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 ފިހުރިސ ތު 
I   04 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލ 

II    05 ރައީސ ގެ ބަސ 

III  ީ07 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓ 

IV   08 ދާއިމީ ސަބ ކޮމިޓީތައ 

V  ީ11 ތައ  ވަސީލަތ ބާ ކައުނ ސިލުގެ ހިނ ގުމާއި އިނ ސާނ 

VI   އަދި   ވަނަ އަހަރު ނިނ މާފައިވާ މުހިނ މު ނިނ މުނ ތައ   2020އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީއިނ

 ޙާޞިލ ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާތައ  

13 

VII    ވަނަ އަހަރު ކޮށ ފައިވާ މަސައ ކަތ ތަކާގުޅޭ   2020ބާ ކައުނ ސިލުގެ މަޤ ޞަދުތައ  ޙާޞިލ ކުރުމަށ

 ތަފ ޞީލުތައ  

16 

VIII 2020   40 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާނ 

IX    42 ވަނަ އަހަރަށ  ރޭވިފައިހުރި މަސައ ކަތ ތައ   2021ޤާނޫނީ ދާއިރާ ތަރައ ޤީކުރުމަށ 

X 2021   ު46 ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކުރާ ޚަރަދ 

XI  47 އެެޕނ ޑިކ ސ 

 

 48 ދިެވހިރާއ ޖޭެގ ބާ ކައުނ ސިލުެގ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީ : 1ޑޮކިޔުމަނ ޓ  

 49 ބާ ކައުނ ސިލުެގ އިދާރީ އޮިނަގނޑު  ދިެވހިރާއ ޖޭެގ : 2ޑޮކިޔުމަނ ޓ  

 50 ކައުނ ސިލުެގ ރަޖިސ ޓަރީަގއި ތިބި މުވައ ޒަފުނ  ަވނަ އަހަރު ިނމުނު އިރު ބާ  2020 : 3ޑޮކިޔުމަނ ޓ  

: 4ޑޮކިޔުމަނ ޓ    51 ބާ ކައުނ ސިލުެގ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީ ބައ ދަލުުވނ ތަކުެގ ހާޒިރީ  ދިެވހިރާއ ޖޭެގ 

 53 ސ ބާ އިމ ތިޙާުނެގ ކޮމިޓީ އޮފ  އެކ ސ ޕަރޓ  : 5ޑޮކިޔުމަނ ޓ  

 54 ހައިކޯޓު ލެެވލ ަގއި ދަރަޖަކުރެިވފައިާވ ޤާޫނނީ ަވކީލުނ  ަވނަ އަހަރު  2020 : 6ޑޮކިޔުމަނ ޓ  

 55 ަވނަ އަހަރު ސުޕ ރީމ  ކޯޓު ލެެވލ ަގއި ދަރަޖަކުރެިވފައިާވ ޤާނޫނީ ަވކީލުނ  2020 : 7ޑޮކިޔުމަނ ޓ  

 56 ބައިވެރިެވފައިާވ ބައ ދަލުުވނ ތައ   ބާ ކައުނ ސިލުނ ަވނަ އަހަރު  2020 : 8ޑޮކިޔުމަނ ޓ  

 62   2021 އެުނއަލ  ވަރކ  ޕ ލޭނ   ބާ ކައުނ ސިލުެގ ދިެވހިރާއ ޖޭެގ : 9ޑޮކިޔުމަނ ޓ  
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 ރަމ ޒީ އަކުރު 
 

 

 އެމެރިކަނ  ބާ އެސޯސިއޭޝަނ     އޭ.ބީ.އޭ

 ރޫލ  އޮފ  ލޯ އިނީޝިއަޓިވ   އެމެރިކަނ  ބާ އެސޯސިއޭޝަނ   އާރ .އޯ.އެލ .އައި އޭ.ބީ.އޭ

 ޔޫރަޕިއަނ  ޔޫނިއަނ     އީ.ޔޫ

 މޯލ ޑިވ ސ  ބާ ކައުނ ސިލ     ބީ.ސީ.އެމ 

 ޑިާޕޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ     ޑީ.ޖޭ.އޭ

 ނޭޝަނަލ  ކޮނ ފަރަނ ސ  އޮފ  ބާ އެގ ޒެމިނަރސ    އެނ .ސީ.ބީ.އީ

 ޔުނައިޓަޑ  ނޭޝަނ ސ     ޔޫ.އެނ 

 ޔުނައިޓަޑ  ނޭޝަނ ސ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ޕ ރޮގ ރާމ   ޔޫ.އެނ .ޑީ.ީޕ

 އޮފީސ  އޮނ  ޑ ރަގ ސ  އެނ ޑ  ކ ރައިމ  ޔުނައިޓަޑ  ނޭޝަނ ސ   އޯ.ޑީ.ސީޔޫ.އެނ .

 ޗިލ ޑރަނ ސ  އިމަރޖަނ ސީ ފަނ ޑ   ނޭޝަނ ސ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ޔުނައިޓަޑ     ޔުނިސެފ  

   މޯލ ޑިވ ސ  ޓ ރާނ ސ ޭޕރަނ ސީ    ޓީ.އެމ 
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 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލ   
 

މަސ އޫލިއ ޔަތުތައ  އަދާ ކުރުމަށ ޓަކައި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  އުފެދިފައިވާ    ކަނޑައެޅިފައިވާ   ގައި  1ނުޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  
ބާ ކައުނ ސިލަކީ ގޮތުނ  އަމިއ ލަ، މިނިވަނ ، މުސ ތަޤިއ ލު    1789  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  މައ ޗަށ  އެކުލެވިގެނ ވާ، ޤާނޫނީ  މެނ ބަރުނ ގެ 

 މަޤ ޞަދުތަކަކީ: ވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ ދި  .މުއައ ސަސާއެކެވެ

ދިވެހިރާއ ޖޭގައި މަސައ ކަތ ކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ޙައ ޤުތަކާއި އިމ ތިޔާޒުތައ  ޙިމާޔަތ ކުރުމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުކަނ  ކުރުމުގެ   .1
ހުއ ދަ ދީ، ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ މަސައ ކަތ ތަކާ ގުޅޭ އެނ މެހައި ފަނ ނީ ކަނ ކަނ  ރެގިއުލޭޓުކޮށ ، ފިޔަވަޅު އަޅައި ބެލެހެއ ޓުމާއި، 

ތައ  ކަނޑައެޅުމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ މަސައ ކަތ  ތެދުވެރިކަމާއި އިނ ސާފުވެރިކަމާއެކު  އުސޫލު ކީލުނ ގެ ޚިދުމަތުގެ  ޤާނޫނީ ވަ 
 ؛ކުރިއަށ ދާކަނ  ކަށަވަރުކުރުނ 

 
ތަކުގެ  ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަށ  އެދޭ ފަރާތ ތަކުނ ، ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ކިބައިނ  އެ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަނ  ލިބިގަތުމުގައި އެފަރާތ  .2

 ؛މަޞ ލަޙަތު ރައ ކާތެރިކޮށ ދިނުނ 

 

ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ސުލޫކީ މިނ ގަނޑުތައ  އެކަށައަޅައި އެ މިނ ގަނޑުތައ  ތަނ ފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުނ  އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ    .3
 ؛އެޅުނ 

 

މަސައ ކަތ  .4 ޚިދުމަތުގައި  އެ  ދެމެހެއ ޓުމަށ ޓަކައި،  އިތުބާރު  ކުރާ  ޢާނ މުނ   ޚިދުމަތަށ   ފަރާތ ތަކުނ   ޤާނޫނީ  ހުރިހާ  ކުރާ 
 ؛ފޯރުކޮށ ދޭ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތ ތަކަށ  ފާރަވެރިވެ، މުރާޖަޢާކޮށ ، އިޞ ލާޙުކުރުމަށ  އެފަރާތ ތަކަށ  ލަފާ ދިނުނ 

 

ތައ  އެކަށައެޅުމާއި، އެ އުސޫލުޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި މަސައ ކަތ ކުރާ ފަރާތ ތަކުނ  ޢަމަލުކުރަނ ޖެހޭނެ ގަވާއިދުތަކާއި  .5
 ؛ތ ތައ  ތަމ ރީނުކުރުމާއި، ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރުނ ފަރާ

 

 ؛ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގެ މިނިވަނ ކަމާއި މުސ ތަޤިއ ލުކަނ  ނެގެހެއ ޓުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރުނ  .6

 

ކުރި .7 ތަޢުލީމު  ޤާނޫނީ  ދޭ  މަރުކަޒުތަކުނ   ތަޢުލީމުގެ  މަތީ  ހިނ ގާ  ތަޢުލީމުގެ  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި  އެ  ގޮތުނ ނާއި،  އެރުވުމުގެ 
 އަދި  ؛ފެނ ވަރު ހިފެހެއ ޓުމުގެ ގޮތުނ  އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ  އެޅުނ 

 
ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައ ސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއ ގެ އެހީތެރިކަނ  ހޯދޭފަދަ މާލީ ތަނަވަސ ކަމެއ ނެތ  މީހުނ ނަށ  ދައުލަތުނ    .8

 ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތ ތަކަށ  އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުމެވެ. ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއ ސުމުގައި 

 

 

 
 )ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނުނު(  5/2019ޤާނޫނު ނަނ ބަރު:    1
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 ބާ ކައުނ ސިލުގެ ރައީސ ގެ ބަސ   
 

 أجمعين وصحبه آله وعلى المرسلين و األنبياء  أشرف على والسالم  والصالة العالمين  رب هلل الحمد
 

ދަށުނ  ޤާނޫނުގެ  ފަނ ނުގެ  ޤާނޫނީ  މަތިކުރެވިފައިވާ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ކައުނ ސިލާ  ގުޅޭ    ބާ  ގިނަ  މަސ އޫލިއ ޔަތުތަކާ 
ދިވެހިރާއ ޖޭގައި  އާ ގުޅިގެނ     19-ކޮވިޑ    އަދި  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.   2020ށާފައިވަނީ  ޖެހެނ  ފަ  ޢަމަލީ ސިފަ  މަސައ ކަތ ތަކުގައި

ލޮކ ޑައުނ އާއި،   ޢަމަލުކުރަނ ޖެހޭ    ޢާނ މުކޮށ އިޢުލާނުކުރެވުނު  މަސައ ކަތ ކުރުމުގައި  ހުޅުވައިގެނ   އުޞޫލުތަކާއި  ޚާއ ޞަ  އޮފީސ ތައ  
ދިމާވި  މިނ ގަނޑުތަކު ފުރިހަމަކުރުމަށ   މަސައ ކަތ ތައ   ގޮނ ޖެހުނ ތަކާގެ ސަބަބުނ   ކޮށ ފައިވާ  ލު ސިހާކައުނ ސިލުނ     މިއެކުވެސ ،  ތަފާތު 

  ވަނަ އަހަރަކީ ވަރަށ  ގިނަ ގޮތ ގޮތުނ  ފާހަގަކޮށ ލެވޭ އަހަރެކެވެ.   2020ނަތީޖާތަކަށ  ބަލާއިރު، 

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ    ، މި ރިޯޕޓުގައި  ވަނަ މާއ ދާގެ ދަށުނ  އެކުލަވާލާ  24ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނުގެ   
ކުރިއަށ  އޮތ   ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އާމ ދަނީއާއި، ޚަރަދުތަކާއި، ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށ ޓަކައި ކޮށ ފައިވާ މަސައ ކަތ ތަކާއި،  

 2020  މި މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތެރޭގައި، އިވާނެއެވެ.  އަހަރަށ  ލަފާކުރާ އާމ ދަނީއާއި ޚަރަދާއި އަދި ކުރަނ  ރޭވިފައިހުރި ކަނ ތައ ތައ  ހިމަނާފަ
ގުޅޭގޮތު އިޖުރާއަތުތަކާ  ގަވާއިދުތަކާއި  މަސައ ކަތ ތަކާއި،  ކޮށ ފައިވާ  ގޮތުނ   ތަނ ފީޒުކުރުމުގެ  ޤާނޫނު  ފަނ ނުގެ  ޤާނޫނީ  އަހަރު  ނ   ވަނަ 

ބަ  ކޮށ ފައިވާ ގުޅުނ   ހޯދުމަށާއި  ބައިވެރިވުނ   ވަކީލުނ ގެ  ޤާނޫނީ  ޤާނޫނީ  މަސައ ކަތ ތަކާއި،  މަސައ ކަތ ތަކާއި،  ކޮށ ފައިވާ  ދަހިކުރުމަށ  
ތަކުގެ  ވަކީލުނ ގެ މަސައ ކަތުގެ ފެނ ވަރު މަތިކުރުމަށ  ކޮށ ފައިވާ މަސައ ކަތ ތަކާއި، ޤާނޫނީ ޚިދުމަތ  ތަރައ ޤީކުރުމަށ  ކޮށ ފައިވާ ދިރާސާ

ކޯސ ތަކާ ކިޔަވައިދޭ  ޤާނޫނު  ދަރިވަރުނ ނާ    އިމަސައ ކަތ ތަކާއި،  ކިޔަވާ  ރާއ ޖެއާއި ޤާނޫނު  އަދި  މަސައ ކަތ ތަކާއި  ކޮށ ފައިވާ  ގުޅޭގޮތުނ  
މި ރިޯޕޓުގައި ބާ    މީގެއިތުރުނ ،   ރާއ ޖޭނ  ބޭރުގެ ޖަމިއ ޔާ ޖަމާޢަތ ތަކާ ގުޅުނ  ބަދަހިކުރުމަށ  ކޮށ ފައިވާ މަސައ ކަތ ތައ  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ޓަރެއ  މެދުވެރިކޮށ  އޮޑިޓ ކޮށ ފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ރިޕޯޓު  އެކ ސ ޓަރނަލ  އޮޑިއި،  ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބާ  2020ކައުނ ސިލުގެ  
 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ޕ ރޮފައިލ     ހެދުނު ކުރެވިފައިވާ ބޮޑެތި ކަނ ތައ ތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގައި މުޅިނ  އަލަށ   ހާސިލުވަނަ އަހަރުގެ    2020
ކުރެވުމާއި، ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ފުރަތަމަ ޑިގ ރީގެ މިނިމަމ  ސ ޓެނ ޑަޑ  ކަނޑައެޅުމާއި، ބާ   އޮފ  ދަ ލީގަލ  ޕ ރޮފެޝަނ  ސަރވޭ ފުރިހަމަ
ނ  ސ ެޕޝަލިސ ޓ  ކޮމިޓީތަކުގެ  ހެދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ ދާއިމީ ސަބ ކޮމިޓީތަކާއި އެހެނި އެގ ޒޭމ  ސ ޓެނ ޑަޑ ސ  ސަރވޭ ހެދުމާއި،  

  2ގަވާއިދަކާއި    7މަސައ ކަތ  ފެށިގެނ  ދިޔުމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ސުލޫކީ މައ ސަލަތައ  ބަލަނ  ފެށުމާއި، ޤާނޫނީ ޚިދުމަތާ ގުޅުނ  ހުރި  
އަދި    ފަރާތަކަށ  އަލަށ  ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ ދޫކުރެވުނ  ފާހަގަކޮށ ލެވެއެވެ.  281މުގެ އިތުރުނ ،  އުސޫލަކަށ  އަލަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފެށު 

ފައި ނުވި  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭއ ވި  2020ބާ ކައުނ ސިލާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މުހިނ މު މަސ އޫލިއ ޔަތުތަކުގެ ތެރެއިނ  ބާ އިމ ތިޙާނު  
ވަނަ    1ޙާލަތ ތަކަށ  ރިޢާޔަތ ކުރެވިގެނ  ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނަށ  ގެނެވުނު    ހާއ ސަބަބުނ  ދިމާވެފައިވާ  ގެ ސަ  19-ކޮވިޑ ނަމަވެސ ،  

ލައިސަނ ސިނ ގ ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމުގެ ސަބަބުނ     ހާއ ސައިސ ލާޙުގެ ދަށުނ  ފަރުމާކުރެވި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުނ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިޔަ  
އަހަރުގެ    1ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު    2020ކަށ ވަނީ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ ލިބިގެނ  ގޮސ ފައެވެ. އަދި  ގިނަ ލޯ ގ ރެޖުއޭޓުނ ތަކަ

 ތަމ ރީނު ފުރިހަމަކޮށ  ބާ އިމ ތިހާނެއ  ނެތިގެނ  ހުވައިނުކުރެވިފައިވާ ލޯ ގ ރެޖުއޭޓުނ  ނެތ ކަނ ވެސ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  



 

 

ެގ ތެރެއިނ ޞަފ ޙާ 6 ަވނަ ޞަފ ޙާ  74 

 

 

  ، ރޭވިފައިވާއިރު  ކަނ ތައ ތަކެއ    ގިނަ  އަހަރަށ ވެސ   ވަނަ  2021  ކުރުމަށ ހާސިލު   މަސައ ކަތ ތައ   ޤާނޫނުގައިވާ  ފަނ ނުގެ  ޤާނޫނީ
  އިމ ތިހާނު   ބާ  ، ހަރުދަނާކުރުމާއި  އިނ ސ ޓިޓިޔުޝަނ   ކައުނ ސިލުގެ  ބާ  މަސައ ކަތ ތަކަކީ   މުހިނ މު  އެނ މެ  ކުރިއަށ ދާނެ  އަހަރު  ވަނަ  2021
މެވެ.  އަހުލުވެރިކުރުވު  ވަކީލުނ   ޤާނޫނީ  ނިޒާމަށ    ސުލޫކާބެހޭ   އަދި  މަސައ ކަތާއި  ޑިވޮލޮޕ މަނ ޓ ގެ  ޕ ރޮފެޝަނަލ    ގެ ވަކީލުނ    ޤާނޫނީ   ، ބޭއ ވުމާއި

 ، އެކ ރެޑިޓ ކުރުމާއި  ސ ކޫލ ތައ   ލޯ  ޕ ރޮގ ރާމ ތަކާއި  ލޯ  ހިނ ގާ  ތަނ ތަނުގައި  ކިޔަވައިދޭ  ޤާނޫނު  ރާއ ޖޭގައި  ތެރޭގައި  މިއަހަރުގެ  ހަމަ  އަދި
  ގައި   2020  އަދި   2019  ، ތަޢާރަފ ކުރުމާއި  މިނ ގަނޑުތައ   ނުކުރެވިވާ  ފުރިހަމަ  މިހާރު  ގުޅޭ   ޚިދުމަތާ  ވަކީލުނ ގެ  ޤާނޫނީ

  އުސޫލުތައ    ގަވާއިދުތަކާ  ބަދަލުތަކާއެކު  އެފަދަ  ، ދެނެގަނެ  ކަނ ކަނ   ކުރަނ ޖެހޭ  ހަރުދަނާ  ރިވިޔުކޮށ   މިނ ގަނޑުތައ    ޢަމަލުކުރަނ ފަށާފައިވާ
  ގެ ފޯރުކޮށ ދިނުމު   އެހީތެރިކަނ ޤާނޫނީ    ފަރާތ ތަކަށ   ނެތ   ފުދުނ ތެރިކަނ   މާލީއަދި   މަށ ވެސ  ވަނީ ރޭވިފައެވެ.  ގެނ ދިއު  މުރާޖަޢާކުރަމުނ   އަލުނ 
ވަނަ    2021ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވާއިރު، މި ކ ލިއަރިނ ގ ހައުސ     2020ތަކެއ   މަސައ ކަތ ގިނަ    ހައުސ ގެ   ކ ލިއަރިނ ގ   ހިނ ގާ   ގޮތުނ  

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޤާއިމ ކުރެވިގެނ ދާނެއެވެ.  

ބާ ކައުނ ސިލެއ ގެ ކުރިއެރުނ  ވަނީ ވަރަށ  ގިނަ ކަނ ކަމުގެ މައ ޗަށ  ބިނާވެފައެވެ. އެގޮތުނ ވެސ  ފާހަގަކޮށ ލެވޭ އެނ މެ  
ނ ސިލުނ  ދޭ ޚިދުމަތ ތައ  އެނ މެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ދިނުމަށ ޓަކައި ބާ ކައުނ ސިލުގެ އާނ މު މެނ ބަރުނ ގެ ބައިވެރިވުމާއި  މުހިނ މު ކަމަކީ ބާ ކައު

  ބައިވެރިވުނ    މެނ ބަރުނ ގެ  އާނ މު  ކައުނ ސިލުގެ  މި  ކުރުމަށ ޓަކައިހާސިލު   މަޤ ޞަދުތައ   ކައުނ ސިލުގެ  ބާ  ލަފާ ހޯދުމެވެ. އެހެނ ކަމުނ ، 
  ޚިޔާލާ   މެނ ބަރުނ ގެ  އާނ މު  ކައުނ ސިލުގެ   ބާ   ، އެކުލަވާލައި  ގ ރޫޕ ތައ   ވަރކިނގ    ކޮމިޓީތަކާއި   ސ ެޕޝަލިސ ޓު  އިތުރު   ، ހޯދައި  އިތުރަށ 

  ހަރުދަނާކުރުމަށ    އިތުރަށ   ފޯރަމ ތައ    ކައުނ ސިލ   ބާ  ގެނ ދިއުމަށ ޓަކައި  ކުރިއަށ   މަސައ ކަތ ތައ   އެކި  ކައުނ ސިލުގެ  ބާ  މަޝ ވަރާއާއެކު
ހަމައެއާއެކު،  އިނ    ވަނީ އަދި  ބަލައިގަނ ނަ  ތިޒާމ ކުރެވިފައެވެ.  މުޖުތަމައުގައި  ބައިނަލ ޢަޤ ވާމީ  ކައުނ ސިލަކީ  ބާ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 
އެކ ސެސ ޓު ޖަސ ޓިސ  ހަރުދަނާކުރުމަށ ޓަކައި ބާ ކައުނ ސިލުގައި    ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތެރެއިނ   ހެދުމަށ ޓަކައިއ ސަސާއަކަށ   އަމު

ރޫލ  އޮފ  ލޯ ހަރުދަނާ  ކ ލައަނ ޓ  ޕ ރޮޓެކ ޝަނ  އަދި ލީގަލ  އެއިޑ  ފަނ ޑެއ  ޤާއިމ ކުރުމާއި،  ކ ލިއަރިނ ގ ހައުސ  އެއ  ޤާއިމ ކުރުމާއި،  
މިކަނ ކަނ   ވަނަ އަހަރަށ ވެސ  ރޭވި،    2020  ، ކީ ގާއިމ ކުރުމައެކު ޓ ރައިލ  މޮނިޓަރިނ ގ ނިޒާމެއ އާކުރުމަށ ޓަކައި ސިވިލ  ސޮސައިޓީ

އިނ ޓަރނޭޝަނަލ     ލިބިފައިވާ ވަނަ އަހަރު    2020ބާ ކައުނ ސިލަށ     ތަކަކީ މުޅިނ  ޙާޞިލ ކުރެވިފައިނުވާ ކަނ ކަމެވެ. މި މަސައ ކަތ ތައ 
މަސައ ކަތ ތައ  މިހާރު ރޭވިފައިވަނީ  ކުގެ  ތަ ޖެކ ޓުޕ ރޮ  މި  ގެ ސަބަބުނ 19- ކޮވިޑ   މަސައ ކަތ ތަކަކަށ ވެފައި،   ތެރޭގައި ހިމެނޭޕ ރޮޖެކ ޓުތަކެއ ގެ  

ކުރިއަށ  އޮތ  އަހަރުތަ  2021 ފެށިގެނ   ބަހާލައިގެނ  ކަމުގައިވާތީ،  ގައި  އާ  ބާ ކައުނ ސިލުނ   ވެސ   މިކަނ ކަނ  ފުރިހަމަކުރުމަށ   ކަށ  
   އުއ މީދުތަކަކާއެކު މަސައ ކަތ  ފަށާނެއެވެ. 

 ބަރަކާތ  ލެއ ވުނ  އެދި ދުޢާކުރަމުނ  ވަކިވެލަމެވެ. هللا އަޅުގަނޑުމެނ  އެނ މެނ މިކުރާ މަސައ ކަތުގައި މާތ 

 !ޝުކުރިއ ޔާ 
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 ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީ  
 

މެނ ބަރުނ  އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ޤާނޫނީ    9މެނ ބަރުނ ގެ މައ ޗަށެވެ. މި    9ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެނ ވަނީ  ބާ  
  ވަކީލުނ ގެ ތެރެއިނ  ބާ ކައުނ ސިލުގެ ރައީސ  ކަމަށ  އިނ ތިޚާބުކުރެވޭ މީހަކާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ތެރެއިނ  ބާ ކައުނ ސިލުގެ ނައިބު 

ކަ ވަކީލުނ ގެ ތެރެއިނ  އިނ ތިޚާބުކުރާ  ރައީސ   ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ    6މަށ  އިނ ތިޚާބުކުރެވޭ މީހަކާއި، ބަނ ޑާރަނައިބު އަދި ޤާނޫނީ 
އަނ ނަނިވި    ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިވަޑައިގަނ ނަވަނީވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީ   2020މައ ޗަށެވެ.  

 .  ނެވެޤާނޫނީ ވަކީލުނ 

 

 ރައީސ  

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 

 

 ނައިބު ރައީސ  

  މުޢިއ ޒު هللا އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު
 މެނ ބަރު / ބަނ ޑާރަނައިބު 

 އަލ އުސ ތާޛު އިބ ރާހީމ  ރިފ ޢަތު 

 މެނ ބަރު 

 އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު މުޢިއ ޒު 

 މެނ ބަރު  

 އަލ އުސ ތާޛު އަނަސ  ޢަބ ދުއ ސައ ތާރު

 މެނ ބަރު 

 އަނާރާ ނަޢީމ  އަލ އުސ ތާޛާ

 މެނ ބަރު  

 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު އަޞީލ  ޙަސަނ 

 މެނ ބަރު 

 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ފައިޞަލ  

 މެނ ބަރު  

 އަލ އުސ ތާޛާ ނޫރުބާނ  ފަހުމީ 

   

 

 

ގެ ގޮތުގައި   1ރިޯޕޓުގެ އެނެކ ސ  ޑޮކިޔުމަނ ޓު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ މެނ ބަރުނ ނާގުޅޭ ތަފ ޞީލު މި 
 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 
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 ބާ ކައުނ ސިލުގެ ދާއިމީ ސަބ ކޮމިޓީތައ   

ސަބ  ކޮމިޓީއެއ  އޮތުމަށ  ލާޒިމ ކުރުރެއެވެ. އެއީ، ލައިސަނ ސިނ ގ ކޮމިޓީއާއި،   5ނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނުނ  ބާ ކައުނ ސިލުގައި ދާއިމީ  ޤާ
 ޢުނާފު ކޮމިޓީއާއި، ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ކޮމިޓީ އަދި ލޯ ރިފޯރމ  އެނ ޑ  ރިސަރޗ  ކޮމިޓީއެވެ.  އެތިކ ސ  ކޮމިޓީއާއި، އިސ ތި

 

 ލައިސެނ ސިނ ގ ކޮމިޓީ 

އަކީ   ކޮމިޓީ  ލައިސެނ ސިނ ގ  ކައުނ ސިލުގެ  ކޮމިޓީއެކެވެ.    މައ ޗަށ ގެ  މެނ ބަރުނ    3ބާ  ޤާނޫނީ  އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ކޮމިޓީއަކީ  މި 
ދިނުމާއި، ހުއ ދަ ހިފެއ ޓުމާއި، ހުއ ދަ ބާޠިލުކުރުމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުނ  ދަރަޖަކޮށ  ތަފާތު ދަރަޖަތަކުގެ ކޯޓުތަކަށ   ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ  

 ހާޒިރުވެ ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއ ދަ ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުނ  އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީއަށ  ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެކެވެ. 

   ވަނީ އަނ ނަނިވި މެނ ބަރުނ ގެ މައ ޗަށެވެ.ސެނ ސިނ ގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެނ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ ފުރަތަމަ ލައި

 

މަސ އޫލިއ ޔަތާއި ޙަވާލުވި   ނަނ ބަރު   ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ  ނަނ   މަޤާމ  
 ތާރީޚ  

 2020އޭޕ ރީލ   07 2011/37 ޙަބީބ  ޡިމ އަލ އުސ ތާޛު ނާ ރައީސ   

 2020އޭޕ ރީލ   07 2011/ 25 އަޙ މަދު ނާޒިމ  މުޙައ މަދު އަލ އުސ ތާޛު  ނައިބު ރައީސ  

 2020އޭޕ ރީލ   07 24/ 2005 އަލ އުސ ތާޛާ ޒިމ ނާ އަބ ދުލ  މުޙ ސިނ   މެނ ބަރު 

 

ކޮމިޓީ   އެތިކ ސ    

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ    2020އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.    ށ ގެ މައ ޗަމެނ ބަރުނ    9ކޮމިޓީ އަކީ  އެތިކ ސ   ބާ ކައުނ ސިލުގެ  
މި ކޮމިޓީއަކީ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތ  ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަނ ޖެހޭ  މެނ ބަރުނ  ޢައ ޔަނުކުރެވުނެވެ.    7ކޮމިޓީއަށ    އެތިކ ސ  ބާ ކައުނ ސިލުގެ

ކާއި ސިޔާސަތުތައ  އެކަށައެޅުމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ޚިދުމަތ   ތަ އުސޫލުތަކާއި ސުލޫކީ މިނ ގަނޑު ބަޔާނ ކުރާ ގަވާއިދުތަކާއި  އުސޫލު
ބަލައި، އެ ފަރާތ ތަކާ މެދު އަޅަނ ވީ ފިޔަވަޅުތަކާ   ތަކާއި ސުލޫކީ މިނ ގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވާ މައ ސަލަތައ އުސޫލު  ދިނުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ޔަނުކުރެވުނު ފަރާތ ތަކުގެ ތެރެއިނ  އަލ އުސ ތާޛާ ދީބާނާޒ  ފަހުމީ  ވަނަ އަހަރު އައ  2020މި ކޮމިޓީއަށ   ގުޅޭ ލަފާ ދޭ ކޮމިޓީއެކެވެ.

 މި ކޮމިޓީއިނ  އިސ ތިޢުފާ ދެއ ވާފައެވެ.   ގައި  2020  ސެޕ ޓެނ ބަރު 1ވަނީ 

އަށ  ޢައ ޔަނުކުރެވި، ޚިދުމަތ ކުރައ ވަމުނ   ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ ފުރަތަމަ އެތިކ ސ  ކޮމިޓީ  2020
 ގެނ ދަވަނީ އަނ ނަނިވި ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ނެވެ.  

 

 ތާރީޚ   ޙަވާލުވި  މަސ އޫލިއ ޔަތާއި  ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ ނަނ ބަރު   ނަނ    މަޤާމ  

 2020އޭޕ ރީލ   07 2007/ 12  ހައިފާ ޢާއިޝަުތ އަލ އުސ ތާޛާ  މެނ ބަރު
 2020އޭޕ ރީލ   07 29/ 2005  އިބ ރާހީމ  ރުކ ޝާނާ އާމިނަުތ އަލ އުސ ތާޛާ  މެނ ބަރު
 2020އޭޕ ރީލ   07 2010/ 11  މުބާރިކ  ޙުސ ނީ އަލ އުސ ތާޛު  މެނ ބަރު
 2020އޭޕ ރީލ   07 2014/ 42  އަޙ މަދު ފައިޞަލ  ޝަމީމ  އަލ އުސ ތާޛު  މެނ ބަރު
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 2020އޭޕ ރީލ   07 2009/ 68  އަޙ މަދު އިސ މާޢީލ  އަލ އުސ ތާޛު  މެނ ބަރު
 2020އޭޕ ރީލ   07 01/2002  ސިރާޖ  ޙުސައިނ  އަލ އުސ ތާޛު  މެނ ބަރު

  

ކޮމިޓީ   އިސ ތިޢުނާފު   

މި ކޮމިޓީއަކީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ  . އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ މައ ޗަށ  ބަރުނ ގެ ނ މެ 3ކޮމިޓީ އަކީ  އިސ ތިއުނާފު ބާ ކައުނ ސިލުގެ 
ކައުނ ސިލުނ  ޤާނޫނީ ވަކީލަކާމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅަކާމެދު ހިތ ހަމަނުޖެހިގެނ ، އެ ނިނ މުނ  އިސ ތިއުނާފު ކޮށ ފި ނަމަ، އެ މައ ސަލަ 

ކުލަވައިލުމާއި، އެ އުސޫލަށ   ބަލައި ގޮތެއ  ނިނ މުމާއި، އަދި އިސ ތިއުނާފު ކުރެވޭ މައ ސަލަތައ  ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައ  އެ 
 އިޞ ލާޙު ގެނ ނަނ  ޖެހޭކަމަށ  ފާހަގަވާނަމަ، އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުނ  އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީއަށ  ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެވެ.  

   ފައިވަނީ އަނ ނަނިވި މެނ ބަރުނ ގެ މައ ޗަށެވެ.  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ ފުރަތަމަ އިސ ތިއުނާފު ކޮމިޓީ އެކުލެވި 

 

މަސ އޫލިއ ޔަތާއި ޙަވާލުވި   ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ ނަނ ބަރު  ނަނ   މަޤާމ  
 ތާރީޚ  

 2020އޭޕ ރީލ   07 25/1999 ޛާ ދީނާ ޙުސައިނ  އަލ އުސ ާތ ރައީސ  

 2020އޭޕ ރީލ   07 08/2003 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ޝަހުދީ އަނ ވަރު  ނައިބު ރައީސ  

 2020އޭޕ ރީލ   07 07/ 1990  ޝާހީނ  ޙަމީދުއަލ އުސ ތާޛު މެނ ބަރު  

 

ކޮމިޓީ   ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު   

ދިވެހިރާއ ޖޭގައި  މި ކޮމިޓީއަކީ  . އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ  މައ ޗަށ ބަރުނ ގެ  ނ މެ 5ކޮމިޓީ އަކީ    ޤާނޫނީ ތަޢުލީމުބާ ކައުނ ސިލުގެ  
މުއ ދަތާއި ކޯހުގެ  މުޤައ ރަރާއި  ކޯސ ތަކުގެ  ކިޔަވައިދޭ  ޤާނޫނު  ހިނ ގާ  މަރުކަޒުތަކުނ   ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ  ކޯސ ތަކުގައި   ހިނ ގާ  އެ 

ކޮށ ،  އިޞ ލާޙު ގެނ ނަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ  ފާހަގަ ، ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި، ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސ ތަކުގެ ކިޔަވައިދިނުނ  ބަލައި
އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ ލަފާ އެގ ޒެކެޓިވ     ، ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސ ތަކާއި ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގެ އިމ ތިޙާނުތަކުގެ އެސެސ މަނ ޓ  ހަދައި

 ، ބޭނުމަށ   ކޮމިޓީއަށ  ދީ އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލެއ ގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގައި މަސައ ކަތ ކުރުމުގެ ހުއ ދަ އެކިއެކި ފަރާތ ތަކަށ  ދިނުމުގެ
ތުނ   ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި ބާ ކައުނ ސިލުނ  ޤަބޫލުކުރާނެ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކާއި ތަމ ރީނުދޭ މަރުކަޒުތައ  ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ގޮ 

   އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީއަށ  ލަފާ ދޭ ކޮމިޓީއެވެ.

