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 ކޮމިޓީ   އިޤްތިޞާދީ 

ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި   6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ    19ގައި ބޭއްވި،    2019ޖޫން    11މި ކޮމިޓީ އުފެދިފައިވަނީ  

ބަދަލެއް   ގެންނަންޖެހޭ  ޢިްޤތިާޞދީ ސިޔާސަތުތަކަށް  ދިރާސާކުރުމާއި  ކަންކަން  އިްޤތިާޞދީ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  ކޮމިޓީގެ 

ރަ އެކަމެއް  ފާހަގަކޮށް  އެކަމެއް  ގުޅޭގޮތުން އޮތްނަމަ،  އިްޤތިާޞދާ  ދައުލަތުގެ  އަދި  ހުށަހެޅުމާއި  މަޖިލީހަށް  އްޔިތުންގެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ، މިނިސްޓްރީ  

ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް    އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް

 އެގްރިކަލްޗަރ އަދި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކުރުމެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، އެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ބިލުތައް ދިރާސާކޮށް، ފުރިހަމަކޮށް، މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޮމިޓީގެ  

ޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި، އެ އިދާރާތަކުގެ އަހަރު ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކޮށް، އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ރިޕޯޓު މަ

ދެވިދާނެގޮތުގެ   ކުރިއަށް  އެކަންކަމުގައި  ދިރާސާކޮށް،  މައްސަލަތައް  ހުށަހަޅާ  އިދާރާތަކުން  އެ  އެންގުމާއި،  އެކަންކަން 

ލުކޮށް، އެ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، ސުވާލުކޮށް،  ލަފާދިނުމާއި، އެ އިދާރާތަކާއި ބައްދަ

ކަންކަން   އިްޞލާޙުކުރަންޖެހޭ  ބަލައި،  ކުރަމުންދާގޮތް  އިދާރާތަކުން  އެ  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  އިދާރާތަކުން  އެ 

 ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ.  

އޮތޯރިޓީގެ   ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް  ހުށަހެޅޭ  އަދި  ގުޅޭގޮތުން  ވަކިކުރުމާ  އައްޔަނުކުރުމާއި،  މީހުން  ބޯޑަށް 

 މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެވެ. 
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 :މެންބަރުން ނޭ  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ހިމެ 
 

 

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު  މުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ  
 

 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  
 އަލިފުށި ދާއިރާ

 
 އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

 

 : ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން 
 

 ޢަލީ ރިޟާ 
 މިލަންދޫ ދާއިރާ

 

 
 އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު 

 ދުވާފަރު ދާއިރާ
 

 

 އަޙްމަދު ޝިޔާމް 
 ދާއިރާ ނައިފަރު

 

 
 ޙަސަން ޒަރީރު 
 މަތިވެރި ދާއިރާ

 
 

 ޤާސިމް އިބްރާހީމް 
 މާމިގިލި ދާއިރާ

 

 
 ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާ 

 
 

 އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު 
 މީދޫ ދާއިރާ

 

 
 މުޙައްމަދު ސަޢީދު 

 މާވަށު ދާއިރާ

 
 

 ޢަބްދުލްމުޣުނީ 
 ތިނަދޫ އުތުރު 

 

 

 ރަޝީދު މުޙައްމަދު  
 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ

 
 

 އިބްރާހީމް ނާޒިލް 
 ދާއިރާ ހިތަދޫ ދެކުނު
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 : ތަޢާރަފް  .1

  ނަންަބރު   ޤާނޫނު"  ،މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ަބއްދަލުވުމުގައިގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ    2021މޭ    25  ،މިއީ

  ނެގުމާެބހޭ   ފީ  ޓެކްސްއާއި  އަތުން   ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2016/29

ކޮމިޓީއަށް އިޤްތިޞާދީ  ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  "  ިބލު  ގެނައުމުގެ  ޙުއިޞްލާ  ވަނަ...    އަށް(  ޤާނޫނު

 ިބލު ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ. އެ ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން، ކޮމިޓީން 

  ޓެކްސްއާއި   އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2016/29  ނަންަބރު  ޤާނޫނު"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، "  ިބލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ...    އަށް(  ޤާނޫނު  ނެގުމާެބހޭ  ފީ

  2019ޑިސެންަބރު    07ިބލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވަވާފައިވަނީ    ތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ރަޝީދެވެ.ފުވައްމުލަކު އު

ގައި އޮތް    2020  ފެބުރުވަރީ  17ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މީގެ އިތުރުން،    77  ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19ގައި އޮތް  

ގައި އޮތް    2020  ވަރީފެުބރު  24  އާއި،ވަނަ ޖަލްސާ  7ދައުރުގެ    ފުރަތަމަވަނަ އަހަރުގެ    2020ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  

ގައި އޮތް   2020  މާރިޗު  09  ،ދިއަ،  ވަނަ ޖަލްސާ  10ދައުރުގެ    ފުރަތަމަވަނަ އަހަރުގެ    2020ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  

 ގައި ިބލުގެ އިްބތިދާއީ ަބހުސް ކުރިއަށް ވަނަ ޖަލްސާ  16ދައުރުގެ    ފުރަތަމަވަނަ އަހަރުގެ    2020ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  

ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ    2020  މާރިޗު   10  އި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެގަ  2020އޮކްޓޫަބރު    26  އަދި،  ގެންދަވާފައިވެއެވެ.

ިބލުގެ އިްބތިދާއީ ަބހުސް ނިންމަވައި، ވޯޓުގައި    ގައިވަނަ ޖަލްސާ  17ދައުރުގެ    ފުރަތަމަވަނަ އަހަރުގެ    2020މަޖިލީހުގެ  

އި، ިބލު ދިރާސާކުރުމަށް ގަތުމަށް ފާސްކުރައްވަމެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ިބލު މަޖިލީހުން ަބލައި  50ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  

  ފޮނުއްވާފައެވެ. ވަނީމުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް

ރައްޔިތުންގެ    2021މޭ    25  ،އަދި އޮތް  ަބއްދަލުވުމުގައިމަޖިލީހުގެ  ގައި  ފުރަތަމަ  ކޮމިޓީގެ  މަޖިލީހުގެ    ިބލު   ،މުޅި 

 ވަނީ ފޮނުއްވާފައެވެ. ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް

ހުށަހެޅުއްވުމުގެ  ސަރުކާރުން   ިބލު  ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީޭބނުމެއްމި  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ،  ގެގޮތުގައި    ނަންަބރު  ޤާނޫނުމިހާރު 

  ނެގުމާެބހޭ   ފީ  ޓެކްސްއާއި  އަތުން   ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2016/29

ޔަލަށް ގެ ނި 2020މާރިޗު  31ގެ ދަށުން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އަންނަ އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖު ނެގުން،  (ޤާނޫނު

އިން ފެށިގެން   2020އެޕްރީލް    1ކުހެއް،   ނެގޭ ޑިޕާޗަރ ޓެނިމުމަކަށް ގެނެސް، ފަސިންޖަރުން ދަތުރުކުރާ ކްލާހަށް ބިނާކޮށް



(  ޤާނޫނު  ނެުގމާބެހޭ ފީ ޓެކްސްއާއި އަތުން ފަސިންޖަރުްނެގ ފުރާ ބޭރަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން އެއަރޕޯޓަކުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ) 2016/29 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
 ދިރާސާކޮށް ިނންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް ބިލު  ެގަނއުމުެގ އިޞްލާޙު ަވނަ...  އަށް

 ކޮމިޓީ އިޤްތިޞާދީ                                                                               6
 

ސިންޖަރުންގެ އަތުން ފީގެގޮތުގައި ނަގަމުން އަންނަ އެއަރޕޯޓް  ތަޢާރަފުކޮށް، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ފުރާ ފަ

ފީގެ ިބނާކޮށް   2020އެޕްރީލް    1ރޭޓުތައް،    ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ކްލާހަށް  ދަތުރުކުރާ  ފަސިންޖަރުން  ފެށިގެން،  އިން 

   ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙްތައް ގެނައުމެވެ.

