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ވަނަ    3ޤާނޫނު( އަށް    ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ) 9/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު   
 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

 

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

 
 

 ންނަނިިވ މާއްދާ އިތުރުކުރުން. ފަހަތަށް އަ ދާެގ މާއްވަނަ   11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1

 

  ޖެނެރަލް   ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
  މިނިވަންކަމާއެކު 
  މަސްއޫލިއްޔަތު 

 އަދާކުރުން 

ޤާނޫނުން   އާ ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ހ( . 11-1 ޤާނޫނުއަސާސީންނާިއ 

މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް އޭނާ އަދާކުރަންވާނީ، ތަޢައްޞުބުން 

 އެކުަގެއވެ. މާންކަވަނިމި ރެ،ހުއެްއކިބާވެ

ވާޖިބުތައް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ   )ށ(   މަޤާމުެގ  އޭނާެގ  ޖެނެރަލަކީ، 

އެްއވެސް   ބޭނުންކުރުމުގައި،  ބާރުތައް  އޭނާެގ  އަދާކުރުމުަގއާއި 

 ހެއް ކަމުަގއި ެވެގންނުާވނެއެވެ. ފަރާތެއްެގ ނުފޫޒެއްެގ ދަށުަގިއވާ މީ

ަމސް )ނ(   ޖެނެރަލްެގ  އަދި ކުރަންާވނީ،  އަދާ އް  ތަތުްއޔައޫލިޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ބާރުތައް ބޭނުންކުރަންވާނީ، ެއއްވެސް ފަރާތަކަށް ޖެހިލުންވުމެއް ނެތި،  

ނެތި،   ހޯދައިދިނުމެއް  މަންފާއެްއ  ފަރާތަކަށް  ބަންޑާރަނައިބު ވަކި 

 . ކަނޑައަޅާ ަމއިަގނޑު ސިޔާސަތުތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ
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   ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.11ެގ ) ދާެގ )ހ(އްމާ ނަ ވަ  12ނުެގ ނޫޤާ ދިޔަނެވިބު .2

  

ހައި  ޕްރޮސިކިއުޓަރ (11) )ހ( .12  އަދާކުރަންޖެހޭ  ޖެނެރަލްެގ  ސިްއޔަތުން 

ބުރޫއަރާފާނެ ފުށުއަރާ ވާޖިބަށް  މަޞްލަޙަތު  ނުވަތަ   ދަފަފަދަ 

 . ނުކުރުން އެްއވެސް ކަެމއް
 

 

ފަހަތަށް އަންނަނިވި ނަންބަރުތައް    ( ަވނަ ނަންބަރުެގ12ދާެގ )ހ( ެގ ) މާއްވަނަ    12ެގ  ނުނޫދިޔަ ޤާބުނެވި .3
   .އިތުރުކުރުން

  

އިޚްތިޔާރު  (13) )ހ( .12  ބާރާއި  ލިބިދޭ  ޤާނޫނުން  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ވަކިފަރާތަކަށް ނިޔަތެއްަގއި  ދިނުުމެގ    ނުރަނަގޅު  ެގއްލުމެއް 

ޤާނޫނާނުވަތަ  ރުންނުކުބޭނުން  ބޭނުމުގައި ޚި  ޢަމަލެްއ   ލާފު 

ން ނުވަތަ ނުސީދާޮގތުން ނަމަވެސް މަޤާމުެގ ކުރުމަށް ސީދާޮގތު

 ؛ބޭނުން ނުކުރުން

އުނިކަމެްއ   (14)    ޤަދަރަށް  މަޤާމުެގ  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 ؛ނުކުރުން  ތެއްަގއިއަތުވެދާނެ ެއްއވެސް ކަމެްއ، އެްއވެސް ވަުގ

ަވކިކަނޑައެޅި  (15)    ގެއް  ެގން  ނިޔަތުަގިއ    ންލުމީހަކަށް  ދިނުމުެގ 

ނުވަތަ އޭނާެގ އަބުރު ނަާގލުުމެގ ނިޔަތުަގިއ ސީދާޮގތުން ނުވަތަ  

ކަމެްއ  ބޭނުންކޮށްެގން  ަމޤާމުެގ  ނަމަވެސް  ނުސީދާޮގތުން 

 ؛ނުކުރުން

ީމހަކަށްވެސްކޮންމެއުސޫލަކުން    ޢާންމު (16)    ހަދިޔާއެްއ      ލިބެންއޮތް 

ންދާރެީއްއ  މެހެމާ  ތަނުވަ  އްންފާއެމަތަ  ނުވަ  އެހީެއއް  ނުވަތަ

ނުަވތަ ފިޔަވައި   އެހީެއއް،  ނުވަތަ  ހަދިޔާއެްއ،  އެނޫން 
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މެހެމަންފާއެއް   ފަރާތަކުން މާންދާރީއެއް  ނުވަތަ  އެްއވެސް 

 . ންދުހޯނު

 

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

 

ޖެނެޕްރޮސިކިއު (ށ) .12  މަރަޓަރ  ޭއނާެގ  މި ލް  އަދާކުރުމުގައި،  ވާޖިބު    ޤާމުެގ 

އެންމެމަތީ މިންަގނޑުަގިއ    ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންެވެގންވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކުެގ

މީހުންނަށް،  ހިފަހައްޓައި އެ  އެހެން  ތަބާާވކަންވެސް  އެނޭގ    ހަމަތަކަށް 

 ވެ. އެ ހަމަތަކަށް ތަބާވާންާވނެއެ ، ހުރިހާ ޙާލަތެއްަގިއވެސްމިންވަރަށް

 

