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  –   ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   1)ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( އަށް    6/ 2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  
 ނިސްޓްރީގެ ކޮމެންޓްސް  ބިލާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނުކުތާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި

 
 
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ތާވަލުގައި، މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ    3ވަނަ މާއްދާގައި، ޤާނޫނުގެ    1ިބލުގެ   .1

 ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ އަދަދުތަކަށް ގެންނަ ަބދަލާމެދު މިނިސްޓްރީގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތެވެ.  
 
ގެންނަ ކޮންމެ  ށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ތާވަލަ   3ވަނަ މާއްދާގައި، ޤާނޫނުގެ    1ިބލުގެ  އަދި ދަންނަވަމެވެ.   .1.1

 ށް ދެންނެވީމެވެ.  ނައުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަ( ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ ތާވަލަށްވެސް ގ3ެގެ ) 1ަބދަލެއް، ިބލުގައިވާ ޖަދުވަލު 
 
 
އެއްގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރި އަނެއް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި، އެއް ގިންތި  4ވަނަ މާއްދާގައި، ޤާނޫނުގެ    2ިބލުގެ   .2

( ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް  2( ނުވަތަ )1ގިންތިއަކަށް ަބދަލުކުރެވޭނީ، މި މާއްދާގެ )
 ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކަމަށްވާތީ، ހުށަހެޅިފައިވާ ަބދަލު ގެނައުމާމެދު މިނިސްޓްރީގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތެވެ.  އެއް
 
 
އެންމެ ކުދި، ކުދި، އަދި މެދު ފަންތީގެ   ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި،  4ވަނަ މާއްދާގައި، ޤާނޫނުގެ    2ިބލުގެ   .3

 މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އިން ރަޖިސްޓްރާރަށް  ޓެކްސް ަބޔާނާއެކީ މީރާއަށް ހުށަހަޅާވިޔަފާރިތަކުން 
ރެއެވެ. ބުނެވިދިޔަ އެންމެ ކުދި، ކުދި، އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން، ޓެކްސްގެ ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް ަބޔާންކު

ހުށަހަޅަން މީރާއަށް  ަބޔާނެއް  ޓެކްސް   ތެރެއިން އެއްވެސް  ގޮތުގައި އަދަދެއް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދެވިފައިވާ ލުއިތަކުގެ
ކުދި"ނުޖެހެނީ،   ކޮށްފައިވާ    "އެންމެ  ރަޖިސްޓަރީ  ގޮތުގައި  ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ  ތެރެއިންވެސް  ވިޔަފާރިތަކުގެ 

ވިޔަފާރިތައް ކަމަށް   "ންމެ ކުދިއެ"ވިޔަފާރިތަކާއި، ޤާނޫނުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ލާޒިމުނުކުރާތީ ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް ހިންގާ  
ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިންވެސް، ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް   " އެންމެ ކުދި"އަދި    ފާހަގަކުރެވެއެވެ.މިނިސްޓްރީއަށް  

ކުރެވިފައިވީ  ސޮސައިޓީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުން، އިންޓަރިމް ޓެކްސް ަބޔާން ހުށަހެޅުމުން އިސްތިސްނާ
ނަމަވެސް، ފައިނަލް ޓެކްސް ަބޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެން ކަމުން، ހުށަހެޅިފައިވާ 
މިަބދަލު ގެނައުމަށްވުރެ، މިލަފްޒު މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ހިމެނުމަކީ، މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ފެނެއެވެ. އަދި މި  

" މިހެން ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ، މީރާއަށް ހުށަނާޅާ އެއްވެސް މާއްދާގައި "ޓެކްސް ަބޔާނާއެކީ މީރާއަށް ހުށަހަޅާ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު
ނެތަތީ، މި މާއްދާގައި އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލަފްޒު މީރާއަށް  މީރާއިން ރެޖިސްޓްރާރަށް ފޮނުވުމުގެ އިލްތިޒާމެއް    އްމަޢުލޫމާތެ

 ނުކުރިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް މީރާއަށް އިތުރު އިލްތިޒާމެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް އައުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.  އުނި
 
 
 
 



2 

 .ގޮތަކަށެވެ  ގޮތްތަކުންކުރެ  ަބޔާންކުރާ  ތިރީގައި  ގިންތިކުރެވިގެންދާނީ  ވިޔަފާރިތައް  ،ފެށުމުން  ޢަމަލުކުރަން  މިގޮތަށް .3.1
 
 : ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އަލަށް( ހ)

ފުރަތަމަ    ސޮސައިޓީއެއްވެސް   ކޯޕަރޭޓިވް  ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއް  ،ޕާރޓްނަރޝިޕެއް  ،ވިޔަފާރިއެއް  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ  ކޮންމެ
 ވިޔަފާރިއެއްގެ   އެ  ،ހުށަހަޅާއިރު  އެދި  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  ވިޔަފާރިއެއް  އެ  ،ގިންތިކުރެވޭނީ   ފުރަތަމަ  އެންމެރަޖިސްޓަރީކުރުމާއެކު  

 .ގިންތިއަކަށެވެ ހާމަކުރާ ވިޔަފާރިއަކުން އެ މަށްގިންތިކަ ނިސްަބތްވާނެ ތެރޭގައި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ
 
 : ަބދަލު އަންނަ ގިންތިއަށް ،ނިމުމުން އަހަރު މާލީ ވިޔަފާރިއެއްގެ  ކޮންމެ ހިމެނޭ ދަފްތަރުގައި( ށ)
 އެ   ،ރިޢާޔަތްކޮށް  މަޢުލޫމާތުތަކަށް  ފޮނުވާ  މިނިސްޓްރީއަށް  މީރާއިން  ،ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ފުރަތަމަ  ވިޔަފާރީގެ ▪

.  ރެކޯޑުކުރެވޭނެއެވެ  ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ދަފުތަރުގައި  ގެނެސް  ަބދަލު  އެ  ،ގެންނަންޖެހޭނަމަ   ަބދަލެއް  ގިންތިއަށް  ވިޔަފާރިއެއްގެ
 ޓެކްސް  އިންކަމް  ނުވަތަ  ަބޔާން   ޖީއެސްޓީ  ވިޔަފާރިއަކީ  އެ  ،އަންނާނީ  ަބދަލެއް  ގިންތިއަށް  ވިޔަފާރިއެއްގެ  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ
  ަބދަކާ  އަންނަ  ފައިދާއަށް  ސާފު  ނުވަތަ  އާމްދަނީ  ޖުމްލަ  ވިޔަފާރިއެއްގެ  އެ  ،ވިޔަފާރިއަކަށްވެފައި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ަބޔާން

