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    ދައުރުގެ ދެވަނަ ހު އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެދުވަ އަންގާރަވި  25މަހުގެ  ޖޫންވަނަ އަހަުރގެ  2019
ވަނަ  92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީބިލު،  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ާޤނޫނީ ފަންނުގެ ،ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެްއވި 12

ދުވަހު  ބުރާސްފަތިހ( ިވ 1440 ޝައްވާލް 24) 2019 ޖޫން 27 ،މަތިންމާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ
ިދވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި މިއަދު ޝާއިޢު  ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީުޤ ކުރެްއވުމުން

 ކުރެިވއްޖެެއވެ.
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 2019/5 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

  ޤާނޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ

 
 

ބާބު  އެއްވަނަ   
 ފެށުން 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮުތގަިއ  ،މި ޤާނޫނަކީ )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

ޤާނޫނީ ަވކީލުންެގ  ،މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ުހއްދަ ދޫކުރުމާއި

ގުޅޭ އެންެމހައި ކަންކަން ެރގިއުލޭުޓޮކށް  މަސައްކަތްތަކާ

ޤާނޫނީ ވަކީލުްނގެ  ،ފިޔަވަޅު އަޅައި ބެލެހެްއުޓމަށާއި

ިދވެހިރާއްޖޭަގއި  ،ޚިދުމަތުގެ ޤާބިލުކަން އިުތރުކުރުމަށާއި

      ،ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި

އެކަންކަްނ  ،މި ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހަިއ ކަންކަން ކޮށް

ބާ ކައުންސިލުގެ ނަމުަގިއ  ދިވެހިރާްއޖޭގެ، ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

ދައުލަތުގެ މިނިވަްނ އަދި މުސްތަޤިއްލު މުއަްއސަސާެއްއ 

މުއަްއސަާސެގ މަސައްކަތްތައް ހިންގާނެ ޮގތް  އެ ،އުފައްދައި 

 ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުެގ  ،މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ )ށ(  

 ޤާނޫނު" އެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ަކންތައްތަްއ   .2 ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު 

 ޙާޞިލުކުރުމެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ގޮުތަގއި  )ހ(  

ޤާނޫނީ ަވކީލުންެގ  ،މަސައްކަތްކުރުުމގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި

ގުޅޭ ެއންމެހައި ފަންނީ ކަންކަން  މަސައްކަތްތަކާ

ޤާޫނނީ  ،ބެލެހެއްޓުާމއި ،ފިަޔވަޅު ައޅައި، ރެގިއުލޭުޓކޮށް

ޤީކޮށް ޤާނޫނީ ފަންނު ތަރައް، ވަކީލުންނަށް އިތުރަށް ތަމްރީުނދީ

 ؛ބެލެހެއްޓުން

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފަރާތުްނ ދެވޭ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ  )ށ(  

އެ ޚިދުމަްތ އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތެްއަގއި  ،ފަރާތްތަކަށް

ެއކަމަްށ މަގުފަހިވާނެ އުޞޫލުަތއް  ،ލިބިދިނުމަށްޓަކައި

 ؛ޤާއިމުކުރުން

ނޑާ އެްއގޮަތށް )ނ(   ނަޑއެޅިފަިއވާ ސުލޫީކ މިންގަ  ،ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނީ ަވީކލުންގެ ޚިދުމަތް ލިބިދެވޭނެ 

 ؛އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

ޤާނޫނީ  ،ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ަނޒާހަތްތެރިކަން ކަށަވަުރކުރުމާއި  )ރ(  

ވަކީލުންގެ ފަރާތުން މަސަްއަކތުގެ ދާއިާރގައި ހިފަހައްޓަންެޖހޭ 

ނޑާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތަކަށް  ސުލޫކީ މިންގަ

ޤާނޫނީ ވަކީުލންގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަުކގެ  ،ފާރަވެރިވުމާއި 

ވަކީލާެއކު އޮންނަ ގުޅުމާިއ  ،ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރުާމއި

 ؛ކުރުންޓުރެިގއުލޭ ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް 

 ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދެވޭ ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ދިނުން ހަރުދަނާކޮށް )ބ(  

 ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުން.

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު 

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

ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަަކިއ 
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"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންިސލު" ގެ ނަމުަގއި ކަންތައްަތްއ 

ދަޢުާވ ، އަިމއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި، ހިންގުމާއި

އުފުލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމިާއ ، ލިބިގަތުމާއި

 ،ގޮތަށް މުދާ ލިބިގަތުމާއިދެިމގެންވާ  ،ލިބިގަތުމާއި

މިކަންކަމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެްނވާ ވަކި ސިްއކަެއއް އޮންނަ 

މުސްތަޤިއްލު  ،މިނިވަން، ޤާނޫނީ ގޮތުން އަމިއްލަ

 މުއައްސަާސއެއް އުފެދުނީެއވެ.

އެހެން ޤާނޫނެއްގަިއ އެހެން ގޮތަކަށް  )ށ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

ށްފަހު، ބާ ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ެއްއެވސް ފެށުމަ

  ނުވާނެެއވެ. ނުަވތަ  ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީޮކށްދީގެން

ނަން  ބާ ކައުންސިލުގެ ނަމާ ގުޅިަފއިވާެލއް ބޮޑުކަމުން، އެ

އެހެން ފަރާތަކުން ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، އެއީ މި ޤާނޫނުގެ 

  ނުަވތަ ދަށުން އުފައްދާ ބާ ކައުްނސިލުގެ ބަެއއް ކަމުަގއި 

އެ ކައުންސިލުން ކުރާ ާޒތުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރުމަށް 

އުފައްދާ ޖަމްޢިއްާޔއެއް ުނަވތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ކަަމށް 

ބެލެވިދާނެ ނަމެއްަގއިވެްސ ޖަމްޢިއްާޔެއއް 

 ނުވާެނެއވެ. ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީގެން
 

ބާ ކައުންސިުލގެ ސިްއކަެއއް އޮންނަންވާެނއެެވ. މި ސިްއަކ   .4 ސިއްކަ 

ބާ ކައުްނސިލުގެ ރައީާސއި ސެކްރެޓަީރ ޖެނެރަލްގެ  ،ބޭނުންކުރަންވާނީ

ނަޑއަޅާ އުޞޫލުތަާކ އެްއގޮްތާވ  ބެލުމުގެ ދަށުން އެފަރާތްތަުކން ކަ

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

ބާ ކައުންސިލުގެ މަޤްޞަދުތަކަކީ އަންނަނިވި ކަންތައްަތްއ   .5 ބާ ކައުންސިލުގެ މަޤްޞަދުތައް 

 ޙާޞިލުކުރުމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސައްކަްތކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ  )ހ(  

ޤާނޫނީ  ،ަތްއ ޙިމާޔަތްކުރުމާއިޒުޙައްޤުތަކާއި އިމްިތޔާ
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ޤާނޫނީ ަވކީލުންެގ  ،ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ ުހއްދަ ދީ

ގުޅޭ ެއންމެހައި ފަންނީ ކަންކަން  މަސައްކަތްތަކާ

ޤާޫނނީ  ،ައޅައި ބެލެހެއްޓުމާއި ފިަޔވަޅު، ރެގިއުލޭުޓކޮށް

ނޑަެއޅުމާއި ވަ ޤާޫނނީ  ،ކީލުންެގ ޚިދުމަތުގެ އުޫޞލުތައް ކަ

ވަކީލުންެގ މަސަްއކަތް ތެދުެވރިކަމާއި އިންޞާފުވެރިކަާމއެުކ 

 ؛ކުރިއަށްދާކަން ކަަށވަރުކުރުން 

ޤާނޫނީ ަވކީލުންެގ  ،ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން )ށ(  

ކިބައިން އެ ޤާނޫނީ އެހީތެރިަކން ލިބިގަތުމުގައި އެފަރާތްތަުކގެ 

 ؛މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން

ނޑުަތއް އެކަށަައަޅއި  )ނ(      ޤާނޫނީ ވަކީލުންެގ ސުލޫީކ މިންގަ

ނޑުަތއް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ  އެ މިންގަ

 ؛ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުން 

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތަށް ޢާންމުން ކުރާ އިތުބާރު  )ރ(  

ޚިދުމަތުގައި މަސަްއކަތްކުރާ ހުރިހާ  އެ ،ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

 ،ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްތަކަށް ފާރަވެރިވެ

 ؛އިޞްލާޙުކުރުމަްށ އެފަރާތްތަކަށް ލަފާ ދިނުން ،މުރާޖަޢާކޮށް

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި  )ބ(  

 ،ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގަވާއިދުތަާކއި އުޞޫލުަތއް ެއކަށައެޅުާމއި

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ، ކުރުމާއިނުއެ ފަރާތްތައް ތަމްރީ

 ؛ކުރިއެުރވުމަށް މަސައްކަތްކުުރން

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްުލކަން  )ޅ(  

  ؛ނެގެހެއްޓުމަށް މަސައްކަްތކުުރން

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ މަީތ ތަޢުލީމުގެ މަރުކަޒުތަކުން ދޭ  )ކ(  

އެ ތަޢުލީމެުގ  ،ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުންނާއި 

ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ޮގތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް 

 ؛އެޅުން

ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަަތކުަގއި ޤާނޫނީ ވަކީެލްއގެ  )އ(  
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އެހީތެރިކަން ހޯދޭފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެްއ ނެތް މީހުންނަށް 

ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމުގައި ދައުލަތުެގ 

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 

ހިންގާނީ، މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ބާ ކައުންސިލު  )ހ(  .6 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ 

އެ އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިީޓން  ،އެކުަލވާލާ އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިީޓއާއި 

 އެކުަލވާލާ ދާއިމީ ސަބް ކޮމިީޓތަކުގެ މަްއޗަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ދާއިމީ ަސބް  )ށ(  

ކޮމިޓީތަކަކީ، ލައިސެންިސގ ކޮމިީޓއާިއ، އެތިްކސް 

 މުކޮމިޓީއާިއ، ޤާނޫނީ ތަޢުލީ ފުކޮމިޓީއާިއ، އިސްތިއުނާ

 ކޮމިޓީއާިއ، ލޯ ރިފޯމް އެންޑް ރިސަރޗް ކޮމިޓީެއވެ.

    ގެ އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިޓީ އެކުެލިވގެންވަީނ ލު ބާ ކައުންސި )ނ(  

)ނުވަެއއް( މެންބަރުންގެ  9މި މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ 

 މައްޗަށެެވ.

ވަކީލުންެގ ތެރެއިްނ ބާ ކައުންސިުލެގ ޤާނޫނީ   (1)   

 ؛ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކުެރޭވ މީހަކު

 ޤާނޫނީ ވަކީލުންެގ ތެރެއިްނ ބާ ކައުންސިުލެގ   (2)   

 ؛ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އިންތިާޚބުކުރެވޭ މީހަކު

 ބަންޑާރަނައިބު؛  (3)   

     ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުާރ   (4)   

 ޤާނޫނީ ަވކީލުން.)ހައެއް(  6

  މަޤާމުގެ ހައިސިްއޔަތުން ެއގްެޒކެޓިވް ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ،  (ރ)  

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުާރ 3މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ )

މެންބަރު ފިޔަވައި، ބާ ކައުްނސިލުގެ ެއގްޒެެކޓިވް ކޮމިީޓއަށް 

މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ 

ވަކީލުކަުމގެ ހުއްދަ ލިބިފަިއާވ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ މެދުަގއި 

 ނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުންެނވެ.
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އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ބާރުތަކާއި 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ބާ ކައުންސިލު ހިންގާނީ ބާ ކައުންސިުލގެ ެއގްެޒކެޓިވް ޮކމިޓީންނެވެ.   .7

މަސްޫއލިއްޔަތުަތްއ ބާ ކައުންސިލުގެ އެްގޒެކެިޓްވ ކޮމިޓީގެ ބާރުތަކާއި 

 ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައި ެއވަީނއެވެ.

