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 އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް 
 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ  

 ގަވާއިދު 

    
ތަޢާރަފާއި، އާންމު 

 ކަންކަން 
 
 

 )ހ( .1

 

 

 

ވަނަ މާއްދާއިން އޮޑިޓަރ  25)އޮޑިޓް ޤާނޫނު( ގެ  2007/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އޭާނ  ،ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ލަށްޖެނެރަ

 ޔާއި،ނުންވާ ަކްނކަން ބެލުމުގައްކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ބަލަން ބޭ
ހޯދަން ބޭނުންވާ ލިޔެކިުއމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދަިއ ލިބިގަތުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ 

އެކަމަށް ހުރަސްއަޅައި ލިޔެކިއުމާއި މަޢުލޫމާތު ނުދީ ހިފަހައްޓާ ފަރާތްތަކާއި  ،އުސޫލުތަކާއި
ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަްނ ލިޔެކިއުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުން ލަސްކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު 

 ޖެހޭގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދެވެ.

"ޮއޑިޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުްނ ކުާރ ަމަސއްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 .ގަވާއިދު" އެވެހޯދުމާިއ ލިބިގަތުމުގެ ލިޔެކިއުމާއި މަޢުލޫމާތު 

އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ބަލަްނޖެޭހ ކަންކަން ބެލުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަކީ،  )ނ(  
އެ ކަންަކން ބެލުމުގަިއ ހޯދަން ބޭނުންާވ ލިުޔންތަކާއި މަޢުލޫމާތު  ،މަގުފަހިކުރުމާއި

 އެކަމަށް ހުރަސްއަާޅ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމެވެ.  ،ލިބިގަތުމާއި

ގަވާޢިދަށް 
ޢަމަލުކުރުމާއި 
 ބަދަލު ގެނައުން 

ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު ދިވެހި ދައުލަތުގެ ގެޒެޓުގައި  ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ދަށްމި ގަވާއި )ހ( . 2
 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން

އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްެގ އޮފީހަށެވެ. މިގޮތުން ގެންަނ  ،ގަވާއިދަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ މި )ށ(  
ދައުލަތުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ބަދަލެއް ދިވެހި  އެ ،ބަދަލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ގަވާއިދަށް  ރައްޔިުތން މި  މުއާން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުެގ މުވައްޒަފުންނާިއ  )ނ(  
 ުކރަނީ ކުށެކެވެ. ދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތަކުން އެއިގަވާ ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި މި
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ލިޔެކިއުމާއި 
މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް 

 އެދުން

ެގ ވާޖިބުތަކާއި ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ެޖނަރަލް ޑިޓަރ ޖެނެރަލްއޮ )ހ( .3
ނުވަތަ ބޭނުންވާ  ހޯަދންކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލްެގ އޮފީހުން 

ނުވަަތ ބެލޭނެ އިންތިޒާުމ  ދިނުމަށްބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު  ބަލަން
ވަތަ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްެގ ނު އޮޑިޓަރުންނަށްހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ނުވަތަ ހޯދައިދިނުމަށް 

ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ަވސީލަތެއްގެ ޒަރީޢާއިން ލިޔުމުން ނުވަތަ އަނގަބަހުްނ  އޮފީހަށް،
 ގައި އެދެވިދާނެއެވެ.އެފަދަ ލިޔުމާއި މަޢުލޫމާތު ހުރިކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކޮންމެ ފަރާތެއް

ތިރީގައިވާ  ، އެދޭއިރުލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް   ދަށުން މާއްދާގެ )ހ( ގެ މި )ށ(  
ކަންކަން އޮޑިޓަރުން ނުވަތަ އޮޑިޓަރ ެޖނަރަލްގެ އޮފީހުން އެ ފަރާތަކަށް ސާފުކޮށްދޭން 

 ވާނެއެވެ.