 .ގުޅިގެންނެވެ
  އިންކަމް   އަދި  ތްރެޝޯލްޑް   ޖީއެސްޓީ  ،ހިމެނޭނީ  ތެރޭގައި  ވިޔަފާރިތަކުގެ  ހުށަހަޅަންނުޖެހޭ  ަބޔާން  މާލީ  މީރާއަށް ▪

  ވިޔަފާރިއެއްގެ   އެ  ،ވިޔަފާރިތަކުން  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ.  ވިޔަފާރިތަކެވެ  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ  ހަމަނުވާ  ތްރެޝޯލްޑް  ޓެކްސް
 ޢަމަލުކުރާނެ   ގިންތިކުރުމުގައި  ގުޅިގެން  ަބދަލަކާ  އަންނަ  ފައިދާއަށް  ސާފު  ނުވަތަ  އަދަދު  ޖުމްލަ  އާމްދަނީގެ  ނުވަތަ  މުވައްޒަފުން

  .ގަވައިދުގައެވެ އެކުލަވާލާ  ދަށުން ގެ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 4 ޤާނޫނުގެ ،ކަނޑައަޅާނީ ގޮތެއް
 
 
 ވަނަ މާއްދާއަށް "އެންމެ ކުދި" މި ލަފްޒު އިތުރުކުރުމަށް ތާޢީދުކުރެވެއެވެ.  5ވަނަ މާއްދާގައި، ޤާނޫނުގެ    3ިބލުގެ   .4

ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ދަފްތަރަކީ، މި   5ވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނުގެ    3ލުގެ  ިބއަދި މި
ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އުނިކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް  44ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ދަފްތަރު ކަމަށް ވުމުން، ޤާނޫނުގެ  44ޤާނޫނުގެ 
 ފެނެއެވެ. 

 
 
ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަށް ހުށަހަޅާ ަބދަލު ގެނައުމާމެދު މިނިސްޓްރީގެ   13އްދާގައި، ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާ  8ިބލުގެ   .5

 އިޢުތިރާޟެއް ނެތެވެ.  
 
 
ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ "ސިވިލް ސޮސައިޓީ" ކަމަށް މިނިސްޓްރީން   13ވަނަ މާއްދާގައި، ޤާނޫނުގެ    8ިބލުގެ   .6

ަބޔާ ޤާނޫނުގައި  ޖަމިއްޔާތަކާެބހޭ  މާނަކުރުމާމެދު  މާނަކުރަނީ  އިާބރާތް  މި  ގޮތަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ  އަދި  ޖަމިއްޔާއަށެވެ.  ންކުރާ 
 މިނިސްޓްރީގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތެވެ. 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( އަދި )ދ( ގައި ަބޔާންކުރާ "އިސް އޮފިޝަލުން"   13ވަނަ މާއްދާގައި، ޤާނޫނުގެ    8ިބލުގެ   .7
އްސަސާގެ އެންމެ އިސް ފަރާތް ކައުންސިލްގައި ހިމެނުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު  މިިބލުގައި ަބޔާންކޮށްފައިއެވަނީ، އެ ދެ މުޢަ

މުއައްސަސާތަކުގެ   އެ  ޚާއްސަގޮތެއްގައި  ފަރާތެއް،  އިސް  ކަމާެބހޭ  މުޢައްސަސާގެ  ަބދަލުގައި  އާއި،  ނުފެންނާތީ  ކަމަށް 
ވި ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ  ސިޔާސަތުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ގުޅުންހުރި  ޔަފާރިތަކާ 

ކައުންސިލްގެ   ހިމެނިއްޖެނަމަ،  ކައުންސިލްގައި  އޮފިޝަލުން  އިސް  މުއައްސަސާތަކުގެ  އެ  ޝާމިލްވާ  މަސައްކަތްތަކުގައި 
އައްސަސާގެ  މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ނުވަތަ ފުރިހަމަކަމެއް ގެނުވާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ ކަމަށާއި، މިގޮތުން އެ ދެ މު

ފަރާތުން ކައުންސިލްގައި ހިމެނުމަށް ކަނޑައަޅާނެ އެ މުއައްސަސާގެ އިސް އޮފިޝަލެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިޭބނީ އެ 
މުއައްސަސާތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިންނަށް ކަމުގައިވާތީ، މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "އިސް އޮފިޝަލުން" ިބލުގައި މާނަކުރުން  

 ށް މިނިސްޓްރީން ނުދެކެމެވެ. މުހިންމު ކަމަ
 
 
ިބލުގައި ަބޔާންކުރާ "ިބޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް" އާގުޅޭގޮތުން ސާފުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ  .8

ގައި    2017މާޗް    20"ިބޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް" )ީބ.ސީ.ސީ.( އަކީ،  ނުކުތާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.  
ދައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ، ސަރުކާރުގެ ސައްތައިން ސައްތަ ހިއްސާވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން އުފައް

ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެކެވެ. މި ޤާނޫނުގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ީބ.ސީ.ސީ. ވެއްދުމުގެ އެންމެ މައިގަނޑު އެއް ބޭނުމަކީ، ކުދި  
ނުމުގެ ގޮތުން މިޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ހިންގާ އަދި ކުރިޔަށް  އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދި

.  ހިންގަން ރާވާ ަބއެއް ހަރަކާތްތައް، ކޯޕަރަޓައިޒްޑް މޮޑަލަކަށް، ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ހިންގުމަށް މަގުފަހުކުރުމެވެ
ރީގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ލާޒިމްކުރާ "ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމުގެ  ވަނަ ާބުބގެ ދަށުން މިހާރު މިނިސްޓް  4މީގެ ތެރޭގައި، މިޤާނޫނުގެ  

ފަންތީގެ  މޮޑަލަކަށް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށް، ކުދި އަދި މެދު  ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތައް"، ީބ.ސީ.ސީ.ގެ ދަށުން ކޯޕަރަޓައިޒްޑް 
ރަށް ފުޅާކޮށް، ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުން ހިމެނެއެވެ.  ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް އިތު

