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 ލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތ ރިޓ  މ  

 ،މާލެ
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

ނުވަތަ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅާ 
 އުސޫލު 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅާ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހާއި  ،މިއ  )ހ(  .1 ތަޢާރުފު 
ނުދައްކާ ފަރާްތތަކުގެ ނަން ހާމަކުރުމުގައި ޢަމަުލކުރާނެ ގޮތުގެ އެހެނިހެން ފައިސާ 

 އުސޫލެވެ.

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރ   R-45/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މި އުސޫލަކ  )ށ(  
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލެކެވެ. 44ގަވާއިދު( ގެ 

"ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅާ ނުވަތަ ފަިއސާ ނުދައްކާ  ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނ  )ނ(  
 ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" އެވެ.

 ނަން ހާމަކުުރން 

 

2. 2
. 

ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހުަށހަޅަންޖެހޭ ޓެކްސް ބަޔާނެއް ހުށަނާޅާ ނުވަތަ  )ހ(
ތިރ ގަިއ  ،ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ނުދައްާކ ފަރާތްތަކުގެ ަނން ހާމަކުާރނ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަަމވުމުންނެވެ.

 ނުދެއްކުމާ ުގޅިގެން ފައިސާ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނޭޅުމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ (1)   
      )ދޭއް( ނ ޓިސް ދ ފަިއވުމާއި، ނ ޓިހުގެ މުއްަދތު ހަަމވާތާ 2ދޭ 
 ؛)ފަނަރަ( ދުވަސް ފާއިތުވެަފއިވުން 15

 ،ނުދައްކާ ހުރި އަދަދު ،ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ (2)   
 ؛މ ރާއިން ކަނޑައަޅާ ތްރެޝްހ ލްޑަކަށްވުރެ މަތިވުން
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)ަހއެއް(  6ފާިއތުވި  ،އިންކަމް ޓެކްސް ނޫން ެއހެން ޓެކުހެއް ނަމަ (3)   
 ؛މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަޔާން ހުށަނާޅާ ފަރާތެއް ކަމަށް ވުން

ފާއިތުިވ އަހަރުގެ ފައިނަލް ޓެކްސް ަބޔާން  ،އިންކަމް ޓެކްސް ނަމަ (4)   
       އެ ޓެކްސް އަހަރާ ގުޅޭގޮތުން  ،ހުށަނާޅާ ފަރާތެއް ކަމަށް ވުާމއި

އެ ފަރާތަކުން މ ރާއިން ކަނޑައަޅާ ތްރެޝްހ ލްޑަކަށްވުރެ ބޮޑު 
 ؛އާމްދަނ އެއް ޑިކްލެއަރ ކޮށްފައިވުން

ިރސްކް  ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ކޮމްްޕލަޔަންސް ރިސްކަށް ބަލައި (5)   
ޕްރޮފައިލިންގއިން ނަން ހާމަކުރަން ފެންނަ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި 

 ؛ކަނޑައެޅުން

       ،ފަރާތްތަކުގެ ނަްނ ހާމަކުރާނ ޓެކުހަށް ނުވާ އެހެިނހެން ފަިއސާ ނުދައްކާ  )ށ(  
އެ ފަރާތުން ނުދައްކާ ހުރި އަަދދު މ ރާއިން ކަނޑައަޅާ ތްރެޝްހ ލްޑަކަށްވުރެ 

 މަތިވާނަމައެވެ.

، އެޑްރެހާއި ،ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ ނަމާއި  ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހާމަކުރާނ  )ނ(  

   ،ކުންފުނ ގެ ލ ގ އާއި ،ކުންފުންޏެއް ނަމަ ،ޓިންއާއި ،ރަޖިސްޓަރ  ނަންބަރާއި
 އެ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ނެގޭ ހަރަކާތްތަކުގެ ނަމެވެ.

 ލާތައް؛ޙަދަށުން ނަން ހާމަުކރެވޭނެ މަރު މި އުސޫލުގެ )ރ(  

 ؛އިޢުލާނު ކުރުންޓެކްސްޕޭޔަރ ސަރވިސް ސެންޓަރުގައި  (1)   

 ؛މ ރާގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރުން (2)   

 ؛ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުން (3)   

 މާސް މ ޑިއާގައި ބްރ ޑްކާސްޓްކުރުން. (4)   

މަރުޙަލާއިން އަނެއް މަރުޙަލާއަށް  މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއް )ބ(  
)ފަނަރަ( ދުަވހު ިއޢުލާނު ކުރުމަްށ  15އެ މަރުޙަލާއެއްގައި ަމދުވެގެން  ،ދާންވާނ 
 ފަހުގައެވެ.
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ނަން ހާމަކުުރމުގެ 

ކުރިން ޔަގ ންުކރަްނޖެހޭ 
 ކަންކަން

އެ ފަރާތާ  ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނަން ހާމަކުރުމުގެ ކުރިން )ހ( .3
 ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ޔަގ ންކުރަންވާނެއެވެ.

