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 ޤާނޫނު އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ 

 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 

 
  2018ނޮެވންބަރު  17އިން ފެށިގެން  1953ޖަނަވަރީ  1މިއީ،  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

 ،މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ނިޒާމީ ސިފަެއްއގައި ޭރިވގެންއާ ދެމެދު ހިނގާދިޔަ 

ދައުލަތުގެ މުައއްސަާސއަކުން ނުވަތަ ެއއިން ތަނެްއގެ އިސް ހިންގުންތެރިއަުކ، 

ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙަްއޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަްނކަމާ ޚިލާފަށް 

ަދ ތަޙްޤީޤުކޮށް، ޙަޤީޤަތް ާހމަކޮށް، އެފަ ،ހިންގާފައިާވ ޢަމަލުތައް ބަލައި 

ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ފޯރުކޮށްދޭ ޙައްލުތައް މެދުވެރިކޮށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޒާމެްއ 

 އެކަށަެއޅުމުގެ ޤާނޫނެވެ.

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

 ލުުކރުމެވެ.ހާސިމި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަކަކީ، އަންނަނިވި ކަންކަން   .2 މަޤްޞަދު 

ދައުލަތުގެ ުމއައްަސސާައުކން ނުވަތަ އެއިން ަތނެއްގެ އިްސ  )ހ(  

ހިންގުންތެރިއެްއގެ ގޮުތަގިއ މަސައްކަތްކޮށްަފއިވާ ުނވަތަ ކުރަމުންދާ 

ސަބަބުްނ ފަރާތަކުން، ނިޒާމީ ސިފައެްއގައި ާރވަިއގެން ހިންގި ޢަަމލެއްގެ 

މީހެއްގެ ުނވަތަ ބަެއްއގެ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ އަާސސީ މިނިވަންކަމެްއ 

ނިގުޅަިއގެންފަިއވާނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތަްއ ދެނެގަނެ، ެއަކމުގައި ޒިންމާާވ 

 ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާތަާކއި އެކަންކުރި ފަރާތްތަުކގެ މަްއސަލަތައް ބަލައި،

 ؛ލުވުންސިޙަޤީޤަތާ ހަމައަށް ވާ
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ދައުލަތުގެ ުމއައްަސސާައުކން ނުވަތަ އެއިން ަތނެއްގެ އިްސ  )ށ(  

ހިންގުންތެރިއެްއގެ ގޮުތގައި ަމސައްކަތްކުރި ފަރާތަކުްނ، ނިާޒމީ ސިފައެއްަގއި 

ރާވަިއގެން ހިންގި ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ އިންސާީނ 

          ިނގުަޅިއގެންފަިއވާނަމަ،ޙައްޤެއް ުނވަތަ އަސާީސ މިނިވަންކަމެއް 

އެ ޢަމަލުތަކަށް ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

ގޮތުގެމަތިން ޖަވާބުދާރީކުުރަވއި، އެފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތަުކގެ ސަބަބުން އަނިޔާ 

އިްނ ީރއާލިބުނު ފަރާތްތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ ޙައްލުތަކުގެ ޒަ

 ފު ހޯދައިދިނުން؛އިންސާ
ދައުލަތުގެ ުމއައްަސސާައުކން ނުވަތަ އެއިން ަތނެއްގެ އިްސ  )ނ(  

ހިންގުންތެރިއެްއގެ ގޮުތަގިއ މަސައްކަތްކޮށްަފއިވާ ުނވަތަ ކުރަމުންދާ 

ފަރާތަކުން، ނިޒާމީ ސިފަެއއްަގއި ާރވަިއގެން ހިންގާަފއިވާ އިންސާީނ 

ޚިލާފު ޢަމަލުތައް އެފަދައިްނ ޙައްޤުތަކާ ނުވަތަ އަސާސީ މިނިވަންކަމާ 

ގައި ެއފަދަ ކަންކަން ތަނު ހިނގާފައިވާ ސަބަބުަތއް ދެނެަގނެ، ކުރިއަށް އޮތް

ނުވާނެކަން ކަަށވަރުކުރުމަށްަޓކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތަްއ ފާހަގަކޮށް، 

ޤާނޫނުގެ ވެރިކަުމގެ މަްއޗަށް ބިނާވެފަިއވާ ތަހުީޒބީ ދައުލަތެްއ 

 އާރާސްތުކުރުން.

 

ެގ  2018ނޮވެންބަރު  17އިން ފެށިގެން  1953ޖަނަވަރީ  1މި ޤާނޫނު ހިންގޭނީ،   .3 ޤާނޫނު ހިންގޭނެ ދާއިރާ 

 ނިޔަލަށް ހިނގާފައިވާ ކަންކަުމގެ މައްޗަެށވެ.

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް 

 
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް 
 އުފެއްދުން 

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

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހެްއ އުފެދުނީއެވެ.

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަީކ، ައމިއްލަ ނަމުގައި  )ށ(  

ދަޢުވާކުރުމާއި، ދަޢުވާ ލިިބަގތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ، އަިމއްލަ ނަމުގަިއ 
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މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހައިސިއްަޔތު ލިބިފައިވާ އަދި ަވކި ިސއްަކއެއް އޮންނަ 

 މުސްތަޤިއްލު ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ.
 

 ޕަރސަންގެ އޮމްބަޑްސް 
 އޮފީހުގެ ދައުރު 

)ދޭއް(  2އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ދައުރަީކ، ގިނަެވގެްނ  )ހ(  .5

 އަހަރުދުވަހެވެ. 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ޮއތް ނަމަވެސް، އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީުހެގ  )ށ(  

 މަސައްކަތް ނިމުމުން، އެ އޮީފސް އުވޭެނއެެވ.

ކަނޑައަޅާަފއިވާ މުއްަދތުގެ ތެރޭަގިއ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ނ(  

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ ޮއފީހުގެ މަސައްކަްތ ނިންމިދާނެކަމަށް 

      ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޤަޫބލުނުކުރެވޭނަމަ، އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ

)ތިރީސް( ދުވަުހގެ ކުރިްނ އެ އޮފީހުގެ މަަސއްކަތް ނިްނމާނެ ނިޒާމެއް  30

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާއިމުކުަރންވާނެެއވެ.
 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް 
 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް  4މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .6

)ތިނެއް(  3 ކުރާ ންޢައްޔަ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ނީ،ވައެކުެލވިގެން 

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންގެ މަްއަޗށެވެ. 
ކުރާ އޮމްބަޑްސްޕަރސަުނންގެ ތެރެއިން ންމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޢައްޔަ )ށ(  

މީހަކު، ޗީފް އޮމްބަޑްސްަޕރސަންގެ ގޮުތގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ކުރަްނވާނެެއވެ.ންޢައްޔަ
 އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުން މަޤާމުން ވަކިކުރާީނ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެވެ. )ނ(  

)ިތރީސް( ދުވަުހެގ  30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ރ(  

ކުރާ ންތެރޭގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޢައްޔަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  4ޤާނޫނުގެ ކޮށް، މި ން އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުން ޢައްޔަ

އުފައްދާ އޮމްބަޑްސްޕަރސަްނގެ އޮފީުހގެ މަސަްއކަތް ެފށޭނެ އިންތިޒާމު 

 ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭންާވނެއެވެ.
އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަްއ ނިންމުމުގައި،  )ބ(  

އެ މައްސަލަތައް ނިންމޭތޯ މަސައްކަތް  އިއްތިާފޤުން އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ

 އޮްމބަޑްސްޕަރސަންގެ ކުރަންވާނެެއވެ. އެފަދަ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި، 
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ނުލިބޭ ޙާލަތްތަކުގަިއ، މައްސަަލތައް ނިންމާނީ،  ިއއްތިފާޤު އޮފީހުގެ

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.
 

ކުރެވޭ ފަރާތެްއގެ ކިބަިއަގިއ ންއޮމްބަޑްސްޕަރސަނެްއގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަ )ހ(  .7 އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންގެ ޝަރުޠު 

 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިަހމަވާންވާނެެއވެ.

 މުސްލިމަކު ކަމުގަިއވުން؛  (1)   

 ދިވެހިރައްޔިަތކު ކަމުަގިއވުން؛  (2)   
އިސްލާމްދީނުގައި ަޙއްދެއް ަކނޑައެޅިފަިއވާ ކުެށއް ނުވަަތ ޖިނާީއ   (3)   

ނުވަތަ ިޚޔާނާތުގެ ކުެށއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފަިއާވ ކުށެއް 

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

އެްއވެސް ސިާޔސީ ޕާޓީެއއްެގ މެންބަރެއް ކަމުގައިުނވުން ނުވަަތ   (5)   

ސިޔާީސ ާޕޓީއެްއެގ )ތިެނއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ  3ވޭތުވެިދޔަ 

 އެްއވެސް މަޤާމެއް ފުރާފަިއވާ މީހެއް ކަމުގައިުނވުން؛

އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާމެއް ނުަވތަ ދައުލަތުގެ މަޤާމެއް ނުވަތަ ސިޔާީސ   (6)   

 މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހެއް ކަމުގައިުނވުން؛
މި ޤާނޫނުގައި އޮމްބަޑްސްަޕރސަންގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަްއ ކަމަްށ   (7)   

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ައދާކުރެޭވވަރުގެ ޤާބިލުކަންހުުރމާއެކު، 

ލުކޮށް، ހާސިކަމާގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ 

 )ހަތެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ 7އެއިން ދާއިރާައކުން މަދުވެގެްނ 

 .މީހަކަށްވުންހުރި 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތަުކގެ އިތުރުން،  )ށ(  

ކުރެވޭ ފަރާތަކީ، ިއންސާނީ ޙައްޤަކާ ންއޮމްބަޑްސްޕަރސަނެްއގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަ

ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގުމުގައި ެއއްވެސް ސިަފއެްއަގއި ބައިވެިރވެފަިއވާ ނުވަަތ 

 ރައްދުވެފަިއާވ މީހެއް ކަމުގަިއެވގެންނުވާނެެއވެ.އެފަދަ ތުހުމަތެއް 
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ވަނަ މާއްާދެގ  6ކުެރވޭ މީހުން، މި ޤާޫނނުގެ ންއޮމްބަޑްސްޕަރސަން ކަމަށް ަޢއްޔަ  .8 މަޤާމުގެ ދައުރު 

ކުރާ ން)ނ( ގެ ދަށުން މަޤާމުން ވަކިުކރާ ޙާލަތުގައި ފިަޔވަިއ، އެމީުހން މަޤާމަށް ޢައްޔަ

މަތިކޮށްފައިާވ  ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮމްބަޑްސްޕަރސަްނގެ އޮފީހާތާރީޚުން ފެށިގެން، މި 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކޮށް ނިމި، އެ އޮފީސް ުއވެންދެން މަޤާމުގައި ދެމިތިބޭނެެއވެ.
 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގަިއ، ޮއމްބަޑްސްޕަރސަނެއްގެ މަޤާމު ހުސްވީ ކަމުަގިއ  )ހ(  .9 މަޤާމު ހުސްވުން 

 ބެލެވޭނެެއވެ.