ގައި ކުންފުނި އުފެދުނީއްސުރެ، ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް "ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ    2017
މި ނަމަވެސް،  އެހެން  ދަށުންނެވެ.  ީބ.ސީ.ސީ.ގެ  ގެންގޮސްފައިވަނީ  ހިންގަމުން  ފުރިހަމަ  މަރުކަޒުތައް"  އެދެވޭ  އެންމެ  ކަން 

ގެންދިއުމަ ފަންތީގެ  ގޮތެއްގައި  މެދު  އަދި  ކުދި  އޮވިޔަފާރީގެ  ށްޓަކައި،  ވައްދައި،  ޤާނޫނުގެ  ީބ.ސީ.ސީ.  ތެރެއަށް  ނިގަނޑުގެ 
މު ކަމެއް  ހިމެނުމަކީ މުހިންަބޔާންކޮށް  ޤާނޫނުގައި އެކުންފުނީގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، އަދި ރިޕޯޓިންގެ ކަންކަން  

 ކަމަށް ސަރުކާރުން ދެކޭތީ، ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާހުގައި މިގޮތުގެ މަތިން ީބ.ސީ.ސީ.ގެ ކަންކަން ަބޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 
 
ހިންގުމަށް   .8.1 ީބ.ސީ.ސީ.ން  އަދި/ނުވަތަ  ކަންކަން،  ލާޒިމުކުރާ  ހިންގުމަށް  މިނިސްޓްރީން  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

ަބޔާންކުރާ ކަންކަމަކީވެސް، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން، ޑީސެންޓަރަލައިޒް ކުރެވެން ހުރި މިންވަރަކުން ކުރެވިދާނެ 
އެހެ ފާހަގަކުރަމެވެ.  ކަމަށް  އެކަންކަމަކީ،  ކަންކަން  ނަމަވެސް  ކުރުމަށް  ން  ކަނޑައަޅައި ލާމަރުކަޒު  ވަކިން  ޤާނޫނުގައި  މި 

ަބޔާންކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޑީސެންޓަރަލައިޒް ކުރެވެން ހުރި މިންވަރަކުން  
ިބލާމަރުކަޒު  ޚިދުމަތްތައް   މި  ފެންނާތީ،  ކަމަށް  މިނިސްޓްރީން  ކުރެވިދާނެ  ކަމަކަށް  މުހިންމު  ަބޔާންކުރުން  އެކަން  ލުގައި 

ނުދެކެމެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ، ކައުންސިލްތަކާ  
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ވަ ކައުންސިލްތަކަށް  ކައުންސިލްތަކު ހޯދައި  ލަތްތައް  ސީމަޝްވަރާކުރެވި،  ދިނުމުގެ  ފޯރުކޮށްދެވި،  އެޚިދުމަތްތައް  ން 
ޝައުގުވެރިކަމާއި ތައްޔާރުވާ މިންވަރަކުން، ޕްރޮސެސްއެއްގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ ކަމަކަށްވާތީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުދި އަދި މެދު  

މުހިންމު   މިހާރަށްވެސް  މިހާރުން  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  ކުރިއެރުވުމުގެ  ވިޔަފާރިތައް  ހިންފަންތީގެ  މިނެއްގައި  ގަންޖެހޭ އަވަސް 
ީބ.ސީ.ސީ.   ިބލުގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކަމަށްވާތީ،  ަބދަލު    އާމަސައްކަތްތަކެއް  މާއްދާތަކަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާގުޅޭ  ޙަވާލުކުރާ 

  ގެނައުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ނުފެންނަ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. 
 
 
ށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލަފްޒު އިތުރުކުރުމާމެދު ވަނަ މާއްދާގައި، ޤާނޫނުގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީއަށް އިތުރުކުރުމަ  11ިބލުގެ   .9

 މިނިސްޓްރީގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތެވެ. 
 
 
ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ   24ވަނަ މާއްދާގައި، ޤާނޫނުގެ    11ިބލުގެ   .10 މާއްދާގެ )ހ( އިސްލާޙުކުރުމަށް  ވަނަ 

  ށް ގާއިމުކުރުން ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި، ިބލުގެ މި މާއްދާއިން ޤާނޫނަހުށަހެޅުމުގައި ހަމައެކަނި އެމާއްދާއަށް އިތުރުވަނީ "އަލުން"  
މިިބލު  މަރުކަޒުތައް ީބ.ސީ.ސީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަންތަނަށް ަބދަލުކުރުން ކަމަށާއި،    ގެންނަ ަބދަލަކީ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ

ޤާނޫނުގެ   ތަސްދީޤުކުރުމާއެކު  ޤާނޫނަކަށްވެ  މިިބ  24ފާސްވެ  މާއްދާ  ޤާނޫނު ވަނަ  އިސްލާޙުވާނީ،  ގޮތަށް  ަބޔާންކުރާ  ލުގައި 
މިނަތީޖާ  ޤާނޫނުން  ތަސްދީޤުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކަމަށްވާތީ، މި ލަފްޒު މި މާއްދާއަށް އިތުރުނުވި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް،  

އެހެން  ކަމަށް ފެނެއެވެ.  މަރުކަޒުތައް ީބ.ސީ.ސީ.ން "އަލުން" ގާއިމުކުރަން ޖެހުން( ނުކުންނާނެ  ޤާނޫނު ތަސްދީޤުކުރުމާއެކު  )
ނަމަވެސް، ކޮމިޓީއަށް ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނަމަ، ހުށަހަޅާފައިވާ ަބދަލު ގެނައުމާމެދު މިނިސްޓްރީގެ 

  އިޢުތިރާޟެއް ނެތެވެ. 
 
