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 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ގަވާއިދު  ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ

 
ާޤނޫނު( ގެ )އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  2019/25މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ވަނަ  76އެ ޤާނޫނުގެ  ،( ވަނަ ނަންބަރާއ4ިވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 68
ފައިވާ ދައި)ށ( ގެ ދަށުން މީރާގެ ބޯޑަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ހަ  މާއްދާގެ

 ގަވާއިދެކެވެ.

 ފަރ ޕްރައިސިންގ ގަވާއިދު" އެެވ."ޓްރާންސް ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  

ވަނަ މާއްާދ  68ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޤާނޫނުެގ މި   .2 މަޤްޞަދު 
އެ މާއްދާ އެ ފަރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ހިނާގ  ،ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ގޮތް މަގުފަހިކުރުމާއި

ެއ މާއްދާގައިވާ ކަންަކްނ  ،ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނެ ގޮތް ކަނޑަެއޅުމާއި
 ކާއި ަހމަތައް ކަނޑައެުޅމެވެ.ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުސޫލުތަ

ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ 
 ތައްޔާރުކުރުން  ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ  68ޤާނޫނުގެ   .3
 އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެެވ.  ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ތައްޔާރުކުރަންވާނީ 

ތިރީގައި  ،ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު 2ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުެގ  )ހ( 
 ، ނުވަތަ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން

 ންޓޭޝަންގައި ިހމަނަންވާނެއެެވ.ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ޑޮކިއުމެ

 އިންިތޒާމު؛ މުޢާމަލާތް ނުވަތަ ވަނަ މާއްދާ ރައްދުވާ 68ޤާނޫނުގެ  (1)   

( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުޢާަމލާތް ނުަވތަ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) (2)   
 ތިޒާމު ރައްދުވާ ފަރާތް؛ އިން
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( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުޢާަމލާތް ނުަވތަ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) (3)   
 ދުވާ ފަރާތް ނިސްބަތްވާ ގުރޫޕު.އިންތިޒާމު ރައް

، ޕްރައިސިންގ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ތައްޔާރުކޮށް ނިުމނު ތާރީޚުޓްރާންސްފަރ  )ށ(  

 ޝަންގައި ބަޔާންކުރަންވާެނއެވެ.ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ޑޮކިއުމެންޓޭ

ން ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ޑޮކިއުެމންޓޭޝަން ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ދިވެހިބަހު )ނ(  
 ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.

ޕްރައިސިންގ ޑޮކިުއމެންޓޭޝަން ނިސްބަތްވާ ހިސާބުކުރާ ޓްރާންސްފަރ  )ރ(  
ޝަންގައި މުއްދަތު، ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ޑޮކިުއމެންޓޭ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮލިފައިންގ ޕާސްޓް 
ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ 

 ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން 

ނަމަވެސް، ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް  3މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .4
ރައްދުވާ ފަރާތަކުން "ކޮލިފައިންގ ޕާސްޓް ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ 
ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން" ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނަމަ، މި ގަވާއިދުގައި "ސަބްޖެކްޓް 
ޓްރާންޒެކްޝަން" އެއް ކަމުގައި ބުނެފައިވާ މުޢާމަލާތަކާ ނުވަތަ ިއންތިޒާމަާކ 

ރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ގުޅިގެން އެ ފަރާތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ޓް
 ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާްނވާނެއެވެ. ޑޮކިއުމެންޓޭޝަންގައި އަންނަނިވި ހުރިހައި

 ޝަރުޠުތައް ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 3މި ގަވާއިދުގެ  (1)   
 ފުރިހަމަވުން؛ އަދި

  ކޮލިފައިންގ ޕާސްޓް ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން  (2)   
ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އިޤުރާރެއް އެ 

ހިމެނުމާއެކު، ެއ ކޮލިފައިންގ ޕާސްޓް ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިިސންގ 
 ފައިވުން.އިޑޮކިއުމެންޓޭޝަންގެ ކޮޕީއެއް ހިމަނަ

( ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޤުރާރަކީ 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
 ންގ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަނެއް ނޫނެވެ.ޕާސްޓް ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިކޮލިފައިންގ 

ކޮލިފައިންގ ޕާސްޓް 
ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ 
 ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން މާނަކުރުން 

މި ގަވާއިދުގައި "ކޮލިފައިންގ ޕާސްްޓ ޓްރާންސްފަރ ްޕރައިސިންގ  )ހ(  .5
ރައްދުވާ ފަރާތަކުން  ،ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ

ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ޑޮކިުއމެންޓޭޝަން ތައްޔާރުކުރާ މުޢާމަލާތް 
)ސަބްޖެކްޓް ޓްރާންޒެކްޝަން( ކުރާ ގުޅުންހުރި ފަރާތާއެކު، ފައިބެ ހިސާބުކުރާ 
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މުއްދަތަށް މުޢާމަލާތަކާ ނުވަތަ އިންތިޒާމަކާ ގުޅިެގން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
 ޑޮކިއުމެންޓޭޝަންއަށެވެ.އިސިންގ ޓްރާންސްފަރ ޕްރަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮލިފައިންގ ޕާސްޓް ޓްރާންސްފަރ  )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގައި  6މި ގަވާއިދުގެ  ،ޕްރައިސިންގ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަންގައި

 ރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ޝަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފައިބެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ނ(  
 ،ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާނަމަ

ނުވަތަ ފައިބެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓްރާންސްފަރ 
ަވނަ މާއްދާގައި  6ޕްރައިސިންގ ޑޮކިުއމެންޓޭޝަންގައި ިމ ގަވާއިދުެގ 

ންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަ ބަޔާ
ނުވާނަމަ، "ކޮލިފައިންގ ޕާސްޓް ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ 

ރައްދުވާ ފަރާތަކުން،   ،ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން" ަކމުގައި ބުނެފައި އެަވނީ
ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ޑޮކިުއމެންޓޭޝަން ތައްޔާރުކުރާ މުޢާމަލާތް 

ޓް ޓްރާންޒެކްޝަން( ކުރާ ގުޅުންހުރި ފަރާތާއެކު، ފައިބެ ހިސާބުކުރާ )ސަބްޖެކް
މުއްދަތުގެ ކުރިން ވިދިގެން ނިމުނު ިހސާބުކުރާ މުއްދަތަށް މުޢާމަލާތަކާ ނުވަތަ 

އިސިންގ އިންތިޒާމަކާ ގުޅިެގން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓްރާންސްފަރ ޕްރަ
 ޑޮކިއުމެންޓޭޝަންއަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި  6ރައްދުވާ ޙާލަތުގައި ވެސް މި ގަވާއިދުގެ މި މާއްދާގެ )ނ(  )ރ(  
 ރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. ބަޔާންކުރާ ޝަ

