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 ( ޤާނޫނު  ފަންނުގެ   ޤާނޫނީ  ވެހިރާއްޖޭގެ ދި )  5/ 2019ބަރު  ންޤާނޫނު ނަ 
 އިޞްލާޙު ހިމެނޭގޮތަށް(  2)ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 

 
 ބާބު   އެއްވަނަ 

 ފެށުން 

 

ޤާނޫނަ )ހ(   .1 ނަން   ތަޢާރުފާއި  މަސައްކަތް   ،ކީމި  ގޮތުގައި  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ދޫކު ހުއްދަ  ވަ  ،ރުމާއިކުރުމުގެ  ގުޅޭ    މަސައްކަތްތަކާ  ކީލުންގެޤާނޫނީ 

ބެލެހެއްޓުމަށާއި އަޅައި  ފިޔަވަޅު  ރެގިއުލޭޓުކޮށް  ކަންކަން    ،އެންމެހައި 

އިތުރުކުރުމަށާއި ޤާިބލުކަން  ޚިދުމަތުގެ  ވަކީލުންގެ   ،ޤާނޫނީ 

މަތިކުރުމަށާއިދިވެހިރާ ފެންވަރު  ދިނުމުގެ  ތަޢުލީމު  ޤާނޫނީ         ،އްޖޭގައި 

އެންމެހައި ަބޔާންކުރެވުނު  ކޮށްމި  ކަންކަން  އެކަންކަން   ، 

ާބ ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ދައުލަތުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

އުފައްދައި  މުއައްސަސާއެއް  މުސްތަޤިއްލު  އަދި  އެ   ،މިނިވަން 

 ސަސާގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާނެ ގޮތް ަބޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ.މުއައް

 ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު" އެވެ.ހިދިވެ" ، ޤާނޫނަށް ކިޔާނީމި )ށ(   

 

 މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ޙާޞިލުކުރުމެވެ.  .2 ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު 

ހުއްދަ  )ހ(    މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ގޮތުގައި  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

މަސައްކަ  ،ދޫކުރުމާއި ވަކީލުންގެ  ފަންނީ    ތްތަކާޤާނޫނީ  އެންމެހައި  ގުޅޭ 

ރެގިއުލޭޓުކޮށް އަޅައި،  ކަންކަން  ޤާނޫނީ   ،ެބލެހެއްޓުމާއި  ،ފިޔަވަޅު 

ތަމްރީނުދީ އިތުރަށް  ތަރައް،  ވަކީލުންނަށް  ފަންނު  ޤީކޮށް ޤާނޫނީ 

 ؛ ބެލެހެއްޓުން

ފަރާތްތަކަށް )ށ(    ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް  ދެވޭ  ފަރާތުން  ވަކީލުންގެ  އެ   ،ޤާނޫނީ 

އެ އެކަށޭނަޚިދުމަތް  ލިިބދިނުމަށްޓަކައި  ންމެ  އެކަމަށް   ،ގޮތެއްގައި 

 ؛މަގުފަހިވާނެ އުޞޫލުތައް ޤާއިމުކުރުން

މިންގަނޑާ   )ނ(    ސުލޫކީ  ޤާނޫނީ   ،އެއްގޮތަށްކަނޑައެޅިފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
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 ؛ވަކީލުންގެ ޚިދުމަތް ލިިބދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

ނަޒާހަތް  )ރ(   ވަކީލުންގެ  ކަށަވަރުކުރުމާއިޤާނޫނީ  ވަކީލުންގެ   ،ތެރިކަން  ޤާނޫނީ 

މިންގަނޑާ  ސުލޫކީ  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ދާއިރާގައި  މަސައްކަތުގެ  ފަރާތުން 

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚިދުމަތް    ،ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތަކަށް ފާރަވެރިވުމާއި

ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޙައްޤުތައް  ފަރާތްތަކުގެ  އޮންނަ   ،ހޯދާ  ވަކީލާއެކު 

 ؛ކުރުންޓުރެގިއުލޭ އި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައްގުޅުމާ

ހަރުދަނާކޮށް )ބ(    ދިނުން  ތަޢުލީމު  ޤާނޫނީ  ދެވޭ  ޤާނޫނީ    ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުން.

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު 

 

ފެށުމާއެކު )ހ(   .3 ބާ ކައުންސިލު  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ   ،މި  ޤާނޫނުން  މި 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާބ ކައުންސިލު" ގެ  

ހިންގުމާއި ކަންތައްތައް  ކުރުމާއި،  ނަމުގައި  ދަޢުވާ  ނަމުގައި  ، އަމިއްލަ 

 ، އުފުލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި ލިިބގަތުމާއި،  ދަޢުވާ ލިިބގަތުމާއި

މިކަންކަމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ވަކި   ،ގޮތަށް މުދާ ލިިބގަތުމާއިދެމިގެންވާ  

އަމިއްލަ ގޮތުން  ޤާނޫނީ  އޮންނަ  މުސްތަޤިއްލު   ،މިނިވަން،  ސިއްކައެއް 

 މުއައްސަސާއެއް އުފެދުނީއެވެ. 

މި  )ށ(    ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ގޮތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްގައި  އެހެން 

ށްފަހު، ާބ ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި އެއްވެސް  ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަ 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީގެން ނުވަތަ    ޖަމްޢިއްޔާއެއް  ބާ    ނުވާނެއެވެ. 

ނަން އެހެން ފަރާތަކުން   ކައުންސިލުގެ ނަމާ ގުޅިފައިވާލެއް ޮބޑުކަމުން، އެ 

ކައުންސިލުގެ  ާބ  އުފައްދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  އެއީ  ޭބނުންކޮށްފިނަމަ، 

އެ ކައުންސިލުން ކުރާ ޒާތުގެ މަސައްކަތްތައް    ނުވަތަ  ަބއެއް ކަމުގައި  

ކަމަށް  ޝަޚްޞެއް  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  ޖަމްޢިއްޔާއެއް  އުފައްދާ  ކުރުމަށް 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީގެން  ޖަމްޢިއްޔާއެއް  ނަމެއްގައިވެސް   ބެލެވިދާނެ 
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 ނުވާނެއެވެ. 

 

ކައުންސިލުގެ ސިއްކައެއް    .4 ސިއްކަ  ބޭ ާބ  މި ސިއްކަ  ާބ    ،ނުންކުރަންވާނީއޮންނަންވާނެއެވެ. 

އެފަރާތްތަކުން   ދަށުން  ެބލުމުގެ  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ރައީސާއި  ކައުންސިލުގެ 

 ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

 

ބާ ކައުންސިލުގެ  

 މަޤްޞަދުތައް 

 ތައް ޙާޞިލުކުރުމެވެ.ާބ ކައުންސިލުގެ މަޤްޞަދުތަކަކީ އަންނަނިވި ކަންތައް  .5

ޙައްޤުތަކާއި ވެދި )ހ(   ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ  މަސައްކަތްކުރާ  ހިރާއްޖޭގައި 

ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ޒުއިމްތިޔާ ދީ  ،ތައް  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  ވަކީލުކަން   ، ޤާނޫނީ 

މަސައްކަތްތަކާ ވަކީލުންގެ  ކަންކަން   ޤާނޫނީ  ފަންނީ  އެންމެހައި  ގުޅޭ 

ެބލެހެއްޓުމާއި  ފިޔަވަޅު،  ރެގިއުލޭޓުކޮށް ވަކީ  ،އަޅައި  ލުންގެ ޤާނޫނީ 

ކަނޑައެޅުމާއިޚިދުމަ އުޞޫލުތައް  މަސައްކަތް   ،ތުގެ  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ 

 ؛ންތެދުވެރިކަމާއި އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްދާކަން ކަށަވަރުކުރު

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ކިަބއިން އެ   ،ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން )ށ(   

އެފަ ލިިބގަތުމުގައި  އެހީތެރިކަން  މަޞްލަޙަތު ޤާނޫނީ  ރާތްތަކުގެ 

 ؛ންރައްކާތެރިކޮށްދިނު

އެ މިންގަނޑުތައް ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް އެކަށައަޅައި   )ނ(   

 ؛ޅުންތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެ

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި )ރ(   އިތުާބރު  ކުރާ  ޢާންމުން  ޚިދުމަތަށް    އެ   ،ޤާނޫނީ 

ޤާނޫނީ މަޚިދު ފޯރުކޮށްދޭ  ފަރާތްތަކުން  ހުރިހާ  މަސައްކަތްކުރާ  ތުގައި 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެފަރާތްތަކަށް    ،މުރާޖަޢާކޮށް  ،ޚިދުމަތްތަކަށް ފާރަވެރިވެ

 ؛ލަފާ ދިނުން

ޚިދުމަތުގެ   )ބ(    ފަރާތްތަކުން  ޤާނޫނީ  މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި 

އުޞޫލުތައް ގަވާއިދުތަކާއި  އެޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ  އެ   ،ށައެޅުމާއިކަ 

ތަމްރީ ކުރިއެރުވުމަށް ، ކުރުމާއިނުފަރާތްތައް  ދާއިރާ  ޚިދުމަތުގެ  ޤާނޫނީ 

 ؛މަސައްކަތްކުރުން

މިނިވަންކަމާއި   )ޅ(   ދާއިރާގެ  ޚިދުމަތުގެ  މުސްތަޤިއްލުކަން ޤާނޫނީ 
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  ؛ނެގެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

މަ )ކ(    ތަޢުލީމުގެ  މަތީ  ހިންގާ  ޤާނޫނީ  ކަޒުރުދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދޭ  ތަކުން 

އެ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ   ،ވުމުގެ ގޮތުންނާއިތަޢުލީމު ކުރިއެރު

 ؛ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭފަދަ  )އ(    ޮބޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ  ޖިނާއީ 

ދައުލަ  މީހުންނަށް  ނެތް  ތަނަވަސްކަމެއް  ވަކީލަކު ން  ތުމާލީ  ޤާނޫނީ 

ކަމާެބހޭ   ދައުލަތުގެ  އެހީތެރިކަން ހަމަޖެއްސުމުގައި  ފަރާތްތަކަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން. 

 

އެކުލަވާލާ  )ހ(   .6 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ  ގޮތުގެމަތިން  ޤާނޫނުގައިވާ  މި  ހިންގާނީ،  ކައުންސިލު  ާބ 

ބް ސަ  މީއެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން އެކުލަވާލާ ދާއި   ،އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއާއި

 ކޮމިޓީތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ކޮމިޓީތަކަކީ،   )ށ(    ސަްބ  ދާއިމީ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

އިސްތިއުނާ ކޮމިޓީއާއި،  އެތިކްސް  ކޮމިޓީއާއި،    ފުލައިސެންސިގ 

ތަޢުލީ ޤާނޫނީ  ރިސަރޗް    މުކޮމިޓީއާއި،  އެންޑް  ރިފޯމް  ލޯ  ކޮމިޓީއާއި، 

 ކޮމިޓީއެވެ.

މި މާއްދާގައި     ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ލުސިާބ ކައުން )ނ(   

 )ނުވައެއް( މެންަބރުންގެ މައްޗަށެވެ.  9ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

ކަމަށް    (1)    ރައީސް  ކައުންސިލުގެ  ާބ  ތެރެއިން  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ 

 ؛އިންތިޚާުބކުރެވޭ މީހަކު

ރައީސް    ުބނައި  ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ާބ ކައުންސިލުގެ    (2)   

 ؛ކަމަށް އިންތިޚާުބކުރެވޭ މީހަކު

 ؛ަބންޑާރަނައިުބ  (3)   

)ހައެއް( ޤާނޫނީ    6  ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާުބކުރާ  (4)   

 ވަކީލުން.

މި މާއްދާގެ    މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ،   (ރ)  

( ގެ  ަބޔާނ3ް)ނ(  ނަންަބރުގައި  ވަނަ  މެން(  ފިކުރާ  ާބ ަބރު  ޔަވައި، 
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އެގްޒެކެ އިންތިޚާުބކުރާނީ ކައުންސިލުގެ  މެންަބރުން  ކޮމިޓީއަށް  ޓިވް 

ނީ ވަކީލުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ލިިބފައިވާ ޤާނޫ

 މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

 

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ  

ބާރުތަކާއި  

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ހިކައުން  ާބ  .7 ާބ  ސިލު  ކޮމިޓީންނެވެ.  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ާބ  ންގާނީ 

ތިރީގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ާބރުތަކާއި  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ 

 ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. 

ރެގިއުލޭޓުކޮށް )ހ(    ދާއިރާ  ޚިދުމަތުގެ  ދިނުމުގައި ، ޤާނޫނީ  ޚިދުމަތް  ޤާނޫނީ 

 ؛ންމިންގަނޑުތައް އެކަށައެޅުތަކާއި ޖެހޭ ގޮތްޢަމަލުކުރަން

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓު ކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި  )ށ(   

ބަޔާންކުރާ   މިންގަނޑު  ސުލޫކީ  އުޞޫލުތަކާއި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 ؛ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި ފިޔަވަޅު އެޅުން

ވަކީޤާނޫނީ ނ( )   ގަވާއިދު   ަބޔާންކުރާ  އުޞޫލުތައް  ދެވޭނެ  ހުއްދަ  ލުކަމުގެ 

ދި ހުއްދަ  ގޮތުގެމަތިން  ގަވާއިދުގައިވާ  އެ  ހުއްދަ   ، ނުމާއިއެކަށައެޅުމާއި، 

  ؛ހުއްދަ ާބޠިލުކުރުން ،ހިފެހެއްޓުމާއި

 ، ގުޅޭ ފަންނީ މިންގަނޑުތައް އެކަށައެޅުމާއި  ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައާ )ރ(  

 ؛ މުރާޖަޢާކުރަމުން ގެންދިޔުންނޑުތައްމިންގަ އެ

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ   ،ޤާނޫނީ ޚިދުމަތަކީ )ބ(   

 ؛ޚިދުމަތެއްކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

އުޞޫލުތަކާއި  )ޅ(   ކަނޑައެޅިފައިވާ  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ 

މި ަބލައިންގަނޑުސުލޫކީ  މައްސަލަތައް  ޚިލާފުވާ  އެފަރާތްތަކާމެދު   ،ތަކާ 

ފިޔަވަޅުތައް، ހަދާ   އަޅަންޖެހޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ޤާނޫނާއި  މި 

 ؛ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އެޅުން

ދާއިރާގެ  )ކ(    ފަރާތްތަކުން  މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި  ޚިދުމަތުގެ  ޤާނޫނީ 

ހިންގާމަސައްކަތްތަކާ   ޚިދުމަތަ  ގުޅިގެން  ގުޅޭ ޤާނޫނީ  ފަރާތާ  އެދޭ   ށް 

ގެންދާނެ ގޮތުގެ   ތައް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ކުރިއަށްތްފައިސާގެ މުޢާމަލާ

 ؛އޮނިގަނޑެއް އެކަށައެޅުން
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ގަވާއިދުތަކާއި )އ(    ޭބނުންވާނެ  ކުރުމަށްޓަކައި  ތަރައްޤީ  ޚިދުމަތް   ،ޤާނޫނީ 

 ؛ޒުކުރުންއިޖުރާއަތުތައް އެކަށައަޅައި ތަންފީ

މިންގަނޑުތައް  ވ( )   ފެންވަރުގެ  މަސައްކަތުގެ  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ 

މަތިކުރުމަށްޓަކައި  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  އެމީހުންގެ  ކަނޑައެޅުމާއި، 

ދިރާސާކޮށް ަބލައި  ކަންކަން  ތަންފީޒުކުރުމާއި  ،ކުރަންޖެހޭ   ،އެކަންކަން 

 ؛މުން ގެންދިޔުން ގަވާއިދުން އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލަ

ކުރަންޖެހޭ  )މ(    ކަންތައްތަކުގައި  އެކިއެކި  ގުޅުންހުރި  ޚިދުމަތާ  ޤާނޫނީ 

ރިޕޯޓުތައް  ދިރާސާތަކުގެ  ކުރެވޭ  އެގޮތުން  ކުރުމާއި،  ދިރާސާތައް 

 ؛ޢާންމުކުރުން

ޚިދުމަތް   )ފ(    ގޮތެއްގައި ޤާނޫނީ  ޢާންމު  ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި  ކުރިއަރުވައި 

 ؛ތްތައް ކުރުންމެހައި މަސައްކަކުރަންޖެހޭ އެން

ގުޅޭގޮތުން )ދ(    ދާއިރާއާ  ޚިދުމަތުގެ  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ   ،ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  ޤައުމީ 

ަބއްދަލުވުންތަކާއި ޭބއްވޭ  އަދި   ،ފެންވަރުގައި  ސެމިނަރ 

ދާއިރާ  ޚިދުމަތުގެ  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޮންފަރެންސްތަކުގައި 

 ؛ތަމްސީލުކުރުން

ގެ )މ( ގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދާމާއްވަނަ    158ގެ  ޤާނޫނުއަސާސީ )ތ(   

ސަރވި  ޖުޑީޝަލް  ވަކީލަކު ތެރެއިން  ޤާނޫނީ  ކޮމިޝަނަށް  ސް 

ޭބއްވުމަށްޓަކައި އިންތިޚާީބ  ާބއްވަންޖެހޭ އިންތިޚާުބ  ޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައި 

އެކުލަވާލުމާއި އެންމެހައި   ،ކޮމިޓީއެއް  ކުރަންޖެހޭ  އެކަމަށްޓަކައި 

 ؛ ކުރުންކަންތައްތައް

ދަށުން    158ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ( )ލ   ގެ  )މ(  މާއްދާގެ  ޖުޑީޝަލް ވަނަ 

ޤާނޫނީ ކޮމިޝަނަށް  އިންތިޚާުބކޮށްފައިވާ   ސަރވިސް  ފަރާތުން  ވަކީލުންގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ގޮތުގެމަތިން   165މެންަބރު  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 

ވަކީލުންގެ   ނޫނީާބ ކައުންސިލުގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ ޤާ   ވަކިކޮށްދިނުމަށް

ހަޅައިފިނަމަ، އެ )ވިހި އިންސައްތަ( މެންަބރުން ޕެޓިޝަނެއް ހުށަ  20%

ހުށަހަޅާތާ   މެންަބރު   14ޕެޓިޝަނެއް  އެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ސާދަ( 

 ؛ ވަކިކުރުމާމެދު ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓު ނެގުން
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އިންތިޚާުބ ( ގ)   މަންދޫަބކު  ދާއިރާގެ  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  ވަކީލަކު  ކުރުމަށް ޤާނޫނީ 

  އިންތިޚާުބތައް ާބއްވައި އެކަމާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ާބއްވަންޖެހޭ    ރާކުމުލާޒި

 ؛ގުޅޭ އެންމެހައި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

ޤާނޫނީ   އުފައްދާފައިވާ  ޤާނޫނަކުން (ޏ)   ޢައްޔަނުކުރަންޖެހޭ  މުއައްސަސާއަކަށް 

ޢައްޔަނުކު މަންދޫަބކު  ދާއިރާގެ  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  އެ  ވަކީލަކު  ރުމުގައި 

 ؛މަޢުލޫމާތާއި ލަފާ ދިނުންވާ ސަސާއަކަށް ބޭނުންމުއައް

ޓްރައިިބއުނަލެއްގައި  (ސ)   ނުވަތަ  ކޯޓެއްގައި  އުފައްދާފައިވާ  ޤާނޫނަކުން 

މުޖްތަމަޢުގެ  ހިމެނޭ ނުވަތަ  ޢާންމު މަޞްލަޙަތު  މައްސަލައަކީ  ކުރިއަށްދާ 

ގޮތުން މުހިންމު ޮބޑު ަބއެއްގެ މަޞްލަޙަތާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ އަދި ދުސްތޫރީ  

ނިންމުމުނި މައްސަލައެއްކަމަށްންމުމެއް  އޮތް  އިޙްތިމާލު  ބާ     ގެ 

 ؛އެފަދަ މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުލުވުން ،މަކައުންސިލަށް ފެނިއްޖެނަ

  ،ޢާންމު މަޞްލަޙަތާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނީ ނުވަތަ ދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކާއި (ޑ)  

  ؛މަކުރުންމާތު ހާމަޢުލޫ ، ރަޢުޔާއި ،ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން

މަތީ   (ޒ)   ހިންގާ  ޤާނޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހިންގާ  މަރުކަޒުތަކުން  ތަޢުލީމުދޭ 

މުއްދަތާއި ކޯހުގެ  މުޤައްރަރާއި  ކޯސްތަކުގެ  ކޯސްތަކުގައި  ކިޔަވައިދޭ  އެ 

 ؛ަބއިވެރިވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާ ެބހޭގޮތުން ގަވާއިދު ހެދުން

ޢުލީމުދޭ  ހިންގާ މަތީ ތަދިވެހިރާއްޖޭގައި  ، ލަތްތަކުގައިޙާއެކަމަށް ބޭނުންވާ   ( ޓ)  

ކިޔަވައިދިނުން  ކޯސްތަކުގެ  ކިޔަވައިދޭ  ޤާނޫނު  ހިންގާ  މަރުކަޒުތަކުން 

އެ ، ަބލައި އިޞްލާޙުކުރަން  ކަންކަން  ގެންނަންޖެހޭ  އިޞްލާޙު 

 ؛މަރުކަޒުތަކަށް އެންގުން

ތީ ތަޢުލީމުދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަ  ، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި (ޔ)  

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރުކަޒުތަކުމަ ކޯސްތަކާއި  ކިޔަވައިދޭ  ޤާނޫނު  ހިންގާ  ން 

 ؛ފިޔަވަޅު އެޅުން ،އިމްތިޙާނުތަކުގެ އެސެސްމަންޓް ހަދައި

ހުއްދަ  (ޕ)   މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގޮތުގައި  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ 

ދާއިރާގައި ބާ   ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ  ،އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގެ ޭބނުމަށް

ތަމްރީކަ މަރުކަޒުތަކާއި  ތަޢުލީމީ  ޤަޫބލުކުރާނެ  ދޭ ނުއުންސިލުން 

 ؛މަރުކަޒުތައް ކަނޑައެޅުން
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ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާ   ( ޖ)  

 ؛ންބަދަހިކޮށް އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މެންަބރަކަށްވުގުޅުން 

ކަ (ޗ)   ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  އުންސިާބ  މަޤްޞަދުތައް  ާބ       ލުގެ 

ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެކި އެކި    އެގްޒެކެޓިވްކައުންސިލުގެ  

  ؛ވާލުކުރުންޙަކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލައި އެ ކޮމިޓީތަކާ މަސައްކަތް 

ކަ ( ހހ)   ާބ  ޤާނޫނަކުން  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ޤާނޫނު   ކުރާވާލުޙައުންސިލަށް  މި 

 ؛ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން

ރަޖިސް ( ށށ)   ކައުންސިލުގައި  ކުރުމާެބހޭ ޓަާބ  ގިންތި  ވަކީލުން  ރީކޮށްފައިވާ 

 ގަވާއިދު ހެދުން.

 

ރައީސްއާއި ނައިބު  

 ރައީސްގެ ޝަރުޠުތައް 

ޝަރުޠުތައް   ނިވިއަންނަ ާބ ކައުންސިލުގެ ރައީސްއާއި ނައިުބ ރައީސްގެ ކިަބއިގައި    .8

 ވާނެއެވެ. ފުރިހަމަވާން

މަސައްކަތްކުރުމުގެ   )ހ(    ގޮތުގައި  ވަކީލެއްގެ  އަހަރު   10ޤާނޫނީ  )ދިހައެއް( 

 އަދި  ؛ދުވަހުގެ ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވުން

އެމީހެއްގެ  )ށ(    ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ  ކޮށްފައިވާ  ދާއިރާގައި  ޤާނޫނީ 

ސުވާލުއުފެ ޝަނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު  މައްސަލައެއް  ފަދަ  ކޯދޭ  ޓަކަށް ރުޢީ 

 އަދި؛ ނުވަތަ ާބ ކައުންސިލަށް ސާިބތުވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން

ޤާނޫނީ ގޮތުން ަބނގުރޫޓުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން ނުވަތަ ޖިނާޔަތުގެ  )ނ(   

 މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.ކުށެއް ސާިބތުވެފައިވާ 

 

ާބ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް    ނީޖެނެރަލް ޢައްޔަނުކުރާންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ  ކައުާބ    .9 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

ޝަރުޠުތައް  އަންނަނިވި  ކިަބއިގައި  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ކޮމިޓީންނެވެ. 

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. 

ޙާޞިޤާނޫނީ   )ހ(    ޑިގްރީ  ފުރަތަމަ  ޤާނޫނީ  ލުދާއިރާއިން  ކޮށްފައިވުމާއެކު، 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ވަކީލެއް ގޮތުގައި  ދުވަހުގެ   7ގެ  އަހަރު  )ހަތެއް( 

 އަދި  ؛ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވުން

އެމީހެއްގެ  )ށ(    ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ  ކޮށްފައިވާ  ދާއިރާގައި  ޤާނޫނީ 
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ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ  މައްސަލައެއް  އުފެދޭފަދަ  ސުވާލު  ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު 

 އަދި ؛އިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުންނުވަތަ ާބ ކައުންސިލަށް ސާިބތުވެފަ

ޤާނޫނީ ގޮތުން ަބނގުރޫޓުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން ނުވަތަ ޖިނާޔަތުގެ  )ނ(   

 ކަމުގައި ނުވުން.ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް 

 

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ  

 މެންބަރުން 

އެއް( މެންަބރުންގެ  )ހަ   6ާބ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާުބކުރެވޭ    .10

 ވާންވާނެއެވެ.  ންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކިަބއިގައި އަ

މަސައްކަތްކުރުމުގެ   )ހ(    ދާއިރާގައި  ދުވަހުގެ   5ޤާނޫނީ  އަހަރު  )ފަހެއް( 

 އަދި  ؛ންތަޖުރިާބ ލިިބފައިވު 

އެމީހެއްގެ ޤާނޫނީ   )ށ(    ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ  ކޮށްފައިވާ  ދާއިރާގައި 

މައްސަނަޒާހަތްތެރި އުފެދޭފަދަ  ސުވާލު  ކޯޓަކަށް ކަމާމެދު  ޝަރުޢީ  ލައެއް 

 އަދި ؛ގައި ނުވުންމުކައުންސިލަށް ސާިބތުވެފައިވާ މީހެއް ކަ ނުވަތަ ާބ

މީހެއްކަމުގައި ނުވުން ނުވަތަ ޖިނާޔަތުގެ ޤާނޫނީ ގޮތުން ަބނގުރޫޓުވެފައިވާ   )ނ(   

 ކުށެއް ސާިބތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

 

ކޮމިޓީގެ    ކެޓިވް އެގްޒެ 

 އިންތިޚާބު 

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންަބރުންގެ ތެރެއިން،  )ހ(    .11 ާބ ކައުންސިލުގެ 

ޤާނޫނުގެ   ގެ    6މި  )ނ(  މާއްދާގެ  ނަންަބރުގައި   3ވަނަ  ވަނަ 

ފިޔަވައި، މެންަބރު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  އެ 

ނީ ުބކުރާމެންަބރުން އިންތިޚާ  6  ޓީގެއެ ކޮމި  ރައީސާއި ނައިުބ ރައީސާއި  

ޤާނޫނީ ދި ލިިބފައިވާ  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  ވަކީލުކަން  ޤާނޫނީ  ވެހިރާއްޖޭގައި 

 ވަކީލުންގެ މެދުގައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. 

ކޮމިޓީއަށް  )ށ(    އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ާބ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

( ޤާނޫނީ ހައެއް)  6  އިތުރު  ،ސާއި ރައީނައުިބ، ސާއިއިންތިޚާުބކުރެވޭ ރައީ

އިންވަ ާބއްވާނީ، ކީލުން  އިންތިޚާުބ  ފުރަތަމަ  ާބއްވާ  ތިޚާުބކުރުމަށް 

ކޮމިޝަނުން އުޞޫލަކުންއިލެކްޝަންސް  ކަނޑައަޅާ  ކޮމިޝަނުގެ   ،  އެ 

ޤާނޫނަށް   މި  އިންތިޚާުބ  ފުރަތަމަ  ާބއްވާ  މިގޮތުން  ފަރާތުންނެވެ. 

 އްވަންވާނެއެވެ.ވީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ާބ)އެކާ 21ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 
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މި   )ނ(    ލެވޭނީ،  ވޯޓު  އިންތިޚާުބގައި  ަބޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ހުއްދަ  ވަކާލާތުކުރުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް 

 ލިިބފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށެވެ. 

އިލެ  )ރ(   ބޭނުމަށްޓަކައި  މާއްދާގެ  އެކުލަވާލަމި  ކޮމިޝަނުން  ންޖެހޭ  ކްޝަންސް 

ޙައްޤު  ވޯޓުލު ލިސްޓު މުގެ  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ  ލިިބފައިވާ 

ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ  މަސައްކަތްކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި، 

ޢަމަލުކުރަ ޤާނޫނަށް  މި  މަޢުލޫމާތާއެކު،  ފަހުގެ  އެންމެ  ން ދަފްތަރު، 

ކުރިން   ދަފްތަރު  ފެށުމުގެ  ބަލަހައް އެ  ފަރާތުން،    ޓަމުންދިޔަ 

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  އިލެކްޝަންސް މިގޮތުން،    ކޮމިޝަނަށް 

ފަނޑިޔާރެއްގެ   އެއްވެސް  ދަފްތަރުގައި  ލިޭބ  ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް 

ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ  ޙައްޤުލިިބފައިވާ  ވޯޓުލުމުގެ  ހިމެނިފައިވާނަމަ،  ނަން 

 އެ ކޮމިޝަނުން އުނިކުރަންވާނެއެވެ.ން އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ނަން ލިސްޓު

ކައު )ބ(    އިންތިޚާުބކުރުމަށް ންސިލުާބ  މެންަބރުން  ކޮމިޓީއަށް  އެގްޒެކެޓިވް  ގެ 

ާބ   ާބއްވާނީ  އިންތިޚާުބތައް  ާބއްވާ  ފަހުން  އިންތިޚާުބގެ  ާބއްވާ  ފުރަތަމަ 

ތިޚާުބގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި އިޢުލާނުކުރާ އިން

 ާބ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުންނެވެ.  ގޮތުގެމަތިން 

ހުސްވެއްޖެނަމަ )ޅ(   މަޤާމެއް  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  އެ    ،ާބ 

ހުސްވާ މަޤާމަށް މީހަކު އިންތިޚުާބކުރުމަށް ާބއްވާ އިންތިޚާުބ އެ މަޤާމެއް 

ފެށިގެން   ދުވަހުން  ތެރޭގައި   30ހުސްވާ  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 

 އެވެ.  ާބއްވަންވާނެ

 

ޤާނޫނުގެ   )ހ(   .12 މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު  ދަވަ  6މި  މާއްދާގެ  އެގްޒެކެޓިވް ނަ  ކައުންސިލުގެ  ާބ  ށުން 

 )ތިނެއް( އަހަރެވެ. 3ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާުބކުރެވޭ މެންަބރުންގެ ދައުރަކީ 

މީހަކަށް   )ށ(    އިންތިޚާުބކުރާ  ރައީސްކަމަށް  ކައުންސިލުގެ  )އެކެއް(   1ާބ 

 މެއް ނުފުރޭނެއެވެ. ގިނަ ދައުރަށް އެ މަޤާދައުރަށްވުރެ

ކަ )ނ(    ފިޔަވައި  އުންސިާބ  ރައީސް  މެންަބރުކަމަށް ލުގެ  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް 

އިންތިޚާުބކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވިދިވިދިގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް 
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ކޮމިޓީގެ   2ގިނަވެގެން   އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ާބ  ދައުރަށް  )ދޭއް( 

 މެންަބރުކަމުގެ މަޤާމު ފުރިދާނެއެވެ.