 ގެ ތަފުސީލު؛ލިޔެކިއުންތަކާއި މަޢުލޫމާތުބޭނުންވާ  (1)

ނުވަތަ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ   އޮޑިޓަރުންނަށްލިޔެކިއުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ (2)
 އޮފީހަށް ލިބެންޖެހޭ މުއްދަތު ނުވަތަ ތާރީޚު؛

 ލިޔެކިޔުމާއި މަޢުލޫމާތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި މަޤާމު؛ (3)

 ލިޔެކިޔުމާއި މަޢުލޫމާތަށް އެދޭ ބޭނުން. (4)

 ،މުއްދަތު ކަނޑަެއޅުމުގައި ނުވަތަ ތާީރޚު ކަނޑައެޅުމުގައިމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނާ  )ނ(  
ަމޝްވަރާކޮށް، ހޯދަން  ކާތަނުވަތަ ފަރާ ކާ ހުރި މުއައްސަސާއަލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު 

ނުވަތަ އެކަްނ  ،ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރި ފަސޭަހކަމާއި
 ކުރުމުގައި ހުރި ދަތިކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަން ވާނެއެވެ.

މާއްާދގެ )ށ( ގެ ދަށުން  މި  ،އް ނެތިސަބަބެ ބޫލުމަޤުދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުްނ  )ރ(  
 ،ނުދީފިނަމަ އި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްންތަކާމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެދިފައިވާ ލިޔެކިއު ފައިވާދީ

އެކަން  ށްމުއައްަސސާއެއް ހިންގުާމ ހަވާލުވެހުިރ އެްނމެ ިއްސ ފަރާތައެ 
އޮޑިޓަރުްނ ނުވަތަ ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުްނ ލިޔުމުްނ ހަމަޖައްސައިދިނުމަްށ 

 ންގަންވާނެއެވެ.އަ

ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ނުީދ  ،މާއްދާގެ )ރ( ގައިާވ ގޮތުގެ މަތިން ެއންގުމުން މި )ބ(  
މުއައްސަސާެގ ަމސައްަކތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް  އެ  ،ތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުފަރާ ލަސްކުރާ
 ފައިވާ ފަރާތަށް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން އަންަގންާވނެއެވެ.ޅައިކަނޑައަ

ލިޔެކިއުމާއި 
 މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

 ،ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އޮޑިޓަރުން އެދުނު ކޮންމެ ފަރާތަކުން )ހ( .4
 ،ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަންގައިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަުވމުެގ ކުރިން

 އެއްވެސް ވަންހަނާކުރުމެްއ ނެތި އެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ.

ރައްދުވަނީ ދައުލަތުގެ  އެންުގން ގަިއ ބުނާ ވަަނ މާއްދާެގ )ހ(  3މި ގަވާއިދުެގ  )ށ(  
ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޢުޫލމާތު ދިނުމުގެ ޒިްނމާ އަދާކުރަން ޖެހޭީނ  މުއައްސަސާއަކަށް ަނމަ،
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މުައއްސަސާއެއް ހިންުގމާ އެ ވަގުތަކު  ނުވަތަ އެ އްސަސާއެއްގެ ެއންމެ ިއސްވެރިޔާއެ މުއަ
 އަޅާ ފަރާތެކެވެ.ނުވަތަ އެ މުއައްސަސާއިްނ އެކަމަށް ކަނޑަ  ވާލުވެހުރި ފަރާތެކެވެ.ހަ

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބުާނ އެންގުން ރައްދުަވނީ އަމިއްަލ ތަނަކަށް  3މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
  ،އެ ތަނެއްގެ ފަރާތުން ލިޔެކިއުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޒިްނމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ،ނަމަ

 އެ ތަނެއްގެ ވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާ އެަކމަށް ކަނޑަައޅާ ފަރާތެކެވެ.

އަމިއްަލ ފަރުދަކަށް ގައިވާ އެންގުްނ ރައްދުވަީނ  ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( 3މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  
 ޖެހޭނީ އުފުލަން އެ ލިޔެކިއުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ިޒންމާ  ،ނަމަފަރުދީ ހައިސިއްޔަތުން 

 އެ މީހެކެވެ.