 : ބެލި ކަންކަން   ކޮމިޓީން ބިލު ދިރާސާކުރުމުގައި   .2

  ޓެކްސްއާއި   އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2016/29  ނަންަބރު  ޤާނޫނު"

ދިރާސާކުރުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ެބލި   ކޮމިޓީން  "ިބލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ...    އަށް(  ޤާނޫނު   ނެގުމާެބހޭ  ފީ

 ންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ކަ

ބިލުން   ▪ ނެގޭ    ފީ  ޓެކުހާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ޭބރަށް   ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެމި 

ރަނީ އިކޮނޮމީ ޢާންމުކޮށް ދިވެހިން ދަތުރުފަތުރުކުއެކި ޭބނުންތަކުގައި    ރޭޓުތަކަށް ަބދަލުގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު،

ިބލުކްލާހުންކަމަށް   މި  މިހާރުވެސް    ން ފާހަގަކުރެވޭތީ،  ރޭޓުތަކަކީ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކެޓަގަރީއަށް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެ 

ފީ  ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއަރޕޯޓަކުން ޓެކުހާއި  އަތުން ނަގަމުންދާ  ފަސިންޖަރުންގެ  އެއްވަރަދިވެހި  ށް  އާ 

 ؛ޓުތަކަކަށް ހެދުމަށްރޭ ކަނޑައެޅިފައިވާ

ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ މާލީ ޤާިބލުކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން މިހާރު ނަގަމުންދާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ޮބޑު އަގުގައި   ▪

 އަދި ؛ިބލު ފަރުމާކުރުމަށް ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގޭގޮތަށް

ރޭޓުތަކަށް    ފީ  ޓެކުހާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ▪ ނެގޭ 

 .ިބލު ފަރުމާކުރުމަށްަބދަލުގެންނައިރު، އެ ަބދަލުގެ ސަަބުބން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް އެދެވޭ އަސަރެއްކުރާނެގޮތަށް 

 :ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ގޮތް  .3

  ޓެކްސްއާއި   އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2016/29  ނަންަބރު  ޤާނޫނު"

 ދުވަހު  ވަނަ  2021  މޭ  26   ،ގުޅިގެން  ލިުބމާ  ކޮމިޓީއަށް  " ިބލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ...   އަށް(  ޤާނޫނު  ނެގުމާެބހޭ  ފީ

 ގޮތުގެމަތިން  ގަވާއިދުގައިވާ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ަބއްދަލުވުމުގައިވަނަ    29ވަނަ އަހަރުގެ    2021ކޮމިޓީގެ    މި  ޭބއްވުނު



(  ޤާނޫނު  ނެުގމާބެހޭ ފީ ޓެކްސްއާއި އަތުން ފަސިންޖަރުްނެގ ފުރާ ބޭރަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން އެއަރޕޯޓަކުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ) 2016/29 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
 ދިރާސާކޮށް ިނންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް ބިލު  ެގަނއުމުެގ އިޞްލާޙު ަވނަ...  އަށް
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މެދުގައި   ،އަދި  ނިންމިއެވެ.  ކަމުގައި  2021  ޖޫން  15  ސުންގަޑިއަކީ  ނިންމާނެ  ިބލު  ކޮމިޓީން މެންަބރުންގެ  ިބލާމެދު 

ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު   ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ިބލާ ގުޅޭގޮތުން  99މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއި، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

ިބލާ  އޮތޯރިޓީ މި  އަށް  )މީރާ(  އޮތޯރިޓީ  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  ޚިޔާލު    ގުޅޭގޮތުން  )އެމް.އެމް.އޭ( 

ގެ ކުރިން ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ފޮނުއްވުމަށް   2021ޖޫން    01އެވެ. އެގޮތުން،  ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވުމަށް ނިންމި

ވެްބސައިޓުގައި   މަޖިލީހުގެ  ޚިޔާލު    ފައިވީއިއުލާނުކޮށްރައްޔިތުންގެ  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ގުޅިގެން  އިޢުލާނާ  އެ  ނަމަވެސް، 

  އި ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކޮމިޓީން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ  ،އެވެ. އަދިކަން ފާހަގަކުރެވެފޮނުވާފައިނުވާ

ފޮނު ޚިޔާލު  ލިޔުމުން  މެންަބރުން    ވާފައިވެއެވެ.އްއެމް.އެމް.އޭއިން  ތަޅުމުގައި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ބިލާމެދު  މި 

އެކި ޚިޔާލުތައް އެއް ކަރުދާހަކުން ފެންނާނެގޮތަށް އެކުލަވާލައި  ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކާއި    ،އިދާރާތަކުން ލިިބފައިވާ 

 އެވެ.ށްފަރިޢާޔަތްކޮކޮމިޓީންވަނީ ިބލުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު އެ ޚިޔާލުތަކަށް 

ދިރާސާކުރުމަށް ިބލު  ބާ  04ޖުމްލަ  ކޮމިޓީގެ   މި  އަދިއްވާބައްދަލުވުން  ބައްދަލުވު  ،ފައިވެއެވެ.  ކޮމިޓީގެ  ގައި  ންތަކުއެ 

 ށްފައިވެއެވެ. ހޭދަކޮ މިނިޓް 25ގަޑިއިރާ  04މެންބަރުން ޖުމްލަ 

 ންމު ކަންކަން: ހި ކޮމިޓީން ބިލު ދިރާސާކުރިއިރު ފާހަގަކުރި މު  .4

ދިވެއްސެއްގެ އަތުން  މިހާރު އެއަރޕޯޓު ސަރވިސް ޗާޖްގެ ގޮތުގައި ވައިގެމަގުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭބރަށް ފުރާ ކޮންމެ   ▪

އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް   ،އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނެގެމުންދާކަމާއި  25އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަދި ކޮންމެ ިބދޭސީއެއްގެ އަތުން    12

 12ން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭބރަށް ފުރާ ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ އަތުން  ފީގެ ގޮތުގައި ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު

ބިލުން އެއަރޕޯޓު   އެމެރިކާ  25އަދި ކޮންމެ ިބދޭސީއެއްގެ އަތުން    އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޑޮލަރު ނެގެމުންދާކަމާއި، މި 

އެގޮތުގެމަތިން ނެގޭ    ،ހެއް ނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި ޑިޕަޗަރ ޓެކުސަރވިސް ޗާޖު އުވާލުމަށްފަހު އޭގެ ަބދަލުގައި

ކުރުމަށް ިބލުގައި ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، ފަރަޤުސްތަކަށް ބިނާކޮށް  ފަސިންޖަރުން ދަތުރުކުރާ ކްލާޓެކުހާއި ފީ ނެގޭ ރޭޓުތައް  

އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިން ޢާންމުކޮށް ދަތުރުކޮށް އުޅޭ އިކޮނޮމީ ކްލާހަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓެކުހާއި ފީގެ ރޭޓުތަކަކީ 

 ރޭޓުތައްކަން ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރެއެވެ. މިހާރުވެސް ނެގެމުންދާ 



(  ޤާނޫނު  ނެުގމާބެހޭ ފީ ޓެކްސްއާއި އަތުން ފަސިންޖަރުްނެގ ފުރާ ބޭރަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން އެއަރޕޯޓަކުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ) 2016/29 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
 ދިރާސާކޮށް ިނންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް ބިލު  ެގަނއުމުެގ އިޞްލާޙު ަވނަ...  އަށް
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  އަތުން   ދިވެހި ފަސިންޖަރުންނާއި ިބދޭސީ ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ   ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ▪

އެ އޮޕްޝަން   ނަގާއިރު،  ޓިކެޓު  އޮންލައިންކޮށް  ގެ ރޭޓުތައް ތަފާތުކޮށް ކަނޑައަޅާފައި ވީނަމަވެސް،ފީ  ޓެކުހާއިނެގޭ  

ހުންނަނީ  ވެްބސައިޓްތަކުން    ޢާންމުކޮށް   ނަގާއިރު  ޓިކެޓު  އޮންލައިންކޮށްފޯރުކޮށްނުދޭކަމަށާއި،   ނެގޭ  ފެންނަން  ފީ 

ތެރެއިން   ރޭޓުކަމަށާއިއެންމެ  ރޭޓުތަކުގެ    ގޮތަކަށް   ކަހަލަ  ނެގޭ   އޮޕްޝަނެއް  ވަކިން  ދިވެހިންނަށް  ،ޮބޑު 

ވާނެގޮތަށް  އެފަދަ ކަންކަން އިޞްލާޙު  ،ކަމަށާއިއެއަރލައިންތަކުން ޓިކެޓް ދޫކުރާ ވެްބސައިޓްތައް ފަރުމާކޮށްފައި ނުހުންނަ

ކަން ކުރައްވާފައިވާފާޅުޚިޔާލު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެންަބރުން    ފަރުމާކުރުމަށް  ިބލު  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކަނޑައެޅުމުން، އެފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަށް ޭބނުންވާ އިންތިޒާމްތައް ޤާނޫނަކުން ވަކި ގޮތަކަށް ވަކި ޢަދަދުތަކެއް ނެގުމަށް   ▪

