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 .4ބާ ކައުންސިލްގެ 2019

 2019 .4.1ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ

އުފެދުމަށްފަހު 2019 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު

ޕޓް ހުށަހެޅުން
ރި ޯ

ހަރަކާތްތަކާއި ،ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އަދި  2020ވަނަ އަހަރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ރޭވިފައި ހުރި ކަންކަން ހިމެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޕޓު ،ޖެނެރަލް ކައުންސެލް މުޙައްމަދު
ބާ ކައުންސިލުގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރި ޯ
ނިޝާޠު ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވި.
ޕޓް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވަމުން ތިރީގައިވާ މައިގަނޑު
 2019 .4.2ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރި ޯ
ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ.
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 27 .4.2.1ޖޫން  2019ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން
ފަށައި 13 ،ޖުލައި  2019ގައި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ބާއްވައި14 ،
ޖުލައި  2019ގައި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވެފައިވާކަން؛
 .4.2.2ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ ގަވާއިދުތަކާއި ،އިޖުރާއަތުތައް
އެކަށައަޅައި ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި 2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުހިންމު
ގަވާއިދުތަކެއް އެކުލަވާލައި ،އޭގެތެރެއިން  6ގަވާއިދަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިފައިވާ
ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ބާ ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދާއި ،ބާކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް
ޕބްލިކް ނޯޓަރީއާބެހޭ
ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ގަވާއިދާއިަ ،
ގަވާއިދާއި ،އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދާއި ،ޤާނޫނީ
ވަކީލުންނަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ދަރަޖަކުރުމާ ގުޅޭ
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާކަން؛
ޕތަކުގެ އެހީއާއެކު ،ޖުމްލަ  5ތަމްރީނު
ޕޓްނަރޝި ް
 .4.2.3ބާ ކައުންސިލުން އެކި ާ
ޕރޮގްރާމެއް ހިންގައި ،ޖުމްލަ  117ފަރާތަކަށް ޓްރޭނިންގ ދެވިފައިވާކަން؛
ް
 .4.2.4ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު އިތުރު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
ޕރޮފެޝަން ބޭސްލައިން ސަރވޭއެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމާއި،
ލީގަލް ް
ޕރޮގްރާމްތަކުގެ ޑެސްކް
ޤާނޫނީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ހިންގާ ލޯ ޑިގްރީ ް
ރިވިޔުއެއް

ހެދުމާއި،

ޤާނޫނު

ކިޔަވައިދޭ

ކޯސްތަކުގެ

ބެޗެލަރސް

ޑިގްރީ

ޕ ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެކުލަވާލުމުގެ
ޕރޮގްރާމްތަކުގެ މުޤައްރަރު ޔޫ.އެން.ޑީީ .
ް
ޕލޭންކް ފަދަ ފަރާތްތަކާ ގުޅުންބަދަހި
މަސައްކަތް ފެށުމާއި ،އޭ.ބީ.އޭ އާއި މެކްސް ް
ކުރުމާއި ،ގަވާއިދުތައް ވެލިޑޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ޢާންމު މެންބަރުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން
ޕ ހިންގުން އަދި ބާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ ފުރަތަމަ ފޯރަމް (ބާ
ވަރކްޝޮ ް
ކައުންސިލް ފޯރަމް)  2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބާއްވާފައިވާކަން؛
 2019 .4.2.5ވަނަ އަހަރު ބާ ކައުންސިލަށް ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި ( -/7,380,168ހަތް
މިލިއަން ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަހާސް އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށެއް) ލިބިފައިވާ
ކަމަށާއި ،އަހަރުނިމުނު އިރު ބާކީ ( 7,196,594.69ހަތްމިލިއަން އެއްސަތޭކަ
ނުވަދިހަ ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ލާރި)
ހުރިކަން؛

ބ
 2020 .4.2.6ވަނަ އަހަރަށް ރޭވިފައި ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ،ޤާނޫނުގައި ާ
ކައުންސިލާ

