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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެހެންވީމާ ،އެއްލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ މައްޗަށް ނުދެވޭގޮތަށް އޮތުމަކުން މައްސަލައެއް ނެތް އެހެންނޫންތޯ؟ އޯކޭ
އެހެން ކަމަށް ބަލާފައި އަޅުގަނޑު  4ށް ދާނަން 4 .ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުން .5 .ޤާނޫނީ
ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން .ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން .ތިރިއަށް (ށ) .މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޤާނޫނީ ވަކީލަކާމެދު ބާ ކައުންސިލުން ފިޔަވަޅު އަޅާ ޙާލަތުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލު
ހިންގާފައިވާ ޢަމަލުގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ބާރު ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ( .ނ) .މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޤާނޫނީ
ވަކީލާ މެދު ބާ ކައުންސިލުން އަޅާ ފިޔަވަޅަކާ މެދު ޤާނޫނީ ވަކީލު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެ ނިންމުން ނިންމާ ތާރީޚުން
ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާ ކައުންސިލުގެ އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް ،ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެ
ނިންމުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާ ކައުންސިލުގެ އިސްތިޢުނާފު ކޮމިޓީއަށް އެ
މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ( .ރ) މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން
އިސްތިޢުނާފު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެ ނިންމުން
ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެއް އިސްތިޢުނާފު ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ 6 .ވަނަ ބާބު .ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޕްރެކްޓިސް އަދި ޕާޓްނަރޝިޕް( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު).
 6ވަނަ ބާބު .ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޕްރެކްޓިސް އަދި ޕާޓްނަރޝިޕް .ވަކީލަކު ފަރުދީގޮތެއްގައި ކުރާ ޕްރެކްޓިސް61 .
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) .ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މަސައްކަތްކުރަން އެދެނީ ފަރުދީގޮތުން ކަމަށް ވާނަމަ ،އެ ފަރާތަކުން އެކަން
ކުރަންވާނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  19/2014އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް
ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެންނެވެ( .ށ) މި މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރާ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
 19/2014އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ އިތުރުން ،ބާ ކައުންސިލުގަ އި
ދަފުތަރުކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .މި މާއްދާގެ ދަށުން ބާ ކައުންސިލުގައި ދަފުތަރުކުރެވޭ
އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ކިޔާނީ "ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް" އެވެ .ޕާޓްނަރޝިޕަކުން އުފައްދާ
ލޯ ފަރމް 62 .ވަނަ މާއްދާ( .ހ) ޤާނޫނީ ވަކީލުން ގުޅިގެން ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދޭން އެދޭނަމަ ،އެފަދަ ޚިދުމަތެއް
ދޭންވާނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  13/2011ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން އުފައްދާ
ޕާޓްނަރޝިޕަކުންނެވެ( .ށ) މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޕާޓްނަރޝިޕަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13 /2011
ޕާޓްނަރޝިޕްގެ
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ދަފުތަރުކޮށްފައިވާ
1

ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .މި މާއްދާގެ ދަށުން ބާ ކައުންސިލުގައި ދަފުތަރުކުރެވޭ ޕާޓްނަރޝިޕްތަކަށް މި
ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ކިޔާނީ " ލޯ ފަރމް" އެވެ( .ނ) މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ އައްޑިހަ އިންސައްތަ ޙިއްސާ މިލްކުވާންވާނީ މި ޤާނޫނުގެ  29ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) .އާދެ!
އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ މީތި މިއޮތް ގޮތަށް ބާއްވާފައި ކުރިއަށްދާން
ދެން އިތުރަށް ފްލޯރއިން އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ބޭނުމިއްޔާ އެ ފުރުޞަތު ބާއްވާފަ .ލޯ ފަރމަކުން ނުވަތަ ލޯ
ޕްރެކްޓިސްއަކުން ނޫންގޮތަކަށް ޚިދުމަތް ލިބިނުދިނުން 63 .ވަނަ މާއްދާ .އާދެ! (ނ) އެއީ  62ވަނަ މާއްދާގެ (ނ).
