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ަވނަ ައހަުރގެ ދެަވނަ ަދއުރުެގ  2021ވި ހޯމަ ުދވަހު ޭބްއވެވި ަރއްިޔތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ  2021ޖުަލއި  5
)ދިެވހިާރއްޭޖގެ އެއަރޯޕޓަުކްނ  2016/29ޖަލްސާިއން ފާސްކުަޅ "ާޤނޫުނ ަނންބަުރ  ަވނަ 18

ވަަނ  1ދިެވހިރާއްޭޖން ބޭރަށް ފުާރ ފަސިްނޖަރުްނގެ އަުތން ެޓްކސްއާއި ީފ ެނގުުމގެ ޤާޫނނު( އަްށ 
 2021 ޖުލައި  11 ،ންމަތީ  ވަަނ މާއްާދގަިއާވ ގޮުތގެ  92ޤާޫނނުއަސާީސގެ  އިޞްލާުޙ ެގަނއުމުެގ ބިލު"

ިމ ބިލު  ،ދުަވހު ަރއީސުލްުޖމްހޫިރއްޔާ ތަޞްީދޤު ކުެރްއވުމުން އާީދއްތަ( ިވ 1442 ޛުލްޙިއްޖާ  1)
 ިދެވހިސަރުކާުރގެ ގެޒެުޓަގއި ިމއަުދ ާޝއިުޢ ކުެރވިއްެޖެއވެ. ،ޤާޫނނަކަްށވެ
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 2021/14 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ) 29/2016 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ( ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  1އަށް 
 

   )ިދވެހިާރއްޖޭެގ އެައރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭްނ ބޭރަްށ ފުާރ ފަސިންޖަރުންެގ އަތުްނ ޓެކްސްާއިއ  29/2016ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 .ގެނަުއން އިްޞލާޙުތައް ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި 

 
 އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން.)ހ(  ވަަނ މާއްދާގެ 1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

މިއީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެައރޕޯޓަކުން ިދވެިހރާއްޖޭން ޭބރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުްނ  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ޓެކްސްގެ ގޮތުަގއި އެައރޕޯޓް ަސރވިސް ޗާޖާއި ޑިޕާޗަރ ޓެްކސް، އަދި ފީގެ ގޮތުަގިއ 

 ެނގުމާގުޅޭ އެންމެަހއި ކަންކަްނ ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެވެ.އެއަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ފީ 

 
 ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ައކުރެްއ އިތުުރކުރުން. ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2
 

  2021ޑިސެންބަރު  31މި މާއްދާގެ ދަށުން ނަގާ އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނަގާނީ  )ނ( 2. 

 ގެ ނިޔަލަެށވެ.

 
 ަފހަތަށް އަންނަނިިވ ަފދައިން މާއްދާއެްއ އިތުުރކުރުން. ވަަނ މާއްދާގެ 2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3
 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއއަރޕޯޓަކުްނ ދިވެިހރާއްޖޭން ޭބރަށް ފުާރ ަފސިންޖަރުންގެ އަތުން،  )ހ( 1-2. ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް 

ނަމުގަިއ ޓެކްސްއެްއ ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮުތގެމަތިން، ޑިޕާޗަރ ޓެކްސްެގ 

 ނެގޭނެއެވެ.
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 ބިދޭސީންގެ އަތުން  ދިވެހިންގެ އަތުން  ދަތުރުކުރާ ކްލާސް 

 އެމެރިާކ ޑޮލަރު  30 އެމެރިާކ ޑޮލަރު  12 އިކޮނޮމީ ކްލާސް 

 އެމެރިާކ ޑޮލަރު  60 އެމެރިާކ ޑޮލަރު  60 ބިޒްނަސް ކްލާސް 

 އެމެރިާކ ޑޮލަރު  90 އެމެރިާކ ޑޮލަރު  90 ފަސްޓް ކްލާސް 

 އެމެރިާކ ޑޮަލރު  120 އެމެރިާކ ޑޮަލރު  120 ޕްރައިވެްޓ ޖެޓް

 

އިްނ  2022ޖަނަވަރީ  1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ނަާގ ޓެކްްސ ނަގާނީ،  )ށ(  

 ފެށިގެންނެވެ.

ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމިއުނިޓީ ލިބިަފއިވާ ފަރާތްަތކާއި، ޓްރާންިސޓް ފަސިންޖަރުންނާއި،  )ނ(  

އަަހުރ ފުރިހަމަނުާވ ކުޑަކުދިން، ޑިޕާޗަރ ޓެކްްސ ނެގުމުްނ )ދޭއް(  2ޢުމުރުން 

 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން. 3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

 
އެއަރޕޯޓް 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ  
އެައރޕޯުޓްނ ޓްރާންސިޓް ފަސިންޖަރުން ހިމެނޭ ގޮތުން، ެވލާނާ އިންަޓރނޭޝަނަލް  )ހ( .3

ވަަނ  2ދިވެހިރާއްޖޭްނ ބޭރަށް ުފރާ ކޮންމެ ފަސިންަޖރެއްެގ އަތުން، މި ޤާނޫނުގެ 

ވަަނ  2-1މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެައރޕޯޓް ަސރވިސް ޗާޖާއި މި ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޑިޕާޗަރ ޓެކްސްެގ އިތުރުން، ިތީރގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

 އެައރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ފީގެ ނަމުަގއި ފީެއއް ނެގޭނެއެވެ. ގޮތުގެމަތިން،
 

 ގެ ިނޔަލަށް: 2021ޑިސެންބަުރ  31އިން ފެށިގެްނ  2017މޭ  1 (1)   
 

   
 

 ޢަދަދު )އެމެރިކާ ޑޮލަރުން( ފަސިންޖަރުން 

 12 ދިވެހި ފަސިންޖަރުން 

 25 ބިދޭސީ ފަސިންޖަރުން 
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 ފެށިގެން:އިން  2022ޖަނަވަީރ  1 (2)   
 

   
 

 ބިދޭސީންގެ އަތުން  ދިވެހިންގެ އަތުން  ދަތުރުކުރާ ކްލާސް 

 އެމެރިާކ ޑޮލަރު  30 އެމެރިާކ ޑޮލަރު  12 އިކޮނޮމީ ކްލާސް 

 އެމެރިާކ ޑޮލަރު  60 އެމެރިާކ ޑޮލަރު  60 ބިޒްނަސް ކްލާސް 

 އެމެރިާކ ޑޮލަރު  90 އެމެރިާކ ޑޮލަރު  90 ފަސްޓް ކްލާސް 

 އެމެރިާކ ޑޮަލރު  120 އެމެރިާކ ޑޮަލރު  120 ޕްރައިވެްޓ ޖެޓް

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އުނިުކރުން. 3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5
 

 އަރިމަތީ ުސރުޚީ އަދި އެ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. ވަަނ މާއްދާގެ 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 
އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް 

ޗާޖް، އެއަރޕޯޓް 
އަދި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ 
ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް 
 ނެގުމުގެ ޒިންމާ 

ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ޝެޑިއުލްްޑ ފްލައިްޓ އޮަޕރޭޓްކުާރ އެައރލައިނެްއގަިއ،  )ހ( .4

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެައރޕޯޓަކުން ދިވެިހރާއްޖޭން ބޭރަށް ުފރާ ަފސިންޖަރުންގެ އަތުްނ 

އެައރޕޯްޓ މީރާއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫެލއްގެ ދަށުން، މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ނަގާ 

    ވަަނ މާއްދާގެ  5ސަރވިސް ޗާޖާއި ޑިޕާަޗރ ޓެކްްސ ނެގުމާއި، މި ޤާނޫުނެގ 

ަވނަ މާއްދާއާ އެްއގޮްތާވ  6)ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ 

 ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތަށް ހަމައަށް ފައިސާ ދެއްކުމަކީ އެ ެއއަރަލއިނެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން. 4 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .7
 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޝެޑިއުލްޑް ްފލައިޓް އޮަޕރޭޓްުކރާ އެައރަލއިނެއްގެ މަތިންދާބޯޓަުކްނ  )ނ( .4 

ނޫން ގޮތަކަށް، ދިވެިހރާއްޖޭެގ ެއއަރޕޯޓަކުްނ ދިެވހިރާްއޖޭން ބޭރަްށ ފުާރ 

ީމރާއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެްއގެ ދަށުން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން 

ވަަނ  5އި، މި ޤާނޫނުގެ ނަގާ އެއަރޕޯޓް ަސރވިސް ޗާާޖއި ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް ނެގުމާ 

ވަނަ މާއްާދާއ  6)ހ( ަގއި ބުނެފައިވާ ަބޔާން ހުށަހެޅުމާއި، މި ޤާނޫުނގެ  މާއްދާގެ

ސާ ދެއްުކމަކީ އެ ބޯޓެއް ފުިރ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތަށް ހަމައަށް ފައި

 އެއަރޕޯޓް ހިންާގ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެވެ.
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 )ހ( އަދި )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. ވަަނ މާއްދާގެ 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8
 

ކޮންމެ މީލާދީ މަހަކު، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ެއއަރޕޯޓަކުން ެއ މަހެއްގެ ތެޭރަގިއ  )ހ( . 5 ބަޔާން ހުށަހެޅުން 

ދިވެހިރާއްޖޭން ޭބރަށް ފުރި ފަސިންޖަރުންނާބެހޭ މަުޢލޫމާތާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ އަތުްނ 

އެއަރޕޯޓް ަސރވިްސ ޗާޖް ނުވަތަ ޑިޕާަޗރ ޓެކްްސގެ ގޮުތގަިއ ނަގަންޖެހޭ ޢަދަދާިއ 

ފީގެ ގޮތުގަިއ ނަގަންޖެޭހ ޢަދަދު އަންގައިދޭ ަބޔާނެއް، އެއަރޕޯްޓ ޑިވެލޮޕްމަންްޓ 

މީރާއިން ކަނޑައަާޅ ނަމޫނާއަާކ އެްއގޮތަށް ތަްއޔާރުުކރުމަށްަފހު، ޖެހިގެްނ އަންަނ 

 ވަނަ ުދވަހުެގ ނިޔަލަްށ މީރާއަްށ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 28މަހުގެ 

ެއައރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ އެއަރޕޯޓް ަސރވިސް ޗާޖް ުނވަތަ ޑިޕާޗަރ ޓެްކސް ނުވަތަ  )ށ(  

ފީ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތެްއ އެ މަެހއްގައި ިދވެހިާރއްޖޭން ބޭރަށް ނުފުރިކަމުގައިވިަޔސް، 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބުނެފައިާވ ބަޔާން، ކަނޑައެޅިފައިާވ މުއްދަތުެގ ތެޭރގަިއ 

 މީރާއަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.
 

 އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިްޞލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ  6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9
 

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް 
ޗާޖް، އެއަރޕޯޓް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ އަދި 
ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް 

 ދެއްކުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އާ އެއްގޮތަްށ ތަްއޔާރުކުާރ ބަޔާނުަގއިާވ  5މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .6

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީެގ އެއަރޕޯްޓ ސަރިވސް ޗާޖާިއ ޑިޕާޗަރ ޓެކްސްާއއި ެއއަރޕޯްޓ 

ގޮތުގައި ދައްކަންެޖހޭ ޢަދަދު، އެ މަހެްއގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ 

 މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިްނ މީރާއަްށ ދައްކަންވާެނއެވެ.

