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      ވަަނ ައހަުރެގ  2022ުދަވހު ޭބއްެވވި ަރއްޔިުތްނގެ ަމޖިލީުހގެ  ޯހމަިވ  2022 ބަރު ޮއކްޓޫ 17
ިދެވހިރާްއޖޭގެ ާޤނޫީނ ) 2019/5 ނަންބަރު  ާޤޫނނު"ޅަ ަވނަ ޖަލްާސއިން ފާސްކު 24ދައުުރގެ  ތިްނވަނަ
ވަަނ ާމއްާދގަިއާވ  92  ޤާޫނނުއަސާީސގެ ިބލު" ެގަނއުުމގެ އިޞްލާޙު  ަވނަ 2އަްށ ( ާޤނޫނު  ފަްނނުގެ 
ަރއީސުލްޖުމްހޫިރްއޔާ  ުދަވހު ޯހމަ( ވި 1444 ރަބީޢުލްައްއވަލް  28) 2022 ބަރު އޮްކޓޫ 24 ،ންމަތީ ގޮުތގެ

ިދވެހިސަުރކާރުެގ ެގޒެުޓގަިއ މިައދު ޝާއިުޢ  ،ޤާޫނަނކަށްވެމި ބިލު  ،ތަޞްދީުޤ ކުެރްއވުމުން
 ކުރެިވއްެޖއެވެ.
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 2022/16 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 އަށް ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) 5/2019 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2

 

 .ގެނައުން ިއޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް( ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުެގ ) 2019/5ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 
 .ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން 22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ފެށުމުގެ ކުރިން، ބާ ަކއުންސިލަށް އެ ައހަރަކު ލިބޭނެ  (ހ) .22 ކަންކަން  މާލީ 

ޚަރަދުތައް ވަކިްނ އެނގޭނެހެން އާމްދަނީއާިއ، ކެޕިޓަލް އަދި ރިކަރަންޓް 

ތައްޔާރުކުެރވޭ ބަޖެޓެްއ، ާބ ކައުންސިުލގެ އެްގޒެކެިޓްވ ކޮމިޓީން 

 ފާސްކުރަންވާނެެއވެ.
 

ބާ ކައުންސިލުގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް  )ށ(  

 މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓުން ކަނޑައެޅޭ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްޮކށްދޭންވާނެއެވެ.
 

      މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކުރާ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކަިއ،  )ނ(  

ބާ ކައުންސިލަށް ކުރިއަށް ޮއތް އަހަރަށް ބޭނުންވާނެ ބަޖެޓް، ޤާނޫނު 

ަކނޑައަޅާފަިއާވ )ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ަގއި  2006/3ނަންބަރު 

ގޮތުގެމަތިން، ދައުލަުތގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެަފިއވާ ުވޒާރާއަްށ 

 ބާ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.
 

 

ބާ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި ލިބޭ އެންެމހައި ފައިާސ  )ރ(  

ޖަމާކުރަންވާނީ، ބާ ކައުންިސލުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާ ބޭންކް އެަކއުންޓަށެވެ. 
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އަދި ބާ ކައުްނސިލުގެ އެންމެހައި ޚަރަދުތައް ބަލަހައްޓަްނވާނީ، މި ޤާނޫނާއި 

 ންނެވެ.މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތި
 

ބާ ކައުންސިލުގެ ަފއިސާގެ ިހސާބުތައް، ކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި ިރކަރަންޓް ޚަރަދު  )ބ(  

 ވަކިން އެނގޭނެހެން، ބާ ކަުއންސިލުން ގަާވއިދުން ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.
 

           ،ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ހޯުދމުގެ ބާރު )ޅ(  

ލިބިގެްނވެެއެވ. އަދި މިގޮތުން ހޯދާ ފައިސާ ބޭނުންކުރާނީ ބާ ކައުންސިލަށް 

 ބާ ކައުންސިލު ހިންގުމަށްޓަަކެއވެ.
 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުން ދައްކާ ޗަންާދ؛  (1)   
 

 ،ުކރުމާއިައއުހުއްދަ  ،ޤާނޫނީ ވަކީލުކަުމގެ ހުއްަދ ދޫކުރުމާއި  (2)   

 ؛ސެޓްފިކެޓް އަލުން ހެއްދުން ފަދަ ކަންކަމަށް ނެގޭ ފީ
 

 ؛ނުވަތަ ސުލޫކީ ފިަޔވަެޅއްގެ ގޮތުަގއި ނެގޭ ޖޫރިމަނާ އިދާރީ  (3)   
 

ރާއްޖެއާއި ާރއްޖެއިްނ ބޭރުގެ ެއކިެއކި ޖަމްޢިއްޔާ   (4)   

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި ބޭރުގެ ަޤއުމުތަކުްނ  ،ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި

 ؛ލިބޭ މާލީ އެހީ
 

 ބާ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ނެގޭ ފީ؛  (5)   
 

ޕްރޮގްރާމްތަކުން ލިބޭ  ނުކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ހިންގާ ތަމްރީބާ   (6)   

 ފައިސާ؛
 

ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ އެްއގޮތްވާ ޮގތުގެމަތިން ބާ ކައުންސިލުން ހިންާގ   (7)   

 އެނޫންވެސް ޙަރަކާތްަތކުން ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ފައިާސ.
 