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ، ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ެރގިއުލޭުޓކޮށް )ހ(  

ނޑުަތއް  ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަާކއި މިންގަ

 ؛އެކަށަެއޅުން

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓު ކުރުމާއި ޤާނޫނީ  )ށ(  

ދިނުމުގައި ޢަމަލުުކރަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކާއި ސުލޫކީ ޚިދުމަތް 

ނޑު ބަޔާންކުރާ ގަާވއިދުތަާކއި އުޞޫލުތަާކިއ  މިންގަ

 ؛ސިޔާސަތުތައް އެކަަށއަޅައި ިފޔަވަޅު އެޅުން

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަުމގެ ހުއްަދ ދެވޭނެ އުޞޫލުަތއް ަބޔާންުކރާ  )ނ(  

ން ގަާވއިދު ެއކަށަެއޅުމާއި، ެއ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތި

  ؛ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން ،ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމާއި  ،ހުއްދަ ދިނުމާއި

ނޑުަތއް  ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުެގ ހުއްދައާ  )ރ(   ގުޅޭ ފަންނީ މިންގަ

ނޑުަތއް މުރާޖަޢާކުރަމުން  ،އެކަށަެއޅުމާއި  އެ މިންގަ

 ؛ގެންދިޔުން

ޤާނޫނީ ވަކީުލކަމުގެ ުހއްދަ އޮްތ  ،ޤާނޫނީ ޚިދުމަތަކީ )ބ(  

ފަރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއްކަން ކަށަވަރުކުެރޭވނެ 

 ؛އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

ނަޑއެޅިަފިއވާ  )ޅ(   ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކަ

އުޞޫލުތަކާއި ސުޫލކީ މިންަގނޑުތަކާ ޚިލާފުވާ މައްސަލަަތއް 

       އެފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުަތއް،  ،ބަލައި

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ ެއއްގޮތަްށ 

 ؛އެޅުން

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން  )ކ(  

ދާއިރާގެ މަަސއްކަތްަތކާ ުގިޅގެން ހިންގާ ޤާނޫނީ ޚިދުމަަތށް 

ތައް ދެފުށް ފެންނަ ތްފައިާސެގ މުޢާމަލާ އެދޭ ފަރާތާ ގުޅޭ
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ނެޑއް ެއކަށަެއޅުން ގޮތަކަށް ކުިރއަށް  ؛ގެންދާނެ ޮގތުގެ އޮިނގަ

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންާވނެ  )އ(  

 ؛އިޖުރާއަތުތައް އެކަށަައޅައި ތަންފީުޒކުރުން ،ގަާވއިދުތަާކއި

ނޑުތަްއ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ މަސައްކަުތގެ  )ވ(   ފެންވަރުގެ މިންގަ

ނަޑއެޅުމާިއ، އެމީހުންެގ މަސައްކަތުގެ ފެންަވރު  ކަ

 ،މަތިކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ދިރާސާކޮށް

ަގވާއިދުން އެމީހުންެގ  ،އެކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމާއި 

 ؛މަސައްކަުތގެ ފެންވަރު ބަލަމުން ގެންދިޔުން

ގުޅުންހުރި އެިކއެކި ކަންތައްތަުކަގއި ޤާނޫނީ ޚިދުމަތާ  )މ(  

ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި، ެއގޮތުން ކުރެޭވ 

 ؛ދިރާސާތަކުގެ ރިޕޯޓުތައް ޢާންުމކުރުން

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ކުރިއަރުަވިއ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި ޢާްނމު  )ފ(  

 ؛ގޮތެްއގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްަތއް ކުރުން

ޤައުމީ ނުވަތަ  ،ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން  )ދ(  

 ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެްނވަރުަގިއ ބޭއްވޭ ަބއްދަލުވުންތަާކއި 

ސެމިނަރ އަދި ކޮންފަރެންްސތަކުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނީ 

 ؛ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރުން

ވަަނ މާއްދާގެ )މ( ގެ ދަށުްނ  158ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ތ(  

ނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެިއން ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ޤާ

ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަަކިއ 

ބާއްވަންޖެހޭ އިންތިޚާބު ބޭްއުވމަށްޓަކައި އިންތިޚާބީ ކޮމިީޓެއއް 

އެކަމަށްަޓަކއި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި  ،އެކުަލވާލުމާއި

 ؛ކަންތައްތައް ކުރުން

ވަަނ މާއްދާގެ )މ( ގެ ދަށުްނ  158ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ލ(  

ވަކީލުންގެ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނަށް ޤާނޫނީ

ފަރާތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިާވ މެންބަރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

   ވަނަ ާމއްދާަގއިާވ ގޮތުގެމަތިން ވަކިކޮށްދިނުމަށް  165
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ވަކީލުންގެ  ބާ ކައުންސިުލގެ ދަފްތަރުަގިއ ހިމެނޭ ޤާނޫނީ

( މެންބަރުން ޕެޓިޝަނެއް )ވިހި އިންސައްތަ  20%

)ސާދަ(  14ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ޕެޓިަޝނެއް ހުށަހަޅާތާ 

ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ެއ ެމންބަރު ވަިކކުރުމާމެދު ފެންނަ 

 ނުފެންނަ ވޯޓު ނެގުން؛ 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ުނވަތަ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މަންދޫބަކު  (ގ)  

ދަށުން ބާްއވަންޖެހޭ ކުރާ ޤާނޫނެއްގެ މުއިންތިޚާބުކުރުމަށް ލާޒި

ގުޅޭ އެންމެހައި އިންިތޒާމުތަްއ  އިންތިޚާބުތައް ބާްއަވއި ެއކަމާ

 ؛ހަމަޖެއްސުން

މުއަްއސަސާއަކަްށ ޢައްޔަުނކުރަންޖެހޭ  އުފައްދާފަިއވާ ޤާނޫނަކުން (ޏ)  

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ުނވަތަ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މަންދޫބަކު 

ބޭނުންާވ ޢައްޔަނުކުރުމުަގއި އެ މުއައްސަާސއަކަށް 

 ؛މަޢުލޫމާތާއި ލަފާ ދިނުން

ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިާވ ކޯޓެއްަގއި ނުވަަތ  (ސ)  

ޓްރައިބިއުނަލެްއަގއި ކުރިައށްދާ މައްސަލައަކީ ޢާންމު 

މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ މުޖްތަމަޢުގެ ބޮޑު ބައެއްގެ 

މަޞްލަޙަތާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ އަދި ދުސްތޫރީ ގޮތުން މުހިންމު 

  ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ އިޙްިތމާލު އޮތް މައްސަަލއެްއކަމަށް

އެފަދަ މައްސަަލއަަކށް  ،ބާ ކައުންސިލަށް ފެނިއްެޖނަމަ

 ؛ތަދައްޚުލުވުން

ޢާންމު މަޞްލަޙަތާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނީ ނުވަތަ ދުސްޫތރީ  (ޑ)  

މަޢުލޫމާތު  ،ރަޢުޔާއި  ،ކަންތައްތަކާ ގުިޅގެން ،މައްސަލަތަކާއި 

  ؛ހާމަކުރުން

މަރުކަޒުތަކުން ހިންގާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ  (ޒ)  

 ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސްަތކުެގ މުޤައްރަރާއި ކޯހުގެ މުއްދަތާއި 

އެ ކޯސްތަުކަގއި ބަިއވެރިުވމުގެ ޝަރުޠުތަކާ ބެހޭގޮތުްނ 

 ؛ގަާވއިދު ހެދުން
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ދިވެހިރާއްޭޖގައި ހިންާގ  ،ލަތްތަކުގައި ޙާއެކަމަށް ބޭނުންވާ  (ޓ)  

މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ހިންގާ ޤާނޫނު ކިޔަވަިއދޭ 

އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ ، ކޯސްތަުކގެ ކިަޔވައިދިނުން ބަލައި

 ؛ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރަން އެ މަރުކަޒުތަކަށް އެްނގުން

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ހިންާގ  ،އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި  (ޔ)  

މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ހިންގާ ޤާނޫނު ކިޔަވަިއދޭ 

ކޯސްތަކާއި ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ އިމްތިޙާނުތަކުގެ އެެސސްމަންޓް 

 ؛ފިޔަަވޅު އެޅުން  ،ހަދައި

ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ގޮތުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ  (ޕ)  

ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރުުމގެ ހުއްދަ ެއކިއެކި 

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާަގއި ބާ ަކއުންސިުލން  ،ބޭނުމަށް

ދޭ މަރުކަޒުތައް ނުޤަބޫލުކުރާނެ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކާއި ތަމްރީ

ނަޑއެޅުން  ؛ކަ

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ބައިނަްލއަޤްވާީމ  ( ޖ)  

އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަުކގެ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް 

 ؛މެންބަރަކަށްވުން

    ބާ ކައުންސިލުގެ މަޤްަޞދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކަިއ  (ޗ)  

ނަޑއަޅާ ގޮތެްއެގ  ެއގްެޒކެޓިވް ބާ ކައުންސިލުގެ  ކޮމިޓީން ކަ

މަތިން އެކި އެކި ކޮމިޓީތަްއ އެކުަލވާލައި އެ ކޮމިޓީތަާކ 

  ؛ވާުލކުރުންޙަމަސައްކަތް 

މި ޤާނޫނު ނުވަތަ އެހެންވެްސ ޤާނޫނަކުން ބާ ކައުންސިލަށް  (ހހ)  

 ވާލުކުރާ އެންމެހައި މަްސއޫިލއްޔަތުތައް އަދާކުރުން؛ ޙަ

ރީކޮށްފައިާވ ަވކީލުން ގިންިތ ޓަ ބާ ކައުންސިުލގައި ރަޖިސް (ށށ)  

 ކުރުމާބެހޭ ގަާވއިދު ހެދުން.
 

ރައީސްއާއި ނައިބު ރައީސްގެ 

 ޝަރުޠުތައް 
ަރއީސްާއއި ނައިބު ރައީްސގެ ކިބަިއގަިއ އަންނަނިިވ  ބާ ކައުންސިުލގެ  .8

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.
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       ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ޮގތުގައި މަސަްއކަތްކުރުމުެގ  )ހ(  

 އަދި  ؛)ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަހުެގ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 10

ތެރޭަގިއ ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ކޮށްފައިވާ މަސަްއކަތުގެ  )ށ(  

އެމީހެއްގެ ަނޒާހަތްތެރިކަމާމެދު ސުވާލުއުފެދޭ ފަދަ 

މައްސަލަެއއް ޝަރުޢީ ކޯޓަަކށް ނުވަތަ ބާ ކައުންސިލަްށ 

 ސާބިތުވެފަިއވާ ފަރާތެއްކަުމގަިއ ނުވުން؛ އަދި 

ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނގުރޫޓުެވފައިވާ މީހެއްކަުމގައި ުނވުން  )ނ(  

މީހެއްކަުމގަިއ  ނުވަތަ ޖިނާޔަތުެގ ކުެށއް ސާބިތުވެފަިއވާ

 ނުވުން.
 

         ބާ ކައުންސިލުގެ ސެްކރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޢައްޔަނުކުރާީނ   .9 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

ބާ ކައުންސިުލގެ އެްގޒެކެިޓްވ ކޮމިޓީންނެވެ. ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްެގ 

 ކިބަިއގައި އަންނަނިވި ޝަރުުޠތައް ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.

ކޮށްފަިއވުމާެއކު، ލުފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިޤާނޫނީ ދާއިރާއިން  )ހ(  

)ހަތެއް(  7ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ގޮުތގައި މަސައްކަތްކުރުުމގެ 

 އަދި  ؛އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 

ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ކޮށްފައިވާ މަސަްއކަތުގެ ތެރޭަގިއ  )ށ(  

އެމީހެއްގެ ަނޒާހަތްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭފަދަ 

މައްސަލަެއއް ޝަރުޢީ ކޯޓަަކށް ނުވަތަ ބާ ކައުންސިލަްށ 

 އަދި  ؛ސާބިތުވެފަިއވާ މީހެއްކަުމގައި ނުވުން

ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނގުރޫޓުެވފައިވާ މީހެއްކަުމގައި ުނވުން  )ނ(  

ނުވަތަ ޖިނާޔަތުެގ ކުށެްއ ސާބިތުވެފަިއވާ މީހެއް ކަމުަގއި 

 ނުވުން.
 

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ 

 މެންބަރުން 

)ހައެއް(  6ބާ ކައުންސިލުގެ އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުކުެރވޭ   .10

މެންބަރުންގެ ކިބައިަގިއ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ 

 ވާންވާެނއެވެ. 

)ފަހެއް( އަހަރު  5ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަަސއްކަްތކުރުމުގެ  )ހ(  
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 އަދި ؛ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 

ދާއިރާގައި ކޮށްފައިވާ މަސަްއކަތުގެ ތެރޭަގިއ ޤާނޫނީ  )ށ(  

އެމީހެއްގެ ަނޒާހަތްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭފަދަ 

މައްސަލަެއއް ޝަރުޢީ ކޯޓަަކށް ނުވަތަ ބާ ކައުންސިލަްށ 

 އަދި ؛ ސާބިތުވެފަިއވާ މީހެއް ކަމުަގިއ ނުވުން

ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނގުރޫޓުެވފައިވާ މީހެއްކަުމގައި ުނވުން  )ނ(  

ނުވަތަ ޖިނާޔަތުެގ ކުެށއް ސާބިތުވެފަިއވާ މީހެއްކަުމގަިއ 

 ނުވުން.
 

ބާ ކައުންސިުލގެ ެއގްެޒކެޓިްވ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ  )ހ(   .11 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 

ވަަނ  3ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  6ތެރެއިން، މި ޤާނޫނުގެ 

      ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މެންބަރު ފިޔަވައި، 

 އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ރައީސާއި ނައިބު ރަީއސާިއ 

ބުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ މެންބަރުން ިއންތިޚާ 6 ޓީގެއެ ކޮމި

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުެގ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ 

 ވަކީލުންގެ މެުދގައި ަނގާ ސިްއރު ވޯޓަކުންނެެވ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާ ކައުންސިލުގެ ެއގްެޒކެޓިވް ކޮމިޓީއަްށ  )ށ(  

    އިުތރު  ،ނައިބު ަރއީސާއި ، އިންތިޚާބުކުރެޭވ ރައީާސއި

ޤާނޫނީ ަވކީުލން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާްއވާ  (ހައެއް) 6

ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 

ނަޑއަޅާ އުޞޫަލކުން ެއ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުންނެވެ.  ،ކަ

މިގޮތުން ބާްއވާ ފުރަތަަމ އިންތިޚާބު މި ޤާނޫަނށް 

)އެާކވީސް( ުދވަހުގެ ތެޭރަގއި  21ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ނެެއވެ.ބާއްވަްނވާ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ އިންތިޚާބުަގއި ޯވޓު  )ނ(  

ލެވޭނީ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

 ވަކާލާތުކުރުުމގެ ހުއްދަ ލިބިފަިއވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށެވެ. 
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މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  )ރ(  

އެކުަލވާލަންޖެހޭ ވޯޓުލުމުެގ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ޤާޫނނީ 

ވަކީލުންގެ ލިސްޓު ެއކުލަާވލުމަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ 

މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީުލންގެ ދަފްތަރު، އެންމެ ފަހުެގ 

 ން ފެށުމުގެ ކުރިން މަޢުލޫމާތާއެކު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަ

އެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓަމުންދިޔަ ފަރާތުން، އިލެކްޝަންސް 

ކޮމިޝަނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. މިގޮތުން، އިލެކްޝަންްސ 

ނޑިޔާެރއްެގ ނަން  ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ދަފްތަރުގައި އެްއވެސް ފަ

ހިމެނިފައިވާނަމަ، ވޯޓުލުމުެގ ޙައްޤުލިބިފައިވާ ޤާނޫީނ 

ނޑިޔާެރއްގެ ަނން ވަކީލުންގެ ލިސްޓު         ން އެ ފަ

 އެ ކޮމިޝަނުން އުނިކުރަްނވާނެއެވެ.

