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231އަދަދު:  2021 ުޖލައި 20 – 1442 ޛުލްޙިއްޖާ 10ތާރީޚު:  އަންގާރަ 50ވޮލިއުމް:    
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ަވނަ އަހަުރގެ ެދަވަނ  2021ުދަވހު ބޭްއެވވި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީުހގެ  ބުރާސްފަތިވި  2021ޖުލައި  8
)އާމްދަނީން ޓެކްްސ ނެގުމުެގ  2019/25ޤާނޫނު ނަްނބަރު ަވނަ ޖަލްސާިއން ފާސްކުަޅ " 21ދައުުރގެ 

 ،ންމަތީ ވަނަ ާމއްާދަގއިވާ ގޮުތގެ 92ާޤނޫުނައސާސީގެ  އިޞްލާޙު ެގަނއުުމގެ ބިލު"ވަނަ  1ޤާނޫނު( އަށް 
ުދވަުހ ަރއީސުލްޖުްމހޫރިްއާޔ ަތޞްދީުޤ  ައްނގާރަ ( ިވ 1442 ޛުލްިޙއްޖާ  10) 2021 ޖުލައި  20

 ިދެވހިސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި މިއަުދ ާޝއިުޢ ކުެރވިްއޖެެއވެ. ،މި ބިލު ާޤޫނނަކަްށވެ ،ކުރެްއވުުމން
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 2021/15 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

ވަނަ  1)އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  2019/25ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 
 

 އަށް އަންނަނިވި ިއޞްލާޙުތައް ގެނައުން. )އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( 2019/25ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް އަްނނަނިވި ފަދައިން އަކުެރއް އިުތރުކުރުން. 2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަގުީތގޮުތން ވަޒަްނވެރިވެަފއިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ،  )ނ( .2 

 .ފަރާތެއްދިވެހިރާއްޖެއިން އާމްދަނީ ލިޭބ ކޮންމެ 
 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ތ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2
 

އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ލިބޭ އާްމދަނީ )މުޢާމަލާތެއްގެ މުޤާބިލެއްގެ ގޮުތގައި ނޫންކަމަށް  )ތ( .3 

ނޫން ގޮަތަކށް ކަމަށް ވިޔަސް ލިބޭ  ވިޔަްސ، ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާަފށް ނުވަތަ ހުއްދަ

އަދި ލިބިފައިވާ ގޮތް ނުވަތަ ހޯދާފަިއވާ ގޮތް ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭ  ،މުދަލާއި ފައިސާ

ފައިސާާއއި )ފޮތްތަކުަގއި ލިބުނުކަމަށް ހިމަނާފައި ވިޔަސް ނުވިޔަސް(، 

އިންވެސްްޓކުރަން ނުވަތަ ޚަަރދުކުރަން ފައިސާ ލިބުނު ގޮްތ ނުވަތަ ހޯދި ގޮތް 

އި ޚަރަދުތަކާިއ، ލިބުނު ގޮތް ނުވަތަ ހޯދި ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭ އިްނވެސްްޓމަންޓްތަކާ

 ގޮތް ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭ އެންމެހައި މުދާ ހިމެނޭ ގޮތުން(.
 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

 

އެްއވެސް ޝަޚްޞަކީ، ގްރޫަޕކަށް ނިސްބަތްާވ ޝަޚްޞެްއނަމަ، މި މާއްދާަގިއ  )ނ( .9 

ރުފިާޔގެ ބަދަލުަގއި ބޭނުންކުރަންވާނީ،  )ފަސް ލައްކަ( -/500,000 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

      އެ ގްރޫުޕގަިއ ހިމެނޭ ޝަޚްޞުތަކުގެ ތެެރއިން އެ ަޝޚްޞުތަކުގެ މަްއޗަްށ 
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)ފަސް ލައްކަ( ރުފިޔާ  -/500,000މި ޤާނޫނު ހިނގާ ޝަޚްޞުތަކުގެ މެދުގައި އެ 

 ހަމަހަމަކޮށް ބެހުމުން އަންނަ ޢަދަދެވެ.
 

 ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

 

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި، "ޝަޚްޞު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޕާޓްނަރޝިޕް  )ރ( .9 

 ފަރުދެއް ނުަވތަ ބޭންކަކަށް ނުވާ، އެހެނިހެން ޝަޚްޞުތަކަށެވެ.ހިމެނޭ ގޮތުން، 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ޅ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރެވފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕަކުން ެއ ޕާޓްނަރޝިޕުގެ  )ޅ( .11 

 ؛ޕާޓްނަރުންނަށް ލިބޭ ފައިސާ
 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.2ވަަނ މާއްދާގެ )ލ( ގެ ) 11ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .6

 

އެ ފައިދާ ލިބެނީ ކުންފުންޏެއްެގ ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިެޕްއގެ ނުވަތަ  (2) )ލ( .11 

ޓްރަސްޓެްއގެ ޙިއްާޞއެއް ުނަވތަ މަޞްލަޙަތެއް ތަޞައްރުފުުކރާ ހިނދު، 

ފަސްދޮޅަސްފަހެއް( ުދވަހުެގ ތެރޭގަިއ  )ތިންސަޭތކަ 365ފާއިތުވެދިޔަ 

)ފަންސާސް  50% އެ ފަރާތެއްގެ ވެލިުއގެ، އެްއވެސް އިެރްއގައި 

އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ބޮުޑ ބައެއް ސީދާގޮތުން ވިަޔސް ނުވަތަ 

ނުސީދާގޮތުން ވިޔަސް ނިސްަބތްވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުިރ ނުއުފުލޭ 

ުނވަތަ މަޞްލަޙަތެއް މުދަލަކަށް ކަމަށްވާނަމަ، އެ ޙިއްޞާއެއް 

 ނުވަތަ ؛ ތަޞައްރުފުކޮށްގެން ކަމަށްވުން
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ޑ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

 

، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރުަގއި ކަނޑުބޯޓު ުނވަތަ މަތިންދާބޯޓު އޮޕަރޭޓްކުރާ )ޑ( .11 

އެ ފަރާތުގެ ދާއިމީ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރވެަފއިނުވާ ފަރާތްތަުކގެ ތެރެއިން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަންޒިލަކުްނ  ،މަރުކަޒެއް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ހުރި ފަރާތަކަށް

ފުރައިގެންދާ ކަނޑުބޯޓަކަށް ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓަކަށް ަފސިންޖަރުން ނުވަތަ 
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ޕާރުސަލް ނުވަތަ މަރޗެންޑަިއޒް ނުވަތަ މުދާ  ލައިވްސްޮޓކް ނުވަތަ ސިޓީ ނުވަތަ

 ؛އަރުަވއިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ޑ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ހަތަރު އަުކރު އިތުރުކުރުން. 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8

 

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކަށް ލިބޭ ކަމިޝަން )ޒ( .11 

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މުނިފޫހިފިލުވައިދޭ މީހުންގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ިލބޭ އާމްދަނީ )ޓ(  

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރާސާކުުރމާއި ތަރައްޤީކުރުމުން )ރިސަރޗް އެންްޑ  )ޔ(  

 ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން( ލިބޭ އާމްަދނީ؛

 އާމްދަނީ.ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރވެަފއިނުވާ ކޮންޓްެރކްޓަރަކަށް ލިޭބ  )ޕ(  

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރވެފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕަކުން އެ ޕާޓްނަރޝިޕުގެ  )ށ( .12 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނވެރިެވފައިވާ ޕާޓްނަރުންނަށް ބަހާ ފައިދާ އަިދ 

 ކެޕިޓަލަށް ދައްާކ އިންޓްރެސްޓް؛ޕާޓްނަރުންގެ 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ދ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10

 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  8/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ދ( .12 

ލިބޭ އަސާސީ ޕެންޝަނާއި، ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން އަދި އެނުއިީޓގެ ގޮތުަގއި 

 ލިބޭ ފައިސާ؛
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ތ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11

 

ލައިފް އިންޝުއަރެންްސ "ކީ ޕަރސަން އިންޝުއަެރންސް" ފިޔަަވއި،  )ތ( .12 

 ؛ޕޮލިސީއެްއގެ ދަށުން ލިބޭ ފައިސާ
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( ވަަނ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ނަންބަރެއް 2ވަަނ މާއްދާގެ )ގ( ގެ ) 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12

 އިތުރުކުރުން.

 

ހަދިޔާއަކީ ަކއިވެީނގެ  ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި،( ވަނަ 2މި އަކުރުގެ ) (3) )ގ( .12 

 މުނާސަބަތުގައި ލިބުނު ެއއްެޗއްކަމަށް ބަލާނީ އެ ެއއްެޗއް ކަިއވެނީގެ 

މުނާސަބަތުގައި ކަިއވެނިކުރާ ދެ މީހުންކުރެ މީހަކަށް ލިބުނީ ކައިވެނިކުާރ 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ނުވަތަ  30ގިަނވެގެން  ދުވަހުގެ ކުރިން

ދުވަުހގެ ފަހުން ގިނަެވގެްނ  ކަިއވެނިކުރާ ދުވަހު، ުނވަތަ ކަިއވެނިކުރާ

 .)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ކަމަށްވާނަމަެއވެ 30
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ޒ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .13

 

ޤާއިުމވެފަިއވާ ައދި އޭނާގެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން މަިއގަނުޑ ގޮތެްއގައި   (1) )ޒ( .12 

 ؛މިލްކުގަިއވާ ހަމައެކަނި ތަން ތަޞައްރުފުކޮށްގެން ލިބޭ އާމްަދނީ

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، މީހެްއގެ ދިރިއުޅުން 1މި އަކުރުގެ )  (2)   

   މައިގަނުޑ ގޮެތއްަގއި ާޤއިމުެވފައިވާ ތަން ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، 

މިލްުކވެރިކަން ލިބުނު ތާރީޚުން ފެށިެގން ނުވަތަ އެ މީހާއަށް އެ ތަެނއްގެ 

       އެ ތަނެއްަގއި  ،އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން އަންނަ ތާރީޚަކުން ފެށިގެން

)ދޭްއ( އަހަރަްށވުރެ ކުރުނޫން  2އެ މީހަކު މެދުނުކެނޑި ދިިރުއޅޭތާ 

 މުއްދަތެއް ފާއިުތވެފަިއވާ ކޮްނމެ ތަނަކަށެވެ.

