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ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލ
ނ 1ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސއޫލިއޔަތުތައ އަދާ ކުރުމަށޓަކައި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ އުފެދިފައިވާ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫ ު
ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލަކީ  1789މެނބަރުނގެ މައޗަށ އެކުލެވިގެނވާ ،ޤާނޫނީ ގޮތުނ އަމިއލަ ،މިނިވަނ ،މުސތަޤިއލު
މުއައސަސާއެކެވެ .ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ މަޤޞަދުތަކަކީ:
 .1ދިވެހިރާއޖޭގައި މަސައކަތކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ޙައޤުތަކާއި އިމތިޔާޒުތައ ޙިމާޔަތކުރުމާއި ،ޤާނޫނީ ވަކީލުކަނ ކުރުމުގެ
ހުއދަ ދީ ،ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ މަސައކަތތަކާ ގުޅޭ އެނމެހައި ފަނނީ ކަނކަނ ރެގިއުލޭޓުކޮށ ،ފިޔަވަޅު އަޅައި ބެލެހެއޓުމާއި،
ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ޚިދުމަތުގެ އުސޫލުތައ ކަނޑައެޅުމާއި ،ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ މަސައކަތ ތެދުވެރިކަމާއި އިނސާފުވެރިކަމާއެކު
ކުރިއަށދާކަނ ކަށަވަރުކުރުނ؛
 .2ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަށ އެދޭ ފަރާތތަކުނ ،ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ކިބައިނ އެ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަނ ލިބިގަތުމުގައި އެފަރާތތަކުގެ
މަޞލަޙަތު ރައކާތެރިކޮށދިނުނ؛
 .3ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ސުލޫކީ މިނގަނޑުތައ އެކަށައަޅައި އެ މިނގަނޑުތައ ތަނފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުނ އަޅަނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ
އެޅުނ؛
 .4ޤާނޫނީ ޚިދުމަތަށ ޢާނމުނ ކުރާ އިތުބާރު ދެމެހެއޓުމަށޓަކައި ،އެ ޚިދުމަތުގައި މަސައކަތކުރާ ހުރިހާ ފަރާތތަކުނ
ފޯރުކޮށދޭ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތތަކަށ ފާރަވެރިވެ ،މުރާޖަޢާކޮށ ،އިޞލާޙުކުރުމަށ އެފަރާތތަކަށ ލަފާ ދިނުނ؛
 .5ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި މަސައކަތކުރާ ފަރާތތަކުނ ޢަމަލުކުރަނޖެހޭނެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައ އެކަށައެޅުމާއި ،އެ
ފަރާތތައ ތަމރީނުކުރުމާއި ،ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށ މަސައކަތކުރުނ؛
 .6ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގެ މިނިވަނކަމާއި މުސތަޤިއލުކަނ ނެގެހެއޓުމަށ މަސައކަތކުރުނ؛
 .7ދިވެހިރާއޖޭގައި ހިނގާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ މަރުކަޒުތަކުނ ދޭ ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުނނާއި ،އެ ތަޢުލީމުގެ
ފެނވަރު ހިފެހެއޓުމުގެ ގޮތުނ އަޅަނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ އެޅުނ؛ އަދި
 .8ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއގެ އެހީތެރިކަނ ހޯދޭފަދަ މާލީ ތަނަވަސކަމެއނެތ މީހުނނަށ ދައުލަތުނ
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއސުމުގައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތތަކަށ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުމެވެ.
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ޤާނޫނު ނަނބަރު( 5/2019 :ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނުނު)
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ބާ ކައުނސިލުގެ ރައީސގެ ބަސ
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء و المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ ބާ ކައުނސިލާ މަތިކުރެވިފައިވާ މަސއޫލިއޔަތުތަކާ ގުޅޭ ގިނަ
މަސައކަތތަކުގައި ޢަމަލީ ސިފަ ޖެހެނ ފަށާފައިވަނީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ .އަދި ކޮވިޑ 19-އާ ގުޅިގެނ ދިވެހިރާއޖޭގައި
އިޢުލާނުކުރެވުނު ލޮކޑައުނއާއި ،ޢާނމުކޮށ އޮފީސތައ ހުޅުވައިގެނ މަސައކަތކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަނޖެހޭ ޚާއޞަ އުޞޫލުތަކާއި
މިނގަނޑުތަކުގެ ސަބަބުނ މަސައކަތތައ ފުރިހަމަކުރުމަށ ދިމާވި ތަފާތު ގޮނޖެހުނތަކާއެކުވެސ ،މި ކައުނސިލުނ ހާސިލުކޮށފައިވާ
ނަތީޖާތަކަށ ބަލާއިރު 2020 ،ވަނަ އަހަރަކީ ވަރަށ ގިނަ ގޮތގޮތުނ ފާހަގަކޮށލެވޭ އަހަރެކެވެ.
ޕޓުގައި ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއދާގެ ދަށުނ އެކުލަވާލާ މި ރި ޯ
ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އާމދަނީއާއި ،ޚަރަދުތަކާއި ،ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށޓަކައި ކޮށފައިވާ މަސައކަތތަކާއި ،ކުރިއަށ އޮތ
އަހަރަށ ލަފާކުރާ އާމދަނީއާއި ޚަރަދާއި އަދި ކުރަނ ރޭވިފައިހުރި ކަނތައތައ ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .މި މަސައކަތތަކުގެ ތެރޭގައި2020 ،
ވަނަ އަހަރު ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނު ތަނފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުނ ކޮށފައިވާ މަސައކަތތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި އިޖުރާއަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުނ
ކޮށފައިވާ މަސައކަތތަކާއި ،ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ބައިވެރިވުނ ހޯދުމަށާއި ގުޅުނ ބަދަހިކުރުމަށ ކޮށފައިވާ މަސައކަތތަކާއި ،ޤާނޫނީ
ވަކީލުނގެ މަސައކަތުގެ ފެނވަރު މަތިކުރުމަށ ކޮށފައިވާ މަސައކަތތަކާއި ،ޤާނޫނީ ޚިދުމަތ ތަރައޤީކުރުމަށ ކޮށފައިވާ ދިރާސާތަކުގެ
މަސައކަތތަކާއި ،ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސތަކާއި ޤާނޫނު ކިޔަވާ ދަރިވަރުނނާ ގުޅޭގޮތުނ ކޮށފައިވާ މަސައކަތތަކާއި އަދި ރާއޖެއާއި
ޕޓުގައި ބާ
ރާއޖޭނ ބޭރުގެ ޖަމިއޔާ ޖަމާޢަތތަކާ ގުޅުނ ބަދަހިކުރުމަށ ކޮށފައިވާ މަސައކަތތައ ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުނ ،މި ރި ޯ
ޕޓު
ކައުނސިލުގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބާއި ،އެކސޓަރނަލ އޮޑިޓަރެއ މެދުވެރިކޮށ އޮޑިޓކޮށފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ރި ޯ
ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ހާސިލުކުރެވިފައިވާ ބޮޑެތި ކަނތައތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއޖޭގައި މުޅިނ އަލަށ ހެދުނު ޕރޮފައިލ
އޮފ ދަ ލީގަލ ޕރޮފެޝަނ ސަރވޭ ފުރިހަމަ ކުރެވުމާއި ،ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ފުރަތަމަ ޑިގރީގެ މިނިމަމ ސޓެނޑަޑ ކަނޑައެޅުމާއި ،ބާ
ޕޝަލިސޓ ކޮމިޓީތަކުގެ
އެގޒޭމ ސޓެނޑަޑސ ސަރވޭ ހެދުމާއި ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ ދާއިމީ ސަބކޮމިޓީތަކާއި އެހެނިހެނ ސ ެ
މަސައކަތ ފެށިގެނ ދިޔުމާއި ،ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ސުލޫކީ މައސަލަތައ ބަލަނ ފެށުމާއި ،ޤާނޫނީ ޚިދުމަތާ ގުޅުނ ހުރި  7ގަވާއިދަކާއި 2
އުސޫލަކަށ އަލަށ ޢަމަލުކުރަނ ފެށުމުގެ އިތުރުނ 281 ،ފަރާތަކަށ އަލަށ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ދޫކުރެވުނ ފާހަގަކޮށލެވެއެވެ .އަދި
ބާ ކައުނސިލާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މުހިނމު މަސއޫލިއޔަތުތަކުގެ ތެރެއިނ ބާ އިމތިޙާނު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭއވިފައި ނުވި
ނަމަވެސ ،ކޮވިޑ 19-ގެ ސަބަބުނ ދިމާވެފައިވާ ހާއސަ ޙާލަތތަކަށ ރިޢާޔަތކުރެވިގެނ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނަށ ގެނެވުނު  1ވަނަ
އިސލާޙުގެ ދަށުނ ފަރުމާކުރެވި ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުނ ކުރިއަށ ގެނދިޔަ ހާއސަ ލައިސަނސިނގ ތަމރީނު ޕރޮގރާމުގެ ސަބަބުނ
ގިނަ ލޯ ގރެޖުއޭޓުނތަކަކަށވަނީ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ލިބިގެނ ގޮސފައެވެ .އަދި  2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު  1އަހަރުގެ
ތަމރީނު ފުރިހަމަކޮށ ބާ އިމތިހާނެއ ނެތިގެނ ހުވައިނުކުރެވިފައިވާ ލޯ ގރެޖުއޭޓުނ ނެތކަނވެސ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނުގައިވާ މަސައކަތތައ ހާސިލުކުރުމަށ  2021ވަނަ އަހަރަށވެސ ގިނަ ކަނތައތަކެއ ރޭވިފައިވާއިރު،
 2021ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށދާނެ އެނމެ މުހިނމު މަސައކަތތަކަކީ ބާ ކައުނސިލުގެ އިނސޓިޓިޔުޝަނ ހަރުދަނާކުރުމާއި ،ބާ އިމތިހާނު
ބޭއވުމާއި ،ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ޕރޮފެޝަނަލ ޑިވޮލޮޕމަނޓގެ މަސައކަތާއި އަދި ސުލޫކާބެހޭ ނިޒާމަށ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ އަހުލުވެރިކުރުވުމެވެ.
އަދި ހަމަ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއޖޭގައި ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ތަނތަނުގައި ހިނގާ ލޯ ޕރޮގރާމތަކާއި ލޯ ސކޫލތައ އެކރެޑިޓކުރުމާއި،
ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ މިހާރު ފުރިހަމަ ނުކުރެވިވާ މިނގަނޑުތައ ތަޢާރަފކުރުމާއި 2019 ،އަދި  2020ގައި
ޢަމަލުކުރަނފަށާފައިވާ މިނގަނޑުތައ ރިވިޔުކޮށ ހަރުދަނާ ކުރަނޖެހޭ ކަނކަނ ދެނެގަނެ ،އެފަދަ ބަދަލުތަކާއެކު ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތައ
އަލުނ މުރާޖަޢާކުރަމުނ ގެނދިއުމަށވެސ ވަނީ ރޭވިފައެވެ .އަދި މާލީ ފުދުނތެރިކަނ ނެތ ފަރާތތަކަށ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުމުގެ
ގޮތުނ ހިނގާ ކލިއަރިނގ ހައުސގެ ގިނަ މަސައކަތތަކެއ  2020ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވާއިރު ،މި ކލިއަރިނގ ހައުސ  2021ވަނަ
އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޤާއިމކުރެވިގެނދާނެއެވެ.
ބާ ކައުނސިލެއގެ ކުރިއެރުނ ވަނީ ވަރަށ ގިނަ ކަނކަމުގެ މައޗަށ ބިނާވެފައެވެ .އެގޮތުނވެސ ފާހަގަކޮށލެވޭ އެނމެ
މުހިނމު ކަމަކީ ބާ ކައުނސިލުނ ދޭ ޚިދުމަތތައ އެނމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ދިނުމަށޓަކައި ބާ ކައުނސިލުގެ އާނމު މެނބަރުނގެ ބައިވެރިވުމާއި
ލަފާ ހޯދުމެވެ .އެހެނކަމުނ ،ބާ ކައުނސިލުގެ މަޤޞަދުތައ ހާސިލުކުރުމަށޓަކައި މި ކައުނސިލުގެ އާނމު މެނބަރުނގެ ބައިވެރިވުނ
ޕޝަލިސޓު ކޮމިޓީތަކާއި ވަރކިނގ ގރޫޕތައ އެކުލަވާލައި ،ބާ ކައުނސިލުގެ އާނމު މެނބަރުނގެ ޚިޔާލާ
އިތުރަށ ހޯދައި ،އިތުރު ސ ެ
މަޝވަރާއާއެކު ބާ ކައުނސިލުގެ އެކި މަސައކަތތައ ކުރިއަށ ގެނދިއުމަށޓަކައި ބާ ކައުނސިލ ފޯރަމތައ އިތުރަށ ހަރުދަނާކުރުމަށ
ވަނީ އިނތިޒާމކުރެވިފައެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލަކީ ބައިނަލޢަޤވާމީ މުޖުތަމައުގައި ބަލައިގަނނަ
މުއައސަސާއަކަށ ހެދުމަށޓަކައި ކުރަނޖެހޭ މަސައކަތތަކުގެ ތެރެއިނ އެކސެސޓު ޖަސޓިސ ހަރުދަނާކުރުމަށޓަކައި ބާ ކައުނސިލުގައި
ކލިއަރިނގ ހައުސ އެއ ޤާއިމކުރުމާއި ،ކލައަނޓ ޕރޮޓެކޝަނ އަދި ލީގަލ އެއިޑ ފަނޑެއ ޤާއިމކުރުމާއި ،ރޫލ އޮފ ލޯ ހަރުދަނާ
ކުރުމަށޓަކައި ސިވިލ ސޮސައިޓީއާއެކު ޓރައިލ މޮނިޓަރިނގ ނިޒާމެއ ގާއިމކުރުމަކީ 2020 ،ވަނަ އަހަރަށވެސ ރޭވި ،މިކަނކަނ
މުޅިނ ޙާޞިލކުރެވިފައިނުވާ ކަނކަމެވެ .މި މަސައކަތތައތަކަކީ ބާ ކައުނސިލަށ  2020ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވާ އިނޓަރނޭޝަނަލ
ޕރޮޖެކޓުތަކެއގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައކަތތަކަކަށވެފައި ،ކޮވިޑ19-ގެ ސަބަބުނ މި ޕރޮޖެކޓުތަކުގެ މަސައކަތތައ މިހާރު ރޭވިފައިވަނީ
 2021ގައި ފެށިގެނ ކުރިއަށ އޮތ އަހަރުތަކަށ ބަހާލައިގެނ ކަމުގައިވާތީ ،މިކަނކަނ ފުރިހަމަކުރުމަށ ވެސ ބާ ކައުނސިލުނ އާ
އުއމީދުތަކަކާއެކު މަސައކަތ ފަށާނެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެނ އެނމެނމިކުރާ މަސައކަތުގައި މާތﷲ ބަރަކާތ ލެއވުނ އެދި ދުޢާކުރަމުނ ވަކިވެލަމެވެ.

ޝުކުރިއޔާ!

 12ރަޖަބު 1442
 24ފެބުރުވަރީ 2021
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ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީ
ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެނވަނީ  9މެނބަރުނގެ މައޗަށެވެ .މި  9މެނބަރުނ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ޤާނޫނީ
ވަކީލުނގެ ތެރެއިނ ބާ ކައުނސިލުގެ ރައީސ ކަމަށ އިނތިޚާބުކުރެވޭ މީހަކާއި ،ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ތެރެއިނ ބާ ކައުނސިލުގެ ނައިބު
ރައީސ ކަމަށ އިނތިޚާބުކުރެވޭ މީހަކާއި ،ބަނޑާރަނައިބު އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ތެރެއިނ އިނތިޚާބުކުރާ  6ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ
މައޗަށެވެ 2020 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ގޮތުގައި ހިމެނިވަޑައިގަނނަވަނީ އަނނަނިވި
ޤާނޫނީ ވަކީލުނނެވެ.

ރައީސ
އަލއުސތާޛު މައުމޫނ ޙަމީދު

ނައިބު ރައީސ

މެނބަރު  /ބަނޑާރަނައިބު

އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ މުޢިއޒު

އަލއުސތާޛު އިބރާހީމ ރިފޢަތު

މެނބަރު

މެނބަރު

އަލއުސތާޛު އަޙމަދު މުޢިއޒު

އަލއުސތާޛު އަނަސ ޢަބދުއސައތާރު

މެނބަރު

މެނބަރު

އަލއުސތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމ

އަލއުސތާޛު މުޙައމަދު އަޞީލ ޙަސަނ

މެނބަރު

މެނބަރު

އަލއުސތާޛު މުޙައމަދު ފައިޞަލ

އަލއުސތާޛާ ނޫރުބާނ ފަހުމީ

ޕޓުގެ އެނެކސ ޑޮކިޔުމަނޓު  1ގެ ގޮތުގައި
ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ މެނބަރުނނާގުޅޭ ތަފޞީލު މި ރި ޯ
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
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ބާ ކައުނސިލުގެ ދާއިމީ ސަބކޮމިޓީތައ
ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނުނ ބާ ކައުނސިލުގައި ދާއިމީ  5ސަބ ކޮމިޓީއެއ އޮތުމަށ ލާޒިމކުރުރެއެވެ .އެއީ ،ލައިސަނސިނގ ކޮމިޓީއާއި،
އެތިކސ ކޮމިޓީއާއި ،އިސތިޢުނާފު ކޮމިޓީއާއި ،ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ކޮމިޓީ އަދި ލޯ ރިފޯރމ އެނޑ ރިސަރޗ ކޮމިޓީއެވެ.

ލައިސެނސިނގ ކޮމިޓީ
ބާ ކައުނސިލުގެ ލައިސެނސިނގ ކޮމިޓީ އަކީ  3މެނބަރުނގެ މައޗަށ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ .މި ކޮމިޓީއަކީ ޤާނޫނީ
ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ދިނުމާއި ،ހުއދަ ހިފެއޓުމާއި ،ހުއދަ ބާޠިލުކުރުމާއި ،ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ދަރަޖަކޮށ ތަފާތު ދަރަޖަތަކުގެ ކޯޓުތަކަށ
ހާޒިރުވެ ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއދަ ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުނ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީއަށ ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެކެވެ.
ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ ފުރަތަމަ ލައިސެނސިނގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެނވަނީ އަނނަނިވި މެނބަރުނގެ މައޗަށެވެ.

މަޤާމ

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ނަނބަރު

ނަނ

މަސއޫލިއޔަތާއި ޙަވާލުވި
ތާރީޚ

ރައީސ

ތޛު ނާޡިމ ޙަބީބ
އަލއުސ ާ

2011/37

 07އޭޕރީލ 2020

ނައިބު ރައީސ

ތޛު އަޙމަދު ނާޒިމ މުޙައމަދު
އަލއުސ ާ

2011/25

 07އޭޕރީލ 2020

މެނބަރު

ތޛާ ޒިމނާ އަބދުލ މުޙސިނ
އަލއުސ ާ

24/2005

 07އޭޕރީލ 2020

އެތިކސ ކޮމިޓީ
ބާ ކައުނސިލުގެ އެތިކސ ކޮމިޓީ އަކީ  9މެނބަރުނގެ މައޗަށ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ 2020 .ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއޖޭގެ
ބާ ކައުނސިލުގެ އެތިކސ ކޮމިޓީއަށ  7މެނބަރުނ ޢައޔަނުކުރެވުނެވެ .މި ކޮމިޓީއަކީ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަނޖެހޭ
އުސޫލުތަކާއި ސުލޫކީ މިނގަނޑު ބަޔާނކުރާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތައ އެކަށައެޅުމާއި ،ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ޚިދުމަތ
ދިނުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ސުލޫކީ މިނގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވާ މައސަލަތައ ބަލައި ،އެ ފަރާތތަކާ މެދު އަޅަނވީ ފިޔަވަޅުތަކާ
ގުޅޭ ލަފާ ދޭ ކޮމިޓީއެކެވެ .މި ކޮމިޓީއަށ  2020ވަނަ އަހަރު އައޔަނުކުރެވުނު ފަރާތތަކުގެ ތެރެއިނ އަލއުސތާޛާ ދީބާނާޒ ފަހުމީ
ވަނީ  1ސެޕޓެނބަރު  2020ގައި މި ކޮމިޓީއިނ އިސތިޢުފާ ދެއވާފައެވެ.
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ ފުރަތަމަ އެތިކސ ކޮމިޓީއަށ ޢައޔަނުކުރެވި ،ޚިދުމަތކުރައވަމުނ
ގެނދަވަނީ އަނނަނިވި ޤާނޫނީ ވަކީލުނނެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ނަނބަރު

މަސއޫލިއޔަތާއި ޙަވާލުވި ތާރީޚ

މަޤާމ

ނަނ

 07އޭޕރީލ 2020
 07އޭޕރީލ 2020

މެނބަރު

ތ ހައިފާ
ތޛާ ޢާއިޝަ ު
އަލއުސ ާ

2007/12

މެނބަރު

ތ ރުކޝާނާ އިބރާހީމ
ތޛާ އާމިނަ ު
އަލއުސ ާ

29/2005

މެނބަރު

ތޛު ޙުސނީ މުބާރިކ
އަލއުސ ާ

2010/11

 07އޭޕރީލ 2020

މެނބަރު

ތޛު ޝަމީމ ފައިޞަލ އަޙމަދު
އަލއުސ ާ

2014/42

 07އޭޕރީލ 2020

ވނަ ޞަފޙާ
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މެނބަރު

ތޛު އިސމާޢީލ އަޙމަދު
އަލއުސ ާ

2009/68

 07އޭޕރީލ 2020

މެނބަރު

ތޛު ޙުސައިނ ސިރާޖ
އަލއުސ ާ

01/2002

 07އޭޕރީލ 2020

އިސތިޢުނާފު ކޮމިޓީ
ބާ ކައުނސިލުގެ އިސތިއުނާފު ކޮމިޓީ އަކީ  3މެނބަރުނގެ މައޗަށ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ .މި ކޮމިޓީއަކީ ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ
ކައުނސިލުނ ޤާނޫނީ ވަކީލަކާމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅަކާމެދު ހިތހަމަނުޖެހިގެނ ،އެ ނިނމުނ އިސތިއުނާފު ކޮށފި ނަމަ ،އެ މައސަލަ
ބަލައި ގޮތެއ ނިނމުމާއި ،އަދި އިސތިއުނާފު ކުރެވޭ މައސަލަތައ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައ އެކުލަވައިލުމާއި ،އެ އުސޫލަށ
އިޞލާޙު ގެނނަނ ޖެހޭކަމަށ ފާހަގަވާނަމަ ،އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުނ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީއަށ ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެވެ.
ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ ފުރަތަމަ އިސތިއުނާފު ކޮމިޓީ އެކުލެވިފައިވަނީ އަނނަނިވި މެނބަރުނގެ މައޗަށެވެ.
މަޤާމ

ނަނ

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ނަނބަރު

މަސއޫލިއޔަތާއި ޙަވާލުވި
ތާރީޚ

ރައީސ

ތޛާ ދީނާ ޙުސައިނ
އަލއުސ ާ

25/1999

 07އޭޕރީލ 2020

ނައިބު ރައީސ

ތޛު މުޙައމަދު ޝަހުދީ އަނވަރު
އަލއުސ ާ

08/2003

 07އޭޕރީލ 2020

މެނބަރު

ތޛު ޝާހީނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

07/1990

 07އޭޕރީލ 2020

ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ކޮމިޓީ
ބާ ކައުނސިލުގެ ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ކޮމިޓީ އަކީ  5މެނބަރުނގެ މައޗަށ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ .މި ކޮމިޓީއަކީ ދިވެހިރާއޖޭގައި
ހިނގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުނ ހިނގާ ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސތަކުގެ މުޤައރަރާއި ކޯހުގެ މުއދަތާއި އެ ކޯސތަކުގައި
ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ،ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސތަކުގެ ކިޔަވައިދިނުނ ބަލައި ،އިޞލާޙު ގެނނަނޖެހޭ ކަނކަނ ފާހަގަކޮށ،
ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސތަކާއި ޕރޮގރާމތަކުގެ އިމތިޙާނުތަކުގެ އެސެސމަނޓ ހަދައި ،އަޅަނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ ލަފާ އެގޒެކެޓިވ
ކޮމިޓީއަށ ދީ އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލެއގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއޖޭގައި މަސައކަތކުރުމުގެ ހުއދަ އެކިއެކި ފަރާތތަކަށ ދިނުމުގެ ބޭނުމަށ،
ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި ބާ ކައުނސިލުނ ޤަބޫލުކުރާނެ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކާއި ތަމރީނުދޭ މަރުކަޒުތައ ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުނ
އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީއަށ ލަފާ ދޭ ކޮމިޓީއެވެ.
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ކޮމިޓީއަށ ޢައޔަނުކުރެވިފައިވަނީ
އަނނަނިވި ޤާނޫނީ ވަކީލުނނެވެ.
ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ނަނބަރު

މަސއޫލިއޔަތާއި ޙަވާލުވި ތާރީޚ

މަޤާމ

ނަނ

ރައީސ

ތ ސިއުނީ
ޑރ .ފާޠިމަ ު

2007/22

 07އޭޕރީލ 2020

ނައިބު ރައީސ

ތ ޙަލީމ
ތޛާ ފާޠިމަ ު
އަލއުސ ާ

2006/04

 07އޭޕރީލ 2020

މެނބަރު

ތޛާ ޞަފާ ޝަރީފ
އަލއުސ ާ

2009/61

 07އޭޕރީލ 2020

ވނަ ޞަފޙާ
ގ ތެރެއިނ ަ 9
 74ޞަފޙާ ެ

ލޯ ރިފޯރމ އެނޑ ރިސަރޗ ކޮމިޓީ
ބާ ކައުނސިލުގެ ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ކޮމިޓީ އަކީ  5މެނބަރުނގެ މައޗަށ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ .މި ކޮމިޓީއަކީ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތާ
ގުޅުނހުރި އެކިއެކި ކަނތައތަކުގައި ކުރަނޖެހޭ ދިރާސާތައ ކުރުމާއި ،އެގޮތުނ ކުރެވޭ ދިރާސާތަކާ ގުޅިގެނ ކުރަނޖެހޭ ކަނތައތަކާ
ގުޅޭ ލަފާ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީއަށ ދިނުމާއި ،ޢާނމު މަޞލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ބޮޑު ބައެއގެ މަޞލަޙަތާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށާއި
ބިލތަކަށ ގެނނަނޖެހޭ އިޞލާޙުތަކާ ގުޅޭ ލަފާ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީއަށދޭ ކޮމިޓީއެކެވެ.
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ ފުރަތަމަ ލޯ ރިފޯރމ އެނޑ ރިސަރޗ ކޮމިޓީއަށ ޢައޔަނު
ކުރެވިފައިވަނީ އަނނަނިވި ޤާނޫނީ ވަކީލުނނެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ނަނބަރު

މަސއޫލިއޔަތާއި ޙަވާލުވި ތާރީޚ

މަޤާމ

ނަނ

 07އޭޕރީލ 2020

މެނބަރު

ތ ވަހީދާ
ތޛާ ފާޠިމަ ު
އަލއުސ ާ

06/2003

 07އޭޕރީލ 2020

މެނބަރު

ތޛާ މިޒނާ އަޙމަދު
އަލއުސ ާ

2007/26

ވނަ ޞަފޙާ
ގ ތެރެއިނ ަ 10
 74ޞަފޙާ ެ

ބާ ކައުނސިލުގެ ހިނގުމާއި އިނސާނީ ވަސީލަތތައ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލު ހިނގާނީ ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީނނެވެ .އަދި ބާ ކައުނސިލުގެ އެނމެހައި އިދާރީ
މަސއޫލިއޔަތުތައ އުފުލައި ،މަސައކަތތަކާ ގުޅޭގޮތުނ ދުވަހުނ ދުވަހަށ ހިނގަނޖެހޭ ކަނތައތައ ހިނގައި ،ބާ ކައުނސިލުގެ
އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ބައދަލުވުނތަކުގެ އިދާރީ ކަނކަނ ބަލަހައޓައި ،ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ނިނމުނތައ
ތަނފީޒުކުރާނީ ބާ ކައުނސިލުގެ ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލއެވެ.

ބާ ކައުނސިލުގެ މަސައކަތތައ އެތުރިފައިވާ ގޮތ
ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނުނ ބާ ކައުނސިލާ މަތިކުރެވިފައިވާ މަސއޫލިއޔަތުތައ ފުރިހަމަކުރުމަށޓަކައި ބާ ކައުނސިލުގެ ސެކރެޓޭރިއަޓުގެ
މަސައކަތތައ ބަހާލެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު  6ބަޔަކަށެވެ .އެ ބައިތަކަކީ މެމބަރޝިޕ އެނޑ އެޑމިޝަނސ؛ ޕރެކޓިޝަނަރސ
ޕލިސީ އެނޑ ރެޕރެޒެނޓޭޝަނ؛
އެފެއާޒ؛ ކޮލިފިކޭޝަނސ ،އެސެސމަނޓސ އެނޑ ޓރެއިނިނގ؛ ޕަބލިކ އިނޓރެސޓޮ ،
ފައިނޭނސ އެނޑ އެޑމިނިސޓރޭޝަނ އަދި ކޮމިޔުނިކޭޝަނސއެވެ.
ތިރީގައިވާ ޗާޓުގައި އެވަނީ ބާ ކައުނސިލުނ ފޯރުކޮށދޭ އެކި ޚިދުމަތތަކާއި  2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އޮފީހުގެ މަސައކަތތައ
ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތެވެ.

