
   
 

1 
 

 

 

 އް ހުށަހަޅާ އިސްލާޙުތަ ބާކައުންސިލްގެ ލޯ ރިފޯމް އެންޑް ރިސާރޗް ކޮމެޓީ އިން  ށް  ( އަ ފަންނުގެ ޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ  )   5/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 

ށް ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާޙުތައް/  ޤާނޫނަ  އޮތްގޮތް މާއްދާ މިހާރު  /  ތަފްޞީލް  މާއްދާ  ޞުރުޚީ 
 އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާއްދާތައް 

މާއްދާ އިސްލާހުކުރަން ފެންނަ ސަބަބުތައް /   
 ޤާނޫނުގައި އިތުރުކުރަން ފެންނަ ކަންކަން 

 

ވަކީލެއްގެ   )ހ(   .1 ނަން   ތަޢާރުފާއި ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޤާނޫނަކީ،  މި 
ދޫކުރުމާއި، ގޮތުގައި   ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް 

އެންމެހައި   މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ 
އަޅައި  ފިޔަވަޅު  ރެގިއުލޭޓުކޮށް  ކަންކަން 
ޚިދުމަތުގެ   ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ  ބެލެހެއްޓުމަށާއި، 
ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ  

މަ ފެންވަރު  ދިނުމުގެ  މި  ތަޢުލީމު  ތިކުރުމަށާއި،  
އެކަންކަން    ،ބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަންކޮށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ  ،  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި
މުސްތަޤިއްލު   އަދި  މިނިވަން  ދައުލަތުގެ  ނަމުގައި 

އުފައްދައި މުއައްސަސާގެ    ،މުއައްސަސާއެއް  އެ 
ބަޔާންކުރުމުގެ   ގޮތް  ހިންގާނެ  މަސައްކަތްތައް 

 ޤާނޫނެވެ. 

ޤާނޫނަކީ ޤާނޫނީ    ،މި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ކުރުމުގެ   މަސައްކަތް  ގޮތުގައި  ވަކީލެއްގެ 

ދޫކުރުމާއި ވަކީލުންގެ    ،ހުއްދަ  ޤާނޫނީ 
ކަންކަން    މަސައްކަތްތަކާ އެންމެހައި  ގުޅޭ 

އަޅައި  ފިޔަވަޅު  ރެގިއުލޭޓުކޮށް 
ވަކީލުންގެ    ،ބެލެހެއްޓުމަށާއި ޤާނޫނީ 

އިތުރުކުރުމަށާއި ޤާބިލުކަން   ،ޚިދުމަތުގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ  

މި ބަޔާންކުރެވުނު   ،ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި
ކޮށް ކަންކަން  އެކަންކަން    ،އެންމެހައި 

ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި
މިނިވަން   ދައުލަތުގެ  އިކައުންސިލުގެ ނަމުގަ

މުއައްސަސާއެއް  މުސްތަޤިއްލު  އަދި 
މުއައްސަސާގެ    ،އުފައްދައި އެ 

ގޮތް   ހިންގާނެ  މަސައްކަތްތައް 
 ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ. 

އޮތްގޮތުން  މި   ޤާނޫނުގައި  މިހާރު  މާއްދާ 
ކައުންސިލުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ،  "... ާބ 

އަދި   ދައުލަތުގެނަމުގައި   މިނިވަން 
މުއައްސަސާއެއް   މުސްތަޤިއްލު 

މިގޮތަށް  ،އުފައްދައި  "...
ކައުންސިލަކީ  ާބ  ަބޔާންކޮށްފައިވުމުން، 
ެބލުމުގެ  ގޮތުގައި  އިދާރާއެއްގެ  ދައުލަތުގެ 

 ތީ. ޖާގަ ލިިބގެންދާ

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ     .2 ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު 
 ކަންތައްތައް ޙާޞިލުކުރުމެވެ. 

  

 Suggested Amendments 
 Suggested Omissions 
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ޚިދުމަތުގެ    )ޅ(    ޤާނޫނީ  ޤައުމުތަކުގެ  ބޭރު 
ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމާއަތްތަކާއި   ދާއިރާގައި 

ޖަމާއަތްތަކާއި   ބައިނަލްއަގްވާމީ  އެފަދަ 
ގުޅުންބަދަހިކޮށް، އެފަރާތްތަކާގުޅިގެން އެކި  
ހިންގުމާއި،  ްޕރޮގްރާމްތައް  ތަމްރީން 

ބަދަލުކުރުމަށް  ދެފަރާތުގެ   ހުނަރުވެރިކަން 
 މަސައްކަތްކުރުން. 

ތަމްރީނު   ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  ފަންނު  ޤާނޫނީ 
ޖަމިއްޔާ  ބޭރުގެ  ހިންގުމުގައި  ްޕރޮގްރާމްތައް 
ފަންނު   މަސައްކަތްކޮށް  ގުޅިގެން  ޖަމާޢަތްތަކާ 
ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން މުހިއްމުކަމަށް  

 ފެންނާތީ. 

އިމްތިޔާޒްތައް ޤާނޫނީ    )ކ(    ވަކީލުންގެ 
ހަދަންޖެހޭ   މިކަމާގުޅޭގޮތުން  ކަނޑައެޅުމާއި 

 ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލްތައް އެކުލަވާލުން.

ޒިންމާތަކާއެކު  ޤާ ޙައްޤުތަކާއި  ވަކީލުންގެ  ނޫނީ 
ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ލިބިދެވޭނެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި  
ޤާނޫނުގެ   ކަނޑައެޅުމަކީ  ދާއިރާތައްވެސް 

ގޮތު  ހިމެނުން  މަޤްސަދެއްގެ  ގައި 
 މުހިއްމުކަމެއްކަމުގައި ފެންނާތީ. 

 ދެވަނަ ބާބު  
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް 

ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާޙުތައް/    ޤާނޫނަށް  )މާއްދާ މިހާރު އޮތްގޮތް(   ތަފްޞީލް  މާއްދާ  ޞުރުޚީ 
 އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާއްދާތައް 

މާއްދާ އިސްލާހުކުރަން ފެންނަ ސަބަބުތައް /   
 ޤާނޫނުގައި އިތުރުކުރަން ފެންނަ ކަންކަން 

 
  

ކައުންސިލްގެ  ބާ 
 މަޤްޞަދުތައް 

3.      

އިތުބާރު   )ރ(    ކުރާ  ޢާންމުން  ޚިދުމަތަށް  ޤާނޫނީ 
މަސައްކަތްކުރާ    ،ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެޚިދުމަތުގައި 

ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްތަކަށް  
އިޞްލާޙުކުރުމަށް    ،މުރާޖަޢާކޮށް  ،ފާރަވެރިވެ

 ؛އެފަރާތްތަކަށް ލަފާ ދިނުން

އިތުބާރު   ޚިދުމަތަށް ޢާންމުން ކުރާ  ޤާނޫނީ 
އެޚިދުމަތުގައި    ،ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ފަރާތްތަކުން  މަ ހުރިހާ  ސައްކަތްކުރާ 
ޚިދުމަތްތަކަށް   ޤާނޫނީ  ފޯރުކޮށްދޭ 

ދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  ޚި  ، ފާރަވެރިވެ
ކަންކަން    އިޞްލާޙްކުރަންޖެހޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( މިހާރު އޮތް    5ޤާނޫނުގައި 
ދޭ   އިން  ބާކައުންސިލް  ބަދަލުކޮށް  ޢިބާރާތް 
ރަގަޅުކުރުމަށްޓަކައި   ޚިދުމަތް  ޤާނޫނީ  ލަފަޔަކީ 
ދޭ   ގުޅިގެން  ކަންކަމާ  އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ 

 ލަފާކަމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުން. 
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ލަފާ   އެފަރާތްތަކަށް  އިޞްލާޙުކުރުމަށް 
 ؛ދިނުން

  މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އަދި ޖިނާއީ  މަދަނީ    ( ވ )  
މާލީ   ހޯދޭފަދަ  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ 
ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހުންނަށް "ްޕރޮބޯނޯ"  
ޚިދުމަތް   ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ  އުސޫލުން 
ހިންގާ   ރާވާ  އިންތިޒާމް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 
އަމިއްލަ  ނުވަތަ  ދައުލަތުގެ 
އެހީތެރިކަން   ކަމާބެހޭފަރާތްތަކަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ގައުމުތަކުންވެ މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް  އެހެން  ސް 
ބޯނޯ ލީގަލް ސަރވިސް ްޕރޮމޯޓް -ްޕރޯ،  ބަލާއިރު

ބާ   ދައުރު  ކުރުމުގައި  އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ 
ްޕރޯބޯނޯ   ރާއްޖޭގައި  ފެންނާތީއާ  ބޮޑުކަމަށް 
ބާ   ްޕރޮމޯޓްކުރުމަކީ  ކުރިއަރުވައި  ޚިދުމަތް 
ތެރޭގައި ހިމެނުމަކީ   މަޤްސަދުގެ  ކައުންސިލްގެ 

އުޞޫލުން ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޚިދުމަތް  ްޕރޯ ބޯނޯ  
ބާ  އިންތިޒާމްކުރުމުގައި  ކަންކަން  ދިނުމުގެ 
ކައުންސިލްގެ ދައުރު ފުޅާކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް  

 ފެންނާތީ. 
  . 6 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީ 

ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ  އެގްޒެކެޓިވް  ގެ  ކައުންސިލްބާ   ( ނ)  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ   މާއްދާގައި  (  ނުވައެއް)  9މި 

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 

  

ބާ  (1)    ތެރެއިން  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ 
ކަމަށް  ކައުންސިލް  ރައީސް  ގެ 

 ؛އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހަކު

  

ބާ   (2)    ބާ  ތެރެއިން  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ 
ކަމަށް  ކައުންސިލް  ރައީސް  ނައިބު  ގެ 

 ؛އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހަކު

  

 ؛ބަންޑާރަ ނައިބު ؛ބަންޑާރަ ނައިބު (3)   
 

މަޤާމެއް  • ސަރުކާރުގެ  ނައިބަކީ  ބަންޑާރަ 
މަޤާމުގެ   ފަރާތަކަށްވެފައި  އަދާކުރާ 
ޙައިސިއްޔަތުން ބަންޑާރަނައިބު އެގްޒެކެޓިވް  
ބައެއް  އިންނެވުމުން  ކޮމެޓީގައި 
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ފުށުއަރާކަމަށް   މަސްލަޙަތު  ޙާލަތްތަކުގައި 
 ފެނެއެވެ. 

މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ   • ބާކައުންސިލްގެ  
މަސްލަ ޢާއްމު  ގުޅުންހުރި  ތެރޭގައި  ޙަތާ 

ކޮމެޓީއަށް   އެގްޒެކިޓިވް  މައްސަލަތަކުގައި 
ޢާއްމު  ތަދައްޚުލުވުމާއި  ފެންނަނަމަ 
ނުވަތަ   ޤާނޫނީ  ގުޅުންހުރި  މަސްލަޙަތާ 
ދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ރަޢުޔު  
ބާ   ހާމަކުރުމަކީވެސް  މަޢުލޫމާތު  ނެރުމާއި 
ކޮމެޓީގެ   އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލްގެ 

ތެރޭގައި  މަސްޢޫލިއްޔަ ތުގެ 
ކެބިނެޓްގެ   ހިމެނޭކަމެއްކަމަށްވާއިރު، 
ބަންޑާރަނައިބު  ހިމެނޭ  ކަމުގައި  މަޤާމެއް 
ޢާއްމު  މައްސަލަތަކާއި  ދުސްތޫރީ  އަކީ 
މައްސަލަތަކުގައިވެސް   ހިމެނޭ  މަސްލަޙަތު 
ތަމްޞީލްކުރާ   ދައުލަތް 
ބައެއް  އެފަދަ  ފަރާތްކަމުގައިވެފައި، 

އި ކައުންސިލް  ބާ  ން މައްސަލަތަކުގައި 
ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ރަޢުޔާއި ޚިލާފު ރަޢުޔެއް  
ދޭ ޙާލަތު އަތުވެދާނެތީއާ، ދުސްތޫރީ ނުވަތަ  
ގުޅުންހުރި   މަސްލަޙަތާ  ޢާއްމު 
ސަރުކާރުން   އަދި  މައްސަލަތަކުގައިވެސް 
ބަންޑާރަ   ނިންމުންތަކާއި  ނިންމާ  ނިންމާ 
ނައިބުދޭ ލަފަޔާ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެންވެސް  

ކެޓިވް ކޮމެޓީ އިން  ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެ
ޙާލަތުގައި   ފާޅުކުރަންޖެހޭ  ރަޢުޔު 
އިންނެވުމުން   ކޮމެޓީގައި  ބަންޑާރަނައިބު 
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ގިނައިން  ޙާލަތު  ފުށުއަރާ  މަސްލަޙަތު 
ކަމަކާ   އެފަދަ  އަދި  ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ. 
ނައިބު  ބަންޑާރަ  މަޝްވަރާއަކުން  ކުރެވޭ 
ޝަރުޢީ   ވީކަމުގައިވިޔަސް  ތަނާޒުލު 

މަ ހިނގާ  ބާ ކޯޓެއްގައި  އްސަލައަކަށް 
ނުވަތަ   ތަދައްޚުލުވެ  އިން  ކައުންސިލް 
ދައުލަތް   ޙާލަތުގައި  ހުށަހަޅާ  މައްސަލައެއް 
ޙާޟިރުވާނީ   ތަމްޞީލްކުރުމަށް 
އެޙާލަތުގައި   ބަންޑާރަނައިބުކަމަށްވުމުން 
މަންޒަރަކީ   އޮންނާނެ  ފެންނަން 
ބާ   ހިމެނިވަޑައިގެންނަވާ  ބަންޑާރަނައިބު 

ކޮޅަށް ބަންޑާރަ  ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކާ ދެ 
ވަކާލާތުކުރުންކަމަށްވާތީ   ކޯޓުގައި  ނައިބު 

 އެއީ ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ޙާލާތަކެއްކަން. 

ސަރުކާރުގެ   • ނައިބަކީ  ބަންޑާރަ  އަދި 
އަދާކުރާ   މަޤާމެއް  ސިޔާސީ 
ކައުންސިލްގެ   ބާ  ފަރާތެއްކަމުގައިވާތީ 
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގައި ސިޔާސީ މަޤާމުތައް 

ނު ފަރާތްތައް  ގޮތަށް  އަދާކުރާ  ތިބެވޭނެ 
 ހަމަޖެއްސުން.

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ   (4)   
 ( ޤާނޫނީ ވަކީލުން. ހައެއް) 6

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ  
 ( ޤާނޫނީ ވަކީލުން. ހަތެއް ) 7

ވަނަ    3ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    6މި ޤާނޫނުގެ  
ގުޅިގެން   އުނިކުރުމާ  އެގްޒެކެޓިވް  ނަންބަރު 

އޮނަހިރި   ޢަދަދު  މެންބަރުގެ  ކޮމެޓީގެ 
   ޢަދަދަކަށްވުރެ މަދުވާތީ ޢަދަދު ހަމަކުރުމަށް. 
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ކޮމެޓީގައި   )ރ(    އެގްޒެކެޓިވް  ހައިސިއްޔަތުން  މަޤާމުގެ 
( ވަނަ ނަންބަރުގައި  3ހިމެނޭ، މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ )

ކައުންސިލްގެ   ބާ  ފިޔަވައި،  މެންބަރު  ބަޔާންކުރާ 
އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާނީ  
ހުއްދަ   ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ވަކީލުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު   ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ 
 ވޯޓަކުންނެވެ.  

ކޮމެޓީއަށް  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލްގެ  ބާ 
އިންތިޚާބުކުރާނީ   މެންބަރުން 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ  
ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އެ   ލިބިފައިވާ 
އިންތިޚާބު ބޭއްވޭ ވަގުތު ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ  

އެއްވެސް  ޙައިސިއްޔަތު ވަކާލާތުކުރުން  ން 
ޤާނޫނީ   މަނާކުރެވިފައިވާ  ސަބަބާހުރި 
ޤާނޫނީ   ހުރިޙާ  އެހެން  ފިޔަވައި  ވަކީލުން 
ސިއްރު  ނެގޭ  މެދުގައި  ވަކީލުންގެ 

 ވޯޓަކުންނެވެ. 

ބަންޑާރަ ނައިބި މަޤާމުގެ ޙައިސިއްޔަތުން   •
ނުހިމެނޭގޮތަށް   ކޮމެޓީގައި 
އިސްޅާހުކުރެވޭތީ އެ އިސްލާޙު އެގޮތަށް މި 

 އްދާއަށްވެސް ގެނައުން. މާ
އަދި ބާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު   •

އެ  ތެރެއިން  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ  ލެވޭނީ 
ވަކީލުކަން   ޤާނޫނީ  ވަގުތު  ނެގޭ  ވޯޓެއް 
އެންމެހާ   މަނާކުރެވިފައިނުވާ  ކުރުން 
ބަޔާންކޮށް   ވަކީލުންކަމަށް  ޤާނޫނީ 
ސަބަބަކީ   ކަނޑައެޅުން.  އެގޮތުގެމަތީން 

ކީވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ  ފަނޑިޔާރުންނަ
ފަރާތްތަކެއްކަމަށްވާތީ،   ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ 
މާއްދާ  މިހާރު  އެފަރާތްތަކަކީވެސް 
މަނާކުރެވިފައިނުވާ   ވޯޓުލުން  އޮތްގޮތުން 
ފަރާތްތަކެއްކަމަށްވާތީއާ އެއީ މިނިވަން ބާ  
ފަނޑިޔާރުންގެ   ހޮވުމުގައި  ކައުންސިލެއް 
އިންތިޒާމް  ނޯންނާނެގޮތަކަށް  ދައުރު 

 ހަމަޖެހިފައި އޮތުން.  
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބާރުތަކާއި  

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
7 .  

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓު ކުރުމާއި ޤާނޫނީ   )ށ(   
އުޞޫލުތަކާއި   ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް 
ތަކާއި   ޤަވައިދު  ބަޔާންކުރާ  މިންގަނޑު  ސުލޫކީ 

ފިޔަވަޅު  އުސޫލުތަކާއި   އެކަށައަޅައި  ސިޔާސަތުތައް 
 ؛އެޅުން

ރެގިއުލޭޓު   ދާއިރާ  ޚިދުމަތުގެ  ޤާނޫނީ 
ދިނުމުގައި   ޚިދުމަތް  ޤާނޫނީ  ކުރުމާއި 
ސުލޫކީ   އުޞޫލުތަކާއި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 
ތަކާއި   ޤަވައިދު  ބަޔާންކުރާ  މިންގަނޑު 
އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި އެ  

އި ސިޔާސަތުތައް ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ
 ؛ތަންފީޛުކުރުން
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ޤައުމީ ނުވަތަ    ،ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން  )ދ(   
ބައްދަލުވުންތަކާއި،   ބޭއްވޭ  ގޮތުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ސެމިނަރ އަދި ކޮންފަރެންސްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  

 ؛ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރުން

ގުޅޭގޮތުންޤާ ދާއިރާއާ  ޚިދުމަތުގެ   ، ނޫނީ 
ގޮތުން   ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ނުވަތަ  ޤައުމީ 
އަދި   ބައްދަލުވުންތަކާއި، ސެމިނަރ  ބޭއްވޭ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޮންފަރެންސްތަކާ އަދި  އި 
ތަމްސީލްކުރަންޖެހޭ   ވަކީލުން  ޤާނޫނީ 
އެހެނިހެންވެސް ތަންތަނުނގައި އެފަރާތްތައް  
ތަމްސީލުކުރާނެ   އަދި  ތަމްސީލުކުރުމާއި 

   ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން.  