ޔަނުކުރެވިފައިވަނީ  އަށ  ޢައ  ކޮމިޓީ ޤާނޫނީ ތަޢުލީމުދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު    2020
 އަނ ނަނިވި ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ނެވެ.  

 

 މަސ އޫލިއ ޔަތާއި ޙަވާލުވި ތާރީޚ   ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ ނަނ ބަރު  ނަނ   މަޤާމ  

 2020އޭޕ ރީލ   07 2007/ 22 ފާޠިމަުތ ސިއުނީ  ޑރ.  ރައީސ   

 2020އޭޕ ރީލ   07 2006/ 04 ޛާ ފާޠިމަުތ ޙަލީމ  އަލ އުސ ާތ ނައިބު ރައީސ  

 2020އޭޕ ރީލ   07 2009/ 61 ޞަފާ ޝަރީފ   އަލ އުސ ތާޛާ މެނ ބަރު 
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ކޮމިޓީ    ރިފޯރމ  އެނ ޑ  ރިސަރޗ  ލޯ   

މި ކޮމިޓީއަކީ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތާ    .އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ  މައ ޗަށ ބަރުނ ގެ  ނ މެ 5ކޮމިޓީ އަކީ    ޤާނޫނީ ތަޢުލީމުބާ ކައުނ ސިލުގެ  
ކާ  ގުޅުނ ހުރި އެކިއެކި ކަނ ތައ ތަކުގައި ކުރަނ ޖެހޭ ދިރާސާތައ  ކުރުމާއި، އެގޮތުނ  ކުރެވޭ ދިރާސާތަކާ ގުޅިގެނ  ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތަ 

މެނޭ ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ބޮޑު ބައެއ ގެ މަޞ ލަޙަތާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށާއި  ގުޅޭ ލަފާ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީއަށ  ދިނުމާއި، ޢާނ މު މަޞ ލަޙަތު ހި
 ކެވެ.  ކޮމިޓީއެ ބިލ ތަކަށ  ގެނ ނަނ ޖެހޭ އިޞ ލާޙުތަކާ ގުޅޭ ލަފާ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީއަށ ދޭ

ނިމުނު އިރު    2020 ލޯ ރިފޯރމ  އެނ ޑ   ވަނަ އަހަރު    ކޮމިޓީއަށ  ޢައ ޔަނު   ރިސަރޗ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ ފުރަތަމަ 
 ކުރެވިފައިވަނީ އަނ ނަނިވި ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ނެވެ.  

 

 މަސ އޫލިއ ޔަތާއި ޙަވާލުވި ތާރީޚ   ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ ނަނ ބަރު  ނަނ   މަޤާމ  

 2020އޭޕ ރީލ   07 06/ 2003  ފާޠިމަުތ ވަހީދާ އަލ އުސ ތާޛާ މެނ ބަރު 

 2020އޭޕ ރީލ   07 2007/ 26 ޛާ މިޒ ނާ އަޙ މަދު އަލ އުސ ާތ މެނ ބަރު 
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 ތައ  ވަސީލަތ  ބާ ކައުނ ސިލުގެ ހިނ ގުމާއި އިނ ސާނީ   
ހިނ ގާނީދި ކައުނ ސިލު  ބާ  ކައުނ ސިލުގެ    ވެހިރާއ ޖޭގެ  އިދާރީ    ބާ  އެނ މެހައި  ކައުނ ސިލުގެ  ބާ  އަދި  ކޮމިޓީނ ނެވެ.  އެގ ޒެކެޓިވ  

ކައުނ ސިލުގެ   ބާ  ހިނ ގައި،  ކަނ ތައ ތައ   ހިނ ގަނ ޖެހޭ  ދުވަހަށ   ދުވަހުނ   ގުޅޭގޮތުނ   މަސައ ކަތ ތަކާ  އުފުލައި،  މަސ އޫލިއ ޔަތުތައ  
ބަ  ކަނ ކަނ   އިދާރީ  ބައ ދަލުވުނ ތަކުގެ  ކޮމިޓީގެ  ނިނ މުނ ތައ   ޓައިލަހައ އެގ ޒެކެޓިވ   ކޮމިޓީގެ  އެގ ޒެކެޓިވ   ކައުނ ސިލުގެ  ބާ   ،

 ތަނ ފީޒުކުރާނީ ބާ ކައުނ ސިލުގެ ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ އެވެ. 

 

 ބާ ކައުނ ސިލުގެ މަސައ ކަތ ތައ  އެތުރިފައިވާ ގޮތ  
  ސެކ ރެޓޭރިއަޓުގެ   ބާ ކައުނ ސިލުގެބާ ކައުނ ސިލާ މަތިކުރެވިފައިވާ މަސ އޫލިއ ޔަތުތައ  ފުރިހަމަކުރުމަށ ޓަކައި  ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނުނ   

ޕ ރެކ ޓިޝަނަރސ    ؛މެމ ބަރޝިޕ  އެނ ޑ  އެޑ މިޝަނ ސ   އެ ބައިތަކަކީ ބަޔަކަށެވެ.    6މަސައ ކަތ ތައ  ބަހާލެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު  
ޓ ރެއިނިނ ގ  މަނ ޓ ސ ކޮލިފިކޭޝަނ ސ ، އެސެސ  ؛އެފެއާޒ  ޮޕލިސީ އެނ ޑ  ރެޕ ރެޒެނ ޓޭޝަނ  ؛އެނ ޑ    ؛ަޕބ ލިކ  އިނ ޓ ރެސ ޓ ، 

    އެވެ. ސ ފައިނޭނ ސ  އެނ ޑ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  އަދި ކޮމިޔުނިކޭޝަނ 

  އ އޮފީހުގެ މަސައ ކަތ ތަ  ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު   2020ކާއި  ތިރީގައިވާ ޗާޓުގައި އެވަނީ ބާ ކައުނ ސިލުނ  ފޯރުކޮށ ދޭ އެކި ޚިދުމަތ ތަ 
 ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތެވެ.  

 

 

 ގެ ގޮތުގައި ބާ ކައުނ ސިލުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.   2މި ރިޯޕޓުގެ އެނެކ ސ ގެ ޑޮކިޔުމަނ ޓ  

  



 

 

ެގ ތެރެއިނ ޞަފ ޙާ 12 ަވނަ ޞަފ ޙާ  74 

 

އިދާރީ ހިނ ގުނ  ބާ ކައުނ ސިލުގެ    
ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ހ. އޯކިޑ މާގޭގައެވެ.     2020ބާ ކައުނ ސިލުގެ ފުރަތަމަ އޮފީސ  ޤާއިމ ކުރެވިގެނ  ދިޔައީ  

ގެ ކުއ ލި ޙާލަތާއި ގުޅިގެނ  ލޮކ ޑައުނ  އިޢުލާނުކުރުމުގެ ސަބަބުނ ، ބާ  19-ނަމަވެސ  އޮފީސ  އިމާރާތ  ކުއ ޔަށ  ހިފުމާއެކު ކޮވިޑ 
މަސައ ކަތ ތައ  ފެށިގެނ  ޢަމަލީ ގޮތެއ ގައި ފެށިގެނ  ދިޔައީ  ކައުނ ސިލުގެ އޮފީހަށ  ތަކެތި ހޯދުމާއި އޮފީސ  ޤާއިމ ކުރުމުގެ މައިގަނޑު  

ކޮވިޑ   2020 އަދި  ތެރޭގައެވެ.  މަހުގެ  އޮގަސ ޓު  އަދި  ޖުލައި  އަހަރުގެ  ބާ  19-ވަނަ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ސަބަބުނ   ލޮކ ޑައުނ ގެ  ގެ 
ބޮ ގެނ ދިއުމަށ   ކުރިއަށ   ފުރިހަމަގޮތެއ ގައި  އެނ މެ  މަސައ ކަތ ތައ ވެސ   ކުރިމަތިލާނ ޖެހުނެވެ.  ކައުނ ސިލުގެ  ގޮނ ޖެހުނ ތަކަކާ  ޑެތި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ހޯދުމުގައިކަނ މުވައ ޒަފުނ   ތަކެއ ޗާއިކުރިމަތިވީ އޮފީހަށ    ތަކެއ އެގޮތުނ ، އެނ މެ ބޮޑު ދަތި

އ ޒަފުނ  ގޭގައި ތިބެގެނ   ގެ ސަބަބުނ  ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައ  ނުހުޅުވާގޮތަށާއި، ކޮނ މެހެނ  ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ތައ  މުވ19ަ-ކޮވިޑ  
އިނ  ފެށިގެނ  ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެނ މެހާ    2020މާރިޗ     19ކުރެވޭނެ އިނ ތިޒާމ ތައ  ހަމަޖެއ ސުމަށ  ސަރުކާރުނ  ނިނ މުމާ ގުޅިގެނ ،  

ފެ   ކެއ ވެސ މަސައ ކަތ ތަ ކައުނ ސިލަކީ  ބާ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  އެގޮތުނ ،  އޮނ ލައިނ ކޮށެވެ.  ގެނ ދެވިފައިވަނީ  ށުނީއ ސުރެވެސ   ކުރިއަށ  
ގެ ޙާލަތުގައި ބާ ކައުނ ސިލުގެ އިދާރީ  19-އެނ މެހާ ޚިދުމަތ ތަކެއ  އޮނ ލައިނ ކޮށ  ފޯރުކޮށ ދެމުނ  ގޮސ ފައިވާ އިދާރާއެއ  ކަމުނ ، ކޮވިޑ 

  އައިސ ފައެއ  ނުވެއެވެ.   އޮނ ލައިނ ކޮށ  ފޯރުކޮށ ދިނުމަކަށ  ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއ ހިނ ގުމާއި، އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ އެނ މެހާ ޚިދުމަތ ތައ   
ކުރެވެނީ ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ހިއ ސާކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާ ކަނ ކަނ  ހިއ ސާ އެގޮތުނ  ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެނ މެހާ އެނ ގުނ ތަކާއި މެނ ބަރުނ ނާ 

ސިލުގެ މެނ ބަރުނ ނަށ   ގެޒެޓު، ނުވަތަ ބާ ކައުނ ސިލުގެ ރަސ މީ ޓުވިޓަރ އެކައުނ ޓ ، ސ ލެކ  ނުވަތަ ޓ ރެލޯ ބޯޑުގައެވެ. އަދި ބާ ކައުނ 
އޮނ ލައިނ    ތަފާތު ޚިދުމަތ ތަކަށ  އެދުމަށާއި ޚިދުމަތ ތައ  ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ  ބޭނުނ ކުރެވެމުނ  ދިޔައީ  މީގެ    ޕ ލެޓ ފޯމ ތަކެވެ. ބޭނުނ ވާ 

ނަ ބައ ދަލުވުނ ތައ   ގިޢާނ މު މެނ ބަރުނ ނާއެކު ބޭއ ވުނު  ވަނަ އަހަރުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ބައ ދަލުވުނ ތަކާއި    2020  އިތުރުނ ، 
 އޮނ ލައިނ  ބައ ދަލުވުނ ތަކެއ ގެ ގޮތުގައެވެ. ގެނ  ދިޔައީއިނ ތިޒާމ ކުރެވި  ވެސ 

 

ތައ  ވަސީލަތ  އިނ ސާނީ  ބާ ކައުނ ސިލުގެ    

ވަނަ އަހަރު    2020މުވައ ޒަފުނ ނެވެ.    3ގެނ ދިޔައީ އެނ މެ    ކުރަމުނ  ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ބާ ކައުނ ސިލުގައި މަސައ ކަތ     2020
ވަނަ އަހަރު    2020ފަހަރެއ ގެ މަތިނ  އާނ މުކޮށ  އިޢުލާނ ކޮށ  ބާ ކައުނ ސިލަށ  ވަނީ މުވައ ޒަފުނ  ނެގިފައެވެ. އެގޮތުނ     3ތަފާތު  

ވަޒީފާ    ކަށ ހިމެނެނީ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މަސައ ކަތ ތަމުވައ ޒަފަކަށ  ވަނީ ވަޒީފާ ދީފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި    13އަލަށ   ށ   ބާ ކައުނ ސިލަ
 މުވައ ޒަފެކެވެ.  10ވަޒީފާ ދެވުނު   އަދި ފައިސާއާ ގުޅޭ މަސައ ކަތ ތަކަށ މުވައ ޒަފަކާއި އިދާރީ  3ދެވުނު 

އަހަރު    2020 ކައުނ ސިލުނ ވަނަ  ޕ   5ވަނީ    ބާ  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  މީގެ  ވަކިކޮށ ދީފައެވެ.  ވަޒީފާއިނ   ރޮބޭޝަނ   މުވައ ޒަފަކު 
މުވައ ޒަފާއި، ރަނގަޅު އެހެނ  ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުނ ހިފުމަށ ޓަކައި އަމިއ ލައަށ  އެދިގެނ     1މުއ ދަތުގައި ވަޒީފާއިނ  ވަކިކޮށ ފައިވާ  

 މުވައ ޒަފުނ ނެވެ.   4ވަޒީފާއިނ  ވަކިކޮށ ދިނ   

 ނެވެ.  މުވައ ޒަފުނ  11ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާ ކައުނ ސިލުގެ ވަޒީފާގައި ތިބީ   2020

 

ތިބި   އޮނިގަނޑުގައި  އިދާރީ  ކައުނ ސިލުގެ  ޑޮކިޔުމަނ ޓ   ބާ  އެނެކ ސ   ރިޯޕޓުގެ  މި  ތަފ ޞީލުތައ   ގޮތުގައި    3މުވައ ޒަފުނ ގެ  ގެ 
 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  
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ވަނަ އަހަރު    2020 އިނ  އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީ  
  ނިނ މާފައިވާ މުހިނ މު ނިނ މުނ ތައ  އަދި ޙާޞިލ  

 ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާތައ  

ކުއ ލި ބައ ދަލުވުނ  ވަނީ ބޭއ ވިފައެވެ.    5ބައ ދަލުވުމާއި    44ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ    2020
ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނު އޭގެ އެނ މެ ފުރިހަމަ މާނާގައި ތަނ ފީޒުކުރުމަށ ޓަކައި ކުރަނ ހުރި    ދިވެހިރާއ ޖޭގެއަދި މި ބައ ދަލުވުނ ތަކުގައި  

އެގޮތުނ ،   ނިނ މިފައެވެ.  ނިނ މުނ ތަކެއ ވަނީ  ކުރެވި  މަޝ ވަރާތަކެއ   މުހިނ މު  މުހިނ މު    2020ކަނ ކަމާބެހޭ  އަހަރު  ވަނަ 
 އެވެ.  ލަނޑުދަނޑިތަކެއ  ޙާޞިލ ކުރެވިފައިވާކަނ  ފާހަގަކޮށ ލެވެ

ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ސުލޫކާ ބެހޭ ކަނ ކަމަށާއި ވަކީލުނ ގެ ސުލޫކާ ބެހޭ ގަވާއިދެއ    • ޖަނަވަރީ 
 އެކުލަވާލުމުގައި ބަލަނ ޖެހޭނެ ކަނ ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުނ  އޭ.ބީ.އޭގެ އެކ ސ ޕަރޓ  އޮީޕނިއަނ  ހޯދުނ  

 . މުރާޖަޢާކުރުނ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު  •
ޤާނޫނީ ވަކީލުނ  ދަރަޖަކުރުމާބެހޭ ވަގުތީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުނ  އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލުނ  ދަރަޖަކުރަނ    •

 . ފެށުނ 
 . ބާ ކައުނ ސިލުގެ އަހަރީ ޢާނ މު ޖަލ ސާގެ ގަވާއިދު ފާސ ކުރުނ  •

 . ފާސ ކުރުނ ލޯ ފަރމ  އަދި ލީގަލ  ޕ ރެކ ޓިސ ތަކާބެހޭ ގަވާއިދު   • ފެބުރުވަރީ 

 . ކަށ  މީހުނ  ހޮވުމުގައި ބަލާނެ މިނ ގަނޑު ފާސ ކުރުނ ސަބ ކޮމިޓީތަބާ ކައުނ ސިލުގެ ދާއިމީ  •

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ އެނ މެހައި ކޯސ ތަކާއި ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ މާއ ދާތަކުގެ   • މާރިޗު 
ޕ ރިސ ކ ރައިބ ޑ  ނޮލެޖ  އޭރިއާސ  ފޮރ  'ސ ޓޭޓ މަނ ޓ  އޮފ  ލަރނިނ ގ އައުޓ ކަމ ސ  އެނ ޑ  

ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ފުރަތަމަ ޑިގ ރީގެ މިނިމަމ  ސ ޓެނ ޑަޑު  ނުވަތަ   ކޮލިފައިނ ގ ލޯ ޑިގ ރީސ ' 
 . ކަނޑައެޅުނ 

އަނިޔާ ލިބޭ ކުޑަކުދިނ ގެ މައ ސަލަތަކުގައި އ.ދ. ގެ ޔުނިސެފ  އިނ  ކުރަމުނ ދާ   •
ނ  ފޯރުކޮށ ދެވޭނެ ދާއިރާތައ  ކަނޑައަޅައި، އެ މަސައ ކަތ ތަކުގައި ބާ ކައުނ ސިލަށ  އެހީތެރިކަ

 ނ  ފެށުނ . ދާއިރާތަކުގައި ޔުނިސެފ  އަދި ދައުލަތުގެ މުއައ ސަސާތަކާއެކު މަސައ ކަތ ކުރަ

  ނ . ކަނޑައަޅުތައ   ސަބ ޖެކ ޓ  އޭރިއާ  ގައި އިމ ތިޙާނުކުރެވޭނެ ވަނަ އަހަރުގެ ބާ އިމ ތިޙާނު  2020 • އޭޕ ރީލ  
ކ ރިމިނަލ   ލޯ، ކޮނ ޓ ރެކ ޓ  ލޯ، ޓޯޓ  ލޯ،    ަޕބ ލިކ   /އެ ދާއިރާތަކަކީ ކޮނ ސ ޓިޓިޔުޝަނަލ    އަދި
  ލޭނ ޑ / ޕ ރޮަޕރޓީ ލޯ އަދި މޯލ ޑިވިއަނ  ސިސ ޓަމ  ކަމުގައި ކަނޑައެޅުނ . ލޯ، 
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 ބާ ކައުނ ސިލުގެ ދާއިމީ ސަބ ކޮމިޓީތަކުގެ ހިނ ގާ ގަވާއިދު ފާސ ކުރުނ .  • މޭ 

ގުޅިގެނ  ގިނަ ބަޔަކަށ  ދިމާވަމުނ  އަނ ނަ ދަތިތަކަށ  އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުމުގެ  އާ    19-ކޮވިޑ   •
 2ނ  ގޮތުނ  ހިލޭ އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ޕ ރޯ ބޯނޯ ދަފ ތަރެއ  އެކުލަވާލު

ޖެހު • ތައ ގަނޑު  އެއ ގޮތ ކަމުގެ  ޚިދުމަތަކީ އަސ ލާ  ބޭނުނ    މުގެ  ކޮނ މެހެނ   ވާ  ރައ ޔިތުނ ނަށ  
އަސ ލާ އެއ ގޮތ ކަމުގެ ތައ ގަނޑު  ޚިދުމަތަކަށ ވެފައި، ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ނަށ  ނޫނ  އެހެނ  ފަރާތ ތަކަށ   

ދިއުމަކީމަނާވެ  މުޅިނ   ޖެހުނ  ބޮޑެތި    މުއައ ސަސާތަކަށ ދައުލަތުގެ  އި  ރައ ޔިތުނ ނަށާ  ގެނ  
ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނުގެ   މިކަނ  ޙައ ލުކުރުމަށ   އާއި،   ކަމުގައިވާތީ  ކަމެއ  ތަކުލީފުތަކެއ  ދިމާވާނެ 

އަސ ލާ   ކުރަމުނ ދާތީ،  ކައުނ ސިލުނ   ބާ  މަސައ ކަތ   ގެނައުމުގެ  އިސ ލާޙު  މާއ ދާތަކަށ   ކަމާބެހޭ 
 އަށ  ފަސ ކުރުނ .  2021ޖަނަވަރީ   1އިދަށ  ޢަމަލުކުރުނ  ގަވާ އެއ ގޮތ ކަމުގެ ތައ ގަނޑު ޖެހުމުގެ 

 ބާ ކައުނ ސިލުގެ ދާއިމީ ސަބ ކޮމިޓީތަކަށ  މެނ ބަރުނ  ޢައ ޔަނުކުރުނ .   • ޖޫނ  

އަދި   ބަނ ގ ލަދޭޝ  • ޓީމ   ކަނ ޓ ރީ  ބަނ ގ ލަދޭޝ ގެ  މައ ސަލައިގައި  ވަރކަރސ ގެ  މައިގ ރަނ ޓ  
 ޔޫ.އެނ .ޑީ.ީޕ މޯލ ޑިވ ސ  ގެ ޓީމާއެކު ބާ ކައުނ ސިލުނ  މަސައ ކަތ ކުރަނ  ފެށުނ .  

 . ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ސުލޫކީ މައ ސަލަ ބެލުމާބެހޭ ގަވާއިދު ފާސ ކުރުނ   •

 ބަލަނ  ފެށުނ .  ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ސުލޫކީ މައ ސަލަތައ   •

ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއިނ  ދިރާސާކުރަމުނ ދާ   • މަޖިލީހުގެ  ފަނ ނުގެ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ރައ ޔިތުނ ގެ  ޤާނޫނީ 
ވަނަ އިޞ ލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށ  ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނަށ  ބާ ކައުނ ސިލުނ  ގެނ ނަނ     1  ށ  ނަޤާނޫ

އެ    އެދި މަޖިލީހަށ  ފޮނުވުނ . އެގޮތުނ ، ބޭނުނ ވާ އެނ މެ މުހިނ މު އިޞ ލާޙުތައ  ހިމަނައިދިނުމަށ   
( ވަނަ ނަނ ބަރުގެ ފަހަތަށ  އަކުރުތަކެއ  އިތުރުކޮށ  ޢާމ ދަނީ  3ވަނަ މާއ ދާގެ )ށ()   22  ޤާނޫނުގެ

ގޮތ  އިތުރުކޮށ ދިނުމަށާއި  ހޯދޭނެ  މައ ސަލައަށ     72ތައ   އެޓެސ ޓޭޝަނ ގެ  މާއ ދާގައިވާ  ވަނަ 
 .  އިޞ ލާޙު ގެނައުމަށ  މަޖިލީހަށ  ހުށަހެޅުނ 

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ    ޔަރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތ ތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއިނ  ދިރާސާކުރަމުނ  ގެނ ދި •
 .ފުލުހުނ ގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލަށ  ބާ ކައުނ ސިލުގެ ފަރާތުނ  ކޮމެނ ޓު ހުށަހެޅުނ 

 މައ ސަލައިގައި، ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އޮތ  ސަފާރީއެއ ގައި މީހަކަށ  ޖިނ ސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށ  ބުނާ •
ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ ޖެނ ޑާ އެނ ޑ  ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޓީއަށ  ބައެއ  ފަރާތ ތައ  ހާޒިރުކޮށ   
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށ  އެ ކޮމިޓީއިނ  ނިނ މުމާ ގުޅިގެނ ، މި މައ ސަލައިގައި ބާ ކައުނ ސިލުނ   

   ހާމަކުރުނ .ދެކޭ ގޮތ  

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

Lawyers.pdf 
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ޤާނޫނީ   • ކައުނ ސިލުނ  އިސ ނަގައިގެނ   ހެލ ތު(  ބާ  )މެނ ޓަލ   ދުޅަހެޔޮކަނ   ވަކީލުނ ގެ ނަފ ސާނީ 
  ޕ ރޮގ ރާމެއ  ހިނ ގުނ . ރައ ކާތެރިކުރުމަށ 

)ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ    5/2019ގައި ފާސ ކޮށ ފައިވާ ޤާނޫނު ނަނ ބަރު:    2020ޖުލައި    11 • ޖުލައި 
އަށ    ޤާނޫނު(  އެކުލަވާލަނ ޖެހޭ    1ފަނ ނުގެ  ދަށުނ   ޤާނޫނުގެ  ގެނައުމުގެ  އިޞ ލާޙު    1ވަނަ 

 މަސ ދުވަހުގެ ޓ ރެއިނިނ ގ ޕ ރޮގ ރާމާއި ހުވައިކުރުމުގެ އިނ ތިޒާމ ތައ  ފެށުނ . 
ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ  )ދިވެހިރާއ ޖޭގެ    5/2019ގައި ފާސ ކޮށ ފައިވާ ޤާނޫނު ނަނ ބަރު:    2020ޖުލައި   •

ދަށުނ  އެކުލަވާލަނ ޖެހޭ    1ޤާނޫނު( އަށ    ޤާނޫނުގެ  މަސ ދުވަހުގެ    1ވަނަ އިޞ ލާޙު ގެނައުމުގެ 
މައިގަނޑު   ފޯރުކޮށ ދެވޭނީ  ތަމ ރީނު  ޕ ރޮގ ރާމުގައި  އެއީ   5ޓ ރެއިނިނ ގ  ކަމަށާއި  ދާއިރާއަކުނ  

ސި ލީގަލ   މޯލ ޑިވިއަނ   ޕ ރޮސީޖަރ،  ކ ރިމިނަލ   ޕ ރޮސީޖަރ،  ޕ ރޮފެޝަނަލ   ސިވިލ   ސ ޓަމ ، 
އެތިކ ސ  އަދި ލީގަލ  ޑ ރާފ ޓިނ ގ ކަމުގައި ނިނ މުނ . އަދި އެސެސ މަނ ޓުގެ ގޮތުގައި މަލ ޓިޕ ލ   

 ޗޮއިސ  ޓެސ ޓަކާއި އެސައިނ މަނ ޓ  ފުރިހަމަކުރުނ  އޮނ ނަގޮތަށ  ނިނ މުނ .

ވަނަ    23ގައި ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުނ  ބޭއ ވުނު ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ    2020ޖުލައި    22 • އޮގަސ ޓ  
)ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނު(    5/2019ޖަލ ސާގައި ފާސ ކޮށ ފައިވާ ޤާނޫނު ނަނ ބަރު:  
ލުކަމުގެ  (ގެ ދަށުނ  އެކުލަވާލާ "ޤާނޫނީ ވަކ9/2020ީއިޞ ލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު )ބިލު ނަނ ބަރު:  

ބާއ ވާ   ޚާއ ޞަކޮށ ގެނ   ފަރާތ ތަކަށ   އެނ މެހައި  ތަމ ރީނު    1ހުވައިކުރެވިފައިނުވާ  މަސ ދުވަހުގެ 
 ފާސ ކުރުނ . ”ޕ ރޮގ ރާމާ ބެހޭ އުސޫލު

 ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ނަށ  ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއ ދަ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު ފާސ ކުރުނ .  •

ކައުނ ސިލުގެ    ޚާއ ޞަ • އޮކ ޓޫބަރު  ގުޅިގެނ  އިނ ތިޒާމ ކުރެވުނު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ  ލައިސަނ ސިނ ގ ތަމ ރީނާ 
 ފުރަތަމަ ބާ އެޑ މިޝަނ  ސެރަމަނީ ބޭއ ވުނ . 

 އެގ ޒާމ  ސ ޓެނ ޑަރޑ ސ  އެސެސ މަނ ޓު ފުރިހަމަކުރުނ . ބާ  • ނޮވެނ ބަރު 

ތަމ ރީނު   • ޑިސެނ ބަރު  ލައިސަނ ސިނ ގ  ފަރާތ ތަކުގެ  ޚާއ ޞަ  ހުށަހެޅިފައިވާ  އެޑ މިޝަނ އަށ   ބާ  ފުރިހަމަކޮށ  
ތެރެއިނ  ޤާނޫނީ ޑިގ ރީއެއ ގައި ހުނ ނަނ ވާ އަސާސީ ޝަރުޠުތައ  ހަމަވާ ޔުނިވަރސިޓީ ޑިގ ރީތައ   

 . ކަނޑައެޅުނ 

  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ  އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ އަސާސީ ކަނ ކަނ  ދެނެގަތުމަށ  ކުރިއަށ   •
 ފުރިހަމަކުރުނ . ގެނ ދެވުނު ޕ ރޮފައިލ  އޮފ  ދަ ލީގަލ  ޕ ރޮފެޝަނ  ސަރވޭ

 

 

ގެ ގޮތުގައި   4ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ބައ ދަލުވުނ ތަކުގެ ހާޒިރީ މި ރިޯޕޓުގެ އެެޕނ ޑިކ ސ ގެ ޑޮކިއުމަނ ޓު  
 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  
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  ބާ ކައުނ ސިލުގެ މަޤ ޞަދުތައ  ޙާޞިލ ކުރުމަށ   
ކާ ގުޅޭ  ވަނަ އަހަރު ކޮށ ފައިވާ މަސައ ކަތ ތަ  2020

 ތަފ ޞީލުތައ  
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 ޤާނޫނީ ވަކީލުކަނ  ކުރުމުގެ ހުއ ދަ ދިނުނ   .1

 
ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ ދިނުމަކީ   ތެރެއިނ  އެނ މެ މުހިނ މު އެއ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ޤާނޫނީ  ކައުނ ސިލާ މަތިކުރެވިފައިވާ ޒިނ މާތަކުގެ  ބާ 

ގޮތުނ    ޤާނޫނުގައި ބަޔާނ ކުރެވިފައިވާ  ފަނ ނުގެ  ދެވޭނީ،  މަސ އޫލިއ ޔަތެވެ. ޤާނޫނީ  ދާއިރާއިނ   ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ  ޤާނޫނީ 
ޙާޞިލުކޮށ ފުރަތަމަ   ފުރިހަމަކޮ   2  ،ފައިވުމާއެކުޑިގ ރީ  އެއީކަމެއ   ޓ ރެއިނިނ ގ  1  ށ ގެނ ނެވެ.  ލީގަލ   ދުވަހުގެ    އެއ  އަހަރު 
 މެވެ.  ބާ އިމ ތިޙާނުނ  ފާސ ވު ރުމާއެކު، ބާ ކައުނ ސިލުނ  އިނ ތިޒާމ ކުރާފުރިހަމަކު 

 

 އަހަރުގެ ލީގަލ  ޓ ރެއިނިނ ގ   1

ކުރުމަށ  އެދޭ ފަރާތ ތަކުނ  ފުރިހަމަކުރުމަށ  ލާޒިމ ކޮށ ފައިވާ  ގެ ދަށުނ ، ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވާ  ނުޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  
  9ހަޅާފައިވަނީ  ބާ ކައުނ ސިލަށ  ހުށަ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި    2020  އަހަރުދުވަހުގެ ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމ  ފުރިހަމަކުރުމަށ ޓަކައި  1

ގ  ޤާނޫނުގައި ބަޔާނ ކުރާ މި ތަމ ރީނު ފުރިހަމަކުރުމަށ     ފަރާތަކުނ ނެވެ. ގިނަ  ގޮނ ޖެހުނ ތަކެއ  ހުރިކަމަށ     ރެޖުއޭޓުނ ނަށ  ބޮޑެތި ލޯ 
 ކޮށ ފައެވެ.  ހިއ ސާބާ ކައުނ ސިލާ  ވެސ   ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2020އަދި  2019 ވަނީ  ފަރާތ ތަކަކުނ 

  1ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރުމާއެކު،    2019އޮކ ޓޫބަރު    12ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު  
އެހެނިހެނ    ކަމާގުޅޭ  އަދި  ކައުނ ސިލ   ބާ  ގ ރެއުޖެއޭޓުނ ވަނީ  ލޯ  ގޮނ ޖެހުނ ތައ   ހުރި  ފުރިހަމަކުރުމަށ   ތަމ ރީނު  ދުވަހުގެ  އަހަރު 

ކޮށ ފައެވެ. އެގޮތުނ ، ބާ ކައުނ ސިލުނ ވެސ  ކުރިނ  ތަޞައ ވަރުކޮށ ފައިވާ އެއ  ގޮނ ޖެހުނ ކަމުގައިވާ ތަމ ރީނު  ހިއ ސާތަކާއެކު  މުއައ ސަސާ
ފައެވެ. އެގޮތުނ ،  ށ ކޮހިއ ސާޕ ރޮގ ރާމ  ފުރިހަމަކުރާނެ ތަނ ތަނަކީ ލޯ ގ ރެޖުއޭޓުނ ގެވެސ  އެނ މެ ބޮޑު އެއ  ކަނ ބޮޑުވުމުގެ ގޮތުގައި ވަނީ  

އާއި، ލޯ   ކަމުގައިވާތީ  ފަރާތ ތަކެއ ގައި  މަދު  ހުނ ނަނީ  އޮފީހެއ   ފިޒިކަލ   ތެރެއިނ   ޕ ރެކ ޓިސ ތަކުގެ  ލީގަލ   ނުވަތަ  ފަރމ އެއ  
ނެތުމުގެ ސަބަބުނ ، ތަމ ރީނު ފުރިހަމަކުރާނެ ތަނ ތަނ     އިދާރާތައ އަތޮޅުތެރޭގައި ތަމ ރީނުފުރިހަމަކުރުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ދައުލަތުގެ  