 

 މަޤާމު  ޓީގެ ކޮމި   އެގްޒެކެޓިވް 

 ހުސްވުން 

މެންަބރުންގެ  )ހ(   .13 އިންތިޚާުބކުރެވޭ  ކޮމިޓީއަށް  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ާބ 

ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި  ކަމުގައި   ،މެންަބރުކަން  އައީ  ނިމުމަކަށް 

 ަބލަންވާނެއެވެ. 

 ؛ދައުރު ހަމަވުން  (1)   

 ؛އިސްތިޢުފާ ދިނުން  (2)   

 ؛ންކަމުން ވަކިކުރުދަށުން މެންަބރުމި ޤާނޫނުގެ   (3)   

އަދާކުރުމަށް   ،މަރުވުން  (4)    މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މަޤާމުގެ  ނުވަތަ 

 ؛ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުންޅެދޭނުކު

 މެންަބރުކަމުގެ ޝަރުޠެއް އުނިވުން.  (5)   

މި ޤާނޫނުގެ       މިޓީގައި ހިމެނޭ،މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެގްޒެކެޓިވް ކޮ )ށ(   

ންަބރު،  ( ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކުރާ މެ 3)  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  6

 އެ ކޮމިޓީގެ މެންަބރުކަމުން ވަކިވާނީ، އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަކިވުމުންނެވެ.

 

ޢަދަދަކީ  .14 ޤާނޫނީ ޢަދަދު  ޤާނޫނީ  ަބއްދަލުވުންތަކުގެ  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ   5  ާބ 

 )ފަހެއް( މެންަބރުންނެވެ. 

 

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ  

 އްދަލުވުންތައް ބަ 

ރިޔާސަތު   )ހ(   .15 ަބއްދަލުވުންތަކުގެ  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ާބ 

ރިޔާސަތު   ޙާލަތްތަކުގައި  ހާޒިރުނުވެވޭ  ރައީސަށް  ރައީސެވެ.  ބަލަހައްޓާނީ 

 ބަލަހައްޓާނީ ނައިުބ ރައީސްއެވެ. 

މަހަކުމީލާދީ  ކޮންމެ )ށ(    ކޮމިޓީގެ   ،  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ާބ 

 ރު ާބއްވަންވާނެއެވެ. )ދޭއް( ފަހަ 2ަބއްދަލުވުމެއް މަދުވެގެން 

ާބ ކައުންސިލުގެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު، މި  )ނ(   

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 
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ޤާނޫނުގެ   )ހ(   .16 ވަކިކުރުން ކު  މެންބަރަ  ގެ  6މި  )ނ(  މާއްދާގެ  ނަންަބރުގައި 3)  ވަނަ  ވަނަ   )

ކޮމިޓީގެ ަބޔާންކުރާ   އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ާބ  ފިޔަވައި،  މެންަބރު 

ވަކިކުރެވޭނީ މަޤާމުން  ތެރެއިން  ،  މެންަބރަކު  ވަކީލުންގެ   100ޤާނޫނީ 

އެ މެންަބރަކު   ،ކީލުންވަ)ސަތޭކަ( އަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއްގެ ޤާނޫނީ  

ލި ކައުންސިލަށް  ާބ  ހުށަހެޅުމުންވަކިކުރުމަށް  ކައުންސިލުގެ  ،ޔުމުން  ާބ 

އަޣްލަިބއްޔަތުން  ތިންަބއިކުޅަދެަބއިގެ  މެންަބރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް 

މެންަބރަކު   އެގްއެ  ކައުންސިލުގެ  މެންަބރުކަމުން ާބ  ކޮމިޓީގެ  ޒެކެޓިވް 

 ކުރުމުންނެވެ. ސްވަކިކުރުމަށް ފާ

ކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މެންަބރަކު ވަކި )ށ(   

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   15އް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ހުށަހެޅުމެ

އެ މައްސަލަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި އެޖެންޑާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ 

ހުށަހެޅު ކޮމިމައްސަލައެއް  އެގްޒެކެޓިވް  ގޮތް، މުން،  ޢަމަލުކުރާނެ     ޓީން 

 ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ދަށުން ހަދާ މި ޤާނޫނުގެ 

 

ކޮމިޓީގެ    އެގްޒެކެޓިވް 

މެންބަރުން ވަކިކުރުމަށް  

 ހުށަހެޅޭނެ ޙާލަތްތައް  

ޤާނޫނުގެ    .17 މެންަބރަކު   16މި  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ.ރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ އަންވަކިކު

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންަބރަކު އަދާކުރަންޖެހޭކަމަށް މި ސިލުގެ  ާބ ކައުން )ހ(  

ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުތަކުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ޤާނޫނާއި 

 ؛ޅެދުންމަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކު

ގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންަބރަކު އަދާކުރަންޖެހޭކަމަށް މި ސިލުގެ އެާބ ކައުން )ށ(   

ަބޔާންކޮށްފައިވާ    ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން   ގަވާއިދުތަކުގައި  ހަދާ 

 ؛ވާކުޑަކުރުންމަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ތަކުރާރުކޮށް ފަރު

 ކުރުން.މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ ކަމެއް  )ނ(   

 

މެނޭ  ލަޙަތު ހި ޢާންމު މަޞް 

މައްސަލަތަކުގައި  

 ތަދައްޚުލުވުން 

)ވަ  7ޤާނޫނުގެ    މި  .18 މާއްދާގެ  ޙާލަތްތަކުގައި ނަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ސ( 

ކުރިއަށްދާ  ޓްރައިިބއުނަލެއްގައި  ނުވަތަ  ކޯޓެއްގައި  އުފައްދާފައިވާ  ޤާނޫނަކުން 

ޙަތު ހިމެނޭތީ ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢާންމު މަޞްލަމައްސަލައަކީ މި ޤާނޫނުގައި  
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ތަދައް ކައުންސިލުން  މައްސަލައެއްކަާބ  ާބ  ޚުލުވާންޖެހޭ  ނިންމަންވާނީ  މުގައި 

 ސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއްގެ އަޣްލަިބއްޔަތުން ފާސްވުމުންނެވެ.ކައުން

 

ރައީސްގެ  

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ަބޔާާބ ކައުންސިލުގެ ރައީސް  .19

މަސައްކަތްތަ )ހ(   އިދާރީ  ކައުންސިލުގެ  ޖެނެރަލަށް ާބ  ސެކްރެޓަރީ  ކުގައި 

 ؛ޝާދުދިނުންއިރު

ރިޔާސަތު   )ށ(    ަބއްދަލުވުންތަކުގެ  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ާބ 

 ؛ބެލެހެއްޓުން 

މަށްޓަކައި ނަގާ ވޯޓު  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއްގައި ކަމެއް ފާސްކުރު )ނ(   

 ؛ދިނުންއެއްވަރުވާ ޙާލަތްތަކުގައި ވޯޓު 

ގޮތަކަށް  ރ()   އެހެން  ކޮމިޓީން  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ާބ 

ކައުންސިލު   ،ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ ާބ  ތަންތަނުގައި  އެކިއެކި 

 ތަމްސީލުކުރުން. 

 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ކައުންސިލުގެ  .20 ޖެނެ  ާބ  ވާޖިުބތައް  ސެކްރެޓަރީ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ  އޭނާގެ  ރަލް 

 ންނެވެ. ރަންވާނީ މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިއަދާކު

އުފުލައިާބ   )ހ(    މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އިދާރީ  އެންމެހައި    ، ކައުންސިލުގެ 

ކަންތައް ހިންގަންޖެހޭ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  ގުޅޭގޮތުން  ތައް  މަސައްކަތްތަކާ 

 ؛ހިންގުން

ކުގެ އިދާރީ ކަންކަން ދަލުވުންތަާބ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ަބއް )ށ(   

 ؛ބެލެހެއްޓުން 

 

 

ނިންމުންތައް  )ނ(   ނިންމާ  ކޮމިޓީން  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ާބ 

 ތަންފީޒުކުރުން. 

 

ޖަލްސާ )ހ(   .21 އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ  ޢާންމު  އަހަރީ  ކައުންސިލުގެ  އެއްފަހަރު ާބ  އަހަރަކު   

 ވެ.  ާބއްވަންވާނެއެ

)ހ(   )ށ(    މާއްދާގެ  ަބޔާންކޮށްފަމި  އިންތިޒާމުކުރާނީ، ގައި  ޖަލްސާ  އިވާ 
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 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީންނެވެ. 

ރިޕޯޓުތައް  )ނ(    ތިރީގައިވާ  ޖަލްސާއަށް  ޢާންމު  އަހަރީ  ކައުންސިލުގެ  ާބ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

 އަދި؛ ހަރީ ރިޕޯޓުާބ ކައުންސިލުގެ އަ (1)   

 ރިޕޯޓު ކައުންސިލުގެ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ މާލީާބ  (2)   

ގަވާއިދު  )ރ(    ގުޅޭ  ހިންގުމާ  ޖަލްސާގެ  ޢާންމު  އަހަރީ  ކައުންސިލުގެ  ާބ 

 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. 

 

އަހަރަކު  )ހ(   .22 1ކަންކަން   މާލީ  އެ  ކައުންސިލަށް  ާބ  ކުރިން،  ފެށުމުގެ  އަހަރެއް  މާލީ  ކޮންމެ 

ވަކިން  ޚަރަދުތައް  ރިކަރަންޓް  އަދި  ކެޕިޓަލް  އާމްދަނީއާއި،  ލިޭބނެ 

އެގްޒެކެޓިވް އެނގޭނެހެން   ކައުންސިލުގެ  ާބ  ަބޖެޓެއް،  ތައްޔާރުކުރެވޭ 

 ކޮމިޓީން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

އަދާކުރުމަށް  )ށ(    ފުރިހަމައަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ކައުންސިލުގެ  ާބ 

ޢަދަދެއްގެ  ކަނޑައެޅޭ  ަބޖެޓުން  ދައުލަތުގެ  މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

 މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ފައިސާ ރައްޔިތުންގެ 

މަޤްޞަދު   )ނ(    ަބޔާންކުރާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ާބ  ޙާޞިމި  ލުކުރުމަށްޓަކައި، 

ޤާނޫނު  ަބޖެޓް،  ޭބނުންވާނެ  އަހަރަށް  އޮތް  ކުރިއަށް  ކައުންސިލަށް 

ގައި   2006/3ނަންަބރު   ޤާނޫނު(  މާލިއްޔަތުގެ  )ދައުލަތުގެ 

ހިންގުމާ ކަނޑައަޅާފައިވާ   ކަންކަން  މާލީ  ދައުލަތުގެ  ގޮތުގެމަތިން، 

 ޙަވާލުވެފައިވާ ވުޒާރާއަށް ާބ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ފައިސާ  )ރ(   އެންމެހައި  ލިޭބ  ގޮތުގައި  އާމްދަނީގެ  ކައުންސިލަށް  ާބ 

އެކައުންޓަށެވެ.  ޖަމާކުރަންވާނީ، ާބ ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާ ޭބންކް  

މި  ބަލަހައްޓަންވާނީ،  ޚަރަދުތައް  އެންމެހައި  ކައުންސިލުގެ  ާބ  އަދި 

 ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

ރިކަރަންޓް  )ބ(    ޚަރަދާއި  ކެޕިޓަލް  ހިސާބުތައް،  ފައިސާގެ  ކައުންސިލުގެ  ާބ 

ކަ ާބ  އެނގޭނެހެން،  ވަކިން  ގަވާއިދުން ޚަރަދު  އުންސިލުން 

 
 މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނައި ވަނަ  2  އަށް( ޤާނޫނު ފަންނުގެ ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 16/ 2022 ނަންބަރު ޤާނޫނު 1
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 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ބާރު )ޅ(   ހޯދުމުގެ  ފައިސާ  ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ާބ   ،ތިރީގައި 

ކައުންސިލަށް ލިިބގެންވެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހޯދާ ފައިސާ ބޭނުންކުރާނީ ާބ 

 ކައުންސިލު ހިންގުމަށްޓަކައެވެ. 

 ؛ޤާނޫނީ ވަކީލުން ދައްކާ ޗަންދާ  (1)   

ދޫކުރުމާއި  (2)    ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ   ،ކުރުމާއިއައުހުއްދަ    ،ޤާނޫނީ 

 ؛ސެޓްފިކެޓް އަލުން ހެއްދުން ފަދަ ކަންކަމަށް ނެގޭ ފީ

 ؛އިދާރީ ނުވަތަ ސުލޫކީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ނެގޭ ޖޫރިމަނާ  (3)   

ޖަމްޢިއްޔާ    (4)    އެކިއެކި  ޭބރުގެ  ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއާއި 

ޭބރުގެ   ،ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި  ފަރާތްތަކުންނާއި  އަމިއްލަ 

 ؛ޤައުމުތަކުން ލިޭބ މާލީ އެހީ

 ؛ާބ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ނެގޭ ފީ  (5)   

ޕްރޮގްރާމްތަކުން ލިޭބ  ނުާބ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ހިންގާ ތަމްރީ  (6)   

 ؛ފައިސާ

ާބ    (7)    ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދާ  ކައުންސިލުން  ޤާނޫނާއި 

 ހިންގާ އެނޫންވެސް ޙަރަކާތްތަކުން ލިޭބ އާމްދަނީއާއި ފައިސާ.

ލައިސަންސް ( ކ)   އެއްފަހަރު  އަހަރަކު  ހިސާބުތައް  މާލީ  ކައުންސިލުގެ  ޑް  ާބ 

 އޮޑިޓްކޮށް، އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. މެދުވެރިކޮށް އޮޑިޓަރެއް

ާބ ކައުންސިލުގެ   ،މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ( އ)  

އޮޑިޓަރ  ފާސްކުރުމަށްފަހު،  ހުށަހަޅައި  ޖަލްސާއަށް  ޢާންމު  އަހަރީ 

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

ކޮމިޓީގެ    އެގްޒެކެޓިވް 

އާއި  ބަރުންގެ މުސާރަ މެން 

 މާލީ ޢިނާޔަތް 

ޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންނަށް އެއްވެސް މުސާރައެއް ނުވަތަ ާބ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެ  .23

 މާލީ ޢިނާޔަތެއް ނުލިޭބނެއެވެ.

