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 27/ 2020ބިލު ނަންބަރު  
 

 

 އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ބިލު 

 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 

 
  2018ނޮވެންބަރު    17ިއން ފެށިެގން    1953ޖަނަވަރީ    1މިއީ،   )ހ(  .1 ނަން   ތަޢާރުފާއި 

ސިފައެްއަގިއ   ނިޒާމީ  ތެރޭަގއި  މުއްދަތުެގ  ހިނާގދިޔަ  ދެމެދު  އާ 

ތަނެއްެގ    ،ރޭވިެގން  އެއިން  ނުވަތަ  މުައްއސަސާއަކުން  ދައުލަތުެގ 

ޙަްއޤުތަކާިއ   އިންސާނީ  ރައްޔިތުންެގ  ހިންުގންތެރިއަކު،  އިސް 

ބަލައި ޢަމަލުތައް  ހިންާގފައިވާ  ޚިލާފަށް  މިނިވަންކަމާ    ،އަސާސީ 

ތަޙްޤީޤުކޮށް، ޙަޤީޤަތް ހާމަކޮށް، އެފަދަ ކަންކަމުެގ ސަބަބުން އަނިޔާ 

ފަރާތްތަ ޙައްލުތަްއ  ލިބިފައިވާ  ފޯރުކޮށްދޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ކަށް 

އެކަށައެޅުމުެގ   ނިޒާމެއް  ހޯދައިދިނުމުެގ  އިންސާފު  މެދުވެރިކޮށް 

 ޤާނޫނެވެ.

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "އިންތިޤާލީ އިންސާފުެގ ޤާނޫނު" ެއވެ.  )ށ(  

 

 ލުކުރުމެވެ.ހާސިމި ޤާނޫނުެގ މަޤްޞަދުތަކަކީ، އަންނަނިވި ކަންކަން   .2 މަޤްޞަދު 

އިސް   )ހ(   ތަނެްއެގ  އެއިން  ނުވަތަ  ުމއައްސަސާައކުން  ދައުލަތުެގ 
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ކުރަމުންދާ   ނުވަތަ  ަމސައްކަތްކޮށްފައިާވ  ޮގތުަގއި  ހިންުގންތެރިއެްއެގ 

ހިންިގ   ރާަވއިެގން  ސިފަެއްއަގއި  ނިޒާމީ  ޢަމަލެއްެގ  ފަރާތަކުން، 

ނުވަތަ   ޙައްޤެްއ  އިންސާނީ  ބައެްއެގ  ނުވަތަ  މީހެއްެގ  ސަބަބުން 

އެފަދަ  ނިުގޅައިެގންފައިވާނަމަ،  މިނިވަންކަމެްއ  އަސާސީ 

ދައުލަތުެގ   ޒިންމާާވ  އެކަުމަގއި  ދެނެަގނެ،  މައްސަލަތައް 

ބަލައި،  ަމއްސަލަތަްއ  ފަރާތްތަކުެގ  އެކަންކުރި   މުއައްސަސާތަކާއި 

 ؛ލުވުންސިވާ ޙަޤީޤަތާ ހަމައަށް

އިސް   )ށ(   ތަނެްއެގ  އެއިން  ނުވަތަ  ުމއައްސަސާައކުން  ދައުލަތުެގ 

ނިޒާމީ  ފަރާތަކުން،  މަސައްކަތްކުރި  ޮގތުަގއި  ހިންުގންތެރިއެްއެގ 

މީހެއްެގ   ސަބަބުން  ޢަމަލެއްެގ  ހިންިގ  ރާވަިއެގން  ސިފައެްއަގއި 

މިނިަވންކަމެއް ނުވަތަ ބަެއއްެގ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ އަސާސީ  

މި  ފަރާތްތައް  ޒިންމާވާ  ޢަމަލުތަކަށް  އެ  ނިުގޅަިއެގންފަިއވާނަމަ، 

ޖަވާބުދާރީކުރުަވއި،   ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ޤާނޫނުަގއި 

އެފަރާތްތަކުެގ ޢަމަލުތަކުެގ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް މި 

ޒަ ޙައްލުތަކުެގ  ފޯރުކޮށްދޭ  ދަށުން  އިންސާފު   އިންރީއާޤާނޫނުެގ 

 ؛ހޯދައިދިނުން

އިސް   )ނ(   ތަނެްއެގ  އެއިން  ނުވަތަ  ުމއައްސަސާައކުން  ދައުލަތުެގ 

ކުރަމުންދާ   ނުވަތަ  ަމސައްކަތްކޮށްފައިާވ  ޮގތުަގއި  ހިންުގންތެރިއެްއެގ 

ފަރާތަކުން، ނިޒާމީ ސިފަެއްއަގއި ރާަވިއެގން ހިންާގފަިއވާ ިއންސާނީ 

އަސާސީ   ނުވަތަ  ޢަމަލުތައް ޙައްޤުތަކާ  ޚިލާފު  މިނިވަންކަމާ 

އޮތް ކުރިއަށް  ދެނެަގނެ،  ސަބަބުތައް  ހިނާގފަިއވާ   އެފަދައިން 

ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  ތަނު ނުވާނެކަން  ކަންކަން  އެފަދަ  ަގއި 

މައްޗަށް   ވެރިކަމުެގ  ޤާނޫނުެގ  ފާހަަގކޮށް،  ފިޔަަވޅުތަްއ  އަޅަންޖެހޭ 
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 ރުން. ބިނާވެފައިވާ ތަހުޒީބީ ދައުލަތެްއ އާރާސްތުކު

 

ހިންޭގނީ،    .3 ޤާނޫނު ހިންގޭނެ ދާއިރާ  ޤާނޫނު  ފެށިެގން    1953ޖަނަވަރީ    1މި  ނޮވެންބަރު   17އިން 

 ެގ ނިޔަލަށް ހިނާގފަިއވާ ކަންކަުމެގ މައްޗަށެވެ.  2018

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް 

 
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ  

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް  
 އުފެއްދުން 

އިންސާފުެގ   )ހ(  .4 އިންތިޤާލީ  ފެށުމާއެކު،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހެްއ އުފެދުނީއެވެ. 

އަމިއްލަ  )ށ(   އޮފީހަކީ،  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  އިންސާފުެގ  އިންތިޤާލީ 

ދަޢުވާ   ދަޢުާވކުރުމާއި،  ލިބިފައިާވ،  ނަމުަގއި  ބާރު  ލިބިަގތުމުެގ 

އަދި   ލިބިފަިއވާ  ހައިސިްއޔަތު  މުޢާމަލާތުކުރުމުެގ  ނަމުަގއި  އަމިއްލަ 

 ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ މުސްތަޤިއްލު ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ. 

 

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ 
 އޮފީހުގެ ދައުރު 

ިގނަވެެގން   )ހ(  .5 ދައުރަކީ،  އޮފީހުެގ  )ދޭއް(   2އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

 އަހަރުދުވަހެވެ.  

ނަމަވެސް،   )ށ(   އޮތް  އެހެން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އޮފީސް  އެ  ނިމުމުން،  މަސައްކަތް  އޮފީހުެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

 އުވޭނެއެވެ. 

ތެރޭަގިއ   )ނ(   މުއްދަތުެގ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ނިންމިދާނެކަމަށް  މަސަްއކަތް  އޮފީހުެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭނަމަ، އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ  
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ނިންމާނެ    30 މަސައްކަތް  އޮފީހުެގ  އެ  ކުރިން  ދުވަހުެގ  )ތިރީސް( 

 ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ. ނިޒާމެއް ރައީސު

 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް  
 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 

ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .6 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ    4މި  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

އެކުލެިވެގން  ޢައްޔަވައޮފީސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ    3ކުރާ  ންނީ، 

 )ތިނެއް( އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންެގ މައްޗަށެވެ.  

ދަށުން ޢައްޔަ )ށ(   ެގ  ކުރާ އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންެގ ންމި މާއްދާެގ )ހ( 

ޮގތުަގިއ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  ޗީފް  މީހަކު،  ތެރެއިން 

 ކުރަންވާނެެއވެ. ން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަ

ވަކިކުރާނީ،   )ނ(   މަޤާމުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުން 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ. 

ފެށިެގން   )ރ(   ތާރީޚުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  )ތިރީސް(   30މި 

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން  

ޢައްޔަންޢައްޔަ އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުން  މި  ންކުރާ   4ޤާނޫނުެގ  ކޮށް، 

އޮފީހުެގ   އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  އުފައްދާ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 މަސައްކަތް ފެށޭނެ އިންތިޒާމު ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭންާވނެއެވެ. 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ނިންމުމުަގިއ،   )ބ(  

ނިންމޭތޯ    އިއްތިފާޤުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ މައްސަލަތައް  އެ 

ނިންމުމުގައި،   މައްސަލަތަްއ  އެފަދަ  ކުރަންވާނެެއވެ.  މަސައްކަތް 

ޙާލަތްތަކުަގއި،    އިއްތިފާޤު  އޮފީހުގެ   ެގއޮމްބަޑްސްޕަރސަން ނުލިބޭ 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންެގ މައްސަލަތަ ނިންމާނީ،  އް 

 އަޣްލަބިއްޔަތުންނެެވ. 

 



 

 

 

 

 

 

 5 

ޢައްޔަ )ހ(  .7 އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންގެ ޝަރުޠު  ަމޤާމަށް  ފަރާތެއްެގ  ންއޮމްބަޑްސްޕަރސަނެްއެގ  ކުރެވޭ 

 ކިބަިއަގއި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ. 

 ؛މުސްލިމަކު ކަމުަގިއވުން  (1)   

 ؛ދިވެހިރައްޔިތަކު ކަމުަގިއވުން  (2)   

ނުވަތަ   (3)    ކުށެއް  ކަނޑައެޅިފަިއވާ  ޙައްދެއް  އިސްލާމްދީނުަގއި 

ކުރިކަން  ކުށެްއ  ޚިޔާނާތުެގ  ނުވަތަ  ކުށެްއ  ޖިނާއީ 

 ؛ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ީމހެއް ކަމުަގއިނުވުން

 ؛ކަމުަގިއވުން)ތިރީސް( އަހަރުވެފަިއވާ މީހެއް  30ޢުމުރުން   (4)   

ކަުމގައިނުވުން   (5)    މެންބަރެއް  ޕާޓީއެްއެގ  ސިޔާސީ  އެްއވެސް 

ވޭތުވެދިޔަ   ތެރޭަގިއ    3ނުވަތަ  އަހަރުދުވަހުެގ  )ތިނެއް( 

މީހެްއ  ފުރާފައިާވ  މަޤާމެއް  އެްއވެސް  ޕާޓީއެްއެގ  ސިޔާސީ 

 ؛ކަމުގައިނުވުން

މަޤާމެއް ނުވަތަ އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާމެއް ނުަވތަ ދައުލަތުެގ    (6)   

 ؛ސިޔާސީ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހެއް ކަމުގައިނުވުން

މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ   (7)    އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

އަދާކުރެޭވަވރުެގ   ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ކަމަށް 

ޤާބިލުކަންހުރުމާއެކު، ކަމާުގޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން މަދުވެެގން 

ލުކޮށް، އެއިން ދާއިރާައކުން މަދުެވެގން ހާސިފުރަތަމަ ޑިްގރީ  

 .މީހަކަށްވުން ހުރި )ހަތެއް( އަހަރުދުވަހުެގ ތަޖުރިބާ 7

ިއތުރުން،  )ށ(   ޝަރުޠުތަކުެގ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޢައްޔަ ަމޤާމަށް  ފަރާތަކީ، ންއޮމްބަޑްސްޕަރސަނެްއެގ  ކުރެޭވ 

އެްއވެސް   ހިންުގމުަގއި  ޢަމަލެއް  ޚިލާފު  ޙައްޤަކާ  އިންސާނީ 



 

 

 

 

 

 

 6 

އެފަދަ   ނުވަތަ  ބަިއވެރިވެފަިއވާ  ތުހުމަތެއް ސިފައެްއަގއި 

 ރައްދުވެފަިއވާ މީހެއް ކަުމަގިއެވެގންނުވާނެެއވެ. 

 

ޢައްޔަ  .8 މަޤާމުގެ ދައުރު  ކަމަށް  ޤާނޫނުެގ  ންއޮމްބަޑްސްޕަރސަން  މި  މީހުން،  ަވނަ    6ކުރެވޭ 

އެމީހުން  ފިޔަަވއި،  ޙާލަތުަގއި  ވަކިކުރާ  މަޤާމުން  ދަށުން  ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ 

ޢައްޔަ ތާރީޚުން  ންމަޤާމަށް  ދަށުން ކުރާ  ޤާނޫނުެގ  މި  ފެށިެގން، 

އޮފީހާ ނިމި،   އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  އަދާކޮށް  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަތިކޮށްފައިވާ 

 އެ އޮފީސް ުއވެންދެން މަޤާމުަގއި ދެމިތިބޭނެއެވެ. 