ބާ ކައުންސިލުގެ ެއގްެޒެކޓިވް ކޮމިީޓއަށް މެންބަރުން  )ބ(  

އިންތިޚާބުކުރުމަށް ފުރަތަމަ ބާއްވާ އިންތިޚާުބގެ ފަހުން ބާއްވާ 

އިންތިޚާބުތައް ބާްއވާނީ ާބ ކައުންސިލުން ަކނަޑއަަޅއި 

 ތިޚާުބގެ ަގވާއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެމަިތން އިޢުލާނުކުރާ އިން

 ބާ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުންނެވެ.

ބާ ކައުންސިލުގެ ެއގްެޒކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މަޤާމެްއ  )ޅ(  

އެ ހުސްވާ މަޤާމަށް މީހަކު  ،ހުސްވެއްޖެނަމަ

އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ިއންތިޚާބު އެ މަޤާމެއް ހުސްވާ 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  30ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ބާއްވަްނވާނެެއވެ. 
 

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ބާ ކައުންސިުލގެ  6މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .12 މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު 

އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުންގެ އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިޓީއަށް 

 )ތިނެއް( އަހަރެވެ. 3ދައުރަކީ 

   ބާ ކައުންސިލުގެ ރަީއސްަކމަށް އިންތިޚާބުކުރާ މީހަކަށް  )ށ(  

)ެއކެއް( ދައުރަްށވުރެ ގިނަ ދައުރަްށ އެ މަޤާމެްއ  1

 ނުފުރޭނެއެވެ.



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1073 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

 15 

ބާ ކައުންސިލުގެ ަރއީސް ފިޔަވައި ެއގްެޒކެޓިވް ކޮމިީޓގެ  )ނ(  

މެންބަރުކަމަށް އިންތިޚާބުކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވިިދވިދިެގން 

)ޭދއް( ދައުރަްށ  2ނުވަތަ އެނޫްނވެސް ގޮތަކަށް ގިނަެވގެން 

ބާ ކައުންސިލުގެ އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު 

 ފުރިދާނެއެވެ.
 

ކޮމިޓީގެ މަޤާމު  އެގްޒެކެޓިވް 

 ހުސްވުން 
ެއގްެޒކެޓިްވ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުކުެރޭވ ބާ ކައުންސިލުގެ  )ހ(  .13

 ،މެންބަރުންގެ މެންބަރުކަން އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި

 ނިމުމަކަށް އައީ ކަމުަގއި ބަަލންވާނެެއވެ.

 ؛ދައުރު ހަމަވުން  (1)   

 ؛އިސްތިޢުފާ ދިނުން  (2)   

 ؛މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން  (3)   

ނުވަތަ މަޤާމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ  ،މަރުވުން  (4)   

 ؛ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން ޅެދޭއަދާކުރުމަށް ނުކު

 މެންބަރުކަމުގެ ޝަރުޠެއް އުިނވުން.  (5)   

   މަޤާމުގެ ހައިސިްއޔަތުން ެއގްެޒކެޓިވް ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ، )ށ(  

( ަވނަ 3ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ެގ ) 6މި ޤާނޫނުގެ 

ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކުާރ މެންބަރު، އެ ކޮިމޓީގެ 

 މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނީ، އޭާނ އެ މަޤާމުން ވަކިވުމުންނެވެ.
 

ބާ ކައުންސިލުގެ އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުންތަުކގެ ޤާނޫީނ   .14 ޤާނޫނީ ޢަދަދު 

 މެންބަރުންނެވެ.)ފަހެއް(  5ޢަދަދަކީ 
 

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ 

 ބައްދަލުވުންތައް 
ބާ ކައުންސިުލގެ އެްގޒެކެިޓްވ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުންަތކުެގ  )ހ(  .15

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ރައީސެވެ. ރައީސަށް ހާޒިރުނުެވޭވ 

 ޙާލަތްތަކުގައި ިރޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ނައިބު ރައީްސެއވެ. 

ބާ ކަުއންސިލުގެ އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިޓީެގ  ،މަހަކުކޮންމެ މީލާދީ  )ށ(  

 )ދޭއް( ފަހަރު ބާއްވަންވާެނެއވެ. 2ބައްދަލުވުމެއް މަދުެވގެން 
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ބާ ކައުންސިުލގެ ބައްދަުލވުްނތައް ބޭްއވުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ  )ނ(  

އުޞޫލު، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

( ަވނަ 3ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ެގ ) 6މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .16 ވަކިކުރުން މެންބަރަކު 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މެންބަރު ފިޔަވައި، ބާ ކައުންސިުލގެ 

، އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިޓީގެ މެންަބރަކު މަޤާމުން ވަިކކުރެވޭނީ 

)ސަތޭކަ( އަށްވުެރ  100ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން 

އެ މެންބަރަކު  ،ވަކީލުންމަދުނޫން ޢަދަދެއްގެ ޤާނޫނީ 

     ،ވަކިކުރުމަށް ބާ ކައުންިސލަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން 

ބާ ކައުންސިލުގެ އެްގޒެެކޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ 

     ތިންބައިކުޅަދެބަިއގެ އަޣްަލބިއްޔަތުން އެ މެންބަރަކު 

ޒެެކިޓވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުން ބާ ކައުންސިލުގެ އެގް 

 ސްކުރުމުންނެެވ. ވަކިކުރުމަށް ފާ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މެންބަރަކު ވަކިކުރުމަށް  )ށ(  

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

)ފަނަރަ( ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ ެއ މައްސަލަ ެއގްޒެެކިޓވް  15

ކޮމިޓީގަިއ އެޖެންާޑކުރަންވާެނެއވެ. އަދި އެފަދަ މަްއސަލަެއއް 

   ޓީން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް، ހުށަހެޅުމުން، އެގްޒެކެިޓވް ކޮމި

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

 

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން  އެގްޒެކެޓިވް 

 ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނެ ޙާލަތްތައް 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެްގޒެކެިޓްވ ކޮމިޓީެގ  16މި ޤާނޫނުގެ   .17

 ނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގެއވެ.މެންބަރަކު ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ އަން

ބާ ކައުންސިުލގެ އެްގޒެެކޓިވް ކޮމިީޓގެ މެންބަރަުކ  )ހ(  

އަދާކުރަންޖެހޭކަމަށް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

ގަާވއިދުތަުކގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ މަސްއޫިލއްޔަތުަތއް 

 ؛އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން
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ބާ ކައުންސިުލގެ އެްގޒެެކޓިވް ކޮމިީޓގެ މެންބަރަުކ  )ށ(  

  އަދާކުރަންޖެހޭކަމަށް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ހަދާ ގަވާއިދުތަުކަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަްސއޫލިއްޔަތުަތްއ 

 ؛އަދާކުރުމުަގއި ތަކުރާރުކޮށް ަފރުވާކުަޑކުރުން

 މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ ކަމެއް ކުރުން. )ނ(  
 

ޢާންމު މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ 

 މައްސަލަތަކުގައި ތަދައްޚުލުވުން 
ވަނަ މާއްދާގެ )ސ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ  7ޤާނޫނުގެ  މި  .18

ޙާލަތްތަކުގައި ޤާނޫނަކުްނ އުފައްދާފަިއވާ ކޯެޓއްަގއި ނުަވަތ 

ޓްރައިބިއުނަލެްއަގއި ކުރިއަށްާދ މައްސަލައަކީ މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިާވ 

ޢާންމު މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭތީ ބާ ކަުއންސިލުން ގޮތުގެމަތިން 

ތަދައްޚުލުވާންޖެހޭ މައްސަލަެއްއކަމުގައި ނިންމަންވާނީ ބާ ކަުއންސިލުެގ 

 އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިީޓގެ ޖަލްސާެއއްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާްސވުމުންނެވެ.
 

ރީަގއި ބަާޔންކޮށްފަިއ ބާ ކައުންސިލުގެ ަރއީސްގެ ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް ތި  .19 ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 މިވަނީެއވެ.

ބާ ކައުންސިުލގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަުކގަިއ ސެކްރެަޓރީ  )ހ(  

 ؛ޖެނެރަލަށް އިރުޝާދުދިނުން

ބާ ކައުންސިުލގެ އެްގޒެކެިޓްވ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުންަތކުެގ  )ށ(  

 ؛ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން

ކަމެއް އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިީޓެގ ޖަލްސާއެއްަގއި  )ނ(  

ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ނަގާ ވޯުޓ އެއްވަުރވާ ޙާލަތްތަކުަގއި ޯވޓު 

 ؛ދިނުން

ބާ ކައުންސިލުގެ ެއގްެޒކެިޓވް ކޮމިޓީން އެހެން ގޮތަަކށް  )ރ(  

ނަޑއަޅާފައިުނވާނަމަ އެިކެއކި ތަންތަނުގަިއ ބާ ަކއުންިސލު  ،ކަ

 ތަމްސީލުކުރުން. 
 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ބާ ކައުންސިލުގެ ެސކްރެޓަީރ ޖެނެރަލް އޭނާގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަާކ   .20
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ވާޖިބުތައް އަދާކުރަންވާީނ މި މާއްދާަގއި ބަާޔންކޮށްފަިއާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ބާ ކައުންސިުލގެ އެންމެހަިއ އިދާރީ މަސްއޫިލއްޔަތުަތއް  )ހ(  

މަސަްއކަތްތަކާ ގުޭޅގޮތުން ދުވަހުން ުދވަހަށް  ،އުފުލައި

 ؛ންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގުންހިންގަ

ކުެގ ބާ ކައުންސިުލގެ އެްގޒެކެިޓްވ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުންތަ  )ށ(  

 އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން؛

 

 

ބާ ކައުންސިލުގެ ެއގްެޒކެޓިްވ ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތްައ  )ނ( 

 ތަންފީޒުކުރުން. 
 

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

 ބާއްވަްނވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަލްސާ  )ށ(  

 އިންތިޒާމުކުރާނީ، އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިޓީންނެވެ. 

ބާ ކައުންސިުލގެ އަހަރީ ާޢންމު ޖަލްސާއަށް ތިރީގަިއާވ  )ނ(  

 ރިޕޯޓުތައް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

 ބާ ކައުންސިލުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު؛ އަދި  (1)   

 ބާ ކައުންސިލުގެ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ މާލީ ރިޕޯޓު  (2)   

ބާ ކައުންސިލުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ހިންގުމާ ގުޅޭ  )ރ(   

 ގަާވއިދު ެއގްެޒކެިޓވް ކޮމިޓީން ފާސްކުރަންވާނެެއވެ. 
 

ބާ ކައުންސިުލ ހިންގުމަށްޓަަކއި ކޮންމެ އަހަރަކު ބޭނުްނާވނެ  )ހ(  .22 މާލީ ކަންތައްތައް 

         ބަޖެޓް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ދޭންވާނެއެވެ. 

 ކައުންސިލަށް ކުރިއަށް ޮއތް އަހަރަށް ބޭނުންވާނެ ބަޖެޓްބާ 

ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ އޮަގސްޓު މަސް ނިމުމުގެ ކުިރން 

 ދައުލަތުގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެަފއިވާ ވުޒާާރއަށް

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ،ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ފައިސާ ހޯދުމުގެ ބާރު )ށ(  
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ކައުންސިލަށް ލިބިގެްނވެެއެވ. އަދި މިގޮތުން ހޯދާ ފައިސާ  ބާ

 ބާ ކައުންސިލު ހިންގުމަށްޓަަކިއ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެެވ.

      ،ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި  (1)   

ެސޓްފިކެޓް އަލުން ހެއްދުްނ  ،ހުއްދަ އަުއކުރުމާއި

 ؛ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ނެގޭ ފީ

ސުލޫކީ ފިަޔަވޅެއްގެ ގޮުތގައި ނެޭގ އިދާރީ ނުވަތަ   (2)   

 ؛ޖޫރިމަނާ

ރާއްޖެއާިއ ރާއްެޖއިން ބޭރުެގ އެިކއެކި ޖަމްޢިްއާޔ   (3)   

ބޭރުގެ ަޤއުމުތަކުން ލިބޭ މާީލ  ،ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި

 އެހީ.