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރ ން އުނިކޮށްފައިވާ ނުވަަތ  (1)  
އުނިކުރަން އެދިފައިވާ ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ ނުވަތަ ލިކުއިޑޭޓް ކުރުމުގެ 

 މަރުޙަލާގައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަން؛

ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ފަރާތެއްކަން ނުވަތަ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ  އެ ފަރާތަކ  (2)   
 .ޞައްޙަ ހުއްދައެއް އޮތް ފަރާތެއްކަން

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ޔަގ ންކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި )ށ(  
ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅާކަމަށް ުނވަތަ ފައިސާ ނުދައްކާ ކަމަށް މ ރާއިން ުބާނ 
ބުނުމާމެދު އެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރ ވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މ ރާއިން 
ބުނާ ބުނުމާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިންކާރުކުރާނަމަ، އެ ފަރާތުން ދައްކާ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.ވާހަކަތަކުގެ ޞައްޙަކަން ޔަގ ން

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެ ފަރާތުްނ  )ނ(  
      ނުވަތަ  ،ނުާވނަމަ ޖަވާބުދާރ ވުމަށް ދ ފައިވާ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކޮށްފައި

       އެ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިްސޓަރ ކޮށްފައިވާ އ މެއިލް އެޑްރެހުން ނުަވަތ 
ފަރާތަކާ ގުޅޭނެ ފ ނު ނަންބަރު ކަމަށް މ ރާގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފ ނު އެ 

ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް ކަމަށް މ ރާއަށް  ،ނަންބަރުން ނުގުޅުމުގެ ސަބަބުން
އެ ފަރާތުގެ ބަެހއް ހ ދޭ ގޮްތ  ދ ފައިވާ އެޑްރެހުގައި ނޫޅުމުގެ ސަބަބުން

 ލުގެ ދަށުން ހާމަކުރެވޭނެއެވެ.އެ ފަރާތެއްގެ ނަްނ މި އުސޫ ،ނުވެއްޖެނަމަ

ޓ . އާއި، ވިތުހ ލްޑިންގ ޓެކުހާ ގުޅިގެން ނަްނ .އާރް.ޖ ، އާއި ޖ .އެސް.ޓ . )ހ( .4 ނަން ހާމަކުާރނެ ގޮތް 
 ؛ހާމަކުރުން

ޓ . އާއި، ވިތުހ ލްޑިންގ ޓެކުހާ ގުޅިގެން ނަން .އާރް.ޖ  ،ޖ .އެސް.ޓ . އާއި   
މަހުގައްޔާއި،  ސެޕްޓެންބަރު މަހުގައެވެ.  ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާރިޗު ،ހާމަކުރާނ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިާވ  2ިމ އުސޫލުގެ  ،މިގޮތުން ނަން ހާމަކުރާނ 
ދުވަހުގެ ކުރ  ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަޔާްނ  އެ ،އެ ތަރުތ ބުން ،ލާތަކުގައިޙަމަރު

 ވެ.ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތަކެ ،ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ނަްނތަކާއި

 ؛އިންކަމް ޓެކުހާ ގުޅިގެން ނަން ާހމަކުރުން )ށ(  
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ކޮންމެ އޮކްޓޫބަރު މަހެއްގައެވެ.  ،އިންކަމް ޓެކުހާ ގުޅިގެން ނަން ހާމަކުރާނ    
ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ގައިާވ  2ިމ އުސޫލުގެ  ،އެގޮތުން ނަްނ ހާމަކުރާނ 

އެ ދުވަހުގެ ކުރ  ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަޔާްނ  ،އެ ތަރުތ ބުން ،މަންސާތަކުގައި
 ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތަކާިއ، ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތަކެވެ.

