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   ވަނަ   2  އަށް(  ޤާނޫނު   އޮޑިޓް )   4/ 2007  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 

 ބިލު   ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު 
 

 
 . އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ެގނައުން( އޮޑިޓް ޤާނޫނު) 2007/4ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 
 

 . ންރުރުކުފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ އިތު ެގވަނަ މާއްދާ  5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1

 
 

  ޖެނެރަލް   އޮޑިޓަރ 
  މިނިވަންކަމާއެކު 
  މަސްއޫލިއްޔަތު 

 އަދާކުރުން 

މަތިކޮށްފައިާވ   )ހ( . 5-1 ޤާނޫނުން  ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި  ޖެނެރަލާ  އޮޑިޓަރ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އޭނާ އަދާކުރަންވާނީ، ތަޢައްޞުބުން ެއއްކިބާވެހުރެ،  

 މިނިވަންކަމާ އެކުަގެއވެ. 

ޖެ )ށ(   މަޤާމުެގނާގެ އޭ  ،ނެރަލަކީއޮޑިޓަރ  އަދާކުރުމުަގާއިއ    ވާޖިބުތައް   

ނުފޫޒެއްެގ   ފަރާތެއްެގ  ެއއްވެސް  ބޭނުންކުރުުމަގިއ،  ބާރުތައް  އޭނާެގ 

 ދަށުަގިއވާ މީހެއް ކަމުަގއި ވެެގންނުވާނެއެެވ. 

އަދާކުރަންޖެހޭ  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ   )ނ(   މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ  ހައިސިްއޔަތުން 

ޢަ ޖެހުމެއްނެތިާމއެކަރިދުލުވެމިނިވަންކަމާއި،  ަވކިފަރާތަކަށް  އަދި  ، ކު، 

 ންވާނެެއވެ. އަދި ވަކި ނުފޫޒަކަށް ލެނބުމެއްނެތި އަދާކުރަ
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  ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި   6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .2

  

  ޖެނެރަލްގެ   އޮޑިޓަރ 
 މިންގަނޑު   ސުލޫކީ 

ހައިސިއްޔަތުން،  މަޤާމުެގ    ނާއިތުންސިއްޔަފަރުދީ ހައި  އޭނާެގ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް .6

 ސުލޫކީ މިންަގނޑުތަކަށް ތަބާވާންވާނެެއވެ. ހުރިހާ ޙާލަތެއްަގިއވެސް، އަންނަނިވި 

ވާޖިބަށް  ހ()   އަދާކުރަންޖެހޭ  ހަިއސިއްޔަތުން  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ 

ކަމެއް އެއްވެސް  ފުށުއަރާފަދަ  މަޞްލަޙަތު  ނުވަތަ    ބުރޫއަރާފާނެފަދަ 

 ؛ނުކުރުން

އަތުވެދާނެ އެްއވެސް  ޓައޮޑި ()ށ   ޤަދަރަށް އުނިކަމެއް  މަޤާމުެގ  ޖެނެރަލްެގ  ރ 

 ؛ނުކުރުން ކަމެއް، އެްއވެސް ވަުގތެއްަގއި

ބާރާއި   )ނ(    ލިބިދޭ  ޤާނޫނުން  ޖެނެރަލަށް  ނުރަނަގޅު އޮޑިޓަރ  އިޚްތިޔާރު 

ބޭނުމުަގއި   ދިނުުމެގ  ެގއްލުމެއް  ވަކިފަރާތަކަށް  ނިޔަތެއްަގއި 

ނުބޭނުންނުކު ސީދާޮގތުން ޤާނޫ  ވަތަރުން  ކުރުމަށް  ޢަމަލެއް  ޚިލާފު  ނާ 

 ؛ރުންނުވަތަ ނުސީދާޮގތުން ނަމަވެސް މަޤާމުެގ ބޭނުން ނުކު

ެގއްލުން   )ރ(   މީހަކަށް  ަވކި  ނުވަތަ  ކަނޑައެޅިެގން  ނިޔަތުަގއި  ދިނުމުެގ 

އަބުރު ނަާގލުމުެގ ނިޔަތުަގއި ސީދާޮގތުން ނުވަތަ ނުސީދާޮގތުން   އޭނާެގ 

 ؛ކޮށްެގން ކަމެއް ނުކުރުންނުންެގ ބޭމަޤާމު ނަމަވެސް

ނުވަތަ  އުސޫލަކުން    ޢާންމު )ބ(   ހަދިޔާއެއް  ލިބެންއޮތް  މީހަކަށްވެސް  ކޮންމެ 

މަންފާއެއް ނުވަތަ  މެހެ  އެހީއެއް  އެނޫން ންދާރީއެއް  މާނުވަތަ    ފިޔަވައި 

 ނުވަތަ މެހެމާންދާރީއެއް  ހަދިޔާއެްއ، ނުވަތަ އެހީއެްއ، ނުވަތަ މަންފާއެއް 

 .ން ނުހޯދުންތަކުފަރާ ްއވެސްއެ
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   އިތުރުކުރުން. މާއްދާތައްމާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި  ވަނަ   6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .3

  

