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 هللا{ައްޙމަދު ޢަބްދުދާިއރާގެ މެންބަރު  ބާރަށު؛ ގެ މުޤަްއރިރުންނެވީ ކޮމިޓީ ިއ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރުފިޔާއަށް  އެއްލައްކަ  ނުޗަމައް  ވުރެއެހެންވީމާ،  މައްދެވޭގޮށް  އޮތުމަކުން  ކޭ  އޯ  ؟އެހެންނޫންތޯ  ނެތް ލައެއް  ސަ ތަށް 

ނޫނީ  ޤާ.  5.  އްދަތަކަށް ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުންކަނޑައެޅޭ ވަކި މު  4ނަން.  ށް ދާ  4  ޅުގަނޑުބަލާފައި އަކަމަށް    އެހެން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(.    . ތިރިއަށް ނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުންޤާ.  ބާޠިލުކުރުންމުގެ ހުއްދަ  ވަކީލުކަ

މަތީ ގޮތުގެ  ވަކީލަކާބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނީ  ވަކީލު  ން  ޤާނޫނީ  ޙާލަތުގައި  އަޅާ  ފިޔަވަޅު  ކައުންސިލުން  ބާ  މެދު 

ބަ  މިނަށް  ބޮޑު  ކުޑަ  ޢަމަލުގެ  ފިޔަވަޅު  ،ލައިހިންގާފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެންމެ  މަތީގައި  ތެރެއިން  ތަކުގެ 

ޤާނޫނީ  ން  ގޮތުގެ މަތީމި މާއްދާގައިވާ  .  ވެ. )ނ(އެއް އެޅުމުގެ ބާރު ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެޅެއެކަށީގެންވާ ފިޔަވަ

ންމާ ތާރީޚުން  މުން ނިއެ ނިން  ،ނަމަޖެހޭނުވަކީލާ މެދު ބާ ކައުންސިލުން އަޅާ ފިޔަވަޅަކާ މެދު ޤާނޫނީ ވަކީލު ހިތްހަމަ

ކައުންސިލު   30ން  ފެށިގެ ބާ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  ކޮމިޓީއަށްގެ)ތިރީސް(  އިސްތިއުނާފު  އެ    ،ނަމަޖެހޭނުހިތްހަމަ،   

އެ    ނާފު ކޮމިޓީއަށް ޢު)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާ ކައުންސިލުގެ އިސްތި  30ން  ނިންމުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެ

ހުށަހެޅުމުގެ  ލިބިގެންވެއެ މައްސަލައެއް  ޙައްޤު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ރ(    ވެ.  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  ން  ތީމަގޮތުގެ  މި 

ހުށަހެޢުއިސްތި ކޮމިޓީއަށް  ނިންމުމަނާފު  ނިންމާ  ކޮމިޓީން  އެ  ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަމެކާޅުމަށްފަހު  ނިންމުން    ،ދު  އެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޢުއިސްތި  )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެއް   15ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން   ނާފު ކުރުމަށް 

ށްފަހު(.  ވަކީލުންގެ ޕްރެކްޓިސް އަދި ޕާޓްނަރޝިޕް. )ވަގުތުކޮޅަކަ  ބު. ގާނޫނީ  ބާނަވަ  6ވެ.  ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެ

ޕާޓްނަރޝިޕް.  ގާނޫނީ  .ބުބާވަނަ    6 ޕްރެކްޓިސް އަދި  ޕްރެކްޓިސްވަކީލަކު ފަރުދީގޮތެ  ވަކީލުންގެ    61.  އްގައި ކުރާ 

ފަރާތަކުން އެކަން    އެ  ،ނަމަވާ  މަށްކަޤާނޫނީ ވަކީލަކު މަސައްކަތްކުރަން އެދެނީ ފަރުދީގޮތުން  .  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  19/ 2014ކުރަންވާނީ،  ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ  ވިޔަފާރިއަމިއްލަ  އަމިއްލަ  ދަށުން  އެއް  ގެ 

ރަޖިސްމި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(    ވެ.ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެންނެ  ދަށުން  ޓަރީކުރާ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގެ 

ވިޔަފާއަ  19/ 2014 ފަރުދުންގެ  ކައުންސިލުގައި  ޤާނޫނު  ރިމިއްލަ  ބާ  އިތުރުން،  ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  ދަށުން  ގެ 

ވިޔަދަފު އަމިއްލަ  މާއްދާގެ  ތަރުކޮށްފައިވާ  މި  ވާންޖެހޭނެއެވެ.  ކައުންސިލު ފާރިއަކަށް  ބާ  ދަފުދަށުން    ތަރުކުރެވޭ ގައި 

ން އުފައްދާ  ޕަކުޕާޓްނަރޝިވެ.  އެ   "ލް ޕްރެކްޓިސްޔާނީ "ލީގަޓަކައި ކި  އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް

ފަރމް އެދޭނަ)ހ(  .   މާއްދާވަނަ   62.  ލޯ  ދޭން  ޚިދުމަތް  ޤާނޫނީ  ވަކީލުން ގުޅިގެން  ޚިދުމަތެ  ،މަޤާނޫނީ  އް  އެފަދަ 

ޤާނޫ ނަންދޭންވާނީ،  ޤާނޫނު  2011/13ބަރު  ނު  އުފައްދާ  ޕާޓްނަރޝިޕްގެ  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ  އެ  ދަށުން  ގެ 

)ށ(  ކުންނެވެޕަނަރޝިޕާޓް ނަންބަރު  .  ޤާނޫނު  ޕާޓްނަރޝިޕަކީ،  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(    2011/13މިމާއްދާގެ 

ޤާނޫނު ރަޖިޕާޓްނަރޝިޕްގެ  ދަށުން  އިތުރުންގެ  ކައުންސިލުގަ  ސްޓަރީކުރުމުގެ  ދަފުބާ  އިވާ  ތަރުކޮށްފައި 
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ކައުންސިލުގައި  ޕާޓްނަރޝިޕަކަ ބާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި  ވާންޖެހޭނެއެވެ.  މި  ފުދަށް  ޕާޓްނަރޝިޕްތަކަށް  ތަރުކުރެވޭ 

ބޭނުމަށް އެ  ޤާނޫނުގެ  ފަރމް"  ލޯ   " ކިޔާނީ  )ޓަކައި  ފަ  މިނ(  ވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދައިން  މާއްދާގައި 

ޕާޓްނަރޝިޕްރަޖިސްޓް އިންސަ  ތަކުގެ ރީކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގެ    ސާ ޙިއް  އްތައައްޑިހަ  މި  ވަނަ    29މިލްކުވާންވާނީ 

ޤާ ދަށުން  ގެ  )ހ(  ވަކީލުނޫމާއްދާގެ  ވަކީލުންނެ  ންގެ ނީ  ޤާނޫނީ  ލިބިފައިވާ  )ވަގުތުކޮހުއްދަ  އާދެ!  .  ށްފަހު(ޅަކަވެ. 

