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ޢަދުލިްއނާްޞފު ގިާއމްކުރިެވ ޚަބަރު ިސީޓ

އިަދ އަދުލު ިއނާްޞފު 

ގިާއމްކުރިެވއްޖެކަމަށް ދެކެވެންވްެސޖެހޭ

ާ  ަރީއްސ ަނީޝދު ގެ މައަްޗށް ޕޮްރިސިކއުޓަރ ޖެނަެރލް އަހުމަދު މިުއއްޒު )މ. ޑޯނަްޝިއން( ދަޢުވ

   އުފުއަްލވިައގެން އުޅުއްވީަނ ގާނޫނު އާަސީސގެ 17 ވަަނ މާއްދާ އިާއ ިޚލާފަށް ކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ

    ރީައްސ މުހައްމަދު ނީަޝދުގެ މައްޗަށް ޕްރިޮސިކއުޓަރ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މިުއއްޒު ގާނޫނާ ިޚލާފަށް އުފުއްލަވަވިައގެންއުޅުއްވާކަމަށް 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ދަޢުވާ ބައްލަވާ ިތން ފަނިޑޔާރުން ރައިްޔތުންގެ މިަޖިލހަށް ހިާޒރުވެނުލައްވިައ އިެތއްބަވީަނ ގާނޫނު އާަސީސ އާއ ިޚލާފަށް 

ކަމުގިައ ަސރުކާރުގެ މްަސއިޫލއްޔަތު އަދާކުރާ ިމންވަރު ބަލާ ރައިްޔތުންގެ މިަޖީލހުގެ ކިޮމީޓގެ މުގައިްރރު، ތޮއްޑޫ ދިާއރާގެ މެމްބަރު އީަލ 

ވީަހދު ިވދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރޭ ބޭއިްވ ަސރުކާރުގެ މްަސއިޫލއްޔަތު އަދާކުރާ ިމންވަރު ބަލާ ކިޮމީޓގެ ބައްދަލުވުމުގިައ އީަލ ވީަހދު ިވދާޅީުވ 

ިތން ފަނިޑޔާރުންގެ ތެރިެއން ދެ ފަނިޑޔާރަކު ކިޮމީޓ އަށް ހިާޒރުވެލައްވާނެ ކަމަށް މިަޖީލހުގެ ިއދާރާ އަށް ގުޅުއްވާފިައ ިވދާޅިުވ ކަމަށިާއ 

ނަމަވްެސ އެ ިނންމުން ބަދަލުކުރައްވިައ ިސީޓ ފޮނުއީްވ ރޭ ކިޮމީޓ ފެށެން ވަރަށް ގާތްވެފިައ ވިަނކޮށް ކަމަށެވެ.

  ރޭގެ ކިޮމީޓ ބައްދަލުވުން ފެއްޓީެވ 00: 9 ގަ އެވެ. ކިޮމީޓ އަށް ވަޑިައގަންނަވާނެ ކަމަށް ިވދާޅީުވ ގއ. އަތޮޅުގެ ިއްސ މިެޖްސޓްރޭޓް 

ުޝޖާއު އްުސމާނިާއ އއ. އަތޮޅުގެ ިއްސ މިެޖްސޓްރޭޓް އަބްދުއްނިާޞރު އަބްދުއްރީަހމް ކަމަށް އީަލ ވީަހދު ިވދާޅިުވ އެވެ. ރީައްސ 

ނީަޝދުގެ މައަްސލަ ބައްލަވާ ޕެނަލްގިައ ިހމިެނވަޑިައގަންނަވާ އަނެއް ފަނިޑޔާރީަކ އދ. އަތޮޅުގެ ިއްސ މިެޖްސޓްރޭޓް ހަުސިއން މީަޒދެވެ.

   ކިޮމީޓގެ މުގައްރަރުގެ ވާހަކަފުޅުގިައ ގީާޒން އެކިޮމީޓ އަށް ހިާޒރުކުރެއްވެންވާނެ ކަމުގިައ ިވދާޅިުވއެވެ. އިަދ ކިޮމީޓ މެމްބަރު 

ރައިްޔތުންގެ މިަޖީލހުގެ މަޑުއްވީަރ ދިާއރާގެ ިވާޝމް ޢީަލވްެސ ވީަނ އެކިޮމީޓއަށް ގީާޒން ހިާޒރުވެލައްވަންވާނެ ކަމުގިައ ިވދާޅުވެފައެވެ. 

