
  

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިދާރާ    | އެންޑް ރިސަރޗް ޑިޕާޓްމަންޓް     ކޮމިޓ  

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  

ކޮިމޓ  ުޖޑ ޝިއަރ   

 

 

)ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު    2008/9"ޤާނޫނު ނަންބަރު  
 ގޮތުގެ ރިޕޯޓް   ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގެނައުމުގެ ބިލު" ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ އިން  

 

 

 M19/JD/2020/08ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 

 2020  އޮގަސްޓް 22

 

nashidha.mohamed
Typewriter
ޓއ/2020/19/ރ-94

nashidha.mohamed
Rectangle

nashidha.mohamed
Rectangle
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  2    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 ކޮމިޓ    ޖުޑ ޝިއަރ  

 
. ޖަލްސާގައެވެ  ވަނަ  6  މަޖިލ ހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ  19،  ޭބއްވި  ގައި  2019  ޖޫން  11  އުފައްދާފައިވަނ   ކޮމިޓ   މި

  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ކޮމިޓ ގެ  މި،  ދަށުން  މާއްދާގެ   ވަނަ  121  ގަވާއިދުގެ  މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ

  ކަންކަން  މުއައްސަސާތަކާގުޅޭ  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  ޝަރުޢ   އުފައްދާފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުއަސާސ ގެ   ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އެކަން    ،އޮތްނަމަ  ަބދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ  ސިޔާސަތުތަކަށް  މުއައްސަސާތަކުގެ  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  ޝަރުޢ   ދިރާސާކުރުމާއި

ފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ހުށަހެޅުމާއި، ޝަރުޢ  ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ިބލުތައް ދިރާސާކޮށް، ފުރިހަމަކޮށް، ރައްޔިތުންގެ 

 މަޖިލ ހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެދި ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ.  

،  ނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުއަސާސ އާއި ޤާނޫނުން އުފައްދާފައިވާ މި  ،މ ގެއިތުރުން

މިނިވަން ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ    ވަނަ މާއްދާއިން މި  121ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

ފަރާ ތިޭބ  މަޤާމުތަކުގައި  މުސްތަޤިއްލު  މެންަބރުންނާއި  ތިޭބ  އެ މުއައްސަސާތަކުގައި  ކުރުވުމާއި،  ޖަވާުބދާރ   ތްތައް 

މުއައްސަސާތަކުގެ އަހަރ  ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ  

ކާ ަބއްދަލުކޮށް އެ އެ މުއައްސަސާތަމައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، އެ ކަންކަމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދިނުމާއި،  

ަބލައި،   ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  މުއައްސަސާތަކުން  އެ  ހޯދައި، ސުވާލުކޮށް،  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭގޮތުން  ހިންގުމާ  މުއައްސަސާތައް 

ރައްޔިތުންގެ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ޢައްޔަންކުރާ  މުއައްސަސާތަކަށް  އެ  ަބޔާންކޮށްދިނުމާއި،  ކަންކަން  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ 

ވިއުކުރުމާއި، އެ ރގެ ރުހުން ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިރާސާކޮށް، އެ ފަރާތްތަކާ އިންޓަމަޖިލ ހު

މާއި،  ތިޭބ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމުން ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލ ހަށް ލަފާ އެރުވުމުއައްސަސާތަކުގައި  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް ޖުޑ ޝަލް   154ޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއް

ދިރާސާކޮށް   މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ވަކިކުރުމަށްޓަކައި  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރުން  ޤަޫބލުކުރެވިގެން  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް 

 ކ ވެސް މި ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަ
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  3    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 

 :ކޮމިޓ ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން   ޖުޑ ޝިއަރ  

 ގެ ނައިބު މިޓ ގެ މުޤައްރިރު ކޮ  ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު 
 

 އިމްތިޔާޒް ފަހުމ  
 ދާއިރާ މާފަންނު އުތުރު

 
 މޫސާ ސިރާޖު   
 ދާއިރާ ފޮނަދޫ 

 
 ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން 

 

 ޙަސަން ލަޠ ފް 
 ދާއިރާ ހުޅަނގު ހެންވޭރު

 
 ޝަފ ޤް هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު 

 ދާއިރާ ވެލިދޫ

 

 އިބްރާހ މް މުޢިއްޒު 
 ދާއިރާ ހެންވޭރު އުތުރު

 
 ޙަސަން ޒަރ ރު 

 ދާއިރާމަތިވެރި 

 

 މުޙައްމަދު ނިހާދު 
 ދާއިރާ ފޭދޫ

 

 ޢަބްދުލްޙަކ މް ޝަހ މް  هللا ޢަބްދު 
 ދާއިރާ ކަނޑިތ މު

 

 އިބްރާހ މް ރިޒާ 
 ދާއިރާ  ގުރައިދޫ

 
 ޢަލ  ޙުސައިން 

 ދާއިރާ ކެންދޫ
 

 ސަޢުދު ޙުސައިން 
 ދާއިރާ ވިލިނގިލި
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  4    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  
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 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    2008/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  5    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 ތަޢާރަފް  .1

ވަނަ ޖަލްސާގައި "ޤާނޫނު    50ގައި ޭބއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ    2019އޮކްޓޫަބރު    8  މި ރިޕޯޓަކ ،

)ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު" ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވުމާ   2008/9ނަންަބރު  

ންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި ިބލު ރައްޔިތުންގެ  ގުޅިގެން، ކޮމިޓ އިން އެ ިބލު ދިރާސާކޮށް ނި

 މަޖިލ ހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނ  ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އަޙްމަދު މުއިއްޒުއެވެ.  

ނެރަލްގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު )ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެ  2008/9މި ރިޕޯޓުގައި "ިބލު" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނ  "ޤާނޫނު ނަންަބރު  

 ގެނައުމުގެ ިބލު" އަށެވެ. 

 . ކޮމިޓ އިން ބިލު ދިރާސާކުރި ގޮތް 2

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި   38އެ އަހަރުގެ  ކޮމިޓ ގެ  ގައި ޭބއްވި    2019  އޮކްޓޫަބރު  16މި މައްސަލަ ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން،  

ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އެގޮތުން،  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  މެދުގައި  މެންަބރުންގެ  ކޮމިޓ ގެ  ގުޅޭގޮތުން  ިބލާ  މި 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ކޮމިޓ އިން ިބލުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާނެ    153ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ކަމުގައި ކޮމިޓ އިން ނިންމާފައިވެއެވެ.  2019ަބރު އޮކްޓޫ 28ސުންގަޑިއަކ  

ހަމައެއާއެކު، މި ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ތަޅުމުގައި މެންަބރުން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށާއި، ިބލު  

 ކޮމިޓ އިން ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއެކު  މަޖިލ ހަށް ހުށަހެޅުއްވިއިރު ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ސަަބބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި ިބލަށް

ފޮނުވުމަށް   ތަޅުމަށް  މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އަހަރުގެ    2019ނޮވެންަބރު    5ފާސްކޮށް،  އެ  ޭބއްވި  ވަނަ   46ގައި 

 ަބއްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ިބލު ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލަކ ، މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކާއި ކޮމިޝަންތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ  

ިބލު ކަމަށްވެފައި، އެ ހުރިހާ ިބލެއްވެސް އެއްގޮތް ކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރުމުގެ ޚިޔާލު    1ިބލުންކުރެ    6މަޖިލ ހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  

ޤައްރިރުންގެ މެދުގައި އޮތުމާއެކު، އިސްވެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ިބލުތައް އެއްގޮތް ކުރުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް  ކޮމިޓ ތަކުގެ މު

 ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި، މި ިބލު ކޮމިޓ ގައި މަޑުޖައްސާލެވުނެވެ.  