 

ހުސްީވ  )ހ(  .9 މަޤާމު ހުސްވުން  މަޤާމު  ޮއމްބަޑްސްޕަރސަނެއްެގ  ޙާލަތްތަކުަގއި،  އަންނަނިވި 

 ބެލެވޭނެެއވެ. ކަމުަގއި 

އަދާކުރުަމށް   (1)    މަސްއޫލިއްޔަތު  މަޤާމުެގ  ނުވަތަ  މަރުވުން 

 ؛ނުކުޅެދޭފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން

 ؛އިސްތިޢުފާދިނުން  (2)   

 ؛މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން  (3)   

 ؛މެންބަރުކަމުެގ ޝަރުޠެއް އުނިވުން  (4)   

ޤާނޫނެއްެގ    (5)    ނުވަތަ  ދަށުން  ދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 އިންތިޚާބުކުރެވޭ ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުން.

)ފަނަރަ(   15އޮމްބަޑްސްޕަރސަނެްއެގ މަޤާުމ ހުސްވާތާ ިގނަެވެގން   )ށ(  

މީހަކު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ަމޤާމަށް  އެ  ތެރޭގައި،  ދުވަހުެގ 

 ކުރަންވާނެެއވެ. ންޢައްޔަ
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ިއސްތިޢުފާދޭން   )ހ(  .10 އިސްތިޢުފާދިނުން  މަޤާމުން  އެ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަން  ޗީފް 

ބަޔާންކޮށް   ެއކަން  ސިޓީއަކުން  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، 

ސިޓީ  އެ  ހުށަހަޅައި،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ   ޗީފް  ލިބުމުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

 މަޤާމުން އެމީހަކު ވަކިީވެއވެ. 

އޭނާެގ މި   )ށ(   އޮމްބަޑްސްޕަރސަން  ޗީފް  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ   ކަމުަގިއވިޔަސް،  އިސްތިޢުފާދިން  މަޤާމުން 

ކަމުަގެއއް  ިއސްތިޢުފާދިނީ  އޭނާ  މެންބަރުކަމުން  އޮފީހުެގ 

 ނުބެލެވޭނެއެެވ. 

މެންބަރުކަމުން   އޮފީހުެގ  ގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަން )ނ(   މެންބަރަކު 

ބަޔާންކޮށް   އެކަން  ސިޓީއަކުން  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،  އިސްތިޢުފާދޭން 

ސިޓީ  އެ  ހުށަހަޅައި،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

މެންބަރުކަމުން  މެންބަރަކު  އެ  ލިބުމުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

 ވަކިވީެއވެ. 

 

ވަކިކުރެވޭނީ،    .11 މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން  މަޤާމުން  އޭނާެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަނަކު 

ކުރިކަމަށް،  ކަމެއް  އެކަށީެގންނުވާފަދަ  މަޤާމާ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންކަުމެގ 

އަދާކުރުމަށް   މަޤާމު  އެ  މެދުވެރިވެއްޖެ  އުޒުނުވަތަ  ޙާލަތެއް  ރުވެރިވާފަދަ 

ޤާބިލުކަން   އަދާކުރުމަށް  މަޤާމު  އެ  ނުވަތަ  ފެނިއްޖެ ކަމަށް،  ނެތްކަމަށް 

ޤާނޫނުެގ   މި  ޮގތުެގމަތިން   6ހިނދެއްަގިއ،  ަގއިވާ  )ނ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށެވެ. 
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އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ  
 އިޚްތިޞާޞް 

ޤާނޫނުެގ    .12 ދައުލަތުެގ    3މި  ތެރޭަގއި  މުއްދަތުެގ  ބަޔާންކުރާ  ާމއްދާަގއި  ވަނަ 

ން ތަނެއްެގ އިސް ހިންުގންތެރިއެްއެގ ޮގތުަގިއ  މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ އެއި 

ސިފައެްއަގިއ   ނިޒާމީ  ފަރާތަކުން،  ކުރަމުންދާ  ނުވަތަ  މަސައްކަތްކޮށްފައިާވ 

ރާވަިއެގން ހިންިގ ޢަމަލެްއެގ ސަބަބުން މީހެއްެގ ނުވަތަ ބައެްއެގ އިންސާނީ  

އެފަދަ  ނިުގޅަިއެގންފައިވާނަމަ،  މިނިވަންކަމެއް  އަސާސީ  ނުވަތަ    ޙައްޤެއް 

ފިޔަވަޅު  ބަލައި،  ދަށުން   މައްސަލަތައް  ޤާނޫނުެގ  މި  އިޚްތިޞާޞް  އެޅުމުެގ 

 އެކުލަވާލާ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ  
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ޤާނޫނުެގ    .13 ހިމެނޭ   12މި  އިޚްތިޞާޞްަގިއ  ބަޔާންކުރާ  ާމއްދާަގއި  ވަނަ 

މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ   އަންނަނިވި  އެޅުމުަގިއ،  ފިޔަވަޅު  ބަލައި  މައްސަލަތައް 

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުން އަދާކުރަންވާނެއެވެ. 

އިސް   )ހ(   ތަނެްއެގ  އެއިން  ނުވަތަ  ުމއައްސަސާައކުން  ދައުލަތުެގ 

ނުވަތަ   ަމސައްކަތްކޮށްފައިާވ  ޮގތުަގއި  ކުރަމުންދާ  ހިންުގންތެރިއެްއެގ 

ޢަމަލެއްެގ   ހިންިގ  ރާަވއިެގން  ސިފަެއްއަގއި  ނިޒާމީ  ފަރާތަކުން، 

ނުވަތަ   ޙައްޤެްއ  އިންސާނީ  ބައެްއެގ  ނުވަތަ  މީހެއްެގ  ސަބަބުން 

އެފަދަ  ނިުގޅައިެގންފައިވާނަމަ،  މިނިވަންކަމެްއ  އަސާސީ 

ދައުލަތުެގ   ޒިންމާާވ  އެކަުމަގއި  ދެނެަގނެ،  މައްސަލަތައް 

އެ ބަލައި، މުއައްސަސާތަކާއި  ަމއްސަލަތަްއ  ފަރާތްތަކުެގ   ކަންކުރި 

 ؛ލުވުންސިޙަޤީޤަތާ ހަމައަށް ވާ

ޚިލާފު   )ށ(   ޙައްޤުތަކާ  އިންސާނީ  ރޭިވެގން  ސިފައެއްަގއި  ނިޒާމީ 

ެއ   ދެނެަގނެ  ސަބަބުތައް  މެދުވެރިވެފަިއވާ  ހިންުގމަށް  ޢަމަލުތައް 

 ؛ދެނެަގތުންޢަމަލުތަކުެގ ޒާތާއި އެކަން ހިނާގފަިއވާ ފުޅާމިން 

އިސް   )ނ(   ތަނެްއެގ  އެއިން  ނުވަތަ  ުމއައްސަސާައކުން  ދައުލަތުެގ 
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ކުރަމުންދާ   ނުވަތަ  ަމސައްކަތްކޮށްފައިާވ  ޮގތުަގއި  ހިންުގންތެރިއެްއެގ 

ޢަމަލެއްެގ   ހިންިގ  ރާަވއިެގން  ސިފަެއްއަގއި  ނިޒާމީ  ފަރާތަކުން، 

އިންސާނީ   ބައެްއެގ  ނުވަތަ  މީހެއްެގ  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ޙައްޤެްއ 

ޢަަމލުތަކަށް  އެ  ނިުގޅައިެގންފައިވާނަމަ،  މިނިވަންކަމެއް  އަސާސީ 

ޤާނޫނުަގއި   މި  ފަރާތްތައް  މުއަްއސަސާތަކާއި  ދައުލަތުެގ  ޒިންމާވާ 

 ؛ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުެގމަތިން ދެނެަގނެ، ޖަވާބުދާރީކުރުވުން

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުން ހިންާގ ތަޙްޤީޤަށްފަހު ޖިނާއީ ކުށެްއ   )ރ(  

ދަޢުވާ   ޖިނާއީ  މައްޗަށް  ފަރާތްތަކުެގ  ހިންިގ  ޢަމަލުތައް  ކަމުަގިއވާ 

 ؛ އުފުލުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވުން

ދަޢުވާ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުން ހިންާގ ތަޙްޤީޤަށްފަހު މަދަނީ   )ބ(  

ބަންޑާރަނައިބަށް  ދަޢުވާކުރުމަށް  ފަރާތްތަކާމެދު  އުފުލަންޖެހޭ 

 ؛ފޮނުވުން

ނިޒާމީ   )ޅ(   އަލީަގިއ  ތަޙްޤީޤުެގ  ހިންާގ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ޢަމަލުތަކާއި ޚިލާފު  ޙައްޤުތަކާ  އިންސާނީ  ހިންާގފައިވާ    ، ޮގތެްއަގއި 

ދެނެަގނެ  ފަރާތްތައް  އުފުލަންޖެހޭ  ލިބިފައިާވ  އަނި   ،ޒިންމާ  ޔާ 

ހޯދުމަށް   ފަރުވާ  ބަދަލުހޯދައިދީ،  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ފަރާތްތަކަށް 

 ؛މަުގފަހިކޮށްދިނުން

ނިޒާމީ ސިފައެއްަގއި ރާަވިއެގން މީހެއްެގ ނުވަތަ ބައެްއެގ އިންސާނީ  )ކ(   

ދައުލަތުެގ   ބައިވެރިވެފަިއވާ  ނިުގޅައިަގތުުމަގއި  ޙައްޤުތައް 

ބަދަލުތައް  ެގންނަންޖެހޭ  އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި  މުއައްސަސާތައް 

 ؛ދެނެަގތުން

އިސް   )އ(    ތަނެްއެގ  އެއިން  ނުވަތަ  ުމއައްސަސާައކުން  ދައުލަތުެގ 

ފަރާތަކުން،  ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތް  ޮގތުަގއި  ހިންުގންތެރިއެްއެގ 
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ސަބަބުން  ޢަމަލެްއެގ  ހިންާގ  ރާވަިއެގން  ސިފައެްއަގއި  ނިޒާމީ 

ައސާސީ  ނުވަތަ  ޙައްޤެއް  ިއންސާނީ  ބަެއއްެގ  ނުވަތަ  މީހެއްެގ 

ނިުގޅައި  އޮތް މިނިވަންކަމެއް  ކުރިއަށް  މައްސަލަތައް،  ަގތުުމެގ 

ފިޔަވަޅުތަްއ  ތަނު އެޅޭނެ  ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  ނުހިނާގނެކަން  ަގއި 

ކަންކަމާ އެފަދަ  ެގންނަންޖެހޭ    ދެނެަގތުމާއި،  ުގޅޭޮގތުން 

 އިޞްލާޙުތައް ފާހަަގކުރުން.

 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ  
 ބާރުތައް 

ުގޅިެގން  )ހ(  .14 ތަޙްޤީޤުތަކާ  ކުރަމުންދާ  ލިބިެގން  ބާރު  ޤާނޫނުން  މި 

އެ   އަދާކުރުމަށާއި  މަސްއޫލިއްޔަތު  އޮފީހުެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

މަޤްޞަދުތައް   ބާރުތައް ހާސި އޮފީހުެގ  އަންނަނިވި  ލުކުރުމަށްޓަކައި 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

އޮފީހުެގ    (1)    މަސްއޫލިއްޔަތު އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ެގންދާ  ކުރިއަށް  އޮފީހުން  ެއ  އަދި  އަދާކުރުމުަގއްޔާއި 

މުއަްއސަސާތަކާިއ  އެންމެހައި  ދައުލަތުެގ  ތަޙްޤީޤުތަކަށް 

 ؛އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުެގ އެހީތެރިކަން ހޯދުން

ތަޙްޤީޤުކުރުން  (2)    މައްސަލަތައް  ިމޮގތުން ؛ ޖިނާއީ  އަދި 

މަސައްކަތުެގ  ކުރަމުންދާ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ޤާނޫނު  ބަލަންޖެހިއްޖެނަމަ،  މައްސަލައެްއ  ޖިނާއީ  ތެރޭަގއި 

ަގިއ    2016/12ނަންބަރު   ޤާނޫނު(  އިޖުރާއަތުެގ  )ޖިނާއީ 

ބާރު  އިދާރާއެްއެގ  ތަންފީޛުކުރާ  ޤާނޫނު  ބަޔާންކުރާ 

 ؛ބޭނުންކުރުން

ކުރަމުންދާ   (3)    ތަޙްޤީޤު  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

އޮފީހަށް   އެ  ހާޒިރުކުރަންޖެހޭކަމަށް  ުގޅިެގން  މައްސަލައަކާ 
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ހާ އޮފީހަށް  އެ  ފަރާތެއް  ކޮންމެ  ރުކޮށް ޒިފެންނަ 

 ؛ސުވާލުކުރުން

ކުރިއަށް   (4)    މަސައްކަތްތައް  އޮފީހުެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ބޭނުންާވ  އެހީތެރިވުމަށް  ތަޙްޤީޤުތަކުަގއި  ެގންދިއުމުަގއްޔާއި 

ެގނައުމާއި،  ފަރާތްތައް  ކަމާބެހޭ  ބޭރުެގ  ރާއްޖެއިން 

 ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ޚަބީރުންެގ އެހީތެރިކަން ހޯދުން.

