
` 

 
  

 
 

 2016/R-84 : ނަންބަރު ވާިއދުގަ   
 
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުދަ :  2016 ސެޕްޓެންބަރު 21 – 1437 ޛުލްޙިއްޖާ 19ތާރީޚު 151އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 :   R-41/2011ގަާވއިދު ނަންބަރު

  ވަަނ އިޞްާލޙު ގެނަުއން 4އަށް  2011ާއންމު ގަާވއިދު  ކަސްޓަމްސްގެ
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  ސަރވިސް ކަްސޓަމްސް މޯލްޑިވްސް

  މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ
  

  R/2011-41ގަވާއިދު ނަންބަރު: 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން  4އަށް  2011އާންމު ގަވާއިދު  ކަސްޓަމްސްގެ
 
  
 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި  ބައި ވަނަ 17 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .1

 
.485 ދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފައިސާގެ އިނާމު ފައިސާގެ އިނާމު ދެވޭނެ 

 ފަރާތްތައް 

 މުވައްޒަފުންނަށް؛ ކަސްޓަމްސްގެޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު މައްސަލަތައް ހޯދާ 
  

    (ހ)

މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާއި ކަސްޓަމްސްއިން  ކަސްޓަމްސްގެ
  ދޭ ފަރާތްތަކަށް؛  ކަސްޓަމްސްއަށްރިމަނާކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކުރީބައިގައި ޖޫ
  

    (ށ)

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާއި ކަސްޓަމްސްއިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
ން ދޭ އާންމު ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމު ދެވޭނީ، އެފަރާތުން ދި ކަސްޓަމްސްއަށް 

މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވުމުގެ އިތުރަށް އެ މަޢުލޫމާތަީކ 
ން އެ އިމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްއެހެންގޮތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ލިބު ކަސްޓަމްސްއަށް 
  ވެ.ދީފައިވާ މަޢުލޫާމތަކަށް ވާނަމައެ ކަސްޓަމްސްއަށްހަަގކުރުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ފާ

 

 (ހ)
  
  
  
  
 

486.  މަޢުލޫމުާތ ކަސްޓަމްސްއަށް
ދޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ 

 އިނާމު ދިނުން 

މަޢުލޫމާތު  ކަސްޓަމްސްއަށް އެއް މައްސަލައެއްގައި އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހިމެނޭގޮތަށް 
 ކަސްޓަމްސްއަށްވީނަމަވެސް، އެ މައްސަލައިގައި ފައިސާގެ އިނާމު ދެވޭނީ  ދިންކަމުގައި 

 ފަރާތަކަށެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިން ތަމަ އެފުރަ
  

     (ށ)

ލާފުވުމުެގ މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާގެ އިނާމު ދެވޭނީ، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚި ކަސްޓަމްސްގެ
. ސަބަބުން ކަސްޓަމްސު  ން ޖޫރިމަނާކުރާ މައްސަލަތަކުގައެވެ

 

 ކަސްޓަމްސްގެ  .487 (ހ)
މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާގެ 

  އިނާމު ދިނުން 

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ފައިސާއަކީ މި  ކަސްޓަމްސްގެއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މި މާ
މުވައްޒަފުންގެ ވެލްެފއަރ ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވޭ  ކަސްޓަމްސްގެގަވާއިދުގެ ދަށުން 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން  . އަދި އެފައިސާ ޚަރަދުކުރަންވާނީ ކަސްޓަމްސްއިން ކަ ފައިސާއެވެ
  ވެލްފެއަރގެ ކަންތައްތަކަށެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

  

     (ށ)



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                              151 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

 4

 %45ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު މައްސަލަތަކުގައި ކަސްޓަމްސްއިންކުރާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ 
(ސާޅީސްފަހެއް އިންސައްތަ) އަށްވާ ފައިސާ ޖަމާކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ނޑައަޅާ އެކައުންޓަކަށެވެ. ބާކީ ފައި ސާ ޖަމާކުރަންވާނީ ކަސްޓަމްސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަ
 .   މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ ފަންޑަށެވެ

  

ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ  .488 (ހ)
މައްސަލަތަކުގައި ލިބޭ 
ފައިސާ ބަހާލެވޭގޮތާއި 