 

ގެ    158ޤާނޫނުއަސާސީގެ   )ލ(    )މ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ  

ވަކީލުންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މެންބަރު  

މާއްދާގައިވާ    165ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ވަނަ 

ކައުންސިލުގެ   ބާ  ވަކިކޮށްދިނުމަށް  ގޮތުގެމަތިން 

)ވިހި    %20ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ  

ެޕޓިޝަނެއް   މެންބަރުން  އިންސައްތަ( 

ހުށަހަޅާތާ   ެޕޓިޝަނެއް  އެ    60ހުށަހަޅައިފިނަމަ، 

( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާ ކައުންސިލްގެ  ފަސްދޮޅަސް )

ފެންނަ   ވަކިކުރުމާމެދު  މެދުގައި  މެންބަރުންގެ 

 ؛ ނުފެންނަ ވޯޓު ނެގުން

މާއްދާގެ    158ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ވަނަ 

ސަރވިސް   ޖުޑީޝަލް  ދަށުން  ގެ  )މ( 

ފަރާތުން   ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ  ކޮމިޝަނަށް 

މެންބަރު   އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ    165ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

ބާ  ވަކިކޮށްދިނުމަށް  ގޮތުގެމަތިން 

ކައުންސިލުގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނީ  

އިންސައްތަ(    %20ވަކީލުންގެ   )ވިހި 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  މެންބަރުން ެޕޓިޝަނެއް 

ސާޅީސް )  45އެ ެޕޓިޝަނެއް ހުށަހަޅާތާ  

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާ ކައުންސިލްގެ  (  ފަހެއް

ވަކިކުރުމާމެދު  މެދުގައި  މެންބަރުންގެ 

 ؛ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓު ނެގުން

ދުވަހުގެ    14މިހާރު މިމާއްދާ އޮތްގޮތުން   •

އެފަ  އެންމެ ތެރޭގައި  ނެގުމަކީ  ވޯޓެއް  ދަ 

އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ.  

ސަތޭކަ   އެތައް  ކައުންސިލްގައި  ބާ  އަދި 

މިފަދަ   ހިމެނޭއިރު  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ 

ތިބޭ   މެމްބަރަކު  އެ  ވޯޓެއްގައި 

ފަދަ   ރީރެޖިސްޓްރޭޝަން  ތަނެއްގެގޮތުން 

މި   ދޭންޖެހޭނެތީއާ  ފުރުސަދު  ކަންކަމަށް 

ވޯޓެއްގަ ގިނަ  ފަދަ  ވީހާވެސް  އި 

ފުރުޞަތު   ބައިވެރިވުމަށް  މެންބަރުންނަށް 

އިންތިޒާމްތައް  ގޮތުންނާއި،  ދިނުމުގެ 

ވަގުތު   އެކަށީގެންވާ  ހަމަޖެއްސުމަށް 

 ލިބޭނެފަދަގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް. 



   
 

8 
 

ނުވަތަ   )ސ(    ކޯޓެއްގައި  އުފައްދާފައިވާ  ޤާނޫނަކުން 

ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި ކުރިއަށްދާ މައްސަލައަކީ ޢާއްމު 

ބޮޑު   މުޖްތަމަޢުގެ  ނުވަތަ  ހިމެނޭ  މަޞްލަޙަތު 

ބައެއްގެ މަޞްލަޙަތާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ އަދި ދުސްތޫރީ  

ގޮތުން މުހިއްމު ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ އިޙްތިމާލު  

މައްސަލައެއްކަމަށް ކައުންސިލަށް  އޮތް  ބާ   

މައްސަލައަކަށް   އެފަދަ  ފެނިއްޖެނަމަ، 

 ؛ ތަދައްޚުލުވުން

ކޯޓެއްގައި  އުފައްދާފައިވާ  ޤާނޫނަކުން 

ކުރިއަށްދާ   ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި  ނުވަތަ 

ހިމެނޭ   މަޞްލަޙަތު  ޢާއްމު  މައްސަލައަކީ 

ބައެއްގެ  ބޮޑު  މުޖްތަމަޢުގެ  ނުވަތަ 

މަޞްލަޙަތާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ އަދި ދުސްތޫރީ  

ނިންމުމުގެ  ނިންމުމެއް  މުހިއްމު  ގޮތުން 

ކައުންސިލަށް   ބާ  އޮތްކަމަށް  އިޙްތިމާލު 

ފެންނަ މައްސަލަތައް ކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް  

ޓްރައިބިއުނަލް   ނުވަތަ  ކޯޓަށް  ލިބިގެންވާ 

ހުށަހެޅުމާއި،   އިދާރާއަށް  ކަމާބެހޭ  ނުވަތަ 

ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައި   ކޯޓުތަކާއި 

މައްސަލަ  އެފަދަ  އަކަށް  ހިނގަމުންދާ 

 ؛ ތަދައްޚުލުވުން

މިހާރު  މާއްދާ  މި  ޤާނޫނޫގެ 

ދުސްތޫރީ  އޮތްގޮތުން 

ބާ  މައްސަލައެއްގައިވެސް 

މައްސަލަ  އިސްވެ  ކައުންސިލްއަށް 

ނެތްގޮތަށް  ފުރުސަތު  ހުށެހެޅުމުގެ 

އޮތުމުން  ފުރުސަތު  މާނަކުރުމުގެ 

ހުރި  މާނަކުރުމަށް  އެފަދައިން 

 ހުރަސްތައް ނައްތާލުން. 

ނުވަތަ   ( ޑ)   ޤާނޫނީ  ގުޅުންހުރި  މަޞްލަޙަތާ  ޢާންމު 
ދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކާއި، ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން،  

 ؛ރައުޔާއި، މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ( ޕ )   ގޮތުގައި  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ 
ފަރާތްތަކަށް   އެކިއެކި  ހުއްދަ  މަސައްކަތްކުރުމުގެ 
ދާއިރާގައި   ޚިދުމަތުގެ  ޤާނޫނީ  ބޭނުމަށް،  ދިނުމުގެ 

ތަޢުލީމީ    ކައުންސިލުން ބާ   ޤަބޫލުކުރާނެ 

މުދޭ މަރުކަޒުތަކާއި  ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ތަޢުލީ
ހިންގާ   މަރުކަޒުތަކުން،  ތަމްރީނުދޭ 
ކައުންސިލުން   ބާ  ކޯސްތަކަކީ 
އެއްގޮތަށް   މުޤައްރަރުއާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ޢަމަލުކުރާ ތަންތަންތޯ ބެލުމަށް، މޯލްޑިވްސް  

 ދާއިރާގައި ބާ ކައުންސިލުން  ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ 
ދޭ  ނުޤަބޫލުކުރާނެ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކާއި ތަމްރީ

ކަނޑައެޅު އެކަށިގެންވާ  މަރުކަޒުތައް  މަކީ 
ނުވަތީ   ކަމެއްކަމުގައި  ކުރެވިދާނެ  ގޮތެއްގައި 
ހިންގާ   މަރުކަޒުތަކުން  ތަޢުލީމީ  އާއި، 
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މަރުކަޒުތައް   ދޭ  ތަމްރީން  މަރުކަޒުތަކާއި 
 ؛ކަނޑައެޅުން

ކަމާ   ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީ  ކޮލިފިކޭޝަން 
 ގުޅުންހުރި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް އެންގުން 

ކޯސްތަކުގެ ކަރިކިއުލަމް ބަލައި ހުއްދަ ދިނުމުގެ  
އޮންނަ މުއައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށް ބާ  ބާރު  

މިނިމަމް   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކައުންސިލުން 
ސްޓޭންޑަޑްއަށް ފެތޭތޯ ބެލުމަކީ އެ މަސައްކަތް  
އެންމެ އެކަށޭނެގޮތެއްގައި ކުރެވޭނެ ގޮތް ކަމަށް  

 ފެންނާތީ 
ރަޖިސް )ށށ(    ކައުންސިލުގައި  ވަކީލުން  ޓަބާ  ރީކޮށްފައިވާ 

 ދު ހެދުން. ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިގިންތި  
ރަޖިސް ކައުންސިލުގައި  ރީކޮށްފައިވާ  ޓަ ބާ 

 ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ހެދުން. ދަރަޖަ  ވަކީލުން  
މި އަކުރު މިހާރު އޮތްގޮތުން "ގިންތި" ކުރުން  

ޤާނޫނުގެ   މި    23ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 
އެއީ  ބަލާއިރު  އަށް  )ރ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ކަމުގައިވާތީ   މާއްދާ  ދަރަޖަކުރުން  މި  އެގޮތަށް 
 ބަދަލުކުރުމަށް. 

ފެންވަރު    ( ނނ)   ޚިދުމަތުގެ  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ 
ޢިލްމާގުޅޭ   ޤާނޫނީ  ރަނގަޅުކުރުމަށާއި 
އެފަދަ   ދިރާސާތައްކުރުމަށްޓަކައި 

ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ    ،ލައިބްރަރީތައް 
ބައިލަނަލްއަޤްވާމީ   ވަކީލުންނަށް 
އެކްސެސްލިބޭނެ   ޑޭޓާބޭސްތަކަށް 

 އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.

 

ކޮލެޖްތަކާ    ( ރރ )   ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި  އެކިއެކި 
ގުޅިގެން ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމް  
ހޯދައިދިނުމާއި  ފުރުސަތު  ހާސިލްކުރުމުގެ 

 ސްކޮލަރޝިްޕތައް ދިނުން. 

 

   

ރައީސް އާއި ނައިބް 
 ރައީސްގެ ޝަރުތުތައް

ރައީސްގެ  ކައުންސިލު ބާ    . 8 ނައިބް  ރައީސްއާއި  ގެ 
ޝަރުތުތައް   އަންނަނިވި  ކިބައިގައި 

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. 

ނައިބް ކައުންސިލުގެ    ބާ ރައީސްއާއި 
އަންނަނިވި   ކިބައިގައި  ރައީސްގެ 

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. ޝަރުތުތައް 

 



   
 

10 
 

ގޮތުގައި   ( ހ)    ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ 
)ދިހައެއް( އަހަރު    10މަސައްކަތްކުރުމުގެ  

 އަދި  ؛ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

  

ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ   ( ށ)   
ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު   އެމީހެއްގެ  ތެރޭގައި 

މައްސަލައެއް   އުފެދޭފަދަ  ޝަރުޢީ  ސުވާލު 
ކައުންސިލަށް   ބާ  ނުވަތަ  ކޯޓަކަށް 
ނުވުން ފަރާތެއްކަމުގައި   ؛ ސާބިތުވެފައިވާ 

 އަދި

 
 

އުފެދޭފަދަ   ސުވާލު  ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު 
ބައިކަން ޤާނޫނުގައި ސާފުކޮށް  މައްސަލަތަކަކީ ކޮ

މުހިއް އެފަދަ  ބަޔާންކުރުމަކީ  އަދި  މުކަމެއް.  
އެނގެން   ސާފުކޮށް  ކޮބައިކަން  މައްސަލަތަކަކީ 

މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއްތޯ    ،ނެތްނަމަ
 ބެލުމަށް ދަތިވާނެކަމަށް ފެންނާތީ. 

ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ   ( ނ)    ގޮތުން  ޤާނޫނީ 
ޖިނާޔަތުގެ   ނުވަތަ  ނުވުން  މީހެއްކަމުގައި 
 ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން 

ޤާނޫނުގެ   ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހެއްކަމުގައިވުން  ދެ    8މިހާރު  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
ވަކި   ބަހާލައި  ވަކިވަކީން  އަކުރަށް 
އެއީ  ހިމެނުމަށް.  ގޮތުގައި  ޝަރުޠުތަކެއްގެ 

 އޮތް މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި  މިހާރު ޤާނޫނުގައި
ޝަރުޠުތަކެއް   ދެބާވަތެއްގެ  ތަފާތު  ހިމެނެނީ 

 ކަމަށްވާތީ. 
ޖިނާޔަތުގެ  ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގައި ބަޔާންކުރާ  އަދި  

(felony)    ްއެއްވެސ އިތުރުން  ކުށްތަކުގެ 
ފަސް   ފާއިތުވި  ރިކޯޑެއް  ކުށުގެ  ބާވަތެއްގެ 
އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޮތް މީހެއް ޤާނޫނީ ވަކީލުން  
ރެގިއުލޭޓްކުރާ އިދާރާގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކަށް  
މަސްލަޙަތުހުރިގޮތްކަމަށް   އެންމެ  ހުރުމަކީ 

 ނުފެންނާތީ. 

ގޮތުން  ޤާ  )ރ(     ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ  ނޫނީ 
 މީހެއްކަމުގައި ނުވުން 

ސާބިތުވެފައިވާ    )ބ(     ކުށެއް  ޖިނާޔަތުގެ 
ނުވުން ފާއިތުވި    މީހެއްކަމުގައި    5އަދި 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ޖިނާއީ ކުށެއް  
 .ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ   )ޅ(     ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
އިންތިޚާބު   ާޕޓީއެއްގެ  ސިޔާސީ  އެއްވެސް 
މީހަކު   ފުރަމުންގެންދާ  މަޤާމެއް  ކުރެވޭ 

 އަދި ؛ކަމުގައި ނުވުން

ޤާނޫނުގައި   ނުވަތަ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި 
ހޮވާފައިވާ   އިންތިޚާބަކުން  ކަނޑައެޅިފައިވާ 
ނުވަތަ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މަޤާމެއްގައި ހުރި  
މީހެއްކަމުގައި ނުވުމާއި، ދައުލަތުގެ ނުވަތަ  
މަޤާމެއް  ސިޔާސީ  އެއްވެސް  ސަރުކާރުގެ 

ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ ކަންކަން  
ނުފޫޒުން  ސިޔާސީ  ހިންގުމަށް ތިބޭ ފަރާތްތަކަކީ  

އެއްކިބާވެ މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  
 ފަރާތްތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި



   
 

11 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ 
ސި އެއްވެސް  ޔާސީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

މަޤާމެއް  ކުރެވޭ  އިންތިޚާބު  ާޕޓީއެއްގެ 
 އަދި   ؛ފުރަމުންގެންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން 

  

ޖެނެރަލް    . 9 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލުގެ  ބާ 
ހިންގާ   ކައުންސިލުގެ  ބާ  ޢައްޔަނުކުރާނީ 
ކިބައިގައި   ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ކޮމިޓީއިންނެވެ. 

 އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ. 

ޖެނެރަލް  ބާ   ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލުގެ 
ހިންގާ   ކައުންސިލުގެ  ބާ  ޢައްޔަނުކުރާނީ 
ޖެނެރަލްގެ   ސެކްރެޓަރީ  ކޮމިޓީއިންނެވެ. 
ކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ  

 ވާންވާނެއެވެ. 

ކައުންސިލްގެ   ބާ  އަކީ  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ 
މެންބަރެއް  ކޮމިޓީގެ  ހިންގާ  އަދި  މެންބަރެއް 

 ނުވާތީ، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އާ ބެހޭ  ކަމުގައި
ބައިގައި   ބެހޭ  ކަންތައްތަކާ  އިދާރީ  ބައި 
މިއީ   ނޫންނަމަ،  އެހެން  ހިމެނުމަށްފެނެއެވެ. 
ލެވެލްގެ   އެއް  މެންބަރުންނާ  ކޮމިޓީގެ  ހިންގާ 

 މަޤާމެއް ކަމަށް ބެލެވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.
ގޮތުގައި   ( ހ)    ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ 

އަހަރު    7މަސައްކަތްކުރުމުގެ   )ހަތެއް( 
 އަދި  ؛ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

އިން  އޮތޯރިޓީ  ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް 
އަކުން   އިންސްޓިޓިއުޝަން  ޤަބޫލުކުރާ 

ލެވެލް   ދާއިރާއިން  އެއްގެ   8ހިންގުމުގެ 
ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް  

ހިންގު މުގެ  ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، 
ދުވަހުގެ    5ދާއިރާގައި   އަހަރު  )ފަހެއް( 

 އަދި  ؛ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

މައިގަނޑު   ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ 
ގުޅޭ   ހިންގުމާ  މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ 

ކަމަށްވުމާއެކު ސެކްރެޓަރީ    ،މަސްޢޫލިއްޔަތެއް 
ޤާނޫނީ   ގޮތުގައި  ޝަރުޠުގެ  ޖެނެރަލްގެ 
ބަދަލުގައި   ހިމެނުމުގެ  ވަކީލަކަށްވުން 
ހުރުން   ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމާ  ހިންގުމާގުޅޭ 
ކައުންސިލް   ބާ  ޝަރުޠުކުރުމަކީ 
ހިންގުމަށް   ހަރުދަނާގޮތެއްގައި 

 މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމެއްކަމަށްވާތީ. 
ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ   ( ށ)   

ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު   އެމީހެއްގެ  ތެރޭގައި 
މައްސަލައެއް   އުފެދޭފަދަ  ޝަރުޢީ  ސުވާލު 

ކައުންސިލަށް   ބާ  ނުވަތަ  ކޯޓަށް 
 އަދި  ؛ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން 

ސުވާލު   ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު  އެމީހެއްގެ 
އެއްވެސް   މައްސަލައެއް  އުފެދޭފަދަ 

ނުވަތަ  އިރެއްގައި   ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ 
ސާބިތުވެފައިވާ   އިދާރާއަކަށް  އެއްވެސް 

 ؛މީހެއްކަމުގައި ނުވުން

ޤާނޫނީ   އަކީ  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ 
ޝަރުޠު   ނުވާގޮތަށް  ލާޒިމް  ވަކީލަކަށްވުން 

 މާއްދާ މިހާރު އޮތްގޮތުން  އިސްލާޙުކުރެވޭތީ މި
ބާ ކައުންސިލަށް އެމީހެއްގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު  
މައްސަލައެއް  އުފެދޭފަދަ  ސުވާލު 
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އެއީ  ހިމަނާފައިވުމުން  ސާބިތުވެފައިނުވުން 
ދޭހަވާތީ   ވަކީލަކަށްވާންޖެހޭނެކަމަށް  ޤާނޫނީ 

 އެކަން އިސްލާޙުކުރުމަށް. 
ގޮތުން  ޤާ ( ނ)    ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ  ނޫނީ 

ޖިނާޔަތުގެ   ނުވަތަ  ނުވުން  މީހެއްކަމުގައި 
މީހެއްކަމުގައި   ސާބިތުވެފައިވާ  ކުށެއް 

 ނުވުން. 

މީހަކަށްވުމާއި،  ހުރި  ސަލާމަތުން  ބުއްދި 
ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ   ގޮތުން  ޤާނޫނީ 
ޖިނާޔަތުގެ   އަދި  ނުވުން  މީހެއްކަމުގައި 
މީހެއްކަމުގައި   ސާބިތުވެފައިވާ  ކުށެއް 

 ނުވުން. 

