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  ފުރާ  ބޭރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ )   29/ 2016ބަރު  ންޤާނޫނު ނަ 
 ( ނޫނުޤާ  ނެގުމާބެހޭ   ފީ  ޓެކްސްއާއި   އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ 

 އިޞްލާޙު ހިމެނޭގޮތަށް(  1)ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 

 
 ފުރާ   ޭބރަށް   ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިއީ )ހ(   .1 ނަން   ތަޢާރުފާއި 

  ޗާޖާއި   ސަރވިސް  އެއަރޕޯޓް   ގޮތުގައި  ޓެކްސްގެ  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ

  ފީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެއަރޕޯޓް  ގޮތުގައި  ފީގެ  އަދި  ޓެކްސް،  ޑިޕާޗަރ

 1.ޤާނޫނެވެ ަބޔާންކުރާ ކަންކަން އެންމެހައި ނެގުމާގުޅޭ

 ޭބރަށް މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން )ށ(   

 ެބހޭ ޤާނޫނު" އެވެ.ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާ

 

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް  

 ޗާޖް ނެގުން 

އަންނަނިވި   )ހ(   .2 ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން، ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެއަރޕޯޓް  

  ނަމުގައި ޓެކުހެއް ނެގޭނެއެވެ.ސް ޗާޖްގެ ސަރވި

އަތުން،    (1)    ފަސިންޖަރެއްގެ  ިބދޭސީ  )ފަންސަވީސް(   25ކޮންމެ 

 ؛ އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އަތު  (2)    ފަސިންޖަރެއްގެ  ދިވެހި  އެމެރިކާ   12ން،  ކޮންމެ  )ާބރަ( 

 ޑޮލަރު.

ޓްރާންސިޓް  )ށ(    ފަރާތްތަކާއި،  ލިިބފައިވާ  އިމިއުނިޓީ  ޑިޕްލޮމެޓިކް 

ޢުމުރުން  ފަސި ކުޑަކުދިން،   2ންޖަރުންނާއި،  ފުރިހަމަނުވާ  އަހަރު  )ދޭއް( 

 އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނެގުމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ނަގާނީ   )ނ(    ޗާޖް  ސަރވިސް  އެއަރޕޯޓް  ނަގާ  ދަށުން  މާއްދާގެ   31މި 

 2ގެ ނިޔަލަށެވެ.  2021ޑިސެންަބރު 

 
ނައުމުގެ   ގެވަނަ އިޞްލާޙު  1އަށް    (ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ   ފީ  ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ ފުރާ  ބޭރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2021/41ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 1

 ކުރެވިފައި އަކުރު އިޞްލާޙުމި  ،އްދާއިންވަނަ މާ 1 ގެޤާނޫނު
ނައުމުގެ   ގެވަނަ އިޞްލާޙު  1އަށް    (ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ   ފީ  ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ ފުރާ  ބޭރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2021/14ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 2

 ކުރެވިފައިއިތުރުއަކުރު މި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 2 ގެޤާނޫނު
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އެ )ހ(  . 1-2 3ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް  ދިވެދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަސިންޖަރުންގެ އަރޕޯޓަކުން  ފުރާ  ޭބރަށް  ހިރާއްޖޭން 

ޓެކްސްގެ  ޑިޕާޗަރ  ގޮތުގެމަތިން،  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  އަތުން، 

 ނަމުގައި ޓެކްސްއެއް ނެގޭނެއެވެ.
 ބިދޭސީންގެ އަތުން  ދިވެހިންގެ އަތުން  ދަތުރުކުރާ ކްލާސް    

  ޑޮލަރު އެމެރިކާ 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 ޑޮލަރު އެމެރިކާ  120 ޕްރައިވެޓް ޖެޓް
 

 

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

 ންނެވެ. އިން ފެށިގެ

ޓްރާންސިޓް  )ނ(    ފަރާތްތަކާއި،  ލިިބފައިވާ  އިމިއުނިޓީ  ޑިޕްލޮމެޓިކް 

ޢުމުރުން   ފުރިހަމަނުވާ    2ފަސިންޖަރުންނާއި،  އަހަރު  ކުޑަކުދިން، )ދޭއް( 

 ވެ. އެޑިޕާޗަރ ޓެކްސް ނެގުމުން އިސްތިސްނާވާނެ

 

