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 ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެްނޑަރ ކޮމިޓ 

 މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ  ޔު ހި
ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ކޮމިޓ ގެ    6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ    19،  ޭބއްވިގައި    2019  ޖޫން  11މި ކޮމިޓ  އުފެދިފައިވަނ   

ޖެންޑަރ އ ކުއަލިޓ އާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ަބލައި އިންސާނ  ޙައްޤުތަކާއި،  މަސްއޫލިއްޔަތަކ ،  

މަން  ޔުހި  ދިރާސާކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، މިނިސްޓްރ  އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލ  އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާއި،

މަން ރައިޓްސް، ޖެންޑަރ ޔު ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާއި، ފެމިލ  ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓ  އަދި މިނޫންވެސް ހި

މަން ރައިޓްސް  ޔުއަދި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާގޮތް ބެލުމާއި، ހި

  މެންަބރުން ޢައްޔަނުކުރުމާއި ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.  ކޮމިޝަންގެ

 

 ގެ ނައިބު މިޓ ގެ މުޤައްރިރު ކޮ  ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު 
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 ން ޒިޔާދު އި ޙުސަ 
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 އިމްތިޔާޒު ފަހުމ  
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 ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމ ދު 
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 ތަޢާރަފް  .1

ރިޕޯޓަކ ،   ޭބއްވި    2019  ނޮވެންަބރު  27މި  މަޖިލ ހުގެ  ވަނަ    19ގައި  ޖަލްސާގައި    72ރައްޔިތުންގެ  އިންތިޤާލ  ވަނަ 

ރިޕޯޓެވެ. ސަރުކާރުގެ  މި  ިބލު    އިންޞާފުގެ ނިންމިގޮތުގެ  ދިރާސާކޮށް  ިބލު  އެ  ކޮމިޓ ން  ގުޅިގެން،  ފޮނުއްވުމާ  ކޮމިޓ އަށް 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނ    މަޖިލ ހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ިބލު  މި  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އަޙްމަދު  ފަރާތުން  މެންަބރު  ދާއިރާގެ  މެދު  ހިތަދޫ 

 ރަޝ ދެވެ.

 " އަށެވެ. އިންތިޤާލ  އިންޞާފުގެ ިބލުފައި އެވަނ  "މި ރިޕޯޓުގައި "ިބލު" ކަމަށް ުބނެ

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ   19ގައި އޮތް    2019  ކްޓޫަބރުއޮ  28،   ޭބއްވުނ  ިބލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން މި ިބލު ތަޢާރަފްކުރުމުގެގޮތުން މި 

ވަނަ   61ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ    19ގައި އޮތް    2019  ނޮވެންަބރު  5އަދި  ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.    58މަޖިލ ހުގެ  

ނޮވެންަބރު   26ވަނަ ޖަލްސާގައާއި،  62ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  19ގައި އޮތް  2019ނޮވެންަބރު  6 ،އިޖަލްސާގައާ

އޮތް    2019 މަޖިލ ހުގެ    19ގައި  ރައްޔިތުންގެ  އަދި    71ވަނަ  އޮތް    2019ނޮވެންަބރު    27ޖަލްސާ  ވަނަ    19ގައި 

އި، މި ިބލު މަޖިލ ހުން  އްވަަބހުސްކުރަމެންަބރުން    31ޖުމްލަ  މި ިބލާގުޅޭގޮތުން    ވަނަ ޖަލްސާގައި  72ގެ މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުން

އޮތް    2019ނޮވެންަބރު    27ަބލައިގަތުމަށް،   މަޖިލ ހުގެ    19ގައި  ރައްޔިތުންގެ  ޖަލްސާއަށް    72ވަނަ  އެވަގުތު ވަނަ 

ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި   ވޯޓުގައި  އަ  68ހާޒިރުވެވަޑައިގެން  މި  ޣުލަިބއްޔަތުންމެންަބރުންގެ  އަދި  ިބލު   ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

  އެވެ. ފޮނުއްވެވިއިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ އަށްމަން ރަޔުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ހިދިރާސާކުރު

 

 

   ގެންދިޔަގޮތް ކޮމިޓ ން މަސައްކަތް ކުރިއަށް  .2

ވަނަ އަހަރުގެ    2020ގައި އޮތް ކޮމިޓ ގެ    2020  ނޮވެންަބރު  11ކޮމިޓ އަށް ލިުބމާގުޅިގެން،  ިބލު"  އިންތިޤާލ  އިންޞާފުގެ  "

ވަނަ    99މަށްފަހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި ބިލާމެދު މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރު  7

  2020  ފެުބރުވަރ   13،  ގޮތުން އެ  ނިންމިއެވެ.   ރުމަށްމާއްދާގެ ދަށުން، ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކު

އަދި، ިބލާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޚިޔާލެއްވާނަމަ  ފައިވެއެވެ.  ކޮށްއިޢުޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ވެްބސައިޓްގައި އެ އިޢުލާނު ޝާގައި، ރައް

ލިޔުމުން ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދި އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށާއި،  

ޓްރ އަށާއި، މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއަށާއި، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށާއި،  ފިނޭންސް މިނިސް

 ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓ  ކޮމިޝަން އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް ސިޓ  ފޮނުވާފައިވާނެއެވެ. 
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 ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެްނޑަރ ކޮމިޓ 

 

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި   8ވަނަ އަހަރުގެ    2020ކޮމިޓ ގެ    ގައި އޮތް   2020ފެުބރުވަރ     18މި ިބލު ދިރާސާކުރުމުގެގޮތުން  

ކަމަށް ނިންމައި، މި ިބލަކ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ   2020މާރިޗު    29ކޮމިޓ ން މި ިބލު ދިރާސާކޮށް ނިންމާނެ ސުންގަޑިއަކ   

ސަްބ ކޮމިޓ އަކުން  މެންަބރުންގެ    6ދެ ކޮމިޓ ން ކަނޑައެޅޭ  ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާވެސް ގުޅުންހުރި ިބލަކަށްވާތ ،  

އެގޮތުން ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ އާއި، ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުން  މި ިބލު ދިރާސާކުރުމަށް ނިންމިއެވެ.  

 ހިމަނައިގެން އެކުލަވާލި ސަްބކޮމިޓ ގައި ހިމެނޭ މެންަބރުން ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 

 )މުޤައްރިރު( ންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙަސަން ލަޠ ފްހެ .1

 )މުޤައްރިރުގެ ނައިުބ(  ހިންނަވަރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޖ ހާން މަޙްމޫދު .2

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމ   .3

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޔޫނުސް ޢަލ  .4

 ދު ނާޒިމްދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަ .5

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު އިްބރާހ މް ރިޒާ   .6

މި ިބލު ދިރާސާކުރުމަށް އެކުލަވާލި ސަްބކޮމިޓ ގައި ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ ގެ ފަރާތުން ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު އިްބރާހ މް ރިޒާ 

އަށް ތާޢ ދު ނުކުރައްވާކަމަށް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު އިްބރާހ މް ރިޒާ   "ފުގެ ިބލުސާއިންތިޤާލ  އިން"ހިމެނުނު ނަމަވެސް،  

ކޮމިޓ ގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާތ ، އެ މެންަބރުގެ ަބދަލުގައި ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ ގެ އެހެން މެންަބރެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން   އެ

ސިޓ  ފޮނުވުމުން، އެ މެންަބރުގެ ަބދަލުގައި އެ ކޮމިޓ ން  ށް  ގެ ރައ ސަ ހުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ   2020އޮކްޓޫަބރު    14އެދި  

މުއިއްޒު އިްބރާހ މް  މެންަބރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ހެންވޭރު  ހުންނަވާނ   ކޮމިޓ ގައި  ކޮމިޓ ން   ސަްބ  ޖުޑ ޝިއަރ   ވަނ   ކަމަށް 

 .އަންގަވާފައެވެ

 

 ދިޔަ ގޮތް ކުރިއަށް ސަބްކޮމިޓ ގެ މަސައްކަތް   2.1

ކޮމިޓ ން   ސަްބ  ކޮމިޓ ގެ  ޖޮއިންޓް  ކޮމިޓ ގެ  ޖުޑ ޝިއަރ   ކޮމިޓ އާއި،  ޖެންޑަރ  އެންޑް  ރައިޓްސް  ިބލު ހިޔުމަން  މި 

ދިރާސާކުރުމަށް    12ޖުމްލަ    ދިރާސާކުރުމުގެގޮތުން ިބލު  ާބއްވާފައިވާއިރު،  ފުރަތަމަ  ަބއްދަލުވުމެއް  ަބއްދަލުވުމެއް  އެންމެ 

ގޮތުން،    ވެ.ގައެ  2020އޮގަސްޓު    31ާބއްވާފައިވަނ    ދިނުމުގެ  ފުރުޞަތު  އިތުރު  ހުށަހެޅުމަށް  އިޞްލާޙު    1ބިލަށް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށާއި،    2020ސެޕްޓެންަބރު   ޖުޑ ޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އޮފ ހަށާއި،  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނ   ގައި، 
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 ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެްނޑަރ ކޮމިޓ 

 އަދި ޔުނައިޓެޑް  ންޓެގްރިޓ  ކޮމިޝަންނޭޝަނަލް އި  އަށާއި،މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްއަށާއި، މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

  2020ސެޕްޓެންަބރު    1އެވެ. އަދި،  ވެސިޓ  ފޮނުވާފައި  ، މިސް ކެތްރިން ހޭޒްވެލްއަށްނޭޝަންސްގެ ރެސިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރު

ހޯދުމަށް   ޚިޔާލު  ޢާންމުންގެ  ގުޅޭގޮތުން  ިބލާ  މި  މަޖިލ ހުގެ    14ގައި  ރައްޔިތުންގެ  މުއްދަތަކަށް  ވެްބސައިޓްގައި ދުވަހުގެ 

ގައި އިތުރު އިޢުލާނެއްކޮށް، ިބލާ ގުޅޭގޮތުން    2020ސެޕްޓެންަބރު    16އިޢުލާނުކުރެވުނެއެވެ. އަދި، ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް  

 މ ގެ   ާބއްވާ ޕަްބލިކް ފޯރަމް ޭބއްވުމަށް ނިންމާ ތާރ ޚުގެ ނިޔަލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕަްބލިކް  ގައި    2020އޮކްޓޫަބރު    27ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ޢާންމުންނަށް  އިތުރުން، އިންތިޤާލ  އިންޞާފުގެ ިބލާގުޅޭ  

ގައި އޮތް އެ ކޮމިޓ ގެ    2020ނޮވެންަބރު    16ސަްބ ކޮމިޓ ން މި ިބލު ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިވަނ     ފޯރަމެއް ާބއްވާފައިވެއެވެ.

 މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  4، އެވަގުތު ކޮމިޓ އަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ަބއިވެރިވި ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި 12

 

 ލަށް ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ އިޞްލާހުތައް ބި  .3

ފަރާތުން   ޢާންމުންގެ  އިދާރާތަކުންނާއި،  ކަމާގުޅޭ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  މެދުގައި  މެންަބރުންގެ  ކޮމިޓ ގެ  ގުޅޭގޮތުން  ިބލާ 

 .  ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮމިޓ ން ިބލަށް ގެނެސްފައިވާ މައިގަނޑު އިޞްލާޙުތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ ށް ކޮމިޓ އަށް ލިިބފައިވާ މަޢުލޫމާތަ

  :1އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ ން  

 އިޞްލާޙުކުރުން.ފުގެ ިބލުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު، ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް ސާއިންތިޤާލ  އިން

ބިލުގައި  
ކަނޑައަޅާފައިވާ  

 މުއްދަތު 

 " 2018ނޮވެންަބރު  17އިން ފެށިގެން  2012ޖަނަވަރ   1"

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  
ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

 " 2018ނޮވެންަބރު  17އިން ފެށިގެން  1953ޖަނަވަރ   1"

މުންގެ ތެރެއިން ބިލަށް ކޮމެންޓް ފޮނުއްވި ންސަަބަބކ ، ޢާމި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު   ސަބަބު 
މުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޭބއްވި ޕަްބލިކް ފޯރަމްގައި ންގުޅޭގޮތުން ޢާ  ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށާއި ިބލާ

ރިޢާޔަތްކޮ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް  ފާޅުކުރައްވާފައިވާ  ޭބފުޅުން  އިންތިޤާލ  ،  ށްަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
ފުރަތަމަ ޞާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނިޒާމަކަށްވެފައި،  ތަޢާރަފުކުރެވޭ  އަލަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ފަކ  

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން   ،ނިޒާމ  ސިފައެއްގައި ރޭވިގެންޖުމްހޫރިއްޔާ ފެށުނު ދުވަހުން ފެށިގެން،  
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 ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެްނޑަރ ކޮމިޓ 

ރައްޔިތުން ހިންގުންތެރިއަކު،  އިސް  ތަނެއްގެ  އެއިން  އަސާސ   ނުވަތަ  ޙައްޤުތަކާއި  އިންސާނ   ގެ 
ފު ޞާ އިންމިނިވަންކަމާ ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ ޢަމަލުތަކުގެ ސަަބުބން އަނިޔާ ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  

 ލިިބގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

 

 :2ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

 "އޮމްަބޑްސްމަން" ގެ ނަން، ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ 

ބިލުގައި  
ހިމަނާފައިވާ އޮތް   

 ގޮތް 

 "އޮމްަބޑްސްމަން"

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  
ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

   ޕަރސަން""އޮމްަބޑްސް 

"ޖެންޑަރ ނިއުޓްރަލް" ކޮށް މި ޢިާބރާތް މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ،   ސަބަބު 
 ފެންނާތ އެވެ.ބޭނުންކުރުމަށް ކޮމިޓ އަށް 

 

  :3ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

 މާއްދާއަށް )ށ( ގެ ގޮތުގައި އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. ވަނަ މާއްދާއަކ ، އެ މާއްދާގެ )ހ( ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި، އެ  4ިބލުގެ 

ވަނަ    4ބިލުގެ  
މާއްދާއަށް  
އަކުރެއް  

އިތުރުކުރުމަށް  
ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

4 
 )ށ( 

އިން ދަޢުވާކުރުމާއި،  ސާއިންތިޤާލ   ނަމުގައި  އަމިއްލަ  އޮފ ހަކ ،  އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ  ފުގެ 
ާބރު   ލިިބގަތުމުގެ  ހައިސިއްޔަތު ދަޢުވާ  މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ  ނަމުގައި  އަމިއްލަ  ލިިބފައިވާ، 

 ލިިބފައިވާ އަދި ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ މުސްތަޤިއްލު ޤާނޫނ  ޝަޚްޞެކެވެ.
 

ފުގެ އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ ޞާއިންތިޤާލ  އިންމި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ،   ސަބަބު 
މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ އޮފ ހުގެ  

 ގޮތުންނެވެ. 
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 ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެްނޑަރ ކޮމިޓ 

 :4ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

ތިރ ގައިވާ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( ގެ ކުރިއަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކުގެ ފަހަތުގައި ހިމަނައި،    21ިބލުގެ  
 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

މާއްދާ   ބިލުގައި 
 އޮތް ގޮތް 

ަބއިތަކުގެ   )ހ(  .21 ޖިނާއ   ހިމެނޭ  މައްސަލައެއްގައި  ތަޙްޤ ޤުކުރާ  އޮފ ހުން  އޮމްަބޑްސްމަންގެ 
ތަޙްޤ ޤު ފުރިހަމަވުމާއެކު، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ  

 އޮފ ހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ޖެނެރަލްގެ 
 

ގެއްލުމުގެ   )ށ(  މަދަނ   ހިމެނޭ  މައްސަލައެއްގައި  ތަޙްޤ ޤުކުރާ  އޮފ ހުން  އޮމްަބޑްސްމަންގެ 
އެފަދަ   ހިމެނޭނަމަ  ކަންކަން  ހޯދުމުގެ  އަނުބރާ  ފައިސާ  މުދަލާއި  ހޯދުމާއި،  ަބދަލު 

 ނުވަންވާނެއެވެ. މައްސަލަތަކުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ަބންޑާރަނައިުބގެ އޮފ ހަށް ފޮ
 

އޮމްަބޑްސްމަންގެ އޮފ ހުން ހިންގާ ތަޙްޤ ޤުގެ އަލ ގައި ނިޒާމ  ގޮތެއްގައި ހިންގާފައިވާ  )ނ( 
 ، ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ  ،އިންސާނ  ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާއި

އެހ ތެރިކަން  ަބދަލުހޯދައިދ ،  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ފަރާތްތަކަށް  ލިިބފައިވާ  އަނިޔާ 
 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  
ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

މި   )ހ(  .27 ނުވަތަ  މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅޭ  ތަޙްޤ ޤުކުރުމަށް  އޮފ ހަށް  އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ 
ަބދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ތަޙްޤ ޤުކުރުމުގައި  ޤާނޫނުގެ ދަށުން  

 އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ އޮފ ހުން ޢަމަލުކުރާނ  އަންނަނިވި އުސޫލުންނެވެ. 
 

އެ މައްސަލައިގެ   (1)  އޮފ ހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން،  އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ 
އިސްކަމެއް ދޭންވާނ  އަނިޔާ ލިިބފައިވާ ފަރާތާއި ތަޙްޤ ޤު ނިންމުމަށްފަހު އެންމެ  

 އަނިޔާދިން ފަރާތް ޞުލްޙަވެރިކުރުވުމަށެވެ.
 

 (2) ( މާއްދާގެ  )މި  ގެ  ނަންަބރ1ުހ(  ލިިބފައިވާ (  އަނިޔާ  ގޮތުގެމަތިން،  ގައިވާ 
އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ   ޞުލްޙަވެރިކުރުވުމަށް  ފަރާތް  އަނިޔާދިން  ފަރާތާއި 

މަސައްކަތަށް އަނިޔާ ލިިބފައިވާ ފަރާތުންނާއި އަނިޔާދިން ފަރާތުން އޮފ ހުން ކުރާ  
ނުވަތަ އަނިޔާ ލިިބފައިވާ ފަރާތުން ނުވަތަ އަނިޔާދިން ފަރާތުން އެއްާބރުލުން 
ނުދ ފިނަމަ، އެ ދެ ފަރާތާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެ ދެ ފަރާތް ޞުލްޙަވެރިކުރެވެން 

ފަރާ ދެ  އެ  ހޯދައި،  ގޮތްތައް  އެންމެހާ  ޞުލްޙަވެރިކުރުވުމަށް ހުރި  ތް 
 އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ އޮފ ހުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.
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 ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެްނޑަރ ކޮމިޓ 

 

) )ށ(  މާއްދާގެ  ފަރާތާއި  ހމި  ލިިބފައިވާ  އަނިޔާ  ގޮތުގެމަތިން،  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   )
ޢަމަލުކުރާނެ އަނިޔާދިން ފަރާތް ޞުލްޙަވެރިކުރުވުމުގައި އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ އޮފ ހުން  
 އިޖުރާއަތުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 

އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ އޮފ ހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަޙްޤ ޤުކުރުމަށްފަހު، އަދި މި   )ނ( 
( )(  ހމާއްދާގެ  ނަންަބރު  1ގެ   )( ނަންަބރު(  2އަދި  ގޮތުގެމަތިން ވަނަ  ގައިވާ 
ކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު، އަނިޔާ ލިިބފައިވާ ފަރާތާއި އަނިޔާދިން ޞުލްޙަވެރި

 ފަރާތް ޞުލްޙަވެރި ނުކުރެވިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ޢަމަލުކުރާނ  އަންނަނިވި އުސޫލުންނެވެ.  
 

ޖިނާއ  ޕަރސަންއޮމްަބޑްސް  (1)  ހިމެނޭ  މައްސަލައެއްގައި  އޮފ ހުން ތަޙްޤ ޤުކުރާ  ގެ 
ފުރިހަމަވުމާއެކު، ތަޙްޤ ޤު  ހެކި    ަބއިތަކުގެ  އެކަށ ގެންވާ  ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ހުރިނަމަ،   ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި  މައްސަލަތަކުގައި  އެފަދަ 
 ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 

ހިމެޕަރސަންއޮމްަބޑްސް  (2)  މައްސަލައެއްގައި  އޮފ ހުން ތަޙްޤ ޤުކުރާ  މަދަނ  ގެ  ނޭ 
ކަންކަން  ހޯދުމުގެ  އަނުބރާ  ފައިސާ  މުދަލާއި  ހޯދުމާއި،  ަބދަލު  ގެއްލުމުގެ 
ހިމެނޭނަމަ އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ަބންޑާރަނައިުބގެ އޮފ ހަށް  

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 
 

އަލ ގައި،  ޕަރސަންއޮމްަބޑްސް  (3)  ތަޙްޤ ޤުގެ  ހިންގާ  އޮފ ހުން  ދައުލަތުގެ  ގެ 
މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްގެ އިސް ހިންގުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި  

ފަރާތަކުން، ރާވައިގެން ނިޒާމ     މަސައްކަތްކުރި  ހިންގާފައިވާ    ސިފައެއްގައި 
ޢަމަލުތަކާއި ޚިލާފު  މިނިވަންކަމާ  އަސާސ   ޙައްޤުތަކާއި  ޒިންމާ   ،އިންސާނ  

އަނިޔާ ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހ ތެރިކަން   ، އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ 
 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

 

މި ޤާނޫނުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކ  އަނިޔާ  މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ،  ސަބަބު 
އަނިޔާ ފަރާތާއި  ހަމަޖެހުން ދިން    ލިިބފައިވާ  މުޖުތަމަޢުގައި  ޞުލްޙަކުރުވައި،  ފަރާތް 

އިން އިންތިޤާލ   ކޮންމެ ޞާޤާއިމުކުރުންކަމަށްވާތ ،  ތަޙްޤ ޤުކުރާ  އޮފ ހުން  އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ  ފުގެ 
އިސްކަންދިނުންކަމުގައި  ޤާއިމުކުރުމަށް  ހަމަޖެހުން  ޞުލްޙަވެރިކުރުވުމަށާއި  މައްސަލައެއްގައިވެސް 
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 ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެްނޑަރ ކޮމިޓ 

އަދި އަނިޔާ  ކަނޑައެޅުމެވެ.  އަޅަންވާނ ،  ފިޔަވަޅުތައް  އެހެނިހެން  އެޅެންހުރި  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި   ،
 ލިިބފައިވާ ފަރާތާއި އަނިޔާ ދިން ފަރާތް ޞުލްޙަވެރި ނުކުރެވިއްޖެ ޙާލަތެއްގައިކަން ކަނޑައެޅުމެވެ.  

 

 :5ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

 ށް ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. ިބލަ

މާއްދާ  
  އިތުރުކުރުމަށް 

ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ  
 ގޮތް 

މުއައްސަސާއަކުން   )ހ(  . 28 ދައުލަތުގެ  ެބލުމަށްފަހު،  މައްސަލަތައް  އޮފ ހުން  އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ 
ނިޒާމ    މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަކުން،ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްގެ އިސް ހިންގުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި  

ޚިލާފު  އި އަސާސ  މިނިވަންކަމާ  ހިންގާފައިވާ އިންސާނ  ޙައްޤުތަކާ  ސިފައެއްގައި ރާވައިގެން
ކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެފަދަ ޢަމަލުތަކުގެ ސ ދާ ނަތ ޖާއެއްގެ ގޮތުން އަނިޔާ ލިިބފައިވާ ޢަމަލުތަ

ލިިބފައިވާ ފަރާތާއި ދައުލަތާދެމެދު އިތުާބރު   ފަރާތްތަކަށް ތަސައްލ  ހޯދައިދިނުމަށާއި، އަނިޔާ
ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މިފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހިނގިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި  

 މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅިދާނެއެވެ.