 

ޤާނޫނުގައި    ( ރ)    ނުވަތަ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި 
ހޮވާފައިވާ   އިންތިޚާބަކުން  ކަނޑައެޅިފައިވާ 
ނުވަތަ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މަޤާމެއްގައި ހުރި  
މީހެއްކަމުގައި ނުވުމާއި، ދައުލަތުގެ ނުވަތަ  
މަޤާމެއް  ސިޔާސީ  އެއްވެސް  ސަރުކާރުގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ 
ސިޔާސީ  އެއްވެސް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 
މަޤާމެއް  ކުރެވޭ  އިންތިޚާބު  ާޕޓީއެއްގެ 

  ؛ފުރަމުންގެންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން

ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ ކަންކަން  
ހިންގުމަށް ތިބޭ ފަރާތްތަކަކީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ  
މަސައްކަތްކުރެވޭނެ   މިނިވަންކަމާއެކު 

 ކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައިފަރާތްތަ 

   

ކޮމިޓީގެ    އެގްޒެކެޓިވް
 މެންބަރުން 

ކައުންސިލުގެ  ބާ  . 10 ކޮމިޓީއަށް    އެގްޒެކެޓިވް  
އިތުރު   މެންބަރުންގެ  ހަތެއް )  7އިންތިޚާބުކުރެވޭ   )

ފުރިހަމަ   ޝަރުތުތައް  އަންނަނިވި  ކިބައިގައި 
 ވާންވާނެއެވެ. 

  

މަސައްކަތްކުރުމުގެ   ( ހ)    ދާއިރާގައި    5ޤާނޫނީ 
ތަޖުރިބާ   ދުވަހުގެ  އަހަރު  )ފަހެއް( 

 އަދި  ؛ ލިބިފައިވުން

  5މެދުނުކެނޑި    ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައިޤާނޫނީ  
ދުވަހު ފަހެއް) ގެ  މަސައްކަތްކުރުމު  ( އަހަރު 

 އަދި  ؛ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގައި  
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި  

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އަދި ދާއިރާގެ ޙާލަތު  
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އެނގޭ ފަރާތްތަކަކަށްވުން މުހިއްމުކަމަށް 
 ދެކޭތީ. 

ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ   ( ށ)   
ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު   އެމީހެއްގެ  ތެރޭގައި 

މައްސަލައެއް   އުފެދޭފަދަ  ޝަރުޢީ  ސުވާލު 
ކައުންސިލަށް   ބާ  ނުވަތަ  ކޯޓަކަށް 

 އަދި؛ ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން 

  

ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ   ( ނ)    ގޮތުން  ޤާނޫނީ 
ޖިނާޔަތުގެ   ނުވަތަ  ނުވުން  މީހެއްކަމުގައި 
މީހެއްކަމުގައި   ސާބިތުވެފައިވާ  ކުށެއް 

 ނުވުން. 

މީހަކަށްވުމާއި،  ހުރި  ސަލާމަތުން  ބުއްދި 
ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ   ގޮތުން  ޤާނޫނީ 

ނު  ޖިނާޔަތުގެ  މީހެއްކަމުގައި  އަދި  ވުން 
މީހެއްކަމުގައި   ސާބިތުވެފައިވާ  ކުށެއް 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި    5ފާއިތުވެދިޔަ  މާއި  ނުވު
ސާބިތުވެފައިވާ   ކުށެއް  އެއްވެސް  ޖިނާއީ 

 މީހެއްކަމުގައި ނުވުން. 

 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ   ( ރ)    ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
އިންތިޚާބު   ާޕޓީއެއްގެ  ސިޔާސީ  އެއްވެސް 
މީހެއް  ފުރަމުންގެންދާ  މަޤާމެއް  ކުރެވޭ 

 އަދި ؛ ކަމުގައި ނުވުން

ޤާނޫނުގައި   ނުވަތަ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި 
ހޮވާފައިވާ   އިންތިޚާބަކުން  ކަނޑައެޅިފައިވާ 
ނުވަތަ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މަޤާމެއްގައި ހުރި  
މީހެއްކަމުގައި ނުވުމާއި، ދައުލަތުގެ ނުވަތަ  
މަޤާމެއް  ސިޔާސީ  އެއްވެސް  ސަރުކާރުގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ 

ސި އެއްވެސް  ޔާސީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 
މަޤާމެއް  ކުރެވޭ  އިންތިޚާބު  ާޕޓީއެއްގެ 

 އަދި   ؛ފުރަމުންގެންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން 

ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ ކަންކަން  
ހިންގުމަށް ތިބޭ ފަރާތްތަކަކީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ  
މަސައްކަތްކުރެވޭނެ   މިނިވަންކަމާއެކު 

 ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައިފަރާތްތަކެއްކަން 
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ކޮމިޓީގެ    އެގްޒެކެޓިވް
 އިންތިޚާބު

ހިމެނޭ   )ހ(  . 11 ކޮމެޓީގައި  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލްގެ  ބާ 
ވަނަ މާއްދާގެ    6މެންބަރުގެ ތެރެއިން، މި ޤާނޫނުގެ  

ގެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ    3)ނ(  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ   މާއްދާގައި  އެ  ފިޔަވައި،  މެންބަރު 
ކޮމެޓީގެ   އެ  ރައީސާއި  ނައިބު    6ރައީސާއި 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ    މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާނީ 
ޤާނޫނީ   ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  ވަކީލުކަން 

 ވަކީލުންގެ މެދުގައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.  

ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް   ބާ ކައުންސިލުގެ 
އެގްޒެކެޓިވް    ހިމެނޭގޮތުން ބާ ކައުންސިލްގެ

ހިމެނޭ   މެންބަރުން  އެންމެހާ  ކޮމިޓީގައި 
ޤާނޫނީ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އިންތިޚާބުކުރާނީ 
ލިބިފައިވާ   ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  ވަކީލުކަން 

ވަކީލުންގެ ނަގާ ސިއްރު   ޤާނޫނީ  މެދުގައި 
 ވޯޓަކުންނެވެ. 

ވަނަ    3ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ    6ޤާނޫނުގެ  
ނަންބަރު އުނިކުރެވޭތީ އެ ގޮތުގެ މަތީން މާއްދާ  

 އިސްލާޙުކުރުމަށް. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް    )ށ(   
ހުއްދަ   ކުރުމުގެ  ވަކީލުކަން  ޤާނޫނީ 
ތެރެއިން   ފަރާތްތަކުގެ  ލިބިފައިވާ 
އަދާކުރަމުންދާ   މަޤާމު  ފަނޑިޔާރުންގެ 
ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް   ފަރާތަތަކަށް ބާ 
ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު އެ 

ތިބޭ މުއްދަތުގައި  ފަރާތްތައް މަޤާމުގައި ދެމި
 ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ.   

ވޯޓުލާ   އިންތިޚާބުގައި  ކައުންސިލްގެ  ބާ 
ވަކީލުންކަމަށް   ޤާނޫނީ  ހަމައެކަނި  ފަރާތްތަކަކީ 
ދެމިތިބޭހާ   މަޤާމުގައި  ފަނޑިޔާރުން  ވުމާއި 
ވަކީލުންގެ   ޤާނޫނީ  އެފަރާތްތަކަށް  ހިނދެއްގައި 
ލުމުގެ  ވޯޓު  ބައިވެރިވުމާއި    އިންތިޚާބުތަކުގައި 
ފެންނާތީ އާ   ހަނިކުރުން މުހިއްމުކަމަށް  ޙައްޤު 
ސާފުކޮށް   ޤާނޫނުގައި  އެކަން 

 ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި. 
ދަށުން ބާ   )ށ(    ޤާނޫނުގެ    ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް މި 

ރައީސާއި އިންތިޚާބުކުރެވޭ  ، ކޮމިޓީއަށް 

އިތުރު   ޤާނޫނީ  ހައެއް)  6ނާއިބުރައީސާއި،     )
ފުރަތަމަ   ބާއްވާ  އިންތިޚާބުކުރުމަށް  ވަކީލުން 
ކޮމިޝަނުން   އިލެކްޝަންސް  ބާއްވާނީ  އިންތިޚާބު 
ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ  

މިގޮތުން   އިންތިޚާބުފަރާތުންނެވެ.  ފުރތަމަ   ބާއްވާ 
އަމަލުކުރަންފަށާތާ   ޤާނޫނަށް  )އެކާވީސް(    21މި 

 ބާއްވަންވާނެއެވެ.  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ބާ   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ކައުންސިލްގެ  މި 
އިންތިޚާބުކުރެވޭ    އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް 
  6އިތުރު  ރައީސާއި،    ނާއިބު،  ރައީސާއި

ވަކީލުން     (ހައެއް) ޤާނޫނީ 
ފުރަތަމަ   ބާއްވާ  އިންތިޚާބުކުރުމަށް 
އިލެކްޝަންސް   ބާއްވާނީ  އިންތިޚާބު 
އުޞޫލަކުން ކަނޑައަޅާ  ، ކޮމިޝަނުން 
ފަރާތުންނެވެ  ކޮމިޝަނުގެ  .  އިލެކްޝަންސް 

އިންތިޚާބުމިގޮތުން   ފުރތަމަ  މި   ބާއްވާ 
އަމަލުކުރަންފަށާތާ    21ޤާނޫނަށް 
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ތެރޭގައި   ދުވަހުގެ  )އެކާވީސް( 
 ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު   ( ނ)  
ފަށާއިރު   ޢަމަލުކުރަން  މިޤާނޫނަށް  ލެވޭނީ، 
ލިބިފައިވާ   ހުއްދަ  ވަކާލާތުކުރުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށެވެ.  

ގައި   )ހ(  މާއްދާގެ  ބަޔާންކުރާ  މި 
އިންތިޚާބު   ލެވޭނީ،  ވޯޓު  އިންތިޚާބުގައި 

އެހާތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވާއިރު  ނަށް 
ޤާނޫނީ   ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ  ވަކާލާތުކުރުމުގެ 

މަޤާމު   ކަމުގެ ފަނޑިޔާރު   ވަކީލުންގެ ތެރެއިން
ފަރާތް އެއްވެސް  ތަކާއަދާކުރަމުންދާ  އި، 

ސަބަބަކާ ހުރެ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ  
ފިޔަވައި   ފަރާތްތައް  ބާޠިލްކުރެވިފައިވާ 

އެންމެހާ  އިވާ  ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފަ
   ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށެވެ. 

މި މާއްދާ މިހާރު އޮތްގޮތުން )މި މާއްދާގެ )ހ(  

ޢަމަލުކުރަން   ޤާނޫނަށް  ޙަވާލާދީފައިވާތީ(  އަށް 

ލިބޭ   ހުއްދަ  ވަކާލާތުކުރުމުގެ  ފެށުމަށްފަހު 

ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭގޮތަށް  

އެކަން   ތަރުޖަމާކުރެވޭތީ  މާއްދާ 

ހުއްދަ  އިސްލާޙުކު ވަކާލާތުކުރުމުގެ  ރުމާއެކު، 

މަޤާމުގައި   ފަނޑިޔާރުންނަށް  އޮތްނަމަވެސް 

ޙައިސިއްޔަތުން   ވަކީލުންގެ  ދެމިތިބޭއިރު 

 ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުން. 

އިލެކްޝަންސް   ( ރ)    ބޭނުމަށްޓަކައި  މާއްދާގެ  މި 
ޙައްޤު   ވޯޓުލުމުގެ  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ކޮމިޝަނުން 
ލިސްޓް   ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ  ލިބިފައިވާ 
އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ  
ފަހުގެ   އެންމެ  ދަފްތަރު،  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ 

ޢަމަލުކުރަ ޤާނޫނަށް  މި  ފެށުމުގެ  މަޢުލޫމާތާއެކު،  ން 
ފަރާތުން،   ބަލަހައްޓަމުންދިޔަ  ދަފްތަރު  އެ  ކުރިން 
ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.   ކޮމިޝަނަސް  އިލެކްޝަންސް 
ލިބޭ   ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  މިގޮތުން، 
ނަން   ފަނޑިޔާރެއްގެ  އެއްވެސް  ދަފްތަރުގައި 
ލިބިފައިވާ   ޙައްޤު  ވޯޓުލުމުގެ  ހިމެނިފައިވާނަމަ، 

ން އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ނަން  ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ލިސްޓު
 އެ ކޮމިޝަނުން އުނިކުރަންވާނެއެވެ. 

  

ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީއަށް މެމްބަރުން  ( ބ)  
އިންތިޚާބުގެ   ބާއްވާ  ފުރަތަމަ  އިންތިޚަބުކުރުމަށް 
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ބާ   ބާއްވާނީ  އިންތިޚާބުތައް  ބާއްވާ  ފަހުން 
ބުގެ  ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި އިޢުލާނުކުރާ އިންތިޚާ

ކައުންސިލްގެ   ބާ  އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން  ޤަވާއިދާ 
 ފަރާތުންނެވެ.  

މަޤާމެއް  )ޅ(    ކޮމެޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލްގެ  ބާ 
މީހަކު   މަޤާމަށް  ހުސްވާ  އެ  ހުސްވެއްޖެނަމަ، 
މަޤާމެއް   އެ  އިންތިޚާބު  ބާއްވާ  އިންތިޚާބުކުރުމަށް 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ    30ހުސްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން  
 ތެރޭގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ.  

  

  

 

ބާ    6ޤާނޫނުގެ  މި   )ހ(  . 12 މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 
ކޮމެޓީއަށް   އެގޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ 

ދައުރަކީ   މެންބަރުގެ  )ތިނެއް(    3އިންތިޚާބުކުރެވޭ 
 އަހަރެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާ   6 ޤާނޫނުގެ  މި
ކޮމެޓީއަށް  އެގޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ 

ދައުރަކީ   މެންބަރުގެ    5އިންތިޚާބުކުރެވޭ 
 ވެ. )ފަހެއް( އަހަރެ 

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީއަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ   •
އަހަރު ކަމުގައި   5މެންބަރުންގެ ދައުރު  

 ހަމަޖެއްސުން.
އަހަރުގެ ދައުރަކީ ކުރު   3މިހާރު އޮތް  •

   މުއްދަތެއްކަމުގައި ފެންނާތީ. 
އިންތިޚާބުކުރާ   )ށ(    ރައީސްކަމަށް  ކައުންސިލްގެ  ބާ 

ދައުރަށްވުރެ ގިނަ ދައުރަށް އެ  )އެކެއް(   1މީހަކަށް  
 މަޤާމެއް ނުފުރޭނެއެވެ. 

  

އެގްޒެކެޓިވް   )ނ(    ފިޔަވައި  ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ބާ 
ކޮންމެ   އިންތިޚާބުކުރާ  މެންބަރުކަމަށް  ކޮމެޓީގެ 
ގޮތަކަށް   އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ވިދިވިދިގެން  މީހަކަށް 

ކައުންސިލްގެ    2ގިނަވެގެން   ބާ  ދައުރަށް  )ދޭއް( 
މަޤާމު  އެގްޒެކެޓި  މެންބަރުކަމުގެ  ކޮމެޓީގެ  ވް 

 ފުރިދާނެއެވެ. 
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ކޮމިޓީގެ    އެގްޒެކެޓިވް
 މަޤާމު ހުސްވުން 

ޙާލަތުތަކުގައި )ހ(  . 13 ގެ  ކައުންސިލްބާ    ،އަންނަނިވި 
މެންބަރުކަން    އެގްޒެކެޓިވް މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ 

 ނިމުމަކަށް އައީ ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.

  

ދައުރު   ؛ ދައުރު ހަމަވުން (1)   ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  މެންބަރުކަމަށް 
 ؛ ހަމަވުން

ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ  
މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނެ ނުވަތަ ނިމުމަކަށް  

ކައުންސިލްއަށް   ؛ އިސްތިޢުފާ ދިނުން (2)   ރަށް ތަފްޞީލްކުރުން. އަންނާނެ ގޮތްތައް އިތު މެމްބަރަކު  ބާ  ފޮނުވާ  އެ 
މެން އިސްތިޢުފާ  ލިޔުމަކުން  ބަރުކަމުން 

 ؛ ދިނުން

  ؛ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން (3)  

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   (4)   މަޤާމުގެ  ނުވަތަ  މަރުވުން، 
 ؛ އަދާކުރުމަށް ނުކުޅޭފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން

 

ދަރަން   (5)   ސާބިތު  އޮތް ޏެއަދާކުރަންޖެހޭ  އް 
އެއްގޮތަށް   ޙުކުމާ  މީހަކުކަމުގައިވާނަމަ، 
ނުދާ   އަދާކުރަމުން  އެދަރަނި 

 މީހަކުކަމުގައިވުން. 

މެންބަރެއްގެ    އެގްޒެކެޓިވް މެންބަރުކަމުގެ ޝަރުޠެއް އުނިވުން.  (6)   ކޮމިޓީގެ 
މި  ލާޒިމްކަމަށް  ހުރުން  ކިބައިގައި 
ޝަރުޠެއް   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޤާނޫނުގައި 

 އުނިވުން. 

ނުލައި    )ކ(    އެންގުމަކާއި  ސަބަބެއް  މަޤުބޫލު 
ޖަލްސާތަކަށް   އެގްޒެކެޓިވް   ކޮމިޓީގެ 
ގިނަ    02ޙާޟިރުނުވާތާ   މަސްދުވަހަށްވުރެ 

 ދުވަސްވުން. 

ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ކައުންސިލްބާ    . 14 ޤާނޫނީ ޢަދަދު 
 ( މެންބަރުންނެވެ. ފަހެއް )  5ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ 
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އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ  
 ބައްދަލުވުންތައް 

ކޮމިޓީގެ    އެގްޒެކެޓިވް  ގެކައުންސިލް ބާ   )ހ(  . 15
ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ރައީސެވެ.  
ރިޔާސަތު   ޙާލަތުތަކުގައި  ހާޒިރުނުވެވޭ  ރައީސަށް 

 ބަލަހައްޓާނީ ނައިބު ރައީސްއެވެ. 

ކައުންސިލުގެ   ކޮމިޓީގެ    އެގްޒެކެޓިވްބާ 
ބަލަހައްޓާނީ   ރިޔާސަތު  ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
ހާޒިރުނުވެވޭ   ރައީސަށް  ރައީސެވެ. 

ބަލަހައްޓާނީ    ރިޔާސަތު  ޙާލަތުތަކުގައި 
ނާއިބް  އަދި  ރައީސް  ރައީސްއެވެ.  ނައިބު 

ޙާލަތުގައި    ވެސްރައީސްއަށް ހާޒިރުނުވެވޭ 
ފަރާތެއް   ބަލަހައްޓާނެ  ރިޔާސަތު 

ބައް އެދުވަހުގެ  ދަލުވުމަށް  ކަނޑައަޅާނީ 
ތެރެއިން   މެމްބަރުންގެ  ޙާޟިރުވި 
އެހެން   ނަން  މެމްބަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް 
އެނަމަށް  ހުށަހެޅުމުން،  މެމްބަރަކު 
ވޯޓެއްގެ   ނެގޭ  މެދުގައި  މެމްބަރުންގެ 

 އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ. 

ކައުންސިލުގެ   ކޮމިޓީގެ    އެގްޒެކެޓިވް ބާ 
ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ    ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

ބަޔާންކުރުމާއި،  ފަރާތްތަ ތަފްޞީލުކޮށް  އް 
ރައީސަށް   ނައިބު  ރައީސާއި 
ޙާޟިރުނުވެވުނުކަމުގައިވިޔަސް ބައްދަލުވުންތައް  
އިންތިޒާމްވެފައި   ގެންދެވޭނެގޮތަކަށް  ކުރިއަށް 

 އޮތުން.  