މަރުވުން ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދޭފަަދ   (1)   

 ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން؛

 އިސްތިޢުފާދިނުން؛  (2)   

 މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން؛  (3)   
 ؛މެންބަރުކަމުގެ ޝަރުޠެއް އުިނވުން  (4)   

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ުނަވތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިާޚބުކުރެޭވ   (5)   

 ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުން.

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ  15އޮމްބަޑްސްޕަރސަނެްއގެ މަޤާމު ހުސްވާތާ ގިނަެވގެން  )ށ(  

 ކުރަންވާނެެއވެ.ންތެރޭގަިއ، އެ މަޤާމަށް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީހަކު ޢައްޔަ

 

ޗީފް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ެއ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،  )ހ(  .10 އިސްތިޢުފާދިނުން 

ސިޓީއަކުން އެކަން ބަޔާންކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި، އެ ސިީޓ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިުބމުން ޗީފް އޮމްބަޑްސްޕަރަސންގެ މަޤާމުން 

 އެމީހަކު ވަިކީވއެވެ. 

ގެ ދަށުްނ ޗީފް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން އޭނާގެ މަޤާމުން މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  

އިސްތިޢުފާދިން ކަމުގަިއިވޔަސް، އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުެގ 

 މެންބަރުކަމުން އޭނާ އިސްތިޢުފާދިނީ ކަމުގައެއް ނުބެެލވޭނެެއވެ.
މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން އިސްތިޢުފާދޭން  އޮފީހުގެ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  )ނ(  

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސިޓީައކުްނ އެކަން ބަޔާންކޮށް ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

ހުށަހަޅައި، އެ ސިޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުމުން އެ މެންބަރަކު 

 މެންބަރުކަމުން ވަކިީވއެވެ.
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އޮމްބަޑްސްޕަރސަނަކު އޭާނގެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނީ، އޮމްބަްޑސްޕަރސަންކަމުގެ މަޤާާމ   .11 މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން 

ުރވެރިވާފަަދ އުޒުއެކަީށގެންނުވާފަދަ ކަމެއް ކުިރކަމަށް، ނުވަތަ އެ މަޤާމު އަާދކުރުމަށް 

ޙާލަތެއް މެދުވެިރވެއްޖެ ކަމަށް، ނުވަތަ އެ މަޤާމު އަާދކުރުމަށް ޤާބިލުކަން ނެތްކަމަްށ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިްނ  6ޖެ ހިނދެއްގައި، މި ާޤނޫނުގެ ފެނިއް

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަެށވެ.
 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ 
 އިޚްތިޞާޞް 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައުލަުތެގ  3މި ޤާނޫނުގެ   .12

ހިްނގުންތެރިެއއްގެ ގޮުތގަިއ މުއައްސަާސއަކުން ުނވަތަ ެއއިން ތަނެއްގެ އިސް 

މަސައްކަތްކޮށްަފއިވާ ނުވަތަ ުކރަމުންދާ ފަރާތަކުން، ނިޒާމީ ސިފައެްއގައި ރާަވިއގެްނ 

ހިންގި ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ ނުވަތަ ަބއެްއގެ ިއންސާނީ ޙައްޤެއް ނުވަަތ 

 އި، ފިަޔަވޅު އަސާސީ މިނިވަންކަެމއް ނިގުަޅއިގެންފަިއވާނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތައް ބަލަ

އެޅުމުެގ އިޚްތިޞާްޞ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެއކުލަވާާލ އޮމްަބޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.
 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ވަނަ ާމއްދާގައި ަބޔާންކުރާ އިޚްތިޞާްޞގައި ހިމެނޭ މައްސަލަަތްއ  12މި ޤާނޫނުގެ   .13

އެޅުމުަގއި، އަންނަނިވި މަސްއޫިލއްޔަތުަތްއ އޮމްބަޑްސްޕަރސަްނެގ ބަލައި ފިޔަަވޅު 

 އޮފީހުން އަދާކުރަންވާެނއެވެ.
ދައުލަތުގެ ުމއައްަސސާައުކން ނުވަތަ އެއިން ަތނެއްގެ އިްސ  )ހ(  

ހިންގުންތެރިއެްއގެ ގޮުތަގިއ މަސައްކަތްކޮށްަފއިވާ ުނވަތަ ކުރަމުންދާ 

ާރވަިއގެން ހިންގި ޢަަމލެއްގެ ސަބަބުްނ ފަރާތަކުން، ނިޒާމީ ސިފައެްއގައި 

މީހެއްގެ ުނވަތަ ބަެއްއގެ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ އަާސސީ މިނިވަންކަމެްއ 

ނިގުޅަިއގެންފަިއވާނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތަްއ ދެނެގަނެ، ެއަކމުގައި ޒިންމާާވ 

 ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާތަާކއި އެކަންކުރި ފަރާތްތަުކގެ މަްއސަލަތައް ބަލައި،

 ލުވުން؛ސިޙަޤީޤަތާ ހަމައަށް ވާ
ނިޒާމީ ސިފައެްއަގއި ރޭިވެގން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ިޚލާފު ޢަމަލުތައް  )ށ(  

ހިންގުމަށް މެދުވެރިވެފަިއވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ ެއ ޢަމަލުތަކުގެ ޒާތާިއ 

 އެކަން ހިނގާފަިއވާ ފުޅާމިން ދެނެގަތުން؛
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ނުވަތަ އެއިން ަތނެއްގެ އިްސ ދައުލަތުގެ ުމއައްަސސާައުކން  )ނ(  

ހިންގުންތެރިއެްއގެ ގޮުތަގިއ މަސައްކަތްކޮށްަފއިވާ ުނވަތަ ކުރަމުންދާ 

ފަރާތަކުން، ނިޒާމީ ސިފައެްއގައި ާރވަިއގެން ހިންގި ޢަަމލެއްގެ ސަބަބުްނ 

މީހެއްގެ ުނވަތަ ބަެއްއގެ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ އަާސސީ މިނިވަންކަމެްއ 

މަ، ެއ ޢަމަލުތަކަށް ޒިންމާާވ ދައުލަތުެގ ނިގުޅަިއގެންފަިއވާނަ

މުއައްސަސާަތކާއި ފަރާތްތައް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ 

 ދެނެގަނެ، ޖަވާބުދާރީކުުރވުން؛

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ހިންގާ ތަޙްޤީޤަށްފަހު ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމުަގއިާވ  )ރ(  

މައްޗަށް ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލުމަށްޓަކައި  ޢަމަލުތައް ހިންގި ފަރާތްތަކުގެ

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވުން؛ 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ހިންގާ ތަޙްޤީޤަށްފަހު މަދަނީ ދަޢުވާ  )ބ(  

 އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާމެދު ދަޢުވާކުރުމަށް ބަންޑާރަނައިބަށް ފޮނުވުން؛
ހިންގާ ތަޙްޤީޤުގެ އަލީަގއި ިނޒާމީ ގޮެތއްަގިއ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން  )ޅ(  

ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ  ،ހިންގާފައިވާ އިންސާނީ ޙައްުޤތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާއި

އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން  ،ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ

 ބަދަލުހޯދައިދީ، ފަރުވާ ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން؛
ސިފައެްއގައި ާރަވއިގެން މީހެއްގެ ނުވަތަ ބަެއްއގެ އިްނސާނީ ޙައްޤުތަްއ ނިޒާމީ  )ކ(  

ނިގުޅަިއގަތުމުަގއި ބަިއވެިރވެފަިއވާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާަތއް 

 އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި ގެންަނންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުން؛
ދައުލަތުގެ ުމއައްަސސާައުކން ނުވަތަ އެއިން ަތނެއްގެ އިްސ  )އ(  

ގުންތެރިއެްއގެ ގޮުތގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތަކުން، ނިޒާމީ ހިން

ސިފައެްއގައި ރާަވިއގެން ހިންގާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެްއެގ 

އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނުވަަތ އަސާސީ މިނިވަންކަމެްއ ނިގުޅަިއގަތުމުެގ 

ކަށަަވރުކުރުމަށްޓަކަިއ  ގައި ނުހިނގާނެކަންތަނުމައްސަލަތައް، ކުިރއަށް އޮތް 

ގުޭޅގޮުތން ގެންނަންޖެހޭ  އެޅޭނެ ފިަޔވަޅުތަްއ ދެނެގަތުާމއި، އެފަދަ ކަންކަމާ

 އިޞްލާޙުތައް ފާހަަގކުރުން.
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އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ 
 ބާރުތައް 

މި ޤާނޫނުން ބާރު ލިބިގެން ކުރަމުންދާ ތަޙްޤީުޤތަކާ ުގޅިގެްނ  )ހ(  .14

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަާށއި އެ އޮފީހުެގ 

 ލުކުރުމަށްޓަކައި އަންނަިނވި ބާރުތައް ލިިބގެންެވއެެވ.ހާސިމަޤްޞަދުތައް 

އަދާކުރުމުަގއްާޔިއ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުެގ މަސްއޫލިއްޔަތު   (1)   

އަދި އެ އޮފީހުން ކުިރއަށް ގެްނދާ ތަޙްޤީޤުތަކަށް ދައުލަތުގެ ެއންމެހައި 

 މުއައްސަސާަތކާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯުދން؛

ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުން؛ އަދި މިގޮތުން   (2)   

މަސައްކަތުގެ ތެރޭގަިއ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުްނ ކުރަމުންދާ 

ޖިނާއީ މައްސަލަެއއް ބަަލންޖެހިއްޖެނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)ޖިނާީއ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނު( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ޤާނޫނު  2016/12

 ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާެއއްގެ ބާުރ ބޭނުންކުރުން؛
އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަާކ   (3)   

ގުިޅގެން ހާޒިރުކުރަންޖެހޭކަމަށް އެ އޮފީހަށް ފެންނަ ކޮންމެ ފަރާތެްއ 

 ރުކޮށް ުސވާުލކުރުން؛ޒިއެ އޮފީހަށް ހާ
އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮީފހުގެ މަސައްކަތްަތއް ުކރިއަްށ   (4)   

ގެންދިއުމުަގއްާޔއި ތަޙްޤީޤުތަުކަގއި އެހީތެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ާރްއޖެއިން 

ފަރާތްތައް ގެަނއުމާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޚަީބރުންެގ ބޭރުގެ ކަމާބެހޭ 

 އެހީތެރިކަން ހޯދުން.
އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީަހށް ލިބިގެންވާކަމަށް މި ޤާނޫނުގަިއ   )ށ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބާރުތަކުގެ ިއތުރުން އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުެގ 

 2019/4ނަންބަރު މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުމުގަިއ، ޤާނޫނު 

)ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޝަންތަކަްށ 

 ލިބިގެންވާ އެންމެހައި ބާރުަތްއ އެ އޮފީހަށް ލިބިގެންެވެއވެ.
 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން 
މިނިވަންކަމާއެކު 
 މަސައްކަތްކުރުން 

މިނިވަންކަާމިއ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ ޮއފީހުން މަސައްކަތްކުރަންާވނީ،   .15

ބުން އެްއކިބާވެތިެބ، ިމ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަްއ ޞުމުސްތަޤިއްލުކަމާއެުކ، ތަޢައް 

 ހާސިލުވާނެ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.
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ޗީފް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ޗީފް އޮމްބަްޑސްޕަރސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ތިީރގަިއ ބަޔާންކޮށްަފިއ  )ހ(  .16

 އެވަީނއެވެ.

ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، ނަތީޖާ ނެރެދެޭވ   (1)   

ޮއފީހުެގ  އޮމްބަްޑސްޕަރސަންގެ ގޮތުަގއި ހަރުދަނާ އުސޫލުން، 

 މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަާދކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި އިރުޝާުދދިނުން؛

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮީފހުގެ ބައްދަލުވުންތަުކގެ އެޖެންޑާ   (2)   

ކަނޑައެޅުާމއި، ބައްދަުލވުން ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ވަުގުތ 

ކަނޑައެޅުންފަދަ އޮމްބަޑްްސޕަރސަންގެ އޮފީސް ހިންގުމާުގޭޅ 

 ނިންމުންތައް ނިންމުން؛

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ ޮއފީހާއި އޮމްބަޑްސްޕަރަސނުންނާިއ   (3)   

ތަބާވުމުަގިއ މެންބަރުންނާއި، އޮފީހުގެ މުވަްއޒަފުން ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް 

 ނަމޫނާ ދައްކައި، ޒަޢާމަތު ޤާއިމުކުރުން؛
 ގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަން އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންގެ މަްޝވަރާގެ މަތިން  (4)   

އޮފީހުގެ އިދާރީ އެިކއެކި ަމސައްކަތްަތއް ހިންގައި ބެލެެހއްޓުމާގުޭޅ 

އުސޫލު ކަނަޑއަަޅއި، އެ އުސޫލާ ެއއްގޮތަށް އިދާރީ ކަންކަން 

 ހިންގަމުންދާކަން ކަށަވަރުކޮްށ، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެުޅން؛
އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީުހގެ ބައްދަުލވުންތަުކގެ ިރޔާސަތު   (5)   

 ބެލެހެއްޓުން؛ އަދި 

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޛުކުރުން.  (6)   
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޗީފް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ މަޤާމުގެ  )ށ(  

މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުމަްށ އޭނާ އުޒުުރވެރިެވއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި ނުވަަތ 

ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި، އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތތައް އަދާކުރާެނ 

ޕަރސަުނންގެ މެދުގަިއ އޮމްބަޑްސްޕަރސަނެއް ކަނަޑއަޅާނީ އޮމްބަޑްސް

 މަޝްވަރާކޮްށގެންނެވެ. 
 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް ތިރީަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ.  .17

 ވާލުކުރާ މަސްއޫިލއްޔަތުަތްއ އަދާކުރުން؛ޙައޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން  )ހ(  
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އޮމްބަޑްސްޕަރސަނެްއގެ ހަިއސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ  )ށ(  

ދުލުވެރިކަާމއެކު، އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި، އަދި ޢަމިނިވަންކަމާއި، 

 ވަކި ނުފޫަޒކަށް ލެނބުމެއްނެތި އަދާކުރުން؛

ަތޙްޤީޤުކުރުމާއި، އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލަން ނިންމާ މައްސަލަތައް  )ނ(  

   އެ މައްސަލަތަުކަގއި ޞުލްޙަެވރި ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މަސަްއކަތް ކުރުމާިއ،

އެ މައްސަލަތަުކގެ ތެރެއިން ޞުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ނުހޯދޭ މައްސަލަތަކުަގިއ 

 ފިޔަވަުޅއަޅަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެްއގައި ފިަޔވަޅު އެޅުން.
 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުން 
 ސުލޫކީ ހަމަތައް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުމުަގއި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސުލޫކީ   .18

 ހަމަތައް ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ.
އޮމްބަޑްސްޕަރސަނެްއގެ ހަިއސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ  )ހ(  

އަދި ވަކިފަރާތަކަށް ޖެުހމެއްނެތި، އަދި މިނިވަންކަމާއި، ޢަދުލުވެިރކަާމއެކު، 

 ވަކި ނުފޫަޒކަށް ލެނބުމެއްނެތި އަދާކުރުން؛

އޮމްބަޑްސްޕަރސަނެްއގެ ހަިއސިއްޔަތުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިނިވަންކަމާއި،  )ށ(  

 ނަޒާޙަތްތެރިކަމުގެ ހަމަތައް ހިފެހެއްޓުން؛

މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހާ މި ޤާނޫނުން  )ނ(  

އަދާކުރުމުަގއި، ހުރިހާ ަވގުތެްއގަިއވެސް ތެދުނިޔަުތަގއި މަަސއްކަތްކުރުާމއި، 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮީފހުގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށާިއ 

 މަޞްލަޙަތުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އިސްކަންދިނުން؛

ހަިއސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްަޔުތ އޮމްބަޑްސްޕަރސަނެްއގެ  )ރ(  

ފިޔަވަިއ، ދައުލަތުގެ އެހެން އެއްެވސް ކޮމިޝަނެްއގަިއ، ނުވަަތ 

ކައުންސިލެްއަގއި، ނުވަތަ މަޖިލީހެއްގައި، ުނވަތަ އެޫނންވެސް އެހެން 

ޖަމާޢަތެއްގައި، އުޖޫރައަކަްށިވޔަސް ނުވަތަ އުޖޫރަައކާ ނުލައި ނަމަވެސް، 

 ބައިވެރިުނވުން؛

ކޮންސަލްޓަންޓެްއގެ ހައިސިްއޔަތުން ދައުލަތުގެ އެްއވެްސ ފަރާތެއްގަިއ  )ބ(  

 މަސައްކަތްނުކުރުން.
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އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންގެ ުމސާރައާއި ޢިނާޔަތް ކަނޑައަޅާނީ، ަރއްޔިތުްނގެ   .19 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް 

 މަޖިލީހުންނެވެ. 
 

ެއކުލަވާލުމާެއކު، އޮްމބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮީފސް  )ހ(  .20 މަސައްކަތް ފެށުން 

އޮފީހުގެ މަޤްޞަދުތަާކއި މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ޢާންމު ރައްޔިތުންނަްށ 

ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެެއވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ އޮފީހުން ބެލުމުގެ 

އިޚްތިޞާޞް ލިބިދޭ މައްަސލަތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތު ޢާންމުކޮށް 

މިފަދައިްނ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަްށ އެކަީށގެންާވ ހުޅުވާލަންވާނެެއވެ. 

މުއްދަތެއް އޮމްަބޑްސްޕަރަސންގެ އޮފީހުން ކަނޑައަަޅިއ، ޢާންމުކޮށް 

 އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ.
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ އިްޚތިޞާޞް ލިބޭ  )ށ(  

ދަށުން ހުޅުވާލުމުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ އިޚްތިޞާްޞެގ ، މައްސަލަތަކުެގ ތެރެއިން 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލަަތއް، މިނިވަްނކަމާއެުކ ދެފުށް ފެންނަގޮތަށް، 

 އެކަީށގެންވާ އަވަސް މިނެްއަގިއ ބަލަންވާނެއެވެ.
 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގަިއ ތުހުމަތުކުރެވޭ  )ހ(  .21 ދިފާޢުވުމުގެ ޙައްޤު 

ފަރާތަކަށް އެފަރާތެއްގެ ދިފާުޢގައި ވާހަކަ ދެްއކުމުގެ ފުުރޞަތާއި، ޤާނޫނީ 

ވަކީެލއްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުްނވެއްޖެ ހިނދެްއގައި އެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަްށ 

 ލިބިދޭންވާނެއެވެ.
 ތުހުމަތެއް  ކުެށއްގެ ޖިނާއީ މައްސަލައަކީ ބަލާ އޮފީހުން އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ )ށ(  

 ޤާޫނނުއަސާސީާއއި  ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިެވހިރާއްޖޭގެ މައްސަލައެއްނަމަ، ހިމެނޭ

 ދަށުންނާއި  ގެ( ޤާނޫނު އިޖުރާއަުތގެ ޖިނާއީ) 2016/12 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 ލިބިދޭ ަފރާތަކަށް ތުަގއިވާތުހުމަ ކުށުގެ ދަށުން ޤާނޫނުތަކުގެ އެހެނިހެން

 .ލިބިދޭންވާނެެއވެ އެފަރާަތކަށް ޙައްޤުތައް އެންމެހައި
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އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން 
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް 
 އަންގާ އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮްމބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުެގ ފަރާތުން ދައުލަތުެގ   .22

ެއންގުމަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ިއންކާރުކޮށްފިނަމަ އެކަމަްށ މުއައްސަާސއަކަށް އަންާގ 

 އިންކާރުކުރާ ފަރާތަކުން ެއކުަރނީ ޖިނާއީ ކުށެކެވެ.
 

