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 15/ 2021  ނަންބަރ    ބިލ  
 

 

ވަނަ    1)އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގ މ ގެ ޤާނޫނ ( އަށް    25/ 2019ޤާނޫނ  ނަންބަރ   
 އިޞްލާޙ  ގެނައ މ ގެ ބިލ  

 

 )އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގ މ ެގ ޤާނޫނ ( އަށް އަންނަނިވި ިއޞްލާޙ ތައް ެގނައ ން.  2019/25ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

 
 ެގ )ށ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އަކ ރެއް އިތ ރ ކ ރ ން.ވަނަ މާއްދާ  2ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .1

 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަގ ތީޮގތ ން ވަޒަންވެރިވެފައިާވ ފަރާތްތަކ ެގ ތެރެއިން،   (ނ) . 2 

 .ދިވެހިރާއްޖެއިން އާމްދަނީ ލިބޭ ކޮންމެ ފަރާތެއް

 

 މާއްދާެގ )ތ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ވަނަ   3ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .2
 
އެނޫންވެސް ޮގތަކ ން ލިބޭ އާްމދަނީ )މ ޢާމަލާތެއްެގ މ ޤާބިލެއްެގ ޮގތ ަގއި   )ތ( . 3 

ނޫން ޮގތަކަށް   ނޫންކަމަށް ވިޔަސް، ނ ވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނ ވަތަ ހ އްދަ

ފައިސާ މ ދަލާއި  ލިބޭ  ވިޔަސް  ނ ވަތަ    ،ކަމަށް  ޮގތް  ލިބިފައިވާ  އަދި 

ހޯދާފައިވާ ޮގތް ސާބިތ ކޮށް ނ ދެވޭ ފައިސާާއއި )ފޮތްތަކ ަގއި ލިބ ނ ކަމަށް 

ހިމަނާފައި ވިޔަސް ނ ވިޔަސް(، އިންވެސްޓްކ ރަން ނ ވަތަ ޚަރަދ ކ ރަން 

ނ ދެވޭ  ސާބިތ ކޮށް  ޮގތް  ހޯދި  ނ ވަތަ  ޮގތް  ލިބ ނ   ފައިސާ 

ޚަރަދ ތަކާއި ޮގތް  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި  ހޯދި  ނ ވަތަ  ޮގތް  ލިބ ނ    ،

 ސާބިތ ކޮށް ނ ދެވޭ އެންމެހައި މ ދާ ހިމެނޭ ޮގތ ން(. 
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 ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   9ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .3

 

މި  )ނ( . 9  ޝަޚްޞެއްނަމަ،  ނިސްބަތްވާ  ްގރޫޕަކަށް  ޝަޚްޞަކީ،  އެްއވެސް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ރ ފިޔާެގ   -/500,000މާއްދާަގއި  ލައްކަ(  )ފަސް 

ޝަޚްޞ ތަކ ެގ   ހިމެނޭ  ްގރޫޕ ަގއި  އެ  ބޭނ ންކ ރަންވާނީ،  ބަދަލ ަގއި 

ތެރެއިން އެ ޝަޚްޞ ތަކ ެގ ަމއްޗަށް މި ޤާނޫނ  ހިނާގ ޝަޚްޞ ތަކ ެގ  

)ފަސް ލައްކަ( ރ ފިޔާ ހަމަހަމަކޮށް ބެހ މ ން    -/500,000  މެދ ަގއި އެ

 އަންނަ ޢަދަދެވެ.
 

 ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކ ރެއް ިއތ ރ ކ ރ ން.ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(   9ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .4

 

ެއވަނީ،   )ރ( . 9  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "ޝަޚްޞ "  ބޭނ މަށްޓަކަިއ،  މާއްދާެގ  މި 

ނ ވާ،  ބޭންކަކަށް  ނ ވަތަ  ފަރ ދެއް  ޮގތ ން،  ހިމެނޭ  ޕާޓްނަރޝިޕް 

 އެހެނިހެން ޝަޚްޞ ތަކަށެވެ. 
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   11ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .5

 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެރިވެފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕަކ ން އެ ޕާޓްނަރޝިޕ ެގ  )ޅ( . 11 

 ؛ޕާޓްނަރ ންނަށް ލިބޭ ފައިސާ
 

 ( ވަނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.2ވަނަ މާއްދާެގ )ލ( ެގ )  11ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .6

 

އެ ފައިދާ ލިބެނީ ކ ންފ ންޏެއްެގ ނ ވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއްެގ ނ ަވތަ  (2) )ލ( . 11 

މަޞްލަޙަތެއް ތަޞައްރ ފ ކ ރާ ޓްރަސްޓެްއެގ ޙިއްޞާއެއް ނ ަވތަ  

ފާއިތ ވެދިޔަ   ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(    365ހިނދ ،  )ތިންސަތޭކަ 

އެ ފަރާތެްއެގ ވެލިއ ެގ  ، ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެްއވެސް ިއރެއްަގއި

ބަެއްއ    50% ބޮޑ   އަށްވ ރެ  އިންސައްތަ(  )ފަންސާސް 

ސީދާޮގތ ން ވިޔަސް ނ ވަތަ ނ ސީދާޮގތ ން ވިޔަސް ނިސްބަތްަވނީ 
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ެއ ދިވެހިރާ ކަމަށްވާނަމަ،  މ ދަލަކަށް  ނ އ ފ ލޭ  ހ ރި  އްޖޭަގއި 

ތަޞައްރ ފ ކޮށްެގން  ަމޞްލަޙަތެއް  ނ ވަތަ  ޙިއްޞާެއއް 

 ނ ވަތަ ؛ ކަމަށްވ ން

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ޑ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   11ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .7

 
މަތިންދާބޯޓ   ބައިނަލްއަޤްވާމީ   )ޑ(  . 11  ނ ވަތަ  ކަނޑ ބޯޓ   ދަތ ރ ފަތ ރ ަގއި 

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ވަޒަންވެރިވެފައިނ ވާ ފަރާތްތަކ ެގ ތެރެއިން  ، އޮޕަރޭޓްކ ރާ

ފަރާތަކަށް ހ ރި  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  މަރ ކަޒެއް  ދާއިމީ  ފަރާތ ެގ   ، އެ 

ނ ވަތަ  ކަނޑ ބޯޓަކަށް  ފ ރައިެގންދާ  މަންޒިލަކ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޓަކަށް ފަސިންޖަރ ން ނ ވަތަ ލައިވްސްޓޮކް ނ ވަތަ ސިޓީ ނ ވަތަ މަތިންދާބޯ

 ؛ޕާރ ސަލް ނ ވަތަ މަރޗެންޑަިއޒް ނ ވަތަ މ ދާ އަރ ަވއިެގން ލިބޭ އާމްދަނީ

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ޑ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ހަތަރ  އަކ ރ  އިތ ރ ކ ރ ން.   11ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .8

 
 ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަތަކަށް ލިބޭ ކަމިޝަން )ޒ(  . 11 

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މ ނިފޫހިފިލ ވައިދޭ މީހ ންެގ ޙަރަކާތްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ )ޓ(  

އެންޑް   )ޔ(    )ރިސަރޗް  ތަރައްޤީކ ރ މ ން  ދިރާސާކ ރ ާމއި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ؛ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން( ލިބޭ އާމްދަނީ

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެރިވެފައިނ ވާ ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ. )ޕ(  

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   12ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .9

 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެރިވެފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕަކ ން އެ ޕާޓްނަރޝިޕ ެގ  )ށ( . 12 

އަދި   ފައިދާ  ބަހާ  ޕާޓްނަރ ންނަށް  ވަޒަންވެރިވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ؛ޕާޓްނަރ ންެގ ކެޕިޓަލަށް ދައްކާ އިންޓްރެސްޓް



 

 

 

 

 

 

4 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ދ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   12ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .10

 

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނ ( ެގ   8/2009ޤާނޫނ  ނަންބަރ    )ދ( . 12 

އަދި  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  ޕެންޝަނާއި،  އަސާސީ  ލިބޭ  ދަށ ން 

 ؛އެނ އިޓީެގ ޮގތ ަގއި ލިބޭ ފަިއސާ
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ތ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   12ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .11

 

ފިޔަވަިއ،   )ތ( . 12  އިންޝ އަރެންސް"  ޕަރސަން  އިންޝ އަރެންސް  "ކީ  ލައިފް 

 ؛ޕޮލިސީއެްއެގ ދަށ ން ލިބޭ ފައިސާ

 
( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ނަންބަރެއް 2ވަނަ މާއްދާެގ )ގ( ެގ )   12ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .12

 އިތ ރ ކ ރ ން. 

 
) (3) )ގ(  . 12  އަކ ރ ެގ  ވަނަ  2މި  ބޭނ މަށްޓަކައި،(  ހަދިޔާއަކީ   ނަންބަރ ެގ 

އެ  ބަލާނީ  އެއްޗެއްކަމަށް  ލިބ ނ   މ ނާސަބަތ ަގއި  ކަިއވެނީެގ 

މ ނާސަބަތ ަގއި ކަިއވެނިކ ރާ ދެ މީހ ންކ ރެ  އެްއޗެއް ކަިއވެނީެގ

ކ ރިން ދ ވަހ ެގ  ކައިވެނިކ ރާ  ލިބ ނީ   30ިގނަވެެގން   މީހަކަށް 

ނިކ ރާ ދ ވަހ ، ނ ަވތަ )ތިރީސް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ނ ވަތަ ކައިވެ

)ތިރީސް( ދ ވަހ ެގ    30ދ ވަހ ެގ ފަހ ން ިގނަވެެގން   ކަިއވެނިކ ރާ

 .ތެރޭަގއި ކަމަށްވާނަމަެއވެ

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ޒ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   12ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .13

 

ޮގތެއްަގއި    (1) )ޒ(  . 12  މަިއަގނޑ   ދިރިއ ޅ ން  އަދި މީހެއްެގ  ޤާއިމ ވެފަިއވާ 

ލިބޭ  ތަޞައްރ ފ ކޮށްެގން  ތަން  ހަމައެކަނި  މިލްކ ަގއިާވ  އޭނާެގ 

 ؛އާމްދަނީ
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   (2)  ( އަކ ރ ެގ  މީހެއްެގ  1މި  ބޭނ މަށްޓަކަިއ،  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ   )

ކަމަށް  ތަން  ޤާއިމ ވެފަިއވާ  ޮގތެްއަގިއ  މަިއަގނޑ   ދިރިއ ޅ ން 

ތަނެއްެގ މިލްކ ވެރިކަން ލިބ ނ  ބ ނެފައި އެވަނީ، އެ މީހާއަށް އެ  

ތާރީޚ ން ފެށިެގން ނ ވަތަ އެ ތާރީޚ ެގ ފަހ ން އަންނަ ތާރީޚަކ ން 

 2އެ ތަނެްއަގއި އެ މީހަކ  މެދ ނ ކެނޑި ދިރިއ ޅޭތާ    ،ފެށިެގން

ކޮންމެ   ފާއިތ ވެފަިއވާ  މ އްދަތެއް  ކ ރ ނޫން  އަހަރަށްވ ރެ  )ދޭއް( 

 ތަނަކަށެވެ. 

ނަންބަރ ަގއި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވީ  ( ވަނަ  2މި އަކ ރ ެގ )  (3)   

އަންނަނިވި ސަބަބ ތަކ ންކ ރެ ސަބަބަކާހ ރެ އޭނާ އެ   ،ނަމަވެސް

ެއ   ނަމަވެސް،  މެދ ކެނޑ ނ   ަވގ ތީޮގތ ން  ދިރިއ ޅ ން  ތަނ ަގއި 

ނ ވަތަ   ކ އްޔަށްދީެގން  ތަން  އެ  މ އްދަތ ަގިއ  މެދ ކެނޑޭ  ޮގތ ން 

 ، އެއް ހޯދާފައިނ ވާނަމައެނޫންވެސް ޮގތަކަށް އެ ތަނ ން އާމްދަނީ

އޭނާ އެ ތަނ ަގިއ މެދ ނ ކެނޑި ދިރިއ ޅެމ ން ޮގސްފަިއވާ ކަމަށް 

 ބަލަންވާނެއެެވ. 

    i.  ްތަނ ދިރިއ ޅޭ  ޢިމާރާތްކ ރ މަށް   ،އޭނާ އާދަެވެގން  އަލ ން 

އެހެން  ދިރިއ ޅ ން  އޭނާެގ  މަރާމާތ ކ ރ މަށްޓަކަިއ  ނ ވަތަ 

ތަން   އެ  އަދި  ނަމަވެސް،  ބަދަލ ކޮށްފައިވީ  ތަނަކަށް 

ނިމ މ ން،  މަރާމާތ ކޮށް  ނ ވަތަ  ނިމ މ ން  ޢިމާރާތްކޮށް 

 ؛ދިރިއ ޅ ން އެ ތަނަށް ބަދަލ ކޮށްފައިވ ން

    ii.    ާއަދާކ ރ ތަނެއްަގިއ  އޭނާ  އެހެން  ސަބަބ ން  ވަޒީފާެގ 

 ؛ދިރިއ ޅެން އޭނާއަށް މަޖ ބޫރ ެވފައިވ ން

    iii.   ީމެދ ކެނޑ ނ ވަގ ތީޮގތ ން  ދިރިއ ޅ ން  ތަނ ަގއި  އެ  އޭނާ 

ތަޢ ލީމ    ނ ވަތަ  ހޯދ މަށް  ފަރ ވާެއއް  ޞިއްޙީ 

މ އްދަތަކަށް  ދިގ   ތަނެއްަގއި  އެހެން  ޙާޞިލ ކ ރ މަށް 
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އޭނާެގ  މ އްދަތ ަގއި  އެ  ކަމަށްވެފައި،  ހ ންނަންޖެހ މ ން 

ެއ   ތަނ ަގއި  ެއ  ނ ވަތަ  ހ ސްކޮށް  ހ ރީ  ތަން  ދިރިއ ޅޭ 

ބެލެހެއްޓ މ ެގ މ އްދަ ތަން  އެ  ދިރިއ ޅ ނީ  ތ ަގއި 

 މަޤްޞަދ ަގއި އޭނާެގ ތިމާެގ ީމހެއް ކަމ ަގއިވ ން. 

