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 ބާ ކައުންސިލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
 ގަވާއިދު  ކީ މައްސަލަ ބެލުމާބެހޭޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫ 

 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ  5/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ދަކީގަވާއިމި  )ހ(  .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ
ޤާނޫީނ ޚިދުމަތް  ،ބާރުލިބިގެން އިން )ހ( ވަަނ މާއްދާގެ  75ޤާނޫނު( ގެ 

ލާފުވާ ޚިސުލޫީކ މިންގަނާޑ  ލުތަކާއިސޫއުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ 
  އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ. ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ

 ީކ މަްއސަލަ ބެލުމާބެހޭ ންެގ ސުލޫ"ޤާނޫނީ ވަީކލު ،ދަށް ކިޔާނީގަވާއި މި )ށ(  
 " އެވެ.ގަވާއިދު

ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ ހަވާލުކުރާ ަމސައްކަތަކާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫީނ ވަކީލަުކ  )ހ(  .2 ސުލޫކީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 
ޢަމަލުކުރާ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން ވަކީލުން ޢަމަލުކުރަްނޖެޭހ ސުލޫާކ 

ކޮންެމ ފަރާތަކަށް ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ މަްއސަލައަކާ ސީދާގޮތުން ގުޅުންހުރި 
ނަމަ، އެ ކޯޓަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިނގީ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ ތެރޭގައި

ާބ ކައުންސިލަްށ ހުށަހެޅުމުެގ ޙައްުޤ  ،އެ ޤާނޫީނ ވަކީލެއްެގ ޝަކުވާ
  ލިބިގެންވެއެވެ.

         ،މަޢުލޫމާތެއް މުގެ ޚިލާފުވެއްޖެކަ ވަކީލުން ޢަމަލުކުރަްނޖެޭހ ސުލޫކާ  )ށ(  
 ،ކަމަށްފައިވާގައިނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ހިނ ،ލިބިއްޖެނަމަ ބާ ކައުންސިލަށް

 ގެ ބާ ކައުންސިލު ،އެ މައްސަލައެއްކައުންސިލަށް ފެނިގެން ބާ 
 ކައުންިސލަށް ލިބިގެްނވެއެވެ. ބާ ،ލުމުގެ އިޚްތިޔާރުބެ މަތިން މުގެގުއިސްނެ

ލޫކީ ިމންގަނާޑ ވަކީލުްނ ޢަމަލުކުރަންެޖހޭ ސުމި ގަވާއިދުެގ ބޭނުމަށްޓަކައި  )ނ(  
ދިވެހިރާއްޖޭެގ ) 5/2019ޤާނޫނު ަނންބަރު އެވަނީ،  ބުނެފައިޚިލާފުވުންކަމަށް 

ލެޭވ ވައިއެކުލައެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  އްޔާއި،ގަ( ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު
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ޤާނޫީނ  ،ދުގައި ސުލޫކީ ިމންގަނޑު ބަޔާންކުރާ ގަވާއިވަކީލުން ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ 
 ނުވަތަ ،ންބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކުރުނުވާނެކަމަށް ވަކީލުން ކޮށްގެން 

 ހޭނެަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުލޫކީ ިމންގަނޑާ ޖެ ޢަމަލުކުރަން ވަކީލުން 
 ވެ.މަށެޚިލާފުވު

ބާ ކައުންސިލަްށ  ،ބުނެ ވަކީލުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް )ހ(  .3 މުއްދަތު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ 
 ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކީ، އެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލު ހިނގިފަހުން 

 ނުވާނެއެވެ. ވެފައިވާ ޝަކުވާއަކަށް ވެގެންދުވަސް އަހަރުއް( )ދޭ 2

 5/2019ބާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ސުލޫކީ ޝަކުވާއަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
 ޚުޢަމަލުކުރަން ފެށި ތާރީ އަށް (ނުފަންނުގެ ޤާނޫޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ )

މައްޗަށް  ޢަމަލެއްގެ ފައިވާ ނގައިެގ ކުރިން ހި 2019ޖޫން  27ކަމުގައިވާ 
 ނުވާނެއެވެ.   ބިނާވެފައިވާ ޝަކުވާއަކަށް ވެގެން

ީކ ސުލޫ ފާއިތުވުމަށްފަހު، ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުމި މާއްދާ )ހ(  )ނ(  
ސުލޫީކ ނޭޅުުނ ސަބަބު ބަޔާންކޮްށ ހުށަ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ 

