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ންސިލު ބާ ކައު ދިވެހިރާއްޖޭގެ   
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
 ދު ގަވާއި މާބެހޭ ހުއްދަ ދިނުކުރުމުގެ  ވަކާލާތު ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނީ ފަންނުެގ  5/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ދަކީގަވާއިމި  )ހ(  .1  ފާއި ނަން ތަޢާރަ
ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓެއްގަިއ  ،ދަށުން( ެގ ހވަަނ މާއްދާގެ ) 36ޤާނޫނު( ގެ 

 ގެ ކުރުމު ވަކާލާތުބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލުްނނަށް ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި 
 ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ. ލުތައްޢަމަލުކުރާނެ އުސޫމުގައި ހުއްދަ ދިނު

ހުއްަދ ުކރުމުގެ  ވަކާލާތުބިދޭސީ ޤާނޫީނ ވަކީލުންނަށް " ދަށް ކިޔާނީގަވާއި މި )ށ(   
 " އެވެ.ގަވާއިދު ދިނުމާބެހޭ

ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލުން 
ކުރުމުގެ  ވަކާލާތު

ހުއްދައަށް އެދި 
 ހުށަހެޅުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި، ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(  .2 
ކުރުމުެގ  އެ މައްަސލައެއްގައި ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ވަާކލާތު ،ފަރާތަކާ ގުޅިގެން
 ބާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ،ހުއްދައަށް އެދި

ލޯ ފަރމްއެއް ނުވަތަ ލީގަލް  ،ރީ ކޮށްފައިވާޓަބާ ކައުންސިލުގައި ރަޖިސް  (1)   
 އް؛ސްއެޕްރެކްޓި

 ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީސް؛  (2)    

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް؛   (3)    

ބިދޭީސ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަަހޅާނީ، )ށ(   
ބާ ކައުންސިލުން އެ ކަމަްށ  ،ފަރާތުން ޔަނުކުރަން ބޭނުންވާޢައްޤާނޫނީ ވަކީލު 

     ބާ ކައުްނސިލުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ،ކަނޑައަޅައި
 ބާ ކައުންިސލަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. ،އަންނަނިިވ ލިޔުންތައް ،އެ ފޯމާއެކު

އެއްގޮތްކަމުެގ ތަްއގަނޑު  އަްސލާ ޤާނޫނީ ވަކީލުެގ ޕާސްޕޯޓުގެބިދޭސީ   (1)    
 ؛ކޮޕީ ފައިވާހައިޖަ
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ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލު ވަކާލާތުކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ބާވަތުގެ މައްަސލަތަކާ   (2)    
 ؛ސީވީގުޅޭ ގޮތުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ 

އެއްގޮްތކަމުގެ  އަސްލާ ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ  ވަކާލާތު ގެ ލުބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީ  (3)    
 ކޮޕީ؛ފައިވާ ހައިތައްގަނޑު ޖަ

އްޖޭގެ ދިވެހިރާ އެދޭ މަްއސަލައަކީ  ވަކާލާތުކުރަން ވަކީލު  ބިދޭސީ ޤާނޫނީ  (4)    
ހިނަގމުންދާ  ޕްރީްމ ކޯޓުގައިސުދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ  ހައިކޯޓުގައި

ވަކީލު ވަކާލާތުކުރާ ބިދޭސީ މައްސަލައެއް ނަމަ، ޢައްޔަނުކުރަން އެދޭ 
 ކުރުމުެގ ހުއްދަ  ގައި ވަކާލާތުއްކޯޓެ އެ ދަރަޖައިގެ ސްޑިކްޝަނެއްގެރިޖު

އެއްގޮތްކަމުެގ ތަްއގަނޑު  އަސްލާ  ލިޔުމެއްގެ ރަސްީމ  އޮތްކަން އެނގޭނެ 
  ފައިވާ ކޮޕީ؛ހައިޖަ

     ފައިވާ ޤައުމަކުން ވެހިވެށްދާއިމީގޮތެއްގައި ރަ ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލު   (5)    
 ަހމަނުވާ)ތިނެއް( މަސްދުވަސް  3 އެ ވަކީލަކަށް ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރިތާ

 ޕޮލިސް ރިޕޯޓް؛

 މައްަސލައިގެ ތަފުސީލު؛ ވަކާލާތުކުރަން އެދޭބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލު   (6)    