( ވަނަ ނަންބަރ ަގއި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވީ  3މި އަކ ރ ެގ )  (4)   

ނަމަވެސް، އެ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަކ ަގއި، މި 

ލިބޭނީ އޭނާ ެއ ތަނ ަގއި ދިރިއ ޅ ން މާއްދާެގ ދަށ ން އިސްތިސްނާ  

ވަގ ތީޮގތ ން މެދ ކެނޑ ނ  މ ްއދަތ ެގ ކ ރިން އަދި ފަހ ންވެސް އެ  

ތަނަކީ އޭނާ އާދަެވެގން ދިރިއ ޅޭ ތަނަށްވ މާއެކ ، އޭނާ ެއ ތަނ ަގިއ  

ދިރިއ ޅ ން ަވގ ތީޮގތ ން މެދ ކެނޑ ނ  މ އްދަތ ަގއި މި މާއްދާަގިއ  

 ކޮށްފައި ނ ވާނަމަެއވެ. ބަޔާންކ ރާ އިސްތިސްނާއެއް ބޭނ ން

ދިރިއ ޅ ން   ،މި އަކ ރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަދަ ތަނެއްެގ ބަެއއް  (5)   

ފިޔަވަިއ އެހެން ބޭނ މަކަށް ބޭނ ންކ ރާނަމަ އެ ބަޔަކީ ދިރިއ ޅ ން 

ހިމެނޭ   މާނަިއަގއި  ތަނ ެގ  ޤާއިމ ެވފައިވާ  ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑ  

 ބައެއް ނޫނެވެ. 

( ވަނަ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ދިރިއ ޅ ން 5މި އަކ ރ ެގ )  (6)   

ބޭނ މަކަށް   އެހެން  ތެރޭަގިއ،  ފިޔަވައި  މާނައިެގ  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ 

ބޭނ ންކ ރ މަށް  ކަމަކަށް  އެހެން  ތަނ ަގއި  ދިރިއ ޅޭ 

ތަނ ެގ  އެ  ކަމަކަށް  އެހެން  ނެތި،  ތަނެއް  ޚާއްޞަކ ރެވިފަިއވާ 

 ބައެއް ބޭނ ންކ ރ މެއް ނ ހިމެނެއެވެ. 

( ވަނަ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ތަނެއް 5މި އަކ ރ ެގ )  (7)   

ޢަދަދ   ިއސްތިސްނާވާ  ފައިދާއިން  ލިބޭ  ތަޞައްރ ފ ކޮށްެގން 

 ހިސާބ ކ ރާނީ އަންނަނިވި ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 
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    i.    ބަހައިލެޭވ ބައިބަޔަށް  ަވކި  ތަނަކީ  ތަޞައްރ ފ ކ ރި 

އެީއ  ، ޔ ނިޓ ތަކަކަށްވެފައި ޔ ނިޓެއް  ކޮންމެ  ެއއިން  އަދި 

ބޭނ މަކަށް ވިޔަސް  ވަކިވަކިން ދިރިއ ޅ މަށް ނ ވަތަ އެހެން  

ފޯމިއ ލާ  ތިރީަގިއވާ  ޔ ނިޓެއްނަމަ،  ބޭނ ންކ ރެވޭފަދަ 

 ؛ބޭނ ންކޮށްެގން

     

C x A 
B 

        

     A=   ާޤާއިމ ވެފަިއވ ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑ   ދިރިއ ޅ ން 

 ތަނ ެގ މާނައިަގއި ހިމެނޭ ޔ ނިޓ ެގ ޢަދަދ 

     B=   ިހ ރ ތަނ ަގއި  ޔ ނިޓ ެގ ތަޞައްރ ފ ކ ރި  ޖ މްލަ 

 ޢަދަދ  

     C= ާތަޞައްރ ފ ކޮށްެގން ލިބ ނ  ޖ މްލަ ފައިދ 

    ii.    ނަންބަރ ެގ ިމ  ތަނަކީ  ވަނަ   (i)ތަޞައްރ ފ ކ ރި 

ބަހައިނ ލެޭވ  ނަންބަރ  ޮގތަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި 

ތަނެއްނަމަ، އެކަށީެގންވާ އަދ ލ ވެރި އަސާސެްއެގ މައްޗަށް  

 ؛ބިނާކޮށް

    iii.  ( ތަޞައްރ ފ ކ ރި ތަނަކީ މި ނަންބަރ ެގi )  ވަނަ ނަންބަރ

( ނަންބަރ (  iiއަދި  ޮގތ ެގމަތިންވެސް  ވަނަ  ަގިއވާ 

އޭރިޔާެގ   ފްލޯ  ތަނ ެގ  ެއ  ތަނެއްނަމަ،  ބަހައިނ ލެވޭ 

 ނިސްބަތަށް ބިނާކޮށް.

ފަރާތ ެގ    (8)    އެ  ޢިމާރާތްކޮށްފައިވަނީ،  ތަން  ތަޞައްރ ފ ކ ރި 

މިލްކ ވެރިކަމ ެގ ދަށ ަގިއވާ ބިެމއްަގއިނަމަ، ތަޞައްރ ފ ކ ރި ައގ ެގ  

 ތެރޭަގއި އެ ބިމ ެގ ައގ ވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.
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( ވަނަ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ތަނެއް 8މި އަކ ރ ެގ )  (9)   

ޢިމާރާތްކޮށްފައި ހ ރި ބިމ ެގ ބައެްއ، އެ ޢިމާރާތް ނ ހިމެނޭ ޮގތ ން 

މި  ބަޔަށް  ތަޞައްރ ފ ކ ރާ  ެއޮގތ ން  ތަޞައްރ ފ ކޮށްފަިއވާނަމަ، 

 މާއްދާގައި ބަޔާންކ ރާ ިއސްތިސްނާ ރައްދެއްނ ވާނެއެެވ. 

   (10)  i.  ( ވަނަ ނަންބަރ ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ފަދަ 2މި އަކ ރ ެގ )

މީހ ން    2ތަނަކީ   ިގނަ  އެއަށްވ ރެ  ނ ވަތަ  )ދޭއް( 

ޙިއްޞާކ ރާ   ތަނ ެގ މިލްކ ވެރިކަން  އެ  ތަނެއްނަމަ، 

މި  މީހ ންނަށް  ވަކިވަކި  ނިސްބަތްާވ  މިލްކ ވެރިކަން 

މާއްދާަގިއ ބަޔާންކ ރާ އިސްތިސްނާ ލިބޭނީ މި މާއްދާަގިއ  

ބަޔާންކ ރާ އ ސޫލ ތަކާ އެްއޮގތަށް އެ މީހެްއެގ ޝަރ ޠ ތަްއ  

 . ފ ރިހަމަވާނަމައެވެ

    ii.    ނަންބަރ ެގ ނަންބަރ   (i)މި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ަގއި  ވަނަ 

ޙާލަތ ަގއި އިސްތިސްނާ ނ ލިބޭ މީހެއް ހ ރިނަމަ، އެ ތަން  

މީހަކަށް  އެ  އާމްދަނީން  ލިބ ނ   ތަޞައްރ ފ ކޮށްެގން 

 ނިސްބަތްވާ ބަޔަށް އެ އިސްތިސްނާއެއް ނ ލިބޭނެެއވެ. 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ޓ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   12ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .14

 

 ؛ޤާނޫނެއްެގ ދަށ ން ނަާގ ޓެކްސް )ޓ( . 12 

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ޕ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ތިން އަކ ރ  އިތ ރ ކ ރ ން.   12ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .15

 

ޮގތ ަގއި ލިބޭ ފައިސާ ނޫން އެހެން   )ޖ( . 12  އަންނަނިވި ޮގތ ެގމަތިން އ ޖޫރައިެގ 

 ޢިނާޔަތާއި މަންފާ:

ނަންބަރ     (1)    )ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއާިއ    2009/11ޤާނޫނ  

އެހެނިހެން   މ ސާރަާއއި  ނަިއބ ެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ 
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ެގ   ޤާނޫނ (  މާއްދާއާިއ،    4ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ  ވަނަ   9ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޢިނާޔަތްތަކާއި،    11މާއްދާއާިއ  

ނަންބަރ    މަޖިލީހ ެގ )ރައްޔިތ ންެގ  2013/5ޤާނޫނ    

ވަނަ މާއްދާަގިއ    27-1އިމްތިޔާޒ ތަކާއި ބާރ ތަކ ެގ ޤާނޫނ ( ެގ  

 2010/13ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޢިނާޔަތްތައް، އަދި ޤާނޫނ  ނަންބަރ   

ވަނަ މާއްދާަގިއ    13-1)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ޤާނޫނ ( ެގ  

 ؛ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޢިނާޔަތްތައް

ެއްއެވސް ދައ ލަތ ން،    (2)    މެދ ވެރިކޮށް،  ޚިދ މަތެއް  ސަލާމަތީ 

 ؛ފަރާތަކަށް ފޯރ ކޮށްދޭ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން

އ ލ ަގއި އ ޅެނިކޮށް ދިމާވާ ހާދިސާއަކާ ގ ޅިެގން ހަމަސައްކަތ ެގ މާ  (3)   

ދޭ  އ ޖޫރަ  ގެއްލ މަކަށް  ލިބޭ  މީހެއްެގ ޞިއްޙަތަށް  ލިބޭ  އ ޖޫރަ 

 ؛ބޭސްފަރ ވާފަރާތ ން ކޮށްދޭ 

ނަންބަރ     (4)    އިމިްގރޭޝަންެގ   2007/1ޤާނޫނ   )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ާއކ ރ މ ެގ  ނ ވަތަ  ހެއްދ މ ެގ  ވިޒާ  ވަރކް  ދަށ ން  ެގ  ޤާނޫނ ( 

 ؛ބޭނ މަށް ހަދާ މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް 

އެ މީހާ ވަޒީފާެގ މަސްއޫލިްއޔަތ  އަދާކ ރާ އ ޖޫރަ ދޭ ފަރާތ ން   (5)   

ފޯރ ވައިދީފަިއވާ ތަނެްއަގއި، އ ޖޫރަ ދޭ ފަރާތ ން މ ވައްޒަފ ންނަށް 

ޢިނާޔަތާއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ތިރީަގއި  ފޯރ ވައިދޭ  ހަމަހަމަކަމާއެކ  

 ؛މަންފާ

    i.   ް؛ކެއިންބ އިނ 

    ii.   . މ ނިފޫހިފިލ ވ މާއި ކ ޅިވަރ 

އެ މީހާ ވަޒީފާެގ މަސްއޫލިްއޔަތ  އަދާކ ރާ ތަން ފިޔަަވއި ެއހެން    (6)   

ވަކި   ޮގތަކަށް  ނޫން  އ ސޫލ ން  ޢާންމ   ނަމަވެސް،  ތަނެއްަގއި 



 

 

 

 

 

 

10 

 

ހަމަހަމަކަމާއެކ    މ ވަްއޒަފ ންނަށް  ގ ޅިެގން  ކަމަކާ  ޚާއްޞަ 

 ؛ފޯރ ވައިދޭ ކެއިންބ އިން

ަވޒީފާެގ މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް އ ޖޫރަ ދޭ ފަރާތ ެގ ބޭނ މަށް، އެ މީހާ    (7)   

ބޭތިއްބ މަށް  މ ވައްޒަފ ން  ހަމައެކަނި  އަދާކ ރ މަށްޓަކައި، 

ޚާއްޞަކ ރެވިެގން އަދި މ ވަްއޒަފ ން ފިޔަވައި، އެހެން މީހަކަށް އެ 

ފިޔަަވިއ   މ ަވއްޒަފ ން  އަދި  ނެތް  ޙައްޤ   ދިރިއ ޅ މ ެގ  ތަނ ަގއި 

ރާތ ން ފޯރ ވައިދޭ އެހެން މީހަކަށް ދިރިނޫޅެވޭ ޮގތަށް އ ޖޫރަ ދޭ ފަ

 ؛ދިރިއ ޅޭނެ ތަން

ދައ ލަތ ެގ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކ ެގ މ ަވއްޒަފ ންނަށް އެ ސަލާމަތީ   (8)   

ޚިދ މަތ ެގ މަރ ކަޒެްއަގއި ނ ވަތަ އޮފީހެއްަގއި ނ ވަތަ ޕޯސްޓެްއަގިއ  

 ؛ފޯރ ވައިދޭ ދިރިއ ޅޭނެ ތަން

ެވފައިވާ    (9)    އޮފީހަކާއެކ   ދަށ ން ދައ ލަތ ެގ  ެއއްބަސްވ މެްއެގ 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރ ަގއި ހ ރި ތަނެއްަގއި ވަޒީފާ އަދާކ ރާ މީހަކަށް 

