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              2020 ެސޕްޓެންބަރު 22 ،ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން 92ޤާނޫނުއަސާސީގެ ، ގެ ބިލުގެނައުމު 
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 2020/18 :ނަންބަރުޤާނޫނު 
 

 

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

 ޤާނޫނު ގެނައުމުގެ 

 

 
 .ގެަނއުންއަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުަތއް ( އޮޑިޓް ޤާނޫނު) 2007/4ނަންބަރު  ޤާނޫނު
 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރުން. 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 
މިނިވަންކަމާއެކު 
މަސްއޫލިއްޔަތު 

 އަދާކުރުން 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ ޤާނޫނުއަާސސީންނާއި ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިްއޔަތުަތްއ  )ހ( .5-1

 އަދާކުރަްނވާނީ، ތަޢަްއޞުބުން އެއްކިާބވެހުރެ، މިނިަވންކަމާ އެުކގަެއވެ.އޭނާ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކީ، އޭނާގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުުމގަާއއި އޭނާގެ ބާރުތަްއ  )ށ(  

ބޭނުންކުރުމުގައި، އެްއވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެްއގެ ދަށުަގއިވާ މީހެއް ކަމުަގިއ 

 ވެގެންުނވާނެެއވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުަތްއ  )ނ(  

މިނިވަންކަމާއި، ޢަދުުލވެރިކަާމއެކު، އަދި ވަކިފަރާތަކަށް ެޖހުމެއްނެތި، އަދި ވަިކ 

 ނުފޫޒަކަށް ލެނބުމެއްނެތި އަދާކުރަންވާނެެއވެ.

 

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

  
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޭނާެގ ފަރުދީ ހައިސިްއޔަތުންނާއި މަާޤމުގެ ހައިިސއްޔަތުން، ހުރިހާ  .6

 ެއވެ.ޙާލަތެއްަގއިވެްސ، އަންނަިނވި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް ތަާބާވންވާނެ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ހައިިސއްަޔތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބަށް ބުރޫއަރާފާނެފަދަ ނުވަަތ  )ހ(  

 މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ އެއްެވސް ކަމެއް ނުކުރުން؛
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އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުެގ ޤަދަރަށް އުނިކަމެއް އަތުެވދާނެ އެްއވެސް ކަެމްއ،  )ށ(  

 ނުކުރުްނ؛ އެްއވެސް ވަގުެތއްަގއި

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ޤާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ނުރަނގަޅު ނިޔަތެއްަގިއ  )ނ(   

ވަކިފަރާތަކަށް ގެއްލުެމއް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ބޭނުންނުކުރުްނ ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާުފ 

ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ނަމަވެސް މަޤާމުގެ ބޭނުްނ 

 ން؛ނުކުރު

ކަނޑައެިޅގެން ވަކި މީހަކަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ނިޔަތުގަިއ ނުވަތަ އޭނާގެ އަބުުރ  )ރ(  

ނަގާލުމުގެ ނިޔަތުަގއި ސީާދގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުްނ ނަމަވެސް މަޤާމުގެ 

 ؛ބޭނުންކޮށްގެން ކަމެއް ނުކުރުން 

ހަދިޔާެއއް ނުވަތަ އެހީއެއް ނުވަަތ ޢާންމު އުސޫލަކުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބެންއޮތް  )ބ(  

މަންފާއެއް ނުވަތަ މެހެމާންދާރީއެއް ިފޔަަވއި އެނޫން ހަދިޔާެއއް، ުނވަތަ އެީހއެްއ، 

 ނުވަތަ މަންފާއެއް ނުވަތަ މެެހމާންދާރީއެއް ެއއްވެސް ފަރާތަުކން ނުހޯދުން.
 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން.  6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

  
ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި 

 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތައް 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާއި އޭާނގެ ޮއފީހުގެ މުަވއްޒަފުން މަޤާމުގެ ިޒންމާތަކާއި ވާޖިބުތަްއ  )ހ( .6-1

ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ  6ހަަމތަކާއި، މި ޤާނޫނުގެ އަދާކުރުމުަގއި އަންނަނިވި 

ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން، ސުލޫީކގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަާކއި ަގވާއިދުތަކަާށއި ބައިނަްލއަޤްވާީމ ހަމަތަކަށް ފެތޭގޮތަށް 

 އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެެވ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮފީހުްނ އެކުަލވާލަިއ އެ 

     އެގޮތުން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮފީހުން ސުލޫީކގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު،

)ދޭއް( މަސްުދވަހުެގ ތެރޭގަިއ ޮއޑިޓަރ  2މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެކުަލވާލައި، ދިވެހިސަުރާކރުގެ ގެެޒޓުަގިއ 

 ެނއެެވ.ޝާއިޢުކުރަންވާ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކަށް  (1)   

އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުްނ     ތަބާވެ، އެ ޤާނޫނުތަކަށް އިޙްިތރާމްކުރުމާއި،

ހުއްދަ އަމުރެއްކުރާ ފަރާތެއްެގ އަމުރަށް ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގިއ 

 ތަބާވަމުންދިޔުން.
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އެްއވެސް ތަޢައްޞުަބކާ ނުލައި، އަދި ފޯރުވާ ނުފޫަޒަކށް ތަބާނުވެ،  ޒާތީ (2)   

ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަާކއި މަސައްކަުތގައި ބޭނުންކުރާ އުސޫލުތަާކިއ 

ހަމަތަކާއި ހެކީގެ މަްއޗަށް ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި، އެކަން ކުރުމުަގިއ 

 ތިމާގެ މަސައްކަތަާށއި ތިމާގެ ވާޖިބަށް އިޚްާލޞްތެރިވުމާއި 

 އިންސާފުވެިރވުމާއި، ފަުރވާތެިރވުން.

ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ދާއިާރގެ ތެރޭަގއި އެހެން މީހުންނާ މުޢާމަލާތް  (3)   

 ކުރުމުގަިއ، އިޙްތިރާމާެއކު މުޢާމަލާތްކުރުން.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިދޭ ާބރާއި އިޚްިތޔާރު ނުރަނަގޅު ނިޔަތެއްަގިއ  (4)   

ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ ެގއްލުމެއް ދިނުުމެގ  ވަކިފަރާތަކަށް ަފއިދާެއއް

ބޭނުމުގައި ބޭނުންނުކުރުމާއި، ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭަގއި އޮޑިަޓރ 

          ޖެނެރަލަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރު ޞައްަޙގޮތުަގއި ޭބނުންކުރުމާއި،

އެ އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުުމގަިއ ދައުލަތާއި އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަާށިއ 

 ކަށާއި މަޞްލަޙަތުތަކަްށ އިޙްތިރާމްކުރުން.ވާޖިބުތަ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަުތގައި ފިޔަަވިއ،  6މި ޤާނޫނުގެ  (5)   

 ،އެްއވެސް ފަރާތެްއގެ އެހީާއއި ޢިނާޔަތާއި މެހެމާންދާރީއާއި ހަދިޔާ

 ސީދާގޮތުަގއި ނުވަތަ ނުސީާދޮގތުގައި ނަމަެވސް ނުހޯދުން.

ވަކި މީހަކު ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކުން ކޮށްދީފައިވާ ކަމެްއެގ ތިމާއަށް  (6)   

މުޤާބިލުގައި، އެހެން ކަމެއް ތިމާ ކޮށްދޭންޖެހުން ލާޒިމުވާ ޙާލަތަށް ތިމާ 

 ނުގެންދިޔުން.

މަޤާމުގައި ދެމިހުންނައިރު އަިދ މަޤާމުން ވަކިވުމަށްފަހުަގިއެވސް، ތިމާެގ  (7)   

ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، މައްސަލަތަާކ މަޤާމު އަދާކުރުމުގައި ތިމާއަށް 

ގުިޅގެން ލިބޭ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ސިއްރުގެ ގޮތުަގިއ 

 ހިފެހެއްޓުން.

ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، ޞައްޙަގޮުތަގއި އެހެްނ ފަރާތަކަށް  (8)   

ޖެޭހ ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި، އެ މަޢުލޫމާތު އަންގަން

ފަރާތްތަކަށް އެންގުާމއި، ަރްސމީ ވާޖިބު އަާދކުރުމުަގއި ަޞްއޙަ މަޢުލޫމާތު 
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ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ނުރަނގަޅު ނުވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތާއި ޙަޤީޤަތް އޮޅޭގޮަތްށ 

 .މަޢުލޫމާތު ހާމަ ނުކުރުން

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް މީހުން އިޚްިތޔާުރކުރުމުގަާއިއ  (9)   

މީހުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި އެންމެ އަސާސީ ރުކުނަކީ މަސަްއަކތަށް އެކަށޭަނ 

ޤާބިލުކަމާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ހުރުން ކަމުގައި ބެލުމާއި، ވަީޒފާ ދިނުމާއި 

ވަޒީާފގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި މުވަްއޒަފުންނާގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަމުަގިއ 

ގޮތުންނާއި އަޚްލާޤީގޮތުންާނިއ ބަލަންޖެހޭ މައިގަނޑު މިންގަނޑަކީ ތަޢުލީމީ

 މަސައްކަުތގެގޮތުން ެއކަށޭނަ ބަޔަކަށްވުން ކަމުަގއި ބެލުން.
ސިޔާސީ ބަހުސްތަުކގައި ަބއިވެރިުނވުމާއި، ސިޔާސީ މަޤްޞަދެްއ  (10)   

ހާސިލްކުރުމަށް ވަޒީފާ ބޭނުންނުކުރުމާއި، ސިޔާސީ ަޙރަކާތްތަކަްށ 

ން ދޭހަވާފަދަ ކަމެއް ނުކުރުމާއި، ތާއީދުކުރަނީކަން ނުވަަތ ދެކޮުޅހަދަނީކަ

 ސިޔާސީ ނުފޫޒަށް ތިމާ ލެނބޭކަން ދޭހަވާ ފަދަ އެއްވެސް ކަެމއް ނުކުރުން.
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުެގ މުވައްޒަފުން ކޮރަޕްޝަންެގ ޢަމަލުތަކަށް  (11)   

ހުށަހެޅިދާނެ ޙާލަތްތައް އަބަދުމެ ވަޒަންކުރަމުން ދިޔުމާއި، ކޮރަޕްޝަނަްށ 

މަގުފަހިނުވާނެ ގޮތުގެމަތިން އެފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތައް ހުންނާނެގޮތަށް، 

އެމީހުންގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާއި މަސަްއކަތުގެ އަޚްާލޤާއި އޮޑިޓަރ 

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އިދާރީ ުއސޫލުތައް ބައްޓަންކުރަމުންދިުޔން.

ފެންވަުރމަތިކުރުމާިއ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުަވއްޒަފުްނގެ (12)   

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައި ހިންގަންޖެހޭ އުސޫލުަތްއ 

ހިންގުމާއި، އެމީހުންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދިނުމާއި، ނުޙައްޤު 

މުއްސަނދިކަމުން ސަލާމަތްވެތިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުުމގެ ގޮތުްނ އެމީހުންެގ 

ކޮރަޕްޝަނުން ަރއްާކތެރިވެގެްނާވ މާލީ ޙާލަތަށް ސަމާލުވެތިބުމާއި، 

 ނަމޫނާއެއް މުވަްއޒަފުންނަށް ދެއްކުން.
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ނުވަތަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މުވައްޒަަފކަްށ  )ށ(  

ކަމުގަިއވީނަމަެވސް، ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ވަކިކަމެއް ުކރުމަށް ނުވަތަ ނުކޮށް 

އަޅާނަމަ ނުވަތަ މަޖުބޫރުކުރުވާނަމަ، ނުަވަތ ދޫކޮށްލަން އަންގާނަމަ ނުވަތަ ބާރު

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ ނުވަަތ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ުމވަްއޒަފުެގ މަސައްަކްތ 
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ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު ކުިރއަށްެގންދިޔުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ނުރަނގަޅު ނުފޫެޒްއ 

ތުންގެ މަޖިލީހަށް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށާއި ަރއްޔި-ފޯރުވާނަމަ، ލަސްނުކޮށް އެންޓި 

 އެކަން ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ޒިންމާތަކަކީ، އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލާއި އޮޑިޓަރ  )ނ(  

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވަްއޒަުފންގެވެސް ވަޒީާފގެ މައިގަނޑު އެއް ައސާސް ކަމުަގިއ 

ނެތްނަމަވެސް، އަދި އޮތް ވަޒީާފެގ ބެލެވޭނެެއވެ. އެީއ، ވަޒީާފގެ އެއްބަްސވުމެްއ 

އެއްބަްސވުމެްއގައި އެއިން ަކމެއް ހިމެނިފައިނުވި ނަމަވެސްމެއެވެ. އަދި، ެއއިްނ 

ކަމަކާ ޚިލާފުވުމަކީ، އެމީހަކާމެދު ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުެގ ޙާލަތެއް އުފަންުވްނ 

 ކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.
 

