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  2016/28 ނަންބަރ   ބިލ  
 

  ފަސިންޖަރ ންގެ  ފ ރާ  ބޭރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކ ން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ބިލ   ނެގ މާބެހޭ  ފ   ޓެކްސްއާއި  އަތ ން 

 

މިއ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެއަރޯޕޓަކ ން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަްށ ފ ރާ  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރ ފާއި 

ެއއަރޕޯޓް ސަރވިްސ  ފަސިންޖަރ ންގެ އަތ ން ޓެްކސްގެ ގޮތ ަގއި

ޗާޖް އަދި ފ ގެ ގޮތ ގައި އެައރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފ  ނެގ މާގ ޭޅ 

 ކަންކަން ބަޔާންކ ާރ ޤާނޫނެވެ. އެންމެހައި

މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނ ، "ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯަޓކ ން ިދވެހިރާއްޖޭން  )ށ(  

ބޭރަށް ފ ރާ ފަސިންޖަރ ންގެ އަތ ން ޓެްކސްާއއި ފ  ެނގ މާބެހޭ 

 ޤާނޫނ " އެވެ.

 
ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއއަރޕޯޓަކ ން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފ ރާ ައންނަނިވި  )ހ(  .2 އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނެގ ން 

ފަސިންޖަރ ންގެ އަތ ން، ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތ ގެމަތިން، 

 ނަމ ގައި ޓެކ ެހއް ނެގޭނެެއވެ. އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާްޖގެ

 25ފަސިންޖަރެއްގެ އަތ ން، ކޮންމެ ބިދޭސ    (1)   

 ؛)ފަންސަވ ސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރ  

)ބާރަ(  12ން، ކޮންމެ ދިވެހި ފަސިންޖަރެއްގެ އަތ   (2)   

 އެމެރިކާ ޑޮލަރ .

ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމިއ ނިޓ  ިލބިފައިވާ ފަރާތްތަާކއި، ޓްާރންސިޓް  )ށ(  
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)ދޭއް( އަހަރ  ފ ރިހަމަނ ވާ  2ފަސިންޖަރ ންނާއި، ޢ މ ރ ން 

ކ ޑަކ ދިން، އެއަރޕޯްޓ ސަރވިސް ޗާްޖ ނެގ މ ން 

 އިސްތިސްނާވާެނއެެވ.

 

 ނާސިރ  އިބްރާހ މް ގޮތ ން، ހިމެނޭ ފަސިންޖަރ ން ޓްރާންސިޓް )ހ(  .3 އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފ  

 ކޮންމެ ފ ރާ  ބޭރަށް ދިވެހިރާއްޖޭން އެއަރޕޯޓ ން އިންޓަރނޭޝަނަލް

 ާމއްދާަގއި ވަނަ 2 ޤާނޫނ ގެ މި  އަތ ން، ފަސިންޖަރެއްގެ

 ތިރ ަގއި  އިތ ރ ން، ގެ ޗާޖް ސަރވިސް ެއއަރޕޯޓް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ފ ގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެއަރޕޯޓް ގޮތ ގެމަތިން، ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 .ނެގޭނެެއވެ ފ ެއއް ނަމ ގައި
)ފަންސަވ ސް(  25ކޮންމެ ބިދޭސ  ފަސިންޖަރެއްގެ އަތ ން،  (1)   

 އެމެރިކާ ޑޮލަރ ؛
)ބާރަ( އެމެރިކާ  12ކޮންމެ ދިވެހި ފަސިންޖަރެއްގެ އަތ ން،  (2)   

 .ޑޮލަރ 

ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމިއ ނިޓ  ލިބިަފއިވާ ފަރާތްތައް މި ާމއްދާގެ )ހ( ގަިއ  )ށ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ެއއަރޕޯްޓ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފ  ނެގ މ ން 

 އިސްތިސްނާވާެނއެެވ.