   ރައިްޔތުންގެ މިަޖީލހުގެ ކިޮމީޓތަކަށް ވަޑިައގަންނަވަން ދެންނެވުމުން ކޮންމީެމހަކުކަމުގިައިވޔްަސ ހިާޒރުވެލައްވަންވާނެކަމުގިައ 

ީމގެކީުރގިައ ުސޕީްރމްކޯޓުން ވީަނ އަމުރެއިްހންގަވާފައެވެ. އީެއ ރީައްސ ނީަޝދުގެ ކިެބނެޓްގިައ ިހމިެނވަޑިައގެންނިެވ ބޭފުޅުންނާމެދު އޭރު 

އެންގިެވ އެންގެވުމެކެވެ.  

   ގާނީޫނ ބޭފުޅުން ިވދާޅުވާގޮތުގިައ މިަޖިލހަށް ޖަވާބުދީާރ ވެލައްވަން އޮންނީަނ ވީަޒރުންކަމުގިައިވއްަސ، "ކޮންމީެމހެކޭ" ގާނޫނު 

އާަސީސ ގިައ އޮންނަނީަނ ވުޒާރާއެއްގެ އެހެންމުއައްޒަފެއްގިެކބިައން ހޯއްދަވަންވާ މުަލޫމާތަކަށް ހުރްަސއެޅޭގޮތަކަށްނޫނީްވމައެވެ. އެހެންކަމުން 

ވުޒާރާއެއްގެ ިޑރެކްޓަރަކުކަމުގިައިވއްަސ ކިޮމީޓތަކްަސ މައުލޫމާތުދެއްވަންޖިެހލައްވައެވެ. ިމާސލަކަށް ކައްކީާމހުންނާ ބެހޭ ކަންކަން ިނންމީާނ 

ބޮޑުބިަދގިެއން ބޮޑުކައްކާކަމުގިައ ބަޔާންވެފަ އޮވެދާނެއެވެ. އޭގެ މާނައީަކ އިެއން ކައްކީާމހަކު ފުލްުސ އީޮފހަށް ދާންޖިެހއްޖެނަމަ ނުގްޮސ 

ބޮޑުކައްކާ ފޮނުވާ އޫުޞލެއް ނޫންކަމުގިައ ފާހަގަވެއެވެ. މިުޅ މުއައަްސާސ އާ ބެހޭ ކަމެއް ދެން ފާހަގަވެލައްވާނަމަ އެތަނެއްގެ ވިެރއަކާ 

ހަމައަށް ނުދާނެ ވާހަކަ އެއްވްެސ ބޭފުޅަކު ިވދާޅެއް ނުވެއެވެ. "މިަޖީލހު މެމްބަރަކު ކޯޓަކަށް ހިާޒރުވެލައްވަން އެންގީެވމަ ިވދާޅުވާނީްވތޯ 

މިަޖީލހުގެ ރީައްސ ނުވަތަ ިމވިެނ ކިޮމީޓއެއްގެ މުގައްރަރު ގެންދަވަހަރޭ؟" ރޭގެ ކިޮމީޓ ޖަލާްސ ބެއްލިެވ މެމްބަރަކު ިވދާޅިުވއެވެ.   

  މިަޖިލހަށް ހިާޒރުވެ ނުލައްވާން، އެއް ިއބާރާތަކުން ިލޔުއްވިައ ިތން ފަނިޑޔާރުންމެ ވިަކވިަކން ފޮނުއިްވ ިސީޓގިައ ިވދާޅުވެފިައ 

ވީަނ މިެޖްސޓްރޭޓުންނީަކ ަޝރީުއ ދިާއރާގެ އެންމެ ދަށު މަރުހަލާގެ ކޯޓުތައް ކަމުގިައވާ މިެޖްސޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގިައ މަަސއްކަތްކުރާ 

ފަނިޑޔާރުންނަށް ވެފިައ ކިޮމަޝން އޮފް ނަޭޝނަލް ިއންކުއީަރގެ ިރޕޯޓާ ގިުޅގެން ފަނިޑޔާރެއްގެ ހިައިސއްޔަތުން ޖަވާބުދީާރ ވިެވދާނެތޯ 