 

ހިންގުންތެރިއެއްގެ ދައުލަތުގެ   (1)   އިސް  ތަނެއްގެ  އެއިން  ނުވަތަ  މުއައްސަސާއަކުން 
ހިންގާފައިވާ    ސިފައެއްގައި ރާވައިގެންނިޒާމ     ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަކުން،

ކުގެ ސ ދާ ނަތ ޖާއެއްގެ ޚިލާފު ޢަމަލުތައި އަސާސ  މިނިވަންކަމާ  އިންސާނ  ޙައްޤުތަކާ
ކަށާއި އެފަރާތްތަކާމެދު އަނިޔާވެރިވި ފަރާތްތަކަށް  ގޮތުން އަނިޔާ ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަ

މުޖުތަމަޢުގައި އިޙްތިރާމާއިއެކު އެއްަބއެއްވަންތަކަމުގައި އުޅުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ  
 ؛ ގޮތުން، ފަރުވާއާއި އެހ ތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

 

އެއިން   (2)   ނުވަތަ  މުއައްސަސާއަކުން  ހިންގުންތެރިއެއްގެ ދައުލަތުގެ  އިސް  ތަނެއްގެ 
ހިންގާފައިވާ    ސިފައެއްގައި ރާވައިގެންނިޒާމ     ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަކުން،

ޙައްޤުތަކާ މިނިވަންކަމާ  އިންސާނ   އަސާސ   ޢަމަލުތައި  ހިނގާފައިވާކަން ޚިލާފު  އް 
ަބލައިގަނެ، އެ ޢަމަލުތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެކަމާ ގުޅުންހުރި  
ހެއްކާއި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް އެ ޙާދިސާ ލިޔެ ޝާއިޢުކުރުމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި  

 ؛ މުއައްސަސާއަކަށް ހަވާލުކުރުން
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 ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެްނޑަރ ކޮމިޓ 

ހިންގުންތެރިއެއްގެ ދައުލަތުގެ   (3)   އިސް  ތަނެއްގެ  އެއިން  ނުވަތަ  މުއައްސަސާއަކުން 
ހިންގާފައިވާ    ސިފައެއްގައި ރާވައިގެންނިޒާމ     ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަކުން،

ކުގެ ސ ދާ ނަތ ޖާއެއްގެ ޚިލާފު ޢަމަލުތައި އަސާސ  މިނިވަންކަމާ  އިންސާނ  ޙައްޤުތަކާ
ކަށް ލިިބފައިވާ އަނިޔާއާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަން އޮތް ގޮތުން އަނިޔާ ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަ 

ދާރުލްއާސާރުފަދަ  ނުވަތަ  ިބނާ  ހަނދާނ   ލިޭބނޭހެން  ފިލާވަޅު  އެކަމުން  ޖ ލުތަކަށް 
 ތަންތަން ޤާއިމުކުރުމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާއަކަށް ހަވާލުކުރުން.

 

ޅުމަށް މި މާއްދާގައި އޮފ ހުން ކަނޑައެންގެ  ޕަރސަދަށުން އޮމްަބޑްސް)ހ( ގެ    މާއްދާގެމި   )ށ(  
އެޅިދާނެ     ފިޔަވަޅުތަކާއި،   ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޞުލްޙަޤާއިމުކުރުމަށް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

އެޅުމުގައި   ފިޔަވަޅުތައް  ޢަމަލުކުރާނެ އެހެނިހެން  މިންގަނޑުތަކާއި،  ރިޢާޔަތްކުރާނެ 
 ންކުރަންވާނެއެވެ.އިޖުރާއަތުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަބޔާ

 

އަނިޔާ   ކ  މި ިބލުގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްޞަދަ  މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، ސަބަބު 
ދައުލަތާ  ފަރާތާއި  ލިިބފައިވާ  އަނިޔާ  ހޯދައިދިނުމަށާއި،  ތަސައްލ   ފަރާތްތަކަށް  އިތުާބރު    ލިިބފައިވާ  ދެމެދު 

މުޖުތަމަޢު  ހިނގިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި  ތަނުގައި  އޮތް  ކުރިއަށް  ޢަމަލުތައް  މިފަދަ  ޤާއިމުކުރުމުގެގޮތުންނާއި 
އިންހޭލުންތެރިކުރުވުންކަމަށްވާ އިންތިޤާލ   އެއ   މުޞާތ އާއި  އެފަދަ ހިފުގެ  ކަމަށްވާތ ،  އުންޞުރެއް  ންމު 

ކުރުމަށް އިންތިޤާލ  އިން އޮމްަބޑްސްޕަރސަންޞާކަންކަން  އެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ފުގެ  އޮފ ހަށް  ގެ 
 ގޮތުންނެވެ. 

 

 :6ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

 އަކ  އެ މާއްދާގެ )ހ( ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި، އެ މާއްދާއަށް ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް އަކުރު އިތުރުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ 22ިބލުގެ 

މާއްދާ   ބިލުގައި 
 އޮތް ގޮތް 

އޮމްަބޑްސްމަންގެ އޮފ ހުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މައްސަލަތައް އެ އޮފ ހުން ބެލުމުގައި، މ ގެ   .22
ކަނޑައަޅާފައިވާ   ،ކުރިން ގޮތެއް  މައްޗަށް  ވާޤިޢާތަކުގެ  އެ  މުއައްސަސާތަކުން  އެކިއެކި 

ޤާނޫނ    އުސޫލެއް ނުވަތަ  ޤާނޫނ   ފެނިއްޖެނަމަ ނުވަތަ  ހެއްކެއް  އާ  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ 
ރިޢާޔަތްކޮށް ނުކުތާ ަބލައި  ،އަކަށް  އަލުން  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  މައްސަލައެއް  ގޮތެއް  ، އެ 

 ކަނޑައެޅުމަކަށް މިޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
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 ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެްނޑަރ ކޮމިޓ 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  
ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

އޮފ ހުން  ޕަރސަންއޮމްަބޑްސް  )ހ(  .29 އެ  މައްސަލަތައް  ހިނގާ  އިޚްތިޞާޞް  އޮފ ހުގެ  ގެ 
އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން އެ ވާޤިއާތަކުގެ މައްޗަށް ގޮތެއް   ،ބެލުމުގައި، މ ގެ ކުރިން

ޤާނޫނ    ނުވަތަ  ފެނިއްޖެނަމަ  ހެއްކެއް  އާ  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ 
މައްސަލައެއް   އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ނުކުތާއަކަށް  ޤާނޫނ   ނުވަތަ  އަލުން  އުސޫލެއް 

އޮ  އެދި،  މައްސަލައިގެ  ބަލައިދިނުމަށް  އެ  ނުވަތަ  އޮފ ހުން  މްބަޑްސްޕަރސަންގެ 
އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ މުއައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށް އެ މައްސަލައާމެދު އަންނަނިވި  

މި ޤާނޫނު   ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއައްސަސާއަކަށް ހުށަހެޅުމަކަށް
 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 

؛ މައްސަލަ ތަޙްޤ ޤުކުރުމަށް ނުވަތަ ތަޙްޤ ޤުނުކުރެވޭނެކަމަށް ނިންމާފައިވުންއެ   (1) 
 ނުވަތަ 
 

 ނުވަތަ ؛ އެ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވުން (2) 
 

ނުގެންދިއުމަށް  (3)  ނުވަތަ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ޝަރ ޢަތް  މައްސަލައިގެ  އެ 
 ނުވަތަ  ؛ ނިންމާފައިވުން

 

 އެ މައްސަލައިގެ ޝަރ ޢަތް ނިމި، ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވުން. (4) 
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނ  އުސޫލަކ  ނުވަތަ ޤާނޫނ  ނުކުތާއަކ ،  )ށ( 
ޤާނޫނ   ނުވަތަ  އުސޫލެއްކަން  ޤާނޫނ   ަބދަލުކުރުވަނިވި  ނަތ ޖާ  މައްސަލައިގެ  އެ 

 ނުކުތާއެއްކަން އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ އޮފ ހުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. 
 

( ވަނަ ނަންަބރު  1ތުގެމަތިން، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮ  )ނ( 
( ކަނޑައަޅާފައިވާ  2ނުވަތަ  ގޮތެއް  ތެރެއިން  ގޮތްތަކުގެ  ނަންަބރުގައިވާ  ވަނަ   )

މައްސަލައެއްނަމަ، އެ މައްސަލައެއް އަލުން ެބލުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި 
ތް ނިންމާފައިވާ މުއައްސަސާއަކަށް  އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ އޮފ ހުން އެ މައްސަލައިގައި ގޮ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 
 

( ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ ގޮތްތަކުގެ  4( ވަނަ ނަންަބރު ނުވަތަ )3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ރ(
ތެރެއިން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލައަކ  ޖިނާޢ  މައްސަލައެއްނަމަ، އެ މައްސަލައާ  
ނުކުތާއަށް   ޤާނޫނ   ނުވަތަ  އުސޫލު  ޤާނޫނ   ނުވަތަ  ހެކި  އާ  ފެނިފައިވާ  ގުޅިގެން 
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 ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެްނޑަރ ކޮމިޓ 

އްސަލަ އަލުން ެބލުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް އެ މައްސަލައިގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ މަ
ނުވަތަ   ނިންމާފައިވާ  ނުގެންދިއުމަށް  ނުވަތަ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ޝަރ ޢަތް 
މައްސަލައިގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ކޯޓަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ  

 އޮފ ހުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ގެޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް އޮމްަބޑްސްޕަރސަން
 

( ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ ގޮތްތަކުގެ  4( ވަނަ ނަންަބރު ނުވަތަ )3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ބ( 
ތެރެއިން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލައަކ  މަދަނ  މައްސަލައެއްނަމަ، އެ މައްސަލައާ 

ނުވަ އުސޫލު  ޤާނޫނ   ނުވަތަ  ހެކި  އާ  ފެނިފައިވާ  ނުކުތާއަށް  ގުޅިގެން  ޤާނޫނ   ތަ 
ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ މައްސަލަ އަލުން ެބލުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް އެ މައްސަލައިގެ  
ނުވަތަ   ނިންމާފައިވާ  ނުގެންދިއުމަށް  ނުވަތަ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ޝަރ ޢަތް 

ުބގެ މައްސަލައިގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ކޯޓަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ަބންޑާރަނައި
 އޮފ ހުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ގެއޮފ ހަށް އޮމްަބޑްސްޕަރސަން

 

މި މާއްދާގެ )ރ( އަދި )ބ( ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައިވ  ނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ   )ޅ(
ގުޅިގެން   މައްސަލައަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގޮތެއް  ތެރެއިން  ގޮތްތަކުގެ  ގައިވާ  )ހ( 

ހެއްކަކ ،   އާ  އެ  ފެނިފައިވާ  ނުކުތާއަކ   ޤާނޫނ   ނުވަތަ  އުސޫލަކ ،  ޤާނޫނ   ނުވަތަ 
މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް 
ހެއްކެއް، ޤާނޫނ  އުސޫލެއް ނުވަތަ ޤާނޫނ  ނުކުތާއެއްނަމަ، އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  

ންމާފައިވާ ނިންމުން އަލުން ބެލުމަށް އެދި  އެ މައްސަލައިގައި އެ މުއައްސަސާއަކުން ނި
ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތަށް ލިިބގެންވެއެވެ.  
އާ ހެކި ނުވަތަ ޤާނޫނ  އުސޫލު ނުވަތަ  ގުޅިގެން ފެނިފައިވާ  އެ މައްސަލައާ  އަދި، 

އޮފ  އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ  މަޢުލޫމާތު  ނުކުތާގެ  އިސްނެގުމަށް ޤާނޫނ   އަމިއްލަ  ހުގެ 
 އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަލުން ެބލުމަށް އެދި އެ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް  )ކ( 
ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއައްސަސާއަކަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލައާމެދު މ ގެ ކުރިން އެ  

ނި ނިންމާފައިވާ  ކަނޑައެޅުމުގައިމުއައްސަސާއަކުން  ގޮތެއް  އަންނަނިވި  ންމުމާމެދު 
 ކަންކަމަށް އެ މުއައްސަސާއަކުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

 

ެބލުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އާ ހެއްކަކ  ނުވަތަ ޤާނޫނ    (1)  އެ މައްސަލަ އަލުން 
އުސޫލަކ  ނުވަތަ ޤާނޫނ  ނުކުތާއަކ ، އެ މައްސަލައާމެދު އެ މުއައްސަސާއަކުން  
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 ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެްނޑަރ ކޮމިޓ 

ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު ލިިބފައިވާ އާ ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤާނޫނ  އުސޫލެއް ނުވަތަ  
 ؛ ންޤާނޫނ  ނުކުތާއެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަ

 

އެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އާ ހެކި، ނުވަތަ ޤާނޫނ  އުސޫލު  (2) 
 ؛ ނުވަތަ ޤާނޫނ  ނުކުތާއާ އެ މައްސަލައާ ހުރި ގުޅުން

 

އެ މައްސަލައާމެދު އެ މުއައްސަސާއަކުން ގޮތެއް ނިންމިއިރު އެ މައްސަލަ އަލުން  (3) 
ފުރުޞަތު ބެލުމަށްއެދި   ހޯދުމުގެ  ގޮތުން  ޤާނޫނ   ހެއްކަކ   އާ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ؛ކުރިން ނެތް ހެއްކަކަށްވުން
 

ޤާނޫނ    (4)  ނުވަތަ  ހެކި،  އާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ެބލުމަށްއެދި  އަލުން  މައްސަލަ  އެ 
އެ  މައްސަލައިގައި  އެ  ސަަބުބން،  ނުކުތާގެ  ޤާނޫނ   ނުވަތަ  އުސޫލު، 
މުއައްސަސާއަކުން ކުރިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ަބދަލު އައުމުގެ ފުރުޞަތު 

 އޮތުން. 
 

ގޮތުގެމަތިން )އ(  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  އޮފ ހުންމި  އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ  އެ   ، 
)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ    60މުއައްސަސާއަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާމެދު ގިނަވެގެން  

 ތެރޭގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
 

ސަަބަބކ ، ސަބަބު  މައިގަނޑު  ހިމަނާފައިވާ  ިބލުގައި  އިޞްލާޙު  އަލުން   މި  މައްސަލަތައް  ނިމިފައިވާ  ކުރިން 
 ލުކޮށްދިނުމެވެ.ޞ ބެލޭނެ ގޮތްތައް ތަފް

 

  :7ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

ތިންވަނަ ާބުބގައި ހިމަނާފައިވާ "ަބދަލުނަގައިދިނުމާއި ފަރުވާ ހޯދައިދިނުން" އާ ގުޅުންހުރި މާއްދާތައް ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް ިބލުގެ  

 އިޞްލާޙުކުރުން.

ކޮމިޓ ން ބާބު  
އިޞްލާޙުކޮށްފައި 

 ވާ ގޮތް 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ބަދަލު ނަގައިދިނުމާއި ފަރުވާ ހޯދައިދިނުން 
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ހުށަހެޅޭ   )ހ(  . 39 ބަދަލު ނަގައިދިނުން  އޮފ ހަށް  އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 
އިސްނެގުމަށް ަބލާ  މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ އެ އޮފ ހުގެ އަމިއްލަ  

ހިންގާފައިވާ   ރޭވިގެން  ގޮތެއްގައި  ނިޒާމ   މައްސަލައެއްގައި، 
ނުވަތަ  ޙައްޤެއް  އިންސާނ   މ ހެއްގެ  ސަަބުބން  ޢަމަލެއްގެ 
ޢަމަލުގެ   އެ  ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ،  މިނިވަންކަމެއް  އަސާސ  
ޝިކާރައަކަށްވ  ފަރާތަށް މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ަބދަލު  

 އިޚްތިޔާރު އެ އޮފ ހަށް ލިިބގެންވެއެވެ.  ލިިބދިނުމުގެ

 

މި ާބުބގެ ދަށުން ަބދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދެވޭނ ، މާލ  ަބދަލާއި،   )ށ(   

 އެހެނިހެން ަބދަލެވެ. 

 

ސ ދާ ގެއްލުމުގެ  
 ބަދަލު 

ސ ދާ  )ހ(  . 40 ޢަމަލެއްގެ  ހިންގާފައިވާ  ރޭވިގެން  ގޮތެއްގައި  ނިޒާމ  
މ ހެއްގެ އިންސާނ  ޙައްޤެއް ނުވަތަ އަސާސ   ނަތ ޖާއެއްގެ ގޮތުން  

މިނިވަންކަމެއް ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ، އެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވ   
ފަރާތަށް ލިުބނު އަނިޔާގެ ސ ދާ ނަތ ޖާއެއްގެ ގޮތުން، އަންނަނިވި 
ަބދަލު   މާލ   ފަރާތްތަކަށް  ލިިބފައިވާ  އަނިޔާތައް  ާބވަތްތަކުގެ 

 ނަގައިދެވިދާނެއެވެ. 

 

 ؛މާލ ގޮތުން ލިިބފައިވާ ސ ދާ ގެއްލުން (1)   

 

ގުނަވަނެއް  (2)    ދާއިމ ކޮށް  ނުވަތަ  ނެތިދިޔުން  ގުނަވަނެއް 
މަސައްކަތްނުކުރުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ދާއިމ  ޖިސްމާނ   

 ؛ގެއްލުމެއްވުން

 

ނުވަތަ  (3)    ގެއްލުންވުން  ނަފްސާނ ގޮތުން  ދާއިމ ކޮށް 
 މަރުވުން.
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( ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ ޙާލަތުގައި، ނަގައިދެވޭ  3މި މާއްދާގެ ) )ށ(   
މާލ  ަބދަލު ނަގައިދެވޭނ  ލިުބނު އަނިޔާގެ ސ ދާ ނަތ ޖާއެއްގެ 
 ގޮތުން ގެއްލުން ލިުބނު ފަރާތުގެ ޤާނޫނ  ެބލެނިވެރިޔާއަށެވެ. 

 

ނުސ ދާ ގެއްލުމުގެ  
 ބަދަލު 

ޤާނޫނުގެ   )ހ(  . 41 ަބދަލު    40މި  މާލ   ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 
ނަގައިދިނުމުގެ   ަބދަލު  މާލ   ޙާލަތެއްގައި  ނަގައިދެވިދާނެ 
އިތުރުން، ނުވަތަ މާލ  ަބދަލު ނަގައިދިނުމުގެ ަބދަލުގައި، ނުވަތަ 
ކަނޑައަޅާފައިވާ  ނަގައިދިނުމަށް  ަބދަލު  މާލ   މާއްދާގައި  އެ 

ޙާލަތްތަކުގައި އެނޫން  ފިޔަވައި  ލިޭބ    ޙާލަތްތައް  އަނިޔާ 
ފަރާތްތަކަށް އެހެނިހެން ަބދަލު ދިނުމަށް އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ  
އޮފ ހަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން 

 ހިމެނެއެވެ.

 

ވަޒ ފާގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން ނުވަތަ އަދާކުރަމުންދާ  (1)   
 ؛ރުޖޫޢަކޮށްދިނުންވަޒ ފާގައި ކުރިން ހުރި މަޤާމަށް 

 

ތަޢުލ މު ޙާޞިލުކުރުމުގެ ނުވަތަ ތަމްރ ނު ލިބިގަތުމުގެ   (2)   
 ؛ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން

 

 ؛ޞިއްޙ  ނުވަތަ ނަފްސާނ  ފަރުވާ ހޯދައިދިނުން (3)   

 

 ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން.  (4)   

 

ނަގައިދިނުމުގައި   )ށ(    ަބދަލު  އެހެނިހެން  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި 
ލިިބފައިވާ   ފަރާތަށް  ލިިބފައިވާ  އަނިޔާ  އިސްކަންދޭންވާނ ، 
ަބދަލު   މިންވަރަށް  އެކަށ ގެންވާ  އެންމެ  އަނިޔާއަށް 

 ނަގައިދިނުމަށެވެ.  
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ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް  
 އެދި ހުށަހެޅުން 

ކަމަށް ޤަޫބލުކުރެވޭނަމަ، ަބދަލު ނަގައިދިނުމަށް  އަނިޔާ ލިިބފައިވާ   )ހ(  . 42
 އެދި އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ އޮފ ހަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 

އޮފ ހަށް  )ށ(    އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ  އެދި  ނަގައިދިނުމަށް  ަބދަލު 
ގަވާއިދުގައިވާ   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ހުށަހަޅާނ ، 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

 

ހުށަހެޅޭ މި   )ނ(    އޮފ ހަށް  އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ  ދަށުން  މާއްދާގެ 
ހުށަހެޅިފައިވާ  ނިންމުމުގައި،  ގޮތެއް  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމަކާ 
ހެއްކަށް ނުވަތަ އެ އޮފ ހުން ކަމާގުޅޭގޮތުން ހޯދާފައިވާ ހެއްކަށް 
އަނިޔާ  ސަަބުބން  ޢަމަލުގެ  އެ  ކުށުގެ  އެއ   ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، 

ކަމަށް   މ ހެއް  އެ އޮފ ހަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ  ލިުބނު 
ގޮތަކަށް   ތެރެއިން  ގޮތްތަކުގެ  އަންނަނިވި  މައްސަލައިގައި 

 އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ އޮފ ހަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

 

ދަޢުވާކުރަންވާނ    (1)    ހޯދުމަށް  ަބދަލު  މައްސަލައިގައި  އެ 
 ނުވަތަ ؛ މައްޗަށްކަމަށްދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ 

 

ދަޢުވާކުރަންވާނ    ( 2)    ހޯދުމަށް  ަބދަލު  މައްސަލައިގައި  އެ 
ދައުލަތުގެ  އަނިޔާދިން  ފަރާތަށް  ލިިބފައިވާ  އަނިޔާ 
މުއައްސަސާއެއްގެ އިސް ހިންގުންތެރިއެއް ނުވަތަ އިސް  

 ހިންގުންތެރިންގެ މައްޗަށްކަމަށް. 

 

) )ރ(   ގެ  )ނ(  މާއްދާގެ  ގޮތަށް  1މި  ނަންަބރުގައިވާ  ވަނަ   )
އެ  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،  އޮފ ހުން  އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ 
ަބދަލު  ފަރާތުން  މުއައްސަސާގެ  ދައުލަތުގެ  މައްސަލައިގައި 



 ކޮމިޓ  ރިޕޯޓު  ބިލު:  އިންތިޤާލ  އިންޞާފުގެ 

 18 
 ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެްނޑަރ ކޮމިޓ 

ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަނިޔާ ލިިބފައިވާ ފަރާތަށް  

 ލިިބގެންވެއެވެ. 

 

)މި   )ބ(    ގެ  )ނ(  ގޮތަށް  2މާއްދާގެ  ނަންަބރުގައިވާ  ވަނަ   )
އެ  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،  އޮފ ހުން  އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ 
މައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާގެ އިސް ހިންގުންތެރިޔާގެ 
ނަގައިދިނުމަށް   ަބދަލު  ފަރާތަށް  ލިިބފައިވާ  އަނިޔާ  ކިަބއިން 

ލިބިގެން ާބރު  އިޚްތިޔާރ   ދައުލަތުގެ  ދަޢުވާކުރުމުގެ  ވަނ  
 ަބންޑާރަނައިަބށެވެ. 

 

ބަދަލު ނަގައިދެވޭ  
 މިންވަރު 

އެ   )ހ(  . 43 ކަނޑައެޅުމުގައި،  ނަގައިދޭން  ަބދަލު  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 
މައްޗަށް   ކަންކަމުގެ  އެންމެހައި  ހިމެނިގެންވާ  މައްސަލައެއްގައި 

ކޮން   ނަގައިދޭނ   ފަރާތަށް  އަނިޔާލިޭބ  ާބވަތެއްގެ  ިބނާކޮށް، 
ަބދަލެއް އަދި ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން ކަނޑައަޅާނ ، ކޯޓުންނެވެ. 

 އެގޮތުން، އަންނަނިވި ކަންކަން ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

 

 ؛ބަދަލު ނަގައިދެވޭނެ ދާއިރާއާއި ޝަރުޠުތައް (1)   

 

 ؛ަބދަލު ދިނުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ އިދާރާ (2)   

 

ވަގުތުން ވަގުތަށް ނަގައިދޭންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ ވަގުތ    (3)   
 ؛ ަބދަލު

 

އަންނަނިވި   )ށ(    ނަގައިދިނުމުގައި،  ަބދަލު  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި 
 ކަންކަން ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

 

ަބދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަމަށް  (1)   
 ؛ަބދަލުނަގައިދިނުން
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ތެރެއިން  (2)    ކަންކަމުގެ  އެދިފައިވާ  ނަގައިދިނުމަށް  ަބދަލު 
 ؛ަބއެއް ކަންކަމަށް ަބދަލުނަގައިދިނުން

 

އެއްާބވަތެއްގެ މައްސަލަތަކުގައި އެއް ހަމައަކުން ަބދަލު  (3)   
 ނަގައިދިނުން. 

 

ބަދަލުނަގައިދިނުމާގުޅޭ  
 ގަވާއިދު 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަބދަލު ނަގައިދިނުމުގައި ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ  . 44
މިންގަނޑުތަކުގެ  ޢަދަދުތަކުގެ  ނަގައިދޭނެ  ަބދަލު  އިޖުރާއަތުތަކާއި، 
ޖުޑ ޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ލަފައާއެކު،  ަބންޑާރަނައިުބގެ  ގަވާއިދެއް 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހަދަންވާނެއެވެ. 

  

ސަަބަބކ ،މި   ސަބަބު  މައިގަނޑު  ހިމަނާފައިވާ  ިބލުގައި  ޙާލަތްތައް   އިޞްލާޙު  ނަގައިދެވޭނެ  ަބދަލު  މަދަނ  
ަބދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދި  ަބދަލާއި،  ޙާލަތްތަކުގައި ނަގައިދެވޭނެ އެހެނިހެން  ކަނޑައަޅައި، އެނޫން 

ެބލުމުގައި މައްސަލައެއް އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ އޮފ ހަށް ހުށަހެޅުމުން އެ އޮފ ހުން އެ މަ އްސަލައެއް 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި، ަބދަލު ނަގައިދޭނ  ކޯޓުންކަމަށް ކަނޑައެޅުމެވެ.
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    ނިންމުން .4

ނާއި، މި ކޮމިޓ އާއި ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ ގެ ޖޮއިންޓް  ކޮމިޓ ންމި  ިބލު"  އިންތިޤާލ  އިންޞާފުގެ  "ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ  މި  

އެ ބިލާމެދު އެ ިބލު ކޮމިޓ ން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް    ަބދަލުތަކާއެކު  ގެނައިކޮމިޓ ން  ބިލަށް    ،ށްދިރާސާކޮ   ކޮމިޓ ންކޮމިޓ ގެ ސަްބ  

  ( ގެ ދަށުންދވަނަ މާއްދާގެ )  123ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ    ،ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދިރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން  

މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޔުހިރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  އޮތް    ގައި  2020  ނޮވެންަބރު  19،  ވުމަށްފޮނުމަޖިލ ހަށް    ރައްޔިތުންގެ

  އިއްތިފާޤުން   މެންަބރުންގެ  ަބއިވެރިވި   ވޯޓުގައި  ހާޒިރުވެ  އަށްވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓ   61ގެ މި އަހަރުގެ  ޖެންޑަރ ކޮމިޓ 

 ފައެވެ. ވަނ  ނިންމާ

ދިރާސާކުރި އިންޞާފުގެ"  ،ކޮމިޓ ން  "ޖަދުވަލު  ،ިބލު"  އިންތިޤާލ   ރިޕޯޓުގެ  އެވަނ އެވެ.1-މި  ގޮތުގައި  ގެ  ިބލާ   އަދި  " 

  މަށް ިބލު ދިރާސާކުރު  " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ.2-"ޖަދުވަލުގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ން ފާސްކޮށްފައިވާ ކޮސްޓް އެސްޓިމޭޓް މި ރިޕޯޓުގެ  

 ޒިރ ގެ ތަފްޞ ލުހާނެ  ަބތް އެނގޭޞްނި  ހާޒިރުވިގެ ަބއްދަލުވުމަށް މެންަބރުން  ކޮމިޓ   މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރޔުހި

 އެވަނ އެވެ.ހިމަނާފައި " ގެ ގޮތުގައި 3-"ޖަދުވަލު

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތިން    ށްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލ ހަތިޔަ  ،  ިބލު" އިންތިޤާލ  އިންޞާފުގެ  "  ށްފައިވާފާސްކޮކޮމިޓ ން  ވ މާ،  

 ހުށަހަޅަމެވެ. މި ރިޕޯޓާއެކު  އެދި ނިންމަވައިދެއްވުން

 

 

 ޖ ހާން މަޙްމޫދް 
 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު 
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 1ޖަދުވަލު  
 

 ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ އިން ދިރާސާކޮށްފައިވާ އިންތިޤާލ  އިންޞާފުގެ ިބލު  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

c 

 
 

 ބިލު  ފުގ  ސާ އިން އިންތިޤާލީ  
 

 އ އްވަނަ ބާބު 
 ފ ށުން 

 

ާއ   2018ބަރު ންނޮވ  17ިއން ފ ށިގ ން  1953 ޖަނަވަރީ 1 އީ،މި )ހ( . 1 ނަން   ތަޢާރުފާއި
 ، ހިނާގދިޔަ މުއްދަތުގ  ތ ރޭގައި ނިޒާމީ ސިފައ ްއގައި ރޭވިގ ން ދ މ ދު  

އިސް  ތަނ އްގ   އ އިން  ނުވަތަ  މުއަްއސަސާައކުން  ދައުލަތުގ  
އަސާސީ    އަކު، ހިންުގންތ ރި ޙައްޤުތަކާިއ  އިންސާނީ  ރަްއޔިތުންގ  

ހިންާގފައިވާ   ޚިލާފަށް  ކޮށް،  ޙްޤީޤުތަ  ، ބަލައިޢަމަލުތަްއ  މިނިވަންކަމާ 
ހާމަކޮށް،   އަނިޔާ  ޙަޤީޤަތް  ސަބަބުން  ކަންކަމުގ   ލިބިފައިވާ  އ ފަދަ 

ޙައްލުތަ ފޯރުކޮށްދޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގ   މި  މ ދުވ ރިކޮށް ފަރާތްތަކަށް    އް 
 ވ . ޤާނޫނ   ނިޒާމ އް އ ކަށައ ޅުމުގ ފު ހޯދައިދިނުމުގ  ސާއިން
 

 އ ވ .  "ޤާނޫނު ފުގ ސާއިން ންތިޤާލީ"އިމި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ  )ށ(  
 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ޙާޞިލުކުރުމ ވ .ތަކަކީ،  ދުމަޤްޞަމި ޤާނޫނުގ   . 2 ދު މަޤްޞަ 
 

މުއަްއސަސާ )ހ(    އިސް ދައުލަތުގ   ތަނ އްގ   އ އިން  ނުވަތަ  ައކުން 
ޮގތުަގއި   ކުރަމުންދާމަސައްކަތްހިންުގންތ ރިއ ްއގ   ނުވަތަ   ކޮށްފައިާވ 

ޢަމަލ އްގ   ގ ން  ވައި ރާ   ސިފައ އްަގއިނިޒާމީ  ،  ތަކުންފަރާ ހިންިގ 
ނުވަތަ އަސާސީ  އް  ޤ  އިންސާނީ ޙައް ބައ އްގ   ނުވަތަމީހ އްގ   ސަބަބުން  

އ ފަދަ މައްސަލަތައް ދ ނ ަގނ ،    ،ފަިއވާނަމަގ ންނިުގޅައި މިނިވަންކަމ އް  

Deleted : ާޞ

Deleted :2012 

Deleted :ްމ

Deleted : ިބޮޑ ތ

Deleted :ާޞ

Deleted :ާޞ
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ޒިންމާވާ   މުއައްސަސާތަކާއި  ދައުލަ އ ކަމުަގއި    އ ކަންކުރިތުގ  
 ؛ވާޞިލުވުންޤީޤަތާ ހަމައަށް ޙަ ބަލައި،ފަރާތްތަކުގ  މައްސަލަތައް 

 
އިސް  )ށ(   ތަނ އްގ   އ އިން  ނުވަތަ  މުއަްއސަސާައކުން  ދައުލަތުގ  

ނިޒާމީ   ފަރާތަކުން،  މަސައްކަތްކުރި  ޮގތުަގިއ  ހިންުގންތ ރިއ ްއގ  

ނުވަތަ ޢަމަލ ްއގ  ސަބަބުން މީހ ްއގ     ހިންިގސިފައ ްއަގިއ ރާަވިއގ ން  
ޙައްޤ ްއ  ބައ ްއގ    މިނިަވންކަމ އް އިންސާނީ  އަސާސީ  ނުވަތަ 
އ   ންނިުގޅަިއގ  މި ފަިއވާނަމަ،  ފަރާތްތައް  ޒިންމާވާ  ޢަމަލުތަކަށް 

ޖަވާބުދާރީކުރު  ޮގތުގ މަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  އ  ވައި ޤާނޫނުގައި   ،
މި  ފަރާތްތަކަށް  ލިބުނު  އަނިޔާ  ސަބަބުން  ޢަމަލުތަކުގ   ފަރާތްތަކުގ  

އިން ޒަރިްއޔާއިން  ޙައްލުތަކުގ   ފޯރުކޮށްދޭ  ދަށުން  ފު ސާޤާނޫނުގ  
 ؛ހޯދައިދިނުން

 

އިސް  (ނ)   ތަނ އްގ   އ އިން  ނުވަތަ  މުއަްއސަސާައކުން  ދައުލަތުގ  
ކުރަމުންދާ  ނުވަތަ  މަސައްކަތްކޮށްފައިާވ  ޮގތުަގއި  ހިންުގންތ ރިއ ްއގ  
ފަރާތަކުން، ނިޒާމީ ސިފައ އްަގއި ރާވަިއގ ން ހިންާގފައިވާ ިއންސާނީ 

އ ފަދައިން  ޚިލާފު ޢަމަލުތައް  ނުވަތަ ައސާސީ ިމނިވަންކަމާ  ޙައްޤުތަކާ  
ސަބަބުތައް  ހި އ ފަދަ ދ ނ ަގނ ،  ނާގފައިވާ  ތާނަގިއ  އޮތް  ކުރިއަށް 

ފިޔަވަޅުތަްއ   ައޅަންޖ ހޭ  ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  ނުވާނ ކަން  ކަންކަން 
ތަހުޒީބީ ފާހަަގކޮށް،   ބިނާވ ފަިއާވ  މައްޗަށް  ވ ރިކަމުގ   ޤާނޫނުގ  

 . ދައުލަތ އް އާރާސްތުކުރުން
 

ހިންޭގނީ،   . 3 ދާއިރާ   ނ ޤާނޫނު ހިންގޭ  ޤާނޫނު  ފ ށިގ ން    1953ޖަނަވަރީ    1މި  ނޮވ ންބަރު   17އިން 
 ގ  ނިޔަލަށް ހިނާގފަިއވާ ކަންކަުމގ  މައްޗަށ ވ .  2018
 

 ދ ވަނަ ބާބު 
 ގ  އޮފީސް ޕަރސަން އޮމްބަޑްސް ފުގ   ސާ އިންތިޤާލީ އިން 

 

Deleted : ަަނ

Deleted :ާޞ

Deleted :2012 

Deleted : ާޞ

Deleted : ްމަނ
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ފުގ   ސާއިންތިޤާލީ އިން
ގ  އޮފީސް  ަޕރސަންއޮމްބަޑްސް
 އުފ އްދުން 

 

އިން )ހ( . 4 އިންތިޤާލީ  ފ ށުމާއ ކު،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ފުގ   ސާމި 
 ގ  އޮފީހ ްއ އުފ ދުނީއ ވ . ޕަރސަންއޮމްބަޑްސް

އިން )ށ(   އޮްމބަޑްސްސާއިންތިޤާލީ  އަމިއްލަ   ގ ޕަރސަންފުގ   އޮފީހަކީ، 
ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާިއ، ދަޢުާވ ލިބިަގތުމުގ  ބާރު ލިބިފައިވާ، އަމިއްލަ 
ވަކި   ައދި  ލިބިފައިާވ  ހައިސިއްޔަތު  މުޢާމަލާތުކުރުމުގ   ނަމުގައި 

 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞ ކ ވ .  މުސްތަޤިްއލުންނަ ސިއްކައ އް އޮ
 

 ންގ ަޕރސައޮމްބަޑްސް
 އޮފީހުގ  ދައުރު 

އަހަރު )ދޭްއ(    2ންގ  އޮފީހުގ  ދައުރަކީ، ިގނަވ ގ ން  ޕަރސައޮމްބަޑްސް )ހ( . 5
 ދުވަހ ވ .  

 
ންގ   ޕަރސައޮމްބަޑްސްމި މާއްދާގ  )ހ( ަގއި އ ހ ން އޮތް ނަމަވ ސް،   )ށ(  

 އޮފީހުގ  މަސަްއކަތް ނިމުމުން، އ  އޮފީސް ުއވޭނ އ ވ . 
 

)ހ(   )ނ(   މާއްދާގ   ތ ރޭގައި  ގައި  މި  މުއްދަތުގ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ 
ނިންިމދާނ ކަމަށް  މަސައްކަތް  އޮފީހުގ   އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  
ހަމަވުމުގ   މުއްދަތު  އ   ޤަބޫލުނުކުރ ވޭނަމަ،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

ނިންމާނ     30 މަސައްކަތް  އޮފީހުގ   އ   ކުރިން  ދުވަހުގ   )ތިރީސް( 
 ކުރަންވާނ އ ވ . ނިޒާމ އް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާއިމު

 
  ގ  އޮފީސްރސަންަޕއޮމްބަޑްސް

 ގޮތް އ ކުލ ވިގ ންވާ  
ޤާނޫނުގ    )ހ( . 6 ބަޔާންކުރާ    4މި  މާއްދާގައި  ގ   ޕަރސަންއޮމްބަޑްސްވަނަ 

ޢައްޔަނު   ،ނީއ ކުލ ވިގ ންވާ  އޮފީސް  3ކުރާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 މައްޗަށ ވ .  ގ  ޕަރސަނުން އޮމްބަޑްސްއް( ތިނ )
 

ދަށުން )ށ(   ގ   )ހ(  މާއްދާގ   ންގ  ނުޕަރސައޮމްބަޑްސްކުރާ  ޢައްޔަނު  މި 
ޮގތުަގިއ    ގ  ންޕަރސައޮމްބަޑްސްޗީފް    މީހަކު،ތ ރ އިން  

 ކުރަންވާނ އ ވ . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނު 
 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއ ވ . ން މަޤާމުން ވަކިކުރާނީ،  ނުޕަރސައޮމްބަޑްސް )ނ(  

Deleted : ާޞ

Deleted :ްމަނ

Deleted :ާޞ

Deleted :ްމަނ

Deleted :ްމިނިވަނ

Deleted :ްމަނ

Deleted :5 .

Deleted :ްމަނ

Deleted :ްަ

Deleted :ުން މަނ

Deleted :ްަ

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted :ްަ

Deleted :ަމ
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ފ ށިގ ން   )ރ(   ތާރީޚުން  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ސް( )ތިރީ  30މި 

ދުވަހުގ  ތ ރޭަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މާއްދާގ  )ހ( ގ  ދަށުން 
ވަނަ   4ށް، މި ޤާނޫނުގ   ކޮޢައްޔަނު  ޕަރސަނުންއޮމްބަޑްސްކުރާ  ޢައްޔަނު

އޮފީހުގ  ަމސައްކަތް    ގ ޕަރސަންއޮްމބަޑްސް  މާއްދާގ  ދަށުން އުފައްދާ

 ފ ށޭނ  އިންތިޒާމު ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނ އ ވ . 
 

ނިންމުމުގައި،   )ބ(   މައްސަލަތައް  ހުށަހ ޅޭ  އޮފީހަށް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  
މައް އ   އިއްތިފާޤުން  ނިންމޭތޯ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ   ސަލަތައް 

ނިންމުމުގައި،  މަސައްކަތް   މައްސަލަތައް  އ ފަދަ  ކުރަންވާނ އ ވ . 
ޙާލަތްތަކުަގއި،   ނުލިބޭ  އިއްތިފާޤު  އޮފީހުގ   އޮމްބަޑްސްޕަރސަން 

 ނުންގ  އަޣްލަބިްއޔަތުންނ ވ .ޕަރސަމައްސަލަތައް ނިންމާނީ، އޮމްބަޑްސް
 

ކުރ ވޭ ފަރާތ ްއގ  ކިބަިއަގިއ  މަޤާމަށް ޢައްޔަނުްއގ   ނ ޕަރސައޮމްބަޑްސް )ހ( . 7 ންގ  ޝަރުޠު ނުަޕރސައޮމްބަޑްސް
 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނ އ ވ . 

 
 ؛މުސްލިމަކު ކަމުަގިއވުން (1)   

 
 ؛ދިވ ހިރައްޔިތަކު ކަމުަގިއވުން (2)   

 
ޙައްދ   (3)    ނުވަތަ    އްއިސްލާމްދީނުގައި  ކުށ އް  ކަނޑައ ޅިފަިއވާ 

ޝަރީޢަތަށް  ކުރިކަން  ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގ  ކުށ އް  ޖިނާއީ ކުށ އް  
 ؛ސާބިތުވ ފަިއވާ މީހ އް ކަމުަގިއނުވުން

 
 ؛ވ ފަިއވާ މީހ އް ކަުމަގިއވުންއަހަރު )ތިރީސް(    30ޢުމުރުން   (4)   

 
ޕާޓީއ   (5)    ސިޔާސީ  މ ންބަރ އް  އ ްއވ ސް   ކަމުގައިނުވުން އްގ  

ވޭތުވ ދިޔަ   ތ ރޭަގިއ    3ނުވަތަ  ދުވަހުގ   އަހަރު  )ތިނ ްއ( 
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Deleted :6 .
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މީހ ްއ   ފުރާފައިވާ  މަޤާމ އް  އ ްއވ ސް  ޕާޓީއ ްއގ   ސިޔާސީ 
 ؛ކަމުގައިނުވުން

 
އިންތިޚާބުކުރ ވޭ މަޤާމ އް ނުަވތަ ދައުލަތުގ  މަޤާމ އް ނުވަތަ  (6)   

 ؛ކަމުގައިނުވުންސިޔާސީ މަޤާމ އް ފުރަމުންދާ މީހ އް 

 
މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ  (7)    އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ   ޤާނޫނުގައި  މި 

އަދާކުރ ޭވވަރުގ    ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ކަމަށް 
ކަާމުގޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން މަދުވ ގ ން    ،ޤާބިލުކަންހުރުމާއ ކު

މަދުވ ގ ން  ފުރަތަމަ ޑިްގރީ ޙާޞިލުކޮށް، އ އިން ދާއިރާައކުން  
 )ހަތ އް( އަހަރުދުވަހުގ  ތަޖުރިބާ ހުރި މީހަކަށްވުން. 7
 

އިތުރުން،   )ށ(   ޝަރުޠުތަކުގ   ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގ   މި 
ކުރ ވޭ ފަރާތަކީ، އިންސާނީ ްއގ  މަޤާމަށް ޢައްޔަނުނ ޕަރސައޮމްބަޑްސް

އ ްއވ ސް   ހިންުގމުގައި  ޢަމަލ އް  ޚިލާފު  ސިފައ ްއަގިއ  ޙައްޤަކާ 
މީހ އް  ރައްދުވ ފައިާވ  ތުހުމަތ އް  އ ފަދަ  ނުވަތަ  ބައިވ ރިވ ފަިއވާ 

 ކަމުަގިއވ ގ ންނުވާނ އ ވ . 
 

ޢައްޔަނު  ންޕަރސައޮމްބަޑްސް . 8 މަޤާމުގ  ދައުރު  ޤާނޫނުގ   ކަމަށް  މި  މީހުން،  ވަނަ   6ކުރ ވޭ 
ވަކިކުރާ   ަމޤާމުން  ދަށުން  ގ   )ނ(  އ މީހުން މާއްދާގ   ފިޔަަވއި،  ޙާލަތުަގއި 

ޢައްޔަނު ދަށުން މަޤާމަށް  ޤާނޫނުގ   މި  ފ ށިގ ން،  ތާރީޚުން  ކުރާ 
މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކޮށް ނިމި، އ    އޮފީހާގ   ންރސަޕައޮމްބަޑްސް

 އޮފީސް ުއވ ންދ ން މަޤާމުގައި ދ މިތިބޭނ އ ވ . 
 

ޙާލަތްތަކުަގއި،   )ހ( . 9 މަޤާމު ހުސްވުން  ހުސްވީ ނ ޕަރސަޮއމްބަޑްސްއަންނަނިވި  މަޤާުމ  އްގ  
 ވޭނ އ ވ . ކަމުގައި ބ ލ  

 
އަދާކުރުމަށް   (1)    މަސްއޫލިއްޔަތު  މަޤާމުގ   ނުވަތަ  މަރުވުން 

 ؛ނުކުޅ ދޭފަދަ ޙާލަތ އް މ ދުވ ރިވުން
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 ؛ފާ ދިނުންޢުއިސްތި (2)   

 
  ؛ވަކިކުރުންމ ންބަރުކަމުން  (3)   

 
 ؛މ ންބަރުކަމުގ  ޝަރުޠ އް އުނިވުން (4)   

 
ދަށުން  (5)    ޤާނޫނ ްއގ   ނުވަތަ  ދަށުން  ޤާނޫނުއަސާސީގ  

 އިންތިޚާބުކުރ ވޭ ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުން.
 

ިގނަވ ގ ން  ނ ޕަރސައޮމްބަޑްސް )ށ(   ހުސްވާތާ  މަޤާމު  )ފަނަރަ(   15ްއގ  
މީހަކު ދުވަހުގ    ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ަމޤާމަށް  އ   ތ ރޭަގިއ، 
 ކުރަންވާނ އ ވ . ޢައްޔަނު

 
ިއސްތިޢުފާދޭން   )ހ( .10 އިސްތިޢުފާދިނުން  މަޤާމުން  އ   އޮމްބަޑްސްޕަރސަން  ޗީފް 

ބަޔާންކޮށް   އ ކަން  ސިޓީއަކުން  ބޭނުންވ އްޖ ނަމަ، 
ސިޓީ  އ   ހުށަހަޅައި،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުމުން ޗީފް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  މަޤާމުން  ރައީސު
 އ މީހަކު ވަކިީވއ ވ .  

 
ޑްސްޕަރސަން އޭނާގ  މަޤާމުން  މި މާއްދާގ  )ހ( ގ  ދަށުން ޗީފް އޮމްބަ )ށ(  

އޮފީހުގ    އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ   ކަމުަގއިިވޔަސް،  އިސްތިޢުފާދިން 
 . އިސްތިޢުފާ ދިނީ ކަމުގައ އް ނުބ ލ ވޭނ އ ވ މ ންބަރުކަމުން އޭނާ 

 
 އޮފީހުގ  މ ންބަރަކު މ ންބަރުކަމުން އިސްތިޢުފާދޭން  ންއޮމްބަޑްސްޕަރސަ )ނ(  

ބަޔާންކޮށް   އ ކަން  ސިޓީއަކުން  ބޭނުންވ އްޖ ނަމަ، 
ސިޓީ ރައީސުލްޖުމް އ   ހުށަހަޅައި،  ހޫރިއްޔާއަށް 

މ ންބަރުކަމުން  މ ންބަރަކު  އ   ލިބުމުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 
 ވަކިވީއ ވ . 
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އޮމްބަޑްސްޕަރސަންކަމުގ   ކުރ ވޭނީ،  އޮމްބަޑްސްޕަރސަނަކު އޭނާގ  މަޤާމުން ވަކި . 11 މ ންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން 

އަދާކުރުމަށް މަޤާމާ އ ކަށީގ ންނުވާފަދަ ކަމ އް ކުރިކަމަށް، ނުވަތަ އ  ަމޤާމު  
ތ އް މ ދުވ ރިވ އްޖ  ކަމަށް، ނުވަތަ އ  މަޤާމު އަދާކުރުމަށް ޢުޛުރުވ ރިވާފަދަ ޙާލަ

ވަނަ މާއްދާގ     6ކަމަށް ފ ނިއްޖ  ހިނދ އްގައި، މި ޤާނޫނުގ   ޤާބިލުކަން ނ ތް

 މްހޫރިއްޔާއަށ ވ . )ނ( ަގިއވާ ޮގތުގ މަތިން ރަީއސުލްޖު
 

ގ  އޮފީހުގ   ންަޕރސައޮމްބަޑްސް
 އިޚްތިޞާޞް 

ޤާނޫނުގ    . 12 މާ  3މި  ދައުލަތުގ   ވަނަ  ތ ރޭގައި  މުއްދަތުގ   ބަޔާންކުރާ  އްދާގައި 
މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ އ ިއން ތަނ އްގ  އިސް ހިންުގންތ ރިއ ްއގ  ޮގތުަގއި  

ކުރަމުންދާމަސައްކަތްކޮ ނުވަތަ  ސިފައ ްއަގިއ    ށްފައިާވ  ނިޒާމީ  ފަރާތަކުން، 
އިންސާނީ   ހިންިގ ޢަމަލ އްގ  ސަބަބުން މީހ އްގ  ނުވަތަ ބައ ްއގ   ރާވަިއގ ން

ނުވަތަޙައްޤ  މިނިވަންކަ  އް  އ ފަދަ  ނިުގޅައިގ ންފައިވާނަމަ،    މ އްއަސާސީ 
ދަށުން  ޤާނޫނުގ   މި  އިޚްތިޞާޞް  ފިޔަަވޅުއ ޅުމުގ   ބަލަިއ،  މައްސަލަތައް 

 ގ  އޮފީހަށް ލިބިގ ންވ އ ވ . ން ޕަރސައޮމްބަޑްސްލަވާލާ އ ކު
 

ގ  އޮފީހުގ   ންަޕރސައޮމްބަޑްސް
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ޤާނޫނުގ    . 13 ހިމ ނޭ   12މި  އިޚްތިޞާޞްގައި  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 
ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް   އަންނަނިވި  އ ޅުމުަގިއ،  ފިޔަަވޅު  ބަލައި  މައްސަލަތައް 

 ގ  އޮފީހުން އަދާކުރަންވާނ އ ވ . ންޕަރސައޮމްބަޑްސް
 

އިސް  )ހ(   ތަނ އްގ   އ އިން  ނުވަތަ  މުއަްއސަސާައކުން  ދައުލަތުގ  

ކުރަމުންދާ  ނުވަތަ  މަސައްކަތްކޮށްފައިާވ  ޮގތުަގއި  ހިންުގންތ ރިއ ްއގ  
ޢަމަލ އްގ    ހިންިގ  ރާވަިއގ ން  ސިފައ އްަގއި  ނިޒާމީ  ފަރާތަކުން، 

ނުވަތަ އަސާސީ  އިންސާނީ ޙައްޤ އް  ނުވަތަ ބައ އްގ   ސަބަބުން މީހ އްގ   
ނިުގޅަިއގ ންފަިއވާނަމަ، އ ފަދަ މައްސަލަތައް ދ ނ ަގނ ،  މިނިވަންކަމ އް  

އ ކަންކުރި   މުއައްސަސާތަކާއި  ދައުލަތުގ   ޒިންމާވާ  އ ކަމުަގއި 
 ؛ޙަޤީޤަތާ ހަމައަށް ވާޞިލުވުން ފަރާތްތަކުގ  މައްސަލަތައް ބަލައި،

 

Deleted :ަމ

Deleted :9 .