ކޮށ ފައިވާ އެނ މެ ބޮޑު އެއ  ކަނ ބޮޑުވުމެވެ. އެހެނ ކަމުނ ، މާލެ އަދި އަތޮޅުތެރޭގައި ތިބި ލޯ  ހިއ ސާ ގ ރެޖުއޭޓުނ ވެސ   ނެތުމަކީ ލޯ
  ގ ރެޖުއޭޓުނ ނަށ  ލީގަލ  ޓ ރެއިނިނ ގ ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ގޮތެއ  ނެތުމާއި، މި ދާއިރާއިނ  ކިޔަވައި ނިނ މާ ދަރިވަރުނ ގެ ނިސ ބަތާ އަޅާ 

ރީނުވުމުގެ ފުރުޞަތުތައ  އެކަށީގެނ ވާ ގޮތެއ ގައި ލިބެނ  ނެތުމާއި، ސުަޕވައިޒ ކުރުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ވަކީލުނ ނާ ބެހޭ  ބަލާއިރު، ތަމ 
އަހަރު ދުވަސ  ފަހުނ ވެސ  ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ    1މަޢުލޫމާތުތައ  ލޯ ގ ރެޖުއޭޓުނ ނަށ  ނޭނގުމާއި، ގ ރެޖުއޭޓ ވާ ދުވަހުނ  ފެށިގެނ   

 ކޮށ ފައެވެ. ހިއ ސާކަމުގެ ކަނ ބޮޑުވުނ  ލޯ ގ ރެޖުއޭޓުނ ވަނީ  ހުއ ދަ ނުލިބިދާނެ

ގަވާއިދު ވަނީ  ހިއ ސާ ލޯ ގ ރެޖުއޭޓުނ    ދިނުމާބެހޭ  ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ  އަލީގައި ޤާނޫނީ  ވަނަ    2020ކޮށ ފައިވާ ކަނ ބޮޑުވުނ ތަކުގެ 
އެގޮތުނ ، މި ގަވާއިދަށ  ގެނެވުނު މައިގަނޑު އިސ ލާޙުތަކުގެ    ށ ފައެވެ. މުރާޖަޢާކޮ  ބާ ކައުނ ސިލުނ   އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި 

ކޮށ ފައިވާ މަސައ ކަތ ތައ  ބަލައިގަތުމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލެއ ގެ   ތެރޭގައި، ލޯ ގ ރެޖުއޭޓުނ  ޝަރުޠު ހަމަވާ ސުަޕވައިޒަރުނ ނާއެކު ކުރިނ  
ކޮށ ، އޮނ ލައިނ ކޮށ  ސުަޕވައިޒ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާއި، އަދި  އޮފީހަށ  ހާޒިރުވެގެނ  ޓ ރެއިނިނ ގ ހޯދުމަށ  އޮތ  އޮތުނ  ލުއި

ގެ  ޝަރުޠު ހަމަވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މަސައ ކަތ ކުރާ ކޮނ މެ ތަނެއ ގައި ޓ ރެއިނިނ ގ ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށ ، މި ގަވާއިދު 
ކުރެވިފައެވެ. އަދި ޝަރުޠު    ރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ގައި ދިވެހި ސަރުކާ  2020  މާރިޗު   9  ވަނީ  ޝަނ އެއ ކޮނ ސޮލިޑޭޝަނ  ވަރ 
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ވަކީލުނ ގެ    ލީގަލ  ޓ ރެއިނިނ ގ ފޯރުކޮށ ދޭ ހަމަވާ ވަކީލުނ ގެ މަޢުލޫމާތުތައ  ޢާނ މުކޮށ  ފެނ ނަނ  ހުނ ނާނޭހެނ  ބެހެއ ޓުމަށ ޓަކައި،  
ރެވިފައެވެ. މި ދަފ ތަރުގައި ލީގަލ  ޓ ރެއިނިނ ގ  ދަފ ތަރެއ  އެކުލަވާލައި، އެ ދަފ ތަރުވަނީ ބާ ކައުނ ސިލުގެ ވެބ ސައިޓުގައި ޝާއިޢުކު 

ލީގަލ  ޓ ރެއިނިނ ގ  ކުގެ ތަފ ޞީލުތައ ވަނީ ހިމެނިފައެވެ. އެގޮތުނ ،  ފުރުޞަތުތަ ހުރި    ސުޕަރވިޜަނ އަށ ސުަޕވައިޒ ކޮށ ދޭ ފަރާތ ތަކާއި،  
  3ނީ ހިމެނިފައެވެ. ފަރާތެއ ވަ  46ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ   2020ދަފ ތަރުގައި   ސުަޕވައިޒަރުނ ގެފޯރުކޮށ ދޭ 

 
ގޮތުގެ ގައިޑ ލައިނ އެއ ވެސ  ވަނީ    1 ވަނަ އަހަރުގެ    2020އަހަރު ދުވަހުގެ ލީގަލ  ޓ ރެއިނިނ ގ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

ތަމ ރީނު   ސުަޕވައިޒަރުނ   ގައިޑ ލައިނ އަކީ  މި  ޢާނ މުކޮށ ފައެވެ.  ފާސ ކޮށ   ކޮމިޓީއިނ   އެގ ޒެކެޓިވ   ތެރޭގައި  ކުއާޓަރުގެ  ފުރަތަމަ 
ޖެހޭ ޢާނ މު ދާއިރާތައ  ކަނޑައަޅައި، އަދި ޓ ރެއިނިނ ގ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ބަލަނ ވާނެ ކަނ ކަނ  ބަޔާނ ކުރުމަށ  އެކުލަވާލެވުނު  ފޯރުކޮށ ދޭނ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ    ގައިޑ ލައިނ އެކެވެ.  ކައުނ ސިލުނ   ބާ  ތެރޭގައި  ދާއިރާތަކުގެ  ތަމ ރީނުކުރަނ ޖެހޭ  ގ ރެޖުއޭޓުނ   ލޯ  ސުަޕވައިޒަރުނ  
މެނޭދާއިރާތަކު އެނ ޑ   ކެއަރ  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  ޑިލިޖަނ ސ ،  ލީގަލ  ރިސަރޗ ،  ޖ މަނ ޓ ގެ  ޓ ރާނ ސެކ ޝަނ   ،  ޑިޔު  އެނ ޑ   ކޭސ  

  80ޓ ރެއިނިނ ގ ގައިޑ ލައިނ ގައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިނ  %  ، ޕ ރޮފެޝަނަލ  އެތިކ ސ  އެވެ. އެގޮތުނ   އެޑ ވޮކަސީ އަދި ،  މެނެޖ މަނ ޓ 
ތަމ ރީނު ފުރިހަމަކުރާ  މީގެ އިތުރުނ   ގ ފޯރުކޮށ ދޭނ ވާނެކަމަށ  އެ ގައިޑ ލައިނ ގައި ވަނީ ބަޔާނ ކުރެވިފައެވެ.  ހިމެނޭގޮތުނ  ޓ ރެއިނިނ  

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި   2020'ޕ ރޮގ ރެސ  ރިޯޕޓ ' އަދި 'ފައިނަލ  ސުަޕރވައިޒަރސ  ރިޯޕޓ ' ގެ މަސައ ކަތ ތަކަކީވެސ  ފަރާތ ތަކުގެ 
 އެމެރިކަނ  ބާ އެސޯސިއޭޝަނ ގެ އިރުޝާދުތަކާއެކު ފުރިހަމަކުރެވިގެނ ދިޔަ މަސައ ކަތ ތަކެކެވެ. 

 

 ޚާއ ޞަ ލައިސަނ ސިނ ގ ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމ  

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުނ  އިނ ތިޒާމ ކޮށ ގެނ  ކުރިއަށ  ގެނ ގޮސ ފައިވާ ޚާއ ސަ ލައިސަނ ސިނ ގ ތަމ ރީނ   ވަނަ އަހަރު   2020
- ޝަރުޠަކީ، ކޮވިޑ ދެ  ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ ހޯދުމަށ ޓަކައި ފުރިހަމަކުރަނ ޖެހޭ  ގެ ޙާލަތަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ ،  19-ޕ ރޮގ ރާމަކީ ކޮވިޑ  

  ދަނޑިވަޅެއ ގައި އައިސ  މުއައ ސަސާތަކުގެ މަސައ ކަތ ތައ  މަޑުޖެހިފައިވާ  ދިރިއުޅުމަށ  ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއ   ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެނ   19
ނުފެނ ނާތީ ކަމަށ   މަސައ ކަތ ކުރުނ     ، ކުރެވިދާނެކަމެއ   ހޯދުމަށ   އާމ ދަނީ  ފަރާތ ތަކަށ   ނުލިބިފައިވާ  ހުއ ދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ 

އަދި    31ޤާނޫނުގެ    އެ( ވަނަ ނަނ ބަރާއި  4)   ވަނަ މާއ ދާގެ  30ނޫނުގެ  ޤާ   ރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ދިވެހި  ، ޓަކައިފަހިކޮށ ދިނުމަށ 
ހުށަހެޅުއ ވި    ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެނ ބަރު މުޙަނ މަދު ނާޒިމ   އަށ  ލަސ ކުރުމަށ   2021ޖަނަވަރީ    1ވަނަ މާއ ދާއަށ  ޢަމަލުކުރުނ     32

ށ ފައިވާ  ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުނ  ފާސ ކޮ   ކުރައ ވައި،   ދިރާސާއެ ބިލު    ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއިނ    އިސ ލާޙަކާ ގުޅިގެނ ، 
   ޕ ރޮގ ރާމެކެވެ.ފަރުމާކުރެވުނު ވަނަ އިސ ލާޙުގެ ދަށުނ    1ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނަށ  ގެނެވުނު 

 
  ގެނ ދިޔައީ އެކުލަވާލުމަށ  ބާ ކައުނ ސިލަށ  ލިބި  ޕ ރޮގ ރާމު  ތަމ ރީނު  މިވަނަ އިސ ލާޙާއެކު    1ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނަށ  ގެނެވުނު  

ފަރާތ ތައ    ކިޔަވައިދޭނެ  ކިޔަވައިދޭނެ މޮޑިޔުލ ތައ  ކަނޑައަޅައި،  ފަރުމާކޮށ ،  ޕ ރޮގ ރާމ   ވަރަށ  މަދު ދުވަސ ކޮޅެއ  ނަމަވެސ ، މި 
، އެކަށީގެނ ވާ  ވެސ ގޮނ ޖެހުނ ތަކާއެކު   ލޮކ ޑައުނ ގެ  ގ19ެ-ދި ޕ ރޮގ ރާމ  ހިނ ގާނެ ޕ ލެޓ ފޯމ ގެ އިނ ތިޒާމ ތައ ވަނީ، ކޮވިޑ ހޯދައި، އަ

 
 ލީގަލ  ޓ ރެއިނިނ ގ ފޯރުކޮށ ދޭ ސުޕަވައިޒަރުނ ގެ ދަފ ތަރު   3

https://maldivesbarcouncil.org/wp-content/uploads/2020/04/202004014-Register-of-Training-Supervisors.pdf 



 

 

ެގ ތެރެއިނ ޞަފ ޙާ 19 ަވނަ ޞަފ ޙާ  74 

 

މި  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނު  ގެ ނިޔަލަށ    2020އޮކ ޓޫބަރު    27އިނ    2020ސެޕ ޓެނ ބަރު    23ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ. އަދި  ގޮތެއ ގައި 
ޕ ރޮގ ރާމ  ކުރިއަށ  ގެނ ގޮސ ފައިވަނީ މޫޑުލ  މެދުވެރިކޮށ  މެކ ސ  ޕ ލޭނ ކ  ފައުނ ޑޭޝަނ  ފޮރ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ޕީސ   ތަމ ރީނު  

  .އެހީތެރިކަމާއި އެކުއެވެ އެނ ޑ  ރޫލ  އޮފ  ލޯ ގެ
 

މި ޕ ރޮގ ރާމ ގައި    )އެކެއ ( މަސ   1 ދާއިރާއަކުނ  ބައިވެރިނ ނަށ  ތަމ ރީނު    5މައިގަނޑު  ދުވަހުގެ ނިޔަލަށ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނު 
އެ ޕ ރޮސީ  ފޯރުކޮށ ދެވިފައެވެ.  ކ ރިމިނަލ   ސިސ ޓަމ ،  ލީގަލ   މޯލ ޑިވިއަނ   ޕ ރޮސީބައިތަކަކީ  ސިވިލ   ޑ ރާފ ޓިނ ގ  ޖަރ،  ޖަރ، 

ކާ ގުޅޭ ބައިތަކެއ ވެސ  ވަނީ ކިޔަވައި  ދިވެހިބަހުގެ ހަމަތަ  މީގެ އިތުރުނ  ބައިވެރިނ ނަށ ސ ކިލ ސ ، އަދި ޕ ރޮފެޝަނަލ  އެތިކ ސ އެވެ. 
ރިކޯޑަޑ  ލެކ ޗަރުތައ   -އޮނ ލައިނ  ޕ ލެޓ ފޯމަށ  އަޕ ލޯޑ ކޮށ ފައިވާ ޕ ރީ  މި ޕ ރޮގ ރާމ  ފުރިހަމަކުރުނ  ކަމުގައި ބެލެވިފައިވަނީ  ދެވިފައެވެ.

އަޑުއަހައި،  ހަވާލުކޮ   ބަލައި،  އިނ ސ ޓ ރަކ ޓަރުނ   ބައިވެރިވެ،  ސެޝަނ ތަކުގައި  ލައިވ   މަސައ ކަތ ތައ   ށ ސެމިނާރތަކާއި  ފައިވާ 
  66ރުމަށ   މޮޑިޔުލަށ  ބޭނުނ ވާ މަސައ ކަތ  ފުރިހަމަކު  5މި ޕ ރޮގ ރާމުގެ  ފުރިހަމަކުރުމާއެކު އިމ ތިޙާނުނ  ފާސ ވުމަށެވެ. އެގޮތުނ   

 ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ.     އިރުގަޑި
 

ފަރާތުނ ނާއި އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލ ގެ  ޕ ރޮސެކިއުޓަރ  ގޮތުގައި  އިނ ސ ޓ ރަކ ޓަރުނ ގެ  މޮޑިއުލ ތަކުގެ  އެކި  ޕ ރޮގ ރާމ ގެ  އެޓަރނީ    ،މި 
އަދި ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމާއި    ހަރަކާތ ތެރިވެވަޑައިގަނ ނަވާފައެވެ.ބާ ކައުނ ސިލުގެ ޢާނ މު މެނ ބަރުނ ވަނީ    ،ޖެނެރަލ ގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުނ ނާއި

މެނ ބަރުނ ގެ މައ ޗަށ  ހިމެނޭ އިމ ތިޙާނ  ކޮމިޓީއެއ  އެކުލަވާލެވުނެވެ.    3ގުޅިގެނ  ބައިވެރިނ  ހުށަހަޅާ މައ ސަލަތައ  ބެލުމަށ ޓަކައި  
    ލައެއ  ބައ ލަވާފައެވެ.މައ ސަ  18އަދި މި ކޮމިޓީއިނ  ވަނީ ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމާއި ގުޅުނ ހުރި  

 
ޕ ރޮގ ރާމ ގައި ރަޖިސ ޓަރީކުރުމަށ  ހުޅުވާލުމުނ    ޕ ރޮގ ރާމުގައި ރަޖިސ ޓަރީ ވެފައެވެ. މި ބައިވެރިނ ގެ    ވަނީ  ފަރާތަކުނ   321މި 

ހަމަނުކުރެވުމުގެ  ހަމަކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާ އެސައިނ މަނ ޓު ކޮމ ޕޮނަނ ޓު ފުރި 60ބައިވެރިޔަކު ޕ ރޮގ ރާމުގެ ހާޒިރީ އަދި % 38ތެރެއިނ  
  2020  އޮކ ޓޫބަރު  27ވެ. އަދި  ޕ ރޮގ ރާމުނ  ވަކިކުރެވިފައެ ވަނީ  ސަބަބުނ  އިމ ތިޙާނަށ  ބޭނުނ ވާ މިނިމަމ  ކ ރައިޓީރިއާ ހަމަނުވެގެނ   

ފާސ ވުމަށ  ބޭނުނ ވާ  ފަރާތަކުނ     282ފަރާތުގެ ތެރެއިނ     283އިމ ތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި  މި ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމުގެ  ގައި ބޭއ ވުނު  
 ޚާއ ޞަ ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމ  ފުރިހަމަކޮށ ފައިވެއެވެ.  ،މިނ ވަރު ޙާޞިލ ކުރައ ވައި

 

 ބާ އިމ ތިޙާނު 

  ކުރުމަށ  ކަނޑައަޅާފައިވާ އެނ މެ މުހިނ މު އެއ  މަސައ ކަތަކީ ބާ އިމ ތިޙާނު ބޭއ ވުމެވެ.   އަހަރު  2020  ނ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލު
ވަނަ    2020ވަނީ    ނަމަވެސ ، ބާ އިމ ތިޙާނާ ގުޅޭ ގިނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ނުވި  ބޭއ ވިފައި  އިމ ތިޙާނުމި    ކުދިމާވި ތަފާތު ސަބަބުތަކާއެ
ތުނ ، އެމެރިކަނ  ބާ އެސޯސިއޭޝަނ  )އޭ.ބީ.އޭ( އަދި ނޭޝަނަލ  ކޮނ ފަރަނ ސ  އޮފ  ބާ  ކުރެވިފައެވެ. އެގޮ  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ

  ވަނަ އަހަރުގެ ބާ އިމ ތިޙާނު ބޭއ ވުމަށ ޓަކައި އެކަމަށ  ބޭނުނ ވާ މަސައ ކަތ ތައ    2020އެގ ޒެމިނަރސ  )އެނ .ސީ.ބީ.އީ(ގެ އިރުޝާދާއެކު  
އަދި އިމ ތިޙާނު    ރެވުނެވެ.ކުޢާނ މު   ކޮށ ، ފާސ   ދާއިރާތައ އިމ ތިޙާނުކުރެވޭނެ    ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިނ    2020  އަދި ވަނީ ފެށިފައެވެ.  

މީގެ އިތުރުނ     އެކުލަވާލުމަށ  ކޮމިޓީ އޮފ  އެކ ސ ޕަރޓ ސ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ފަށައި، އެ ކޮމިޓީގެ މެނ ބަރުނ  ތަމ ރީނުކުރަނ  ފަށައި، 
 ވެ.  ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕ ރީލ  މަހުގެ ތެރޭގައި ޑ ރާފ ޓުކުރެވިފައެ  2020އ ވެސ  ވަނީ ލެޞޫއުބާ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނާބެހޭ ޢާނ މު  
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 ކޮމިޓީ އޮފ  އެކ ސ ޕަރޓ ސ  

ބާ އިމ ތިޙާނު ތައ ޔާރުކުރުމަށ ޓަކައި ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ޙަރަކާތ ތެރިވާ ތަޖުރިބާކާރު ޤާނޫނީ ވަކީލުނ  އަދި ލީގަލ  އެކެޑީމިއާގެ  
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.    2020ބޭފުޅުނ  ހިމެނޭގޮތުނ  ކޮމިޓީ އޮފ  އެކ ސ ަޕރޓ ސ  )ސީ.އޯ.އީ( އެކުލަވާލެވިގެނ  ދިޔައީ  

ރުގެ އޭޕ ރީލ  މަހުގެ ތެރޭގައި މި ކޮމިޓީގެ މެނ ބަރުނ ނަށ ވަނީ ބާ އިމ ތިޙާނާ ގުޅޭ ތަމ ރީނުތައ   ވަނަ އަހަ   2020އަދި  
އެނ .ސީ.ބީ.އީގެ   ފޯރުކޮށ ދެއ ވީ  ތަމ ރީނު  ދާއިރާތަކުނ   އިމ ތިޙާނާގުޅޭ  ބާ  ވަރކ ޝޮޕ ތަކުގައި  މި  ފޯރުކޮށ ދެވިފައެވެ. 

ވެ. މި ތަމ ރީނުތަކަށ ފަހު ބާ އިމ ތިޙާނާގުޅޭ މުހިނ މު ނިނ މުނ ތައ   އިމ ތިޙާނުތަކާބެހޭ އެކ ސ ަޕރޓ  މރ. މާކ  ރޭމަނ ޑ  އެ
 8ނިނ މުމަށާއި، އިމ ތިޙާނު ކަރުދާސ  އެކުލަވާލުމަށ  ބޭނުނ ވާ ސަބ ޖެކ ޓ  އައުޓ ލައިނ ތައ  ތައ ޔާރުކުރުމަށ  ސީ.އޯ.އީގެ  

    އިވެއެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭއ ވިފަ  2020ބައ ދަލުވުމެއ  
 

ވަނަ އަހަރު ހިމެނިވަޑައިގަނ ނަވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ    2020ނުގެ ކޮމިޓީ އޮފ  އެކ ސ ަޕރޓ ސ އިނ ގެ ގޮތުގައި  ބާ އިމ ތިޙާ
 ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.   5ތަފ ޞީލުތައ  މި ރިޯޕޓުގެ އެނެކ ސ  

  
 ބާ އެގ ޒާމ  ސ ޓެނ ޑަރޑ ސ  އެސެސ މަނ ޓ  

ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުނ ސިލުނ     2020ކުރުމަށ ޓަކައި    ބާ އިމ ތިޙާނު އިނ ތިޒާމު  ބާ ކައުނ ސިލުގެ މެނ ޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ކަތ ތުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށ ލެވޭ އެއ  މައ ސައ ކަތަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ގޮތުގައި މުޖުތަމަޢަށ  ނިކުނ ނަ  މަސައ ކުރެވުނު  

ވަނަ    2020  4މިނ ގަނޑު ދެނެގަތުމައ ޓަކައި ކުރެވުނު ދިރާސާއެވެ. ފަރާތ ތަކުގެ ފެނ ވަރު ވަޒަނ  ކުރުމަށ ޓަކައި ބަލާނެ  
ގެ ލޮކ ޑައުނ ގެ ސަބަބުނ   19- ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރުމަށ  ރޭވުނު މަސައ ކަތެއ  ނަމަވެސ  ކޮވިޑ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  

  ސެޕ ޓެނ ބަރު   ވަނަ އަހަރުގެ  2020ލުކޮށ ،  ކޮނ ސަލ ޓަނ ޓުނ  ލިބުނ  ދަތިވުމާއެކު، މި މަސައ ކަތ ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕ ލޭނ  ބަދަ 
ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީގެ    ގެ މަސައ ކަތ  ކޮށ ދެއ ވާފައިވަނީ  ކުރިއަށ  ދިޔަ މި ދިރާސާފެށިގެނ  ޑިސެނ ބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށ  މަހުނ   

ސަރުކާރުގެ    މި މަސައ ކަތ  ފުރިހަމަކުރެވިފައިވަނީ އަދި  އެނ ތަނީ ޖީ.ވީ. ޓޯބިނ އެވެ.    ، އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ކޮނ ސަލ ޓަނ ޓ 
ޤާނޫނީ ކޯސ ތައ  ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒުތަކާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ނާއި ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު   އާއިކާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ތަ އިދާރާކަމާބެހޭ 

ނާ ބައ ދަލުކޮށ ، އެކި ފަރާތ ތަކުނ  އެދޭ ކަނ ކަމާއި، ބައިނަލ  އަޤ ވާމީ ބެސ ޓ  ޕ ރެކ ޓިސ ތަކަށ   ޙާޞިލުކުރަމުނ ދާ ދަރިވަރުނ  
ލުކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކަށ  ވީ ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ޤާނޫނީ  ހޯލ ޑަރުނ ނާ ބައ ދަ  ރިޢާޔަތ ކުރެވިގެނ ނެވެ. ލޯކަލ  ސ ޓޭކ 

 ދާއިރާއަށ  ނިކުނ ނަ ފަރާތ ތަކުގެ ކިބައިގައި ހުނ ނަނ ޖެހޭ ޤާބިލުކަމާއިމެދު އެ ފަރާތ ތަކުނ  ދެކޭގޮތ  ދެނެގަތުމެވެ. 
 

ޕ ރެޒެ ވަނީ، ސެމިނަރ  މޮޑެލ   އިމ ތިޙާނާގުޅޭ  ބާ  އެކުލަވާލެވުނު  ދިރާސާތަކަށ ފަހު  ސިފައިގައި  މި  ބާ  ނ ޓޭޝަނ ތަކެއ ގެ 
މި  ކުރެވިފައެވެ. އަދި  ހިއ ސާއާއި އެކި ފަހަރު މަތިނ   ކޮމިޓީ އޮފ  އެކ ސ ަޕރޓ ސ   ،  ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީ

ގެނ   ދުވަހަށ  ބަހާލައި  2ކުރުމަށ ޓަކައި  ހިއ ސާދިރާސާއިނ  ދެނެގަނެވުނު މަޢުލޫމާތު ބާ ކައުނ ސިލުގެ ޢާނ މު މެނ ބަރުނ ނާއި  

 
4   -Bar-the-for-Standards-Setting-content/uploads/2021/02/Report-https://maldivesbarcouncil.org/wp 

Examination-in-the-Maldives.pdf 



 

 

ެގ ތެރެއިނ ޞަފ ޙާ 21 ަވނަ ޞަފ ޙާ  74 

 

މި    2020ޑިސެނ ބަރު    10އިނ     2020ޑިސެނ ބަރު    9ވަނީ ބޭއ ވިފައެވެ.  އޮނ ލައިނ  ސެމިނަރއެއ  އަށ  ބޭއ ވުނު 
 ފަރާތަކުނ  ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.    37ގައި ސެމިނާ

 
ޤާނޫނީ    އިމ ތިޙާނެއ  ނުބޭއ ވުމުގެ ސަބަބުނ  އަހަރުގެ ލީގަލ  ޓ ރެއިނިނ ގ ފުރިހަމަކޮށ  ބާ    1ނިމިގެނ  ދިޔައިރު  ވަނަ އަހަރު    2020

 ފަރާތެއ  ނެތެވެ.   އެއ ވެސ  ހުވާ ނުކުރެވިފައިވާ ވަކީލުކަމުގެ
 

ބާ އެޑ މިޝަނ   ވަނަ އަހަރުގެ   2020  

ވަނީ  ބޭއ ވިފައި ލައިދިނުމުގެ ރަސ މިއ ޔާތު    އިގެނ  ބޭއ ވި ފުރަތަމަ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުނ  އިނ ތިޒާމ ކޮ
ޕ ރޮގ ރާމ     ޚާއ ޞަ ގެނ  ދިޔައީ  ލައިދެވި   އިމި ރަސ މިއ ޔާތުގައި ހުވަ  . ގައެވެ  2020އޮކ ޓޫބަރު    17 ލައިސަނ ސިނ ގ ތަމ ރީނު 

ލައިދެއ ވާފައިވަނީ ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލ ޢުސ ތާޛު    އިތަކަށ  ހުވަތ ފަރާ   މިވެ.  ށެ ފަރާތަކަ  277ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުނ ގެ ތެރެއިނ   
ނިޔާޒެވެ.  އ މުޙަ ރަސ މިއ ޔާތުގައި  މަދު  އަލ މި  ފަނޑިޔާރު  އުއ ތަމަ  މުޢުތައަޙު  ޛުސ ތާއުދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ޢަދުނާނ އާއި، ޞިމަދު  މ  

އިސ  ފަނޑިޔާރުނ ނާއި، އެޓަރނީ    ސުީޕރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ  ޓާއިދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯ ދިވެހިރާޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނާއި  
ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނ  އަދި ޑިާޕޓ މަނ ޓު އޮފ  ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ ގެ ބައެއ     ހުގެ ފަރާތުނ ނާއިޖެނެރަލ ގެ އޮފީ

ނާއި، ބާ ކައުނ ސިލ ގެ ސަބ  ކޮމިޓީ ތަކުގެ މެނ ބަރުނ ނާއި، މެނ ބަރުނ އިސ  ވެރިނ ނާއި، ބާ ކައުނ ސިލ ގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ  
ފަރާތ ތަކާއި ބާ ކައުނ ސިލ ގެ އާނ މު މެނ ބަރުނ     ވަހު މަސައ ކަތ  ކުރައ ވާފައިވާ ބައެއ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ދާއިރާގައި ގިނަދު 

 މި ރަސ މިއ ޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ. 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއ ވުނު    2020އޮކ ޓޫބަރު    17ލައިސަނ ސިނ ގ ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމ  ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުނ ގެ ތެރެއިނ ،    ޚާއ ޞަ
ހުވަޤާ ވަކީލުކަމުގެ  ސަބަބުތަކާއިނޫނީ  އެކި  ރަސ މިއ ޔާތުގައި  ހުވައި  ލައިދިނުމުގެ  ހުވައި   5ލައިނުދެވުނު    ހެދި    ބައިވެރިޔަކަށ  

ވަނީ    2020  ޑިސެނ ބަރު   28ޓަކައި  މަށ  ލައިދިނު ދުވަހު  ރަސ މިއ ޔާތުގައި    ޚާއ ޞަވަނަ  މި  ބޭއ ވިފައެވެ.   5ރަސ މިއ ޔާތެއ  
ހުވަ އަލ އިބައިވެރިނ ނަށ   ފަނޑިޔާރު  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  މުޙައުލައިދެއ ވީ  ފައި އ ސ ތާޛު  ގެ  19-ކޮވިޑ   އަދި  އެވެ.  ލ  ޞަމަދު 

 ނ ގޮސ ފައިވަނީ އޮނ ލައިނ ކޮށެވެ. އަށ  ގެކުރި  ވެސ ރަސ މިއ ޔާތުދެ  މި ޙާލަތަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ  

ގެ ހުއ ދަ ދާއިމީ ވާނީ ބާ އިމ ތިޙާނުނ  ފާސ ވުމުނ  ކަމުގައިވާތީ  ޚާއ ޞަ ލައިސަނ ސިނ ގ ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމ  ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުނ  
   އެކެވެ. ވަގުތީ ހުއ ދަހުއ ދަތަކަކީ   ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ  ވަނަ އަހަރު ދޫކުރެވިފައިވާ  2020

ސުލޫކު    ކަނޑައަޅައި ޚިދުމަތުގެ ކީލުނ ގެ ސުލޫކީ މިނ ގަނޑުތައ   ޤާނޫނީ ވަ  .2
 ހިފެހެއ ޓުނ  

 ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ސުލޫކާބެހޭ ކަނ ކަމާމެދު އޭ.ބީ.އޭގެ އެކ ސ ޕަރޓ  ކޮނ ސަލ ޓަނ ޓާއެކު ކުރެވުނު މަސައ ކަތ ތައ   

ކުރެވެމުނ    އުފެދުނީއ ސުރެ  ކައުނ ސިލު  ބާ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  އެކުލަވާލުމުގެ މަސައ ކަތަކީ،  ގަވާއިދެއ   ވަކީލުނ ގެ ސުލޫކާބެހޭ  ޤާނޫނީ 
ވަނަ އަހަރުގެ   2019އައިސ ފައިވާ މަސައ ކަތެކެވެ. އެގޮތުނ ، ސުލޫކާބެހޭ ގަވާއިދުގެ އެނ މެ ފުރަތަމަ ޑ ރާފ ޓު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ  
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އެވެ. ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ސުލޫކާބެހޭ ކަނ ކަމަކީ އެނ މެ ރަނގަޅަށ  ބެލެވިގެނ  ނޫނީ އެކަށީގެނ ވާ ނަތީޖާތަކެއ  ނުކުނ ނާނެ ކަމަކަށ   ތެރޭގަ
މި މަސައ ކަތ   ނުވާތީ،   އެކު  ލަފައާ  މާހިރުނ ގެ  ކަމާބެހޭ  އެކުލަވާލުމުގައި  ގަވާއިދު  ދިރާސާކުރުމަށާއި،  ބެހޭ މައ ސަލަތައ   ސުލޫކާ 
ގެނ ދިޔުމަށ  ނިނ މިގެނ ދިޔައީ މި ސަބަބަށ ޓަކައެވެ. އެގޮތުނ  ކުރެވުނު ދިރާސާތަކަށ ފަހު، ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނުގައިވާ    ކުރިއަށ 

އެކުލަވާލެވިފައިވާ   މައ ޗަށ   ދަތިތަކުގެ  ދިމާވާނެ  އެކުލަވާލުމުގައި  ގަވާއިދެއ   އަދި  މައ ސަލަތަކާއި،  ބައިތަކުގައިވާ  ބެހޭ  ސުލޫކާ 
އޭ.ބީ.އޭގެ އެކ ސ ަޕރޓ  މސ. އެލަނ  ރޮޒަނ  ދެއ ވާފައެވެ. އަދި މި ކަނ ކަނ  ބާ ކައުނ ސިލުނ   ޝާދުތައ އިރު އެކ ސ ަޕރޓ    ވަނީ 

މަހުގެ    ޖަނަވަރީ ވަނަ އަހަރުގެ    2020އިތުރަށ  ދިރާސާކުރުމަށ ފަހު، ސުލޫކާބެހޭ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށ  އިރުޝާދު ދެއ ވާފައިވަނީ  
 ތެރޭގައެވެ.  