 ؛ޓެކްސް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަކުރުން )ނ(  

ބިމު ކުލި ނުދައްކާ  ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއާއި އެގްރިކަލްޗަރަލް ދާއިރާގެ (1)   
)ދޭއް( ފަހަރު ހާމަކުރުން. މި ޮގތުްނ  2އަހަރަކު  ،ފަރާތްތަކުގެ ނަން
 މަހުގައްޔާއި އޮކްޓޫބަރު މަހުގައެވެ. އެޕްރ ލް ،ނަން ހާމަކުރާނ 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ ނޫްނ 1މި އަކުރުގެ ) (2)   
   އަހަރަކު  ،ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަކުރާނ އެހެނިހެން ފައިސާ ނުދައްކާ 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  ،ހާމަކުރާނ  )އެކެއް( ފަހަރުއެވެ. އެގޮތުން ނަން 1
 ޖުލައި މަހުގައެވެ.

ކުރުމަށްފަުހ  ނަން ހާމަމި މާއްދާގެ ދަށުން ނަން ހާމަކުރުމުގައި އެއް މަރުޙަލާގައި )ރ(  
ނަން ހާމަކުރުމުގެ ކުރ  ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  ،އަނެއް މަރުޙަލާގައި ނަން ހާމަކުރާނ 

 ބަޔާން ހުށަނާޅާ ނުވަތަ ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ފަރާތްތަކުގެ ނަންަތކެވެ.

ލިސްޓުގަިއވާ ފަރާތަުކން 

ފައިސާ ެދއްކުން ުނވަތަ 
 ބަޔާން ހުށަެހޅުން 

ނުވަަތ  ،ނަން ހާމަކުރުމުގެ ފަހުން އެއްެވސް ފަރާތަކުން ޓެކްސް ބަޔާން ުހށަހަޅައިފިނަމަ .5
އެ ފަރާތުގެ ނަން މ ރާގެ ލިސްޓުން ުއނިކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެްސ  ،ފައިސާ ދައްކައިފިނަމަ

އެ ފަރާތެްއގެ ނަން އެ ލިސްޓުްނ  ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު
 އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
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އިސްިތސްާނވާ 

 ފަރާތްތައް 

 

ހާމަކުރާ މުއްދަތަކާ ގުޅޭ އޮޑިޓެއް ނުވަަތ މި އުސޫލުގެ ދަށުން ނަން  )ހ( .6
އެ އޮޑިޓެއް ނުވަތަ  ،ނަމަފަރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިޔަށްދާ އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް އެ

އެ ފަރާތެއްގެ ނަން ހާމަކުރުމުން  ،އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ނިމެންެދން
އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ. އަދި ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާއާ ގުޅިގެން 

      ،ނުަވތަ ކ ޓު މަރުޙަލާގައިވާ މައްސަލައެއްނަމަ ،ފައިވާނަމައިޢުތިރާޟުކޮށް
 މި އުސޫލުގެ ދަށުން ނަން ހާމަުކރުމުން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.

ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ ދަްއކާނެ ގޮތުގެ އެއްބަސްވުމަކަްށ މ ރާއާއެކު  )ށ(  
 ،އަދި އެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދަްއކަމުންދާނަމަ ،އައިސްފައިވާނަމަ

 މި އުސޫލުގެ ދަށުން ނަން ހާމަުކރުމުން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.

މި އުސޫލުެގ  ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ަނން ،ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި )ނ(  
 ދަށުން ހާމަކުރުމުން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.

 ސްޓިއަިރން ކޮމިޓ  

 

މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ޢަމަލުކުރާނެ  .7
އެ ކަންކަން ކުރުމުގައި ޒިންމާވާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި، މި އުސޫލުގެ  ،އިޖުރާއަތުތަކާއި

ޚާއްޞަކޮށް  އެ ކަމަށް ،ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަިއ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރާނ 
 ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އެކުލަވައިާލ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓ ންނެވެ. ިމ ކޮމިޓ ގައި ހިމެނޭނ 

 މ ރާގެ ކަމާބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުްނ ހޮވައިލެވޭ މުވައްޒަފުންނެވެ.

        މި އުސޫލުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައި ހިނދަކު،  . 8 މުްއދަތު ގުުނން 
ރަސްމ  ބަންދު ުދވަސްތަކާއި ސަރުކާރު  ،މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމއްދަތު ގުނާނ 

 ބަންދު ދުވަސްތައް ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.

 އިން ފެށިގެންނެވެ. 2022އެޕްރ ލް  1 ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ  .9 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

___________________ 