 

ފާއިތުވެދިޔަ   ،ތެރޭގައި)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ    60މޭތާ   އަހަރެއް ނިކޮންމެ މީލާދީ  .24 އަހަރީ ރިޕޯޓު 

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި   ،ޚަރަދުތަކާއި  ،އާއިއަހަރުގެ އާމްދަނީ
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މަސައްކަތްތަކާއި އާމްދަނީއާއި   ، ކޮށްފައިހުރި  ލަފާކުރާ  އަހަރަށް  އޮތް  ކުރިއަށް 

ކަ  ،ޚަރަދާއި ރޭވިފައިހުރި  ރިކުރަން  އެނގޭނެ  ކައުންސިލުގެ ންތައްތައް  ާބ  ޕޯޓެއް 

އައެގްޒެކެ އެކުލަވާލައި،  ކޮމިޓީން  ފާސްކުޓިވް  ޖަލްސާއިން  ޢާންމު  ރުމަށްފަހު ހަރީ 

ގުޅިގެން  ރިޕޯޓާ  ހުށަހެޅޭ  މިގޮތުން  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

އިޞްލާޙުކުރުމަ އެކަމެއް  ކަމެއްވާނަމަ  ާބރު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  އެންގުމުގެ  ށް 

 އެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިިބގެންވެ 

 

ކައުން  .25 އިމްތިޔާޒު  އެާބ  މުވައްޒަފަކު ސިލުގެ  ނުވަތަ  މެންަބރަކު  އެއްވެސް  ކޮމިޓީގެ  ގްޒެކެޓިވް 

އެފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކުރާ ކަމެއްގެ ނުވަތަ 

ކަމެއްގެ ދޫކޮށްލި  ކައުންސިލުން  ނުކޮށް  ާބ  އަދި  ނުޖެހޭނެއެވެ.  އުފުލާކަށް   ޒިންމާ 

ޖި  ގުޅިގެން  ޙަރަކާތަކާ  ޒިންމާވާނީ    ،ތުހުމަތުކުރެވޭހިނދުކުށަކަށް  ނާއީ  ހިންގި 

 މެންަބރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފެކެވެ. އެ ކުށުގެ ޢަމަލެއް ހިންގި ފަރުދީގޮތުން

 

މަސައްކަތްތައް  .26 މުވައްޒަފުން  ކައުންސިލުގެ  ހިންގުމަާބ  މުވައްޒަފުން   ޭބނުންވާ  ށްޓަކައި 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ،ޢައްޔަނުކުރުމާއި އެކަށައެޅުމާއިމުވައްޒަފުންގެ  މުވައްޒަފުން   ، 

މުވައްޒަފުންނާ ާބރު  ވަކިކުރުންފަދަ  ކުރުމުގެ  ކަންތައްތައް  އެންމެހައި  ާބ    ،ގުޅޭ 

 ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

 

ފުށުއަރާ  ލަޙަތު  މަޞް 

ސިއްރު    ، ޙާލަތްތަކާއި 

 ހިފެހެއްޓުން 

އެއްވެާބ )ހ(   .27 ނިންމަންޖެހޭ  ކައުންސިލުން  ބާ   ނިންމުމުގައި  ކަމެއް  ސް 

އެކަމުގެ ސީދާ    ،ސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންަބރަކުކައުން

ފަރާތަކާ  އެއްވެސް  އޮތް  މަޞްލަޙަތު  ނަމަވެސް  ނުސީދާގޮތުން  ނުވަތަ 

ނިންމުމުގައި   ،މަޝްވަރާކޮށް މައްސަލަތައް  ނުވާނެއެވެ.  ހޯދައިގެން  ލަފާ 

ހޯދު މަޝްވަރާ  ފަންނީ  ދަށުން ބޭނުންވާ  މާއްދާގެ  މި  ން 

  އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

ކޮ )ށ(    އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  މަޤާމުގެ ާބ  މެންަބރެއްގެ  އެއްވެސް  މިޓީގެ 

ޙަތު ފުށުއަރާފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅިގެން އަދާކުރާ ޒިންމާއެއްގައި މަޞްލަ

އެކަ  ،ކަމެއް ދިމާވާނަމަ އަދާކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން  މެއްގެ އެ ޒިންމާއެއް 
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އަދި  މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ.  ކޮމިޓީއަށް  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ   ާބ 

ނިންމުމެއް ނިންމުމަށްޓަކައި  ،އެފަދަ ކަމަކާ ގުޅިގެން ކުރާ މަޝްވަރާތަކާއި

   ދަ މެންަބރަކު ަބއިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.ނަގާ ވޯޓުގައި އެފަ

މެ )ނ(    ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  މެންަބރެއްގެ   ންަބރަކު،ާބ  އެ 

ސިފައެއްގައި  އެއްވެސް  ނިންމުމުގައި  ކަމެއް  ފުށުއަރާ  މަޞްލަޙަތު 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ަބއިވެރިވެއްޖެނަމަ، އެމީހަކާމެދު  

ފިޔަވަޅުގޮތުގެމަތިން   ކައުންސިލުން  އެފަދަ   ާބ  އަދި  އަޅަންވާނެއެވެ. 

ކަ  މައްސަލަތަކާ ާބ  އެ އުންގުޅޭ ޝަކުވާ  އުޞޫލެއް،  ހުށަހެޅޭނެ  ސިލަށް 

 ކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ށުން ާބ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން އެކަށައަޅާ އުޞޫލުތަކެއްގެ ދަ )ރ(  

ނުވަތަ  މެންަބރަކު  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ާބ   މެނުވީ 

ނަމަވެސް   ހަމުވައްޒަފަކު  މަޢުލޫމާތެއް އިސިއްޔަތުމަޤާމުގެ  ލިިބފައިވާ  ން 

 ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން

ލިޭބ  )ބ(    ހައިސިއްޔަތުން  މަޤާމުގެ  މެންަބރެއްގެ  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް 

ޢަމަލުކުރާނެމަ ހާމަކުރުމުގައި  ާބ   ޢުލޫމާތު  އުޞޫލުތައް  ގޮތުގެ 

 އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.ކައުންސިލުން 

 

 ބު ނަ ބާ ތިންވަ 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން 

 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ  

 ހުއްދަނެތި ޚިދުމަތް ދިނުން 

އެހެން  )ހ(   .28 ޤާނޫނުގައި  ހިނދަކު  މި  ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  ޤާނޫނީ ގޮތަކަށް   ،  

ފަރާތަކުން  އެހެން  ފިޔަވައި  ފަރާތްތައް  ލިިބފައިވާ  ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ 

ނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤާނޫނީ މަސައްކަތްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫ

 ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދީގެން ނުވާނެއެވެ. 

ނަންަބ )ށ(     ޤާނޫނު  އެކުރަނީ  މީހަކު  ޚިލާފުވެއްޖެ  އާ  )ހ(  މާއްދާގެ  ރު  މި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(   613)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު( ގެ    2014/9

 ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެވެ. 
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ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ  

 ދިނުމާއި ވަކާލާތުކުރުން 

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުރާ   )ހ(   .29

 ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ" މިހެންނެވެ. ހުއްދައަށް ކިޔާނީ "ޤާނޫނީ 

ދަފްތަރެއް )ށ(    ފަރާތްތަކުގެ  ހުއްދަދޭ  ވަކީލުކަމުގެ  ކައު  ޤާނޫނީ  ން ންސިލުާބ 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. ބަލަހައްޓައި 

ހުއްދަ ލިބުމުން )ނ(     ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  މާއްދާގެ )ހ(  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،މި 

ޓްރައިިބއުނަލްތަކާ އަދި  ކޯޓުތަކާއި  ދައުލަތުގެ  އިދާރާތަކާއި  ތަޙުޤީޤީ  އި 

އައަމި ނުލައި  ހޯދުމަކާ  ހުއްދައެއް  އިތުރު  މުއައްސަސާތަކުގައި  ދި  އްލަ 

ދަފްތަ ނަން  ގޮތުގައި  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ތަނެއްގައި  ރުކުރުމަކާ  އެއިން 

އެހީ،  ނުލައި ޤާނޫނީ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވަކާލާތުކުރުމާއި  ތެރިކަން 

 ވެ.މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެ

ނަމަވެސް )ރ(   އޮތް  އެހެން  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  ދަށުން   ، މި  ޤާނޫނުގެ  މި 

ދޫކު ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ފަރާތްތައްޤާނޫނީ  ދަރަޖަތަކުގެ   ،ރާ  ތަފާތު 

ބޭނުމަށްޓަކައި ކުރުމުގެ  ވަކާލާތު  ހާޒިރުވެ  ވަކީލުން   ،ކޯޓުތަކަށް  ޤާނޫނީ 

ާބރު އެ ދަރަޖަތަކުގެ ފެންވަރާއި ޝަރުޠުތަ  ،ރަޖަކޮށްދަ އް ކަނޑައަޅުމުގެ 

 ށް ލިިބގެންވެއެވެ. ާބ ކައުންސިލަ

 

  ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ 

 ދޫކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް 

ޤާނޫނީ   )ހ(   .30 ހިނދަކު،  ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  ޤާނޫނުގައި  މި  ގޮތަކަށް  އެހެން 

ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠުތައް  އަންނަނިވި  ދޫކުރެވޭނީ  ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ 

 .  ފަރާތްތަކަށެވެ

ުބއްދި   21ޢުމުރުން    (1)    އަދި  ފުރިފައިވާ  އަހަރު  )އެކާވީސް( 

 އަދި ؛ންސަލާމަތުންހުރި ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައިވު

ާބ   (2)    އަދި  ފުރިހަމަވާ  ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކެއް  ކައުންސިލުން  ާބ 

މަރުކަޒެއްގައި   ކިޔަވައިދޭ  އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލުން 

 އަދި ؛ންރީއެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމަ ޑިގްފުރަތަޤާނޫނީ ރޮނގުން 

ޮބޑު    5ވޭތުވެދިޔަ    (3)    "ޖިނާއީ  ތެރޭގައި  އަހަރު ދުވަހުގެ  )ފަހެއް( 

ކަމުގައި މީހަކު  ސާިބތުވެފައިވާ  ޝަރީޢަތަށް  ކުރިކަން   ކުށެއް" 
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 އަދި  ؛ންނުވު

ތަމްރީނާއި  (4)    ބުނެފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  އިމްތިޙާނު   ،މި   ާބ 

  ކަމުގައިވުން.ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހެއް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ(    ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  އިތުރުންމި  ޝަރުޠުތަކުގެ   ،  

އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އުންސިލުގެ ޕްރެކްޓިސްއިންޓަރނޭޝަނަލް ާބ ކަ

 ށް ލިިބގެންވެއެވެ.ާބ ކައުންސިލަ ،އިތުރު ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ާބރު

 

ބާ އިމްތިޙާނު ހެދުމާއި  

 ފުރިހަމަކުރުން   ތަމްރީނު 

ޤާނޫނުގެ   )ހ(   .31 )  30މި  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ  2ވަނަ  ނަންަބރުގައި ( 

ތަޢުލީމީ ޙާޞިލުކޮށްފައި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޑިގްރީއެއް  ވާ މަރުކަޒަކުން 

 ،ރިންފަރާތަކުން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ކު

ޤާނޫނުގެ   ގެ  30މި  )ހ(  މާއްދާގެ  ނަންަބރުގައި 4)  ވަނަ  ވަނަ   )

ާބ   ފާަބޔާންކޮށްފައިވާ  ުބނެފައިވާ    ،ސްވެއިމްތިޙާނުން  މާއްދާގައި  އެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ތަމްރީނު ފުރިހަމަ

ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޤާނޫނީ   )ށ(    

ގެ ދާއިރާއާއި އޮނިގަނޑު މްފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާ

ާބ   ގޮތުގެމަތިން  ގަވާއިދުގައިވާ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ކަނޑައަޅާނީ، 

 2ކައުންސިލުންނެވެ. 

ތަމްރީނު  )ނ(    އެކުލަވާލާ  ކައުންސިލުން  ާބ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 

ޤާނޫނީ  ފަރާތްތަކަށް  އެދޭ  ހުއްދައަށް  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ  ޕްރޮގްރާމަކީ، 

މަޢުލޫމާތު   ތަމްރީނާއި  އަސާސީ  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ދާއިރާގައި 

  3ލިޭބގޮތަށް ފަރުމާކުރެވޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 4]އުނިކުރެވިފައި[ )ރ(   

 5]އުނިކުރެވިފައި[ )ބ(   

 

 
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  އަކުރު މި  ވަނަ މާއްދާއިން  2ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނައި ވަނަ  2  އަށް( ޤާނޫނު ފަންނުގެ ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 16/ 2022 ނަންބަރު ޤާނޫނު 2
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  އަކުރު މި  ވަނަ މާއްދާއިން  3ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނައި ވަނަ  2  އަށް( ޤާނޫނު ފަންނުގެ ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 16/ 2022 ނަންބަރު ޤާނޫނު 3
 އުނިކުރެވިފައި އަކުރު މި  ވަނަ މާއްދާއިން  4ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނައި ވަނަ  2  އަށް( ޤާނޫނު ފަންނުގެ ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 16/ 2022 ނަންބަރު ޤާނޫނު 4
 އުނިކުރެވިފައި އަކުރު މި  ވަނަ މާއްދާއިން  4ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނައި ވަނަ  2  އަށް( ޤާނޫނު ފަންނުގެ ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 16/ 2022 ނަންބަރު ޤާނޫނު 5
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( ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  4އްދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާ  30މި ޤާނޫނުގެ    .32 ބާ އިމްތިޙާނު 

މު އިމްތިޙާނުގެ  ގޮތާއި  ، ޤައްރަރާއިާބ  ދޭނެ  އޮންނާ  ،އިމްތިޙާނު  ނެ އިމްތިޙާނު 

ޙާނުގައި ަބއިވެރިވެވޭނެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާނީ ާބ  ތާރީޚާއި އިމްތި

  ކައުންސިލުންނެވެ.

 

ޤާނޫނުގެ   )ހ(   .33 ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ހުވައި  ފުރިހަމަވާ   30މި  ޝަރުޠުތައް  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ކުރި  ،ކުންފަރާތްތަ ފަނޑިޔާރެއްގެ  ހައިކޯޓުގެ  މި   ،މަތީގައިދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކުރަންވާނެއެވެ.   ގައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވައި  1ޖަދުވަލު    ޤާނޫނުގެ

މާއްދާގަ މި  ދޫކުރާނީ  ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ  އި 

 ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ވައި ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހު

މާއްދާގެ )ށ(    ހުއްދައިގައިމި  ދޫކުރެވޭ  ދަށުން  ސިއްކަ    ،  ކައުންސިލުގެ  ާބ 

ސޮއިކޮށްފައި   ،ޖަހައި ރައީސް  ނައިުބ  ނުވަތަ  ރައީސް  ކައުންސިލުގެ  ާބ 

ހުއްދައަކީ މި  ދޫކޮ  އެ  ،އޮންނަންވާނެއެވެ.  ފަރާތަކީ   ށްފައިވާހުއްދައެއް 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ގޮތުގައި  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ގޮތުގެ   ،ދައާއިހުއް ގަވާއިދުގައިވާ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ    ، މަތިންމި 

ލިިބފައިވާކަން  ހުއްދަ  ވަކާލާތުކުރުމުގެ  ކޯޓުތަކުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ލިޔުމެ ފަރާތަކީ، ސާިބތުކޮށްދޭނެ  ކޮންމެ  ދޫކުރެވިފައިވާ  ލިޔުން  އެ  ކެވެ. 

