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

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

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

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00ގެ މެންދުރު އަންގާރަ ދުވަހު 
  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 
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144 އަދަދު: 6201 އޮގަސްޓު 52 – 7143 ޛުލްޤަޢިދާ 22 ތާރީޚު: ރާސްފަތި ބު 45 ވޮލިއުމް:   

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

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ  ދެވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ބުދަ ވި  17މަހުގެ  ޮއަގސްޓުވަނަ އަހަރުެގ  2016
ވަނަ އިޞްލާުޙ  5ޤާނޫނު( އަށް  ަވޒީފާއާބެހޭ) 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު " އްވިވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްުކރެ 17

 ޛުލްޤަޢިދާ  22) 2016 އޮގަްސޓު  25 ،މަތިންވަނަ މާއްދާގަިއާވ ގޮތުގެ 92ގެ ނުއަސާސީޤާނޫ" ބިލު ގެނައުުމގެ
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ  ،ދުވަހު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުެރއްވުމުން  ބުރާސްފަތި ހ( ިވ 1437

 ކުެރވިއްެޖއެވެ. ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއިޢު
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 2016/22 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

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

 )ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އަްނނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞް 50ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1
މި ޤާނޫނުގައި ވަިކގޮތަކަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަްށ ދެވޭ މުސާަރ  )ނ( .50 

ނޑައަޅާަފއިވާ ާޙލަތުތައް ފިޔަަވއި އެހެނިހެން ޙާލަތުތަކުަގިއ  ދިނުމަށް ކަ

 މުވަްއޒަފަކަށް ލިބޭ މުސާރަ ދޭންވާނީ: 

 .މާއްދާ އިތުރުކުރުން އަންނަނިވި  ށްގެ ފަހަތަމާއްދާވަަނ  52ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2
ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަށް 
 އުޖޫރަ ދިނުން 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިިމގްރޭޝަްނގެ ޤާނޫނު( ގެ  2007/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .53

ދަށުން ވާކް ވީޒާ ލިބިފައިވާ ބިދޭސީންނަށާއި، ވާކް ީވޒާ ލިބިގެން މެނުވީ 

އެްއވެސް ބިދޭީސ މުވަްއޒަފަކަްށ،  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒީފާ އަދާުކރުން މަނާ

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، ސަރވިްސޗާޖް އަދި މުސާރައިގެ ގޮުތގަިއ ދެވޭ އެއްެވްސ 

 ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ދޭންވާނި ިތރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގޮުތެގމަތިންނެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަީރކޮށް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ  (1)   

އެ ބިދޭސީ ުމަވއްޒަފެްއގެ ނަމުަގއި ހުުޅވިފަިއވާ ބޭންކް ، ބޭންކެއްަގއި

 އެަކއުންޓެއް މެދުވެިރކޮށް: އަިދ 

ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ ފައިސާައކުން ނަގުދުގެ ގޮުތަގއި ނުވަތަ  (2)   

ްއެގ ޒަފެއް މުވަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުންނަ ބޭންކެއްގެ ޗެކަކުްނ، އެ 

 އެަކއުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްެގން.

 2008/2މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ އޮތް ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ޤާނޫނަްށ  5)ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަްށ 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި،  3ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

ީސ މުވަްއޒަފުންެގ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މި މާއްާދަގއި ބުނެފަިއވާ ގޮތަށް ބިދޭ

 ނަމުގައި ބޭންކް ެއކައުންެޓއް ހުޅުވައި ނިންމަންވާނެެއވެ.
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 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވުމަކީ މަނާކަމެެކވެ.  )ނ(  

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތް  )ރ(  

)ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާާއ  -/50,000)ދިހަހާސް( ރުފިާޔއާއި  -/10,000

ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިްސޓްރީއަށް ނުވަަތ 

ނޑަައޅާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންެވއެވެ.   މިނިސްޓްރީން ކަ

 .މާއްދާ އިތުރުކުރުންއަންނަނިިވ  ށްގެ ފަހަތަމާއްދާވަަނ  56ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

އިދާރީ ފިޔަވަޅު 
މާއި އެޅު 

މުސާރައާބެހޭ 
ކަންކަން ވަޒީފާ ދޭ 
ފަރާތުގެ މައްޗަށް 

ކުރުމާބެހޭ ފީޒު ތަން 
 ގަވާއިދު އެކުލަވާލުން 

ވަަނ  52ވަނަ މާއްާދއާިއ،  51ވަނަ ާމއްދާާއއި،  50މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .57

ވަނަ މާއްދާއާ ަވޒީާފ ދޭ ފަރާތަކުން  57ވަނަ މާއްދާ އަދި  53މާއްދާއާިއ، 

އްޖެނަމަ، އެފަރާތަކުން ޚިލާުފވި ޚިލާފުުވްނ ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވެ 