   .ންކުރު އިތުރުކުރުދެ އަން ފަދައިނިވި ނަންއަ  ދާެގ )ށ( ެގ ފަހަތަށްވަނަ މާއް  12ެގ ޔަ ޤާނޫނުވިދިނެބު .5

  

ަގ (ނ) .12  )ހ(  މާއްދާެގ  ސުލޫމި  ބަޔާންކުރާ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އި  ހަމަތަކަށް  ކީ 

ފަދައިން،   ލާޒިމުކުރާ  ދަށުން  ައކުރުެގ  އެ  ތަބާވުން  ޖެނެރަލް 

ޖެނެރަ އޮޕްރޮސިކިއުޓަރ  މުަވއްފީލްެގ  ސުލޫކީ  ޒަހުެގ  އެ  ފުންވެސް 

 ވެ. ންވާނެއެ ލް ކަށަވަރުކުރަ ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަހަމަތަކަށް ތަބާވާކަން

ފަޕްރޮސިކިއުޓަ )ރ(   ޖެނެރަލް  މަޤާމުެގ ރ  ހައިސިއްޔަތުންނާއި  ރުދީ 

މިނިވަންކަމާިއ،   އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ހައިސިއްޔަތުން 

ހަމައަބުރުވެރިކަމާ މިންަގނޑުތައްއަދި  ޤީ  ލާއަޚްމަކަާމއި  ހައި،    ސުލޫކީ 

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

  

  އަދާކުރުމުގައި   ޒިންމާ 

 ހަމަތައް   ހިފަހައްޓަންޖެހޭ 
މަޤާމު (ހ) . 12-1 ޭއނާެގ  ޖެނެރަލް  ވާޖިބުންމާތަޒިެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ    ތައް ކާިއ 

 . ެއވެޓަންވާނެފަހައްހިއަދާކުރުމުަގއި އަންނަނިވި ހަަމތައް 

ޤާނޫނުއަސާސީޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ   (1)    އެންމެހައި ާއއި   

ޤާނޫނުތަކަށް ތަބާވެ، އެ ޤާނޫނުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއި، އެ 

ށް އަމުރަ  ެގތެއް ޤާނޫނުތަކުެގ ދަށުން ހުއްދަ ައމުރެއް ކުރާ ފަރާ

 ؛ންއުބު އަދާކުރުމުަގއި ތަބާވަމުންދިވާޖި ރަސްމީ

ވެރިކަންނުޤާނޫ (2)    ނަަގހައްޓައި،  ެގ  ޙައްޤު  ތަކާިއ ރަްއޔިތުންެގ 

 ؛ރައްކާތެރިކުރުން  މިނިވަންކަން

ހަމައެކަނި  (3)    އަދި  ނުލައި،  ތަޢައްޞުބަކާ  ެއއްވެސް  ޒާތީ 

ނިންމު މައްޗަށް  ހެކީެގ  މާއި، ނިންމު  އްންތަކުރިމަތީަގިއވާ 

ކުކައެ ތިމާން  މަސައްކަތަށާއި  ތިމާެގ  ވާޖިގެ ރުމުަގއި  ބަށް  

 ؛ވުންއި، ފަރުވާތެރި ފުވެރިވުމާ ޞާމާއި އިންޞްތެރިވުއިޚްލާ

މީހުންނާ  (4)    އެހެން  ތެރޭަގއި  ދާއިރާެގ  މަސައްކަތުެގ  ރަސްމީ 

ކުރުމުަގ ތުހުމަ  ،އިއާމުޢާމަލާތް  ފަރާތްތަކާ ތުކުށުެގ  ކުރެވޭ 

 ؛ލާތްކުރުންއެކު މުޢާމަރާމާތިޙްއި އި،ރުމުަގކު ލާތްމުޢާމަ

ޖެނެކިއުޓަޕްރޮސި (5)    އިރަލަރ  ބާރާއި  ލިބިދޭ   ،ޚްތިޔާރުށް 

ނިޔަ ވަކިފަރާތަކަށް  ތެނުރަނަގޅު  ފައިދާއެްއ  ްއަގިއ 

ެގްއލުމެއް ނުވަތަ  ބޭނުމުަގިއ ދިނުމު  ހޯދައިދިނުމަށް  ެގ 

ޓަރ ކިއު ސި ރޮޕްޤާނޫނުެގ ދާއިރާެގ ތެރޭަގއި  ކުރުމާއި،  ނުބޭނުން

ރުމާިއ، ކު ބޭނުންތުަގއިޙަޮގޚްތިޔާރު ޞައްއިދޭ  ބިލި  ށްރަލަޖެނެ

މީހުންެގ ޙައްޤުތަކަށާއި ަގިއ އެހެން   ބޭނުންކުރުމުއެ އިޚްތިޔާރު
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 ؛ވާޖިބުތަކަށާއި މަޞްލަޙަތުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުން

ޤާނޫނުެގ   (6)    ެގ    12މި  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ   16ވަނަ 

