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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ކުރުން ޢައްޔަން ޮއިޑޓަރުން  ހުަށެހޅުމާއި ހިސާބުތައް މާލީ ޓެްކސް: ވިޔަފާރީގެ ފައިާދއިން ނެގޭ

  

  TR-2017/B57 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )(ބުރާސްފަތި 2017ޖަނަވަރީ  19 :ތާރީޚު

 

ވަަނ  84ގެ  )ޓެކްސް ނެުގމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ( 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޮށްފައިވާ ިއޞްލާޙު މެދުވެރިކޮށް  14/2011މިއީ ޤާނޫނު ނަންަބރު 

 ވަނީ  ަތންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ އެހެްނ ގޮތަަކްށ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަެތއްގައި މެނުވީ، ޤާނޫނަށް ޙަވާލާީދފައިވާ އެކެވެ. ަދށުން ނެެރފައިވާ ރޫލިންގ މާއްދާގެ

އަށެވެ. އަިދ ގަވާިއދަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ޙަވާލާީދފައި ެއ ވަނީ  )ޤާނޫނު ޓެްކްސ ނެގުމުގެ  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ( 5/2011ނަންބަރު  ޤާނޫނު

ިމ ޓެްކސް ދައްާކ ފަރާތްތަކުން  އަށެވެ. )ގަވާއިދު ޓެކްްސ ނެގުމުގެ  ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން( R-35/2011ކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު އިޞްލާޙު

  ރޫލިންގއަށް ަތބާވުަމށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.

  

  ތައާރަފު 

 ނީ:ވާ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިމި ރޫލިންގ .1

  އަދި  ؛ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން މާލީ ހިސާބުތައް  (ހ)

  އަދި؛ ކުރާނެ ގޮތްންއޮޑިޓަރުން ޢައްޔަ ން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކު އެކި ގިންތިތަކުގެ   (ށ)

  އުސޫލެވެ.އޮޑިޓަރުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ   (ނ)

  

(މާލީ ހިާސބުތައް ހުށަހެޅުމާއި  TR-2015/B49ޓެކްސް ރޫލިންގ  ،މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން .2

އަށް  TR-2015/B49(ޓެކްސް ރޫލިންގ  TR-2016/B51އާއި ޓެކްސް ރޫލިންގ  ޢައްޔަންކުރުން) އޮޑިޓަރުން 

 އުވުނީއެވެ. ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން) 1

  

  

  

 



 
 

 
 

 
 

2

 ވަނީ: ވަނަ މާއްދާގައި 8ގަވާއިދުގެ  .3

  ހިސާބުކުުރމުގެ ުއޫސލުތައް

...  

.އެްސ ަވނަ ާމްއދާެގ ދަުށން ަތްއޔާރުުކރަންެޖހޭ  4މި ަގާވއިުދގެ   )ނ( .އާރް .ެއފް ިހސާުބތައް ތަްއޔާރުކުަރންާވނީ އައި

.އާރ.ޭއ ިއްނ ގަޫބލުކުރާ ަބއިނަްލައޤްވާީމ ޮގތުްނ ަގބޫލުކުރެޭވ ހިސާުބކުރުމުެގ މިްނަގނޑުތަކާއި  .އައި ނުަވަތ އެމް

. " ބޭުނންޮކށްެގންެނވެ   އެްއގޮަތށް، ހިާސބު ތަްއޔާރުުކރުުމގެ "އެކްރޫއަްލ ޭބސިސް

ނ) ގަިއ ެއހެްނ ަބޔާންކޮްށފަިއ ޮއްތ ަނަމވެސް، އެްއވެްސ ފަާރތެްއެގ ޖުމުަލ ާއމްަދީނ އަހަރަކަްށ މި މާްއާދެގ (  (ރ)

) ރުިފޔާައށްުވރެ އިތުުރނުާވނަމަ، އެ ަފރާތެްއެގ ިހސާބު ަތއްާޔރުކުުރމަށް "ޭކޝް  -/10,000,000 (ިދހަ މިލިައން

. " އިްޚތިާޔރު ކުެރވިާދނެެއވެ   ބޭސިސް

ެމުދވެރިކޮްށ މި މާްއާދގެ (ރ) ައށް ގެެނުވނު އިޞްލާަޙށް ޢަމަލުކުރާީނ  TR-2017/B56ޓެކްސް ރޫލިްނގ   (ބ)

. 2016ޓެކްސް އަަހރު    އިން ެފށިެގންެނވެ

  

 ވަނީ: ވަނަ މާއްދާގައި 13ގަވާއިދުގެ  .4

  މާލީ ހިސާުބތައް ުހށަހެޅުން

.އާރ.ޭއ އިްނ ެއ ފަރާެތްއ ިއސްތިްސާނ ނުކުރާާހ ިހނދަކު  )ހ( .ައއި ޓެކްސް ަބާޔާނއެކު ެއ ފަާރތެްއެގ މާީލ  ،އެމް

. .އާރ.ޭއ ައށް ުހށައަަޅންާވނެެއވެ .ައއި   ހިސާބުތަްއ ެއމް

ެއއް ަފރާތަްށ ުނވަތަ އެައށްުވރެ ިގނަ ަފރާްތަތކަށްވެްސ  ،މި ާމއްާދގެ (ހ) ގެ ދަުށން ެދޭވ އިސްިތސްާނއެއް   (ށ)

.   ދެިވާދނެެއވެ

  

