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 17/ 2022ބިލު ނަންބަރު  
 

 

 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު ) 5/2019 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   2 އަށް 

 

 . ެގނައުން ިއޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް( ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނީ ފަންނުެގ ޤާނޫނު) 2019/5ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1

 

ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ފެށުމުެގ ކުރިން، ބާ ކައުންސިލަށް އެ ައހަރަކު ލިބޭނެ  (ހ) . 22 ކަންކަން   މާލީ 

އެނޭގނެހެން  ވަކިން  ޚަރަދުތައް  ރިކަރަންޓް  އަދި  ކެޕިޓަލް  އާމްދަނީއާިއ، 

ކޮމިޓީން  އެްގޒެކެޓިްވ  ކައުންސިލުެގ  ބާ  ބަޖެޓެްއ،  ތައްޔާރުކުރެވޭ 

 ފާސްކުރަންވާނެެއވެ. 

އަދާކުރުމަށް  )ށ(   ފުރިހަމައަށް  މަސްޫއލިއްޔަތުތައް  ކައުންސިލުެގ  ބާ 

މަުގފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދަުއލަތުެގ ބަޖެޓުން ކަނޑައެޅޭ ޢަދަދެއްެގ ފައިސާ  

 މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ރައްޔިތުންެގ 

މަޤްޞަދު   )ނ(   ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  ބާ  ޙާޞިމި  ލުކުރުމަށްޓަކައި، 

ކައުންސިލަށް ކުރިއަށް އޮތް ައހަރަށް ބޭނުންވާނެ ބަޖެޓް، ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ކަނޑައަޅާފަިއާވ    2006/3 ަގއި  ޤާނޫނު(  މާލިއްޔަތުެގ  )ދައުލަތުެގ 

ޮގތުެގމަތިން، ދައުލަތުެގ މާލީ ކަންކަން ހިންުގމާ ޙަވާލުވެފަިއވާ ުވޒާރާއަށް  

 ބާ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. 
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ފައިސާ   )ރ(   އެންެމހައި  ލިބޭ  ޮގތުަގއި  އާމްދަނީެގ  ކައުންސިލަށް  ބާ 

އެކައުންޓަށެވެ.  ޖަމާކުރަންވާނީ، ބާ ކައުންސިލުެގ ނަމުަގއި ހުޅުވާ ބޭންކް  

އަދި ބާ ކައުންސިލުެގ އެންމެހައި ޚަރަދުތައް ބަލަހައްޓަންވާނީ، މި ޤާނޫނާއި 

 މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

ބާ ކައުންސިލުެގ ފައިސާެގ ހިސާބުތައް، ކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  )ބ(  

 ުއންސިލުން ަގާވއިދުން ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. ވަކިން އެނޭގނެހެން، ބާ ކަ

ބާރު )ޅ(   ހޯދުމުެގ  ފައިސާ  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާ    ،ތިރީަގއި 

ކައުންސިލަށް ލިބިެގންވެެއވެ. އަދި މިޮގތުން ހޯދާ ފައިސާ ބޭނުންކުރާނީ ބާ 

 ކައުންސިލު ހިންުގމަށްޓަކައެެވ. 

 ؛ޤާނޫނީ ވަކީލުން ދައްކާ ޗަންދާ   (1)   

ދޫކުރުމާއި  (2)    ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުެގ   ، ކުރުމާއިއައުހުއްދަ    ،ޤާނޫނީ 

 ؛ސެޓްފިކެޓް އަލުން ހެއްދުން ފަދަ ކަންކަމަށް ނެޭގ ފީ

 ؛އިދާރީ ނުވަތަ ސުލޫކީ ފިޔަވަޅެއްެގ ޮގތުަގއި ނެޭގ ޖޫރިމަނާ  (3)   

ޖަމްޢިއްޔާ   (4)    ެއކިެއކި  ބޭރުެގ  ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއާއި 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި ބޭރުެގ ޤައުުމތަކުން   ،ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި

 ؛ލިބޭ މާލީ އެހީ

 ؛ބާ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ނެޭގ ފީ  (5)   

ޕްރޮްގރާމްތަކުން ލިބޭ    ނުބާ ކައުންސިލުެގ ފަރާތުން ހިންާގ ތަމްރީ  (6)   

 ؛ފައިސާ

ކައުންސިލުން ހިންާގ ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން ބާ    (7)   

 އެނޫންވެސް ޙަރަކާތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ފައިސާ. 

