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 ކޮމިޓ    އިޤްތިޞާދ  

ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި   6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ    19ގައި ބޭއްވި،    2019ޖޫން    11މި ކޮމިޓ  އުފެދިފައިވަނ   

ބަދަލެއް   ގެންނަންޖެހޭ  ޢިްޤތިާޞދ  ސިޔާސަތުތަކަށް  ދިރާސާކުރުމާއި  ކަންކަން  އިްޤތިާޞދ   މަސްއޫލިއްޔަތަކ   ކޮމިޓ ގެ 

ރަ އެކަމެއް  ފާހަގަކޮށް  އެކަމެއް  ގުޅޭގޮތުން އޮތްނަމަ،  އިްޤތިާޞދާ  ދައުލަތުގެ  އަދި  ހުށަހެޅުމާއި  މަޖިލ ހަށް  އްޔިތުންގެ 

މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ ، މިނިސްޓްރ   

ފިޝަރ ޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް    އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމް، މިނިސްޓްރ  އޮފް

 އެގްރިކަލްޗަރ އަދި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓ އާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކުރުމެވެ. 
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ޖިލ ހަށް ހުށަހެޅުމާއި، އެ އިދާރާތަކުގެ އަހަރު ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކޮށް، އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ރިޕޯޓު މަ

ދެވިދާނެގޮތުގެ   ކުރިއަށް  އެކަންކަމުގައި  ދިރާސާކޮށް،  މައްސަލަތައް  ހުށަހަޅާ  އިދާރާތަކުން  އެ  އެންގުމާއި،  އެކަންކަން 

ލުކޮށް، އެ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، ސުވާލުކޮށް،  ލަފާދިނުމާއި، އެ އިދާރާތަކާއި ބައްދަ

ކަންކަން   އިްޞލާޙުކުރަންޖެހޭ  ބަލައި،  ކުރަމުންދާގޮތް  އިދާރާތަކުން  އެ  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  އިދާރާތަކުން  އެ 

 ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ.  

އޮތޯރިޓ ގެ   ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް  ހުށަހެޅޭ  އަދި  ގުޅޭގޮތުން  ވަކިކުރުމާ  އައްޔަނުކުރުމާއި،  މ ހުން  ބޯޑަށް 

 މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓ ގެ ރިޕޯޓު މަޖިލ ހަށް ހުށަހެޅުމެވެ. 
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 : ތަޢާރަފް  .1

 ، ަބއްދަލުވުމުގައި  ދެވަނަމި އަހަރުގެ  ޅި މަޖިލ ހުގެ ކޮމިޓ ގެ  މުގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ    2021  ޖޫން  29  ،މިއ 

ނަންަބރު  " ިބލު  2019/25ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ   ... އަށް  ޤާނޫނު(  ނެގުމުގެ  ޓެކްސް  " )އާމްދަނ ން 

މަޖިލ ހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ކޮމިޓ ން  އިޤްތިޞާދ   ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި  ގުޅިގެން،  ފޮނުއްވުމާ  ދިރާސާކޮށް އެ  ކޮމިޓ އަށް  ިބލު 

 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ "  )އާމްދަނ ން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު  2019/25ޤާނޫނު ނަންަބރު  "

ފަރާތުން،   ސަރުކާރުގެ  ހުށަހެޅުއްވ   ދާއިރާމަޖިލ ހަށް  ޒާހިރުއެގައްދޫ  އަޙްމަދު  މެންަބރު  ކިޔުން    ވެ. ގެ  ފުރަތަމަ  ިބލުގެ 

ވަނަ   30ދައުރުގެ  ފުރަތަމަވަނަ އަހަރުގެ   2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެގައި އޮތް  2021 އެޕްރ ލް 19 އިއްވަވާފައިވަނ 

ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ    2021ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ    2021ޖޫން    02ޖަލްސާގައެވެ. މ ގެ އިތުރުން،  

ވަނަ   9ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2021ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  2021ޖޫން  08 އަދި، ވަނަ ޖަލްސާ  8

ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި    ގައިޖަލްސާ ވޯޓުގައި  ަބހުސް ނިންމަވައި،  އިްބތިދާއ   ިބލު    48ިބލުގެ  އިއްތިފާޤުން  މެންަބރުންގެ 

  ފޮނުއްވާފައެވެ. ވަނ ގަތުމަށް ފާސްކުރައްވައި، ިބލު ދިރާސާކުރުމަށް މުޅި މަޖިލ ހުގެ ކޮމިޓ އަށްޖިލ ހުން ަބލައިމަ

 ،ދެވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައިމި އަހަރުގެ  ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ މުޅި މަޖިލ ހުގެ ކޮމިޓ ގެ    2021ޖޫން    29  ،އަދި

 ިބލު ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިޤްތިޞާދ  ކޮމިޓ އަށްވަނ  ފޮނުއްވާފައެވެ. 

)އާމްދަނ ން    2019/25ޤާނޫނު ނަންަބރު  ، ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނ   ގެޭބނުމެއްމި ިބލު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ  ސަރުކާރުން  

އިޞްލާޙްކުރުމަށާއި  ާބވަތްތައް  އިސްތިސްނާވާ  ތެރެއިން  އުޖޫރައިގެ  ނެގޭ  ޓެކްސް  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ނެގުމުގެ  ޓެކްސް 

- ތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޭބންކް ކޮމިޝަނާއި، އިންޓަރ ކަނެކްޝަން ޗާޖަސް އަދި ރ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާ

  އިންޝުއަރަންސް ޕްރ މިއަމްއިން ޓެކްސް ދެއްކުން އިސްތިސްނާކުރުމަށާއި، ުބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގަން ފެށި

އް ޙައްލުކޮށް، އާމްދަނ ން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ނިޒާމް  ފަހުން، ޤާނޫނު ތަންފ ޛުކުރުމުގައި ކުރިމަތިވަމުން އައިސްފައިވާ ދަތިތަ

    ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙްތައް ގެނައުމެވެ. އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އެ 



ދިރާސާކޮށް  ބިލު    ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ   ޓެކްސް   އާމްދަނ ން )   25/ 2019  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
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 : ބެލި ކަންކަން   ކޮމިޓ ން ބިލު ދިރާސާކުރުމުގައި   .2

  ކޮމިޓ ން   އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު"  )އާމްދަނ ން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު(  2019/25ޤާނޫނު ނަންަބރު  "

ގޮތެއްގައި   މައިގަނޑު  ިބލު  ދިރާސާކުރުމުގައި  ޙާޞިލްވާނެގޮތަށް  މަޤްޞަދުތައް  ހުށަހެޅި  ިބލު  މި  ބަލާފައިވަނ  ސަރުކާރުން 

އާމްދަނ ން ޓެކްސް ނެގުމުގެ   ،ޤާނޫނު ތަންފ ޛުކުރުމުގައި ކުރިމަތިވަމުން އައިސްފައިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮށްފަރުމާކުރުމަށާއި  

 މަށެވެ.ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ތަންފ ޒުކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާނޫނުން މަގުފަހިވާނެގޮތަށް ިބލު ފަރުމާކުރު

 :ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓ ން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ގޮތް  .3

ކޮމިޓ އަށް   " އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު)އާމްދަނ ން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ  2019/25ޤާނޫނު ނަންަބރު  "

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި   39ވަނަ އަހަރުގެ    2021ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މި ކޮމިޓ ގެ    2021  ޖޫން  29  ،ލިުބމާ ގުޅިގެން

ސުންގަޑިއަކ    ނިންމާނެ  ިބލު  ކޮމިޓ ން  ގޮތުގެމަތިން  ގަވާއިދުގައިވާ  މަޖިލ ހުގެ  ކަމުގައި   2021  ޖުލައި  03ރައްޔިތުންގެ 

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި ިބލާ ގުޅުންހުރި    41ވަނަ އަހަރުގެ    2021ގައި އޮތް މި ކޮމިޓ ގެ    2021ޖުލައި    01  ،އަދިނިންމިއެވެ.  

މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އަދި މޯލްޑިވްސް   ،ތަކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގެގޮތުން އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސްއިދާރާ

ޤާނޫނު ނަންަބރު   ،ގެ ފަންނ  ޭބފުޅުންނާ ަބއްދަލުކުރުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމިއެވެ. އަދި)މ ރާ(    އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ 

މުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައިގަނޑު )އާމްދަނ ން ޓެކްސް ނެގު  2019/25

ގުޅޭގޮތުންނާއި    ،އިޞްލާޙުތަކާއި ތަންފ ޒުކުރުމާ  ިބލު  ބިލަށްމ ރާއިން އެ  އިޞްލާޙްތަކާ     ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އިތުރުކުރުމަށް 

ަބއްދަލުކޮށް    ގުޅޭގޮތުން ޭބފުޅުންނާ  އިދާރާތަކުގެ  އިތުރުކުރުމަށް    ރާކުރެވުނެވެ.މަޝްވަ އެ  ބިލަށް  މ ރާއިން  އެގޮތުން، 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ަބއެއް އިޞްލާޙްތަކަކ  ޕޮލިސ  ލެވެލްގައި ނިންމަން ޖެހޭ އިޞްލާޙްތަކެއްކަމަށް އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން  

 ޑައިރެކްޝަންއާއެކު، އެ އިޞްލާޙްތަކުގެ ަބއްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރެއްވުމުން، މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ ޕޮލިސ ކޮމިޓ ގެ  

ތެރެއިން މިވަގުތު ިބލުގައި ހިމެނުއްވެން ހުރި މާއްދާތައް ކޮމިޓ އަށް ވ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ފޮނުއްވުމަށް އެ އޮފ ހުގައި  

 ފައިވާނެއެވެ. ސްދަންނަވައި، އެ އޮފ ހުގެ ލަފާގެމަތިން ގެނެވެން ހުރި އިޞްލާޙްތައް ބިލަށް ގެނެ

 12-1ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ    12ވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނުގެ    16މ ގެ އިތުރުން، ިބލުގެ  

މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ވަކި ވިޔަފާރި މަޝްރޫޢުތަކަކުން ނުވަތަ ދާއިރާތަކަކުން ލިޭބ އާމްދަނ ން ޓެކްސް 

ދ ފައިވުމުންނާއި ިބލުގެ  ނެގުމުން އިސްތިސްނާކު ވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނުގެ    37ރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 



ދިރާސާކޮށް  ބިލު    ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ   ޓެކްސް   އާމްދަނ ން )   25/ 2019  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 

 ކޮމިޓ  އިޤްތިޞާދ                                                                                7
 

ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިވާ އިޞްލާޙުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގަވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ހުށަހަޅުއްވާފަ  55 އި ވިޔަފާރިކުރާ 

ފައި ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް  ފަރާތްތަކުގެ ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ  ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދައްކާނަމަ،  ސާއެއް 

  )ދިހައެއް އިންސައްތަ(  %10 ،ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި އެ ފައިސާގެ ޖުމްލައިން އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިންސައްތަ

ވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ހުރި ، އެ ަބދަލުގެ ސަަބުބން ދިއަށް ކުޑަކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވުމުން(  އިންސައްތަ )ފަހެއް    %5އިން  

ފުރުޞަތުތަކަށް ހަނިކަމެއް އައިސްދާނެކަމުގެ ކަންޮބޑުވުން މެންަބރުން ފާޅުކުރެއްވުމުން، އެ ދެ މާއްދާއާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު  

އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިްބރާހ މް    މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދެއްވައި، މެންަބރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާުބ ދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ

ކޮމިޓ ގެ   އާދަމް  ސަރުވަޝް  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  އެގްޒެކެޓިވް  ަބޖެޓް  ފައިނޭންޝަލް  ޗ ފް  މިނިސްޓްރ ގެ  އެ  އަމ ރުއާއި 

 ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

އެ ަބއްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުން   ،އިވެއެވެ. އަދިަބއްދަލުވުން ާބއްވާފަ   04މި ިބލު ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓ ގެ ޖުމްލަ  

 މިނިޓް ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ. 15ގަޑިއިރާ  09ޖުމްލަ 

 ންމު ކަންކަން: ހި ބިލު ދިރާސާކުރިއިރު ފާހަގަކުރި މު  .4

 މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް:  .4.1

ހުށަހަޅާފައިވަނ  އެ ޤާނޫނުން ފާހަގަވާ ކަންތައްތަކެއް އާމްދަނ ން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙްތަކެއް   ▪

 ؛ންއިޞްލާޙްތަކެއް ގެންނަންޖެހޭތ ކަ  ވެސްކޮންމެހެން އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި

އިންޝުއަރެންސްގެ ނިޒާމްގައި ފާހަގަވެފައިވާ ކަންތައްތަކެއް އިޞްލާޙްކުރުމަށް މި ިބލުގައި -ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ރ  ▪

އިންޝުއަރެންސަކ  އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކުން ޭބރު ފަރާތްތަކަށް  -އެގޮތުން، ރ   މާއި،ކަހިމަނާފައިވާނެ

ނިސްބަތަކަށް   ޮބޑު  ފައިސާގެ  ނެގުމުންއިންޝުއަރެންސް -ރ   ،ވާތ ދައްކާ  ޓެކްސް  ހޯލްޑިންގ  ވިތް   ،އިން 

ގިނަ   ،އިންޝުއަރެންސް ވިޔަފާރ ގެ ޙަރަކާތްތެރިވާ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް މާލ  ޮބޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާކަމާއި

ގެ ޚިދުމަތްދޭ އިންޝުއަރެންސް-ރ ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލަންޖެހޭނެކަމަށް ގަޫބލުކުރެވޭތ އާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގުމަށް ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އިން ވިތު  އިންޝުއަރެންސް-ރ   ،ވިޔަފާރިއެއް ނެތުމުން

ކަމެ ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  އުވާލުމަކ   އިޞްލާޙްއްމާއްދާ  އެ  ފާހަގަކުރެވޭތ ،  ިބލުގައި    ކަމަށް  ގެނައުމަށް 

 ؛ހިމަނާފައިވާނެކަން 



ދިރާސާކޮށް  ބިލު    ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ   ޓެކްސް   އާމްދަނ ން )   25/ 2019  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
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ހޯލްޑިންގ ޓެކްސްތަކަށް ވުރެ  އިންޝުއަރެންސް ހިމަނާފައިވާނ  އެހެން ާބވަތްތަކުން ނެގޭ ވިތު-ޤާނޫނުގައި ރ  ▪

ރ  ޤާނޫނުގައި  -ކުޑަކޮށްކަމަށާއި  އިންސައްތަ(    %3އިންޝުއަރެންސްއަށް  ރު އޭހިމަނާފައިވަނ   )ތިނެއް 

ޤާނޫނަށް   އެހެންނަމަވެސް،  މަތިންކަމަށާއި  މަޝްވަރާތަކުގެ  ކުރެވުނު  އޮތޯރިޓ އާއެކު  މަނިޓަރ   މޯލްޑިވްސް 

ކަށް އެޑްރެސްކޮށް ބަލާލާއިރު ދިމާވާކަމަކ  ކުރިމަތިވި ކޮންސަރންތަޤާނޫނުން  ފަހުގައި    ފެއްޓުމަށް  ޢަމަލުކުރަން

  ކުންފުނިތަކުގެ ޕްރޮފިޓަިބލިޓ  ވަރަށް ޮބޑަށް  ހޯލްޑިންގ ޓެކްސްއާ އެކ ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންޝުއަރެންސްވިތު

މިސާލަކަށް ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ  އިދާކަމާއި ޮބޑު ޓެކްސްއަކަށް އެ ަބދަލުވެގެންދާކަމަށާވައިޕްއައުޓްވެގެން

ޕްރޮފިޓް ހުރި ތަންތަން އަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ވަރަށް ަބދަލުވެގެންދާކަމަށާއި އެހެންކަމުން އިންޝުއަރެންސް 

އެކަމަށް  އަންނަކަމަށާއި  ސަަބުބން  ޓެކްސްގެ  މި  ލޮޅުމެއް  ޮބޑު  ވަރަށް  އިންޑަސްޓްރ އަށް 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ   2020ކުރެވޭތ  ހަޤ ޤަތުގައި ިބލު  ޙައްލެއްގެންނަންޖެހޭކަމަށް ޤަޫބލު

ރ  ބޭނުމަކ ވެސް  ހުށަހެޅުމުގެ  ވިތު-މަޖިލ ހަށް  ނެގުމުން އިންޝުއަރެންސްއިން  ޓެކްސް  ހޯލްޑިންގ 

 ޤާނޫނާ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކަށް އަންނަ ލޮޅުމަށް އެޑްރެސްކުރާނެކަމުގެ އިންޑިކޭޝަން ދިނުންކަމަށާއި 

ގުޅޭގޮތުން އަދިވެސް އިތުރު ކަންކަން ހުރިނަމަވެސް، މިހާރުން މިހާރަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަންކަން ހިމަނައިގެން 

  2020  އަދި، އިންޝުއަރެންސްގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުންކަމަށާއި-އަވަހަށް ިބލު ހުށަހެޅުމުގެ ޭބނުމަކ  ރ 

ގެ ސްއެޕްލައިކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށްކަމަށާއި، އިންޝުއަރެންތައް  އެ އިޞްލާޙުވަނަ އަހަރުގެ ޓެކްސް އަހަރަށް  

ގެއްލުން ޮބޑެތި  ވަރަށް  އަސަރެއްކުރުމަކ   އެކަހަލަ  ކުރިމަތިވާނެކަމެއްކަމަށްވާތ އާއި   ވިޔަފާރިތަކަށް 

ރާއްޖޭގައި  ފޯރުކޮށްދޭ ވިޔަފާރިއެއްނެތްކަމާއި ދިވެހި  އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް-ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ރ 

 ޚިދުމަތްދޭ އެންމެ ޮބޑު އެއް ކުންފުންޏާއި އަދި އިންޝުއަރެންސް ވިޔަފާރ ގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ   ސްއިންޝުއަރެން

ކޮމްޕ ޓުނުވެ،   ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް  އެއެހެނިހެން ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް ކުރާ އަސަރުޮބޑުކަމުންނާއި އިތުރަށް  

 ؛ފައިވާކަންއޮތުމުން އެ އިޞްލާޙް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާ ގެއްލުމުގެ ފުރުޞަތު

އިސްތިސްނާތައް  ▪ ދެވޭ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ތެރޭގައި  އިޞްލާޙުތަކުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބިލަށް 

އެގޮތުން، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިޭބ އާމްދަނ އަކުން ނުވަތަ އާމްދަނ ގެ ވަކި   ،ފާހަގަކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި 

ކަނޑައަޅައި މުއްދަތެއް  ވަކި  ޓެކްސް  ،މިންވަރަކުން  ނަގާ  ނެގުމުން ވިތު  ،އާމްދަނ ން  ޓެކްސް  ހޯލްޑިންގ 

އިޚް ހުށަހަޅާފައިވާއިސްތިސްނާކުރުމުގެ  ދިނުމަށް  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ޤާނޫނު    ކަން.ނެތިޔާރު  މިއ ، 



ދިރާސާކޮށް  ބިލު    ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ   ޓެކްސް   އާމްދަނ ން )   25/ 2019  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
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)ވިޔަފާރ ގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ކުރ ގެ އެގްރިމަންޓްތަކަށްވެސް   2011/5ނަންަބރު  

ޤާނޫނުގައި  ކަމަށާއިއިސްތިސްނާއެއްދ ފައިވާ   ނެގުމުގެ  ޓެކްސް  އާމްދަނ ން  ޑިފައިންކުރެވިފައި   ނަމަވެސް، 

އެގޮތުން،  .  ންއެކަން ޙައްލުކުރުމަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙެއްކަ  ، ފާހަގަކުރެވޭތ ވާކަމަށް  އުނދަގޫތަކާ ދިމާ  ނެތުމުން

އިޞްލާޙު މަޤްޞަދަކ   މި  ހިމެނުމުގެ  މަޝްރޫޢުތަކަށް   ިބލުގައި  ތަރައްޤ ގެ  ޢުމްރާނ   ހިންގާ  ދައުލަތުން 

ޓެކުހާއި ފަރާތްތަކަދިވެހި  ،ދައްކަންޖެހޭ  ޭބރުގެ  ޝައުޤުވެރިވާ  އިންވެސްޓްކުރުމަށް  ޓެކްސް ރާއްޖެއަށް  ށް 

މަގުފަހިކުރުވުން ދިނުމަށް  ފަސޭހައިން  ދިނުމަށް އެ  ކަމަށާއިއިންސެންޓިވްއެއް  އިސްތިސްނާ    ގޮތުގެމަތިން 

އިސްތިސްނާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިއުސޫލުތަކެއް   ފަރާތުން  ދައްކާ  ޓެކްސް  އޭގެތެރޭގައި  ވާނެކަމަށާއި 

އެދުމުން ގެންދާނެކަމަ  ،މިނިސްޓްރ އަށް  ކުރަމުން  ރިވިއު  އިސްތިސްނާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އި ށާމިނިސްޓްރ ން 

އަރުވާނެކަމަ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ލަފާ  މިނިސްޓްރ ގެ  ހުށަހެޅުމާމެދު  އި ށާއިސްތިސްނާކުރުމުގެ 

ސަރުކާރުގެ  އިސްތިސްނާ ތަފުޞ ލު ދިވެހި  ، އިސްތިސްނާއާމެދު ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމާއެކު

އި އޭގެ ފަހުން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އިސްތިސްނާ ށާގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނެކަމަ

ބާޠިލުކުރެވޭނެ މެކޭނިޒަމް ވެސް ހިމަނާފައިވާނެކަމަށާއި އެގޮތުގެމަތ ން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އިސްތިސްނާ 

ވ ނަމަވެސް ހިސާުބމޮނިޓަރކު  ،ލިުބނުކަމުގައި  ތަފާސް  މަޢުލޫމާތުތައް    ގެރުމަށާއި  އާމްދަނ އާގުޅޭ  ބޭނުމަށް 

 . ންހިމެނޭނެކަޖެހުންފަދަ ކަންކަން  ހިއްސާކުރަން

އާމްދަނ ން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގައި އެފަދައިން އިސްތިސްނާ ދެވޭނެ މަގެއް ނެތުމުން މިހާރު ޖެހެނ  އެ  ▪

އެސް.ޓ އަށް ވާ ފައިސާ ދައުލަތުން  .މިސާލަކަށް ޖ .އެސް.ޓ  ދައްކަން ޖެހިއްޖެނަމަ ޖ   ،ޓެކުހަށް ވާ ފައިސާ

މި   ،އަމިއްލައަށް ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުން ދެއްކުމަށްފަހު، އެ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނ އަށް ވަންނަގޮތަށްކަމަށާއި

ސަލާމަތްކުރެވިދާނެކަ ނުހަދައ  އެންޓްރ   އެ  ަބޖެޓުން  އެކަހަލަ އިސްތިސްނާދެވޭނަމަ  އެގޮތުގެމަތިން،  މަށާއި 

ޮބޑެތި ތަކަށް އިސްތިސްނާ ދިނުމުގެ ގޮތުން މި މާއްދާ ހިމަނާފައިވާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް،  ޮބޑެތި މަޝްރޫޢު

ދިނުމަށްޓަކައި   އިސްތިސްނާ  ލިިބގެންދާނެކަމަޝްރޫޢުތަކަށް  ާބރުތަކެއް  އިތުރު  . ންރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

ނަންަބރު   މާއްދާތަކުން   2014/24ޤާނޫނު  ަބއެއް  ގެ  ޤާނޫނު(  ޒޯނުގެ  އިކޮނޮމިކް  )ސްޕެޝަލް 

މަޝްރޫޢު ދަށުން  މާއްދާގެ  މި  ޮބޑަށް  ލުއިތަކެއްލިޭބކަމަށާއި،  ވަރަށް  ދެވިގެންދާނ   އިސްތިސްނާ  ތަކަށް 

އިޤްތިޞާދ  ދިނުމުގައި  އިސްތިސްނާ  އުސޫލުތަކާއި  ތެރެއިންކަމަށާއި  މެކޭނިޒަމެއްގެ    ޓްރާންސްޕޭރަންޓް 



ދިރާސާކޮށް  ބިލު    ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ   ޓެކްސް   އާމްދަނ ން )   25/ 2019  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
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ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެކަމަ ަބލައި  އިމްޕެކްޓާއި  ށާމަންފާއަށް  އަންނާނެ  ގުޅިގެން  އިސްތިސްނާއަކާ  ކޮންމެ  އި، 

ހިލޭ   ލޯނާއި  ބޭނުމަކ   ޚާއްޞަ  މާއްދާގެ  މި  ގެޒެޓްކުރެވިގެންދާނެކަމާއި  ތަފްޞ ލުތައް  ދެވުނު  އިސްތިސްނާ 

އެ ޓެކްސް ދައްކައި ެބއަރކުރުމުން، ޑަަބލް   އަށްއެހ ގައި ހިންގާ ޮބޑެތި މަޝްރޫޢުތަކަށް ދައުލަތުން އަމިއްލަ

 ؛ޓެކްސް އަންނާތ ، އެކަން ޕްރިވެންޓްކުރުންކަމަށް

މި އިސްތިސްނާ ިބލުގައި ހިމަނާފައިވަނ  ކުރިންވެސް އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުން މި އިސްތިސްނާ ދ ފައިވާތ ކަމަށާއި  ▪

ޤާނޫނުނަމަވެސް   ނެގުމުގެ  ޓެކްސް  މެކޭނިޒަމްގެ   އާމްދަނ ން  އެ  ތަސްދ ޤުކުރެވިފައިވުމާއެކު  ފަރުމާކުރެވި 

ޤާނޫނ ގޮތުން    ،އިށާާބރު ލިިބފައިނެތްކަމަ  ނާކުރުމުގެ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްވެސް އިސްތިސް  ތެރެއިން މިހާރު

ތަކަށް އެ އިސްތިސްނާތައް ޢުންނަނ  ހުއްޓިފައިކަމަށާއި ސަރުކާރުން ޭބނުންވަނ  ޮބޑެތި ިބޔަ މަޝްރޫއެކަން އޮ

ތަކާއި ޗައިނާ ޭބންކްގެ  ޓްދަށުން އަންނަ ޕްރޮޖެކް  މިސާލަކަށް އިންޑިއަން އެގްޒިމް ޭބންކު  ،ދިނުމަށްކަމަށާއި

ހޯދައިގެން ގފަންޑިން ގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތައްފަދަ ގްރާންޓްސްއާއި އެހެނިހެން ފަންޑިންގ ގޮތްގޮތް 

ޓެކްސް އިސްތިސްނާ   އެގްރ މެންޓްތަކުން  ތަކުގެ ކޮންޓްރެކްޗުއަލްމަޝްރޫޢު  އެފަދަތަކަކ   ޮބޑެތި މަޝްރޫޢު  ހިންގޭ

ން  ޤާނޫނުއޮތް  މިހާރު    ސްނާދިނުމަށް އޮތްނަމަވެސްދިނުމަށް އެއްަބސްވެވި، އެގްރ މެންޓްގައި ޓެކްސް އިސްތި

މެކޭނިޒަމްތައް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނ     މި އިޞްލާޙް   ކަމަށާއިވާއެ ފުރުޞަތު ދ ފައިނު އެ އިސްތިސްނާ ދެވޭނެ 

ޮބޑެތި ރައްޔިތުންނަށް ޭބނުންވާ ވިސްނުމަކ   މިނިސްޓްރ ގެ، ން ކަނޑައެޅިގެން ަބޔާންކުރުމަށްކަމަށާއިޤާނޫނަކު

ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އޮތުންކަމަށާއި  އިސްތިސްނާ ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު  މަޝްރޫޢުތަކަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  

 ؛ންނޫންކަ ންޓެކްސް އިސްތިސްނާދިނު

  ތާއި މަންފާތައް އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ލިޭބ ފައިސާ ނޫން އެހެން ޢިނާޔަމިހާރު ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން   ▪

ެބނެ) ކުރެވެން ނެތުމާއި  (ފިޓްސްނޮން މޮނިޓަރ   ގަވާއިދުގައި   ،އިސްތިސްނާ  އާމްދަނ ން ޓެކްސް ނެގުމުގެ 