 ވަނީ: ވަނަ މާއްދާގައި 14ގަވާއިދުގެ  .5

  ޢައްޔަންުކރުން އޮޑިޓަރުން

.ާއރ.އޭ އިްނ ލާޒިމުކުާރނަމަ،  .އައި އެްއވެސް ޓެކްްސ އަހަެރްއގައި ެއއްވެްސ ފަރާތަުކްނ އޮޑިޓަރަކު ަޢްއޔަންކުުރމަށް އެމް

.އާރ.އޭ ގައި ރަޖިްސޓަރީޮކށްފަިއވާ އޮޑިޓަރަުކ އެ ަފރާތަކުްނ ަޢއްަޔންކޮށް .ައއި ަވަނ މާްއާދގަިއވާ  13މި ަގވާިއދުެގ ، އެމް

.ގޮުތގެ    މަިތން ހުަށއަޅާ މާލީ ހިސާުބތަކާއެކު އެ ަފރާެތއްެގ އޮޑިަޓރުެގ ރިޕޯުޓ ހުަށއަަޅްނވާެނއެވެ

  

 

  ރޫލިންގ

  މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުން
ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާނާއެކު  ،އްދާގެ ދަށުންމާވަނަ  14ވަނަ މާއްދާއާއި  13ގަވާއިދުގެ  .6

 އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive) އާއި ޚަރަދުގެ ބަޔާން އާމްދަނީ  (ހ)

Income)؛  

  ؛(Statement of Financial Position) ންސް ޝީޓްބެލެ  (ށ)

  ؛(Statement of Cash Flows) ބަޔާން ގޮތުގެ ހޭދަވި ގޮތާއި ލިބުނު ފައިސާ  (ނ)



 
 

 
 

 
 

3

  ؛(Statement of Changes in Equity) ބަޔާން ބަދަލުތަކުގެ އައި ރައުސްމާލަށް ޙިއްސާގެ  (ރ)

  ؛(Notes to the financial statements) ނޯޓްސް ގުޅޭ ހިސާބުތަކާ މާލީ  (ބ)

  ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް؛  )ޅ(

  ގެ ރިޕޯޓް.އޮޑިޓަރު  )ކ(

  

ވަނަ  17ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި ރޫލިންގގެ  6މި ރޫލިންގގެ  .7

) ކވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ( 6ޕެރެގްރްާފގެ (ރ) ގައި މާނަކޮށްދީފައިވާ އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކުން މި ރޫލިންގގެ 

. ގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރު ވަނަ  8އަދި މި ފަދަ ފަރާތަކުން ގަވާއިދުގެ ޅުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ

އަދި (ރ) ގަިއ  ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ށ)، (ނ) 6މި ރޫލިންގގެ ، މާއްދާގެ (ރ) އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާނަމަ

 ވެސް އެ ފަރާތް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން

 

ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެއްވެްސ  7ނަ ޕެރެގްރާފާއި ވަ 6މި ރޫލިންގގެ  .8

ފަރާތަކަށް ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ހަމައެކަނި އާމްދަނީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ 

ވަނަ މާއްދާ  9 ގެރެއްގައި އެ ފަރާތަކުން ޤާނޫނު ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީކަމަށްވާނަމަ، އަދި ޓެކްސް އަހަ

) އަށް ހުރި އަކުރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ހ) އިން ( 6އިޚްތިޔާރުކުރާނަމަ، މި ރޫލިންގގެ 

ވަަނ  9މި ޕެރެގްރާފަށް ޢަމަލުކުރާނީ މި ރޫލިންގގެ  ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން އެ ފަރާތް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

  ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ފާޕެރެގްރާ

 

ކުންފުނިތައް ފިޔަވަިއ ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  8އަދި  7، 6މި ރޫލިންގގެ  .9

 ކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ޅ) ގައި ބަޔާން  6މި ރޫލިންގގެ އެ ނޫން ފަރާތްތަކުން 

 .  96/10ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފުނިތަކުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ކުންހުށަހަޅާކަށްނުޖެހޭނެއެވެ

) ގެ  ނޑައަޅައި 66(ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު ފައިވާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތްާވ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ކަ

  ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

  

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޖެހުމުްނ  ގެ ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުފްގެ (ކ) ވަނަ ޕެރެގްރާ 6މި ރޫލިންގގެ  .10

އެ  އަހަރަށްފަހު ޓެކްސް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ނުވަތަ ހުށަހަޅާ އްގެ ރިޕޯޓެއޮޑިޓަރު އިސްތިސްނާ ލިބިދީފައިވާ ފަރާތަކުން

 .އަންނާނެއެވެ ނިމުމަކަށް އިސްތިސްނާ

  

ވަނަ ޕެރެގްރާފްެގ  17މި ރޫލިންގގެ ވަނަ ޕެރެގްރާފް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރައްދުވުމަށްފަހު،  10މި ރޫލިންގގެ  .11

ގެ ގިންތީގައި ވިދިވިދިގެން ދެ އަހަރު އެ ފަރާތް އިވާ އެންެމ ކުދި ވިޔަފާރިތަކު(ރ) ގައި މާނަކޮށްދީފަ

ން އަލުން އިސްތިސްނާކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޮމިޝަނަރ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޖެހުމު ގެ ރިޕޯޓްއޮޑިޓަރުހިމެނިއްޖެނަމަ، 

. އަދި އެ ފަދަ ހުށަހެޅުންތައް މީރާއިން ރިވިއުކުރުމަށްފަހު  ޖެނެރަލްގެ ކިބައިން އެ ފަރާތަށް އެދެވިދާނެއެވެ
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ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އެ ކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމާ ހަމައަށް އެ ފަރާތުން އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަމުން 