  އެއަރޕޯޓް 

 ފީ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ހިމެނޭ   4 )ހ(  .3 ފަސިންޖަރުން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޓްރާންސިޓް  ވެލާނާ  ގޮތުން، 

އަތުން،  އެއަރޕޯޓުން   ފަސިންޖަރެއްގެ  ކޮންމެ  ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭން 

ޤާނޫނުގެ   ސަރވިސް   2މި  އެއަރޕޯޓް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ޤާނޫނުގެ   މި  ޑިޕާޗަރ    2-1ޗާޖާއި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ތިރީގައި އިތުރުން،  އެއަރޕޯޓް    ޓެކްސްގެ  ގޮތުގެމަތިން،  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

 ވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ނަމުގައި ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ.ޑި

ފެށިގެން    2017މޭ    1  (1)    ގެ   2021ޑިސެންަބރު    31އިން 

 
ނައުމުގެ   ގެވަނަ އިޞްލާޙު  1އަށް  (  ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ   ފީ  ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ ފުރާ  ބޭރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ހިރާއްޖޭގެދިވެ)  2021/14ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 3

 ކުރެވިފައިއިތުރު މާއްދާމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 3 ގެޤާނޫނު
ނައުމުގެ   ގެވަނަ އިޞްލާޙު  1އަށް    (ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ   ފީ  ޓެކްސްއާއި  ތުންއަ  ފަސިންޖަރުންގެ ފުރާ  ބޭރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2021/14ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 4

 ކުރެވިފައި ލާޙުއިޞްއަކުރު މި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 4 ގެޤާނޫނު
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 ނިޔަލަށް:
 

 ޢަދަދު )އެމެރިކާ ޑޮލަރުން(  ފަސިންޖަރުން     

 12 ދިވެހި ފަސިންޖަރުން

 25 ިބދޭސީ ފަސިންޖަރުން
 

 

 އިން ފެށިގެން: 2022ވަރީ ނަޖަ 1  (2)   

 އަތުން   ބިދޭސީންގެ  އަތުން   ދިވެހިންގެ  ކްލާސް   ދަތުރުކުރާ    

 ޑޮލަރު  އެމެރިކާ 30 ޑޮލަރު  އެމެރިކާ 12 ކްލާސް އިކޮނޮމީ

 ޑޮލަރު  އެމެރިކާ 60 ޑޮލަރު  އެމެރިކާ 60 ކްލާސް ިބޒްނަސް

 ޑޮލަރު  އެމެރިކާ 90 ޑޮލަރު  އެމެރިކާ 90 ކްލާސް ފަސްޓް

 ޑޮލަރު  އެމެރިކާ 120 ޑޮލަރު  އެމެރިކާ 120 ޖެޓް ވެޓްޕްރައި
 

 

ލިިބފައިވާ   )ށ(    އިމިއުނިޓީ  ގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ފަރާތްތައް 

ނެގުމުން  ފީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެއަރޕޯޓް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

 5[ އުނިކުރެވިފައި] )ނ(   

 

  ސަރވިސް   އެއަރޕޯޓް 

  ރޕޯޓް އެއަ   ޗާޖް، 

  އަދި   ފީ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

  ޓެކްސް   ޑިޕާޗަރ 

 6ޒިންމާ   ނެގުމުގެ 

އެއަރލައިނެއްގައި،  )ހ(   .4 އޮޕަރޭޓްކުރާ  ފްލައިޓް  ޝެޑިއުލްޑް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޫނުގެ ދަށުން ނަގާ އަތުން މީރާއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން، މި ޤާ

 5އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖާއި ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް ނެގުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ  

 6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ުބނެފައިވާ ަބޔާން ހުށަހެޅުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ  

 
ނައުމުގެ   ގެވަނަ އިޞްލާޙު  1އަށް  (  ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ   ފީ  ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ ފުރާ  ބޭރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2021/14ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 5

 ކުރެވިފައި އުނިރު އަކުމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 5 ގެޤާނޫނު
ނައުމުގެ   ގެވަނަ އިޞްލާޙު  1އަށް  (  ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ   ފީ  ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ ފުރާ  ބޭރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2021/14ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 6