އިޞްލާޙުކުރަންދެން، އިދާީރ ފިޔަވަޅެްއގެ ގޮތުަގއި، ަވޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް 

ސަރުކާރުގެ އިދާރާަތކުން އެަވގުތަކު ފޯރުކޮށްދެމުންގެްނދާ ޚިދުމަތްތައް 

 ހުއްޓާލަން އެންގުުމގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ރާ ފަރާތްތަކަްށ ލިބެންވާ މުސާރަ، ސަރވިސްޗާޖް އަިދ ވަޒީފާ އަދާކު )ށ(  

މުސާރައިގެ ބަެއއްގެ ގޮުތަގިއ ދެވޭ ފައިސާ ނުވަތަ ޢިނާޔަތް އެފަރާތްތަކަށް 

 ަވނަ މާއްދާއާއި،  50ހޯދައިދިނުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން، މި ޤާނޫނުގެ 

ށް ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަ 53ަވނަ މާއްދާ އަދި  52ވަނަ މާއްދާާއއި،  51

ޢަމަލުކުރާ ވަޒީާފ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ަމއްޗަްށ، މި ޤާނޫުނގަިއ މުސާރަާއިއ 

ކުރުމަށްޓަަކއި، ޒުޢިނާޔަތް ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން ބަޔާންެވގެންވާ ކަްނކަން ތަންފީ

 ކަމާބެހޭ ގަާވއިދު މިނިސްޓަރު އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ. 

 2008/2 ބަރުޤާނޫނު ނަންމި މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިުދ،  )ނ(  

ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ޤާނޫނަްށ  5 ޤާނޫނު( އަށް  ވަޒީާފއާބެހޭ)

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ  3ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ހަދައި، ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުަރންވާނެެއވެ.

 .ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން 63. ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 4

ބިދޭސީން ވަޒީފާ 
އަދާކުރުމަށް 

ހުއްދަދިނުމާއި 
 ޑިޕޮސިޓް ބެހެއްޓުން 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ގެންނަ ކޮްނމެ ބިދޭސީއެްއ  )ހ( .63

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުުމެގ ކުރިން އެމީހަކު، ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

ވަލް" ކަމާބެޭހ މަސައްކަތްކުރުުމގެ ހުއްދަ ނުވަތަ "އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެޕްރޫ 
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 ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިްނ ހޯދަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒީފާ އަދާުކރަން ބިދޭސީން ގެންނަ ފަރާތްތަކުން ކަމާބެހޭ  )ށ(  

ޤާނޫނާއި ަގވާއިުދަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ގޮުތގެމަތިން ކަާމބެހޭ ދައުލަތުެގ 

 .މުއައްސަާސގައި ޑިޕޮސިޓް ބަަހއްޓަންވާެނއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާދެވޭނެ ގޮާތއި، ިބދޭސީން ވަޒީފާ  )ނ(  

އަދާކުރުމާިއ، ަވޒީފާަގއި ގެންގުޅުާމއި، ވަޒީާފއިން ވަކިކުރުމާ އަދި 

މިނޫންވެސް މިކަންކަމާ ގުޭޅޮގތުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ ަގވާއިުދ، ޤާނޫނު 

ވަނަ އިޞްލާުޙ  5)ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  2008/2ނަންބަރު 

)ތިނެއް(  3ގެނައުުމގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ މިނިސްޓަރު ހަދައި، ޢާންމުކޮްށ 

 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 66 ޤާނޫނުގެ . ބުނެވިދިޔ5ަ
ޖައްަސއިދޭ އޭޖެްނސީއެއް ރަޖިސްޓަީރކުރުމާއި، ހުއްދަދިނުމާއި، ވަޒީފާ ހަމަ )ށ( .66 

ހުއްދަ އަުއކުރުމާއި، ުހއްދަ ހިފެހެއްޓުމާއި، ހުއްދަ ބާޠިލުކުުރމާއި، އޭޖެްނީސ 

ނޑުަތާކ  ހިންގުމާއި، އެފަދަ އޭޖެންީސން ދެވޭ ޚިދުމަތާއި، ޚިދުމަތުގެ މިންގަ

  ލިބިގެންވެެއވެ.ބެހޭގޮތުން ގަާވއިދު ހެދުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް 

 .ައކުރު އިތުރުކުުރން އަންނަނިވި )ށ( ގެ ފަހަތަށް މާއްދާގެ ވަނަ 66 ޤާނޫނުގެ . ބުނެވިދިޔ6ަ

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

ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚިދުމަތުގެ ފީއެއް ނެގުމުގެ އިޚްތިާޔުރ 