 ސަބަބެއްމަޤްބޫލު ީއ ހުށަހެުޅމުން، އެބާ ކައުްނސިލަށް  ،މައްސަލައެއް
ކަުއންސިލުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ،ަލސްވުމެއްަކމަށް ލަސްވި އޮވެގެން

ބަަލއިގަތުމުގެ  އެއްމައްަސލަެއ  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ،
 އެވެ.ލިބިގެންވެކައުންސިލަށް ބާ  ،ތިޔާރުޚްއި

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ 
 ފައިވާ ޝަކުވާ ޅައިކުރިން ހުށަހަ

މި ގަވާއިދަްށ  ބުނެ ވަކީލުން ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ ސުލޫކާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް  .4
            ،ޝަކުވާތައް ބަލަންވާނީފައިވާ ޅައިޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަ

ފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ ޅައިމި ގަވާއިދުގައި، ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލުމަށް ކަނޑައަ 
 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

        ،ތިރީގައިމިވާ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ،ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން )ހ(  .5 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ގޮތް 
 ބާ ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 ބާ ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުްނ؛   (1)   

ބާ ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ އޮންލަިއްނ   (2)   
 ފޯމުން؛

 .ލިޔުމުން  (3)   

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ  ،ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާއިރު (ށ)  
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ؛ މަޢުލޫމާތުޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ  (1)   
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 ޝަކުވާ ރައްދުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާތު؛  (2)   

ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކީ ިމންގަނޑާ ޚިލާފުވިކަމަްށ   (3)   
 ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބު ނުވަތަ ސަބަބުތައް؛

 ؛ހުރި ހެކިންގެ މަޢުލޫމާތުޅުންގު ޝަކުވާއާ  (4)   

 ލިޔުންތައް؛ ހައި ޝަކުވާއާ ގުޅުންހުރި އެންމެ  (5)   

       ،މައްސަލަ ބެލުމަށް ބާރަކަށްވެދާނެ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއްވާނަމަ  (6)   
 އެ މަޢުލޫމާތެއް.

ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއްގައި، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަަމ  (ނ)  
 ހުގެ ( ދުވަހަތެއް) 7ރަސްމީ  ،ނުވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

އަލުން ހުށަހެޅުމަށް އެންގިދާނެއެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަްށ  ތެރޭގައި
އެ ޝަކުވާ ބަލައިނުގަތުމުެގ  ،ށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމައަންގާ އެންގުމަކާ އެއްގޮތަ

 ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އިޚްތިޔާރު

        ،މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކޮށް ަޝކުވާއެއް )ހ(  .6 ތަރުކުރުން ފުދަޝަކުވާ 
 ބަލައިގަނެ،ލަށް ކައުންސިބާ  ،އެ ޝަކުވާއެއް ބާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުްނ،

 ޝަކުވާ ބަލައިގަތްކަމުގެ ލިޔުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީ، އެ ޝަކުވާއާ
 ތަރުކުރަންވާނެއެވެ.ފުގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދަ

ޝަކުވާ  ،ކުރާއިރުތަރުފުދަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޝަކުވާ  )ށ(  
އްޞަ ަނންބަރެއް ޚާހުށަހެޅުނު ތަރުތީބަށް ބިނާކޮށް، ކޮންެމ ޝަކުވާއަކަށް 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާ ބެލުމާމެދު ގޮތެއް 
 ނިންމުން 

  ާބ ކައުންސިލަްށ ހުށަހެޅުމުން،  ،ޤާނޫނީ ވަކީލަކާމެދު ސުލޫކީ ޝަކުވާއެއް (ހ)  .7
އެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވާކަން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީެގ  ،ތަރުކޮށްފުއެ ޝަކުވާ ދަ

 ސަމާލުކަމަށް ސެކްރެޓޭރިއެޓުން ގެންނަންވާނެއެވެ. 

 ،ހެޅުމުންބާ ކައުންސިލަްށ ހުށަ ،މި ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް )ށ(  
ތަރުކުރެވޭ ސުލޫކީ ޝަކުވާ ބެލުމާމެދު އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ފުދަ

  ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ. ބައްދަލުވުމަކުން

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީެގ  ކީ ޝަކުވާލޫފައިވާ ސުޅައިމެދު ހުށަހަނޫނީ ވަކީލަކާޤާ (ނ)  
    އަްނނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ބައްދަލުވުމަކަމަށް ހުށަހެޅުމުން، 