އެ ޮބޑަށް  ދޭންވާނ   ަބޔާންކުރުމަށްވުރެ  އިސްތިސްނާ  ރެކޮމެންޑް ޤާފަދަ  އައި.އެމް.އެފްއިން  ކަމުގައި  ނޫނުން 

 ؛ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާކަން އެ އިޞްލާޙް މި  ،ކޮށްފައިވާތ ވެ

މުޢާމަލާތްތަކަށްވެފައިންޭބ ▪ ގިނަ  ޢަދަދުގެ  ކުދިކުދި  ކޮމިޝަނަކ   ހިސާުބ   ،ކިންގ  ޓެކްސް  ޢަދަދުން  އެ 

ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ދައުލަތަށް އެކަމުން ލިޭބ އާމްދަނ އަކ  އެ ފަރާތުން ޓެކްސް ހިސާުބކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ 



ދިރާސާކޮށް  ބިލު    ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ   ޓެކްސް   އާމްދަނ ން )   25/ 2019  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
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ޢަދަދަކަށް ނުަބއްދަލު  ުބރައަކަށް   ،ވެފައިމަސައްކަތާ  އިތުރު  ފަރާތްތަކަށް  ދައްކާ  ޓެކްސް  އެކަމަކ  

 ؛ވާނެކަމަކަށްވާތ ، އެކަން އިޞްލާޙްކުރުމަށް މި ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާކަން

ކަނެކްޝަން ޗާޖަރސްއަށް ދައްކާ ފައިސާއަކ  މުއާޞަލާތ  ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮންމެހެން  -އިންޓަރ ▪

ސްރ ލަންކާ   ،ސިންގަޕޫރު  ،ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމާއި އިންޓަރ ކަނެކްޝަން ޗާޖަރސްއަކ  އޮސްޓްރޭލިއާ

އެކަން    ފާހަގަކުރެވިފައިވުމާއެކު  އަދި ޔޫ.ކޭފަދަ ޤައުމުތަކުގައި ވެސް އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ ޓެކްސްއެއްކަމަށް

  ؛އިޞްލާޙްކުރުމަށް މި ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާކަން

ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނަގާ ކަންކަމުގެ ކަނެކްޝަން ޗާޖަރސްއަކ  ކުރ ގެ ބ ޕ ޓ  ޤާނޫނު އޮތް އިރު ވިތު-ރއިންޓަ ▪

މ ރާއިން  ސ ދާ  ތެރޭގައި އޭރު  ނަމަވެސް  ނޫންކަމަށާއި  ާބވަތެއް  ކަނެކްޝަން  -އިންޓަރ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

ޗާޖަރސްއިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނަގާ އުސޫލު އެޕްލައިކުރަމުން އައިކަމަށާއި މިހާރު މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި 

މ ރާއަށް   މައްސަލައެއް  ކުރިއަށްދިޔަ  ކާމިޔާުބނުކޯޓުގައި  ގުޅިގެންނާއިޝަރ ޢަތުގައި  ފ ތަކާ   ވުމާ  މިޒާތުގެ 

-އާއި އާމްދަނ ން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގައި އިންޓަރން އޮތްކަމަކަށްވާތ ކޯޓުގެ އިންޓަރޕްރިޓޭޝަ  ގުޅޭގޮތުން

އެކަން  އޮތުމުން  ަބޔާންކޮށްފައި  ސާފުކޮށް  ނެގުމަށް  ޓެކްސް  ވިތުހޯލްޑިންގ  ޗާޖަރސްއިން  ކަނެކްޝަން 

-އިންޓަރކުގައި  ޮބޑެތި ޤައުމުތަ  އްޤ ވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގަޔާއިތަރައުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނ ކަމަށާއި  

ޗާޖު ނަގާކަމަށްވާނަމަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަގު ޮބޑުވުމުގެ ފުރުސަތު   އެ، ކަނެކްޝަން ޗާޖަރސް ނުނަގާކަމަށާއި

ންމުކަމަކަށް ވާނެތ  އެކަމަށް ހިވަރަށް މު  ތަރައްޤ އަށް  އުނިކޭޝަން ޗާޖް އަގު ހެޔޮކުރުމަކ އޮތްކަމާއި ޓެލެކޮމި

 ؛ހަޅާފައިވާކަން ހުށަާބރު ދިނުމުގެ ގޮތުން މި އިޞްލާޙް

ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ދާއިމ    ންމުހިވަރަށް މު ▪

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ވިތު ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގުމަށް މަރުކަޒެއް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 ،ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކ  ދިވެހި ވިޔަފާރިތައް ރައްކާތެރިކޮށްވިތު ހިމަނާފައިވާނެކަމަށާއި  

އަދި   ނެގޭއިރު  ދެމެހެއްޓުކަމާއި ކުރިއަރުވާ  ޓެކްސް  އާމްދަނ ން  އަތުން  ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ  ޭބރުގެ   ،ދިވެހި 

ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ އަތުން ޓެކްސް ނުނެގުމަކ  ޭބރުގެ ފަރާތަކަށް ދިވެހި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ދެވޭ ކޮމްޕެޓިޓިވް 

ޭބރުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ވާދަކުރުމުގެ   އޭގެ  ކަމަށާއިއެޑްވާންޓޭޖެއް ސަަބުބން ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް 



ދިރާސާކޮށް  ބިލު    ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ   ޓެކްސް   އާމްދަނ ން )   25/ 2019  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
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ގެއްލި ކޮންޓްރެކްޓަ  ،ފުރުޞަތު  ލިިބދިވެހި  ގެއްލުން  ޮބޑެތި  ކުރިއެރުމަށް   ،ރުންނަށް  ދާއިރާ  މި 

ފަރާތުން    ކަމަށާއިހުރަސްއެޅިދާނެ ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ  މަތ ން    އެ ދިވެހި  ފަހަރު  އެކި  ކަންޮބޑުވުންތައް 

  .ންއިވާތ ކަހިއްސާކޮށްފަ

ޓެކްސް އިން    ކޮށްދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިޭބ އާމްދަނ  ރައްކާތެރިހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ނެގުމުގެ އަނެއް ބޭނުމަކ   ވިތު ▪

އެ ޤައުމަކަށް ލިުބމަކ  އެ ޓެކްސް    ،އެ ޤައުމަކުން ހޯދާ އާމްދަނ ގެ ޓެކްސްކަމަށާއި  ހިފެހެއްޓުން  ރައިޓްސް

 ، ން ދިވެހިރާއްޖެއިން އާމްދަނ  ހޯދި ކަމުގައި ވިޔަސްޭބރުގެ ކުންފުނިތަކު   ކަމަށާއިނިޒާމެއްގެ މުހިންމު އަސާސެއް

ޓެކްސް   ވަޒަންވެރިވާ   ،ނަމަވާކަމުގައި  ނުދައްކާދިވެހިރާއްޖެއަށް  ަބއެއް  އެ  އާމްދަނ ން  އެ  ފަހަރަށް  ގިނަ 

 ފާ އޭގެ މަން  ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޤުވެގެންވާ ޓެކުހެއް ނުނެގިދައްކަންޖެހުމުން،  ޤައުމެއްގައި ވެސް ޓެކްސް  

 . ންކައެކަށ ގެންވާ ކަމެއް ގެންދިއުމަކ  އެހެން ޤައުމަކަށް ލިިބ

މަގުފަހިކުރުމާއި    ޭބނުމަކ ތިންވަނަ    އަދި ▪ ނެގުން  ގޮތުންކަމަށާއި  މުފަސޭހަކުރުޓެކްސް  އިޞްލާޙު ގެ  މި 

މިވަނ    ނުވިހުށަހެޅިފައި  ވަޒަންވެރިވެފައިވާ  މެދުވެރިކޮށް   ،ނަމަވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަރުކަޒެއް  ދާއިމ  

ފަރާތްތައް   އެއަދި    އިށާކަމަ ވިޔަފާރިކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކ  އާންމު ގޮތެއްގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކަށް ނުވެދާނެ

ލާޒިމު ކަމެއް    މެނުވ ލަތެއް މެދުވެރިވެގެން  ޙާަބޔާން ހުށަހެޅުމަކ  ވަކި  ދައްކައި،  ންމު އުސޫލުން ޓެކްސް  ޢާ

ކަލް ޒިއެ ފަރާތްތަކުގެ ފި  ފަރާތްތަކަކ މ ގެ އިތުރުން ދާއިމ  މަރުކަޒެއް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާ    އިށާކަމަނޫން

ދިޔުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އުޅުމާއި  ނުދައްކާ  ޓެކުހެއް  ދައްކަންޖެހޭ  ސަަބބުންނާއި  ދަށްވުމުގެ  ޕްރެޒެންސް 

އިތުރުން އޮތުމުގެ  ދަތިވެފައިވާ   ،ފުރުޞަތު  މިހާތަނަށް  އަދި  އުނދަގޫ  ހިންގުން  ާބރު  ޤާނޫނ   ކޯޓުތަކުން 

މ ރާއިން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ވަރަށް ދަތި މުގެ ގޮތުން،  ނޫނު ތަންފ ޛުކުރުފަރާތްތަކެއްކަމަށް ވާތ  ޤާ

 ؛ން ފަރާތްތަކަށް ވާތ ކަ

ވަޒަންވެއެހެންކަމުން،   ▪ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ފަރާތުން  ނުވިސަރުކާރުގެ  މަރުކަޒެއް    ،ނަމަވެސް  ރިވެފައި  ދާއިމ  

 ،ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުން ދިމާވާ ކޭޝްފްލޯ މައްސަލަ ފާހަގަކޮށް  ،މެދުވެރިކޮށް

ގޮތުގައި   ޙައްލުކުރުމަށް ޓެކުހުގެ  ވިތުހޯލްޑިންގ  ފަރާތްތަކުގެ  ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ފައިސާ ދައްކާ  ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް  ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ  އުނިކުރާދިވެހިރާއްޖޭގައި  )ދިހައެއް    %10  އިން 



ދިރާސާކޮށް  ބިލު    ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ   ޓެކްސް   އާމްދަނ ން )   25/ 2019  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
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އެއ    ޅާފައިވާނެކަމަށާއި)ފަހެއް އިންސައްތަ( އަށް ަބދަލުކުރުމަށް އިޞްލާޙް ހުށަހަ  %5  އިންސައްތަ( އިން

 ،މ ރާގެ ަބއެއް ހިސާުބތަކަށް ަބލާއިރު  ކަމަށާއި،ކަން މި ވަގުތު ޙައްލުކުރެވޭނެ އެންމެ އެކަށ ގެންވާ ގޮތްއެ

ފައިނުވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ފައިދާ އެއް ޕަސެންޓަށްވުރެ ދަށުގައި ހުންނަކަމަށް  ވެދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރި

އަށްވުރެ ފައިދާ އެ  އިށާނޫންކަމަވިޔަފާރިކުރުމަށް އެކަށ ގެންވާ ފައިދާއެއް    އެއ   ،މަވެސްނަ  ކަމަށާއިފާހަގަކުރެވޭ

ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ކުރުމުގައިއެ    އ އެ  ޮބޑުވެގެންދާނެކަމަށް  ހިސާުބ   ކަމަށްރޭވުންތައް  ހުރި  ފަރާތްތަކުން 

 ،ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ދާއިމ  މަރުކަޒެއް މެދުވެރިކޮށްފަދަ  އެއަދި މ ގެ އިތުރުން    ގަޫބލުކުރެވޭކަމަށާއި

އިތުރަށް ދެއްކިފައި ހުރި ފައިސާ އަނުބރާ ދެވޭކަން   ހުށަހަޅައި،ވެސް ޓެކްސް ަބޔާން    ފަރާތްތަކުންވިޔަފާރިކުރާ  

މި ނިޒާމު   އިށާކަމަ މި ނިޒާމު މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ  ،ނަމަވެސް  ކަމަށާއިފާހަގަކުރެވޭ

 ؛ހުށަހަޅާފައިވާކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ▪ ގޮތުގައި  ޓެކުހުގެ  ވިތުހޯލްޑިންގ  ފަރާތްތަކުގެ  ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 %5)ދިހައެއް އިންސައްތަ( އިން    %10ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ދައްކާ ފައިސާއިން އުނިކުރާ  

)ފަހެއް އިންސައްތަ( އަށް ަބދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނ  އެއ  ވަރަށް ދެކޮޅުޖެހޭކަމަކަށްވާތ ކަމަށާއި މިހާރު 

ޮބޑުވާތ ކަމަށާއި  ޢަދަދު  ރިފަންޑްކުރަންޖެހޭ  ރިފަންޑްކުރަންޖެހޭއިރު  ފައިސާ  އެ  ވާގޮތުން،  ޤާނޫނުގައި 

ކޭޝްފް އެ  މިހާރު    ވލޯމ ރާއަށްވެސް  ދިމާވަމުންދާތ އާއި  އަށް   %5އިޝޫޒްތައް  އިންސައްތަ(  )ފަހެއް 

ކުޑަކުރުމުން ރ ފަންޑް ކުރަންޖެހޭނ  ގާތްގަޑަކަށް ވަރަށް ކުޑަ އިންސައްތައެއްކަމަށާއި އެ ވިސްނުމުން ަބލާފައި 

އެހެން ދެން  ހިމަނާފައިވަނ ކަމަށާއި،  ަބދަލުގެނައުމަށް  ޭބނު   އެ  ާބވަތްތަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  ންވަނ  

 ؛ންތެރެއިން ކަންކަންކުރުންކަ ޓޭޖް ނުގެއްލޭގޮތަށް ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގެކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް އޭގެ އެޑްވާން

ނުދައްކާ  ▪ ޓެކްސް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ކުންފުންޏަކުން  ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި    ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ޓެކްސް ނުދައްކަފާނެތ ، އެކަން ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ފަރާތްތަކުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޑްރައިވްކުރާ އާމްދަނ އަށް  

އެ  މިހާރުވެސް  އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށާއި  ނިޒާމް  އެ  ހިމަނާފައިވަނ ކަމަށާއި  ޤާނޫނުގައި  ނިޒާމެއްގައި  ޓެކްސް 

ފަރުމާކުރެވިފައިވާކަމަ އޮންނަގޮތަށް  ވަޒަންވެރިވެށާނިޒާމު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކުންފުންޏަކުން އި  ފައިނުވާ 

ގޮތުގައި   ޓެކްސްގެ  އިންސައްތަ(    %10ވިތުހޯލްޑިންގ  ހަޤ )ދިހައެއް  އޯވަރޓެކްސް އުނިކުރުމުން  ޤަތުގައި 

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ޮބޑު ޢަދަދެއް ކުންފުނިން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ    ކުރެވޭކަމަށާއި



ދިރާސާކޮށް  ބިލު    ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ   ޓެކްސް   އާމްދަނ ން )   25/ 2019  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
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 މާޮބޑު ރިފަންޑެއް ދޭންޖެހޭކަމަށާއި  ހުށަހެޅުމުން މ ރާއިން  ތައްަބޔާންދައްކާކަމަށާއި ނަމަވެސް އަހަރު ނިމުމުން  

ހަރު ކަމަށާއި މ ރާއިންވެސް އައެޅޭ ހުރަހެއްކޭޝްފްލޯ ދަތިކަމެއް ވިޔަފާރިއަށް އަންނަކަމަށާއި އެއ  ވިޔަފާރިއަށް  

ކުޑަކޮށް  ނިމުމުން ރ ފަންޑްވެސް ދޭންޖެހޭކަމަށާއި މ ގައި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކ   ދެވޭނެ ރ ފަންޑް ވ ހާވެސް 

ބަލާފައިވަނ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން   )ފަހެއް އިންސައްތަ( ކަނޑައެޅުމުގައި  %5މިންގަޑެއް ކަނޑައެޅުންކަމަށާއި  

ކަމަށް    )ފަންސަވ ސް އިންސައްތަ(  %25  ތަ( އާއި  )ތިރ ސް އިންސައް  %30  އަކ އިންޑަސްޓްރ ގައި މާރޖިން

ދައްކަންޖެހޭަބލައިގެން   ބަލައި،  ޓެކްސް  މިންގަޑަށް  ލަފާކުރެވޭ  ވިތުހޯލްޑްކުރާނ    މިންގަޑުގައިއެ  ނެކަމަށް 

ބަލައިގެންކަމަށާއި އަހަރު ނިމޭއިރު ރ ފަންޑްކުރެވޭ   ބޭނުމަކ  ވިތުހޯލްޑްކުރެވޭ މިންވަރުން  އޭގެ، މިންވަރަށް 

ކަމަށާއި އެއ  ވިޔަފާރިތައްވެސް އަދި ޤާނޫނަށް މި ގެނެވުނު ނިޒާމްވެސް  މިންވަރު ވ ހާވެސް ކުޑަކޮށް އޮތުން

 ؛ންޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެކަމެއްކަމަށް ެބލެވޭކަ

ޭބނުންވާކަމަށާ ▪ ވަރަށް  އޮތުން  ިބލުގައި  ނިޒާމެއް  ނެގޭނެ  ޓެކްސް  ގެއިން  ގެއިންއިން ، އި ކެޕިޓަލް  ކެޕިޓަލް 

ޖެނެރަލް އެޓަރނ   ނެގެންޖެހޭކަމަށާއި  ެބލުމަށްފަ   ގެޓެކްސް  އިތުރަށް  އެކަން  އޮފ ހުން  ިބލުގައި  ކުރެވޭނެ ހު 

 ން. ނިޒާމެއް ބެލުމަށް އެދޭކަ

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ  )މ ރާ(:  .4.2

ޤާނޫނު   ▪ ނެގުމުގެ  ޓެކްސް  ޙައްލުކުރުމަށްއާމްދަނ ން  ދަތިތައް  ަބއެއް  ދިމާވާ  އިދާރ ގޮތުން   ތަންފ ޒުކުރުމަށް 

 ؛ންކަންކަން ހިމަނާފައިވާނެކަ ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާނެކަމަށާއި އަދި އިތުރަށް ަބދަލުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ

ޓްރާންސްފަރގައި ޓެކްސް ނެގޭނެ   އިންޑައިރެކްޓްފްޝޯ  އޮ  ގޮތުންނާއިަބއެއް މާނަތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ▪

ހޯދަން    މ ރާއިންަބއެއް ފަރާތްތަކުން    އިތުރުން،އޭގެ    ކަމަށާއިނޫނުގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެޤާގޮތެއް  

ނުލިުބން މަޢުލޫމާތުތައް  ފާހަގަކުރެވޭތ    ބޭނުންވާ  ކުރިމަތިވާތ ވާކަމެއްކަމަށް  ދައްޗެއް  ޮބޑަށް  ވަރަށް   އެއ  

ގައި ބަލަހައްޓާފައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތު ލިުބމަކ   ތަންތަނު  އެފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުގައި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި  ވިޔަ

ދަދުތަކުން ހިސާުބކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު  ޢަ މ ރާއިން ރަޖިސްޓަރ ކުރަންޖެހޭ އަދި ޓެކްސްނެގުމުގައި ރަނގަޅު  

މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ވަކި ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތުތައް  ރަޖިސްޓަރ ގެ ބޭނުމަށް ަބއެއް    މ ރާގެ  އިށާކަމަކަމެއް



ދިރާސާކޮށް  ބިލު    ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ   ޓެކްސް   އާމްދަނ ން )   25/ 2019  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
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ފާހަގަކު ކަމެއްކަމަށް  މުހިންމު  ވަރަށް  ހިމަނައިދިނުމަށް   ރެވޭތ ،ލިުބމަކ   ިބލުގައި  މި  އެކަން 

 ؛ކަމަށްހުށަހަޅާފައިވާނެ

ސް ނެގޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ އަތުން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކް ▪

 ؛އޮންނަންޖެހޭކަމަށް 

ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަ ޓޫލްކިޓްއަށް  ފައިވަނ  އޯ.އ .ސ .ޑ   ޅާމ ރާއިން އޮޕްޝަންއެއްގެ ގޮތުގައި ޑްރާފްޓެއް ހުށަހަ ▪

 ޓޫލްކިޓުގައި ޤާނޫނުގައި ހިމަނާނެ ލެންގުއޭޖްވެސް ދެ އޮޕްޝަނަކަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް   އެަބލައިގެންކަމަށާއި،  

އެއިގެންތެރެއިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ އިއުތިރާޒެއް  ކަމަށާއި،  މާޮބޑު  ދިޔަޔަސް  އޮޕްޝަނަކަށް  މ ރާގެ  ކޮންމެ 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނ   މ ރާ  ،ނެތްކަމަށާއި ޑްރާފްޓެއް  މާޙައިން  މޮޑެލްއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފެތޭނެ  އުލަށް 

މު  ކަމަށާއިޭބސްކޮށްގެން އޮތުން  ޤާނޫނުގައި  މެކޭނިޒަމްއެއް  ޤަޫބލުކުރެވޭކަމަށާއި،ންމުކަމަށްހިމި  އޮފްޝޯ      

ގެއިން   އޯ.އ .ސ .ޑ   ކެޕިޓަލް  ޤަޫބލުކުރާ،  ދުނިޔެ  ތަންފ ޒުކުރެވޭނެ  ނެގުން  ޓެކްސް  ތަނަކުން  އިން  ކަހަލަ 

  މި   ވެސްމިހާރު ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ޑޮކިއުމަންޓާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާނަމަ މ ރާއަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމަށް

ތަންފ ޒުކުރުމަށް ވަރަށް   އެފަދަ ކަންކަންހިމެނިއްޖެނަމަ    ތަންފ ޒުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް  އެކަންކަންއިޞްލާޙާއެކު  

 ؛ން ޮބޑު ފަސޭހައެއް ލިިބގެންދާނެކަ

ސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ޓެކްސް ަބޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ޓެކްއާމްދަނ ން ▪

ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ، އެ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރ ކުރުމުގެ ނުވަތަ އެ ފަރާތްތަކުގެ އާމްދަނ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ  

ން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުމަށް، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކު

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭނުމަށާއި ޤާނޫނު ތަންފ ޒުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް   64ދަތިތަކެއް ދިމާވެގެންދާތ ވެ، ޤާނޫނުގެ  

ކޮމިޝަނަރ  ާބރު  އެންގުމުގެ  ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  ހުރި  މަޢުލޫމާތު  އެ  ހުށަހެޅުމަށް  މ ރާއަށް  މަޢުލޫމާތު  އެ 

ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި،   އިޞްލާޙް  ޭބނުމަށް  ދިނުމުގެ  ހުށަހަޖެނެރަލްއަށް  ޑްރާފްޓްގައި  ޅާމިހާރު  އެކަން ފައިވާ 

ހިމެނިފައިއޮތ ކަމަށް ވެދާނެކަމަށާއި ނަމަވެސް ޭބނުމަކ  މ ރާއަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަންއާ ގުޅިގެން ދިމާވާ   މާފުޅާކޮށް

 . ންމައްސަލަ ޙައްލުކުރުންކަ



ދިރާސާކޮށް  ބިލު    ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ   ޓެކްސް   އާމްދަނ ން )   25/ 2019  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
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ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންމެ، ޓެކްސް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ނިމޭ ހިސާުބކުރާ މުއްދަތެއްގެ  ▪

 ވުމާއިޓެކްސް އާމްދަނ ން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޓެކްސް ދެއްކުން ލާޒިމްކޮށްފައި  ތެރޭގައި އެ ފަރާތަކަށް ލިޭބ

އެ ޤާނޫނުން  ޤާއިމުވެފައިވަނ   ރަޖިސްޓްރ ކުރަންޖެހުމާއި  ސިސްޓަމެއް   ސިސްޓަމް  އެސެސްމަންޓް  ސެލްފް 

ހުށަހާޅާއަމިއްލައަށް    ކަމަށްވެފައިގޮތުގައި ަބޔާން  ޓެކްސް  އެކަން އޮތުމުން  ގޮތަށް  ރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށްފަހު، 

 ؛ންނެތުމުން ދަތިތަކާކުރިމަތިވާކަޔަޤ ންކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް 

 އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސް:  .4.3

ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ަބއެއް ކަންކަމަށް   ންސަރުކާރުން ިބލު ހުށަހެޅުއްވިފަހުން މ ރާއި ▪

 ؛ންއިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ކޮންސަރންސް ހުރި ަބއެއްކަންކަންވެސް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަ

ނުކުތާއާ ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ފުއެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް މ ރާއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓ ގައި   ▪ ރަތަމަ 

)އާމްދަނ ން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު(    2019/25ޤާނޫނު ނަންަބރު    ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަކ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ލ( އަދި )ގ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުތަކުގައި އުފެދޭ ގެއިން އަކ  ދިވެހިރާއްޖެއިން   11ގެ  

އާމްދަނ ކަމަށާއި އެ އާމްދަނ ން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް އާމްދަނ ން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ލިޭބ  

އެ މުޢާމަލާތްތައް ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭބރުގައި ހިނގާ ޙާލަތުތަކުގައި ތަންފ ޒުކުރެވޭނެ  ،ުބނެފައި އޮތް ނަމަވެސް

ޤާއިމްކު ނިޒާމު  އެ  ނެތަތ ވެ  މިހާރު  ޤާނޫނުގައި  ހުށަހަޅާފައިވާތ ، ރުމަށް  ނިޒާމެއް  ހިމެނުމަށް  މާއްދާތަކެއް 

ގޮތުން   ޤާއިމުކުރުމަށްއުސޫލެއްގެ  ނިޒާމު  އިތުރުކުރުމަށް   އެ  ބިލަށް  މ ރާއިން  ނެތްނަމަވެސް  އިއުތިރާޒެއް 

ކޮންސިޑަރޭޝަނަކަށް ދާންޖެހޭ ކަންކަން   ޕޮލިސ   ތަންކޮޅެއްޮބޑަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙްތަކުގެ ތެރޭގައި

ރިކަމަށާއި މިހާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެވަރުގެ ކަމަކަށް ޕޮލިސ އިން ނިންމާފައި ވަކި ގޮތެއް ދަންނަވަން  ހު

ލެވެލްގައި ގޮތްތަކެއް ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ހިމެނޭކަމަށާއި، ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޕޮލިސ     ދަތިވާތ ވެ

 ؛ންތްތަކެއް ނިންމުމަށް ދަތިކަ ގޮ

ޤާނޫނުގެ ދަށުން    ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަކ ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާއާ ގުޅޭގޮތުން  ރާއިން  ދެވަނައަށް މ  ▪

ދެނެގަނެ ފަރާތްތައް  ހުށަހަޅަންޖޭ  ަބޔާން  ޓެކްސް  ފަރާތްތަކާއި  ކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތައް   ،ރަޖިސްޓަރ   އެ 

އިދާރާތަކާއި  ދައުލަތުގެ  ބޭނުމަށް  ކަށަވަރުކުރުމުގެ  އާމްދަނ   ފަރާތްތަކުގެ  އެ  ނުވަތަ  ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ 



ދިރާސާކޮށް  ބިލު    ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ   ޓެކްސް   އާމްދަނ ން )   25/ 2019  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 

 ކޮމިޓ   އިޤްތިޞާދ                                                                                 17
 

ތިންވަނަ    ކުންފުނިތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މ ރާއަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވަމުންދާތ  

ހޯދުމަ މަޢުލޫމާތު  މ ރާއަށް  ާބރެއްފަރާތުން  ޭބނުންފުޅުވާ  އިޞްލާޙެއްކަމަށާއި  ށް  ހުށަހަޅާފައިވާ   ، ހޯދުމަށް 

ށާއި ތަންފ ޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ަބއެއްކަހަލަ ާބރުތައް ލިބެންވާނެކަމަށް ޤަޫބލުކުރެވޭކަމަޤާނޫނު  އުސޫލެއްގެ ގޮތުން  

ފުޅާ  ފުދޭވަރަކަށް  ބާރަކ   ހުށަހަޅުއްވާ  މިހާރު  ފާހަގަކު  ނަމަވެސް  އާމްދަނ ން  ، ރެވޭކަމަށާއިާބރެއްގެގޮތުގައި 

ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ  އަލަށް  ޤާނޫނަކަށްވެފައި،  ތަޢާރަފްކުރެވުނު  ފަހުން  ވަރަށް  ޤާނޫނަކ   ނެގުމުގެ  ޓެކްސް 

މެކޭނިޒަމެއް  ޓެކްސް  އަތުން   ހޯދޭނެ  މަޢުލޫމާތު  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ  އޮތްކަމަށް ނެގެމުންދާއިރު، 

