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  ވަނަ 5 އަށް) ޤާނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ( 2008/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު

 

 .ގެނައުން އިޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް) ޤާނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ( 2008/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 

 .ލާޙުކުރުންއިޞް ގޮތަށް އަންނަނިވި) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 50 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .1
 

 
 ދިނުމަށް މުސާރަ ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް އަދާކުރާ ވަޒީފާ ވަކިގޮތަކަށް ޤާނޫނުގައި މި )ނ( .50

 މުވައްޒަފަކަށް ތަކުގައިތުޙާލަ އެހެނިހެން ފިޔަވައި ތައްތުޙާލަ ކަނޑައަޅާފައިވާ

  :ދޭންވާނީ މުސާރަ ލިބޭ

 
 .މާއްދާ އިތުރުކުރުން އަންނަނިވިގެ ފަހަތައް މާއްދާވަނަ  52ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ 

 ފަރާތްތަކަށް އުޖޫރަ ދިނުން
ގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު( 2007/1ނަންބަރު  ޤާނޫނު (ހ) .53

މެނުވީ  ދަށުން ވާކް ވީޒާ ލިބިފައިވާ ބިދޭސީންނަށާއި، ވާކް ވީޒާ ލިބިގެން

އެއްވެސް ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކަށް،  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުން މަނާ

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، ސަރވިސްޗާޖް އަދި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އެއްވެސް 

 ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ދޭންވާނި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ  )1(   

އެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފެއްގެ ނަމުގައި ހުޅުވިފައިވާ ބޭންކް ، ބޭންކެއްގައި

 އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް: އަދި 

ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ ފައިސާއަކުން ނަގުދުގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ  )2(   

ޒަފެއްގެ އްދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ބޭންކެއްގެ ޗެކަކުން، އެ މުވަ
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 އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްގެން.

 2008/2މަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު ނަ އޮތް އެހެން ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި )(ށ  

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް  5(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 

 ތެރޭގައި، މަސްދުވަހުގެ) ތިނެއް( 3ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 މުވައްޒަފުންގެ ބިދޭސީ ގޮތަށް ބުނެފައިވާ މާއްދާގައި މި ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ

 .ނިންމަންވާނެއެވެ ހުޅުވައި އެކައުންޓެއް ބޭންކް ނަމުގައި

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފުވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  (ނ)  

އްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މި މާ (ރ)  

ންސާސް ހާސް) ރުފިޔާއާ (ފަ -/50,000(ދިހަހާސް) ރުފިޔާއާއި  -/10,000

ރީއަށް ނުވަތަ މަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރި

 މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 
 .މާއްދާ އިތުރުކުރުންއަންނަނިވި ގެ ފަހަތައް މާއްދާވަނަ  56ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

 
މާއި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅު

މުސާރައާބެހޭ ކަންކަން 
ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ 

ރުމާބެހޭ ޒުކުމައްޗަށް ތަންފީ
 ގަވާއިދު އެކުލަވާލުން

ވަނަ  52ވަނަ މާއްދާއާއި،  51ވަނަ މާއްދާއާއި،  50ނުގެ މި ޤާނޫ (ހ) .57

ވަނަ މާއްދާއާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަކުން  57ވަނަ މާއްދާ އަދި  53މާއްދާއާއި، 

ޖެނަމަ، އެފަރާތަކުން ޚިލާފުވި ޚިލާފުވުން ޚިލާފުވެއް ތަކުރާރުކޮށް

އިޞްލާޙުކުރަންދެން، އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް 

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އެވަގުތަކު ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް 

 ހުއްޓާލަން އެންގުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންވާ މުސާރަ، ސަރވިސްޗާޖް އަދި ވަޒީފާ އަދާކު (ށ)  

މުސާރައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ ނުވަތަ ޢިނާޔަތް އެފަރާތްތަކަށް 

 51ވަނަ މާއްދާއާއި،  50ހޯދައިދިނުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން، މި ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް 53ވަނަ މާއްދާ އަދި  52ވަނަ މާއްދާއާއި، 
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ޢަމަލުކުރާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް، މި ޤާނޫނުގައި މުސާރައާއި 

ކުރުމަށްޓަކައި، ޒުޢިނާޔަތް ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަން ތަންފީ

 ކަމާބެހޭ ގަވާއިދު މިނިސްޓަރު އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. 