 އެ ޝަކުވާއަކާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ނިްނމިދާނެއެވެ.
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ކީލުން އެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު، ވަ  (1)   
ގެންާވ އެކަށީ ބެލެވޭޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫާކ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް 

 ށް؛ބެލުމަވާނަމަ، އެ ޝަކުވާއެއް  ހުރިކަމަށް ޤާނޫނީ ސަބަބުތަކެއް

ވަކީލުން އެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު،   (2)   
އެކަށީގެންާވ  ބެލެވޭޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫާކ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް 
 .ނުބެުލމަށްޤާނޫނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތްނަމަ، އެ ޝަކުވާއެއް 

     ގޮތް،  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޝަކުވާ ބެލުމާމެދު ިންނމި (ރ)  
 ،ތާރީޚުން ފެށިގެންތަރުކުރި ފުބާ ކައުންސިލުގައި ދަ ،އެ ޝަކުވާއެއް

     ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ،)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 14ގިނަވެގެން 
 އަންގަންވާނެއެވެ. ބާ ކައުންސިލުން 

ޖިނާއީ ކުށެއް ފާހަގަވާނަމަ 
 ރިޕޯޓްކުރުން 

ގޮތެްއ ނިްނމުަމށް ބެިލ ގޮތަށް ޝަކުވާއެއް ބެުލމާމެދު  މި ގަވާއިދުގައިވާ  )ހ(  .8
ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ޖިާނއީ ކުށަކާ  ބެލުމުގައި، އެ

ގުޅުންހުރި ަކމެއްކަމުގަިއ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ެއ ފަދަ ޖިނާީއ މަްއސަލައެްއ 
ޤީޤީ އިދާރާއަކަށް އެ ޝަކުވާއެއް ޙުކޮށްފައިވާ ތަމުބެލުމަށް ޤާނޫނުން ލާޒި

 ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ.

ޤީޤީ އިދާރާއަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެ ޝަކުވާއެއް ތަޙުމި މާއްދާގައި  )ށ(  
ެއ ޝަކުވާއެއް ިމ ގަވާއިާދ އެއްގޮތަށް ބަލަިއ  ،ރިޕޯޓުކުރިކަމުގައިވިޔަސް

 ފިޔަވަޅު އެޅުމަކަށް ިމ މާއްދާ ހުރަހެްއ ނާޅައެވެ.

      ބެލުމަށް  ޝަކުވާއެއްށް ހުށަހެޭޅ ލަބާ ކައުްނސި ،ގަވާއިދުގެ ދަށުންމި  )ހ(  .9 ލް ޕެނަ  ބެލުމުގެ  ޝަކުވާ
ެއ މައްސަަލ  ،އެގްޒެކެޓިވް ޮކމިޓީން ިނންމައިފިނަމަ ބާ ކައުންސިލުގެ 

)ތިނެއް(  3ބެލުމަށްޓަކައި އެތިކްސް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 
ލައި، ވައިއެކުލަ  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީންމެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޕެނަލެއް 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ލަށް ބެލުމަށް އެ ޕެނަ އެއްޝަކުވާއެ 

މައްސަލައިގެ ަޙޤީޤަތްތައް ލުން ލެވޭ ޕެނަވައިމާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަމި  )ށ(  
މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް އެ މައްސަލައިގަިއ ހިމެޭނ  ،ދެނެގަތުމަށްޓަކައި

ެއ ފަރާތްތަކުގެ  ،ފަރާތްތަކަށް ހެކިބަސް ދިނުމަށް ހާޒިރުުވމަށް އަންގައި
   މުރުކުރުުމގެ ބާުރ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަެހޅުމަށް އަ  ،ކިބައިން ބަޔާން ނަގައި

 ލިބިގެންވެއެވެ.ލަށް އެ ޕެނަ

ލަކުްނ ެޕނައެ  ،ލެވޭ ޕެނަްލ ދެމިއޮންނާނީވައިމި މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަ )ނ(  
ބާ ކަުއންސިލުެގ  ،ލަފާ ލަކުްނ ދޭޕެނައެ  ،ބަލަމުންދާ ޝަކުވާއެއް ބަލައި

 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާ ަހމައަށެވެ.
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ގެ ފުރަތަަމ ބައްދަލުވުމުގައި، ެއ ޕެނަލްެގ ޝަކުވާ ބެލުމުެގ ޕެނަލް )ހ(  .10 ބައްދަލުވުންތައް ޕެނަލްގެ 
މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން، އެ ޕެނަލްގެ ޗެއަރޕަރސަނެއް އިންތިޚާބު 

 ކުރަން ވާނެއެވެ.