ބަޔާން ފިޙާލަތު  ކުރާނަންބަރުަގއި  ެއްއެވސް ިއ،  ޔަވަަގއި 

އެ މެޢިނާޔަތާ އި  އާ ހީފަރާތެއްެގ  ހަދިއި   ، ޔާހެމާންދާރީއާއި 

 ؛ސީދާޮގތުަގއި ނަމަެވސް ނުހޯދުންއި ނުވަތަ ނުސީދާޮގތުގަ 

ނުވަތަ  (7)    މީހަކު  ވަކި  ކޮށްދީފަތިމާއަށް  ފަރާތަކުން  ވަކި    ވާއި  

ކޮށް ތިމާ  ކަމެއް  އެހެން  މުޤާބިލުަގއި،  ހުން ޖެދޭންކަމެއްެގ 

 ؛ންއުށް ތިމާ ނުެގންދިލަތަވާ ޙާލާޒިމު

ދެމިަގމަޤާމު (8)    މަހުއި  އަދި  ޤާމުން ންނައިރު 

މާައށް ވެސް، ތިމާެގ މަޤާމު އަދާކުރުމުަގއި ތިމަށްފަހުަގއި ވަކިވު

ުގޅިެގން މަޢުލޫމާތުތަކާލިބިފައިވާ   މައްސަލަތަކާ  އި، 

ރުެގ  އްސި  ތައްލޫމާތުމަޢުޖެހޭ  ހިފަހައްޓަންސިއްރު    ފައިވާ،ބިލި

 ؛ހެއްޓުންހިފެ ތުަގއިޮގ

ތަކަށް  ފަރާއެހެންތުަގއި  ޮގޞައްޙަ  މަތިން،ޮގތުެގ  ަގިއވާޤާނޫނު (9)   

މަޢުލޫމާހާ މަތު  މަކުރަންޖެހޭ  އެ  މާތު ޢުލޫހާމަކުރުމާއި، 

އެންުގމާިއ،    ހޭންަގންޖެއަ ވާޖިބު ފަރާތްތަކަށް  ރަސްމީ 

ފޯރުކޮށްދިނު އަދާކުރުމުަގއި   މަޢުލޫމާތު  ، މާއިޞައްޙަ 

ޙަމަޢުލޫ  ދޮުގ  ނުވަތަޅު  ނުރަނަގ އޮޅޭޮގތަށް މާތާއި  ޤީޤަތް 

 ؛ނުކުރުންލޫމާތު ހާމަޢުމަ

މީހުން  (10)    މަސަްއކަތަށް  އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޢައްޔަ މީހުން  އެންެމ   ކުރުމުަގއިންއިޚްތިޔާރުކުރުުމަގާއއި 

ޤާބިއަސާސީ   އެކަށޭނަ  މަސަްއކަތަށް   ލުކަމާއި ރުކުނަކީ 
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ލުމާއި، ވަޒީފާ ދިނުމާއި މަުގއި ބެ ކަންހުރު  ރުންވަމީ ފެ ލީޢުތަ

މުވައް ފާ ވަޒީ ދިނުމާިއ  ކުރިއެރުން  އެހެނިހެން ެގ  ޒަފުންނާުގޅޭ 

މިންަގނޑަކީ   މައިަގނޑު  ބަލަންޖެހޭ  ކަންކަމުަގއި 

މަސައްކަތު އަޚްލާޤީޮގތުންތަޢުލީމީޮގތުންނާއި   ެގޮގތުން ނާއި 

 ؛ންލުަގއި ބެއެކަށޭނަ ބަޔަކަށްވުން ކަމު 

ބަ (11)    ބައިހުސްސިޔާސީ  ސިޔާސީ  ތަކުަގިއ  ވެރިނުވުމާއި، 

ބޭނުޙާޞިލްއް  ޞަދެޤްމަ ވަޒީފާ  ންނުކުރުމާިއ، ކުރުމަށް 

ނުވަތަ   ތާއީދުކުރަނީކަން  ޙަރަކާތްތަކަށް  ސިޔާސީ 

ކަ ދޭހަވާފަދަ  ނުކުރުދެކޮޅުހަދަނީކަން  ސިޔާސީ މާމެއް  އި، 

އެނު ފަދަ  ދޭހަވާ  ލެނބޭކަން  ތިމާ   އް ކަމެ  އްެވސްފޫޒަށް 

 ؛ންރުނުކު

ޖެޕްރޮސިކިއުޓަ (12)    މުރ  އޮފީހުެގ  ން އްޒަފުވަ ނެރަލްެގ 

ޢަމަލުތަކަށް   އަބަދުމެ ކޮރަޕްޝަންެގ  ޙާލަތްތައް  ހުށަހެޅިދާނެ 

ދި މަުގފަހިނުވާނެ އުވަޒަންކުރަމުން  ކޮރަޕްޝަނަށް  ާމއި، 

އެޮގތު އެރާތްތަކުެގ  ފަެގމަތިން  ހުންނާނެޮގތަށް،   ޢަމަލުތައް 

މައިކާލިއްޔަތުތަ އޫމަސް  ެގމުމަޤާ  މީހުންެގ އްކަތުެގ  ސަ  

އޮފީހުެގޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރލާޤާއި  އަޚް އިދާރީ   ެގ 

 ؛ންއުބައްޓަންކުރަމުންދި އުސޫލުތައް

މުަވއްޒަ (13)    އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލްެގ  ފުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޢަމަކޮރަޕް ދުރުކުރުމަށްޝަންެގ  ހިންަގންޖެ ލުތަކުން  ހޭ ޓަކައި 

