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  2019/7 ނަންބަރ   ބިލ  
 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނ ގެ ބިލ  
 

ބާބ   އެއްވަނަ   
 ފެށ ން 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތ ގަިއ  ،މި ޤާނޫނަކީ )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރ ފާއި 

ޤާނޫނީ ވަކީލ ްނެގ  ،މަސައްކަތް ކ ރ މ ގެ ހ އްދަ ދޫކ ރ މާއި

ގ ޅޭ އެންެމހައި ކަންކަން ެރގިއ ލޭޓ ޮކށް  މަސައްކަތްތަކާ

ޤާނޫނީ ވަކީލ ންގެ ޚިދ މަތ ެގ  ،ފިޔަވަޅ  އަޅައި ބެލެހެްއޓ މަށާއި 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނީ ތަޢ ލީމ   ،ޤާބިލ ކަން އިތ ރ ކ ރ މަށާއި 

މި ބަޔާންކ ެރވ ނ  އެންމެަހއި  ،ދިނ މ ގެ ފެންވަރ  މަތިކ ރ މަށާއި

، ެއަކންކަން ބެލެހެއްޓ މަށްޓަކައި  ،ކަންކަން ކޮށް

ނިވަން ބާ ަކއ ންސިލ ެގ ނަމ ގައި ދައ ލަތ ގެ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އެ  ،އަދި މ ސްތަޤިއްލ  މ ައްއސަސާެއއް އ ފައްަދއި

މ އައްސަާސގެ މަސައްކަތްަތްއ ހިންގާނެ ގޮތް ބަޔާންކ ރ މ ގެ 

 ޤާނޫނެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނ ގެ ޤާނޫނ "  ،މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ )ށ(  

 އެވެ.
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ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ަކންތައްތަްއ މި ޤާނޫނ ގެ މަޤްޞަދަކީ ތިރީގައި   .2 ޤާނޫނ ގެ މަޤްޞަދ  

 ޙާޞިލ ކ ރ މެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނީ ވަކީލ ންގެ ގޮތ ގައި މަސަްއކަތްކ ރ މ ގެ  )ހ(  

ގ ޅޭ  ޤާނޫނީ ވަކީލ ންގެ މަަސއްކަތްތަކާ ،ހ އްދަ ދޫކ ރ މާއި

 ،ފިަޔވަޅ  އަަޅއި ، އެންމެހައި ފަންނީ ކަންކަން ރެގިއ ލޭޓ ކޮށް

، ޤާނޫނީ ވަކީލ ންނަށް އިތ ރަށް ތަމްރީނ ދީ ،ބެލެހެއްޓ މާއި

 ؛ޤާނޫނީ ފަންނ  ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓ ން

ޤާނޫނީ ވަކީލ ންގެ ފަރާތ ްނ ދެވޭ ޚިދ މަތް ލިބިގަންނަ  )ށ(  

އެ ޚިދ މަްތ އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތެްއަގއި  ،ފަރާތްތަކަށް

އެކަމަްށ މަގ ފަހިވާނެ އ ޞޫލ ތައް  ،ލިބިދިނ މަށްޓަކައި

 ؛ޤާއިމ ކ ރ ން

ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ،ކަނޑައެޅިަފިއވާ ސ ލޫކީ މިންަގނޑާ އެްއގޮތަށް )ނ(  

ޤާނޫނީ ވަކީލ ންެގ ޚިދ މަތް ލިބިދެވޭނެ އިންތިޒާމ  

 ؛ހަމަޖެއްސ ން

ޤާނޫނީ  ،ޤާނޫނީ ވަކީލ ންގެ ނަޒާހަތްތެިރކަން ކަށަވަރ ކ ރ ާމއި )ރ(  

ވަކީލ ންގެ ފަރާތ ން މަސަްއަކތ ގެ ދާއިާރގައި ހިފަހައްޓަންެޖހޭ 

ސ ލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިާލފަށް ކ ރާ ކަންތައްތަކަށް 

ޤާނޫނީ ވަކީލ ންގެ ޚިދ މަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކ ގެ  ،ފާރަވެރިވ މާއި 

ވަކީލާެއކ  އޮންނަ ގ ޅ ާމއި  ،ޙައްޤ ތައް ރަްއކާތެރިކ ރ މާއި 

 ؛ކ ރ ންޓ ރެިގއ ލޭ ކ ރެވޭ މ ޢާމަލާތްތައް 

 ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދެވޭ ޤާނޫނީ ތަޢ ލީމ  ދިނ ން ހަރ ދަނާކޮށް )ބ(  

 ޤާނޫނީ ތަޢ ލީމ  ދިނ މ ގެ ފެންވަރ  މަތިކ ރ ން.
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 ދެވަނަ ބާބ  

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައ ންސިލ  

 
މި ޤާނޫނ ން  ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ  )ހ(  .3 ބާ ކައ ންސިލ  

ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް އަދާކ ރ މަށްޓަަކިއ 

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައ ންިސލ " ގެ ނަމ ަގއި ކަންތައްަތްއ 

ދަޢ ާވ ، އަމިއްލަ ނަމ ަގއި ދަޢ ވާ ކ ރ މާއި، ހިންގ މާއި

އ ފ ލޭ މ ދަލާއި ނ އ ފ ލޭ މ ދާ ހޯދ މާއި ، ލިބިގަތ މާއި

މިކަންކަމ ގެ  ،ގޮތަށް މ ދާ ލިބިގަތ މާއިދެމިގެްނވާ  ،ލިބިގަތ މާއި

ޙައްޤ  ލިބިގެްނވާ ވަކި ިސްއކަެއއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ގޮތ ން 

މ ސްތަޤިއްލ  މ ައއްސަާސއެްއ  ،މިނިވަން، އަމިއްލަ

 އ ފެދ ނީއެވެ.

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވީނަމަެވސް،  )ށ(  

ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މަށްފަހ ، ބާ ކައ ންސިލ ގެ މި ޤާނޫނަށް 

 ނަމ ގައި އެްއވެސް ޖަމްޢިއްާޔއެއް ރަޖިސްޓަީރކޮށްދީެގން

ނ ވާނެެއވެ. ނ ވަތަ ބާ ަކއ ންސިލ ގެ ނަމާ ގ ޅިފަިއވާލެްއ 

ނަން އެހެން ފަރާތަކ ން ބޭނ ންކޮށްފިނަމަ، އެއީ  ބޮޑ ކަމ ން، އެ

ަބއެއް ކަމ ަގއި  މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން އ ފައްދާ ބާ ކައ ންސިލ ގެ

ނ ވަތަ އެ ކައ ންސިލ ން ކ ރާ ޒާތ ގެ މަސައްކަތްަތއް ކ ރ މަށް 

އ ފައްދާ ޖަމްޢިއްާޔއެއް ނ ަވތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ކަަމށް 

 ބެލެވިދާނެ ނަމެއްަގއިވެސް ޖަްމޢިއްޔާެއއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްީދގެން

 ނ ވާނެެއވެ.
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އޮންނަންވާެނއެެވ. މި ސިްއަކ ބާ ކައ ންސިލ ގެ ސިްއކަެއއް   .4 ސިއްކަ 

ބާ ކައ ންސިލ ގެ ރައީާސއި ސެކްރެޓަީރ ޖެނެރަލްގެ  ،ބޭނ ންކ ރަންވާނީ

ބެލ މ ގެ ދަށ ން އެފަރާތްތަކ ން ކަނޑައަާޅ އ ޞޫލ ތަާކ އެްއގޮތްާވ 

 ގޮތ ގެމަތިންނެވެ.

 

އަންނަނިވި ކަންތައްަތްއ ބާ ކައ ންސިލ ގެ މަޤްޞަދ ތަކަކީ   .5 ބާ ކައ ންސިލ ގެ މަޤްޞަދ ތައް 

 ޙާޞިލ ކ ރ މެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްކ ރާ ޤާނޫނީ ވަކީލ ންގެ ަޙއްޤ ތަކާިއ  )ހ(  

ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަން ކ ރ މ ގެ  ،ަތއް ޙިމާޔަތްކ ރ މާއި ޒ އިމްތިޔާ

ގ ޅޭ އެންމެހައި  ޤާނޫނީ ވަކީލ ްނގެ މަސައްކަތްތަކާ ،ހ އްދަ ދީ

ައަޅއި  ފިޔަވަޅ ، ރެގިއ ލޭޓ ކޮށްފަންނީ ކަންކަން 

ޤާނޫނީ ވަީކލ ންގެ ޚިދ މަތ ގެ އ ޞޫލ ަތއް  ،ބެލެހެއްޓ މާއި

ޤާނޫނީ ވަކީލ ންގެ މަސަްއކަތް ތެދ ވެިރކަމާިއ  ،ކަނޑައެޅ ާމއި

 ؛އިންޞާފ ވެރިކަާމއެކ  ކ ިރއަްށދާކަން ކަށަވަރ ކ ރ ން 

ކީލ ްނެގ ޤާނޫނީ ވަ ،ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކ ން )ށ(  

ކިބައިން އެ ޤާނޫނީ އެހީތެރިަކން ލިބިގަތ މ ގައި އެފަރާތްތަކ ގެ 

 ؛މަޞްލަޙަތ  ރައްކާތެރިކޮށްދިނ ން

ޤާނޫނީ ވަކީލ ންގެ ސ ލޫކީ މިންގަނޑ ތައް އެކަަށއަޅަިއ އެ  )ނ(  

މިންގަނޑ ތައް ތަންފީޒ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ތަްއ 

 ؛އެޅ ން

 ،ޚިދ މަތަށް ޢާންމ ން ކ ރާ އިތ ބާރ  ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި ޤާނޫނީ  )ރ(  

ޚިދ މަތ ގައި މަސަްއކަތްކ ރާ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކ ން ފޯރ ކޮށްދޭ  އެ
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 ،މ ރާޖަޢާކޮށް ،ޤާނޫނީ ޚިދ މަތްތަކަށް ފާރަވެރިވެ 

 ؛އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް އެފަރާތްތަކަްށ ލަފާ ދިނ ން

މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކ ން ޤާނޫނީ ޚިދ މަތ ގެ ދާއިރާގައި  )ބ(  

 ،ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭނެ ގަވާއިދ ތަާކއި އ ޞޫލ ތައް އެކަަށއެޅ މާއި 

ޤާނޫނީ ޚިދ މަތ ެގ ދާިއރާ ، ކ ރ ާމއިނ އެ ފަރާތްތައް ތަމްރީ

 ؛ކ ރިއެރ ވ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ން

ޤާނޫނީ ޚިދ މަތ ގެ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަމާއި މ ސްތަޤިއްލ ކަން  )ޅ(  

  ؛ށް މަސައްކަްތކ ރ ންނެގެހެއްޓ މަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ މަީތ ތަޢ ލީމ ގެ މަރ ކަޒ ތަކ ން ދޭ  )ކ(  

އެ ތަޢ ލީމ ެގ  ،ޤާނޫނީ ތަޢ ލީމ  ކ ރިއެރ ވ މ ގެ ގޮތ ންނާއި

 ؛ފެންވަރ  ހިފެހެއްޓ މ ގެ ގޮތ ން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ަތއް އެޅ ން 

ޖިނާއީ ބޮޑެތި މަްއސަލަތަކ ަގއި ޤާނޫނީ ވަކީެލއްގެ އެހީތެރިކަްނ  )އ(  

ހޯދޭފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެްއ ނެތް މީހ ންނަށް ދައ ލަތ ން 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކ  ހަމަޖެްއސ މ ގައި ަދއ ލަތ ގެ ކަމާބެހޭ 

 ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން.

 

ބާ ކައ ންސިލ  ހިންގާނީ، މި ޤާނޫނ ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން  )ހ(  .6 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ 

އެ އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިީޓން  ،އެކ ަލވާލާ އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިީޓއާއި 

 އެކ ަލވާލާ ދާއިމީ ސަބް ކޮމިީޓތަކ ގެ މަްއޗަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ދާއިމީ ަސބް  )ށ(  

ކޮމިޓީތަކަކީ، ލަިއސެންސިގ ޮކމިޓީއާއި، އެިތކްސް ކޮމިޓީާއއި، 

ކޮމިޓީއާއި، ލޯ  މ ކޮމިޓީާއއި، ާޤނޫނީ ތަޢ ލީ ފ އިސްތިއ ނާ

 ރިފޯމް އެންޑް ރިސަރޗް ކޮމިީޓއެވެ.
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ގެ ެއގްެޒކެޓިްވ ކޮމިޓީ އެކ ލެވިގެްނވަނީ މި ލ ބާ ކައ ންސި )ނ(  

)ނ ަވއެއް( މެންބަރ ންގެ  9މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ 

 މައްޗަށެެވ.

ޤާނޫނީ ވަކީލ ންގެ ތެރެއިން ބާ ކައ ންސިލ ގެ ަރއީްސ   (1)   

 ؛އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ މީހަކ ކަމަށް 

ޤާނޫނީ ވަކީލ ންގެ ތެރެއިން ާބ ކައ ންސިލ ގެ ނައިބ    (2)   

 ؛ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބ ކ ެރޭވ މީހަކ 

 ބަންޑާރަނައިބ ؛  (3)   

 6ޤާނޫނީ ވަކީލ ންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބ ކ ރާ   (4)   

 )ހައެއް( ޤާނޫނީ ަވކީލ ން.

ހައިސިްއޔަތ ން ެއްގޒެކެިޓވް ކޮމިީޓގައި ހިމެނޭ، މި މަޤާމ ގެ  (ރ)  

( ވަނަ ަނންބަރ ގައި ބަޔާންކ ރާ މެންބަރ  3މާއްދާގެ )ނ( ގެ )

ފިޔަވަިއ، ބާ ކައ ންސިލ ގެ ެއގްެޒކެޓިްވ ކޮމިޓީއަްށ މެންބަރ ން 

އިންތިޚާބ ކ ރާނީ ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ޤާނޫނީ ަވކީލ ކަމ ގެ ހ އްދަ 

ގެ މެދ ގައި ނެގޭ ިސއްރ  ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލ ން 

 ވޯޓަކ ންެނވެ.

 

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ބާރ ތަކާއި 

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 
ންނެވެ. ާބ ެއގްެޒކެޓިވް ކޮމިޓީ ބާ ކައ ންސިލ  ހިްނގާނީ ބާ ަކއ ންސިލ ގެ   .7

ގެ ބާރ ތަކާއި މަްސޫއލިއްޔަތ ތަްއ އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިޓީކައ ންސިލ ގެ 

 އެވެ.ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައި ެއވަނީ 

ޤާނޫނީ ޚިދ މަތް ، ޤާނޫނީ ޚިދ މަތ ގެ ދާއިރާ ެރގިއ ލޭޓ ކޮށް )ހ(  

ދިނ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ގޮތްތަާކއި މިންގަނޑ ަތއް 

 ؛އެކަށަެއޅ ން
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ޤާނޫނީ ޚިދ މަތ ގެ ދާއިރާ ރެިގއ ލޭޓ  ކ ރ މާއި ޤާނޫނީ ޚިދ މަތް  )ށ(  

އ ޞޫލ ތަކާއި ސ ލޫކީ މިންގަނޑ  ދިނ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ 

ބަޔާންކ ރާ ަގވާއިދ ތަާކއި އ ޞޫލ ތަކާއި ިސޔާސަތ ަތއް 

 ؛އެކަށަައޅައި ފިަޔވަޅ  އެޅ ން

ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްަދ ދެވޭނެ އ ޞޫލ ަތއް ަބޔާންކ ރާ  )ނ(  

ގަާވއިދ  އެކަަށއެޅ މާިއ، އެ ަގވާއިދ ގަިއވާ ގޮތ ގެމަތިން ހ އްދަ 

  ؛ހ އްދަ ބާޠިލ ކ ރ ން ،ފެހެއްޓ މާއި ހ އްދަ ހި ،ދިނ މާއި

ގ ޅޭ ފަންނީ މިންގަނޑ ަތއް  ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްދައާ  )ރ(  

 ؛އެ މިންގަނޑ ަތއް މ ރާޖަޢާކ ރަމ ން ގެންދިޔ ން ،އެކަށަެއޅ މާއި

ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްދަ އޮތް ފަރާތަކ ން  ،ޤާނޫނީ ޚިދ މަތަކީ )ބ(  

ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަތެއްކަން ކަށަވަރ ކ ރެވޭނެ އިންިތޒާމ  

 ؛ހަމަޖެއްސ ން

ޤާނޫނީ ވަކީލ ންގެ ޚިދ މަްތ ދިނ މ ގައި ކަނޑައެޅިަފިއވާ  )ޅ(  

އ ޞޫލ ތަކާިއ ސ ލޫކީ މިންަގނޑ ތަކާ ޚިލާފ ވާ މަްއސަލަތަްއ 

އެފަރާތްތަކާމެދ  އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް، މި ޤާނޫނާިއ  ،ބަލައި