Deleted :ާަ

Deleted :ިަުރ

Deleted : ިަުތަކާއ

Deleted :ްނ

Deleted :  އ

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted :10 .

Deleted :9 

Deleted :ަމ
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އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ނިޒާމީ ސިފައ ްއގައި ރޭިވގ ން   )ށ(  
ހިންުގމަށް މ ދުވ ރިވ ފަިއވާ ސަބަބުތައް ދ ނ ަގނ  އ  ޢަމަލުތަކުގ  ޒާތާއި  

 ؛އ ކަން ހިނާގފަިއވާ ފުޅާމިން ދ ނ ަގތުން
 

އިސް  )ނ(   ތަނ އްގ   އ އިން  ނުވަތަ  މުއަްއސަސާައކުން  ދައުލަތުގ  

މަސައްކަތް ޮގތުަގއި  ކުރަމުންދާކޮށްފަ ހިންުގންތ ރިއ ްއގ   ނުވަތަ   އިާވ 
ޢަމަލ އްގ    ހިންިގ  ރާވަިއގ ން  ސިފައ އްަގއި  ނިޒާމީ  ފަރާތަކުން، 

ނުވަތަ އަސާސީ  އިންސާނީ ޙައްޤ އް  ނުވަތަ ބައ އްގ   ސަބަބުން މީހ އްގ   
ޒިންމާާވ  ންނިުގޅަިއގ މިނިވަންކަމ އް   ޢަމަލުތަކަށް  އ   ފައިވާނަމަ، 

މުައއްސަސާތަކާއި ފަރާތްތައް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދައުލަތުގ   
 ؛ޮގތުގ މަތިން ދ ނ ަގނ ، ޖަވާބުދާރީކުރުވުން

 
ކުށ ްއ  ންޕަރސައޮމްބަޑްސް )ރ(   ޖިނާއީ  ތަޙްޤީޤަށްފަހު  ހިންާގ  އޮފީހުން  ގ  

ޖިނާ  މައްޗަށް  ފަރާތްތަކުގ   ހިންިގ  ޢަމަލުތައް  ދަޢުވާ    އީކަމުަގިއވާ 
 ؛ އުފުލުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖ ނ ރަލަށް ފޮނުވުން

 
ދަޢުާވ ންޕަރސައޮމްބަޑްސް )ބ(   މަދަނީ  ތަޙްޤީޤަށްފަހު  ހިންާގ  އޮފީހުން  ގ  

 ؛އުފުލަންޖ ހޭ ފަރާތްތަކާމ ދު ދަޢުވާކުރުމަށް ބަންޑާރަނައިބަށް ފޮނުވުން
 

އޮފީހުން  ންޕަރސައޮމްބަޑްސް )ޅ(   ނިޒާމީ ގ   އަލީަގއި  ތަޙްޤީޤުގ   ހިންާގ 

ޢަމަލުތަކާއި ޚިލާފު  ޙައްޤުތަކާ  އިންސާނީ  ހިންާގފަިއވާ   ، ޮގތ ްއގައި 
ދ ނ ަގނ  ފަރާތްތައް  އުފުލަންޖ ހޭ  ލިބިފައިވާ    ،ޒިންމާ  އަނިޔާ 

ބަދަލުހޯދައިދީ،   ދަށުން  ޤާނޫނުގ   މި  ހޯދުމަށް  ފަރާތްތަކަށް  ފަރުވާ 
 ؛ހިކޮށްދިނުންމަުގފަ
 

ނިޒާމީ ސިފައ ްއގައި ރާަވިއގ ން މީހ އްގ  ނުވަތަ ބައ ްއގ  އިންސާނީ  )ކ(   
ދައުލަތުގ    ބައިވ ރިވ ފަިއވާ  ނިުގޅަިއަގތުމުަގއި  ޙައްޤުތައް 
ބަދަލުތައް  ގ ންނަންޖ ހޭ  އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި  މުއައްސަސާތައް 

 ؛ދ ނ ަގތުން

Deleted :ުރިކ

Deleted :ަަ

Deleted : ަ

Deleted :ަމ

Deleted :ީޢ

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted :.ްއ ހީތ ރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުނ
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އިސް  )އ(    ތަނ އްގ   އ އިން  ނުވަތަ  މުއަްއސަސާައކުން  ދައުލަތުގ  

ހިންުގންތ ރިއ ްއގ  ޮގތުަގއި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތަކުން، ނިޒާމީ 
ނުވަތަ ޢަމަލ ްއގ  ސަބަބުން މީހ ްއގ     ސިފައ ްއަގިއ ރާަވިއގ ން ހިންާގ

ޙައްޤ ްއ  ބައ ްއގ    މިނިަވންކަމ އް އިންސާނީ  އަސާސީ  ނުވަތަ 

ނުހިނާގނ ކަން  ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި  ،  މައްސަލަތައްތުމުގ   ނިުގޅަިއަގ
ދ ނ ަގތުމާިއ،   ފިޔަވަޅުތައް  އ ޅޭނ   ފަދަ އ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި 

 ފާހަަގކުރުން. ކަމާުގޅޭޮގތުން ގ ންނަންޖ ހޭ އިޞްލާޙުތައް ކަން
 

ގ  އޮފީހުގ   ންަޕރސައޮމްބަޑްސް
 ބާރުތައް

ުގޅިގ ން   )ހ( . 14 ތަޙްޤީޤުތަކާ  ކުރަމުންދާ  ލިބިގ ން  ބާރު  ޤާނޫނުން  މި 
އ  ންޕަރސައޮމްބަޑްސް އަދާކުރުމަށާއި  މަސްއޫލިްއޔަތު  އޮފީހުގ   ގ  

އަންނަނިވި   ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  މަޤްޞަދުތައް  ބާރުތައް އޮފީހުގ  
 ލިބިގ ންވ އ ވ . 

 
     
މަސްއޫލިއްޔަތު  ންޕަރސައޮމްބަޑްސް (1)    ޮއފީހުގ   ގ  

އަދި  އަދާކުރު އޮފީހުންމުަގއްޔާއި  ގ ންދާ   އ   ކުރިއަށް 
ކާއި  މުއައްސަސާތައ ންމ ހައި  ދައުލަތުގ     ތަޙްޤީޤުތަކަށް

 ؛އ ހީތ ރިކަން ހޯދުން އ ހ ނިހ ން ފަރާތްތަކުގ 
 

ތަޙްޤީޤުކުރުން (2)    މައްސަލަތަްއ  މިޮގތުން  ؛ ޖިނާއީ  އަދި 
މަސައްކަތުގ   ކުރަމުންދާ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  

ބަލަންޖ ހިއްޖ ނަމަ،   މަްއސަލައ ްއ  ޖިނާއީ  ޤާނޫނު  ތ ރޭގައި 
ޤާނޫނު(    2016/12ނަންބަރު   އިޖުރާއަތުގ   ަގއި  )ޖިނާީއ 

ތަންފީޛުކުރާ   ޤާނޫނު  ބާރު  ބަޔާންކުރާ  އިދާރާއ ްއގ  
 ؛ބޭނުންކުރުން

 
ކުރަމުންދާ ންޕަރސައޮމްބަޑްސް (3)    ތަޙްޤީޤު  އޮފީހުން  ގ  

އޮފީހަށް ހާޒިުގޅިގ ން    އަކާމައްސަލަ އ   ރުކުރަންޖ ހޭކަމަށް 

Deleted :  ،ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގިއ

Deleted : ްއ ފަދަ ޢަމަލ އ

Deleted :ަމ

Deleted :11 .

Deleted :ަމ

Deleted :(1)

Deleted :ްގ  އޮފީހުގ  ހިންާގ ަގާވއިދު ންމައޮމްބަޑްސ
¶؛ހ ދުން

Deleted :2

Deleted :ަމ

Deleted : ިމަށްޓަކައ

Deleted :ުގ  ކ

Deleted : ާފަރާތުން އ  އޮފީހަށް ބޭނުންވ

Deleted :3

Deleted :ަމ

Deleted :ާތަކ
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އ    ފަރާތ އް  ކޮންމ   ހާޟިފ ންނަ  ކޮށް ރުއޮފީހަށް 
 ؛ންސުވާލުކުރު

 
މަސައްކަތްތަންޕަރސައޮމްބަޑްސް (4)    އޮފީހުގ   ކުރިއަށް ގ   ްއ 

އ ހީތ ރިވުމަށް   ތަޙްޤީޤުތަކުގައި  ބޭނުންވާ ގ ންދިއުމުަގއްޔާއި 

އް ގ ނައުާމއި، ރާއްޖ އިން ރާއްޖ އިން ބޭރުގ  ކަމާބ ހޭ ފަރާތްތަ
 އ ހީތ ރިކަން ހޯދުން.  ގ ޚަބީރުން ބޭރުގ 
 

ޤާނޫނުގައި  ންޕަރސައޮމްބަޑްސް )ށ(   މި  ލިބިގ ންާވކަމަށް  އޮފީހަށް  ގ  
ިއތުރުން   ބާރުތަކުގ   އޮފީހުގ  ންޕަރސައޮމްބަޑްސްބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގ  

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  އަދާކުރުމުަގިއ،    2019/4މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ކޮިމޝަންތަކަށް  ބަޔާންކުރާ  ަގިއ  ޤާނޫނު(  ކޮމިޝަންތަކުގ   )ރިޔާސީ 

 ތަްއ އ  އޮފީހަށް ލިބިގ ންވ އ ވ . ލިބިގ ންވާ އ ންމ ހައި ބާރު
 

ގ  އޮފީހުން  ންަޕރސައޮމްބަޑްސް
މިނިވަންކަމާއ ކު  
 މަސައްކަތްކުރުން 

މަސައްކަތްކުރަންވާނީ،  ންޕަރސައޮމްބަޑްސް . 15 އޮފީހުން    މިނިވަންކަމާއި ގ  
މަޤްޞަދުތަްއ  މި ޤާނޫނުގ     އްސުބުން އ އްކިބާވ ތިބ ،ޢަތަޤިއްލުކަމާއ ކު، ތަމުސް

 ނ ވ . ހާސިލުވާނ  ޮގތުގ މަތިން
 

ޗީފް އޮމްބަޑްސްަޕރސަންގ   
 މަސްއޫލިއްޔަތު

ޗީފް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި  )ހ( . 16
 އ ވަނީއ ވ . 

 
ޮގތުގ މަތިން، ނަތީޖާ ނ ރ ދ ޭވ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުަގއިާވ   (1)   

އޮފީހުގ    އޮމްބަޑްސްޕަރސަން  އުސޫލުން،  ހަރުދަނާ  ޮގތުަގއި 
ލަފަ ބޭނުންވާ  އަދާކުރުމަށް  ިއ ޔާމަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ؛އިރުޝާދުދިނުން
 

އ ޖ ންޑާ   ގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަން (2)    ބައްދަލުވުންތަކުގ   އޮފީހުގ  
ތާރީޚާއި   ބާއްވާނ   ބައްދަލުވުން  ަވުގތު ކަނޑައ ޅުާމއި، 

Deleted :ާބޭނުމުގައި މީހުން ހ ކިބަސް ނ ުގމުގ  އި މަށ
¶؛ހާޒިރުކުރުން

Deleted :4

Deleted :ަމ

Deleted : ްކަށ

Deleted : ްފަންނީ އ ހީތ ރިކަމަށ

Deleted : ިކުގ  އިންވ ސްޓިޭގޓަރުން އަދ

Deleted :  ގ ނައުމާއި އ ފަރާތްތަކުގ

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted :12 .

Deleted :ަމ

Deleted : ،ުކ ަ

Deleted :. ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށްޓަކައ ވ ،
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އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ހިންުގމާުގޅޭ   ގ ކަނޑައ ޅުންފަދަ  އޮފީސް 
 ؛ނިންމުންތައް ނިންމުން

 
އޮމްބަޑް  ގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަން (3)     ޕަރސަނުންނާިއ ސްއޮފީހާއި 

ހަމަތަކަށް މ ންބަރުންނާއި ސުލޫކީ  މުވަްއޒަފުން  އޮފީހުގ    ،

 ؛ޢާމަތު ޤާއިމުކުރުންތަބާވުމުަގއި ނަމޫނާ ދައްކަިއ، ޒަ
 

މަތިން    ޕަރސަނުންގ  އޮމްބަޑްސް (4)    މަޝްވަރާގ  
މަސައްކަތްތަްއ   އޮމްބަޑްސްޕަރސަން އޮފީހުގ  އިދާރީ އ ކިއ ކި  

އުސޫލާ  އ   ކަނޑައަޅައި،  ުއސޫލު  ބ ލ ހ އްޓުމާުގޅޭ  ހިންގައި 
ކަށަވަރުކޮށް،  ހިންަގމުންދާކަން  ކަންކަން  އިދާރީ  އ ްއޮގތަށް 

 ؛އަޅަންޖ ހޭ ފިޔަވަޅުތައް އ ޅުން 
 

ބަ  ގ އޮމްބަޑްސްޕަރސަން (5)    ރިޔާސަތު އޮފީހުގ   އްދަލުވުންތަކުގ  
 އަދި  ؛ ބ ލ ހ އްޓުން

 
ނިންމުންތްައ  (6)    ނިންމާ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  

 ތަންފީޛުކުރުން.
 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ    )ށ(   ޗީފް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާގ   މި 
އުޒުރުވ ރިވ އްޖ    އޭނާ  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ  މަޤާމުގ  

ނުކުޅ ދިއްޖ   ޙާ ނުވަތަ  މަޤާޙާލަތ އްަގއި  އ   މުގ  ލަތ އްަގއި، 
ކަނޑައަޅާނީ   އޮމްބަޑްސްޕަރސަނ އް  އަދާކުރާނ   މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ޕަރސަނުންގ  މ ދުަގއި މަޝްވަރާކޮށްގ ންނ ވ .  އޮމްބަޑްސް
 

އޮމްބަޑްސްަޕރސަނުންގ   
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ބަޔާންކޮށްފައި  )ހ( . 17 ތިރީަގއި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންގ  
 އ ވަނީއ ވ . 
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އޮފީހުން ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ   ގ އޮމްބަޑްސްޕަރސަން (1)   
 ؛އަދާކުރުން

 
އަދާކުރަންޖ ހޭ  (2)    ހައިސިްއޔަތުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަނ ްއގ  

އަދި  އަދުލުވ ރިކަާމއ ކު،  މިނިވަންކަމާއި،  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ނުފޫޒަކަށް  ަވކި  އަދި  ޖ ހުމ އްނ ތި،  ފަރާތަކަށް  ވަކި 
 ؛އަދާކުރުންލ ނބުމ އްނ ތި 

 
އޮފީހުން ބަލަން ނިންމާ މައްސަލަތައް   ޕަރސަންގ އޮމްބަޑްސް (3)   

މައްސަލަތަކުަގއި  ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި،   ޙައްލ ްއ އ   ޞުލްޙަވ ރި 
ކުރު މަސައްކަތް  ތ ރ އިން ހޯދުމަށް  މައްސަލަތަކުގ   އ   މާއި، 

ޙައްލ ްއ   މައްސަލަތަކުަގިއ  ޞުލްޙަވ ރި  ނުހޯދޭ 
 ފިޔަވަޅުއަޅަންޖ ހިއްޖ  ޙާލަތ ްއގައި ފިޔަވަޅު އ ޅުން. 

 
 ންނުަޕރސައޮމްބަޑްސް

 ހިފަހައްޓަންޖ ހޭ ސުލޫކީ ހަމަތައް 
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ނުޕަރސައޮމްބަޑްސް . 18 ހިފަހައްޓަންޖ ހޭ  އަދާކުރުމުަގިއ  ންގ  

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އ ވަނީއ ވ . ސުލޫކީ ހަމަތައް 
 

އަދާކުރަންޖ ހޭ ނ ޕަރސައޮމްބަޑްސް )ހ(   ހައިސިއްޔަތުން  ްއގ  
އަދި  ޢަދުލުވ ރިކަމާއ ކު،  މިނިވަންކަމާއި،  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ލ ނބުމ އްނ ތި  ނުފޫޒަކަށް  ވަކި  އަދި  ޖ ހުމ އްނ ތި،  ވަކިފަރާތަކަށް 

 ؛އަދާކުރުން
ހިފަހައްޓަންޖ ހޭ  ނ ޕަރސައޮމްބަޑްސް )ށ(   ހައިސިއްޔަތުން  ްއގ  

 ؛މިނިވަންކަމާއި، ނަޒާޙަތްތ ރިކަމުގ  ހަމަތައް ހިފ ހ އްޓުން
 

މަތިކޮށްފައިާވ  ންޕަރސައޮމްބަޑްސް )ނ(   ޤާނޫނުން  މި  އޮފީހާ  ގ  
ަވުގތ ްއަގިއވ ސް   ހުރިހާ  އަދާކުރުމުގައި،  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

މަސަްއކަތްކުރުމާއި،   އޮފީހުގ  ން ޕަރސައޮމްބަޑްސްތ ދުނިޔަތުގައި  ގ  
ޙިމާޔަތްކުރުމަށް  މަޞްލަޙަތުތައް  ހާސިލުކުރުމަށާއި  މަޤްޞަދުތައް 

 ؛އިސްކަންދިނުން

Deleted :ަމ

Deleted : ުގ  މަސްއޫލިއްޔަތ

Deleted :13 .

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ
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އަދާކުރަންޖ ހޭ މަސްޫއލިއްޔަތު  ހައިސިއްޔަތުން    ްއގ ނ ޕަރސައޮމްބަޑްސް )ރ(  

ނުވަތަ  ކޮމިޝަނ އްަގއި،  އ ްއވ ސް  އ ހ ން  ދައުލަތުގ   ފިޔަވަިއ، 
ވ ސް އ ހ ން ކައުންސިލ ްއަގއި، ނުވަތަ މަޖިލީހ އްަގިއ، ނުވަތަ އ ނޫން

ނުވަތަ   އުޖޫރައަކަށްވިޔަސް  ނުލައި ޖަމާޢަތ އްގައި،  އުޖޫރައަކާ 

 ؛ނަމަވ ސް، ބަިއވ ރިނުވުން 
 

ކޮންސަލްޓަންޓ ްއގ  ހައިސިްއޔަތުން ދައުލަތުގ  އ ްއވ ސް ފަރާތ އްަގއި   )ބ(  
 މަސައްކަތްނުކުރުން. 

 
ރައްޔިތުންގ   . 19 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް  ކަނޑައަޅާނީ،  ޢިނާޔަތް  މުސާރައާއި  އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންގ  

 މަޖިލީހުންނ ވ .  
 

ގ   ންޕަރސައޮމްބަޑްސްގ  އޮފީސް އ ކުލަވާލުމާއ ކު،  ންޕަރސައޮމްބަޑްސް )ހ( . 20 މަސައްކަތް ފ ށުން 
ޢާންމު   މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  މަޤްޞަދުތަކާއި  ރައްޔިތުންނަށް އޮފީހުގ  

ބަޔާންކޮށްދޭންވާނ އ ވ . އަދި ިމ ޤާނޫނުގ  ދަށުން އ  އޮފީހުން ބ ލުމުގ  
ހުށަހ ޅުމުގ  ފުރުޞަތު ޢާންމުކޮށް އް  އިޚްތިޞާޞް ލިބިދޭ މައްސަލަތަ

ޅުމަށް އ ކަށީގ ންވާ މިފަދައިން މައްސަލަތައް ހުށަހ   ހުޅުވާލަންވާނ އ ވ .
އޮމްބަޑްސްޕަރސަން  ޢާންމުކޮށް   ގ މުއްދަތ އް  ކަނޑައަޅައި،  އޮފީހުން 

 އިޢުލާންކުރަންވާނ އ ވ . 

 
ގ  އޮފީހުގ  އިޚްތިޞާޞް ލިބޭ ންޕަރސައޮމްބަޑްސް މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން   )ށ(  

މައްސަލަތައް ހުށަހ ޅުމަށް މި މާއްދާގ  )ހ( ގ  ދަށުން ހުޅުވާލުމުން 
މައްސަލަތަކުގ    އޮފީހުގ   ން ޕަރސައޮމްބަޑްސް، ތ ރ އިންހުށަހަޅާ  ގ  

ކަމާއ ކު ދ ފުށް މިނިވަން ،  މައްސަލަތައް  އިޚްތިޞާޞްގ  ތ ރޭގައި ހިމ ނޭ 
 ވާނ އ ވ . ބަލަން  ފ ންނަޮގތަށް، އ ކަށީގ ންވާ ައަވސް މިނ އްގައި

 
ބަލާ މައްސަލަތަކުަގއި ތުހުމަތުކުރ ޭވ  ންގ  އޮފީހުން  ޕަރސައޮމްބަޑްސް )ހ( . 21 ދިފާޢުވުމުގ  ޙައްޤު 

އ ފަރާ ފުރުޞަތާއި،  ފަރާތ އްތަކަށް  ދ ްއކުމުގ   ވާހަކަ  ދިފާޢުގައި  ގ  

Deleted :ަމ

Deleted : 

Deleted :ުަ

Deleted :14 .

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted :ުއ ނޭގ ފަރާތްތައް އ    ކާުގޅޭ މަޢުލޫމާތ
، ނުވަތަ ޝަކުވާ  މަޢުލޫމާތު ހުށަހ ޅުމަށް

Deleted :ަމ

Deleted :   ލިބޭ ޝަކުވާތަކުގ

Deleted :ަމ

Deleted :ާނީ ނިޒާމީ ޮގތ ްއގައި ހިންާގފަިއާވ އިންސ
 އ  ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ުގޅިގ ން މި ޤާނޫނުން
ފުށް ދ އޮފީހަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކުގ  ބޭނުންކޮށްގ ން 

ފ ންނަޮގތަށް މައްސަލަ ބަލައި، 

Deleted :ްތަޙްޤީޤ އް ހިންަގނ

Deleted : ްޖަވާބުދާރީވުމުގ  ފުރުޞަތު ދިނުނ

Deleted :15 .