މިހާރު އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމުނު ގޮތް .މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ އައްޑިހަ އިންސައްތަ ޙިއްސާ މިލްކުވާންވާނީ މި ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށެވެ 63 .ވަނަ މާއްދާ .ލޯ ފަރމަކުން
ނުވަތަ ލޯ ޕްރެކްޓިސްއަކުން ނޫންގޮތަކަށް ޚިދުމަތް ނުދިނުން .މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ،ލޯ ފަރމެއް
ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއް މެދުވެރިކޮށް މެނުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެއްވެސް
ފަރާތަކުން ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ތަނެއްގައި އިން -
ހައުސް ކައުންސިލެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ހިލޭ ސާބަހަށް
މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާއެއްގައި އުޖޫރައަކާ ނުލައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން މި މާއްދާއިން
މަނައެއް ނުކުރެއެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) 63 .ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙުކުރެވުނު ގޮތް
މިދަންނަވާލަނީ .މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ،ލޯ ފަރމެއް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސެއް މެދުވެރިކޮށް
މެނުވީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޤާނޫނީ

ޚިދުމަތް

ދިނުމުގެ

މަސައްކަތް

އެއްވެސް

ފަރާތަކުން

ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ތަނެއްގައި އިން-ހައުސް ކައުންސިލެއްގެ ގޮތުގައި
ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ހި ލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ގާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުން ނުވަތަ އެފަދަ ޖަމުޢިއްޔާއެއްގައި ގާނޫނީ ވަކީލަކު
ޚިދުމަތް ދިނުން މި މާއްދާއިން މަނައެއް ނުކުރެއެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) .ޕާޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ދަފުތަރުކުރުން.
 .64މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ގާއިމުކުރެވޭ ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ ޕާރޓްނަރުންގެ ކޯޕަރޭޓު
ޕްރޮފައިލެއް ،ބާ ކައުންސިލުގައި ދަފުތަރުކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .ލޯ ފަރމް އަދި ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްތަކާބެހޭ
ގަވާއިދު 65 .ވަނަ މާއްދާ .ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި ޕާޓްނަރޝިޕް އުސޫލުން އުފައްދާ ލޯ
ފާރމްތަކާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި އުފައްދާ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްތައް ހިންގާނެ ގޮތް އެކަށައަޅައި ގަވާއިދު
ހެދުމުގެ ބާރު ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ 7 .ވަނަ ބާބު .އިންތިޤާލީ ކަންތައްތައް .ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ
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ދެމިއޮތުމާއި އައުކުރުން 66 .ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) .މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ މީހުންނަކީ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ
ވަކީލުން ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ( .ށ) މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ،ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިނުވާ
ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދެންވާނީ މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ
މަރުޒަކުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތަކުގެ މުޤައްރަރު އެއްގޮތްކުރުން( 67 .ހ) .މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުން ފަށާ ޤާނޫނީ އެންމެހައި ކޯސްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނީ ބާ
ކައުންސިލުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ މުޤައްރަރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ( .ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ
މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ޓަކައި ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކިއުޓިވް ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކުރާތާ
ލަސްވެގެން ( 90ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ކޯސްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ މަތީ
ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުން އެފަދަ ކޯސްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ބާ ކައުންސިލުން ޤަބޫލުކުރާ
މުޤައްރަރެއް އެ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި އަންގަންވާނެއެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އަޅުގަޑުމެން މިހާރު މިއޮތީ 67
ވަނަ މާއްދާއަށް ބައެއްކަހަލަ ބަދަލު ގެނެވިފަ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު އަނެއްކާ ވެސް  67ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ން
ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނަން 67 .ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) .މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ
ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުން ފަށާ ޤާނޫނީ އެންމެހައި ކޯސްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނީ ބާ ކައުންސިލުން
އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ މުޤައްރަރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ( .ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ މަޤްޞަދުތައް
ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކުރާތާ މަދުވެގެން 90
(ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ކޯސްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ
މަރުކަޒުތަކުން އެފަދަ ކޯސްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ބާ ކައުންސިލުން ގަބޫލުކުރާ މުޤައްރަރެއް އެ