ދައު ކޯޓުތަކުންނާއި،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމުގައި  ވަކީލަކު  ލަތުގެ ޤާނޫނީ 

ލައިގަންނަންވާނެއެވެ. އަދި އިދާރާތަކުންނާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ަބ

ހިނދަކު،   ދެމިއޮތްހާ  ހުއްދަ  އެ  ކިަބއިގައި  ފަރާތެއްގެ  އެފަދަ 

ވަކާލާތުކުރުމަށް ދިވެހިރާއް އިދާރާތަކުގައި  ދައުލަތުގެ  ކޯޓުތަކުގައާއި  ޖޭގެ 

 އެވެ. އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުރަސްއަޅައިގެން ނުވާނެ

 

  ހުވައިކުރެވިފައިނުވާ 

 6ހުވައިކުރުން   ފަރާތްތައް 

 ގޮތަކަށް  އެހެން   މާއްދާއެއްގައި  އެހެން  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(  . 33-1

 ފަށާއިރު،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި   ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

 ލީމުދޭތަޢު  މަތީ  ޤަޫބލުކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް

 
 ރެވިފައިއިތުރުކު  މާއްދާމި  ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނައި ވަނަ  1  އަށް( ޤާނޫނު ފަންނުގެ ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 9/ 2020 ނަންބަރު ޤާނޫނު 6
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 ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ  ޑިގްރީ  ފުރަތަމަ  ރޮނގުން   ނީޤާނޫ  މަރުކަޒަކުން

 ހުވައިކުރެވިފައިނުވާ  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ،  ތެރެއިން   ފަރާތްތަކުގެ

 މަސްދުވަހުގެ (  އެކެއް)  1  ޚާއްޞަކޮށްގެން  ފަރާތްތަކަށް  އެންމެހައި

  އެކުލަވާލައި،  ކައުންސިލުން  ާބ  ޕްރޮގްރާމެއް  ތަމްރީނު

 . ކުރިއަށްގެންދަންވާނެއެވެ

 ހިމެނޭ   ޕްރޮގްރާމްގައި   ތަމްރީނު  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 ފެންވަރު  ަބއިވެރިންގެ  ޕްރޮގްރާމްގެ  ތަމްރީނު  އެ  ަބއިތަކާއި،  ވަކިވަކި

 މި  އެކުލަވާލައި،  ކައުންސިލުން  ާބ  އުޞޫލު  ަބޔާންކުރާ  ގޮތް  ވަޒަންކުރާނެ

 ދުވަހުގެ (  ހަތެއް)  7  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ފަށާ  ރަންޢަމަލުކު  ޤާނޫނަށް

 . ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި،

 ގެޒެޓުގައި   ދިވެހިސަރުކާރުގެ  އުޞޫލު  ަބޔާންކުރާ  ގައި (  ށ)  މާއްދާގެ  މި )ނ(   

 ތެރޭގައި،   ދުވަހުގެ(  ހަތެއް)  7  ގިނަވެގެން  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ޝާއިޢުކުރާ

 .ފަށަންވާނެއެވެ ރޮގްރާމްޕް ތަމްރީނު ަބޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި

 ފުރިހަމަކޮށް،  ޕްރޮގްރާމް   ތަމްރީނު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި ރ()  

(  2)  ނަންަބރާއި،  ވަނަ(  1)  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ   ވަނަ  30  ޤާނޫނުގެ  މި

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންަބރުގައި  ވަނަ(  3)  އަދި  ނަންަބރު،  ވަނަ

 މަކުރާ ފުރިހަ  ޕްރޮގްރާމް  ތަމްރީނު  އެ  ށް،ފަރާތްތަކަ   ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠުތައް

 މި   ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ(  އެކާވީސް)  21  ގިނަވެގެން  ފެށިގެން  ތާރީޚުން

  ޤާނޫނީ  ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  33  ޤާނޫނުގެ

 ކައުންސިލުން   ާބ  އިންތިޒާމު  ހުވައިކުރުމުގެ  ވަކީލުކަމުގެ

 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

 7]އުނިކުރެވިފައި[ )ބ(   

 

ނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ  ޤާނޫ 

 އައުކުރުން 

ާބ  )ހ(   .34 ހުއްދައަކީ،  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ  ދޫކުރާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

މުއްދަތެ ކަނޑައަޅާ  ދުރާލާ  އައުކުރަންޖެހޭ ކައުންސިލުން  ތެރޭގައި  އްގެ 

 ހުއްދައެކެވެ. 

 
 އުނިކުރެވިފައި އަކުރު މި  ވަނަ މާއްދާއިން  5ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނައި ވަނަ  2  އަށް( ޤާނޫނު ފަންނުގެ ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 16/ 2022 ނަންބަރު ޤާނޫނު 7
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  މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ހުއްދަ  )ށ(   

ޤާނޫނަށް   މި  ލާޒިމުކުރަންވާނީ،  ކައުންސިލުން  ާބ  އައުކުރުމަށް 

ފަށާތާ ތާރީޚަށްފަހު   5  ޢަމަލުކުރަން  ހަމަވާ  ދުވަސް  އަހަރު  )ފަހެއް( 

ދެ މުއްދަތެއްގެ   ނު ކުރެވޭ މުއްދަތުތަކެއްގައެވެ. އަދި އެއިން ކޮންމެއިޢުލާ

 ވާނެއެވެ. )ތިނެއް( އަހަރު ފާއިތުވާން 3ދެމެދުގައި އެންމެ މަދުވެގެން 

ހުއްދަ )ނ(    ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ފަރާތްތަކުން    މި  ހުށަހަޅާ  އައުކުރުމަށް 

ގޮތާއި ހުށަހަޅާނެ  އައު  ،އެކަމަށް  ޢަމަލުކުރާނެ ހުއްދަ  ކޮށްދިނުމުގައި 

ާބރު ކަނޑައެޅުމުގެ  ޝަރުޠުތައް  ކައުންސިލަށް   ،އުޞޫލުތަކާއި  ާބ 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 

 

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނީ  

 ލުކަމުގެ ހުއްދަ ވަކީ 

ފަނޑިޔާރެއްގެ   )ހ(   .35 ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ  ލިިބފައިވާ  ހުއްދަ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

އެހިނދުންމަޤާމަށް   ެބލެވޭނީ  އަޢްޔަންކޮށްފިނަމަ  ޤާނޫނީ   ،ފެށިގެން  އެ 

ވަކީލެއް"  ޤާނޫނީ  ނުކުރާ  މަސައްކަތް  ވަކީލުކަމުގެ  "ޤާނޫނީ  ވަކީލަކީ 

ދެ ފަނޑިޔާރުކަމުގައި  އަދި  ޤާނޫނީ ކަމުގައެވެ.  އެ  ދުވަހަކު  މިހުރިހާ 

އަދި  ހިފެހެއްޓިފައެވެ.  އޮންނާނީ  ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ   ވަކީލެއްގެ 

ހިފެހެއްޓި ހުއްދަ  ޤާނޫނީ މިގޮތުން  އެފަދަ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ފައިވާ 

ތައްވެސް  ޒުވަކީލުންނަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބދޭ ޙައްޤުތަކާއި އިމްތިޔާ

 . ހިފެހެއްޓިގެންވެއެވެ

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ )ށ(   

އެ   ކުރިން  ޙަވާލުވުމުގެ  ފަނޑިޔާރުކަމާ  ދޫކޮށްފައިވާ އެމީހަކު  މީހަކަށް 

އޮތުން  އޮތް  ހިފެހެއްޓިފައި  ވަގުތީގޮތުން  ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ 

 ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ. 

  

ބިދޭސީ ޤާނޫނީ  

 ވަކީލުންނަށް ހުއްދަ ދިނުން  

މާއްދާގައި  30މިޤާނޫނުގެ   )ހ(   .36   ، ވީނަމަވެސް  ަބޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ވަނަ 

ލީގަލް ރަޖިސްޓަރީކޮ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ  އެއް  ފަރމް  ލޯ  ށްފައިވާ 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ނުވަތަ  އޮފީސް  ަބންޑާރަނައިުބގެ  ނުވަތަ  ޕްރެކްޓިސެއް 

ގުޅިގެން އޮފީހާ  ހިނގަމުންދާ   ،ޖެނެރަލްގެ  ކޯޓެއްގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
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ވަ ޤާނޫނީ  ިބދޭސީ  އެދި މައްސަލައެއްގައި  ވަކާލާތުކުރުމަށް  ކީލަކު 

ކައު،  ހުށަހަޅައިފިނަމަ ދަށުންާބ  އުޞޫލެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  އެ    ،ންސިލުން 

 އެ މީހަކަށް ދެވިދާނެއެވެ.     މައްސަލައެއްގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ 

މާއްދާގެ )ށ(    ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް  މި  އެހެން  ގައި  ދައުލަތުގެ   ،)ހ( 

މި  ދިނުމަށް  ލަފާ  ޤާނޫނީ  ދައުލަތަށް  ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ  ިބދޭސީ  ބޭނުމަށް 

 ދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. މާއް

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 މާތައް ޒިން   ، އިމްތިޔާޒުތަކާއި   ، އްޔަތާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ހައިސި 

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ  

 ޔަތު ހައިސިއް 

ޤާނޫނީ    .37 ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ފަރާތްތަކަށް  މި  ދޫކުރެވިފައިވާ  ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ 

 ތިޔާރު ލިިބގެންވެއެވެ.އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ާބރާއި އިޚް

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި އެފަރާތުގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތައް ޢާންމު  )ހ(   

ތަންތަނުގަ އެކިއެކި  ޤާނޫނީ  އި  ގޮތެއްގައި  އެފަރާތަށް  ތަމްސީލުކުރުމާއި 

 ؛އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

ޓްރައިިބ )ށ(    ނުވަތަ  ކޯޓެއްގައި  އުފައްދާފައިވާ  ނުވަތަ  ޤާނޫނުން  އުނަލެއްގައި 

ލިިބދީފައިވާ  ޤާނޫނުން  ާބރު  ެބލުމުގެ  މައްސަލަތައް  ސުލޫކީ 

 ؛ތަމްސީލުކުރުންމުއައްސަސާއެއްގެ ކުރިމަތީގައި މުވައްކިލަކު 

"އަސްއަ )ނ(    ލިޔުންތަކުގައި  ހުށަހެޅޭ  ކަމުގެ ސްލާއެކު  އެއްގޮތް"  ލާ 

 ؛ތައްގަނޑުޖެހުން

ވަކީ )ރ(   ޤާނޫނީ  ގުޅިގެން  ޤާިބލިއްޔަތުކަން މައްސަލައާ  ލަޔާޤަތާއި  ލުގެ 

 ؛ރުންތަންދިން އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކު

ނުވަތަ   )ބ(    އެފަދަގައި  ލް ޓްރައިިބއުނަކޯޓުގައި  ތަނެއްގައި ނުވަތަ  އެހެން   

އިޙްތިރާމުކުރުމާއެކު އެއްވެސް  އެތަންތަނަށް  މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުމުގައި  

 އެކު ކޯޓުގައި މުވައްކިލު ތަމްސީލުކުރުން.ޖެހިލުންވުމެއް ނެތި މިނިވަންކަމާ

 

މުވައްކިލާއި ވަކީލުގެ  

މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމުގެ  

ދައްކާފައިވާ މުވަ )ހ(   .38 ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ޙަވާލުކުރި  ވަކީލާ  އޭނާގެ  އްކިލަކު 

ނު މަންޒަރެއް  ނުވަތަ  ލިޔުމެއް  ނުވަތަ  ވާހަކައެއް  ވަތަ އެއްވެސް 
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އިމްތިޔާޒާއި ސިއްރު  

 ހިފެހެއްޓުން 

ހާމަކޮށްގެން ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  މަޢުލޫމާތެއް  ނުވަތަ   ރިކޯޑިންގއެއް 

 ނުވާނެއެވެ. 

ަބޔާންކޮށްފަ )ށ(    އެހެން  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  އަންނަނިވި    ،އިވީނަމަވެސްމި 

މަޢުލޫމާތު   ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ޙާލަތްތަކުގައި 

 ހާމަކުރުމަށް ހުރަހެއްނެތެވެ.  

 ؛ރާތުން ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ދިނުމުންޚިދުމަތް ލިިބގަންނަ ފަ  (1)   

 ކޯޓު އަމުރަކުން އެންގުން.  (2)   

މުވައްކިލު )ނ(    އޭނާގެ  ވަކީލަކު  ނުވަތަޤާނޫނީ  ދިފާޢުގައި  މުވައްކިލު   ގެ  އެ 

ކަމެއްގެ ޒިންމާ ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.  ތަމްސީލުކުރުމަށް ކުރާ އެއްވެސް 

ޢަމަ އެފަދަ  ފިޔަވަޅު  އަދި  ަބލައި  ގޮތުގައި  މައްސަލައެއްގެ  ސުލޫކީ  ލަކީ 

 އަޅައިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާއިންޓަރނޭޝަނަ )ރ(   އެސޯސިއޭޝަނުން  ާބ  އުޞޫލުތަކާއި   ލް 

އޮންނަ  ދެމެދުގައި  މުވައްކިލުގެ  ވަކީލާއި  ޤާނޫނީ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ 

އުޞޫލުތައް ޤާނޫނުގެ  ގުޅުމާެބހޭ  ގަވާއިދުތަކުގައި   މި  އެކުލަވާލާ  ދަށުން 

 އުންސިލަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ާބ ކަ ،ހިމަނާ ޝަރުޠުކުރުމުގެ ާބރު

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ސުލޫކީ ޝަކުވާ   ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކާއި 

 

މުވައްކިލުގެ މަޞްލަޙަތު  

ނެގެހެއްޓުމާއި ފަރުވާ  

 ބެހެއްޓުން 

 ނުވާނެއެވެ.  ގެންޤާނޫނީ ވަކީލުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކޮށް  .39

ނުވަތަ   )ހ(   ސަަބުބން  އިހުމާލުވުމުގެ  ނުވަތަ  ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ޤަޞްދުގައި 

ޙައްޤުތަކާއި މުވައްކިލުގެ  ނަމަވެސް  މަޞްލަޙަތަށް   ،ސަަބުބން 

 ؛ގެއްލުންވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް

ޤާނޫނީ މުވައްކިލު  ، އަޅަންޖެހޭ ފަރުވާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކާ ނުލައި )ށ(   

ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައާ  ޭބނުންވާ  ގެއްލުމެއްވުމުގެ   ،އެހީތެރިކަން 

 ؛އިޙްތިމާލެއް އޮތް ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމެއް ކުރުން

މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ލިޭބ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ާބރު ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ   )ނ(   
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ފައިދާއަށް އަމިއްލަ  ގޮތުގައި   އިޚްތިޔާރެއްވިޔަސް  ނަހަމަ  ނުވަތަ 

 ؛ބޭނުންކުރުން 

ވަކީލުގެ މަޞްލަޙަތާ މުވައްކިލުގެ މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާފާނެފަދަ އެއްވެސް   )ރ(  

މުވައް އެއް  ނުވަތަ  މުވައްކިލެއްގެ ކަމެއް  އަނެއް  މަޞްލަޙަތު  ކިލެއްގެ 

 ؛ ކުރުންމަޞްލަޙަތާ ތަޢާރުޟުވާނެ ކަމެއް 

މު )ބ(    މެދުގައި ޢުޖްތަމަޢާންމު  ވަކީލުންނާއި  ގެ  ދާއިރާގައި    ،ޤާނޫނީ  ޤާނޫނީ 

ކަމެއް   އެއްވެސް  ގެއްލިދާނެފަދަ  އިތުާބރު  ފަރާތްތަކާމެދު  މަސައްކަތްކުރާ 

 ކުރުން.

 

  ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި 

 މަސައްކަތާ ޙަވާލުވުން 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ   .40 އެހީތެރިކަން  ޤާނޫނީ  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  ވަކީލަކަށް  ޤާނޫނީ 

ޙަވާލުވު ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު  ،ހުށަހަޅައިފިނަމަމަށް  މަސައްކަތާ  ފީއެއް   ،އެކަށީގެންވާ 

ނެތި ޙަވާލުވާންވާނެ  ، ތަފާތުކުރުމެއް  މަސައްކަތަކާ  ހުރިހާ  ހުށަހެޅޭ  އެވެ. އެފަދައިން 

ޤަޫބލުކުރެވޭ   ،އެހެންނަމަވެސް މިންގަނޑުން  ކަނޑައަޅާ  ކައުންސިލުން  ާބ 

އެ   ހުރެއްޖެނަމަ  ވަކީލަށް މަސައްކަސަަބުބތަކެއް  ޤާނޫނީ  ޙަވާލުވުމުން  ތަކާ 

 ތަނާޒުލުވެވިދާނެއެވެ. 