Deleted :20

Deleted :ަމ

Deleted : ްތަޙްޤީޤުކޮށ

Deleted :ްތ

Deleted : ްމީހުނ
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ޤާނޫނީ ވަކީލ ްއގ  އ ހީތ ރިކަން ބޭނުންވ އްޖ  ހިނދ އްަގއި އ  ފުރުޞަތު 
 ކަށް ލިބިދޭންވާނ އ ވ . ފަރާތައ 
 

ޖިނާއީ ނުވަތަ މަދަނީ ކުށ ްއގ  ތުހުމަތ އް ހިމ ނޭ މައްސަލައ އްނަމަ،   )ށ(  
ޤާނޫނުއަސާދިވ ހިރާއްޖޭގ    ނަންބަރު ޖުމްހޫރިއްޔާގ   ޤާނޫނު  ސީާއއި 

ދަށުންނާއި    2016/12 ޤާނޫނު(  އިޖުރާައތުގ   އ ހ ނިހ ން  )ޖިނާއީ 
ޤާނޫނުތަކުގ  ދަށުން ކުށުގ  ތުހުމަތުގައިާވ ފަރާތަކަށް ލިބިދޭ އ ންމ ހައި 

 ންވާނ އ ވ . ޙައްޤުތައް އ ފަރާތަކަށް ލިބިދޭ
 

އޮފީހުން  ގ  ންަޕރސައޮމްބަޑްސް
ދައުލަތުގ  މުއައްސަސާތަކަށް  

 މަށް ޢަމަލުކުރުން އަންގާ އ ންގު

ދަށުން   . 22 ޤާނޫނުގ   ދައުލަތުގ   ންޕަރސައޮމްބަޑްސްމި  ފަރާތުން  އޮފީހުގ   ގ  
ިއންކާރުކޮށްފިނަމަ  ޢަމަލުކުރުމަށް  އ ންުގމަކަށް  އަންާގ  މުއައްސަސާއަކަށް 

 އ ކުރަނީ ޖިނާއީ ކުށ ކ ވ .  ކުންއ ކަމަށް އިންކާރުކުރާ ފަރާތަ
 

މައްސަލަިއަގިއ     ުގޅިގ ން، ންގ  އޮފީހުން ހިންާގ ތަޙްޤީޤުތަކާޕަރސައޮމްބަޑްސް . 23 ތަޙްޤީޤަށް ހުރަސް އ ޅުން 
ފަރާތަކުން   އ ނޫންވ ސް  ނުވަތަ   އ ޅޭފަދަ ހުރަސް  ތަޙްޤީޤަށް  ތުހުމަތުކުރ ވޭ 

 .  ޖިނާއީ ކުށ ކ ވ އް ހިންުގން، ނުވަތަ އ ހ ންވ ސް ނުފޫޒ އް ފޯރުވުމަކީ ޢަމަލ 
 

މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި  
 ލިބިދޭ ޚާއްޞަ އިމްތިޔާޒު 

މައްސަލަތަކުަގިއ  ންޕަރސައޮމްބަޑްސް )ހ( . 24 ބަލާ  ޮއފީހުން  ގ  
އ ހ ން  ންޕަރސައޮމްބަޑްސް ނޫން  އޮފީސް  އ ްއވ ސް  ގ   ފަރާތަކުން 

ތަޙުޤީޤ އް ކޮށްފަިއވާނަމަ އ  ތަޙުޤީޤަކުން ނުވަތަ އ ނޫންވ ސް ޮގތަކުން  

ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ހޯދުންތަކާއި އ ފަރާތ ްއގ  ބ ލުމުގ  ދަށުގައި ހުރި  
އ    ކަންކަން،  އ ނޫންވ ސް  ޤަރީނާތަކާއި،  ހ އްކާއި،  ލިޔ ކިޔުންތަކާއި 

 އ  އޮފީހާ ޙިއްޞާކުރަންވާނ އ ވ .  އޮފީހުން އ ދިއްޖ  ހިނދ އްަގއި 
 

ވަނަ މާއްދާަގިއ    3މި މާއްދާގ  )ހ( އ ހ ން އޮތްނަމަވ ސް، މި ޤާނޫނުގ    )ށ(  
ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގ  ތ ރޭަގިއ ހިނާގފައިވާ މައްސަލަތަކުގ  ތ ރ އިން،  
ވަކި ބާވަތްތަކ ްއގ  މައްސަލަތައް ބ ލުމަށް އ ކުލަވާލާފައިވާ ިއންތިޤާލީ 

ށުން ޤާއިމުކުރާ  ކޮމިޝަނަކުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތައް، މި ޤާނޫނުގ  ދަ
 ގ  އޮފީހުން ބަލައިގ ންނުވާނ އ ވ . ންޕަރސައޮމްބަޑްސް

Deleted : ަމީހ

Deleted :ަމ

Deleted :ްނ

Deleted :16 .

Deleted :21

Deleted :ަމ

Deleted : ުގ  އޮފީހަށް ންމައޮމްބަޑްސްަަކާމ ދ
… ފިޔަވަޅުއ ޅިދާނ އ ވ .

Deleted :17 .

Deleted :22

Deleted :ަމ

Deleted :ްަަށ

Deleted :   ްހުރަސްއ ޅޭ ފަދަ ޮގތަކަށ

Deleted : ްކުރާ ކޮންމ  ޢަމަލަކީ ޢަދުލު އިންޞާފަށ

Deleted :  އ ޅުމުގ

Deleted :  ކ ވ

Deleted : ްއ ފަދަ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށ
ސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އ ންުގުމގ  ބާރު  މޯލްޑިވް

ންގ  އޮފީހަށް ލިބިގ ންވ އ ވ . މައޮމްބަޑްސް

Deleted :18 .

Deleted :23

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ
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ދޭ ފަރާތްތަކާއި އަނިޔާ  ހ ކިބަސް

ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  
 ރައްކާތ ރިކަން ދިނުން 

އޮފީހުން  ޕަރސައޮމްބަޑްސް )ހ( . 25 ހ ކިބަސްދޭ   ަގއިމައްސަލައ އް ބަލާ  ންގ  
ފަރާތްތައް ލިބިފައިވާ  އަނިޔާ  ޙިމާޔަތްކުރަންޖ ހޭ    ފަރާތްތަކާއި 
 ދޭންވާނ އ ވ . ޙާލަތ އްަގއި އ ފަދަ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތ ރިކަން

 
ހ ކިބަސްދޭ  )ށ(   ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގ   މި 

އަނިޔާ   ޙިމާޔަތްކުރަންޖ ހޭ  ފަރާތްތަކާއި  ފަރާތްތައް  ލިބިފައިވާ 
ލ ްއ  ސޫއި އ ފަދަ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތ ރިކަން ލިބިދިނުމުގ  އުޙާލަތ އްގަ 

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  އޮފީހުން އ ކުލަވާލަންވާނ އ ވ .  
 

އޮފީހުން  ޕަރސައޮމްބަޑްސް )ނ(   ހ ކިބަސްދޭ   ަގއިމައްސަލައ އް ބަލާ  ންގ  
ނުވަތަ   އަންހ ނަކަށްވ އްޖ ނަމަފަރާތަކީ  ފަރާތަކީ  ލިބިފައިވާ  ، އަނިޔާ 

ދޭންޖ ހޭ    ޙިމާޔަތްކުރަންޖ ހޭ ޙާލަތ އްަގއި އ ފަދަ ފަރާތަކަށް   އްއ ފަރާތ 
ލ ްއ  ސޫޙިމާޔަތާއި ރައްކާތ ރިކަން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނ  އު  ޚާއްޞަ
   އ ކުލަވާލަންވާނ އ ވ .ބަޑްސްޕަރސަންގ  އޮފީހުން އޮމް
 

ފަރާތްތަކަށް   ފައިވާއަނިޔާ ލިބި
ފަރާތްތައް  ފުރުޞަތު ދިނުމާއި އ 

 އިތުރަށް ޝިކާރަވ ރިނުކުރުން 

ކަންކަން ންޕަރސައޮމްބަޑްސް . 26 އަދި  ބ ލުމުަގއި،  މައްސަލައ އް  އޮފީހުން  ގ  
ފަރާތްތަކާ   ލިބުނު  އަނިޔާ  ކަންކަން  ނިންމުމުގައި  އަންނަނިވި  ުގޅޭޮގތުން 

 ކަށަވަރުކުރަންވާނ އ ވ . 
 
  
އިތުރަށް ޝިކާރަވ ރިނުވާނ  ޮގތ ްއގ މަތިން   އްއަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތްތަ )ހ( 

 ؛ފިޔަވަޅުތައް އ ޅުން ނުވަތަ ކަންކަން ނިންމުން
 

 
ޮގތުގ މަތިން،  ތަކުފަރާތްއ  )ށ(  ނާންނާނ   އުނިކަމ އް  ޤަދަރަށް  ގ  

 ؛މުޢާމަލާތްކުރުން ފަރާތްތަކާއިޙްތިރާމާއ ކު އ 
 

 
އަަވސް   )ނ(  އިންއ ކަށީގ ންވާ  އަދި  ފުވ ރިކަމާއ ކު  ސާމިނ އްަގއި، 

 ؛ފިޔަވަޅުތައް އ ޅުން ނުވަތަ ކަންކަން ނިންމުން
 

Deleted :19 .

Deleted :24

Deleted :ަމ

Deleted :  ިބ ލުމުގައ

Deleted : ްމީހުނ

Deleted : 

Deleted :  . ލިބޭނ  ޮގތ އް ހަމަޖައްސަންާވނ އ ވ

Deleted :ޭަ

Deleted :  ްމީހުނ

Deleted :20 .

Deleted :25

Deleted :ަމ

Deleted :ްށ

Deleted :.

Deleted : ްމީހުނ

Deleted : ާމީހުންނ

Deleted :ާޞ
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މަޢުލޫމާތު    ލިބިފައިވާއަނިޔާ   )ރ(  ޒާތީ  އ ފަރާތްތަކުގ   ފަރާތްތަކާއި 

 ؛ހާމަނުކުރުން
 

 
އ ފަރާތަކަށް ހާމަކުރުމުގ  ފުރުޞަތު    ބަސްފަރާތުގ     ފައިވާއަނިޔާ ލިބި )ބ( 

 ދިނުން.  ކަށްކަނޑައަޅާ ފަރާތަ ފަރާތަކުންނުވަތަ އ  ދިނުން

 
ޢަމަލުކުރާނ    މުގައިމައްސަލަ ބ ލު

 ގޮތް 
މައްސަލައ ްއ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  އޮފީހަށް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ހުށަހ ޅޭ   )ހ( . 27

ހުށަހަޅާ   އ ދި  ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލު  ދަށުން  ޤާނޫނުގ   މި  ނުވަތަ 
އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ   ތަޙްޤީޤުކުރުމުަގއި  މައްސަލައ އް 

 ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި އުސޫލުންނ ވ .
 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  އޮފީހަށް މައްސަލައ އް ހުށަހ ޅުމުން، އ   (1)   
އިސްކަމ އް  އ ންމ   ނިންމުމަށްފަހު  ތަޙްޤީޤު  މައްސަލަިއގ  
ފަރާތް  އަނިޔާދިން  ފަރާތާއި  ލިބިފައިާވ  އަނިޔާ  ދޭންވާނީ 

 ޞުލްޙަވ ރިކުރުވުމަށ ވ . 
 

( ަވނަ ނަންބަރުގައިވާ ޮގތުގ މަތިން، 1މި މާއްދާގ  )ހ( ގ  ) (2)   
ފަރާތް  އަނިޔާދިން  ފަރާތާއި  ލިބިފަިއވާ  އަނިޔާ 
ކުރާ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ   ޞުލްޙަވ ރިކުރުވުމަށް 
އަނިޔާދިން  ފަރާތުންނާިއ  ލިބިފައިވާ  އަނިޔާ  މަސައްކަތަށް 

ފަރާތުން ނުވަތަ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ނުވަތަ އަނިޔާދިން 
ވާހަކަ  ފަރާތާ  ދ   އ   ނުދީފިނަމަ،  އ އްބާރުލުން  ފަރާތުން 

ވ ރިކުރ ވ ން ހުރި އ ންމ ހާ ދައްކަިއގ ން އ  ދ  ފަރާތް ޞުލްޙަ
ޞުލްޙަވ ރިކުރުވުަމށް  ފަރާތް  ދ   އ   ހޯދަިއ،  ޮގތްތައް 

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  އޮފީހުން މަސައްކަތްކުރަންވާނ އ ވ . 
 

) (ށ)   މާއްދާގ   )  (ހމި  ނަންބަރ1ުގ   ވަނަ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  (  ގައި 
ފަރާތް   އަނިޔާދިން  ފަރާތާއި  ލިބިފައިވާ  އަނިޔާ  ޮގތުގ މަތިން، 
ޢަމަލުކުރާނ   އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ   ޞުލްޙަވ ރިކުރުވުމުަގއި 

Deleted :ޭލިބ

Deleted :ޭަ

Deleted :ުރަޢުޔ

Deleted :ާސީދ

Deleted : ްމީހުނ

Deleted : ްއ ަ

Deleted : ްމ ދުވ ރިކޮށ

Deleted : ުމަށްފަހ

Deleted :21 .

Deleted :26
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ަގވާއިދުަގިއ   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގ   މި  އިޖުރާއަތުތަްއ 
 ބަޔާންކުރަންވާނ އ ވ . 

 
މައްސަލަތަްއ  (ނ)   ހުށަހ ޅޭ  ޮއފީހަށް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  

  ( ވަނަ ނަންބަރު 1ގ  )(  ހތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު، އަދި މި މާއްދާގ  )

ނަންބަރ2ު)  އަދި ވަނަ  ޞުލްޙަވ ރިކުރުވުމަށް (  ޮގތުގ މަތިން  ަގިއވާ 
މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު، އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތާއި އަނިޔާދިން ފަރާތް  

ައންނަނިވި ޞުލްޙަވ ރި ޢަމަލުކުރާނީ  ޙާލަތ އްަގއި،  ނުކުރ ިވއްޖ    
 އުސޫލުންނ ވ .  

 
ންގ  އޮފީހުން ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލައ ްއަގިއ ޕަރސައޮމްބަޑްސް (1)   

ފުރިހަމަވުމާއ ކު،  ތަޙްޤީޤު  ބައިތަކުގ   ޖިނާއީ  ހިމ ނޭ 
ހުރިނަމަ،   ހ ކި  އ ކަށީގ ންވާ  އ ފަދަ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ދަޢުާވކުރުމަށްޓަކައި  މައްސަލަތަކުަގއި 
 ޖ ނ ރަލްގ  އޮފީހަށް ފޮނުވަންާވނ އ ވ . 

 
ންގ  އޮފީހުން ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލައ ްއަގިއ ޕަރސައޮމްބަޑްސް (2)   

ހިމ ނޭ މަދަނީ ގ އްލުމުގ  ބަދަލު ހޯދުމާއި، މުދަލާއި ފައިސާ 
އަނބުރާ ހޯދުމުގ  ކަންކަން ހިމ ނޭނަމަ އ ފަދަ މައްސަލަތަކުަގިއ 
 ފިޔަވަޅު އ ޅުމަށް ބަންޑާރަނަިއބުގ  އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާނ އ ވ . 

 
އަލީަގއިޕަރސައޮމްބަޑްސް (3)    ތަޙްޤީޤުގ   ހިންާގ  އޮފީހުން  ، ންގ  

އިސް  ތަނ ްއގ   އ އިން  ނުވަތަ  ުމއައްސަސާއަކުން  ދައުލަތުގ  
ނިޒާމީ   އި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަކުން،ހިންުގންތ ރިއ ްއގ  ޮގތުގަ 
ިއ ހިންާގފަިއވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ   ސިފައ ްއަގިއ ރާަވިއގ ން
ޒިންމާ އުފުލަންޖ ހޭ   ،ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާއިއަސާސީ މިނިވަންކަމާ  
ދ ނ ަގނ  ފަރާތްތަކަށް   ،ފަރާތްތައް  ލިބިފައިވާ  އަނިޔާ 

 އ ހީތ ރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނ އ ވ . 
 

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted : ިޮގތ ްއަގއ

Deleted : 

Deleted :  ،ީމި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ބަދަލުހޯދައިދ
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ޞުލްޙައާއި ހަމަޖ ހުން  
 ޤާއިމުކުރުން 

ދައުލަތުގ   އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  އޮފީހުން މައްސަލަތައް ބ ލުމަށްފަހު،   )ހ( . 28
ހިންުގންތ ރިއ ްއގ    އިސް  ތަނ އްގ   އ ިއން  މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ 

  ސިފައ ްއަގިއ ރާވަިއގ ންނިޒާމީ    ޮގތުަގއި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަކުން،
ޙައްޤުތަކާ އިންސާނީ  މިނިވަންކަމާ  ހިންާގފައިވާ  އަސާސީ  ޚިލާފު  އި 

ނަތީޖާއ އްގ   ޢަމަލުތަ ސީދާ  ޢަމަލުތަކުގ   އ ފަދަ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކަށް 
ފަރާތްތަކަށް   ލިބިފަިއވާ  އަނިޔާ  ހޯދައިދިނުމަށާއި،   ތަސައްލީޮގތުން 
ދައުލަތާދ މ ދު ފަރާތާިއ  ލިބިފަިއވާ  ޤާިއމުކުރުމުގ  އަނިޔާ  އިތުބާރު   

ތަނުަގިއ  ޮގތުން އޮތް  ކުރިއަށް  ޢަމަލުތައް  މިފަދަ  ނާއި 
ޮގތުން  ހިނިގޔަނުދިނުމަށްޓަކައި   ހޭލުންތ ރިކުރުވުމުގ   މުޖުތަމަޢު 

 އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އ ޅިދާނ އ ވ . 

 
އިސް  (1)    ތަނ ްއގ   އ އިން  ނުވަތަ  ުމއައްސަސާއަކުން  ދައުލަތުގ  

ނިޒާމީ   ހިންުގންތ ރިއ ްއގ  ޮގތުަގއި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަކުން،
ިއ ހިންާގފަިއވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ   ސިފައ ްއަގިއ ރާަވިއގ ން
ކުގ  ސީދާ ނަތީޖާއ އްގ  ޚިލާފު ޢަމަލުތައަސާސީ މިނިވަންކަމާ  

އ ފަރާތްތަކާމ ދު  ފަރާތްތަކަށާއި  ލިބިފަިއވާ  އަނިޔާ  ޮގތުން 
އިޙްތިރާމާިއއ ކު  މުޖުތަމަޢުގައި  ފަރާތްތަކަށް  އަނިޔާވ ރިވި 
އ އްބައ ްއވަންތަކަމުަގއި އުޅުުމގ  މަުގފަހިކޮށްދިނުމުގ  ޮގތުން، 

 ؛ ފަރުވާާއއި އ ހީތ ރިކަމުގ  ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންުގން
 

އިސް  (2)    ތަނ ްއގ   އ އިން  ނުވަތަ  ުމއައްސަސާއަކުން  ދައުލަތުގ  
ނިޒާމީ   ހިންުގންތ ރިއ ްއގ  ޮގތުަގއި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަކުން،

ިއ ހިންާގފަިއވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ   ސިފައ ްއަގިއ ރާަވިއގ ން
މިނިވަންކަމާ   ޢަމަލުތައަސާސީ  ހިނާގފަިއވާޚިލާފު   ކަން އް 

ބަލައިަގނ ، އ  ޢަމަލުތައް ހިނާގފަިއވާ ޮގތް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު 
ދިސާ ހާއ ކަމާ ުގޅުންހުރި ހ ްއކާއި ލިޔ ކިޔުންތަކުގ  މައްޗަށް އ   

މުއައްސަސާައކަށް  ުގޅުންހުރި  ކަމާ  ޝާއިޢުކުރުމަށް  ލިޔ  
 ؛ ހަވާލުކުރުން

 

Deleted :27

Deleted : ާހަމަޖ ހުންއ ކަށީގ ންވ



19 

 

އ އިން   (3)    ނުވަތަ  ުމއައްސަސާއަކުން  އިސް ދައުލަތުގ   ތަނ ްއގ  
ނިޒާމީ   ހިންުގންތ ރިއ ްއގ  ޮގތުަގއި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަކުން،

ިއ ހިންާގފަިއވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ   ސިފައ ްއަގިއ ރާަވިއގ ން
ކުގ  ސީދާ ނަތީޖާއ އްގ  ޚިލާފު ޢަމަލުތައަސާސީ މިނިވަންކަމާ  

އަނިޔާާއ  ލިބިފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް  ލިބިފައިވާ  އަނިޔާ  ޮގތުން 
ފިލާވަޅު ުގޅޭޮގ އ ކަމުން  ޖީލުތަކަށް  އޮތް  އަންނަން  ތުން 

ލިބޭނޭހ ން ހަނދާނީ ބިނާ ނުވަތަ ދާރުލްއާސާރުފަދަ ތަންތަން 
 ޤާއިމުކުރުމަށް ކަމާ ުގޅުންހުރި މުއައްސަސާއަކަށް ހަވާލުކުރުން. 

 
ގ   ހ)  މާއްދާގ މި   (ށ)   އޮމްބަޑްސް(  އޮފީހުން ޕަރސަދަށުން  ންގ  

ބަޔާންކޮށްފައިވާޅުމަށް  ކަނޑައ  މާއްދާަގިއ  މި     ފިޔަވަޅުތަކާއި،  މި 
ޔަވަޅުތަްއ  ފި  ޤާނޫނުގ  ދަށުން ޞުލްޙަޤާއިމުކުރުމަށް އ ޅިދާނ  އ ހ ނިހ ން

ޢަމަލުކުރާނ  އ ޅުމުަގއި   މިންަގނޑުތަކާިއ،  ރިޢާޔަތްކުރާނ  
ހަދާ   ދަށުން  ޤާނޫނުގ   މި  ގަވާއިދުަގިއ  އިޖުރާއަތުތަްއ، 

 ބަޔާންކުރަންވާނ އ ވ . 
 

ކުރިން ނިމިފައިވާ މައްސަލަތައް  
 އަލުން ބ ލުން 

ންގ  އޮފީހުގ  އިޚްތިޞާޞް ހިނާގ މައްސަލަތައް އ   ޕަރސައޮމްބަޑްސް )ހ( . 29
ކުރިން މީގ   ބ ލުމުގައި،  އ     ،އޮފީހުން  މުައއްސަސާތަކުން  އ ކިއ ކި 

ވާޤިއާތަކުގ  މަްއޗަށް ޮގތ އް ކަނޑައަޅާފަިއވާ މައްސަލަތަކާ ުގޅިގ ން ާއ  
ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  އުސޫލ އް  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  ފ ނިއްޖ ނަމަ  ހ އްކ ްއ 

އަލުން ބަލައިދިނުަމށް އ ދި،  ނުކުތާއަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އ  ަމއްސަލައ އް  
 ނުވަތަ އ  މައްސަލަިއގ  އިޚްތިޞާޞް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  އޮފީހުން

ލިބިގ ންވާ މުައއްސަސާއ އް މ ދުވ ރިކޮށް އ  ަމއްސަލައާމ ދު އަންނަނިވި  
ުމއައްސަސާއަކަށް   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޮގތ ްއ  ތ ރ އިން  ޮގތްތަކުގ  

 މި ޤާނޫނު ހުރަހ އް ނާޅައ ވ . ހ ޅުމަކަށް ހުށަ
 

ތަޙްޤީޤުނުކުރ ވޭނ ކަމަށް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ނުވަތަ  އ  މައްސަލަ   (1)   
 ނުވަތަ ؛ ނިންމާފައިވުން

 

Deleted : 

Deleted :ބ

Deleted :ރ

Deleted :  ަަޅައިދޭނ

Deleted : ުއިތުރ

Deleted :  އ

Deleted : ފ

Deleted :22 .

Deleted :28

Deleted :ަމ

Deleted :   އ ކިއ ކި މުައއްސަސާތަކުން އ  ވާޤިޢާތަކުގ
ގ ން   ޮގތ އް ކަނޑައަޅާފަިއވާ މައްސަލަތަކާ ުގޅި މައްޗަށް

އާ ހ އްކ އް ފ ނިއްޖ ނަމަ ނުަވތަ ޤާނޫނީ އުސޫލ އް 
އ    ،ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ތ އް  ޮގ، މައްސަލައ އް މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން އަލުން ބަލައި
ކަނޑައ ޅުަމކަށް މިޤާނޫނު ހުރަހ އް ނާޅައ ވ . 
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މައްސަލަ  (2)    ނުކުރުަމށް އ   ނުވަތަ  ދަޢުާވކުރުމަށް  އިަގއި 
 ނުވަތަ ؛ ނިންމާފައިވުން

 
މައްސަލަ  (3)    ނުަވތަ އ   ގ ންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ޝަރީޢަތް  ިއގ  

  ނުވަތަ؛ ނުގ ންދިއުމަށް ނިންމާފައިވުން

 
 ގ  ޝަރީޢަތް ނިމި، ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފަިއވުން. އ  މައްސަލައި  (4)   

 
މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލަކީ ނުަވތަ ޤާނޫނީ   )ށ(  

ޤާނޫނީ   ބަދަލުކުރުވަނިިވ  ނަތީޖާ  މައްސަލަިއގ   އ   ނުކުތާއަކީ، 
އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ    ނުކުތާއ އްކަން  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  އުސޫލ ްއކަން 

 އޮފީހުން ކަށަވަރުކުރަންވާނ އ ވ . 
 

