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 ތަޢާރަފު 

ގައި، ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  220ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ދައުަލތުެގ ަބންޑާރަ ނައިުބ ކަނޑައަޅާ މައިަގނޑު ސިޔާސަތުތަކާ  ޤާނޫނުއަސާސީން ލިިބދީފައިވާ ާބުރތައް ބޭނުންކުރަންާވނީ،  

ޑިސެމްަބރ   31، 'ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތު' އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ. މިމާއްދާގެ ދަށުން 

ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި  "  ގެއެ ސިޔާސަތު ވަނަ ދުވަހު ކަނޑައަޅުއްވައި، އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ.    2018

ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން ަބާލ ޖިނާއީ ކުށެއް  އި،ގަވަނަ ނަންަބރު 3ގެ މިަބއި ން"ަބންދުގައި ެބހެއްޓު 

ބަލައި، އެކަންކަން ިހންގަނީ ޤާޫނނާ އެއްގޮތަށްތޯ ެބލުމަށްކުރާ މަސައްކަތުގެ އަސާސަކީ،    ެބލުންތަކާއި ިހންގާ ތަޙުޤީޤުތައް

ކުރުން ކަމަށްވުމާއި،  ަކން ކަށަވަރުއުނިކަން ނާންނާނެ އެކަށީގެންނުވާ ގޮތެއްގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ އަސާސީ ޙައްޤަކަށް 

މަސައްކަތުގެ ތަްފޞީލު މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ޚާްއޞަ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާއި، އަަހރަކު ދެފަހަރު އެރިޕޯޓު އެގޮތުންކުރާ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހިއްޞާުކރަމުން ގެންދަންވާނެކަމަށް ަބޔާްނކޮށްފައިވެއެވެ. މިރިޕޯޓަކީ އިސްވެދެންނެވުނު ކަންކަްނ 

މަހުގެ ނިޔަލަްށ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީުހން  ޖޫން ަވނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ ިއން  2020ލުކުރުމަށްޓަކައި ޙާޞި

 ވެ. ޚާއްޞަ ރިޕޯޓެހުށަހަޅާ، މިއަހަރުގެ ފުރަަތމަ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

އަށް ޢަމަލުކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން  ވަނަ މާއްދާ 223ނޫނުއަސާސީގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
 ން ކުރެވުނު މަސައްކަތްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހު

 އިންވެސްޓިގޭޝަން ރިވިއު ސެކްޝަން އުފެއްދުން 

އްދާއަށް ޢަމަލުކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، ވަނަ މާ 223ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޖަނަވަީރ  16ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި 'އިންވެސްޓިގޭޝަން ރިވިއު ސެކްޝަން' ގެ ނަމުގައި ސެްކޝަނެއް 

ޤާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ.  ގައި 2020
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 ،ވަނަ )ރ( ގެ ދަުށން 223އަސާސީގެ ޤާޫނނުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ގެ މައިގަނޑު އިންވެސްޓިގޭޝަން ރިވިއު ސެކްޝަން

އެސެކްޝަާނ  މިގޮތުން،މެވެ. އިދާރާތަކުން ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤުތައް ހިންގަނީ ާޤނޫނާ ެއއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުޤުކުރާ ތަޙްޤީ

  ؛ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި

މައްސަލަތަކުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ   )ހ(

؛ އިއެޅުމުގައި ހަމަހަމަކަމާއި އެއްގޮތްކަން ހިފަހައްޓާނެ ނިޒާމުތަކެއް ާޤއިމުކުރުމާ

ަބުރ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ާބރު ލިިބފައިވާ މުއައްސަސާތަކުން ތަޙްޤީޤު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުތައް، ޤާނޫނު ނަން )ށ(

 ؛މާއި )ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހަާދފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ެދނެގަތު 2016/12

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކަީކ، ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނުްނ  )ނ(

 ؛މާއިގަވާއިދުތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރު ޙާޞިލުކުރަން ޤަޞްދުކުޅަ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުވާގޮތަށް ހުރި