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    2008/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  6    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

ޓ އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ  އަދި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓ އާއި މާލިއްޔަތު ކޮމި

ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރުންނާއެކު ޭބއްވި ނުރަސްމ  މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުންތަކަކަށްފަހު، މައިގަނޑު މާއްދާތައް އެއްގޮތްކޮށް ލިޔާނެ 

 ގޮތަކާމެދު އެއްަބސްވެވުނެވެ. 

 ބިލަށް ކޮމިޓ އިން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް  .3

ންކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ކޮމިޓ ތަކުގެ މުޤައްރިރުންގެ މެދުގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ ިބލާ ގުޅޭގޮތުން އިސްވެ ަބޔާ

އަލ ގައި ނިންމުނު ކަންކަން، ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންނާ ހިއްސާކޮށް، ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން، ކޮމިޓ އިން ިބލަށް  

 އި އެވަނ އެވެ.ގެނެސްފައިވާ މުހިންމު އިޞްލާޙުތައް ތިރ ގަ

 :1އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ އިން  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(، ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  12-1ވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ    6ިބލުގެ  

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

12-1 

 )ށ(  

ސުލޫކ    ފަރާތަކުން  ނުވަތަ  އެއްވެސް  އަންގާނަމަ  ކުރުމަށް  ވަކިކަމެއް  ޚިލާފަށް  ހަމަތަކާ 
މަޖުޫބރުކުރުވާނަމަ، ނުވަތަ ވަކިގޮތަކަށް ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ާބރުއަޅާނަމަ 
ފަރާތްތައް  ތިޭބ  މަޤާމުތަކުގައި  މުސްތަޤިއްލު  ފޯރުވާނަމަ،  ނުފޫޒެއް  ނުރަނގަޅު  ނުވަތަ 

މަސް ކޮމިޓ އަށް ޖަވާުބދާރ ކުރުވުމުގެ  މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  އޫލިއްޔަތު 
 އެކަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 
އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

  ކޮމިޓ އިން 

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

12-1 

 )ށ(  

މުވައްޒަފަކަށް  އޮފ ހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ނުވަތަ  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަށް  ސުލޫކ  ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް    ކަމުގައިވ ނަމަވެސް،
ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ   މަޖުޫބރުކުރުވާނަމަ،  ނުވަތަ  ާބރުއަޅާނަމަ  އަންގާނަމަ ނުވަތަ

ނަޒާހާތްތެރިކަމާއެކު   މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުގެ  އޮފ ހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ނުވަތަ 
ހުރަސްއެޅޭފަދަ   ފޯރުވާނަމަ،  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  ނުފޫޒެއް  އެންޓި ނުރަނގަޅު  - ލަސްނުކޮށް 

 ން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އެކަ ށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށާއި،
 

މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، ސުލޫކ  ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް  ސަބަބު 
ނުވަތަ  މަޖުޫބރުކުރުވުން  ނުވަތަ  ާބރުއެޅުން  ނުވަތަ  އެންގުން  ދޫކޮށްލުމަށް  ނުކޮށް  ނުވަތަ 

ގެންދިއުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމުގެ   ނަޒާހާތްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރިއަށް
އެންޓި ކަމެއް -މައްސަލަތަކަކ   ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ދާއިރާގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ކޮރަޕްޝަން 

 ކަމުގައިވާތ ، އެފަދައިން މި މާއްދާގައި ހިމަނާފައި އޮތުން މުޙިންމުކަމަށް ޤަޫބލުކުރެވޭތ އެވެ. 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    2008/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  7    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 :2އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ އިން  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   12-2ވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ    6ިބލުގެ  

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

12-2 

 )ށ( 

ވިޔަފާރިއެއް   އަމިއްލަ  ޖެނެރަލް  ވިޔަފާރ ގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އަދި  ހިންގައިގެންނުވާނެއެވެ. 
 އުސޫލުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

  ކޮމިޓ އިން 

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

12-2 

 )ށ( 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް، އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ލިޭބގޮތުން، ނުވަތަ އެހެން  
ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން، ނުވަތަ ހިލޭ ސާބަހަށް ކަމުގައި ފަރާތަކަށް  

މަޤާމުގެ  ގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްނުވަތަ  ވިޔަސް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނ  ޚިދުމަތްދ ،
އެއްވެސް   މަސައްކަތަކާގުޅޭ  އެއްވެސް  ހިމެނޭ  ދާއިރާގައި  ވިޔަފާރިއެއް  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ 

 ނުވާނެއެވެ.  ގެންކޮށް
 

މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިޭބ މުސާރައާ  ސަބަބު 
ކުރުން  ވިޔަފާރިއެއް  ނުހިމެނޭ  ދާއިރާގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  މަޤާމުގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  އިނާޔަތްތަކަށް 

އޮތް   ޙާލަތު  މެދުގައި މަނާކުރުމަކ   މުޤައްރިރުންގެ  ކޮމިޓ ތަކުގެ  ނޫންކަމަށް،  ކަމެއް  މުހިއްމު  ގޮތުން 
 ކުރެވުނު މަޝްވަރާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާތ އެވެ. 

 :3އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ އިން  

 އުނިކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(  12-2ވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  6ިބލުގެ 

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

12-2 

 )ބ( 

ތިމާގެ ނަމުގައި އޮތް ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގެއެއް ާބޒާރުގައި އެފަދަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގެއެއްގެ އަގު 
ޢާންމުކޮށް ހުރި އަގަށްވުރެ ޮބޑުނޫން އަގަކަށް ވިއްކާލުމާއި، އެފަދަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގެއެއް 

ޢާންމުކޮށް ކުއްޔަށް ދ އުޅޭ އަގަށްވުރެ ޮބޑުނޫން ކުއްޔަކަށް ކުއްޔަށްދ ގެން އާމްދަނ  ާބޒާރުގައި 
ތެރޭގައި   މަސައްކަތުގެ  ވިޔަފާރިއާއި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ހޯދުން، 

 ހިމެނިގެނެއް ނުވެއެވެ. 
 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

  ކޮމިޓ އިން 

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

 އުނިކުރުމަށް.މި އަކުރު 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    2008/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، އަމިއްލަ މުދަލަކާ ގުޅިގެން މުއާމަލާތްކުރުމުގެ  ސަބަބު 
ޙައްޤު ލިިބގެންވާނެކަމަށް ޤަޫބލުކުރެވޭތ އާއި، އަދި ނުރަނގަޅު ގޮތެއްގައި އެފަދަ މުއާމަލާތެއް ކުރެވޭނަމަ 

 މި މާއްދާ އޮތުން މުހިންމު ނުވާތ އެވެ. އެކަން ެބލޭނެ ނިޒާމު އޮންނާތ ،  

 :4އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ އިން  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  12-6ވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ    6ިބލުގެ  

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

12-6 

 )ނ( 

)ށ(   މާއްދާގެ  އިތުރަށް، މި  ހުށަހެޅުމުގެ  ހިސާުބ  މާލ   ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 
ޙަވާލުވާތާ   ހަމަވާ ދުވަސް ނިމުމުގެ    1ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމާ  )އެކެއް( އަހަރު 

 ކުރިން، އޭނާގެ އެ އަހަރުގެ މާލ  ހިސާުބ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. 