 ؛މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ތަކާ ެއއްގޮތަށް އެޅ ން

ޤާނޫނީ ޚިދ މަތ ގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކ ން  )ކ(  

ދާއިރާގެ މަަސއްކަތްަތކާ ގ ިޅގެން ހިންގާ ޤާނޫނީ ޚިދ މަަތށް 

ތައް ދެފ ށް ފެންނަ ތްެގ މ ޢާމަލާއެދޭ ފަރާތާ ގ ޅޭ ފައިސާ 

 ؛ގެންދާނެ ޮގތ ގެ އޮިނގަނޑެއް އެކަަށއެޅ ން ގޮތަކަށް ކ ިރއަށް

ޤާނޫނީ ޚިދ މަތް ތަރައްޤީ ކ ރ މަށްޓަކައި ބޭނ ންާވނެ  )އ(  

 ؛އިޖ ރާއަތ ތައް އެކަށަައޅައި ތަންފީޒ ކ ރ ން ،ގަާވއިދ ތަާކއި
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މަސަްއކަތ ގެ ފެންވަރ ގެ މިންގަނޑ ަތއް ޤާނޫނީ ވަކީލ ންގެ  )ވ(  

ކަނޑައެޅ ާމއި، އެމީހ ންެގ މަސައްކަތ ގެ ފެްނަވރ  

 ،މަތިކ ރ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަިއ ދިރާސާކޮށް 

ަގވާއިދ ން އެމީހ ންގެ  ،އެކަންކަން ތަންފީޒ ކ ރ މާއި 

 ؛މަސައްކަތ ގެ ފެންވަރ  ބަލަމ ން ގެންދިޔ ން

ޤާނޫނީ ޚިދ މަތާ ގ ޅ ންހ ރި އެކިއެކި ކަންތައްަތކ ގައި ކ ރަންޖެހޭ  )މ(  

ދިރާސާތައް ކ ރ މާއި، ެއގޮތ ން ކ ރެވޭ ދިރާސާތަކ ގެ ރިޕޯޓ ތަްއ 

 ؛ޢާންމ ކ ރ ން

ޤާނޫނީ ޚިދ މަތް ކ ރިއަރ ަވިއ ތަރައްޤީކ ރ މަށްޓަަކއި ޢާްނމ   )ފ(  

 ؛ންގޮތެްއގައި ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްަތއް ކ ރ 

ަޤއ މީ ނ ވަތަ  ،ޤާނޫނީ ޚިދ މަތ ގެ ދާއިރާއާ ގ ޅޭގޮތ ން )ދ(  

 ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރ ގަިއ ބޭއްވޭ ބައްދަލ ވ ންތަާކއި

ސެމިނަރ އަދި ކޮންފަރެންްސތަކ ަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނީ 

 ؛ޚިދ މަތ ގެ ދާއިރާ ތަމްސީލ ކ ރ ން

ވަނަ މާއްދާގެ )މ( ގެ ދަށ ން ޤާޫނނީ  158ޤާނޫނ އަސާސީގެ  )ތ(  

ވަކީލ ންގެ ތެެރއިން ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ 

ތިޚާބ  ވަކީލަކ  ޢައްޔަނ ކ ރ މަށްޓަަކއި ބާްއވަންޖެހޭ އިން

 ،ބޭއްވ މަށްޓަަކއި އިންތިޚާީބ ކޮމިޓީއެއް އެކ ަލވާލ މާއި

 ؛އެކަމަށްޓަަކއި ކ ރަންޖެހޭ އެްނމެހައި ކަންތައްތައް ކ ރ ން 

ވަަނ މާއްދާގެ )މ( ގެ ދަށ ްނ  158ޤާނޫނ އަސާސީގެ  )ލ(  

ވަކީލ ންގެ ފަރާތ ން  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ޤާނޫނީ

ަވނަ  165އިންތިޚާބ ކޮށްފަިއވާ މެންބަރ  ޤާނޫނ އަސާސީެގ 

މާއްދާގަިއވާ ގޮތ ގެމަތިން ަވިކކޮށްދިނ މަށް ބާ ކައ ންސިލ ގެ 
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)ވިހި  %20ވަކީލ ްނގެ  ދަފްތަރ ގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނީ

އިންސައްތަ( މެންބަރ ން ޕެޓިޝަނެއް ހ ށަހަޅައިފިނަމަ، އެ 

)ސާދަ( ދ ވަހ ގެ ތެރޭަގއި ެއ  14 ޕެޓިޝަނެއް ހ ށަހަޅާތާ

 މެންބަރ  ވަކިކ ރ މާމެދ  ފެންނަ ނ ފެންނަ ވޯޓ  ނެގ ން؛ 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކ  ނ ވަތަ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މަންދޫބަކ   (ގ)  

ކ ރާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށ ން ބާްއވަންޖެހޭ މ އިންތިޚާބ ކ ރ މަށް ލާޒި

އެންމެހައި އިންިތޒާމ ތަްއ ގ ޅޭ  އިންތިޚާބ ތައް ބާްއަވއި ެއކަމާ

 ؛ހަމަޖެއްސ ން

ޤާނޫނަކ ން އ ފައްދާފައިވާ މ ައްއސަސާއަކަށް ޢަްއޔަނ ކ ރަންޖެހޭ  (ޏ)  

ޤާނޫނީ ވަކީލަކ  ނ ވަތަ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މަންދޫބަކ  

ޢައްޔަނ ކ ރ މ ަގއި އެ މ ައއްަސސާއަކަށް ބޭނ ްނވާ މަޢ ލޫމާތާއި 

 ؛ލަފާ ދިނ ން

ޤާނޫނަކ ން އ ފައްދާފައިާވ ކޯޓެއްަގއި ނ ވަަތ  (ސ)  

ޓްރައިބިއ ނަލެްއަގއި ކ ރިައށްދާ މައްސަލައަކީ ޢާންމ  

މަޞްލަޙަތ  ހިމެނޭ ނ ވަތަ މ ޖްތަމަޢ ގެ ބޮޑ  ބައެއްގެ 

މަޞްލަޙަތާ ގ ޅޭ ޤާނޫނީ އަދި ދ ސްތޫރީ ގޮތ ން މ ހިންމ  

 ާބ ނިންމ މެއް ނިންމ މ ގެ އިޙްތިމާލ  އޮތް މަްއސަލަެއއްކަމަށް

އެފަދަ މައްސަލައަކަްށ  ،ކައ ންސިލަށް ފެނިއްޖެނަމަ

 ؛ތަދައްޚ ލ ވ ން

ޢާންމ  މަޞްލަޙަތާ ގ ޅ ންހ ރި ޤާނޫނީ ނ ވަތަ ދ ސްޫތރީ  (ޑ)  

މަޢ ލޫމާތ   ،ރަޢ ޔާއި  ،ކަންތައްަތކާ ގ ިޅގެން ،މައްސަލަތަކާއި 

  ؛ހާމަކ ރ ން
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ތަޢ ލީމ ދޭ މަރ ކަޒ ތަކ ން ހިންގާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ މަތީ  (ޒ)  

 ޤާނޫނ  ކިޔަވައިދޭ ކޯސްަތކ ެގ މ ޤައްރަރާއި ކޯހ ގެ މ އްދަތާއި 

އެ ކޯސްތަކ ގައި ބަިއވެިރވ މ ގެ ޝަރ ޠ ތަކާ ބެހޭގޮތ ން ގަާވއިދ  

 ؛ހެދ ން

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ މަތީ  ،ލަތްތަކ ަގއި ޙާއެކަމަށް ބޭނ ންވާ  (ޓ)  

ތަޢ ލީމ ދޭ މަރ ކަޒ ތަކ ން ހިންގާ ޤާނޫނ  ކިަޔވައިދޭ ކޯސްތަކ ގެ 

ިއޞްލާޙ  ގެންނަންޖެހޭ ކަންކަން ، ކިަޔވައިދިނ ން ބަލައި

 ؛އިޞްލާޙ ކ ރަން އެ މަރ ަކޒ ަތކަށް އެންގ ން 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ މަތީ  ،އެކަމަށް ބޭނ ންވާ ޙާލަތްތަކ ަގއި  (ޔ)  

ތަޢ ލީމ ދޭ މަރ ކަޒ ތަކ ން ހިންގާ ޤާނޫނ  ކިަޔވައިދޭ ކޯސްތަާކއި 

 ،ޕްރޮގްރާމްތަކ ގެ އިމްތިޙާނ ތަކ ގެ އެސެސްމަންޓް ހަދައި 

 ؛ފިޔަވަޅ  އެޅ ން

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތ ަގއި ދިެވހިރާއްޖޭގައި މަސަްއކަތްކ ރ މ ެގ  (ޕ)  

ޤާނޫނީ  ،ތަކަށް ދިނ މ ގެ ބޭނ މަށްހ އްދަ އެކިެއކި ފަރާތް

ޚިދ މަތ ގެ ދާއިާރގައި ާބ ަކއ ންސިލ ން ޤަބޫލ ކ ރާނެ ތަޢ ލީމީ 

 ؛ދޭ މަރ ކަޒ ތައް ކަނަޑއެޅ ންނ މަރ ކަޒ ތަާކއި ތަމްރީ

ޤާނޫނީ ޚިދ މަތ ގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ބައިނަްލއަޤްވާީމ  ( ޖ)  

އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކ ގެ ޖަމާޢަތްތަކާ ގ ޅ ން ބަދަހިކޮށް 

 ؛މެންބަރަކަށްވ ން

ބާ ކައ ންސިލ ގެ މަޤްޞަދ ތައް ޙާޞިލ ކ ރ މަށްޓަކައި ބާ  (ޗ)  

ކޮިމޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެްއގެ މަތިން  ޓިވްެއގްެޒކެކައ ންސިލ ގެ 

އެކި ެއކި ކޮމިޓީތައް އެކ ަލާވލައި އެ ކޮމިޓީތަކާ މަސަްއަކތް 

  ؛ވާލ ކ ރ ންޙަ
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މި ޤާނޫނ  ނ ވަތަ އެހެންވެްސ ޤާނޫނަކ ން ބާ ކައ ންސިލަށް  (ހހ)  

 ވާލ ކ ރާ އެންމެހައި މަްސއޫިލއްޔަތ ތައް އަދާކ ރ ން؛ ޙަ

ރީކޮށްފައިާވ ަވކީލ ން ގިންިތ ޓަ ބާ ކައ ންސިލ ގައި ރަޖިސް (ށށ)  

 ކ ރ މާބެހޭ ގަާވއިދ  ހެދ ން.

 

ރައީސްއާއި ނައިބ  ރައީސްގެ 

 ޝަރ ޠ ތައް 
ކައ ންސިލ ގެ ަރއީސްާއއި ނައިބ  ރައީްސގެ ކިބަިއގަިއ އަންނަނިިވ ބާ   .8

 ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާންވާނެެއވެ.

)ދިހަެއްއ(  10ޤާނޫނީ ވަކީެލއްގެ ގޮތ ގައި ަމސައްކަތްކ ރ މ ގެ  )ހ(  

 އަދި  ؛އަހަރ  ދ ވަހ ގެ ތަޖ ރިބާ ލިބިފައިވ ން 

މަސައްކަތ ގެ ތެރޭގައި އެމީހެްއގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ކޮށްފަިއވާ  )ށ(  

ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދ  ސ ވާލ އ ފެދޭ ފަދަ މައްސަލައެއް ޝަރ ޢީ 

ކޯޓަކަށް ނ ވަަތ ބާ ކައ ންސިލަށް ސާބިތ ވެފަިއވާ 

 ފަރާތެއްކަމ ަގއި ނ ވ ން؛ އަދި 

ޤާނޫނީ ގޮތ ން ބަނގ ރޫޓ ވެފަިއވާ މީހެއްކަމ ގައި ނ ވ ން ނ ވަަތ  )ނ(  

 ޖިނާޔަތ ގެ ކ ށެއް ސާބިތ ވެފަިއވާ މީހެއްކަމ ަގއި ނ ވ ން.

 

ބާ ކައ ންސިލ ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޢައްޔަނ ކ ރާނީ ބާ ކައ ންސިލ ެގ   .9 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިޓީންެނވެ. ެސކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ކިަބއިަގއި އަންނަނިިވ 

 ފ ރިހަމަވާންވާނެެއވެ.ޝަރ ޠ ތައް 

ކޮށްފަިއވ މާެއކ ، ލ ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ފ ރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞި )ހ(  

)ހަތެއް(  7ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ގޮތ ގައި މަސައްކަތްކ ރ މ ގެ 

 އަދި  ؛އަހަރ  ދ ވަހ ގެ ތަޖ ރިބާ ލިބިފައިވ ން 
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އެމީހެްއގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ކޮށްފަިއވާ މަސައްކަތ ގެ ތެރޭގައި  )ށ(  

ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދ  ސ ވާލ  އ ފެދޭފަދަ މައްސަލައެއް ޝަރ ޢީ 

ކޯޓަކަށް ނ ވަތަ ބާ ކައ ންސިަލށް ސާބިތ ވެފަިއވާ މީހެއްކަމ ަގއި 

 އަދި  ؛ނ ވ ން

ޤާނޫނީ ގޮތ ން ބަނގ ރޫޓ ވެފަިއވާ މީހެއްކަމ ގައި ނ ވ ން ނ ވަަތ  )ނ(  

 ސާބިތ ވެފަިއވާ މީހެއް ކަމ ަގއި ނ ވ ން.ޖިނާޔަތ ގެ ކ ށެއް 

 

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ 

 މެންބަރ ން 

)ހައެއް(  6ބާ ކައ ންސިލ ގެ އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބ ކ ެރވޭ   .10

 މެންބަރ ންގެ ކިބަިއގަިއ އަންަނނިވި ޝަރ ޠ ތަްއ ފ ރިހަމަ ާވންވާނެެއވެ. 

)ފަހެއް( އަހަރ   5މަަސއްކަްތކ ރ މ ގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި  )ހ(  

 އަދި ؛ދ ވަހ ގެ ތަޖ ރިބާ ލިބިފައިވ ން

ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ކޮށްފަިއވާ މަސައްކަތ ގެ ތެރޭގައި އެމީހެްއގެ  )ށ(  

ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދ  ސ ވާލ  އ ފެދޭފަދަ މައްސަލައެއް ޝަރ ޢީ 

ސާބިތ ވެފަިއވާ މީެހއް ކޯޓަކަށް ނ ވަތަ ބާ ކައ ްނސިލަށް 

 އަދި؛ ކަމ ގައި ނ ވ ން

ޤާނޫނީ ގޮތ ން ބަނގ ރޫޓ ވެފަިއވާ މީހެއްކަމ ގައި ނ ވ ން ނ ވަަތ  )ނ(  

 ޖިނާޔަތ ގެ ކ ށެއް ސާބިތ ވެފަިއވާ މީހެއްކަމ ަގއި ނ ވ ން.

 

ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނޭ މެންބަރ ންގެ ބާ ކައ ންސިލ ގެ ެއގްެޒކެޓިްވ  )ހ(   .11 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބ  

ވަަނ  3ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  6ތެރެއިން، މި ޤާނޫނ ގެ 

 ާމއްދާަގއި ނަންބަރ ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ މެންބަރ  ފިޔަވައި، އެ

 6 ީޓގެބަޔާންކޮށްފަިއވާ ރައީާސއި ަނއިބ  ރައީާސއި އެ ކޮމި

ން ކީލ ކަ މެންބަރ ން އިންތިޚާބ ކ ރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނީ ވަ
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ކ ރ މ ގެ ހ އްދަ ލިބިފަިއވާ ާޤނޫނީ ވަކީލ ންެގ މެދ ގަިއ ނަާގ 

 ސިއްރ  ވޯަޓކ ންނެވެ.

ނޫނ ގެ ދަށ ން ބާ ކައ ންސިލ ގެ ެއގްެޒކެޓިވް ކޮމިޓީއަްށ މި ޤާ )ށ(  

 6އިތ ރ   ،ނައިބ  ރައީާސއި، އިންތިޚާބ ކ ރެޭވ ރައީާސއި

ިއންތިޚާބ ކ ރ މަށް ބާއްާވ ފ ރަތަމަ ނީ ަވކީލ ން ( ޤާނޫހައެއް)

އިންތިޚާބ  ބާްއވާނީ، އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނ ން ކަނަޑއަާޅ 

އެ ކޮމިޝަނ ެގ ފަރާތ ންނެވެ. މިގޮތ ން ާބްއވާ  ،އ ޞޫލަކ ން

 21ފ ރަތަމަ އިންތިޚާބ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ 

 )އެާކވީސް( ދ ވަހ ގެ ތެރޭަގއި ބާއްވަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކ ރާ އިންތިޚާބ ގައި ވޯޓ  ލެވޭނީ،  )ނ(  

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާއިރ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ވަކާލާތ ކ ރ މ ގެ ހ އްދަ ލިބިފަިއވާ ޤާނޫނީ ވަކީލ ންނަށެވެ. 