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި އަންގަންވާނެއެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) .މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި  90ނުވަދިހަ ދުވަސް
މިހާރު  180ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދުވަހަށް ބަދަލުކޮށްފައި އެ އިނދީ .އެހެންވީމާ ،އެގޮތަށް  180ދުވަސް މިހާރު
ކަނޑައަޅާފައި އަޅުގަނޑުމެން ދެން މިދަނީ (ނ) އަށް( .ށ) މިދަންނަވާ ގޮތަށް މިދަންނަވާ ގޮތަށް މިހާރު މިވަނީ
ބަދަލުވެފައި( .ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާ
ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކުރާތާ ލަސްވެގެން ( 180ސަތަކޭ އަށްޑިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ކޯސްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ،އެފަދަ ކޯސްތަކާއި
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ބާ ކައުންސިލުން ޤަބޫލުކުރާ މުޤައްރަރެއް އެ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި
އަންގަންވާނެއެވެ( .ނ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުން
ހިންގާ ގާނޫނީ އެންމެހައި ކޯސްތަކާއި ،ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،ސެޓްފިކޭޓު އެކްރެޑިޓްކުރުމުގައި އެންމެ ދަށް މިންގަނޑަކަށް
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ބަލަންވާނީ ބާ ކައުންސިލުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ މުޤައްރަރަށް ފެތޭ ގޮތަށެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) .ލޯ ފަރމްތަކާއި
ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން 68 .ވަނަ މާއްދާ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްދޭ ޤާނޫނީ ޝަޚްސުތަކާއި ވަކިވަކި ފަރުދުން ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ
 180ސަތޭކައަށްޑިހަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރުން 69 .ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ޤާނޫނުއަސާސީގެ
 158ވަނަ މާއްދާގެ (ނ ) ގެ ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިންތިޚާބުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ ބާ
ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ( .ށ) މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު،
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  158ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައި ވާ
މެންބަރުގެ މެންބަރުކަން ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ( .ނ) .މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ
ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސަ ރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިންތިޚާބުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ޓަކައި ބާއްވަންޖެހޭ
ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކުރެވޭ
ދުވަހުން ފެށިގެން ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ .މާލީ ކަންތައްތައް( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)
އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މިވަނީ މި ގާނޫނުގެ  7ވަނަ މާއްދާއަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރެވިފަ .އެ އަކުރަކީ( ،ލ)،
ގާނޫނުއަސާސީގެ  158ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފަރާތުން
އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މެންބަރު ގާނޫނުއަސާސީގެ  165ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ވަކިކޮށްދިނުމަށް ބާ ކައުންސި ލު
ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ  20އިންސައްތަ މެންބަރުން ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެ ޕެޓިޝަން
ހުށަހަޅާތާ  14ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މެންބަރު ވަކިކުރުމާ މެދު ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓު ނެގުން .މިހާރު މިވަނީ 7
ވަނަ މާއްދާއަށް (ލ) އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ގޮތަށް އިތުރުކުރެވިފަ .އެހެންވީމާ ،މި މާއްދާގެ ދެންހުރި އަކުރުތައް
(ލ)ގެ ފަހަތަށް ތަރުތީބުވެގެންދާނީ .މާއްދާ ( .69ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) މާއްދާ 69ގެ (ނ) .މި މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޚާބުކުރާ ގާނޫނީ ވަކީލު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ޓަކައި ބާއްވަންޖެހޭ ފުރަތަމަ
އިންތިޚާބު މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރާ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ 70 .ވަނަ މާއްދާ .މި މާއްދާގެ ދަށުން ބާއްވާންޖެހޭ
އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށާއި ،ބާ ކައުންސިލު މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މާލީ އެހީތެރިކަން މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  30ދުވަހު ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މިވަނީ  11ވަނަ މާއްދާގެ
(ރ)ގެ ފަހަތަށް ބައެއް ބަދަލެއް ގެނެވިފަ .އެހެންވީމާ 11 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) މިހާރު އޮތް ގޮތް އަޅުގަނޑު
މިދަންނަވާލަނީ .އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށްފަހުގައި މިހާރު އޮތް ގޮތް( .ރ) .މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި އިލެކްޝަންސް
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ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ އެކުލަވާލުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި
މަސައްކަތްކުރާ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފުތަރު އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މި
ދަފްތަރު ބަލަހައްޓަމުން ދިޔަ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނޭ .މިގޮތުން ،އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނާ ލިބޭ ދަފުތަރުގައި އެއްވެސް ފަނޑިޔާރެއްގެ ނަން ހިމެނިފައި ވާނަމަ ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ
ވަކީލުންގެ ލިސްޓުން އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ނަން އެ ކޮމިޝަނުން އުނިކުރަންވާނޭ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)  8ވަނަ ބާބު.