މަށް  އިޞްލާޙުކުރު 

  ކޮމިޓ އިން 

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

12-6 

 )ނ( 

އިތުރަށް، މި   ހުށަހެޅުމުގެ  ހިސާުބ  މާލ   ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ 
ތާރ ޚުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާލ  ހިސާބު    ވާލުވާޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމާ ޙަ

އަހަރެއް ނިމޭތާ   ތެރޭގައި  30އެ  ދުވަހުގެ  ހިސާބު،    )ތިރ ސް(  މާލ   އަހަރުގެ  އެ  އޭނާގެ 
މި މާއްދާގެ ޭބނުމަށްޓަކައި އަހަރު ކަމަށް    އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

އުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން މާނަކޮށްފައިވަނ ، އެ މ ހަކު ޕްރޮސިކި
 އަހަރު ދުވަސް ހަމަވާ ތާރ ޚަށެވެ. 

 
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ   މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، ިބލު ހުށަހެޅިއިރު، ސަބަބު 

ޙަވާލުވާތާ   ކުރިން    1މަޤާމާ  ނިމުމުގެ  ދުވަސް  ހަމަވާ  އަހަރު  ހުށަހެޅުމަށް )އެކެއް(  ހިސާުބ  މާލ  
މިހާރު  އެގޮތުން،  ނުލިޭބތ އެވެ.  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  ހިސާުބ  އަހަރުގެ  މާލ   މުޅި  އޮތުމުން، 

ނިމި،   އަހަރު  މާލ   ގޮތުން،  ަބޔާން ދު  30އިސްލާޙުކޮށްފައިވާ  މާލ   އަހަރުގެ  އެ  ތެރޭގައި  ވަސް 
 ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިިބދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.  

 

 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    2008/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  9    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 ނިންމުން  .4

ނަންަބރު   ކޮމިޓ ގެ    2008/9ޤާނޫނު  ގުޅޭގޮތުން  ިބލާ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް  ޤާނޫނު(  ޖެނެރަލްގެ  )ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި ިބލު    48ގައި ޭބއްވި މި ކޮމިޓ ގެ    2020އޮގަސްޓް    22މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  މެންަބރުންގެ މެދުގައި  

 ލު ފާސްކުރިއެވެ. އިއްތިފާޤުން ިބދިރާސާކޮށް، ކޮމިޓ އިން ބިލަށް ގެނައި އިޞްލާޙުތަކާއެކު ކޮމިޓ އަށް ހާޒިރުވި މެންަބރުންގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން، ކޮމިޓ އިން ފާސްކޮށްފައިވާ "ޤާނޫނު ނަންަބރު   121ވ މާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

)ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ    2008/9

 ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމެވެ.  

)ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ    2008/9ކޮމިޓ އިން ދިރާސާކޮށް، އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ "ޤާނޫނު ނަންަބރު  

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ.1- ޖަދުވަލު " އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު" މި ރިޕޯޓުގެ 

ތަފްޞ ލު މި ރިޕޯޓުގެ  ގެ  ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުން ހާޒިރ ޭބއްވި މި ކޮމިޓ ގެ ަބއްދަލުވުންތަކަށް    ދިރާސާކުރުމަށް  ިބލުމި  އަދި،  

  " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ.2- ޖަދުވަލު"

 2020 އޮގަސްޓް 22
 

 
 

                                          އިމްތިޔާޒު ފަހުމ   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މާފަންނު އުތުރު 
 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު

 
 
 

 ގައެެވ.  2020އޮަގސްޓް  23ސޮއިކޮށްފައިަވނ  މި ރިޕޯޓުަގއި 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    2008/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  10    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1ޖަދުވަލު  
 

)ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު(   2008/9ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ އިން ދިރާސާކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ނަންަބރު 
 އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު 
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ވަނަ    ...ޤާނޫނު( އަށް    ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ) 9/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  
 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

 
 ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ެގނައުން. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ) 2008/9 ޤާނޫނު ނަންބަރު

 

  މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ އިތުރުކުރުން. ވަނަ   11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1
 

ޖެނެރަލް  ްޕރޮސިކިއުޓަރ 
މިނިވަންކަމާއެކު  
މަސްއޫލިއްޔަތު 

 އަދާކުރުން 

މަތިކޮށްފައިާވ    ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ހ( 11-1 ޤާނޫނުން  ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި  ޖެނެރަލާ 
އެްއކިބާވެ ތަޢައްޞުބުން  އަދާކުރަންވާނީ،  އޭނާ  ހުރެ،  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 މިނިވަންކަމާ އެކުަގެއވެ. 
 

އަދާކުރުމުަގއާއި  ޕްރޮސިކިއުޓަރ   )ށ(   ވާޖިބުތަްއ  މަޤާމުެގ  އޭނާެގ  ޖެނެރަލަކީ، 
އޭނާެގ ބާރުތައް ބޭނުންކުރުމުަގއި، ެއއްެވސް ފަރާތެއްެގ ނުފޫޒެއްެގ ދަށުަގިއވާ 

 ހެއް ކަމުަގއި ެވެގންނުވާނެެއވެ. މީ
 

އަދި ބާރުތަްއ  އޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުރަންވާނީ،  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ަމސް )ނ(  
ބޭނުންކުރަންވާނީ، ެއއްވެސް ފަރާތަކަށް ޖެހިލުންވުމެއް ނެތި، ވަކި ފަރާތަކަށް  

ނެތި،   ހޯދައިދިނުމެއް  މަިއަގނޑު  މަންފާއެއް  ކަނޑަައޅާ  ބަންޑާރަނައިބު 
 ސިޔާސަތުތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

 

 ނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ( ވ11ަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )ވަ  12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ   .2



2 

 

 
 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ހައިސިްއޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބަށް  .11 )ހ( . 12
  ފަދަ އެްއވެސް ކަމެއް ފަދަ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާބުރޫއަރާފާނެ
 ނުކުރުން.

 

 

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ނަންބަރުތައް 12ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ   .3
 އިތުރުކުރުން. 

 
 

އިޚްތިޔާރު  .13 )ހ( . 12  ބާރާއި  ލިބިދޭ  ޤާނޫނުން  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ދިނުމުެގ  ެގއްލުމެއް  ަވކިފަރާތަކަށް  ނިޔަތެްއަގއި  ނުރަނަގޅު 

ބޭނުންނުކުރުން ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުމަށް   ބޭނުމުަގއި
ބޭނުން  މަޤާމުެގ  ނަމަވެސް  ނުސީދާޮގތުން  ނުވަތަ  ސީދާޮގތުން 

 ؛ނުކުރުން
 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމުެގ ޤަދަރަށް އުނިކަމެއް އަތުެވދާނެ  .14   

 ؛ނުކުރުން އެްއވެސް ކަެމއް، އެްއވެސް ަވުގތެްއަގއި
 

ން ދިނުމުެގ ނިޔަތުަގއި ނުވަތަ ކަނޑައެޅިެގން ވަކި މީހަކަށް ެގއްލު .15   
ނުވަތަ  ސީދާޮގތުން  ނިޔަތުަގއި  ނަާގލުުމެގ  އަބުރު  އޭނާެގ 
 ؛ނުސީދާޮގތުން ނަމަވެސް މަޤާމުެގ ބޭނުންކޮށްެގން ކަެމއް ނުކުރުން

 
މީހަކަށްވެސް  ކޮންމެއުސޫލަކުން    ޢާންމު .16    ހަދިޔާެއްއ   ލިބެންއޮތް 

ފިޔަަވިއ  ންދާރީއެއް  ނުވަތަ މެހެމާ  ތަ މަންފާއެއްއެހީއެއް ނުވަ  ނުވަތަ
މަންފާެއއް   ނުވަތަ  އެހީއެްއ،  ނުވަތަ  ހަދިޔާއެްއ،  ނުވަތަ އެނޫން 

 . ންދުހޯނުއެްއވެސް ފަރާތަކުން މާންދާރީއެއް މެހެ
 
 

 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : ،  ްއެްއވެސް ހައިސިްއޔަތަކުނ

Deleted :.

Deleted :ަން  ތަކު، އެްއވެސް ހައިސިްއޔ

Deleted :.