 

ނަޒާހަތްތެރިކަން  

 ހިފެހެއްޓުން 

ދަ އެއްވެސް ކަމެއް އެ  ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިދާނެފަ  .41

 ވަކީލަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  

 

ޙާލަ  .42 ވާލުނުވުން ޙަ މަސައްކަތާ   އަން އަންނަނިވި  ވަކީލަކު ތްތަކުގައި  ޤާނޫނީ  މަސައްކަތަކާ  ާބވަތުގެ  ނަނިވި 

 ޙަވާލުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

އެޅިދާ )ހ(    ހުރަސް  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ފެންނަ ނެމިނިވަންކަމާއެކު  ކަމަށް 

 ؛ތައްއްކަތްމަސަ

ފަރާތަކީ  )ށ(    އަނެއް  ހިމެނޭ  މައްސަލައެއްގައި  އެ  ނުވަތަ  މަސައްކަތުގައި  އެ 

މައް ދީފައިވާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ލަފާ  ޤާނޫނީ  ކުރިން  ގުޅިގެން  ސަލައާ 

މައްސަލަ އެ  ނުވަތަ  ޙިއްފަރާތަކަށްވުން  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  ކޮށްފައިވާ ޞާ އާ 

 ؛ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތް
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ދުވަހަށް   އެ )ނ(    ޝެޑިއުލްކުރެވޭ  މަސައްކަތެއް  އެ  ނުވަތަ  މައްސަލައެއް 

އެ ނުވަތަ  ހާޒިރުވެވޭނެކަން  ތަނަކަށް  ތާވަލަކަށް  ހާޒިރުވާންޖެހޭ  ކަށައެޅޭ 

 ؛މަސައްކަތްކުރެވޭނެކަމުގެ ތަޞައްވުރެއް ނެތް މަސައްކަތް

ނު )ރ(   ޤާބިލުކަން  ފަންނީ  ދާއިރާއަކުން  ޤާނޫނީ  ޚާއްޞަ  ވަކި  ތަ  ވައެމީހަކީ 

ކަމުގައި ފަރާތެއް  ލިިބފައިވާ  ފަރާތެއްގެ   ތަޖުރިާބ  އެފަދަ  ނުވާނަމަ، 

 ގޮތުގައި އެފަދަ ދާއިރާއެއްގެ މަސައްކަތް. 

 

ފުން  ޞާ އިން 

 މަސައްކަތްކުރުން 

ޤާނޫނީ    .43 ޙަރަކާތްތެރިވާ  ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ  މައްސަލައެއްގައި  އިދާރީ  އަދި  ޖިނާއީ 

އޭނާގެވަކީލަކު   ނުކުރާ    މަސައްކަތްކުރަންވާނީ  ކުށެއް  ސަަބުބން  މަސައްކަތުގެ 

 ންނެވެ. މޭރުމު ނެފު ކުރިމަތިނުވާ ޞާމީހަކަށް އަދަެބއް ނުލިޭބނެ ގޮތަށް ނުވަތަ ޭބއިން

 

ފީ    .44 ފީ ކަނޑައެޅުން  ނުވަތަ  ނެގުމުގައި  ފީ  މަސައްކަތްތަކަށް  ޙަވާލުކުރެވޭ  ވަކީލަކާ  ޤާނޫނީ 

 ންވާނެއެވެ.ނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަ

ވަގުތާއިމަސައްކަތަށް   )ހ(    ހުނަރާއި  ،ހޭދަވާނެ   ނެއެހީތެރިވާ  ،ބޭނުންވާ 

 ؛މީހުންގެ ޢަދަދު

އެ މަސައްކަތުގެ ޒާތާއި    ވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ކުޑަ ޮބޑު މިނާއި ޙަ )ށ(   

 ؛ާބވަތް

މަސައްކަތާ   )ނ(    ސަަބުބންއެ  މަސައްކަތްތަކެއް   ،ޙަވާލުވުމުގެ  އެހެން 

 ؛ދޫކޮށްލަންޖެހޭތޯ ނުވަތަ ނެގުން މަޑުޖައްސާލަންޖެހޭތޯ

 ؛އުޅޭ ފީ އެ ާބވަތުގެ މަސައްކަތަކަށް ޢާންމުކޮށް ނަގައި )ރ(  

މުދަލުގެ ލައިމައްސަ )ބ(    ނުވަތަ  ފައިސާގެ  އުފެދިފައިވަނީ  ދެަބސްވުން  ގައި 

މުދަލުގެ   ،މުޢާމަލާތަކާނަމަ ނުވަތަ  ފައިސާ  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  އެ 

 ؛ަބތްނިސް

 ؛އެ މަސައްކަތުގެ ސަަބުބން މުވައްކިލަށް ލިޭބނެ މަންފާ )ޅ(  

ވައްކިލެއްތޯ ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް މައްސަލަ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަނީ އައު މު  )ކ(   

 ؛ޙަވާލުކުރާ ފަރާތަކުންތޯ

ހޭދަކޮށްފައިވާ އެ   )އ(    މަސައްކަތުގައި  ވަކީލު  ޤާނޫނީ  ޙަވާލުވާ  މައްސަލައަކާ 
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 ތަޖުރިާބ.  ،މުއްދަތާއި

 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީ  

 އެނގެން އޮތުން 

ޤާނޫނު  .45 މާއްދާއާއި    40ގެ  މި  ގޮތު  44ވަނަ  މާއްދާގައިވާ  ޤާނޫނީ  ވަނަ  ގެމަތިން 

މަސައްކަތާއި އެއްަބސްވާ  ދެމެދު  މުވައްކިލާ  އެނގެން   ވަކީލާއި  ލިޔުމުން  ފީ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.  

 

ވަކީލުން )ހ(   .46 ކޯޓަށް އިޙްތިރާމުކުރުން  އެފަރާތްތަކުގެ   ،ޤާނޫނީ  އަދި  އިޙްތިރާމުކުރުމުގައި  ކޯޓުތަކަށް 

ނަ ދިރިއުޅުމުގައި  އަދި  މަސައްކަތުގައި  ދައްޢާންމު  ކޯޓުތަކުގެ   ،ކައިމޫނާ 

އިޙްތިރާ ޤަދަރަށް  އިތުާބރުމުޙުރުމަތާއި  ކުރާ  ކޯޓުތަކަށް  ޢާންމުން   ކޮށް، 

 ދަމަހައްޓައި ޙިމާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ނިންމާ )ށ(    އިސްތިއުނާފު  ކޯޓުތަކުން  ޢަދުލު   މައްސަލަތައް  ކުރުމުގައާއި 

ދާއިރާއާ ކޯޓު  އިންޞާފުގެ  ދިރާސާކުރުމުގައި  ޢިލްމީ  ތަކުގެ  ގުޅޭ 

ޢިލްމީގޮތުން  ގުޅޭގޮތުން  ހަމަތަކާ  ިބނާކުރާ  ނިންމުން  އެ  ނިންމުންތަކާއި 

ގޮ  ،ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުމުގެ  ނިޒާމު  އިންޞާފުގެ  ތުން  ޢަދުލު 

ފާޅު ކޯޓަށް  ޚިޔާލު  ބޭނުމަށްޓަކައި  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ކުރުމަކީ، 

މަތް ކެނޑުން ކަމުގައެއް ނުކުރުން ކަމުގައެއް ނުވަތަ ކޯޓުގެ ޙުރުމުއިޙްތިރާ

 ނުބެލެވޭނެއެވެ. 

 

އޮޅުވާލައި    .47 ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލުން  ކަމެއް  އެއްވެސް  ކޯޓަށް  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ކުރިއަށްދާ  ކޯޓުގައި 

 ކަމެއް ވަންހަނާކޮށް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ. ގައި ޤަޞްދުނުވަތަ 

 

މު  .48 ތް ޢާންމު މުޢާމަލާ  ފަރާތަކާ  އެއްވެސް  ވަކީލުން  އިޙްތިރާމާއި  ޢާމަލާތްޤާނޫނީ   ، ކުރަންވާނީ 

 ތެދުވެރިކަމާއެކުއެވެ. ،އިންޞާފުވެރިކަމާއި

 

މަސައްކަތްކުރާ  .49 މަޞްލަޙަތު ހާމަކުރުން  ޙަވާލުވެގެން  މައްސަލައަކާ  ވަކީލަކު  މުއްދަތުގައިޤާނޫނީ  އޭނާއާ   ، 

ގުޅުން  އޮންނަ  ވަކީލަކާ  ނުވަތަ  ޚަޞްމަކާ  ފަރާތުގެ  އަނެއް  މައްސަލައިގެ 

ހާމަކޮށްމުވައްކިލަ އިން  ،ށް  ދިއުމަށް ފުޞާމައްސަލައިގައި  ކުރިއަށް  ވެރިކަމާއެކު 
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މުވައްކިލަށް   ހުރަސް މަޢުލޫމާތު  އެކަމެއްގެ  އޮތްނަމަ  ކަމެއް  އެއްވެސް  އެޅޭފަދަ 

 . ދޭންވާނެއެވެ

 

ހެކިވެރިއަކަށް ވާންޖެހިދާނެ  

ޙާލަތުގައި ވަކީލަކަށް  

 ނުވުން 

އޭނާއަށް ޤަޫބލުކުރެވޭފަދަ  ކަށް ވެދާނެކަމަށް  ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ މައްސަލައެއްގައި ހެއްކަ  .50

ގޮތުގައި  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  މައްސަލައެއްގައި  އެފަދަ  އޮތްނަމަ  ޙާލަތެއް 

 މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

 

ށް  މުވައްކިލަ 

 ނަސޭހަތްތެރިވުން 

މުވައްކިލުވެސް    .51 އޭނާގެ  ކަންތައްތައް  ނުވާނެ  ކޮށްގެން  އަމިއްލައަށް  ވަކީލު  ޤާނޫނީ 

ވަ ޤާނޫނީ  ޚާއްޞަކޮށްނުކުރުމަށް  ވަކިން  އަޅަންވާނެއެވެ.  ާބރު  ވީވަރަކުން   ، ކީލު 

  ޙުރުމަތް ކެނޑިދާނެފަދަ  ނުވަތަ އެހެން ތަނެއްގެ  ކޯޓެއްގެ ނުވަތަ ޓްރައިިބއުނަލެއްގެ

ނުކުރުމަށާއި ކަމެއް  ފަރާތަކަށް   ، އެއްވެސް  އެއްވެސް  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި 

އިންޞާފުވެރިކަ މަސައްކަތްކުއިޙްތިރާމާއި  އެޅިދާނެފަދަ މާއެކު  ހުރަސް  ރުމަށް 

ކަމެއް  އެފަދަ  މުވައްކިލު  އަދި  އަޅަންވާނެއެވެ.  ާބރު  ނުކުރުމަށް  ކަމެއް  އެއްވެސް 

މުވަ  ،ކޮށްފިނަމަ އެ  ވަކީލު  ގެންދިޤާނޫނީ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  މުން ޔުއްކިލެއްގެ 

 ތަނާޒުލުވެވިދާނެއެވެ.  

 

ޖާމިނަކަށްވުން ނުވަތަ  

 ށްވުން ކަފީލަކަ 

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި އެއްވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭނާގެ   .52

 މުވައްކިލަށްޓަކައި ޖާމިނަކަށް ނުވަތަ ކަފީލަކަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

 

ކީލުންގެ ސުލޫކާއި  ވަ 

މުވައްކިލުގެ ގުޅުން    -ވަކީލު

 ކުރުމުގެ ބާރު ޓު ރެގިއުލޭ

ަބޔާންކޮށްފައިމި    .53 އިތުރުންވާ ޤާނޫނުގައި  އުޞޫލުތަކުގެ  ވަކީލުންގެ    ،  ޤާނޫނީ 

ގުޅުމާ  މުވައްކިލުގެ  ވަކީލާއި  ބާ    ސުލޫކާއި،  ާބރު  ހެދުމުގެ  ގަވާއިދުތައް  ގުޅޭ 

މިގޮތު ލިިބގެންވެއެވެ.  އަންނަނިވި  ން  ކައުންސިލަށް  ގަވާއިދުތަކުގައި  ހެދޭ 

 ވެ.ާބ ކައުންސިލުން ާބރު އަޅަންވާނެއެ       ކަންތައްތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް 

ޙައްޤުތައް   )ހ(    ފަރާތްތަކުގެ  އެންމެހައި  ހިމެނޭ  ދާއިރާގައި  ޤާނޫނީ 

 ؛ރައްކާތެރިކުރުން

ޙައްޤުތަ )ށ(    މުވައްކިލުންގެ  ހޯދާ  އެހީތެރިކަން  ވަކީލުންގެ    ،ކާއިޤާނޫނީ 

ޙައްޤުތައް  ވަކީލުގެ  ޤާނޫނީ  ތެރެއިން  ގުޅުމުގެ  އޮންނަ  މުވައްކިލާމެދު 



 ހުެގ އިދާރާ މަޖިލީ ރައްޔިތުްނެގ 2019/5 :ނަްނބަރު  ޤާނޫނު
  . މ 27-6-2019

  
 

29 

 

 ؛ރައްކާތެރިކުރުން

ދެމެހެއްޓުމަށް  ޤާ )ނ(    އިތުާބރު  ކުރާ  ޢާންމުން  ދާއިރާއަށް  ނޫނީ 

 ؛މަސައްކަތްކުރުން

ފަންނީ    ، ތްތެރިކަން ހިފެހެއްޓޭކަން ކަށަވަރުކުރުމާއިހަޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ނަޒާ )ރ(  

 ގަނޑާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތްދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން.މިން

 

  ވަކީލުންގެ   ދައުލަތުގެ 

 8ކަންކަން   ސުލޫކީ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ  )ހ(  . 53-1 ގަވާއިދުތަކުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ޤާނޫނާއި  މި 

ހަމަތައް،   ޤާނޫނީ  ސުލޫކީ  އެންމެހައި  މަސައްކަތްކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ވަކީލުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ ވަކީލުން،  

ގޮތުން  ތަމްސީލުކުރުމުގެ  ދައުލަތް  ހައިސިއްޔަތުން  ރަސްމީ  އެމީހުންގެ 

އެމީހުން  ޖަވާުބދާރީވާނީ،  ވަކީލުން  އެ  ގުޅިގެން  ޒިންމާއާ  އަދާކުރާ 

 ތްވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށެވެ.ނިސްަބ

ކަމަށް   )ށ(    ވަކީލުން"  "ދައުލަތުގެ  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ނުވަތަ  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  އެވަނީ،  ުބނެފައި 

ޤާނޫނީ   ޢައްޔަންކުރާ  ދެފަރާތުން  އެ  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ވަކީލުންނަށެވެ. 

 

  ކަންކަން   ސުލޫކީ   ވަކީލުންގެ 

 9ބެލުން 

ޤާނޫނުގައި  )ހ(   .54 މި  ކަމުގައި  ނަގަހައްޓަންޖެހޭނެ  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ 

އު ނުވަތަ ޞޫަބޔާންކޮށްފައިވާ  މިންގަނޑަކާ،  ސުލޫކީ  ނުވަތަ  ލަކާ 

މި ވަކީލުންގެ   ގުޅޭގޮތުން  ގުޅުމާ  މުވައްކިލުގެ  ވަކީލާއި  ސުލޫކާއި، 

ގަވާއިދެއްގައި   53ޤާނޫނުގެ   ހަދާފައިވާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ލަކާ ނުވަތަ ސުލޫކީ މިންގަނޑަކާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޞޫަބޔާންކޮށްފައިވާ އު

ޢަމަލަކީ،  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކޮށްފައިވާކަމަށް  އޭނާ  އަދި  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، 

އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ހަމަތައް   ފަންނުގެ އަސާސްތަކާއި ޢަދުލު  ޤާނޫނީ

ނެގެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ ތަާބވާންޖެހޭ 

 
 އިތުރުކުރެވިފައި  މާއްދާ މި  ވަނަ މާއްދާއިން  6ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނައި ވަނަ  2  އަށް( ޤާނޫނު ފަންނުގެ ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 16/ 2022 ނަންބަރު ޤާނޫނު 8
 ޞްލާޙުކުރެވިފައި އި މާއްދާ މި  ވަނަ މާއްދާއިން  7ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނައި ވަނަ  2  އަށް( ޤާނޫނު ފަންނުގެ ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 16/ 2022 ނަންބަރު ޤާނޫނު 9
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އު ގެއްލޭފަދަ ޞޫހަމަތަކާއި  އިތުާބރު  ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ  ޚިލާފު،  ލުތަކާ 

ކައުން ާބ  ޝަކުވާ  ވަކީލެއްގެ  އެ  ކަމުގައިވާނަމަ،  ސިލަށް ޢަމަލެއް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ހުށަހެ )ށ(    ޝަކުވާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ކޮންމެ މި  ޙައްޤު،  ޅުމުގެ 

ގެ ލުފަރާތަކަށްމެ ލިިބގެންވެއެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް، ާބ ކައުންސި

 އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައިވެސް އެ ކައުންސިލަށް ެބލިދާނެއެވެ. 