ޕޓުގެ އެނެކސގެ ޑޮކިޔުމަނޓ  2ގެ ގޮތުގައި ބާ ކައުނސިލުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
މި ރި ޯ

ވނަ ޞަފޙާ
ގ ތެރެއިނ ަ 11
 74ޞަފޙާ ެ

ބާ ކައުނސިލުގެ އިދާރީ ހިނގުނ
ބާ ކައުނސިލުގެ ފުރަތަމަ އޮފީސ ޤާއިމކުރެވިގެނ ދިޔައީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ހ .އޯކިޑމާގޭގައެވެ.
ނަމަވެސ އޮފީސ އިމާރާތ ކުއޔަށ ހިފުމާއެކު ކޮވިޑ19-ގެ ކުއލި ޙާލަތާއި ގުޅިގެނ ލޮކޑައުނ އިޢުލާނުކުރުމުގެ ސަބަބުނ ،ބާ
ކައުނސިލުގެ އޮފީހަށ ތަކެތި ހޯދުމާއި އޮފީސ ޤާއިމކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަސައކަތތައ ފެށިގެނ ޢަމަލީ ގޮތެއގައި ފެށިގެނ ދިޔައީ
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި އަދި އޮގަސޓު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ .އަދި ކޮވިޑ19-ގެ ލޮކޑައުނގެ ސަބަބުނ ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ
ކައުނސިލުގެ މަސައކަތތައވެސ އެނމެ ފުރިހަމަގޮތެއގައި ކުރިއަށ ގެނދިއުމަށ ބޮޑެތި ގޮނޖެހުނތަކަކާ ކުރިމަތިލާނޖެހުނެވެ.
އެގޮތުނ ،އެނމެ ބޮޑު ދަތިތަކެއ ކުރިމަތިވީ އޮފީހަށ ތަކެއޗާއި މުވައޒަފުނ ހޯދުމުގައިކަނ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ކޮވިޑ19-ގެ ސަބަބުނ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައ ނުހުޅުވާގޮތަށާއި ،ކޮނމެހެނ ކުރަނޖެހޭ މަސައކަތތައ މުވައޒަފުނ ގޭގައި ތިބެގެނ
ކުރެވޭނެ އިނތިޒާމތައ ހަމަޖެއސުމަށ ސަރުކާރުނ ނިނމުމާ ގުޅިގެނ 19 ،މާރިޗ  2020އިނ ފެށިގެނ ބާ ކައުނސިލުގެ އެނމެހާ
މަސައކަތތަކެއވެސ ކުރިއަށ ގެނދެވިފައިވަނީ އޮނލައިނކޮށެވެ .އެގޮތުނ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލަކީ ފެށުނީއސުރެވެސ
އެނމެހާ ޚިދުމަތތަކެއ އޮނލައިނކޮށ ފޯރުކޮށދެމުނ ގޮސފައިވާ އިދާރާއެއ ކަމުނ ،ކޮވިޑ19-ގެ ޙާލަތުގައި ބާ ކައުނސިލުގެ އިދާރީ
ހިނގުމާއި ،އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ އެނމެހާ ޚިދުމަތތައ އޮނލައިނކޮށ ފޯރުކޮށދިނުމަކަށ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއ އައިސފައެއ ނުވެއެވެ.
އެގޮތުނ ބާ ކައުނސިލުގެ އެނމެހާ އެނގުނތަކާއި މެނބަރުނނާ ހިއސާކުރުމަށ ބޭނުނވާ ކަނކަނ ހިއސާކުރެވެނީ ދިވެހިސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓު ،ނުވަތަ ބާ ކައުނސިލުގެ ރަސމީ ޓުވިޓަރ އެކައުނޓ ،ސލެކ ނުވަތަ ޓރެލޯ ބޯޑުގައެވެ .އަދި ބާ ކައުނސިލުގެ މެނބަރުނނަށ
ބޭނުނވާ ތަފާތު ޚިދުމަތތަކަށ އެދުމަށާއި ޚިދުމަތތައ ފޯރުކޮށދިނުމަށ ބޭނުނކުރެވެމުނ ދިޔައީ އޮނލައިނ ޕލެޓފޯމތަކެވެ .މީގެ
އިތުރުނ 2020 ،ވަނަ އަހަރުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ބައދަލުވުނތަކާއި ޢާނމު މެނބަރުނނާއެކު ބޭއވުނު ގިނަ ބައދަލުވުނތައ
ވެސ އިނތިޒާމކުރެވިގެނ ދިޔައީ އޮނލައިނ ބައދަލުވުނތަކެއގެ ގޮތުގައެވެ.

ބާ ކައުނސިލުގެ އިނސާނީ ވަސީލަތތައ
 2020ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ބާ ކައުނސިލުގައި މަސައކަތ ކުރަމުނ ގެނދިޔައީ އެނމެ  3މުވައޒަފުނނެވެ 2020 .ވަނަ އަހަރު
ތަފާތު  3ފަހަރެއގެ މަތިނ އާނމުކޮށ އިޢުލާނކޮށ ބާ ކައުނސިލަށ ވަނީ މުވައޒަފުނ ނެގިފައެވެ .އެގޮތުނ  2020ވަނަ އަހަރު
ބާ ކައުނސިލަށ އަލަށ  13މުވައޒަފަކަށ ވަނީ ވަޒީފާ ދީފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މަސައކަތތަކަށ ވަޒީފާ
ދެވުނު  3މުވައޒަފަކާއި އިދާރީ އަދި ފައިސާއާ ގުޅޭ މަސައކަތތަކަށ ވަޒީފާ ދެވުނު  10މުވައޒަފެކެވެ.
 2020ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުނސިލުނ ވަނީ  5މުވައޒަފަކު ވަޒީފާއިނ ވަކިކޮށދީފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޕރޮބޭޝަނ
މުއދަތުގައި ވަޒީފާއިނ ވަކިކޮށފައިވާ  1މުވައޒަފާއި ،ރަނގަޅު އެހެނ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުނހިފުމަށޓަކައި އަމިއލައަށ އެދިގެނ
ވަޒީފާއިނ ވަކިކޮށދިނ  4މުވައޒަފުނނެވެ.
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާ ކައުނސިލުގެ ވަޒީފާގައި ތިބީ  11މުވައޒަފުނނެވެ.

ޕޓުގެ އެނެކސ ޑޮކިޔުމަނޓ  3ގެ ގޮތުގައި
ބާ ކައުނސިލުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ތިބި މުވައޒަފުނގެ ތަފޞީލުތައ މި ރި ޯ
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
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އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީއިނ  2020ވަނަ އަހަރު
ނިނމާފައިވާ މުހިނމު ނިނމުނތައ އަދި ޙާޞިލ
ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާތައ
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ  44ބައދަލުވުމާއި  5ކުއލި ބައދަލުވުނ ވަނީ ބޭއވިފައެވެ.
އަދި މި ބައދަލުވުނތަކުގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނު އޭގެ އެނމެ ފުރިހަމަ މާނާގައި ތަނފީޒުކުރުމަށޓަކައި ކުރަނހުރި
ކަނކަމާބެހޭ މުހިނމު މަޝވަރާތަކެއ ކުރެވި ނިނމުނތަކެއވަނީ ނިނމިފައެވެ .އެގޮތުނ 2020 ،ވަނަ އަހަރު މުހިނމު
ލަނޑުދަނޑިތަކެއ ޙާޞިލކުރެވިފައިވާކަނ ފާހަގަކޮށލެވެއެވެ.

ޖަނަވަރީ

•

ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ސުލޫކާ ބެހޭ ކަނކަމަށާއި ވަކީލުނގެ ސުލޫކާ ބެހޭ ގަވާއިދެއ
ޕނިއަނ ހޯދުނ
އެކުލަވާލުމުގައި ބަލަނޖެހޭނެ ކަނކަމާ ގުޅޭ ގޮތުނ އޭ.ބީ.އޭގެ އެކސޕަރޓ އޮ ީ

•

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު މުރާޖަޢާކުރުނ.

•

ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ދަރަޖަކުރުމާބެހޭ ވަގުތީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުނ އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ދަރަޖަކުރަނ
ފެށުނ.

ފެބުރުވަރީ

މާރިޗު

•

ބާ ކައުނސިލުގެ އަހަރީ ޢާނމު ޖަލސާގެ ގަވާއިދު ފާސކުރުނ.

•

ލޯ ފަރމ އަދި ލީގަލ ޕރެކޓިސތަކާބެހޭ ގަވާއިދު ފާސކުރުނ.

•

ބާ ކައުނސިލުގެ ދާއިމީ ސަބކޮމިޓީތަކަށ މީހުނ ހޮވުމުގައި ބަލާނެ މިނގަނޑު ފާސކުރުނ.

•

ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ އެނމެހައި ކޯސތަކާއި ޕރޮގރާމތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ މާއދާތަކުގެ
'ސޓޭޓމަނޓ އޮފ ލަރނިނގ އައުޓކަމސ އެނޑ ޕރިސކރައިބޑ ނޮލެޖ އޭރިއާސ ފޮރ
ކޮލިފައިނގ ލޯ ޑިގރީސ' ނުވަތަ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ފުރަތަމަ ޑިގރީގެ މިނިމަމ ސޓެނޑަޑު
ކަނޑައެޅުނ.

•

އަނިޔާ ލިބޭ ކުޑަކުދިނގެ މައސަލަތަކުގައި އ.ދ .ގެ ޔުނިސެފ އިނ ކުރަމުނދާ
މަސައކަތތަކުގައި ބާ ކައުނސިލަށ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދެވޭނެ ދާއިރާތައ ކަނޑައަޅައި ،އެ
ދާއިރާތަކުގައި ޔުނިސެފ އަދި ދައުލަތުގެ މުއައސަސާތަކާއެކު މަސައކަތކުރަނ ފެށުނ.

އޭޕރީލ

•

 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބާ އިމތިޙާނުގައި އިމތިޙާނުކުރެވޭނެ ސަބޖެކޓ އޭރިއާތައ ކަނޑައަޅުނ.
އަދި އެ ދާއިރާތަކަކީ ކޮނސޓިޓިޔުޝަނަލ /ޕަބލިކ ލޯ ،ކޮނޓރެކޓ ލޯ ،ޓޯޓ ލޯ ،ކރިމިނަލ
ލޯ ،ލޭނޑ /ޕރޮޕަރޓީ ލޯ އަދި މޯލޑިވިއަނ ސިސޓަމ ކަމުގައި ކަނޑައެޅުނ.
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މޭ

•

ބާ ކައުނސިލުގެ ދާއިމީ ސަބކޮމިޓީތަކުގެ ހިނގާ ގަވާއިދު ފާސކުރުނ.

•

ކޮވިޑ 19-އާ ގުޅިގެނ ގިނަ ބަޔަކަށ ދިމާވަމުނ އަނނަ ދަތިތަކަށ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުމުގެ
2

ގޮތުނ ހިލޭ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ޕރޯ ބޯނޯ ދަފތަރެއ އެކުލަވާލުނ
•

އަސލާ އެއގޮތކަމުގެ ތައގަނޑު ޖެހުމުގެ ޚިދުމަތަކީ ރައޔިތުނނަށ ކޮނމެހެނ ބޭނުނވާ
ޚިދުމަތަކަށވެފައި ،ޤާނޫނީ ވަކީލުނނަށ ނޫނ އެހެނ ފަރާތތަކަށ އަސލާ އެއގޮތކަމުގެ ތައގަނޑު
ޖެހުނ މުޅިނ މަނާވެގެނ ދިއުމަކީ ރައޔިތުނނަށާއި ދައުލަތުގެ މުއައސަސާތަކަށ ބޮޑެތި
ތަކުލީފުތަކެއ ދިމާވާނެ ކަމެއ ކަމުގައިވާތީ އާއި ،މިކަނ ޙައލުކުރުމަށ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނުގެ
ކަމާބެހޭ މާއދާތަކަށ އިސލާޙު ގެނައުމުގެ މަސައކަތ ބާ ކައުނސިލުނ ކުރަމުނދާތީ ،އަސލާ
އެއގޮތކަމުގެ ތައގަނޑު ޖެހުމުގެ ގަވާއިދަށ ޢަމަލުކުރުނ  1ޖަނަވަރީ  2021އަށ ފަސކުރުނ.

ޖޫނ

•

ބާ ކައުނސިލުގެ ދާއިމީ ސަބކޮމިޓީތަކަށ މެނބަރުނ ޢައޔަނުކުރުނ.

•

ބަނގލަދޭޝ މައިގރަނޓ ވަރކަރސގެ މައސަލައިގައި ބަނގލަދޭޝގެ ކަނޓރީ ޓީމ އަދި
ޕ މޯލޑިވސ ގެ ޓީމާއެކު ބާ ކައުނސިލުނ މަސައކަތކުރަނ ފެށުނ.
ޔޫ.އެނ.ޑީީ .

•

ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ސުލޫކީ މައސަލަ ބެލުމާބެހޭ ގަވާއިދު ފާސކުރުނ.

•

ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ސުލޫކީ މައސަލަތައ ބަލަނ ފެށުނ.

•

ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއިނ ދިރާސާކުރަމުނދާ ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ
ޤާނޫނަށ  1ވަނަ އިޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނަށ ބާ ކައުނސިލުނ ގެނނަނ
ބޭނުނވާ އެނމެ މުހިނމު އިޞލާޙުތައ ހިމަނައިދިނުމަށ އެދި މަޖިލީހަށ ފޮނުވުނ .އެގޮތުނ ،އެ
ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއދާގެ (ށ)( )3ވަނަ ނަނބަރުގެ ފަހަތަށ އަކުރުތަކެއ އިތުރުކޮށ ޢާމދަނީ
ހޯދޭނެ ގޮތތައ އިތުރުކޮށދިނުމަށާއި  72ވަނަ މާއދާގައިވާ އެޓެސޓޭޝަނގެ މައސަލައަށ
އިޞލާޙު ގެނައުމަށ މަޖިލީހަށ ހުށަހެޅުނ.

•

ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއިނ ދިރާސާކުރަމުނ ގެނދިޔަ ދިވެހިރާއޖޭގެ
ފުލުހުނގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލަށ ބާ ކައުނސިލުގެ ފަރާތުނ ކޮމެނޓު ހުށަހެޅުނ.

•

ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އޮތ ސަފާރީއެއގައި މީހަކަށ ޖިނސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށ ބުނާ މައސަލައިގައި،
ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ ޖެނޑާ އެނޑ ހިއުމަނ ރައިޓސ ކޮމިޓީއަށ ބައެއ ފަރާތތައ ހާޒިރުކޮށ
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށ އެ ކޮމިޓީއިނ ނިނމުމާ ގުޅިގެނ ،މި މައސަލައިގައި ބާ ކައުނސިލުނ
ދެކޭ ގޮތ ހާމަކުރުނ.

https://maldivesbarcouncil.org/wp-content/uploads/2020/06/20200615-Register-COVID-19-Pro-Bono- 2
Lawyers.pdf
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•

ބާ ކައުނސިލުނ އިސނަގައިގެނ ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ނަފސާނީ ދުޅަހެޔޮކަނ (މެނޓަލ ހެލތު)
ރައކާތެރިކުރުމަށ ޕރޮގރާމެއ ހިނގުނ.

ޖުލައި

•

 11ޖުލައި  2020ގައި ފާސކޮށފައިވާ ޤާނޫނު ނަނބަރު( 5/2019 :ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ
ފަނނުގެ ޤާނޫނު) އަށ  1ވަނަ އިޞލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ އެކުލަވާލަނޖެހޭ 1
މަސދުވަހުގެ ޓރެއިނިނގ ޕރޮގރާމާއި ހުވައިކުރުމުގެ އިނތިޒާމތައ ފެށުނ.

•

ޖުލައި  2020ގައި ފާސކޮށފައިވާ ޤާނޫނު ނަނބަރު( 5/2019 :ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ
ޤާނޫނު) އަށ  1ވަނަ އިޞލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ އެކުލަވާލަނޖެހޭ  1މަސދުވަހުގެ
ޓރެއިނިނގ ޕރޮގރާމުގައި ތަމރީނު ފޯރުކޮށދެވޭނީ މައިގަނޑު  5ދާއިރާއަކުނ ކަމަށާއި އެއީ
ސިވިލ ޕރޮސީޖަރ ،ކރިމިނަލ ޕރޮސީޖަރ ،މޯލޑިވިއަނ ލީގަލ ސިސޓަމ ،ޕރޮފެޝަނަލ
އެތިކސ އަދި ލީގަލ ޑރާފޓިނގ ކަމުގައި ނިނމުނ .އަދި އެސެސމަނޓުގެ ގޮތުގައި މަލޓިޕލ
ޗޮއިސ ޓެސޓަކާއި އެސައިނމަނޓ ފުރިހަމަކުރުނ އޮނނަގޮތަށ ނިނމުނ.

އޮގަސޓ

•

 22ޖުލައި  2020ގައި ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުނ ބޭއވުނު ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ  23ވަނަ
ޖަލސާގައި ފާސކޮށފައިވާ ޤާނޫނު ނަނބަރު( 5/2019 :ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނު)
އިޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު (ބިލު ނަނބަރު)9/2020 :ގެ ދަށުނ އެކުލަވާލާ "ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ
ހުވައިކުރެވިފައިނުވާ އެނމެހައި ފަރާތތަކަށ ޚާއޞަކޮށގެނ ބާއވާ  1މަސދުވަހުގެ ތަމރީނު
ޕރޮގރާމާ ބެހޭ އުސޫލު” ފާސކުރުނ.

އޮކޓޫބަރު

•

ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލުނނަށ ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއދަ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު ފާސކުރުނ.

•

ޚާއޞަ ލައިސަނސިނގ ތަމރީނާ ގުޅިގެނ އިނތިޒާމކުރެވުނު ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ
ފުރަތަމަ ބާ އެޑމިޝަނ ސެރަމަނީ ބޭއވުނ.

ނޮވެނބަރު
ޑިސެނބަރު

•

ބާ އެގޒާމ ސޓެނޑަރޑސ އެސެސމަނޓު ފުރިހަމަކުރުނ.

•

ޚާއޞަ ލައިސަނސިނގ ތަމރީނު ފުރިހަމަކޮށ ބާ އެޑމިޝަނއަށ ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތތަކުގެ
ތެރެއިނ ޤާނޫނީ ޑިގރީއެއގައި ހުނނަނވާ އަސާސީ ޝަރުޠުތައ ހަމަވާ ޔުނިވަރސިޓީ ޑިގރީތައ
ކަނޑައެޅުނ.

•

ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ އަސާސީ ކަނކަނ ދެނެގަތުމަށ ކުރިއަށ
ގެނދެވުނު ޕރޮފައިލ އޮފ ދަ ލީގަލ ޕރޮފެޝަނ ސަރވޭ ފުރިހަމަކުރުނ.

ޕޓުގެ އެޕެނޑިކސގެ ޑޮކިއުމަނޓު  4ގެ ގޮތުގައި
ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ބައދަލުވުނތަކުގެ ހާޒިރީ މި ރި ޯ
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
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ބާ ކައުނސިލުގެ މަޤޞަދުތައ ޙާޞިލކުރުމަށ
 2020ވަނަ އަހަރު ކޮށފައިވާ މަސައކަތތަކާ ގުޅޭ
ތަފޞީލުތައ
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 .1ޤާނޫނީ ވަކީލުކަނ ކުރުމުގެ ހުއދަ ދިނުނ
ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ދިނުމަކީ ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލާ މަތިކުރެވިފައިވާ ޒިނމާތަކުގެ ތެރެއިނ އެނމެ މުހިނމު އެއ
މަސއޫލިއޔަތެވެ .ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާނކުރެވިފައިވާ ގޮތުނ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ދެވޭނީ ،ޤާނޫނީ ދާއިރާއިނ
ފުރަތަމަ ޑިގރީ ޙާޞިލުކޮށފައިވުމާއެކު 2 ،ކަމެއ ފުރިހަމަކޮށގެނނެވެ .އެއީ  1އަހަރު ދުވަހުގެ ލީގަލ ޓރެއިނިނގއެއ
ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ،ބާ ކައުނސިލުނ އިނތިޒާމކުރާ ބާ އިމތިޙާނުނ ފާސވުމެވެ.

 1އަހަރުގެ ލީގަލ ޓރެއިނިނގ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ ،ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވާ ކުރުމަށ އެދޭ ފަރާތތަކުނ ފުރިހަމަކުރުމަށ ލާޒިމކޮށފައިވާ
 1އަހަރުދުވަހުގެ ތަމރީނު ޕރޮގރާމ ފުރިހަމަކުރުމަށޓަކައި  2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބާ ކައުނސިލަށ ހުށަހަޅާފައިވަނީ 9
ފަރާތަކުނނެވެ .ޤާނޫނުގައި ބަޔާނކުރާ މި ތަމރީނު ފުރިހަމަކުރުމަށ ލޯ ގރެޖުއޭޓުނނަށ ބޮޑެތި ގޮނޖެހުނތަކެއ ހުރިކަމަށ ގިނަ
ފަރާތތަކަކުނ ވަނީ  2019އަދި  2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސ ބާ ކައުނސިލާ ހިއސާކޮށފައެވެ.
ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު  12އޮކޓޫބަރު  2019ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރުމާއެކު1 ،
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަމރީނު ފުރިހަމަކުރުމަށ ހުރި ގޮނޖެހުނތައ ލޯ ގރެއުޖެއޭޓުނވަނީ ބާ ކައުނސިލ އަދި ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެނ
މުއައސަސާތަކާއެކު ހިއސާކޮށފައެވެ .އެގޮތުނ ،ބާ ކައުނސިލުނވެސ ކުރިނ ތަޞައވަރުކޮށފައިވާ އެއ ގޮނޖެހުނކަމުގައިވާ ތަމރީނު
ޕރޮގރާމ ފުރިހަމަކުރާނެ ތަނތަނަކީ ލޯ ގރެޖުއޭޓުނގެވެސ އެނމެ ބޮޑު އެއ ކަނބޮޑުވުމުގެ ގޮތުގައި ވަނީ ހިއސާކޮށފައެވެ .އެގޮތުނ،
ލޯ ފަރމއެއ ނުވަތަ ލީގަލ ޕރެކޓިސތަކުގެ ތެރެއިނ ފިޒިކަލ އޮފީހެއ ހުނނަނީ މަދު ފަރާތތަކެއގައި ކަމުގައިވާތީ އާއި،
އަތޮޅުތެރޭގައި ތަމރީނުފުރިހަމަކުރުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތައ ނެތުމުގެ ސަބަބުނ ،ތަމރީނު ފުރިހަމަކުރާނެ ތަނތަނ
ނެތުމަކީ ލޯ ގރެޖުއޭޓުނވެސ ހިއސާ ކޮށފައިވާ އެނމެ ބޮޑު އެއ ކަނބޮޑުވުމެވެ .އެހެނކަމުނ ،މާލެ އަދި އަތޮޅުތެރޭގައި ތިބި ލޯ
ގރެޖުއޭޓުނނަށ ލީގަލ ޓރެއިނިނގ ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ގޮތެއ ނެތުމާއި ،މި ދާއިރާއިނ ކިޔަވައި ނިނމާ ދަރިވަރުނގެ ނިސބަތާ އަޅާ
ޕވައިޒކުރުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ވަކީލުނނާ ބެހޭ
ބަލާއިރު ،ތަމރީނުވުމުގެ ފުރުޞަތުތައ އެކަށީގެނވާ ގޮތެއގައި ލިބެނ ނެތުމާއި ،ސު ަ
މަޢުލޫމާތުތައ ލޯ ގރެޖުއޭޓުނނަށ ނޭނގުމާއި ،ގރެޖުއޭޓވާ ދުވަހުނ ފެށިގެނ  1އަހަރު ދުވަސ ފަހުނވެސ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ
ހުއދަ ނުލިބިދާނެކަމުގެ ކަނބޮޑުވުނ ލޯ ގރެޖުއޭޓުނވަނީ ހިއސާކޮށފައެވެ.
ލޯ ގރެޖުއޭޓުނ ހިއސާކޮށފައިވާ ކަނބޮޑުވުނތަކުގެ އަލީގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު ވަނީ  2020ވަނަ
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި ބާ ކައުނސިލުނ މުރާޖަޢާކޮށފައެވެ .އެގޮތުނ ،މި ގަވާއިދަށ ގެނެވުނު މައިގަނޑު އިސލާޙުތަކުގެ
ޕވައިޒަރުނނާއެކު ކުރިނ ކޮށފައިވާ މަސައކަތތައ ބަލައިގަތުމާއި ،ޤާނޫނީ ވަކީލެއގެ
ތެރޭގައި ،ލޯ ގރެޖުއޭޓުނ ޝަރުޠު ހަމަވާ ސު ަ
ޕވައިޒކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާއި ،އަދި
އޮފީހަށ ހާޒިރުވެގެނ ޓރެއިނިނގ ހޯދުމަށ އޮތ އޮތުނ ލުއިކޮށ ،އޮނލައިނކޮށ ސު ަ
ޝަރުޠު ހަމަވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މަސައކަތކުރާ ކޮނމެ ތަނެއގައި ޓރެއިނިނގ ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށ ،މި ގަވާއިދުގެ
ކޮނސޮލިޑޭޝަނ ވަރޝަނއެއ ވަނީ  9މާރިޗު  2020ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ .އަދި ޝަރުޠު
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ހަމަވާ ވަކީލުނގެ މަޢުލޫމާތުތައ ޢާނމުކޮށ ފެނނަނ ހުނނާނޭހެނ ބެހެއޓުމަށޓަކައި ،ލީގަލ ޓރެއިނިނގ ފޯރުކޮށދޭ ވަކީލުނގެ
ދަފތަރެއ އެކުލަވާލައި ،އެ ދަފތަރުވަނީ ބާ ކައުނސިލުގެ ވެބސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައެވެ .މި ދަފތަރުގައި ލީގަލ ޓރެއިނިނގ
ޕވައިޒކޮށދޭ ފަރާތތަކާއި ،ސުޕަރވިޜަނއަށ ހުރި ފުރުޞަތުތަކުގެ ތަފޞީލުތައވަނީ ހިމެނިފައެވެ .އެގޮތުނ ،ލީގަލ ޓރެއިނިނގ
ސު ަ
3

ޕވައިޒަރުނގެ ދަފތަރުގައި  2020ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ  46ފަރާތެއވަނީ ހިމެނިފައެވެ.
ފޯރުކޮށދޭ ސު ަ

 1އަހަރު ދުވަހުގެ ލީގަލ ޓރެއިނިނގ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގައިޑލައިނއެއވެސ ވަނީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ
ޕވައިޒަރުނ ތަމރީނު
ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީއިނ ފާސކޮށ ޢާނމުކޮށފައެވެ .މި ގައިޑލައިނއަކީ ސު ަ
ފޯރުކޮށދޭނޖެހޭ ޢާނމު ދާއިރާތައ ކަނޑައަޅައި ،އަދި ޓރެއިނިނގ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ބަލަނވާނެ ކަނކަނ ބަޔާނކުރުމަށ އެކުލަވާލެވުނު
ޕވައިޒަރުނ ލޯ ގރެޖުއޭޓުނ ތަމރީނުކުރަނޖެހޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ބާ ކައުނސިލުނ ކަނޑައަޅާފައިވާ
ގައިޑލައިނއެކެވެ .ސު ަ
ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކެއަރ އެނޑ މެނޭޖމަނޓ ،ލީގަލ ރިސަރޗ ،ޑިޔު ޑިލިޖަނސ ،ކޭސ އެނޑ ޓރާނސެކޝަނ
މެނެޖމަނޓ ،އެޑވޮކަސީ އަދި ޕރޮފެޝަނަލ އެތިކސ އެވެ .އެގޮތުނ ،ޓރެއިނިނގ ގައިޑލައިނގައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިނ 80%
ހިމެނޭގޮތުނ ޓރެއިނިނގ ފޯރުކޮށދޭނވާނެކަމަށ އެ ގައިޑލައިނގައި ވަނީ ބަޔާނކުރެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުނ ތަމރީނު ފުރިހަމަކުރާ
ފަރާތތަކުގެ 'ޕރޮގރެސ ރިޕޯޓ' އަދި 'ފައިނަލ ސުޕަރވައިޒަރސ ރިޕޯޓ' ގެ މަސައކަތތަކަކީވެސ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
އެމެރިކަނ ބާ އެސޯސިއޭޝަނގެ އިރުޝާދުތަކާއެކު ފުރިހަމަކުރެވިގެނދިޔަ މަސައކަތތަކެކެވެ.