މަތިކުރެވިފައިވާ

ގިނަ

ޚިދުމަތްތަކެއް

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

ރެގިޔުލޭޓަރީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި،
އެގޮތުން ،ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ
ގޮތުން ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކާއި ގަވާއިދު ހަދައި
ތަންފީޒުކުރުމާއި ،ލޯ ފަރމްތަކާއި ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްތައް ދަފްތަރުކުރުމުގެ
މަސައްކަތާއި ،ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްދެނީ އެ ޚިދުމަތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ނސިލް
ގ ބާ ކައު ް
ވހިރާއްޖޭ ެ
ދި ެ

BAR COUNCIL OF THE MALDIVES
Page 2 of 8

ބގެންކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި ،ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ
ލައިސެންސް ލި ި
ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައާ ގުޅޭ ފަންނީ
ބ
މިންގަނޑުތައް އެކަށައެޅުމާއި ،އެ މިންގަނޑުތައް މުރާޖަޢާކުރުމާއިާ ،
ބނުންވާ ދިރާސާތައް ހެދުމާއި ،ލީގަލް ޓްރެއިނިންގގެ
ބއްވުމަށް ޭ
އިމްތިޙާން ޭ
މިނިމަމް

ސްޓެންޑަރޑުތައް

އެކުލަވައިލުމާއި

ރާއްޖޭގައި

ކުރެވޭނޭ

ބ އިމްތިޙާން އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގާ ފަރާތްތައް
ގޮތްތައް ދިރާސާކުރުމާއި އަދި ާ
ބހޭ
ތަމްރީނުކުރުން ހިމެނޭކަމަށާއި ،މީގެއިތުރުން ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކާ ެ
ބސްލައިން ސަރވޭ ހެދުމާއި،
ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމާއި ،ލީގަލް ޕްރޮފެޝަން ޭ
ކޮންޓިނުއިންގ ލީގަލް އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ ކޮންޓިނުއިންގ ޕްރޮފެޝަނަލް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތަޢާރަފްކުރުމާއި،

ލީގަލް

ޕްރޮފެޝަން ހަރުދަނާކުރުމަށް

ބ ކައުންސިލުގެ
ސެމިނަރ /ވަރކްޝޮޕް /އަދި ޓްރެއިނިންގ ހިންގުމާއި އަދި ާ
ބރުންގެ
ބ ކައުންސިލުގެ މެން ަ
މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ާ
ބއިވެރިވުން ހޯދުން ހިމެނޭކަން.
ަ
ބތައް ފާސްކުރުން ކުރިއަށް
 .5ބާ ކައުންސިލުގެ  2019ވަނަ  2019ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް އަދި މާލީ ހިސާ ު
ޕޓް އަދި
އަހަރުގެ އަހަރީ ރި ޯ

ޕޓް ފާސްކުރުން
އޮޑިޓް ރި ޯ

ގެންދެވިފައިވަނީ  20:51އިން  20:55އަށް.
.5.1

ބ ކައުންސިލްގެ އަހަރު
ޖަލްސާގައި  2019ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
ބތައް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ރިޕޯޓާއި ،މާލީ ހިސާ ު
ބން ވަނީ ،މި
ބ ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ .މަރިޔަމް ޖަ ީ
ާ
ރިޕޯޓުގައި ދެ ކަމެއް އިސްލާޙު ކުރެވިފައިވާކަން އިޢުލާނު ކުރައްވާފައި .އަދި
ބ ކައުންސިލްގެ
ބރުންގެ ކޮމެންޓަށް ާ
މި ދެކަމަކީ ކުރިން ރިޕޯޓު ޢާންމު މެން ަ
ބސް ނުހިމެނޭ ކަމަށާއި އަދި
ބސައިޓުގައި ޙިއްސާކުރެވުނު އިރު ރައީސްގެ ަ
ވެ ް
ބޖެޓުގައި
ބތަކުގައި ޚަރަދު ކުރެވުނު ގޮތުގައި ލިޔެވިފައިވާ ޢަދަދަކީ ަ
މާލީ ހިސާ ު
ބކީ ހުރި ފައިސާކަމަށާއި ،އެއީ ލިޔުމުގެ ކުށެއްކަމަށާއި ،މިރޭ ފާސްކުރުމަށް
ާ
ހުށަހެޅޭ ރިޕޯޓަކީ މި ކަންކަން އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓު
ބން ވިދާޅުވި.
ކަމަށްވެސް ޑރ .މަރިޔަމް ޖަ ީ