ަނންބަރުގައި އެފަދައިން ބަޔާްނކޮށްފައިީވ ( ވަނަ 2މި އަކުުރގެ )  (3)   

އަންނަނިވި ސަބަބުަތކުންކުރެ ސަބަބަކާހުރެ އޭނާ އެ ތަނުގަިއ  ،ނަމަވެސް

ދިރިއުޅުން ވަގުީތގޮތުން މެދުކެނޑުނު ނަމަވެސް، އެ ގޮތުން މެދުކެނޭޑ 

     މުއްދަތުގައި އެ ތަން ކުްއަޔށްދީގެން ނުވަތަ އެނޫންެވްސ ގޮތަކަށް 

އޭާނ ެއ ތަނުަގިއ  ،ދަނީެއއް ހޯދާފައިނުވާނަމައެ ތަނުން އާމް

 މެދުނުކެނޑި ދިރިއުޅެމުން ޮގސްފައިވާ ކަމަށް ބަލަންވާނެެއެވ.
    i.   ްއަލުން ޢިމާރާތްކުރުމަށް ުނަވތަ  ،އޭނާ އާަދވެގެްނ ދިރިއުޅޭ ތަނ

މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި އޭާނެގ ދިރިއުޅުން އެހެން ތަނަކަށް 

ބަދަލުކޮށްފައިވީ ނަަމވެސް، ައދި އެ ތަން ޢިމާރާތްކޮށް ނިުމމުން 
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ނުވަތަ މަރާމާތުކޮށް ނިމުމުން، ދިރިއުޅުން އެ ތަނަށް 

 ބަދަލުކޮށްފައިވުން؛

    ii.   ެސަބަުބން އެހެން ތަނެއްަގއި ދިރިއުެޅން އޭނާ އަދާކުރާ ވަޒީާފގ

 އޭނާއަށް މަޖުބޫރުވެފަިއވުން؛
 

    iii.   ީއޭނާ އެ ތަނުަގއި ދިރިުއޅުން ވަގުީތގޮތުން މެދުކެނޑުނީ ިޞއްޙ

ފަރުވާެއއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް އެހެން 

    ތަނެއްަގއި ދިގު މުއްދަތަކަްށ ހުންނަންޖެހުމުން ކަމަށްވެފައި،

   އެ މުއްދަތުަގއި އޭާނގެ ދިރިުއޅޭ ތަން ހުރީ ހުސްކޮށް ނުވަތަ 

އެ ތަނުަގއި އެ ުމއްދަތުަގއި ދިރިއުޅުނީ އެ ތަން ބެލެހެއްުޓމުގެ 

 މަޤްޞަދުގައި އޭާނގެ ތިމާގެ ީމހެއް ކަމުަގއިވުން.
( ވަނަ ަނންބަރުގައި އެފަދައިން ބަޔާްނކޮށްފައިީވ 3މި އަކުުރގެ )  (4)   

ނަންބަރުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަުކގަިއ، މި މާއްދާގެ ނަމަވެސް، އެ 

ދަށުން އިސްތިސްނާ ލިބޭނީ އޭނާ އެ ތަނުގައި ދިިރއުޅުން ަވގުތީގޮުތްނ 

މެދުކެނޑުނު މުއްދަތުގެ ކުިރން އަދި ފަހުންވެސް އެ ަތނަކީ އޭނާ 

އާދަެވގެން ދިރިުއޅޭ ތަނަށްުވމާއެކު، އޭނާ އެ ތަނުަގއި ދިރިއުޅުްނ 

ތުން މެދުކެނޑުނު ުމއްދަތުަގއި މި މާއްދާަގއި ަބޔާންކުރާ ވަގުީތގޮ

 އިސްތިސްނާެއއް ބޭނުންކޮށްފަިއ ނުވާނަމައެވެ.
 

ދިރިއުޅުން  ،މި އަކުުރގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ތަނެްއގެ ބަެއއް   (5)   

ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުމަކަށް ބޭނުންކުރާނަމަ އެ ބަޔަކީ ދިރިއުޅުން 

މައިގަނޑު ގޮެތއްަގއި ާޤއިމުެވފައިވާ ތަުނގެ މާނަިއގައި ހިެމނޭ ބައެްއ 

 ނޫނެވެ.

( ވަނަ ަނންބަރުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ދިރިއުޅުން 5މި އަކުުރގެ )  (6)   

ބޭނުންކުރުމުގެ މާނައިގެ ތެޭރަގިއ، ދިރިއުޭޅ ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުމަކަށް 

ތަނުގައި އެހެން ކަމަކަށް ޭބނުންކުރުމަށް ޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާ ތަނެްއ 

 ނެތި، އެހެން ކަމަކަށް އެ ތަުނގެ ބަެއއް ބޭނުންކުރުމެއް ނުހިމެނެއެވެ.
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( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ފަދަ ތަނެއް 5މި އަކުރުގެ )  (7)   

ތަޞައްރުފުކޮށްގެން ލިބޭ ފައިާދއިން އިސްތިސްނާވާ ޢަދަދު ހިސާބުކުރާނީ 

 އަންނަނިވި ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

    i.   ޭތަޞައްރުފުކުރި ތަނަކީ ވަކި ބައިބަޔަށް ބަހައިެލވ

އަދި އެިއން ކޮންމެ ޔުނިޓެއް އެއީ ވަިކަވކިން ، ޔުނިޓުތަކަކަްށވެފައި 

ވިޔަސް ބޭނުންކުެރޭވފަދަ ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ އެހެން ޭބނުމަކަށް 

 ޔުނިޓެއްނަމަ، ތިރީަގިއވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެން؛
     

C x A 
B 

     A=  ެދިރިއުޅުން މަިއގަނޑު ގޮތެްއަގއި ޤާއިުމވެފަިއވާ ތަނުގ

 މާނައިގައި ހިމެނޭ ޔުނިުޓގެ ޢަދަދު

     B= ުތަޞައްރުފުކުރި ތަނުަގއި ހުރި ޖުމްލަ ޔުނިޓުގެ ޢަދަދ 

     C= ާތަޞައްރުފުކޮށްގެން ލިބުނު ޖުމްލަ ފައިދ 

    ii.   ެތަޞައްރުފުކުރި ތަނަކީ މި ނަންބަރުގ(i) ުގައި ވަނަ ނަންބަރ

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް ބަހައިނުލެވޭ ތަނެއްނަމަ، އެކަށީގެްނާވ 

 އަދުލުވެރި ައސާސެްއގެ މަްއަޗށް ބިނާކޮށް؛
    iii.   ެތަޞައްރުފުކުރި ތަނަކީ މި ނަންބަރުގ(i ) ުއަދި ވަނަ ނަންބަރ

(ii )ުގަިއާވ ގޮތުގެމަތިންވެސް ބަހައިުނލެވޭ ވަނަ ނަންބަރ

 ތަނެއްނަމަ، އެ ތަނުގެ ފްލޯ ޭއރިޔާގެ ނިސްބަތަށް ބިނާކޮށް.

ތަޞައްރުފުކުރި ތަން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވަނީ، އެ ފަރާތުގެ މިލްުކވެރިކަމުެގ   (8)   

ައުގގެ ތެރޭަގިއ އެ ބިމުގެ ދަށުގަިއވާ ބިމެއްަގއިނަމަ، ަތޞައްރުފުކުރި 

 އަުގވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ފަދަ ތަނެއް 8މި އަކުރުގެ )  (9)   

ޢިމާރާތްކޮށްފައި ހުރި ބިމުގެ ބައެއް، ެއ ޢިމާރާތް ނުހިމެނޭ ގޮތުްނ 

        ތަޞައްރުފުކޮށްފަިއވާނަމަ، އެގޮތުން ތަޞައްރުުފކުާރ ބަޔަށް 

 މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ އިްސތިސްނާ ރައްދެއްނުވާެނއެެވ.މި 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 231 އަަދދު:  50 ވޮލިުއމް: 

 

9 

   (10)  i.  ( ެވަނަ ނަންބަުރގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ތަަނކީ 2މި އަކުުރގ )

)ދޭއް( ނުވަތަ އެއަށްުވރެ ގިނަ މީހުން މިލްކުވެރިކަން  2

ޙިއްޞާކުރާ ތަނެއްނަމަ، އެ ތަނުގެ މިލްކުވެރިކަން ނިސްަބތްވާ 

މި މާއްާދަގއި ބަޔާްނކުރާ ިއސްތިސްނާ ލިޭބނީ ވަިކވަކި މީހުންނަށް 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ުއސޫލުތަކާ އެްއގޮތަށް އެ މީހެއްެގ 

 .ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ
    ii.   ެމި ނަންބަރުގ(i) ުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޙާލަތުަގއި ވަނަ ނަންބަރ

އިސްތިސްނާ ނުލިބޭ މީހެއް ހުރިނަމަ، އެ ތަން 

ތަޞައްރުފުކޮށްގެން ލިބުނު ާއމްދަނީން އެ މީހަކަށް ނިސްބަތްވާ 

 ބަޔަށް އެ އިސްިތސްނާެއއް ނުލިބޭނެއެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ޓ( އަންނަިނވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14

 

 ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނަގާ ޓެްކސް؛ )ޓ( .12 

 

 )ޕ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ތިން އަކުުރ އިތުރުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ  12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .15

 

އަންނަނިވި ގޮުތގެމަތިން އުޖޫރައިގެ ގޮތުަގއި ލިބޭ ފައިސާ ނޫން އެހެން ޢިނާޔަތާއި  )ޖ( .12 

 މަންފާ:
 

)ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާިއ  2009/11 ނަންބަރު ޤާނޫނު  (1)   

މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބގެ 

ވަނަ މާއްދާަގިއ  11ވަނަ މާއްދާާއއި  9ވަނަ މާއްދާާއއި،  4ޤާނޫނު( ގެ 

 2013/5ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޢިނާޔަތްތަާކއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

     )ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަާކއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ

ކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަތްަތއް، ައދި ޤާނޫނު ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަާޔން 27-1

    )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާޫނނު( ގެ 2010/13ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަތްަތއް؛ 13-1
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ދައުލަތުން، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތެއް މެދުވެރިކޮްށ، ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް   (2)   

 ރައްކާެތރިކަން؛ފޯރުކޮށްދޭ ޙިމާޔަތާއި 
 

އުލުގައި އުެޅނިކޮށް ދިމާވާ ހާދިސާއަކާ ގުިޅެގން އުޖޫރަ ހަމަސައްކަުތގެ މާ  (3)   

ލިބޭ މީހެއްގެ ޞިއްޙަތަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ކޮށްދޭ 

 ؛ބޭސްފަރުވާ
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަްނެގ ޤާނޫނު(  2007/1ޤާނޫނު ނަންބަރު   (4)   

ިވޒާ ހެއްުދމުގެ ނުވަތަ ާއކުރުމުގެ ބޭނުަމށް ހަދާ  ގެ ދަށުން ވަރކް

 ؛މެޑިކަލް ޗެްކއަޕް
އެ މީހާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ އުޖޫރަ ޭދ ފަރާތުން   (5)   

ފޯރުވައިދީފަިއވާ ތަނެްއގަިއ، އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން މުވައްަޒފުންނަށް 

 ޢިނާޔަތާއި މަންފާ؛ހަމަހަމަކަމާއެކު ފޯރުވައިދޭ ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ 

    i.   ް؛ކެއިންބުއިނ 

    ii.  .ުމުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރ 

އެ މީހާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ ތަން ފިޔަވަިއ އެހެން   (6)   