ޤާނޫނުގެ    އިންވަނަ މާއްދާ  11ގެ ޒިންމާއެއްކަމަށާއި، މި ިބލުގެ  ހަމަޖެއްސުމަކީ އެ ޚިދުމަތެއް ދެމުންދާ ކޮންމެ ފަރާތެއް

  ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  މިގައި ވާގޮތުން،  ގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މާއްދާ  8-1ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް    8

 ނޫން   ހުއްދަ  ނެގުން  ފީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެއަރޕޯޓް  ނުވަތަ  ޓެކްސް  ޑިޕާޗަރ  ނުވަތަ  ޗާޖް   ސަރވިސް  އެއަރޕޯޓް

  ޓެކްސް  ޕާޗަރޑި  ނުވަތަ ޗާޖް ސަރވިސް  އެއަރޕޯޓް ނުވަތަ ،ނަގައިފިނަމަ ފީއެއް ނުވަތަ  ޓެކުހެއް އެއިން ފަރާތަކުން

 އެއިން  އިތުރަށް  ޢަދަދަށްވުރެ   ނަގަންޖެހޭ  ނުވަތަ  އަތުން  ފަރާތެއްގެ  ނުޖެހޭ  ނަގަން  ފީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެއަރޕޯޓް  ވަތަނު

  ަބޔާން  ފީގެ  ޓެކުހާއި  އެއަރޕޯޓް  ނިސްަބތްވާ  މުއްދަތަށް  ނެގި  ފައިސާ  އެ  ،ނަގައިފިނަމަ  ފީއެއް  ނުވަތަ  ޓެކުހެއް

ިބލުގައި ދޭންވާނެކަމަށް    އަނުބރާ  ފަސިންޖަރަށް  އެ  ،ފައިސާ  އެ   ކުރިން  ސުންގަޑީގެ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  މީރާއަށް

ޤާނޫނުގައި  އަދި،  ،  ށްަބޔާންކޮށްފައިވާކަމަ ނަގަމުންދާންވާނީ  ފީ  ޓެކުހާއި  އޮންލައިންކޮށްވިޔަސް 

އިތުރުން،   މީގެ  ފާހަގަކުރެއެވެ.  ކޮމިޓީން    އްގައި ސިސްޓަމެ  ޓެކްސް   އެސެސްޑް   ސެލްފެަބޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށްކަމަށް 

 ފަސިންޖަރަކަށް   އާއެކުއެ  ޒިންމާއެއްކަމާއި  ފަރާތްތަކުގެ  ދައްކާ  ޓެކްސް  ދެއްކުމަކީ  ޓެކްސް   ޑިކްލެއަރކުރުމާއި  ޓެކްސް

ފިނޭންސުންވަނީ  ޒިންމާއެއްކަން    ފަސިންޖަރެއްގެ  އެ  ހޯދުމަކީ   ރީފަންޑެއް  ލިބެންޖެހޭ އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 އިލްތިޒާމުތައް  ޓެކްސް  ފަރާތްތަކުގެ  ދައްކާ  ޓެކްސް  ފައިވާއަޅާކަނޑަ  ޤާނޫނުގައި  މި  ،އަދި  އެވެ.ފަރައްވާފާހަގަކު

  ، ޖޫރިމަނާވާނެކަމަށާއި  އެފަރާތްތައް  ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކުރާ  ގައިޤާނޫނު  ނެގުމާެބހޭ  ޓެކްސް  ،ފުރިހަމަނުކުރާނަމަ

 އެ  ،ފާހަގަވެއްޖެނަމަ  އޮޑިޓެއްގައި  ކުރާ  މީރާއިން  ފީއެއް   ނުވަތަ  ޓެކްސް  ނުދައްކައިވާ  އަނުބރާ  ފަސިންޖަރުންނަށް

އެޖޫރިމަނާކުރެވިދާނެކަމަށް(  ފައިން  ޕޭމަންޓް-ނޮން)  ދައްކާފައިނުވުމުން  މީރާއަށް  ދަދުޢަ މިނިސްޓްރީން    ވެސް 



(  ޤާނޫނު  ނެުގމާބެހޭ ފީ ޓެކްސްއާއި އަތުން ފަސިންޖަރުްނެގ ފުރާ ބޭރަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން އެއަރޕޯޓަކުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ) 2016/29 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
 ދިރާސާކޮށް ިނންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް ބިލު  ެގަނއުމުެގ އިޞްލާޙު ަވނަ...  އަށް
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ިބލުގެ ަބހުސް މަރުޙަލާގައި ފާޅުކުރައްވާފައިވާ     ތަޅުމުގައިގެހުފާހަގަކުރައްވައެވެ. ވީމާ، މެންަބރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

 ދެކެއެވެ.ކަންޮބޑުވުމަށް މި ބިލުން ޙައްލެއް ލިިބގެންދާނެކަމަށް ކޮމިޓީން 

ޢުމުރާޙައް ▪ ފަރާތްތައަޅުކަމަ  ގެޖާއި  ފުރާ  ފްލައިޓްށް  ޗާޓަރު  ޖެޓްތަކާއި  ޕްރިވެޓް  ޙާލަތްތަކުގައި   ތަކުންކުން  ަބއެއް 

ޖެހުމާއި،   ިބނާކޮށްދަތުރުކުރަން  ޙާލަތްތަކަށް  ކްލާހަކުން   ވަކި  އެހެން  ފިޔަވައި  ކްލާސް  އިކޮނޮމީ  މަޖުޫބރުވެގެން 

  ކުރުމަށް ަބއްޓަން  ިބލު   ދެވޭނެގޮތަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  އިސްތިސްނާއެފަރާތްތަކަށް  ދަތުރުކުރަން ޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި  

މެންަބރުން   ތަޅުމުގައި  މަޖިލީހުގެ  ފާހަގަކުފާޅުކުރައްވާޚިޔާލު  ރައްޔިތުންގެ  އެހެންނަމަވެސް،   އެވެ.ރެވެފައިވާކަން 

  އެކަން   ހިމަނައިފިނަމަ  އިސްތިސްނާ  ކްލާސްތަކަށް  ވަކިވަކި  ގުޅިގެން  ދާޤްޞަމަ   ނުވަތަ   މަންޒިލް  ދަތުރުކުރާ

ދަތިވުމާއެކު،ތަންފީޒުކުރުމަށް   ކޮސްޓް   ކޮމްޕުލަޔަންސް  ތަާބވުމަށްހުރި  ޤާނޫނަށް  ފަރާތްތަކަށް   ނަގާ  ފީ  ޓެކުހާއި   

 ލިޔެކިއުންތައް  ހުށަހަޅާ  ހޯދުމަށް  އިސްތިސްނާ  ،ރިފައިކުރުމާއިވެ  މީހުން  ދާ  އްޖަށްޙަ  ،ގޮތުން އެ  ،އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށާއި

ކަންކަންހޯދުން އެފަދަ އިތުރުވެގެންދާނެ  ފަދަ  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާތީ،  ފިނޭންސުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަމަށް 

 އެވެ.ނިންމި ންނަކަމަށް ކޮމިޓީންހިމެނުމަށް ނުފެިބލުގައި އިސްތިސްނާއެއް 

  ، ތެރޭގައި  ަބދަލުތަކުގެ  ރާވާފައިވާ  ގެނައުމަށް  އޮނިގަނޑަށް   ޤާނޫނީ  ާބޒާރުގައި  ފައިސާގެ  ޭބރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ▪

 ކަނޑައެޅުމަށް  މުޢާމަލާތްތަކެއްކަމުގައި  ކުރާ  ރުފިޔާއިން  ދިވެހި  މުޢާމަލާތްތަކަކީ  މާލީ  ހުރިހާ  ކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 2016/29 ނަންަބރު ޤާނޫނު ،ވީމާ ،ކަމަށާއިދާމަޝްވަރާކުރަމުންއިން ( އެމް.އެމް.އޭމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ) 

(  ޤާނޫނު   ނެގުމާެބހޭ  ފީ  ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)

 މުހިންމު  މަކީއޮތު  އަދާކުރެވޭނެގޮތަށް  ފައިސާއަކުން  ކަނޑައަޅާ  ސަރުކާރުން  ޓެކްސް  ނަގާ  ދައުލަތަށް  ދަށުން  ގެ

  ާބޒާރަށް   ފައިސާގެ  ޭބރުން  އެ އޮތޯރިޓީނަމަވެސް،    ޚިޔާލު ހުށަހަޅުއްވާފައިވީން  އޮތޯރިޓީ  އެ  ފާހަގަކޮށް  ކަމެއްކަމަށް

  ގޮތަށް  އެ  ނިޒާމް  ަބލައިގަންނަ  ފައިސާ  ދައުލަތުން  ފެށުމުން  ތަންފީޒުކުރަން  ަބދަލުތައް  އިވާފަރާވާ  ގެނައުމަށް

