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 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ރު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދު

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 
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 ދައުރުެގ  ފުރަތަމަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެުދވަ ބުދަވި  1މަހުގެ  މާިރޗުވަނަ އަހަރުގެ  2017
ޤާނޫނު( އަްށ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްކސްޕޯްޓ އިމްޕޯޓްގެ) 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުެރއްވި 9
  2017 މާރިޗު 2 ،މަތިންވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެ 92ެގ އަާސސީޤާނޫނު" ބިލު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ 13
މި ބިުލ  ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީުޤ ކުރެްއވުމުންރަ  ުދވަހު ބުރާސްފަތިހ( ވި 1438 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 3)

 ޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ.ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއި ،ޤާނޫނަކަށްވެ

 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                    38 އަަދދު:  46 ލިުއމް: ވޮ

 3 

 2017/2 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( އަށް  79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  13

 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް ިއމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( އަށް އަްނނަނިވި އިޞްލާޙުތައް  79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގެނައުން.

ެގ  22ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޗެޕްޓަރުތަުކގެ ތެރެއިްނ ޗެޕްޓަރ  7ނުގެ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫ .1
 )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކޮށް، އެ ޗެޕްޓަރަށް އަންަނނިވި އަކުރުަތއް އިތުުރކުރުން.

 

 ޗެޕްޓަރ
 ނަންބަރު 

 މުދަލުގެ ގިންތިތައް 
 ޑިއުޓީގެ 
 މިންވަރު 

  ކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ތައްޔާރީ ދިޔާ އެއްޗެއްސާއި، ރާހުތް ބުއިމަށް ބޭނުން  22ޗެޕްޓަރ 

 )ނ( ބޯފެން  
 

%15 

 
 60/4ލީޓަރަކަށް  )ރ( ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް  

)ހަތަރު ރުފިޔާ 
 ފަސްދޮޅަސް ލާރި(

 
 64/33ލީޓަރަކަށް  )ބ( އެނާޖީ ޑްރިންކްސް  

)ތިރީސް ތިން ރުފިޔާ 
ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު 

 ލާރި(
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   ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޗެޕްޓަރުަތކުެގ ތެރެއިން ޗެޕްަޓރ  7ބުނެވިދިަޔ ޤާނޫނުގެ . 2

 ގެ )ށ( އަންނަިނވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 24
 

 ޗެޕްޓަރ
 ނަންބަރު 

 މުދަލުގެ ގިންތިތައް 
 ޑިއުޓީގެ 
 މިންވަރު 

ބާވަތްތަކާއި،  ދުންފަތާއި، ދުންފަތުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ  24ޗެޕްޓަރ 
 ދުންފަތުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތައް 

 )ށ( ސިގިރެޓް 
 

 
 

 އަދި  %25
  2/-ސިގިރެޓަކަށް 
 )ދެ ރުފިޔާ(
 

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮްށ، ދިވެހިަސރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގިއ . 3
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.
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