ޚާއޞަ ލައިސަނސިނގ ތަމރީނު ޕރޮގރާމ
 2020ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުނ އިނތިޒާމކޮށގެނ ކުރިއަށ ގެނގޮސފައިވާ ޚާއސަ ލައިސަނސިނގ ތަމރީނ
ޕރޮގރާމަކީ ކޮވިޑ19-ގެ ޙާލަތަށ ރިޢާޔަތކޮށ ،ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ހޯދުމަށޓަކައި ފުރިހަމަކުރަނޖެހޭ ދެ ޝަރުޠަކީ ،ކޮވިޑ-
19ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެނ ދިރިއުޅުމަށ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއ އައިސ މުއައސަސާތަކުގެ މަސައކަތތައ މަޑުޖެހިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއގައި
ކުރެވިދާނެކަމެއ ކަމަށ ނުފެނނާތީ ،ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ނުލިބިފައިވާ ފަރާތތަކަށ އާމދަނީ ހޯދުމަށ މަސައކަތކުރުނ
ފަހިކޮށދިނުމަށޓަކައި ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއދާގެ ( )4ވަނަ ނަނބަރާއި އެ ޤާނޫނުގެ  31އަދި
 32ވަނަ މާއދާއަށ ޢަމަލުކުރުނ  1ޖަނަވަރީ  2021އަށ ލަސކުރުމަށ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެނބަރު މުޙަނމަދު ނާޒިމ ހުށަހެޅުއވި
އިސލާޙަކާ ގުޅިގެނ ،ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއިނ އެ ބިލު ދިރާސާ ކުރައވައި ،ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުނ ފާސކޮށފައިވާ
ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނަށ ގެނެވުނު  1ވަނަ އިސލާޙުގެ ދަށުނ ފަރުމާކުރެވުނު ޕރޮގރާމެކެވެ.
ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނަށ ގެނެވުނު  1ވަނަ އިސލާޙާއެކު މި ތަމރީނު ޕރޮގރާމު އެކުލަވާލުމަށ ބާ ކައުނސިލަށ ލިބިގެނދިޔައީ
ވަރަށ މަދު ދުވަސކޮޅެއ ނަމަވެސ ،މި ޕރޮގރާމ ފަރުމާކޮށ ،ކިޔަވައިދޭނެ މޮޑިޔުލތައ ކަނޑައަޅައި ،ކިޔަވައިދޭނެ ފަރާތތައ
ހޯދައި ،އަދި ޕރޮގރާމ ހިނގާނެ ޕލެޓފޯމގެ އިނތިޒާމތައވަނީ ،ކޮވިޑ19-ގެ ލޮކޑައުނގެ ގޮނޖެހުނތަކާއެކުވެސ ،އެކަށީގެނވާ

ތރު
 3ލީގަލ ޓރެއިނިނގ ފޯރުކޮށދޭ ސުޕަވައިޒަރުނގެ ދަފ ަ
https://maldivesbarcouncil.org/wp-content/uploads/2020/04/202004014-Register-of-Training-Supervisors.pdf
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ގޮތެއގައި ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ .އަދި  23ސެޕޓެނބަރު  2020އިނ  27އޮކޓޫބަރު  2020ގެ ނިޔަލަށ ކުރިއަށ ގެނދެވުނު މި
ތަމރީނު ޕރޮގރާމ ކުރިއަށ ގެނގޮސފައިވަނީ މޫޑުލ މެދުވެރިކޮށ މެކސ ޕލޭނކ ފައުނޑޭޝަނ ފޮރ އިނޓަރނޭޝަނަލ ޕީސ
އެނޑ ރޫލ އޮފ ލޯ ގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުއެވެ.
( 1އެކެއ) މަސ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށ ކުރިއަށ ގެނދެވުނު މި ޕރޮގރާމގައި މައިގަނޑު  5ދާއިރާއަކުނ ބައިވެރިނނަށ ތަމރީނު
ފޯރުކޮށދެވިފައެވެ .އެ ބައިތަކަކީ މޯލޑިވިއަނ ލީގަލ ސިސޓަމ ،ކރިމިނަލ ޕރޮސީޖަރ ،ސިވިލ ޕރޮސީޖަރ ،ޑރާފޓިނގ
ސކިލސ ،އަދި ޕރޮފެޝަނަލ އެތިކސއެވެ .މީގެ އިތުރުނ ބައިވެރިނނަށ ދިވެހިބަހުގެ ހަމަތަކާ ގުޅޭ ބައިތަކެއވެސ ވަނީ ކިޔަވައި
ދެވިފައެވެ .މި ޕރޮގރާމ ފުރިހަމަކުރުނ ކަމުގައި ބެލެވިފައިވަނީ އޮނލައިނ ޕލެޓފޯމަށ އަޕލޯޑކޮށފައިވާ ޕރީ-ރިކޯޑަޑ ލެކޗަރުތައ
ބަލައި ،އަޑުއަހައި ،ސެމިނާރތަކާއި ލައިވ ސެޝަނތަކުގައި ބައިވެރިވެ ،އިނސޓރަކޓަރުނ ހަވާލުކޮށފައިވާ މަސައކަތތައ
ފުރިހަމަކުރުމާއެކު އިމތިޙާނުނ ފާސވުމަށެވެ .އެގޮތުނ މި ޕރޮގރާމުގެ  5މޮޑިޔުލަށ ބޭނުނވާ މަސައކަތ ފުރިހަމަކުރުމަށ 66
ގަޑިއިރު ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ.
މި ޕރޮގރާމގެ އެކި މޮޑިއުލތަކުގެ އިނސޓރަކޓަރުނގެ ގޮތުގައި ޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުނނާއި ،އެޓަރނީ
ޖެނެރަލގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުނނާއި ،ބާ ކައުނސިލުގެ ޢާނމު މެނބަރުނވަނީ ހަރަކާތތެރިވެވަޑައިގަނނަވާފައެވެ .އަދި ތަމރީނު ޕރޮގރާމާއި
ގުޅިގެނ ބައިވެރިނ ހުށަހަޅާ މައސަލަތައ ބެލުމަށޓަކައި  3މެނބަރުނގެ މައޗަށ ހިމެނޭ އިމތިޙާނ ކޮމިޓީއެއ އެކުލަވާލެވުނެވެ.
އަދި މި ކޮމިޓީއިނ ވަނީ ތަމރީނު ޕރޮގރާމާއި ގުޅުނހުރި  18މައސަލައެއ ބައލަވާފައެވެ.
މި ޕރޮގރާމގައި ރަޖިސޓަރީކުރުމަށ ހުޅުވާލުމުނ  321ފަރާތަކުނ ވަނީ ޕރޮގރާމުގައި ރަޖިސޓަރީ ވެފައެވެ .މި ބައިވެރިނގެ
ޕނަނޓު ފުރިހަމަނުކުރެވުމުގެ
ތެރެއިނ  38ބައިވެރިޔަކު ޕރޮގރާމުގެ ހާޒިރީ އަދި  60%ހަމަކުރުމަށ ބޭނުނވާ އެސައިނމަނޓު ކޮމ ޮ
ސަބަބުނ އިމތިޙާނަށ ބޭނުނވާ މިނިމަމ ކރައިޓީރިއާ ހަމަނުވެގެނ ވަނީ ޕރޮގރާމުނ ވަކިކުރެވިފައެވެ .އަދި  27އޮކޓޫބަރު 2020
ގައި ބޭއވުނު މި ތަމރީނު ޕރޮގރާމުގެ އިމތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި  283ފަރާތުގެ ތެރެއިނ  282ފަރާތަކުނ ފާސވުމަށ ބޭނުނވާ
މިނވަރު ޙާޞިލކުރައވައި ،ޚާއޞަ ތަމރީނު ޕރޮގރާމ ފުރިހަމަކޮށފައިވެއެވެ.

ބާ އިމތިޙާނު
ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުނ  2020އަހަރު ކުރުމަށ ކަނޑައަޅާފައިވާ އެނމެ މުހިނމު އެއ މަސައކަތަކީ ބާ އިމތިޙާނު ބޭއވުމެވެ.
ދިމާވި ތަފާތު ސަބަބުތަކާއެކު މި އިމތިޙާނު ބޭއވިފައި ނުވި ނަމަވެސ ،ބާ އިމތިޙާނާ ގުޅޭ ގިނަ މަސައކަތތަކެއ ވަނީ  2020ވަނަ
އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުނ ،އެމެރިކަނ ބާ އެސޯސިއޭޝަނ (އޭ.ބީ.އޭ) އަދި ނޭޝަނަލ ކޮނފަރަނސ އޮފ ބާ
އެގޒެމިނަރސ (އެނ.ސީ.ބީ.އީ)ގެ އިރުޝާދާއެކު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ބާ އިމތިޙާނު ބޭއވުމަށޓަކައި އެކަމަށ ބޭނުނވާ މަސައކަތތައ
ވަނީ ފެށިފައެވެ .އަދި  2020ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިނ އިމތިޙާނުކުރެވޭނެ ދާއިރާތައ ފާސކޮށ ،ޢާނމުކުރެވުނެވެ .އަދި އިމތިޙާނު
އެކުލަވާލުމަށ ކޮމިޓީ އޮފ އެކސޕަރޓސގެ މަސައކަތތައ ފަށައި ،އެ ކޮމިޓީގެ މެނބަރުނ ތަމރީނުކުރަނ ފަށައި ،މީގެ އިތުރުނ
ބާ އެޑމިނިސޓރޭޝަނާބެހޭ ޢާނމު އުޞޫލެއވެސ ވަނީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕރީލ މަހުގެ ތެރޭގައި ޑރާފޓުކުރެވިފައެވެ.
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ކޮމިޓީ އޮފ އެކސޕަރޓސ
ބާ އިމތިޙާނު ތައޔާރުކުރުމަށޓަކައި ދިވެހިރާއޖޭގައި ޙަރަކާތތެރިވާ ތަޖުރިބާކާރު ޤާނޫނީ ވަކީލުނ އަދި ލީގަލ އެކެޑީމިއާގެ
ބޭފުޅުނ ހިމެނޭގޮތުނ ކޮމިޓީ އޮފ އެކސޕަރޓސ (ސީ.އޯ.އީ) އެކުލަވާލެވިގެނ ދިޔައީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.
އަދި  2020ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕރީލ މަހުގެ ތެރޭގައި މި ކޮމިޓީގެ މެނބަރުނނަށވަނީ ބާ އިމތިޙާނާ ގުޅޭ ތަމރީނުތައ
ފޯރުކޮށދެވިފައެވެ .މި ވަރކޝޮޕތަކުގައި ބާ އިމތިޙާނާގުޅޭ ދާއިރާތަކުނ ތަމރީނު ފޯރުކޮށދެއވީ އެނ.ސީ.ބީ.އީގެ
އިމތިޙާނުތަކާބެހޭ އެކސޕަރޓ މރ .މާކ ރޭމަނޑ އެވެ .މި ތަމރީނުތަކަށފަހު ބާ އިމތިޙާނާގުޅޭ މުހިނމު ނިނމުނތައ
ނިނމުމަށާއި ،އިމތިޙާނު ކަރުދާސ އެކުލަވާލުމަށ ބޭނުނވާ ސަބޖެކޓ އައުޓލައިނތައ ތައޔާރުކުރުމަށ ސީ.އޯ.އީގެ 8
ބައދަލުވުމެއ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭއވިފައިވެއެވެ.
ބާ އިމތިޙާނުގެ ކޮމިޓީ އޮފ އެކސޕަރޓސއިނގެ ގޮތުގައި  2020ވަނަ އަހަރު ހިމެނިވަޑައިގަނނަވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ
ޕޓުގެ އެނެކސ  5ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ތަފޞީލުތައ މި ރި ޯ

ބާ އެގޒާމ ސޓެނޑަރޑސ އެސެސމަނޓ
ބާ ކައުނސިލުގެ މެނޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާ އިމތިޙާނު އިނތިޒާމު ކުރުމަށޓަކައި  2020ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުނސިލުނ
ކުރެވުނު މަސައ ކަތތުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށލެވޭ އެއ މައސައކަތަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ގޮތުގައި މުޖުތަމަޢަށ ނިކުނނަ
ފަރާތތަކުގެ ފެނވަރު ވަޒަނ ކުރުމަށޓަކައި ބަލާނެ މިނގަނޑު ދެނެގަތުމައޓަކައި ކުރެވުނު ދިރާސާއެވެ 2020 4.ވަނަ
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރުމަށ ރޭވުނު މަސައކަތެއ ނަމަވެސ ކޮވިޑ19-ގެ ލޮކޑައުނގެ ސަބަބުނ
ކޮނސަލޓަނޓުނ ލިބުނ ދަތިވުމާއެކު ،މި މަސައކަތކުރާނެ ގޮތުގެ ޕލޭނ ބަދަލުކޮށ 2020 ،ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕޓެނބަރު
ޕގެ
މަހުނ ފެށިގެނ ޑިސެނބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށ ކުރިއަށ ދިޔަ މި ދިރާސާގެ މަސައކަތ ކޮށދެއވާފައިވަނީ ޔޫ.އެނ.ޑީީ .
އިނޓަރނޭޝަނަލ ކޮނސަލޓަނޓ ،އެނތަނީ ޖީ.ވީ .ޓޯބިނއެވެ .އަދި މި މަސައކަތ ފުރިހަމަކުރެވިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ
ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާއާއި ޤާނޫނީ ކޯސތައ ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒުތަކާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުނނާއި ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު
ޙާޞިލުކުރަމުނދާ ދަރިވަރުނނާ ބައދަލުކޮށ ،އެކި ފަރާތތަކުނ އެދޭ ކަނކަމާއި ،ބައިނަލ އަޤވާމީ ބެސޓ ޕރެކޓިސތަކަށ
ރިޢާޔަތކުރެވިގެނނެވެ .ލޯކަލ ސޓޭކ ހޯލޑަރުނނާ ބައދަލުކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކަށ ވީ ދިވެހިރާއޖޭގައި ޤާނޫނީ
ދާއިރާއަށ ނިކުނނަ ފަރާތތަކުގެ ކިބައިގައި ހުނނަނޖެހޭ ޤާބިލުކަމާއިމެދު އެ ފަރާތތަކުނ ދެކޭގޮތ ދެނެގަތުމެވެ.
މި ދިރާސާތަކަށފަހު އެކުލަވާލެވުނު ބާ އިމތިޙާނާގުޅޭ މޮޑެލ ވަނީ ،ސެމިނަރ ޕރެޒެނޓޭޝަނތަކެއގެ ސިފައިގައި ބާ
ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީ ،ކޮމިޓީ އޮފ އެކސޕަރޓސ އާއި އެކި ފަހަރު މަތިނ ހިއސާކުރެވިފައެވެ .އަދި މި
ދިރާސާއިނ ދެނެގަނެވުނު މަޢުލޫމާތު ބާ ކައުނސިލުގެ ޢާނމު މެނބަރުނނާއި ހިއސާކުރުމަށޓަކައި  2ދުވަހަށ ބަހާލައިގެނ

https://maldivesbarcouncil.org/wp-content/uploads/2021/02/Report-Setting-Standards-for-the-Bar- 4
Examination-in-the-Maldives.pdf
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އޮނލައިނ ސެމިނަރއެއވަނީ ބޭއވިފައެވެ 9 .ޑިސެނބަރު  2020އިނ  10ޑިސެނބަރު  2020އަށ ބޭއވުނު މި
ސެމިނާގައި  37ފަރާތަކުނ ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމިގެނ ދިޔައިރު  1އަހަރުގެ ލީގަލ ޓރެއިނިނގ ފުރިހަމަކޮށ ބާ އިމތިޙާނެއ ނުބޭއވުމުގެ ސަބަބުނ ޤާނޫނީ
ވަކީލުކަމުގެ ހުވާ ނުކުރެވިފައިވާ އެއވެސ ފަރާތެއ ނެތެވެ.

 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބާ އެޑމިޝަނ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުނ އިނތިޒާމކޮށގެނ ބޭއވި ފުރަތަމަ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވައި ލައިދިނުމުގެ ރަސމިއޔާތު ބޭއވިފައިވަނީ
 17އޮކޓޫބަރު  2020ގައެވެ .މި ރަސމިއޔާތުގައި ހުވައި ލައިދެވިގެނ ދިޔައީ ޚާއޞަ ލައިސަނސިނގ ތަމރީނު ޕރޮގރާމ
ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުނގެ ތެރެއިނ  277ފަރާތަކަށެވެ .މި ފަރާތތަކަށ ހުވައި ލައިދެއވާފައިވަނީ ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލޢުސތާޛު
މުޙައމަދު ނިޔާޒެވެ .މި ރަސމިއޔާތުގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލއުސތާޛު އަޙުމަދު މުޢުތަޞިމ ޢަދުނާނއާއި،
ޕރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ އިސ ފަނޑިޔާރުނނާއި ،އެޓަރނީ
ދިވެހިރާޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓާއި ސު ީ
ޖެނެރަލގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުނނާއި ޖުޑީޝަލ ސަރވިސ ކޮމިޝަނ އަދި ޑިޕާޓމަނޓު އޮފ ޖުޑީޝަލ އެޑމިނިސޓރޭޝަނގެ ބައެއ
އިސ ވެރިނނާއި ،ބާ ކައުނސިލގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ މެނބަރުނނާއި ،ބާ ކައުނސިލގެ ސަބ ކޮމިޓީ ތަކުގެ މެނބަރުނނާއި،
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ދާއިރާގައި ގިނަދުވަހު މަސައކަތ ކުރައވާފައިވާ ބައެއ ފަރާތތަކާއި ބާ ކައުނސިލގެ އާނމު މެނބަރުނ
މި ރަސމިއޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
ޚާއޞަ ލައިސަނސިނގ ތަމރީނު ޕރޮގރާމ ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުނގެ ތެރެއިނ 17 ،އޮކޓޫބަރު  2020ވަނަ ދުވަހު ބޭއވުނު
ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވައިލައިދިނުމުގެ ރަސމިއޔާތުގައި އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ހުވައި ލައިނުދެވުނު  5ބައިވެރިޔަކަށ ހުވައި
ލައިދިނުމަށޓަކައި  28ޑިސެނބަރު  2020ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޚާއޞަ ރަސމިއޔާތެއ ބޭއވިފައެވެ .މި ރަސމިއޔާތުގައި 5
ބައިވެރިނނަށ ހުވައިލައިދެއވީ ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލއުސތާޛު މުޙައމަދު ފައިޞަލ އެވެ .އަދި ކޮވިޑ19-ގެ
ޙާލަތަށ ރިޢާޔަތކޮށ މި ދެ ރަސމިއޔާތުވެސ ކުރިއަށ ގެނގޮސފައިވަނީ އޮނލައިނކޮށެވެ.
ޚާއޞަ ލައިސަނސިނގ ތަމރީނު ޕރޮގރާމ ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުނގެ ހުއދަ ދާއިމީ ވާނީ ބާ އިމތިޙާނުނ ފާސވުމުނ ކަމުގައިވާތީ
 2020ވަނަ އަހަރު ދޫކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަތަކަކީ ވަގުތީ ހުއދައެކެވެ.

 .2ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ސުލޫކީ މިނގަނޑުތައ ކަނޑައަޅައި ޚިދުމަތުގެ ސުލޫކު
ހިފެހެއޓުނ
ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ސުލޫކާބެހޭ ކަނކަމާމެދު އޭ.ބީ.އޭގެ އެކސޕަރޓ ކޮނސަލޓަނޓާއެކު ކުރެވުނު މަސައކަތތައ
ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ސުލޫކާބެހޭ ގަވާއިދެއ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައކަތަކީ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލު އުފެދުނީއސުރެ ކުރެވެމުނ
އައިސފައިވާ މަސައކަތެކެވެ .އެގޮތުނ ،ސުލޫކާބެހޭ ގަވާއިދުގެ އެނމެ ފުރަތަމަ ޑރާފޓު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ
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ތެރޭގައެވެ .ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ސުލޫކާބެހޭ ކަނކަމަކީ އެނމެ ރަނގަޅަށ ބެލެވިގެނ ނޫނީ އެކަށީގެނވާ ނަތީޖާތަކެއ ނުކުނނާނެ ކަމަކަށ
ނުވާތީ ،ސުލޫކާ ބެހޭ މައސަލަތައ ދިރާސާކުރުމަށާއި ،ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގައި ކަމާބެހޭ މާހިރުނގެ ލަފައާ އެކު މި މަސައކަތ
ކުރިއަށ ގެނދިޔުމަށ ނިނމިގެނދިޔައީ މި ސަބަބަށޓަކައެވެ .އެގޮތުނ ކުރެވުނު ދިރާސާތަކަށފަހު ،ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނުގައިވާ
ސުލޫކާ ބެހޭ ބައިތަކުގައިވާ މައސަލަތަކާއި ،އަދި ގަވާއިދެއ އެކުލަވާލުމުގައި ދިމާވާނެ ދަތިތަކުގެ މައޗަށ އެކުލަވާލެވިފައިވާ
އެކސޕަރޓ އިރުޝާދުތައ ވަނީ އޭ.ބީ.އޭގެ އެކސޕަރޓ މސ .އެލަނ ރޮޒަނ ދެއވާފައެވެ .އަދި މި ކަނކަނ ބާ ކައުނސިލުނ
އިތުރަށ ދިރާސާކުރުމަށފަހު ،ސުލޫކާބެހޭ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށ އިރުޝާދު ދެއވާފައިވަނީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ
ތެރޭގައެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ސުލޫކީ މައސަލަ ބެލުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ވަކީލުނގެ ސުލޫކީ މައސަލަ ބެލުމާބެހޭ ގަވާއިދަކީ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނުގެ  75ވަނަ މާއދާގެ (ހ) އިނ ބާރު
ލިބިގެނ ،ޤާނޫނީ ޚިދުމަތ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަނޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ސުލޫކީ މިނގަނޑާ ޚިލާފުވާ ފަރާތތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ
އިޖުރާއަތުތައ ބަޔާނކުރާ ގަވާއިދެވެ .މި ގަވާއިދުގައި ސުލޫކީ ޝަކުވާއެއ ހުށަހަޅާނެ ގޮތތަކާއި ،ޝަކުވާ ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ
އިޖުރާއަތުތައ ބަޔާނކޮށ އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

މައސަލަ ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރަނޖެހޭ ގޮތުގެ ސޓެނޑަރޑ އޮޕަރޭޓިނގ ޕރޮސީޖަރސ
ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ސުލޫކީ މައސަލަ ބެލުމުގެ ގަވާއިދުގެ އިތުރަށ ބާ ކައުނސިލަށ މައސަލަ
ޕ ވެސ ބާ ކައުނސިލުނ ވަނީ އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ.
އެސ.އޯީ .

ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ

ޕ ގައި ބާ ކައުނސިލަށ ހުށަހެޅޭ ޤާނޫނީ
އެގޮތުނ މި އެސ.އޯީ .

ވަކީލުނގެ ސުލޫކީ މައސަލަތައ ބަލައިގަތުމުގައި ރިޢާޔަތކުރެވިދާނެ ކަނތައތަކާއި ،އެ ކަނތައތަކަށ ރިޢާޔަތކޮށ މައސަލަ
ބަލައިގަތުމާމެދު ގޮތެއ ނިނމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތ ބަޔާނކޮށފައި ވެއެވެ.

މައސަލައިގެ އިނީޝަލ ރިޕޯޓަށ ކޮމެނޓުކުރާނެ ގޮތުގެ ސޓެނޑަރޑ އޮޕަރޭޓިނގ ޕރޮސީޖަރސ
ޕޓު ސެކރެޓޭރިއެޓ ހިއސާކުރުމުނ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
އެތިކސ ކޮމިޓީއިނ މައސަލަ ބަލައި މައސަލައިގެ އިނީޝިއަލ ތަޙުޤީޤު ރި ޯ
ޕ އަކީ ސެކރެޓޭރިއޭޓގެ ފަރާތުނ ކޮމެނޓކުރާނެ ގޮތތަކާއި،
ޕ އެއ ބާ ކައުނސިލުނ އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ .މި އެސ.އޯީ .
އެސ.އޯީ .
އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ މެނބަރުނ ކޮމެނެޓކުރާނެ ގޮތތައ ބަޔާނކުރާ ޑޮކިޔުމަނޓެވެ.

އެތިކސ ކޮމިޓީގެ ޕެނަލތަކުގެ ބައދަލުވުނތައ
ދ 5ގައި މައސަލަ
ސުލޫކީ މައސަލައެއ ބާ ކައުނސިލަށ ހުށަހެޅުމުނ ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ސުލޫކީ މައސަލަ ބެލުމާބެހޭ ގަވާއި ު
ހުށަހާޅާއިރު ފުރިހަމަވާނޖެހޭކަމަށ ބަޔާނކޮށފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވާނަމަ އެ މައސަލަ ރަޖިސޓރީކޮށ އެ މައސަލަ ބާ
ކައުނސިލުނ ބަލައިގަތުމައިމެދު ގޮތެއ ނިނމުމަށޓަކައި އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ޖަލސާއަށ ސެކރެޓޭރިއޭޓގެ ފަރާތުނ ހުށަހަޅައެވެ.

 5ގަވާއިދު ނަނބަރު( 2020/R-47 :ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ސުލޫކީ މައސަލަ ބެލުމާބެހޭ ގަވާއިދު)
https://maldivesbarcouncil.org/wp-content/uploads/2021/02/20200805-Rules-Governing-DisciplinaryProceedings-05-August-2020.pdf
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އަދި އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީއިނ އެ މައސަލަ ބެލުމަށ ނިނމައިފިނަމަ ،އެ މައސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށޓަކައި އެތިކސ ކޮމިޓީގެ މެނބަރުނގެ
ޕނަލެއ އެކުލަވައިލެވެއެވެ .އެގޮތުނ މިވަގުތު ބާ ކައުނސިލުނ ބަލަމުނދާ މައސަލަތައ ތަޙުޤީޤު
ތެރެއިނ  3މެނބަރުނގެ މައޗަށ ެ
ޕނަލެއ އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ.
ކުރުމަށޓަކައި ެ 5

 2020ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ ސުލޫކީ މައސަލަތައ
 2020ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުނސިލުގައި ރަޖިސޓރީ ކުރެވިފައިވަނީ ޖުމުލަ  21މައސަލައެވެ .އެ މައސަލަތަކުގެ ތެރެއިނ ބާ
ކައުނސިލުނ ބެލުމަށ ނިނމާފައިވަނީ  11މައސަލައެވެ 7 .މައސަލައަކީ ބާ ކައުނސިލުނ ބެލެނ ނެތ މައސަލަތަކެއގެ ގޮތުގައި
ނިނމާފައިވެއެވެ .އަދި  3މައސަލައެއ ބެލުމާމެދު ގޮތެއ ކަނޑައެޅިފައެއ ނުވެއެވެ .ބާ ކައުނސިލުނ ބަލަމުނދާ  11މައސަލައިގެ
ޕޓު އެ
ތެރެއިނ  10މައސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާ ވަނީ ފެށިފައެވެ .އަދި  1މައސަލަ ބަލައި އެ މައސަލައިގެ އިނީޝިއަލ ރި ޯ
ޕނަލުނ ވަނީ ހުށަހަޅުއވާފައެވެ.
މައސަލަ ބަލާ ެ

ބާ ކައުނސިލުނ ބެލުމަށ ނިނމުނު މައސަލަތަކުގެ ބާވަތަށ ބަލައިލާއިރު ،ޝަރީޢަތުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ  2މައސަލަ އާއި
އެއބަސވުމަށ ބަދަލު ގެނައުމުގެ  1މައސަލަ އާއި ޤާނޫނީ ވަކީލެއގެ ގޮތުގައި ޢައޔަނުކުރެވިފައި ނުވަނީސ ގާނޫނީ ވަކީލެއގެ
ޙައިޞިއޔަތުނ މައސަކަތ ކުރުމުގެ  7މައސަލަ އާއި ޢާނމު ރައޔިތުނގެ ހިތތަކުގައި ކޯޓުތަކާއިމެދު ސުވާލު އުފެދި ކޯޓުތަކުގެ
އިތުބާރު ގެއލޭފަދަ ޢަމަލެއ ކުރުމުގެ  1މައސަލަ ހިމެނެއެވެ.
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ސުލޫކާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ މަސައކަތތައ ގޮސފައިވާ ހިސާބު
ޤާނޫނީ ވަކީލެއގެ ސުލޫކީ މައސަލައެއ ހުށަހެޅުމުނ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށ ބާ ކައުނސިލުނ  2020ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރަނ
ފަށާފައިވާއިރު ،މި ގަވާއިދުގެ އިތުރުނ ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ސުލޫކު ހިފަހައޓަނވީ މިނގަޑެއ ނުވަތަ ގަވާއިދެއ އޮތުމަކީ މުހިނމު
ކަމެއ ކަމުގައިވާތީ ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ސުލޫކާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ނަމުގައި ގަވާއިދެއ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައކަތތައ ބާ ކައުނސިލުނ
 2020ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކޮށފައިވީ ނަމަވެސ 2020 ،ވަނަ އަހަރު ނިމިގެނދިޔައިރު މި މަސައކަތ ފުރިހަމަކުރެވިފައިނުވެއެވެ.
މި ގަވާއިދަކީ ހުރީހާ ވަކީލުނގެ މަސލަހަތާ ވަރަށ ބޮޑު ގުޅުމެއ އޮތ ގަވާއިދެއކަމުނ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ކޯޓުތަކަށާއި ،އެކި އެކި
މުއައސަސާތަކަށާއި ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ ޢާނމު މެނބަރުނނަށ މި ގަވާއިދަށ ކޮމެނޓުކުރަނ  2020ވަނަ އަހަރު
ތެރޭގައި ވަނީ ފުރުޞަތު ދެވިފައެވެ .އަދި ބައެއ ޢާނމު މެނބަރުނނާއި ،ކޯޓުތަކުނ އަދި އެހެނިހެނ މުއައސަސާތަކުނ ލިބިފައިވާ
ކޮމެނޓުތަކުގެ އަލީގައި މި ގަވާއިދުގެ ބައެއ މާއދާތައ އަލުނ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައކަތވެސ  2020ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ވަނީ
ފެށިފައެވެ.
މި ގަވާއިދު  2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި ގެޒެޓުކުރެވިގެނ ދާނެކަމަށ ލަފާކުރެވެއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލެއގެ މައޗަށ ޖިނާއީ ކުށެއ ސާބިތުވެއޖެނަމަ ހުއދަ ހިފެހެއޓޭނެ ޙާލަތތައ މުރާޖަޢާކުރުނ
ދ 6ގެ  2ވަނަ މާއދާގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއގެ ކިބައިގައި ހުނނަނޖެހޭ ޝަރުޠުތައ
ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއި ު
ބަޔާނކޮށފައިވީނަމަވެސ ،އެއިނ ޝަރުޠެއ އުނިވާ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއ ލިޔެފައިނުވުމުގެ ސަބަބުނ ވަކީލެއގެ ކިބައިގައި

6

ގަވާއިދު ނަނބަރު( 2020/R-20 :ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު)
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ހުނނަނޖެހޭނެ ޝަރުޠެއ އުނިވާހިނދު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުނ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި ދަތިތަކެއ ހުރިކަމަށ ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،އެގޮތަށ
ގަވާއިދަށ އިޞލާޙު ގެނައުމުގެ މަސައކަތ  2020ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވާކަނ ފާހަގަކުރަމެވެ .މީގެ އިތުރުނ މި ގޮތަށ
އިޞލާޙުކުރެވުނު އިރު ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ދޫކުރާފަހުނ ޖިނާއީ ކުށެއ ސާބިތުވެއޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއވެސ
ބަޔާނކޮށފައިނެތަތީ ،މި އިޞލާޙު ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއގެ މައޗަށ ޖިނާއީ ކުށެއ ސާބިތުވެއޖެނަމަ ބާ ކައުނސިލަށ
އެ ވަކީލެއގެ ހުއދަ ހިފެހެއޓޭނެ ގޮތަށެވެ .އަދި ބާ ކައުނސިލުނ ޤާނޫނީ ވަކީލެއގެ ހުއދަ ހިފަހައޓައިފިނަމަ ،އަލުނ އެ ހުއދަ
ދޫކުރެވޭނެ ޙާލަތތައ މި އިޞލާޙުގައި ބަޔާނކޮށ އެގޮތަށ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައކަތ  2020ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ވަނީ
ކުރެވިފައެވެ.
ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށ  1ވަނަ އިޞލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ވަނީ  3ޖަނަވަރީ  2021ގައި
7

ގެޒެޓުކުރެވިފައެވެ.

ގ
ވކީލުނ ެ
ގ އުސޫލުތައ ކަނޑައެޅުމާއި ،ޤާނޫނީ ަ
ގ ޚިދުމަތު ެ
ވކީލުނ ެ
 .3ޤާނޫނީ ަ
ގޔުލޭޓކުރުނ
ގޅޭ އެނމެހައި ފަނނީ ކަނކަނ ރެ ި
މަސައކަތތަކާ ު
ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ޚިދުމަތާގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައ ކަނޑައެޅުނ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ ހަދަނޖެހޭ ބައެއ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައ އެކުލަވާލައި 2020 ،ވަނަ އަހަރު
8

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށފައިވާ ލިޔުނތައ ،ޝާއިޢުކޮށފައިވާ ތާރީޙު ހިމެނޭގޮތަށ ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.

މި ގޮތުނ  2020ވަނަ އަހަރު  7ގަވާއިދެއ އަދި  2އުސޫލެއ އެކުލަވާލެވި ،އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީއިނ ފާސކޮށ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ
ގެޒެޓުގައި ވަނީ ޝާޢިއުކޮށފައެވެ.

