
` 

 
 

 
 

 2016/29 :ނަންބަރު ޤާނޫނު
 
 

 

 
 
 
 

  

 

 
 

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

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
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 ދައުރުެގ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެދުވަ ބުރާސްފަތި ވި  24މަހުގެ  ނޮވެންަބރުވަނަ އަހަރުގެ  2016
ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެައރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ " ްއވިވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެ 16

              ،މަތިން ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ" ބިލު އަތުން ޓެކްސްާއއި ފީ ނެގުމާބެހޭ

 ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން  ުބދަހ( ވި 1438 ރަބީޢުލްއައްވަލް 8) 2016 ޑިސެންބަރު 7
 ކުރެިވއްޖެެއވެ. ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއިޢު ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2016/29 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ 
 ޤާނޫނު  އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ 

 

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއަރޕޯަޓކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

އި އެއަރޕޯްޓ ސަރވިސް ޗާޖް އަދި ފީގެ ގޮތުަގއި ެއއަރޕޯްޓ ޓެކްސްގެ ގޮތުގަ 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ ނެގުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަޔާންކުާރ ޤާނޫނެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ިދެވހިރާއްޖޭގެ ެއއަރޕޯޓަކުން ިދވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ  )ށ(  

 ޤާނޫނު" ެއވެ.ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްްސއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ 

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް 

 ޗާޖް ނެގުން 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯަޓކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ އަންނަނިވި ފަސިންޖަރުންގެ  )ހ(  .2

އަތުން، ތިީރގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ގޮުތގެމަތިން، ެއއަރޕޯޓް ސަރވިްސ ޗާްޖގެ 

 ނަމުގައި ޓެކުެހއް ނެގޭނެެއވެ.

 ؛)ފަންސަީވސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު 25ސިންޖަރެއްގެ އަތުން، ކޮންމެ ބިދޭސީ ފަ  (1)   

 )ބާރަ( އެމެިރކާ ޑޮލަރު. 12ކޮންމެ ދިވެހި ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން،   (2)   

ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމިއުނިޓީ ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަކާިއ، ޓްރާންސިޓް ފަސިންޖަރުންނާއި،  )ށ(  

ެއައރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ، )ދޭއް( އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުޑަކުދިން 2ޢުމުރުން 

 ނެގުމުން އިސްތިސްނާވާެނއެެވ.

އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ފީ 
ޓްރާންސިޓް ފަސިންޖަރުން ހިމެނޭ ގޮތުން، އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް  )ހ(  .3

އެއަރޕޯޓުން ިދވެހިރާއްޖޭން ޭބރަށް ފުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްެގ އަތުން، މި ޤާނޫނުެގ 

އި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ެއއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖްގެ އިތުރުން، ތިރީަގިއ ވަނަ މާއްދާގަ 2

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، އެއަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްމަންްޓ ފީގެ ނަމުގައި ފީެއއް 

 ނެގޭނެެއވެ.

 )ފަންސަވީސް( އެެމރިކާ ޑޮލަރު؛ 25ކޮންމެ ބިދޭސީ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން،  (1)   
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 )ބާަރ( އެމެރިކާ ޑޮލަރު. 12ސިންޖަރެއްގެ އަތުން، ކޮންމެ ދިވެހި ފަ (2)   

ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމިއުނިޓީ ލިބިަފއިވާ ފަރާތްތައް މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ  )ށ(  

 އެއަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ފީ ނެގުމުން އިސްތިސްނާވާެނއެެވ.

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން  މި މާއްދާގެ )ހ( އަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނަށް )ނ(  

)ހަތަރެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚު ހިމެނޭ މަހާ ވިދިގެން ފެށޭ މަހުގެ  4ފެށިގެން 

 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 1

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް 

ޗާޖް އަދި އެއަރޕޯޓް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ 

 ނެގުމުގެ ޒިންމާ 

ރޭޓްކުރާ އެއަރަލއިނެްއގައި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޝެިޑއުލްޑް ފްލައިޓް އޮޕަ )ހ(  .4

އެއަރޕޯަޓކުން ދިވެހިރާއްޖޭްނ ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން މީާރއިން 

ނަޑއަޅާ ުއސޫލެްއގެ ދަށުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާްޖ ނެގުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ   ކަ

ވަަނ  6 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބުނެފައިވާ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާިއ، މި ޤާނޫނުގެ 5