ލައިސަންސް )ކ(    ެއއްފަހަރު  އަހަރަކު  ހިސާބުތައް  މާލީ  ކައުންސިލުެގ  ޑް  ބާ 

 އޮޑިޓްކޮށް، ޮއޑިޓް ރިޕޯޓެއް އެކުލަާވލަންވާނެއެެވ.   މެދުވެރިކޮށް އޮޑިޓަރެއް
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ބާ ކައުންސިލުެގ   ،މި މާއްދާެގ )ކ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު )އ(   

އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށްފަހު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ 

 އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ެގ )ށ(މާއްދާވަނަ   31ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .2

 

ވަކީލުކަމުެގ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ  މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ޤާނޫނީ   (ށ) . 31 

ެގ ދާއިރާާއިއ އޮނިަގނޑު  މްފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮްގރާ

ބާ  ޮގތުެގމަތިން  ގަވާއިދުަގިއވާ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ކަނޑައަޅާނީ، 

 ކައުންސިލުންނެވެ. 

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ެގ )ނ(ވަނަ މާއްދާ 31 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .3

 

ތަމްރީނު  (ނ) . 31  އެކުލަވާލާ  ކައުންސިލުން  ބާ  ދަށުން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ޤާނޫނީ  ފަރާތްތަކަށް  އެދޭ  ހުއްދައަށް  ވަކީލުކަމުެގ  ޤާނޫނީ  ޕްރޮްގރާމަކީ، 

މަޢުލޫމާތު   ތަމްރީނާއި  އަސާސީ  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ދާއިރާަގއި 

 ލިބޭޮގތަށް ފަރުމާކުރެވޭ ތަމްރީނު ޕްރޮްގރާމަކަށް ވާންވާނެެއވެ. 

 
 އުނިކުރުން. ެގ، ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިވާ )ރ( އަދި )ބ(ވަނަ މާއްދާ 31 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .4

 

ފަރާތުން ތަމްރީނު   މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބުނެފަިއވާ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރާ (ރ) . 31 

އެފަރާތަށް ސީދާ ޮގތުން އިރުޝާދު   ފުރިހަމަކުރި ތަނެއްެގ ވެރިންެގ ތެރެއިން

އެފަރާތުެގ ތަމްރީނު  ދީ،  ކިބައިން  ފަރާތެއްެގ  ބެލި  ާގތުން   މަސައްކަތް 

މަސައްކަތާ ތަމްރީނާއި  ފުރިހަމަކުރި  ފަރާތުން  ުގޅޭޮގތުން   ފުރިހަމަކުރާ 

ކައުންސިލަށް ބާ  ރިޕޯޓެއް  ރިޕޯޓުަގއި ހުށަހަޅަންވާނެއެ ދީފައިވާ  މި  ވެ. 

ހަދާ  ހިމަނަންޖެހޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ކޮބައިކަން   މަޢުލޫމާތުތަކަކީ 
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ބާރު ކަނޑައެޅުުމެގ  ހިމަނައި ޝަރުޠު  ކައުންސިލަށް   ަގާވއިދުތަކުަގއި  ބާ 

 .ލިބިެގންެވއެވެ

ބުނެފައި )ބ(   ކަމަށް  "ތަނެއް"  ބޭނުމަށްޓަކައި،  މާއްދާެގ  ޤާނޫނީ   މި  ެއވަނީ، 

ުމއައްސަސާތަކާިއ، އޮފީސްތަކާިއ، މި  ޚިދުމަތްދޭ ދައުލަތުެގ އިދާރާތަކާއި،

ދަށުން ފަރމްތައް  ޤާނޫނުެގ  ލޯ  ޕްރެކްޓިސްތަކާއި  ލޯ   ރަޖިސްޓަރީކުރާ 

 .ހިމެނޭޮގތުންނެވެ

 

 އުނިކުރުން.  ެގ، ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިވާ )ބ(ަވނަ މާއްދާ 1-33 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .5

 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުެގ ހުަވއި ައއު ކުރުމުެގ ޮގތުން، މި މާއްދާެގ )ރ( ެގ   (ބ) . 33-1 

ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުެގ ހުވަިއކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން، މި ޤާނޫނަށް  

ބާ   ބާްއވާ  ައވަހަށް  އެންމެ  ކައުންސިލުން  ބާ  ފެށުމަށްފަހު  ޢަމަލުކުރަން 

 އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވުން ލާޒިމުވާނެެއވެ. 

 

 ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. އަންނަނިވި  މާއްދާެގ ފަހަތަށް ވަނަ  53 ޤާނޫނުެގ ނެވިދިޔަބު .6

 

  ވަކީލުންގެ   ދައުލަތުގެ 
 ކަންކަން   ސުލޫކީ 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކުަގއި ކަނޑައަޅާފަިއާވ   (ހ) . 53-1

ހަމަތައް،   ޤާނޫނީ ސުލޫކީ  އެންމެހައި  މަސައްކަތްކުރާ  ދިވެހިރާްއޖޭަގއި 

ވަކީލުންެގ މަްއޗަށް ހިނާގނެެއވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަތުެގ ވަކީލުން،  