)ދޭއް( ފަހަރު    2ކޮންމެ މީލާދީ މަހަކު، މަދުވެގެން   )ށ(   
އެސޯސިއޭޝަނުގެ   ބައްދަލުވުމެއް  ބާ 

 ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

  

ބޭއްވުމުގައި   )ނ(     ބައްދަލުވުންތައް  ކައުންސިލްގެ  ބާ 
ހަދާ   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  އުޞޫލު،  ޢަމަލުކުރާނެ 

 ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  

ކޮމެޓީގެ   އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލްގެ  ބާ 
ޢަމަލުކުރާނެ   ބޭއްވުމުގައި  ބައްދަލުވުންތައް 
ހަދާ   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  އުޞޫލު، 

 . ންކުރަންވާނެއެވެގަވާއިދުގައި ބަޔާ

މި އަކުރުގައި ހަވާލާދެނީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ  
އެފަދައިން   ކަމަށްވާތީ  ބައްދަލުވުންތަކަށް 

 ބަޔާންކުރުމަށް.  

  

( ވަނަ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ )  6މި ޤާނޫނުގެ   )ހ(  . 16 މެންބަރަކު ވަކިކުރުން 
ފިޔަވައި،   މެންބަރު  ބަޔާންކުރާ  ބާ  ނަންބަރުގައި 

މެންބަރަކު    އެގްޒެކެޓިވްކައުންސިލުގެ   ކޮމިޓީގެ 
ވަކިކުރެވޭނީ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން  ،  މަޤާމުން 

ކައުންސިލުގެ   ކޮމިޓީގެ    ގްޒެކެޓިވްއެ ބާ 
ވަކިކުރެވޭނީ މަޤާމުން  ޤާނޫނީ  ،  މެންބަރަކު 

ތެރެއިން   )ސަތޭކަ(    100ވަކީލުންގެ 
ޤާނޫނީ   ޢަދަދެއްގެ  މަދުނޫން  އަށްވުރެ 

( ވަނަ ނަންބަރަށް  3ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ )  6

މި  ފާސްވެއްޖެނަމަ  އިޞްލާޙު  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ކަމަށް   އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނެ  މިގޮތަށް  މާއްދާ 
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)ސަތޭކަ( އަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއްގެ ޤާނޫނީ    100
އެ   ބާ  ވަކީލުން،  ވަކިކުރުމަށް  މެންބަރަކު 

ހުށަހެޅުމުން ލިޔުމުން  ބާ    ،ކައުންސިލަށް 
ކޮމެޓީގެ  ކައުންސިލުގެ   މެންބަރުންގެ  އެގްޒެކެޓިވް 

ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެ މެންބަރަކު  
ވަކިކުރުމަށް   މެންބަރުކަމުން  ކައުންސިލުގެ  ބާ 

 ފާސްކުރުމުންނެވެ. 

ވަކިކުރުމަށް   މެންބަރަކު  އެ  ވަކީލުން، 
ބަޔާންކޮށް   ކައުންސިލަށް  ސަބަބު  ބާ 
ހުށަހެޅުމުން ކައުންސިލުގެ    ،ލިޔުމުން  ބާ 

ކޮމެޓީގެ   މެންބަރުންގެ  އެގްޒެކެޓިވް 
އެ   އަޣްލަބިއްޔަތުން  ދެބައިގެ  ތިންބައިކުޅަ 

ކައުންސިލުގެ   ބާ  އެގްޒެކެޓިވް  މެންބަރަކު 
ވަކިކުރުމަށް  ކޮމެޓީގެ   މެންބަރުކަމުން 

 ފާސްކުރުމުންނެވެ. 

ހުށަހަޅާ   ވަކިކުރަން  މެންބަރަކު  ފެންނާތީއާއި 

ހުށަހަޅާ    އެ މެންބަރަކު ވަކިކުރުމަށްލިޔުމުގައި  

އޮތުމަކީ   އެނގޭގޮތަށް  ކޮބައިކަން  ސަބަބަކީ 

އެއްވެސް  އާ  ފެންނާތީ  ކަމެއްކަމަށް  މުހިންމު 

މެންބަރުން އެފަދައިން  ނުލައި    ސަބަބަކާ 

ފުރުސަތު   ހުށަހެޅުމުގެ  ވަކިކުރުމަށް 

 ނުދިނުމަށްޓަކައި.   

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

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން  
އެ    15ފެށިގެން   ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ފަނަރަ( 

ކޮމެޓީގައި   އެގްޒެކެޓިވް  މައްސަލަ 
މައްސަލައެއް  އެފަދަ  އަދި  އެޖެންޑާކުރަންވާނެއެވެ. 
ޢަމަލުކުރާނެ   ކޮމެޓީން  އެގްޒެކެޓިވް  ހުށަހެޅުމުން، 
ޤަވާއިދުގައި   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ގޮތް، 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

  

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން  
ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނެ  

 ޙާލަތްތައް 

  އެގްޒެކެޓިވް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   16މި ޤާނޫނުގެ   . 17
ހުށަހެޅޭނީ   ވަކިކުރުމަށް  މެންބަރަކު  ކޮމިޓީގެ 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ. 

  

ކައުންސިލުގެ   )ހ(    މެންބަރަކު    އެގްޒެކެޓިވްބާ  ކޮމިޓީގެ 
ޤާނޫނުގެ   މި  ޤާނޫނުނާއި  މި  އަދާކުރަންޖެހޭކަމަށް 

ހަދާ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ޤަވާއިދުތަކުގައި 
 ؛ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން
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ކައުންސިލުގެ   )ށ(    މެންބަރަކު  ކޮމިޓީ  އެގްޒެކެޓިވްބާ  ގެ 
އަދާކުރަންޖެހޭކަމަށް މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ޤަވާއިދުތަކުގައި  ހަދާ 
ތަކުރާރުކޮށް   އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ؛ ފަރުވާކުޑަކުރުން

  

   މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ ކަމެއް ކުރުން. )ނ(   

  

ޢާންމު މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ  
މައްސަލަތަކުގައި  

 ތަދައްޚުލުވުން 

)  7މިޤާނޫނުގެ    . 18 މާއްދާގެ  ގައި  ސވަނަ   )
ޤާނޫނަކުން   ހާލަތްތަކުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
އުފައްދާފައިވާ ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި  
ބުނެފައިވާ   ޤާނޫނުގައި  މި  މައްސަލައަކީ  ކުރިއަށްދާ 

ހިމެނޭތީ   މަޞްލަޙަތު  ޢާންމު  ބާ  ގޮތުގެމަތިން 
ތަދައްޚުލުވާންޖެހޭ  ކައުންސިލުން  

ކައުންސިލުގެ  ބާ    ވާނީމައްސަލައެއްކަމުގައި ނިންމަން 
އަޣްލަބިއްޔަތުން   ޖަލްސާއެއްގެ  ކޮމިޓީގެ  ހިންގާ 

 ފާސްވުމުންނެވެ.   

)  7މިޤާނޫނުގެ   މާއްދާގެ  ގައި ސވަނަ   )
ޤާނޫނަކުން   ހާލަތްތަކުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ނުވަތަ   ކޯޓެއްގައި  އުފައްދާފައިވާ 
ކުރިއަށްދާ   ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި 

ޤާނޫނުގައި މި  ބުނެފައިވާ    މައްސަލައަކީ 
ހިމެނޭތީ  މަޞްލަޙަތު  ޢާންމު  ގޮތުގެމަތިން 
ތަދައްޚުލުވާންޖެހޭ   ކައުންސިލުން  ބާ 
ނިންމަންވާނީ   ، މައްސަލައެއްކަމުގައި 

ބާ  މައްސަލައެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ 
ނުވަތަ   ކޯޓަށް  ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ 
ހުށަހެޅުމަށް  ޓްރައިބިއުނަލްއަކަށް 

ހިން ނިންމަންވާނީ   ކައުންސިލުގެ  ގާ  ބާ 
އަޣްލަބިއްޔަތުން   ޖަލްސާއެއްގެ  ކޮމިޓީގެ 

 ފާސްވުމުންނެވެ.   

ވަނަ މާއްދާގެ )ސ( އަށް މިހާރު    7ޤާނޫނުގެ  
ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާޙުތަކާ އެއްގޮތަށް މި މާއްދާ 

 އިސްލާޙުކުރުމަށް 
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ނައިބުރައީސްގެ  
 މަސްޢޫލިއްޔަތު 

ރައީސްގެ     19-1 ކައުންސިލްގެ  ބާ 
އޭނާ   އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ނުވަތަ   ޙާލަތެއްގައި،  ނުކުޅެދިއްޖެ 
އެ   ނުވަތަ  ޙާލަތެއްގައި،  އުޛުރުވެރިވެއްޖެ 
އޭނާގެ   ޙާލަތެއްގައި،  ހުސްވެއްޖެ  މަޤާމު 
ވަގުތީގޮތުން   މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  މަޤާމުގެ 
ނައިބުރައީސެވެ ކޮމިޝަނުގެ  .  އަދާކުރާނީ 

ގެ ރައީސްއާއި މީގެ އިތުރުން ބާ ކައުންސިލް 
ނައިބުރައީސާ  ކޮމިޓީއިން  ހިންގާ  އަދި 
އޭނާ   މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވެސް  ޙަވާލުކުރާ 

 .  އަދާކުރަންވާނެއެވެ

ކޮބައިކަން   މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  ނައިބުރައީސްގެ 
އޮތުމަކީ   ބަޔާންކޮށްފައި  ވަކިން  ޤާނޫނުގައި 

 . މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި ފެންނާތީ 

  

އަހަރަކު   )ހ(   . 22 ކަންތައްތައްމާލީ  ކޮންމެ  ހިންގުމަށްޓަކައި  ކައުންސިލް  ބާ 
މަޖިލީހުން   ރައްޔިތުންގެ  ބަޖެޓް  ބޭނުންވާނެ 
އޮތް   ކުރިއަށް  ކައުންސިލަށް  ބާ  ދޭންވާނެއެވެ. 
އަހަރުގެ   ހިނގަމުންދާ  ބަޖެޓް  ބޭނުންވާނެ  އަހަރަށް 
މާލީ   ދައުލަތުގެ  ކުރިން  ނިމުމުގެ  މަސް  އޯގަސްޓް 

ޙަވާލުވެފައި ހިންގުމާ  ވުޒާރާއަށް  ކަންކަން  ވާ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

ހިންގުމަށާއި   ކައުންސިލް  ބާ 
އަދާކުރުމަށްޓަކައި   މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް 
ބަޖެޓް   ބޭނުންވާނެ  އަހަރަކު  ކޮންމެ 
ދޭންވާނެއެވެ.   މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ 
އޮތް  ކުރިއަށް  ކައުންސިލަށް  ބާ  އެގޮތުން 
ހިނގަމުންދާ   ބަޖެޓް  ބޭނުންވާނެ  އަހަރަށް 

ގެ އޯގަސްޓް މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން  އަހަރު
ހިންގުމާ   ކަންކަން  މާލީ  ދައުލަތުގެ 
ވުޒާރާއަށް   ޙަވާލުވެފައިވާ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   

  ލިބޭނެ  ފައިސާ   ކައުންސިލަށް   ބާ •

  ދައުލަތުގެ   ،ފަހިކުރުމާއި  އިތުރުގޮތްތަށް

  ކައުންސިލްގެ   ބާ   ބަރޯސާނުވެ  ބަޖެޓަށް

 ނިޒާމެއް   ހިންގޭނެ   ހަރަކާތްތައް

 ގާއިމްކުރުމަށް. 

ބާ ކައުންސިލުން ހިންގާ ކޯސްތަކުން ފައިސާ   •

ބާ  ޤާއިމްކުރުމަށާއި،  ނިޒާމެއް  ނެގޭނެ 

އިންވެސްޓްކުރެވޭ   ފައިސާ  ކައުންސިލުން 

 ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް. 

ބާ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ    )ށ(   
ބާ  ޖަމާކުރަންވާނީ،  ފައިސާ  އެންމެހައި 
ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް  
އެކައުންޓަށެވެ. ބާ ކައުންސިލުގެ އެންމެހައި 
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ޤާނޫނާއި  މި  ބަލަހައްޓަންވާނީ،  ޚަރަދުތައް 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ  

 ތިންނެވެ. ގޮތުގެމަ

ބޭންކް   • ނަންމަތީގައި  ކައުންސިލުގެ  ބާ 

އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބޭނެގޮތް  

 ހެދުމަށް. 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބަރޯސަވުން ކުޑަކޮށް، ބާ   •

ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީއިން ހިންގޭ ފަދަ  

ހިންގުން   ކައުންސިލުގެ  ބާ  ގޮތަކަށް 

 ބައްޓަންކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް 

ބާ ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ދަތިނުވާނެގޮތަށް    )ނ(   

ބާ ކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް  

ބޭންކް   ނަމުގައި  ކައުންސިލުގެ  ބާ 

އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމާއި، ލިބޭ ފައިސާއިން 

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ބާރު ބާ ކައުންސިލަށް  

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ހިސާބުތައް، ބާ    )ރ(    ފައިސާގެ  ކައުންސިލުގެ 

ކެިޕޓަލް ޚަރަދާއި ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ވަކިން  

އެނގޭނެހެން، ބާ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން  

 ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ފެށުމުގެ ކުރިން، އެ   )ބ(   

އަހަރަކު ލިބޭނެ އާމްދަނީއާއި، ޚަރަދުތައް  

ތައްޔާރުކުރެވޭ  ވަކިން   އެނގޭނެހެން 

އެގްޒެކެޓިވް   ކައުންސިލުގެ  ބާ  ބަޖެޓެއް، 

 ކޮމިޓީއިން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. 
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ގޮތުގެމަތިން   )ޅ(    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި 

ބާ ކައުންސިލަށް    ،ފައިސާ ހޯދުމުގެ ބާރު

ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހޯދާ ފައިސާ 

ހިންގުމަށްޓަކައި   ކައުންސިލު  ބާ 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ؛ޤާނޫނީ ވަކީލުން ދައްކާ ޗަންދާ (1)    

ހުއްދަ   (2)     ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ 

 ،ހުއްދަ އައުކުރުމާއި  ،ދޫކުރުމާއި

ސެޓްފިކެޓް އަލުން ހެއްދުން ފަދަ  

 ؛ ކަންތައްތަކަށް ނެގޭ ފީ

ސުލޫކީ   (3)     ނުވަތަ  އިދާރީ 

ނެގޭ   ގޮތުގައި  ފިޔަވަޅެއްގެ 

 ؛ޖޫރިމަނާ

ބޭރުގެ   (4)     ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއާއި 

ޖަމްޢިއްޔާ   އެކިއެކި 

އަމިއްލަ   ،ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި

ފަރާތްރަކުން ދޭ މާލީ އެހީ އަދި  
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މާލީ   ލިބޭ  ޤައުމުތަކުން  ބޭރުގެ 

 ؛އެހީ

ފޯރުކޮށްދޭ   (5)     ކައުންސިލުން  ބާ 

އާއި  ފީ  ލިބޭ  ޚިދުމަތްތަކަށް 

 ؛އާމްދަނީ

ހިންގާ   (6)     ކައުންސިލުން  ބާ 

ްޕރޮގްރާމްތައް   ޓްރެއިނިންގް 

އާއި  ފީ  ލިބޭ  ހިންގައިގެން 

 ؛އާމްދަނީ

ހިންގާ   (7)     ކައުންސިލުން  ބާ 

އާމްދަނީ   ލިބޭ  ހަރަކާތްތަކުން 

 ؛އާއި ފައިސާ

އެގްޒެކެޓިވް   (8)     ކައުންސިލުގެ  ބާ 

ގޮތެއްގެ   ފާސްކުރާ  ކޮމިޓީއިން 

މަތިން ބާ ކައުންސިލް ހިންގުމަށް  

 ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި ފައިސާ. 
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ފައިސާ    )ކ(    އިދާރާތަކުން  ހޯދުމުގެ  މާލީ 

ކައުންސިލަށް   ބާ  އިޚްތިޔާރު 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

މުދާ    )އ(    ރައުސްމާލާއި  ކައުންސިލުގެ  ބާ 

ކުރަންޖެހޭ   ގޮތުން  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ބާ ކައުންސިލަށް  

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ބާ ކައުންސިލުން ހިންގާ އެންމެހައި މާލީ    )ވ(   

އޮފީހުން  ކަންކަން   ޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރ 

އޮޑިޓަރެއް   ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް 

 އަހަރަކު އެއްފަހަރު އޮޑިޓް ކުރަންވާނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ((   22)މިހާރު ޤާނުނުގެ 
އަކުރުތަރުތީބަށް ބަދަލު އަންނާތީ  

 އިސްލާޙުކޮށްފައި 

)   )މ(    މާއްދާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވމި  ގައި   )

އަހަރީ    ،ރިޯޕޓުއޮޑިޓް   ކައުންސިލުގެ  ބާ 

ހުށަހަޅައި  ޖަލްސާއަށް  ޢާންމު 

ޖެނެރަލްގެ   އޮޑިޓަރ  ފާސްކުރުމަށްފަހު، 

 އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ((،   22)މިހާރު ޤާނުނުގެ 
އަކުރުތަރުތީބަށް ބަދަލު އަންނާތީ  

 އިސްލާޙުކޮށްފައި 

ކޮމިޓީގެ    އެގްޒެކެޓިވް
ރަ އާއި މެންބަރުންގެ މުސާ

 މާލީ ޢިނާޔަތް 

އެގްޒެކެޓިވް  ބާ    . 23 ކޮމިޓީގެ  ކައުންސިލްގެ 
މާލީ   ނުވަތަ  މުސާރައެއް  އެއްވެސް  މެންބަރުންނަށް 

 ޢިނާޔަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ. 

އެގްޒެކެޓިވް  ބާ   ކޮމިޓީގެ  ކައުންސިލްގެ 
  ބައްދަލުވުންތަކަށް މެންބަރުންނަށް  

ކައުންސިލްގެ   ބާ  ޙާޟިރުވުމުންދިނުމަށް 

ކޮމެޓީއަށް   އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލްގެ  ބާ 
މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް   ގިނަ  ޤާނޫނުން 
މިންވަރެއްގެ   ކޮންމެވެސް  މަތިކޮށްފައިވާތީ، 
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އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީ އިން ކަނޑައަޅާ ޙާޟިރީ  
އެއް   އިތުރު   ފިޔަވައި  އެލަވަންސް 

ޢިނާޔަތެއް   މާލީ  ނުވަތަ  މުސާރައެއް 
 ނުލިބޭނެއެވެ. 

މުހިއްމުކަމަށް   އޮތުން  ލިބޭގޮތަށް  އިޖޫރައެއް 
 ފެންނާތީ.  