ެގ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ނިްނމުންތަްއ ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ޕެނަލް (ށ)  
ބަލަހައްޓައި، ޕެނަލްގެ މަސައްކަތުގެ އިދާރީ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް، ޕެނަލަށް 
ބޭނުންވާ އެންމެހައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ، ބާ ކައުންސިލުެގ 

 ގެ ޒިންމާއެކެވެ.ޓުސެކްރެޓޭރިއެ

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ފަރާތްތައް 
 ހާމަކުރުން 

ާލ ޕެނަލްގަިއ ވައިސުލޫީކ މައްސަަލ ބެލުމަްށ އެކުލަމި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  )ހ(  .11
ހިމެނޭ މެންބަރަކާއި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ބަލަްނ ކަނޑަެއޅި މަްއސަލައިގަިއ 

 ގޮތުން ނަމަވެސް ސީދާ ،ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކާ
        ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ނަމަވެސް މަޞްލަޙަތުގެ ފުށުއެރުމެއްވާނަމަ، 

 އެކަްނ އެގްޒެކެޓިްވ ކޮމިޓީއަށް އެންުގމާއެކު، ެއ ަމއްސަލައާ  ރަކުމެންބައެ 
 ލުވާންވާނެއެވެ.ޒުއެންމެހަިއ ަމސައްކަތްތަކުން ތަނާގުޅޭ 

ޝަކުވާ ބެލުމުެގ ލަތު މެދުވެރިވެގެން ހާމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(  
ށް އިތުރު ބެލުމުގެ ޕެނަލަޝަކުވާ  ،ން ވަކިވާ މެންބަރެއްގެ ބަދަލުގައިޕެނަލު
 ކުރަްނވާނެއެވެ.ނު ޔައަޢްއެްގޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ބާ ކައުްނސިލުގެ  ރަކު،މެންބަ

ބާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތައް ބަލަންވާނީ އެކަށީެގންވާފަދަ އަވަސް   .12 ޑިއު ޕްރޮސެސް 
މަތިންނެވެ. އަދި  އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ،މިނެއްގައި

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ފިޔަވަޅެއް  ،މިގޮތުން ބަލާ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް ބަލައި
ހާމަކަމާިއ  ،ޝަކުވާ ރައްދުވާ ވަކީލަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތުދީ ،އަޅަންވާނީ

 ހަމަހަމަަކމާއެކުގައެވެ.

ގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި، އެ ޕެނަލުން ބެލުމަށް ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ޕެނަލް )ހ(  .13 މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޖުރާއަތު
ގެންދާނެގޮތުގެ ކުރިއަށް މަސައްކަތް ބެލުމުގެ ވާލުކޮށްފައިވާ މައްސަލަހަ

 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. ެއ ޓައިމްލައިން ،ލައިވައިޓައިމްލައިނެއް އެކުލަ

ޝަކުވާ ބެލުމުެގ ގޮތަށް އްއެނާ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓައިމްލައިމި  )ށ(  
މިޓީއަށް އެކަން އެްގޒެކެޓިވް ކޮ ،ަމސައްކަތްކުރަމުން ގެންދޭތޯ ބަލައިން ޕެނަލު

 ބާ ކައުންސިލުެގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްެގ ޒިްނމާެއކެވެ. ،ރިޕޯޓު ކުރުމަކީ

އެ މައްަސލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި، އިތުރަށް ލުން ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ޕެނަ (ނ)  
ލަތުގައި، މަްއސަލައިގަިއ ހާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުން ހޯދަންޖެހޭަކމަށް ނިްނމާ 

ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް، 
 ެއންގުމުެގ ކޮށްދިނުމަށްހިއްސާބާ ކައުްނސިލާ  ،އެ މަޢުލޫމާތާިއ ލިޔެކިޔުން

 ލިބެގެންވެއެވެ.ލަށް ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ޕެނަ ،ބާރު
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         މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ އެންގުމެއް އެންގޭ ަފރާތަކުން،  (ރ)  
     ،އެ އެންގުމުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ިލޔެކިޔުން

 ކުރަންވާނެއެވެ.ހިއްސާބާ ކައުންސިލާ 

ބެލުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަށް  އެއްމައްސަލަ އެލަށް ބެލުމުގެ ޕެނަޝަކުވާ  (ބ)  
ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާވަރަށް އެކަށޭނެ މަޢުލޫމާތާއި ހެކި ލިބިއްޖެކަމަްށ 

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ޤާނޫނީ  ،ލުންޝަކުވާ ބެލުމުގެ ޕެނަލަތުގައި، ހާފެނިއްޖެ 
ންސިލުްނ ބާ ކައު  ،އެ ވަކީލެއްެގ ސުލޫީކ މައްސަަލ ބެލުމަށް ،ވަކީލަށް

ނިންމާފައިވާކަން ލިުޔމުްނ އަންގަންވާނެއެވެ. ެއ އެންގުމުގަިއ ައންނަނިިވ 
 މަޢުލޫމާތު ހިމަަނންވާނެއެވެ.

