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ތާރީޚު:

 19ޖަނަވަރީ ) 2017ބުރާސްފަތި(

ނ
ނ( ގެ  84ވަ ަ
މިއީ ޤާނޫނު ނަން ަބރު  14/2011މެދުވެރި ޮކށް ިއޞްލާ ުޙ ޮކށްފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2010ޓެކްސް ނެ ުގމާ ެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫ ު
ނ
ށ ަބޔާން ޮކށްފައިވާ ހާލަ ެތއްގައި މެނުވީ ،ޤާނޫނަށް ޙަވާލާ ީދފައިވާ ަތންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި ެއ ވަ ީ
ނ ގޮތަ ަކ ް
ރފައިވާ ރޫލިންގއެކެވެ .އެހެ ް
މާއްދާގެ ަދށުން ނެ ެ
ސ ނެގުމު ެގ ޤާނޫނު( އަށެވެ .އަ ިދ ގަވާ ިއދަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަނުގައި ޙަވާލާ ީދފައި ެއ ވަނީ
ނ ޓެ ްކ ް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2011ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއި ް
އިޞްލާޙު ޮކށްފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2011/R-35ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކް ް
ސ ނެގުމު ެގ ގަވާއިދު( އަށެވެ .ޓެ ްކސް ދައް ާކ ފަރާތްތަކުން ިމ
ރޫލިންގއަށް ަތބާވު ަމށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.

ތައާރަ ުފ
 .1މި ރޫލިންގގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނީ:
)ހ( ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް؛ އަދި
)ށ( އެކި ގިންތިތަކުގެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަންކުރާނެ ގޮތް؛ އަދި
)ނ( އޮޑިޓަރުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެވެ.
ސބުތައް ހުށަހެޅުމާއި
 .2މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ،ޓެކްސް ރޫލިންގ ) TR-2015/B49މާލީ ހި ާ
އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން( އާއި ޓެކްސް ރޫލިންގ ) TR-2016/B51ޓެކްސް ރޫލިންގ  TR-2015/B49އަށް
 1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން( އުވުނީއެވެ.

1

 .3ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ:
ސލުތައް
ރމުގެ ުއ ޫ
ހިސާބުކު ު
...
ސ
އފް.އާރް.އެ ް
ވނީ އައިެ .
ރން ާ
އޔާރުކު ަ
ބތައް ތަ ް
ހ ސާ ު
ކރަން ެ
އޔާރު ު
ތ ް
ށން ަ
ގ ދަ ު
އދާ ެ
މ ް
ވނަ ާ
ދގެ ަ 4
ވއި ު
ގ ާ
)ނ( މި ަ
ޖހޭ ި
ނގަނޑުތަކާއި
ގ މި ް
ބކުރުމު ެ
ވ ހިސާ ު
ގބޫލުކުރެ ޭ
ނ ަ
ގތު ް
މ ޮ
އޤްވާ ީ
ލ ަ
ބއިނަ ް
ބލުކުރާ ަ
ނ ގަ ޫ
އ ް
އ ި
ތ އެމް.އައި.އާރޭ .
ވ ަ
ނު ަ
ނވެ.
ގން ެ
ކށް ެ
ނން ޮ
ބސިސް" ބޭ ު
ލ ޭ
މގެ "އެކްރޫއަ ް
ކރު ު
އޔާރު ު
ސބު ތަ ް
ތށް ،ހި ާ
އގޮ ަ
އެ ް
ނ ަ
އހެ ް
އ ެ
ގ )ނ( ގަ ި
ށ
ނ އަހަރަކަ ް
ދ ީ
އމް ަ
ލ ާ
ގ ޖުމު ަ
އ ެ
ރތެ ް
ސ ފަ ާ
އވެ ް
މވެސް ،އެ ް
ނ ަ
ތ ަ
އ ް
އ ޮ
ށފަ ި
ބޔާންކޮ ް
ދ ެ
އ ާ
)ރ( މި މާ ް
ކޝް
ރމަށް " ޭ
ޔރުކު ު
ތއް ާ
ހސާބު ަ
ގ ި
އ ެ
ފރާތެ ް
ވނަމަ ،އެ ަ
ރނު ާ
ވރެ އިތު ު
އށް ު
ފޔާ ަ
އން( ރު ި
ދހަ މިލި ަ
ި ) 10,000,000/އވެ.
ދނެ ެ
ރވި ާ
ޔރު ކު ެ
ޚތި ާ
ބޭސިސް" އި ް
ނ
ޙށް ޢަމަލުކުރާ ީ
ވނު އިޞްލާ ަ
ނ ު
އށް ގެ ެ
ދގެ )ރ( ަ
އ ާ
ށ މި މާ ް
ދވެރިކޮ ް
މ ު
)ބ( ޓެކްސް ރޫލިންގ ެ TR-2017/B56
ނވެ.
ގން ެ
ފށި ެ
ހރު  2016އިން ެ
ޓެކްސް އަ ަ