ހިންއުސޫ އެއިުގމާލުތަްއ  ތަމީހު  ،   މާއިޢުލީންނަށް 

މުއްނުޙަ  ދިނުމާއި،ތަމްރީނު ސަލާމަތްވެ   ނދިކަމުންސައްޤު 
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ކަށަވަރުކު ޮގތުން އެތިބޭކަން  މާލީ  ރުުމެގ  ޙާލަތަށް   މީހުންެގ 

ތިބުމާއި،ސަ ރައްކާތެރިވެ ކޮރަޕްޝަނު  މާލުވެ  ންވާ  ެގން 

 އެއް މުވަްއޒަފުންނަށް ދެއްކުން. ނަމޫނާ

 އޮފީހުެގ  ރ ޖެނެރަލްެގއުޓަކި  ނުވަތަ ޕްރޮސިލަށްރަޖެނެއުޓަރ  ސިކިޕްރޮ ()ށ  

ޚިލާފަށް  ނަަމވެސް،  ކަމުަގއިވީ  ކަށްމުވަްއޒަފަ ހަމަތަކާ  ސުލޫކީ 

ކުރުމަށް  ވަކިކަ ނުކޮށްެމއް  ދޫކޮނުވަތަ   ނުވަތަ  އަންާގނަމަށްލުމަށް   

ނުވަތަބާރު އުޓަރ  ސިކިޕްރޮ ތަ  ނުވަ  ،މަޖުބޫރުކުރުވާނަމަ  އަޅާނަމަ 

ނުވަތަ   ޖެކިއު ސިރޮޕްޖެނެރަލްެގ  މުވައް އޮފީ  ނެރަލްެގޓަރ  ފުެގ  ޒަހުެގ 

ނަޒާހަ ކުރިއަތެތްމަސައްކަތް  ހުރަސްއެރިކަމާެއކު  ޅޭފަދަ  ށްެގންދިއުމަށް 

ފޯރުވާ ނުރަ ނުފޫޒެއް  ކޮރަޕްޝަން -އެންޓިސްނުކޮށް  ލަނަމަ،  ނަގޅު 

 ވެ. ނެއެޅަންވާއެކަން ހުށަހަ ށްރަްއޔިތުންެގ ަމޖިލީހައި، ށާކޮމިޝަނަ

އުޓަރ  ޕްރޮސިކިކަކީ،  މާތަން ޒިވާ ފައިިއ ބަޔާންކޮށްަގ  ހ(ެގ )މި މާއްދާ )ނ(  

މުަވއްޒަފުންގެވެސް  ޕްރޮ  އިޖެނެރަލާ އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލްެގ  ސިކިުއޓަރ 

ބެލެވޭނެއެ  ކަުމަގއި  އަސާސް  ެއއް  މައިަގނޑު  ެއއީ    ވެ.ވަޒީފާެގ 

ެއއްބަސްވުެމއްަގއި  ހިެމނިފައިނުވި    ވަޒީފާެގ  ކަމެއް  އެއިން 

އަދި އެނަމަވެސްމެއެެވ.  ޚިލާފުވުމަ  ންއި ،  މީހަކާމެދު ކަމަކާ  އެ    ކީ، 

 . ުމަގއި ބެލެވޭނެެއވެކަ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުެގ ޙާލަތެއް އުފަންވުން

 

  ވަޒީފާ   އިތުރު 

  އަދާނުކުރުމާއި 

  ފުށުއަރާ   މަޞްލަޙަތު 

 ނުކުރުން   ވިޔަފާރި 

  ވަޒީފާއެއް   ރުތުއި  ލިބޭ  އާމްދަނީއެއް  ޖެނެރަލް،  ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ހ( . 12-2

 ާއމްދަނީއެއް  ނުވަތަ.  ނުވާނެެއވެ  ފުރައިެގން  މަޤާމެއް  ނުވަތަ  ،ށްކޮދާއަ

 . ކޮށްެގންނުވާނެެއވެ ަމސައްކަތެއް އެއްވެސް އެހެން ލިބޭފަދަ

  ނުވަތަ   އްދާއެ ފައި  އެްއވެސް   ށްއައޭނާ  ޖެނެރަލް،   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ()ށ  
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  ނުވަތަ   ފައިދާއެއް  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ނުވަތަ   ލިބޭޮގތުން،  މަންފާއެއް

 ސާބަހަށް   ހިލޭ   ނުވަތަ  ޮގތުން،  ހޯދައިދިނުމުގެ   އްފާއެންމަ

 ޚިދުމަތްދީެގން  ޤާނޫނީ  ށްފަރާތްތަކަ  އަމިއްލަ  ކަމުަގިއވިޔަސް

 .  ނުވާނެެއވެ

  ވިޔަފާރިެއއް   ބާވަތެްއެގ  އެްއވެސް   ޖެނެރަލް،   ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ނ(  

  ކަމެއް   އެްއެވސް  އުސޫލުން  ިވޔަފާރީެގ  އަދި .  ކޮށްެގންނުވާނެއެވެ 

 ނުވަތަ  ަގނެ  ންބި  މުދަލާއި  ދައުލަތުެގ  އަދި.  ނެއެވެ ނުވާންެގށްކޮ

  އެްއވެސް   އެހެން  ދައުލަތާއި  އަދި.  ހިފަިއެގންނުވާނެެއވެ  ށްޔައްކު

  ނުވަތަ   ސީދާޮގތުންވިޔަސް  މުޢާމަލާތެއްަގއި   ކުރެވޭ  ދެމެދު  ފަރާތަކާ

  އެއްެވސް   މާލީ  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ނުސީދާޮގތުންވިޔަސް