ޮއޑިޓަރ މާލީ ކަންކަން ބާ ކައުންސިލުން ހިންގާ އެްނމެހައި  )ނ(  

 ދޫކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަެރއްޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ލައިސަންސް 

  ންވާނެެއވެ.އޮޑިޓް ކުރަ އަހަރަކު ެއއްފަހަރު 

   ، މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު  )ރ(  

އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅިައ  ބާ ކައުންސިލުގެ

ފާސްކުރުމަށްފަހު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް 

މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި މާލީ 

 ޢިނާޔަތް 

 

ިޓވް ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންނަށް އެްއވެްސ ބާ ކައުންސިުލގެ ެއގްެޒކެ  .23

 މުސާރައެއް ނުވަތަ މާލީ ޢިނާަޔތެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
 

 ،)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަުހެގ ތެރޭގައި  60ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ   .24 އަހަރީ ރިޕޯޓު 

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުެގ  ،ޚަރަދުތަާކއި ،ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީއާއި 

ކުރިއަްށ  ،ދާއިރާ ކުރިއެުރވުމަށްޓަަކއި ކޮށްފައިހުރި މަސައްކަތްަތކާއި 

ކުރަން ރޭވިފައިހުިރ  ،އޮތް އަހަރަށް ލަފާކުާރ އާްމދަނީއާއި ޚަރަާދއި

ިޓްވ ކޮމިޓީން ކަންތައްތަްއ އެނގޭނެ ރިޕޯެޓްއ ބާ ަކއުންސިލުެގ ެއގްެޒކެ

އެކުަލވާލައި، އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރުމަށްފަހު ރައްޔިތުްނެގ 
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މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެްނ 

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމެްއވާަނމަ އެކަމެްއ އިޞްލާުޙކުރުމަށް އެންގުުމެގ 

 އެވެ.ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެ 
 

ބާ ކައުންސިލުގެ ެއްގޒެކެިޓްވ ކޮމިޓީގެ އެްއވެސް މެންބަރަކު ނުވަަތ   .25 އިމްތިޔާޒު 

މުވަްއޒަފަކު އެފަރާތުގެ މަސައްކަުތގެ ދާއިރާގެ ތެރެިއން ޤާނޫނާ 

އެްއގޮތަށް ކުރާ ކަމެއްގެ ުނވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމެއްގެ ޒިންމާ 

ހިްނގި ޙަރަކާތަާކ  އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަިދ ބާ ކައުންސިލުން

 ޒިންމާވާނީ ފަރުދީގޮތުން  ،ތުހުމަތުކުރެވޭހިނދުކުށަކަށް ގުިޅގެން ޖިނާއީ 

 މެންބަރަކު ނުވަތަ މުަވއްޒަފެެކވެ. އެ ކުށުގެ ޢަމަލެއް ހިްނގި
 

ބާ ކައުންސިުލގެ މަސަްއކަތްތައް ހިންގުމަށްޓަަކިއ ބޭނުންާވ   .26 މުވައްޒަފުން 

މުަވއްޒަފުންގެ މަްސއޫިލއްޔަތުަތްއ  ،މުވަްއޒަފުން ޢައްޔަނުކުރުމާއި 

ގުޅޭ  މުވަްއޒަފުްނ ވަކިކުރުންފަދަ މުވަްއޒަުފންނާ ،އެކަށަެއޅުމާއި 

ބާ ކައުންސިުލގެ ެއގްެޒކެިޓްވ  ،އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރު

 ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.
 

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ 

ސިއްރު  ،ޙާލަތްތަކާއި 

 ހިފެހެއްޓުން 

ބާ ކައުންސިލުން ނިންމަންޖެހޭ އެއްެވސް ކަމެއް ނިންމުމުގައި  )ހ(  .27

 ،ބާ ކައުންސިލުގެ ެއގްެޒކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ެއއްވެސް މެންބަރަކު

އެކަމުގެ ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ނަމަވެސް މަޞްލަޙަތު 

ލަފާ ހޯދަިއގެން  ،އޮތް ެއްއވެސް ފަރާތަކާ ަމޝްވަރާކޮށް 

ނުވާނެެއވެ. މައްސަލަަތއް ނިންމުމުގައި ބޭނުންވާ ފަްނނީ 

 މަޝްވަރާ ހޯދުން މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާވާނެެއވެ. 

ބާ ކައުންސިލުގެ އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިޓީގެ ެއްއވެސް މެންބަރެއްެގ  )ށ(  

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތާ ގުިޅގެން އަާދކުރާ ޒިންާމއެްއގަިއ 

އެ ޒިންާމއެްއ  ،ޙަތު ފުށުއަރާފަދަ ކަމެއް ދިމާވާނަމަމަޞްލަ

       އަދާކުރަން ފެށުމުގެ ކުިރން އެކަމެްއގެ މަޢުލޫމާތު 

ބާ ކައުންސިލުގެ ެއގްެޒކެޓިްވ ކޮމިޓީއަށް ދޭންވާނެއެވެ. ައދި 
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ނިންމުމެއް  ،އެފަދަ ކަމަކާ ގުިޅގެން ކުާރ މަޝްވަރާތަކާއި 

ދަ މެންބަރަުކ ނިންމުމަށްޓަކައި ނަގާ ޯވޓުގަިއ އެފަ

 ބައިވެިރެވގެން ނުވާނެެއވެ. 

     ބާ ކައުންސިލުގެ ެއގްޒެެކޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު،  )ނ(  

އެ މެންބަރެއްެގ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަމެްއ ނިންމުމުގަިއ 

  އެްއވެސް ސިަފއެްއަގއި ަބއިވެިރވެއްޖެނަމަ، އެމީހަކާެމދު 

    މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން 

އަޅަންވާެނެއވެ. އަދި އެަފދަ  ބާ ކައުންސިލުން ފިަޔވަޅު 

ގުޅޭ ޝަުކާވ ބާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭނެ  މައްސަލަތަކާ

އުޞޫލެްއ، އެ ަކއުންސިލުން އެކުަލވާލަިއ 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ެއގްެޒެކޓިވް ކޮމިޓީން ެއކަށަައޅާ ބާ ކައުންސިުލގެ  )ރ(  

އުޞޫލުތަކެްއެގ ދަށުން މެނުީވ ބާ ަކއުންސިލުެގ ެއގްެޒކެިޓވް 

ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ުނވަތަ މުވަްއޒަފަކު ނަމަވެސް މަޤާުމގެ 

ހައިސިއްޔަތުން ލިބިފަިއވާ ަމޢުލޫމާތެއް އެްއވެސް ފަރާތަަކށް 

 ނުވާނެެއވެ. ހާމަކޮށްގެން

ކޮމިީޓގެ މެންބަެރއްގެ މަޤާމުެގ ހައިިސއްޔަތުން އެްގޒެކެިޓވް  )ބ(  

ގޮުތގެ  ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ

 އުޞޫލުތައް ބާ ަކއުންސިލުން އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ.
 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން 
 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަނެތި 

 ޚިދުމަތް ދިނުން 
ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު،  ޤާނޫނުގައި އެހެންމި  )ހ(  .28

ވަކީލުކަުމގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަްއ ފިޔަަވިއ  ޤާނޫނީ

އެހެން ފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ 

ހައިސިއްޔަތުން ޤާނޫނީ މަސައްކަތްކޮށް ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް 

 ދީގެން ނުވާނެެއވެ. 
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ދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވެއްޖެ މީހަކު އެކުރަނީ ޤާނޫނު މި މާއް )ށ(   

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  2014/9ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެވެ.  613
 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ 

 ދިނުމާއި ވަކާލާތުކުރުން 
ޤާނޫނީ ވަކީެލއްެގ ގޮުތގަިއ މަސައްކަތްކުރުމަށް ިމ ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .29

ދަށުން ދޫކުރާ ހުއްދައަށް ކިޔާނީ "ޤާނޫނީ ވަކީލުކަުމގެ 

 ހުއްދަ" މިހެންނެވެ. 

    ޤާނޫނީ ވަކީލުކަުމގެ ހުއްަދދޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެްއ  )ށ(  

 ބާ ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ލިބުމުން )ނ(   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަާކއި ޓްރައިބިއުނަލްތަާކއި ތަޙުޤީޤީ 

އިދާރާތަކާއި ަދއުލަތުގެ އަިދ އަމިއްލަ މުައއްސަސާތަުކަގއި 

އިތުރު ހުއްދަެއއް ހޯދުމަކާ ނުލައި އަދި ެއއިން ތަނެްއަގއި 

، ދަފްތަރުކުރުމަކާ ނުލައި ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ގޮތުަގއި ނަން

ވަކާލާތުކުރުާމއި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

 މަސައްކަތްކުެރވޭނެެއވެ.

މި ޤާނޫނުެގ  ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް )ރ(  

ތަފާތު  ،ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ުހއްދަ ދޫކުރާ ފަރާތްތައް

ވެ ވަކާލާތު ކުރުުމގެ ދަރަޖަތަކުގެ ކޯޓުަތކަށް ހާޒިރު

ެއ ދަރަޖަތަކުެގ  ،ޤާނޫނީ ވަކީުލން ދަރަޖަކޮށް ،ބޭނުމަށްޓަކައި

ފެންވަރާއި ޝަރުޠުތައް ަކނަޑއަޅުމުގެ ބާރު ބާ ކައުންސިލަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.
 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ 

 ދޫކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް 
އެހެން ގޮތަކަށް މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު،  )ހ(  .30

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަުމގެ ހުްއދަ ދޫކުރެވޭނީ އަންނަނިިވ 

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

)އެާކވީސް( ައހަރު ފުރިފައިވާ އަިދ  21ޢުމުރުން   (1)   

ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރި ދިވެހިރަްއޔިތެްއ 
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 އަދި  ؛ކަމުގަިއވުން

ނަޑއަޅާ ޝަރުޠުތަކެްއ   (2)    ބާ ކައުންސިލުން ކަ

ފުރިހަމަވާ އަދި ބާ ކައުންސިލުްނ 

އެކްރެޑިްޓކޮށްފަިއވާ ިކޔަަވއިދޭ މަރުކަޒެްއގައި ޤާނޫީނ 

 ؛ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްީރއެްއ ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން 

 އަދި

)ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ  5ވޭތުވެިދޔަ   (3)   

ުކރިކަން ޝަރީޢަތަށް  "ޖިނާއީ ބޮޑު ކުެށއް"

 އަދި  ؛ނުވުން ސާބިތުވެފަިއވާ މީހަކު ކަމުަގއި 

 ބާ އިމްތިޙާނު ،މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފަިއވާ ތަްމރީނާއި  (4)   

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމުަގއިވުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރުޠުތަުކެގ  )ށ(  

އިންޓަރނޭޝަނަލް ބާ ކައުންސިލުގެ ޕްރެކްޓިްސާއ  ،އިތުރުން

އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން އިުތރު ޝަރުޠުތައް ަކނަޑއެޅުުމގެ 

 ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިެގންވެެއވެ. ،ބާރު
 

ބާ އިމްތިޙާނު ހެދުމާއި ތަމްރީނު 

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

ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަކުން ނަންބަރުގައި 

ޑިގްީރއެްއ ޙާޞިލުކޮށްފަިއވާ ފަރާތަކުން ޤާނޫނީ ވަކީުލކަމުެގ 

  މި ޤާނޫނުގެ  ،ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 30

ެއ މާއްދާަގިއ  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބާ އިމްތިޙާނުން ފާސްވެ

 ބުނެފައިވާ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަުމގެ ހުއްަދއަށް  )ށ(   

ގެ ނުއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްރީ

     )އެެކއް( އަހަރު ދުވަހުެގ މުއްދަތެވެ.  1މުއްދަތަކީ 

މި ތަމްރީނު ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ 
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ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނީ ބާ ކައުންސިލުން ހުއްދަުކރާ 

 ތަނެއްަގއެވެ.

( ވަަނ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 30މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ތަމްރީނު  ،ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ބާ އިމްތިޙާނާއި

ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ބާ ކައުންސިލުން 

އެކަށަައޅާ ފޯމަކުން ބާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ. 

ކުރާ ޤަޞްދުމިގޮތުން ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އިމްތިޙާނު ހަދަން 

ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަިކ  ނުދުވަސްވަާރއި ތަމްރީ

ކަމުގަިއވާނަމަ ެއަކން  ޭބނުން ތަނެއް ޚާއްަޞކުރަން

ހިމަނަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ިޚޔާރުކުރާ ތަނެްއގައި ތަމްރީނު 

ހުއްދަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުމުގެ  ،ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުއްދަދިނުމާއި

އިޚްތިޔާރު ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންެވއެވެ. އެހެންނަމަވެްސ، 

ހަދާ  ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރަްނާވނީ މި

ލުތަކެއްގެ މަތިންނެވެ. މިގޮުތން ޞޫ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ އު

ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ނުވަތަ ހުއްދަ ނު ތަމްރީ

ނުދިނުމަށް ބާ ކައުންސިލުންދޭ ޖަވާބު ދިނުމަށް ގިނަވެގެްނ 

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.   ނަގާނެ މުއްދަތު ަގވާއިުދގައި ކަ

ަގއި ުބނެފައިވާ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރާ މި މާއްދާގެ )ށ(  )ރ(   

ފުރިހަމަކުރި ތަނެއްގެ ވެރިންގެ ތެެރިއން  ނުފަރާތުން ތަމްރީ

އެފަާރތުގެ  ،އެފަރާތަށް ސީދާ ގޮތުްނ އިރުޝާދު ދީ

މަސައްކަތް ގާތުން ބެލި ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ތަމްރީނު 

 ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރި ތަމްރީނާއި މަސައްކަތާ

ގޮތުން ދީފައިާވ ިރޕޯޓެއް ބާ ަކއުންސިލަށް ގުޅޭ 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ިމ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ 

މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ކޮބައިކަން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

ނަޑއެޅުުމގެ ާބރު      ގަާވއިދުތަުކގަިއ ހިމަނައި ޝަރުޠު ކަ

 ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެްނވެެއެވ.
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 ބޭނުމަށްޓަކައި، "ތަނެއް" ކަމަށް ބުނެފައި މާއްދާގެ  މި )ބ(  

އެވަީނ، ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްދޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާިއ، 

ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  މުއައްސަސާަތކާިއ، އޮފީސްަތކާއި، މި

ރީކުރާ ލޯ ޕްރެްކޓިސްތަކާއި ލޯ ފަރމްތަްއ ޓަރަޖިސް

 ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.
 