ގަވާއިދު

ގެޒެޓު ކުރެވުނު ތާރީޙ
 4ފެބުރުވަރީ 2020

ގަވާއިދު ނަނބަރު( 2020/R-13 :ބާ ކައުނސިލުގެ އަހަރީ އާނމު ޖަލސާގެ ގަވާއިދު)

 27ފެބުރުވަރީ 2020

ތރު ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަނބަރު( 2020/R-17 :ލޯ ފަރމއާއި ލީގަލ ޕރެކޓިސ ދަފ ަ

https://maldivesbarcouncil.org/wp-content/uploads/2021/02/20200309-Licensing-Rules-REVISED-LegalPractitioners_wef-9-March-2020.pdf
7

ގަވާއިދު ނަނބަރު( R-1/2021 :ގަވާއިދު ނަނބަރު( R-20/2020 :ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށ  1ވަނަ އިޞލާޙު

ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު) https://maldivesbarcouncil.org/wp-content/uploads/2021/02/20210103-Licensing-Rules- -
Amendment-1_wef-03Jan2021.pdf
8

ތކާއި އުސޫލުތައ:
ށނ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގަވާއިދު ަ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަ ު

/https://maldivesbarcouncil.org/laws-regulations
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 9މާރިޗު 2020

ގަވާއިދު ނަނބަރު( 2020/R-20 :ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު)
(މިއީ  12އޮކޓޫބަރު  2019ގައި ގެޒެޓުކުރެވުނު ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު
އިސލާޙުކުރުމަށފަހު ގެޒެޓުކުރެވުނު ކޮނސޮލިޑޭޓަޑ ގަވާއިދެކެވެ)

 10ޖޫނ 2020

ގަވާއިދު ނަނބަރު( 2020/R-44 :ގަވާއިދު ނަނބަރު( 2020/R-17 :ލޯ ފާރމއާއި ލީގަލ ޕރެކޓިސ
ތރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށ  1ވަނަ އިޞލާޙުގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)
ދަފ ަ

 3ޖޫނ 2020

ތކުގެ ހިނގާ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަނބަރު( 2020/R-14 :ދާއިމީ ސަބ ކޮމިޓީ ަ

 22ޖޫނ 2020

ގަވާއިދު ނަނބަރު( 2020/R-47 :ޤާނޫނު ވަކީލުނގެ ސުލީކީ މައސަލަ ބެލުމާބެހޭ ގަވާއިދު)

 2ސެޕޓެނބަރު 2020

ތ ކުރުމުގެ ހުއދަދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަނބަރު( 2020/R-77 :ބިދޭސީ ޤާނޫނު ވަކީލުނނަށ ވަކާލަ ު

 20ސެޕޓެނބަރު 2020

ތމަރީނ
ތމަ އިޞލާޙާ ގުޅިގެނ އެކުލަވައިލެވޭ ޚާއޞަ ަ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނަށ ގެނެވުނު ފުރަ ަ
ޕރޮގރާމާގުޅޭ އުސޫލު

 13އޮގަސޓ 2020

ތމރީނ
ތމަ އިޞލާޙާ ގުޅިގެނ އެކުލަވައިލެވޭ ޚާއޞަ ަ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނަށ ގެނެވުނު ފުރަ ަ
ޕރޮގރާމާގުޅޭ އުސޫލު ( 20ސެޕޓެނބަރު  2020ގައި ގެޒެޓުކުރެވުނު އުސޫލު އިޞލާޙުކޮށ އެކުލަވާލެވުނު
އުސޫލު)

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުނތަކުގެ އިތުރުނ  2020ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވާ
ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުމުގެ މަސައކަތތައ
ދުވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ ޤާނޫނީ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓކުރުމުގެ ގޮތުނ އެކުލަވާލަނޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައ
އެކުލަވާލުމުގެ ގިނަ މަސައކަތތަކެއ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައ އެކުލަވާލުމުގައި
ސޓޭކހޯލޑަރުނނާއި ކަމާބެހޭ މާހިރުނނާއެކު އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ބައދަލުވުނތައ ބޭއވައި މަޝވާރާއާއި ލަފާ ހޯދިފައިވެއެވެ.
އެގޮތުނ  2020ވަނަ އަހަރު މަސައކަތކުރެވުނު ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައ ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.
މަސައކަތ ކުރެވެމުނދާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައ
ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށ  1ވަނަ އިޞލާޙުގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ސުލޫކާބެހޭ ގަވާއިދު
ތނަވަސކަމެއ ނެތ މީހުނނަށ ދައުލަތުނ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު
ތރިކަނ ހޯދޭފަދަ މާލީ ަ
ތކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއގެ އެހީ ެ
ތ މައސަލަ ަ
ޖިނާއީ ބޮޑެ ި
ތރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ތކަށ ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުނ އެހީ ެ
ތގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތ ަ
ހަމަޖެއސުމުގައި ދައުލަ ު
ތގައި މަސައކަތކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށ  1ވަނަ އިޞލާޙުގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ޕަބލިކ ނޯޓަރީއެއގެ ގޮ ު
ތގެ އުސޫލު
ށހެޅޭ މައސަލަތައ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ ު
ތއުނާފ ކޮމިޓީއަށ ހު ަ
އިސ ި
ތކަށ ފީ ނެގުމުގެ އުސޫލު
ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުނ ދެވޭ ޚިދުމަތ ަ

ލޯ ފަރމ އަދި ލީގަލ ޕރެކޓިސ ރަޖިސޓރޭޝަނ
ލޯ ފަރމ ރަޖިސޓރޭޝަނ
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ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ތެރެއިނ ( 2ދޭއ) މީހަކު ،ނުވަތަ އެއަށވުރެ ގިނަ ބަޔަކު ގުޅިގެނ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތ ދޭނ އެދޭނަމަ،
އެފަދަ ޚިދުމަތތައ ދޭނވާނީ ޤާނޫނު ނަނބަރު( 13/2011 :ޕާޓނަރޝިޕގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުނ އެ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ
ޕކުނ ކަމަށ ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނުގެ  62ވަނަ މާއދާގައި ބަޔާނކޮށފައިވެއެވެ.
އުފައދާ ޕާޓނަރޝި ަ
 2020ވަނަ އަހަރު ލޯ ފަރމ ދަފތަރުކުރުމަށ އެދި ބާ ކައުނސިލަށ ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕލިކޭޝަނތައ ރިވިއުކުރުމަށފަހު
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 81ލޯ ފަރމ ވަނީ ބާ ކައުނސިލުގައި ދަފތަރު ކޮށދީފައިވެއެވެ.

ލީގަލ ޕރެކޓިސ ރަޖިސޓރޭޝަނ
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މަސައކަތކުރަނ އެދެނީ ފަރުދީގޮތުނ ކަމަށ ވާނަމަ ،އެ ފަރާތަކުނ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތދޭނވާނީ ،ޤާނޫނު
ނަނބަރު( 19/2014 :އަމިއލަ ފަރުދުނގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުނ އަމިއލައަށ ވިޔަފާރިއެއ ރަޖިސޓރީކޮށގެނ
ކަމަށ ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނުގެ  61ވަނަ މާއދާގައި ބަޔާނކޮށފައިވެއެވެ.
 2020ވަނަ އަހަރު ލީގަލ ޕރެކޓިސ ދަފތަރުކުރުމަށ އެދި ބާ ކައުނސިލަށ ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕލިކޭޝަނތައ
10

ރިވިއުކުރުމަށފަހު  68ލީގަލ ޕރެކޓިސ ބާ ކައުނސިލުގައި ދަފތަރު ކޮށދީފައިވެއެވެ.

ޕަބލިކ ނޯޓަރީގެ ހުއދަ ދޫކުރުނ
ޕަބލިކ ނޯޓަރީއެއގެ މަސައކަތަކީ ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުނތަކުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތތަކުގެ އައިޑެނޓިޓީ ބަލައި ،ކަށަވަރުކޮށދީ ،އެފަދަ
ލިޔެކިޔުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތތަކަށ އޭގައި ބަޔާނކުރާ އެއޗެއ އެނގޭނެކަނ ކަށަވަރުކޮށ ،އެފަދަ ލިޔެކިޔުނތަކުގައި އެފަރާތތަކުނ
ސޮއިކުރިކަނ ހެކިކޮށދީ ،އެނޫނވެސ އެފަދަ ލިޔުނތަކުގެ ޞައޙަކަނ ކަށަވަރުކޮށދިނުމުގެ ގޮތުނ ކުރަނޖެހޭ ކަނކަނ ކުރުނ ކަމުގައި
ޕަބލިކ ނޯޓަރީއެއގެ ގޮތުގައި މަސައކަތ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު ގެ  4ވަނަ މާއދާގައި ބަޔާނކޮށފައިވެއެވެ .އަދި މި ގަވާއިދުގައި ޕަބލިކ
ނޯޓަރީގެ ޚިދުމަތ ދެވޭނީ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިނ ،ޕަބލިކ ނޯޓަރީއެއގެ މަސައކަތކުރުމުގެ ހުއދައަށ
އެދި ހުށަހެޅުމުނ ބާ ކައުނސިލުނ ހުއދަ ދޭ ފަރާތތަތަކަށ އެކަނި ކަމުގައި މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއދާގައި ބަޔާނކޮށފައިވެއެވެ.
 2020ވަނަ އަހަރު ޕަބލިކ ނޯޓަރީގެ ހުއދައަށ އެދި ބާ ކައުނސިލަށ ލިބިފައިވާ އެޕލިކޭޝަނތައ ރިވިއުކުރުމަށފަހު  116ޤާނޫނީ
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ވަކީލަކަށ ޕަބލިކ ނޯޓަރީއެއގެ ހައިސިއޔަތުނ މަސައކަތ ކުރުމުގެ ހުއދަ ވަނީ ދީފައެވެ.

https://maldivesbarcouncil.org/wp-content/uploads/2021/02/Law-Firm-Register-as-at-1st-February- 9
2021.pdf
https://maldivesbarcouncil.org/wp-content/uploads/2021/02/Legal-Practice-Registry-as-at-1st-February- 10
2021.pdf
https://maldivesbarcouncil.org/wp-content/uploads/2021/02/Public-Notary-Register-as-at-1st-February- 11
2021.pdf
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 .4ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ޙައޤުތަކާއި އިމތިޔާޒުތައ ޙިމާޔަތކުރުނ
ކޮވިޑ19-ގެ ސަބަބުނ ވަކީލުނގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށ އެކުލަވާލެވުނު ދިރާސާ
ކޮވިޑ 19-ގެ ސަބަބުނ ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ މަސައކަތަށާއި ޢާމދަނީއަށ ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއ ކުރަމުނދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ބާ
ކައުނސިލަށ ލިބެމުނ ދިއުމާ ގުޅިގެނ ،ޢާނމު މެނބަރުނގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށ ގޫގލ މެދުވެރިކޮށ ސަރވޭއެއ ކުރެވުނެވެ .އަދި
މި ސަރވޭގައި ބައިވެރިވެ މަޢުލޫމާތުތައ ހިއސާކުރުމަށ ގިނަ ޕލެޓފޯމތަކެއގައި ސަރވޭގެ ލިނކުވަނީ ހިއސާކުރެވިފައެވެ .ނަމަވެސ،
މި ދިރާސާގައި އެކަށީގެނވާ ޢަދަދަކަށ މެނބަރުނ ބައިވެރިވެފައި ނުވާތީ ،ވަކީލުނނަށ ފޯރުކޮށދެވޭނެ އެހީތެރިކަނ އިތުރަށ
ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައކަތ ކުރިއަށ ގެނދެވިފައެއ ނުވެއެވެ .އޭގެ ބަދަލުގައި ކުރިއަށ ގެނދެވުނީ ،ވަކީލުނގެ މަސައކަތަށ އެނމެ
ބޮޑަށ އަސަރުކުރަނީ ކޯޓުގެ މަސައކަތތައ ޝެޑިޔުލވުނ ކަމުގައިވާތީ ،ކޯޓުތަކުގެ އަޑުއެހުނތައ މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށދާނެ ގޮތތަކެއ
ކޯޓުތަކާ ގުޅިގެނ ހޯދުމުގެ މަސައކަތެވެ.

ކޮވިޑ19-ގައި ކޯޓުތަކާ ބައދަލުކުރުނ  /ވަކީލުނނަށ ފަސޭހައިނ މަސައކަތކުރެވޭނެ ގޮތތައ ހަމަޖެއސުމަށ
މަޝވަރާކުރުނ
ކޮވިޑ 19-އާ ގުޅިގެނ އިޢުލާނުކޮށފައިވާ ޞިއޙީ ކުއލި ނުރައކަލުގެ ހާލަތުގައި ކޯޓުތަކުނ އަޅަނ ނިނމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައ
ދެނެގަތުމަށާއި ،މި ޙާލަތުގައި މައސަލަތަކުގައި ކޯޓުތަކަށ ވަޑައިގަނނަވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނނަށ ދަތިނުވާނެގޮތަށ އިނތިޒާމތައ
ހަމަޖެއސުމާމެދު މަޝވަރާކުރުމަށޓަކައި 15 ،މާރިޗު  2020ގައި ސިވލ ކޯޓާއެކު އަދި  16މާރިޗު  2020ގައި ކރިމިނަލ
ކޯޓާއެކު ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީނ ބައދަލުކޮށފައިވެއެވެ.

ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ ޖުޑީޝަލ އެޑމިނިސޓރޭޝަނ (ޑީ.ޖޭ.އޭ) – ބާ ކައުނސިލ ވަރކިނގ ގރޫޕ
ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓުކޮށ ހަރުދަނާކުރުމަށޓަކައި ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާ ގުޅިގެނ މަސައކަތ
ކުރާނެ ޕލެޓފޯމެއ އެކުލަވާލުމުގެ ގޮތުނ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލާއި ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ ޖުޑީޝިއަލ އެޑމިނިސޓރޭޝަނ
ގުޅިގެނ މަސައކަތކުރުމަށ ޖޮއިނޓ ވޯކިނ ގރޫޕެއ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައކަތ ފެށިފައިވަނީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ  2ވަނަ
ޕޓމަނޓ އޮފ ޖުޑީޝިއަލ އެޑމިނިސޓރޭޝަނއާއެކު  24ޖޫނ  2020ބައދަލުވުމެއ ބާއވައި،
ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައެވެ .އެގޮތުނ ،ޑި ާ
މި ބައދަލުވުމުގައި ވަނީ ޑީ.ޖޭ.އޭ އަދި ބާ ކައުނސިލުގެ މުވައޒަފުނ ހިމެނޭގޮތަށ ޖޮއިނޓ ވަރކިނގ ގރޫޕެއ އެކުލަވާލެވި ،އަދި
އެކުގައި މަސައކަތކުރުމަށ ފެށިފައެވެ .އަދި  2020ވަނަ އަހަރުގެ  4ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި ޖޮއިނޓ ވަރކިނގ ގރޫޕގެ
ޕގައި މެޖިސޓރޭޓުނނާއި ފަނޑިޔާރުނ އަދި ވަކި ވަކި ކޯޓުތައ
އެނގޭޖމަނޓު އިތުރަށ ހަރުދަނާ ކުރުމަށޓަކައި މި ވަރކިނގ ގރޫ ު
ތަމސީލުކުރައވާ އެހެނިހެނ މުވައޒަފުނވެސ ހިމެނޭ ގޮތަށ މި ވަރކިނގ ގރޫޕގައި ހިމެނޭ ފަރާތތަކަށ ބަދަލު ގެނައުމަށ ޑީ.ޖޭ.އޭ
އިނ ނިނމަވައި ،އެގޮތަށ ވަރކިނގ ގރޫޕ ވަނީ އަލުނ އެކުލަވާލެވިފައެވެ.
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މި ވަރކިނގ ގރޫޕގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލ ތަމސީލުކުރާނީ ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީ ،ޢާނމު މެނބަރުނ އަދި
ސެކރެޓޭރިއަޓގެ މުވައޒަފުނނެވެ.

މެނޓަލ ހެލތު އެވެއަރނަސ ސެޝަނ
މި ސެޝަނަކީ ކޮވިޑ19-ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެނ ،އަދި ޢާނމުގޮތެއގައި ނަފސާނީ ދުޅަހެޔޮކަނ ރައކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުނ ޤާނޫނީ
ވަކީލުނނަށާއި ޤާނޫނީ ދާއިރާއިނ ތަޢުލީމު ޙާޞިލކުރަމުނދާ ފަރާތތަކަށ ޢަމާޒުކޮށގެނ ކުރިއަށ ގެނދެވުނު މެނޓަލ ހެލތާބެހޭ
މައުލޫމާތު ސެޝަނއެކެވެ .މި ސެޝަނ ނަނގަވައިދެއވާފައިވަނީ އައި.ޖީ.އެމ.އެޗ ގެ ޑޮކޓަރުނ ކަމުގައިވާ ޑރ .އާފިޔާ އަލީ އަދި
ޑރ.އާރިފ މުޙައމަދު އެވެ.
 01ޖުލައި  2020ގައި ބޭއވުނު މެނޓަލ ހެލތ ސެޝަނގައި ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ މެނބަރުނގެ އިތުރުނ ބާ
ކައުނސިލުގެ ޢާނމު މެނބަރުނގެ ތެރެއިނ  29ވަކީލުނ ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 .5ޤާނޫނީ ޚިދުމަތތުގެ ފެނވަރު ބެލުމާއި ފެނވަރު މަތިކުރުމަށ ކުރަނޖެހޭ
ކަނކަނ ކުރުނ
ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ފެނވަރު ރަނގަޅުކޮށ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ތަމރީނުކުރުމަށ ފުރުޞަތުތައ ފަހިކުރުމުގެ މަސައކަތތަކެއ  2020ވަނަ
އަހަރުވެސ ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .ކޮވިޑ19-ގެ ޕެނޑެމިކގެ ޙާލަތަށ ރިޢާޔަތކޮށ ހުރިހާ ތަމރީނު ޕރޮގރާމެއވެސ ކުރިއަށ
ގެނދެވިފައިވަނީ އޮނލައިނކޮށެވެ .އެގޮތުނ ،ބައިނަލއަޤވާމީ ފެނވަރުގައި މަސައކަތކުރާ މެކސ ޕލޭނކ ފައުނޑޭޝަނ ފޮރ
އިނޓަރނޭޝަނަލ ޕީސ އެނޑ ރޫލ އޮފ ލޯ އާއެކު ބާ ކައުނސިލުނ ވަނީ މި އަހަރުވެސ މުހިނމު މަސައކަތތަކެއ ކޮށފައެވެ.
ޕކުނ  62ޤާނޫނީ ވަކީލުނނަށ ތަމރީނުވުމުގެ
އަދި  2020ވަނަ އަހަރު އެ ފަރާތުނ އިނތިޒާމކޮށގެނ ހިނގާފައިވާ  2ވަރކޝޮ ަ
ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުނވެސ ބައިނަލއަޤވާމީ ސެމިނަރ/ވެބިނަރ ތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށ ލިބޭ ފުރުޞަތުތައވަނީ
ބާ ކައުނސިލުގެ މެނބަރުނނާ ހިއސާކުރެވިފައެވެ.
ބާ ކައުނސިލުނ  2020ވަނަ އަހަރު އިނތިޒާމކޮށފައިވާ ވަރކޝޮޕ ،ސެމިނަރ އަދި ވެބިނާރތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި
ބަޔާނކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.
ނަނ

ތާރީޚ

އިނތިޒާމުކުރި ފަރާތ

ފެއަރ ޓރައަލ ،ސޓރެޓީޖިކ ލިޓިގޭޝަނ އެނޑ

 28ޖޫނ  2020އިނ 9

މެކސ ޕލޭނކ ފައުނޑޭޝަނ ފޮރ

ޕރޮފެޝަނަލ އެތިކސ (ވަރކޝޮޕ ސެމިނާރ)

ޖުލައި  2020އަށ

އިނޓަރނޭޝަނަލ ޕީސ އެނޑ ރޫލ އޮފ ލޯ

ފެއަރ ޓރައަލ ،ސޓރެޓީޖިކ ލިޓިގޭޝަނ އެނޑ

 2އިނ  23ނޮވެނބަރ

މެކސ ޕލޭނކ ފައުނޑޭޝަނ ފޮރ

ޕރޮފެޝަނަލ އެތިކސ (ވަރކޝޮޕ ސެމިނާރ)

 2020އަށ

އިނޓަރނޭޝަނަލ ޕީސ އެނޑ ރޫލ އޮފ ލޯ

ބައިވެރިނގެ
ޢަދަދު
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43

19

 19ނޮވެނބަރު 2020

ކރިޕޓޯ ކަރެނސީ އެނޑ ދަ ލޭޓަސޓ

ބާ އެސޯސިއޭޝަނ އޮފ ސރީލަނކާ

--

އިނޓަރނޭޝަނަލ ޑިވޮލޮޕމަނޓސ އިނ ކޮމަރޝަލ
އެނޑ ކރިމިނަލ ލޯ
 9ޑިސެނބަރު 2020

އޮނލައިނ ސެމިނާ އޮނ އެސެސިނގ ލީގަލ

ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލ

37

ކޮމޕީޓެނސީސ ފޯ ބާ އެޑމިޝަނ (ސެމިނާރ)
 10ޑިސެނބަރު 2020

އޮނލައިނ ސެމިނާ އޮނ އެސެސިނގ ލީގަލ

ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލ

18

ކޮމޕީޓެނސީސ ފޯ ބާ އެޑމިޝަނ (ވެބިނާރ)
ތލޮލޮޖިކަލ އާބިޓރޭޝަނ އެގރީމެނޓސ :ކިއުރިނގ
ޕަ ޮ

 11ޑިސެނބަރު 2020

ބާ އެސޯސިއޭޝަނ އޮފ ސރީލަނކާ

--

އިމޕަރފެކޓ އާބިޓރޭޝަނ ކލޯސަސ
ކޮރަޕޝަނ އެނޑ އިނޓަރނޭޝަނަލ އާބިޓރޭޝަނ –

 16ޑިސެނބަރު 2020

ކީ އިޝޫސ (ވެބިނާރ)

ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލ އަދި ބާ

--

އެސޯސިއޭޝަނ އޮފ ސރީލަނކާ

 .6ޤާނޫނީ ޚިދުމަތާ ގުޅުނހުރި ދިރާސާތައ ކުރުނ
12

ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ އަސާސީ ކަނކަނ ދެނެގަތުމަށ ދިވެހިރާއޖޭގައި ކުރެވުނު އެނމެ ފުރަތަމަ ބޭސލައިނ ސަރވޭ

ކުރެވިގެނދިޔައީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ .އޭ.ބީ.އޭގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރެވުނު މި ދިރާސާ ޑިވޮލޮޕކުރީ އޭ.ބީ.އޭ އަދި ބާ
ކައުނސިލުގެ ޕާޓނަރޝިޕެއގެ ތެރެއިނނެވެ .މި ދިރާސާގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުނ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާއިނ ފުރަތަމަ ޑިގރީ
ޙާޞިލކޮށފައިވާ ފަރާތތަކުނވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
 93ސުވާލެއގެ މައޗަށ އެކުލަވާލެވިފައިވާ މި ދިރާސާގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ފުރަތަމަ ޑިގރީއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ،އެ ފަރާތތަކުނ
ހޯދާފައިވާ އިތުރު ޤާނޫނީ ތަޢުލީމާއި ތަމރީނު ،ދާއިރާގައި މަސައކަތކުރާ ވަކީލުނނަށ ބޭނުނވާކަމަށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ލީގަލ ސކިލސ،
ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ދާއިރާތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ލެވެލތައ ،ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ތަޖުރިބާކޮށފައިވާ ހަމަހަމަކަމާއި ތަފާތުކުރުނތައ ،ހިލޭ
ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުނ ،އަދި ވަކީލުނގެ ސިއޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމާގުޅޭ ސުވާލުތައވަނީ ހިމެނިފައެވެ.
ލީގަލ ޕރޮފެޝަނގެ ދިރާސާއަކީ ،ކޮނމެ  2އަހަރަކުނ ނުވަތަ  3އަހަރަކުނ އިނތިޒާމުކުރެވޭނެ ދިރާސާއެކެވެ .މިފަދަ ދިރާސާތަކުގެ
ބޭނުމަކީ ބާ ކައުނސިލުނ ފޯރުކޮށދޭ ޚިދުމަތތައ އިތުރަށ ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ބާ ކައުނސިލުނ އިސކަނދޭނވާ ދާއިރާތައ ކަނޑައެޅުމުގެ
އިތުރުނ ،ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ޢާނމު ޙާލަތު ދެނެގަތުމެވެ.

https://maldivesbarcouncil.org/wp-content/uploads/2021/02/BCM-Survey_Profile-of-the-Legal-Profession-12
2020.pdf
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 .7ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ތަމސީލުކުރުނ
އިނޓަރނޭޝަނަލ ކޮނފަރަނސ އޮފ ލީގަލ ރެގިޔުލޭޓަރސ 2020
 2020ވަނަ އަހަރުގެ އޮކޓޫބަރު މަހުގެ  26އިނ  30އަށ އޮނލައިނކޮށ ކުރިއަށ ގެނދެވުނު އިނޓަރނޭޝަނަލ ކޮނފަރަނސ
ޕނަލިސޓަކަށވުމުގެ ސީދާ ދަޢުވަތެއ ޤަބޫލުކޮށ ބާ ކައުނސިލުގެ ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ ޑރ .މަރިޔަމ
އޮފ ލީގަލ ރެގިޔުލޭޓަރސގައި ެ
ޖަބީނ ވަނީ ،މުޅިނ އަލަށ އުފައދާ ބާ އެއ ހަރުދަނާގޮތެއގައި އެކުލަވާލުމަށާއި ޚިދުމަތތައ ފޯރުކޮށދިނުމަށ ދިވެހިރާއޖެއިނ
ޕނަލގެ މައި ޢަމާޒުކަމުގައިވާ ބާ އިމތިޙާނު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައކަތ ކުރިއަށދާ
ކުރަމުނދާ މަސައކަތތައ ހިއސާކޮށފައެވެ .އަދި މި ެ
ގޮތާއި ކޮވިޑ19-ގެ ސަބަބުނ މަސައކަތަށ ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައ ހިއސާކޮށފައެވެ.

 .8އިނސާނީ ޙައޤުތަކާއި ޢާނމު މަސލަޙަތު ހިމާޔަތކުރުނ
ލޯ ރިފޯމގެ ދާއިރާއިނ ކުރެވިފައިވާ މަސައކަތތައ
 2020ވަނަ އަހަރު ލޯ ރިފޯމގެ ދާއިރައިނ ކުރެވިފައިވާ މަސައކަތތައ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުނގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލު
ދިވެހި ފުލުހުނގެ ޚިދުމަތަކީ ރައޔިތުނ އިތުބާރުކުރާ ޕރޮފެޝަނިލަޒަމ ހިފަހައޓާ މުއައސަސާއެއކަނ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުނ ،ދިވެހި
ފުލުހުނގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލ ފުޅާ ދާއިރާއެއގައި ދިރާސާކޮށ މައިގަނޑު  17ދާއިރާއިނ  36އިޞލާޙު ދިވެހި ފުލުހުނގެ ޚިދުމަތުގެ
13

ބިލަށ ބާ ކައުނސިލުނ ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.

މިއިނ ކޮނމެ އިޞލާޙެއ ހިމަނަނ ބާ ކައުނސިލުނ ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބުތައ

ތަފސީލުކޮށ މި ހުށަހެޅުނތައ ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށ ބާ ކައުނސިލުނ ހުށަހަޅާފައިވަނީ 14
ޖުލައި  2020ގައެވެ.

ޤާނޫނު ނަނބަރު( 12/2016 :ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށ  ...ވަނަ އިޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށ އިޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށ އިޞލާޙު ހުށަހެޅުމަށ ބާ ކައުނސިލުގެ އާނމު މެނބަރުނނަށ
ހުޅުވާލުމުނ ލިބިފައިވާ ކޮމެނޓުތަކާއި ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ މެނބަރުނގެ ފަރާތުނ މި ބިލަށ ލިބުނު ކޮމެނޓުތައ

https://maldivesbarcouncil.org/wp-content/uploads/2020/07/20200705-Police-Service-Bill-BCM-general- 13
remarks_.pdf
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ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހަށ ހުށަހަޅާފައިވަނީ  20މޭ  2020ގައެވެ .ބާ ކައުނސިލުނ ފޮނުވާފައިވާ ކޮނމެ އިޞލާޙަކާއެކު ،އެ އިސލާޙެއ
ހިމެނުމަށ ބޭނުނވާ ސަބަބުތައ ތަފޞީލުކޮށ ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަނބަރު( 5/2019 :ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނު) އަށ  ...ވަނަ އިޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނަށ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެނބަރު މުޙައމަދު ނާޒިމ ހުށަހެޅުއވި އިޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއިނ ދިރާސާކުރިއިރު ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއާ ބައދަލުކޮށ ،ދަނގެތި
ދާއިރާގެ މެނބަރު މުޙައމަދު ނާޒިމ ހުށަހެޅުއވި ބިލުނ ޙާޞިލުކުރަނ ބޭނުނވާ ނަތީޖާއަށ ބާ ކައުނސިލުނ ތާއީދުކުރާކަމާއި ،މީގެ
14

އިތުރުނ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނަށ ކޮނމެހެނ ގެނނަށޖެހޭ މުހިނމު އިޞލާޙުތައ

ވާނީ ހިއސާކޮށފައެވެ.