 .4ގަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ:
މާލީ ހިސާ ުބތައް ުހށަހެޅުން
ލ
ގ މާ ީ
އ ެ
ރތެ ް
އ ފަ ާ
ނއެކު ެ
ޔ ާ
ބ ާ
ހ ހިނދަކު ،ޓެކްސް ަ
ނ ނުކުރާ ާ
ސ ާ
އސްތި ް
އ ި
ތ ް
އ ފަރާ ެ
ނ ެ
އ އި ް
އއި.އާރޭ .
)ހ( އެމްަ .
ޅން ާ
ހށައަ ަ
އށް ު
އ ަ
އއި.އާރޭ .
އމްަ .
އ ެ
ހިސާބުތަ ް
އވެ.
ވނެ ެ
ސ
ތކަށްވެ ް
ތ ަ
ފރާ ް
ގނަ ަ
ވރެ ި
އށް ު
ނވަތަ އެ ަ
ނއެ ް
ތސް ާ
ވ އިސް ި
ދ ޭ
ށން ެ
ދގެ )ހ( ގެ ދަ ު
މއް ާ
)ށ( މި ާ
ށ ު
ފރާތަ ް
އއް ަ
އެ ،
އވެ.
ދނެ ެ
ވ ާ
ދެ ި

 .5ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ:
އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަން ުކރުން
ރނަމަ،
ނ ލާޒިމުކު ާ
ރމަށް އެމް.އައި.އާރ.އޭ އި ް
އޔަންކު ު
ޢ ް
ނ އޮޑިޓަރަކު ަ
ކ ް
ސ ފަރާތަ ު
އއްވެ ް
އގައި ެ
ރ ް
ސ އަހަ ެ
އވެސް ޓެކް ް
އެ ް
އވާ
ދގަ ި
އ ާ
ނ މާ ް
ވ ަ
ގ ަ 13
އދު ެ
ގވާ ި
ޔންކޮށް ،މި ަ
ނ ަ
ފރާތަކު ް
ކ އެ ަ
އވާ އޮޑިޓަރަ ު
ކށްފަ ި
ސޓަރީ ޮ
އއި.އާރ.އޭ ގައި ރަޖި ް
އެމްަ .
ޢއް ަ
ޓރު ެ
ގ އޮޑި ަ
ތއް ެ
ފރާ ެ
ބތަކާއެކު އެ ަ
ށއަޅާ މާލީ ހިސާ ު
ތން ހު ަ
ތގެ މަ ި
ނއެވެ.
ނވާ ެ
ޅ ް
ށއަ ަ
ޓ ހު ަ
ގ ރިޕޯ ު
ގޮ ު

ރޫލިންގ
މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުން
 .6ގަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާއާއި  14ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާނާއެކު
އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ހ( އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ބަޔާން (Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive
)Income؛
)ށ( ބެލެންސް ޝީޓް )(Statement of Financial Position؛
)ނ( ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަވި ގޮތުގެ ބަޔާން )(Statement of Cash Flows؛
2