ކަން ނުވަތަ މުިޅ މައްސަލަައށް ކަންހުއްދައަށް އެދެނީ ވަކި އަޑުއެހުމަކަށް  (7)    
 ލިޔުމެއް؛ އެނގޭނެ

ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލު އެކަން  ،ކަމާއިބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަނުކުރާ  (8)    
 ؛ލިޔުންއެނގޭނެ ޤަބޫލުކުރާކަން 

 ދެއްކުމަށް ގަސްތުކުރާ ބަހުންބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލު ޝަރީޢަތުގައި ވާހަކަ  (9)    
ެނތްކަން އް ޒެތިރާއުގެ އިނޑިޔާރުފަދެއްކުމާމެދު މައްސަަލ ބައްލަވާ ވާހަކަ

ނުވަތަ ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިީލހުގައި  އެނގޭނެ ލިޔުމެއް 
ކަންކަްނ ތަރުަޖމާކޮށްދިނުމާއި، ބިދޭސީ ޤާނޫީނ ވަކީުލ ދައްކާ  ހިނގާ

 ޓަކައި ތަރުޖަމާނެއް ޢައްޔަނު ކޮށްދިނުމަށް ވާހަކަތައް ޝަރީޢަތަށް ތަރުޖަމާ
 ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް.

ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީާލ ބޭނުންވާ ފަރާތާއި ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަންކުރަން  )ނ(   
 އެ މަސައްކަތްކުރުަމށް ކަނޑައަޅާ ، އެއްބަސްވާ މަސައްކަތާއިކުރުމަށް ދެމެދު 

ގުޅިގެން ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވެވޭ އެހެނިހެްނ  އާއި، އެ މަސައްކަތާފީ
އި، ެއ އެއްބަސްވުން ލަވައިލަކުލިޔުމުން އެނގޭގޮތަށް އެއްބަސްވުމެއް އެ ކަންކަން
( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގަިއ 8) މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  ،އޮތްކަން
 ވާނެއެވެ. ކުރަން ބަޔާން
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 ޤާނޫީނ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން، ބިދޭސީ )ރ(   
ކައުންސިލަށް  ބާ  ،ވަކީލަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި އިތުރު ލިޔުންތަކަށް ބަލަންޖެހޭަކމަށް

 ނެއެވެ.ާބ ކައުންސިލަށް އެެދވިދާ ،ފެންނަ ހާލަތުގައި، އެ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް

ރާްއޖެއަށް އެތެރެވުމަްށ ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވަނީ، ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީުލ  )ބ(   
ރުމަކީ ބިދޭީސ ނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކު ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާ

 ގެ ޒިްނމާއެކެވެ.ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަނުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތު

ހުއްދަ ދިނުމުގައި 
 ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގައި ހިނަގމުންދާ މަްއސަލައެއްގައި، ބިދޭސީ ޤާނޫީނ  )ހ(  .3 
ވަކީލަކަށް ހުށަހެުޅމުން، އެ ދިނުމަށް އެދި  ކުރުމުގެ ހުއްދަ ކަށް ވަކާލާތުވަކީލަ

 ކުރަންވާނެއެވެ. ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ވާހުއްދަ ދިނުމުގައި ތިރީގައި

ލިބިފައިވާ  އެއްހުއްދަޞައްޙަ ކުރުމުގެ  ވަކާލާތު ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ  (1)    
ކަން ވަކީލެއްކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނެތް  ވަކީލެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި،

 ކަށަވަރުކުރުން؛

 ކުރުމުެގ ހުއްދައަށް އެދޭ މައްަސލައަކީ ވަކާލާތު ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލު   (2)    
   ާވނަމަ،  ކަމަށް ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއް ޓެއްގައިކޯ ގެލާޙަމަތީ މަރު

 ވަކީލަކަށްފުރިހަމަވާ  ތައްތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ،ވަކީލަކީ އެ
  ؛ވުން

     (i)  ުދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ މައްަސލައަކީ ވަކާލާތ
 ވާަނމަ، ވަކާލާތު  ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ހައިކޯޓުގައި