އެ މުއްދަތު  ،ވޭނަމަނުދެ ލިޔެކިއުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި )ބ(  
އޮޑިޓަރުްނނަށް ނުވަތަ އޮޑިޓަރ  ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެކަްނ ލިޔުމުން  ،ހަމަވުމުެގ ކުރިން

އިތުރު މުއްދަތެއް ދިނުމުގެ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަމަށް ،ހުށަހެޅުުމންޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް 
 ިބގެންވެއެވެ.އޮޑިޓަރުންނަށް ނުވަތަ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް ލިއިޚްތިޔާރު 

އެދުނު ނުވަތަ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތަށް އޮޑިޓަރުން  )ޅ(  
ނުވަތަ އެކަްނ ޮއޑިޓަރުންނަށް  ،ފަރާތުގައި އެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާުތ ނެތްނަމަ

 ،އަންގާއިރުލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. ިމގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް 
ިލޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ނުވަަތ  ،ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ލިބެންހުިރ ފަރާތް އެނގޭނަމަ

އޮޑިޓަރުންނަށް ނުވަތަ އޮޑިޓަރ އެ މަޢުލޫމާތު  ،ފަރާތް ލަފާކުރެވޭނަމަލިބެންހުރި 
 ވާނެއެވެ. ހާމަކުރަން ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް 

 )ކ(  

 

 އެދޭ ބަލަންނުވަތަ  ގެ އޮފީހުން ހޯދަން އެދޭނުވަތަ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްއޮޑިޓަރުން 
ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ވަކިފަރާތެއްގެ ުހއްދަނެތި ދޫނުކުރެވޭ 

ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޢުޫލމާތު ދިނުމަށް ހޯދަންޖެޭހ  ،ހުިރނަމަ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު
 ހުއްދަ ހޯދާނީ ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެޭހ ފަރާތުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ ފަރާތުން  )އ(  
ންނަށް ނުވަތަ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްެގ އޮޑިޓަރު ،އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް އިންކާރުކުރާނަމަ
 އޮފީހަށް ލިޔުމުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މުައއްސަސާއަކުން ނުވަަތ  މި މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކުރާ )ވ(  
އޮޑިޓަރ ، ފަރާތަކުން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް ނުވަތަ އޮޑިޓަރުންނަށް އަންގައިފިނަމަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީއަށް އެކަން  ،ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން
 އަންގަންވާނެއެވެ.

ލިޔެކިއުމާއި 
މަޢުލޫމާތު ނުދީ 

ހިފަހައްޓާ 
ފަރާތްތަކާ މެދު 
 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްެގ އޮފީހުްނ ނުވަަތ އޮޑިޓަރުން ކުަރމުންދާ ަމސައްކަތަކާ ގުޅިގެން،  )ހ( .5
މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި  ،ލިޔެކިއުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ދެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

ލަސްކުރުމާއި، އެ ތަކެތި ދިނުމަށް  ލިޔެކިއުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ނުދީ ހިފެހެއްޓުމާއި،
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ހުރަސްއެޅުމާއި، އޮޑިޓަރުްނ ބަލަން ބޭނުންާވ ދައުލަތުގެ ތަކެތި ބެލުމަށް އެއްބާރުލުން 
 އެކަމަށް ހުރަސްެއޅުމަީކ ކުށެކެވެ. ،މާއިނުދިނު

ނުވަތަ  ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ލިޔެކިޔުމާއި މަޢުޫލމާތު ނުދީ ހިފަހައްޓާނަމަ )ށ(  
އެ ދާއިރާއެއްގެ ެއންމެ އިސްފަރާތަށް ލިޔުމުން އެކަން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްެގ  ،ލަސްކުރާނަމަ

އޮފީހުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ. ލަށްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަ ،އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ށެއް ކު  ބުނެފައިވާ ފަދަގެ )ހ( އްޒަފަކު މި މާއްދާމުވަ މުއައްސަސާއެއްގެދައުލަތުގެ  )ނ(  
ދު އަންނަނިވި އެ މުވައްަޒފަކާމެފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ކަމަށް އޮޑިޓަރުންނަށް ކޮށްފި

އިޚްތިޔާރު އޮޑިޓަރ  ޅައިދިނުމަށް އެދި ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް އެންގުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަ
  ލިބިގެންވެއެވެ.ލަށް ޖެނެރަ

ތަކަށް ަމސައްކަ ެއހެން ނޫން މަސައްކަތް  ެގންދިޔަ ކުަރމުން މުވައްޒަފުކު އެ( 1)
 ؛ބަދަލުކުރުން

 ގޮތުން ވަގުތީ މުވައްޒަފަކު އެ ވަޒީފާއިން( އެ މުއައްސަސާއެއްގައި އަދާކުރަމުންދާ 2)
 ؛ކުރުން ސަސްޕެންޑް

 ފިޔަވަޅު އެުޅން.އެ މުވަްއޒަފަކާމެދު ދަށުން  ގެ (ބ) ( މި މާއްދާގ3ެ)

މުވަްއޒަފަކު ކުރަމުން ދިަޔ  އްގެމުއައްަސސާއެދައުލަތުގެ  ،ދަށުން ( ގެ ނމާއްދާގެ ) މި )ރ(  
މަސައްކަތް ނޫން އެހެްނ މަސައްކަތަކަށް ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާއިން 

          ،އެދުމުން އެކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ،ސަސްޕެންޑް ކުުރމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ
 ލިބިފައިވާ  ގޮތުންާޤނޫނީބާރު  ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެބެލެހެއްޓުމާއި  އެ މުވައްޒަފެއްގެ ކަންކަން 

 މުއައްސަސާއަކުންނެވެ.

 ،ރާނަމަނުވަތަ ލަސްކު ،ހައްޓާނަމަލިޔެކިއުމާއި މަޢުލޫމާތު ނުދީ ހިފައެއްވެސް ފަރާތަކުން،  )ބ(  
ލަން ބޭނުްނވާ ކަންކަްނ ބެލުމަްށ ނުވަަތ ބަ ،ޅާނަމަހުރަސްއަ  ދިުނމަށް އެ ތަކެތި ނުވަތަ

 ދަށުން ގެ  (ލްޢުޤޫބާތު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު  2014/9 ޤާނޫނު ނަންބަރުހުރަސްއަޅާނަމަ، 
ތަޙުޤީޤުކޮށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަކަށް އެ މައްސަލަ  އެކަން

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 
 ޒިރުކުރުން މީހުން ހާ

ހޯދަން ބޭނުންާވ  ގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ޮގތުންޑިޓަރ ޖެނެރަލްއޮ )ހ( .6
އޮޑިޓަރުން ނުވަތަ އޮޑިޓަރ  މަޢުލޫމާތާއި ސާފުކުރަންޖެޭހ ކަންކަްނ ސާފުކޮށްދިނުމަށް

ންނަށް ނުވަތަ އެދިއްެޖ ކޮންމެ ފަރާތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު ޮއޑިޓަރު ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން
 ވާނެއެވެ. ސާފުކޮށްދޭންއޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް 

އޮޑިޓަރުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް އޮޑިޓަރުން ކަނަޑއަޅާ ތަނަކަށް އަދި  )ށ(  
އޮޑިޓަރުްނ ހޯދަން ޭބނުންވާ މަޢުލޫމާތު  ،ކަނޑައަޅާ ވަގުތަކަްށ ހާޒިރުވުމަށް

ލިބިފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އޮޑިޓަރުންނަށް އެންގިދާނެއެވެ. މިގޮތުން 
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ވަގުތާއި ތަން ކަނޑައެުޅމުގައި ހާޒިރުކުރާ މީހެްއގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތް  ،އަންގާ އެންގުމަށް
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ގަބަހުްނ ނުވަތަ ޓަރުންނަށް ލިޔުމުްނ ނުވަަތ އަނއޮޑިއެންގުްނ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިާވ  )ނ(  
އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތަކުން އެންގިދާނެއެވެ. ލިޔުމުްނ ުނވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް 