      އެއަރޕޯޓް ސަރވިްސ ޗާޖާިއ ޑިޕާޗަރ ެޓކްސްއާިއ އެައރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ  )ށ(  

 .އެެމރިކާ ޑޮަލރުންނެވެ ދައްކަްނވާނީފީ، މީރާއަށް 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ އެައރޕޯޓް ަސރވިސް ޗާޖާއި ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް ައިދ  )ނ(  

އެއަރޕޯްޓ ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ފީ، ކަނޑައެޅިފައިާވ ތާރީޚަްށ މީރާައށް ނުދައްކައިފިނަމަ، 

( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިާދރީ ޤާނޫނު 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގޮތުގެމަތިން ެއ ފަރާތް ޫޖރިމަނާވާނެއެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިްޞލާޙުކުރުން. 8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10
 

އަނބުރާ ނުލިބޭނެ 
 ދަރަނި 

އެއަރޕޯްޓ ސަރވިްސ ޗާްޖ ނުވަތަ ޑިޕާަޗރ ޓެކްްސ ނުވަަތ އެއަރޕޯްޓ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީެގ  .8

ނުވަތަ އެައރޕޯޓް ހިްނގާ ަފރާތަށް ިތންވަނަ ފަރާތަކުްނ ލިބެންޖެިހ  އެައރލައިނަށް ގޮތުގައި 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 218 އަދަދު:  50 ވޮލިއުމް: 

 

7 

ުނލިބޭނެ ަދރަނީެގ ގޮތުަގިއ އުިނކުރެވޭނީ، ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ  ނުލިބިވާ ަފއިސާ، އަނުބރާ

 ހަދާ ގަާވއިދުގަިއ ކަނޑައަޅާ ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ.
 

 ަފހަތަށް އަންނަނިިވ ަފދައިން މާއްދާއެްއ އިތުުރކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ  8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11
 

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނަގާ 
ޓެކްސްއާއި ފީ 

ފަސިންޖަރުންނަށް 
 އަނބުރާ ދެއްކުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އެައރޕޯްޓ ސަރވިްސ ޗާްޖ ނުވަަތ ޑިާޕޗަރ ެޓކްސް ުނވަަތ  )ހ( .8-1

ަފރާތަކުްނ އެއިްނ ޓެކްސްެއްއ އެއަރޕޯްޓ ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ފީ ނެގުްނ ހުއްަދ ނޫން 

ނުވަތަ ފީއެއް ނަަގއިފިނަމަ، ނުވަތަ އެައރޕޯޓް ަސރވިސް ޗާޖް ނުވަތަ ޑިޕާޗަރ 

ޓެކްސް ނުވަތަ ެއއަރޕޯޓް ޑިެވލޮޕްމަންޓް ފީ ނަގަން ނުޖެހޭ ފަާރތެއްގެ އަތުން ނުވަަތ 

ނަމަ، ނަގަންޖެހޭ ޢަދަދަށްވުެރ އިތުރަްށ އެއިްނ ޓެކްސްެއއް ނުވަަތ ފީއެއް ނަގައިފި

އެ ފައިސާ ނެގި މުއްދަތަށް ނިސްބަތްވާ އެއަރޕޯޓް ޓެކްްސއާއި ފީގެ ބަޔާން މީާރއަްށ 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑީެގ ުކރިން އެ ަފއިސާ، ެއ ަފސިންޖަރަށް އަނުބާރ 

 ދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއާވ ގޮތުގެމަތިްނ ފަސިންޖަރަްށ ެއ ފައިާސ އަނބުާރ  )ށ(  

 ރައްދުކޮށްފައިނުވާނަމަ، ެއ ފައިާސ މީރާއަްށ ދައްކަންވާނެެއވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން. 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12
 

      އެއަރޕޯްޓ ސަރވިސް ޗާޖާއި ޑިޕާަޗރ ޓެކްްސ އަދި އެައރޕޯޓް ޑިެވލޮޕްމަންްޓ  )ހ( .9 ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން 