 8ވަނަ ޕެރެގްރާފް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރައްދުެވއްޖެނަމަ، ގަވާއިދުގެ  10އަދި މި ރޫލިންގގެ  ނެއެވެ.ގެންދަންވާ

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެްނ 

އެ ފަރާތުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރަމުްނ  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އެހެން ގޮތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމާ ހަމައަށް

 ގެންދަންވާނީ އެކްރޫއަލް ބޭސިސް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

  

 އިން  2016 އަހަރު ޓެކްސް  ފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން ވަނަ ޕެރެގްރާފަށް  11ވަނަ ޕެރެގްރާފާއި  10ރޫލިންގގެ  މި .12

މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުެރ  10ފަރާތުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީ  އެ  ގައި 2015 އަހަރު ޓެކްސް  ،އެބަހީ. ފެށިގެންނެވެ

 10އަހަރެއްގައި އެ ފަރާތުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީ  ޓެކްސް އަންނަ ފަހުން އޭގެ ދިއަ 2016 އަހަރު ޓެކްސްދަށްނަމަ، 

ކަށް އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  އެ މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވާނަމަ އެ ޓެކްސް އަަހރުތަކަށް

މިލިއަން ރުފިޔާ  10ފަރާތުގެ ޖުމުލަ އާމަްދނީ  އެ  ގައި 2015 އަހަރު ޓެކްސްއެހެންނަމަވެސް،  .ޖެހޭނެއެވެނު

 ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ވަނަ ޕެރެގްރާފާ 11 ރޫލިންގގެ މިނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުނަމަ، 

 ފަރާތުން އެ އަހަރުތަކަށް ޓެކްސް އަންނަ  ފަހުން އޭގެ  ދިއަ 2016 އަހަރު ޓެކްސް ،ހިނދަކު ނުދާޭހ ހުއްދަ

 .ނެއެވެއޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންވާ

  

  

  މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުން 

ގެ ރިޕޯޓުގައި، އެ ފަރާތުގެ ބީ.ޕީ.ީޓ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރު) ކވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ( 6މި ރޫލިންގގެ  .13

 މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.މީރާގައި ރަޖްިސޓަރީކޮށްފައިވާ ބަޔާން ހުށަހަޅާއިރު 

  

ގެ ދޫކުރާ އޮޑިޓަރު ޕާޓްނަރޝިޕަކުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މި ރޫލިންގއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  .14

) ނުވަަތ ބވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ( 23، )ރވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ( 22ރިޕޯޓުތަކުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ މި ރޫލިންގގެ 

މީރާއަށް ޕާޓްނަރޝިޕްގައި އޭނާ މަސައްކަތްކުރާކަން ގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ، އަދި އެ ވަނަ ޕެރެގްރާފް 25

 ވެ.ސޮއެއޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓުގައި ކުރަންވާނީ އެ ޕާޓްނަރުގެ އަމިއްލަ  ވެ.ޕާޓްނަރެކެފައިވާ އަންގައި

  

"އެހެނިހެން ޤާނޫނީ ައިދ  ގެ ރިޕޯޓުގައި،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރު) ކވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ( 6މި ރޫލިންގގެ  .15

 " ނަމުގައި ވަކި ބައެއް ހިމަނައި، އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅޭޮގތުން އޮޑިޓަރު  ގެ ރެގިއުލޭޓަރީ ޒިންމާތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް

 ދެކޭ ގޮތް އެ ބައިގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ލް ރިޕޯޓިންގއަށް ބޭނުންވާ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެ ފަރާތުން ފައިނޭންޝަ  (ހ)

  ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން؛



 
 

 
 

 
 

5

 16އާއި ގަވާއިދުގެ  ވަނަ މާއްދާ 27(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ  3/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   (ށ)

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެ ފަރާތުން ގެ ދަުށން އެ ފަރާތުން ބެލެހެއްޓުން ލާޒިމުކުރާ ރިކޯޑުތައް ވަނަ މާއްދާ

  ބަލަހައްޓައިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން؛

  އެ ފަރާތުގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އެކައުންޓިންގ ރިކޯޑުތަކާ ދިމާވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.  (ނ)

  

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެެޑރޭޝަން އޮފް އެކައުންޓެންޓްސް ހުންނަންވާނީ  ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ކުރެވޭ އޮޑިޓްތައް .16

)(IFAC ) ުރޑްސް ބޯޑ ) އިން IAASBގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިޮޑޓިންގ އެންޑް އެޝޫރެންސް ސްޓޭންޑަ

ރޑްސް އޮން އޮޑިޓިންގ ( ) ނުވަތަ އެކައުންޓިންގ އެންްޑ ISAޝާއިޢުކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަ

 ) ގAAOIFIެޒޭޝަން ފޮރ އިސްލާމިކް ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް (އޮޑިޓިންގ އޮގަނައި

ރޑްސް ބޯޑުން ޝާއިޢުކުރާ  ރޑްތަކާ އެއްގޮތްވާ އެކައުންޓިންގ އެންޑް އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަ  އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަ

  ޮގތުގެ މަތިންނެވެ.