  އަދާކުރުމުގައި   ޒިންމާ 
 ހަމަތައް   ހިފަހައްޓަންޖެހޭ 

ޖެނެރަލާ )ހ( . 6-1 މުަވއްޒަފުން  އޭނާެގ    އިއޮޑިޓަރ  މަޤާމުގެ އޮފީހުެގ 

ހަ  އިރުމުަގއަދާކު  ތައްބުވާޖި  ކާއިތަޒިންމާ މި    ،ކާއިމަތައަންނަނިވި 

މިންަގނޑު   6ޤާނޫނުެގ   ސުލޫކީ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

އިތުރުން އު  ،ހިފެހެއްޓުމުެގ  ޢަމަލުކުރާނެ  ލެްއ  ސޫސުލޫކީޮގތުން 

 އި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހަމަތަކަށްދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަކަށާ 

އޮފެތޭޮގ އޮފީެގޖެނެރަލް   ޑިޓަރތަށް  އެ އެ   ހުން  ލަށް ސޫއު  ކުލަވާލައި 

އޮފީހުން   ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.  ޖެނެރަލްެގ  ޮއޑިޓަރ  ެއޮގތުން، 

ލު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ސޫސުލޫކީޮގތުން ޢަމަލުކުރާނެ އު 

މަސް  2 އޮފީހުން)ދޭއް(  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  ތެރޭަގއި   ދުވަހުެގ 

 ނެއެވެ. ކުރަންވާޝާއިޢު ޓުގައިޒެސަރުކާރުެގ ެގހިލައި، ދިވެއެކުލަވާ

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ   (1)    އެންމެހައި ޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ޤާނޫނުތަކަށް ތަބާވެ، އެ ޤާނޫނުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއި، ެއ 

ކުރާ ފަރާތެްއެގ އަމުރަށް ޤާނޫނުތަކުެގ ދަށުން ހުއްދަ ައމުރެއް

 ދިޔުން.ންއި ތަބާވަމުއަދާކުރުމުގަ  ރަސްމީ ވާޖިބު

ފޯރުާވ ނުފޫޒަކަށް އަދި  ނުލައި،    ސް ތަޢަްއޞުބަކާޒާތީ ެއްއވެ (2)   

މަސައްކަ  ތަބާނުވެ، ަގާވއިދުތަކާއި  ަގއި ތު ޤާނޫނުތަކާއި 

އު ހަމަތަކާއި  ސޫބޭނުންކުރާ  މައްޗަށް ލުތަކާއި  ހެކީެގ 

ކުރުުމަގއި   އެކަން  ނިންމުމާއި،  ތިމާެގ ނިންމުންތައް 

ވާޖިބަތަށާމަސައްކަ ތިާމެގ  އިޚްއި  ވުާމއި ލާޞްތެރިށް 

 ވުމާއި، ފަރުވާތެރިވުން. ރި އިންސާފުވެ
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މީހުންނާ  (3)    އެހެން  ތެރޭަގއި  ދާއިރާެގ  މަސައްކަތުެގ  ރަސްމީ 

 މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި، އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން.

ޖެނެރަލަށް   (4)    އިޚްތިޔާރު  އޮޑިޓަރ  ބާރާއި  ނުރަނަގޅު ލިބިދޭ 

ަވކިނި ފައިދާފަރާތަކަޔަތެއްަގއި  ހޯދައިދިނުށް  ނުވަތަ ެއއް  މަށް 

ބޭނުންެގއްލުމެ ބޭނުމުަގއި  ދިނުމުެގ  ޤާނޫނުެގ  ކުރުމާއި،  ނުއް 

ތެރޭަގއި ޖެނެރަލަށް  ދާއިރާެގ  އިޚްތިޔާރު   އޮޑިޓަރ  ލިބިދޭ 

ބޭނުންކުރުމާއި އިޚްތިޔާރު ޞައްޙަޮގތުަގއި  އެ   ،

މީހު  ދައުލަތާއި  ބޭނުންކުރުމުގައި ޙައްޤުއެހެން  ށާިއ ތަކަންެގ 

 ޙަތުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުން.އި މަޞްލަބުތަކަށާވާޖި

ޤާނޫނުެގ   (5)    )  6މި  މާއްދާެގ  ބަޔާންކުރާ ބވަނަ  ަގއި   )

ނާޔަތާއި ޢިޙާލަތުަގއި ފިޔަަވއި، އެްއވެސް ފަރާތެއްެގ އެހީާއއި  

ިއ ދާޮގތުަގއި ނުވަތަ ނުސީދާޮގތުަގސީ  ،މެހެމާންދާރީއާއި ހަދިޔާ

 ނުހޯދުން.ނަމަވެސް 

ވަތިމާއަ (6)    ނުވަތަ  ކިށް  ކޮށްދީފައިވާ  މީހަކު  ފަރާތަކުން  ވަކި   

ކޮށްދޭންޖެހުން ކަމެއްެގ   ތިމާ  ކަމެއް  އެހެން  މުޤާބިލުަގއި، 

 ލާޒިމުވާ ޙާލަތަށް ތިމާ ނުެގންދިޔުން.

މަޤާމުން ދެމިމަޤާމުަގއި   (7)    އަދި  ހުންނައިރު 

މާއަށް ދާކުރުމުަގއި ތިެގ މަޤާމު އަވަކިވުމަށްފަހުަގިއވެސް، ތިމާ

ލިބޭ ވާ  ލިބިފައި ުގޅިެގން  މައްސަލަތަކާ  މަޢުލޫމާތުތަކާިއ، 

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ   ޮގތުަގިއ   ތައްމަޢުލޫމާތުސިއްރު  ސިއްރުެގ 

 ހިފެހެއްޓުން.

ޤާނޫނުަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން، ޞައްޙަޮގތުަގއި އެހެން ފަރާތަކަށް  (8)   
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މަޢުލޫމާތު    މަޢުލޫމާތު  އެ  ،ހާމަކުރުމާއިހާމަކުރަންޖެހޭ 

 ވާޖިބު  ރަސްމީ  ،އެންުގމާއި   ތްތަކަށްރާފަ  ޖެހޭއަންަގން

 ،ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  މަޢުލޫމާތު  ޞައްޙަ  އަދާކުރުމުަގއި

 އޮޅޭޮގތަށް   ޙަޤީޤަތް  ަމޢުލޫމާތާއި  ދޮުގ  ނުވަތަ  ނުރަނަގޅު

 . ނުކުރުން ހާމަ މަޢުލޫމާތު

ޖެނެރަލްެގއޮޑިޓަ (9)    މަސައްކަ  ރ  މީހުން އޮފީހުެގ  ތަށް 

ޢަމީހުއި  އާ ަގއިޚްތިޔާރުކުރުމު  އެންމެ ންއްޔަން  ކުރުމުަގއި 

ޤާބިލުކަމާިއ  އެކަށޭނަ  މަސަްއކަތަށް  ރުކުނަކީ  އަސާސީ 

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ހުރުން ކަމަުގއި ބެލުމާިއ، ަވޒީފާ ދިނުމާއި 

އެހެނިހެން  މުވަްއޒަފުންނާުގޅޭ  ދިނުމާިއ  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާެގ 

ބަލަ މައިކަންކަމުަގއި  މިންަގނޑަކީންޖެހޭ    ަގނޑު 

އަޚްލާޤީތުންނާޮގލީމީތަޢު މަސައްކަތުެގޮގތުން އި  ޮގތުންނާއި 

 ކަށްވުން ކަުމަގއި ބެލުން.ބަޔައެކަށޭނަ 

ސިޔާސީ   (10)    ބައިވެރިނުވުާމއި،  ބަހުސްތަކުަގިއ  ސިޔާސީ 

ހާސި ބޭނުންނުކުރުމާއި، ލްމަޤްޞަދެއް  ވަޒީފާ  ކުރުމަށް 

ޙަރަކާތްތަކަށް  ނުވަތަ  ތާއީދުކުރަނީ  ސިޔާސީ  ކަން 

ކަމެދޭހަވާ  ންކަހަދަނީދެކޮޅު ސިޔާސީ ފަދަ  ނުކުރުމާއި،  އް 

އެްއވެސް ފަދަ  ދޭހަވާ  ލެނބޭކަން  ތިމާ  ކަެމއް   ނުފޫޒަށް 

 ނުކުރުން.

ޖެނެރަލްެގޓައޮޑި (11)    ކޮރަޕްޝަންެގ މުވައްޒަފުން  އޮފީހުެގ    ރ 

ވަޒަން އަބަދުމެ  ޙާލަތްތައް  ހުށަހެޅިދާނެ  ކުރަމުން ޢަމަލުތަކަށް 

ކޮރަޕްޝަނަށް ދިޔު ޮގތުެގމަތިން ނުވާނެ  މަުގފަހި  މާއި، 
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ޢަމަލުތައް ހުންނާނެޮގތަށް، އެމީހުންެގ މަޤާމުެގ  އެފަރާތްތަކުެގ  

ޮއޑި އަޚްލާޤާއި  މަސަްއކަތުެގ  ރ ޓަމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

އުސޫލުތައް   ޖެނެރަލްެގ އިދާރީ  އޮފީހުެގ 

 ބައްޓަންކުރަމުންދިޔުން. 

ޖެޓައޮޑި (12)    ުމވަްއޒަފުންހުއޮފީ  ގެ ނެރަލްރ   ެގެގ 

ޢަމަލުތަކުން   ރުމާއިރުމަތިކުފެންވަ ކޮރަޕްޝަންެގ 

ހިންުގމާއި،  އުސޫލުތައް  ހިންަގންޖެހޭ  ދުރުކުރުމަށްޓަކައި 

ތަޢުލީމާއި   ނުޙައްޤު   ތަމްރީނުދިނުމާއި،އެމީހުންނަށް 

ތިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުމުެގ ޮގތުން މުއްސަނދިކަމުން ސަލާމަތްވެ

ޙާލަ  އެމީހުންެގ ސަމާލުވެތަމާލީ  ނުން ކޮރަޕްޝަ  ،ތިބުމާއިށް 

 ނަމޫނާއެއް މުވަްއޒަފުންނަށް ދެއްކުން.  އްކާތެރިވެެގންވާރަ

ފަކަށް  މުަވއްޒަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ  ޮއޑިޓަނުވަތަ  ށް  ރ ޖެނެރަލައޮޑިޓަ )ށ(  

