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 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް 

ނަމުަގއި ަދޢުވާ ކުރުމާިއ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ިދވެިހރާއްޖެއާއި ިދވެހިރާއްޖެއިން ޭބރުގައި ަދއުލަތުގެ  .1

 .ދަޢުވާ ލިބިގަތުން

އާބިޓްރޭޝަނާއި މީީޑއޭޝަްނ ފަދަ އޯލްޓަނޭޓިވް ޑިސްިޕުއޓް ރިސޮލިއުޝަން ނިޒާމުތަްއ މެދުވެރިކޮްށ  .2
 ދިވެހިރާއްޖެާއއި ދިވެހިރާއްެޖިއން ބޭރުގައި ހިނގާ މައްސަލަަތކުަގއި ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުުރން.

ިމ  ،އިދާރާތަކުން ސޮއިކުރާ އެްއބަސްވުންތަުކގައި ސޮިއކުރުމުެގ ކުރިންސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާިއ  .3
 ލިޔުންތަކާ ގުޭޅކަންކަމުަގއި ެއ އިދާރާތަކަށް ޤާނޫނީ ލަފާދިނުން.

ސަރުކާރާއި އެިކއެކި ފަރާތްަތކާއެުކ ކުެރވޭ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުިޅގެން އުފެދޭ މަްއސަލަތަކާ ުގޅޭގޮުތްނ  .4
 ސަރުކާރަށް ޤާނޫނީ ލަފާދިނުން.

އެިކއެކި ޤާނޫނުތަުކގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަތއް ެއކުލަަވިއލުމުގައި ސަރުކާުރގެ ކަމާބެޭހ އިދާރާތަކަްށ  .5
ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމާއި އެ އިދާރާތަކުން އެކުަލަވއިލާ ގަާވއިދުތަކަކީ ޤާނޫނުތަކުގެ ދާއިާރެގ 

ކުރަން ފެށުމާ ބެހޭގޮތުންނާއި ެއ ތެރޭގައި ހެދޭ ަގވާއިދުތަެކްއތޯ ބަލައި، އެަގާވއިދުތަކަްށ ޢަމަލު
 ގަާވއިދުތަކަށް ގެނެވޭ އިސްލާުޙތަކާ ބެހޭގޮތުން ޤާނޫނީ ލަފާދިނުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭްނކުތަާކއި، ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރުގެ ބޭންކުތަކާއި އެނޫންވެްސ ާމލީ އިދާރާތަކުްނ  .6
ސޮއިކޮށްފަިއވާގޮާތއި، ެއ  ސަރުކާރަށް ނަގާ ލޯނުތަކުެގ ލޯނު އެގްރީމަންޓްތަކުގަިއ ސަރުކާރުން

 އެގްރީމަންޓްތައް ތަންފީޒު ކުުރމާގުޅޭ ގޮތުން އެ މާލީ އިދާރާަތކަށް ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ލަފާދިނުން.

ކުރުުމގެ ކުިރން އެ ބިލުތަާކ ދީޤުޞްތަރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބިލުތައް .7
 .ފާދިނުންލަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށްގުޭޅގޮތުން 

ބައިނަލްއަޤްވާީމ އިލްތިޒާމްަތާކ ތަުކެގ ދަށުން ދިވެހި ދައުލަތުން އުފުލަންޖެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނު .8
 .ޤާނޫނީ ލަފާދިނުންދިވެހި ސަރުކާރަށާިއ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްަސސާތަކަށް ގުޭޅގޮތުން 

ިއން ސޮއިކުރާ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި ބޭރު ޤައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާެއކު ރާއްޖެ .9
 ނޫނީ ލަފާދިނުން.ންތަކާ ގުޭޅގޮތުން ސަރުކާރަށް ޤާއެއްބަްސވު

 .ލަފާދިނުންޤާޫނނީ ދައުލަތާ ގުޅުންހުރި އެންމެހަިއ ކަންކަމުަގއި ސަރުކާރަށް  .11

 ޔާސަތުތައް ިސާޔސަތުތައް ަކނަޑއަޅަިއ، ެއ ސިޖިނާއީ މައްސަލަތަުކގައި ޢަަމލުކުރާނެ މައިަގނޑު  .11
 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ެއންގުން.
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ސަރުކާރުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނެ ބިލުތައް ބަޔާންކުރާ "ސަރުކާުރގެ ލެޖިސްލޭޓިްވ  .12
އެޖެންޑާ" ެއކުލަަވއިލަިއ، ެއ އެޖެންޑާގެ ދަށުން އެކުަލަވއިލަންޖެހޭ ބިލުތައް، ސަރުާކރުގެ ކަމާބެޭހ 

 ކުަލވަިއލުން.އިދާރާތަކާ ުގޅިގެން އެ

ޤާނޫނު ހެދިފައިނުވާ ދާއިރާތައް ފާހަގަ ކުރުމާއި، ޤާނޫނު ހެދިފައިނުވާ ދާއިރާތަކާގުޭޅ ދިރާސާތައް،  .13
 ކަމާގުޅޭ ބިލުތައް ެއކުލަަވއިލުން. ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާ ގުިޅގެން ުކރުމާއި، އެ ދާއިރާަތކުގެ މަްޝވަރާާއއެކު

ޤާނޫނުތަްއ ހުރިނަމަ، އެކަން ފާހަަގކޮށް، އެ ޤާނޫނުތަްއ ޒަމާނާ ނުގުޭޅ ނުވަތަ ާރއްެޖއަށް ބޭނުންނުވާ  .14
 ކަމާުގޅޭ ބިލުތައް ެއކުަލވައިލުން. އުވާލުމަށް، ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކަށް މަްޝވަރާދިނުމާއި،