  

  

  އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން 

 ،އެންމެ ކުދި ،އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ގިންތިކޮށްފައި ވާނީ ،މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް .17

 މެދުފަންތި އަދި ބޮޑު ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. ،ކުދި

އަށްވުރެ އިތުރަށް އާމްދަނީ ލިޭބ ނުވަތަ އެ މިލިއަން ރުފިޔާ 100ބޮޑު ވިޔަފާރިތަކަކީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި   (ހ)

  ވިޔަފާރިތަކެވެ.

މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް، އަދި  100ލިބޭ އާމްދަނީ  މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަކީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި   (ށ)

  ވިޔާަފރިތަކެވެ.މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރު  60

 10 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް، އަދި 60އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަކީ   (ނ)

  މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރު ވިޔަފާރިތަކެވެ.

މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުން އާމްދަނީ ިލޭބ  10އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަކީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި   (ރ)

  ވިޔަފާރިތަކެވެ.

  

ގެ  Aކެޓަގަރީ މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މި ރޫލިންގއާ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެ މަތިން  ،ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކުން .18

 އޮޑިޓަރަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

 

 Aކެޓަގަރީ މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މި ރޫލިންގއާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިން  ،މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުން .19

 ގެ އޮޑިޓަރަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ. Bނުވަތަ ކެޓަގަރީ 
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ނުވަތަ  Aކެޓަގަރީ މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މި ރޫލިންގއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  ،ވިޔަފާރިތަކުންކުދި  .20

 ގެ އޮޑިޓަރަކު ަޢއްޔަންކުރަންވާނެއެވެ. Cނުވަތަ ކެޓަގަރީ  Bކެޓަގަރީ 

 

އަންނަނިިވ  ،ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް 20އަދި  19 ،18މި ރޫލިންގގެ  .21

ގެ އޮޑިޓަރަުކ  A ކެޓަގަރީ މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މި ރޫލިންގއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  ،ވިޔަފާރިތަކުން

 ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

  ؛މާލީ އިދާރާތައް  (ހ)

  ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތައް.  (ށ)

  

  

  ގެ އޮޑިޓަރުން  Aކެޓަގަރީ 

 ގައެވެ. Aތައް ހިމެނޭނީ ކެޓަގަރީ ޕާޓްނަރޝިޕްއަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ  ،މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް .22

(ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް  R-222/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު   (ހ)

) ގެ ދަށުން  އެ ޕާޓްނަރޝިޕަށް  ސެޓްފިކެޓްޕްރެކްޓިސިންގ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދޫކުރައްވާ  ދިނުމުގެ ގަވާއިދު

 އަދި ؛ލިބިފައިވުން

ން؛ ތިބުޕާޓްނަރޝިޕްގައި އެ މުވައްޒަފުން  ފުލްޓައިމް ) އެއް(ދިހަ 10ގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން މުޅި އަހަރު  (ށ)

  އަދި

  ދާއިމީ އޮފީހެއް ހުރުން؛ އަދި ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އެ   (ނ)

  ހުރުން: ގައިޕާޓްނަރޝިޕްއަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ޕާޓްނަރަކު އެ   )ރ(

  އެ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަންވެރިވެފައިވުން؛ އަދި  )1(

އޮޑިޓަރ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން   )2(

  އަދިލިބިފައިވުން؛  ފިކެޓް ސެޓްޕްރެކްޓިސިންގ  އްވާޖެނެރަލް ދޫކުރަ 

  އަދި ؛ބަރަކަށްވުން މެންމީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީއެއްގެ ފުލީ ކޮލިފައިޑް   )3(

  ނުކުރުން؛ އަދި ފަރމްއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ އެހެން   )4(

 10ކޮލިފިކޭޝަން ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ނުވަތަ އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަދުވެގެން   )5(

) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ   5މީހަކަށްވުމާއެކު، އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން (ދިހައެއް

 3) އަހަރުދުވަހު މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހަކަށްވުން. އަދި މީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ފަހެއް(

  ޖިސްޓަރީކޮށްފައިވުން.ގެ އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަ Bގަރީ އް) އަހަރުދުވުަހ ކެޓަތިނެ(

  

  ގެ އޮޑިޓަރުން  Bކެޓަގަރީ 

 ގައެވެ. Bތައް ހިމެނޭނީ ކެޓަގަރީ ޕާޓްނަރޝިޕްއަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ  ،މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް .23
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އޮޑިޓަރ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން   (ހ)

  އަދި ލިބިފައިުވން؛ ޖެނެރަލް ދޫކުރައްވާ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް އެ ޕާޓްނަރޝިޕަށް 

  (ފަހެއް) ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފުން އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ތިބުން؛ އަދި  5މަދުވެގެން މުޅި އަހަރުގެ ތެރޭގައި   (ށ)

  އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ާދއިމީ އޮފީހެއް ހުރުން؛ އަދި   (ނ)

  ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޕާޓްނަރުންނަކީ ދިވެހިރައްޔިތުން ކަމުގައި ވުން؛ އަދި  %50އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ   (ރ)

  މަވާ ޕާޓްނަރަކު އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ހުރުން:އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ހަ  (ބ)

  އަދި  ؛ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވުން  )1(

ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ   )2(

  ޖެނެރަލް ދޫކުރައްވާ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވުން؛ އަދި

  އަދި ؛ލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީއެއްގެ ފުލީ ކޮލިފައިޑް މެންބަރަކަށްވުން މީރާއިން ގަބޫ  )3(

 7ކޮލިފިކޭޝަން ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ނުވަތަ އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަދުވެގެން   )4(

) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށްވުމާއެކު، އޮޑިޓަރެއްގެ  3ގޮތުގައި މަދުވެގެން  (ހަތެއް

 2(ތިނެއް) އަހަރުދުވަހު މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހަކަށްވުން. އަދި މީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 

) އަހަރުދުވަހު ކެޓަގަރީ    ގެ އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވުން. C(ދޭއް

  

ގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ  Bމި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ކެޓަގަރީ  .24

ގެ (ށ)، (ނ) އަދި (ރ) ގައިވާ ޝަރުތުތައް، މި ރޫލިންގއަށް ޕެރެގްރާފްވަނަ  23ފަރާތްތަކުން، މި ރޫލިންގގެ 

ޓަރީކުާރ އެހެންނަމަވެސް، ރަޖިސް (އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. 1ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

/ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންއާއި ތަޖުރިބާގެ ޝަރުތުތަކަށް މި ރޫލިންގއާ ގުޅިގެން އައި  އޮޑިަޓރުންގެ އެކެޑެމިކް

އިރު އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާބަދަލުތައް، 

 ވާނެއެވެ.ޕާޓްނަރޝިޕްތަކަށާއި މީހުންނަށް ރައްދެއްނު

  

  ގެ އޮޑިޓަރުން  Cކެޓަގަރީ 

 ގައެވެ. Cއަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ މީހުން ހިމެނޭނީ ކެޓަގަރީ  ،މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް .25

  އަދި  ؛ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވުން  (ހ)

އޮޑިޓަރ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން   (ށ)

  އިަދ ލިބިފައިވުން؛ޖެނެރަލް ދޫކުރައްވާ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް 

    )ނ(

 ،ބަރަކަށްވުމާއެކުމެންމީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީއެއްގެ ފުލީ ކޮލިފައިޑް   )1(

 2ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަދުވެގެން އެޝޫރެންސްކޮލިފިކޭޝަން ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ނުވަތަ 

  ނުވަތަ  ؛) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށްވުންދޭއް(
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އެކައުންޓަންސީ ނުވަތަ އޮޑިޓިންގ ދާއިރާއިން ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ   )2(

އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީއެްއގެ އެފިލިއޭޓް މީހަކަށް ނުވަތަ މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް 

ކޮލިފިކޭޝަން ހާސިުލކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ނުވަތަ އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް  ،މެންބަރަކަށްވުމާއެކު

  ނުވަތަ  ؛(ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށްވުން  3ދިނުމުގައި މަދުވެގެން 

ރާއިން އަންޑަގްރެޖުއޭޓް ކޮލިފިކޭޝަނެއް އެކައުންޓަންސީ ނުވަތަ އޮޑިޓިންގ ދާއި  )3(

ގެ ޚިދުމަތް އެޝޫރެންސްކޮލިފިކޭޝަން ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ނުވަތަ  ،ކޮށްފައިުވމާއެކުހާސިލު

  އް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށްވުން.ފަހެ( 5ދިނުމުގައި މަދުވެގެން 

  

 ގައެވެ. Cތައް ހިމެނޭނީ ކެޓަގަރީ ޕާޓްނަރޝިޕްއަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރަިހމަވާ  ،މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް .26

އޮޑިޓަރ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން   (ހ)

  ދި އައެ ޕާޓްނަރޝިޕަށް ލިބިފައިވުން؛ ޖެނެރަލް ދޫކުރައްވާ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ޕާޓްނަރަކު އެ ގްރާފްވަނަ ޕެރެ 25މި ރޫލިންގގެ   (ށ)

  .ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ހުރުން

  

  އޮންނަންޖެހުން  ވީޒާ  ވަރކް  ނަމަ ދިވެހިރައްޔިތަކަށްނުވާ ޕާޓްނަރަކީ 

 ގެ ޕާޓްނަރޝިޕް އެ ،ދިވެހިރައްޔިތަކަށްނުވާނަމަ ޕާޓްނަރަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕެރެގްރާފްގައި ވަނަ 22 ރޫލިްނގގެ މި .27

 .އޮންނަންވާނެއެވެ އަތުގައި ޕާޓްނަރުގެ  އެ  ވީޒާއެއް ވަރކް ސައްހަ ދޫކޮށްފައިވާ ނަމުގައި

  

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްތޯ ބަލާނެ ގޮތް ޕާޓްނަރަކީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ބޭނުމަށް، ޕާޓްނަރަކީ  ގެޕެރެގްރާފް ވަނަ  22 ރޫލިންގގެ  މި .28

) ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް އޭާނ  183މަސްދުވަހުގެ ުމއްދަތެއްގައި  12ބެލެވޭނީ،  (ސަތޭކަ އައްޑިހަ ތިނެއް

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހޭދަކޮށްފައިވާނަމައެވެ.

  

  ޚިދުމަތުގެ ތަޖުރިބާ ބަލާނެ ގޮތް  ގެ ންސް ރެ އޮޑިޓް ނުވަތަ އެޝޫ 

ނީ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބެލެވޭންސް ޚިދުމަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި އެޝޫރެއޮޑިޓް ނުވަތަ  ،މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް .29

މީގެ ތެރޭގަިއ  ވެ.އެކަންޏެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްކުރުމުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ،އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓްކުރުމުންނާއި

  ރީ ޚިދުމަތްތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.އެހެނިހެން އެކައުންޓަންސީ ނުވަތަ އެޑްވައިޒަ

  

  ބޮޑީތައް  އެކައުންޓަންސީ  ޕްރޮފެޝަނަލް  ގަބޫލުކުރާ  މީރާއިން 

" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ،މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް .30 ވަނީ  "މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީތައް

 އަންނަނިވި ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީތަކަށެވެ.