ޮގތުން   ތަމްސީލުކުރުމުެގ  ދައުލަތް  ހައިސިްއޔަތުން  ރަސްމީ  އެމީހުންެގ 

އެމީހުން  ޖަވާބުދާރީާވނީ،  ވަކީލުން  އެ  ުގޅިެގން  ޒިންމާއާ  އަދާކުރާ 

 ތްވާ ދައުލަތުެގ އިދާރާައށެވެ. ނިސްބަ

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، "ދައުލަތުެގ ވަކީލުން" ކަމަށް ބުނެފައި  )ށ(  

ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ނުވަތަ  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  އެވަނީ، 

ޤާނޫނީ   ޢައްޔަންކުރާ  ދެފަރާތުން  އެ  އަދާކުރުަމށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ވަކީލުންނަށެވެ. 
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 .ިއޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ  54 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .7

 
  ސުލޫކީ   ވަކީލުންގެ 
 ބެލުން   ކަންކަން 

ޤާނޫނީ ވަކީލުން ނަަގހައްޓަންޖެހޭނެ ކަމުަގއި މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   (ހ) . 54

ަވކީލުންެގ  ޞޫއު ނުވަތަ  ިމންަގނޑަކާ،  ސުލޫކީ  ނުވަތަ  ސުލޫކާިއ،  ލަކާ 

ވަނަ މާއްދާެގ    53ވަކީލާއި މުވަްއކިލުެގ ުގޅުމާ ުގޅޭޮގތުން މި ޤާނޫނުެގ  

ލަކާ ނުވަތަ ސުލޫކީ  ޞޫދަށުން ހަދާފައިވާ ަގާވއިދެްއަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އު

މިންަގނޑަކާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އަދި އޭނާ ކޮށްފައިވާކަމަށް  

އިންޞާފު  ފަންނުެގ އަސާސްތަކާއި ޢަދުލު ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލަކީ، ޤާނޫނީ

ވަކީލެްއެގ   ޤާނޫނީ  ނެެގހެއްޓުމަށްޓަކައި  ހަމަތައް  ޤާއިމުކުރުމުެގ 

ލުތަކާ ޚިލާފު، ޤާނޫނީ ޞޫހައިސިއްޔަތުން އޭނާ ތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އު

ފަންނުެގ އިތުބާރު ެގއްލޭފަދަ ޢަމަލެއް ކަމުަގިއވާނަމަ، އެ ވަކީލެއްެގ ޝަކުާވ  

 ސިލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ބާ ކައުން

ހުށަހެ )ށ(   ޝަކުާވ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ކޮންމެ މި  ޙައްޤު،  ޅުމުެގ 

ެގ ލު ފަރާތަކަށްމެ ލިބިެގންވެެއވެ. ައދި އެފަދަ މައްސަލަތަްއ، ބާ ކައުންސި

 އަމިއްލަ އިސްނެުގމުަގިއވެސް އެ ކައުންސިލަށް ބެލިދާނެެއވެ. 

ެގ ދަށުން މައްސަލަެއއް ބަލަންވާނީ، ޤާނޫނީ މި މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ(   )ނ(  

ފަންނުެގ  ޤާނޫނީ  ޢަމަލަކީ،  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކޮށްފައިާވކަމަށް  ވަކީލު 

އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުެގ ހަމަތައް ނެެގހެއްޓުމަށްޓަކަިއ    އަސާސްތަކާއި ޢަދުލު

ލުތަކާ  ޞޫޤާނޫނީ ވަކީލެްއެގ ހަިއސިްއޔަތުން އޭނާ ތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތަކާިއ އު

ލާފު، ޤާނޫނީ ފަންނުެގ ދާިއރާެގ އިތުބާރު ެގއްލޭފަދަ ޢަމަލެއް ކަމުަގއި  ޚި

 ވާނަމަެއވެ. 
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 . އިޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް އަންނަނިވި މާއްދާެގ )ހ( ވަނަ  55 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .8

 

މައްސަލަެއއް ބާ  ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ    54މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 55 ޝަކުވާބަލާ އިޖުރާއަތު 

ބާ  ބެލުމަށްޓަކައި  މައްސަލައެއް  އެ  ޙާލަތުގައި،  ބަލާ  ކައުންސިލުން 

)ތިނެއް(   3ކައުންސިލުެގ ސުލޫކީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން  

މެންބަރުންެގ މައްޗަށް ހިމެނޭ ޕެނަލެއް އެކުލަވާލުުމެގ ބާރު ބާ ކައުންސިލަށް 

މައްސަލައި އަދި  ެއ  ލިބިެގންެވއެވެ.  ދެނެަގތުމަށްޓަކައި  ޙަޤީޤަތްތައް  ެގ 

ޤީޤުކޮށް، ެއ މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުެގ ބަޔާން ޙުމައްސަލަެއއް ތަ

 ނެުގމުެގ ބާރު އެ ކޮމިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ   .9

 ފެށިެގންނެވެ. ތާރީޚުން

 

 

 