ފަށާނ ، މި ޤާނޫނަށް މި މާއްދާގެ )ހ( އަށް ޢަމަލ ކ ރަން  )ނ(  

)ހަތަރެއް( މަްސދ ވަސް  4ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރ ޚ ން ފެށިގެން 

ވަނަ ދ ވަހ ން  1ހަމަވާ ތާރ ޚ  ހިމެނޭ މަހާ ިވދިގެން ފެށޭ މަހ ގެ 

 ފެށިގެންނެވެ.

 

 

ޝެިޑއ ލްޑް ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓްކ ރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް  )ހ(  .4އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް އަދި 



 

 

 

 

 

 

 3 

އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފ  

 ނެގ މ ގެ ޒިންމާ 
އެއަރަލއިނެްއގައި ދިވެހިާރްއޖޭގެ އެއަރޕޯަޓކ ން ދިވެހިރާއްޖޭން 

ނޑަައާޅ  ބޭރަށް ފ ރާ ފަސިންޖަރ ންގެ އަތ ން މ ރާއިން ކަ

އ ސޫލެްއގެ ދަށ ން އެއަރޯޕޓް ސަރިވސް ޗާްޖ ނެގ ާމއި، ިމ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބ ނެފަިއާވ ބަޔާން  5ޤާނޫނ ގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ އެްއގޮތަށް ދައ ލަތަށް  6ށަހެޅ މާއި، މި ޤާނޫނ ގެ ހ 

 ެއ އެއަރލައިްނގެ ޒިންާމއެެކވެ. ހަމައަށް ފައިސާ ދެއްކ މަކ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޝެިޑއ ލްޑް ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓްކ ރާ  )ށ(  

އެއަރަލއިނެްއގަިއ އިބްރާހ މް ނާސިރ  އިންޓަރޭނޝަނަލް 

ބޭރަށް ފ ރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްެގ އެއަރޕޯޓ ން ިދވެހިރާއްޖޭން 

ނޑައަާޅ އ ސޫލެްއގެ ދަށ ން ެއއަރޕޯްޓ  އަތ ން މ ރާއިން ކަ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  5މި ޤާނޫނ ގެ  ،ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފ  ނެގ މާއި 

ވަނަ މާއްދާއާ  6ގައި ބ ނެފަިއވާ ބަޔާން ހ ށަހެޅ މާއި، މި ޤާނޫނ ގެ 

މަކ  އެ ެއއަރލައިންެގ އެްއގޮތަށް ދައ ލަތަށް ހަމައަްށ ފައިސާ ދެްއކ 

 ޒިންމާއެެކވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޝެިޑއ ލްޑް ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓްކ ރާ ެއއަރަލއިނެްއގެ  )ނ(  

މަތިންދާބޯޓަކ ން ނޫން ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކ ން 

ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފ ާރ ފަސިންޖަރ ންގެ އަތ ން މ ރާއިން 

ނަޑއަޅާ އ ސޫލެްއގެ ދަށ ން  ، އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނެގ މާއި ކަ

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ަގއި ބ ނެފަިއާވ ބަޔާން  5މި ޤާނޫނ ގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ އެްއގޮތަށް ދައ ލަތަށް  6ހ ށަހެޅ މާއި، މި ޤާނޫނ ގެ 

ހަމައަށް ފައިސާ ދެއްކ މަކ  އެ ބޯޓ  ފ ރި އެއަރޕޯޓް ހިންގާ 

 ފަރާތ ގެ ޒިންމާއެެކވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޝެިޑއ ލްޑް ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓްކ ރާ ެއއަރަލއިނެްއގެ  )ރ(  
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މަތިންދާބޯޓަކ ން ނޫން ގޮތަކަށް އިބްރާހ މް ނާސިރ  

އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯޓ ން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަްށ ފ ރާ 

ނޑައަޅާ އ ސޫެލއްެގ ދަށ ން  ފަސިންޖަރ ންގެ އަތ ން މ ރާއިން ކަ

ވަަނ  5ނެގ މާިއ، މި ޤާނޫނ ެގ  އެއަރޕޯްޓ ިޑވެލޮޕްމަންޓް ފ 

 6މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބ ނެފައިާވ ބަޔާން ހ ށަހެޅ މާއި، މި ޤާނޫނ ގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ެއއްގޮތަށް ަދއ ލަތަށް ހަމައަށް ފައިސާ ެދއްކ މަކ  

އިބްރާހ މް ނާސިރ  އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ހިންގާ ފަރާތ ެގ 

 ޒިންމާއެެކވެ.