 
ޤާނޫނަށް    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުން   24ވަނަ މާއްދާގައި، ޤާނޫނުގެ    11ިބލުގެ   .11

ގެންނަ ަބދަލަކީ، މިހާރު މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ މަރުކަޒުތައް ީބ.ސީ.ސީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރުން ކަމަށާއި،  
ޤާނޫނުގެ   މި  މާއްދާ  25އަދި  މަސައްކަތްތައް ވަނަ  ަބޖެޓާއި،  "އަހަރީ  ީބ.ސީ.ސީ.ގެ  އިޞްލާހުގައި،  ހުށަހަޅާފައިވާ  އަށް 

  26ޤާނޫނުގެ   ގޮތުގެ އެކްޝަން ޕްލޭން" އެއް އެކުލަވާލައި ހުށަހެޅުމަށް ީބ.ސީ.ސީ.އަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާތީ އާއި،  ތަންފީޛުކުރާނެ
ހަރަކާތްތަކާއި،   މައިގަނޑު  ހިންގާފައިވާ  ީބ.ސީ.ސީ.ން  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  "މި  އިސްލާހުގައި،  ހުށަހަޅާފައިވާ  މާއްދާއަށް  ވަނަ 

ނިންމުންތަ މުހިންމު  ޤާނޫނުގެ  ނިންމާފައިވާ  މި  އަދި  ޕްލޭން   25ކާއި،  މަސައްކަތްތަކުގެ  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 
ީބ.ސީ.ސީ.އަށް  ހުށަހެޅުމަށް  ތައްޔާރުކޮށް  ރިޕޯޓެއް"  އަހަރީ  ަބޔާންކޮށް،  މަސައްކަތްތައް  ކުރެވުނު  ތަންފީޛުކުރުމަށް 

ތަކުގެ ަބޖެޓާއި، މަސައްކަތުގެ ޕްލޭނާއި، އަހަރީ ަބޖެޓު،  މަރުކަޒުލާޒިމްކޮށްފައިވާތީ، ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރާ ނުކުތާގައި ަބޔާންކުރާ  
ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާހުތަކުގައި ަބޔާންކުރާ ކަންކަމުގެ   26ވަނަ މާއްދާ އާއި    25ބުނެވިދިޔަ މި ޤާނޫނުގެ  

 ހަގަކުރަމެވެ. ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް ފާ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އެކްޝަން ޕްލޭނާއި އަހަރީ ަބޖެޓުގައިތެރެއިން 
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( ވަނަ 1ގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަދުވަލުގެ )  1ވަނަ މާއްދާއިން، ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު    20ިބލުގެ   .12
މެންަބރުންގެ  ކައުންސިލުގެ  ވިޔަފާރީގެ  ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ،  އިންސައްތަ  ަބޔާންކުރާ  ނަންަބރުގައި 

އަކީ، ިބލުގައި   (basis)ސައްތައިގެ އަދަދުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ހަމަ  މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ. މިގޮތުން އިން
ވިސްނުމަށާއި، މިގޮތުން މި    3ަބޔާންކުރާ   ހަމަހަމައަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ  މިންގަނޑަށް ކަނޑައެޅިގެން   3މިންގަނޑަށް ދާދި 

)ތިރީސް ތިނެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް    33.33ނޑައަޅަންޖެހޭނީ %ހަމަހަމައަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވެއްޖެނަމަ، ކޮންމެ މިންގަނޑަކަށް ކަ
( ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކުރާ ފޯމިއުލާ ޭބނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން،  2ގެ )  1ތިނެއް( ކަމަށްވީ ހިނދު، އޭގެ ަބދަލުގައި، ޖަދުވަލު  

ހަމަހަމައަ މިންގަނޑަކަށް  ކޮންމެ  ކަނޑައެޅުމުގައި،  އިންސައްތަ  މިންގަނޑަކަށް  %ކޮންމެ  ކަމަށްވީ   33.33ށް  ކަނޑައެޅި 
ކަނޑައެޅި ކަމަށްވީ ނަމަވެސް،   30މިންގަނޑަށް %  2އަދި އަނެއް    40ނަމަވެސް، ނުވަތަ ކޮންމެވެސް އެއް މިންގަނޑަކަށް %

  ނަތީޖާގެ އެއްވެސް ފަރަގެއް އަންނާނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީއެވެ.ފޯމިއުލާއިން ނުކުންނަ 
 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުގައި ަބޔާންކުރާ   3ގެ  ވަނަ މާއްދާއިން، ޤާނޫނު  1ިބލުގެ   .12.1
ގޮތުގެ މަތިން، ވިޔަފާރިއެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި، ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި، ސާފު ފައިދާ، މި މާއްދާގެ ތާވަލުގައި ަބޔާންކުރާ  

  ނިސްަބތްވާ މިންގަނޑަށެވެ.  އެ ވިޔަފާރިއެއް ގިންތިކުރާނީ، އެ އެއް ގިންތިއަކަށް ނިސްބަތްވާނަމަ،
 
 

 :  1މިސާލު 
 

Company A Pvt Ltd 

 

  3މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު = 
   250،000ޖުމްލަ އާމްދަނީ = 
   40،000ސާފު ފައިދާ = 

ނިސްބަތްވާ  
 ގިންތި 

މުވައްޒަފުންގެ  
 އަދަދު

ސާފު ފައިދާ )ނެޓް  ޖުމްލަ އާމްދަނީ
 ޕްރޮފިޓް(

 އާހަމައަށް 75،000 އާހަމައަށް  500،000  5 – 0 އެންމެ ކުދި 

އިން   500،000  30 – 6 ކުދި 
 އާހަމައަށް 5،000،000

އިން  75،000
 އާހަމައަށް  750،000

އިން   5،000،000  100 – 31 މެދު 
 އާހަމައަށް   20،000،000

އިން   750،000
 އާހަމައަށް 3،000،000

 
 އެހެންކަމުން، މިއީ "އެންމެ ކުދި" ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ގިންތި ކުރެވޭނެއެވެ. 
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 :  2މިސާލު 
 
 

Company B Pvt Ltd 

 

  27މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު = 
  3،500،000ޖުމްލަ އާމްދަނީ = 
    450،000ސާފު ފައިދާ = 

ނިސްބަތްވާ  
 ގިންތި 

މުވައްޒަފުންގެ  
 އަދަދު

ސާފު ފައިދާ )ނެޓް  ޖުމްލަ އާމްދަނީ
 ޕްރޮފިޓް(

 އާހަމައަށް 75،000 އާހަމައަށް  500،000  5 – 0 އެންމެ ކުދި 

އިން   500،000  30 – 6 ކުދި 
 އާހަމައަށް 5،000،000

އިން  75،000
 އާހަމައަށް  750،000

އިން   5،000،000  100 – 31 މެދު 
 އާހަމައަށް   20،000،000

އިން   750،000
 އާހަމައަށް 3،000،000

 
 އެހެންކަމުން، މިއީ "ކުދި" ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ގިންތި ކުރެވޭނެއެވެ. 