 . ެގންނުާވނެއެވެަވއި ބާއް މަޞްލަޙަތެއް

 ހިއްސާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އޮތްނަމަވެސް،  ންއެހެ(  ނ)  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

 ޝެއަރހޯލްޑަރެއް   ސިްގނިފިކަންޓް  ކުންފުންޏެްއެގ  ޕަބްލިކް  ވިްއކާ

 މި  މިލްކުކުރުމަކީ،  ހިއްސާ  ކުންފުންޏެއްެގ  އެފަދަ  ޮގތުން،  ކަމުގައިނުވާ

  މި .  ނުބެލެޭވނެއެވެ  ކަމުަގއެއް  ރުންިވޔަފާރިކު  އި ބޭނުމަށްޓަކަ  މާއްދާެގ

 ޕަބްލިކް  ވިްއކާ   ހިއްސާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި"  ށްޓަކައިބޭނުމަ  މާއްދާެގ

 ކަމަށް"  ޝެއަރހޯލްޑަރެއް   ސިްގނިފިކަންޓް  ކުންފުންޏެއްެގ

 ޕަބްލިކް  ިވއްކާ   ހިއްސާ  ރާއްޖޭަގއިދިވެހި   ބަޔާންކޮށްފައިެއވަނީ، 

(  ިއންސައްތަ  ފަހެއް)  5%  ުއސުލްމާލުެގރަ   ހިއްސާެގ  ކުންފުންޏެއްެގ

 ނުވަތަ  ސީދާޮގތުން  ަމއްޗަށް  އްސާެގހި   ޢަދަދެއްެގ  ިގނަ  އަށްވުރެ

 .ހިއްސާދާރަކަށެވެ  ހުރި މަޤާމެއްަގއި ފޯރުވޭ ބާރު ނުސީދާޮގތުން

 އެހެން  ދައުލަތުެގ  މެނުވީ،  ހައިސިްއޔަތުން  ޖެނެރަލްެގ  ސިކިއުޓަރޕްރޮ )ބ(  
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  ނުވަތަ  ސިލެްއަގިއ،ކައުން  ނުވަތަ  ކޮމިޝަނެްއަގިއ،   އެްއވެސް

  ނުވަތަ   ބޯޑެްއަގިއ،  ނުވަތަ  ކޮމިޓީއެްއަގިއ،  ނުވަތަ  މަޖިލީހެއްގައި،

  ނުލައި   އުޖޫރައަކާ  ނުވަތަ  އުޖޫރައަކަށްވިޔަސް  ތަނެއްަގއި،  އެނޫންވެސް

 . ާވނެއެވެބަިއވެރިވެެގންނު  ވެސް،މަނަ

  ސް އެްއވެ  ޔަތުން ހައިސިއް  ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ   ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ޅ(  

 . މަސައްކަތްކޮށްދީެގންނުވާނެެއވެ ފަރާތަކަށް

 ފުށުއަރާފާނެ  މަސްއޫލިއްޔަތާ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ކ(   

  ޖެނެރަލް   ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ރަކަށްމެންބަ  ޖަމާޢަތެއްގެ   މަދަނީ  ބާވަތުެގ

 . ވެެގންނުވާނެެއވެ

 ޖެނެރަލްެގ  ރޕްރޮސިކިއުޓަ  ،ބޭނުމަށްޓަކައި  ެގ  (ނ)  މާއްދާެގ  މި އ( )  

  ބާޒާރުަގއި   މުދަލެްއ،  ނުވަތަ  ެގެއއް  ނުަވތަ  ޯގްއޗެއް  އޮތް  ނަމުގައި

  ހުރި   ޢާންމުކޮށް  އަުގ  މުދަލެއްެގ  ނުވަތަ  ެގެއއް   ނުވަތަ  ޯގްއޗެއް  އެފަދަ

  ތަނުވަ  ޯގްއޗެއް  އެފަދަ  ވިއްކާލުމާިއ،  އަަގކަށް   ބޮޑުނޫން  ރެއަަގށްވު

  އަަގށްވުރެ   ކުްއޔަށްދީއުޅޭ   ށްޢާންމުކޮ  ގައިބާޒާރު   މުދަލެއް  ނުވަތަ  ެގެއއް

 މާއްދާެގ  މި   ހޯދުން،  އާމްދަނީ  ކުްއޔަށްދީެގން  އަެގއްަގއި  ބޮޑުނޫން

  ތެރޭަގއި   މަސަްއކަތުގެ   ވިޔަފާރިާއއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ގައި(  ނ)

 . ނުވެއެވެ  މެނިެގންހި

  12  ހިނާގ  ފުރަތަމަ  ފަހު،ވަކިވުމަށް  ޖެނެރަލްކަމުން   ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ވ(   

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ފާއިތުވަންދެން،  މުްއދަތު  ދުވަހުެގސްމަ(  ބާރަ)

 ފުށުއަރާ  މަޞްލަޙަތާ   އަދާކުރި  އޭނާ  ހައިސިއްޔަތުން  ޖެނެރަލްެގ

 ޖެނެރަލް  ރ ޕްރޮސިކިއުޓަ  މަސައްކަތެްއ،  ނުވަތަ  ވަޒީފާއެއް

 . ކޮށްެގންނުވާނެއެވެ 
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  ފުށުއަރާ   މަޞްލަޙަތު 

  ސަލަތަކުން މައް 

 ދުރުހެލިވުން 

ރަސްރ  ޕްރޮސިކިއުޓަ ()ހ . 12-3 ައދާކުރަންޖެހޭ  ވާޖިބާއި  ޖެނެރަލް    ގެ އޭނާމީ 

ފުށުއެރުމެމަޞްލަޙަތާ   އެއްވެސް  އުފެދުދެމެދު  ށް ކަމައް 

 ފުރުޞަތުދީެގން ނުވާނެެއވެ. 