 މައްސަަލިއަގއި  ގުޅިގެން، ތަޙްޤީޤުތަކާ ހިންގާ އޮފީހުން އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  .23 ހުރަސްއެޅުން  ތަޙްޤީޤަށް 

 ޢަމަލެއް އެޅޭފަދަ ހުރަސް ތަޙްޤީޤަށް ފަރާތަކުން އެނޫންެވސް ނުވަތަ ތުހުމަތުކުރެވޭ

 އެފަދަ .  ކުށެެކވެ ިޖނާއީ ފޯރުވުމަކީ ނުފޫޒެއް އެހެންެވސް ނުވަތަ ހިންގުމަކީ،

 2014/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު  ަމއްޗަށް މީހެއްގެ ކުްށކުރި  އެ މައްސަލަތަކުަގއި

 ދަށުން  ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 532 ގެ( ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ)

 . ކުރެވިދާެނއެވެދަޢުވާ
  

މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި 
 ލިބިދޭ ޚާއްޞަ އިމްތިޔާޒު 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލާ މައްސަލަތަކުަގއި އޮމްަބޑްސްޕަރސަންެގ  )ހ(  .24

        ޤީޤެްއ ކޮށްފައިވާނަމަ ޙްއޮފީސް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން އެްއވެސް ތަ

ެއނޫންވެސް ގޮތަކުން ހޯދާފަިއވާ މަޢުލޫމާތާއި ޤީޤަކުން ނުވަތަ ޙްއެ ތަ

ހޯދުންތަކާއި އެފަރާތެްއގެ ބެުލމުގެދަށުގަިއ ހުރި ލިޔެިކޔުންތަކާއި ހެްއކާިއ، 

    ޤަރީނާތަކާއި، އެނޫްނވެސް ަކންކަން، އެ އޮފީހުން އެދިްއޖެ ހިނދެއްގައި 

 އެ އޮފީހާ ޙިއްާޞކުރަންވާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާަގިއ  3ނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް  )ށ(  

ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގިއ ހިނގާފައިވާ މައްސަލަތަުކގެ ތެރެއިން، ަވކި 

ބާވަތްތަކެްއގެ މައްސަލަަތްއ ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފަިއވާ އިންތިޤާލީ 

ކޮމިޝަނަކުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ 

 ޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލައިގެންނުވާެނއެވެ.އޮމްބަޑްސް
 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކާއި އަނިޔާ 
ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 
 ރައްކާތެރިކަން ދިނުން 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލާ މައްސަލައެއްަގިއ ހެކިބަސްދޭ  )ހ(  .25

ޙާލަތެއްަގިއ ފަރާތްތަކާއި އަނިާޔ ލިބިފައިާވ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ 

 އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެިރކަންދޭންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ހެކިބަސްޭދ ފަރާތްތަކާިއ  )ށ(  

އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްަތއް ޙިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއްަގއި އެފަދަ 
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ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމުގެ އުސޫލެއް އޮމްަބޑްސްޕަރސަންެގ 

 އޮފީހުން އެކުލަވާލަްނވާނެެއވެ. 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުްނ ބަލާ މައްސަލަެއއްަގއި ހެކިަބސްދޭ ފަރާތަކީ  )ނ(  

ނުވަތަ އަނިާޔ ލިބިފައިާވ ފަރާތަކީ އަންހެނަކަށްެވއްޖެނަމަ، އެފަރާތެްއ 

ޙިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއްގައި އެފަދަ ފަރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޚާއްޞަ ޙިމާޔަތާއި 

އުސޫލެއް އޮމްބަްޑސްޕަރސަންގެ ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުަގއި ަޢމަލުކުރާނެ 

 އޮފީހުން އެކުލަވާލަްނވާނެެއވެ. 
 

އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 
ފުރުޞަތު ދިނުމާއި އެފަރާތްތައް 

 އިތުރަށް ޝިކާރަވެރިނުކުރުން 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން މައްސަލައެއް ބެލުމުގަިއ، ައދި ކަންކަން ނިންމުމުގައި   .26

 ފަރާތްތަކާ ގުޭޅގޮތުން އަންނަނިވި ކަްނކަން ަކށަވަރުކުރަންވާެނެއވެ.އަނިޔާ ލިބުނު 
އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތްތައް އިތުރަށް ޝިކާރަވެރިުނވާެނ ގޮތެްއގެމަތިން  )ހ(  

 ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުން ުނވަތަ ަކންކަން ނިންމުން؛

އިޙްތިރާމާއެުކ އެފަރާތްތަކުގެ ޤަދަރަށް އުނިަކމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިން،  )ށ(  

 ކުރުން؛ތުއެފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާ
އެކަީށގެންވާ އަވަސް މިެނއްަގއި، އަދި އިންސާފުވެިރކަމާެއކު ފިޔަވަޅުަތްއ  )ނ(  

 އެޅުން ނުވަތަ ކަްނކަން ނިންމުން؛

 އަނިޔާ ލިބިފަިއވާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރުން؛ )ރ(  

ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ަބސް ހާމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް ދިނުން އަނިޔާ  )ބ(  

 ނުވަތަ އެފަރާތަކުން ކަނަޑއަާޅ ފަރާތަކަށް ދިނުން.
 

މައްސަލަ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 
 ގޮތް 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ުނވަތަ  )ހ(  .27

ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަާޅ މައްސަލަެއއް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި އޮމްބަްޑސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިިވ 

 އުސޫލުންނެވެ.
        އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮީފހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން،  (1)   

އެ މައްސަަލއިގެ ތަޙްޤީޤު ނިްނމުމަށްފަހު އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންވާނީ 

 އަނިޔާ ލިބިފަިއވާ ފަރާތާއި އަިނޔާދިން ފަރާތް ޞުލްޙަވެރިކުރުުވމަށެވެ.
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( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އަނިާޔ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  (2)   

ޞުލްޙަވެރިކުރުވުމަްށ ލިބިފައިވާ ފަރާތާއި އަނިާޔދިން ފަރާތް 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ކުރާ މަަސއްކަތަށް އަނިޔާ ިލބިފައިާވ 

ފަރާތުންނާއި އަނިޔާދިން ފަރާތުން ނުވަތަ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން 

ނުވަތަ އަނިޔާދިން ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ނުދީފިނަމަ، އެ ދެ ފަރާތާ 

 ހައިވެރިކުެރވެން ހުރި ެއންމެވާހަކަ ދަްއކަިއގެން އެ ދެ ފަާރތް ޞުލްޙަ

ގޮތްތައް ހޯދައި، އެ ދެ ފަރާތް ޞުލްޙަވެރިކުރުވުމަްށ 

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން މަސައްކަތްކުރަްނވާނެެއވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން، 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ފަރާތް ޞުލްޙަވެރިކުުރވުމުަގއި އަނިޔާ ލިބިފަިއވާ ފަރާތާިއ އަނިޔާދިން 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުްނ ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތަްއ މި ޤާނޫނުގެ 

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަާޔންކުރަންވާނެެއވެ.

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު،  )ނ(  

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ 2ނަ ނަންބަރު އަދި )( ވ1ައަދި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ގޮތުގެމަތިން ޞުލްަޙވެރިކުުރުވމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު، ައނިޔާ ލިބިފައިާވ 

ފަރާތާއި އަނިޔާދިން ފަރާތް ޞުލްޙަވެރި ނުކުރެވިއްެޖ ޙާލަތެއްގަިއ، 

 ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި އުޫސލުންނެވެ.

ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލައެްއަގއި ހިމެނޭ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން   (1)   

ޖިނާއީ ބައިތަކުގެ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަވުމާއެކު، ދަޢުވާކުރުަމށްޓަކަިއ 

އެކަީށގެންވާ ހެކި ހުިރނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުަގިއ 

ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކަިއ ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ ޮއފީހަށް 

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

އޮފީހުން ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލައެްއަގއި ހިމެނޭ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ   (2)   

މަދަނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމާއި، މުދަލާއި ަފއިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުެގ 

ކަންކަން ހިމެނޭނަމަ އެފަދަ މައްސަލަތަުކގަިއ ފިޔަަވުޅ އެޅުމަްށ 

 ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާެނއެވެ.
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ހިންގާ ތަޙްޤީޤުގެ އަލީގަިއ، އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން   (3)   

ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާައކުްނ ނުވަތަ އެއިން ތަނެްއެގ އިސް 

ހިންގުންތެރިއެްއގެ ގޮތުަގއި މަސައްކަތްކުިރ ފަރާތަކުން، ނިޒާީމ 

ސިފައެްއގައި ާރވަިއގެން ހިންގާފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަާކއި އަާސީސ 

ލަންޖެހޭ ފަރާތްތަްއ ޒިންމާ އުފު ،މިނިވަންކަމާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާއި

އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަްނ  ،ދެނެގަނެ

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.
 

ޞުލްޙައާއި ހަމަޖެހުން 
 ޤާއިމުކުރުން 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީުހން މައްސަލަތައް ބެލުމަށްފަހު، ދައުލަތުެގ  )ހ(  .28

ހިންގުންތެިރއެްއގެ ގޮުތގަިއ މުއައްސަާސއަކުން ނުވަތަ ެއިއން ތަނެއްގެ އިސް 

މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަކުން، ނިޒާމީ ސިފައެްއގައި ާރވަިއެގން ހިންގާފައިާވ 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަާކއި ައސާސީ މިނިވަންކަމާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށް، އެފަދަ ޢަމަލުތަުކގެ ސީދާ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން ައނިޔާ ލިބިފައިވާ 

ލީ ހޯދައިދިނުމަށާއި، އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާާތިއ ފަރާތްތަކަށް ތަސައް

ދައުލަތާދެމެދު އިތުބާރު ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މިފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރިއަްށ 

އޮތް ތަނުގައި ހިނިގޔަނުދިނުމަށްޓަކައި މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުްނ 

 އަންނަނިވި ފިަޔވަޅުތައް އެޅިާދނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާައކުްނ ނުވަތަ އެއިން ތަނެްއެގ އިސް   (1)   

ހިންގުންތެރިއެްއގެ ގޮތުަގއި މަސައްކަތްކުިރ ފަރާތަކުން، ނިޒާީމ 

ސިފައެްއގައި ާރވަިއގެން ހިންގާފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަާކއި އަާސީސ 

މިނިވަންކަމާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކުގެ ސީދާ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން އަނިާޔ 

ވާ ފަރާތްތަކަށާއި އެަފރާތްތަކާމެދު އަނިޔާވެިރވި ފަާރތްތަކަށް ލިބިފައި

އުޅުުމެގ  އެއްަބއިވަންތަކަުމގައިމުޖުތަމަޢުގައި އިޙްތިރާމާއެުކ 

މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ަފރުވާާއއި އެހީތެރިކަުމގެ ޕްރޮްގރާމްތައް 

 ހިންގުން؛ 
ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާައކުްނ ނުވަތަ އެއިން ތަނެްއެގ އިސް   (2)   

ހިންގުންތެރިއެްއގެ ގޮތުަގއި މަސައްކަތްކުިރ ފަރާތަކުން، ނިޒާީމ 
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ސިފައެްއގައި ާރވަިއގެން ހިންގާފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަާކއި އަާސީސ 

       މިނިވަންކަމާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހިނގާފަިއވާކަްނ ބަލައިގަެނ،

ލުތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެކަމާ ގުޅުންހުރި އެ ޢަމަ

ހެއްކާއި ލިޔެިކޔުންތަުކގެ މައްޗަށް އެ ހާދިސާ ލިޔެ ޝާއިޢުކުރުމަްށ 

 ވާލުކުރުން؛ޙަކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްަސސާައކަށް 

ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާައކުްނ ނުވަތަ އެއިން ތަނެްއެގ އިސް   (3)   

ގޮތުަގއި މަސައްކަތްކުިރ ފަރާތަކުން، ނިޒާީމ ހިންގުންތެރިއެްއގެ 

ސިފައެްއގައި ާރވަިއގެން ހިންގާފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަާކއި އަާސީސ 

މިނިވަންކަމާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކުގެ ސީދާ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން އަނިާޔ 

ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ އަނިާޔއާ ގުޭޅގޮތުން އަންަނން އޮތް 

ހެން ހަނދާނީ ބިނާ ނުވަތަ ނެކަމުން ފިލާވަޅު ލިބޭޖީލުތަކަށް އެ

ދާރުލްއާސާރުފަދަ ތަންތަން ޤާއިމުކުރުމަށް ކަމާ ުގޅުންހުރި 

 ވާލުކުރުން.ޙަ މުއައްސަާސއަކަށް 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ކަނޑައެޅުމަްށ  )ށ(  

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޞުލްޙަ  ފިޔަވަޅުތަާކއި،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ 

ޤާއިމުކުރުމަށް އެޅިދާނެ އެހެިނހެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުަގއި ރިޢާޔަތްކުރާނެ 

މިންގަނޑުތަކާިއ، ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތައް، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ 

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.
 