މި މާއްދާގެ ބޭނ މަށްޓަކަިއ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ން  )ރ(  

ަޙްއޤ  ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލ ްނގެ އެކ ަލވާލަންޖެހޭ ވޯޓ ލ މ ގެ 

ލިސްޓ  އެކ ަލވާލ މަށްޓަކަިއ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްކ ާރ 

ޤާނޫނީ ވަކީލ ންގެ ދަފްތަރ ، ެއންމެ ފަހ ގެ މަޢ ލޫމާތާއެކ ، މި 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ގެ ކ ރިން ެއ ދަފްތަރ  

ނަށް ބަލަހައްޓަމ ންދިޔަ ފަރާތ ން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ

ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. މިގޮތ ްނ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް 

ލިބޭ ދަފްތަރ ގައި އެްއެވސް ފަނޑިޔާެރއްެގ ނަން 

ހިމެނިފައިވާނަމަ، ވޯޓ ލ މ ެގ ޙައްޤ ލިބިފައިވާ ޤާނޫީނ 

ވަކީލ ންގެ ލިސްޓ ން އެ ފަނިޑޔާރެްއގެ ނަން އެ ކޮމިޝަނ ން 

 އ ނިކ ރަންވާެނއެވެ.
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ކައ ންސިލ ގެ ެއގްެޒެކޓިވް ކޮމިީޓއަށް މެންބަރ ން ބާ  )ބ(  

އިންތިޚާބ ކ ރ މަށް ފ ރަތަމަ ބާއްވާ އިންތިޚާބ ގެ ފަހ ން ބާއްވާ 

އިންތިޚާބ ތައް ބާއްވާނީ ާބ ކައ ންސިލ ން ކަނޑައަަޅއި 

އިޢ ލާނ ކ ރާ އިންތިޚާބ ގެ ަގާވއިދާ އެްއގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިން ބާ 

 ކައ ންސިލ ގެ ފަރާތ ންނެވެ.

ބާ ކައ ންސިލ ގެ ެއގްެޒކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މަޤާމެްއ  ()ޅ  

އެ ހ ްސވާ މަޤާމަށް މީހަކ  އިންތިޚާބ ކ ރ މަށް  ،ހ ސްވެއްޖެނަމަ

 30ބާއްވާ އިންތިޚާބ  އެ މަޤާމެއް ހ ސްވާ ދ ވަހ ން ފެށިގެން 

 )ތިރީސް( ދ ވަހ ގެ ތެޭރގައި ާބއްވަްނވާނެެއވެ. 

 

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށ ން ބާ ކައ ންސިލ ގެ  6މި ޤާނޫނ ގެ  )ހ(  .12 މެންބަރ ކަމ ގެ ދައ ރ  

ކޮމިޓީއަށް އިންތިާޚބ ކ ރެވޭ މެންބަރ ންެގ ދައ ަރކީ އެްގޒެކެިޓވް 

 )ތިނެއް( އަހަރެެވ. 3

 1ބާ ކައ ންސިލ ގެ ރަީއސްކަަމށް އިންތިޚާބ ކ ރާ މީހަކަށް  )ށ(  

 )އެެކއް( ދައ ރަށްވ ރެ ގިނަ ދައ ރަށް އެ މަޤާމެއް ނ ފ ރޭނެއެވެ.

ެއގްެޒކެޓިވް ކޮމިީޓގެ ބާ ކައ ންސިލ ގެ ަރއީސް ފިޔަވައި  )ނ(  

މެންބަރ ކަމަށް އިންތިޚާބ ކ ރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވިިދވިދިެގން 

)ދޭއް( ދައ ރަށް ބާ  2ނ ވަތަ އެނޫންވެސް ގޮަތކަށް ިގނަވެގެން 

ކައ ންސިލ ގެ ެއގްެޒކެޓިވް ޮކމިޓީގެ މެންބަރ ކަމ ގެ މަޤާމ  

 ފ ރިދާނެއެވެ.
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ކޮމިޓީގެ މަޤާމ   އެގްޒެކެޓިވް 

 ހ ސްވ ން 
ބާ ކައ ންސިލ ގެ ެއގްެޒކެޓިްވ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބ ކ ެރޭވ  )ހ(  .13

 ،މެންބަރ ންގެ މެންބަރ ކަން އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގއި

 ނިމ މަކަށް އައީ ކަމ ަގއި ބަަލންވާނެެއވެ.

 ؛ދައ ރ  ހަމަވ ން  (1)   

 ؛އިސްތިޢ ފާ ދިނ ން  (2)   

 ؛ވަކިކ ރ ންމި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން މެންބަރ ކަމ ން   (3)   

ނ ވަތަ މަޤާމ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ަތްއ  ،މަރ ވ ން  (4)   

 ؛ފަދަ ޙާލަތެއް މެދ ވެރިވ ން ޅެދޭއަދާކ ރ މަށް ނ ކ 

 މެންބަރ ކަމ ގެ ޝަރ ޠެއް އ ިނވ ން.  (5)   

މަޤާމ ގެ ހައިސިްއޔަތ ން ެއްގޒެކެިޓވް ކޮމިީޓގައި ހިމެނޭ، މި  )ށ(  

ވަަނ ނަންބަރ ަގއި ( 3ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގެ ) 6ޤާނޫނ ގެ 

ބަޔާންކ ރާ މެންބަރ ، އެ ކޮިމޓީގެ މެންބަރ ކަމ ން ވަިކވާނީ، 

 އޭނާ އެ މަޤާމ ން ވަިކވ މ ންނެވެ.

 

ބާ ކައ ންސިލ ގެ އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލ ވ ންތަކ ގެ ޤާނޫީނ   .14 ޤާނޫނީ ޢަދަދ  

 )ފަހެއް( މެންބަރ ންނެވެ. 5ޢަދަދަކީ 

 

ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް 

 ބައްދަލ ވ ންތައް 
ބާ ކައ ންސިލ ގެ އެްގޒެކެިޓްވ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލ ވ ންަތކ ެގ  )ހ(  .15

ރިޔާސަތ  ބަލަހައްޓާނީ ރައީސެވެ. ރައީސަށް ހާޒިރ ނ ެވޭވ 

 ޙާލަތްތަކ ގައި ިރޔާސަތ  ބަލަހައްޓާނީ ނައިބ  ރައީްސެއވެ. 

ބާ ކައ ންސިލ ގެ އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިީޓގެ  ،ކޮންމެ މީލާދީ މަހަކ  )ށ(  

 )ދޭއް( ފަހަރ  ބާއްވަންވާެނެއވެ. 2ބައްދަލ ވ މެއް މަދ ެވގެން 
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ބާ ކައ ންސިލ ގެ ބައްދަލ ވ ްނތައް ބޭްއވ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ  )ނ(  

އ ޞޫލ ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ގަިއ 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ.

 

( ވަނަ ނަންބަރ ގަިއ 3ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގެ ) 6މި ޤާނޫނ ގެ  )ހ(  .16 ވަކިކ ރ ން މެންބަރަކ  

ބަޔާންކ ރާ މެންބަރ  ފިޔަވައި، ބާ ކައ ންސިލ ގެ ެއގްޒެެކޓިްވ 

ޤާނޫނީ ވަކީލ ްނގެ ، ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކ  މަޤާމ ން ވަކިކ ެރވޭނީ

)ސަތޭކަ( އަްށވ ރެ މަދ ނޫން ޢަދަދެއްގެ ޤާނޫނީ  100ތެރެއިން 

އެ މެންބަރަކ  ަވކިކ ރ މަށް ބާ ކައ ންސިލަށް ލިޔ މ ން  ،ވަކީލ ން

ބާ ކައ ންިސލ ގެ ެއގްެޒކެިޓވް ކޮމިީޓގެ  ،ހ ށަހެޅ މ ން

މެންބަރ ންގެ ތިންބައިކ ޅަދެބައިގެ އަޣްލަިބއްޔަތ ން ެއ 

ޒެކެިޓވް ކޮމިީޓެގ މެންބަރަކ  ބާ ކައ ންިސލ ގެ ެއގް 

 ނެވެ. މެންބަރ ކަމ ން ވަކިކ ރ މަށް ފާސްކ ރ މ ން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން މެންބަރަކ  ވަކިކ ރ މަށް  )ށ(  

ހ ށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ހ ށަހެޅ މެއް ހ ށަހަޅާ ތާރީޚ ން ފެށިގެން 

)ފަނަރަ( ދ ވަހ ގެ ތެޭރގަިއ ެއ މައްސަލަ ެއގްެޒކެިޓވް  15

ކޮމިޓީގަިއ އެޖެންާޑކ ރަންވާެނެއވެ. އަދި އެފަދަ މަްއސަލަެއއް 

ހ ށަހެޅ މ ން، އެގްެޒކެިޓވް ޮކމިޓީން ޢަމަލ ކ ރާނެ ގޮތް، މި 

 ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ަބޔާންކ ރަންވާެނއެވެ.

 

ކޮމިޓީގެ މެންބަރ ން  އެގްޒެކެޓިވް 

 ވަކިކ ރ މަށް ހ ށަހެޅޭނެ ޙާލަތްތައް 
މެންބަރަކ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން އެގްޒެކެިޓވް ކޮމިީޓގެ  16މި ޤާނޫނ ގެ   .17

 ވަކިކ ރ މަށް ހ ށަހެޅޭނީ އަންަނނިވި ޙާލަތްތަކ ަގއެެވ.
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ގެ މެންބަރަކ  އެްގޒެެކޓިވް ކޮމިޓީ ބާ ކައ ންސިލ ގެ  )ހ(  

އަދާކ ރަންޖެހޭކަމަށް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ 

ގަާވއިދ ތަކ ގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ މަސްއޫިލއްޔަތ ަތއް 

 ؛އަދާކ ރ މަށް ނ ކ ޅެދ ން

ގެ މެންބަރަކ  އެްގޒެެކޓިވް ކޮމިޓީ ބާ ކައ ންސިލ ގެ  )ށ(  

އަދާކ ރަންޖެހޭކަމަށް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ 

ގަާވއިދ ތަކ ގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ މަސްއޫިލއްޔަތ ަތއް 

 ؛އަދާކ ރ މ ަގއި ތަކ ރާރ ކޮށް ަފރ ވާކ ަޑކ ރ ން

 ކ ރ ން.މަޞްލަޙަތ  ފ ށ އަރާފަދަ ކަމެއް  )ނ(  

 

ޢާންމ  މަޞްލަޙަތ  ހިމެނޭ 

 މައްސަލަތަކ ގައި ތަދައްޚ ލ ވ ން 
ވަނަ މާއްދާގެ )ސ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާަލތްތަކ ަގިއ  7ޤާނޫނ ގެ  މި  .18

ޤާނޫނަކ ން އ ފައްދާފަިއވާ ކޯޓެްއގައި ނ ވަތަ ޓްރައިިބއ ނަލެއްަގިއ 

ބ ނެފަިއވާ ގޮތ ގެމަިތން ޢާންމ  ކ ރިއަށްދާ މައްސަަލއަކީ މި ާޤނޫނ ގައި 

މަޞްލަޙަތ  ހިމެނޭތީ ބާ ކައ ންސިލ ން ތަދައްޚ ލ ވާންޖެހޭ 

މައްސަލަެއއްކަމ ަގއި ނިންމަންވާނީ ބާ ކައ ންސިލ ގެ އެްގޒެކެިޓްވ 

 ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާެއއްގެ އަޣްލަިބއްޔަތ ން ފާސްވ މ ންނެވެ.

 

ކައ ންސިލ ގެ ަރއީސްގެ ަމސްއޫލިްއޔަތ ތައް ތިރީަގއި ބަާޔންކޮށްފަިއ ބާ   .19 ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 

 މިވަނީެއވެ.

ބާ ކައ ންސިލ ގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކ ގަިއ ސެކްރެަޓރީ  )ހ(  

 ؛ޖެނެރަލަށް އިރ ޝާދ ދިނ ން

ެގ ބައްދަލ ވ ންަތކ ެގ އެްގޒެކެިޓްވ ކޮމިޓީބާ ކައ ންސިލ ގެ  )ށ(  

 ؛ބެލެހެއްޓ ންރިޔާސަތ  
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ގެ ޖަލްސާެއއްަގއި ކަެމއް ފާސްކ ރ މަށްޓަަކިއ އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިޓީ  )ނ(  

 ؛ނަގާ ވޯޓ  އެްއވަރ ވާ ޙާލަތްތަކ ގައި ވޯޓ  ދިނ ން

ން އެހެން ގޮތަަކށް ެއގްެޒކެިޓވް ކޮމިޓީބާ ކައ ންސިލ ގެ  )ރ(  

ެއކިެއކި ތަންތަނ ަގއި ބާ ކައ ންިސލ   ،ކަނޑައަޅާަފއިނ ވާނަމަ

 ތަމްސީލ ކ ރ ން. 

 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 
ބާ ކައ ންސިލ ގެ ެސކްރެޓަީރ ޖެނެރަލް އޭނާގެ މަސްއޫިލއްޔަތ ތަާކ   .20

ވާޖިބ ތައް އަދާކ ރަންވާީނ މި މާއްދާަގއި ބަާޔންކޮށްފަިއާވ 

 ގޮތ ގެމަތިންނެވެ.

ކައ ންސިލ ގެ އެންމެހަިއ އިދާރީ މަސްއޫިލއްޔަތ ަތއް ބާ  )ހ(  

މަަސއްކަތްތަާކ ގ ޭޅގޮތ ން ދ ވަހ ން ދ ވަަހށް  ،އ ފ ލައި

 ؛ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގ ން

ކ ެގ ެގ ބައްދަލ ވ ންތަ އެްގޒެކެިޓްވ ކޮމިޓީބާ ކައ ންސިލ ގެ  )ށ(  

 އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓ ން؛

 

 

ން ނިންމާ ނިންމ ންތްައ ެއގްެޒކެޓިްވ ކޮމިޓީބާ ކައ ންސިލ ގެ  )ނ( 

 ތަންފީޒ ކ ރ ން. 

 

ގެ އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާ އަހަރަކ  އެއްފަހަރ  ލ ބާ ކައ ންސި )ހ(  .21 އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާ 

 ބާއްވަްނވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަލްސާ  )ށ(  

 ކ ރާނީ، އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިޓީންނެވެ. މ އިންތިޒާ

ގެ އަހަރީ ާޢންމ  ޖަލްސާއަށް ތިރީގަިއާވ ލ  ބާ ކައ ންސި )ނ(  

 ރިޕޯޓ ތައް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 
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 ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ ؛ އަދި ލ ބާ ކައ ންސި (1)   

 ކޮށްފައިވާ މާލީ ރިޕޯޓ   ޓްގެ އޮޑިލ ބާ ކައ ންސި (2)   

ގެ އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާގެ ހިންގ މާ ގ ޅޭ ލ ބާ ކައ ންސި )ރ(   

 ގަާވއިދ  ެއގްެޒކެިޓވް ކޮމިޓީން ފާސްކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ބާ ކައ ންސިލ  ހިންގ މަށްޓަަކއި ކޮންމެ އަހަރަކ  ބޭނ ްނާވނެ  )ހ(  .22 މާލީ ކަންތައްތައް 

ބަޖެޓް ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ން ދޭންވާނެއެވެ. ބާ ކައ ންސިަލށް 

ހިނގަމ ންދާ އަހަރ ެގ  އަހަރަށް ބޭނ ންާވނެ ބަޖެޓްކ ރިއަށް އޮތް 

ދައ ލަތ ގެ މާލީ ކަންަކން އޮގަްސޓ  މަސް ނިމ މ ގެ ކ ރިން 

 ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ.  ހިންގ މާ ޙަވާލ ވެފަިއވާ ވ ޒާާރއަށް

 ،ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގޮތ ގެމަތިން ފައިސާ ހޯދ މ ގެ ބާރ  )ށ(  

. އަދި މިގޮތ ން ހޯދާ ފައިސާ ބާ ކައ ންސިލަށް ލިބިގެްނވެެއވެ 

 ބާ ކައ ންސިލ  ހިންގ މަށްޓަަކިއ ބޭނ ންކ ރެވިދާނެއެެވ.

ހ އްަދ  ،ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްަދ ދޫކ ރ މާއި  (1)   

ސެޓްފިކެޓް ައލ ން ހެއްދ ން ފަދަ  ،އައ ކ ރ މާއި

 ؛ކަންތައްތަކަށް ނެގޭ ފީ 

ގޮތ ގައި ނެޭގ އިދާރީ ނ ވަތަ ސ ލޫކީ ފިަޔަވޅެއްގެ   (2)   

 ؛ޖޫރިމަނާ

ރާއްޖެއާިއ ރާއްެޖއިން ބޭރ ެގ އެިކއެކި ޖަމްޢިްއާޔ   (3)   

ބޭރ ގެ ަޤއ މ ތަކ ން ލިބޭ މާލީ  ،ޖަމާޢަތްތަކ ންނާއި

 އެހީ.
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ޮއޑިޓަރ މާލީ ކަންކަން ބާ ކައ ންސިލ ން ހިންގާ އެްނމެހައި  )ނ(  

 އޮޑިޓަެރއްޖެނެރަލްގެ އޮފީހ ން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ 

  ންވާނެެއވެ.އޮޑިޓް ކ ރަ އަހަރަކ  ެއއްފަހަރ  

، ބާ ޓ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮއޑިޓް ރިޕޯ )ރ(  

ގެ އަހަރީ ޢާްނމ  ޖަލްސާއަށް ހ ށަހަޅައި ލ  ކައ ންސި

ފާސްކ ރ މަށްފަހ ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް 

މެންބަރ ންގެ މ ސާރައާއި މާލީ 

 ޢިނާޔަތް 

 

ގެ މެންބަރ ންނަށް އެްއވެްސ ިޓވް ކޮމިޓީ ެއގްެޒކެބާ ކައ ންސިލ ގެ   .23

 މ ސާރައެއް ނ ވަތަ މާލީ ޢިނާަޔތެއް ނ ލިބޭނެއެވެ.