)ފަސްދޮޅަސް(    60ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭތާ    . 24 އަހަރީ ރިޯޕޓު 
ތެރޭގައި،  އަހަރުގެ    ދުވަހުގެ  ފާއިތުވެދިޔަ 

އާމްދަނީއާއި، ޚަރަދުތަކާއި، ޤާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ  
މަސައްކަތްތަކާއި،   ކޮށްފައިހުރި  ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި 
އާމްދަނީއާއި   ލަފާކުރާ  އަހަރަށް  އޮތް  ކުރިއަށް 
ޚަރަދާއި، ކުރަން ރޭވިފައިހުރި ކަންތައްތައް އެނގޭނެ  

ބާ   އެގްޒެކެ ރިޯޕޓެއް  ކޮމެޓީއިން ކައުންސިލްގެ    ޓިވް 
ޖަލްސާއިން    އެކުލަވާލައި،  ޢާއްމު  އަހަރީ 

މަޖިލީހަށް    ފާސްކުރުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ 
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ ރިޯޕޓާ ގުޅިގެން  
އެކަމެއް  ކަމެއްވާނަމަ  އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ 
ރައްޔިތުންގެ   ބާރު  އެންގުމުގެ  އިސްލާހުކުރުމަށް 

 މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

  

އެއްވެސް  ކައުންސިލް ބާ    . 25 އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ  ހިންގާ  ގެ 
އެފަރާތުގެ  މެން މުވައްޒަފަކު  ނުވަތަ  ބަރަކު 

އެއްގޮތަށް   ޤާނޫނާ  ތެރެއިން  ދާއިރާގެ  މަސައްކަތުގެ 
ކުރާ ކަމެއްގެ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމެއްގެ ޒިންމާ  

ބާ   އަދި  ނުޖެހޭނެއެވެ.    ކައުންސިލުން އުފުލާކަށް 
ހިންގި ޙަރަކާތަކާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި 

އެ  ތުހުމަތުކުރެވޭހިނދު ފަރުދީގޮތުން  ޒިންމާވާނީ   ،
 މެންބަރަކު ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެކެވެ. 

ވާޖިބުތަކާއި   ކައުންސިލުގެ  ބާ 
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި، ބާ 
ދަށުން   ބާރުތަކުގެ  ލިބިދޭ  ކައުންސިލަށް 
ޤާނޫނުގައިވާ   ގޮތުން  ޢަމަލުކުރުމުގެ 
ލިބިދޭ   ޤާނޫނަކުން  ނުވަތަ  ގޮތުގެމަތިން، 
ބާ  ތެރޭގައި،  ދާއިރާގެ  ބާރެއްގެ 
ބާ   ނުވަތަ  ރައީސް،  ކައުންސިލުގެ 

ބާ  ކައުންސިލު  ނުވަތަ  ނައިބުރައީސް،  ގެ 
ކޮމިޓީގެ   އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ 
ކައުންސިލުގެ   ބާ  ނުވަތަ  މެންބަރަކު، 

ކޮމީޓީގެ   އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލްގެ  ބާ 

ލިބިދޭ   މުވައްޒަފުންނަށް  މެންބަރުންނަށާއި 

އެނގޭގޮތަށް   ސާފުކޮށް  އިމްތިޔާޒު 

ބޭއްވުމަށްޓަކައި. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން  

އިމްތިޔާޒް   މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން 

 ހިމަނާފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތް ކުރުމުގެ ގޮތުން. 
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ހައިސިއްޔަތުން،   ރަސްމީ  މުވައްޒަފަކު 
ނުވަތަ   ކަމަކާމެދު،  ކުރާ  ހެޔޮނިޔަތުގައި 
ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކާމެދު އެއްވެސް މަދަނީ  

 ނުވަތަ ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ނުއުފުލޭނެއެވެ.
 

    )ރ(   

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން 

ބިލް އަށް ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާޙުތައް/   / މިހާރު މާއްދާ އޮތްގޮތް   ތަފްޞީލް  މާއްދާ  ޞުރުޚީ 
 އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާއްދާތައް 

މާއްދާ އިސްލާހުކުރަން ފެންނަ ސަބަބުތައް /   
 ކަންކަން ޤާނޫނުގައި އިތުރުކުރަން ފެންނަ  

 
  

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ  
ޚިދުމަތް   ހުއްދަނެތި 

   ދިނުން

ޤާނޫނުގަ )ހ(  . 28 ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  މި  އެހެންގޮތަކަށް  އި 
ލިބިފައިވާ   ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ  ހިނދަކު، 
ފަރާތްތަކުން   އެހެން  ފިޔަވައި  ފަރާތްތައް 

ވަކީލެއްގެ   ޤާނޫނީ  ހައިސިއްޔަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ދީގެން   ޚިދުމަތް  ޤާނޫނީ  މަސައްކަތްކޮށް  ޤާނޫނީ 

   ނުވާނެއެވެ.

ދޫކޮށްފައިވާ   ހުއްދަ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 
އެހެން   ފިޔަވައި  އެއްވެސް  ފަރާތްތައް 

އެއްވެސް   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ފަރާތަކުން 
ޤާނޫނީ   ޚިދުމަތްދީ  ޤާނޫނީ  ނަމެއްގައި 

އްވެސް  ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤާނޫނީ އެ 
ޚިދުމަތެ ޤާނޫނީ  ދީގެން    އްމަސައްކަތްކޮށް 

 ނުވާނެއެވެ. 

 

)ހ( އާ ޚިލާފުވެއްޖެ މީހަކު އެކުރަނީ   )ށ(    މި މާއްދާގެ 
ނަންބަރު  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   9/2014 ޤާނޫނު 

 )ށ( ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ  613ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު( ގެ  
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެވެ. 

  

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް    )ނ(   
ނެތް   ލިބިފައި  ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ 
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  

މަސައްކަތްކުރުމުގެ    ެޕރަ ގޮތުގައި  ގެ  ލީގަލް 
ޤާނޫނުން   އިންތިޒާމެއް  ލިބިދެވޭނެ  ހުއްދަ 
ޤާނޫނީ   ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ކަނޑައެޅުމަށް. 
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ގަވާއިދުގައި   ހަދާ  ކައުންސިލުން  ބާ 
ފުރިހަމަވާ   ޝަރުޠުތަކެއް  ވަކި  ބަޔާންކުރާ 
ހުއްދަ   ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ  ފަރާތްތަކެއް، 

ގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން،  ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް 
ޤަވާއިދުގައި  "ެޕރަ ގޮތުގައި  ގެ  ލީގަލް" 

ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް  
 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.   

ޤާނޫނީ   ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި،  އެހީތެރިކަން 
ދަރިވަރުންނަށް ފުރުސަތުތައް   ކިޔަވާ  ރޮނގުން 

 ތަނަވަސްވެގެންދިޔުމަށްޓަކައި.  

  

ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ  
ދިނުމާއި   ހުއްދަ 

 ވަކާލާތުކުރުން 

މި   )ހ(  . 29 މަސައްކަތްކުރުމަށް  ގޮތުގައި  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ 
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ހުއްދައަށް ކިޔާނީ "ޤާނޫނީ  

 ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ" މިހެންނެވެ.  

  

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަދޭ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް   )ށ(   
 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ. ން ބަލަހައްޓައި ކައުންސިލުބާ 

  

ހުއްދަ   )ށ(    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ކޯޓުތަކާއި   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލިބުމުން، 
ޓްރައިބިއުނަލްތަކާއި ތަހުޤީޤީ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ  
އަދި އަމިއްލަ މުއައްސަސާތަކުގައި އިތުރު ހުއްދައެއް  

އެއިން   އަދި  ނުލައި  ޤާނޫނީ  ހޯދުމަކާ  ތަނެއްގައި 
ނުލައި ދަފްތަރުކުރުމަކާ  ނަން  ގޮތުގައި  ،  ވަކީލެއްގެ 

އެހީތެރިކަން   ޤާނޫނީ  ވަކާލާތުކުރުމާއި 
 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެވެ.

  

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، މި   )ނ(   
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާ  
ފަރާތްތައް، ތަފާތު ދަރަޖަތަކުގެ ކޯޓުތަކަށް ހާޒިރުވެ  
ވަކީލުން   ޤާނޫނީ  ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، 
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ދަރަޖަކޮށް، އެ ދަރަޖަތަކުގެ ފެންވަރާއި ޝަރުތުތައް  
 ށް ލިބިގެންވެއެވެ. ކައުންސިލަމުގެ ބާރު ބާ  ކަނޑައަޅު

ވަކީލު   ޤާނޫނީ 
ކަމުގެ  

ހުއްދަދޫކުރުމުގެ  
 ޝަރުތުތައް

އަންނަނިވި   )ހ(  . 30 ދޫކުރެވޭނީ  ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ 
 ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

  

)އެކާވީސް( އަހަރު ފުރިފައިވާ    21ޢުމުރުން   (1)   
ދިވެހި  އަދި   ސަލާމަތުންހުރި  ބުއްދި 

 އަދި  ؛ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން

ފުރިފައިވާ    18ޢުމުރުން   އަހަރު  )އަށާރަ( 
ދިވެހި   ސަލާމަތުންހުރި  ބުއްދި  އަދި 

 އަދި  ؛ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން

ޤާނޫނީ    21އުމުރުން   ކުރިން  ވުމުގެ  އަހަރު 
ހާސިލްކުރާ ފަރާތްތައް ތިބުން  ދާއިރާއިން ޑިގްރީ  

ފަރާތްތަކަށް   އެފަދަ    21އެކަށީގެންވާތީއާއި 
އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ވަކާލާތުކުރުމުގެ ފުރުސަތު  

 ލިބެންވާނެކަމަށް ފެންނާތީ. 
ން ކަނޑައަޅާ ޝަރުތުތަކެއް  ކައުންސިލުބާ   (2)   

ބާ   އަދި   ން  ކައުންސިލުފުރިހަމަވާ 
ކިޔަވައިދޭ   އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ 

ޤާނޫނީ   ފުރަތަމަ  މަރުކަޒެއްގައި  ރޮނގުން 
 އަދި  ؛ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން

  

އަހަރުދުވަހުގެ    5ވޭތުވެދިޔަ   (3)    )ފަހެއް( 
ކުރިކަން   ކުށެއް"  ބޮޑު  "ޖިނާއީ  ތެރޭގައި 
މީހަކު   ސާބިތުވެފައިވާ  ޝަރީޢަތަށް 

 އަދި  ؛ކަމުގައިނުވުން

  

މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ތަމްރީނާއި،  ބާ   (4)   
މީހެއް  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  އިމްތިހާން 

 ކަމުގައިވުން. 

  

އިމްތިހާނު   ބާ 
ތަމްރީނު   ހެދުމާއި 

 ފުރިހަމަކުރުން 

( ގައި  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  30މި ޤާނޫނުގެ    )ހ(  . 31
ޑިގްރީއެއް   މަރުކަޒަކުން  ތައުލީމީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ވަކީލުކަމުގެ   ޤާނޫނީ  ފަރާތަކުން   ހާސިލުކޮށްފައިވާ 
މި   ކުރިން،    ހުށަހެޅުމުގެ  އެދި  ހޯދުމަށް  ހުއްދަ 
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)  29ޤާނޫނުގެ   ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ގައި  4ވަނަ   )
ފާ އިމްތިހާނުން  ބާ    ސްވެ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

ތަމްރީނު   ބުނެފައިވާ  އެމާއްދާގައި 
 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. 

ވަކީލުކަމުގެ   )ށ(    ޤާނޫނީ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މިމާއްދާގެ 
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  

)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ    1ތަމްރީންގެ މުއްދަތަކީ  
ތަމްރީނު    މި  ވަކީލުކަމުގެ  މުއްދަތެވެ.  ޤާނޫނީ 

ފަރާތުން   ހުށަހަޅާ  އެދި  ހުއްދައަށް 
ބާ ހުއްދަކުރާ  ކައުންސިލުން    ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނީ 

 ތަނެއްގައެވެ.  

ޤާނޫނީ   ދަށުން  ގެ  )ހ(  މިމާއްދާގެ 
ހުށަހަޅާ   އެދި  ހުއްދައަށް  ވަކީލުކަމުގެ 
ތަމްރީންގެ   ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން 

)އެކެއް( އަހަރު    1  ގިނަވަގެން  މުއްދަތަކީ
މުއްދަތެވެ.   މާއްދާގައި  ދުވަހުގެ  މި 

ތަމްރީނު   ތައުލީމީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ރޮނގުން  މަރުކަޒަކުން   ޑިގްރީއެއް ޤާނޫނީ 

ހާސިލްކުރާ މުއްދަތުގައި، ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  
ބާ   ގޮތަކަށްވެސް  މެދުވެގެން ނުވަތަ އެނޫން

ކައުންސިލް އިން ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކަކާ  
މަތިން އެއްގޮ ތްވާގޮތުގެ 

ޤާނޫނީ ރޮނގުން    ފުރިހަމަކުރެވިދާނެއެވެ.  
ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ޑިގްރީ  މި    ފުރަތަމަ 

ފަރާތްތަކުންވެސް  ތަމްރީނު    ފުރިހަމަކުރާ 
ބާ ތަމްރީނު   ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނީ 

 ކައުންސިލުން ހުއްދަކުރާ ތަނެއްގައެވެ.

އެދި   • ހުއްދައަށް  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ 
ތަމްރީނު    ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

ކިޔަވާ   ޑިގްރީއަށް  ރޮނގުން  ޤާނޫނީ 
މަރުކަޒު   ކިޔަވައިދޭ  މުއްދަތުގައި 
ފުރިހަމަކުރެވޭނެ   މެދުވެރިވެގެންވެސް 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް.
އެދި   • ހުއްދައަށް  ވަކާލާތުކުރުމުގެ  އަލަށް 

ތަމްރީނު   ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހަޅާ 
ގޮންޖެހުންތައް  ހުރި  ފުރިހަމަކުރުމަށް 
ތަމްރީނު   ނިމޭއިރު  ކިޔަވާ  ކުޑަކޮށް 
އިމްތިހާނުން   ބާ  ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ 
ހުއްދަ   ވަކާލާތުކުރުމުގެ  ފާސްވުމާއެކު 
ނުލިބި   ހުއްދަ  ލިބުމަކީ 
ދިމާވާ   ސަބަބުން  ދިގުލައިގެންދިޔުމުގެ 
ލިބޭނެކަމެއްކަމށް   ހައްލެއް  ދަތިތަކަށް 

 ފެންނާތީ. 
( ގައި  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  30މި ޤާނޫނުގެ   )ނ(   

ތަމްރީނު   އިމްތިޙާނާއި،  ބާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   
ބާ   ފަރާތްތަކުން  އެދޭ  ފުރިހަމަކުރަން  ްޕރޮގްރާމް 
ބާ   ފޯމަކުން  އެކަށައަޅާ  އެސޯސިއޭޝަނުން 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަޅާ    ކައުންސިލަށް
ވަރާއި  ފޯމުގައި އިމްތިޙާނު ހަދަން ގަސްތުކުރާ ދުވަސް 

ތަނެއް   ވަކި  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ހޯދުމަށް  ތަމްރީން 
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އެކަން   ކަމުގައިވާނަމަ  ބޭނުން  ޚާއްޞަކުރަން 
ހިމަނަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ޚިޔާރުކުރާ ތަންތަނުގައި  
ހުއްދަ   ހުއްދަދިނުމާއި،  ފުރިހަމަކުރުމަށް  ތަމްރީނު 

ބާ   އިޚްތިޔާރު  ހިފެހެއްޓުމުގެ  ށް  ކައުންސިލަނުދީ 
 ވެ. ލިބިގެންވެއެ

ތަމްރީނު   )ރ(    ބުނެފައިވާ   ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 
ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުން ތަމްރީން ފުރިހަމަކުރި އޮފީސް  
ތެރެއިން   ވެރިންގެ  މުއައްސަސާއެއްގެ  ނުވަތަ 
އެފަރާތަށް ސީދާ ގޮތުން އިރުޝާދު ދީ، އެފަރާތުގެ  
މަސައްކަތް ގާތުން ބެލި ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ތަމްރީނު  

ފަރާތުން   ތަމްރީނާއި  ފުރިހަމަކުރާ  ފުރިހަމަކުރި 
ބާ   ރިޯޕޓެއް  ދީފައިވާ  ގޮތުން  މަސައްކަތާގުޅޭ 

ރިޯޕޓުގައި  ކައުންސިލަ މި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   ށް 
ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ކޮބައިކަން މި ޤާނޫނުގެ  
ޝަރުތު   ހިމަނައި  ޤަވާއިދުތަކުގައި  ހަދާ  ދަށުން 

 ވެއެވެ. ށް ލިބިގެން ކައުންސިލަކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ބާ  

  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    30  މި ޤާނޫނުގެ    )ބ(   
ގ4ަ) ތަމްރީން  (  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އި 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންވާ  
ކަނޑައަޅާ  ބާކައުންސިލުން  ފަރާތްތަކުން، 
އެއްބައި   ޓްރޭނިންގެ  މަތިން  ގޮތެއްގެ 

ފުރިހަމަކޮށްދިވެހިރާ ބާ    ، އްޖޭގައި 
ބޭރުގައުމެއްގެ  ހުއްދަކުރާ  ކައުންސިލުން 
ޓްރޭނިންގ   އެ  ތަނެއްގައި 

 ވިދާނެއެވެ.  ފުރިހަމަކުރެ

ހަދާ   ކައުންސިލުން  ބާ  މާއްދާއަކީ  މި 

ގަވާއިދުގައި ހިމަނަންޖެހޭފަދަ އުސޫލީ ކަންކަން  

ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެއް ކަމަށްވާތީ އާއި ރާއްޖޭން  

ބޭނުންވާ   ފުރިހަމަކުރަން  ޓްރޭނިންގ  ބޭރުގައި 

ފަހިވާނެގޮތަށް   އެފުރުސަތު  ފަރާތްތަކަށް 

 ހެދުމަށް. 
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ގޮތަކަށް    )ޅ(    އެހެން  ޤާނޫނުގައި  މި 
ޤާނޫނުގައި   މި  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 
ޢަމަލީގޮތުން   ތަމްރީން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ބާ   ހުރިކަމަށް  ގޮންޖެހުންތަކެއް 
ކޮމެޓީއަށް  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލްގެ 
އިން   ކައުންސިލް  ބާ  ޙާލަތުގައި  ފެންނަ 
ްޕރޮގްރާމެއްގައި  ތަމްރީން  އިންތިޒާމްކުރާ 

ފުރިހަމަކުރުމުން  ބަ ްޕރޮގްރާމް  އެ  އިވެރިވެ 
(  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ )  30މި ޤާނޫނުގެ  

ްޕރޮގްރާމް   ތަމްރީނު  ބަޔާންކުރާ  ގައި 
އިން  ކައުންސިލް  ބާ  ފުރިހަމަކުރީކަމަށް 
އިން   ކައުންސިލް  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  ބާ 
ތަމްރީން   އެފަދަ  އިންތިޒާމްކުރާ 

މުއްދަތު   (  )ހައެއް  6ްޕރޮގްރާމެއްގެ 
ނުވާނެއެވެ.   ކުރުވެގެން  މަސްދުވަހަށްވުރެ 
ްޕރޮގްރާމް ހިންގާނެގޮތާއި   އަދި އެފަދައިން 
މި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތްތައް  އެކަމުގައި 
ޤަވާއިދުގައި   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

ބާ  ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.   މިފަދައިން 
ތަމްރީނު   އިންތިޒާމްކުރާ  ކައުންސިލްއިން 

ލިބޭނެގޮތަކަށް  ްޕރޮގްރާމް ތަމްރީނު  ޢަމަލީ   
 އިންތިޒާމްކުރަންވާނެއެވެ.  

