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ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

gazette@po.gov.mv 

www.gazette.gov.mv

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: 31/2014

ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2011 )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް

ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ވޮލިއުމް: 43    އަދަދު: 455      ތާރީޚު: 1 ޞަފަރު 1436  -  23 ނޮވެންބަރު 2014    އާދީއްތަ
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 455                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުުރގެ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެުދވަ ހޯމަވި  01މަހުގެ  ޮނވެްނބަރުވަނަ އަހަރުގެ  4102
 މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ އަގުން ޓެކްސް ެނގުމުގެ ) 4100/01ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްުކރެއްވި 01

  ،ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން 24ޤާނޫނުއަސާސީގެ  "ލުބި  ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 4އަށް  (ޤާނޫނު
 ،ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުންރައީ ދުވަހު އާދީްއތަހ( ވި 0226 ޞަފަރު 0) 4102 ނޮވެންބަރު 42

 ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 455                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 344 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮ

 3 

 4103/40 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ) 1122/21ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1އަށް ޤާނޫނު(  ނެގުމުގެ 

 )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އަްނނަިނވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. 4100/01ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ލ( ގެ ފަހަތަށް އަްނނަިނވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 41ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .0

ނޑައަޅާ އުސޫލަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަގު ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބާރު  )ގ( .20  ސަރުކާރުން ކަ
ރުކާރުން ނުވަތަ ސަސަރުކާރަށް ލިބޭގޮތަށް ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން 

ތިންވަނަ ފަރާތެްއ މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ވިއްކާ ފްލެޓް ނުވަަތ ގޯތި ނުވަތަ ޢިމާރާތް. ޤާޫނުނ 
ވަަނ  0)މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  4100/01ނަންބަރު 

މި އަކުރުގެ ދަށުން  އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަުހ، މި މާއްދާގެ
އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ މުދަލަކާ ގުޅިގެން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނެގޭ ޖީ.އެސް.ޓީ އެއްވެސް 

ފަދައިން ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި އެ ފަރާތަކުން ދައްކާފައިވާ ފަރާތަކުން ދައްކާފައިވާނަމަ، އެ
 ސް ނެގުމުގެ )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކް 4100/01ފައިސާ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

)ތިރީސް(  41ވަނަ އިޞްާލޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާތާ  4ޤާނޫނު( އަށް 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފަރާތަކަށް އަނބުރާ ދައްކަންވާނެއެވެ.

 .މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ، މި ޤާނޫނު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ .4
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