ްޑ ލައިސަންސްބާ ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިާސބުތައް އަހަރަކު ެއއްފަހަރު  )ކ(  

 އޮޑިްޓކޮށް، ޮއޑިޓް ރިޕޯޓެއް އެކުަލާވލަންވާނެއެެވ. މެދުވެރިކޮށް އޮޑިޓަެރއް
 

ބާ ކައުންސިުލގެ  ،މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި ަބޔާްނކޮށްފައިާވ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު  )އ(  

އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހުަށހަޅައި ފާސްކުރުމަށްފަހު، އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ 

 އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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 .މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުންވަަނ  31ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2
 

ހުއްަދއަށް އެދި ހުށަހަޅާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ  (ށ) .31 

ގެ ާދއިރާާއިއ އޮނިގަނޑު މްފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާ

      ކަނޑައަޅާީނ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއިާވ ގޮތުގެމަތިން 

 ބާ ކައުންސިލުންނެވެ.

 
 .އިޞްލާޙުކުރުންއަންނަނިވި ޮގތަށް  ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( 31 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .3

  

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ތަމްރީނު  (ނ) .31 

ޕްރޮގްރާމަކީ، ޤާނޫނީ ވަކީުލަކމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތްަތކަށް ޤާނޫނީ 

ދާއިރާަގއި މަސައްކަްތކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ތަމްރީނާއި މަޢުލޫމާތު 

 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކަށް ވާންވާެނެއވެ.ލިބޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވޭ 

   
 .ވަަނ މާއްދާގެ، ތިީރގައި ނަކަުލކޮްށފައިވާ )ރ( އަދި )ބ( އުނިުކރުން 31 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .4

 

ފަރާތުން ތަމްރީނު  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފަިއވާ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރާ (ރ) .31 

އެފަރާތަށް ސީދާ ގޮުތން އިރުޝާދު  ފުރިހަމަކުރި ތަނެއްގެ ވެރިންގެ ތެރެއިން

 މަސައްކަތް ގާތުން ބެލި ފަރާތެއްގެ ކިަބއިން ތަމްރީނު  ދީ، އެފަރާތުގެ

ގުޅޭގޮތުްނ  ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރި ތަމްރީނާއި މަސައްަކތާ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި  ދީފައިވާ ރިޕޯޓެއް ބާ ކައުްނސިލަށް

 ތުތަކަކީ ކޮބައިކަން މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ މަޢުލޫމާ ހިމަނަންޖެހޭ 

ބާ ކައުންސިލަްށ  ގަާވއިދުތަުކގައި ހިމަނައި ަޝރުޠު ކަނޑައެޅުުމގެ ބާރު

 .ލިބިގެންެވއެވެ

ެއވަނީ، ޤާނޫނީ  މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި، "ތަނެއް" ކަމަށް ބުނެފައި )ބ(  

   މުައއްސަސާަތކާިއ، އޮފީސްތަކާިއ،  ޚިދުމަތްދޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި،

 ރަޖިސްޓަރީކުރާ ލޯ ޕްރެކްޓިސްތަކާއި ލޯ ފަރމްތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 .ހިމެނޭގޮތުންނެވެ
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 .ަވނަ މާއްދާގެ، ތިރީަގއި ނަކަލުޮކށްފައިވާ )ބ( އުިނކުރުން 1-33 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .5
  

ކުރުމުގެ ގޮތުން، މި މާއްދާގެ )ރ( ެގ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުަވއި ައއު  (ބ) .33-1 

ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވަިއކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން، މި ޤާނޫނަށް 

       ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ބާ ކައުންސިލުން އެންމެ އަަވހަށް ބާއްވާ 

 ބާ އިމްތިޙާނުގައި ަބއިވެިރވުްނ ލާޒިމުވާނެެއވެ.