މި  އެހެން މީކޮމިވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ފެނިވަޑައިގަތީ  މެންބަރުންނަށް  ބާއްވާޓީގެ  ގޮތަށް  މިއޮތް  ކުތި  ދާން  ރިއަށްފައި 

ގެންނަން   އިޞްލާޙެއް  ފްލޯރއިން  އިތުރަށް  ފުރުބޭނުދެން  އެ  ބާއްވާފަތުޞަމިއްޔާ  ފަރ.    ލޯ  މަލޯ  ނުވަތަ  ކުން 

.  އްދާގެ )ނ(ވަނަ މާ  62  އާދެ! )ނ( އެއީ އްދާ.  ވަނަ މާ  63  .ނުދިނުންބިލިމަތް  ކުން ނޫންގޮތަކަށް ޚިދުއަސްޕްރެކްޓި

މިދަންނަވާ އަމިހާރު   ނިންމުންނަށްނޑުމެޅުގައަ  ލަނީޅުގަނޑު  ފަމި  ގޮތް.    ނު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދައިން  މާއްދާގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ    30މިލްކުވާންވާނީ މި ޤާނޫނުގެ    ސާޙިއް  އައްޑިހަ އިންސައްތަ  ގެޕެއް ނަރޝިރީކޮށްފައިވާ ޕާޓްރަޖިސްޓަ

ވަކީލުންނަށެވެ. ޤާނޫނީ  ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ  ދަށުން  ގެ  ފަރދާ.  އްމާ  ވަނަ  63  )ހ(  ކުން  މަލޯ 

ޚިދުއަސްނުވަތަ ލޯ ޕްރެކްޓި  ޢަމަލުކުރަން މި    .ނުންދިމަތް ނުކުން ނޫންގޮތަކަށް  އް  މެ ފެށުމަށްފަހު، ލޯ ފަރޤާނޫނަށް 

މެދުވެރިކޮށް މެނުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެއްވެސް    އެއްސްނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓި

ކޮށްގެންނު ނުވަފަރާތަކުން  މުއައްސަސާއެއްގައި  ދައުލަތުގެ  އެހެންނަމަވެސް،  އަމި ވާނެއެވެ.  ތަތަ  -ނެއްގައި އިންއްލަ 

ކައު ގޮތުގައި  ލެއްގެންސި ހައުސް  މުވައްޒަފެއްގެ  ތަނެއްގެ  އެއިން  ނުވަތަ  ސާބަހަށް    ގޮތުގައި  ހިލޭ  ނުވަތަ 

ޖަމު އަމިއްލަ  އުޖޫރައަކާ މަސައްކަތްކުރާ  މާއްދާއިން  ވަކީލެއްޤާނޫނީ  ނުލައި    ޢިއްޔާއެއްގައި  މި  ދިނުން  ޚިދުމަތް  ގެ 

ނުކުރެއެ )ވަގުމަނައެއް  މާއްދާ    63ހު(.  ކޮޅަކަށްފަތު ވެ.  އަޅުވަނަ  އިޞްލާޙުކުމިހާރު  ގޮތް  ރެވުނު  ގަނޑުމެންނަށް 

ޢަމަލުކުރަން މި    މިދަންނަވާލަނީ. ފަރޤާނޫނަށް  ލޯ  ފެށުމަށްފަހު،  ޕްރެކްޓި މެ  ލީގަލް  ނުވަތަ  މެދުވެރިކޮށް  ސެއް  އް 

ޤާމެނު ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ފަވީ  އެއްވެސް  މަސައްކަތް  ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް  ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.  ރާނޫނީ  ތަކުން 

ނުވައެހެންނަމަވެސް، ދައު މުއައްސަސާއެއްގައި  އިންލަތުގެ  ތަނެއްގައި  އަމިއްލަ  ކައު-ތަ  ގޮތުގައި    ލެއްގެންސިހައުސް 

ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއްގެ  ތަނެއްގެ  އެއިން  ހި ނުވަ  ނުވަތަ  ޖަމްޢިއްޔާއަތަ  އަމިއްލަ  މަސައްކަތްކުރާ  ސާބަހަށް    ކުން ލޭ 

ވަ ގާނޫނީ  ތެރިއެހީލެއްގެ  ކީ ޤާނޫނީ  ދިނުންކަމާއެކު  ޖަމު  ޚިދުމަތް  އެފަދަ  ގާޢިއްޔާއެނުވަތަ  ވަކީލަކު  އްގައި  ނޫނީ 

ނުކުރެއެ  ދިނުންޚިދުމަތް   މަނައެއް  މާއްދާއިން  ދަފު  ހު(.ޅަކަށްފަ)ވަގުތުކޮވެ.  މި  މަޢުލޫމާތު    . ންރުތަރުކުޕާޓްނަރުންގެ 

ޚިދުމަތް ދިނުމަ.  64 ދަށުން ޤާނޫނީ  ކޯޕަރޭޓު ގާށްޓަކައި  މި ޤާނޫނުގެ  ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ ޕާރޓްނަރުންގެ    އިމުކުރެވޭ 

ކައުންސިލުގައި   ބާ  އޮންނަންވާނެއެވެދަފުޕްރޮފައިލެއް،  ޕްރެކްޓިސްތަކާ.  ތަރުކުރެވިފައި  ލީގަލް  އަދި  ފަރމް    ބެހޭ ލޯ 

މާއްދާ.    65.  ގަވާއިދު ދާއިރާގައި ވަނަ  އު  ތްދިނުމަށްޚިދުމަ  ޤާނޫނީ  ޕާޓްނަރޝިޕް  ލޯ  ސޫޓަކައި  އުފައްދާ  ލުން 

ގަވާއިދު   އެކަށައަޅައި  ގޮތް  ހިންގާނެ  ޕްރެކްޓިސްތައް  ލީގަލް  އުފައްދާ  ގޮތުގައި  ވިޔަފާރީގެ  އަމިއްލަ  ފާރމްތަކާއި 

ބާބު. އިންތިޤާލީ ކަންތައްތައް.    7.  ހެދުމުގެ ބާރު ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ ހުއްދަ  ވަ  ޤާނޫނީވަނަ  ކީލުކަމުގެ 
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މާއްދާގެ   66.  ންކުރުއައު ދެމިއޮތުމާއި   ދިވެހިރާއްޖޭގައި    .)ހ(  ވަނަ  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

