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 2020/14 :ނަންބަރުޤާނޫނު 
 

 

 

 

 

             އަށް ( ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު ) 9/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  3

 

 
 

 .ގެނައުން އިްޞލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް( ޖެނެރަލްގެ ާޤނޫނުޕްރޮސިކިއުޓަރ ) 2008/9ނަންބަރު  ޤާނޫނު
 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ އިތުރުކުރުން. 11ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1
 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 
މިނިވަންކަމާއެކު 
މަސްއޫލިއްޔަތު 

 އަދާކުރުން 

ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ާޤނޫނުން މަތިކޮށްފައިާވ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްާއ  )ހ( .11-1

މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އޭާނ އަދާކުރަންވާނީ، ތަޢަްއޞުބުން އެއްކިާބވެހުރެ، 

 މިނިވަންކަމާއެުކގަެއވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަކީ، އޭނާގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުަގއާއި އޭނާެގ  )ށ(  

ފަރާތެްއގެ ނުފޫެޒއްގެ ަދށުގަިއވާ މީހެއް ކަުމަގިއ ބާރުތައް ބޭނުންކުރުމުގަިއ، އެްއވެސް 

 ވެގެންުނވާނެެއވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަާދކުރަންވާނީ، އަދި ބާރުަތްއ  )ނ(  

ބޭނުންކުރަންވާނީ، އެްއވެްސ ފަރާތަކަށް ޖެހިލުންވުމެއް ނެތި، ވަކި ފަރާތަކަްށ 

ންޑާރަނައިބު ކަނަޑއަޅާ ަމއިގަނޑު ސިޔާސަތުަތާކ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމެއް ނެތި، ބަ

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.
 

 
 
 
 

 ( ވަަނ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 11ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2
  

ވާޖިބަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުަރންޖެހޭ  (11) )ހ( .12 

 ބުރޫއަރާފާނެފަދަ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން.
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  ( ވަަނ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ނަންބަރުތައް އިތުރުކުރުން.12ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3
 

ބާރާއި އިޚްިތޔާރު ނުރަނގަުޅ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ާޤނޫނުން ލިބިދޭ  (13) )ހ( .12 

ނިޔަތެއްަގއި ވަކިފަރާތަކަްށ ެގއްލުމެއް ދިނުމުގެ ބޭނުމުަގިއ ބޭނުންނުކުރުން 

ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެްއ ކުރުމަށް ސީދާގޮތުން ުނވަަތ ނުސީދާގޮތުން 

 ؛ނަމަވެސް މަޤާމުގެ ބޭނުން ނުކުރުން

ޤަދަރަށް އުނިކަމެއް އަުތެވދާނެ އެއްވެްސ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ  (14)   

 ؛ކަމެއް، އެްއވެސް ވަގުެތއްަގއި ނުކުރުން
ކަނޑައެިޅގެން ަވކި މީހަކަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ނިޔަތުަގިއ ނުވަތަ އޭނާގެ  (15)   

އަބުރު ނަގާލުުމގެ ނިޔަުތގަިއ ސީދާގޮތުން ުނވަތަ ނުސީާދގޮތުން ނަމަވެްސ 

 ؛ްއ ނުކުރުންމަޤާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމެ

ޢާންމު އުސޫލަކުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބެންއޮތް ހަދިޔާެއއް ނުވަތަ އެހީއެްއ  (16)   

ނުވަތަ މަންފާއެއް ނުވަތަ މެހެމާންދާރީއެއް ފިޔަަވއި އެނޫން ހަދިޔާއެްއ، ނުވަަތ 

އެހީއެްއ، ނުވަތަ މަންފާެއއް ނުވަތަ މެހެމާންދާރީއެއް ެއއްެވސް ފަރާތަކުން 

 ނުހޯދުން.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4
 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލ އޭނާގެ މަޤާމުެގ ވާޖިބު އަދާކުރުުމގަިއ،                     )ށ( .12 

ހިފަހައްޓަިއ، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެްނވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކުގެ އެންމެމަތީ މިންގަނޑުަގއި 

ހުރިހާ ، އެހެން މީހުންނަށްވެސް ެއ ހަމަތަކަށް ތަބާވާކަން ެއނގޭ މިންވަރަށް

 ޙާލަތެއްަގއިވެސް އެ ހަމަތަކަްށ ތަބާވާންވާނެެއވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކުރު އިތުރުކުރުން.  12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5
  
މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ތަބާވުން މި  )ނ( .12 

އެ ައކުރުެގ ދަށުން ލާޒިުމކުރާ ފަދައިން، ޕްރޮިސކިުއަޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުެގ 

މުވަްއޒަފުންވެސް އެ ސުލޫީކ ހަމަތަކަށް ތަބާވާކަން، ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

 ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތުންނާއި ަމޤާމުގެ ހައިސިްއޔަތުްނ  )ރ(  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުގެ މިނިވަންކަމާއި، އަބުުރވެރިކަމާިއ، ހަމަހަމަކަމާއި 

 އަޚްލާޤީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓަންވާެނއެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން.  12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6
  

ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި 

 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތައް 
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޭާނގެ މަޤާމުގެ ޒިންމާތަާކއި ާވޖިބުތައް އަދާކުރުމުަގިއ  )ހ( .12-1

 ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ.އަންނަނިވި ހަމަތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި އެންމެހަިއ ޤާނޫނުތަކަށް  (1)   

ތަބާވެ، އެ ޤާނޫނުތަކަށް އިޙްިތރާމްކުރުމާއި، އެ ޤާނޫނުތަުކގެ ދަށުން ހުއްދަ 

އަމުރެއް ކުރާ ފަރާެތއްެގ އަމުރަށް ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި 

 ތަބާވަމުންދިއުން؛

ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ނަގަަހއްަޓއި، ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކާިއ މިނިވަންކަން  (2)   

 ރައްކާތެރިކުރުން؛
ޒާތީ ެއްއވެސް ތަޢައްޞުަބކާ ނުލައި، އަދި ހަމައެކަނި ކުރިމަތީގަިއވާ ހެީކެގ  (3)   

މައްޗަށް ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި، ެއކަން ކުރުމުަގއި ތިމާގެ މަސައްކަތަށާިއ 

 ގެ ވާޖިބަށް އިޚްލާޞްތެިރުވމާއި އިންޞާފުވެިރވުމާިއ، ފަރުވާތެރިވުްނ؛ތިމާ
ރަސްމީ މަސައްކަުތގެ ދާއިާރގެ ތެރޭަގއި އެހެން މީހުންނާ މުޢާމަލާތް  (4)   

ކުރުމުގަާއއި، ކުށުގެ ތުހުމަުތކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތް ކުރުމުގަިއ، 

 އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން؛

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަްށ ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިާޔރު، ނުރަނގަުޅ  (5)   

ނިޔަތެއްަގއި ަވކިފަރާތަކަށް ފައިދާެއއް ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ ގެއްލުމެްއ 

ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ބޭނުްނނުކުރުމާއި، ޤާނޫނުެގ ދާިއރާގެ ތެރޭަގިއ 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރު ޞައްޙަގޮުތަގއި 

ބޭނުންކުރުމާއި، އެ އިޚްިތޔާރު ބޭނުންކުރުމުގައި އެހެން މީހުންގެ 

 ޙައްޤުތަކަށާއި ވާޖިބުތަކަށާއި ަމޞްލަޙަތުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުުރން؛

ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންުކާރ  16ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  12މި ޤާނޫނުގެ  (6)   

ނާޔަތާއި ޙާލަތުގައި ފިަޔވަިއ، ެއްއވެސް ފަރާތެްއގެ އެހީާއިއ ޢި
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މެހެމާންދާރީއާއި ހަދިޔާ، ސީދާގޮތުަގއި ނުވަތަ ނުސީދާގޮުތަގއި ނަމަވެސް 

 ނުހޯދުން؛
ތިމާއަށް ވަކި މީހަކު ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކުން ކޮށްދީފައިވާ ކަމެއްެގ  (7)   

       މުޤާބިލުގައި، އެހެން ކަމެްއ ތިމާ ކޮށްދޭންޖެހުން ލާޒިމުވާ ޙާލަތަށް

 ތިމާ ނުގެންދިއުން؛

      މަޤާމުގައި ދެމިހުންނައިރު އަދި މަޤާމުން ވަކިުވމަށްފަހުގައިވެްސ، (8)   

ތިމާގެ މަޤާމު އަދާކުރުމުގައި ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، 