 

ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯަޓކ ން ެއ މަހެއްގެ  ،ކޮންމެ މ ލާދ  މަހަކ  )ހ(  .5 ބަޔާން ހ ށަހެޅ ން 

ތެރޭގައި ދިވެހިާރއްޖޭން ބޭރަށް ފ ރި ފަސިންޖަރ ންނާބެހޭ 

މަޢ ލޫމާތާއި އެ ފަރާތްތަކ ގެ އަތ ން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ާޗޖް އަދި 

އެއަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ފ ގެ ގޮތ ގައި ނަގަންޖެޭހ ޢަދަދ  

ނަޑއަޅާ ނަމޫނާއަކާ ެއއްގޮތަްށ ، އް އަންަގއިދޭ ބަޔާނެ މ ރާއިްނ ކަ

ވަނަ ދ ވަހ ެގ  15ތައްޔާރ ކ ރ މަށްފަހ ، ޖެހިގެން އަންނަ މަހ ގެ 

 ނިޔަލަށް މ ރާއަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެއަރޕޯޓް ސަރވިްސ ޗާޖް ނ ވަތަ ެއއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްަމންޓް ފ   )ށ(  

ދިވެހިރާއްޖޭްނ ބޭރަށް ނަގަންޖެހޭ ފަރާތެއް އެ މަހެއްގައި 

ނ ފ ރިކަމ ގަިއވިޔަްސ، މި ާމއްދާގެ )ހ( ަގއި ބ ނެފަިއާވ ބަޔާން، 

ނަޑއެޅިފަިއވާ މ އްދަތ ގެ ެތރޭގައި މ ރާއަށް ހ ށަހަޅަންވާެނއެވެ.  ކަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ތާރ ޚަށް  )ނ(   މި މާއްދާގެ ދަށ ން ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ބަޔާން ކަ

)ޓެކްްސ  3/2010ނަންބަރ  މ ރާއަށް ހ ށަނާޅައިފިނަމަ، ޤާނޫނ  

ނެގ މާބެހޭ އިދާރ  ޤާނޫނ ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތ ގެަމތިން ެއ 
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 ފަރާތް ޖޫރިމަނާވާނެއެވެ.

 

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް އަދި 

އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފ  

 ދެއްކ ން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ެއްއގޮތަށް ތަްއޔާރ ކ ާރ  5މި ޤާނޫނ ގެ  )ހ(  .6

ެއއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް އަދި އެއަރޕޯްޓ  ބަޔާނ ގަިއވާ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފ ގެ ގޮތ ަގިއ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދ ، އެ މަހެއްގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ މ އްދަތ  ހަމަވ މ ެގ ކ ރިން  ބަޔާން ހ ށަހެޅ މަށް ކަ

 މ ރާއަށް ދައްކަންވާެނެއވެ.

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް އަދި ެއއަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ފ   )ށ(  

 މ ރާއަށް ދައްކަންވާނ  އެމެރިާކ ޑޮލަރ ންނެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށ ން ދަްއކަންޖެހޭ އެއަރޕޯޓް ސަރވިްސ ޗާްޖ އަިދ  )ނ(  

ނޑަެއޅިފަިއވާ ތާރ ޚަށް މ ރާއަށް  އެއަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ފ  ކަ

)ޓެކްސް ނެގ މާބެހޭ  3/2010ނ ދައްކައިފިނަމަ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

އިދާރ  ޤާނޫނ ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ެއ ފަރާތް 

 ޖޫރިމަނާވާނެއެވެ.