އޮންނަނ   ފާހަގަނުކުރެވޭކަމަށާއި، މަޢުމިހާރު  ވިޔަފާރިގެ  ޮބޑަށް  މެކޭނިޒަމްއަ  ހޯދޭނެ   ށްލޫމާތު 

ގެނައުމަށް އިޞްލާޙުތަކެއްކަމަށާއި   ޤާނޫނަށް  އިދާރ   ނެގުމުގެ  ޓެކްސް  އިސްލާޙަކ   މި  ަބލާއިރު  އެގޮތަށް 

މާއްދާ އޮތްގޮތުން ރަޖިސްޓަރ ނުކުރައްވާ ޭބފުޅުން   64މިހާރު އޮތް ވަރުން  މާއެކަށޭނެ އިޞްލާޙެއްކަމަށާއި  

ންކަމުން ފެންނަނ  މިހާރު އޮތްގޮތަށް ޭބއްވުމަށާއި އެހެ، ނެކަމަށާއިޓަރ ކުރެވޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ޤާއިމްވާރަޖިސް

ކަމަށް ޙައްލެއްލިޭބނެ ގޮތަކާމެދު ވިސްނާފައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން އެާބރާ ގުޅޭގޮތުން  އެ  ދެވަނަ މަރުޙަލާއެއްގައި  

 ؛ންފެންނަކަ  ޭބއްވުން

ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިަބށް    މ ރާއިން ފަހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތިންވަނައަށް   ▪

އިސްތިސްނާކުރުމަށް  ޓެކުހުން  ނަގާ  އާމްދަނ ން  ގެ  ރަސްމ   ދިރިއުޅޭނެ  ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާ  ދައުލަތުން 

ފަނޑި  ގެރައްޔިތުން  ،ހިމަނާފައިވާތ  އުއްތަމަ  ރައ ސަށާއި  ދައުލަތުން  މަޖިލ ހުގެ  ރަސްމ ގެއެއް  ޔާރަށް 

އެ ޭބފުޅުންނަށް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާ ރަސްމ ގެ )އޭގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   ،ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނަމަ

ހުށަހަޅާފައިވާ  ހިމެނުމަށް  އިސްތިސްނާކުރުމަށް  ޓެކުހުން  ނަގާ  އާމްދަނ ން  ކަންކަމާއެކު(  އެންމެހައި 

 .ންނެތްކަ ހުށަހަޅުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް

އެގޮތުން، މާނަކުރުމުގެ   ކަމަށާއިމި ތިން ކަމުގެ އިތުރުން އިތުރުކަންތައްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ▪

ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާ ހުށަހަޅާފައިވާކަން  އިތުރުކުރުމަށް  ަބލާފައި ަބޔަށް  އަސަރު  ކުރާނެ  ސަަބުބން  އެކަމުގެ  އި 

މައްސަލައެއް  ހިމެނުމަށް   ހިމެނުމަކ   ޤާނޫނުގައި  ަބއި  މާނަކުރުމުގެ  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  ފެންނަކަމަށާއި 

 ޕަކަށް ވަނ  ކޮންކަހަލަ ކަމެއްކަން އެހެންނަމަވެސް، އެ މާނަކުރުން އިތުރުކުރާއިރު އޭގެ ސްކޯ  އި،ނޫންކަމަށާ

 ން.ބެލުމަށް އިތުރު ވަގުތު ޭބނުންވާކަ 



ދިރާސާކޮށް  ބިލު    ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ   ޓެކްސް   އާމްދަނ ން )   25/ 2019  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
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ވަޒަންވެރިވެފަ އުނިކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޖުމްލައިން  ފައިސާގެ  އެ  ގޮތުގައި  ޓެކުހުގެ  ވިތުހޯލްޑިންގ  ފަރާތްތަކުގެ  އިނުވާ 

)ފަހެއް އިންސައްތަ( އަށް ކުޑަކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވުމުން،    %5)ދިހައެއް އިންސައްތަ( އިން    %10ހުށަހަޅާފައިވާ އިންސައްތަ،  

ހުރި ފުރުޞަތުތަކަށް ހަނިކަމެއް އައިސްދާނެކަމުގެ ކަންޮބޑުވުން މެންަބރުން  އެ ަބދަލުގެ ސަަބުބން ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް  

ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް  ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މަޝްރޫޢުތަކަށް  ދަށުގެ  ޢަދަދަކުން  ވަކި  ފާޅުކުރައްވައި 

ނިޒާމެއް   ތަފާތުކުރެވޭ  ކަނޑައަޅައި  ތްރެޝްހޯލްޑެއް  ސިމްޕްލިސިޓ   ކުރިމަތިނުލެވޭނެގޮތަށް  ޓެކްސްގެ  ހިމަނައިފިނަމަ 

އުފެދިދާނެކަމަށާއި،  ގެއްލޭކަމަށާއި، ރޫޙެއް  މަސައްކަތްކުރާނެ  ަބއިކޮށްގެން  ކޮންޓްރެކްޓްތައް  ދިވެހި    ކޮންމެވެސްވަރަކަށް 

ނު ތެރެއިން  ޤާނޫނުގެ  ޑައިރެކްޓް  ފޮރިން  ފަހިކުރާނަމަ  ފުރުޞަތުތައް  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  ވަތަ  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް 

ގެނައުމަށާއި ޙައްލެއް  އެކަހަލަ  ތެރެއިން  ގަވާއިދެއްގެ  ނުވަތަ  ޤާނޫނެއްގައި  ތެރެއިން  ރަޖިސްޓްރ ގެ  ، ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ 

ފަހިވާގޮތަށް   ކުންފުނިތަކަށް  ދިވެހި  މިހާރުވެސް  ނުފެންނަކަމަށާއި  ހިމެނަން  ތެރޭގައި  ޓެކްސް  ދައުލަތުގެ  ވިތުހޯލްޑިންގ 

 މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ފިނޭންސް މިހާރުވެސް ަބދަލުގެނެވިފައިވާކަން ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމަށް

މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ ޕޮލިސ  ޑައިރެކްޝަންއާއެކު، މ ރާއިން ބިލަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙްތަކުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ   50ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން ލަފާދެއްވާފައިވަނ  ޤާނޫނުގެ  ތެރެއިން މިވަގުތު ިބލުގައި ހިމަނަން ފެންނަކަމަށް އެޓަރނ   

އެ އިޞްލާޙް ބިލަށް އިތުރުކުރާނަމަ އެ މާއްދާއާ ގުޅިގެން    ،ގޮތުގައި އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މާއްދާއާއި  50-1ފަހަތަށް  

ންގ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ޤާނޫނުގައި ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިގެންނަންޖެހޭ ގުޅުންހުރި ަބދަލުތައް ގެނައުމަށާއި  

މި ވަގުތު އެ މާއްދާ އޮތް ގޮތުން އެ ހުށަނާޅާ   ،މ ރާއަށް އެ ހުށަހަޅަން ލާޒިމުކޮށްފައި ނުވާތ އާއި  ،ލާޒިމުކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް

 68އެޅިދާނެ ކަމަށް ނުފެންނާތ   ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަދަުބ ކަނޑަ  65ފަރާތްތަކަށް ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރ  ޤާނޫނުގެ  

 79މާނަކުރުމުގެ ަބޔަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙް އަދި  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހޓ( ގައިވާ ލޯނު މާނަކުރުން އިޞްލާޙްކުރުމަށެވެ. 

ފަރާތްތައް    ހޭދަށުން ރަޖިސްޓަރ  ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ޓެކްސް ަބޔާން ހުށަހަޅަންޖެއާމްދަނ ން ޓެކްސްނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  

އެ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ ނުވަތަ އެ ފަރާތްތަކުގެ އާމްދަނ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި    ،ދެނެގަނެ

ތު ހޯދުމަށް މ ރާއަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވަމުންދާތ  އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޤާނޫނުގެ ކުންފުނިތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާ

  50-1ނުވާތ އާއި،  ޤާނޫނުގައި ނުއުފުލޭ މުދާ މާނަކޮށްދ ފައި   ށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙް އަދިވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަ  64

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޔޫ.އޭ.އ  އާއި    ،މަގޮތުގައި ތަންފ ޒުކުރުމަށާއިވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މާއްދާ ފުރިހަ



ދިރާސާކޮށް  ބިލު    ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ   ޓެކްސް   އާމްދަނ ން )   25/ 2019  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
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ވެސް އެއްަބސްވުމުގައި  އެވޮއިޑެންސް  ޓެކްސް  ޑަަބލް  ވެފައިވާ  އެ    ،ދެމެދު  މާނަކުރާގޮތަށް  މުދާ  ނުއުފުލޫ  ޤާނޫނުގައި 

މުދާ ޤާނޫނުގައި މާނަކުރުމަށް ލަފާ    އައި.އެމް.އެފް އިން ވެސް ނުއުފުލޭ  ،އެއްަބސްވުމުގެ ބޭނުމަށް މާނަކުރުމަށް އޮންނާތ އާއި

ތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނ( ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު- 1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް )  79ދ ފައިވާތ  ޤާނޫނުގެ  

މަޝްވަރާކޮށް ރ ވިސިޓްކުރުމަށް    އިތުރަށް  މަރުޙަލާއެއްގައި  ފަހުގެ  އިޞްލާޙްތަކަށް  އޮފ ހުން  މި  އެ  އެއްަބސްވެފައިވާކަމަށް 

 ފާހަގަކުރައްވާފައިވާތ ، މި އިޞްލާޙްތަކާ ގުޅުންހުރި މާއްދާތައް މިިބލުގައި ހިމަނާފައިނުވާނެއެވެ. 

 :ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް ކޮމިޓ ން   .5

ގުޅޭގޮތުން    އުމުގެ ިބލާ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަ  )އާމްދަނ ން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  2019/25ޤާނޫނު ނަންަބރު  

އިދާރާތަކުން   ކަމާގުޅޭ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  މެދުގައި  މެންަބރުންގެ  ތަކަށާއި، ޚިޔާލުފުޅުފޮނުއްވާފައިވާ  ބިލަށް  ކޮމިޓ ގެ 

ބިލަށް ގެނެސްފައިވާ ަބއެއް   ކޮމިޓ ންފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،    މެންަބރުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ތަޅުމުގައި 

 މުހިންމު އިޞްލާޙުތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.

 : 1ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

(  ޕ)  ވަނަ މާއްދާގެ  12ގެ    )އާމްދަނ ން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު(  2019/25ޤާނޫނު ނަންަބރު  ން  ވަނަ މާއްދާއި  15ިބލުގެ  

 ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.( ވަނަ ނަންަބރު 1ގެ )( ޖ)އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަހަތަށް ެގ

އޮތް   މާއްދާ  ބިލުގައި 

 ގޮތް 

)ޖ(   12

(1) 

ނަންަބރު   ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ    2009/11ޤާނޫނު  )ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި 

ވަނަ މާއްދާއާއި،   4މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ  ނައިުބގެ  

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަތް  11ވަނަ މާއްދާއާއި  9

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

 ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ ގޮތް 

)ޖ(   12

(1) 

ނަންަބރު   ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   2009/11ޤާނޫނު    )ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި 

ވަނަ މާއްދާއާއި،   4ނައިުބގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ  

ޤާނޫނު    ކާއި،ތަތްވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަ  11ވަނަ މާއްދާއާއި    9

)ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ާބރުތަކުގެ ޤާނޫނު(    2013/5ނަންަބރު  

އަދި ޤާނޫނު ނަންަބރު    ،މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަތްތައްވަނަ    27-1ގެ  



ދިރާސާކޮށް  ބިލު    ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ   ޓެކްސް   އާމްދަނ ން )   25/ 2019  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
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ގެ    2010/13 ޤާނޫނު(  ފަނޑިޔާރުންގެ  މާއްދާގައި   13-1)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަނަ 

 ؛ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް 

ނައިަބށް   ސަބަބު  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި  ިބލުގައި  ދައުލަތުން  މި 

އިސްތިސްނާކުރުމަށް  ޓެކުހުން  ނަގާ  އާމްދަނ ން  ގެ  ރަސްމ   ދިރިއުޅޭނެ  ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާ 

ފަހުން،    ،ހިމަނާފައިވާތ  ހުށަހެޅުނު  މަޖިލ ހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  ިބލު  މި 

ރަސްމ  ފަނޑިޔާރަށް  އުއްތަމަ  ރައ ސަށާއި  މަޖިލ ހުގެ  ދައުލަތުން   ރައްޔިތުން  ގެއެއް 

)ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި   2013/5ޤާނޫނު ނަންަބރު  ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް  

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު(   2020/13ނު( އަދި ޤާނޫނު ނަންަބރު  ާބރުތަކުގެ ޤާނޫ

ތަސްދ ޤުކުރައްވާފައިވުމުން،   އިޞްލާޙްތައް  އެ  ޭބފުޅުންނަށް  އިޞްލާޙްގެނެސް  އެ 

ރަސްމ   ކަންކަމާއެކު(   ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާ  އެންމެހައި  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މާނައިގެ  )އޭގެ  ގެ 

  އިސްތިސްނާކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިންމާފައިވުމުން.އާމްދަނ ން ނަގާ ޓެކުހުން

 : 2ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

  ރު ( ވަނަ ނަންަބ3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  50)އާމްދަނ ން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2019/25ޤާނޫނު ނަންަބރު  

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

ޤާނޫނުގައި  

 ގޮތް މާއްދާ އޮތް  

50 

)ހ(  

(3) 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި   މަރުކަޒެއް  ދާއިމ   ފަރާތުގެ  އެ  އަދި  ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަނ     55ނެތް ފަރާތަކަށް ލިޭބ އާމްދަނ އަކ  މި ޤާނޫނުގެ  

 .ވުންށްކަމަ

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

50 

)ހ(  

(3) 

ފަރާތުގެ އެ  އަދި  ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި    ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މަރުކަޒެއް  ދާއިމ  

ފަރާތަކަށް ޤާނޫނުގެ    ނެތް  މި  އާމްދަނ އަކ   ަބޔާންކޮށްފައިވާ   50-1ލިޭބ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ޤާނޫނުގެ   މި  ނުވަތަ  ލިޭބ  މާއްދާގައި  55މުޢާމަލާތަކުން  އާމްދަނ     ވަނަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

 .ވުންމުގައިކަ
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ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މާއްދާ )ތިރ ގައިވާ މާއްދާ(   50-1ޤާނޫނުގެ    ،މިއ  ސަބަބު 

އެ މާއްދާ ބިލަށް އިތުރުކުރުމަށް ނިންމުމުން، އެ   ،އާ ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމަށްވާތ 

 ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙަކަށްވުމުން. އިޞްލާޙާ

 : 3ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

ގެ ވަނަ މާއްދާ  50-1  ފަހަތަށްވަނަ މާއްދާގެ    50)އާމްދަނ ން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2019/25ޤާނޫނު ނަންަބރު  

 ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.ގޮތުގައި 

އިތުރުކުރުމަށް  
ކޮމިޓ ން  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

އޮފްޝޯ 
އިންޑައިރެކްޓް 

ޓްރާންސްފަރއިން 
 ޓެކްސް ދެއްކުން

.50-
1 

ފަރާތަކުން  )ހ(  އެއްވެސް  މުޢާމަލާތެއް  މުޢާމަލާތްތަކުންކުރެ  އަންނަނިވި 
މު  ،ކުރާނަމަ އެ  ދައްކަނ  ޢާއަދި  ފައިސާ  ގުޅިގެން  މަލާތާ 

ފަރާތަކަށްނަމަދިވެހިރާއްޖޭގައި   ލިޭބ   ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ  )ފައިސާ 
ފަރާތެއްކަން ، ފަރާތް( ވަޒަންވެރިވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ 

ފަރާތް(،   ލިޭބ  )ފައިސާ  ފަރާތަކަށްކަމުގައިވާނަމަ  ނެތް  އެނގެން 
 %10ދަދުން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި  ޢަލަ  އެގޮތުން ދައްކާ ފައިސާގެ ޖުމް

އިންސައްތަ )ވިތުހޯލްޑިންގ )ދިހައެއް  ފަރާތުން  ދައްކާ  ފައިސާ   ،)

 އޭޖެންޓް( އުނިކުރަންވާނެއެވެ. 

 

( ވަނަ ނަންަބރުން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ލ( ގެ )  11މި ޤާނޫނުގެ   (1)    
( ވަނަ ނަންަބރުގެ ނިޔަލަށްހުރި ނަންަބރުތަކުގައި  4ފެށިގެން )

މު ތެރެއިން  ޢާަބޔާންކޮށްފައިވާ  މުޢާމަލާތެއް މަލާތްތަކުގެ 
 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތަކާއެކު ކުރުން

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ގ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ    11މި ޤާނޫނުގެ   (2)    
މުޢާމަލާތެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިނުވާ ފަރާތަކާއެކު  

 .ކުރުން
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ޓެކުހުގެ   )ށ(     އުނިކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ދަދު، ޢަމި 
ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް މ ރާއަށް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަކ  އަންނަނިވި 

 ވެ.ކެކުރިން އަންނަ ތާރ ޚެ ގެ ތެރެއިންތާރ ޚުތަކު

 

( ވަނަ  2( ވަނަ ނަންަބރު ނުވަތަ )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1)    
މުޢާމަލާތެއްގެ  މުޢާމަލާތްތަކުންކުރެ  ނަންަބރުގައިވާ 
ނަތ ޖާއެއްގެ ގޮތުން އެއްވެސް އެސެޓެއްގެ ވެރިފަރާތްކަމުގައި  

 ؛ވާ ތާރ ޚު ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް

 

ގުޅިގެން ފައިސާ ލިޭބ ފަރާތަށް ފައިސާ ދައްކާ   އެ މުޢާމަލާތަކާ (2)    
 ތާރ ޚު.

 

ޓެކުހުގެ   )ނ(    އުނިކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި   ،ދަދު ޢަމި 
ކުރިން ސުންގަޑ ގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މ ރާއަށް   މާއްދާގެ 
 ދައްކަންވާނ  މ ރާއިން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފޯމަކުންނެވެ.

 

އުނިކުރަންޖެހޭ ޓެކްސް  މި މާއްދާގެ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް   )ރ(   
މި  ނަމަވެސް،  ދެއްކި  ފައިސާ  ފަރާތަށް  ލިޭބ  ފައިސާ  އުނިނުކޮށް 
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް މ ރާއަށް އެ ޓެކްސް  

 ދައްކަންވާނެއެވެ.

 

ފައިސާ ލިޭބ ފަރާތަށް ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް ދައްކާ ފައިސާއިން  )ބ(    
 އުނިކުރަންޖެހޭ ފައިސާ އުނިނުކޮށް ފައިސާ ދައްކައިފިނަމަ އަންނަނިވި

 ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
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އެކުއެކ ގައި  (1)     އޭޖެންޓް  ވިތުހޯލްޑިންގ  ފަރާތާއި  ލިޭބ  ފައިސާ 
މާއްދާގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހަށް  ވަކިވަކިން، މި  އަދި 

 ؛ޒިންމާވުން

 

)މި   (2)     ގެ  )ހ(  )1މާއްދާގެ  ނަންަބރާއި  ވަނަ  ވަނަ  2(   )
މުޢާމަލާތެއްގެ ސަަބުބން   މުޢާމަލާތްތަކުންކުރެ  ނަންަބރުގައިވާ 
އެއްވެސް އެސެޓެއްގެ ވެރިފަރާތަށް ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓްވާ  
ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ލިޭބ  ފައިސާ  ފެށިގެން  ވަގުތުން 

 ޓެކުހަކަށް ވެގެންދިޔުން. 

 

 ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް  މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހުމި   )ޅ(   
މ ރާއަށް އެ ޓެކްސް ދައްކައިފިނަމަ، ފައިސާ ލިޭބ ފަރާތަށް އެ ޓެކުހުގެ 

 ދަދު ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް ދ ފައިވާކަމަށް ެބލެވޭނެއެވެ.  ޢަ

 

ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް   ،ޓެކްސް އުނިނުކޮށް ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތަށް )ކ(    
އަދި މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން   ،ލަތުގައިޙާފައިސާ ދައްކާފައިވާ  

ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް މ ރާއަށް ޓެކްސް ދައްކާފައިވާނަމަ، އެގޮތުން 
އެއްވަރުގެ  ޢަދެއްކި   އަތުން ޢަދަދާ  ފަރާތުގެ  ލިޭބ  ފައިސާ  ދަދެއް 

 ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓަށް ހޯދިދާނެއެވެ.

 

ޓެކްސް   )އ(     ފަރާތުން  ލިޭބ  ފައިސާ  ޙާލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި 
 ދައްކާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. 

 

މި މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ލިޭބ ފަރާތަކަށް   (1)    
ވިތުހޯލްޑިން  އޭޖެންޓް  ވިތުހޯލްޑިންގ  ފައިސާއިން  ދައްކާ 

 ؛އުނިކޮށްފައިވުންޓެކްސް 

 



ދިރާސާކޮށް  ބިލު    ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ   ޓެކްސް   އާމްދަނ ން )   25/ 2019  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
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ޓެކްސް  (2)     ދަށުން  ގެ  )ބ(  ނުވަތަ  )ރ(  މާއްދާގެ  މި 
 ދައްކާފައިވުން.

 

މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ލިޭބ  )ވ(    
ދަދަކ  އެ ފަރާތުން އެ ހިސާުބކުރާ ޢަ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ޓެކުހުގެ  
ޖުމް  ދައްކަންޖެހޭ  ޓެކުހުގެ  މުއްދަތަށް  އަޅައިކެނޑިދާނެ ޢަލަ  ދަދުން 

 ދަދެކެވެ.ޢަ

 

މި  )މ(     ނަމަވެސް،  ަބޔާންކޮށްފައިވ   ގޮތަކަށް  އެހެން  މާއްދާގައި  މި 
ލަތުގައި، މި މާއްދާގެ ޙާވަނަ މާއްދާގެ )ލ( ރައްދުވާ   11ޤާނޫނުގެ  

ޓެކްސް   އެ  ޓެކްސް،  ދައްކަންޖެހޭ  އަހަރުގައި  ޓެކްސް  އެ  ދަށުން 
ނިޔަލަށް  ސުންގަޑ ގެ  ހުށަހެޅުމުގެ  ަބޔާން  ޓެކްސް  އަހަރަށް 

އޭޖެ ފަރާތުން ވިތުހޯލްޑިންގ  ލިޭބ  ފައިސާ  ނުވަތަ  ންޓް 
ޙިއް  މަޞްލަޙަތު   ޞާދައްކާފައިނުވާނަމަ،  ނުވަތަ 

ފުކުރެވިގެންދިޔަ ކުންފުނ ގެ ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕުގެ ނުވަތަ ތަޞައްރު
ޓްރަސްޓުގެ ވެލިއު ނިސްަބތްވާ ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން މި 

މަލަތާ ގުޅިގެން މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ރޭޓުގައި، އެ މުޢާ
 ޓެކްސް ދައްކަންވާނެއެވެ.

 

) )ފ(     މާއްދާގެ  ދަށުން މމި  ލ ސްއެއްގެ  ފައިނޭންސް  ބޭނުމަށް،  ގެ   )
ނުއުފުލޭ  އެ  ފަރާތަކ ،  ހިފާ  ކުއްޔަށް  މުދާ  މުދަލުގެ   ނުއުފުލޭ 

 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.  ވެރިފަރާތް

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ލ( އަދި )ގ(    11ޤާނޫނުގެ   ސަބަބު 
ލޭިބ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އަކ   ގެއިން  އުފެދޭ  ހާލަތުތަކުގައި 
އާމްދަނ ކަމަށާއި އެ އާމްދަނ ން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް އިންކަމް 

ނަމަވެސް އޮތް  ުބނެފައި  ޤާނޫނުގައި  މުޢާމަލާތްތައް   ،ޓެކްސް  އެ 
އެން ހާލަތުތަކުގައި  ހިނގާ  ޭބރުގައި  ފޯސްކުރެވޭނެ ދިވެހިރާއްޖެއިން 



ދިރާސާކޮށް  ބިލު    ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ   ޓެކްސް   އާމްދަނ ން )   25/ 2019  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
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އެ ފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ   ،ނިޒާމެއް ޤާނޫނުގައި މިހާރު ނެތަތ ވެ
 ބޭނުމަށް. 

 : 4މިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  ކޮ 

 ހުށަހެޅުން. ވަނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙް 51)އާމްދަނ ން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2019/25ޤާނޫނު ނަންަބރު 

މާއްދާ   ޤާނޫނުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގެ    50މި ޤާނޫނުގެ  ، މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިވ  ނަމަވެސް .51

ވަނަ   55( ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މ ހުން، ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  2)ހ( ގެ )

 ޕޭމަންޓެއް އަދި އެއްވެސް އިންޓެރިމް، މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގާ އާމްދަނ އާ ގުޅިގެން

 .ފައިނަލް ޕޭމަންޓެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ   ކޮމިޓ ން 

 ގޮތް 

  މާއްދާގެ   ވަނަ  50  ޤާނޫނުގެ  މި  ،ނަމަވެސް  ަބޔާންކޮށްފައިވ   ގޮތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނުގައި  މި .51

  50-1  ޤާނޫނުގެ  މި  ނުވަތަ   ،މ ހުން   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންަބރުގައި   ވަނަ(  2)  ގެ(  ހ)

  މި   ނުވަތަ  ގުޅިގެން  އާމްދަނ އާ  ލިޭބ  މުޢާމަލާތަކުން  ނަގާ  ޓެކްސް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ

  އިންޓެރިމް   އެއްވެސް  ،ގުޅިގެން  އާމްދަނ އާ  ނަގާ  ޓެކްސް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  55  ޤާނޫނުގެ

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ދައްކާކަށް ޕޭމަންޓެއް ފައިނަލް އަދި ޕޭމަންޓެއް

ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މާއްދާ )މަތ ގައިވާ މާއްދާ(   50-1ޤާނޫނުގެ    ،މިއ  ސަބަބު 

އެ މާއްދާ ިބލަށް އިތުރުކުރުމަށް ނިންމުމުން، އެ   ،އާ ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމަށްވާތ 

 ލާޙަކަށްވުމުން.އިޞްލާޙާގުޅިގެން ގެންނަން ޖެހޭ އިޞް

 

 

 



ދިރާސާކޮށް  ބިލު    ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ   ޓެކްސް   އާމްދަނ ން )   25/ 2019  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
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 : 5ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

 ހުށަހެޅުން.  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް އިޞްލާޙް  68)އާމްދަނ ން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2019/25ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ޤާނޫނުގައި މާއްދާ  

 އޮތް ގޮތް 

68 

 )ނ( 

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ  މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކޮށް  

ަބޔާން  ، ސްޑޮކިއުމެންޓް ޓެކްސް  މުއްދަތުގެ  ހިސާުބކުރާ  ނިސްަބތްވާ  މުޢާމަލާތެއް  އެ 

  .ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑ ގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ   ކޮމިޓ ން 

 ގޮތް 

68 

 )ނ( 

  ޕްރައިސިންގ   ޓްރާންސްފަރ  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ތައްޔާރުކޮށް  ދަށުން  ގެ(  ށ)  މާއްދާގެ  މި

  ަބޔާން   ޓެކްސް  މުއްދަތުގެ  ހިސާުބކުރާ  ނިސްަބތްވާ  މުޢާމަލާތެއް  އެ  ،ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން

  މ ރާއިން   ،އަދި.  ނިންމަންވާނެއެވެ  ތައްޔާރުކޮށް  ނިޔަލަށް  ސުންގަޑ ގެ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މ ރާއަށް ނިޔަލަށް ސުންގަޑިއެއްގެ ކަނޑައަޅާ

އޮތް  ސަބަބު  ލާޒިމުކޮށްފައި  ޤާނޫނުގައި  ތައްޔާރުކުރުމަށް  ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން  ޕްރައިސިންގ  ޓްރާންސްފަރ 

މ ރާއަށް އެ ހުށަހަޅަން ލާޒިމުކޮށްފައި ނުވާތ އާއި، މި ވަގުތު އެ މާއްދާ އޮތް ގޮތުން އެ ، ނަމަވެސް

ޤާނޫނުގެ   އިދާރ   ނެގުމާެބހޭ  ޓެކްސް  ފަރާތްތަކަށް  އަދުަބ   65ހުށަނާޅާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަށް ނުފެންނާތ . 

