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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: 11/2014

ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( އަށް

10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 56                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ  ފުރަތަމަ ހު އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ހޯމަވި  40މަހުގެ  އެޕްީރލްވަނަ އަހަުރގެ  4102
 އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ )ދިވެހިރާއްޖޭެގ  77/10ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެްއވި " 7

  ،ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިން 74ނުއަސާސީގެ ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު" ޤާނޫ 01ޤާނޫނު( އަށް 
ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު  ބުރާސްފަތިހ( ވި 0211ޖުމާދަލްއާޚިރާ  42) 4102އެޕްރީލް  42

 ިދވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގައި މިއަދު ާޝއިޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ކުރެްއވުމުން

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                65 އަަދދު: 34 ވޮލިުއމް:
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 4103/11 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

  ޤާނޫނު( އަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ) 79/31 ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު  އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ވަނަ  01

 އަށް އަންަނނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. (ޤާނޫނު ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ) 97/40ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ތިރީގައިވާ ޗެޕްޓަރުތައް އަްނނަނިވި ތެރެއިން ޗެޕްޓަރުތަކުގެ ބަޔާންޮކށްފަިއވާ ގައި( ހވަނަ ާމއްދާގެ ) 9ނުެގ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫ .0
 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް

 
ޗެޕްޓަރ 
 ނަންބަރު 

 ޑިއުޓީގެ މިންވަރު  މުދަލުގެ ގިންތިތައް 

 ދިރޭ ޖަނަވާރު  0ޗެޕްޓަރ 
އިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެ )ހ( މި 

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ަތކެތި
 )ށ( ޤާޫނނީގޮތުން ހުއްދަ ނަގަިއގެން ގެނެވޭ ޖަނަވާރު

 ކުއެއިލް އަދި ފިޔޮއް  ޓާރކީ، އަސްދޫނި، )ނ( ކުކުޅު،

 
 

%46 
%46 
%1 

 އި، މިތަކެތީގެ އިތުރުންވެސް މިބާވަތުގެ ތަކެތި ހަކުރުގެ ބާވަތްތަކާއި، މެޓައާއި، ޗުއިންގަމާ  09ޗެޕްޓަރ 
)ހ( މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި 

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ަތކެތި
 )ށ( މެޓާ 

 )ނ( ަބނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް 

 
 
%1 
%6 
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އްޔާރުކުރުމަށްފަހު އެއިން ބާކީވާ ތަކެއްޗާއި، ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި، ޖަނަވާރަށް ކާބޯތަކެތި ތަ  44ޗެޕްޓަރ 
 ކާންދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެހި 

)ހ( މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި 
 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ަތކެތި

 ކުކުޅު ކާނާ )ށ(

 
 
 

%46 
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އަގުބޮޑު މަޢުދަނުގެ ނުވަތަ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް އެލިމެންޓުގެ ނުވަތަ އައިސޮޓޯޕު އޯގަނިކް ނުވަތަ  42ޗެޕްޓަރ 
 އިންއޯގަނިކް ކޮމްޕައުންޑް 

)ހ( މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި 
 ހިމެނޭ އެހެނިހެން ަތކެތި ޗެޕްޓަރުގައި

 އެކުލެވޭ ތަކެތި  R717)ށ( އެމޯނިއާ 
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 އޯގަނިކް ކެމިކަލް  47ޗެޕްޓަރ 
 )ހ( މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ާބވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި 

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
 މިކަލް ގަސްކާނާ)ށ( އޯގަނިކް އަދި ކެ

 )ނ( އޯގަނިކް ޕެސްޓިސައިޑް
 އެކުލެވޭ ތަކެތި  R600)ރ( އައިސޮބިޔުޓޭން 

އެކުލެވޭ ތަކެތި އަދި R22،R123  ،R141B،  R142B)ބ( ހައިޑްރޯކްލޯރޯފްލޯރޯކާބަންްސ 
، R141B ،R502،R402B  ،R409A ،R408Aއޭގެ ބްލެންޑްސް ކަމުގައިވާ 

R406A  ިއެކުލެވޭ ތަކެތ 

 
 

%06 
%1 
%1 
%6 

 
%011 

ސައިބޯންޏާއި، ދޮވެ އުނގުޅާ އޮފުއަރުވަން ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކާއި، ދަބަރު ފިލުވުމަށާއި،  43ޗެޕްޓަރ 
ހަލުވިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކާއި، އުށްބައްތިޔާއި، މޮޑެލިންގ ޕޭސްޓާއި، ދަތާބެހޭ 

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓަރާއި ފުޓުނި 
 )ހ( މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ާބވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި 

 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
 )ށ( ލުބްރިޭކޓިންގ އޮއިލް 

 
 
 
 