 
 
 
 

 :  3މިސާލު 
 
 

Company C Pvt Ltd 

 

  85މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު = 
  12،500،000ޖުމްލަ އާމްދަނީ = 
    1،750،000ސާފު ފައިދާ = 

ނިސްބަތްވާ  
 ގިންތި 

މުވައްޒަފުންގެ  
 އަދަދު

ސާފު ފައިދާ )ނެޓް  ޖުމްލަ އާމްދަނީ
 ޕްރޮފިޓް(

 އާހަމައަށް 75،000 އާހަމައަށް  500،000  5 – 0 އެންމެ ކުދި 

އިން   500،000  30 – 6 ކުދި 
 އާހަމައަށް 5،000،000

އިން  75،000
 އާހަމައަށް  750،000

އިން   5،000،000  100 – 31 މެދު 
 އާހަމައަށް   20،000،000

އިން   750،000
 އާހަމައަށް 3،000،000

 
 އެހެންކަމުން، މިއީ "މެދު" ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ގިންތި ކުރެވޭނެއެވެ. 
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( އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުގައި ަބޔާންކުރާ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ  3ވަނަ މާއްދާއިން، ޤާނޫނުގެ    1ިބލުގެ   .12.2

ގޮތުގެ މަތިން، ވިޔަފާރިއެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި، ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި، ސާފު ފައިދާ، މި މާއްދާގެ ތާވަލުގައި ަބޔާންކުރާ  
ގައި ަބޔާންކުރާ    1ރާނީ ޖަދުވަލު  އެ ވިޔަފާރިއެއް ގިންތިކު  މިންގަނޑަށް ނުފެތޭނަމަ،  3އެއްގައި ބަޔާންކުރާ  ގިންތި ވަކި އެއް  

ޭބ ތިރީގައި ނުފޯމިއުލާ  މިސާލުތައް  ަބއެއް  މީގެ  ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.  މައްޗަށް  ނަތީޖާއެއްގެ  ނުކުންނަ  ންކޮށްގެން 
 ަބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.  

 
 :  4މިސާލު 

 
Company D Pvt Ltd 

 

  5މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު = 
   600،000ޖުމްލަ އާމްދަނީ = 
    150،000ސާފު ފައިދާ = 

ނިސްބަތްވާ  
 ގިންތި 

މުވައްޒަފުންގެ  
 އަދަދު

ސާފު ފައިދާ )ނެޓް  ޖުމްލަ އާމްދަނީ
 ޕްރޮފިޓް(

 އާހަމައަށް 75،000 އާހަމައަށް  500،000  5 – 0 އެންމެ ކުދި 

އިން   500،000  30 – 6 ކުދި 
 އާހަމައަށް 5،000،000

އިން  75،000
 އާހަމައަށް  750،000

އިން   5،000،000  100 – 31 މެދު 
 އާހަމައަށް   20،000،000

އިން   750،000
 އާހަމައަށް 3،000،000

 
 އެހެންކަމުން، މިވިޔަފާރި ގިންތިކުރުމުގައި ފޯމިއުލާ ބޭނުންކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(0.4 x 1) + (0.3 x 2) + (0.3 x 2) = 1.6 

 
 
 
 
   

 ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ގިންތި ކުރެވޭނެއެވެ. ކުދި ފަންތީގެ އެހެން ކަމުން، މިވިޔަފާރިއަކީ، 
  

 ( ގައިވާ ތާވަލު 3ގެ ) 1ޖަދުވަލު 
(i) (ii) (iii) (iv) 

މުވައްޒަފުންގެ 
 އަދަދު

ސާފު ފައިދާ )ނެޓް  ޖުމްލަ އާމްދަނީ
 ޕްރޮފިޓް(

ފޯމިއުލާގައި 
 ބޭނުންކުރާނެ އަދަދު

0 – 5  0 – 500,000 0 – 75,000 1 
6 - 30 500,001 – 

5,000,000 

75,001 – 

750,000 

2 

31 - 100 5,000,001 – 

20,000,000 

750,001 – 

3,000,000 

3 

 

(0.4 x  E ) + (0.3 x  T ) + (0.3 x  P ) 

 

 ( ވަނަ ނަންބަރު:  4ގެ ) 1ޖަދުވަލު 
 އާ ހަމައަްށނަމަ = އެންމެ ކުދި ފަންީތގެ ވިޔަފާރި   1އަްށވުރެ ގިނަ،  0)ހ( 
 އާ ހަމައަށްނަމަ = ކުދި ފަންތީގެ ވިޔަފާރި    2އަށްވުރެ ގިނަ،    1)ށ(  
 އާ ހަމައަްށނަމަ = މެދު ފަންީތގެ ވިޔަފާރި  3އަްށވުރެ ގިނަ،  2)ނ( 
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 :  5މިސާލު 
 
 

Company E Pvt Ltd 

 

  21މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު = 
  6،500،000ޖުމްލަ އާމްދަނީ = 
    70،500ސާފު ފައިދާ = 

ނިސްބަތްވާ  
 ގިންތި 

މުވައްޒަފުންގެ  
 އަދަދު

ސާފު ފައިދާ )ނެޓް  ޖުމްލަ އާމްދަނީ
 ޕްރޮފިޓް(

 އާހަމައަށް 75،000 އާހަމައަށް  500،000  5 – 0 އެންމެ ކުދި 

އިން   500،000  30 – 6 ކުދި 
 އާހަމައަށް 5،000،000

އިން  75،000
 އާހަމައަށް  750،000

އިން   5،000،000  100 – 31 މެދު 
 އާހަމައަށް   20،000،000

އިން   750،000
 އާހަމައަށް 3،000،000

 
 އެހެންކަމުން، މިވިޔަފާރި ގިންތިކުރުމުގައި ފޯމިއުލާ ބޭނުންކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(0.4 x 2) + (0.3 x 3) + (0.3 x 1) = 2 

 
 
 
 
   
 
 

 ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ގިންތި ކުރެވޭނެއެވެ.ކުދި ފަންތީގެ އެހެން ކަމުން، މިވިޔަފާރިއަކީ، 
 
 

  

 ( ގައިވާ ތާވަލު  3ގެ ) 1ޖަދުވަލު 
(i) (ii) (iii) (iv) 

މުވައްޒަފުންގެ  
 އަދަދު

ސާފު ފައިދާ )ނެޓް  ޖުމްލަ އާމްދަނީ
 ޕްރޮފިޓް(

ފޯމިއުލާގައި  
 ބޭނުންކުރާނެ އަދަދު

0 – 5  0 – 500,000 0 – 75,000 1 
6 - 30 500,001 – 

5,000,000 

75,001 – 

750,000 

2 

31 - 100 5,000,001 – 

20,000,000 

750,001 – 

3,000,000 

3 

 

(0.4 x  E ) + (0.3 x  T ) + (0.3 x  P ) 

 

 ( ވަނަ ނަންބަރު:  4ގެ ) 1ޖަދުވަލު 
 އާ ހަމައަްށނަމަ = އެންމެ ކުދި ފަންީތގެ ވިޔަފާރި   1އަްށވުރެ ގިނަ،  0)ހ( 
 އާ ހަމައަށްނަމަ = ކުދި ފަންތީގެ ވިޔަފާރި    2އަށްވުރެ ގިނަ،    1)ށ(  
 އާ ހަމައަްށނަމަ = މެދު ފަންީތގެ ވިޔަފާރި  3އަްށވުރެ ގިނަ،  2)ނ( 



9 

 :  6މިސާލު 
 
 

Company F Pvt Ltd 

 

  5މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު = 
  6،000،000ޖުމްލަ އާމްދަނީ = 
    1،000،000ސާފު ފައިދާ = 

ނިސްބަތްވާ  
 ގިންތި 

މުވައްޒަފުންގެ  
 އަދަދު

ސާފު ފައިދާ )ނެޓް  ޖުމްލަ އާމްދަނީ
 ޕްރޮފިޓް(

 އާހަމައަށް 75،000 އާހަމައަށް  500،000  5 – 0 އެންމެ ކުދި 

އިން   500،000  30 – 6 ކުދި 
 އާހަމައަށް 5،000،000

އިން  75،000
 އާހަމައަށް  750،000

އިން   5،000،000  100 – 31 މެދު 
 އާހަމައަށް   20،000،000

އިން   750،000
 އާހަމައަށް 3،000،000

 
 އެހެންކަމުން، މިވިޔަފާރި ގިންތިކުރުމުގައި ފޯމިއުލާ ބޭނުންކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(0.4 x 1) + (0.3 x 3) + (0.3 x 3) = 2.2 

 
 
 
 
   
 
 

 ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ގިންތި ކުރެވޭނެއެވެ.ފަންތީގެ  މެދުއެހެން ކަމުން، މިވިޔަފާރިއަކީ، 
 
 
 
 
 
 

 ( ގައިވާ ތާވަލު  3ގެ ) 1ޖަދުވަލު 
(i) (ii) (iii) (iv) 

މުވައްޒަފުންގެ  
 އަދަދު

ސާފު ފައިދާ )ނެޓް  ޖުމްލަ އާމްދަނީ
 ޕްރޮފިޓް(

ފޯމިއުލާގައި  
 ބޭނުންކުރާނެ އަދަދު

0 – 5  0 – 500,000 0 – 75,000 1 
6 - 30 500,001 – 

5,000,000 

75,001 – 

750,000 

2 

31 - 100 5,000,001 – 

20,000,000 

750,001 – 

3,000,000 

3 

 

(0.4 x  E ) + (0.3 x  T ) + (0.3 x  P ) 

 

 ( ވަނަ ނަންބަރު:  4ގެ ) 1ޖަދުވަލު 
 އާ ހަމައަްށނަމަ = އެންމެ ކުދި ފަންީތގެ ވިޔަފާރި   1އަްށވުރެ ގިނަ،  0)ހ( 
 އާ ހަމައަްށނަމަ = ކުދި ފަންީތގެ ވިޔަފާރި   2އަްށވުރެ ގިނަ،  1)ށ( 
 އާ ހަމައަށްނަމަ = މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި    3އަށްވުރެ ގިނަ،    2)ނ(  



10 

ވަނަ ނުކުތާގައި ަބޔާންކުރާ އިސްލާހު   13މިިބލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނުކުތާތަކުގެ   .13
 ގެނައުމާމެދު މިނިސްޓްރީގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތެވެ.

 
 
 
 

 ---------------------------- 
 ލީގަލް ސެކްޝަން

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  
   2021ޖޫން    29



  ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް  ޤާނޫނު( ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ  ) 6/2013 ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ނުކުތާތައް:   އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ   ގުޅޭގޮތުން   ބިލާ 

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ތާވަލުގައި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޖުމްލު އާމްދަނީގެ    3ޤާނޫނުގެ    ވަނަ މާއްދާގައި،  1ިބލުގެ   .1

" ޢަދަދުތައް،  ަބޔާންކޮށްފައިވާ   އިން    000,00012,"ނުވަތަ     "އަށް 0,000,0005އިން    000,00010,ގޮތުގައި 

 : މިނިސްޓްރީގެ ޚިޔާލު އެކަމާމެދު  މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާތީ، މެދު ކޮމިޓީން ބަދަލުކުރުމާ "އަށް 0,000,0005

 

ވިޔަފާރިއެއް އަނެއް ގިންތިއަކަށް  އެއް ގިންތިއެއްގައި ހިމެނޭ  "ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި،    4ޤާނޫނުގެ    ވަނަ މާއްދާގައި،   1ިބލުގެ   .2

( ވަނަ  1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  ވަނަ  4" ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ގިންތި ަބދަލުކުރެވޭނީ  ަބދަލުކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ.