ހުރި   ފުރުސަތުތަކަށް  ތަމްރީނުގެ  ޢަމަލީ 
ބާ   ޙައްލުކުރެވެންދެން  ގޮންޖެހުންތައް 
ޕްރޮގްރާމެއް   އިންތިޒާމްކުރާ  ކައުންސިލުން 
ފުރިހަމަކޮށްގެން   ޓްރެއިނިންގތަކެއް  ނުވަތަ 

ފުރުސަ ލިބުމުގެ  ހުއްދަ  ތު  ވަކާލާތުކުރުމުގެ 
 ފަހިކޮށްދީފައި އޮތުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ފެންނާތީ.  

      

( ގައި  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  30މި ޤާނޫނުގެ    . 32 ބާ އިމްތިހާނު 
މުގައްރަރާއި،  އިމްތިޙާނުގެ  ބާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   
އޮންނާނެ   އިމްތިޙާނު  ގޮތާއި،  ދޭނެ  އިމްތިޙާނު 
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ބައިވެރިވެވޭނެ   އިމްތިޙާނުގައި  ތާރީޚާއި 
ކަނޑައަޅާނީ   އުޞޫލުތައް  ބާ  މިންގަނޑުތަކާއި 

    ކައުންސިލުންނެވެ.
ވަކީލުންގެ   ޤާނޫނީ 

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

ފަރާތްތަކުން،   ފުރިހަމަކުރާ  ޝަރުތުތައް 
ފަނޑިޔާރެއްގެ   ކޯޓުގެ  ހައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގައިވާ ޤާނޫނީ    1ކުރިމަތީގައި، މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  
ޤާނޫނީ   ކުރަންވާނެއެވެ.  ހުވައި  ވަކީލުކަމުގެ 

މާ މި  ދޫކުރާނީ  ހުއްދަ  އްދާގައި  ވަކީލުކަމުގެ 
ވަކީލުކަމުގެ   ޤާނޫނީ  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ހުވާކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

  

ބާ  )ށ(    ހުއްދައިގައި،  ދޫކުރެވޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި 
ބާ  ކައުންސިލް  ސިއްކަޖަހައި،  ގެ  ކައުންސިލް ގެ 

ސޮއިކޮށްފައި   ރައީސް  ނައިބު  ނުވަތަ  ރައީސް 
ހުއްދައެއް   އެ  ހުއްދައަކީ،  މި  އޮންނަންވާނެއެވެ. 
ޤާނޫނީ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ފަރާތަކީ  ދޫކުރެވިފައިވާ 
ހުއްދައާއި،   މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ގޮތުގައި  ވަކީލެއްގެ 
ގޮތުގެ   ގަވާއިދުގައިވާ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 
މަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ  

ލިބި ލިޔުމެކެވެ. ހުއްދަ     ފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދޭނެ 
ޤާނޫނީ   ފަރާތަކީ  ކޮންމެ  ދޫކުރެވިފައިވާ  ލިޔުން  އެ 
ކޯޓުތަކުންނާއި،   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމުގައި  ވަކީލަކު 
އަމިއްލަ   އަދި  އިދާރާތަކުންނާއި  ދައުލަތުގެ 
އެފަދަ   އަދި  ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.  ފަރާތްތަކުން 

ދަ ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު،  ފަރާތެއްގެ ކިބައިގައި އެ ހުއް
ދައުލަތުގެ   ކޯޓުތަކުގައާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
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އިދާރާތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން  
   ހުރަސްއަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

  

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ  
 ހުއްދަ އައުކުރުން 

 )ހ(  . 34
 

ވަކީލުކަމުގެ   ޤާނޫނީ  ދޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 
ކަނޑައަލާ  ހުއްދައަކީ   ދުރާލާ  ކައުންސިލުން  ބާ 

 މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އައުކުރަންޖެހޭ ހުއްދައެކެވެ.  

  

)ހ(   )ށ(    މާއްދާގެ  އެ   މި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން 
ބާ   އައުކުރުމަށް  ހުއްދަ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި 
ޤާނޫނަށް   މި  ލާޒިމުކުރަންވާނީ،  ކައުންސިލުން 

ފަށާތާ   ދުވަސް    5ޢަމަލުކުރަން  އަހަރު  )ފަހެއް( 
ހަމަވާ ތާރީޚަށްފަހު އިޢުލާންކުރެވޭ މުއްދަތެއްގައެވެ.  

ންމެ އަދި އެއިން ކޮންމެ ދެ މުއްދަތެއްގެ މެދުގައި އެ
 )ތިނެއް( އަހަރު ފާއިތުވާންވާނެއެވެ.   3މަދުވެގެން 

އެހެން އޮތްނަމަވެސް،   މި މާއްދާގެ )ހ(  
އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހުއްދަ އައުކުރުމަށް  
މި  ލާޒިމުކުރަންވާނީ،  ކައުންސިލުން  ބާ 

)ފަހެއް(    5ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  
ތާރީޚަށްފަހު   ހަމަވާ  ދުވަސް  އަހަރު 

ންކުރެވޭ މުއްދަތެއްގައެވެ. އަދި އެއިން އިޢުލާ
އެންމެ  މެދުގައި  މުއްދަތެއްގެ  ދެ  ކޮންމެ 

އަހަރު    5މަދުވެގެން   )ފަހެއް( 
 ފާއިތުވާންވާނެއެވެ. 

  5އައުކުރެވޭ ކޮންމެ ހުއްދައެއްވެސް މަދުވެގެން  
މުހިއްމުކަމަށް   އޮތުން  ދުވަހަށް  އަހަރު 

އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ  އަހަރަކީ  3ފެންނާތީއާ 
އެކަން   ފެންނާތީ  މުއްދަތެއްކަމަށް  ކުރު 

 އިސްލާޙުކުރުމަށް. 

އައުކުރުމަށް   )ނ(     ހުއްދަ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ގޮތާއި،   ހުށަހަޅާނެ  އެކަމަށް  ފަރާތްތަކުން  ހުށަހަޅާ 
ހުއްދަ އައުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތަކާއި  

ބާރު، ބާ ކައުންސިލަށް  ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅު މުގެ 
 ލިބިގެންވެއެވެ.  

ހުއްދަ   ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ބާ   ފަރާތްތަކުން  ހުށަހަޅާ  އައުކުރުމަށް 

ހިންގާ ކަނޑައަޅާ  ކައުންސިލުން   ނުވަތަ 
ސެމިނަރ   ްޕރޮގްރާމްތަކާއި،  ތަމްރީނު 
އެންމެ  ތެރެއިން  ވޯކްޝޮްޕތަކުގެ  ނުވަތަ 
ގަޑިއިރުތަކެއް   ޢަދަދެއްގެ  ވަކި  މަދުވެގެން 
އުޞޫލުން   ބޯނޯ  ްޕރޯ  ފުރިހަމަކުރުމާއި، 
ވަކި   ކަނޑައެޅޭ  ތެރޭގައި  އަހަރެއްގެ 
ޢަދަދެއްގެ ގަޑިއިރުތަކަކަށް ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް  

ނެއެވެ. އެފަދައިން  ފޯރުކޮށްދީފައި އޮންނަންވާ
ބޯނޯ  ްޕރޯ  ފުރިހަމަކުރުމާއި  ތަމްރީނު 

ބާ  • ހުށަހަޅާއިރު  އައުކުރުމަށް  ހުއްދަ 
ތަމްރީނު   ހިންގާ  އިން  ކައުންސިލް 
ބައިވެރިވުމަށް   ްޕރޮގްރާމްތަކުގައި 
ލާޒިމްކުރުމާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނީ  
މަތިކުރުމަށް   ފެންވަރު  ފަންނުގެ 

 ބާރަކަށްވުން. 
ހުއްދަ އައުކުރުމުގައި ްޕރޯ ބޯނޯ އުޞޫލުން   •

ގަޑިއިރުތަކަކަށް   މިންވަރެއްގެ  ވަކި 
ޚިދުމަތް ދީފައި އޮތުން ލާޒިމްކުރުމުން ހިލޭ  
ދިނުން   ޚިދުމަތް  ޤާނޫނީ  ސާބަހަށް 
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ޚިދުމަތް   ޤާނޫނީ  އުޞޫލުން 
އޭގެ   ގޮތްތަކާއި  ބަލާނެ  ފޯރުކޮށްދޭގޮތްތައް 
އިތުރުންވެސް ހުއްދަ އައުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ  
ގޮތާއި،   ހުށަހަޅާނެ  އެކަމަށް  ފަރާތްތަކުން 
ޢަމަލުކުރާނެ   އައުކޮށްދިނުމުގައި  ހުއްދަ 

ކަނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ޝަރުޠުތައް   
 ބާރު، ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

ފުޅާކުރެވި، މާލީ ގޮތުން ދަތި ފަރާތްތަކަށް  
 ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވުން. 

ގެ  ފަނޑިޔާރުން 
ވަކީލު   ޤާނޫނީ 

 ކަމުގެ ހުއްދަ 

ޤާނޫނީ   )ހ(  . 35 ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 
ފަނޑިޔާރެއްގެ މަޤާމަށް އަޢްޔަނުކޮށްފިނަމަ   ވަކީލަކު 
ވަކީލަކީ   ބެލެވޭނީ، އެ ޤާނޫނީ  ފެށިގެން  އެހިނދުން 
ޤާނޫނީ   ނުކުރާ  މަސައްކަތް  ވަކީލެއްގެ  "ޤާނޫނީ 

ކަމުގައި  ވަކީލެއް"   ފަނޑިޔާރު  އަދި  ކަމުގައެވެ. 
ޤާނޫނީ   ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  އެ  ދުވަހަކު  ދެމިހުރިހާ 
ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ އޮންނާނީ ހިފެހެއްޓިފައެވެ. އަދި  
މިގޮތުން ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  
ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  މި  ވަކީލުންނަށް  ޤާނޫނީ  އެފަދަ 

އި  ޙައްޤުތަކާއި  މްތިޔާޒްތައްވެސް  ލިބިދޭ 
 ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. 

  

ފަނޑިޔާރަކު   )ށ(    ބުނެފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ފަނޑިޔާރުކަމާ   މަޤާމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ، އެ މީހަކަށް 

ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން އެމީހަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ  
ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓިފައި އޮތް  

   ކަށް އަންނާނެއެވެ.  އޮތުން ނިމުމަ

ބުނެފައިވާ   ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
އެ  ވަކިވެއްޖެނަމަ،  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރަކު 

ފަނޑިޔާރުކަމާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން    މީހަކަށް
އެމީހަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ  
އޮތް   ހިފެހެއްޓިފައި  ވަގުތީގޮތުން  ހުއްދަ 
އޮތުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް  
ހުއްދަ އައުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގެ  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ    34 މާއްދާގައި  ވަނަ 
 ވެ.  އުޞޫލުތައް ހިނގާނެއެ

ގުޅިގެން   ވަކިވުމާ  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރެއްގެ 
އޮތް  ހިފެހެއްޓިފައި  ހުއްދަ  ވަކާލާތުކުރުމުގެ 
އޮތުން ނިމުމަކަށް އަންނައިރު، ވަކާލާތުކުރުމުގެ  
ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތުގެ   އައުކުރުމަށް  ހުއްދަ 
އެފަދައިން   އައުކުރަންޖެހޭނަމަ  ހުއްދަ  މަތީން 

ކާލާތުކުރުމުގެ  ހުއްދަ އައުކުރުމަށްފަހު މެނުވީ ވަ
މުހިއްމުކަމަށް   އޮތުން  ނުލިބޭގޮތަށް  ހުއްދަ 

 ފެންނާތީ.  
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ޤާނޫނީ   ބިދޭސީ 
ވަކީލުންނަށް ހުއްދަ  

 ދިނުން 

ޤާނޫނުގެ   )ހ(  . 36 އެހެން    30މި  މާއްދާގައި  ވަނަ 
ރަޖިސްޓްރީ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ބުނެފައިވީނަމަވެސް، 
ކޮށްފައިވާ ލޯ ފަރމް އެއް ނުވަތަ ލީގަލް ްޕރެކްޓިސް  
ނުވަތަ   އޮފީސް  ބަންޑާރަނައިބުގެ  ނުވަތަ  އެއް 
ގުޅިގެން،  އޮފީހާއި  ޖެނެރަލްގެ  ްޕރޮސެކިއުޓަރ 
ހިނގަމުންދާ   ކޯޓެއްގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ވަކާލާތު  މައްސަލައެ އްގައި ބިދޭސީ 
ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެދި  ން  ކައުންސިލުބާ    ،  ކުރުމަށް 

ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން، އެ މައްސަލައެއްގައި 
 ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެ މީހަކަށް ދެވިދާނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން    30މި ޤާނޫނުގެ  
ވެހިރާއްޖޭގައި ދި   ،ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ލޯ ފަރމްއެއް ނުވަތަ  
ްޕރެކްޓިސްއެއް ނުވަތަ    ލީގަލް 

ނުވަތަ   އޮފީސް  ބަންޑާރަނައިބުގެ 
އޮފީސް   ނުވަތަ  ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
އިދާރާއަކާ   އެހެން   ، ގުޅިގެންދައުލަތުގެ 

ހިނގަމުންދާ   ކޯޓެއްގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ބިދޭސީ   ވަކީލަކު  މައްސަލައެއްގައި  ޤާނޫނީ 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެދި  ބާ  ،  ވަކާލާތުކުރުމަށް 
އުޞޫލެއްގެ   ކަނޑައަޅާ  ކައުންސިލުން 

މައްސަލައެއްގައި   ،ދަށުން އެ 
މީހަކަށް   އެ  ހުއްދަ  ވަކާލާތުކުރުމުގެ 

 ދެވިދާނެއެވެ. 

ޢައްޔަންކުރުމުގައި   ވަކީލުން  ބިދޭސީ 

ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީސް ނުވަތަ ްޕރޮސިކިއުޓަރ  

ދައުލަތުގެ  ޖެނެރަ އިތުރުން  އޮފީހުގެ  ލްގެ 

ހާއްސަ   އެ  ވެސް  އިދާރާއަކަށް  އެހެނިހެން 

 .އުސޫލު ހިނގާ ގޮތަށް ބޭއްވުމަށްޓަކައި

 

  

 

 

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބުނެފައިވީނަމަވެސް،   )ށ( 
ވަކީލަކު   ޤާނޫނީ  ބިދޭސީ  ބޭނުމަށް  ދައުލަތުގެ 

މާއްދާ ހުރަހެއް  ދައުލަތަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމަށް މި  
 ނާޅައެވެ. 

  

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކާއި ސުލޫކީ ޝަކުވާ 

މާއްދާ އިސްލާހުކުރަން ފެންނަ ސަބަބުތައް   / މާއްދާ މިހާރު އޮތްގޮތް   ތަފްޞީލް  މާއްދާ  ޞުރުޚީ 
ޤާނޫނުގައި އިތުރުކުރަން ފެންނަ     / 

 ކަންކަން 

ސަބަބުތައް /   މާއްދާ އިސްލާހުކުރަން ފެންނަ  
 ޤާނޫނުގައި އިތުރުކުރަން ފެންނަ ކަންކަން 
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ޝަކުވާބަލާ  
 އިޖުރާއަތު

ޤާނޫނުގެ   )ހ(  . 55 ބުނެފައިވާފަދަ    54މި  މާއްދާގައި  ވަނަ 
ޝަކުވާއެއް  ބާ ކައުންސިލަށް އުފުލިއްޖެނަމަ، އެ  

ބެލުމަށްޓަކައި މައްސަލަ  ބާ    ،ޝަކުވާއެއްގެ 
ގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ  ކައުންސިލް 
)ތިނެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ    3ތެރެއިން  

ބާ   ބާރު  އެކުލަވާލުމުގެ    ކައުންސިލަށް ެޕނަލްއެއް 
މައްސަލައިގެ   މިކޮމިޓީއިން  ލިބިގެންވެއެވެ. 
ތަހުޤީޤުކޮށް   ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ހަޤީޤަތްތައް 

ފަރާތްތަ  ހިމެނޭ  ކިބައިން  އެމައްސަލައިގައި  ކުގެ 
 ބަޔާންނެގުމުގެ ބާރު އެކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ަވނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައިާވފަދަ    54މި ޤާޫނނުެގ  
އުފުލިއްޖެނަމަ  ކައުްނސިލަށް  ބާ   ،ޝަކުާވއެއް 

އެފަދަ ނު އިސްނެުގމަކަށް  ބާކައުންސިލްެގ  ަވތަ 
އެ   މައްސަލައެއް ބަލަންޖެހޭކަމަށް ފެނިއްޖަނަމަ

މަ ބެލުމަށްޓަކައިޝަކުާވއެއްެގ  ބާ    ، އްސަލަ 
ހިމެނޭ  ކޮމިޓީގައި  ސުލޫކީ  ކައުންސިލުެގ 

)ތިނެއް( މެންބަރުްނެގ    3މެންބަރުްނެގ ތެރެއިން  
މައްޗަށް ހިމެޭނ ޕެނަލެއް އެކުލަާވލުމުެގ ބާރު ބާ  

ކޮމިޓީއަށްކައުންސިލުެގ     އެެގޒެކެޓިްވ 
މައްސަލައިެގ  ކޮމިޓީން  މި  ލިބިެގްނެވއެެވ. 

ތުމަށްޓަކައި ތަޙުޤީޤުކޮށް އެ ޙަޤީޤަތްތައް ދެެނަގ
ކިބައިްނ   ފަރާތްތަކުެގ  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި 
ކޮމިޓީއަށް   އެ  ބާރު  ނެުގމުެގ  ބަޔާން 

 ލިބިެގްނެވއެެވ. 

އިސްނަގުމަކަށްވެސް   • ކައުންސިލްގެ  ބާ 
ވަކީލުންގެ ސުލޫކާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ބެލުމުގެ  
އެއީ   ބޭއްވުމަށް.  ލިބޭގޮތަށް  އިޚްތިޔާރު 

ވަކީލުންނާ ގުޅޭ  މިހާރު ޤާނޫނު އޮތްގޮތުން  
މައްސަލައެއް  ސުލޫކީ  ބޮޑު  ކިތަންމެ 
ބާ  ފަރާތަކުން  އެއވެސް  ވިޔަސް 
ޝަކުވާއެއް  އެފަދަ  ކައުންސިލްއަށް 

ޅާނަމަ އެ ޝަކުވާއެއް ނުބެލޭގޮތަށް  ހުށަނަ
ބާކައުންސިލްގެ   މިހާރު  އަދި  އޮތުން 
ކޮމެޓީގެ   ބަލާ  މައްސަލަ  ސުލޫކީ 

 ސްޓޭންޑަކީވެސް އެއީކަމަށްވުން. 
ބާ  • ބާރު  އެކުލަވާލުމުގެ  ެޕނަލް 

ލިބިގެންވާކަމަށް   ކައުންސިލްއަށް 
ބާ  ބަދަލުގައި  ބޭއްވުމުގެ  ބަޔާންކޮށްފައި 

އެ  ކައުންސިލްގެ   ކޮމިޓީއަށް  އެގެޒެކެޓިވް 
ބަޔާންކުރުމުން   ލިބިގެންވާކަމަށް  ބާރު 
އުޅުމަކުން   އަރާފާނެ  ފަހުން 

 ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި. 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ ެޕނަލް ދެމި   )ށ(   

އޮންނާނީ އެ ކޮމިޓީއިން ބަލަމުންދާ މައްސަލަ ބަލައި،  
ބާ ލަފާ  ކޮމިޓީގެ  ގްޒެކެޓިވް  އެގެ  ކައުންސިލް   އެ 

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާ ހަމައަށެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ  

ެޕނަލްއިން   އެ  އެ  ދެމިއޮންނާނީ  ެޕނަލް 

އެ ޕެނަލްގެ    ،ބަލަމުންދާ މައްސަލަ ބަލައި

އެގްޒެކެޓިވް   ކައުންސިލުގެ  ބާ  ލަފާ 

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާ ހަމައަށެވެ. 