ރޑް ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓަންޓްސް (  (ހ)   ؛)ACCAދަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާޓަ
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ރޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓަންޓްސް އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް   (ށ) ދަ ޗާޓަ

)CIMA(؛  

  ؛)CPA Australiaސީ.ޕީ.އޭ އޮސްޓްރޭލިއާ (  (ނ)

ރޑް   (ރ)   އަދި ؛)ICASއެކައުންޓަންޓްސް އޮފް ސްރީލަންކާ (ދަ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަ

ރޑް އެކައުންޓަންޓްސް އޮފް އިންޑިއާ (  (ބ)   ).ICAIދަ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަ

  

މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ  ،ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައިވާ 30މި ރޫލިންގގެ  ،މީރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްގެން .31

ޖެނެރަލަށް ތަކުގެ ލިސްޓަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

  

 އޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

 ،މަތިން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭ މީހުންނާއި ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުން މި ރޫލިންގއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ .32

ނޑައަޅައިފައިވާ  ،ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު) MIRA 109"އޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން" ( އެ ފޯމުގައި ކަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އެންމެހައި މައުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މީރާއަށް 

  

ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަާޅ  36ވަނަ ޕެރެގްރާފް ނުވަތަ  32މި ރޫލިންގގެ  .33

ނުވަތަ އެ ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވަނީ ޕާޓްނަރޝަިޕކަށް  މުއައްސަސާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްނަމަމީހަކީ ދިވެހިދައުލަތުގެ 

މީރާގައި  ،އްގެ މުވައްޒަފެއްނަމަޝަޚްސެ ކަމުގައި ވާނަމަ އެ މީހަކީ އެ ޕާޓްނަރޝިޕް ފިޔަވައި އެހެން ވިޔަފާރި

ނުވަތަ ނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއައްސަސާއިން އޭނާ މަސައްކަތްކުރުމަށް އޭރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އިޮޑޓަރެއްގެ ގޮތުގައި 

ނުވަތަ ވިޔަފާރި ޝަޚްސުން އިއުތިރާޒުުނކުރާކަމަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް އެ މުއައްސަސާއިން ވިޔަފާރި ޝަޚްސުން 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް އެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  

އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީޮކށްފައިާވ އާއި މި ރޫލިންގގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާ  14ގަވާއިދުގެ  .34

އަމިއްަލ  ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރަކު އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު، އޭނާގެ 

 އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ހައިސިއްޔަތުން 

  

އެ މެީހއްެގ  ،ރެއިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަދޭ ފަރާތްތަކަށްރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެ  .35

" އަދި ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަާވ  ނުވަތަ އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ "އޮޑިޓަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު

 ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ،ތާރީޚު ހިމެނޭ

  

ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރުމަށް އެދި  ،އެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުވުމުގެ ކުރިން  ،ތްތަކުންރަޖިސްޓަރީ އައުކުރަން އެދޭ ފަރާ .36

. MIRA 109"އިޮޑޓަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން" ( ) ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
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) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  މި ފަދަ ހުށަހެޅުމެްއ (އެކެއް

(ހައެއް) މަސްދުވަސް ފާއިތުވުމުން މެނުވީ ެއ  6ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުވި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،ހުށަހަޅައިފައިނުވާނަމަ

 ކުރުމަށް އެދި ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.ރަޖިސްޓަރީފަރާތް އަލުން 

  

ާޅ ހުށަހައެދި  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން  36 ވަނަ ޕެރެގްރާފް ނުވަތަ  32މި ރޫލިންގގެ  .37

ކަމަށް  އޮޑިޓްކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ނޫން  ޕާޓްނަރޝިޕެއް،މީހެއް ނުވަތަ 

އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ  ހުށަހެޅުން ބަލައިނުގަތުމުގެށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެ ފަރާތުގެ ޖެނެރަލަކޮމިޝަނަރ 

 ވެ.ލިބިގެންވެއެ ޖެނެރަލަށް

  

މީހަކަްށ  ،ށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަޖެނެރަލައަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުންކުރެ ޙާލަތެްއ މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް ކޮމިޝަނަރ  .38

ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވްެސ 

 .  ޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ.ބާނުވަތަ ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ

މީހެއްގެ މައްޗަށް   ކުރިކަން ޝަރީޢަތުން އެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް   (ހ)

  ނުވަތަ ؛ސާބިތުވުން

ރޑްސް ބޯޑް ފޮރ އެކައުންޓަންޓްސް" ގެ "ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް   (ށ) "އިންޓަރނޭޝަނަލް އެތިކްސް ސްޓޭންޑަ

" އާ    ނުވަތަ  ؛ފަރާތަކުން ޚިލާފުވުން އެފޮރ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންޓްސް

ނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުތުތައް   (ނ) އެ މީހާ ނުވަތަ އެ ޕާޓްނަރޝިޕް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް މި ރޫލިންގގައި ކަ

  ފުރިހަމަނުވުން.