 

 ،ތެރޭަގއި)ފަސްދޮޅަސް( ދ ވަހ ެގ  60ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭާތ   .24 އަހަރީ ރިޕޯޓ  

ޤާނޫނީ ޚިދ މަތ ގެ  ،ޚަރަދ ތަކާއި  ،ފާއިތ ވެދިޔަ އަހަރ ެގ އާމްދަީނއާއި 

ކ ިރއަށް އޮްތ  ،ދާއިރާ ކ ރިއެރ ވ މަށްޓަަކއި ކޮްށފައިހ ރި މަސައްކަތްތަާކއި

ކ ރަން ރޭވިފައިހ ިރ  ،އަހަރަށް ލަފާކ ރާ އާމްދަނީއާއި ޚަރަާދއި

ކަންތައްތަްއ އެނގޭނެ ރިޕޯެޓްއ ބާ ަކއ ންސިލ ެގ ެއގްެޒކެިޓްވ ކޮމިޓީން 

އެކ ަލވާލައި، އަހަރީ ޢާންމ  ޖަލްސާއިން ފާސްކ ރ މަށްފަހ  ރައްޔިތ ްނެގ 

މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތ ން ހ ށަހެޅޭ ރިޕޯޓާ ގ ޅިގެްނ 

ކަމެްއ އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް އެންގ މ ެގ އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ކަމެްއވާަނމަ އެ

 ބާރ  ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

 

ގެ އެްއވެސް މެންބަރަކ  ނ ވަަތ ެއްގޒެކެިޓްވ ކޮމިޓީބާ ކައ ންސިލ ގެ   .25 އިމްތިޔާޒ  

މ ވަްއޒަފަކ  އެފަރާތ ގެ މަސައްކަތ ގެ ދާއިރާގެ ތެރެިއން ޤާނޫނާ 
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އެްއގޮތަށް ކ ރާ ކަމެއްގެ ނ ވަތަ ނ ކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމެއްގެ ޒިންމާ 

އ ފ ލާކަށް ނ ޖެހޭނެއެވެ. އަިދ ބާ ކައ ންސިލ ން ހިްނގި ޙަރަކާތަާކ 

 ޒިންމާވާނީ ފަރ ދީގޮތ ން  ،ވޭހިނދ ތ ހ މަތ ކ ރެކ ށަކަށް ގ ިޅގެން ޖިނާއީ 

 މެންބަރަކ  ނ ވަތަ މ ަވއްޒަފެެކވެ. އެ ކ ށ ގެ ޢަމަލެއް ހިްނގި

 

ބާ ކައ ންސިލ ގެ މަސައްކަތްަތއް ހިންގ މަށްޓަކައި ބޭނ ންވާ މ ވަްއޒަފ ްނ   .26 މ ވައްޒަފ ން 

 ،މ ަވްއޒަފ ންގެ މަސްއޫިލއްޔަތ ަތއް އެކަަށއެޅ މާއި  ،ޢައްޔަނ ކ ރ މާއި 

ގ ޅޭ އެންމެހައި ކަންތައްަތްއ  މ ވަްއޒަފ ން ވަިކކ ރ ންފަދަ މ ވަްއޒަފ ންނާ

 އަށް ލިިބގެންެވއެެވ.ެއގްެޒކެޓިވް ކޮމިޓީބާ ަކއ ންސިލ ގެ  ،ކ ރ މ ގެ ބާރ 

 

މަޞްލަޙަތ  ފ ށ އަރާ 

ސިއްރ   ،ޙާލަތްތަކާއި 

 ހިފެހެއްޓ ން 

ބާ ކައ ންސިލ ން ނިންމަންޖެހޭ އެއްެވސް ކަމެއް ނިންމ މ ގައި  )ހ(  .27

 ،ގެ ެއއްވެސް މެންބަރަކ ެއގްެޒކެިޓވް ކޮމިޓީބާ ކައ ންސިލ ގެ 

އެކަމ ގެ ސީދާ ނ ވަތަ ނ ސީދާގޮތ ން ނަމަވެސް މަޞްލަޙަތ  

ލަފާ ހޯދައިގެްނ  ،އޮތް ެއްއވެސް ފަރާތަކާ ަމޝްވަރާކޮށް 

ނ ވާނެެއވެ. މައްސަލަަތއް ނިންމ މ ގައި ބޭނ ންވާ ފަްނނީ 

 މަޝްވަރާ ހޯދ ން މި މާއްދާގެ ދަށ ން އިސްތިސްނާވާނެެއވެ. 

ގެ ެއްއވެސް މެންބަރެއްެގ މިޓީއެްގޒެކެިޓވް ކޮބާ ކައ ންސިލ ގެ  )ށ(  

މަޤާމ ގެ މަސްއޫލިްއޔަތާ ގ ިޅގެން އަާދކ ރާ ޒިންާމއެްއގަިއ 

އެ ޒިންމާެއްއ  ،މަޞްލަޙަތ  ފ ށ އަރާފަދަ ކަމެއް ދިމާވާނަމަ

އަދާކ ރަން ފެށ މ ގެ ކ ރިްނ އެކަެމއްެގ މަޢ ލޫމާތ  ބާ 

 އަށް ދޭންވާނެެއވެ. އަދި އެަފދަ އެްގޒެކެިޓވް ކޮިމޓީކައ ންސިލ ގެ 

ނިންމ މެްއ  ،ކަމަކާ ގ ޅިގެްނ ކ ރާ މަޝްވަރާތަކާއި 
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ނިންމ މަށްޓަކައި ނަގާ ޯވޓ ގަިއ އެފަދަ މެންބަރަކ  

 ބައިވެިރެވގެން ނ ވާނެެއވެ. 

ގެ މެންބަރަކ ، އެ ެއގްެޒކެިޓވް ކޮމިޓީބާ ކައ ންސިލ ގެ  )ނ(  

މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތ  ފ ށ އަރާ ކަމެއް ނިންމ މ ަގއި 

ސިފަެއއްަގއި ބަިއެވރިވެއްޖެނަމަ، އެމީހަކާމެދ  މި އެްއވެސް 

ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ގަިއވާ ގޮތ ގެމަތިން ބާ 

ައޅަންވާނެެއވެ. އަދި އެފަދަ  ކައ ންސިލ ން ފިަޔވަޅ 

ގ ޅޭ ޝަކ ާވ ބާ ކައ ންސިލަށް ހ ށަހެޅޭނެ  މައްސަލަތަކާ

އ ޞޫލެްއ، އެ ަކއ ންސިލ ން އެކ ަލވާލަިއ 

 ނެއެވެ.ޢާންމ ކ ރަންވާ

ން ެއކަށަައޅާ ެއގްެޒެކޓިވް ކޮމިޓީބާ ކައ ންސިލ ގެ  )ރ(  

ެއގްެޒކެިޓވް އ ޞޫލ ތަކެްއެގ ދަށ ން މެނ ީވ ބާ ަކއ ންސިލ ެގ 

ގެ މެންބަރަކ  ނ ވަތަ މ ވަްއޒަފަކ  ނަމަވެސް މަޤާމ ގެ ކޮމިޓީ

ހައިސިއްޔަތ ން ލިބިފަިއވާ ަމޢ ލޫމާތެއް އެްއވެސް ފަރާތަަކށް 

 ނެެއވެ.ނ ވާ ހާމަކޮށްގެން

ގެ މެންބަެރއްގެ މަޤާމ ެގ ހައިިސއްޔަތ ން އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިޓީ  )ބ(  

ގޮތ ގެ އ ޞޫލ ތަްއ  ލިބޭ މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރާނެ

 ބާ ކައ ންސިލ ން އެކ ަލވާލަންާވނެއެވެ.
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 ތިންވަނަ ބާބ  

 ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްދަ ދޫކ ރ ން 

 
ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްދަނެތި ޤާނޫނީ 

 ޚިދ މަތް ދިނ ން 
ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ ހިނދަކ ،  މި ޤާނޫނ ގައި އެހެން )ހ(  .28

ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަްއ ފިޔަަވިއ  ޤާނޫނީ

އެހެން ފަރާތަކ ން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ 

ހައިސިއްޔަތ ން ޤާނޫނީ މަސައްކަތްކޮށް ޤާނޫނީ ޚިދ މަތް ދީގެން 

 ނ ވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފ ވެއްޖެ މީހަކ  އެކ ރަނީ ޤާނޫނ   )ށ(   

 613)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ ( ގެ  2014/9ނަންބަރ  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ކ ށެވެ. 

 

ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްދަ 

 ދިނ މާއި ވަކާލާތ ކ ރ ން 
ޤާނޫނީ ވަކީެލއްެގ ގޮތ ގަިއ މަސައްކަތްކ ރ މަށް ިމ ޤާނޫނ ެގ  )ހ(  .29

ދަށ ން ދޫކ ރާ ހ އްދައަށް ކިޔާނީ "ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްަދ" 

 މިހެންނެވެ. 

ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްދަދޭ ފަރާތްތަކ ގެ ދަފްތަރެއް ބާ  )ށ(  

 ކައ ންސިލ ން ބަލަހައްޓައި ޢާްނމ ކ ރަންވާނެެއވެ.

 ،މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ހ އްދަ ލިބ މ ންމި  )ނ(   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓ ތަާކއި ޓްރައިބިއ ނަލްތަާކއި ތަޙ ޤީޤީ 

އިދާރާތަކާއި ަދއ ލަތ ގެ އަިދ އަމިއްލަ މ ައއްސަސާތަކ ަގއި 

އިތ ރ  ހ އްދަެއއް ހޯދ މަކާ ނ ލައި އަދި ެއއިން ތަނެްއަގއި 

، ފްތަރ ކ ރ މަކާ ނ ލައިޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ގޮތ ަގއި ނަން ދަ
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ވަކާލާތ ކ ރ ާމއި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ 

 މަސައްކަތްކ ެރވޭނެެއވެ.

މި ޤާނޫނ ެގ  ،މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި އެހެްނ އޮތް ނަމަވެސް  )ރ(  

ތަފާތ   ،ދަށ ން ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްދަ ދޫކ ރާ ފަރާތްތައް

ދަރަޖަތަކ ގެ ކޯޓ ަތކަށް ހާޒިރ ވެ ވަކާލާތ  ކ ރ މ ގެ 

ެއ ދަރަޖަތަކ ގެ  ،ޤާނޫނީ ވަކީލ ން ދަރަޖަކޮށް ،ބޭނ މަށްޓަކައި

ފެންވަރާއި ޝަރ ޠ ތައް ކަނަޑއަޅ މ ގެ ބާރ  ބާ ކައ ންސިލަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްދަ 

 ދޫކ ރ މ ގެ ޝަރ ޠ ތައް 
އެހެން ގޮތަކަށް މި ޤާނޫނ ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ ހިނދަކ ،  )ހ(  .30

ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްދަ ދޫކ ރެވޭނީ އަންނަނިވި ޝަރ ޠ ތަްއ 

 ފ ރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

)އެާކވީސް( ައހަރ  ފ ރިފައިވާ އަިދ  21ޢ މ ރ ން   (1)   

 ؛ކަމ ަގިއވ ންބ އްދި ސަލާމަތ ންހ ރި ދިވެހިރައްޔިެތއް 

 އަދި

ބާ ކައ ންސިލ ން ކަނޑަައޅާ ޝަރ ޠ ތަކެއް ފ ރިހަމަާވ   (2)   

އަދި ބާ ކައ ންސިލ ން އެކްެރިޑޓްކޮށްފައިވާ ކިަޔަވއިދޭ 

މަރ ކަޒެްއގަިއ ޤާނޫނީ ރޮނގ ން ފ ރަތަމަ ޑިގްރީެއްއ 

 އަދި  ؛ޙާޞިލ ކޮށްފައިވ ން 

ތެރޭަގިއ )ފަހެއް( އަހަރ  ދ ވަހ ގެ  5ވޭތ ވެިދޔަ   (3)   

"ޖިނާއީ ބޮޑ  ކ ެށއް" ކ ރިކަން ޝަރީޢަތަށް 

 އަދި  ؛ނ ވ ން ސާބިތ ވެފަިއވާ މީހަކ  ކަމ ަގއި 
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 ބާ އިމްތިޙާނ  ،މި ޤާނޫނ ގައި ބ ނެފަިއވާ ތަްމރީނާއި  (4)   

 ފ ރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމ ަގއިވ ން.

ޝަރ ޠ ތަކ ެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  )ށ(  

އިންޓަރނޭޝަނަލް ބާ ކައ ންސިލ ގެ ޕްރެކްޓިްސއާ  ،އިތ ރ ން

އެްއގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިން އިތ ރ  ޝަރ ޠ ތައް ކަނޑައެޅ މ ގެ 

 ބާ ކައ ންސިލަށް ލިބިެގންވެެއވެ. ،ބާރ 

 

ބާ އިމްތިޙާނ  ހެދ މާއި ތަމްރީނ  

 ފ ރިހަމަކ ރ ން 
( ވަަނ 2)ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  30މި ޤާނޫނ ގެ  )ހ(  .31

ނަންބަރ ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ތަޢ ލީމީ މަރ ކަޒަކ ން ިޑގްރީެއއް 

ޙާޞިލ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކ ްނ ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ ްއދަ 

ވަނަ  30މި ޤާނޫނ ގެ  ،ހޯދ މަށް އެދި ހ ށަހެޅ މ ގެ ކ ރިން

( ވަނަ ނަންބަރ ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބާ 4މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

އެ މާއްދާަގއި ބ ނެފައިާވ ތަމްރީނ   ،ވެއިމްތިޙާނ ން ފާސް

 ފ ރިހަމަކ ރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްަދއަށް  )ށ(   

ގެ މ އްދަތަކީ ނ އެދި ހ ށަހަޅާ ފަރާތ ން ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ތަމްރީ

)ެއކެއް( އަހަރ  ދ ވަހ ެގ މ އްދަތެވެ. މި ތަމްރީނ  ޤާޫނނީ  1

ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްަދއަްށ އެދި ހ ށަހަޅާ ަފރާތ ން 

 ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭނީ ބާ ކައ ންސިލ ން ހ އްދަކ ރާ ތަނެްއަގއެެވ.

( ވަަނ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 30މި ޤާނޫނ ގެ  )ނ(  

ތަމްީރނ   ،ނަންބަރ ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ބާ އިމްތިޙާނާއި 

ޕްރޮގްރާމް ފ ރިހަމަކ ރަން އެދޭ ފަރާތްތަކ ން ބާ ކައ ންސިލ ން 

އެކަށަައޅާ ފޯމަކ ން ބާ ކައ ންސިލަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެެވ. 
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ކ ރާ ޤަޞްދ މިގޮތ ން ހ ށަހަޅާ ފޯމ ގައި އިމްތިޙާނ  ހަދަން 

ހޯދ މަށް މަސައްކަތްކ ރ މަށް ވަކި ތަެނއް  ނ ދ ވަސްވަާރއި ތަމްރީ

ކަމ ގަިއވާނަމަ އެކަން ހިމަނަންވާނެެއެވ.  ބޭނ ން ޚާއްޞަކ ރަން

މިގޮތ ން ޚިޔާރ ކ ރާ ތަނެއްަގއި ތަމްރީނ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށް 

ހ އްދަ ނ ދީ ހިފެހެއްޓ މ ގެ އިޚްތިޔާރ  ބާ  ،ހ އްދަދިނ މާއި

ކައ ންސިލަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ އިޚްތިޔާރ  

ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ަގވާއިދ ގަިއ  ބޭނ ންކ ރަންވާނީ މި

ނ  ލ ތަެކއްގެ މަތިންނެވެ. މިގޮތ ން ތަމްރީ ޞޫބަޔާންކ ރާ އ 

ދަ ނ ދިނ މަށް ފ ރިހަމަ ކ ރ މަށް ހ އްދަ ދިނ މަށް ނ ވަތަ ހ އް

ބާ ކައ ންސިލ ންދޭ ޖަވާބ  ދިނ މަށް ގިނަެވގެން ނަގާނެ މ އްަދތ  

 ގަާވއިދ ަގއި ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބ ނެފައިވާ ތަމްރީނ  ފ ރިހަމަކ ރާ  )ރ(   

ފ ރިހަމަކ ރި ތަނެއްގެ ވެރިންގެ ތެެރިއން  ނ ފަރާތ ން ތަމްރީ

އެފަރާތ ގެ މަަސއްަކތް  ،އެފަރާތަށް ސީދާ ގޮތ ން އިރ ޝާދ  ދީ

ގާތ ން ބެލި ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ތަމްރީނ  ފ ރިހަމަކ ރާ ފަރާތ ން 

ގ ޭޅގޮތ ން ދީފަިއާވ  ފ ރިހަމަކ ރި ތަމްރީނާއި މަސައްކަތާ

ެއވެ. މި ރިޕޯޓ ގަިއ ރިޕޯޓެއް ބާ ކައ ންސިލަށް ހ ށަހަޅަންވާނެ

ހިމަނަންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ ތަކަކީ ކޮބައިކަން މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ްނ 

ހަދާ ގަވާއިދ ތަކ ަގއި ހިމަނައި ޝަރ ޠ  ކަނޑައެޅ މ ގެ ބާރ  ބާ 

 ކައ ންސިލަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

ެއވަީނ،  މާއްދާގެ ބޭނ މަށްޓަކައި، "ތަނެއް" ކަމަށް ބ ނެފައި މި )ބ(  

ޤާނޫނީ ޚިދ މަތްދޭ ދައ ލަތ ގެ ިއދާރާތަކާއި، މ ައއްސަސާަތކާިއ، 
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ރީކ ރާ ލޯ ޓަޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ރަޖިސް އޮފީސްތަކާިއ، މި

 ޕްރެކްޓިސްތަކާއި ލޯ ފަރމްތަްއ ހިމެނޭގޮތ ންނެވެ.