Deleted :.

Deleted : ްތް  ތަށް އޮކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބޭޮގކޮށ

Deleted : 
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 ޞްލާޙުކުރުން.  މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިވަނަ   12ނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ ޤާ .4
 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޭނާެގ މަޤާމުެގ ވާޖިބު އަދާކުރުުމަގިއ، މި ޤާނޫނުަގިއ   )ށ( . 12 
ހަމަތަކުެގ ސުލޫކީ  ހިފަހައްޓައި   ބަޔާންެވެގންވާ  މިންަގނޑުަގއި  ،  އެންމެމަތީ 

، ހުރިހާ އެނޭގ ިމންވަރަށް  ހަމަތަކަށް ތަބާވާކަންވެސް އެ  އެހެން މީހުންނަށް

 އެ ހަމަތަކަށް ތަބާވާންވާނެެއވެ.   ޙާލަތެއްަގއިވެސް
 

 

 ން. ކުރު އިތުރުކުރުންނަނިވި ފަދައިން ދެ އަވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ފަހަތަށް އަ   12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .5
 

ކީ ހަމަތަކަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އި ބަޔާންކުރާ ސުލޫމި މާއްދާެގ )ހ( ަގ )ނ( . 12 
ތަބާވުން އެ އަކުރުެގ ދަށުން ލާޒިމުކުރާ ފަދައިން، ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްެގ 

، ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އޮފީހުެގ މުަވްއޒަފުންވެސް އެ ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ތަބާާވކަން
 ެވ.ންވާނެއެލް ކަށަވަރުކުރަޖެނެރަ

 
ރުދީ ހައިސިއްޔަތުންނާއި މަޤާމުެގ ހައިސިްއޔަތުން ރ ޖެނެރަލް ފަޕްރޮސިކިއުޓަ )ރ(  

ައބުރުވެރިކަމާިއ،   މިނިވަންކަމާިއ،  އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
   ެއވެ.ހިފަހަްއޓަންވާނެ ސުލޫކީ މިންަގނޑުތައްއަދި އަޚްލާޤީ ހަމަހަމަކަމާއި 

 
 ރުކުރުން. ހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާތައް އިތުވަނަ މާއްދާެގ ފަ  12ވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ނެބު .6

 
ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި  

 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތައް 
ވާޖިބުތަްއ   )ހ( 12-1 ޒިންމާތަކާއި  މަޤާމުެގ  އޭނާެގ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 . ެއވެޓަންވާނެހިފަހައްއަދާކުރުމުަގއި އަންނަނިވި ހަަމތައް 
 

ޤާނޫނުއަސާސީޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ    (1)    އެންމެހައި އާއި   
ެއ   އިޙްތިރާމްކުރުާމއި،  ޤާނޫނުތަކަށް  އެ  ތަބާވެ،  ޤާނޫނުތަކަށް 
ޤާނޫނުތަކުެގ ދަށުން ހުއްދަ އަުމރެއް ކުރާ ފަރާތެްއެގ އަމުރަށް ރަސްމީ 

 ؛އި ތަބާވަުމންދިޔުންވާޖިބު އަދާކުރުމުގަ 

Deleted :ްހުރިހާ ޙާލަތެއްަގިއވެސް އެ ހަމަތަކަށ 
ން ވާކަތަކަށް ތަބާތަބާވާންވާނެެއވެ. އަދި އޭނާ ެއ ހަމަ

Deleted :ެެ

Deleted :ްމުޙްތަރިފުކަނ

Deleted :.
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ވެރިކަންނުޤާނޫ  (2)    ނަަގހައްޓަިއ،  ެގ  ޙަްއޤު  ތަކާިއ  ރަްއޔިތުންެގ 

 ؛ރައްކާތެރިކުރުން  މިނިވަންކަން
 

ޒާތީ އެްއވެސް ތަޢައްޞުބަކާ ނުލައި، އަދި ހަމައެކަނި ކުރިމަތީަގިއާވ    (3)   
ހެކީެގ މަްއޗަށް ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި، އެކަން ކުރުމުަގިއ ތިމާެގ  

ވާޖި ތިމާެގ  ާމިއ  ޞްތެރިވުއިޚްލާބަށް  މަސައްކަތަށާއި 
 ؛ވުންއި، ފަރުވާތެރި އިންސާފުވެރިވުމާ

 
ރަސްމީ މަސައްކަތުެގ ދާއިރާެގ ތެރޭަގއި އެހެން މީހުންނާ މުޢާމަލާތް    (4)   

  ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތް ކުރުމުަގިއ، ތުކުށުެގ ތުހުމަ  ،އިއާ ކުރުމުަގ
 ؛އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން

 
ޖެނެ  (5)    އިރަލަޕްރޮސިކިއުޓަރ  ބާރާއި  ލިބިދޭ  ނުރަނަގޅު    ،ޚްތިޔާރުށް 

ވަކިފަރާތަކަށް  ތެނިޔަ ނުވަތަ އްަގއި  ހޯދައިދިނުމަށް  ފައިދާއެއް 
ޤާނޫނުެގ ދާއިރާެގ  ކުރުމާއި، ނުެގ ބޭނުމުަގިއ ބޭނުންދިނުމު ެގއްލުމެއް
  ތުަގއި ޙަޮގޚްތިޔާރު ޞައްއިލިބިދޭ  ށް  ޖެނެރަލަރޮސިކިއުޓަރ  ޕްތެރޭަގއި  
އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކު އެ  ބޭނުންކުރުމުރުމާއި،  އެހެން    ީމހުންެގ ަގިއ 

 ؛ޙައްޤުތަކަށާއި ވާޖިބުތަކަށާއި ަމޞްލަޙަތުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުން
 

ވަނަ ނަންބަރުަގިއ    16ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ެގ    12މި ޤާނޫނުެގ    (6)   
އެ ފަރާތެއްެގ  ެއްއވެސް  ފިޔަަވއި،  ޙާލަތުަގއި  ިއ  އާ ހީބަޔާންކުރާ 

މެ ހަދިޢިނާޔަތާއި  ނުވަތަ  ސީދާޮގތުގަ   ،ޔާހެމާންދާރީއާިއ  ިއ 
 ؛ސީދާޮގތުަގއި ނަމަވެސް ނުހޯދުންނު
 

ކަމެްއެގ    ވާއި ވަކި ފަރާތަކުން ކޮށްދީފަތިމާއަށް ވަކި މީހަކު ނުވަތަ  (7)   
ލާޒިމުވާ ޙާލަތަށް  މުޤާބިލުގައި، އެހެން ކަމެއް ތިމާ ކޮށްދޭންޖެހުން 

 ؛ތިމާ ނުެގންދިޔުން
 

Deleted :.

Deleted :.

Deleted : ިއ

Deleted :.

Deleted : ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށ

Deleted :.

Deleted :.