މާއްދާއާ އެްއގޮތަށް ދައުލަަތށް ހަމައަށް ފައިސާ ެދއްުކމަކީ އެ އެއަރަލއިންެގ 

 ޒިންމާއެެކވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޝެިޑއުލްްޑ ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓްކުރާ އެައރލައިނެްއގައި އިބްރާހީމް  )ށ(  

ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ދިވެހިާރއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ކޮންމެ 

ނަޑއަޅާ އުސޫެލއްގެ ދަށުން ެއއަރޕޯޓް ފަސި ންޖަރެއްގެ އަތުން ީމރާއިން ކަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ބުނެފަިއވާ  5މި ޤާނޫނުގެ  ،ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ ެނގުމާއި

ވަނަ މާއްދާއާ ެއްއޮގތަށް ދައުލަތަށް ހަމައަށް  6ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ 

 ޒިންމާއެެކވެ. ފައިސާ ދެއްކުމަކީ އެ ެއއަރަލއިންގެ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ެޝޑިއުްލޑް ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓްކުރާ ެއއަރލައިނެްއގެ މަތިންދާބޯޓަކުން  )ނ(  

ނޫން ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއއަރޕޯޓަކުން ިދވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ 

ނޑަައޅާ އުސޫެލްއގެ ދަށުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިްސ  ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން މީރާއިން ކަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބުނެފަިއވާ ަބޔާން  5މި ޤާނޫނުެގ ، ނެގުމާއި  ޗާޖް

ވަނަ މާއްދާއާ ެއއްގޮތަށް ަދއުލަތަށް ހަމައަށް ފައިސާ  6ހުށަހެޅުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ 

 ދެއްކުމަކީ އެ ބޯޓު ފުރި ެއއަރޕޯޓް ހިންގާ ފަރާތުގެ ޒިންމާެއކެވެ.

ޕަރޭޓްކުރާ ެއއަރލައިނެްއގެ މަތިންދާބޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ެޝޑިއުްލޑް ފްލައިޓް އޮ )ރ(  

ނޫން ގޮތަކަށް އިބްރާހީމް ާނސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭން 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 188 ަދދު: އަ 45 ލިުއމް: ވޮ

 5 

ނޑަައޅާ އުސޫެލްއގެ ދަށުްނ  ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން މީރާއިްނ ކަ

)ހ( ގަިއ ަވނަ މާއްދާގެ  5އެއަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ފީ ނެގުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްާދއާ ެއއްގޮތަށް ަދއުލަތަށް  6ބުނެފައިވާ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ 

ހަމައަށް ފައިސާ ދެއްކުމަކީ ިއބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ހިންގާ 

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެެކވެ.

ރޕޯޓަކުްނ އެ މަހެއްގެ ތެރޭގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއަ ،ކޮންމެ މީލާދީ މަހަކު )ހ(  .5 ބަޔާން ހުށަހެޅުން 

ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރި ފަސިންޖަރުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން 

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ައދި އެއަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތުަގއި ނަގަންޖެހޭ 

ނަޑއަާޅ ނަމޫނާއަކާ އެްއގޮ، ޢަދަދު އަންގައިދޭ ބަޔާނެއް  ތަްށ މީރާއިން ކަ

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މީރާއަށް  15ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، ޖެހިގެްނ އަންނަ މަހުގެ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ުނވަތަ ެއއަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ފީ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތެއް  )ށ(  

ގެ )ހ( ގައި އެ މަހެއްގައި ިދވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ނުފުރިކަމުގައިިވޔަސް، މި މާއްދާ

ނަޑއެިޅފައިވާ މުއްދަުތގެ ތެރޭަގއި މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  ބުނެފައިވާ ބަޔާން، ކަ

ނޑައެިޅފައިވާ ތާރީޚަށް މީރާއަށް  )ނ(   މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބަޔާން ކަ

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު(  3/2010ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަިތން އެ ފަރާތް ޖޫރިމަނާވާނެއެވެ.ގަ

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް 

ޗާޖް އަދި އެއަރޕޯޓް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ 

 ދެއްކުން 

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ާއ ެއްއގޮތަށް ތައްޔާރުކުާރ ބަޔާނުަގިއވާ  5މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .6

ފީގެ ގޮތުަގއި ދައްކަންޖެހޭ  އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ައދި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ނޑައެޅިފަިއވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން  ޢަދަދު، އެ މަހެއްގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް ކަ

 މީރާއަށް ދައްކަންވާެނެއވެ.

