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 2007/4 : ނަންބަރުޤާނޫނު

 

 އޮޑިޓް ޤާނޫނު
 
 

ގެ ދައުލަތު ،ތަކާއިދާރާތަކާއި އެކައުންޓް އިގެ އެންމެހައި ދައުލަތު،މިއީ )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން
ވިޔަފާރި ތަންތަން އޮޑިޓް ކުރުމަށާއި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާޖިބުތަކާއި 

ނޑައެޅުމުގެ   .ވެޤާނޫނެމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަ

 .އެވެ "އޮޑިޓް ޤާނޫނު  "،ޤާނޫނަށް ކިޔާނީމި  )ށ( 
 

 
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

 އިސްކުރުން
 އޮޑިޓަރ ކުރާދަށުން އިސްއަސާސީގެ ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުދިވެހި )ހ( .2

 .ޖެނެރަލެއް ހުންނަންވާނެއެވެ
ޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ  ރައްޔިތުންގެ މަ،ކުރާނީއިސްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  )ށ(  

 .ޖުމްހޫރިއްޔާއެވެއީސުލްމަތިން، ރަ

 
ެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގ .އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ .3

 ްމަސްއޫލިއްޔަތުތައ
 ގެ ވިޔަފާރިދައުލަތު ، އެކައުންޓްތަކާއި، އިދާރާތަކާއިގެ އެންމެހައިދައުލަތު )ހ( 

 ތަންތަން އޮޑިޓް ކުރުން؛
އިދާރާތަކާއި، ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާއި އަދި ދައުލަތުން ގެ ދައުލަތު )ށ(  

 ހަރުދަނާކޮށް ކުގެ މާލީ ދާއިރާގެ ކަންތައްތައްބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަ
 ން؛ވުކުރުއިތުރުދާރީވުން ޖަވާބު

ނޑައެޅުން )ނ(   ؛ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮޑިޓްކުރުމާބެހޭ އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ކަ

 ،ކުރާ ކަމެއްވާނަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުރުން ލާޒިމު ޤާނޫނަކުންއެހެން )ރ(  
 .އެކަމެއް ކުރުން

 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް، އަންނަނިވި ތަންތަނުގެ  .4 ްޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓ

 . ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް ކުރެވިދާނެއެވެ



 
 
 
 
 
 

ރުގެ އޮފީސްތަކާއި، މިނިސްޓްރީތަކާއި، ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާއި، ސަރުކާ )ހ(  
؛އެކިއެކި މުއައްސަސާތައް

 ޞާއްކޮންޓްރޯލިންގ ޙިގެ ދައުލަތުނުވަތަ ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން  )ށ(  
؛އޮންނަ ވިޔަފާރި ތަންތަން
،  ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ގެ ޓްރަސްޓްސަރުކާރު )ނ(  

 .ޓްރަސްޓް
 
 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް  .5އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބާރުތައް
  .ލިބިގެންވާ ބާރުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ

 މާލިއްޔާއިން ކުރެވޭ އެންމެހައި ޚަރަދުތަކާ ގުޅިގެން ހިސާުބ ދައުލަތުގެ )ހ(  
އްޓަންވީގޮތް، ބެލެހެއްޓުމާއި މުދަލާއި ފައިސާގެ ތަފްޞީލުތައް ބަލަހަ

 ދައުލަތުގެ އެންމެހައި އިދާރާތަކަށް އެންގުން؛
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުރާ އޮޑިޓަކާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ހުރިހާ  )ށ(  

، ފޮތްތަކާއި، ރަސީދުތަކާއި، ލިޔުންތަކާއި، ފައިސާއާއި، ރެކޯޑުތަކާއި
ސްޓޭމްޕާއި، ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެ ލިޔުންތަކާއި، މުދަލާއި، 

، އެތަކެތި ބަހައްޓާފައިވާ ތަންތަން ބެލުމާއި،  އެފަދަ ހެނިހެން ތަކެއްޗާއިއެ
؛ތަކެތި ނަކަލު ކުރުން

،  ލޫމާތާއިއްކަތާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ މަޢްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޭނާގެ މަސަ )ނ(  
 ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ،ބޭނުންވާ ކަންކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް ސާފުކުރަން
؛އެންގުން