Deleted :ަެ

Deleted :.
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ދެމިހު  (8)    މަމަޤާމުަގއި  ައދި  ވަކިވުންނައިރު  ވެސް،  މަށްފަހުަގއިޤާމުން 
ތި އަދާކުރުމުަގއި  މަޤާމު  ލިބިފައިވާ  ތިމާެގ  ިއ،  މަޢުލޫމާތުތަކާމާއަށް 
ލި ުގޅިެގން  ޖެހޭ  ހިފަހައްޓަންސިއްރު    ފައިވާ،ބި މައްސަލަތަކާ 

  ؛ސިއްރުެގ ޮގތުަގއި ހިފެހެއްޓުން ތައްލޫމާތުމަޢު
 

ފަރާއެހެންތުަގއި  ޮގޞައްޙަޮގތުެގމަތިން،    ަގިއވާޤާނޫނު  (9)    ތަކަށް  
 ހޭންަގންޖެއަމާތު  ޢުލޫހާމަކުރުމާއި، އެ މަތު  މަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާހާ

އެންުގމާިއ،   އަދާކުރުުމަގއި  ފަރާތްތަކަށް  ވާޖިބު  ޞައްޙަ  ރަސްމީ 
މަޢުލޫ ދޮުގ  ނުވަތަ  ނުރަނަގޅު  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،  މާތާއި މަޢުލޫމާތު 

 ؛ ނުކުރުންޤީޤަތް އޮޅޭޮގތަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަޙަ
  

މީހުން    (10)    މަސައްކަތަށް  އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ޢައްޔަ މީހުން  އަސާސީ    ނުކުރުުމަގއި އިޚްތިޔާރުކުރުުމަގާއއި  އެންމެ 
ހުރުން    ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ލުކަމާއިރުކުނަކީ މަސަްއކަތަށް ެއކަށޭނަ ޤާބި

ބެ ވަޒީފާކަމުަގއި  ދިނުމާއި  ވަޒީފާ  ދިނުމާިއ ލުމާއި،  ކުރިއެރުން  ެގ 
މައިަގނޑު މުވައް  ބަލަންޖެހޭ  ކަންކަމުަގއި  އެހެނިހެން  ޒަފުންނާުގޅޭ 

ތަޢުލީމީޮގތުންނާއި   ނާއި އަޚްލާޤީޮގތުންމިންަގނޑަކީ 
 ؛ލުންަގއި ބެެގޮގތުން ެއކަށޭނަ ބަޔަކަށްވުން ކަމުމަސައްކަތު 

 
ބައި   (11)    ބަހުސްތަކުަގއި  މަޤްޞަދެސިޔާސީ  ސިޔާސީ  ްއ ވެރިނުވުމާިއ، 

ބޭނު ވަޒީފާ  ޙަރަކާތްތަކަށް ހާސިލުކުރުމަށް  ސިޔާސީ  ންނުކުރުމާއި، 
ކަ ދޭހަވާފަދަ  ދެކޮޅުހަދަނީކަން  ނުވަތަ  މެްއ  ތާއީދުކުރަނީކަން 

  އްެވސް ފޫޒަށް ތިމާ ލެނބޭކަން ދޭހަވާ ފަދަ އެ އި، ސިޔާސީ ނުމާނުކުރު
 ؛ކަމެއް ނުކުރުން

 

ޖެ  (12)    މުަވއްޒަފުޕްރޮސިކިއުޓަރ  އޮފީހުެގ  ކޮރަޕްޝަންެގ  ނެރަލްެގ  ން 
ހުށަހެޅިދާނެ ޙާލަތްތައް އަބަދުމެ ވަޒަންކުރަމުން ދިޔުމާިއ،  ޢަމަލުތަކަށް  

ޢަމަލުތައް ރާތްތަކުެގ  ފަެގމަތިން އެކޮރަޕްޝަނަށް މަުގފަހިނުވާނެ ޮގތު
އެމީހުން މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި މަޤާމު  ގެ ހުންނާނެޮގތަށް،    ެގ 

Deleted :ިެ

Deleted :،

Deleted :.

Deleted :ިޞައްޙަޮގތުަގއ 

Deleted :ެއ 

Deleted : ާކުރުމާއި،ހާމަ އެއްޮގތަށްޚިލާފަށްޤާނޫނ  

Deleted :ްނުހިފެހެއްޓުން، ނުަވތަ  ެަނުކޮށ

Deleted : ެޮގތަށް  އްއެ ނާނޫޤާއެ  ެުއްމަޢުލޫމާތ
ޚިލާފަށް ނާންަގއި ނުހު ،އެންުގމާއި 

Deleted :ުވަތަ ނުރުން، ޚިލާފަށް ނާންަގއި ނުހ

Deleted : 

Deleted :  ަޞައްޙ

Deleted :ުއި  ހަޤީޤަތާ، ަގއިދޭންޖެހޭ ޙާލަތު ެުމަޢުލޫމާތ
.ދިނުންމަޢުލޫމާތު ނުރަނަގޅު  ތަށް ސައްޙަ އެްއޮގ

Deleted :ުނުވަތަ ދޮުގ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުން  ން ދިނުމ
¶ވުން. މާތު ދިނުމުން ދުރުވަތަ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭފަދަ މަޢުލޫނު

Deleted :.

Deleted :.
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އިދާރީ   ެގ އޮފީހުެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްލާޤާއި  މަސައްކަތުެގ އަޚް
 ؛ބައްޓަންކުރަމުންދިޔުން އުސޫލުތައް

 
މުަވއްޒަ  (13)    އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލްެގ  ކޮރަޕް ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޝަންެގ  ފުން 

ލުތައް ހިނުްގމާިއ،  ހޭ އުސޫޓަކައި ހިންަގންޖެލުތަކުން ދުރުކުރުމަށްޢަމަ

އްޤު މުއްސަނދިކަމުން ނުޙަ   ތަމްރީނުދިނުމާއި،ންނަށް ތަޢުލީމާއިއެމީހު
މީހުންެގ މާލި ޙާލަތަށް ރުމުެގ ޮގތުން އެސަލާމަތްވެ ތިބޭކަން ކަށަވަރުކު 

ތިބުމާއި، ސަ ރައްކާތެރިވެކޮރަޕްޝަނު  މާލުވެ  ނަޫމނާެގން  އެްއ  ންވާ 
 މުވަްއޒަފުންނަށް ދެއްކުން. 

 
އޮފީހުެގ  ސިކިޕްރޮ ށ()   ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ނުވަތަ  ޖެނެރަލަށް  އުޓަރ 

ވަކިކަނަމަެވސް،  ކަުމަގިއވީ  ކަށްމުވަްއޒަފަ ޚިލާފަށް  ހަމަތަކާ  ެމްއ  ސުލޫކީ 
 އަޅާނަމަ ނުވަތަ ބާރު   ނުވަތަ  އަންާގނަމަށްލުމަށް   ދޫކޮނުވަތަ ނުކޮށްކުރުމަށް  

ރޮސިކިއުޓަރ  ޕްއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ނުަވތަ  ސިކިޕްރޮތަ  ނުވަ  ،މަޖުބޫރުކުރުވާނަމަ
ުމަވއް އޮފީހުެގ  ނަޒާހާޖެނެރަލްެގ  މަސަްއކަތް  ރިކަމާއެކު  ތްތެޒަފުެގ 

ހުރަސްއެކުރިއަ ފޯރުވާނުރަޅޭފަދަ  ށްެގންދިއުމަށް  ނުފޫޒެއް  ނަަމ،  ނަގޅު 
އެކަން   ށްރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހައި،  ށާކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަ-އެންޓިސްނުކޮށް  ލަ

 ވެ. ނެއެޅަންވާހުށަހަ
 

)ހ(   )ނ(   މާއްދާެގ  ބަޔާންކޮށްމި  ޒިަގއި  ޕްރޮސިކިންމާތަފަިއވާ  އުޓަރ  ކަކީ، 
އި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުެގ މުަވއްޒަފުންެގެވސް ަވޒީފާެގ  ޖެނެރަލާ

ބެލެވޭނެއެ  ކަމުަގއި  އަސާސް  ެއއް  ަވޒީފާެގ  އެއީ    ވެ. މައިަގނޑު 
 ނަމަވެސްމެއެވެ. އަދި، ެއއިން އެއިން ކަެމއް ހިމެނިފައިނުވި    އެއްބަސްވުމެްއަގއި

ޙާލަތެްއ   ެއޅުމުެގ  ފިޔަވަޅު  ތައުދީބީ  މީހަކާމެދު  އެ  ޚިލާފުވުމަކީ،  ކަމަކާ 
 އުފަންވުން ކަމުަގއި ބެލެވޭނެެއވެ. 