 ؛ދައ ލަތ ން ފޯރ ކޮށްދޭ ދިރިއ ޅޭނެ ތަން

މައިަގނޑ    (10)    ވަޒީފާެގ  މީހާ  އެ  ބޭނ މަށް،  ފަރާތ ެގ  ދޭ  އ ޖޫރަ 

ފިޔަވަިއ ެއ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރަނީ މީހ ން ދިރިއ ޅޭ ރަށެއް  

ތަނެއްގައިނަމަ ތަނ ަގިއ    ،ނޫން  އެ  ދިރިއ ޅެނީ  އޭނާ  އަދި 

ނޫންނަމަ، ވަޒީފާެގ މަިއަގނޑ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރާ ތަނަށް 

 ؛ޮގސް ައއިސްވ މަށް އ ޖޫރަ ދޭ ފަރާތ ން ފޯރ ކޮށްދޭ ދަތ ރ ފަތ ރ 

ތަން   (11)    އަދާކ ރާ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  މަިއަގނޑ   ަވޒީފާެގ  މީހާ   އެ 

މަސްއޫލިްއޔަތ   ަވޒީފާެގ  ހަމައެކަނި  ތަނަކަށް،  އެހެން  ފިޔަވައި 

ބޭނ މަށްޓަކައި   ދިގ ނޫން   1އަދާކ ރ މ ެގ  އަހަރަށްވ ރެ  )އެކެއް( 

މ އްދަތަކަށް ދިއ މަށް އ ޖޫރަ ދޭ ފަރާތ ން ފޯރ ވައިދޭ ދަތ ރ ފަތ ރާއި 

 ؛ކެއ މާއި ހ ރ ން
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ބަދަހިކޮށް ކ ރިއެރ ވ މ ެގ މ ވަްއޒަފ ންެގ މެދ ަގއި އޮންނަ ގ ޅ ން    (12)   

މަޤްޞަދ ަގއި ތަފާތ ކ ރ މެއް ނެތި މ ވައްޒަފ ންނަށް ބައިވެރިެވޭވ  

ޮގތަށް އަދި އެ ކަމަށް ހިނާގ ޚަރަދ  ވަކިވަކި މ ވަްއޒަފ ންނަށް 

ފަރާތ ން  ދޭ  އ ޖޫރަ  ނ ކ ރެވޭ،  އެލޮކޭޓް  ކަނޑައެޅިެގން 

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންާގ ރެކްރިއޭޝަނަލް ޙަރަކާތްތައް 

ނ ލައި   (13)    އިންޓްރެސްޓަކާ  ފ ރިހަމަވާ،  ޝަރ ޠ ތައް  އަންނަނިވި 

ކ ޑަ   ރޭޓަށްވ ރެ  އިންޓްރެސްޓް  މާކެޓް  އޯޕަން  އޯޑިނަރީ  ނ ވަތަ 

ރޭޓެއްަގއި، އ ޖޫރަ ދޭ ފަރާތ ން ދޭ ލޯނ ެގ އިންޓްރެސްޓް ނ ވަތަ 

)އެކެއް( ލޯނ   1އެޑްވާންސްެގ އިންޓްރެސްޓް )އެއް ވަގ ތެްއަގއި 

 ؛އެޑްވާންސްއަށްވ ރެ ިގނަ ނ ވާޮގތަށް(ނ ވަތަ 

    i.     މ އްދަތ ދައްކަންޖެހޭ  )ބާރަ(   12އަނބ ރާ 

 އަދި؛ މަސްދ ވަހަށްވ ރެ އިތ ރ ނ ވ ން

    ii.     މިންވަރ އެޑްވާންސްެގ  ނ ވަތަ   -/50,000ލޯނ  

 )ފަންސާސް ހާސް( ރ ފިޔާއަށްވ ރެ އިތ ރ ނ ވ ން.

ކ ރާ   (14)    ފަރާތ ން  ލިބޭ  އ ޖޫރަ  ފޯރ ކޮށްދޭ،  ފަރާތަކ ން  ދޭ  އ ޖޫރަ 

އަންނައ ނަކީ  އެ  އަންނައ ނ ،  ލާންޖެހޭ  މަސައްކަތ ަގއި 

މަސައްކަތ ެގ   އަދި  ޚާއްޞަ  ބޭނ ންކ ރ މަށް  މަސައްކަތ ަގއި 

ބޭރ ަގއި  ހަމާ އެކަށީެގންނ ާވ އ ލ ން  ލ މަށް  ޢާންމ ކޮށް 

 ؛އަންނައ ނެއްނަމަ

އ ޖޫރަ ދޭ ފަރާތ ން ދޭ އެވޯޑް، އަހަރަކަށް ދެވޭ ޖ މްލަ ޢަދަދ       (15)   

 ؛)ފަސް ހާސް( ރ ފިޔާއަށްވ ރެ އިތ ރ  ނ ވާނަމަ 5,000/-

ޢިނާޔަތާއި   (16)    ދޭ  ފަރާތ ން  ދޭ  އ ޖޫރަ  ޮގތަކަށް  ނޫން  ފައިސާއިން 

ޢަދަދ    ހާސް(   )އެއް  -/1,000މަންފާ، )މަހަކަށް ދެވޭ ޖ މްލަ 

 ؛ރ ފިޔާއަށްވ ރެ އިތ ރ  ނ ވާނަަމ(
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ނަންބަރ     (17)    އިމިްގރޭޝަންެގ   2007/1ޤާނޫނ   )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 އިންޝ އަރެންސް. ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން ދޭންޖެހޭ މެޑިކަލް 

ނަންބަރ    )ޗ(    ގެ   2009/8ޤާނޫނ   ޤާނޫނ (  ޕެންޝަނާބެހޭ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

މަންޓް ޕެންޝަން  ރދަށ ން އ ޖޫރަ ލިބޭ ފަރާތަށް އ ޖޫރަ ދޭ ފަރާތ ން ރިޓަޔަ

 ؛ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   )ހހ(   ހ ންނަ  ބޭރ ަގިއ  ޑިޕްލޮމެޓިކް ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ަވޒީފާެގ   އެ  ޑިޕްލޮމެޓ ންނަށް،  މަސައްކަތްކ ރާ  މިޝަންތަކ ަގއި 

 މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ލިބޭ ޢިނާޔަތް.

 
 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތ ރ ކ ރ ން.  12ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .16

 

ޓެކްސް ދެއްކ މ ން  
ދެވޭ ޚާއްޞަ  
 އިސްތިސްނާ 

މި މާއްދާަގިއ  މި ޤާނޫނ ަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް،   )ހ( . 12-1

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަކ ަގއި، ވަކި ވިޔަފާރި މަޝްރޫޢ ތަކަކ ން ނ ވަތަ  

އާމްދަނީން   ލިބޭ  އިސްތިސްނާކ ރ މ ެގ  ދާއިރާތަކަކ ން  ނެގ މ ން  ޓެކްސް 

 އިޚްތިޔާރ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

ިއސްތިސްނާކ ރެވޭ މަޝްރޫޢ ތަކާއި ދާއިރާތަްއ  މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން   )ށ(  

މަތިން،  މަޝްވަރެާގ  މަޖިލީހ ެގ  ވަޒީރ ންެގ  ކަނޑައަޅާނީ، 

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެއވެ. 

ކަނޑައެޅޭ   )ނ(   ދިނ މަށް  އިސްތިސްނާ  ދަށ ން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

އަކ ރ ަގިއވާ   އެ  ދާއިރާތައް  ނ ވަތަ  ޮގތ ެގމަތިން  މަޝްރޫޢ ތައް 

 ކަނޑައެޅ މަށްފަހ ، ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

އެ   )ރ(   ދެވޭނީ،  އިސްތިސްނާއެއް  މަޝްރޫޢަކަށް  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

މަޝްރޫޢަކަށް މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ  

 މ އްދަތަކަށެވެ. 
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ކަންކަމަށް  މި   )ބ(   އަންނަނިިވ  ދިނ މ ަގއި  އިސްތިސްނާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ 

 ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

އެ އިސްތިސްނާއެއް ދިނ މ ެގ ސަބަބ ން ދައ ލަތ ެގ އާމްދަނީއަށް   (1)   

 ؛ކ ރާނެ އަސަރ 

އެ ިއސްތިސްނާެއއް ދިނ މ ން، އިޤްތިޞާދީ ޮގތ ންނާއި އިޖްތިމާޢީ    (2)   

 ؛އަދި ެގއްލ ންޮގތ ން ކ ރާނެ ފައިދާ 

މަޤްޞަދ    (3)    ބޭނ ންވާ  ޙާޞިލ ވ މަށް  ދިނ މ ން  އިސްތިސްނާ 

 ޙާޞިލ ވާނެ މިންވަރ . 

މި މާއްދާެގ ދަށ ން އިސްތިސްނާ ހޯދ މަށް އެދި އެ މަޝްރޫޢެއް ނ ވަތަ އެ   )ޅ(  

 މާލިއްޔަތ ގެ  އ ލަތ ގެ ދާއިރާެއއްެގ ބެލެނިވެރި ވ ޒާރާއަކ ން ހ ށަހަޅާނީ، ދަ 

މިނިސްޓްރީން  މަސްއޫލިއްޔަތ  ބެލެހެއްޓ މ ެގ ކަންކަން ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ 

 އެ މިނިސްޓްރީއަށެވެ.  ،ކަނޑައަޅާ އ ސޫލ ތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން

ދެއްކ މ ން )ކ(    ޓެކްސް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  އެ    ،އިސްތިސްނާކ ރ މ ގައި  މި 

ދެމިއޮތ މަށް  ިއސްތިސްނާެއްއ  އެ  ހޯދ މަށާިއ  އިސްތިސްނާެއއް 

ކ ރަންޖެހޭ  ލ ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ޝަރ ޠ ތަކެއް ނ ވަތަ ކަމާ ގ ޅޭޮގތ ން ޢަމަ

ދަ ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި   ކަންކަން މާލިއްޔަތ ެގ އ ލަތ ެގއިޖ ރާއަތ ތަކެއް، 

މިނިސް މަސްއޫލިްއޔަތ   ބެލެހެއްޓ މ ެގ ހަދާ  ޓްރީން  ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ަގާވއިދ ަގއި 

ިވޔަފާރިއެއްނަމަ،   )އ(    ފަރާތަކީ  އިސްތިސްނާކ ރާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

ޤާނޫނ   ޚާއްޞަކޮށްެގން،  މަޝްރޫޢަށް  ކަނޑައަޅާ  ދިނ މަށް  އިސްތިސްނާ 

)ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކ ރ މ ެގ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން،   2014/18ނަންބަރ   

 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ރަޖިސްޓަރީކ ރަންވާނެއެވެ. ވަކި 

ޤާނޫނ   )ވ(    ފަރާތެއް،  އިސްތިސްނާކޮށްފަިއވާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ަގިއ    2010/3ނަންބަރ    ޤާނޫނ (  އިދާރީ  ނެގ މާބެހޭ  )ޓެކްސް 
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މީރާއިން   ޮގތ ެގމަތިން  އެއްޮގތްވާ  އ ސޫލ ތަކާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

މީރާއިން ކ ރާ އޮޑިޓެްއަގއި ފާހަަގކ ރެޭވ    ، އޮޑިޓްކ ރަންވާނެެއވެ. ެއޮގތ ން

 ަމސްއޫލިްއޔަތ  ބެލެހެްއޓ މ ެގ ކަންކަން މާލިއްޔަތ ެގ ދައ ލަތ ގެ ކަންކަން  

މިނިސްޓަރަށާއި ފަރާތަށް   ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ  ލިބިފައިވާ  އިސްތިސްނާ 

 . ފޮނ ވަންވާނެެއވެ

ފަރާތްތަކަށް  )މ(   ެއ  ފަރާތްތަކާއި  އިސްތިސްނާކޮށްދޭ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

ހިމެނޭ   ސަބަބ   ދިން  އިސްތިސްނާ  މ އްދަތާއި  ދީފަިއވާ  އިސްތިސްނާ 

 މަސްއޫލިްއޔަތ  ބެލެހެއްޓ މ ެގ ކަންކަން މާލިްއޔަތ ެގ ދައ ލަތ ެގލިސްޓެއް،  

ެގޒެޓ ަގއި  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  މިނިސްޓްރީން    ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ 

 ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެެވ. 