މި   )ށ(   ލިބިެގންވާކަމަށް  އޮފީހަށް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

އިތުރުން  ޤާނޫނުަގއި   ބާރުތަކުެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ  ޮއފީހުެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  )ރިޔާސީ   2019/4އަދާކުރުމުަގއި، 

ކޮމިޝަންތަކަށް  ބަޔާންކުރާ  ަގިއ  ޤާނޫނު(  ކޮމިޝަންތަކުެގ 

 ލިބިެގންވާ އެންމެހައި ބާރުތަްއ އެ އޮފީހަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

 

ޕަރސަންގެ އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސް 
މިނިވަންކަމާއެކު  
 މަސައްކަތްކުރުން 

މިނިވަންކަމާިއ    .15 މަސައްކަތްކުރަންވާނީ،  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ތަޢައް ޤާނޫނުެގ ޞުމުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު،  މި  ެއއްކިބާވެތިބެ،  ބުން 

 މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުވާނެ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  ޗީފް  
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ތިރީަގިއ   )ހ(  .16 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  ޗީފް 

 ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ. 

ނަތީޖާ   (1)    ޮގތުެގމަތިން،  ޤާނޫނުަގއިވާ  ޤާނޫނުއަސާސީާއއި 

އުސޫލުން،  ހަރުދަނާ  ޮގތުަގިއ  ނެރެދެވޭ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ   ެގއޮމްބަޑްސްޕަރސަން ޮއފީހުެގ 

 ؛އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާިއ އިރުޝާދުދިނުން
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އެޖެންޑާ    (2)    ބައްދަލުވުންތަކުެގ  އޮފީހުެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ަވުގތު  ތާރީޚާއި  ބާއްވާނެ  ބައްދަލުވުން  ކަނޑައެޅުާމއި، 

ކަނޑައެޅުންފަދަ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީސް ހިންުގމާުގޅޭ 

 ؛ނިންމުންތައް ނިންމުން

އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންނާިއ   (3)    އޮފީހާއި  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ހަމަތަކަށް  ސުލޫކީ  މުވަްއޒަފުން  އޮފީހުެގ  މެންބަރުންނާއި، 

 ؛ތަބާވުމުަގއި ނަމޫނާ ދައްކަިއ، ޒަޢާމަތު ޤާއިމުކުރުން

މަތިން  (4)    މަޝްވަރާެގ    އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންެގ 

އެކިެއކި   ެގއޮމްބަޑްސްޕަރސަން އިދާރީ  އޮފީހުެގ 

ުއސޫލު  ބެލެހެއްޓުމާުގޅޭ  ހިންަގިއ  މަސައްކަތްތައް 

ކަންކަން   އިދާރީ  އެްއޮގތަށް  އުސޫލާ  ެއ  ކަނޑައަޅައި، 

ފިޔަވަޅުތަްއ   އަޅަންޖެހޭ  ކަށަވަރުކޮށް،  ހިންަގމުންދާކަން 

 ؛އެޅުން

ރިޔާސަތު   (5)    ބައްދަލުވުންތަކުެގ  އޮފީހުެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

 އަދި  ؛ ބެލެހެއްޓުން

ނިންމުންތައް    (6)    ނިންމާ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

 ތަންފީޛުކުރުން.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗީފް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ   )ށ(  

އުޒުރުވެރިެވއްޖެ   އޭނާ  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ  މަޤާމުެގ 

މަޤާމުެގ  އެ  ޙާލަތެއްަގއި،  ނުކުޅެދިއްޖެ  ނުވަތަ  ޙާލަތެއްަގއި 

ކަނޑައަޅާނީ   އޮމްބަޑްސްޕަރސަނެއް  އަދާކުރާނެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ޕަރސަނުންެގ މެދުަގއި މަޝްވަރާކޮށްެގންނެވެ.  އޮމްބަޑްސް
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އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންގެ  
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި    .17

 އެވަނީއެވެ. 

އޮފީހުން   )ހ(   މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ  ޙައޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  ވާލުކުރާ 

 ؛އަދާކުރުން

އަދާކުރަންޖެހޭ  )ށ(   ހައިސިއްޔަތުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަނެްއެގ 

މިނިވަންކަމާއި،   ވަކި  ޢަމަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ައދި  ދުލުވެރިކަމާއެކު، 

ލެނބުމެއްނެތި  ނުފޫޒަކަށް  ވަކި  ައދި  ޖެހުމެއްނެތި،  ފަރާތަކަށް 

 ؛އަދާކުރުން

ނިންމާ   )ނ(   ބަލަން  އޮފީހުން  މައްސަލަތަްއ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި، އެ މައްސަލަތަކުަގއި ޞުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ހޯދުމަށް  

ޞުލްޙަވެރި   ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުެގ  އެ  ކުރުމާިއ،  މަސައްކަތް 

ޙައްލެއް ނުހޯދޭ މައްސަލަތަކުަގއި ފިޔަަވޅުއަޅަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި  

 ފިޔަވަޅު އެޅުން. 

 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުން  
 ންޖެހޭ ސުލޫކީ ހަމަތައް ހިފަހައްޓަ 

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ    .18 އަދާކުރުމުަގިއ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންެގ 

 ސުލޫކީ ހަމަތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ. 

އަދާކުރަންޖެހޭ  )ހ(   ހައިސިއްޔަތުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަނެްއެގ 

އަދި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު،  މިނިވަންކަމާއި، 

ލެނބުމެއްނެތި  ނުފޫޒަކަށް  ވަކި  އަދި  ޖެހުމެއްނެތި،  ވަކިފަރާތަކަށް 

 ؛އަދާކުރުން

ހިފަހަްއޓަންޖެހޭ   )ށ(   ހައިސިއްޔަތުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަނެްއެގ 

 ؛މިނިވަންކަމާއި، ނަޒާޙަތްތެރިކަމުެގ ހަމަތައް ހިފެހެއްޓުން

މަތިކޮށްފައިާވ   )ނ(   ޤާނޫނުން  މި  އޮފީހާ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 
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ަވުގތެްއަގިއވެސް   ހުރިހާ  އަދާކުރުމުގައި،  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

އޮފީހުެގ   އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  މަސަްއކަތްކުރުމާއި،  ތެދުނިޔަތުަގއި 

ޙިމާޔަތްކުރުމަށް  މަޞްލަޙަތުތައް  ހާސިލުކުރުމަށާއި  މަޤްޞަދުތައް 

 ؛އިސްކަންދިނުން

އަދާކުރަންޖެހޭ  )ރ(   ހައިސިއްޔަތުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަނެްއެގ 

އެްއވެސް   އެހެން  ދައުލަތުެގ  ފިޔަަވއި،  މަސްއޫލިއްޔަތު 

މަޖިލީހެއްަގއި،   ނުވަތަ  ކަުއންސިލެއްަގއި،  ނުވަތަ  ކޮމިޝަނެއްަގއި، 

އުޖޫރައަކަށްވިޔަސް   ޖަމާޢަތެއްަގިއ،  އެހެން  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ 

 ؛އި ނަމަވެސް، ބައިވެރިނުވުންނުވަތަ އުޖޫރަައކާ ނުލަ

ެއއްވެސް   )ބ(   ދައުލަތުެގ  ހައިސިއްޔަތުން  ކޮންސަލްޓަންޓެްއެގ 

 ފަރާތެއްަގއި މަސައްކަތްނުކުރުން.

 

ރައްޔިތުންެގ    .19 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް  ކަނޑައަޅާނީ،  ޢިނާޔަތް  މުސާރައާއި  އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންެގ 

 މަޖިލީހުންނެވެ.  

 

އެކުލަވާލުމާއެކު،  )ހ(  .20 މަސައްކަތް ފެށުން  އޮފީސް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ   މަޤްޞަދުތަކާއި  އޮފީހުެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ރައްޔިތުންނަށް   ޤާނޫނުެގ ޢާންމު  މި  އަދި  ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

މަްއސަލަތައް  ލިބިދޭ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލުމުެގ  އޮފީހުން  އެ  ދަށުން 

މިފަދައިން  ހުޅުވާލަންވާނެއެވެ.  ޢާންމުކޮށް  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުެގ 

މުއްދަތެްއ   އެކަށީެގންވާ  ހުށަހެޅުމަށް  މައްސަލަތައް 

ކަނޑައަޅައި،   އޮފީހުން  ޢާންމުކޮށް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

 އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ. 
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އިޚްތިޞާޞް  )ށ(   އޮފީހުެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ހުށަހެޅުަމށް  މައްސަލަތައް  ލިބޭ 

ތެރެއިން މައްސަލަތަކުެގ  ހުށަހަޅާ  ، ހުޅުވާލުމުން 

އޮފީހުެގ   ހިމެނޭ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  ތެރޭަގިއ  އިޚްތިޞާޞްެގ 

އެކަށީެގންާވ   ފެންނަޮގތަށް،  ދެފުށް  މިނިވަންކަާމެއކު  މައްސަލަތައް، 

 އަވަސް މިނެްއަގއި ބަލަންވާނެއެވެ. 

 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުން ބަލާ މައްސަލަތަކުަގއި ތުހުމަތުކުރެޭވ   )ހ(  .21 ދިފާޢުވުމުގެ ޙައްޤު 

ދިފާޢުަގއި   އެފަރާތެއްެގ  ފުރުޞަތާއި،  ފަރާތަކަށް  ދެއްކުުމެގ  ވާހަކަ 

ެއ   ހިނދެްއަގއި  ބޭނުންވެއްޖެ  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެްއެގ  ޤާނޫނީ 

 ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް ލިބިދޭންވާނެެއވެ. 

 ކުށެްއެގ  ޖިނާއީ  މައްސަލަައކީ  ބަލާ  އޮފީހުން   އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  )ށ(  

  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މައްސަލަެއއްނަމަ،  ހިމެނޭ  ތުހުމަތެއް

 ޖިނާއީ)  2016/12  ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

 ދަށުން  ޤާނޫނުތަކެުގ  އެހެނިހެން  ދަށުންނާއި  ެގ(  ޤާނޫނު  އިޖުރާއަތުެގ

  ޙައްޤުތައް   އެންމެހައި  ލިބިދޭ  ފަރާތަކަށް  ތުަގިއވާތުހުމަ  ކުށުެގ

 . ލިބިދޭންވާނެެއވެ އެފަރާތަކަށް

 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން  
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް  
 އަންގާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުން 

ދައުލަތުެގ    .22 ފަރާތުން  އޮފީހުެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

ިއންކާރުކޮށްފިނަމަ  ޢަމަލުކުރުމަށް  ެއންުގމަކަށް  އަންާގ  މުއައްސަސާއަކަށް 

 އިންކާރުކުރާ ފަރާތަކުން އެކުރަނީ ޖިނާއީ ކުށެކެވެ. އެކަމަށް 
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  މައްސަލައިަގއި   ުގޅިެގން،   ތަޙްޤީޤުތަކާ  ހިންާގ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  .23 ހުރަސްއެޅުން   ތަޙްޤީޤަށް 

 އެޅޭފަދަ   ހުރަސް  ތަޙްޤީޤަށް  ފަރާތަކުން  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ތުހުމަތުކުރެވޭ

.   ކުށެކެވެ   ޖިނާއީ  ފޯރުވުމަކީ  ނުފޫޒެއް  ެއހެންވެސް  ނުވަތަ  ހިންުގމަކީ،  ޢަމަލެއް

  ނަންބަރު   ޤާނޫނު  މަްއޗަށް  މީހެއްެގ  ކުށްކުރި  އެ  މައްސަލަތަކުަގއި  އެފަދަ

  ގެ (  ހ)  މާއްދާެގ  ވަނަ  532  ެގ(  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ)  2014/9

   .ދަޢުވާކުރެވިދާނެެއވެ ދަށުން

  

ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި  މައްސަލަތައް  
 ލިބިދޭ ޚާއްޞަ އިމްތިޔާޒު 

މައްސަލަތަކުަގިއ   )ހ(  .24 ބަލާ  ޮއފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

އެްއވެސް   ފަރާތަކުން  އެހެން  ނޫން  އޮފީސް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ތަޙްތަ ެއ  ކޮށްފަިއވާނަމަ  އެނޫންވެސް  ޙްޤީޤެއް  ނުވަތަ  ޤީޤަކުން 

ހޯދާފަިއވާ   ެއފަރާތެއްެގ  ޮގތަކުން  ހޯދުންތަކާއި  މަޢުލޫމާތާއި 

ޤަރީނާތަކާއި،   ހެއްކާއި،  ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ހުރި  ބެލުމުެގދަށުަގއި 

އެނޫންވެސް ކަންކަން، އެ އޮފީހުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްަގއި ެއ އޮފީހާ 

 ޙިއްޞާކުރަންވާނެެއވެ. 