ކޮލިފައިން ޕާސްޓް  
ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ 

 ޑޮކިއުމެންޓޭޝަންގެ ޝަރުޠުތައް

)ނ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮލިފައިންގ  އާއި ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(  5މި ގަވާއިދުެގ   .6
ރުޠުތައް އަންނަނިވި ޝަ ،ސްޓް ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަންގައިޕާ

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

)ރ( ގައި  އާއި)ނ( ، އާއި )ށ(، އާއި ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( 3މި ގަވާއިދުެގ  )ހ( 
 ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރުން؛ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޑޮކިުއމެންޓޭޝަން ތައްޔާރުކުރެވުނު އެ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ  )ށ(  
އެއް ބާވަތެއްގެ މުޢާމަާލތެއް ނުވަތަ  އާޓްރާންޒެކްޝަންސަބްޖެކްޓް ، މުޢާމަލާތަކީ

 ވުން؛  އިންތިޒާމެއް ކަމުގައި 

އެ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ޑޮކިުއމެންޓޭޝަންގައި ތިރީގައި  )ނ(  
ސަބްޖެކްޓް ، މަޢުލޫމާތަކީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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 ގުޅިގެން ތިރީގައިވާ ކަންކަމުގަިއ ބަޔާންކުރާނެ މަޢުލޫމާތު އާޓްރާންޒެކްޝަން
 ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

 ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް؛ ގުޅުންތަކާއިދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ މާލީ  (1)   

ކަނޑައަޅައިފަިއވާ  ،ދުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ކަންކަމާއިމެދެ ފަރާތުގެ ދެ (2)   
 ޝަރުޠުތައް؛

މުޢާމަލާތުގައި ނުވަތަ އިންތިޒާމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޓްރާންސްފަރ  (3)   
 ؛ޕްރައިސިންގ މެތަޑްތައް

    މުޢާމަލާތުގައި ނުވަތަ އިންތިޒާމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ، ޤާނޫނުގެ (4)   
ވަަނ މާއްދާެގ )ޑ( ގަިއ މާނަކޮށްދީފައިވާ އާމްްސ ލެންުތގެ  79
 ލުތައް.ސޫއު

ރައްދުވާ ފަރާތަކުން ުގޅުންހުިރ ފަރާތަކާއެކު ކުރާ  ،ތަކުގައިއަންނަނިވި ޙާލަތް  .7 އިސްތިސްނާތައް
މުޢާމަލާތަކާ ނުވަތަ އިންތިޒާމަކާ ގުޅިގެްނ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ 

 ތައްޔާރުކުރަން ލާޒިމެްއ ނޫނެވެ.ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން 

އެ މުޢާމަލާތަކީ ނުވަތަ އިންތިޒާމަކީ އަްނނަނިވި ހުރިހައި ޝަރުޠުަތއް ހަމަވާ  )ހ(  
 ކަށް ނުވަތަ އިންތިޒާމަކަށްވުން:މުޢާމަލާތަ

ރައްދުވާ ފަރާތަކީ، އަންނަނިވި މުއްދަތުތަކުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (1)   
ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން )ކުދި އަދި މެދު  2013/6

އެންމެ ކުދި، ކުދި ނުވަތަ މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި 
 ؛ވުން ގިންތިކުރެވޭ ފަރާތެއް ކަމުގައި

    (i) ު؛އެ މުޢާމަލާތް ިނސްބަތްވާ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތ 

    (ii) ( ެގ )( ވަނަ ނަންބަރުގެ 1މި މާއްދާގެ )ހ(i)  ަވަނ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ފެށުމުގެ ކުރިން 
ވިދިގެން ނިމިފައިވާ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު )މީގެ ފަހުން ފައިބެ 

 ؛ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު(

    (iii) ( ެގ )( ވަނަ ނަންބަރުެގ 1މި މާއްދާގެ )ހ(ii)  ަވަނ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ފެށުމުގެ ކުރިން 
ވިދިގެން ނިމިފައިވާ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު )މީގެ ފަހުން ފައިބެ 
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ތުވެދިޔަ ހިސާބުކުރާ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގެ ކުރިން ފާއި
 މުއްދަތު(.

މުއްދަތަކަށް ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން، އަންނަނިިވ ކޮްނެމ  68ޤާނޫނުގެ  (2)   
 ެޖުހން؛ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ތައްޔާރުކުރަން

    (i) ު؛ފައިބެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތ 

    (ii) ާއިތުވެދިޔަ ހިސާބުކުރާ ފައިބެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގެ ކުރިން ފ
 މުއްދަތު.

ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ލޯނުގެ މުޢާމަލާތަކަށް ނުވާ، އަދި އަންނަނިވި ހުރިހައި  )ށ(  
 ވުން؛ މުޢާމަލާތަކަށް

މުޢާމަލާތުގެ ކޮންެމ ބައިވެރިއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންކޯޕަރޭޓް  (1)   
ވުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް

ވުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް
 ވުން؛ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތަކަށް

މުޢާމަލާތުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިްނ ފުރަތަމަ ފަރާތަށް އެ މުޢާމަލާުތން  (2)   
 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނަގާ އާމްދަނީއެއް ކަމުަގއި ،ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ

 ވުން؛

ފައިވާ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ކާ ދެވަނަ ފަރާތުން ފުރަތަމަ ފަރާތަށް ދައް (3)   
ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ ހިސާބުކުރުމުަގއި ފައިސާ، ދެވަނަ ފަރާތުގެ 

( ވަަނ ނަންބަރުަގއި 2އުނިކުރެވެނީ، ިމ މާއްދާގެ )ށ( ގެ )
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަނީން ފުރަތަމަ ފަރާތުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ 
ރޭޓުގައި ދެވަނަ ފަރާތުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ އާމްދަނީން އެކަނި 

   ؛ ވުން ކަމުގައި

ލޯނުގެ މުޢާމަލާތަކަށް ނުވާ، އަދި އަންނަނިވި ހުރިހައި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ  )ނ(  
 ވުން؛ މުޢާމަލާތަކަށް

މުޢާމަލާތުގެ ކޮންެމ ބައިވެރިއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންކޯޕަރޭޓް  (1)   
ވުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވުން  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް
 ވުން؛ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތަކަށް
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މުޢާމަލާތުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފަރާތަށް، އެ މުޢާމަލާުތން  (2)   
ކަމުގައި  ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ އާމްދަނީ

 ވުން؛ ކަނޑައަޅައިފައިވާ އާމްދަނީއަކަށް

ފައިވާ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ކާ ފަރާތުން ފުރަތަމަ ފަރާތަށް ދައްދެވަނަ  (3)   
ފައިސާއަކީ ދެވަނަ ފަރާތުގެ ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްަދނީ 

ވުން، ނުަވތަ  ހިސާބުކުރުމުގައި އުނިނުކުރެޭވ ޢަދަދެއް ކަމުގައި
އުނިކުރެވޭނީ ދެވަނަ ފަރާތަށް ލިބޭ އިސްތިސްނާ ާއމްދަނީއަކުން އެަކނި 