( ވަނަ  1ަގިއވާ ޮގތުގ މަތިން، މި މާއްދާގ  )ހ( ގ  ) މި މާއްދާގ  )ހ(   (ނ)  
( ވަނަ ނަންބަރުަގިއވާ ޮގތްތަކުގ  ތ ރ ިއން ޮގތ އް  2ނަންބަރު ނުވަތަ )

މ ދު  ކަނޑައަޅާފަިއވާ މައްސަލައ އްނަމަ، އ  މަްއސަލައ އް އަލުން ބ ލުމާ
ކަނޑައަ އޮފީހުން އ    ޅައިދިނުމަށްޮގތ އް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ   އ ދި 

 މައްސަލަިއގައި ޮގތް ނިންމާފައިވާ މުއަްއސަސާައކަށް ހުށަހ ޅިދާނ އ ވ . 
 

) (ރ)   ގ   )ހ(  މާއްދާގ   ) 3މި  ނުވަތަ  ނަންބަރު  ވަނަ  ވަނަ 4(   )
ކަނޑައަޅާފައިާވ   ޮގތ އް  ތ ރ އިން  ޮގތްތަކުގ   ނަންބަރުަގިއވާ 

ޖިނާ ުގޅިގ ން    އީމައްސަލައަކީ  ަމއްސަލަާއ  އ   ަމއްސަލައ އްނަމަ، 
ފ ނިފައިވާ ާއ ހ ކި ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުސޫލު ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަށް  
ރިޢާޔަތްކޮށް، އ  މައްސަލަ އަލުން ބ ލުމާމ ދު ޮގތ އް ކަނޑައ ޅުމަށް އ  
މައްސަލަިއގ  ޝަރީޢަތް ކުރިައށް ގ ންދިއުމަށް ނުވަތަ ނުގ ންދިއުމަށް 

ނު އ  ނިންމާފައިވާ  ކޯޓަށް  ޙުކުމްކޮށްފަިއވާ  މައްސަލައިަގއި  ވަތަ 
އޮފީހަށް  ޖ ނ ރަލްގ   ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ހުށަހ ޅުމަށްޓަކަިއ  މައްސަލަ 

 އޮފީހުން ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .   ގ އޮމްބަޑްސްޕަރސަން
 

Deleted :ށ

Deleted :ްަަށ
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) (ބ)   ގ   )ހ(  މާއްދާގ   ) 3މި  ނުވަތަ  ނަންބަރު  ވަނަ  ވަނަ 4(   )
ކަނޑައަޅާފައިާވ   ޮގތ އް  ތ ރ އިން  ޮގތްތަކުގ   ނަންބަރުަގިއވާ 
ުގޅިގ ން   މައްސަލަާއ  އ   މައްސަލައ އްނަމަ،  މަދަނީ  މައްސަލައަކީ 
ފ ނިފައިވާ ާއ ހ ކި ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުސޫލު ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަށް  

އްސަލަ އަލުން ބ ލުމާމ ދު ޮގތ އް ކަނޑައ ޅުމަށް އ  ރިޢާޔަތްކޮށް، އ  މަ
މައްސަލަިއގ  ޝަރީޢަތް ކުރިައށް ގ ންދިއުމަށް ނުވަތަ ނުގ ންދިއުމަށް 
އ   ކޯޓަށް  ޙުކުމްކޮށްފަިއވާ  މައްސަލައިަގއި  ނުވަތަ  ނިންމާފައިވާ 

ހުށަހ ޅުމަށްޓަކައި   އޮފީހަށް   ބަންޑާރަނައިބުގ  މައްސަލަ 
 ން ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ . އޮފީހު  ގ އޮމްބަޑްސްޕަރސަން

 
( ގައި އ ހ ން ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވ ސް،  ބ( އަދި )ރމި މާއްދާގ  ) (ޅ)  

މި މާއްދާގ  )ހ( ަގއިާވ ޮގތްތަކުގ  ތ ރ އިން ޮގތ ްއ ކަނޑައަޅާފަިއާވ  
ޤާނޫނީ   ނުވަތަ  ހ ްއކަކީ،  އާ  ފ ނިފައިވާ  ުގޅިގ ން  މައްސަލައަކާ 
އުސޫލަކީ، ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ އ  ަމއްސަލަިއަގއި ތުހުމަތުކުރ ވޭ  

ލިބޭ ފަރާތުގ  މަޞްލަޙަތު އޮތް ހ އްކ އް، ޤާނޫނީ  ފަރާތުގ  ނުވަތަ ދަޢުވާ
އ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،   އުސޫލ އް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުކުތާއ އްނަމަ، 
އ  މައްސަލަިއަގއި އ  މުައއްސަސާއަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންުމން އަލުން 

ޙައްޤު   ހުށަހ ޅުމުގ   އ ދި  ނުވަބ ލުމަށް  ފަރާތަށް  ތަ ތުހުމަތުކުރ ވޭ 
ފަރާތަށް ުގޅިގ ން   ދަޢުވާލިބޭ  މައްސަލައާ  އ   އަދި،  ލިބިގ ންވ އ ވ . 

ފ ނިފައިވާ އާ ހ ކި ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުސޫލު ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުކުތާގ   
ިއސްނ ުގމަށް  އަމިއްލަ  އޮފީހުގ   އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ   މަޢުލޫމާތު 

 އ ފަރާތަކަށް ދޭންވާނ އ ވ . 
 

)ހ(   ( ކ)   މާއްދާގ   އ   މި  އ ދި  ބ ލުމަށް  އަލުން  ޮގތުގ މަތިން  ަގިއވާ 
މައްސަލައާމ ދު ޮގތ އް ކަނޑަައޅާފައިވާ މުައއްސަސާއަކަށް ހުށަހ ޅުމުން، 
ނިންމާފައިވާ   މުއައްސަސާައކުން  އ   ކުރިން  މީގ   މައްސަލައާމ ދު  އ  

ކަނޑައ ޅުމުަގއި ޮގތ އް  އ    ނިންމުމާމ ދު  ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި 
 ޢާޔަތްކުރަންވާނ އ ވ . މުއައްސަސާއަކުން ރި

 

Deleted : ްއ  ފަރާތަކަށ
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އ ދި ހުށަހަޅާފައިވާ އާ ހ އްކަކީ   އ  މައްސަލަ އަލުން ބ ލުމަށް (1)   
އ    ނުކުތާއަކީ،  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  އުސޫލަކީ  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ 
މައްސަލައާމ ދު އ  މުައއްސަސާއަކުން ޮގތ އް ނިންމުމަށްފަހު  

އުސޫލ އް   ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  ހ ްއކ އް  އާ  ނުވަތަ  ލިބިފައިވާ 
 ؛ ނުވަތަ ނޫންކަން ޤާނޫނީ ނުކުތާއ އްކަން

 
އ ދި ހުށަހަޅާފައިވާ އާ ހ ކި،   އ  މައްސަލަ އަލުން ބ ލުމަށް (2)   

ނުކުތާއާ   ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  އުސޫލު  ޤާނޫނީ  އ  ނުވަތަ 
 ؛ ހުރި ުގޅުން  މައްސަލައާ

 
އ  މައްސަލައާމ ދު އ  މުއަްއސަސާއަކުން ޮގތ އް ނިންމިއިރު  (3)   

 އްކަކީއ ދި ހުށަހަޅާފައިވާ އާ ހ   އ  މައްސަލަ އަލުން ބ ލުމަށް
ފުރުޞަތު   ހޯދުމުގ   ޮގތުން   ނ ތްކުރިން  ޤާނޫނީ 

 ؛ހ އްކަކަށްވުން
 

އ ދި ހުށަހަޅާފައިވާ އާ ހ ކި،   އ  މައްސަލަ އަލުން ބ ލުމަށް (4)   
އުސޫލު، ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުކުތާގ  ސަބަބުން، ނުވަތަ ޤާނޫނީ  

މުއައްސަސާއަކުން އ   މައްސަލަިއަގއި    ކުރިން  އ  
 ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަދަލު އައުމުގ  ފުރުޞަތު އޮތުން. 

 
 އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގ  އޮފީހުން،  މި މާއްދާގ  )ހ( ަގއިާވ ޮގތުގ މަތިން )އ(   

މައްސަލަައކާމ ދު ހުށަހ ޅޭ  މުައއްސަސާއަކަށް   60ިގނަވ ގ ން    އ  
 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގ  ތ ރޭަގއި ޮގތ އް ކަނޑައަޅަންވާނ އ ވ . 

 
ންގ  އޮފީހުގ   ަޕރސައޮމްބަޑްސް

 އިދާރީ ކަންކަން 
އޮފީޕަރސައޮމްބަޑްސް . 30 ފުރިހަމައަށް  ންގ   މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އަދާކޮށް  ހުގ  

އޮފީ އ   ކުރުމަށްޓަކަިއ  މުވަްއޒަފުންނާއި  މަސައްކަތްތައް  ބޭނުންވާނ   ހަށް 
   ވަސީލަތްތައް ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދޭންވާނ އ ވ .

 
    

Deleted :  ުދ މ ދ

Deleted :ިކ

Deleted : ،ާނުވަތަ ޤާނޫނީ އުސޫލު ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުކުތ
އ  މައްސަލައާމ ދު އ  ުމއަްއސަސާއަކުން ޮގތ އް  

… ނިންމިއިރުގައި 

Deleted :ްަުނ

Deleted :ަމ

Deleted :23 .

Deleted :29

Deleted :ަމ

Deleted :ްސ

Deleted :ަން  ހިންުގމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އަންނަނިވި ކަންކ
ގ  މަޝްވަރާގ  މަތިން އ   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ހަމަޖައްސަންވާނ އ ވ .  އޮފީހުން

Deleted :)ހ(

Deleted :ު؛ންގ  އުޖޫރަ ހަމަޖ އްސުންއޮމްބަޑްސްމަނ¶
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ންގ  އޮފީހުގ   ަޕރސައޮމްބަޑްސް
 މުވައްޒަފުން 

އޮފީހު ޕަރސައޮމްބަޑްސް )ހ( . 31 ނަާގނީންގ   ުމވަްއޒަފުން  އިދާރީ  އ     ގ  
 އޮފީހުންނ ވ . 

 
މައްސަލަތަކުަގިއ   )ށ(   ބަލަމުންދާ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  

ޮގ މުވަްއޒަފުންގ   ފަންނީ  އޮފީހުން މަސައްކަތްކުރުމަށް  އ   ތުަގއި 
 ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތަކ ވ . ހަމަޖައްސަންވާނީ އ ކަށީގ ންވާ ހުނަރާއި 

 
މުސާރައާިއ   )ނ(   މުވައްޒަފުންގ   އޮފީހުގ   އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  

މަ ފިނޭންސްގ   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޝްވަރާާއއ ކު  ޢިނާޔަތްތައް، 
 ކަނޑައަޅާނީ އ  އޮފީހުންނ ވ . 

 
ގ  އޮފީހުގ   ންަޕރސައޮމްބަޑްސް

މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުން  
 ވީއްލުން 

މަސައްކަތްކުރާ   )ހ( . 32 އިދާރާއ ްއގައި  ސަރުކާރުގ   ނުވަތަ  ދައުލަތުގ  
ަވުގތީޮގތުން  މަސައްކަތަށް    ގ  އޮފީހުގ ންޕަރސަ އޮމްބަޑްސްމުވަްއޒަފަކު  

ުމވަްއޒަފަކު   އ   އ ދިއްޖ ނަމަ،  ީވއްލައިދިނުމަށް  އޮފީހަށް   އ  
މުވަްއޒަފަކު   އ   މަސައްކަތުން  އޮފީހ އްގ   މަސައްކަތްކުރާ 

އ ޮގތުން   އޮފީހުގ  ންޕަރސައޮމްބަޑްސްވީއްލަންވާނ އ ވ .  ގ  
ވީއްލާ މަސައްކަތްކުރާ    މަސައްކަތަށް  އޮފީހުގައި  އ   މުަވއްޒަފުން 

އ   މުއްދަތު ދޭނީ  ޢިނާޔާތްތައް  މުސާރައާއި  ވީއްލާ  ގ   މުވައްޒަފަކު 
 ންނ ވ . ދާރާއަކުއި
 

ގ  އޮފީހުގ   ންޕަރސައޮމްބަޑްސްމިމާއްދާގ  )ހ( އ ހ ން އޮތްނަމަވ ސް،  )ށ(  
މަސައްކަތްކުރަން  އޮފީހުަގއި  އ   މުވަްއޒަފަކު  ީވއްލާ  މަސައްކަތަށް 

މަސައްކަތަށް ދިއުމުން ތަނާޒުލުވުުމގ  އުޒުރުވ ރިވާނަމަ، އ  އޮފީހުގ   
 ފުރުޞަތު އ  މުވަްއޒަފަކަށް ލިބިގ ންވ އ ވ . 

 
ފުރިހަމައަށް ޕަރސައޮމްބަޑްސް )ހ( . 33 މާލީ ކަންކަން  މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  އޮފީހުގ   ންގ  

ބޭނުންވާ ފާސްކުރާ އަދާކުރުމަށް  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގ    ފައިސާ، 

Deleted :)ށ(

Deleted :ްގ  އޮފީހުން ޢައްޔަނުކުރާ  އޮމްބަޑްސްމަނ
މުވަްއޒަފުން ޢައްޔަނުކުރުމާއި އ މުަވއްޒަފުންގ   

¶؛މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ހަމަޖ އްސުން

Deleted :(ނ)

Deleted :ްށް  ގ  އޮފީހުގ  މަސައްކަތްކުރުމައޮމްބަޑްސްމަނ
¶އޮފީހާއި ބަޖ ޓް ހަމަޖ އްސުން.ބޭނުންވާނ  

Deleted :ަމ

Deleted :24 .

Deleted :30

Deleted :ަމ

Deleted :  ްން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުަގިއ މަސައްކަތ
އި  އ ކަށީގ ންވާ ފަންނާކުރުމަށް، އ  މަސަްއކަތްތަކަށް  

ތަޖުރިބާހުރި މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސަންވާނ އ ވ . 

Deleted :ަމ

Deleted :25 .

Deleted :31

Deleted :ަމ

Deleted : ްތަޙްޤީޤ އްގ  މަސަްއކަތްކުރުަމށ

Deleted :ަމ

Deleted :ޭަ

Deleted :ުަޮފީހ

Deleted :ަމ

Deleted :32
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ދަށުން   އޮމްބަޑްސްބަޖ ޓ އްގ   މާލިއްޔާއިން،  ންގ   ޕަރސަދައުލަތުގ  
އ ޮގތުން، އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  އޮފީހުން  ދޫކުރަންވާނ އ ވ .   އޮފީހަށް

ޤާނޫނު   ހިމ ނުމަށްޓަކަިއ  ބަޖ ޓުގައި  ދައުލަތުގ   އ ކުލަވާލަިއ،  ބަޖ ޓު 
)ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތުގ  ޤާނޫނު( އާިއ އ  ޤާނޫނުގ    2006/3ނަންބަރު  

ހަދާ   އޮފް ދަށުން  މިނިސްޓްރީ  ޮގތުގ މަތިން  އ ްއޮގތްވާ  ގަވާއިދާ 
 ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވަންވާނ އ ވ . 

 
މި މާއްދާގ  )ހ( ަގއިވާ ޮގތުގ މަތިން އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  އޮފީހަށް  )ށ(  

ރާއްޖ އާިއ   އިތުރުން،  ފައިސާގ   ދޫކުރާ  މާލިްއޔާއިން  ދައުލަތުގ  
އ ކިއ ކި   ބޭރުގ   ބޭރުގ  ރާއްޖ އިން  ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި،  ޖަމްޢިއްޔާ 

 ޤައުމުތަކުން މާލީ އ ހީ އ  އޮފީހަށް ހޯދިދާނ އ ވ .
 

އ ންމ ހައި  )ނ(   ލިބޭ  ޮގތުަގއި  އާމްދަނީގ   އޮފީހަށް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  
ބޭންކް  ހުޅުވާފަިއާވ  ނަމުގައި  އޮފީހުގ   އ   ޖަމާކުރަންވާނީ،  ފައިސާ 

 އ ކައުންޓަށ ވ . 
 

ންގ  އޮފީހުގ  އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި،  ޕަރސައޮމްބަޑްސް )ހ( . 34 އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު އޮޑިޓްކުރުން 
ޒިންމާތަކާބ ހޭ ނަންބަރު    ހިސާބު  މާލީ  ޤާނޫނު  ބަލަހައްޓަންވާނީ 

އ ްއޮގތްާވ    2006/3 އާ  ޤާނޫނު(  ާމލިއްޔަތުގ   )ދައުލަތުގ  
ަގާވއިދު   ޮގތުގ މަތިންނ ވ . ބަލަހައްޓާނ ޮގތުގ   ހިސާބުތައް  މި  އަދި 

ންގ  އޮފީހުން ޕަރސައޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލްގ  މަޝްވަރާއާއ ކު، އޮމްބަޑްސް
 އ ކުލަވާލަންވާނ އ ވ .  

 
ަގއިވާ   )ށ(   )ހ(  މާއްދާގ   ޮގތުގ މަތިން މި  ަގވާއިދުަގިއވާ 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  އޮފީހުގ  އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި،  
މާލީ ޒިންމާތަކާބ ހޭ ހިސާބުތައް އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު،  
ކޮންމ   ބަޔާން  މާލީ  އ ކުލަވާލާ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  

ނިމޭތާ  އަހަރ ްއގ    އަހަރު  މާލީ  އ   ރިޕޯޓާއ ކު،  )ތިނ އް(   3އަހަރީ 

Deleted :33
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ރައްޔިތުންގ    ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި  ތ ރޭަގއި  މަސްދުވަހުގ  
 މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންވާނ އ ވ . 

 
ތަޙްޤީޤުތަންޕަރސައޮމްބަޑްސް )ހ( . 35 ސިއްރު ހިފ ހ އްޓުން  ހިންާގ  އޮފީހުން  ކުރަމުންދާ ގ   ކާިއ 

އ  ތަޙްޤީޤުތަކާުގޅޭ  އ     ،ކުރިއަށްދާއިރު   މަސައްކަތްތައް  ނުވަތަ 

އިމްތިޔާޒް  މަސައްކަތަކާުގޅޭ   އަދި  ސިއްރު  މަޢުލޫމާތަކީ،  އ ންމ ހައި 
 ލިބިގ ންވާ މަޢުލޫމާތ ވ . 

 
ގައި   )ށ(   )ހ(  މާއްދާގ   ނަމަވ ސް،  މި  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  އ ހ ން 

ކުރަމުންދާ  ތަޙްޤީޤަކާިއ  ހިންާގ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  
މަސައްކަތަކަށް   އ   ނުވަތަ  ތަޙްޤީޤަކަށް  އ   ުގޅިގ ން،  މަސައްކަތަކާ 

ތަ އ   ުގޅޭޮގތުން  ހުރަސްނޭޅޭނ ހ ން،  މަސަްއކަތަކާ  ނުވަތަ  ޙްޤީޤަކާ 
ކަނ އޮފީހުން  މަތިން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ   އުސޫލ އްގ   ޑައަޅާ 

 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރ ވިދާނ އ ވ . 
 

މަޤާމުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  މަޤާމުން އިސްތިއުފާދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ   )ނ(  
ދަށުން    ަގިއވ ސްވަކިކުރުމަށްފަހު ޤާނޫނުގ   ންގ   ޕަރސައޮމްބަޑްސްމި 
އޮފީހުން ނުވަތަ އ   ތަޙްޤީޤުތަކާުގޅޭ  ނުވަތަ ހިންާގފައިވާ    އޮފީހުން ހިންާގ

ގ  އ ންމ ހައި ަމޢުލޫމާތުމަސައްކަތަކާުގޅޭ  ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކޮށްފަިއވާ  
 ސިއްރުކަން ހިފަހައްޓަންވާނ އ ވ .  

 
ގ  އޮފީހަށް ލިބިގ ންވާ ބާރުތައް ބޭނުންކުރުމުަގާއއި ންޕަރސައޮމްބަޑްސް (ރ)  

އ ފަރާތުގ    މައްސަލައިަގިއ  އަދި  އަދާކުރުމުަގއި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ސިއްރުކަން   މަޢުލޫމާތުތަކުގ   ޒާތީ  ފަރާތްތަކާބ ހޭ  ހިމ ނޭ 

 ހިފަހައްޓަންވާނ އ ވ . 
 

އި، ފިޔަވަޅު  ގ  އޮފީހުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ދަޢުވާކުރުމާންޕަރސައޮމްބަޑްސް (ބ)  
ފޮނުވާ   މަޢުލޫމާތާއި، އ ޅުމަށް  އ ންމ ހައި  ހިމ ނޭ  މައްސަލަތަކުގައި 

ހިފ ހ އްޓުމު ސިއްރު  ޚާއްޞަ  ަގލިޔ ކިޔުންތަކުގ   ޢަމަލުކުރާނ   އި 

Deleted :26 .

Deleted :34

Deleted :ަމ

Deleted : ްއ

Deleted : ައި  މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތައް ފިޔަވ
އ ނޫން ޙާލަތްތަކުަގއި 

Deleted :ށ

Deleted :ަމ

Deleted :ނ

Deleted :ަމ

Deleted :ާަަށ

Deleted :ަަަށްޓަކ
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އިޖުރާއަތުތައް އ ކަށައަޅަިއ، އ ކަމާބ ހޭ އިންތިޒާމުތައް އ  މަްއސަލައ ްއ  
 ފޮނުވޭ އިދާރާައކުން ހަމަޖައްސަންވާނ އ ވ . 

 
ޮގތުންނާއި،ންޕަރސައޮމްބަޑްސް . 36 ޙިމާޔަތް އަދާކުރުުމގ   މަސްއޫލިއްޔަތު  އޮފީހުގ   އ    ގ  

ޮގތުން ޢަމަލުކުރުމުގ   ދަށުން  ބާރުތަކުގ   ލިބިދޭ  ޤާނޫނުަގިއާވ   އޮފީހަށް 

ތ ރޭަގއި، ދާިއރާގ   ބާރ އްގ   ލިބިދޭ  ޤާނޫނަކުން  ނުވަތަ   ޮގތުގ މަތިން، 
ރަސްީމ ހައިސިއްޔަތުން،   އޮފީހުގ  މުަވއްޒަފަކުކު ނުވަތަ އ   ނަޕަރސައޮމްބަޑްސް

ކަމަކާމ ދު އ ްއވ ސް   ހ ޔޮ ނިޔަތުަގއި ކުރާ ކަމަކާމ ދު، ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ
 .މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާއީ ދަޢުވާއ އް ނުއުފުލޭނ އ ވ 

 
ޢައްޔަނު )ހ( . 37 މާލީ ބަޔާން  ޮގތުަގިއ  ކުރ ވޭ އޮމްބަޑްސްޕަރސަނ ްއގ  

ޙަވާލުިވއިރު  އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުން މަޤާމާ  އ   ީމހުންނަށް ،    އ  
މީހުން އާމްދަނީއާއި އ  މީހުންގ  ނަމުގައި ހުރި މުދަލާއި އ     ލިބިފައިވާ

މަޤާމާ  އ   ހިސާބު،  މާލީ  އ ނޭގނ   ޒިންމާ  ދަރަނީގ   އަދާކުރަންޖ ހޭ 
ޙަވާލުވާތާ   އޮޑިޓަރ    3އ މީހުން  ތ ރޭަގއި،  މަސްދުވަހުގ   )ތިނ އް( 

 ލަށް ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ . ޖ ނ ރަ
 

ޮގ )ށ(   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާގ   ހިސާބު މި  މާލީ  ތުގ މަތިން 
އިތުރަށް،   އ ންމ ހައި ޕަރސައޮމްބަޑްސްހުށަހ ޅުމުގ   އޮފީހުގ   ންގ  

ކޮންމ     އ  މަޤާމާ ޙަވާލުވާ ތާރީޚުން ފ ށިގ ން    ނުންޕަރސައޮމްބަޑްސް
)ތިނ އް( މަސްދުވަހުގ     3ްއގ  މާލީ ހިސާބު އ  ައހަރ އް ނިމޭތާ  އަހަރ 

ވާނ އ ވ . އ ޮގތުން  ތ ރޭގައި ޮއޑިޓަރ ޖ ނ ރަލަށް ހުށަހަޅަމުން ގ ންދަން
މިލްކިްއޔާތުަގިއވާ މުދަލާއި ފައިސާގ    އ  މީހުންގ އ  މާލީ ހިސާބުގައި  

ވިޔަފާރީގ  ދަރަނި   ހިސާބުތަކާއި،  އަރަންޏާިއ  މަޞްލަޙަތުތަކާއި 
ކަމަށް ހާމަ އަހަރު  ބޭނުމަށްޓަކައި  މާްއދާގ   މި  ކުރަންވާނ އ ވ . 

