ވޮލިއުމް44 :

އަދަދު175 :

ހޯމަ

ތާރީޚު 8 :ރަޖަބު  27 - 1436އެޕްރީލް 2015

ޤާނޫނު ނަންބަރު7/2015 :

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 31/79ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) އަށް
 12ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :
އީމެއިލްgazette@po.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :



ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



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.
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

ވޮލިއުމް44 :

އަދަދު175 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 2015ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ  22ވި ބުދަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ
 19ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި "ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 31/79ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( އަށް
 12ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު" ޤާނޫނުއަސާސީގެ  92ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 27 ،އެޕްރީލް
 8) 2015ރަޖަބު 1436ހ( ވި ހޯމަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ،
ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ.

ވޮލިއުމް44 :
ވޮލިއުމް44 :

ގ ގެޒެޓް
ދިވެހިސަރުކާރު ެ
ރގެ ގެޒެޓް
ދިވެހިސަރުކާ ު

އަދަދު175 :
އަދަދު175 :

ޤާނޫނު ނަންބަރު7/2015 :

ގ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( އަށް
ނ ނަންބަރު ) 31/79ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ޤާނޫ ު
ޙ ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
ނ އިޞްލާ ު
 12ވަ ަ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 31/79ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
.1

ނގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗެޕްޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ޗެޕްޓަރުތައް ތިރީގައިވާ
ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫ ު
ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

ޗެޕްޓަރ

މުދަލުގެ ގިންތިތައް

ނަންބަރު
ޗެޕްޓަރ 61

ޑިއުޓީގެ
މިންވަރު

ނިޓްކޮށްފައި ނުވަތަ ކްރޯޝޭކޮށްފައި ހުންނަ ތައްޔާރީ ހެދުމާއި ،ހެދުން އެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ
އެއްޗެހި
ޗޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި
 -މި ެ

ޗެޕްޓަރ 62

0%

ނިޓްކޮށްފައި ނުވަތަ ކްރޯޝޭކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި ތައްޔާރީ ހެދުމާއި ،ހެދުން
އެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހި
ޗޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި
 -މި ެ

ޗެޕްޓަރ 87

0%

ރޭލް ދަގަނޑާއި ،ޓްރޭމް ދަގަނޑުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހި ފިޔަވައި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެހެނިހެން
އެއްޗެހި؛ މި އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ ފިޔަވައި ،މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ދުއްވާ
އެއްޗެހީގެ ސްޕެއަރއާއި މި އެއްޗެއްސާ ގުޅޭ އިތުރު ބައިތައް
)ހ(

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި
ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

)ށ(

35%

ގ
ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީ ެ
ތެރެއިން ،ކާރު ،ޖީޕް ،ވޭން

)ނ(

200%

ގ
ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީ ެ
ތެރެއިން ،ކާރު ،ޖީޕް ،ވޭން ،އޮޓޯ ސައިކަލާއި މޮޓޯ ސައިކަލް ފިޔަވައި އެހެނިހެން

)ރ(

އުޅަނދު

150%

އޮޓޯ ސައިކަލާއި މޮޓޯ ސައިކަލް

100%

3

ވޮލިއުމް44 :

ވޮލިއުމް44 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު175 :

އަދަދު175 :

)ބ(

މި

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޗެޕްޓަރުގެ )ށ() ،ނ( އަދި )ރ( ގައި ބުނެފައިވާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި

އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގެ )ށ() ،ނ( އަދި )ރ( ގައި ބުނެފައިވާ
ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އެހެނިހެން ބައިތަކާއި މި ބައިތަކުގެ ސްޕެއަރއާއި މި ބައިތަކުގެ އިތުރު
ބައިތައް
)ޅ(

50%

ނކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހަދާފައި ހުންނަ އިންޖީނުލީ ދުއްވާ އެއްޗެއްސާއި
ު
އިންޖީނު ނުލާ ދުއްވާ އެއްޗެހި އަދި މި ތަކެތީގެ ބައިބައި

)ކ(

5%

މި ޗެޕްޓަރުގެ )ޅ( ގައި ބުނެފައިވާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި ،އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ
ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގެ )ޅ( ގައި ބުނެފައިވާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އެހެނިހެން ބައިތަކާއި މި

.2

ބައިތަކުގެ ސްޕެއަރއާއި އިތުރު ބައިތައް

5%

)އ(

ބައިސްކަލާއި އޭގެ ބައިބައި

15%

)ވ(

ބޭބީކެރިޖާއި އޭގެ ބައިބައި

15%

)މ(

ވީލްބަރޯއާއި އޭގެ ބައިބައި

25%

)ފ(

ހ
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން ކަރަންޓު ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވާ އެއްޗެ ި

0%

އން
މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޗެޕްޓަރ  87ގެ )ރ( ގައިވާ މުދަލާއި ތަކެތީގެ ޑިއުޓީގެ މިންވަރު  2015އެޕްރީލް މަހު ި 1
ނ
ފެށިގެން ކަނޑައަޅާނީ މި ޤާނޫނުގައި އެ ތަކެތީގެ ޑިއުޓީކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދެވެ .އަދި  2015އެޕްރީލް މަހު  1ވަ ަ
ދުވަހުން ފެށިގެން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚާ ދެމެދު އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި އިސްވެ
ސ
އވެ ް
ބަޔާންކުރެވުނު މުދަލަށް ނުވަތަ ތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމުގައި މި ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅާ މިންވަރުގެ އިތުރުން އެ ް
ފައިސާއެއް ނެގިފައިވާނަމަ ،އެ ފައިސާ ދައުލަތުން އަނބުރާ އެފަރާތަކަށް އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

.3

ޔ ތަޞްދީޤުކޮށް ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ.
________________________
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