ކުރިން ނިމިފައިވާ މައްސަލަތައް 
 ލުން ބެލުން އަ 

        އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީުހގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނާގ މައްސަލަތައް )ހ(  .29

          ެއކިެއކި މުއައްަސސާތަކުން  ،އެ އޮފީހުން ބެލުމުގައި، މީގެ ކުރިން

     ތަުކގެ މަްއޗަށް ޮގތެއް ކަނަޑއަޅާފަިއވާ މަްއަސލަތަކާ ގުިޅގެންޢާއެ ވާޤި

އާ ހެއްެކއް ފެނިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުސޫލެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ މައްަސލައެއް އަލުން ބަލައިދިުނމަށް އެދި، 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީުހން ނުވަތަ އެ މައްސަލައިެގ އިޚްތިޞާޞް 

ންނަނިވި ލިބިގެންވާ މުައއްސަސާެއއް މެދުވެރިކޮށް އެ މައްސަލައާެމދު އަ
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ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން ގޮތެއް ަކނޑައަޅާފަިއވާ ުމއައްސަާސއަަކށް ހުށަހެޅުމަކަށް 

 މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

އެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުަމށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުނުކުރެޭވނެކަމަށް   (1)   

 ނިންމާފައިވުން؛ ނުވަތަ 
ނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވުްނ؛ އެ މައްސަލަިއގައި ދަޢުާވކުރުމަށް ނުވަތަ   (2)   

 ނުވަތަ

އެ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަްތ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުވަތަ   (3)   

 ނުގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވުން؛ ނުވަތަ
 އެ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް ިނމި، ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފަިއވުން.  (4)   

ނުވަތަ ޤާނޫނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލަކީ  )ށ(  

ނުކުތާއަީކ، އެ މައްސަަލއިގެ ނަތީޖާ ބަދަލުކުރުވަނިވި ޤާނޫނީ އުސޫލެއްކަްނ 

ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުކުތާެއއްކަން އޮމްބަޑްސްޕަރސަްނގެ އޮފީހުން 

 ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.

( ވަަނ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، މި މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  

( ވަަނ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން ގޮެތްއ 2)ނަންބަރު ނުވަތަ 

ކަނޑައަޅާަފިއވާ މައްސަލަެއއްަނމަ، އެ މައްސަލަެއއް އަލުން ބެލުމާމެދު ގޮތެއް 

ކަނޑައަަޅއިދިނުމަށް އެދި އޮްމބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން އެ މައްސަލަިއގަިއ 

 ގޮތް ނިންމާފައިވާ މުައއްސަާސއަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައިާވ 4( ވަނަ ނަންބަރު ނުވަތަ )3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ()ރ  

ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން ގޮެތްއ ކަނޑަައޅާފަިއވާ މައްަސލައަކީ ޖިނާީއ 

މައްސަލަެއއްނަމަ، އެ މައްސަަލއާ ގުޅިގެން ފެނިފައިވާ އާ ހެކި ނުވަތަ ޤާނޫީނ 

ަމއްސަލަ އަލުްނ އުސޫލު ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުުކތާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ 

ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެުޅމަށް އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ނުވަތަ ނުގެންިދއުމަށް ނިންމާފައިވާ ނުވަތަ މައްސަލަިއގަިއ 

ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ކޯޓަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 ންގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އޮމްބަޑްްސޕަރސަ
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( ވަނަ ނަންބަރުގައިާވ 4( ވަނަ ނަންބަރު ނުވަތަ )3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ބ(  

ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން ގޮތެްއ ކަނޑައަޅާަފއިވާ ަމއްަސލައަކީ މަދަނީ 

މައްސަލަެއއްނަމަ، އެ މައްސަަލއާ ގުޅިގެން ފެނިފައިވާ އާ ހެކި ނުވަތަ ޤާނޫީނ 

ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުުކތާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ަމއްސަލަ އަލުްނ އުސޫލު 

ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެުޅމަށް އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ނުވަތަ ނުގެންިދއުމަށް ނިންމާފައިވާ ނުވަތަ މައްސަލަިއގަިއ 

ނައިބުެގ ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ކޯޓަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ

 އޮފީހަށް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

      މި މާއްދާގެ )ރ( އަދި )ބ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް،  )ޅ(  

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން ގޮެތއް ކަނޑައަޅާަފިއާވ 

ނުވަތަ ާޤނޫނީ އުސޫލަީކ،  މައްސަލައަާކ ގުިޅގެން ފެނިފައިވާ އާ ހެްއކަީކ،

ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ އެ މައްސަލަިއގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަޞްލަަޙތު އޮތް ހެްއކެްއ، ޤާނޫނީ ުއސޫލެއް ނުވަަތ 

      ޤާނޫނީ ނުކުތާއެއްނަމަ، ެއަކންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ މައްސަލަިއގައި 

ކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އަލުން ބެލުމަށް އެދި އެ މުއައްަސސާއަ 

ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް 

ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި، އެ މަްއސަލައާ ުގޅިގެން ފެނިފަިއވާ އާ ހެކި ުނވަަތ 

 ޤާނޫނީ އުސޫލު ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުކުތާގެ މަޢުލޫމާތު އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ 

 އޮފީހުގެ އަިމއްލަ އިސްެނގުމަށް އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮުތެގމަތިން އަލުން ބެލުމަށް އެދި އެ މައްސަލައާމެދު  )ކ(  

ގޮތެއް ކަނަޑއަޅާފަިއވާ މުައްއސަސާއަކަށް ހުށަހެޅުމުން، ެއ މައްސަލައާމެދު 

ނިންމާފަިއވާ ނިންމުމާމެދު ގޮތެއް މީގެ ކުރިން އެ ުމއަްއަސސާއަކުން 

އަންނަނިިވ ކަންކަމަށް އެ މުއައްސަާސއަކުްނ  ކަނޑައެޅުުމގައި 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.

އެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އާ ެހއްކަކީ ނުވަަތ   (1)   

   ޤާނޫނީ އުސޫލަކީ ުނވަތަ ާޤނޫނީ ނުކުތާއަީކ، އެ މައްަސލައާމެުދ 

އެ މުއައްަސސާައކުން ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު ލިބިފައިވާ އާ ހެއްެކްއ 
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ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުސޫލެއް ުނވަތަ ޤާނޫނީ ނުކުތާެއއްކަން ނުވަަތ 

 ނޫންކަން؛

އެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އާ ހެިކ، ނުވަަތ   (2)   

 ހުރި ގުޅުން؛ޤާނޫނީ އުސޫލު ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުކުތާއާ އެ މައްސަަލއާ 
       އެ މައްސަލައާމެދު އެ ުމއައްަސސާއަކުން ގޮތެއް ިނންމިއިރު   (3)   

އެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އާ ހެއްކަކީ ޤާނޫނީ 

 ގޮތުން ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ކުރިން ނެތް ހެއްކަކަށްވުން؛

ހެިކ، ނުވަަތ  އެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އާ  (4)   

              ޤާނޫނީ އުސޫލު، ުނވަތަ ޤާނޫނީ ނުކުތާގެ ަސބަބުން،

އެ މައްސަަލިއގައި އެ ުމައއްސަާސއަކުން ކުރިްނ ނިންމާފައިާވ 

 ނިންމުމަށް ބަދަލު އައުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން.

     އޮފީހުން އޮމްބަޑްސްޕަރަސންގެމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެމަތިން،  )އ(  

             މުއަްއސަސާައކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާމެުދ ގިނަެވގެން އެ

 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ެތރޭގައި ގޮތެއް ކަނޑަައޅަންވާެނއެވެ. 60
 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ 
 އިދާރީ ކަންކަން 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮީފހުގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ ފުރިހަމައަށް އަދާކޮްށ   .30

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަަކއި އެ އޮފީހަށް ބޭނުންވާނެ މުވައްޒަފުންނާއި ވަސީލަތްަތްއ 

 ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 
 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ 
 މުވައްޒަފުން 

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ އިދާރީ މުވަްއޒަފުން ނަގާނީ އެ އޮފީހުންނެވެ.  )ހ(  .31

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ ޮއފީހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުަގިއ  )ށ(  

މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަންނީ މުވައްޒަފުްނގެ ގޮުތގަިއ އެ އޮފީހުން 

 ފަރާތްތަކެވެ.ހަމަޖައްސަންވާނީ އެކަީށގެންވާ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާހުރި 
އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުެގ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާަރއާިއ ޢިނާޔަތްތަްއ،  )ނ(  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މަޝްވަރާާއއެކު ކަނަޑއަޅާނީ އެ އޮފީހުންނެވެ.
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އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ 
މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުން 

 ވީއްލުން 

ދައުލަތުގެ ުނވަތަ ސަުރކާރުެގ އިދާރާެއްއގަިއ މަސައްކަްތުކރާ މުވަްއޒަފަުކ  )ހ(  .32

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ަވގުީތގޮތުން އެ އޮފީހަށް 

ވީއްަލއިދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެ މުވަްއޒަފަކު މަސަްއކަްތކުރާ އޮފީހެްއގެ 

. އެގޮތުްނ މަސައްކަތުން އެ މުަވއްޒަފަކު ވީއްލަްނވާނެެއވެ

         އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ވީއްާލ މުވައްޒަފުްނ 

    ދޭީނ  ިޢނާޔަތްތައްއެ އޮފީހުަގއި މަަސއްކަތްކުާރ މުއްދަތުގެ މުސާަރއާއި 

 އެ މުވަްއޒަފަކު ވީއްލާ އިދާރާައކުންނެވެ.