އެކި މުއައްސަސާތަކުން ތަޙްޤީޤުކޮށްގެން ހުަށހަޅާ މައްސަލަތަކުަގއި ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަން މަރްޙަލާގައި   )ރ(

ފާހަގަވާ ކަންކަން ލޮގްކޮށް، ރެކޯޑު ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް 

ރައްޤީކުރުމާއި، އެިނޒާމުގެ ތެރެއިން ފެްނނަ މައްސަަލތައް ޙައްލުކުރަން ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަތްތައް ސިސްޓަމް ތަ

 ؛މާއިކުރު

އޮޕަރޭޓިންގް ޕްރޮޓޮކޯލްތައް ޤާއިމުކުރެވިފައި ހުރިތޯ ަބލައި،   ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤު ހިންގުމަށް ޭބނުްނކުރާ ސްޓޭންޑަރޑް )ބ(

 ؛އެފަދަ އުޞޫލުތައް ނެތްނަަމ، އުޞޫލުތައް ހަދަން އިރުޝާދު ދިުނމާއި

ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤު ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށް އިންވެސްޓިގޭޓަރުން ޢަމަލުުކރާ މިންވަރު   )ޅ(

އިދުތަކާ ޚިލާފުާވ މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ. ދެނެގަނެ، އެގަވާ
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 ޝިކާޔަތު ޕޯޓަލް 

ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤު ހިންގުމުގައި ޤާޫނނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުުކރިކަމާމެދު ޕްރޮސިކިއުޓަރުންނަށް ޝައްކުވާ  )ހ(

ޓަލްގެ ނަމުގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުެގ މައްސަލަތައް ރެކޯޑުކޮށް، ލޮގް ކުރުމަށްޓަކައި، ޝިކާޔަތު ޕޯ

ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރގައި ޕޯޓަލެއް ޤާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ. 

މިޕޯޓަލުގައި ރެކޯޑުކުރާ ޝަކުވާތައް އިތުރަށް ަބލަިއ، އެމައްސަަލތަކަކީ ނޭޝަނަްލ އިންޓަގްރިީޓ ކޮމިޝަނަށް  )ށ(

މައްސަލައެއް ނަމަ، އެކޮމިޝަނަށް، އެނޫްނ ކުދިކުދި ކަންކަން، އެތަޙްޤީޤެއް ހިންގެވި ޅަންޖެހޭ ޒާތުގެ ހުށަހަ

މިޕޯޓަލަށް އަދި ދުވަސްކޮޅެއްވެ، ގިނަ ން ެގންދެވިފައިެވއެވެ. މުއިދާރާއެއްގެ ކަމާެބހޭ ސެކްޝަަނކަށް ހުށަހަޅަ

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ރަނގަޅުނޫްނ މައްސަލަތައް ރެކޯޑުވާން ފެށުމުން، ޢާންމުގޮތެއްގައި، ަބއެއް އިޖުރާއަތާ  

ގޮތްގޮތަށް ޢަަމލުކުރައްވާ އިންެވސްޓިގޭޓަރުންނާއި، ސްޭޓޝަންަތއް ވަކިވަކިން ފާހަގަވާްނ ފަާށނެއެވެ. އޭރުން، 

އެަބޔަކަށް ޭބނުންވާ ކަމާެބހޭ ަތމްރީނުތައްވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެތައް ފަސޭހަތަކެއް ލިޭބނެއެވެ. މީގެ  

ތަކުރާރުކޮށް ރަނގަޅުނޫން ގޮތްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް އިދާރީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު   އިތުރުން،

އެޅުމަށްވެސް ނުހަނު ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ. 

މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރުންނަށް މައްސަލަތަކުގައި ފާަހގަވާ މިފަދަ ކަންކަން ުހށަހެޅުމަްށ ފުރުޞަތު  )ނ(

ހުރި އުނި  ތަކުގައިތަޙްޤީޤު ހިންގާ ތަހުޤީޤުކުރާ އިދާާރތަކުންދިޔައެވެ. އަދި މި ނިޒާމުގެ ސަަބުބން ލިބިގެން

ކުން ިއދާރާތަކުރާ  ަތހުޤީޤު  ،. މިގޮތުންއެވެކަންކަން ދެނެގަނެވި އެަކންކަމަށް ފަރުވާ ހޯދައިދެވޭނެ މަގު ަތނަވަސްވި

އަދި ހިންގާ ތަހުޤީޤުތައް ހަރުދަނާޮކށް އެއިދާރާތަކަށް ތަމްރީނުތައް ޭބުނންވާ ދާއިރާތައް ވެސް ދެނެގަނެވުނެވެ. 

 ކަމުގެ ހިންގާ ޢަމަލުތަކަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފާރަވެރިވާހުޤީޤުކުާރ އިދާރާތަކުން ތަމިނިޒާމުގެ ސަަބުބން 

ޤާނޫނާ ަތއް ތަޙްޤީޤުހިންގާ އިދާރާތަކުން ކުރާ ވެގެންދިޔައީ ތަޙްޤީޤު މެސެޖް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. ނަތީޖާއަކަށް

 އިތުރުވުމެވެ.ދަޢުވާކުރެވޭ މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤުކުރެވި، އިޖުާރއީ ކުށްތައް މަދުވެ،  އެއްގޮތަށް
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 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން އަމުރު ނެރޭނެ އުޞޫލެއް ޤާއިމުކުރުން   223ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

އި، ޖިނާއީ ކުށެއްކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވަނަ )ޅ( ގަ 223ސާސީގެ ޤާނޫނުއަ )ހ(

ހިންގައިފިކަމުގެ ޝަކުވާއެއް ހުަށހަޅައިފިނަމަ، ނުވަތަ މި ނޫންގޮަތކުންވެސް މިފަދަ ކަމެއްގެ މަޢްލޫމާތު ލިިބއްެޖ 

ޅުކަމަށް ފެންނަ ަކންކަމުގައި އަމުރު ނެރުމުގެ ހިނދެއްގައި، އެކަމެއް ތަޙުޤީޤުުކރުމުގެ އަމުރު ނެރުން ރަނގަ

އެާބރު ައޅުގަނޑު މަޤާމާ ޙަވާލުވިއިރުވެސް، އެހެންނަމަވެސް، ާބރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އޮވެއެވެ. 

ފައެއް ނުވެއެވެ. މިކަމުގެ  ބޭނުންކުރާ ގޮތުގެ ސާފު އުޞޫލެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ޤާއިމްވެ

ސަަބުބން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީސް، މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގުމަށް ަދިތވާކަމަށާއި، 

ހަމަހަމަކަމާއި، އިންޞާފުވެރިކަާމއެކު ޤާނޫނުއަސާސީން ލިިބދޭ ާބރު ބޭނުންކުރުމުގައި ދަތިާވތީ، އެާބރު 

ދުވަހު ވާނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.ވަނަ  2020ލް އޭޕްރީ 12ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް 

" އަށް ޝައްކު 19ޅ.ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގައި "ކޮވިޑް  މިއުޞޫލު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައިރު، )ށ(

 ކުރެވުނު މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ކަމާެބހޭ އިދާރާތަކަށް ހާމަނުކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައާއި އެމައްސަލައިގެ 

ވަށައިގެންވާ ކަންކަމުގައި ޖިނާއީ އެއްވެސް ކުށެއް ހިމެނޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ެބލުމަށް ޖިނާއީ ތަހުޤީޤެްއ ހިންގުމަްށ 

ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.   2020މާރިޗް  10އަޅުގަނޑު ވާނީ 

އެމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. 

 ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދިނުމުގެ އުޞޫލު ހަރުދަނާކުރުން 

ޤާނޫުނ  )ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި  12/2016ާޤނޫނު ނަްނަބރު: ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާއި )ހ(

)ިބރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(   17/2010ނަންަބރު:  

އިްނ ާބރު ލިިބގެްނ، ިޖނާއީ ޮބޑެިތ )ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ާޤނޫނު(  32/2015އާއި ޤާނޫނު ނަންަބރު: 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މައްސަލަތަކުގައި ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ކުރަންޖެހޭކަމެކެވެ. މިހާތަނަްށ، ެއމަސައްކަތް ކުރަމުން އައީ، ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ ގޮަތްށ، އެކަމަށް 
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މާޮބޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދީއެވެ. ނަމަވެސް، މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު، އިންވެސްޓިގޭޝަން ރިވިއު ސެކްޝަން 

ނުމުެގ ކަންތައް ހިނގާ ޮގތަށް ަބދަލު ެގނެސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އުފެދުމާއެކު، މުއްދަތު ދި

އިތުރު މުއްދަތަކަށް އިންވެސްިޓގޭޓަރު އެދޭނަމަ، އެކަމަށް އެޭދ ސަަބާބއި، އިތުރަށް ތަޙްޤީޤުުކރަން އެދޭ 

ދަލުކުރެވުނެވެ. އަިދ، މުއްދަުތ ކަންތައްތަކަށް ހޭދަާވނެ ވަގުތުެގ އަންދާޒާއެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮަތށް ނިޒާމު ަބ

އިތުރު ކޮށްދިނުމަކީ އެކި ޕްރޮސިކިއުޓަރުންކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ެގނެސް، މިީއ 

މަރުކަޒީކޮށް، އިންވެސްޓިގޭޝަން ރިވިއު ސެކްޝަނުންކުރާ ކަމަކަށް ަބދަލު ކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަތީޖާއެއްެގ 

ކުރިން ދެމުން އައި މުއްދަތުތައް ކުރުކޮށް، ތަޙްޤީޤު އަވަސް ކުރުމަށް ާބރަކަށް  ގޮތުން، މައްސަލަތަކުގައި

ދުވަސް  20ެއއްގެ ގޮތުން، ޖިނާއީ ޮބޑު މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤު މިއަހަރު ވެފައިވެއެވެ. މިަބދަލުގެ ނަތީޖާ

 އަވަސްވެފައިވެއެވެ.  

 ށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކުން ނުބަލައިގެން ހު

ތަހުީޤޤުކުރާ އިދާރާއަކަށް މަްއސަލައެއް   ،އިވާ ގޮުތންވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަ  23   ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ގެ )ހ(

ތަހުޤީޤު އެކަށީގެންވާ ހުށަހެޅުމުން، އެއިދާރާއިން އެ މައްސަލަ ަބލައިނުގެންފިނަމަ ުނވަތަ މައްސަލައިގެ 

އްޖެނަމަ، އެމައްސަލައެއް  ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޤަޫބލުކުރެވި

ށް ުހށަހެޅިދާނެެއވެ. މިގޮތަށް ުހށަހަޅާ ހުަށހެޅުންަތއް ަބލައި، ގެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަަބލައި ދިުނން އެދި

ފައެވެ. މިމަސައްކަތަކީވެސް، ވަނީ އެކުލަވާލާ ގައި 2020އޭޕްރީލް  12ގެ އުޞޫލެއް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގޮތު

އިންވެސްޓިގޭޝަން ރިވިއު ސެކްޝަނުން ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިާވ މަސައްކަތެކެވެ.  

