
 

 ބިލު  ރިން އިންވެސްޓްމަންޓްފޮ

 ޓެކްސް އެންޑް ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ ކޮމެޓީގެ ކޮމެންޓްތައް. 

 އެހެނިހެން ކޮމެންޓްތައް 
ގާއިމުކޮށްފައި ވުމަކީ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުން، ނޮން ރެސިޑެންޓް ކޮންޓްރެކްޓަރަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދާއިމީ މަރުކަޒެއް    8ބިލުގެ    .1

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ނޮން ރެސިޑެންޓް    42ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ އެއް ޝަރުތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ބިލުގެ  
ރެސިޑެންޓް ކޮންޓްރެކްޓަރަކީ ދާއިމީ މަރުކަޒެއް ނެތި ނޮން  ވަނީ  ވަކި މަޝްރޫއަކަށް    ކޮންޓްރެކްޓަރ މާނަކޮށްދީފައިވާއިރު، އެ މާނައިގައި 

މަރު ދާއިމީ  ކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ  ފަރާތެއް ކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން، ނޮން ރެސިޑެންޓް  ކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ  މަސައްކަތެއް  ކަޒެއް  ނުވަތަ 
ޖެހޭއިރު،    8ހުރުމުގެ ސަބަބުން   ހުއްދަ ހޯދަން  ދަށުން އެއީ ނޮން    ވަނަ މާއްދާގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފޮރިން އިންވެސްޓަމަންޓް 

  ރެސިޑެންޓް ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. ވުމާއެކު މި އޮޅުން ހައްލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ.

ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވާ ނޮން  8ބިލުގެ    .2 ކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް  މާއްދާގައިވާ ގޮތުން  ރެސިޑެންޓް ކޮންޓްރެކްޓަރުން  -ވަނަ 
އިންވެސް  ނޮންފޮރިން  އެހެނީ  ނޫނެވެ.  ސާފެއް  މަޤްސަދު  މާއްދާގެ  މި  ނަމަވެސް،  އެހެން  ހޯދަންވާނެއެވެ.  ހުއްދަ  ރެސިޑެންޓް  - ޓްމަންޓް 

ގެން  ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ނޫނަސް، ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރެވޭނީ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ހުއްދަ ހޯދައި 
ބިލުގެ   ބިލުގެ    5ކަމަށް  އެހެންކަމުން،  ބަޔާންކުރެއެވެ.  މާއްދަގައި  ނޮން   8ވަނަ  ކަމަކީ  އުޅޭ  ކުރަން  މާއްދާއިން  ރެސިޑެންޓް  -ވަނަ 

ނުމާ ގުޅޭ  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ވަކި ކެޓަގަރީއެއްގެ ގޮތުގައި، ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތަށް ވަގުތީ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ލައިސަންސްއެއް ދި
ވަނަ މާއްދާގައި    42މުކުރުންކަމަށް ވާނަމަ އެ ކަން އެ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކުރަންވާނެ ކަމަށް ދެކެމެވެ. ބިލުގެ  އުސޫލުތައް ގާއި

ވަކި މަޝްރޫއަކަ  މާނައަށް ބަލާއިރު ބޮޑަށް ބެލެވެނީ، ނޮން ރެސިޑެންޓް ކޮންޓްރެކްޓަރަކީ  ށް  ނޮން ރެސިޑެންޓް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދީފައިވާ 
  މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ދެވޭ ޚާއްސަ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ހުއްދައެއް ކަމުގައެވެ. ނުވަތަ ވަކި

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ "ދާއިމީ މަރުކަޒު" އަކީ ކޮބައިކަން މާނަކޮށްދޭން ޖެހޭކަމަށް ފެނެއެވެ.  8ބިލުގެ    .3

  10/ 2014ނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓަންވާނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު:  ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ، ފޮރިން ޯޕރޓްފޯލިއޯ އިންވެސްޓަރުން   13ބިލުގެ    .4
ކަމުގައެވެ.   މިންގަނޑަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދަށުން  ގެ  ގާނޫނު(  ހުއްޓުވުމުގެ  ކުރުން  ފައިނޭންސް  ޓެރަރިޒަމަށް  އަދި  ލޯންޑްރިންގ  )މަނީ 

ވަނަ މާއްދާގައި    12މެއް މި މާއްދާއަކުން ސާފެއް ނޫނެވެ. ބިލުގެ  އެހެންނަމަވެސް، މިއީ ކޮން ފަރާތަކުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ކަ 
ންކަމުން،  ބަޔާން ކުރަނީ ޯޕރޓްފޯލިއޯ އިންވެސްޓަރުން ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް ރެގިއުލޭޓަރަށް ކަމުގައެވެ. އެހެ

އްޓުމަށް ލާޒިމުވަނީ ސީއެމްޑީއޭގެ މައްޗަށް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެ 13
ކޮށް ދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން ސީއެމްޑީއޭގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކަމާއި އަދި ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ ކޮބައިކަން މި މާއްދާގައި ސާފު

 ފެނެއެވެ. 

ންވެސްޓަރަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް މިނިސްޓްރީން ހިފެހެއްޓުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ބާޠިލުކުރުމުގެ  ގައި ވަނީ، އި)ހ( ވަނަ މާއްދާ  20ބިލުގެ    .5
ނޯޓި ލިޔުމުން  އިންވެސްޓަރަށް  ބަޔާންކޮށް  ބާޠިލުކުރުމަށް ގަސްދުރާކަން  ނުވަތަ  ހިފެހެއްޓުމަށް  ލައިސަންސް  އެ  ދޭންވާނެ ސްއެކުރިން،    އް 

ދިނުމަށް  ސް،  ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެ މަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށް  ނޯޓިސް ީޕރިއަޑްއެއް ހިމެނުވަކި މުއްދަތެއް ހިމަނާފައެއްނުވެއެވެ.  ނޯޓިސް 
 ފެނެއެވެ. 

 