 
 ސުލޫކީ މައ ސަލަ ބެލުމާބެހޭ ގަވާއިދު   ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ 

 ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( އިނ  ބާރު  75 ގެނު ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ވަކީލުނ ގެ ސުލޫކީ މައ ސަލަ ބެލުމާބެހޭ ގަވާއިދަކީ،  
ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ  މިނ ގަނޑާ   ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަނ ޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ސުލޫކީ   ލިބިގެނ ، ޤާނޫނީ ޚިދުމަތ   ޚިލާފުވާ ފަރާތ ތަކާމެދު 
ތ ތަކާއި، ޝަކުވާ ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ  ގަވާއިދެވެ. މި ގަވާއިދުގައި ސުލޫކީ ޝަކުވާއެއ  ހުށަހަޅާނެ ގޮ  އިޖުރާއަތުތައ  ބަޔާނ ކުރާ

 ބަޔާނ ކޮށ  އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. އިޖުރާއަތުތައ  

 ޕ ރޮސީޖަރސ    އޮޕަރޭޓިނ ގ   ސ ޓެނ ޑަރޑ  ލުކުރަނ ޖެހޭ ގޮތުގެ  މައ ސަލަ ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަ 
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ    ބަލައިގަތުމުގައި  މައ ސަލަ  ބާ ކައުނ ސިލަށ   ބެލުމުގެ ގަވާއިދުގެ އިތުރަށ    ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ސުލޫކީ މައ ސަލަ 

އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ.   އެސ .އޯ.ީޕ ވަނީ  ގައި    ވެސ  ބާ ކައުނ ސިލުނ   ކައުނ ސިލަށ  ހުށަހެޅޭ ޤާނޫނީ  އެގޮތުނ  މި އެސ .އޯ.ީޕ  ބާ 
މައ ސަލަ   ރިޢާޔަތ ކޮށ   ކަނ ތައ ތަކަށ   އެ  ކަނ ތައ ތަކާއި،  ރިޢާޔަތ ކުރެވިދާނެ  ބަލައިގަތުމުގައި  މައ ސަލަތައ   ސުލޫކީ  ވަކީލުނ ގެ 

 ވެއެވެ.    ނިނ މުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިބަލައިގަތުމާމެދު ގޮތެއ  

 ޕ ރޮސީޖަރސ    އޮޕަރޭޓިނ ގ   ސ ޓެނ ޑަރޑ  މައ ސަލައިގެ އިނީޝަލ  ރިޕޯޓަށ  ކޮމެނ ޓުކުރާނެ ގޮތުގެ  

 ތުގެ ކުރުމުނ  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮހިއ ސާސެކ ރެޓޭރިއެޓ    މައ ސަލައިގެ އިނީޝިއަލ  ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓުއިނ  މައ ސަލަ ބަލައި އެތިކ ސ  ކޮމިޓީ
،  ސެކ ރެޓޭރިއޭޓ ގެ ފަރާތުނ  ކޮމެނ ޓ ކުރާނެ ގޮތ ތަކާއި  އެއ  ބާ ކައުނ ސިލުނ  އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. މި އެސ .އޯ.ީޕ އަކީއެސ .އޯ.ީޕ  

 ޑޮކިޔުމަނ ޓެވެ.  ރާ ބަޔާނ ކު ރާނެ ގޮތ ތައ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ މެނ ބަރުނ  ކޮމެނެޓ ކު

 ގެ ޕެނަލ ތަކުގެ ބައ ދަލުވުނ ތައ  އެތިކ ސ  ކޮމިޓީ 

ހުށަހެޅުމުނ    ކައުނ ސިލަށ   ބާ  މައ ސަލައެއ   ގަވާއިދު ސުލޫކީ  ބެލުމާބެހޭ  މައ ސަލަ  ސުލޫކީ  ވަކީލުނ ގެ  މައ ސަލަ   5ޤާނޫނީ  ގައި 
މަޢުލޫމާތު   ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ފުރިހަމަވާނ ޖެހޭކަމަށ   ރަޖިސ   ފުރިހަމަވާނަމަހުށަހާޅާއިރު  މައ ސަލަ  ބާ  އެ  މައ ސަލަ  އެ  ޓ ރީކޮށ  

ޅައެވެ.  ކައުނ ސިލުނ  ބަލައިގަތުމައިމެދު ގޮތެއ  ނިނ މުމަށ ޓަކައި އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ޖަލ ސާއަށ  ސެކ ރެޓޭރިއޭޓ ގެ ފަރާތުނ  ހުށަހަ

 
 )ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ސުލޫކީ މައ ސަލަ ބެލުމާބެހޭ ގަވާއިދު( R/2020-47ގަވާއިދު ނަނ ބަރު:    5

https://maldivesbarcouncil.org/wp-content/uploads/2021/02/20200805-Rules-Governing-Disciplinary-
Proceedings-05-August-2020.pdf 
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އެތިކ ސ  ކޮމިޓީގެ މެނ ބަރުނ ގެ   އެ މައ ސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށ ޓަކައި  ނިނ މައިފިނަމަ،   ބެލުމަށ އެ މައ ސަލަ   އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީއިނ   އަދި
ތައ  ތަޙުޤީޤު  މިވަގުތު ބާ ކައުނ ސިލުނ  ބަލަމުނ ދާ މައ ސަލަ މެނ ބަރުނ ގެ މައ ޗަށ  ެޕނަލެއ  އެކުލަވައިލެވެއެވެ. އެގޮތުނ   3 ތެރެއިނ 

  ފައިވެއެވެ.ލަވާލެވިެޕނަލެއ  އެކު  5 ކުރުމަށ ޓަކައި

 

 މައ ސަލަތައ  ސުލޫކީ  ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ   2020
ބާ ކައުނ ސިލުގައި ރަޖިސ  ވަނަ  2020 ޖުމުލަ  ޓ ރީ އަހަރު  ތެރެއިނ   21 ކުރެވިފައިވަނީ  ބާ   މައ ސަލައެވެ. އެ މައ ސަލަތަކުގެ 

ގޮތުގައި   މައ ސަލައަކީ ބާ ކައުނ ސިލުނ  ބެލެނ  ނެތ  މައ ސަލަތަކެއ ގެ 7 މައ ސަލައެވެ. 11 ކައުނ ސިލުނ  ބެލުމަށ  ނިނ މާފައިވަނީ
މައ ސަލައިގެ   11 ކައުނ ސިލުނ  ބަލަމުނ ދާ މައ ސަލައެއ  ބެލުމާމެދު ގޮތެއ  ކަނޑައެޅިފައެއ  ނުވެއެވެ. ބާ 3 ފައިވެއެވެ. އަދިމާނިނ 

އިގެ އިނީޝިއަލ  ރިޯޕޓު އެ  ބަލައި އެ މައ ސަލަ  މައ ސަލަ 1 ވެ. އަދިފެށިފައެ ގެ މަރުޙަލާ ވަނީ ތަޙުޤީޤު މައ ސަލައިގެ   10 ތެރެއިނ 
  ހުށަހަޅުއ ވާފައެވެ. މައ ސަލަ ބަލާ ެޕނަލުނ  ވަނީ

 

މައ ސަލަ އާއި  2 ޝަރީޢަތުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބާ ކައުނ ސިލުނ  ބެލުމަށ  ނިނ މުނު މައ ސަލަތަކުގެ ބާވަތަށ  ބަލައިލާއިރު، 
ޤާނޫނީ ވަކީލެއ ގެ 1 އެއ ބަސ ވުމަށ  ބަދަލު ގެނައުމުގެ ގާނޫނީ ވަކީލެއ ގެ    ވަނީސ ގޮތުގައި ޢައ ޔަނުކުރެވިފައި ނު މައ ސަލަ އާއި 

ސުވާލު އުފެދި ކޯޓުތަކުގެ   އި ކޯޓުތަކާއިމެދުމައ ސަލަ އާއި ޢާނ މު ރައ ޔިތުނ ގެ ހިތ ތަކުގަ 7 މައ ސަކަތ  ކުރުމުގެ  ޙައިޞިއ ޔަތުނ 
 މައ ސަލަ ހިމެނެއެވެ.  1 އިތުބާރު ގެއ ލޭފަދަ ޢަމަލެއ  ކުރުމުގެ 
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 ސުލޫކާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ގޮސ ފައިވާ ހިސާބު 
  ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރަނ   2020 ގަވާއިދަށ  ބާ ކައުނ ސިލުނ  ކީ މައ ސަލައެއ  ހުށަހެޅުމުނ  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެޤާނޫނީ ވަކީލެއ ގެ ސުލޫ 

އިތުރުނ  ޤާނޫނީފަ ގަވާއިދެއ  އޮތުމަކީ މުހި  ށާފައިވާއިރު، މި ގަވާއިދުގެ  ހިފަހައ ޓަނ ވީ މިނ ގަޑެއ  ނުވަތަ   މުނ ވަކީލުނ ގެ ސުލޫކު 
 ބާ ކައުނ ސިލުނ    ތައ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައ ކަތ  އިދެއ ކަމުގައިވާތީ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ސުލޫކާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ނަމުގައި ގަވާ  ކަމެއ 

   ކުރެވިފައިނުވެއެވެ. ފުރިހަމަ  ވަނަ އަހަރު ނިމިގެނ ދިޔައިރު މި މަސައ ކަތ   2020އިވީ ނަމަވެސ ،  ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކޮށ ފަ  2020

ގަވާއިދަކީ  ކޯޓުތަކަށާއި، އެކި އެކި   ގަވާއިދެއ ކަމުނ ، ހުރީހާ ވަކީލުނ ގެ މަސ ލަހަތާ ވަރަށ  ބޮޑު ގުޅުމެއ  އޮތ    މި  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 
ކައުނ ސިލުގެ ބާ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ކޮމެނ ޓުކުރަނ މެނ ބަރުނ   ޢާނ މު މުއައ ސަސާތަކަށާއި،  ގަވާއިދަށ   މި  އަހަރު   2020 ނަށ   ވަނަ 

ލިބިފައިވާ  އަދި އެހެނިހެނ  މުއައ ސަސާތަކުނ     މެނ ބަރުނ ނާއި، ކޯޓުތަކުނ  އަދި ބައެއ  ޢާނ މު  ދެވިފައެވެ. ފުރުޞަތު    ވަނީ  ތެރޭގައި
ވަނީ  ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި   2020 މަސައ ކަތ ވެސ ކޮމެނ ޓުތަކުގެ އަލީގައި މި ގަވާއިދުގެ ބައެއ  މާއ ދާތައ  އަލުނ  އެކުލަވާލުމުގެ  

 ފެށިފައެވެ. 

 ދާނެކަމަށ  ލަފާކުރެވެއެވެ.   ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި ގެޒެޓުކުރެވިގެނ   2021މި ގަވާއިދު 

 މުރާޖަޢާކުރުނ  ކުށެއ  ސާބިތުވެއ ޖެނަމަ ހުއ ދަ ހިފެހެއ ޓޭނެ ޙާލަތ ތައ     އީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއ ގެ މައ ޗަށ  ޖިނާ 
 ހުނ ނަނ ޖެހޭ ޝަރުޠުތައ  ވަނަ މާއ ދާގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއ ގެ ކިބައިގައި   2 ގެ  6ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު  ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ
ލިޔެފައިނުވުމުގެ ސަބަބުނ  ވަކީލެއ ގެ ކިބައިގައި   ޝަރުޠެއ  އުނިވާ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއ އެއިނ   ބަޔާނ ކޮށ ފައިވީނަމަވެސ ،  

 
 ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު(  ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ) R/2020-20 :ގަވާއިދު ނަނ ބަރު  6
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ކުރެވިފައިވާތީ، އެގޮތަށ   ފާހަގަ އުނިވާހިނދު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުނ  ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި ދަތިތަކެއ  ހުރިކަމަށ  ހުނ ނަނ ޖެހޭނެ ޝަރުޠެއ 
ކުރެވިފައިވާކަނ  ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުނ  މި ގޮތަށ    ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި 2020 ގަވާއިދަށ  އިޞ ލާޙު ގެނައުމުގެ މަސައ ކަތ 

އިރު ސާބިތުވެއ ޖެނަމަ އިޞ ލާޙުކުރެވުނު  ކުށެއ   ޖިނާއީ  ދޫކުރާފަހުނ   ހުއ ދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ގޮތެއ ވެސ   ޢަމަލުކުރާނެ   ޤާނޫނީ 
ޤާނޫނީ ވަކީލެއ ގެ މައ ޗަށ  ޖިނާއީ ކުށެއ  ސާބިތުވެއ ޖެނަމަ ބާ ކައުނ ސިލަށ    ބަޔާނ ކޮށ ފައިނެތަތީ، މި އިޞ ލާޙު ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ

 ހިފަހައ ޓައިފިނަމަ، އަލުނ  އެ ހުއ ދަ ކައުނ ސިލުނ  ޤާނޫނީ ވަކީލެއ ގެ ހުއ ދަ   އަދި ބާށެވެ.  ވަކީލެއ ގެ ހުއ ދަ ހިފެހެއ ޓޭނެ ގޮތަ އެ
ވަނީ  ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި   2020 މަސައ ކަތ   އެކުލަވާލުމުގެ  މި އިޞ ލާޙުގައި ބަޔާނ ކޮށ  އެގޮތަށ  ގަވާއިދު  ތައ ދޫކުރެވޭނެ ޙާލަތ  
 ކުރެވިފައެވެ.  

ގަވާއިދަ  ދޫކުރުމާބެހޭ  ހުއ ދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ގަވާ  1ށ   ޤާނޫނީ  ގެނައުމުގެ  އިޞ ލާޙު  ވަނީ  ވަނަ    ގައި   2021ޖަނަވަރީ    3އިދު 
 7ގެޒެޓުކުރެވިފައެވެ. 

 

ޤާނޫނީ ަވކީލުނ ެގ ޚިދުމަތުެގ އުސޫލުތައ  ކަނޑައެޅުމާއި، ޤާނޫނީ ަވކީލުނ ެގ   .3
 މަސައ ކަތ ތަކާ ުގޅޭ އެނ މެހައި ފަނ ނީ ކަނ ކަނ  ރެިގޔުލޭޓ ކުރުނ  

 

 އުސޫލުތައ  ކަނޑައެޅުނ  ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ޚިދުމަތާގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި  

ވަނަ އަހަރު   2020 އުސޫލުތައ  އެކުލަވާލައި،  ގެ ދަށުނ  ހަދަނ ޖެހޭ ބައެއ  ގަވާއިދުތަކާއިނުޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫދިވެހިރާއ ޖޭގެ  
 8ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.   ހިމެނޭގޮތަށ  ޝާއިޢުކޮށ ފައިވާ ތާރީޙު ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށ ފައިވާ ލިޔުނ ތައ ،  ސަރުކާރުގެ   ދިވެހި

އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީއިނ  ފާސ ކޮށ  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ   އުސޫލެއ  އެކުލަވާލެވި،  2 ގަވާއިދެއ  އަދި 7 ވަނަ އަހަރު 2020 މި ގޮތުނ 
 ޝާޢިއުކޮށ ފައެވެ.  ވަނީ   ގެޒެޓުގައި

 

 ގަވާއިދު  ގެޒެޓު ކުރެވުނު ތާރީޙ  

 ގަވާއިދު( ބާ ކައުނ ސިލުގެ އަހަރީ އާނ މު ޖަލ ސާގެ) R-13/2020 ގަވާއިދު ނަނ ބަރު: 2020 ފެބުރުވަރީ 4

 ލޯ ފަރމ އާއި ލީގަލ  ޕ ރެކ ޓިސ  ދަފ ތަރު ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު( ) R-17/2020 ގަވާއިދު ނަނ ބަރު: 2020 ފެބުރުވަރީ 27

 
https://maldivesbarcouncil.org/wp-content/uploads/2021/02/20200309-Licensing-Rules-REVISED-Legal-

Practitioners_wef-9-March-2020.pdf 

 

ވަނަ އިޞ ލާޙު  1)ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު( އަށ    R-20/ 2020)ގަވާއިދު ނަނ ބަރު:   R-1/ 2021ގަވާއިދު ނަނ ބަރު:    7
-https://maldivesbarcouncil.org/wp-content/uploads/2021/02/20210103-Licensing-Rules -ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު( 

Amendment-1_wef-03Jan2021.pdf 
 

 އުސޫލުަތއ : ނ  އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއިގެ ދަުށދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނު  8
https://maldivesbarcouncil.org/laws-regulations/ 
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 ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު( ޤާނޫނީ ) R-20/2020ގަވާއިދު ނަނ ބަރު:   2020 މާރިޗު 9
  ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގައި ގެޒެޓުކުރެވުނު  2019އޮކ ޓޫބަރު  12)މިއީ 

 ގެޒެޓުކުރެވުނު ކޮނ ސޮލިޑޭޓަޑ  ގަވާއިދެކެވެ( އިސ ލާޙުކުރުމަށ ފަހު 

ޕ ރެކ ޓިސ    )ލޯ ފާރމ އާއި ލީގަލ   R-17/2020ގަވާއިދު ނަނ ބަރު:  ) R-44/2020 ގަވާއިދު ނަނ ބަރު: 2020 ޖޫނ  10
 ގަވާއިދު(  ވަނަ އިޞ ލާޙުގެނައުމުގެ 1 ދަފ ތަރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު( އަށ 

 ހިނ ގާ ގަވާއިދު(  ދާއިމީ ސަބ  ކޮމިޓީތަކުގެ) R-14/2020ގަވާއިދު ނަނ ބަރު:   2020 ޖޫނ   3

 މައ ސަލަ ބެލުމާބެހޭ ގަވާއިދު( ޤާނޫނު ވަކީލުނ ގެ ސުލީކީ) R-47/2020ގަވާއިދު ނަނ ބަރު:   2020 ޖޫނ  22

 ވަކީލުނ ނަށ  ވަކާލަުތ ކުރުމުގެ ހުއ ދަދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު(  ބިދޭސީ ޤާނޫނު) R-77/2020ގަވާއިދު ނަނ ބަރު:   2020 ސެޕ ޓެނ ބަރު 2

ޚާއ ޞަ ަތމަރީނ   ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނަށ  ގެނެވުނު ފުރަަތމަ އިޞ ލާޙާ ގުޅިގެނ  އެކުލަވައިލެވޭ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 2020 ސެޕ ޓެނ ބަރު 20
 ޕ ރޮގ ރާމާގުޅޭ އުސޫލު

ރީނ  މ ޚާއ ޞަ ަތ ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނަށ  ގެނެވުނު ފުރަަތމަ އިޞ ލާޙާ ގުޅިގެނ  އެކުލަވައިލެވޭ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 2020 އޮގަސ ޓ   13
ގައި ގެޒެޓުކުރެވުނު އުސޫލު އިޞ ލާޙުކޮށ  އެކުލަވާލެވުނު   2020ސެޕ ޓެނ ބަރު    20)  ޕ ރޮގ ރާމާގުޅޭ އުސޫލު

 އުސޫލު(

 

ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވާ    2020ޝާޢިއުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުނ ތަކުގެ އިތުރުނ   ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 
 މަސައ ކަތ ތައ  ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުމުގެ  

ތައ   ދުވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  ޤާނޫނީ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓ ކުރުމުގެ ގޮތުނ  އެކުލަވާލަނ ޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލު
 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައ  އެކުލަވާލުމުގައި މި  . އިވެއެވެއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފަ ވަނަ  2020އެކުލަވާލުމުގެ ގިނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  

ބޭއ   ރުނ ނާއިސ ޓޭކ ހޯލ ޑަ ބައ ދަލުވުނ ތައ   މަރުހަލާތަކުގައި  އެކި  މާހިރުނ ނާއެކު  ހޯދިފައިވެއެވެ. ކަމާބެހޭ  ލަފާ  މަޝ ވާރާއާއި    ވައި 
 ލުގައި އެވަނީއެވެ.ވަނަ އަހަރު މަސައ ކަތ ކުރެވުނު ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައ  ތިރީގައިވާ ތާވަ   2020އެގޮތުނ  

 މަސައ ކަތ  ކުރެވެމުނ ދާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައ  

 ވަނަ އިޞ ލާޙުގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1 ގަވާއިދަށ  ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ ދޫކުރުމާބެހޭ

 ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ސުލޫކާބެހޭ ގަވާއިދު 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު   އެހީތެރިކަނ  ހޯދޭފަދަ މާލީ ަތނަވަސ ކަމެއ  ނެތ  މީހުނ ނަށ  ދައުލަުތނ ވަކީލެއ ގެ  ޖިނާއީ ބޮޑެިތ މައ ސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ
 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުނ  އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު  ހަމަޖެއ ސުމުގައި ދައުލަުތގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތ ަތކަށ 

 ވަނަ އިޞ ލާޙުގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1 ހޭ ގަވާއިދަށ މަސައ ކަތ ކުރުމާބެ ޕަބ ލިކ  ނޯޓަރީއެއ ގެ ގޮުތގައި

 މައ ސަލަަތއ  ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮުތގެ އުސޫލު އިސ ިތއުނާފ  ކޮމިޓީއަށ  ހުަށހެޅޭ

 ޚިދުމަތ ތަކަށ  ފީ ނެގުމުގެ އުސޫލު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުނ  ދެވޭ

 

 ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ   ލޯ ފަރމ  އަދި ލީގަލ  ޕ ރެކ ޓިސ  

 

 ލޯ ފަރމ  ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  
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އެދޭނަމަ،   ދޭއ ( މީހަކު، ނުވަތަ އެއަށ ވުރެ ގިނަ ބަޔަކު ގުޅިގެނ  ޤާނޫނީ ޚިދުމަތ  ދޭނ ) 2 ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ތެރެއިނ 
އެ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ   )ާޕޓ ނަރޝިޕ ގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުނ     13/2011ޤާނޫނު ނަނ ބަރު:   އެފަދަ ޚިދުމަތ ތައ  ދޭނ ވާނީ

 ވަނަ މާއ ދާގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވެއެވެ.  62އުފައ ދާ ާޕޓ ނަރޝިޕަކުނ  ކަމަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ރިވިއުކުރުމަށ ފަހު  ތައ ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕ ލިކޭޝަނ   އެދި ބާ ކައުނ ސިލަށ   ވަނަ އަހަރު ލޯ ފަރމ  ދަފ ތަރުކުރުމަށ  2020
  9ވަނީ ބާ ކައުނ ސިލުގައި ދަފ ތަރު ކޮށ ދީފައިވެއެވެ.  ލޯ ފަރމ  81

  

 ލީގަލ  ޕ ރެކ ޓިސ  ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  

 ޤާނޫނީ ޚިދުމަތ ދޭނ ވާނީ، ޤާނޫނު  މަސައ ކަތ ކުރަނ  އެދެނީ ފަރުދީގޮތުނ  ކަމަށ  ވާނަމަ، އެ ފަރާތަކުނ   ޤާނޫނީ ވަކީލަކު
ރަޖިސ ޓ ރީކޮށ ގެނ    އެއ ފަރުދުނ ގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުނ  އަމިއ ލައަށ  ވިޔަފާރި އަމިއ ލަ) 19/2014ނަނ ބަރު: 

 ވަނަ މާއ ދާގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވެއެވެ.  61ކަމަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނުގެ 

ޕ ރެކ ޓިސ  2020 ލީގަލ   އަހަރު  ކައުނ ސިލަށ  ދަފ ތަރުކުރުމަށ  ވަނަ  ބާ   އެޕ ލިކޭޝަނ ތައ   ހުށަހަޅާފައިވާ އެދި 
 10. ލީގަލ  ޕ ރެކ ޓިސ  ބާ ކައުނ ސިލުގައި ދަފ ތަރު ކޮށ ދީފައިވެއެވެ 68 ރިވިއުކުރުމަށ ފަހު 

 

 ގެ ހުއ ދަ ދޫކުރުނ  ޕަބ ލިކ  ނޯޓަރީ 

ފަރާތ ތަކުގެ އައިޑެނ ޓިޓީ ބަލައި، ޤާނޫނީ   ަޕބ ލިކ  ނޯޓަރީއެއ ގެ މަސައ ކަތަކީ  ކަށަވަރުކޮށ ދީ، އެފަދަ   ލިޔެކިޔުނ ތަކުގައި ސޮއިކުރާ 
 އެއ ޗެއ  އެނގޭނެކަނ  ކަށަވަރުކޮށ ، އެފަދަ ލިޔެކިޔުނ ތަކުގައި އެފަރާތ ތަކުނ   ލިޔެކިޔުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތ ތަކަށ  އޭގައި ބަޔާނ ކުރާ 

ކުރުނ  ކަމުގައި   ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ  ދަ ލިޔުނ ތަކުގެ ޞައ ޙަކަނ  ކަށަވަރުކޮށ ދިނުމުގެ ގޮތުނ ސޮއިކުރިކަނ  ހެކިކޮށ ދީ، އެނޫނ ވެސ  އެފަ
ވަނަ މާއ ދާގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވެއެވެ. އަދި މި ގަވާއިދުގައި ަޕބ ލިކ     4ަޕބ ލިކ  ނޯޓަރީއެއ ގެ ގޮތުގައި މަސައ ކަތ  ކުރުމުގެ ގަވާއިދު ގެ  

އިދުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިނ ، ަޕބ ލިކ  ނޯޓަރީއެއ ގެ މަސައ ކަތ ކުރުމުގެ ހުއ ދައަށ   ނޯޓަރީގެ ޚިދުމަތ  ދެވޭނީ މި ގަވާ
 ވަނަ މާއ ދާގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވެއެވެ.  3އެދި ހުށަހެޅުމުނ  ބާ ކައުނ ސިލުނ  ހުއ ދަ ދޭ ފަރާތ ތަތަކަށ  އެކަނި ކަމުގައި މި ގަވާއިދުގެ  

ޤާނޫނީ   116 އެޕ ލިކޭޝަނ ތައ  ރިވިއުކުރުމަށ ފަހު ނޯޓަރީގެ ހުއ ދައަށ  އެދި ބާ ކައުނ ސިލަށ  ލިބިފައިވާއަހަރު ަޕބ ލިކ    ވަނަ 2020
  11ނޯޓަރީއެއ ގެ ހައިސިއ ޔަތުނ  މަސައ ކަތ  ކުރުމުގެ ހުއ ދަ ވަނީ ދީފައެވެ.  ވަކީލަކަށ  ަޕބ ލިކ 

 

 
9  -February-1st-at-as-Register-Firm-content/uploads/2021/02/Law-https://maldivesbarcouncil.org/wp

2021.pdf 
10  -February-1st-at-as-Registry-Practice-content/uploads/2021/02/Legal-https://maldivesbarcouncil.org/wp

2021.pdf 
11  -February-1st-at-as-Register-Notary-ntent/uploads/2021/02/Publicco-https://maldivesbarcouncil.org/wp

2021.pdf 
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 ޙިމާޔަތ ކުރުނ  ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ޙައ ޤުތަކާއި އިމ ތިޔާޒުތައ   .4

 

 ގެ ސަބަބުނ  ވަކީލުނ ގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށ  އެކުލަވާލެވުނު ދިރާސާ 19-ކޮވިޑ  

ބާ    19-ކޮވިޑ   މަޢުލޫމާތު  ކުރަމުނ ދާކަމުގެ  އަސަރުތަކެއ   ބޮޑެތި  ޢާމ ދަނީއަށ   މަސައ ކަތަށާއި  ވަކީލުނ ގެ  ޤާނޫނީ  ސަބަބުނ   ގެ 
ނ ބަރުނ ގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށ  ގޫގ ލ  މެދުވެރިކޮށ  ސަރވޭއެއ  ކުރެވުނެވެ. އަދި  ކައުނ ސިލަށ  ލިބެމުނ  ދިއުމާ ގުޅިގެނ ، ޢާނ މު މެ

ކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސ ،  ހިއ ސާކުރުމަށ  ގިނަ ޕ ލެޓ ފޯމ ތަކެއ ގައި ސަރވޭގެ ލިނ ކުވަނީ  ހިއ ސާމި ސަރވޭގައި ބައިވެރިވެ މަޢުލޫމާތުތައ   
އިތުރަށ    އެހީތެރިކަނ   ފޯރުކޮށ ދެވޭނެ  ވަކީލުނ ނަށ   ނުވާތީ،  ބައިވެރިވެފައި  މެނ ބަރުނ   ޢަދަދަކަށ   އެކަށީގެނ ވާ  ދިރާސާގައި  މި 

ސައ ކަތަށ  އެނ މެ  ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވިފައެއ  ނުވެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނީ، ވަކީލުނ ގެ މަ
ކެއ   ބޮޑަށ  އަސަރުކުރަނީ ކޯޓުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ޝެޑިޔުލ ވުނ  ކަމުގައިވާތީ، ކޯޓުތަކުގެ އަޑުއެހުނ ތައ  މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށ ދާނެ ގޮތ ތަ 

 ކޯޓުތަކާ ގުޅިގެނ  ހޯދުމުގެ މަސައ ކަތެވެ.  

ސައ ކަތ ކުރެވޭނެ ގޮތ ތައ  ހަމަޖެއ ސުމަށ   ގައި ކޯޓުތަކާ ބައ ދަލުކުރުނ  / ވަކީލުނ ނަށ  ފަސޭހައިނ  މަ 19-ކޮވިޑ  

 މަޝ ވަރާކުރުނ  

ފިޔަވަޅުތައ     19-ކޮވިޑ   ނިނ މާފައިވާ  އަޅަނ   ކޯޓުތަކުނ   ހާލަތުގައި  ނުރައ ކަލުގެ  ކުއ ލި  އިޢުލާނުކޮށ ފައިވާ ޞިއ ޙީ  ގުޅިގެނ   އާ 
ޤާނޫ ވަޑައިގަނ ނަވާ  ކޯޓުތަކަށ   މައ ސަލަތަކުގައި  ޙާލަތުގައި  މި  އިނ ތިޒާމ ތައ   ދެނެގަތުމަށާއި،  ދަތިނުވާނެގޮތަށ   ވަކީލުނ ނަށ   ނީ 

ގައި ކ ރިމިނަލ     2020  މާރިޗު  16ގައި ސިވ ލ  ކޯޓާއެކު އަދި    2020  މާރިޗު  15ހަމަޖެއ ސުމާމެދު މަޝ ވަރާކުރުމަށ ޓަކައި،  
 އެވެ. އިވެކޯޓާއެކު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީނ  ބައ ދަލުކޮށ ފަ

 

 ބާ ކައުނ ސިލ  ވަރކިނ ގ ގ ރޫޕ    –   ނ ޓ  އޮފ  ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  )ޑީ.ޖޭ.އޭ( ޑިޕާޓ މަ 

ކައުނ ސިލާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާ ގުޅިގެނ  މަސައ ކަތ     ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓުކޮށ  ހަރުދަނާކުރުމަށ ޓަކައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ
ޕ ލެޓ ފޯމެއ    އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ   ކުރާނެ  ޖުޑީޝިއަލ   އޮފ   ޑިާޕޓ މަނ ޓ   ކައުނ ސިލާއި  ބާ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ގޮތުނ ،  އެކުލަވާލުމުގެ 
މަސައ ކަތ ކު ފެށިފައިވަނީ  ގުޅިގެނ   މަސައ ކަތ   އެކުލަވާލުމުގެ  ގ ރޫޕެއ   ވޯކިނ   ޖޮއިނ ޓ   އަހަރުގެ    2020ރުމަށ   ވަނަ    2ވަނަ 

  އި، ބައ ދަލުވުމެއ  ބާއ ވަ  2020ޖޫނ     24ޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޖުޑީޝިއަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ އާއެކު  ޑިާޕ ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އެގޮތުނ ،  
އެކުލަވާލެވި، އަދި    ގ ރޫޕެއ   ގ ކިނ  ރޖޮއިނ ޓ  ވަ   ވަނީ ޑީ.ޖޭ.އޭ އަދި ބާ ކައުނ ސިލުގެ މުވައ ޒަފުނ  ހިމެނޭގޮތަށ  މި ބައ ދަލުވުމުގައި  

ފެށިފައެވެ.   ކުއާޓަރު  4  ވަނަ އަހަރުގެ  2020  އަދިއެކުގައި މަސައ ކަތ ކުރުމަށ   ވަރކިނ ގ  ގެ ތެރޭގައި  ވަނަ    ގ ރޫޕ ގެ ޖޮއިނ ޓ  
  އެނ ގޭޖ މަނ ޓު އިތުރަށ  ހަރުދަނާ ކުރުމަށ ޓަކައި މި ވަރކިނ ގ ގ ރޫުޕގައި މެޖިސ ޓ ރޭޓުނ ނާއި ފަނ ޑިޔާރުނ  އަދި ވަކި ވަކި ކޯޓުތައ  

  ޑީ.ޖޭ.އޭއި ހިމެނޭ ފަރާތ ތަކަށ  ބަދަލު ގެނައުމަށ   ކުރައ ވާ އެހެނިހެނ  މުވައ ޒަފުނ ވެސ  ހިމެނޭ ގޮތަށ  މި ވަރކިނ ގ ގ ރޫޕ ގަތަމ ސީލު
 އެކުލަވާލެވިފައެވެ.  އަލުނ  އިނ  ނިނ މަވައި، އެގޮތަށ  ވަރކިނ ގ ގ ރޫޕ  ވަނީ 
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ކުރާނީ ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީ، ޢާނ މު މެނ ބަރުނ  އަދި  ތަމ ސީލުމި ވަރކިނ ގ ގ ރޫޕ ގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލ   
 ސެކ ރެޓޭރިއަޓ ގެ މުވައ ޒަފުނ ނެވެ.  

