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      ަވނަ އަހަުރެގ  2022ުދަވހު ޭބއްެވވި ަރއްޔިުތްނގެ މަޖިީލހުެގ  ބުދަިވ  2022 ސެޕްެޓންބަރު 21
 ރާއްޭޖގެ ޓޫރިޒަމާެބހޭ ިދެވހި) 99/2 ނަންބަރު  ާޤޫނނު"ޅަ ވަނަ ޖަލްސާިއން ފާސްކު 16ދައުުރގެ  ތިްނވަނަ
 ވަަނ ާމއްާދަގއިާވ ގޮުތގެ  92  ާޤނޫުނއަސާސީގެ  ބިލު" ގެަނއުުމގެ  އިޞްލާޙު  ަވނަ  12އަްށ ( ޤާޫނނު
ަރއީސުލްޖުމްޫހރިްއާޔ  ުދވަހު  ބުދަ ( ިވ 1444 ަޞފަރު 25) 2022 ސެްޕޓެްނބަރު 21 ،ންމަތީ

ިދވެހިސަުރކާރުެގ ެގޒެުޓގަިއ މިައދު ޝާއިުޢ  ،މި ބިލު ޤާޫނަނކަށްވެ ،ތަޞްދީުޤ ކުެރްއވުމުން
 ކުރެިވއްެޖއެވެ.
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 2022/14 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

               އަށް ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު ) 2/99ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  12

 

 .އަށް އަންނަނިިވ އިްޞލާޙުތައް ގެނައުން( ޓޫރިޒަމާބެޭހ ޤާނޫނުދިވެިހރާއްޖޭެގ ) 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( އަންނަިނވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 35ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

އިންަޓގްރޭަޓޑް ޓޫރިސްްޓ  ރިޒޯޓުތަކާއި، ޓްދިވެހިރާއްޭޖގައި ހިންގާ ޫޓރިސް )ކ( .35 

ހޮޓާަތކާއި، ޓޫރިސްްޓ ރިޒޯޓުތަކާއި، ރިޒޯްޓ ހޮޓާތަާކއި، 

އުޅަނދުތަކާއި، އެނޫްނެވސް އެފަދަ  ޓްގެސްޓްހައުސްތަާކއި، ޓޫރިސް

ތަންތަނުގައި ތިބޭ ޓޫރިސްޓުްނގެ އަތުން، ެއއިން ކޮންމެ މީހަކު އެތަނެއްގަިއ 

)ހަެއއް(  6އުޅަނދެއްގަިއ ހޭދަުކާރ ކޮންމެ ދުަވހަކަށް، މީަހކަށް  ނުވަތަ

 2023ޖަނަވަރީ  1 ޓެކްްސގެ ގޮުތގައި، ްގރީން އެމެރިކާ ޑޮަލރުގެ ރޭޓުން،

 .އިން ފެށިގެން ދަުއލަތަށް ޓެކްްސ ނެގޭނެެއވެ
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )އ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 35ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

  

ނަމަެވސް، މީހުން  މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްަފއިވީ )އ( .35 

ހިންާގ ޮހޓާތަކާއި، ޓޫރިސްްޓ ެގސްްޓހައުސްތަކުެގ  ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުަގއި 

)ފަންސާސް( ކޮަޓރި ުނވަތަ އެއަށްުވރެ މަދު ޢަަދދެއްގެ ޮކޓަިރ  50ތެރެއިން 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ތަންތަނުގަިއ ތިޭބ ޓޫރިސްޓުންެގ އަުތން، އެއިްނ 

އް( )ތިނެ 3ކޮންމެ މީހަކު އެތަނެްއގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަަހކަށް، މީހަކަށް 

 2023ޖަނަވަރީ  1ްގރީން ޓެކްްސގެ ގޮުތގައި،  އެމެރިކާ ޑޮަލރުގެ ރޭޓުން،

 .އިން ފެށިގެން ދަުއލަތަށް ޓެކްްސ ނެގޭނެެއވެ
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 ވަަނ މާއްދާގެ )ވ( ގެ ފަހަތަްށ ައންނަނިވި ފަދައިން ހަަތރު ައކުުރ އިތުރުުކރުން. 35ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

 

    ެނގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގްީރން ޓެކްސް،މި މާއްދާެގ )ކ( ެގ ދަށުން  )މ( .35 