 2008/2 ރުޤާނޫނު ނަންބަމި މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދު،  (ނ)  

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް  5 ޤާނޫނު) އަށް ވަޒީފާއާބެހޭ(

(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ހަދައި، ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

 

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ 63 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .4
 

 ވަޒީފާ ބިދޭސީން
 ހުއްދަދިނުމާއި އަދާކުރުމަށް
 ބެހެއްޓުން ޑިޕޮސިޓް

 ބިދޭސީއެއް ކޮންމެ ގެންނަ އަދާކުރުމަށް ވަޒީފާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި (ހ) .63

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެމީހަކު، ކުރިން ގެނައުމުގެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ކަމާބެހޭ" އެޕްރޫވަލް އެމްޕްލޮއިމަންޓް" ނުވަތަ ހުއްދަ މަސައްކަތްކުރުމުގެ

 .ހޯދަންވާނެއެވެ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ގެންނަ ބިދޭސީން އަދާކުރަން ވަޒީފާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި (ށ)  

 ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި

 .ބަހައްޓަންވާނެއެވެ ޑިޕޮސިޓް މުއައްސަސާގައި

 ވަޒީފާ ބިދޭސީން ގޮތާއި، ވަޒީފާދެވޭނެ ބިދޭސީންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި (ނ)  

 އަދި ވަކިކުރުމާ ވަޒީފާއިން ގެންގުޅުމާއި،ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި،

 ޤާނޫނު ގަވާއިދު، ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ގުޅޭގޮތުން މިކަންކަމާ މިނޫންވެސް

 އިޞްލާޙު ނަވަ 5 އަށް) ޤާނޫނު ފާއާބެހޭވަޒީ( 2008/2 ނަންބަރު

) ތިނެއް( 3 ފެށިގެން ތާރީޚުން ފަށާ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް ގެނައުމުގެ

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ޢާންމުކޮށް ހަދައި، މިނިސްޓަރު ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ
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 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 66 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .5

 

 ،އިހުއްދަދިނުމާ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، އޭޖެންސީއެއް އިދޭހަމަޖައްސަ ވަޒީފާ (ށ) .66 

 އޭޖެންސީ ކުރުމާއި،ޠިލުބާ ހުއްދަ ،އިފެހެއްޓުމާހި ހުއްދަ ،އިއައުކުރުމާ ހުއްދަ

 ޑުތަކާނމިންގަ ޚިދުމަތުގެ ޚިދުމަތާއި، ދެވޭ އޭޖެންސީން އެފަދަ ހިންގުމާއި،

  .ންވެއެވެލިބިގެ ޓަރަށްމިނިސް ބާރު ހެދުމުގެ ގަވާއިދު ބެހޭގޮތުން

 

 .އަކުރު އިތުރުކުރުން އަންނަނިވި (ށ) ގެ ފަހަތަށް މާއްދާގެ ވަނަ 66 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .6
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއަކަށް މިނިސްޓްރީން  )ނ( .66 

ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚިދުމަތުގެ ފީއެއް ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފޯރުކޮށް

އެގޮތުން ދެވޭ ޚިދުމަތަށް ފީ ނެގޭނެ  ލިބިގެންވެއެވެ.މިނިސްޓްރީއަށް 

 ޤާނޫނު ނަންބަރުއަޅައި، ކަމާބެހޭ ގަވާއިދު އުސޫލާއި މިންވަރު ކަނޑަ

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  5ޤާނޫނު) އަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ( 2008/2

(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ  3ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. ،ލައިތެރޭގައި މިނިސްޓަރު އެކުލަވާ

 

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް (ށ) އަންނަނިވި މާއްދާގެ ވަނަ 69 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .7
 

ދޭ އޭޖެންސީއަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި (ށ) .69 

އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ބަލާއިރު، އެއީ ރަނގަޅު ޙަޤީޤަތްތަކެއްގެ މައްޗަށް 

ބިނާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއްކަން މިނިސްޓަރަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، 

އޭޖެންސީއެއް ކުރި ކަމެއްގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި، އެފަރާތަކާމެދު 

ންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް އަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.
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މިނިސްޓަރަށް އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ފެންނަ މުއްދަތަކަށް އެ  )1(   

 އޭޖެންސީއެއްގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުން؛

(ފަންސާސް ހާސް)  -/50,000(ފަސްހާސް) ރުފިޔާއާއި  -/5,000 )2(   

 ދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛އާ ދެމެދު ޢަދަރުފިޔާ

 އޭޖެންސީގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން؛ )3(   

އޭޖެންސީއެއްގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތްތައް ޙިއްޞާވާ އެއްވެސް  )4(   

 ވިޔަފާރިއަކަށް އޭޖެންސީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫނުކުރުން.