ޤާނޫނުެގ   )ށ(   މި  ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ    3މި 

ހިނާގފަިއވާ  ތެރޭަގއި  މުއްދަތުެގ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި 

މައްސަލަތަކުެގ ތެރެއިން، ވަކި ބާވަތްތަކެްއެގ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް  

އެކުލަވާލާފައިވާ އިންތިޤާލީ ކޮމިޝަނަކުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތައް،  

އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  ޤާއިމުކުރާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

 ނުވާނެެއވެ. ބަލައިެގން

 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކާއި އަނިޔާ  
ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  
 ރައްކާތެރިކަން ދިނުން 

ހެކިބަސްދޭ  )ހ(  .25 މައްސަލައެްއަގއި  ބަލާ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ޙިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ   ފަރާތްތައް  ލިބިފައިވާ  އަނިޔާ  ފަރާތްތަކާއި 
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 ޙާލަތެއްަގއި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަންދޭންވާނެއެެވ. 

ހެކިބަސްދޭ  )ށ(   ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޙިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ   ފަރާތްތައް  ލިބިފައިވާ  އަނިޔާ  ފަރާތްތަކާއި 

ލިބިދިނުމުެގ  ރައްކާތެރިކަން  ފަރާތްތަކަށް  އެފަދަ  ޙާލަތެއްަގއި 

 އުސޫލެއް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުން އެކުލަވާލަންވާނެެއވެ.  

ހެކިބަސްދޭ  )ނ(   މައްސަލައެްއަގއި  ބަލާ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ފަރާތަކީ ނުވަތަ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކީ އަންހެނަކަށްވެްއޖެނަމަ، 

އެފަރާތެއް ޙިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއްަގއި އެފަދަ ފަރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ  

ުއސޫލެްއ  ޚާއްޞަ ޙިމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ދިނުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ  

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުން އެކުލަވާލަންވާނެެއވެ.  

 

އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  
ފުރުޞަތު ދިނުމާއި އެފަރާތްތައް  

 އިތުރަށް ޝިކާރަވެރިނުކުރުން 

ކަންކަން   .26 އަދި  ބެލުމުަގއި،  މައްސަލައެއް  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ފަރާތްތަ ލިބުނު  އަނިޔާ  ކަންކަން ނިންމުމުަގއި  ައންނަނިވި  ުގޅޭޮގތުން  ކާ 

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެެއވެ. 

އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތްތައް އިތުރަށް ޝިކާރަވެރިނުވާނެ ޮގތެްއެގމަތިން  )ހ(  

 ؛ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ނުވަތަ ކަންކަން ނިންމުން

ޮގތުެގމަތިން،  )ށ(   ނާންނާނެ  ުއނިކަމެއް  ޤަދަރަށް  އެފަރާތްތަކުެގ 

 ؛ކުރުންތުއިޙްތިރާމާއެކު އެފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާ

އިންސާފުވެރިކަމާއެކު   )ނ(   އަދި  މިނެއްަގއި،  އަަވސް  އެކަށީެގންވާ 

 ؛ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ނުވަތަ ކަންކަން ނިންމުން

ަމޢުލޫމާތު   )ރ(   ޒާތީ  އެފަރާތްތަކުެގ  ފަރާތްތަކާއި  ލިބިފަިއވާ  އަނިޔާ 

 ؛ހާމަނުކުރުން

ފުރުޞަތު  )ބ(   ހާމަކުރުމުެގ  ބަސް  ފަރާތުެގ  ލިބިފައިވާ  އަނިޔާ 
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ފަރާތަކަށް  ކަނޑައަޅާ  އެފަރާތަކުން  ނުވަތަ  ދިނުން  އެފަރާތަކަށް 

 ދިނުން.

 

މައްސަލަ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  
 ގޮތް 

ހުށަހެޅޭ  )ހ(  .27 ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް  އޮފީހަށް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

މި   ނުވަތަ  ނަަގިއދިނުމަށް  މައްސަލަެއއް  ބަދަލު  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ 

އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަެއއް ތަޙްޤީޤުކުރުމުަގއި އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  

 އޮފީހުން ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި އުސޫލުންނެވެ. 

ހުށަހެޅުމުން،    (1)    މައްސަލަެއއް  އޮފީހަށް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ނިންމުމަށްފަހު އެންމެ އިސްކަމެްއ އެ މައްސަލައިެގ ތަޙްޤީޤު  

ފަރާތް  އަނިޔާދިން  ފަރާތާއި  ލިބިފައިާވ  އަނިޔާ  ދޭންވާނީ 

 ޞުލްޙަވެރިކުރުވުމަށެވެ. 

   (2)  ( ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ނަންބަރުަގިއާވ  1މި  ވަނަ   )

ޮގތުެގމަތިން، އަނިޔާ ލިބިފަިއވާ ފަރާތާއި އަނިޔާދިން ފަރާތް 

ކުރާ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  ޞުލްޙަވެރިކުރުވުމަށް 

އަނިޔާދިން  ފަރާތުންނާއި  ލިބިފަިއވާ  އަނިޔާ  މަސައްކަތަށް 

ނުވަތަ  ފަރާތުން  ލިބިފައިވާ  އަނިޔާ  ނުވަތަ  ފަރާތުން 

އަނިޔާދިން ފަރާތުން ެއއްބާރުލުން ނުދީފިނަމަ، އެ ދެ ފަރާތާ 

ވެރިކުރެވެން ހުރި ވާހަކަ ދަްއކަިއެގން އެ ދެ ފަރާތް ޞުލްޙަ

ފަރާތް   ހައިއެންމެ ދެ  އެ  ހޯދައި،  ޮގތްތައް 

އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  ޞުލްޙަވެރިކުރުވުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރަންވާނެެއވެ. 

) )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  1މި  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ   )

ފަރާތް  އަނިޔާދިން  ފަރާތާއި  ލިބިފައިާވ  އަނިޔާ  ޮގތުެގމަތިން، 
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ޞުލްޙަވެރިކުރުވުމުަގއި އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުން ޢަމަލުކުރާނެ 

ަގާވއިދުަގއި   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  އިޖުރާއަތުތައް 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

މައްސަލަތަްއ  )ނ(   ހުށަހެޅޭ  ޮއފީހަށް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

( ވަނަ ނަންބަރު  1ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު، އަދި މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )

( ޞުލްޙަވެރިކުރުވުމަށް 2އަދި  ޮގތުެގމަތިން  ނަންބަރުަގިއވާ  ވަނަ   )

ައނިޔާދިން  ފަރާތާއި  ލިބިފައިވާ  އަނިޔާ  މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު، 

ޞު ޢަަމލުކުރާނީ ފަރާތް  ޙާލަތެއްަގއި،  ނުކުރެވިއްޖެ  ލްޙަވެރި 

 އަންނަނިވި އުސޫލުންނެވެ. 

ތަޙްޤީޤުކުރާ   (1)    އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ތަޙްޤީޤު  ބައިތަކުެގ  ޖިނާއީ  ހިމެނޭ  މައްސަލަެއއްަގއި 

ހެކި   އެކަށީެގންާވ  ދަޢުވާކުރުަމށްޓަކައި  ފުރިހަމަވުމާއެކު، 

އެފަދަ   ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކަިއ ހުރިނަމަ،  މައްސަލަތަކުަގއި 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެެވ. 

ތަޙްޤީޤުކުރާ   (2)    އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

މައްސަލަެއއްަގއި ހިމެނޭ މަދަނީ ެގއްލުުމެގ ބަދަލު ހޯދުމާއި، 

ކަންކަން   ހޯދުމުެގ  އަނބުރާ  ފައިސާ  ހިމެނޭނަމަ މުދަލާއި 

ބަންޑާރަނައިބުެގ  ެއޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  މައްސަލަތަކުަގއި  އެފަދަ 

 އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުން ހިންާގ ތަޙްޤީޤުެގ އަލީަގިއ،   (3)   

ދައުލަތުެގ މުައއްސަސާައކުން ނުވަތަ އެއިން ތަނެްއެގ އިސް 

ފަރާތަކުން،  މަސައްކަތްކުރި  ޮގތުަގިއ  ހިންުގންތެރިއެްއެގ 

އިންސާނީ  ހިންާގފަިއވާ  ރާވަިއެގން  ސިފައެްއަގއި  ނިޒާމީ 
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ޚި މިނިވަންކަމާ  ައސާސީ  ޢަމަލުތަކާއިޙައްޤުތަކާއި   ، ލާފު 

އަނިޔާ ލިބިފައިާވ   ،ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ދެނެަގނެ

 ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

 

ޞުލްޙައާއި ހަމަޖެހުން  
 ޤާއިމުކުރުން 

ބެލުމަށްފަހު،   )ހ(  .28 މައްސަލަތައް  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

އިސް  ދައުލަތުެގ   ތަނެްއެގ  އެއިން  ނުވަތަ  ުމއައްސަސާައކުން 

ނިޒާމީ  ފަރާތަކުން،  މަސައްކަތްކުރި  ޮގތުަގއި  ހިންުގންތެރިއެްއެގ 

ޙަްއޤުތަކާިއ   އިންސާނީ  ހިންާގފަިއވާ  ރާވަިއެގން  ސިފައެްއަގއި 

އެފަދަ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ޢަމަލުތަކަށް  ޚިލާފު  މިނިވަންކަމާ  އަސާސީ 

ނަތީޖާއެްއެގ ސީދާ  ލިބިފައިވާ  ޢަމަލުތަކުެގ  އަނިޔާ  ޮގތުން   

ފަރާތްތަކަށް ތަސައްލީ ހޯދައިދިނުމަށާއި، އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތާއި 

ދައުލަތާދެމެދު އިތުބާރު ޤާއިުމކުރުމުެގ ޮގތުންނާއި މިފަދަ ޢަމަލުތައް 

މުޖުތަމަޢު   ހިނިގޔަނުދިނުމަށްޓަކަިއ  ތަނުަގިއ  އޮތް  ކުރިއަށް 

 ވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅިދާނެއެވެ. ހޭލުންތެރިކުރުވުމުެގ ޮގތުން ައންނަނި

ދައުލަތުެގ މުައއްސަސާައކުން ނުވަތަ އެއިން ތަނެްއެގ އިސް   (1)   

ފަރާތަކުން،  މަސައްކަތްކުރި  ޮގތުަގިއ  ހިންުގންތެރިއެްއެގ 

އިންސާނީ  ހިންާގފަިއވާ  ރާވަިއެގން  ސިފައެްއަގއި  ނިޒާމީ 

ޙައްޤުތަކާއި ައސާސީ މިނިވަންކަމާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކުެގ ސީދާ 

ލިބިފައި އަނިޔާ  ޮގތުން  ފަރާތްތަކަށާިއ ނަތީޖާއެއްެގ  ވާ 

މުޖުތަމަޢުަގއި  ފަރާތްތަކަށް  އަނިޔާވެރިިވ  އެފަރާތްތަކާމެދު 

ުއޅުމުެގ   ވަންތަކަމުަގއިއި އެއްބަ އިޙްތިރާމާއެކު  

އެހީތެރިކަމުެގ  ފަރުވާާއއި  ޮގތުން،  މަުގފަހިކޮށްދިނުމުެގ 

 ؛ ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންުގން
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ދައުލަތުެގ މުައއްސަސާައކުން ނުވަތަ އެއިން ތަނެްއެގ އިސް   (2)   

ފަރާތަކުން،  މަސައްކަތްކުރި  ޮގތުަގިއ  ހިންުގންތެރިއެްއެގ 

އިންސާނީ  ހިންާގފަިއވާ  ރާވަިއެގން  ސިފައެްއަގއި  ނިޒާމީ 

ޢަމަލުތައް  ޚިލާފު  މިނިވަންކަމާ  އަސާސީ  ޙައްޤުތަކާއި 

ހިނާގފައިވާ ޮގތް   ހިނާގފައިާވކަން ބަލައިަގނެ، ެއ ޢަމަލުތައް

ހެއްކާިއ  ުގޅުންހުރި  އެކަމާ  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު 

ލިޔެ ޝާއިޢުކުރުމަށް  ހާދިސާ  އެ  މަްއޗަށް  ލިޔެކިޔުންތަކުެގ 

 ؛ވާލުކުރުންޙަކަމާ ުގޅުންހުރި މުއައްސަސާައކަށް 

ދައުލަތުެގ މުައއްސަސާައކުން ނުވަތަ އެއިން ތަނެްއެގ އިސް   (3)   

ފަރާތަކުން،  މަސައްކަތްކުރި  ޮގތުަގިއ  ހިންުގންތެރިއެްއެގ 

އިންސާނީ  ހިންާގފަިއވާ  ރާވަިއެގން  ސިފައެްއަގއި  ނިޒާމީ 

ޙައްޤުތަކާއި ައސާސީ މިނިވަންކަމާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކުެގ ސީދާ 