 ވިފައިކުރެޙުލާ އިޞް އަރިމަތީ ސުރުޚީ  މާއްދާގެމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 6 ގެޤާނޫނު
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ފައިސާ   ހަމައަށް  ދައުލަތަށް  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  މާއްދާއާ  ވަނަ 

 7ވެ.ދެއްކުމަކީ އެ އެއަރލައިނެއްގެ ޒިންމާއެކެ

އެއަރލައިނެއްގައި  )ށ(    އޮޕަރޭޓްކުރާ  ފްލައިޓް  ޝެޑިއުލްޑް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭން ޭބރަށް ފުރާ ކޮންމެ   8އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން   ވެލާނާ

ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން މީރާއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން އެއަރޕޯޓް  

ނެގުމާއި ފީ  ޤާނޫނު  ،ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ގައި ވަނަ  5ގެ  މި  )ހ(  މާއްދާގެ   

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް   6ުބނެފައިވާ ަބޔާން ހުށަހެޅުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ  

 ދައުލަތަށް ހަމައަށް ފައިސާ ދެއްކުމަކީ އެ އެއަރލައިންގެ ޒިންމާއެކެވެ.

އެއަރލައިނެއްގެ  )ނ(    އޮޕަރޭޓްކުރާ  ފްލައިޓް  ޝެޑިއުލްޑް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

އެއަރޕޯޓަކުން މަތިންދާޯބޓަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތަކަށް،  ނޫން  ން 

ފަސިން ފުރާ  ޭބރަށް  އަތުން  ދިވެހިރާއްޖޭން  ކަނޑައަޅާ  ޖަރުންގެ  މީރާއިން 

ސަރވިސް   އެއަރޕޯޓް  ނަގާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ދަށުން،  އުސޫލެއްގެ 

ޤާނޫނުގެ   މި  ނެގުމާއި،  ޓެކްސް  ޑިޕާޗަރ  )ހ(    5ޗާޖާއި  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ުބނެފައިވާ   ޤާނޫނުގެ  ގައި  މި  ހުށަހެޅުމާއި،  މާއްދާއާ   6ަބޔާން  ވަނަ 

ފައި ހަމައަށް  ދައުލަތަށް  ގޮތުގެމަތިން  ޯބޓެއް އެއްގޮތްވާ  އެ  ދެއްކުމަކީ  ސާ 

 9ފުރި އެއަރޕޯޓް ހިންގާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

އެއަރލައިނެއްގެ  )ރ(   އޮޕަރޭޓްކުރާ  ފްލައިޓް  ޝެޑިއުލްޑް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ގޮތަކަށް    މަތިންދާޯބޓަކުން އެއަރޕޯޓުން   ވެލާނާނޫން    10އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ކަނޑައަޅާ   މީރާއިން  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭން 

 5ނެގުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ    އުސޫލެއްގެ ދަށުން އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ

 
ނައުމުގެ   ގެވަނަ އިޞްލާޙު  1އަށް  (  ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ   ފީ  ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ ފުރާ  ބޭރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ހިރާއްޖޭގެދިވެ)  2021/14ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 7

 ވިފައި ކުރެޙުލާ އިޞް އަކުރުމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 6 ގެޤާނޫނު
ނައުމުގެ   ގެވަނަ އިޞްލާޙު  1އަށް  (  ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ   ފީ  ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ ފުރާ  ބޭރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2021/14ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 8

އަށް    "އެއަރޕޯޓް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ވެލާނާ "  ޢިބާރާތްތައް،  އެންމެހައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިފަދައިން"  އެއަރޕޯޓް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ނާސިރު  އިބްރާހީމް"  ،ވަނަ މާއްދާއިން  15  ގެޤާނޫނު
 ކުރެވިފައިބަދަލު

ނައުމުގެ   ގެވަނަ އިޞްލާޙު  1އަށް  (  ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ   ފީ  ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ ފުރާ  ބޭރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ޖޭގެދިވެހިރާއް)  2021/14ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 9
 ވިފައި ކުރެޙުލާ އިޞް އަކުރުމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 7 ގެޤާނޫނު