މީހުންނަކީ ޤާނޫނީ    ،ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ  ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ  ހުއްދަ    ވަކީލުކަމުގެ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ބެލޭނެއެ  ވަކީލުން )ށ(  ވެކަމުގައި  ޤާނޫނަ.  ފަށާއިރުމި  ޢަމަލުކުރަން  ލިބިފައިނުވާ    ވަކީލުކަމުގެޤާނޫނީ  ،  ށް  ހުއްދަ 

ޤާނޫނީ   މަތިންނެ  ވަކީލުކަމުގެ ފަރާތްތަކުން  ގޮތުގެ  ޤާނޫނުގައިވާ  މި  އެދެންވާނީ  ދޭ    ވެ.ހުއްދައަށް  ތަޢުލީމު  މަތީ 

ފަހު،  ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް  މި ޤާނޫނަށް )ހ(.    67.  އެއްގޮތްކުރުން  އްރަރުމުޤަ އިދޭ ކޯސްތަކުގެ  މަރުޒަކުތަކުގައި ކިޔަވަ 

މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުން ފަށާ ޤާނޫނީ އެންމެހައި ކޯސްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނީ ބާ    ދިވެހިރާއްޖޭގައި

  ގައި ބަޔާންކުރާ   މި މާއްދާގެ )ހ( (  . )ށވެތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެއެއްގޮ  މުޤައްރަރަކާކައުންސިލުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ  

އިންތިޚާބުކުރާތާ    އެގްޒެކިއުޓިވް ކޮމިޓީ ޓަކައި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާ ކައުންސިލުގެ    ށްމަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަ

ޕްރޮގްރާ  90ލަސްވެގެން   ކޯސްތަކާއި  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ  މަތީ    މްތައް)ނުވަދިހަ(  ހިންގާ 

މަރުކަޒުތަކު ދޭ  ޕް  ންތަޢުލީމު  ކޯސްތަކާއި  ބާރޮގްރާމްތަކުގައި  އެފަދަ  ޤަބޫލުކުރާ  ކިޔަވައިދިނުމަށް  ކައުންސިލުން   

އަންގަންވާނެއެ  މުޤައްރަރެއް ކަނޑައަޅައި  ކައުންސިލުން  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(އެ  މިއޮތީ    ވެ.  މިހާރު    67އަޅުގަޑުމެން 

ބައެއްއަށް ބަ ދާވަނަ މާއް މާއްދާގެ )ހ(  67ގަނޑު އަނެއްކާ ވެސް  ޅުމާ، އަ ންވީ. އެހެދަލު ގެނެވިފަކަހަލަ  ން    ވަނަ 

ކުރިއަށްދާނަން.   ޤާނޫނަށް)ހ(.  ވަނަ މާއްދާގެ    67ފެށިގެން  މަތީ    މި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ފެށުމަށްފަހު،  ޢަމަލުކުރަން 

ކޯސްތަކާ އެންމެހައި  ޤާނޫނީ  ފަށާ  މަރުކަޒުތަކުން  ދޭ  ކައުންސިލުން ތަޢުލީމު  ބާ  ހިންގަންވާނީ  ޕްރޮގްރާމްތައް    އި 

 މަޤްޞަދުތައް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ(  . )ށވެގޮތުގެމަތިންނެތްވާ  އެއްގޮ  މުޤައްރަރަކާ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ  

ބާ ކައުންސިލުގެ   ދަށުން  މި ޤާނޫނުގެ    90  ދުވެގެން މައިންތިޚާބުކުރާތާ    ޓިވް ކޮމިޓީ އެގްޒެކެޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި، 

ދިވެ ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ  ޕްރޮގްރާމް)ނުވަދިހަ(  ކޯސްތަކާއި  ޤާނޫނީ  ދޭ    ތައް ހިރާއްޖޭގައި  ތަޢުލީމު  މަތީ  ހިންގާ 

ޕް   ންމަރުކަޒުތަކު ކޯސްތަކާއި  ކައުންސިލުން  އެފަދަ  ބާ  ކިޔަވައިދިނުމަށް  އެ    މުޤައްރަރެއް   ލުކުރާގަބޫރޮގްރާމްތަކުގައި 

އަ ކަނޑައަޅައި  މާއްދާޅަކަށްފަހު()ވަގުތުކޮ  ވެ.ންގަންވާނެއެކައުންސިލުން  މި  ގައި  .  )ށ(  ދުނު  90ގެ  ވަސް  ވަދިހަ 

ބަދަލުކޮށްފަ  180މިހާރު   ދުވަހަށް  އަށްޑިހަ  އިނދީ.  އިސަތޭކަ  އެގޮތަށް    އެ  ހާރު  މިދުވަސް    180އެހެންވީމާ، 

)ނ( އަށް  ންޅުގަނޑުމެއަފައި  ކަނޑައަޅާ މިދަނީ  ގޮތަށް    .ދެން  މިދަންނަވާ  މިވަނީ  ގޮތަށް  މިދަންނަވާ  )ށ(  މިހާރު 

ޓަކައި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާ  ޙާޞިލުކުރުމަށް   މަޤްޞަދުތައްމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާމި  )ށ(  އި.  ބަދަލުވެފަ

ކޮމިޓީ އެގްޒެކެކައުންސިލުގެ   ލަސްވެގެން    ޓިވް  ތެރޭގައި،  ހައަށްޑި  ތަކޭ ސަ)  180އިންތިޚާބުކުރާތާ  ދުވަހުގެ   )

ކޯ ޤާނޫނީ  ޕްރޮގްރާމްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ތަޢުލީ  ސްތަކާއި  މަތީ  ކޯސްތަކާއި  ހިންގާ  އެފަދަ  މަރުކަޒުތަކަށް،  ދޭ  މު 

ޤަބޫލުކުރާ  ޕް ކައުންސިލުން  ބާ  ކިޔަވައިދިނުމަށް  ކަނޑައަޅައި    މުޤައްރަރެއްރޮގްރާމްތަކުގައި  ކައުންސިލުން  އެ 

ކޮލިފިކޭއަންގަންވާނެއެ މޯލްޑިވްސް  )ނ(  އޮތޯރިވެ.  ތަޢުލީދިވެހިރާއްޖޭގަ  ންޓީ ޝަން  މަތީ  މަރު އި  ދޭ  ކަޒުތަކުން  މު 

ނޑަކަށް  ގައި އެންމެ ދަށް މިންގަކުރުމުއެކްރެޑިޓް  ސެޓްފިކޭޓު،  ތަކާއި، ޕްރޮގްރާމްގާނޫނީ އެންމެހައި ކޯސްތަކާއި  ހިންގާ
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ބާ ގޮތަށެމުޤައްރަ   އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ  އުންސިލުން ކަ  ބަލަންވާނީ  ފެތޭ  ފަރމްތަތުކޮޅަކަށްފަހު(.  ވެ. )ވަގުރަށް  ކާއި  ލޯ 

