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 ދައުުރެގ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެދުވަ އަންގާރަ ވި  01މަހުގެ  ޑިސެްނބަރުވަނަ އަހަުރގެ  4102
 އަްށ  (ޤާނޫނުެއކްސްޕޯްޓ އިމްޕޯޓްގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ) 97/10ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާްސުކރެއްވި 42
  ޑިސެންބަރު  02 ،ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިން 74ޤާނޫނުއަސާީސގެ  "ލުބިވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ  00

މި ބިލު  ،ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްީދޤު ކުރެްއވުމުންރައީ ދުވަހު ބުރާސްފަތިހ( ވި 0211 ޞަފަރު 41) 4102
 ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއިޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ. ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 4103/34 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 އަށް ޤާނޫނު(  އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 97/13ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  33

 )ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( އަށް އަންަނނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. 99/40ނަްނބަރު ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗެޕްޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ޗެޕްޓަރުތައް ތިރީގައިވާ  9ނުގެ ޤާނޫބުނެވިދިޔަ  .0
  ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

 

 މުދަލުގެ ގިންތިތައް  ޗެޕްޓަރ ނަންބަރު 
 ޑިއުޓީގެ 
 މިންވަރު 

  ން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި ތަރުކާރީއާއި، މޭވާއާއި، މަދާއި، ގަސްގަހާގެހީގެ ބާވަތްތަކު  41ޗެޕްޓަރ 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 1% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 42% ހަވާދުލާފައި ނުވަތަ ތަާފތު ރަހަަލއްވާފައި ހުންނަ ފޯއް  )ށ( 

 21% ވޭ ބާވަތްތައް ބަނގުރާ އެކުލެ )ނ( 

 411% ދުންފަތް އެކުލެވޭ ބާވަްތތައް  )ރ( 

  ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަފާތު ވައްތަރުވައްތަރުގެ އެއްޗެހި  ކާން  40ޗެޕްޓަރ 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 1% ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި މި ޗެޕްޓަރުގައި

 42% ދުފާއިރު ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާަވތްތައް  )ށ( 

 21% އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް )ނ( 

 21% ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް  )ރ( 

 411% ދުންފަތް އެކުލެވޭ ބާވަްތތައް  )ބ( 

43ޗެޕްޓަރ  ކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތަކާއި، ދުންފަތުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ދުންފަތާއި، ދުންފަތުން ތައްޔާރު  
 ބާވަތްތައް 

 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 411% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
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 ސިގިރެޓަކަށް ސިގިރެޓް )ށ( 

42/0 

ފިޔާ )އެއް ރު
ފަންސަވީސް 

 ލާރި(

49ޗެޕްޓަރ  ބިމުންނަގާ ހަކަތައިގެ ބާވަތްތަކާއި، ބިމުންނަގާ ތެލާއި، އަދި އެފަދަ އެއްޗެހި ސާފުކޮށްގެން  
  ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް؛ ތާރުގެ ބާވަތްތަކާއި، ބިމުންނަގާ ތަކެތިން އުފައްދާ އުށް

 

ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ )ހ( 
 1% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 01% ތެލުގެ ބާވަްތތަކުން  )ށ( 

44ޗެޕްޓަރ  އެސެންޝަލް އޮއިލާއި، ރެޒިނޮއިޑްސް؛ މީރުވަސް ދުއްވުމަށާއި ޒީނަތްތެރިވުމަށާއި، ފެންވަރާ  
  ރީތިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު 

 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 1% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 2% ލަގްޒަރީ ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ކޮސްމެޓިކްސް )ށ( 

 41% ލަގްޒަރީ ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބާވަތްތައް )ނ( 

 41% ސެންޓު )ރ( 

43ޗެޕްޓަރ  ސައިބޯންޏާއި، ދޮވެ އުނގުޅާ އޮފުއަރުވަން ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކާއި، ދަބަރު ފިލުވުމަށާއި،  
ބައްތިޔާއި، މޮޑެލިންގ ޕޭސްޓާއި، ދަތާބެހޭ ށް އު  ހަލުވިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކާއި،

  އި ފުޓުނި ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓަރާ  މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

 

 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 1% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 2% ލުބްރިކޭޓިންގ އޮއިލް  )ށ( 

 2% ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބާވަތްތައް )ނ( 

31ޗެޕްޓަރ     ކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތްތައްރަބަރާއި، ރަބަރުން ތައްޔާރު  