 

 ސެޝަނ  އެވެއަރނަސ   މެނ ޓަލ  ހެލ ތު  

ކޮވިޑ  ޙާލަތާ 19-މި ސެޝަނަކީ  ޢާނ މުގޮތެއ ގައި  ގެ  އަދި  ގުޅިގެނ ،  ދުޅަހެޔޮކަ  ޤާނޫނީ  ނަފ ސާނީ  ގުޅޭގޮތުނ   ރައ ކާތެރިކުރުމާ  ނ  
  ވަކީލުނ ނަށާއި ޤާނޫނީ ދާއިރާއިނ  ތަޢުލީމު ޙާޞިލ ކުރަމުނ ދާ ފަރާތ ތަކަށ  ޢަމާޒުކޮށ ގެނ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނު މެނ ޓަލ  ހެލ ތާބެހޭ 

އާފިޔާ އަލީ އަދި    ޑރ.    ކަމުގައިވާނ  އައި.ޖީ.އެމ .އެޗ  ގެ ޑޮކ ޓަރު ނަނ ގަވައިދެއ ވާފައިވަނީމައުލޫމާތު ސެޝަނ އެކެވެ. މި ސެޝަނ   
  މުޙައ މަދު އެވެ. ޑރ.އާރިފ 

ގެ އިތުރުނ  ބާ  މެނ ބަރުނ   ގެއެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީ ސެޝަނ ގައި ބާ ކައުނ ސިލުގެ   ގައި ބޭއ ވުނު މެނ ޓަލ  ހެލ ތ  2020 ޖުލައި  01
 ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  ވަކީލުނ   29 ގެ ތެރެއިނ މެނ ބަރުނ   ޢާނ މުކައުނ ސިލުގެ 

 

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތ ތުގެ ފެނ ވަރު ބެލުމާއި ފެނ ވަރު މަތިކުރުމަށ  ކުރަނ ޖެހޭ   .5
 ކަނ ކަނ  ކުރުނ  

ވަނަ    2020ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ފެނ ވަރު ރަނގަޅުކޮށ  ޤާނޫނީ ވަކީލުނ  ތަމ ރީނުކުރުމަށ  ފުރުޞަތުތައ  ފަހިކުރުމުގެ މަސައ ކަތ ތަކެއ   
ވަނީ   ކޮވިޑ އަހަރުވެސ   ކުރިއަށ     ގ19ެ-ކުރެވިފައެވެ.  ޕ ރޮގ ރާމެއ ވެސ   ތަމ ރީނު  ހުރިހާ  ރިޢާޔަތ ކޮށ   ޙާލަތަށ   ެޕނ ޑެމިކ ގެ 

އެގޮތުނ ،   އޮނ ލައިނ ކޮށެވެ.  ފޮރ  ގެނ ދެވިފައިވަނީ  ފައުނ ޑޭޝަނ   ޕ ލޭނ ކ   މެކ ސ   މަސައ ކަތ ކުރާ  ފެނ ވަރުގައި  ބައިނަލ އަޤ ވާމީ 
ކޮށ ފައެވެ.  އަހަރުވެސ  މުހިނ މު މަސައ ކަތ ތަކެއ     ވަނީ މިނ   އާއެކު ބާ ކައުނ ސިލު  ލ  އޮފ  ލޯއިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ީޕސ  އެނ ޑ  ރޫ 

ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ނަށ  ތަމ ރީނުވުމުގެ    62ވަރކ ޝޮަޕކުނ    2ފަރާތުނ  އިނ ތިޒާމ ކޮށ ގެނ  ހިނ ގާފައިވާ    ވަނަ އަހަރު އެ 2020  އަދި
މީގެ އިތުރުނ ވެސ  ބައިނަލ އަޤ ވާމީ ސެމިނަރ/ވެބިނަރ ތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށ  ލިބޭ ފުރުޞަތުތައ ވަނީ  .  ހުޅުވާލެވިފައެވެ  ވަނީ  ފުރުޞަތު

 ކުރެވިފައެވެ.  ހިއ ސާބާ ކައުނ ސިލުގެ މެނ ބަރުނ ނާ 

ކައުނ ސިލުނ    ތިރީ  2020ބާ  މަޢުލޫމާތު  ވެބިނާރތަކާގުޅޭ  އަދި  ސެމިނަރ  ވަރކ ޝޮޕ ،  އިނ ތިޒާމ ކޮށ ފައިވާ  އަހަރު  ގައި  ވަނަ 
 ބަޔާނ ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.  

ބައިވެރިނ ގެ   އިނ ތިޒާމުކުރި ފަރާތ   ތާރީޚ   ނަނ  
 ޢަދަދު 

ފެއަރ ޓ ރައަލ ، ސ ޓ ރެޓީޖިކ  ލިޓިގޭޝަނ  އެނ ޑ   
 )ވަރކ ޝޮޕ  ސެމިނާރ(ނަލ  އެތިކ ސ  ޝަޕ ރޮފެ

  9އިނ     2020ޖޫނ     28
 އަށ  2020ޖުލައި 

 މެކ ސ  ޕ ލޭނ ކ  ފައުނ ޑޭޝަނ  ފޮރ  
 އޮފ  ލޯ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ޕީސ  އެނ ޑ  ރޫލ 

43 

ފެއަރ ޓ ރައަލ ، ސ ޓ ރެޓީޖިކ  ލިޓިގޭޝަނ  އެނ ޑ   
 )ވަރކ ޝޮޕ  ސެމިނާރ( ނަލ  އެތިކ ސ ޝަޕ ރޮފެ

ނޮވެނ ބަރ   23އިނ   2
 އަށ   2020

 މެކ ސ  ޕ ލޭނ ކ  ފައުނ ޑޭޝަނ  ފޮރ  
 އޮފ  ލޯ ޑ  ރޫލ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ޕީސ  އެނ  

19 
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ކ ރިޕ ޓޯ ކަރެނ ސީ އެނ ޑ  ދަ ލޭޓަސ ޓ   
އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ޑިވޮލޮޕ މަނ ޓ ސ  އިނ  ކޮމަރޝަލ  

 އެނ ޑ  ކ ރިމިނަލ  ލޯ 

 -- ބާ އެސޯސިއޭޝަނ  އޮފ  ސ ރީލަނ ކާ 2020 ނޮވެނ ބަރު  19

އޮނ ލައިނ  ސެމިނާ އޮނ  އެސެސިނ ގ ލީގަލ  
 )ސެމިނާރ( އެޑ މިޝަނ ކޮމ ޕީޓެނ ސީސ  ފޯ ބާ 

 37 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލ   2020 ޑިސެނ ބަރު 9

އޮނ ލައިނ  ސެމިނާ އޮނ  އެސެސިނ ގ ލީގަލ  
 )ވެބިނާރ( ކޮމ ޕީޓެނ ސީސ  ފޯ ބާ އެޑ މިޝަނ 

 18 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލ   2020 ޑިސެނ ބަރު  10

އެގ ރީމެނ ޓ ސ : ކިއުރިނ ގ ޕަތޮލޮލޮޖިކަލ  އާބިޓ ރޭޝަނ  
 އާބިޓ ރޭޝަނ  ކ ލޯސަސ   އިމ ޕަރފެކ ޓ 

 -- ބާ އެސޯސިއޭޝަނ  އޮފ  ސ ރީލަނ ކާ 2020 ޑިސެނ ބަރު  11

 –ކޮރަޕ ޝަނ  އެނ ޑ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އާބިޓ ރޭޝަނ  
 ކީ އިޝޫސ  )ވެބިނާރ(

އަދި ބާ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލ  2020 ޑިސެނ ބަރު  16
 އެސޯސިއޭޝަނ  އޮފ  ސ ރީލަނ ކާ

-- 

 
 

 

 ޤާނޫނީ ޚިދުމަތާ ގުޅުނ ހުރި ދިރާސާތައ  ކުރުނ   .6

 

 12ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ އަސާސީ ކަނ ކަނ  ދެނެގަތުމަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ކުރެވުނު އެނ މެ ފުރަތަމަ ބޭސ ލައިނ  ސަރވޭ 
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އޭ.ބީ.އޭގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރެވުނު މި ދިރާސާ ޑިވޮލޮޕ ކުރީ އޭ.ބީ.އޭ އަދި ބާ    2020ކުރެވިގެނ ދިޔައީ  

ޑިގ ރީ  ކައުނ ސިލު  ފުރަތަމަ  ދާއިރާއިނ   ޤާނޫނީ  އަދި  ވަކީލުނ   ޤާނޫނީ  ދިރާސާގައި  މި  ތެރެއިނ ނެވެ.  ާޕޓ ނަރޝިޕެއ ގެ  ގެ 
 ރާތ ތަކުނ ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.  ޙާޞިލ ކޮށ ފައިވާ ފަ

  ފަރާތ ތަކުނ   ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި، އެ ފުރަތަމަ ޑިގ ރީއާ ވަކީލުނ ގެ  ސުވާލެއ ގެ މައ ޗަށ  އެކުލަވާލެވިފައިވާ މި ދިރާސާގައި ޤާނޫނީ  93
ވަކީލުނ ނަށ  ބޭނުނ ވާކަމަށ  ޤަބޫލުކުރެވޭ ލީގަލ  ސ ކިލ ސ ،  ދާއިރާގައި މަސައ ކަތ ކުރާ  ތަޢުލީމާއި ތަމ ރީނު،  ޤާނޫނީ  ހޯދާފައިވާ އިތުރު  

، ހިލޭ  ތައ ހަމަހަމަކަމާއި ތަފާތުކުރުނ   ވަޒީފާ އަދާކުރާ ލެވެލ ތައ ، ޤާނޫނީ ވަކީލުނ  ތަޖުރިބާކޮށ ފައިވާވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ދާއިރާތަކާއި  
 ހިމެނިފައެވެ.  ވަކީލުނ ގެ ސިއ ޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމާގުޅޭ ސުވާލުތައ ވަނީ  ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ ، އަދި  

އަހަރަކުނ  އިނ ތިޒާމުކުރެވޭނެ ދިރާސާއެކެވެ. މިފަދަ ދިރާސާތަކުގެ    3އަހަރަކުނ  ނުވަތަ    2ލީގަލ  ޕ ރޮފެޝަނ ގެ ދިރާސާއަކީ، ކޮނ މެ  
  ބާ ކައުނ ސިލުނ  އިސ ކަނ ދޭނ ވާ ދާއިރާތައ  ކަނޑައެޅުމުގެ   އިދަނާ ކުރުމާ ބާ ކައުނ ސިލުނ  ފޯރުކޮށ ދޭ ޚިދުމަތ ތައ  އިތުރަށ  ހަރުބޭނުމަކީ  

   އިތުރުނ ، ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ޢާނ މު ޙާލަތު ދެނެގަތުމެވެ. 

 

 
12-Profession-Legal-the-of-Survey_Profile-02/BCMcontent/uploads/2021/-https://maldivesbarcouncil.org/wp 

2020.pdf 

https://maldivesbarcouncil.org/wp-content/uploads/2021/02/BCM-Survey_Profile-of-the-Legal-Profession-2020.pdf
https://maldivesbarcouncil.org/wp-content/uploads/2021/02/BCM-Survey_Profile-of-the-Legal-Profession-2020.pdf
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 ކުރުނ  ތަމ ސީލު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ   .7

 

 2020އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ކޮނ ފަރަނ ސ  އޮފ  ލީގަލ  ރެގިޔުލޭޓަރސ   

ކޮނ ފަރަނ ސ   އިނ ޓަރނޭޝަނަލ   އަށ  އޮނ ލައިނ ކޮށ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނު    30އިނ     26ވަނަ އަހަރުގެ އޮކ ޓޫބަރު މަހުގެ    2020
ޑރ. މަރިޔަމ     ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ ެޕނަލިސ ޓަކަށ ވުމުގެ ސީދާ ދަޢުވަތެއ  ޤަބޫލުކޮށ  ބާ ކައުނ ސިލުގެ    ގައިލީގަލ  ރެގިޔުލޭޓަރސ  އޮފ   

ވަނީ،  ދިވެހިރާއ ޖެއިނ    ޖަބީނ   ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ   ޚިދުމަތ ތައ   އެކުލަވާލުމަށާއި  ހަރުދަނާގޮތެއ ގައި  އެއ   ބާ  އުފައ ދާ  އަލަށ   މުޅިނ  
ކޮށ ފައެވެ. އަދި މި ެޕނަލ ގެ މައި ޢަމާޒުކަމުގައިވާ ބާ އިމ ތިޙާނު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރިއަށ ދާ  ހިއ ސާ ކުރަމުނ ދާ މަސައ ކަތ ތައ   

 ކޮށ ފައެވެ.  ހިއ ސާގެ ސަބަބުނ  މަސައ ކަތަށ  ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައ  19-ކޮވިޑ  ގޮތާއި  

 

 

 އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާއި ޢާނ މު މަސ ލަޙަތު ހިމާޔަތ ކުރުނ   .8

 
 ލޯ ރިފޯމ ގެ ދާއިރާއިނ  ކުރެވިފައިވާ މަސައ ކަތ ތައ  

 .މަސައ ކަތ ތައ  ތިރީގައި އެވަނީއެވެވަނަ އަހަރު ލޯ ރިފޯމ ގެ ދާއިރައިނ  ކުރެވިފައިވާ  2020

 
 ދިވެހި ފުލުހުނ ގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލު 

ދިވެހި  ދިވެހި ފުލުހުނ ގެ ޚިދުމަތަކީ ރައ ޔިތުނ  އިތުބާރުކުރާ ޕ ރޮފެޝަނިލަޒަމ  ހިފަހައ ޓާ މުއައ ސަސާއެއ ކަނ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުނ ،  
އިޞ ލާޙު ދިވެހި ފުލުހުނ ގެ ޚިދުމަތުގެ    36ދާއިރާއިނ     17ދާއިރާއެއ ގައި ދިރާސާކޮށ  މައިގަނޑު  ފުލުހުނ ގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލ  ފުޅާ  

ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.  ކައުނ ސިލުނ   ބާ  ސަބަބުތައ     މިއިނ   13ބިލަށ   ހުށަހަޅާފައިވާ  ކައުނ ސިލުނ   ބާ  ހިމަނަނ   ކޮނ މެ އިޞ ލާޙެއ  
  14ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތ ތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށ  ބާ ކައުނ ސިލުނ   ތަފ ސީލުކޮށ   މި ހުށަހެޅުނ ތައ  ރައ ޔިތުނ 

 ގައެވެ.    2020ޖުލައި 

 
 )ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށ  ... ވަނަ އިޞ ލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   12/2016  ޤާނޫނު ނަނ ބަރު:

ދިރާސާކޮށ  އިޞ ލާޙު ހުށަހެޅުމަށ  ބާ ކައުނ ސިލުގެ އާނ މު މެނ ބަރުނ ނަށ   ބިލު  ތުގެ ޤާނޫނަށ  އިޞ ލާޙު ގެނައުމުގެ  އަޖިނާއީ އިޖުރާ
  ކޮމެނ ޓުތައ ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ މެނ ބަރުނ ގެ ފަރާތުނ  މި ބިލަށ  ލިބުނު    ކޮމެނ ޓުތަކާއިހުޅުވާލުމުނ  ލިބިފައިވާ  
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  ޙަކާއެކު، އެ އިސ ލާޙެއ  ކޮނ މެ އިޞ ލާފައިވާ  ބާ ކައުނ ސިލުނ  ފޮނުވާ ގައެވެ.    2020  މޭ  20ހަށ  ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީ
 .ލުކޮށ  ހިމަނާފައިވާނެއެވެޞީސަބަބުތައ  ތަފ   ބޭނުނ ވާ މެނުމަށ ހި

 
 )ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނު( އަށ  ... ވަނަ އިޞ ލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  5/2019  :ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 

  ބިލު   ގެނައުމުގެ   އިޞ ލާޙު   ހުށަހެޅުއ ވި   ނާޒިމ    މުޙައ މަދު  މެނ ބަރު   ދާއިރާގެ   ދަނގެތި   ށ ޤާނޫނަ  ފަނ ނުގެ   ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 
  ދަނގެތި   ،ބައ ދަލުކޮށ   ކޮމިޓީއާ  ޖުޑީޝިއަރީ   މަޖިލީހުގެ   ރައ ޔިތުނ ގެ  ދިރާސާކުރިއިރު   ކޮމިޓީއިނ   ޖުޑީޝިއަރީ   މަޖިލީހުގެ  ރައ ޔިތުނ ގެ 

ބިލުނ  ޙާޞިލުކުރަނ  ބޭނުނ ވާ ނަތީޖާއަށ  ބާ ކައުނ ސިލުނ  ތާއީދުކުރާކަމާއި، މީގެ    ހުށަހެޅުއ ވި   ނާޒިމ    މުޙައ މަދު  މެނ ބަރު  ދާއިރާގެ 
 . ކޮށ ފައެވެހިއ ސާ  ވާނީ 14އ  އިޞ ލާޙުތަ  މުހިނ މު ގެނ ނަށ ޖެހޭކޮނ މެހެނ   ޤާނޫނަށ   ފަނ ނުގެ  ޤާނޫނީ  އިތުރުނ 

 
  ރިޯޕޓުގައި   M19/JD/2020/04  :ނަނ ބަރު  އެކުލަވާލާފައިވާ  ކޮމިޓީނ   ޖުޑީޝިއަރީ  މަޖިލީހުގެ  ރައ ޔިތުނ ގެ   ދިރާސާކޮށ   ބިލު  މި  އަދި

  ބިލ    އެ  ،ހުރިކަމާއި  ކަނ ބޮޑުވުނ ތައ   ކައުނ ސިލުގެ  ބާ  ،  ގުޅިގެނ   އިޞ ލާޙުތަކާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ގެނ ނަނ  ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނަށ   
އެގޮތުނ     . ކޮށ ފައިވާނެއެވެހިއ ސާ  މަޖިލީހާ  ރައ ޔިތުނ ގެ   ސަބަބާއެކު  އިޞ ލާޙުތައ   ފެނ ނަ  ގެނ ނަނ   ބިލަށ   އެ  ކުރިނ    ފާސ ކުރުމުގެ

ދުވަހުގެ މުއ ދަތެއ  ކަނޑައެޅިފައި އޮތ ކަމާއި،   7ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމ  އެކުލަވާލުމަށ   ކަނ ތައ ތަކުގެ ތެރޭގައި،    މުހިނ މުފާހަގަކުރެވިފައިވާ  
ގެނެވިފައިވާ ގޮތުނ     އެފަދަ ޕ ރޮގ ރާމެއ  އެކުލަވާލުމަށ  އެ މުއ ދަތަކީ އެކަށީގެނ ވާ ވަގުތެއ  ނޫނ ކަމާއި، ބިލުގައި ތަމ ރީނ  ޕ ރޮގ ރާމ 

ދެ މަރުޙަލާއެއ ގައި އިމ ތިޙާނުކުރެވިގެނ     ، ފުރިހަމަކުރަނ ޖެހޭނެތީ  ލޯ ގ ރެޖުއޭޓުނ    މި ޕ ރޮގ ރާމ ގެ އިމ ތިޙާނާއެކު ބާ އިމ ތިޙާނުވެސ 
 ކުރެވިފައެވެ.  ހިއ ސާމަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއާ  ވަނީ   ބާ ކައުނ ސިލުނ  ކަނ ބޮޑުވާ ކަމެއ ކަނ ދިޔުމަކީ 

 
  ގައި ގެ އިތުރުނ ، ރާއ ޖޭގެ އެކި ރަށ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައ ޔިތުނ ނަށ  ލިޔެކިޔުނ ތަކުގައި އަސ ލާ އެއ ގޮތ ކަމުގެ ތައ ގަނޑު ޖެހުމުމީ

ވަނަ މާއ ދާ އިސ ލާޙުކޮށ  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށާއި ތައުލީމީ    72ތަޖުރިބާކުރަމުނ ދާތީ، ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނުގެ    ކެއ ބޮޑެތި ދަތިތަ
ޤާނޫނުގެ ކަމާބެހޭ  ޔުނ  ދޫކުރާ މުއައ ސަސާތަކަށ  އެ ލިޔުމެއ  ދޫކުރި މަރުކަޒަކަށ  އަސ ލާ އެއ ގޮތ ކަމުގެ ތައ ގަނޑު ޖެހޭ ގޮތަށ   ލި

ބާ    ށ ވެފައި، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލަކީ ސެލ ފ  ގަވަރނިނ ގ މުއައ ސަސާއަކަ  އިސ ލާޙުކޮށ ދެއ ވުމަށާއި، މީގެ އިތުރުނ މާއ ދާތައ   
އިސ ލާޙުކޮށ  ބާ ކައުނ ސިލުނ  ހިނ ގާ    ވަނަ މާއ ދާ   22ސިލަށ  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުނ  ދޫކުރެވެނީ ގ ރާނ ޓަކަށ ވާތީ، ޤާނޫނުގެ  ކައުނ 

 ޙަރަކާތ ތަކުނ  އާމ ދަނީ ހޯދުމުގެ މަގު ފަހިވާނެގޮތަކަށ  އެ މާއ ދާ އިސ ލާޙުކުރުމަށ ވެސ  ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ. 
 

 ޢާނ މު މަސ ލަޙަތު ހިމާޔަތ ކުރުމަށ  ކުރެވިފައިވާ އެހެނިހެނ  މަސައ ކަތ ތައ  އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާ  

 

 ސަފާރީ މައ ސަލަ 

  ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އޮތ  ސަފާރީއެއ ގައި މީހަކަށ  ޖިނ ސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށ  ބުނާ މައ ސަލައިގައި، ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ ޖެނ ޑާ 
އ  ފަރާތ ތައ  ހާޒިރުކޮށ  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށ  އެ ކޮމިޓީއިނ  ނިނ މުމާ ގުޅިގެނ ، މި  އެނ ޑ  ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޓީއަށ  ބައެ
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ކުރުމަށ  ނިނ މައި،  ހިއ ސާމައ ސަލައިގައި ބާ ކައުނ ސިލުގެ ކަނ ބޮޑުވުނ ތައ  ހާމަކުރުމަށާއި، އަދި މިކަނ  އެނ މެ އަވަހަށ  ޢާނ މުނ ނާ  
ވަނަ    2020އާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށ ކަނ  ބަޔާނ ކޮށ     ނީ ޤާނޫނުއަސާސީސަފާރީ މައ ސަލައިގައި ކަނ ކަނ  ހިނގަމުނ ދަ

   ބާ ކައުނ ސިލުގެ ކަނ ބޮޑުވުނ ތައ  އާނ މުކޮށ ފައިވާނެއެވެ.ގެ ޖޫނ  މަހުގެ ތެރޭގައި އެކި ފަހަރު މަތިނ  އަހަރު

 
 މައ ސަލަ   ގެ ކުޑަކުދިނ    އެކަށީގެނ ނުވާ ޙާލަތ ތަކުގައި ބަނ ދުގައި ތިބޭ 

ތަނ ފީޛުކުރަމުނ ދާ   ޙުކުމ   ޖަލުގައި  ތިބި    2އައ ސޭރި  ބަނ ދުކޮސ ފައި  ޖަލުގައި  ކުރަނ ދެނ   ޙުކުމެއ     2ކުއ ޖަކާއި، ޝަރީޢަތުނ  
ނ   އެކަނ  ހިއުމަ   ރުމާއެކުކު ހިއ ސާ ޅޭ ކަނ ބޮޑުވާފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކެއ  ޔުނިސެފާއި ޔޫ.އެނ  ކަނ ޓ ރީ ޓީމުނ  ބާ ކައުނ ސިލާއި  ގުކުއ ޖަކާ

ކީ  ގެ ތެރެއިނ  ބައެއ  ކުދިނ ނަ އެގޮތުނ  ބަނ ދުގައި ތިބި ކުދިނ    ފައެވެ.ނެސ ބާ ކައުނ ސިލުނ ވަނީ ގެރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށ   
ކޯޓަށ    ވަނ ދެނ   ދުވަސ ތަކެއ   މި    ރުހާޒިގިނަ  ކުދިނ ތަކެއ ކަމަށާއި،  ގޮޅިތަކަކީ    4ކުރެވިފައިނުވާ  ބައިތިއ ބާފައިތިބި  ކުދިނ ވެސ  

  ގިނަ ކަމަށާއި، ބަނ ދުގައި ތިބި ނަމަވެސ  ކުޑަކުއ ޖަކަށ ވީތީ ކަށަވަރުކޮށ ދޭނ ޖެހޭ  ނޫނ  ހެއ ޓުމަށ  އެކަށީގެނ ވާ ގޮޅިތަކެއ   ބެކުޑަކުއ ޖަކު  
ޙާލަތު   ކުދިނ ގެ  ތިބި ޙާލަ  ލައިދިނުމަށާއި، ބަޙައ ޤުތަކަކުނ  މަޙުރޫމ ވެފައިވާކަމަށ  މަޢުލޫމާތު ލިބުމުނ ، މި  ކުދިނ  މިހާރު  ނ   ތުމި 

  13އި  އެދި ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނުގަ  އަޅައިދިނުމަށ   ޅު ކުޑަކުދިނ  ބައިތިއ ބަނ  އެކަށީގެނ ވާ ޙާލަތަކަށ  ގެނައުމަށ ޓަކައި ފިޔަވަ
 .  ނަވާފައިވާނެއެވެދެނ ގައި ސިޓީއަކުނ   2020އޮކ ޓޫބަރު  

 

ތީ ތަޢުލީމުގެ މަރުކަޒުތަކުނ  ދޭ ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ހިނ ގާ މަ  .9
 ނ  ތަޢުލީމުގެ ފެނ ވަރު ހިފެހެއ ޓުއި ޤާނޫނީ  ކުރިއެރުވުމާ 

 
 ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ފުރަތަމަ ޑިގ ރީގެ އެނ މެ ދަށ  މިނ ގަނޑު ކަނޑައެޅުނ 

  2019ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ބެޗެލަރސ  ޑިގ ރީ ޕ ރޮގ ރާމުގައި ހުނ ނަނ ވާ އެނ މެ ދަށ  މިނ ގަނޑު ކަނޑައަޅެމުގެ ދިރާސާތައ  ފެށިފައިވަނީ  
އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އެކ ސ ަޕރޓ  ޕ ރޮފެސަރ    ކޮނ ސަލ ޓަނ ސީއެއ ގެ ދަށުނ  ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައެވެ. ޔޫ.އެނ .ޑީ.ީޕގެ  

އެގޮތުނ   ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުއެވެ.    2020ތައ ޔާރުކޮށ ފައިވާ މި މިނ ގަނޑުގެ މަސައ ކަތ  ފުރިހަމަކުރެވިފައިވަނީ  ވެބ     ޖޫލިއަނ 
ހުށަހަޅުއ ވާފައިވާ 'ޕ ރިސ ކ ރައިބ ޑ  ލަރނިނ ގ އައުޓ ކަމ ސ  އެނ ޑ  ސ ޓޭޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޕ ރިސ ކ ރައިބ ޑ  ނޮލެޖ  ފޮރ ކޮލިފައިނ ގ  

ޑިގ ރީސ  ކޮމިޓީއިނ     15، 'ލޯ  އެގ ޒެކެޓިވ   އެއ ގޮތަށ   ހުށަހެޅުމާ  ވަނީ،    2020އޭޕ ރީލ     16  ފާސ ކޮށ ، އެކ ސ ަޕރޓ ގެ  ގައި 
އޮތޯރިޓީއާއެކު   ކޮލިފިކޭޝަނ   މޯލ ޑިވ ސ   އަދި  ފަރާތ ތަކާ  ހިނ ގާ  ކޯސ ތައ   ޑިގ ރީގެ  ލޯ  ފެނ ވަރުގެ  ބެޗެލަރސ   ދިވެހިރާއ ޖޭގައި 

އިނ  ފެށިގެނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ހިނ ގާ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ފުރަތަމަ ޑިގ ރީތައ  ހިނ ގަނ ޖެހޭނީ    2021ޖަނަވަރީ    1އަދި  ކޮށ ފައެވެ.  ހިއ ސާ

 
15   -education-legal-the-of-content/uploads/2020/03/Assessment-arcouncil.org/wphttps://maldivesb

curriculum-in-the-Maldives-February-2020.pdf 
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ގެ    2020މި މިނ ގަނޑާ އެއ ގޮތަށ  ކަމުގައިވާތީ، ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ބެޗެލަރސ  ޑިގ ރީ ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  އެކ ރެޑިޓ ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  
 އެނ ގިފައެވެ.  ހުރިހާ މަރުކަޒުތަކަށ  ށ ވަނީ  ނިޔަލަށ  ފުރިހަމަކުރުމަ

 ދާއިރާގެ އެހެނިހެނ  ކޯސ ތަކުގެ އެނ މެ ދަށ  މިނ ގަނޑު ކަނޑައެޅުނ  ދެވޭ ޤާނޫނީކިޔަވައިދިވެހިރާއ ޖޭގައި 

ޕ ރޮގ ރާމ  ޑިގ ރީ  ބެޗެލަރސ   ދާއިރާގެ  ލެވެލ ތަކުގެ    ޤާނޫނީ   ކިޔަވައިދެވޭދިވެހިރާއ ޖޭގައި    ފިޔަވައި  ޤާނޫނީ  އެހެނިހެނ   ދާއިރާގެ 
ދޭ  ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގެ މިނ ގަނޑު ކަނޑައެޅުމަށ  ކޮނ ސެޕ ޓ  އެކުލަވާލައި، އެކަމަށ  ބޭނުނ ވާ ޓީ.އޯ.އާރު އެކުލަވާލައި، ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށ  

ވަނަ    2020ލުނ  ފަށާފައިވަނީވެސ   ފަރާތ ތަކުނ  ކިޔަވައިދޭ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައ  އެއ ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ބާ ކައުނ ސި 
މި މަސައ ކަތަކީވެސ    ތެރޭގައެވެ.  އެހީތެރިކަމާއެކުއަހަރުގެ  ގެ  އެހީތެރިކަމާއެކު    އިނ ޓަރނޭޝަނަލ   ޔޫ.އެނ .ޑީ.ީޕ  އެކ ސ ަޕރޓެއ ގެ 

 ކުރިއަށ  ގެނ ދިޔުމަށ  އިނ ތިޒާމ ކުރެވޭ މަސައ ކަތެކެވެ.  

ޢާނ  ފުރިހަމަކުރެވި  މަސައ ކަތ   މިނ ގަނޑުގެ  ލަފާކުރެވެނީ  މި  ކުރެވިގެނ ދާނެކަމަށ   އަހަރުގެ    2021މު  ކުއާޓަރުގެ    ދެވަނަވަނަ 
 ތެރޭގައެވެ. 

 

ރާއ ޖޭނ  ބޭރުގެ ބާ އެސޯސިއޭޝަނ ތަކާއި ޖަމ ޢިއ ޔާ ޖަމާޢަތ ތަކާ އޮނ ނަ    .10
 ބަދަހިކުރުނ   ގުޅުނ  

ޖަމާޢަތ ތަކާ ގުޅުނ  ބަދަހިކޮށ  އެފަރާތ ތަކާއެކު ތަފާތު މަސައ ކަތ ތަކެއ   ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތ ތެރިވާ ބައިނަލ އަޤ ވާމީ  
  ފުރިހަމަނަނ    އެމެރިކަނ  ބާ އެސޯސިއޭޝަނ  )އޭ.ބީ.އޭ(ކޮށ ފައިވެއެވެ. އެގޮތުނ ،  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި    2020  ބާ ކައުނ ސިލުނ  

މަސައ ކަތ ތަ  އާއެކު ގެނ ދެވިފައިވާ  އެކ ސ ަޕރޓ ސ   ކުރިއަށ   އޮފ   ކޮމިޓީ  ތައ ޔާރުވުމަށ ޓަކައި  އިމ ތިޙާނަށ   ބާ  ތެރޭގައި،  ކުގެ 
ޢައ ޔަނުކުރުމާއި، ކޮމިޓީ މެނ ބަރުނ  ތަމ ރީނުކުރުމާއި، ބާ އިމ ތިޙާނުގެ ސަބ ޖެކ ޓ  އޭރިއާތައ  ކަނޑައެޅުމާއި، ލީގަލ  ޕ ރޮފެޝަނ   

ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  އެކުލަވާލަނ ޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުނ  ދުނިޔޭގެ    ހެދުމާއި، މީގެ އިތުރުނ   ބޭސ ލައިނ  ސަރވޭ 
ޕ ރެކ ޓިސ ތަކާބެހޭ    ގޮތ ތަކާއިއެހެނ  ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރަމުނ ދާ   ހޯދުނ  ހިމެނެއެވެ.  އަދި ބައިނަލ އަޤ ވާމީ ބެސ ޓ   މަޢުލޫމާތު 

ވިފައިވާ އެނ މެ ބޮޑު މަސައ ކަތަކީ އޭ.ބީ.އޭ ސެޕ ސ  ޕ ރޮޖެކ ޓު އެކުލަވާލުމާއި، އޭ.ބީ.އޭ މެދުވެރިކޮށ  ޔޫ.އެސ .އެއިޑ ގެ  އޭ.ބީ.އޭ އާއެކު ކުރެ 
އަހަރުދުވަހުގެ މި ޕ ރޮޖެކ ޓު    5ފަނ ޑިނ ގ ހޯދުމަށ  ބާ ކައުނ ސިލުނ  ކޮށ ފައިވާ މަސައ ކަތެވެ. އެގޮތުނ  ކުރެވުނު މަސައ ކަތ ތަކުނ   

ރެވިފައެވެ. މި ޕ ރޮޖެކ ޓުގެ މައިގަނޑު އެއ  ބޭނުމަކީ ބާ އިމ ތިޙާނު އިނ ސ ޓިޓިޔުޝަނަލައިޒ ކުރުމާއެކު ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ  ވަނީ ކާމިޔާބުކު
 ކޮނ ޓިނުއިނ ގ ޕ ރޮފެޝަނަލ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓަށ  ބޭނުނ ވާ ކަނ ކަނ  ތަޢާރަފ ކޮށ  ރާވައި ހިނ ގުމެވެ.  