ނަންބަ 10 އިޞްލާޙު   1އަށް  (  ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ   ފީ   ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ   ބޭރަށް   ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2021/14ރު  ޤާނޫނު    ވަނަ 
ޤާނޫނުގެ މާއްދާއިން  15  ގެނައުމުގެ    އިންޓަރނޭޝަނަލް   ވެލާނާ"  ޢިބާރާތްތައް،  އެންމެހައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިފަދައިން"  އެއަރޕޯޓް   އިންޓަރނޭޝަނަލް  ނާސިރު  އިބްރާހީމް"   ،ވަނަ 

 ކުރެވިފައިއަށް ބަދަލު "އެއަރޕޯޓް
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 6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ުބނެފައިވާ ަބޔާން ހުށަހެޅުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ  

ދެއްކުމަކީ   ފައިސާ  ހަމައަށް  ދައުލަތަށް  އެއްގޮތަށް  މާއްދާއާ   ވެލާނާވަނަ 

 ހިންގާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 11އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް 

 

ތެރޭގައި  )ހ(   .5 ބަޔާން ހުށަހެޅުން  ކޮންމެ މީލާދީ މަހަކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން އެ މަހެއްގެ 

ފަސި ފުރި  ޭބރަށް  އެ ދިވެހިރާއްޖޭން  މަޢުލޫމާތާއި،  ންޖަރުންނާެބހޭ 

ފަރާތްތަކުގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނުވަތަ ޑިޕާޗަރ ޓެކްސްގެ  

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ގޮ އެއަރޕޯޓް  ޢަދަދާއި  ނަގަންޖެހޭ  ގޮތުގައި ތުގައި  ފީގެ 

ނަމޫނާއަކާ  ކަނޑައަޅާ  މީރާއިން  ަބޔާނެއް،  އަންގައިދޭ  ޢަދަދު  ނަގަންޖެހޭ 

ވަނަ ދުވަހުގެ   28ކުރުމަށްފަހު، ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު

 12ނިޔަލަށް މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޓެކްސް   )ށ(    ޑިޕާޗަރ  ނުވަތަ  ޗާޖް  ސަރވިސް  އެއަރޕޯޓް  އެއަރޕޯޓް  ނުވަތަ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތެއް އެ މަހެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭން ޭބރަށް  

ަބޔާން،  ނުފުރިކަމުގައިވިޔަސް ުބނެފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި   ،

 13ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ތާރީޚަށް  )ނ(    ކަނޑައެޅިފައިވާ  ަބޔާން  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި 

)ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ    3/2010ނަންަބރު  މީރާއަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ޤާނޫނު  

ަބޔާންކޮށްފަ  އިދާރީ ގައި  ފަރާތް ޤާނޫނު(  އެ  ގޮތުގެމަތިން  އިވާ 

 ޖޫރިމަނާވާނެއެވެ.

 

  ސަރވިސް   އެއަރޕޯޓް 

  އެއަރޕޯޓް   ޗާޖް، 

ޤާނޫނުގެ   )ހ(   .6 ތައްޔާރުކުރާ    5މި  އެއްގޮތަށް  އާ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އެއަރޕޯޓް   ޑިޕާޗަރ ޓެކްސްއާއި  ަބޔާނުގައިވާ އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖާއި

 
ނަންބަ 11 އިޞްލާޙު   1އަށް  (  ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ   ފީ   ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ   ބޭރަށް   ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2021/14ރު  ޤާނޫނު    ވަނަ 
ޤާނޫނުގެ މާއްދާއިން  15  ގެނައުމުގެ    އިންޓަރނޭޝަނަލް   ވެލާނާ"  ޢިބާރާތްތައް،  އެންމެހައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިފަދައިން"  އެއަރޕޯޓް   އިންޓަރނޭޝަނަލް  ނާސިރު  އިބްރާހީމް"   ،ވަނަ 

 ކުރެވިފައި ބަދަލުއަށް "އެއަރޕޯޓް
ނަންބަ 12 އިޞްލާޙު   1އަށް  (  ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ   ފީ   ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ   ބޭރަށް   ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2021/14ރު  ޤާނޫނު    ވަނަ 
 ވިފައި ކުރެ ޙުލާއިޞް އަކުރުމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  8  ގެ ނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ
ނަންބަ 13 އިޞްލާޙު   1އަށް  (  ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ   ފީ   ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ   ބޭރަށް   ދިވެހިރާއްޖޭން  ޓަކުންއެއަރޕޯ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2021/14ރު  ޤާނޫނު    ވަނަ 
 ވިފައި ކުރެ ޙުލާއިޞް އަކުރުމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  8  ގެ ނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ
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  އަދި   ފީ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

  ޓެކްސް   ޑިޕާޗަރ 

 14ދެއްކުން 

ަބޔާން   މަހެއްގެ  އެ  ޢަދަދު،  ދައްކަންޖެހޭ  ގޮތުގައި  ފީގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

މީރާއަށް  ކުރިން  ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް 

 ދައްކަންވާނެއެވެ.

