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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުރާސްފަތި :  2016 އޮކްޓޫބަރު 27 – 1438 މުޙައްރަމް 26ތާރީޚު 168އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

   ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި

  ގަވާއިދުވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ  ޤާނޫނީ
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  ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  

   ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި

  ގަވާއިދުވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ  ޤާނޫނީ
  
  

) ގެ  2006/6ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިއީ،(ހ)   .1  ތަޢާރުފާއި ނަން  ވަނަ  22(ހިޔުމަން ރައިޓްސްކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު
ލިބިދީފައިވުމުން،  ޤާނޫނީ ވަކީލުން ބަލައިގަތުމުގެ ބާރު ،މާއްދާއިން ކޮމިޝަނަށް

 ހައިސިއްޔަތުން ޢަމަލުކުރާނެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 
 . ނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދެވެ   ގޮތް ކަ

  
"ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށް ހުށަހެޅޭ  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)    

" އެވެ. މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ   ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
  

ޞަދަީކ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަތަކުގަިއ މި ގަވާއިދުގެ މަޤު (ހ)  .2  ޞަދުމަޤު
ބަޔާންދިނުމަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، 

ނޑައެޅުމެވެ. ނާއި،ފަރާތްތަކުން  އެ   ޮކމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކަ
  

  ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 
  ދުން އެހީތެރިކަން ހޯ

ފަރާތެއްެގ  ގައި ތަޙުޤީޤުކުރެވެމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް އެކޮމިޝަނު  .3
  މައްސަލައިގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެއެވެ.

  
  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް. (ހ)    

  
  މައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް. (ށ)    

  
  މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތް. (ނ)    

  
  ހެކިންގެ ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތައް. (ރ)    

  
ފަާރތަކުން ނުވަތަ  މައްސަލައިގައި ޝާމިލުވާޅިގެން ތަޙުޤީޤުކުރެވެމުންދާ މައްސަލައަކާ ގު (ހ)  .4ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 
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އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ 
  ހިނދެއްގައި

ކޮމިޝަނުން ޢަމަލު 
  ގޮތް  ކުރާނެ

ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދިއްޖެހިނދެއްގައި ހިޔުމަން ރައިޓްސް 
  ކޮމިޝަނުން އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ.

  
ާވ ގައި 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ވާ ފަރާތްތަކަށް،ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ބޭނުން  )1(    

އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ރިސެޕްޝަނުން ލިބެްނ 
  ހުންނާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.

  
އްޔަންކުރާ އަހުށަހެޅޭ މައްަސލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުން  )2(      

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަގއި  2ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޑޭޓާބޭސް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
. ބަ ލައިއި ގޮތަށް އެކުލަވަ       ލަހައްޓަންވާނެއެވެ

  
 ،ލަތެއްގައިހާޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެދިއްޖެ  )3(      

ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ 
މީހަުކ  އެ އެންގުމާއެކު،ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤު އޮތްކަން 

. މިގޮތުން: އެކަމަށް އެދޭނަމަ އެ ފުރުސަތު ކޮމިޝަނުން އެ    މީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ
  

ނަމަ، ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކުރަން ބޭނުންވާ ވަކީލަކު އައްޔަން ޤާނޫނީ  (ހ)        
ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް (ހަތެއް)  7ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު އައްޔަން

 . )  7ދޭންވާނެއެވެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުލިބިގެން (ހަތެއް
ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް (ތިނެއް)  3ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިއްޖެނަމަ، 

. ދެވަނައަށް ފުރުޞަތު ދެވުނު މުއްދަތުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ދޭން ވާނެއެވެ
މީހަކު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަން ކުރުމުގެ  އެ  ،ހުށަނާޅައިފިނަމަ ބެލެވޭނީ

  ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީކަމުގައެވެ.
  

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރަން ބޭނުންނޫންކަމުގައި  ށިއިރުތަޙުޤީޤު ެފ (ށ)        
ބުނެފައި، ތަޙުޤީޤު ފެށުމަށްފަހު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ 

  މީހަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. ފުރުޞަތަށް އެދުނުކަމުގައިވިޔަސް އެ
  

ބުނެފިނަމަ، ވަކީލަކު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ބޭނުންނުވާކަމަށް  (ނ)        
މީހަކު ވަކީލަުކ  މީހަކަށް ދިންކަމަށާއި، އެ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެ

މީހަކު  ޢައްޔަންކުރަން ބޭނުންނުވާކަން ބަޔާންކޮށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމުގައި އެ
  ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.

  
ނޫނީ މީހަކު ޢައްޔަންކުރާ ޤާ ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވުނު މީހަކު، އެ  (ރ)        

ވަކީލަކާއެކު އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތަކަށް 
  މީހަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. އެދިއްޖެނަމަ، އެ 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                              168 އަދަދު:     45 ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

3

  
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  )4(      

ރިސެޕްޝަނުން ލިބެން އި، ގެ ވެބްސައިޓާމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ކޮމިޝަނުއެހީތެރިކަ
  ވާނެއެވެ.ންނާނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަންހު
  

  ވާނެއެވެ.ންނަނިވި ކަންކަން ބަލަހައްޓަންގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން އަކޮމިޝަނު (ށ)    
  

ޤާނޫީނ  ޗިޓުގައިރުވުމަށް އެދި ފޮނުވާ ހާޒިއެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި ކޮމިޝަނަށް  )1(      
  ކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ޤު ލިބިގެންވާކަން ބަޔާންވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމުގެ ޙައް

  
"ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަްނ  ޗިޓާއެކު،ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އެދި ފޮނުވާ  )2(      

" ކު  ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
  

ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ބޭނުން ބަޔާން ނެގުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނީ  )3(      
 ކުރެވިދާނެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ.