 

މި ޤާނޫނ  ތަންފ ޛ ކ ރ މ ގެ ބޭނ މަށް މ ރާއިން ބޭނ ންވާ ދިވެހިރާއްޖޭން   .7 މ ރާއަށް މަޢ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށްދިނ ން 

މަޢ ލޫމާތ ، މ ރާއިން އެދިއްޖެ ބޭރަށް ފ ރާ ފްލައިޓްތަކާއި ފަސިންޖަރ ންނާބެހޭ 

 ޙާލަތެއްަގއި، މޯލްިޑވްސް އިިމގްރޭޝަނ ން ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

 

އެއަރޕޯޓް ސަރވިްސ ޗާޖް ނ ވަތަ ެއއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަްނޓް ފ ގެ ގޮތ ގަިއ   .8 ނ ލިބޭނެ ދަރަނި  ރާ އަނބ  

އެއަރަލއިނަށް ނ ވަތަ ެއއަރޕޯޓް ހިންގާ ފަރާތަށް ތިންވަނަ ފަރާތަކ ން 

ނ ލިބޭނެ ަދރަނ ގެ ގޮތ ަގއި  އަނބ ރާލިބެންޖެހި ނ ލިބިވާ ފައިާސ، 

ނަޑއަޅާ އ ސޫަލކ ންނެވެ.  އ ނިކ ރެވޭނ  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ކަ
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އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް އަދި ެއއަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ފ   )ހ(  .9 ބެލެހެއްޓ ން  ރެކޯޑ  

ދައްކަންޖެހޭ އެްއވެސް ފަރާަތކ ން ދައްކަންޖެހޭ ފައިާސގެ ޢަދަދަކ  

ޞައްޙަ ޢަދަދެއްކަން ޔަޤ ންކޮށްދިނ މ ގެ ބޭނ މަށް އަންނަނިވި 

 ތައް ބަލަހައްޓަްނވާނެެއވެ.ރެކޯޑ 

ފަރާތްތަކ ން އެއަރޯޕޓް ސަރވިސް ޗާޖް އަދި އެކި   (1)   

އެއަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ފ ގެ ގޮތ ގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ 

ހޯދ މަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކަްށ ފޮނ ވާ އިންޮވއިސްތަާކއި، 

ފައިސާ ލިބ މ ން ތައްޔާރ ކ ރާ ރަސ ދ ތަކާިއ، ފައިާސ 

ހޯދ މަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކާ ދެމެދ  ލިޔ މ ން ކ ރެވޭ 

 މިނޫންވެސް މ ޢާމަލާތ ތައް؛ ައދި

ނ ވަތަ އެ އެއަރޕޯޓ ްނ ، އެ ެއއަރލައިނ ން އޮޕަރޭޓްކ ރާ  (2)   

 ފ ރާ ފްލައިޓްތަކ ގެ މެނިފެސްްޓ؛ އަދި 

ނޑަައޅާ މިނޫންވެސް މަޢ ލޫމާތ .  (3)     ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ކަ

)ފަހެއް(  5ތައް ރެޯކޑ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ  )ށ(  

އަހަރ  ދ ވަހ ގެ މ އްދަަތށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެެވ. މިފަދަ 

ލިޔެކިޔ ންތަްއ ހ ންނަންވާނ  ދިވެހި ބަހ ން ނ ވަތަ ިއނގިރޭސި 

ބަހ ންނެވެ. އަދި އެ ލިޔެކިޔ ންތަކ ަގއި ހިމެނޭ ޢަދަދ ތައް 

ހ ންނަންވާނ  ދިވެހި ރ ފިޔާ ނ ވަތަ އެމެރިކާ ޑޮލަރ  ނ ވަަތ 

ން ޤަބޫލ ކ ރާ ބޭރ  ފައިސާގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ 

ނޑަައޅާ ފައިސާައކ ންނެވެ.  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ކަ

 

ޓެކްސް ނެގ މާބެހޭ އިދާރ  
ޤާނޫނ ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން 