 : 6ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

 ހުށަހެޅުން.  އިޞްލާޙްވަނަ މާއްދާގެ )ހޓ( އަށް    79)އާމްދަނ ން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2019/25ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ޤާނޫނުގައި މާއްދާ  

 އޮތް ގޮތް 

79 

 )ހޓ( 

ފަރާތުން   އެއް  އެވަނ ،  ުބނެފައި  ކަމަށް  ފަރާތަށް  ("ލޯނު"  އަނެއް  ފަރާތް"(  "ފުރަތަމަ 

ފަރާތް"( އިލްތިޒާމެއް ، )"ދެވަނަ  ދެއްކުމުގެ  ޢަދަދެއް  ކުރިމަގުގައި  ފަރާތުން  ދެވަނަ 

ން، ފައިސާއިން ވިޔަސް ނުވަތަ ފައިސާއިން ނޫން  އުފުލުމަށް ވެވޭ އެއްަބސްވުމެއްގެ ދަށު

އޮފް  ިބލްސް  ނުވަތަ  ނޯޓު  ޕްރޮމިސަރ   މ ގެތެރޭގައި  ޢަދަދަކަށެވެ.  ދޭ  ވިޔަސް  ގޮތަކަށް 

 އެކްސްޗޭންޖު ނުވަތަ ޮބންޑަކާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.



ދިރާސާކޮށް  ބިލު    ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ   ޓެކްސް   އާމްދަނ ން )   25/ 2019  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
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އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ   ކޮމިޓ ން 

 ގޮތް 

79 

 )ހޓ( 

  ފަރާތަށް   އަނެއް"(  ފަރާތް  ފުރަތަމަ"(  ފަރާތުން  އެއް  ، އެވަނ   ބުނެފައި  ކަމަށް"  ލޯނު"

 އިލްތިޒާމެއް  ދެއްކުމުގެ  ޢަދަދެއް  ކުރިމަގުގައި  ފަރާތުން  ދެވަނަ"(،  ފަރާތް  ދެވަނަ)"

  ނޫން   ފައިސާއިން  ނުވަތަ  ވިޔަސް  ފައިސާއިން  ،ދަށުން  އެއްަބސްވުމެއްގެ  ވެވޭ  އުފުލުމަށް

  ނޯޓު   ޕްރޮމިސަރ   ނުވަތަ  ލ ސް  ފައިނޭންސް  މ ގެތެރޭގައި.  ޢަދަދަކަށެވެ  ދޭ  ސްވިޔަ  ގޮތަކަށް

 ޢަދަދުތައްވެސް  ދައްކަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ޮބންޑަކާ  ނުވަތަ  އެކްސްޗޭންޖު  އޮފް  ިބލްސް  ނުވަތަ

 .ހިމެނެއެވެ

އެކައްޗެއް ކަމުގައި ވާތ އާއި، "ލޯނު" ގެ ފައިނޭންސް ލ ސް އާއި ލޯނަކ  އިޤްތިޞާދ  ގޮތުން ަބލާއިރު   ސަބަބު 

މާނަ މިހާރު އޮތް ގޮތުން ފައިނޭންސް ލ ސް ލޯނުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމާމެދު ަބއެއް ފަރާތްތަކުން 

 ސުވާލު އުފައްދާތ ، އިތުރަށް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން. 

 ނިންމުން:  .6

ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލާ ގުޅޭގޮތުން  )އާމްދަނ ން ޓެކްސް    2019/25ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ވަނަ އަހަރުގެ    2021ގައި ޭބއްވި މި ކޮމިޓ ގެ    2021ޖުލައި    02ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  

އިޞްލާޙުތަކާ  43 ގެނައި  ބިލަށް  ކޮމިޓ ން  ދިރާސާކޮށް،  ިބލު  ަބއްދަލުވުމުގައި  ހާޒިރުވި ވަނަ  ވަގުތު  އެ  ކޮމިޓ އަށް  އެކު 

މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން، އެ ިބލު ކޮމިޓ ން ނިންމާފައިވާގޮތަށް، ފާސްކޮށްދެއްވުން އެދި މުޅި މަޖިލ ހުގެ ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވުމަށް  

 ނިންމިއެވެ. 

 2019/25 "ޤާނޫނު ނަންަބރު  ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ،ވ މާ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

މުޅި   ފާސްކޮށްފައިވާގޮތަށް،  ކޮމިޓ ން  ިބލު"  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ   ... އަށް  ޤާނޫނު(  ނެގުމުގެ  ޓެކްސް  )އާމްދަނ ން 

 މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓ އަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމެވެ. 



ދިރާސާކޮށް  ބިލު    ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ   ޓެކްސް   އާމްދަނ ން )   25/ 2019  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
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)އާމްދަނ ން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ...   2019/25ޤާނޫނު ނަންަބރު  "ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް، އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ  

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ.1- ޖަދުވަލު " މި ރިޕޯޓުގެ  "ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު

ިބލު ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓ ގެ    އަދި، މި  ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުން ހާޒިރުވެފައިވާގޮތުގެ  ޭބއްވި  ތަފްޞ ލު މި  ަބއްދަލުވުންތަކަށް 

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ. 2- ޖަދުވަލު ރިޕޯޓުގެ " 

_________________________________ 

 2021ޖުލައި  02

 

                                           މުޙައްމަދު ރަޝ ދު ޙުސައިންއަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު  

 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ގައެެވ.  2021 ޖުލައި 04މި ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިަވނ  *



ދިރާސާކޮށް  ބިލު    ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ   ޓެކްސް   އާމްދަނ ން )   25/ 2019  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
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)އާމްދަނ ން ޓެކްސް    25/ 2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ  :  1ޖަދުވަލު  
 ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ނެގުމުގެ  

 

  
  



 

1 

 

` 

 
 

ުު...ުއަށްު(ުޤާނޫނ ުުއާމްދަނީންުޓެކްސްުނެގ މ ގެު)25ުު/2019ުނަންބަރ ުުޤާނޫނ ު
ުވަނަުއިޞްލާޙ ުގެނައ މ ގެުބިލ ު

 

ު)އާމްދަނީންުޓެކްސްުނެގ މ ެގުޤާނޫނ (ުއަށްުއަންނަނިވިުިއޞްލާޙ ތައްުެގނައ ންު.2019/25ުޤާނޫނ ުނަންބަރ ު

 

 ުެގު)ށ(ުެގުފަހަތަށްުއަންނަނިވިުފަދައިންުއަކ ރެއްުއިތ ރ ކ ރ ން.ވަނަުމާއްދ2ުުާބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .1

 
 2ު. (ނ)  ތެރެއިން،ުު  ފަރާތްތަކ ެގު ވަޒަންވެރިވެފައިވާު ަވގ ތީޮގތ ންު ދިވެހިރާއްޖޭަގއިު

ު.ދިވެހިރާއްޖެއިންުއާމްދަނީުލިބޭުކޮންމެުފަރާތެއް

 

 ކ ރ ންު.އިޞްލާޙ ުޮގތަށްުވަނަުމާއްދާެގު)ތ(ުއަންނަނިވ3ުުިބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .2

 
 3ު. ޮގތ ަގިއުުއެނޫންު)ތ(  މ ޤާބިލެއްެގު )މ ޢާމަލާތެއްެގު ާއމްދަނީު ލިބޭު ޮގތަކ ންު ވެސްު

ހ އްދަ ޚިލާފަށްުނ ވަތަު ޤާނޫނާު ޮގތަކަށް ނޫންކަމަށްުވިޔަސް،ުނ ވަތަު ުނޫންު
ފައިސާު މ ދަލާއިު ލިބޭު ވިޔަސްު ނ ަވތަުުުު،ކަމަށްު ޮގތްު ލިބިފަިއވާު އަދިު

ުު ޮގތް ލިބ ނ ކަމަށްުހޯދާފައިވާު )ފޮތްތަކ ަގއިު ފައިސާާއއިު ނ ދެވޭު ސާބިތ ކޮށްު
ޚަރަދ ކ ރަންު ނ ވަތަު އިންވެސްޓްކ ރަންު ނ ވިޔަސް(،ު ވިޔަސްު ހިމަނާފައިު

ހޯދި ނ ވަތަު ޮގތްު ލިބ ނ ު ުފައިސާު ނ ދެޭވުު ސާބިތ ކޮށްު ޮގތްު

ލިބ ނ  ޚަރަދ ތަކާއި،ު ހޯދިުުއިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއިު ނ ަވތަު ޮގތްުުުޮގތްު
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ުއެންމެހައިުމ ދާުހިމެނޭުޮގތ ން(ު.ުވޭސާބިތ ކޮށްުނ ދެ

 ކ ރ ންު.އިޞްލާޙ ވަނަުމާއްދާެގު)ނ(ުއަންނަނިވިުޮގތަށ9ުުުްބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .3
 

 9ު. ުު)ނ(  ނިސްބަތްވާުުޝަޚްޞައެްއވެސްު ްގރޫޕަކަށްު ިމުޝަޚްޞެއްނަމަކީ،ު ު،
)ފަސްުލަްއކަ(ުރ ފިޔާެގުބަދަލ ަގިއުުުު-/500,000މާއްދާަގއިުބަޔާންކޮށްފަިއވާުު

ހިމެނޭުުކ ރަބޭނ ން ްގރޫޕ ަގއިު އެު ެއުުޞ ޝަޚްންވާނީ،ު ތެރެއިންު ތަކ ެގު
ުުޞ ޝަޚް ހިނާގ ޤާނޫނ ު މިު މަްއޗަށްު ެއުުޞ ޝަޚްތަކ ެގު މެދ ަގއިު ތަކ ެގު

ު)ފަސްުލައްކަ(ުރ ފިޔާުހަމަހަމަކޮށްުބެހ މ ންުއަންނަުޢަދަދެވެ.ު-/500,000

 

ުއިންުއަކ ރެއްުިއތ ރ ކ ރ ން.ފަދަެގުފަހަތަށްުައންނަނިވިުވަނަުމާއްދާެގު)ނ(9ުުުބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .4
 

ބޭނ މަށްު)ރ(   މާއްދާެގު އެވަނީ،ުުޞ ޝަޚް"ުުޓަކައި،މިު ބ ނެފައިު ކަމަށްު ު"
ނ ާވ،ުުު ބޭންކަކަށްު ނ ވަތަު ފަރ ދެއްު ޮގތ ން،ު ހިމެނޭު ޕާޓްނަރޝިޕްު

ުށެވެު.ކައެހެނިހެންުޝަޚްޞ ތަ

 

 ރ ންު.ކ އިޞްލާޙ ވަނަުމާއްދާެގު)ޅ(ުއަންނަނިވިުޮގތަށ11ުުުްބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .5

 

 11.ު ޕާޓްނަރޝިޕ ެގުު)ޅ(  އެު ޕާޓްނަރޝިޕަކ ންު ވަޒަންވެރިވެފައިވާު ދިވެހިރާއްޖޭަގއިު
ު؛ޕާޓްނަރ ންނަށްުލިބޭުފައިސާ

 

ުކ ރ ން.ިއޞްލާޙ (ުވަނަުނަންބަރ ުއަންނަނިވިުޮގތަށ2ުްވަނަުމާއްދާެގު)ލ(ުެގު)11ުުބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .6
 

 11.ު (2)ު)ލ(  ކ ންފ ންޏެއް  ލިބެނީު ފައިދާު ނ ވަތަުުުެގއެު ޕާޓްނަރޝިޕެްއެގު ނ ވަތަު
ތަޞައްރ ފ ކ ރާު މަޞްލަޙަތެއްު ނ ވަތަު ޙިްއޞާެއއްު ުުޓްރަސްޓެްއެގު
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ފަހެއް(ުދ ވަހ ެގުު)ތިންސަތޭކަުފަސްދޮޅަސ365ުުްހިނދ ،ުފާއިތ ވެދިޔަުު
އިރެްއަގއި އެްއވެސްު ުތެރޭަގއިު ،% ވެލިއ ެގު ފަރާތެއްެގު 50ުއެު

ުު ޮގތ ންުވިޔަސްުުސީދާ)ފަންސާސްުއިންސައްތަ(ުއަށްވ ރެުބޮޑ ުބައެއް
ހ ރިު ދިވެހިރާއްޖޭަގއިު ނިސްބަތްވަނީު ިވޔަސްު ނ ސީދާޮގތ ންު ނ ވަތަު
ނ ވަތަުު ޙިްއޞާެއްއު އެު ކަމަށްވާނަމަ،ު މ ދަލަކަށްު ނ އ ފ ލޭު

ުނ ވަތަު؛ުކަމަށްވ ންުމަޞްލަޙަތެއްުތަޞައްރ ފ ކޮށްެގން

 
 ންު.ރ ކ އިޞްލާޙ ވަނަުމާއްދާެގު)ޑ(ުއަންނަނިވިުޮގތަށ11ުުުްބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .7
 

 11.ު މަތިންދާބޯޓ ުުު)ޑު(  ނ ވަތަު ކަނޑ ބޯޓ ު ދަތ ރ ފަތ ރ ަގއިު ބައިނަލްއަޤްވާމީު
ުު،ުއޮޕަރޭޓްކ ރާ ެއުުދިވެހިރާއްޖޭަގއިުވަޒަންވެރިވެފައިނ ވާުފަރާތްތަކ ެގުތެރެއިން

ދިވެހިރާއްޖޭެގުުުު،ފަރާތ ެގުދާއިމީުމަރ ކަޒެއްުދިވެހިރާއްޖޭަގއިުހ ރިުފަރާތަކަށްު
ފ ރައިެގން ުދާުމަންޒިލަކ ންު މަތިންދާބޯޓަކަށްުު ނ ވަތަު ކަނޑ ބޯޓަކަށްު

ޕާރ ސަލްުނ ވަތަު ލައިްވސްޓޮކްުނ ވަތަުސިޓީުނ ވަތަު ފަސިންޖަރ ންުނ ވަތަު
ު؛ނީމަރޗެންޑަިއޒްުނ ވަތަުމ ދާުައރ ވަިއެގންުލިބޭުއާމްދަ

 

8. ުު ޤާނޫނ ެގ އަންނ11ުުަބ ނެވިދިޔަު ފަހަތަށްު ެގު )ޑ(ު މާއްދާެގު ުުނިަވނަު ފަދައިން ުުވިު އަކ ރ ުހަތަރ 
 ކ ރ ންު.ރ އިތ 

 

 11.ު  ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއިުފޯރ ކޮށްދޭުޚިދ މަތަކަށްުލިބޭުކަމިޝަންު(ުޒ) 

ު

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއިުމ ނިފޫހިފިލ ވައިދޭުމީހ ންެގުޙަރަކާތްތަކަށްުލިބޭުއާމްދަނީު(ޓ)  

ު

އެންޑްުުު(ުޔ)   )ރިސަރޗްު ތަރައްޤީކ ރ މ ންު ދިރާސާކ ރ މާއިު ދިވެހިރާއްޖޭަގއިު
ު؛މްދަނީުއާލިބޭޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން(ު

Deleted :ޔ

Deleted :ޕ

Deleted :ޖ
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ު

ުދިވެހިރާއްޖޭަގއިުަވޒަންވެރިވެފައިނ ވާުކޮންޓްރެކްޓަރަކަށްުލިބޭުއާމްދަނީ.ު(ޕ)  
ު

 ކ ރ ންު.އިޞްލާޙ ުޮގތަށްވަނަުމާއްދާެގު)ށ(ުއަންނަނިވ12ުުުުިބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .9
 

 12.ު ޕާޓްނަރޝިޕ ެގުު)ށ(  އެު ޕާޓްނަރޝިޕަކ ންު ވަޒަންވެރިވެފައިވާު ދިވެހިރާއްޖޭަގއިު
ައދިުުއްޖޭހިރާދިވެ ފައިދާު ބަހާު ޕާޓްނަރ ންނަށްު ވަޒަންވެރިެވފައިވާު ަގއިު

ު؛ޕާޓްނަރ ންެގުކެޕިޓަލަށްުދައްކާުއިންޓްރެސްޓް

 

 ކ ރ ންު.އިޞްލާޙ ުޮގތަށްވަނަުމާއްދާެގު)ދ(ުއަންނަނިވ12ުުުުިބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .10

 

 12.ު ުުު)ދ(  ނަންބަރ  8/2009ުުުުޤާނޫނ ު ޤާނޫނ ( ޕެންޝަނާބެހޭު ެގުު)ދިވެހިރާއްޖޭެގު
އަދިުށ ދަ ޕެންޝަންު ރިޓަޔަރމަންޓްު ޕެންޝަނާއި،ު އަސާސީު ލިބޭު ންު

ު؛އެނ އިޓީެގުޮގތ ަގއިުލިބޭުފަިއސާ

 

ުކ ރ ންު.އިޞްލާޙ ުޮގތަށްވަނަުމާއްދާެގު)ތ(ުއަންނަނިވ12ުުުުިބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .11

 

 12.ު ފިޔަަވއިު)ތ(  އިންޝ އަރެންސް"ު ޕަރސަންު އިންޝ އަރެންސްުުުުު،"ކީު ލައިފްު
ު؛ބޭުފައިސާުލިށ ންޕޮލިސީއެްއެގުދަ

 

12. ުު 12ުުުުބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގ 2ުުެގު)ވަނަުމާއްދާެގު)ގ( ުު(ުަވނަުނަންބަރ ެގުފަހަތަށް ުުފަދައިންއަންނަނިވި
 ނަންބަރެއްުއިތ ރ ކ ރ ން.ުު

 

 12.ު ުުު(3)ު)ގު(  )އަކ ރު މި ބޭނ މަށ2ްެގު ނަންބަރ ެގު ވަނަު ހަދިޔާއަކީުުުޓަކަިއ،(ު

ލާނީުއެުެއއްޗެްއުުބަުމަށްކަިއވެނީެގުމ ނާސަބަތ ަގއިުލިބ ނ ުއެްއޗެްއކަ

Deleted :ުޗ
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މީހަކަށްުުކަިއވެނީެގ މީހ ންކ ރެު ދެު ކައިވެނިކ ރާު މ ނާސަބަތ ަގއިު
ކ ރިން ދ ވަހ ެގު ކައިވެނިކ ރާު ުުުލިބ ނީު )ތިރީސް(30ުުުިގނަވެެގން

ުދ ވަހ ެގުތެރޭަގއިުނ ވަތަުކަިއވެނިކ ރާުދ ވަހ ،ުނ ވަތަުކަިއވެނިކ ރާު
ުު ިގނަވެެގން ފަހ ންު ދ ވަހ 30ުުދ ވަހ ެގު ތެ)ތިރީސް(ު ަގިއުުރޭެގު

ު.ނަމަެއވެމަށްވާކަ

 
 ކ ރ ންު.އިޞްލާޙ ވަނަުމާއްދާެގު)ޒ(ުއަންނަނިވިުޮގތަށ12ުުުްބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .13

 

 12.ު އަދިުު (1)ު)ޒު(  ޤާއިމ ވެފައިާވު ޮގތެްއަގއިު މަިއަގނޑ ު ދިރިއ ޅ ންު މީހެއްެގު
ލިބޭު ތަޞައްރ ފ ކޮށްެގންު ތަންު ހަމަެއކަނިު މިލްކ ަގިއވާު އޭނާެގު

ު؛އާމްދަނީ

)ެގރ ކ އަުުމިު (2)    ީމހެއްެގ1ުުު ބޭނ މަށްޓަކައި،ު ނަންބަރ ެގު ވަނަު ު)
ކަމަށްު ތަންު ޤާއިމ ވެފައިވާު ޮގތެްއަގއިު މަިއަގނޑ ު ދިރިއ ޅ ންު
ބ ނެފައިުއެވަނީ،ުއެުމީހާއަށްުއެުތަނެއްެގުމިލްކ ވެރިކަންުލިބ ނ ު
ތާރީޚ ންުފެށިެގންުނ ވަތަުއެުތާރީޚ ެގުފަހ ންުއަންނަުތާރީޚަކ ންު

ުުއެުިއުުްއަގއެުތަނެުު،ފެށިެގން 2ުުމީހަކ ުުމެދ ނ ކެނޑިުދިރިއ ޅޭތާ
ކޮންމުެު ފާއިތ ވެފައިާވު މ އްދަތެއްު ކ ރ ނޫންު އަހަރަށްވ ރެު )ދޭއް(ު

ުތަނަކަށެވެު.

(ުވަނަުނަންބަރ ަގއިުއެފަދައިންުބަޔާންކޮށްފަިއީވ2ުުމިުއަކ ރ ެގު)ު (3)   
ެއުުު،ނަމަވެސް އޭނާު ސަބަބަކާހ ރެު ސަބަބ ތަކ ންކ ރެު އަންނަނިވިު

ދިރިު ުުއ ޅ ތަނ ަގއިު ެއުުވަން ނަމަވެސް،ު މެދ ކެނޑ ނ ު ގ ތީޮގތ ންު
ނ ވަތަުު ކ ްއޔަށްދީެގންު ތަންު އެު މ އްދަތ ަގިއު މެދ ކެނޑޭު ޮގތ ންު
ހޯދާފައިނ ާވނަމަ އާމްދަނީއެއްު ތަނ ންު އެު ޮގތަކަށްު ު،އެނޫންވެސްު

ކަމަށްުުުއޭނާުއެ ޮގސްފަިއވާު ދިރިއ ޅެމ ންު މެދ ނ ކެނޑިު ތަނ ަގއިު

ުބަލަންވާނެއެެވު.
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    i. ުުައާދ ުެވެގއޭނާު ތަންދިންު ު،ރިއ ޅޭު އަލ ންުު
އޭނާެގުު މަރާމާތ ކ ރ މަށްޓަކައިު ނ ވަތަު ޢިމާރާތްކ ރ މަށްު
ބަދަލ ކޮށްފައިވީު ތަނަކަށްު އެހެންު ުުދިރިއ ޅ ންު

ނިމ މ ނުްުުު،ނަމަވެސް ޢިމާރާތްކޮށްު ތަންު އެު އަދިު
ދިރިއ ޅ ންުއެުތަނަށުްުުު،ނ ވަތަުމަރާމާތ ކޮށްުނިމ މ ން

ު؛ބަދަލ ކޮށްފައިވ ން

    ii. ުައ ުުދާކ އޭނާު ތަނެއްަގިއުުވަޒީރާ އެހެންު ސަބަބ ންު ފާެގު

ު؛ދިރިއ ޅެންުއޭނާއަށްުމަޖ ބޫރ ެވފައިވ ން

    iii. ުެއ ުއޭނާު ަވގ ތީޮގތ ންުުު ދިރިއ ޅ ންު ތަނ ަގއިު
ނ ވަތަު ހޯދ މަށްު ފަރ ވާއެއްު ޞިއްޙީު މެދ ކެނޑ ނީު
ދިގ ުު ތަނެއްަގއިު އެހެންު ޙާޞިލ ކ ރ މަށްު ތަޢ ލީމ ު

ކަ ހ ންނަންޖެހ މ ންު އެުފަށްވެމަމ އްދަތަކަށްު ުުއި،ު
ހ ސްކޮށުްު ހ ރީު ތަންު ދިރިއ ޅޭު އޭނާެގު މ އްދަތ ަގއިު
ެއުު ދިރިއ ޅ ނީު މ ްއދަތ ަގއިު އެު ތަނ ަގއިު އެު ނ ވަތަު
ތިމާެގު އޭނާެގު މަޤްޞަދ ަގއިު ބެލެހެއްޓ މ ެގު ތަންު

ުމީހެއްުކަމ ަގިއވ ންު.

ުު(ުވަނަުނަންބަރ ަގއިުއެފަދައިންުބަޔާންކޮށްފަިއވ3ުީމިުއަކ ރ ެގު)ު (4)   
ުުުުނަމަވެސް، މުިުރ ގަުބަންނައެ ޙާލަތްތަކ ަގއި،ު ބަޔާންކޮށްފަިއވާު އިު

ތަނ ަގިއުު ެއު އޭނާު ލިބޭނީު އިސްތިސްނާު ދަށ ންު މާއްދާެގު
އަދިުު ކ ރިންު މ އްދަތ ެގު މެދ ކެނޑ ނ ު ވަގ ތީޮގތ ންު ދިރިއ ޅ ންު
ުު ފަހ ންވެސްުއެުތަނަކީުއޭނާުާއދަވެެގންުދިރިއ ޅޭުތަނަށްވ މާެއކ ،

ވަު ދިރިއ ޅ ންު ތަނ ަގއިު އެު މެތ ތީޮގގ އޭނާު ދ ކެނޑ ނ ުންު
އިސްތިސްނާެއްއުުމ އްދަތ ަގއި ބަޔާންކ ރާު މާއްދާަގިއު މިު ު

ުބޭނ ންކޮށްފައިުނ ވާނަމަެއވެު.
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ދިރިއ ޅ ންުުުު،މިުމާއްދާަގއިުބަޔާންކޮށްފައިާވުފަދަުތަނެއްެގުބައެއްުު (5)   
ފިޔަވަިއުއެހެންުބޭނ މަކަށްުބޭނ ންކ ރާނަމަުއެުބަޔަކީުދިރިއ ޅ ންު

ޮގތެްއަގއި ހިމެނުޭުެވފައިމު ޤާއިުުމައިަގނޑ ު މާނައިަގއިު ތަނ ެގު ވާު

ުބައެއްުނޫނެވެު.

(ުވަނަުނަންބަރ ަގއިުބަޔާންކޮށްފައިވާުދިރިއ ޅ ނ5ުްމިުއަކ ރ ެގު)ު (6)   
ތެރޭަގިއ،ުު މާނަިއެގު ބޭނ ންކ ރ މ ެގު ބޭނ މަކަށްު އެހެންު ފިޔަވަިއު
ބޭނ ންކ ރ މަށްު ކަމަކަށްު އެހެންު ތަނ ަގއިު ދިރިއ ޅޭު

ތަނެ ނެޚާއްޞަކ ރެވިފަިއވާު އެހެތިއްު ތަނ ެގު،ު އެު ކަމަކަށްު ންު

ުބައެއްުބޭނ ންކ ރ މެއްުނ ހިމެނެއެވެު.