ޕޓުގައި
އަދި މި ބިލު ދިރާސާކޮށ ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީނ އެކުލަވާލާފައިވާ ނަނބަރު M19/JD/2020/04 :ރި ޯ
ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނަށ ގެނނަނ ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞލާޙުތަކާ ގުޅިގެނ ،ބާ ކައުނސިލުގެ ކަނބޮޑުވުނތައ ހުރިކަމާއި ،އެ ބިލ
ފާސކުރުމުގެ ކުރިނ އެ ބިލަށ ގެނނަނ ފެނނަ އިޞލާޙުތައ ސަބަބާއެކު ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހާ ހިއސާކޮށފައިވާނެއެވެ .އެގޮތުނ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މުހިނމު ކަނތައތަކުގެ ތެރޭގައި ،ތަމރީނު ޕރޮގރާމ އެކުލަވާލުމަށ  7ދުވަހުގެ މުއދަތެއ ކަނޑައެޅިފައި އޮތކަމާއި،
އެފަދަ ޕރޮގރާމެއ އެކުލަވާލުމަށ އެ މުއދަތަކީ އެކަށީގެނވާ ވަގުތެއ ނޫނކަމާއި ،ބިލުގައި ތަމރީނ ޕރޮގރާމ ގެނެވިފައިވާ ގޮތުނ
މި ޕރޮގރާމގެ އިމތިޙާނާއެކު ބާ އިމތިޙާނުވެސ ލޯ ގރެޖުއޭޓުނ ފުރިހަމަކުރަނޖެހޭނެތީ ،ދެ މަރުޙަލާއެއގައި އިމތިޙާނުކުރެވިގެނ
ދިޔުމަކީ ބާ ކައުނސިލުނ ކަނބޮޑުވާ ކަމެއކަނ ވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއާ ހިއސާކުރެވިފައެވެ.
މީ ގެ އިތުރުނ ،ރާއޖޭގެ އެކި ރަށރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައޔިތުނނަށ ލިޔެކިޔުނތަކުގައި އަސލާ އެއގޮތކަމުގެ ތައގަނޑު ޖެހުމުގައި
ބޮޑެތި ދަތިތަކެއ ތަޖުރިބާކުރަމުނދާތީ ،ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނުގެ  72ވަނަ މާއދާ އިސލާޙުކޮށ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށާއި ތައުލީމީ
ލިޔުނ ދޫކުރާ މުއައސަސާތަކަށ އެ ލިޔުމެއ ދޫކުރި މަރުކަޒަކަށ އަސލާ އެއގޮތކަމުގެ ތައގަނޑު ޖެހޭ ގޮތަށ ޤާނޫނުގެ ކަމާބެހޭ
މާއދާތައ އިސލާޙުކޮށދެއވުމަށާއި ،މީގެ އިތުރުނ ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލަކީ ސެލފ ގަވަރނިނގ މުއައސަސާއަކަށވެފައި ،ބާ
ކައުނސިލަށ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުނ ދޫކުރެވެނީ ގރާނޓަކަށވާތީ ،ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއދާ އިސލާޙުކޮށ ބާ ކައުނސިލުނ ހިނގާ
ޙަރަކާތތަކުނ އާމދަނީ ހޯދުމުގެ މަގު ފަހިވާނެގޮތަކަށ އެ މާއދާ އިސލާޙުކުރުމަށވެސ ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ.

އިނސާނީ ޙައޤުތަކާ ޢާނމު މަސލަޙަތު ހިމާޔަތކުރުމަށ ކުރެވިފައިވާ އެހެނިހެނ މަސައކަތތައ
ސަފާރީ މައސަލަ
ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އޮތ ސަފާރީއެއގައި މީހަކަށ ޖިނސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށ ބުނާ މައސަލައިގައި ،ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ ޖެނޑާ
އެނޑ ހިއުމަނ ރައިޓސ ކޮމިޓީއަށ ބައެއ ފަރާތތައ ހާޒިރުކޮށ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށ އެ ކޮމިޓީއިނ ނިނމުމާ ގުޅިގެނ ،މި

https://maldivesbarcouncil.org/wp-content/uploads/2020/07/20200625_BCM-suggestions-to-include-in- 14
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މައސަލައިގައި ބާ ކައުނސިލުގެ ކަނބޮޑުވުނތައ ހާމަކުރުމަށާއި ،އަދި މިކަނ އެނމެ އަވަހަށ ޢާނމުނނާ ހިއސާކުރުމަށ ނިނމައި،
ސަފާރީ މައސަލައިގައި ކަނކަނ ހިނގަމުނދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށކަނ ބަޔާނކޮށ  2020ވަނަ
އަހަރުގެ ޖޫނ މަހުގެ ތެރޭގައި އެކި ފަހަރު މަތިނ ބާ ކައުނސިލުގެ ކަނބޮޑުވުނތައ އާނމުކޮށފައިވާނެއެވެ.

އެކަށީގެނނުވާ ޙާލަތތަކުގައި ބަނދުގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިނގެ މައސަލަ
އައސޭރި ޖަލުގައި ޙުކުމ ތަނފީޛުކުރަމުނދާ  2ކުއޖަކާއި ،ޝަރީޢަތުނ ޙުކުމެއ ކުރަނދެނ ޖަލުގައި ބަނދުކޮސފައި ތިބި 2
ކުއޖަކާގުޅޭ ކަނބޮޑުވާފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކެއ ޔުނިސެފާއި ޔޫ.އެނ ކަނޓރީ ޓީމުނ ބާ ކައުނސިލާއި ހިއސާކުރުމާއެކު އެކަނ ހިއުމަނ
ރައިޓސ ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށ ބާ ކައުނސިލުނވަނީ ގެނެސފައެވެ .އެގޮތުނ ބަނދުގައި ތިބި ކުދިނގެ ތެރެއިނ ބައެއ ކުދިނނަކީ
ގިނަ ދުވަސތަކެއ ވަނދެނ ކޯޓަށ ހާޒިރު ކުރެވިފައިނުވާ ކުދިނތަކެއކަމަށާއި ،މި  4ކުދިނވެސ ބައިތިއބާފައިތިބި ގޮޅިތަކަކީ
ކުޑަކުއޖަކު ބެހެއޓުމަށ އެކަށީގެނވާ ގޮޅިތަކެއ ނޫނކަމަށާއި ،ބަނދުގައި ތިބި ނަމަވެސ ކުޑަކުއޖަކަށވީތީ ކަށަވަރުކޮށދޭނޖެހޭ ގިނަ
ޙައޤުތަކަކުނ މަޙުރޫމވެފައިވާކަމަށ މަޢުލޫމާތު ލިބުމުނ ،މި ކުދިނގެ ޙާލަތު ބަލައިދިނުމަށާއި ،މި ކުދިނ މިހާރު ތިބި ޙާލަތުނ
ކުޑަކުދިނ ބައިތިއބަނ އެކަށީގެނވާ ޙާލަތަކަށ ގެނައުމަށޓަކައި ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށ އެދި ހިއުމަނ ރައިޓސ ކޮމިޝަނުގައި 13
އޮކޓޫބަރު 2020ގައި ސިޓީއަކުނ ދެނނަވާފައިވާނެއެވެ.

 .9ދިވެހިރާއޖޭގައި ހިނގާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ މަރުކަޒުތަކުނ ދޭ ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު
ކުރިއެރުވުމާއި ޤާނޫނީ ތަޢުލީމުގެ ފެނވަރު ހިފެހެއޓުނ
ދިވެހިރާއޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ފުރަތަމަ ޑިގރީގެ އެނމެ ދަށ މިނގަނޑު ކަނޑައެޅުނ
ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ބެޗެލަރސ ޑިގރީ ޕރޮގރާމުގައި ހުނނަނވާ އެނމެ ދަށ މިނގަނޑު ކަނޑައަޅެމުގެ ދިރާސާތައ ފެށިފައިވަނީ 2019
ޕގެ ކޮނސަލޓަނސީއެއގެ ދަށުނ އިނޓަރނޭޝަނަލ އެކސޕަރޓ ޕރޮފެސަރ
ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައެވެ .ޔޫ.އެނ.ޑީީ .
ޖޫލިއަނ ވެބ ތައޔާރުކޮށފައިވާ މި މިނގަނޑުގެ މަސައކަތ ފުރިހަމަކުރެވިފައިވަނީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުއެވެ .އެގޮތުނ
ހުށަހަޅުއވާފައިވާ 'ޕރިސކރައިބޑ ލަރނިނގ އައުޓކަމސ އެނޑ ސޓޭޓމަނޓ އޮފ ޕރިސކރައިބޑ ނޮލެޖ ފޮރ ކޮލިފައިނގ
15

ލޯ ޑިގރީސ'،

އެކސޕަރޓގެ ހުށަހެޅުމާ އެއގޮތަށ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީއިނ ފާސކޮށ 16 ،އޭޕރީލ  2020ގައި ވަނީ،

ދިވެހިރާއޖޭގައި ބެޗެލަރސ ފެނވަރުގެ ލޯ ޑިގރީގެ ކޯސތައ ހިނގާ ފަރާތތަކާ އަދި މޯލޑިވސ ކޮލިފިކޭޝަނ އޮތޯރިޓީއާއެކު
ހިއސާކޮށފައެވެ .އަދި  1ޖަނަވަރީ  2021އިނ ފެށިގެނ ދިވެހިރާއޖޭގައި ހިނގާ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ފުރަތަމަ ޑިގރީތައ ހިނގަނޖެހޭނީ

15
https://maldivesbarcouncil.org/wp-content/uploads/2020/03/Assessment-of-the-legal-educationcurriculum-in-the-Maldives-February-2020.pdf
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މި މިނގަނޑާ އެއގޮތަށ ކަމުގައިވާތީ ،ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ބެޗެލަރސ ޑިގރީ ޕރޮގރާމތައ އެކރެޑިޓކުރުމުގެ މަސައކަތ  2020ގެ
ނިޔަލަށ ފުރިހަމަކުރުމަށވަނީ ހުރިހާ މަރުކަޒުތަކަށ އެނގިފައެވެ.

ދިވެހިރާއޖޭގައި ކިޔަވައިދެވޭ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ އެހެނިހެނ ކޯސތަކުގެ އެނމެ ދަށ މިނގަނޑު ކަނޑައެޅުނ
ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ބެޗެލަރސ ޑިގރީ ޕރޮގރާމ ފިޔަވައި ދިވެހިރާއޖޭގައި ކިޔަވައިދެވޭ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ އެހެނިހެނ ލެވެލތަކުގެ
ޕރޮގރާމތަކުގެ މިނގަނޑު ކަނޑައެޅުމަށ ކޮނސެޕޓ އެކުލަވާލައި ،އެކަމަށ ބޭނުނވާ ޓީ.އޯ.އާރު އެކުލަވާލައި ،ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށދޭ
ފަރާތތަކުނ ކިޔަވައިދޭ ޕރޮގރާމތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައ އެއކުރުމުގެ މަސައކަތ ބާ ކައުނސިލުނ ފަށާފައިވަނީވެސ  2020ވަނަ
ޕ ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އިނޓަރނޭޝަނަލ އެކސޕަރޓެއގެ އެހީތެރިކަމާއެކު
އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ .މި މަސައކަތަކީވެސ ޔޫ.އެނ.ޑީީ .
ކުރިއަށ ގެނދިޔުމަށ އިނތިޒާމކުރެވޭ މަސައކަތެކެވެ.
މި މިނގަނޑުގެ މަސައކަތ ފުރިހަމަކުރެވި ޢާނމު ކުރެވިގެނދާނެކަމަށ ލަފާކުރެވެނީ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ
ތެރޭގައެވެ.

.10

ރާއޖޭނ ބޭރުގެ ބާ އެސޯސިއޭޝަނތަކާއި ޖަމޢިއޔާ ޖަމާޢަތތަކާ އޮނނަ
ގުޅުނ ބަދަހިކުރުނ

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތތެރިވާ ބައިނަލއަޤވާމީ ޖަމާޢަތތަކާ ގުޅުނ ބަދަހިކޮށ އެފަރާތތަކާއެކު ތަފާތު މަސައކަތތަކެއ
ބާ ކައުނސިލުނ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށފައިވެއެވެ .އެގޮތުނ ،އެމެރިކަނ ބާ އެސޯސިއޭޝަނ (އޭ.ބީ.އޭ) ފުރިހަމަނަނ
އާއެކު ކުރިއަށ ގެނދެވިފައިވާ މަސައކަތތަކުގެ ތެރޭގައި ،ބާ އިމތިޙާނަށ ތައޔާރުވުމަށޓަކައި ކޮމިޓީ އޮފ އެކސޕަރޓސ
ޢައޔަނުކުރުމާއި ،ކޮމިޓީ މެނބަރުނ ތަމރީނުކުރުމާއި ،ބާ އިމތިޙާނުގެ ސަބޖެކޓ އޭރިއާތައ ކަނޑައެޅުމާއި ،ލީގަލ ޕރޮފެޝަނ
ބޭސލައިނ ސަރވޭ ހެދުމާއި ،މީގެ އިތުރުނ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ އެކުލަވާލަނޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުނ ދުނިޔޭގެ
އެހެނ ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރަމުނދާ ގޮތތަކާއި އަދި ބައިނަލއަޤވާމީ ބެސޓ ޕރެކޓިސތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުނ ހިމެނެއެވެ.
އޭ.ބީ.އޭ އާއެކު ކުރެވިފައިވާ އެނމެ ބޮޑު މަސައކަތަކީ އޭ.ބީ.އޭ ސެޕސ ޕރޮޖެކޓު އެކުލަވާލުމާއި ،އޭ.ބީ.އޭ މެދުވެރިކޮށ ޔޫ.އެސ.އެއިޑގެ
ފަނޑިނގ ހޯދުމަށ ބާ ކައުނސިލުނ ކޮށފައިވާ މަސައކަތެވެ .އެގޮތުނ ކުރެވުނު މަސައކަތތަކުނ  5އަހަރުދުވަހުގެ މި ޕރޮޖެކޓު
ވަނީ ކާމިޔާބުކުރެވިފައެވެ .މި ޕރޮޖެކޓުގެ މައިގަނޑު އެއ ބޭނުމަކީ ބާ އިމތިޙާނު އިނސޓިޓިޔުޝަނަލައިޒކުރުމާއެކު ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ
ކޮނޓިނުއިނގ ޕރޮފެޝަނަލ ޑިވެލޮޕމަނޓަށ ބޭނުނވާ ކަނކަނ ތަޢާރަފކޮށ ރާވައި ހިނގުމެވެ.

ބާ ކައުނސިލުގެ މަސައކަތަށ މެކސ ޕލޭނކ ފައުނޑޭޝަނ ފޮރ އިނޓަރނޭޝަނަލ ޕީސ އެނޑ ރޫލ އޮފ ލޯ އިނ ދެއވާފައިވާ
އެއބާރުލުމާ އެހީތެރިކަމަކީ އެއާ ނުލާ  2020ވަނަ އަހަރުގެ އެނމެ ބޮޑު އެއ މަސައކަތ ،އަދި ޗެލަނޖު ކަމުގައިވާ 'ޚާއޞަ
ލައިސަނސިނގ ޓރެއިނިނގ' ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ .އެގޮތުނ މި ޓރެއިނިނގ ބޭއވިފައިވާ މޫޑލ ޕލެޓފޯމަކީ މެކސ
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ޕލޭނކ ފައުނޑޭޝަނގެ ޕލެޓފޯމެކެވެ .މީގެ އިތުރުނ ،އެފަރާތުނ އިނތިޒާމކޮށގެނ "ފެއަރ ޓރައަލ ،ސޓރެޓީޖިކ ލިޓިގޭޝަނ
އެނޑ ޕރޮފެޝަނަލ އެތިކސ" ގެ  2ވަރކޝޮޕެއވަނީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ.

 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއ ކަމުގައިވާ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ފުރަތަމަ ޑިގރީގެ މިނިމަމ ސޓެނޑަޑު ކަނޑައެޅިގެނދިޔައީ
ޕ އާ ގުޅިގެނ ކުރެވުނު މަސައކަތތަކުނނެވެ .އަދި  2021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސ
އ.ދ.ގެ ޖަމިއޔާއެއކަމުގައިވާ ޔޫ.އެނ.ޑީީ .
ބެޗެލަރސ ޑިގރީ ފިޔަވައި ދެނ ކިޔަވައިދެވޭ އެހެނިހެނ ޕރޮގރާމތަކުގެ ކަރިކިޔުލަމތައ ދިރާސާކޮށ މިނިމަމ ކރައިޓީރިއާ
ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައކަތތައ ބާ ކައުނސިލުނ ކުރިއަށ ގެނދިއުމަށ ވަނީ އިނތިޒާމކުރެވިފައެވެ.

އިސވެ ދެނނެވުނު ޖަމިއޔާ ޖަމާޢަތތަކުގެ އިތުރުނ ޔޫ.އެސ.އެއިޑ އަދި އީ.ޔޫ އަކީ ބާ ކައުނސިލުގެ މެނޑޭޓުގެ ތެރޭގައިވާ
މަސައކަތތައ ފުރިހަމަކުރުމަށ ފަނޑިނގ ދިނުމަށ އެއބަސވެފައިވާ ފަރާތތަކަށވާތީ ،އެފަރާތތަކާއެކު އޮނނަ ގުޅުނ އިތުރަށ
ބަދަހިކުރުމުގެ މަސައކަތތައ ބާ ކައުނސިލުނ ކުރިއަށ ގެނގޮސފައިވެއެވެ.
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ބާ ކައުނސިލުގެ މެނބަރުނގެ ބައިވެރިވުނ ހޯދައި ގުޅުނ ބަދަހިކުރުނ

ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށާއި ބާ ކައުނސިލުގެ މަޤޞަދުތައ ޙާޞިލުކުރުމަށޓަކައި ބާ ކައުނސިލުގެ މެނބަރުނގެ
ބައިވެރިވުނ ވީހާވެސ ފުޅާ ދާއިރާއެއގައި ހޯދުމަށޓަކައި  2020ވަނަ އަހަރުގެ ފެބރުވަރީ އަދި ޑިސެނބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބާ
ކައުނސިލުގެ ދެ ފޯރަމެއވަނީ ބޭއވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުނވެސ ޚާއޞަ ދާއިރާތަކުގައި މަސައކަތކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނނަށ ދިމާވާ
ދަތިތައ މަޝވަރާކުރުމަށޓަކައި ޕަބލިކ ނޯޓަރީގެ މަސައކަތތަކާގުޅޭ ބައދަލުވުމަކާއި ،ކރިމިނަލ ޑިފެނސ ލޯޔަރުނނާއެކު ބޭއވުނު
ބައދަލުވުމަކާއި އަދި ސިވިލ ޕރެކޓިސގެ ދާއިރާގައި މަސައކަތކުރައވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނނާއެކު ބޭއވުނު ބައދަލުވުމެއ ވަނީ 2020
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭއވި ފައެވެ.
މި ބައދަލުވުނތަކުގެ އިތުރުނ ޢާނމު މެނބަރުނގެ ޚިޔާލާ މަޝވަރާ ހޯދުމަށ ބޭނުނވާ ކަނކަނ ވަނީ ބާ ކައުނސިލުގެ އޮނލައިނ
ފޯރަމތަކުގައި ހިއސާ ކުރެވި ،އަދި މެނބަރުނގެ ޚިޔާލާއި ބައިވެރިވުނ ހޯދިފައެވެ .އެގޮތުނ ،ބާ ކައުނސިލުގެ މެނބަރުނވަނީ ބާ
ކައުނސިލުނ އެކުލަވާލާ ގަވާއިދާ އުސޫލުތަކަށ ކޮމެނޓުކޮށ ،ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުނ އެކުލަވާލަމުނ ދިޔަ ބިލުތަކަށ ކޮމެނޓުކޮށ،
އަދި ވަކިނ ޚާއޞަކޮށ ،ބާ ކައުނސިލުގެ ޢާނމު މެނބަރުނގެ ފަރާތުނ ޚާއޞަ ލައިސަނސިނގ ތަމރީނު ޕރޮގރާމުގެ މޮޑިޔުލތައ
ތައޔާރުކޮށ ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބޮޑެތި އެހީތެރިކަމެއ ލިބިގެނ ގޮސފައިވާކަނ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ބާ ކައުނސިލގެ މެނބަރުނނާއެކު  2020ވަނަ އަހަރު ބޭއވިފައިވާ ބައދަލުވުނތަކާ ގުޅޭ ތަފޞީލުތައ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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#

ނަނ

ބައދަލުވުނ ބޭއވުނު ތަނ

ތާރީޚ

1

ބާ ކައުނސިލ ފޯރަމ 2

އެމ.އެނ.ޔޫ ،ފައުނޑޭޝަނ އޮޑިޓޯރިއަމ

20.02.2020

2

ޕަބލިކ ނޯޓަރީނނާއެކު ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުނ ބޭއވުނު

ތ ގުޅިގެނ އޮނލައިނކޮށ
ކޮވިޑ19-ގެ ހާލަ ާ

24.11.2020

ބައދަލުވުނ
3

ތމަށ ދިވެހިރާއޖޭގެ
ތތައ ދެނެގަ ު
ދިފާޢީ ވަކީލުނނަށ ދިމާވާ ދަ ި

ތ ގުޅިގެނ އޮނލައިނކޮށ
ކޮވިޑ19-ގެ ހާލަ ާ

07.12.2020

ބާ ކައުނސިލުނ ބޭއވުނު ބައދަލުވުނ
4

ސިވިލ ޕރެކޓިސގައި މަސައކަތކުރާ ވަކީލުނނަށ

ތ ގުޅިގެނ އޮނލައިނކޮށ
ކޮވިޑ19-ގެ ހާލަ ާ

22.12.2020

ޢަމާޒުކޮށގެނ ބޭއވުނު ބައދަލުވުނ
5

ބާ ކައުނސިލ ފޯރަމ 3

ތ ގުޅިގެނ އޮނލައިނކޮށ
ކޮވިޑ19-ގެ ހާލަ ާ
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27.12.2020
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ވަކީލުނގެ ދަފތަރު ބެލެހެއޓުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގިނތިކުރުނ

ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ދަފތަރު
 27ޖޫނ  2019ގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނަށ ޢަމަލުކުރަނ ފެށުމާއެކު ،ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި ޓރައިބިއުނަލތަކުގައި
ވަކާލާތުކުރުމުގެ ޙައޤު ލިބިގެނވާ ވަކީލުނ ގިނތި ކުރުމުގެ ބާރު ހިމެނޭގޮތުނ ،ޤާނޫނީ ވަކީލުނނާ ގުޅޭ އެނމެހައި ކަނކަނ
ބެލެހެއޓުމުގެ ޒިނމާ ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލާ މަތިކޮށފައިވާތީ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނުގެ  66ވަނަ މާއދާގެ
(ހ) ގައި ،އެ ޤާނޫނަށ ޢަމަލުކުރަނ ފެށިއިރު ،ދިވެހިރާއޖޭގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއދަ ލިބިފައިވާ މީހުނނަކީ ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ
ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ކަމުގައި ބަލަނޖެހޭނޭކަމަށ ބަޔާނކޮށފައި ވީހިނދު ،އެ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ
މާއދާގެ (ހ) ގައި އިސތިސނާކޮށފައިވާ ،ފަނޑިޔާރުނގެ މަޤާމަށ ޢައޔަނކޮށފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ފިޔަވައި ،އެ ޤާނޫނަށ
ޢަމަލުކުރަނ ފެށިއިރު ،ދިވެހިރާއޖޭގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއދަ ލިބިފައިވާ އެނމެހައި ޤާނޫނީ ވަކީލުނނަކީ ،އިތުރު ހުއދައެއ
ނެގުމަކާއި ނުލައި ދަށު ކޯޓުތަކާއި ޓރައިބިއުނަލތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއގެ ގޮތުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ
ވަކީލުނ ކަމުގައި ނިނމައި ،އެފަރާތތަކުގެ ލިސޓެއ  8އޮގަސޓ  2019ގައި ވަނީ ޢާނމުކޮށ އިޢުލާނުކޮށފައެވެ.
އަދި  2020ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުނސިލުނ ކުރިއަށ ގެނގޮސފައިވާ ޚާއޞަ ލައިސަނސިނގ ތަމރީނު ޕރޮގރާމ ފުރިހަމަކޮށގެނ
ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ  281ފަރާތަކުނ ހޯދާފައިވާތީ 2020 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ ބާ ކައުނސިލުގެ ދަފތަރުގައި 1789
ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ވަނީ ހިމެނިފައެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ދަރަޖަކުރުނ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  2020ވަނަ އަހަރު މަތީ މަރުޙާލާތަކުގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއދައަށ
އެދި  56އެޕލިކޭޝަނ ބާ ކައުނސިލަށ ލިބިފައިވެއެވެ .މި އެޕލިކޭޝަނތައ ދިރާސާކުރުމަށ ބާ ކައުނސިލުގެ ލައިސެނސިނގ
ކޮމިޓީގެ  13ޖަލސާއެއ ވަނީ ބޭއވި 19 ،ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓު ލެވެލގައި ދަރަޖަކުރުމަށ ،އަދި  15ޤާނޫނީ
ވަކީލަކު ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓު ލެވެލގައި ދަރަޖަކުރުމަށ ނިނމަވާފައިވެއެވެ.
މި ޢަދަދުތަކާއެކު 2020 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ ދިވެހިރާއޖޭގައި ހައިކޯޓު ލެވެލގައި  300ފަރާތެއ އަދި ސުޕރީމ ކޯޓު ލެވެލގައި
 202ފަރާތެއ ވަނީ ދަރަޖަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޕޓުގެ އެނެކސ
 2020ވަނަ އަހަރު ހައި ކޯޓު އަދި ސުޕރީމކޯޓު ލެވެލގައި ދަރަޖަކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ތަފޞީލުތައ މި ރި ޯ
 6އަދި  7ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ވނަ ޞަފޙާ
ގ ތެރެއިނ ަ 37
 74ޞަފޙާ ެ

ޤާނޫނީ ވަކީލެއގެ އެހީތެރިކަނ ހޯދޭފަދަ މާލީ ތަނަވަސކަމެއނެތ މީހުނނަށ
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ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއސުމުގައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތތަކަށ އެހީތެރިކަނ
ފޯރުކޮށދިނުނ
ބަނގލަދޭޝ މައިގރަނޓ ވަރކަރސ ޕރޮޖެކޓ
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ކޮވިޑ19-ގެ ޙާލަތުގައި ގިނަ ޢަދަދެއގެ ބިދޭސީނ އެމީހުނގެ ޤައުމަށ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ މަސައކަތކަތ
ދިވެހިސަރުކާރުނ

ފެށުމާ

ގުޅިގެނ،

ދިވެހިރާއޖޭގައި

މަސައކަތކުރަމުނދާ

ބިދޭސީނނަށ

ބޭނުނވާ

ޤާނޫނީ

އެހީތެރިކަނ

ޕ އިނ ބާ ކައުނސިލުގައި އެދުމާއެކު ،އެ
ފޯރުކޮށދިނުމަށޓަކައި ލީގަލ އެއިޑ ސަޕޯޓ މަސައކަތތަކެއ ކުރުމަށ ޔޫ.އެނ.ޑީީ .
ޕ މޯލޑިވސ އަދި ބަނގލަދޭޝގެ ކަނޓރީ ޓީމާއެކު ކުރުމުގެ މަސައކަތ ބާ ކައުނސިލުނވަނީ ފަށާފައެވެ.
މަސައކަތތައ ޔޫ.އެނ.ޑީީ .
މި މަސައކަތ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށ ގެނދިޔުމަށޓަކައި ދިވެހިރާއޖޭގައި ބިދޭސީނނާއެކު މަސައކަތކުރާ ދެ ޖަމިއޔާއެއކަމުގައިވާ
ޕރަނސީ މޯލޑިވސ އާއި މޯލޑިވސ ރެޑ ކރެސނޓުވެސ ވަނީ މި ޕާޓނަރޝިޕގައި ބައިވެރިކޮށފައެވެ.
ޓރާނސ ޭ
ބިދޭސީ މަސައކަތތެރިނނަށ ބޭނުނވާ ޚިދުމަތތައ ފޯރުކޮށދިނުމުގެ މަސައކަތ ފެއޓުމަށޓަކައި ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުނވަނީ
މެމޮރެނޑަމ

އޮފ

އަނޑަރސޓޭނޑިނގތަކުގެ

ޑރާފޓުތައ

އެކުލަވާލައި

ކލިއަރިނގ

ހައުސ

މެނުއަލއެއގެ

ޑރާފޓެއ

ތައޔާރުކޮށފައެވެ .މި މަސައކަތަށ ބޭނުނވާ އެއބަސވުނތަކާއި ،ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުނތައ ހެދުމާއި ޕރޯ-ބޯނޯ ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ
އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުމާއި އެ ވަކީލުނގެ މަސައކަތތައ ބެލެހެއޓުމުގެ މަސައކަތަކީ ބާ ކައުނސިލުނ އުފެއދުމަށ
މަސައކަތކުރަމުނ އަނނަ ކލިއަރިނގ ހައުސ އިނވެސ ފޯރުކޮށދޭނެ ޚިދުމަތތަކަކަށވާތީ ،އެ މަސައކަތތައ ފުރިހަމަކުރުމަށ ބާ
ޕ އިނ ވަނީ
ކައުނސިލަށ ބޭނުނވާ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުމަށ ނިނމަވައި ،ކޮނސަލޓަނޓެއ ހޯދުމުގެ މަސައކަތ ޔޫ.އެނ.ޑީީ .
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަށާފައެވެ.