ގާނީޫނ ގޮތުން ުސވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެކަމިާއމެދު ގޮތެއް ިނންމިައިދނުމަށް ޖީުޑަޝލް ާސިވްސ ކިޮމަޝނުގިައ ދެންނެވުމުން 

ފަނިޑޔާރުންގެ މަަސއްކަތާބެހޭ ގޮތުން ޖަވާބުދީާރ ކުރުވުމަށް ފަނިޑޔާރުން މިަޖީލހަށް ހިާޒރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް އެ 

ކިޮމަޝނުން ބުނެފިައވާ ކަމަށް އިެސީޓތަކުގިައވެ އެވެ.

  ފަނިޑޔާރުންގެ މަަސއްކަތާބެހޭ ގޮތުން ޖަވާބުދީާރކުރުވުން ނިުހމެނޭ ގޮތުން ފަނިޑޔާރުންގެ ރުހުމިާއ ގަބޫލުގިައ ރައިްޔތުންގެ 

މިަޖިލހާއެކު ފަނީްނ ގޮތުން މަަސއްކަތް ކުރެއްވުމީަކ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ޖޭއްެސީސން ބުނެފިައވާ ކަމަށް ފަނިޑޔާރުންގެ 

ިސީޓގިައވެ އެވެ. އިަދ މިަޖީލހާ އެކު ފަނީްނ މަަސއްކަތް ކުރައްވާނެ ހަރުދަނާ އޫުސލެއް ކަނޑަ އަޅިައިފ ނަމަ އެ އޫުސލެއްގެ ދަށުން 

މިަޖީލހާއެކު ފަނީްނ މަަސއްކަތް ކުރެއްވުމަށް ތައްޔާރަށް ިތއްބިެވކަމަށް ވްެސ ިތން ފަނިޑޔާރުން ިވދާޅުވެފިައވެ އެވެ.

   ރޭގެ ބައްދަލުވުމުގިައ ކިޮމީޓގެ މުގައްރަރު އީަލ ވީަހދު ިވދާޅީުވ ގާނޫނު އާަސީސގެ 99 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފަނިޑޔާރުން ވްެސ 

މިަޖީލހުގެ ކިޮމީޓތަކަށް ހިާޒރުކުރުވޭނެ ކަމަށިާއ ފަނިޑޔާރުން މިަޖީލހުގެ ކިޮމީޓތަކަށް ވަޑިައގަންނަވަން ޖެހީޭނ ހަމައެކިަނ ފަނީްނ ލަފައެއް 

ދެއްވުމަށް ނޫން ކަމަށެވެ.  ފަނިޑޔާރުން ހިާޒރުކުރެއްވުމާމެދު ދެން ގޮތެއް ިނންމަވީާނ ކިޮމީޓގެ މެމްބަރުންނާ ނުރްަސީމކޮށް ވާހަކަ 

ދެއްކެވުމަށް ފަހު ކަމަށް ކޮމީެޓގެ މުގައްރަރުވީަނ ރޭގެޖަލާްސގިައ ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

 މިަޖިލހުގެކިޮމީޓއަކަށް ފަނިޑޔާރުން ހިާޒރުވެނަުލއްވިައ
  އިެތއަްބވީަނ ގާނޫނު އާަސީސ އިާޢ ިޚލާފަށް



މައްޗަށް  ނީަޝދުގެ  މުހައްމަދު  ރީައްސ     

މިުއއްޒު  އަހުމަދު  ޖެނެރަލް  ޕްރިޮސިކއުޓަރ 

ާ އުފުއްލަވަވިައގެންއުޅުއްވ ިޚލާފަށް  ގާނޫނާ 

ިތން  ބައްލަވާ  ދަޢުވާ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކަމަށް 

މިަޖީލހުގެ،  ރައިްޔތުންގެ  ފަނިޑޔާރުން 

ިމންވަރު  އަދާކުރާ  މްަސއިޫލއްޔަތު  ަސރުކާރުގެ 

ވަނަ  ިތން  ހިާޒރުވުމަށް  ކޮމީެޓއަށް  ބަލާ 

ފަހަރަށް އަންގާފިައ ވިަނކޮށް އެ މައަްސލިައގިައ 

ކަމަށް  މިުހންމުކަމެއް  ކުރުމީަކ  މްަޝވަރާ 

މިަޖީލހުގެ  ފަނިޑޔާރު  އުއްތަމަ  ިވދާޅުވެ 

ގާނީޫނ  ިސީޓއީަކ  ފޮނުއްވިެވ  ރީައަސށް 

ވީަކލުން  ގާނީޫނ   ނޫންކަމުގިައ    އަމުރެއް 

ހްަޞމުން  ުސޕީްރމްކޯޓީަކ  ފާހަގަކުރައްވައެވެ. 

