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 14/ 2021ބިލު ނަންބަރު  

 

 

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

 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ވަނަ   1 އަށް 
 

ފަސިންޖަރުންެގ އަތުން   29/2016ނަންބަރު   ޤާނޫނު ެއއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 . ެގނައުން ިއޞްލާޙުތައް ޓެކްސްާއއި ފީ ނެުގމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި

 
 )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ެގވަނަ މާއްދާ  1ނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ބު .1

 

ފުރާ   )ހ(  . 1 ނަން   ތަޢާރުފާއި  ބޭރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިއީ 

ފަސިންޖަރުންެގ އަތުން ޓެކްސްެގ ޮގތުަގއި ެއއަރޕޯޓް ސަރިވސް ޗާޖާިއ  

ފީ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެއަރޕޯޓް  ޮގތުަގއި  ފީެގ  އަދި  ޓެކްސް،  ޑިޕާޗަރ 

 ނެުގމާުގޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެވެ. 

 
 ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. ެގ )ށ( ގެ ވަނަ މާއްދާ  2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .2
 

ނަާގނީ   )ނ( 2.  ޗާޖް  ސަރވިސް  ެއއަރޕޯޓް  ނަާގ  ދަށުން  މާއްދާެގ    31މި 

 ެގ ނިޔަލަށެވެ.   2021ޑިސެންބަރު 
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 އަންނަނިވި ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.ފަހަތަށް  ެގވަނަ މާއްދާ  2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .3

 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންެގ  )ހ( 1-2. ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް 

ޓެކްސްެގ   ޑިޕާޗަރ  ޮގތުެގމަތިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީަގއި  އަތުން، 

 ނަމުގައި ޓެކްސްެއއް ނެޭގނެެއވެ. 
 

 ބިދޭސީންގެ އަތުން  ދިވެހިންގެ އަތުން  ދަތުރުކުރާ ކްލާސް    

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  30 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  12 އިކޮނޮމީ ކްލާސް 

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  60 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  60 ބިޒްނަސް ކްލާސް 

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  90 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  90 ފަސްޓް ކްލާސް

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު   120 ޑޮލަރު އެމެރިކާ    120 ޕްރައިވެޓް ޖެޓް 
 

 

  2022ޖަނަވަރީ    1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ނަާގ ޓެކްސް ނަާގނީ،   )ށ(  

 އިން ފެށިެގންނެވެ. 

ޓްރާންސިޓް  )ނ(   ފަރާތްތަކާިއ،  ލިބިފައިވާ  އިމިއުނިޓީ  ޑިޕްލޮމެޓިކް 

ކުޑަކުދިން،  )ދޭއް( އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ   2ފަސިންޖަރުންނާއި، ޢުމުރުން 

 ވެ. އެ ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް ނެުގމުން ިއސްތިސްނާވާނެ
 

 ެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ  3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .4

 

އެއަރޕޯޓް  
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ   

އިންޓަރނޭޝަނަލް  )ހ( . 3 ވެލާނާ  ޮގތުން،  ހިމެނޭ  ފަސިންޖަރުން  ޓްރާންސިޓް 

ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްެގ އަތުން،  އެއަރޕޯޓުން  

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ެއއަރޕޯޓް ސަރވިސް   2މި ޤާނޫނުެގ  

ޤާނޫނުެގ   މި  ޑިޕާޗަރ    2-1ޗާޖާއި  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  މާއްދާަގއި  ަވނަ 

ޓެކްސްެގ އިތުރުން، ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުެގމަތިން، އެއަރޕޯޓް  

 ވެލޮޕްމަންޓް ފީެގ ނަމުަގއި ފީއެއް ނެޭގނެއެެވ. ޑި
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 ެގ ނިޔަލަށް:  2021ޑިސެންބަރު    31އިން ފެށިެގން    2017މޭ    1 (1)   
 

 ޢަދަދު )އެމެރިކާ ޑޮލަރުން(  ފަސިންޖަރުން    

 12 ދިވެހި ފަސިންޖަރުން 

 25 ބިދޭސީ ފަސިންޖަރުން 
 

 

 އިން ފެށިެގން:  2022ޖަނަވަރީ  1 (2)   
 

 ބިދޭސީންގެ އަތުން  ދިވެހިންގެ އަތުން  ދަތުރުކުރާ ކްލާސް    

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  30 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  12 އިކޮނޮމީ ކްލާސް 

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  60 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  60 ބިޒްނަސް ކްލާސް 

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  90 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  90 ފަސްޓް ކްލާސް

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  120 ޑޮލަރު އެމެރިކާ  120 ޕްރައިވެޓް ޖެޓް 
 

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އުނިކުރުން.   3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .5

 

ޤާނޫނުެގ   .6 މާއްދާ  4ބުނެވިދިޔަ  ޮގތަށް   ެގަވނަ  އަންނަނިވި  )ހ(  މާއްދާެގ  އެ  އަދި  ސުރުޚީ  އަރިމަތީ 
 އިޞްލާޙުކުރުން. 