 
އިތުރު ވަޒީފާ  
 އަދާނުކުރުން 

ޖެނެރަލްޕްރޮސިކިއުޓަ (ހ) 12-2 އިތުރު  އާމްދަ  ،ރ  ލިބޭ  ފާެއްއ ވަޒީނީ 
 ށްެގންނުވާނެެއވެ. ކޮއަދާ
 

Deleted : ެއޮޑިޓް އޮފީހުގ

Deleted :.

Deleted :  ްއެްއވެސް ފަރާތަކުނ

Deleted :  ްނުވަތަ ވަކިޮގތަކަށް ވަކިކަމެްއ ކުރުމަށ
ކުން ބާރުއަޅާނަމަ ނުވަތަ ތައެްއވެސް ފަރާ

Deleted :ުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުަގއި ތިބޭ ފަރާތްތައްމ 
ފަިއވާ  ޖަވާބުދާރީކުރުވުުމެގ މަސްއޫލިްއޔަތު ޙަވާލުކުރެވި

Deleted : ކޮމިޓީއަށް ެުެގ

Deleted :ެެ

Deleted :  އެއީ، ަވޒީފާެގ ެއއްބަސްވުމެްއ
…   އޮތް އަދި ނެތްނަމަވެސް،

Deleted :ެލް  އް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަމަސައްކަތ
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ން،  ލިބޭޮގތުވަތަ މަންފާއެއް  އިދާއެްއ ނުެއްއވެސް ފަ   ، ޖެނެރަލްޕްރޮސިކިއުޓަރ   )ށ(  
  ، ތުންހޯދައިދިނުމުެގ ޮގފާެއއް  ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަން

  ،ތަކަށް ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްދީތްފަރާ  އަމިއްލަ  ޔަސްވި  ހިލޭ ސާބަހަށް ކަމުަގއިތަވަނު
ހިމެނޭ  އި  ެގ މަޤާމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތުެގ ދާއިރާގަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  ނުވަތަ

 ވެ.  ނުވާނެއެ ެގންކޮށްވިޔަފާރިއެއް  އްވެސް  އެ އެްއވެސް މަސަްއކަތަކާުގޅޭ  
 

މަޤާމުެގ ހައިސިއްޔަތުން މެނުީވ، ދައުލަތުެގ އެްއވެސް ކޮމިޝަނެއްަގއި، ނުވަތަ   )ނ(  
ޢަތެއްަގިއ،  ޖަމާ  ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ  ަގއި، ނުވަތަ މަޖިލީހެއްަގިއ،  ކައުންސިލެއް 

ނުވަތަ އުޖޫރައަކަށްވިޔަ ނަމަވެސް،  އު  ސް  ނުލަިއ  ޖޫރަައކާ 
 ވެ. ވެރިެވެގންނުވާނެއެ ބައި
 

ފުށުއަރާފާނެ  (ރ)   މަސްއޫލިއްޔަތާ  ައދާކުރަންޖެހޭނެ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ޖަމާޢަތެްއެގ މަދަނީ  ޖެ  ބާވަތުެގ  ޕްރޮސިކިުއޓަރ  ނެރަލް މެންބަރަކަށް 

 ވެެގންނުވާނެެއވެ. 
 

    
މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ  

މައްސަލަތަކުން  
 ދުރުހެލިވުން 

މަޞްލަޙަތާ   ެގއޭނާ މީ ވާޖިބާއި  ރ ޖެނެރަލް އަދާކުރަންޖެހޭ ރަސްޕްރޮސިކިއުޓަ )ހ( 12-3
 ށް ފުރުޞަތުދީެގން ނުވާނެެއވެ. ކަމައް އުފެދުދެމެދު އެއްވެސް ފުށުއެރުމެ

 
އި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުންކަމަށް މި މާއްދާެގ )ހ( ަގ )ށ(  

،  ދަރިންނާއިެގ  މީހާާއއި، ޭއނާއިނދެެގންއުޅޭ      ބުނެފައިއެވާ އުސޫލުަގިއ، އޭނާ 
ެގ ބަލަހައްޓަމުން  ސީދާ  އެހެއޭނާ  މަސްލަޙަތު   ންންދާ  މީހުނެްގ 

 ޙަތު ފުށުއެރުން ކަމުަގިއ ބެލެވޭނެއެެވ. ވެސް، އެފަރާތުެގ މަސްލަފުށުއެރުމަކީ
 

ޖެނެރަ )ނ(   ބަލަމުންޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޮއފީހުން  ގައި،  ބެލުމު  މައްސަލަެއއް  ދާލްެގ 
ޙާލަތެއް  ޕްރޮސިކިއު ފަދަ  ފުށުއަރާފާނެ  މަސްލަޙަތު  ޖެނެރަލްެގ  ޓަރ 

ޤަބޫލުމަމާވެއްޖެނަދި ދިމާވެދާނެކަމަށް  ނުވަތަ  އެކަން  ކުރެޭވނަމަ،  ، 
ެއ    އެ ަމއްސަލައެއް ބެލުމުން ތަނާޒުލުވާންާވނެއެވެ. އަދިހު،  ކުރުމަށްފަބަޔާން
ޒު  ލަެއއް ބެލުމުަގއި ެއްއެވސް ފަރާތަކަށް އެްއވެސް މިންވަރަކަށް ނުފޫމައްސަ

Deleted : 

Deleted : ިއްލަ ިވޔަފާރިެއއް އަމ

Deleted : ިހިންަގއ

Deleted : ިއް  ފާރީެގ ުއސޫލުން އެްއވެސް ކަމެޔަވިއަދ
ކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. 

Deleted :ްއެނޫނުވެސް އެހެނ

Deleted :ެެ

Deleted :(ބ)

Deleted : ޯެގއެއް  ތަވައްޗެއް ނުތިމާެގ ނަމުަގއި އޮތް ގ 
ުގ  ޗެއް ނުވަތަ ެގއެްއެގ އަ ބާޒާރުަގއި އެފަދަ ޯގއް

ޢާންމުކޮށް ހުރި އަަގށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަަގކަށް 
ރުަގއި  ވިްއކާލުމާއި، އެފަދަ ޯގއްޗެއް ނުވަތަ ެގއެއް ބާޒާ

ށްވުރެ ބޮޑުނޫން ންމުކޮށް ކުއްޔަށް ދީއުޅޭ ައގަ ޢާ
ެގ ދާ، މި މާއްއްޔަށްދީެގން އާްމދަނީ ހޯދުންކުއްޔަކަށް ކު 

  ެގޔަފާރިއާއި މަސައްކަތު )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވި 
¶ތެރޭަގއި ހިމެނިެގނެއް ނުވެެއވެ. 