ރަޖިސްޓަރީކުރު ޕްރެކްޓިސްތައް  މާއްދާ    68.  ންލީގަލް  ޢަމަލުވަނަ  ޤާނޫނަށް  ފަކުރަމި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ން  ށާއިރު 

ތަކާއި ވަކިވަކި ފަރުދުން، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ސުޚިދުމަތްދޭ ޤާނޫނީ ޝަޚް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ

ތެރޭގައި   ސަތޭކައަށްޑިހަ  180 ގޮތުގެ ދުވަހުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  މި  ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެމަ    ވެ.  ތިން 

ސަޖު ކޮޑީޝަލް  އިންތިޚާބުކުރުންރވިސް  ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ  މާއްދާގެ   69.  މިޝަނަށް  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ހ(    ވަނަ 

158  ( މާއްދާގެ  ވަކީނވަނަ  ޤާނޫނީ  އިންތިޚާބުކުރާ  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ދަށުން  ގެ  ބާ  (  ލަކީ 

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވަކީލެކެވެކައުންސިލުގެ  އިންތިޚާބުކުރާ ޤާނޫނީ  ފަށާއިރު،  ޤާ  މި . )ށ(    ޢަމަލުކުރަން  ނޫނަށް 

މާއްދާ  158ޤާނޫނުއަސާސީގެ   )ވަނަ  އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ  ނގެ  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ދަށުން  ގެ   )

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ނ(.    .ރަން ފެށުމާއެކު ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެމެންބަރުގެ މެންބަރުކަން، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކު 

ޖުޑީޝަލް   އިންތިޚާބުކުރުސަ ދަށުން  ވަކީލު  ޤާނޫނީ  އިންތިޚާބުކުރާ  ކޮމިޝަނަށް  ބާއްވަންޖެހޭ    މަށްރވިސް  ޓަކައި 

ކައުންސިލުގެ   ބާ  އިންތިޚާބުކުރެވޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  އިންތިޚާބު،  އިންތިޚާބުކުރެވޭ    ކޮމިޓީ  ޓިވްއެގްޒެކެފުރަތަމަ 

ފެށިގެން   ތެރޭގައި   15ދުވަހުން  ދުވަހުގެ  ބާއްވަންވާނެ)ފަނަރަ(  ކަންތައްތައްވެ.  އެ    ކަށްފަހު( ޅަކޮ)ވަގުތު  .މާލީ 

ގާނޫނުގެ    މިވަނީރު  މިހާ  ނަށްމެންއަޅުގަނޑު އިތުރުކުރެވިފަ  7މި  އަކުރެއް  މާއްދާއަށް  އެވަނަ    ، ()ލ  ،ކީއަކުރަ  . 

ށް ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފަރާތުން  ގެ )ނ(ގެ ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަވަނަ މާއްދާ  158ގާނޫނުއަސާސީގެ  

މަތީން ވަކިކޮށްދިނުމަށް ބާ ކައުންސިލު  ތުގެވާ ގޮއިނަ މާއްދާގަވަ  165ސީގެ  ބަރު ގާނޫނުއަސާތިޚާބުކޮށްފައިވާ މެންއިން

ވަކީލުންގެ ދަފު ގާނޫނީ  ހިމެނޭ  ޕެއިންސަ   20  ތަރުގައި  މެންބަރުން  ހުށަހަޅައިފިއްތަ  ޕެޓިޝަން    އެ ،  ނަމަޓިޝަން 

ތެރޭގައި އެ މެންބަ  14ހުށަހަޅާތާ   ވަދުވަހުގެ  ފެންކިރު  މެދު  ނުފެންނަކުރުމާ    7  ވަނީރު މި ވޯޓު ނެގުން. މިހާ ނަ 

މާއްދާ ގޮތަށް  ވަނަ  މިދަންނަވާ  އަޅުގަނޑު  )ލ(  މާއްދާއެހެންވީމާއިތުރުކުރެވިފަ.  އަށް  މި  ދެންހު،  އަކުރުތައް  ގެ  ރި 

ން  ގެ ދަށު  )ހ(އްދާގެމި މާ.  ގެ )ނ(69މާއްދާ  ށްފަހު(  . )ވަގުތުކޮޅަކަ 69އްދާ  . މާތީބުވެގެންދާނީ)ލ(ގެ ފަހަތަށް ތަރު

ކޮމިޝަނުން ޖުޑީ ސަރވިސް  ގާނޫއިންތިޚާ  ޝަލް  ބާވަކީނީ  ބުކުރާ  ޓަކައި  އިންތިޚާބުކުރުމަށް  ފުރަތަމަ  ލު  އްވަންޖެހޭ 

އިންތިޚާބުއިންތި ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  އެގްޒެޚާބު  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ކުރާކުރާ  އިންތިޚާބު  ކޮމިޓީ  ދުވަހުން    ކެޓިވް 

ތެ ދުވަހު)ހަތެއް(    7ފެށިގެން   ބާއްވަންވާނެގެ  މާއްދާ.    70  .އެވެރޭގައި  ދަމާއްމި  ވަނަ  ބާއްވާދާގެ    ންޖެހޭ ށުން 

ފެށުމަށް،  އިބޭއްވުމަށާއިންތިޚާބު   މަސައްކަތްތައް  ކައުންސިލު  ކަންތައްބާ  ބޭނުންވާ  ޓަކައި  ކުރު  ށް  މަތައް 

ގާނޫ މި  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ފަށާތާ    ނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  އޮފް ތެރޭގައި    ހު ދުވަ   30ޢަމަލުކުރަން    މިނިސްޓްރީ 

ހަމަޖައްސަސުފިނޭން އަފަހުގުތުކޮޅަކަށް)ވަ.  އެވެދޭންވާނެއިން  މިވަނީ    މެންނަށްޅުގަނޑު(  މާއްދާގެ    11މިހާރު  ވަނަ 

ފަ)ރ( ބަދަލެއް  ހަތަށްގެ  މާއްދާގެ    11  އެހެންވީމާ،  .ގެނެވިފަ  ބައެއް  އޮތްވަނަ  މިހާރު  އަޅުގަނޑު    )ރ(  ގޮތް 

އިލެކްޝަންސް  ނުމަށް ޓަކައި  ގެ ބޭމާއްދާ  މި.  . )ރ(ގޮތް  ފަހުގައި މިހާރު އޮތްވާލަނީ. އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށްމިދަންނަ
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ހިރާއްޖޭގައި  ލުންގެ އެކުލަވާލުމަށް ޓަކައި ދިވެކީޤު ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ ވަޙައްޓުލުމުގެ  ޖެހޭ ވޯން އެކުލަވާލަންޝަނުކޮމި