ގެ ދަށުން މައްސަލައެއް ބަލަންވާނީ، ޤާނޫނީ މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ(   )ނ(   

ފަންނުގެ   ޤާނޫނީ  ޢަމަލަކީ،  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ވަކީލު 

ޢަދުލު ހަމަތައް   އަސާސްތަކާއި  ޤާއިމުކުރުމުގެ  އިންޞާފު 

ނެގެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ ތަާބވާންޖެހޭ 

އު ޚިޞޫހަމަތަކާއި  އިތުާބރު ލުތަކާ  ދާއިރާގެ  ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ  ލާފު، 

 ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލެއް ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.

 

މައްސަލައެއް ާބ  ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ    54މި ޤާނޫނުގެ   )ހ(   .55 އިޖުރާއަތު   ޝަކުވާބަލާ 

ބާ  ބެލުމަށްޓަކައި  މައްސަލައެއް  އެ  ޙާލަތުގައި،  ަބލާ  ކައުންސިލުން 

ތެރެއިން   މެންަބރުންގެ  ހިމެނޭ  ކޮމިޓީގައި  ސުލޫކީ   3ކައުންސިލުގެ 

ާބ   ާބރު  އެކުލަވާލުމުގެ  ޕެނަލެއް  ހިމެނޭ  މައްޗަށް  )ތިނެއް( މެންަބރުންގެ 

މައްސަލައި އަދި  ލިިބގެންވެއެވެ.  ޙަޤީޤަތްތައް  ކައުންސިލަށް  ގެ 

ތަ މައްސަލައެއް  އެ  މައްސަލައިގައި ޙުދެނެގަތުމަށްޓަކައި  އެ  ޤީޤުކޮށް، 

 10ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ަބޔާން ނެގުމުގެ ާބރު އެ ކޮމިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

ޕެނަލް   )ށ(    އެކުލަވާލެވޭ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  އެ މި  ދެމިއޮންނާނީ 

ގެ ލަފާ ާބ ކައުންސިލުގެ އެ ކޮމިޓީ  ،ލައިބަ ކޮމިޓީން ބަލަމުންދާ މައްސަލަ  

 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާ ހަމައަށެވެ.

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ ،އުންސިލުން ޝަކުވާ ެބލުމުގެ ޕެނަލެއް އެކުލަވާލައިާބ ކަ )ނ(   

ބެލުމަށް   ހުށަހެޅުމުގެ ގުޅޭ ޝަކުވާއެއް  އެފަދަ ޝަކުވާއެއް  ފޮނުވަންވާނީ 

 ުބތަކެއް ހުރިނަމައެވެ.އެކަށީގެންވާ ޤާނޫނީ ސަބަ 

 
 ޞްލާޙުކުރެވިފައި އި އަކުރު މި  ވަނަ މާއްދާއިން  8ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނައި ވަނަ  2  އަށް( ޤާނޫނު ފަންނުގެ ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 16/ 2022 ނަންބަރު ޤާނޫނު 10
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ާބ )ރ(   ޝަކުވާއެއް  ބުނެވުނުފަދަ  މާއްދާގައި  މި  ގުޅޭގޮތުން  ވަކީލަކާ   ޤާނޫނީ 

ކައުންސިލުގެ ޝަކުވާ ެބލުމުގެ ޕެނަލުން ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު އެ ޕެނަލުގެ 

ާބ  ފުރުޞަތެއްގައި  އަވަސް  ވީއެންމެ  ރިޕޯޓު  އެކަމުގެ  ލަފަޔާއެކު 

   ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް

ޝަކު )ބ(    ބުނެވުނުފަދަ  މާއްދާގައި  މި  ގުޅޭގޮތުން  ވަކީލަކާ  ާބ ޤާނޫނީ  ވާއެއް 

ަބލާ ޕެނަލުން  ެބލުމުގެ  ޝަކުވާ  އުޞޫލުތައް   ނެކައުންސިލުގެ  ގޮތުގެ 

ވަކީލުންގެ ގަވާއިދުގައި ހިމަނައި ތަންފީޒުކުރުމުގެ ާބރު ާބ ކައުންސިލަށް 

 . ލިިބގެންވެއެވެ

 

އަވަސް    .56 ޑިއު ޕްރޮސެސް  އެކަށީގެންވާފަދަ  ަބލަންވާނީ  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ކައުންސިލަށް  ާބ 

 އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  ،ގައިމިނެއް

 

ޭބއްވޭ    .57 ރިޕޯޓު ކުރުން   ެބލުމަށްޓަކައި  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ޕެނަލަށް  ެބލުމުގެ  ޝަކުވާ 

ލިޔެކިޔުންތައްއި ރިޢާޔަތްކުރެވުނު  ރިކޯޑުކުރެވިންޓަވިއުތަކާއި  ރިޕޯޓާއެކު ކޮމި  ،  ޓީގެ 

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ކެޓިވްއެގްޒެ ާބ ކައުންސިލުގެ

 

ހެކިބަހާއި ލިޔެކިޔުން ހޯދާ  

 ލިބިގަތުމުގެ ބާރު 

ޅުންހުރި  ޝަކުވާ ެބލުމުގެ ޕެނަލުން ަބލަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލައާ ގު  .58

ހުށަހެޅުމަށް   ،ފަރާތްތަކަށް ލިޔެކިޔުންތައް  ނުވަތަ  ހާޒިރުވުމަށް  ދިނުމަށް  ހެކިަބސް 

ލިޔުންތަކާމެދު އަމުރުކު ހުށަހެޅޭ  މިގޮތުން  ލިިބގެންވެއެވެ.  ާބރު  ރުމުގެ 

ފުރުޞަތު  ،ޖަވާުބދާރީވުމާއި ސުވާލުކުރުމުގެ  ހެކިންނާ  ޝަކުވާ    ،ހާޒިރުކުރެވޭ 

 ދޭންވާނެއެވެ.ރައްދުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް 

 

އަމިއްލަ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ  

 ފުރުޞަތު 

ތަމްޝަކުވާއިން    .59 އޭނާ  ވަކީލެއް  ލުސީދިފާޢުވުމަށްޓަކައި  ޤާނޫނީ  ކުރާނެ 

ޢައްޔަނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޝަކުވާ ރައްދުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ލިިބގެންވެއެވެ. އަދި 

ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާއި  ،ފަރާތާއި  ޝަކުވާ  މަ  ،ހުށަހެޅުނު  ގުޅޭގޮތުން އެ  އްސަލައާ 

މަޢުލޫމާތަ ހޯދާފައިވާ  ޕެނަލުން  ެބލުމުގެ  ެބލުމުގެ ޝަކުވާ  ޝަކުވާ  ކޮަބއިކަން  ކީ 

ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ަބލާ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް   އެ ވަކީލަކަށް  ނަލުންޕެ



 ހުެގ އިދާރާ މަޖިލީ ރައްޔިތުްނެގ 2019/5 :ނަްނބަރު  ޤާނޫނު
  . މ 27-6-2019

  
 

32 

 

ފަރާތަށް   ،ަބލައި ރައްދުވާ  ޝަކުވާ  އަޅަންވާނީ  ފިޔަވަޅެއް  ާބވަތެއްގެ  އެއްވެސް 

 ހާމަކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކުގައެވެ.   ،ދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތުދީޖަވާުބ

 

ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ޕެނަލްގެ  

ށް ރިޢާޔަތްކޮށް  ރިޕޯޓަ 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

އެ ޝަކުވާއަކީ   ،ލުމަށްފަހު ޝަކުވާ ެބލުމުގެ ޕެނަލުން ފޮނުވާ ރިޕޯޓަށް ެބ )ހ(   .60

ންސިލުގެ އަސާސެއް ނެތް ޝަކުވާއެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ާބރު ާބ ކައު

 އެކަށީގެންވާ ޓިވް ކޮމިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. އަދި އެ ޝަކުވާއަކީއެގްޒެކެ

ާބ ކައުންސިލުން   ފައިވާ އަދި އަސާސެއް އޮތް ޝަކުވާއެއްކަމަށްހެކި ލިިބ

ާބރު  ޢަމަލުކުރުމުގެ  ގޮތަކަށް  ކުރެ  ގޮތްތަކުން  އަންނަނިވި  ކަނޑައަޅާނަމަ 

 ާބ ކައުންސިލަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

 ؛ނަސޭހަތް ދިނުން  (1)   

 ؛އިންޒާރުދިނުން  (2)   

ޮބޑު  100,000/-  (3)    ރުފިޔާއަށްވުރެ  ޢަދަދަކުން )އެއްލައްކަ(  ނޫން 

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުން

 ؛ޓުންކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ހުއްދަ ހިފެހެއް  (4)   

 ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން.  (5)   

އިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނީ ވަކީލަކާމެދު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަ )ށ(   

ޤާނޫާބ   ޙާލަތުގައި  އަޅާ  ފިޔަވަޅު  ހިންގާފައިވާ ކައުންސިލުން  ވަކީލު  ނީ 

މަތީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ، ޢަމަލުގެ ކުޑަ ޮބޑު މިނަށް ަބލައި

ާބ ކައުންސިލަށް ތެރެއިން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ާބރު  

 ގެންވެއެވެ.  ލިިބ

ވަކީލާމެދު )ނ(    ޤާނޫނީ  ގޮތުގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ  އަޅާ   މި  ކައުންސިލުން  ާބ 

ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ވަކީލު  ޤާނޫނީ  ނިންމާ   ،ފިޔަވަޅަކާމެދު  ނިންމުން  އެ 

ފެށިގެން   ކައުންސިލުގެ   30ތާރީޚުން  ާބ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 

މައްސަލައެ އެ  ކޮމިޓީއަށް  ހުށަހެޅުއިސްތިއުނާފު  ޙައްޤު  އް  މުގެ 

 ލިިބގެންވެއެވެ.  

ގައި )ރ(   )ނ(  މާއްދާގެ  އިސްތިއުނާފު  މި  ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ   

ނިންމުމާމެދު  ނިންމާ  ކޮމިޓީން  އެ  ހުށަހެޅުމަށްފަހު  ކޮމިޓީއަށް 
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)ފަނަރަ(   15އެ ނިންމުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން    ،ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ

އެ މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ   އިދުވަހުގެ ތެރޭގަ

 ޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ހައިކޯ

 

 ހަވަނަ ބާބު 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޕްރެކްޓިސް އަދި ޕާޓްނަރޝިޕް 

 

ފަރުދީގޮތެއްގައި  ވަކީލަކު  

 ކުރާ ޕްރެކްޓިސް 

ކަމަށްވާ )ހ(   .61 ފަރުދީގޮތުން  އެދެނީ  މަސައްކަތްކުރަން  ވަކީލަކު   ،ނަމަޤާނޫނީ 

)އަމިއްލަ   2014/19އެފަރާތަކުން އެކަން ކުރަންވާނީ، ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ވިޔަފާރިއެއް  އަމިއްލަ  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެންނެވެ. 

ވިޔަފާރިއަކީ،  )ށ(    އަމިއްލަ  ރަޖިސްޓަރީކުރާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ މިއް)އަ  2014/19ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ރަޖިސްޓަރީކުރު ކައުންސިލުގައި ދަށުން  ާބ  އިތުރުން،  މުގެ 

މާއްދާގެ  މި  ވާންޖެހޭނެއެވެ.  ވިޔަފާރިއަކަށް  އަމިއްލަ  ދަފްތަރުކޮށްފައިވާ 

ވިޔަފާރިތަކަށް  ދަށުން އަމިއްލަ  ދަފްތަރުކުރެވޭ  ކައުންސިލުގައި  މި   ާބ 

 ކިޔާނީ "ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް" އެވެ.  އިޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކަ

 

އްދާ  ޕާޓްނަރޝިޕަކުން އުފަ 

 ލޯ ފަރމް  

އެދޭނަމަ )ހ(   .62 ދޭން  ޚިދުމަތް  ޤާނޫނީ  ގުޅިގެން  ވަކީލުން  އެފަދަ    ، ޤާނޫނީ 

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  ދޭންވާނީ،  )ޕާޓްނަރޝިޕްގެ    2011/13ޚިދުމަތްތައް 

 ޕަކުންނެވެ.ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން އުފައްދާ ޕާޓްނަރޝި

ޕާޓް  މި )ށ(    ަބޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  ނަންަބރު  މާއްދާގެ  ޤާނޫނު  ނަރޝިޕަކީ، 

ދަށުން    2011/13 ގެ  ޤާނޫނު(  ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  )ޕާޓްނަރޝިޕްގެ 

ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް  އިތުރުން ދަފްތަރުކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލުގައި  ާބ 

ކައުންސިލުގައިވާންޖެހޭނެއެވެ.   ާބ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ދަފްތަރުކުރެވޭ    މި 

 ލޯ ފަރމް" އެވެ.  "މަށްޓަކައި ކިޔާނީ ޕާޓްނަރޝިޕްތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ޭބނު

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  )ނ(    ފަދައިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި 
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)އައްޑިހަ އިންސައްތަ( ޙިއްޞާ މިލްކުވާންވާނީ  80ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ %

ޤާނޫނުގެ   ގެ    30މި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަކީލުކަމުގެ ވަނަ  ޤާނޫނީ  ދަށުން 

 ނޫނީ ވަކީލުންނަށެވެ. ހުއްދަ ލިިބފައިވާ ޤާ

 

ނުވަތަ ލޯ  ލޯ ފަރމަކުން  

ޕްރެކްޓިސަކުން  

ނޫންގޮތަކަށް ޚިދުމަތް  

 ނުދިނުން 

ޕްރެކްޓިސެއް    .63 ލީގަލް  ނުވަތަ  ފަރމެއް  ލޯ  ފެށުމަށްފަހު،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

ޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މެނުވީ  މަސައްކަތް  މެދުވެރިކޮށް  ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް  ނޫނީ 

ފަ ކޮށްގެންއެއްވެސް  ދައުލަތުގެ    ރާތަކުން  އެހެންނަމަވެސް،  ނުވާނެއެވެ. 

ތަނެ އަމިއްލަ  ނުވަތަ  އިންމުއައްސަސާއެއްގައި  ކައުންސެލެއްގެ -އްގައި  ހައުސް 

ސާަބހަށް  ހިލޭ  ނުވަތަ  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއްގެ  ތަނެއްގެ  އެއިން  ނުވަތަ  ގޮތުގައި 

ކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޤާނޫނީ އަކުން ޤާނޫނީ ވައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާމަސަ

ޚިދުމަތް ދިނުން   ކުޤާނޫނީ ވަކީލަޚިދުމަތް ދިނުން ނުވަތަ އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި  

 މި މާއްދާއިން މަނައެއް ނުކުރެއެވެ.