 

ގައި    55 )ހ(  މާއްދާގެ  ބަޔާންކުރަނީ  ވަނަ 

ެޕނަލެއް  އުފައްދަނީ  ބެލުމަށް  މައްސަލަ 

އޮތުމުން  ކޮމިޓީ  މާއްދާގައި  މި  ކަމަށްވާތީ، 

 އޮޅުން އަރާތީ އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ގޮތުން 
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ެޕނަލްއެއް   ކައުންސިލުންބާ   )ނ(    ބެލުމުގެ  ޝަކުވާ 
ޝަކުވާއެއް  ވަކީލަކާގުޅޭ  ޤާނޫނީ  އެކުލަވާލައި، 
ޝަކުވާއެއް  އެފަދަ  ފޮނުވަންވާނީ  ބެލުމަށް 
ސަބަބުތަކެއް   ޤާނޫނީ  އެކަށީގެންވާ  ހުށަހެޅުމުގެ 

 ހުރިނަމައެވެ. 

ކައުންސިލުން   ބެލުމުގެ  ބާ  ޝަކުވާ 
ެޕނަލްއެއް އެކުލަވާލައި، ޤާނޫނީ ވަކީލަކާގުޅޭ  

އެފަދަ  ޝަކުވާ ފޮނުވަންވާނީ  ބެލުމަށް  އެއް 
އެކަށީގެންވާ   ހުށަހެޅުމުގެ  ޝަކުވާއެއް 

 ޤާނޫނީ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމައެވެ. 

 

މާއްދާގައި   )ރ(    މި  ގުޅޭގޮތުން  ވަކީލަކާ  ޤާނޫނީ 
 ޝަކުވާ  ކައުންސިލްގެބުނެވުނުފަދަ ޝަކުވާއެއް ބާ  

އެެޕނަލްގެ   ތަހުޤީޤުކުރުމަށްފަހު  ެޕނަލްއިން  ބެލުމުގެ 
އަވަސް  ލަފަ ވީއެންމެ  ރިޯޕޓު  އެކަމުގެ  ޔާއެކު 

ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް  ކައުންސިލްފުރުސަތެއްގައި ބާ   ގެ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ ގުޅޭގޮތުން މި މާއްދާގައި  

ބުނެވުނުފަދަ ޝަކުވާއެއް ބާ ކައުންސިލުގެ  

ކޮމެޓީގެ   ޕެނަލުން  ސުލޫކީ 

ކޮމިޓީގެ    ،ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު ސުލޫކީ 

ވީއެންމެ  ރިޯޕޓު  އެކަމުގެ  ލަފަޔާއެކު 

އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ބާ ކައުންސިލުގެ  

 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

ބާ   ެޕނަލްއަކީ  އުފައްދާ  ބެލުމަށް  މައްސަލަ 
އުފެދޭ   ދަށުން  ކޮމިޓީގެ  ކައުންސިލުގެ ސުލޫކީ 

އެގްޒެކެޓި  ރިޯޕޓް  އެ  ވް  ެޕނަލަކަށްވާތީ، 
ކޮމިޓީގެ   ސުލޫކީ  ފޮނުވަންވާނީ  ކޮމިޓީއަށް 

 ލަފަޔާއެކު ކަމަށް ފެންނާތީ. 

މާއްދާގައި   )ބ(    މި  ގުޅޭގޮތުން  ވަކީލަކާ  ޤާނޫނީ 
ގެ ޝަކުވާ  ކައުންސިލްބުނެވުނުފަދަ ޝަކުވާއެއް ބާ  

އުސޫލުތައް   ގޮތުގެ  ބަލާނޭ  ެޕނަލްއިން  ބެލުމުގެ 
ތަންފީޒުކުރު ހިމަނައި  ޤަވާއިދުގައި  މުގެ  ވަކީލުންގެ 

 ށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކައުންސިލަބާރު ބާ 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ ގުޅޭގޮތުން މި މާއްދާގައި  

ބުނެވުނުފަދަ ޝަކުވާއެއް ބާ ކައުންސިލުގެ  

ކޮމެޓީގެ   ބެލުމުގެ  ސުލޫކީ  ޝަކުވާ 

އުޞޫލުތައް   ގޮތުގެ  ބަލާނެ  ެޕނަލުން 

ގަވާއިދުގައި   ސުލޫކާބެހޭ  ވަކީލުންގެ 

ބާ ބާރު  ތަންފީޒުކުރުމުގެ   ހިމަނައި 

ބާ   ެޕނަލްއަކީ  އުފައްދާ  ބެލުމަށް  މައްސަލަ 

އުފެދޭ   ދަށުން  ކޮމިޓީގެ  ކައުންސިލުގެ ސުލޫކީ 

ހިމެނުމަށާއި،  އެގޮތަށް  ެޕނަލަކަށްވާތީ، 

ވަކީލުންގެ   ބަދަލުގައި  ގަވާއިދުގެ  ވާކީލުންގެ 

ހަދާ   ގަވާއިދު  ބެހޭ  ތަންފީޒުކުރުން  ސުލުކާއި 

 ހިމެނުމުގެ ގޮތުން. 
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ކޮމިޓީއަށް   އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 
ހެކިބަހާއި  

ހޯދާ   ލިޔެކިޔުން 
 ލިބިގަތުމުގެ ބާރު 

ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ެޕނަލްއިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައާ    . 58
ފަރާތްތަކަށް،  ހުރި  ގުޅުން  މައްސަލައާ  ގުޅިގެން 
ހެކިބަސް ދިނުމަށް ހާޒިރުވުމަށް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުންތައް  

އަމުރުކުރު ލިބިގެންވެއެވެ.  ހުށަހެޅުމަށް  ބާރު  މުގެ 
ޖަވާބުދާރީވުމާއި،  ލިޔުންތަކާމެދު  ހުށަހެޅޭ  މިގޮތުން 
ފުރުޞަތު،   ސުވާލުކުރުމުގެ  ހެކިންނާ  ހާޒިރުކުރެވޭ 

 ޝަކުވާ ރައްދުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

ބަލަމުންދާ   ެޕނަލުން  ބެލުމުގެ  ޝަކުވާ 

މައްސަލައާ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ 

ފަރާތްތަކަށް ހެކިބަސް   ، ގުޅުންހުރި 

ނުވަތަ   ހާޒިރުވުމަށް  ދިނުމަށް 

ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ  

އަށް ބާރު   ެޕނަލް  ބަލާ    ޝަކުވާ 

ހުށަހެޅޭ   މިގޮތުން  ލިބިގެންވެއެވެ. 

ޖަވާބުދާރީވުމާއި  ،ލިޔުންތަކާމެދު 

ސުވާލުކުރުމުގެ   ހެކިންނާ  ހާޒިރުކުރެވޭ 

ޤާނޫނީ  ޝަކުވާ    ،ފުރުޞަތު ރައްދުވާ 

 ވަކީލަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

 

އެފަދައިން  މިހާ އޮތްގޮތުން  މާއްދާ  މި  ރު 
ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ލިބެނީ  
ެޕނަލް އަށްކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ  

 އެކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުމަށް.  

ދިފާޢު   އަމިއްލަ 
ހުށަހެޅުމުގެ  

 ފުރުސަތު 

ޝަކުވާއިން ދިފާޢުވުމަށްޓަކައި އޭނާ ތަމްސީލުކުރާނެ    . 59
ނޫނީ ވަކީލެއް ޢައްޔަނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޝަކުވާ  ޤާ

އަދި   ލިބިގެންވެއެވެ.  ވަކީލަށް  ޤާނޫނީ  ރައްދުވާ 
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި، ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއާއި، 
އެމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ެޕނަލްއިން  
ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ކޮބައިކަން ޝަކުވާ ބެލުމުގެ  
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 އެވަކީލަކަށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން  ެޕނަލްއިން
އެއްވެސް  ބަލައި،  މައްސަލަތައް  ޝަކުވާގެ  ބަލާ 
ރައްދުވާ   ޝަކުވާ  އަޅަންވާނީ  ފިޔަވަޅެއް  ބާވަތެއްގެ 
ދީ، ހާމަކަމާއި   ފުރުސަތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ފަރާތަށް 

 ހަމަހަމަކަމާއެކުގައެވެ. 
ބެލުމުގެ   ޝަކުވާ 
ރިޯޕޓަށް   ެޕނަލްގެ 

ރިއާޔަތްކޮށް  
 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ރިޕޯޓަށް   )ހ(  . 60 ފޮނުވާ  ެޕނަލްއިން  ބެލުމުގެ  ޝަކުވާ 
ނެތް  އަސާސެއް  ޝަކުވާއަކީ  އެ  ބެލުމަށްފަހު، 
ބާ   ބާރު  ކަނޑައެޅުމުގެ  ކަމަށް  ޝަކުވާއެއް 

ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި  ކައުންސިލް 
އަދި   ލިބިފައިވާ  ހެކި  އެކަށީގެންވާ  ޝަކުވާއަކީ  އެ 

ން  ކައުންސިލުއަސާސެއް އޮތް ޝަކުވާއެއްކަމަށް ބާ  
ކަނޑައަޅާނަމަ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުން ކުރެ ގޮތަކަށް  

 ށް ލިބިގެންވެއެވެ. ކައުންސިލަ ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު ބާ  

ނަލްއިން ފޮނުވާ ރިޯޕޓަށް  ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ެޕ
އަސާސެއް ، ބެލުމަށްފަހު ޝަކުވާއަކީ  އެ 

ނެތް ޝަކުވާއެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު  
ކޮމިޓީއަށް ކައުންސިލުގެ    ބާ ހިންގާ 

ޝަކުވާއަކީ   އެ  އަދި  ލިބިގެންވެއެވެ. 
އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާ އަދި އަސާސެއް 

ޝަކުވާއެއްކަމަށް   ކައުންސިލުން  އޮތް  ބާ 
ނޑައަޅާނަމަ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުން ކުރެ  ކަ

ޝަކުވާ ރައްދުވި ޤާނޫނީ ވަކީލާމެދު  ގޮތަކަށް  
ކައުންސިލަށް   ބާ  ބާރު  ޢަމަލުކުރުމުގެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

އަޅަނީ  ފިޔަވަޅު  ޢިބާރާތުގައި  މައްދާގެ  މި 
ވަކީލާމެދުކަމަށް   ޤާނޫނީ  ރައްދުވި  ޝަކުވާ 

 ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި 

   ؛ ނަސޭހަތް ދިނުން (1)   

   ؛ އިންޒާރުދިނުން (2)   

ރުފިޔާއަށްވުރެ    100,000 (3)    )އެއްލައްކަ( 
 ؛ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން

  

ހުއްދަ   (4)    މުއްދަތަކަށް  ވަކި  ކަނޑައެޅޭ 
 ؛ހިފެހެއްޓުން

  

   ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން.  (5)   
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން   )ށ(   
ފިޔަވަޅު އަޅާ  ކައުންސިލުން  ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ މެދު ބާ  

ޙާލަތުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލު ހިންގާފައިވާ އަމަލުގެ ކުޑަ  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ   މަތީގައި  ބަލައި،  މިނަށް  ބޮޑު 
އެކަށީގެންވާ   އެންމެ  ތެރެއިން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ 

ބާ   ބާރު  އެޅުމުގެ  ކައުންސިލަށް  ފިޔަވަޅެއް 
 ލިބިގެންވެއެވ 

  

ވަކީލާ މެދު    މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤާނޫނީ )ނ(   
އަޅާ ފިޔަވަޅަކާ މެދު ޤާނޫނީ ވަކީލު  ކައުންސިލުން  ބާ  

ތާރީޚުން   ނިންމާ  ނިންމުން  އެ  ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، 
ބާ    30ފެށިގެން   ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 

އެ    ކައުންސިލުގެ ކޮމިޓީއަށް  އިސްތިއުނާފު 
 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. 

ވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤާނޫނީ ވަކީލާ  މި މާއްދާގައި
އަޅާ ފިޔަވަޅަކާ މެދު  ކައުންސިލުން  މެދު ބާ  

ވަކީލު   ހުށަހެޅި  ޤާނޫނީ  ޝަކުވާ  ނުވަތަ 
ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، އެ ނިންމުން ފަރާތުން  

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  )ތިރީސް(    30ނިންމާ 
ބާ   ތެރޭގައި    ކައުންސިލުގެ ދުވަހުގެ 

މައްސަލަ އެ  ކޮމިޓީއަށް  އެއް އިސްތިއުނާފު 
 ހުށަހެޅުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.  

ހުށަހެޅުމުގެ   ޝަކުވާ  ކޮމެޓީއަށް  އިސްތިޢުނާފް 
ވަކީލާ   ޤާނޫނީ  ރައްދުވި  ޝަކުވާ  ޙައްޤު 
ފަރާތަށްވެސް   ހުށަހެޅި  ޝަކުވާ  އެއްފަދައިން 

 ލިބިދެވޭގޮތަށް ބޭއްވުމަށްޓަކައި.  

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން   )ރ(   
އެ  ހުށަހެޅުމަށްފަހު  ކޮމިޓީއަށް  އިސްތިއުނާފު 
ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، 

)ފަނަރަ(    15އެ ނިންމުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  
އިސްތިއުނާފު   މައްސަލައެއް  އެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ހައި  ހިރާއްޖޭގެ  ކުރުމަށް ދިވެ
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 ހަވަނަ ބާބު 
 ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޕްރެކްޓިސް އަދި ޕާޓްނަރޝިޕް 

ބިލް އަށް ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާޙުތައް/   ތަފްޞީލް  މާއްދާ  ޞުރުޚީ 
 އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާއްދާތައް 

މާއްދާ އިސްލާހުކުރަން ފެންނަ ސަބަބުތައް /     
 ޤާނޫނުގައި އިތުރުކުރަން ފެންނަ ކަންކަން 

ވަކީލަކު  
ފަރުދީގޮތެއްގައި  
 ކުރާ ްޕރެކްޓިސް 

ފަރުދީ   )ހ(  . 61 އެދެނީ  މަސައްކަތްކުރަން  ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ 
އެފަރާތަ  އެކަން  ގޮތެއްގައިކަމަށްވާނަމަ،  ކުން 

)ޢަމިއްލަ    19/2014ކުރަންވާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އަމިއްލަ   ފަރުދުންގެ 

 ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެންނެވެ. 

  

މާއްދާ )ށ(    އަމިއްލަ  ގެ  މި  ރެޖިސްޓްރީކުރާ  ދަށުން 
)އަމިއްލަ    19/2014ވިޔަފާރިއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދަށުން   ގެ  ޤާނޫނު(  ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ 
ކައުންސިލްގައި   ބާ  އިތުރުން،  ރަޖިސްތްރީކުރުމުގެ 
ވިޔަފާރިއަކަށް   އަމިއްލަ  ދަފްތަރުކޮށްފައިވާ 
ބާ   ދަށުން  މާއްދާގެ  މި  ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

އަމިއްލަ ކައުންސިލު  ދަފްތަރުކުރެވޭ  ގައި 
ކިޔާނީ   ބޭނުމަށްޓަކައި  ޤާނޫނުގެ  މި  ވިޔަފާރިތަކަށް 

 "ލީގަލް ްޕރެކްޓިސް" އެވެ.  

  

ާޕޓްނަރޝިޕްއަކުން  
ފަރމް   އުފައްދާ 
ލީގަލް   އަދި 

 ްޕރެކްޓިސް 

ދޭން   )ހ(  . 62 ޚިދުމަތް  ޤާނޫނީ  ގުޅިގެން  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ 
އެދޭނަމަ، އެފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދޭންވާނީ އެ ޤަނޫނީ  

 ވަކީލުން އުފައްދާ ާޕޓްނަރޝިްޕ  
 ' ލޯ ފަރމް' އަކުންނެވެ.   

  

ޤާނޫނު   )ށ(    ފަރމްއަކީ   ބުނާ  ގައި  )ހ(  މިމާއްދާގެ 
)ާޕޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު( ގެ    2011/13ނަންބަރު  

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބާ   ،  ދަށުން  އަދި 
ކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލް  ރަޖިސްޓްރީ  ގައި 

ރމްއަކީ  ޤާނޫނު  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ފަ
)ާޕޓްނަރޝިޕްގެ    2011/13ނަންބަރު  

ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގެ   ، ޤާނޫނު( 
ބާ   ރަޖިސްޓްރީ  ކައުންސިލުގައި  އަދި 
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ާޕޓްނަރޝިޕަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. މި މާއްދާގެ ދަށުން  
ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ  ކައުންސިލް ބާ   ގައި 

ބޭނުމަށްޓަކައި   ޤާނޫނުގެ  މި  ާޕޓްނަރޝިްޕތަކަށް 
 ކިޔާނީ " ލޯ ފަރމް" އެވެ. 

ާޕޓްނަރޝިަޕކަށް   ކޮށްފައިވާ 
ބާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި  ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ  ކައުންސިލުގައި  
ޤާނޫނުގެ   މި  ާޕޓްނަރޝިްޕތަކަށް 

 ށްޓަކައި ކިޔާނީ " ލޯ ފަރމް" އެވެ. ބޭނުމަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން   )ނ(    ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 

ާޕޓްނަރޝްިޕތަކުގެ  ކޮށްފައިވާ   %80  ރަޖިސްޓްރީ 
މި   މިލްކުވާނީ  ޙިއްޞާ  އިންސައްތަ(  )އަށްޑިހަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޤާނޫނީ    30ޤާނޫނުގެ  
   ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށެވެ. 

  

އަކުން   ފަރމް  ލޯ 
ލޯ   ނުވަތަ 
ްޕރެކްޓިސްއަކުން  

ނޫންގޮތަކަށް  
 ޚިދުމަތް ނުދިނުން 

ލޯ    . 63 ފެށުމަށްފަހު،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

ނުވަތަ   އެއް ފަރމަކުން  ްޕރެކްޓިސް  ލީގަލް 

ޤާނޫނީ    މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ފިޔަވައި 

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެއްވެސް ފަރާތަކުން  

ދައުލަތުގެ   އެހެންނަމަވެސް،  ނުވާނެއެވެ.  ކޮށްގެން 

އަމިއް ނުވަތަ  ތަނެއްގައި  މުއައްސަސާއެއްގައި  ލަ 

ނުވަތަ  -އިން ގޮތުގައި  ކައުންސެލެއްގެ  ހައުސް 

އެއިން ތަނެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ހިލޭ  

ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން  

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް  

ޤާނޫނީ  ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި  އެފަދަ  ނުވަތަ    ދިނުން 
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މި މާއްދާއިން މަނައެއް  ދިނުން  ޚިދުމަތް  ވަކީލަކު 

 ނުކުރެއެވެ. 