ފަރާތްތަކަށް  ލިބިފައިވާ  އަނިޔާ  ޮގތުން  ނަތީޖާއެއްެގ 

އަންނަން ުގޅޭޮގތުން  އަނިޔާއާ  ޖީލުތަކަށް   ލިބިފައިވާ  އޮތް 

ލިބޭ ފިލާވަޅު  ނުވަތަ ނެއެކަމުން  ބިނާ  ހަނދާނީ  ހެން 

ުގޅުންހުރި  ކަމާ  ޤާއިމުކުރުމަށް  ތަންތަން  ދާރުލްއާސާރުފަދަ 

 ވާލުކުރުން. ޙަ މުއައްސަސާއަކަށް 

އޮފީހުން  )ށ(   އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މާއްދާަގިއ   މި  ފިޔަވަޅުތަކާއި،ކަނޑައެޅުމަށް  މި   ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޞުލްޙަ ދަށުން  އެހެނިހެން    ޤާނޫނުެގ  އެޅިދާނެ  ޤާއިމުކުރުމަށް 

މިނަްގނޑުތަކާއި،   ރިޢާޔަތްކުރާނެ  އެޅުމުަގިއ  ފިޔަވަޅުތައް 

ހަދާ ގަވާއިދުަގއި   ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތައް، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 
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މައްސަލަތައް    ކުރިން ނިމިފައިވާ 
 އަލުން ބެލުން 

މަްއސަލަތަްއ  )ހ(  .29 ހިނާގ  އިޚްތިޞާޞް  އޮފީހުެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ކުރިން މީެގ  ބެލުމުގައި،  އޮފީހުން  މުައއްސަސާތަކުން   ،އެ  އެކިއެކި 

ވާޤި މަްއސަލަތަކާ ޢާއެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޮގތެއް  މައްޗަށް  ތަކުެގ 

ފެނިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުސޫލެްއ ނުވަތަ  ުގޅިެގން އާ ހެއްކެއް  

އަލުން  ަމއްސަލަެއްއ  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނުކުތާއަކަށް  ޤާނޫނީ 

އެ  ނުަވތަ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  އެދި،  ބަލައިދިނުމަށް 

މައްސަލަިއެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންވާ މުައއްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށް  

ޮގތް އަންނަނިވި  މައްސަލައާމެދު  ޮގތެްއ  އެ  ތެރެއިން  ތަކުެގ 

ޤާނޫނު   މި  ހުށަހެޅުމަކަށް  މުއައްސަސާއަކަށް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

ނުވަތަ   (1)    ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް  މައްސަލަ  އެ 

 ނުވަތަ ؛ ތަޙްޤީޤުނުކުރެވޭނެކަމަށް ނިންމާފައިވުން

ނުކުރުމަށް   (2)    ނުވަތަ  ދަޢުވާކުރުމަށް  މައްސަލަިއަގއި  އެ 

 ނުވަތަ ؛ ނިންމާފައިވުން

ނުވަތަ   (3)    ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ޝަރީޢަތް  މައްސަލަިއެގ  އެ 

 ނުވަތަ؛ ނުެގންދިއުމަށް ނިންމާފައިވުން

 އެ މައްސަލަިއެގ ޝަރީޢަތް ނިމި، ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފަިއވުން.   (4)   

ނުވަތަ  )ށ(   އުސޫލަކީ  ޤާނޫނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ، އެ މައްސަލައިެގ ނަތީޖާ ބަދަލުކުރުވަނިިވ ޤާނޫނީ  

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ   ނުކުތާއެއްކަން  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  އުސޫލެްއކަން 

 އޮފީހުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެެއެވ.

( 1މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ޮގތުެގމަތިން، މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ނ(  

( ަވނަ ނަންބަރުގައިވާ ޮގތްތަކުެގ ތެރެއިން 2ވަނަ ނަންބަރު ނުވަތަ )
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މަްއސަލައެއްނަމަ، އެ މައްސަލަެއއް އަލުން  ޮގތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ   އެދި  ކަނޑަައޅަިއދިނުމަށް  ޮގތެއް  ބެލުމާމެދު 

މުއައްސަސާއަކަށް  އޮފީ ނިންމާފައިވާ  ޮގތް  މައްސަލައިަގއި  އެ  ހުން 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

) )ރ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  )3މި  ނުވަތަ  ނަންބަރު  ވަނަ  ވަނަ 4(   )

ކަނޑައަޅާފައިާވ   ޮގތެއް  ތެރެއިން  ޮގތްތަކުެގ  ނަންބަރުަގިއވާ 

ުގޅިެގން  މައްސަލައާ  އެ  މައްސަލައެއްނަމަ،  ޖިނާއީ  މައްސަލައަކީ 

ޤާނޫނީ  ފެ ނުވަތަ  އުސޫލު  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  ހެކި  އާ  ނިފައިވާ 

ޮގތެްއ   ބެލުމާމެދު  އަލުން  މައްސަލަ  ެއ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނުކުތާއަށް 

ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ޝަރީޢަތް  ަމއްސަލަިއެގ  އެ  ކަނޑައެޅުމަށް 

މައްސަލައިަގިއ   ނުވަތަ  ނިންމާފައިވާ  ނުެގންދިއުމަށް  ނުވަތަ 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކަިއ    ޙުކުމްކޮށްފައިވާ  މައްސަލަ  އެ 

ޮއފީހަށް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުން  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

) )ބ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  )3މި  ނުވަތަ  ނަންބަރު  ވަނަ  ވަނަ 4(   )

ކަނޑައަޅާފައިާވ   ޮގތެއް  ތެރެއިން  ޮގތްތަކުެގ  ނަންބަރުަގިއވާ 

ުގޅިެގން  ަމއްސަލަާއ  އެ  މައްސަލައެއްނަމަ،  މަދަނީ  މައްސަލައަކީ 

ޤާނޫނީ   ނުވަތަ  އުސޫލު  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  ހެކި  އާ  ފެނިފައިވާ 

މަ ެއ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ޮގތެްއ  ނުކުތާއަށް  ބެލުމާމެދު  އަލުން  އްސަލަ 

ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ޝަރީޢަތް  ަމއްސަލަިއެގ  އެ  ކަނޑައެޅުމަށް 

މައްސަލައިަގިއ   ނުވަތަ  ނިންމާފައިވާ  ނުެގންދިއުމަށް  ނުވަތަ 

ހުށަހެޅުމަށްޓަކަިއ   މައްސަލަ  އެ  ކޯޓަށް  ޙުކުމްކޮށްފައިވާ 

އޮފީހު އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  އޮފީހަށް  ން ބަންޑާރަނައިބުެގ 
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 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިީވ   )ޅ(   އެހެން  ަގިއ  )ބ(  އަދި  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 

ޮގތެްއ   ތެރެއިން  ޮގތްތަކުެގ  ަގިއވާ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ނަމަވެސް، 

ހެއްކަކީ،  އާ  ފެނިފަިއވާ  ުގޅިެގން  މައްސަލަައކާ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ނުކުތާއަކީ   ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  އުސޫލަކީ،  ޤާނޫނީ  ެއ  ނުވަތަ 

ފަރާތުެގ  ދަޢުވާލިބޭ  ނުވަތަ  ފަރާތުެގ  ތުހުމަތުކުރެޭވ  މައްސަލަިއަގއި 

ޤާނޫނީ   ނުވަތަ  އުސޫލެއް  ޤާނޫނީ  ހެއްކެްއ،  އޮތް  މަޞްލަޙަތު 

ެއ   މަްއސަލަިއަގިއ  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ެއކަންކަމަށް  ނުކުތާއެއްނަމަ، 

އެދި  ބެލުމަށް  އަލުން  ނިންމުން  ނިންމާފައިވާ  މުއައްސަސާއަކުން 

ދަޢުވާލިބޭ ހުށަހެޅު ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ޙައްޤު  މުެގ 

ފެނިފައިވާ   ުގޅިެގން  ލިބިެގންވެެއވެ. އަދި، އެ މައްސަލައާ  ފަރާތަށް 

އާ ހެކި ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުސޫލު ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުކުތާެގ މަޢުލޫމާތު  

އެފަރާތަކަށް  އިސްނެުގމަށް  އަމިއްލަ  އޮފީހުެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

 ެވ. ދޭންވާނެއެ

ެއ   )ކ(    އެދި  ބެލުމަށް  އަލުން  ޮގތުެގމަތިން  ަގިއވާ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މުައއްސަސާއަކަށް   ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޮގތެއް  މައްސަލައާމެދު 

ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލައާމެދު މީެގ ކުރިން އެ މުއައްސަސާއަކުން  

ކަނޑައެޅުުމަގއި  ޮގތެއް  ނިންމުމާމެދު  ައންނަނިވި  ނިންމާފައިވާ 

 ކަންކަމަށް އެ މުައއްސަސާއަކުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. 

ާއ   (1)    ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ބެލުމަށް  އަލުން  މައްސަލަ  އެ 

ހެއްކަކީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުސޫލަކީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ، 

ޮގތެއް  މުއައްސަސާައކުން  ެއ  މައްސަލައާމެދު  އެ 

ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  ހެއްކެއް  އާ  ލިބިފައިވާ  ނިންމުމަށްފަހު 
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 ؛ންއުސޫލެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުކުތާއެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަ

އެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އާ ހެކި،   (2)   

ެއ   ނުކުތާއާ  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  އުސޫލު  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ 

 ؛މައްސަލައާ ހުރި ުގޅުން 

އެ މައްސަލައާމެދު އެ މުައްއސަސާއަކުން ޮގތެއް ނިންމިިއރު   (3)   

އެދި   ބެލުމަށް  އަލުން  މައްސަލަ  ާއ އެ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ނެތް  ކުރިން  ފުރުޞަތު  ހޯދުމުެގ  ޮގތުން  ޤާނޫނީ  ހެއްކަކީ 

 ؛ހެއްކަކަށްވުން

އެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އާ ހެކި،   (4)   

ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުސޫލު، ނުަވތަ ޤާނޫނީ ނުކުތާެގ ސަބަބުން، 

ެއ   މައްސަލައިަގއި  ކުރިން އެ  މުއައްސަސާއަކުން 

 ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަދަލު އައުމުެގ ފުރުޞަތު އޮތުން. 

 

ޮގތުެގމަތިން،   )އ(    ަގިއާވ  )ހ(  މާއްދާެގ    އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ މި 

އެ މުއައްސަސާައކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާމެދު ިގނަވެެގން    އޮފީހުން

 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ޮގތެއް ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ.  60

 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ  
 އިދާރީ ކަންކަން 

އަދާކޮށް    .30 ފުރިހަމައަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އޮފީހުެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ކުރު މުވަްއޒަފުންނާިއ މަސައްކަތްތައް  ބޭނުންވާނެ  އޮފީހަށް  އެ  މަށްޓަކަިއ 

 ވަސީލަތްތައް ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދޭންވާނެެއވެ.  

 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ  
 މުވައްޒަފުން 

ެއ   )ހ(  .31 ނަާގނީ  މުަވއްޒަފުން  އިދާރީ  އޮފީހުެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

 އޮފީހުންނެވެ. 
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މައްސަލަތަކުަގިއ   )ށ(   ބަލަމުންދާ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

އޮފީހުން  އެ  ޮގތުަގއި  މުވަްއޒަފުންެގ  ފަންނީ  މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތަކެވެ. ހަމަޖައްސަންވާނީ އެކަށީެގންވާ ހުނަރާއި 

ުމސާރައާިއ   )ނ(   މުަވއްޒަފުންެގ  އޮފީހުެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

މަޝްަވރާއާެއކު  ފިނޭންސްެގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޢިނާޔަތްތައް، 

 ކަނޑައަޅާނީ އެ އޮފީހުންނެވެ. 

 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ  
މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުން  

 ވީއްލުން 

މަސައްކަތްކުރާ   )ހ(  .32 އިދާރާެއއްަގއި  ސަރުކާރުެގ  ނުވަތަ  ދައުލަތުެގ 

މަސައްކަތަށް   އޮފީހުެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  މުވަްއޒަފަކު 

އެ  އެދިއްޖެނަމަ،  ވީއްލައިދިނުމަށް  އޮފީހަށް  އެ  ވަުގތީޮގތުން 

މުވަްއޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ ޮއފީހެއްެގ މަސައްކަތުން އެ ުމަވއްޒަފަކު  

އޮފީހުެގ  ވީއްލަންވާނެެއވެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  އެޮގތުން   .

މަސަްއކަތްކުރާ   އޮފީހުަގއި  އެ  ުމވަްއޒަފުން  ވީއްލާ  މަސައްކަތަށް 

މުސާރައާއި   ވީއްލާ    ތްތައްޔަ ޢިނާމުއްދަތުެގ  މުވައްޒަފަކު  އެ  ދޭނީ 

 އިދާރާއަކުންނެވެ. 