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުެގ މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް،  މި )ށ(  

މަސައްކަތަށް ީވއްލާ މުވަްއޒަފަކު އެ އޮފީހުަގއި މަސައްކަތްކުރަްނ 

އުޒުުރވެރިވާނަމަ، އެ އޮފީހުގެ މަސަްއކަތަށް ދިއުމުްނ ތަނާޒުލުވުމުެގ 

 ފުރުޞަތު އެ މުވަްއޒަފަކަށް ިލބިގެންެވއެވެ.
 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމަައށް އަދާކުރުމަށް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީުހެގ  )ހ(  .33 މާލީ ކަންކަން 

ބަޖެޓެއްެގ ދަށުްނ  ފައިސާ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބޭނުންވާ

ދޫކުރަންވާނެެއވެ.  ދައުލަތުގެ މާލިއްާޔއިން، އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް

އެގޮތުން، އޮމްބަޑްސްޕަރސަްނގެ އޮފީހުން ބަޖެޓު އެކުލަވާަލއި، ދައުލަުތެގ 

)ދައުލަތުެގ  2006/3ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި ެއ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެްއގޮްތާވ 

 ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

އޮފީހަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުގެމަތިން އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ  )ށ(  

ދައުލަތުގެ މާލިއްާޔއިން ދޫކުރާ ފައިސާގެ އިތުރުން، ރާއްެޖއާއި ރާއްެޖއިްނ 

ބޭރުގެ ެއކިެއކި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި، ބޭރުގެ ަޤއުމުަތކުން މާލީ އެހީ 

 އެ އޮފީހަށް ހޯދިދާނެއެވެ.

ފައިސާ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހަްށ އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ލިބޭ ެއންމެހައި  )ނ(  

 ޖަމާކުރަންވާނީ، އެ އޮފީހުގެ ނަމުގައި ހުުޅވާފަިއވާ ބޭންކް ެއަކއުންޓަށެވެ.
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އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުެގ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި މިލްިކއްޔާާތއި، މާލީ  )ހ(  .34 އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު އޮޑިޓްކުރުން 

 2006/3ހިސާބު ބަލަހައްޓަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޒިންމާތަކާބެހޭ

     )ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުެގ ޤާނޫނު( އާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެަމތިންނެވެ. އަިދ 

ގޮތުގެ ަގވާއިދު ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ  މި ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާނެ 

 މަޝްވަރާާއއެކު، އޮމްބަޑްސްަޕރސަންގެ އޮފީހުން އެކުަލވާަލންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ަގާވއިދުަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  )ށ(  

އޮފީހުގެ އާމްދަނީާއއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާާތއި، މާލީ ޒިންމާތަާކބެހޭ ހިސާބުތައް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮޑިްޓުކރުމަށްފަހު، އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން 

ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާެއކު، އެ މާލީ އަހަރު އެކުަލވާލާ މާލީ ބަޔާން ކޮންމެ އަހަރެއް 

)ތިނެއް( މަސްުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަާށއި  3ނިމޭތާ 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުަވންވާނެެއވެ.
 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީުހން ހިންގާ ތަޙްޤީޤުތަކާިއ ކުރަމުންދާ  )ހ(  .35 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

               އެ ތަޙްޤީޤުތަާކގުޅޭ ނުވަތަ  ،ށްާދއިރުމަސައްކަތްތައް ކުިރއަ

 ޒުއެ މަސައްކަތަާކގުޅޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތަކީ، ސިއްރު ައދި އިމްތިޔާ

 ލިބިގެންވާ މަޢުލޫމާތެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ަގިއ އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  )ށ(  

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ހިންގާ ތަޙްޤީޤަކާއި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަާކ 

   ގުިޅގެން، އެ ތަޙްޤީޤަކަށް ނުވަތަ އެ މަސައްކަަތކަށް ހުރަސްނޭޅޭނެހެން، 

ސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން އެ ތަޙްޤީޤަކާ ުނވަތަ މަަސއްަކތަކާ ުގޅޭގޮތުން އޮމްބަޑް

 ކަނޑައަޅާ އުސޫެލއްގެ މަތިން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވިދާނެއެެވ. 

ފާދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ މަޤާމުން ޢުއޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ މަޤާމުން އިސްތި )ނ(  

ވަކިކުރުމަށްފަހުަގިއވެސް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން 

ހިންގާ ނުވަތަ ހިންގާފަިއވާ ަތޙްޤީޤުތަކާގުޅޭ ުނވަތަ އެ އޮީފހުން ކުރަމުންދާ 

ނުވަތަ ކޮށްފަިއވާ މަސަްއކަަތކާގުޅޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްުރކަން 

 ޓަންވާނެެއވެ. ހިފަހައް
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އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރުަތއް ބޭނުންުކރުމުގަާއއި އަިދ  )ރ(  

އެފަރާތުގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ އަދާކުރުމުގައި މައްސަަލިއގައި ހިމެނޭ 

 ފަރާތްތަކާބެހޭ ޒާތީ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ިސއްރުކަން ހިފަހައްޓަންާވނެއެވެ.

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ދަޢުވާކުރުމާިއ، ިފޔަވަޅު އެޅުމަްށ  )ބ(  

ފޮނުވާ މައްސަލަތަުކގައި ހިެމނޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތާއި، ލިޔެކިޔުންތަުކެގ 

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުަތްއ އެކަަށއަަޅއި، 

ލަެއއް ފޮނުޭވ އިދާރާއަކުްނ އެކަމާބެހޭ އިންތިޒާމުތައް އެ މައްސަ

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.
 

އެ އޮފީހަްށ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުެގ މަސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި،  .36 ޙިމާޔަތް 

ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، ނުވަަތ  ލިބިދޭ ބާރުތަކުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން

       އޮމްބަޑްސްޕަރސަނަކު ނުވަަތ  ދާއިރާގެ ތެރޭގަިއ،ޤާނޫނަކުން ލިބިދޭ ބާރެއްެގ 

ރަްސމީ ހައިސިއްޔަތުން، ހެޔޮ ނިަޔތުގައި ކުރާ ކަަމކާމެދު،  އެ އޮފީހުގެ މުަވއްޒަފަކު

ކަމަކާމެދު އެއްވެސް މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާއީ ދަޢުވާއެްއ  ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ

 .ނުއުފުލޭނެއެވެ
 

  ކުރެވޭ އޮމްބަްޑސްޕަރސަނުން، ންއޮމްބަޑްސްޕަރސަނެްއގެ ގޮުތގައި ޢަްއޔަ )ހ(  .37 މާލީ ބަޔާން 

އެ މަޤާމާ ޙަވާލުވިއިރު އެީމހުންނަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއާއި އެމީހުންެގ 

ނަމުގައި ހުރި މުދަލާއި އެމީހުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނީގެ ޒިންމާ އެނގޭެނ 

)ތިނެްއ( މަސްދުވަހުެގ  3މާލީ ހިސާބު، އެ މަޤާމާ ެއމީހުން ޙަވާލުވާތާ 

 ތެރޭގަިއ، އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ  )ށ(  

އިތުރަށް، އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ އެންމެހައި އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުްނ 

      އެ މަޤާމާ ޙަވާލުާވ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެްއެގ މާލީ ހިސާބު 

ހުގެ ތެރޭަގއި ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލަށް )ތިނެްއ( މަސްދުވަ 3އެ އަހަރެއް ނިމޭތާ 

 ހުށަހަޅަމުން ގެންދަންވާނެެއވެ. ެއގޮތުން ެއ މާލީ ހިސާބުގަިއ އެމީހުންގެ 

 މިލްކިއްޔާުތގަިއވާ މުދަލާިއ ފައިސާގެ ހިސާބުތަާކިއ، ވިޔަފާީރގެ

މަޞްލަޙަތުތަކާއި އަރަންޏާިއ ދަރަނި ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. މި މާއްދާެގ 
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އެވަީނ، އޮމްބަްޑސްޕަރސަނުން  ކަމަށް މާނަކޮށްފައިބޭނުމަށްޓަކައި އަހަރު 

)ެއކެއް( އަހަރުުދވަސް ހަމަާވ  1މަޤާމާ ޙަވާލުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ތާރީޚަށެވެ. 
 

މަޞްލަޙަތު އޮތް މައްސަލައެއް 
 ނުބެލުން 

ދައުެރއް  އެްއވެސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަެނއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަެތއް ނުވަތަ )ހ(  .38

މައްސަލަައާކ  ފައިދާއެއް ނުވަަތ އެނޫންވެސް ފައިާދއެއް އޮތްނުވަތަ މާލީ 

ގުޅޭ އެްއވެސް ނިންމުމެއް ިނންމުމުގައި ނުވަތަ އެ މައްސަަލއެއް ބެލުމުަގިއ 

 އެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަަނކު ެއްއވެސް މިންވަރަކަށް ަބއިވެިރެވެގން ނުވާނެއެވެ. 

މައްސަލައަީކ، އޮމްބަްޑސްޕަރސަނެްއެގ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލާ  )ށ(  

ނުވަތަ ދައުރެްއ ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް ނުަވތަ އެނޫންވެްސ  މަޞްލަޙަތެއް

 އޮތް ަމއްސަލަެއްއކަން ކުރިން އެނގިފައިނެތްަނމަވެސް، އެކަން  ފައިދާއެއް 

މައްސަލަެއއްކަްނ  އެނގޭހިނދު އެ މައްސަަލއަކީ އެމީހެއްގެ މަޞްލަޙަތެއް އޮތް

      ބެލުމުން  މްބަޑްސްޕަރސަނަްށ އެންގުމާެއކު، އެ މައްަސލައެއްޗީފް އޮ

 އެ މެންބަރަކު އެްއކިބާވާްނވާެނއެވެ.

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލާ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އެ އޮފީހުްނ  )ނ(  

 ބެލުމުން  ކަނޑައަާޅ މުަވއްޒަެފއްެގ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ މަްއސަލަތައް

 މުވަްއޒަފެއް އެްއކިބާވާްނާވނެއެވެ.އެ 

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ބަދަލު ނަގައިދިނުމާއި ފަރުވާ ހޯދައިދިނުން 

 
 މައްސަލަެއއްަގއި  ހުށަހެޅޭ އޮފީހަށް އޮމްބަޑްްސޕަރސަންގެ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  .39 ނަގައިދިނުން  ބަދަލު 

 ނިޒާމީ  މައްސަލަެއއްަގއި، ބަލާ އިސްނެގުމަށް އަިމއްލަ އޮފީހުގެ އެ ނުވަތަ

 އިންސާނީ  މީހެއްގެ ސަބަބުން ޢަމަލެއްގެ ހިންގާފަިއވާ ޭރވިގެން ގޮތެްއގައި

 ޢަމަލުގެ  އެ ހިފެހެއްިޓއްޖެނަމަ، މިނިވަންކަމެއް އަާސސީ ުނވަތަ ޙައްޤެއް

 ބަދަލެއް ޢަދުލުވެރި ގޮުތގެމަތިން ޤާނޫނުގަިއވާ މި ފަރާތަށް ޝިކާރައަކަްށވި

 .ނަގައިެދވިދާނެެއވެ ކޯޓުން
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މި ބާބުގެ ދަށުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަަގއިދެވޭީނ، މާލީ ބަދަލާއި، އެހެނިހެން  )ށ(  

 ބަދަލެވެ.