 ؛ވުން ކަމުގައި

މުޢާމަލާތަކީ، ގުޅުންހުިރ ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ، ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން  )ރ(  
 ނަގައިފައިވާ އަންނަނިވި ހުރިހައި ޝަރުޠުތައް ފުރިަހމަވާ ޯލނުގެ މުޢާމަލާތަކަށް

 ވުން؛

މުޢާމަލާތުގެ ކޮންެމ ބައިވެރިއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންކޯޕަރޭޓް  (1)   
ވުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފަރާތަކަށްކޮށްފައިވާ 

ވުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް
 ވުން؛ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތަކަށް

ލޯނު ދޭ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި "ބޮރޮވިންގ އެންޑް ލެންޑިންގ" ގެ  ( 2)   
 ރިކުރާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން؛ވިޔަފާ

ލޯނު ދޫކުރި ނުވަތަ ލޯުނ ނެގި އަހަރުެގ "އިްނޑިކެޓިވް ާމިޖން ރޭޓް"  )ބ(  
ބޭނުންކުރުމަށް މުޢާމަލާތުގެ ބައިވެރިން އެއްބަސްވާ އަދި ލޯނުގެ މިންވަރު 

)ފަނަރަ މިލިއަން( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ލޯނުެގ  -/15,000,000
 ވުން؛ މުޢާމަލާތަކަށް

އަދި ، ސަޕޯްޓ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ިހމެނޭމުޢާމަލާތަކީ، ޢާންމުކޮްށ ދޭ  )ޅ(  
 ވުން؛ އަންނަނިވި ހުރިހާ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވާ މުޢާމަލާތަކަށް

    ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިނިގ ޚަރަދަށް އިތުރުކުރެވިފައިވަނީ  (1)    
 ވުން؛  އަޕެއް" ކަމުގައި -)ފަހެއް އިންސައްތަ( ގެ "މާކް %5

ަހމައެކަނި ެއ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތް އެ ޚިދުމަތަކީ،  (2)    
ނިސްބަތްވާ ގުރޫޕުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ފޯރުކޮށްދޭ 

 ވުން؛  ޚިދުމަތަކަށް



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ            R-43/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:              116 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

7 

 

މި މާއްދާގެ )ށ( ނުވަތަ )ނ( ނުވަތަ )ރ( ނުވަތަ )ބ( ނުވަތަ )ޅ( ރައްދުވާ  )ކ(  
ޓެކްސް އަހަރުގައި ކޮށްފައިވާ  އެކުމުޢާމަލާތްތައް ފިޔަވައި، ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ

( )ފަސް މިލިއަން -/5,000,000އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތަކުގެ ުޖމްލަ، 
 ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވުން؛

 ހިނދަކު: ހައިމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިެގން އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވާ  .8 މާނަކުރުންތައް

ބުނެފައި އެވަނީ، ގުޅުންހުރި ަފރާތްތަކުގެ "އިންޑިކެޓިވް ާމޖިން" ަކމަށް  )ހ(  
މެދުގައި ކުރެވޭ ލޯނުގެ މުާޢމަލާތްތަކުގެ އިންޓްރެސްޓް ކަނަޑއެޅުމުގައި 
ބޭނުންކުރުމަށް، މީރާެގ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އިންޑިކެޓިވް 

 އަށެވެ. މާޖިން

ވަނަ މާއްދާގެ  68"ރައްދުވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
ތައްޔާުރކުރަންޖެހޭ ދަށުން، ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން 

 ފަރާތަށެވެ. 

"ރައްދުވާ ފަރާތް ނިސްބަތްވާ ގުރޫޕު" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި   )ނ(  
ށް ، ގުޅުްނހުރި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަފަރާތްތައް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން

 ރޫޕަކަށެވެ.އެކުލެވިގެންވާ ގު

 ރައްދުވާ ފަރާތް؛ (1)   

، އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ (2)   
 ޕާޓްނަރުން؛

 ނަމަ، އެ ޓްރަސްޓުގެ ޓްރަސްޓީން؛ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ޓްރަސްޓެއް (3)   

 ހަމަވާ،ފުރިތަކަކީ، އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް  ސަޕޯޓް ޚިދުމަތް"" ޢާންމުކޮށް ދޭ  )ރ(  
"ސަޕޯޓިވް  ،އަދި އެ ފަރާތުގެ މައިގަނޑު ވިޔަފާރީގެ ބައެއްކަމުގަިއ ނުހިެމނޭ

ގަިއ  1ނޭޗަރ" ގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަކެވެ.

އަގުހުރި ޣަިއރު  ނުވަތަމުދަލެއް އްޞަ ދިނުމަށް ޚާފޯރުވައިއެ ޚިދުމަތް  (1)   
މާއްދީ މުދަލެްއ ބޭނުންކުރަން ުނޖެހުްނ އަދި ެއ ޚިދުމަތުގެ ސަބަުބން 

 ލެއް އުފެދިގެން ނުދިއުން؛ އަދިއެފަދަ ޣައިރު މާއްދީ މުދަ
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ރައްދުވާ ފަރާތުން ސިގްނިފިކަންޓް ރިސްކެއް ނަގަްނޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް  (2)   
ނުވުްނ އަދި އެފަދަ ރިސްކެްއ ކޮންޓްރޯލްކުރަންޖެޭހ ފަދަ  މެދުވެރި

 ނުވުން. ޙާލަތެއް މެދުވެރި

"ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ މެތަޑް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާްމސް ލެންުތ  )ބ(  
 ޑްތަކުގެ ތެރެއިން ެމތަޑަކަށެވެ.އަގު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ އަންނަނިވި މެތަ

"ކޮމްޕްރަބަލް އަންކޮންޓްރޯލްޑް ޕްރައިސް )ކަޕް( މެތަޑް": ކޮންޓްރޯލް  (1)   
އޮތް މުޢާމަލާތެއްގައި މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދިން އަގު، 

ޮކންޓްރޯލް ނެްތ މުޢާމަލާތެއްަގއި  އްގައި އެަކމަކުއަޅައިކިއޭ ޙާލަތެ
 ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ މެތަޑް؛ދެވޭނެ އަގާ އަޅާކިއާ 

 

 

"ކޯސްޓް ޕްލަްސ މެތަޑް": ކޮންޓްރޯލް އޮްތ މުޢާމަލާތެއްގައި، މުދަެލއް  (2)  
ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ހިނގި ޚަރަދުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންުކރާ 
ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ މެތަޑް. މި މެތަޑުގައި، ފަންކްޝަންތަކާއި 

ތަކާއި ެނގި މާކެޓް ކަންޑިޝަންތަކަށް ބިނާކޮށް )ބޭނުންކުރި އެސެޓް
ރިސްކްތަކަށް ބަލައިގެން( އެކަށީގެންވާ ފައިދާއެއް އިތުރުކުރާނީ ހިނގި 