  
އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިުޔންތައް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޯފމާ ވަކީލަކު އައްޔަްނ )4(      

ވަކީލަުކ  ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ދޭންވާނެއެވެ. ހުށަހެޅުމުން ޤާނޫނީ 
އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި އެ ފޯމާ އައްޔަން ކުރުމަށް

 ވަކީލަކު  ،ގައިވާ ިލޔުމުން 3ކުރުމަށްފަހު ޖަދުވަލު ށަހެޅުމުން ލިެޔކިޔުންތައް ޗެކުހު
 ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އައްޔަން ކުރެވިފައިވާކަން އެ 

  
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 

 އެހީތެރިކަމަށް އެދޭނަމަ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކޮމިޝަނަށް 

  ތަކެތި

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ބަޔާން ދިނުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އެކި (ހ)  .5
ތަކެތި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަްނ  ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭނަމަ އަންނަނިވި 

  ވާނެއެވެ.
  

"." ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަން ކުރުމަށްއެދި  )1(       ހުށަހަޅާ ފޯމު
  

 ކާޑުގެ ކޮޕީ. ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ބަޔާންދޭން ހާޒިރުވާ ފަރާތުގެ  )2(      
 .   ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ

  
 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް އައްޔަްނ )3(      

  ކާޑުގެ ކޮޕީ.
  

ކުރުމުގެ ހުއްދައިެގ ރެވޭ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ މަސައްކަތް ކުވަކީލަކަށް އައްޔަން ޤާނޫނީ  )4(      
  ކޮޕީ.
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ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިްނ  (ށ)    
ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ވަކީލެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ 
ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަންކުރުމުގެ ހުއްދަ ހުށަހަޅާކަށް 

  ނުޖެހޭނެއެވެ.
  

ބަޔާންދޭން ކޮމިޝަނަށް 
ހާޒިރުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ 

  ޒިންމާ 

ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ޤާނޫނީ ކޮމިޝަނަށް ްނ ދިނުމަށް އެކި މައްސަލަތަކުގައި ބަޔާއެކި (ހ)  .6
  އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.ވަކީލުން 

  
  ކޮމިޝަނަށް ބަޔާންދިނުމަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތާއެކު ގަޑިއަށް ހާޒިރު ވާންވާނެއެވެ. )1(      

  
ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގަވާފައިވާ ގަިޑއަށް ހާޒިރުނުވެވޭނަމަ، އެންމެ  )2(      

ވޭ ސަބަުބ އެއްގަޑިއިރުކުރިން ނާދެލަސްވެގެން ހާޒިރުވާން އަންގާފައިވާ ގަޑީގެ 
  ކޯލަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.ސިޓީއަކުން ނުވަތަ ފޯނު

  
)  3ދިނުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުން ވަކިވާނަމަ ބަޔާން(ށ)      (ތިނެއް

  ވާނެއެވެ.ނަށް އަންގަންއެކަން ލިޔުމުން ކޮމިޝަން ދުވަސް ކުރި
  

މަލެއް ޢަފަދަ އެއްވެސް  ނެގުމަށް ހުރަސްއެޅޭވަގުތު ބަޔާން ކުރިއަށާްދބަޔާން ނެގުން  (ނ)    
  ނުވާނެއެވެ.ވަކީލު ކޮށްގެން  ބަޔާންދޭ ފަރާތާއެކު ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވާ ޤާނޫނީ 

  
)  5ފުރަތަމަ ފަހަރު ، ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ދުވަހަށް ހާޒިރު ނުވެވޭނަމަ (ރ)     (ފަހެއް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް (ތިނެއް)  3އަދި ދެވަނަ ފަހަރު  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،
  ވާނެއެވެ.ރުނުވެވުނު ސަބަބު އަންގަން ހާޒި
  

 ލަތު ދިނުމަށްފަހުވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ހާޒިރު ނުވެވިއްޖެނަމަ، އެހުދެވަނަ ފަހަރަށް މު (ބ)    
އްކަތް ކުރުމުގެ ފަރާތަކަށް މަސަ މައްސަލައިގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ

  ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
  

ޤާނޫނީ ވަކީލުން ސިއްރު 
  ހިފެހެއްޓުން 

އޭނާެގ  ،ހާޒިރުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު އަށްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހިޔުމަން ރައިޓް   .7
މުވައްކިލުގެ މައްސަލައާގުޅޭ އެއްވެސް ސިއްރެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަްށ 

  އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
  

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
  ފެށުން

ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ، ކުރަން ފަށީާނމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު  .8
  ފެށިގެންނެވެ.
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  1ޖަދުވަލު 

  
  ވަކީލު އައްޔަންކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 

 
 

  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                              168 އަދަދު:     45 ލިއުމް: ވޮ

 

 
 

6

  
  2ޖަދުވަލު 

  
ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ނަމާއި  ތާރީޚު 

 ލައިސަންސް ނަންބަރު 
މީގެ ކުރީގައި ކޮމިޝަންގެ 
މައްސަލައެއްގައި ލޯޔަރުކަން 

/ނުވޭ    ކޮށްފައިވޭ

  ތަފުސީލު ވަކީލުކަން ކޮށްދޭ ފަރާތުގެ 

        

  
  
  
  
  
  
  

  3ޖަދުވަލު 
  

  ހާޒިރުވުމަށްއެދޭ ލިޔުން 
 

) ................................... ހުށަހެޅި، ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  ކޮމިޝަނަށް (ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ނަން
ގޮތުގައި (ޤާނޫނީ ވަކުީލެގ  ގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްރުވާނެ ހާޒި ކޮމިޝަނަށް  ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުން މި
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ރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ނަން) ................................... އެކު ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ިމ ހާޒިރުކުރެވޭ (ހާޒި

. ހާޒި ކޮމިޝަނަށް    ރުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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