 އެ ވަކީލަކާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ؛  (1)   

 ؛ގެ މަޢުލޫމާތުޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތު  (2)   

 ހައި އެންމެމައްސަލައާ ގުޅިގެްނ ހެކީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ   (3)   
 ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ؛

 .އެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވާކަން ،ކުރަން ބޭނުންާވނަމަ ޔަނުޢައްވަކީލަކު   (4)   

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާުތ 2މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ) )ޅ(  
ފަރާތަށް އޭގެ ސަބަބުން ތަކުލީފުތަކެއް  މައްސަަލ ހުށަހެޅި  ހާމަކުރުމަކީ

 އެކަށިގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  ކަމެއްކަމަށް އުފުލަން ޖެހިދާނެ 
ފެނިއްެޖ ހާލަތެއްގަިއ އެ މަޢުލޫމާުތ ލަށް ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ޕެނަ 

 ސިއްރުކުރަންވާނެއެވެ.

ބާ ކަުއންސިލުްނ  ،އާ އެއްގޮތަށް ސުލޫީކ މަްއސަަލ ބެލުމަށްމި މާއްދާ (ކ)  
ގުޅިެގްނ ޝަކުވާ  އަންގާއިރު، ބަަލމުންދާ މަްއސަލައާނިންމާފައިވާކަން 

ރައްދުވާ ވަކީލު ހުށަހަޅަްނ ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކާއި، ހެކިންގެ މަޢުލޫމާުތ 
 ދޭންވާނެއެވެ.( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިހައެއް) 10ހުށަހެޅުމަށް ރަސްީމ 

ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރަން  ން، އެ މައްސަލައަކާ ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ޕެނަލު (އ)  
)ފަހެއް(  5ރަސްީމ  ާހޒިރުކުރަްނ ބޭނުންވާ ތާރީޚުގެ މީުހންނަށް ބޭނުންވާ 
އެ މީހަކަްށ ކުރިން، ބާ ކައުންސިލުން އަންގާ ތަނަކަށް ހާޒިރުވުމަށް  ދުވަހުގެ

އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މި ލިުޔމުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ ލިޔުމުން 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 އެ ފަރާތެއް ހާޒިރުކުރެވޭ ބޭނުން؛  (1)   

 ހާޒިރުވާންޖެޭހ ތަނާއި، ހާޒިރުވާްނޖެހޭ ަގޑި؛  (2)   
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 ންވާކަން؛އެ ފުރުޞަތު ލިބިގެ ،ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ޔަނުޢައްވަކީލަކު   (3)   

 ،އެ އެންުގން ރައްދުވާ ފަރާތުން ،މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންގުންތައްމި  (ވ)  
    ފައިވާ ކޮށްތަރު ފުނުވަތަ ާބ ކައުންސިލުގަިއ ދަ ،ބާ ކައުންސިލަށް ދީފައިވާ

އެ ފަރާތެއްގެ ފޯނު ނަންބަރަށް  ނުވަތަ ،ށްއެޑްރެހަ މެއިލް-އެ ފަރާތެއްގެ އީ
 ކަމުގަިއ ބެލެވޭނެއެވެ.ފޮނުވުމުން، އެ ފަރާތަށް އެ އެންގުްނ ލިބުނީ 

ބާ ކައުންސިލަށް ާހޒިރުވުމަށް އަންގާ ގަޑިއަށް، އެ ެއންގުން ރައްދުވި ފަރާތުން  (މ)  
ފައިވާ ގައިހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. މަޤްބޫލު އުޒުރެްއ އޮވެގެން ާހޒިރުވުމަށް އަން 

 (ދޭއް) 2ޖެހޭ ގަޑީގެ ލަސްވެގެން ގަޑިއަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ، ހާޒިރުވާން 
މެއިލުެގ -ކުރިން، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ލިޔުމުްނ ނުވަތަ އީ  ގެގަޑިއިރު