 

ނިޒާމީ ގޮތެއްަގއި ރޭިވގެން ހިންގާފަިއވާ ޢަމަލެއްގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން  )ހ(  .40 ސީދާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 

އަސާީސ މިނިވަންކަމެއް މީހެއްގެ އިންސާނީ ަޙްއޤެއް ނުވަތަ 

ފަރާތަށް ލިބުނު އަނިޔާެގ  ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ، އެ ޢަމަލުގެ ޝިކާަރއަކަްށވި

ސީދާ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން، އަންނަނިވި ާބވަތްތަުކގެ އަިނޔާތައް ލިބިފަިއާވ 

 ފަރާތްތަކަށް މާލީ ބަދަލު ނަގައިދެވިދާނެއެެވ.

 މާލީގޮތުން ލިބިފައިވާ ސީދާ ެގއްލުން؛  (1)   

ގުނަވަެނއް ނެތިދިޔުން ނުވަތަ ދާއިމީކޮށް ގުނަވަނެްއ   (2)   

މަސައްކަތްނުކުރުން ނުވަަތ އެހެންވެސް ދާއިމީ ޖިސްމާނީ 

 ގެއްލުމެްއވުން؛

 ދާއިމީކޮށް ނަފްސާނީގޮތުން ެގއްލުންވުން ނުވަތަ މަރުވުން.  (3)   

( ަވނަ ނަންބަރުގައިވާ ޙާލަތުަގއި، ނަގައިދެވޭ މާލީ 3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ބަދަލު ނަގައިދެވޭނީ ލިބުނު އަނިާޔގެ ސީދާ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން ެގއްލުން 

 ލިބުނު ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިާޔއަށެވެ. 
 

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

 ބަދަލު  މާލީ ނުަވތަ އިތުރުން، ނަގައިދިނުމުގެ ބަދަލު މާލީ ޙާލަތެއްަގއި

 ނަގައިދިނުމަށް ބަދަލު މާލީ ާމއްދާަގއި އެ ުނވަތަ ބަދަުލގަިއ، ނަގައިދިނުމުގެ

 ލިބޭ އަނިޔާ ޙާލަތްތަކުަގއި  އެނޫން ފިޔަަވއި ޙާލަތްތައް ކަނޑައަޅާަފިއވާ

 އަންނަިނވި  ތެރޭގައި ޭއގެ. ނަގައިދެވިދާނެެއވެ ބަދަލު  އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް

 .ހިމެނެއެވެ ކަންކަން

ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްިދނުން ނުވަތަ އަާދކުރަމުންދާ ަވޒީފާަގއި   (1)   

 ކުރިން ހުރި މަޤާމަށް ރުޖޫޢަކޮށްދިނުން؛
ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ލުކުރުމުގެ ނުވަތަ ތަމްރީނު ހާސިތަޢުލީމު   (2)   

 ފަހިކޮށްދިނުން؛

 ޞިއްޙީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ފަރުވާ ހޯދައިދިނުން؛  (3)   
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 ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން.  (4)   
މި މާއްދާގެ ދަށުން އެހެނިހެން ބަދަލު ނަގައިދިނުމުަގއި ިއސްކަންދޭންވާނީ،  )ށ(  

އަނިޔާ ލިބިފަިއވާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އަިނޔާއަށް އެންމެ އެކަީށގެންާވ 

 މިންވަރަށް ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށެވެ. 
 

ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދި 
 ހުށަހެޅުން 

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް  )ހ(  .42

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
    ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދި އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮީފހަށް ހުށަހަޅާނީ،  )ށ(  

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއިވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަކާ މި މާއްދާގެ ދަށުން  )ނ(  

ގުޭޅގޮތުން ގޮެތއް ނިންމުމުގަިއ، ހުށަހެޅިފައިވާ ހެްއކަށް ނުަވތަ އެ އޮފީހުން 

ކަމާގުޭޅގޮތުން ހޯދާފައިވާ ހެއްަކށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އެއީ ކުުށގެ އެ ޢަމަލުެގ 

ްއޖެ ހިނދެއްގައި، ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބުނު މީހެއް ކަމަށް އެ އޮފީހަށް ފެނި

އެ މައްސަލަިއގައި އަންނަނިވި ގޮތްތަުކގެ ތެރެިއން ގޮތަކަށް 

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.

އެ މައްސަަލއިަގއި ބަދަލު ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރަންވާނީ ދައުލަތުެގ   (1)   

 މުއައްސަާސއެްއގެ މަްއޗަށްކަަމށް؛ ނުވަތަ 

ބަދަލު ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރަންވާނީ އަނިޔާ ލިބިފައިާވ އެ މައްސަލަިއަގއި   (2)   

ފަރާތަށް އަނިޔާދިން ދަުއލަތުގެ މުައއްސަާސއެްއެގ އިްސ 

 ހިންގުންތެރިއެއް ުނވަތަ އިސް ހިންގުންތެރިންގެ މައްޗަްށކަމަށް.

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް އޮމްބަްޑސްޕަރސަންގެ 1މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) )ރ(  

ކަނޑައަަޅއިފިނަމަ، އެ މައްސަލަިއގައި ދައުލަުތެގ މުއައްސަާސގެ އޮފީހުން 

ފަރާތުން ބަދަލު ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަިނޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް އޮމްބަްޑސްޕަރސަންގެ 2މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) )ބ(  

މަ، އެ މައްސަލަިއގައި ދައުލަުތެގ މުއައްސަާސގެ އޮފީހުން ކަނޑައަަޅއިފިނަ

އިސް ހިންގުންތެރިާޔގެ ކިަބއިން އަިނޔާ ލިބިފަިއވާ ަފރާތަށް ބަދަލު 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް             261އަދަދު:                               49 ވޮލިުއމް: 

 

28 

ނަގައިދިނުމަށް ދަޢުވާކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރީ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ދައުލަތުގެ 

 ބަންޑާރަނައިބަށެވެ.
 

ބަދަލު ނަގައިދޭން ކަނަޑއެޅުމުަގއި، އެ މައްސަލަެއއްަގއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  )ހ(  .43 ބަދަލު ނަގައިދެވޭ މިންވަރު 

ހިމެނިގެންވާ އެންމެހައި ކަްނަކމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ، އަިނޔާލިބޭ ފަރާތަށް 

ނަގައިދޭނީ ކޮން ާބވަެތއްގެ ބަަދލެއް އަދި ކިހާ މިންވަރަކަްށކަން ކަނޑަައޅާނީ، 

 ނޑަެއޅިދާނެއެވެ.ކޯޓުންނެވެ. ެއގޮތުން، އަންނަނިވި ކަންކަން ކޯޓަށް ކަ
 ބަދަލު ނަގައިދެވޭނެ ދާއިާރއާިއ ޝަރުޠުތައް؛  (1)   

 ބަދަލު ދިނުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ އިދާރާ؛  (2)   

 ވަގުތުން ވަގުތަށް ަނގައިދޭންެޖހޭ ކަމަށް ފެންނަ ވަގުތީ ބަދަލު؛   (3)   
ކަންކަން ކޯޓަްށ މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދިނުމުަގއި، އަންނަނިިވ  )ށ(  

 ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.

ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ އެންމެހައި ަކންކަމަށް   (1)   

 ބަދަލުނަގައިދިނުން؛
ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެިދފައިވާ ކަންކަމުެގ ތެރެއިްނ ބައެްއ   (2)   

 ކަންކަމަށް ބަދަލުނަގައިދިނުން؛

 ހަމައަކުން ބަދަލު ނަގައިދިނުން.އެއްާބވަތެްއގެ މައްސަލަތަުކގައި އެއް   (3)   
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދިނުމުަގއި ކޯޓުތަކުން ޢަަމލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތަާކއި،   .44 ނަގައިދިނުމާގުޅޭ ގަވާއިދު  ބަދަލު 

ބަދަލު ނަގައިދޭނެ ޢަދަދުތަކުގެ މިންގަނޑުތަުކގެ ަގވާއިެދއް ަބންޑާރަނައިބުގެ ލަފަާޔއެުކ، 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހަދަންވާނެއެވެ. 
 

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަާޔންކުރާ ބަދަލުެގ  41ވަނަ ާމއްދާއާއި  40މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .45 އެހެނިހެން ފަރުވާ 

އިތުރުން ނުވަތަ ޭއގެ ބަދަލުަގިއ، އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ެއހެނިހެން ފަރުވާ 

ދިނުމަށް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހަށް ކަނަޑއެޅިދާނެެއވެ. އޭެގ ތެރޭަގއި 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެެއެވ.

 އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފަށް ހިންގަމުންދާ ޢަމަލު ހުއްޓުވުން؛  (1)   

 ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތް ޖަވާބުދާރީކުރުވުން؛  (2)   
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 މަޢާފަށް އެދުން.  (3)   
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ކަނޑައަޅައިދޭނެ އިތުުރ  )ށ(  

ިމންގަނޑުތަާކއި،  ފަރުވާާއއި، އެ ފަުރވާ ިދނުމުގައި ރިޢާޔަްތކުރާނެ

ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ކުރުން ޓު ރިޕޯ 

 
އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ 

 ޓު ރިޕޯ
އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުެގ މަސައްކަތް ފުރިހަމަވެ ނިމުމުން، އަންނަނިވި  )ހ(  .46

ކަންކަން ހިމެނޭ ގޮތުން ެއކުލަވާލާ ރިޕޯޓެއް ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުެގ ނިންމުންތަކުގެ ޚުލާޞާއެްއ؛  (1)   

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބެލި ކޮންމެ މައްސަލައެއް ވަކިްނ   (2)   

              ބަޔާންކޮށް އެ ަމއްަސލައިގެ ތަފްޞީލު ހިެމނުމާއެކު 

 އެ މައްސަަލއެްއގައި ފާަހގަވި ަކންކަމާއި އެ ަމއްސަލަެއއް ނިްނމިގޮތް؛

ޖިނާއީ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބެލި މައްސަލަތަުކގެ ތެރެއިން   (3)   

 ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް؛

ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުދިނުމާއި ފަރުވާ ދިނުމާ  ވިކުށުގެ ޝިކާަރއަކަށް   (4)   

 ގުޭޅގޮތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް؛ 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ ޮއފީހުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން   (5)   

އޮފީހަށް ފެންނަ ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަްނޖެހޭކަމަށް އެ 

 ފިޔަވަޅުަތއް؛

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ ޮއފީސް އުފެއްދި މަްޤޞަދުތައް   (6)   

ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ިނާޒމީގޮތުންނާއި ސިާޔސީގޮުތންނާއި 

އިދާރީގޮތުން އަޅަންޖެހޭކަމަށް އެ އޮފީހަށް ފެންނަ އިޞްލާީޙ އަިދ 
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ސިޔާސަތުތަކަށް އެނޫންވެސް ފިޔަަވޅުތަާކިއ ޤާނޫނުތަކަށާއި 

 ؛އްގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަ

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް އުވުމަށްފަހު އެ އޮފީހުގެ ހުށަހެޅުންތަްއ   (7)   

ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ނިޒާމީ އޮނިގަނުޑގެ ަތފްޞީލު 

 ؛ބަޔާންކުރުން

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުްނ ބަލާފައިވާ ަމއްސަލަތަުކގެ ެތރެއިން،   (8)   

އޮފީހުގެ މެންބަރުންނާއި މުވަްއޒަފުންގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރި އެ 

މައްސަލަތަކާއި އެ މަްއސަލަތައް ބެލުމުގަިއ ޢަމަލުކޮށްފައިާވ ގޮުތެގ 

 ތަފްޞީލު.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންުކރާ ރިޕޯޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ހުށަހަޅާތާ  )ށ(  

ދިވެހިސަުރާކރުގެ ެގޒެުޓގަިއ  )ހަތެއް( ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި، އެ ރިޕޯޓު 7

 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

 ،ރިޕޯޓު ުހށަހަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަށުން ގެ( ހ) އްދާގެމި މާ )ނ(  

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މަޖިލީހަށް ރަްއޔިުތންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 

ފެށުމަށްފަހު ވޭތުވެގެންދާ ކޮންމެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީުހެގ މަސައްކަްތ  )ހ(  .47 ވަގުތީ ރިޕޯޓު 

)ތިނެއް( މަހަކުން އެއް ަފހަރު، އަންނަނިވި ކަްނކަން ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް  3

 އެކުަލވާލައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވަްނވާނެެއވެ.

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ މަަސއްކަތްަތއް؛  (1)   
ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލަތަކުެގ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން   (2)   

 ތަފްޞީލު؛

     އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި،   (3)   

 އެ މައްސަލަތައް ނިންމާފަިއވާ ގޮތް؛
 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުެގ އިދާރީ ހިންގުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު.  (4)   

 އޮތްނަމަވެްސ، ދިމާވާ ާޚްއޞަ ޙާލަތެއްަގއި،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން  )ށ(  

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ޙާަލތަކާގުޅޭ ޚާްއޞަ 
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އިޚްތިޔާުރ އެ އޮފީހަްށ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ރިޕޯޓެއް

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 އިސްތިއުނާފުކުރުން ދަޢުވާކުރުމާއި ޙުކުމްކުރުމާއި 

 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދި ފޮނުވާ މައްސަލައެްއ  42މި ޤާނޫނުގެ   .48 ދަޢުވާ އުފުލަންޖެހޭ މުއްދަތު 

ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރުމަށް ފޮނުވާ މަްއސަލައެއް ޕްރޮިސކިއުަޓރ 

އޮފީހަށް ފޮނުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ނުވަތަ ބަންޑާރަނައިބުގެ 

)ެއކާވީސް( ުދވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ މައްސަަލެއއްަގއި ދަޢުވާ އުފުލުމާމެދު  21ގިނަެވގެން 

      ެއީއ ، ގޮތެއް ނިންމަންވާެނއެވެ. ައދި އެފަދަ މައްސަލަތަކުަގިއ ދަޢުވާ އުފުލާއިރު 

 ހޭ ކޯޓަށް އަންގަްނވާނެެއވެ.މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރެވޭ މައްސަަލއެްއކަން ކަމާބެ
 

މައްސަލަ ބަލައި ޙުކުމް 
 ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީުހން ތަޙްޤީޤުކޮށް ފޮނުވާ މައްސަލަެއއްަގއި  )ހ(  .49

ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިިކއުަޓރ ޖެނެރަލް ނުވަަތ ބަންޑާރަނައިބު 

ވަނަ ާމއްދާަގއިާވ ގޮުތގެމަތިން  42ނިންމައިފިނަމަ، ނުވަތަ މި ާޤނޫނުގެ 

ލު ހޯދުމަށް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ އޮފީހުން ބަލާފައިވާ މަްއސަލަެއއްަގއި ބަދަ

   އެދި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، 

)ފަސްދޮޅަސް(  60އެ މައްސަލަތަްއ، ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް، އަދި ލަސްެވގެން 

 ޙުކުމް ކުރަންވާެނއެެވ. ،ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ކޯޓުން ބަަލއި 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުަވސް ގުުނމުގައި މަްއސަލަ  60މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށް  )ށ(  

ބަލަމުންދާ ކޯޓު ނުވަތަ މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ބާރު ނުފޯރާ 

 ކަމެއްގެ ސަބަބުން ލަްސވާ ަލސްވުމެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.
 

ކުރުމުގެ ޙައްޤާއި ފު އިސްތިއުނާ 
 އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖިނާއީ އަދި މަދަނީ ދަޢުވާ އުފުލާ މައްސަލަތައް، ކަމާބެހޭ  )ހ(  .50

 ދަށު ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލަކާ ޚިލާފަށްނަމަ، 
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)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ަހއިކޯޓަްށ  15އެ މައްސަަލއެއް ނިންމާތާ 

 ތްތަކަށް ލިބިެގންވެެއވެ.ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަރާ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހައިކޯޓުަގއި އިސްތިއުނާފުކުެރޭވ  )ށ(  

މައްސަލަތަކުަގއި، ވީ އެންމެ އަވަހަކަްށ، އަދި ލަސްެވގެން އެ މައްސަލަެއއް 

)ސާޅީސްފަހެއް(  45އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެުޅނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 މައްސަލަ ަބލައި ގޮެތއް ކަނަޑއަޅަންވާެނެއވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 
ހައިކޯޓުން ނިންމާ މައްސަަލ ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލަކާ  )ނ(  

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  15ޚިލާފަށްނަމަ އެ މައްސަލައެްއ ނިންމާތާ 

މެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯަޓށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު މައްަސލައިަގއި ހި

 ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުގަިއ  )ރ(  

އިސްތިއުނާފުކުެރވޭ މައްސަލަަތކުަގއި، ވީ އެންމެ އަވަހަކަްށ، އަދި ލަސްވެގެްނ 

       އެ މައްސަލަެއއް އިސްިތުއނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 

)ސާޅީސްފަހެއް( ދުަވހުގެ ތެރޭަގއި މައްސަަލ ބަލައި ގޮެތއް  45

 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

 

 ހަވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން 

 
އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ގަާވއިދުަތކާއި އެނޫނަސް  )ހ(  .51 ގަވާއިދު ހެދުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަގވާއިދުތަްއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ އޮފީހުން ހަދަންޖެހޭކަމަށް 

 ހަދައި ހިންގާނީ، އެ އޮފީހުްނނެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިދުަތއް، މި ޤާނޫނަށް  )ށ(  

)ތިނެއް( މަސްދުވަުހގެ ތެރޭަގއި، އެ ގަާވއިދެްއ  3ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

އިދާާރއަކުން ހަދަިއ ހަދަންޖެހޭކަމަށް މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ 

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

 ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ުދވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 

ބޭނުންކޮށްފަިއވާގޮުތން ކަނޑައެިޅގެން އެހެްނ މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެއް ނުަވތަ ލަފްޒެއް   .53 މާނަކުރުން 

 ،މާނައެއް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ަލފްޒުތަކަށް ދީފައި ެއވަނީ

 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

މިނިވަންކަމާ "ނިޒާމީ ސިފައެްއަގއި ރޭިވގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަާކއި އަާސސީ  )ހ(  

ދައުލަތުގެ  ،ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ ޢަމަލުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ

މުއައްސަާސއަކުން ނުވަތަ އެިއން ތަނެއްގެ އިސް ހިްނގުންތެރިއެްއގެ ގޮުތަގިއ 

މަސައްކަތްކޮށްަފއިވާ ނުވަތަ ކުރަމުންދާ ފަރާތަކުން، ނިޒާމީ ސިފައެއްަގއި 

ނީ ޙައްޤުތަކާއި ައސާީސ މިނިވަންކަން ރާވަިއގެން ހިންގާފަިއވާ އިްނސާ

 ނިގުޅަިއގަތުމުގެ ޢަމަލުތަކަެށވެ.

"އިންސާނީ ޙައްޤުަތކާއި އަާސސީ މިނިވަންކަން" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަީނ،  )ށ(  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދވަނަ ބާބުެގ ދަށުން ލިބިދޭ 

 މަށެވެ.އަސާސީ ޙައްޤުަތކަށާއި އަާސސީ މިނިވަންކަ

      "އޮމްބަޑްސްޕަރސަްނގެ އޮީފސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

 އިންސާފުގެ 'އިންތިޤާލީ 'ވަނަ މާއްާދގެ ދަުށން އުފައްދާ  4

 އަށެވެ. 'އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް'

ވަނަ މާއްދާެގ  4"އޮމްބަޑްސްޕަރސަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

ގެ އޮފީހަްށ އޮމްބަޑްސްޕަރަސން އިންސާފުގެ އިންތިޤާލީދަށުން އުފައްދާ 

 ކުރާ އޮމްަބޑްސްޕަރަސނުންނަށެވެ.ންޢައްޔަ

 "އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ައނިޔާ ލިބިފައިވާ  )ބ(  

ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފަިއވާ ނަފްސާނީ، 

ޖިސްމާނީ، އިޖްތިމާޢީ، އިޤްިތޞާދީ، ޞިއްޙީ އަދި އެނޫންެވސް ގެއްލުންަތކުން 

އަރަިއގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުެގ 

 ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމާއި، ސައިކޯސޯޝަލް އެހީ
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"ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާެއއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ދައުލަތުގެ  )ޅ(  

އޮފީސްތަކާިއ، މިނިސްޓްރީތަކާއި، ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާިއ، ކޮމިޝަންތަކާއި، 

ޖެންސީތަާކއި، ބޯޑުތަކާއި، ކައުންސިލުތަާކއި، މަޖިލިސްތައް އޭމަތްތަކާއި، ދުޚި

ދައުލަތުެގ ަރސްމީ މަސްއޫލިްއޔަތެްއ ައދާކުރާ ކޮންމެ ހިމެނޭގޮތުން، 

 އިދާރާއަކަެށވެ.

"ދައުލަތުގެ މުައއްސަާސއެްއެގ އިސް ހިންގުންތެރިއެއް" ކަމަށް ބުނެފައި  )ކ(  

އެވަީނ، އެ އިދާރާއެްއގެ ފެންވަރުަގއި ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ބާރާއި 

ށް ތަބާވުން އެ އިދާާރއެްއގެ އިޚްތިޔާރު ލިިބގެންވާ، އަދި ެއމީހެއްގެ ނިންމުމަ

 މުވަްއޒަފުންގެ މަްއޗަށް ލާޒިުމވެގެްނވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން "ފިޔަވަޅު ެއޅުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި )އ(  

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެްއަގއި ުނވަތަ އެ އޮފީހުގެ 

އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ބަލާ މައްސަލަެއއްަގއި، މި ޤާނޫނުަގިއވާ ގޮތުގެމަތިން، 

         ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ ގޮުތން ނުވަތަ ފަރުވާ ހޯދައިިދނުމުގެ ގޮތުން

 އެ މައްސަލައާ ގުޭޅގޮތުން ފިަޔވަޅު ެއޅުމަށެވެ.
  ______________________ 
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