އިތ ރ   )ފ(   ނ ހިމެނޭ  ލިސްޓ ަގއި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ަގއި  )މ(  މާއްދާެގ  މި 

ފަރާތަކަށް އިސްތިސްނާ ދީފިނަމަ، އެ އިސްތިސްނާއަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ 

)ސާދަ( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެ ވިޔަފާރި ޙަރަކާތް އެ   14ތާރީޚ ން ފެށިެގން  

އެ އިތ ރ ކޮށް،  ލިސްޓެއް ލިސްޓަށް  ާއ  އިޞްލާޙ ކ ރެވޭ  ފަދައިން 

 ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެެވ. 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ންކ ރެ ޙާލަތެއް މެދ ވެރިެވއްޖެނަމަ، މި މާއްދާެގ )ހ(  )ދ(  

އިޚްތިޔާރ   ބާޠިލ ކ ރ މ ެގ  އިސްތިސްނާ  ދީފައިވާ  ދަށ ން  ެގ 

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ ދަށ ން އިސްތިސްނާއަށް އެދި ހ ށަހެޅ މ ަގއި ދީފައިާވ    (1)   

 ނ ވަތަ ؛ މަޢ ލޫމާތ ގައި ޞައްޙަ ނޫން މަޢ ލޫމާތ  ހިމަނާފައިވ ން

މި މާއްދާެގ ދަށ ން އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢ  ހ އްޓާލ ން   (2)   

އެ   ހިންަގން ނ ވަތަ  ވިޔަފާރިއެއް  އިތ ރ   ނަމ ަގއި  މަޝްރޫޢ ެގ 

 ނ ވަތަ؛ ފެށ ން
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މައްޗަށް    (3)    ވިޔަފާރީެގ  ދީފައިވާ  އިސްތިސްނާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

 ނ ވަތަ ؛ ޝަރ ޢީ ކޯޓަކ ން ޖިނާއީ ކ ށެއް ސާބިތ ވ ން

ެއކަށީެގންާވ   (4)    ނ ވަތަ  ޙާޞިލ ވ ން  މަޤްޞަދ   ދިން  އިސްތިސްނާ 

ހެއްކާެއކ  އެްއވެސް ސަބަބަކާހ ރެ އިސްތިސްނާ ދިން މަޤްޞަދ  

 ނ ވަތަ؛ ޙާޞިލ ނ ވާނެކަމަށް ބެލެވ ން

ނ ވަތަ    (5)    ސީދާޮގތ ން  ދައ ލަތަށް  ދެމިއޮތ މ ން  އިސްތިސްނާ 

ނ ވަތަ   ޮގތ ން  މާލީ  ފިޔަަވއި  ޓެކްސް  ެގއްލޭ  ނ ސީދާޮގތ ން 

ލިބ ން،   ެގއްލ މެއް  ޮގތަކ ން  ެގއްލ މެއް އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ 

 ލިބޭނެކަމަށް އެކަށީެގންވާ ހެްއކާއެކ  ބެލެވ ން. 

ބާޠިލ ކ ރ މަށް  )ތ(   އިސްތިސްނާ  ދަށ ން  ގެ  )ދ(  މާއްދާެގ  މި 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ނިންމައިފިނަމަ، އެ ނިންމ މަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނީ،  

ބާޠިލ ކ ރ ަމށް   އެ ތާރީޚ ން  އިސްތިސްނާ  ނިންމާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

 ފެށިެގންނެވެ. 

ދަށ ން   )ލ(   މާއްދާެގ  މަޝްރޫޢ ތައް  މި  ިއސްތިސްނާކ ރ މ ަގއި  ވިޔަފާރި 

)އާމްދަނީން   2019/25ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތ ެގ ަގާވއިދ ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ   

ޤާނޫނަށް ވަނަ އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ    1ޓެކްސް ނެގ މ ެގ ޤާނޫނ ( އަށް  

)ތިނެއް( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ    3ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  

ޙަާވލ ކޮށްފައިާވ   މަސްއޫލިއްޔަތ   ބެލެހެއްޓ މ ެގ  ކަންކަން  މާލީ  ދައ ލަތ ެގ 

ެގޒެޓ ަގއި   ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  އެކ ލަވާލައި  މިނިސްޓްރީން 

 ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެެވ. 

ން ެއކ ލަވާލާ ަގާވއިދ ަގއި، އިސްތިސްނާ ދިނ މަށް  މި މާއްދާެގ )ލ( ެގ ދަށ  )ގ(   

ކަނޑައަޅާ މަޝްރޫޢ ތައް ނ ަވތަ ދާއިރާތަކަކީ، ކޮބަިއކަން ކަނޑައަޅާފަިއ  

 އޮންނަންވާނެެއވެ. 
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 ( ވަނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.3ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( ެގ )  13ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .17

 
ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތެއްެގ އެ ފަރާތެއްެގ ޓެކްސް ބިނާކ ރެވޭ ާއމްދަނީ   (3) )ބ( . 13 

ހިސާބ ކ ރ މ ަގިއ، އެ މ އްދަތ  ނިމ ނ އިރ  ރެވެނިއ  އެކައ ންޓެއްަގއި  

ހ ރި މ ދާ ނ ވަތަ ދަރަންޏާ ގ ޅިެގން ލިބޭ އަންރިއަލަިއޒްޑް ލޮސް 

)އޭެގ ތެރޭަގއި އަންރިއަލައިޒްޑް ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ލޮސްވެސް  

ޤާނޫނ ެގ  ހި މި  ޮގތ ން(،  ެއްއޮގތްާވ    17މެނޭ  މާއްދާއާ  ވަނަ 

 ޮގތ ެގމަތިން އ ނިކ ރެވިދާނެެއެވ.

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ކ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   13ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .18

 
ވީނަމަެވސް  ( ކ) . 13  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  ބޭންކަކ ން    ،މި 

ޮގތ ަގިއ   އާމްދަނީއެްއެގ  އެއީ  އިންޓްރެސްޓް  ލިބޭ  ދަރަންޏަކަށް  ދޫކ ރާ 

އެްއވެސް    ،ނ ބަލާނީ އިންޓްރެސްޓްެގ  ނ ވަތަ  ޕްރިންސިޕަލް  ދަރަނީެގ  އެ 

ޢަދަދެއް އަނބ ރާ ނ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރާ ޙާލަތ ަގއި، ައދި އެ ޢަދަދ   

މަނިޓަރީ   މޯލްޑިްވސް  ހ އްދަކޮށްފަިއވާ ހިސާބ ކޮށްފައިވަނީ  އޮތޯރިޓީން 

މިޮގތ ން ކަމަށްވާނަމަެއވެ.  އެްއޮގތަށް  މިންަގނޑ ތަކާ   ،ހިސާބ ކ ރ މ ެގ 

އިން ޢަދަދ   ނ ބަލާ  ޮގތ ަގއި  އޮން ޓްއާމްދަނީެގ  ިއންކަމް  ރެސްޓް 

ސަސްޕެންސް އެކައ ންޓްަގއި ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ޢަދަދ ން ޓެކްސް 

ެއއްޮގތަށް އެ ޢަދަދ  އާމްދަނީެގ ޮގތ ަގިއ    ނަާގނީ އެކައ ންޓިންގ އ ސޫލ ތަކާ

ހިމަނާ ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ  ނ ވަތަ އެ ޢަދަދ  ލިބޭ ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ ެގ  

 ތެރެއިން ކ ރިން އަންނަ ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ ަގއެވެ. 
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 ރ ކ ރ ން.ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކ ރެއް ިއތ   24ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .19

 
ދާއިމީ   )ނ( . 24  ވީނަމަެވސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ެއހެން  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

މަރ ކަޒ ން އެ ދާއިމީ މަރ ކަޒ ެގ ވެރިފަރާތަށް ނ ވަތަ އެ ދާިއމީ މަރ ކަޒ ެގ  

މަރ ކަޒަކަށް   ހ ރި އެހެން ދާއިމީ  ބޭރ ަގއި  ވެރިފަރާތ ެގ ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ދާއިމީ   ދައްކާ  ނ ވަތަ  ފަރާތަކަށް  ގ ޅ ންހ ރި  ވެރިފަރާތާ  މަރ ކަޒ ެގ 

 އަންނަނިވި ހެޑް އޮފީސް ޚަރަދ ތައް އ ންޏެއް ނ ކ ރެވޭނެެއވެ. 

ޕޭޓެންޓެއް ނ ވަތަ ޙައްޤަކާ ގ ޅިެގން ރޯޔަލްޓީެގ ޮގތ ަގއި ދައްކާ    (1)   

 ؛ފީ ނ ވަތަ ފައިސާ

ަވކި    (2)    ފޯރ ވައިދީފައިވާ  މަރ ކަޒަށް  ނ ވަތަ  ދާއިމީ  ޚިދ މަތަކަށް 

 ހިންގ މާ ގ ޅިެގން ދައްކާ ކަިމޝަން.

 
ޤާނޫނ ެގ   .20 ައކ ރ     24ބ ނެވިދިޔަ  އެ  ހަމަޖައްސަިއ،  ކަމ ަގއި  )ރ(  މާއްދާެގ  އެ  އެީއ  )ނ(  މާއްދާެގ  ަވނަ 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.

 

 ،ދާއިމީ މަރ ކަޒ ެގ ހެޑް އޮފީހ ެގ ޚަރަދ ެގ ތެރޭަގއި   ، މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށް )ރ( . 24 

ދާއިމީ މަރ ކަޒ ެގ ވެރިފަރާތާ ގ ޅ ންހ ރި ފަރާތަކަށް ދައްކާ ފައިސާ ނ ވަތަ  

 ކ ރާ ޚަރަދ ތައްވެސް ހިމެނެެއެވ.

 
 އިޞްލާޙ ކ ރ ން.ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( ެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ޮގތަށް    30ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .21

 

ބަޔާންކޮށްފައި   )ބ( . 30  އެހެން  ަގއި  )ރ(  އާިއ  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ނ ވަތަ   ފައިދާއެއް  ާވ  ޮގތަކަށް  ޮގތަކ ންކ ރެ  އަންނަނިވި  ވީނަމަވެސް، 

ފިޔަވައި  އާމްދަނީ  ިވޔަފާރި  ބިނާކ ރެވޭ  ެގއްލ މެްއ،  ޓެކްސް  ފަރ ދެްއެގ 

 ހިސާބ ކ ރ މ ަގެއއް ނ ހިމެނޭނެއެވެ.އާމްދަނީ 
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 ( ވަނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.2ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( ެގ )  30ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .22

ޤާއިމ ވެފައިާވ    .i (2) )ބ( . 30  ޮގތެްއަގއި  މަިއަގނޑ   ދިރިއ ޅ ން  މީހެއްެގ 

ތަން   ހަމައެކަނި  މިލްކ ަގިއވާ  އޭނާެގ  އަދި 

 ؛ތަޞައްރ ފ ކ ރ ން

    ii.    ނަންބަރ ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި،    (i)މި  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ 

ޤާއިމ ވެފަިއވާ  ޮގތެްއަގއި  ަމއިަގނޑ   ދިރިއ ޅ ން  މީހެއްެގ 

އަދި އޭނާެގ މިލްކ ަގިއވާ ހަމައެކަނި ތަން ތަޞައްރ ފ ކ ރ ން 

ވަނަ މާއްދާެގ    12ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނ ެގ  

 )ޒ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާމނައިަގއެވެ. 

 
 ( ވަނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.3ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ )  32ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .23

 

މަސައްކަތ ެގ   (3) )ށ( . 32  އަދި  ޚާއްޞަ  ބޭނ ންކ ރ މަށް  މަސައްކަތ ަގއި 

އ ލ ން ބޭރ ަގއި ލ މަށް ޢާންމ ކޮށް އެކަށީެގންނ ވާ އަންނައ ނ  ހަމާ

ކ ރާ ަމސައްކަތ ަގއި ލާންޖެހޭ އަންނައ ނަށް ފިޔަވަިއ، ެއ މީހަކ   

 ؛ހިނާގ ޚަރަދ 

 
 ( ވަނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.5ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ )  32ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .24

 

އޭނާ އަދާކ ރާ ވަޒީފާއާ ސީދާ ގ ޅ ންހ ރި   ،އ ޖޫރަ ލިބޭ މީހެއްނަމަ (5) )ށ( . 32 

އަދާކ ރާ  އޭނާ  ފިޔަވަިއ،  ޚަރަދ ތައް  ހިނާގ  ހޯދ މަށް  ތަމްރީނ  

ވަޒީފާއާ ސީދާ ޮގތ ން ގ ޅ ން ހ ރި ތަޢ ލީމެއް ނަމަވެސް ނ ވަތަ  

ހިނާގ  ޙާޞިލ ކ ރ މަށް  ތަޢ ލީމ   މީހަކ   އެ  ނަމަވެސް،  ނޫން 

 ؛ޚަރަދ 
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 ( ވަނަ ނަންބަރ  އ ނިކ ރ ން.6ދާެގ )ށ( ެގ )ވަނަ މާއް  32ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .25

 

މަސްއޫލިއްޔަތ ތަްއ  (6) )ށ( . 32  ަވޒީފާެގ  އޭނާެގ  މީހެއްނަމަ،  ލިބޭ  އ ޖޫރަ 

ނ ހިމެނޭ   ކަމ ަގއި  ޚަރަދެއް  ބޭނ ންވާ  ކޮންމެހެން  އަދާކ ރ މަށް 

 ކޮންމެ ޚަރަދެއް.