މާިއ ވާންޖެހޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަާހޒިރު ،އެ ލިޔުމުގައި ،ވަސީލަތަކުން އަންގާނަމަ
އެޑްރެހާއި ހާޒިރުވާްނޖެޭހ ތާރީޚާއި ގަޑިއާއި ާހޒިރުވާންޖެޭހ ތަނާިއ ހާޒިރުކުރާ ބޭނުްނ 

ހާޒިރުކުރާ ޭބނުމާއި ހާޒިރުވާްނޖެޭހ  ،އަނގަބަހުން އަންގާނަމަާވނެއެވެ.  އޮންނަންއެނގެން 
 ތާރީޚާއި ގަޑިއާއި ހާޒިރުވާންޖެޭހ ތަން ބުނެުލމުން ފުދޭނެއެވެ.

 ،ގުމަށް މަޤުބޫލު ޢުޒުރެއްނެތި ހާޒިރު ނުވެއްޖެަނމަގެ ދަށުން އަންގާ އެންމި މާއްދާގެ )ށ(  )ރ(  
ޤާނޫނު  ،އިޚްތިޔާރު އަދި އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެއެ ފަރާތެއް ކުށްވެރިވާނެއެވެ. 

އޮޑިޓަރ ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  11)އޮޑިޓް ޤާނޫނު( ގެ  2007/4ނަންބަރު 
 ލިބިގެންވެއެވެ. ލަށްޖެނެރަ

 ،މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ޖޫރިމަާނ ކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ )ބ(  
އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު  ،އެކަން ލިޔުމުން އެ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުމުގައި

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ؛ޖޫރިމަނާ ކުރެވުުނ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްެރސް( 1)

 ؛ސަބަބު ކުރިޖޫރިމަނާ ( 2)

 ؛ދަދުއަ ކުރިޖޫރިމަނާ ( 3)

 ؛( ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކަންެޖހޭ މުއްދަތ4ު)

 ނާ ފައިސާ ދައްކަންެޖހޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާ.ޖޫރިމަ( 5)

)ތިރީސް( ދުވަހަށްވުރެ  30މި މާއްދާގެ )ބ( ގަިއ ބުނާ ޖޫރިމަާނ ފައިާސ ދެއްކުމަށް  )ޅ(  
 ،ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަދިގުނޫން މުއްދަތެއް 

 ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް އެ ފައިސާއެއް ހޯދަންވާނެއެވެ.

ލިޔެކިއުމާއި 
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ 
ގޮތުން ތަންތަނަށް 

 ވަނުން 

 )ހ( .7

 

 

 

ކުރާ ަމސައްކަތަކާ  ގޮތުންަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ާވޖިބުތަކާއި 
އޮޑިޓަރުން ބަލަން ބޭނުންވާ ނުވަތަ ނަކަލުކުރަން ޭބނުންވާ ލިޔެކިއުމާއި  ،ގުޅިގެން

މަޢުލޫމާތާއި އެހެނިހެން ހެކިތައް ބެލުމަށް ނުވަތަ ހޯދުމަށް، ކުރިްނ އެންގުމަކާ ނުލަިއ 
    2007/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނުވަތަ ބަޔަކުޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ މީހަކު އޮޑި

  ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަންތަނަށް ވަދެ،  12)އޮޑިޓް ޤާނޫނު( ގެ 
އެ ތަންތާނގައިވާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައި، އެ ކުާރ ަމސައްކަތަކާ ގުޭޅ ލިޔެކިޔުންތައް 

 ނަކަލު ކުރެވިދާނެއެވެ.
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 އަދާކުރުމުގެ ގޮތުްނ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ ާވޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )ށ(  
އޮޑިޓަރުން ބަލަްނ ބޭނުންވާ ނުވަތަ ަނކަލުކުރަން ބޭނުންވާ  ،ކުރާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން

ލިޔެކިއުމާއި މަޢުލޫމާތާއި އެހެނިހެން ހެކިތައް ބެލުމަށް ނުވަތަ ހޯދުމަށް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ 
މިްއލަ މީހެއްގެ ތަނަކަށް ކުރިން އެންުގމަކާ ނުލައި ަވންނަން ޖެހެނީ އަ  ،ކަނޑައަޅާ މީހަކު

 އެ ތަނަކަށް ވަންަނންވާނީ ކޯޓު ައމުރެއް ލިބިގެންނެވެ. ،ނަމަ

، މި މާއްދާގެ )ހ( އާިއ )ށ( ެގ ދަށުން ވަންަނންޖެޭހ ތަންތަަނށް ވަދެވޭނެ ގޮތާއި )ނ(  

ނަކަލުކުރަން ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް  ބަލަންޖެހޭ ކަންަކން ބެލޭނެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީ އަދި
 ނަކަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާުމ އެފަދަ ތަންތަނުން ހަމަޖަްއސައިދޭންވާނެއެވެ.

އޮޑިޓަރުން ނަކަލުކުރަްނ ބޭނުންވާ އެއްެވސް ލިުޔމެއް ނަކަުލ ކޮށްދިނުމަށް އަގެއް  )ރ(  
އެ އަގަށް         ،މަްޝވަރާކޮށް މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހާއެ އަގަކާ ،ނަގަންވާނީ

 އެއްބަސްވުމުންނެވެ.އެ އޮފީހުން 

ދައުލަތުގެ 
ފައިސާއާއި، 

މުދަލާއި ތަކެތި 
ބަލައި ޗެކުކުރުމާއި 

 ގުނުން 

ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދަލާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ހުރި  ބެނުންވާން އޮޑިޓަރުން ބަލަ )ހ( . 8
އެ ތަކެތި  ،ކޮންމެ ތަނަކަށް ވަދެ އެ ތަކެތި ބެލުމާއި ގުުނމާއި ޗެކު ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު

 ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން އޮޑިޓަރުންނަށް ފަހިކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުާނ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުާމ ހަވާލުވެހުރި ފަާރތުން އޮޑިޓަރުންނަށް )ށ(  
 އޮޑިޓަރ ،ފަރާތަށްއެކަން އެ މުއައްސަސާއެއްގެ ެއންމެ އިްސ  ،އެއްބާރުލުން ނުދޭނަމަ

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ،އަދި މިކަން އަންގަންވާނެއެވެ.ނަރަލްގެ އޮފީހުން ޖެ
 އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުްނ އަންގަންވާނެއެވެ. ،ކޮމެޓީއަށް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބުނާ ތަކެތި ހުރި ތަންތަނުގައި ޮއޑިޓަރުން ތަޅު އަޅުވަން ނުވަތަ  )ނ(  
 ،ހާލަތުގައި ތަޅު ެއޅުވުމުގެ ނުވަތަ ސިްލ ޖެހުމުެގ އިޚުތިޔާރުސިލް ޖަަހން ބޭނުންާވ 

 އޮޑިޓަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ފައިސާއާއި މުދަލާއި އެހެނިެހން ތަކެތި އޮޑިޓަރުން ބެލުމަށާިއ  )ރ(  
         ގުނުމަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ އަދި އެކަމަްށ ހުރަސްއަާޅ ފަރާތްތަކުން އެ ކުރަީނ 

          ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ބުނާ ފަދަ ކުށެކެވެ. އެފަދަ ފަރާތަކާމެދު  5މި ގަވާއިދުގެ 
ލަށް މުގެ އިޚުތިޔާރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅު 5ގަވާއިދުގެ  މި