 

ާޕޓްނަރުންގެ  
މައުލޫމާތު 

 ދަފްތަރުކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި    . 64
ާޕރޓްނަރުން  ާޕޓްނަރޝިްޕތަކުގެ  ގެ  ޤާއިމުކުރެވޭ 

ކައުންސިލްގައި   ބާ  ްޕރޮފައިލެއް  ކޯަޕރޭޓް 
 ދަފްތަރުކުރެވިފައި އޮންނާންވާނެއެވެ. 

  

އަދި   ފަރމް  ލޯ 
ލީގަލް  

ްޕރެކްޓިސްތަކާބެހޭ  
 ޤަވާއިދު 

ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި    .65 ދާއިރާގައި  ޤާނޫނީ 
ފާރމްތަކާއި   ލޯ  އުފައްދާ  އުޞޫލުން  ާޕޓްނަރޝިްޕ 
އެކަށައަޅައި   ގޮތް  ހިންގާނެ  ްޕރެކްޓިސްތައް  ލީގަލް 

ބާ   ބާރު  ހެދުމުގެ    ކައުންސިލަށް ގަވާއިދު 
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި   ދާއިރާގައި  ޤާނޫނީ 
އުފަ އުޞޫލުން  ލޯ  ާޕޓްނަރޝިްޕ  އްދާ 

ްޕރެކްޓިސްތަ ލީގަލް  ކުން  ފާރމްތަކާއި 
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި   ޚިދުމަތް  ޤާނޫނީ 

އުޞޫލުތައް  ބާ    ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ 
ޤަވާއިދުގައި   އެކުލަވާލާ  ކައުންސިލުން 

 ބަޔާންކުރެވިދާނެއެވެ.  

އުސޫލުތައް  ހިންގުމުގެ  ފާރމްތައް  ލޯ 
ޤާނޫނާ   ާޕރޓްނާރޝިޕް  ކަނޑައެޅުމަކީ 

ފެންނާތީ ކަމަށް  ކަމެއް  މި   ،ތަޢާރަޒްވާނޭ 
ގުޅޭކަންތަކުގައި   ހިންގުމާ  މާއްދާގައި 
ކަނޑައެޅުމުގެ   ގޮތް  އަށް  ބާކައުންސިލް 
އިޚްތިޔާރު އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮށް، ހަމައެކަނި  
ކުރަންޖެހޭ   ގުޅިގެން  ދިނުމާ  ޚިދުމަތް  ޤާނޫނީ 
އަމަލުކުރަންޖެހޭ   ކުރުމުގައި  ކަންކަން 

އުންސިލުން ކަނޑައެޅޭގޮތަށް  އުޞޫލުތައް ބާ ކަ
 ބަދަލުކުރުން.  

 
 

ބިލް އަށް ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާޙުތައް/   ތަފްޞީލް  މާއްދާ  ޞުރުޚީ 
 އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާއްދާތައް 

މާއްދާ އިސްލާހުކުރަން ފެންނަ ސަބަބުތައް /     
 ޤާނޫނުގައި އިތުރުކުރަން ފެންނަ ކަންކަން 

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ  
ދެމިއޮތުމާއި   ހުއްދަ 

 އައުކުރުން 

މި ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި   )ހ(  . 66
މި   މީހުންނަކީ،  ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ  ވަކާލާތުކުރުމުގެ 
ހުއްދަ   ކަމުގެ  ވަކީލު  ޤާނޫނީ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

 ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނެވެ. 

ފަށާއިރު   އަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 
ހުއްދަ   ަވކާލާތުކުރުމުެގ  ދިެވހިރާއްޖޭގައި 
ދަށުން  ޤާނޫުނެގ  މި  މީހުންނަކީ،  ލިބިފައިާވ 
ޤާނޫނީ ަވކީލު ކަމުެގ ހުއްދަ ލިބިފައިާވ ޤާނޫީނ  

 ބެލޭެނއެެވ.  ކަމުަގއި ަވކީލުން
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ޤާނޫނީ   )ށ(    ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 
ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނީ  
ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދެންވާނީ މި ޤާނޫނުގައިވާ  

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  

  

ގައި    )ނ(    )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ޤާނޫނަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވީ މި  ނަމަވެސް 

ވަކީލުކަމުގެ   ޤާނޫނީ  ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު 
ލިބިފައިވާ   ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ  ހުއްދަ 

ފުރިހަމަކުރުމަކާ   އިމްތިޙާން  ބާ  ތެރެއިން 
ވަކީލުކަމުގެ ނުލައި   ހުއްދަ    ޤާނޫނީ 

ޤާނޫނުގެ   މި  ފަރާތްތަކުން    34ލިބިފައިވާ 
އައުކުރާ   ހުއްދަ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 
އިމްތިޙާން   ބާ  ފަހަރު  ފުރަތަމަ 

އަދި އެފަރާތްތަކުގެ    ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. 
އިމްތިޙާނުން   އެ  އައުކުރެވޭނީ  ހުއްދަ 

 ފާސްވުމުންނެވެ.  

ޢަމަލުކުރަން   ޤާނޫނަށް  ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ 
ފަހު ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި  ފެށުމަށް

ލާޒިމްކޮށްފައިވަނީ   ފާސްވުން  އިމްތިހާނުން  ބާ 
ވަކާލާތުކުރުމަށް   ގޮތުގައި  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ 
މިންވަރަކަށް   ވަކި  ފަރާތްތަކަކީ  ހުއްދަދެވޭ 
ލިބިފައިވާ   ޤަބިލްކަން  ޢިލްމާއި 
ޤާނޫނުން   ފަރާތްތަކަކަށްވުން 

ޤާނޫނަށް  ތަޞައްވުރުކޮށްފައިވާތީކަމަ ށްވުމުން، 
ތިބި   ލިބިފައި  ހުއްދަ  ފެށިއިރު  ޢަމަލުކުރަން 
ހުރިހަ ވަކީލުންވެސް ބަ އިމްތިހާނުން ފާސްވެ  
ޤާނޫނުން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެންވަރު ހުރި  
ކަނޑައެޅިގެން   ގޮތުގައި  ވަކީލުންގެ  ޤާބިލް 
ދިޔުމަކީ އަލަށް ހުއްދަ ލިބޭ ވަކީލުންނަށާއި އަދި  

ފަންނަށްވެ ސް  ޤާނޫނީ 
ތަފާތުކުރުން   ކުރިއެރުމެއްކަމުގައިވާނެތީއާ 

 ކުޑަކުރުމަށް.  
 

ގަވާއިދަކަށް  

 އަމަލުކުރަން ފެށުން 

މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް    . 71
ބަޔާންކުރާ   މާއްދާއެއްގައި  އެ  ފެށޭނީ  ޢަމަލުކުރަން 
އެ   ކަމަށްވާނަމަ،  އެކުލަވާލުމަށްފަހުގައި  ގަވާއިދެއް 
މާއްދާއަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަންވާނީ، އެ މާއްދާގައި  

ބަޔާންކޮށްފައިާވ   މާއްދާއެއްގައި  ޤާޫނނުެގ  މި 
ކަމަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށޭނީ އެ މާއްދާއެއްގައި  
އެކުލަާވލުމަށްފަހުގައި   ަގވާއިދެއް  ބަޔާންކުރާ 
ޢަމަލުކުރަން  މާއްދާއަކަށް  އެ  ކަމަށްާވަނމަ، 
ފަށަންާވީނ، އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ަގާވއިދު 

ޤަވާއިދެއްގައި އެ ގަވާއިދކަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ  
އެއްގޮތަށް   އާ  އެ  ބަޔާންކުރާނަމަ  ތާރީޚު 
ފަހިވެފައި   ފުރުސަތު  ޢަމަލުކުރުނަށް 

 ތުމަށްޓަކައި  އޮ
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ގެޒެޓްގައި   ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދު  ބަޔާންކުރާ 
 ޢުކުރުމަށްފަހުއެވެ.  ޝާއި

ޝާއިޢުކުރުމުްނ، ދިެވހިސަރު ެގޒެޓުަގއި  ކާރުެގ 
އެ ަގާވއިދެއްގައި އެ ަގާވއިދަކަށް ޢަމަލުކުރަން 
ތާރީޚަކުްނ   ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ފަށެމަށް 

 . ފެށިެގންެނެވ
 އަށްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

  

ނޯޓަރީންގެ   ަޕބްލިކް 
މަސައްކަތް   ގޮތުގައި 

އަދި    ކުރުމުގެ  ހުއްދަ 
އެއްގޮތްކަމުގެ   އަސްލާ 
 ތައްގަނޑު ޖެހެމުގެ ހުއްދަ 

 

ގޮތަކަށް   )ހ(  . 72 އެހެން  ޤާނޫނެއްގައި  އެހެން 
ހިނދަކު،   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ 

ަޕބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ،  
މި   ޖެހޭނީ  ތައްގަނޑު  އެއްގޮތްކަމުގެ  އަސްލާ  އަދި 
ބަޔާންކުރާ   ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

 ވެ. ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށެ 

ގޮތަކަށް   އެހެން  ޤާނޫނެއްގައި  އެހެން 
ހިނދަކު،  ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ 

ނޯޓަރީއެއްގެ   ަޕބްލިކް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ، އަދި އަސްލާ 
މި  ޖެހޭނީ  ތައްގަނޑު  އެއްގޮތްކަމުގެ 
ގަވާއިދުގައި   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 
ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ޤާނޫނީ  
ވަކީލުންނަށާއި އަދި އެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ  

 . ތިން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށެވެގޮތުގެމަ

  ގޮތުގައި  ނޯޓަރީންގެ   މާއްދާގައި   މި •

  އަސްލާ  ކުރުމާއި  މަސައްކަތް

  ވާހަކަ  ޖެހެމުގެ  ތައްގަނޑު  އެއްގޮތްކަމުގެ 

 އަދި، . އަންނާތީ

ދައުލަތުގެ   • އިތުރުން  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ 

ޤާނޫނީ   މިފަދަ  އިދާރާތަކުންވެސް 

ހަމައެކަނި  މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭތީ އެކަން  

ލިމިޓްކޮށްފައި   ވަކީލުންނަށް  ޤާނޫނީ 

 ބޭއްވުމަށް ނުފެންނާތީ. 

  ދައުލަތުގެ   އިތުރުން  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ •

  ޤާނޫނީ  މިފަދަ  އިދާރާތަކުންވެސް 

  ހަމައެކަނި  އެކަން   ކުރަންޖެހޭތީ   މަސައްކަތް
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ލިމިޓްކޮށްފައި  ޤާ ވަކީލުންނަށް  ނޫނީ 

 ބޭއްވުމަށް ނުފެންނާތީ. 

ރަށް • ގިނަ  ރަށެއްގައި ރާއްޖޭގެ  އެ  ތަކަކީ 

އިންތިޒާމް  ލިބޭނެ  ޚިދުމަތް  ވަކީލުންގެ 

އަދި   ނުވާ  ރަށްތަކަކަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ 

މެޖިސްޓްރޭޓް   ނުވަތަ  ކައުންސިލުގައި 

މުވައްޒަފުން   ޤާނޫނީ  ކޯޓުގައިވެސް 

ރަށްތަކަކަށްވާއިރު،  ނުތިއްބަވާ 

އަސްލާއެއްގޮތް ކަމުގެ ލިޔުން ހަމައެކަނި  

ވަކީލުންނަށް   ޤާނޫނު  ޤާނޫނީ  ޖެހޭގޮތަށް 

ދޭ   ކައުންސިލްތަކުން  އޮތުމުން، 

އުޅަނދުފަހަރުގެ   ތެރެއިން  ޚިދުމަތްތަކުގެ 

ގޯތި   ހައްދައިދިނުމާއި،  ރަޖިސްޓްރީ 

ހައްދައިދިނުމާއި،   ރަޖިސްޓްރީ  ގެދޮރުގެ 

ހަރުމުދަލުގެ   މޯގޭޖްކުރާ  ބޭންކްގައި 

އަދި   ދޫކުރުމާއި  ކޮީޕ  ރަޖިސްޓްރީ 

ދޭ  ކައުންސިލްތަކުން  ންޖެހޭ  މިނޫންވެސް 

އަސްލާ   ގުޅިގެން  ޚިދުމަތްތަކާ  ގިނަ 
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އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހަންޖެހޭ ގިނަ  

ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވާތީ، ޤާނޫނީ ވަކީލުން  

ކައުންސިލުން   ނެތި  ރަށްރަށުގައި  އެ 

ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް  

ގެ  ބާ ކައުންސިލްކުރިމަތިވަމުންދާތީ އެކަން  

ގެ އާއި،  ސަމާލުކަމަށް  ނެސްފައިވާތީ 

ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  

އަސްލާއެގޮތް   ލިޔުންތަކުގައި  ގިނަ 

ޤާނޫނީ   އެއީ  ޖެހަންޖެހޭއިރު،  ތައްގަނޑު 

ވަކީލުންނައް އެކަނި ދެވޭ ޚިދުމަތެއް ގޮތަށް  

އެއްގޮތްކަމުގެ   އަސްލާ  އޮތުމުން، 

ތައްގަނޑު ޖަހައިދޭ އަގުތައް ބޮޑުވެ މިއީ 

އާ ތަކުލީފެއް  ގިނަ  ބޮޑު  ރައްޔިތުން  ންމު 

ކައުންސިލުގެ    ބާއުފުލަންޖެހޭ ކަމެއްކަން  

ފަރާތްތަތަކުން   އެކި  ސަމާލުކަމަށް 

އިދާރާތަކުން  ،  ގެންނަމުންދާތީ ދައުލަތުގެ 

ތައްގަނޑު   އެއްގޮތްކަމުގެ  އަސްލާ 

 ޖެހޭގޮތަށް ބޭއްވުމަށް 
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ނޯޓަރީއެއްގެ   )ށ(    ަޕބްލިކް  ބޭނުމަށްޓަކައި،  މާއްދާގެ  މި 
އެފަދަ   ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ޝަރުޠުތަކާއި، 
ފަރާތްތައް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު އުޞޫލުތައް،  

 ބާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.  

  

ނޫންގޮތަކަށް   )ނ(    ލިބިގެން  ހުއްދަ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 
އަސްލާ  މަސައްކަތްކުރުމާއި،  ނޯޓަރީއެއްގެ  ަޕބްލިކް 
ޖެހުމުގެ   ތައްގަނޑު  އެއްގޮތްކަމުގެ 
ހަދާ   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  މަސައްކަތްކުރުމާއި، 
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ   ނޯޓަރީއެއް  ަޕބްލިކް  ގަވާއިދުގައި 

އެއްވެ  ޚިލާފަށް  އުޞޫލާ  ފަރާތަކުން  މައިގަނޑު  ސް 
އެފަރާތެއް    -/25,000ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، 
ރުފިޔާއާއި،   ހާސް(   -/300,000)ފަންސަވީސް 

)ތިންލައްކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ  
 ކުރެވޭނެއެވެ.  

  

އެހެން  )ރ(    ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ޤައުމުތަކުގައި   ބޭރު  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 
މިޝަންތަކުން   ޑިްޕލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުންނަ 
މި   ޖެހުމަކަށް  ތައްގަނޑު  އެއްގޮތްކަމުގެ  އަސްލާ 

 މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.  

އެހެން   ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ބޭރު  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤަ ހުންނަ  އުމުތަކުގައި 
އަސްލާ  މިޝަންތަކުން  ޑިްޕލޮމެޓިކް 
މި   ޖެހުމަކަށް  ތައްގަނޑު  އެއްގޮތްކަމުގެ 

އަދި، ތައުލީމީ    މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.  
އެ  މަރުކަޒަކުން  ތައުލީމީ  ލިޔުމެއްދޫކުރި 
ލިޔުމެއްގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު  
 ޖެހުމަށް މި މާއްދާއިން ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 

  ކޮޕީތަކަކީ   ލިޔެކިޔުންތަކުގެ   ތަޢުލީމީ •

  ލިޔުންތަކެއްކަން  އެއްގޮތް  އަސްލާ

  އެ  ގޮތަކީ  ފަސޭހަ   އެންމެ  ދެނެގަނެވޭނެ

 ލިޔުމެއްގެ  އެ  އިދާރާއަކުން   ދޫކުރި  ލިޔުމެއް

  ޖެހުން  ތައްގަނޑު  ކަމުގެ  އަސްލާއެއްގޮތް

 ކަމަށްވާތީ. 
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އެއީ މި ޤާނޫނުގެ ބައެކެވެ.    1މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު    . 71 ޖަދުވަލު 
ޖަދުވަލި   އެ  ފުރިހަމަވާނީ  ޤާނޫނު  މި 

 ހިމަނައިގެންނެވެ. 

  

  

ޤާނޫނުގައި    . 75 މާނަކުރުން  ލަފްޒެއް  މި  ނުވަތަ  ޢިބާރާތެއް 
އެހެން   ކަނޑައެޅިގެން  ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން 
އަންނަނިވި   ހިނދަކު،  ދޭހަނުވާހާ  މާނައެއް 

ދީފައިވަނީ ލަފްޒުތަކަށް  އެ   ، ޢިބާރާތްތަކާއި 
ދީފައިވާ   ތިރީގައި  ލަފްޒުތަކަށް  ޢިބާރާތްތަކާއި 

 މާނައެވެ.

  

"ަޕބްލިކް ނޯޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނީ   )ރ(   
ފަރާތްތަކުގެ   ސޮއިކުރާ  ލިޔެކިޔުންތަކުގައި 
އެފަދަ   ކަށަވަރުކޮށްދީ،  ބަލައި،  އައިޑެންޓިޓީ 
އޭގައި   ފަރާތްތަކަށް  ސޮއިކުރާ  ލިޔެކިޔުމުގައި 
ބަޔާންކުރާ އެއްޗެއް އެނގޭކަން ކަށަވަރުކޮށް، އެފަދަ  

އެފަރާތް ސޮއިކުރިކަން  ލިޔެކިޔުންތަކުގައި  ތަކުން 
ލިޔުންތަކުގެ   އެފަދަ  އެނޫންވެސް  ހެކިކޮށްދިނުމާއި، 
ކުރަންޖެހޭ   ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ސައްޙަކަން 
ބާ   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ކުރުމަށް،  ކަންކަން 
 ކައުންސިލުން ހުއްދަކުރާ ކޮންމެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށެވެ.  

އެވަނީ،    "ަޕބްލިކް ނޯޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި

ސޮއިކުރާ   ލިޔެކިޔުންތަކުގައި  ޤާނޫނީ 

ބަލައި،  އައިޑެންޓިޓީ  ފަރާތްތަކުގެ 

ލިޔެކިޔުމުގައި  އެފަދަ  ކަށަވަރުކޮށްދީ، 

ސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އޭގައި ބަޔާންކުރާ  

އެއްޗެއް އެނގޭކަން ކަށަވަރުކޮށް، އެފަދަ  

އެފަރާތްތަކުން   ލިޔެކިޔުންތަކުގައި 

ހެކިކޮށްދިނުމާ އި،  ސޮއިކުރިކަން 

ލިޔުންތަކުގެ   އެފަދަ  އެނޫންވެސް 
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ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި   ޞައްޙަކަން 

މި  ކުރުމަށް،  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ 

ދަށުން ކައުންސިލުން    ޤާނޫނުގެ  ބާ 

ފަރާތެކެވެ. ހުއްދަކުރާ ކޮންމެ   

 
 

 