ކުރުމަށް   ވަކިކަެމއް  ޚިލާފަށް  ހަމަތަކާ  ސުލޫކީ  ކަމުަގިއވީނަމަެވސް، 

ނުކޮށް ނުވަތަ ރުއަޅާނަމަ ބާ  ނުވަތަ  ައންާގނަމަދޫކޮށްލަން    ނުވަތަ    

ނުވަތަ  އޮޑިޓަނުވަތަ  މަ،  މަޖުބޫރުކުރުވާނަ ޖެނެރަލްެގ  ރ  އޮޑިޓަރ 

އޮފީހުެގ ނަޒާމުވަްއޒަފުެގ  ޖެނެރަލްެގ  މަސައްކަތް  ތްތެރިކަމާއެކު  ހަ 

ފޯރުވާނަމަ، ޔުކުރިއަށްެގންދި ނުފޫޒެއް  ނުރަނަގޅު  ހުރަސްެއޅޭފަދަ  މަށް 

  ށް މަޖިލީހަ  ޔިތުންެގއްރަ  ށާއިމިޝަނަޕްޝަން ކޮކޮރަ-އެންޓި  ލަސްނުކޮށް

 . ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ އެކަން

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   )ނ(   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  އޮޑިޓަރ  މި  ޒިންމާތަކަކީ، 

ޖެނެރަލްެގޓައި އޮޑިޖެނެރަލާ މުަވއްޒަފުންެގެވސް ވަޒީފާެގ    ރ  އޮފީހުެގ 

ބެލެވޭނެ ކަމުަގއި  އަސާސް  ެއއް  އެީއ، މައިަގނޑު  ވަޒީފާެގ    ެއވެ. 
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އްބަސްވުމެްއަގިއ  ދި އޮތް ވަޒީފާެގ އެެވސް، އަ ނެތްނަމައެއްބަސްވުމެއް

އެިއން އަދި،  ނަމަވެސްމެެއވެ.  ހިމެނިފައިނުިވ  ކަމެއް  ކަމަކާ    އެއިން 

އެ ޙާލަތެއް މީހަކާމެދުޚިލާފުވުމަކީ،  އެޅުުމެގ  ފިޔަަވޅު  ތައުދީބީ   

 އުފަންވުން ކަމުަގއި ބެލެވޭނެެއވެ. 

 

  ވަޒީފާ   ރު ތު އި 
  ދާނުކުރުމާއި އަ 

  ފުށުއަރާ   މަޞްލަޙަތު 
 ނުކުރުން   ވިޔަފާރި 

  އަދާކޮށް،   ަވޒީފާއެއް   އިތުރު  ލިބޭ   އާމްދަނީއެއް  ، ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ (ހ) . 6-2

 ލިބޭފަދަ   އާމްދަނީެއއް   ނުވަތަ.  ނުވާނެެއވެ  ފުރަިއެގން  މަޤާމެއް  ނުވަތަ

 . އެވެނުވާނެ ކޮށްެގން ތެއް މަސަްއކަ އެްއވެސް އެހެން

  އް ފާރިއެޔަވި   ބާވަތެްއެގ  ެއއްވެސް  ޖެނެރަލް،  އޮޑިޓަރ (ށ)  

 ކަމެއް  ެއއްެވސް  އުސޫލުން  ިވޔަފާރީެގ  އަދި.  ކޮށްެގންނުވާނެއެވެ 

 ނުވަތަ  ނެގަ   ބިން  ލާއިދަމު  ދައުލަތުެގ  އަދި.  ކޮށްެގންނުވާނެއެވެ 

  އެްއވެސް   އެހެން  ދައުލަތާއި  އަދި.  ހިފަިއެގންނުވާނެއެވެ  ކުއްޔަށް

 ތަ ވަނު  ސީދާޮގތުންިވޔަސް  މުޢާމަލާތެއްގައި  ވޭކުރެ  ދެމެދު  ފަރާތަކާ

 މަޞްލަޙަތެއް  އެއްވެސް  މާލީ  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  ޮގތުންވިޔަސްދާނުސީ

 . ބާއްަވއިެގންނުވާނެެއވެ

  އެހެން   ދައުލަތުގެ   މެނުވީ،  ހައިސިއްޔަތުން  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ (ނ)  

  ނުވަތަ  ކައުންސިލެްއަގިއ،  ނުވަތަ  ، ްއަގއި ކޮމިޝަނެ  ސްވެއެއް 

 ނުވަތަ  ބޯޑެްއަގިއ،   ނުވަތަ  ކޮމިޓީއެްއަގިއ،  ނުވަތަ  މަޖިލީހެއްގައި،

  ނުލައި  އުޖޫރައަކާ  ނުވަތަ  އުޖޫރައަކަށްވިޔަސް   ތަނެްއގައި،   އެނޫންވެސް

 . ބަިއވެރިވެެގންނުާވނެއެވެ، ނަމަވެސް

  ޞާޙިއް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ށ)  މާއްދާެގ  މި (ރ)  

 ޝެއަރހޯލްޑަރެއް  ސިްގނިފިކަންޓް  ކުންފުންޏެއްެގ  ޕަބްލިކް  ވިްއކާ



 

 

 

 

 

 

 

 8 

  މިލްކުކުރުމަކީ،  ޙިއްޞާ  ކުންފުންޏެއްެގ  އެފަދަ  ޮގތުން،  ނުވާކަމުގައި

.  ނުބެލެވޭނެެއވެ  ކަުމަގެއއް  ިވޔަފާރިކުރުން  ބޭނުމަށްޓަކައި  މާއްދާެގ  މި

 ޕަބްލިކް  ިވްއކާ  ޙިއްޞާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި"   ބޭނުމަށްޓަކައި  މާއްދާެގ  މި