ުގޅިގެން އަަލްށ  ތަކާދިވެހި ދައުލަތުން އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމް ތަުކެގ ދަށުންބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނު .15
ގުޅޭ ބިލުތައް، ކަމާބެޭހ ވައިލަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި، އިޞްލާޙުަތއް ގެންނަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއެކުލަ 

 .އިދާރާތަކުގެ މަްޝވަރާާއއެކު ެއކުލަަވއިލުން

ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެްތ  .16
ނަޑއެޅިަފއިވާ ފަރާތްތަކަށް،   .އުޞޫލެްއގެ ދަށުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންކަ

 .އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ސަުރކާރުގެ ިސޔާސަތުތައް ވިލަރެްސކުރުން .17

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޮގތުން ރާއްޖެއިން ތައްޔާރުކުަރންޖެހޭ "ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއަޑިކް ިރވިުއ  .18
 .ޅިގެން ާރއްޖެއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުުރންރިޕޯޓު"ތައް ތަްއޔާރުކުރުމާިއ، އެ ރިޕޯޓުތަކާ ގު 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަިއވެިރވެފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަާކުގޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ ގުިޅގެްނ  .19
ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ތަްއާޔރުކުރާ ރިޕޯޓްތައް އެކުަލަވއިލުމުގައި އެހީތެރިެވ، ެއ ރިޕޯްޓތައް ކަމާބެޭހ 

 ތަކަށް ހުށަހެުޅމުގެ ކުރިން އެ ރިޕޯޓްތަކަށް ާޤނޫނީ ލަފާދިނުން. "ޓްރީޓީ ބޮޑީ"

 ނުވާ އިންސާނީ ަޙއްަޤކާ ޚިލާފު ުއސޫލުތަކަކީ ރާއްޖޭަގއި ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާޫނނުތަކާއި ަގާވއިދުތަކާިއ، .21
ަކިއ ގޮތެްއގެމަތިން އެކުލަަވއިލާފަިއވާ ޤާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަާކއި، އުސޫލުަތކެއްކަން ކަަށަވރުކުރުމަށްޓަ

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންާދ ޤާނޫނުތަކާއި 
ގަާވއިދުތަާކއި، އުސޫލުތަުކަގިއ ހުރި އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކާ ޚިލާފު ކަންތައްތަްއ ފާހަގަކޮްށ، ދައުލަުތެގ 

 ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޭޅގޮތުން ުރާކރަށް އިދާރާތަކުން ސަަބއިނަލްައޤްވާމީ  އިދާރާތަކުންނާއި،
 .އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުން 

ސަރަޙައްީދ މުޢާހަދާތަކާއި  މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންަތކާިއ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާުގޅޭ ބަިއނަލްއަޤުވާމީ  .21
ވުްނތައް ރާއްޖޭން އެއްބަްސވުންތަުކގަިއ، ރާއްެޖ ބައިވެިރވުމުަގއާިއ، އެފަަދ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސް 
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ސަރުކާރަށް ދޭ މަޝްވަރާއާއި ލަފާއާިއ،  ދައުލަތުގެ މުއައްަސސާތަކުން ތަޞްދީޤުކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން 
 .ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން

ޤާނޫނުތަްއ ރުމާިއ، އެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި، ޤާޫނނުތައް  ާޝއިޢުކު .22
ޤާނޫނުތަކަށް ގެެނޭވ ބެލޭނެ އަދި ލިބެން ހުންނާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި،  ފަސޭހަކަމާއެކު

ަކނޑައެޭޅ ަވިކ އިސްލާޙުތައް ހިމެނޭގޮތުން ާޤނޫނުތައް އަލުން އެކުަލވައިަލއި )ކޮންސޮިލޑޭޓްކޮށް(، 
 ން.މުއްދަތުތަކަކުން ާއކުރަމުން ެގންދިއު

 ކޮށް ޢާންމުކޮށް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން.ތަުރޖަމާ އްތަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު .23

 .ގުޭޅގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން ޤާނޫނުތަކާ ޢަމަލުކުރާ ޖޭަގއިރާއް .24

ބޯޑުގެ ދާއިމީ މެންބަރުންނަށް ބޭނުންވާ  އަށާއިކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ މަސައްކަްތތަކުަގއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް .25
 .ފޯރުކޮށްދިނުން އިދާރީ އެންމެހައި އެހީތެރިކަން 

ާޤނޫނީ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ަވކީލުން ތަބާވާންޖެހޭ  އޮފީސްތަުކގައި ސަރުކާރު .26
ނޑުތައް އެކުަލވައިލުން   .ޙާއްޞަ މިންގަ

ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ނަގަހައްަޓއި، ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެުރވުަމށާއި، ރަްއޔިތުންގެ ސަލާމަތާިއ، ރައްޔިތުްނެގ  .27
 އް ކުރުން.މަންފާއާއި، ޢާންމު މިނިވަންަކން ދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަ

ބަންޑާރަ ނާއިބާ މަތިކޮށްފައިާވ  އާއި ޤާޫނނުތަކުންޤާނޫނުއަސާސީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ  .28
  ކަތްަތއް ުކރުން.ރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްއަދާކު ތައް ލިްއޔަތުއޫމަސް ވާޖިބުތަކާއި 
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