  

(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ފަރުދުން މީރާގައި ރަޖްިސޓަރީކުރުމުެގ  3/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  .39

(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފަރުދުން  TR-2013/A1ޓެކްސް ރޫލިންގ ޝަރުތުތައް 

ސްޓަރީކުާރ މި ރޫލިންގގެ ދަށުން ރަޖި ،ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސްގޮތަށް ގައި އެރަޖިސްޓަރީކުރުން) 

 ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އާިދރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ. ،އޮޑިޓަރުން

 

 މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން  ގެމީރާމި ރޫލިންގގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  .40

) އަހަރު  2ން ެފށިގެން ތާރީޚު ލުކުރާ ބާޠި މި ރޫލިންގގެ ދަށުން  އެ މުވައްޒަފެއް ފާއިތުވުމުން މެނުވީ ދުވަސް(ދޭއް

 އެވެ.ވޭނެރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެ

  

 އެދި ހުށަހަޅާ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން  36ވަނަ ޕެރެގްރާފް ނުވަތަ  32މި ރޫލިންގގެ  .41

ފަރާތަކުން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާ ދެއްކުމުން މެނުވީ އެ ފަރާތަށް އޮޑިޓަރ ރެޖިސްޓްރޭޝަްނ 

ސެޓްފިކެޓް ދުލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވަނީ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ކަމުގައިވާނަމަ އެ ޕާޓްނަރޝިްޕެގ 

 ށް ވެސް މި ޕެރެގްރާފް ރައްދުވާނެއެވެ.ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޕާޓްނަރުންނަ 
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 އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން 

 1ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ މި ރޫލިންގގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރާ ކޮންމެ އޮޑިޓަރަކު ވެސް،  .42

އެ އޮޑިޓަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލު އަންގައިދޭ  ޖޫންގެ ނިޔަލަށް 30އިން ފެށިގެން ހިނގާ އަހަރުގެ 

ނޑައަޅާ ނަމޫނާއަކާ އެއްގޮތަ ،އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ނިޔަލަށް  ސެޕްޓެންބަރުގެ 30ށް، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މީރާއިން ކަ

 މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޮންމެ  ،ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް 42މި ރޫލިންގގެ  .43

ނޑައަޅާ ނަމޫނާއަކާ އެއްގޮތަށް، އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން ރިޕޯޓެއް  އޮޑިޓަރަކު ވެސް، މީރާއިން ކަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނިޔަލަށް އެ އޮޑިޓަރު ކޮށްފައިވާ ގެ  2016ޑިސެންބަރު  31އިން ފެށިގެން  2016ޖަނަވަރީ  1  (ހ)

  ގެ ނިޔަލަށް؛ އަދި 2017ފެބުރުވަރީ  28މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލު އަންގައިދޭ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް، 

ގެ ނިޔަލަށް އެ އޮޑިޓަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ  2017ޖޫން  30އިން ފެށިގެން  2017ޖަނަވަރީ  1  (ށ)

  ގެ ނިޔަލަށް. 2017ޕްޓެންބަރު ސެ 30ތަފުސީލު އަންގައިދޭ ރިޕޯޓެއް، 

 

ނޑައަޅައިފައިާވ ވަނަ ޕެރެގްރާފް  43 ނުވަތަ ވަނަ ޕެރެގްރާފް 42މި ރޫލިންގެގ  .44 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއް، ކަ

)  1އެ ސުންގަޑިން ފެށިގެން  ހުށަނަާޅއިފިނަމަ(އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1ސުންގަޑިން ފެށިގެން  (އެކެއް

 އިތުވުމުން މެނުވީ އެ ފަރާތް އަލުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.އަހަރުދުވަސް ފާ

  

 ޢައްޔަންކުރުން  ފަރާތެއް  އޮޑިޓްކުރާނެ  ހިސާބުތައް  އޮޑިޓަރުންގެ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  މީރާގައި 

މި ރޫލިންގގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރެއްގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް އޮޑިޓަރަުކ  .45

 :އެ އޮޑިަޓރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްޢައްޔަންކުރުމަށް މި ރޫލިންގ ލާޒިމުކުރާނަމަ، 

  ނުވަތަ  ؛ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެއޮޑިޓަރެއް މި ރޫލިންގގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެހެން   (ހ)

ށް ލިޔުމަކުން ޖެނެރަލަދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އޮޑިޓަރަކު ޢައަްޔންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ކޮމިޝަނަރ   (ށ)

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  

 ކަމަށް ބުނެފައި އެއިން ބޭރުގެ އޮޑިޓަރަކު ދިވެހިރާއްޖެ ،ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ށ) ގެ ބޭނުމަށް 45މި ރޫލިންގގެ  .46

ންސީ ބޮޑީއެއްގެ މެންބަރެއް ނުވަތަ އެކައުންޓައެ އޮޑިޓަރަކު މަސައްކަތްކުރާ ގައުމެއްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް  ،ވަނީ

ވެސް ގައުމެއްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީއެއްގެ  ންއެ ނޫ ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީފައިވާ

 މެންބަރަކަށެވެ.
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 ޙާލަތުގައި އޮޑިޓަރު ބަދަލުކުރަން ނުޖެހުން ގިންތި ބަދަލުވާ 

47.  