 

ޕާޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު  

 ދަފްތަރުކުރުން 

ދަށުން  .64 ޤާނޫނުގެ  ޤާއިމުކުރެވޭ   މި  ދިނުމަށްޓަކައި  ޚިދުމަތް  ޤާނޫނީ 

ޕްރޮފައިލެއް،ޕާ ކޯޕަރޭޓް  ޕާރޓްނަރުންގެ  ކައުންސިލުގައި   ޓްނަރޝިޕްތަކުގެ  ާބ 

  އޮންނަންވާނެއެވެ. ދަފްތަރުކުރެވިފައި

 

ލޯ ފަރމް އަދި ލީގަލް  

 ޕްރެކްޓިސްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު 

ޕާޓްނަރ  .65 ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި  ދާއިރާގައި  ލޯ  ޤާނޫނީ  އުފައްދާ  އުޞޫލުން  ޝިޕް 

މިއްލަ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި އުފައްދާ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްތައް ހިންގާނެ ރމްތަކާއި އަފަ

 ާބ ކައުންސިލަށް ލިިބގެންވެއެވެ.   ގޮތް އެކަށައަޅައި ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ާބރު 

 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އިންތިޤާލީ ކަންތައްތައް 

 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ  

 އައުކުރުން އޮތުމާއި  ދެމި 

ޢަމަ )ހ(   .66 ޤާނޫނަށް  ވަކާލާތުކުރުމުގެ މި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ފަށާއިރު  ލުކުރަން 

މީހުންނަކީ ލިިބފައިވާ  ވަކީލުކަމުގެ   ،ހުއްދަ  ޤާނޫނީ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

 ހުއްދަ ލިިބފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.
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ފަށާއިރު )ށ(    ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ހުއްދަ މި  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ   

މި ލިިބފައިނުވާ އެދެންވާނީ  ހުއްދައަށް  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ  ފަރާތްތަކުން   

 ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  

 

މަތީ ތަޢުލީމުދޭ  

މަރުޒަކުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ  

ކޯސްތަކުގެ މުޤައްރަރު  

 އެއްގޮތްކުރުން 

، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހުމި   )ހ(   .67

ޕްރޮގްރާމްތައް މަރު ކޯސްތަކާއި  އެންމެހައި  ޤާނޫނީ  ފަށާ  ކަޒުތަކުން 

މުޤައްރަރަކާ   އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލުން  ާބ  ހިންގަންވާނީ 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

ަބޔާ )ށ(    ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ޙާޞިލުކުރުމަ މި  މަޤްޞަދުތައް  ށްޓަކައި،  ންކުރާ 

ލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އިންތިޚާުބކުރާތާ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ާބ ކައުންސި 

)ސަތޭކަ އަށްޑިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި    180  ލަސްވެގެން

ށް،  ޤާނޫނީ ކޯސްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކަ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގަ ކޯސްތަކާއި  ކައުންސިލުން އެފަދަ  ާބ  ކިޔަވައިދިނުމަށް   އި 

 އެ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި އަންގަންވާނެއެވެ. ޤަޫބލުކުރާ މުޤައްރަރެއް 

ތަޢުލީ )ނ(    މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަން  ދޭ  މުމޯލްޑިވްސް 

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ކޯސްތަކާއި  އެންމެހައި  ޤާނޫނީ  ހިންގާ  މަރުކަޒުތަކުން 

ދަށް މިންގަޑަކަށް ަބލަންވާނީ ާބ ކެޓް އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގައި އެންމެ  ސެޓްފި

 ކައުންސިލުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ މުޤައްރަރަށެވެ. 

 

ލޯ ފަރމްތަކާއި ލީގަލް  

ޕްރެކްޓިސްތައް  

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

 

ޤާނޫނީ    .68 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

ވަކިވަޚި ޝަޚްޞުތަކާއި  ޤާނޫނީ  ޢަމަލުކުރަން  ދުމަތްދޭ  ޤާނޫނަށް  މި  ފަރުދުން،  ކި 

ކަނޑައަޅާފައިވާ   180  ފަށާތާ ޤާނޫނުގައި  މި  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ސަތޭކައަށްޑިހަ( 

 ޓަރީކުރަންވާނެއެވެ. ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސް

 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  

ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ  

 ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރުން 

މާ  158ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ( )ހ  .69 ޖުޑީޝަލް ވަނަ  ދަށުން  ގެ  )މ(  އްދާގެ 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިންތިޚުާބކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ ާބ ކައުންސިލުގެ 

 ވަކީލެކެވެ. މެންަބރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާުބކުރާ ޤާނޫނީ 
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ޤާނޫނުއަސާސީގެ   )ށ(    ފަށާއިރު،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ވަނަ   158   މި 

ސަމާއްދާގެ ޖުޑީޝަލް  ދަށުން  ގެ  )މ(  ކޮމިޝަނަށް    ރވިސް 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން   އިންތިޚާުބކޮށްފައިވާ މެންަބރުގެ މެންަބރުކަން،  

 ފެށުމާއެކު ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނަށް   )ނ(    ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ވަކީލު ޤާނޫނީ  އިންތިޚާުބކުރުއިންތިޚާުބކުރާ  ާބއްވަންޖެހޭ   މަށްޓަކައި 

އިންތިޚާުބ،  ފުރަ ާބ   ތަމަ  އިންތިޚާުބކުރެވޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

ފެށިގެން   ދުވަހުން  އިންތިޚާުބކުރެވޭ  ކޮމިޓީ  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ 

 )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ާބއްވަންވާނެއެވެ.  15ގިނަވެގެން 

 

ާބއްވަ  .70 މާލީ ކަންތައްތައް  ދަށުން  ާބުބގެ  ޭބއްވުމަށާމި  އިންތިޚާުބ  ކައުންސިލުގެ   އި،ންޖެހޭ  ާބ 

މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށްޓަކައި ޭބނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މާލީ  

ފަށާތާ   ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ތެރޭގައި   30އެހީތެރިކަން،  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 

ކަ މާލީ  ޙަވާލުވެފައިވާ  ދައުލަތުގެ  ހިންގުމާ  ހަމަޖައްންކަން  ސައި  ވުޒާރާއިން 

 ދޭންވާނެއެވެ. 

 

ގަވާއިދަކަށް ޢަމަލު ކުރަން  

 ފެށުން  

އެ   .71 ފެށޭނީ  ޢަމަލުކުރަން  ކަމަކަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާއެއްގައި  ޤާނޫނުގެ  މި 

ކަމަށްވާނަމަ އެކުލަވާލުމަށްފަހުގައި  ގަވާއިދެއް  ަބޔާންކުރާ  އެ  މާއްދާއެއްގައި   ،

ފަ  ޢަމަލުކުރަން  މާއްމާއްދާއަކަށް  އެ  ގަވާއިދު ށަންވާނީ،  ަބޔާންކުރާ  ދާގައި 

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހުއެވެ. 

 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

 

ޕަބްލިކް ނޯޓަރީންގެ  

ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ  

 ހުއްދަ 

ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ )ހ(   .72 ގޮތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްގައި  ހިނދަކު،  އެހެން   

ކުރެވޭނީ، ދިވެހިރާ މަސައްކަތް  ގޮތުގައި  ނޯޓަރީއެއްގެ  ޕަްބލިކް   އްޖޭގައި 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ    ޖެހޭނީއަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު  އަދި  
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 ވަކީލުންނަށެވެ.ގައި ަބޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ޤާނޫނީ ގަވާއިދު 

ޕަްބ )ށ(    ބޭނުމަށްޓަކައި،  މާއްދާގެ  ނޯޓަރީމި  ގޮތުގައި ގެ  އެއްލިކް 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތައް  އެފަދަ  ޝަރުޠުތަކާއި،  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ 

 މައިގަނޑު އުޞޫލުތައް، ާބ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. 

ހުއްދަ   )ނ(    ޕަްބލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ލިިބގެން ނޫންގޮތަކަށް 

އަސް އެއްގޮތްކަމުގެ  މަސައްކަތްކުރުމާއި،  ޖެހުމުގެ ލާ  ތައްގަނޑު 

ކު ޕަްބލިކް މަސައްކަތް  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ރުމާއި، 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ   ޚިލާފަށްނޯޓަރީއެއް  އުޞޫލާ  އެއްވެސް    މައިގަނޑު 

ޢަމަލުކޮށް  )ފަންސަވީސްހާސް(   25,000/-އެފަރާތެއް  ފިނަމަ،  ފަރާތަކުން 

ރު)  300,000/-ރުފިޔާއާއި،   ޢަދަދަކުން   އާފިޔާތިންލައްކަ(  ދެމެދުގެ 

 ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ. 

 ޭބރު  ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،   އެހެން  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ރ(  

 އަސްލާ   މިޝަންތަކުން   ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުންނަ  ޤައުމުތަކުގައި

 11.ޅައެވެނާ ހުރަހެއް މާއްދާ މި ޖެހުމަކަށް ތައްގަނޑު އެއްގޮތްކަމުގެ

 

 ޖަދުވަލު 

 

އެއީ މި ޤާނޫނުގެ ަބއެކެވެ. މި ޤާނޫނު ފުރިހަމަވާނީ އެ    1މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު    .73

 ހިމަނައިގެންނެވެ. ޖަދުވަލު 

 

 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ 

ކުރިން ހިނގަމުންއައި  

 އިޖުރާއަތުތައް ބާޠިލުވުން 

ޢަމަލުކު  .74 ޤާނޫނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައިމި  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ވަކީލުކަމުގެ  ރަން  ޤާނޫނީ   

ޢަމަލުކުރެވެމުން ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި އެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމާއި ބާޠިލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން  

އައި އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު 

 ބާޠިލުވީއެވެ. 

 

އެހެން   )ހ(   .75 ހިންގުން   ގަވާއިދު ހަދައި  ޤާނޫނުގައި  މި މި  ހިނދަކު،  ކަނޑައަޅާފައިނުވާހާ  ގޮތަކަށް 

ާބ   ހަދައި  ގަވާއިދުތައް  އެންމެހައި  ހަދަންޖެހޭގެ ދަށުން  ޤާނޫނު ހިންގާނީ 

 ކައުންސިލުންނެވެ. 

 
 ރެވިފައިއިތުރުކުއަކުރު  މި  ވަނަ މާއްދާއިން  2ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނައި ވަނަ  1  އަށް( ޤާނޫނު ފަންނުގެ ޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 9/ 2020 ނަންބަރު ޤާނޫނު 11
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ގަވާއިދުތައް )ށ(    ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ދަށުން   ،މި  ޤާނޫނުގެ  މި 

ކައު ާބ  އިންތިއިންތިޚާުބކުރާ  ކޮމިޓީ  އެގްޒެކެޓިވް  ޚާުބކުރެވޭ ންސިލުގެ 

ފެށިގެން   ކައުންސިލުން   90ދުވަހުން  ާބ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ނުވަދިހަ( 

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. ،ހަދައި

 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ  

 ތާރީޚު 

ފާސްވެމި    .76 ޤާނޫނު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ތަޞްދީޤުކޮށް،  ޤާނޫނަށް   ،

 ޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެ

 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ  .77 މާނަކުރުން  ލަފްޒެއް  ނުވަތަ  ޢިާބރާތެއް  ޤާނޫނުގައި  ކަނޑައެޅިގެން   މި  ގޮތުން 

  ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިާބރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފައިއެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހާ  

 ތިރީގައި ދީފައިއެވާ މާނައެވެ.  އެ ޢިާބރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ،ވަނީއެ

"ޤާނޫނީ  )ހ(    ނުވަތަ  އެހީތެރިކަން"  "ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  މަސައްކަތް"  "ޤާނޫނީ 

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ.ޚިދުމަތް" ދިނުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 

ޤާނޫނު   (1)    ނުވަތަ  ގުޅިގެން  ޚުޞޫމަތަކާ  ކުރުމާ އެއްވެސް  ތަޠްީބޤް 

 ؛މަޝްވަރާ ދިނުންގުޅޭގޮތުން ލަފަޔާއި 

ނުހިމެނޭގޮތުން،  (2)    ހާޒިރުވުން  ތަނަކަށް  އެއިން  ަބދަލުގައި  މީހެއްގެ 

އެނޫންވެސް   ނުވަތަ  ގުޅިގެން  ޚުޞޫމަތަކާ  ކަމަކާ އެއްވެސް 

ގައި އި އެފަދަ އެހެން ތަނެއްތަކާލްގުޅިގެން ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިިބއުނަ

 ން.މާއި އެއްވެސް ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރުވަކާލާތު ކުރު

ޓްރައިިބއުނަލްތަ (3)    ތަނަކޯޓުތަކާއި  އެހެން  އެފަދަ  ހުށަހަޅާ ކާއި  ކަށް 

ޖަވާ ފޯމާއި،  ދަޢުވާ  ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ުބ މައްސަލަތަކާ 

 ؛ފޯމާއި، ަބޔާންތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށްދިނުން

ޢަޤުދުކުރެވޭއެކިއެ (4)    މެދުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  އެއްަބސްވުންތަކާއި ކި   

އަދި  އެޓަރނީތަކާއި،  އޮފް  ޕަވަރ  ލިޔުންތަކާއި،  ވަޞިއްޔަތުގެ 

ގުޅޭ   މުޢާމަލާތްތަކާ  މަދަނީ  އެފަދަ  ޤާނޫނީ އެނޫންވެސް 

 ؛ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުން

ލިޔެ (5)    ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  ގޮތުގައި  ނޯޓަރީގެ  ކިޔުންތައް ޕަްބލިކް 
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 ؛ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރުންތައްޔާރުކޮށް ތަޞްދީޤުކޮށް

 ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އެކި އެކި ލިޔެކިޔުންތައް އެޓެސްޓް ކުރުން. (6)   

ޮބޑު   )ށ(    ބުނެފައި"ޖިނާއީ  ކަމަށް  ނަންަބރު    ކުށެއް"  ޤާނޫނު  އެވަނީ، 

ގެ  2016/12 ޤާނޫނު(  އިޖުރާއަތުގެ  މާއްދާގަ  22  )ޖިނާއީ  އި ވަނަ 

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްކުށަށެވެ.  

ކަމަށް  )ނ(    ވަކީލެއް"  ޤާނޫނީ  ނުކުރާ  މަސައްކަތް  ވަކީލުކަމުގެ  "ޤާނޫނީ 

ފަ  ބުނެފައި ތެރެއިން  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ  ކަމަށް އެވަނީ،  ނޑިޔާރު 

މަސައްކަތްނުޢައްޔަ ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ  ސަަބުބން  ނުކުރެވޭ   ކުރެވުމުގެ 

ރޭޝަނުން  ޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ޑި

 ކަނޑައަޅައި ޢާންމުކޮށްފައިވާ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.  

ކަމަށް   )ރ(   ނޯޓަރީ"  ލިޔެކިޔުންތަކުގައި   ބުނެފައި"ޕަްބލިކް  ޤާނޫނީ  އެވަނީ، 

އެފަދަ  ކަށަވަރުކޮށްދީ،  ަބލައި،  އައިޑެންޓިޓީ  ފަރާތްތަކުގެ  ސޮއިކުރާ 

އޭގަލި ފަރާތްތަކަށް  ސޮއިކުރާ  އެއްޗެއް  ޔެކިޔުމުގައި  ަބޔާންކުރާ  އި 

އެފަރާތްތަކުން   ލިޔެކިޔުންތަކުގައި  އެފަދަ  ކަށަވަރުކޮށް،  އެނގޭކަން 

ހެކިކޮ ލިޔުންތަކުގެ ސޮއިކުރިކަން  އެފަދަ  އެނޫންވެސް  ށްދިނުމާއި، 

މި    ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް،

 އްދަކުރާ ކޮންމެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށެވެ.ާބ ކައުންސިލުން ހު  ޤާނޫނުގެ ދަށުން

އެވަނީ،   )ބ(    ުބނެފައި  ކަމަށް  މެންަބރުން"  ކައުންސިލުގެ  ޤާނޫނަށް "ާބ  މި 

ވަކީލު  ފަށާއިރުއަމަލުކުރަން   ލިިބފައިވާ ޤާނޫނީ  ހުއްދަ  ޤާނޫނީ   ކަމުގެ 

 ށެވެ. އްދަ ދޫކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަވަކީލުންނާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހު

 

 

 1ދުވަލު   ޖަ 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ހުވައި 
ނަން(  ……"އަހުރެން   ޙު  …)މީހާގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރުއިސްލާމްދީނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހިތުމަށާއި،  މަތްތެރިކޮށް 

ރައްކާތެ ޙައްޤުތައް  ރައްޔިތުންގެ  ދަމަހައްޓައި،  ޤާނޫނު  ވާޖިރިކުރުމަޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ކާއި ުބތަށާއި، 
އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތެދުވެރިކަމާއި   މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ގޮތުގެމަތިން، 
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 ވެ." މެގަންދީ ހުވައިކުރަهللا އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް މާތް
_____________________________ 

 25.10.2022: ތާރީޚު އަޕްޑޭޓްކުރެވުނު