އޮތްނަމަވެސް،    މި )ށ(   އެހެން  )ހ(  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  މާއްދާެގ 

ޮއފީހުަގއި   އެ  މުވަްއޒަފަކު  ީވއްލާ  މަސައްކަތަށް  އޮފީހުެގ 

ަމސައްކަތަށް   އޮފީހުެގ  ެއ  އުޒުރުވެރިވާނަމަ،  މަސައްކަތްކުރަން 

 ދިއުމުން ތަނާޒުލުވުމުެގ ފުރުޞަތު އެ މުވަްއޒަފަކަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

 

ފުރިހަމައަށް  )ހ(  .33 މާލީ ކަންކަން  މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  އޮފީހުެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ބޭނުންވާ ފާސްކުރާ  އަދާކުރުމަށް  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ   ފައިސާ، 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ   މާލިއްޔާއިން،  ދައުލަތުެގ  ދަށުން  ބަޖެޓެއްެގ 
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ދޫކުރަންވާނެއެެވ. އެޮގތުން، އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުން  އޮފީހަށް

ޤާނޫނު  ބަޖެ ހިމެނުމަށްޓަކަިއ  ބަޖެޓުަގއި  ދައުލަތުެގ  އެކުލަވާލަިއ،  ޓު 

އެ   2006/3ނަންބަރު   އާއި  ޤާނޫނު(  މާލިއްޔަތުެގ  )ދައުލަތުެގ 

ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން މިނިސްޓްރީ 

 އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ. 

)ހ(   )ށ(   މާއްދާެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  މި  ޮގތުެގމަތިން  ަގިއާވ 

ިއތުރުން،  ފައިސާެގ  ދޫކުރާ  މާލިއްޔާއިން  ދައުލަތުެގ  އޮފީހަށް 

ރާއްޖެއާިއ ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި،  

 ބޭރުެގ ޤައުމުތަކުން މާލީ އެހީ އެ އޮފީހަށް ހޯދިދާނެއެވެ. 

ށް އާމްދަނީެގ ޮގތުަގއި ލިބޭ ެއންމެހައި އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހަ )ނ(  

ބޭންކް  ހުޅުވާފަިއާވ  ނަމުަގއި  އޮފީހުެގ  އެ  ޖަމާކުރަންވާނީ،  ފައިސާ 

 އެކައުންޓަށެވެ. 

 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުެގ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި،   )ހ(  .34 އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު އޮޑިޓްކުރުން 

ނަންބަރު   ޒިންމާތަކާބެހޭމާލީ   ޤާނޫނު  ބަލަހައްޓަންވާނީ  ހިސާބު 

ެއއްޮގތްާވ    2006/3 ާއ  ޤާނޫނު(  މާލިއްޔަތުެގ  )ދައުލަތުެގ 

ޮގތުެގ ގަވާއިދު    ޮގތުެގމަތިންނެވެ. އަދި މި ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާނެ

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ   ަމޝްވަރާާއއެކު،  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ 

 ވެ.  އޮފީހުން އެކުލަވާލަންވާނެއެ 

ޮގތުެގމަތިން  )ށ(   ަގާވއިދުަގިއވާ  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުެގ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި،  

ޖެނެރަލް   ޮއޑިޓަރ  ހިސާބުތައް  ޒިންމާތަކާބެހޭ  މާލީ 

މާލީ  ެއކުލަާވލާ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު، 
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އަހަރީ ރިޕޯޓާއެކު، އެ މާލީ އަހަރު ނިމޭތާ  ބަޔާން ކޮންމެ އަހަރެއްެގ  

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާިއ    3 ތެރޭަގއި  މަސްދުވަހުެގ  )ތިނެއް( 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުަވންވާނެެއވެ. 

 

ކުރަމުންދާ   )ހ(  .35 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން  ތަޙްޤީޤުތަކާިއ  ހިންާގ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ކުރިއަށްދާއިރު  އެ   ،މަސައްކަތްތައް  ނުަވތަ  ތަޙްޤީޤުތަކާުގޅޭ  އެ 

ިއމްތިޔާ އަދި  މަޢުލޫމާތަކީ، ސިއްރު  އެންމެހައި    ޒު މަސައްކަތަކާުގޅޭ 

 ލިބިެގންވާ މަޢުލޫމާތެވެ. 

ނަމަވެސް،   )ށ(   އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ތަޙް ހިންާގ  އޮފީހުން  ކުރަމުންދާ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  ޤީޤަކާިއ 

މަސަްއކަތަކަށް   އެ  ނުވަތަ  ތަޙްޤީޤަކަށް  އެ  ުގޅިެގން،  މަސައްކަތަކާ 

ުގޅޭޮގތުން   މަސައްކަތަކާ  ނުވަތަ  ތަޙްޤީޤަކާ  އެ  ހުރަސްނޭޅޭނެހެން، 

މަތިން   އުސޫލެްއެގ  ކަނޑައަޅާ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވިދާނެއެެވ. 

އިސްތި )ނ(   މަޤާމުން  ނުވަތަ ޢުއޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  ފާދިނުމަށްފަހު 

ދަށުން   ޤާނޫނުެގ  މި  ވަކިކުރުމަށްފަހުގައިވެސް  މަޤާމުން 

ހިނާްގފަިއާވ   ނުވަތަ  ހިންާގ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ކޮށްފައިާވ   ނުވަތަ  ކުރަމުންދާ  ޮއފީހުން  އެ  ނުވަތަ  ތަޙްޤީޤުތަކާުގޅޭ 

އެންމެ ސިއްރުކަން  މަސައްކަތަކާުގޅޭ  މަޢުލޫމާތުެގ  ހައި 

 ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

ބާރުތަްއ  )ރ(   ލިބިެގންވާ  ޮއފީހަށް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ބޭނުންކުރުމުަގާއއި އަދި އެފަރާތުެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުަގިއ  

މަޢުލޫމާތުތަކުެގ   ޒާތީ  ފަރާތްތަކާބެހޭ  ހިމެނޭ  މައްސަލަިއަގއި 
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 ންވާނެެއވެ. ސިއްރުކަން ހިފަހައްޓަ

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ދަޢުވާކުރުމާއި، ފިޔަވަޅު   )ބ(  

މަޢުލޫމާތާއި،  އެންމެހައި  ހިމެނޭ  މައްސަލަތަކުަގއި  ފޮނުވާ  އެޅުމަށް 

ޚާއްޞަ   ޢަމަލުކުރާނެ  ހިފެހެއްޓުމުަގއި  ސިއްރު  ލިޔެކިޔުންތަކުެގ 

އެކަށައަޅަިއ،   ެއ  އިޖުރާއަތުތައް  އިންތިޒާމުތައް  އެކަމާބެހޭ 

 މައްސަލަެއއް ފޮނުވޭ އިދާރާއަކުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. 

 

ޮގތުންނާއި،  .36 ޙިމާޔަތް  އަދާކުރުމުެގ  މަސްއޫލިއްޔަތު  އޮފީހުެގ  ެއ   އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ޮގތުން ޢަމަލުކުރުމުެގ  ދަށުން  ބާރުތަކުެގ  ލިބިދޭ  ޤާނޫނުގައިާވ   އޮފީހަށް 

ތެރޭަގިއ،  ދާއިރާެގ  ބާރެއްެގ  ލިބިދޭ  ޤާނޫނަކުން  ނުވަތަ   ޮގތުެގމަތިން، 

މުަވްއޒަފަކު އޮފީހުެގ  އެ  ނުަވތަ  ރަސްީމ   އޮމްބަޑްސްޕަރސަނަކު 

ދޫކޮށްލާ ނުކޮށް  ނުވަތަ  ކަމަކާމެދު،  ކުރާ  ނިޔަތުަގއި  ހެޔޮ   ހައިސިއްޔަތުން، 

 .ލޭނެއެވެކަމަކާމެދު އެްއވެސް މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާއީ ދަޢުވާެއއް ނުއުފު 

 

ޢައްޔަ )ހ(  .37 މާލީ ބަޔާން  ޮގތުަގިއ  ކުރެޭވ  ންއޮމްބަޑްސްޕަރސަނެްއެގ 

ެއމީހުންނަށް   ޙަވާލުވިއިރު  މަޤާމާ  ެއ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުން، 

ލިބިފައިވާ އާމްދަނީާއއި އެމީހުންެގ ނަމުަގއި ހުރި މުދަލާއި އެމީހުން 

ހިސާބު، އެ މަޤާމާ  އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނީެގ ޒިންމާ އެނޭގނެ މާލީ  

ޙަވާލުވާތާ   އޮޑިޓަރ    3އެމީހުން  ތެރޭަގއި،  މަސްދުވަހުެގ  )ތިނެއް( 

 ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ހިސާބު  )ށ(   މާލީ  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ެއންމެހައި  އޮފީހުެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  އިތުރަށް،  ހުށަހެޅުމުެގ 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުން އެ މަޤާމާ ޙަވާލުވާ ތާރީޚުން ފެށިެގން ކޮންމެ 
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ނިމޭތާ   އަހަރެއް  އެ  ހިސާބު  މާލީ  )ތިނެއް(   3އަހަރެްއެގ 

ހުށަހަޅަމުން  މަސްދުވަހުެގ   ޖެނެރަލަށް  އޮޑިޓަރ  ތެރޭަގިއ 

އެމީހުންގެ  ހިސާބުަގއި  މާލީ  އެ  އެޮގތުން   ެގންދަންވާނެެއވެ. 

ިވޔަފާރީގެ  ހިސާބުތަކާއި،  ފައިސާެގ  މުދަލާއި   މިލްކިއްޔާތުަގިއވާ 

މަޞްލަޙަތުތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. މި މާއްދާެގ  

ކަމަށް   އަހަރު  އެވަނީ،    މާނަކޮށްފައިބޭނުމަށްޓަކައި 

ފެށިެގން   ތާރީޚުން  ޙަވާލުވާ  މަޤާމާ   1އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުން 

 )އެކެއް( އަހަރުދުަވސް ހަމަވާ ތާރީޚަށެވެ. 

 

މަޞްލަޙަތު އޮތް މައްސަލައެއް  
 ނުބެލުން 

ނުވަތަ )ހ(  .38 މަޞްލަޙަތެްއ  އަިމއްލަ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަނެއްެގ   އެްއވެސް 

 ފައިދާެއއް ނުވަތަ އެނޫންެވސް ފައިދާއެއް އޮތް ދައުރެއް ނުވަތަ މާލީ  

ެއ   ނުވަތަ  ނިންމުމުަގއި  ނިންމުމެއް  ެއއްެވސް  ުގޅޭ  މައްސަލައަކާ 

ެއއްވެސް   އޮމްބަޑްސްޕަރސަނަކު  ެއ  ބެލުމުަގއި  މައްސަލަެއއް 

 މިންވަރަކަށް ބަިއވެރިެވެގން ނުވާނެެއވެ.  

ބަލާ   )ށ(   ޮއފީހުން  މައްސަލައަކީ،  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ނުވަތަ ދައުރެއް ނުަވތަ މާލީ   އޮމްބަޑްސްޕަރސަނެްއެގ މަޞްލަޙަތެއް

ފައިދާއެއް އެނޫންެވސް  ނުވަތަ  މައްސަލައެއްކަން   ފައިދާއެއް  އޮތް 

އެކަން އެނިގފައިނެތްނަމަެވސް،  އެ  ކުރިން  އެނޭގހިނދު 

އޮތް މަޞްލަޙަތެއް  އެމީހެްއެގ  ޗީފް މައްސަލައެްއކަން   މައްސަލައަކީ 

ަމއްސަލަެއއް އެ  އެންުގާމއެކު،  އެ   އޮމްބަޑްސްޕަރސަނަށް  ބެލުުމން 

 މެންބަރަކު އެއްކިބާވާންވާނެެއވެ. 

އެ   )ނ(   ބެލުމަށް  މައްސަލަތަްއ  ބަލާ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ފުށުއަރާފަދަ  މަޞްލަޙަތު  މުަވްއޒަފެްއެގ  ކަނޑަައޅާ  އޮފީހުން 
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 ފެއް އެްއކިބާވާންވާނެެއވެ. ބެލުމުން އެ މުަވއްޒަ މައްސަލަތައް

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ބަދަލު ނަގައިދިނުމާއި ފަރުވާ ހޯދައިދިނުން 

 
 ހުށަހެޅޭ  އޮފީހަށް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި )ހ(  .39 ނަގައިދިނުން   ބަދަލު 

  ބަލާ   އިސްނެުގަމށް  އަމިއްލަ  އޮފީހުެގ  އެ  ނުވަތަ  މައްސަލަެއއްަގއި

  ހިންާގފައިވާ   ރޭިވެގން  ޮގތެއްަގއި  ނިޒާމީ   މައްސަލަެއއްަގއި،

  އަސާސީ  ނުވަތަ  ޙައްޤެއް  އިންސާނީ  މީހެްއގެ   ސަބަބުން  ޢަމަލެއްެގ

 ޝިކާރައަކަށްވި  ޢަމަލުެގ  އެ  ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ،  މިނިވަންކަމެއް

 ކޯޓުން  ބަދަލެއް  ޢަދުލުވެރި  ޮގތުެގމަތިން  ޤާނޫނުގައިވާ  މި  ފަރާތަށް

 . ދާނެެއވެނަގައިދެވި

ބަދަލާއި،   )ށ(   މާލީ  ނަަގއިދެވޭނީ،  ޮގތުަގިއ  ބަދަލުެގ  ދަށުން  ބާބުެގ  މި 

 އެހެނިހެން ބަދަލެވެ.