 

( ވަނަ ަނންބަރ ގަިއ 4ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ެގ ) 30މި ޤާނޫނ ގެ   .32 ބާ އިމްތިޙާނ  

 ،އިމްތިޙާނ  ޭދނެ ގޮތާއި ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބާ އިމްތިޙާނ ގެ މ ޤައްރަރާއި 

އިމްތިޙާނ  އޮންނާނެ ތާރީޚާއި އިމްތިޙާނ ގައި ަބިއވެރިެވވޭެނ 

 މިންގަނޑ ތަކާއި އ ޞޫލ ތައް ކަނޑައަޅާނީ ބާ ަކއ ންސިލ ްނނެވެ. 

 

މާއްދާގައި ބަޔާންކ ރާ ޝަރ ޠ ތަްއ ވަނަ  30މި ޤާނޫނ ގެ  )ހ(  .33 ޤާނޫނީ ވަކީލ ންގެ ހ ވައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިޯކޓ ގެ  ،ފ ރިހަމަވާ ފަރާތްތަކ ން

ަގިއވާ  1މި ޤާނޫނ ގެ ޖަދ ވަލ   ،ފަނޑިޔާރެްއގެ ކ ރިމަީތގައި 

ކ ަރންވާނެެއވެ. ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ެގ  ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ ަވއި

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތ ގެމަތިން ހ އްދަ ދޫކ ރާނީ މި މާއްދާަގިއ 

 ކ ރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ވައި ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ  

ބާ ކައ ންސިލ ެގ  ،މި މާއްދާގެ ދަށ ން ދޫކ ރެވޭ ހ އްދައިަގއި )ށ(  

ބާ ކައ ްނސިލ ގެ ރައީސް ނ ވަތަ ނަިއބ   ،ސިއްކަ ޖަހައި

ެއ  ،ރައީސް ސޮއިކޮށްަފއި އޮންނަންވާނެެއވެ. މި ހ އްދައަކީ

ފަާރތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނީ  ށްަފއިވާހ އްދައެއް ދޫކޮ

މި ޤާނޫނ ގެ  ،ވަކީެލއްގެ ގޮތ ަގއި މަަސއްކަްތކ ރ މ ގެ ހ އްދަާއއި

ިދވެހިރާއްޭޖގެ  ،ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ގަިއާވ ގޮތ ގެމަތިން

ކޯޓ ތަކ ގައި ަވކާލާތ ކ ރ މ ގެ ހ އްދަ ލިބިފައިވާަކން 

ސާބިތ ކޮށްދޭނެ ލިޔ މެކެވެ. ެއ ލިޔ ން ދޫކ ރެވިފައިވާ ކޮންމެ 

ފަރާތަކީ، ޤާނޫނީ ވަކީަލކ  ކަމ ަގއި ދިވެހިާރއްޖޭެގ 
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ިއދާރާތަކ ންނާއި އަދި އަމިއްަލ  ކޯޓ ތަކ ންނާިއ، ދައ ލަތ ގެ

ފަރާތްތަކ ން ބަލައިގަންނަންާވނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތެްއގެ 

ކިބަިއގައި އެ ހ އްދަ ދެމިޮއތްހާ ހިނދަކ ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ކޯޓ ތަކ ގަާއއި ދައ ލަތ ގެ އިދާރާތަކ ަގއި ވަކާލާތ ކ ރ ަމށް 

 އެްއވެސް ފަރާތަކ ން ހ ރަސްައޅައިގެން ނ ވާނެެއވެ.

 

ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްދަ 

 އައ ކ ރ ން 

މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ދޫކ ރާ ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްދަައކީ، ބާ  )ހ(  .34

ކައ ންސިލ ން ދ ރާލާ ކަނޑައަޅާ މ އްދަތެްއގެ ތެޭރަގއި 

 އައ ކ ރަންޖެހޭ ހ އްދައެެކވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެ މާއްދާަގއި  )ށ(  

ބަޔާންކ ރާ ހ އްދަ އައ ކ ރ މަށް ބާ ކައ ންސިލ ން 

)ފަހެއް(  5ލާޒިމ ކ ރަންވާނީ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ 

އަހަރ  ދ ވަސް ހަމަވާ ތާރީޚަށްފަހ  އިޢ ލާނ  ކ ރެވޭ 

ދަތެއްގެ މ އްދަތ ތަކެްއގަެއވެ. އަދި ެއއިން ކޮންމެ ދެ މ އް

)ތިނެއް( އަހަރ   3ދެމެދ ގައި އެންމެ މަދ ވެެގން 

 ފާއިތ ވާންވާެނެއވެ. 

އައ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ްނ ހ އްދަ )ނ(  

ހ އްދަ  ،ފަރާތްތަކ ން އެކަމަށް ހ ށަހަޅާނެ ގޮތާއި 

އައ ކޮށްދިނ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ޞޫލ ތަކާއި ޝަރ ޠ ތަްއ 

 ބާ ަކއ ްނސިލަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ، ބާރ ކަނޑައެޅ މ ގެ

 

ފަނޑިޔާރ ންގެ ޤާނޫނީ 

 ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްދަ 
މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހ އްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީަލކ   )ހ(  .35

ފަނޑިޔާރެްއގެ މަޤާމަށް އަޢްަޔންކޮށްފިނަމަ އެހިނދ ން ފެށިގެން 
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އެ ޤާނޫނީ ވަކީަލކީ "ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ މަސައްކަްތ  ،ބެލެވޭނީ

ނ ކ ރާ ޤާނޫނީ ވަކީެލއް" ކަމ ގަެއވެ. އަދި ފަނޑިޔާރ ކަމ ަގއި 

ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ  ދެމިހ ރިހާ ދ ވަހަކ  އެ

ހ އްދަ އޮންނާނީ ހިފެހެއްޓިފައެވެ. އަދި ިމގޮތ ން ހ އްަދ 

ހިފެހެއްޓިފައިވާ މ އްދަތ ގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ޤާނޫނީ ވަކީލ ންނަށް 

ަތއްވެްސ ޒ މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ލިބިދޭ ޙައްޤ ތަކާއި އިމްތިޔާ 

 ހިފެހެއްޓިގެންެވއެވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބ ނެފައިވާ ފަނޑިޔާރަކ  މަޤާމ ން މި  )ށ(  

އެމީހަކ  ފަނިޑޔާރ ކަމާ ަޙވާލ ވ މ ގެ ކ ރިން ެއ  ،ވަިކވެއްޖެނަމަ

މީހަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްދަ ވަގ ީތގޮތ ން 

 ހިފެހެއްޓިފައި އޮތް އޮތ ން ިނމ މަކަށް އަންނާނެއެވެ.

  

ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލ ންނަށް 

 ހ އްދަ ދިނ ން 
ވަނަ މާއްދާަގއި އެހެން  30މި ޤާނޫނ ގެ  )ހ(  .36

ދިވެހިރާްއޖޭގަިއ  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ލޯ ފަރމް އެއް ނ ވަތަ ލީގަްލ 

ޕްރެކްޓިސެއް ނ ވަތަ ބަްނޑާރަނައިބ ގެ އޮފީސް ނ ަވތަ 

ިދވެހިރާއްޭޖގެ  ،ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހާ ގ ޅިގެން

ކޯޓެްއގަިއ ހިނގަމ ންދާ މަްއސަލައެްއގަިއ ބިދޭސީ ޤާނޫނީ 

ބާ ، ވަކީލަކ  ަވކާލާތ ކ ރ މަށް އެދި ހ ށަހަޅައިފިނަމަ

އެ  ،ކައ ންސިލ ން ކަނަޑއަާޅ އ ޞޫލެްއގެ ދަށ ން

މައްސަލަެއއްަގއި ވަކާލާތ ކ ރ މ ގެ ހ އްދަ އެ މީހަކަްށ 

 ދެވިދާނެއެެވ. 
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 ،މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް މި  )ށ(  

ދައ ލަތ ގެ ބޭނ މަށް ބިދޭސީ ާޤނޫނީ ވަކީލަކ  ަދއ ލަތަށް ޤާޫނނީ 

 ލަފާ ދިނ މަށް މި މާއްދާ ހ ރަހެއް ނާޅަެއވެ. 

 

 ހަތަރ ވަނަ ބާބ  

 ޒިންމާތައް  ،އިމްތިޔާޒ ތަކާއި  ،ޤާނޫނީ ވަކީލ ންގެ ހައިސިއްޔަތާއި 

 
މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްދަ ދޫކ ރެވިފަިއާވ   .37 ވަކީލ ންގެ ހައިސިއްޔަތ  ޤާނޫނީ 

ފަރާތްތަކަށް އަންނަނިވި ަކންތައްތައް ކ ރ މ ގެ ބާާރިއ އިޚްތިޔާރ  

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ގޮތ ގަިއ އެފަރާތ ގެ ޚިދ މަތަށް އެދޭ  )ހ(  

ގޮތެްއގައި އެިކއެކި ތަންތަނ ަގއި ފަރާތްތައް ޢާންމ  

ތަމްސީލ ކ ރ މާއި އެފަރާަތށް ޤާނޫނީ އެހީތެރިަކން 

 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ ން

ޤާނޫނ ން އ ފައްދާފައިވާ ކޯެޓްއގައި ނ ވަތަ ޓްަރއިބިއ ނަލެްއަގއި  )ށ(  

ނ ވަތަ ސ ލޫކީ މައްސަލަަތއް ބެލ މ ގެ ބާރ  ޤާނޫނ ން 

އި މ ވަްއކިަލކ  ލިބިދީފައިވާ މ ައއްސަާސއެްއގެ ކ ރިމަީތގަ

 ؛ތަމްސީލ ކ ރ ން

ލާ ެއއްގޮްތ" ކަމ ެގ ސްލާެއކ  ހ ށަހެޅޭ ލިޔ ންތަކ ގައި "އަސްއަ )ނ(  

 ؛ތައްގަނޑ ޖެހ ން

މައްސަލައާ ގ ޅިގެން ާޤނޫނީ ވަކީލ ގެ ލަޔާޤަާތއި  )ރ(  

 ؛ޤާބިލިއްޔަތ ކަން ތަންދިން އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކ ރ ން
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ނ ވަތަ އެފަދަ އެހެން ގައި ލްނ ވަތަ ޓްރައިބިއ ނަ ކޯޓ ަގއި  )ބ(  

އެތަންތަނަށް މ ަވއްކިލ  ތަްމސީލ ކ ރ މ ގަިއ ނެއްަގއި ތަ

އިޙްތިރާމ ކ ރ މާއެކ  އެްއެވސް ޖެހިލ ންވ މެއް ނެތި 

 މިނިވަންކަމާއެކ  ކޯޓ ަގއި މ ަވއްކިލ  ތަމްސީލ ކ ރ ން.

 

މ ވައްކިލާއި ވަކީލ ގެ މެދ ގައި 

ގ ޅ މ ގެ އިމްތިޔާޒާއި އޮންނަ 

 ސިއްރ  ހިފެހެއްޓ ން 

މ ވައްކިަލކ  އޭނާގެ ވަކީލާ ަޙވާލ ކ ރި ަމއްސަލައާ ގ ިޅގެްނ  )ހ(  .38

ދައްކާފަިއވާ ެއއްވެސް ވާހަަކއެއް ނ ވަތަ ލިޔ މެއް ނ ވަތަ 

މަންޒަރެއް ނ ވަތަ ރިޯކޑިންގެއއް ނ ވަތަ މަޢ ލޫމާތެއް ެއއްެވސް 

 ނ ވާެނއެވެ.  ހާމަކޮށްގެންފަރާތަކަށް 

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް  )ށ(  

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ގަިއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ މަށް ހ ރަހެއްނެތެވެ. 

ޚިދ މަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތ ން ލިޔ މަކ ން ހ އްދަ   (1)   

 ؛ދިނ މ ން

 ކޯޓ  އަމ ރަކ ން އެްނގ ން.  (2)   

މ ަވއްކިލ ގެ ދިފާޢ ގައި ނ ވަތަ ެއ ޤާނޫނީ ވަކީލަކ  އޭނާގެ  )ނ(  

މ ވައްކިލ  ތަމްސީލ ކ ރ މަށް ކ ރާ އެއްވެސް ކަެމއްގެ ޒިންާމ 

ނަގާކަށް ނ ޖެހޭނެއެވެ. އަިދ އެފަދަ ޢަމަލަކީ ސ ލޫކީ 

މައްސަލަެއއްގެ ގޮތ ަގއި ބަލައި ފިޔަވަޅ  އަޅަިއގެްނެވސް 

 ނ ވާނެެއވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް ބާ އެސޯސިއޭޝަނ ން ކަނަޑއަޅާފަިއާވ  )ރ(  

އ ޞޫލ ތަކާިއ ެއްއގޮތްާވ ޮގތ ގެމަތިން ޤާނޫނީ ަވކީލާިއ 

މ ވައްކިލ ގެ ދެމެދ ގައި އޮްނނަ ގ ޅ މާބެހޭ އ ޞޫލ ތައް މި 
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ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން އެކ ަލާވލާ ގަާވއިދ ތަކ ގައި ހިމަނާ 

 ެއވެ.ބާ ަކއ ންސިލަށް ލިބިގެންވެ ،ޝަރ ޠ ކ ރ މ ގެ ބާރ 

 

 ފަސްވަނަ ބާބ  

 ޤާނޫނީ ވަކީލ ންގެ ސ ލޫކާއި ސ ލޫކީ ޝަކ ވާ 

 
މ ވައްކިލ ގެ މަޞްލަޙަތ  

 ނެގެހެއްޓ މާއި ފަރ ވާ ބެހެއްޓ ން 
 ނ ވާނެެއވެ. ޤާނޫނީ ވަކީލ ން އަންނަނިވި ަކންތައްތައް ކޮްށގެން  .39

 

ޤަޞްދ ގައި ނ ވަތަ އިހ ާމލ ވ މ ގެ ސަބަބ ން ނ ވަތަ  )ހ(  

ފަރ ވާކ ަޑކ ރ މ ގެ ސަބަބ ްނ ނަމަވެސް މ ވަްއކިލ ެގ 

 ؛މަޞްލަޙަތަށް ެގއްލ ންވެދާނެ ެއއްެވސް ކަމެއް  ،ޙައްޤ ތަކާއި 

، އަޅަންޖެހޭ ފަރ ވާތެރިކަމ ެގ ފިޔަވަޅ  ެއޅ މަކާ ނ ލައި )ށ(  

މ ވައްކިލ  ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބޭނ ންވާ މައްސަަލާއ 

މާލެއް އޮތް ނ ވަތަ އެަފދަ ެގއްލ މެްއވ މ ގެ އިޙްތި ،ގ ޭޅގޮތ ން

 ؛ކަމެއް މެދ ވެިރވެދާނެ ކަމެއް ކ ރ ން

މ ވައްކިލ ގެ ފަރާތ ން ލިބޭ މަޢ ލޫމާތ  ނ ވަތަ ބާރ  ނ ވަތަ  )ނ(  

ލިޔ މެއް ނ ވަތަ އިޚްތިޔާެރއްިވޔަސް އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ނ ަވތަ 

 ؛ނަހަމަ ގޮތ ގައި ބޭނ ންކ ރ ން

މ ވަްއކިލ ގެ މަޞްލަޙަތާ ފ ށ އަރާފާނެފަދަ ވަކީލ ގެ މަޞްލަޙަތާ  )ރ(  

އެްއވެސް ކަމެއް ނ ވަތަ އެއް މ ވަްއކިލެްއގެ މަޞްލަޙަތ  އަނެއް 

 ؛މ ވައްކިެލްއގެ މަޞްލަޙަތާ ތަޢާރ ޟ ވާނެ ކަމެއް ކ ރ ން
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ޤާނޫނީ  ،ޢ ގެ މެދ ގަިއ ޤާނޫނީ ވަކީލ ންނާއި ޖްތަމަ ޢާންމ  މ  )ބ(  

ދާއިރާަގއި މަސައްކަްތކ ާރ ފަރާތްތަކާމެދ  އިތ ބާރ  

 ގެއްލިދާނެފަދަ އެްއވެސް ކަމެްއ ކ ރ ން.

 

ތަފާތ ކ ރ މެއް ނެތި މަސައްކަތާ 

 ޙަވާލ ވ ން 
ޤާނޫނީ ވަކީލަކަްށ ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަްނ   .40

ެއކަށީގެްނާވ  ،ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ މަސައްކަތާ ަޙވާލ ވ މަށް ހ ށަހަޅައިފިނަމަ

އެފަދައިްނ ހ ށަހެޅޭ  ،ަތފާތ ކ ރ މެއް ނެތި ،ފީއެއް ހަމަޖެއްސ މަށްފަހ 

ާބ  ،ހ ރިހާ މަސައްކަތަކާ ަޙާވލ ވާންވާނެެއވެ. އެހެންނަމަެވސް

ކައ ންސިލ ން ކަނަޑއަޅާ ިމންގަނޑ ން ޤަބޫލ ކ ެރވޭ ަސބަބ ތަކެްއ 

ލަްށ ހ ރެއްޖެނަމަ އެ މަސައްަކތަކާ ޙަވާލ ވ މ ން ޤާނޫނީ ވަކީ

 ތަނާޒ ލ ެވވިދާނެއެެވ.