އަޕް( އިތުރުކޮށްގެންނެވެ. ކޮންޓްރޯލް އޮތް -ޚަރަދަށް މިންވަރެއް )މާކް
މުޢާމަލާތަކަށް، މިގޮތަށް މިންވަރެްއ އިތުރުކޮށްގެން އަންނަ ޢަދަދަކީ، 

 މުގަިއ ބެލިދާނެއެވެ. އަގެއް ކައެ މުޢާމަލާތުގެ ާއމްސް ލެންތު 

"ރީސޭލް ޕްރައިސް މެތަްޑ": ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްގެ އަތުން ގަތް  (3)   
ގުޅުން ނެތް ފަރާތަކަށް ވިއްކާ އަގު އަސާސްއަކަށް ަބލާ  ،މުދަލެއް

ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ މެތަޑް. ިމ މެތަޑުގައި، ގުޅުްނ ެނތް 
" އަދި އެ މުދަެލއް މާޖިން އަގުން، "ރީސޭލް ޕްރައިސް ފަރާތަށް ވިއްކާ 
ކަސްަޓމް ޑިުއޓީ(  ،އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް )މިސާލަކަށް ގަތުމަށް ހިނގި 

އުނިކުރުމުން އޮންނަ ޢަދަދަކީ، ގުޅުންހުރި ފަރާތުން އެ މުދަެލއް 
  އަގެއް ކަމުގައި ބެލިދާނެއެވެ.ގަތުމަށް ކުރި މުޢާމަލާތުގެ ާއމްސް ލެންތު

 ،މެތަޑް": ކޮންޓްރޯލް އޮްތ މުޢާމަލާތެއްަގއި"ޕްރޮފިޓް ސްޕްލިޓް  (4)   
ލާނެ ޖުމްލަ ފައިދާ ކަނޑައަަޅއި، ހައިގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބަ

     ގޮތުން އެކަށީގެންވާ އަސާސަކަށް ބިނާކޮށްއަދި އިޤްތިޞާދީ
)އާމްސް ލެންތު އެއްބަސްވުމެއްގައި ވެސް އެ ފައިދާ ބެހުމަށް 

ިމންވަރުކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މިންވަރަށް( އެ ފައިދާ ކަނޑައަޅާނެ 
 ރާންޒެކްޝަނަލް ޕްރޮފިޓް މެތަޑް.ލެވޭ ޓްހައިބަ
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ކޮންޓްރޯލް އޮތް  ލް ނެޓް މާޖިން މެތަްޑ":"ޓްރާންޒެކްޝަނަ (5)   
ކަށް ބިނާކޮށް )މިސާލަަކށް، މުޢާމަލާތެއްގައި، އެކަށީގެންވާ އަާސސަ

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ލިބޭ ެނޓް  ،ޚަރަދު، ސޭލްސް، އެސެޓްތައް(
 ޒެކްޝަނަލް ޕްރޮފިޓް މެތަޑް.ޓް މާޖިން ބަލާ ޓްރާންޕްރޮފި

   "އަދަރ ސަްޗ މެތަޑް": ދެއްކި އަުގ ނުވަަތ ދައްކަންޖެޭހ ައގު،  (6)   
 ގުޅުން ނެތް ފަރާތްތަކެއްގެ މެދުގައި ހަމަ އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި، ރިޢާޔަތް

ކުރުމަށްފަހު، އެފަދަ  ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ އެންެމހައި 
 ،ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއްގައި ދައްކާނެ ނުވަތަ ދައްކަންެޖހޭނެ އަގަށް ރިޢާޔަތް

 ެމ މެތަޑެއް. މީރާއިން ހުއްދަކުރާ ކޮން

މި ގަވާއިދު މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި   .9 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 .ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

________________ 
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 : ޢާންމުކޮށް ދޭ ސަޕޯޓް ޚިދުމަތްތައް 1ޖަދުވަލު 

 ސީލު ފު ތަ  ޚިދުމަތް 

އެކައުންޓިންގ އެންޑް 
 އޮޑިޓިންގ

އެކައުންޓިންގގެ ރިޯކޑުތަކަށް ބިނާކޮށް މާީލ  ،އެކައުންޓިންގގެ ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން
އެކައުންޓިންގ  ،ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުން، ފައިނޭންޝަލް ޑޭޓާ ރިކޮންސައިލްކުރުން

ކަން ކަށަވަރުކުރުން، އޮޕަރޭޝަނަލް ނުވަތަ ފަިއނޭންޝަލް އިންޓަރނަްލ ޙަރިކޯޑުތަކުގެ ޞައް
 އޮޑިޓްކުރުން، ނުވަތަ މިފަދަ އެހެން ޚިދުމަތެއް.

އެކައުންޓްސް ރިސީވަބްލް އެންޑް 
 އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް 

ކިޔުމާއި ޞައްޙަކަްނ ޅައިއެކައުންޓްސް ރިސީވަބްލް އަދި އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލްގެ ޑޭޓާތައް އަ 
ކަށަވަރުކުރުން، އޭޖިންގ، ބިލިންގ، ަކސްމަޓަރުން އަތުްނ ލިެބންޖެހޭ ފައިާސ ހޯދުން، 

ފައިސާ ދެއްކުން، ތަކެތި ހޯދުން، ނުވަތަ މިފަދަ އެހެްނ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް 
ކިޔުމާިއ ޅައިބޭނުމަކަށް އެކައުންޓްސް ރިސީވަބްލް އަދި އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލްެގ ޑޭޓާތައް އަ

 ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުން. 

 ކޮށްދިނުން.ބަޖެޓް އަންދާޒާތަކަށް ނުވަތަ ބަޖެޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ ބޭނުމަށް، ޑޭޓާ ޮކމްޕައިލް  ބަޖެޓިންގ

ކޮމްޕިއުޓަރ ހާޑްވެއަރ ނުވަތަ ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރއާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޓެކްނިކަްލ  ކޮމްޕިއުޓަރ ސަޕޯޓް 
ޚިދުމަތް، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބަލަހައްޓައިދިނުން، 

 ޓްރަބަލްޝޫޓިންގ ޚިދުމަތް، ނުވަތަ މިފަދަ އެހެން ޚިދުމަތެއް.

ޑޭޓާ ސްޓޯރޭޖް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން، ޮކމްޕިއުޓަރ ޑޭޓާބޭސްގެ ޖެނެރަލް މެއިންޓެނެްންސ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޑޭޓާބޭސް
 ޚިދުމަތް )ޑޭޓާބޭސްގައި ހުރި ޑޭޓާ އެނަލައިޒްކޮށްދިނުން ނުިހމެނޭ ޮގތުން(.