އެހެނިހެން ކަންތައްތައް .ދައުލަތުގެ ވަކީލުންގެ މައްޗަށް ބާ ކައުންސިލުގެ ބާރު .71 .މި ގާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހާ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލުގެ
އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގާނޫނީ ވަކީލުން އެމީހުންގެ މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ކުރާ ނުވަތަ ނުކޮށް
ދޫކޮށްލާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އެމީހުންގެ މައްޗަށް ބާ ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާސެއް ނުހިނގާނެއެވެ.

(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ ،މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ފްލޯރގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަ ށް ބިނާކޮށްފައި އަދި ކޮމިޓީގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށް
ބިނާކޮށް މި  71ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް އަޙްމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ ،ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލުގެ  8ވަނަ ބާބު އެހެނިހެން ކަންތައްތައް އެކުލެވޭ ބާބުގެ ހިމެނޭ  71ވަނަ މާއްދާ
އުވާލުމަށް 71 ،ވަނަ މާއްދާ އުވާލަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް ހުށަހަޅުއްވާ ،ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ
މެންބަރު މީކާއިލް އަޙްމަދު ނަސީމް ތާއީދުކުރައްވާފައިވާތީވެ ،އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ ބޭފުޅަކު އިންނެވިތޯ ބަލާލަން
އަޅުގަނޑު ބޭނުން .އާދެ ،އިޢުތިރާޟުކުރައްވާ ބޭފުޅަކު ނެތުމާއެއްކޮށް  71ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށްލުމަށްފަހުގައި ދެން
މިހިރަ އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރާގޮތަށް( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އަޅުގަނޑު ،މިހާރު ކުރީގެ  71އުނިކޮށްލުމަށްފަހުގައި ދެން
އޮތް ބައިތަކާއެކު އަޅުގަނޑު ކުރިއަށްދާނަން .މިހާރު  71ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި މިއިނީ ޕަބްލިކް ނޯޓަރިންގެ ގޮތުގައި
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ 71 .ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އެހެން ގާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހިނދަކު
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ނޯޓަރިންގެ ގޮތުގައި މަސއްކަތްކުރެވޭނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގާނޫނުގެ ބަޔާންކުރާ
ޝަރުތުތައް ފުރިހަމައަށް ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށޭ( .ށ) މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ޕަބްލިކް ނޯޓަރިންގެ ގޮތުގައި
މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ޝަރުޠުތަކާއި އެފަދަ ފަރާތްތައް ވަކިކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު އުސޫލުތައް ބާ ކައުންސިލުން
އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ( .ނ) މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެންނޫން ގޮތަކަށް ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ މަސައްކަތް
ކުރު މާއި އަސްލާއި އެއްގޮތް ކަމުގައި ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ އެ ފަރާތެއް  25ހާސް ރުފިޔާ އާއި
 3ލައްކަ ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ 72 .ޖަދުވަލު( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އަޅުގަނޑުމެން
މިހާރު މިވަނީ  7ވަނަ ބާބަށް އިތުރު މާއްދާއެއް ލާފަ .އެއީ ގަވާއިދަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 71 ،ވަނަ މާއްދާ .މި
ގާނޫނުގެ މާއްދާއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށޭނީ އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެއް
އެކުލަވާލުމަށްފަހުގައި ކަމަށްވާނަމަ ،އެ މާއްދާއަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަންވާނީ އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހުގައެވެ .އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން ދެން މި ގާނޫނުގައި ހުރި
ދެންހުރި މާއްދާތައް ތަރުތީބުކޮށްލާފައި އަޅުގަނޑުމެން ،ދެން އަޅުގަނޑު މިދަނީ  8ވަނަ ބާބަށް .އެހެނިހެން
ކަންތައްތައް 8 .ވަނަ ބާބު މިފެށެނީ  72ވަނަ މާއްދާއިން .ޕަބްލިކް ނޯޓަރިންގ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ
(ހ) 72 .ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) .އެހެން ގާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހިނދަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޕަބްލިކް ނޯޓަރީ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނީ ،އަދި އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖެހޭނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން
ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށެވެ( .ށ) މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި
ޕަބްލިކް ނޯޓަރީ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ޝަރުޠުތަކާއި އެފަދަ ފަރާތްތައް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު އުސޫލުތައް
ބާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންވާނޭ( .ނ) މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫން ގޮތަކަށް ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ
މަސައްކަތްކުރަންޏާ އަސްލާއި އެއްގޮތް ކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން .މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ
ގަވާއިދުގައި ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު އުސޫލާއި ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޢަމަލުކުރުމުން،
އެ ފަރާތެއް  25ހާސް ރުފިޔާއާއި  3ލައްކަ ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ ،73 .ޖަދުވަލު73 .
