
` 

 

 

 

   

   

 G-38/2022: ނަންބަރު އުސޫލު

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  ިގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދ

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 3336211ފޯނު: 
 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 51 ދަދު:އަ 234 ރީޚު:ތާ 1444 ރަބީޢުލްއައްވަލް 16  – 2022 ބަރުއޮކްޓޫ 12  ބުދަ

 

 އުސޫލު  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ ގައި މު ޖޫރިމަނާކުރު  ތަކުގައި އްސަލަ މަ ލޫކީ ސު 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި            G-38/2022 : ނަންބަރު އުސޫލު               234 އަދަދު:               51ލިއުމް: ވޮ
 

3 

c 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް 
 

 
 އުސޫލު  ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ގައިމުޖޫރިމަނާކުރު  ތަކުގައިއްސަލަ މަލޫކީ ސު 

 .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
 

ޝަުކވާއާ ގުޅިގެން ޝަކުާވ  މި ުއސޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންިސލަށް ހުށަހެޅޭ ުސލޫކީ )ހ(
ްނ ފޮނުވާ ރިޕޯޓަށް ބެުލމަށްފަހު ެއ ޝަކުވާއަކީ އެކަށީގެންވާ ހެިކ ލިބިފައިާވ ލުބަލާ ޕެނަ

ޝަކުވާ ރައްދުާވ  އަސާސެއް އޮްތ ޝަކުވާއެއްކަމަށް ާބ ކައުންސިލުްނ ކަނޑައަޅަިއ،
މާއި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ މިންަގނޑުތައް ދެނެގަތު ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގައި،

 ޖޫރިމަނާކުރާނެ ގޮްތ ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.
 

 ގޮތުގެ މި އުސޫލަށް ކިޔާީނ "ސުލޫީކ މަްއސަލަތަކުގައި ޖޫިރމަނާކުރުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ  )ށ(  
 އުސޫލު" އެވެ.

 
   )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫީނ ފަންނުގެ  5/2019 ޤާނޫުނ ނަންބަރު ދަކީ،ގުސަމި ުއސޫލުެގ މަ .2 ދު ގުސަމަ

 ގުޅިގެން ކާސުލޫކީ ޝަކުވާއަން  ދަށުގެރުބަނަންވަނަ ( 3ވަނަ މާއްދާގެ ) 60 ޤާނޫނު( ގެ
ޖޫރިމަނާކުރާެނ  ޖޫިރމަނާކުރެވޭ ޢަމަލު ދަރަޖަކުރެވޭ ގޮތް ަކނޑައެޅުމާއި، އި،ގަތުލަހާ ޖޫރިމަނާކުރާ

ކުރުމުގަިއ ޖޫިރމަާނ  ކަނޑަެއޅުާމއި، ދަދުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތް އަ
 މެވެ.ބަޔާންކުރު ންކަރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެ ކަން

 
ދަދުތައް ބިނާކުރާނީ އަމި އުސޫލުެގ ދަށުން ބާ ކައުްނސިލުްނ ކަނޑައަާޅ ޖޫިރމަނާެގ  )ހ( .3 ދަރަޖަކުރުން 

ޖޫރިމަނާކުރަްނ ކަނޑަެއޅުުނ ޢަމަލުެގ ކުަޑ ބޮޑުިމނަށް ަބލައި ެއ ޢަމަލެްއ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނާިއ  ،ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އެގޮތުންދަރަޖަކުރެވިގެންވާ 

      R-118/2021ފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު: ވައިލައިއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަ
)ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫީކ ގަވާއިދު( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުލޫީކ ަހމަތަްއ 

 ދަރަޖަކުރެވިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.
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 އަްށ ފެޭތ ކަންކަން  3ދަރަޖަ  އަްށ ފެޭތ ކަންކަން  2ދަރަޖަ  އަްށ ފެޭތ ކަންކަން  1ދަރަޖަ 

ގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ 
، 47، 45، 44)ނ( އަދި )ރ(،  39، 38

ވަނަ މާއްދާގައި  52އަދި  50، 49
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ގައި )ހ( 46އަދި  43)ށ(،  39

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުގެ 
 48، 42، 41، 40)ހ( އަދި )ބ(،  39

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  51އަދި 
 އުސޫލުތައް 

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދުގެ 
، 3.4، 3.3، 3.2، 3.1ގެ  1ޖަދުވަލު 

