ވޮލިއުމް43 :

އަދަދު495 :

ބުދަ

ތާރީޚު 25 :ޞަފަރު  17 - 1436ޑިސެންބަރު 2014

ޤާނޫނު ނަންބަރު42/2014 :

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް
 6ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.



ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.

ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :

gazette@po.gov.mv
www.gazette.gov.mv

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ލިޔުންތަކެވެ.

ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

ވޮލިއުމް43 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު495 :

ރގެ
ޖލީހުގެ ތިންވަނަ ދައު ު
އޔިތުންގެ މަ ި
ސންބަރު މަހުގެ  01ވި ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ރަ ް
ޑ ެ
 4102ވަނަ އަހަރުގެ ި
އވި "ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް
 42ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެ ް
އވާ ގޮތުގެ މަތިން 02 ،ޑިސެންބަރު
ގ ބިލު" ޤާނޫނުއަސާސީގެ  94ވަނަ މާއްދާގަ ި
 6ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު ެ
ލ
އވުމުން ،މި ބި ު
ޤ ކުރެ ް
ރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީ ު
ދވަހު ަ
 41( 4102ޞަފަރު 0236ހ) ވި ބުދަ ު
ޖއެވެ.
ކރެވިއް ެ
މއަދު ޝާއިޢު ު
ޓގައި ި
ގ ގެޒެ ު
ރ ެ
ދވެހިސަރުކާ ު
ޤާނޫނަކަށްވެި ،

2

ވޮލިއުމް43 :
ވޮލި ުއމް34 :

ގ ގެޒެޓް
ދިވެހިސަރުކާރު ެ
ޓ
ގ ގެޒެ ް
ކރު ެ
ދިވެހިސަރު ާ

އަދަދު495 :
ދދު394 :
އަ ަ

ނބަރު34/4103 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް
 6ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
ނއުން.
އށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެ ަ
ހރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) ަ
ނބަރު ( 4/99ދިވެ ި
ޤާނޫނު ނަ ް
ނވި ގޮތަށް ދެ އަކުރު އިތުރުކުރުން.
ނ ި
މއްދާގެ (ޅ) ގެ ފަހަތަށް އަން ަ
 .0ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ ާ
.44

(ކ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް  6ވަނަ އިޞްލާޙު
އ
ހންގާ ޓޫރިސްޓު ރިޒޯޓުތަކާ ި
ވހިރާއްޖޭގައި ި
ނ ފެށުމާއެކު ،ދި ެ
ނށް ޢަމަލުކުރަ ް
ގެނައުމުގެ ޤާނޫ ަ
ޓން ،އެއިން ތަނެއްގައި ނުވަތަ
ޓޫރިސްޓު ހޮޓާތަކާއި ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުތަކަށް އަންނަ ޓޫރިސް ު
އުޅަނދެއްގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ،މީހަކަށް ( 6ހައެއް) އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން،
ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ޓެކްސް ނެގޭނެއެވެ.

(އ)

ށ
މި މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޓެކްސް ،އެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން ނަގައި ،ދައުލަތަ ް
އކެވެ.
ދެއްކުމަކީ ،އެ ޓޫރިސްޓަކު ހުރި ތަނެއް ހިންގާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާ ެ

ޙކުރުން.
މއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާ ު
 .4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  46ވަނަ ާ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
އިންތިޒާމުތައް

.46

(ހ)

ނބަރު
މި ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނަގާ ޓެކްސް ނަގާނީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
ޑ
މތިން މޯލްޑިވްސް އިންލަން ް
( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީންނެވެ.

(ށ)

މި ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނަގާ ޓެކްސް ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން
ނެގުމަށްޓަކައި

މޯލްޑިވްސް

އިންލަންޑް

ރެވެނިއު

އޮތޯރިޓީއަށް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ތ
މަޢުލޫމާ ު

އނޫންވެސް ކަމާބެހޭ އުސޫލުތައް ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ
ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލުތަކާއިެ ،
ގަވާއިދުގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
ޙކުރުން.
 .4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  37ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާ ު
ޓެކްސް ނުދައްކައިފިނަމަ
ޖޫރިމަނާކުރުމާއި ހުއްދަ

.43

(ހ)

ނނު
މި ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކުން ،ޤާ ޫ
ދ
ހ ާ
ދށުން ަ
އ މި ޤާނޫނުގެ ަ
ޤނޫނު) އާ ި
ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ާ

ބާޠިލުކުރުން

ސ
ރ ( 3/2010ޓެކް ް
ނ ނަންބަ ު
ނ ،އެ ޓެކްސް ނުދައްކައިފިނަމަ ،ޤާނޫ ު
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
ނކުރެވޭނެއެވެ.
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެފަރާތެއް ޖޫރިމަ ާ
(ށ)

މި ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޓެކުހާއި ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ހންގުމަށް
ކއިފިނަމަ ،އެތަނެއް ި
ޖޫރިމަނާ އެ އެއްޗެހި ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުދައް ަ
މި

ޤާނޫނުގެ

ށން
ދަ ު

ށފައިވާ
ދޫކޮ ް

ލިބިގެންވެއެވެ.

33

ހުއްދަ

ގ
ބާޠިލުކުރުމު ެ

އިޚްތިޔާރު

މިނިސްޓްރީއަށް

އއުމމް43 :ް:
34
ވޮވޮލިލި ު

ރެ
ދިދިވެވެހިހިސަ
ޓ
ގގެ ގެގެޒެޒެޓް ް
ކރު ު
ސަރުރުކާ ާ

ދދދު495 :ު:
394
އައަދަ ަ

(ނ)

ނ އެ ހުއްދައެއް ދޫކުރެވޭނީ،
މ ،އަލު ް
ހއްދައެއް ބާޠިލުކޮށްފިނަ ަ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ު
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެފަރާތަކުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާ ޓެކުހާއި ޖޫރިމަނާ ދައްކާ
ނިންމުމުންނެވެ.

ނނެވެ.
ދވަހުން ފެށިގެ ް
ފށާނީ 0 ،ނޮވެންބަރު  4104ވަނަ ު
 .3މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
________________________

44

ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން  7:45އަށް