ފައިސާގެ އިނާމު ދިނުމަށް 
  ފައިސާ ހޯދާނެގޮތް 

ށް ތަކަ ންމު ފަރާތްއާ ،ދޭ ކަސްޓަމްސްއަށްމަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
ކަސްޓަމްސްއިން އެ ފައިސާ ހޯދަންވާނީ، ދައުލަތުގެ  އިފައިސާގެ އިނާމު ދިނުމަށްޓަކަ 

މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން 
ުތ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެންނެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން ޖޫރިމަނާ ކުރާ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާ

ދޭ އާންމު ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމު ދޭނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  ކަސްޓަމްސްއަށް 
މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ ފަންޑަށް ޖަމާކުރާ  ކަސްޓަމްސްގެށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮ

  ފައިސާއިންނެވެ.
  

     (ށ)

ލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މައްސަ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ،ކަސްޓަމްސްއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ
އާންމު ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ އެ  ،ދޭ ކަސްޓަމްސްއަށް 

. މިގޮތުން އެއް %45މައްސަލައިގައި ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާގެ   އަށްވާ ފައިސާއެވެ
) ރުފިޔާއެވެ 30,000/-  މައްސަލައެއްގައި އެންމެ ގިނައިން ދެވޭނީ   .(ތިރީސްހާސް

  

މަނާކުރެވޭ ޖޫރި .489 (ހ)
މައްސަލަތަކުގައި އާންމު 

ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދެވޭނެ 
 މިންވަރު 

  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެ މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ 
ފައިސާގެ އިނާމު ދިނުމަށްފަހު، ބާކީވާ ފައިސާ ޖަމާކުރާނީ ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ 

  .ޑަށެވެވެލްފެއަރ ފަން
  

     (ށ)

ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގަނެވޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކީ އާންމު ފަރާތަކުން ދިން 
މަޢުލޫމާތެއްގެ އަލީގައި ހޯދުނު މައްސަލައެއްކަމުގައި ވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާތަކަށް 

  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފައިސާގެ އިނާމު ދެވޭނެއެވެ.
  

490 . މަސްތުވާތަކެތީގެ 
މައްސަލަތަކުގައި ފައިސާ 

  ދެވޭނެ މިންވަރު 

 5,000/- ގްރާމް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދުނަމަ  199 އެތެރެކުރާ އެއްޗެއްގެ އަދަދު
) ރުފިޔާ   .(ފަސްހާސް

 

(ހ)     

މަ ގްރާމާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްަނ 499 މާއިގްރާ 200 އެތެރެ ކުރާ އެއްޗެއްގެ އަދަދަކީ
) ރުފިޔާ  10,000/-  .(ދިހަހާސް

 

(ށ)     

ަމ ގްރާމާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްަނ 999 މާއިގްރާ 500 އެތެރެކުރާ އެއްޗެއްގެ އަދަދަކީ 
) ރުފިޔާ 20,000/-  .(ވިހިހާސް

 

(ނ)     

ަމ ގްރާމާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްަނ 1999 މާއިގްރާ 1000 އެތެރެކުރާ އެއްޗެއްގެ އަދަދަކީ 
) ރުފި 30,000/-  .ޔާ(ތިރީސްހާސް

 

(ރ)     
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ަމ ގްރާމާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްަނ 2999 މާއިގްރާ 2000 އެތެރެކުރާ އެއްޗެއްގެ އަދަދަކީ 
) ރުފިޔާ 40,000/-  .(ސާޅީސްހާސް

 

(ބ)     

ަމ ގްރާމާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްަނ 3999 މާއިގްރާ 3000 އެތެރެކުރާ އެއްޗެއްގެ އަދަދަކީ 
) ރުފިޔާ( 50,000/-  .ފަންސާސް ހާސް

 

(ޅ)     

 60,000/-މަ ގްރާމް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވަާނ 4000 ރެކުރާ އެއްޗެއްގެ އަދުަދއެތެ
 .ރުފިޔާ) ފަސްދޮޅަސްާހސް(

 

(ކ)     

 ދޭ ފަރާތަކަށް އެއް  ކަސްޓަމްސްއަްށމަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
) ރު 60,000/- ނީ މައްސަލައެއްގައި އެންމެ ގިނައިން ދެވޭ  .ފިޔާއެވެ(ފަސްދޮޅަސް ހާސް