( ވަނަ ަނންބަރުގަިއ 4)ހ( ެގ )ވަނަ މާްއދާގެ  30މި ޤާނޫނުގެ   .32 ބާ އިމްތިޙާނު 

އިމްތިާޙނު ދޭނެ  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބާ އިމްތިޙާނުގެ މުޤައްރަާރއި

އިމްތިޙާނު އޮންނާނެ ތާރީޚާއި އިމްތިޙާނުަގއި ަބއިވެިރެވވޭެނ  ،ގޮތާއި 

ނަޑއަޅާނީ ބާ ަކއުންސިލުންނެވެ.  ނޑުތަާކއި ުއޞޫލުތައް ކަ  މިންގަ
 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތަްއ  30ޤާނޫނުގެ މި  )ހ(  .33 ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ހުވައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިޯކޓުެގ  ،ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން

ނޑިޔާެރއްެގ ކުރިމަތީަގއި ަގިއވާ  1މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  ،ފަ

ކުރަންވާެނއެވެ. ޤާޫނނީ  ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުަވއި

ްނކޮށްފަިއވާ ވަކީލުކަުމގެ ހުއްދަ ދޫކުރާނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާ

 ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ަވއި ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނީ ވަކީުލކަމުގެ ހު

ބާ ކައުންސިުލގެ  ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ހުއްދައިަގއި  )ށ(  

ބާ ކައުްނސިލުގެ ަރއީސް ުނވަތަ ނަިއބު  ،ސިއްކަ ޖަހައި 

    ،ރައީސް ޮސއިކޮށްފަިއ އޮްނނަންވާނެއެެވ. މި ހުއްދަައކީ 

ަފރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނީ  ށްފަިއވާހުއްދައެއް ދޫކޮއެ 

       ،ވަކީެލއްގެ ގޮތުަގއި ަމސައްކަތްކުރުުމގެ ހުއްަދއާއި 

 ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގަިއ ވަކާލާތުކުރުުމގެ ހުްއދަ 

ވެ. އެ ލިުޔން ލިބިފައިވާކަން ސާބިުތކޮށްދޭނެ ލިޔުމެކެ

ދޫކުރެވިފަިއވާ ކޮންމެ ފަރާތަކީ، ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކަުމަގއި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުންާނއި، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުންނާިއ 

އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުްނ ބަލައިގަންނަންވާެނއެވެ. ައދި 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1073 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

 26 

އެފަދަ ފަރާތެްއގެ ކިަބއިަގއި އެ ހުއްދަ ދެިމއޮތްހާ ހިނދަކު، 

ޖޭގެ ކޯޓުަތކުަގއާިއ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުަގިއ ދިވެހިރާއް

ވަކާލާތުކުރުމަށް ެއއްެވްސ ފަރާތަކުން ހުރަސްއަޅައިގެން 

 ނުވާނެެއވެ.
 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ 

 އައުކުރުން 

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

ބާ ކައުންސިލުން ދުރާލާ ަކނޑަައޅާ މުއްދަތެްއގެ ތެޭރަގއި 

 އަުއކުރަންޖެހޭ ހުއްދައެެކވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެ މާއްދާަގއި  )ށ(  

ބަޔާންކުރާ ހުއްދަ އަުއުކރުމަށް ބާ ކައުންސިލުން 

     ލާޒިމުކުރަންވާނީ، މި ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

)ފަހެއް( އަހަރު ުދވަްސ ހަމަވާ ތާރީޚަށްފަހު އިޢުލާނު  5

       ކުރެވޭ މުއްދަތުތަެކްއގަެއވެ. އަދި އެއިން ކޮންމެ 

)ތިނެއް(  3ދެ މުއްދަތެއްެގ ދެމެދުގަިއ ެއންމެ މަދުވެގެން 

 އަހަރު ފާއިތުވާްނވާނެެއވެ. 

އަުއކުރުމަށް ހުށަހަޅާ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ހުއްދަ )ނ(  

ހުއްަދ  ،ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ހުށަހަޅާނެ ގޮތާއި

އަުއކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތަކާއި ޝަރުޠުތަްއ 

ނަޑއެޅުމުގެ ބާރު   ބާ ކައުްނސިލަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ،ކަ
 

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނީ 

 ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީަލކު  )ހ(  .35

ނޑިޔާެރއްގެ މަޤާމަށް  އަޢްޔަންކޮށްފިނަމަ އެހިނދުން ފަ

ެއ ޤާނޫނީ ވަކީަލކީ "ޤާނޫނީ ވަކީުލކަމުެގ  ،ފެށިގެން ބެލެވޭނީ

މަސައްކަތް ނުކުާރ ޤާނޫނީ ވަކީެލއް" ކަމުަގއެވެ. ައދި 

ނޑިޔާރުކަުމގަިއ ދެމިހުރިހާ ދުވަހަކު ެއ ޤާނޫނީ ވަކީެލްއގެ  ފަ

 ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުެގ ހުއްދަ ޮއންނާނީ ހިފެހެއްޓިފައެވެ. އަދި 

މިގޮތުން ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި އެފަދަ 

ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި 
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 ަތއްެވސް ހިފެހެއްޓިެގންވެެއވެ.ޒުއިމްތިޔާ

ނޑިޔާރަކު މަޤާމުން  )ށ(   މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބުެނފައިވާ ފަ

ނޑިޔާރުކަމާ ަޙވާލުވުުމގެ ކުރިން  ،ވަިކވެއްޖެނަމަ އެމީހަކު ފަ

އެ މީހަކަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަުމގެ ހުއްަދ 

ވަގުީތގޮތުން ހިފެހެއްޓިފަިއ އޮތް އޮތުން ނިމުމަަކށް 

 އަންނާނެއެވެ.
  

ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް 

 ހުއްދަ ދިނުން 
 ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން ވަނަ މާއްދާގައި 30މިޤާނޫނުގެ  )ހ(  .36

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ ލޯ ފަރމް  ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ،ވީނަމަވެސް 

އެއް ުނވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްިޓސެއް ނުވަތަ ބަންޑާރަަނއިުބގެ 

 ،އޮފީސް ނުވަތަ ޕްރޮިސކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ުގޅިގެން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯެޓްއގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެްއަގއި 

ކީލަކު ވަކާލާތުކުރުމަށް ެއދި ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަ

ނޑައަޅާ އުޞޫލެްއެގ ، ހުށަހަޅައިފިނަމަ ބާ ކައުންސިލުން ކަ

    އެ މައްސަަލއެްއަގއި ަވކާލާތުކުރުމުގެ ުހއްދަ  ،ދަށުން

 އެ މީހަކަށް ދެވިދާނެެއވެ. 

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް  )ށ(  

ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ދައުލަަތށް 

 ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 
 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ޒިންމާތައް  ،އިމްތިޔާޒުތަކާއި  ،ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ހައިސިއްޔަތާއި

 
ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފަިއާވ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ   .37 ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ހައިސިއްޔަތު 

ފަރާތްތަކަށް އަންނަނިވި ަކންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާާރިއ އިޚްތިޔާރު 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ގޮުތގަިއ އެފަރާތުގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ  )ހ(  
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ފަރާތްތައް ޢާންމު ގޮތެްއގައި އެިކއެކި ތަންތަނުަގއި 

ޤާނޫނީ އެހީތެރިަކން ތަމްސީލުކުރުމާއި އެފަރާަތށް 

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

ޤާނޫނުން އުފައްދާފައިާވ ކޯޓެްއގަިއ ނުަވތަ  )ށ(  

ޓްރައިބިއުނަލެްއަގއި ުނވަތަ ސުލޫކީ މައްސަލަަތއް ބެލުުމގެ 

ބާރު ޤާނޫނުން ލިބިދީފައިވާ މުއައްސަާސއެްއގެ ކުރިމަީތގަިއ 

 ؛މުވައްކިަލކު ތަމްސީލުކުރުން

ލާ ެއއްގޮްތ" ކަމުެގ ސްލިޔުންތަކުގައި "އަލާެއކު ހުށަހެޅޭ ސްއަ )ނ(  

 ؛ތައްަގނޑުޖެހުން

މައްސަލައާ ުގޅިގެން ާޤނޫނީ ވަކީލުގެ ލަޔާޤަާތއި  )ރ(  

ޤާބިލިއްޔަތުކަން ތަންދިން އެންމެ ރަނގަޅަށް 

 ؛މަސައްކަތްކުރުން 

ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ގައި ލްކޯޓުަގއި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަ  )ބ(  

އެތަންތަނަށް މުަވއްކިލު ތަްމސީލުކުރުމުގަިއ ތަނެއްަގއި 

އިޙްތިރާމުކުރުމާއެކު އެްއެވސް ޖެހިލުންވުމެއް ނެތި 

 މިނިވަންކަމާއެކު ކޯޓުަގއި މުަވއްކިލު ތަމްސީލުކުރުން.
 

މުވައްކިލާއި ވަކީލުގެ މެދުގައި 

އޮންނަ ގުޅުމުގެ އިމްތިޔާޒާއި 

 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

ވަކީލާ ަޙވާލުކުރި ަމއްސަލައާ ގުިޅގެްނ މުވައްކިަލކު އޭނާގެ  )ހ(  .38

ދައްކާފަިއވާ ެއއްވެސް ވާހަަކއެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ުނވަތަ 

މަންޒަރެއް ުނވަތަ ރިޯކޑިންގެއއް ުނވަތަ މަޢުލޫމާތެްއ 

 ނުވާނެއެވެ.  އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްެގން

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް  )ށ(  

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގަިއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ހުރަހެއްނެތެވެ. 

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ލިޔުމަކުން ހުއްދަ   (1)   

 ؛ދިނުމުން

 ކޯޓު އަމުރަކުން އެްނގުން.  (2)   
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   ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އޭާނގެ މުވަްއކިލުގެ ދިފާޢުަގއި ނުވަަތ  )ނ(  

އެ މުަވއްކިުލ ތަމްސީލުކުރުމަށް ކުރާ އެްއވެސް ކަމެްއެގ 

ޒިންމާ ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޢަމަލަކީ ސުލޫކީ 

މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަިއގެްނެވސް 

 ނުވާނެެއވެ.

ނަޑއަޅާަފއިާވ އިންޓަރނޭޝަނަ )ރ(   ލް ބާ އެސޯސިއޭޝަނުން ކަ

އުޞޫލުތަކާިއ ެއްއގޮތްާވ ޮގތުގެމަތިން ޤާނޫނީ ަވކީލާިއ 

   މުވައްކިުލގެ ދެމެދުގައި ޮއންނަ ގުޅުމާބެހޭ އުޞޫލުތައް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުަލވާލާ ަގާވއިދުތަކުަގއި ހިމަނާ 

 ބާ ަކުއންސިލަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ،ޝަރުޠުކުރުމުގެ ބާރު
 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކާއި ސުލޫކީ ޝަކުވާ 

 
މުވައްކިލުގެ މަޞްލަޙަތު 

 ނެގެހެއްޓުމާއި ފަރުވާ ބެހެއްޓުން 
 ނުވާނެެއވެ. ޤާނޫނީ ވަކީލުން އަންނަނިވި ަކންތައްތައް ކޮްށގެން  .39

 

ޤަޞްދުގައި ުނވަތަ އިހުާމލުވުމުގެ ސަބަބުން ުނވަތަ  )ހ(  

ސަބަބުްނ ނަމަވެސް މުވަްއކިލުެގ ފަރުވާކުަޑކުރުމުގެ 

 ؛މަޞްލަޙަތަށް ެގއްލުންވެދާނެ ެއއްެވސް ކަމެއް  ،ޙައްޤުތަކާއި 

، އަޅަންޖެހޭ ފަރުވާތެރިކަމުެގ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކާ ނުަލއި )ށ(  

މުވައްކިލު ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މައްސަަލާއ 

ެގއްލުމެްއވުމުގެ ިއޙްތިމާލެއް އޮތް ނުވަތަ އެފަދަ  ،ގުޭޅގޮތުން

 ؛ކަމެއް މެދުވެިރވެދާނެ ކަމެއް ކުރުން

މުވައްކިުލގެ ފަރާތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ބާރު ނުވަތަ  )ނ(  

ލިޔުމެއް ނުވަތަ އިޚްިތޔާރެއްިވޔަސް އަމިއްލަ ފައިާދައށް 

 ؛ނުވަތަ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުްނކުރުން

ވަކީުލގެ މަޞްލަޙަތާ މުވައްކިުލގެ މަޞްލަޙަތާ  )ރ(  
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ފުށުއަރާފާނެފަދަ އެްއވެސް ަކމެއް ނުވަތަ އެއް ުމވަްއކިލެްއެގ 

މަޞްލަޙަތު އަނެއް މުަވއްކިެލއްގެ މަޞްލަޙަތާ ތަޢާރުޟުާވނެ 

 ؛ކަމެއް ކުރުން

ޤާނޫނީ  ،ޢުގެ މެދުގަިއ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ޖްތަމަ ޢާންމު މު )ބ(  

ދާއިރާަގއި މަސައްކަްތކުާރ ފަރާތްތަކާމެދު އިތުބާރު 

 ގެއްލިދާނެފަދަ އެްއވެސް ކަމެްއ ކުރުން.
 

ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި މަސައްކަތާ 

 ޙަވާލުވުން 
ޤާނޫނީ ވަކީލަކަްށ ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަްނ   .40

ެއކަށީގެްނާވ  ،ހުށަހަަޅއިފިނަމަފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަާތ ަޙވާލުވުމަށް 

އެފަދައިްނ ހުށަހެޅޭ  ،ަތފާތުކުރުމެއް ނެތި ،ފީއެއް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު

        ،ހުރިހާ މަސައްކަތަކާ ޙަވާލުވާްނވާނެެއވެ. އެހެްނނަމަވެސް

ނޑުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ަސބަބުތަކެްއ  ނަޑއަޅާ މިންގަ ބާ ކައުންސިލުން ކަ

ޙަވާލުވުމުން ޤާނޫނީ ވަކީލަްށ ހުރެއްޖެނަމަ އެ މަސައްަކތަކާ 

 ތަނާޒުލުެވވިދާނެއެެވ.
 