އެމްޕްލޯއީ ބެނިފިޓްސް 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

އިންޝުއަރެންސް، ދަތުގެ ފަރުވާ، މުވައްޒަފުންެގ މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙީ ކަންކަން، ލައިފް 
ނާޔަތާއި މަންާފ ޢިހިންގުން، ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުްނ ދޭ  ވައި އުޖޫރައާ ގުޭޅ ކަންކަން ރާ

 .ވެސް ހިމެޭނ ގޮތުން، މުވައްޒަފުންގެ ުއޖޫރައާ ގުޅުްނހުރި ަމސައްަކތްތައް ރާވައި ހިންގުން

ލިއެކިއުންތައް ފޮޓޯކޮޕީ ހެދުން ނުވަތަ ސްކޭްނ  ،އެންޓްރީ، ޖެނެރަްލ ޕަރޗޭސިންގޑޭޓާ  ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
ކުރުން، އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް ރޭވުްނ، ލިޔެކިޔުންތައް ކޮމްޕިއުޓަރުން ލިއުން ނުވަތަ ފައިލްތަްއ 

 ބެލެހެއްޓުން ފަދަ ކްލެރިކަލް ނުވަތަ އިދާރީ މަސައްކަތް.

 އަދާކުރާ ޤާނޫނީ މުވައްޒަފެއް މެދުވެރިކޮށް ޢާންުމކޮށް ދޭ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް. ަވޒީފާތަނުގައި  އެ ލީގަލް ސަރވިސް 

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންވާ އުޖޫރައިގެ ޢަދަދު ހިސާބުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް އޭެގ  ޕޭރޯލް 
ރްސ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުން، މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެޭހ ކޮިމޝަންތަކާއި ރީއިމްބަ
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ކުރަންޖެހޭ ޢަދަދުތައް ހިސާބުކުރުން، ުމސާރަ ޗެްކ ތައްޔާރުކުރުން ނުވަަތ މުވައްޒަފުންެގ 
 ބޭންކް އެކައުންޓަށް މުސާރަ ޖަމާކުރުން.

 ބެލެހެއްޓުން. ތުލާވާޞަކޯޕަރޭޓް ޕޮލިސީތަކާ ގުޅޭ އެތެރެއާއި ބޭރުގެ މު ކޯޕަރޭޓް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް 

މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ މިންވަރާއި ކަންކަން މެނޭޖްކުރުން، މަަސއްކަތުގެ ފެންވަރާ ގުޭޅ  ސްޓާފިންގ އެންޑް ރެކްރޫޓިންގ
މުވަްއޒަފުން ހޯދުަމްށ  ،ކަންކަމާއި މުވައްޒަފުންެގ ވެލްފެއަރއާ ގުޭޅ ކަންކަްނ މެނޭޖްކުރުން 

ކުރުމާއި، ކެްނޑިޑޭޓުްނ ސްކްރީންކުރުްނ ފަދަ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕްލޭްނ ނުއިޢުލާ
 ޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް.އިމްޕްލިމެން

ޓެކްސް އިދާރާއަށް  ،ޓެކްސް ހިސާބުކުރުމާއި ޓެކްސް ބަޔާނާއި ކްލެއިމް ފޯމް ތައްޔާރުކޮށްދިނުން ޓެކްސް 
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކޮށްދީ އެ ތަނަށް ހުށަހެޅުން، ނުވަތަ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 

 ވާލުކުރުން.ހަދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ޓެކްސް އިދާރާއާ 

ޓްރެއިނިންގ އެންޑް އެމްޕްލޯއީ 
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 

 ހިންގުން.  މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަމާއި ހުނަުރ އިތުރުކުރުމަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްާރމްތައް ރާވައި
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 : ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަންގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 2ޖަދުވަލު 

އެ މުއްދަތާ ވިދިގެން ނިމިފައިވާ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތާ ގުޅޭގޮތުން  ،ހިސާބުކުރާ މުއްދަތާއި  .1 މާސްޓަރ ފައިލް 
ރޫޕުން ކުާރ ، ރައްދުވާ ފަރާތް ނިސްބަތްވާ ގުއަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ިހމެނޭ ގޮތަށް

ވިޔަފާރީގެ ބާވަތާއި، އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހިންގާ ވިޔަފާރި ޙަރަކާތްތަކާއި، މައިގަނުޑ 
ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ޕޮލިސީތަކާއި، މުޢާަމލާތް ހިނާގ ހިާސބުކުރާ މުއްދަތުގަިއ 

 އެއް:ޞާއާމްދަނީއާއި އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތަކުގެ ގްލޯބަލް އެލޮކޭޝަންއާ ގުޅޭ ޚުލާ

 ތަނާއިރޫޕުގައި ހިމެޭނ ފަރާތްތަކާއި، އެ ފަރާތްތައް ޤާއިމުވެފައިވާ ތަންގު )ހ(  އޯރގަނައިޒޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރ
ޤާނޫނީ ނުވަތަ  ،ރޫޕުގައި ހިމެނޭ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައިގު

 މިލްކުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އޮތް ގުޅުންތައް ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެއް؛

ރޫޕުްނ ހިސާބުކުާރ މުއްދަތުގައި ގު އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ިހމެޭނ ގޮތުން، )ށ(  ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު 
އިން، ރައްދުވާ ފަރާތާ ރެލަވަންޓް ވިޔަފާރީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެކުރާ ވިޔަފާރީގެ 

 ތަކުގެ ތަޢާރަފެއް؛ބާވަތް

ގުރޫޕުގެ ވިޔަފާރިތަކާއި، އުފެއްދުންތަކާއި، ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި،  (1)   
ޖިއޮގްރެފިކް މާކެޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު 

 ވާދަވެރިން؛

ވިޔަފާރިތަކާއި، އުފެއްދުންތަކާއި ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަޕްލައި  (2)   
 ޗެއިންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު؛

 ޓެޖީތައް؛ގުރޫޕުގެ ވިޔަފާރި މޮޑެލްތަކާއި ސްޓްރެ (3)   

 ތައް؛ ގުރޫޕުގެ "ބިޒްނަްސ ޑްރައިވަރ" (4)   

މާކެޓްތަކާއި، ރޫޕު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ އިންޑަސްޓްރީތަކާއި، ގު (5)   
 އުލު؛ޙަރެގިއުލޭޓަރީ އަދި އިޤްތިޞާދީ މާ

         ރޫޕުގައި ހިމެނޭ ޮކންެމ ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރި ޙަރަކާތްތަކާއި، ގު (6)   
 ދައްކުވައިދޭ ފަންކްޝަނަލް އެ ޙަރަކާތްތަކުން ވެލިއު އިތުރުވާ މިންވަރު

 ،ފަންކްޝަންތަކާއި)އެ ޙަރަކާތްތަކުން އަދާކޮށްފައިވާ  ލިސިސްއެނަ
ފައިވާ ރިސްކްތައް ހިމެނޭ ގައިބޭނުންކޮށްފައިވާ އެސެޓްތަކާއި، ނަ

 ގޮތުން(؛
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ނެއްގެ ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ އެކުއިޒިޝަ (7)   
ސަބަބުން، ނުވަތަ ޑައިެވސްޓިޗަރއެއްގެ ސަބަބުން، ގުޫރޕު 

 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް.

އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ ހިމެޭނ ގޮތުން، ގްރޫޕަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުގެ  )ނ(  ގުރޫޕުގެ ޣައިރު މާއްދީ މުދާ 
ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތުން ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގައި 

 ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގުރޫޕުގެ ޣައިރު މާއްދީ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު؛

ފައިވާ ކޮށްއެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފެސިލިޓީތައް ޤާއިމުރޗް ސަރި (1)   
އެ ފެސިލިޓީތަކުގެ ބެލެހެއްޓުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ  ތަންތަނާއި،

ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން، ގުރޫޕުގެ ޣައިރު މާްއދީ 
ނަފާ ހޯދުަމށް  މުދާ ތަރައްޤީކުރުމަށާއި، މިލްކުކުރުމަށާއި،

 ؛ރޫޕުން ރާވައިފައިވާ ގޮތްބޭނުންކުރުމަށް ގު

ޤާނޫނީ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިެމނޭ ގޮތުން، ޣައިރު މާއްދީ މުދަުލގެ  (2)   
 ލިސްޓެއް؛

ޚަރަދުތައް ހިއްސާކުރުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި، ޚަރަދުތަކަށް  (3)   
ފައިވާ އިންތިޒާމްތަކާއި، ދައިކޮންޓްރިބިއުޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހަ

ޚިދުމަތާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި، ލަިއސަްނސް ޗް ސަރރި
އެއްބަސްވުންތައް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން، ޣައިރު މާއްދީ މުދަލާ ގުޅޭގޮުތން 

 ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ލިސްޓެއް؛

ޣައިރު މާއްދީ މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން  ޓާއިޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންސަރރި (4)   
 ގުރޫޕުގެ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ޕޮލިސީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު؛

ލަޙަތެއް ޞްގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ޣައިރު މާއްދީ މުދަލެއްގެ މަ (5)   
    ބަދަލުކުރެވިފައިވާނަމަ، އެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ހިމެނުނު ފަރާތްތަކާއި 

ން ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ޤައުމުތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި އެ ފަރާތްތަކު
މުޢާމަލާތުގެ މުޤާބިލުގެ މިންވަރު ިހމެނޭ ގޮތުން، އެ ބަދަލުކުރުންތަކާ 

 ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު؛

ގުރޫޕުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ 
މެދުގައި ހިނގާ މާލީ 

 ޙަރަކާތްތައް

ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންާގ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ިހމެނޭ ގޮތުން، ރައްދުވާ  )ރ( 
ގެ މާީލ ަޙރަކާތްތަކުގެ ޕުރޫވިޔަފާރިއާ ގުޅިފައިވާ، އެ ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގެ ގު

 މަޢުލޫމާތު؛
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ގުރޫޕުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހިނގަމުންދާ މާލީ ޙަރަކާތްތަކާ  (1)   
އިންތިޒާމުތައް ވެސް ފައިވާ މާލީ ދައިގުޅުން ނެތް ފަރާތްތަކާ އެކީ ހަ

 ހިމެނޭ ގޮތުން، ގުރޫޕުގެ މާީލ ޙަރަކާތްތައް؛

އިންކޯޕަރޭޓްކޮށްފައިވާ ޤައުމާއި، ހިންގުމާއި ކޮންޓްރޯލް އޮތް ތަން ެވސް  (2)   
ގުރޫޕުގެ ސެންޓްރަްލ ފައިނޭންސިންގ ފަންކްޝަން ، ހިމެޭނ ގޮތުން

 މަޢުލޫމާތު؛ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ 

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހިނގާ ފައިނޭންސިންގ އިންތިޒާމުަތކާ  (3)   
 ގުޅޭ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ޕޮލިސީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު؛

ޓެކުހުގެ ޙާލަތާއި ގުރޫޕުގެ މާލީ 
 ޙާލަތު

ނުވަަތ ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ރެގިއުލޭޓަރީ ބޭުނމަށް  )ބ( 
ގެ ބޭުނމަށް، ނުވަަތ ޓެކުހުގެ ބޭނުމަްށ ނުވަތަ އެޫނންެވސް އެހެްނ ޓުމެނޭްޖމަން

ބޭނުމަކަށް ގުރޫޕުގެ އެ ިހސާބުކުރާ މުއްދަތުގެ ކޮންސޮިލޑޭޓެޑް މާލީ ހިސާބުތައް 
 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނަމަ، އެ މާލީ ހިސާބުތައް؛

ރައްދުވާ ފަރާތުން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ބާވަތާއި، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ިހމެނޭ ގޮތުން،   .2 ލޯކަލް ފައިލް 
ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގައި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުެގ 

 މަޢުލޫމާތު؛

ަގއި ޓުރައްދުވާ ފަރާތުގެ މެނޭޖްމެން އިގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ (1) )ހ(  ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 
ޮގތް  މުވަްއޒަފުންނާ ދެމެދު ރިޕޯޓްކުރުްނ އޮންނަމަސައްކަތްކުރާ 

 ދައްކުވައިދޭ މެނޭޖްމެންޓް ސްޓްރަކްޗަރ؛

ކޮންމެ  ،ރާތުގެ އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރރައްދުވާ ފަ (2)   
ޑިޕާޓްމަންޓެއްގައި ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު ނިމުނުއިރު ތިބި މުވައްޒަފުންގެ 

 ޢަދަދު އެނގޭ ގޮތަށް؛

އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް، ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގައި ރައްދުވާ  (3)   
 ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު؛

    (i)  ،ިވިޔަފާރިތަކާއި، އުފެއްދުންތަކާއި، ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތްތަކާއ
ޖިއޮގްރެފިކް މާކެޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ޣައިރު މާއްދީ 

 މުދާތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު ވާދަވެރިން؛  

    (ii)  ،ިރައްދުވާ ފަރާތުން އޮޕަރޭޓްކުރާ އިންޑަސްޓްރީތަކާއ
 އުލު؛ޙައިޤްތިޞާދީ މާމާކެޓްތަކާއި، ރެގިއުލޭޓަރީ އަދި 
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    (iii) ާކާއި،ސްޓްރެޓިޖީތަ ،މޮޑެލްތަކާއި ރީގެރައްދުވާ ފަރާތުގެ ވިޔަފ 
ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަަތ 

ސަބަބުން، ނުވަތަ ޑައިވެސްޓިޗަރއެއްެގ ނެއްގެ އެކުއިޒިޝަ
ސަބަބުން ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރއަށް އައިސްފައިވާ 