އަޑުއެއެްސވުން  އިަދ  ނިުހމަނިައވްެސ   

ކަމަށާ  ނެރުއްވާތަނެއް  އަމުރު  ނުބާއްވަވިައ 

އެފަދަބަޔާންވްެސ ގާނީޫނ އަމުރަށް ނުވާކަމުގިައ 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހަމ އެގޮތަށް ިމމައަްސލައިާއ 

ބަޔާނެއް،  ނެރުއިްވ  ކިުރން  ީމގެ  ބެހޭގޮތުން 

އަމުރެއްގެ  ޮސިއކުރެއިްވ  ހަތްފަނިޑޔާރުން 

 ޖިުޑަޝީރ އިާޢ މިަޖިލހާ މްަޝވަރާ
ކަުރއްވަން ިވދާޅުވުމީަކ ގާނީޫނ އަމުރެއްނޫން

ރައިްޔތުންގެ  ނެރެދެއްވުމަށް  ގޮތުގިައ 

މްަސއިޫލއްޔަތު  ަސރުކާރުގެ  މިަޖީލހުގެ، 

މުގައްރުަ   ކޮމީެޓގެ  ބަލާ  ިމންވަރު  އަދާކުރާ 

އިެދލައްވާފިައވެއެވެ. ނަމަވްެސ، ިމހާތަންަސވްެސ 

ނެރުއްވާފައެއްނުވެއެވެ.   އެފަދައަމުރެއް 

ާޝިހދަށް  އަބްދުهللا  ރީައްސ  މިަޖީލހުގެ    

ހެުސިއން  ފިާއޒު  އަހުމަދު  ފަނިޑޔާރު  އުއްތަމަ 

ިވދާޅުވެފިައ  ގިައ  ިސީޓގިައ  ފޮނުއިްވ  ިއއްޔެ 

ީމިޑޔާތަކުގިައ  ިއންޓަރނެޓް  ވާކަމަށް 

މަަސއްކަތިާއ  މިަޖީލހުގެ  ފާހަގަކޮށްފިައވީަނ  

ފަރާތެއް  އެއްވްެސ  ދިާއރާގެ  ަޝރީުއ  ގިުޅގެން 

އެކަން  ނަމަ  ޖިެހއްޖެ  ހިާޒރުކުރަން  މިަޖީލހަށް 

ކުރާނެ އެންމެ ރަނގަޅު އޫުސލެއް ކަނޑައެޅުމަށް 

ކަމަށެވެ. ކަމެއް  މިުހންމު  ކުރުމީަކ  މްަޝވަރާ 

     އަދުލިުއނާްސފު ގިާއމް ކުރުމުގެ ކަންތައްތަކިާއ 

ކޯޓުތަކާ ގުޅޭ އެހިެނހެން ކަންތައްތަކުގިައ މިަޖީލހަށް 

ކިޮމަޝން  ާސިވްސ  ޖީުޑަޝލް  ތަނީަކ  ލަފާދޭ 

)ޖޭއްެސީސ( ކަމަށް އެ ކިޮމަޝންގެ ގާނޫނުގިައ 

ފަނިޑޔާރުގެ  އުއްތަމަ  ވްެސ  ބުނެފިައވާކަމަށް 

ިވދާޅުވެފިައ ވެއެވެ. އިަދ މިަޖީލހުން  ިސީޓގިައ 

ބަލަމުންދާ ކަމަކިާއ ގިުޅގެން ޖީުޑަޝީރއާ ގުޅުން 

ބެހޭ  ފަނިޑޔާރުންނިާއ  ނުވަތަ  މައުލޫމާތު  ހިުރ 

ޖޭއްެސީސ  ބޭނުންވާނަމަ  މިަޖީލހަށް  މައުލޫމާތު 

ފަރާތްތަކިާއ  ިއްސ  ޖީުޑަޝީރގެ  ނޫންނަމަ 

މުއާމަލާތް ކުރައްވިައގެން ހޯދުމީަކ އެންމެ ރަނގަޅު 