 

(އ)     

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމްސްއިން ޖޫރިމަނާކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ފައިސާެގ 
ނޑައެޅޭނީ، އެ މައްސަލައިގައި ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތުން  އިނާމު ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ކަ

. އަ އިފައިސާ ދައްކަ އެ ކަސްޓަމްސްއަށް  ދި އެ ފައިސާ ދެޭވނީ، ޚަލާޞް ކުރުމުންނެވެ
ޤާނޫނީގޮތުން އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު ނިމޭއިރު އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް 
. މައްސަލަ ޝަރީޢަަތށް ހުށަހަޅައިިފނަމަ، އެ މައްސަލައިގައި ފަިއސާގެ  ހުށަހަޅާފައިނުާވނަމައެވެ

ނޑައެޅޭނީ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާ މައްސަލައެއްގެ  ތައް ނިމުމުން ނުވަތަ އެއިނާމު ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ކަ
  ޙުކުމް ނިހާއީ ޙުކުމަކަށް ވުމުންނެވެ.

  

ޖޫރިމަނާކުރެވޭ  .491
މައްސަލަތަކުގައި ފައިސާގެ 

  އިނާމު ދޭންޖެހޭ މުއްދަތު 

 .އުނިކުރުްނ މާއްދާތައް ހުރި ނިޔަލަށް މާއްދާގެ ވަނަ  506 ފެށިގެން މާއްދާއިން ވަނަ  492 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދަިޔ .2
  
ބައިގެ ފުރަތަމަ ބާބާއި ދެވަނަ ބާބު އެއްކޮށްލުމަށްފަުހ  ވަނަ ބައި އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް، އެ 19ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3

ބާބުގެ ނަން "އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް މުދާ  ވަނަ ބައިގެ ފުރަތަމަ ބާބު ކަމުގައި ހެދުމަށްފަހު، އެ 19 އެއީ ގަވާއިދުގެ 
 ދާރީ ކުށްތަކުގައި ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ" މި ނަމަށް ބަދަލުކުރުން.ޑިކްލެއަރކުރުމާގުޅޭ އި

  
ކުރުމުގައި ތިރީގައި ވަތަ ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓުކުރުމުގައި، ުނރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓު

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
  

އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް މުދާ  .533 (ހ)
ދާރީ ޑިކްލެއަރކުރުމާގުޅޭ އި

  ކުށް

 ހުށަހެުޅން؛ އޮޅުވާލައިގެން ދަށް އަގު  ކަސްޓަމްސްއަށް .1
  

      

 އިތުރުވުން؛ ޑިކްލެއަރ ކުރިވަރަށްވުރެ މުދާ  ކަސްޓަމްސްއަށް .2
  

      

   ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުން؛ ކަސްޓަމްސްއަށް .3
  

      

މްޕޯޓްކުރާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖެއަށް އި 
މުދާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ކްލިއަރކުރުމުގެ ކުރިންނާއި މުދާ 

(އެކެއް) 1 ރކުރާ ފަހުންކްލިއަރކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި، މުދާ ކްލިއަ

 (ށ)
  

    



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                              151 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

 6

  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައްވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.އަހަރު
  

ފާހަގަވުމުގެ ކުރިން  ކަސްޓަމްސްއަށްއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް މި މާ
 ކަސްޓަމްސްއަށްމުދަލުގެ ވެރިަފރާތަށް އެކަން ފާހަގަކުރެވިގެން، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 

ހުށަހަޅައި އެކަމެއް އިޞްލާޙުކޮށްފިނަމަ، އެފަރާތެއް މި މާއްދާގެ (ހ) އިން 
  އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

  

     (ނ)

ހުށަަހާޅ  ކަސްޓަމްސްއަްށދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް، 
މުދަލުގެ ޞައްޙަ އަގަށްވުރެ ދަށްކޮށް އަުގ  ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ނުވަތަ ލިޔުމުގައި އެ

ހެޅުން ކަމުަގިއ އޮޅުވާލައިގެން ދަށް އަގެއް ހުށަ ކަސްޓަމްސްއަށްބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުމަކީ، 
  ބެލެވޭނެއެވެ.