Deleted :ެަގިއާވ ދަށު ހެއްޓުމުެގސީދާ ބެލ

Deleted :ާެގންދ
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މައް  އަދި  ނުވާނެެއވެ. ފޯރުވަިއެގން ފަހުން ަގިއ  ންމުމުނި  ސަލައެއް އެ  ޭއެގ 
 ންނުވާނެެއވެ. ވެރިވެެގމިންވަރަކަށް ބައި އެްއވެސް 

 
ކަާމުގޅޭ  އި ބަޔާންެވެގންވާ އުސޫލުތައް،  )ނ( ަގ  ދި)ށ( އަ  ،މި މާއްދާެގ )ހ( ރ()  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުެގ މުަވއްޒަފުންެގ މައްޗަށްވެސް  ނިސްބަތަށް،  

 . ވެހިނާގނެއެ
 

މާ ()ބ   )ހ(މި  އަ)ށ  ،އްދާެގ  ަގއި  ދި(  ބަޔާންވެެގންވާ)ނ(   އުސޫލަކާ    
ޖެނެ ކުރުން  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ހުރެ  މަޤާމުަގިއ  އޭނާ  ޚިލާފުވުމަކީ،  ރަލް 

ވަކިކުރެވިދާނެ  މަޤާުމން  އޭނާ  ބަލަިއ،  ކުރީކަމުަގއި  ކަެމއް    އެކަށީެގންނުވާ 
 އްކަމުަގއި ބެލެވޭނެއެވެ. ޙާލަތެ
 

މާއްދާެގމި )ޅ(   އަ،  )ހ(    ގަ   ދި)ށ(  ބަޔާންވެެގންވާ)ނ(  އުސޫލަކާ   އި 
ޮއފީހުރޮސިކިއުޓަރ  ޕް ެގ މުަވއްޒަފަކު ޚިލާފުވުަމކީ، މި ޤާނޫނުެގ ޖެނެރަލްެގ 

އެހެންޮގތަކަށް   ޤާނޫނެއްަގިއ  އެހެން  ނުވަތަ  މާއްދާއެްއަގއި  އެހެން 
ްއ  ށީެގންނުވާ ކަމެ ކުރުން އެކަަގއި ހުރެ  ވެސް، އޭނާ މަޤާމުންކޮށްފަިއވީނަމަބަޔާ

 ވޭނެއެެވ. ތެއްކަމުަގއި ބެލެޙާލަ  ވިދާނެމުން ވަކިކުރެ ބަލައި، އޭނާ މަޤާ  ކުރީކަމަށް
 

ސިޔާސަތުތައް  
 އެކަށައެޅުން

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންވެެގންވާ ހަމަތައް ޭއެގ   12-1ވަނަ މާއްދާާއއި    12މި ޤާނޫނުެގ   12-4
 ކާއި އުސޫލުތަކާއި ންވާ ސިޔާސަތުތަމަށްޓަކައި ބޭނުންފީޒުކުރުޮގތުަގއި ތަ  މަ އެންމެ ފުރިހަ

ހަމަތަ ތަފްސީލުތައް  ކާތަމްރީނުތަކާއި  ޤާނޫނަުގޅޭ  ތާރީޚުން  މި  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ށް 
ތެރޭަގއި  އް)ހައެ  6  ފެށިެގން މަސްދުވަހުެގ  ޖެނެރަލްޕްރޮސިކި (  ކުލަވާލަިއ  އެ އުޓަރ 

އަދި ހަމަތަކަ  ތަންފީޒުކުރަންވާނެެއވެ.  ޢަމަލުއެ  ކުރުށް  ހުއްދަވެެގންވަނީ ކުރުމުަގއި  ން 
ހަމަތައް    ކޮން ކަމެްއކަން އެނޭގނެ މިންވަރަށް އެން ނުވަތަ މަނާެވެގންވަނީކޮން ކަމެއްކަ

 ލުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. ޞީތަފް
 

ލޫކީ ހަމަތަކާ  ސު
 ޚިލާފުވުން 

ތެރެ )ހ( 12-5 ހަމަތަކުެގ  ސުލޫކީ  ބަޔާންެވެގންވާ  ޤާނޫނުަގއި  ހަމައަމި  ކާ  އިން 
ޖެނެރަލްޕްރޮސި އެހެކިއުޓަރ  ޤާނޫނުެގ  މި  ޚިލާފުވުމަކީ،  މާއްދާއެްއަގިއ    ން 
ބަޔާ  ނުވަތަ އެހެންޮގތަކަށް  ޤާނޫނެްއަގއި  އޭނާ އެހެން  ންކޮށްފަިއީވނަމަވެސް، 

Deleted : ްއޭެގފަހުނ

Deleted :  ިއާއ

Deleted : ިެާއ

Deleted :ަެ

Deleted :ެެ

Deleted :  ިއާއ

Deleted : ިެާއ

Deleted : 

Deleted :   ިއާއ

Deleted : ިެާއ

Deleted :އ

Deleted :  ިބަޔާންކޮށްފައ

Deleted :ޮތްނަމަެޮއ

Deleted : ުރަނަގޅ

Deleted :ސ
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މެއް ކުރީކަމަށް ބަލަިއ، އޭނާ މަޤާމުން ރެ ކުރުން ެއކަށީެގންނުވާ ކަމަޤާމުަގއި ހު
  ބެލެވޭނެއެެވ. ވީ ކަމުަގއިތެއް އުފަންވަކިކުރެވިދާނެ ޙާލަ

 
ޖެނެރަލް   )ށ(   ޚިލާފަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ހަމަތަކާ  އޭނާެގ  ކަމަކުރި    ސުލޫކީ  ކުން، 

ބަޔާންކޮ  މި  ށްމައްޗަ ަގއި  )ހ(  ފިޔަަވޅު  މާއްދާެގ  ށްފައިވާ 

ސު  ،ެއކަމަކީ  ،ވެސް ކަުމަގިއވީނަމައެޅި ހަމަތައެ  ޚިލާފަށް  ލޫކީ  ކުރި ކާ 
އޭނާެގ    ންވާ ކަމެއް ކަމުަގއިވާނަމަ،ލު ހިމެނިެގމަޢަ    ކުށެްއެގޖިނާއީކަންތަކުަގއި  

 ކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ.ޖިނާއީ ދަޢުާވއެއް ޗަށް މައް
 

ނުވަތަ އެފަދަ    ސް، ކޮށްފަިއވީނަމަވެ ށް ބަޔާންއެހެންޮގތަކައެހެން ޤާނޫނެއްަގއި   )ހ( 6-12 މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން 
ިމ   މުަގިއވީނަމަވެސް،ތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން އައިކަން އެހެންޮގށުދަ  ޤާނޫނެއްެގ

ހިސާބު  މާލީ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ފެށުމަށްފަހު  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް 
ބަޔާންކޮށްފައި  ޤާނޫނުަގއި  މި  ޢަމަލުކުރާނީ،  ުއސޫލުތަހުށަހެޅުމުަގއި  ކާ  ވާ 

 . ވެންނެތްވާ ޮގތުެގމަތިއެްއޮގ
 

ކަމަށްނެޖެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ށ(   އޭނާެގރަލް  މީހާ،  ޢައްޔަނުކުރެވޭ  މަޤާމާ    
މުދަލާިއ   ހުރިއޭނާެގ ނަމުަގއި    އާމްދަނީާއއި  ވާއަށް ލިބިފައި އޭނާޙަވާލުިވއިރު،  
ނާ  މަޤާމާ އޭއެ  ލީ ހިސާބު،  ނޭގނެ މާޒިންމާ އެ  ެގދަރަނީންޖެހޭ  ރައޭނާ އަދާކު

އޮޑިޓަ ަމސްދު  )ތިނެްއ(  3ވާތާ  ލުޙަވާ ތެރޭަގއި،  ނެރަލަށް ޖެރ  ވަހުެގ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 
މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުެގމަތިން މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުެގ   މި ނ()  

 މެތާރީޚުން ފެށިެގން ކޮން  ޖެނެރަލްެގ މަޤާމާ ޙަވާލުވާ  އިތުރަށް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ
  ަގއި ތެރޭ )ތިރީސް( ދުވަހުެގ    30 ނިމޭތާ  ސާބު އެ ައހަރެއް ހިމާލީެގ  އަހަރެއް 

ޓަކަިއ މަށްމި މާއްދާެގ ބޭނު  ވެ. ންވާނެއެ ންދަމުން ެގޅަހަރަލަށް ހުށަޑިޓަރ ޖެނެއޮ
  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމާ ަވނީ، އެ މީހަކު  އެއަހަރު ކަމަށް މާނަކޮށްފައި