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

އޭނާ  ންކަމަށްފުށުއެރު އުސޫލުަގއި،  ނދެެގންއުޅޭ  އި  ބުނެފައިެއާވ 

އޭނާ ހާމީ ެގދަރިންނާއިެގ  އާއި،  ބަލަހައްޓަމުން  ސީދާ  އޭނާ  ންދާ ، 

ޙަތު ލަޞްވެސް، އެފަރާތުެގ މަލަޙަތު ފުށުއެރުމަކީޞްމީހުންެގ މަ  ންއެހެ

 ވޭނެެއވެ. ލެ ފުށުއެރުން ކަމުގައި ބެ

ޖެނެރަ )ނ(   އޮފީހުންޕްރޮސިކިއުޓަރ  ބަލަމުންލްެގ   މައްސަލަެއއް  ދާ 

ލަޙަތު ފުށުއަރާފާނެ ފަދަ  ޞްެގ މަލްޓަރ ޖެނެރަކިއުގައި، ޕްރޮސި ބެލުމު

ދި ޤަބޫލު މަމާވެއްޖެނަޙާލަތެއް  ދިމާވެދާނެކަމަށް  ނުވަތަ  ކުރެވޭނަމަ،  ، 

ބަޔާން ބެހު،  ކުރުމަށްފައެކަން  މައްސަލައެްއ  ލުމުން  އެ 

އަދި ބެ  ތަނާޒުލުވާންވާނެއެެވ.  މައްސަލައެއް  އެްއވެސް  ލުމުަގިއ  އެ 

 އަދި   ނުވާނެެއވެ.ރުަވއިެގންފޯ  ޒުރަކަށް ނުފޫފަރާތަކަށް ެއއްވެސް މިންވަ

މައް ފަހުން  ަގިއ  ންމުމުނި  ސަލައެއް އެ  މިންވަރަކަށް  އެްއވެސް  ޭއެގ 

 ންނުވާނެެއވެ. ވެރިެވެގބައި

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

ނި އޮފީހުގެ   ސްބަތަށް،ކަމާުގޅޭ  ޖެނެރަލްެގ    ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 . ވެމަްއޗަށްވެސް ހިނާގނެއެ  ެގމުވަްއޒަފުން

މާ )ބ(   )ހ(މި  ގައި  ދިއަ   ،()ށ  ،އްދާެގ  ބަޔާންެވެގންވާ )ނ(    އުސޫލަކާ    

ޖެނެ މަޤާމުަގއިޕްރޮސިކިއުޓަރ  އޭނާ  ޚިލާފުވުމަކީ،  ކުރުން   ރަލް  ހުރެ 

ބަލަ  ކުރީކަމުަގއި  ކަެމއް  މައެކަށީެގންނުވާ  އޭނާ  ޤާމުން  އި، 
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 އެެވ. ނެަގިއ ބެލެވޭމު އްކަޙާލަތެ ވަކިކުރެވިދާނެ

މާއްދާެގމި )ޅ(   ަގ  ދިއަ   ،)ށ(،  )ހ(    ބަޔާންެވެގންވާ )ނ(  އުސޫލަކާ    އި 

އޮފީހުރޮސިކިއުޓަރ  ޕް ިމ  ޖެނެރަލްެގ  ޚިލާފުވުމަކީ،  މުަވއްޒަފަކު  ެގ 

ޤާނޫނެއްަގިއ އެ  ޤާނޫނުެގ އެހެން  ނުވަތަ  މާއްދާެއއްަގއި  ހެން 

ކުރުން   ރެަގއި ހުޤާމުމަ  ވެސް، އޭނާންކޮށްފަިއީވނަމަބަޔާ  ހެންޮގތަކަށްއެ

  ވިދާނެ މުން ވަކިކުރެބަލައި، އޭނާ މަޤާ  އް ކުރީކަަމށްށީެގންނުވާ ކަމެއެކަ

 ވޭނެއެވެ. ތެއްކަމުަގއި ބެލެޙާލަ

 

  ސިޔާސަތުތައް 

 އެކަށައެޅުން 
މާްއދާއާއި    12ނޫނުެގ  ޤާ  މި . 12-4 ބަޔާ  12-1ވަނަ  މާއްދާަގއި    ންެވެގންވާވަނަ 

އޭެގ   ފުރިހަހަމަތައް  ތަޮގތު  މައެންމެ  ބޭނުކުރުޛުންފީަގިއ  ންވާ  ަމށްޓަކައި 

އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތަ ހަމަތަ  ކާއި  ތަފްކާތަމްރީނުތަކާއި  މި ލުތައް  ޞީުގޅޭ 

ފެށިެގންޤާނޫނަ ތާރީޚުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  މަސްދުވަހުެގ  އްއެ )ހަ  6  ށް   )

ޖެނެރަލްޕްރޮސިކިތެރޭަގއި   ތަންފީކުލަވާލައިއެ އުޓަރ  އަދިޛު     ކުރަންވާނެެއވެ. 