 ބަދަލު؛

އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ިހމެނޭ ގޮތުން، ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ ފަރާތާ ގުޅުންހުިރ  )ށ(  ކޮންޓްރޯލް އޮތް މުޢާމަލާތްތައް 
 ފަރާތްތަކާއެކު ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުގައި ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛

 އިންކޯޕަރޭޓްގުޅުންހުރި ފަރާތަކީ ކޮްނ ފަރާތެއްކަމާއި، ެއ ފަރާތް   (1)   
ފައިވަނީ، ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވަނީ ދައިކޮށްފައިވަނީ ނުވަތަ އުފައް

    ރައްދުވާ ފަރާތާ ،  ނުވަތަ ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ ކޮން ޤައުމެއްގައިކަމާއި
އެ ފަރާތާ އޮތީ ކޮން ުގޅުމެއްކަމާިއ، މުޢާމަލާތުގެ އަގު ހިމެނޭ ގޮުތން، 

 މަޢުލޫމާތު؛ކޮންމެ މުާޢމަލާތެއްގެ 

ކޮންމެ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަންތައްތަކާއި  (2)   
 ޝަރުޠުތައް ހިމެނޭ ކޮންޓްރެކްޓް ނުވަތަ އެއްބަސްވުންތައް؛

ރައްދުވާ ފަރާތް ހިމެނޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މުޢާމަލާތަކަށް ވަކިން، ގުޫރޕު  ( 3)   
ފައިސާ ދައްކާ ނުވަތަ ، އާއިލިބޭ ފައިސާ ފައިސާއާއި ތެރޭގައި ދައްކާ

ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ޤައުމުަތއް  ންބޭރުގެ ފަރާތުން އިދިވެހިރާއްޖެލިބޭ 
 ވަކިން އެނގޭ ގޮތަށް؛

ކޮންމެ މުޢާމަލާތެއްގައި ހިެމނޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން އަދާކޮށްފައިވާ  (4)   
   ފަންކްޝަންތަކާއި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އެސެޓްތަކާއި )ޣައިރު މާއްދީ 

ފައިވާ ރިސްކްތައް ދައްކުވައިދޭ ގައިމުދާ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން(، ނަ
 ލިސިސްއެއް؛އެނަފަންކްޝަނަލް 

ބައިލެޓަރަލް/މަލްޓިލެޓަރަލް އެޑްވާންސް ޔުނިލެޓަރަލް އަދި  (5)   
ޕްރައިސިންގ އެރޭންޖްމަންޓްތަކާއި އެނޫން ޓެކްސް ރޫލިންގތަކުގެ 

 ތެރެއިން:

    (i)  އެރޭންޖްމަންޓް ނުވަތަ ރޫިލންގގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގަިއ   
 މީރާ ނުިހމެނޭ؛ އަދި 

    (ii)  ިކޮންމެ މުާޢމަލާތަކާ ވެސް ުގޅުންހުރި؛ އަދ 
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    (iii) ްއެރޭންޖްމަންޓްތަކާއި ރޫލިންގތަކުގެ  ފައިވާށައިފަ ޢަމަލުކުރަނ
 ކޮޕީއެއް.

އެ ފަރާތާ  ،ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން، ރައްދުވާ ފަރާތާ އަންނަނިވި ކަންކަން (6)   
ފައިވާ މުޢާަމލާތުގައި ކޮށްފައިވާ ގައިގުޅުންހުރި ފަރާތާ ދެމެދު ހިނ

     ވަނަ މާއްދާގެ 79ޝަރުޠުތައް، ޤާނޫނުގެ ފައިވާ ވައިނުވަތަ ކުރިމަތިކުރު
)ޑ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާްމސް ެލންތުގެ އުސޫލާ އެއްގޮތްތޯ ބެލުަމށް 

 ލިސިސްއެއް؛ވާ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ އެނަފައިދައިހަ

    (i)  ުރައްދުވާ ފަރާތާ، އެ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި ފަރާތާ ދެމެދ
ފައިވާ މުޢާމަލާތުގަިއ ކޮށްފައިވާ ނުވަަތ ގައިހިނ

ކުރިމަތިކުރުވާފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ، މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު އަިދ 
އަޅައިކިޔޭ ޙާލަތްތަކުގައި ގުޅުން ނެތް ފަރާތްތަކާއެކު 

މަލްޓި އިޔަރ ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާ އަޅައިކިޔޭ 
 ލިސިސްއެއް؛ކޮމްޕްރަބިލިޓީ އެނަ

    (ii)  ްކުރެވުނު ފަރާތް ނުވަތަ ޓެސްޓް ކުރެވުނު ޓެސްޓ
            ، ޑާއިބޭނުންކުރި ޓްރާންސްފަރ ޕްރަސިންގ މެތަ، ތާއިމުޢާމަލާ

 މި އިޚްތިޔާރުތައް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރި އަާސސް؛

    (iii)  އަންނަނިވި މަޢުޫލމާތު ހިމެޭނ ގޮތުން، ެއ ޓްރާންސްފަރ
 ޕްރައިސިންގ މެތަޑް ބޭނުންކުިރ ގޮތް؛

ކިޭޔ ޅައިކިޔޭ ކުންފުނިތައް ނުވަތަ އަޅައިއަ )ހހ(     
 މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަޢާރަފަކާއި ލިސްޓެއް؛

ކިޭޔ ޅައިކިޔޭ ކުންފުނިތައް ނުވަތަ އަޅައިއަ )ހށ(     
 މުޢާމަލާތްތައް އިޚްތިޔާރުކުރި އަސާސް؛ 

ކިޭޔ ޅައިކިޔޭ ކުންފުނިތައް ނުވަތަ އަޅައިއަ )ހނ(     
 ފައިނޭންޝަލް ޑޭޓާ؛  މުޢާމަލާތްތަކުގެ

 ބޭނުންކުރި އެސަމްޕްޝަންތައް؛ )ހރ(     

ޓެސްޓް ކުރެވުނު ފަރާތާއި ނުވަތަ ޓެސްޓް ކުރެވުުނ  )ހބ(     
ކިޭޔ ޅައިކިޔޭ ކުންފުނި ނުވަތަ އަ ޅައިމުޢާމަލާތާއި އަ

ކިޔުްނ ޅައިމުޢާމަލާތާ ދެމެދުގައި އަ 
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 ބަދަލުތައް ސާބިތު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ގެނެވުުނ 
ބޭނުންވާ ލިއެކިއުންތަކާއި  ޓަކައި ކޮށްދިނުމަށް
 މަޢުލޫމާތު.