.5.2

ބ ކައުންސިލުގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް
ާ
ބރަކު ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގަތުމުން2019 ،
މެން ަ
ބ ކައުންސިލުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ޖެނެރަލް
ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
ކައުންސެލް ނިޝާޠު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި
ދެއްވީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަފީޢު .މި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަލްއުސްތާޛު
ބދުﷲ ޢަލީ ތާއީދު ކުރެއްވި.
ޢަ ް

.5.3

ބ ކައުންސިލުގެ އަހަރު ރިޕޯޓު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
ބރުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް
ބފައިވާތީއާއި ،ޢާންމު މެމް ަ
ފާސްކުރުމަށް ތާއީދު ލި ި

ނސިލް
ގ ބާ ކައު ް
ވހިރާއްޖޭ ެ
ދި ެ
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ބރަކު ރިޕޯޓަށް އިޢުތިރާޒުކުރައްވާފައި ނުވާތީ ،ހުށަހެޅި،
މެން ަ

ތާއީދު

ބ ކައުންސިލުގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ާ
ފާސްކުރެވިއްޖެކަމަށް،

ޖަލްސާގެ

ރިޔާސަތު

ބލަހައްޓަވައި
ަ

ދެއްވި

ބ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު ވަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
އިޢުލާނު ކުރައްވާފައި.
.5.4

ބ ކައުންސިލުގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް
ާ
ބރަކު ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގަތުމުން ،ކްރޯ
މެން ަ
ބ
މޯލްޑިވްސް އިން އޮޑިޓުކޮށްފައިވާ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
ބތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ
ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާ ު
ބރާހީމް
އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު ފަރާޝް .މިހުށަހެޅުއްވުމަށް އަލްއުސްތާޛު އި ް
ޝަމީލް ވަނީ ތާއީދު ކުރައްވާފައި.

.5.5

ބ ކައުންސިލުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
ބރުންގެ ތެރެއިން
ބފައިވާތީ އާއި ،ޢާންމު މެމް ަ
ފާސްކުރުމަށް ތާއީދު ލި ި
ބރަކު ރިޕޯޓަށް އިޢުތިރާޒު ކުރައްވާފައި ނުވާތީ ،ހުށަހެޅި،
އެއްވެސް މެން ަ
ބ ކައުންސިލުގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް
ތާއީދު ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ާ
ބލަހައްޓަވައި ދެއްވި
ރިޕޯޓް ފާސްކުރެވިއްޖެކަމަށް ،ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ަ
ބ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު ވަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
އިޢުލާނު ކުރައްވާފައި.

 2019 .6ވަނަ އަހަރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ
ކައުންސިލަށް އެކި ގޮތްގޮތުން
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވި

ބ ކައުންސިލަށް އެހީތެރިކަން
 2019ވަނަ އަހަރު އެކިއެކި ގޮތް ގޮތުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ާ
ފޯރުކޯށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ޙަވާލުކުރުން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި
ވަނީ  21:00އިން  21:04އަށް.

ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުން
.6.1

ބ ކައުންސިލަށް
 2019ވަނަ އަހަރު އެކިއެކި ގޮތް ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ  16ފަރާތެއްގެ އަގުވަޒަން ކުރައްވާ
ހަނދާނީ ލިޔުން ވަނީ ޙަވާލު ކުރެވިފައި .މިގޮތުން މި ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ
ލިޔުން ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު
މައުމޫން ޙަމީދު .އަދި  2019ވަނަ އަހަރު ހަނދާނީ ލިޔުން ޙާޞިލްކުރެއްވި
ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް އިޢުލާނުކޮށްދެއްވީ ބާ ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
ޑރ .މަރިޔަމް ޖަބީން.