ވަނަ މާއްދާ .މި ގާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  1އެއީ މި ގާނޫނުގެ ބައެކޭ .މި ގާނޫނު ފުރިހަމަވާނީ އެ ޖަދުވަލު
ހިމަނައިގެންނެވެ .ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުރިން ހިންގަމުން އައި އިޖުރާޢަތުތައް ބާޠިލުވުން  74ވަނަ މާއްދާ .މި
ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމާއި
ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަމުން އައި އެންމެހާ ގަވާއިދުތަކާއި އިޖުރާޢަތުތައް މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން
ފެށުމާއެކު ބާޠިލުވީއޭ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ގަވާއިދު ހަދާ ހިންގުން 75 .ވަނަ މާއްދާ 75 .ވަނަ މާއްދާ (ހ) މި
ގާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހާ ގަވާއިދުތައް ހަދާ
ހިންގާނީ ބާ ކައުންސިލުންނޭ( .ށ) މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކު ރާ
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ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  90ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާ ކައުންސިލުން ހަދާ
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު76 .
ވަނަ މާއްދާ .މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ގާނޫނު ފާސްވެ ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނޭ .މާނަ ކުރުން؛  87ވަނަ މާއްދާ .މި ގާނޫނުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް
ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހާހިނދަކު އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތައް
ދީފައި ވަނީ އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނާގައެވެ( .ހ) -ގާނޫނީ މަސައްކަތް ނުވަތަ ގާނޫނީ
އެހީތެރިކަން ނުވަތަ ގާނޫނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމޭ ބުނެފައި ވަނީ އަންނަނިވި ކަން ކަމަށޭ -1 .އެއްވެސް އުސޫލަކާ
ގުޅިގެން ނުވަތަ ގާނޫނީ؛ އެއްވެސް އުސޫލަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ގާނޫނު ތަކުލީކުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ލަފާ އާ އި
މަޝްވަރާދިނުން -2 .މީހެއްގެ ބަދަލުގައި އެހެން ތަނަކަށް ހާޒިރުވުން ނުހިމެނޭގޮތުން އެއްވެސް އުސޫލުތަކާ ގުޅިގެން
ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމާއި އެއްވެސް ފަރާތެއް
ތަމްސީލު ކުރުން - 3 .ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކަށް ހުށަހަޅައި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ދަޢުވާ
ފޯމާއި ،ޖަވާބު ފޯމާއި ،ބަޔާންތަކާއި އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށްދިނުން .އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި
ޢަޤުދު ކުރެވޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި ،ވަސިއްޔަތުގެ ލިޔުންތަކާއި ،ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް އެފަދަ
މަދަނީ މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅޭ ގާނޫނީ ލިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރުން( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ދެވަނަ ނަންބަރު އަޅުގަނޑު
ކިޔާލަންޖެހޭނެ އަދި .އެ މާއްދާ ދައްކާލާ .ކިތައް ވަނަ މާއްދާ އެއީ؟  77ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދެވަނަ ނަންބަރު
މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ކުޑަކުޑަ ބަދަލެއް ގެނެއްސަ .މިހާރު ބަދަލުކުރެވުނު ގޮތް މި ދަންނަވާލަނީ - 2 .މީހެއްގެ
ބަދަލުގައި އެހެން ތަނަކަށް ހާޒިރުވެ ނުހިމެނޭ ގޮތުން އެއްވެސް ޙުސޫމަތަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ކަމަކާ
ގުޅިގެން ކޯޓުތަކާއި ،ޓްރައިބިއުނަލްތަކާއި އެފަދަ އެހެން ތަނެއްގައި ވަކާލާތު ކުރުމާއި އެއްވެސް ފަރާތެއް
ތަމްސީލުކުރުން - 3 .ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށް؛ އެތާނގައި ވެސް
އަންނަންޖެހޭނެ އެފަދަ އެހެން ތަންތަން( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)  -3ކޯޓުތަކާއި ،ޓްރައިބިއުނަލްތަކާއި އެފަދަ އެހެން
ތަނަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ދަޢުވާ ފޯމާއި ،ޖަވާބު ފޯމާއި ،ބަޔާންތަކާއި،
އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށްދިނުން - 4 .އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ޢަޤުދު ކުރެވޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި
ވަސިއްޔަތުގެ ލިޔުންތަކާއި ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީތަކާއި އަދި އެނޫން ވެސް އެފަދަ މަދަނީ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ގާނޫނީ
ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރުން -5 .ޕަބްލިކް ނޯޓަރީ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް
ތަޞްދީޤުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން -6 .ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެކިއެކި ލިޔެކިޔުންތައް އެޓެސްޓު ކުރުން( .ށ) -
ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެއް ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު  ،12/2016ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތުގެ ގާނޫނުގެ  22ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކުށަށޭ( .ނ) -ގާނޫނީ ވަކީލު ކަމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރާ ގާނޫނީ ވަކީލެއް ކަމަށް
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ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުން ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ގާނޫނީ
ވަކީލު ކަމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ވަކީލުން ގޮތުގައި ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން
ކަނޑައަޅައި ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކޭ( .ރ) -ޕަބްލިކް ނޯޓަރީ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނީ
ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އައިޑެންޓިޓީ ބަލައި ކަށަވަރުކޮށްދީ ،އެފަދަ ލިޔެކިޔުމުގައި ސޮއިކުރާ
ފަރާތްތަކަށް އޭގައި ބަޔާންކުރާ އެއްޗެއް އެނގޭކަން ކަށަވަރުކޮށް އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އެ ފަރާތްތަކުން
ސޮއިކުރިކަން ހެކިކޮށްދިނުމާއި ،އެނޫން ވެސް ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ
ކަންކަން ކުރުމަށް ،މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ބާ ކައުންސިލުން ހުއްދަ ކުރާ ކޮންމެ ގާނޫނީ ވަކީލަކަށެވެ( .ބ) -ބާ
ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި
ބެލެވޭ ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ،މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދޫކުރާ ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ،މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ
ގަވާއިދު ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން ކަމުގައި ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ
މެންބަރުންނަށެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) (ބ)  -ބާ ކައުންސިލު ގެ މެންބަރުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މި ގާނޫނަށް
ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ގާނޫނީ ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ،މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަ
ދޫކުރާ ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށެވެ .ޖަދުވަލު  -1ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ހުވާ .ދެން މި ކިޔާނެތޯ؟ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ހުވާ.
އަހުރެން ،ދެން ،މީހާގެ ނަންޖަހާ ތަން ދޫކޮށްލާފައި ،އިސްލާމްދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ގާނޫނު ދަމަހައްޓައި ،ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި ،ގާނޫނީ
ވަކީލެއްގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތީން ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް މާތް ﷲ ގަންދީ ހުވާ ކުރަމޭ .މިއީ
ޖަދުވަލު  1ގައި ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ހުވާ .ދެމިހުރުމަށް؛ (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑަށް އާދެވިފައި
މިއޮތީ ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިމިފަ .އެހެންނަމަވެސް ،އިދާރީމޭޒުން މި ބިލުގެ ބަހުރުވަ
އެއްގޮތްކޮށްލުމާއި ރެފަރެންސް ޗެކްކޮށްލުމާއި ،އިމްލާ ކުށްތައް ރަނގަޅުކޮށްލާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަ ކޮމިޓީން މި
ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް ލިބުނީމަ ،އެ ކަންތައްތައް އިސްލާޙުކޮށް ފާސްކުރުމަށް
ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެން .ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން ކުޑަ ކޮމިޓީން މި ބިލު ފާސްކޮށްފި .އެހެންވީމާ ،މާދަމާ ،އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  1ޖަހާއިރު އޮންނަ
ބައްދަލުވުމަށް ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާ އެއްކޮށް މި ބިލު ފޮނުވާގޮތަށް ނިންމައި ،އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުން
މިހާހިސާބުން ނިންމާލަނީ .ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.
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