 

ސީދާ   )ހ(  .40 ސީދާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  ޢަމަލެއްެގ  ހިންާގފައިވާ  ރޭިވެގން  ޮގތެްއަގއި  ނިޒާމީ 

އަސާސީ   ނުވަތަ  ޙައްޤެއް  އިންސާނީ  މީހެއްެގ  ޮގތުން  ނަތީޖާއެއްެގ 

ޝިކާރައަކަށްވި ޢަމަލުެގ  އެ  ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ،   މިނިވަންކަމެއް 

ައންނަނިވި  ޮގތުން،  ނަތީޖާއެއްެގ  ސީދާ  އަނިޔާެގ  ލިބުނު  ފަރާތަށް 

ބަދަލު  މާލީ  ފަރާތްތަކަށް  ލިބިފައިވާ  އަނިޔާތައް  ބާވަތްތަކުެގ 

 ނަގައިދެވިދާނެެއވެ. 

 ؛މާލީޮގތުން ލިބިފައިވާ ސީދާ ެގއްލުން  (1)   
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ުގނަވަނެްއ   (2)    ދާއިމީކޮށް  ނުވަތަ  ނެތިދިޔުން  ުގނަވަނެއް 

ޖިސްމާނީ  ދާއިމީ  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  މަސައްކަތްނުކުރުން 

 ؛ެގއްލުމެްއވުން

 ދާއިމީކޮށް ނަފްސާނީޮގތުން ެގއްލުންވުން ނުވަތަ މަރުވުން.   (3)   

) )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ޙާލަތުގައި،  3މި  ނަންބަރުގައިވާ  ވަނަ   )

ސީދާ   އަނިޔާެގ  ލިބުނު  ނަގައިދެވޭނީ  ބަދަލު  މާލީ  ނަގައިދެވޭ 

ޤާނޫނީ  ފަރާތުެގ  ލިބުނު  ެގްއލުން  ޮގތުން  ނަތީޖާއެއްެގ 

 ބެލެނިވެރިޔާއަށެވެ.  

 

 ބަދަލު   މާލީ   ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  40  ޤާނޫނުެގ  މި )ހ(  .41 ބަދަލު   ގެއްލުމުގެ   ނުސީދާ 

  އިތުރުން،  ނަގައިދިނުމުެގ  ބަދަލު  މާލީ  ޙާލަތެއްަގއި  ނަގައިދެވިދާނެ

  ާމއްދާަގއި  އެ  ނުވަތަ   ބަދަލުަގިއ،  ނަގައިދިނުމުެގ  ބަދަލު  މާލީ  ނުވަތަ

  ފިޔަވައި   ޙާލަތްތައް   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ނަގައިދިނުމަށް   ބަދަލު  މާލީ

  ބަދަލު   އެހެނިހެން  ފަރާތްތަކަށް  ލިބޭ  އަނިޔާ   ޙާލަތްތަކުގައި  އެނޫން

 . ހިމެނެއެވެ ކަންކަން  އަންނަނިވި ތެރޭަގއި ޭއެގ. ނަގައިދެވިދާނެެއވެ

އަދާކުރަމުންދާ   (1)    ނުވަތަ  ފަހިކޮށްދިނުން  ފުރުޞަތު  ވަޒީފާެގ 

 ؛ވަޒީފާަގއި ކުރިން ހުރި މަޤާމަށް ރުޖޫޢަކޮށްދިނުން

ލިބިަގތުމުެގ ހާސިތަޢުލީމު    (2)    ތަމްރީނު  ނުވަތަ  ލުކުރުމުެގ 

 ؛ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން

 ؛ޞިއްޙީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ފަރުވާ ހޯދައިދިނުން  (3)   

 ބޯހިޔާވަހިކަމުެގ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން.  (4)   

ނަގައިދިނުމުަގިއ   )ށ(   ބަދަލު  އެހެނިހެން  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 



 

 

 

 

 

 

 33 

އިސްކަންދޭންވާނީ، އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ލިބިފަިއވާ އަނިޔާއަށް  

 އެންމެ އެކަށީެގންވާ މިންވަރަށް ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށެވެ.  

 

ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދި  
 ހުށަހެޅުން 

ކަމަށް   )ހ(  .42 ލިބިފައިވާ  ނަަގިއދިނުމަށް  އަނިޔާ  ބަދަލު  ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، 

 އެދި އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ ޮއފީހަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

އޮފީހަށް  )ށ(   އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  އެދި  ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލު 

ގަވާިއދުަގިއާވ   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ހުށަހަޅާނީ، 

 ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

ދަށުން   )ނ(   މާއްދާެގ  ހުށަހެޅޭ  މި  އޮފީހަށް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ހުށަހެޅުމަކާ ުގޅޭޮގތުން ޮގތެްއ ނިންމުމުގައި، ހުށަހެޅިފައިާވ ހެއްކަށް 

ހެއްކަށް   ހޯދާފައިާވ  ކަމާުގޅޭޮގތުން  އޮފީހުން  އެ  ނުވަތަ 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ެއއީ ކުށުެގ އެ ޢަމަލުެގ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބުނު 

އްޖެ ހިނދެއްަގއި، އެ މައްސަލައިަގއި  މީހެއް ކަމަށް އެ އޮފީހަށް ފެނި 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ   ޮގތަކަށް  ތެރެއިން  ޮގތްތަކުެގ  އަންނަނިވި 

 އޮފީހަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

ދަޢުވާކުރަންވާނީ   (1)    ހޯދުމަށް  ބަދަލު  މައްސަލަިއަގއި  އެ 

 ނުވަތަ ؛ ދައުލަތުެގ މުައއްސަސާއެްއެގ މައްޗަށްކަމަށް

އަނިޔާ އެ    (2)    ދަޢުވާކުރަންވާނީ  ހޯދުމަށް  ބަދަލު  މައްސަލަިއަގއި 

ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް އަނިޔާދިން ދައުލަތުެގ ުމއަްއސަސާެއްއެގ 

ހިންުގންތެރިންެގ   އިސް  ނުވަތަ  ހިންުގންތެރިއެްއ  އިސް 

 މައްޗަށްކަމަށް. 

) )ރ(   ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ  ޮގތަށް 1މި  ނަންބަރުގައިާވ  ވަނަ   )

އެ  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،  ޮއފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 
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ހޯދުމަށް   ބަދަލު  ފަރާތުން  މުއައްސަސާެގ  ދައުލަތުެގ  މައްސަލަިއަގއި 

 ދަޢުވާކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

)މި   )ބ(   ެގ  )ނ(  ޮގތަށް 2މާއްދާެގ  ނަންބަރުގައިާވ  ވަނަ   )

އެ  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،  ޮއފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ހިންުގންތެރިޔާެގ   އިސް  ުމއައްސަސާެގ  ދައުލަތުެގ  މައްސަލަިއަގއި 

ނަަގިއދިނުމަށް   ބަދަލު  ފަރާތަށް  ލިބިފައިާވ  އަނިޔާ  ކިބައިން 

ލިބިެގން ބާރު  އިޚްތިޔާރީ  ދައުލަތުެގ  ދަޢުވާކުރުމުެގ  ވަނީ 

 ބަންޑާރަނައިބަށެވެ. 

 

ެއ   )ހ(  .43 ބަދަލު ނަގައިދެވޭ މިންވަރު  ކަނޑަެއޅުމުަގއި،  ނަގައިދޭން  ބަދަލު  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

މައްޗަށް   ކަންކަުމެގ  އެންމެހަިއ  ހިމެނިެގންވާ  މައްސަލަެއއްަގއި 

ބާވަތެްއެގ   ކޮން  ނަގައިދޭނީ  ފަރާތަށް  އަނިޔާލިބޭ  ބަދަލެއް ބިނާކޮށް، 

ެއޮގތުން،   ކޯޓުންނެވެ.  ކަނޑައަޅާނީ،  މިންވަރަކަށްކަން  ކިހާ  އަދި 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ. 

 ؛ބަދަލު ނަގައިދެވޭނެ ދާއިރާއާިއ ޝަރުޠުތައް  (1)   

 ؛ބަދަލު ދިނުމުެގ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ އިދާރާ  (2)   

ވަުގތީ   (3)    ފެންނަ  ކަމަށް  ނަގައިދޭންޖެހޭ  ަވުގތަށް  ވަުގތުން 

 ؛ ބަދަލު

ކަންކަން  )ށ(   އަންނަނިިވ  ނަގައިދިނުމުަގއި،  ބަދަލު  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

 ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ. 

ކަންކަމަށް   (1)    އެންމެހައި  އެދިފައިވާ  ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލު 

 ؛ބަދަލުނަގައިދިނުން
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ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދިފަިއވާ ކަންކަމުެގ ތެރެއިން ބަެއްއ   (2)   

 ؛ކަންކަމަށް ބަދަލުނަގައިދިނުން

ބަދަލު   (3)    ހަމައަކުން  އެއް  މައްސަލަތަކުަގއި  އެއްބާވަތެްއެގ 

 ނަގައިދިނުން. 

 

ޢަމަލުކުރާނެ    .44 ނަގައިދިނުމާގުޅޭ ގަވާއިދު   ބަދަލު  ކޯޓުތަކުން  ނަގައިދިނުމުަގއި  ބަދަލު  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

ަގާވއިދެްއ   މިންަގނޑުތަކުެގ  ޢަދަދުތަކުެގ  ނަަގއިދޭނެ  ބަދަލު  އިޖުރާއަތުތަކާއި، 

ޖުޑީޝަލް  ޮއފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ލަފަޔާެއކު،  ބަންޑާރަނައިބުެގ 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހަދަންވާނެެއވެ.  

 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ    41ވަނަ މާއްދާއާއި    40މި ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .45 އެހެނިހެން ފަރުވާ 

ބަދަލުެގ އިތުރުން ނުވަތަ އޭެގ ބަދަލުގައި، އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް 

އޮފީހަށް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  ދިނުމަށް  ފަރުވާ  އެހެނިހެން 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ޭއެގ ތެރޭަގއި 

 ؛އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފަށް ހިންަގމުންދާ ޢަމަލު ހުއްޓުވުން  (1)   

 ؛ޢަމަލު ހިންިގ ފަރާތް ޖަވާބުދާރީކުރުވުން  (2)   

 މަޢާފަށް އެދުން.   (3)   

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުން ކަނޑައަޅައިދޭނެ   )ށ(  

ރިޢާޔަތްކުރާނެ އިތުރު   ދިނުމުަގއި  ފަރުވާ  އެ  ފަރުވާާއއި، 

ދަށުން   މި ޤާނޫނުެގ  ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތަްއ،  މިންަގނޑުތަކާިއ، 

 ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

 



 

 

 

 

 

 

 36 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ކުރުން ޓު ރިޕޯ 

 
އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ  

 ޓު ރިޕޯ
ނިމުމުން،   )ހ(  .46 ފުރިހަމަވެ  މަސަްއކަތް  އޮފީހުެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ރިޕޯޓެއް  އެކުލަވާލާ  ޮގތުން  ހިމެނޭ  ކަންކަން  އަންނަނިވި 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

 ؛އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުެގ ނިންމުންތަކުެގ ޚުލާޞާއެއް   (1)   

މައްސަލައެްއ   (2)    ކޮންމެ  ބެލި  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ހިމެނުމާއެކު  ތަފްޞީލު  ަމއްސަލައިެގ  އެ  ބަޔާންކޮށް  ވަކިން 

ަމއްސަލަެއްއ  އެ  ކަންކަމާއި  ފާހަަގިވ  މައްސަލަެއްއަގއި  އެ 

 ؛ނިންމިޮގތް

މައްސަލަތަކުެގ   (3)    ބެލި  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

 ؛ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައްތެރެއިން ޖިނާއީ 

ޝިކާރައަކަށް   (4)    ފަރުވާ   ވިކުށުެގ  ބަދަލުދިނުމާއި  ފަރާތްތަކަށް 

 ؛ ދިނުމާ ުގޅޭޮގތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް

ކަންކަން   (5)    ހުށަހަޅާ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

އެ   އަޅަންޖެހޭކަމަށް  ފެންނަ ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި  އޮފީހަށް 

 ؛ފިޔަވަޅުތައް

މަޤްޞަދުތައް   (6)    އުފެއްދި  އޮފީސް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ސިޔާސީޮގތުންނާިއ   ނިޒާމީޮގތުންނާއި  ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި 

އިދާރީޮގތުން އަޅަންޖެހޭކަމަށް އެ އޮފީހަށް ފެންނަ އިޞްލާޙީ 

ޤާނޫނުތަކަށާިއ  ފިޔަވަޅުތަކާއި  އެނޫންެވސް  އަދި 
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 ؛އްސިޔާސަތުތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަ

އޮފީހުެގ   (7)    އެ  އުވުމަށްފަހު  އޮފީސް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ނިޒާމީ  ބޭނުންވާނެ  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ހުށަހެޅުންތައް 

 ؛އޮނިަގނޑުެގ ތަފްޞީލު ބަޔާންކުރުން

މަްއސަލަތަކުެގ    (8)    ބަލާފައިވާ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

މެންބަރުންނާއި   އޮފީހުެގ  އެ  މުވައްޒަފުންެގ ތެރެއިން، 

މައްސަލަތަްއ  އެ  މައްސަލަތަކާއި  ފުށުއެރި  މަޞްލަޙަތު 

 ބެލުމުަގއި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ޮގތުެގ ތަފްޞީލު.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  )ށ(   ރިޕޯޓު  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ރިޕޯޓު   7ހުށަހަޅާތާ   އެ  ތެރޭަގިއ،  ދުވަހުެގ  )ހަތެއް( 

 ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެެވ. 

