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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު 
 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 ގަވާއިދު  އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖެހުމާބެހޭ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫީނ  2019/5ގަވާއިދަކީ، ޤާޫނނު ަނންަބރު  މި )ހ(  .1 ތަޢާރުފު 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ައސްލާ  72ފަންނުގެ ާޤނޫނު( ގެ 

ލުތައް ބަާޔންކުރާ ޞޫ ޖެހުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުނޑުއެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަ

 ގަވާއިދެވެ.  

 ތައްގަނޑުޖެހުމާބެހޭ  އެއްގޮތްކަމުގެ އަސްލާ މިގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، " )ށ(  

 " އެވެ.ގަވާއިދު

ދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޞަގަވާއިދުގެ މަޤު މި  .2 ދު ޞަ ޤުމަ

ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ފަރާތްތަކާއި، އެފަރާތްތަކުެގ ޝަރުތުތައް 

ކަނޑައެޅުމާއި، އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި 

ތައް ކަނޑައެޅުމާއި، މިގަވާއިދުގައި ހިފަހައްޓަންޖެޭހ މިންގަނޑުތަކާިއ އުޞޫލު

ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް  އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތަްއގަނޑު ޖެހުމުގެ 

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުމާއި، އަސްލާ 

ންކަްނ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާގުޅޭ އެހެނިހެން ކަ

 ކަނޑައެޅުމެވެ. 

އަސްލާ ެއްއގޮތްކަުމގެ ތަްއގަނޑު 

ޖެހުުމގެ ަމސައްކަތް ކުެރވޭނެ 
 ފަރާތްތައް 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުާވހާ ހިނދަކު،   .3

ކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ،  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަސްލާ އެއްގޮތް

 ޤާނޫނީ ވަީކލުންނަށެވެ. ލިބިފައިވާދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ 
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އަސްލާ ެއްއގޮތްކަުމގެ ތަްއގަނޑު 

 ޖެހުުމގެ ަމސައްކަތް 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖެހުމުެގ  )ހ(  .4

ައންނަ ފަާރތުްނ މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންަނށް، ޚިދުމަތް ހޯދަން 

ފޯރުކޮށްދޭ އަސްލު ބަލައި، އެއިގެ ނަކަލުގައި، އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ 

 ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ ހުއްދަ ލިބިެގންވެއެވެ.

އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖެހުމުގައި، ޚިދުމަތް ހޯދަން ައންަނ  )ށ(  

ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ އަސްލު ލިޔުމަކީ އެއިގައި ޝައްކުއުފެދޭފަދަ ކަންކަްނ 

އަސްލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހުގައި  އޭގެ ހުރި ލިޔުމެއްނަމަ، އެލިޔުމަކީ 

ދީގެން ހައި ތައްގަނޑު ޖަ ނަކަލުގައި، އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ އޭގެ މެނުވީ،

 ނުވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖެހުމުެގ  )ނ(  

މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކުމެ، އެފަރާތުން ފޯރުކޮށްޭދ 

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުަމށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް 

ކަމާމެދު ސުވާލުއުފެދޭފަދަ ޙަޚިދުމަތުގެ ޞައްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 

 އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އަސްލާ ެއްއގޮތްކަުމގެ ތަްއގަނޑު 

 ާނވާ ޙާލަތްަތއް ޖެހުން މަ
އަސްލާ  ކަށްމެއް އޮތް ފަރާތަދަރަޖައިގެ ޢާއިލީ ގުޅު ޤާނޫނީ ވަކީލާ ފުރަތަމަ  .5

 މަނާކަމެކެވެ.   ޖަހައިދިނުމަކީ ތައްގަނޑުއެއްގޮތްކަމުގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖެހުމުެގ  )ހ(  .6 އަސްލާ ެއްއގޮތްކަުމގެ ތަްއގަނޑު 

މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ޤާނޫނީ ަވކީލަކުމެ، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމެޭނ 

ނަކަލަކީ  އަސްލާ  ތައްގަނޑެއް ޖަހައި ސޮއިކުރުމުން މެނުވީ، ލިޔުމެއްގެ

 އެއްގޮތް ލިޔުމެއް ކަމުގައި ނުބެލޭނެއެވެ.

 ފުރިހަމަ ނަން؛ (1)

 އަދި ހުއްދައިގެ ަނންބަރު؛  ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ (2)

 .ތާރީޚުއަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖަހާ  (3)
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ތައްގަނޑުގެ މަތީގައި "އަސްލާއި  )ށ(  

 ވާނެއެވެ. މިފަދައިން ލިޔެފައި އޮންނަން އެއްގޮތް ކޮޕީ"
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އިނގިރޭސި ނުވަތަ ދިވެިހ  ،ތައްގަނޑުމިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ  )ނ(  

 . ބަހުން ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާނޫީނ ވަކީލުންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ިލބިެގން ނޫން ގޮތަަކށް އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ   )ހ(  .7 ފިޔަވަުޅއެުޅން 
ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ، އެފަރާތެއް ައންނަނިވި ގޮތުެގ 

 މަތިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ. 

 -/25,000ފުރަތަމަ ފަހަރު ، ލައިކަމުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަ (1)   

)ފަންސާސް ހާސް  -/50,000)ފަންސަވީސް ހާސް ރުފިޔާ( އާއި 

 ރުފިޔާ( އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން  ޖޫރިމަނާކުރުން؛

 -/50,000ދެވަނަ ފަހަރު ، ކަމުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި (2)

)އެއްލައްކަ  -/150,000)ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( ާއއި 

ްނ  ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކު

 ޖޫރިމަނާކުރުން؛ އަދި

، ކަމުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި ،ދެފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރުނަމަ (3)

 -/150,000އިތުރަށް ޖޫރިމަނާކުރެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު 

 -/300,000ފިޔާ އާއި ( ރު)އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް

 ން  ޖޫރިމަނާކުރުން.ރުފިޔާ އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކު ()ތިންލައްކަ

ޢަމަލުކުރި ަފރާތަކީ  ގޮތަކަށް ނޫން ލިބިެގން ހުއްދަ ދަށުން މިގަވާއިދުގެ )ށ(  
ާވނަމަ، ވަކީލުކަމުގެ ުހއްދަ އޮންނަފަރާތެއްކަމުގައި ޤާނޫނީ

ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިތުރުން، އެފަރާތަކާމެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު 
 ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 އިން ފެށިގެްނނެވެ. 2020 ނަވަރީޖަ 1މަލުކުރަންފަށާނީ ޢަމިގަވާއިދަށް   .8 ފެށުން އަމަލުކުަރން 

_________________________ 
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