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ައދި އެއަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ފީ މީރާއަށް ދައްކަންވާީނ  )ށ(  

 އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ.

މާއްދާގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ އެއަރޕޯޓް ސަރވިްސ ޗާޖް އަދި އެއަރޕޯްޓ މި  )ނ(  

ނަޑއެިޅފައިވާ ތާރީޚަްށ މީރާއަށް ނުދައްކައިފިނަމަ، ޤާނޫުނ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ ކަ

)ޓެކްްސ ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ  3/2010ނަންބަރު 
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 ގޮތުގެމަތިން އެ ފަރާތް ޖޫރިމަނާވާނެެއވެ.

މީރާއަށް މަޢުލޫމާތު 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުެގ ބޭނުމަށް މީރާއިން ބޭނުންވާ ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ   .7

ފްލައިޓްތަކާއި ފަސިންޖަރުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، މީރާއިން އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގަިއ، މޯލްޑިްވސް 

 އިމިގްރޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭންާވނެއެވެ.

ނުލިބޭނެ  އަނބުރާ 

 ދަރަނި 
އެއަރޕޯޓް ސަރވިްސ ޗާޖް ނުވަތަ ެއއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްަމންޓް ފީގެ ގޮތުަގއި އެއަރަލއިނަްށ   .8

ނުވަތަ ެއއަރޕޯޓް ހިންގާ ފަާރތަށް ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ލިބެންޖެހި ނުލިބިވާ ފައިސާ، އަނބުާރ 

ނަޑއަ  ޅާ އުސޫަލކުންނެވެ.ނުލިބޭނެ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ުއނިކުރެވޭނީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ކަ

އެއަރޕޯޓް ސަރިވސް ޗާޖް އަދި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެްސ  )ހ(  .9 ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން 

ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ ޞައްޙަ ޢަދަދެއްކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުމުގެ 

 ބޭނުމަށް އަންނަނިވި ރެކޯޑުތަްއ ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.

އެކި ފަރާތްތަކުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް އަދި އެއަރޯޕޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް   (1)   

ފީގެ ގޮތުަގއި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ 

އިންޮވއިސްތަާކއި، ަފއިސާ ލިބުމުން ތައްޔާރުކުރާ ރަީސދުތަކާއި، ަފއިސާ 

ން ކުެރވޭ މިނޫންވެްސ ހޯދުމަށްޓަކައި ެއ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ލިޔުމު

 މުޢާމަލާތުތައް؛ އަދި

ނުވަތަ އެ ެއއަރޕޯޓުން ފުރާ ފްލައިޓްތަކުެގ ، އެ ެއއަރލައިނުން އޮޕަރޭްޓކުރާ   (2)   

 މެނިފެސްޓް؛ އަދި

ނޑަައޅާ މިނޫންވެސް މަޢުލޫމާތު.  (3)     ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ކަ

ހެއް( އަހަރު ުދވަހުެގ )ފަ 5މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ރެކޯޑުަތއް  )ށ(  

މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓަންވާނެެއެވ. މިފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ބަހުން 

ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންެނވެ. އަދި ެއ ލިޔެިކޔުންތަުކގަިއ ހިމެނޭ ޢަދަދުތައް 

ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާ ނުވަތަ އެމެރިާކ ޑޮލަރު ުނަވތަ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

ނޑައަާޅ އޮ ތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ ބޭރު ފައިސާގެ ތެެރއިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ކަ

 ފައިސާައކުންނެވެ.

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ 
އިދާރީ ޤާނޫނުގައިވާ 

 ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުން 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމަްށޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .11

  ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުތަްއ )ޓެކްސް  3/2010
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ނަޑއެޅިގެން ަވކި ގޮަތކަށް  މި ޤާނޫނަށް ހިނގާނެއެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގައި ކަ

ޢަމަލުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ޙާލަތްތަކުަގއި ޢަމަލުުކރާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވާ ގޮުތެގމަތިންނެވެ.)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގައި  3/2010

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު(  3/2010މި ޤާނޫނު ކިޔާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  

އާ ެއކުަގެއވެ. އަދި މި ޤާނޫުނގައި މާނަކޮށްަފއިނުވާ ކޮންމެ ލަފްޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާެތއް 