ގޮތްކަމަށް ދެކެވަޑިައގަންނަވާކަމަށް ވްެސ އުއްތަމަ 

އެވެ. ިވދާޅުވެފަ  ވީަނ  ިސީޓގިައ  ފަނިޑޔާރުގެ 

ގިުޅގެން  ިސީޓއާ  ފަނިޑޔާރުގެ  އުއްތަމަ    

މިަޖީލހުން ިމހާތަނަށް އެއްޗެއް ބުނެފައެއްނުވެ އެވެ.

ކިޮމީޓތަކަށް  މިަޖީލހުގެ  ރައިްޔތުންގެ    

ދެންނެވުމުން  ވަޑިައގަންނަވަން 

ހިާޒރުވެލައްވަން  ކޮންމީެމހަކުކަމުގިައިވޔްަސ 

ުސޕީްރމްކޯޓުން  ީމގެކީުރގިައ  ވާނެކަމުގިައ 

ރީައްސ  އީެއ  އަމުރެއިްހންގަވާފައެވެ.  ވީަނ 

ިހމިެނވަޑިައގެންނިެވ  ކިެބނެޓްގިައ  ނީަޝދުގެ 

އެންގެވުމެކެވެ.   އެންގިެވ  އޭރު  ބޭފުޅުންނާމެދު 

ިވދާޅުވާގޮތުގިައ  ބޭފުޅުން  ގާނީޫނ     

އޮންނީަނ  ވެލައްވަން  ޖަވާބުދީާރ  މިަޖިލހަށް 

"ކޮންމީެމހެކޭ"  ވީަޒރުންކަމުގިައިވއްަސ، 

އާަސީސ ގިައ އޮންނަނީަނ ވުޒާރާއެއްގެ  ގާނޫނު 

ހޯއްދަވަންވާ  އެހެންމުއައްޒަފެއްގިެކބިައން 

ހުރްަސއެޅޭގޮތަކަށްނޫނީްވމައެވެ.  މުަލޫމާތަކަށް 

ިޑރެކްޓަރަކުކަމުގިައ  ވުޒާރާއެއްގެ  އެހެންކަމުން 

ް މައުލޫމާތުދެއްވަންޖިެހލައ ކިޮމީޓތަކްަސ  ިވއްަސ 

ވައެވެ. ިމާސލަކަށް ކައްކީާމހުންނާ ބެހޭ ކަންކަން 

ބޮޑުކައްކާކަމުގިައ  ބޮޑުބިަދގިެއން  ިނންމީާނ 

އިެއން  މާނައީަކ  އޭގެ  އޮވެދާނެއެވެ.  ބަޔާންވެފަ 

ދާންޖިެހއްޖެނަމަ  އީޮފހަށް  ފުލްުސ  ކައްކީާމހަކު 

ނުގްޮސ ބޮޑުކައްކާ ފޮނުވާ އޫުޞލެއް ނޫންކަމުގިައ 

ފާހަގަވެއެވެ. މިުޅ މުއައަްސާސ އާ ބެހޭ ކަމެއް ދެން 

ހަމައަށް  ވިެރއަކާ  އެތަނެއްގެ  ފާހަގަވެލައްވާނަމަ 

ނުދާނެ ވާހަކަ އެއްވްެސ ބޭފުޅަކު ިވދާޅެއް ނުވެއެވެ. 

   ރީައްސ ނީަޝދުގެ މައަްސލަ ބައްލަވާ ިތން 

އަބްދުއް  އްުސމާނިާއ  ުސޖާއު  ފަނިޑޔާރުންނީަކ 

ނިާސރު އަބްދުއް ރީަހމިާއ ހެުސިއން މީަޒދެވެ. .

ކޮމީެޓއަށް  ފަނިޑޔާރުން  ިތން  އެ  ިމީއ    

ހިާޒރުވެވަޑިައގަތުމަށް އެންގިެވ ިތން ވަނަ ފަހަރެވެ.

