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 ކައުންސިލު  ބާ ގެ އްޖޭވެހިރާދި

  މާލެ،        

 .ދިވެހިރާއްޖެ 

 

  

 ގަވާއިދު  ތަރުކުރުމާބެހޭ ފު ދަ  ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް  އާއި ލޯ ފަރމް 

 ފާއި މަޤްޞަދު ރަ ތަޢާ  –އެއްވަނަ ބައި 

ވަކީުލްނނަށާއި، ޤާނޫނީ ވަކީުލން ން ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ރަމިއީ، ފަރުދީގޮތުން މަސައްކަތްކު (ހ)  .1  ފާއި ނަން ރަތަޢާ

 ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި

އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،  ކުރުމާ ގުޅޭތަރުފުގައި ދަލުބާ ކައުންސި ގެއްޖޭދިވެހިރާ

ވަަނ  65ގެ  (ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) 2019/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ަވއިލައިމާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަ

     ތަރުކުރުމާބެހޭފުދަ ލީގަލް ޕްރެކްިޓސް އާއިމި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "ޯލ ފަރމް (ށ)   

 ގަވާއިދު" އެވެ.

ތަރުކުރުމުެގ ފުދަ ގައިލުބާ ކައުންސި ،ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް އާއިލޯ ަފރމް ،ދަކީމި ގަވާއިދު މަޤްޞަ  .2  މަޤްޞަދު 

 ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.

 ލޯ ފަރމް  –ދެވަނަ ބައި 

(ދޭއް) މީހަކު، ނުވަތަ އެއަށްވުެރ ގިނަ ބަޔަކު ގުޅިގެްނ  2ޤާނޫނީ ވަކީލުންެގ ތެރެއިން  (ހ)  .3  ލޯ ފަރމް 

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދޭން އެޭދނަަމ، އެފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދޭންާވީނ އެ ޤާނޫނީ ވަކީުލން 

 އުފައްދާ ޕާޓްނަރޝިޕަކުންނެވެ. 

 %80ފަދައިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ށ)   

ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ  މިލްކުވާންވާނީ ޤާނޫނީ ހިއްސާ(އަށްޑިހަ އިންސައްތަ) 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުންަނށެވެ.
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ތަރުގަިއ ފުދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ިލބިފައިވާ ލޯ ަފރމްތަކުގެ ދަ (ނ)   

 ލުންބާ ކައުންސިއެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނީ،  ހިމަނައިދިނުމަށް

 ފައިވާ ފޯމުންނެވެ.ޅައިއެކަމަށް ކަނޑައަ

ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލޯ ފަރމްތަކުގެ  ތަރުފުމަތިން ދަ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ (ރ)   

(ތިނެއް)  3ތަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ފުޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ، ދަ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ލިބިަފއިވާ ލޯ ފަރމްތަކުގެ 

އެކަން ތަރުގައި، އެ ލޯ ފަރމް ހިމަނައި އެ ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ފުދަ

މަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮްށ ނުވާނަ ފަރާތެއްގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަ އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެ

 ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. (ތިނެއް) ދުވަހުެގ ތެރޭގައި އެ 3އެކަންވެސް 

ތަރުގަިއ ފުދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ިލބިފައިާވ ލޯ ފަރމްތަކުގެ ދަ  .4  ޝަރުޠުތައް

ހިމަނައިދެވޭނީ، އެ ލޯ ފަރމްތަކުގައި ތަރުގައި ފުއެދި ހުށަހަޅާ ލޯ ފަރމްތައް ދަ ހިމަނައިދިނުމަށް

 .އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަަމވާނަމައެވެ

 ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށްވުން؛ (ހ)   

އަކީ ޤާނޫީނ ހިއްސާ(އަށްޑިހަ ިއންސައްތަ)  80ގެ ތެރެއިން %ހިއްސާޕާޓްނަރޝިޕްގެ  (ށ)   

 ތަކަކަށްވުން.ހިއްސާވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ާޤނޫނީ ވަކީލުންަނށް މިލްކުވެގެންާވ 

 ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް  –ތިންވަނަ ބައި 

ފަރާތަކުްނ  ވާނަމަ، އެ ކަމަށް  ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މަސައްކަތްކުރަން އެދެނީ ފަރުދީގޮތުން (ހ)  .5  ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް 

 (އަމިއްަލ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ 2014/19ނަންބަރު  ކުރަންވާނީ، ޤާނޫނުއެކަން 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެންނެވެ.  ގެ ދަުށން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ޤާނޫނު)

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ޚިދުމަްތ ދިނުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ީލގަލް ޕްރެކްޓިސްތަކުގެ  (ށ)   

   އެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނީ،  ތަރުގައި ހިމަނައިދިނުމަށްފުދަ

 ފައިވާ ފޯމުންނެވެ.ޅައިބާ ކައުންސިލުން އެކަމަށް ކަނޑައަ

ތަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްތަކުގެ ފުމަތިން ދަ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ )ނ(   

(ތިނެއް)  3ތާރީޚުން ފެށިގެން ތަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފުޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ، ދަ 

ތަރުގައި އެ ލީގަްލ ފުދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ހުއްަދ ލިިބފައިވާ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްތަކުގެ ދަ