މައްސަލަތަކާ ގުިޅގެން ލިބިފަިއވާ، ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް 

 ސިއްރުގެ ގޮުތގައި ހިފެހެއްޓުްނ؛

ނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، ަޞއްޙަގޮުތގައި އެހެން ފަރާތަކަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ ޤާ (9)   

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި، އެ މަޢުލޫމާތު އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމާއި، 

ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، 

ތް އޮޅޭގޮަތށް މަޢުލޫމާތު ނުރަނގަޅު ނުވަތަ ދޮގު ަމޢުލޫމާތާއި ޙަޤީޤަ

 ހާމަނުކުރުން؛

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުގެ މަސައްކަަތށް މީހުން  (10)   

އިޚްތިޔާރުކުރުުމގަާއއި މީހުން ޢައްޔަންކުރުމުަގއި އެންމެ ައސާސީ ރުކުނަީކ 

މަސައްކަތަށް ެއކަށޭނަ ޤާބިލުކަމާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ހުރުން ކަމުގަިއ 

ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަީޒފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި މުވައްޒަފުންނާުގޭޅ ބެލުމާއި، 

އެހެނިހެން ކަންކަމުގަިއ ބަލަންޖެހޭ މައިގަނުޑ މިންގަނޑަކީ 

ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި އަޚްލާޤީޮގތުންނާއި މަސައްކަތުެގގޮތުްނ އެކަށޭނަ 

 ބަޔަކަށްވުން ކަމުގައި ބެލުން؛
ުނވުމާއި، ިސޔާީސ މަޤްޞަދެއް ސިޔާސީ ބަހުސްތަކުަގއި ބައިވެރި (11)   

ޙާޞިލްކުރުމަށް ވަޒީފާ ޭބނުންނުކުރުމާއި، ސިޔާީސ ޙަރަކާތްތަކަށް 

ތާއީދުކުރަނީކަން ނުވަތަ ދެޮކޅުހަދަނީކަން ދޭހަވާފަދަ ކަމެއް ނުކުރުމާއި، 

 ސިޔާސީ ނުފޫޒަށް ތިމާ ލެނބޭކަން ދޭހަވާ ފަދަ އެއްެވސް ަކމެއް ނުކުރުން؛
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮީފހުގެ މުވައްޒަފުން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކަށް  (12)   

ހުށަހެޅިދާނެ ޙާލަތްތައް އަބަދުމެ ވަޒަންކުރަމުން ދިއުމާއި، ކޮރަޕްޝަނަށް 
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     މަގުފަހިނުވާނެ ގޮތުގެމަތިން އެފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތައް ހުންނާނެގޮތަށް،

ިއ މަސަްއަކތުގެ އަޚްލާާޤއި އެ މީހުންގެ މަޤާމުގެ ަމސްއޫލިްއޔަތުތަކާ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުގެ އިދާރީ އުސޫލުަތްއ 

 ބައްޓަންކުރަމުންދިއުން؛

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮީފހުގެ މުވަްއޒަފުން ކޮރަޕްޝަްނގެ ޢަމަލުތަކުން  (13)   

ދުރުކުރުމަށްޓަކައި ހިްނގަންޖެހޭ އުސޫލުަތއް ހިންގުމާިއ، ެއ މީހުންނަށް 

ޢުލީމާއި ތަމްރީނުދިނުމާއި، ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަމުން ސަލާމަތްވެ ތަ

ތިބޭކަން ކަށަވަުރކުރުމުެގ ގޮުތން އެ މީހުންގެ މާލީ ޙާލަަތށް ސަމާލުެވ 

ތިބުމާއި، ކޮރަޕްޝަނުން ރަްއކާތެރިެވގެންވާ ނަމޫނާެއއް މުވަްއޒަފުންނަށް 

 ދެއްކުން.
ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުަވއްޒަަފކަްށ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ނުަވތަ ޕްރޮސި )ށ(  

ކަމުގަިއވީނަމަެވސް، ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކޮށް 

ދޫކޮށްލުމަށް އަންގާނަމަ ނުަވތަ ބާރުއަޅާނަމަ ނުވަތަ މަޖުބޫރުކުރުވާނަމަ، ނުވަތަ 

 އޮފީހުގެ މުަވއްޒަުފެގ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ

މަސައްކަތް ނަޒާހަތްތެރިކަމާެއކު ކުރިއަށްގެންިދއުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ނުރަނގަޅު 

ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނަށާއި، ަރއްޔިތުްނގެ -ނުފޫޒެއް ފޯރުވާނަމަ، ލަސްުނކޮށް އެންޓި

 މަޖިލީހަށް އެކަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަަކކީ، ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ނ(  

      ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުަވއްޒަފުންެގވެްސ ވަޒީާފގެ މަިއގަނޑު 

އެއް އަސާސް ކަުމގައި ބެލެވޭެނއެވެ. ެއއީ ވަޒީާފގެ އެއްަބސްުވމެއްަގއި އެއިން ކަމެްއ 

އެ މީހަކާމެުދ ، ން ކަމަކާ ޚިލާފުވުމަކީހިމެނިފައިނުވި ނަމަވެސްމެއެވެ. އަދި، ެއއި

 ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ޙާަލތެއް އުފަންވުން ކަުމގައި ބެެލވޭނެެއވެ.
 

އިތުރު ވަޒީފާ 

އަދާނުކުރުމާއި 

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ 

 ވިޔަފާރި ނުކުރުން 

ުނވަަތ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް، ާއމްދަނީއެއް ލިބޭ އިތުރު ަވޒީފާއެއް އަދާކޮށް، )ހ( .12-2

މަޤާމެއް ފުރައިގެން ނުވާެނެއވެ. ނުވަތަ އާމްދަނީެއއް ލިބޭފަދަ އެހެން އެްއވެްސ 

 މަސައްކަތެއް ކޮށްގެންުނވާނެެއވެ.
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް، އޭނާއަށް ެއްއވެސް ފައިާދެއއް ނުވަތަ މަންފާެއއް  )ށ(  

އެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ލިބޭގޮތުން، ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ ަމންފާ

          ގޮތުން، ުނވަތަ ހިލޭ ސާބަހަށް ކަމުގަިއވިަޔސް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް 

 ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްދީގެން ނުވާނެއެވެ. 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް، އެްއވެސް ބާވަތެްއގެ ިވޔަފާރިއެއް ކޮށްގެންނުވާެނއެެވ. އަދި  )ނ(  

ކޮށްގެންުނވާނެެއވެ. ައދި ދައުލަތުގެ މުދަާލއި ވިޔަފާީރގެ ުއސޫލުން ެއްއވެްސ ކަމެއް 

ބިން ގަނެ ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފައިގެންނުވާެނއެެވ. އަދި ދައުލަތާއި އެހެން އެއްވެްސ 

ފަރާތަކާ ދެމެދު ކުރެޭވ މުޢާމަލާތެއްގަިއ ސީާދގޮތުންިވޔަސް ުނވަތަ 

ްއ ނުސީދާގޮތުންވިަޔސް ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މާލީ އެއްވެސް މަޞްލަޙަތެ

 ބާއްަވއިގެންުނވާނެެއވެ.
މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޭޖގައި ިހއްސާ ިވއްކާ ޕަބްލިކް  )ރ(  

ކުންފުންޏެއްގެ ސިގްނިފިކަންްޓ ޝެއަރހޯލްޑަރެއް ކަމުަގިއނުވާ ގޮތުން، އެފަދަ 

ިވޔަފާރިކުރުން ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާ މިލްުކކުރުމަކީ، މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި 

        ކަމުގަެއއް ނުބެެލވޭނެެއވެ. މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށްޓަކައި "ދިވެހިރާއްޭޖގައި 

ހިއްސާ ިވއްާކ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ިސގްނިފިކަންޓް ެޝއަރހޯލްޑަރެއް" ކަމަްށ 

ބަޔާންކޮށްފައިެއވަނީ، ިދވެހިާރއްޖޭަގއި ހިއްސާ ވިްއކާ ަޕބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ 

)ފަހެއް އިންސައްތަ( އަްށވުރެ ގިނަ ޢަދަދެްއގެ  5ަރއުސުލްމާލުގެ % ހިއްސާގެ

    ހިއްސާގެ ަމއްޗަށް ސީާދގޮުތން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ާބރު ފޯރުވޭ މަޤާމެއްަގއި

 ހުރި ހިއްސާދާރަކަށެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ހައިސިްއޔަތުން މެނުވީ، ދައުލަތުގެ އެހެން އެްއވެްސ  )ބ(  

ަގއި، ނުވަތަ ަކއުންސިލެްއގަިއ، ނުވަތަ މަޖިލީހެއްގަިއ، ނުވަަތ ކޮމިޝަނެއް

ކޮމިޓީއެްއަގއި، ނުވަތަ ބޯޑެްއގަިއ، ނުވަތަ އެޫނންވެސް ތަނެްއގަިއ، 

 އުޖޫރައަކަްށވިޔަސް ުނވަތަ އުޫޖރައަކާ ނުލައި ނަމަވެްސ، ބަިއވެރިެވގެންނުވާެނއެެވ.