ރީއަށް ލިބިގެްނވެެއެވ. ެއގޮތުން ދެޭވ ޚިދުމަތަށް ފީ ނެގޭެނ މިނިސްޓް

ނޑަައޅައި، ކަމާބެހޭ ަގވާއިދު   ާޤނޫނު ނަންބަރު އުސޫލާއި މިންވަރު ކަ

ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުުމެގ  5ޤާނޫނު( އަށް  ަވޒީފާއާބެހޭ) 2008/2

)ތިެންއ( މަސްދުވަހުެގ  3ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ރޭގައި މިނިސްޓަރު ެއކުލަވާަލއި، ާޝއިޢުކުރަންވާެނއެވެ.ތެ

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް )ށ( އަންނަނިވި  މާއްދާގެ ވަނަ 69 ޤާނޫނުގެ . ބުނެވިދިޔ7ަ
ދޭ އޭެޖންސީއަކާ ުގޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި )ށ( .69 

އެްއވެސް ަޝކުާވއެްއ ބަލާިއރު، ެއއީ ރަނގަުޅ ޙަޤީޤަތްތަކެްއގެ މަްއޗަްށ 
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ބިނާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުާވއެްއކަން މިނިސްޓަރަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، 

އޭޖެންސީއެއް ކުރި ކަމެްއެގ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި، އެފަރާތަކާމެުދ 

ންނަނިވި ފިޔަަވޅުތަުކގެ ތެރެއިން ފިޔަވަެޅއް ެއޅުމުގެ ބާުރ މިނިސްޓަރަށް އަ

 ލިބިގެންެވއެވެ.

         މިނިސްޓަރަށް އެކަށީގެންާވ ކަމަށް ފެންނަ މުއްދަތަކަށް  (1)   

 އެ އޭޖެންސީެއްއގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުން؛

ސް( )ފަންސާސް ހާ -/50,000)ފަސްހާސް( ރުފިޔާާއއި  -/5,000 (2)   

 ރުފިޔާއާ ދެމެދު ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛

 އޭޖެންސީގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުްނ؛ (3)   

އޭޖެންސީއެްއގެ މަސްއޫުލވެިރ ފަރާތްތައް ޙިއްޞާވާ އެްއވެސް  (4)   

 ވިޔަފާރިައކަށް އޭޖެންސީ ހިންުގމުގެ ހުއްދަ ދޫނުކުރުން.

 .ައކުރު އިތުރުކުުރން އަންނަނިވި ށްހަތަ)ށ( ގެ ފަވަނަ މާއްދާގެ  69ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ . 8
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެްނސީއަކާ ގުޭޅގޮތުްނ  )ނ( .69 

މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ަގވާއިުދ 

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

)ތިނެއް(  3ގެނައުުމގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މިނިްސޓަރު އެކުަލވާލައި، ާޝއިޢުކުަރންވާނެެއވެ.

ބާބެއް އަިދ ގޮތަށް އަންނަނިވި ފަހަތަށް، އެގާަރވަނަ ބާބުގެ ގޮތުަގއި ވަނަ މާއްދާގެ  88ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ . 9

 ުކރުން.އްދާތައް އިތުރުއަންނަނިވި މާ

 ވަނަ ބާބު  11
 ރެމިޓެންސް ޓެކްސް 

 

ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން 
ބޭރަށް ފޮނުވާ 
ފައިސާއިން 

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް 
 ނެގުން 

ވަަނ  2016އޮކްޓޫބަުރ  1ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒީފާއަާދކުާރ ބިދޭސީން  )ހ( .89

)ތިެންއ  3% ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްެޖއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފަިއސާގެ 

 އިންސައްތަ( "ރެމިޓެންސް ެޓްކސް" ގެ ގޮތުަގއި ދައުލަތަށް ނެގޭނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް، "ދިެވހިރާއްޖޭގައި ވަޒީާފއަދާކުރާ ިބދޭސީން" ކަމަށް  )ށ(  

)ދިވެހިރާއްޭޖެގ  2007/1ބުނެފައި އެވަީނ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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ކް ވީޒާ ލިބިފަިއާވ އިމިގްރޭޝަްނގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ވާ

ބިދޭސީންނަށާއި، އެފަދަ ވީާޒެއއް ލިބިފައި ނެތްކަުމގަިއިވއަްސ ނުވަތަ އެފަަދ 

ވީާޒގެ ުމއްދަތު ހަމަވެފަިއީވކަމުގަިއިވއަސް ވާްކ ީވޒާ ލިބިގެން މެނުީވ 

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒީފާ އަދާުކރުން މަނާ ބިދޭސީންނަށެވެ.

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  2010/3ނަންބަރު  ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގާނީ ޤާނޫނު )ނ(  

އިދާރީ ޤާނޫނު( ގައިވާ ޮގތުގެމަތިން މޯލްޑިވްސް އިްނލަންޑް ރެވެނިުއ 

 އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އިންނެވެ.