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ނަޒާހަްތތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިދާނެފަދަ   .41 ނަޒާހަތްތެރިކަން ހިފެހެއްޓުން 

 އެްއވެސް ކަެމއް އެ ވަކީލަކު ކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ. 
 

ައންނަނިވި ބާވަތުގެ މަސަްއކަަތކާ ޤާނޫނީ ތްތަކުަގއި އަންނަނިވި ޙާލަ  .42 ވާލުނުވުން ޙަ މަސައްކަތާ 

 ވަކީލަކު ަޙވާލުެވގެން ނުވާެނެއވެ.

ކަމަށް ނެމިނިވަންކަމާއެކު މަަސއްކަތްުކރުމަށް ހުރަސް އެޅިދާ )ހ(  

 ؛ފެންނަ މަސައްކަތްތައް

އެ މަސައްކަުތގައި ނުވަތަ އެ މައްސަލަެއއްަގއި ހިމެނޭ އަނެއް  )ށ(  

މައްސަލައާ ގުިޅގެން ކުރިން ފަރާތަކީ ޙަވާލުކުރެވިަފއިވާ 

ޤާނޫނީ ލަފާ ދީފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން ނުވަތަ އެ ަމއްސަލަާއ 

 ކޮށްފަިއވާ ފަރާތެްއގެ މަސައްކަްތ؛ޞާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޙިއް

އެ މައްސަލަެއއް ނުވަތަ ެއ މަސައްކަތެއް ޝެިޑއުލްކުެރޭވ  )ނ(  

ދުވަހަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތަނަކަށް ހާޒިރުެވވޭނެކަން ނުވަތަ 
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އެކަށަެއޅޭ ތާވަލަކަށް މަސައްަކތްކުރެވޭނެކަުމގެ ތަޞައްވުެރްއ 

 ނެތް މަސައްކަތް؛

އެމީހަކީ ަވކި ާޚއްޞަ ޤާނޫނީ ދާއިރާއަކުްނ ފަންނީ  )ރ(  

 ވަތަ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެްއ ކަމުަގއި ޤާބިލުކަން ނު

ނުވާނަމަ، އެފަދަ ފަރާތެއްެގ ގޮތުަގއި އެފަދަ ދާއިރާެއްއގެ 

 މަސައްކަތް. 
 

ޖިނާއީ އަދި އިދާރީ ަމއްސަލަެއއްަގއި ަދއުލަތުެގ ފަރާތުން   .43 ފުން މަސައްކަތްކުރުން ޞާ އިން 

އޭާނެގ ޙަރަކާތްތެރިވާ ޤާނޫނީ ަވކީލަކު މަސަްއކަތްކުރަންވާީނ 

މަސައްކަުތގެ ސަބަބުން ކުށެއް ނުކުރާ މީހަކަށް އަދަބެްއ ނުލިބޭނެ 

 މޭރުމުންނެވެ.  ނެފު ކުިރމަތިނުވާޞާގޮތަށް ނުވަތަ ބޭއިން

 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ ޙަވާލުކުެރވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ފީ ނެގުމުަގއި ނުވަަތ   .44 ފީ ކަނޑައެޅުން 

ނޑަެއޅުމުަގއި އަންނަނިިވ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަ  ތްކުރަންވާެނއެވެ.ފީ ކަ

 ،ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ،މަސައްކަތަށް ހޭދަވާނެ ަވގުތާއި  )ހ(  

 ؛މީހުންގެ ޢަދަދު ނެއެހީތެރިވާ

      ޙަވާލުކުެރވިފަިއވާ މަސައްަކތުގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނާއި  )ށ(  

 ؛އެ މަސައްކަުތގެ ޒާާތއި ބާވަތް 

އެހެްނ  ،އެ މަސައްކަތާ ަޙވާލުުވމުގެ ސަބަބުން )ނ(  

މަސައްކަތްތަެކއް ދޫކޮށްލަންޖެހޭތޯ ނުވަތަ ނެގުން 

 ؛މަޑުޖައްސާލަންޖެހޭތޯ

 ؛އެ ބާވަުތގެ މަސައްކަަތކަށް ޢާންމުކޮށް ނަގައި ުއޅޭ ފީ )ރ(  

ގައި ދެބަްސވުން ުއފެދިފައިވަނީ ފައިާސގެ ުނވަތަ ލައި މައްސަ )ބ(  

އެ މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފައިސާ  ،މުދަލުގެ މުޢާމަލާތަކާނަމަ

 ؛ނުވަތަ މުދަލުގެ ނިސްބަތް

 ؛އެ މަސައްކަުތގެ ސަބަބުން މުވަްއކިލަށް ލިބޭނެ މަންފާ )ޅ(  

މަސައްކަތް ަޙވާލުކުރަނީ އައު ުމވަްއކިލެއްޯތ ނުވަަތ  )ކ(  
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 ؛ޢާންމުކޮށް މައްސަލަ ޙަވާލުކުާރ ފަރާތަކުންތޯ

ޤާނޫނީ ވަކީލު މަސައްކަތުަގއި އެ މައްސަލައަކާ ަޙވާލުވާ  )އ(  

 ތަުޖރިބާ. ،ހޭދަކޮށްފައިވާ މުއްދަތާއި 
 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީ އެނގެން 

 އޮތުން 
ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ޮގތުގެމަތިްނ  44ވަނަ ާމއްދާއާއި  40ގެ މި ޤާނޫނު  .45

     ޤާނޫނީ ވަކީލާިއ މުަވއްކިާލ ދެމެދު އެއްބަްސވާ ަމސައްކަާތިއ 

 ފީ ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނަންވާނެެއވެ. 
 

ކޯޓުތަަކށް އިޙްތިރާމުކުރުމުަގއި ައދި  ،ޤާނޫނީ ވަކީލުން )ހ(  .46 ކޯޓަށް އިޙްތިރާމުކުރުން 

އެފަރާތްތަކުގެ ޢާންމު މަސައްކަުތގައި އަދި ދިރިއުޅުމުަގިއ 

ކޯޓުަތކުގެ ޙުރުމަތާއި ޤަދަރަށް  ،ކައިނަމޫނާ ދައް

 ކޯޓުތަކަށް ކުރާ އިތުބާރު ކޮށް، ޢާންމުން މުއިޙްތިރާ

 ދަމަހައްޓައި ޙިމާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.

ކުރުމުަގއާިއ  ކޯޓުތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތައް އިސްިތއުނާފު )ށ(  

ގުޅޭ ޢިލްމީ ދިރާސާކުރުމުަގއި  ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ދާއިާރއާ 

ކޯޓުތަުކގެ ނިންމުންތަކާއި ެއ ނިންމުން ބިނާކުރާ ހަމަތަކާ 

ަޢދުލު  ،ޢިލްމީގޮތުން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއިގުޭޅގޮތުން 

އިންޞާފުގެ ނިޒާމު ހަުރދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ޚިާޔލު 

ފާޅުކުރުމަކީ، މި ާމއްދާެގ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި ކޯޓަށް 

ނުކުރުން ކަމުގަެއްއ ނުވަތަ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް މުއިޙްތިރާ

ނޑުން ކަުމގަެއއް ނުބެލެވޭެނއެވެ.  ކެ
 

ކޯޓުަގއި ކުިރއަށްދާ މައްސަަލއަކާ ގުިޅގެން ކޯޓަށް ެއއްެވސް ކަެމްއ   .47 ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލުން 

ގަިއ ކަމެއް ވަންހަނާކޮްށ ހަދައިގެްނ ޤަޞްދު އޮޅުވާަލއި ުނވަތަ 

 ނުވާނެެއވެ.
 

ކުރަންވާީނ  ޤާނޫނީ ވަކީލުން އެްއވެްސ ފަރާތަކާ މުޢާމަލާތް  .48 ތް ޢާންމު މުޢާމަލާ 

 ތެދުވެިރކަމާެއކުެއވެ. ،އިންޞާފުވެިރކަމާއި ،އިޙްތިރާމާއި
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ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މައްަސލައަކާ ޙަވާުލެވގެން މަސައްކަތްުކާރ   .49 މަޞްލަޙަތު ހާމަކުރުން 

އޭާނއާ މައްސަަލއިގެ އަނެއް ފަރާުތގެ ޚަޞްަމކާ ނުވަަތ  ،މުއްދަތުގައި 

ަމްއސަލައިަގިއ  ،ވަކީލަކާ އޮންނަ ގުޅުން މުވައްކިލަށް ހާމަކޮށް

އެޅޭފަދަ އެއްެވްސ  އަްށ ދިއުމަށް ހުރަސް ވެރިކަާމއެކު ކުރިޞާފުއިން

 ކަމެއް އޮތްނަމަ ެއކަމެްއގެ މަޢުލޫމާތު މުވައްކިލަށް ދޭންވާނެެއވެ.
 

ހެކިވެރިއަކަށް ވާންޖެހިދާނެ 

 ޙާލަތުގައި ވަކީލަކަށް ނުވުން 
ޤާނޫނީ ވަކީލަީކ މައްސަަލއެްއގަިއ ހެއްަކކަށް ވެދާނެކަމަށް އޭނާައްށ   .50

އޮްތނަމަ އެފަދަ މައްސަލައެްއގަިއ ޤާނޫނީ ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ޙާލަތެއް 

 ވަކީެލއްގެ ގޮތުަގއި މަސަްއކަްތކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ.
 

ޤާނޫނީ ވަކީލު އަމިއްލައަށް ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަންތައްަތްއ އޭނާެގ   .51 މުވައްކިލަށް ނަސޭހަތްތެރިވުން 

މުވައްކިުލވެސް ނުކުރުމަްށ ޤާނޫނީ ވަކީލު ވީވަަރކުން ބާރު 

 ކޯެޓްއގެ ނުވަތަ ޓްަރއިިބއުނަލެްއގެ  ،. ަވކިން ޚާއްަޞކޮށްއަޅަންވާެނއެވެ 

ނޑިދާނެފަދަ ެއްއެވސް ކަމެްއ  ނުވަތަ އެހެން ތަެނއްގެ  ޙުުރމަތް ކެ

މަްއސަލަިއގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާަތކަށް ިއޙްތިރާމާިއ  ،ނުކުރުމަށާއި

އިންޞާފުވެރިކަާމއެކު މަަސއްކަތްކުރުމަށް ހުރަސް ެއޅިދާނެފަދަ 

ކަމެއް ނުކުރުމަްށ ބާރު އަޅަްނވާނެެއވެ. އަިދ މުވަްއކިުލ  އެްއވެސް

ޤާނޫނީ ވަކީލު އެ މުވައްކިެލއްގެ މަސައްަކްތ  ،އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ

 މުން ތަނާޒުލުވެވިދާެނއެވެ. ޔުކުރިއަށް ގެންދި 
 

ޖާމިނަކަށްވުން ނުވަތަ 

 ކަފީލަކަށްވުން 
ެއްއެވސް ޤާނޫނީ  ކޯޓުަގއި ހިނގަމުންދާ ެއއްެވސް މައްސަލަެއއްަގއި  .52

ވަކީލަުކ އޭާނގެ މުަވއްކިލަށްަޓކައި ޖާމިނަކަށް ުނވަތަ ކަފީަލކަށްެވގެްނ 

 ނުވާނެެއވެ.
 

 -ވަކީލުންގެ ސުލޫކާއި ވަކީލު 

މުވައްކިލުގެ ގުޅުން 

 ކުރުމުގެ ބާރު ޓު ރެގިއުލޭ

ޤާނޫީނ  ،މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ އުޞޫލުތަުކގެ އިތުރުން   .53

ގުޅޭ ަގވާއިދުަތްއ  ވަކީލުންގެ ސުލޫކާިއ، ަވކީލާިއ މުވައްކިުލގެ ުގޅުމާ

ހެދުމުގެ ބާރު ބާ ކައުްނސިލަށް ލިބިގެންެވއެވެ. ިމޮގތުން ހެދޭ 

       ގަާވއިދުތަުކގައި އަންނަިނވި ކަންަތއްތައް ާޙޞިލުކުރުމަށް 

 ބާ ކައުންސިލުން ބާރު އަޅަްނާވނެއެވެ.
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ދާއިރާގަިއ ހިމެނޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުަތްއ ޤާނޫނީ  )ހ(  

 ؛ރައްކާތެރިކުރުން 

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އެހީެތރިކަން ހޯދާ މުވައްކިލުްނގެ  )ށ(  

މުަވއްކިލާމެދު ޮއންނަ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ  ،ޙައްޤުތަކާއި 

 ؛ވަކީުލގެ ޙައްޤުަތއް ރައްކާތެިރުކރުން

ޢާންމުން ކުރާ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުަމށް ޤާނޫނީ ދާއިރާއަށް  )ނ(  

 ؛މަސައްކަތްކުރުން 

ތްތެރިކަން ހިފެހެއްޓޭކަން ހަޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ނަޒާ  )ރ(  

ނޑާ އެްއގޮަތށް  ،ކަށަވަރުކުރުާމއި ފަންީނ މިންގަ

 ޚިދުމަތްދެވޭކަން ކަށަވަުރކުރުން.
 