 

ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ަނޒާހަތްތެރިކަމާމެދ  ސ ވާލ  އ ފެދިދާނެފަދަ އެްއެވްސ   .41 ނަޒާހަތްތެރިކަން ހިފެހެއްޓ ން 

 ކަމެއް އެ ވަކީލަކ  ކޮށްގެން ނ ވާނެެއވެ. 

 

ތްތަކ ަގއި ައންނަނިވި ބާވަތ ގެ މަސަްއކަަތކާ ޤާނޫނީ އަންނަނިވި ޙާލަ  .42 ވާލ ނ ވ ން ޙަ މަސައްކަތާ 

 ވަކީލަކ  ަޙވާލ ެވގެން ނ ވާެނެއވެ.

ކަމަށް ނެމިނިވަންކަމާއެކ  މަަސއްކަތްކ ރ މަށް ހ ރަސް އެޅިދާ )ހ(  

 ؛ފެންނަ މަސައްކަތްތައް

އެ މަސައްކަތ ގައި ނ ވަތަ އެ މައްސަލަެއއްަގއި ހިމެނޭ އަނެއް  )ށ(  

ފަރާތަކީ ޙަވާލ ކ ެރވިފަިއވާ މަްއސަލައާ ގ ޅިގެން ކ ރިން ޤާނޫނީ 

މައްސަަލއާ ގ ޅޭ ލަފާ ދީފައިވާ ފަރާތަކަްށވ ްނ ނ ވަތަ ެއ 

 ކޮށްފައިވާ ަފރާތެއްގެ މަަސއްކަތް؛ޞާމަޢ ލޫމާތ  ޙިއް
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އެ މައްސަލަެއއް ނ ވަތަ ެއ މަސައްކަތެއް ޝެިޑއ ލްކ ެރޭވ  )ނ(  

ދ ވަހަށް ހާޒިރ ވާންޖެހޭ ތަނަކަށް ހާޒިރ ެވވޭނެކަން ނ ވަތަ 

އެކަށަެއޅޭ ތާވަލަކަށް މަސައްަކތްކ ރެވޭނެކަމ ގެ ތަޞައްވ ެރްއ 

 މަސައްކަތް؛ނެތް 

އެމީހަކީ ވަކި ޚާއްޞަ ޤާނޫނީ ދާއިރާއަކ ން ފަންނީ ޤާބިލ ކަން  )ރ(  

ނ ވާނަމަ، އެފަދަ  ނ ވަތަ ތަޖ ރިބާ ލިބިފައިވާ ފަާރތެއް ކަމ ަގއި

 ފަރާތެއްގެ ގޮތ ަގއި އެފަދަ ދާިއރާއެްއގެ މަސަްއކަތް. 

 

ޖިނާއީ އަދި އިދާރީ މައްސަަލެއއްަގއި ަދއ ލަތ ގެ ފަރާތ ން ޙަަރކާތްތެރިާވ   .43 ފ ން މަސައްކަތްކ ރ ން ޞާ އިން 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކ  މަސަްއކަތްކ ރަންވާނީ އޭާނގެ މަަސއްކަތ ެގ ސަބަބ ން 

ފ  ޞާނ ކ ރާ މީހަކަށް އަދަބެއް ނ ލިބޭނެ ގޮތަށް ނ ވަތަ ޭބއިންކ ށެއް 

 މޭރ މ ންނެވެ.  ނެކ ރިމަތިނ ވާ

 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ ަޙވާލ ކ ެރވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ފީ ެނގ މ ަގއި ނ ވަތަ ީފ   .44 ފީ ކަނޑައެޅ ން 

 ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއެވ.ކަނޑައެޅ މ ގައި އަންނަނިވި ަކންކަމަށް 

 ،ބޭނ ންވާ ހ ނަރާއި  ،މަސައްކަތަށް ހޭދަވާނެ ަވގ ތާއި  )ހ(  

 ؛މީހ ންގެ ޢަދަދ  ނެއެހީތެރިވާ

ޙަވާލ ކ ެރވިފަިއވާ މަސައްކަތ ގެ ކ ޑަ ޮބޑ  މިނާއި ެއ  )ށ(  

 ؛މަސައްކަތ ގެ ޒާތާއި ާބވަތް

އެހެން މަސައްކަތްތަކެްއ  ،އެ މަސައްކަތާ ޙަވާލ ވ މ ގެ ަސބަބ ން )ނ(  

 ؛ދޫކޮށްލަންޖެހޭތޯ ނ ވަތަ ނެގ ން މަޑ ޖައްސާލަންޖެހޭތޯ

 ؛އެ ބާވަތ ގެ މަސައްކަަތކަށް ޢާންމ ކޮށް ނަގައި އ ޅޭ ފީ )ރ(  
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ގައި ދެބަްސވ ން އ ފެދިފައިވަނީ ފައިާސގެ ނ ވަތަ ލައި މައްސަ )ބ(  

އެ މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފައިސާ  ،މ ދަލ ގެ މ ޢާމަލާތަކާނަމަ

 ؛ނ ވަތަ މ ދަލ ގެ ނިސްބަތް

 ؛އެ މަސައްކަތ ގެ ސަބަބ ން މ ވަްއކިލަށް ލިބޭނެ މަންފާ )ޅ(  

މަސައްކަތް ަޙވާލ ކ ރަނީ ައއ  މ ވައްކިެލއްތޯ ނ ވަތަ ޢާންމ ޮކށް  )ކ(  

 ؛މައްސަލަ ޙަވާލ ކ ރާ ފަރާތަކ ްނތޯ

ަޙވާލ ވާ ޤާނޫނީ ވަކީލ  މަސައްކަތ ަގއި އެ މައްސަލައަކާ  )އ(  

 ތަޖ ރިބާ. ،ހޭދަކޮށްފައިވާ މ އްދަތާއި 

 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީ އެނގެން 

 އޮތ ން 
ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ޮގތ ގެމަތިްނ  44ވަނަ ާމއްދާއާއި  40ގެ މި ޤާނޫނ   .45

ޤާނޫނީ ވަކީލާއި މ ަވއްކިލާ ދެމެދ  އެއްބަްސވާ މަސައްކަާތއި ފީ ލިޔ މ ްނ 

 އެނގެން އޮންނަްނވާނެެއވެ. 

 

ކޯޓ ަތަކށް އިޙްތިރާމ ކ ރ މ ގައި ައދި  ،ޤާނޫނީ ވަކީލ ން )ހ(  .46 ކޯޓަށް އިޙްތިރާމ ކ ރ ން 

އެފަރާތްތަކ ގެ ޢާންމ  މަސައްކަތ ގައި އަދި ދިރިއ ޅ މ ަގިއ 

ކޮްށ، މ ކޯޓ ތަކ ގެ ޙ ރ މަތާއި ޤަދަރަށް އިޙްތިރާ ،ކައިނަމޫނާ ދައް

ދަމަހައްަޓއި  ޢާންމ ން ކޯޓ ތަކަށް ކ ރާ އިތ ބާރ 

 ޙިމާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ.

ކ ރ މ ަގއާިއ  ކޯޓ ތަކ ން ނިންމާ މައްސަލަތައް އިސްިތއ ނާފ  )ށ(  

ގ ޅޭ ޢިލްމީ ދިރާސާކ ރ މ ަގއި  ޢަދ ލ  އިންޞާފ ގެ ދާއިާރއާ 

ކޯޓ ތަކ ގެ ނިންމ ންތަކާއި ެއ ނިންމ ން ބިނާކ ރާ ހަމަތަކާ 

ޢަދ ލ  އިންޞާފ ެގ  ،ގ ޭޅގޮތ ން ޢިލްމީގޮތ ން ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މާއި

ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ޚިޔާލ  ފާޅ ކ ރ މަކީ، މި 
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ނ ކ ރ ން މ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނ މަށްޓަކައި ކޯޓަށް އިޙްތިރާ

ކަމ ގަެއއް ނ ވަތަ ޯކޓ ެގ ޙ ރ މަތް ކެނޑ ން ކަމ ގަެއއް 

 ނ ބެލެވޭނެއެެވ.

 

ކޯޓ ަގއި ކ ިރއަށްދާ މައްސަަލއަކާ ގ ިޅގެން ކޯޓަށް ެއއްެވސް ކަެމްއ   .47 ޙަޤީޤަތް އޮޅ ވާލ ން 

ގަިއ ކަމެއް ވަންހަނާކޮްށ ހަދައިގެްނ ދ  ޞްޤައޮޅ ވާަލއި ނ ވަތަ 

 ނ ވާނެެއވެ.

 

 ،ކ ރަންވާނީ އިްޙތިރާމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލ ން ެއްއވެސް ފަާރތަކާ މ ޢާމަލާތް  .48 ތް ޢާންމ  މ ޢާމަލާ 

 ތެދ ވެިރަކމާއެކ ެއވެ. ،އިންޞާފ ވެރިކަާމއި

 

 ،ޤާނޫނީ ވަކީލަކ  މައްސަަލއަކާ ޙަވާލ ެވގެން މަަސއްކަތްކ ރާ މ އްދަތ ަގއި   .49 މަޞްލަޙަތ  ހާމަކ ރ ން 

އޭނާއާ މައްސަަލއިގެ އަެނއް ފަރާތ ގެ ޚަޞްމަކާ ނ ވަތަ ވަކީަލކާ އޮންަނ 

ެވރިކަމާެއކ  ޞާފ މައްސަލައިަގއި އިން ،ގ ޅ ން މ ވަްއކިލަށް ހާމަކޮށް

އެޭޅފަދަ އެއްވެސް ކަެމއް އޮތްނަމަ އެކަމެްއެގ  ކ ރިއަށް ދިއ މަށް ހ ރަސް

 މަޢ ލޫމާތ  މ ވައްކިލަށް ދޭންވާނެއެވެ.

 

ހެކިވެރިއަކަށް ވާންޖެހިދާނެ 

 ޙާލަތ ގައި ވަކީލަކަށް ނ ވ ން 
އޭނާައްށ ޤާނޫނީ ވަކީލަީކ މައްސަަލއެްއގަިއ ހެއްަކކަށް ވެދާނެކަމަށް   .50

ޤަބޫލ ކ ރެވޭފަދަ ޙާލަތެއް އޮްތނަމަ އެފަދަ މައްސަލައެްއގަިއ ޤާނޫނީ 

 ވަކީެލއްގެ ގޮތ ަގއި މަސަްއކަްތކޮށްގެން ނ ވާެނއެވެ.

 

ޤާނޫނީ ވަކީލ  އަމިއްލައަށް ކޮށްގެން ނ ވާނެ ކަންތައްަތްއ އޭނާެގ   .51 މ ވައްކިލަށް ނަސޭހަތްތެރިވ ން 

މ ވައްކިލ ވެސް ނ ކ ރ މަްށ ޤާނޫނީ ވަކީލ  ވީވަަރކ ން ބާރ  
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 ކޯެޓްއގެ ނ ވަތަ ޓްަރއިިބއ ނަލެްއގެ  ،އަޅަންވާެނއެެވ. ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް

ޙ ރ މަތް ކެނޑިދާނެފަދަ އެއްެވްސ ކަމެްއ  ނ ވަތަ އެހެން ތަނެްއގެ

މައްސަަލިއގައި ހިމެނޭ އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް ިއޙްތިރާމާިއ  ،މަށާއިނ ކ ރ 

އިންޞާފ ވެރިކަާމއެކ  މަަސއްަކތްކ ރ މަށް ހ ރަސް އެޅިދާނެފަދަ އެްއެވްސ 

ކަމެއް ނ ކ ރ މަށް ބާރ  އަޅަްނވާނެެއވެ. އަދި މ ަވއްކިލ  އެފަދަ ކަމެްއ 

ކ ރިއަްށ  ޤާނޫނީ ވަކީލ  އެ މ ވައްކިެލްއގެ މަސައްކަތް  ،ކޮށްފިނަމަ

 މ ން ތަނާޒ ލ ެވވިދާނެެއވެ. ޔ ގެންދި

 

ޖާމިނަކަށްވ ން ނ ވަތަ 

 ކަފީލަކަށްވ ން 
ކޯޓ ަގއި ހިނގަމ ންދާ އެްއެވސް މައްސަލަެއއްަގއި ެއްއެވސް ޤާނޫނީ   .52

ވަކީލަކ  އޭާނގެ މ ަވއްކިލަށްަޓކައި ޖާމިނަކަށް ނ ވަތަ ކަފީަލކަށްެވގެްނ 

 ނ ވާނެެއވެ.

 

 -ސ ލޫކާއި ވަކީލ  ވަކީލ ންގެ 

މ ވައްކިލ ގެ ގ ޅ ން 

 ކ ރ މ ގެ ބާރ  ޓ  ރެގިއ ލޭ

ޤާނޫނީ  ،މި ޤާނޫނ ގައި ަބޔާންކޮށްަފއިާވ އ ޞޫލ ތަކ ގެ އިތ ރ ން   .53

ގ ޅޭ ަގވާއިދ ަތްއ  ވަކީލ ންގެ ސ ލޫކާިއ، ަވކީލާިއ މ ވައްކިލ ގެ ގ ޅ މާ

ހެދ މ ގެ ބާރ  ބާ ކައ ްނސިލަށް ލިބިގެންެވއެވެ. ިމޮގތ ން ހެދޭ 

ގަާވއިދ ތަކ ގަިއ އަންނަނިިވ ކަންތައްަތއް ޙާޞިލ ކ ރ މަށް ާބ 

 ކައ ންސިލ ން ބާރ  އަޅަްނވާެނއެވެ.

ޤާނޫނީ ދާއިރާގަިއ ހިމެނޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކ ގެ ޙައްޤ ަތްއ  )ހ(  

 ؛ރައްކާތެރިކ ރ ން

ޤާނޫނީ ވަކީލ ންގެ އެހީެތރިކަން ހޯދާ މ ވައްކިލ ްނގެ  )ށ(  

މ ވަްއކިލާމެދ  އޮންނަ ގ ޅ މ ގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ  ،ޙައްޤ ތަކާއި 

 ؛ވަކީލ ގެ ޙައްޤ ަތއް ރައްކާތެިރކ ރ ން
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ޤާނޫނީ ދާއިރާއަށް ޢާންމ ން ކ ރާ އިތ ބާރ  ދެމެހެއްޓ ަމށް  )ނ(  

 ؛މަސައްކަތްކ ރ ން

ތްތެރިކަން ހިފެހެއްޓޭކަން ހަޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ނަޒާ  )ރ(  

ފަންނީ މިންގަނޑާ އެއްގޮަތށް  ،ކަށަވަރ ކ ރ ާމއި

 ޚިދ މަތްދެވޭކަން ކަށަވަރ ކ ރ ން.

 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ ޙަވާލ ކ ރާ މަސައްކަތަކާ ގ ިޅގެން އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކ    .54 ސ ލޫކީ ޝަކ ވާ ހ ށަހެޅ ން 

ޢަމަލ ކ ރާ ގޮތެއްގެ ސަބަބ ން ވަކީލ ން ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ސ ލޫކާ 

އެ ަމއްަސލައަކާ ސީާދގޮތ ން ގ ޅ ންހ ރި ކޮންމެ  ،ޚިލާފ ވެއްޖެނަމަ

ފަރާތަކަށް ނ ވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިނގީ ޝަރ ޢީ ކޯޓެއްެގ ތެރޭގަިއ 

ނަމަ އެ ކޯޓަކަށް އެ ޤާނޫީނ ވަކީެލއްެގ ޝަކ ވާ ބާ ަކއ ންސިލަށް 

 ހ ށަހެޅ މ ގެ ޙައްޤ  ލިބިގެންެވެއވެ.