 ކަމަށް"  ލްޑަރެއްޝެއަރހޯ  ސިްގނިފިކަންޓް  ކުންފުންޏެއްެގ

 ޕަބްލިކް   ވިްއކާ   ޙިއްޞާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބަޔާންކޮށްފައިެއވަނީ،

(  ިއންސައްތަ  ފަހެއް)  5%  ރަުއސުލްމާލުެގ  ެގޙިއްޞާ   ކުންފުންޏެއްެގ

  ނުވަތަ   ސީދާޮގތުން  މަްއޗަށް  ގެ ޙިއްޞާ  ޢަދަދެްއެގ  ިގނަ  އަށްވުރެ

 .ށެވެ ރަކަދާޙިއްޞާ ހުރި މަޤާމެއްަގއި ފޯރުވޭ ބާރު ތުންނުސީދާޮގ

  އެްއވެސް   ހަިއސިްއޔަތުން  ކޮންސަލްޓަންޓެއްެގ  ޖެނެރަލް  ޑިޓަރއޮ (ބ)  

 . ެއވެވާނެދީެގންނުމަސައްކަތްކޮށް ފަރާތަކަށް

 ބާވަތުގެ   ފުށުއަރާފާނެ  މަސްއޫލިއްޔަތާ   އަދާކުރަންޖެހޭ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ )ޅ(  

 . ވެެވެގންނުވާނެއެ  ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ ށްންބަރަކަމެ ޖަމާޢަތެއްެގ މަދަނީ

 ނަމުގައި   ޖެނެރަލްގެ   ޮއޑިޓަރ  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ެގ(  ށ)  އްދާެގމާ  މި ކ( )  

 އެފަދަ  ބާޒާރުަގއި  މުދަލެއް،  ނުވަތަ  ެގެއއް   ނުވަތަ  ޯގއްޗެއް  އޮތް

 ހުރި   ޢާންމުކޮށް  އަުގ  މުދަލެއްެގ  ނުަވތަ  ެގެއއް  ނުވަތަ  ޯގްއޗެއް

  ނުވަތަ   އްޯގއްޗެ   އެފަދަ  ވިްއކާލުމާއި،  ކަށް ައަގ  ނޫންބޮޑު  އަަގށްވުރެ

  އަަގށްވުރެ  ކުއްޔަށްދީއުޅޭ   ޢާންމުކޮށް  ބާޒާރުގައި  މުދަލެއް  ނުވަތަ  ެގެއއް

(  ށ)  މާއްދާެގ  މި  ހޯދުން،  އާމްދަނީ  ެގންކުްއޔަށްދީ  އަެގްއގައި  ބޮޑުނޫން

  އް ހިމެނިެގނެ  ތެރޭަގއި  މަސައްކަތުެގ  ިވޔަފާރިއާއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގައި

 . ެއވެނުވެ

( ބާރަ)  12  ހިނާގ  ފުރަތަމަ  ،ވަކިުވމަށްފަހު  ންޖެނެރަލްކަމު  އޮޑިޓަރ )އ(   

 ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  ފާއިތުވަންދެން،  ުމއްދަތު  ދުވަހުެގމަސް
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  ނުވަތަ  ވަޒީފާއެއް  ފުށުއަރާ  މަޞްލަޙަތާ  އަދާކުރި   އޭނާ  ހައިސިއްޔަތުން

 . ވެކޮށްެގންނުވާނެއެ ޖެނެރަލް ޮއޑިޓަރ މަސައްކަތެްއ،

 

  ފުށުއަރާ   ޞްލަޙަތު މަ 
  މައްސަލަތަކުން 
 ދުރުހެލިވުން 

ަމޞްލަޙަތާ އޭނާެގ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަދާކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ ވާޖިބާއި   )ހ( . 6-3

ދީެގން   ފުރުޞަތު  އުފެދުމަކަށް  ފުށުއެރުމެއް  އެއްވެސް  ދެމެދު 

 ނުވާނެެއވެ. 

 )ހ( މާއްދާެގ  މިކަމަށް    މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުންއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ   )ށ(  

އުޅޭ މީހާާއިއ، އޭނާެގ  ، އޭނާ އިނދެެގން ބުނެފައިެއވާ އުސޫލުަގއި ަގިއ  

މީހުންެގ  އެހެން  ބަލަހައްޓަމުންެގންދާ  ސީދާ  އޭނާ  ދަރިންނާއި، 

ފުށުއެރުމަކީވެސް،  ޞްމަ ޖެނެރަލްެގ  ލަޙަތު  ލަޙަތު ޞްމައޮޑިޓަރ 

 ބެލެވޭނެެއވެ. ފުށުއެރުން ކަމުަގއި 

ޖެނެރަލްެގޓައޮޑި )ނ(   ކުރިއޮފީހު  ރ  އޮއަން  ޮއޑިޓެްއަގިއ،  ޑިޓަރ  ށްެގންދާ 

މަޖެނެރަލްެގ ފުށުއަރާފާނެޞް  ދިމާވެއްޖެނަމަ،   ލަޙަތު  ޙާލަތެއް  ފަދަ 

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ދިމާވެދާނެކަމަށް  ބަޔާންކުރުމަށްފަހު،   ނުވަތަ    އެކަން 