 
 ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް    34ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .26

 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ހިސާބ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ    30މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ( . 34 ކެޕިޓަލް ލޮސް 

ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްާވ  މާއްދާއާ  އެ  އ ނިކ ރެވޭނީ  ެގއްލ މެްއވެސް 

ފައިދާއިން  ހިސާބ ކ ރާ ، ހިސާބ ކޮށްފައިވާ  ެގއްލ ންވެފަިއާވ  އެ 

މ އްދަތެއްަގެއވެ. ނ ވަތަ އެ ފައިދާއަށްވ ރެ އެ ެގއްލ މ ެގ ޢަދަދ  އިތ ރ ވާ  

ވިދިެގން އަންނަ ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތ ތަކ ަގއި މި ޤާނޫނ ގެ    ،މިންވަރަކަށް

ފައިދާއިން  30 ހިސާބ ކޮށްފައިވާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  އިތ ރ ާވ    ،ވަނަ  އެ 

 ެގއްލ މ ެގ ޢަދަދ  އަޅަިއކެނޑިދާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ެގއްލ މ ެގ ޢަދަދެއް ކ ރިއަށް ހ ރި ހިސާބ ކ ރާ  )ށ(  

މ އްދަތ ތަކ ެގ ޓެކްސް ބިނާކ ރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބ ކ ރ މ ަގއި އ ނިކ ރާނަމަ،  

މ އްދަތ   ހިސާބ ކ ރާ  ެގއްލ ންވި  އެ  ެގންދެވޭނީ  އ ނިކ ރަމ ން  އެޮގތ ން 

ިގނަވެެގން   ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  އަހަރ ދ ވަހ ެގ  )ފަހެއް  5ނިމ ނ    )

 މ އްދަތަކަށެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ެގއްލ މ ެގ ޢަދަދ  އ ނިކ ރަމ ން ެގންދަންވާނީ   )ނ(  

އ ނިކ ރާ   ކ ރިން  ެގއްލ ން  ވި  ކ ރިން  ތަރ ތީބ ން،  ެގއްލ ންވި  އެ 

 އ ސޫލ ންނެވެ. 
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 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކ ރެއް ިއތ ރ ކ ރ ން.  36ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .27

 

ހިސާބ ކ ރާ  )ނ( . 36  ޢަދަދެްއ  އ ނިކޮށްފަިއވާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މ އްދަތެއްަގިއ   ހިސާބ ކ ރާ  އެ  ޢަދަދަކީ  އެ  ލިބިއްޖެނަމަ،  މ އްދަތެއްަގއި 

 ެވ. ލިބ ނ  އާމްދަނީއެއް ކަމ ަގއި ބަލަންވާނެއެ

 
ވަނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް    ( iii)( ވަނަ ނަންބަރ ެގ  2ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ )  39ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .28

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. 

 

ހިނާގފަިއވާ  .iii (2) )ށ( . 39  މ އްދަތ  ނިމ ނ ިއރ   ނަަމވެސް    ،ހިސާބ ކ ރާ 

ނޮޓް   ބަޓް  )އިންކަރޑް  ކްލެއިމްތަްއ  ރިޕޯޓ ކޮށްފައިނ ވާ 

ޢާންމ ކޮށް   ހިސާބ ކޮށްފައިވަނީ  ކްލެއިމްސް(  ރިޕޯޓެޑް 

ޤަބޫލ ކ ރާ   ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  އަދި  ބަލައިަގންނަ 

 އެކްޗ އޭރިއަލް އ ސޫލަކ ން ކަމަށްވާނަމަ އެ ޢަދަދ .

 
 ންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަ  40ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .29

 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ  
ދަތ ރ ފަތ ރ ގެ  

 ވިޔަފާރި 

މި ޤާނޫނ ަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަެވސް، މި ޤާނޫނ ގެ  )ހ( . 40

ވަނަ މާއްދާެގ )ޑ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އާމްދަނީން ޓެކްސް ދައްކާނީ،    11

ހިސާބ ކ ރާ   %އެ  ޖ މްލައިެގ  އާމްދަނީެގ  ލިބ ނ   )ދޭްއ    2މ އްދަތ ަގއި 

 އިންސައްތަ( ެގ ރޭޓ ަގެއވެ. 

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކ ރެއް ިއތ ރ ކ ރ ން.  41ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .30

 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޓެކްސް ބަޔާން ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ މި  )ބ( . 41 

ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އާމްދަނީެގ މަޢ ލޫމާތ  މި    12ޤާނޫނ ެގ  
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ހ ށަހެޅ މަށް   މީރާއަށް  ބަޔާނާއެކ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ 

 ެގންވެއެވެ. ކަނޑައެޅ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ކޮިމޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިބި

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   43ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .31

 

ޕޭމަންޓެއް   )ޅ( . 43  އިންޓެރިމް  ދައްކަންޖެހޭ  އަހަރަކަށް  ޓެކްސް  އެްއވެސް 

އެ  ، ދެއްކ މ ަގއި މ އްދަތ ެގ  ހިސާބ ކ ރާ  ނިމޭ  ައހަރ ަގއި  ޓެކްސް  އެ 

މި   އާމްދަނީން  ނ ަވތަ    54ޤާނޫނ ެގ  ފަރާތ ެގ  މާއްދާ  ވަނަ    55ވަނަ 

 ،މާއްދާެގ ދަށ ން ވިތ ހޯލްޑިންގ ޓެކ ހ ެގ ޮގތ ަގއި އ ނިކޮށްފައިވާ ޢަދަދ 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާިއދ ަގއި ކަނޑަައޅާ ޮގތެްއެގމަތިން އެ ފަރާތ ން 

ޢަދަދ ން   ޕޭމަންޓ ެގ  އިންޓެރިމް  ދައްކަންޖެހޭ  މ އްދަތަށް  އެ 

ވަނަ    27އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެ ފަރާތ ން މި ޤާނޫނ ެގ  އ ނިކ ރެވިދާނެ 

  55މި ޤާނޫނ ެގ މާއްދާެގ )ހ( އަށް ޢަމަލ ކ ރ މަށް އިޚްތިޔާރ ކޮށްފިނަމަ، 

އ ނިކޮށްފަިއވާ   ޮގތ ަގއި  ޓެކ ހ ެގ  ވިތ ހޯލްޑިންގ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ޕޭމަން އިންޓެރިްމ  ދައްކަންޖެހޭ  މ ްއދަތަށް  އެ  ފަރާތ ން  އެ  ޓ ެގ  ޢަދަދ ، 

 ޢަދަދ ން އ ންޏެއް ނ ކ ރެވޭނެެއވެ. 

 
 ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ވަނަ މާއްދާެގ )ށ  44 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .32

 
ޮގތެްއެގމަތިން )ށ( . 44  ކަނޑައަޅާ  ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  އެ   ،މި 

ޤާނޫނ ެގ   މި  އާމްދަނީން  ނ ަވތަ    54ފަރާތ ެގ  މާއްދާ  ވަނަ    55ވަނަ 

މާއްދާެގ ދަށ ން ވިތ ހޯލްޑިންގ ޓެކ ހ ެގ ޮގތ ަގއި އ ނިކޮށްފައިވާ ޢަދަދ ެގ  

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓ ގެ   43މި ޤާނޫނ ެގ    ،ތެރެއިން

 ޢަދަދ ން އ ނިނ ކ ރެވި އޮތް ޢަދަދ .
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 .ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން  46ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .33

 

ޓެކްސް ބަޔާން  
 އިޞްލާޙ ކ ރ ން 

ވަނަ ާމްއދާެގ ދަށ ން   57ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( އާިއ    41މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ( . 46

ހ ށަހަޅާފައިވާ ޓެކްސް ބަޔާނެްއަގއި ބައިތަކެއް އ ނިވެފަިއވާކަަމށް ނ ވަތަ އެ 

ބަޔާނ ަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދ ތަކަކީ ރަނަގޅ ނޫން ޢަދަދ  ތަކެއްކަމަށް 

ހ ށަހެޅި ބަޔާން  ޤާނޫނ ެގ    ،ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ ފަރާތަށް  އެ  ވަނަ   42މި 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން   58ާއއި   މާއްދާެގ )ނ(

ިއވާ ޓެކްސް ބަޔާނެްއ  އިޞްލާޙ ކޮށްފަ  ،)ބާރަ( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި   12

 ހ ށަހަޅައި، ކ ރިން ހ ށަހެޅި ބަޔާން އިޞްލާޙ  ކ ރެވިދާނެެއވެ. 

ހ ށަހަޅާ ޓެކްސް )ށ(   ދައްކަންޖެހޭކަމަށް   ބަޔާން  ޮގތ ަގއި  ޓެކ ހ ެގ  ފަރާތ ން 

ބަޔާނ ަގިއ   ޓެކްސް  އިޞްލާޙ ކޮށްފައިާވ  ނ ވަތަ  ބަޔާނ ަގއި  ޓެކްސް 

ނ ވަތަ    ، ޢަދަދ ަގއިހިސާބ ކޮށްފައިވާ   އެއް  އެރަރ"  "އެރިތ މެޓިކް 

ޖެނެރަލަށް   ކޮމިޝަނަރ  އޮތްކަމަށް  އެއް  އެރަރ"  "ޓައިޕޯްގރެފިކަލް 

ޖެނެރަލަށް  ކޮމިޝަނަރ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  ކ ށް  ެއ  ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ 

 ނިންމިދާނެއެވެ.

ކ ށެއް  )ނ(   ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ  ޮގތ ެގމަތިން  ގައިވާ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ފަރާތަށް އި ދަްއކާ  ޓެކްސް  އެކަން  ނިންމައިފިނަމަ،  ޞްލާޙ ކ ރަން 

 ސަބަބާއެކ  ލިޔ މ ން އަންަގންާވނެއެވެ. 
 

 .ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން  49ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .34
 

އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް  
ދެއްކ މާއި ބަޔާން  

ހ ށަހެޅ ން ލާޒިމ ނ ވާ  
 ޙާލަތްތައް 

ވަނަ މާއްދާަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް، މި ޤާނޫނ ެގ    42މި ޤާނޫނ ެގ   . 49

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ކ ރިއަށް ދައްކާ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓްެގ ޖ މްލަ ޢަދަދަކީ  43

ހާސް( ރ ފިޔާއަށްވ ރެ ބޮޑ ނޫން ޢަދަދެްއނަމަ، އަދި ފާއިތ ިވ    )ވިހި  -/20,000

  )ވިހި   -/20,000ޓެކްސް އަހަރަށް އެ ފަރާތ ން ދައްކަންޖެހ ނ  ޓެކ ހ ެގ ޢަދަދަކީ  
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ހާސް( ރ ފިޔާއަށްވ ރެ ބޮޑ ނޫން ޢަދަދެއްނަމަ، ނ ވަތަ އެ ފަރާތަކީ މި ޤާނޫނ ެގ  

ވަނަ މާއްދާެގ    41ޤާނޫނ ެގ  މި  ، ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ރައްދ ވާ ފަރާތެއްނަމަ  50

 )ށ( އަށް އެ ފަރާތ ން ޢަމަލ ކ ރ ން ލާޒިމެއްނޫނެވެ. 
 

 ( ވަނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.3ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  50ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .35
 
ދާއިމީ  (3) )ހ( . 50  ފަރާތ ެގ  ެއ  އަދި  ވަޒަންވެރިވެފައިނ ވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

މަރ ކަޒެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނެތް ފަރާތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ މި 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މ ޢާމަލާތަކ ން   50-1ޤާނޫނ ެގ  

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ    55ލިބޭ ނ ވަތަ މި ޤާނޫނ ެގ  

 .އާމްދަނީ ކަމ ަގިއވ ން

 

 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތ ރ ކ ރ ން.  50ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ  .36
 

އޮފްޝޯ އިންޑައިރެކްޓް  
ޓްރާންސްފަރއިން  
 ޓެކްސް ދެއްކ ން 

ފަރާތަކ ން  )ހ( . 50-1 އެއްވެސް  މ ޢާމަލާތެއް  މ ޢާމަލާތްތަކ ންކ ރެ  އަންނަނިވި 

ދައްކަނީ ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ  ކ ރާނަމަ، އަދި އެ މ ޢާމަލާތާ ގ ޅިެގން ފައިސާ  

ފަރާތް( ލިބޭ  )ފައިސާ  ފަރާތަކަށްނަމަ  ނ ވަތަ  ، ވަޒަންވެރިވެފައިނ ާވ 

ނެތް  އެނެގން  ފަރާތެްއކަން  ަވޒަންވެރިެވފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ފަރާތަކަށްކަމ ަގިއވާނަމަ )ފަިއސާ ލިބޭ ފަރާތް(، އެޮގތ ން ދައްކާ ފައިސާެގ  

)ދިހައެއް އިންސަްއތަ(، ފައިސާ    %10ޖ މްލަ ޢަދަދ ން ޓެކ ހ ެގ ޮގތ ަގއި  

 ރަންވާނެެއވެ. ދައްކާ ފަރާތ ން )ވިތ ހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް( އ ނިކ 

( ވަނަ ނަންބަރ ން 1ވަނަ މާއްދާެގ )ލ( ެގ )  11މި ޤާނޫނ ެގ    (1)   

( ނަންބަރ ތަކ ަގިއ  4ފެށިެގން  ނިޔަލަށްހ ރި  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ   )

މ ޢާމަލާތެއް  ތެރެއިން  މ ޢާމަލާތްތަކ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެރިވެފައިނ ވާ ފަރާތަކާއެކ  ކ ރ ން 
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ވަނަ މާއްދާެގ )ގ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވފަދަ   11މި ޤާނޫނ ެގ    (2)   

ފަރާތަކާއެކ    ަވޒަންވެރިވެފައިނ ވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  މ ޢާމަލާތެއް 

 .ކ ރ ން

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން އ ނިކޮށްފައިވާ ޓެކ ހ ެގ ޢަދަދ ، ވިތ ހޯލްޑިންގ   )ށ(  

ދެއްކ މ ެގ   މީރާއަށް  ތާރީޚ ތަކ ެގ އޭޖެންޓް  އަންނަނިިވ  ސ ންަގޑިައކީ 

 ތެރެއިން ކ ރިން އަންނަ ތާރީޚެކެވެ. 