    (iv) ައެ އަުގ ހިސާބުކުރި ގޮތް؛  ގާިއ،އާމްސް ލެންތުގެ އ 

    (v)  ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ މެތަޑްގައި ބޭނުންކުިރ މާީލ
 ؛އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދި އަާސސް ތާއި،މަޢުލޫމާ

    (vi)  އަންނަނިވި މަޢުޫލމާތު ހިމެޭނ ގޮތުން، ޚަރަދު ހިްއސާކުާރ
 އިންތިޒާމުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު؛

 ؛ޚަރަދު ހިއްސާކުރުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް )ހހ(     

ޚަރަދު ހިއްސާކުރުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުްނ  )ހށ(     
ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި، ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު 

 ފައިވާ އެހެން އެއްބަސްވުންތައް؛ދައިހަ

ޙަރަކާތްތަކުގެ  ޓަކާއި،ބައިވެރިންގެ ލިސް )ހނ(     
 ؛އިޚްތިޞާޞް 

އްސާގެ ނިސްބަތުން ހިބައިވެރިންނަށް ލިބިފައިވާ  )ހރ(     
ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ މަންފާގެ ިމންވަުރ 

މިފަދަ ހިސާބުކުރުމެއްގަިއ ، ތާއިހިސާބުކުރާނެ ގޮ
 ޕްރޮޖެކްޝަންތައް؛ފައިވާ ދައިހަ

ޚަރަދު ހިއްސާކުރުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުެގ  )ހބ(     
މުއްދަތުގައި، ކޮންމެ ބައިވެރިއަކު ޚަރަދުކޮށްފައިވާ 

އަދި ކޮންމެ ބައިވެރިއަކު ކުރަންޖެޭހ  ރާއި،މިންވަ
 ސީލު؛ފުޚަރަދުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅިގޮތުގެ ތަ

 ލު އެއްބަސްވުން ބާޠިޚަރަދު ހިއްސާކުރުމާ ުގޭޅ  )ހޅ(     
ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވާނަމަ  ،ކޮށްފައިވާނަމަ

 އެކަން، ސަބަބުތަކާއެކު.

 ިހނދަކު: ހައިމި ޖަދުވަލުގައި ކަނޑައެޅިގެްނ އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވާ  .3 މާނަކުރުން 
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ަވނަ މާއްދާެގ  79ޤާނޫނުގެ  ،"އާމްސް ލެންތުގެ އަގު" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ހ(  
 )ޑ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާމްސް ލެންތުގެ އުސޫުލން ކަނޑަައޅާ އަގެވެ.

ލިސިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގުުޅންހުރި ފަރާތަކާއެކީ "ކޮމްޕްރަބިލިޓީ އެނަ )ށ(  
ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއްގައި ހުންަނ އިކޮނިމިކަީލ ރެލަވަންްޓ ސިފަތައް 
ދެނެގަތުމަށްފަހު، މުސްތަޤިއްލު ފަރާތަކާ ކުރެވޭ އެފަދަ މުޢާމަލަތެްއގައި ހުންަނ 

ވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކީ މަށެކިއުޅައިއެފަދަ ސިފަތަކާ އަ
ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުގައި ހުިރ އެކަމަުކ ުމސްތަޤިއްލު ފަރާތަކާ ކުރެވޭ އެފަދަ 

އަދި  ގުޅުންހުިރ ފަރާތްތަކާއެކީ ކުރެވޭ  ،މުޢާމަލަތެއްގައި ނެތް ކަންކަން
މުޢާމަލާތުގައި ނެތް އެަކމަކު މުސްތަޤިއްލު ފަރާތަކާ ކުރެވޭ އެފަދަ 

 ތެއްގައި ހުރި ކަންކަްނ ބެލުން ިހމެނެއެވެ. މުޢާމަލާ

"ޓެސްޓް ކުރެވުނު ފަރާތް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ފަރާތަކަށް ޓްރާންސްފަރ  )ނ(  
މެތަްޑ އެޕްލައިކުރުމުގަިއ އެންެމ ރިލައަަބލް ގޮތަށް ޕްރައިސިންގ 

 އެޕްލައިކުރެވޭނެ އަދި އެންމެ ރިލައަބަލް ޮކމްޕްރަބަލް ހޯދޭނެ ފަރާތަށެވެ.

ގުޅުންހުިރ ފަރާތަކާއެކު  ،"ކޮންޓްރޯލް އޮތް މުޢާމަލާތް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ )ރ(  
 ކުރާ މުޢާމަލާތަށެވެ.

ޕްރައިސިންގ އެރޭްނޖްމަންޓް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، "އެޑްވާންސް  )ބ(  
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މުއްދަތެއްގައި ކޮންޓްރޯލް އޮތް ުމޢާމަލާތެއްގެ 
ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިސިންގ ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ ކަންކަްނ )މިސާލަކަށް، 

ލުތައް، މެތަޑް، ކޮމްޕްރަބަލްސް އަދި އެ ކަންކަމަށް ގެނެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ބަދަ
ފައިވާ ކްރިޓިކަލް ދައިކުރިމަގުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ހާދިސާއަާކ ގުޅޭގޮތުްނ ހަ

 އެސަމްޕްޝަންތައް( ކުރީ ބައިގައި ކަނޑައެޅޭ އިންިތޒާމުތަކަށެވެ. 

އެ އެްއބަސްވުމުެގ ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  "ޚަރަދު ހިއްސާކުރާ އިންތިޒާުމ" )ޅ(  
ޣައިުރ  ،ވިޔަފާރިއަށް ވެސް މަންފާ ލިބޭނެކަމަށް ބަލައިގެންކޮންމެ ބައިވެރިއެއްގެ 

ހުރިހައި ބައިވެރިން  ،މާއްދީ މުދަލެއް ނުވަތަ މާއްދީ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް
ގުޅިގެން ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ނުވަތަ އުފެއްދުމަށް ނުވަތަ ހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި 

ުރމަށް ެއއްބަސްވެވޭ ނަގާ ރިސްްކ އެ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހިއްސާކު
 އިންތިޒާމުތަކަށެވެ. 

     މި ޖަދުވަލުގެ ބޭނުމަށް، ރައްދުވާ ފަރާތް ނިސްބަތްވާ ގުރޫޕުެގ ވިޔަފާރި،  )ކ(  
އެ ގުރޫޕުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހިންާގ ވިޔަފާރިއަށް ނުވަތަ ރައްދުވާ ފަރާތުން 

އެ ވިޔަފާރިތަކަކީ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިއަށް، "ރެލަވަންޓް" ވާނީ
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ނުވަަތ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  ،އެއްފަދަ ނުވަތަ އެއްގޮތް ވިޔަފާރިތަކެއް ކަމަށްވާނަމަ
ހިންގާ ވިޔަފާރިއަކީ ރައްދުވާ ފަރާތް ނިސްބަތްވާ ގުރޫޕުގެ ވިޔަފާރީގެ ބައެއް 

 ވެ.އެ ވިޔަފާރިތައް އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ގުޅިފަިއވާނަމައެ ނުވަތަ ،ކަމުގައިވާނަމަ

_________________ 
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