 

އިނ  ދެއ ވާފައިވާ    ކ  ފައުނ ޑޭޝަނ  ފޮރ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ީޕސ  އެނ ޑ  ރޫލ  އޮފ  ލޯމެކ ސ  ޕ ލޭނ ބާ ކައުނ ސިލުގެ މަސައ ކަތަށ   
  ޚާއ ޞަ ވަނަ އަހަރުގެ އެނ މެ ބޮޑު އެއ  މަސައ ކަތ ، އަދި ޗެލަނ ޖު ކަމުގައިވާ '  2020އެއ ބާރުލުމާ އެހީތެރިކަމަކީ އެއާ ނުލާ  

ޓ ރެއިނިނ ގ' ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.   މެކ ސ     ގޮތުނ  އެ ލައިސަނ ސިނ ގ  ޕ ލެޓ ފޯމަކީ  މޫޑ ލ   ޓ ރެއިނިނ ގ ބޭއ ވިފައިވާ  މި 
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އެފަރާތުނ  އިނ ތިޒާމ ކޮށ ގެނ  "ފެއަރ ޓ ރައަލ ، ސ ޓ ރެޓީޖިކ  ލިޓިގޭޝަނ   ޕ ލޭނ ކ  ފައުނ ޑޭޝަނ ގެ ޕ ލެޓ ފޯމެކެވެ. މީގެ އިތުރުނ ،  
   ގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ. ވަނަ އަހަރު 2020ޕެއ ވަނީ ވަރކ ޝޮ 2އެނ ޑ  ޕ ރޮފެޝަނަލ  އެތިކ ސ " ގެ 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއ  ކަމުގައިވާ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ފުރަތަމަ ޑިގ ރީގެ މިނިމަމ  ސ ޓެނ ޑަޑު ކަނޑައެޅިގެނ ދިޔައީ    2020
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސ     2021ކުރެވުނު މަސައ ކަތ ތަކުނ ނެވެ. އަދި    އ.ދ.ގެ ޖަމިއ ޔާއެއ ކަމުގައިވާ ޔޫ.އެނ .ޑީ.ީޕ އާ ގުޅިގެނ 

ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގެ  އެހެނިހެނ   ކިޔަވައިދެވޭ  ދެނ   ފިޔަވައި  ޑިގ ރީ  ކ ރައިޓީރިއާ    ބެޗެލަރސ   މިނިމަމ   ދިރާސާކޮށ   ކަރިކިޔުލަމ ތައ  
 އ  ބާ ކައުނ ސިލުނ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުމަށ  ވަނީ އިނ ތިޒާމ ކުރެވިފައެވެ.  ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައ ކަތ ތަ

 

އީ.ޔޫ   އަދި  ޔޫ.އެސ .އެއިޑ   އިތުރުނ   ޖަމާޢަތ ތަކުގެ  ޖަމިއ ޔާ  ދެނ ނެވުނު  ތެރޭގައިވާ  އިސ ވެ  މެނ ޑޭޓުގެ  ކައުނ ސިލުގެ  ބާ  އަކީ 
ފަނ ޑިނ ގ ފުރިހަމަކުރުމަށ   އިތުރަށ     މަސައ ކަތ ތައ   ގުޅުނ   އޮނ ނަ  އެފަރާތ ތަކާއެކު  ފަރާތ ތަކަށ ވާތީ،  އެއ ބަސ ވެފައިވާ  ދިނުމަށ  

 މުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ބާ ކައުނ ސިލުނ  ކުރިއަށ  ގެނ ގޮސ ފައިވެއެވެ.  ބަދަހިކުރު

 

 

 ބާ ކައުނ ސިލުގެ މެނ ބަރުނ ގެ ބައިވެރިވުނ  ހޯދައި ގުޅުނ  ބަދަހިކުރުނ     .11

 

މެނ ބަރުނ   ކައުނ ސިލުގެ  ބާ  ޙާޞިލުކުރުމަށ ޓަކައި  މަޤ ޞަދުތައ   ކައުނ ސިލުގެ  ބާ  ކުރިއެރުވުމަށާއި  ދާއިރާ  ފަނ ނުގެ  ގެ  ޤާނޫނީ 
މަހުގެ ތެރޭގައި ބާ    ޑިސެނ ބަރުއަދި    ފެބ ރުވަރީވަނަ އަހަރުގެ    2020ބައިވެރިވުނ  ވީހާވެސ  ފުޅާ ދާއިރާއެއ ގައި ހޯދުމަށ ޓަކައި  

ދާއިރާތަކުގައި މަސައ ކަތ ކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ނަށ  ދިމާވާ    ޚާއ ޞަކައުނ ސިލުގެ ދެ ފޯރަމެއ ވަނީ ބޭއ ވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުނ ވެސ   
ރުނ ނާއެކު ބޭއ ވުނު  ަޕބ ލިކ  ނޯޓަރީގެ މަސައ ކަތ ތަކާގުޅޭ ބައ ދަލުވުމަކާއި، ކ ރިމިނަލ  ޑިފެނ ސ  ލޯޔަދަތިތައ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ ޓަކައި  

  2020ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުމެއ  ވަނީ    ގެ ދާއިރާގައި މަސައ ކަތ ކުރައ ވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ނާއެކު ބައ ދަލުވުމަކާއި އަދި ސިވިލ  ޕ ރެކ ޓިސ 
 ފައެވެ.   ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭއ ވި

ދުމަށ  ބޭނުނ ވާ ކަނ ކަނ  ވަނީ ބާ ކައުނ ސިލުގެ އޮނ ލައިނ   މި ބައ ދަލުވުނ ތަކުގެ އިތުރުނ  ޢާނ މު މެނ ބަރުނ ގެ ޚިޔާލާ މަޝ ވަރާ ހޯ
ކުރެވި، އަދި މެނ ބަރުނ ގެ ޚިޔާލާއި ބައިވެރިވުނ  ހޯދިފައެވެ. އެގޮތުނ ، ބާ ކައުނ ސިލުގެ މެނ ބަރުނ ވަނީ ބާ  ހިއ ސާފޯރަމ ތަކުގައި  

ތަކަށ  ކޮމެނ ޓުކޮށ ، ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުނ  އެކުލަވާލަމުނ  ދިޔަ ބިލުތަކަށ  ކޮމެނ ޓުކޮށ ، އުސޫލުކައުނ ސިލުނ  އެކުލަވާލާ ގަވާއިދާ  
ލައިސަނ ސިނ ގ ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމުގެ މޮޑިޔުލ ތައ     ޚާއ ޞަކޮށ ، ބާ ކައުނ ސިލުގެ ޢާނ މު މެނ ބަރުނ ގެ ފަރާތުނ   ޚާއ ޞަ އަދި ވަކިނ   

 ހީތެރިކަމެއ  ލިބިގެނ  ގޮސ ފައިވާކަނ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ތައ ޔާރުކޮށ  ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބޮޑެތި އެ

 ވަނަ އަހަރު ބޭއ ވިފައިވާ ބައ ދަލުވުނ ތަކާ ގުޅޭ ތަފ ޞީލުތައ  ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.    2020ބާ ކައުނ ސިލ ގެ މެނ ބަރުނ ނާއެކު  



 

 

ެގ ތެރެއިނ ޞަފ ޙާ 36 ަވނަ ޞަފ ޙާ  74 

 

 

  

 # ނަނ   ތަނ   ބޭއ ވުނު  ބައ ދަލުވުނ   ތާރީޚ  

 1 2ބާ ކައުނ ސިލ  ފޯރަމ   އެމ .އެނ .ޔޫ، ފައުނ ޑޭޝަނ  އޮޑިޓޯރިއަމ   20.02.2020

ޕަބ ލިކ  ނޯޓަރީނ ނާއެކު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުނ  ބޭއ ވުނު   ގެ ހާލަާތ ގުޅިގެނ  އޮނ ލައިނ ކޮށ 19-ކޮވިޑ  24.11.2020
 ބައ ދަލުވުނ 

2 

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ދިފާޢީ ވަކީލުނ ނަށ  ދިމާވާ ދަިތަތއ  ދެނެގަުތމަށ   ގެ ހާލަާތ ގުޅިގެނ  އޮނ ލައިނ ކޮށ 19-ކޮވިޑ  07.12.2020
 ބާ ކައުނ ސިލުނ  ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ  

3 

ސިވިލ  ޕ ރެކ ޓިސ ގައި މަސައ ކަތ ކުރާ ވަކީލުނ ނަށ   ގެ ހާލަާތ ގުޅިގެނ  އޮނ ލައިނ ކޮށ 19-ކޮވިޑ  22.12.2020
 ޢަމާޒުކޮށ ގެނ  ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ   

4 

 5 3ބާ ކައުނ ސިލ  ފޯރަމ   އޮނ ލައިނ ކޮށ ގެ ހާލަާތ ގުޅިގެނ  19-ކޮވިޑ  27.12.2020



 

 

ެގ ތެރެއިނ ޞަފ ޙާ 37 ަވނަ ޞަފ ޙާ  74 

 

 ވަކީލުނ ގެ ދަފ ތަރު ބެލެހެއ ޓުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުނ  ގިނ ތިކުރުނ   .12
 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ދަފ ތަރު 

ޢަމަލުކުރަނ  ފެށުމާއެކު، ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި ޓ ރައިބިއުނަލ ތަކުގައި    ށ  ނަޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ގައި    2019ޖޫނ     27
ވަކީލުނ ނާ  ޤާނޫނީ  ހިމެނޭގޮތުނ ،  ބާރު  ކުރުމުގެ  ގިނ ތި  ވަކީލުނ   ލިބިގެނ ވާ  ޙައ ޤު  ކަނ ކަނ     ވަކާލާތުކުރުމުގެ  އެނ މެހައި  ގުޅޭ 

ވަނަ މާއ ދާގެ    66މަތިކޮށ ފައިވާތީ، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނުގެ    ބެލެހެއ ޓުމުގެ ޒިނ މާ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލާ
ނ   )ހ( ގައި، އެ ޤާނޫނަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފެށިއިރު، ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއ ދަ ލިބިފައިވާ މީހުނ ނަކީ، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށު

ވަނަ    35ނ  ކަމުގައި ބަލަނ ޖެހޭނޭކަމަށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައި ވީހިނދު، އެ ޤާނޫނުގެ  ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު
ޤާނޫނަށ    އެ  ފިޔަވައި،  ވަކީލުނ   ޤާނޫނީ  ޢައ ޔަނ ކޮށ ފައިވާ  މަޤާމަށ   ފަނޑިޔާރުނ ގެ  އިސ ތިސ ނާކޮށ ފައިވާ،  ގައި  )ހ(  މާއ ދާގެ 

ހުއ  ކުރުމުގެ  ވަކާލާތު  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި  ފެށިއިރު،  ހުއ ދައެއ  ޢަމަލުކުރަނ   އިތުރު  ވަކީލުނ ނަކީ،  ޤާނޫނީ  އެނ މެހައި  ލިބިފައިވާ  ދަ 
ޤާނޫނީ  ލިބިފައިވާ  ހުއ ދަ  ކުރުމުގެ  ވަކާލާތު  ގޮތުގައި  ވަކީލެއ ގެ  ޤާނޫނީ  ޓ ރައިބިއުނަލ ތަކުގައި  ކޯޓުތަކާއި  ދަށު  ނުލައި    ނެގުމަކާއި 

 ޢާނ މުކޮށ  އިޢުލާނުކޮށ ފައެވެ.    ވަނީ  ގައި 2019އޮގަސ ޓ   8އެފަރާތ ތަކުގެ ލިސ ޓެއ  ވަކީލުނ  ކަމުގައި ނިނ މައި، 

ލައިސަނ ސިނ ގ ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމ  ފުރިހަމަކޮށ ގެނ    ޚާއ ޞަވަނަ އަހަރު ބާ ކައުނ ސިލުނ  ކުރިއަށ  ގެނ ގޮސ ފައިވާ  2020އަދި 
  1789ނ ސިލުގެ ދަފ ތަރުގައި  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ  ބާ ކައު  2020ފަރާތަކުނ  ހޯދާފައިވާތީ،    281ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ  

 އެވެ.  ހިމެނިފަޤާނޫނީ ވަކީލުނ  ވަނީ 

 

ދަރަޖަކުރުނ    ޤާނޫނީ ވަކީލުނ    

ވަނަ އަހަރު މަތީ މަރުޙާލާތަކުގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއ ދައަށ     2020ގެ ދަށުނ   ނުޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫދިވެހިރާއ ޖޭގެ  
ވެ. މި އެޕ ލިކޭޝަނ ތައ  ދިރާސާކުރުމަށ  ބާ ކައުނ ސިލުގެ ލައިސެނ ސިނ ގ  އިވެއެކައުނ ސިލަށ  ލިބިފައެޕ ލިކޭޝަނ  ބާ    56އެދި  

ޤާނޫނީ    15ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓު ލެވެލ ގައި ދަރަޖަކުރުމަށ ، އަދި    19ޖަލ ސާއެއ  ވަނީ ބޭއ ވި،    13ކޮމިޓީގެ  
 އެވެ.  އިވެލ ގައި ދަރަޖަކުރުމަށ  ނިނ މަވާފަލެވެ ކޯޓު ވަކީލަކު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ 

ފަރާތެއ  އަދި ސުޕ ރީމ  ކޯޓު ލެވެލ ގައި    300ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ހައިކޯޓު ލެވެލ ގައި    2020މި ޢަދަދުތަކާއެކު،  
 އެވެ.  އިވެފަރާތެއ  ވަނީ ދަރަޖަކުރެވިފަ  202

 

މި ރިޯޕޓުގެ އެނެކ ސ    ތަފ ޞީލުތައ  ސުޕ ރީމ ކޯޓު ލެވެލ ގައި ދަރަޖަކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެވަނަ އަހަރު ހައި ކޯޓު އަދި    2020
   ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  7އަދި  6
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  މީހުނ ނަށ    ތަނަވަސ ކަމެއ ނެތ    މާލީ   ހޯދޭފަދަ  އެހީތެރިކަނ    ވަކީލެއ ގެ   ޤާނޫނީ  .13
  އެހީތެރިކަނ    ފަރާތ ތަކަށ   ކަމާބެހޭ   ދައުލަތުގެ  ހަމަޖެއ ސުމުގައި  ވަކީލަކު   ޤާނޫނީ 

 ފޯރުކޮށ ދިނުނ  

 

 މައިގ ރަނ ޓ  ވަރކަރސ  ޕ ރޮޖެކ ޓ  ބަނ ގ ލަދޭޝ   

ޙާލަތުގައި ގިނަ ޢަދަދެއ ގެ ބިދޭސީނ  އެމީހުނ ގެ ޤައުމަށ  އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ މަސައ ކަތ ކަތ     ގެ 19-ވަނަ އަހަރުގެ ކޮވިޑ   2020
އެހީތެރިކަނ    ޤާނޫނީ  ބޭނުނ ވާ  ބިދޭސީނ ނަށ   މަސައ ކަތ ކުރަމުނ ދާ  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި  ގުޅިގެނ ،  ފެށުމާ  ދިވެހިސަރުކާރުނ  

މަސައ  ސަޯޕޓ   އެއިޑ   ލީގަލ   ޔޫ.އެނ .ޑީ.ީޕފޯރުކޮށ ދިނުމަށ ޓަކައި  ކުރުމަށ   އެ    ކަތ ތަކެއ   އެދުމާއެކު،  ކައުނ ސިލުގައި  ބާ  އިނ  
ވެ.  މަސައ ކަތ ތައ  ޔޫ.އެނ .ޑީ.ީޕ މޯލ ޑިވ ސ  އަދި ބަނ ގ ލަދޭޝ ގެ ކަނ ޓ ރީ ޓީމާއެކު ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ބާ ކައުނ ސިލުނ ވަނީ ފަށާފައެ

ކައި ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ބިދޭސީނ ނާއެކު މަސައ ކަތ ކުރާ ދެ ޖަމިއ ޔާއެއ ކަމުގައިވާ  މި މަސައ ކަތ  ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށ  ގެނ ދިޔުމަށ ޓަ 
 ޓ ރާނ ސ ޭޕރަނ ސީ މޯލ ޑިވ ސ  އާއި މޯލ ޑިވ ސ  ރެޑ  ކ ރެސ ނ ޓުވެސ  ވަނީ މި ާޕޓ ނަރޝިޕ ގައި ބައިވެރިކޮށ ފައެވެ.  

 
ފޯރުކޮށ ދިނުމުގެ މަސައ ކަތ  ފެއ ޓުމަށ ޓަކައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުނ ވަނީ  ބިދޭސީ މަސައ ކަތ ތެރިނ ނަށ  ބޭނުނ ވާ ޚިދުމަތ ތައ   

އަނ ޑަރސ ޓޭނ ޑިނ ގތަ  އޮފ   ޑ ރާފ ޓުތައ މެމޮރެނ ޑަމ   ޑ ރާފ ޓެއ     އިއެކުލަވާލަ  ކުގެ  މެނުއަލ އެއ ގެ  ހައުސ   ކ ލިއަރިނ ގ 
ޕ ރޯ ހެދުމާއި  ލިޔެކިޔުނ ތައ   ޤާނޫނީ  އެއ ބަސ ވުނ ތަކާއި،  ބޭނުނ ވާ  މަސައ ކަތަށ   މި  ވަކީލުނ ގެ  - ތައ ޔާރުކޮށ ފައެވެ.  ޤާނޫނީ  ބޯނޯ 

މަސައ ކަތަކީ ބެލެހެއ ޓުމުގެ  މަސައ ކަތ ތައ   ވަކީލުނ ގެ  އެ  ފޯރުކޮށ ދިނުމާއި  އުފެއ ދުމަށ     އެހީތެރިކަނ   ކައުނ ސިލުނ   ބާ 
އެ މަސައ ކަތ ތައ  ފުރިހަމަކުރުމަށ  ބާ  ،  މަސައ ކަތ ކުރަމުނ  އަނ ނަ ކ ލިއަރިނ ގ ހައުސ  އިނ ވެސ  ފޯރުކޮށ ދޭނެ ޚިދުމަތ ތަކަކަށ ވާތީ

އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދި އިނ  ވަނީ  ޔޫ.އެނ .ޑީ.ީޕ    ކޮނ ސަލ ޓަނ ޓެއ  ހޯދުމުގެ މަސައ ކަތ  ނުމަށ  ނިނ މަވައި،  ކައުނ ސިލަށ  ބޭނުނ ވާ 
   ފަށާފައެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި   2020

 

 ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުނ ސިލުނ  ބައިވެރިވެފައިވާ ބައ ދަލުވުނ ތައ     2020   .14

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީ އަދި ސެކ ރެޓޭރިއަޓުނ ، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އަދި ރާއ ޖޭނ  ބޭރުގެ    2020
ޖުމ ލަ   އެހެނިހެނ     61ފަރާތ ތަކާއެކު،  ކައުނ ސިލާ  ބާ  ސަބަބުނ   މިބައ ދަލުވުނ ތަކުގެ  ބައިވެރިވެފައެވެ.  ބައ ދަލުވުމެއ ގައިވަނީ 

 އ ޔާ އަދި ޖަމާއަތ ތަކާއެކު ބިނާކުރަނިވި މަޝ ވަރާތަކެއ ކުރެވި ާޕޓ ނަރޝިޕ ތަކެއ  ވަނީ ޤާއިމ ކުރެވިފައެވެ.  މުއައ ސަސާ، ޖަމި 

ގައި    8މި ރިޯޕޓުގެ އެނެކ ސ ގެ ޑޮކިޔުމަނ ޓ     ތަފ ޞީލުތައ އަހަރު މި ކައުނ ސިލުނ  ބައިވެރިވެފައިވާ ބައ ދަލުވުނ ތަކުގެ  ވަނަ    2020
 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  
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ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުނ ސިލުގެ ފަރާތުނ  ބައިވެރިވާ ސެމިނަރ/    2020 .15
 ވަރކ ޝޮޕ ތައ  

 

 

 

 

 

ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުނ ސިލު ބައިވެރިވެފައިވާ/ ހިމެނިފައިވާ    2020 .16
 ކޮމިޓީތައ  

  

ޢައ ޔަނުކުރެވުނު   ޢައ ޔަނުކުރެވިފައިވާ ފަރާތ   ޢައ ޔަނުކުރެވުނު ކޮމިޓީ/ މަޤާމ  
 ތާރީޚު 

ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ވިޔަފާރީގެ މާޙައުލުގައި ހުރި ޓެކ ނިކަލ  ހުރަސ ަތއ  ނައ ާތލުމަށ   . 1
ކަނ ަތއ ތަކުގެ  ފާހަގަކޮށ ، މިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައ ސަސާތަކުނ  ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ  

އަލީގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ މާޙައުލު ވިޔަފާރިއަށ  ފަހިވެގެނ ދާނެ ގޮތަކާގުޅޭ ގޮުތނ  
 ލަފާދިނުމަށ  ޤާއިމ ކޮށ ފައިވާ ޓ ރޭޑ  ފެސިލިޓޭޝަނ  ކޮމިޓީ

އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ މެނ ބަރު  
 އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު މުޢިއ ޒު 

އޮކ ޓޫބަރު   22
2019 

  ގެ ދަުށގައި ހިމެނޭ ބާ ކައުނ ސިލާ ބެހޭ ބައިަތއ  ނޭޝަނަލ  ސ ޓ ރެޓީޖިކ  އެކ ޝަނ  ޕ ލޭނ  . 2
 ' ސެޕ  މެނޭޖަރ' ޢައ ޔަނުކުރެވިފައިވާ ކޯޑިނޭޓ ކުރުމަށ 

 ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  
 ޑރ މަރިޔަމ  ޖަބީނ  

  ނޮވެނ ބަރު  19
2019 

ލޯނ ޑ ރިނ ގ އަދި ޓެރެރިޒަމަށ  ފައިނޭނ ސ ކުރުމާ ގުޅޭ ނެޝެނަލ  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި މަނީ  . 3
ރިސ ކ  އެސަސ މަނ ޓެއ  ހެދުމުގެ މަސައ ކަުތގައި، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާަތއ   

-ހިމެނޭގޮަތށ  ވޯކިނ ގ ގުރޫޕ ަތއ  އެކުލަވާލުމުގެ މަސައ ކަުތގެ ތެރެއިނ ، 'ޑެޒިގ ނޭޓެޑ  ނޮނ 
  އެނ ޑ  ޕ ރޮފެޝަނަލ  ޓީމ 'ގެ މެނ ބަރު ފައިނޭނ ޝިއަލ  ބިޒ ނަސ 

ޖެނެރަލ  ކައުނ ސެލ   
 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ނިޝާޠު

 2020ޖޫނ     26

)ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޗާރޓަރޑ  އެކައުނ ޓެނ ޓުނ ގެ ޤާނޫނު(ގެ  13/2020: ޤާނޫނު ނަނ ބަރު . 4
އިނ ސ ޓިޓިޔުޓ  އޮފ  ޗާރޓަރޑ  އެކައުނ ޓެނ ޓ ސ  އޮފ  ދަ  'ދަުށނ  އުފެދިފައިވާ 

ގެ އިނ ިތޤާލީ ކައުނ ސިލުނ  ޙަވާލުކުރާ މަސ އޫލިއ ޔަުތަތއ  އަދާކުރުމަށ ޓަކައި 'މޯލ ޑިވ ސ 
 އިވާ މެނ ބަރުއެކުލަވާލާ އެޕީލ  ކޮމިޓީއަށ  ކަނޑައަޅާފަ

އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ މެނ ބަރު  
 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ފައިޞަލ  

އޮކ ޓޫބަރު   11
2020 

ޓެކުހާބެހޭ ސިޔާސަުތަތއ  މުރާޖަޢާކުރުމަށ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  އިކޮނޮމިކ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  އިނ    . 5
ދިނުމަށ ޓަކައި، އެކުލަވާލާފައިވާ ޓެކ ސ  ޕޮލިސީ ކުރަމުނ ދާ ދިރާސާތަކަށ  ފަނ ނީ ލަފާ 

 ރިވިއު ކޮމިޓީއަށ  ކަނޑައަޅާފައިވާ މެނ ބަރު

އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ މެނ ބަރު  
 އަލ އުސ ތާޛާ ނޫރުބާނ  ފަހުމީ

  ނޮވެނ ބަރު 9
2020 

 # ނަނ   ތާރީޚ  
 1 އޮނ ލައިނ  ސެމިނާ އޮނ  އެސެސިނ ގ ލީގަލ  ކޮމ ޕީޓެނ ސީސ  ފޯ ބާ އެޑ މިޝަނ   09.12.2020
އެގ ރީމެނ ޓ ސ :  ޕަތޮލޮލޮޖިކަލ  އާބިޓ ރޭޝަނ   -ބީ.އޭ.އެސ .އެލ  ވެބިނާ  11.12.2020

 ކިއުރިނ ގ އިމ ޕަރފެކ ޓ  އާބިޓ ރޭޝަނ  ކ ލޯސަސ 
2 

ބީއޭއެސ އެލ  ވެބިނާ: ކޮރަޕ ޝަނ  އެނ ޑ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ    –ބީ.ސީ.އެމ   16.12.2020
 ކީ އިޝޫސ  –އާބިޓ ރޭޝަނ  

3 
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 ބަޔާނ  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ   2020 
 

އަދި ޚަރަދުވި ފައިސާ މ ދަނީ  ، އާ ބަޖެޓު   

 

ގެ ބަޖެޓު އެކުލެވިގެނ ވަނީ ބާ ކައުނ ސިލަށ  ގ ރާނ ޓުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި ޢާމ ދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އަދި  ކައުނ ސިލުބާ  
ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުނ  ދެއ ވާފައިވާ    2019ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ބާ ކައުނ ސިލަށ     2020ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއެވެ.  

)ހަތ  މިލިއަނ  އެއ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަހާސ  ފަސ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ    7,196,594.69 ގޮތުގައި  ގ ރާނ ޓު ފައިސާގެ
ވަނަ    2020އެކު،   މި ފައިސާއާ  ވަނަ އަހަރަށ  ކެރީ ފޯވަރޑ  ކުރެވިފައެވެ.   2020ފަސ ދޮޅަސ  ނުވަ ލާރި( ދިވެހި ރުފިޔާ ވަނީ  
އެއ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަހާސ   މިލިއަނ     ސަތާރަ )   17,196,594.69 ލިޑޭޓަޑ  ބަޖެޓަކީއަހަރަށ  ބާ ކައުނ ސިލުނ  އެކުލަވާލި ކޮނ ސޮ 

ޢާމ ދަނީގެ  ބާ ކައުނ ސިލަށ   ވަނަ އަހަރު    2020  އަދި  ( ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.ފަސ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ ފަސ ދޮޅަސ  ނުވަ ލާރި 
 ( ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. ހާސ އައ ޑިހަ ދެ  )ދެ ލައ ކަ  282,000/ -ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ  

 

ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުނ ސިލުގެ މަސައ ކަތ ތައ  އިނ ތިޒާމުކުރެވިފައިވަނީ ވަގުތީ އޮފީހެއ ގައި ކަމަށ ވެފައި، ބާ ކައުނ ސިލުގެ    2020
ވާތީ،   ކަމުގައި  މުވައ ޒަފުނ   މަދު  ޢަދަދަށ ވުރެ  ހިމެނޭ  އޮނިގަނޑުގައި  އިދާރީ  ތިބީ  ނިމުނުއިރު  ވަނަ    2020ވަޒީފާގައި  އަހަރު 

)ތިނ  މިލިއަނ  ބާރަ ހާސ ، ހަތ  ސަތޭކަ ތޭވީސ  ރުފިޔާ ފަނަރަ ލާރި(    3,012,723.15ކޮނ ސޮލިޑޭޓަޓ  ބަޖެޓުނ  ޚަރަދުވެފައިވަނީ  
   ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. 

 

އެހީ/ޚަރަދު   ލިބޭ 
2020 

ކައުނ ސިލުގެ ބޭނ ކ  އެކައުނ ޓ    ބާ 
2020 

ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ  ވަނަ އަހަރު ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި   2020
 ޚުލާސާ 

 ޖަމާކުރި ފައިސާ  ފާސ ކުރި ބަޖެޓުނ  ބާ ކައުނ ސިލުެގ އެކައުނ ޓަށ  10,000,000.00 -

 ފެށުުނއިރު ހުރި( ( ެގ ބަޖެޓުނ  ލިބުނު )އަހަރ2019ުޭވތުެވދިޔަ އަހަރު ) 7,196,594.69 -

 ބަލައިަގތ  ފައިސާ ބާ ކައުނ ސިލަށ  އާމ ދަނީ ޮގތުަގއި  282,235.00 -

 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމ ލަ  17,478,829.69 -

 ޚަރަދު  މުަވއ ޒަފުނ ނަށ  ހިނިގ 1,641,135.53 -

 ޚިދުމަތަކަށ  ޫނނ  ޮގތުނ  ދޭފައިސާ  ޕެނ ޝަނާއި އަދި ަވކި 121,855.86 -

 ބޭނުމަށ  ހޯދާތަކެތީެގ އަގު  އޮފީސ  ހިނ ގުމުެގ 52718.49 -

 ބޭނުނ ާވ ޚިދުމަތުެގ ޚަރަދު  ހިނ ުގމަށ އޮފީސ   527,930.24 -

 ޚަރަދު  ތަމ ރީނުކުރުމަށ  ކުރެޭވ 62,084.80 -
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 ބޭނުނ ާވ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށ ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސ  ހިނ ުގމަށ  606,048.23 -

 ބޭނ ކިނ ގ ޗާޖަސ   އެމ .އައި.ބީ ކޮމަރޝަލ  950 -

 ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމ ލަ  3,012,723.15 -

 މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވި/އުނިވި ފައިސާ  10,282,235.00 -

 ފައިސާ  އަހަރުފެށުނު އިރު ހުރި 7,196,594.69 -

 އަހަރު ނިމުނު ހުރި ފައިސާ  14,466,106.54 -
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ވަނަ   2021ޤާނޫނީ ދާއިރާ ތަރައ ޤީކުރުމަށ    
 އަހަރަށ  ރޭވިފައިހުރި މަސައ ކަތ ތައ  

 

 ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓުކުރުނ   .1

ތަކާއި ސުލޫކީ މިނ ގަނޑު  އުސޫލުޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓު ކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޚިދުމަތ  ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަނ ޖެހޭ   •
 ؛އިތުރަށ  ހަރުދަނާކުރުނ ތަކާއި ސިޔާސަތުތައ  އުސޫލު ބަޔާނ ކުރާ ގަވާއިދުތަކާއި 

 ؛މޮނިޓަރކުރުނ   ތައ މަސައ ކަތ   ނ ގެަޕބ ލިކ  ނޯޓަރީ •

 އަދި ؛ ކުގެ ދަފ ތަރު އަދާހަމަކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ ލޯ ފަރމ ތަކާއި ލީގަލ  ޕ ރެކ ޓިސ ތަ  •

ކަނޑައެޅިފައިވާ ލައިސަނ ސާއި ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ   އ  ދެމުނ ގެނ ދަނީ އެ ޚިދުމަތަތަކަށ  ފާރަވެރިވެ، ޤާނޫނީ ޚިދުމަތ  •
 ލުނ .  ލިބިފައިވާ ފަރާތ ތަކުނ ތޯ ބެ 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަދިނުނ     .2

 ؛ ލަހައ ޓާ މޮނިޓަރކުރުނ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދައާގުޅޭ އެނ މެހާ ކަނ ކަނ  ބަ  •

 ؛ގެ ހުއ ދައާ ގުޅޭ ފަނ ނީ މިނ ގަނޑުތައ  އެކަށައެޅުމާއި، އެ މިނ ގަނޑުތައ  މުރާޖަޢާކުރަމުނ  ގެނ ދިޔުނ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމު •

 ؛ އަހަރުގެ ތަމ ރީނ  1 •

 އަދި ؛ އިމ ތިޙާނު ބޭއ ވުނ ބާ  •

 އިމ ތިޙާނު ބޭއ ވުމަށ  އެކި ފަރާތ ތަކަށ  ދޭނ ޖެހޭ ތަމ ރީނުތައ  ދިނުނ . ބާ  •

 ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ސުލޫކު ހިފެހެއ ޓުނ   .3

 ؛ށ  އެ ގަވާއިދަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފެށުނ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ސުލޫކާބެހޭ ގަވާއިދު ޝާއިޢުކޮ  •

 އަދި ؛ދިރާސާކޮށ  އިތުރަށ  ހަރުދަނާކުރުނ   ބަލާ ނިޒާމު ހިނގާގޮތ  ސުލޫކީ މިނ ގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވާ މައ ސަލަތައ  •

ތަކާއި ސުލޫކީ މިނ ގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވާ މައ ސަލަތައ  ބަލައި، އުސޫލުޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ޚިދުމަތ  ދިނުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ   •
އެއ  ގަވާއިދުތަކާ  ހަދާ  ދަށުނ   ޤާނޫނުގެ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  ފިޔަވަޅުތައ ،  އަޅަނ ޖެހޭ  އެޅޭއެފަރާތ ތަކާމެދު  ކަނ   ގޮތަށ  

 ކަށަވަރުކުރުނ . 

 ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި އިޖުރާއަތުތަކާ ގުޅޭ މަސައ ކަތ ތައ   .4

 .ޤާނޫނީ ޚިދުމަތ  ތަރައ ޤީ ކުރުމަށ ޓަކައި ބޭނުނ ވާނެ ގަވާއިދުތަކާއި، އިޖުރާއަތުތައ  އެކަށައަޅައި ތަނ ފީޒުކުރުނ  •
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އަދި ފެނ ވަރު މަތިކުރުމަށ   ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ މަސައ ކަތުގެ ފެނ ވަރު ބެލުނ   .5
 ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ  ކުރުނ  

ފެނ ވަރު   • މަސައ ކަތުގެ  އެމީހުނ ގެ  ކަނޑައެޅުމާއި،  މިނ ގަނޑުތައ   ފެނ ވަރުގެ  މަސައ ކަތުގެ  ވަކީލުނ ގެ  ޤާނޫނީ 
އެމީހުނ ގެ މަސައ ކަތުގެ  މަތިކުރުމަށ ޓަކައި ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ  ބަލައި ދިރާސާކޮށ ، އެކަނ ކަނ  ތަނ ފީޒުކުރުމާއި، ގަވާއިދުނ   

 އެގޮތުނ : ؛ ފެނ ވަރު ބަލަމުނ  ގެނ ދިޔުނ 

 ؛ކޮނ ޓިނުއިނ ގ ލީގަލ  އެޑިޔުކޭޝަނ / ޕ ރޮފެޝަނަލ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ތަޢާރަފ ކުރުނ   •

 އަދި  ؛ޤާނޫނީ ދާއިރާއާގުޅޭ ޢާނ މު މަޢުޟޫތަކަށ  ވަރކ ޝޮޕ  ސެމިނަރ އިނ ތިޒާމ ކުރުނ  •

 .  ބެނުނ ވާ ދާއިރާތަކުނ  މީހުނ  ބިނާކުރުމުގެ ޓ ރެއިނިނ ގތައ  ހިނ ގުނ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ނަށ    •

 

 ؛ސެމިނަރ/ ވަރކ ޝޮޕ / އަދި ޓ ރެއިނިނ ގ  •

 ؛ސުލޫކީ މިނ ގަނޑުތަކަށ  އަހުލުވެރިކުރުވުމަށ  ބާއ ވާ ސެމިނަރ/ ޓ ރެއިނިނ ގ •

 ؛އެޑ ވޮކަސީ ސ ކިލ ސ  އާ ބެހޭ ސެމިނަރ/ ޓ ރެއިނިނ ގ •

 އަދި ؛ ފ ޓިނ ގ ސ ކިލ ސ  ސެމިނަރ/ ޓ ރެއިނިނ ގލީގަލ / ލެޖިސ ލެޓިވ  ޑ ރާ •

 . ސެމިނަރ/ ޓ ރެއިނިނ ގ ހުނަރުތަކާ ގުޅޭ ޚާއ ޞަޤާނޫނީ ވަކީލުނ ނަށ  ބޭނުނ ވާ  •

 ޤާނޫނީ ޚިދުމަތާ ގުޅުނ ހުރި ދިރާސާތައ  ކުރުނ   .6

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތާ ގުޅުނ ހުރި އެކިއެކި ކަނ ތައ ތަކުގައި ކުރަނ ޖެހޭ ދިރާސާތައ  ކުރުމާއި، އެގޮތުނ  ކުރެވޭ ދިރާސާތަކުގެ   •
 ރިޯޕޓުތައ  ޢާނ މުކުރުނ .  