ތަނެއްަގއި ނަމަވެސް، ޢާންމު އުސޫލުން ނޫން ގޮތަކަށް ވަިކ ޚާއްޞަ 

ފޯރުވައިޭދ ކަމަކާ ގުިޅގެން މުވަްއޒަފުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު 

 ކެއިންބުއިްނ؛
އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް، އެ މީހާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަްއ   (7)   

އަދާކުރުމަށްޓަަކއި، ހަމަެއކަނި މުވައްޒަފުން ބޭތިއްބުމަށް 

      ޚާއްޞަކުެރވިގެްނ އަދި ުމަވއްޒަފުން ފިަޔވަިއ، އެހެން މީހަކަށް 

އަދި މުަވއްޒަފުން ފިަޔަވއި އެހެން އެ ތަނުަގއި ދިރިއުޅުުމގެ ަޙއްޤު ނެތް 

މީހަކަށް ދިރިނޫޅެވޭ ގޮތަށް ުއޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ފޯރުވައިދޭ ދިރިއުޅޭނެ 

 ތަން؛

ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ މުވަްއޒަފުންނަށް އެ ސަލާމަތީ   (8)   

ޚިދުމަތުގެ މަރުކަޒެްއަގއި ނުވަތަ އޮފީހެްއގައި ުނވަތަ ޯޕސްޓެްއގަިއ 

 ރިއުޅޭނެ ތަން؛ފޯރުވައިދޭ ދި
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ދައުލަތުގެ އޮފީހަކާެއކު ވެފަިއވާ އެއްބަްސވުމެްއެގ ދަށުން   (9)   

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭުރގަިއ ހުރި ތަނެއްަގއި ވަޒީާފ އަދާކުާރ މީހަކަްށ 

 ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭ ދިރިއުޅޭނެ ތަން؛

އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް، އެ މީހާ ވަޒީާފގެ މައިގަނުޑ   (10)   

މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ިފޔަަވއި އެ ނޫްނ 

އަދި އޭނާ ދިރިއުޅެނީ އެ ތަނުގައި ނޫންނަމަ، ވަޒީފާެގ  ،ތަނެއްަގއިނަމަ

މައިގަނޑު މަްސއޫލިްއޔަތުތަްއ އަދާކުރާ ތަނަށް ގޮސް ައއިސްވުމަްށ 

 އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ދަތުރުފަތުރު؛

މީހާ ަވޒީފާގެ މަިއގަނޑު ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުރާ ތަން ފިޔަަވިއ އެ   (11)   

އެހެން ތަނަކަށް، ހަމަެއކަިނ ަވޒީފާގެ މަްސއޫލިްއޔަތު ައދާކުރުމުގެ 

)ެއކެއް( އަަހރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ދިއުމަށް  1ބޭނުމަށްޓަކައި 

 ުރން؛އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ފޯރުވައިދޭ ދަތުރުފަތުރާއި ކެއުމާއި ހު
 

މުވަްއޒަފުންގެ މެދުަގއި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ކުިރއެރުވުުމެގ   (12)   

މަޤްޞަދުގައި ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި މުވައްޒަފުންނަށް ބައިވެިރެވވޭ ގޮތަްށ 

އަދި އެ ކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ވަިކވަކި މުަވއްޒަފުންނަށް ކަނޑައެިޅގެްނ 

ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ހިންާގ އެލޮކޭޓް ނުކުެރވޭ، އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން 

 ރެކްރިއޭޝަނަލް ޙަރަކާތްތަްއ؛

އަންނަނިވި ޝަރުޠުަތއް ފުިރހަމަވާ، އިންޓްެރސްޓަކާ ނުަލއި ނުވަަތ   (13)   

އޯޑިނަރީ އޯޕަން މާކެޓް އިްނޓްރެސްޓް ރޭޓަށްވުރެ ކުޑަ ޭރޓެއްަގިއ، 

އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ދޭ ލޯނުގެ އިންޓްެރސްޓް ނުވަަތ ެއްޑވާންސްެގ 

ލޯނު ނުވަަތ  )އެެކއް( 1 ވަގުެތއްަގއި )އެއް އިންޓްރެސްޓް

 ؛އެްޑވާންސްއަްށވުރެ ގިނަ ުނާވގޮތަށް(

 

    i.   ބާރަ( މަސްދުވަހަްށުވރެ  12އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަުތ(

 އިތުރުނުވުން؛ އަދި 

    ii.   ުފަންާސސް  -/50,000ލޯނު ނުވަތަ ެއްޑވާންސްެގ މިންވަރ(

 ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވުން.
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އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ، އުޖޫރަ ލިބޭ ފަރާުތން ކުރާ   (14)   

މަސައްކަުތގައި ލާންޖެހޭ އަްނނައުނު، ެއ އަންނައުަނކީ ަމސައްކަުތގަިއ 

އުލުްނ ބޭރުގަިއ ހަބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްޞަ އަިދ މަސައްކަުތގެ މާ

 އެކަށީގެންނުވާ އަންނައުެނއްނަމަ؛ޢާންމުކޮށް ލުމަށް 

        އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ދޭ ެއވޯްޑ، އަހަރަކަްށ ދެވޭ ޖުްމލަ ޢަދަދު   (15)   

 )ފަސް ހާސް( ރުފިޔާއަްށވުރެ އިތުރު ނުވާނަމަ؛ 5,000/-

ފައިސާއިން ނޫން ގޮތަކަށް އުޫޖރަ ދޭ ފަރާތުން ދޭ ޢިނާޔަތާިއ މަންފާ،   (16)   

ހާސް( ރުފިޔާއަްށވުެރ  )އެއް  -/1,000)މަހަކަށް ދެވޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު 

 އިތުރު ނުވާނަމަ(؛

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަްނެގ ޤާނޫނު(  2007/1ޤާނޫނު ނަންބަރު   (17)   

 އިންޝުއަރެންސް.ގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ މެޑިކަލް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ޗ(  

މަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ރއުޖޫރަ ލިބޭ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުން ރިޓަޔަ

 ދައްކާ ފައިާސ؛

މިޝަންތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭުރގައި ހުްނނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިްކ  )ހހ(  

މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް، އެ ވަޒީާފގެ މަސްއޫިލްއޔަތު އަދާކުރުުމގެ 

 ސަބަބުން ލިބޭ ޢިނާޔަތް.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .16

 

ޓެކްސް ދެއްކުމުން 
ދެވޭ ޚާއްޞަ 
 އިސްތިސްނާ 

މި މާއްދާަގއި މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެްސ،  )ހ( .12-1

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަކުަގިއ، ަވކި ިވޔަފާރި މަޝްރޫޢުތަކަކުން ނުވަަތ 

ޓެކްސް ނެގުމުން އިސްތިސްނާުކރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދާއިރާތަކަކުން ލިބޭ އާމްދަނީން 

 ވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބެގންވެއެ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިސްތިސްނާކުެރވޭ މަޝްރޫޢުތަކާއި ދާއިރާތަްއ  )ށ(  

ކަނޑައަޅާީނ، ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން، 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ.
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މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ދިނުމަށް ކަނޑަެއޅޭ މަޝްރޫޢުތައް  )ނ(  

އެ އަކުުރގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، ނުވަތަ ދާއިރާތައް 

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން މަޝްރޫޢަކަށް އިސްތިސްާނއެއް ެދވޭނީ، އެ މަޝްރޫޢަކަށް  )ރ(  

 މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނަޑއަާޅ މުއްދަތަކަށެވެ.
މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ދިނުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް  )ބ(  

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.

އެ އިސްތިސްާނއެއް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީައށް ކުރާނެ   (1)   

 ؛އަސަރު
އެ އިސްތިސްނާެއއް ދިނުމުން، އިޤްތިޞާީދ ގޮތުންނާިއ އިޖްތިމާޢީ   (2)   

 އަދި ެގއްލުން؛ގޮތުން ކުރާނެ ފައިދާ 

އިސްތިސްނާ ދިނުމުން ޙާޞިލުވުމަށް ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވާެނ   (3)   

 މިންވަރު.

        މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްިތސްނާ ހޯދުމަށް އެދި އެ ަމޝްރޫޢެއް ނުވަތަ  )ޅ(  

 މާލިއްޔަުތގެ  ުއލަތުގެއެ ދާއިާރއެްއގެ ބެލެނިވެރި ވުޒާާރއަކުން ހުށަހަޅާނީ، ދަ

ޙަވާުލކޮށްފަިއވާ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ  މަސްޫއލިއްޔަތު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން

 އެ މިނިސްޓްރީއަެށވެ. ،އުސޫލުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން

              ،އިްސތިސްނާކުރުމުގައި  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ދެއްކުމުން )ކ(  

ދެމިއޮތުމަށް އެ އިސްތިސްާނއެއް ހޯުދމަށާއި އެ ިއސްތިސްނާެއއް 

ކުރަންޖެހޭ ލުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކެއް ނުވަަތ ކަމާ ގުޭޅގޮތުން ޢަމަ

 ކަންކަން  މާިލއްޔަުތގެ އުލަތުގެއިޖުރާއަތުތަެކއް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަ

ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ މިނިސްޓްރީްނ  މަސްއޫިލއްޔަތު ބެލެހެއްޓުމުގެ

 ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިްސނާކުރާ ފަރާތަކީ ވިޔަފާިރއެއްަނމަ، އިސްތިސްނާ  )އ(  

 2014/18ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ މަޝްރޫަޢށް ޚާއްޞަކޮްށގެން، ޤާނޫނު ަނންބަރު 

)ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުެގ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން، ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް 

 ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެެއވެ.
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މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިސްތިސްނާކޮށްފަިއވާ ފަރާތެއް، ޤާނޫނު ނަންބަރު މި  )ވ(  

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އުސޫލުަތކާ  2010/3

މީރާއިން ކުާރ  ،އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން މީރާއިން އޮޑިޓްކުރަްނވާނެެއވެ. އެގޮުތން

 ކަންކަން  މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ އޮޑިެޓއްަގއި ފާހަގަކުެރވޭ ކަންކަން

އިސްތިސްނާ  ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ މިނިސްޓަރަށާއި މަސްއޫލިްއޔަތު  ބެލެހެއްޓުމުގެ

 .ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ

މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިްސނާކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއި އެ ފަރާތްތަކަށް އިސްތިސްނާ  )މ(  

 ދައުލަުތގެދީފައިވާ މުއްދަތާއި އިސްިތްސނާ ދިން ސަބަބު ހިމެނޭ ލިސްޓެއް، 

ޙަވާލުކޮށްފައިާވ  މަސްއޫލިްއޔަތު ެބލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން މާލިއްޔަތުގެ

 ާޝއިޢުކުރަްނވާެނއެވެ. މިނިސްޓްރީން ދިވެހިސަރުކާރުެގ ގެޒެުޓގައި
 

މި މާއްދާގެ )މ( ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ލިސްުޓަގއި ނުހިމެނޭ އިތުރު ފަރާތަކަށް  )ފ(  

އިސްތިސްނާ ދީފިނަމަ، އެ ިއސްތިސްނާއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ އެ ވިޔަފާރި ޙަރަކާތް އެ ިލސްޓަށް އިތުރުކޮށް،  14

އެފަދައިން އިޞްލާޙުކުެރޭވ އާ ލިސްޓެއް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެުޓގަިއ 

 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.
 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންކުެރ ާޙލަތެއް މެދުވެިރވެއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ދ(  

ދަށުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާ ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.
 

މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްިތސްނާއަށް އެިދ ހުށަހެޅުމުގަިއ ދީފައިާވ   (1)   

 މަޢުލޫމާތުގައި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވުން؛ ނުވަތަ 
 

މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިްސނާކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢު ހުއްޓާުލން ނުވަަތ   (2)   

 ވިޔަފާރިއެއް ހިންގަން ފެށުން؛ ނުވަތަ އެ މަޝްރޫޢުގެ ނަމުގައި އިތުރު 
 

މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްިތްސނާ ދީފައިވާ ވިޔަފާީރގެ މަްއަޗށް ޝަރުޢީ   (3)   

 ުނވަތަ ؛ ކޯޓަކުން ޖިނާއީ ކުެށއް ސާބިުތވުން
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އިސްތިސްނާ ދިން މަޤްަޞދު ޙާޞިލުވުން ުނވަތަ ެއކަށީގެްނވާ   (4)   

ދިން މަޤްޞަދު  ހެއްކާެއކު ެއއްވެސް ސަބަަބކާހުރެ އިސްތިސްނާ

 ޙާޞިލުނުވާނެކަމަށް ބެލެވުން؛ ނުވަތަ
 

އިސްތިސްނާ ދެމިއޮތުމުން ދަުއލަތަށް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން   (5)   

ގެއްލޭ ޓެކްސް ިފޔަަވއި މާީލ ގޮތުން ުނވަތަ އެނޫްނވެްސ ގޮތަކުްނ 

ގެއްލުމެއް ލިބުން، ނުވަަތ ގެއްލުމެއް ލިބޭނެކަމަށް އެކަީށގެްނާވ 

 ހެއްކާެއކު ބެލެވުން.

މި މާއްދާގެ )ދ( ގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ބާޠިލުކުރުމަށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  )ތ(  

އިސްތިސްާނ  ނިންމައިފިނަމަ، އެ ނިންމުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، އެ

 ބާޠިލުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
އިސްތިސްނާކުުރމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ވިޔަފާރި މަޝްރޫޢުތައް މި މާއްދާގެ ދަށުން  )ލ(  

)އާމްދަނީްނ ޓެކްސް ެނގުމުގެ  2019/25ގޮތުެގ ަގާވއިދު، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން  1ޤާނޫނު( އަށް 

ގައި ަދއުލަތުެގ މާލީ ކަންކަްނ )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ  3ފެށިގެން 

ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މިނިސްްޓރީން އެކުލަވާލަިއ 

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ލ( ގެ ދަށުން އެކުަލވާލާ ަގވާއިުދގަިއ، އިްސތިސްނާ ދިނުމަށް  )ގ(  

ވަތަ ދާއިރާަތކަކީ، ކޮބަިއަކން ކަނޑައަޅާަފއި ކަނޑައަާޅ މަޝްރޫޢުތައް ނު 

 އޮންނަންވާނެެއވެ.

 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.3ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ) 13ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .17

 

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެްއގެ އެ ފަރާތެއްގެ ެޓކްސް ބިނާކުެރޭވ އާމްދަނީ  (3) )ބ( .13 

ހިސާބުކުރުމުގަިއ، އެ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ރެވެނިއު ެއކައުންެޓއްަގއި ހުރި 

        މުދާ ނުވަތަ ދަރަންޏާ ގުޅިގެން ލިބޭ އަންރިއަަލއިްޒޑް ލޮްސ 

ލޮްސެވސް ހިމެނޭ )އޭގެ ތެޭރގައި އަންރިއަަލއިްޒޑް ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް 

ވަނަ މާއްދާއާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ  17ގޮތުން(، މި ޤާނޫނުގެ 

 އުނިކުރެވިދާެނއެވެ.
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 ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 13ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .18

 

ބޭންކަކުން ދޫކުރާ  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް (ކ) .13 

       ،ދަރަންޏަކަށް ލިބޭ އިންޓްރެސްޓް ެއއީ އާމްދަނީެއްއގެ ގޮތުަގއި ނުބަލާނީ

އެ ދަރަނީގެ ޕްރިންސިޕަލް ނުވަތަ އިންޓްރެސްްޓގެ ެއއްެވްސ ޢަދަދެއް އަނބުރާ 

ނުލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޙާލަތުގައި، އަދި އެ ޢަދަދު ހިސާބުކޮށްފައިވަީނ 

ޓަރީ އޮތޯރިީޓން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ހިސާުބކުުރމުގެ މިންގަނޑުތަާކ މޯލްޑިވްސް މަނި

އާމްދަނީގެ ގޮުތގަިއ ނުބަލާ ޢަދަދު  ،އެްއގޮތަށް ކަމަށްވާނަމަެއވެ. މިގޮތުން

ރެސްޓް އިންކަމް އޮްނ ސަސްޕެންސް އެކައުންޓްަގިއ ހިމަނަންވާނެއެވެ. ޓްއިން

       ލުތަކާ ެއއްގޮތަްށ އަދި އެ ޢަދަދުން ޓެކްްސ ނަގާނީ އެަކއުންޓިްނގ އުސޫ 

އެ ޢަދަދު އާމްދަނީގެ ގޮތުަގިއ ހިމަނާ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ނުވަތަ އެ ޢަދަދު 

 ލިބޭ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން ކުރިން އަންނަ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގަެއވެ.
 

 އް ިއތުރުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކުރެ  24ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .19

 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެްސ، ދާއިމީ މަރުކަޒުން  )ނ( .24 

އެ ދާއިމީ މަުރކަުޒގެ ވެރިފަާރތަށް ނުވަތަ އެ ދާއިމީ މަުރަކޒުެގ ވެރިފަރާތުގެ 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ހުރި އެހެން ދާއިމީ މަރުކަޒަކަށް ނުވަތަ ދާއިމީ 

މަރުކަޒުގެ ވެރިފަރާތާ ގުޅުންުހރި ފަރާތަކަށް ދައްކާ އަންަނނިވި ހެޑް އޮފީސް 

 ޚަރަދުތައް އުންޏެއް ނުކުެރވޭެނއެވެ.

ޕޭޓެންޓެއް ނުވަތަ ޙައްޤަކާ ުގޅިގެން ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުަގއި ދައްކާ ފީ   (1)   

 ނުވަތަ ފައިސާ؛
ުނވަަތ ހިންގުމާ ދާއިމީ މަރުކަޒަށް ފޯރުަވއިދީަފއިވާ ވަކި ޚިދުމަތަކަށް   (2)   

 ގުިޅގެން ދައްކާ ކަމިޝަން.
 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އެއީ އެ މާްއދާގެ )ރ( ކަމުަގއި ހަމަޖައްސައި، އެ އަކުރު އަންނަނިިވ  24ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .20

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

 

ާދއިމީ  ،ދާއިމީ މަރުކަޒުގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ޚަރަުދގެ ތެރޭަގއި ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް )ރ( .24 

މަރުކަޒުގެ ވެރިފަރާތާ ގުޅުްނހުރި ފަރާތަކަށް ދައްކާ ފައިސާ ނުވަތަ ކުރާ 

 ޚަރަދުތައްވެސް ހިމެނެެއވެ.
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 ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. 30ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .21

 

ބަޔާންޮކށްފައި ވީނަމަވެްސ، މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އާއި )ރ( ގައި އެހެން  )ބ( .30 

އަންނަނިވި ގޮތަކުންކުރެ ގޮަތކަށް ވާ ަފއިދާެއއް ނުވަތަ ގެއްލުމެްއ، ވިޔަފާިރ 

ފަރުދެްއެގ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަީނ ހިސާބުކުރުމުގައެްއ  އާމްދަނީ ފިޔަވައި 

 ނުހިމެނޭނެއެވެ.
 

 އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ( ވަނަ ނަންބަރ2ުވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ) 30ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .22

 

މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ަމއިގަނޑު ގޮެތއްަގއި ާޤއިމުވެފަިއާވ އަދި   .i (2) )ބ( .30 

 އޭނާގެ މިލްުކގަިއވާ ހަމައެކަިނ ތަން ތަޞައްރުފުކުރުން؛

    ii.   ެމި ނަންބަރުގ(i)  ެވަނަ ަނންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، މީެހއްގ

ދިރިއުޅުން މައިގަނޑު ގޮތެްއގައި ާޤއިމުވެފަިއވާ އަދި ޭއނާެގ 

މިލްކުގަިއވާ ހަމައެކަނި ތަން ތަޞައްރުފުކުރުން ކަމަށް ބުނެފައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޒ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ  12އެވަީނ، މި ޤާނޫނުގެ 

 މާނައިގަެއވެ.
 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.3ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 32ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .23

 

އުލުން ހަމަސައްކަުތގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްޞަ އަދި މަސައްކަތުެގ މާ (3) )ށ( .32 

އެ މީހަުކ  ބޭރުގައި ލުމަށް ޢާންމުކޮށް އެަކށީގެންނުވާ އަންނައުނު ފިަޔަވިއ،

 ؛މަސައްކަުތގައި ލާންޖެހޭ އަންނައުނަށް ހިނގާ ޚަރަދުކުރާ 
 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.5ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .24

 

އޭނާ ައދާކުރާ ވަޒީާފއާ ސީދާ ުގޅުންހުރި ތަމްރީނު  ،އުޖޫރަ ލިބޭ މީހެއްނަމަ (5) )ށ( .32 

ހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ފިޔަވަިއ، އޭނާ އަާދކުރާ ަވޒީފާއާ ސީދާ ގޮތުން 

ގުޅުން ހުރި ތަޢުލީމެއް ނަމަެވސް ނުވަތަ ނޫން ނަމަވެްސ، އެ މީހަުކ 

 ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު؛
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 ( ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރުން.6މާއްދާގެ )ށ( ގެ )ވަަނ  32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .25

 

އުޖޫރަ ލިބޭ މީހެއްނަމަ، އޭާނގެ ވަޒީާފގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުމަށް  (6) )ށ( .32 

 ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޚަރަދެއް ކަމުގައި ނުހިމެނޭ ކޮންމެ ޚަރަދެއް.
 

 ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  34ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .26

 

ވަނަ ާމްއދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހިސާުބކޮށްފައިާވ ކޮންމެ  30މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .34 ކެޕިޓަލް ލޮސް 

ގެއްލުމެްއވެސް އުނިކުެރވޭީނ އެ މާއްދާއާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން 

އެ ެގއްލުންވެަފއިވާ ހިސާބުުކރާ މުއްދަތެއްަގެއވެ. ، ހިސާބުކޮށްފައިވާ ފައިާދއިން

ވިދިގެްނ  ،އެ ފައިދާއަްށވުރެ އެ ެގއްލުމުގެ ޢަދަދު އިތުރުވާ މިންވަރަކަށް ނުވަތަ 

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުްނ  30އަންނަ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުތަކުަގއި މި ޤާނޫނުގެ 

 އެ އިތުރުވާ ެގއްލުމުގެ ޢަދަދު ައޅައިކެނޑިދާެނއެވެ. ،ހިސާބުކޮށްފައިވާ ފައިާދއިން

އްލުމުގެ ޢަދަދެއް ކުރިއަްށ ހުރި ހިސާބުކުރާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ގެ  )ށ(  

މުއްދަތުތަކުގެ ޓެކްސް ބިނާުކރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުަގއި އުނިކުރާނަމަ، 

އެގޮތުން އުނިކުރަމުން ގެންެދވޭނީ އެ ެގއްލުންވި ހިސާބުުކރާ މުއްދަތު ނިމުނު 

 ށެވެ.)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ުމްއދަތަކަ 5ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަެވގެން 

    މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ގެއްލުމުގެ ޢަދަދު އުނިކުަރމުން ގެންދަންވާނީ  )ނ(  

 އެ ެގއްލުންވި ތަރުތީބުން، ކުިރން ވި ގެއްލުން ކުރިން އުނިުކރާ އުސޫލުންނެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން. 36ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .27

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ުއނިކޮށްފައިވާ ޢަދަދެއް ހިސާުބުކރާ މުއްދަތެއްަގއި  )ނ( .36 

ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ޢަދަދަކީ އެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްަގއި ލިބުނު އާމްދަނީއެްއ 

 ބަލަްނވާނެެއވެ.ކަމުގައި 
 

ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް  (iii)( ވަަނ ނަންބަރުގެ 2ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .28

 އިޞްލާޙުކުރުން.

 

ނަަމވެސް  ،ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ހިނގާފަިއވާ  .iii (2) )ށ( .39 

ރިޕޯޓުކޮށްފައިނުވާ ކްލެއިމްތަްއ )އިންކަރޑް ބަްޓ ނޮޓް ރިޕޯޓެްޑ 
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ކްލެއިމްސް( ހިސާބުކޮށްަފއިަވނީ ޢާންމުކޮށް ބަލައިގަންަނ އަިދ 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ޤަބޫލުކުރާ އެކްުޗއޭިރއަލް އުސޫަލކުން 

 ކަމަށްވާނަމަ އެ ޢަދަދު.
 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(  40ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .29

 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ދަތުރުފަތުރުގެ 

 ވިޔަފާރި 

ވަަނ  11މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .40

މާއްދާގެ )ޑ( ގައި ަބޔާންކޮށްަފއިވާ އާމްދަނީން ޓެކްސް ދައްާކނީ، އެ ހިސާބުކުާރ 

 )ދޭއް އިންަސއްތަ( ގެ ރޭުޓގަެއވެ. 2ލިބުނު އާމްދަނީގެ ޖުމްލައިގެ %މުއްދަތުގައި 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން. 41ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .30

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ މި ޤާނޫނުގެ  )ބ( .41 

       ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަނީގެ މަޢުލޫމާތު މި މާއްދާެގ  12

)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބަޔާނާއެކު މީރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅުުމެގ 

 ށް ލިބިގެންވެެއވެ.އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަ
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ޅ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 43ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .31

 

  ، އެްއވެސް ޓެްކސް އަހަރަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓެއް ދެއްކުުމގައި  )ޅ( .43 

      އެ ޓެްކސް އަހަުރގަިއ ނިމޭ ހިސާބުކުރާ މުއްދަުތގެ އެ ފަރާތުގެ އާމްދަނީްނ 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ  55ވަނަ މާއްާދ ނުވަތަ  54މި ޤާނޫނުގެ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއ  ،ޓެކުހުގެ ގޮތުަގއި އުނިކޮށްފަިއވާ ޢަދަދު

ކަނޑައަޅާ ގޮތެްއގެމަތިން އެ ފަރާތުން އެ މުއްދަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އިންޓެރިމް 

        ޕޭމަންޓުގެ ޢަދަދުން އުނިކުރެވިދާނެެއވެ. އެހެން ނަމަެވސް، އެ ފަރާތުްނ 

ފިނަމަ، ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އިޚްތިޔާރުކޮށް 27މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެކުހުގެ ގޮތުަގިއ  55މި ޤާނޫނުގެ 

އުނިކޮށްފަިއވާ ޢަދަދު، އެ ފަރާތުން އެ މުއްދަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އިންޓެރިމް 

 ޕޭމަންޓުގެ ޢަދަދުން އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެެއވެ.
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 އިޞްލާޙުކުރުން.( އަންނަނިވި ޮގތަށް ވަަނ މާއްދާގެ )ށ 44 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .32

 

އެ ފަރާތުގެ  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ކަނަޑއަޅާ ގޮތެްއގެަމތިން )ށ( .44 

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން  55ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  54އާމްދަނީން މި ޤާނޫނުގެ 

މި ޤާނޫނުެގ  ،ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހުގެ ގޮުތގައި އުނިކޮށްފަިއވާ ޢަދަދުގެ ތެރެިއން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓުގެ ޢަދަދުން އުނިނުކުރެވި އޮތް  43

 ޢަދަދު.
 

 .ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން 46ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .33
 

ޓެކްސް ބަޔާން 
 އިޞްލާޙުކުރުން 

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން  57ވަނަ ާމްއދާގެ )ހ( ާއއި  41މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .46

      ހުށަހަޅާފައިވާ ޓެްކސް ބަާޔނެއްަގއި ބައިަތކެްއ އުިނވެަފއިާވކަމަށް ނުވަަތ 

 އެ ބަޔާނުަގއި ކަނޑަައޅާފަިއާވ ޢަދަދުތަކަކީ ރަނގަޅުނޫން ޢަދަދު ތަކެއްކަމަށް 

ވަނަ މާއްާދެގ  42މި ޤާނޫނުގެ  ،ނަމަޤަބޫލުކުރެވޭ ފަރާތަށް އެ ބަޔާން ހުށަހެޅި

)ބާރަ(  12ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތާރީޚުން ފެިށގެން  58ާއއި  )ނ(

އިޞްާލޙުކޮށްފައިވާ ެޓކްސް ބަޔާނެއް ހުށަހަޅައި، ކުރިން  ،މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި

 ހުށަހެޅި ބަޔާން އިޞްލާޙު ކުރެވިދާނެެއވެ.
ފަރާުތން ޓެކުހުގެ ގޮތުަގއި ދަްއކަްނޖެހޭކަމަށް ޓެކްސް  ބަޔާން ހުށަހަޅާ ޓެކްސް )ށ(  

ބަޔާނުގައި ުނވަތަ އިޞްލާުޙކޮށްފައިވާ ެޓކްސް ބަޔާނުަގިއ ހިސާބުކޮށްފައިާވ 

"އެރިތުމެޓިކް އެަރރ" އެއް ނުވަތަ "ަޓއިޕޯގްރެިފކަލް އެރަރ" ެއްއ  ،ޢަދަދުގައި

ރަނގަޅުކުރުމަށް  އޮތްކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެ ކުށް 

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ނިންމިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއިާވ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ކުށެއް  )ނ(  

އިޞްލާޙުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، ެއކަން ޓެކްްސ ދަްއކާ ަފރާތަށް ސަބަބާއެުކ 

 ލިޔުމުން އަންގަންވާެނއެެވ.
 

 .މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުންވަަނ  49ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .34
 

އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް 
ދެއްކުމާއި ބަޔާން 

ހުށަހެޅުން ލާޒިމުނުވާ 
 ޙާލަތްތައް 

  ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ  42މި ޤާނޫނުގެ  .49

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރިއަށް ދައްކާ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓްގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  43
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ހާސް( ރުިފޔާއަްށވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދެއްަނމަ، އަދި ފާއިުތވި ޓެކްސް  )ވިހި -/20,000

ހާސް(  )ވިހި -/20,000އަހަރަށް އެ ފަރާތުން ދައްަކންޖެހުނު ޓެކުހުގެ ޢަދަދަކީ 

ވަނަ  50 ޢަދަދެއްނަމަ، ނުވަތަ އެ ފަރާތަީކ މި ޤާނޫނުގެ ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން

        ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް  41މި ޤާނޫނުގެ ، މާއްދާގެ )ހ( ރައްުދވާ ފަރާތެއްނަމަ

 އެ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމެއްނޫނެވެ.
 

 ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި 3ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 50ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .35
 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރެވފައިނުވާ އަދި އެ ފަރާތުެގ ދާއިމީ  (3) )ހ( .50 

       މަރުކަޒެއް ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ ނެތް ފަރާތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުޢާމަލާތަކުން  50-1މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ އާމްދަނީ  55 ލިބޭ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ

 .ކަމުގަިއވުން
 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން. 50ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .36
 

އޮފްޝޯ އިންޑައިރެކްޓް 
ޓްރާންސްފަރއިން 
 ޓެކްސް ދެއްކުން 

މުޢާމަލާތެއް އެއްެވސް ފަރާތަކުން ކުރާނަމަ، އަންނަނިވި މުޢާމަލާތްތަކުންކުރެ  )ހ( .50-1

އަދި އެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ފައިސާ ދަްއކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

ނުވަތަ ، ވަޒަްނވެރިވެަފއިނުވާ ފަރާތަަކށްނަމަ )ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތް(

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނވެިރވެފަިއވާ ފަރާތެއްކަން އެނގެން ނެތް 

)ފަިއސާ ލިބޭ ފަރާތް(، އެގޮތުން ދައްކާ ފައިާސގެ ޖުމްލަ ފަރާތަކަށްކަމުގަިއވާނަމަ 

)ދިހައެއް އިންސައްތަ(، ފައިސާ ދައްާކ  %10ޢަދަދުން ޓެކުހުގެ ގޮތުަގއި 

 ފަރާތުން )ވިތުހޯލްޑިންގ އޭެޖންޓް( އުނިކުރަންވާެނއެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ލ( ގެ ) 11މި ޤާނޫނުގެ   (1)   

ނަންބަރުެގ ނިޔަަލށްހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ( ވަނަ 4)

މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ މުޢާމަލާތެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ވަޒަްނވެރިވެަފއިނުވާ ފަރާތަާކެއކު ކުރުން؛

ވަނަ ާމއްދާގެ )ގ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާފަދަ  11މި ޤާނޫނުގެ   (2)   

 .ވެިރވެފައިުނވާ ފަރާތަާކއެުކ ކުރުންމުޢާމަލާތެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަން
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ އުނިކޮށްފަިއވާ ެޓކުހުގެ ޢަަދދު، ވިތުހޯލްޑިްނގ  )ށ(  

އޭޖެންޓް މީރާއަށް ދެްއކުމުގެ ސުންގަިޑއަކީ އަންނަނިވި ތާީރޚުތަކުގެ ތެެރއިްނ 

 ކުރިން އަންނަ ތާރީޚެކެވެ.