އިތުރު ވަޒީފާ 
އަދާނުކުރުމާއި 
ފުށުއަރާ މަޞްލަޙަތު 

 ވިޔަފާރި ނުކުރުން 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް، އާމްދަނީެއއް ލިބޭ އިތުރު ވަޒީާފއެއް އަާދކޮށް، ނުވަތަ މަޤާމެްއ  )ހ( .6-2

ފުރައިގެން ުނވާނެެއވެ. ުނވަތަ އާމްދަނީއެއް ލިބޭފަދަ އެހެން ެއއްވެސް މަސަްއކަތެްއ 

 ކޮށްގެންނުވާެނއެެވ.

ބާވަތެްއގެ ިވޔަފާރިއެްއ ކޮްށގެންނުވާނެެއވެ. އަިދ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް، ެއއްެވްސ  )ށ(  

ވިޔަފާީރގެ އުސޫލުން އެްއވެސް ކަމެއް ކޮށްގެންުނވާނެެއވެ. އަދި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި 

ބިން ގަނެ ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފައިގެންުނވާނެެއވެ. އަދި ދައުލަާތއި އެހެން އެްއވެްސ 

ތުންިވޔަސް ނުވަަތ ފަރާތަކާ ދެމެދު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއްގައި ސީާދގޮ

ނުސީދާގޮތުންވިަޔސް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ މާލީ އެއްެވސް މަޞްލަޙަތެްއ 

 ބާއްަވއިގެންުނވާނެެއވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ހައިިސއްޔަތުން މެނުވީ، ދައުލަތުެގ އެހެން އެއްވެްސ  )ނ(  

ކޮމިޝަނެއްަގއި، ުނވަތަ ަކއުންސިލެްއގަިއ، ނުވަތަ ަމޖިލީހެއްގަިއ، ނުަވަތ 

މިޓީއެްއަގއި، ނުވަތަ ބޯޑެްއގަިއ، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ތަނެއްަގިއ، ކޮ

 އުޖޫރައަކަްށވިޔަސް ނުވަތަ އުޖޫރައަކާ ނުލައި ނަަމވެސް، ަބިއވެރިެވގެންނުވާެނއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮްތނަމަވެސް، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ިޙއްޞާ ވިްއކާ ޕަބްލިްކ  )ރ(  

ކުންފުންޏެއްގެ ިސގްނިފިކަންްޓ ޝެއަރހޯލްޑަރެއް ކަމުަގއިނުވާ ގޮތުްނ، އެފަަދ 

ކުންފުންޏެއްގެ ިޙއްޞާ މިލްުކކުރުމަކީ، މި ާމއްދާެގ ބޭނުމަށްޓަކައި ިވޔަފާރިކުރުްނ 

. ިމ މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި "ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ިޙއްާޞ ކަމުގަެއއް ނުބެެލވޭނެެއވެ
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ވިްއކާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެްއގެ ިސގްނިފިކަންޓް ޝެއަރހޯލްޑަރެއް" ކަަމްށ 

ބަޔާންކޮށްފައިެއވަނީ، ިދވެހިާރއްޖޭަގއި ޙިއްޞާ ިވއްކާ ޕަްބލިކް ކުންފުންޏެއްެގ 

ގިނަ ޢަދަދެްއެގ  )ފަހެއް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ 5ޙިއްޞާގެ ރަުއސުލްމާލުގެ %

ޙިއްޞާގެ މަްއޗަށް ސީދާގޮުތން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ބާރު ފޯރުވޭ މަޤާމެއްގަިއ 

 ހުރި ޙިއްޞާދާރަކަށެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކޮންސަްލޓަންޓެއްެގ ހައިިސއްޔަތުން އެްއވެސް ފަރާތަަކްށ  )ބ(  