)ރ( ޙިއްސާގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ ބަޔާން )(Statement of Changes in Equity؛
)ބ( މާލީ ހިސާބުތަކާ ގުޅޭ ނޯޓްސް )(Notes to the financial statements؛
)ޅ( ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް؛
)ކ( އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓް.
 .7މި ރޫލިންގގެ  6ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،މި ރޫލިންގގެ  17ވަނަ
ޕެރެގްރާފްގެ )ރ( ގައި މާނަކޮށްދީފައިވާ އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކުން މި ރޫލިންގގެ  6ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ )ކ(
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ .އަދި މި ފަދަ ފަރާތަކުން ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ
އ
ފއިވާނަމަ ،މި ރޫލިންގގެ  6ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ )ށ() ،ނ( އަދި )ރ( ގަ ި
މާއްދާގެ )ރ( އިޚްތިޔާރުކޮށް ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން ވެސް އެ ފަރާތް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ސ
 .8މި ރޫލިންގގެ  6ވަނަ ޕެރެގްރާފާއި  7ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،އެއްވެ ް
ފަރާތަކަށް ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ހަމައެކަނި އާމްދަނީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ
ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީކަމަށްވާނަމަ ،އަދި ޓެކްސް އަހަރެއްގައި އެ ފަރާތަކުން ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާ
އވާ
އިޚްތިޔާރުކުރާނަމަ ،މި ރޫލިންގގެ  6ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ )ހ( އިން )ކ( އަށް ހުރި އަކުރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ނ
ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން އެ ފަރާތް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ .މި ޕެރެގްރާފަށް ޢަމަލުކުރާނީ މި ރޫލިންގގެ  9ވަ ަ
ޕެރެގްރާފާ ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
އ
 .9މި ރޫލިންގގެ  7 ،6އަދި  8ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ކުންފުނިތައް ފިޔަވަ ި
ޓ
ރޕޯ ް
އެ ނޫން ފަރާތްތަކުން މި ރޫލިންގގެ  6ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ި
ހުށަހަޅާކަށްނުޖެހޭނެއެވެ .ކުންފުނިތަކުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/96
ވ
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  66ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތް ާ
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ނ
 .10މި ރޫލިންގގެ  6ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޖެހުމު ް
އިސްތިސްނާ ލިބިދީފައިވާ ފަރާތަކުން އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅާ ނުވަތަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޓެކްސް އަހަރަށްފަހު އެ
އިސްތިސްނާ ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ.
ގ
 .11މި ރޫލިންގގެ  10ވަނަ ޕެރެގްރާފް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރައްދުވުމަށްފަހު ،މި ރޫލިންގގެ  17ވަނަ ޕެރެގްރާފް ެ
މ ކުދި ވިޔަފާރިތަކުގެ ގިންތީގައި ވިދިވިދިގެން ދެ އަހަރު އެ ފަރާތް
)ރ( ގައި މާނަކޮށްދީފައިވާ އެން ެ
ހިމެނިއްޖެނަމަ ،އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޖެހުމުން އަލުން އިސްތިސްނާކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޮމިޝަނަރ
ރމަށްފަހު
ޖެނެރަލްގެ ކިބައިން އެ ފަރާތަށް އެދެވިދާނެއެވެ .އަދި އެ ފަދަ ހުށަހެޅުންތައް މީރާއިން ރިވިއުކު ު
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ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އެ ކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމާ ހަމައަށް އެ ފަރާތުން އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަމުން
ގެންދަންވާނެއެވެ .އަދި މި ރޫލިންގގެ  10ވަނަ ޕެރެގްރާފް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރައްދުވެއްޖެނަމަ ،ގަވާއިދުގެ 8
ނ
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެ ް
ނ
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އެހެން ގޮތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމާ ހަމައަށް އެ ފަރާތުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރަމު ް
ގެންދަންވާނީ އެކްރޫއަލް ބޭސިސް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
ނ
 .12މި ރޫލިންގގެ  10ވަނަ ޕެރެގްރާފާއި  11ވަނަ ޕެރެގްރާފަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ޓެކްސް އަހަރު  2016އި ް
ރ
ފެށިގެންނެވެ .އެބަހީ ،ޓެކްސް އަހަރު  2015ގައި އެ ފަރާތުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީ  10މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވު ެ
ދަށްނަމަ ،ޓެކްސް އަހަރު  2016އަދި އޭގެ ފަހުން އަންނަ ޓެކްސް އަހަރެއްގައި އެ ފަރާތުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީ 10
ހރުތަކަށް އެ ފަރާތުން އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާކަށް
މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވާނަމަ އެ ޓެކްސް އަ ަ
ނުޖެހޭނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ޓެކްސް އަހަރު  2015ގައި އެ ފަރާތުގެ ޖުމުލަ އާމް ަ
ދނީ  10މިލިއަން ރުފިޔާ
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުނަމަ ،މި ރޫލިންގގެ  11ވަނަ ޕެރެގްރާފާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް
ހުއްދަ ނުދޭހާ ހިނދަކު ،ޓެކްސް އަހަރު  2016އަދި އޭގެ ފަހުން އަންނަ ޓެކްސް އަހަރުތަކަށް އެ ފަރާތުން
އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުން
ޓ
 .13މި ރޫލިންގގެ  6ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓުގައި ،އެ ފަރާތުގެ ބީ.ޕީީ .
ބަޔާން ހުށަހަޅާއިރު މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
 .14މި ރޫލިންގއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕަކުން ދޫކުރާ އޮޑިޓަރުގެ
ތ
ރިޕޯޓުތަކުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ މި ރޫލިންގގެ  22ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ )ރ( 23 ،ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ )ބ( ނުވަ ަ
 25ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ،އަދި އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގައި އޭނާ މަސައްކަތްކުރާކަން މީރާއަށް
އަންގައިފައިވާ ޕާޓްނަރެކެވެ .އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓުގައި ކުރަންވާނީ އެ ޕާޓްނަރުގެ އަމިއްލަ ސޮއެވެ.
ދ
އ ި
 .15މި ރޫލިންގގެ  6ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓުގައި" ،އެހެނިހެން ޤާނޫނީ ަ
ރެގިއުލޭޓަރީ ޒިންމާތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް" ގެ ނަމުގައި ވަކި ބައެއް ހިމަނައި ،އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓަރު
ދެކޭ ގޮތް އެ ބައިގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)ހ( ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގއަށް ބޭނުންވާ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެ ފަރާތުން
ޤާއިމްކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން؛
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)ށ( ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ  27ވަނަ މާއްދާ އާއި ގަވާއިދުގެ 16
ށން އެ ފަރާތުން ބެލެހެއްޓުން ލާޒިމުކުރާ ރިކޯޑުތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެ ފަރާތުން
ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
ބަލަހައްޓައިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން؛
)ނ( އެ ފަރާތުގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އެކައުންޓިންގ ރިކޯޑުތަކާ ދިމާވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.
ޑރޭޝަން އޮފް އެކައުންޓެންޓްސް
 .16ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ކުރެވޭ އޮޑިޓްތައް ހުންނަންވާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެ ެ
) (IFACގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮ ި
ޑޓިންގ އެންޑް އެޝޫރެންސް ސްޓޭންޑަރޑްސް ބޯޑު ) (IAASBއިން
ޑ
ޝާއިޢުކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮން އޮޑިޓިންގ ) (ISAނުވަތަ އެކައުންޓިންގ އެން ް
އޮޑިޓިންގ

