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ޤާނޫނު ނަންބަރު: 7/2015

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

12 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ހޯމަ   2015 އެޕްރީލް   27  -  1436 ރަޖަބު   8 ތާރީޚު:      175 އަދަދު:     44 ވޮލިއުމް: 
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ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ބުދަވި  22މަހުގެ  އެޕްރީލްވަނަ އަހަރުގެ  2015
އަށް  ޤާނޫނު) އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެރާއްޖޭގެ ދިވެހި( 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި 19
 އެޕްރީލް 27 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 92ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ  "ލު ބިވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  12

 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ  ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ހޯމަ ހ) ވި 1436 ރަޖަބު 8( 2015
  ޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއި
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 2015/7 :ނަންބަރު ޤާނޫނު 

  އަށް ) ޤާނޫނު  އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެރާއްޖޭެގ ދިވެހި ( 79/31ނަންބަރު ޤާނޫުނ 
  ޤާނޫނު  ވަަނ އިޞްލުާޙ ގެނައުމުގެ  12

  .ގެނައުން އިޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް ) ޤާނޫނު އިމްޕޯޓްގެ އެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 79/31 ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗެޕްޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ޗެޕްޓަރުތައް ތިރީގައިވާ  7ނުގެ ޤާނޫ ބުނެވިދިޔަ .1
   ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

  

ޗެޕްޓަރ 
 ނަންބަރު 

 މުދަލުގެ ގިންތިތައް 
 ޑިއުޓީގެ 
 މިންވަރު 

61ޗެޕްޓަރ  އި، ހެދުން އެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ނިޓްކޮށްފައި ނުވަތަ ކްރޯޝޭކޮށްފައި ހުންނަ ތައްޔާރީ ހެދުމާ  
 އެއްޗެހި 

 

  0% ތަކެތި  އެންމެހައި ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި - 

62ޗެޕްޓަރ  ނިޓްކޮށްފައި ނުވަތަ ކްރޯޝޭކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި ތައްޔާރީ ހެދުމާއި، ހެދުން  
   އެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހި 

  0% ތަކެތި  ހައިއެންމެ ހިމެނޭ ޗެޕްޓަރުގައި މި - 

87ޗެޕްޓަރ  ނޑުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހި ފިޔަވައި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެހެނިހެން  ރޭލް   ނޑާއި، ޓްރޭމް ދަގަ ދަގަ
އެއްޗެހި؛ މި އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ ފިޔަވައި، މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ދުއްވާ 

  ތުރު ބައިތައް ގުޅޭ އި  އެއްޗެހީގެ ސްޕެއަރއާއި މި އެއްޗެއްސާ 

  

 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި މި  (ހ) 
  35%  ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި 

ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީެގ  (ށ) 
  200%  ޖީޕް، ވޭން ، ތެރެއިން، ކާރު 

ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީެގ  (ނ) 
އޮޓޯ ސައިކަލާއި މޮޓޯ ސައިކަލް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ، ތެރެއިން، ކާރު، ޖީޕް، ވޭން

  150%  އުޅަނދު

  100%  އޮޓޯ ސައިކަލާއި މޮޓޯ ސައިކަލް  (ރ) 
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 ިއން  1 މަހު އެޕްރީލް 2015 މިންވަރު  ޑިއުޓީގެ ތަކެތީގެ މުދަލާއި ގައިވާ) ރ( ގެ 87 ޗެޕްޓަރ ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި މި.2
ނޑައަޅާނީ ފެށިގެން ނޑައަޅާފައިވާ ޑިއުޓީކަމުގައި  އެ ތަކެތީގެ މި ޤާނޫނުގައި ކަ ވަަނ  1އެޕްރީލް މަހު  2015ދި . އަ އަދަދެވެ ކަ

 ފަށާ ތާރީޚާ ދެމެދު އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި އިސްވެ  މަލުކުރަންޢަޤާނޫނަށް  ދުވަހުން ފެށިގެން މި
ނޑައަޅާ މިންވަރުގެ އިތުރުން އެްއވެ މުގައި މިރު މުދަލަށް ނުވަތަ ތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުބަޔާންކުރެވުނު  ްސ ޤާނޫނުން ކަ
   ފައިވާނަމަ، އެ ފައިސާ ދައުލަތުން އަނބުރާ އެފަރާތަކަށް އަދާކުރަންވާނެއެވެ.ގި ފައިސާއެއް ނެ

ގައި ޓުގެޒެ ގެދިވެހިސަރުކާރު ކޮށް،ދީޤުޞްތަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، .3
  ރުމުންނެވެ.ޝާއިޢުކު

  

________________________  
 
 
  

ރުގެ (ށ)، (ނ) އަދި (ރ) ގައި ބުނެފައިވާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި މި  ޗެޕްޓަ  )ބ( 
ޗެޕްޓަރުގެ (ށ)، (ނ) އަދި (ރ) ގައި ބުނެފައިވާ  އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ ފިޔަވައި މި

ބައިތަކުގެ އިތުރު  ބައިތަކުގެ ސްޕެއަރއާއި މި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އެހެނިހެން ބައިތަކާއި މި 
  50%  ބައިތައް 

 އެއްޗެއްސާއި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ ހުންނަ ހަދާފައި ގެންޚާއްޞަކޮށް މީހުންނަށް ނުކުޅެދޭ (ޅ) 
  5%  ބައިބައި  މި ތަކެތީގެ  އަދި އެއްޗެހި ދުއްވާ ނުލާ އިންޖީނު

އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި، އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ  ) ގައި ބުނެފައިވާ ދުއްވާ ޅމި ޗެޕްޓަރުގެ ( (ކ) 
 ގައި ބުނެފައިވާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އެހެނިހެން ބައިތަކާއި މި )ޅފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގެ (

  5%  ބައިތަކުގެ ސްޕެއަރއާއި އިތުރު ބައިތައް 

  15%  ބައިބައި  އޭގެ ބައިސްކަލާއި (އ) 

  15%  ބޭބީކެރިޖާއި އޭގެ ބައިބައި  )ވ( 

  25%  ބައިބައި  އޭގެ  ވީލްބަރޯއާއި (މ) 

  0%  އެއްޗެހި  ދުއްވާ ބޭނުންކޮށްގެން ހަކަތަ ކަރަންޓު  ންތެރެއި އެއްޗެހީގެ ދުއްވާ އެއްގަމުގައި (ފ) 


