޓް   މިުއޗުައލް  ކުރިއަށްެގންދާ  ދަށުން،  އެއްބަސްވުމެްއެގ 

މަރުޙަލާއެއް  ރިޒޮލިއުޝަން  ޑިސްޕިއުޓް  ނުވަތަ  ޕްރޮސީޖަރއެއް 

ކަނޑައަޅާ   ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ކުރިއަށްެގންދަންވާނީ، 

 ޮގތެްއެގމަތިންނެވެ. 
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 ށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަ  53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .14

 

އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ  
 އެރޭންޖްމަންޓްތައް 

ކުރުމަށް  )ހ( 53-1. ފަރާތަކާއެކު  ުގޅުންހުރި  ފަރާތަކުން  ދައްކާ  ޓެކްސް 

ޤަޞްދުކުރާ މުޢާމަލާތަކާ ުގޅިެގން، އެ މުޢާމަލާތެއްެގ އާމްސް ލެންތު 

ކަނޑައަޅުުމެގ   އަުގ  އަުގ  ލެންތު  އާމްސް  ނުވަތަ  ބޭނުމަށް 

މިންަގނޑުތަްއ   އުސޫލުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ  ކަނޑައެޅުުމަގއި 

ިއތުރުން،   ،ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި  އެފަރާތުެގ  ނުވަތަ  އެފަރާތާއެކު 

ޓެކްސް   އެއް  ނުވަތަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެއް  ޓެކްސް 

އެކު،  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށްވުރެ ިގނަ ޓެކްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ

ެއްއބަސްވުމެއް ޤާއިމުކުރުުމެގ އިޚްތިޔާރު  ޕްރައިސިންގ  އެޑްވާންސް 

 މީރާއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

މުޢާމަލާތްތަކާމެދު  )ށ(   ކުރެވޭ  މެދުަގއި  ފަރާތްތަކުެގ  ުގޅުންހުރި 

ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކެއް، މި ޤާނޫނުެގ މި މާއްދާ ފިޔަވަިއ  

ހެން އެްއވެސް ޓެކްސް ޤާނޫނެއްަގިއ  އެހެން މާއްދާއެްއަގއި ނުވަތަ އެ

ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ނަމަވެސް،  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި 

 ޙާލަތުަގއި އިސްކަންދޭންވާނީ ިމ މާއްދާއަށެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން ހިނާގނީ، އެ   )ނ(  

ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޮގތެްއެގމަތިން، ވިދިވިދިެގން ނިމޭ  އެއްބަސްވުމުަގއި  

އިތުރުނުވާނެ   5 މުއްދަތަކަށްވުރެ  އަހަރުދުވަހުެގ  )ފަހެއް( 

 މުއްދަތަކަށެވެ. 

އެއްވެސް   )ރ(   ެއއްބަސްވުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ން  ފަރާތަކާއެކު ޤާއިމުނުކުރެވޭނެ ޙާލަތްތަކާއި މި މާއްދާާއުގޅޭ ެއހެނިހެ

 ކަންކަން މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 
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 .ިއޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ  55 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .15

 
ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ މައްސަލައެއް ނިންމާފަިއވަނީ، ޤާނޫނާއި ަގާވއިދާ   )ހ( 55. އިސްތިއުނާފުކުރުން 

ހިނދެއްަގއި ފެނިއްޖެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް    ،ޚިލާފަށްކަމަށް  ނުވަތަ 

އެ   ހިނދެއްަގއި،  ފެނިއްޖެ  ބޭނުންކޮށްެގންކަމަށް  ބާރެއް  ލިބިެގންނުވާ 

ނިންމާތާ   ތެރޭަގއި    60މައްސަލަެއއް  ދުވަހުެގ  )ފަސްދޮޅަސް( 

ހައިކޯޓަށް   އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކަިއ  ނިންމުން  ޓްރައިބިއުނަލްެގ 

 ެގ ޙައްޤު މީރާއަށާއި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. ހުށަހެޅުމު

  ،މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން މައްސަލަެއއް އިސްތިއުނާފުކުރި ނަމަވެސް )ށ(  

ެގ އެ ނިންމުން ބަދަލުނުކުރާހާ ލްމަތީ މަރުޙަލާެގ ކޯޓަކުން ޓްރައިބިއުނަ

ބާޠިލުނުކުރާހާ ނުވަތަ  އެ    ހިނދަކު  ނުވަތަ  ނިންމުމަށް  ހިނދަކު 

ޓްރައިބިއުނަލްެގ    ،ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމުެގ އަމުރެއް ނުނެރޭހާ ހިނދަކު

 ނިންމުމަކީ އެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު، އެންމެ ފަހުެގ ނިންމުމެކެވެ. 