 ބާ ކައުްނސިލަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  ،އެކަން ޒަރީޢާއިން

 ފަރާތަށް ހާޒިރު  ާހޒިރުވާްނ އެންގި ގޮތަށް  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ފ)  
ބޭނުންވާ ތާރީޚުގެ ހާޒިރުކުރަން ދެވަނަ ފަހަރަށް ނުވެވިއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތެއް 

  އެންގިދާނެއެވެ.ހާޒިރުވުމަށް  )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން 3

ާބ ކައުންސިލަްށ  ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންގުމަކާ ުގޅިގެން (ދ)  
ާބ ކައުންސިލަްށ  ،ހާޒިރުވާންޖެޭހ ފަރާތްތަކުން، އެ އެންުގމާ އެއްގޮތަށް

ނުވަަތ  ،ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  އެ ފަރާތެއްގެ ދިވެހި ،ހާޒިރުވާއިރު
 އެ މީހަކީ ކާކުކަްނ އެނގޭނެ ަރސްމީ ލިޔުމެއް ގެްނނަންވާނެއެވެ.

ކުރުމުގެ  ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު
 ފުރުޞަތު ދިނުން 

ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ކަންކަްނ ކުރިއަށްދާއިރު، ޝަކުވާ ރައްދުވާ ވަކީުލ  )ހ(  .14
ޝަކުވާ  ،ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޢައްޔަނު ލުކުރާނެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް މްސީތަ

 ރައްދުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ލިބިގެންވާކަްނ، ޝަކުވާ ރައްދުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ 
 ލިުޔމުން ރެޯކޑުކުރަންވާނެެއވެ.ބަޔާންނަގަން ފެށުމުގެ ކުރިން އަންގައި 

ޤާނޫީނ ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވަީނ  ޝަކުވާ ރައްދުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު، )ށ(  
މައްސަަލ ބެލުމުެގ އެއްވެްސ މަރުޙަލާއެއްގައި ުބނެފިނަމަ، ވަކީލަކާއެކުކަމަށް 

ޤާނޫނީ  ،މުއްދަތެއް ދުވަހުގެ )ފަހެއް( 5 ރަސްމީ ފެށިގެން އެ ވަގުތަކުން
 ދޭްނވާނެއެވެ.ޝަކުވާ ރައްދުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް  ،ކުރުމަށް ވަކީލެއް ޢައްޔަނު

ނު ޔަޢައްބާ ކައުންސިލުން ބަލަމުންދާ މައްަސލައަކާ ުގޅިގެން، ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  )ނ(  
          ،ކުރާނީުނ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، ޤާނޫީނ ވަކީލަކު ޢައްޔަ

 ފައިވާ ފޯމުްނނެވެ.ޅައިބާ ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓުގައި އެކަމަށް ަކނޑައަ

ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  )ރ(  
 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
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 ހަކަށް މީއޮތް  ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން  (1)   
 ؛ވުން

ޤާނޫީނ  މީހެއްގެ މައްސަލައިގައި ސުވާލުކުރެޭވ އެހެން  ބަލަމުންދާ  (2)   
 ވަކީލެއްކަމުގައި ނުވުން؛

 ވުން. ނެތް ވަކީލަކަށް ބަލަމުންދާ މައްސަލަާއ އެއްވެސް ުގޅުމެއް  (3)   

ބަލަމުންދާ މައްސަލައަީކ ހެކިންެގ ބަޔާންނަގަންޖެޭހ މައްސަަލއެއްނަމަ،  )ހ(  .15 ޔުން ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށްދި
 މަތިންނެވެ.ކުރިއަށް ގެންދާނީ އަންނިވި ގޮތުގެ  ތަޙުޤީޤު

 ޝަކުވާ ރައްދުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ބަޔާން ފުރަތަމަ ނެގުން؛  (1)   

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ހާޒިރުގައި ހެކިވެރިންގެ   (2)   
 ބަޔާންނެގުން؛

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ޤާނޫނީ  ،ހެކިވެރިންނާ ސުވާލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ   (3)   
 ވަކީލަށް އެ ފުރުޞަތު ދިނުން؛

ބަލަމުންދާ މައްސަލައަީކ ހެކިންގެ ބަޔާންނަގަްނ ނުެޖހޭ މައްސަަލއެއްނަމަ،  )ށ(  
 ،ފުރުޞަތުޖަވާބުދާރީވުމުގެ ޝަކުވާ ރައްދުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ބަޔާންނަގައި، 
 ޝަކުވާ ރައްދުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