 

ވަނަ މާއްދާގައި ބ ނެފަިއވާފަދަ ޝަކ ާވެއއް  54މި ޤާނޫނ ގެ  )ހ(  .55 ޝަކ ވާބަލާ އިޖ ރާއަތ  

އެ ަޝކ ާވއެްއގެ ަމއްަސލަ  ،ބާ ކައ ންސިލަށް އ ފ ލިއްޖެަނމަ

ާބ ަކއ ންސިލ ގެ ސ ލޫީކ ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނޭ  ،ބެލ މަށްޓަކައި

)ތިނެއް( މެންބަރ ންގެ މައްަޗށް  3މެންބަރ ންގެ ތެރެއިން 

ބާރ  ބާ ަކއ ންސިަލށް  ހިމެނޭ ޕެނަލެއް އެކ ަލވާލ މ ގެ

ލިބިގެންެވއެވެ. މި ކޮމިޓީން މައްސަލަިއގެ ޙަޤީޤަތްތަްއ 

ދެނެގަތ މަށްޓަކައި ތަޙ ޤީޤ ކޮްށ އެ މައްސަަލއިަގއި ހިމެނޭ 

ނެގ މ ގެ ބާރ  އެ ކޮމިޓީައށް  ފަރާތްތަކ ގެ ކިބައިން ބަޔާން 

 ލިބިގެންެވއެވެ. 
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އެކ ލަވާެލވޭ ޕެނަލް ދެމިއޮންނާނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން  )ށ(  

އެ ކޮމިޓީގެ ލަފާ ބާ  ،އެ ކޮމިޓީން ބަލަމ ންދާ މައްސަލަ ބަލައި

 އަށް ފޮނ ވ މާ ހަމައަށެވެ.ެއގްެޒކެޓިވް ކޮމިޓީކައ ންސިލ ގެ 

 ،ބާ ކައ ންސިލ ން ޝަކ ވާ ބެލ މ ގެ ޕެނަލެއް އެކ ލަވާަލއި )ނ(  

ބެލ މަށް ފޮނ ވަންވާނީ އެފަދަ ގ ޅޭ ޝަކ ާވެއއް  ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ

ޝަކ ާވއެއް ހ ށަހެޅ މ ގެ އެަކށީގެންވާ ޤާނޫނީ ސަބަބ ތަކެްއ 

 ހ ރިނަމައެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލަާކ ގ ޅޭގޮތ ްނ މި މާއްދާަގއި ބ ެނވ ނ ފަދަ  )ރ(  

ޝަކ ާވއެއް ބާ ކައ ންސިލ ެގ ޝަކ ވާ ބެލ މ ގެ ޕެނަލ ން 

އެކަމ ގެ ރިޕޯޓ   ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މަށްފަހ  އެ ޕެނަލ ގެ ލަފަޔާއެކ 

ެއްގޒެކެިޓވް ވީއެންމެ ައވަސް ފ ރ ޞަތެްއަގއި ބާ ކައ ންސިލ ގެ 

 އަށް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. ކޮމިޓީ

ޤާނޫނީ ވަކީލަާކ ގ ޅޭގޮތ ްނ މި މާއްދާަގއި ބ ެނވ ނ ފަދަ  )ބ(  

 ނެޝަކ ާވއެއް ބާ ަކއ ންސިލ ގެ ޝަކ ވާ ބެލ މ ގެ ޕެނަލ ން ބަލާ

ގޮތ ގެ އ ޞޫލ ތައް ވަކީލ ންގެ ަގވާއިދ ގައި ހިމަނަިއ 

 ތަންފީޒ ކ ރ މ ގެ ބާރ  ބާ ކައ ންސިލަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 

ބާ ކައ ންސިލަށް ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލަންވާނީ އެކަީށގެންވާފަަދ   .56 ޑިއ  ޕްރޮސެސް 

އިޖ ާރީއ ޢަދ ލ ވެރިކަމ ެގ ހަމަތަކާ އެްއގޮތްާވ  ،އަވަްސ މިނެްއގައި 

 ތ ގެމަތިންނެވެ.ގޮ

 



 

 

 

 

 

 

 40 

ޝަކ ވާ ބެލ މ ެގ ޕެނަލަށް ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލ މަށްޓަަކއި ބޭްއޭވ   .57 ރިޕޯޓ  ކ ރ ން 

ކޮމިޓީެގ  ،އިންޓަިވއ ތަާކއި ރިޢާޔަތްކ ެރވ ނ  ލިޔެކިޔ ންތައް ރިޯކޑ ކ ެރވި 

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވަްނވާނެެއވެ. ެއގްެޒކެޓިވްރިޕޯޓާއެކ  ބާ ަކއ ންސިލ ގެ 

 

ހެކިބަހާއި ލިޔެކިޔ ން ހޯދާ 

 ލިބިގަތ މ ގެ ބާރ  
ޝަކ ވާ ބެލ މ ގެ ޕެނަލ ން ބަލަމ ންދާ މައްސަލައާ ގ ޅިގެން ަމއްސަަލާއ   .58

ެހކިބަސް ދިނ މަށް ހާޒިރ ވ ަމށް ނ ވަތަ  ،ގ ޅ ންހ ރި ފަރާތްތަކަށް

ލިޔެކިޔ ންތައް ހ ށަހެޅ މަށް އަމ ރ ކ ރ މ ގެ ބާރ  ލިިބގެންެވއެެވ. މިގޮތ ން 

ހާޒިރ ކ ރެޭވ ހެކިންާނ  ،ހ ށަހެޅޭ ލިޔ ންތަކާމެދ  ޖަވާބ ދާރީވ މާއި 

ޝަކ ވާ ރައްދ ވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަްށ  ،ސ ވާލ ކ ރ މ ގެ ފ ރ ޞަތ 

 ދޭންވާނެއެެވ.

 

 ދިފާޢ  ހ ށަހެޅ މ ގެ އަމިއްލަ 

 ފ ރ ޞަތ  
ލ ކ ރާނެ ޤާނޫނީ ވަކީެލްއ ސީޝަކ ާވއިން ދިފާޢ ވ މަށްޓަކަިއ އޭނާ ތަމް  .59

ޢައްޔަނ ކ ރ މ ެގ އިޚްިތޔާރ  ޝަކ ވާ ރައްދ ވާ ޤާޫނނީ ވަކީލަްށ 

 ،ހ ށަހެޅ ނ  ޝަކ ާވއާއި  ،ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި ޝަކ ވާ ހ ށަހެޅި ފަރާތާއި

އެ މައްސަަލއާ ގ ޭޅގޮތ ން ޝަކ ވާ ބެލ މ ގެ ޕެނަލ ން ހޯދާފައިވާ 

މަޢ ލޫމާތަކީ ކޮބައިކަން ަޝކ ވާ ބެލ މ ގެ ޕެނަލ ން ެއ ވަކީަލކަްށ 

 ،ހާމަކ ރަންވާނެއެެވ. މިގޮތ ން ބަލާ ޝަކ ާވގެ މައްސަލަތަްއ ބަލައި

އެްއވެސް ާބވަތެްއެގ ފިޔަަވޅެްއ އަޅަްނވާނީ ޝަކ ވާ ަރއްދ ާވ ފަރާތަްށ 

 ހާމަކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކ ގަެއެވ.  ،ޖަވާބ ދާރީވ މ ގެ ފ ރ ޞަތ ދީ

 

ޝަކ ވާ ބެލ މ ގެ ޕެނަލްގެ 

ރިޕޯޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފިޔަވަޅ  

 އެޅ ން 

އެ  ،ޝަކ ވާ ބެލ މ ގެ ޕެނަލ ން ފޮނ ވާ ރިޕޯޓަށް ބެލ މަށްފަހ  )ހ(  .60

ޝަކ ާވއަކީ އަސާެސއް ނެތް ޝަކ ާވއެއް ކަމަށް ކަނަޑއެޅ މ ގެ 

އަށް ލިިބގެންެވއެވެ. ޓިވް ކޮމިޓީެއގްެޒކެ ބާރ  ބާ ކައ ންސިލ ގެ 
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އަދި އެ ޝަކ ާވއަކީ އެކަީށގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާ އަިދ 

އަސާެސއް އޮތް ޝަކ ވާެއއްކަމަށް ބާ ކައ ންސިލ ްނ 

 ކ ރެ ގޮަތކަށް ކަނޑައަޅާނަމަ އަންނަނިިވ ގޮތްތަކ ން

 ޢަމަލ ކ ރ މ ގެ ބާރ  ބާ ކައ ްނސިލަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 ؛ނަސޭހަތް ދިނ ން  (1)   

 ؛އިންޒާރ ދިނ ން  (2)   

)ެއއްލައްަކ( ރ ފިޔާއަށްވ ރެ ޮބޑ ނޫން  100,000/-  (3)   

 ؛ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ ން

 ؛ކަނޑައެޅޭ ވަކި މ އްދަތަކަށް ހ އްދަ ހިފެހެއްޓ ން  (4)   

 ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްދަ ބާޠިލ ކ ރ ން.  (5)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ޤާނޫނީ  )ށ(  

ވަކީލަކާމެދ  ބާ ަކއ ންސިލ ން ފިޔަވަޅ  އަޅާ ޙާލަތ ަގއި ޤާނޫނީ 

މަތީގައި  ،ވަކީލ  ހިންގާފަިއވާ ޢަމަލ ގެ ކ ޑަ ބޮޑ  މިނަށް ބަލައި

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިޔަވަޅ ަތކ ެގ ތެރެއިން އެންމެ އެކަށީގެްނާވ 

 ފިޔަވަެޅއް އެޅ މ ގެ ބާރ  ބާ ަކއ ންސިލަށް ލިބިގެންެވެއވެ. 

މި މާއްދާގަިއވާ ގޮތ ގެމަިތން ޤާނޫނީ ވަކީލާމެދ  ބާ  )ނ(  

ކައ ންސިލ ން އަޅާ ފިަޔވަޅަކާމެދ  ޤާނޫނީ ވަކީލ  

އެ ނިންމ ން ނިންމާ ތާރީޚ ން ފެށިގެން  ،ހިތްހަމަނ ޖެހޭނަމަ

)ތިރީސް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭގައި ބާ ކައ ންިސލ ގެ  30

އިސްތިއ ނާފ  ކޮމިޓީއަށް އެ ަމއްސަލަެއއް ހ ށަހެޅ މ ގެ ޙައްޤ  

 ލިބިގެންެވއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ނ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތ ގެމަިތން  )ރ(  

އިސްތިއ ނާފ  ކޮމިޓީއަށް ހ ށަެހޅ މަށްފަހ  އެ ކޮމިޓީން ނިންމާ 
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އެ ނިންމ ން ނިންމާ ތާރީޚ ން  ،ނިންމ މާމެދ  ހިތްހަމަނ ޖެހޭނަމަ 

)ފަނަރަ( ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލަެއްއ  15ފެށިގެން 

އްޖޭގެ ހަިއޯކޓަށް އިސްތިއ ނާފ  ކ ރ މަްށ ދިވެހިރާ

 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 

 ހަވަނަ ބާބ  

 ޤާނޫނީ ވަކީލ ންގެ ޕްރެކްޓިސް އަދި ޕާޓްނަރޝިޕް 

 
ވަކީލަކ  ފަރ ދީގޮތެއްގައި ކ ރާ 

 ޕްރެކްޓިސް 
ޤާނޫނީ ވަކީލަކ  މަސައްކަްތކ ރަން އެދެނީ ފަރ ދީގޮތ ން  )ހ(  .61

އެފަރާަތކ ން އެކަން ކ ރަްނވާނީ، ޤާނޫނ   ،ކަމަށްވާނަމަ

)އަމިއްލަ ފަރ ދ ންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނ (  2014/19ނަންބަރ  

 ގެ ދަށ ން އަމިއްލަ ިވޔަފާރިެއއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެންެނވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން ރަޖިސްޓަރީކ ރާ އަމިއްލަ  )ށ(  

)އަމިއްަލ  2014/19ވިޔަފާރިައކީ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ފަރ ދ ންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނ ( ގެ ދަށ ން ރަޖިސްޓަރީކ ރ މ ގެ 

އިތ ރ ން، ބާ ކައ ންސިލ ަގިއ ދަފްތަރ ކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ 

ވިޔަފާރިައކަށް ވާންޖެހޭނެެއވެ. މި މާއްދާގެ ދަށ ން ބާ 

ކައ ންސިލ ގައި ދަފްތަރ ކ ރެޭވ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް މި 

 އި ކިޔާީނ "ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް" އެެވ.ޤާނޫނ ގެ ބޭނ މަށްޓަކަ

 

ޕާޓްނަރޝިޕަކ ން އ ފައްދާ ލޯ 

 ފަރމް 
 ،ޤާނޫނީ ވަކީލ ން ގ ޅިގެން ޤާނޫނީ ޚިދ މަތް ދޭން އެދޭނަމަ  )ހ(  .62

 2011/13އެފަދަ ޚިދ މަތްތައް ދޭންވާނީ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ  
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)ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން އެ ޤާނޫނީ ވަކީލ ން 

 ޕާޓްނަރޝިޕަކ ންނެވެ.އ ފައްދާ 

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކ ރާ ޕާޓްނަރޝިޕަކީ، ޤާނޫނ   މި )ށ(  

)ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނ ( ގެ ދަށ ން  2011/13ނަންބަރ  

ބާ ކައ ންސިލ ގަިއ  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މ ގެ އިތ ރ ން

ދަފްތަރ ކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. މި 

މާއްދާގެ ދަށ ން ބާ ކައ ންސިލ ަގއި ދަފްތަރ ކ ރެޭވ 

ޕާޓްނަރޝިޕްތަކަށް މި ޤާނޫނ ގެ ބޭނ މަށްޓަަކއި ިކޔާނީ " ޯލ 

 ފަރމް" އެވެ. 

ާވ މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ފަދައިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި  )ނ(  

)އަްއޑިހަ އިންސައްތަ( ިޙއްާޞ  80ޕާޓްނަރޝިޕްތަކ ގެ %

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން  30މިލްކ ވާންވާނީ މި ޤާނޫނ ގެ 

 ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލ ންނަެށވެ. 

 

ލޯ ފަރމަކ ން ނ ވަތަ ލޯ 

ޕްރެކްޓިސަކ ން ނޫންގޮތަކަށް 

 ޚިދ މަތް ނ ދިނ ން 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މަށްފަހ ، ލޯ ފަރމެއް ނ ވަތަ ލީގަލް މި   .63

ޕްރެކްޓިސެއް މެދ ވެރިކޮށް ެމނ ވީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނީ ޚިދ މަތް 

ނ ވާނެެއވެ.  ދިނ މ ގެ މަސައްކަތް އެްއެވސް ފަރާތަކ ން ކޮށްގެން

އެހެންނަމަވެސް، ދައ ލަތ ެގ މ އައްސަާސއެްއަގއި ނ ަވތަ އަމިއްަލ 

ހައ ސް ަކއ ްނސެލެއްގެ ގޮތ ަގއި ނ ވަތަ ެއިއން ތަނެއްގެ -ަގއި އިންތަނެއް

މ ވަްއޒަފެްއގެ ގޮތ ަގއި ނ ވަަތ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކ ރާ އަމިއްލަ 

އަކ ން ޤާނޫނީ ވަީކލެއްގެ އެހީތެރިކަމާެއކ  ޤާޫނނީ ޚިދ މަތް ޖަމްޢިއްޔާ

ޚިދ މަތް ދިނ ން  ކ ޤާނޫނީ ަވކީލަދިނ ން ނ ވަތަ އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއެްއގައި 

 މި މާއްދާއިން މަނައެއް ނ ކ ެރއެވެ.
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ޕާޓްނަރ ންގެ މަޢ ލޫމާތ  

 ދަފްތަރ ކ ރ ން 
މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ޤާނޫނީ ޚިދ މަތް ދިނ މަށްޓަކައި ޤާއިމ ކ ެރޭވ   .64

ޕާޓްނަރޝިޕްތަކ ގެ ޕާރޓްނަރ ންގެ ކޯޕަރޭޓް ޕްރޮފައިެލއް، ާބ 

 ކައ ންސިލ ގައި ދަފްތަރ ކ ެރވިފައި އޮންނަންވާެނއެވެ. 

 

ލޯ ފަރމް އަދި ލީގަލް 

 ޕްރެކްޓިސްތަކާބެހޭ ގަވާއިދ  
ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ޚިދ މަތްިދނ މަށްޓަކައި ޕާޓްނަރޝިޕް އ ޞޫލ ން   .65

ރމްތަކާއި އަމިއްލަ ިވޔަފާރީގެ ގޮތ ަގއި އ ފައްދާ ލީަގްލ ފައ ފައްދާ ލޯ 

ޕްރެކްޓިސްތައް ހިންގާނެ ގޮްތ އެކަށައަަޅއި ަގވާއިދ  ހެދ މ ގެ ބާރ  ބާ 

 ކައ ންސިލަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. 

 

 ހަތްވަނަ ބާބ  

 އިންތިޤާލީ ކަންތައްތައް 

 
ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްދަ 

 ދެމިއޮތ މާއި އައ ކ ރ ން 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާއިރ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  )ހ(  .66

މި ޤާނޫނ ގެ  ،ވަކާލާތ ކ ރ މ ގެ ހ އްދަ ލިބިަފއިވާ މީހ ންނަކީ

ދަށ ން ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލ ން 

 ކަމ ގައި ބެލޭެނއެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާއިރ  ޤާނޫނީ ަވކީލ ކަމ ގެ ހ ްއދަ  )ށ(  

ލިބިފައިނ ވާ ފަރާތްތަކ ން ާޤނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްަދއަށް 

 އެދެންވާނީ މި ޤާނޫނ ގަިއވާ ޮގތ ގެމަތިންނެވެ. 

 

މަތީ ތަޢ ލީމ ދޭ މަރ ޒަކ ތަކ ގައި 

ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތަކ ގެ މ ޤައްރަރ  

 އެއްގޮތްކ ރ ން 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މަށްފަހ ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަީތ  )ހ(  .67

ތަޢ ލީމ ދޭ މަރ ކަޒ ތަކ ން ފަށާ ޤާނޫނީ އެންމެހައި ކޯސްތަކާއި 
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ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންާވނީ ބާ ކައ ންސިލ ން 

 އެކްރެޑިްޓކޮށްފަިއވާ މ ޤައްރަަރކާ އެްއގޮްތވާ ގޮތ ގެމަތިންނެވެ.