 ޢަމަލ ކ ރ ން 

މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ތަންފ ޛ ކ ރ މަްށޓަކައި،  )ހ(  .11

)ޓެކްސް ނެގ މާބެހޭ އިދާރ  ޤާނޫނ (  3/2010ޤާނޫނ  ނަންބަރ  
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ލ ތައް މި ޤާނޫނަށް ހިނގާނެެއވެ. އަދި ސޫގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އ 

މި ޤާނޫނ ގައި ަކނަޑއެިޅެގން ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލ ކ ރ މަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާ ޙާލަތްަތކ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނ ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ނ ( ގަިއާވ )ޓެކްސް ނެގ މާބެހޭ އިދާރ  ޤާނޫ 3/2010

 ގޮތ ގެމަތިންނެވެ.

)ޓެކްސް ނެގ މާބެހޭ  3/2010މި ޤާނޫނ  ކިޔާނ  ޤާނޫނ  ނަންބަރ   )ށ(  

އިދާރ  ޤާނޫނ ( އާ އެކ ގަެއވެ. އަދި މި ޤާނޫނ ގައި މާނަކޮްށފައިނ ާވ 

ނޑައެިޅގެން އެހެން ގޮތަކަްށ ފްކޮންމެ ލަ ޒެއް ނ ވަތަ ޢިބާރާތެއް ކަ

ޒެއް ނ ވަތަ ފްއެ ޤާނޫނ ގައި އެ ލަދޭހަނ ވާހާ ހިނދަކ  މާނަކ ރާނ  

 ޢިބާރާތެއް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮަތށެވެ.

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ 
ތާރ ޚާ ހަމައަށް ނ ދައްކާ ހ ރި 

 އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރ ޚާ ހަމައަށް، ޤާނޫނ  ނަންބަރ   )ހ(  .11

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފ ރާ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކ ން 71/78

ފަސިންޖަރ ންގެ އަތ ން އެައރޕޯޓް ސަރވިްސ ޗާޖް ެނގ މާބެހޭ 

ހ ރި އެއަރޕޯޓް  ދައްކާޤާނޫނ ( ގެ ދަށ ން ދައްކަންޖެހި ނ 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރ ޚ ން ފެށިގެން  ،ސަރވިސް ޗާޖް

)ސާޅ ސް ފަހެއް( ދ ވަހ ގެ ތެރޭަގއި މ ރާއަށް ދައްކަިއ  45

 ޚަލާޞްކ ރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ފައިާސގެ ތަފްޞ ލ ،  )ށ(  

ނަޑއަޅާ ނަމޫނާައކާ ެއއްގޮތަށް ަތއްޔާރ ކ ރ މަށްފަހ ، މި  މ ރާއިން ކަ

)ތިރ ސް(  30ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރ ޚ ން ފެށިގެން 

 ދ ވަހ ގެ ތެރޭަގއި މ ރާއަށް ހ ަށހަޅަންވާނެެއވެ.

 



 

 

 

 

 

 

 8 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ 
ތާރ ޚ ގެ ކ ރިން ވެފައިވާ 

 އެއްބަސްވ ން 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރ ޚ ގެ ކ ރިން ވެފައިވާ ެއއްބަސްވ ެމއްަގިއ،   .12

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ާޗޖަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ާމއްދާތައް ނ ވަަތ 

މި ޤާނޫނާ ތަޢާރ ޟ ވާ މިންވަރަކަށް، މި ، މާއްދާއެްއގެ ބަެއއް ނަމަވެސް

 ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރ ޚ ން ފެށިގެން ބާޠިލ ވާނެއެވެ.