 ސާފު ފައިދާ )ނެޓް ޕްރޮފިޓް(  ޖުމްލަ އާމްދަނީ ދަދުޢަމުވައްޒަފުންގެ  ނިސްަބތްވާ ގިންތި 

 އާ ހަމައަށް 150,000 އާ ހަމައަށް 1,000,000 10-0 އެންމެ ކުދި

އިން  1,000,000 50-11 ކުދި 
 އަށް 12,000,000

އިން  150,000
 އަށް 1,800,000

 މެދު
 

އިން  12,000,000 100 -51
 އަށ0,000,0005ް
 ނުވަތަ 
އިން  000,00010,

 އަށ0,000,0005ް
 

 އިން 1,800,000
 އަށް 6,000,000



ކޮންމެވެސް ރެއިން  ، ނުވަތަ ނުވަތަ އެ ދެ ޙާލަތުގެ ތެވަނަ ނަންަބރުގައިވާ ދެ ޙާލަތު އެކުގައި މެދުވެރިވެގެންތޯ  (2ނަންަބރާއި )

 ސާފުކުރުމަށް. ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންތޯއެއް 

އަންނަނިވި ގޮތަށް އެ މާއްދާ ބަދަލުކުރުމާމެދު  ނަމަ،  ކަމަށްވާ  ދެ ޙާލަތުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން -

 މިނިސްޓްރީގެ ޚިޔާލު:

އެއް ގިންތިން އަނެއް 

ގިންތިއަށް  

 ބަދަލުކުރުން 

ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިން، އެއް   ށްފައިވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮ  3މި ޤާނޫނުގެ   )ހ(  .4

އަންނަނިވި   ަބދަލުކުރެވޭނީ  ގިންތިއަކަށް  އަނެއް  ވިޔަފާރިއެއް  ހިމެނޭ  ގިންތިއެއްގައި 

  ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައެވެ.ޙާލަތްތަކުގެ

 

ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް   ށްފައިވާަބޔާންކޮމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި   (1)   

މަޢުލޫމާތުތަކަށް  ، ޓެކްސޭޝަން ވިޔަފާރިތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  ރަޖިސްޓްރާރަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު، އެ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަސް ނިމުމުގެ  

 ނުވަތަ ؛ ކުރިން

 

މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު ނުވަތަ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ލިުބނު  ވިޔަފާރިއެއްގައި ހިމެނޭ   (2)   

ަބދަލަކާ  އަންނަ  ޢަދަދަށް  ފައިދާގެ  ސާފު  ނުވަތަ  ޢަދަދު  ޖުމްލަ  އާމްދަނީގެ 

ގުޅިގެން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން، އެ 

 ވިޔަފާރިއަކުން ރަޖިސްޓްރާރަށް ހުށަހަޅާފައިވުން. 

 

ޓެކްސް ަބޔާނާއެކީ ހުށަހަޅާ ަބއެއް މަޢުލޫމާތު ރަޖިސްޓްރާރަށް   ( ގައި،ށވަނަ މާއްދާގެ )  4ޤާނޫނުގެ    ވަނަ މާއްދާގައި،  1ިބލުގެ   .3

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ޢަދަދެއް  ދިނުމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ނުޖެހޭ އިސްތިސްނާކުރެވިފައިވާ    ދައްކަން  ހުށަހެޅުމުން  ަބޔާން  ޓެކްސް  ވިޔަފާރިތަކަކީ  ކުދި  އެންމެ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ 

މެދުވެރިކޮފަރާތްތަކެއްކަމަށްވާތީ،   މީރާ  މަޢުލޫމާތު  ވިޔަފާރިތަކުގެ  ކުދި  ކޮމިޓީއަށް   ށްއެންމެ  މީރާއިން  ނުދާނެކަމަށް  ލިިބގެން 



އުނިކުރުމުގައި    އެ ލަފްޒު  "އެންމެ ކުދި"ގައިވާ ޢިާބރާތުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(    4ޤާނޫނުގެ  ދަންނަވާފައިވާކަން. އެހެންކަމުން،  

 މިނިސްޓްރީގެ ޚިޔާލު.  

 

ތައް ހިމަނާފައިނުވާތީ، އެ މާއްދާގައިވާ ފަންތީގެ ވިޔަފާރި  ކުދި"އެންމެ  "ގައި،  ވަނަ މާއްދާ  5ޤާނޫނުގެ    ،ގައި ވަނަ މާއްދާ  3ިބލުގެ   .4

  ސާފުކުރުމަށް. ނުޖެހެނީތޯ ދަފްތަރުކޮށް، ރަޖިސްޓްރާރ ލިޔެ ބަލަހައްޓަން"އެންމެ ކުދި ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް" ގޮތުގެމަތިން 

 
މަޢުލޫމާތު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ  "ވަނަ މާއްދާގައި،    44ޤާނޫނުގެ   -

ދަފްތަރު،   އެ  ކަމަށް، އަދިބަލަހައްޓަންވާނެ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިޔެ ދަފްތަރުކޮށް، ރަޖިސްޓްރާރދާ  ހަ

 " ކަމަށްނެއިންޓަރނެޓްގެ ޒަރީޢާއިން ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ރަޖިސްޓްރާރ ހަމަޖައްސަންވާ އެއްވެސް ފީއަކާ ނުލައި ޢާންމުންނަން

ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުގައި    5  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ދަފްތަރާއި،  44  ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

  5އާއި،  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ފުށުނާރާނެތޯ  44ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި،    5  ،އަދި،   ދަފްތަރާ ތަފާތުތޯ ަބޔާންކޮށްފައިވާ

 ސާފުކުރުމަށް.   ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރަން ނުޖެހޭނެތޯ 44ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙާއެކު، ޤާނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާއަށް 

 

މާއްދާގައި  8ިބލުގެ   .5 މާއްދާ  13ޤާނޫނުގެ    ، ވާވަނަ  )ބ(،  ވަނަ  ބޮޑަށް  ގެ  ބަދަލުކުރުމުން  ގޮތަށް  އަކުރު  އަންނަނިވި  އެ 

 ބަދަލުކުރުމާމެދު މިނިސްޓްރީގެ ޚިޔާލު:ސާފުވާނެކަމަށް ފެންނާތީ، އެގޮތަށް  

 ެބއް" ތަމްޞީލުކުރާ މަންދޫ އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިން" 

 

"ސިވިލް ގެ )ޅ(، )ކ(، )އ(، )ވ(، )މ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާ  13ޤާނޫނުގެ    ،ވާވަނަ މާއްދާގައި  8ިބލުގެ   .6

"ސިވިލް ސޮސައިޓީ" ކަމަށް މާނަކުރަނީ، ޖަމްޢިއްޔާތަކާެބހޭ ޤާނޫނުގެ  ސޮސައިޓީ ިބލުގައި މާނަކުރުމާމެދު މިނިސްޓްރީގެ ޚިޔާލު. 