( ވަނަ 2ނަންބަރު ނުވަތަ )( ވަނަ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  (1)   

ނަންބަރުގަިއވާ މުޢާމަލާތްތަކުންކުރެ މުޢާމަލާތެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުްނ 

އެްއވެސް އެސެެޓއްގެ ވެރިފަާރތްކަމުގައި ވިތުހޯލްޑިްނގ އޭެޖންޓް ވާ 

 ؛ތާރީޚު
 އެ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން ފަިއސާ ލިބޭ ފަރާތަށް ފައިސާ ދައްކާ ތާރީޚު.  (2)   

    މި މާއްާދެގ  ،މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން އުނިކޮށްފަިއާވ ޓެކުހުެގ ޢަދަދުމި  )ނ(  

)ށ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ުސންގަީޑގެ ކުރިްނ މީރާއަށް ަދްއކަންވާނީ މީރާއިްނ 

 އެކަމަށް ކަނަޑއަޅާ ފޯމަކުންެނވެ.

ކޮށް މި މާއްދާގެ ދަށުން ވިތުހޯލްިޑންގ އޭޖެންޓް އުނިކުރަންޖެހޭ ޓެކްސް އުނިނު )ރ(  

ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތަށް ފައިސާ ދެއްކި ނަމަވެސް، މި މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިްނ 

 ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް މީރާއަށް އެ ޓެކްސް ދަްއކަންވާެނއެެވ.

ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތަށް ވިތުހޯލްިޑންގ އޭޖެންޓް ަދއްކާ ފައިާސިއން އުނިކުރަންޖެހޭ  )ބ(  

ދައްަކއިފިނަމަ އަންނަނިވި ގޮުތގެމަތިްނ ފައިސާ އުނިނުކޮށް ފަިއސާ 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތާއި ވިުތހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް ެއކުެއީކގައި އަދި   (1)   

 ވަިކވަކިން، މި މާއްާދގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހަށް ޒިންމާވުން؛

ނަްނބަރުގަިއވާ ( ވަނަ 2( ަވނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ )  (2)   

މުޢާމަލާތްތަކުންކުރެ މުޢާމަލާތެއްގެ ސަބަބުން އެްއވެސް ެއސެޓެްއގެ 

ވާ ަވގުތުން ފެށިގެން ފަިއސާ ލިބޭ  ވެރިފަރާތަށް ވިތުހޯލްޑިންގ އޭެޖންޓް

 ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހަކަށް ވެގެންދިޔުން.

ންގ އޭޖެންޓް މީރާއަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އުނިކުރުމަށްފަހު ވިތުހޯލްޑި )ޅ(  

އެ ޓެކްސް ދަްއކައިފިނަމަ، ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެ ޓެކުހުގެ ޢަދަދު 

 ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް ދީފައިވާކަމަށް ބެލެވޭެނއެވެ.
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ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓް ފައިސާ  ،ޓެކްސް އުނިނުކޮށް ފައިސާ ިލބޭ ފަރާތަށް )ކ(  

ދައްކާފަިއވާ ޙާލަތުަގއި، އަިދ މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ވިތުހޯލްޑިންގ 

އޭޖެންޓް މީރާއަށް ޓެކްސް ަދްއކާފައިވާނަމަ، ެއގޮތުން ދެއްކި ޢަދަދާ އެއްވަުރެގ 

 ޢަދަދެއް ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތުގެ އަތުން ވިތުހޯލްޑިންގ އޭޖެންޓަށް ހޯދިދާނެއެވެ.
 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި ަފއިސާ ލިބޭ ފަރާތުން ޓެކްސް ދައްކާފަިއވާކަމަށް  )އ(  

 ބެލެވޭނެެއވެ.
 

މި މާއްދާއާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތެގމަތިން ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތަަކށް ދައްކާ   (1)   

ޓެކްސް  ގފައިސާއިން ވިތުހޯލްޑިްނގ އޭޖެންޓް ވިތުހޯލްޑިން

 އުނިކޮށްފަިއވުން؛
 

 )ރ( ނުވަތަ )ބ( ގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކާަފިއވުން.މި މާއްދާގެ   (2)   
 

މި މާއްދާގެ )އ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފަިއސާ ލިބޭ ފަރާތުން  )ވ(  

ދައްކާފަިއވާ ޓެކުުހގެ ޢަދަދަކީ، އެ ފަރާތުން އެ ހިާސބުކުރާ މުއްދަތަށް 

 ޢަދަދެކެވެ.ދަންކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ޓެކުހުގެ ޢަދަދުން އަޅައިކެނޑިދާނެ 
 

      މި މާއްދާގަިއ އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެްސ، މި ޤާނޫނުގެ  )މ(  

ވަަނ މާއްދާެގ )ލ( ަރްއދުވާ ޙާލަތުަގއި، މި މާއްާދގެ ދަށުން އެ ޓެްކސް  11

އަހަރުަގއި ދައްކަންޖެހޭ ޓެްކސް، އެ ޓެކްސް އަހަރަށް ޓެްކސް ަބޔާން ހުށަހެޅުމުގެ 

ޔަލަށް ވިތުހޯްލޑިންގ އޭޖެންޓް ނުވަތަ ަފިއސާ ލިބޭ ފަރާތުން ސުންގަީޑގެ ނި

ދައްކާފައިުނވާނަމަ، ޙިއްާޞ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ތަޞައްރުފުކުރެިވގެންދިަޔ 

ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕުގެ ނުވަަތ ޓްރަސްުޓގެ ވެލިއު ނިސްބަްތާވ 

ށްފައިވާ ރޭުޓަގއި، ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮ 

 އެ މުޢާމަލަތާ ގުޅިގެން ޓެކްްސ ދައްކަންވާެނއެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )މ( ގެ ބޭނުމަށް، ފައިނޭންސް ލީސްއެއްގެ ދަުށން ނުއުފުލޭ މުދާ  )ފ(  

 ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަކީ، އެ ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައި ބެލެވޭެނއެވެ.
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 މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ  51ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .37

 

އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓާއި 
ފައިނަލް ޕޭމަންޓް 

ދައްކަންނުޖެހޭ ބައެއް 
 ޙާލަތްތައް 

ވަނަ  50މި ޤާނޫނުގެ ، މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮަތަކށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަަމވެސް  .51

            ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މީހުން، ނުވަތަ 2މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

މުޢާމަލާތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީއާ  ގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގާވަނަ މާްއދާ 50-1މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގާ އާމްދަނީާއ  55ގުިޅގެން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

އެްއވެސް އިންެޓރިމް ޕޭމަންޓެއް އަދި ަފިއނަލް ޕޭމަންޓެއް ދައްާކކަށް ، ގުިޅގެން

 .ނުޖެހޭނެއެވެ
 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރުން.1ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ) 54ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .38

 

 މުވަްއޒަފުންގެ ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެކްސް ހިސާބުކުރާނެ ގޮްތ؛ (1) )ބ( .54 
 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރުން.9މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަަނ  55ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .39
 

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒަންވެިރވެަފއިނުވާ ކޮންޓްެރކްޓަރަކަށް ދަްއކާ ފައިސާ؛ (9) )ހ( .55 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 55ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .40

 

ފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ވަޒަންވެިރވެފައިުނވާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވިޔަފާިރކުާރ  )ށ( .55 

ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ަފއިސާެއްއ ދައްކާނަމަ، ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ ވަޒަްނވެރިވެަފއިނުާވ 

)ފަހެއް  5ފަރާތްތަކުގެ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެުކހުގެ ގޮތުަގއި އެ ފައިާސގެ ޖުމްލައިން %

 އިންސައްތަ( އުނިކުރަންވާެނއެެވ.
 

 ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 55ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .41
 

ސޮފްޓްވެއަރއެްއގެ ކޮޕީަރއިެޓއް ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގެ  (2) )ނ( .55 

ޙައްޤު ލިބިގަތުމަށް ަދއްކާ "ޯރޔަލްޓީ" ގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނެނީ އަންނަނިވި 

ބާވަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ ބާވަެތއްެގ ކޮޕީރަިއޓް ބޭނުންކުރުަމށް ނުވަތަ 

 ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގަުތމަށް ދައްކާ ފައިސާެއވެ.
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   ްށ، އެ މާއްާދެގ ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އަުކރެއް އިތުރުކޮ 55ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .42
 ން.އްސުަކމުގައި ހަމަޖެ (ބއެއީ އެ މާއްދާގެ ))ރ( 

 
 

 މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް: )ރ( .55 
 

މިޝަން" ގެ ތެރޭގަިއ "ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކަށް ދައްކާ ކަ  (1)   

ބޭންކެއް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދިނުމަށާއި ޖަމާކުރުމަށް 

ބޭނުންކުރުމަށް މިޝަނާއި ޭބންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ާކޑު ބޭންކުން ނަގާ ކަ

 މިޝަނެއް ުނހިމެނޭނެއެވެ.ބޭންކުން ނަގާ ކަ
 

"ރޯޔަލްޓީ" ގެ މާނަިއގެ ެތރޭގައި ުމއާޞަލާތީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ   (2)   

 ކެރިއަރ ޗާެޖއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.-ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ަނގާ ިއންޓަރ
 

              "އިންޝުއަރެންސް ޕްރީިމއަމް" ގެ މާަނއިެގ ތެރޭގަިއ   (3)   

 ންސް ޕްރީމިއަްމއެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.ރެއިންޝުއަ-ރީ
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފެށޭ ޢިބާރާތްތައް އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 62ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .43

 
 

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް 
 ސެޓްފިކެޓް 

ދަށުން ދައްކާ ވަނަ މާއްާދގެ  55ވަނަ ާމްއދާ ނުވަތަ  54މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .62

އަންނަނިވި ، އެ ެޓްކސް އުނިކުރާ ފަރާތުން އެދިްއޖެނަމަ، ވިތުހޯލްޑިންގ ެޓކްސް 

       އެ ސެޓްފިކެޓަށް އެދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން، މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ސެޓްފިކެޓެއް

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި މީރާއިން ދޫކުރަންވާނެެއވެ. ވިުތހޯލްޑިންގ ޓެކްްސ  7

ށް، އެ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ، ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ސެޓްފިކެްޓ ދައްކާ ފަރާތަ

 ދިނުމަކީ ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކުރާ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެކްސް އުނިކުރާ ފަރާުތން އެ ސެޓްފިކެޓް 

، އެ ސެޓްފިކެޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެްކސް ދައްކާ ަފރާތަށް ދިނުމަށް އިންކާރުކުރާނަމަ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން ހެއްކާެއކު މީރާއަށް ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެކްސް ަދއްާކ 

ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން، އެ ެސޓްފިކެޓް ވިތުހޯލްޑިްނގ ޓެްކްސ ދައްކާ ފަރާތަށް 

 މީރާއިން ދޫކުރަންވާނެެއވެ.
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 ނަންބަރު އުނިކުރުން.( ވަނަ 3ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 62ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .44

 

 އަހަރެްއގެ އެ ފަރާތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ނަގާަފިއވާ ެޓކްސް ވިތުހޯލްޑިންގ (3) )ހ( .62 

 އުނިކުރުމުގެ  ޓެކްސް ވިތުހޯލްޑިންގ) ޖުމްލަ ފައިސާގެ ދަްއކާފަިއވާ ތެރޭގައި

 ؛(ކުރިން
 

ވަަނ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް  (iii)( ވަނަ ނަންބަރުގެ 3ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 67ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .45

 އިޞްލާޙުކުރުން.