ދިާއރާގެ  ތޮއްޑޫ  މުގައިްރރު  ކޮމީެޓގެ  އެ 

އެ  ވީަނ  ިވދާޅުވެފިައ  ވީަހދު  އީަލ  މެންބަރު 

ކުރީަނ  ހިާޒރު  ކޮމީެޓއަށް  ފަނިޑޔާރުން  ިތން 

މަަސއްކަތް  ކުރުމުގެ  ިދރާާސ  ިރޕޯޓް  ކީޯނގެ 

ގިުޅގެން  އެކަމާ  ކުރަމުންގެންދީާތ  ކޮމީެޓން  އެ 

ކުރެއްވުމަށްކަމަށެވެ.  ާސފު  މައުލޫމާތު 

 ީޕީޖ ގެ މައަްޗށްވްެސ މައަްސަލ އުފުލޭނެ
   މައަްސލައެއްގިައ ދަޢްވާކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ޕްރިޮސިކއުޓަރ ޖެނެރަލް ިނންމަވާ ިނންމެވުމީަކ 

)ނ( ގެ  އެމާއްދާގެ  ިއދީާރ ިނންމުމެއްކަމުން  މާއްދާގިައ ބަޔާންކުރާފަދަ  43 ވަނަ  ޤާނޫނުއާަސީސގެ 

ދަށުން މައަްސލަ އުފުއްލުމުގެ ޙައްޤު އެމައަްސލައެއްގިައ ިހމެނޭ، އިަދ އެމައަްސލިައގެ ަސބަބުން ީސދާ 

ގޮތުން އަަސރުކޮށްފާނެ ކޮންމެ ީމހަކަށްވްެސ ިލިބގެންވާނެއެވެ. 

ިލިބގެންވާ ބާރުތައް ތަނީްފޒުކުރުމުގިައ ޤާނޫނުއާަސީސއިާއ، ޤާނޫނުން   ޕްރިޮސިކއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް 

ކަނޑައަޅާފިައވާ ިއމުން ބޭރުވެއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ ަސބަބުން ގެއްލުންވާފަރާތަށް ިލިބދޭ ޤާނީޫނ ޙައްލީަކ 

ގޮތާމެދު  ޢަމަލުކުރައްވާފިައވާ  ޖެނެރަލް  ޕްރިޮސިކއުޓަރ  މެދު  މައަްސލަތަކިާއ  ވިަކވިަކ  ކޮބިައތޯއިާއ، 

ބެލެވެން ހިުރ ގޮތްތައް އެބަހިުރކަމުގިައ ގާނީޫނ މިާހރުން ފާހަގަކުރެއެވެ. 

   ިދވިެހ ޖުމުޙިޫރއްޔާގެ ޤާނޫނުއާަސީސގެ 220 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގިައ ބަޔާންކުރީަނ ިދވިެހރާއްޖޭގިައ 

ވިަކފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ މްުސތިަޤއްލު ޕްރިޮސިކއުޓަރ ޖެނެރަލްއަކު ހުންނަންވާނެ ކަމަށެވެ. ޕްރިޮސިކއުޓަރ 

ކުރާ  ިދވިެހރާއްޖޭގިައ  ގިުޅގެން  ކުށްތަކާ  ިޖނީާއ  ިޒންމާއަކަށްވީަނ  އާަސީސ  އެންމެ  ޖެނެރަލްއެއްގެ 

އެންމެހިައ ދަޢުވާތަކާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމެވެ. 

  ިމ މްަސޢިޫލއްޔަތު އަދާކުރުމުގިައ ޕްރިޮސިކއުޓަރ ޖެނެރަލް މަަސއްކަތްކުރަންޖެހޭ ގޮތް ޤާނޫނުއާަސީސއިާއ، 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/9 )ޕްރިޮސިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު( ގިައ ބަޔާންކޮށްފިައވެއެވެ. ިމގޮތުން، 

ހަމަހަމަކަމިާއ،  ބުރަނުވުމިާއ،  ވިަކފަރާތަކަށް  އަދާކުރުމުގިައ  ިޒންމާތައް  މްަސޢިޫލއްޔަތިާއ،  މަޤާމުގެ 

ހާމަކުރުމުގެ މައްޗަށް މަަސއްކަތުގެ އާަސްސތައް ިބނާކުރުމީަކ ޕްރިޮސިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަަސއްކަތުގެ 