 ސާފުކުރުމަށް.  އްޔާ ޖަމާޢަތްތައްތޯޢިދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ޖަމް

 



މާއްދާގައި  8ިބލުގެ   .7 މާއްދާ  13ޤާނޫނުގެ    ،ވާވަނަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ،  ވަނަ  ގައި  )ދ(  އަދި  )ފ(  އޮފިޝަލުން"  ގެ  "އިސް 

"އިސް އޮފިޝަލުން" ިބލުގައި މާނަކުރުން މުހިންމުކަމަށް    ސާފުކުރުމަށް.  ކޮން މަޤާމަކުން ފެށިގެންތޯ  ، އަދިކަނޑައަޅާނީ ކިހިނެތްތޯ

 . އްވާކޮމިޓީން ޤަޫބލުކުރަ

 
" ގެ ނަމުގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުންފުންޏެއް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުއްވި  ިބޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް" .8

ލާމަރުކަޒީ ީބ.ސީ.ސީގެ ހިންގުން ަބއްޓަންވެފައިވަނީ ސެންޓްރަލްކޮށްކަމަށްވެފައި،  ން ޭބނުންފުޅުވޭ.  ވުމަށް ކޮމިޓީއްސަަބުބ އޮޅުންފިލު

ންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމުެގ ޚިދުމަތް އެ ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން

އެކި ސަރަޙައްދުތަކުަގއި މަރުކަޒުތަްއ  ނުމާމެދު މިނިސްޓްރީެގ ޚިޔާލު. އެޮގތުން، ބީ.ސީ.ސީއިން  ދި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 

ންމެ  . އަދި އެޤާއިމުކުރުމުެގ ބަދަލުަގިއ ކަުއންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ެއ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާމެދު މިނިސްޓްރީެގ ޚިޔާލު

ިވޔަ ފަންތީެގ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކުރުމާމެދު ފާރިކުދި،  ކަންކަން  ދިނުންފަދަ  ލޯނު  މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލްތައް  ތަކަށް 

 މިނިސްޓްރީެގ ޚިޔާލު. 

 

"އެންމެ ކުދި" ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީއަށް،    23ިބލުގެ  އިން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ،  ވަނަ މާއްދާ  11ިބލުގެ   .9

 ފްޒު އިތުރުކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ޚިޔާލު.  މި ލަ

 
ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޤާއިމުކޮށްެގން  ގެ ދަށުން،  ވަނަ މާއްދާ  24ިބލުގެ  އިން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ،  ވަނަ މާއްދާ  11ިބލުގެ   .10

އެހެންކަމަށްވާނަމަ،   ސާފުކުރުމަށް.    ޤާއިމުކުރަނީތޯމިހާރު ޚިދުމަތް ދެމުންެގންދާ މަރުކަޒުތައް ބީ.ސީ.ސީއިން "ައލުން"  

 މިނިސްޓްރީގެ ޚިޔާލު:ކުރުމާމެދު  މި މާއްދާ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ބަދަލު 

 
)ތިނެއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި، ެއންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު    3މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން  "

،  ކުދިއެންމެ    އް ބީސީ.ސީއިން އަލުން ޤާއިމުކުރުމާއެކު،ޚިދުމަތް ދެމުންދާ މަރުކަޒުތަތީެގ ިވޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމުެގ  ފަން
ނުންވާނެ މަރުކަޒުތަކެއް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިތުރަށް ބޭނުމަށް  އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމުެގ ޚިދުމަތް ދި  ކުދި

 " ބީ.ސީ.ސީއިން ޤާއިމުކުރަންވާނެެއވެ. އެކި ސަރަޙައްދުތަކުަގއި،
 



މަރުކަޒުތަކުން   24 .11 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާަގއި  މާއްދާއާއި    25  ،ވަނަ  ދަށުން    26ވަނަ  މާއްދާެގ  ކުރިން  ވަނަ 

އެކުލަވާލަން އެކުލަވާލަމުން ެގންދިޔަ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި، މަސަްއކަތުެގ ޕްލޭނާއި އަހަރީ ބަޖެޓް، މި ިއޞްލާޙަށް ފަހު  

ނުޖެހެނީތޯ، ނުވަތަ ެއ މަރުކަޒުތަކުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓާިއ، ަމސައްކަތުެގ ޕްލޭނާިއ އަހަރީ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުަގއި ދެން  

 ޢަމަލުކުރެވޭނީ ކޮން އުސޫލަކަށްތޯ ސާފުކުރުމަށް.

 

)  1ޖަދުވަލު   .12 ކަނޑައެޅުމުަގއި  1ެގ  އިންސައްތަތައް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ  ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއާވ  ( 

ބޭނުންފުޅުވޭ ކޮމިޓީން  ކަނޑައެޅިޮގތް ސާފުކުރެއްވުމަށް،  އިންސައްތަތައް  އެ  ޖަދުވަލުަގިއ  .  ކަންތައްތަކާއި،  ެއ  އަދި 

 ންފިލުވައިދިނުމަށް. ންކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް މިސާލަކާއެކު ޮއޅުބޭނު ހިމަނުއްވާފަިއވާ ފޯމިއުލާ

 

 މާއްދާއެއް އިތުރުމަށް ފެނޭ:  ބިލަށް   އުނިކޮށް، އަންނަނިވި ގޮތަށް ވަނަ މާއްދާ މި ބިލުން  17ބިލުެގ  .13

ެގނެވޭ  " ޤާނޫނަށް  ބުނެވިދިޔަ  ޤާނޫނުން  ޤާނޫނަށް  މި  މި  ަގާވއިދުތަްއ،  ެއކުލަވާލަންޖެހޭ  ުގޅިެގން  އިޞްލާޙުތަކާ 
ފެށިެގން   ޢަމަލުކުރަން ތާރީޚުން  ެގޒެޓުަގިއ    (ތިނެއް)  3ފަށާ  ދިވެހިސަރުކާރުެގ  ހަދައި،  ތެރޭަގއި  މަސްދުވަހުެގ 

 ".ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ 

 

 