ބަޔާންކ ރާ މަޤްޞަދ ަތއް މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  )ށ(  

ޙާޞިލ ކ ރ މަށްޓަކަިއ، މި ާޤނޫނ ގެ ދަށ ން ބާ ަކއ ންސިލ ގެ 

)ސަތޭކަ  180އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިޓީ އިންތިޚާބ ކ ރާތާ ލަސްވެގެން 

އަށްޑިހަ( ދ ވަހ ގެ ތެރޭަގިއ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނީ 

ކޯސްތަކާއި ޕްޮރގްރާމްތަްއ ހިންގާ މަތީ ތަޢ ލީމ ދޭ 

، އެފަދަ ޯކސްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްަތކ ަގއި މަރ ކަޒ ތަކަށް

ކިަޔވައިދިނ މަށް ބާ ަކއ ންސިލ ން ޤަބޫލ ކ ރާ މ ޤައްރަރެްއ ެއ 

 ކައ ންސިލ ން ކަނަޑއަަޅއި ައންގަންވާނެެއވެ.

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން ޮއތޯރިޓީން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ  )ނ(  

ދޭ މަރ ކަޒ ތަކ ން ހިންގާ ޤާނޫނީ އެންމެހައި ކޯސްތަާކިއ މ ތަޢ ލީ

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ސެޓްފިެކޓް ެއކްރެޑިޓް ކ ރ މ ަގއި އެންމެ ދަށް 

މިންގަޑަކަށް ބަލަންވާނީ ބާ ަކއ ންސިލ ން އެކްެރޑިޓްކޮށްފަިއާވ 

 މ ޤައްރަރަށެވެ. 

 

ލޯ ފަރމްތަކާއި ލީގަލް 

 ޕްރެކްޓިސްތައް ރަޖިސްޓަރީކ ރ ން 

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާއިރ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަީރކޮށްފަިއާވ   .68

ޤާނޫނީ ޚިދ މަތްދޭ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞ ތަކާއި ވަިކވަިކ ފަރ ދ ން، ިމ 

)ސަތޭަކއަށްޑިހަ( ދ ވަހ ގެ ތެރޭަގިއ  180ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ 

 ންވާނެެއވެ. މި ޤާނޫނ ގައި ކަނަޑއަޅާފަިއާވ ގޮތ ގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީކ ރަ 

 

ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް 

ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކ  

 އިންތިޚާބ ކ ރ ން 

ވަަނ މާއްދާގެ )މ( ގެ ދަށ ްނ  158ޤާނޫނ އަސާސީގެ  )ހ(  .69

ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިންތިޚާބ ކ ރާ ޤާނޫނީ 
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ވަކީލަކީ ބާ ަކއ ންސިލ ގެ މެްނބަރ ންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބ ކ ރާ 

 ވެ. ޤާނޫނީ ވަކީލެކެ 

 158މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާއިރ ، ޤާނޫނ އަސާީސގެ  )ށ(  

ވަނަ މާއްާދގެ )މ( ގެ ދަށ ން ޖ ޑީޝަލް ސަރިވސް 

ކޮމިޝަނަށް އިންތިޚާބ ކޮށްފަިއވާ މެންބަރ ގެ މެންބަރ ކަން، މި 

 ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ  ނިމ މަކަށް އަންނާނެއެވެ.

ދަށ ން ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ނ(  

އިންތިޚާބ ކ ރާ ޤާނޫނީ ަވކީލ  އިންތިޚާބ ކ ރ މަށްޓަަކިއ 

ބާއްވަންޖެހޭ ފ ރަތަމަ އިންތިޚާބ ، މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން 

އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ ބާ ކައ ްނސިލ ގެ ެއްގޒެކެިޓވް ކޮމިީޓ 

)ފަނަރަ(  15އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ ދ ވަހ ން ފެށިގެން ގިަނވެގެން 

 ހ ގެ ތެރޭަގއި ބާްއވަްނވާނެއެވެ.ދ ވަ

 

މި ބާބ ގެ ދަށ ން ާބއްވަންޖެހޭ އިންތިޚާބ  ބޭްއވ މަށާއި، ބާ ަކއ ންސިލ ެގ   .70 މާލީ ކަންތައްތައް 

މަސައްކަތްތައް ފެށ މަށްޓަކަިއ ބޭނ ންވާ ކަންތައްތަްއ ކ ރ މަށް 

ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ މާލީ އެހީތެރިކަން، މި ޤާނޫނަށް 

)ތިރީސް( ދ ވަހ ގެ ތެޭރގައި ަދއ ލަތ ގެ މާލީ ކަންކަްނ ހިންގ މާ  30

 ޙަވާލ ވެަފއިވާ ވ ޒާާރއިން ހަމަޖައްސައި ދޭންވާެނއެެވ.

 

ގަވާއިދަކަށް ޢަމަލ  ކ ރަން 

 ފެށ ން 
މި ޤާނޫނ ގެ މާއްދާއެްއގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަަމކަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށޭނީ   .71

އެ މާއްދާެއްއގަިއ ބަޔާންކ ރާ ަގވާއިެދއް ެއކ ލަވާލ ަމށްފަހ ގަިއ 

ކަމަށްވާނަމަ، އެ ާމއްދާައކަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށަންވާނީ، އެ މާއްދާަގިއ 

 ޢ ކ ރ ަމށްފަހ އެވެ. ބަޔާންކ ރާ ަގވާއިދ  ދިވެހިސަރ ކާރ ގެ ެގޒެޓ ގައި ާޝއި
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 އަށްވަނަ ބާބ  

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 
 

ޕަބްލިކް ނޯޓަރީންގެ ގޮތ ގައި 

 މަސައްކަތްކ ރ މ ގެ ހ އްދަ 

 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ާވހާ  )ހ(  .72

ހިނދަކ ، ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ަޕބްލިކް ނޯޓަރީެއއްެގ ގޮތ ަގއި 

ައސްލާ އެްއގޮތްކަމ ގެ ަތއްގަނޑ  އަދި  މަސައްކަތް ކ ެރވޭނީ،

ަގއި ބަޔާންކ ރާ މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާ ގަާވއިދ  ޖެހޭނީ

 ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާ ޤާނޫނީ ވަކީލ ންނަށެވެ.

ގެ ގޮތ ަގިއ އެއްމި މާއްދާގެ ބޭނ މަށްޓަކައި، ޕަބްލިކް ނޯޓަރީ )ށ(  

މަސައްކަތްކ ެރވޭނެ ޝަރ ޠ ތަކާއި، އެފަދަ ފަރާތްތަްއ 

ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ މައިގަނޑ  އ ޞޫލ ތަްއ، ބާ ކައ ންސިލ ން 

 އެކ ަލވާލަންވާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހ އްދަ ލިބިގެން ނޫންގޮތަކަށް ޕަބްިލކް  )ނ(  

އެްއގޮތްކަމ ެގ ނޯޓަރީއެްއގެ މަސައްކަތްކ ރ މާއި، އަސްލާ 

ރ މާއި، މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ތައްގަނޑ  ޖެހ މ ގެ މަސަްއކަތް ކ 

ހަދާ ގަާވއިދ ަގއި ޕަބްލިްކ ނޯޓަރީއެއް ޢަމަލ ކ ރަންެޖހޭ 

އެްއވެސް ފަރާތަކ ން  މައިގަނޑ  އ ޞޫލާ ޚިާލފަށް

)ފަންަސވީސްހާސް(  25,000/-އެފަރާތެއް ޢަމަލ ކޮށްފިނަމަ، 

ދެމެދ ގެ  ލައްކަ( ރ ފިޔާއާ)ތިން 300,000/-ރ ފިޔާއާިއ، 

 ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރެވޭނެއެެވ. 

 

 ޖަދ ވަލ  

 
ެއއީ މި ޤާނޫނ ގެ ަބއެެކވެ. މި ޤާނޫނ   1މި ޤާނޫނ ގެ ޖަދ ވަލ    .73

 ފ ރިހަމަވާނީ އެ ޖަދ ވަލ  ހިމަނައިގެންނެެވ.
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 ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރ މ ގެ 

ކ ރިން ހިނގަމ ންއައި 

 ބާޠިލ ވ ން އިޖ ރާއަތ ތައް 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ގެ ކ ރިން ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ޤާނޫީނ   .74

ވަކީލ ކަމ ގެ ހ އްދަ ދޫކ ރ މާިއ އެ ހ އްދަ ހިފެހެއްޓ މާއި ބާޠިލ ކ ރ މާ 

ގ ޭޅގޮތ ން ޢަމަލ ކ ރެވެމ ްނ އަިއ އެންމެހައި ަގވާއިދ ތަާކިއ 

 ބާޠިލ ީވއެވެ. އިޖ ރާއަތ ތަްއ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ 

 

މި ޤާނޫނ ގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނ ވާހާ ހިނދަކ ،  )ހ(  .75 ގަވާއިދ  ހަދައި ހިންގ ން 

 ހަދައި  ގަާވއިދ ތައް އެންމެހައި ހަދަންޖެހޭ ގެ ދަށ ން މި ޤާނޫނ 

 ހިންގާނީ ބާ ކައ ންސިލ ންނެވެ.

މި ޤާނޫނ ެގ  ،ގަވާއިދ ަތއްމި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ  )ށ(  

ދަށ ން އިންތިޚާބ ކ ރާ ބާ ކައ ންސިލ ގެ ެއގްެޒކެިޓވް ކޮމިޓީ 

)ނ ވަދިހަ( ދ ވަހ ގެ  90އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ ދ ވަހ ން ފެށިގެން 

ދިވެހިސަރ ކާރ ގެ ެގޒެޓ ަގއި  ،ތެރޭގައި ބާ ކައ ންސިލ ން ހަދައި

 ޝާއިޢ ކ ރަންވާެނއެެވ.

 

ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ޤާނޫނަށް 

 ތާރީޚ  
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނ  ފާސްވެ، ތަޞްދީޤ ކޮށް،   .76

 ދިވެހިސަރ ކާރ ގެ ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިގެްނނެވެ.

 

ގޮތ ްނ  މި ޤާނޫނ ގައި ޢިބާރާތެއް ނ ވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނ ންކޮށްފަިއވާ  .77 މާނަކ ރ ން 

ކަނޑައެިޅގެން އެހެން މާނަެއއް ދޭހަނ ވާހާ ހިނދަކ ، ައންނަނިވި 

އެ ޢިބާރާތްތަާކއި ަލފްޒ ތަކަްށ  ،ެއވަނީ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒ ތަކަށް ދީފައި

 ތިރީގައި ދީފަިއެއވާ މާނައެވެ. 
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"ޤާނޫނީ މަސައްކަތް" ނ ވަތަ "ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން" ނ ވަަތ  )ހ(  

ދިނ ން ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި "ޤާނޫނީ ޚިދ މަތް" 

 ކަންކަމަށެވެ.

އެްއވެސް ޚ ޞޫމަތަކާ ގ ިޅގެްނ ނ ވަތަ ޤާނޫނ  ތަޠްބީޤް  (1)   

 ކ ރ މާ ގ ޭޅގޮތ ން ލަފަޔާއި ަމޝްވަރާ ދިނ ން؛

މީހެއްގެ ބަދަލ ަގއި ެއއިްނ ތަނަކަށް ހާޒިރ ވ ްނ  (2)   

ޚ ޞޫމަތަކާ ގ ިޅގެން ނ ވަަތ ނ ހިމެނޭގޮތ ން، އެްއވެސް 

އެނޫންވެސް ކަމަކާ ގ ިޅގެން ކޯޓ ތަާކިއ 

ގައި ވަކާލާތ  އި އެފަދަ ެއހެން ތަނެއްތަކާ ލްޓްރައިބިއ ނަ

 ކ ރ މާއި ެއއްެވސް ފަރާތެއް ަތމްސީލ ކ ރ ން.

ކަްށ ކާިއ އެފަދަ އެހެން ތަނަކޯޓ ތަކާިއ ޓްރައިިބއ ނަލްތަ (3)   

ތައްޔާރ ކ ރަންޖެހޭ  ހ ށަހަޅާ މައްސަލަތަކާ ގ ިޅގެން

ދަޢ ވާ ފޯމާއި، ޖަވާބ  ފޯމާއި، ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން 

 ލިޔެކިޔ ންތައް ަތއްޔާރ ކޮށްދިނ ން؛

އެިކއެކި ފަރާތްތަކ ގެ މެދ ގައި ޢަޤ ދ ކ ެރޭވ  (4)   

އެއްބަްސވ ންތަާކއި ވަިޞއްޔަތ ގެ ލިޔ ންތަާކއި، ަޕވަރ 

ެއނޫންވެސް އެފަދަ މަދަނީ އޮފް އެޓަރނީތަާކއި، އަދި 

މ ޢާމަލާތްތަކާ ގ ޅޭ ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔ ންތަްއ 

 ތައްޔާރ ކ ރ ްނ؛

ޕަބްލިކް ނޯޓަރީގެ ގޮތ ަގއި ތައްޔާރ ކ ރަންޖެހޭ  (5)   

ލިޔެކިޔ ންތަްއ ތައްޔާރ ކޮްށ ތަޞްދީޤ ކޮށްދިނ މ ގެ 

 މަސައްކަތްކ ރ ން؛
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ލިޔެކިޔ ންތަްއ އެެޓސްްޓ ވިޔަފާރި އ ޞޫލ ން ެއކި އެކި  (6)   

 ކ ރ ން.

އެވަނީ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ   "ޖިނާއީ ބޮޑ  ކ ށެއް" ކަމަށް ބ ނެފައި )ށ(  

ވަަނ  22)ޖިނާއީ އިޖ ރާައތ ގެ ޤާނޫނ ( ގެ  2016/12

 މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކ ްށކ ށަށެވެ. 

"ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ މަސަްއކަތް ނ ކ ރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް"  )ނ(  

ެއވަނީ، ޤާނޫނީ ވަކީލ ްނގެ ތެރެއިން ފަނިޑޔާރ   ކަމަށް ބ ނެފައި

ރެވ މ ގެ ސަބަބ ން ޤާނޫނީ ވަކީލ ކަމ ގެ ކ ނ ކަމަށް ޢައްޔަ

ނ ކ ރެވޭ ވަކީލ ްނގެ ގޮތ ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  މަސައްކަތް

ޖ ޑީޝަލް އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަނ ން ކަނޑައަަޅިއ 

 ޢާންމ ކޮށްފައިވާ ދަފްތަރ ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

އެވަނީ، ޤާޫނނީ  "ޕަބްލިކް ނޯޓަރީ" ކަމަށް ބ ނެފައި )ރ(  

ލިޔެކިޔ ންތަކ ަގއި ސޮއިކ ރާ ަފރާތްތަކ ގެ ައއިޑެންޓިޓީ ބަލަިއ، 

ކަށަވަރ ކޮށްީދ، އެފަދަ ިލޔެިކޔ މ ގަިއ ސޮިއކ ރާ ފަރާތްތަަކށް 

އޭަގއި ބަޔާްނކ ރާ އެްއޗެއް ެއނގޭކަން ކަަށވަރ ކޮްށ، އެފަދަ 

ލިޔެކިޔ ންތަކ ަގއި އެަފރާތްތަކ ން ސޮއިކ ިރަކން 

އެފަދަ ލިޔ ންތަކ ގެ ޞައްޙަކަްނ ހެކިކޮށްދިނ މާއި، އެނޫންވެސް 

ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މަށްޓަަކއި ކ ަރންޖެހޭ ކަންކަން ކ ރ މަށް، މި 

ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ބާ ކައ ންިސލ ން ހ އްދަކ ރާ ކޮންމެ ޤާނޫނީ 

 ވަކީލަކަެށވެ.
 

"ބާ ކައ ންސިލ ގެ މެންބަރ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަީނ، މި  )ބ(  

ކަމ ގެ ހ ްއދަ ޤާނޫނީ ވަކީލ  ފަށާއިރ ޤާނޫނަށް އަމަލ ކ ރަން 
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ޤާނޫނީ ވަކީލ ންާނިއ، މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހ އްދަ  ލިބިފައިވާ

 ށެވެ.ދޫކ ރާ ޤާނޫނީ ވަކީލ ންނަ
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 1ޖަދ ވަލ   
 

 ޤާނޫނީ ވަކީލ ންގެ ހ ވައި 
 

 
މަތްތެރިކޮށް ހިތ މަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްާޔެގ އިސްލާމްދީނަށް ޙ ރ  …މީހާގެ ނަން( )……"އަހ ރެން 

ޤާނޫނ އަސާސީާއއި ޤާނޫނ  ދަމަހައްޓައި، ަރއްޔިތ ްނގެ ޙައްޤ ަތއް ރައްކާތެިރކ ރ މަށާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ވާޖިބ ތަާކއި 
ރިއްޔާގެ ޤާނޫނ އަާސސީއާއި ޤާނޫނާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތ ގެމަތިން، ތެދ ވެރިކަާމިއ މަސްއޫލިއްޔަތ ަތއް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖ މްހޫ

 ގަންދީ ހ ވައިކ ރަެމވެ."هللا އަމާނާތްތެރިކަމާއެކ  އަދާކ ރ ްނމަތީ ދެމިހ ރ މަށް މާތް
 

 

 

 

 