 

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް  
ޗާޖް، އެއަރޕޯޓް  

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ އަދި  
ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް  
 ނެގުމުގެ ޒިންމާ 

ެއއަރލައިނެްއަގިއ،   )ހ( . 4 އޮޕަރޭޓްކުރާ  ފްލައިޓް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޝެޑިއުލްޑް 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންެގ 

ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ދަށުން،  އުސޫލެްއެގ  ކަނޑައަޅާ  މީރާއިން  އަތުން 

ިމ  ނަާގ   ނެުގމާއި،  ޓެކްސް  ޑިޕާޗަރ  ޗާޖާއި  ސަރވިސް  އެއަރޕޯޓް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބުނެފައިވާ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި،  5ޤާނޫނުެގ  

ވަނަ މާއްދާއާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން ދައުލަތަށް ހަމައަށް   6މި ޤާނޫނުެގ  

 ފައިސާ ދެއްކުމަކީ އެ ެއއަރލައިނެްއެގ ޒިންމާެއކެވެ. 
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 ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   4ނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ ޤާ .7

 

އެައރލައިނެްއެގ  )ނ( . 4  އޮޕަރޭޓްކުރާ  ފްލައިޓް  ޝެޑިއުލްޑް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ެއއަރޕޯޓަކުން   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޮގތަކަށް،  ނޫން  މަތިންދާބޯޓަކުން 

މީރާއިން ކަނޑަައޅާ  ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންެގ އަތުން  

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް   ނަާގ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ދަށުން،  އުސޫލެްއެގ 

ވަނަ މާްއދާެގ )ހ(   5ޗާޖާއި ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް ނެުގމާއި، މި ޤާނޫނުެގ  

ޤާނޫނުެގ   މި  ހުށަހެޅުމާއި،  ބަޔާން  ބުނެފަިއވާ  މާއްދާއާ   6ަގއި  ވަނަ 

ސާ ދެްއކުމަކީ އެ ބޯޓެްއ  އެްއޮގތްާވ ޮގތުެގމަތިން ދައުލަތަށް ހަމައަށް ފައި

 ފުރި އެއަރޕޯޓް ހިންާގ ފަރާތުެގ ޒިންމާެއކެވެ. 

 
 )ހ( އަދި )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ެގވަނަ މާއްދާ  5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .8

 

ކޮންމެ މީލާދީ މަހަކު، ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެއަރޕޯޓަކުން އެ މަހެްއެގ ތެރޭަގިއ   )ހ( . 5 ބަޔާން ހުށަހެޅުން 

ެއ   މަޢުލޫމާތާއި،  ފަސިންޖަރުންނާބެހޭ  ފުރި  ބޭރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭން 

ފަރާތްތަކުެގ އަތުން ެއއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނުވަތަ ޑިޕާޗަރ ޓެކްސްެގ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް   އެއަރޕޯޓް  ޢަދަދާއި  ނަަގންޖެހޭ  ޮގތުަގިއ  ޮގތުަގއި  ފީެގ 

ނަަގންޖެހޭ ޢަދަދު އަންގައިދޭ ބަޔާނެއް، މީރާއިން ކަނޑައަޅާ ނަމޫނާއަކާ 

މަހުެގ   އަންނަ  ޖެހިެގން  ތަްއޔާރުކުރުމަށްފަހު،  ވަނަ    28އެްއޮގތަށް 

 ދުވަހުެގ ނިޔަލަށް މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

ނުވަތަ އެއަރޕޯޓް  އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނުވަތަ ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް   )ށ(  

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ ނަަގންޖެހޭ ފަރާތެއް އެ މަހެއްަގއި ދިވެހިރާްއޖޭން ބޭރަށް  

ބަޔާން،  ބުނެފަިއާވ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ނުފުރިކަމުަގިއވިޔަސް، 

 ކަނޑައެޅިފަިއވާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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 މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ   6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .9

 

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް  
ޗާޖް، އެއަރޕޯޓް  

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ އަދި  
ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް  

 ދެއްކުން 

ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 6 ތައްޔާރުކުރާ    5މި  އެްއޮގތަށް  އާ  )ހ(  މާްއދާެގ  ވަނަ 

އެއަރޕޯޓް  ބަޔާނުަގިއވާ އެއަރޕޯޓް ސަރިވސް ޗާޖާއި ޑިޕާޗަރ ޓެކްސްއާިއ  

ޮގތުަގއި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު، އެ މަހެއްެގ ބަޔާން   ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީެގ 

މީރާއަށް   ކުރިން  ހަމަވުމުެގ  މުއްދަތު  ކަނޑައެޅިފައިާވ  ހުށަހެޅުމަށް 

 ދައްކަންވާނެއެެވ. 

އެއަރޕޯޓް   )ށ(   ޓެކްސްއާިއ  ޑިޕާޗަރ  ޗާޖާއި  ސަރވިސް  އެއަރޕޯޓް 

 .އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ މީރާއަށް ދައްކަންވާނީޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ، 

މި މާއްދާެގ ދަށުން ދަްއކަންޖެހޭ އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖާއި ޑިޕާޗަރ   )ނ(  

ތާރީޚަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ފީ،  ޑިެވލޮޕްމަންޓް  އެއަރޕޯޓް  އަދި  ޓެކްސް 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ނުދައްކައިފިނަމަ،  )ޓެކްސް   2010/3މީރާއަށް 

ފަރާތް  ރީ ޤާނޫނު( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުެގމަތިން އެނެުގމާބެހޭ އިދާ

 ޖޫރިމަނާވާނެއެވެ. 

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ   8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .10

 
އަނބުރާ ނުލިބޭނެ  

 ދަރަނި 
އެއަރޕޯޓް   . 8 ނުވަތަ  ޓެކްސް  ޑިޕާޗަރ  ނުވަތަ  ޗާޖް  ސަރވިސް  އެއަރޕޯޓް 

ޮގތުަގއި އެއަރލައިނަށް ފީެގ  ފަރާތަށް   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހިންާގ  ނުވަތަ އެއަރޕޯޓް 

ނުލިބޭނެ ދަރަނީެގ  ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ލިބެންޖެހި ނުލިބިވާ ފައިސާ، އަނބުރާ

ކަނޑައަޅާ   ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  އުނިކުރެވޭނީ،  ޮގތުަގއި 

 ޮގތެްއެގމަތިންނެވެ. 
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 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.  8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .11
 

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނަގާ  
ޓެކްސްއާއި ފީ  

ފަސިންޖަރުންނަށް  
 އަނބުރާ ދެއްކުން 

ޓެކްސް  މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނުވަތަ ޑިޕާޗަރ   )ހ( . 8-1

ފަރާތަކުން  ނޫން  ހުއްދަ  ނެުގން  ފީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެއަރޕޯޓް  ނުވަތަ 

އެއަރޕޯޓް   ނުވަތަ  ނަގައިފިނަމަ،  ފީއެއް  ނުވަތަ  ޓެކްސްެއއް  އެއިން 

ސަރވިސް ޗާޖް ނުވަތަ ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް ނުވަތަ އެއަރޕޯޓް ޑިެވލޮޕްމަންޓް  

ޢަ ނަަގންޖެހޭ  ނުވަތަ  އަތުން  ފަރާތެއްެގ  ނުޖެހޭ  ނަަގން  ދަދަށްވުރެ ފީ 

އިތުރަށް އެއިން ޓެކްސްއެއް ނުވަތަ ފީއެއް ނަަގއިފިނަމަ، އެ ފައިސާ ނެިގ 

މީރާއަށް  ބަޔާން  ފީެގ  ޓެކްސްާއއި  ެއއަރޕޯޓް  ނިސްބަތްވާ  މުއްދަތަށް 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންަގޑީެގ ކުރިން އެ ފައިސާ، އެ ފަސިންޖަރަށް އަނބުރާ 

 ދޭންވާނެއެެވ. 

ަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން ފަސިންޖަރަށް އެ ފައިސާ އަނބުރާ  މި މާއްދާެގ )ހ(   )ށ(  

 ރައްދުކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެ ފަިއސާ މީރާއަށް ދައްކަންވާނެެއވެ. 