މަސައްކަތަކާ ގުިޅގެން އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ ޙަވާލުކުރާ   .54 ސުލޫކީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 

ޢަމަލުކުރާ ގޮތެއްގެ ސަބަުބން ވަކީލުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކާ 

އެ ަމއްަސލައަކާ ސީާދގޮތުން ގުޅުންުހރި ކޮންމެ  ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ

ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިނގީ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްެގ ތެރޭގަިއ 

ވަކީެލއްެގ ޝަުކވާ ބާ ަކުއންސިލަށް  ނަމަ އެ ކޯޓަކަށް އެ ޤާނޫނީ 

 ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންެވެއވެ.
 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފަިއވާފަދަ ޝަކުާވެއއް  54މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .55 ޝަކުވާބަލާ އިޖުރާއަތު 

އެ ަޝކުާވެއއްގެ ަމއްަސލަ  ،ބާ ކައުންސިލަށް އުފުލިއްޖެަނމަ

ާބ ަކއުންސިުލގެ ސުލޫީކ ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނޭ  ،ބެލުމަށްޓަކައި

)ތިނެއް( މެންބަރުންގެ މައްަޗށް  3މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ހިމެނޭ ޕެނަލެއް އެކުަލވާލުމުގެ ބާރު ބާ ަކއުންސިަލށް 

ލިބިގެންެވއެވެ. މި ކޮމިޓީން މައްސަލަިއގެ ޙަޤީޤަތްތަްއ 

ނޭ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ތަޙުޤީޤުކޮްށ އެ މައްސަަލއިަގއި ހިމެ

ނެގުމުގެ ބާރު އެ ކޮމިޓީައށް  ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ބަޔާން 

 ލިބިގެންެވއެވެ. 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާެލވޭ ޕެނަލް  )ށ(  

    ،ދެމިއޮންނާނީ އެ ކޮމިޓީން ބަލަމުންދާ މައްސަލަ ބަލައި

އެ ކޮމިޓީގެ ލަފާ ބާ ަކއުްނސިލުގެ ެއްގޒެކެިޓވް ކޮމިީޓައށް 

 ހަމައަށެވެ.ފޮނުވުމާ 

 ،ބާ ކައުންސިލުން ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ޕެނަލެއް އެކުލަވާަލއި )ނ(  

ުގޅޭ ަޝުކވާެއއް ބެލުމަށް ފޮނުވަްނވާނީ  ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ 

އެފަދަ ޝަކުވާެއއް ހުށަހެޅުމުގެ އެކަީށގެންވާ ޤާޫނނީ 

 ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމައެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލަާކ ުގޅޭގޮތުްނ މި މާއްދާަގއި ބުެނވުނުފަދަ  )ރ(  

ޝަކުާވއެއް ބާ ކައުންސިުލެގ ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ޕެނަލުން 

ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު އެ ޕެނަލުގެ ލަފަޔާއެކު އެކަުމގެ ރިޕޯޓު 

ވީއެންމެ ައވަސް ފުރުޞަތެއްަގއި ބާ ކައުންސިލުެގ 

  އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިީޓއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލަާކ ުގޅޭގޮތުްނ މި މާއްދާަގއި ބުެނވުނުފަދަ  )ބ(  

ޝަކުާވއެއް ބާ ކައުންސިުލެގ ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ޕެނަލުން 

ގޮތުގެ އުޞޫލުަތއް ަވކީލުންގެ ަގާވއިދުަގއި ހިމަނައި  ނެބަލާ

 ތަންފީޒުކުރުމުގެ ބާރު ބާ ކަުއންސިލަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
 

ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލަންވާނީ އެކަީށގެންވާފަަދ ބާ   .56 ޑިއު ޕްރޮސެސް 

އިޖުާރީއ ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ހަމަތަާކ އެްއގޮތްާވ  ،އަވަްސ މިނެްއގައި 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

ޝަކުވާ ބެލުމުެގ ޕެނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަަކއި ބޭްއޭވ   .57 ރިޕޯޓު ކުރުން 

ކޮމިީޓެގ  ،ތްކުެރުވނު ލިޔެކިޔުންތައް ިރކޯުޑކުރެވި އިންޓަިވއުތަާކއި ރިޢާޔަ

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަްނވާނެެއވެ. ެއގްެޒކެޓިވްރިޕޯޓާއެކު ބާ ަކއުންސިލުގެ 
 

ހެކިބަހާއި ލިޔެކިޔުން ހޯދާ 

 ލިބިގަތުމުގެ ބާރު 
ޝަކުވާ ބެލުުމގެ ޕެނަލުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައާ ުގޅިގެން ަމއްސަަލާއ   .58

ެހކިބަސް ދިނުމަށް ހާޒިރުވުަމށް ނުވަތަ  ،ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް
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ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަްށ އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު ިލބިގެންެވއެވެ. 

ާހޒިރުކުެރޭވ  ،މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކާމެދު ޖަވާބުދާރީވުމާއި 

ޝަުކވާ ަރއްދުާވ ޤާނޫނީ  ،ހެކިންނާ ސުވާލުކުރުުމގެ ުފރުޞަތު

 ވަކީލަށް ދޭންވާެނއެވެ.
 

އަމިއްލަ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ 

 ފުރުޞަތު 
ލުކުރާނެ ޤާނޫނީ ވަކީެލްއ ސީޝަކުާވއިން ދިފާޢުވުމަށްޓަކަިއ އޭނާ ތަމް  .59

ޢައްޔަނުކުރުމުެގ އިޚްިތޔާުރ ޝަުކވާ ރައްުދވާ ޤާޫނނީ ވަކީލަްށ 

ހުށަހެޅުނު  ،ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި ަޝކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި

ން ަޝކުާވ ބެލުމުގެ ޕެނަލުްނ އެ މަްއސަލަާއ ގުޭޅގޮތު ،ޝަކުާވއާއި 

     ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ކޮބައިކަން ޝަުކވާ ބެލުމުެގ ޕެނަލުން 

އެ ވަކީލަކަށް ހާމަކުރަްނާވނެއެވެ. ިމގޮތުން ބަލާ ޝަކުާވެގ 

ެއްއެވސް ބާވަތެްއގެ ފިަޔވަެޅއް އަޅަންވާީނ  ،މައްސަލަތައް ބަލައި 

ހާމަކަމާއި  ،ޝަކުވާ ރައްުދވާ ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތުދީ

 ހަމަހަމަކަމާއެކުގަެއވެ. 
 

ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ޕެނަލްގެ 

ރިޕޯޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފިޔަވަޅު 

 އެޅުން 

   ،ޝަކުާވ ބެލުމުގެ ޕެނަލުން ފޮނުވާ ރިޕޯޓަށް ބެލުމަށްފަހު )ހ(  .60

އެ ޝަުކވާައކީ އަސާެސްއ ނެތް ޝަކުވާެއއް ކަަމށް 

ނަޑއެޅުމުެގ ބާރު ބާ ަކއުްނސިލުގެ ެއްގޒެކެ ިޓވް ކޮމިީޓއަށް ކަ

ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި އެ ޝަކުާވއަކީ ެއކަށީގެްނވާ ހެކި 

      ލިބިފައިވާ އަދި އަާސެސއް އޮތް ޝަުކވާެއއްކަަމށް 

ނޑަައޅާނަމަ އަންނަނިވި  ގޮތްތަކުން ކުރެ ބާ ކައުންސިލުން ކަ

 ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު ާބ ކައުންސިލަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

 ؛ނަސޭހަތް ދިނުން  (1)   

 ؛އިންޒާރުދިނުން  (2)   

)ެއއްލައްަކ( ުރފިޔާއަށްވުރެ ޮބޑުނޫން  100,000/-  (3)   

 ؛ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން

ނަޑއެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ުހއްދަ ހިފެހެއްޓުން  (4)     ؛ކަ

 ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ުހއްދަ ބާޠިލުކުރުން.  (5)   
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މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ޤާނޫނީ  )ށ(  

ވަކީލަކާމެދު ބާ ކައުންސިުލން ފިޔަވަޅު އަޅާ ޙާލަުތަގއި 

ޤާނޫނީ ވަކީލު ހިންގާފަިއާވ ޢަމަލުގެ ކުޑަ ބޮޑު މިަނށް 

މަތީަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ިފޔަވަޅުަތުކގެ ތެރެއިްނ  ،ބަލައި

         އެންމެ އެކަީށގެްނވާ ިފޔަވަެޅއް އެޅުމުެގ ބާރު 

 ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެްނވެެއެވ. 

        މި މާއްދާަގއިާވ ގޮުތގެަމތިން ޤާނޫނީ ވަކީލާމެދު  )ނ(  

ބާ ކައުންސިލުން ައޅާ ފިޔަވަަޅކާމެދު ޤާނޫނީ ވަކީުލ 

އެ ނިންމުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ

)ތިރީސް( ދުވަުހެގ ތެރޭގައި ބާ ކައުންިސލުގެ  30

އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް އެ ަމއްސަލަެއއް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު 

 ލިބިގެންެވއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ނ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަިތން  )ރ(  

ކޮމިޓީއަށް ހުށަެހޅުމަށްފަހު އެ ކޮމިޓީން ނިންމާ އިސްތިއުނާފު 

އެ ނިންމުން ނިންމާ  ،ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ

     )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ  15ތާރީޚުން ފެށިގެން 

އެ މައްސަަލއެްއ އިސްިތުއނާފު ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

 ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 

 ހަވަނަ ބާބު 

 ވަކީލުންގެ ޕްރެކްޓިސް އަދި ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނީ 

 

ވަކީލަކު ފަރުދީގޮތެއްގައި ކުރާ 

 ޕްރެކްޓިސް 
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މަސައްކަްތކުރަން އެދެނީ ފަރުދީގޮތުން  )ހ(  .61

އެފަރާތަކުން އެކަން ކުރަންވާނީ، ޤާނޫނު  ،ކަމަށްވާނަމަ

)އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީެގ  2014/19ނަންބަރު 

ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިެއްއ 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެންނެވެ. 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރާ އަމިއްލަ  )ށ(  

ލަ )އަމިއް 2014/19ވިޔަފާރިައކީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ 

އިތުރުން، ބާ ކައުންސިލުަގިއ ދަފްތަރުކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ 

      ވިޔަފާރިައކަށް ވާންޖެހޭނެެއވެ. މި މާއްދާގެ ދަުށން 

 ބާ ކައުންސިލުަގއި ދަފްތަރުކުރެވޭ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިަތކަށް 

އި ކިޔާނީ "ލީގަލް ޕްރެކްިޓސް" މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކަ

 އެވެ.
 

ޕާޓްނަރޝިޕަކުން އުފައްދާ ލޯ 

 ފަރމް 
 ،ޤާނޫނީ ވަކީލުން ގުިޅގެން ާޤނޫނީ ޚިދުމަތް ދޭން އެދޭނަމަ )ހ(  .62

 2011/13އެފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދޭންވާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން އެ ޤާނޫނީ ވަކީުލން 

 އުފައްދާ ޕާޓްނަރޝިޕަކުންނެވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ޕާޓްނަރޝިޕަކީ، ޤާނޫނު  މި )ށ(  

)ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  2011/13ނަންބަރު 

ބާ ކައުންސިލުގަިއ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ އިތުުރން

     ދަފްތަރުކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ބާ ކައުންސިުލގައި ދަފްތަރުކުެރވޭ 

   ޕާޓްނަރޝިޕްތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކިާޔނީ 

 " ލޯ ފަރމް" އެވެ. 

މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ފަދައިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއާވ  )ނ(  

)އަްއޑިހަ އިންސައްތަ( ިޙއްާޞ  80ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ %

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ެގ  30މިލްކުވާންވާނީ މި ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުެގ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ 

 ވަކީލުންނަށެވެ. 
 

 ލޯ ފަރމަކުން ނުވަތަ ލޯ 

ޕްރެކްޓިސަކުން ނޫންގޮތަކަށް 

 ޚިދުމަތް ނުދިނުން 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، ލޯ ފަރމެއް ނުވަތަ ލީގަލް   .63

ޕްރެކްޓިސެއް މެދުވެރިކޮށް ެމނުވީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1073 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

 39 

ނުވާނެެއވެ.  ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެްއެވސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން

ދައުލަުތެގ މުއައްސަާސއެްއަގއި ނުަވތަ އަމިއްަލ އެހެންނަމަވެސް، 

ހައުސް ަކއުންސެލެްއގެ ގޮުތަގއި ނުަވތަ އެއިްނ -ތަނެއްަގއި އިން 

ތަނެއްގެ މުަވއްޒަެފއްގެ ގޮުތަގއި ނުވަތަ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުާރ 

ައކުން ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ އެހީތެރިކަމާެއކު ޤާނޫީނ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ

 ކު ޤާނޫނީ ވަކީލަ ން ނުވަތަ އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއެްއަގއި ޚިދުމަތް ދިނު

 ޚިދުމަތް ދިނުން މި މާއްދާއިން މަނައެއް ނުކުރެެއވެ.

ޕާޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު 

 ދަފްތަރުކުރުން 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކުެރޭވ   .64

       ލެްއ، ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ ޕާރްޓނަރުންގެ ކޯޕަރޭޓް ްޕރޮފައި

 ބާ ކައުންސިލުަގއި ދަފްތަރުކުެރވިފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. 
 

ލޯ ފަރމް އަދި ލީގަލް 

 ޕްރެކްޓިސްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު 
ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްިދނުމަށްޓަކައި ޕާޓްނަރޝިޕް އުޞޫލުން   .65

ރމްތަކާއި އަމިއްލަ ިވޔަފާރީގެ ގޮތުަގއި އުފައްދާ ލީަގްލ ފައުފައްދާ ލޯ 

  ޕްރެކްޓިސްތައް ހިންގާނެ ގޮްތ އެކަށައަަޅއި ަގާވއިދު ހެދުމުގެ ބާރު 

 ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެްނވެެއެވ. 