 
 .އަކުރު އިތުރުކުރުން ނަނިވިއަން(ށ) ގެ ފަހަތައް ވަނަ މާއްދާގެ  69ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8
 
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއަކާ ގުޅޭގޮތުން  (ނ) .69 

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބެލުމުގައި 

ވަނަ އިޞްލާޙު  5(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

(ތިނެއް)  3ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގެނައުމުގެ 

 ޢުކުރަންވާނެއެވެ.ޝާއި، ލައިމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރު އެކުލަވާ

 

ބާބެއް އަދި ގޮތަށް އަންނަނިވި ފަހަތަށް، އެގާރަވަނަ ބާބުގެ ގޮތުގައި ވަނަ މާއްދާގެ  88ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

 ކުރުން.ރުއަންނަނިވި މާއްދާތައް އިތު

 ވަނަ ބާބު 11
 ރެމިޓެންސް ޓެކްސް

 

 ޖެއިންރާއް ންބިދޭސީ
ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއިން 
 ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނެގުން

ވަނަ  2016 އޮކްޓޫބަރު 1ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ބިދޭސީން  (ހ) .89

(ތިނެއް  3ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާގެ %

 ންސައްތަ) "ރެމިޓެންސް ޓެކްސް" ގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.އި

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް، "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ބިދޭސީން" ކަމަށް  (ށ)  
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(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2007/1އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބުނެފައި

އިވާ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ވާކް ވީޒާ ލިބިފަ

ބިދޭސީންނަށާއި، އެފަދަ ވީޒާއެއް ލިބިފައި ނެތްކަމުގައިވިއަސް ނުވަތަ އެފަދަ 

ވީޒާގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވީކަމުގައިވިއަސް ވާކް ވީޒާ ލިބިގެން މެނުވީ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުން މަނާ ބިދޭސީންނަށެވެ.

(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ސް ޓެކްސް ނަގާނީންރެމިޓެ (ނ)  

ރެވެނިއު ންޑް ލައިދާރީ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މޯލްޑިވްސް އިން

 އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިންނެވެ.

 

ޓެންސް ޓެކްސް ނަގައި ރެމި
 ދެއްކުން ށްދައުލަތަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބިދޭސީން  89މި ޤާނޫނުގެ  .90

ބާބުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޓެކްސް ދައުލަތަށް ދެއްކުމަކީ  އަތުން ނަގައި، މި

ތަކާއި ބޭންކް ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ކްދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭން

ތެރެއިން އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ 

 .ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ

 
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާން 

ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ 
 ދެއްކުން

ރެމިޓެންސް ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންމެ، ކޮންމެ މަހަކު  (ހ) .91

ރެމިޓެންސް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި މީރާއާށް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު 

ވިދިގެން އަންނަ  ލާ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާނެއްވާހިސާބުކުރުމަށްފަހު އެކުލަ

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މީރާއަށް ހުށަހަޅައި، ރެމިޓެންސް  15މަހުގެ 

ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް މީރާއަށް 

 ދައްކަންވާނެއެވެ.

 ރެމިޓެންސް ޓެކްސް މީރާއަށް ދައްކަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. (ށ)  
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 ފިޔަވަޅު އެޅުން
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ނުދައްކައިފިނަމަ، ނުވަތަ ޓެކްސް  (ހ) .92

ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ނުވަތަ ފައިސާ 

ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ އެނޫންވެސް 

(ޓެކްސް  2010/3ޒިންމާއެއް އަދާނުކޮށްފިނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތަކާ މެދު 

 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ދެއްކުމުން ބަރީޢަވާން އެއްވެސް ފަރާތަކުން  (ށ)  

މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެދީފިނަމަ މި މާއްދާގެ 

ރުމުގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވި ފައިސާއާ (ހ) އަށް ޢަމަލުކު

އެއްވަރުގެ ޢަދަދަކުން އެފަރާތް ޖޫރިމަނާވާނެއެވެ. އަދި އެކަން ކުރީ 

ވިޔަފާރިއަކުން ކަމުގައިވާނަމަ، ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިތުރުން، އެފަރާތަށް 

ޓުމުގެ ދޫކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަކި މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއް

 އިޚްތިޔާރު ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 
ރެމިޓެންސް ޓެކްސްއާބެހޭ 

 ގަވާއިދު ހެދުން
ޓަކައި، ށްދަޞަގޮތަކަށް ބަޔާންވެފައިވީނަމަވެސް، މި ބާބުގެ މަޤް މި ޤާނޫނުގައި އެހެން .93

 ލިބިގެންވެއެވެ.އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް 

 ރެމިޓެންސް ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން؛ (ހ)  

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނެގުމުގައި ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ  އަތުން ބިދޭސީންގެ (ށ)  

 ލުތައް؛ސޫމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ގެންގުޅެންޖެހޭ އުދުޚި

 ސާ ފޮނުވުމަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުން؛ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައި (ނ)  

ކުރުމަށްޓަކައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ އެނޫންވެސް ޒުރެމިޓެންސް ޓެކްސް ތަންފީ (ރ)  

 ލުތައް.ސޫއު އިކަންކަމާ

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 8 

 .ތަރުތީބުކުރުން ނަންބަރު މާއްދާތަކުގެ ޤާނޫނުގެ އެ ގުޅިގެން މާއްދާތަކާ އިތުރުކުރާ ޤާނޫނަށް ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުން މި .10

 

 ނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، ބު .11

 މި ޤާނޫނުން ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.

 

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު  .12

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 

 