އެއަރޕޯޓް   )ށ(    ޓެކްސްއާއި  ޑިޕާޗަރ  ޗާޖާއި  ސަރވިސް  އެއަރޕޯޓް 

 .އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ މީރާއަށް ދައްކަންވާނީޓް ފީ، ޑިވެލޮޕްމަން

ޑިޕާޗަރ   )ނ(    ޗާޖާއި  ސަރވިސް  އެއަރޕޯޓް  ދައްކަންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި 

ތާރީޚަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ފީ،  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެއަރޕޯޓް  އަދި  ޓެކްސް 

ހޭ  )ޓެކްސް ނެގުމާެބ  2010/3މީރާއަށް ނުދައްކައިފިނަމަ، ޤާނޫނު ނަންަބރު  

އެއިދާ ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ޤާނޫނު(  ފަރާތް   ރީ 

 ޖޫރިމަނާވާނެއެވެ.

 

މީރާއަށް މަޢުލޫމާތު  

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޭބނުމަށް މީރާއިން ޭބނުންވާ ދިވެހިރާއްޖޭން ޭބރަށް ފުރާ   .7

އެ މީރާއިން  މަޢުލޫމާތު،  ފަސިންޖަރުންނާެބހޭ  ޙާލަތެއްގައި، ފްލައިޓްތަކާއި  ދިއްޖެ 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން 

 

  ނުލިބޭނެ   އަނބުރާ 

 15ދަރަނި 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނުވަތަ ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް ނުވަތަ އެއަރޕޯޓް    .8

ނުވަތަ އެއަރޕޯޓް ހިންގާ ފަރާތަށް ތިންވަނަ ފަރާތަކުން   ފީގެ ގޮތުގައި އެއަރލައިނަށް 

ނުލިޭބނެ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި އުނިކުރެވޭނީ، މި  ލިބެންޖެހި ނުލިިބވާ ފައިސާ، އަނުބރާ

 ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ 

 

  ނަގާ   ޚިލާފަށް   ޤާނޫނާ 

  ފީ   ޓެކްސްއާއި 

  ފަސިންޖަރުންނަށް 

ޓެކްސް  ރވިސް ޗާޖް ނުވަތަ ޑިޕާޗަރ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއަރޕޯޓް ސަ )ހ(  . 8-1

ނުވަތަ އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ ނެގުން ހުއްދަ ނޫން ފަރާތަކުން އެއިން 

 
ނަންބަ 14 އިޞްލާޙު   1އަށް  (  ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ   ފީ   ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ   ބޭރަށް   ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2021/14ރު  ޤާނޫނު    ވަނަ 
 ވިފައި ކުރެޙުލާ އިޞް މާއްދާމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން  9  ގެ ނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ
ނަންބަ 15 އިޞްލާޙު   1އަށް  (  ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ   ފީ   ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ   ބޭރަށް   ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2021/14ރު  ޤާނޫނު    ވަނަ 
 ވިފައި ކުރެ ޙުލާއިޞް މާއްދާމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 10  ގެ ނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ
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ޓެކްސްއެއް ނުވަތަ ފީއެއް ނަގައިފިނަމަ، ނުވަތަ އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް   16ދެއްކުން   އަނބުރާ 

ނަގަން  ފީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެއަރޕޯޓް  ނުވަތަ  ޓެކްސް  ޑިޕާޗަރ  ނުވަތަ 

ދަދަށްވުރެ އިތުރަށް އެއިން އަތުން ނުވަތަ ނަގަންޖެހޭ ޢަނުޖެހޭ ފަރާތެއްގެ  

މުއްދަތަށް  ނެގި  ފައިސާ  އެ  ނަގައިފިނަމަ،  ފީއެއް  ނުވަތަ  ޓެކްސްއެއް 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ  މީރާއަށް  ަބޔާން  ފީގެ  ޓެކްސްއާއި  އެއަރޕޯޓް  ނިސްަބތްވާ 