އޮގަނައިޒޭޝަން

ފޮރ

ޝލް
ފައިނޭން ަ

އިސްލާމިކް

އިންސްޓިޓިއުޝަންސް

)(AAOIFI

ގެ

ވ
އެކައުންޓިންގ އެންޑް އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް ބޯޑުން ޝާއިޢުކުރާ އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާ އެއްގޮތް ާ
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން
 .17މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތައް ގިންތިކޮށްފައި ވާނީ ،އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން ،އެންމެ ކުދި،
ކުދި ،މެދުފަންތި އަދި ބޮޑު ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.
ބ
)ހ( ބޮޑު ވިޔަފާރިތަކަކީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި  100މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް އާމްދަނީ ލި ޭ
ވިޔަފާރިތަކެވެ.
)ށ( މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަކީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ލިބޭ އާމްދަނީ  100މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް ،އަދި
 60މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރު ވިޔަފާރިތަކެވެ.
)ނ( ކުދި ވިޔަފާރިތަކަކީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ލިބޭ އާމްދަނީ  60މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް ،އަދި 10
މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރު ވިޔަފާރިތަކެވެ.
ބ
ލ ޭ
)ރ( އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަކީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި  10މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުން އާމްދަނީ ި
ވިޔަފާރިތަކެވެ.
 .18ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކުން ،މި ރޫލިންގއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީ  Aގެ
އޮޑިޓަރަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.
ތވާ ގޮތުގެ މަތިން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީ A
 .19މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުން ،މި ރޫލިންގއާ އެއްގޮ ް
ނުވަތަ ކެޓަގަރީ  Bގެ އޮޑިޓަރަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.
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 .20ކުދި ވިޔަފާރިތަކުން ،މި ރޫލިންގއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީ  Aނުވަތަ
ކެޓަގަރީ  Bނުވަތަ ކެޓަގަރީ  Cގެ އޮޑިޓަރަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.
ވ
 .21މި ރޫލިންގގެ  19 ،18އަދި  20ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،އަންނަނި ި
ކ
ވިޔަފާރިތަކުން ،މި ރޫލިންގއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީ  Aގެ އޮޑިޓަރަ ު
ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.
)ހ( މާލީ އިދާރާތައް؛
ބލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތައް.
)ށ( ޕަ ް