ވެފައިވާ ދުވަސް އަހަރު)ތިނެއް(  3ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުނުތާ 
ވަކާލާތުކުރާ ޖުރިސްޑިކްޝަނެއްެގ އެ ވަކީލަކު   މާއި،ވު ވަކީލަކަށް

 ށް ވަކީލަކަކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް  ވަކާލާތު ކޯޓެއްގައި އިސްތިއުނާފީ
 ؛ވުން

     (ii)  ުދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ މައްަސލައަކީ ވަކާލާތ
ވާަނމަ،  ޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިނގަުމންދާ މައްސަލައެއް ަކމުގައިސު

ދުވަސް އަހަރު)ފަހެއް(  5ކުރުމުގެ ހުއްަދ ލިބުނުތާ  ވަކާލާތު
ވަކާލާތުކުރާ  ވަކީލަކު އެ މާއި،ވުވަކީލަކަށްވެފައިވާ 

 ވަކާލާތު  ލާެގ ކޯޓުގައިޙަެއންެމ މަީތ މަރުޖުރިސްޑިކްޝަނެއްގެ 
 ؛ވުން ވަކީލަކަށްކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް 

 އެދި ހުށަހެޅި އަށްކުރުމުެގ ހުއްދަ ވަކާލާތުބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލު   (3)    
ކަމުެގ ފަންީނ އަދި ޤާބިލު  އެ ރާއްޖެއިން މައްސަލައިގެ ބާވަތަކީ، ދިވެހި

 ކަމުގައި އްމަދު ދާއިރާއެއެފަދަ ވަކީލުން ނެތް ނުވަތަ  ލިބެން ވަކީލުން
 ؛ވުން
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ކުމަށް ގަސްތުކުރާ ބަހުން ދެއްނޫނީ ވަކީލު ޝަރީޢަތުގައި ވާހަކަބިދޭސީ ޤާ  (4)    
އް ޮއތްކަން ޒެތިރާއުގެ އިފަނޑިޔާރުދެއްކުމާމެދު މައްސަަލ ބައްލަާވ ވާހަކަ

 .ނުވަތަ ނޫންކަން

ކަށް ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ(   
މަާކމެުދ ބާ ކައުންިސލުން ނިްނމާ ނިންމު ،ދިނުާމމެދު ހުއްދަގެ މުކުރު ވަކާލާތު

         ރަސްމީ  ނިްނމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މެއްއެ ނިްނމުހިތްހަމަނުޖެހޭަނމަ، 
ބާ ކައުންސިލުގެ އިސްތިއުާނފު ކޮމިޓީއަށް  ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30

 އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ހުއްދައަށް އްޤު ހުށަހެޅުމުގެ ޙަ

ާބ ކައުންސިލަށް  ،އެދިއަށް ހުއްދަކުުރމުގެ  ްށ ވަކާލާތުބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަ )ހ(  .4  ން ދޫކުރުހުއްދަ 
ެއ ބިދޭސީ ވަކީލަކީ ިމ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް  ހުށަހެޅުމުން،

 ބާ ކައުންސިލުގެ  ،ހުއްދަދިނުމާމެދު ވަކީލަކަށްއެ ފުރިހަމަވާ ވަކީލެއްތޯ ބަލައި، 
 ފެށިގެން  ތާރީޚުންހުށަހެޅޭ އެ ހުށަހެުޅމެއް  ،ގޮތެއް ނިްނމި  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން 

ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލު އަޢްޔަނުކުރަން  ،ތެރޭގައި ހުގެ)ހަތެއް( ދުވަ 7 ރަސްމީ
 އަންގަންވާނެއެވެ.ފަރާތަށް  ބޭނުންވާ

       ބާ ކައުންސިލުްނ ނިންުމމުން،  ،ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ހުއްދަ ދިނުމަށްބިދޭސީ  )ށ(   
 ތު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކާލާބާ ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވެ،  ،ފަރުދީގޮތުން ލަކުވަކީ އެ

          ،އިކޮށްސޮލުންގެ އިޤުރާރުގައި ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީ ދޭ ކުރުމަށް ހުއްދަ
       ހުއްދަ ކުރުމުގެ ވަކާލާތު، ފައިވާ ފީ ދެއްކުމުންޅައިމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަ

 ދޫކުރެވޭނެއެވެ. އެ ވަކީލަކަށް

 ،ހުއްދައިގެ މަޢުލޫމާތު ރާމި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ދޫކު )ނ(   
 ކުރަންވާނެއެވެ. ޢުއިބާ ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާ

ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެފަދަ ހުއްދައެއް  ރާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދައެއް ދޫކު )ރ(   
       ،ށްކޯޓަ މައްސަލަ ހިނގަމުންދާ ދިންކުރުމަށް ހުއްދަ  ވަކާލާތުކަން، ރިދޫކު

 ބާ ކައުންސިލުން އަންގަންާވނެއެވެ.

