
` 

 
 

 
 

 2015/33 :ނަންބަރު ޤާނޫނު
 
 

 

 
 
 
 

  

 

 
 

  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ރު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދު

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
 ުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢ 

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333 ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

296 އަދަދު: 2015 ނޮވެންބަރު 12 - 1437 މުޙައްރަމް 30 ތާރީޚު: ރާސްފަތި ބު 44 ވޮލިއުމް:   

 މުަދލާއި ޚިދުަމތުެގ އަގުްނ ) 2011/10ޤާނޫުނ ަނންބަުރ 
 ވަަނ ިއޞްލާޙު ެގނަުއމުެގ ޤާޫނނު  4ޤާނޫނު( އަށް  ޓެކްސް ނެގުުމގެ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުުރެގ ވަނަ ތިން ހު އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެދުވަ ބުދަވި  4މަހުގެ  ނޮެވންބަރުވަނަ އަހަުރގެ  2015
 މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެކްސް ނެގުުމގެ ) 2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި 9

  ،ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން 92ާޤނޫނުއަސާސީގެ  "ލުބިވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ  4 އަށް (ޤާނޫނު

ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީުޤ  ދުވަހު ބުރާސްފަތިހ( ިވ 1437 މުޙައްރަމް 30) 2015 ނޮވެންބަރު 12
 ޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.ިދވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގައި މިއަދު ާޝއި ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ކުރެްއވުމުން
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 2015/33 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ) 2011/10ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  ވަނަ އިޞްލާޙު  4 އަށް ( ޤާނޫނު ޓެކްސް ނެގުމުގެ 

 .އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުަތއް ގެަނއުން (މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ެޓކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) 2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ގ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުން. 20ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .1

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާެއއްަގއި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ކަާމބެހޭ މުއައްސަސާެއއްަގިއ  )ޏ( .20 
 އް.ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ޭޑކެއަރގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން ދޭ ޑޭކެއަރގެ ޚިދުމަތްތަ

 ވަަނ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި މާނަުކރުން އިތުރުކުރުން. 68ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .2

"ޑޭެކއަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ކުަޑކުދިން، ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ    
ބަލަހައްޓައި، ކުދިންނާއި މީހުން، ނުވަތަ ބަލި މީހުން، ދުވާލުގެ ގަޑިތަުކަގއި 

އެކުދިންނަށް ނުވަތަ އެ މީހުްނނަށް އަޅާލުމުގެ ގޮތުން އަމިްއލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ޤާނޫނީ 
 ޝަޚްޞަކުން ައގު ނަާގގޮތަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަށެވެ. 

 ރުން.މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ ބައިތަކާ ގުިޅގެްނ އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަުކގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކު .3

ޤާނޫނުެގ ަވކި ާމއްދާއަކަްށ ނުވަތަ ވަިކ މާއްާދއެްއގެ ބަަޔކަށް ަޙވާލާދީފައިާވ ތަންތަން، މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ  .4
 ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކާ ގުިޅގެްނ ބަދަލުކުރުން.

އިޢުކުާރ ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގައި ޝާ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ .5
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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