ހައިިސއްޔަތުްނ އެްއވެސް ފަރާތަކަްށ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކޮްނސަލްޓަންޓެއްެގ  )ޅ(  

 މަސައްކަތްކޮށްީދގެންނުވާނެެއވެ.
  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާ ފުށުއަރާފާނެ ބާވަތުގެ )ކ(  

 މަދަނީ ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރަކަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ެވގެންނުވާނެެއވެ.
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ށްޓަކައި، ޕްރޮިސކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ ނަމުގައި އޮްތ މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ބޭނުމަ )އ(  

ގޯްއޗެއް ުނވަތަ ެގއެއް ުނވަަތ މުދަލެއް، ބާޒާރުަގއި އެފަދަ ގޯްއޗެއް ުނވަތަ ެގއެްއ 

ނުވަތަ މުދަލެއްގެ ައގު ޢާންމުކޮށް ހުރި އަގަްށވުރެ ބޮޑުނޫން އަގަކަށް ިވއްކާލުމާިއ، 

 ބާޒާރުގައި ާޢންމުކޮށް ކުއްޔަށްދީއުޭޅ އެފަދަ ގޯްއޗެއް ނުވަތަ ެގެއއް ނުވަތަ މުދަލެއް

       އަގަްށވުރެ ބޮޑުނޫން އަެގްއަގއި ކުްއޔަށްދީގެން އާމްދަނީ ހޯދުން، މި މާއްދާގެ

 )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ިވޔަފާރިއާއި މަަސއްކަުތގެ ތެޭރަގއި ހިމެނިގެން ނުެވއެެވ.
)ބާރަ(  12ފުރަތަމަ ހިނގާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމުން ވަކިވުމަށްފަހު،  )ވ(  

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ފާއިުތަވންދެން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނރަލްގެ ހައިިސއްޔަތުން 

އޭނާ އަދާކުރި މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ ަވޒީފާެއއް ުނވަތަ މަސަްއކަތެއް، ޕްރޮސިިކއުޓަރ 

 ޖެނެރަލް ކޮށްގެންނުވާނެެއވެ.
 

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ 

މައްސަލަތަކުން 

 ދުރުހެލިވުން 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަދާުކރަންޖެހޭ ރަސްމީ ވާޖިބާއި އޭާނގެ މަޞްލަޙަތާ ދެމެދު  )ހ( .12-3

 އެްއވެސް ފުށުއެރުމެއް އުފެދުމަކަށް ފުރުޞަތުދީގެން ނުވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ މަްޞލަޙަތު ފުށުއެރުންކަމަށް  )ށ(  

     ބުނެފައިއެާވ އުސޫުލަގއި، ޭއނާ އިނދެގެްނއުޅޭ މީހާާއއި، އޭނާެގ ދަރިންނާއި،

އޭނާ ސީދާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ އެހެން މީހުންގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމަކީވެސް، 

 އެފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެުރން ކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.

ންދާ މައްސަލަެއއް ބެލުމުަގއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން ބަލަމު )ނ(  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފާނެ ފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، 

ނުވަތަ ދިމާވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެކަން ބަޔާންކުރުމަްށފަހު، އެ މައްސަލައެްއ 

 އެްއވެސް ފަރާތަކަްށ ބެލުމުން ތަނާޒުލުވާންވާނެއެެވ. އަދި އެ މައްސަލަެއއް ބެލުމުގައި

އެްއވެސް މިްނވަރަކަށް ނުޫފޒު ފޯރުަވއިގެންުނވާނެެއވެ. އަދި ެއ މައްސަަލއެްއ 

 ނިންމުމުގައި ޭއގެ ފަހުން އެްއވެސް މިންވަރަކަށް ަބއިވެިރެވެގންނުވާނެއެެވ.