މަރުޙަލާ ިނމުުމން، ހުށަހެޅިފައިވާ އެްނމެަހއި ލިޔުންތަކާއި، މައްސަލައިެގ ތަޙުޤީޤު   .16 ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން 
)ވިހި(  20ގުޅިގެްނ ުޖމުލަގޮތެއްގައި ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ހެކިން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކާ

 ދޭންވާނެއެވެ.ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް، ޝަކުވާ ރައްދުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް 

އިނީޝިއަލް ރިޕޯޓް އެގްޒެކެޓިވް 
 ކުރުން ހިއްސާކޮމިޓީއާ 

މައްސަލަގެ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކުންތަކާއި، ނެގިފައިވާ ހެކިންެގ  )ހ(  .17
ބަޔާންތަކަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު ދިން ޖަވާބަށް ިރޢާޔަތްކޮށް 

            ،ލައި، އެ ރިޕޯޓްވައިއް އެކުލަމައްސަލައިގެ އިނީޝިއަލް ރިޕޯޓެ
 އެގްޒެކެޓިވް ޮކމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބާ ކައުންސިލުގެ

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިނީޝިއަލް ރިޕޯޓް އެގްޒެކެޓިވް  )ށ(  
 ،ފާހަގަކުރާ ކަންތައްތައްން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެގްޒެކެޓިވް ޮކމިޓީ

ބަާލ ޕެނަލަްށ  މަްއސަލަ ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި)ހަތެއް(  7ރަސްމީ 
 އަންގަންވާނެއެވެ.

ްނ )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަކިގޮތެއް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ 7ރަސްމީ  (ނ)  
ނާންގައިފިނަމަ، އެ މައްަސލައިގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އެގްޒެކެޓިވް 

 ފޮނުވަންނާނެއެވެ.ކޮމިޓީއަށް 
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ނޭގޮތަށް މަްއސަލައިެގ ނަނިިވ މަޢުލޫމާތު ހިމެއަންން ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ޕެނަލު )ހ(  .18 ރިޕޯޓު ކުރުން 
ފައިނަލް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް، ބާ ކައުންސިލުެގ އެްކޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

 ؛އެ ވަކީލަކާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ  (1)   

ފަދައިން ޝަކުވާ  ( ގައިވާޅވަނަ މާއްދާގެ ) 13މި ގަވާއިދުގެ   (2)   
ޝަކުވާ ބެލުމުގެ  ،ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރަން

 އެ މަޢުލޫމާތު؛ ،ނުާވނަމަ ނިންމާފައިން ޕެނަލު

ނެުގުނ  ،މަޢުލޫމާތާއި ،މައްސަލައާ ުގޅިގެން ހޯދުނު ލިޔުންތަކާއި  (3)   
  ؛ބަޔާންތައް

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް؛  (4)   

 ގޮތް؛ ހުށަހަޅާމައްސަލަ ިނންމަްނ   (5)   

ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ައޅަންޖެހޭަކމަށް ފެންަނ   (6)   
 ސަބަބު؛ ފިޔަވަޅުއަޅަން ފެންނަ ޅާއި،ފިޔަވަ

 ޕެނަލް މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު؛ ރިޔަނުކުޢައްއެ މައްސަަލ ބެލުމަށް   (7)   

ހޯދާ ެއންމެހަިއ  ކަނޑައެޅި މައްސަލައާ ުގޅިގެންބާ ކައުންސިލުން ބަލަން  )ށ(  
ބާ ކައުންސިލުެގ  ،ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލާއި، ބަޔާންތަކުގެ ރިކޯޑިންގތައް

   .ން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެސެކްރެޓޭރިއޭޓު

ބެލުމުގެ ޕެނަލްގެ ޝަކުވާ 
ރިޕޯޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފިޔަވަޅު 

 އެޅުން

ެއ ޝަކުވާއަކާ  ،ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ޕެނަުލން ފޮނުާވ ރިޕޯޓަށް ބެލުމަށްފަހު )ހ(  .19
ގެ އެގްޒެކެޓިވް ޮކމިޓީންެނވެ. އަދި ލުބާ ކައުންސި ،ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމާނީ

އަާސެސއް އޮތް އެ ޝަކުވާއަކީ އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާ އަދި 
 ައންނަނިވި  ،ބާ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާަނމަ ،ޝަކުވާއެއްކަމަށް