ަފރާތަކުްނ ދައްކަންޖެޭހ ފައިާސގެ ޢަދަދަީކ ޞައްަޙ  އެއްވެސް  ފީ ދައްކަންޖެހޭ 

 .ބޭނުމަށް އަންނަނިވި ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ ޢަދަދެއްކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުމުގެ

އެކި ފަރާތްަތކުން ެއއަރޕޯްޓ ސަރވިސް ޗާޖާިއ ޑިޕާޗަރ ޓެކްސްާއިއ  (1)   

ލިބެންޖެޭހ ފައިާސ ހޯދުމަށްޓަކަިއ ފީެގ ގޮުތގަިއ  އެއަރޕޯްޓ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

އިންޮވއިސްތަކާއި، ަފއިސާ ލިބުމުްނ ތައްާޔރުކުާރ  އެ ފަރާތްތަކަްށ ފޮނުވާ 

ހޯދުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ިލޔުމުން ކުރެޭވ  ރަސީދުތަކާއި، ފައިސާ 

 މުޢާމަލާތުތައް؛ އަދި  އެނޫންވެސް

ެއއަރޕޯޓުން ުފރާ ފްލައިޓްތަކުެގ  އެ އެައރަލއިނުން އޮަޕރޭޓްކުރާ، ނުވަތަ އެ (2)   

 މެނިފެސްޓް؛ އަދި

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ކަނޑައަޅާ އެނޫންވެްސ މަޢުލޫމާތު. (3)   
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 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .13
 

މި ޤާނޫނަށް 
ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން 

 ތާރީޚުގެ ކުރިން 
 އެއްބަސްވުން ވެފައިވާ 

 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަާށ ތާރީުޚގެ ުކރިްނ ވެފައިާވ އެއްބަްސވުމެއްގައި، އެައރޯޕޓް  .12

ސަރވިސް ޗާޖް ނުވަަތ ޑިޕާޗަރ ެޓކްސްއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއާވ މާއްދާތައް ނުވަަތ މާއްދާއެްއެގ 

ޢަމަލުކުރަްނ ފަާށ ިމ ޤާނޫނާ ތަޢާރުުޟވާ މިންަވރަކަށް، މި ޤާނޫނަށް  ބައެއް ނަމަވެސް،

 .ާބޠިުލވާނެއެވެ ތާރީޚުން ފެށިގެން
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަުކރެްއ އިތުުރކުރުން. 13ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14

 

ގައި، ުނވަތަ އެ ާތރީޚުެގ ފަހުްނ ދަތުުރކުރުމަށްޓަކައި، ޓިެކުޓ  2022ޖަނަވަީރ  1 )ނ( .13 

ުދވަސް ބަަދލުކުާރ ފަސިންޖަރުންެގ އަުތން ޑިޕާޗަރ ެޓކްސްއާިއ ގަންނަ ނުވަތަ ުފރާ 

އެއަރޕޯްޓ ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ފީ ެނގުމުގަިއ ޢަމަލުުކރާނެ ިއންތިޤާލީ އުޫސލުތަކާިއ، 

ޑިޕާޗަރ ޓެކްްސ ނެގުމުގަިއ ދަތުރުުކރާ ްކލާސްތައް ކަނޑައަޅާނެ މިންގަނޑުތަްއ         

 ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ކަ

 

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގައި "އިްބރާހީމް ނާސިރު އިންޓަރނޭަޝނަލް އެއަރޕޯްޓ" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންެމހަިއ  .15

 .ޢިބާރާތްތައް، "ެވލާނާ އިންަޓރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯްޓ" އަްށ ަބދަލުކުރުން

 

 ން އެކުލަާވލަންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެ  .16

 .)ތިނެއް( މަސްދުވަުހގެ ެތރޭގަިއ ަހދައި، ދިވެހިސަުރކާުރގެ ގެޒެޓުަގއި ޝާއިުޢކުރަންވާނެެއވެ 3ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 

 

ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރާ ދުަވހުްނ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަްޞދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުާކރުެގ  .17

 .ފެށިގެންނެވެ
 

________________________ 
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