 ޤާނޫނުގައި  ފައިސާއެއް  ނެގޭ  ޓެކުހެއް  އެ  ކުރިން  އައުމުގެ  ަބދަލުތައް  ގެންނަން  އެ އޮތޯރިޓީ  ،އިސްލާހުކުރެވޭނެކަމަށާއި

ފާހަގަކުރައްވާފައިވުމުން  ކަމެއްކަމަށް  މުހިއްމު  އޮތުމަކީ  ަބޔާންކޮށްފައި  ސާފުކޮށް ފިނޭންސުން  އޮފް   ،މިނިސްޓްރީ 

 އެވެ. ނިންމިއެމް.އެމް.އޭއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ަބދަލު މިވަގުތު ގެންނަން ނުފެންނަކަމަށް ކޮމިޓީން 

  ޕްރައިވެޓް  އިގައިހުއްދަ  ދޫކުރާ  އޮތޯރިޓީން  އޭވިއޭޝަން  ސިވިލް  މޯލްޑިވްސް  ،ޕްރައިވެޓް ޖެޓްކަމަށް މާނަކޮށްފައިވަނީ ▪

ކަމުގައި ދަތުރުކުރުން  ފަސިންޖަރުން  ހޮކްކޮށް-އެޑް  މެދުވެރިކޮށް   ފްލައިޓެއް  ާބވަތުގެ  ފައިވާކަނޑައަޅާ  ޖެޓްއެއްގެގޮތުގައި



(  ޤާނޫނު  ނެުގމާބެހޭ ފީ ޓެކްސްއާއި އަތުން ފަސިންޖަރުްނެގ ފުރާ ބޭރަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން އެއަރޕޯޓަކުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ) 2016/29 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
 ދިރާސާކޮށް ިނންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް ބިލު  ެގަނއުމުެގ އިޞްލާޙު ަވނަ...  އަށް
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ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ  )  2012/2ޤާނޫނު ނަންަބރު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ފާހަގަކުރައްވާކަމާއި،  

އެ އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުމުގެ ާބރު   ގެ ދަށުންހަދާ ގަވާއިދު   ދަށުންގެ  (  ޤާނޫނު

  އެވެ.ނިންމިނުފެންނަކަމަށް ކޮމިޓީން  މަށްލިިބދީފައިވާއިރު، މި ިބލުގައި ޕްރައިވެޓް ޖެޓް މާނަކުރު

 :ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް ކޮމިޓީން   .5

  ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2016/29  ނަންަބރު  ނޫނުޤާ

މެދުގައި   ިބލާ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމާެބހޭ  ފީ މެންަބރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  ގުޅޭގޮތުން 

އިދާރާތަކުން   ކަމާގުޅޭ  ތަޅުމުގައި ތަކަށާއި،  ޚިޔާލުފުޅުފޮނުއްވާފައިވާ  ިބލަށް  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  މަޖިލީހުގެ    ރައްޔިތުންގެ 

ހިންމު އިޞްލާޙުތައް ތިރީގައި ިބލަށް ގެނެސްފައިވާ ަބއެއް މު  ކޮމިޓީންފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،    މެންަބރުން

 އެވަނީއެވެ.

 : 1ކޮމިޓީން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

މާއްދާއި  2ިބލުގެ   ޤާ ވަނަ   ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2016/29  ނަންަބރު  ނޫނުން 

އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ   ތަށްހަފަ ެގ)ށ(    ވަނަ މާއްދާގެ  2ގެ  (  ޤާނޫނު  ނެގުމާެބހޭ  ފީ  ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.( ނ)

އޮތް   މާއްދާ  ބިލުގައި 

 ގޮތް 

  2020މާރިޗު   31މި މާއްދާގެ ދަށުން ނަގާ އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނަގާނީ  )ނ(  .2
 .ގެ ނިޔަލަށެވެ

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

 ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ގޮތް 

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

 ގެ ނިޔަލަށެވެ. 2021

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ިބލު ހުށަހެޅުއްވިއިރު އެއަރޕޯޓު ސަރވިސް ޗާޖު ނެގުމަށް ހިމަނުއްވާފައިވާ   ސަބަބު 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ފާއިތުމުއްދަތު   ބިލަށް  މި  ފިނޭންސުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ވެފައިވުމާއެކު، 



(  ޤާނޫނު  ނެުގމާބެހޭ ފީ ޓެކްސްއާއި އަތުން ފަސިންޖަރުްނެގ ފުރާ ބޭރަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން އެއަރޕޯޓަކުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ) 2016/29 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
 ދިރާސާކޮށް ިނންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް ބިލު  ެގަނއުމުެގ އިޞްލާޙު ަވނަ...  އަށް
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އެއްގޮތަށް   މާއްދާގައިވާ  އިޞްލާޙާ  އިޞްލާޙު  ،ަބދަލުކޮށް  ތާރީޚުމި  ކޮމިޓީން  ގެނައުމަށް    މި 

 ނިންމިއެވެ. 

 : 2މިޓީން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  ކޮ 

މާއްދާއި  3ިބލުގެ   ޤާ ވަނަ   ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2016/29  ނަންަބރު  ނޫނުން 

 2-1ފަހަތަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ    ވަނަ މާއްދާގެ  2ގެ  (  ޤާނޫނު  ނެގުމާެބހޭ  ފީ  ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ

 ( ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ށ) ވަނަ މާއްދާގެ

އޮތް   މާއްދާ  ބިލުގައި 

 ގޮތް 

ނަގާނީ،   ( ށ) 2-1 ޓެކްސް  ނަގާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  އިން    2020އެޕްރީލް    1މި 

 ފެށިގެންނެވެ. 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

 ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ގޮތް 

ޓެކްސް ނަގާނީ،   ( ށ) 2-1 ނަގާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  އިން   2022ޖަނަވަރީ    1މި 

 ފެށިގެންނެވެ. 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ިބލު ހުށަހެޅުއްވިއިރު ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް ނެގުމަށް ހިމަނުއްވާފައިވާ މުއްދަތު  ސަބަބު 

އިޞްލާޙާ ފާއިތު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ިބލަށް  މި  ފިނޭންސުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ވެފައިވުމާއެކު، 

 މި އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ.  ،ަބދަލުކޮށް ތާރީޚުއެ އެއްގޮތަށް 

 : 3މިޓީން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  ކޮ 

މާއްދާއި  4ިބލުގެ   ޤާ ވަނަ   ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2016/29  ނަންަބރު  ނޫނުން 

ތިރީގައިވާ ( ވަނަ ނަންަބރު  1ގެ )(  ހވަނަ މާއްދާގެ )  3ގެ  (  ޤާނޫނު  ނެގުމާެބހޭ  ފީ  ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

އޮތް   މާއްދާ  ބިލުގައި 

 ގޮތް 

 ގެ ނިޔަލަށް:  2020މާރިޗު  31ފެށިގެން އިން  2017މޭ  1 ( 1) )ހ( 3
 

 ޢަދަދު )އެމެރިކާ ޑޮލަރުން(  ފަސިންޖަރުން 

 12 ދިވެހި ފަސިންޖަރުން



(  ޤާނޫނު  ނެުގމާބެހޭ ފީ ޓެކްސްއާއި އަތުން ފަސިންޖަރުްނެގ ފުރާ ބޭރަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން އެއަރޕޯޓަކުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ) 2016/29 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
 ދިރާސާކޮށް ިނންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް ބިލު  ެގަނއުމުެގ އިޞްލާޙު ަވނަ...  އަށް
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 25 ިބދޭސީ ފަސިންޖަރުން
 

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

 ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ގޮތް 

 ގެ ނިޔަލަށް: 2021ޑިސެންަބރު  31އިން ފެށިގެން  2017މޭ  1 ( 1) )ހ( 3
 

 ޢަދަދު )އެމެރިކާ ޑޮލަރުން( ފަސިންޖަރުން
 12 ދިވެހި ފަސިންޖަރުން

 25 ފަސިންޖަރުން ިބދޭސީ
 

 

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭން  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ިބލު ހުށަހެޅުއްވިއިރު   ސަބަބު 

އަތުން ފަސިންޖަރެއްގެ  ކޮންމެ  ފުރާ  ފީއެއަރޕޯޓް  ނެގޭ    ޭބރަށް  ނެގުމަށް    ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ބިލަށް  މި  ފިނޭންސުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހަމަވެފައިވުމާއެކު،  މުއްދަތު  ހިމަނުއްވާފައިވާ 

ބަދަލުކޮށް   ތާރީޚް  އެއްގޮތަށް  އިޞްލާޙާ  ކޮމިޓީން  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ގެނައުމަށް  އިޞްލާޙު  މި 

 ނިންމިއެވެ. 