ކެޓަގަރީ  Aގެ އޮޑިޓަރުން
 .22މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް ،އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް ހިމެނޭނީ ކެޓަގަރީ  Aގައެވެ.
)ހ( ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2015/R-222ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް
ދިނުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދޫކުރައްވާ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް އެ ޕާޓްނަރޝިޕަށް
ލިބިފައިވުން؛ އަދި
)ށ( މުޅި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން ) 10ދިހައެއް( ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފުން އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ތިބުން؛
އަދި
)ނ( އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދާއިމީ އޮފީހެއް ހުރުން؛ އަދި
)ރ( އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ޕާޓްނަރަކު އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ހުރުން:
ގއި ވަޒަންވެރިވެފައިވުން؛ އަދި
) (1އެ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭ ަ
) (2ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ
ޖެނެރަލް ދޫކުރައްވާ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވުން؛ އަދި
) (3މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީއެއްގެ ފުލީ ކޮލިފައިޑް މެންބަރަކަށްވުން؛ އަދި
) (4އެހެން ފަރމްއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާނުކުރުން؛ އަދި
) (5ކޮލިފިކޭޝަން ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ނުވަތަ އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަދުވެގެން 10
)ދިހައެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށްވުމާއެކު ،އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 5
)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހު މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހަކަށްވުން .އަދި މީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 3
)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހު ކެޓަގަރީ  Bގެ އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވުން.
ކެޓަގަރީ  Bގެ އޮޑިޓަރުން
 .23މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް ،އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް ހިމެނޭނީ ކެޓަގަރީ  Bގައެވެ.
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)ހ( ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ
ޖެނެރަލް ދޫކުރައްވާ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް އެ ޕާޓްނަރޝިޕަށް ލިބިފައިވުން؛ އަދި
)ށ( މުޅި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން ) 5ފަހެއް( ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފުން އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ތިބުން؛ އަދި
ދއިމީ އޮފީހެއް ހުރުން؛ އަދި
)ނ( އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ާ
)ރ( އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ  50%ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޕާޓްނަރުންނަކީ ދިވެހިރައްޔިތުން ކަމުގައި ވުން؛ އަދި
)ބ( އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ޕާޓްނަރަކު އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ހުރުން:
) (1ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވުން؛ އަދި
އ ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ
) (2ދިވެހިރާއްޖޭގަ ި
ޖެނެރަލް ދޫކުރައްވާ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވުން؛ އަދި
ރފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީއެއްގެ ފުލީ ކޮލިފައިޑް މެންބަރަކަށްވުން؛ އަދި
) (3މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޕް ޮ
) (4ކޮލިފިކޭޝަން ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ނުވަތަ އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަދުވެގެން 7
)ހަތެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށްވުމާއެކު ،އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 3
)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހު މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހަކަށްވުން .އަދި މީގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 2
)ދޭއް( އަހަރުދުވަހު ކެޓަގަރީ  Cގެ އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވުން.
ވ
 .24މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ކެޓަގަރީ  Bގެ އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ާ
ފަރާތްތަކުން ،މި ރޫލިންގގެ  23ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ )ށ() ،ނ( އަދި )ރ( ގައިވާ ޝަރުތުތައް ،މި ރޫލިންގއަށް
ރ
ގއި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ރަޖިސްޓަރީކު ާ
ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭ ަ
ޓރުންގެ އެކެޑެމިކް/ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންއާއި ތަޖުރިބާގެ ޝަރުތުތަކަށް މި ރޫލިންގއާ ގުޅިގެން އައި
އޮޑި ަ
ބަދަލުތައް ،މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު އޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
ޕާޓްނަރޝިޕްތަކަށާއި މީހުންނަށް ރައްދެއްނުވާނެއެވެ.
ކެޓަގަރީ  Cގެ އޮޑިޓަރުން
 .25މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް ،އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ މީހުން ހިމެނޭނީ ކެޓަގަރީ  Cގައެވެ.
)ހ( ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވުން؛ އަދި
)ށ( ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ
ޖެނެރަލް ދޫކުރައްވާ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވުން؛ އަ ި
ދ
)ނ(
) (1މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީއެއްގެ ފުލީ ކޮލިފައިޑް މެންބަރަކަށްވުމާއެކު،
ކލިފިކޭޝަން ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ނުވަތަ އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަދުވެގެން 2
ޮ
)ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށްވުން؛ ނުވަތަ
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) (2އެކައުންޓަންސީ ނުވަތަ އޮޑިޓިންގ ދާއިރާއިން ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ކޮލިފިކޭޝަނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ
މީހަކަށް

ނުވަތަ

މީރާއިން

ގަބޫލުކުރާ

ޕްރޮފެޝަނަލް

އެކައުންޓަންސީ

އގެ
ބޮޑީއެ ް

އެފިލިއޭޓް

ލކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ނުވަތަ އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް
މެންބަރަކަށްވުމާއެކު ،ކޮލިފިކޭޝަން ހާސި ު
ދިނުމުގައި މަދުވެގެން ) 3ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށްވުން؛ ނުވަތަ
) (3އެކައުންޓަންސީ