3.5 ،4.1 ،4.2 ،4.3 ،4.4 ،4.6 ،
ގައި  7.2އަދި  7.1، 6.2، 5.5، 5.4

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް 

ގަވާއިދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ 
، 1.6، 1.5، 1.4، 1.2ގެ  1ޖަދުވަލު 

އަދި  6.4، 5.3، 5.2، 5.1، 4.5، 2.6
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް  6.5

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދުގެ 
، 2.2، 2.1، 1.3، 1.1ގެ  1ޖަދުވަލު 

 6.3އަދި  6.1، 2.7، 2.5، 2.4، 2.3
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް 

ނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދުގެ ޤާނޫ
، 1.1.2ވަނަ ބައިގެ  1ގެ  2ޖަދުވަލު 
1.1.3 ،1.1.10 ،1.1.11 ،1.2.4 ،

1.2.5 ،1.2.10 ،1.2.12 ،1.2.13 ،
1.2.14 ،1.3.1 ،1.3.2 ،1.3.3 ،
ގައި  1.4.7ައިދ  1.4.1، 1.3.4

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް 

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދުގެ 
، 1.1.4ވަނަ ބައިގެ  1ގެ  2ޖަދުވަލު 
އަދި  1.4.2، 1.2.3، 1.1.9، 1.1.5
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް  1.4.6

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދުގެ 
، 1.1.1ވަނަ ބައިގެ  1ގެ  2ޖަދުވަލު 
1.1.6 ،1.1.7 ،1.1.8 ،1.2.1 ،
1.2.2 ،1.2.6 ،1.2.7 ،1.2.8 ،
ގައި  1.4.5އަދި  1.2.11، 1.2.9

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް 

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދުގެ 
، 2.1.5ވަނަ ބައިގެ  2ގެ  2ޖަދުވަލު 
އަދި  2.1.13، 2.1.12، 2.1.11
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް  2.1.14

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދުގެ 
، 2.1.1ވަނަ ބައިގެ  2ގެ  2ޖަދުވަލު 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2.1.7 އަދި، 2.1.4

 އުސޫލުތައް 

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދުގެ 
، 2.1.2ވަނަ ބައިގެ  2ގެ  2ޖަދުވަލު 
2.1.3 ،2.1.8 ،2.1.9 ،2.1.10 ،

އަދި  2.3.1، 2.2.2، 2.2.1 2.1.15
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް  2.3.2

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދުގެ 
 3.1.12ވަނަ ބައިގެ  3ގެ  2 ޖަދުވަލު

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް 

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދުގެ 
، 3.1.9ވަނަ ބައިގެ  3ގެ  2ޖަދުވަލު 
ގައި  3.1.11އަދި  3.1.10

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް 

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދުގެ 
، 3.1.3ވަނަ ބައިގެ  3ގެ  2ޖަދުވަލު 
ގައި  3.1.13ައިދ  3.1.7، 3.1.4

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް 

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދުގެ  
، 4.1.4ވަނަ ބައިގެ  4ގެ  2ޖަދުވަލު 
4.1.6 ،4.1.7 ،4.1.8 ،4.1.9 ،4.2.3 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  4.2.4އަދި 
 އުސޫލުތައް 

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ ގަވާއިދުގެ 
، 4.1.1ވަނަ ބައިގެ  4ގެ  2ޖަދުވަލު 
4.1.2 ،4.1.3 ،4.1.5 ،4.1.10 ،

4.1.11 ،4.1.12 ،4.1.13 ،4.2.1 ،
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  4.2.5ައިދ ، 4.2.2

 އުސޫލުތައް 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަރަޖަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ، ސުލޫކީ ފިޔަވަޅެއްގެ ވަނަ މާއްދާގައި  3ގެ އުސޫލުމި  )ހ( .4 ރިމަނާގެ ތާވަލު ޖޫ
 ގޮތުގައި ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި ބަލަންވީ ތާވަލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 3ދަރަޖަ  2ދަރަޖަ  1ދަރަޖަ  #