އާަސީސ ިސފަތައް ކަމުގިައ ޤާނޫނުއާަސީސއިާއ، ޕްރިޮސިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނުގިައ ކަނޑައަޅާފިައވެއެ 

ޕްރިޮސިކއުޓަރ ޖެނެރަލްއީަކ އޭނާ ިނންމާ ހަމަކޮންމެ ިނންމުމެއްގިައމެ، ހަމަހަމަކަމިާއ، ހާމަ ކަމިާއ، 

)ނ( ިއން  މާއްދާގެ  220 ވަނަ  ޤާނޫނުއާަސީސގެ  ނެރެންޖެހޭފަރާތެއްކަމަށް  ކިުރއަށް  ޖަވާބުދީާރވުން 

ަސބަބުން  އޭގެ  ޢަމަލުކުރެއްވުމީަކ،  ޖެނެރަލް  ޕްރިޮސިކއުޓަރ  ިޚލާފަށް  އެއިާއ  ިހނދު،  ލިާޒމްކުރާ 

ގެއްލުންވާފަރާތަށް އެކީަށގެންވާ   ޙައްލެއް ިލބެންޖެހޭނޭކަމެކެވެ.  

'ޕްރިޮސިކއުޓަރ  ބަޔާންކުރީަނ،  މާއްދާގިައ  ވަނަ   13 ޤާނޫނުގެ  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރިޮސިކއުޓަރ      

ބާރުތަކުގެ  ިލބޭ  ޖެނެރަލްއަށް  ޕްރިޮސިކއުޓަރ  ގޮތުންނިާއ،  އަދާކުރުމުގެ  މްަސއިޫލއްޔަތު  ޖެނެރަލްގެ 

ދިާއރާގެ  ބާރެއްގެ  ިލިބދޭ  ޤާނޫނަކުން  ނުވަތަ  މީަތން  ގޮތުގެ  ޤާނޫނުގިައވާ  ގޮތުން،  ބޭނުންކުރުމުގެ 

ތެރޭގިައ، ޕްރިޮސިކއުޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އޭނާގެ މުވައްޒަފަކު ރްަސީމ ޙިައިސއްޔަތުން ކުރާކަމަކިާއމެދު 

ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކާމެދު ިޖނީާއ، ނުވަތަ މަދީަނ ދަޢްވާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.' ިމހެންނެވެ. 

   ނަމަވްެސ ިމީއ ޕްރިޮސިކއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ިލިބދޭ ޤާނީޫނ ިޙމާޔަތް ބަޔާންކޮށްދޭ މާއްދާކަމުގިައީވ

ިއރު،ޕްރިޮސިކއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ޤާނީޫނ ިޙމާޔަތް އީޮތ، ހަމައެކިަނ ޕްރިޮސިކއުޓަރ ޖެނެރަލް ޤާނޫނިާއ 

އެއްގޮތަށް ހެޔޮ ިނޔަތުގިައ ިނންމާ ިނންމުންތަކުގިައކަން އެނގެއެވެ. ިމމާއްދާގެ ރޫޙީަކ، ޕްރިޮސިކއުޓަރ 

ިނންމަންޖެހޭ  ޙިައިސއްޔަތުން  ރްަސީމ  ިނޔަތުގިައ،  ނުބިައ  ިޚލާފަށް،  ޤާނޫނިާއ  ޖެނެރަލިްވޔްަސ، 

އެއްވްެސ ިނންމުމެއް ިނންމިައިފނަމަ، އެކުޅަކަމެއްގެ ބާވަތުން ދެން ކުރަންޖެހޭ   ކަން ކަން ކުރެވުމުގެ 

ފުރަުޞތު ިލބުމެވެ. އިަދ ޕްރިޮސިކއުޓަރ ޖެނެރަލްއީަކ، ކޮންމެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކިުރނަމަވްެސ، އޭނާގެ 

ކަމުގިައ ގާނީޫނ މިާހރުން  ރޫޙު  އްަސލު  ިމމާއްދާގެ  ނުވުމީަކ  ީމހަކަށް  މްަސއަލާނުއުފުލޭނެ  މައްޗަށް 

ފާހަގަކުރެއެވެ. 


