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އަދަދު234 :

ވޮލިއުމް51 :

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އުސޫލު ނަންބަރު2022/G-38 :

c
ލ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސި ް

ސުލޫކީ މައްސަލަތަކުގައި ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު

ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

މަގުސަދު

.2

ދަރަޖަކުރުން

.3

(ހ)

ވ
ނ ޝަކު ާ
ކވާއާ ގުޅިގެ ް
ސލޫކީ ޝަ ު
ޅ ު
ސލަށް ހުށަހެ ޭ
ބ ކައުން ި
ކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
އސޫލަ ީ
މި ު
ވ
ކ ލިބިފައި ާ
އ ޝަކުވާއަކީ އެކަށީގެންވާ ހެ ި
ލމަށްފަހު ެ
ނ ފޮނުވާ ރިޕޯޓަށް ބެ ު
ބަލާ ޕެނަލު ް
ވ
ނ ކަނޑައަޅައި ،ޝަކުވާ ރައްދު ާ
ބ ކައުންސިލު ް
ތ ޝަކުވާއެއްކަމަށް ާ
އަސާސެއް އޮ ް
ފަރާތް

ޖޫރިމަނާ

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ

ކުރުމުގައި،

މިންގަނޑުތައް

ދެނެގަތުމާއި

ތ ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.
ޖޫރިމަނާކުރާނެ ގޮ ް
ގ
އ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތު ެ
ރމަނާކުރުމުގަ ި
އސަލަތަކުގައި ޖޫ ި
ކ މަ ް
ނ "ސުލޫ ީ
(ށ) މި އުސޫލަށް ކިޔާ ީ
އުސޫލު" އެވެ.
ގ
ނ ފަންނު ެ
ނ ނަންބަރު ( 5/2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫ ީ
ގ މަގުސަދަކީ ،ޤާނޫ ު
އސޫލު ެ
މި ު
ޤާނޫނު) ގެ  60ވަނަ މާއްދާގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ސުލޫކީ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން
ނ
ރމަނާކުރެވޭ ޢަމަލު ދަރަޖަކުރެވޭ ގޮތް ކަނޑައެޅުމާއި ،ޖޫރިމަނާކުރާ ެ
ޖޫރިމަނާކުރާ ހާލަތުގައި ،ޖޫ ި
އަދަދުތައް

ކަނޑައެޅުމުގައި

މލުކުރާނެ
ޢަ ަ

މއި،
އޅު ާ
ކަނޑަ ެ

ތ
ގޮ ް

އ
ކުރުމުގަ ި

ނ
ރމަ ާ
ޖޫ ި

ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެ ކަންކަން ބަޔާންކުރުމެވެ.
(ހ)

ގ އަދަދުތައް ބިނާކުރާނީ
ރމަނާ ެ
ޅ ޖޫ ި
ނ ކަނޑައަ ާ
ނސިލު ް
ގ ދަށުން ބާ ކައު ް
މި އުސޫލު ެ
ނ
ޖޫރިމަނާކުރަ ް

ނ
އޅު ު
ކަނޑަ ެ

ގ
ޢަމަލު ެ

ޑ
ކު ަ

މނަށް
ބޮޑު ި

ބލައި
ަ

އ
ެ

އ
ޢަމަލެ ް

އ
ނނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނާ ި
ދަރަޖަކުރެވިގެންވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .އެގޮތުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ ޫ
އެ

ޤާނޫނުގެ

އެކުލަވައިލައިފައިވާ

ދަށުން

ގަވާއިދު

ނަންބަރު:

2021/R-118

އ
ހމަތަ ް
ކ ަ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުލޫ ީ
ކ ގަވާއިދު) ގަ ި
(ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫ ީ
ދަރަޖަކުރެވިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.
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އަދަދު234 :

ވޮލިއުމް51 :

އުސޫލު ނަންބަރު2022/G-38 :

ތ ކަންކަން
ށ ފެ ޭ
ދަރަޖަ  2އަ ް

ތ ކަންކަން
ށ ފެ ޭ
ދަރަޖަ  1އަ ް

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ތ ކަންކަން
ށ ފެ ޭ
ދަރަޖަ  3އަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުގެ
( 39 ،38ނ) އަދި (ރ)( 39 ،47 ،45 ،44 ،ށ) 43 ،އަދި ( 46ހ) ގައި ( 39ހ) އަދި (ބ)48 ،42 ،41 ،40 ،
 50 ،49އަދި  52ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް

އަދި  51ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް

އުސޫލުތައް

ޤާނޫނީ

ވަކީލުންގެ

ސުލޫކީ

ގަވާއިދުގެ ޤާނޫނީ

ސުލޫކީ

ވަކީލުންގެ

ގަވާއިދުގެ ޤާނޫނީ

ވަކީލުންގެ

ސުލޫކީ

ގަވާއިދުގެ

ޖަދުވަލު  1ގެ  ،3.4 ،3.3 ،3.2 ،3.1ޖަދުވަލު  1ގެ  ،1.6 ،1.5 ،1.4 ،1.2ޖަދުވަލު  1ގެ ،2.2 ،2.1 ،1.3 ،1.1
 6.4 ،5.3 ،5.2 ،5.1 ،4.5 ،2.6 ،4.6 ،4.4 ،4.3 ،4.2 ،4.1 ،3.5އަދި  6.1 ،2.7 ،2.5 ،2.4 ،2.3އަދި 6.3
 7.1 ،6.2 ،5.5 ،5.4އަދި  7.2ގައި  6.5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް
ޤާނޫ ނީ

ވަކީލުންގެ

ސުލޫކީ

ގަވާއިދުގެ ޤާނޫނީ

ސުލޫކީ

ވަކީލުންގެ

ގަވާއިދުގެ ޤާނޫނީ

ވަކީލުންގެ

ސުލޫކީ

ގަވާއިދުގެ

ޖަދުވަލު  2ގެ  1ވަނަ ބައިގެ  ،1.1.2ޖަދުވަލު  2ގެ  1ވަނަ ބައިގެ  ،1.1.4ޖަދުވަލު  2ގެ  1ވަނަ ބައިގެ ،1.1.1
،1.1.3

،1.1.10

 1.4.2 ،1.2.3 ،1.1.9 ،1.1.5 ،1.2.4 ،1.1.11އަދި ،1.1.6

،1.1.7

،1.1.8

،1.2.1

،1.2.2

،1.2.6

،1.2.7

،1.2.8

 1.4.6 ،1.2.13 ،1.2.12 ،1.2.10 ،1.2.5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް
،1.2.14

،1.3.1

،1.3.2

ައ ިދ
1.4.1 ،1.3.4
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް
ޤާނޫނީ

ވަކީލުންގެ

،1.3.3

1.4.7

ސުލޫކީ

1.2.11 ،1.2.9

އަދި

1.4.5

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް

ގައި

ގަވާއިދުގެ ޤާނޫނީ

ސުލޫކީ

ވަކީލުންގެ

ގަވާއިދުގެ ޤާނޫނީ

ވަކީލުންގެ

ސުލޫކީ

ގަވާއިދުގެ

ޖަދުވަލު  2ގެ  2ވަނަ ބައިގެ  ،2.1.5ޖަދުވަލު  2ގެ  2ވަނަ ބައިގެ  ،2.1.1ޖަދުވަލު  2ގެ  2ވަނަ ބައިގެ ،2.1.2
،2.1.11

،2.1.12

2.1.13

އަދި  ،2.1.4އަދި  2.1.7ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،2.1.3

 2.1.14ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް

،2.1.8

،2.1.9

،2.1.10

 2.3.1 ،2.2.2 ،2.2.1 2.1.15އަދި

އުސޫލުތައް

 2.3.2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް
ޤާނޫނީ

ވަކީލުންގެ

ސުލޫކީ

ގަވާއިދުގެ ޤާނޫނީ

ސުލޫކީ

ވަކީލުންގެ

ގަވާއިދުގެ ޤާނޫނީ

ވަކީލުންގެ

ސުލޫކީ

ގަވާއިދުގެ

ޖަދުވަލު  2ގެ  3ވަނަ ބައިގެ  3.1.12ޖަދުވަލު  2ގެ  3ވަނަ ބައިގެ  ،3.1.9ޖަދުވަލު  2ގެ  3ވަނަ ބައިގެ ،3.1.3
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް

3.1.10

3.1.11

އަދި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް
ޤާނޫނީ

ސުލޫކީ

ވަކީލުންގެ

ައ ިދ
ގައި 3.1.7 ،3.1.4
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް

ގަވާއިދުގެ ޤާނޫނީ

ވަކީލުންގެ

3.1.13

ސުލޫކީ

ގައި

ގަވާއިދުގެ

ޖަދުވަލު  2ގެ  4ވަނަ ބައިގެ  ،4.1.4ޖަދުވަލު  2ގެ  4ވަނަ ބައިގެ ،4.1.1
،4.1.2 4.2.3 ،4.1.9 ،4.1.8 ،4.1.7 ،4.1.6
އަދި

4.2.4

ގައި

އުސޫލުތައް
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،4.1.11

،4.1.3

،4.1.5

،4.1.10

،4.2.1 ،4.1.13 ،4.1.12

ަ ،4.2.2އ ިދ  4.2.5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އުސޫލުތައް