 : 4މިޓީން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  ކޮ 

މާއްދާއި  4ިބލުގެ   ޤާ ވަނަ   ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2016/29  ނަންަބރު  ނޫނުން 

ތިރީގައިވާ ( ވަނަ ނަންަބރު  2ގެ )(  ހވަނަ މާއްދާގެ )  3ގެ  (  ޤާނޫނު  ނެގުމާެބހޭ  ފީ  ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

މާއްދާ   ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

 އިން ފެށިގެން: 2020އެޕްރީލް  1 ( 2)  )ހ(  3
 

 ބިދޭސީންގެ އަތުން  ދިވެހިންގެ އަތުން  ދަތުރުކުރާ ކްލާސް 

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  30 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  12 އިކޮނޮމީ ކްލާސް

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  60 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  60 ިބޒްނަސް ކްލާސް

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  90 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  90 ފަސްޓް ކްލާސް

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  120 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  120 ޕްރައިވެޓް ޖެޓް
 

 



(  ޤާނޫނު  ނެުގމާބެހޭ ފީ ޓެކްސްއާއި އަތުން ފަސިންޖަރުްނެގ ފުރާ ބޭރަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން އެއަރޕޯޓަކުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ) 2016/29 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
 ދިރާސާކޮށް ިނންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް ބިލު  ެގަނއުމުެގ އިޞްލާޙު ަވނަ...  އަށް
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އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ   ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

 އިން ފެށިގެން 2022ޖަނަވަރީ  1 ( 2)  )ހ(  3
 

 ބިދޭސީންގެ އަތުން  ދިވެހިންގެ އަތުން  ދަތުރުކުރާ ކްލާސް 

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  30 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  12 އިކޮނޮމީ ކްލާސް

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  60 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  60 ިބޒްނަސް ކްލާސް

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  90 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  90 ފަސްޓް ކްލާސް

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  120 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  120 ޕްރައިވެޓް ޖެޓް
 

 

ހުށަހެޅުއްވިއިރު   ސަބަބު  ިބލު  ފަރާތުން  ދިވެހިރާއްޖޭން ސަރުކާރުގެ  އެއަރޕޯޓުން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ވެލާނާ 

އަތުން ފަސިންޖަރެއްގެ  ކޮންމެ  ފުރާ  ފީނެގޭ    ޭބރަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ިބލުގައި ނެގުމަށް    އެއަރޕޯޓް 

މުއްދަތު   އޮފް  ފާއިތުހިމަނުއްވާފައިވާ  މިނިސްޓްރީ  ިބލަށް ވެފައިވުމާއެކު،  މި  ފިނޭންސުން 

 މި އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ.ބަދަލުކޮށް    ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙާ އެއްގޮތަށް ތާރީޚު

 : 5ކޮމިޓީން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

މާއްދާއި  14ިބލުގެ   ޤާ ވަނަ   ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2016/29  ނަންަބރު  ނޫނުން 

މާއްދާގެ   13ގެ  (  ޤާނޫނު  ނެގުމާެބހޭ  ފީ  ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ އިތުރުކުރުމަށް    ތަށްހަފަ ެގ)ށ(    ވަނަ 

 ( ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ނ) ހުށަހަޅާފައިވާ

މާއްދާ   ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ޓިކެޓު ގަންނަ  ގައި، ނުވަތަ އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން    2020އެޕްރީލް    1 )ނ(  .13

ަބދަލުކުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޑިޕާޗަރ ޓެކުހާއި އެއަރޕޯޓް   ނުވަތަ ފުރާ ދުވަސް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިންތިޤާލީ އުސޫލުތަކާއި، ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  ނެގުމުގައި ދަތުރުކުރާ ކްލާސްތައް ކަނޑައަޅާނެ މިންގަނޑުތައް  

 ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 



(  ޤާނޫނު  ނެުގމާބެހޭ ފީ ޓެކްސްއާއި އަތުން ފަސިންޖަރުްނެގ ފުރާ ބޭރަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން އެއަރޕޯޓަކުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ) 2016/29 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
 ދިރާސާކޮށް ިނންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް ބިލު  ެގަނއުމުެގ އިޞްލާޙު ަވނަ...  އަށް
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އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ   ކޮމިޓީން 

 ގޮތް 

ޓިކެޓު ގަންނަ  މަށްޓަކައި،  ތުރުކުރުދަ ފަހުން    ގެޚުނުވަތަ އެ ތާރީ  ،ގައި  2022  ޖަނަަވރީ  1 )ނ(  .13

ރޕޯޓް  އި އެއަސްއާކްޗަރ ޓެނުވަތަ ފުރާ ދުވަސް ަބދަލުކުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޑިޕާ

ކްސް  ޓެޗަރ  ޑިޕާ  ،ކާއިއިންތިޤާލީ އުސޫލުތަ  ޢަމަލުކުރާނެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ ނެގުމުގައި

 ދަށުން ހަދާ  ނުގެޤާނޫ  މިންގަނޑުތައް  މި  ކަނޑައަޅާނެރާ ކްލާސްތައް  ކުރުދަތުގައި  ނެގުމު

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ގަވާއިދުގައި 

ވެފައިވުމާއެކު، މިނިސްޓްރީ ފާއިތުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ިބލު ހުށަހެޅުއްވިއިރު ހިމަނުއްވާފައިވާ މުއްދަތު   ސަބަބު 

މި އިޞްލާޙު ބަދަލުކޮށް    ތާރީޚުއެ  އޮފް ފިނޭންސުން މި ބިލަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙާ އެއްގޮތަށް  

 ގެނައުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ. 

 : 6ކޮމިޓީން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

 ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި ތިރީގައިވާ ގޮތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. 16ިބލުގެ 

އިތުރުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ  

 މާއްދާ 

ޙުތަކާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް،  ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާ  ޔަމި ޤާނޫނުން ބުނެވިދި .16

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި،    (ތިނެއް)   3ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން   މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން

  .ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

 

 ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއަރޕޯޓަކުން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2016/29  ނަންަބރު  ޤާނޫނު ސަބަބު 

އަށް މި ިބލުން ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ަބއެއް   (ޤާނޫނު  ނެގުމާެބހޭ   ފީ  ޓެކްސްއާއި  އަތުން

އެ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލާނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުން   ،ގަވާއިދުތައް އަލަށް އެކުލަވާލަން ލާޒިމުކޮށްފައިވާއިރު

 އެވެ.ނިންމިމުހިންމުކަމަށް ކޮމިޓީން 

 



(  ޤާނޫނު  ނެުގމާބެހޭ ފީ ޓެކްސްއާއި އަތުން ފަސިންޖަރުްނެގ ފުރާ ބޭރަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން އެއަރޕޯޓަކުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ) 2016/29 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
 ދިރާސާކޮށް ިނންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް ބިލު  ެގަނއުމުެގ އިޞްލާޙު ަވނަ...  އަށް

 

 ކޮމިޓީ  އިޤްތިޞާދީ                                                                                15
 

 : ނިންމުން  .6

  ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2016/29  ނަންަބރު  ޤާނޫނު

މެދުގައި   ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ...    އަށް (  ޤާނޫނު  ނެގުމާެބހޭ  ފީ މެންަބރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  ގުޅޭގޮތުން  ިބލާ 

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި ިބލު    37  އަހަރުގެވަނަ    2021  ގައި ޭބއްވި މި ކޮމިޓީގެ  2021ޖޫން    14މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  

ހާޒިރުވި މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން، އެ ިބލު  ވަގުތު    އެކު ކޮމިޓީއަށް  ިބލަށް ގެނައި އިޞްލާޙުތަކާއެ  ކޮމިޓީންދިރާސާކޮށް،  

 ން އެދި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމިއެވެ.ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާގޮތަށް، ފާސްކޮށްދެއްވު

  ނަންަބރު   ޤާނޫނުހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ރަޝީދު    މުޙައްމަދު  މެންަބރު  ދާއިރާގެ  އިތުރު  ފުވައްމުލަކު  ،ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެވީމާ،  

  ނެގުމާެބހޭ   ފީ  ޓެކްސްއާއި  އަތުން   ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2016/29

ށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  މުޅި މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީއަކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާގޮތަށް،  "  ިބލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ...    އަށް(  ޤާނޫނު

 ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމެވެ.  

އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ   ދިރާސާކޮށް،   ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2016/29  ނަންަބރު  ޤާނޫނު"ކޮމިޓީން 

މި ރިޕޯޓުގެ    "ިބލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ...    އަށް(  ޤާނޫނު  ނެގުމާެބހޭ  ފީ  ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ޭބރަށް

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނީއެވެ.1- ޖަދުވަލު"

ިބލު ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ    އަދި، މި  ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންޭބއްވި  ތަފްޞީލު މި  ހާޒިރުވެފައިވާގޮތުގެ    ަބއްދަލުވުންތަކަށް 

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނީއެވެ. 2- ޖަދުވަލު ރިޕޯޓުގެ " 
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                                           މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންއަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު  

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

 ގައެެވ.  2021 ޖޫން 17މި ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިަވނީ *

 



(  ޤާނޫނު  ނެުގމާބެހޭ ފީ ޓެކްސްއާއި އަތުން ފަސިންޖަރުްނެގ ފުރާ ބޭރަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން އެއަރޕޯޓަކުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ) 2016/29 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
 ދިރާސާކޮށް ިނންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް ބިލު  ެގަނއުމުެގ އިޞްލާޙު ަވނަ...  އަށް

 ކޮމިޓީ  އިޤްތިޞާދީ                                                                                16
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )   29/ 2016  ނަންބަރު   ޤާނޫނު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ  :  1ޖަދުވަލު  
(  ޤާނޫނު   ނެގުމާބެހޭ   ފީ   ޓެކްސްއާއި   އަތުން   ފަސިންޖަރުންގެ   ފުރާ   ބޭރަށް   ދިވެހިރާއްޖެއިން   އެއަރޕޯޓަކުން 

 ބިލު   ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ ...    އަށް 
 

  
  



 

1 

 

c 

 
 

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

 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 
 

ެއއަ  29/2016 ޤާނޫނު ނަންބަރު ފަސިންޖަރުންެގ އަތުން ން ދިވެރޕޯޓަކު )ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ 
 އަންނަނިވި ިއޞްލާޙުތައް ެގނައުން. ޓެކްސްާއއި ފީ ނެުގމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް 

 

 ކުރުން. ޙުލާޞް)ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އި ެގވަނަ މާއްދާ  1ނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ބު .1
 

ތަޢާރުފާއި  
 ނަން

އްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންެގ އަތުން  ދިވެހިރާ  ންމިއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެއަރޕޯޓަކު (ހ) . 1
އަދި ފީެގ ޮގތުަގިއ    ،ޗަރ ޓެކްސްިއ ޑިޕާޖާޓެކްސްެގ ޮގތުަގއި އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާ

 އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ ނެުގމާުގޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެވެ. 
 

 
 އިތުރުކުރުން. އްއަކުރެ  ފަދައިން ވިނި އަންނަތަށްހަފަ ެގ )ށ( ެގވަނަ މާއްދާ  2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .2

 
މާއްދާެގ   )ނ( . 2  ޗާޖްނަާގ  ދަށުން  މި     2021ޑިސެންަބރު    31ނަާގނީ    އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް 

 ެގ ނިޔަލަށެވެ. 
 

 
 .އިތުރުކުރުން  އެއްމާއްދާފަދައިން އަންނަނިވި   ފަހަތަށް ެގވަނަ މާއްދާ  2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .3

 
އެ  )ހ( 1-2 ސް  ޗަރ ޓެކްޑިާޕ ފަސިންޖަރުންގެ ކުއަރޕޯޓަދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފުރާ  ބޭރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭން  ން 

ޑިޕާ  ޮގތުެގމަތިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީަގއި  ނަމުަގއި  އަތުން،  ޓެކްސްެގ  ޗަރ 
 އް ނެޭގނެއެވެ. ސްއެ ޓެކް

 

Deleted :ްސ

Deleted :31  ު2020މާރިޗ

Deleted :ރ

Deleted :ެުުހ



 

2 

 

 ބިދޭސީންގެ އަތުން  ދިވެހިންގެ އަތުން  ދަތުރުކުރާ ކްލާސް 

 ލަރު އެމެރިކާ ޑޮ 30 ލަރު ޑޮ މެރިކާއެ 12 ކްލާސް  މީނޮކޮއި

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  60 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  60 ސް ކްލާސް ނަޒްބި

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  90 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  90 ފަސްޓް ކްލާސް

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  120 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  120 ޕްރައިވެޓް ޖެޓް 
 

    

މާއްދާެގ   )ށ(   ެގ  މި  ނަާގނީކްޓެ  ނަާގ  ދަށުން )ހ(  އިން   2022  ޖަނަވަރީ  1  ،ސް 
 ވެ. ފެށިެގންނެ

 

ރާންސިޓް ފަސިންޖަރުންނާއި، ނިޓީ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ޓްމެޓިކް އިމިއުޑިޕްލޮ (ނ)  
ޗަރ ޓެކްސް ނެުގމުން ޑިޕާ)ދޭއް( އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުޑަކުދިން،    2ޢުމުރުން  

 އިސްތިސްނާވާނެވެ. 
 

 

 ން. ލާޙުކުރުޞްޮގތަށް އިވި  ނަނިންހ( އަެގ )ވަނަ މާއްދާ  3ނޫނުެގ  ޤާދިޔަވިނެބު .4
 

ޓް ރޯޕއެއަ
    ފީމަންޓް ޑިވެލޮްޕ

ޮގތުން،  ޓްރާން )ހ( . 3 ހިމެނޭ  ފަސިންޖަރުން  އިންޓަރނޭޝަނަލް   ވެލާނާސިޓް 
މި  އަތުން،  ފަސިންޖަރެއްެގ  ކޮންމެ  ފުރާ  ބޭރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓުން 

އި މި ޖާސަރވިސް ޗާއަރޕޯޓް  އި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެދާަގމާއް  ނަވަ 2ެގ  ޤާނޫނު
ބަޔާންކޮށްފައިާވ    2-1ެގ  ޤާނޫނު ާމއްދާަގއި  އިތުރުން،    ޗަރޑިޕާ ވަނަ  ޓެކްސްެގ 

ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުެގމަތިން، އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީެގ ނަމުގައި 
 ފީއެއް ނެޭގނެއެެވ. 

 

 :ނިޔަލަށް ެގ 2021ޑިސެންަބރު  31  ެގންށިފެ އިން 2017 މޭ 1 (1)   
 

 ން( ކާ ޑޮލަރު ދަދު )އެމެރިޢަ  ން ޖަރު ފަސިން 

 12 ދިވެހި ފަސިންޖަރުން 

 25 ންޖަރުން ބިދޭސީ ފަސި
 

     
(2) 

 
 :އިން ފެށިެގން 2022ޖަނަވަރީ  1

Deleted :ރ

Deleted :31 ު2020 މާރިޗ  

Deleted :1 ެ2020 ލްޕްރީއ  



 

3 

 

  

 ން ބިދޭސީންގެ އަތު  އަތުން ދިވެހިންގެ   ދަތުރުކުރާ ކްލާސް 

 ރު ޑޮލަކާ ރިއެމެ 30 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  12 ކްލާސް  ނޮމީކޮއި

 ރު އެމެރިކާ ޑޮލަ 60 ރު އެމެރިކާ ޑޮލަ 60 ބިޒްނަސް ކްލާސް 

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  90 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  90 ފަސްޓް ކްލާސް

 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  120 އެމެރިކާ ޑޮލަރު  120 ޕްރައިވެޓް ޖެޓް 
 

 
 . އުނިކުރުން (ނ) އްދާެގމާ ވަނަ  3 ެގނުޤާނޫ ޔަބުނެވިދި .5

 
ޤާނޫނުެގ   .6 މާއްދާ  4ބުނެވިދިޔަ  ސުރުޚީމައަރި ެގވަނަ  )ހ(  ތީ  މާއްދާެގ  އެ  ޮގތައަންނަނި  އަދި  ށް  ވި 

 ލާޙުކުރުން. ޞްއި
 

އެއަރޯޕޓް ސަރވިސް  
ޗާޖް، އެއަރޯޕޓް 

ޑިވެލޮްޕމަންޓް ފީ އަދި  
ޑިާޕޗަރ ޓެކްސް ނެގުމުގެ  

 ޒިންމާ

ޝެޑިއުލްޑް  އްޖެއަދިވެހިރާ )ހ( . 4 އޮޕަރޭފްލައިޓްށް  އެ ޓްކު    ، ލައިނެްއަގއިއަރރާ 
ދިވެހިރާ އެއަރޕޯޓަކުން  ފަސިންދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފުރާ  ބޭރަށް  ޖަރުންެގ އްޖޭން 