  

 ކަސްޓަމްސްއަށް .534
އޮޅުވާލައިގެން ދަށް އަގެއް 
  ހުށަހެޅުން ކަމުގައި ބެލުން 

ލިޔުންތައް  ކަސްޓަމްސްއަށްއިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް މުދަުލގެ ލިޔުންތައް ނިންމުމަށްޓަކައި 
  ލެވޭނެއެވެ.ތަކެތި ޑިކްލެއަރކުރީ ކަމަށް ބެ އެ ކަސްޓަމްސްއަށްހުށަހެޅުމުން، އެއީ 

  

ޑިކްލެއަރކުރުން ކަމަށް  .535
  ބެލުން 

 ކަސްޓަމްސްގެ އޮޅުވާލައިގެން ދަށް އަގެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ފަރާތަކާމެދު  ކަސްޓަމްސްއަށް 
  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 95ޤާނޫނުގެ 

  

 ކަސްޓަމްސްއަށް .536
ގެން ދަށް އަގު އޮޅުވާލައި

  ހުށަހެޅުމުން ޖޫރިމަނާކުރުން 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމުގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިްނ 
ޑިކްލެއަރ ކުރިވަރަށްވުރެ މުދާ އިތުރުވުން ކަމުގައި  ކަސްޓަމްސްއަށްއެކްސްޕޯޓްކުރުމުގައި 

  ބެލެވޭނެއެވެ.
  

 ްށކަސްޓަމްސްއަ .537
ޑިކްލެއަރކުރި ވަރަށްވުރެ 

  މުދާ އިތުރުވުންކަމަށް ބެލުން 

ހުށަހަޅާ ގުްޑސް ޑިކްލަރޭަޝނުގައި ނުވަތަ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަސްޓަމްސްއަށް 
މުދަލުގެ އަދަދަށްވުރެ ޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ އަދަދު އިތުރުވުމާއި، 

 ންވަރަކަށް ޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނުން،ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ނުހިމެނޭ މުދާ އެއްވެސް މި
  

     (ހ)

ހުށަހަޅާ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ނުވަތަ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލުގެ  ކަސްޓަމްސްއަށް 
ބްރޭންޑް، މޮޑެލް ނަންބަރު، ސީރިއަލް ނަންބަރު އަދި ސައިޒާއި ބަރުދަން ފަދަ މަޢުލޫމާތާއި 

 ދިމާނުވުން. ޢުލޫމާތާނޭ މުދަލުގެ އެފަދަ މަޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެ
  

     (ށ)

 ކަސްޓަމްސްއަށްރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ހުރީ 
މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނީ،  ޑިކްލެއަރ ކުރި ވަރަށްވުރެ އިތުރަށްނަމަ، އެ

 މުދަލަށް އިތުރުވި މުދަލަށް ޑިކްލެއަރކުރި ޖުމުލަ އެފް.އޯ.ބީ އަގަށްވުރެ، އެ
(ދިހައެއް  10ލަ އެފް.އޯ.ބީ އަގުގެ ނިސްބަތް %ކަސްޓަމްސްއިން ގަބޫލުކުރާ ޖުމު

 އިންސައްތަ) ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ނަމައެވެ.
  

ކުރި ވަރަށްވުރެ ޑިކްލެއަރ  .538 (ހ)
އިތުރުވުމުން  މުދާ

  ޖޫރިމަނާކުރުން 

(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނީ ތިރީގައި  މި މާއްދާގެ
  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ 

     (ށ)
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ަލ ބޫލުކުރާ ޖުމުގަކުރާނީ އިތުރުވި މުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއިން ފުރަތަމަ ފަހަރު ޖޫރިމަނާ .1
 (ފަނަރަ އިންސައްތަ) އިންނެވެ. %15ބީ އަގުގެ އެފްއޯ

  

      

ކުރާނީ އިތުރުވި މުދަލަްށ ށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ، ޖޫރިމަނާ މިފަދަ ކުށެއް ދެވަނަ ފަހަރަ .2
)  %25ލަ އެފްއޯބީ އަގުގެ ބޫލުކުރާ ޖުމު ގަކަސްޓަމްސްއިން  (ފަންސަވީސް އިންސައްތަ

 އިންނެވެ.
  