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ތަމ ސީލުކުރުނ   .7

އަޤ ވާމީ ފެނ ވަރުގައި ބޭއ ވޭ ބައ ދަލުވުނ ތަކާއި، ސެމިނަރ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުނ ، ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލ  •
 އަދި ؛ އަދި ކޮނ ފަރެނ ސ ތަކުގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ތަމ ސީލުކުރުނ 

 ބައިނަލ އަޤ ވާމީ ކޮނ ފަރަނ ސ ތަކުގައި ބައިވެރިވުނ / ބައިނަލ އަޤ ވާމީ ޖަމިއ ޔާތަކުގެ މެމ ބަރޝިޕ  ހޯދުނ .  •

 އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާއި ޢާނ މު މަސ ލަޙަތު ޙިމާޔަތ ކުރުނ   .8

ޤާނޫނަކުނ  އުފައ ދާފައިވާ ކޯޓެއ ގައި ނުވަތަ ޓ ރައިބިއުނަލެއ ގައި ކުރިއަށ ދާ މައ ސަލައަކީ ޢާނ މު މަޞ ލަޙަތު ހިމެނޭ   •
ނިނ މުމެއ  ނިނ މުމުގެ ނުވަތަ މުޖ ތަމަޢުގެ ބޮޑު ބައެއ ގެ މަޞ ލަޙަތާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ އަދި ދުސ ތޫރީ ގޮތުނ  މުހިނ މު 

 ؛އިޙ ތިމާލު އޮތ  މައ ސަލައެއ ކަމަށ  ބާ ކައުނ ސިލަށ  ފެނިއ ޖެނަމަ، އެފަދަ މައ ސަލައަކަށ  ތަދައ ޚުލުވުނ 

ޢާނ މު މަޞ ލަޙަތާ ގުޅުނ ހުރި ޤާނޫނީ ނުވަތަ ދުސ ތޫރީ މައ ސަލަތަކާއި، ކަނ ތައ ތަކާ ގުޅިގެނ ، ރަޢުޔާއި، މަޢުލޫމާތު   •
 ؛ ހާމަކުރުނ 
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ދުމަތ ތައ  ހިލޭ ފޯރުކޮށ ދޭ ޤާނޫނީ  ޚި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަނ  ބޭނުނ ވާ ފަރާތ ތަކަށ ، އެފަދަ  ރިނގ  ހައުސ  ޕ ރޮޖެކ ޓ :ކ ލިއަ •
 ؛ވަކީލުނ ނާއި މަދަނީ ޖަމިއ ޔާތަކާއި އަމިއ ލަ ފަރާތ ތަކާ ގުޅުވައިދޭ ނެޓ ވަރކެއ  ޤާއިމ ކުރުނ 

ކ ލިއަރިނ ގ   – ރުކޮށ ދިނުމުގެ ގޮތުނ  ހިނ ގާ ލީގަލ  އެއިޑ  މާލީ ފުދުނ ތެރިކަނ  ނެތ  ފަރާތ ތަކަށ  އެހީތެރިކަނ  ފޯ •
 ؛ ހައުސ ގެ މަސައ ކަތ  ފެށުނ 

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަނ  ހިލޭ ފޯރުކޮށ ދޭ ވަކީލުނ ނަށާއި މަދަނީ ޖަމިއ ޔާތަކަށާއި އަދި އަމިއ ލަ ފަރާތ ތަކަށ  ހިތ ވަރުދީ އެ   •
 ؛ފަދަ މަސައ ކަތ ތަކުގައި އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ 

ކީލުނ ނާއި މަދަނީ ޖަމިއ ޔާތަކުނ  ކުރިއަށ  ގެނ ދާ އެކ ސެސ  ޓު ޖަސ ޓިސ  މަސައ ކަތ ތައ  ޕ ރޮމޯޓ ކޮށ  އެ ފަދަ  ވަ •
 އަދި ؛ މަސައ ކަތ ތަކުގައި އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުނ 

 ޢާނ މު ހޭލުނ ތެރިކަނ  އިތުރުކުރުމުގެ ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ހިނ ގުނ .   •

 

ކޯސ ތަކާ ޤާނޫނީ ދާއިރާއިނ  ކިޔަވާ ދަރިވަރުނ ނާގުޅޭ  ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ   .9
 މަސައ ކަތ ތައ  

ޤާނޫނީ ވަކީލެއ ގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގައި މަސައ ކަތ ކުރުމުގެ ހުއ ދަ އެކިއެކި ފަރާތ ތަކަށ  ދިނުމުގެ ބޭނުމަށ ، ޤާނޫނީ   •
 ؛އި ތަމ ރީނުދޭ މަރުކަޒުތައ  ކަނޑައެޅުނ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި ބާ ކައުނ ސިލުނ  ޤަބޫލުކުރާނެ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކާ

 ؛އެކ ރެޑިޓ ކުރުނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ހިނ ގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުނ  ހިނ ގާ ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސ ތައ  •

 ؛މޮނިޓަރކުރުނ އ  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ހިނ ގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުނ  ހިނ ގާ ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސ ތަ •

ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ހިނ ގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުނ  ހިނ ގާ ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސ ތަކުގެ ކިޔަވައިދިނުނ  ބަލައި،  •
 ؛އިޞ ލާޙު ގެނ ނަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ  އިޞ ލާޙުކުރަނ  އެ މަރުކަޒުތަކަށ  އެނ ގުނ 

 ހިނ ގާ ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސ ތަކާއި ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގެ ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ހިނ ގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުނ  •
 ؛އިމ ތިޙާނުތަކުގެ އެސެސ މަނ ޓ  ހަދައި، ފިޔަވަޅު އެޅުނ 

ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ހިނ ގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުނ  ހިނ ގާ ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސ ތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުނ    •
 ؛ހަރުދަނާކުރުނ   ނެގުމުގައި ގެނ ގުޅޭ މިނ ގަނޑުތައ 

ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ހިނ ގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުނ  ހިނ ގާ ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސ ތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުނ ގެ   •
 ؛ޓީޗަރ ކޮލިޓީ އެސެސ މަނ ޓ ތައ  ރިވިޔުކޮށ  ތަނ ފީޒުކުރުނ 

 ކިޔަވައިދޭ ކޯސ ތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުނ ނަށ   ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ހިނ ގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުނ  ހިނ ގާ ޤާނޫނު  •
 އަދި ؛ 'ލީގަލ  އެޑިޔުކޭޝަނ  ސަޯޕޓ  ނެޓ ވަރކ އެއ  ޤާއިމ ކޮށ ދިނުނ 

ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ހިނ ގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުނ  ހިނ ގާ ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސ ތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިނ ނަށ  ަޕބ ލިކ    •
ސުަޕރވިޜަނ ، ލޯ ކ ލިނިކ ، ޤާނޫނީ ދާއިރާއާ ގުޅުނ ހުރި ސެމިނަރ/ ވަރކ ޝޮޕ  އަދި   ލެކ ޗަރ ސީރީޒ ، މޫޓިނ ގ

 އިނ ޓަރނ ޝިޕ  ފުރުޞަތުތައ  ފަހިކޮށ ދީ އެފަދަ ކަނ ކަނ  ތަޢާރަފ ކުރުނ .  
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ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތ ތެރިވާ ބައިނަލ އަޤ ވާމީ ޖަމާޢަތ ތަކާ   .10
 ؛ޔާތަކުގެ މެނ ބަރަކަށ ވުނ ގުޅުނ  ބަދަހިކޮށ  އެފަދަ ޖަމ ޢިއ  

 .ގެ މެނ ބަރަކަށ ވުނ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ބާ އެސޯސިއޭޝަނ  •

 ވަކީލުނ ގެ ދަފ ތަރު ބެލެހެއ ޓުމާއި ވަކީލުނ  ގިނ ތިކުރުނ   .11

 އަދި ؛ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ދަފ ތަރުބެލެހެއ ޓުނ  •

 ހައި ކޯޓާއި ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރެވޭނޭ ފަރާތ ތައ  ކަނޑައެޅުނ .  •

 ރުނ  ބައިވެރިވުނ  ހޯދައި، ގުޅުނ  ބަދަހިކު  ބާ ކައުނ ސިލުގެ މެނ ބަރުނ ގެ  .12

ބާ ކައުނ ސިލުގެ މަޤ ޞަދުތައ  ޙާޞިލުކުރުމަށ ޓަކައި ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީނ  ކަނޑައަޅާ ގޮތެއ ގެ މަތިނ    •
 ؛ އެކި އެކި ކޮމިޓީތައ  އެކުލަވާލައި އެ ކޮމިޓީތަކާ މަސައ ކަތ  ޙަވާލުކުރުނ  

ހޯދުމަށ ޓަކައި   • ބައިވެރިވުނ   މެނ ބަރުނ ގެ  ކައުނ ސިލުގެ  ކޮމިޓީތަކާއި    ޚާއ ޞަބާ  އެކުލަވާލެވޭ  ގުޅިގެނ   މަސައ ކަތ ތަކާ 
 އަދި ؛ވަރކިނގ  ގ ރޫޕ ތައ  އެކުލަވާލައި މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިޔުނ 

 ބާ ކައުނ ސިލުގެ މެނ ބަރުނ ގެ ޚިޔާލާ މަޝ ވަރާ ހޯދުމަށ ޓަކައި ބާ ކައުނ ސިލ  ފޯރަމ  އިނ ތިޒާމ ކުރުނ .   •
 

 ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.   9އެނުއަލ  ވަރކ ޕ ލޭނ  މި ޑޮކިޔުމަނ ޓުގެ އެނެކ ސ   ވަނަ އަހަރުގެ  2021ބާ ކައުނ ސިލުގެ 
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 ވަނަ އަހަރަށ  ލަފާކުރާ ޚަރަދު  2021 
 

 ވަނަ އަހަރަށ  ފާސ ކޮށ ފައިވާ ބަޖެޓު    2021

 ހިނގާ ޚަރަދު މުވައ ޒަފުނ ނަށ  4,380,210.00

 ފައިސާ ގޮުތނ  ދޭމުސ ކުޅިކުރައ ވާ މުވައ ޒަފުނ ނަާށއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށ  ނޫނ   ޕެނ ޝަނާއި، 123,316.20

 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު -

 ހިނ ގުމުގެ ބޭނުމަށ  ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު އޮފީސ  297,030.00

 ހިނ ގުމަށ  ބޭނުނ ވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު އޮފީސ  2,578,750.00

 ކުރުމަށ  ކުރެވޭ ޚަރަދު ަތމ ރީނު 1,475,000.00

 ބެލެހެއ ޓުމުގެ ޚަރަދުކުރުމާއި  މަރާމާުތ 61,000.00

 ކެޕިޓަލ  ޚަރަދު 1,267,396.00

 ޖުމ ލަ   10,182,702.20
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 އެޕެނ ޑިކ ސ   
 

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީ  : 1އެނެކ ސ  ޑޮކިޔުމަނ ޓ  

 އޮނިގަނޑު ބާ ކައުނ ސިލުގެ އިދާރީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  : 2އެނެކ ސ  ޑޮކިޔުމަނ ޓ   

 ނިމުނުއިރު ބާ ކައުނ ސިލުގެ ރަޖިސ ޓ ރީގައި ތިބި މުވައ ޒަފުނ   ވަނަ އަހަރު  2020 : 3އެނެކ ސ  ޑޮކިޔުމަނ ޓ   

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ މެނ ބަރުނ ގެ ބައ ދަލުވުނ ތަކުގެ ހާޒިރީ  : 4އެނެކ ސ  ޑޮކިޔުމަނ ޓ  

 ވަނަ އަހަރު ހިމެނިވަޑައިގަނ ނަވާ    2020ބާ އިމ ތިޙާނުގެ ކޮމިޓީ އޮފ  އެކ ސ ަޕރޓ ސ އިނ ގެ ގޮތުގައި   : 5ޑޮކިޔުމަނ ޓ  އެނެކ ސ   
 ޤާނޫނީ ވަކީލުނ   

  ވަނަ އަހަރު ހައި ކޯޓު ލެވެލ ގައި ދަރަޖަކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ    2020 : 6އެނެކ ސ  ޑޮކިޔުމަނ ޓ  

  ވަނަ އަހަރު ސުޕ ރީމ ކޯޓު ލެވެލ ގައި ދަރަޖަކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ   2020 : 7ޑޮކިޔުމަނ ޓ  އެނެކ ސ   

 ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުނ ސިލުނ  ބައިވެރިވެފައިވާ ބައ ދަލުވުނ ތައ   2020 : 8އެނެކ ސ  ޑޮކިޔުމަނ ޓ  

 2021އެނުއަލ  ވަރކ  ޕ ލޭނ  ބާ ކައުނ ސިލުގެ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  : 9އެނެކ ސ  ޑޮކިޔުމަނ ޓ  
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 : ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީ މެނ ބަރުނ  1އެނެކ ސ  ޑޮކިޔުމަނ ޓ  

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ   އެޑ ރެސ   ނަނ   މަޤާމ  
 ހުއ ދަ ނަނ ބަރު 

މަސ އޫލިއ ޔަތާއި ޙަވާލުވި  
 ތާރީޚ  

 2019ޖުލައި   14 04/ 2003 މީނާޒ ، މާލެ ހ.  އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު  ރައީސ   

 2019ޖުލައި   14 08/ 2000 މއ. ޑޯނ ޝައިނ ، މާލެ  މުޢިއ ޒު هللا އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު ނައިބު ރައީސ  

 2019ޖުލައި   14 15/ 94 މއ. ޑޯނ ޝައިނ ، މާލެ  އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު މުޢިއ ޒު  މެނ ބަރު 
 2019ޖުލައި   14 34/ 2004 ވ. ނަޖުހިޔާ، މާލެ ރިފ ޢަތު އަލ އުސ ތާޛު އިބ ރާހީމ   މެނ ބަރު 
 2019ޖުލައި   14 2005/12 ހ. ގުރުސ ، މާލެ  އަނާރާ ނަޢީމ  އަލ އުސ ތާޛާ މެނ ބަރު 
 2019ޖުލައި   14 2006/15 ސިާތރާވާދީ، މ. މުލައ  އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ފައިޞަލ  މެނ ބަރު 
 2019ޖުލައި   14 2008/11 މ. ބަޑިކުޅިމާގެ، މާލެ  ޢަބ ދުއ ސައ ތާރު އަލ އުސ ތާޛު އަނަސ   މެނ ބަރު 
 2019ސެޕ ޓެނ ބަރު  29 2011/36 ވަނަ ބައި(، މާލެ  2މ. ފިނިވާގެ )  އަލ އުސ ތާޛާ ނޫރުބާނ  ފަހުމީ މެނ ބަރު 
 2019ޖުލައި   14 2013/93 މ. އަރީކާ، މާލެ އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު އަޞީލ  ޙަސަނ   މެނ ބަރު 
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 ބާ ކައުނ ސިލުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  :  2އެނެކ ސ  ޑޮކިޔުމަނ ޓ   
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 ނިމުނުއިރު ބާ ކައުނ ސިލުގެ ރަޖިސ ޓ ރީގައި ތިބި މުވައ ޒަފުނ   ވަނަ އަހަރު   2020: 3އެނެކ ސ  ޑޮކިޔުމަނ ޓ   

 ޑިޕާޓ މަނ ޓ / ސެކ ޝަނ   މަޤާމު  މުވައ ޒަފުގެ ނަނ   #
 އިދާރީ ހިނ ގުނ   ޖެނެރަލ   ސެކ ރެޓަރީ ޖަބީނ   ޑރ. މަރިޔަމ  1
 ލީގަލ  އެފެއާޒ  ޖެނެރަލ  ކައުނ ސެލ  އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ނިޝާޠު 2
 ލީގަލ / ދާއިމީ ސަބ ކޮމިޓީަތއ  ކައުނ ސެލ  އެސޯސިއޭޓ  އަލ އުސ ތާޛާ ޚަލ ދާ މުޙައ މަދު 3
 އެޑ މިނ / ފައިނޭނ ސ / ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އެފެއާޒ -ޑިރެކ ޓަރ އަލ ފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ 4
 މެނ ބަރ ރިލޭޝަނ ސ / މީޑިއާ  މެމ ބަރ ރިލޭޝަނ ސ  އެގ ޒެކެޓިވ  އަލ ފާޟިލާ މަރިޔަމ  މަޢީޝާ ހަލީމ  5
 ސަބ ކޮމިޓީތަކުގެ ސެކ ރެޓޭރިއަޓ / ހިއުމަނ  ރިޒޯސަސ  ދާއިމީ   އެސޯސިއޭޓ   ސީނިއަރ ޕ ރޮގ ރާމ  އަލ ފާޟިލާ ފާިތމަުތ ލަތުފާ އަހުމަދު 6
 ދާއިމީ ސަބ ކޮމިޓީތަކުގެ ސެކ ރެޓޭރިއަޓ   އެސޯސިއޭޓ   ސީނިއަރ ޕ ރޮގ ރާމ  އަލ އުސ ތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިނ  އިބ ރާހީމ   7
 ފައިނޭނ ސ  ސީނިއަރ ފައިނޭނ ސ  އޮފިސަރ ނިޝާމާ  އަލ ފާޟިލާ އާއިޝަުތ 8
 ފައިނޭނ ސ  ސީނިއަރ ފައިނޭނ ސ  އޮފިސަރ ފާިތމަުތ ޝިރުހާނ  އަލ ފާޟިލާ  9

 ލީގަލ  އެޑިއުކޭޝަނ   -ޕ ރޮގ ރާމ ސ   ސެކ ރެޓަރީ  ޕ ރޮގ ރާމ  އަލ ފާޟިލާ ބަލ ޤީސ  ރަމީޒ  10
 އެޑ މިނ   އޮފިސަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝަުތ މުނާ 11
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 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ މެނ ބަރުނ ގެ އެކ ސ  ކޯ ބައ ދަލުވުނ ތަކުގެ ހާޒިރީ :   4އެނެކ ސ  ޑޮކިޔުމަނ ޓ  
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ބައ ދަލުވުމުގެ  
 ނަނ ބަރު

 ތާރީޚ   އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ބައ ދަލުވުނ ތައ  

14-01-2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   25 ✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓ ✓  

21-01-2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   26 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓  

28-01-2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   27 - ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓  

ކުއ ލި ބައ ދަލުވުނ   އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ 5 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - - ✓  06-02-2020 
11-02-2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   28 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - - ✓  

ކުއ ލި ބައ ދަލުވުނ   އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ 6 - ✓ - - ✓ ✓ - ✓ ✓  2020-02-17  

18-02-2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   29 ✓ ✓ - - ✓ ✓ - - ✓  

25-02-2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   30 ✓ - - ✓ - - ✓ ✓ ✓  

03-03-2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   31 ✓ - - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓  

09-03-2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   32 ✓ - ✓ - ✓ ✓ - - ✓  

24-03-2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   33 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓  

31-03-2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   34 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓  

01-04-2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   35 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓  

ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ  އެގ ޒެކެޓިވ   36 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  2020-04-14  

21-04-2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   37 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓  

28-04-2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   38 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓  

ބައ ދަލުވުނ  އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ  39 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓  2020-05-05  

12-05-2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   40 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

19-05-2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   41 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 02/06/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   42 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓

 09/06/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   43 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓

 16/06/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   44 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓

 23/06/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   45 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓

 30/06/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   46 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 08/07/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   47 ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - ✓ ✓

ކުއ ލި ބައ ދަލުވުނ   އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ 7 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ -  2020-07-12  

ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ  އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ  48 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓  14/07/2020 

 21/07/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   49 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓



 

 

ެގ ތެރެއިނ ޞަފ ޙާ 52 ަވނަ ޞަފ ޙާ  74 

 

 22/07/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   50 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓

 04/08/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   51 ✓ ✓ - - ✓ - - ✓ ✓

 11/08/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   52 ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓

 25/08/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   53 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

ކުއ ލި ބައ ދަލުވުނ   އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ 8 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓  2020-08-30  

 01/09/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   54 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - - ✓

 08/09/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   55 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ -

 15/09/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   56 ✓ - - ✓ ✓ - - ✓ ✓

ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ  އެގ ޒެކެޓިވ   57 - ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ -  22/09/2020 

 06/10/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   58 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ކުއ ލި ބައ ދަލުވުނ   އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ 9 ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ - -  2020-10-11  

ބައ ދަލުވުނ  އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ  59 ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  13/10/2020 

 20/10/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   60 ✓ - - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓

 27/10/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   61 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓

✓ ✓ 
 02/11/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   62 ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓

 10/11/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   63 - ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ -

 01/12/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   64 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓

 08/12/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   65 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓

 15/12/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   66 ✓ ✓ - ✓ ✓ - - ✓ -

 22/12/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   67 ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓

 29/12/2020 އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ ރަސ މީ ބައ ދަލުވުނ   68 - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
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ވަނަ އަހަރު    2020އިމ ތިޙާނުގެ ކޮމިޓީ އޮފ  އެކ ސ ޕަރޓ ސ އިނ ގެ ގޮތުގައި ބާ    :  5އެނެކ ސ  ޑޮކިޔުމަނ ޓ   
 ހިމެނިވަޑައިގަނ ނަވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ  

 ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ހުއ ދަ ނަނ ބަރު  ނަނ   މަޤާމ   #
 07/ 1990 އަލ އުސ ތާޛު ޝާހީނ  ޙަމީދު މެނ ބަރު . 1
 25/ 1999 އަލ އުސ ތާޛާ ދީނާ ޙުސައިނ   މެނ ބަރު . 2

 15/94 އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު މުޢިއ ޒު  މެނ ބަރު . 3

 2003/02 އަލ އުސ ތާޛާ ދީބާނާޒ  ފަހުމީ  މެނ ބަރު . 4

 2007/26 އަލ އުސ ތާޛާ ފާޠިމަުތ ވަޙީދާ  މެނ ބަރު . 5

 2007/22  ސިއުނީޑރ. ފާޠިމަުތ  މެނ ބަރު . 6

 2009/66 އަލ އުސ ތާޛު އިސ މާޢިލ  ވިޝާމ  މެނ ބަރު . 7

 03/2001 އަލ އުސ ތާޛު މަޒ ލާނ  ރަޝީދު މެނ ބަރު . 8

 08/2004 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ   މެނ ބަރު . 9

 2006/15 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ފައިޞަލ  މެނ ބަރު . 10

 08/ 2003 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ޝަހުދީ އަނ ވަރު  މެނ ބަރު . 11

 131/2015 މުޙައ މަދު ޝުޖާއުއަލ އުސ ތާޛު  މެނ ބަރު . 12

 01/2002 އަލ އުސ ތާޛު ޙުސައިނ  ސިރާޖު މެނ ބަރު . 13

 2012/ 42 އަލ އުސ ތާޛާ އަސ ނާ އަޙ މަދު  މެނ ބަރު . 14
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  ވަނަ އަހަރު ހައި ކޯޓު ލެވެލ ގައި ދަރަޖަކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ    2020:  6އެނެކ ސ  ޑޮކިޔުމަނ ޓ  

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ   ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއ ދަ ދޫކުރި ތާރީޚ   ހައިކޯޓުގައި  ނަނ   #
 ނަނ ބަރު 

 2016/26 12.03.2020 ރަޝީދުهللا ޢަބ ދު އަލ އުސ ތާޛު 1

 2016/120 18.06.2020 ޒާހިރު  އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު 2

 2013/93 21.09.2020 އަޞީލ  ޙަސަނ   އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު 3

 2015/47 10.10.2020 ސަލީމ  އަލ އުސ ތާޛާ ސަވ ދާ ޢަލީ 4

 2014/37 21.11.2020 ޝާރިފ   އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު 5

 2014/57 21.11.2020 ޝަރީފ   هللاއަލ އުސ ތާޛު ޢުބައިދު 6

 2014/50 21.11.2020 ާތނީފ  ޝިރަނ   އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝަުތ 7

 2015/27 06.12.2020 ފިކުރީ  هللاއަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު 8

 2013/02 06.12.2020 ޙުސައިނ  هللاއަލ އުސ ތާޛު އާޔަތު  9

 2016/12 06.12.2020 ނާހީ ނަސީމ   އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު 10

 2015/113 06.12.2020 މުޙައ މަދު  އަލ އުސ ތާޛާ ޢައިނާނ  އަލީ 11

 2006/43 06.12.2020 ރަޝީދު އަލ އުސ ތާޛު ޙުސައިނ  12

 2016/20 06.12.2020 ރިޟާ އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު 13

 2015/44 06.12.2020 އަލީ هللا އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު 14

 2011/33 20.12.2020 އަލ އުސ ތާޛާ ޒިހުނާ ނަޞީރު 15

 2016/21 20.12.2020 އިބ ރާހީމ މަނިކު އަލ އުސ ތާޛު ވަލީދު 16

 2016/03 20.12.2020 ނާހިދު هللاއަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު 17

 2016/133 20.12.2020 އަލ އުސ ތާޛު އާދަމ  ޛާލިފ   18

 2015/35 27.12.2020 ޙަމ ޒާ ލަޠީފ  އަލ އުސ ތާޛު 19

 

  



 

 

ެގ ތެރެއިނ ޞަފ ޙާ 55 ަވނަ ޞަފ ޙާ  74 

 

  ވަނަ އަހަރު ސުޕ ރީމ ކޯޓު ލެވެލ ގައި ދަރަޖަކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ    2020  :  7އެނެކ ސ  ޑޮކިޔުމަނ ޓ  

ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއ ދަ ދޫކުރި   ހައިކޯޓުގައި  ނަނ   #
 ތާރީޚ  

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއ ދަ  
 ނަނ ބަރު 

 2014/17 12.03.2020 މުޙައ މަދު ސަމާހު  އަލ އުސ ތާޛު 1

 2008/31 12.03.2020 މުޙައ މަދު ރާޣިބު އަޙ މަދުއަލ އުސ ތާޛު  2

 2008/29 29.06.2020 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ޙަލީމ  3

 2010/19 19.07.2021 އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު ޔާމީނ   4

 2014/98 6.09.20200 އަލ އުސ ތާޛު އިބ ރާހީމ  ޝިޔާމ  5

 2015/63 6.10.20200 އަލ އުސ ތާޛު ޢަލީ ޢަބ ދުއ ލަޠީފ   6

 2015/05 6.11.20200 އަލ އުސ ތާޛު ޙާމިދު އަޙ މަދު  7

 2015/43 24.09.2020 އަލ އުސ ތާޛު މަޙ ފޫޡ  ސަޢީދު  8

 2007/01 24.09.2021 އަލ އުސ ތާޛު އިސ މާޢީލ  ޔާސިރު  9

 2014/5 11.10.2020 އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު ޠާލިބު 10

 2004/38 11.10.2020 އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝަުތ ބިސާމ  11

 2014/49 21.11.2020 އަލ އުސ ތާޛާ ފާޠިމަުތ ޔަޝ ފާ  12

 2015/03 21.11.2020 އަލ އުސ ތާޛު ޝިހާދު އިބ ރާހީމ  13

 2015/47 07.12.2020 އަލ އުސ ތާޛާ އަލ ހާ ޢަލީ ރަޝީދު  14

 2013/82 27.12.2020 މުޙައ މަދު މިނ ހާޖ   އަލ އުސ ތާޛު 15
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 ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުނ ސިލުނ  ބައިވެރިވެފައިވާ ބައ ދަލުވުނ ތައ   2020 : 8ޑޮކިޔުމަނ ޓ  އެނެކ ސ   

 ބައިވެރިވީ ފަރާތ )ތައ (  ބައ ދަލުވުމުގެ މަޤ ޞަދު  ތާރީޚ      #

ބާ ކައުނ ސިލުގެ އެކ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީއާ ފިނޭނ ސ    2020ޖަނަވަރީ   16 . 1
 ބައ ދަލުވުނ   ވިމިނިސ ޓަރާއެކު ބޭއ 

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 
 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ފައިޞަލ  

 އަލ އުސ ތާޛާ އަނާރާ ނައީމ 
 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  

 އަލ ފާޟިލާ ފާޠިމަުތ ޒުހުދާ
ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގެ ޓ ރެއިނިނ ގ ސެމިނާތަކާ ގުޅޭ ގޮުތނ   2020ޖަނަވަރީ   16 . 2

މެކ ސ  ޕ ލޭނ ކ  ފައުނ ޑޭޝަނ އާއެކު މަޝ ވަރާކުރުމަށ  
 ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ  

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 
 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  

ލީގަލ  ޕ ރޮފެޝަނ  ބޭސ ލައިނ  ސަރވޭ މަޝ ވަރާކުރުމަށ ޓަކައި   2020ޖަނަވަރީ   17 . 3
އޭ.ބީ.އޭގެ ސީނިއަރ ޓެކ ނިކަލ  އެޑ ވައިޒަރ )އޭޝިއާ އެނ ޑ   

  ބޭއ ވި ދަ ޕެސިފިކ  ޑިވިޜަނ ( ޖެސީ ޓެނަނ ބަމ އާއެކު 
 ބައ ދަލުވުނ 

 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  

  –އ.ދގެ އޯ.އެޗ .ސީ.އެޗ .އާރ ގެ ޗީފ  އޮފ  ރޫލ  އޮފ  ލޯ  2020ޖަނަވަރީ   28 . 4
ޑިސ ކ ރިމިނޭޝަނ  ބ ރާނ ޗ ، މސ.  -އިކުއަލިޓީ އެނ ޑ  ނޮނ 
 ބައ ދަލުވުނ   ބޭއ ވިމޯނާ ރިޝ މާވީއާއެކު 

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 
 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު  ބައ ދަލުވުނ   އ ވި ބޭލެވެލ  އީ.ޔޫ ޑެލިގޭޝަނ އާއެކު -ހައި 2020ފެބުރުވަރީ  9 . 5
 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  

ކޮމިޓީއާއެކު   2020ފެބުރުވަރީ  12 . 6 ޖުޑީޝަރީ  މަޖިލީހުގެ    ބޭއ ވި ރައ ޔިުތނ ގެ 
 ބައ ދަލުވުނ 

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 
 މުޢިއ ޒު هللا އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު

 އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު މުޢިއ ޒު  
 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ފައިޞަލ  

 އަލ އުސ ތާޛާ ނޫރުބާނ  ފަހުމީ
 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  

ނާއި  ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ބާ ކައުނ ސިލުގެ މަސައ ކަތ ތަކާ ގުޅޭ ގޮުތނ    2020ފެބުރުވަރީ  17 . 7
އުފެއ ދުމަށ  ޕާޓ ނަރޝިޕެއ   ހޭލުނ ތެރިކަނ   އާނ މުނ ގެ މެދުގައި  

ވިޝާމ  ފެުށމަށ   މަސައ ކަތ   ޒާހިރުމެދުވެރިކޮށ   ކޯ    ،  އެނ ޑ  
ޕަބ ލިސިޓީ  އެލ .އެލ .ޕީ އަދި  އެލ .އެލ .ޕީ  ހުސައިނ   ވަހީދު   ،

 ބައ ދަލުވުނ  ބޭއ ވިއާ އެކު  ބިޔުރޯ މޯލ ޑިވ ސ 

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 
 އަލ ފާޞިލާ ފާޠިމަުތ ޒުހުދާ

 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ   ސެޕ  މެނޭޖަރުނ ގެ ބައ ދަލުވުނ     2020ފެބުރުވަރީ  25 . 8

 ބާ އިމ ިތޙާނުގެ އިނ ިތޒާމ ަތއ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ   2020މާރިޗ   4 . 9
 ބައ ދަލުވުނ   ބޭއ ވިއެނ .ސީ.ބީ އާ އެކު 

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 
 އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު މުޢިއ ޒު  

 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ފައިޞަލ  
 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  

ސ ޕެޝަލ  ރެޕ ރެޒެނ ޓޭޓިވ  އޮފ  ދަ ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  އޮނ    2020 މާރިޗު 9 . 10
ޗިލ ޑ ރަނ    އަގެނ ސ ޓ   ނަޖަތު    –ވަޔަލެނ ސ   އ ލާ  މަޑރ. 

 ބައ ދަލުވުނ   ބޭއ ވިމާޖިދުއާއެކު 

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 
 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  

އަލ އުސ ތާޛާ ފާޠިމަުތ ޒުރައިޤު 
)ބާ ކައުނ ސިލުގެ     މުޙައ މަދު

 ލަނ ޓިއަރ(ވޮ
ޖުވެނައިލ  ޖަސ ޓިސ  ސިސ ޓަމ  ވަރުގަދަކުރުމާ   2020 މާރިޗު  16 . 11 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 

 ބައ ދަލުވުނ   ބޭއ ވިޔޫ.އެނ .އޯ.ޑީ.ސީ މިޝަނ އާއެކު ބެހޭގޮުތނ  
 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 

 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  
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ޖުވެނައިލ  ޖަސ ޓިސ  ސިސ ޓަމ  ވަރުގަދަކުރުމާ   2020މާރިޗ    19 . 12 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 
ޔޫ.އެނ .އޯ.ޑީ.ސީއާއެކު     ޓޭބަލ  -ރައުނ ޑ   ބޭއ ވި ބެހޭގޮުތނ  

 ބައ ދަލުވުނ 

 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  
 

ޙައ ޤުތަކާއި    19-ކޮވިޑ  2020 މޭ  13 . 13 އިނ ސާނީ  ދިމާވާ  ގުޅިގެނ   ޙާލަާތ  ގެ 
ލިބިގަުތމާ ގުޅޭ ކަނ ބޮޑުވުނ ތަކާއި ބެހޭގޮުތނ  ޢަދުލު އިނ ސާފު  

މަޝަވަރާ ކުރުމަށ ޓަކައި އޮފީސ  އޮފ  ފަ ޔޫ.އެނ  ރެސިޑެނ ޓ   
ކޯޑިނޭޓަރގެ ސީނިއަރ ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  އެޑ ވައިޒަރ މިސ .  