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

އޮޑިޓަރުންގެ މަސައްކަތަށް ކަމާބެހޭ މުވަްއޒަފުން ހުރަސްއަޅާކަމުގެ ޝަކުވާއެއް އޮޑިޓަރުން  )ބ(  
އެޅުން ނިުމމަކަށް އެ ހުރަސްައާޅ  ،މުއައްސަސާއެއްގެ އިސްވެރިޔާއަށް ކޮށްފިނަމަ

އިސްވެރިާޔ  ،އޮޑިޓަރުންެގ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުްނ ދެވޭނެ އިްނތިޒާމު ،ގެނައުމާއެކު
 ހަމަޖައްސައިދޭން ާވނެއެވެ.
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އަމިއްލަ 
ފަރާތްތަކުގެ 

ބެލުމުގެ ދަށުގައި 
ހުންނަ ދައުލަތުގެ 
ތަކެތި ބެލުމާއި 

 ޗެކްކުރުމާއި ގުނުން 

ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންަނ ދައުލަތުގެ ތަކެތި ބެލުމާއި ޗެކްކުރުމާިއ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ  )ހ( .9
ގުނުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮޑިޓަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިފަދަ ތަކެތި ބެލުމަށް އޮޑިޓަރުން 

އެ ތަކެތި ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން  ،އެ ތަކެތި ބެލޭެނ އިންތިޒާމު ،އެދިއްޖެނަމަ
 ހަމަޖައްސައިދޭން ާވނެއެވެ.

ގޮތަށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖަްއސައިނުދޭ ފަރާތްތަކުން  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު  5އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ. މިފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު މި ގަވާއިދުގެ 
 އެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަްނ އޮޑިޓަރުްނ ބެލުމަްށ އެއްބާރުލުން ނުދޭ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  
 ،ފަރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރުމާއެކު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުމުެގ އިޚުތިޔާރު އޮޑިޓަރ  ،އެކަން
 ގެންވެއެވެ.ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބި

ހިމެނިފައިވާ ގޮތުން، އެހެން ގޮތަކަށް  ބާރާތެއްއިމި ގަވާއިދުގައި ލަފުޒެއް ނުވަތަ  )ހ( .10 މާނަކުރުން 
ތަކުގެ ބާރާތްއިތިރީގައިވާ ލަފުޒުތަކާއި  ،ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު

 މާނަކޮްށފައިވާ ގޮތަށެވެ.  އިބާރާތްމާނަކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދުގައި އެ ލަފުޒުތަކާއި 

           ސަުރކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި ،"ދައުލަތުގެ މުއައްސަާސ" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ )ށ(  
އެ ވުޒާރާތަކުގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާރާތަކާއި، ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި، 

ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި، ލޯކަްލ ކައުންސިލްތަކާއި، އްދިވެހިރާ
ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަނާއި، ދައުލަތުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވިޔަފާރި  ،އިދާރާއާއި
ދައުލަތުގެ ހިއްސާ ޮއންަނ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާއެއްގެ ދަށުން  ،ތަންތަނާއި

 ހިނގާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކަށެވެ.

އަމިްއލަ ކުންުފނިތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ  ،އެވަނީ "އަމިއްލަ ތަނެްއ" ކަމަްށ ބުނެފައި )ނ(  
 ވެ.ކަށެތަތްޖަމާޢަ

އޮޑިޓަރ ޖެނަރަްލ އޮފީހުގެ ، ޮއޑިޓަރ ެޖނަރަލާއި ،"އޮޑިޓަރުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ )ރ(  
މުވައްޒަފުންނާއި، އޮޑިޓް މަސައްކަތެއް ކުުރމަށް އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލް ހަވާލުކޮށްފައިވާ 

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

 ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސަސްއާއި ،"ތަޙުޤީޤީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ބ(  
ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ތަޙުޤީޤީ ބާރު ލިބިފައިވާ އެންމެހައި ، ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި -އެންޓި

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

ލަ އަމިއް ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ،ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"މުވައްޒަފުން"  )ޅ(  
 ތަންތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށެވެ.

_____________________ 
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