(ުވަނަުނަންބަރ ަގއިުބަޔާންކޮށްފައިވާުފަދަުތަނެްއ5ުމިުއަކ ރ ެގު)ު (7)   
ޢަދަދ ު އިސްތިސްނާވާު ފައިދާއިންު ލިބޭު ތަޞައްރ ފ ކޮށްެގންު

ުހިސާބ ކ ރާނީުއަންނަނިވިުޮގތ ެގމަތިންނެވެު.

    i. ުިބަހައިލެޭވުުުުަވކިުުުކީތަނަުުތަޞައްރ ފ ކ ރ ބައިބަޔަށްު
ުތަކަކަށްވެފައިޔ ނިޓ  ޔ ނިޓެްއުު، ކޮންމެު ެއއިންު އަދިު

ންުދިރިއ ޅ މަށްުނ ވަތަުއެހެންުބޭނ މަކަށުްުއެއީުަވކިަވކި
ތިރީަގިއާވުު ޔ ނިޓެއްނަމަ،ު ބޭނ ންކ ރެވޭފަދަު ވިޔަސްު

ުު؛ފޯމިއ ލާުބޭނ ންކޮށްެގން

 

Aު ޮގތެްއަގިއުުު މައިަގނޑ ު ދިރިއ ޅ ންު ު=
ތަވެފައިުއިމ ޤާ ހިމެނޭުވާު މާނައިަގއިު ނ ެގު

ުޔ ނިޓ ެގުޢަދަދ 

Bުުުުތަޞައްރ ފ ކ ރިުތަނ ަގއިުހ ރިުޖ މްލަުޔ ނިޓ ެގ=
 ޢަދަދ ު

Deleted :ްް

Deleted :ީް
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Cުުާުތަޞައްރ ފ ކޮށްެގންުލިބ ނ ުޖ މްލަުފައިދ=ު

    ii. ުުު މި ތަނަކީު iުު)ުުނަންބަރ ެގތަޞައްރ ފ ކ ރިު ވަނަު(
ބަހައިނ ލެޭވުުނަންބަރ  ޮގތަށްު ބަޔާންކޮށްފައިާވު ަގއިު

އެކަށީެގންވާނެއްތަ ައދ ނަމަ،ު އަސާސެްއެގުު ލ ވެރިު
 ؛ށްމައްޗަށްުބިނާކޮ

    iii. ުުު މި ތަނަކީު )ނަންބަރ ތަޞައްރ ފ ކ ރިު iުުެގު ވަނަު(
ުނަންބަރ  ު( ު(iiއަދިު ނަންބަރ ު ަގިއާވުުވަނަު

ޮގތ ެގމަތިންެވސްުބަހައިނ ލެޭވުތަނެއްނަމަ،ުއެުތަނ ެގުު
ުށް.ފްލޯުއޭރިޔާެގުނިސްބަތަށްުބިނާކޮ

ު

ުރ ފ ތަޞައްު (8)    ތަންު ފަރާތ ެގުުކ ރިު އެު ޢިމާރާތްކޮށްފައިވަނީ،ު
ތަޞަްއރ ފ ކ ރިުލްކ ވެމި ބިމެއްަގއިނަމަ،ު ދަށ ަގއިާވު ރިކަމ ެގު

ުއަގ ެގުތެރޭަގއިުއެުބިމ ެގުައގ ވެސްުހިމެނޭނެއެވެު.
ު

ަގއިުބަޔާންކޮށްފައިވާުފަދަުތަނެްއުވަނަުނަންބަރ (8ުުމިުއަކ ރ ެގު)ު (9)   
ބަ ބިމ ެގު ހ ރިު ނ ހިމެނުޭުއެއްުޢިމާރާތްކޮށްފައިު ޢިމާރާތްު ެއު ު،

ތަޞައްރ ފ ކޮށްފަ އެނަިއވާުޮގތ ންު ތަޞައްރ ފ ކ ރާމަ،ު ުޮގތ ންު
ުއެވެު.ޔާންކ ރާުއިސްތިސްނާުރައްދެއްނ ވާނެުބަޔަށްުމިުމާއްދާަގއިުބަ

ު

   (10) ުi. ު(ުުވަނަުނަންބަރ ަގއިުބަޔާންކޮށްފަިއާވ2ުމިުއަކ ރ ެގ)
ު)ދޭއް(ުނ ވަތަުއެއަށްވ ރެުިގނަުމީހ ނ2ުުްފަދަުތަނަކީުު

ުުމިލް ތަނ ެގުުޞާއްޙިުކ ވެރިކަން ެއު ތަނެއްނަމަ،ު ކ ރާު
މުިުލްކ ވެމި މީހ ންނަށްު ވަކިވަކިު ނިސްބަތްވާު ރިކަންު

މުިު ލިބޭނީު ިއސްތިސްނާު ބަޔާންކ ރާު މާއްދާަގއިު
ެއުު އެްއޮގތަށްު އ ސޫލ ތަކާު ބަޔާންކ ރާު މާއްދާަގއިު

Deleted :ުު
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ުު.މީހެއްެގުޝަރ ޠ ތައްުފ ރިހަމަާވނަމައެވެ

    ii. ު( ނަންބަރ ެގު iުމިު ުވަނަ(ު ަގިއުުބަރ ނަންު
ނ ލިބުޭު އިސްތިސްނާު ޙާލަތ ަގިއު ބަޔާންކޮށްފަިއވާު

ނަމަ،ުއެުތަންުތަޞައްރ ފ ކޮށްެގންުލިބ ނ ުުއްުހ ރިމީހެ
ެއުު ބަޔަށްު ނިސްބަތްވާު މީހަކަށްު އެު އާމްދަނީންު

ުއިސްތިސްނާެއއްުނ ލިބޭނެެއވެު.

 

 ންު.ކ ރ އިޞްލާޙ ުޮގތަށްވަނަުމާއްދާެގު)ޓ(ުއަންނަނިވ12ުުުިބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .14

 

 12.ު ު؛ޤާނޫނެއްެގުދަށ ންުނަާގުޓެކްސްު)ޓ( 

 

 އަކ ރ ުއިތ ރ ކ ރ ންު.ުތިންވަނަުމާއްދާެގު)ޕ(ުެގުފަހަތަށްުައންނަނިވިުފަދައިނ12ުުުްެގުބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ  .15

 

 12.ު ުުު)ޖ(  ޮގތ ަގިއ އ ޖޫރައިެގު ޮގތ ެގމަތިންު ުުއަންނަނިވިު ުުލިބޭ ުުނޫފަިއސާ ުއެހެންން
ުނާޔަތާއިުމަންފާ:ޢި
 

ނަޤާނޫު(1)    ުނ ު 2009/11ުންބަރ ު )ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާާއިއުު
ުޔާެގރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް ެއހެނިހެނުްުު މ ސާރަާއއިު ނައިބ ެގު

ގެުުޢި ޤާނޫނ (ު މާއްދާއާއ4ުުިނާޔަތްތަކާބެހޭު ވަނ9ުުުަުު،ވަނަު

ުު ބަޔާންކޮށްފައިވ11ުުާމާއްދާއާއި މާއްދާަގއިު ުުކާއިު،ތަތްނާޔަުޢިުުވަނަު
ު ނަންބަރ ު 2013/5ުޤާނޫނ ު މަު ހ ެގުޖިލީ)ރައްޔިތ ންެގު

ެގ ޤާނޫނ (ު ބާރ ތަކ ެގު މާްއދާވަނ27ުުަ-1ުުއިމްތިޔާޒ ތަކާއިު ަގިއުުު
ޢިޔާންކޮށްފަިއވާބަ ުުުުު،ނާޔަތްތައްުު ނަންބަރ  ޤާނޫނ ު 2010/13ުުއަދިު

ވަނަުމާއްދާަގިއ13ުުުު-1ޑިޔާރ ންެގުޤާނޫނ (ުެގުު)ދިވެހިރާއްޖޭެގުފަނ
Deleted :2020
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 ؛ބަޔާންކޮށްފަިއވާުޢިނާޔަތްތައް

ތަކަށްުއްުމެދ ވެރިކޮށް،ުއެްއވެސްުފަރާމަތެޚިދ ުުދައ ލަތ ން،ުސަލާމަތީު(2)   
ު؛ރައްކާތެރިކަންފޯރ ކޮށްދޭުޙިމާޔަތާއިު

 

މާު(3)    ގ ޅިެގންުޙަމަސައްކަތ ެގު ހާދިސާއަކާު ދިމާވާު އ ޅެނިކޮށްު އ ލ ަގއިު
ުު މީހެއްެގ ލިބޭު ދޭުޙައްުޞިއ ޖޫރަު އ ޖޫރަު ެގއްލ މަކަށްު ލިބޭު ތަށްު

ު؛ފަރާތ ންުކޮށްދޭުބޭސްފަރ ވާ
 

އިމިްގރޭޝަންެގ2007/1ުުުުބަރ ުުނަންނ ުުނޫޤާު(4)    )ދިވެހިރާއްޖޭެގު
ދަށ ން ެގު ވަޤާނޫނ (ު ހެއްު ވިޒާު އާރކްު ނ ވަތަު ކ ރ މ ެގުުދ މ ެގު

ު؛ބޭނ މަށްުހަދާުމެޑިކަލްުޗެކްއަޕްު
ު

ފަރާތ ންުު(5)    ދޭު އ ޖޫރަު އަދާކ ރާު މަސްއޫލިްއޔަތ ު ވަޒީފާެގު މީހާު އެު
ފަރާތ  ދޭު އ ޖޫރަު ތަނެްއަގއި،ު މ ފޯރ ވައިދީފަިއވާު ޒަފ ންނަށުްުވައްުންު

ބަޔާންކޮށް ތިރީަގއިު ފޯރ ވައިދޭު ުުހަމަހަމަކަމާއެކ ު ުުނާޔަތާއިުޢިުފަިއވާ
ު؛މަންފާ

 

    i. ުުްު؛ކެއިންބ އިނ
 

    ii. ު.ު ުމ ނިފޫހިފިލ ވ މާއިުކ ޅިވަރ

 

އަދާކ ރާު(6)    މަސްއޫލިްއޔަތ ު ވަޒީފާެގު މީހާު އެހެންުުުއެު ފިޔަވަިއު ތަންު
ުު ނަމަވެސް، ޮގނޫުުންލ ސޫއ ުުޢާންމ ތަނެއްަގއިު ވަކިުންު ުުތަކަށްު

ހަމަހަ މ ވައްޒަފ ންނަށްު ގ ޅިެގންު ކަމަކާު މަކަމާއެކ ުުޚާއްޞަު
ު؛އިދޭުކެއިންބ އިންފޯރ ވަ

 

Deleted :ްް
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   (7) އ ޖޫރަުދޭުފަރާތ ެގުބޭނ މަށް،ުއެުމީހާުަވޒީފާެގުމަސްއޫލިްއޔަތ ތަްއުު 
ބޭތިއްބ މަށްު މ ވައްޒަފ ންު ހަމައެކަނިު އަދާކ ރ މަށްޓަކައި،ު

އެހެންުމީހަކަށްުެއުުު،ފ ންުފިޔަވައިުްއޒަމ ވަުުުޚާއްޞަކ ރެވިެގންުއަދި
ޙައް ދިރިއ ޅ މ ެގު މ ވަތަނ ަގއިު އަދިު ނެތްު ފިޔަވަިއުުޤ ު ްއޒަފ ންު

ޮގތަށްުއ ޖޫރަުދޭުފަރާތ ންުފޯރ ވަިއދޭުު އެހެންުމީހަކަށްުދިރިނޫޅެވޭު
ު؛ތަންުނެދިރިއ ޅޭ

 

   (8) ސަލާމަތީު  އެު މ ަވއްޒަފ ންނަށްު ޚިދ މަތްތަކ ެގު ސަލާމަތީު ުދައ ލަތ ެގު
ޕޯސްޓެއްަގިއުުމަތ ޚިދ  މަރ ކަޒެއްަގއިުނ ަވތަުއޮފީހެއްަގއިުނ ވަތަު ެގު

ު؛ތަންުނެޅޭފޯރ ވައިދޭުދިރިއ 
 

ދަށ ންުު(9)    އެއްބަސްވ މެްއެގު ެވފައިވާު އޮފީހަކާއެކ ު ދައ ލަތ ެގު
ދިވެހިރާއްޖެއިންުބޭރ ަގިއުހ ރިުތަނެއްަގއިުވަޒީފާުއަދާކ ރާުމީހަކަށްު

ު؛ތަންުނެޅޭދައ ލަތ ންުފޯރ ކޮށްދޭުދިރިއ 
ު

ވަޒީފާެގުުު(10)    މީހާު އެު ބޭނ މަށް،ު ފަރާތ ެގު ދޭު މައިަގނޑ ުއ ޖޫރަު
އްޔަތ ތައްުއަދާކ ރަނީުމީހ ންުދިރިއ ޅޭުރަށެއްުފިޔަވައިުެއުުމަސްއޫލި

އަދިުޭއނާުދިރިއ ޅެނީުއެުތަނ ަގއިުނޫންނަމަ،ުުު،ނޫންުތަނެއްަގއިނަމަ
ތަ އަދާކ ރާު މަސްޫއލިއްޔަތ ތައްު މަިއަގނޑ ު ުުވަޒީފާެގު ުުޮގސްުނަށް

ު؛ދޭުފަރާތ ންުފޯރ ކޮށްދޭުދަތ ރ ފަތ ރ ުއައިސްވ މަށްުއ ޖޫރަ
 

ވަޒީުުއެު(11)    ތަނުްުމީހާު އަދާކ ރާު މަސްއޫލިއްޔަތ ތައްު މަިއަގނޑ ު ފާެގު
މަސްއޫލިއްޔަތ ުު ަވޒީފާެގު ހަމައެކަނިު ތަނަކަށް،ު އެހެންު ފިޔަވަިއު

ުު ބޭނ މަށްޓަކައި ދިގ ނ1ުުޫއަދާކ ރ މ ެގު އަހަރަށްވ ރެު ންު)އެކެއް(ު
ތަކަށްުދިއ މަށްުއ ޖޫރަުދޭުފަރާތ ންުފޯރ ވައިދޭުދަތ ރ ފަތ ރާިއުއްދަމ 
ު؛އ މާއިުހ ރ ންކެ
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ކ ރިއެރ ވ މ ެގުުު(12)    ބަދަހިކޮށްު ގ ޅ ންު އޮންނަު މެދ ަގއިު މ ވަްއޒަފ ންެގު
ބައިވެރިެވޭވު މ ވައްޒަފ ންނަށްު ނެތިު ތަފާތ ކ ރ މެްއު މަޤްޞަދ ަގއިު

ޚަރަ ހިނާގު ކަމަށްު އެު އަދިު ވަޮގތަށްު މ ވަްއޒަފ ންނަށްުކިވަދ ު ކިު
ދޭ އ ޖޫރަު ނ ކ ރެވޭ،ު އެލޮކޭޓްު ުކަނޑައެޅިެގންު ފަރާތ ނުްުު

ު؛ރަކާތްތައްުޙައްޖޭަގއިުހިންާގުރެކްރިއޭޝަނަލްުދިވެހިރާ
 

   (13)ުުު ހަމަވާ،ުއިންޓްރެސްޓަކާުނ ލައިުނ ވަތަުފ ރިއަންނަނިވިުޝަރ ޠ ތައް
ުުު،ަގއިުޓެއްޑަުރޭއޯޑިނަރީުއޯޕަންުާމކެޓްުއިންޓްރެސްޓްުރޭޓަށްވ ރެުކ 

ސްެގުުއ ޖޫރަުދޭުފަރާތ ންުދޭުލޯނ ެގުއިންޓްރެސްޓްުނ ވަތަުއެޑްާވން
ަވގ ތެއްަގއިުުއިންޓްރެސްޓް )ެއއްު ނ ވަތ1ުުުަު ލޯނ ު )އެކެއް(ު

ު؛އެޑްވާންސްއަށްވ ރެުިގނަުނ ާވޮގތަށް(
 

    i. ުު މ އްދަތ ު ދައްކަންޖެހޭު 12ުއަނބ ރާު )ބާރަ(ުު
ުއަދި؛ުމަސްދ ވަހަށްވ ރެުއިތ ރ ނ ވ ން

 

    ii. ުޯުނ ލ ުނ ު ުވަތަު މިންވަރ ު ުު-/50,000އެޑްވާންސްެގު
ުު.ވ ރެުއިތ ރ ނ ވ ން)ފަންސާސްުހާސް(ުރ ފިޔާއަށްު

 

ކ ރާުު(14)    ފަރާތ ންު ލިބޭު އ ޖޫރަު ފޯރ ކޮށްދޭ،ު ފަރާތަކ ންު ދޭު އ ޖޫރަު
ައންނައ ނަކީު އެު އަންނައ ނ ،ު ލާންޖެހޭު މަސައްކަތ ަގއިު

އަ ޚާއްޞަު ބޭނ ންކ ރ ަމށްު މަމަސައްކަތ ަގއިު ކަތ ެގުސައްދިު
ުޙަމާ ބޭރ ަގއިު އެކަށީެގންނ ާވުުޢާުއ ލ ންު ލ މަށްު ންމ ކޮށްު
ު؛ންނައ ނެއްނަމައަ
 

   (15)ުުު ޖ މްލަ ދެވޭު އަހަރަކަށްު އެޯވޑް،ު ދޭު ފަރާތ ންު ދޭު ުުުުދަދ ުޢައ ޖޫރަު
ު؛)ފަސްުހާސް(ުރ ފިޔާއަށްވ ރެުއިތ ރ ުނ ވާނަމ5,000ުަ/-
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ދޭު(16)    އ ޖޫރަު ޮގތަކަށްު ނޫންު ފަރާފައިސާއިންު ުުތ ންު ދޭ ނާޔަތާިއުުޢިުު
ުު ުު)މަންފާ، ޢަދަދ  ޖ މްލަު ދެވޭު ހާސް(ުއް)އެުު-/1,000މަހަކަށްު

ު؛(ށްވ ރެުއިތ ރ ުނ ވާނަމަުރ ފިޔާއަ

ނަންބަރ ުުު(17)    އިމިްގރޭޝަންެގ2007/1ުުުުޤާނޫނ ު )ދިވެހިރާއްޖޭެގު
ުު.ޤާނޫނ (ުެގުދަށ ންުދޭންޖެހޭުމެޑިކަލްުއިންޝ އަރެންސް

 

ުުު)ޗު(   ނަންބަރ  ެގުުހިރާ)ދިވ2009/8ުުެޤާނޫނ ު ޤާނޫނ (ު ޕެންޝަނާބެހޭު އްޖޭެގު
ުު ފަރާތަށް ލިބޭު އ ޖޫރަު ފަރާތ ންދަށ ންު ދޭު ޕެންޝަނުްުއ ޖޫރަު ރިޓަޔަމަންޓްު ު

 ؛ސްކީމަށްުދައްކާުފައިސާު
ު

މިޝަންތަކ ަގިއުުޑިޕްލޮމެޓިކްުުދިވެހިރާއްޖެއިންުބޭރ ަގއިުހ ންނަުދިވެހިރާއްޖޭެގުުު)ހހ(  
ުު ުުމަސައްކަތްކ ރާ ވަޑިޕްލޮމެޓ ންނަށް، މަސްއޫލިްއޔަތ ޒީފާުއެު އަދާކ ރ މ ެގުުުުެގު

ުނާޔަތް.ުުޢިލިބޭުުސަބަބ ން

 
 ވަނަުމާއްދާެގުފަހަތަށްުއަންނަނިިވުފަދައިންުމާއްދާއެއްުއިތ ރ ކ ރ ން.12ުުނޫނ ެގުދިޔަުޤާބ ނެވި .16

 

ުުދެވޭޓެކްސްުދެއްކ މ ނުްު
ުއިސްތިސްނާުުޞަޚާއް

ބަޔާންކޮށްފައިވީު)ހ( 12-1. ޮގތަކަށްު އެހެންު ޤާނޫނ ަގއިު ުުވެސްުނަމަުުުމިު މާއްދާަގިއުު، މިު
ުު ވަކި ޙާލަތްތަކ ަގިއ،ު ުުބަޔާންކޮށްފަިއވާު ނ މަވިޔަފާރި ވަތަުުޝްރޫޢ ތަކަކ ންު

ލިބޭު އިސްތިސްނާކ ރ މ ެގުުުުނެގ މ ންޓެކްސްުުުުއާމްދަނީންުުދާއިރާތަކަކ ންު
 އިޚްތިޔާރ ުރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށްުލިބިެގންެވެއވެު.

 
ތަކާއިުދާއިރާތަްއުޢ މަޝްރޫުުވޭކ ރެުނާމިުމާއްދާެގު)ހ(ުެގުދަށ ންުއިސްތިސްު)ށ(  

ު މަޖިލީހ ެގކަނޑައަޅާނީ،ު ުވަޒީރ ންެގު މަތިން،ުުަވރާމަޝްު ެގު
ުރިއްޔާެއވެ.ުުހޫއީސ ލްޖ މްރަ
 

މިުމާއްދާެގު)ށ(ުެގުދަށ ންުއިސްތިސްނާުދިނ މަށްުކަނޑަެއޅޭުމަޝްރޫޢ ތަްއުު)ނ(  
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ު ދާއިރާތައްު ޮގތ ެގނ ވަތަު ައކ ރ ަގއިާވު ުމަެއު ،ުުކަނޑައެޅ މަށްފަހ ތިންު

ުޢ ކ ރަންވާނެއެެވ.ުސަރ ކާރ ެގުެގޒެޓ ަގއިުޝާއިވެހިދި

ުު)ރ(   މާއްދާެގު ުދަމިު ުމަޝްރޫޢަކަށްށ ންު ުު ދެވޭނީ،ު ުުއެުއިސްތިސްނާެއްއު
ުުޢަމަޝްރޫ ުުކަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާުކަނޑަައޅާުުމިުމާއްދާެގު)ށ(ުެގުދަށ ން

ުމ އްދަތަކަށެވެު.
 

އަު)ބ(   ދިނ މ ަގއިު އިސްތިސްނާު ދަށ ންު މާއްދާެގު ކަންކަމަށްުުވިުުންނަނިމިު
ުރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެު.

 
   (1)ުުު ދިއިސްތިސްނާުއެ ސަބަނ އެއްު އާްމދަނީއަށްުދައ ުުބ ންމ ެގު ލަތ ެގު

ު؛ކ ރާނެުއަސަރ 

   (2)ުުު އިުުެއއްިއސްތިސްނާއެ ޮގތ ންނާއިު އިޤްތިޞާދީު ތިމާޢުީުޖްުދިނ މ ން،ު
ު؛ޮގތ ންުކ ރާނެުފައިދާުއަދިުެގއްލ ން

 
   (3)ުު ުންމ ދިނ އިސްތިސްނާު ބޭޙާޞިު މަޤްޞަލ ވ މަށްު ުދ ނ ންވާު

ުޙާޞިލ ވާނެުމިންވަރ ު.
 

އެދިުއެުމަޝްރޫޢެއްުނ ވަތަުއެުއިސްތިސްުުެގުދަށ ންދާމިުމާއްު)ޅ(   ނާުހޯދ މަށްު
ދަ ހ ށަހަޅާނީ،ު ވ ޒާރާއަކ ންު ބެލެނިވެރިު ުމާލިއްޔަތ ގެުުއ ލަތ ެގދާއިރާެއއްެގު

މިފަިއވާުޙަވާލ ކޮށްުމަސްއޫލިްއޔަތ ުބެލެހެއްޓ މ ެގުކަންކަން ނިސްޓްރީނުްުު
ުު.ޓްރީއަށެވެސްއެުމިނިު،ުއ ސޫލ ތަކާުއެްއޮގތްވާުޮގތ ެގމަތިންކަނޑައަޅާ

ު
ދެއްކ މ ންު(ުކ)   ޓެކްސްު ދަށ ންު ޤާނޫނ ެގު ެއުުުު،ިއސްތިސްނާކ ރ މ ަގއިުުުމިު

ު ުހޯދ މަށާއިުއިސްތިސްނާެއއްު ުު ދެމިއޮތ މަށްުއެު އިސްތިސްނާއެްއު
ުު ނ ވަތަ ޝަރ ޠ ތަކެއްު ުުތ ޮގގ ޅޭުުުކަމާފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭު ޢަމަލަކ ރަންޖެހުޭުން

ުުުު،އިޖ ރާއަތ ތަކެއް ުުޤާނޫނ މި ދަށ ން ުންކަންުކަުމާލިްއޔަތ ެގުތ ެގއ ލަދަެގު
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ުުމަސްއޫލިއްޔަތ ުބެލެހެއްޓ މ ެގ މިނިސްޓްރީންު ުހަދާުޙަވާލ ކޮށްފައިާވު
 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެު.ަގާވއިދ ަގއިު

ު
އިސްތިސްނާުުުމަ،އެއްނަުމިުމާއްދާެގުދަށ ންުއިސްތިސްނާކ ރާުފަރާތަކީުވިޔަފާރިު(ުއ)  

މަޝްރޫޢަ ކަނޑައަޅާު ޤާނޫދިނ މަށްު ޚާއްޞަކޮށްެގން،ު ނަންބަރ ުުނ ުުށްު

)ިވޔަފާރިުރަޖިސްޓަރީކ ރ މ ެގުޤާނޫނ (ުެގުދަށ ން،ުަވކިުޤާނޫނ2014/18ުުުީ
ުޝަޚްޞެއްުރަޖިސްޓަރީކ ރަންާވނެއެވެު.

 
ޤާު(ުވ)   ފަރާތެއް،ު އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާު ދަށ ންު ެގު )ހ(ު މާއްދާެގު ނޫނ ުމިު

ުނަން 2010/3ުބަރ ު ަގިއުު ޤާނޫނ (ު އިދާރީު ނެގ މާބެހޭު )ޓެކްސްު
ުބަޔާންކޮށްފައިު އެްއޮގވާު މީރާއިންުއ ސޫލ ތަކާު ޮގތ ެގމަތިންު ތްވާު

ުު ފާހަަގކ ރެޭވުުުު،ޮގތ ންއެުއޮޑިޓްކ ރަންވާނެެއވެ. އޮޑިޓެްއަގއިު ކ ރާު މީރާއިންު
ުު ުތު ލިއްޔަމަސްއޫުބެލެހެއްޓ މ ގެުުކަންކަންުމާލިްއޔަތ ެގުދައ ލަތ ެގކަންކަން

މިނިސްޓަރަށާއި ުޙަވާލ ކޮށްފަިއވާު ފަރާތަށްުު ލިބިފައިާވު ިއސްތިސްނާު
ުވެު.ންވާނެއެނ ވަފޮ

ު
ފަރާތްތަު(މ)   އިސްތިސްނާކޮށްދޭު ދަށ ންު މާއްދާެގު ފަރާތްތަކަށްުއެުުުުކާއިމިު

ހިމެނުޭުުުދީފަިއވާުުއިސްތިސްނާ ސަބަބ ު ދިންު އިސްތިސްނާު މ ްއދަތާއިު
ުު ުމަސްއޫލިއްޔަތު ުބެލެހެއްޓ މ ގެުުންކަކަންުމާލިއްޔަތ ެގުދައ ލަތ ެގލިސްޓެއް،

ދި މިނިސްޓްރީންު ެގޒެޓ ވެހިޙަވާލ ކޮށްފަިއވާު ަގިއުުސަރ ކާރ ެގު
ުޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެެވ.ު

 

)ު(ފ)   މާއްދާެގު އިތ ރ ުމމިު ނ ހިމެނޭު ލިސްޓ ަގއިު ބަޔާންކޮށްފަިއވާު ަގއިު ު)
ޢަމަލ ކ ރަން އިސްތިސްނާއަށްު އެު ދީފިނަމަ،ު އިސްތިސްނާު ފަށާފަރާތަކަށްު ުުު

ުުތާ ެއުުުު)ސާދަ(ުދ ވަހ ެގުތެރޭަގއިުއެުވިޔަފާރިުޙަރަކާތ14ުުްރީޚ ންުފެށިެގން
އިތ ރ ކޮލިސް ުށް،ޓަށްު އިޞްލާޙ ު ުެއފަދައިންު ލިސްޓެްއުކ ރެޭވު އާު

ުދިވެހިސަރ ކާރ ެގުެގޒެޓ ަގއިުޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެެވު.
ު

Deleted :ުަްޫއ
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ިމުމާތްތައަންނަނިވިުޙާލަު(ދ)   (ުުު)ހއްދާެގކ ންކ ރެުޙާލަތެއްުމެދ ވެރިވެއްޖެނަމަ،ު
އިޚްތިު ބާޠިލ ކ ރ މ ެގު އިސްތިސްނާު ދީފަިއާވު ދަށ ންު ޔާރ ުެގު

ުެގންވެެއވެު.ހޫރިއްޔާއަށްުލިބިުލްޖ މްރައީސ 
 

ހ ށަު(1)    އެދިު އިސްތިސްނާއަށްު ދަށ ންު މާއްދާެގު ދީފައިވާުމިު ުހެޅ މ ަގިއު

ުނ ވަތަު؛ުމަޢ ލޫމާތ ަގއިުޞައްޙަުނޫންުމަޢ ލޫމާތ ުހިމަނާފައިވ ން
 

މާއްު(2)    އިސްތިސްނާކޮދަށ ުުދާެގމިު މަޝްރޫންު ހ އްޓާލ ންުުުޢ ށްފައިާވު
މަޝްރޫ ެއު ުުނަމު ުުެގޢ ނ ވަތަު ވިޔަަގިއ ހިންަގންުއިތ ރ ު ފާރިއެްއު

ުނ ވަތަ؛ުފެށ ން
ު

މައްޗަށްުުު(3)    ވިޔަފާރީެގު ދީފައިވާު އިސްތިސްނާު ދަށ ންު މާއްދާެގު މިު
ުނ ވަތަު؛ުޝަރ ޢީުކޯޓަކ ންުޖިނާއީުކ ށެއްުސާބިތ ވ ން

 
ުުތިސްސްއިު(4)  ު މަނާ ުުޤްޞަދިންު ނ ވަތަޙާޞިދ  ެއކަށީެގންާވުުުުލ ވ ންު

އިސްތިސަބަުުެއއްވެސްުުހެއްކާެއކ  މަސްބަކާހ ރެު ދިންު ދ ުޤްޞަނާު
ުނ ވަތަ؛ުބެލެވ ންލ ނ ވާނެކަމަށްުޙާޞި

 

ނ ވަތަުު(5)    ސީދާޮގތ ންު ދައ ލަތަށްު ދެމިއޮތ މ ންު އިސްތިސްނާު
ޮގތ ތ ނ ސީދާޮގ މާލީު ފިޔަަވއިު ޓެކްސްު ެގއްލޭު ނ ންު ުވަތަުންު

ނ ވަ ލިބ ން،ު ެގއްލ މެއްު ޮގތަކ ންު ެގއްލ މެްއުއެނޫންވެސްު ތަު
ުކާއެކ ުބެލެވ ންު.އްުުއެކަށީެގންވާުހެކަމަށްލިބޭނެ

 
ބާު)ތ(   އިސްތިސްނާު ދަށ ންު ެގު )ދ(ު މާއްދާެގު ލ ކ ރ މަށްުޠިމިު

ފަށާނީ،ު ޢަމަލ ކ ރަންު ނިންމ މަށްު އެު ނިންމަިއފިނަމަ،ު ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާު
ބާއިސްތިސް އެ ތާރީޚ ނުްުލ ޠިނާު ނިންމާު ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާު ކ ރ މަށްު

ުފެށިެގންނެވެު.