އަދަދު234 :

ވޮލިއުމް51 :
ޖޫރިމަނާގެ ތާވަލު

.4

(ހ)

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އުސޫލު ނަންބަރު2022/G-38 :

މި އުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަރަޖަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ސުލޫކީ ފިޔަވަޅެއްގެ
ގޮތުގައި ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި ބަލަންވީ ތާވަލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ދަރަޖަ 1

#
ރ
ފުރަތަމަ ފަހަ ު

ދެވަނަ ފަހަރު

ތިންވަނަ ފަހަރު

ދަރަޖަ 3

ދަރަޖަ 2

 60,000/-ރުފިޔާއަށް ވުރެ

 30,000/-ރުފިޔާއަށް ވުރެ

 10,000/-ރުފިޔާއަށް ވުރެ

އިތުރު ނުވާ އަދަދަކުން

އިތުރު ނުވާ އަދަދަކުން

އިތުރު ނުވާ އަދަދަކުން

ޖޫރިމަނާކުރުން

ޖޫރިމަނާކުރުން

ޖޫރިމަނާކުރުން

 80,000/-ރުފިޔާއަށް ވުރެ

 40,000/-ރުފިޔާއަށް ވުރެ

 17,500/-ރުފިޔާއަށް ވުރެ

އިތުރު ނުވާ އަދަދަކުން

އިތުރު ނުވާ އަދަދަކުން

އިތުރު ނުވާ އަދަދަކުން

ޖޫރިމަނާކުރުން

ޖޫރިމަނާކުރުން

ޖޫރިމަނާކުރުން

 100,000/-ރުފިޔާއަށް ވުރެ

 50,000/-ރުފިޔާއަށް ވުރެ

 25,000/-ރުފިޔާއަށް ވުރެ

އިތުރު ނުވާ އަދަދަކުން

އިތުރު ނުވާ އަދަދަކުން

އިތުރު ނުވާ އަދަދަކުން

ޖޫރިމަނާކުރުން

ޖޫރިމަނާކުރުން

ޖޫރިމަނާކުރުން

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ،އެ ޝަކުވާ
ރައްދުވާ ވަކީލު އެ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ދީފައިވާ އެއްބާރުލުމަށާއި ،އެ ފަރާތުން ކުރި ޢަމަލުގެ
ތ
ނަތީޖާ އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިމެނޭ ދަރަޖަ 1 ،ދަރަޖަ މަތިކޮށް ނުވަ ަ
ދށްކުރުމުގެ ބާރު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ގިނަ ސުލޫކީ
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ޖޫރިމަނާކުރަން ނިންމުނު ސުލޫކީ މައްސަލައިގައި ،އެ ޤާނުނީ ވަކީލަކު އެއް ސުލޫކީ މިންގަނޑަށްވުރެ

މިންގަނޑުތަކާ

ގިނަ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވެފައިވާނަމަ ،އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުރާނީ ޚިލާފުވެފައިވާ ސުލޫކީ

ޚިލާފުވުން

ފތޭ މިންގަނޑަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދުތަކުންނެވެ.
މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް ެ

ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ

.6

(ހ)

ދެއްކުން

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއަކީ ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން
ކަނޑައަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ބަންދުދުވަސްތައް ހިމެނޭގޮތުން ގިނަވެގެން ( 6ހައެއް) މަސް
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކައި ޚަލާޞްކުރަންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މަޤުބޫލު އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދެވޭ މުއްދަތުގައި
ދެއްކުމަށް އުޒުރުވެރިވެ އެކަން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ބާ ކައުންސިލަށް އެންގުމުން،
އެ

ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި

ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ ބާރު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

5

ވޮލިއުމް51 :

އަދަދު234 :

(ނ)

އުސޫލު ނަންބަރު2022/G-38 :

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކށްދޭއިރު ،އިންސްޓޯލްމަންޓް އުސޫލުން ފީ ދައްކާނެ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މުއްދަތު އިތުރު ޮ
ޝެޑިއުލެއް ކަނޑައަޅައި ،އެ ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެންގުމުގެ އިޚުތިޔާރު
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ރ)

ރމަނާގެ ފައިސާ ދައްކައި
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ދައްކަން އަންގައިފައިވާ ތާރީޚާ ހަމައަށް ޖޫ ި
ޚަލާޞްކޮށްފައިނުވާނަމަ ،އެ ފަރާތަކުން ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމާ ހަމައަށް،
ށ ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް
ގ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމަ ް
އެ ފަރާތުގެ ވަކާލާތު ކުރުމު ެ
ލިބިގެންވެއެވެ.

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

.7

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
ފެށިގެންނެވެ.
______________________
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