؛ ނޑައެޅުން )ރ(   އޮޑިޓް ކުރުމުގައި އިސްކަންދޭނެ އެކައުންޓްތައް ކަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އޭނާގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން  )ބ(  
ޔާޤަތާއި ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ބަޔަކު ދެވޭވަރުގެ ލަވައިފޯރު
؛އްޔަންކުރުންޢަ

، އިބުގެ ލަފާ ޑާރަނާ ދައުލަތުގެ ބަންޤާނޫނީގޮތުން އުފެދޭ ސުވާލުތަކަށް )ޅ(  
؛ހޯދުން

،  އޮޑިޓަރ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތް ނުވަތަ މަސައްކަތުން ބައެއް )ކ(  
ނޑައަޅާ ފަރާތަކާ  ؛ވާލުކުރުންހަޖެނެރަލް ކަ

، ރޑްސްއޮޑިޓް މެނުއަލްއާއި އޮޑިޓިންގ )އ(   ކުރުމުގިައ  އޮޑިޓް  ސްޓޭންޑަ
 ރިޢާޔަތްކޮްށ ގެންގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮޑިޓް އުސޫލުތަކަށް
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؛ ނޑައެޅުން ކަ

 ކުރަންޖެހޭ ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައިލްގެ މަސްއޫއޮޑިޓަރ ޖެނެރަ )ވ(  
 ؛އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި )މ(  
ނޑައަޅައި، އެ އެހުއްދަ ބާޠިލް ކުރެވޭނޭ އުސޫ ލުތަކާ އުސޫލުތައް ކަ

ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ބާޠިލް  އެއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެކިފަރާތްތަކަށް 
 ން؛ކުރު

އި އެހެން އޮތުމަކުން، އެކި އެކި މީސްމީހުންގެ ގަ) މ(މާއްދާގެ  މި )ފ(  
ތް ހުއްދައެއްނެތި ކުރުން އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް، އޮޑިޓްގެ މަސައްކަ

 .އް ނުކުރެއެވެމަނައެ

 
އް އަދާކުރުމުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޭނާގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަ )ހ( .6 ް ފޯރުވައިދިނުނމަޢްލޫމާތު

ދިނުމަށް ފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ސާފުކޮށް ސާ،ލޫމާތާއިބޭނުންވާ މަޢް
ދިއްޖެ ކޮންމެ ފަރާތަކުން، އެ މަޢްލޫމާތު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އެ

 .ދޭންވާނެއެވެސާފުކޮށް
ޖެނެރަލް ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ  )ށ(  

ނޑައަޅާ ތަނަކަށް ނޑައަޅާ ވަގުތަކަށް ،ކަ ވުަމށް ހާޒިރު އަދި ކަ
ނޑައެޅުމުގައިމިގޮތުން،. އެންގިދާނެއެވެ  ހާޒިރުކުރާ ، ވަގުތާއި ތަން ކަ

 .ކުރަން ވާނެއެވެގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްމީހެއް
އެއްގޮަތށް ގައިވާ އެންގުމަކާ ) ށ(ތި މި މާއްދާގެ ނެއުޒުރެއްމަޤްބޫލު  )ނ(  

 ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތެއް ފަރާތެއް ހާޒިރުވާން އަންގާ
މާއްދާގެ ދަށުން ކުށްވެރިވާ ފަރާތަކަްށ  އަދި މި. ކުށްވެރިވާނެއެވެ

 .ތިރީގައިވާ އަދަބު ދެވޭނެއެވެ
 ށްވުރެރުފިޔާއަ) ފަސްހާސް( -/5,000ކުރީ ފަރުދެއްނަމަ ކުށް )1(   

؛ކުރުންއަދަދަކުން ޖޫރިމަނާބޮޑުނޫން 
، ) ފަންސަވީސް ހާސް (-/25,000 ކުރީ ޝަޚްޞެއްނަމަކުށް )2(   

 .ޖޫރިމަނާ ކުރުންއަދަދަކުން   ބޮޑުނޫން ވުރެރުފިޔާއަށް
 

މަޢްލޫމާތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން 
 ތަންތަނަށް ވަނުން

ނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުރާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ބޭ )ހ( .7
މަޢްލޫމާތާއި އެހެނިހެން ހެކިތައް ހޯދުމަށް، ކުރިން އެންގުމަކާނުލައި، 

 3 



 
 
 
 
 
 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޢައްޔަންކުރާ މީހަކަށް  
ދައުލަތުގެ ތަންތަނަށް ވަދެ، އެފަދަ ތަންތާނގައިވާ ، ނުވަތަ ބަޔަކަށް

ލު ތަކާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ނަކައެކުރާ މަސައްކަލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި، 
 .ކުރެވިދާނެއެވެ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުރާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި،  )ށ(  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ހ(މިމާއްދާގެ ، މަޢްލޫމާތާއި އެހެނިހެން ހެކިތައް

ފަދަ ތަންތަން ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި ހުރިކަމަށް ކޯޓަށް 
، ރެވިގެން ކޯޓުން ހޯދާ އަމުރަކާއެކު، ކުރިން އެންގުމަކާނުލައިޤަބޫލުކު

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ނުވަތަ އޭނާ ޢައްޔަންކުރާ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް، 
އެފަދަ ތަންތާނގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި، ، އެފަދަ ތަންތަނަށް ވަދެ

 .އެކުރާ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރެވިދާނެއެވެ
 މީހަކީ ފޮނުވާޢައްޔަންކޮށް ގެ ދަށުން ) ށ(އާއި ) ހ(މާއްދާގެ  މި )ނ(  

 ގުޅިގެން އޮޑިޓަރ ކާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތަނުވަތަ ބަޔަކީ
 އެނގޭނޭ  ނުވަތަ ބަޔެއްކަންޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ފޮނުވާ މީހެއްކަން

،ރަސްމީ ލިޔުމެއް  އެތަނަކާ  ނުވަތަ އެވަގުތަކު އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތަށް،
 . ދައްކަންވާނެއެވެ ފަރާތަކަށް އޭނާހުރިހަވާލުވެ

ނެރަލް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ ޖެ )ރ(  
ނޑައަޅާ މީހަކު ނުވަތަ ބަ ޔަކު ތަނަކަށް ނުވަތަ އޭނާ ކަ

މަ، އެދިޔަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް، އެވަގުތު އެތަނެއްގައި ޒިޔާރަތްކޮށްފިނަ
 .ބި ބަޔަކު، ކަންތައްތައް ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެތި

 
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ އަހަރީ 

މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށް، 
 ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  14 މަހާއި 3ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ  )ހ( .8
ނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  ވ38ަގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދައުލަތު

ދައުލަތުގެ އަހަރީ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް، އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކަިއ 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަީރ 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 ދައުލަތުގެ އަހަރީ މާލީ ،މަތިންގައިވާ ގޮތުގެ) ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  

،ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް  ލަށް ލިބިފައިނުވާނަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ،
 ރައްޔިތުންގެ ،ށާއިއެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 14

 .ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ ހަށްމަޖިލީ

 4 



 
 
 
 
 
 

 

އޮޑިޓްކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި 
 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން

 ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގައި ނުވަަތ، އޮޑިޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި )ހ( .9
،ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ތަ  ނުވަ ނުވަތަ ފައިސާ ބެހެއްޓުމުގައި،

 ، ނުވަތަ އެހެން މުދާ ބަލައިގަތުމުގައިސްޓޭމްޕް ނުވަތަ ސެކިޔުރިޓީޒް
ވަތަ ވިއްކުމުގައި ނުވަތަ  ނު،ރުމުގައިނުވަތަ ބެހެއްޓުމުގައި ނުވަތަ ދޫކު

، ކުރުމުގައިބަދަލު  ގަވާއިދާ ނޫނާއިޤާ ނުވަތަ އެކައުންޓް ކުރުމުގައި،
ެއކަން ، ޚިލާފުވެފައިވާކަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާނަމަ

 .ލިޔުމަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ކަމެއް ކޮށްފި މީހަކާމެދު ޤާނޫނީގޮތުން  ގައި ބުނާ)ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ވޭގޮތަށް ކުމެއެމީހަކަށް ވަޒީފާއަށް ނުނު، ފިޔަވަޅު އެޅެންދެން
 . އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ،ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 
ގެ ތެރެއިން އޮޑިޓް ފީ ނކުރެވޭ ތަންތާމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮޑިޓް )ހ(.10 އޮޑިޓްކުރުމަށް ނަގާ ފީ