( 2019ވަނަ އަހަރު ހަނދާނީ ލިޔުން ޙާޞިލްކުރެއްވިފަރާތްތަކަކީ:
 .1އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް؛

ނސިލް
ގ ބާ ކައު ް
ވހިރާއްޖޭ ެ
ދި ެ
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ޕސް އެންޑް
ޕލޭންކް ފައުންޑޭޝަން ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ީ
 .2މެކްސް ް
ރޫލް އޮފް ލޯ؛
 .3އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަން – ރޫލް އޮފް ލޯ އިނީޝިއަޓިވް؛
ޕރޮގްރާމް – މޯލްޑިވްސް؛
ޕމަންޓް ް
 .4ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮ ް
ޕމަންޓް؛
 .5ޔުނައިޓަޑް ސްޓޭޓްސް އޭޖެންސީ ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮ ް
 .6އިންޓަރނޭޝަނަލް އެޑްވޮކަސީ ޓްރެއިނިންގ ކައުންސިލް؛
 .7ޖެސީ ޓެނަންބަމް ،އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަން – ރޫލް އޮފް ލޯ
އިނީޝިއަޓިވް؛

 .8އަލްއުސްތާޛު އަލީ ނަޢީމް؛
 .9އަލްއުސްތާޛާ ޔާސްމީން ޝަމާލް؛
ބނާޒް ފަޙްމީ؛
 .10އަލްއުސްތާޛާ ދީ ާ
 .11އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަފީޢު؛
 .12އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފަރާޝް؛
ބދުއްސައްތާރު؛
 .13އަލްއުސްތާޛާ މާޒިޔާ ޢަ ް
 .14އަލްއުސްތާޛާ މަންޝާ ޞާލިޙް؛
 .15އަލްއުސްތާޛާ ޢިއްފާ އަޝްރަފް؛ އަދި
ބރާހީމް ސިއާއު)
 .16އަލްއުސްތާޛު އި ް

 .7ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ
ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން

ބ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން (މިއައިޓަމް ކުރިއަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
ގޮސްފައިވަނި  21:05އިން  21:8އަށް)
 2019 .7.1ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް އައި ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ބރުންގެ ފަރާތުން
ބ ކައުންސިލަށް ،ޢާންމު މެން ަ
އުފެދިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
ބރުލެއްވުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި2020 ،
ބމުންދާ އެހީތެރިކަމާއި އެއް ާ
ލި ެ
ބ ކައުންސިލުން ކުރެއްވުމަށް ރާއްވަވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ
ވަނަ އަހަރު ާ
ތެރޭގައި

ލީގަލް

ޕްރޮފެޝަން

ބސްލައިން
ޭ

ސަރވޭގެ

މަސައްކަތްތައް

ބން ސިޓުއޭޝަން އެސެސްކުރުމަށް
ބ ު
ހިމެނޭކަމަށާއި ،މި އެސެސްމަންޓުގެ ސަ ަ
ބގެންދާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި.
އެހީތެރިކަން ލި ި
 .7.2އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް ލީގަލް އެއިޑްގެ ދާއިރާއިން
ބ
ޙަރަކާތްތަކެއް ރޭއްވެވުމަށްވެސް ޕްލޭންކުރެވިފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން ާ
ކައުންސިލުގެ