ެއ މަްއސަލައެްއ    އަދިބެލުމުން ތަނާޒުލުވާންވާނެެއވެ.  އެ މައްސަލައެްއ  

އެއް ބެލުމު މިންވަރަ ަގއި  ެއްއވެސް  ފަރާތަކަށް  ނުފޫޒު ވެސް  ކަށް 

ނިންމުމުަގއި  ވަިއެގންނުވާނެެއވެ.  ފޯރު މައްސަލައެއް  އެ  ޭއެގ  އަދި 

 އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ބައިވެރިެވެގންނުވާނެެއވެ. ފަހުން 

)ނ( ަގއި ބަޔާންެވެގންވާ ުއސޫލުތައް،    އަދި  ،()ށ،  މި މާއްދާެގ )ހ( )ރ(  

ނިސްބަ ޖެނެރަލްެގޑިޓަ އޮތަށް،  ކަމާުގޅޭ  މުަވއް  ރ  ޒަފުންެގ  އޮފީހުެގ 

 ެވސް ހިނާގނެެއވެ. މައްޗަށް

)ހ( )ބ(   މާއްދާެގ  އުސޫލަކާ    ައދި  ، )ށ(،  މި  ބަޔާންވެެގންާވ  ަގއި  )ނ( 
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ކުރުން  ހުރެ  މަޤާމުަގއި  އޭނާ  ޚިލާފުވުމަކީ،  ޖެނެރަލް   އޮޑިޓަރ 

މަޤާމު އޭނާ  ބަލައި،  ކުރީކަމުަގިއ  ކަމެއް  ން  އެކަށީެގންނުވާ 

 ނެއެެވ. ރެވިދާނެ ޙާލަތެއްކަުމަގިއ ބެލެވޭވަކިކު

)ހ(މި )ޅ(   މާއްދާެގ  އުސޫލަކާ    ައދި  ، )ށ(،    ބަޔާންވެެގންާވ  ަގއި  )ނ( 

ޖެނެރަލްެގއޮޑިޓަ ިމ ޤާނޫނުެގ    ރ  ޚިލާފުވުމަކީ،  މުވަްއޒަފަކު  އޮފީހުެގ 

މާއްދާއެްއަގ އެހެންޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން  ނުވަތަ  އި 

އޭނާއޮތްނަމަވެ އެކަށީެގސް،  ކުރުން  ހުރެ  މަޤާމުަގއި  ކަމެްއ    ންނުވާ 

ޙާލަތެއްކު ވަކިކުރެވިދާނެ  މަޤާމުން  އޭނާ  ބަލައި،  ކަމުަގިއ    ރީކަމަށް 

 ބެލެވޭނެެއވެ. 

 

  ސިޔާސަތުތައް 
 އެކަށައެޅުން 

ޤާނޫނުެގ   . 6-4 ބަ  6-1މި  ާމއްދާަގއި  ޭއެގ  ވަނަ  ހަމަތައް  އެންެމ  ޔާންވެެގންވާ 

ތަފުރިހަމަ   ސިޔާސަތުތަކާންފީޒުކުރުޮގތުަގއި  ބޭނުންާވ  ިއ  މަށްޓަކައި 

ކުރާތާ މި ޤާނޫނު ފާސް  ލުތައްޞީތަމްރީނުތަކާިއ ހަމަތަކާުގޅޭ ތަފް  އުސޫލުތަކާއި

މަސް  6 ތެރޭގައި)ހައެއް(  ޖެނެރަލް  ދުވަހުެގ  އެކުލަވާލަިއ   ޮއޑިޓަރ 

ކުރުން  ތަންފީޒުކުރަންވާނެ ޢަމަލުކުރުމުަގއި  ހަމަތަކަށް  އެ  އަދި  ެއވެ. 

މަނާެވެގއްދަވެެގން ހު ނުވަތަ  ކަެމްއކަން  ކޮން  ކަމެވަނީ  ކޮން  އްކަން  ންވަނީ 

 ލުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. ޞީއެނޭގނެ މިންވަރަށް އެ ހަމަތައް ތަފް

 

  ހަމަތަކަށް   ސުލޫކީ 
 ތަބާވުން 

ވާޖިބު   )ހ( . 6-5 މަޤާމުެގ  އޭނާެގ  ޖެނެރަލް  ިމ  އޮޑިޓަރ  އަދާކުރުމުގައި، 

ސުލޫކީ   ބަޔާންެވެގންާވ  އެންމެމަތީ ހަމަތަކުގެ ޤާނޫނުަގއި   

ހިފަހައްޓަ  ހަމަތަކަށް   އެ  ންނަށްވެސްމީހު  އެހެން  އި،މިންަގނޑުަގއި 

ޙާލަތެއްަގިއވެސް އެ ހަމަތަކަށް   ، މިންވަރަށް  އެނޭގ  ތަބާވާކަން ހުރިހާ 
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 ެއވެ. ތަބާވާންވާނެ

ބަޔާން )ށ(   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  އޮޑިޓަރ  މި  ހަމަތަކަށް  ސުލޫކީ  ކުރާ 