ނަޑއެިޅގެން އެހެން ގޮތަަކށް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު މާނަކުރާނީ އެ ޤާނޫނު     ގަިއ ކަ

 އެ ލަފްޒެއް ުނވަތަ ޢިބާރާތެއް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 
ފަށާ ތާރީޚާ ހަމައަށް 

ނުދައްކާ ހުރި އެއަރޕޯޓް 
 ސަރވިސް ޗާޖް 

 71/78މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚާ ހަމައަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .11

ޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއަރޕޯޓަކުްނ ރާއް

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ ހުރި 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން    ،އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް

 ރަންވާނެެއވެ.)ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަުހެގ ތެރޭގައި މީރާއަށް ދަްއކައި ަޚލާޞްކު 45

ނަޑއަާޅ  )ށ(   މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފަިއސާގެ ތަްފޞީލު، މީރާއިން ކަ

ނަމޫނާއަކާ ެއްއގޮތަށް ތަްއޔާުރކުރުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން 

 )ތިރީސް( ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 30ފެށިގެން 

ނަށް ޢަމަލުކުރަން މި ޤާނޫ 
ފަށާ ތާރީޚުގެ ކުރިން 
 ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުގެ ކުރިން ވެަފއިާވ އެއްބަްސވުމެްއގަިއ، ެއއަރޕޯޓް   .12

     ، ސަރވިސް ޗާޖަށް ރިޢާޔަތްޮކށްފައިވާ މާއްދާަތއް ނުވަަތ މާއްދާއެްއގެ ަބއެއް ނަަމވެސް

ންވަރަކަށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މި ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުވާ މި

 ބާޠިލުވާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއަރަލއިންތަކާއި އެއަރޕޯްޓ ހިންގާ ފަރާތްތައް  )ހ(  .13 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ އުސޫލުަތކާއި މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ 

އި ގަާވއިދުތައް ހަދައި، މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކޮށް، މި ޤާނޫނުގައިވާ އެންމެހަިއ އެންމެހަ

ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހަްއޓާނީ މީރާއިންނެވެ. މިގޮތުން މީާރއިން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި، 

މި ޤާނޫނާ ގުޅިގެން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނެުގމުގެ އުސޫލުތަކަށް ައިއ 

ނޑައަޅަްނވާނެެއވެ. ބަދަލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި  ެގންގުޅޭނެ އިންތިޤާލީ އުސޫލުަތއް ކަ

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހާ ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  )ށ(  
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      ިމ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް

 ޢާންމުކޮށް ޝާިއޢުކުރަންވާނެެއވެ. ،އި )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި ހަދަ 3

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯަޓކުްނ  71/78މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު   .14 އުވާލެވޭ ޤާނޫނު 

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު( 

 އުވުީނއެވެ.

ލުކުރަން ޤާނޫނަށް ޢަމަ 

 ފެށުން 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަުރކާރުެގ   .15

 ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީުޚން ފެށިގެންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެްއ ުނވަތަ ލަފްެޒއް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ގޮތުން ަކނަޑއެޅިގެްނ ެއހެން   .16 މާނަކުރުން 

      ،ނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާިއ ލަފްޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީމާނައެއް ދޭހަ

 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

"ޓްރާންސިޓް ފަސިންޖަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ެއއް ޤައުމަކުން ފުރަިއގެން  )ހ(  

ފްލަިއޓް ބަދަލުކުރުންފަދަ ބޭނުމަކަށް         އަނެއް ޤައުަމކަށްދާ މަުގމަތީގައި، 

)ސަުއވީސް( ގަިޑއިރަްށވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަޑުކުާރ  24

 ފަސިންޖަރުންނަށެވެ.

 3/2010"ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  

ށުން ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ކޮމިޝަނަރ )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ ދަ

 ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ައށެވެ.

)ޓެކްްސ ނެގުމާބެހޭ  3/2010"މީރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  

އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މޯލްިޑވްސް އިްނލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިީޓ 

 އަށެވެ.

 2/2001ގާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު "އެއަރޕޯޓް ހިން )ރ(  

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަދަނީ ަވއިެގ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން ބައިނަލްއަްޤވާމީ 

 އެއަޮރޑްރޯމްއެއް ހިްނގުމުގެ ުހއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަެށވެ.

________________________ 