   (1)   ( ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  )1މި  ނ ވަތަ  ނަންބަރ   ވަނަ  ވަނަ 2(   )

ނަތީޖާއެްއެގ   މ ޢާމަލާތެއްެގ  މ ޢާމަލާތްތަކ ންކ ރެ  ނަންބަރ ަގިއވާ 

އެސެޓެއްެގ   އެްއވެސް  ވިތ ހޯލްޑިންގ ޮގތ ން  ވެރިފަރާތްކަމ ަގއި 

 ؛އޭޖެންޓް ވާ ތާރީޚ 

އެ މ ޢާމަލާތަކާ ގ ޅިެގން ފަިއސާ ލިބޭ ފަރާތަށް ފައިސާ ދައްކާ    (2)   

 ތާރީޚ .

މި މާއްދާެގ    ، މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން އ ނިކޮށްފަިއވާ ޓެކ ހ ެގ ޢަދަދ  )ނ(  

ދައްކަންވާނީ  މީރާއަށް  ކ ރިން  ސ ންަގޑީެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ށ( 

 މީރާއިން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފޯމަކ ންނެވެ.

ޓެކްސް   )ރ(   އ ނިކ ރަންޖެހޭ  އޭޖެންޓް  ވިތ ހޯލްޑިންގ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

ަގިއވާ  އ ނިނ ކޮށް ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތަށް ފައިސާ ދެއްކި ނަަމވެސް، ިމ މާއްދާ

 ޮގތ ެގމަތިން ވިތ ހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް މީރާއަށް އެ ޓެކްސް ދަްއކަންވާނެެއވެ.

ފައިސާއިން   )ބ(   ދަްއކާ  އޭޖެންޓް  ވިތ ހޯލްޑިންގ  ފަރާތަށް  ލިބޭ  ފައިސާ 

އަންނަނިވި  ދައްކައިފިނަމަ  ފައިސާ  އ ނިނ ކޮށް  ފައިސާ  އ ނިކ ރަންޖެހޭ 

 ޮގތ ެގމަތިން ޢަމަލ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތާއި ވިތ ހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް އެކ އެކީަގއި އަދި   (1)   

 ؛ވަކިވަކިން، މި މާއްދާެގ ދަށ ން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކ ހަށް ޒިންާމވ ން
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   (2)   ( ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  )1މި  ނަންބަރާިއ  ވަނަ  ވަނަ 2(   )

ސަބަބ ން  މ ޢާމަލާތެއްެގ  މ ޢާމަލާތްތަކ ންކ ރެ  ނަންބަރ ަގިއވާ 

އޭޖެންޓް  ވިތ ހޯލްޑިންގ  ވެރިފަރާތަށް  ެއސެޓެްއެގ  ާވ   އެްއވެސް 

ވަގ ތ ން ފެށިެގން ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތ ން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކ ހަކަށް 

 ވެެގންދިޔ ން. 

އޭޖެންޓް   )ޅ(   ވިތ ހޯލްޑިންގ  އ ނިކ ރ މަށްފަހ   ޓެކްސް  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

ފަރާތަށް އެ ޓެކ ހ ެގ  މީރާއަށް އެ ޓެކްސް ދައްކައިފިނަމަ، ފައިސާ ލިބޭ  

 ޢަދަދ  ވިތ ހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް ދީފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. 

ވިތ ހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް ފައިސާ    ،ޓެކްސް އ ނިނ ކޮށް ފަިއސާ ލިބޭ ފަރާތަށް )ކ(   

ދައްކާފަިއވާ ޙާލަތ ަގިއ، އަދި މި މާއްދާެގ )ރ( ެގ ދަށ ން ވިތ ހޯލްޑިންގ  

ޢަދަދާ   ދެއްކި  އެޮގތ ން  ދައްކާފަިއވާނަމަ،  ޓެކްސް  މީރާއަށް  އޭޖެންޓް 

އެްއވަރ ެގ ޢަދަދެއް ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތ ެގ އަތ ން ވިތ ހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓަށް 

 ހޯދިދާނެއެވެ. 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގިއ ފަިއސާ ލިބޭ ފަރާތ ން ޓެކްސް ދަްއކާފައިާވކަމަށް  )އ(   

 ބެލެވޭނެެއވެ. 

މި މާއްދާއާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގަމތިން ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތަކަށް ދައްކާ    (1)   

ވިތ ހޯލްޑިން އޭޖެންޓް  ވިތ ހޯލްޑިންގ  ޓެކްސް   ގ ފައިސާއިން 

 ؛އ ނިކޮށްފަިއވ ން

 މި މާއްދާެގ )ރ( ނ ވަތަ )ބ( ެގ ދަށ ން ޓެކްސް ދައްކާފަިއވ ން.   (2)   

މި މާއްދާެގ )އ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ެގމަތިން ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތ ން   )ވ(   

މ އްދަތަށް   ހިސާބ ކ ރާ  އެ  ފަރާތ ން  އެ  ޢަދަދަކީ،  ޓެކ ހ ެގ  ދައްކާފަިއވާ 

 ދަންކަންޖެހޭ ޖ މްލަ ޓެކ ހ ެގ ޢަދަދ ން އަޅައިކެނޑިދާނެ ޢަދަދެކެވެ. 

މި މާއްދާަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަަމވެސް، މި ޤާނޫނ ގެ  )މ(  

އެ    11 ދަށ ން  ާމއްދާެގ  މި  ޙާލަތ ަގއި،  ރައްދ ވާ  )ލ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 
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ޓެކްސް   އަހަރަށް  ޓެކްސް  އެ  ޓެކްސް،  ދަްއކަންޖެހޭ  އަހަރ ަގިއ  ޓެކްސް 

ންޓް ނ ވަތަ ބަޔާން ހ ށަހެޅ މ ެގ ސ ންަގޑީެގ ނިޔަލަށް ވިތ ހޯލްޑިންގ އޭޖެ

މަޞްލަޙަތ    ނ ވަތަ  ޙިއްޞާ  ދައްކާފައިނ ވާނަމަ،  ފަރާތ ން  ލިބޭ  ފައިސާ 

ނ ވަތަ   ޕާޓްނަރޝިޕ ެގ  ނ ވަތަ  ކ ންފ ނީެގ  ތަޞައްރ ފ ކ ރެިވެގންދިޔަ 

ޓްރަސްޓ ެގ ވެލިއ  ނިސްބަތްވާ ނ އ ފ ލޭ މ ދަލ ެގ ވެރިފަރާތ ން މި މާއްދާެގ 

މ ޢާ އެ  ރޭޓ ަގިއ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  ޓެކްސް  )ހ(  ގ ޅިެގން  މަލަތާ 

 ދައްކަންވާނެއެެވ. 

މި މާއްދާެގ )މ( ެގ ބޭނ މަށް، ފައިނޭންސް ލީސްއެްއެގ ދަށ ން ނ އ ފ ލޭ  )ފ(  

މ ދާ ކ އްޔަށް ހިފާ ފަރާތަކީ، އެ ނ އ ފ ލޭ މ ދަލ ެގ ވެރިފަރާތް ކަމ ަގިއ  

 ބެލެވޭނެެއވެ. 

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.ވަނަ މާއްދާ   51ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .37

 
އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓާއި  

ފައިނަލް ޕޭމަންޓް  
ދައްކަންނ ޖެހޭ ބައެއް  

 ޙާލަތްތައް 

 50މި ޤާނޫނ ެގ  ،  މި ޤާނޫނ ަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް . 51

( ވަނަ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހ ން، ނ ވަތަ  2ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )

ޤާނޫނ ެގ   ާމއްދާ  50-1މި  ނަާގވަނަ  ޓެކްސް  ދަށ ން  ލިބޭ    ެގ  މ ޢާމަލާތަކ ން 

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށ ން ޓެކްސް ނަާގ    55އާމްދަނީއާ ގ ޅިެގން ނ ވަތަ ިމ ޤާނޫނ ެގ  

ރިމް ޕޭމަންޓެއް ައދި ފައިނަލް ޕޭމަންޓެއް އެްއެވސް އިންޓެ،  އާމްދަނީއާ ގ ޅިެގން

 .ދައްކާކަށް ނ ޖެހޭނެއެވެ 

 
 ( ވަނަ ނަންބަރ  އ ނިކ ރ ން.1ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( ެގ )  54ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .38

 

 ؛މ ވަްއޒަފ ންެގ ވިތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ހިސާބ ކ ރާނެ ޮގތް  (1) )ބ( . 54 
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 ( ވަނަ ނަންބަރ  އ ނިކ ރ ން.9މާއްދާެގ )ހ( ެގ )ވަނަ   55ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .39
 
ދައްކާ   (9) )ހ( . 55  ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް  ވަޒަންވެރިވެފައިނ ވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ؛ފައިސާ

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   55ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .40

 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   )ށ( . 55  ފަރާތަކ ން  ިވޔަފާރިކ ރާ 

ދައްކާނަމަ،  ފައިސާެއްއ  ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް  ވަޒަންވެރިވެފައިނ ވާ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެރިވެފައިނ ވާ ފަރާތްތަކ ެގ ވިތ ހޯލްޑިންގ ޓެކ ހ ެގ  

% ޖ މްލައިން  ފައިސާެގ  އެ  އިންސައްތަ(    5ޮގތ ަގއި  )ފަހެއް 

 އ ނިކ ރަންވާނެއެވެ. 

 
ޮގތަށް 2ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ )  55ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  ބ  .41 އަންނަނިވި  ޢިބާރާތް  ( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ފެށޭ 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. 
 
ނ ވަތަ   (2) )ނ( . 55  ބޭނ ންކ ރ މަށް  ކޮޕީރަިއޓެއް  ސޮފްޓްވެއަރއެްއެގ 

ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިަގތ މަށް ދައްކާ "ރޯޔަލްޓީ" ެގ ތެރޭަގއި  

ހިމެނެނީ އަންނަނިވި ބާވަތްތަކ ެގ ތެރެއިން ބާވަތެްއެގ ކޮޕީރައިޓް  

ބޭނ ންކ ރ މަށް ނ ވަތަ ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިަގތ މަށް ދައްކާ  

 ފައިސާެއވެ. 

 
ށް، އެ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އަކ ރެއް އިތ ރ ކޮ  55ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .42

 ން. އްސ ( ކަމ ަގއި ހަމަޖެބއެއީ އެ މާއްދާެގ ))ރ( 

 
 މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށް: )ރ( . 55 
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މިޝަން" ެގ  "ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަތަކަށް ދައްކާ ކަ  (1)   

ޓްރާންސްފަރ  ފައިސާ  މެދ ެވރިކޮށް  ބޭންކެއް  ތެރޭަގއި 

މިޝަނާއި ބޭންކ ން ބޭންކ ން ނަާގ ކަކޮށްދިނ މަށާއި ޖަމާކ ރ މަށް  

ކަ ނަާގ  ބޭންކ ން  ބޭނ ންކ ރ މަށް  ކާޑ   މިޝަނެްއ ދޫކޮށްފައިވާ 

 ނ ހިމެނޭނެއެވެ.

"ރޯޔަލްޓީ" ެގ މާނަިއެގ ތެރޭަގއި މ އާޞަލާތީ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ   (2)   

އިންޓަރ ނަާގ  މެދ ަގއި  ޗާޖެްއ -ފަރާތްތަކ ެގ  ކެރިއަރ 

 ނ ހިމެނޭނެއެވެ.

ރީ  (3)    ތެރޭަގއި  މާނައިެގ  ެގ  ޕްރީމިއަްމ"  -"އިންޝ އަރެންސް 

 ންސް ޕްރީމިއަްމެއއް ނ ހިމެނޭނެއެވެ. ރެއިންޝ އަ

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ފެށޭ ޢިބާރާތްތައް އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  62ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .43
 

ވިތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް  
 ސެޓްފިކެޓް 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ދައްކާ    55ވަނަ ާމއްދާ ނ ވަތަ    54މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ( . 62

ޓެކްސް  އެދިއްޖެނަމަ، ވިތ ހޯލްޑިންގ  ފަރާތ ން  އ ނިކ ރާ  ޓެކްސް  ، ެއ 

އެ ސެޓްފިކެޓަށް އެދޭ ތާރީޚ ން ، އަންނަނިވި މަޢ ލޫމާތ  ހިމެނޭ ސެޓްފިކެޓެއް 

ދޫކ ރަންވާނެެއވެ.    7ފެށިެގން   މީރާއިން  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ  )ހަތެއް( 

އެދިއްޖެނަމަ،  ވިތ  ފަރާތަކ ން  އެ  ފަރާތަށް،  ދައްކާ  ޓެކްސް  ހޯލްޑިންގ 

ޓެކްސް   ވިތ ހޯލްޑިންގ  ދިނ މަކީ  ސެޓްފިކެޓް  ޓެކްސް  ވިތ ހޯލްޑިންގ 

އެހެންނަމަވެސް، ވިތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް   އ ނިކ ރާ ފަރާތ ެގ ޒިންާމއެކެެވ.