  އަންގަންވާނެއެވެ. އަިދ އެކަން ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް  މުއެ ފޯ ފައި،ޕްރެކްޓިސް ހިމަނައި

(ތިނެއް)  3އެކަންވެސް ނުވާނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް  ފަރާތެއްގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަ  އެ

 ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ
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 ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްތަކުގެ

 ޝަރުޠުތައް

ތަރުގައި ފުސްތަކުގެ ދަދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ލީގަލް ޕްރެކްޓި  .6 

(އަމިއްަލ  2014/19ނަންބަރު  އަކީ ޤާނޫނުދިނުމަށް އެިދ ހުށަހަޅާ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްހިމަނައި

ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްަދ  ޤާނޫނު) ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ

   ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއަކަށްވާނަމަ،  ނަމުގައިލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 

 ވާެނއެވެ. ކޮށްދޭން ރުތަފު ދަގައިލުބާ ކައުންސި ،ކްޓިސްއެ ލީގަލް ޕްރެ

 ފިޔަވަޅު އެޅުން ތަރުކުރުން، ފުދަ  –ހަތަރުވަނަ ބައި 

 ކާއި ހިންގަމުންދާ ލޯ ފަރމްތަ

 ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްތައް

 ތަރުކުރުން ފުދަ

 

  ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުަމށްޓަކަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަުމންގެންދާ ހުރިާހ   .7 

ބާ ކައުންސިލުގަިއ  ،ގެ ކުރިން 2020ޖޫން  15 ،ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްތައްކާއި، ލޯ ފަރމްތަ

 ރު ކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.ތަފުދަ

ބާ ކައުންސިލުގައި  ،ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އުފައްދާ ކޮންމެ ޕާޓްނަރޝިޕެއް (ހ)  .8  މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވުން 

އެއިން ކޮންމެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގައި ހިމެނޭ ޕާޓްނަރުްނެގ ތަރު ކުރުމަށް ހުަށހަޅާއިރު، ފުދަ

 ބާ ކައުންސިލަށް ހުަށަހޅަންވާނެއެވެ. ،މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ކޯޕަރޭޓް ޕްރޮފައިލެއް

އަންނަިނވި މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލެްއ  ލީގަލް ޕްރެކްޓިސެއްގެ އްގެ ނުވަތަ އެއްވެސް ލޯ ފަރމްއެ (ށ)   

ބާ ކައުންސިލަްށ  ،(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެޭރގައި 7އަތުވެއްޖެނަމަ، އެ ބަދަލެއް ގެެނވޭތާ 

ތަރުގައިވާ މަޢުލޫމާތު، އެ ގެނެވުުނ ފުއަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ބާ ކައުންސިލުގެ ދައެކަން 

 ވެ.ވާނެއެ ކުރަން މަތިން އިޞްލާޙު ގޮތުގެ ބަދަލާ އެއްގޮތްވާ

 ޕާޓްނަރުންެގ މަޢުލޫމާތު؛ ،ނަމަ އެއްލޯ ފަރމް  )1(    

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެޑްރެސް؛ ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް ލޯ ފަރމް   )2(    

 އޮފީސް ހިންގާ އެޑްރެސް؛ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ލޯ ފަރމް   )3(    

 ޓެލެފޯނު ނަްނބަރު(ތަްއ)؛  )4(    

 އީމެއިލް އެޑްރެސް؛  )5(    

ގެ ހަވަނަ ބާބުެގ  (ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު) 2011/13ޤާނޫނު ނަްނބަރު   )6(    

ދަށުން، ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރިޝޕެއް ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް 

ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ލިިމޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިެޕއް ޖެނެރަލް 

 އެކަން. ،ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ 
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ތު ދިނުން، ދޮގު މަޢުލޫމާ

ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު 

 ހާމަނުކުރުން 

ތަރުޮކށްދީފައިވާ ލޯ ފަރމެއް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއަކުން ފުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދަ   .9 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންަތއްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކޮށްފިކަމަށް ބާ ކައުންސިލަށް 

ބާ ކައުންސިލަށް  ،ނުވަތަ ެއއްވެސް ފަރާތަކުން އެފަދަ ކަމެއް ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ

 ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ކަމަކަށް ިފޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ

ތަރުގައި ހިމަނައިދިނުމަށް ެއދި ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފުދަ  )1(    

އްޙަނޫން ލިޔުމެއް ޞަމަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ 

 ހިމެނޭކަން؛

 ފައިވާަކން.ވައިގައި ހާމަނުކޮށް ފޮރުތުހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ގަސް  )2(    

 އެހެނިހެން  –ފަސްވަނަ ބައި 

(އެކެއް) އަހަރުދުވަހުެގ  1ަފށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެެގން  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  .10  މުރާޖަޢާކުރުން 

(ތިނެއް)  3ގަވާއިދު މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ގިނަވެގެން ކޮންމެ  ތެރޭގައި މި

 މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ.ގެ ތެރޭގައި އިތުރަށް ހެއްއަހަރުދުވަ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާން ފަށާނީ، ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން މި ގަވާއިދު   .11  ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. އިދު މި ގަވާފާސްކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 

_____________________________ 
 
 

 

 