ނުވަތަ

އޮޑިޓިންގ

ދާއިރާއިން

އަންޑަގްރެޖުއޭޓް

ކޮލިފިކޭޝަނެއް

ހާސިލުކޮށްފައި ު
ވމާއެކު ،ކޮލިފިކޭޝަން ހާސިލުކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ނުވަތަ އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް
ދިނުމުގައި މަދުވެގެން ) 5ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށްވުން.
ހމަވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް ހިމެނޭނީ ކެޓަގަރީ  Cގައެވެ.
 .26މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް ،އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރި ަ
)ހ( ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ
ޖެނެރަލް ދޫކުރައްވާ ޕްރެކްޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް އެ ޕާޓްނަރޝިޕަށް ލިބިފައިވުން؛ އަދި
)ށ( މި ރޫލިންގގެ  25ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ޕާޓްނަރަކު އެ
ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ހުރުން.
ޕާޓްނަރަކީ ދިވެހިރައްޔިތަކަށްނުވާނަމަ ވަރކް ވީޒާ އޮންނަންޖެހުން
ގ
 .27މި ރޫލިންގގެ  22ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރަކީ ދިވެހިރައްޔިތަކަށްނުވާނަމަ ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕް ެ
ނަމުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ސައްހަ ވަރކް ވީޒާއެއް އެ ޕާޓްނަރުގެ އަތުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ޕާޓްނަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްތޯ ބަލާނެ ގޮތް
 .28މި ރޫލިންގގެ  22ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ބޭނުމަށް ،ޕާޓްނަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށް
ނ
މއްދަތެއްގައި ) 183ސަތޭކަ އައްޑިހަ ތިނެއް( ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް އޭ ާ
ބެލެވޭނީ 12 ،މަސްދުވަހުގެ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހޭދަކޮށްފައިވާނަމައެވެ.
އޮޑިޓް ނުވަތަ އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތުގެ ތަޖުރިބާ ބަލާނެ ގޮތް
 .29މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް ،އޮޑިޓް ނުވަތަ އެޝޫރެންސް ޚިދުމަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ
އ
ޖރިބާ އެކަންޏެވެ .މީގެ ތެރޭގަ ި
އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓްކުރުމުންނާއި ،އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްކުރުމުން ލިބިފައިވާ ތަ ު
އެހެނިހެން އެކައުންޓަންސީ ނުވަތަ އެޑްވައިޒަރީ ޚިދުމަތްތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.
މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީތައް
 .30މި ރޫލިންގގެ ބޭނުމަށް" ،މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ
އަންނަނިވި ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީތަކަށެވެ.
)ހ( ދަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާޓަރޑް ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓަންޓްސް )(ACCA؛
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)ށ( ދަ ޗާޓަރޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓަންޓްސް އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް
)(CIMA؛
)ނ( ސީ.ޕީ.އޭ އޮސްޓްރޭލިއާ )(CPA Australia؛
)ރ( ދަ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓަންޓްސް އޮފް ސްރީލަންކާ )(ICAS؛ އަދި
)ބ( ދަ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓަންޓްސް އޮފް އިންޑިއާ ).(ICAI
 .31މީރާގެ ރަސްމީ ވެބް ަ
ސއިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްގެން ،މި ރޫލިންގގެ  30ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައިވާ ،މީރާއިން ގަބޫލުކުރާ
ގ ލިސްޓަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް
ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީތަކު ެ
ލިބިގެންވެއެވެ.
އޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން
މތިން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭ މީހުންނާއި ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުން،
 .32މި ރޫލިންގއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަ
"އޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން" ) (MIRA 109ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،އެ ފޯމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ
އެންމެހައި މައުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ޅ
 .33މި ރޫލިންގގެ  32ވަނަ ޕެރެގްރާފް ނުވަތަ  36ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަ ާ
މީހަކީ ދިވެހިދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްނަމަ ނުވަތަ އެ ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވަނީ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް
ކަމުގައި ވާނަމަ އެ މީހަކީ އެ ޕާޓްނަރޝިޕް ފިޔަވައި އެހެން ވިޔަފާރި ޝަޚްސެއްގެ މުވައްޒަފެއްނަމަ ،މީރާގައި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ މަސައްކަތްކުރުމަށް އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއައްސަސާއިން ނުވަތަ
ނކުރާކަމަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް އެ މުއައްސަސާއިން ނުވަތަ ވިޔަފާރި ޝަޚްސުން
ވިޔަފާރި ޝަޚްސުން އިއުތިރާޒު ު
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް އެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ވ
ކށްފައި ާ
 .34ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާ އާއި މި ރޫލިންގގެ ދަށުން އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ޮ
ލ
ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރަކު އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު ،އޭނާގެ އަމިއް ަ
ހައިސިއްޔަތުން އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ގ
ހއް ެ
 .35ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަދޭ ފަރާތްތަކަށް ،އެ މީ ެ
ވ
ނުވަތަ އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ "އޮޑިޓަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު" އަދި ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަ ާ
ތާރީޚު ހިމެނޭ ،ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
 .36ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ،އެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުވުމުގެ ކުރިން ،ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރުމަށް އެދި
"އޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން" ) (MIRA 109ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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އ
ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 1އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ފަދަ ހުށަހެޅުމެ ް
އ
ހުށަހަޅައިފައިނުވާނަމަ ،ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 6ހައެއް( މަސްދުވަސް ފާއިތުވުމުން މެނުވީ ެ
ފަރާތް އަލުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.
ޅ
 .37މި ރޫލިންގގެ  32ވަނަ ޕެރެގްރާފް ނުވަތަ  36ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަ ާ
މީހެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ،އޮޑިޓްކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ނޫން ކަމަށް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުން ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ
ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ށ
އ މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،މީހަކަ ް
 .38އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުންކުރެ ޙާލަތެ ް
ނުވަތަ

ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް

ދޫކޮށްފައިވާ

ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ

ސެޓްފިކެޓް

ކޮންމެ

ވަގުތެއްގައި

ސ
ވެ ް

ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ .ނުވަތަ ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ.
)ހ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތުން އެ