ތަށް އ ނިކ ރާ ފަރާތ ން އެ ސެޓްފިކެޓް ވިތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާ

ދިނ މަށް އިންކާރ ކ ރާނަމަ، އެ ސެޓްފިކެޓް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ެއދިފައިވާކަން  

ހެއްކާެއކ  މީރާއަށް ވިތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތ ން ހ ށަހެޅ މ ން، 

މީރާއިން   ފަރާތަށް  ދައްކާ  ޓެކްސް  ވިތ ހޯލްޑިންގ  ސެޓްފިކެޓް  އެ 

 ދޫކ ރަންވާނެެއވެ. 
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 ( ވަނަ ނަންބަރ  އ ނިކ ރ ން.3ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  62ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .44
 
 އެ  ފަރާތަށް   ލިބ ނ   އާމްދަނީ  ނަާގފައިވާ  ޓެކްސް  ވިތ ހޯލްޑިންގ  (3) )ހ( . 62 

 ވިތ ހޯލްޑިންގ )   ޖ މްލަ  ފައިސާެގ  ދަްއކާފަިއވާ   ތެރޭަގއި  އަހަރެްއެގ

 ؛(ކ ރިން އ ނިކ ރ މ ެގ ޓެކްސް

 
ވަނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް    (iii)( ވަނަ ނަންބަރ ެގ  3ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  67ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .45

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. 

 

ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތެްއަގއި އެ ފަރާތްތަކ ންކ ރެ ފަރާތަކަށް   .iii (3) )ހ( . 67 

 ނ ވަތަ ؛ ވެފަިއވާ ެގއްލ މ ެގ ޢަދަދ  ކ ޑަވ ން

 
)  67ޤާނޫނ ެގ  ބ ނެވިދިޔަ   .46 ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ވ3ަަވނަ  ނަންބަރ ެގ  (  ނަންބަރ iii)ނަ  ވަނަ  ފަހަތަށް  (  ެގ 

 އަންނަނިވި ފަދައިން ނަންބަރެއް އިތ ރ ކ ރ ން. 

 
ހިސާބ ކ ރާ މ އްދަތެްއަގއި އެ ފަރާތްތަކ ންކ ރެ ފަރާތަކަށް   .iv (3) )ހ( . 67 

 ލިބޭ ޓެކްސް ކްރެޑިޓްެގ ޢަދަދ  ކ ޑަވ ން. 
 

( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ނަންބަރެއް 3ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ )  67ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .47
 އިތ ރ ކ ރ ން. 

 
މާ (4) )ނ( . 67  )މި  ެގ  )ހ(  ނަންބަރ ެގ    ( 3އްދާެގ  ވަނަ   (iv)ވަނަ 

ޓެކްސް  ލިބިފައިވާ  ފަރާތަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ނަންބަރ ަގއި 

 ރެޑިޓްެގ ޢަދަދ  ކ ޑަކ ރ ން. ކް
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 ވަނަ މާއްދާެގ އަރިމަތީ ސ ރ ޚީ ައންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  68ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .48
 

  ޓްރާންސްފަރ 
  ންގ ސި ޕްރައި 

 ޑޮކިއ މެންޓޭޝަން 
 

68 .  

( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ނަންބަރެއް 2ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  68ޤާނޫނ ެގ  ބ ނެވިދިޔަ   .49
 އިތ ރ ކ ރ ން. 

 
ހަދާ   (3) )ހ( . 68  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  މ ޢާމަލާތަކީ،  ނ ވަތަ  އިންތިޒާމ   އެ 

ނ ވަތަ   އިންތިޒާމެއް  އިސްތިސްނާ  ކަނޑަައޅާފަިއވާ  ަގާވއިދ ަގއި 

 މ ޢާމަލާތެއް ކަމ ަގިއވ ން. 

 
 ( ވަނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.2ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ )  68ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .50

 
ކަނޑަައޅާފައިާވ   (2) )ށ( . 68  ފަރާތްތަކ ން  އެ  ކ ރ މ ަގއި  މ ޢާމަލާތް  އެ 

 ައދި؛ އ ސޫލ ތަކާއި ޝަރ ޠ ތައް

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   68ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .51
 
ޓްރާންސްފަރ   މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ތައްޔާރ ކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ )ނ( . 68 

ނިސްބަތްވާ ހިސާބ ކ ރާ    ންގ ޑޮކިއ މެންޓޭޝަން، ެއ މ ޢާމަލާތެއްސިޕްރައި

  ސ ންަގޑީެގ ނިޔަލަށް ތައްޔާރ ކޮށްހ ށަހަޅަންޖެހޭ    މ އްދަތ ެގ ޓެކްސް ބަޔާން

ނިޔަލަށް    .ނިންމަންވާނެއެވެ ސ ންަގޑިެއްއެގ  ކަނޑައަޅާ  މީރާއިން  އަދި، 

 މީރާއަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   70ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .52
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ބޭރ ެގ   )ނ( . 70  %ދިވެހިރާއްޖެއިން  އިންސައްތަ(    10ޝަޚްޞެއްެގ  )ދިހަެއްއ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   އޮތް،  ޙިއްޞާެއއް  ބޮޑ   ެއއަށްވ ރެ  ނ ވަތަ 

ޓެކްސް   ޝަޚްޞެއްެގ  އެ  ފަރާތަކ ންމެ،  ކޮންމެ  ވަޒަންވެރިވެފައިވާ 

ބިނާކ ރެވޭ އާމްދަނީެގ ތެރެއިން އެ ފަރާތެއްެގ ޙިއްޞާ، އަންނަނިވި ފޯމިއ ލާ 

ހިސާބ ކ ރ މަށް ބިނާކ ރެވޭ ބޭނ ންކޮށްެގން  ޓެކްސް  ފަރާތެއްެގ  އެ  ފަހ ، 

 އާމްދަނީެގ ތެރޭަގއި ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
 

 ޓެކްސް ބިނާކ ރެވޭ އާމްދަނީ  x ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތ ގެ ޙިއްޞާ    
 ޙިއްޞާގެ ޖ މްލަ 

    
 އަކީ: "ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަންވެރިެވފައިވާ ފަރާތ ެގ ޙިއްޞާ"    (1)   

    i.    ަނ ވަތ ކ ންފ ންޏެއް  ބޭރ ެގ ޝަޚްޞަކީ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ނ ަވތަ  ޝަޚްޞެއް  ޤާނޫނީ  އެނޫންވެސް 

ތެރޭަގިއ  ، ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ މ އްދަތ ެގ  ހިސާބ ކ ރާ  އެ 

ޙިއްޞާެގ   ފަރާތ ެގ  ވަޒަންވެރިެވފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ނ ވަތަ   ެއވްރެޖް،  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ރައ ސްމާލ ެގ 

ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތ ެގ ވޯޓ ދިނ މ ެގ ޙައްޤ ެގ ެއވްރެޖް،  

ވަކިން   ދ ވަހަކަށް  )ކޮންމެ  ޢަދަދެއް  ބޮޑ   މިއިން 

 ހިސާބ ކޮށްފައި( ެއވެ. 

    ii.    ަނ ވަތ ކ ންފ ންޏެއް  ބޭރ ެގ ޝަޚްޞަކީ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ނ ވަތަ  އެނޫންވެ ޝަޚްޞެއް  ޤާނޫނީ  ޕާޓްނަރޝިޕެއް ސް 

ެއ    ،ނޫންނަމަ ތެރޭަގއި  މ އްދަތ ެގ  ހިސާބ ކ ރާ  އެ 

ރައ  އޮތްސްޝަޚްޞެއްެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ، މާލ ަގިއ 

ވަޒަންވެރިވެފައިާވ ފަރާތ ެގ ަމޞްލަޙަތ ެގ ެއވްރެޖް )ކޮންމެ 

 ވެ. ދ ވަހަކަށް ަވކިން ހިސާބ ކޮށްފައި( އެ 
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    iii.    ީޝަޚްޞަކ ބޭރ ެގ  ފިކްސްޑް ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ެއ    ،ޓްރަސްޓެއްނަމަ ތެރޭަގއި  މ އްދަތ ެގ  ހިސާބ ކ ރާ  އެ 

ވަޒަންވެރިވެފަިއވާ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޓްރަސްޓ ެގ 

ެއވްރެޖްނިބެ މަޞްލަޙަތ ެގ  އަދި    ،ފިޝަރީެގ 

ޓްރަސްޓ ެގ   އެ  ޓްރަސްޓެއްނަމަ،  ޑިސްކްރެޝަނަރީ 

ސެޓްލަރެގ   ަވޒަންެވރިވެފަިއވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 މަޞްލަޙަތ ެގ އެވްރެޖްއެެވ. 

 "ޙިއްޞާެގ ޖ މްލަ" އަކީ:   (2)   

    i.    ަނ ވަތ ކ ންފ ންޏެއް  ބޭރ ެގ ޝަޚްޞަކީ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ނ ަވތަ  ޝަޚްޞެއް  ޤާނޫނީ  އެނޫންވެސް 

ތެރޭަގިއ  ، ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ މ އްދަތ ެގ  ހިސާބ ކ ރާ  އެ 

އެ ޝަޚްޞެއްެގ ޙިއްޞާެގ ރައ ސްމާލ ެގ ެއވްރެޖް، ނ ވަތަ  

އެ ޝަޚްޞެްއެގ ވޯޓ ދިނ މ ެގ ޙައްޤ ެގ އެވްރެޖް )ކޮންމެ 

 ދ ވަހަކަށް ަވކިން ހިސާބ ކޮށްފައި( ެއވެ. 

    ii.    ީބޭރ ެގ ޝަޚްޞަކ ނ ވަތަ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ކ ންފ ންޏެއް 

ޕާޓްނަރޝިޕެއް  ނ ވަތަ  ޝަޚްޞެއް  ޤާނޫނީ  އެނޫންވެސް 

ެއ  ، ނޫންނަމަ ތެރޭަގއި  މ އްދަތ ެގ  ހިސާބ ކ ރާ  އެ 

ހ ރިހާ   އޮތް  މަޞްލަޙަތ   ކެޕިޓަލ ަގއި  ޝަޚްޞެއްެގ 

ފަރާތްތަކ ެގ ޙިއްޞާެގ ެއވްރެޖް )ކޮންމެ ދ ވަހަކަށް ވަކިން  

 ހިސާބ ކޮށްފައި( ެއވެ. 

    iii.  ަޓްރަސްޓެއްނަމ ބޭރ ެގ ޝަޚްޞަކީ  އެ  ، ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ   ތެރެއިން  ޓްރަސްޓީންެގ  ޓްރަސްޓ ެގ 

 ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ޓްރަސްޓީންެގ ޖ މްލައެވެ. 
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ދަށ ން   (3)    ޤާނޫނ ެގ  މި  އަކީ  އާމްދަނީ"  ބިނާކ ރެވޭ  "ޓެކްސް 

އާމްދަނީން   ޖ މްލަ  ޤާނޫނ ން ހިސާބ ކ ރާ  މި  އ ނިކ ރ މަށް 

ޤާނޫނ ެގ   މި  އ ނިކ ރ ންތަކާއި  މާއްދާާއ   33ހ އްދަކ ރާ  ވަނަ 

ޮއންނަ  އ ނިކ ރ މ ން  ެގއްލ ން  ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްާވ 

 އާމްދަނީއެވެ. 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކ ރެއް ިއތ ރ ކ ރ ން.  70ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .53
 
ބޭރ ެގ ޝަޚްޞެއްެގ   )ޅ( . 70  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ބޭނ މަށް،  ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 

% ބޮޑ     10ކެޕިޓަލ ެގ  ެއައށްވ ރެ  ނ ވަތަ  އިންސައްތަ(  )ދިހައެްއ 

ބަލާނީ ކަނޑައެޅ މ ަގއި  އޮތްކަމަށް  ޝަޚްޞެއްެގ  ، ޙިއްޞާެއއް  އެ 

  ކެޕިޓަލ ަގއި މަޞްލަޙަތ  އޮތް ހ ރިހާ ގ ޅ ންހ ރި ފަރާތްތަކ ެގ ޙިއްޞާގެ 

 ޖ މްލައަށެވެ. 

 
ެގ )  71ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .54 ޮގތަށް 5ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ(  އަންނަނިވި  ޢިބާރާތް  ފެށޭ  ( ވަނަ ނަންބަރ ެގ 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. 
 
އެ މ އްދަތ ަގއި މި ، އެބިޓްޑާ[ ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ-]ޓެކްސް (5) )ޅ( . 71 

އ ނިކ ރ މ ެގ ކ ރިން ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ެގއްލ ން    33ޤާނޫނ ެގ  

ޢަދަދ ތައް  އަންނަނިވި  ެގއްލ މަށް  ނ ވަތަ  ފައިދާ  އޮންނަ 

 އެްއކ ރ މ ން އަންނަ ޢަދަދަށެވެ.

 
 .ވަނަ މާއްދާެގ )ފ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން  79ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .55
 
"ޝަޚްޞ ތަކ ެގ ްގރޫޕް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، އެްއވެސް ޝަޚްޞަކ ން  )ފ( . 79 

އެ ޝަޚްޞެއްެގ މާލީ ކަންކަން ދައްކ ވައިދޭ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ފައިނޭންޝަލް 
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ސްޓޭޓްމަންޓްތައް މީރާއަށް ހ ށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ  

 ކަށެވެ. ަގާވއިދ ަގއި ބ ނެފަިއވާ ޙާލަތެްއަގއި އެ ޝަޚްޞ ތަ

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ހވ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   79ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .56

 
ެއއްެވސް ފަރާތެއްެގ    ،"ދާއިމީ މަރ ކަޒ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ   (1) )ހވ(  . 79 

ިވޔަފާރި ހިންގ މ ެގ   ،ވިޔަފާރި ނ ވަތަ ވިޔަފާރިން ބައެއް ހިންާގ

 ދާއިމީ ތަނަކަށެވެ. 