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް 
ނަގައި ދައުލަތަށް 

 ދެއްކުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ރެމިެޓންސް ޓެކްސް ބިދޭސީން  89މި ޤާނޫނުގެ  .90

ތުން ނަގަިއ، މި ބާބުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އެ ޓެކްްސ ދައުލަތަށް ދެއްކުމަީކ އަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ބޭްންކތަކާއި ބޭންްކ ނޫން މާލީ ވިަޔފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކުެގ 

ތެރެއިން ެއްއވެސް ސިަފއެްއަގއި ދިވެހިާރއްޖެއިން ބޭރަްށ ފައިސާ ފޮނުަވއިދިނުމުެގ 

 ޒިންމާއެެކވެ. ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް 
ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި 

 ފައިސާ ދެއްކުން 

ރެމިޓެންސް ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީވެފަިއވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންމެ، ކޮންމެ މަހަުކ  )ހ( .91

ރެމިޓެންސް ޓެކްސްގެ ޮގތުގައި މީރާއާށް ދަްއކަްނޖެހޭ މިންވަރު 

ކްސް ބަޔާނެއް ވިދިގެން އަންނަ ހިސާބުކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލާ ރެމިޓެންސް ޓެ

ވަނަ ދުވަހުެގ ނިޔަލަށް މީރާއަށް ހުށަހަޅައި، ރެމިޓެންްސ  15މަހުގެ 

ޓެކުހުގެ ގޮތުަގއި ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާ އެ ތާރީުޚގެ ިނޔަލަށް މީރާއަްށ 

 ދައްކަންވާެނއެެވ.

 ރެމިޓެންސް ޓެކްސް މީރާއަށް ދައްކަންވާނީ ިދވެހި ރުފިޔާއިްނނެވެ. )ށ(  

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ދައްކަންެޖހޭ ތާރީޚަށް ނުދައްކައިފިނަމަ، ނުވަތަ ޓެކްްސ  )ހ( .92 ވަޅު އެޅުން ފިޔަ 

ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ނުވަތަ ފައިާސ 

ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ަފރާތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ އެނޫްނވެސް ޒިންމާއެްއ 

)ެޓކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ  2010/3ނަންބަރު އަދާނުކޮށްފިނަމަ، ޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން އެފަރާތަކާ މެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ެދްއކުމުން ބަރީޢަވާން ެއްއެވސް ފަރާތަކުން  )ށ(  

މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ، ުނވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެދީިފނަމަ މި މާއްދާގެ 
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ށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވި ފައިސާާއ )ހ( އަ

އެްއވަރުގެ ޢަދަދަކުން އެފަރާތް ޖޫރިމަނާވާނެއެވެ. އަދި އެކަން ކުީރ 

ވިޔަފާރިައކުން ކަމުަގއިވާނަަމ، ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިތުރުން، އެފަރާތަްށ 

ހިފެހެއްޓުމުެގ  ދޫކޮށްފައިވާ ިވޔަފާރިކުރުމުެގ ހުއްދަ ަވކި މުއްދަތަކަށް 

 އިޚްތިޔާރު ދައުލަުތގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

ރެމިޓެންސް 
ޓެކްސްއާބެހޭ 
 ގަވާއިދު ހެދުން 

ިއ، ޓަކަށްމި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންވެފަިއވީނަމަެވސް، މި ބާބުގެ މަޤްޞަދަ .93

 މީރާައށް ލިބިގެންވެެއވެ.އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން ގަާވއިދު ހެދުމުގެ ބާރު 

 ރެމިޓެންސް ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން؛ )ހ(  

ރެމިޓެންްސ ޓެކްސް ެނގުމުަގއި ފައިާސ ފޮނުވައިދިނުމުެގ  އަތުންބިދޭސީންގެ  )ށ(  

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލުތައް؛

ނަޑއެޅުން؛ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭ )ނ(    ރަށް ފައިާސ ފޮނުވުމަކީ ކޮބަިއކަން ކަ

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަަކއި ެއކަށައަޅަންެޖހޭ އެނޫންވެްސ  )ރ(  

 ކަންކަމާއި ުއސޫލުތައް.

  ނަންބަރު  މާއްދާތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  އެ ުގޅިގެން މާއްާދތަކާ އިތުރުކުރާ ޤާނޫނަށް ބުނެވިދިޔަ  ޤާނޫނުން . މ10ި

 .ބުކުރުންތަރުތީ

 . ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާައކަށް ނުވަތަ ަވކި މާއްދާއެްއގެ ބަޔަކަށް ަޙވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، 11

 މި ޤާނޫނުން ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކާ ގުިޅގެން ބަދަލުކުރުން. 

 ޒެޓުަގިއ ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެ ފާސްވެ، ތަޞްދީުޤކޮށް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު . 12

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.
 

 

________________________ 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