ވަކީލުންމަސައްކަތްކުރާ   މަޢުލޫއެންމެ  ތަރުދަފުގެ  ގާނޫނީ  ފެށު މިމާތުފަހުގެ  ޢަމަލުކުރަން  ން މި  ރިކުމުގެ   ގާނޫނަށް 

ބަ އިލެކްފަރާތު  ދިޔަ  އްޓަމުންހަ ލަދަފްތަރު  ކޮން  ފޯރުކޮށްދޭންވާނޭ.  މިޝަނަޝަންސް  އިލެކްޝަންސް  ،  ންމިގޮތުށް 

ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ  މުގެ  ވާނަމަ ވޯޓުލުނަން ހިމެނިފައި  ރެއްގެ  ޔާއި އެއްވެސް ފަނޑިތަރުގަ ދަފު  ލިބޭޝަނާ  ކޮމި

އެ ލިސްޓުން  އުނިކުރަންވާނޭ.  ނަ  އްގެރެފަނޑިޔާ  ވަކީލުންގެ  ކޮމިޝަނުން  އެ  ބާބު  8  (ފަހުގުތުކޮޅަކަށް)ވަން  .  ވަނަ 

ކަށް  . މި ގާނޫނުގައި އެހެންގޮތ71ަ.  ކައުންސިލުގެ ބާރުބާ  ގެ މައްޗަށް  . ދައުލަތުގެ ވަކީލުން އެހެނިހެން ކަންތައްތައް

ދައު  ވީކޮށްފައިޔާންބަ ވަކީލުނަމަވެސް  ބަންޑާރަގޮންގެ  ލަތުގެ  ޖެފީއޮބު  ނައި  ތުގައި  ޕްރޮސެކިޔުޓަރ  ނެރަލުގެ  ހާ 

ގާނޫނީ  އޮފީހު މަސައްކަތްކުރާ  މަސްޤާމަ  އެމީހުންގެ   ވަކީލުންގައި  ނުކޮށް ޢޫމުގެ  ކުރާ ނުވަތަ  އަދާކުރުމުގައި    ލިއްޔަތު 

 .އެވެއް ނުހިނގާނެ ސެޞާތިޚްންސިލުގެ އިމައްޗަށް ބާ ކައު އެމީހުންގެޅޭގޮތުން  ދޫކޮށްލާ ކަމަކާ ގު

 

 ( ފަހުގުތުކޮޅަކަށް)ވަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އުޝާމް  އަޙްމަދު ންބަރު މެ ދާއިރާގެ ލިމާލެ ވި

ބިލާ ގުޅޭގޮތުން  އާދެ،   މަޝްވަރާތަކަ ކުރެވުގައި  ރ ފްލޯމި  ކޮމިނު  އަދި  ބިނާކޮށްފައި  ވާހަކަތަކަށް  ށް  ދެކެވުނު  ޓީގައި 

 ހަޅަން.  އުނިކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށަ ވަނަ މާއްދާ   71މި  ބިނާކޮށް

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް  ނަސީމް ދުޙްމައަ މީކާއިލް  ބަރުންމެ ދާއިރާގެ  ނުދެކު ގަލޮޅު

 ތާއީދުކުރަން.  ޅުގަނޑުއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގާނޫނީ  އާދެ ބި،  އެހެނިހެ  8ލުގެ  ފަންނުގެ  ބާބު  ކަންތައްތައްވަނަ  އެން  ހިމެނޭ  ކު   ބާބުގެ  މާ  71ލެވޭ  އްދާ  ވަނަ 

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ،  ވާހަޅުއްހުށަ  އުޝާމްއަޙްމަދު  ންބަރު  މެ  އްޒަތްތެރިއި  ންވާލައުވަނަ މާއްދާ    71  ،އުވާލުމަށް

އަމެންބަރު   ނަސީމްމީކާއިލް  އިތާ  ޙްމަދު  ބަލާލަން  ޢުތިރާއީދުކުރައްވާފައިވާތީވެ،  އިންނެވިތޯ  ބޭފުޅަކު  ޟުކުރައްވާ 

ހުގައި ދެން  ކޮށްލުމަށްފަވަނަ މާއްދާ އުނި   71  އްކޮށްއެވާ ބޭފުޅަކު ނެތުމާޟުކުރައް އިޢުތިރާއާދެ،  ނުން.  އަޅުގަނޑު ބޭ

އުނިކޮށްލުމަށްފަހުގައި ދެން    71ރީގެ  މިހާރު ކު  ،އަޅުގަނޑު  ކޮޅަކަށްފަހު()ވަގުތު ތަށް.  ކުރާގޮބުމިހިރަ އަކުރުތައް ތަރުތީ

ނޯޓަރިންގެ ގޮތުގައި  ޕަބްލިކް  ގޮތުގައި މިއިނީ ނަ މާއްދާގެ ވަ 71ށްދާނަން. މިހާރު އެކު އަޅުގަނޑު ކުރިއައިތަކާ އޮތް ބަ

މާއްދާ   71ގެ ހުއްދަ.  އްކަތްކުރުމުސަމަ )ހ(  ވަނަ  ންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހިނދަކު  އެހެން ގާނޫނުގައި އެހެގެ 
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ނޯޓަރިންގެ ޕަބްގެ  ދިވެހިރާއްޖޭ  ދަށު  ލިކް  ގާނޫނުގެ  މި  މަސއްކަތްކުރެވޭނީ  ގާނޫގޮތުގައި  ހަދާ  ބަޔާންކުރާ  ން  ނުގެ 

ގާނޫމަފުރިހަރުތުތައް  ޝަ މާއްދާ  ންނަށޭ.ލުވަކީ ނީ  އަށް  މި  ބޭ)ށ(  ނޯޓަ  ށްނުމަގެ  ޕަބްލިކް  ގޮތުގައި  ޓަކައި  ރިންގެ 

ކުރެވޭނެ ޝަމަސައްކަތް  ވަކި ތަޠުރު   ފަރާތްތައް  އެފަދަ  އުސޫކާއި  މައިގަނޑު  ކައުންސިލުން  ކުރަންޖެހޭ  ބާ  ލުތައް 

ގާއެވެލަންވާނެއެކުލަވާ  މި  )ނ(  ދަށުން  .  ގޮތަކައްދަ ހުނޫނުގެ  ލިބިގެންނޫން  ނޯޓަރީ  ޕަބްލިކް  ކަތް  މަސައް  ގެ އްއެ ށް 

ފިޔާ އާއި  ހާސް ރު  25ފަރާތެއް    މާއި އަސްލާއި އެއްގޮތް ކަމުގައި ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ އެ ކުރު

ރުފިޔާއާ   3 ޖޫރިމަނާ  ލައްކަ  އަދަދަކުން  އަ)ވަ .  ޖަދުވަލު  72.  އެވެކުރެވޭނެދެމެދުގެ  ގަނޑުމެން ޅުގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