      

ނަ ފަހަރު ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ، ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ މިފަދަ ކުށެއް ދެފަހަރަށްވުރެ ގި .3
ލަ އެފްއޯބީ އަގުެގ ބޫލުކުރާ ޖުމުގަފަހަރަކު، އިތުރުވި މުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއިން 

  (ފަންސާސް އިންސައްތަ) އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. 50%
  

      

ލޫމާތު ދިނުން ޞައްޙަނޫން މަޢު ކަސްޓަމްސްއަށްލަތްތަކަކީ ހާތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
  ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

  

ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު  .539 (ހ)
ދިނުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެ 

  ލަތްތައްހާ

ހުށަހެިޅ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލުެގ  ކަސްޓަމްސްއަށް  .1
ކްލެސިފިކޭޝަާނއި ޓެރިފް ރޭޓާއި ޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ޞައްޙަ 

ނުވަތަ ޓެރިފް ރޭޓް ދިމާނުވުމުގެ ސަބަބުން ޑިއުޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ  ކްލެސިފިކޭޝަން 
 ފައިސާގެ އަދަދު އިތުރުވުން.

  

      

ހުށަނާޅާ ހާލަތްތަކުގައި ނުވަތަ  ކަސްޓަމްސްއަްށމުދަލުގެ ފްރައިޓާއި އިންޝުއަރެންސް  .2
ދަށްކޮށް ހުށަހަޅާ ހާލަތްތަކުގައި އެކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެއީ 

 ޤަބޫލުކުރެވުން؛ ކަސްޓަމްސްއަށްއްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުންކަމަށް ޞަ
  

      

 ހުށަހެޅުން؛   ކަސްޓަމްސްއަްށމުދަލުގެ ޞައްޙަ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއް  .3
  

      

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހާލަތެއްގައި އެ 
ތަށް ބަލާއިރު، އެއީ ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ދިނުންކަމަށް، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 
  ބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައިގައި ފިަޔވަޅު އެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ގަ
  

     (ށ)

ލަތު ހާ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  539ގަވާއިދުގެ  މި
ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަން ހިނގާފައިވާ  ކަސްޓަމްސްއަށްފިޔަވައި، 

ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބެލުމަށްފަހު، އެކަން ކުރި ފަރާތާމެދު ތިރީގަިއ 
  އެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެ

  

ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު  .540
ދިނުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި 

  ފިޔަވަޅު އެޅުން 

 ލިޔުމުން ނަސޭހަތްދިނުން؛
  

     (ހ)

     (ށ)  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރުން؛
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ފުރަތަމަ ފަހަރު ޖޫރިމަނާ ކުރާނީ އެކަމެއްގައި ހިމެނޭ މުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއިން  .1
 (ފަނަރަ އިންސައްތަ) އިންނެވެ. %15ލަ އެފްއޯބީ އަގުގެ ކުރާ ޖުމުބޫލުގަ

  

      

މިފަދަ ކަމެއްގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ޖޫރިމަނާކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، ޖޫރިމަނާ ކުރާނީ  .2
ލަ އެފްއޯބީ އަގުގެ ބޫލުކުރާ ޖުމުގައެކަމެއްގައި ހިމެނޭ މުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއިން 

) އި  25%  ންނެވެ.(ފަންސަވީސް އިންސައްތަ
  

      

މިފަދަ ކަމެއްގައި ދެފަހަރަށް ވުރެ ގިނަފަހަރު ޖޫރިމަނާކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ،  .3
ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެކަމެއްގައި ހިމެނޭ މުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއިން 

) އިން ޖޫރިމަނާ  %50ލަ އެފްއޯބީ އަގުގެ ބޫލުކުރާ ޖުމު ގަ (ފަންސާސް އިންސައްތަ
 ކުރެވޭނެއެވެ.