 ސުންގަޑީގެ ކުރިން އެ ފައިސާ، އެ ފަސިންޖަރަށް އަނުބރާ ދޭންވާނެއެވެ.
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފަސިންޖަރަށް އެ ފައިސާ އަނުބރާ މި މާއްދާގެ )ހ(   )ށ(   

 ރައްދުކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެ ފައިސާ މީރާއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

 

ޑިޕާޗަރ   17 )ހ(  .9 ބެލެހެއްޓުން   ރެކޯޑު  ޗާޖާއި  ސަރވިސް  އެއަރޕޯޓް  އެއަރޕޯޓް  އަދި  ޓެކްސް 

ފަރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް

ޔަޤީންކޮށްދިނުމުގެ ޢަދަދެއްކަން  ޞައްޙަ  އަންނަނިވި   ޢަދަދަކީ  ބޭނުމަށް 

 .ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

ޗާޖާއި    (1)    ސަރވިސް  އެއަރޕޯޓް  ފަރާތްތަކުން  ޑިޕާޗަރ އެކި 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެއަރޕޯޓް  ލިބެންޖެހޭ   ޓެކްސްއާއި  ގޮތުގައި  ފީގެ 

އިންވޮއިސްތަކާއި،  ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ  ސާ ހޯދުމަށްޓަކައި އެފައި

ފައިސާ  ރަސީދުތަކާއި،  ތައްޔާރުކުރާ  ލިުބމުން   ފައިސާ 

 ހޯދުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ލިޔުމުން ކުރެވޭ އެނޫންވެސް 

 އަދި ؛ މުޢާމަލާތުތައް

ފުރާ   (2)    އެއަރޕޯޓުން  އެ  ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓްކުރާ،  އެއަރލައިނުން  އެ 

 އަދި؛ ފްލައިޓްތަކުގެ މެނިފެސްޓް 

އެނޫންވެސް   (3)    ކަނޑައަޅާ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

 މަޢުލޫމާތު. 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ   )ށ(    ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  އަހަރު   5ތައް  ރެކޯޑުމި  )ފަހެއް( 

 
ނަންބަ 16 އިޞްލާޙު   1އަށް  (  ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ   ފީ   ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ   ބޭރަށް   ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2021/14ރު  ޤާނޫނު    ވަނަ 
 ވިފައިކުރެއިތުރު މާއްދާމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 11  ގެ ނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ
ނަންބަ 17 އިޞްލާޙު   1އަށް  (  ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ   ފީ   ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ   ބޭރަށް   ހިރާއްޖޭންދިވެ  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2021/14ރު  ޤާނޫނު    ވަނަ 
 ވިފައި ކުރެ ޙުލާއިޞް އަކުރުމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 12  ގެ ނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ
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ލިޔެކިޔުންތައް ދުވަހުގެ   މިފަދަ  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  މުއްދަތަށް 

އެ  އަދި  ބަހުންނެވެ.  އިނގިރޭސި  ނުވަތަ  ބަހުން  ދިވެހި  ހުންނަންވާނީ 

ނުވަތަ ލިޔެކިޔުންތަކު ރުފިޔާ  ދިވެހި  ހުންނަންވާނީ  ޢަދަދުތައް  ހިމެނޭ  ގައި 

ޭބ ރު އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ޤަޫބލުކުރާ 

 ފައިސާގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ފައިސާއަކުންނެވެ.

 

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ  

އިދާރީ ޤާނޫނުގައިވާ  

ގޮތުގެމަތިން  

 ޢަމަލުކުރުން 

ޤާނޫނު   )ހ(   .10 ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި،  ކަންކަން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  މި 

ޤާނޫ  3/2010ނަންަބރު   އިދާރީ  ނެގުމާެބހޭ  ގައި )ޓެކްސް  ނު( 

ލުތައް މި ޤާނޫނަށް ހިނގާނެއެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގައި  ސޫަބޔާންކޮށްފައިވާ އު

ަބޔާންކޮށްފައިނު ޢަމަލުކުރުމަށް  ގޮތަކަށް  ވަކި  ވާ  ކަނޑައެޅިގެން 

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  ޢަމަލުކުރާނީ،  )ޓެކްސް   3/2010ޙާލަތްތަކުގައި 

 ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

)ޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ   3/2010މި ޤާނޫނު ކިޔާނީ ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ށ(   

ކޮންމެ  މާނަކޮށްފައިނުވާ  ޤާނޫނުގައި  މި  އަދި  އެކުގައެވެ.  އާ  ޤާނޫނު( 

ދޭހަނުވާހާ  ފްލަ ގޮތަކަށް  އެހެން  ކަނޑައެޅިގެން  ޢިާބރާތެއް  ނުވަތަ  ޒެއް 

ލަ އެ  ޤާނޫނުގައި  އެ  މާނަކުރާނީ  ނުވަތަފްހިނދަކު  ޢިާބރާތެއް  ޒެއް   

 މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. 

 

ޤާނޫނަށް  މި  

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ  

ތާރީޚާ ހަމައަށް  

ނުދައްކާ ހުރި  

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް  

 ޗާޖް 

  71/78މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚާ ހަމައަށް، ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ހ(   .11

ފަސިންޖަ ފުރާ  ޭބރަށް  ރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ރުންގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނެގުމާ ޗާޖް  ސަރވިސް  އެއަރޕޯޓް  ދަށުން  އަތުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ެބހޭ 

ނު ޗާޖް  ދައްކާދައްކަންޖެހި  ސަރވިސް  އެއަރޕޯޓް  ޤާނޫނަށް    ،ހުރި  މި 

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ފަށާ  ދުވަހުގެ   45ޢަމަލުކުރަން  ފަހެއް(  )ސާޅީސް 

 ތެރޭގައި މީރާއަށް ދައްކައި ޚަލާޞްކުރަންވާނެއެވެ.

މާއް )ށ(    ގައި  މި  )ހ(  މީރާއިން ދާގެ  ތަފްޞީލު،  ފައިސާގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

ޤާނޫނަށް   މި  ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު،  އެއްގޮތަށް  ނަމޫނާއަކާ  ކަނޑައަޅާ 
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ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ފަށާ  ތެރޭގައި   30ޢަމަލުކުރަން  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 

 މީރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

  ޤާނޫނަށް   މި 

  ފަށާ   ޢަމަލުކުރަން 

  ކުރިން   ޚުގެ ތާރީ 

 އެއްބަސްވުން   ވެފައިވާ 

އެއްަބސްވުމެއްގައި،   .12 ވެފައިވާ  ކުރިން  ތާރީޚުގެ  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

ނުވަތަ ޑިޕާޗަރ ޓެކްސްއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ މާއްދާތައް   ޖްސަރވިސް ޗާ އެއަރޕޯޓް

ނަމަވެސް، ަބއެއް  މާއްދާއެއްގެ  މިންވަރަކަ ނުވަތަ  ތަޢާރުޟުވާ  ޤާނޫނާ  މި މި  ށް، 

 18.ާބޠިލުވާނެއެވެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން

 

ގަވާއިދު ހަދައި  

 ހިންގުން 

ފަރާތްތައް  )ހ(   .13 ހިންގާ  އެއަރޕޯޓް  އެއަރލައިންތަކާއި  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި  ޤާނޫނު  މި  އުސޫލުތަކާއި  ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ 

އެންމެހައި   މި ގަހަދަންޖެހޭ  ތަންފީޛުކޮށް،  ޤާނޫނު  މި  ހަދައި،  ވާއިދުތައް 

މީރާއިންނެވެ.  ބަލަހައްޓާނީ  ހިންގައި  ކަންކަން  އެންމެހައި  ޤާނޫނުގައިވާ 

އެއަރޕޯޓް   ގުޅިގެން  ޤާނޫނާ  މި  ގަވާއިދުގައި،  ހަދާ  މީރާއިން  މިގޮތުން 

އުސޫލުތަކަށް އައި ަބދަލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި   ސަރވިސް ޗާޖް ނެގުމުގެ 

 ޅޭނެ އިންތިޤާލީ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ގުގެން

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގެ   )ށ(   

ތާރީޚުން   ،ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ފަށާ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

ހަދައި  3ފެށިގެން   ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ  ށް  ޢާންމުކޮ  ،)ތިނެއް( 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. 