. މި  ވަނަ މާއްދާ  71  ، . އެއީ ގަވާއިދަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުންފަލާތުރު މާއްދާއެއް  ބާބަށް އި  ވަނަ   7ވަނީ   މި މިހާރު

ކަމަކަށް    ގާނޫނުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެއްގައި  މާއްދާގައި  އެ  ފެށޭނީ    އް ގަވާއިދެ   ޢަމަލުކުރަން 

ޢަމަލުކުރަ  ކަމަށްވާނަމަ،  ގައި ވާލުމަށްފަހުލައެކު މާއްދާއަކަށް  އެ  ފަށަން  ންއެ  ބަޔާންކުމާއްދާގައި ވާނީ  ގަވާއި   ދު  ރާ 

ޝާއިޢުސަރުދިވެހި   ގެޒެޓުގައި  ހުރި    ވެ.ކުރުމަށްފަހުގައެކާރުގެ  ގާނޫނުގައި  މި  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  އެއަށްފަހު 

ތަރުތީބުކޮށްލާފައި   މާއްދާތައް  ދެނޑުމެންއަޅުގަދެންހުރި  މިދަނީ ން  ،  އެހެނިހެން    8  އަޅުގަނޑު  ބާބަށް.  ވަނަ 

ހުއްދަ  އްކަތްކުރުމުގެ  ތުގައި މަސަގޮ  ގނޯޓަރިންކް  . ޕަބްލިއްދާއިންވަނަ މާ  72  ފެށެނީމިވަނަ ބާބު    8.  ކަންތައްތައް

)ހ(  72.  )ހ( މާއްދާގެ  އެހެ .  ވަނަ  ގާނޫނެއްގައި  ނުވާންގޮއެހެން  ބަޔާންކޮށްފައި    ގެ ޖޭ ހިރާއްދިވެ ނދަކު  ހިތަކަށް 

ނޫނުގެ ދަށުން  މި ގާހޭނީ  ޖެނޑު  އްގަތަ   ކަމުގެއެއްގޮތް    އަސްލާއަދި  ،  ރެވޭނީސައްކަތްކުގޮތުގައި މަ  ޕަބްލިކް ނޯޓަރީ

ގަވާ ހަދާ ޝަ  އި ދުގައި  ފުރިހަމަ ޠުރު ބަޔާންކުރާ  ވަކީލުންނަށެ ތައް  ގާނޫނީ  މިވެވާ  )ށ(  ޓަކައި  މާއް  .  ބޭނުމަށް  ދާގެ 

ލުތައް  އިގަނޑު އުސޫ މަ ލުކުރަންޖެހޭ ކާއި އެފަދަ ފަރާތްތައް ޢަމަތަޠުރު ވޭނެ ޝައްކަތްކުރެސަ މަގޮތުގައި  ޕަބްލިކް ނޯޓަރީ 

  ގެ އް ގޮތަކަށް ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްދަ ލިބިގެން ނޫން   ގާނޫނުގެ ދަށުން ހު މި)ނ(    . ލަވާލަންވާނޭލުން އެކުބާ ކައުންސި 

އެއްގޮތް   ޏާ މަސައްކަތްކުރަން ތައްގަނކަމު  އަސްލާއި  ހަދާ  ޖެހުމުޑު  ގެ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  ކުރުން.  މަސައްކަތް  ގެ 

،  މަލުކުރުމުންކުން ޢަރާތަވެސް ފަ ލާއި ޚިލާފަށް އެއްގަނޑު އުސޫންޖެހޭ މައި ޢަމަލުކުރަ  އެއްގައި ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއިދުގަވާ

  73ދުވަލު. ޖަ، 73. އެވެކުރެވޭނެލައްކަ ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ  3އި ހާސް ރުފިޔާއާ 25އެ ފަރާތެއް 

ގާނޫނުގެ   މި  މާއްދާ.  މި   1ޖަދުވަލު  ވަނަ  ބައެކޭ  އެއީ  ފުރިހަގާނޫނުގެ  ގާނޫނު  މި  ޖަ.  އެ  ދުވަލު  މަވާނީ 

ޢަމަލުކު ނެވެ. ގާނޫމަނައިގެންހި ދާ. މި  ނަ މާއްވަ  74ޢަތުތައް ބާޠިލުވުން  ރާއިޖު   ގެ ކުރިން ހިންގަމުން އައިރުމުނަށް 

ފެށުގާނޫނަ ޢަމަލުކުރަން  ދިށް  ވަމުގެކުރިން  ގާނޫނީ  ހުހުލުކަމުގެ  ކީވެހިރާއްޖޭގެ  ދިނުމާއި  ހިފެއްއްދަ  ޓުމާއި  ހެއްދަ 

 ޢަމަލުކުރަން  ޢަތުތައް މި ގާނޫނަށް އިޖުރާކާއި މެހާ ގަވާއިދުތައައި އެން  މުންލުކުރަމަޢަތުން  ގުޅޭގޮ  ބާޠިލުކުރުމާހުއްދަ  

ބާޠިލުވީއޭ.  މާފެށު ހަދާގަވާއި)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެކު  ހިންދު  މާއްދާ.    75ގުން.    މި   )ހ(  މާއްދާ  ވަނަ   75ވަނަ 

ހަދާ    ތައްއިދުމެހާ ގަވާ ޖެހޭ އެންށުން ހަދަންންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު މި ގާނޫނުގެ ދައެހެންގޮތަކަށް ބަޔާގާނޫނުގައި  

ރާ  ބުކު ގާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާއް މި  ތަގަވާއިދުންޖެހޭ  ހިންގާނީ ބާ ކައުންސިލުންނޭ. )ށ( މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަ 
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ން ހަދާ  އުންސިލުރޭގައި ބާ ކަދުވަހުގެ ތެ   90ފެށިގެން    ބުކުރާ ދުވަހުންތިޚާޓީ އިންކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިބާ  

ފަށާ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.  އެވެކުރަންވާނެއިޢުރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާހި ސަރުކާދިވެ ޢަމަލުކުރަން    76.  ރީޚު ތާގާނޫނަށް 

ގާނޫނަށް މި  މާއްދާ.  ޢަމަލުކުވަނަ  ގާނޫނު  ރަން    މި  ދިވެހި  ފަށާނީ  ތަޞްދީޤުކޮށް  ގެރުކާ ސަފާސްވެ  ޒެޓުގައި  ރުގެ 

ފެށިކު  ޝާއިޢު ދުވަހުން  މާނަގެރާ  މާއްދާ.   87 ؛ކުރުން  ންނޭ.  ގާނޫވަނަ  ލަފުނުގައި  މި  ނުވަތަ  ޒެއް  ޢިބާރާތެއް 