ެއ   )ނ(   މައްސަލައެއް،  ހުށަހެޅޭ  ހައިކޯޓަށް  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

)ސަތޭކަ އަްއޑިހަ( ދުވަހުެގ    180  މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅޭތާ ިގނަެވެގން

ތެރޭަގއި އެ މައްސަލައެއް ބަލައި، އެ މައްސަލައާމެދު ޝަރީޢަތުން ޮގތެއް 

 ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ ދަށުން ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ނިންމާ   )ރ(  

ަގވާއިދާ   ފެނިއްޖެ ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވަނީ، ޤާނޫނާއި  ޚިލާފަށްކަމަށް 

ަމއްސަލަެއްއ ނިންމާތާ   )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުެގ    60ހިނދެއްަގިއ، އެ 

ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި  ނިންމުން  އެ  ތެރޭަގއި 

 ހުށަހެޅުމުެގ ޙައްޤު، މީރާއަށާިއ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ލިބިެގންެވއެެވ. 
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ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެްއ، އެ  މި މާއްދާެގ )ރ( ެގ   )ބ(  

)ސަތޭކަ އަްއޑިހަ( ދުވަހުެގ    180މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅޭތާ ިގނަެވެގން  

ތެރޭަގއި އެ މައްސަލައެއް ބަލައި، އެ މައްސަލައާމެދު ޝަރީޢަތުން ޮގތެއް 

 ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 

، ހައިކޯޓަށް ނުވަތަ މި މާއްދާެގ )ނ( އަދި )ބ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް )ޅ(  

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެްއަގއި ހިމެނޭ އެންމެހަިއ ކަންކަމަށް 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އެ ދެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ެއ  

މައްސަލަިއަގއި ޢަދުލުވެރި ނިންމުމެއް ނިންމިދާނެކަމަށް މައްސަލަ ބަލާ 

ނުފެންނަނަމަ ނިންމުމަށް  ފަނޑިޔާރުންނަށް  މައްސަލައެއް  އެ   ،

އެހެންނަމަވެސް،   އިތުރުކުރެވިދާނެއެެވ.  މުއްދަތު  ކަނޑައެޅިފަިއވާ 

މުްއދަތު   އިތުރުކުރާ  ދުވަހަށްވުރެ    90އެފަދައިން  )ނުވަދިހަ( 

 އިތުރުެވެގންނުވާނެއެވެ. 

މައްސަލަެއއް ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު މި މާއްދާެގ )ޅ( ެގ   )ކ(   

ހައިކޯޓުން ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިތުރުކުރާ ޙާލަތުަގިއ، ެއ  ދަށުން  

ބަޔާންކޮށްފަިއ   ެއކަމުެގ ސަބަބު  ނިންމުމުަގއި  ނިންމާ  މައްސަލަެއއްަގއި 

 އޮންނަންވާނެެއވެ. 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަށް އަންނަނިވި ދެ ޢިބާރާތުެގ މާނަކުރުން އިތުރުކުރުން.   86ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .16

 
އެވަނީ . 86 މާނަކުރުން  ބުނެފައި  ކަމަށް  އޯނަރ"  ޚިދުމަތެއް   ،"ބެނެފިޝަލް  ނުވަތަ  މުދަލެއް 

ނުވަތަ  ފަރުދަކަށް  އޮތް  މިލްކުވެރިކަން  "އަލްޓިމޭޓް"  ފަރާތެއްެގ  ލިބިަގންނަ 

ނުވަތަ ފަރުދެްއެގ ބަދަލުަގއި އެހެން   ،އޮތް ފަރުދަކަށް  "އަލްޓިމޭޓް" ކޮންޓްރޯލް

ފަރާތަކުން މުޢާމަލާތެއް ހިންާގނަމަ އެ ފަރުދަކަށެވެ. "ބެނެފިޝަލް އޯނަރ" ެގ  
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"އަލްޓިމޭޓް   އިންތިޒާމެއްެގ  ނުވަތަ  ޝަޚްޞެއްެގ  ޤާނޫނީ  ތެރޭަގއި،  މާނައިެގ 

 އިފެކްޓިވް ކޮންޓްރޯލް" އޮންނަ ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. 

ެއވަނީ، ބޭރު ޤައުމުތަކާއި،    "ބޭރު ޤައުމެއް ނުވަތަ ސަރަޙަްއދެއް" ކަމަށް ބުނެފައި  

 ބޭރު ޤައުމުތަކުެގ ޤާނޫނީ ބާރު ހިނާގ ސަރަޙައްދުތަްއވެސް ހިމެނޭޮގތުންނެވެ.

 

 

ަގވާިއދުތައް، މި ޤާނޫނަށް މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙުތަކާ ުގޅިެގން ެއކުލަވާލަންޖެހޭ   .17

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ހަދައި، ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގިއ    3ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން   ޢަމަލުކުރަން

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެެވ. 

 

ޝާއިޢުކުރާ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްެވ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި   .18

 .ތާރީޚުން ފެށިެގންނެވެ

 

 

 