ފަހުން    2022ޖަނަވަރީ    1 )ނ(    ތާރީޚުގެ  އެ  ނުވަތަ  ގައި، 

ަބދަލުކުރާ  ދުވަސް  ފުރާ  ނުވަތަ  ގަންނަ  ޓިކެޓު  ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި، 

ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޑިޕާޗަރ ޓެކްސްއާއި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ 

އުސޫލު އިންތިޤާލީ  ޢަމަލުކުރާނެ  ޓެކްސް  ނެގުމުގައި  ޑިޕާޗަރ  ތަކާއި، 

ނެގުމުގައި ދަތުރުކުރާ ކްލާސްތައް ކަނޑައަޅާނެ މިންގަނޑުތައް މި ޤާނޫނުގެ  

 
ނަންބަ 18 އިޞްލާޙު   1އަށް  (  ޤާނޫނު  ހޭ ނެގުމާބެ  ފީ   ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ   ބޭރަށް   ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2021/14ރު  ޤާނޫނު    ވަނަ 
 ވިފައި ކުރެ ޙުލާއިޞް ދާމާއްމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 13  ގެ ނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ
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 19ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 

ނަންަބރު    .14 އުވާލެވޭ ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  ފެށުމާއެކު،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   71/78މި 

ޭބރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް  އެއަރޕޯޓަކުން ރާއްޖޭ ން 

 ޗާޖް ނެގުމާެބހޭ ޤާނޫނު( އުވުނީއެވެ.

 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  

 ފެށުން 

ތަޞްދީޤުކޮށް،   .15 ފާސްވެ،  ޤާނޫނު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

 

ޭބނުންކޮށްފައިވާ  .16 ކުރުން މާނަ  ލަފްޒެއް  ނުވަތަ  ޢިާބރާތެއް  ޤާނޫނުގައި  ކަނޑައެޅިގެން   މި  ގޮތުން 

ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިާބރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައި  އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހާ  

 އެ ޢިާބރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ،އެވަނީ

ޤައުމަކުން "ޓްރާންސި )ހ(    އެއް  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ކަމަށް  ފަސިންޖަރުން"  ޓް 

ަބދަ ފްލައިޓް  މަގުމަތީގައި،  ޤައުމަކަށްދާ  އަނެއް  ލުކުރުންފަދަ ފުރައިގެން 

މުއްދަތަކަށް   24ޭބނުމަކަށް   ދިގުނޫން  ގަޑިއިރަށްވުރެ  )ސައުވީސް( 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޑުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށެވެ. 

ޖެ )ށ(    ނަންަބރު  "ކޮމިޝަނަރ  ޤާނޫނު  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ކަމަށް  ނެރަލް" 

ދަށުން   3/2010 ގެ  ޤާނޫނު(  އިދާރީ  ނެގުމެާބހޭ  )ޓެކްސް 

 ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަށެވެ. 

ނަންަބރު   )ނ(    ޤާނޫނު  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ކަމަށް  )ޓެކްސް    3/2010"މީރާ" 

ޤާނޫނު(   އިދާރީ  މޯލްޑިވްސް  ނެގުމާެބހޭ  އުފައްދާފައިވާ  ދަށުން  ގެ 

  އޮތޯރިޓީ އަށެވެ.އިންލަންޑް ރެވެނިއު

ނަންަބރު  )ރ(   ޤާނޫނު  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ކަމަށް  ފަރާތް"  ހިންގާ  "އެއަރޕޯޓް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން    2/2001

ހިންގު އެއަރޮޑްރޯމްއެއް  ލިިބފައިވާ  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ހުއްދަ  މުގެ 

 
ނަންބަ 19 އިޞްލާޙު   1އަށް  (  ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ   ފީ   ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ   ބޭރަށް   ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2021/14ރު  ޤާނޫނު    ވަނަ 
 ވިފައިކުރެތުރުއި އަކުރުމި  ،ވަނަ މާއްދާއިން 14  ގެ ނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ



  
 ލީހުެގ އިދާރާ ތުްނެގ މަޖިޔިރައް 2016/29 :ނަްނބަރު  ޤާނޫނު
  . މ 2016-12-7

  
 

11 

 

 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 

_____________________________ 
 18.4.2022: ތާރީޚު އަޕްޑޭޓްކުރެވުނު