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 41% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 21% އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ އެތެރޭހަމާއި ބޭރުހަން )ށ( 
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 1% ފޮހޭރަބަރު )ނ( 

 02% ބައިސްކަލް އެތެރޭހަމާއި، ބޭރުހަން  )ރ( 

44ޗެޕްޓަރ  ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ އަންނައުނު؛ ކުނޑިފޮތި؛ ފޮތިން ހަދާފައި ހުންނަ އެހެނިހެން އެއްޗެހި؛  
ހަދާފައި ހުންނަ  ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ފޮއްޗާއި، ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ކުނޑިފޮއްޗާއި، ފޮތިން 

  ބައެއް އެއްޗެހި

 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 02% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 1% ރިޔާ  )ށ( 

 1% ބަޔޯޑީގްރޭޑަބަލް ކޮތަޅާއި ގޯނި )ނ( 

ނޑީގެ އުރަ )ރ(   21%     އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ ގޮ

 311% ހުްނނަ ކޮތަޅާއި، ގޯނި ޕޮލިތީނުން ހަދާފައި )ބ( 

91ޗެޕްޓަރ     ބިއްލޫރިއާއި، ބިއްލޫރިން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަުކގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި،  )ހ( 
 01% ން ތަކެތިމި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެ

 21% އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ ބައިބައި )ށ( 

 1% ބިއްލޫރިއާއި، ބިއްލޫރި ޓޭަބލްވެައރއާއި، ކިޗަންވެއަރ )ނ( 

 1% ނަންބަރު އައިނުގެ ލޯ  )ރ( 

 1% އިކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ބައިބަޞަނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއް )ބ( 

90ޗެޕްޓަރ   މުތާއި، ޖަވާހިރާއި، އަގުބޮޑު މަޢުދަނާއި، އަގުބޮޑު މަޢުދަނުން ޕްލޭޓްކުރި މަޢުދަނާއި،  
 މި އެއްޗެހިން އުފައްދާ ތަކެއްޗާއި، އިމިޓޭޝަން ގަހަނާ؛ ފައިސާ ފޮތި 

 

ޔަވައި، މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަުކގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ތަކެތި ފި )ހ( 
 42% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 1% ރަނުގެ މަޢުދަން  )ށ( 

34ޗެޕްޓަރ    ބޭސްމެޓަލުން ހަދާފައި ހުންނަ އެހެނިހެން ތަކެތި  

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 01% އެހެނިހެން ތަކެތިމި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ 
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 21% އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ ބައިބައި )ށ( 

 1% ބައިސްކަލްގެ ބައިބައި  )ނ( 

 2% ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ބައިބައި )ރ( 

33ޗެޕްޓަރ   އި، މެޝިނަރީއާއި، މެކޭނިކަލް ތަކެއްޗާއި، ނިއުކްލިއަރ ރިއެކްޓަރާއި، ބޮއިލަރާ  
  މި އެއްޗެއްސާގުޅޭ ބައިތައް

 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 41% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 1% ތަކެތީގެ ބައިބައި  އި މިކޮމްޕިއުޓަރާއި، ކޮމްޕިއުޓަރާގުޅާ ތަކެއްޗާ )ށ( 

 1% އައިސްއަލަމާރި  )ނ( 

 21% އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި އޭގެ ބައިބައި )ރ( 

ފޯކްލިފްޓާއި، ކެރޭނާއި، ރޯޑް ރޯލަރާއި، އެކްސްކަވޭޓަރާއި އަދި މިނޫންވެސް ބިންގަނުޑ  )ބ( 
އެއްތަނުން އަންެއތަންަށ ގެންދިޔުމަށާއި،  ކޮނުމަށާއި، ވެއްޔާއި ެއހެނެިހްނ އެއްޗެހި 

 ބިންގަނުޑ ހަރުކުރުމަށާއި، ފަސްގަނޑުޖެހުމަށް ގެންގޭުޅ ފުރޮޅުލާފައި ހުންނަ އިންޖީނުލީ
 21% ތަކެތި 

ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއްޞަޮކށް ހަދާފައި ހުްނނަ އިންޖީުނލީ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ  )ޅ( 
 2% އިންޖީނާއި އޭގެ ބައިބައި 