 ޚަށެވެ.އަހަރު ދުވަސް ހަަމާވ ތާރީ)އެކެއް(   1ޙަވާލުވާ ތާރީޚުން ފެށިެގން 
 

Deleted : ،ީކ

Deleted : 

Deleted :ޭަގއި  އ

Deleted :ިޅު  ށްފައިވާ ފިޔަވައްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮ މާމ
…   ،މަކީއެޅު

Deleted :  ްއޭނާެގ މަްއޗަށ

Deleted : ިހުރ

Deleted :ާތ

Deleted :1 )ްހުެގ އަހަރު ހަމަވާ ދުވަ  )އެކެއ
  ،ނިމުމުެގ ކުރިން ސްށްނިޔަލަ

Deleted :ުެގ މާލީ ހިސާބު، އޭނާެގ އެ އަހަރ

Deleted :1 ްއަހަރު ހަމަވާ ދުަވހުން ފެށިެގން  ()އެކެއ
  ،ސް ހަަމވުމުެގ ކުރިން )އެކެއް( މަސްދުވަ 1

Deleted :ެެ
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ޖެޕްރޮސިކިއު ()ރ   މަޓަރ  ވަކިވުނެރަލް  ނުޤާމުން  އިސްވަ މަށްފަހު  ތިޢުފާ ތަ 
ފުރަތަމަ  ދިނުމަށް ހިނާގ  އޭނާ  ސްމަ  )ތިނެއް(  3ފަހު  ތެރޭގައި،  ދުވަހުެގ 

ތަކާިއ  އާމްދަނީ ލިބޭ ޮގތްނީއާއި  އާމްދަލިބިފައިވާ  އަށް  މަޤާމުން ވަކިިވއިރު އޭނާ 
   އެނޭގނެ ރަނީެގ ޒިންމާދަމުދަލާއި އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ  އޭނާެގ ނަމުަގއި ހުރި  

 ލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ ލީ ހިސާބުމާ
 

)ރ( ެގ ދަށުން ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްެގ   ދި އަ)ނ(    ، މާއްދާެގ )ށ(މި ބ()  
)އަށާރަ( އަހަރު   18  އި،މީހާއާ ންއުޅޭ  ނދެެގއި  މާލީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު، އޭނާ

 މާލީ ހިސާބުވެސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ނުފުރޭ ދަރިންެގ
 

މާއްދާެގ   )ޅ(   އަ  ،)ނ(  ،)ށ(  ،)ހ(މި  ދަ  ދި)ރ(  ެގ  ހުށަހެޅުން    ށުން)ބ( 
،  އަޅައިނޑަނެރަލް ކަޓަރ ޖެ، އޮޑިއް ތައްޔާރުކުރާނީ ލާޒިމުކުރާ މާލީ ހިސާބުތަ

ެގޒެޓުަގއި  ސަރުކާ  ވެހިދި ެއއްޮގތްާވ    އާނަމޫނާ  ރާޢުކުޝާއިރުެގ 
 ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

 
  ވާ ަގއި މައްސަލައެއް މި މާއްދާެގ ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާ ބަޔާނު )ކ(   

އޮޑިޓަރ    ސަލައެއްމައް އްަގިއ، ެއ  އްޖެ ހިނދެނިފެ  ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް
 ޅަންވާނެއެވެ. ހަށަށް ހުއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަރަ ރަލްނެޖެ
 

ސުލޫކީ ހަމަތަކާ  
 މުވައްޒަފުން ޚިލާފުވުން 

  ަވނަ   12-1ނޫނެުގ  ޤާ  އްޒަފަކު މިޮއފީހުެގ މުވަޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ   )ހ( 12-7

ނަމަ، އެ ޚިލާފުިވ  މައަކާ ޚިލާފުވެއްޖެހަ  ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ސުލޫކީހެގ )މާއްދާ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ   މުަވއްޒަފަކާމެދު  އެ  ބަލައި،  މިނަށް  ކުޑަބޮޑު  މިންވަރެއްެގ 

 . ންވާނެއެވެ އަޅަ ފިޔަަވޅު  ޮގތުެގމަތިންއޮފީހުެގ މުަވއްޒަފުންެގ ަގވާިއދުަގިއވާ
 

ބަޔާންކުރާމި )ށ(   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ޕްރޮސިކިުއޓަލަޙާ    ޖެނެރަލްެގ ތުަގއި  ރ 
އެޅޭނެ    އޮފީހުެގ މުވަްއޒަފުންނާމެދު  އެ  ޚިލާފުވެެގން  ސުލޫކާ  މުވަްއޒަފުން 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހު ެގ  ފިޔަވަޅުތައް، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ 
 ވެ. ވާނެއެރަންކުަގއި ބަޔާންދުންެގ ަގާވއިމުވަްއޒަފު

 

Deleted : ހުރި ކިބަިއަގއިެގ 

Deleted :،

Deleted :ިއަދ

Deleted :   ޭއިނދެެގންއުޅ

Deleted : ިއވާ  ދަށުަގ ެގޓުމު ބެލެހެއްސީދާ އޭނާެގ
ދާ އެހެން  ެގންއި، އޭނާ ސީދާ ބަލަހައްޓަމުންނާދަރިން

 މީހުންެގ

Deleted :  ިއާއ

Deleted :  ިއާއ

Deleted : ިެާއ

Deleted :ިވާ ެޮށްފައ

Deleted :   ާއިޢުލާނުކޮށްފައިވ

Deleted : ާއަކ

Deleted : ްެެއ

Deleted : 

Deleted :ުެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުެގ  ެގ
… އިޚްތިޔާރު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

Deleted :ނ

Deleted :ަމަތަކުެގ ތެރެއިން  ހ

Deleted : ާކަމަށްވ

Deleted :ެެ
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ޖެނެ )ނ(   މުވައްލްރަޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޮއފީހުެގ  ޚިލާފަށް  ެގ  ހަމަތަކާ  ސުލޫކީ  ޒަފަކު 
ކުރިކަމަކީ، ޭއަގއި ޖިނާއީ ކުށެއްެގ ޢަމަލު ހިމެނިެގންާވ ކަމެްއ ކަމުަގއިވާނަަމ،  

ެގ  ފުން ެގ މުަވއްޒަރަލްެގ އޮފީހު މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ
ީއ އޭނާެގ މައްޗަށް ޖިނާ  ކީ، ޮގތުެގމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަޮގތްވާެއއް  ދާަގާވއި

 ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ. 

 
ތަޞް .7 ފާސްވެ،  ޤާނޫނު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ެގޒެޓުަގިއ  މި  ދިވެހިސަރުކާރުެގ  ދީޤްކޮށް، 

 . ންނެވެވަހުން ފެށިެގޝާއިޢުކުރާ ދު
 

 
_______________22.8.2020____ 

 
 

Deleted :ްެ
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 2ޖަދުވަލު  
 

ޖުޑީޝިއަރީ  ގެނައުމުގެ ިބލު)ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު  2008/9ޤާނޫނު ނަންަބރު 
 ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އެ ކޮމިޓީގެ މެންަބރުން ޙާޒިރުވި ގޮތުގެ ތަފްޞީ 

 

    

 
 
 
 

 

 

  ްވަޑައިނުގަންނަވާ ބައްދަލުވުން  -  ވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުނ SC  ިއެހެން ކޮމިޓީއެއްގައ S ިސަލާމުގައ O ޮފޝަލް ލީވް އ 

22.8.2020 48 5:05       -       

5.11.2019 46 1:30   -        SC   

4.11.2019 45 1:10   SC      SC  SC   

17.10.2019 39 2:00  - O       -    

14.10.2020 36 00:35         S -  -  
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