މީހެއްގެ މައްޗަށް

ސާބިތުވުން؛ ނުވަތަ
)ށ( "އިންޓަރނޭޝަނަލް އެތިކްސް ސްޓޭންޑަރޑްސް ބޯޑް ފޮރ އެކައުންޓަންޓްސް" ގެ "ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް
ފޮރ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންޓްސް" އާ އެ ފަރާތަކުން ޚިލާފުވުން؛ ނުވަތަ
)ނ( އެ މީހާ ނުވަތަ އެ ޕާޓްނަރޝިޕް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް މި ރޫލިންގގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުތުތައް
ފުރިހަމަނުވުން.
ގ
 .39ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ފަރުދުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމު ެ
ޝަރުތުތައް ޓެކްސް ރޫލިންގ ) TR-2013/A1ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފަރުދުން
ރ
ރަޖިސްޓަރީކުރުން( ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،މި ރޫލިންގގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކު ާ
އޮޑިޓަރުން ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.
ނ
 .40މި ރޫލިންގގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،މީރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވު ް
ބާޠިލުކުރާ ތާރީޚުން ެ
ފށިގެން ) 2ދޭއް( އަހަރުދުވަސް ފާއިތުވުމުން މެނުވީ އެ މުވައްޒަފެއް މި ރޫލިންގގެ ދަށުން
ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ޅ
 .41މި ރޫލިންގގެ  32ވަނަ ޕެރެގްރާފް ނުވަތަ  36ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަ ާ
ނ
ފަރާތަކުން މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާ ދެއްކުމުން މެނުވީ އެ ފަރާތަށް އޮޑިޓަރ ރެޖިސްޓްރޭޝަ ް
ގ
ޕ ެ
ސެޓްފިކެޓް ދުލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ .ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވަނީ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ކަމުގައިވާނަމަ އެ ޕާޓްނަރޝި ް
ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޕާޓްނަރުންނަށް ވެސް މި ޕެރެގްރާފް ރައްދުވާނެއެވެ.
10

އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން
 .42މި ރޫލިންގގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރާ ކޮންމެ އޮޑިޓަރަކު ވެސް ،ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 1
އިން ފެށިގެން ހިނގާ އަހަރުގެ  30ޖޫންގެ ނިޔަލަށް އެ އޮޑިޓަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލު އަންގައިދޭ
އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ،މީރާއިން ކަނޑައަޅާ ނަމޫނާއަކާ އެއްގޮތަށް ،ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  30ސެޕްޓެންބަރުގެ ނިޔަލަށް
މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .43މި ރޫލިންގގެ  42ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޮންމެ
އޮޑިޓަރަކު