 1% ރިޔާ ނަގަން ބޭނުންކުރާ ވިންޗް )ކ( 

32ޗެޕްޓަރ  ކުރާ އެއްޗެއްސާއި ޑް އެއްޗެއްސާގުޅޭ ބައިތައް؛ އަޑު ރެކޯ  މެޝިނަރީއާއި، ސާމާނާއި، މި  ޓު ކަރަން 
 އަޑު ބޭރުކުރާ އެއްޗެއްސާއި، ޓެލެވިޜަންގެ ފޮޓޯއާއި އަޑު ރެކޯޑްކޮށް ބޭރުކުރާ އެއްޗެއްސާއި، 

 ބައިތައް  އްޗެއްސާގުޅޭ އިތުރު އެ  މި އެއްޗެހީގެ ބައިތަކާއި، މި 

 

 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 41% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

 2% ވީޑިއޯއާއި، ޓެލެވިޜަން ފޮޓޯ ފެްނނަގޮތަށް ހަދާފައި ުހންނަ ތަކެތި  )ށ( 

ޓޯއާއި، ޓެލެވިަޜން ޮފޓޯ ރެކޯޑްކުރާގޮތަށާއި، ދެއްކޭޮގތަށް ހަދާފަިއ ހުންަނ ވީޑިއޯ ފޮ )ނ( 
 2% ތަކެތި 

 2% ކުރާ ތަކެއްޗާއި މައިކްރޮފޯންޑްއަޑު ރެކޯ )ރ( 

 2% ލަވަޖަހާ ތަކެއްޗާއި، ސްޕީކަރާއި، ހެޑްފޯނާއި، އިއަރފޯން )ބ( 

 1% ލަތްތައްސީޑާޓާ ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަ )ޅ( 
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 2% ޓެލެފޯން  )ކ( 

 1% އިލެކްޓްރިކް ގެވެހި ސާމާނު (އ) 

2% އަންއިންޓަރަޕްޓަބަލް ޕަވަރ ސަޕްލައި ޔުނިޓް )ވ(   

2% ޑިޖިޓަލް ކެމެރާއާއި ސްޓިލް އިމޭޖް ވީޑިއޯ ކެމެރާ  )މ(   

 21% އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެހީގެ ބައިބައި )ފ( 

 2% ދާފައި ހުންނަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ބައިބައިނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަ )ދ( 

ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނީޓަރއާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގާގައި ބޭނުންކުރާ ހަބްއާއި، ސްވިޗާއި،  )ތ( 
1% މޮޑެމްއާއި، ރައުޓަރއާއި، ނެޓްވޯކް ކާޑު   

1% ންއާޑިޖިޓަލް ޤުރު )ލ(   

ނޑުަމތީ އުޅަނދު )ގ(  ފަހަރުގައި ޭބނުްނކުރާ ސޯލާ ޕެނަލް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކަ
 1% ސިސްޓަމްގައި ހަރުކުރުމަށް ގެނެވޭ ބެޓެރީ އަދި މިބާވަތުގެ ތަކެތި 

39ޗެޕްޓަރ  ރޭލްދަގަނޑާއި، ޓްރޭމް ދަގަނޑުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހި ފިޔަވައި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެހެނިހެން  
ފިޔަވައި، މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެއްޗެހި؛ މި އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާިއ އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ 

  ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ސްޕެއަރއާއި މި އެއްޗެއްސާގުޅޭ އިތުރު ބައިތައް

 

 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 42% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

އުފުލުމަށް ޚާްއޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންަނ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ  ފަސިންޖަރުން )ށ( 
 411% ތެރެއިން، ކާރު، ޖީޕް، ވޭން 

ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް ޚާްއޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންަނ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ  )ނ( 
 021% ތެރެއިން، ކާރު، ޖީޕް، ވޭން ފިޔަވައި، އެހެނިހެން އުޅަނދު 

މި ޗެޕްޓަރުގެ )ށ( އަދި )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި އިންޖީނުގެ  )ރ( 
ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގެ )ށ( އަދި )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ  ސްޕެއަރ

 21% އެހެނިހެން ބައިތަކާއި މި ބަިއތަުކގެ ސްޕެއަރއާއި އިތުރު ބައިތައް

ޚާއްޞަކޮްށ ހަދާފައި ހުންނަ އިންީޖނުީލ ދުއްވާ އެއްޗެއްސާއި ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް  )ބ( 
 2% ތަކެތީގެ ބައިބައި  އިންޖީނު ނުލާ ދުއްވާ އެއްޗެހި އަދި މި