Deleted :ޮް
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ދަށ ންު)ލ(   މާއްދާެގު ުމިު ުު ުިވޔަފާރިު އިސްތިސްނާކ ރ މ ަގިއުުމަޝްރޫޢ ތައްު

ުު ނަންބަރ  ޤާނޫނ ު ަގވާއިދ ،ު ޮގތ ެގު )އާމްދަނީނ2019/25ުުުްޢަމަލ ކ ރާނެު
ުު ައށް ޤާނޫނ (ު ނެގ މ ެގު ެގނައ 1ުުޓެކްސްު އިޞްލާޙ ު ނަށްުޤާނޫުުމ ެގވަނަު

ުު ފެށިެގން ތާރީޚ ންު ފަށާު މަސްދ ވަހ ެގ3ުުޢަމަލ ކ ރަންު ތެރޭ)ތިނެއް(ު ަގިއުުު

ުު ޙަވާލ ކޮށްފަިއާވުުމާދައ ލަތ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ު ބެލެހެއްޓ މ ެގު ކަންކަންު ލީު
ުމިނިސްޓްރީން ުއެކ ލަާވލައިު ެގޒެޓ ަގިއުުު ދިވެހިސަރ ކާރ ެގު

ުޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެެވު.
 

ަގާވއިދ ަގއި،ުއިސްތިސްނާުދިނ މަށުްުުުއެކ ލަވާލާުުށ ންެގުދަ(ުުލމިުމާއްދާެގު)ު)ގު(  
މަޝްރޫޢ  ުުކަނޑައަޅާު ދާއިރާތަކަުތައް ކަނޑައަޅާފަިއުުކީނ ވަތަު ކޮބައިކަންު ު،

ުއޮންނަންވާނެެއވެު.

 
 އަންނަނިވިުޮގތަށްުިއޞްލާޙ ކ ރ ން.(ުވަނަުނަންބަރ 3ުެގު)ވަނަުމާއްދާެގު)ބ(13ުުުބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .17

 

 13.ު ބިނާކ ރެޭވުުމ އްދަތެްއެގރާުުބ ކ ސާހިު(3)ު)ބ(  ޓެކްސްު ފަރާތެއްެގު ެއު ު
ހިސާބ ކ ރ  ނިމ ަގއިއާމްދަނީު މ އްދަތ ު އެު ރެވެނިއ ުުމ ،ު ނ އިރ ު

ލިބޭު ގ ޅިެގންު ދަރަންޏާު ނ ވަތަު މ ދާު ހ ރިު އެކައ ންޓެްއަގއިު
ފޮރިނުްު އަންރިއަލައިޒްޑްު ތެރޭަގއިު )ޭއެގު ލޮސްު އަންރިއަލަިއޒްޑްު

ވަނ17ުުުުަ(،ުމިުޤާނޫނ ެގުުތ ންނޭުޮގއެކްސްޗޭންޖްުލޮސްވެސްުހިމެ
ުނެެއވެު.ވިދާމާއްދާއާުެއއްޮގތްވާުޮގތ ެގމަތިންުއ ނިކ ރެ

 

 ކ ރ ންު.އިޞްލާޙ ވަނަުމާއްދާެގު)ކ(ުއަންނަނިވިުޮގތަށ13ުުުްޔަުޤާނޫނ ެގުބ ނެވިދި .18

 

 13.ު ބޭންކަކ ންުދޫކ ރާުުުުު،ވީނަމަވެސްުުމިުމާއްދާެގު)ށ(ުަގއިުއެހެންުބަޔާންކޮށްފައިު)ކު( 
އެުުު،އިުނ ބަލާނީންޓްރެސްޓްުއެއީުއާމްދަނީއެްއެގުޮގތ ގަުބޭުއިށްުލިދަރަންޏަކަ
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ޓްރެސްޓްެގުެއްއވެސްުޢަދަދެއްުއަނބ ރާުުސިޕަލްުނ ވަތަުއިންރިންދަރަނީެގުޕް
ނ ލިބޭނެކަމަށްުއަންދާޒާކ ރާުޙާލަތ ގައި،ުއަދިުއެުޢަދަދ ުހިސާބ ކޮށްފައިަވނީުު

ހި ހ އްދަކޮށްފައިާވު އޮތޯރިޓީންު މަނިޓަރީު މ ެގުކ ރ ސާބ މޯލްޑިވްސްު
ިމޮގތ ން ކަމަށްވާނަމައެވެ.ު ެއްއޮގތަށްު ުުާއމްދަުު،މިންަގނޑ ތަކާު ޮގތ ަގިއުުނީެގ

ޢަނ ބަ އެކައ ންޓްަގިއުުލާު ސަސްޕެންސްު އޮންު އިންކަމްު އިންޓަރެސްޓްު ދަދ ު
އެކައ ންޓިންގުު ނަާގނީު ޓެކްސްު ޢަދަދ ންު ެއު އަދިު ހިމަނަންވާނެއެވެ.ު

އާމްދަނީ ޢަދަދ ު އެު ެއްއޮގތަށްު ޮގއ ސޫލ ތަކާު ހިމަނާތ ގަުެގު ހިސާބ ކ ރާުުުއިު
ުު ހިސާބ ކ ރާ ލިބޭު ޢަދަދު  އެު ނ ވަތަު ކ މ އްދަމ އްދަތ ު ތެރެއިންު ންުރިތ ެގު

ުއަންނަުހިސާބ ކ ރާުމ އްދަތ ަގެއވެު.

 

 ުކ ރ ން.ވިުފަދައިންުއަކ ރެއްުިއތ ރ ނިވަނަުމާއްދާެގު)ށ(ުެގުފަހަތަށްުައންނ24ުުަބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .19
 

 24.ު ވީނަމަވެސް،ުދާއިމީުމަރ ކަޒ ންުުުުފައިުއެހެންުބަޔާންކޮށްަގއިުުށ(ު)މިުމާއްދާެގު(ނ) 
ުު ވަތަުއެުދާއިމީުމަރ ކަޒ ެގުވެރިފަރާތ ެގުުެގުވެރިފަރާތަށްުނ މަރ ކަޒު އެުދާއިމީ

ބޭރ ަގއި ދާއިީމުުުުދިވެހިރާއްޖެއިންު ނ ވަތަު މަރ ކަޒަކަށްު ދާއިމީު އެހެންު ހ ރިު
ފީސްުނަނިވިުހެޑްުއޮއަންުުއްކާށްުދަކަމަރ ކަޒ ެގުވެރިފަރާތާުގ ޅ ންހ ރިުފަރާތަ

 ޚަރަދ ތައްުއ ންޏެއްުނ ކ ރެވޭނެއެވެު.
 

ގ ޅިެގންުރޯޔަލްޓީެގުޮގތ ަގއިުދައްކާުފީުުުުތަުޙައްޤަކާންޓެއްުނ ވަޓެޕޭު(1)   
ު؛ނ ވަތަުފައިސާ

 

ނ ވަތަުު(2)    ޚިދ މަތަކަށްު ވަކިު ފޯރ ވަިއދީފައިވާު މަރ ކަޒަށްު ދާއިމީު
ު.ހިންގ މާުގ ޅިެގންުދައްކާުކަިމޝަން

 

މަޖައްސައި،ުއެުައކ ރ ުުހަުުއެީއުއެުާމްއދާެގު)ރ(ުކަމ ަގއިުވަނަުމާއްދާެގު)ނ(24ުުުުޔަުޤާނޫނ ެގުުވިދިބ ނެ .20
 އަންނަނިވިުޮގތަށްުއިޞްލާޙ ކ ރ ން.

 

Deleted :ަް
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 24.ު ުުު،ދާއިމީުމަރ ކަޒ ެގުހެޑްުއޮފީހ ެގުޚަރަދ ެގުތެރޭަގއިުު،މިުމާއްދާެގުބޭނ މަށްު(ރ) 
ގ ޅ ންހ ރި ވެރިފަރާތާު މަރ ކަޒ ެގު ފަދާއިމީު ނ ވަތަުުތަކަރާު ފައިސާު ދައްކާު ށްު

 ނެެއެވ.ކ ރާުޚަރަދ ތައްވެސްުހިމެ

 
 ކ ރ ން.އިޞްލާޙ އަންނަނިވިުޮގތަށްުުެގުފެށޭުޢިބާރާތްުެގު)ބ(ުވަނަުމާއްދ30ުުާޤާނޫނ ެގުޔަުބ ނެވިދި .21

 

 30.ު ބަޔާންކޮށްފައިުު)ބ(  އެހެންު ަގއިު )ރ(ު އާއިު )ށ(ު އާއިު )ހ(ު މާއްދާެގު ުުމިު
ގޮު އަންނަނިވިު ނ ވަތަުުކ ރެންތަކ ވީނަމަވެސް،ު ފައިދާެއއްު ވާު ޮގތަކަށްު ު

ުުެގ ފިޔައްލ މެްއ، އާމްދަނީު ބިނާ ވައިިވޔަފާރިު ޓެކްސްު ކ ރެޭވުުފަރ ދެްއެގު
ުނ ހިމެނޭނެއެވެ.ުެއއްއާމްދަނީުހިސާބ ކ ރ މ ަގ

 

 (ުވަނަުނަންބަރ ުއަންނަނިވިުޮގތަށްުިއޞްލާޙ ކ ރ ން.2ވަނަުމާއްދާެގު)ބ(ުެގު)30ުުބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .22
 

 30.ު ޮގތެްއަގއިުޤާއިމ ވެފަިއވާު  .iު(2)ު)ބ(  ަމއިަގނޑ ު ދިރިއ ޅ ންު މީހެއްެގު
އޭނާ މިއަދިު ހަމައެކަނިެގު ުލްކ ަގިއވާު ތަނުްުު

ު؛ތަޞައްރ ފ ކ ރ ން

    ii.  ުު ނަންބަރ ެގ ނަންބަރ ުު(i)މިު ބޭނ މަށްޓަކައި،ުުވަނަު ެގު
ޮގތެްއަގއިުޤާއިމ ވެފަިއވާު ަމއިަގނޑ ު ދިރިއ ޅ ންު މީހެއްެގު

މިލްކ ގަު އޭނާެގު ުިއވާއަދިު ތަނުްުހަމަު އެކަނިު
ތަޞައްރ ފ ކ ރ ންުކަމަށްުބ ނެފައިުއެވަނީ،ުމިުޤާނޫނ ެގު

12ު މާއްދާު ުވަނަު ބަޔާންކޮށްފައިުެގު ަގއިު ާވުު)ޒ(ު
 މާނައިަގެއވެު.

 
 ކ ރ ން.ިއޞްލާޙ (ުވަނަުނަންބަރ ުއަންނަނިވިުޮގތަށ3ުްވަނަުމާއްދާެގު)ށ(ުެގު)32ުުބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .23

 

 32.ު ބޭމަސައްކަތ ަގު(3)ު)ށ(  ުނ ންއިު އަދިު ޚާއްޞަު މަސައްކަތ ެގުކ ރ ަމށްު
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އެކަށީެގ ޢާންމ ކޮށްު ލ މަށްު ބޭރ ަގއިު ައންނައ ނ ުންނ މާޙައ ލ ންު ވާު
ުުފިޔަވައިު އަންނައ ނަށްު، ލާންޖެހޭު ަމސައްކަތ ަގއިު ކ ރާު މީހަކ ު އެު

ު؛ހިނާގުޚަރަދ 

 

 ކ ރ ން.ިއޞްލާޙ ށްުތަުޮގ(ުވަނަުނަންބަރ ުއަންނަނިވ5ިވަނަުމާއްދާެގު)ށ(ުެގު)32ުުބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .24

 

 32.ު ޅ ންހ ރިުދާުގު އޭނާުއަދާކ ރާުަވޒީފާއާުސީުު،އ ޖޫރަުލިބޭުމީހެއްނަމަު(5)ު)ށ( 
ހޯދ  އަދާކ ރާުުތަމްރީނ ު އޭނާު ފިޔަވަިއ،ު ޚަރަދ ތައްު ހިނާގު މަށްު

ނ ވަތަު ނަމަވެސްު ތަޢ ލީމެއްު ހ ރިު ގ ޅ ންު ޮގތ ންު ސީދާު ވަޒީފާއާު
ުު ނަމަވެސް، ޙާނޫންު ތަޢ ލީމ ު މީހަކ ު ހިނާގުކ ރ ޞިލ އެު މަށްު

ު؛ޚަރަދ 

 

 އ ނިކ ރ ން.ރ ުވަނަުނަންބަ(6ުވަނަުމާއްދާެގު)ށ(ުެގު)32ުުބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .25

 

 32.ު ުުމަސްއޫލިްއޔަތ ތައްުުުވަޒީފާެގުުއޭނާެގުު،މީހެއްނަމަުުލިބޭުުއ ޖޫރަު(6)ު)ށ( 
ުުނ ހިމެނޭުުކަމ ަގއިުުޚަރަދެއްުުބޭނ ންވާުުކޮންމެހެންުުއަދާކ ރ މަށް

ު.ޚަރަދެއްުކޮންމެ

 

 ކ ރ ން.ިއޞްލާޙ ވަނަުމާއްދާުއަންނަނިވިުޮގތަށ34ުުުުްުުޤާނޫނ ެގދިޔަވިބ ނެ .26

 
ު.34ުކެިޕޓަލްުލޮސްު ުުު)ހ(  މ30ުުުާމިުޤާނޫނ ެގ ކޮންމެުވަނަު ހިސާބ ކޮށްފައިވާު ދަށ ންު ެގު އްދާެގު)ށ(ު

ޮގތ ެގމަތިންު އެްއޮގތްާވު މާއްދާއާު އެު އ ނިކ ރެވޭނީު ެގއްލ މެްއވެސްު
ފައިދާއިންު ުހިސާބ ކޮށްފައިވާު ެގ، ހިސާބ ންވެއްލ އެު ކ ރާުފަިއާވު

ޢަދަ ެގއްލ މ ެގު އެު ފައިދާއަށްވ ރެު އެު ނ ވަތަު އިމ އްދަތެއްަގެއވެ.ު ތ ރ ާވުުދ ު
30ުުއަންނަުހިސާބ ކ ރާުމ އްދަތ ތަކ ަގއިުމިުޤާނޫނ ެގުުުުވިދިެގންުު،މިންވަރަކަށް
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ެގއްލ މ ެގުުުު،ވަނަުމާއްދާެގުދަށ ންުހިސާބ ކޮށްފައިވާުފައިދާއިން ިއތ ރ ވާު އެު
ުއެވެު.ނެުދާނޑިކެއިޢަދަދ ުއަޅަ

 
ކ ރާުސާބ މިުމާއްދާެގު)ހ(ުެގުދަށ ންުެގއްލ މ ެގުޢަދަދެއްުކ ރިއަށްުހ ރިުހިު)ށ(  

ޓެު އ ނިކ ރާނަމަުމ އްދަތ ތަކ ެގު ހިސާބ ކ ރ މ ަގއިު އާމްދަނީު ބިނާކ ރެވޭު ުުު،ކްސްު

އެޮގތ ންުއ ނިކ ރަމ ންުެގންދެޭވނީުއެުެގއްލ ންވިުހިސާބ ކ ރާުމ އްދަތ ުނިމ ނ ުު
ު)ފަހެއް(ުއަހަރ ދ ވަހ ެގުމ ްއދަތަކަށެވެު.5ުތާރީޚ ންުފެށިެގންުިގނަެވެގންު

 
ކ ރަމ ންުެގންދަންވާނީުެއުުގެއްލ މ ެގުޢަދަދ ުއ ނިުުމިުމާއްދާެގު)ހ(ުެގުދަށ ންު)ނ(  

ުންނެވެ.ުުވިުެގއްލ ންުކ ރިންުއ ނިކ ރާުއ ސޫލ ުކ ރިންުުން،ެގއްލ ންވިުތަރ ތީބ 

 

 ވަނަުމާއްދާެގު)ށ(ުެގުފަހަތަށްުައންނަނިވިުފަދައިންުއަކ ރެއްުިއތ ރ ކ ރ ން.36ުުބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .27

 

 36.ު އ ުުމިު)ނ(  ދަށ ންު ެގު )ހ(ު ހިސާބ ކ ރާުުުުދެއްޢަދަނިކޮށްފަިއވާުުމާއްދާެގު
ުު އެ ލިބިއްޖެނަމަ،ު އެޢަދަމ އްދަތެއްަގއިު މ އްދަތެއްަގިއުުުުދަކީު ހިސާބ ކ ރާު

ުލިބ ނ ުއާމްދަނީއެއްުކަމ ަގއިުބަލަންވާނެއެެވު.

 

އަންނަނިވިުުު(ުވަނަުނަންބަރ iii)(ުވަނަުނަންބަރ ެގ2ުުވަނަުމާއްދާެގު)ށ(ުެގު)39ުުބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގުު .28
 ކ ރ ންު.އިޞްލާޙ ތަށްުޮގ

 93ު. (2)ު)ށ(   iii.ު ހިނާގފައިވާހިސާބ ނިމ ނ އިރ ު މ އްދަތ ު ަމވެސްުުނަުު،ކ ރާު
ނޮޓްުުރިޕޯޓ ކޮށް ބަޓްު )އިންކަރޑްު ކްލެއިމްތަްއު ފައިނ ވާު

ޢާންމ ކޮށްުު ހިސާބ ކޮށްފައިވަނީު ކްލެއިމްސް(ު ރިޕޯޓެޑްު
ޤަބޫލ ކ ރުާު ޖެނެރަލްު ކޮމިޝަނަރު އަދިު ބަލައިަގންނަު

ުމަުއެުޢަދަދ .ލްުއ ސޫލަކ ންުކަމަށްވާނައެކްޗ އޭރިއަ
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 ކ ރ ންު.ޞްލާޙ އިނަނިވިުޮގތަށްުވަނަުމާއްދާެގު)ހ(ުއަނ40ުުްދިޔަުޤާނޫނ ެގުބ ނެވި .29

 
ބައިނަލްއަޤްވާމުީު

 ދަތ ރ ފަތ ރ ގެުވިޔަފާރިު
40.ު 11ުުވީނަމަެވސް،ުމިުޤާނޫނ ެގުުުުމިުޤާނޫނ ަގއިުއެހެންުޮގތަކަށްުބަޔާންކޮށްފައިު)ހ( 

ެއުުުު،ުނީމްދަނީންުޓެކްސްުދައްކާަގއިުބަޔާންކޮށްފައިވާުއާވަނަުމާއްދާެގު)ޑ(ުު
އާ ލިބ ނ ު މ އްދަތ ަގއިު ޖ މްލައިހިސާބ ކ ރާު %މްދަނީެގު )ދޭްއ2ުުުުެގު

 އިންސައްތަ(ުެގުރޭޓ ަގެއވެު.

 

 ވަނަުމާއްދާެގު)ރ(ުެގުފަހަތަށްުައންނަނިވިުފަދައިންުއަކ ރެއްުިއތ ރ ކ ރ ން.41ުުބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .30

 

 41.ު ޤާނޫު)ބ(  ބަޔާމިު ޓެކްސްު ދަށ ންު ފަރާުނ ެގު ހ ށަހަޅަންޖެހޭު މުިުންު ލިބޭު ތްތަކަށްު
ުު މާއްދ12ުުާޤާނޫނ ެގ ބަޔާންކޮށްފަުވަނަު މަަގއިު އާމްދަނީެގު މުިުޢ އިވާު ލޫމާތ ު

ހ ށަހެޅ މަށުްު މީރާައށްު ބަޔާނާއެކ ު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ަގއިު )ހ(ު މާއްދާެގު
ުއެވެު.ކަނޑައެޅ މ ެގުއިޚްތިޔާރ ުކޮިމޝަނަރުޖެނެރަލަށްުލިބިެގންވެ

 

 ކ ރ ންު.އިޞްލާޙ )ޅ(ުއަންނަނިވިުޮގތަށްުވަނަުމާއްދާެގ43ުުުނ ެގުބ ނެވިދިޔަުޤާނޫ .31

 

 43.ު ުއެްއވެސްު)ޅ(  އަހަރަު ޕޭމަންޓެްއުކަޓެކްސްު އިންޓެރިމްު ދައްކަންޖެހޭު ށްު
އެުޓެކްސްުއަހަރ ަގއިުނިމޭުހިސާބ ކ ރާުމ އްދަތ ެގުއެުފަރާތ ެގުު،ުދެއްކ މ ަގއި

ނަުމާއްދާެގުދަށ ންުވ55ުުަވަނަުމާއްދާުނ ވަތ54ުުުުައާމްދަނީންުމިުޤާނޫނ ެގުު
ނޫނ ެގުދަށ ންުމިުޤާުު،ވާުޢަދަދ ހޯލްޑިންގުޓެކ ހ ެގުޮގތ ަގއިުއ ނިކޮށްފައިވިތ 

މ އްދަތަށްުު އެު ފަރާތ ންު ެއު ޮގތެްއެގމަތިންު ކަނޑަައޅާު ަގާވއިދ ަގއިު ހަދާު
އ ނިކ ރެވިދާނެއެވެ. ޢަދަދ ންު ޕޭމަންޓ ެގު އިންޓެރިމްު ުުއެހެންުުުދައްކަންޖެހޭު

މިު ފަރާތ ންު އެު ުުނަމަވެސް،ު ޤާނޫނ ެގ މާއ27ުުްު އަށްުވަނަު )ހ(ު ދާެގު
ވަނަުމާއްދާެގުދަށ ނ55ުުުްުނޫނ ެގުުމިުޤާކޮށްފިނަމަ،ުުޢަމަލ ކ ރ މަށްުއިޚްތިޔާރ 

ެއުު ފަރާތ ންު ެއު ޢަދަދ ،ު އ ނިކޮށްފަިއވާު ޮގތ ަގއިު ޓެކ ހ ެގު ވިތ ހޯލްޑިންގު
ޢަދަދ  ޕޭމަންޓ ެގު ިއންޓެރިމްު ދައްކަންޖެހޭު އ ންޏެއްުމ އްދަތަށްު ންު
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ުވެު.ނ ކ ރެވޭނެއެު

 
 

 ންު.ކ ރ އިޞްލާޙ ށްުވަނަުމާއްދާެގު)ށ(ުއަންނަނިވިުޮގތ44ުަނ ެގުބ ނެވިދިޔަުޤާނޫ .32

 
 44.ު ޮގތެއްެގމަތިންު)ށ(  ކަނޑަައޅާު ަގާވއިދ ަގއިު ހަދާު ދަށ ންު ޤާނޫނ ެގު ެއުުުު،މިު

ުު ޤާނޫނ ެގ މިު އާމްދަނީންު 54ުުުުފަރާތ ެގު ނ ވަތަ މާއްދާު ވަނ55ުުުަވަނަު
ދަ ޓެކ ހ މާއްދާެގު ވިތ ހޯލްޑިންގު އ ނިކޮށްފަށ ންު ޮގތ ަގިއު ޢަދަދ ެގުެގު އިވާު

ުުުު،ތެރެއިން ޤާނޫނ ެގ ދ43ުުަމިު މާއްދާެގު ޕޭމަންޓ ވަނަު އިންޓެރިމްު ެގުށ ންު
ުއ ނިނ ކ ރެވިުއޮތްުޢަދަދ .ދަދ ންުޢަ

 

 

 .ކ ރ ންިއޞްލާޙ ވަނަުމާއްދާުއަންނަނިވިުޮގތަށ46ުުުުްބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .33

 
ޓެކްސްުބަޔާނުްު

ުޙ ކ ރ ންުއިޞްލާ
46.ު ޤާނޫު)ހ(  ުުމިު މާްއދާެގ41ުުނ ެގ ުުުުވަނަު ާއއި ދަށ ނ57ުުުް)ހ(ު މާއްދާެގު ވަނަު

ުުހ ށަހަ ުުޅާފައިވާުޓެކްސް ުުއެުބަޔާނެްއަގއިުބައިތަކެއްުއ ނިވެފަިއވާކަމަށްުނ ވަތަ
ުު ޢަދަދ ބަޔާނ ަގއި ރަނަގޅ ނޫންު ޢަދަދ ތަކަކީު ތަކެއްކަމަށްުުުުކަނޑައަޅާފަިއވާު

ހ ށަހެޅި ބަޔާންު ޤާނޫުު،ބޫލ ކ ރެވޭނަމަޤަުފަރާތަށްުުއެު ުުމިު ވަނ42ުުުުަނ ެގ
ުު ުު )ނ(މާއްދާެގ ބަޔާންކޮށްފ58ުުުަާއއި މާއްދާަގއިު ތާރީޚ ންުުވަނަު އިވާު

ުުފެ ތެރޭަގއ12ުުުިށިެގން މަސްދ ވަހ ެގު ޓެކްސްުުުު،)ބާރަ(ު ިއޞްލާޙ ކޮށްފައިވާު
ުބަޔާނެއްުހ ށަހަޅައި،ުކ ރިންުހ ށަހެޅިުބަޔާންުއިޞްލާޙ ުކ ރެިވދާނެއެވެު.

 

ހ ށަހަޅާބަޔާުޓެކްސްު)ށ(   ޓެކ ުންު ދައްކަންފަރާތ ންު ޮގތ ަގއިު ޖެހޭކަމަށްުހ ެގު
އިޞް ނ ވަތަު ބަޔާނ ަގއިު ުޓެކްސްު ބަޔާނ ަގިއުުލާޙ ކޮށްފަިއވާު ޓެކްސްު

ޢަދަދ ަގއި ުު،ހިސާބ ކޮށްފައިވާު ނ ވަތަުުު އެއްު އެރަރ"ު "އެރިތ މެޓިކްު
ޖެނެރަލަށުްު ކޮމިޝަނަރު އޮތްކަމަށްު އެއްު އެރަރ"ު "ޓައިޕޯްގރެފިކަލްު

ކ ށްުުޤަބޫލ ކ ރެވޭ އެު ޖެނެރަލަުމަށްުުރަނަގޅ ކ ރ ނަމަު ށުްުކޮމިޝަނަރު
ުދާނެއެވެ.ނިންމި
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ު
ުުު)ނ(   މާއްދާެގ ޮގތ ެގމިު ަގއިވާު ކ ށެްއު)ށ(ު ޖެނެރަލްު ކޮމިޝަނަރު މަތިންު

ނިންމައިއިޞްލާޙ  ފަރާތަށްުކ ރަންު ދަްއކާު ޓެކްސްު އެކަންު ފިނަމަ،ު
ުސަބަބާއެކ ުލިޔ މ ންުއަންަގންާވނެއެވެު.