 މަސައްކަތްކޮށްީދގެންނުވާނެެއވެ.
އަދާކުރަްނޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާ ފުށުއަާރފާނެ ބާވަތުގެ މަދަީނ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  )ޅ(  

 ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރަކަށް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ވެގެންނުވާނެެއެވ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ނަމުގައި އޮތް ގޯްއެޗްއ  )ކ(  

ޗެއް ނުވަތަ ގެެއއް ނުަވަތ ނުވަތަ ގެެއއް ނުވަތަ މުދަލެއް، ބާޒާރުގައި އެފަދަ ގޯއް 

މުދަލެއްގެ އަގު ޢާންމުކޮށް ހުރި ައގަށްވުރެ ޮބޑުނޫން ައގަކަށް ވިްއކާލުމާއި، އެފަަދ 

ގޯްއޗެއް ނުވަތަ ގެެއއް ނުަވތަ މުދަލެއް ބާޒާރުގައި ޢާންމުކޮށް ކުއްޔަށްދީުއޭޅ 

    ގެއަގަްށވުރެ ބޮޑުނޫން އަެގްއަގއި ކުްއޔަށްދީގެން އާމްދަނީ ހޯދުން، މި މާއްދާ

)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ވިޔަފާރިާއއި މަސަްއކަތުގެ ެތރޭގައި ހިމެނިގެނެްއ 

 ނުވެެއވެ.

)ބާރަ( މަސްދުވަުހެގ  12އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްކަމުން ވަިކުވމަށްފަހު، ފުރަތަމަ ހިނގާ  )އ(  

މުއްދަތު ފާއިތުވަންދެން، އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ ހައިސިއްޔަުތން އޭނާ އަދާކުރި 

މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ ވަޒީާފއެއް ުނވަތަ މަސައްކަެތއް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ 

 ކޮށްގެންނުވާެނއެެވ.
 

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ 
މައްސަލަތަކުން 

 ދުރުހެލިވުން 

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

 ފުރުޞަތު ދީގެން ނުވާެނއެވެ.އެްއވެސް ފުށުއެރުމެއް އުފެދުމަކަށް 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ މަޞްަލޙަތު ފުށުއެރުން ކަމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ަގިއ  )ށ(  

ބުނެފައިއެވާ ުއސޫލުަގއި، އޭނާ އިނދެގެންއުޅޭ މީހާއާއި، އޭާނގެ ދަރިންނާއި، އޭާނ 

އޮޑިަޓރ ސީދާ ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ އެހެން މީހުންގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމަކީވެސް، 

 ޖެނެރަލްގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން ކަމުގައި ބެލެވޭެނެއވެ.
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އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރިއަްށގެންދާ އޮޑިެޓްއގަިއ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ  )ނ(  

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފާނެ ފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ުނވަތަ ދިމާވެދާނެކަމަްށ 

ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، އެ މައްސަލަެއއް ބެލުމުްނ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ެއކަން 

ތަނާޒުލުވާންވާެނއެެވ. އަދި އެ މައްސަަލއެއް ބެލުުމގަިއ އެްއވެސް ފަރާތަަކްށ 

އެްއވެސް މިންވަަރކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަިއގެންނުވާނެެއވެ. އަދި އެ މައްސަލަެއްއ 

 ވާނެއެެވ.ނިންމުމުގައި ޭއގެ ފަހުން އެްއވެސް މިންވަރަކަށް ަބއިވެިރެވެގންނު

މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، އަިދ )ނ( ަގއި ަބޔާންެވގެންާވ ުއސޫލުތައް، ކަމާުގޭޅ  )ރ(  

ނިސްބަތަށް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވަްއޒަފުންގެ މައްޗަށްެވްސ 

 ހިނގާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، ައދި )ނ( ަގއި ަބޔާންެވގެންާވ އުސޫލަާކ ޮއޑިަޓރ  )ބ(  

ލާފުވުމަކީ، އޭާނ މަޤާމުގައި ހުރެ ކުރުން އެކަީށގެންނުވާ ކަެމްއ ޖެނެރަލް ޚި

 ކުރީކަމުަގއި ބަލައި، އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުެރވިދާނެ ޙާލަތެއްަކމުގައި ބެލެވޭެނއެެވ.
މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، ައދި )ނ( ަގއި ަބޔާންެވގެންާވ އުސޫލަާކ ޮއޑިަޓރ  )ޅ(  

ޚިލާފުވުމަީކ، މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާެއއްަގިއ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ުމވަްއޒަަފކު 

ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ެއހެންގޮތަކަށް އޮތްނަމަވެސް، ޭއނާ މަޤާމުގައި ހުރެ 

ކުރުން އެކަީށގެންނުވާ ކަމެްއ ކުރީކަމަށް ބަލައި، އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރެވިާދެނ 

 ޙާލަތެއް ކަމުަގއި ބެލެވޭނެެއވެ.
 