ތެރޭަގއި    (2)    މާނައިެގ  ެގ  މަރ ކަޒ "  "ދާއިީމ  ޮގތެްއަގިއ،  ޚާއްޞަ 

 އަންނަނިވި ތަންތަނާއި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

    i.  ް؛މެނޭޖްމަންޓް ޤާއިމ ވެފައިވާ ތަނެއ 

    ii.   ް؛ޮގތްޕެއ 

    iii.  ް؛އޮފީހެއ 

    iv.   ް؛ފެކްޓަރީއެއ 

    v.  ް؛ވަރކްޝޮޕެއ 

    vi.   ،ތަނެްއ ނަާގ  ނ ވަތަ  މަސައްކަތްކ ރާ  ހޯދ މ ެގ  މައ ދަން 

ޭގސް ނ ވަތަ ތެޔޮ ވަޅެއް، ނ ވަތަ އެނޫންވެސް ޤ ދ ރަތީ  

ވަސީލަތްތައް ހޯދ މ ެގ މަސަްއކަތްކ ރާ ނ ވަތަ ނަާގ ތަނެްއ  

ކަނޑ )ޤ ދ ރަތީ   ބޭނ ންކ ރާ  ނެގ މަށް   ވަސީލަތެއް 

ނ ވަތަ  ބޯޓ   ނ ވަތަ  އ ޅަނދ   ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރާ 

 ޕްލެޓްފޯމްވެސް ހިމެނޭ ޮގތ ން(.

"ދާއިމީ މަރ ކަޒ " ެގ މާނައިެގ ތެރޭަގިއ އަންނަނިިވ ތަންތަނާިއ   (3)   

 ކަންކަންވެސް ހިމެނެެއވެ. 



 

 

 

 

 

 

35 

 

    i.  ްތަނެއ ނ ވަތަ    ،ޢިމާރާތްކ ރާ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ނ ވަތަ 

ނ ވަތަ    ،އިންސްޓޮލޭޝަން ނ ވަތަ އެސެމްބްލީ ޕްރޮޖެކްޓެއް

ގ ޅިެގން   ޕްރޮޖެކްޓަކާ  ެއ  ނ ވަތަ  ތަނަކާ  އެ 

ސ ޕަވަިއޒްކ ރ މ ެގ މަސަްއކަތްކ ރ ން )އެ ފަރާތަކ ން ނ ވަތަ 

ކ ރިއަށްެގންދާ  ފަރާތަކ ން  ގ ޅ ންހ ރި  ފަރާތާ  އެ 

ޅިފައިާވ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނ ވަތަ ކ ރާ އެއްބާވަތެްއެގ ނ ވަތަ ގ 

މަސައްކަތްތަކ ެގ މ އްދަތ ތައްެވސް ހިމެނޭޮގތ ން، އެ ތަނެްއ  

)ނ ވަދިހަ(    90ނ ވަތަ ޕްރޮޖެކްޓެްއ ނ ވަތަ މަސައްކަތެއް  

 ؛ދ ވަހަށްވ ރެ ިގނަ ދ ވަހަށް މަސައްކަތް ހިނަގމ ންދާނަމަ(

    ii.    ަނ ވަތ މ ަވްއޒަފ ން  ފަރާތެްއެގ  ބޭނ މަކަށް  އެ  އެފަދަ 

މެދ ވެރިކޮށް ބަޔަކ   އެހެން  ޓެކްސް    ،ޙަރަކާތްތެރިވާ 

)ބާރަ( މަސްދ ވަހ ެގ    12އަހަރެްއަގއި ފެށޭ ނ ވަތަ ނިޭމ  

އެ ފަރާތާ ގ ޅ ންހ ރި ފަރާތްތަކ ން ، މ އްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި

ޕްރޮޖެކްޓްތަކ ެގ   ގ ޅިފައިާވ  ނ ވަތަ  ެއއްބާވަތެްއެގ  ހިންާގ 

އެއް ފޯރ ކޮށްދޭ  ގ ޅިފައިާވ  ނ ވަތަ  ނ ވަތަ  ބާަވތެއްެގ 

ޮގތ ން،   ހިމެނޭ  މ އްދަތ ތަްއެވސް    183ޚިދ މަތްތަކ ެގ 

)ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިނެއް( ދ ަވހ  ނ ވަތަ އެއަށްވ ރެ ިގނަ  

ދ ވަހ  ޚިދ މަތެއް )ކޮންސަލްޓަންސީ ޚިދ މަތްވެސް ހިމެނޭ  

 ؛ޮގތ ން( ފޯރ ކޮށްދިނ ން

    iii.   ްވަސީލަތްތައ ޤ ދ ރަތީ  ހިމެނޭޮގތ ން،  މަސްވެރިކަންެވސް 

ެއ   ނ ވަތަ  ނެގ ން،  މަސައްކަތްކ ރ ން،  ހޯދ މ ެގ 

ފެށޭ  އަހަރެްއަގއި  )ޓެކްސް  ހޯދ ން  ނަފާ  ވަސީލަތަކ ން 

ނިމޭ   މ އްދަތެްއެގ    12ނ ވަތަ  މަސްދ ވަހ ެގ  )ބާރަ( 
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)ނ ވަދިހަ(    90އެ ޕްރޮޖެކްޓް ނ ވަތަ މަސައްކަތް    ،ތެރޭަގއި 

 ހަށްވ ރެ ިގނަ ދ ވަހަށް ދެމިެގންދާނަމަ(.ދ ވަ

ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ ނ ވަތަ ެއއްބަސްވ މެްއެގ ދަށ ން ނ ވަތަ ބޭނ މަށް،   (4)   

މެކޭނިކަލް ނ ވަތަ ސައިންޓިފިކް އިކ އިޕްމަންޓް ނ ވަތަ މެޝިނަރީ 

މިންވަރަކަށް   ދިގ    90އެކަށީެގންވާ  ދ ވަހަށްވ ރެ  )ނ ވަދިހަ( 

އި ނ ވަތަ  ބޭނ ންކ ރ ން،  ސްޓޯލްކ ރ މ ެގ ންމ އްދަތަކަށް 

 އީ ދާއިމީ މަރ ކަޒެއް ކަމ ަގއި ބެލެވޭނެެއވެ. މަސައްކަތްކ ރ ން އެ

   (5)   ( އަކ ރ ެގ  މި  މާއްދާެގ  )1މި  ނަންބަރާއި  ވަނަ  ވަނަ 2(   )

( 7މި އަކ ރ ެގ )  ،ނަންބަރ ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް

ފަރާތެއްެގ   ަވކި  ޮގތ ެގމަތިން،  ޚިލާފ ނ ވާ  ނަންބަރާ  ވަނަ 

ފަރާތް"(   ޙަރަކާތްތެރިާވ  )"ފ ރަތަމަ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބަދަލ ަގއި 

ތެރޭަގިއ   ޙަރަކާތްތެރިވ މ ެގ  ެއޮގތ ން  )"އޭޖެންޓް"(،  ފަރާތަކ ން 

ކޮންޓްރެކްޓް  ޮގތެއްަގއި  ޢާންމ   ނަމ ަގިއ  ފަރާތ ެގ  ފ ރަތަމަ 

ކ ރެޭވ   ހަމައަށް  ހެދ މާ  ކޮންޓްރެކްޓެއް  އެ  ނ ވަތަ  ހަދާނަމަ، 

ފަރާތ ން ފ ރަތަމަ  ޙަރަކާތްތެރިާވ  މަސައްކަތްތަކ ަގއި  އިސްވެ   

ޙާލަތ ަގއި ޢާންމ  ޮގތެްއަގއި ެއ ކޮންޓްރެކްޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކެްއ  

ހަދާނަމަ. ކޮންޓްރެކްޓް  އެ  އޭޖެންޓް  ެއ  ނ ެގނެސް  އަދި، 

 ކޮންޓްރެކްޓް ހަދަނީ:

    i.  ަނ ވަތަ ؛ ފ ރަތަމަ ފަރާތ ެގ ނަމ ގައިނަމ 

    ii.    ފަރާތ ެގ މިލްކ ވެރިކަން  ފ ރަތަމަ  މ ދަލެއްެގ  މިލްކ ގައިާވ 

ބަދަލ ކ ރ މަށް ނ ވަތަ އެފަދަ މ ދަލެއް ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  

ނ ވަތަ އެ މ ދަލެއް ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ، ދިނ މަށް ކަމަށްވާނަމަ

ޙައްޤ  ފ ރަތަމަ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ މ ދަލެއް ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  

 ނ ވަތަ؛ ޙައްޤ  ދިނ މަށް ކަމަށްވާނަމަ
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    iii.  ަ؛ފ ރަތަމަ ފަރާތ ން ޚިދ މަތެއް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ކަމަށްވާނަމ 

މަސައްކަތްތަކާ      ކ ރާ  އޭޖެންޓް  ބަދަލ ަގިއ  ފަރާތ ެގ  ފ ރަތަމަ 

މަރ ކަޒެްއ   ،ގ ޅިެގން ދާއިމީ  ފަރާތ ެގ  ފ ރަތަމަ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ހ ރި ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. 

( 5ވަނަ ނަންބަރ ން ފެށިެގން ) (  1މި މާއްދާެގ މި އަކ ރ ެގ )  (6)   

އެފަދައިން  ނަންބަރ ތަކ ަގއި  ހ ރި  ނިޔަލަށް  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ 

ނަމަވެސް  ވިޔަފާރިކ ރާ   ، ބަޔާންކޮށްފަިއވީ  އިންޝ އަރެންސްެގ 

)ރީ ނޫން -ފަރާތަކ ން  ގ ޅިެގން  ިވޔަފާރިއާ  އިންޝ އަރެންސްެގ 

ދާނަމަ، ޮގތަކަށް( ދިވެހިރާއްޖެއިން އިންޝ އަރެންސް ޕްރީމިއަމް ހޯ

މ ސްތަޤިއްލ  އޭޖެންޓެްއެގ  ، ނ ވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް ރިސްކެއް 

ެއ  ، ޮގތ ަގއި ނ ހިމެނޭ ފަރާތެއް މެދ ވެރިކޮށް އިންޝ އަރކ ރާނަމަ 

މަރ ކަޒެްއ   ދާއިމީ  ފަރާތ ެގ  ިވޔަފާރިކ ރާ  އިންޝ އަރެންސް 

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހ ރި ކަމަށް ބެލެވޭނެެއވެ. 

ބަދަލ ަގިއ  އެްއވެސް    (7)    ފަރާތް"(  )"ފ ރަތަމަ  ފަރާތެއްެގ 

)"އޭޖެންޓް"(  ފަރާތަކ ން  ޙަރަކާތްތެރިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އޭޖެންޓެއްެގ   މ ސްތަޤިއްލ   ިވޔަފާރިކ ރަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އޭޖެންޓް  ބަދަލ ަގއި  ފަރާތ ެގ  ފ ރަތަަމ  އަދި،  ޮގތ ަގއިނަމަ، 

ވިޔަފާރީެގ   ޭއޖެންޓ ެގ  އެ  ޢާންމ   ޙަރަކާތްތެރިވަނީ 

ަމރ ކަޒެްއ    ،އ ސޫލ ންކަމަށްވާނަމަ ދާއިމީ  އޭޖެންޓ ެގ  ެއ 

ެއ  އެހެންނަމަވެސް،  ބެލެވޭނެެއވެ.  ހ ރިކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އޮތް  ގ ޅ މެއް  ާގތް  އޭޖެންޓާ  އެ  ޙަރަކާތްތެރިވަނީ  އޭޖެންޓަކ  

ކަމަށްވާނަމަ ެއކަނި  ބަދަލ ަގއި  ފަރާތްތަކެްއެގ  ނ ވަތަ  ، ފަރާތެއް 

 ބަދަލ ަގއި  ފަރާތްތަކ ެގ ނ ވަތަ އެ ފަރާތ ެގ ނޑަކަށް ާގތްަގ ނ ވަތަ
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ބޭނ މަށް  ކަމަށްވާނަމަ އެކަނި މާއްދާެގ  މި  ޭއޖެންޓަކީ  އެ 

 މ ސްތަޤިއްލ  އޭޖެންޓެއް ކަމ ަގއެއް ނ ބެލެވޭނެއެެވ. 

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ހޓ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   79ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .57

 
ފަރާތ ން   )ހޓ( . 79  ެއއް  އެަވނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ފަރާތް"(   "ފ ރަތަމަ("ލޯނ " 

)"ދެވަނަ ފަރާތަށް  ފަރާތ ން، ފަރާތް"(  އަނެއް  ކ ރިމަގ ަގިއ    ދެވަނަ 

ެއއްބަސްވ މެްއެގ ދަށ ން،   ޢަދަދެއް ދެއްކ މ ެގ އިލްތިޒާމެްއ އ ފ ލ މަށް ވެވޭ

ނ ވަތަ ވިޔަސް  ވިޔަ  ފައިސާއިން  ޮގތަކަށް  ނޫން  ދޭ  ފައިސާއިން  ސް 

ނ ވަތަ ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓ   ޢަދަދަކަށެވެ. މީެގތެރޭަގއި ފަިއނޭންސް ލީސް

ނ ވަތަ ބޮންޑަކާ ގ ޅިެގން ދައްކަންޖެހޭ   ޖްނ ވަތަ ބިލްސް އޮފް ެއކްސްޗޭން 

 ހިމެނެއެވެ.  ޢަދަދ ތައްވެސް

 
ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރާ  ކޮށް،  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނ  ފާސްެވ، ތަޞްދީޤ  .58

 ދ ވަހ ން ފެށިެގންނެވެ. 

 

 

 