ން ނުވަތަ  ން ހުއްދަެވެގންވަނީ ކޮން ކަމެއްކަކުރުމުަގއި ކުރުމަލުޢަށް  ހަމަތަކައެ  

އެމަނާވެެގންވަނީ މިންވަރަށް  އެނޭގނެ  ކަެމއްކަން  ކޮން  ހަމަތައް    

 . ވާނެެއވެލުކޮށްދޭންޞީތަފް

 

  ހަމަތަކާ   ސުލޫކީ 

 ޚިލާފުވުން 
ޤާނޫނުަގ )ހ( . 12-5 ބަޔާން މި  ތެރެ އި  ހަމަތަކުެގ  ސުލޫކީ  ހަމައައިން ވެެގންާވ  ކާ  

ޖެނެރަލްރޮސިޕް އެހެކިއުޓަރ  ޤާނޫނުެގ  މި  ޚިލާފުވުމަކީ،  ން  

ނުވަތަ އެހެންޮގތަކަށް    މާއްދާއެްއަގއި  ޤާނޫނެއްަގއި  ެއހެން 

ރެ ކުރުން އެކަށީެގންނުާވ  ަގއި ހުނާ މަޤާމުންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، އޭބަޔާ

ބަކަ ކުރީކަމަށް  އޭނާމެއް  ޙާލަލައި،  ވަކިކުރެވިދާނެ  މަޤާމުން   އް ތެ 
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 .  ބެލެވޭނެެއވެގައިމު ވީ ކައުފަން

ޖެނެރަލް   )ށ(   ޚިލާފަށްޕްރޮސިކިއުޓަރ  ހަމަތަކާ  ކުން، ކަމަކުރި    ސުލޫކީ 

ަމއްޗަ ބަޔާންކޮ  މި  ށް އޭނާެގ  ަގއި  )ހ(  ފިޔަށްފަމާއްދާެގ  ަވޅު ިއާވ 

ކުރި ފަށް  ކާ ޚިލާމަތަލޫކީ ހައެ ސު  ،އެކަަމކީ  ،ވެސް ކަުމަގިއވީނަމައެޅި

ކަމެްއ  ހިމެނިެގ  ލުމަޢަ  އްެގކުށެ   ޖިނާއީކަންތަކުަގއި   ންާވ 

ަމއް   ކަމުަގިއވާނަމަ، ދަޢުާވއެއް  ޗަށް  އޭނާެގ  އޮތް ޖިނާއީ  ކުރުމަށް 

 ހުރަހެއް ނޫނެވެ.

 

ޤާނޫނެއެހެ )ހ( . 6-12 ހުށަހެޅުން   ހިސާބު   މާލީ  ބަޔާންއެހެންޮގތަކައްަގއި  ން  ވަތަ  ނު  ސް،ކޮށްފައިވީނަަމވެ ށް 

އެހެންޮގށު ދަ  ޤާނޫނެއްެގ  އެފަދަ ން މުޢަަމލުކުރަކަށް  ތަން 

ފެށުމަށްފަހު    މުަގއިވީނަމަެވސް،އަިއކަ ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ިމ 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނީ، މި  

 .ވެންނެތްވާ ޮގތުެގމަތި ކާ އެްއޮގވާ ުއސޫލުތަކޮށްފައިއި ބަޔާންޤާނޫނުަގ

ޢައްކަމަށްރަލްނެޖެ  ސިކިއުޓަރޕްރޮ )ށ(   މީހާންޔަ  މަޤާމާ  އޭނާެގ  ،ކުރެވޭ   

  ހުރި އޭނާެގ ނަމުަގއި    އާމްދަނީއާއި  ވާއަށް ލިބިފައިއޭނާޙަވާލުިވއިރު،  

، ލީ ހިސާބުމާނޭގނެ  ޒިންމާ އެ  ެގދަރަނީންޖެހޭ  ރައޭނާ އަދާކުމުދަލާއި  

އޭއެ   ޙަވާމަޤާމާ  ތެރޭަގިއ،  ވަހުެގމަސްދު  )ތިނެއް(  3ވާތާ  ލުނާ   

 ވެ. ނެއެ ނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާޖެރ އޮޑިޓަ

  ހިސާބު   މާލީ  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

  ޙަވާލުވާ   މަޤާމާ  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އިތުރަށް،  ހުށަހެޅުމުެގ

  ނިމޭތާ   އަހަރެއް  އެ  ހިސާބު  މާލީ  އަހަރެއްެގ  މެ ކޮން  ށިެގންފެ  ތާރީޚުން

  ން ހުށަހަޅަމު  ލަށްޖެނެރަ  ޮއޑިޓަރ  ތެރޭގައި  ދުވަހުެގ(  ނުވަދިހަ)  90
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 ކަމަށް  އަހަރު   ބޭނުމަށްޓަކައި  މާްއދާެގ  މި.  ެގންދަންވާނެެއވެ

 މަޤާމާ   ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މީހަކު  އެ  މާނަކޮށްފައިެއވަނީ،