ތާރީޚުން މާނަކޮށްފައިއ ވަނީ،   ޙަވާލުވާ  މަޤާމާ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުން 
 ހަމަވާ ތާރީޚަށ ވ .  )އ ކ އް( އަހަރުދުވަސް  1ފ ށިގ ން 

 
   

Deleted :27 .

Deleted :35 .

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted :28 .

Deleted :36

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted :،

Deleted :ަަ  ުކު އ އްފަހަރ

Deleted :ްކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ ކޮށް، ޮއޑިޓަރ ޖ ނ ރަލ  
ޑިޓަރ  އ ްއޮގތްވާ ޮގތުގ މަތިން ތައްޔާރުކުރާ ބަޔާނ އް އޮ 

ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .  ޖ ނ ރަލަށް

Deleted : ްއިސްތިޢުފާ ދިނުނ

Deleted :29 .

Deleted :ްކު އޭނާގ  މަޤާމުން ނަމައޮމްބަޑްސ
ން  ހިނދ އްަގއި، ސިޓީއަކު އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވ އްޖ 

ޅައި،  ހުށަހަ އ ކަން ބަޔާންކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
އ  ސިޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުމުން، އ   

¶އޭނާގ  މަޤާުމން ވަކިީވއ ވ .  ންމައޮމްބަޑްސް
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މަޞްލަޙަތު އޮތް މައްސަލައ އް 
 ނުބ ލުން 

ނުވަތަނ ޕަރސައޮމްބަޑްސްއ ްއވ ސް   )ހ( . 38 މަޞްލަޙަތ ްއ  އަމިއްލަ   އްގ  
 ދައުރ އް ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއ އް ނުވަތަ އ ނޫންވ ސް ފައިދާއ އް އޮތް

ނިންމުމ އް  މައްސަލައަ އ އްވ ސް  ުގޅޭ  އ     ނިންމުމުގައިކާ  ނުވަތަ 
ބ ލުމުގައިމައްސަލައ   އ ްއވ ސް  ނަޕަރސައޮމްބަޑްސްއ     އް  ކު 

 މިންވަރަކަށް ބަިއވ ރިވ ގ ން ނުވާނ އ ވ .  
 

މައްސަލައަކީ،    އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ   )ށ(   ބަލާ  ޮއފީހުން 
މަޞްލަޙަތ އްޕަރސައޮމްބަޑްސް މާލީ  ނ ްއގ   ނުަވތަ  ދައުރ އް  ނުވަތަ 

އޮތް މައްސަލައ އްކަން ކުރިން  ފައިދާއ އް ނުވަތަ އ ނޫންވ ސް ފައިދާއ އް
އ ކަން އ    އ ނިގފައިނ ތްނަމަވ ސް،  މައްސަލައަކީ  އ   އ ނޭގހިނދު 

އޮތް މަޞްލަޙަތ ްއ  ޗީފް  މީހ އްގ   މައްސަލައ އްކަން 
މައްސަލައ އްޕަރސައޮމްބަޑްސް އ   އ ންުގމާއ ކު،  އ    ނަށް  ބ ލުމުން 

 މ ންބަރަކު އ އްކިބާވާންވާނ އ ވ . 
 

މައްސަލަތައް ބ ލުމަށް އ  އޮފީހުން ގ  އޮފީހުން ބަލާ  ންޕަރސައޮމްބަޑްސް (ނ)  
މުަވއްޒަފ   މައްސަލަތައްއްކަނޑައަޅާ  ފުށުއަރާފަދަ  ަމޞްލަޙަތު   ގ  
 އ އްކިބާވާންވާނ އ ވ .  އްބ ލުމުން އ  މުވައްޒަފ  

 
    
    

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ބަދަލު ނަގައިދިނުމާއި ފަރުވާ ހޯދައިދިނުން 

 
ދަށުން   )ހ( . 39 ނަގައިދިނުން ބަދަލު   ޤާނޫނުގ   ހުށަހ ޅޭ  ންޕަރސައޮމްބަޑްސްމި  އޮފީހަށް  ގ  

ބަލާ  އިސްނ ުގމަށް  އަމިއްލަ  އޮފީހުގ   އ   ނުވަތަ  މައްސަލައ އްަގއި 
މައްސަލައ އްަގއި، ނިޒާމީ ޮގތ އްަގއި ރޭިވގ ން ހިންާގފައިވާ ޢަމަލ އްގ   

  ނުވަތަ ައސާސީ މިނިވަންކަމ އް  ސަބަބުން މީހ އްގ  އިންސާނީ ޙައްޤ އް
މި  ފަރާތަށް  ޝިކާރައަކަށްވީ  ޢަަމލުގ   އ   ހިފ ހ އްޓިއްޖ ނަމަ، 

Deleted :30 .

Deleted :37 .

Deleted :ަމ

Deleted :ްގ  އޮފީހުން ބަލަމުންދާހާ  ން މައޮމްބަޑްސް ަ އ
ހިނދަކު، އ  މައްސަލައ އް ބ ލުމުގައި ނުވަތަ  

Deleted :ަމ

Deleted :  ،ީއަދި އ  އޮފީހުން ބަލާ މައްސަލައަކ
ނުވަތަ   ްއގ  އ ފަދަ މަޞްލަޙަތ އްނ މައޮމްބަޑްސް

  ދައުރ އް ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއ އް ނުވަތަ އ ނޫންވ ސް
މައްސަލައ ްއކަން ކުރިން އޮތް  ފައިދާއ އް

އ ނޭގހިނދު އ    އ ނިގފައިނ ތްނަމަވ ސް، އ ކަން 
 މައްސަލައަކީ އ  މީހ އްގ  ަމޞްލަޙަތ އް އޮތް

ކު،  ށް އ ންުގމާއ ނަމައޮމްބަޑްސްމައްސަލައ އްކަން ޗީފް 
ބ ލުމުން ނުަވތަ އ  މައްސަލަައކާ   އ  މައްސަލައ އް

ނިންމުމުން އ   ުގޅޭޮގތުން ނިންމަންޖ ހޭ ނިންމުން 
މ ންބަރަކު އ އްކިބާވާންވާނ އ ވ . 

Deleted :ށ

Deleted :ަމ

Deleted :ްަުނ

Deleted :ްަުނ

Deleted : ްމާލީ ކަންކަނ

Deleted :31 .

Deleted :ްއް  ންގ  އޮފީހުގ  މަސްއޫލިްއޔަތުތަމައޮމްބަޑްސ
...

Deleted : ްއާމްދަނީއާއި ޚަރަދު އޮޑިޓްކުރުނ

Deleted :32 .

Deleted :ްންގ  އޮފީހުގ  އާްމދަނީއާއި  މައޮމްބަޑްސ
...

Deleted : ްލިބިދިނުނ

Deleted :33 .

Deleted :38

Deleted :ަމ
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ޤާނޫނުަގިއވާ ޮގތުގ މަތިން ބަދަލު ލިބިދިނުމުގ  އިޚްތިޔާރު އ  އޮފީހަށް 
 ލިބިގ ންވ އ ވ . 

 
ބަދަލާއި،   )ށ(   މާލީ  ނަަގއިދ ވޭނީ،  ޮގތުަގއި  ބަދަލުގ   ދަށުން  ބާބުގ   މި 

 ބަދަލ ވ . އ ހ ނިހ ން

 
ސީދާ ނަތީޖާއ އްގ   ނިޒާމީ ޮގތ ްއގައި ރޭިވގ ން ހިންާގފަިއވާ ޢަމަލ އްގ    )ހ( . 40 ބަދަލު  ސީދާ ގ އްލުމުގ 

ޙައްޤ އް  ޮގތުން މިނިވަންކަމ އް   މީހ އްގ  އިންސާނީ    ނުވަތަ އަސާސީ 
ފަރާތަށް ޝިކާރަައކަށްވީ  ޢަމަލުގ   އ   ލިބުނު    ހިފ ހ އްޓިއްޖ ނަމަ، 
ނިޔާތަްއ  އަނިޔާގ  ސީދާ ނަތީޖާއ ްއގ  ޮގތުން، އަންނަނިިވ ބާވަތްތަކުގ  އަ

 ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ ބަދަލު ނަގައިދ ވިދާނ އ ވ . 
 

    
 ؛ގ އްލުންސީދާ މާލީޮގތުން ލިބިފައިވާ  (1)   

 
ުގނަވަނ ްއ ުގނަވަނ އް   (2)    ދާއިމީކޮށް  ނުވަތަ  ނ ތިދިޔުން 

ދާއިމީ    މަސައްކަތްނުކުރުން އ ހ ންވ ސް  ޖިސްމާނީ ނުވަތަ 
 ؛ގ އްލުމ ްއވުން

 
 ދާއިމީކޮށް ނަފްސާނީޮގތުން ގ އްލުންވުން ނުވަތަ މަރުވުން.  (3)   

 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޙާލަތުަގއި، ނަގައިދ ޭވ  3)  )ހ( ގ   މާއްދާގ މި   )ށ(  

މާލީ ބަދަލު ނަގައިދ ވޭނީ ލިބުނު އަނިޔާގ  ސީދާ ނަތީޖާއ ްއގ  ޮގތުން  
   ގ އްލުން ލިބުނު ފަރާތުގ  ޤާނޫނީ ބ ލ ނިވ ރިޔާއަށ ވ .

 
 

    
ނަަގއިދ ވިދާނ     ބަދަލުމާލީ  ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ    40މި ޤާނޫނުގ    )ހ( . 41 ބަދަލު  ނުސީދާ ގ އްލުމުގ  

ާމލީ ބަދަލު ނުވަތަ    ، އިތުރުން  ޙާލަތ އްަގއި މާލީ ބަދަލު ނަަގިއދިނުމުގ 

Deleted : ްމާލީ ނޫނ

Deleted :ީމާލ

Deleted :34 .

Deleted :39

Deleted :ަށް  މާލީ ބަދަލުގ  ޮގތުަގއި އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތ
¶ނަގައިދ ވޭނީ، އަންނަނިވި ބާަވތުގ  ބަދަލ ވ . 

Deleted :)ހ(

Deleted :  ްލިބުނު އަނިޔާގ  ސަބަބުން މާލީ ގ އްލުމ އ
¶؛ވ ފަިއވާނަމަ، ލިބުނު ގ އްލުުމގ  ބަދަލު

Deleted : ިވަޒީފާއ އް އަދާކުރަމުންދިޔަ މީހަކަށްވ ފައ ،
ގ  ޮގތުން، ވަޒީފާ  ލިބުނު އަނިޔާގ  ސީދާ ނަތީޖާއ އް

އަދާނުކުރ ވިދިޔަ މުއްދަތަށް ލިބ ންޖ ހޭ މުސާރައާ  
އ ްއވަރުގ  ބަދަލު، ނުވަތަ އ  އަނިޔާގ  ސީދާ 

ދަތަށް ނަތީޖާއ އްގ  ޮގތުން ަވޒީފާ ައދާނުކުރ ވިދާނ  މުއް
¶؛ލިބ ންޖ ހޭ މުސާރައާ އ އްވަރުގ  ބަދަލު

Deleted :)ނ(

Deleted :   ލިބުނު އަނިޔާއަށް ފަރުވާ ހޯދައި، އ
އަނިޔާއިން ލިބުނު ގ އްލުމުން މިންޖުވުމަށް ޞިއްޙީ 
ތަ  ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރި ޚަރަދުގ  ބަދަލު، ނުވަ

އ ކަމާ ުގޅިގ ން ހޯދަމުންދާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ  
ކަމާ  އ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖ ހޭ ޚަރަދުގ  ބަދަލު ނުވަތަ 
ުގޅިގ ން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި ހޯދަންޖ ހިފައިވާ 

ވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖ ހޭ ޚަރަދުގ  ޞިއްޙީ ފަރު
¶ބަދަލު.

Deleted :35 .

Deleted :40

Deleted :39
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ބަދަލު  ބަދަލުަގއި،    ނަގައިދިނުމުގ  މާލީ  މާއްދާަގއި  އ   ނުވަތަ 
އ ނޫން  ފިޔަވަިއ  ޙާލަތްތައް  ކަނޑަައޅާފައިވާ  ނަގައިދިނުމަށް 

ފަރާތްތަކަށް  ޙާލަތްތަކުގައި   ލިބޭ  ދިނުމަށް    ބަދަލު  އ ހ ނިހ ންއަނިޔާ 
ތ ރޭަގިއ  ޕަރސައޮމްބަޑްސް އޭގ   ކަނޑައ ޅިދާނ އ ވ .  އޮފީހަށް  ންގ  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމ ނ އ ވ .
 

އަދާކުރަމުންދާ  (1)    ނުވަތަ  ފަހިކޮށްދިނުން  ފުރުޞަތު  ވަޒީފާގ  
 ؛ވަޒީފާގައި ކުރިން ހުރި މަޤާމަށް ރުޖޫޢަކޮށްދިނުން

 
ލިބިަގތުުމގ   ތަޢުލީމު   (2)    ތަމްރީނު  ނުވަތަ  ޙާޞިލުކުރުމުގ  

 ؛ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން
 

 ؛ޞިއްޙީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ފަރުވާ ހޯދައިދިނުން (3)   
 

 ބޯހިޔާވަހިކަމުގ  ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން. (4)   
 

އ ހ ނިހ ން   (ށ)   ދަށުން  މާއްދާގ   ނަގައިދިނުމުގައި    ބަދަލުމި 
އިސްކަންދޭންވާނީ، އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއަށް  

 އ ންމ  އ ކަށީގ ންވާ މިންވަރަށް ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށ ވ .  
 

    
 

    
    
    
    

ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އ ދި  
 ހުށަހ ޅުން 

އަނިޔާ ލިބިފަިއވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރ ވޭނަމަ، ބަދަލު ނަަގއިދިނުމަށް އ ދި  )ހ( . 42
 ގ  އޮފީހަށް ހުށަހ ޅިދާނ އ ވ . ންޕަރސައޮމްބަޑްސް

 

Deleted : ީމާލީ ނޫން ބަދަލުގ  ޮގތުގައި ނަގައިދ ވޭނ
¶އަންނަނިވި ބާވަތުގ  ބަދަލ ވ . 

Deleted :ހ

Deleted :ާފަރުވ

Deleted : ްލިބުނު އަނިޔާގ  ސަބަބުން މާްއދީޮގތުނ
¶؛ހަށިަގނޑަށް ލިބުނު ގ އްލުުމގ  ބަދަލު

Deleted :(ށ)

Deleted : ިުގނަވަނ އް ނ ތިދިޔުމުގ  ލިބުނު އަނިޔާަގއ
¶؛ސަބަބުން ލިބުނު ގ އްލުމުގ  ބަދަލު

Deleted :)ނ(

Deleted :  ްލިބުނު އަނިޔާަގއި ުގނަވަނ އ
މަސައްކަތްނުކުރުމުގ  ސަބަބުން ލިބުނު ގ އްލުމުގ   

¶؛ބަދަލު

Deleted :)ރ(

Deleted :  ލިބުނު އަނިޔާަގއި ުގނަވަނ އް ނ ތިދިޔުމުގ
ރިން  މަސައްކަތްނުކުރުމުގ  ސަބަބުން ކުސަބަބުން ނުވަތަ 

ރަހުގ   ދިރިއުޅ މުން އަިއޮގތަށް ދިރިުއޅ ން ކުރިމަތިވާ ހު
¶؛ބަދަލު

Deleted :)ބ(

Deleted :  ާލިބުނު އަނިޔާަގއި ކުރިމަތިވ ފައިވ
ނުކުޅ ދުންތ ރިކަމ އްގ  ސަބަބުން، އ  ޙާލަތުަގއި  
ށް ހުރި ވަޒީފާއ އް ލިބުމަށް ނުވަތަ ަވޒީފާއ އް އަދާކުރުމަ
¶؛ހުރަސްތަކުގ  ސަބަބުން ލިބުނު ގ އްލުމުގ  ބަދަލު

Deleted :)ޅ(

Deleted : ްލިބުނު އަނިޔާގ  ސަބަބުން ނަފްސާނީޮގތުނ
¶ދަލު. ކޮށްފައިވާ އަސަރުގ  ސަބަބުން ލިބުނު ގ އްލުމުގ  ބަ

Deleted :36 .

Deleted :41

Deleted :ަމ
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ގ  އޮފީހަށް ހުށަހަޅާނީ، ންޕަރސައޮމްބަޑްސްބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އ ދި   )ށ(  
 ޮގތުގ މަތިންނ ވ . މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއިވާ  

 
ގ  އޮފީހަށް ހުށަހ ޅޭ ހުށަހ ޅުމަކާ ންޕަރސައޮމްބަޑްސްމި މާއްދާގ  ދަށުން   )ނ(  

އ    ނުވަތަ  ހ ްއކަށް  ހުށަހ ޅިފަިއވާ  ނިންމުމުަގއި،  ޮގތ އް  ުގޅޭޮގތުން 

އ ީއ   ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ހ ްއކަށް  ހޯދާފައިވާ  ކަމާުގޅޭޮގތުން  އޮފީހުން 
ކުށުގ  އ  ޢަމަލުގ  ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބުނު މީހ އް ކަމަށް އ  އޮފީހަށް 

ހިނދ އްަގިއ، މައްސަލަިއަގިއ    ފ ނިއްޖ   ޮގތްތަކުގ   އ   އަންނަނިިވ 
 ތ ރ އިން ޮގތަކަށް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  އޮފީހަށް ކަނޑައ ޅިދާނ އ ވ . 

 
  ލަތުގ އ  މައްސަލަިއގައި ބަދަލު ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރަންވާނީ ދައު (1)   

 ނުވަތަ ؛ މަްއޗަށްކަަމށް މުއައްސަސާއ ްއގ 
 

އަނިޔާ  ( 2)    ދަޢުވާކުރަންވާނީ  ހޯދުމަށް  ބަދަލު  މައްސަލަިއގައި  އ  
އަނިޔާދިން   ފަރާތަށް  މުއައްސަސާއ އްގ   ލިބިފައިވާ  ދައުލަތުގ  

ހިންުގންތ ރިއ އް ހިންުގންތ ރިން   އިސް  އިސް  ގ   ނުވަތަ 
 މައްޗަށްކަމަށް. 

 
މާއްދާގ    )ރ(   )މި  ގ   ޮގތަށް 1)ނ(  ނަންބަރުަގިއާވ  ވަނަ   )

ބަޑްސްޕަރސަންގ  އޮފީހުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އ  ަމްއސަލައިަގއި  އޮމް

ފަރާތުން   މުައއްސަސާގ   ދަޢުވާކުރުމުގ   ދައުލަތުގ   ހޯދުމަށް  ބަދަލު 
 އިޚްތިޔާރު އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ލިބިގ ންވ އ ވ . 

 
) )ބ(   ގ   )ނ(  މާއްދާގ   ޮގތަށް 2މި  ނަންބަރުަގިއާވ  ވަނަ   )

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  އޮފީހުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އ  ަމްއސަލައިަގއި  
މުައއްސަސާގ    އަނިޔާ  ދައުލަތުގ   ކިބަިއން  ހިންުގންތ ރިޔާގ   ިއސް 

ދަޢުވާކުރު ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލު  ފަރާތަށް  ިއޚްތިޔާރީ ލިބިފައިވާ  ުމގ  
 . ށ ވ ދައުލަތުގ  ބަންޑާރަނައިބަ ންވަނީބާރު ލިބިގ 

 

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted :  ްއ  އޮފީހުން އޭނާއަށް ބަދަލު ދިނުމަށ
… ކަނޑައަޅަންވާނ އ ވ . 
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އ    )ހ( . 43 ބަދަލު ނަގައިދ ވޭ މިންވަރު  ކަނޑައ ޅުުމަގިއ،  ނަގައިދޭން  ބަދަލު  ދަށުން  ޤާނޫނުގ   މި 
މައްސަލައ އްަގއި ހިމ ނިގ ންވާ އ ންމ ހައި ކަންކަމުގ  މަްއޗަށް ބިނާކޮށް، 
ކިހާ  ައދި  ބަދަލ ްއ  ބާވަތ ްއގ   ކޮން  ނަަގއިދޭނީ  ފަރާތަށް  އަނިޔާލިބޭ 

ކަނޑައަޅާނީ،   ައންނަނިވި   ކޯޓުންނ ވ .މިންވަރަކަށްކަން  އ ޮގތުން، 
 ކަނޑައ ޅިދާނ އ ވ .  ކޯޓަށްކަންކަން 

 
 ؛ބަދަލު ނަގައިދ ވޭނ  ދާއިރާއާިއ ޝަރުޠުތައް (1)   

 
 ؛ބަދަލު ދިނުމުގ  ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދޭންޖ ހޭ އިދާރާ (2)   

 
ވަުގތީ  (3)    ފ ންނަ  ކަމަށް  ނަަގއިދޭންޖ ހޭ  ަވުގތަށް  ވަުގތުން 

 ؛ ބަދަލު
 

ކަންކަން  )ށ(   އަންނަނިިވ  ނަގައިދިނުމުަގއި،  ބަދަލު  ދަށުން  މާއްދާގ   މި 
 ކަނޑައ ޅިދާނ އ ވ .  ކޯޓަށް
 

އ ންމ ހައި   (1)    އ ދިފައިވާ  ނަގައިދިނުމަށް  ކަންކަމަށް  ބަދަލު 
 ؛ބަދަލުނަގައިދިނުން

ތ ރ އިން   (2)    ކަންކަުމގ   އ ދިފައިާވ  ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލު 
 ؛ބައ އް ކަންކަމަށް ބަދަލުނަަގިއދިނުން

 
ބަދަލު  ަމއްސަލަ  އ އްބާވަތ ްއގ  (3)    ހަމައަކުން  އ ްއ  ތަކުަގިއ 

 ނަގައިދިނުން. 
 

ދަށުން  . 44 ބަދަލުނަގައިދިނުމާގުޅޭ ގަވާއިދު  ޤާނޫނުގ   ޢަމަލުކުރާނ     ކޯޓުތަކުން  ނަގައިދިނުމުގައިބަދަލު    މި 
ގ  ަގވާއިދ އް  ގ  މިންަގނޑުތަކުބަދަލު ނަަގއިދޭނ  ޢަދަދުތަކުކާއި،  އިޖުރާއަތުތަ

ލަފަ ޖުޑީޝަލް އ ކު،  ޔާ ބަންޑާރަނައިބުގ   ޮއފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 
 ހަދަންވާނ އ ވ .   އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން

  

Deleted :37 .

Deleted :42

Deleted :ްއޮފީހުންނ ވ . ގ   ންމައޮމްބަޑްސ

Deleted :ްގ  އޮފީހަށްންމައޮމްބަޑްސ

Deleted :ްގ  އޮފީހަށްންމައޮމްބަޑްސ

Deleted : ާކުރިން ބަދަލު ނަގައިދީފަިއވ

Deleted :ިތ އް  ދިާމވ ފަިއވާ ޙާލަތާ އ އްޮގތް ޙާލަ އ ްއގައ
  ހިމ ނޭ މައްސަލައ އްނަމަ، ކުރިން ދިމާވި ޙާލަތުގައި

ނަގައިދިން ބަދަލާ އ ްއޮގތް ބަދަލ އް 

Deleted :38 .

Deleted :43

Deleted : ްގ  އޮފީހުން  ންމައޮމްބަޑްސ

Deleted :  ރިޢާޔަތްކުރާނ

Deleted : ،މިންަގނޑުތަކާިއ

Deleted : ަކު ޢަމަލުކުރާނ  އިޖުރާއަތުތ

Deleted : ާއ

Deleted :  ިއް، މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއ
ބަޔާންކުރަންވާނ އ ވ . 
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ބަޔާންކުރާ  ވަނަ މާއްދާ   41އާއި  ވަނަ މާއްދާ   40މި ޤާނޫނުގ    )ހ( . 45 އ ހ ނިހ ން ފަރުވާ  ަގއި 
ބަދަލުގ  އިތުރުން ނުވަތަ ޭއގ  ބަދަލުގައި، އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް 

ދިނުމަށް    އ ހ ނިހ ން އޮފީހަށް ން ޕަރސައޮމްބަޑްސްފަރުވާ  ގ  
 ކަނޑައ ޅިދާނ އ ވ . ޭއގ  ތ ރޭަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމ ނ އ ވ . 