  

      

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  539ގަވާއިދުގެ  މި
ހުށަހަޅާ ފަރާތް  ކަސްޓަމްސްއަށްހާލަތުގައި، އެ މައްސަލަ ޖެހުނު ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން 

  ނުވަތަ ޑިކްލަރެންޓާމެދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
  

ފިކޭޝަން ނުވަތަ ކްލެސި .541 (ހ)
ޓެރިފް ރޭޓް ދިމާނުވުމުގެ 
  ސަބަބުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ

ވަނަ ފަހަރަކު  4މައްސަލަ ފާހަަގކުރެވޭ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ  .1
ފަހަރު ނަސޭހަތް  3ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދިއުން؛ މިގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅާ ފުރަތަމަ 

.  ހަތަރުވަނަ ފަހަރު ލިޔު މުން އިންޒާރު ދެވޭނެއެވެ. އަދި ފަސްވަނަ ފަހަރު ދެވޭނެއެވެ
10,000/-  . ) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ  (ދިހަހާސް

  

      

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޖޫރިމަނާ  1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  .2
ޝަނުން ކުރުމަށްފަހު، ދެން އެންމެ ފުރަތަމަ މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވޭ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭ

ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާނީ މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 
 އެ ތަރުތީބުންނެވެ.

  

      

މައްސަލަ ފާހަަގކުރެވުނީ އެއްފަހަރާ ހުށަހަޅާފަިއހުރި ގިނަ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭަޝންތަކަކުން 
 އްސަލައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ކޮންމެ ޑިކްލަރޭޝަނެއްވެސް ބަލާނީ ވަކި މަ

  

     (ށ)

: މައްސަލަ ފާހަގަކުރެޭވ ގުޑްސް ޑިްކލަރޭޝަން ހުށަހަޅާ   ވަނަ ފަހަރާއި 8ވަނަ ފަހަރާއި  4މިސާލު
12  . ވަނަ ފަހަރު  20ވަނަ ފަހަރު އިންޒާރު ދެވޭނެއެވެ. އެއަށްފަހު  16ވަނަ ފަހަރު ނަސޭހަތް ދެވޭނެއެވެ

. އެއަށްފަހު   އަނެއްކާވެސް މި ބޮޅު އަލުން ފެށޭނެއެވެ. ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ
  

  

ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކުށް ތަކުރާރުކުރުން ކަމުގައި ބަލާނީ އެ ކުށެއް ކުރި ތާރީޚުްނ  މި
) އަހަރު 2ފެށިގެން މީލާދީ ގޮތުން  . މީގެ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ (ދޭއް ކުށެއް އަލުން ކޮށްފިނަމައެވެ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  1ނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ވަ 539ގަވާއިދުގެ  ތެރޭގައި މި
  މައްސަލަތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

  

ކުށް ތަކުރާރު ކުރުން  .542
  ކަމުގައި ބެލުން 
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ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން 
ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމަކުން  ހުށަހަޅާ ޑިކްލަރޭޝަނާއި އެއާއެކު ކަސްޓަމްސްއަށް 

މުދަލުގެ ަޞއްޙަ މަޢުލޫމާތު އެނގެން ހުރިނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގައި  އެ
 ލިޔުމުގައި ހިމެނުނު މުދާ އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއިން، އެ 

  

ޖޫރިމަނާކުރުމުން  .543 (ހ)
  އިސްތިސްނާވުން 

 ކްލެއަރކުރި ވަރަށްވުރެ މުދާ އިތުރުވުން؛ޑި ކަސްޓަމްސްއަށް .1
  

      

 ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުން؛ ކަސްޓަމްސްއަށް .2
  

      

ހުށަހަޅާ ޑިްކލަރޭޝަނުގައި ހިމެނޭ މުދަލާއި ޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެޭނ  ކަސްޓަމްސްއަށް 
 މުދަލުގެ ކްލެިސފިކޭޝަނަށް ނުވަތަ ޓެރިފްރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ޑިއުޓީއަށް 
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު އިތުރުވާ ހާލަތުގައި، ފިޔަވަޅު އެޅުމުން އަންނަނިވި މުދާ 

 އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
  

     (ށ)

 މުދަލުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ދެނެގަނެވޭފަދަ އެއްޗަކަށް ނުވުން. މުދާ ބަލައިގެން އެ .1
  

      

. މިގޮތަށް މުދަލަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ދެގޮތަކަށް ކްލެސިފައި ކުރެވާިދ .2 ނެ އެއްޗަކަށްވުން
ނޑު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ  ކްލެސިފައި ކުރެވޭ ތަކެތި ބެލުމުގައި ބަލާނެ މިންގަ

 މިވަނީއެވެ.
  