%1 
%6 

 ފަށުވި  61ޗެޕްޓަރ 
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި - 

 
%06 

 ކެހެރިން ވިޔެފައި ހުންނަ ފޮއްޗާއި އަހުގެ ކެހެރިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅި ކެހެރި؛  60ޗެޕްޓަރ 
 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -

 
%06 

 ކަފަ؛ އުއި؛ އަދި ކަފަ ނުވަތަ އުއިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބަރަންޏާއި، ރޮއްޖާއި ފޮތި  64ޗެޕްޓަރ 
 އެންމެހައި ތަކެތި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ  މި -

 
%06 

ކަފަ ފިޔަވައި ގަސްގަހާގެހިން ނަގާފައި ހުންނަ ނަރު؛  ޕޭޕަރ ޔާނާއި ގަސްގަހާގެހީގެ ނަރުން  64ޗެޕްޓަރ 
 ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅިއާއި، އެ އުޅިން ވިޔެފައި ހުންނަ ފޮތި 

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -

 
 

%06 

 ފިލަމެންޓްސް  މޭންމޭޑް  63ޗެޕްޓަރ 
 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -

 
%06 

 މޭންމޭޑް ފިލަމެންޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅިއާއި، ވަލާއި، ފޮތި  66ޗެޕްޓަރ 
 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -

 
%06 

އެއްޗެހި؛ ޚާއްޞަ ބޭނުންތަކަށް ހަދާފައި  ނުވިޔެ ބަތާނައަށް ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ  65ޗެޕްޓަރ 
ހުންނަ އުޅި؛  އުޅިން ހަދާފައި ހުންނަ ފަށާއި، ވަލާއި، ކެނބާއި، މި އެއްޗެހިން ހަދާފައި 

 ހުންނަ ތަކެތި 
 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -

 

 
 
 

%06 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                65 އަަދދު: 34 ވޮލިުއމް:

 5 

 ހެނިހެން އެއްޗެހި ދޫލައާއި، ތަޅުންގަނޑުގައި އެޅުމަށް ހަދާފައި ހުންނަ އެ  69ޗެޕްޓަރ 
 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -

 
%06 

ޚާއްޞަ ބޭނުންތަކަށް ވިޔެފައި ހުންނަ ފޮތި، ރޮދިން ފުއްޕުންލައި ވިޔެފައި ހުންނަ ފޮތި، ރޭނދާ؛  62ޗެޕްޓަރ 
ން ޒީނަތްތެރިކުރުމަށްޓަކައި ގޮތްގޮތް ހަދައި އެލުވަން ނުވަތަ އަޅުވަން ފޮތިން ނުވަތަ ރޭނދާއި 

ނުވަތަ ރޮދިން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި؛ ވިހޭފަށްލާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ތިނޯހުން މާޖަހައިގެން 
 ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި 

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -

 
 
 
 

%06 

އި ހުންނަ ފޮތި؛ ކުލަ ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް ދުއްވައިގެން އޮފު ހުންނަ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފަ  67ޗެޕްޓަރ 
 ސިނާޢީ ބޭނުންތަކަށް ފޮތިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެހި 

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -

 
 

%06 

 ނިޓްކޮށްފައި ނުވަތަ ކްރޮޝޭކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި  51ޗެޕްޓަރ 
 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -

 
%06 

އި ނުވަތަ ކްރޮޝޭކޮށްފައި ހުންނަ ތައްޔާރީ ހެދުމާއި، ހެދުން އެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ނިޓްކޮށްފަ  50ޗެޕްޓަރ 
 އެއްޗެހި 

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -

 
 

%06 

ނިޓްކޮށްފައި ނުވަތަ ކްރޮޝޭކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި ތައްޔާރީ ހެދުމާއި، ހެދުން  54ޗެޕްޓަރ 
 ރާ އެއްޗެހި އެޅުމުގައި ބޭނުންކު 

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -

 
 

%06 

ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ އަންނައުނު؛ ކުނޑިފޮތި؛ ފޮތިން ހަދާފައި ހުންނަ އެހެނިހެން އެއްޗެހި؛  54ޗެޕްޓަރ 
ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ފޮއްޗާއި، ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ކުނޑި ފޮއްޗާއި، ފޮތިން ހަދާފައި ހުންނަ 

 ބައެއް އެއްޗެހި 
 މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި  )ހ(

 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ަތކެތި
 )ށ( ރިޔާ

ނޑީގެ އުރަ   )ނ( އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ ގޮ
 ގޯނި، )ރ( ޕޮލިތީނުން ހަދާފައި ުހންަނ ކޮތަޅާއި

 ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް ކޮތަޅާއި ގޯނި  )ބ(
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%1 

 ދަގަނޑާއި، އެކަތަ  94ޗެޕްޓަރ 
 ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި  މި -

 
%6 

 

ްނ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހު .4

  ވެ.ނެފެށިގެން

________________________ 