ސިޔާސަތުތައް 
 ޅުން އެކަށައެ 

ވަނަ ާމއްދާގަިއ ބަޔާންެވގެްނވާ ހަމަތައް އޭެގ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮުތަގިއ  6-1މި ޤާނޫނުގެ  .6-4

ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންާވ ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުަތކާިއ ތަމްރީނުތަކާއި ހަމަތަކާގުޅޭ 

 ޓަރ ޖެނެރަލް)ހަެއއް( މަސްދުވަުހގެ ތެރޭގައި އޮޑި 6ތަފްޞީލުތައް މި ޤާނޫނު ފާސްކުރާތާ 

އެކުަލވާލައި ތަންފީުޒކުރަންާވނެއެވެ. އަދި އެ ހަމަތަަކށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ކުރުްނ 

ހުއްދަވެގެްނވަނީ ކޮން ކަމެްއކަން ނުވަތަ މަނާވެގެންވަީނ ކޮން ކަމެއްކަން އެނގޭނެ 

 މިންވަރަށް އެ ހަމަތައް ތަފްޞީލުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.
 

ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް 
 ތަބާވުން 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޭާނގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުުމަގއި، މި ޤާނޫނުަގއި  )ހ( .6-5

އެހެން  ބަޔާންެވގެންވާ ސުޫލކީ ހަމަތަުކގެ އެންމެމަތީ މިންގަނުޑގަިއ ހިފަހައްޓައި،
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މީހުންނަށްވެސް އެ ހަމަތަކަށް ތަބާވާކަން އެނގޭ މިންވަރަށް، ހުރިހާ 

 ތަބާވާންވާނެެއވެ.ޙާލަތެއްަގއިވެސް އެ ހަމަތަކަްށ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކުރާ ސުލޫީކ ހަމަތަކަށް ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލް ތަބާވުްނ  )ށ(  

އެ މާއްދާގެ ދަށުން ލާޒިުމކުރާ ފަދައިން، އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުެގ 

މުވަްއޒަފުންވެސް އެ ސުޫލކީ ހަމަތަކަށް ތަބާވާކަން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ 

 ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރުދީ ހައިސިްއޔަތުންނާއި މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އޮިޑޓަރ  )ނ(  

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މިނިވަންަކމާއި، އަބުރުވެިރކަމާއި، ހަމަހަމަކަމާއި އަޚްލާޤީ އަިދ 

 ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ހިފަހަްއޓަންވާނެެއވެ.
 

ސުލޫކީ ހަމަތަކާ 
 ޚިލާފުވުން 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނެވގެންާވ ސުލޫކީ ހަމަތަކުގެ ތެެރއިްނ ހަމައަކާ ޮއޑިޓަރ  )ހ( .6-6

ޖެނެރަލް ޚިލާފުވުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާެއްއަގއި ނުވަތަ އެހެން 

ޤާނޫނެއްގައި އެހެްނގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، އޭނާ މަޤާމުގައި ހުރެ ކުުރްނ 

ނުވާ ކަމެއް ކުީރކަަމށް ބަލައި، އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރެވިދާނެ ޙާލަތެްއ އެކަީށގެން

 އުފަންވީ ކަުމގައި ބެެލވޭނެެއވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ސުލޫކީ ހަަމތަކާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަމަީކ، ޭއގައި ޖިާނއީ ކުެށްއެގ  )ށ(  

ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ޢަމަލު ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ކަުމގަިއވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

 ފިޔަވަޅު އެޅުމަީކ، ޖިނާއީ ދަުޢވާެއއް އޭނާގެ ަމއްޗަށް ކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެއްނޫނެވެ.
 

