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އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ގަވާއިދު

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް، )ހ(1.ތަޢާރުފާއި ނަން

ނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދެވެ.  ނޑުތައް ކަ އެކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަ

ހައިސިއްޔަތުން )ށ( ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  "ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކިޔާނީ،  ގަވާއިދަށް  މި 

އެވެ. ގަވާއިދު"  ދިނުމުގެ  ހުއްދަ  މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަން ހިންގާނީ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންނެވެ.)ނ(

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ 

ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.2.

ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން ނުވަތަ ދިވެހިރައްޔިތަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން، ޢާންމު ގޮތެއްގައި )ހ(

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކު ކަމުގައިވުން؛

ޢުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން؛)ށ(

ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން؛)ނ(

ނުވަތަ )ރ( ކުށެއް  ޚިޔާނާތުގެ  ނުވަތަ  ކުށެއް  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ޙައްދެއް  އިސްލާމްދީނުގައި 

ޝަރީޢަތަށް  ކުރިކަން  ކުށެއް  ޒިނޭކުރުމުގެ  ގަދަކަމުން  ނުވަތަ  ކުށެއް  ރިޝްވަތުގެ 

ނުވުން؛ ކަމުގައި  މީހަކު  ސާބިތުވެފައިވާ 

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި، ޖިނާއީ އެހެން ކުށެއް ކުރިކަން )ބ(

ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ނަމަ، އެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާ ނުވަތަ އެ 

ނޑައެޅުނު އަދަބު މަޢާފުކުރެވުނުތާ 7 )ހަތެއް( އަހަރު ވެފައިވުން؛ ޙުކުމުން ކަ
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ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޝަރީޢަތަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާ މީހަކު )ޅ(

ކަމުގައި ނުވުން؛

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 3 ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަކުން )ކ(

ބެޗެލަރ އޮފް ލޯޒް ޑިގްރީއެއް ނުވަތަ އެ ޖަދުވަލުގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ 

މާއްދާތައް ހިމެނޭގޮތުން އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 

ހައިސިއްޔަތުން 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުން

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އެޓަރނީ )ހ(3.

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށެވެ.

ހުށަހަޅާއިރު، )ށ( އެދި  ހުއްދައަށް  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ހައިސިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ތަކެތި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި 

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު.1.

ވަކާލާތުކުރުމަށް 2. އިންސާފަށްޓަކައި  ޢަދުލު  ކުރިމަތީގައި  ޝަރީޢަތުގެ  އެމީހަކީ 

އެކަށީގެންވާ މީހެއްކަން ބަޔާންކޮށް، ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ، 

ތަޖުރިބާ  ދުވަހުގެ  އަހަރު  )ފަހެއް(   5 މަސައްކަތްކުރާތާ  ދާއިރާގައި  ޤާނޫނީ 

ލިބިފައިވާ 2 )ދޭއް( ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ސިޓީ.

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ.3.

އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ 4. ސެޓްފިކެޓުތަކާއި،  ތަޢުލީމީ  އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ 

އޮތީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓް  ސެޓްފިކެޓާއި  )ތަޢުލީމީ  ކޮޕީ.  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކުގެ 

ކަމަށްވާނަމަ، ބަހަކުން  އެހެން  ފިޔަވައި  ބަސް  އިނގިރޭސި  ނުވަތަ  ދިވެހި 

އެ ސެޓްފިކެޓާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ދިވެހި ނުވަތަ އިނގިރޭސި 

ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ 4 )ހަތަރެއް( ފޮޓޯ.5.

-/500 )ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާ.6.

ގައި )ނ( )ށ(  މާއްދާގެ  މި  ބަލައިގަނެވޭނީ،  ހުށަހެޅުމެއް  ހުށަހެޅޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި 

ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތުތައް  ބަޔާންކުރާ 

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 

ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް 

ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ 4.

ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.
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މި ގަވާއިދުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން؛)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކޮށްފައިވުން؛)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2 ގައި ބަޔާންކުރާ ހުވާ ކޮށްފައިވުން.)ނ(

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 

ހައިސިއްޔަތުން 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ 

ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓުން 

ނުވަތަ ބާޠިލުކުރުން

ހުއްދަ )ހ(5 ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް   ހައިސިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ދޫކޮށްފައިވާ މީހެއްގައި، މިގަވާއިދުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠު 

އޭނާއަށް  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ހައިސިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  އުނިވެއްޖެނަމަ، 

ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ. 

ހުއްދަ )ށ( ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް   ހައިސިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ދޫކޮށްފައިވާ މީހެއްގައި، މިގަވާއިދުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠު 

ފިޔަވައި، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އެހެން ޝަރުޠެއް އުނިވެއްޖެނަމަ، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 

ބާޠިލުކުރުމުގެ  ހުއްދަ  ދޫކޮށްފައިވާ  އޭނާއަށް  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ހައިސިއްޔަތުން 

ލިބިގެންވެއެވެ.  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ  އިޚުތިޔާރު 

ހަމަޖައްސާނީ )ހ(6.ހުވާ ކުރުން އިންތިޒާމު  ކުރުމުގެ  ހުވާ  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 

އޮފީހުންނެވެ. ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ 

ގަވާއިދުގެ )ށ( މި  އެދި  ހުއްދައަށް  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ހައިސިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ 

3 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅުމުން، ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ 

ވަކީލުކަމުގެ ހުވާ ކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް، ލަސްވެގެން 2 )ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ 

ތެރޭގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ހުވާ، މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2 ގައި )ނ(

އެވަނީއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރެއް 7.ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަފުތަރު

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ދަފުތަރުގައި، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ސީރިއަލް ނަންބަރު.)ހ(

ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރު.)ށ(
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ހުވާކުރި ތާރީޚު.)ނ(

މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަން.)ރ(

ދާއިމީ އެޑްރެސް.)ބ(

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް.)ޅ(

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު.)ކ(

ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރި ތަނުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް.)އ(

ލިބިފައިވާ ފާހުގެ ދަރަޖަ.)ވ(

ޤާނޫނީ ވަކި ދާއިރާއަކުން ޚާއްޞަ ވެފައިވާނަމަ، އެދާއިރާއެއް.)މ(

ވަޒީފާ އަދާކުރާނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި ފޯން ނަންބަރާއި ފެކްސް )ފ(

ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް.

ހުއްދަ ވަގުތީގޮތުން ހިފަހައްޓާފައިވާނަމަ އެކަން، އަދި ހިފެހެއްޓި ތާރީޚު.)ދ(

ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށްފައިވާނަމަ އެކަން، އަދި ބާޠިލުކުރި ތާރީޚު.)ތ(

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 

ހައިސިއްޔަތުން 

މަސައްކަތްކުރުން 

ވަގުތީ ގޮތުން މަނާވުން

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަކުންކުރެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން، އެ ވަޒީފާއެއްގައި 8.

މަސައްކަތްކުރުމަކީ  ހައިސިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ހިނދަކު  ދެމިތިބިހާ  އެފަރާތްތައް 

މަނާކަމެކެވެ.

ނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާ؛ އަދި)ހ( ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ފަ

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން.)ށ(

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 

ހައިސިއްޔަތުން 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

ހުއްދަ ގެއްލުން

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ގެއްލިއްޖެނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް 9.

ހުއްދައެއް  އަލުން  ހުށަހެޅުމުން،  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ  ތަކެއްޗާއެކު  ތިރީގައިވާ 

ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ.)ހ(
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ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ 4 )ހަތަރެއް( ފޮޓޯ.)ށ(

-/500 )ފަސް ސަތޭކަަ( ރުފިޔާ.)ނ(

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 

ހައިސިއްޔަތުން 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ 

ތަރުޖަމާކުރުން

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރަން 10.

ބޭނުންނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް، ތިރީގައިވާ ތަކެއްޗާއެކު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުން، 

އެ ހުއްދަ ތަރުޖަމާކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ.)ހ(

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ އަސްލާއި ކޮޕީ.)ށ(

ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ 4 )ހަތަރެއް( ފޮޓޯ.)ނ(

-/500 )ފަސް ސަތޭކަަ( ރުފިޔާ.)ރ(

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި 

މަސައްކަތްކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި 11.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޤާނޫނީ 

ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގައާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ 

ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަކާލާތުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ތެދުވެރިކަމާއި، ފަރުވާތެރިކަމާއި، 

ޒިންމާދާރުކަމާއި މުޙްތަރިފުކަމާ އެކުގައެވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ 

ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތައް

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ 12.

ހުއްދަތައް  އެ  ބަލައި،  ކަމަށް  ހުއްދަތަކެއް  ދޫކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި  ހުއްދަތަކަކީ 

ދެމިހުންނާނެއެވެ.

ޝާއިޢުކުރާ 13.ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  މި 

ފެށިގެންނެވެ. ދުވަހުން 
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ޖަދުވަލު 1 

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އިޤްރާރު

އަހުރެން، ------ )އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތުގެ ނަން( ------ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގައާއި، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް 

ކުރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް. .1

މި ގަވާއިދާއި މި ގަވާއިދުގެ ރޫޙާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް. .2

ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް  ރައްކާތެރިކޮށް  މަޞްލަޙަތު  ޢާންމު  ޤާއިމުކުރުމުގައި  ޢަދުލުއިންސާފު  މަޤްޞަދަކީ  ވަކާލާތުކުރުމުގެ 

މަސައްކަތްކުރުމަށް. ސާބިތުކަމާއެކު  އެގޮތުގައި  ކަމުގައިވާތީ،  މަސައްކަތްކުރުން 

.3

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް )އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތައް ހިމެނޭގޮތުގައި( ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން 

ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރުމަށް.

.4

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ޤަދަރާއި ޝަރަފު ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް. .5

ހިފެހެއްޓުމަށް  ފެންވަރެއްގައި  ވަކި  ޤާބިލުކަން  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ޕްރޮފެޝަނަލް  އަދި  ތަޢުލީމީ  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ 

. މަސައްކަތްކުރުމަށް

.6

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ މެދުގައި ޕްރޮފެޝަންގެ ރޫޙާއި އެއްބައިވަންތަކަން އުފެއްދުމާއި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމަށް. .7

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދީ އެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމަށް އެހީވުމަށް. .8

ޚިލާފުނުވާ  އުސޫލުތަކާ  އިސްލާމީ  ބާރުއަޅައި  ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް  ޙައްޤުތައްް  ޝަރުޢީ  އަދި  ޤާނޫނީ  ރައްޔިތުންގެ 
ރައްކާތެރިކޮށްދީ ޙައްޤު  ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދައި  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  މަޖިލީހުގައި  ޝަރީޢަތުގެ  ގޮތުގެމަތިން، 

އެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމަށް އެހީވުމަށް.

.9

ޤާނޫނު ހިންގުމާއި ޝަރީޢަަތްކުރުމުގެ ނިޒާމާއި ޤާނޫނުތަކާއި ގަަވާއިިދުތައް ދިރާސާކޮށް އިޞްްލާޙުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމާބެހޭ 

ފަރާތްތަކަށް ވަގުތު ތަންދިން މިންވަރަކުން އެހީވުމަށް.

.10

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ފަރާތްތަކަށް މުޤައްރަރު އެކުލަވައިލުމުގައްޔާއި ކިޔަވައިދިނުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމާއި 

ޤާނޫނު ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ވަގުތު ތަންދިން މިންވަރަކުން އެހީވުމަށް.

.11

ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަމިއްލަ އަޚުލާޤު އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅުގޮތަކަށް ދެމެހެއްޓުމަށް.  .12

ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަމިއްލަ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކަން ހޯދުމަށް

އެކި ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމަށް.