މާ )ނ(     ހުށަހަޅާ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް   ދަށުން  ެގ(  ހ)  އްދާެގމި 

  މަޖިލީހަށް   ރަްއޔިތުންެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ރިޕޯޓު

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު ވޭތުވެެގންދާ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުެގ   )ހ(  .47 ވަގުތީ ރިޕޯޓު 

ކަންކަން   3ކޮންމެ   އަންނަނިވި  ފަހަރު،  އެއް  މަހަކުން  )ތިނެއް( 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  އެކުލަވާލައި  ރިޕޯޓެއް  ހިމެނޭ 

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 

 ؛އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  (1)   

ބަލަމުންެގންދާ   (2)    އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

 ؛މައްސަލަތަކުެގ ތަފްޞީލު
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އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކާިއ،   (3)   

 ؛އެ މައްސަލަތައް ނިންމާފަިއވާ ޮގތް

ހިންުގމާުގޅޭ   (4)    އިދާރީ  އޮފީހުެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

 މަޢުލޫމާތު. 

ޚާއްޞަ  މި   )ށ(   ދިމާާވ  އޮތްނަމަވެސް،  ެއހެން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ 

ހިނދެއްަގިއ  ޙާލަތެއްަގއި، ފެނިއްޖެ  އޮފީހަށް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ރިޕޯޓެއް ޚާއްޞަ  ޙާލަތަކާުގޅޭ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  އެ 

 އިޚްތިޔާރު އެ އޮފީހަށް ލިބިެގންވެެއވެ.  ހުށަހެޅުމުެގ

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ޙުކުމްކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުން   ދަޢުވާކުރުމާއި 

 
ފޮނުވާ   42މި ޤާނޫނުެގ    .48 ދަޢުވާ އުފުލަންޖެހޭ މުއްދަތު  ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދި  ދަށުން  ވަނަ މާއްދާެގ 

މައްސަލަެއއް ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ދަޢުވާކުރުމަށް ފޮނުވާ މައްސަލަެއްއ  

ޮއފީހަށް   ނުވަތަ ބަންޑާރަނައިބުެގ އޮފީހަށް ފޮނުާވ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ 

ިގނަވެެގން   ފެށިެގން  ެއ    21ތާރީޚުން  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  )އެކާވީސް( 

އެފަދަ   އަދި  ނިންމަންވާނެއެވެ.  ޮގތެއް  އުފުލުމާމެދު  ދަޢުވާ  މައްސަލަެއއްަގއި 

އުފުލާއިރު ދަޢުާވ  ދަޢުވާކުރެޭވ  ، މައްސަލަތަކުަގއި  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  އެއީ 

 ލަެއއްކަން ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް އަންަގންވާނެެއވެ. މައްސަ

 

މައްސަލަ ބަލައި ޙުކުމް  
 ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ފޮނުވާ މައްސަލައެްއަގިއ   )ހ(  .49

ބަންޑާރަނައިބު  ނުވަތަ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ދަޢުވާކުރުމަށް 

ޤާނޫނުެގ   މި  ނުވަތަ  ާމއްދާަގއިާވ    42ނިންމައިފިނަމަ،  ވަނަ 
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ބަލާފައިާވ   އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  ޮގތުެގމަތިން 

ލު ހޯދުމަށް އެދި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން މައްސަލަެއއްަގއި ބަދަ

އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަިއފިނަމަ، އެ މައްސަލަތައް، ީވ އެންމެ 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ    60އަވަހަކަށް، އަދި ލަސްެވެގން  

 ޙުކުމް ކުރަންާވނެއެވެ.  ،ކޯޓުން ބަލައި

ބޭނުމަށް   )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ދުވަސް  )ފަސްދޮޅަ  60މި  ސް( 

ުގނުމުަގއި މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކޯޓު ނުވަތަ މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ 

ލަސްވުމެްއ   ލަސްވާ  ސަބަބުން  ކަމެއްެގ  ނުފޯރާ  ބާރު  ފަރާތްތަކުެގ 

 ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 

ކުރުމުގެ ޙައްޤާއި  ފު އިސްތިއުނާ 
 އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު 

މަދަނީ   )ހ(  .50 އަދި  ޖިނާއީ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  އުފުލާ މި  ދަޢުާވ 

އަދި  ޝަރުޢީ  ނިންމާފައިވަނީ  ކޯޓުން  ދަށު  ކަމާބެހޭ  މައްސަލަތައް، 

ނިންމާތާ   މައްސަލައެއް  އެ  ޚިލާފަށްނަމަ،  އުސޫލަކާ    15ޤާނޫނީ 

ޙައްޤު   ހުށަހެޅުމުެގ  ހައިކޯޓަށް  ތެރޭަގިއ  ދުވަހުެގ  )ފަނަރަ( 

 މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ  މި   )ށ(   ހައިކޯޓުަގއި  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ 

އެ  ލަސްވެެގން  އަދި  އަވަހަކަށް،  އެންެމ  ވީ  މައްސަލަތަކުަގއި، 

  45މައްސަލަެއއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު ތާރީޚުން ފެށެިގން 

ޮގތެއް   ބަލަިއ  މައްސަލަ  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  )ސާޅީސްފަހެއް( 

 ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 

ޤާނޫނީ   )ނ(   އަދި  ޝަރުޢީ  ނިންމާފައިވަނީ  މައްސަލަ  ނިންމާ  ހައިކޯޓުން 

ނިންމާތާ   މައްސަލަެއއް  ެއ  ޚިލާފަށްނަމަ  )ފަނަރަ(   15އުސޫލަކާ 

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމެުގ ޙައްޤު  
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 މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

ކޯޓުަގއި   )ރ(   ސުޕްރީްމ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދަށުން  ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 

އަދި   ައވަހަކަށް،  އެންމެ  ވީ  މައްސަލަތަކުަގއި،  އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ 

ހުށަހެޅުނު  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް  މައްސަލަެއއް  އެ  ލަސްވެެގން 

)ސާޅީސްފަހެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި މައްސަލަ   45ތާރީޚުން ފެށިެގން  

 ޮގތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ބަލައި 

 

 ހަވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން 

 
ަގވާިއދުތަކާިއ   )ހ(  .51 ގަވާއިދު ހެދުން  ބޭނުންވާ  ހިންުގމަށް  އޮފީސް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

ހަދަންޖެހޭކަމަށް  އޮފީހުން  އެ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  އެނޫނަސް 

 އޮފީހުންނެވެ. ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަގވާއިދުތައް ހަދައި ހިންާގނީ، އެ  

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ަގާވއިދުތަްއ، މި ޤާނޫނަށް   )ށ(  

ފަށާތާ   ެއ    3ޢަމަލުކުރަން  ތެރޭަގއި،  މަސްދުވަހުެގ  )ތިނެއް( 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ   ޤާނޫނުަގއި  މި  ހަދަންޖެހޭކަމަށް  ަގާވއިދެއް 

 ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ. އިދާރާއަކުން ހަދައި 

 

ތަޞްދީޤުކޮށް،    .52 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  ފާސްވެ،  ޤާނޫނު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

 ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިެގންނެވެ. 

 

ބޭނުންކޮށްފައިާވޮގތުން    .53 މާނަކުރުން  ލަފްޒެއް  ނުވަތަ  ޢިބާރާތެއް  ޤާނޫނުަގއި  މި 

އަންނަނިިވ   ހިނދަކު،  ދޭހަނުވާހާ  މާނައެއް  އެހެން  ކަނޑައެޅިެގން 
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އެވަނީ ދީފައި  ލަފްޒުތަކަށް  ލަފްޒުތަކަށް    ،ޢިބާރާތްތަކާއި  ޢިބާރާތްތަކާއި  އެ 

 ތިރީަގއި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ. 

އަސާސީ  "ނިޒާމީ   )ހ(   ޙައްޤުތަކާއި  އިންސާނީ  ރޭިވެގން  ސިފައެްއަގއި 

ބުނެފައި  ކަމަށް  ޢަމަލުތައް"  ހިންާގފައިވާ  ޚިލާފަށް  މިނިވަންކަމާ 

ދައުލަތުެގ މުައއްސަސާއަކުން ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްެގ އިސް    ،އެވަނީ 

ކުރަމުންދާ   ނުވަތަ  ަމސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ޮގތުަގއި  ހިންުގންތެރިއެްއެގ 

ނިޒާމީ ސިފައެްއަގއި ރާަވއިެގން ހިންާގފައިވާ ިއންސާނީ   ފަރާތަކުން،

 ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަން ނިުގޅަިއަގތުުމެގ ޢަމަލުތަކަށެވެ. 

ބުނެފައި  )ށ(   ކަމަށް  މިނިވަންކަން"  ައސާސީ  ޙައްޤުތަކާއި  "އިންސާނީ 

ދެވަނަ   ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ޖުްމހޫރިއްޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެވަނީ، 

ދަ އަސާސީ  ބާބުެގ  ޙައްޤުތަކަށާއި  އަސާސީ  ލިބިދޭ  ށުން 

 މިނިވަންކަމަށެވެ. 

މި  )ނ(   ެއަވނީ،  ބުނެފަިއ  ކަމަށް  އޮފީސް"  "އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ 

 ެގިއންސާފު'އިންތިޤާލީ  'ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އުފައްދާ    4ޤާނޫނުެގ  

 އަށެވެ.  ' އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީސް' 

ޤާނޫނުެގ   )ރ(   މި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް   4"އޮމްބަޑްސްޕަރސަން" 

އުފައްދާ   ދަށުން  މާއްދާެގ    ެގއިންސާފު  އިންތިޤާލީވަނަ 

ޢައްޔައޮމްބަޑްސްޕަރސަން އޮފީހަށް  ކުރާ ންެގ 

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންނަށެވެ. 

އަނިޔާ  )ބ(   އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ފޯރުކޮށްދިނުން"  "އެހީތެރިކަން 

ސަބަބުން  އަނިޔާެގ  ލިބިފައިާވ  ފަރާތްތަކަށް  ލިބިފައިވާ 

އިޤްތިޞާދީ،  އިޖްތިމާޢީ،  ޖިސްމާނީ،  ނަފްސާނީ،  ކުރިމަތިވެފަިއވާ 

ބޭނުންވާ  އަރަިއަގތުމަށް  ެގއްލުންތަކުން  އެނޫންވެސް  އަދި  ޞިއްޙީ 
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ހޯދައި ފުރުޞަތު ފުރުޞަތުތައް  ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ  ދިނުމުެގ 

 ފަހިކޮށްދިނުމާއި، ސައިކޯސޯޝަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. 

ދައުލަތުެގ   )ޅ(   އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  މުއަްއސަސާެއއް"  "ދައުލަތުެގ 

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި،   މިނިސްޓްރީތަކާއި،  އޮފީސްތަކާިއ، 

ޚި ބޯޑުތަކާިއ،  އޭމަތްތަކާއި،  ދުކޮމިޝަންތަކާއި،  ޖެންސީތަކާއި، 

ރަސްމީ  ދައުލަތުެގ  ހިމެނޭޮގތުން،  މަޖިލިސްތައް  ކައުންސިލުތަކާއި، 

 މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރާ ކޮންމެ އިދާރާއަކަށެވެ. 

ކަމަށް  )ކ(    ހިންުގންތެރިެއއް"  އިސް  މުައއްސަސާެއއްެގ  "ދައުލަތުެގ 

ފެންވަ އިދާރާއެްއެގ  އެ  އެވަނީ،  ނިންމުންތައް ބުނެފައި  ރުަގއި 

ނިންމުމުެގ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ލިބިެގންވާ، އަދި އެމީހެއްެގ ނިންމުމަށް  

ލާޒިުމވެެގންވާ   މަްއޗަށް  ުމވަްއޒަފުންެގ  އިދާރާއެްއެގ  އެ  ތަބާވުން 

 ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

މި )އ(    އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  އެޅުން"  ދަށުން  "ފިޔަވަޅު  ޤާނޫނުެގ   

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެްއަގއި ނުވަތަ އެ  

މި  މައްސަލަެއއްަގިއ،  ބަލާ  އިސްނެުގމަށް  އަމިއްލަ  އޮފީހުެގ 

ނުވަތަ  ޮގތުން  ނަގައިދިނުމުެގ  ބަދަލު  ޮގތުެގމަތިން،  ޤާނޫނުަގިއވާ 

ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  އެ  ޮގތުން  ހޯދައިދިނުމުެގ  ފިޔަވަޅު    ފަރުވާ 

 އެޅުމަށެވެ. 
 

 
 

 