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަެވސް، ނުވަތަ އެފަަދ  )ހ( .7-6 މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން 

        ައއިކަމުަގިއވީނަމަވެްސ، ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެހެންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މާލީ ހިސާބު 

ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮްތާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަމަށް ޢައްަޔންކުރެވޭ މީހާ، އޭާނގެ މަޤާމާ ަޙވާލުިވއިރު، އޭާނއަްށ  )ށ(  

ލިބިފައިވާ އާމްދަނީާއއި އޭނާގެ ނަމުގައި ހުރި މުދަލާއި އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނީގެ 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުެގ  3ޒިންމާ އެނގޭނެ މާލީ ހިސާބު، އެ މަޤާމާ އޭނާ ޙަވާލުވާތާ 

 ޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ތެރޭގަިއ، ރައް
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މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ  )ނ(  

      އިތުރަށް، މަޤާމާ ޙަވާލުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާލީ ހިސާބު

)ުނވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް  90އެ އަހަރެްއ ނިމޭތާ 

ހުށަހަޅަމުން ގެންދަންވާނެއެެވ. މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އަހަރު ކަމަްށ 

މާނަކޮށްފައިވަނީ، އެމީހަކު ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 

 ވާ ތާރީޚަށެވެ.)އެެކއް( އަހަރުދުަވސް ހަމަ 1

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމުން ވަކިވުމަށްފަހު ނުވަތަ އިސްތިޢުާފ ދިނުމަށްފަހު ހިނގާ  )ރ(  

)ތިނެއް( މަސްދުަވހުގެ ތެރޭަގއި، އޭނާ މަޤާމުން ވަިކވިއިރު އޭނާއަްށ  3ފުރަތަމަ 

ލިބިފައިވާ އާމްދަނީާއއި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި އޭނާގެ ނަމުގައި ހުރި މުދަލާިއ 

އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނީެގ ޒިންމާ އެނގޭނެ މާލީ ިހސާބު، ރަްއޔިތުންެގ 

 މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ(، )ނ(، އަިދ )ރ( ގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މާލީ ހިސާބު  )ބ(  

އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިންގެ މާީލ  18ހުށަހަޅާއިރު، އޭނާ އިނދެގެްނއުޅޭ މީހާާއއި، 

 ހިސާބުވެސް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(، އަދި )ބ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅުން ލާޒިމުކުރާ  )ޅ(  

މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާުރކުާރނީ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަާޅ ނަމޫނާއަާކ 

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 

ސުލޫކީ ހަމަތަކާ 
 ން މުވައްޒަފުން ޚިލާފުވު 

     ވަނަ މާއްާދގެ  6-1އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުެގ މުވައްޒަފަކު މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .6-8

)ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ސުޫލކީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަައކާ ޚިާލފުވެއްޖެކަމަްށވާނަމަ، 

އެ ޚިލާފުިވ މިންވަރެްއގެ ކުަޑބޮޑު މިނަށް ބަލައި، ެއ މުަވއްޒަފަކާމެދު އޮޑިަޓރ 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ުމވަްއޒަފުންގެ ގަާވއިުދގަިއވާ ޮގތުގެމަތިން ފިޔަަވުޅ 

 އަޅަންވާެނއެެވ.
 މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބާޔންކުރާ ޙާލަތުގަިއ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުެގ މި )ށ(  

     މުވަްއޒަފުން ސުލޫކާ ޚިލާފުވެގެން އެ މުވަްއޒަފުންނާމެދު އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުަތްއ،

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުަވއްޒަފުންގެ ގަާވއިުދގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
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އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވަްއޒަފަކު ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކުރިކަމަީކ،  )ނ(  

އޭަގއި ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ޢަމަލު ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ކަމުގަިއވާނަމަ، މި މާއްދާެގ 

)ހ( ގެ ދަށުން ޮއޑިޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީހުެގ މުަވއްޒަފުންެގ ަގވާއިދާ އެްއގޮްތާވ 

ޅު ެއޅުމަކީ، އޭނާގެ މަްއޗަށް ޖިނާއީ ދަޢުވާެއއް ކުރުމަށް ޮއްތ ގޮތުގެމަތިން ފިަޔވަ

 ހުރަހެއް ނޫނެވެ.
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