.13
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ޖަދުވަލު 2

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ހުވާ

"އަހުރެން، ------ )ހުވާކުރާ ފަރާތުގެ ނަން( ------ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގައާއި،   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަކާލާތުކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށާއި، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ 

އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށާއި، ޝަރުޢީ އުސޫލުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ތެދުވެރިކަމާއި، 

އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް، މާތްهللا ގަންދީ ހުވާކުރަމެވެ."
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ޖަދުވަލު 3 

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ފާސް

ނޑުތައް ގަބޫލުކުރުމާބެހޭ މިންގަ

މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބެޗެލަރ އޮފް ލޯޒް ޑިގްރީއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި )ހ(1.

ގަބޫލުކުރެވޭ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތައް ކަމުގައި ބަލާނީ އަންނަނިވި ތަންތަނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ.)1(

ކުއްލިޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ.)2(

މޯލްޑިވްސް )3( އަދި  ނޑައަޅާ  ކަ އޮފީހުން  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ  މަރުކަޒެއްނަމަ،  ތަޢުލީމީ  އެހެން  ރާއްޖޭގެ 

މަރުކަޒެއް. ތަޢުލީމީ  ގަބޫލުކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަން 

މޯލްޑިވްސް )4( އަދި  އެސޯސިއޭޝަނުން  ބާރ  ޤައުމެއްގެ  އެ  މަރުކަޒެއްނަމަ،  ތަޢުލީމީ  ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން 

މަރުކަޒެއް. ތަޢުލީމީ  ގަބޫލުކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަން 

ކޮޕީ )ށ( ސެޓްފިކެޓުގެ  ފަރާތްތަކުން  ހާސިލުކުރާ  ޑިގްރީ  މަރުކަޒަކުން  ބަޔާންކުރާ  ގައި   )4( ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ހުށަހަޅާއިރު، އެ މަރުކަޒަކީ، އެ ޤައުމެއްގެ ބާރ އެސޯސިއޭޝަނުން ގަބޫލުކުރާ ތަނެއް ކަމުގެ ހެކި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބެޗެލަރ އޮފް ލޯޒް ފިޔަވައި އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށް 2.

ބެލެވޭނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާތައް ހިމެނޭގޮތުން ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތަކަށެވެެ.

ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ލޯ / ޕަބްލިކް ލޯ)ހ(

ކްރިމިނަލް ލޯ)ށ(

ލޯ އޮފް ކޮންޓްރެކްޓް)ނ(

ލޯ އޮފް ޓްރަސްޓްސް / އިކުއިޓީ އެންޑް ޓްރަސްޓްސް)ރ(

ލޯ އޮފް ޓޯޓް)ބ( 

ޕްރޮޕަރޓީ ލޯ / ލޭންޑް ލޯ)ޅ(

ދީފައިވާ 3. ތިރީގައި  ޢިބާރާތްތަކަށް  ލަފުޒުތަކާއި  އެ  ދީފައިއެވަނީ،  ޢިބާރާތްތަކަށް  ލަފުޒުތަކާއި  އަންނަނިވި  ޖަދުވަލުގައި  މި 

މާނަކުރުމެވެ.
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"ބެޗެލަރ އޮފް ލޯޒް ޑިގްރީއެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މަތީ ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދޭ މަރުކަޒަކުން "ބެޗެލަރ އޮފް )ހ( 

ލޯޒް" ގެ ނަމުގައި، ނުވަތަ އެ ނަމަށް ނިސްބަތްވާ އެހެން ނަމެއްގައި ނަމަވެސް، ހިންގާ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ފުރަތަމަ 

ޑިގްރީ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމުން، އެ މަރުކަޒަކުން ދޭ ފާހަށެވެ.

"އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޑިގްރީއެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބެޗެލަރ އޮފް ލޯޒް ފިޔަވައި ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ހާސިލުކުރާ )ށ( 

ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށެވެ. އެއީ، ޤާނޫނީ ދާއިރާއާއެކު އެހެން ދާއިރާއެއް ހިމެނޭގޮތުން ފުރިހަމަކުރާ ފުރަތަމަ ޑިގްރީވެސް 

ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

"ބާރ އެސޯސިއޭޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭރު ޤައުމެއްގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ )ނ(

ނޑައަޅާ، އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ  ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެނޫންވެސް ކަމާގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަ

ފަރާތަށެވެ.