 

 .ންކ ރ ިއޞްލާޙ ވިުޮގތަށްުުވަނަުމާއްދާުއަންނަނ49ުުިުބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގ .34

 
އިންޓެރިމްުޭޕމަންޓުްު

ނުްުދެއްކ މާއިުބަޔާ
ޒިމ ނ ވުާުހ ށަހެޅ ންުލާ

ުޙާލަތްތައްު

49.ު  ުު ވަނަުމާއްދާަގއިުއެހެންުބަޔާންކޮށްފައިީވުނަމަވެސް،ުމިުޤާނޫނ ެގ42ުުުުމިުޤާނޫނ ެގ
ޕ43ުުޭ އިންޓެރިމްު ދައްކާު ކ ރިއަށްު ދަށ ންު މާއްދާެގު ޢަދަދަކީުވަނަު ޖ މްލަު ުުމަންޓްެގު

ުުުފާއިތ ިވުޓެކްސްުފިޔާއަށްވ ރެުބޮޑ ނޫންުޢަދަދެއްނަމަ،ުއަދިހާސް(ުރ )ވިހިުު-/20,000
ުު ޢަދަދަކީ ޓެކ ހ ެގު ދައްކަންޖެހ ނ ު ފަރާތ ންު އެު ހާސް(ު)ވިހިުު-/20,000އަހަރަށްު

ުު ނ ވަތަ ޢަދަދެއްނަމަ،ު ބޮޑ ނޫންު ުުރ ފިޔާއަށްވ ރެު ޤާނޫނ ެގ މިު ފަރާތަކީު ވަނ50ުުުައެު
ަވނަުމާއްދާެގު)ށ(ުއަށްުެއ41ުުުުުުމިުޤާނޫނ ެގު،ތެއްނަމައްދާެގު)ހ(ުރައްދ ވާުފަރާމާ

 މެއްނޫނެވެ.މަލ ކ ރ ންުލާޒިފަރާތ ންުޢަ

 

 ކ ރ ން.ުިއޞްލާޙ ުޮގތަށްއަންނަނިވިުވަނަުނަންބަރ ު(3ުު)ު)ހ(ުެގުވަނަުމާއްދާެގ50ުުުޤާނޫނ ެގބ ނެވިދިޔަު .35

 

ވަޒަންވެރިވެުު(3)ު)ހ(ުު.50ު ފަރާތ ގެުދިވެހިރާއްޖޭަގއިު އެު އަދިު ދާއިމީުުުފައިނ ވާު
ފަރާތަކަށް ނެތްު ދިވެހިރާއްޖޭަގިއު އާމްުުމަރ ކަޒެއްު ުުލިބޭު މިުުދަނީއަކީ

ުުލިބޭުުުވަނަުމާއްދާަގއިުބަޔާންކޮށްފަިއވާުމ ޢާމަލާތަކ ނ50ުުް-1ނ ެގުުޤާނޫ
ުުުުނ ވަތަ ބަޔާންކޮށްފަިއވާުއާމްދަނީުުުވަނަުމާއްދާަގއ55ުުިމިުޤާނޫނ ެގ

ުު.ވ ންމ ަގއިުކަ

 

 .ވަނަުމާއްދާެގުފަހަތަށްުއަންނަނިިވުފަދައިންުމާއްދާއެއްުއިތ ރ ކ ރ ނ50ުުްޤާނޫނ ެގުުބ ނެވިދިޔަ .36
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ޝުޯުއޮފް
ުުއިންޑައިރެކްޓް
އިނުްުޓްރާންސްފަރ

 ޓެކްސްުދެއްކ ންު

ު،އަންނަނިވިުމ ޢާމަލާތްތަކ ންކ ރެުމ ޢާމަލާތެއްުއެއްވެސްުފަރާތަކ ންުކ ރާނަމަު)ހ( 50-1.
މ  ެއު ުޢާއަދިު ފައިސާު ގ ޅިެގންު ދިވެހިރާއްޖޭަގއިުުމަލާތާު ދަްއކަނީު

ފަރާތަކަށްނަމަ ުވަޒަންވެރިވެފައިނ ވާު ފަރާތް(ު ލިބޭު ު)ފައިސާު ވަތަުނ ،
ނެތްުދިވެހިރާއްޖޭ ެއނެގންު ފަރާތެްއކަންު ވަޒަންވެރިވެފަިއވާު ަގއިު

އެ ފަރާތް(،ު ލިބޭު )ފަިއސާު ފައިސާެގުުފަރާތަކަށްކަމ ަގިއވާނަމަު ދައްކާު ޮގތ ންު
ޮގތ ަގޢަުުލަޖ މް ޓެކ ހ ެގު ުުދަދ ންު ފައިސާުުުުދިހައެއްު)ުު%10ިއ އިންސައްތަ(،ު

 ންވާނެެއވެު.ތ ންު)ވިތ ހޯލްޑިންގުއޭޖެންޓް(ުއ ނިކ ރަރާދައްކާުފަ

ު

ު ު(1)ުުު ުުމި )11ުުޤާނޫނ ެގ ެގު )ލ(ު ާމްއދާެގު ނަންބަރ ނ1ުްުވަނަު ވަނަު ު)
( ނަންބަރ ތަކ ަގއ4ުިފެށިެގންު ނިޔަލަށްހ ރިު ނަންބަރ ެގު ވަނަު ު)

މ  ުޢާބަޔާންކޮށްފަިއވާު މ ޢާމަލާތެއްުމަލާތްތަކ ެގު ތެރެއިންު
ު؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއިުަވޒަންވެރިވެފައިނ ވާުފަރާތަކާއެކ ުކ ރ ންު

ު

ު ު(2)ުުު ުުމި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދ11ުުުުަޤާނޫނ ެގ ަގއިު )ގ(ު މާއްދާެގު ވަނަު
ފަރާތަކާއެކ ުު ަވޒަންވެރިވެފައިނ ވާު ދިވެހިރާއްޖޭަގިއު މ ޢާމަލާތެއްު

ު.ކ ރ ން

 

ދަދ ،ުވިތ ހޯލްޑިންގުުޢަނިކޮށްފަިއވާުޓެކ ހ ެގުުމިުމާއްދާެގު)ހ(ުެގުދަށ ންުއ ު)ށ( ު
ުުެގުތެރެއިންުތަކ ޚ އަންނަނިވިުތާރީުުއޭޖެންޓްުމީރާއަށްުދެއްކ މ ެގުސ ންަގޑިއަކީ

 ވެު.ކެކ ރިންުއަންނަުތާރީޚެ

ު

ު ު(1) ( ެގު )ހ(ު މާއްދާެގު ު)1މިު ނ ވަތަު ނަންބަރ ު ވަނަު ވަނ2ުަ(ު ު)
މ  މ ޢާނަންބަރ ަގިއވާު ނަތީޖާއެްއެގުމަލާތެއްޢާމަލާތްތަކ ންކ ރެު ެގު

ވިތ ހޯލްޑިންގު ވެރިފަރާތްކަމ ަގއިު އެސެޓެްއެގު ެއްއވެސްު ޮގތ ންު
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ު؛ތާރީޚ ުވާުއޭޖެންޓް

ު

މ ޢާމަލާތަކާ (2)ު ު ދައްކާުުުުއެު ފައިސާު ފަރާތަށްު ލިބޭު ފައިސާު ގ ޅިެގންު
ު.ތާރީޚ 

 

ުުު)ނ( ު މާއްދާެގ ުުމިު ެގ ުު)ހ(ު ޓެކ ހ ެގ އ ނިކޮށްފަިއވާު މާއްދާެގުުުު،ދަދ ޢަދަށ ންު މިު
ކ ރިންަގ)ށ(ުު ސ ންަގޑީެގު ބަޔާންކޮށްފަިއާވު ުުކަންވާނީުދައްމީރާއަށްުުުުއިު

ުމަކ ންނެވެ.ޅާުފޯކަނޑައައެކަމަށްުމީރާއިންު

ު

ޓެކްސްުު(ރ) ު އ ނިކ ރަންޖެހޭު އޭޖެންޓްު ވިތ ހޯލްޑިންގު ދަށ ންު މާއްދާެގު މިު
އ ނިނ ކޮށްުފައިސާުލިބޭުފަރާތަށްުފައިސާުދެއްކިުނަމަވެސް،ުމިުމާއްދާަގިއވާުު

ުންުވިތ ހޯލްޑިންގުޭއޖެންޓްުމީރާއަށްުއެުޓެކްސްުދައްކަންވާނެެއވެު.ޮގތ ެގމަތި

ު

ފަު(ބ) ު ލިބޭު އޭޖެންޓްުުިވތ ހޯލްޑިރާތަށްުުފައިސާު ފައިސާއިންުންގު ދަްއކާު
އ ނިނ ކޮށްުު ފައިސާު އަންނަނިވިއ ނިކ ރަންޖެހޭު ދައްކައިފިނަމަު ުފައިސާު

ުމަތިންުޢަމަލ ކ ރަންވާނެެއވެު.ޮގތ ެގ

ު

ލިބޭު(1)ު ު އަދިުުުުފައިސާު އެކ ެއކީަގއިު އޭޖެންޓްު ވިތ ހޯލްޑިންގު ފަރާތާއިު
 ؛ޒިންމާވ ންުންޖެހޭުޓެކ ހަށްވަކިވަކިން،ުމިުމާއްދާެގުދަށ ންުދައްކަ

ު

(ުވަނަުނަންބަރ ަގިއވ2ުުާ(ުަވނަުނަންބަރާއިު)1މިުމާއްދާެގު)ހ(ުެގުު)ު(2)ު ު
މ ޢާމ  ެއސެޓެްއެގުޢާމަލާތްތަކ ންކ ރެު އެްއވެސްު ސަބަބ ންު މަލާތެއްެގު

ަވގ ތ ންުފެށިެގންުފައިސާުލިބޭުުފަރާތަށްުވިތ ހޯލްޑިންގުޭއޖެންޓްވާުުވެރި
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ުދިޔ ންު.ޓެކ ހަކަށްުވެެގންފަރާތ ންުދައްކަންޖެހޭު

 

އ ނިކ ރ މަށްފަހ ު(ޅ) ު ޓެކްސްު ދަށ ންު މާއްދާެގު އޭޖެންޓްުުުމިު ުުވިތ ހޯލްޑިންގު
ޓެކ ހ ެގު އެު ފަރާތަށްު ލިބޭު ފައިސާު ދައްކަިއފިނަމަ،ު ޓެކްސްު އެު މީރާއަށްު

 ދަދ ުވިތ ހޯލްޑިންގުއޭޖެންޓްުދީފައިވާކަމަށްުބެލެވޭނެއެވެ.ުުޢަ

ު

ވިތ ހޯލްޑިންގުއޭޖެންޓްުފައިސާުުު،ސާުލިބޭުފަރާތަށްޓެކްސްުއ ނިނ ކޮށްުފައިު(ުކ) ު
ުު )ުު،ލަތ ަގއިުޙާދައްކާފަިއވާ މާއްދާެގު މިު ވިތ ހޯލްޑިންގުރއަދިު ދަށ ންު ެގު ު)

ެއޮގތ ންު ދައްކާފައިވާނަމަ،ު ޓެކްސްު މީރާއަށްު ދެއްކިުުއޭޖެންޓްު ދަދާުޢަު

ުުދަދެއްުފައިސާުލިބޭުފަރާތ ެގުއަތ ންުވިތ ހޯލްޑިންގުއޭޖެންޓަށްޢައެްއވަރ ެގުު
 ހޯދިދާނެއެވެު.

ު

ދައްކާފަިއވާކަމަށްުުު(ުއ) ު ފަރާތ ންުޓެކްސްު ލިބޭު ފަިއސާު ޙާލަތްތަކ ަގއިު އަންނަނިވިު
 ބެލެވޭނެެއވެު.

ު

ޮގތ ެގމަތިންުފައިސާުލިބޭުފަު(1)ު ު ެއއްޮގތްވާު ރާތަކަށްުދައްކާުުމިުމާއްދާއާު
ޓެކްސްު ވިތ ހޯލްޑިންު އޭޖެންޓްު ވިތ ހޯލްޑިންގު ފައިސާއިންު

 ؛އ ނިކޮށްފަިއވ ން

ު

 (ުެގުދަށ ންުޓެކްސްުދައްކާފަިއވ ންު.ބ(ުނ ވަތަު)ރއްދާެގު)މިުމާު(2)ު ު

ު

މަތިންުފައިސާުލިބޭުފަރާތ ނުްު(ުަގއިުބަޔާންކޮށްފައިވާުޮގތ ެގކމިުމާއްދާެގު)ު(ުވ) ު
ޓެކ ހ  ުުދައްކާފަިއވާު މ އްދަތަށްުޢަެގ ހިސާބ ކ ރާު އެު ފަރާތ ންު އެު ދަދަކީު
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 ދަދެކެވެު.ޢަުއަޅައިކެނޑިދާނެުދަދ ންޢަޓެކ ހ ެގުުލަޖ މްދައްކަންޖެހޭު

ު

11ުުޤާނޫނ ެގުުމިުުނަމަވެސް،ުުވީުުބަޔާންކޮށްފައިުމިުމާއްދާަގއިުއެހެންުޮގތަކަށްުުު(މ)ުު
ުު ރައްދ ާވ )ލ(ު މާއްދާެގު އެޙާވަނަު ދަށ ންު މާއްދާެގު މިު ޓެކްސްުުުލަތ ގައި،ު

ުު އަހަރަށް ޓެކްސްު ެއު ޓެކްސް،ު ދަްއކަންޖެހޭު ބަޔާންުއަހަރ ަގއިު ޓެކްސްު
ސ  ނިޔަލަހ ށަހެޅ މ ެގު ފަިއސާުުންަގޑީެގު ނ ވަތަު އޭޖެންޓްު ވިތ ހޯލްޑިންގު ށްު

ދައްކާފަިއނ ވާނަމަ ފަރާތ ންު ޙިއްލިބޭު ުޞާު،ު މަޞްލަޙަތ ުު ނ ަވތަު
ޕާޓްނަރޝިޕ ތަޞައްރ  ނ ވަތަު ކ ންފ ނީެގު ނ ވަތަުުފ ކ ރެިވެގންދިޔަު ެގު

ޓްރަސްޓ ެގުވެލިއ ުނިސްބަތްާވުނ އ ފ ލޭުމ ދަލ ެގުވެރިފަރާތ ންުމިުމާއްދާެގުު
ަގ ބަޔާންކޮށްފަ)ހ(ު ޓެކްސްުުއިު ގ ޅިެގންު މ ޢާމަލަތާު ެއު ރޭޓ ަގިއ،ު ިއވާު

 ދައްކަންވާނެއެެވު.

ު

)ު(ފ)ުު މާއްދާެގު ުުމމިު ެގ ނ އ ފ ލުޭު(ު ދަށ ންު ލީސްއެްއެގު ފައިނޭންސްު ބޭނ މަށް،ު
ހި ކ އްޔަށްު ނ އ ފ ލޭމ ދާު އެު ފަރާތަކީ،ު ވެރިފަރާތްުުފާު ކަމ ަގިއުުުުމ ދަލ ެގު

ުބެލެވޭނެެއވެު.

 

 ކ ރ ން.ުިއޞްލާޙ ދާުއަންނަނިވިުޮގތަށްުުވަނަުމާއ51ުުްެގުނ ޤާނޫބ ނެވިދިޔަު .37

ު

އިންޓެރިމުްު
ޭޕމަންޓާއިު

ޭޕމަންޓުްު ފައިނަލްު
ދައްކަންނ ޖެހުޭު
ުބައެއްުޙާލަތްތައް

ޤާނޫުު.51 ުުމިު ޮގތަކަށް އެހެންު ނަމަވެސްުބަޔާންކޮނ ަގއިު ޤާނޫނ ެގ،  ށްފައިވީު ވަނ50ުުުަުުމިު
ުު ުުމާއްދާެގ 2ުު)ުުެގ)ހ( ބަޔާންކޮ( ނަންބަރ ަގއިު ުުުުފައިވާށްަވނަު ުުމީހ ން، މިުނ ވަތަ

މ ޢާމަލާތަކ ންުލިބޭުއާމްދަނީއާުުުެގުދަށ ންުޓެކްސްުނަާގވަނަުމާއްދ50ުުުާ-1ުުޤާނޫނ ެގ
ނ ވަތަު ޤާނޫނ ގެުުުގ ޅިެގންު ނަާގ55ުުުުމިު ޓެކްސްު ދަށ ންު މާއްދާެގު މްދަނީއާުުއާުުވަނަު

އިންޓެރިމް،  ގ ޅިެގން ފައިނަލްެއްއވެސްު އަދިު ޕޭމަންޓެއްު ދައްކާކަށްުުު ުުޕޭމަންޓެއްު
ުު.ނ ޖެހޭނެއެވެ
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 (ުވަނަުނަންބަރ ުއ ނިކ ރ ން.1ވަނަުމާއްދާެގު)ބ(ުެގު)54ުުބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .38

 

 54.ު ު؛ޮގތްުުހިސާބ ކ ރާނެުޓެކްސްުުވިތ ހޯލްޑިންުގުމ ވަްއޒަފ ންެގު(1)ު(ބ) 

 

 (ުވަނަުނަންބަރ ުއ ނިކ ރ ން.9ުެގު)ވަނަުމާއްދާެގު)ހ(55ުުުުޔަުޤާނޫނ ެގބ ނެވިދި .39
ު

 55.ު ުުދަްއކާުުުކޮންޓްރެކްޓަރަކަށްުުުންވެރިެވފައިނ ވާވަޒަުުރާއްޖޭަގއިހިދިވެު(9)ު(ހ) 
ު؛ފައިސާ

 

 ު.ކ ރ ންއަންނަނިވިުޮގތަށްުއިޞްލާޙ ވަނަުމާއްދާެގު)ށ(55ުުުނޫނ ެގުބ ނެވިދިޔަުޤާ .40
 

 55.ު ިވޔަފާރިކު ދިވެހިރާއްޖޭގަުު)ށ(  ދިވެހިރާއިު ފަރާތަކ ންު އްޖޭަގިއުރާު
ފަ ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށްު ދަްއކާނައިުވަޒަންވެރިވެފައިނ ާވު މަ،ުސާެއއްު

ވިތ ހޯލްޑިންގުު ފަރާތްތަކ ެގު ވަޒަންވެރިެވފައިނ ވާު ދިވެހިރާއްޖޭަގއިު
% ޖ މްލައިންު ފަިއސާެގު އެު ޮގތ ަގއިު އްުފަހެު)5ުުޓެކ ހ ެގު

ުއިންސައްތަ(ުއ ނިކ ރަންވާނެއެެވ.

 
ވިުޮގތަށްުނިއަންނަުުފެށޭުޢިބާރާތްު(ުވަނަުނަންބަރ ެގ2ުުެގު)ނ(ުެގު)ދާވަނަުމާއ55ުުްޤާނޫނ ެގުުުުބ ނެވިދިޔަ .41

 ކ ރ ންު.ޙ އިޞްލާ

 

 55.ު ނ ވަތަުު(2)ު)ނ(  ބޭނ ންކ ރ މަށްު ކޮޕީރައިޓެއްު ސޮފްޓްވެއަރއެްއެގު
ބޭނ ންކ ރ މ ެގުޙައްޤ ުލިބިަގތ މަށްުދައްކާު"ރޯޔަލްޓީ"ުެގުތެރޭަގިއުު

Deleted :ަް
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އަ ބާހިމެނެނީު ބާންނަނިވިު ތެރެއިންު ކޮޕީރައިޓްުވަވަތްތަކ ެގު ތެްއެގު
ބޭނ ންކ ރ  ނ ވަތަު ލިބިަގމ ބޭނ ންކ ރ މަށްު ޙައްޤ ު ދައްކާުުެގު ތ މަށްު

ުފައިސާެއވެު.

 

55ުުުުބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގުު .42 ށް،ުެއުުކޮއިތ ރ ވަނަުމާއްދާެގު)ނ(ުެގުފަހަތަށްުއަންނަނިވިުފަދައިންުައކ ރެއް
 ންު.ސ އްމަޖެހަު(ުކަމ ަގއިބެއއީުއެުާމއްދާެގު)މާއްދާެގު)ރ(ު

 

 55.ު ުމަށް:މިުމާއްދާެގުބޭނ ު(ރ) 
 

ފޯރ "ދިވެހިރާއްޖޭު(1)    ކަަގއިު ދައްކާު ޚިދ މަތަކަށްު ެގުުކޮށްދޭު މިޝަން"ު
ކޮށްދިނ މަށާިއުުުރިކޮށްުފައިސާުޓްރާންސްފަރބޭންކެއްުމެދ ވެުުތެރޭަގއި

މިޝަނާއިުބޭންކ ންުދޫކޮށްފައިވާުކާޑ ުުޖަމާކ ރ މަށްުބޭންކ ންުނަާގުކަު

ުނޭނެއެވެު.އްުނ ހިމެނެމިޝަބޭނ ންކ ރ މަށްުބޭންކ ންުނަާގުކަ

މާނަިއެގުު"ރޯޔަލްޓީ"ު(2)    މ ުުެގު ފޯރ ކޮށްދޭުއާޞަތެރޭަގއިު ޚިދ މަތްު ލާތީު
މެދ ަގއިތްފަރާ ުތަކ ެގު އިންޓަރު ޗާޖެއްު-ނަާގު ކެރިއަރު

ުނ ހިމެނޭނެއެވެ.
 

ރީު(3)    ތެރޭަގިއު މާނަިއެގު ެގު ޕްރީމިއަްމ"ު -"އިންޝ އަރެންސްު
ުއިންޝ އަރަންސްުޕްރީމިއަްމެއއްުނ ހިމެނޭނެއެވެު.

 

 ކ ރ ން.ޙ ިއޞްލާއަންނަނިވިުޮގތަށްުުފެށޭުޢިބާރާތްތައްހ(ުެގު)މާއްދާެގުވަނ62ުުުަނ ެގުބ ނެވިދިޔަުޤާނޫ .43
 

ލްޑިންގުޓެކްސުްުވިތ ހޯު
 ސެޓްފިކެޓްު

62.ު ުުު)ހ(  ޤާނޫނ ެގ 54ުުުުމިު ނ ވަތަ މާއްދާު ދައްކ55ުުުާވަނަު ދަށ ންު މާއްދާެގު ވަނަު
ޓެކްސް ުވިތ ހޯލްޑިންގު އެދި، ފަރާތ ންު އ ނިކ ރާު ޓެކްސްު ،ުއްޖެނަމަެއު

އެުސެޓްފިކެޓަށްުއެދޭުތާރީޚ ންު،ުސެޓްފިކެޓެއްުުުތ ުހިމެނޭނިވިުމަޢ ލޫމާއަންނަ

Deleted : ރ ް

Deleted :ޮް

Deleted :ޮް

Deleted :ޮް
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ދޫކ ރަންވާނެެއެވ.ުުުު)ހަތެއް(7ުުެގންުުށިފެ މީރާއިންު ތެރޭަގއިު ދ ވަހ ެގު
އެދިއްޖެނަމަ،ު ފަރާތަކ ންު އެު ފަރާތަށް،ު ދަްއކާު ޓެކްސްު ވިތ ހޯލްޑިންގު

ުު ުުކްސްުއ ނިކ ރާުވިތ ހޯލްޑިންގުޓެވިތ ހޯލްޑިންގުޓެކްސްުސެޓްފިކެޓްުދިނ މަކީ
ޓެކް ޒިންމާއެކެވެ.ުުފަރާތ ެގ ވިތ ހޯލްޑިންގު އ ނިކ ރާުުއެހެންނަމަވެސް،ު ސްު
ުުފަރާ ފަރާތަށްުުސެޓްފިކެޓްުުއެތ ން ދަްއކާު ޓެކްސްު ދިނ މަށުްުުުވިތ ހޯލްޑިންގު

ުު ުުުުއެއިންކާރ ކ ރާނަމަ، ދިނ މަށްުއެދިފަިއވާކަންުހެްއކާެއކ ުފޯރ ކޮށްސެޓްފިކެޓް
ޓެކްސްވިތ ުުމީރާއަށް ފަރާތ ުުހޯލްޑިންގު ެއުހ ށަހެުުންދައްކާު ޅ މ ން،ު
ދައްުސެޓް ޓެކްސްު ވިތ ހޯލްޑިންގު މީރާއިކާފިކެޓްު ފަރާތަށްު ންުު

ުދޫކ ރަންވާނެެއވެ.ުު

 

 .ނިކ ރ ން(ުވަނަުނަންބަރ ުއ 3)ެގު(ުހވަނަުމާއްދާެގު)62ުުނޫނ ެގުޤާބ ނެވިދިޔަު .44

 

 62.ު ުއެުުުފަރާތަށްުުލިބ ނ ުުއާމްދަނީުުނަާގފައިވާުުޓެކްސްުުވިތ ހޯލްޑިންުގު(3)ު(ހ) 
ުުވިތ ހޯލްޑިންގ)ުުުޖ މްލަުުފައިސާެގުުދައްކާފަިއވާުުތެރޭަގއިުުއަހަރެްއެގ

ު؛(ކ ރިންުއ ނިކ ރ މ ެގުސްކްޓެ

 

ވަނަުނަންބަރ ުއަންނަނިވިުުުު(iii)(ުވަނަުނަންބަރ ެގ3ުުވަނަުމާއްދާެގު)ހ(ުެގުު)67ުުބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގުު .45
ުު.ކ ރ ންޙ ލާޞްޮގތަށްުއި

 

 67.ު މ އްދަތެއްގަުހިސާބ ުު.iiiު(3)ު)ހ(  ފަރާކ ރާު ެއު ފަރާތަކަށްުުުތްތަކ ންކ ރެއިު
ުނ ވަތަު؛ުންވެފަިއވާުެގއްލ މ ެގުޢަދަދ ުކ ޑަވ 

 
ފަހަތަށްުުުެގ(ުވަނަުނަންބަރ iii)(ުވަނަުނަންބަރ ެގ3ުުވަނަުމާއްދާެގު)ހ(ުެގު)67ުުދިޔަުޤާނޫނ ެގުުބ ނެވި .46

 ފަދައިންުނަންބަރެއްުއިތ ރ ކ ރ ންު.ުވިއަންނަނި
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 67.ު މ އްދަު.ivު(3)ު)ހ(  އެުހިސާބ ކ ރާު ފަރާތެއްަގއިު ފަރާތަކަތްު ުށްތަކ ންކ ރެު
ުުކ ޑަވ ންު.ދ ލިބޭުޓެކްސްުކްރެޑިޓްެގުޢަދަ

 

47. ުު (ުވަނަުނަންބަރ ެގުފަހަތަށްުއަންނަނިވިުފަދައިނ3ުްވަނަުމާއްދާެގު)ނ(ުެގު)67ުުބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގ
 ނަންބަރެއްުއިތ ރ ކ ރ ންު.

 
 67.ު )ު(4)ު)ނ(  ެގު )ހ(ު މާއްދާެގު ނަންބަރ ެގ3ުުމިު ވަނަު ު)(iv)ުުުަވަނ

ުބަރ ނަން ބަޔާންކޮށްފަިއާވު ޓެކްސްުުފަަގއިު ލިބިފައިވާު ރާތަށްު
ުޑިޓްެގުޢަދަދ ުކ ޑަކ ރ ންު.ރެކް

 

 .ކ ރ ންއިޞްލާޙު ޮގތަށްުުވިވަނަުމާއްދާެގުއަރިމަތީުސ ރ ޚީުައންނަނ68ުުިދިޔަުޤާނޫނ ެގުބ ނެވި .48

 
ޓްރާންސްފަރުު
ްޕރައިސިންގުު

 ޑޮކިއ މެންޓޭޝަންު

68.ު   

ު

49. ުު ެގު)ެގު)ހވަނަުމާއްދ68ުުާބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގ ު)2ުު އަންނަނިވިުފަދައިންެގވަނަުނަންބަރ ( ުުފަހަތަށްު
 ނަންބަރެއްުއިތ ރ ކ ރ ންު.

 

 68.ު މ ޢާމަލާތަކީު(3)ު()ހ  ނ ވަތަު އިންތިޒާމ ު ހަދުާުުު،އެު ދަށ ންު ޤާނޫނ ެގު މިު
ނ ވަތަު އިންތިޒާމެްއު އިސްތިސްނާު ކަނޑައަޅާފަިއާވު ަގާވއިދ ަގއިު

ުމ ޢާމަލާތެއްުކަމ ަގިއވ ންު.