 ހަމަވާ   ދުަވސްއަހަރު(  އެކެއް)  1  ފެށިެގން  ންތާރީޚު  ޙަވާލުވާ

 . ތާރީޚަށެވެ

ޖެޓަރޮސިކިއުޕް )ރ(   މަރ  ވަކިވުނެރަލް  ނުށްފަހުމަޤާމުން  އިވަ  ތިޢުފާ ސްތަ 

ފުރަތަމަ  ދިނުމަށް ހިނާގ  ތެރޭަގިއ،  ސްމަ  )ތިނެއް(  3ފަހު  ދުވަހުެގ 

ޭއނާ ވަކިވިއިރު  މަޤާމުން  އާމްދަނީ ނީާއިއ  އާމްދަލިބިފައިވާ  އަށް  އޭނާ 

ޮގތް ހުރި  ތަކާއި  ލިބޭ  ނަމުަގއި  އަދާކުރައޭނާެގ  އޭނާ   ންޖެހޭމުދަލާއި 

އެނޭގނެ ޒިންމާ  ރަނީެގދަ ހިސާބު މާ    ޖެނެރައޮޑިޓަ  ލީ    ށް ލަރ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

)ށ(މި )ބ(   މާއްދާެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ    ދިއަ  ،)ނ(  ،  ދަށުން  ެގ  )ރ( 

  އި، މީހާއާންއުޅޭ  ނދެެގއި  ޖެނެރަލްެގ މާލީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު، އޭނާ

ދަރިންެގ  18 ނުފުރޭ  އަހަރު  ހިސާބު  )އަށާރަ(  ވެސް  މާލީ 

 ނެއެވެ. ވާހުށަހަޅަން

މާއްދާެގ )ޅ(   ދަ  ދިއަ  ،ރ()  ،)ނ(  ،)ށ(  ،)ހ(  މި  ެގ   ށުން )ބ( 

ހިސާބުތަ މާލީ  ލާޒިމުކުރާ  ތައްޔާރުކުރާނީހުށަހެޅުން  އޮޑިއް  ޓަރ  ، 

ކަޖެ ދިއަޅައިނޑަނެރަލް  ެގޒެޓުަގއި  ސަރުކާެވހި،    ރާ ޢުކުޝާއިރުެގ 

 އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. އާނަމޫނާ

އޮމާއްދާމި   )ކ(    ދަށުން  ބަެގ  ހުށަހަޅާ  ޖެނެރަލަށް  ިއ  ގަ ޔާނުޑިޓަރ 

އްަގިއ، ެއ  އްޖެ ހިނދެނިފެ  ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް   ވާެއއްލަމައްސަ

ޖެ  ސަލަެއއްމައް މަޖިލީހަރަ  ރަލްނެއޮޑިޓަރ  ށް  އްޔިތުންެގ 

 ޅަންވާނެއެވެ. ހަށަހު
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  ހަމަތަކާ   ސުލޫކީ 

 ޚިލާފުވުން   މުވައްޒަފުން 
  12-1ނެުގ  ނޫޤާ  އްޒަފަކު މިފީހުެގ މުވައޮ ނެރަލްެގ  ޓަރ ޖެޕްރޮސިކިއު )ހ( . 12-7

)ދާއްމާ  ވަނަ ސުލޫކީ ހެގ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  މައަކާ ހަ  ( 

ނަމަ، އެ ޚިލާފުވި މިންވަރެއްެގ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި، ެއ  ޚިލާފުވެއްޖެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ުމަވއްޒަފުންެގ    ޖެނެރަލްެގމުވަްއޒަފަކާމެދު  އޮފީހުެގ 

 . ނެެއވެވާން އަޅަފިޔަވަޅު   މަތިން ޮގތުެގަގާވއިދުަގިއވާ

)ހ(  މި )ށ(   މާއްދާެގ  ބަޔާންކުރާަގ  ޕްރޮސިކިއުޓަލަޙާ  ިއ  ރ  ތުަގއި 

އޮފީހުެގ ެއ    ޖެނެރަލްެގ  ޚިލާފުެވެގން  ސުލޫކާ  މުަވއްޒަފުން 

ހަދާ   ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ފިޔަވަޅުތައް،  އެޅޭނެ  މުވަްއޒަފުންނާމެދު 

އޮފީހު ޖެނެރަލްެގ  މުވައްޕްރޮސިކިއުޓަރ  ގަވާއިން ޒަފުެގ  ަގއި ދު ެގ 

 ވެ. ވާނެއެ ރަންކުޔާންބަ

ޖެނެސިޕްރޮ )ނ(   ުމވައް ލްރަކިއުޓަރ  އޮފީހުެގ  ހަމަތަކާ ެގ  ސުލޫކީ  ޒަފަކު 

ހިމެނިެގންާވ  ޢަމަލު  ކުށެއްެގ  ޖިނާއީ  ޭއަގިއ  ކުރިކަމަކީ،  ޚިލާފަށް 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ކަުމަގިއވާނަމަ،  ކަމެއް 

އޮފީޖެނެ ަގފުންމުވައްޒަ  ެގހުރަލްެގ  ޮގތުެގމަތިން   ޮގތްވާއެއް   ދާއިވާ ެގ 

އެޅުމަޔަފި ޖިނާ  ކީ،ވަޅު  ަމއްޗަށް  އޮތް އޭނާެގ  ކުރުމަށް  ދަޢުާވއެއް  އީ 

 ހުރަހެއް ނޫނެވެ.

 

ތަޞް .7 ފާސްވެ،  ޤާނޫނު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ދިވެހިޤުދީމި  ެގޒެޓުަގއި  ކޮށް،  ސަރުކާރުެގ 

 . ނެވެން ށިެގވަހުން ފެޝާއިޢުކުރާ ދު

 

 