މަސައްކަތް  ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އިދާރާތަކުގެ އުޞޫލުތައް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ކުރެވުނު  

ހިއުމަްނ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ާއއި -ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ާބރު ިލިބފައިވާ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން އެންޓި )ހ(

ނޭޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަންއާިއ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އާއި މޯލްޑިވްސް    ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އާއި

ތަހުޤީޤުތައް ހިންގުމުގަިއ  އީ ސަރވިސްއިން ޖިނާކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
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އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެ މަތިްނ   އެކަށައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް މުރާޖަޢާކޮށް، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާ

ފާހަގަކޮށް އެަބދަލުތައް ގެނައުމަށް ލަފާ  ކަންކަން އިސްލާޙު ގެންނަންޖެހޭއެޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް 

  ފައިވާނެއެވެ.ދީ

އަހަރު ދުވަސްވީއިރުވެސް،  )ިތނެއް( 3މިގޮތުން ެބލިއިރު، ޖިނާއީ އިޖުާރއަތުގެ ޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެިށތާ  )ށ(

އުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނ ހިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން  -އެންޓިއެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެުދން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު  

އިން ހަދާފައެއް ނުވެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާއި އާއި ނޭޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ޖިނާއީ ތަހުޤީޤުކުާރ   ،( ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  211 އެޤާނޫނުގެއެހެންކަމުން، 

 ދިވެހި ަފހުތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލުމަށް) 30އިދާރާތަކަށް ހެދުމަށް މަތިކޮށްަފއިވާ ޤަވާއިދު 

އުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އާއި ހި ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަން-އެންޓި ށްރުމަސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކު

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް  އަދި  ވަނަ ދުވަހު 2020ޖޫން  4އަށް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަންއާއި ނޭޝަނަލް 

 .ންގާފައިވާނެއެވެއަ ވަނަ ދުވަހު 2020ޖޫން  25އަށް ސަރވިސް

ނިންމުން  

މައްޗަށް އެކަންޏެވެ.  ވޭތުވެދިޔަ ހައެއްކަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަދި ަބލައިލެވިފައިަވނީ، ޤާނޫުނތަކާއި ގަވާއިދުތަކުެގ 

ނަމަވެސް، ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤު ހިްނގުމުގައި ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން އެއްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރާކަން ަކށަވަރު ކުރުމަކީވެސް، 

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެކަން ރަނގަޅަށް ެބލުމަށްޓަކައި، ތަޙްޤީޤުގައި 

ކުރާ އުކުޅުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގް ޕްރޮސީޖަރތައް ހުރިތޯއާއި އެފަދަ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެީނ ބޭނުން

ކިހާވަރަކަށްތޯ ަބލަންޖެހެއެވެ. ެއއުޞޫލުތަކުގެ މައްޗަށް މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދެވިފައި ހުރި ވަރު ބަލަންޖެހެއެވެ. 

އްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރާ ޙާލަތުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮަބއިތޯވެސް ބަލަންޖެހެއެވެ. މިއަހަރުގެ އުޞޫލުތަކާއި އެސްއޯޕީތަކާ އެ

 ާބކީ އޮތް ަބއިގައި، އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ޤަޞްދު ކުރަމެވެ.
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ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި )ޅ( ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަްއ  223ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަދާކުރުމަކީ މުއައްސަސާގެ ފެންވަރުގައި އަަބދުމެ ހިނގަހިނގާ ހުްނނާނެ ކަމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްަޓކައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ  

ވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައވެ. އެސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް  ންޝަން ރިވިއު ސެކްޝައިންވެސްޓިގޭޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި 

ހިނގަމުންގޮސް، ދުވަސްކޮޅެއްވުމުން، އެސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތުެގ ސަަބުބން ޖިނާއީ ޢަުދލުގެ ިނޒާމަށް އަންނަ ހެޔޮ 

މަރްޙަލާގައި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާ ަބދަލުތައް ފެންނަން ފަާށނެއެވެ. މިގޮތުން، ތަޙްޤީޤުތައް އަވަސްވެ، ތަޙްޤީޤުގެ 

ޚިލާފުވާ މިންވަރު މަދުކުރެވި، ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤު ހިންގާ މުއައްސަސާތަކުން ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުތައް ެއއްގޮތްކޮށް، ހަރުދަނާ 

  ކުރެވޭނެއެވެ.

 ޙުސައިން ޝަމީމް 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 