ައދި )ނ( ަގއި ަބޔާންެވގެންާވ އުސޫލުަތއް، ކަމާގުޭޅ  ،)ށ( ،މި މާއްދާގެ )ހ( )ރ(  

ށް، ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުެގ މުަވއްޒަފުންެގ މަްއޗަށްވެްސ ނިސްބަތަ

 ހިނގާނެއެވެ.
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އަިދ )ނ( ަގއި ބަޔާްނވެގެްނވާ ުއސޫލަކާ ޕްރޮސިިކއުޓަރ  ،)ށ( ،މި މާއްދާގެ )ހ( )ބ(  

ޖެނެރަލް ޚިލާފުވުމަކީ، އޭާނ މަޤާމުގައި ހުރެ ކުރުން އެކަީށގެންނުވާ ކަެމއް 

 ކުރީކަމުަގއި ބަލައި، އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުެރވިދާނެ ޙާލަތެއްަކމުގައި ބެލެވޭެނއެެވ.

އަިދ )ނ( ގައި ބަޔާންވެގެްނވާ ުއސޫލަކާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ،)ށ(، މި މާއްދާގެ )ހ( )ޅ(  

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ުމވަްއޒަފަކު ޚިލާފުވުމަކީ، މި ޤާނޫނުެގ އެހެން މާއްދާެއއްަގިއ 

ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެެހންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަަމވެސް، އޭނާ މަޤާމުަގއި 

ކަމަށް ބަލަިއ، އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުެރވިދާނެ ހުރެ ކުރުން އެކަީށގެންނުވާ ަކމެއް ކުރީ

 ޙާލަތެއްކަމުަގއި ބެލެވޭެނއެވެ.
 

ސިޔާސަތުތައް 

 އެކަށައެޅުން 
         ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނެވގެންވާ ހަމަތައް  12-1ވަނަ މާއްދާާއއި  12މި ޤާނޫނުގެ  .12-4

ޔާސަތުތަާކއި ުއސޫލުތަކާިއ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުްނވާ ސި

ތަމްރީނުތަކާއި ހަމަތަކާގުޅޭ ތަފްޞީލުތައް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

އެކުލަވާލަިއ  )ހައެއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަލް  6

      ދަެވގެްނވަނީ ތަންފީޛުކުރަންވާނެެއވެ. އަިދ އެ ހަމަތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ކުރުން ހުއް

ކޮން ކަމެއްކަން ނުވަތަ މަާނެވގެންވަނީ ކޮން ކަެމއްކަން ެއނގޭނެ މިންވަރަށް އެ ހަމަތަްއ 

 ތަފްޞީލުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.
 

ސުލޫކީ ހަމަތަކާ 

 ޚިލާފުވުން 
މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެްނވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައަކާ ޕްރޮސިކިއުަޓރ  )ހ( .12-5

ޚިލާފުވުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްާދއެްއގައި ުނަވތަ އެހެން ޤާނޫނެއްަގިއ ޖެނެރަލް 

އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއިީވނަމަވެސް، އޭނާ މަޤާމުގައި ުހރެ ކުރުން އެކަށީގެންުނާވ 

ކަމެއް ކުރީކަމަށް ބަލަިއ، އޭާނ މަޤާމުން ވަކިކުރެވިދާނެ ޙާލަތެއް އުފަންވީ ކަުމަގިއ 

 ބެލެވޭނެެއވެ.
 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަމަކުން، އޭނާގެ މައްަޗްށ  )ށ(  

އެކަމަީކ،  ، މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިަޔވަޅު އެިޅކަމުަގިއވީނަމަވެސް މި

އެ ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ުކރި ކަންތަކުަގއި ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ޢަމަލު ހިމެނިގެންާވ 

              ޭއނާގެ މައްޗަށް ޖިނާީއ ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް، ކަމެއް ކަމުަގއިވާނަމަ

 ހުރަހެއް ނޫނެވެ. އޮތް
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ތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، ުނވަތަ އެފަަދ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެްނގޮ )ހ( .6-12 މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން 

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެހެންގޮތަަކށް ޢަމަލުކުރަމުން އައިކަުމގަިއީވނަމަވެސް، މި ޤާނޫނަްށ 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގަިއ 

 މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ުއސޫލުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. ،ޢަމަލުކުރާނީ
 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމަށް ޢައްޔަންކުެރވޭ މީހާ، އޭނާެގ މަޤާމާ ޙަވާލުވިއިުރ،  )ށ(  

އޭނާއަށް ލިބިފަިއވާ އާމްދަނީާއއި އޭާނގެ ނަމުަގއި ހުރި މުދަލާއި އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ 

               އެނގޭެނ މާލީ ހިސާބު، އެ ަމޤާމާ އޭނާ ޙަވާުލވާތާ ދަރަނީގެ ޒިންމާ

 )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 3
 

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ  )ނ(  

ޤާމާ ޙަވާލުވާ ާތރީޚުން ފެށިގެން ކޮންމެ އިތުރަށް، ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަ

)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  90އަހަރެްއގެ މާލީ ހިސާބު އެ އަހަރެއް ނިމޭތާ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދަންވާނެެއވެ. މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އަަހުރ 

ގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވާ ކަމަށް މާނަކޮށްފައިއެވަީނ، ެއ މީހަކު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

 )އެކެްއ( އަހަރުދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚަެށވެ. 1ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަާޤމުން ވަިކވުމަށްފަހު ނުވަތަ ިއސްތިޢުފާ ދިނުމަށްފަހު  )ރ(  

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ، ޭއނާ މަޤާމުން ވަކިިވއިުރ  3ހިނގާ ފުރަތަމަ 

ލިބިފަިއވާ އާމްދަނީާއއި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަާކއި އޭނާގެ ނަމުަގއި ހުިރ އޭނާއަށް 

މުދަލާއި އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނީގެ ޒިންމާ އެނގޭެނ މާލީ ހިސާބު އޮޑިޓަރ 

 ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

        އަދި )ރ( ގެ ދަށުން ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ ،މި މާއްދާގެ )ށ(، )ނ( )ބ(  

)އަށާރަ( އަހަުރ  18ލީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު، ޭއނާ އިނދެގެންއުޅޭ މީހާާއއި، މާ

 ނުފުރޭ ދަރިންގެ މާލީ ހިސާބުވެސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

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

މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރާނީ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑަައޅައި، ދިވެހިސަުރކާރުެގ 

 ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ނަމޫާނއާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.
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އްވާ ކަމަްށ މި މާއްދާގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާ ބަޔާނުގައި މައްސަލައެ  )ކ(  

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްެޖ ހިނދެއްަގއި، އެ މަްއސަަލއެއް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.
 

ސުލޫކީ ހަމަތަކާ 

 މުވައްޒަފުން ޚިލާފުވުން 
މާއްާދެގ ވަނަ  12-1ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮީފހުގެ މުވަްއޒަފަކު މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .12-7

)ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ސުޫލީކ ހަމައަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ެއ ޚިލާފުވި މިންވަރެއްެގ 

ކުޑަބޮުޑ މިނަށް ބަލައި، ެއ މުވަްއޒަފަކާމެދު ޕްރޮސިިކއުަޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީުހގެ 

 މުވަްއޒަފުންގެ ަގާވއިދުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިަޔވަޅު ައޅަންާވނެއެވެ.
ަގއި ބަޔާްނކުރާ ޙާލަތުަގއި ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީުހެގ  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  

      މުވަްއޒަފުން ސުލޫކާ ޚިލާފުވެގެން އެ މުވައްޒަފުންނާމެުދ އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަްއ،

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވަްއޒަފުންެގ 

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަަފކު ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކުރިކަމަކީ،  )ނ(  

   އޭަގއި ޖިނާއީ ކުެށްއގެ ޢަމަލު ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ކަމުަގއިވާނަމަ، މި މާއްާދގެ 

)ހ( ގެ ދަށުން ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުަވއްޒަފުްނގެ ގަާވއިދާ އެްއގޮްތވާ 

މަތިން ފިަޔވަުޅ އެޅުަމީކ، އޭާނގެ މަްއޗަށް ޖިނާީއ ަދޢުވާެއއް ކުރުމަށް އޮތް ގޮތުގެ

 ހުރަހެއް ނޫނެވެ.
 

 

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ޝާއިުޢކުރާ ދުވަހުން  .7

 .ފެށިގެންނެވެ
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