ނޑައަޅާ ތަންތަނުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ނެގުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަ
ނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން  . ފީ ނެގިދާނެއެވެކަ

 ދުވަހުގެ 30 ދައްކަން އަންގާތާ ،ދަށުން ނަގާ ފީގެ ) ހ(މާއްދާގެ  މި )ށ(  
ރީައށް ޜަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ،ފީ ތެރޭގައި އެ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ
 ގައި ބުނާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓް ފީ ދައްކާފައި) ށ(މި މާއްދާގެ  )ނ(  

،ނުވާނަމަ  ދައުލަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން އެއޮޑި، 
 . ކުރަންވާނެއެވެދަޢުވާ

 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަހަރީ 

 ރިޕޯޓު
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އަހަރީ މާލީ 8މިޤާނޫނުގެ .11

ރ  މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓ3ަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބޭތާ ،ހިސާބުތައް
ޖެނެރަލް އެހިސާބުތައް އޮޑިޓްކޮށް، އެހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމުގައި އޭނާގެ އޮފީހުން 

އޭނާއަްށ  ކުރި މަސައްކަތްތަކާއި، އެހިސާބުތަކާމެދު އޭނާއަށް ފެންނަގޮތާއި އަދި
،ލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ހިމަނާފައިވާ ރިޕޯޓެއްއިޞްފެންނަ  އަށާއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ، 

ންމުކޮށް ޢާއަދި އެ ރިޕޯޓު . ހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ
 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ
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ސަބަބު ،  އޭނާގެ މަގާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމައޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް.12 ްއިސްތިޢުފާ ދިނުނ
. ބަޔާންކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން އިސްތިޢުފާ ދެވިދާނެއެވެ

އޮޑިޓަރ  ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ އިސްތިޢުފާ ގަބޫލުކުރިކަން އަންގަންދެންއަދި ރަ

 .އޭނާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުންނަން ވާނެއެވެ ޖެނެރަލް
 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އޭނާގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރެވޭކަމަށް .13 ްމަގާމުން ވަކިކުރުނ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ ، އަށް ފެނިއްޖެނަމަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 .މުން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެމަގާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޭނާގެ ،މަތިން
 

 އިދާރީ ހިންގުން

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މިނިވަންކަން  )ހ(.14 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
 ދުވަސް ކުރިން، 90ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ފެށުމުގެ 

ނޑައަޅާ މަސައްކަތު ޕްރޮގްރާމެްއ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެ އަހަރަކަށް ކަ
ންވާނޭ ޕްލޭންގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނު ހިމެނޭ ޕްލޭނަކާއި އެ

ތަފްސީލު ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެވަގުތަކު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 
މަސައްކަތްތައް ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި 

ނޑައަޅާފައިވާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ . ކަ
.ދުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެބަޖެޓުގައި ތިރީގައިމިވާ ކަންކަމަށް ހިނގާނެ ޚަރަ

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބެންވާ މުސާރައާއި އެހެނިހެން )1(   
 ނާޔަތްތައް؛ޢި

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިާއ )2(   
 ނާޔަތްތައް؛އެހެނިހެން ޢި

 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ފަންނީގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ )3(   
 ރު މަތިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު؛ފެންވަ

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ )4(   
ނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ޖެ

ޚަރަދާއި، ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ހިނގާ 
 ޚަރަދު؛

ދާރީ ޚަރަދުތަކަށް ބޭނުންވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އި )5(   
 ފައިސާ؛
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ނެރަލް ހުށަހަޅާ ން އޮޑިޓަރ ޖެގައިވާ ގޮތުގެ މަތި) ހ(މާއްދާގެ  މި )ށ(  
ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ބަދަލުތްައ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް، އެ ބަޖެޓް އެ

ގެނައުމަށްފަހު، ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަކާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
ބަޖެޓް  އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ. ނެއެވެޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅަންވާ

ފާސްކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 .އޮފީހަށް ފައިސާ ދޫކުރަންވާނެއެވެ

ބަޖެޓަށް ލިބޭ ފައިސާ ބޭނުންކުރަންވާނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  )ނ(  
މަށް، ހަރުދަނާ މާީލ ދާކުރުމަސައްކަތްތަކާއި ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަ

 .ލުތަކާއި ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެއުސޫ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ހިނގަމުންދާ ގޮތާމެދު  )ރ(  

ކޮންމެ ތިންމަހުން އެއްމަހު ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
ޔިތުންގެ  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ބެލުމަށް ރައް

ނޑައަޅާފައިވާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  .ކަ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ އަހަރީ މާލީ ހިސާބާއި،  )ބ(  

އަހަރީ ޕާރފޯމަންސް ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު، އޮޑިޓަރ 
ލުމަށް ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީހުގެ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ބެ

ނޑައަޅާފައިވާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މިގޮތުން . ގަވާއިދުގައި ކަ
ހުށަހަޅާ ޕާރފޯމަންސް ރިޕޯޓުގައި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަހަރީ ޕްލޭންގައި 
ނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ހާސިލްކުރެވުނު މިންވަރަކާއި ނުކުރެވުނު  ކަ

 . ކު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެކަންކަން ސަބަބާއެ

 
ވަޒީފާ ދިނުމާއި، 

 ބަދަލުކުރުމާއި ވަކިކުރުން
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށާއި  )ހ(.15

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބާރުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 ދިނުމާއި،  ކޮންމެއަހަރަކު އޮފީހަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 
ފާސްކުރާ ބަޖެޓާ ޚިލާފްނުވާ ގޮތެއްގެމަތިން އިތުރު މުވައްޒަފުން 
ޢައްޔަންކުރުމާއި، ތަމްރީނުދިނުމާއި، މުސާރަދިނުމާއި، މަޤާމުގެ 

ދި މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ އަނާޔަތްތައް ދިނުމާއި ޢިކުރިއެރުން ދިނުމާއި، 
 . އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެބާރު

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން  )ށ(  
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ނޑެއް އޮންނަންވާނެއެވެ ޤާނޫނުގެ  މި. މުވައްޒަފުންގެ ޚާއްޞަ އޮނިގަ
ނޑުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފު،ދުގައިއިދަށުން ހަދާ ގަވާ ންނަށް  މި އޮނިގަ
ތައް ރްޠުމަތުގެ ޝަގާމާއި ޚިދްމަމަގާމުގެ ކުރިއެރުމާއި،  ،ވަޒީފާ ދިނުމާއި

 .ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
 
 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އޮޑިޓްކުރުން
 

ނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އޮޑިޓަރ ޖެ
 ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުން

ލުމަށް ރައްޔިތުންގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ބެ )ހ(.16
ނޑައަޅާފައިވާ ކޮމިޓީން ކޮންމެ އަހަރަުކ  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ކަ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އަހަރީ މާލީ ހިސާބުތަކާއި، 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ހިންގިފައިވާ ގޮތާއި މެދު ،އެކައުންޓްތަކާއި
 . ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެއްލު އޮޑިޓަރަކުބަލައި ރިޕޯޓުކުރުމަށް، މުސްތަޤި

 ، މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައ2ިނިމޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް  )ށ(  
 ކުރުމަށްޓަކައި  އޮޑިޓް،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ހިސާބުތައް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢައްޔަންކުރާ ) ހ(މާއްދާގެ  މި
 .ލުކުރަންވާނެއެވެހަވާ  އޮޑިޓަރާމުސްތަޤިއްލު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ) ށ(މި މާއްދާގެ  )ނ(  
 މަސައްކަތާ ހަވާލުވި ފަރާތަކުން އޮޑިޓާބެހޭ ރިޕޯޓެއް ލިޔުމަކުން އެ

އި އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށާ ގެރައްޔިތުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެވަހުގެ ތެރޭގައި  މަސްދ3ުއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް 

 

 