.14

 2020ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުނސިލުނ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައދަލުވުނތައ

 2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީ އަދި ސެކރެޓޭރިއަޓުނ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ އަދި ރާއޖޭނ ބޭރުގެ
ފަރާތތަކާއެކު ،ޖުމލަ  61ބައދަލުވުމެއގައިވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ .މިބައދަލުވުނތަކުގެ ސަބަބުނ ބާ ކައުނސިލާ އެހެނިހެނ
މުއައސަސާ ،ޖަމި އޔާ އަދި ޖަމާއަތތަކާއެކު ބިނާކުރަނިވި މަޝވަރާތަކެއކުރެވި ޕާޓނަރޝިޕތަކެއ ވަނީ ޤާއިމކުރެވިފައެވެ.
ޕޓުގެ އެނެކސގެ ޑޮކިޔުމަނޓ  8ގައި
 2020ވަނަ އަހަރު މި ކައުނސިލުނ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައދަލުވުނތަކުގެ ތަފޞީލުތައ މި ރި ޯ
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ވނަ ޞަފޙާ
ގ ތެރެއިނ ަ 38
 74ޞަފޙާ ެ

.15

 2020ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުނސިލުގެ ފަރާތުނ ބައިވެރިވާ ސެމިނަރ/
ވަރކޝޮޕތައ

#

ނަނ

1

އޮނލައިނ ސެމިނާ އޮނ އެސެސިނގ ލީގަލ ކޮމޕީޓެނސީސ ފޯ ބާ އެޑމިޝަނ

ތާރީޚ
09.12.2020

2

ތލޮލޮޖިކަލ އާބިޓރޭޝަނ އެގރީމެނޓސ:
ބީ.އޭ.އެސ.އެލ ވެބިނާ  -ޕަ ޮ

11.12.2020

ކިއުރިނގ އިމޕަރފެކޓ އާބިޓރޭޝަނ ކލޯސަސ
3

ބީ.ސީ.އެމ – ބީއޭއެސއެލ ވެބިނާ :ކޮރަޕޝަނ އެނޑ އިނޓަރނޭޝަނަލ

16.12.2020

އާބިޓރޭޝަނ – ކީ އިޝޫސ

.16

 2020ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުނސިލު ބައިވެރިވެފައިވާ /ހިމެނިފައިވާ
ކޮމިޓީތައ
ޢައޔަނުކުރެވިފައިވާ ފަރާތ

ޢައޔަނުކުރެވުނު ކޮމިޓީ /މަޤާމ

ޢައޔަނުކުރެވުނު
ތާރީޚު

.1

ތލުމަށ
ދިވެހިރާއޖޭގައި ވިޔަފާރީގެ މާޙައުލުގައި ހުރި ޓެކނިކަލ ހުރަސތައ ނައ ާ

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ މެނބަރު

 22އޮކޓޫބަރު

ތކުގެ
ތކުނ ކުރަނޖެހޭ ކަނކަނ ފާހަގަކޮށ ،މި ކަނތައ ަ
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައސަސާ ަ

ތޛު އަޙމަދު މުޢިއޒު
އަލއުސ ާ

2019

ތކާގުޅޭ ގޮތުނ
އަލީގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ މާޙައުލު ވިޔަފާރިއަށ ފަހިވެގެނދާނެ ގޮ ަ
ލަފާދިނުމަށ ޤާއިމކޮށފައިވާ ޓރޭޑ ފެސިލިޓޭޝަނ ކޮމިޓީ
.2
.3

ށގައި ހިމެނޭ ބާ ކައުނސިލާ ބެހޭ ބައިތައ
ނޭޝަނަލ ސޓރެޓީޖިކ އެކޝަނ ޕލޭނގެ ދަ ު

ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ

 19ނޮވެނބަރު

ކޯޑިނޭޓކުރުމަށ ޢައޔަނުކުރެވިފައިވާ 'ސެޕ މެނޭޖަރ'

ޑރ މަރިޔަމ ޖަބީނ

2019

ދިވެހިރާއޖޭގައި މަނީ ލޯނޑރިނގ އަދި ޓެރެރިޒަމަށ ފައިނޭނސކުރުމާ ގުޅޭ ނެޝެނަލ

ޖެނެރަލ ކައުނސެލ

 26ޖޫނ 2020

ތގައި ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތައ
ރިސކ އެސަސމަނޓެއ ހެދުމުގެ މަސައކަ ު

ތޛު މުޙައމަދު ނިޝާޠު
އަލއުސ ާ

ތރެއިނ' ،ޑެޒިގނޭޓެޑ ނޮނ-
ތގެ ެ
ހިމެނޭގޮތަށ ވޯކިނގ ގުރޫޕތައ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައކަ ު
ފައިނޭނޝިއަލ ބިޒނަސ އެނޑ ޕރޮފެޝަނަލ ޓީމ'ގެ މެނބަރު
.4

ޤާނޫނު ނަނބަރު( 13/2020 :ދިވެހިރާއޖޭގެ ޗާރޓަރޑ އެކައުނޓެނޓުނގެ ޤާނޫނު)ގެ
ދަށުނ އުފެދިފައިވާ 'އިނސޓިޓިޔުޓ އޮފ ޗާރޓަރޑ އެކައުނޓެނޓސ އޮފ ދަ

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ މެނބަރު
ތޛު މުޙައމަދު ފައިޞަލ
އަލއުސ ާ

 11އޮކޓޫބަރު
2020

ތތައ އަދާކުރުމަށޓަކައި
ތޤާލީ ކައުނސިލުނ ޙަވާލުކުރާ މަސއޫލިއޔަ ު
މޯލޑިވސ'ގެ އިނ ި
އެކުލަވާލާ އެޕީލ ކޮމިޓީއަށ ކަނޑައަޅާފައިވާ މެނބަރު
.5

ތތައ މުރާޖަޢާކުރުމަށ މިނިސޓރީ އޮފ އިކޮނޮމިކ ޑިވެލޮޕމަނޓ އިނ
ޓެކުހާބެހޭ ސިޔާސަ ު

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ މެނބަރު

 9ނޮވެނބަރު

ތކަށ ފަނނީ ލަފާ ދިނުމަށޓަކައި ،އެކުލަވާލާފައިވާ ޓެކސ ޕޮލިސީ
ކުރަމުނދާ ދިރާސާ ަ

ތޛާ ނޫރުބާނ ފަހުމީ
އަލއުސ ާ

2020

ރިވިއު ކޮމިޓީއަށ ކަނޑައަޅާފައިވާ މެނބަރު

ވނަ ޞަފޙާ
ގ ތެރެއިނ ަ 39
 74ޞަފޙާ ެ

 2020ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާނ
ބަޖެޓު ،އާމދަނީ އަދި ޚަރަދުވި ފައިސާ

ބާ ކައުނސިލުގެ ބަޖެޓު އެކުލެވިގެނވަނީ ބާ ކައުނސިލަށ ގރާނޓުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި ޢާމދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އަދި
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއެވެ 2020 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ބާ ކައުނސިލަށ  2019ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުނ ދެއވާފައިވާ
ގރާނޓު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ( 7,196,594.69ހަތ މިލިއަނ އެއސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަހާސ ފަސސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ
ފަސދޮޅަސ ނުވަ ލާރި) ދިވެހި ރުފިޔާ ވަނީ  2020ވަނަ އަހަރަށ ކެރީ ފޯވަރޑ ކުރެވިފައެވެ .މި ފައިސާއާ އެކު 2020 ،ވަނަ
އަހަރަށ ބާ ކައުނސިލުނ އެކުލަވާލި ކޮނސޮލިޑޭޓަޑ ބަޖެޓަކީ ( 17,196,594.69ސަތާރަ މިލިއަނ އެއސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަހާސ
ފަސސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ ފަސދޮޅަސ ނުވަ ލާރި) ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ .އަދި  2020ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުނސިލަށ ޢާމދަނީގެ
ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ ( 282,000/-ދެ ލައކަ އައޑިހަ ދެހާސ) ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.

 2020ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުނސިލުގެ މަސައކަތތައ އިނތިޒާމުކުރެވިފައިވަނީ ވަގުތީ އޮފީހެއގައި ކަމަށވެފައި ،ބާ ކައުނސިލުގެ
ވަޒީފާގައި ތިބީ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ޢަދަދަށވުރެ މަދު މުވައޒަފުނ ކަމުގައި ވާތީ 2020 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު
ކޮނސޮލިޑޭޓަޓ ބަޖެޓުނ ޚަރަދުވެފައިވަނީ ( 3,012,723.15ތިނ މިލިއަނ ބާރަ ހާސ ،ހަތ ސަތޭކަ ތޭވީސ ރުފިޔާ ފަނަރަ ލާރި)
ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.

 2020ވަނަ އަހަރު ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ

ބާ ކައުނސިލުގެ ބޭނކ އެކައުނޓ
2020

ލިބޭ އެހީ/ޚަރަދު
2020

ގ އެކައުނޓަށ ޖަމާކުރި ފައިސާ
ފާސކުރި ބަޖެޓުނ ބާ ކައުނސިލު ެ

10,000,000.00

-

ނއިރު ހުރި)
ގ ބަޖެޓުނ ލިބުނު (އަހަރު ފެށު ު
ވދިޔަ އަހަރު (ެ )2019
ވތު ެ
ޭ

7,196,594.69

-

ގއި ބަލައިގަތ ފައިސާ
ގތު ަ
ބާ ކައުނސިލަށ އާމދަނީ ޮ

282,235.00

-

ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމލަ

17,478,829.69

-

ގ ޚަރަދު
މުވައޒަފުނނަށ ހިނ ި

1,641,135.53

-

ގތުނ ދޭފައިސާ
ވކި ޚިދުމަތަކަށ ނޫނ ޮ
ޕެނޝަނާއި އަދި ަ

121,855.86

-

ގ
ގ އަ ު
ގ ބޭނުމަށ ހޯދާތަކެތީ ެ
ގމު ެ
އޮފީސ ހިނ ު

52718.49

-

ގ ޚަރަދު
ވ ޚިދުމަތު ެ
ގމަށ ބޭނުނ ާ
އޮފީސ ހިނ ު

527,930.24

-

ވ ޚަރަދު
ތަމރީނުކުރުމަށ ކުރެ ޭ

62,084.80

-

ޚުލާސާ

ވނަ ޞަފޙާ
ގ ތެރެއިނ ަ 40
 74ޞަފޙާ ެ

ވ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށކުރާ ޚަރަދު
ގމަށ ބޭނުނ ާ
އޮފީސ ހިނ ު

606,048.23

-

އެމ.އައި.ބީ ކޮމަރޝަލ ބޭނކިނގ ޗާޖަސ

950

-

ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމލަ

3,012,723.15

-

މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވި/އުނިވި ފައިސާ

10,282,235.00

-

އަހަރުފެށުނު އިރު ހުރި ފައިސާ

7,196,594.69

-

އަހަރު ނިމުނު ހުރި ފައިސާ

14,466,106.54

-

ވނަ ޞަފޙާ
ގ ތެރެއިނ ަ 41
 74ޞަފޙާ ެ

ޤާނޫނީ ދާއިރާ ތަރައޤީކުރުމަށ  2021ވަނަ
އަހަރަށ ރޭވިފައިހުރި މަސައކަތތައ
 .1ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓުކުރުނ
•

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓު ކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޚިދުމަތ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަނޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ސުލޫކީ މިނގަނޑު
ބަޔާނކުރާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތައ އިތުރަށ ހަރުދަނާކުރުނ؛

•

ޕަބލިކ ނޯޓަރީނގެ މަސައކަތތައ މޮނިޓަރކުރުނ؛

•

ލޯ ފަރމތަކާއި ލީގަލ ޕރެކޓިސތަކުގެ ދަފތަރު އަދާހަމަކޮށ ބެލެހެއޓުނ؛ އަދި

•

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތތަކަށ ފާރަވެރިވެ ،އެ ޚިދުމަތައ ދެމުނގެނދަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ލައިސަނސާއި ރެޖިސޓރޭޝަނ
ލިބިފައިވާ ފަރާތތަކުނތޯ ބެލުނ.

 .2ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަދިނުނ
•

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދައާގުޅޭ އެނމެހާ ކަނކަނ ބަލަހައޓާ މޮނިޓަރކުރުނ؛

•

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދައާ ގުޅޭ ފަނނީ މިނގަނޑުތައ އެކަށައެޅުމާއި ،އެ މިނގަނޑުތައ މުރާޖަޢާކުރަމުނ ގެނދިޔުނ؛

•

 1އަހަރުގެ ތަމރީނ؛

•

ބާ އިމތިޙާނު ބޭއވުނ؛ އަދި

•

ބާ އިމތިޙާނު ބޭއވުމަށ އެކި ފަރާތތަކަށ ދޭނޖެހޭ ތަމރީނުތައ ދިނުނ.

 .3ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ސުލޫކު ހިފެހެއޓުނ
•

ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ސުލޫކާބެހޭ ގަވާއިދު ޝާއިޢުކޮށ އެ ގަވާއިދަށ ޢަމަލުކުރަނ ފެށުނ؛

•

ސުލޫކީ މިނގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވާ މައސަލަތައ ބަލާ ނިޒާމު ހިނގާގޮތ ދިރާސާކޮށ އިތުރަށ ހަރުދަނާކުރުނ؛ އަދި

•

ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ޚިދުމަތ ދިނުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ސުލޫކީ މިނގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވާ މައސަލަތައ ބަލައި،
އެފަރާތތަކާމެދު އަޅަނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ ،މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުނ ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެއގޮތަށ އެޅޭކަނ
ކަށަވަރުކުރުނ.

 .4ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި އިޖުރާއަތުތަކާ ގުޅޭ މަސައކަތތައ
•

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތ ތަރައޤީ ކުރުމަށޓަކައި ބޭނުނވާނެ ގަވާއިދުތަކާއި ،އިޖުރާއަތުތައ އެކަށައަޅައި ތަނފީޒުކުރުނ.
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 .5ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ މަސައކަތުގެ ފެނވަރު ބެލުނ އަދި ފެނވަރު މަތިކުރުމަށ
ކުރަނޖެހޭ ކަނކަނ ކުރުނ
•

ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ މަސައކަތުގެ ފެނވަރުގެ މިނގަނޑުތައ ކަނޑައެޅުމާއި ،އެމީހުނގެ މަސައކަތުގެ ފެނވަރު
މަތިކުރުމަށޓަކައި ކުރަނޖެހޭ ކަނކަނ ބަލައި ދިރާސާކޮށ ،އެކަނކަނ ތަނފީޒުކުރުމާއި ،ގަވާއިދުނ އެމީހުނގެ މަސައކަތުގެ
ފެނވަރު ބަލަމުނ ގެނދިޔުނ؛ އެގޮތުނ:
•

•

ކޮނޓިނުއިނގ ލީގަލ އެޑިޔުކޭޝަނ /ޕރޮފެޝަނަލ ޑިވެލޮޕމަނޓ ތަޢާރަފކުރުނ؛
•

ޤާނޫނީ ދާއިރާއާގުޅޭ ޢާނމު މަޢުޟޫތަކަށ ވަރކޝޮޕ ސެމިނަރ އިނތިޒާމކުރުނ؛ އަދި

•

ޤާނޫނީ ވަކީލުނނަށ ބެނުނވާ ދާއިރާތަކުނ މީހުނ ބިނާކުރުމުގެ ޓރެއިނިނގތައ ހިނގުނ.

ސެމިނަރ /ވަރކޝޮޕ /އަދި ޓރެއިނިނގ؛
•

ސުލޫކީ މިނގަނޑުތަކަށ އަހުލުވެރިކުރުވުމަށ ބާއވާ ސެމިނަރ /ޓރެއިނިނގ؛

•

އެޑވޮކަސީ ސކިލސ އާ ބެހޭ ސެމިނަރ /ޓރެއިނިނގ؛

•

ލީގަލ /ލެޖިސލެޓިވ ޑރާފޓިނގ ސކިލސ ސެމިނަރ /ޓރެއިނިނގ؛ އަދި

•

ޤާނޫނީ ވަކީލުނނަށ ބޭނުނވާ ޚާއޞަ ހުނަރުތަކާ ގުޅޭ ސެމިނަރ /ޓރެއިނިނގ.

 .6ޤާނޫނީ ޚިދުމަތާ ގުޅުނހުރި ދިރާސާތައ ކުރުނ
•

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތާ ގުޅުނހުރި އެކިއެކި ކަނތައތަކުގައި ކުރަނޖެހޭ ދިރާސާތައ ކުރުމާއި ،އެގޮތުނ ކުރެވޭ ދިރާސާތަކުގެ
ޕޓުތައ ޢާނމުކުރުނ.
ރި ޯ

 .7ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ތަމސީލުކުރުނ
•

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުނ ،ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލއަޤވާމީ ފެނވަރުގައި ބޭއވޭ ބައދަލުވުނތަކާއި ،ސެމިނަރ
އަދި ކޮނފަރެނސތަކުގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ތަމސީލުކުރުނ؛ އަދި

•

ބައިނަލއަޤވާމީ ކޮނފަރަނސތަކުގައި ބައިވެރިވުނ /ބައިނަލއަޤވާމީ ޖަމިއޔާތަކުގެ މެމބަރޝިޕ ހޯދުނ.

 .8އިނސާނީ ޙައޤުތަކާއި ޢާނމު މަސލަޙަތު ޙިމާޔަތކުރުނ
•

ޤާނޫނަކުނ އުފައދާފައިވާ ކޯޓެއގައި ނުވަތަ ޓރައިބިއުނަލެއގައި ކުރިއަށދާ މައސަލައަކީ ޢާނމު މަޞލަޙަތު ހިމެނޭ
ނުވަތަ މުޖތަމަޢުގެ ބޮޑު ބައެއގެ މަޞލަޙަތާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ އަދި ދުސތޫރީ ގޮތުނ މުހިނމު ނިނމުމެއ ނިނމުމުގެ
އިޙތިމާލު އޮތ މައސަލައެއކަމަށ ބާ ކައުނސިލަށ ފެނިއޖެނަމަ ،އެފަދަ މައސަލައަކަށ ތަދައޚުލުވުނ؛

•

ޢާނމު މަޞލަޙަތާ ގުޅުނހުރި ޤާނޫނީ ނުވަތަ ދުސތޫރީ މައސަލަތަކާއި ،ކަނތައތަކާ ގުޅިގެނ ،ރަޢުޔާއި ،މަޢުލޫމާތު
ހާމަކުރުނ؛
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•

ކލިއަރިނގ ހައުސ ޕރޮޖެކޓ :ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަނ ބޭނުނވާ ފަރާތތަކަށ ،އެފަދަ ޚިދުމަތތައ ހިލޭ ފޯރުކޮށދޭ ޤާނޫނީ
ވަކީލުނނާއި މަދަނީ ޖަމިއޔާތަކާއި އަމިއލަ ފަރާތތަކާ ގުޅުވައިދޭ ނެޓވަރކެއ ޤާއިމކުރުނ؛

•

މާލީ ފުދުނތެރިކަނ ނެތ ފަރާތތަކަށ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުމުގެ ގޮތުނ ހިނގާ ލީގަލ އެއިޑ – ކލިއަރިނގ
ހައުސގެ މަސައކަތ ފެށުނ؛

•

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަނ ހިލޭ ފޯރުކޮށދޭ ވަކީލުނނަށާއި މަދަނީ ޖަމިއޔާތަކަށާއި އަދި އަމިއލަ ފަރާތތަކަށ ހިތވަރުދީ އެ
ފަދަ މަސައކަތތަކުގައި އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުނ؛

•

ވަކީލުނނާއި މަދަނީ ޖަމިއޔާތަކުނ ކުރިއަށ ގެނދާ އެކސެސ ޓު ޖަސޓިސ މަސައކަތތައ ޕރޮމޯޓކޮށ އެ ފަދަ
މަސައކަތތަކުގައި އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުނ؛ އަދި

•

ޢާނމު ހޭލުނތެރިކަނ އިތުރުކުރުމުގެ ޕރޮގރާމތައ ހިނގުނ.

 .9ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސތަކާ ޤާނޫނީ ދާއިރާއިނ ކިޔަވާ ދަރިވަރުނނާގުޅޭ
މަސައކަތތައ
•

ޤާނޫނީ ވަކީލެއގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއޖޭގައި މަސައކަތކުރުމުގެ ހުއދަ އެކިއެކި ފަރާތތަކަށ ދިނުމުގެ ބޭނުމަށ ،ޤާނޫނީ
ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި ބާ ކައުނސިލުނ ޤަބޫލުކުރާނެ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކާއި ތަމރީނުދޭ މަރުކަޒުތައ ކަނޑައެޅުނ؛

•

ދިވެހިރާއޖޭގައި ހިނގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުނ ހިނގާ ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސތައ އެކރެޑިޓކުރުނ؛

•

ދިވެހިރާއޖޭގައި ހިނގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުނ ހިނގާ ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސތައ މޮނިޓަރކުރުނ؛

•

ދިވެހިރާއޖޭގައި ހިނގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުނ ހިނގާ ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސތަކުގެ ކިޔަވައިދިނުނ ބަލައި،
އިޞލާޙު ގެނނަނޖެހޭ ކަނކަނ އިޞލާޙުކުރަނ އެ މަރުކަޒުތަކަށ އެނގުނ؛

•

ދިވެހިރާއޖޭގައި ހިނގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުނ ހިނގާ ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސތަކާއި ޕރޮގރާމތަކުގެ
އިމތިޙާނުތަކުގެ އެސެސމަނޓ ހަދައި ،ފިޔަވަޅު އެޅުނ؛

•

ދިވެހިރާއޖޭގައި ހިނގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުނ ހިނގާ ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުނ
ނެގުމުގައި ގެނގުޅޭ މިނގަނޑުތައ ހަރުދަނާކުރުނ؛

•

ދިވެހިރާއޖޭގައި ހިނގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުނ ހިނގާ ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުނގެ
ޓީޗަރ ކޮލިޓީ އެސެސމަނޓތައ ރިވިޔުކޮށ ތަނފީޒުކުރުނ؛

•

ދިވެހިރާއޖޭގައި ހިނގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުނ ހިނގާ ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުނނަށ
'ލީގަލ އެޑިޔުކޭޝަނ ސަޕޯޓ ނެޓވަރކއެއ ޤާއިމކޮށދިނުނ؛ އަދި

•

ދިވެހިރާއޖޭގައި ހިނގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުނ ހިނގާ ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިނނަށ ޕަބލިކ
ލެކޗަރ ސީރީޒ ،މޫޓިނގ ސުޕަރވިޜަނ ،ލޯ ކލިނިކ ،ޤާނޫނީ ދާއިރާއާ ގުޅުނހުރި ސެމިނަރ /ވަރކޝޮޕ އަދި
އިނޓަރނޝިޕ ފުރުޞަތުތައ ފަހިކޮށދީ އެފަދަ ކަނކަނ ތަޢާރަފކުރުނ.
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.10

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތތެރިވާ ބައިނަލއަޤވާމީ ޖަމާޢަތތަކާ
ގުޅުނ ބަދަހިކޮށ އެފަދަ ޖަމޢިއޔާތަކުގެ މެނބަރަކަށވުނ؛

•

އިނޓަރނޭޝަނަލ ބާ އެސޯސިއޭޝަނގެ މެނބަރަކަށވުނ.

.11

ވަކީލުނގެ ދަފތަރު ބެލެހެއޓުމާއި ވަކީލުނ ގިނތިކުރުނ

•

ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ދަފތަރުބެލެހެއޓުނ؛ އަދި

•

ހައި ކޯޓާއި ސުޕރީމ ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރެވޭނޭ ފަރާތތައ ކަނޑައެޅުނ.

.12
•

ބާ ކައުނސިލުގެ މެނބަރުނގެ ބައިވެރިވުނ ހޯދައި ،ގުޅުނ ބަދަހިކުރުނ

ބާ ކައުނސިލުގެ މަޤޞަދުތައ ޙާޞިލުކުރުމަށޓަކައި ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީނ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއގެ މަތިނ
އެކި އެކި ކޮމިޓީތައ އެކުލަވާލައި އެ ކޮމިޓީތަކާ މަސައކަތ ޙަވާލުކުރުނ؛

•

ބާ ކައުނސިލުގެ މެނބަރުނގެ ބައިވެރިވުނ ހޯދުމަށޓަކައި ޚާއޞަ މަސައކަތތަކާ ގުޅިގެނ އެކުލަވާލެވޭ ކޮމިޓީތަކާއި
ވަރކިނގ ގރޫޕތައ އެކުލަވާލައި މަސައކަތތައ ކުރިއަށ ގެނދިޔުނ؛ އަދި

•

ބާ ކައުނސިލުގެ މެނބަރުނގެ ޚިޔާލާ މަޝވަރާ ހޯދުމަށޓަކައި ބާ ކައުނސިލ ފޯރަމ އިނތިޒާމކުރުނ.

ބާ ކައުނސިލުގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ އެނުއަލ ވަރކޕލޭނ މި ޑޮކިޔުމަނޓުގެ އެނެކސ  9ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
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 2021ވަނަ އަހަރަށ ލަފާކުރާ ޚަރަދު
 2021ވަނަ އަހަރަށ ފާސކޮށފައިވާ ބަޖެޓު
މުވައޒަފުނނަށ ހިނގާ ޚަރަދު

4,380,210.00

ތކަށ ނޫނ ގޮތުނ ދޭ ފައިސާ
ށއި އަދި ވަކި ޚިދުމަ ަ
ޕެނޝަނާއި ،މުސކުޅިކުރައވާ މުވައޒަފުނނަ ާ

123,316.20

ތރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ތރުފަ ު
ދަ ު

-

ތގެ އަގު
ތކެ ީ
އޮފީސ ހިނގުމުގެ ބޭނުމަށ ހޯދާ ަ

297,030.00

ތގެ ޚަރަދު
އޮފީސ ހިނގުމަށ ބޭނުނވާ ޚިދުމަ ު

2,578,750.00

ތަމރީނު ކުރުމަށ ކުރެވޭ ޚަރަދު

1,475,000.00

ތ ކުރުމާއި ބެލެހެއޓުމުގެ ޚަރަދު
މަރާމާ ު

61,000.00

ކެޕިޓަލ ޚަރަދު

1,267,396.00

ޖުމލަ

10,182,702.20
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އެޕެނޑިކސ
އެނެކސ ޑޮކިޔުމަނޓ :1

ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީ

އެނެކސ ޑޮކިޔުމަނޓ :2

ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު

އެނެކސ ޑޮކިޔުމަނޓ :3

 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާ ކައުނސިލުގެ ރަޖިސޓރީގައި ތިބި މުވައޒަފުނ

އެނެކސ ޑޮކިޔުމަނޓ :4

ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ މެނބަރުނގެ ބައދަލުވުނތަކުގެ ހާޒިރީ

އެނެކސ ޑޮކިޔުމަނޓ :5

ބާ އިމތިޙާނުގެ ކޮމިޓީ އޮފ އެކސޕަރޓސއިނގެ ގޮތުގައި  2020ވަނަ އަހަރު ހިމެނިވަޑައިގަނނަވާ
ޤާނޫނީ ވަކީލުނ

އެނެކސ ޑޮކިޔުމަނޓ :6

 2020ވަނަ އަހަރު ހައި ކޯޓު ލެވެލގައި ދަރަޖަކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ

އެނެކސ ޑޮކިޔުމަނޓ :7

 2020ވަނަ އަހަރު ސުޕރީމކޯޓު ލެވެލގައި ދަރަޖަކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ

އެނެކސ ޑޮކިޔުމަނޓ :8

 2020ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުނސިލުނ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައދަލުވުނތައ

އެނެކސ ޑޮކިޔުމަނޓ :9

ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ އެނުއަލ ވަރކ ޕލޭނ 2021
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އެނެކސ ޑޮކިޔުމަނޓ  : 1ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީ މެނބަރުނ
މަޤާމ

ނަނ

އެޑރެސ

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ

މަސއޫލިއޔަތާއި ޙަވާލުވި

ހުއދަ ނަނބަރު

ތާރީޚ

ރައީސ

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

ހ .މީނާޒ ،މާލެ

04/2003

 14ޖުލައި 2019

ނައިބު ރައީސ

ތޛު ޢަބދުﷲ މުޢިއޒު
އަލއުސ ާ

މއ .ޑޯނޝައިނ ،މާލެ

08/2000

 14ޖުލައި 2019

މެނބަރު

ތޛު އަޙމަދު މުޢިއޒު
އަލއުސ ާ

މއ .ޑޯނޝައިނ ،މާލެ

15/94

 14ޖުލައި 2019

މެނބަރު

ތ
ތޛު އިބރާހީމ ރިފޢަ ު
އަލއުސ ާ

ވ .ނަޖުހިޔާ ،މާލެ

މެނބަރު

ތޛާ އަނާރާ ނަޢީމ
އަލއުސ ާ

ހ .ގުރުސ ،މާލެ

34/2004
2005/12

 14ޖުލައި 2019
 14ޖުލައި 2019

މެނބަރު

ތޛު މުޙައމަދު ފައިޞަލ
އަލއުސ ާ

ތރާވާދީ ،މ .މުލައ
ސި ާ

2006/15

 14ޖުލައި 2019

މެނބަރު

ތރު
ތޛު އަނަސ ޢަބދުއސައ ާ
އަލއުސ ާ

މ .ބަޑިކުޅިމާގެ ،މާލެ

2008/11

 14ޖުލައި 2019

މެނބަރު

ތޛާ ނޫރުބާނ ފަހުމީ
އަލއުސ ާ

މ .ފިނިވާގެ ( 2ވަނަ ބައި) ،މާލެ

2011/36

 29ސެޕޓެނބަރު 2019

މެނބަރު

ތޛު މުޙައމަދު އަޞީލ ޙަސަނ
އަލއުސ ާ

މ .އަރީކާ ،މާލެ

2013/93

 14ޖުލައި 2019
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އެނެކސ ޑޮކިޔުމަނޓ  :2ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު
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 74ޞަފޙާ ެ

އެނެކސ ޑޮކިޔުމަނޓ  2020 :3ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާ ކައުނސިލުގެ ރަޖިސޓރީގައި ތިބި މުވައޒަފުނ
#
1

މަޤާމު

ޑިޕާޓމަނޓ /ސެކޝަނ

މުވައޒަފުގެ ނަނ
ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ

އިދާރީ ހިނގުނ

2

ތޛު މުޙައމަދު ނިޝާޠު
އަލއުސ ާ

ޖެނެރަލ ކައުނސެލ

ލީގަލ އެފެއާޒ

3

ތޛާ ޚަލދާ މުޙައމަދު
އަލއުސ ާ

އެސޯސިއޭޓ ކައުނސެލ

ލީގަލ /ދާއިމީ ސަބކޮމިޓީތައ

4

ތ މޫސާ
އަލފާޟިލާ އަނީ ާ

ޑިރެކޓަރ-އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އެފެއާޒ

އެޑމިނ /ފައިނޭނސ /ޕރޮކިއުމަނޓ

5

އަލފާޟިލާ މަރިޔަމ މަޢީޝާ ހަލީމ

މެމބަރ ރިލޭޝަނސ އެގޒެކެޓިވ

މެނބަރ ރިލޭޝަނސ /މީޑިއާ

6

ތފާ އަހުމަދު
ތ ލަ ު
ތމަ ު
އަލފާޟިލާ ފާ ި

ސީނިއަރ ޕރޮގރާމ އެސޯސިއޭޓ

ތކުގެ ސެކރެޓޭރިއަޓ /ހިއުމަނ ރިޒޯސަސ
ދާއިމީ ސަބކޮމިޓީ ަ

7

ތޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިނ އިބރާހީމ
އަލއުސ ާ

ސީނިއަރ ޕރޮގރާމ އެސޯސިއޭޓ

ތކުގެ ސެކރެޓޭރިއަޓ
ދާއިމީ ސަބކޮމިޓީ ަ

8

ތ ނިޝާމާ
އަލފާޟިލާ އާއިޝަ ު

ސީނިއަރ ފައިނޭނސ އޮފިސަރ

ފައިނޭނސ

9

ތ ޝިރުހާނ
ތމަ ު
އަލފާޟިލާ ފާ ި

ސީނިއަރ ފައިނޭނސ އޮފިސަރ

ފައިނޭނސ

10

އަލފާޟިލާ ބަލޤީސ ރަމީޒ

ޕރޮގރާމ ސެކރެޓަރީ

ޕރޮގރާމސ  -ލީގަލ އެޑިއުކޭޝަނ

11

ތ މުނާ
ތޛާ ޢާއިޝަ ު
އަލއުސ ާ

އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ

އެޑމިނ

ވނަ ޞަފޙާ
ގ ތެރެއިނ ަ 50
 74ޞަފޙާ ެ

އެނެކސ ޑޮކިޔުމަނޓ  :4ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ މެނބަރުނގެ އެކސ ކޯ ބައދަލުވުނތަކުގެ ހާޒިރީ