ެއގްޒެކެޓިވް ބާ ކައުންސިލުގެ  ،ކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރުގޮތްތަކުން
 ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ؛ނަސޭހަތް ދިނުން  (1)   

 ؛އިންޒާރުދިނުން  (2)   

ދަދަކުން އަ)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން  100,000/-  (3)   
 ؛ޖޫރިމަނާކުރުން
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 ؛ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުން  (4)   

 ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން.  (5)   

         ،މަތިން ޤާނޫނީ ވަީކލަކާމެދު މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
ފައިވާ ގައިޤާނޫނީ ވަކީލު ހިން ،ލަތުގައިހާބާ ކައުންސިލުން ފިޔަވަޅު އަޅާ 
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ،ޢަމަލުގެ ކުަޑ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި

ބާ ކަުއންސިލުެގ  ،ތެރެއިން އެންެމ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެްއ އެޅުމުެގ ބާރު
 ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އެގްޒެކެޓިވް 

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް އެންގުމާއި، 
 ރިޕޯޓް ދޫކުރުން 

ބާ ކަުއންސިލުެގ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީްނ  ،މަތިން މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ  )ހ(  .20
މައްސަަލ ރައްދުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަްށ އަންގަްނވާނެއެވެ.  ،ނިންމި ނިންމުން 

   އެއްވެްސ ފިޔަވަޅެއް އެުޅމަށް ނިންމާަފއިވާނަމަ، އަދި އެ މައްސަލައިގަިއ 
ާބ ކައުންސިލުެގ ވެްބސައިޓުގައި  ،އެ މައްަސލައިގެ މަޢުލޫމާތު

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހެޭޅ މައްަސލައެއް ބަލައި ިނމުުމން، ެއ މައްސަަލ  )ށ(  
ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި އެ މައްސަލަ ރައްދުާވ  ޝަކުވާއެ  ،ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެ މަްއސަލައިގެ މަޞްލަޙަތެއް އޮތްކަމަށް 
ފެންނަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ، އެ ރިޕޯޓް އެ ަފރާތްތަކަށް 

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ. 

ބާ ކައުންިސލުން އަާޅ  ،މަތީން ޤާނޫނީ ވަކީލަކާމެދު މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ )ހ(  .21 އިސްތިއުނާފު ކުރުން 
އެ ނިންމުްނ ނިންާމ  ،ފިޔަވަޅަކާމެދު ޤާނޫނީ ވަކީލު ހިތްހަމަުނޖެހޭަނމަ

ްނ ބާ ކައުންސިލު ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30ތާރީޚުން ފެށިގެން 
އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް  ބާ ކައުންސިލުގެ ،ފައިވާ ފޯމުންޅައިއެކަމަށް ކަނޑައަ

 އެ މައްސަލައެްއ ހުށަހެޅުމުެގ ޙައްޤު އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.

އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާނީ، ޤާނޫނީ ފަންނުގެ  )ށ(  
ލެވޭ އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީން މައްސަލަ ބެލުމުގަިއ ވައިޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަ
 ފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ޅައިޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަ

  

މަތިން އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ނ(
      ،އެ ކޮމިޓީްނ ނިްނމާ ނިްނމުާމމެދު ހިތްހަމަުނޖެހޭނަމަ ،ހުށަހެޅުމަށްފަހު

   )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  15އެ ނިންުމން ނިްނާމ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
އެ މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 
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ިއސްތިއުނާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ްނ ތިމި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަ )ރ(
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައެޅިގެްނ އެހެްނ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއްގައި، 

ބާ ކަުއންސިލުްނ  ،ގޮތަކަށް އަމުރުނުކުރާހައި ހިނދަކު، އެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން
 ނިންމާފައިވާ ނިްނމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް 
 މެދުވެރިވުން 

ަކމެއް ނިންމާީނ،  ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެަނމަ، އެމި ގަވާއިދުގައި   .22
 އެތިކްސް ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއެކު، ބާ ކައުންސިލުެގ އެގްޒެކެޓިވް ޮކމިޓީންނެވެ.

   

ިމ ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަުލ ކުރަން ފަށާނީ  .23 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ން ފެށިގެންނެވެ.ތާރީޚުޝާއިޢުކުރާ 

____________________ 

 
 

 


	Cover (Gavaaidhu nanbaru 2020-R-47, Qaanoonee wakeelunge sulookee massala belumaa behey gavaaidhu)
	Gavaaidhu nanbaru 2020-R-47 (Qaanoonee wakeelunge sulookee massala belumaa behey gavaaidhu)