  ދަށުން ނަގާ ، މި ޤާނޫނުެގ  ލެއްެގ ދަށުންއަތުން މީރާއިން ކަނޑައަޅާ ުއސޫ
 5  ނޫނުެގރ ޓެކްސް ނެުގމާއި، ިމ ޤާޑިޕާޗަރވިސް ޗާޖާއި  އެއަރޕޯޓް ސަ
މާއްދާ ބުނެފަެގ )ހ(  ވަނަ  ޤާބަޔާވާ  އިަގއި  މި  ހުށަހެޅުމާއި،    6ނޫނުެގ  ން 

ދައުލަތަށް ހަމައަށް ފައިސާ ދެްއކުަމކީ    ާވ ޮގތުެގމަތިންތްވަނަ މާއްދާއާ އެްއޮގ
 ެގ ޒިންމާއެކެވެ. އް އެ ެއއަރލައިނެ

 
 . ކުރުންވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުނަނިންއަ( ނމާއްދާެގ ) ވަނަ  4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .7

 
ޝެޑިއުއްޖެހިރާދިވެ (ނ) . 4  ފްއަށް  އޮޕަރޭޓްކުރާ ލްޑް  އެއަރލައިނެްއެގ    ލައިޓް 

ވެހިރާއްޖޭން ވެހިރާއްޖޭެގ ެއއަރޕޯޓަކުން ދިދި  ، ނޫން ޮގތަކަށްމަތިންދާބޯޓަކުން
،  ޖަރުންެގ އަތުން މީރާއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްެގ ދަށުން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިން

ޤާ ނަާގ  ނޫނުެގމި  ސައަރޕޯޓްއެ   ދަށުން  ޗާޖާ  ޓެކްސް  ޗަރ  ޑިޕާއި  ރވިސް 
ޤާނޫނުެގ   މި  ބުނެފައިވާ    5ނެުގމާއި،  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ޔާން  ބަވަނަ 

ޤާނޫނުެގ    ހުށަހެޅުމާއި، މާއްދާއާ    6މި  ޮގތުެގމަތިންެއްއޮގވަނަ   ތްވާ 
ހަމައަ ބޯޓެ ދައުލަތަށް  އެ  ދެއްކުމަކީ  ފައިސާ  ެއއަރޕޯޓް  އްށް  ހިންފުރި  ާގ   

 ކެވެ. ެގ ޒިންމާއެރާތުފަ



 

4 

 

 
  ލާޙުކުރުން. ޞްއި)ހ( އަދި )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް  ެގވަނަ މާއްދާ  5 ެގނޫނުޔަ ޤާވިދިބުނެ .8

 
މީލާ (ހ) . 5 ން ހެޅުހުށަ  ންބަޔާ މަހަކުކޮންމެ  ތެރޭަގިއ ދީ  މަހެއްެގ  އެ  ެއއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ،

މަޢުލޫމާތާއި ފަސިންޖަރުންނާބެހޭ  ފުރި  ބޭރަށް  ެއ    ،ދިވެހިރާއްޖޭން 
ެގ  ސް ކްޗަރ ޓެޑިޕާ    ނުވަތަޖްސް ޗާސަރވިޓް  އަރޕޯތުން އެ އަ  ެގތްތަކުރާފަ

ނަަގންޖެހޭ ފީރޕޯޓް އެއަ  އިޢަދަދާ  ޮގތުަގއި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޮގތުަގިއ    ެގ 
ޢަދަދު  ނަަގ ކަނޑައަޅާ  އަންަގންޖެހޭ  މީރާއިން  ބަޔާނެއް،  ނަމޫނާައކާ  އިދޭ 

ެގ  ދުވަހު ވަނަ    28ހު، ޖެހިެގން އަންނަ މަހުެގ  ކުރުމަށްފަޔާރު ތައް އެްއޮގތަށް
 ވާނެއެވެ. މީރާއަށް ހުށަހަޅަންލަށް ނިޔަ
 

ނުވަތަ   (ށ)   ޗާޖް  ސަރވިސް  ެއއަރޕޯޓް  ވަތަ  ނު ކްސް  ޓެ   ޗަރޑިޕާއެއަރޕޯޓް 
ށް ވެހިރާއްޖޭން ބޭރަރާތެއް އެ މަހެްއަގއި ދިނަަގންޖެހޭ ފަޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ  

މާއްދާ މި  ަގއިނުފުރިކަމުަގިއވިޔަސް،  )ހ(  ބަޔާން   ެގ  ،  ބުނެފައިވާ 
 އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި މީރާ ޑައެޅިފަިއވާކަނ

 
 ލާޙުކުރުން. ޞްއަންނަނިވި ޮގތަށް އި  މާއްދާ ވަނަ  6ނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ބު .9

 
އެއަރޯޕޓް 
ޗާޖް،  ސަރވިސް 
އެއަރޯޕޓް 

ޑިވެލޮްޕމަންޓް ފީ  
އަދި ޑިާޕޗަރ  

 ސް ދެއްކުން ޓެކް

ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 6 މާއްދާެގ    5މި  އާވަނަ  ތައްޔާރުކުރާ    )ހ(  އެްއޮގތަށް 
ޕޯޓް  އެއަރއި  ސްއާކް ޑިޕާޗަރ ޓެ  އިޖާ ަގިއވާ ެއއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާބަޔާނު

ފީ މަހެ  ެގޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެ  ޢަދަދު،  ދައްކަންޖެހޭ  ބަޔާން ޮގތުަގިއ  އްެގ 
ކަނޑަ މީރާއަހުށަހެޅުމަށް  ކުރިން  ހަމަވުމުެގ  މުއްދަތު  ށް އެޅިފަިއާވ 

 ދައްކަންވާނެއެެވ. 
 

ރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އައެ  އިސްއާޕާޗަރ ޓެކްޑި  އިޖާޓް ސަރވިސް ޗާއަރޕޯއެ )ށ( 
 .އެެމރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ މީރާއަށް ދައްކަންވާނީ ،ފީ
 

ދައް )ނ(   ދަށުން  މާއްދާެގ  ޗާކަންޖެހޭ  މި  ސަރވިސް  ޑިޕާޗަރ    ޖާއިއެއަރޕޯޓް 
ފީޓެކްސް   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެއަރޕޯޓް  ތާރީޚަ  ،އަދި  ށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

)ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ   2010/3، ޤާނޫނު ނަންބަރު   ނުދައްކައިފިނަމަރާއަށްމީ

Deleted :ްސ

Deleted :ުުުހ

Deleted :ާުުހ

Deleted :ާުުހ
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ބަޔާ ަގިއ  ޤާނޫނު(  އެއިދާރީ  ޮގތުެގމަތިން  ފަރާތް  ންކޮށްފައިވާ 
   ނާވާނެއެވެ.ޖޫރިމަ

 

 

 ލާޙުކުރުން.ޞްއަންނަނިވި ޮގތަށް އި ވަނަ މާއްދާ   8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .10
 

  ނުލިބޭނެ އަނބުރާ 
 ދަރަނި 

ނުވަތަ    ސަރވިސްޕޯޓް  އެއަރ . 8 ޓެކްސް ޑިޕާޗާޖް  ޕޯޓް  ރއެއަ  ނުވަތަ  ޗަރ 
ފީ އެއަރލައިނަ  ެގޑިވެލޮޕްމަންޓް  ެއައރޕޯޓް ށްޮގތުަގިއ  ފަރާތަށް ނުވަތަ  ހިންާގ   

ފަރާތަކުން އަނބުރާތިންވަނަ  ފައިސާ،  ނުލިބިވާ  ލިބެންޖެހި  ދަރަނީގެ     ނުލިބޭނެ 
އުނިކުރެވޭނީ ަގޤާ  މި   ،ޮގތުަގއި  ހަދާ  ދަށުން    ނޑައަޅާކަަގއި  ާވއިދުނޫނުެގ 

 ންނެވެ. ތިމަެގތެއް ޮގ
 

 
 އިތުރުކުރުން.   އެއްދާމާއްފަދައިން   ވިއަންނަނި މާއްދާެގ ފަހަތަށް ވަނަ  8 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .11
 

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  
  އި ފީސްއާނަގާ ޓެކް

ފަސިންޖަރުންނަށް  
 އަނބުރާ ދެއްކުން 

  ޓެކްސް   ރޕާޗަޑި  ނުވަތަ  އަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖްދަށުން އެ މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( 8-1
  އެިއން ނެުގން ހުއްދަ ނޫން ފަރާތަކުން  ެއއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ    ނުވަތަ
އަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ަގއިފިނަމަ، ނުވަތަ އެނައް ނުވަތަ ފީއެްއ  ސްއެ ޓެކް