 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އިންތިޤާލީ ކަންތައްތައް 

 
ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ 

 ދެމިއޮތުމާއި އައުކުރުން 
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި  )ހ(  .66

މި ޤާނޫނުގެ  ،ވަކާލާތުކުރުުމގެ ހުއްދަ ލިބިަފއިވާ މީހުންނަކީ

ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުެގ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ 

 ވަކީލުން ކަުމގައި ބެލޭނެެއވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުެގ  )ށ(  

ހުއްދަ ލިބިފައިނުވާ ފަރާްތތަކުން ޤާނޫނީ ވަކީުލކަމުެގ 

 ހުއްދައަށް އެދެންވާނީ މި ޤާޫނނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. 
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މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުޒަކުތަކުގައި 

ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތަކުގެ މުޤައްރަރު 

 އެއްގޮތްކުރުން 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަީތ މި  )ހ(  .67

ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ފަށާ ޤާނޫނީ އެންމެހައި ކޯސްތަކާއި 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންާވނީ ބާ ކައުންސިލުން 

 އެކްރެޑިްޓކޮށްފަިއވާ މުޤައްރަަރކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

ންކުރާ މަޤްޞަދުަތއް މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާ )ށ(  

ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކަިއ، މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ބާ ަކއުންސިުލގެ 

     އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިޓީ ިއންތިޚާބުކުރާތާ ލަސްވެގެްނ 

)ސަތޭަކ އަްށޑިހަ( ދުަވހުގެ ތެރޭަގއި، ިދވެހިރާއްޭޖގަިއ  180

ޤާނޫނީ ކޯސްތަކާއި ޕްރޮގްރާްމތައް ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ 

ށް، އެފަދަ ޯކސްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްަތކުަގއި މަރުކަޒުތަކަ

 ކިަޔވައިދިނުމަށް ބާ ކައުންިސލުން ޤަބޫލުކުރާ މުޤައްރަރެއް 

ނަޑއަަޅއި އަންގަްނވާނެެއވެ.  އެ ކައުންސިލުން ކަ

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން ޮއތޯރިޓީން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ  )ނ(  

ދޭ މަރުކަޒުތަކުން ހިންގާ ޤާނޫނީ އެންމެހައި މުތަޢުލީ

ކޯސްތަކާިއ ޕްރޮގްރާމްތަާކއި ސެޓްފިކެޓް ެއކްރެޑިޓް ކުރުމުަގއި 

އެންމެ ދަށް މިންގަަޑކަށް ބަލަންވާނީ ބާ ަކއުންސިލުން 

 އެކްރެޑިްޓކޮށްފަިއވާ މުޤައްރަަރށެވެ. 
 

ލޯ ފަރމްތަކާއި ލީގަލް 

 ޕްރެކްޓިސްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ   .68

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްދޭ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތަާކިއ 

        ވަިކވަކި ފަރުދުން، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

)ސަތޭކައަށްޑިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މި ޤާނޫނުގަިއ  180

ނަޑއަޅާފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސް  ޓަރީކުރަންވާނެެއވެ. ކަ
 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު 

 އިންތިޚާބުކުރުން 

ވަަނ މާއްދާގެ )މ( ގެ ދަށުްނ  158ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ހ(  .69

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިންތިޚާބުކުރާ ޤާނޫނީ 

ވަކީލަކީ ބާ ކައުންސިުލގެ މެންބަރުންގެ ތެރެިއން 

 ވަކީލެެކވެ. އިންތިޚާބުކުރާ ޤާނޫނީ 
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  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ޤާނޫނުއަސާީސެގ  )ށ(  

ވަަނ މާއްދާެގ )މ( ެގ ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  158

 ކޮމިޝަނަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މެންބަރުގެ މެންބަރުކަން، 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ނިމުމަކަށް 

 އަންނާނެއެވެ.

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

ކޮމިޝަނަށް އިންތިޚާބުުކރާ ޤާނޫނީ ވަކީލު 

 އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި ާބއްަވންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު، 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ބާ ަކއުންސިުލގެ 

އެްގޒެކެިޓވް ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިެގން 

 )ފަނަރަ( ދުަވހުގެ ތެރޭގައި ާބްއވަންވާނެެއވެ. 15ގެން ގިނަވެ 
 

         މި ބާބުގެ ދަށުން ބާއްވަންޖެހޭ އިންތިޚާބު ޭބއްވުމަށާިއ،   .70 މާލީ ކަންތައްތައް 

ބާ ކައުންސިލުގެ މަަސއްކަތްަތއް ފެށުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ަކންތައްތަްއ 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މާލީ އެހީތެރިކަން، މި 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައުލަުތގެ މާލީ ކަންކަްނ  30ފަށާތާ 

 ހިންގުމާ ޙަވާލުވެފަިއވާ ވުޒާާރއިން ހަމަޖައްސައި ދޭންވާެނެއވެ.
 

ގަވާއިދަކަށް ޢަމަލު ކުރަން 

 ފެށުން 
މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާއެއްަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ޢަމަލުކުރަން   .71

އެ މާއްދާއެްއގައި ަބާޔންކުރާ ގަާވއިދެއް އެކުަލވާލުމަށްފަހުގަިއ  ފެށޭނީ

ކަމަށްވާނަމަ، އެ ާމއްދާައކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަންވާނީ، އެ މާއްދާަގިއ 

ބަޔާންކުރާ ގަާވއިުދ ދިވެހިސަރުކާރުެގ ގެޒެޓުަގިއ 

 ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހުއެވެ. 
 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 
 

ނޯޓަރީންގެ ގޮތުގައި  ޕަބްލިކް 

 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ 
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިުނާވހާ  )ހ(  .72
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ހިނދަކު، ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ަޕބްލިކް ނޯޓަރީެއއްެގ ގޮުތަގއި  

ނުޑ އަދި  މަސައްކަތް ކުެރވޭނީ، ައސްލާ އެްއގޮތްކަުމގެ ތަްއގަ

ަގއި ބަޔާންުކރާ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދު ޖެހޭނީ

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށެވެ.

ގެ ގޮތުަގިއ އެއްމި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ޕަބްލިކް ނޯޓަރީ )ށ(  

މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ޝަރުޠުތަކާއި، އެފަދަ ފަރާތްތަްއ 

ނޑު އުޞޫލުތަްއ، ބާ  ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މައިގަ

 އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫންގޮތަކަށް ޕަބްިލކް  )ނ(  

ނޯޓަރީއެްއގެ މަސައްކަތްކުުރމާއި، އަސްލާ އެްއގޮތްކަުމެގ 

ރުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ ތައްަގނޑު ޖެހުމުގެ މަސަްއކަތް ކު

ކުރަންޖެހޭ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ޕަބްިލކް ނޯޓަރީއެއް ޢަމަލު

ނޑު އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުްނ  މައިގަ

)ފަންސަވީސްހާސް(  25,000/-އެފަރާތެއް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، 

ދެމެދުގެ  )ތިންލައްކަ( ރުފިޔާއާ 300,000/-ރުފިޔާއާިއ، 

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެެވ. 
 

 ޖަދުވަލު 

 
ަބއެެކވެ. މި ޤާނޫނު ެއއީ މި ޤާނޫނުގެ  1މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު   .73

 ފުރިހަމަވާނީ އެ ޖަދުވަލު ހިމަނައިގެންނެެވ.
 

 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ 

ކުރިން ހިނގަމުންއައި 

 އިޖުރާއަތުތައް ބާޠިލުވުން 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ޤާނޫީނ   .74

ހިފެހެއްޓުމާއި ބާޠިލުކުރުމާ ވަކީލުކަުމގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާިއ އެ ހުއްދަ 

ގުޭޅގޮތުން ޢަމަލުކުރެވެމުްނ އަިއ އެންމެހައި ަގވާއިދުތަާކިއ 

 އިޖުރާއަތުތަްއ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ބާޠިލުީވއެވެ.
 

ނޑަައޅާފައިނުވާހާ ހިނދަުކ،  )ހ(  .75 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން  މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

 ގަވާއިދުތައް  އެންމެހައި ހަދަންޖެހޭދަށުން ގެ މި ޤާނޫނު

 ހިންގާނީ ބާ ކައުންސިުލންނެވެ. ހަދައި
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މި ޤާނޫނުގެ  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތއް )ށ(  

ދަށުން އިންތިޚާބުކުރާ ބާ ކައުންސިލުގެ ެއގްެޒކެިޓވް ކޮމިޓީ 

)ނުވަދިހަ( ދުވަުހގެ  90އިންތިޚާބުކުރެވޭ ުދވަހުން ފެށިގެން 

ިދވެހިސަރުކާުރގެ  ،ތެރޭގަިއ ބާ ަކއުންސިލުްނ ހަދައި

 ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރަްނވާނެެއވެ.
 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ 

 ތާރީޚު 
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، މި   .76

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.
 

ގޮތުްނ  މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ  .77 މާނަކުރުން 

ނަޑއެިޅގެން އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު،  އަންނަނިިވ ކަ

އެ ޢިބާރާތްތަކާިއ  ،އެވަނީ  ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަްށ ދީފައި

 ލަފްޒުތަކަށް ތިރީަގއި ދީފައިެއާވ މާނައެވެ. 

"ޤާނޫނީ މަސައްކަތް" ުނވަތަ "ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން" ނުވަަތ  )ހ(  

"ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް" ދިނުން ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަީނ، 

 އަންނަނިވި ކަންކަމަެށވެ.

އެްއވެސް ޚުޞޫމަތަކާ ގުިޅގެން ނުވަތަ ޤާނޫނު  (1)   

ތަޠްބީޤް ކުރުމާ ުގޅޭގޮތުްނ ލަފަޔާއި މަްޝވަާރ 

 ދިނުން؛
މީހެއްގެ ބަދަލުަގއި ެއއިްނ ތަނަކަށް ހާޒިރުވުްނ  (2)   

ނުހިމެނޭގޮތުން، އެއްވެްސ ޚުޞޫމަތަކާ ގުޅިގެްނ 

ނުވަތަ އެނޫްނވެސް ކަމަާކ ގުިޅގެން ކޯޓުަތކާިއ 

ގައި ވަކާލާުތ އި އެފަދަ ެއހެން ތަނެއްތަކާ ލްޓްރައިބިއުނަ

 ކުރުމާއި ެއއްެވސް ފަރާތެއް ަތމްސީލުކުރުން.

ކަްށ ކާިއ އެފަދަ އެހެން ތަނަކޯޓުތަކާިއ ޓްރައިިބއުނަލްތަ (3)   

ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާ ގުިޅގެން ތައްޔާުރކުރަންޖެހޭ 

ހެނިހެން ދަޢުވާ ފޯމާއި، ޖަވާބު ފޯމާއި، ބަޔާންތަކާއި އެ

 ލިޔެކިޔުންތައް ަތއްޔާުރކޮށްދިނުން؛
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އެިކއެކި ފަރާތްތަުކގެ މެދުގައި ޢަޤުދުކުެރޭވ  (4)   

އެއްބަްސވުންތަާކއި ވަިޞއްޔަުތގެ ލިޔުންތަާކއި، ަޕވަރ 

އޮފް އެޓަރނީތަާކއި، އަދި ެއނޫންވެސް އެފަދަ މަދަނީ 

މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުންތަްއ 

 ތައްޔާރުކުރުްނ؛

ޕަބްލިކް ނޯޓަރީގެ ގޮތުަގއި ތައްޔާުރކުރަންޖެހޭ  (5)   

ލިޔެކިޔުންތަްއ ތައްޔާުރކޮްށ ތަޞްދީޤުކޮށްދިނުމުގެ 

 މަސައްކަތްކުރުން؛
ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ެއކި އެކި ލިޔެކިޔުންތަްއ އެެޓސްްޓ  (6)   

 ކުރުން.

ެއވަނީ، ޤާނޫނު  "ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެްއ" ކަަމށް ބުނެފައި )ށ(  

  )ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނު( ގެ  2016/12ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކުްށކުށަށެވެ.  22

"ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ މަސަްއކަތް ނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް"  )ނ(  

އެވަނީ، ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިްނ  ކަމަށް ބުނެފައި

ނޑިޔާރު ކަމަށް ޢައްޔަ ކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނީ ނު ފަ

ުނކުރެވޭ ވަކީލުްނގެ ގޮުތގަިއ  ވަކީލުކަުމގެ މަަސއްކަތް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަުނން 

ނަޑއަަޅއި ޢާންމުކޮށްފަިއވާ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ  ކަ

 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

އެވަނީ، ޤާޫނނީ  "ޕަބްލިކް ނޯޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި )ރ(  

ލިޔެކިޔުންތަުކަގއި ސޮއިކުާރ ފަރާތްތަކުގެ އަިއޑެންިޓޓީ 

ބަލައި، ކަަށވަރުކޮށްދީ، އެފަދަ ލިޔެކިޔުމުަގއި ސޮިއކުާރ 

ފަރާތްތަކަށް ޭއގައި ަބާޔންކުރާ ެއއްެޗއް އެނޭގަކން 

ކަށަވަރުކޮްށ، އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތަުކގައި އެފަރާތްތަކުްނ 

އި، އެނޫްނވެސް އެފަދަ ސޮއިކުިރކަން ހެކިކޮށްދިނުމާ

ލިޔުންތަކުގެ ަޞއްޙަކަްނ ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަަކއި 
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     ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ބާ ކައުންސިލުން ހުއްދަކުރާ ޮކންމެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށެވެ.

  "ބާ ކައުންސިުލގެ މެންބަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ،  )ބ(  

ކަމުެގ ޤާނޫނީ ވަކީލު ފަށާއިރުމި ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން 

ޤާނޫނީ ވަީކލުންނާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ހުއްދަ ލިބިފައިވާ

 ށެވެ.ހުއްދަ ދޫކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަ
 

________________________ 



1 

 

 

 1ޖަދުވަލު  

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ހުވައި

 

 

ޔާގެ އްމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިރުއިސްލާމްދީނަށް ޙު …)މީހާގެ ނަން( ……"އަހުރެން 

ކާއި ބުތަޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނު ދަމަހައްޓައި، ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ވާޖި

ގޮތުގެމަތިން، ތެދުވެރިކަމާއި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ

 ވެ."މެގަންދީ ހުވައިކުރަهللا އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް މާތް
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