 ދިން ހުއްދަ ކުރުމުެގ  ށް ވަކާލާތު ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބިދޭސީ ޤާނޫީނ ވަކީލަމި  )ބ(   
ކުރަން ނުޢައްޔަ ލަކުެއ ވަކީ ،ނިުމނުކަންއެްއ މައްސަލަ މައްސަލަ ިނމުުމން، އެ 

 ބާ ކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  ،އެދުނު ފަރާތުން

 ސުލޫކީ މިންގަނޑު 
 ހިފެހެއްޓުން 

   ކުރުމަްށ  ވަާކލާތުހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި  ގައިއްކޯޓެދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ހ(  .5 
 ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުތަކަށާއި ،ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ދޭހުއްދަ 

ށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކީލުްނ ޢަމަލުކުރަންެޖހޭ ސުލޫީކ ގަވާއިދުތަކަ
 ،ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ަގވާއިދުތަކަށާއި ކުންކޯޓަށް ހާޒިރުާވ ފަރާތްތަ ،ށާއިމިންގަނޑަ

 ،ތިރާމްކޮށްޙްއުސޫލުތަކަށް އިގަވާއިދުތަކާއި  އިތުރު ފައިވާޅައިކޯޓުތަކުން ކަނޑައަ
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ޢަމަލުއެ ތަކެއްޗަށް 
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މައްސަަލ ނޫން އެެހްނ  ދިންބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މަސައްކަތްކުރަން ހުއްދަ  )ށ(   
 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މައްސަލަތަކުގައި އެ ވަކީލަުކ މަސައްކަތް

 ގޮތަށް ބިދޭސީ ޤާނޫީނ ވަކީުލ ޢަމަލުކުރާކަން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ނ)   
 ފަރާތެއްގެ ިޒންމާއެކެވެ. އެދުނުކުރަން ނުއަޢްޔަ ލަކުއެ ވަކީ ،ކަށަވަރުކުރުމަކީ

ކުރަން އެދޭ މަްއސަަލ ތުވަކާލާ ލަކު ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި އެ ވަކީ  .6  ނެގުން ފީ 
ގޮތުގެ  ހުއްދަ ދިނުމަށް ފީ ނަާގނީ ތިރީގައިވާ، ބަލައި ކުންހިނގަމުންދާ ޝަރުޢީ ކޯޓަ

 މަތިންނެވެ.

 )ދެހާސް( ރުފިޔާ؛ -/2,000 ،ނަމަ ދަށު ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމަށް )ހ(   

)ފަސްހާސް(  -/5,000 ،ނަމަ ކުރުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތު  )ށ(   
 ރުފިޔާ؛

        -/10,000ނަަމ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީްމ ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމަށް )ނ(   
 )ދިހަ ހާސް( ރުފިޔާ.

ހުއްދަ ދެމިއޮންނާނެ 
 މުއްދަތު

އެ ހުއްދަ ދޫކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން،  ،ހުއްދަ ދެމިއޮންނާނީ ދޭމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  )ހ(  .7 
 )އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.  1

ވުރެ  ށްުރދުވަހަ)އެކެއް( އަހަ 1ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީުލ ޢައްޔަނުކުރި މައްަސލަ  )ށ(   
މުއްދަުތ ލަތުގައި، ބިދޭސީ ޤާނޫީނ ވަކީލަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ހާދިގުދެމިގެންދާ 

 ،ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަނުކުރަން އެދޭ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ،އެދި އިތުރުކުރަން
  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ބާ ކައުންސިލަށް 

ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިެގ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެިދ  )ނ(   
ފައިވާ ޅައިުހށަހަހުށަހަޅާއިރު، ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަނުކުރަން އެދި 