އަލއުސ ާ
ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު

އަލއުސ ާ
ތޛު ޢަބދުﷲ މުޢިއޒު

އަލއުސ ާ
ތޛު ޢިބރާހީމ ރިފޢަ ު
ތ

އަލއުސ ާ
ތޛު އަޙމަދު މުޢިއޒު

އަލއުސ ާ
ތޛު މުޙައމަދު ފައިޞަލ

އަލއުސ ާ
ތޛު މުޙައމަދު އަޞީލ ހަޞަނ

އަލއުސ ާ
ތޛު އަނަސ ޢަބދުއސައ ާ
ތރު

އަލއުސ ާ
ތޛާ އަނާރާ ނަޢީމ

އަލއުސ ާ
ތޛާ ނޫރުބާނ ފަހުމީ

14-01-2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

25

✓

✓

-

-

✓

✓

-

✓

✓

21-01-2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

26

✓

✓

-

✓

✓

✓

-

✓

✓

28-01-2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

27

-

✓

-

✓

✓

✓

-

✓

✓

06-02-2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ކުއލި ބައދަލުވުނ

5

✓

✓

-

✓

✓

✓

-

-

✓

11-02-2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

28

✓

✓

-

✓

✓

✓

-

-

✓

17-02-2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ކުއލި ބައދަލުވުނ

6

-

✓

-

-

✓

✓

-

✓

✓

18-02-2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

29

✓

✓

-

-

✓

✓

-

-

✓

25-02-2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

30

✓

-

-

✓

-

-

✓

✓

✓

03-03-2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

31

✓

-

-

✓

✓

✓

-

✓

✓

09-03-2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

32

✓

-

✓

-

✓

✓

-

-

✓

24-03-2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

33

31-03-2020

ތާރީޚ

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ބައދަލުވުނތައ

ބައދަލުވުމުގެ
ނަނބަރު

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

34

✓

✓

-

✓

✓

✓

-

✓

✓

01-04-2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

35

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

14-04-2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

36

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

21-04-2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

37

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

28-04-2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

38

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

05-05-2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

39

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

12-05-2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

40

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

19-05-2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

41

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

02/06/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

42

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

09/06/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

43

✓

✓

-

✓

✓

✓

-

✓

✓

16/06/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

44

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

23/06/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

45

✓

✓

-

✓

✓

✓

-

✓

✓

30/06/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

46

08/07/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

47

12-07-2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ކުއލި ބައދަލުވުނ

7

14/07/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

48

21/07/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

49

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

ވނަ ޞަފޙާ
ގ ތެރެއިނ ަ 51
 74ޞަފޙާ ެ

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
-

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

22/07/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

50

✓

✓

-

✓

✓

✓

-

✓

✓

04/08/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

51

✓

✓

-

-

✓

-

-

✓

✓

11/08/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

52

25/08/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

53

30-08-2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ކުއލި ބައދަލުވުނ

8

01/09/2020

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
-

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
-

✓
✓
✓

✓
✓

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

54

✓

✓

-

✓

✓

✓

-

-

✓

08/09/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

55

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

-

15/09/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

56

✓

-

-

✓

✓

-

-

✓

22/09/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

57

-

✓

✓

-

✓

✓

-

✓

-

06/10/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

58

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

11-10-2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ކުއލި ބައދަލުވުނ

9

✓

✓

-

✓

✓

-

✓

-

-

13/10/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

59

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

20/10/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

60

✓

-

-

✓

✓

✓

-

27/10/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

61

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓
✓

✓
✓

02/11/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

62

✓

-

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

10/11/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

63

-

✓

-

✓

✓

✓

-

✓

-

01/12/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

64

✓

✓

-

✓

✓

✓

-

✓

✓

08/12/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

65

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

15/12/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

66

✓

-

22/12/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

67

✓

✓

29/12/2020

އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ ރަސމީ ބައދަލުވުނ

68

✓
✓
-

✓
✓
✓

-

ވނަ ޞަފޙާ
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✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓

-

✓

✓

އެނެކސ ޑޮކިޔުމަނޓ  :5ބާ އިމތިޙާނުގެ ކޮމިޓީ އޮފ އެކސޕަރޓސއިނގެ ގޮތުގައި  2020ވަނަ އަހަރު
ހިމެނިވަޑައިގަނނަވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ
ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ހުއދަ ނަނބަރު

#

މަޤާމ

ނަނ

.1

މެނބަރު

ތޛު ޝާހީނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

07/1990

.2

މެނބަރު

ތޛާ ދީނާ ޙުސައިނ
އަލއުސ ާ

.3

މެނބަރު

ތޛު އަޙމަދު މުޢިއޒު
އަލއުސ ާ

25/1999
15/94

.4

މެނބަރު

ތޛާ ދީބާނާޒ ފަހުމީ
އަލއުސ ާ

2003/02

.5

މެނބަރު

ތ ވަޙީދާ
ތޛާ ފާޠިމަ ު
އަލއުސ ާ

2007/26

.6

މެނބަރު

ތ ސިއުނީ
ޑރ .ފާޠިމަ ު

2007/22

.7

މެނބަރު

ތޛު އިސމާޢިލ ވިޝާމ
އަލއުސ ާ

2009/66

.8

މެނބަރު

ތޛު މަޒލާނ ރަޝީދު
އަލއުސ ާ

03/2001

.9

މެނބަރު

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

08/2004

.10

މެނބަރު

ތޛު މުޙައމަދު ފައިޞަލ
އަލއުސ ާ

2006/15

.11

މެނބަރު

ތޛު މުޙައމަދު ޝަހުދީ އަނވަރު
އަލއުސ ާ

08/2003

.12

މެނބަރު

ތޛު މުޙައމަދު ޝުޖާއު
އަލއުސ ާ

.13

މެނބަރު

ތޛު ޙުސައިނ ސިރާޖު
އަލއުސ ާ

2015/131
01/2002

.14

މެނބަރު

ތޛާ އަސނާ އަޙމަދު
އަލއުސ ާ

2012/42

ވނަ ޞަފޙާ
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އެނެކސ ޑޮކިޔުމަނޓ  2020 :6ވަނަ އަހަރު ހައި ކޯޓު ލެވެލގައި ދަރަޖަކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ
#

ނަނ

ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއދަ ދޫކުރި ތާރީޚ

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ
ނަނބަރު

1

ތޛު ޢަބދުﷲ ރަޝީދު
އަލއުސ ާ

12.03.2020

2016/26

2

ތޛު މުޙައމަދު ޒާހިރު
އަލއުސ ާ

18.06.2020

2016/120

3

ތޛު މުޙައމަދު އަޞީލ ޙަސަނ
އަލއުސ ާ

21.09.2020

2013/93

4

ތޛާ ސަވދާ ޢަލީ ސަލީމ
އަލއުސ ާ

10.10.2020

2015/47

5

ތޛު މުޙައމަދު ޝާރިފ
އަލއުސ ާ

21.11.2020

2014/37

6

ތޛު ޢުބައިދުﷲ ޝަރީފ
އަލއުސ ާ

21.11.2020

2014/57

7

ތނީފ ޝިރަނ
ތ ާ
ތޛާ ޢާއިޝަ ު
އަލއުސ ާ

21.11.2020

2014/50

8

ތޛު ޢަބދުﷲ ފިކުރީ
އަލއުސ ާ

06.12.2020

2015/27

9

ތﷲ ޙުސައިނ
ތޛު އާޔަ ު
އަލއުސ ާ

06.12.2020

2013/02

10

ތޛު މުޙައމަދު ނާހީ ނަސީމ
އަލއުސ ާ

06.12.2020

2016/12

11

ތޛާ ޢައިނާނ އަލީ މުޙައމަދު
އަލއުސ ާ

06.12.2020

2015/113

12

ތޛު ޙުސައިނ ރަޝީދު
އަލއުސ ާ

06.12.2020

2006/43

13

ތޛު މުޙައމަދު ރިޟާ
އަލއުސ ާ

06.12.2020

2016/20

14

ތޛު ޢަބދުﷲ އަލީ
އަލއުސ ާ

06.12.2020

2015/44

15

ތޛާ ޒިހުނާ ނަޞީރު
އަލއުސ ާ

20.12.2020

2011/33

16

ތޛު ވަލީދު އިބރާހީމމަނިކު
އަލއުސ ާ

20.12.2020

2016/21

17

ތޛު ޢަބދުﷲ ނާހިދު
އަލއުސ ާ

20.12.2020

2016/03

18

ތޛު އާދަމ ޛާލިފ
އަލއުސ ާ

20.12.2020

2016/133

19

ތޛު ޙަމޒާ ލަޠީފ
އަލއުސ ާ

27.12.2020

2015/35

ވނަ ޞަފޙާ
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އެނެކސ ޑޮކިޔުމަނޓ  2020 :7ވަނަ އަހަރު ސުޕރީމކޯޓު ލެވެލގައި ދަރަޖަކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ
ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއދަ ދޫކުރި

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއދަ

#

ނަނ

ތާރީޚ

ނަނބަރު
2014/17

1

ތޛު މުޙައމަދު ސަމާހު
އަލއުސ ާ

12.03.2020

2

ތޛު މުޙައމަދު ރާޣިބު އަޙމަދު
އަލއުސ ާ

12.03.2020

2008/31

3

ތޛު މުޙައމަދު ޙަލީމ
އަލއުސ ާ

29.06.2020

2008/29

4

ތޛު އަޙމަދު ޔާމީނ
އަލއުސ ާ

19.07.2021

2010/19

5

ތޛު އިބރާހީމ ޝިޔާމ
އަލއުސ ާ

06.09.2020

2014/98

6

ތޛު ޢަލީ ޢަބދުއލަޠީފ
އަލއުސ ާ

06.10.2020

2015/63

7

ތޛު ޙާމިދު އަޙމަދު
އަލއުސ ާ

06.11.2020

2015/05

8

ތޛު މަޙފޫޡ ސަޢީދު
އަލއުސ ާ

24.09.2020

2015/43

9

ތޛު އިސމާޢީލ ޔާސިރު
އަލއުސ ާ

24.09.2021

2007/01

10

ތޛު އަޙމަދު ޠާލިބު
އަލއުސ ާ

11.10.2020

2014/5

11

ތ ބިސާމ
ތޛާ ޢާއިޝަ ު
އަލއުސ ާ

11.10.2020

2004/38

12

ތ ޔަޝފާ
ތޛާ ފާޠިމަ ު
އަލއުސ ާ

21.11.2020

2014/49

13

ތޛު ޝިހާދު އިބރާހީމ
އަލއުސ ާ

21.11.2020

2015/03

14

ތޛާ އަލހާ ޢަލީ ރަޝީދު
އަލއުސ ާ

07.12.2020

2015/47

15

ތޛު މުޙައމަދު މިނހާޖ
އަލއުސ ާ

27.12.2020

2013/82

ވނަ ޞަފޙާ
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އެނެކސ ޑޮކިޔުމަނޓ  2020 :8ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުނސިލުނ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައދަލުވުނތައ
#

ތާރީޚ

.1

 16ޖަނަވަރީ 2020

.2

 16ޖަނަވަރީ 2020

.3

 17ޖަނަވަރީ 2020

.4

 28ޖަނަވަރީ 2020

.5

 9ފެބުރުވަރީ 2020

.6

 12ފެބުރުވަރީ 2020

.7

 17ފެބުރުވަރީ 2020

ބައދަލުވުމުގެ މަޤޞަދު

ބައިވެރިވީ ފަރާތ(ތައ)

ބާ ކައުނސިލުގެ އެކޒެކެޓިވ ކޮމިޓީއާ ފިނޭނސ

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

މިނިސޓަރާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ

ތޛު މުޙައމަދު ފައިޞަލ
އަލއުސ ާ
ތޛާ އަނާރާ ނައީމ
އަލއުސ ާ
ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ
ތ ޒުހުދާ
އަލފާޟިލާ ފާޠިމަ ު

ތކާ ގުޅޭ ގޮތުނ
ޤާނޫނީ ވަކީލުނގެ ޓރެއިނިނގ ސެމިނާ ަ

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

މަޝވަރާކުރުމަށ މެކސ ޕލޭނކ ފައުނޑޭޝަނއާއެކު

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ލީގަލ ޕރޮފެޝަނ ބޭސލައިނ ސަރވޭ މަޝވަރާކުރުމަށޓަކައި

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ބޭއވުނު ބައދަލުވުނ
އޭ.ބީ.އޭގެ ސީނިއަރ ޓެކނިކަލ އެޑވައިޒަރ (އޭޝިއާ އެނޑ
ދަ ޕެސިފިކ ޑިވިޜަނ) ޖެސީ ޓެނަނބަމއާއެކު ބޭއވި
ބައދަލުވުނ
އ.ދގެ އޯ.އެޗ.ސީ.އެޗ.އާރގެ ޗީފ އޮފ ރޫލ އޮފ ލޯ –

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

އިކުއަލިޓީ އެނޑ ނޮނ-ޑިސކރިމިނޭޝަނ ބރާނޗ ،މސ.

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

މޯނާ ރިޝމާވީއާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ
ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

ހައި-ލެވެލ އީ.ޔޫ ޑެލިގޭޝަނއާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ
ރައޔިތުނގެ

މަޖިލީހުގެ

ޖުޑީޝަރީ

ކޮމިޓީއާއެކު

ބޭއވި

ބައދަލުވުނ

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ
ތޛު ޢަބދުﷲ މުޢިއޒު
އަލއުސ ާ
ތޛު އަޙމަދު މުޢިއޒު
އަލއުސ ާ
ތޛު މުޙައމަދު ފައިޞަލ
އަލއުސ ާ
ތޛާ ނޫރުބާނ ފަހުމީ
އަލއުސ ާ
ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ތކާ ގުޅޭ ގޮތުނ ޤާނޫނީ ވަކީލުނނާއި
ބާ ކައުނސިލުގެ މަސައކަތ ަ

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

ތރިކަނ އުފެއދުމަށ ޕާޓނަރޝިޕެއ
އާނމުނގެ މެދުގައި ހޭލުނ ެ

ތ ޒުހުދާ
އަލފާޞިލާ ފާޠިމަ ު

ށމަށ ވިޝާމ ،ޒާހިރު އެނޑ ކޯ
މެދުވެރިކޮށ މަސައކަތ ފެ ު
އެލ.އެލ.ޕީ ،ވަހީދު ހުސައިނ އެލ.އެލ.ޕީ އަދި ޕަބލިސިޓީ
ބިޔުރޯ މޯލޑިވސ އާ އެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ
.8

 25ފެބުރުވަރީ 2020

ސެޕ މެނޭޖަރުނގެ ބައދަލުވުނ

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

.9

 4މާރިޗ 2020

ތޒާމތައ މަޝވަރާކުރުމަށ
ތޙާނުގެ އިނ ި
ބާ އިމ ި

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

އެނ.ސީ.ބީ އާ އެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ

ތޛު އަޙމަދު މުޢިއޒު
އަލއުސ ާ

.10

 9މާރިޗު 2020

.11

 16މާރިޗު 2020

ތޛު މުޙައމަދު ފައިޞަލ
އަލއުސ ާ
ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ
ސޕެޝަލ ރެޕރެޒެނޓޭޓިވ އޮފ ދަ ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ އޮނ

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

ތ މައލާ
ވަޔަލެނސ އަގެނސޓ ޗިލޑރަނ – ޑރ .ނަޖަ ު

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

މާޖިދުއާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ

ތ ޒުރައިޤު
ތޛާ ފާޠިމަ ު
އަލއުސ ާ
މުޙައމަދު (ބާ ކައުނސިލުގެ
ވޮލަނޓިއަރ)

ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުވެނައިލ ޖަސޓިސ ސިސޓަމ ވަރުގަދަކުރުމާ

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

ބެހޭގޮތުނ ޔޫ.އެނ.އޯ.ޑީ.ސީ މިޝަނއާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ވނަ ޞަފޙާ
ގ ތެރެއިނ ަ 56
 74ޞަފޙާ ެ

.12

 19މާރިޗ 2020

.13

 13މޭ 2020

.14

 13މޭ 2020

.15

 14މޭ 2020

ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުވެނައިލ ޖަސޓިސ ސިސޓަމ ވަރުގަދަކުރުމާ
ބެހޭގޮތުނ

ޔޫ.އެނ.އޯ.ޑީ.ސީއާއެކު

ބޭއވި

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ރައުނޑ-ޓޭބަލ

ބައދަލުވުނ
ތކާއި
ތ ގުޅިގެނ ދިމާވާ އިނސާނީ ޙައޤު ަ
ކޮވިޑ 19-ގެ ޙާލަ ާ

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

ތކާއި ބެހޭގޮތުނ
ތމާ ގުޅޭ ކަނބޮޑުވުނ ަ
ޢަދުލު އިނސާފު ލިބިގަ ު

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

މަޝަވަރާ ކުރުމަށޓަކައި އޮފީސ އޮފ ފަ ޔޫ.އެނ ރެސިޑެނޓ
ކޯޑިނޭޓަރގެ ސީނިއަރ ހިއުމަނ ރައިޓސ އެޑވައިޒަރ މިސ.
ސުޒޭނ ރިނގަރޑ އާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ
ތރޭގައި
ތ ގުޅިގެނ ކުރެވުނު ލޮކޑައުނގެ ެ
ކޮވިޑ 19-ގެ ޙާލަ ާ
ތއި ގުޅިގެނ އޮނލައިނ ޓރެއިނިނގތައ
އެފަރާ ާ

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ
ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ތޒާމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުނ މެކސ ޕލޭނކ ފައުނޑޭޝަނ
އިނ ި
ފޯރ އިނޓަރނޭޝަނަލ ޕީސ އެނޑ ރޫލ އޮފ ލޯ
(އެމ.ޕީ.އެފ) އާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ
ތރިކަނ
ޓރާނސޕޭރެނސީ މޯލޑިވސއިނޤާނޫނީ އެހީ ެ

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

ށ ޕރޮޖެކޓަކަށ ބާ ކައުނސިލުގެ
ފޯރުކޮށދިނުމަށ ފަ ާ

ތޛު އަޙުމަދު މުޢިއޒު
އަލއުސ ާ

ތގެ އެދުމަކަށ ބޭއވި ބައދަލުވުނ
ތރިކަނ ހޯދުމަށ އެފަރާ ު
އެހީ ެ

ތރު
ތޛު އަނަސ ޢަބދުއސައ ާ
އަލއުސ ާ
ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

.16

 21މޭ 2020

.17

 28މޭ 2020

.18

 2ޖޫނ 2020

.19

 11ޖޫނ 2020

.20

 14ޖޫނ 2020

.21

 14ޖޫނ 2020

މެކސ ޕލޭނކ ފައުނޑޭޝަނއިނ ހިނގާ ޓރެއިނިނގއާ ބެހޭ

ތޛު އަޙުމަދު މުޢިއޒު
އަލއުސ ާ

ގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށ މެކސ ޕލޭނކ ފައުނޑޭޝަނގެ

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ތކާއި
ތ ގުޅިގެނ ދިމާވާ އިނސާނީ ޙައޤު ަ
ކޮވިޑ 19-ގެ ޙާލަ ާ

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

ޑިރެކޓަރ ޔޮހަނަސ ކރުސމެކއާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ
ތކާއި ބެހޭގޮތުނ
ތމާ ގުޅޭ ކަނބޮޑުވުނ ަ
ޢަދުލު އިނސާފު ލިބިގަ ު
މަޝަވަރާ ކުރުމަށޓަކައި އޮފީސ އޮފ ފަ ޔޫ.އެނ ރެސިޑެނޓ
ކޯޑިނޭޓަރގެ ސީނިއަރ ހިއުމަނ ރައިޓސ އެޑވައިޒަރ މިސ.
ސުޒޭނ ރިނގަރޑ އާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ
ތކުގެ
ޢަދުލު އިނސާފާއި ގުޅޭ ތަމރީނު ޕރޮގރާމ ަ

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

ތ ކުރިއަށދާ ޕރޮގރާމތައ ރިވިއުކުރުމާ
ކަރިކިއުލަމާއި މިވަގު ު

ތޛު ޢަބދުﷲ މުޢިއޒު
އަލއުސ ާ

ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާ ކުރުމަށ ޔޫ.އެނ.ޑީ.ޕީ ޕާޓނަރޝިޕގެ

ތޛު އަޙުމަދު މުޢިއޒު
އަލއުސ ާ

ދަށުނ ،ޖަޖ މެލކަމ ސިމަނސއާއި ޖުޑީޝަލ އެކެޑެމީއާއެކު

ތޛު މުޙައމަދު ފައިޞަލ
އަލއުސ ާ

ބޭއވި ސޓޭކހޯލޑަރ ކޮނސަލޓޭޝަނ ބައދަލުވުނ
ތޒާމކޮށގެނ ކުރިއަށގެނދާ
ޔޫ.އެނ.ޑީ.ޕީ އިނ އިނ ި

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ސީ.އެސ.އޯ ފޯރަމ
ޔޫ.އެނ.ޑީ.ޕީގެ އެދުމަކަށ ޔޫ.އެނ.ޑީ.ޕީގެ ރެޒިޑަނޓ

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

ރެޕރެޒެނޓެޓިވ މިސ .އަކިކޯ ފޫޖީއާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ޔޫ.އެނ.ޑީ.ޕީ އާއި ބާ ކައުނސިލާ ގުޅިގެނ ދިވެހިރާއޖޭގައި

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

ތކަށ ޤާނޫނީ
މަސައކަތކުރަމުނދާ ބަނގލަދޭޝ ފަރާތ ަ

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ތރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުމާ ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށ ބޭއވި
އެހީ ެ
ބައދަލުވުނ

ވނަ ޞަފޙާ
ގ ތެރެއިނ ަ 57
 74ޞަފޙާ ެ

.22

 15ޖޫނ 2020

.23

 17ޖޫނ 2020

.24

 18ޖޫނ 2020

.25

 22ޖޫނ 2020

ތރިޓީއާއި އެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ
މޯލޑިވސ ކޮލިފިކޭޝަނ އޮ ޯ

.26

 22ޖޫނ 2020

ތކުގައި އެޑވޮކަސީ އެނޑ ލީގަލ
ކޮވިޑ19-އިގެ ދުވަސ ަ

.27

 23ޖޫނ 2020

.28

 2ޖުލައި 2020

.29

 5ޖުލައި 2020

.30

 7ޖުލައި 2020

ބާ ކައުނސިލުގެ ކޮމިޓީ އޮފ އެކސޕަރޓއަށ އަމާޒުކޮށގެނ

ކޮމިޓީ އޮފ އެކސޕަރޓސ

ތމަ ނެޝަނަލ ކޮނފަރެނސ ފޯ ބާ އެގޒެމިނަރސ
ބޭއވި ފުރަ ަ
(އެނ.ސީ.ބީ.އީ)
ކުށކުރާ ކުޑަކުދިނނާއި ،ކުޑަކުދިނގެ ޢަދުލު އިނސާފު

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ތރިކުރުމާ
ޤާއިމުކުރުމާއި ކުޑަކުދިނގެ ޙައޤުތައ ރައކާ ެ
ގުޅޭގޮތުނ ޔޫ.އެނ.އޯ.ޑީ.ސީ އާއިއެކު ބޭއވި ޓރެއިނިނގ
ނީޑސ އެސެސމަނޓ (ޓީ.އޭ.އެނ.އޭ) ބައދަލުވުނ
ދިވެހިރާއޖޭގައި މަސައކަތކުރަމުނދާ ބަނގލަދޭޝގެ

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

ފަރާތތައ ހިމާޔަތކުރުމަށޓަކައި ގުޅިގެނ މަސައކަތކުރުމާ

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ބެހޭގޮތުނ ބަނގލަދޭޝ ޔޫ.އެނ ކަނޓރީ ޓީމއާއި،

ތ ޝާއިފާ
ތޛާ ޢާއިޝަ ު
އަލއުސ ާ

ދިވެހިރާއޖޭގެ ޔޫ.އެނ ކަނޓރީ ޓީމއާއިއެކު ބޭއވި

ތޛު ޢަލީ ޢަބދުއލަތީފ
އަލއުސ ާ

ބައދަލުވުނ

ތރު
ތ ޢަބދުލސައ ާ
ތޛާ އާމިނަ ު
އަލއުސ ާ
ތޛު އިސމާއީލ މުޙައމަދު
އަލއުސ ާ
ތޛު މުޙައމަދު ޝާހު
އަލއުސ ާ
ތޒު މުޙުސިނ
ތޛު މުޙު ާ
އަލއުސ ާ
ތޛާ ޒިމނާ ޢަބދުލ މުޙުސިނ
އަލއުސ ާ
ތޛު އަޙުމަދު މުޢިއޒު
އަލއުސ ާ
ތޛު މުޙައމަދު ފައިޞަލ
އަލއުސ ާ
ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ
ތޛު މުޙައމަދު ނިޝާޠު
އަލއުސ ާ
ތ ޝީޒާ
ތޛާ ޢާއިޝަ ު
އަލއުސ ާ
ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

އެޑވައިސ ސެނޓަރގެ ޚިދުމަތ ފޯރުކޮށދިނުމާ ގުޅޭގޮތުނ

ތޛާ ނޫރުބާނ ފަހުމީ
އަލއުސ ާ

ތޒާމކުރެވުނު
ޓރާނސޕޭރަނސީ މޯލޑިވސގެ އެދުމަކަށ އިނ ި

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ބައދަލުވުނ

ތ ލީނ
ތޛާ ޢާއިޝަ ު
އަލއުސ ާ

ތކަށ ބަދަލުގައި
ތކުނ ކޯޓު ަ
ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ނޫނ ފަރާތ ަ

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ހާޒިރުވުމުގެ މައސަލައާއި ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށ

ތޛު މުޙައމަދު ނިޝާޠު
އަލއުސ ާ

ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ ޖުޑީޝަލ އެޑމިނިސޓރޭޝަނއާއެކުބޭއވި

ތ ޝީޒާ
ތޛާ ޢާއިޝަ ު
އަލއުސ ާ

ބައދަލުވުނ

ތ ލީނ
ތޛާ ޢާއިޝަ ު
އަލއުސ ާ

ތކާ ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާ
ކޮމިޝަނުނ ކުރަމުނދާ މަސައކަތ ަ

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

ކުރުމަށ ޕރެސިޑެނޝަލ ކޮމިޝަނ ޓު އިނކުއަރ އިނޓު

ތޛާ ނޫރުބާނ ފަހުމީ
އަލއުސ ާ

ޗައިލޑ ރައިޓސ ވައޮލޭޝަނސ އާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ

ތ ލީނ
ތޛާ ޢާއިޝަ ު
އަލއުސ ާ

ތކާ
ޕޮލިސ ސަރވިސ ބިލަށ ގެނނަނ ފެނނަ ބަދަލު ަ

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

ބެހޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށޓަކައި ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ

ތޛު އަޙުމަދު މުޢިއޒު
އަލއުސ ާ

ތކާބެހޭ ކޮމިޓީއާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ
ތ ޚިދުމަތ ަ
ސަލާމަ ީ

ތޛު މުޙައމަދު ފައިޞަލ
އަލއުސ ާ
ތޛާ ނޫރުބާނ ފަހުމީ
އަލއުސ ާ
ތޛު މުޙައމަދު ނިޝާޠު
އަލއުސ ާ
ތ ލީނ
ތޛާ ޢާއިޝަ ު
އަލއުސ ާ

ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނނުގެ ޤާނޫނަށ ގެނނަނ ފެނނަ

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

ތކާ ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށ ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ
ބަދަލު ަ

ތޛު ޢަބދުﷲ މުޢިއޒު
އަލއުސ ާ

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއާއެކު ބޭއވި ނުރަސމީ ބައދަލުވުނ.