      

ކްލެސިފައި ކުރެވޭ މުދަލުގެ އެސެންޝަލް ކެރެކްޓަރ ދެނެގަތުމުގަިއ 
  ދަތިތަކެއް ހުންނަ ތަކެތި.

  

         (ހ)

ންވާ ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ މުދާ ކްލެސިފައި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނު 
އެ މުދަލެއް ކްލެސިފައިކުރުމަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާުތ 
ފުރިހަމައަށް ލިބެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން މުދަލުގެ ކްލެސިފިކޭޝަްނ 

  ދެ ގޮތަކަށް ނިންމެން ހުންނަ ތަކެތި.
  

         (ށ)

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  539މި ގަވާއިދުގެ 
ހާލަތުގައި ފިޔަވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑިއުޓީ މާފުކޮށްދީފައިވާ މުދަލާއި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޑިއުޓީ ދައްކަންނުޖެހޭ މުދަލާއި، ޝިޕްސްޓޯރެގ 

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އް މިގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދަލުގެ މައްސަލަތަ
 ޖޫރިމަނާތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

  

     (ނ)

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  533ގަވާއިދުގެ  މި
ހާލަތުގައި ފިޔަވައި، ބޮންޑެޑްވެއަރހައުްސއަށް ގެންނަ މުދަލުގެ މައްސަލަތައް 

 ޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.ގަވާއިދުގައި ބަ މި
  

     (ރ)
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 ފާހަގަވުމުގެ ކުރިން، އެ ކަސްޓަމްސްއްަށމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް 
މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ޑިކްލަރެންޓަށް  މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެ

ހުށަހަޅައި އެކަމެއް  ކަސްޓަމްސްއަށްއެކަމުގެ ތަފުސީލު އެކަން ފާހަގަކުރެވިގެން، 
އިޞްލާޙުކޮށްފިނަމަ، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާކުރުމުން އެ ފަރާތް 

 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
  

     (ބ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާއަކާމެދު އެ ޖޫރިމަނާއެއް ކުރެވުނު ފަރާްތ 
މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިިފނަމަ، އެ މައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި،  ކަސްޓަމްސްއަށްން ހިތްހަމަނުޖެހިގެ

އެ މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި، އެ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަުހ 
މިޓީގެ ލަފާެގ މައްސަލައިގިައ ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކަމާބެހޭ ކޮ އެ

.  ކަސްޓަމްސްއަށްމަތިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް   ލިބިގެންވެއެވެ
  

ޖޫރިމަނާގެ މައްސަލަ  .545
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް 

  ހުށަހެޅުން  ކަސްޓަމްސްއަށް

ޑިކްލެއަރ ނުކޮށްހުރި މުދަލަކީ، ރާއްޖެއަށް ސިއްރުން އެތެރެކުރަން ނުވަަތ  ކަސްޓަމްސްއަށް 
ރުން ބޭރުކުރަން އުޅުނު މުދާ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރާއްޖެއިން ސިއް
ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެއީ ރާއްޖެއަށް ސިއްރުން މުދާ އެތެރެކުރަން އުޅުން ނުވަަތ  ކަސްޓަމްސްއަށް 

ވަނަ މާއްދާ ހުރަހެްއ  537ސިއްރުން މުދާ ބޭރުކުރަން އުޅުން ކަމަށް ބެލުމަށް މި ގަވާއިދުގެ 
. ނާ  ޅައެވެ
  

ސިއްރުން މުދާ އެތެރެކުރަން  .546
އުޅުނު ކަމަށް ބެލެވިދާނެ 

  ހާލަތްތައް

 .އުނިކުރުން މާއްދާތައް ހުރި  މާއްދާއަށް ވަނަ  549 ފެށިގެން މާއްދާއިން ވަނަ  547 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދަިޔ .4
  
ބާބުގެ ނަން "އެހެނިހެން  އެ ހަމަޖައްސައި، ވަނަ ބައިގެ ތިންވަނަ ބާބު، އެއީ ދެވަނަ ބާބު ކަމުގައި 19ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5

" މި ނަމަށް ބަދަލުކުރުން.  ކުށްކުށާއި އޭގެ އަދަބު
  
 ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ފަށާނީ، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން މި .6

  
 