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް
 

 ، މުވައްޒަފުންނަށްއިޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެންމެހަ އޮޑިޓަރ.17 ސިއްރު މަޢްލޫމާތު
 ސިއްރު ،ލޫމާތަކީމަޢްއޮފީހުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބޭ  އެ
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 18ނުގެ މި ޤާނޫއަދި . ލޫމާތެކެވެޢްމަ

 .ލޫމާތެއް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެޢް އެފަދަ މަ،ތަކުގައި މެނުވީޙާލަތު
 

 

ސިއްރު މަޢްލޫމާތު 
 ހާމަކުރުން

ލަޙަތާ ގުޅޭ އެ މަޢްލޫމާތަކީ ޢާންމު މަޞް )1( )ހ(.18
މަޢްލޫމާތަކަށްވެފައި، ޢާންމުންނަށް އެނގުން މުހިންމު 
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 ުތލޫމާޢްމަ މަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެންނަކަމަޢްލޫމާތެއް
؛ހާމަކުރުން

 ޤާނޫނަކަށް ނުވަތަ ގަވާއިދަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން )2(   
ނޑައަޅާފައިވާ އެ ނުވަތަ  ،ޤާނޫނުގައިއެ  ގަވާއިދުގައި ކަ

؛އިދާރާއަކަށް ކަށް ހާމަކުރުންޞަ ނުވަތަ ޝަޚް،
ލޫމާތު ޢްއްގެ މަވަކިފަރާތަކުން ދީފައިވާ އެފަރާތެ )3(   

ލޫމާތު ދިންފަރާތުންޢްމަ  އެ،އެހެންފަރާތަކަށް ދިނުމުގައި
،އެކަމަށް ރުހޭކަން ލޫމާތު ޢް މަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށްފަހު،

؛ހާމަކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނުވަތަ އެމަޖިލީހުގެ  ކޮމިޓީއަކުން  )4(   

 ހޯދަން އެދިއްޖެ މަޢްލޫމާތު؛
ން ލިބިގެންވާ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަކުން ޤާނޫނީ ޞައްޙަކަ )5(   

ހިންގަމުން ގެންދާ ތަޙްޤީޤަކަށް ބޭނުންވެގެން ހޯދަން 
 އެދިއްޖެ މަޢްލޫމާތު؛

 .ލޫމާތުޢްމުރެއްގެ ދަށުން ހާމަކުރަންޖެހޭ މައަޢީ ޝަރް )6(   

ލޫމާތު ހާމަކުރާ ފަރާތެއްގެ ޢްގޮތާ ޚިލާފަށް މަގައިވާ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  
ނޫން ބޮޑުވުރެ ރުފިޔާއަށް) ފަންސަވީސްހާސް (-/25,000، އަދަބަކީ

 .ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުންއަ
ގައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް، ޒާތީ މަންފާއަކަށް މަޢްލޫމާތު ) ހ(މާއްދާގެ  މި )ނ(  

ހާމަކުރި، ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ މީހެއްގެ އަދަބަކީ، އެމީހަކު އެހޯިދ 
ރުފިޔާއަށް ވުރެ ) ދިހަހާސް (-/10,000ކޮށް ށްމަންފާއަކަށް ރިޢާޔަ

 މަސް ދުވަހާއި 3މަދުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު 
 . އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވ1ެ

 
ޤާނޫނު ހިންގުމާއި ގަވާއިދު 

 ހެދުން
 ތައް ހަދައިއިދުޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާ  މި،ޤާނޫނު ހިންގުމަށްޓަކައި މި.19

 .ރަލެވެޖެނެ އޮޑިޓަރ ،ހިންގާނީ

 
ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިދޭ  މި )1( )ހ(.20 ކުށާއި އަދަބު

އިޚްތިޔާރުތަކުގެ ދަށުން ކުރަންއުޅޭ މަސައްކަތަކަށް 
ގަސްތުގައި ހުރަސްއެޅުމާއި، އޭނާ ބޭނުންވާ މަޢްލޫމާތު 
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 .ވަންހަނާ ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ

ށް ދައުލަތުގެ ކުރުމަމިފަދަ ކުށެއްކޮށްފި މީހަކާމެދު ދަޢުވާ )2(   
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މައްސަލަ ، ބަންޑާރަނާއިބަށް
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހެއްގެ އަމިއްލަ ގައި އެހެން އޮތް) ހ(މިމާއްދާގެ  )ށ(  
 .ނަފްސާ އިދިކޮޅަށް މަޢްލޫމާތު ދިނުން ލާޒިމެއް ނުކުރެއެވެ