ތޛު އަޙުމަދު މުޢިއޒު
އަލއުސ ާ
ތޛު މުޙައމަދު ފައިޞަލ
އަލއުސ ާ

ވނަ ޞަފޙާ
ގ ތެރެއިނ ަ 58
 74ޞަފޙާ ެ

ތޛާ ނޫރުބާނ ފަހުމީ
އަލއުސ ާ
ތޛު މުޙައމަދު އަޞީލ ޙަސަނ
އަލއުސ ާ
ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ
.31

 14ޖުލައި 2020

.32

 20ޖުލައި 2020

.33

 22ޖުލައި 2020

.34

 29ޖުލައި 2020

.35

 12އޮގަސޓ 2020

.36

 15އޮގަސޓ 2020

.37

 16އޮގަސޓު 2020

.38

 18އޮގަސޓު 2020

ދިވެހިރާއޖޭގައި މަސައކަތކުރާ ބިދޭސީނގެ ޙައޤުތައ

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

ތރަށ
ތރިކުރުމުގެ ޕރޮޖެކޓާއި ބެހޭގޮތުނ އި ު
ރައކާ ެ

ތޛާ ނޫރުބާނ ފަހުމީ
އަލއުސ ާ

ތކާއި
ތގައި ކުރިއަށ ދާނެ ގޮތ ަ
މަޝވަރާކޮށ އެ މަސައކަ ު

ތ ލީނ
ތޛާ ޢާއިޝަ ު
އަލއުސ ާ

ތއި ބެހޭގޮތުނ އެއބަސވެވިދާނެ
ޕރޮޖެކޓ ހިނގާނެ ގޮ ާ

އަލފާޟިލާ ބަލޤީސ ރަމީޒ

ތކާމެދު މަޝވަރާކުރުމަށ ޔޫ.އެނ.ޑީ.ޕީއާއެކު ބޭއވި
ކަނތައ ަ
ބައދަލުވުނ
ޢަދުލު އިނސާފުގެ ދާއިރާގެ 'ވާޗުއަލ ޓެކނިކަލ ނީޑސ

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ތކާ ހިއސާ
އެސެސމަނޓ'ގެ ހޯދުނތައ ކަމާބެހޭ ފަރާތ ަ

ތ ލީނ
ތޛާ ޢާއިޝަ ު
އަލއުސ ާ

ކުރުމަށ ޖުވެނައިލ ޖަސޓިސ ޔުނިޓާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ
"ލީގަލ އެއިޑ ސަޕޯޓ ފޯރ މައިގރަނޓ ވަރކަރސ

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

ޕރޮޖެކޓ" ގެ ދަށުނ ދިވެހިރާއޖޭގައި މަސައކަތކުރަމުނދާ

ތޛާ ނޫރުބާނ ފަހުމީ
އަލއުސ ާ

ތރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުމަށޓަކައި
ބިދޭސީނނަށ ޤާނޫނީ އެހީ ެ

ތ ލީނ
ތޛާ ޢާއިޝަ ު
އަލއުސ ާ

ތއި ގުޅޭގޮތުނ
ކލިއަރިނގ ހައުސއެއ އުފެއދުމުގެ މަސައކަ ާ

ތޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިނ އިބރާހީމ
އަލއުސ ާ

ޔޫ.އެނ.ޑީ.ޕީ ،ޓރާނސޕޭރެނސީ މޯލޑިވސ ،އަދި މޯލޑިވސ
ރެޑ ކރެސެނޓ އާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ
ދިވެހިރާއޖޭގައި ޕރޯ ބޯނޯ ކލިއަރިނގ ހައުސއެއ

ތޛު މުޙައމަދު އަޞީލ ޙަސަނ
އަލއުސ ާ

ޤާއިމުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުނ ދަ ގލޯބަލ ޕރޯ ބޯނޯ ބާ

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

އެސޯސިއޭޝަނ އާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ

ތޛާ ޔާސމީނ ޝަމާލ
އަލއުސ ާ
ތޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިނ އިބރާހީމ
އަލއުސ ާ

ބާ އެގޒާމ ޑެވެލޮޕ ކުރުމާ ބެހޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށ

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

ތނީ ޓޮބިނއާ އެގޒެކެޓިވ
ކޮނސަލޓަނޓ މރ .އެނ ަ

ތޛު އަޙުމަދު މުޢިއޒު
އަލއުސ ާ

ކޮމިޓީއާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ

ތޛު މުޙައމަދު ފައިޞަލ
އަލއުސ ާ
ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ބާ އެގޒާމ ޑެވެލޮޕ ކުރުމާ ބެހޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށ

ކޮމިޓީ އޮފ އެކސޕާޓސގެ މެނބަރުނ

ތނީ ޓޮބިނއާ ކޮމިޓީ އޮފ
ކޮނސަލޓަނޓ މރ .އެނ ަ
އެކސޕާޓސއާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުނނާއެކު  4ވަނަ ރައުނޑ ޓޭބަލ

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ތޒާމުކުރުމާ ބެހޭގޮތުނ
ކޮނފެރެނސ އިނ ި

ތޛާ ޔާސމީނ ޝަމާލ
އަލއުސ ާ

މަޝވަރާކުރުމަށޓަކައި ޔޫ.އެނ.ޑީ.ޕީ އާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ

ތޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިނ އިބރާހީމ
އަލއުސ ާ

ތޒާމކުރާ ޚާއސަ ލައިސަނސިނގ
ބާ ކައުނސިލުނ އިނ ި

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ތަމރީނު ޕރޮގރާމާ ގުޅޭ ގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށ މެކސ
ޕލޭނކއާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ
.39

 18އޮގަސޓު 2020

އޭ.ބީ.އޭ-ސެޕސ ޕރޮޖެކޓުގެ މަޝވަރާ ބައދަލުވުނ

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

.40

 26އޮގަސޓ 2020

ތޒާމކޮށގެނ ކުރިއަށގެނދާ
ޔޫ.އެނ.ޑީ.ޕީ އިނ އިނ ި

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ސީ.އެސ.އޯ ފޯރަމ (ޕޮސޓ ކޮވިޑ ސަސޓެއިނަބަލ
ޑިވެލޮޕމަނޓ ވިޝަނ :ދަ ފިޔުޗަރ އޮފ އިކޮނޮމިކ ގރޯތ
އެނޑ ދަ  2030އެޖެނޑާ އިނ ދަ މޯލޑިވސ)

ވނަ ޞަފޙާ
ގ ތެރެއިނ ަ 59
 74ޞަފޙާ ެ

.41

 2ސެޕޓެނބަރު 2020

.42

 3ސެޕޓެނބަރު 2020

.43

 3ސެޕޓެނބަރު 2020

.44

 15ސެޕޓެނބަރު 2020

.45

 15ސެޕޓެނބަރު 2020

.46

 21ސެޕޓެނބަރު 2020

.47

 23ސެޕޓެނބަރު 2020

.48

 30ސެޕޓެނބަރު 2020

.49

 5އޮކޓޫބަރު 2020

.50

 5އޮކޓޫބަރު 2020

.51

 7އޮކޓޫބަރު 2020

.52

 12އޮކޓޫބަރު 2020

ތޒާމކޮށގެނ ކުރިއަށގެނދާ
ޔޫ.އެނ.ޑީ.ޕީ އިނ އިނ ި

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ސީ.އެސ.އޯ ފޯރަމ (އެނޑިނގ މައިގރަނޓ ވަރކަރސ
އެކސޕލޮއިޓޭޝަނ އިނ ދަ މޯލޑިވސ :ގެރެނޓީނގ
ރައިޓސ އަނޑަރ ދަ  2030އެޖެނޑާ)
ފަނޑިޔާރުނގެ ފެނވަރު ބެލުމާގުޅޭ ރޯލ އައުޓ ޕރޮޖެކޓުގެ

ތޛު މުޙައމަދު ނިޝާޠު
އަލއުސ ާ

ޕޮލިސީ ،ޓޫލސ އަދި ޓރެއިނިނގ މެޓީރިއަލސ
ތައޔާރުކުރުމަށ ޖުޑީޝަލ ސަރވިސ ކޮމިޝަނުނ
ތޒާމކުރެއވި ކޮނސަލޓޭޝަނ ބައދަލުވުނ
އިނ ި
ތނީ ޓޮބިނއާ އެގޒެކޓިވ
ބާ އެގޒާމ ކޮނސަލޓަނޓ އެނ ަ

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

ކޮމިޓީ މެނބަރުނނާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ

ތޛު އަޙުމަދު މުޢިއޒު
އަލއުސ ާ
ތޛު މުޙައމަދު ފައިޞަލ
އަލއުސ ާ
ތޛާ އަނާރާ ނައީމ
އަލއުސ ާ
ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ތނީ ޓޮބިނ އާ ލޯ
ބާ އެގޒާމ ކޮނސަލޓަނޓ އެނ ަ

ތ ލީނ
ތޛާ ޢާއިޝަ ު
އަލއުސ ާ

ތކާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ
ފާރމ ަ
ތނީ ޓޮބިނއާއި ކޮމިޓީ އޮފ
ބާ އެގޒާމ ކޮނސަލޓަނޓ އެނ ަ

ކޮމިޓީ އޮފ އެކސޕަރޓސ

އެކސޕަރޓސއާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ

ތ ލީނ
ތޛާ ޢާއިޝަ ު
އަލއުސ ާ

ތޒާމކޮށގެނ ބޭއވި
ޖުޑީޝަލ ސަރވިސ ކޮމިޝަނުނ އިނ ި

ތޛު މުހައމަދު ނިޝާޠު
އަލއުސ ާ

'ޖުޑީޝަލ ޕަރފޯމަނސ އިވެލުއޭޝަނ-ޕޮލިސީ އޮނ ޖުޑީޝަލ
ޕަރފޯމަނސ އިވެލުއޭޝަނ' ބައދަލުވުނ
ޔޫ.އެނ.ޑީ.ޕީގެ ފެމިލީ ލޯ ރިވިއު ކޮނސަލޓަނޓ މިސ.ޒަރިޒަނާ

ތޛު އަޙުމަދު މުޢިއޒު
އަލއުސ ާ

ޢަބދުލއަޒީޒއާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ

ތޛު މުޙައމަދު ފައިޞަލ
އަލއުސ ާ
ތޛާ އަނާރާ ނައީމ
އަލއުސ ާ
ތޛު މުހައމަދު ނިޝާޠު
އަލއުސ ާ

ތނީ ޓޮބިނއާއެކު ބޭއވި
ބާ އެގޒާމ ކޮނސަލޓަނޓ އެނ ަ

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ބައދަލުވުނ
ތކުނ ހިނގާ
ތޢުލީމުދޭ މަރުކަޒު ަ
ތ ަ
ދިވެހިރާއޖޭގައި ހިނގާ މަ ީ

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ތކުގެ މުޤައރަރާގުޅޭ ގޮތުނ
ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސ ަ

ތޛު މުހައމަދު ނިޝާޠު
އަލއުސ ާ

މަޝވަރާކުރުމަށ އެމ.ކިއު.އޭއާއި އެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ

ތ މޫސާ
އަލފާޟިލާ އަނީ ާ

ޚާއޞަ ލައިސަނސިނގ ތަމރީނު ޕރޮގރާމ ނިނމި

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ތކަށ ވަކީލުކަމުގެ ހުވައި ލައިދިނުމާބެހޭ ގޮތުނ
ފަރާތ ަ

ތޛު މުހައމަދު ނިޝާޠު
އަލއުސ ާ

ތޛު
މަޝވަރާކުރުމަށ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލއުސ ާ

ތ މޫސާ
އަލފާޟިލާ އަނީ ާ

މުޙައމަދު ނިޔާޒުއާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ
ތޒާމކޮށގެނ ކުރިއަށގެނދާ
ޔޫ.އެނ.ޑީ.ޕީ އިނ އިނ ި

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ސީ.އެސ.އޯ ފޯރަމ (ކޮވިޑ އިމޕެކޓ އޮނ ވިމެނ އެނޑ
ގަރލސ – ބިލޑިނގ ބެކ ބެޓަރ އިނ މޯލޑިވސ ޓު
ޗެލަނޖ ހާމފުލ ޕރެކޓިސަސ އެނޑ އެޓިޓިޔުޑސ ތރޫ ދަ
 2030އެޖެނޑާ)
ތކާ ބެހޭގޮތުނ
ބާ ކައުނސިލާއެކު މަސައކަތކުރެވިދާނެ ގޮތ ަ

ތޛާ ނޫރުބާނ ފަހުމީ
އަލއުސ ާ

މަޝވަރާކުރުމާއި ބާ ކައުނސިލުގައި މަސައކަތކުރުމަށ ހުއދަ

ތޛު މުޙައމަދު އަޞީލ ޙަސަނ
އަލއުސ ާ

ދިނުމަށ ފުލ ބރައިޓ ކެނޑިޑޭޓާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ

ޑރ.މަރިޔަމ ޖަބީނ
ތޛު މުޙައމަދު ނިޝާޠު
އަލއުސ ާ

ވނަ ޞަފޙާ
ގ ތެރެއިނ ަ 60
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.53

 2ނޮވެނބަރު 2020

.54

 9ނޮވެނބަރު 2020

.55

 16ނޮވެނބަރު 2020

.56

 18ނޮވެނބަރު 2020

.57

 30ނޮވެނބަރު 2020

.58

 17ޑިސެނބަރު 2020

.59

 21ޑިސެނބަރު 2020

.60

 24ޑިސެނބަރު 2020

.61

 30ޑިސެނބަރު 2020

އޭ.ބީ.އޭ ސަބގރާނޓއާ ބެހޭގޮތުނ ބާ ކައުނސިލާއި ޖެސީ

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ޓެނަނބަމ އާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ

ތ މޫސާ
އަލފާޟިލާ އަނީ ާ
ތ ޝިރުހާނ
ތމަ ު
އަލފާޟިލާ ފާ ި

ތގެ ޝައުގު
ތކާއި ،ދެފަރާ ު
އެކުގައި މަސަކަތކުރެވިދާނެ ގޮތ ަ

ތޛު މަޢުމޫނ ހަމީދު
އަލއުސ ާ

ތކާއި ބާ
ތކާއި ،ޑީ.ޖޭ.އޭ އާއި ކޯޓު ަ
ހިމެނޭ ކަނތައ ަ

ތޛު ޢަބދުﷲ މުޢިއޒު
އަލއުސ ާ

ކައުނސިލުގެ މެދުގައި އޮނނަ ގުޅުނ ވަރުގަދަކުރުމާ ބެހޭގޮތުނ

ތޛާ އަނާރާ ނައީމ
އަލއުސ ާ

ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ ޖުޑީޝަލ އެޑމިނިސޓރޭޝަނއާއެކު ބޭއވި

ތޛު މުޙައމަދު ފައިސަލ
އަލއުސ ާ

ބައދަލުވުނ
އޭ.ބީ.އޭ ސަބގރާނޓއާ ބެހޭގޮތުނ ބާ ކައުނސިލާއި ޖެސީ

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

މެނބަރުނނާއެކު ބޭއވުނު ބައދަލުވުނ

ތ މޫސާ
އަލފާޟިލާ އަނީ ާ
ތ ޝިރުހާނ
ތމަ ު
އަލފާޟިލާ ފާ ި

ތރިކަނ
އެޓަރނީ ޖެނެރަލގެ އޮފީހުނ ޤާނޫނީ އެހީ ެ

ތޛު މުޙައމަދު ނިޝާޠު
އަލއުސ ާ

ތކާއި،
ތރިވެވިދާނެ ގޮތ ަ
ފޯރުކޮށދިނުމުގައި ބާ ކައުނސިލަށ އެހީ ެ

ތޛާ ޚަލދާ މުޙައމަދު
އަލއުސ ާ

ތކާ ގުޅޭގޮތުނ
ތ ަ
ތރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުމުގައި ހުރި ދަ ި
ޤާނޫނީ އެހީ ެ
މަޝވަރާކުރުމަށ އެޓަރނީ ޖެނެރަކުގެ އޮފީހާއެކު ބޭއވި
ބައދަލުވުނ
ޖޫލިއާ މެލޮޓީ އާއެކު ބޭއވި "ޔޫ.އެނ.އޯ.ޑީ.ސީ ވަރޗުއަލ

ތޛާ ޚަލދާ މުޙައމަދު
އަލއުސ ާ

ތ
ސިޗުއޭޝަނ އެނަލިސިސ އޮނ ޗިލޑރެނ އެސޯސިއޭޓެޑ ވި ު
އެކސޓރީމިސޓ ގރޫޕސ އިނ ދަ މޯލޑިވސ" އާއެކު
ބައދަލުވުނ
ޤާނޫނީ ދާއިރާއިނ ބެޗެލަރސ ޑިގރީ ކިޔަވައިދިނުމުގައި

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

ށގެނ ޢަމަލުކުރަނޖެހޭ ކަރިކިއުލާ އާ
ޖަނަވަރީ  2021އިނ ފެ ި

އަލފާޟިލާ ބަލޤީސ ރަމީޒ

ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށ ،ދިވެހިރާއޖޭގައި ޤާނޫނީ
ތކާއެކު ބޭއވި
ދާއިރާއިނ ބެޗެލަރސ ޑިގރީ ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒު ަ
ބައދަލުވުނ
ޔޫ.އެނ.އޯ.ޑީ.ސީ ރޯޑމެޕ ދިވެހިރާއޖޭގައި ޤާއިމުކުރުމުގައި

ތޛު މުޙައމަދު ނިޝާޠު
އަލއުސ ާ

ތރިކަމާ ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށ
ވެވިދާނެ އެހީ ެ

ތޛާ ޚަލދާ މުޙައމަދު
އަލއުސ ާ

ޔޫ.އެނ.އޯ.ޑީ.ސީ އާއެކު ބޭއވި ބައދަލުވުނ
ށއި ބާ
ކޮނސަލޓަނސީ އާ ބެހޭގޮތުނ މަޝވަރާ ކުރުމަ ާ

ތޛު މައުމޫނ ޙަމީދު
އަލއުސ ާ

ތއި ބެހޭގޮތުނ
ތޙާނު ފަރުމާކުރުމުގައި ކުރިއަށ ދާނެ ގޮ ާ
އިމ ި

ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ

މަޝވަރާކުރުމަށޓަކައި ބާ އެގޒާމ ކޮނސަލޓަނޓ މރ.

ތޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިނ އިބރާހީމ
އަލއުސ ާ

ތނީ ޓޯބިނއާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލާއެކު ބޭއވި
އެނ ަ
އެނމެ ފަހު ކޮނސަލޓަނސީ ބައދަލުވުނ
ޕަބލިކ ނޯޓަރައިޒކުރުމާއި އަސލާ އެއގޮތކަމުގެ ތައގަނޑު

ތޛު މުޙައމަދު ނިޝާޠު
އަލއުސ ާ

ތކާއެކު ބޭއވުނު ބައދަލުވުނ
ޖެހުމާ ގުޅިގެނ ކަމާގުޅޭ އިދާރާ ަ

ތޛާ ޚަލދާ މުޙައމަދު
އަލއުސ ާ
ތޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިނ އިބރާހީމ
އަލއުސ ާ

ވނަ ޞަފޙާ
ގ ތެރެއިނ ަ 61
 74ޞަފޙާ ެ
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BCM ANNUAL WORKPLAN 2021
STRATEGIC
OBJECTIVE:
Bar Council
Established
as a Key
Institution in
the Justice
Sector

NATIONAL STRATEGIC ACTION PLAN AREAS

SAP Sector

Timeline for the
Activity

SAP
Subsector

SAP Policy

SAP Strategy

Action

Activity
Q1

Q2

Q3

Q4

STRATEGIES
(1) Establish
and
Implement
Licensing &
Registration
Standards

5.1.5.1b

Good Governance

5.1.
Rule of
Law &
Judicial
Reform

Policy 5:
Ensure the
independence
of the legal
profession in
line with
international
best practices
[M179]

Strategy 5.1:
Regulate the
legal
profession
through Bar
Council[M179]

Action 5.1b:
Formulate
procedures
for issuance,
renewal and
review of
licensing for
lawyers and
legal
practices
including a
uniform
written bar
examination

Activity 1: 2nd review of
licensing regulation

x

Activity 2: 1st review of
regulation on law firm and
legal practices

x

Activity 3: Expert technical
and operational assistance for
the development, testing, and
administration of the bar
exam

x

x

x

x

Activity 4: Technical
assistance to the BCM to work
with local SMEs to develop
exam materials, and capacity
building for the BCM staff

x

x

x

x

x

x

Activity 5: Study visit for the
BCM staff to receive in-person
training at NCBE
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headquarters in Madison, WI,
and at ABA headquarters in
Chicago, IL, and on contingent
scheduling, observe the
administration of the Bar
Exam
Activity 6: Formulate
Guidelines for the Bar
Examination Administration,
Preparation Course etc.

x

x

Activity 7: Conduct staff/SME
training workshops and
trainings

x

x

Activity 8: Develop bar exam
paper and marking criteria

x

x

Activity 9: Conduct bar exam
(2) Establish
and
Implement
Ethical and
Professional
Standards

5.1.5.1c

Good Governance

5.1.
Rule of
Law &
Judicial
Reform

Policy 5:
Ensure the
independence
of the legal
profession in
line with
international
best practices
[M179]

Strategy 5.1:
Regulate the
legal
profession
through Bar
Council[M179]

Action 5.1c:
Formulate
and
implement
ethical and
professional
standards of
conduct for
legal
practitioners
in Maldives
including
procedures
to
implement
disciplinary
sanctions
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x

Activity 1: Finalise rules on
ethics and disciplinary
conduct

x

Activity 2: Validation of draft
rules of ethics and
disciplinary conduct, with all
local and international
stakeholders (public, lawyers,
students, public and private
sector, NGOs/ INGOs)

x

Activity 3: Publish regulation
on Professional Rules of
Conduct for Lawyers (ethics
and disciplinary conduct)

x

Activity 4: Conduct process
monitoring exercise on

x

x

x

x

disciplinary complaints
received at the BCM (Internal
Performance Review)

(3) Enhance
Access to
Justice,
Human
Rights &
Public
Confidence
in the Legal
Prfofession/
System

Activity 5: Publish bi-annual
review of complaints received
and measures taken

x

x

x

x

5.1.5.1d

Good Governance

5.1.
Rule of
Law &
Judicial
Reform

Policy 5:
Ensure the
independence
of the legal
profession in
line with
international
best practices
[M179]

Strategy 5.1:
Regulate the
legal
profession
through Bar
Council[M179]

Action 5.1d:
Establish an
accessible
complaints
mechanism
with regards
to lawyers
and legal
practices

Activity 1: Organise meetings
with interested parties to
identify challenges and
develop strategies to address
issues related to the current
complaint’s mechanism

5.1.5.1e

Good Governance

5.1.
Rule of
Law &
Judicial
Reform

Policy 5:
Ensure the
independence
of the legal
profession in
line with
international
best practices
[M179]

Strategy 5.1:
Regulate the
legal
profession
through Bar
Council
[M179]

Action 5.1e:
Design and
undertake
awareness
campaigns
and public
relations
events to
increase
confidence in
the legal
profession

Activity 1: participate in
media programs to
disseminate information and
enhance awareness of the
legal profession and the legal
system
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x

x

x

x

Activity 2: conceptualize and
develop a program on
awareness campaigns and
public relations events to
increase confidence in the
legal profession

x

x

x

Activity 3: Conduct baseline
assessments to establish a
legal aid fund

x

Activity 4: Conduct baseline
assessments to establish a
client protection fund
Activity 5: Create and
maintain a social media
channel

x

x

x

x

x

Activity 6: Develop small
media clips to enhance
knowledge of the law and the
legal profession

x

x

Activity 7: Translation of all
BCM rules and procedures

x

x

x

Activity 8: Publish (Quarterly)
policy briefs on law reform

x

x

x

x

Activity 9: Support civil
society groups, NGOs and
individuals working for the
advancement of human rights
and access to justice

x

x

x

x

5.1f:
Increase
competence
amongst
BCM
members

Activity 10: Engage in highlevel dialogue on the subject

x

x

x

x

Activity 11: Engage in diverse
public interest litigation cases

x

x

x

x

Activity 12: Engage on various
social media platforms

x

x

x

x

5.1g:
Conduct trial
monitoring

Activity 13: Technical
expertise to conduct trial
monitoring in the MDV courts

x

x

x
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in MDV
courts to
gather
information
on the
quality of
justice and
assess court
accessibility
5.1h:
Increased
access to
legal
assistance

Activity 14: Design and pilot a
Trial Monitoring Initiative, led
by the BCM and civil society
actors. (This activity is meant
to develop and pilot a
monitoring system to track
selected court cases and
document judicial responses.)

x

Activity 15: Establish a Pro
Bono Clearing House

x

Activity 16: Design a legal aid
program, complementing the
work of the AGO, and what
will be foreseen in the future
with the legal aid bill once
adopted by the Parliament

x

Activity 17: Establish Legal
Aid Assistance Network for
Migrant Workers

x

Activity 18: Support Annual
National Pro Bono Conference
(4) Enhance
professional
competence
of legal
professionals

5.1.5.2a

Good Governance

5.1.
Rule of
Law &
Judicial
Reform

Policy 5:
Ensure the
independence
of the legal
profession in
line with
international
best practices
[M179]

Strategy 5.2:
Strengthen
and improve
quality of legal
education and
improve the
capacity of
legal
professionals

Action 5.2a:
Formulate
and conduct
continuous
professional
development
programs for
legal
professionals
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x

x

Activity 1: Draft regulations
for CLE/CPD and
subsequently support the
development and
administration of a CLE/CPD
system

x

x

Activity 2: Conduct desk
review of professional
development needs for legal
professionals

x

x

x

Activity 3: Create TORs for
consultants

x

x

Activity 4: Hire consultants

x

x

Activity 5: Develop CPD
programs

x

x

Activity 6: Training in core
legal subjects and practice
skills as well as modules
focused on representation of
vulnerable groups

x

x

Activity 7: Design, establish
and implement specialized
training curriculum for legal
practitioners on technical
areas - Conduct CPD program
on Advocacy skills.

x

x

Activity 8: Design, establish
and implement specialized
training curriculum for legal
practitioners on technical
areas - Conduct CPD program
on legal writing, research and
analysis

x

x

Activity 9: Design, establish
and implement specialised
training curriculum for legal
practitioners on technical
areas - Conduct CPD program
on conducting due diligence

x

x

Activity 10: Conduct CPD
program - ethics and
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x

disciplinary training for
lawyers
(5) Enhance
and Maintain
Standards in
Legal
Education

5.1.5.2b

Good Governance

5.1.
Rule of
Law &
Judicial
Reform

Policy 5:
Ensure the
independence
of the legal
profession in
line with
international
best practices
[M179]

Strategy 5.2:
Strengthen
and improve
quality of legal
education and
improve the
capacity of
legal
professionals

Action 5.2b:
Review and
amend
curricula in
all Maldivian
Law Schools

Activity 1: Establish curricula
minimum standards for law
school curricula for
undergraduate and
postgraduate qualifications
(excludes the Bachelor of
Laws degree)

x

Activity 2: Approval of new
law school curricula/
Coordinate with MQA to
ensure re-approval and
accreditation of programs
which were previously
approved

x

x

x

x

Activity 3: Oversight of
compliance - Communicate
with law schools and ensure
amendment of law school
curricula to align with
minimum standards

x

x

x

x

x

x

x

Activity 4: Establish standards
for program and institution
approval, accreditation and
monitoring
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Activity 5: Support clinical
initiatives and programs at
law schools

x

x

x

x

Activity 6: Organize and
facilitate national mooting
competition

x

x

x

x

5.1.5.2c

5.1.5.2d

Good Governance

Good Governance

5.1.
Rule of
Law &
Judicial
Reform

5.1.
Rule of
Law &
Judicial
Reform

Policy 5:
Ensure the
independence
of the legal
profession in
line with
international
best practices
[M179]

Policy 5:
Ensure the
independence
of the legal
profession in
line with
international
best practices
[M179]

Strategy 5.2:
Strengthen
and improve
quality of legal
education and
improve the
capacity of
legal
professionals

Strategy 5.2:
Strengthen
and improve
quality of legal
education and
improve the
capacity of
legal
professionals

Action 5.2c:
Strengthen
recruitment
process of
law teachers
in all
Maldivian
Law Schools

Action 5.2d:
Review and
implement
Teacher
Quality
Assessments
in all
Maldivian
Law Schools
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Activity 7: Organize and
facilitate workshops public
lecture series on various
topics for law students

x

x

x

x

Activity 8: Facilitate and
support short term
internships for law students

x

x

x

x

Activity 1: Conduct
stakeholder consultations
with law schools to identify
ways to strengthen the
recruitment process of law
teachers

x

x

x

Activity 2: create minimum
standards / baseline criteria
for law teachers in all
Maldivian law schools

x

x

x

Activity 3: communication
minimum standards with all
law schools

x

x

x

Activity 1: Conduct
stakeholder consultations
with law schools to establish a
TQA framework for law
teachers in the Maldives

x

x

x

Activity 2: create TQA
framework

x

x

x

x

x

Activity 3: provide training for
assessors

(6) Promote
the Legal
Profession

Action 6.1:
Improve the
public
perception of
lawyers

Action 6.2:
Increase the
number of
specialised
law firms
and legal
practices

Activity 1: Establish a BCM
Quarterly Bulletin

x

x

x

x

Activity 2: Organize lecture
series and mentorship
programs

x

x

x

Activity 3: Conduct baseline
assessments to identify ways
to strengthen lawyer's
reputation

x

x

Activity 1: Establish a
mechanism for ranking
lawyers and law firms
including giving a mark of
excellence

x

x

Activity 2:
Activity 3:

(7) Increase
Member
Engagement
and
Satisfaction

Action 7.1:
Increase
member
engagement
and
voluntary
subscription
to BCM
activities
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Activity 1: Survey members
and develop innovative
solutions to enhance member
engagement

x

x

x

x

Activity 2: Conducting the
BCM Forum to provide
networking opportunities for
members of the BCM

x

x

x

x

Activity 3: Conduct AGM to
share annual achievements
and next steps with Members
of the BCM

x

Activity 4: Increase
touchpoints through regular

x

x

x

x

information sharing and
cause-related marketing
Action 7.2:
Increase the
percentage
of members
using the
database and
online social
platforms

(8) Build a
Self Sustaining
Institution/
Strong,
Independent
and Effective
Bar

Action 8.1:
Improve
corporate
governance
and Exco,
SSC and
secretariat
capacity
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Activity 1: Conduct baseline
assessments on developing a
database for members

x

x

x

x

Activity 2: Conduct baseline
assessments on developing
user-friendly APPS for
members

x

x

x

x

Activity 3: Develop
mentorship programs for
young lawyers

x

x

x

x

Activity 4: Develop technology
platforms for collaborative
projects and social
networking (slack and trello)

x

x

x

x

x

x

Activity 1: Establish financial
management systems with
internal audit function,
procurement, electronic
receipt systems and
accounting software
Activity 2: Hire finance
executive to support all
budgetary affairs of the BCM

x

Activity 3: Hire program
director to support project
administration and
implementation

x

Activity 4: Purchase
stationaries and equipment
for the BCM office functions

x

x

Activity 5: Build the capacity
of the BCM staff and
leadership through mentoring
from staff and leadership of
sister bar associations
(Technical expertise)
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x

x

x

x

Activity 6: Specialised training
for the BCM staff - consultant
to be placed at the BCM - on
legislative drafting, legal
writing, litigation, human
rights, project writing,
management, office
administration, finance, etc.

x

x

x

Activity 7: Expert technical
assistance to the BCM to
create a system for oversight
of law schools, ensure
compliance with curriculum
requirements and to take
action to improve and
maintain the quality of legal
education provided by higher
education institutions in the
Maldives

x

x

x

Activity 7: Technical trainings
needed in handling ethics and
discipline cases

x

x

x

x

Activity 8: Technical trainings
needed for law reform,
advocacy and involvement in
legislative reform

x

x

x

x

Activity 9: Technical trainings
needed for legal education,
qualifications, accreditation
and institution monitoring

x

x

Activity 10: Participation in
international bar
conferences/ meetings (2
persons)

x

x

Activity 11: Develop
performance-based
management instituted with
clear job descriptions and
SMART objectives for staff

x

x

Activity 12: Finalize Standard
Operating Procedures (SOPs)
for all functions of BCM

x

x

x

Activity 1: Publish BCM
Quarterly Bulletin

x

x

x

Activity 2: Develop and
implement a multi-year
strategic plan and for the
leadership transition expected
to take place with the BCM
elections in 2022

x

x

x

Activity 3: Develop a
comprehensive online
presence through a more
interactive website, social
media engagements

x

x

x

x

Activity 4: Develop human
resource management system
Action 8.2:
Improve
perception of
BCM as a
valued
organization
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x

x

Action 8.3:
Establish
and develop
international
and national
partnerships

Activity 1: Survey potential
partnerships for the BCM

x

Activity 2: Apply for IBA
membership

x

Activity 3: Apply for
Commonwealth Lawyers
Association membership

x

x

x

x
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