 
     
 ؛އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފަށް ހިންަގމުންދާ ޢަމަލު ހުއްޓުވުން (1)   

 
 ؛ޢަމަލު ހިންިގ ފަރާތް ޖަވާބުދާރީކުރުވުން (2)   

 
 މަޢާފަށް އ ދުން.  (3)   

 
ގ  އޮފީހުން ކަނޑައަޅައިދޭނ   ންޕަރސައޮމްބަޑްސްމި ޤާނޫނުގ  ދަށުން   )ށ(  

ރިޢާޔަތްކުރާނ  އިތުރު   ދިނުމުގައި  ފަރުވާ  އ   ފަރުވާާއއި، 
ދަށުން   ޤާނޫނުގ   މި  އިޖުރާއަތުތައް،  ޢަމަލުކުރާނ   މިންަގނޑުތަކާިއ، 

 ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނ އ ވ . 
 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ރިޕޯޓްކުރުން 
 

ގ  އޮފީހުގ   ންަޕރސައޮމްބަޑްސް
 ރިޯޕޓް

ނިމުމުން،  ންޕަރސައޮމްބަޑްސް )ހ( . 46 ފުރިހަމަވ   މަސަްއކަތް  އޮފީހުގ   ގ  
ރިޕޯޓ އް  އ ކުލަވާލާ  ޮގތުން  ހިމ ނޭ  ކަންކަން  އަންނަނިވި 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ . 
 

 ؛ގ  އޮފީހުގ  ނިންމުންތަކުގ  ޚުލާޞާއ އްންޕަރސައޮމްބަޑްސް (1)   
 

މައްސަލައ އް ންޕަރސައޮމްބަޑްސް (2)    ކޮންމ   ބ ލި  އޮފީހުން  ގ  
ވަކިން ބަޔާންކޮށް އ  މައްސަލައިގ  ތަފްޞީލު ހިމ ނުމާއ ކު 

Deleted :39 .

Deleted :44

Deleted :31 

Deleted :39

Deleted :40

Deleted :ުއިތުރ

Deleted :ަމ

Deleted :(1)

Deleted : ް؛ރުޖޫޢަކުރުންހުރި ޙާލަތަށ¶

Deleted :2

Deleted :3

Deleted :4

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted :40 .

Deleted :45

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ
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މައްސަލައ ްއ  އ   ކަންކަމާއި  ފާހަަގިވ  މައްސަލައ އްަގއި  އ  
 ؛ނިންމިޮގތް

 

މައްސަލަތަކުގ  ންޕަރސައޮމްބަޑްސް (3)    ބ ލި  އޮފީހުން  ގ  
 ؛ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ހުށަހ ޅި މައްސަލަތައްތ ރ އިން 

 

ފަރުވާ  (4)    ބަދަލުދިނުމާއި  ފަރާތްތަކަށް  ޝިކާރައަކަށްވީ  ކުށުގ  
 ؛ ދިނުމާ ުގޅޭޮގތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހ ޅުންތައް

 

ކަންކަން ންޕަރސައޮމްބަޑްސް (5)    ހުށަހަޅާ  އޮފީހުން  ގ  
ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ައޅަންޖ ހޭ ކަމަށް އ  އޮފީހަށް ފ ންނަ  

 ؛ފިޔަވަޅުތައް
 

މަޤްޞަދުތައް ންޕަރސައޮމްބަޑްސް (6)    އުފ އްދި  އޮފީސް  ގ  
ސިޔާސީޮގތުންނާިއ  ނިޒާމީހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި   ޮގތުންނާއި 

އިދާރީޮގތުން އަޅަންޖ ހޭކަމަށް އ  އޮފީހަށް ފ ންނަ އިޞްލާޙީ 
ފިޔަވަޅުތަ އ ނޫންވ ސް  ޤާނޫނުތަކަށާިއ  އަދި  ކާއި 

 ؛ސިޔާސަތުތަކަށް ގ ންނަންޖ ހޭ ބަދަލުތައް
 

އޮފީންޕަރސައޮމްބަޑްސް (7)    އޮފީހުގ ގ   އ   އުވުމަށްފަހު    ސް 
ތަންފީޛުކުރުމަށް    ނިޒާމީބޭނުންވާނ   ހުށަހ ޅުންތައް 

 ؛ގ  ތަފްޞީލު ބަޔާންކުރުންއޮނިަގނޑު 
 

ަމއްސަލަތަކުގ    (8)    ބަލާފައިވާ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  
މުވައްޒަފުންގ    މ ންބަރުންނާއި  އޮފީހުގ   އ   ތ ރ އިން، 
މައްސަލަތަްއ  އ   މައްސަލަތަކާއި  ފުށުއ ރި  މަޞްލަޙަތު 

 ބ ލުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ޮގތުގ  ތަފްޞީލު. 

 
     

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted : ީޤާނޫނީ އަދި އިދާރ

Deleted :ަމ

Deleted :ީޤާނޫނ

Deleted : 

Deleted : ްއ

Deleted :ަމ

Deleted : ހުގ

Deleted :  ްބޭނުންވާ ކަންކަން ބަޔާންކުރާ އޮނިަގނޑ އ
އ  ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް އަދި 

Deleted :ީއިދާރ

Deleted : ްއ ަ

Deleted :. 

Deleted :  ުއޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  އޮފީހުން މާލީ ބަދަލ
މާފައިވާ ނިންމުންތަކުގައި ބަދަލުގ   ދިނުމަށް ނިން

  އ ޮގތުަގއި ދިން ފައިސާގ  ޢަދަދު ހިސާބުކުރި ޮގތާއި  
ރި ޢަދަދުތައް ހިސާބުކުރުމުގައި އ  އޮފީހުން ބޭނުންކު

¶؛އަސާސްތައް 

Deleted :(9)

Deleted :  ާއޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  އޮފީހުން ބަލާފައިވ
އި މ ންބަރުންނާ، އ  އޮފީހުގ   ތ ރ އިންމައްސަލަތަކުގ 

 އ   ރި މައްސަލަތަކާއިމުވަްއޒަފުންގ  މަޞްލަޙަތު ފުށުއ 
މައްސަލަތައް ބ ލުމުަގއި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ޮގތުގ  

¶ތަފްޞީލު. 
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ރިޕޯޓު )ށ(   ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާގ   ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް   މި 
ރިޕޯޓު ދިވ ހި ސަރުކާރުގ   އް( ދުވަހުގ  ތ ރޭގައި، އ   ހަތ )  7ހުށަހަޅާތާ  

 ގ ޒ ޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާނ އ ވ . 
 

، މި މާއްދާގ  )ހ( ގ  ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު )ނ(  
 ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިތުންގ  މަޖިލީހަށް 

 

ފ ށުމަށްފަހު  ންޕަރސައޮމްބަޑްސް )ހ( . 47 ވަގުތީ ރިޯޕޓު  އޮފީހުގ  މަސައްކަތް  ވޭތުވ ގ ންދާ  ގ  
ކަންކަން ހިމ ނޭ  )ތިނ އް( މަހަކުން އ އް ފަހަރު، އަންނަނިވި    3ކޮންމ   

 ރިޕޯޓ އް އ ކުލަވާލައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވަންވާނ އ ވ . 
 

 ؛ގ  އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައްންޕަރސައޮމްބަޑްސް  (1)   
 

ބަލަމުންގ ންދާ  ންޕަރސައޮމްބަޑްސް  (2)    އޮފީހުން  ގ  
 ؛މައްސަލަތަކުގ  ތަފްޞީލު

 

ނިންމާފައިވާ ގ   ންޕަރސައޮމްބަޑްސް  (3)    އޮފީހުން 
 ؛މައްސަލަތަކާިއ، އ  މަްއސަލަތައް ނިންމާފައިވާ ޮގތް 

 

ހިންުގާމުގޅޭ  ންޕަރސައޮމްބަޑްސް  (4)    އިދާރީ  އޮފީހުގ   ގ  
 މަޢުލޫމާތު. 

 
ޚާއްޞަ   )ށ(   ދިމާާވ  އޮތްނަމަވ ސް،  އ ހ ން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާގ   މި 

އޮފީހަށް ފ ނިއްޖ  ހިނދ އްަގއި އ   ގ   ންޕަރސަ އޮމްބަޑްސް ޙާލަތ އްަގއި،
ރިޕޯޓ އް  ޚާއްޞަ  ހުށަހ ޅުމުގ  ޙާލަތަކާުގޅޭ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

 އިޚްތިޔާރު އ  އޮފީހަށް ލިބިގ ންވ އ ވ . 
 

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ދަޢުވާކުރުމާއި ޙުކުމްކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުން 

 

Deleted :ްަ

Deleted :3 

Deleted : ތިނ

Deleted :ުަާމ ދ

Deleted :  ްރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހަށް ފ ންނަ ޮގތ އ
… ހޯދުމަށްޓަކައި 

Deleted : ުއ  ރިޕޯޓ

Deleted :41 .

Deleted :46

Deleted :ަމ

Deleted :  ިހިނާގ މުއްދަތުގައ

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ
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ވަނަ މާއްދާގ  ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އ ދި ފޮނުވާ   42މި ޤާނޫނުގ    . 48 ދަޢުވާ އުފުލަންޖ ހޭ މުއްދަތު 
މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ދަޢުާވކުރުމަށް ފޮނުވާ މައްސަލައ ްއ  މައްސަލައ އް ނުވަތަ  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖ ނ ރަލްގ  ޮއފީހަށް ނުވަތަ ބަންޑާރަނައިބުގ  އޮފީހަށް ފޮނުވާ 
ިގނަވ ގ ން   ފ ށިގ ން  އ   އ ކާީވސް)  21ތާރީޚުން  ތ ރޭަގއި  ދުވަހުގ    )

ނިންމަންވާނ  ޮގތ އް  އުފުލުމާމ ދު  ދަޢުވާ  އ ފަދަ މައްސަލައ އްަގއި  އަދި  އ ވ . 
އުފުލާއިރު ދަޢުވާ  ދަޢުވާކުރ ވޭ  ، މައްސަލަތަކުަގއި  ދަށުން  ޤާނޫނުގ   މި  އ އީ 

 މައްސަލައ އްކަން ކަމާބ ހޭ ކޯޓަށް އަންަގންވާނ އ ވ . 
 

މައްސަލަ ބަލައި ޙުކުމް  
 ކުރަންޖ ހޭ މުއްދަތު 

ގ  އޮފީހުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ފޮނުވާ މައްސަލައ ްއަގިއ  ންޕަރސައޮމްބަޑްސް )ހ( . 49
ބަންޑާރަނައިބު  ނުވަތަ  ޖ ނ ރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ދަޢުވާކުރުމަށް 

ޤާނޫނުގ   ނިންމައިފިނަމަ،   މި  ާމއްދާަގއިާވ    42ނުވަތަ  ވަނަ 
ބަލާފައިާވ   އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ   ޮގތުގ މަތިން 

އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އ    މައްސަލައ އްަގއި ބަދަލު ހޯދުމަށް އ ދި
ހުށަހަޅައިފިނަމަ،   ކޯޓަށް  އ ންމ  މައްސަލަ  ީވ  މައްސަލަތައް،  އ  

ލަސްވ ގ ން   އަދި  ތ ރޭަގިއ  ފަސްދޮޅަސް)  60އަވަހަކަށް،  ދުވަހުގ    )
 ޙުކުމް ކުރަންާވނ އ ވ .  ،ކޯޓުން ބަލައި

 
ދުވަސް ުގނުމުގައި  (  ފަސްދޮޅަސް)  60މި މާއްދާގ  )ހ( ގ  ބޭނުމަށް   )ށ(  

މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކޯޓު ނުވަތަ މައްސަލައިަގއި ހިމ ނޭ ފަރާތްތަކުގ   
 ބާރު ނުފޯރާ ކަމ އްގ  ސަބަބުން ލަސްވާ ލަސްވުމ އް ނުހިމ ނޭނ އ ވ . 

 
އިސްތިއުނާފްކުރުމުގ  ޙައްޤާއި  

 އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު 
މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ޖިނާއީ އަދި މަދަނީ ދަޢުވާ އުފުލާ މައްސަލަތައް،   )ހ( . 50

ލަކާ  ސޫކަމާބ ހޭ ދަށު ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އު
ނިންމާތާ   މައްސަލައ އް  އ   ދުވަހުގ  ފަނަރަ)  15ޚިލާފަށްނަމަ،   )

ހިމ ނޭ  ތ ރޭގައި   ަމއްސަލަިއަގިއ  ޙައްޤު  ހުށަހ ޅުމުގ   ހައިކޯޓަށް 
 ފަރާތްތަކަށް ލިބިގ ންވ އ ވ . 

 
ހައިކޯޓުަގއި   )ށ(   ދަށުން  ގ   )ހ(  މާއްދާގ   ސްތިުއނާފުކުރ ޭވ  އިމި 

އ    ލަސްވ ގ ން  އަދި  އަވަހަކަށް،  އ ންމ   ވީ  މައްސަލަތަކުަގއި، 
 45މައްސަލައ އް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހ ޅުނު ތާރީޚުން ފ ށިގ ން  

Deleted :42 .

Deleted :47

Deleted :43

Deleted :15 

Deleted :ަފަނަރ

Deleted :43 .

Deleted :48

Deleted :ަމ

Deleted :43

Deleted :45 

Deleted : އް ސާޅީސްފަހ

Deleted :45 

Deleted : ްސާޅީސްފަހ އ

Deleted :44 .

Deleted :49

Deleted :ޫޞ

Deleted :10 

Deleted : ްދިހައ އ

Deleted :ިޢ

Deleted :30 
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ފަހ އް) ޮގތ އް  (  ސާޅީސް  ބަލައި  މައްސަލަ  ތ ރޭގައި  ދުވަހުގ  
 ކަނޑައަޅަންވާނ އ ވ . 

 
ޤާނޫނީ   )ނ(   އަދި  ޝަރުޢީ  ނިންމާފައިވަނީ  މައްސަލަ  ނިންމާ  ހައިކޯޓުން 

ނިންމާތާ  ސޫއު މައްސަލައ އް  އ   ޚިލާފަށްނަމަ  ( ފަނަރަ)  15ލަކާ 

ދުވަހުގ  ތ ރޭަގިއ ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހ ޅުމުގ  ޙައްޤު 
 ލިބިގ ންވ އ ވ . މައްސަލަިއގައި ހިމ ނޭ ފަރާތްތަކަށް 

 
ކޯޓުަގިއ   )ރ(   ސުޕްރީމް  ދިވ ހިރާއްޖޭގ   ދަށުން  ގ   )ނ(  މާއްދާގ   މި 

އަދި  އަވަހަކަށް،  އ ންމ   ވީ  މައްސަލަތަކުަގއި،  އިސްތިއުނާފުކުރ ވޭ 
ލަސްވ ގ ން އ  މަްއސަލައ އް ިއސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހ ޅުނު ތާރީޚުން 

ލައި ދުވަހުގ  ތ ރޭަގއި މަްއސަލަ ބަ(  ސާޅީސް ފަހ އް)  45ފ ށިގ ން  
 ޮގތ އް ކަނޑަައޅަންވާނ އ ވ . 

 

 ހަވަނަ ބާބު 
 އ ހ ނިހ ން 
 

ަގާވއިދުތަކާިއ  ންޕަރސައޮމްބަޑްސް )ހ( . 51 ގަވާއިދު ހ ދުން  ބޭނުންވާ  ހިންުގމަށް  އޮފީސް  ގ  
ދަށުން   ޤާނޫނުގ   މި  އޮފީހުން  އ ނޫނަސް  ކަމަށް ހަދަންޖ ހޭއ  

 ަގވާއިދުތައް ހަދައި ހިންާގނީ، އ  އޮފީހުންނ ވ .  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ
 

މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ހަދަންޖ ހޭ އ ންމ ހައި ގަވާއިދުތައް، މި ޤާނޫނަށް   )ށ(  
، އ  ަގާވއިދ ްއ  )ތިނ އް( މަސް ދުވަހުގ  ތ ރޭަގއި   3ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ޤާނޫނުަގިއ  މި  ހަދައި   އިދާރާައކުން ހަދަންޖ ހޭކަމަށް 
 ޢާންމުކުރަންވާނ އ ވ . 

 
    
    
    

Deleted :ްތިރީސ

Deleted :ޫޞ

Deleted :10 

Deleted : ްދިހައ އ

Deleted :30 

Deleted :ްތިރީސ

Deleted :45 .

Deleted :50

Deleted :ަމ

Deleted :ްންގ މައޮމްބަޑްސ¶

އޮފީހުގ  ދައުރު 

Deleted :46 .

Deleted :ްގ ން ންގ  އޮފީހުގ  ދަުއރަކީ، ިގނަވ  މައޮމްބަޑްސ
ގ   އ ހ ން ނަމަވ ސް، އ  ުމއްދަތުދުވަހ ވ .   (އަހަރު) 2

ތ ރޭގައި އ  އޮފީހުގ  މަސައްކަތް 
ގ   ފުރިހަމަކުރ ވިފައިނުވާނަމަ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

¶ޤަރާރަކުން އ  މުއްދަތު އިތުރުކުރ ވިދާނ އ ވ . 

Deleted : ްގ  ންމައޮމްބަޑްސްމަސައްކަތް ނިމުމުނ¶

އުވުން އޮފީސް 

Deleted :47 .

Deleted :)ހ(

Deleted :ްގ  އޮފީހުގ  މަސައްކަތް  ންމައޮމްބަޑްސ
¶އ  އޮފީސް ުއވޭނ އ ވ .  ،ނިމުމުން

Deleted :)ށ(

Deleted : ،ްމި މި މާއްދާގ  )ހ( އ ހ ން އޮތްނަމަވ ސ
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މަޤްޞަދުތައް 

  ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ވަކި އޮފީހ އް ޤާއިމުކޮށްފައި
  ހުރުމަށް ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އ  އޮފީސް

އުވާލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ  ޤަރާރަކުން  
ންކުރާ  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އ  ޤަރާރުގައި ބަޔާ

...
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ތަޞްދީޤުކޮށް،  . 52 ށް ޢަމަލުކުރަން ފ ށުން ޤާނޫނަ ފާސްވ ،  ޤާނޫނު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 
 ސަރުކާރުގ  ގ ޒ ޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފ ށިގ ންނ ވ . ދިވ ހި
 

ބޭނުންކޮށްފައިާވޮގތުން ކަނޑައ ޅިގ ން  މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތ އް ނުވަތަ ލަފްޒ އް   . 53 މާނަކުރުން 
އ ހ ން މާނައ އް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް 

 އ  ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީަގއި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމ ވ .  ،ދީފައި އ ވަނީ 
 

އިންސާނީ   )ހ(   ރޭވިގ ން  ސިފައ އްަގއި  އަސާސީ  "ނިޒާމީ  ޙައްޤުތަކާއި 
 ،މިނިވަންކަމާ ޚިލާފަށް ހިންާގފައިވާ ޢަމަލުތައް" ކަމަށް ބުނ ފައި އ ވަނީ 

އިސް  ތަނ އްގ   އ އިން  ނުވަތަ  މުއަްއސަސާައކުން  ދައުލަތުގ  
ކުރަމުންދާ  ނުވަތަ  މަސައްކަތްކޮށްފައިާވ  ޮގތުަގއި  ހިންުގންތ ރިއ ްއގ  

ހިންާގފައިވާ ިއންސާނީ   ފަރާތަކުން، ނިޒާމީ ސިފައ އްަގއި ރާވަިއގ ން
 ޢަމަލުތަކަށ ވ . ނިުގޅަިއަގތުުމގ   ކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަންޙައްޤުތަ

 
ޙައްޤުތަ  )ށ(   މިނިވަންކަން"އިންސާނީ  ައސާސީ  ބުނ ފައި ކާއި  ކަމަށް   "

އ ވަނީ، ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ޖުމްހޫރިއްޔާގ  ޤާނޫނުއަސާސީގ  ދ ަވނަ ބާބުގ  
 . އި ައސާސީ މިނިވަންކަަމށ ވ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށާދަށުން ލިބިދޭ 

 
ޤާނޫނުގ    ގ  އޮފީސް" ކަމަށް ބުނ ފައި އ ވަނީ، މިން ޕަރސައޮމްބަޑްސް" )ނ(  

ޢަދާލަތުގ    4 'އިންތިޤާލީ  އުފައްދާ  ދަށުން  މާއްދާގ   ވަނަ 

 ގ  އޮފީސް' އަށ ވ . ންޕަރސައޮމްބަޑްސް
 

ވަނަ   4ޤާނޫނުގ     ކަމަށް ބުނ ފައި އ ވަނީ، މި"  ންޕަރސައޮމްބަޑްސް" )ރ(  
ގ   ންޕަރސައޮމްބަޑްސްމާއްދާގ  ދަށުން އުފައްދާ 'އިންތިޤާލީ ޢަދާލަތުގ   

 ންނަށ ވ .ނުޕަރސައޮމްބަޑްސްކުރާ އޮފީހަށް ޢައްޔަނު
 

އ ވަނީފޯރުކޮށްދިނުން  "އ ހީތ ރިކަން )ބ(   ބުނ ފައި  ކަމަށް  އަނިޔާ    ، " 
ލިބިފަިއވާ އަނިޔާގ  ސަބަބުން ކުރިމަތިވ ފަިއވާ  ކަށް  ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަ

އިޤްތިޞާދީޖިސްމާނީ،  ނަފްސާނީ،   އަދި ޞިްއޙީ  ،  އިޖްތިމާޢީ، 

Deleted :48 .

Deleted :51

Deleted : 

Deleted :49 .

Deleted :52

Deleted : ްއ

Deleted : ިބޮޑ ތ

Deleted : ްއ

Deleted :  ވ ަ

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ

Deleted :ަމ
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އަރަިއަގތުމަށް  އ ނޫންވ ސް   ފުރުޞަތުތައް   ބޭނުންވާގ އްލުންތަކުން 
ޕްރޮްގރާމްތަ  ފަހިކޮށްދިނުމާއި،ހޯދައިދިނުމުގ   ފުރުޞަތު   ކުގ  

  ކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށ ވ .ސައިކޯސޯޝަލް އ ހީތ ރި
 

އ ވަނީ،    )ޅ(   ބުނ ފައި  ކަމަށް  މުައއްސަސާއ އް"  ދައުލަތުގ   "ދައުލަތުގ  

އޮފީސްތަކާިއ، މިނިސްޓްރީތަކާިއ، ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި، ކޮމިޝަންތަކާއި،  
ބޯޑުތަކާއި،   އ ޖ ންސީތަކާއި،  ކައުންސިލުތަކާއި،  ޚިދްމަތްތަކާއި، 

މަސްއޫލިއްޔަތ އް  ރަސްމީ  ދައުލަތުގ   ހިމ ނޭޮގތުން،  މަޖިލިސްތައް 
 އަދާކުރާ ކޮންމ  އިދާރާއަކަށ ވ . 

 
"ދައުލަތުގ  ުމއައްސަސާއ އްގ  އިސް ހިންުގންތ ރިއ އް" ކަމަށް ބުނ ފައި   )ކ(  

ނިންމުމުގ  ބާރާއި އ ވަނީ، އ  އިދާރާއ އްގ  ފ ންަވރުގައި ނިންމުންތައް 
އ    ތަބާވުން  ނިންމުމަށް  އ މީހ އްގ   އަދި  ލިބިގ ންވާ،  އިޚްތިޔާރު 
 އިދާރާއ އްގ  ުމވަްއޒަފުންގ  ަމއްޗަށް ލާޒިުމވ ގ ންވާ ކޮންމ  މީހަކަށ ވ .

 
އ ވަނީ،  "ފިޔަވަޅު )އ(    ބުނ ފައި  ކަމަށް  ދަށުން   އ ޅުން"  ޤާނޫނުގ   މި 

އ އްަގއި ނުވަތަ އ   އޮފީހަށް ހުށަހ ޅޭ މައްސަލަ  ގ ޕަރސަންއޮމްބަޑްސް
ަގިއވާ  މި ޤާނޫނު  އޮފީހުގ  އަިމއްލަ އިސްނ ުގމަށް ބަލާ މައްސަލައ ްއަގއި،

ފަރުވާ   ޮގތުގ މަތިން، ނުވަތަ  ޮގތުން  ނަަގއިދިނުމުގ   ބަދަލު 
  ުގޅޭޮގތުން ފިޔަވަޅު އ ޅުމަށ ވ . އ  މަްއސަލައާހޯދައިދިނުމުގ  ޮގތުން 
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Deleted :)ޅ(

Deleted : ުގ  ތިންވަނަ ބާބ

Deleted : )ވ(

Deleted : ،ީމި ޤާނޫނުގ "ފަރުވާ" ކަމަށް ބުނ ފައި އ ަވނ 
ދަށުން އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގ  އޮފީހަށް ހުށަހ ޅޭ  
މައްސަލައ އްަގއި ނުވަތަ އ  ޮއފީހުގ  އަމިއްލަ  

  93މި ޤާނޫނުގ  އިސްނ ުގމަށް ބަލާ މައްސަލައ އްަގއި، 
¶ވަޅުތަކަށ ވ .  މާއްދާގ  ދަށުން އަޅާ ފިޔަ ވަނަ
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