ގޮތުން  މާނައެއް  ކަނޑައެޅިގެން    ބޭނުންކޮށްފައިވާ  އަންނަނިވި ނުވާހާދޭހައެހެން  ލަފުޒުތަހިނދަކު  ޢިބާރާތްތަކާއި  އް   

  ވަތަ ގާނޫނީ ގާނޫނީ މަސައްކަތް ނު   -. )ހ(ވެގައެދީފައިވާ މާނާތިރީގައި  ކަށް  ތަޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުއެ    ދީފައި ވަނީ

ގާނޫނުއެހީތެރި ނުވަތަ  ޚިދުމަކަން  ދިނުމޭ  ގެ  ވަނީބުނެފަތް  އަންނަނިއި  ކަން  އުސޫލަކާ    -1  .ކަމަށޭ  ވި  އެއްވެސް 

ނުވަތަގު ގާނޫނީޅިގެން  އުސޫލަ އެއް؛   ގާނޫނުގު  ކާވެސް  ނުވަތަ  ބެހޭގޮތުން ކުރުމާ ކުތަކުލީ  ޅިގެން  އާ ލަ      އި ފާ 

ގުޅިގެން    ކާ ތަގޮތުން އެއްވެސް އުސޫލުހިމެނޭން ނުވުހާޒިރުމީހެއްގެ ބަދަލުގައި އެހެން ތަނަކަށް    -2ދިނުން.  މަޝްވަރާ

އެ ކަމަ ނޫން  ނުވަތަ  ޓްރައިބި ވެސް  ކޯޓުތަކާއި  ގުޅިގެން  ފަރާތެއް  އްވެއެ  އިމާ ކުރު  ކާލާތުވަގައި  ތަކުއުނަލްކާ  ސް 

މައްސަލަތަކާޓްރައިބިއުނަލްތަކަށް    ތަކާއި ކޯޓު  -3ކުރުން.    މްސީލުތަ ތަ  ހުށަހަޅައި  ޢުވާ  ދަ  ޖެހޭއްޔާރުކުރަންގުޅިގެން 

އަންނަނިވި  ތަންބަޔާ،  ފޯމާއިވާބު  ޖަ،  ފޯމާއި ތައްޔާރުކޮށްދިނުން.  ކާއި  މެދުގައި  ކު އެކި ފަރާތްތައެކިލިޔެކިޔުންތައް  ގެ 

ދި އެނޫންވެސް އެފަދަ  ޓަރނީތަކާއި އަރ އޮފް އެޕަވަ،  ގެ ލިޔުންތަކާއި ޔަތުވަސިއް ،  ސްވުންތަކާއިބައްކުރެވޭ އެ  ޢަޤުދު

މު ގާނޫނީމަދަނީ  ގުޅޭ  ކުރުން.ޢާމަލާތްތަކާއި  ތައްޔާރު  ނަންބަރު އަޅުގަނޑު ދެ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(     ލިޔުންތައް    ވަނަ 

މާއެ  އަދި.  ކިޔާލަންޖެހޭނެ ކިތައްއްދާ    އެ  ދައްކާލާ.  މާއްދާ  މާއްދާގެ   77؟ އީވަނަ  ނަންބަރު  )ހ( ވަނަ  ދެވަނަ  ގެ 

މީހެއްގެ   -2ދަންނަވާލަނީ.  ދަލުކުރެވުނު ގޮތް މިއްސަ. މިހާރު ބަދަލެއް ގެނެކުޑަކުޑަ ބަނީ ވަމި މެން ނޑުމިހާރު އަޅުގަ

މަކާ   ކަވެސް   ތަ އެނޫން ގުޅިގެން ނުވަ  ޙުސޫމަތަކާއި ގޮތުން އެއްވެސް    ނުހިމެނޭ  ވެބަދަލުގައި އެހެން ތަނަކަށް ހާޒިރު 

ކޯޓުތަކާއި ވަކާލާތު ޓްރައިބިއުނަލް  ،ގުޅިގެން  ތަނެއްގައި  އެހެން  އެފަދަ  ފަރާތެއް  އިކުރުމާ   ތަކާއި  އެއްވެސް   

ވެސް    ގައި ނއެތާ ؛ތައްޔާރުކޮށް  މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން  ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކަށް ހުށަހަޅާ   -3ތަމްސީލުކުރުން.  

އެފަދައަންނަންޖެ ތަހޭނެ  އެހެން  އެހެން  ޓްރައިބި،  ކާއިތަކޯޓު  -3  ގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )ވަ  ންތަން.  އެފަދަ  އުނަލްތަކާއި 

ހުށަހަޅާ  ތައްޔާރުކު  ތަނަކަށް  ގުޅިގެން  ފޯފޯމާއިދަޢުވާ    ންޖެހޭރަމައްސަލަތަކާއި  ޖަވާބު    ، ބަޔާންތަކާއި މާއި،  ، 

އި  ވުންތަކާ ބަސް އެއް  ރެވޭ ކު  ޤުދު މެދުގައި ޢަގެ  ރާތްތަކުއެކިއެކި ފަ  -4ށްދިނުން.  އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮ

ގާނޫނީ  ގުޅޭ    ވެސް އެފަދަ މަދަނީ މުޢާމަލާތްތަކާ   ޓަރނީތަކާއި އަދި އެނޫންފް އެންތަކާއި ޕަވަރ އޮގެ ލިޔުވަސިއްޔަތު

ތައްލިޔެ ކުރުން.  ޔާރުކިޔުންތައް  ތައްޔާރުކު   ނޯޓަރީޕަބްލިކް    -5  ލިޔެކިޔުންތަގޮތުގައި  ތައްޔާރުއް ރަންޖެހޭ  ކޮށް   

  -ކުރުން. )ށ(  އެޓެސްޓުންތައް  ޔެކިޔުވިޔަފާރި އުސޫލުން އެކިއެކި ލި  -6ކުރުން.    ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ޞްދީޤުތަ

ވަނަ    22ޢާތުގެ ގާނޫނުގެ  ، ޖިނާޢީ އިޖުރ2016/12ަގާނޫނު ނަންބަރު  ވަނީ  އެ    ނެފައިބު  އް ކަމަށްޑު ކުށެބޮ  ޖިނާޢީ

ކުމާއްދާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކުގައި  ވަކީލު  -)ނ(.  ށޭށަށް  ނުކު ގާނޫނީ  މަސައްކަތް  ވަކީލެއް ކަމަށް  ރާ   ކަމުގެ  ގާނޫނީ 
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ފަނޑިޔާރުން    ންގެ ވަނީ ގާނޫނީ ވަކީލުއެބުނެފައި   ކަމަށް ޢައްޔަނުތެރެއިން  މުގެ ސަބަބުން ގާނޫނީ  ރެވުކު ފަނޑިޔާރު 