  ރ ޓަދަށުން ލާޒިމުކުރާ ފަދައިން، އޮޑި  މާއްދާގެ   ޖެނެރަލް ތަބާވުން އެ

ހަމަތަކަށް އޮފީ  ޖެނެރަލްެގ ސުލޫކީ  އެ  މުވަްއޒަފުންވެސް  ހުެގ 

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެެއވެ. ތަބާވާކަން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

ޖެނެރަލް )ނ(   ހައިސިއްޔަތުން  ެގއޮޑިޓަރ  މަޤާމުގެ  ފަރުދީ  ނާިއ 

އޮޑި ޖެނެރަލްެގޓަހައިސިއްޔަތުން  މިނިއޮފީ  ރ  ވަންކަމާިއ،  ހުެގ 

 އަދި ސުލޫކީ މިނަްގނޑުތަްއ  އަޚްލާޤީމަކަމާއި  އަބުރުވެރިކަމާއި، ހަމަހަ

 ޓަންވާނެެއވެ. ހިފަހައް

 

  ހަމަތަކާ   ސުލޫކީ 
 ޚިލާފުވުން 

ތެރެއިން  )ހ( . 6-6 ހަމަތަކުެގ  ސުލޫކީ  ބަޔާންެވެގންާވ  ޤާނޫނުަގއި  ހަމައަކާ   މި 

ޚިލާފުވުމަކީ،   ޖެނެރަލް  ޤާނޫނުެގއޮޑިޓަރ  މާ  މި  އްދާއެްއަގިއ  އެހެން 

ޤާނޫނެއްނުވަތަ   އެހެންޮގތަކައެހެން  ބަޔާންކޮށްފަިއީވނަމަވެސް،  ަގއި  ށް 

ކުރުން އެކަށީެގންނުވާ ކަމެއް ކުރީކަަމށް ބަލައި، އޭނާ މަޤާމުަގއި ހުރެ  

 ވީ ކަުމަގއި ބެލެވޭނެެއވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރެވިދާނެ ޙާލަތެއް އުފަން

ސު )ށ(   ޖެނެރަލް  ހަމައޮޑިޓަރ  ޭއަގއި  ލޫކީ  ކަމަކީ،  ކުރި  ޚިލާފަށް  ތަކާ 

ޢަޖި ކުށެްއެގ  ކަމެއް  ނާއީ  ހިމެނިެގންވާ  މި މަލު   ކަމުަގއިާވނަމަ، 

ޖިނާއީ  އެޅުމަކީ،  ފިޔަވަޅު  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ 

  ހުރަހެއްނޫނެވެ.ދަޢުވާއެއް އޭނާެގ ަމއްޗަށް ކުރުމަށް އޮތް

 

 ނުވަތަ  ،ފައިވީނަަމެވސްބަޔާންކޮށް  އެހެންޮގތަކަށް  ނޫނެއްގައިޤާ  އެހެން )ހ( . 7-6 ހުށަހެޅުން   ހިސާބު   މާލީ 

 ޢަަމލުކުރަމުން   އެހެންޮގތަކަށް  ދަށުން  ޤާނޫނެއްެގ  އެފަދަ
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  ، ފެށުމަށްފަހު  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި   ،އަިއކަމުަގއިވީނަމަެވސް

މާއޮޑިޓަރ   ޢަމަލުކުރާނީ،ޖެނެރަލް  ހުށަހެޅުމުަގއި  ހިސާބު   މި   ލީ 

 .ެގމަތިންނެވެޮގތު  އެްއޮގތްވާ ުއސޫލުތަކާ  ކޮށްފައިވާބަޔާން އިޤާނޫނުަގ

ޢައްޔަ )ށ(   ކަމަށް  ޖެނެރަލް  މަޤާމާ  ންއޮޑިޓަރ  އޭނާެގ  މީހާ،  ކުރެވޭ 

ޙަވާލުިވއިރު، އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއާއި އޭނާެގ ނަުމަގއި ހުރި  

ހިސާބު، ނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނީެގ ޒިންމާ އެނޭގނެ މާލީ  ދަލާއި އޭމު

ޙަވާލުވާތާ  އެ އޭނާ  މަޤާމާ  މަސް  3  ،  ތެރޭގައިދުވަހުެގ  )ތިނެއް( 

 . ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ށްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަ

) )ނ(   މާއްދާެގ  ހިސާބު  ށމި  މާލީ  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި   )