 އާއެކު ބޭއ ވި ބައ ދަލުވުނ   ސުޒޭނ  ރިނ ގަރޑ

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 
 ޖަބީނ  ޑރ. މަރިޔަމ  

 

ގެ ޙާލަާތ ގުޅިގެނ  ކުރެވުނު ލޮކ ޑައުނ ގެތެރޭގައި  19-ކޮވިޑ  2020 މޭ  13 . 14
އެފަރާާތއި ގުޅިގެނ  އޮނ ލައިނ  ޓ ރެއިނިނ ގަތއ  

އިނ ިތޒާމުކުރުމާ ގުޅޭގޮުތނ  މެކ ސ  ޕ ލޭނ ކ  ފައުނ ޑޭޝަނ   
ފޯރ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ޕީސ  އެނ ޑ  ރޫލ  އޮފ  ލޯ 

 )އެމ .ޕީ.އެފ ( އާއެކު ބޭއ ވި ބައ ދަލުވުނ  

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 
 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  

 

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަނ  އިނ  ޓ ރާނ ސ ޕޭރެނ ސީ މޯލ ޑިވ ސ  2020 މޭ  14 . 15
މަށ  ފަާށ ޕ ރޮޖެކ ޓަކަށ  ބާ ކައުނ ސިލުގެ  ފޯރުކޮށ ދިނު

   ބައ ދަލުވުނ އެހީތެރިކަނ  ހޯދުމަށ  އެފަރާުތގެ އެދުމަކަށ  ބޭއ ވި 

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 
 މުޢިއ ޒު އަލ އުސ ތާޛު އަޙުމަދު 

 އަލ އުސ ތާޛު އަނަސ  ޢަބ ދުއ ސައ ތާރު 
 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  

މެކ ސ  ޕ ލޭނ ކ  ފައުނ ޑޭޝަނ އިނ  ހިނ ގާ ޓ ރެއިނިނ ގއާ ބެހޭ   2020 މޭ  21 16.
ގޮުތނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ  މެކ ސ  ޕ ލޭނ ކ  ފައުނ ޑޭޝަނ ގެ  

 ބައ ދަލުވުނ    ބޭއ ވިޑިރެކ ޓަރ ޔޮހަނަސ  ކ ރުސ މެކ އާއެކު 

 މުޢިއ ޒު އަލ އުސ ތާޛު އަޙުމަދު 
 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  

ޙާލަާތ ގުޅިގެނ  ދިމާވާ އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކާއި ގެ  19-ކޮވިޑ  2020  މޭ  28 17.
ޢަދުލު އިނ ސާފު ލިބިގަުތމާ ގުޅޭ ކަނ ބޮޑުވުނ ތަކާއި ބެހޭގޮުތނ  
މަޝަވަރާ ކުރުމަށ ޓަކައި އޮފީސ  އޮފ  ފަ ޔޫ.އެނ  ރެސިޑެނ ޓ   
ކޯޑިނޭޓަރގެ ސީނިއަރ ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  އެޑ ވައިޒަރ މިސ .  

 ލުވުނ ބޭއ ވި ބައ ދަ ސުޒޭނ  ރިނ ގަރޑ އާއެކު

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 

އިނ ސާފާއި ގުޅޭ ަތމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގެ   ޢަދުލު 2020ޖޫނ   2 18.
ކަރިކިއުލަމާއި މިވަގުުތ ކުރިއަށ ދާ ޕ ރޮގ ރާމ ަތއ  ރިވިއުކުރުމާ  
ގުޅޭގޮުތނ  މަޝ ވަރާ ކުރުމަށ  ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީ ޕާޓ ނަރޝިޕ ގެ 

ސިމަނ ސ އާއި ޖުޑީޝަލ  އެކެޑެމީއާއެކު ދަުށނ ، ޖަޖ  މެލ ކަމ  
 ބޭއ ވި ސ ޓޭކ ހޯލ ޑަރ ކޮނ ސަލ ޓޭޝަނ  ބައ ދަލުވުނ 

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 
 މުޢިއ ޒު  هللاއަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު

 މުޢިއ ޒު އަލ އުސ ތާޛު އަޙުމަދު 
 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ފައިޞަލ 

އިނ ިތޒާމ ކޮށ ގެނ  ކުރިއަށ ގެނ ދާ ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީ އިނ   2020ޖޫނ     11 19.
 ސީ.އެސ .އޯ ފޯރަމ  

 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  

ރެޒިޑަނ ޓ   ގެ ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީއެދުމަކަށ   ގެޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީ 2020ޖޫނ     14 20.
 ބައ ދަލުވުނ   ބޭއ ވިއާއެކު . އަކިކޯ ފޫޖީރެޕ ރެޒެނ ޓެޓިވ  މިސ 

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 
 ޖަބީނ  ޑރ. މަރިޔަމ  

ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީ އާއި ބާ ކައުނ ސިލާ ގުޅިގެނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި   2020ޖޫނ     14 21.
މަސައ ކަތ ކުރަމުނ ދާ ބަނ ގ ލަދޭޝ  ފަރާތ ަތކަށ  ޤާނޫނީ 

އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުމާ ގުޅޭގޮުތނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ  ބޭއ ވި  
 ބައ ދަލުވުނ 

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 
 މަރިޔަމ  ޖަބީނ  ޑރ. 



 

 

ެގ ތެރެއިނ ޞަފ ޙާ 58 ަވނަ ޞަފ ޙާ  74 

 

ބާ ކައުނ ސިލުގެ ކޮމިޓީ އޮފ  އެކ ސ ޕަރޓ އަށ  އަމާޒުކޮށ ގެނ   2020ޖޫނ     15 22.
ބޭއ ވި ފުރަަތމަ ނެޝަނަލ  ކޮނ ފަރެނ ސ  ފޯ ބާ އެގ ޒެމިނަރސ   

 )އެނ .ސީ.ބީ.އީ( 

 ކޮމިޓީ އޮފ  އެކ ސ ޕަރޓ ސ 

ކުޑަކުދިނ ގެ ޢަދުލު އިނ ސާފު  ކުށ ކުރާ ކުޑަކުދިނ ނާއި،  2020ޖޫނ     17 23.
ޤާއިމުކުރުމާއި ކުޑަކުދިނ ގެ ޙައ ޤުަތއ  ރައ ކާތެރިކުރުމާ 

ގުޅޭގޮުތނ  ޔޫ.އެނ .އޯ.ޑީ.ސީ އާއިއެކު ބޭއ ވި ޓ ރެއިނިނ ގ  
 .އެނ .އޭ( ބައ ދަލުވުނ .އޭނީޑ ސ  އެސެސ މަނ ޓ  )ޓީ

 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  

ދިވެހިރާއ ޖޭގައި މަސައ ކަތ ކުރަމުނ ދާ ބަނ ގ ލަދޭޝ ގެ  2020ޖޫނ     18 24.
ފަރާތ ަތއ  ހިމާޔަތ ކުރުމަށ ޓަކައި ގުޅިގެނ  މަސައ ކަތ ކުރުމާ 

ބެހޭގޮުތނ  ބަނ ގ ލަދޭޝ  ޔޫ.އެނ  ކަނ ޓ ރީ ޓީމ އާއި، 
ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޔޫ.އެނ  ކަނ ޓ ރީ ޓީމ އާއިއެކު ބޭއ ވި  

 ބައ ދަލުވުނ   

 ދު އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީ
 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  

 އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝަުތ ޝާއިފާ 
 އަލ އުސ ތާޛު ޢަލީ ޢަބ ދުއ ލަތީފ  

 ޢަބ ދުލ ސައ ތާރު  އާމިނަުތ އަލ އުސ ތާޛާ
 މުޙައ މަދު  އިސ މާއީލ  އަލ އުސ ތާޛު
 ޝާހު މުޙައ މަދު އަލ އުސ ތާޛު
 މުޙުސިނ  މުޙުާތޒު އަލ އުސ ތާޛު
 މުޙުސިނ   ޢަބ ދުލ  ޒިމ ނާ އަލ އުސ ތާޛާ

 މުޢިއ ޒު އަލ އުސ ތާޛު އަޙުމަދު  ބައ ދަލުވުނ   ބޭއ ވިމޯލ ޑިވ ސ  ކޮލިފިކޭޝަނ  އޮޯތރިޓީއާއި އެކު  2020ޖޫނ     22 25.
 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ފައިޞަލ 

 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  
 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ނިޝާޠު
 އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝަުތ ޝީޒާ

އިގެ ދުވަސ ތަކުގައި އެޑ ވޮކަސީ އެނ ޑ  ލީގަލ   19-ކޮވިޑ  2020ޖޫނ     22 26.
އެޑ ވައިސ  ސެނ ޓަރގެ ޚިދުމަތ  ފޯރުކޮށ ދިނުމާ ގުޅޭގޮުތނ   

 ގެ އެދުމަކަށ  އިނ ިތޒާމ ކުރެވުނުޓ ރާނ ސ ޕޭރަނ ސީ މޯލ ޑިވ ސ 
 ބައ ދަލުވުނ 

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 
 ފަހުމީއަލ އުސ ތާޛާ ނޫރުބާނ  
 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  

 އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝަުތ ލީނ 
ޤާނޫނީ ވަކީލުނ  ނޫނ  ފަރާތ ތަކުނ  ކޯޓުަތކަށ  ބަދަލުގައި  2020ޖޫނ     23 27.

މަޝ ވަރާކުރުމަށ   ހާޒިރުވުމުގެ މައ ސަލައާއި ގުޅޭގޮުތނ  
ބޭއ ވި ކުޑިޕާޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ އާއެ

 ބައ ދަލުވުނ 

 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  
 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ނިޝާޠު

 ޢާއިޝަުތ ޝީޒާއަލ އުސ ތާޛާ 
 އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝަުތ ލީނ 

ކޮމިޝަނުނ  ކުރަމުނ ދާ މަސައ ކަތ ތަކާ ގުޅޭގޮުތނ  މަޝ ވަރާ  2020ޖުލައި   2 28.
ކުރުމަށ  ޕ ރެސިޑެނ ޝަލ  ކޮމިޝަނ  ޓު އިނ ކުއަރ އިނ ޓު  
 ޗައިލ ޑ  ރައިޓ ސ  ވައޮލޭޝަނ ސ  އާއެކު ބޭއ ވި ބައ ދަލުވުނ  

 މައުމޫނ  ޙަމީދު އަލ އުސ ތާޛު 
 އަލ އުސ ތާޛާ ނޫރުބާނ  ފަހުމީ
 އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝަުތ ލީނ 

ޕޮލިސ  ސަރވިސ  ބިލަށ  ގެނ ނަނ  ފެނ ނަ ބަދަލުތަކާ   2020ޖުލައި   5  29.
ބެހޭގޮުތނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ ޓަކައި ރައ ޔިުތނ ގެ މަޖިލީހުގެ  

 ބައ ދަލުވުނ  ސަލާމަީތ ޚިދުމަތ ތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއާއެކު ބޭއ ވި 

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 
 މުޢިއ ޒު އަލ އުސ ތާޛު އަޙުމަދު 

 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ފައިޞަލ 
 އަލ އުސ ތާޛާ ނޫރުބާނ  ފަހުމީ

 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ނިޝާޠު
 އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝަުތ ލީނ 

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަނ ނުގެ ޤާނޫނަށ  ގެނ ނަނ  ފެނ ނަ   2020ޖުލައި   7 30.
ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮުތނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ  ރައ ޔިުތނ ގެ މަޖިލީހުގެ  

 .ބައ ދަލުވުނ ނުރަސ މީ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއާއެކު ބޭއ ވި 

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 
 މުޢިއ ޒު  هللاއަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު

 މުޢިއ ޒު އަލ އުސ ތާޛު އަޙުމަދު 
 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ފައިޞަލ 



 

 

ެގ ތެރެއިނ ޞަފ ޙާ 59 ަވނަ ޞަފ ޙާ  74 

 

 އަލ އުސ ތާޛާ ނޫރުބާނ  ފަހުމީ
 އަޞީލ  ޙަސަނ  އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު 
 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  

ދިވެހިރާއ ޖޭގައި މަސައ ކަތ ކުރާ ބިދޭސީނ ގެ ޙައ ޤުަތއ   2020ޖުލައި   14 31.
ރައ ކާެތރިކުރުމުގެ ޕ ރޮޖެކ ޓާއި ބެހޭގޮުތނ  އިތުރަށ   

މަޝ ވަރާކޮށ  އެ މަސައ ކަުތގައި ކުރިއަށ  ދާނެ ގޮތ ތަކާއި 
ޕ ރޮޖެކ ޓ  ހިނ ގާނެ ގޮާތއި ބެހޭގޮުތނ  އެއ ބަސ ވެވިދާނެ  

ކަނ ަތއ ަތކާމެދު މަޝ ވަރާކުރުމަށ  ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީއާއެކު ބޭއ ވި  
 ބައ ދަލުވުނ 

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 
 އަލ އުސ ތާޛާ ނޫރުބާނ  ފަހުމީ
 އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝަުތ ލީނ 

 ބަލ ޤީސ  ރަމީޒ އަލ ފާޟިލާ 

ޢަދުލު އިނ ސާފުގެ ދާއިރާގެ 'ވާޗުއަލ  ޓެކ ނިކަލ  ނީޑ ސ    2020ޖުލައި   20 32.
 ހިއ ސާއެސެސ މަނ ޓ 'ގެ ހޯދުނ ަތއ  ކަމާބެހޭ ފަރާތ ތަކާ 

 ބައ ދަލުވުނ   ބޭއ ވިކުރުމަށ  ޖުވެނައިލ  ޖަސ ޓިސ  ޔުނިޓާއެކު 

 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  
 އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝަުތ ލީނ 

  ވަރކަރސ  މައިގ ރަނ ޓ  ފޯރ ސަޕޯޓ  އެއިޑ  "ލީގަލ  2020ޖުލައި   22 33.
 މަސައ ކަތ ކުރަމުނ ދާ ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ދަުށނ  ގެ ޕ ރޮޖެކ ޓ "

 ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ ޓަކައި އެހީތެރިކަނ  ޤާނޫނީ  ބިދޭސީނ ނަށ 
 ގުޅޭގޮުތނ  މަސައ ކަާތއި  އުފެއ ދުމުގެ ހައުސ އެއ  ކ ލިއަރިނ ގ
  މޯލ ޑިވ ސ   އަދި މޯލ ޑިވ ސ ، ޓ ރާނ ސ ޕޭރެނ ސީ ،ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީ

 ބައ ދަލުވުނ   ބޭއ ވި އާއެކު ކ ރެސެނ ޓ  ރެޑ 

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 
 އަލ އުސ ތާޛާ ނޫރުބާނ  ފަހުމީ
 އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝަުތ ލީނ 

 އަލ އުސ ތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިނ  އިބ ރާހީމ  

ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ޕ ރޯ ބޯނޯ ކ ލިއަރިނ ގ ހައުސ އެއ    2020ޖުލައި   29 34.
ޤާއިމުކުރުމާއި ގުޅޭގޮުތނ  ދަ ގ ލޯބަލ  ޕ ރޯ ބޯނޯ ބާ  

 ބައ ދަލުވުނ   ބޭއ ވިއެސޯސިއޭޝަނ  އާއެކު 

 އަޞީލ  ޙަސަނ  އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު 
 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  

 އަލ އުސ ތާޛާ ޔާސ މީނ  ޝަމާލ 
 އިބ ރާހީމ    އަލ އުސ ތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިނ 

ބާ އެގ ޒާމ  ޑެވެލޮޕ  ކުރުމާ ބެހޭގޮުތނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ   2020އޮގަސ ޓ   12 35.
ކޮނ ސަލ ޓަނ ޓ  މރ. އެނ ަތނީ ޓޮބިނ އާ އެގ ޒެކެޓިވ  

 ބައ ދަލުވުނ  ބޭއ ވިކޮމިޓީއާއެކު 

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 
 މުޢިއ ޒު އަލ އުސ ތާޛު އަޙުމަދު 

 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ފައިޞަލ 
 ޖަބީނ  ޑރ. މަރިޔަމ  

ބާ އެގ ޒާމ  ޑެވެލޮޕ  ކުރުމާ ބެހޭގޮުތނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ   2020އޮގަސ ޓ   15 36.
ކޮނ ސަލ ޓަނ ޓ  މރ. އެނ ަތނީ ޓޮބިނ އާ ކޮމިޓީ އޮފ   

 ބައ ދަލުވުނ   ބޭއ ވިއެކ ސ ޕާޓ ސ އާއެކު 

 މެނ ބަރުނ  ކޮމިޓީ އޮފ  އެކ ސ ޕާޓ ސ ގެ 

ރައުނ ޑ  ޓޭބަލ   ވަނަ  4ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ނާއެކު  2020އޮގަސ ޓު  16 37.
ކޮނ ފެރެނ ސ  އިނ ިތޒާމުކުރުމާ ބެހޭގޮުތނ  

 މަޝ ވަރާކުރުމަށ ޓަކައި ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީ އާއެކު ބޭއ ވި ބައ ދަލުވުނ  

 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  
 އަލ އުސ ތާޛާ ޔާސ މީނ  ޝަމާލ 

 އަލ އުސ ތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިނ  އިބ ރާހީމ  

ބާ ކައުނ ސިލުނ  އިނ ިތޒާމ ކުރާ ޚާއ ސަ ލައިސަނ ސިނ ގ   2020އޮގަސ ޓު  18 38.
މެކ ސ  ަތމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމާ ގުޅޭ ގޮުތނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ  

 ބައ ދަލުވުނ   ބޭއ ވިޕ ލޭނ ކ އާއެކު 

 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  
 

 މަރިޔަމ  ޖަބީނ  ޑރ.  ސެޕ ސ  ޕ ރޮޖެކ ޓުގެ މަޝ ވަރާ ބައ ދަލުވުނ -.ބީ.އޭއޭ 2020އޮގަސ ޓު  18 39.
 

ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީ އިނ  އިނ ިތޒާމ ކޮށ ގެނ  ކުރިއަށ ގެނ ދާ  2020އޮގަސ ޓ   26 . 40
ޕޮސ ޓ  ކޮވިޑ  ސަސ ޓެއިނަބަލ  ) ސީ.އެސ .އޯ ފޯރަމ 

 ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ވިޝަނ : ދަ ފިޔުޗަރ އޮފ  އިކޮނޮމިކ  ގ ރޯތ 
 (އެޖެނ ޑާ އިނ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ  2030އެނ ޑ  ދަ 

 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  



 

 

ެގ ތެރެއިނ ޞަފ ޙާ 60 ަވނަ ޞަފ ޙާ  74 

 

ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީ އިނ  އިނ ިތޒާމ ކޮށ ގެނ  ކުރިއަށ ގެނ ދާ  2020ސެޕ ޓެނ ބަރު   2 . 41
އެނ ޑިނ ގ މައިގ ރަނ ޓ  ވަރކަރސ  ) ސީ.އެސ .އޯ ފޯރަމ 

އެކ ސ ޕ ލޮއިޓޭޝަނ  އިނ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ : ގެރެނ ޓީނ ގ  
 ( އެޖެނ ޑާ 2030ދަ  ރައިޓ ސ  އަނ ޑަރ 

 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  

ފަނޑިޔާރުނ ގެ ފެނ ވަރު ބެލުމާގުޅޭ ރޯލ  އައުޓ  ޕ ރޮޖެކ ޓުގެ   2020  ސެޕ ޓެނ ބަރު 3 . 42
ޓ ރެއިނިނ ގ މެޓީރިއަލ ސ  ޕޮލިސީ، ޓޫލ ސ  އަދި 

ަތއ ޔާރުކުރުމަށ  ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނުނ   
 އިނ ިތޒާމ ކުރެއ ވި ކޮނ ސަލ ޓޭޝަނ  ބައ ދަލުވުނ 

 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ނިޝާޠު

ބާ އެގ ޒާމ  ކޮނ ސަލ ޓަނ ޓ  އެނ ަތނީ ޓޮބިނ އާ އެގ ޒެކ ޓިވ    2020  ސެޕ ޓެނ ބަރު 3 . 43
 ބައ ދަލުވުނ   ބޭއ ވިނާއެކު މެނ ބަރުނ ކޮމިޓީ 

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 
 މުޢިއ ޒު އަލ އުސ ތާޛު އަޙުމަދު 

 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ފައިޞަލ 
 އަލ އުސ ތާޛާ އަނާރާ ނައީމ 

 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  

އާ ލޯ   ބާ އެގ ޒާމ  ކޮނ ސަލ ޓަނ ޓ  އެނ ަތނީ ޓޮބިނ   2020 ސެޕ ޓެނ ބަރު 15 . 44
 ބައ ދަލުވުނ  ބޭއ ވިފާރމ ތަކާއެކު 

 އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝަުތ ލީނ 

ބާ އެގ ޒާމ  ކޮނ ސަލ ޓަނ ޓ  އެނ ަތނީ ޓޮބިނ އާއި ކޮމިޓީ އޮފ    2020 ސެޕ ޓެނ ބަރު 15 . 45
 ބައ ދަލުވުނ އެކ ސ ޕަރޓ ސ އާއެކު ބޭއ ވި 

 ކޮމިޓީ އޮފ  އެކ ސ ޕަރޓ ސ  
 އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝަުތ ލީނ 

ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނުނ  އިނ ިތޒާމ ކޮށ ގެނ  ބޭއ ވި  2020 ސެޕ ޓެނ ބަރު 21 . 46
ޕޮލިސީ އޮނ  ޖުޑީޝަލ   -'ޖުޑީޝަލ  ޕަރފޯމަނ ސ  އިވެލުއޭޝަނ 

 ޕަރފޯމަނ ސ  އިވެލުއޭޝަނ ' ބައ ދަލުވުނ  

 އަލ އުސ ތާޛު މުހައ މަދު ނިޝާޠު 
 

ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީގެ ފެމިލީ ލޯ ރިވިއު ކޮނ ސަލ ޓަނ ޓ  މިސ .ޒަރިޒަނާ   2020 ސެޕ ޓެނ ބަރު 23 . 47
 ބައ ދަލުވުނ   ބޭއ ވިޢަބ ދުލ އަޒީޒ އާއެކު 

 މުޢިއ ޒު އަލ އުސ ތާޛު އަޙުމަދު 
 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ފައިޞަލ 

 ނައީމ އަލ އުސ ތާޛާ އަނާރާ 
 އަލ އުސ ތާޛު މުހައ މަދު ނިޝާޠު 

 ބޭއ ވިބާ އެގ ޒާމ  ކޮނ ސަލ ޓަނ ޓ  އެނ ަތނީ ޓޮބިނ އާއެކު  2020 ސެޕ ޓެނ ބަރު 30 . 48
 ބައ ދަލުވުނ 

 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  
 

ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ހިނ ގާ މަީތ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުނ  ހިނ ގާ   2020އޮކ ޓޫބަރު  5 . 49
ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޯސ ތަކުގެ މުޤައ ރަރާގުޅޭ ގޮުތނ   

 ބައ ދަލުވުނ   ބޭއ ވިއެމ .ކިއު.އޭއާއި އެކު މަޝ ވަރާކުރުމަށ  

 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  
 އަލ އުސ ތާޛު މުހައ މަދު ނިޝާޠު 

 އަލ ފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

ލައިސަނ ސިނ ގ ަތމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމ  ނިނ މި   ޚާއ ޞަ 2020އޮކ ޓޫބަރު  5 . 50
ފަރާތ ތަކަށ  ވަކީލުކަމުގެ ހުވައި ލައިދިނުމާބެހޭ ގޮުތނ   
މަޝ ވަރާކުރުމަށ  ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު 

 ބައ ދަލުވުނ   ބޭއ ވިމުޙައ މަދު ނިޔާޒުއާއެކު 

 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  
 އަލ އުސ ތާޛު މުހައ މަދު ނިޝާޠު 

 އަލ ފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީ އިނ  އިނ ިތޒާމ ކޮށ ގެނ  ކުރިއަށ ގެނ ދާ  2020އޮކ ޓޫބަރު  7 . 51
ކޮވިޑ  އިމ ޕެކ ޓ  އޮނ  ވިމެނ  އެނ ޑ   ) ސީ.އެސ .އޯ ފޯރަމ 

މޯލ ޑިވ ސ  ޓު    ބިލ ޑިނ ގ ބެކ  ބެޓަރ އިނ  –ގަރލ ސ  
  ހާމ ފުލ  ޕ ރެކ ޓިސަސ  އެނ ޑ  އެޓިޓިޔުޑ ސ  ތ ރޫ ދަ ޗެލަނ ޖ 
 އެޖެނ ޑާ(  2030

 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  

ބާ ކައުނ ސިލާއެކު މަސައ ކަތ ކުރެވިދާނެ ގޮތ ތަކާ ބެހޭގޮުތނ   2020އޮކ ޓޫބަރު  12 . 52
މަޝ ވަރާކުރުމާއި ބާ ކައުނ ސިލުގައި މަސައ ކަތ ކުރުމަށ  ހުއ ދަ 

 ބ ރައިޓ  ކެނޑިޑޭޓާއެކު ބޭއ ވި ބައ ދަލުވުނ  ދިނުމަށ  ފުލ  

 އަލ އުސ ތާޛާ ނޫރުބާނ  ފަހުމީ
 އަޞީލ  ޙަސަނ  އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު 

 ޑރ.މަރިޔަމ  ޖަބީނ  
 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ނިޝާޠު
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ޖެސީ   2020  ނޮވެނ ބަރު 2 . 53 ކައުނ ސިލާއި  ބާ  ބެހޭގޮުތނ   ސަބ ގ ރާނ ޓ އާ  އޭ.ބީ.އޭ 
 ބައ ދަލުވުނ   ބޭއ ވިޓެނަނ ބަމ  އާއެކު 

 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  
 އަލ ފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

 އަލ ފާޟިލާ ފާިތމަުތ ޝިރުހާނ  
 

އެކުގައި މަސަކަތ ކުރެވިދާނެ ގޮތ ތަކާއި، ދެފަރާުތގެ ޝައުގު  2020  ނޮވެނ ބަރު 9 . 54
ހިމެނޭ ކަނ ަތއ ތަކާއި، ޑީ.ޖޭ.އޭ އާއި ކޯޓުތަކާއި ބާ  

ކައުނ ސިލުގެ މެދުގައި އޮނ ނަ ގުޅުނ  ވަރުގަދަކުރުމާ ބެހޭގޮުތނ  
ޑިޕާޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ އާއެކު ބޭއ ވި 

 ބައ ދަލުވުނ 
 

 އަލ އުސ ތާޛު މަޢުމޫނ  ހަމީދު 

 މުޢިއ ޒު هللا އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު

  އަނާރާ ނައީމ އަލ އުސ ތާޛާ
 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ފައިސަލ 

 

އޭ.ބީ.އޭ ސަބ ގ ރާނ ޓ އާ ބެހޭގޮުތނ  ބާ ކައުނ ސިލާއި ޖެސީ   2020 ނޮވެނ ބަރު  16 . 55
 މެނ ބަރުނ ނާއެކު ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ  

 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  
 އަލ ފާޟިލާ އަނީާތ މޫސާ

 އަލ ފާޟިލާ ފާިތމަުތ ޝިރުހާނ  
 

އޮފީހުނ  ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަނ   ގެއެޓަރނީ ޖެނެރަލ  2020 ނޮވެނ ބަރު  18 . 56
ފޯރުކޮށ ދިނުމުގައި ބާ ކައުނ ސިލަށ  އެހީެތރިވެވިދާނެ ގޮތ ތަކާއި، 
ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ދިނުމުގައި ހުރި ދަިތތަކާ ގުޅޭގޮުތނ  

މަޝ ވަރާކުރުމަށ  އެޓަރނީ ޖެނެރަކުގެ އޮފީހާއެކު ބޭއ ވި 
  ބައ ދަލުވުނ  

 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ނިޝާޠު
 އަލ އުސ ތާޛާ ޚަލ ދާ މުޙައ މަދު

ޖޫލިއާ މެލޮޓީ އާއެކު ބޭއ ވި "ޔޫ.އެނ .އޯ.ޑީ.ސީ ވަރޗުއަލ   2020 ނޮވެނ ބަރު  30 . 57
ސިޗުއޭޝަނ  އެނަލިސިސ  އޮނ  ޗިލ ޑ ރެނ  އެސޯސިއޭޓެޑ  ވިުތ  

އެކ ސ ޓ ރީމިސ ޓ  ގ ރޫޕ ސ  އިނ  ދަ މޯލ ޑިވ ސ " އާއެކު  
 ބައ ދަލުވުނ 

 އަލ އުސ ތާޛާ ޚަލ ދާ މުޙައ މަދު

ޤާނޫނީ ދާއިރާއިނ  ބެޗެލަރސ  ޑިގ ރީ ކިޔަވައިދިނުމުގައި   2020 ޑިސެނ ބަރު  17 . 58
އިނ  ފެިށގެނ  ޢަމަލުކުރަނ ޖެހޭ ކަރިކިއުލާ އާ  2021ޖަނަވަރީ 

ގުޅޭގޮުތނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ ، ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ޤާނޫނީ  
ދާއިރާއިނ  ބެޗެލަރސ  ޑިގ ރީ ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒުތަކާއެކު ބޭއ ވި 

 ބައ ދަލުވުނ   

 ޖަބީނ  ޑރ. މަރިޔަމ  
 އަލ ފާޟިލާ ބަލ ޤީސ  ރަމީޒ 

ޔޫ.އެނ .އޯ.ޑީ.ސީ ރޯޑ މެޕ  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ޤާއިމުކުރުމުގައި  2020 ޑިސެނ ބަރު  21 . 59
ވެވިދާނެ އެހީތެރިކަމާ ގުޅޭގޮުތނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ  

 ޔޫ.އެނ .އޯ.ޑީ.ސީ އާއެކު ބޭއ ވި ބައ ދަލުވުނ  

 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ނިޝާޠު
 އަލ އުސ ތާޛާ ޚަލ ދާ މުޙައ މަދު

ކޮނ ސަލ ޓަނ ސީ އާ ބެހޭގޮުތނ  މަޝ ވަރާ ކުރުމަާށއި ބާ  2020 ޑިސެނ ބަރު  24 . 60
އިމ ިތޙާނު ފަރުމާކުރުމުގައި ކުރިއަށ  ދާނެ ގޮާތއި ބެހޭގޮުތނ  
މަޝ ވަރާކުރުމަށ ޓަކައި ބާ އެގ ޒާމ  ކޮނ ސަލ ޓަނ ޓ  މރ.  

އެނ ަތނީ ޓޯބިނ އާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލާއެކު ބޭއ ވި 
 ދަލުވުނ   އެނ މެ ފަހު ކޮނ ސަލ ޓަނ ސީ ބައ 

 އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު 

 ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  

 އަލ އުސ ތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިނ  އިބ ރާހީމ  

ޕަބ ލިކ  ނޯޓަރައިޒ ކުރުމާއި އަސ ލާ އެއ ގޮތ ކަމުގެ ަތއ ގަނޑު   2020 ޑިސެނ ބަރު  30 . 61
 ބައ ދަލުވުނ  ޖެހުމާ ގުޅިގެނ  ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއެކު ބޭއ ވުނު 

 އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ނިޝާޠު
 އަލ އުސ ތާޛާ ޚަލ ދާ މުޙައ މަދު

 އަލ އުސ ތާޛާ ހާޒިޖާ ޙުސައިނ  އިބ ރާހީމ  
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 2021: އެނުއަލ  ވަރކ  ޕ ލޭނ   9އެނެކ ސ  ޑޮކިޔުމަނ ޓ  

 

BCM ANNUAL WORKPLAN 2021   
STRATEGIC 
OBJECTIVE: 
Bar Council 
Established 
as a Key 
Institution in 
the Justice 
Sector 

NATIONAL STRATEGIC ACTION PLAN AREAS           
 

SAP Sector 
SAP 
Sub-

sector 
SAP Policy  SAP Strategy Action Activity 

Timeline for the 
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 

 

Activity 5: Study visit for the 
BCM staff to receive in-person 
training at NCBE 

  x x   
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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     x x 
 

(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 

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 x     
 

Activity 4: Conduct process 
monitoring exercise on 

  x x    



 

 

ެގ ތެރެއިނ ޞަފ ޙާ 64 ަވނަ ޞަފ ޙާ  74 

 

disciplinary complaints 
received at the BCM (Internal 
Performance Review) 

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

  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 

  x   x 

 

            
 

            
 

            
 

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

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 

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      
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Activity 4:  Conduct baseline 
assessments to establish a 
client protection fund 

  x      

Activity 5: Create and 
maintain a social media 
channel 

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 high-
level 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 

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 x x 

 

  5.1h: 
Increased 
access to 
legal 
assistance 

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 

    x    

(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 

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   
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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 

    x    
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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 

 

Activity 4: Establish standards 
for program and institution 
approval, accreditation and 
monitoring 

  x x x 
 

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  
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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  

5.1.5.2c 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 5.2c: 
Strengthen 
recruitment 
process of 
law teachers 
in all 
Maldivian 
Law Schools 

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  

5.1.5.2d 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 5.2d: 
Review and 
implement 
Teacher 
Quality 
Assessments 
in all 
Maldivian 
Law Schools 

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  

Activity 3: provide training for 
assessors 

    x x  
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(6) Promote 
the Legal 
Profession 

          Action 6.1: 
Improve the 
public 
perception of 
lawyers 

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   
 

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

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 

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  
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information sharing and 
cause-related marketing 

Action 7.2: 
Increase the 
percentage 
of members 
using the 
database and 
online social 
platforms 

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 
 

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

          Action 8.1: 
Improve 
corporate 
governance 
and Exco, 
SSC and 
secretariat 
capacity 

Activity 1: Establish financial 
management systems with 
internal audit function, 
procurement, electronic 
receipt systems and 
accounting software 

  x x   

 

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

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

x x 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      

Activity 4: Develop human 
resource management system 

         

Action 8.2: 
Improve 
perception of 
BCM as a 
valued 
organization 

Activity 1: Publish BCM 
Quarterly Bulletin 

x 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 
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Action 8.3: 
Establish 
and develop 
international 
and national 
partnerships 

Activity 1: Survey potential 
partnerships for the BCM 

x x x x  

Activity 2: Apply for IBA 
membership 

x        

Activity 3: Apply for 
Commonwealth Lawyers 
Association membership 

x        

  

 ކުލަ ކޯޑު: 

 ނެޝަނަލ  ސ ޓ ރެޓަޖިކ  އެކ ޝަނ  ެޕލޭނ ގައި ހިމެނިފައިވާ ކަނ ކަނ    ފައިވާ ބައިތައ :އަޅިކުލައިގައި ހައިލަޓ ކުރެވި