ޓެކްސް  ނުވަތަ ފީ    ނުވަތަ  ޑިޕާޗަރ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ނަަގން ެއއަރޕޯޓް 
އެިއން  ިއތުރަށް  ދަށްވުރެ  ދަޢަހޭ  ނުަވތަ ނަަގންޖެ  ންތެއްެގ އަތުނުޖެހޭ ފަރާ

ފީެއއްސްއެ ޓެކް ނުވަތަ  މުއްދަނަަގއި  އް  ނެިގ  ފައިސާ  އެ  ތަށް  ފިނަމަ، 
ޓެކް ނިސްބަ ެއއަރޕޯޓް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ސްއާތްވާ  މީރާއަށް  ބަޔާން  ފީެގ  އި 

 . ވެ އެ ފަސިންޖަރަށް އަނބުރާ ދޭންވާނެއެ ،ސުންަގޑީެގ ކުރިން އެ ފައިސާ 
 

ފަސިންޖަރަށް އެ ފައިސާ އަނބުރާ މަތިން  ެގތު ވާ ޮގ)ހ( ަގއިމި މާއްދާެގ   )ށ( 
  ދައްކަންވާނެެއވެ.  ، އެ ފަިއސާ މީރާއަށްމައްދުކޮށްފައިނުވާނަރަ

 
 ލާޙުކުރުން. ޞްެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިވަނަ މާއްދާ  9ނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ބު .12
 

ރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ެއއަދި  އަކްސް  ޗަރ ޓެ ޑިޕާ  އިޗާޖާ   ޓް ސަރވިސް އެއަރޕޯ ()ހ . 9ރެކޯޑު  

Deleted :ްސ

Deleted :ާުުހ

Deleted :ެުުހ

Deleted :ެުުހ

Deleted :ާުުހ



 

6 

 

ކީ ޞައްޙަ ދަދަފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާެގ ޢަ ދައްކަންޖެހޭ އެްއވެސްފީ   ބެލެހެއްޓުން 
ޔަޤީންކޮށްދިނުމު ރެކޯޑުތައް   ެގޢަދަދެއްކަން  އަންނަނިވި  ބޭނުމަށް 

 .ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ
 

  އިސްއާ ކްޓެ  ޗަރޑިޕާޖާއި  ޗާ  ސަރވިސް  ޓްއެއަރޕޯ  ކުންފަރާތްތަ  އެކި (1)   
  ފައިސާ   ލިބެންޖެހޭ  ޮގތުަގއި  ެގފީ މަންޓްޑިވެލޮޕް  ޓްއެއަރޕޯ

  ފައިސާ   ، އިންޮވއިސްތަކާއި ވާފޮނު  ތަކަށް ފަރާތްއެ  ހޯދުމަށްޓަކައި
  އެ   ހޯދުމަށްޓަކައި ފައިސާ  ،ރަސީދުތަކާއި  ތައްޔާރުކުރާ  ންލިބުމު

 އަދި  ؛ޢާމަލާތުތައްމު ެވސްނޫންއެ ކުރެވޭ މުންލިޔު ދެމެދު ފަރާތްތަކާ
 

  ފުރާ   ެއއަރޕޯޓުން  އެ  ނުވަތަ  ،އޮޕަރޭޓްކުރާ  އިނުންރލަ އެއަ  އެ (2)  
  ައދި ؛މެނިފެސްޓް ފްލައިޓްތަކުެގ

 
  ނޫންވެސް އެ  ކަނޑަައޅާ  އިދުަގއިަގވާ   ހަދާ   ދަށުން   ޤާނޫނުެގ  މި (3)  

 . މަޢުލޫމާތު

 
 

 ލާޙުކުރުން.ޞްށް އި އަންނަނިވި ޮގތަ ވަނަ މާއްދާ  12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .13
 

ށް  ނޫނަމި ޤާ
ފަށާ   ންލުކުރަޢަމަ

 ތާރީޚުގެ ކުރިން
ވެފައިވާ  

 އެއްބަސްވުން

ޢަމަލުކުރަން   . 12 ޤާނޫނަށް  ތާރީމި  ެއއްބަސްވުެމއްފަށާ  ވެފައިާވ  ކުރިން  ަގއި،  ޚުެގ 
ދާތަްއ  ށް ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއވާ މާއްސްއަކްޗަރ ޓެ ނުވަތަ ޑިޕާސަރވިސް ޗާޖު އެއަރޕޯޓް

މާއް ނަމައެދާނުވަތަ  ބަެއއް  ިމ  ޟުތަޢާރުޤާނޫނާ  މި   ވެސް،ްއެގ  މިންވަރަކަށް،  ވާ 
 .ނެއެވެބާޠިލުވާ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން

 
 

 ރުން.ކުިއތުރު ރެއްއަކުފަދައިން ފަހަތަށް ައންނަނިވި )ށ( ެގ ދާެގ ވަނަ މާއް  13ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .14
 

ތާރީ  ،ަގއި  2022  ޖަނަވަރީ  1 )ނ( . 13  އެ  ފަހުން   ެގޚު ނުވަތަ 
ބަދަލުކުރާ މަށްޓަކައި،  ތުރުކުރުދަ ދުަވސް  ފުރާ  ނުވަތަ  ަގންނަ  ޓިކެޓު 

ރޕޯޓް ޑިެވލޮޕްމަންޓް ފީ  އި ެއއަސްއާ ކްޗަރ ޓެފަސިންޖަރުންެގ އަތުން ޑިޕާ

Deleted :ާުުހ

Deleted :ަުުހ

Deleted :1 ް2020 ލްރީއެޕ  

Deleted :ާުުހ
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އުސޫލުތަ  ޢަމަލުކުރާނެ  ނެުގމުަގއި ކްސް  ޓެޗަރ  ޑިޕާ   ،ކާއިއިންތިޤާލީ 
ކްލާސްތައް  ކުރުދަތުަގއި  ނެުގމު  މި ންަގނޑުތައް  މި  ކަނޑައަޅާނެރާ 
 ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ.  ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި  ނުެގޤާނޫ

 
ނާސިރު  އިބްރާހީމް"  ޤާނޫނުަގއި  ބުނެވިދިޔަ .15 އެއަރޕޯޓްއި    ޔާންކޮށްފަިއވާބަ   މިފަދައިން"  ންޓަރނޭޝަނަލް 

 .ބަދަލުކުރުން އަށް" ޓްޝަނަލް އެއަރޕޯ ވެލާނާ އިންޓަރނޭ"  ޢިބާރާތްތައް، އެންމެހައި
 
ބުނެވިދި .16 ޤާނޫނުން  ިމ    ޔަމި  ަގާވއިދުތަްއ،  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ުގޅިެގން  އިޞްލާޙުތަކާ  ެގނެޭވ  ޤާނޫނަށް 

ޢަމަލުކުރަން ފެށިެގން   ޤާނޫނަށް  ތާރީޚުން  ހަދަިއ،    (ތިނެއް)  3ފަށާ  ތެރޭަގއި  މަސްދުވަހުެގ 
  .ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ 

 
ޤާ .17 ޢަމަލުކުނޫމި  ފަ ނަށް  ޤާނޫނު  ،  ށާނީރަން  ތަޞްފާމި  ެގޒެޓުަގިއ  ކޮށް،  ދީޤުސްވެ،  ދިވެހިސަރުކާރުެގ 

 ވެ. ނެފެށިެގން  ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
 

 
 2021ޖޫން  14

___________________ 

Deleted :ްު



(  ޤާނޫނު  ނެުގމާބެހޭ ފީ ޓެކްސްއާއި އަތުން ފަސިންޖަރުްނެގ ފުރާ ބޭރަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން އެއަރޕޯޓަކުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ) 2016/29 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
 ދިރާސާކޮށް ިނންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް ބިލު  ެގަނއުމުެގ އިޞްލާޙު ަވނަ...  އަށް

 ކޮމިޓީ  އިޤްތިޞާދީ                                                                                17
 

  މެންބަރުން   ބައްދަލުވުންތަކަށް   ކޮމިޓީގެ   އިޤްތިޞާދީ  މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ   ބޭއްވި   ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް   - 2  ޖަދުވަލު 
 ތަފްޞީލު   ހާޒިރުވެފައިވާގޮތުގެ 

 

 

 

14.6.2021 37 1:05      -  S   -    - 

13.6.2021 36 0:35 0   0  -  S   -  -   

8.6.2021 35 00:40       S   -    

7.6.2021 34 1:15       S   -    

26.5.2021 29 00:50       S   -    
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  ްވަޑައިނުގަންނަވާ ބައްދަލުވުން  -  ވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުނ S  ްރަސްމީ 0 ސަލާމުގައި ހުންނެވި ބައްދަލުވުނ 