 

 ކ ރ ން.ިއޞްލާޙ ނިވިުޮގތަށްުއަންނަވަނަުނަންބަރ ު(2ު)ށ(ުެގު)ުވަނަުމާއްދާެގ68ުުނ ެގުޤާނޫުބ ނެވިދިޔަ .50
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 68.ު މ ު(2)ު)ށ(  ކަނޑައަޢާއެު ފަރާތްތަކ ންު އެު ކ ރ މ ަގިއު ފަިއާވުުޅާމަލާތްު
ުައދި؛ުތައްޠ އ ސޫލ ތަކާއިުޝަރ 

 

 ކ ރ ންުއިޞްލާޙ ތަށްުއަންނަނިވިުގޮުުވަނަުމާއްދާެގު)ނ(68ުުޤާނޫނ ެގުބ ނެވިދިޔަު .51

 

ބަު(ނ) 68.  ތައްޔާރ ކޮށްު ދަށ ންު ެގު )ށ(ު މާއްދާެގު ޓްރާންސްފަރުުުލަހައްޓަންޖެހޭމިު
ުު މ ޢާމަލާތެއްޑޮކިއ ޕްރައިސިންގ އެު ހިސާބ ކ ރާުުުުމެންޓޭޝަން،ު ނިސްބަތްވާު

ބަޔާން ޓެކްސްު ތައްޔާރ ކޮށްުުުމ އްދަތ ެގު ނިޔަލަށްު ސ ންަގޑީެގު ުުހ ށަހަޅަންޖެހޭު
މީރާއިުު.ނިންމަންވާނެއެވެ ނިޔަލަށްުުއަދި،ު ސ ންަގޑިއެްއެގު ކަނޑައަޅާު ންު

 ުުނެއެވެ.މީރާއަށްުހ ށަހަޅަންވާ

 

 ންު.ކ ރ އިޞްލާޙ ެގު)ނ(ުއަންނަނިވިުޮގތަށްުވަނަުމާއްދ70ުުާބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .52

 

 70.ު )ދިހަެއއްުިއންސައްތަ(ުނ ވަތ10ުުުަޖެއިންުބޭރ ެގުޝަޚްޞެއްެގު%އްދިވެހިރާު)ނ( 
ވެހިރާއްޖޭަގއިުަވޒަންވެރިވެފަިއވާުކޮންެމުއެއަށްވ ރެުބޮޑ ުޙިއްޞާއެއްުޮއތް،ުދި

އިންުެއުޝަޚްޞެއްެގުޓެކްސްުބިނާކ ރެވޭުއާމްދަނީެގުތެރެުުފަރާތަކ ންމެ،ުއެ
ުހިސާބ ކ ރ މަށްފަހ ،ުންމިއ ލާުބޭނ ންކޮށްެގފޯުުފަރާތެއްެގުޙިއްޞާ،ުއަންނަނިވި

 އެުފަރާތެއްެގުޓެކްސްުބިނާކ ރެވޭުއާމްދަނީެގުތެރޭަގއިުހިމަނަންވާނެެއވެ.ުު

 

   
ުއްޞާ"ުއަކީު:"ދިވެހިރާއްޖޭަގއިުވަޒަންވެރިެވފައިވާުފަރާތ ެގުޙިުު(1)

ު

    i. ުަޚްޞަކީުކ ންފ ންޏެއްުނ ވަތަުުދިވެހިރާއްޖެއިންުބޭރ ެގުޝ
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ުއެނޫންވެސްު ނ ަވތަު ޝަޚްޞެްއު ުޤާނޫނީު
އެުހިސާބ ކ ރާުމ އްދަތ ެގުތެރޭަގިއުު،ުޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ

ފަރާ ވަޒަންވެރިެވފައިވާު ޙިއްޞާެގުދިވެހިރާއްޖޭަގއިު ތ ެގު
ދިވެހިރާއްޖޭ ނ ވަތަު އެވްރެޖް،ު އިުގަުރައ ސްމާލ ެގު
ު ވޯޓ ދިނ މ ެގު ފަރާތ ެގު ޙައްޤ ެގުުވަޒަންވެރިވެފައިާވު

ބޮޑ ުު ިމއިންު ދ ވަހަކަށްުުދެޢަދައެވްރެޖް،ު )ކޮންމެު އްު
ުކިންުހިސާބ ކޮށްފައި(ުެއވެު.ވަ
 

    ii. ުުުަދިވެހިރާއްޖެއިންުބޭރ ެގުޝަޚްޞަކީުކ ންފ ންޏެއްުނ ވަތ
ޕާޓްނަރޝިޕެއްުއެނޫން ނ ވަތަު ޤާނޫނީުޝަޚްޞެއްު ވެސްު

ހިުު،ނޫންނަމަ ެއުުއެު ތެރޭަގއިު މ އްދަތ ެގު ސާބ ކ ރާު
ރަު އޮތްޝަޚްޞެއްެގު ުއ ސ ލްމާލ ަގއިު ުުދިވެހިރާއްޖޭަގއިު،

ފަ މަޞްލަޙަތ ރާވަޒަންވެރިވެފައިާވު ުެގތ ެގު އެވްރެޖްުުު
ު)ކޮންމެުދ ވަހަކަށްުަވކިންުހިސާބ ކޮށްފައި(ުެއވެު.

ު

    iii. ުްފިކްސްޑްުދިވެހިރާއ ޝަޚްޞަކީު ބޭރ ެގު ޖެއިންު
ހިސާބ ުު،ޓްރަސްޓެއްނަމަ ެއުުކު އެު ތެރޭަގއިު މ އްދަތ ެގު ރާު

ދިވެހިރާ ަވޒަންވެރިވެފަިއާވުުޓްރަސްޓ ެގު އްޖޭަގއިު
މަބެނެފިޝަ ެއވްޙަލަޞްރީެގު ު،ުޖްރެތ ެގު އަދިުުު

ޓްރަސްޓ ެގުު އެު ޓްރަސްޓެއްނަމަ،ު ޑިސްކްރެޝަނަރީު
ސެ ަވޒަންެވރިވެފަިއވާު ޓްލަރެގުުދިވެހިރާއްޖޭަގއިު

ުތ ެގުއެވްރެޖްއެެވު.ޙަލަޞްމަ

ު"ުއަކީު:ލަ"ޙިއްޞާެގުޖ މްު(2)   
 

    i. ުަޝަޚްޞ ބޭރ ެގު ނ ވަތަުދިވެހިރާއްޖެއިންު ކ ންފ ންޏެއްު ކީު
ޤާ ނ ަވތަުއެނޫންވެސްު ޝަޚްޞެއްު ނޫނީު

ުޓްނަރޝިޕެއްނަމަޕާ ތެރޭަގިއު، މ އްދަތ ެގު ހިސާބ ކ ރާު އެު
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ެއވްރެ ރައ ސްމާލ ެގު ޙިއްޞާެގު ޝަޚްޞެްއެގު ޖް،ުުއެު
ެއވްރެޖްު ޙައްޤ ެގު ވޯޓ ދިނ މ ެގު ޝަޚްޞެްއެގު އެު ނ ވަތަު

ުންމެުދ ވަހަކަށްުަވކިންުހިސާބ ކޮށްފައި(ުެއވެު.ކޮ)
ު

    ii. ުަޝަޚްޞ ބޭރ ެގު ނ ވަތަދިވެހިރާއްޖެއިންު ކ ންފ ންޏެއްު ުކީު

ޕާޓްނަރޝިޕެްއުު ނ ވަތަު ޝަޚްޞެއްު ޤާނޫނީު އެނޫންވެސްު
ުނޫންނަމަ ތެރޭަގއިުު، މ އްދަތ ެގު ހިސާބ ކ ރާު ެއުއެު

ހ ރިހާު އޮތްު މަޞްލަޙަތ ު ކެޕިޓަލ ަގިއު ޝަޚްޞެއްެގު
ންުކ ެގުޙިއްޞާެގުެއވްރެޖްު)ކޮންމެުދ ވަހަކަށްުވަކިފަރާތްތަ

ުހިސާބ ކޮށްފައި(ުެއވެު.
 

    iii. ުެޝަދިވ ބޭރ ެގު ޓްރަސްޓެއްނަމަޚްުހިރާއްޖެއިންު ުޞަކީު ެއުު،
ދިވެހިރާއްޖޭަގިއު ތެރެއިންު ޓްރަސްޓީންެގު ޓްރަސްޓ ެގު

ުޓްރަސްޓީންެގުޖ މްލައެވެު.ުވަޒަންވެރިވެފައިވާ
 

އާމްު(3)    ބިނާކ ރެވޭު ދަށ ނުްު"ޓެކްސްު ޤާނޫނ ެގު މިު އަކީު ދަނީ"ު
ުހ އްދަކ ރާުލަުއާމްދަނީންުއ ނިކ ރ މަށްުމިުޤާނޫނ ންހިސާބ ކ ރާުޖ މް

ޤާނޫނ ެގުުއ ނިކ ރ ން މިު ެއއްޮގތްާވ33ުުުުތަކާއިު މާއްދާއާު ވަނަު
ުދަނީއެވެު.ޮގތ ެގމަތިންުެގއްލ ންުއ ނިކ ރ މ ންުއޮންނަުއާމް

 

 ން.ހަތަށްުައންނަނިވިުފަދައިންުއަކ ރެއްުިއތ ރ ކ ރ ވަނަުމާއްދާެގު)ބ(ުެގުފ70ުުަބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .53

 

 70.ު ބޭނު ު)ޅ(  ެގު )ނ(ު މާއްދާެގު ދިވެހިރާއްޖެއިންމިު ޝަޚްޞެްއެގުުުުމަށް،ު ބޭރ ެގު
)ދިހައެއްުިއންސައްތަ(ުނ ވަތަުއެއަށްވ ރެުބޮޑ ުޙިއްޞާެއްއ10ުުުުކެޕިޓަލ ެގު%

ބަލާނީއޮތް ކަނޑައެޅ މ ަގިއު ުކަމަށްު ކެޕިޓަލ ަގއިު، ޝަޚްޞެއްެގު ުުެއު

ުު.ލައަށެވެެގުޙިއްޞާެގުޖ މްމަޞްލަޙަތ ުއޮތްުހ ރިހާުގ ޅ ންހ ރިުފަރާތްތަކ  Deleted : ް
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ައންނަނިވިުޮގތަށްުުފެށޭުޢިބާރާތްުުވަނަުނަންބަރ ެގުުުު(5)ދާެގު)ޅ(ުެގުުއްވަނަުމ71ުުާޔަުޤާނޫނ ެގުުބ ނެވިދި .54
 ކ ރ ންު.އިޞްލާޙ 

 

 71.ު (5)ު)ޅ(  ެއވަނީ-]ޓެކްސް  ބ ނެފައިު ކަމަށްު ުއެބިޓްޑާ[ު މ އްދަތ ަގ، ިމުުއިއެު ު
33ުުުުޤާނޫނ ެގުު އ ނިކ ރ މ ެގުކ ރިންުވަނަުމާއްދާެގުދަށ ންުެގއްލ ން

ނ ވަ ފައިދާު އަންނަނިއޮންނަު ެގއްލ މަށްު ޢަދަދ ތަްއުތަު ވިު
ުއެްއކ ރ މ ންުއަންނަުޢަދަދަށެވެ.

 

 ު.ކ ރ ންއިޞްލާޙ ނަނިވިުޮގތަށްުންވަނަުމާއްދާެގު)ފ(ުއ79ުުަބ ނެވިދިޔަުޤާނޫނ ެގު .55

 

 79.ު ްގތަޞ ޝަޚް"ު)ފ(  ުުކ ެގު ެއްއެވސް އެވަނީ،ު ބ ނެފައިު ކަމަށްު ންުުކ ޝަޚްޞަރޫޕް"ު
ުު ުުދައްކ ުުކަންްއެގުމާލީުކަންޝަޚްޞެއެ އިނޭންޝަލްުފަަވއިދޭުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް

ހަދާު ދަށ ންު ޤާނޫނ ެގު މިު ހ ށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށްު މީރާއަށްު ސްޓޭޓްމަންޓްތައްު
ުތަކަށެވެު.ޞ ޝަޚްަގއިުބ ނެފަިއވާުޙާލަތެްއަގއިުއެުދ ަގާވއި

 

 ކ ރ ންު.އިޞްލާޙ ޮގތަށްުވަނަުމާއްދާެގު)ހވ(ުއަންނަނިވ79ުުުުިދިޔަުޤާނޫނ ެގުބ ނެވި .56
 

ކަމަށް"ދާު (1)ު)ހވު(ުު.79ު މަރ ކަޒ "ު ެއވަނީުުއިމީު ފަރާތެއްެގުުުު،ބ ނެފައިު އެްއވެސްު

ހިންގާު ބައެއްު ިވޔަފާރިންު ނ ވަތަު ހިންުު،ވިޔަފާރިު މ ެގުުގ ވިޔަފާރިު
ުދާއިމީުތަނަކަށެވެ.ުު

"ދާއިު (2)ުުު ޮގތެއްަގއި،ު ތެރޭަގިއުުމީޚާއްޞަު މާނައިެގު ެގު މަރ ކަޒ "ު ު
ުތަނާއިުކަންކަންުހިމެނެއެވެ.އަންނަނިވިުތަން

ުުުުi. ުެު؛ވާުތަނެއްނޭޖްމަންޓްުޤާއިމ ވެފައިމ
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ުުުުii. ުުްު؛ޮގތްޕެއ

ުުުުiii. ުްު؛އޮފީހެއ

ުުުުiv. ުުްު؛ފެކްޓަރީއެއ

ުުުުv. ުްު؛ވަރކްޝޮޕެއ

ުުުުvi. ު މަސައްކަތްކ ދަމައ ހޯދ މ ެގު ތަނެްއ،ުުުރާންު ނަާގު ނ ވަތަު
ނ  ޤ ދ ރަތީުވަޭގސްު އެނޫންވެސްު ނ ވަތަު ވަޅެއް،ު ތެޔޮު ތަު

ތަުނަާގުތަނެއްުލަތްތައްުހޯދ މ ެގުމަސަްއކަތްކ ރާުނ ވަސީވަ
ވަ)ޤ ދ ރަ ކަނޑ ސީތީު ބޭނ ންކ ރާު ނެގ މަށްު ުުލަތެއްު

ުދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރާ ނ ވަތަުު ބޯޓ ު ނ ވަތަު އ ޅަނދ ު
ުވެސްުހިމެނޭުޮގތ ން(.މްޕްލެޓްފޯ

މާނަިއެގދާު" (3)ުުު ެގު މަރ ކަޒ "ު ތަންތަނާއިުުުއިމީު އަންނަނިވިު ތެރޭަގއިު
ުމެނެެއވެު.ކަންކަންވެސްުހި
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ުުުުi. ުިތަނެއްޢ ކޮންސްޓްރަކްޝަންނު ުު،މާރާތްކ ރާު ނ ވަތަުުުުވަތަު
ެއސެމްބްލީުޕްރޮޖެކްޓެއް ނ ވަތަުުު،އިންސްޓޮލޭޝަންުނ ވަތަު

ޕްރޮޖެކްޓަ ެއު ނ ވަތަު ތަނަކާު ގ ޅިެގންުުކާއެު ު
ފަރާ )އެު މަސައްކަތްކ ރ ންު ކ ންުތަސ ޕަވަިއޒްކ ރ މ ެގު

ކ  ފަރާތަކ ންު ގ ޅ ންހ ރިު ފަރާތާު ެއު ރިއަށްެގންދާުުނ ވަތަު
ނ ވަތަުކ ރާުުުޕްރޮޖެކްޓްތައްުުފަިއވާގ ޅިއެއްބާވަތެްއެގުނ ވަތަުު

މަސައްކަތްތަކ ެގުމ އްދަތ ތައްެވސްުހިމެނޭޮގތ ން،ުއެުތަނެްއުު
ުު ޕްރޮޖެކްޓެއް ުުނ ނ ވަތަު މަސައްކަތެްއ )ނ ވަދިހަ(90ުުުވަތަު

ު؛ށްުމަސައްކަތްުހިނަގމ ންދާނަމަ(ދ ވަހަށްވ ރެުިގނަުދ ވަހަ

ު ުުii. ުެފަރާތ ބޭނ މައެު އެފަދަު ނ ވަތަު މ ވަްއޒަފ ންު ކަށްުްއެގު
އެ މެދ ވެރިކޮށްހެޙަރަކާތްތެރިވާު ބަޔަކ ު ު،ންު ޓެކްސްުުު

ުު ނިމޭ ނ ވަތަު ފެށޭު މަސްދ ވަހ ެގ12ުުުުއަހަރެްއަގއިު )ބާރަ(ު
ތެރޭަގއިދަމ އް ުތެއްެގު ފަރާތްތަކ ންުު، ގ ޅ ންހ ރިު ފަރާތާު އެު
ުުާގހިން ނ ވަތަ އެއްބާވަތެްއެގު ކ ެގުުޕްރޮޖެކްޓްތަުުގ ޅިފައިވާު

ު އެއްބާަވތެއްެގު ފޯރ ކޮށްދޭު ުނ ވަތަު ުގ ޅިފަިއވާނ ވަތަު
ޮގތ ން،ުުމަޚިދ  ހިމެނޭު މ އްދަތ ތަްއެވސްު 183ުތްތަކ ެގު

ދ ވަހ ުނ ވަތަުއެއަށްު ތިނެއް(ު ިގނަުވ )ސަތޭކަުއަށްޑިހަު ރެު
ޚިދ މަތްވެސް )ކޮންސަލްޓަންސީު ޚިދ މަތެއްު ހިމެނުޭުުުދ ވަހ ު

ު؛ޮގތ ން(ުފޯރ ކޮށްދިނ ން

ުުުުiii. ުަވަސްވެރިކަމ ޤ ދ ރަތީު ހިމެނޭޮގތ ން،ު ތައްުލަތްސީންެވސްު
މަސައްކަ އެުުތްހޯދ މ ެގު ނ ވަތަު ނެގ ން،ު ކ ރ ން،ު

ފެށޭުސީވަ އަހަރެއްަގއިު ު )ޓެކްސްު ހޯދ ންު ނަފާު ލަތަކ ންު
ނިމޭ މ އްދަތެްއެގ12ުުުުުނ ވަތަު މަސްދ ވަހ ެގު )ބާރަ(ު
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)ނ ވަދިހަ(90ުުުޓްުނ ވަތަުމަސައްކަތްުއެުޕްރޮޖެކްު،ތެރޭަގއިު
ު.(ިގނަުދ ވަހަށްުދެމިެގންދާނަމަުދ ވަހަށްވ ރެ

ނ ވަތަކޮު (4)ުުު ބޭނ މަށް،ުުުންޓްރެކްޓެްއެގު ނ ވަތަު ދަށ ންު އެއްބަސްވ މެްއެގު
ނ ވަ ިއކ އިޕްމަންޓްު ސައިންޓިފިކްު ނ ވަތަު ެމޝިނަރީުތަމެކޭނިކަލްު ު

މިންވަރަކަށްުު ދ ވ90ުުައެކަށީެގންވާު ދިގ ުހަ)ނ ވަދިހަ(ު ށްވ ރެު
ު ނ ވަތަު ބޭނ ންކ ރ ން،ު އިސްޓޯލްކ ރ މ ެގުުމ އްދަތަކަށްު

ުަގއިުބެލެވޭނެެއވެު.ދާއިމީުމަރ ކަޒެއްުކަމ ުމަސައްކަތްކ ރ ންުއެއީ

މާު (5)ުުު ުުމިު )އްދާެގ އަކ ރ ެގު )1މިު ނަންބަރާއިު ވަނަު ވަނ2ުަ(ު ު)
)ުު،ހެންުބަޔާންކޮށްފައިވީުނަމަވެސްުއެުުނަންބަރ ަގއި ައކ ރ ެގު (7ުުމިު

ުު ު)"ފ ރަތަމުަުންބަރާުޚިލާފ ނ ވާުޮގތ ެގމަތިން،ުަވކިުފަރާތެއްެގނަވަނަ

ދިވެހިު ބަދަލ ަގއިު ޙަރަކާތްތެރިފަރާތް"(ު ފަރާތަކ ންުރާއްޖޭަގއިު ުވާު
ފ ރަތަމުަުުު،)"އޭޖެންޓް"( ތެރޭަގއިު ޙަރަކާތްތެރިވ މ ެގު ެއޮގތ ންު

ުުފަރާތ ެގުނަމ ަގ ޢާންމ ުޮގތެއްަގއިުކޮންޓްރެކްޓްުހަދާނަމަ،ުނ ވަތަުއި
ކޮން މަސަްއކަތްތަކ އެު ކ ރެޭވު ހަމައަށްު ހެދ މާު ަގއިުޓްރެކްޓެްއު

ޙަރަކާތްތެ އިސްވެު ފަރާތ ންު ޢާންމ ުފ ރަތަމަު ޙާލަތ ަގިއު ުުރިވާު
ޮގތެްއަގއިުއެުކޮންޓްރެކްޓަށްުބޮޑެތިުބަދަލ ތަކެއްުނ ެގނެސްުއޭޖެންޓްު

ުއެުކޮންޓްރެކްޓްުހަދަނީ:ު،އަދިުު.ނަމައެުކޮންޓްރެކްޓްުހަދާ

ުުުުi. ު ުނ ވަތަު؛ުެގުނަމ ަގއިނަމަފ ރަތަމަުފަރާތ

ުުުުii. ުފަރާތ ެގ މިލްކ ވެރިކަންުުުފ ރަތަމަު މ ދަލެއްެގު މިލްކ ަގިއވާު
އެބަ ނ ވަތަު ބޭނ ންކ ރ މ ގެުފަދަލ ކ ރ މަށްު މ ދަލެއްު ދަު

ކަމަށްވާނަމަ ދިނ މަށްު ުޙައްޤ ު މ ދަލެއްު، އެު ނ ވަތަު
ެގުޙައްޤ ުފ ރަތަަމުފަރާތަށްުލިބިފައިވާުމ ދަލެއްުުމ ބޭނ ންކ ރ 

ުނ ވަތަު؛ުރ މ ެގުޙައްޤ ުދިނ މަށްުކަމަށްވާނަމަކ ބޭނ ން

Deleted :ަް

Deleted :ު

Deleted :،
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ުުުުiii. ުިު؛ުނ މަށްުކަމަށްވާނަމަފ ރަތަމަުފަރާތ ންުޚިދ މަތެއްުފޯރ ކޮށްދ

މަސަްއކަތްތަކާުުުުުު ކ ރާު އޭޖެންޓްު ބަދަލ ަގއިު ފަރާތ ެގު ފ ރަތަމަު
ފ ރަތަމަުފަރާތ ެގުދާއިމީުމަރ ކަޒެއްުހ ރިުުުއިދިވެހިރާއްޖޭގަު ،ގ ޅިެގން

ުނެެއވެ.ުުކަމަށްުބެލެވޭ

(ުވަނ5ުަނަންބަރ ންުފެށިެގންުު)(ުވަނ1ުުަމިުއަކ ރ ެގު)އްދާެގުުމާމިުުު (6)ުުު
ނި ނަންބަރ ތަނަންބަރ ެގު ހ ރިު އެުކ ޔަލަށްު ންުފަދައިަގއިު

ނަމަވެސްު ުު،ބަޔާންކޮށްފަިއވީު ިވޔަފާރިކ ރާުު އިންޝ އަރެންސްެގު
( ނޫނުްު-ރީފަރާތަކ ންު ގ ޅިެގންު ިވޔަފާރިއާު އިންޝ އަރެންސްެގު
ދި ހޯދާނަމަވެޮގތަކަށް(ު ޕްރީމިއަމްު ިއންޝ އަރެންސްު ،ުހިރާއްޖެއިންު

ެގުުމ ސްތަޤިއްލ ުއޭޖެންޓެއް،ުނ ވަތަުދިވެހިރާއްޖޭަގއިުއޮތްުރިސްކެއްު

އިންޝ އަރކ ރާނަމަ މެދ ވެރިކޮށްު ފަރާތެއްު ނ ހިމެނޭު ުޮގތ ަގއިު އެު،
ިވޔަފާ މަރ ކަޒެްއުުރިކު އިންޝ އަރެންސްު ދާއިމީު ފަރާތ ެގު ރާު
ުމަށްުބެލެވޭނެެއވެު.ދިވެހިރާއްޖޭަގއިުހ ރިުކަ

)"ފ ު (7)ުުު ފަރާތެއްެގު ބަދަލ ަގއިުުއެްއވެސްު ފަރާތް"(ު ރަތަމަު
ފަރާދިވެހިރާއްޖޭގަު ޙަރަކާތްތެރިވާު )"އޭުކ ންތައިު ުންޓް"ު(ޖެު

އޭޖެންޓެއްެގުު މ ސްތަޤިއްލ ު ިވޔަފާރިކ ރަނީު ދިވެހިރާއްޖޭަގއިު
އަދިުނަމަޮގތ ަގއި ު،،ު އޭޖެންޓްުު ބަދަލ ަގއިު ފަރާތ ެގު ފ ރަތަމަު
ޢާންމ ުުތްޙަރަކާ ިވޔަފާރީެގު އޭޖެންޓ ެގު އެު ތެރިވަނީު

ު،ކަމަށްވާނަމަލ ންސޫއ  މަރ ކަޒެު ދާއިމީު އޭޖެންޓ ެގު އްުުެއު
ހ  ބެލެވޭނެއެވެ.ުުދިވެހިރާއްޖޭަގއިު ެއުުުު،ނަމަވެސްއެހެންރިކަމަށްު

ޅ މެއްުއޮތްުފަރާތެއްުތްުގު އޭޖެންޓަކ ުޙަރަކާތްތެރިވަނީުެއުއޭޖެންޓާުާގ
ބަދަލ ަގ ފަރާތްތަކެއްެގު ކަމަށްވާނަމައިނ ވަތަު ެއކަނިު ުު ުނ ވަތަު،

ުއެކަނިުބަދަލ ަގއިުުފަރާތްތަކ ެގުނ ވަތަުރާތ ެގފަުުއެުާގތްަގނޑަކަށް
އޭޖެުކަމަށްވާނަމަ މ ސްތަޤިއްލ ުންއެު ބޭނ މަށްު މާއްދާެގު މިު ޓަކީު

ުއޭޖެންޓެއްުކަމ ަގެއއްުނ ބެލެޭވނެއެވެު.

Deleted :ްޖ

Deleted :ު
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 ު.ކ ރ ންއިޞްލާޙ ުއަންނަނިވިުޮގތަށްު)ހޓ(ވަނަުމާއްދާެގ79ުުުޤާނޫނ ެގުޔަުނެވިދިބ  .57
 

ުު"ލޯނ "ުކަމަށްުބ ނެފައިު)ހޓ( 79.  އަނެއްުުުުފަރާތް"(ުު"ފ ރަތަމަ(ުއެވަނީ،ުއެއްުފަރާތ ން
( ު"(ފަރާތްުު"ދެވަނަފަރާތަށްު ފަރާތ ން، ޢަދަދެއްުުުުދެވަނަު ކ ރިމަގ ަގއިު

ެއއްބަސްވ މެްއެގުދަށ ން،ުފައިސާއިންުުުށްުވެވޭުދެއްކ މ ެގުއިލްތިޒާެމއްުއ ފ ލ މަު
ނ ވަތަު ޢަދަދަކަށެވެ.ުުުުވިޔަސްު ދޭު ިވޔަސްު ޮގތަކަށްު ނޫންު ފައިސާއިންު

ޕްރޮމިސަރީުނޯޓ ުނ ަވތަުބިލްސްުއޮފްުުނ ވަތަ ސްުފައިނޭންސްުލީުމީެގތެރޭަގއި
ޢަދަދ ތައްވެސްުުއެކްސްޗޭންޖ  ދަްއކަންޖެހޭު ގ ޅިެގންު ބޮންޑަކާު ުުނ ވަތަު
ުުު.ހިމެނެއެވެ

 

58. ުު ުުމި ފަށާނީ، ޢަމަލ ކ ރަންު ތަޤާނޫނަށްު ފާސްވެ،ު ޤާނޫނ ު ުުދީޤ ޞްމިު ެގޒެޓ ަގިއުުކޮށް، ދިވެހިސަރ ކާރ ެގު
 ފެށިެގންނެވެު.ުތާރީޚ ންޝާއިޢ ކ ރާު

02-07-2021 
__________________  
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 ހާޒިރުވެފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞ ލު 

 

 

 

2.7.2021 43 2:45 
      S   -    

1.7.2021 42 2:25  -      S   -    

1.7.2021 41 1:45  -         -    - 

29.6.2021 39 2:20 
      S   -  -   
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