ނުކު  މަސައްކަތް  ކަމުގެ  ގޮތުވަކީލު  ވަކީލުން  ޑިޕާޓްމަރެވޭ  ޖުޑި  ންޓުގައި  އެޑްމިއޮފް  ން  ނިސްޓްރޭޝަނުޝަލް 

ވަނީ ގާނޫނީ  އި އެ ބުނެފަނޯޓަރީ ކަމަށް  ޕަބްލިކް    -()ރޢާއްމުކޮށްފައިވާ ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކޭ.  ކަނޑައަޅައި  

އައިލިޔެކި ފަރާތްތަކުގެ  ސޮއިކުރާ  ބަލައި  ޑެންޓިޔުންތަކުގައި  އެފަދަ  ޓީ    ކުރާ ސޮއި  މުގައި ލިޔެކިޔުކަށަވަރުކޮށްދީ، 

އެއް ބަޔާންކުރާ  އޭގައި  އެޗެފަރާތްތަކަށް  ކަށަވަރުކޮށް  އެނގޭކަން  ލިޔެކިއް  ތަކުން  ތްފަރާއެ  އި  ޔުންތަކުގަ ފަދަ 

ހެކިކޮށްދިނު ލިޔެކިޔުންތަކުގެ    އެނޫން   ،އިމާސޮއިކުރިކަން  ކަށަވަރުކޮށްދިއްޙަކަސަވެސް  ކުރަންން  ޓަކައި    ޖެހޭ ނުމަށް 

ކުރުމަށްކަން ގާ  ،ކަން  ކަ މި  ބާ  ދަށުން  ހުއްދަނޫނުގެ  ވަކީލަކަށެކު  އުންސިލުން  ގާނޫނީ  ކޮންމެ  ބާ    -)ބ(.  ވެރާ 

ލުންގެ ގޮތުގައި  ވަނީ މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ގާނޫނީ ވަކީ  ނެފައި އެބު  ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން ކަމަށް

ވަކީލުންނާއިބެލެ ގާނޫނީ  ދަށުން    ،ވޭ  ގާނޫނުގެ  ދޫކުމި  ގާނޫނީހުއްދަ  ގާނޫ  ،އިނާވަކީލުން  ރާ  ހަދާ މި  ދަށުން    ނުގެ 

ގޮތުގެމަތީން   ގައިވާ  ކައުންސިލުގެ  ގަވާއިދު  އެގްބާ  ކައުންސިލުގެ  ކަމުގައި  ކޮމިޓީމެންބަރުން    ޅާ ން ކަނޑައަޒެކެޓިވް 

ކައުންސި  -)ބ(ކޮޅަކަށްފަހު(  )ވަގުތު.  ވެމެންބަރުންނަށެ ގާނޫނަ ލު ބާ  މި  އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް  މެންބަރުން  ށް  ގެ 

ފަށާއިރު  ޢަ ވަކީމަލުކުރަން  ވަކީލުންނާއިގާނޫނީ  ގާނޫނީ  ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ  ކަމުގެ  ހުއްދަ ،  ލު  ދަށުން  ގާނޫނުގެ    މި 

ހުވާ.  ގާނޫނީ ވަކީ ؟ ދެން މި ކިޔާނެތޯންގެ ހުވާ.  ގާނޫނީ ވަކީލު  -1  ޖަދުވަލު.  ވެވަކީލުންނަށެގާނޫނީ    ދޫކުރާ ލުންގެ 

ދޫކޮނަންޖަ  މީހާގެ  ،ދެން  އަހުރެން، ތަން  ހިތުމަށާއިރުމަތްތެޙުއިސްލާމްދީނަށް    އި،ށްލާފަހާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރިކޮށް   ،

ދަމަހައްޓައިއާ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ރިއްޔާހޫމްޖު ކުރުމަރައްޔިތު  ، ގާނޫނު  ރައްކާތެރި  ޙައްޤުތައް  ގާނޫނީ    ،ށާއިންގެ 

މަސްލެއްގެ  ވަކީ ދިވެހިރާއްޖޭޢޫވާޖިބުތަކާއި  ޖު ލިއްޔަތުތައް  އެއްގޮތްވާ  އާއި  ސީއަސާޤާނޫނުޔާގެ  އްރިހޫމްގެ  ގާނޫނާއި   

ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާގޮ މަތީން  ދެމިހުރުއަދާކުރުން   ކުއެ ތުގެ  ހުވާهللا މާތް    މަށްމަތީ  އީ  ރަމޭ. މި ކު  ގަންދީ 

ވަކީ  1  ޖަދުވަލު ގާނޫނީ  ހުވާ.  ލުން ގައި  އާދެވިފައި  އަޅު  ބުންމިހާހިސާ  ށްފަހު(ކޮޅަކަވަގުތު)؛ ދެމިހުރުމަށްގެ  ގަނޑަށް 

އެހެންނަމަވެ  މިއޮތީ ނިމިފަ.  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  ފަންނުގެ  ބިލު ގާނޫނީ  މި  އިދާރީމޭޒުން  ބަހުރުވަ  ސް،  ގެ 

ކުޑަ ކޮމިޓީން މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮށްލާ ގޮތަށް އިމްލާ ކުށްތައް ރަނގަޅުޗެކްކޮށްލުމާއި،  ފަރެންސް ރެލުމާއި  ތްކޮށްއެއްގޮ

މަސައް ނިންމަބިލުގެ  ގޮ  މިހާރުއި  ކަތް  އެލިބު ތަށް  މިއޮތް  އި  ނީމަ،  ފާސް ސްކަންތައްތައް  ކުރުމަށް  ލާޙުކޮށް 

އެދެން ވޯޓުދެއްވުން  ބޭފުޅުން  ވަޑައިގެންކޮމިޓީ .  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  މެންބަރު  އަށް  އިއްޒަތްތެރި  ންގެ  ތިއްބެވި 

ފާސް އިއްތިފާޤު ބިލު  މި  ކޮމިޓީން  ކުޑަ  މާދަމާ  .ކޮށްފިން  ދުވަހުއާދިއް  ،އެހެންވީމާ،  އޮޖަހާ  1ގެ  ތަ    ންނަ އިރު 

ކުއްދަލުވުބަ ރިޕޯޓާޑަ ކޮމިޓީ މަށް  މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުން    އަޅުގަނޑުނިންމައި،    ގޮތަށް ބިލު ފޮނުވާ އެއްކޮށް މި  ގެ 

 . ޔާރުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްރި މެންބަމިހާހިސާބުން ނިންމާލަނީ. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެ
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