    (ހ)

")، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކީ ކުޑަ ވިޔަފާރިއެއްގެ   )1( އެއްވެސް އަހަރެއްގައި (މީގެ ފަހުން "ފުރަތަމަ އަހަރު

  އަދި ؛ ނަމަވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ނ) ގެ ދަށުން ގިންތިކޮށްފައިވާ  17ގޮތުގައި މި ރޫލިންގގެ 

")، އެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަާރތަކީ މެދުފަންތީގެ   )2( ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރު (މީގެ ފަހުން "ދެވަނަ އަހަރު

؛ ަފއިވާނަމަވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ށ) ގެ ދަށުން ގިންތިކޮށް 17ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި މި ރޫލިންގގެ 

  އަދި

ެގ  Cއެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ ކެޓަގަރީ   )3(

  ކަމުގައިވާނަމަ، އޮޑިޓަރަކު

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްގެ ހުއްދައާއެކު، އެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް 

  ޢައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ.އޮޑިޓްކުރުމަށް އެ އޮޑިޓަރު 

    (ށ)

ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ  17ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި މި ރޫލިންގގެ  މެދުފަންތީގެޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކީ   )1(

  ގިންތިކޮށްފައިވާނަމަ؛ އަދި ފުރަތަމަ އަހަރު ) ގެ ދަށުން (ށ

) ހވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ( 17ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި މި ރޫލިންގގެ  ބޮޑު އެ ެޓކްސް ދައްކާ ފަރާތަކީ   )2(

  އަދި؛ ގިންތިކޮށްފައިވާނަމަދެވަނަ އަހަރު ގެ ދަށުން 

ެގ  Bއެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އިޮޑޓްކޮށްފައިވަނީ ކެޓަގަރީ   )3(

  އޮޑިޓަރަކު ކަމުގައިވާނަމަ،

ފަރާތުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުަތއް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްގެ ހުއްދައާއެކު، އެ ޓެކްސް ދައްކާ 

  އޮޑިޓްކުރުމަށް އެ އޮޑިޓަރު ޢައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ.

    (ނ) 

ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ނ) ގެ  17ޓެކްްސ ދައްކާ ފަރާތަކީ ކުޑަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި މި ރޫލިންގގެ   )1(

  ދަށުން ފުރަތަމަ އަހަރު ގިންތިކޮށްފައިވާނަމަ؛ އަދި 

ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ (ހ)  17ސް ދައްކާ ފަރާތަކީ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި މި ރޫލިންގގެ އެ ޓެކް  )2(

  ގެ ދަށުން ދެވަނަ އަހަރު ގިންތިކޮށްފައިވާނަމަ؛ އަދި

ެގ  Cއެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ ކެޓަގަރީ   )3(

  މަ،އޮޑިޓަރަކު ކަމުގައިވާނަ

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް، އެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް 

. އެހެންނަމަވެސް އެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ މާލީ  އެ އޮޑިޓަރު ޢައްޔަންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ގެ އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މީރާގައި  Aޑިޓަަރކީ ކެޓަގަރީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެ އޮ
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ރަޖިސްޓަރީކޮށްފިނަމަ، އެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް އެ 

  އޮޑިޓަރު ޢައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ.

  

 ކޮމިޓީ  ލައިސަންސިންގ

 މީރާގެ ކަމާގުޅޭ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ޓަކައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލަފާ ދިނުމަށް މި ރޫލިންގ ތަންފީޒުކުރުުމގައި  .48

 ލަންވާނެއެވެ.އެކުލަވައި ޮކމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ކޮމިޓީއެއް  ގމުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ލައިސަންސިން

 

 :ތަކަކީމަސްއޫލިއްޔަތުކޮމިޓީގެ  އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސިންގވަނަ ޕެރެގްރާފްގަ 48މި ރޫލިންގގެ  .49

 އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ދަށުން  ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ 36ނުވަތަ  32މި ރޫލިންގގެ   (ހ)

  ކުރުން.އިންޓަވިއު

  ން.ހިފެހެއްޓުމާިއ ބާޠިލުކުރު  އައުކުރުމާއިރަޖިސްޓަރީ ، މާއި ކުރުއޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓަރީ  (ށ)

  ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން. މަސައްކަތުގެ ގެއޮޑިޓަރުން  (ނ)

ފަދަ  ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެ 38ނުވަތަ  37މި ރޫލިންގގެ   )ރ(

  އޮޑިޓަރަކު ހާޒިރުކުރުން.

  ޝަކުވާތައް ތަހުގީގުކުރުން. ހުށަހެޅޭއޮޑިޓަރުންނާ ގުޅޭގޮތުން   )ބ(

  ޅުން.އޮޑިޓަރުންނާމެދު އިސްލާހީ ފިަޔވަޅު އެ  )ޅ(

  

ގެ ދަށުން އެއްވެސް އޮޑިޓަރެއްގެ ރަޖިސްޓަީރ ޕެރެގްރާފްވަނަ  44ނުވަތަ  ޕެރެގްރާފްވަނަ  36މި ރޫލިންގގެ  .50

ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ، އެ އޮޑިޓަރު ކުރާ އިލްތިމާސަކާ ގުޅިގެން އެ ނިންމުން އަލުން ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

  ލައިސަންސިންގ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  

ގެ ދަށުން ފިޔަވައި އެ ނޫން ސަބަބަކާހުެރ ޕެރެގްރާފްވަނަ  44ނުވަތަ  ޕެރެގްރާފްވަނަ  36މި ރޫލިންގގެ  .51

)  1ބާޠިލުކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ރަޖިސްޓަރީއެއްވެސް އޮޑިޓަރެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ،  (އެކެއް

 ރީކުރުމަށް އެދި ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.އަހަރުދުވަސް ފާއިތުވުމުން މެނުވީ އެ ފަރާތް އަލުން ރަޖިސްޓަ

 

  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުންދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ  ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .52

 

  

  



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