ވާ ކުށެއްކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި) ހ(މިމާއްދާގެ  )ނ(  
) ހަތްދިހަ ފަސްހާސް (-/75,000ރުފިޔާއާއި ) ދިހަހާސް (-/10,000

 މަސް ދުވަހާއި 3ނުވަތަ . ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ
ނުވަތަ ޖޫރިމަނާ އާއެކު .  އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވ1ެ

 .ޖަލަށްލުމެވެ
 

 ތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަލަފުޒު
 

ނޑައެޅިގެން ، މި ޤާނޫނުގައި.21 ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތް އެ ޢިބާރާތް ހިމެނިފައިވާގޮތުން އެހެންގޮތަކަށް ކަ
 :ދޭހަނުވާނަމަ

 

،އެވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި"  ފައިސާދައުލަތުގެ"   ނަމަވެސް ކޮންމެ ގޮތެއްގައި،
މުގައި ގެ ނަދައުލަތު ނުވަތަ  ނުވަތަ ހޯދާފައިވާ، ލިބިފައިވާދައުލަތަށް

،  އާމްދަނީއާއިބަލައިގެންފައިވާ އެންމެހައި ޓްރަސްޓާއި އެހެނިހެން ލޯނާއި، 
،  ހުރިހާ ސްޓޭމްޕަކާއިފައިސާއާއި . ޑިބެންޗަރާއި އެހެން ސެކިއުރިޓީއަށެވެއި ބޮންޑާ،

،ޕަބްލިކް ޓްރަސްޓީގެ ގޮތުގައި   ނުވަތަގެ ގޮތުގައިއް ނުވަތަ އޮފިޝަލް ރިސީވަރެ،
ނޑައަޅާފައިވާ ވަކީލެއްގެގޮތުންދައުލަތު ގެ ދައުލަތު، ގެ ފަރާތުން އެކަމަށް ކަ

ލިބިފައި ހުންނަ  ނުވަތަ ،ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ނޫންގޮތެއްގައި ބަލައިގެންފައި
 .ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެފައިސާވެސް މީގެ

 

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ނުވަަތ ، އެވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި" ޝަޚްޞު"
ޙިއްޞާ އޮންނަ ގެ ވިޔަފާރި ތަނަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ކޮންޓްރޯލިންގ ލަތުދައު

ށްފައިވާ ވިޔަފާރި ތަނަކަށް ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ޝަޚްޞެއްކަމަށް ބަޔާންކޮ
 .ތަނަކަށެވެކޮންމެ
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،  އެވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި" ކުރާ މީހެއްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޢައްޔަން"
ދޭ  ކުރުމަށް އޭނާ ލިޔުމުން ހުއްދަ ކަންކަންއިވާގައި ބަޔާންކޮށްފަޤާނޫނު މި

 .މީހަކަށެވެ
 

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްެގ ، އެވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި" މާލީ އަހަރު"
 ގެ  ނިޔަލަށް ހިނގާ 31 އިން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރުމަހުގެ 1 މަހުގެޖަނަވަރީ

 ނިމޭދުވަސް މުއްދަތު ފެށޭ ދުވަހާއި  އެ،މުއްދަތު ގުނުމުގައި މި. މުއްދަތަށެވެ
 .ހިމެނެއެވެ
 

 ކުރާޓް އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި އޮޑި،އެވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި" އޮޑިޓް ފީ"
 .ށެވެއަފަރާތަށް ދެވޭ އުޖޫރަ

 

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެފަރާތުގެ ވަސީލަތްަތްއ ] ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް[
ހިނގާފައިވަނީ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލައި ވަޒަންކުރުމާއި އެފަރާތުގެ މަސައްކަތް 

 .ހަރުދަނާ މާލީ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެ މަތިންތޯ ބަލައި ވަޒަންކުރުމަށެވެ
 

 ވަނަ 4ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިޤާނޫނުގެ " ދައުލަތުގެ ތަންތަން" 
 .މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށެވެ

 
  

________________________ 
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