އެއްޗެހީގެ އިންޖީނާއި، އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރ  މި ޗެޕްޓަރުގެ )ބ( ގައި ބުނެފަިއވާ ދުއްވާ )ޅ( 
 އެއްޗެހީގެ އެހެނިހެން ބައިތަކާއި ފިޔަވައި މި ޗެޕްޓަރުގެ )ބ( ގައި ބުނެފައިވާ ދުއްވާ 

 2% ބައިތަކުގެ ސްޕެއަރއާއި އިތުރު ބައިތައް މި
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 02% ބައިސްކަލާއި އޭގެ ބައިބައި )ކ( 

 02% ބޭބީކެރިޖާއި، އޭގެ ބައިބައި  (އ) 

 42% ވީލްބަރޯއާއި އޭގެ ބައިބައި  )ވ( 

 1% ނުންޮކށްގެން ދުއްވާ އެއްޗެހިއެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން، ކަރަންޓު ހަކަތަ ބޭ  )މ( 

39ޗެޕްޓަރ     ބޯޓުފަހަރާއި ފްލޯޓިންގ ސްޓްރަކްޗަރ  

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 42% މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ތަކެތި

ނޑުގައި ދުއްވާ   ލަގްޒަރީ އުޅަނދުފަހަރު ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރުމަށް )ށ(   1% ގެންނަ ކަ

93ޗެޕްޓަރ  ޗާއި، އެތެރެއަށް އެއްޗެހި ލައްވާފައި ހުންނަ ތަންމަތި އް ފަރުނީޗަރު؛ ގޮދަޑި؛ ބާލީސް؛ ތަންމަ  
ބާވަތުގެ އެހެނިހެން އެއްޗެއްސާއި، އެހެން ޗެޕްޓަރެއްގައި ހިމެނިފައިނުވާ ބައްތިއާއި، ލައިޓިންގ 

އި، ދިއްލޭ ނަންބޯޑާއި، ނިޝާނާއި، ނަންނަމާއި، މިނޫންވެސް މިބާވަތުގެ އެހެނިހެން ފިޓިންގާ 
  ތަކެތި؛ ރާވާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ޢިމާރާތް 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 41% ތަކެތި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން

 2% ފަރުނީޗަރާއި، ގޮދަޑިއާއި، ބާލީާހއި، ތަންމަތި  )ށ( 

ނޑިއާއި،  (ނ)  މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ގޮ
ނޑީގެ ބައިބައި  21% ގޮ

ށް ހަދާފައި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދޭ މީހުންނަްށ ޚާއްޞަކޮ (ރ) 
ނޑީގެ ބައިބައި ނޑިއާއި، ގޮ  2% ހުންނަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ގޮ

  އުފައްދާފައި ހުންނަ ތަފާތު ވައްތަރުގެ އެއްޗެހި   94ޗެޕްޓަރ 

މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި  )ހ( 
 42% އެހެނިހެން ތަކެތި މި ޗެޕްޓަރުގައި ހިމެނޭ

 01% ޑްރޯވިންގ ބޯޑާއި، ރައިޓިންގ ޯބޑާއި، ވައިޓް ބޯޑު )ށ( 

 01% ލިޔެކިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި  )ނ( 

 411% ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި  )ރ( 

 1% ންސްޕޮސެނިޓަރީ ޓަވަލާއި ޓެމް (ބ) 
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  ގެ )ށ( ގެ ފަހަަތށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.ވަނަ މާްއދާ 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެްނ އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ  މި )ނ( .9 
ނޑުގައި ދުއްވާ ލަގްޒަރީ  މުދަލުގެ ތެރެއިން، ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރުމަށް ގެންނަ ކަ

)ހަމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ  6,425,000/- ޔުނިޓްގެ ސީ.އައި.އެފް އަގު އުޅަނދެއްގެ، އެއް
 ފަންސަވީސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވިނަމަވެސް، އެ އުޅަނދަކަށް ޑިއުޓީ ނަގާނީ، 

ގައި، އެ މުދަލަށް  39ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ތާވަލުގެ ޗެޕްޓަރ  9މި ޤާނޫނުގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ ޑިއުޓީ ރޭޓުންނެވެ.  ކަ

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި ޤާނޫުނން ގެންަނ  .4
  އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.

  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 4102ޕްރީލް އެ 0މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ،  .3

 

________________________ 
 
 
 