ގައި ނަގަން ފެށުމާ ހަަމއަށް، ދިވެހިާރްއޖޭގައި ހިންާގ  2023ޖަނަވަރީ  1

އުޅަނދުތަކުގައި ތިޭބ  ޓް ހޮޓާަތކާއި ޫޓރިސް ޓް ޓޫރިސް ރިޒޯޓުތަކާއި  ޓްޓޫރިސް

 ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން، އެއިން ކޮންމެ މީަހކު އެތަނެްއގައި ނުވަތަ 

)ހަެއއް( އެެމރިާކ  6އުޅަނދެއްގައި ހޭދަކުާރ ކޮންމެ ުދވަހަކަށް، މީހަކަްށ 

 ްގރީން ޓެކްސްގެ ގޮުތގައި ދައުލަތަށް ެޓކްސް ނެގޭނެެއވެ.  ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން،

   މި މާއްދާެގ )އ( ގެ ދަށުްނ ނެގުމަްށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގްީރން ޓެކްސް، )ފ(  

ަމއަށް، ދިވެހިާރްއޖޭގައި ހިންާގ ގައި ނަގަން ފެށުމާ ހަ 2023ޖަނަވަރީ  1

ގެސްޓްހަުއސްތަކުގައި ތިބޭ ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން، ެއއިން ކޮންެމ  ޓްޓޫރިސް

)ތިނެއް(  3މީހަކު، އެތަނެއްގަިއ ހޭދަުކރާ ކޮންމެ ދުަވހަކަށް، މީހަކަށް 

ްގރީން ޓެްކސްގެ ގޮތުގަިއ ދައުަލތަށް ޓެކްްސ  އެމެރިކާ ޑޮަލރުެގ ރޭޓުން،

 .ނެގޭނެއެވެ

 މި މާއްދާެގ )މ( އަިދ )ފ( ގެ ދަށުްނ ނަާގ ޓެކްސް، ެއ މާއްދާތަކުގައި  )ދ(  

         ބަޔާންކުރާ ޓޫިރސްޓުންގެ އަތުން ަނގައި، ދަުއލަތަށް ދެއްކުމަކީ،

 .އެ ޓޫރިސްަޓކު ުހރި ތަނެްއ ހިންާގ ފަރާެތއްގެ ޒިންމާއެެކވެ

)ދިވެހިރާއްޭޖެގ  99/2އިން ފެށިގެން ޤާނޫނު ނަންބަރު  2022ޖުލައި  3 )ތ(  

ވަަނ އިްޞލާުޙ ގެނައުުމގެ ޤާނޫނަްށ  12ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަްށ 

ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމާ ހަަމއަށް ހިނގާފަިއވާ މުއްދަުތެގ ތެރޭަގއި، ްގރީްނ 

 ވާނަމަ، ޓެކްސްގެ ގޮުތގައި އެއްވެްސ ފަރާެތއްގެ އަތުން ފައިާސ ަނގާފައި

އެ ފައިސާ އެަފރާތަކަށް އަނބުރާނުދައްާކހާ ހިނދަކު، ެއ ޓޫިރސްޓަކު ހުިރ 

 ތަނެއް ހިންާގ ފަރާތުން އެ ފައިާސ ދައުލަތަްށ ދައްކަންވާެނެއވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަުކރެްއ އިތުުރކުރުން. 36ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

 

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންުކރާ ްގރީން ޓެކްސް، މި ޤާނޫނުގަިއ  35މި ޤާނޫނުގެ  )ނ( .36 

ބަޔާންކުރާ ފަރާެތއް ފިޔަވަިއ އެހެން ަފރާތެއްގެ އަތުން ަނގާފައިވާނަމަ، 
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ނުވަތަ ނަގަންޖެހޭ ޢަދަދަށްުވރެ އިތުރަށް އެްއވެސް ަފރާތެއްގެ ައތުން ގްރީްނ 

ެއ ފައިާސ އެފަރާަތކަްށ ޓެކްސްގެ ގޮތުގަިއ ފައިާސ ނަގާފަިއވާނަމަ، 

އަނބުރާނުދައްކާާހ ހިނދަކު، އެ ޫޓރިސްޓަކު ހުިރ ތަނެއް ހިްނގާ ފަރާތުްނ 

 އެ ފައިސާ ަދއުލަތަށް ަދއްކަންވާނެެއވެ. 

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުުކރާ ދުވަުހްނ  .5

 .ފެށިގެންނެވެ

______________________ 