 

އެއަރަލިއންތަކާއި ެއއަރޕޯޓް ހިންގާ ަފރާތްތައް މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން  )ހ(  .13 ގަވާއިދ  ހަދައި ހިންގ ން 

ރަޖިސްޓަރ ކ ރ މ ގެ އ ސޫލ ތަާކއި މި ޤާނޫނ  ތަންފ ޛ ކ ރ ަމށްޓަކަިއ 

ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިދ ތައް ހަދައި، މި ޤާނޫނ  ތަންފ ޛ ކޮށް، 

މި ޤާނޫނ ގައިވާ އެންމެހަިއ ކަންކަން ހިންގައި ބަލަހައްޓާނ  

ން މ ރާއިން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި، ިމ ޤާނޫނާ މ ރާއިންނެވެ. މިގޮތ 

ގ ިޅގެން އެއަރޕޯޓް ސަރިވސް ޗާޖް ނެގ މ ގެ އ ސޫލ ަތކަށް އަިއ 

ބަދަލ ތަކަށް ޢަމަލ ކ ރ މ ގައި ގެންގ ޅޭނެ އިންތިޤާލ  އ ސޫލ ތަްއ 

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  ކަ

މި ޤާނޫނ ގައި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ ހިނދަކ ، މި  )ށ(  

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން  ،ނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދ ަތއްޤާ

 ،)ިތނެއް( މަސްދ ވަހ ގެ ތެޭރގައި ހަދައި 3ފަށާ ތާރ ޚ ން ފެށިގެން 

 ޢާންމ ކޮށް ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެެއވެ.

 
 71/78މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ    .14 އ ވާލެވޭ ޤާނޫނ  

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއަރޕޯޓަކ ްނ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފ ރާ ފަސިންޖަރ ންގެ އަތ ން 

 އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ެނގ މާބެހޭ ޤާނޫނ ( އ ވ ނ ެއވެ.

 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނ ، މި ޤާނޫނ  ފާސްވެ، ތަޞްދ ޤ ކޮށް،   .15 ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން 
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 ޢ ކ ރާ ތާރ ޚ ން ފެށިގެްނނެވެ.ދިވެހިސަރ ކާރ ގެ ެގޒެޓ ަގއި ޝާއި

 

ގޮތ ްނ  މި ޤާނޫނ ގައި ޢިބާރާތެއް ނ ވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނ ންކޮށްފައިވާ  .16 މާނަކ ރ ން 

ނަޑއެިޅގެން އެހެން މާނައެއް ދޭހަނ ވާހާ ހިނދަކ ، އަންނަނިިވ  ކަ

އެ ޢިބާރާތްތަާކއި ލަފްޒ ތަކަްށ  ،ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒ ތަކަށް ދ ފައި އެވަނ  

 ތިރ ގައި ދ ފަިއވާ މާނަކ ރ މެވެ.

"ޓްރާންސިޓް ފަސިންޖަރ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނ ، ެއްއ  )ހ(  

ޤައ މަކ ން ފ ރަިއގެން އަނެްއ ޤައ މަކަށްދާ މަގ މަތ ަގއި، ފްލައިްޓ 

)ސައ ވ ސް( ގަިޑއިރަށްވ ެރ  24ބަދަލ ކ ރ ންފަދަ ބޭނ މަކަށް 

 މ އްދަތަކަށް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މަޑ ކ ރާ ފަސިންޖަރ ންނަށެވެ. ދިގ ނޫން

"ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް" ކަަމށް ބ ނެފައި ެއވަނ ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ   )ށ(  

)ޓެކްސް ނެގ ާމބެހޭ އިދާރ  ޤާނޫނ ( ގެ ދަށ ން  3/2010

 ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަށެވެ.

 3/2010"މ ރާ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނ ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ   )ނ(  

)ޓެކްސް ެނގ މާބެހޭ އިދާރ  ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން އ ަފއްދާފައިާވ 

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ެރވެިނއ  އޮތޯރިޓ  އަށެވެ.

"އެއަރޕޯޓް ހިްނގާ ފަރާތް" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނ ، ޤާނޫނ   )ރ(  

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނ  ަވއިގެ ދަތ ރ ފަތ ރ ގެ  2/2001ނަންބަރ  

ޤާނޫނ ( ގެ ދަށ ން ބައިނަލްއަޤްވާމ  ެއއަރޮޑްރޯްމއެއް ިހންގ މ ެގ 

 ހ އްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެެވ.

 

 


