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އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 32/2014

ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2011 )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް

ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 480        ތާރީޚު: 9 ޞަފަރު 1436  -  1 ޑިސެންބަރު 2014    ހޯމަ
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 480                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުުރެގ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެުދވަ ބުދަވި  01މަހުގެ  ޮނވެްނބަރުވަނަ އަހަރުގެ  4102
 މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ އަގުން ޓެކްސް ެނގުމުގެ ) 4100/01ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްުކރެއްވި 01

  ،ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން 14ާޤނޫނުއަސާސީގެ  "ލުބި ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ 3އަށް  (ޤާނޫނު
  ،ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުން ރައީ ދުވަހު ހޯމަހ( ިވ 0231 ޞަފަރު 1) 4102 ޑިސެންބަރު 0

 ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 480                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 384 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮ

 3 

 4403/44 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ) 1122/21ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  3އަށް ޤާނޫނު(  ނެގުމުގެ 

 )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އަްނނަިނވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. 4400/04ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ( ވަނަ ަނންަބރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .0

( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ތަްނތަނުގަިއ 0މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) (4) (ހ) .01 
ިއ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ހިންގާ ފިހާަރތައް ފިޔަވައި އެ ތަންތަނުގަ 

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެހެން ފިހާރަަތކާއި، ޑައިވިންގ ސްކޫލްތަކާއި، ސްޕާތަކާއި، ވޯޓަރ 
ސްޕޯޓްސް ފެސިލިޓީތަކާއި، އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަންތަުނން ވިއްކާ މުދަލާއި ދޭ 

 ޚިދުމަތް؛ 

 ށް އިޞްލާޙުުކރުން.( ވަނަ ަނންަބރު އަންނަނިވި ގޮތ1ަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 15ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

 ފަރާތްތަުކން ޚިދުމަްތ ދޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ަވއިގެ އެތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ (1) )ހ( .01 
 .ޚިދުމަތް ދޭ މުދަލާއި ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް އެހެން ފިޔަވައި ދިވެހިރައްޔިތުން

 ރުކުރުން.ވަނަ ާމއްދާއަށް އަންނަނިވި ލަފްޒުގެ ާމނަކުރުން އިތު 88 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .4

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންެގ  4442/0"ޓޫރިސްޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  .88 
 ޤާނޫނު( ގެ ދަުށން ދޫކުރާ ޓޫރިސްޓު ވީޒާއެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ މީހުންނަށެވެ. 

ށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮ .3
 ފެށިގެންނެވެ.
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