 

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެްއގައި އެ ފަރާތްތަކުންކުރެ ފަރާތަކަށް ެވފައިާވ   .iii (3) )ހ( .67 

 ގެއްލުުމގެ ޢަދަދު ކުޑަވުްނ؛ ނުވަތަ 
 

ފަހަތަށް އަންނަނިވި  ގެ( ވަނަ ނަންބަރiiiު)ނަ ނަންބަރުގެ ( ވ3ަވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 67ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .46

 ފަދައިން ނަންބަރެއް އިތުރުކުުރން.

 

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްަގއި ެއ ފަރާތްތަކުންކުރެ ފަރާތަކަށް ލިބޭ   .iv (3) )ހ( .67 

 ޓެކްސް ކްރެޑިްޓގެ ޢަދަދު ކުަޑވުން.
 

ފަދައިން ނަންބަރެއް ( ވަނަ ނަންބަރުެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި 3ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ެގ ) 67ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .47

 އިތުރުކުރުން.

 

 
ވަނަ ނަންބަރުގައި  (iv)ވަނަ ނަންބަރުގެ  (3އްދާގެ )ހ( ގެ )މި މާ (4) )ނ( .67

 ެރޑިޓްގެ ޢަދަުދ ކުޑަކުރުން.ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ެޓކްސް ކް
 

 އިޞްލާުޙކުރުން. ވަަނ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ ައންނަނިވި ގޮތަށް 68ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .48

 
 

 ޓްރާންސްފަރ
 ންގސި ޕްރައި 

 ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން 
 

68.  

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ނަންބަރެްއ 2ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) 68ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .49

 އިތުރުކުރުން.
 

ހަާދ ަގވާއިުދގައި އެ އިންިތޒާމު ނުވަތަ މުޢާމަލާތަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  (3) )ހ( .68 

ކަނޑައަޅާަފިއވާ ިއސްތިްސނާ އިންތިޒާމެްއ ނުވަަތ މުޢާމަލާތެއް 

 ކަމުގަިއވުން.
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 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.2ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 68ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .50

 

 

 

ކަނޑައަޅާފަިއވާ އުސޫލުތަާކއި އެ މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި އެ ފަރާތްތަކުން  (2) )ށ( .68 

 ޝަރުޠުތައް؛ އަދި 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 68ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .51
 

ޓްރާންސްފަރ  މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން ތައްޔާރުކޮްށ ބަލަހައްޓަްނޖެހޭ )ނ( .68 

ނިސްބަތްވާ ހިސާބުކުާރ  ންގ ޮޑކިއުމެންޓޭަޝން، އެ މުޢާމަލާތެއްސިޕްރައި

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑީގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުޮކށް  މުއްދަތުގެ ޓެކްސް ަބޔާން

އަދި، މީރާއިން ކަނޑަައޅާ ސުންަގޑިެއްއގެ ނިޔަލަށް މީރާއަްށ  .ނިންމަންވާނެއެވެ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

 އިޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް  70ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .52

 
)ދިހައެއް ިއންސައްތަ( ނުވަަތ  10ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޝަްޚޞެއްގެ % )ނ( .70 

އެއަްށވުރެ ބޮޑު ޙިއްާޞއެއް އޮތް، ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަޒަްނވެރިވެަފއިވާ ކޮންެމ 

         ފަރާތަކުންމެ، އެ ޝަޚްޞެއްގެ ޓެކްސް ބިނާކުެރވޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން 

އެ ފަރާތެއްގެ ޙިއްާޞ، އަންނަނިވި ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެން ހިސާބުކުރުމަށްފަހު، 

 އެ ފަރާތެއްގެ ެޓކްސް ބިނާކުެރވޭ އާމްދަނީގެ ތެޭރގައި ހިމަަނންވާނެެއވެ.
 

 ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ  x ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތުގެ ޙިއްޞާ    
 ޙިއްޞާގެ ޖުމްލަ 

   
 

 "ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒަްނވެރިެވފައިވާ ފަރާތުގެ ިޙއްޞާ" އަކީ:  (1)   

    i.   ަދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޝަޚްޞަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތ

    ، އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޝަްޚޞެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިެޕއްނަމަ

އެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަުތގެ ތެރޭަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ 

ފަރާތުގެ ޙިއްޞާެގ ރައުސްމާުލގެ ެއްވރެޖް، ވަޒަްނވެރިވެަފއިާވ 

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަޒަްނވެރިވެަފއިވާ ފަރާުތގެ ވޯޓުދިުނމުގެ 
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ޙައްޤުގެ ެއވްރެޖް، މިއިން ބޮޑު ޢަދަދެއް )ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ަވކިން 

 ހިސާބުކޮށްފައި( ެއވެ.

    ii.   ަދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޝަޚްޞަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތ

 ،ސް ޤާނޫނީ ޝަޚްެޞއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނޫންނަމައެނޫންވެ

އެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި އެ ޝަޚްެޞއްެގ 

ދިވެހިރާްއޖޭގައި ަވޒަންވެިރވެފަިއވާ ފަރާތުެގ ، މާލުަގއި އޮތްސްރައު

މަޞްލަޙަތުގެ އެވްރެޖް )ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ވަކިން ހިސާބުކޮްށފައި( 

 ވެ.އެ

    iii.  ަދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޝަޚްޞަކީ ފިކްސްޑް ޓްރަްސޓެއްަނމ،  

އެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ޓްރަސްުޓގެ ދިވެހިރާްއޖޭގަިއ 

އަދި  ،ފިޝަީރގެ މަޞްލަޙަތުގެ އެވްރެޖް ނިވަޒަްނވެރިވެަފއިވާ ބެ

ޑިސްކްރެޝަނަރީ ޓްރަސްެޓއްަނމަ، އެ ޓްރަސްުޓގެ ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ 

 ވެަފއިވާ ެސޓްލަރގެ މަޞްލަޙަތުގެ އެވްރެްޖއެެވ.ވަޒަްނވެރި

 "ޙިއްާޞގެ ޖުމްލަ" އަކީ:  (2)   

    i.   ަދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޝަޚްޞަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތ

     ،އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޝަްޚޞެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިެޕއްނަމަ

އެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަުތގެ ެތރޭގައި އެ ޝަޚްެޞއްގެ ިޙްއޞާގެ 

ރައުސްމާލުގެ ެއވްރެޖް، ނުަވތަ އެ ޝަޚްޞެއްގެ ވޯޓުދިުނމުގެ 

 ޙައްޤުގެ އެވްރެޖް )ކޮންމެ ދުަވހަކަށް ވަކިން ހިސާބުކޮށްފައި( އެވެ.

    ii.   ަދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޝަޚްޞަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތ

، އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޝަޚްެޞއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނޫންނަމަ

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަޚްެޞއްގެ ކެޕިޓަުލގަިއ އެ ހިސާބުކުރާ 

މަޞްލަޙަތު އޮތް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ޙިއްާޞގެ ެއވްރެޖް )ޮކންމެ 

 ދުވަހަކަށް ަވކިން ހިސާބުކޮށްފައި( ެއވެ.

    iii.  ަދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ޝަޚްޞަކީ ޓްރަސްެޓއްނަމ ،          

ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ އެ ޓްރަސްޓުގެ ޓްރަސްީޓންގެ ތެރެއިން 

 ވަޒަްނވެރިވެަފއިވާ ޓްަރސްޓީްނގެ ޖުމްލައެވެ.
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"ޓެކްސް ބިނާކުެރވޭ އާމްދަނީ" އަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިސާބުކުރާ   (3)   

ޖުމްލަ އާމްދަނީން އުނިކުރުމަށް މި ޤާނޫނުން ހުއްދަކުރާ އުނިކުރުންތަކާިއ 

ގެއްލުްނ ވަނަ މާއްދާއާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން  33މި ޤާނޫނުގެ 

 އުނިކުރުމުން އޮންނަ އާމްދަނީެއވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން. 70ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .53
 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ބޭނުމަށް، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޝަްޚޞެއްގެ ކެޕިޓަލުެގ  )ޅ( .70 

)ދިހައެއް އިންަސއްތަ( ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ޙިްއޞާއެއް އޮްތކަމަްށ  10%

އެ ޝަޚްޞެއްގެ ކެޕިޓަލުަގއި މަޞްލަޙަތު އޮތް ހުރިހާ ، ކަނޑައެޅުުމގައި ބަލާނީ 

 ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ިޙްއޞާގެ ޖުމްލައަށެވެ.
 

 ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.( ވަނަ ަނންބަރުގެ 5ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ) 71ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .54
 

އެ މުއްދަތުަގއި މި ޤާނޫނުގެ ، އެބިްޓޑާ[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ-]ޓެކްސް (5) )ޅ( .71 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ެގއްލުން އުނިކުރުމުގެ ކުރިން ޮއންނަ ފައިދާ  33

 އަންނަ ޢަދަދަށެވެ.ނުވަތަ ގެއްލުމަށް އަންނަިނވި ޢަދަދުތައް އެއްކުރުމުން 
 

 .ވަަނ މާއްދާގެ )ފ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 79ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .55
 

     "ޝަޚްޞުތަކުެގ ގްރޫޕް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ެއްއވެސް ޝަޚްަޞކުން  )ފ( .79 

އެ ޝަޚްޞެްއގެ މާލީ ކަްނކަން ދައްުކވައިދޭ ކޮންސޮިލޭޑޓެޑް ފައިނޭންޝަލް 

ސްޓޭޓްމަންޓްތައް މީރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 ގަާވއިދުަގއި ބުނެފަިއވާ ޙާލަތެްއގައި އެ ޝަޚްޞުތަކަެށވެ.
 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހވ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 79ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .56

 

ެއއްވެްސ ފަރާތެއްެގ  ،ެއވަނީ"ދާއިމީ މަރުކަުޒ" ކަމަށް ުބނެފައި   (1) )ހވ( .79 

ިވޔަފާރި ހިންގުުމގެ ދާއިމީ  ،ވިޔަފާރި ުނވަތަ ވިޔަފާރިން ަބއެއް ހިްނގާ

 ތަނަކަށެވެ.
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ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި، "ދާއިމީ މަރުކަޒު" ގެ މާނަިއގެ ތެރޭަގއި ައންނަނިވި   (2)   

 ތަންތަނާއި ކަންކަން ހިމެނެއެެވ.

    i.  ް؛މެނޭޖްމަންޓް ޤާއިމުވެފައިވާ ަތނެއ 

    ii.   ް؛ގޮތްޕެއ 

    iii.  ް؛އޮފީހެއ 

    iv.   ް؛ފެކްޓަރީއެއ 

    v.  ް؛ވަރކްޝޮެޕއ 

    vi.   ްމައުދަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަްތކުރާ ނުވަތަ ނަގާ ތަނެްއ، ޭގސ

ނުވަތަ ތެޔޮ ވަެޅއް، ުނވަތަ ެއނޫންވެސް ޤުދުރަތީ ަވސީލަތްތައް 

ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުާރ ުނވަތަ ނަާގ ތަނެއް )ޤުދުަރތީ 

ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދު  ވަސީލަތެއް ެނގުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަނޑު

 ނުވަތަ ބޯޓު ނުވަތަ ޕްލެޓްފޯމްވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން(.