ކްލިއަރިންގ

ހައުސް

އެއް

ޤާއިމްކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި .އަދި ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭ ލީގަލް އެއިޑް
ބވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ޢަމާޒުކުރައްވައިގެން ލީގަލް އެއިޑް ފަންޑެއް
ލި ި
ޤާއިމްކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި.
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 .7.3ޤާނޫނީ ވަކީލުން ނޫން އެހެން ލެވެލްތަކުގައި ޤާނޫނީ މަސައްކަތަށް ސަޕޯޓް
ދެވޭ ކެޓަގަރީއެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު
ޕެރަލީގަލް ސެޓްފިކޭޝަންއެއް ތަޢާރަފް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި.
 .7.4ރޫލް އޮފް ލޯ ހަރުދަނާކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ސޮސައިޓީ އަދި އެން.ޖީ.އޯ
ތަކާއެކު ޓްރައިލް މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮޖެކްޓެއް ފައްޓަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި.
ބލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ވަކީލުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން
 .7.5ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޤާ ި
ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،އެޑްވޮކަސީ ޓްރޭނިންގ،
މެކްސް ޕްލޭންކް އާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާ ފެއަރ ޓްރައަލް ،ސްޓްރެޓެޖިކް
ބނުންވާ
ލިޓިގޭޝަންގެ ޓްރެއިނިންގތަކުގެ އިތުރުން ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ޭ
ސްޕެޝަލިސްޓް ޓްރޭނިންގތައް ހިންގެވުމަށް ރޭވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވި .އަދި
މިޓްރޭނިންގތަކުގެ އޭރިއާތައް އަދި ކަނޑައެޅިފައި ނެތް ކަމުގައި ވިޔަސް
ބނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެއްވުމަށް
ސްޕެޝަލިސް ޓްރޭނިންގ ހިންގުމަށް ޭ
ބފުޅުން ވިދާޅުވެފައިވާ
ބވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް އެ ޭ
އީ.ޔޫ ގެ އެހީތެރިކަން ލި ި
ކަމަށް ރައީސް މަޢުލޫމާތު ދެއްވި.
ބލިކް އިންޓަރަސްޓް ޙިމާޔަތް
ބ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕަ ް
ާ
.7.6
ބން އެކަށީގެންވާ
ބ ު
ކުރުން ވެސް ހިމެނިފައިވާތީ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސަ ަ
ބން ގެއްލުންވެފައިވާ ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް
ބ ު
ބމުގެ ސަ ަ
އެހީތެރިކަން ނުލި ު
ޢަމާޒުކޮށްގެން 'ކްލައަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން ފަންޑް'އެއް އުފެއްދެވުމަށްވެސް
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގައި
ރައީސް މަޢުލޫމާތު ދެއްވި.
ބ
 .7.7ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލީގަލް އެޑިޔުކޭޝަން ހަރުދަނާކޮށްާ ،
ކައުންސިލު މެދުވެރިވެގެން ލީގަލް އެޑިޔުކޭޝަންއަށް ސަޕޯޓްދިނުމުގެ ގޮތުން
ސަޕޯޓް ނެޓްވަރކްއެއް ޤާއިމްކޮށް ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރައްވާ
ބލިކް ލެކްޗަރ ސީރީސް އެއް ފެއްޓެވުމަށް
ދަރިވަރުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން ޕަ ް
ވެސް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވި.
ބ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް
ާ
.7.8
ބޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ
ހުރިކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ،އޭގެ ތެރޭގައި އެންމެ ޮ
ބ އިމްތިޙާނު ހެދުން ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ،އޭގެ ތެރެއިންވެސް،
ގޮންޖެހުމަކީ ާ
ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން ކިޔަވާ ނިމި ގްރޭޖުއޭޓްވެފައިވާ
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ފަރާތްތަކާ މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައި ނެތުމަކީ ގޮންޖެހުމެއްގެ
ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެއްވި.
ބ
ާ
.7.9

ކައުންސިލަކީ

މަސައްކަތްތަކެއް

މިނިވަން

ކުރާ

މުއައްސަސާއަކަށް

ބރޯސާވުން ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް
ަ
ބޖެޓަށް
ަ
ވުމަށްޓަކައި ،ދައުލަތުގެ
ހޯދުމަކީވެސް

ބ
ާ

ޕްރައޯރިޓީ

ކައުންސިލުގެ

އޭރިއާއެއްގެ

ގޮތުގައި

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވި.
ބ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް
 .7.10ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައްވަމުންާ ،
ބ ކައުންސިލުގެ
އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައިާ ،
ބ ކައުންސިލުގެ
ބރުންގެ އެހީތެރިކަމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރެއްވައިާ ،
މެން ަ
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއިން މި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް
ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވި.