 
 ެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ  9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .12

 
ޑިޕާޗަރ   )ހ( . 9 ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން  ޗާޖާއި  ސަރވިސް  އެއަރޕޯޓް  އެއަރޕޯޓް  އަދި  ޓެކްސް 

އެއްެވސް ދައްކަންޖެހޭ  ފީ  ދައްކަންޖެހޭ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ފަރާތަކުން 

ޔަޤީންކޮށްދިނުމުެގ ޢަދަދެއްކަން  ޞައްޙަ  ޢަދަދަކީ  ބޭނުމަށް  ފައިސާެގ 

 .އަންނަނިވި ރެކޯޑުތައް ބަލަހަްއޓަންވާނެެއވެ

ޗާޖާއި   (1)    ސަރވިސް  ެއއަރޕޯޓް  ފަރާތްތަކުން  ޑިޕާޗަރ އެކި 

ޮގތުަގއި ލިބެންޖެހޭ  ޓެކްސްާއއި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީެގ 

އިންޮވއިސްތަކާއި،   ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ  ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި އެ

ފަިއސާ  ރަސީދުތަކާިއ،  ތައްޔާރުކުރާ  ލިބުމުން   ފައިސާ 
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 ހޯދުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ލިޔުމުން ކުރެވޭ އެނޫންެވސް

 އަދި؛ މުޢާމަލާތުތައް

ެއއަރޕޯޓުން ފުރާ  (2)    ެއއަރލައިނުން އޮޕަރޭޓްކުރާ، ނުވަތަ އެ  އެ 

 ައދި؛ ފްލައިޓްތަކުެގ މެނިފެސްޓް

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ކަނޑަައޅާ އެނޫންެވސް  (3)   

 މަޢުލޫމާތު. 

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ  12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .13

 

މި ޤާނޫނަށް  
ފަށާ   ޢަމަލުކުރަން 

 ތާރީޚުގެ ކުރިން 
 ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން 

އެއްބަސްވުމެްއަގިއ،   . 12 ވެފައިާވ  ކުރިން  ތާރީޚުެގ  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

ޗާ އެއަރޕޯޓް ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއވާ    ޖް ސަރވިސް  ޓެކްސްައށް  ޑިޕާޗަރ  ނުވަތަ 

ނަމަވެސް، ބަެއއް  މާއްދާެއްއެގ  ނުވަތަ  ތަޢާރުޟުވާ  މާއްދާތައް  ޤާނޫނާ  މި 

 .ބާޠިލުވާނެެއވެ މިންވަރަކަށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށެިގން

 
 ފަދައިން އަކުރެއް ިއތުރުކުރުން.ފަހަތަށް ައންނަނިވި )ށ( ެގ ވަނަ މާއްދާެގ   13ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .14

 

ފަހުން   2022ޖަނަވަރީ    1 )ނ( . 13  ތާރީޚުެގ  އެ  ނުވަތަ  ަގއި، 

ބަދަލުކުރާ  ދުވަސް  ފުރާ  ނުވަތަ  ަގންނަ  ޓިކެޓު  ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި، 

ފަސިންޖަރުންެގ އަތުން ޑިޕާޗަރ ޓެކްސްާއއި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ  

ޓެކްސް  ޑިޕާޗަރ  އުސޫލުތަކާއި،  އިންތިޤާލީ  ޢަމަލުކުރާނެ  ނެުގމުަގއި 

މި   މިންަގނޑުތައް  ކަނޑައަޅާނެ  ކްލާސްތައް  ދަތުރުކުރާ  ނެުގމުަގއި 

 ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ. 

 

އިންޓަރނޭޝަނަލް   .15 ނާސިރު  "އިބްރާހީމް  ޤާނޫނުަގއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ބުނެވިދިޔަ  މިފަދަިއން  އެއަރޕޯޓް" 

 .އެންމެހައި ޢިބާރާތްތައް، "ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް" އަށް ބަދަލުކުރުން
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މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙުތަކާ ުގޅިެގން ެއކުލަވާލަންޖެހޭ ަގވާިއދުތައް، މި ޤާނޫނަށް  .16

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ހަދައި، ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގިއ    3  ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން ޢަމަލުކުރަން

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ 

 

ކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްެވ، ތަޞްދީޤު .17

 ދުވަހުން ފެށިެގންނެވެ. 

 

 

 