ވެސް،

މީރާއިން

ކަނޑައަޅާ

ނަމޫނާއަކާ

އެއްގޮތަށް،

އަންނަނިވި

ގޮތުގެ

މަތިން

ރިޕޯޓެއް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ހ(  1ޖަނަވަރީ  2016އިން ފެށިގެން  31ޑިސެންބަރު  2016ގެ ނިޔަލަށް އެ އޮޑިޓަރު ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލު އަންގައިދޭ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް 28 ،ފެބުރުވަރީ  2017ގެ ނިޔަލަށް؛ އަދި
)ށ(  1ޖަނަވަރީ  2017އިން ފެށިގެން  30ޖޫން  2017ގެ ނިޔަލަށް އެ އޮޑިޓަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ
ތަފުސީލު އަންގައިދޭ ރިޕޯޓެއް 30 ،ސެޕްޓެންބަރު  2017ގެ ނިޔަލަށް.
ވ
 .44މި ރޫލިންގގެ  42ވަނަ ޕެރެގްރާފް ނުވަތަ  43ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއް ،ކަނޑައަޅައިފައި ާ
ސުންގަޑިން ފެށިގެން ) 1އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަނާޅައިފިނަމަ އެ ސުންގަޑިން ފެށިގެން ) 1އެކެއް(
އަހަރުދުވަސް ފާއިތުވުމުން މެނުވީ އެ ފަރާތް އަލުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.
މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރުންގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރާނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުން
ކ
ކރުމަށް އޮޑިޓަރަ ު
 .45މި ރޫލިންގގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރެއްގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ު
ޢައްޔަންކުރުމަށް މި ރޫލިންގ ލާޒިމުކުރާނަމަ ،އެ އޮޑިޓަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް:
)ހ( މި ރޫލިންގގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެހެން އޮޑިޓަރެއް ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ؛ ނުވަތަ
)ށ( ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އޮޑިޓަރަކު ޢައް ަ
ޔންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލިޔުމަކުން
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .46މި ރޫލިންގގެ  45ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ )ށ( ގެ ބޭނުމަށް ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އޮޑިޓަރަކު ކަމަށް ބުނެފައި އެ
ވަނީ ،އެ އޮޑިޓަރަކު މަސައްކަތްކުރާ ގައުމެއްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީއެއްގެ މެންބަރެއް ނުވަތަ
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީފައިވާ ،އެ ނޫން ވެސް ގައުމެއްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންސީ ބޮޑީއެއްގެ
މެންބަރަކަށެވެ.
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ގިންތި ބަދަލުވާ ޙާލަތުގައި އޮޑިޓަރު ބަދަލުކުރަން ނުޖެހުން
.47
)ހ(
) (1އެއްވެސް އަހަރެއްގައި )މީގެ ފަހުން "ފުރަތަމަ އަހަރު"( ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކީ ކުޑަ ވިޔަފާރިއެއްގެ
ގޮތުގައި މި ރޫލިންގގެ  17ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ )ނ( ގެ ދަށުން ގިންތިކޮށްފައިވާނަމަ؛ އަދި
ރތަކީ މެދުފަންތީގެ
) (2ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރު )މީގެ ފަހުން "ދެވަނަ އަހަރު"( ،އެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަ ާ
ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި މި ރޫލިންގގެ  17ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ )ށ( ގެ ދަށުން ގިންތިކޮށްފައިވާނަމަ؛
އަދި
ގ
) (3އެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ ކެޓަގަރީ ެ C
އޮޑިޓަރަކު ކަމުގައިވާނަމަ،
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްގެ ހުއްދައާއެކު ،އެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް
އޮޑިޓްކުރުމަށް އެ އޮޑިޓަރު ޢައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ.
)ށ(
) (1ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކީ މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި މި ރޫލިންގގެ  17ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ
)ށ( ގެ ދަށުން ފުރަތަމަ އަހަރު ގިންތިކޮށްފައިވާނަމަ؛ އަދި
ޓކްސް ދައްކާ ފަރާތަކީ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި މި ރޫލިންގގެ  17ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ )ހ(
) (2އެ ެ
ގެ ދަށުން ދެވަނަ އަހަރު ގިންތިކޮށްފައިވާނަމަ؛ އަދި
ގ
ޑޓްކޮށްފައިވަނީ ކެޓަގަރީ ެ B
) (3އެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮ ި
އޮޑިޓަރަކު ކަމުގައިވާނަމަ،
ތއް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްގެ ހުއްދައާއެކު ،އެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު ަ
އޮޑިޓްކުރުމަށް އެ އޮޑިޓަރު ޢައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ.
)ނ(
) (1ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކީ ކުޑަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި މި ރޫލިންގގެ  17ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ )ނ( ގެ
ދަށުން ފުރަތަމަ އަހަރު ގިންތިކޮށްފައިވާނަމަ؛ އަދި
) (2އެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކީ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި މި ރޫލިންގގެ  17ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ )ހ(
ގެ ދަށުން ދެވަނަ އަހަރު ގިންތިކޮށްފައިވާނަމަ؛ އަދި
ގ
) (3އެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ ކެޓަގަރީ ެ C
އޮޑިޓަރަކު ކަމުގައިވާނަމަ،
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ،އެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް
މލީ
އެ އޮޑިޓަރު ޢައްޔަންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ ާ
ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެ އޮޑިޓަރަކީ ކެޓަގަރީ  Aގެ އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މީރާގައި
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ރަޖިސްޓަރީކޮށްފިނަމަ ،އެ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް އެ
އޮޑިޓަރު ޢައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ.
ލައިސަންސިންގ ކޮމި ީޓ
މގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލަފާ ދިނުމަށްޓަކައި މީރާގެ ކަމާގުޅޭ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ
 .48މި ރޫލިންގ ތަންފީޒުކުރު ު
މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ލައިސަންސިންގ ކޮމިޓީއެއް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.
 .49މި ރޫލިންގގެ  48ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސިންގ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ:
)ހ( މި ރޫލިންގގެ  32ނުވަތަ  36ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާ
އިންޓަވިއުކުރުން.
)ށ( އޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ،ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރުމާއި ހިފެހެއްޓުމާ ި
އ ބާޠިލުކުރުން.
)ނ( އޮޑިޓަރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން.
)ރ( މި ރޫލިންގގެ  37ނުވަތަ  38ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެ ފަދަ
އޮޑިޓަރަކު ހާޒިރުކުރުން.
)ބ( އޮޑިޓަރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ތަހުގީގުކުރުން.
ޔވަޅު އެޅުން.
)ޅ( އޮޑިޓަރުންނާމެދު އިސްލާހީ ފި ަ
ރ
 .50މި ރޫލިންގގެ  36ވަނަ ޕެރެގްރާފް ނުވަތަ  44ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން އެއްވެސް އޮޑިޓަރެއްގެ ރަޖިސްޓަ ީ
ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ ،އެ އޮޑިޓަރު ކުރާ އިލްތިމާސަކާ ގުޅިގެން އެ ނިންމުން އަލުން ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ލައިސަންސިންގ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ރ
 .51މި ރޫލިންގގެ  36ވަނަ ޕެރެގްރާފް ނުވަތަ  44ވަނަ ޕެރެގްރާފްގެ ދަށުން ފިޔަވައި އެ ނޫން ސަބަބަކާހު ެ
އެއްވެސް އޮޑިޓަރެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ ،ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 1އެކެއް(
އަހަރުދުވަސް ާ
ފއިތުވުމުން މެނުވީ އެ ފަރާތް އަލުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.

ށން
ޢަމަލުކުރަން ފެ ު
 .52މި ރޫލިންގއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ރޫލިންގ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

އށް
ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން ަ 7:45