"ދާއިމީ މަރުކަޒު" ގެ މާނައިގެ ތެޭރގައި އަންނަނިވި ތަންތަނާއި   (3)   

 ކަންކަންވެސް ހިމެނެެއވެ.
    i.  ްނުަވތަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ނުވަތަ  ،ޢިމާރާތްކުރާ ތަނެއ

    ނުަވތަ  ،އިންސްޓޮލޭޝަން ނުވަތަ ެއސެމްބްލީ ޕްރޮޖެކްޓެއް

އެ ތަނަކާ ުނވަތަ އެ ޕްރޮޖެްކޓަކާ ގުޅިގެްނ ސުޕަަވިއޒްކުރުުމގެ 

މަސައްކަތްކުރުން )އެ ފަރާތަުކން ނުވަތަ އެ ފަރާތާ ގުޅުންުހރި 

ތަ ގުޅިަފިއވާ ފަރާތަކުން ކުރިއަްށގެންދާ ެއއްބާވަެތއްެގ ނުވަ

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނުވަތަ ކުރާ ަމސައްކަތްތަުކގެ މުއްދަތުަތއްެވސް 

ހިމެނޭގޮތުން، އެ ތަނެއް ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުވަތަ މަސަްއކަެތއް 

)ުނވަދިހަ( ދުވަހަށްވުެރ ގިނަ ދުވަހަށް މަސައްކަތް  90

 ؛ހިނގަމުންދާނަމަ(

    ii.   ަބޭނުމަކަށް އެ ފަރާތެއްގެ ުމވަްއޒަފުން ނުވަތަ އެފަދ

ެޓކްސް އަހަރެްއގަިއ  ،ޙަރަކާތްތެރިވާ އެހެން ބަޔަކު މެދުވެރިކޮށް

)ާބރަ( މަސްދުވަހުެގ މުއްދަތެްއގެ  12ފެށޭ ނުވަތަ ނިމޭ 
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އެ ފަރާތާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ހިންގާ އެއްާބވަތެްއގެ ، ތެރޭގައި 

ނުވަތަ ގުޅިަފއިވާ ޕްރޮެޖކްޓްތަުކގެ ނުވަތަ ފޯރުޮކށްދޭ 

އެއްާބވަތެްއގެ ނުވަތަ ގުޅިަފިއާވ ޚިދުމަތްތަކުގެ މުއްދަތުތައްެވސް 

)ސަތޭަކ އަށްޑިހަ ތިނެއް( ދުވަހު ނުަވތަ  183ހިމެނޭ ގޮތުން، 

އެއަްށވުރެ ގިނަ ދުވަުހ ޚިދުމަތެއް )ކޮންސަލްޓަންސީ 

 ؛ޚިދުމަތްވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން( ފޯރުކޮށްދިނުން

    iii.   ،ޤުދުރަތީ ަވސީލަތްތައް ހޯދުމުގެ މަސްވެރިކަންެވސް ހިމެނޭގޮތުްނ

މަސައްކަތްކުރުން، ނެގުްނ، ނުވަތަ އެ ވަސީލަތަކުން ނަފާ ހޯދުން 

)ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ  12)ޓެކްސް އަހަރެްއގައި ފެށޭ ނުވަތަ ނިމޭ 

      ެއ ޕްރޮޖެކްޓް ނުވަތަ މަސައްކަތް ،މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި 

 މިގެންދާނަމަ(.)ނުވަދިހަ( ދުވަހަށްވުރެ ިގނަ ދުވަހަށް ދެ 90

ކޮންޓްރެކްޓެްއގެ ނުވަތަ ެއްއބަސްވުމެްއގެ ދަށުން ނުވަތަ ބޭނުމަށް،   (4)   

މެކޭނިކަލް ނުވަތަ ސައިންިޓފިކް އިުކއިޕްމަންޓް ނުވަތަ މެޝިނަރީ 

)ނުވަދިހަ( ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަްށ  90އެކަީށގެންވާ މިންވަރަކަށް 

ބޭނުންކުރުން، ނުވަތަ އިންސްޯޓލްކުރުމުގެ މަސަްއކަތްކުރުން ެއއީ ދާއިމީ 

 މަރުކަޒެއް ކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.

( ވަނަ ަނންބަރުގައި 2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާގެ މި ައކުރުގެ )  (5)   

( ވަނަ ނަންބަރާ 7މި އަކުރުގެ ) ،އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަެވސް

ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން، ވަކި ފަރާތެއްގެ )"ފުރަތަމަ ފަރާތް"( ބަދަލުގަިއ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޙަރަކާތްތެިރާވ ފަރާތަކުން )"އޭޖެންޓް"(، އެގޮތުްނ 

ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ތެރޭަގއި ފުަރތަމަ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ޢާންމު ގޮތެްއގަިއ 

ދާނަމަ، ނުވަތަ އެ ކޮންޓްރެކްެޓއް ހެދުމާ ހަމައަށް ކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓް ހަ

މަސައްކަތްތަުކގައި ފުރަތަމަ ފަރާތުން އިސްވެ ޙަރަކާތްތެިރވާ ޙާލަތުގަިއ 

ޢާންމު ގޮތެްއގައި އެ ކޮންްޓރެކްޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަެކއް ނުގެނެސް 

 އަދި، އެ ކޮންޓްރެްކޓް ހަދަނީ: އޭޖެންޓް އެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަާދނަމަ.

    i.  ަނުވަތަ ؛ ފުރަތަމަ ފަރާތުގެ ނަމުގައިނަމ 
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    ii.   ްފުރަތަމަ ފަރާތުގެ މިލްކުަގއިވާ މުދަލެްއގެ މިލްުކވެިރކަނ

ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެފަަދ މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ަޙއްޤު 

ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ަޙއްޤު ، ދިނުމަށް ކަމަށްވާނަމަ

ލިބިފައިވާ މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ފުރަތަމަ ފަރާތަށް 

 ނުވަތަ ؛ ދިނުމަށް ކަމަށްވާނަމަ
    iii.  ފުރަތަމަ ފަރާތުން ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށްވާނަމަ؛ 

 ،ފުރަތަމަ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ޭއޖެންޓް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ުގޅިގެން    

މަރުކަޒެއް ުހރި ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފުރަތަމަ ފަރާތުގެ ދާއިމީ 

 ބެލެވޭނެެއވެ.

( ވަނަ 5( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )1މި މާއްދާގެ މި ައކުރުެގ )  (6)   

ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި އެފަދައިން ބަޔާްނކޮށްފައިީވ 

          އިންޝުއަރެްނސްގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތަކުން  ،ނަމަވެސް

ވިަޔފާރިއާ ގުޅިގެން ނޫން ގޮތަކަށް( އިންޝުއަރެންްސގެ -)ރީ

ދިވެހިރާއްޖެއިން އިންުޝއަެރންސް ޕްރީމިއަމް ހޯދާނަމަ، ނުވަތަ 

މުސްތަިޤއްލު އޭޖެންޓެއްެގ ގޮތުގަިއ ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް ރިސްެކއް

              ، ނުހިމެނޭ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އިންުޝއަރކުރާނަމަ

ފަރާތުގެ ާދއިމީ މަރުކަޒެްއ  އެ އިންުޝއަރެންސް ވިޔަާފރިކުރާ

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭނެެއވެ.

އެްއވެސް ފަރާތެއްގެ )"ފުރަަތމަ ފަރާތް"( ބަދަލުގައި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   (7)   

ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތަކުން )"ޭއޖެންޓް"( ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިވަޔފާރިކުރަނީ 

އަދި، ފުރަތަަމ ފަރާތުގެ މުސްތަޤިއްލު އޭޖެންޓެްއގެ ޮގތުގައިނަމަ، 

ބަދަލުގައި އޭޖެންޓް ޙަރަކާތްެތރިވަނީ އެ އޭޖެންުޓގެ ިވޔަފާރީގެ ޢާންމު 

އެ އޭެޖންޓުގެ ދާއިމީ މަރުަކެޒއް ދިވެިހރާއްޖޭަގއި  ،އުސޫލުންކަމަށްވާނަމަ

ހުރިކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ އޭޖެންޓަކު 

މެއް އޮތް ފަރާތެއް ނުވަަތ ޙަރަކާތްތެރިވަނީ އެ އޭޖެންާޓ ގާތް ުގޅު

   ގާްތގަނޑަކަށް  ނުވަތަ، ފަރާތްތަކެއްގެ ބަދަލުަގއި އެަކނި ކަމަށްވާނަމަ

       ަކމަށްވާނަމަ އެކަނި ބަދަލުަގއި ފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ
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އެ އޭޖެންޓަކީ މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް މުސްތަޤިއްލު އޭޖެންޓެއް ކަމުގަެއްއ 

 ނުބެލެވޭނެއެެވ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހޓ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 79ނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބު .57

 

ފަރާތް"( އަނެއް  "ފުރަތަމަ("ލޯނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، އެއް ފަރާތުން  )ހޓ( .79 

ކުރިމަުގަގއި ަޢދަދެއް ދެއްކުުމގެ  ެދވަނަ ފަރާތުން، ފަރާތް"( ފަރާތަށް )"ދެވަނަ

އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން، ފަިއސާއިން ވިޔަްސ  އުފުލުމަށް ެވވޭއިލްތިޒާމެްއ 

ފައިސާއިން ނޫން ގޮތަކަށް ވިޔަސް ދޭ ޢަދަދަކަށެވެ. މީގެތެރޭަގިއ  ނުވަތަ

 ޖްުނވަތަ ޕްޮރމިސަރީ ނޯޓު ނުވަތަ ބިލްސް ޮއފް އެކްްސޗޭން ފައިނޭންސް ލީސް

 ނެއެވެ.ހިމެ ނުވަތަ ބޮންޑަކާ ގުޅިގެން ަދްއކަންޖެހޭ ޢަދަދުތައްވެސް
 

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުްނ  .58
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