 .8ބާ ކައުންސިލުގެ އާންމު
މެމްބަރުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން

ބ ކައުންސިލްގެ
މި އައިޓަމް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދެއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
ބރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ( 21:30އިން
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެން ަ
 21:33އަށް)
ބ ޕްރިންޓަރެއް
ބޖެޓުން ފައިސާ ލި ި
ބ ކައުންސިލަށް  2019ވަނަ އަހަރުގެ ަ
ާ
.8.1
ބނުން ނުކުރެވިވާކަމަށާއި ،ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ
ވެސް ނުގަނެވި އެ ފައިސާ ޭ
ބކަން ފާހަގަކުރައްވާ ،މިކަމާ
ދަރިވަރުން ލޯ ކިޔެވުމަށްފަހު ހުވާނުކުރެވި ތި ި
ގުޅޭ ގޮތުން އިޞްލާޙެއް ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނަށް ޑްރާފްޓް ކުރުމަށްފަހު
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މެދުވެރިކުރައްވާ ހުށަހެޅިދާނެކަމަށާއި،

ބ
ާ
މިކަމަށް

ބރުންގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެވިދާނެ
ކައުންސިލަށް އާންމު މެން ަ
ބދުﷲ ރަޝީދު
ބލުފުޅު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އަލްއުސްތާޛު ޢަ ް
ކަމަށް ޤަ ޫ
ވަނީ ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާފައި.
 .8.2މިހާރުވެސް
އިސްލާހުތައް

ޤާނޫނީ
ޑްރާފްޓު

ފަންނުގެ

ޤާނޫނަށް

ކުރަމުންދާ

އިސްލާހު

ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި،

މި

ބ
ލި ޭ

ކަމަށާއި،

ޖަލްސާގައި

ބ
ބނުންވާ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
ޚިޔާލުތައްވެސް ޑްރާފްޓުގައި ހިމެނުމަށް ޭ
ބރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު
ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެން ަ
ފައިޞަލް ވިދާޅުވި.
 .9ޖަލްސާ ނިންމުން

ޖަލްސާގައި އިތުރު ކަމެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ ،ޖަލްސާވަނީ  21:35ގައި
ނިންމާލެވިފައި.

ނސިލް
ގ ބާ ކައު ް
ވހިރާއްޖޭ ެ
ދި ެ
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ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކުރެއްވީ:

 15މާރިޗް 2020

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޒުހުދާ
ޑިރެކްޓަރ-އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެފެއާޒް
ބ ކައުންސިލް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ

ގ އެޖެންޑާ
އެނެކްސް ޑޮކިޔުމަންޓް  :1ޖަލްސާ ެ
19:30

ރެޖިސްޓްރޭޝަން

20:10

ޖަލްސާ ފެށުން

20:20

ޖަލްސާ ތަޢާރަފްކުރުން
ޑރ .މަރިޔަމް ޖަބީން ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

20:30

ޕޓް ހުށަހެޅުން
ބާ ކައުންސިލްގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރި ޯ
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޝާޠު ،ޖެނެރަލް ކައުންސެލް

20:45

ޕޓް ފާސްކުރުން
ބާ ކައުންސިލްގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރި ޯ

20:55

ޕޓް ފާސްކުރުން
ބާ ކައުންސިލްގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރި ޯ

21:15

ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން
އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޙަމީދު ،ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

21:25

ބާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން

21:45

ބިލެތްމީރުކުރުމާއި ނެޓްވަރކިންގ އިވެންޓް

________________

ނސިލް
ގ ބާ ކައު ް
ވހިރާއްޖޭ ެ
ދި ެ

BAR COUNCIL OF THE MALDIVES
Page 8 of 8