 

 ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން. އަންނަނިވި  މާއްދާގެ ފަހަތަށް ވަނަ  53 ޤާނޫނުގެ ނެވިދިޔަބު .6

 

 ވަކީލުންގެ  ދައުލަތުގެ 
 ކަންކަން  ސުލޫކީ 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަުކަގއި ކަނޑައަޅާފަިއާވ  (ހ) .53-1

ސުލޫކީ ހަމަތައް، ދިވެހިާރްއޖޭގައި މަަސއްކަތްކުރާ އެންމެހައި ޤާނޫނީ 

ވަކީލުންެގ މަްއޗަށް ހިނގާނެެއވެ. އެހެންނަމަވެސް، ަދއުލަުތގެ ވަކީލުން، 

އެމީހުންގެ ރަސްމީ ހައިިސްއޔަތުން ދައުލަތް ތަމްސީލުކުުރމުގެ ގޮތުްނ 

އަދާކުރާ ޒިންމާއާ ގުިޅގެްނ އެ ވަކީލުން ޖަވާބުދާީރާވނީ، އެމީހުން 

 ނިސްބަތްވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާައށެވެ.

ހ( ގެ ބޭނުމަށްަޓކައި، "ދައުލަުތގެ ވަކީލުން" ަކމަށް ބުނެފައި މި މާއްދާގެ ) )ށ(  

އެވަީނ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުަމށް އެ ދެފަރާތުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ 

 ވަކީލުންނަށެވެ.

 

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ  54 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .7
 

 ސުލޫކީ  ވަކީލުންގެ 
 ބެލުން  ކަންކަން 

ޤާނޫނީ ވަކީލުން ނަގަހައްޓަންެޖހޭނެ ކަމުގައި މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ  (ހ) .54

ލަކާ ނުވަތަ ސުލޫކީ ިމންގަނޑަާކ، ނުވަތަ ަވކީލުންގެ ސުލޫކާިއ، ޞޫއު

ވަނަ މާއްދާެގ  53ވަކީާލއި މުވަްއކިލުގެ ުގޅުމާ ގުޭޅގޮތުން މި ޤާނޫނުގެ 

ލަކާ ުނވަތަ ސުޫލީކ ޞޫދަށުން ހަދާފައިވާ ގަާވއިދެްއގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އު

މިންގަނޑަކާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އަދި އޭނާ ޮކށްފައިވާކަމަށް 

އިންޞާފު  ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލަކީ، ޤާނޫނީ ފަންނުގެ އަސާސްތަާކއި ޢަދުލު

ގެހެއްޓުމަށްޓަަކއި ޤާނޫނީ ވަކީލެްއެގ ޤާއިމުކުރުމުގެ ހަމަތައް ނެ
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ލުތަކާ ިޚލާފު، ޤާނޫނީ ޞޫހައިސިއްޔަތުން އޭނާ ތަބާވާްނޖެހޭ ހަމަތަކާއި އު

ފަންނުގެ އިތުބާރު ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލެއް ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ވަީކލެއްގެ ޝަުކާވ 

 ބާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ޅުމުގެ ަޙއްޤު، ކޮންމެ ހުށަހެމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ޝަކުާވ  )ށ(  

ގެ ލު ފަރާތަކަށްމެ ލިބިގެންވެެއވެ. ައދި އެފަދަ މައްސަލަތަްއ، ބާ ކައުންސި

 އަމިއްލަ އިސްެނގުމުަގިއވެސް އެ ކައުންސިލަށް ބެލިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގެ ދަށުން މައްސަލަެއއް ބަލަންވާނީ، ޤާނޫނީ  )ނ(  

ހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލަކީ، ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ވަކީލު ކޮށްަފއިާވކަމަށް ތު

އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ހަމަތައް ނެގެެހއްޓުމަށްޓަކަިއ  އަސާސްތަާކއި ޢަދުލު

ލުތަާކ ޞޫޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ހަިއސިްއޔަތުން އޭނާ ތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އު

 ޚިލާފު، ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ދާިއރާގެ އިތުބާރު ެގއްލޭފަދަ ޢަމަލެއް ކަމުަގއި

 ވާނަމަެއވެ.

 
 .އިޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް އަންނަނިވި މާއްދާގެ )ހ( ވަނަ  55 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .8

  

     ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަދަ މައްސަލަެއއް  54މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .55 ޝަކުވާބަލާ އިޖުރާއަތު 

       ބާ ކައުންސިލުން ބަލާ ޙާލަތުގަިއ، އެ މައްސަލަެއއް ބެލުމަށްޓަކަިއ 

        ބާ ކައުންސިުލގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

   )ތިނެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ ޕެނަލެއް އެކުަލވާލުމުގެ ބާރު  3

ަލއިެގ ޙަޤީޤަތްތައް ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެްނެވއެވެ. އަދި މައްސަ

ޤީޤުކޮށް، އެ މައްސަލަިއގަިއ ޙުއެ މައްސަލަެއއް ތަ       ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 

 ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ނެގުމުގެ ބާރު އެ ކޮމިޓީއަށް ލިިބގެންެވއެެވ.

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ  .9
 ފެށިގެންނެވެ. ތާރީޚުން

 

______________________ 