 ،މެއްއައިސްފައިވާ ލިޔު ބަދަލު ،ލިޔުންތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ
     ވަނަ މާއްދާގެ  2އަދި މި ގަވާއިދުގެ  ބާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބިދޭސީ އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ، ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ5ާ)ށ( ގެ )
     ،)ތިނެއް( މަސްދުވަްސ ހަމަނުާވ ޮޕލިސް ރިޕޯޓް 3 ދޫކުރިތާޕޮލިސް ރިޕޯޓް 

 ބާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކުރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު  ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ވަކާލާތު (ރ)   
އިތުރު ފީއެއް ނަގައިގެްނ ހުއްދަ އަލުން ދިނުމަށް ، ލަތުގައިހާއިތުރުކުރަން އެދޭ 

  ނުވާނެއެވެ.

ތެއް މެދުވެރިވެއްޖެަނމަ، ބިދޭސީ ޤާނޫީނ ލަހާ ލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާއަންނަނިވި  )ހ(  .8  ހުއްދަ ބާޠިލުވުން 
 ކުރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުވާނެއެވެ. ވަކީލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކާލާތު
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 ހުއްދަ ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުން؛   (1)    

 ކުމެއް ކުރުްނ؛ޙުހުއްދަ ދީފައިވާ މައްސަލައިގައި ކޯޓުން   (2)    

ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލާއި އޭނާ ޢައްޔަނުކުރަން އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު   (3)    
     ،އޮތް އެއްބަސްވުން ނިުމމަކަށް އައިކަން، ދެ ފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން

 އަދި؛ ބާ ކައުންސިލަށް އެންގުމުން

ޤާނޫނީ ވަކީލުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސުލޫކީ މިްނގަނޑާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި   (4)    
       ބިދޭސީ ޤާނޫނީ ވަކީލު ޚިލާފުވެފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން، 

ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް  ،ހުއްދަ ބާޠިލުކުރަން ،އެ ޝަކުވާއެއް ބަލައި
 ؛ކޮމިޓީން ނިންުމން

       ލަތުގައި،ހާބަޔާންކޮށްފައިވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައ4ި )މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ށ(   
      ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބާ ކައުްނސިލަށް ހުަށހެޅިއްޖެަނމަ،  ،ފަދަ މައްސަލައެއް އެ

ބިދޭސީ ވަކީލަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ، އެ މައްސަލައެއްގެ ކުޑަބޮުޑމިނަށް ބަލައި
 ،ުމގެ އިޚްތިޔާރުމު އެ ބިދޭސީ ވަކީލަށް އިތުރަށް ހުއްދަ ނުދިނުމަށް ނިން ކޮށް،ލުބާޠި

ޤާނޫނީ  ވަކީލަށް އަދި އެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ބާ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ޤާނޫނީ  ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ޤައުމެއްގެ

އެފަދަ ނިންުމމެއް ެއ ވަކީލަކާމެުދ  އިދާރާއަކަށް، ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރި
 ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިެގންވެއެވެ. ،ޔާރުތިޚްއި އެންގުމުގެ  ފައިވާކަންމައިނިން

( ވަނަ 3) ވަނަ ނަންބަރާއި،( 2)، ވަނަ ނަންބަރާއި (1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(   
ކަމެއް ހިނގިާތ  ލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެހާދަ ފަ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަންބަރު
  ބާ ކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ،ތެރޭގައި ހުގެ)ދިހައެއް( ދުވަ 10ރަސްމީ 

ގަވާއިދުގައި 
ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް 

 މެދުވެރިވުން 

 ަކމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ  މި ގަވާއިދުގައި ިހމެނިފައިނުވާ ަކމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަަމ، އެ   .9 
 ބާ ކައުންސިލުގެ އެްގޒެކެޓިވް ކޮމިޓީންނެވެ.، ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަ  .10 
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

___________________ 

 


	Cover Gavaaidhu nanbaru 2020-R-77 (Bidheyseennah qaanoonee vakeelunnah vakaalaathu kurumuge huhdha dhinumaa behey gavaaidhu)
	Gavaaidhu nanbaru 2020-R-77 (Bidheyseennah qaanoonee vakeelunnah vakaalaathu kurumuge huhdha dhinumaa behey gavaaidhu)