މަޤާ އިތުރަށް،  ޙަވާލުވާހުށަހެޅުމުެގ  ކޮންމެ   މާ  ފެށިެގން  ތާރީޚުން 

ހުެގ ދުވަ  ނުވަދިހަ( )  90  ބު އެ އަހަރެއް ނިމޭތާމާލީ ހިސާ  އަހަރެްއެގ

މަޖިލީރަތެރޭަގއި   ެގންދަންވާނެއެވެ.  ހަށްްއޔިތުންެގ  ިމ    ހުށަހަޅަމުން 

އެ މާނަކޮށްފައިވަނީ،  ކަމަށް  އަހަރު  ބޭނުމަށްޓަކައި  މީހަކު މާއްދާެގ 

ޖެނެރަލް  މައޮޑިޓަރ  ފެށިެގން  ޙަވާ  ޤާމާެގ  ތާރީޚުން  )އެކެއް(    1ލުާވ 

 ސް ހަމަވާ ތާރީޚަށެެވ.ދުވަހަރުއަ

ޖެނެރަލް )ރ(   ވަކިވުއޮޑިޓަރ  މަޤާމުން  އިސްތިޢުފާ   ނުވަތަ  މަށްފަހު 

ފުރަތަމަ   ހިނާގ  ތެރޭގައި،    3ދިނުމަށްފަހު  މަސްދުވަހުެގ  )ތިނެއް( 

ޭއނާ ވަކިވިއިރު  މަޤާމުން  އާމްދަނީ  ނީާއިއ  އާމްދަ  ލިބިފައިވާއަށް  އޭނާ 

ޮގތްތަކާއި   ނަުމަގއިލިބޭ  މުއޭނާެގ  ހުރި  އަދާކުރަންޖެހޭ   އޭނާ  ދަލާއި 

އެ ޒިންމާ  ހިސާދަރަނީެގ  މާލީ  މަޖިލީހަ ނޭގނެ  ރައްޔިތުންެގ    ށް ބު، 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

)ށ( )ބ(   މާއްދާެގ  ޖެނެރަލް    )ރ(  އަދި  ،)ނ(،  މި  އޮޑިޓަރ  ދަށުން  ެގ 
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އަހަރު   18ނާ އިނދެެގންއުޅޭ މީހާއާިއ،  އޭ މާލީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު،  

 ލީ ހިސާބުވެސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މާ ރިންެގނުފުރޭ ދަ

)ހ(މި   )ޅ(   ))ނ(،  ()ށ،  މާއްދާެގ  ދަށުން )ބ(    އަދި  ،ރ(،  ެގ 

ހިސާބުތައް   މާލީ  ލާޒިމުކުރާ  ރައްޔިތުންެގ  ހުށަހެޅުން  ތަްއޔާރުކުރާނީ، 

 ޮގތުެގމަތިންނެވެ. ކަނޑައަޅާ ނަމޫނާއަކާ އެްއޮގތްވާ ން މަޖިލީހު

 

  ހަމަތަކާ   ސުލޫކީ 
 ވުން ޚިލާފު   ން މުވައްޒަފު 

ޖެނެރަލްެގއޮޑިޓަ )ހ( . 6-8 މު  ރ  ޤާއޮފީހުެގ  މި  ވަނަ    6-1ނޫނުެގ  ވަްއޒަފަކު 

ބަޔާންކުރާ ހ)މާއްދާެގ   ަގއި  ހަމައަކާ   (  ތެރެއިން  ހަމަތަކުެގ  ސުލޫކީ 

ކުޑަބޮޑު   މިންވަރެްއެގ  ޚިލާފުވި  އެ  މިނަށް ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށްވާނަމަ، 

އޮޑިޓަ މުަވއްޒަފަކާެމދު  އެ  ޖެބަލައި،  އޮފީހުެގ   ނެރަލްެގރ 

 ައޅަންާވނެއެވެ. މަތިން ފިޔަވަޅު އިވާ ޮގތުެގމުވަްއޒަފުންެގ ަގާވއިދުގަ 

ޙާލަތުަގއި   )ށ(   ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ޖެނެރަލްެގއޮޑިޓަމި   ރ 

މުަވއްޒަފުންއޮފީހުެގ   އެ  ޚިލާފުވެެގން  ސުލޫކާ  ނާމެދު  މުަވއްޒަފުން 

ދަށު ޤާނޫނުެގ  މި  ފިޔަވަޅުތަްއ،  އޮއެޅޭނެ  ހަދާ  ޖެނެރަލްެގޑިޓަން   ރ 

 ކުރަންވާނެެއވެ. ވާިއދުަގއި ބަޔާން އޮފީހުެގ މުަވއްޒަފުންެގ ގަ 

ޖެނެރަލްެގއޮޑިޓަ )ނ(   ޚިލާފަށް   ރ  ހަމަތަކާ  ސުލޫކީ  މުވައްޒަފަކު  އޮފީހުެގ 

ހިމެނިެގން ޢަމަލު  ކުށެްއެގ  ޖިނާއީ  އޭަގއި  ކަމެއް ކުރިކަމަކީ،  ވާ 

ެގ   )ހ(  މާއްދާެގ  މި  އޮކަމުަގިއވާނަމަ،  ޖެނެރަލްެގޑިޓަދަށުން   ރ 

ަގވާ  ުމވަްއޒަފުންެގ  ެއްއޮގތްާވ  އޮފީހުެގ  ފިޔަވަޅު  އިދާ  ޮގތުެގމަތިން 

ހުރަހެއް   އޮތް  ކުރުމަށް  ދަޢުވާއެއް  ޖިނާއީ  މައްޗަށް  އޭނާެގ  އެޅުމަކީ، 

 ނޫނެވެ.
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   އި ނަކަލުކޮށްފައިވާ )ޅ( އުނިކުރުން.ތިރީަގ ،ވަނަ މާއްދާެގ  9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .4

  

ބަންޤާނޫނީ (ޅ) .9  ދައުލަތުެގ  ސުވާލުތަކަށް،  އުފެދޭ  ލަފާ ޮގތުން  ޑާރަނާއިބުެގ 
 ؛ހޯދުން

 

ތަޞްދީ .5 ފާސްވެ،  ޤާނޫނު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ެގޒެޓުަގއި  ޤުމި  ދިވެހިސަރުކާރުެގ  ކޮށް، 
 . ފެށިެގންނެވެޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން 

 

 