 ފުރަތަމަ ފަހަރު 
ރުފިޔާއަށް ވުރެ  -/60,000

ދަދަކުން އައިތުރު ނުވާ 
 ޖޫރިމަނާކުރުން 

ރުފިޔާއަށް ވުރެ  -/30,000
ދަދަކުން އައިތުރު ނުވާ 
 ޖޫރިމަނާކުރުން 

ރުފިޔާއަށް ވުރެ  -/10,000
ދަދަކުން އައިތުރު ނުވާ 
 ޖޫރިމަނާކުރުން 

 ދެވަނަ ފަހަރު
ރުފިޔާއަށް ވުރެ  -/80,000

ދަދަކުން އައިތުރު ނުވާ 
 ޖޫރިމަނާކުރުން 

ރުފިޔާއަށް ވުރެ  -/40,000
ދަދަކުން އައިތުރު ނުވާ 
 ޖޫރިމަނާކުރުން 

ރުފިޔާއަށް ވުރެ  -/17,500
ދަދަކުން އައިތުރު ނުވާ 
 ޖޫރިމަނާކުރުން 

 ތިންވަނަ ފަހަރު
ރުފިޔާއަށް ވުރެ  -/100,000
ދަދަކުން އައިތުރު ނުވާ 
 ޖޫރިމަނާކުރުން 

ރުފިޔާއަށް ވުރެ  -/50,000
ދަދަކުން އައިތުރު ނުވާ 
 ޖޫރިމަނާކުރުން 

ރުފިޔާއަށް ވުރެ  -/25,000
ދަދަކުން އައިތުރު ނުވާ 
 ޖޫރިމަނާކުރުން 

 
އެ ޝަކުވާ ، ކަނޑައެޅުމުގައި އަދަދުޖޫރިމަނާގެ  ގޮތަށްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ރ(   

ފަރާތުން ކުރި ޢަމަލުގެ  ތަޙުޤީޤަށް ދީފައިވާ އެއްބާރުލުމަށާއި، އެ ރައްދުވާ ވަކީލު އެ މައްސަލައިގެ 
      ދަރަޖަ މަތިކޮށް ނުވަތަ  1، ޑު ހިމެނޭ ދަރަޖަނއެ ސުލޫކީ މިންގަ  އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ނަތީޖާ

 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ރުމުގެ ބާރު ަދށްކުދަރަޖަ  1
 

ގިނަ ސުލޫކީ 
ޑުތަކާ ނމިންގަ 

 ޚިލާފުވުން 

އެއް ސުލޫކީ މިންގަނޑަށްވުރެ ޤާނުނީ ވަކީލަކު ޖޫރިމަނާކުރަން ނިންމުނު ސުލޫކީ މައްސަލައިގައި، އެ  .5
ސުލޫކީ ޚިލާފުވެފައިވާ ޖޫރިމަނާކުރާނީ  އެ ފަރާތެއް ފައިވާނަމަ،ޚިލާފުވެގިނަ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ 

 ޑަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދުތަކުންނެވެ.ނއަކަށް ެފތޭ މިންގަޑުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ ދަރަޖަނމިންގަ
 

ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ 
 ދެއްކުން 

 ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއަކީ ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން މި އުސޫލުގެ ދަށުން )ހ( .6
 މަސް (އެއް)ހަ 6 ގިނަވެގެން ބަންދުދުވަސްތައް ހިމެނޭގޮތުންފެށިގެން  ކަނޑައަޅާ ތާރީޚުން

 ވެ. ކަނޑައަޅަންވާނެއެ ކުރަންޖެހޭ ފައިސާކަމަށްޞްޚަލާ ކައިދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައް
 

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

ލަތުގައި ހާއެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ  ސަބަބެއްކަމަށްސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ  އެ 
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ބާރު  ގެ އިތުރުކޮށްދިނުމުމުއްދަތު ށްޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދެއްކުމަ

 . ލިބިގެންވެއެވެ
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ދައްކާނެ ފީ  އިންސްޓޯލްމަންޓް އުސޫލުން މުއްދަތު އިތުރުޮކށްދޭއިރު، މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މި )ނ(  
ތިޔާރު ޚުއެންގުމުގެ އިއެއްގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް  ލާއް ކަނޑައަޅައި، އެ ޝެޑިއުލެޝެޑިއު

 .ގެންވެއެވެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލިބި
 

 ކައި ހަމައަށް ޖޫިރމަނާގެ ފައިސާ ދައް ފައިވާ ތާރީޚާގައިމި އުސޫލުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ދައްކަން އަން (ރ)  
   ކުރުމާ ހަމައަށް، ޞްޚަލާ ކައިޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައް ންއެ ފަރާތަކުކޮށްފައިނުވާނަމަ، ޞްޚަލާ

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް މުގެ ބާރު ކަނޑައެޅު އެ ފަރާތުގެ ވަކާލާތު ކުރުމުެގ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމަށް 
 .ގެންވެއެވެލިބި
 

ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން  އުސޫލުގެޒެޓުގައި މި ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .7 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 .ފެށިގެންނެވެ 


