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 އަށް (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި) 2007/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 ލުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބި 3

 

 ގެނައުން. ތައްއަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙު (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި) 2007/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 

  ވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ އަންނަނި 3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 
 ސަރވިސްގައި  ސިވިލް 
 ނުހިމެނ   އަދި  ހިމެނ  

 ފަރާތްތައް 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، މުސްތަޤިއްލު  )ހ( .3

ކޮމިޝަންތަކާއި، މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކާއި، އެނޫންވެސް މިނިވަން 

ނާއި އެ ފަރާތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މުއައްސަސާތަކުގެ މެންބަރުން

ފިޔަވައި، ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަކީ 

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

 .ނުހިމެނެއެވެ ސަރވިސްއަކު ސިވިލް ދިވެހި ފަރާތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި )ށ(  

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން  115ނުއަސާސީގެ ޤާނޫ (1)   

 ޢައްޔަންކޮށް، ވަކިކުރާ ފަރާތްތައް؛  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން؛ (2)   

 ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން؛ (3)   

 ދިވެހި ސިފައިން؛ (4)   

މުކުރުމުގެ ބާރާއި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރުގައި ހިމެނޭ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއި (5)   

 އެންމެހައި މުވައްޒަފުން؛

އެހެން ޤާނޫނަކުން ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތައް ކަމުގައި  (6)   

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތައް؛

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2



 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

 ގެ ސަރވިސް  ސިވިލް 
 ސިޔާސ   މުވައްޒަފުން 

 ޙަރަކާތްތަކުގައި 
 ބައިވެރިވުން 

 .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން ކަންކަން ވިއަންނަނި މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް ސަރވިސްގެ ސިވިލް .53

އޭނާގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބޭ ބާރެއް، ސީދާގޮތުން ނުވަތަ  (ހ)   

ތެއްގެ ސިޔާސީ ނުސީދާގޮތުންވިޔަސް ބޭނުންކޮށްގެން، އެއްވެސް ފަރާ

 ޙަރަކާތަކަށް ބާރު ފޯރުވުން ނުވަތަ ނުފޫޒު ފޯރުވުން؛

މަސައްކަތުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި ނުވަތަ ރަސްމީ ގަޑީގެ ބޭރުންވެސް،  )ށ(   

ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި، އެއްވެސް ސިޔާސީ 

 ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުން؛

ސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަ )ނ(   

ޖެހިފައިވާކަން ދޭހަވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ވާޖިބުތަކާއި 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް ސިޔާސީ 

 ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުން؛

ތަ މަޤާމުގެ އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ނުވަ )ރ(   

ހައިސިއްޔަތުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ސިޔާސީ އެއްވެސް ތަޢައްޞުބެއް 

 ގެންގުޅުން؛

ސިވިލް ސަރވިސްގައި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ  )ބ(   

ސަރވިސްގެ  މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ސިވިލް

 ގަވާއިދުގައި ހުއްދަނުކުރާ މަޤާމެއް ފުރުން.

 

ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ، ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ "ސަރުކާރު" މި ލަފުޒުގެ މާނަކުރުން  77ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .3

 އުނިކުރުން.

 

އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި  "ސަރުކާރު" ކަމަށް ބުނެފައި .77 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރުކާރަށެވެ.

"ސިޔާސީ ޙަރަކާތް" މި ލަފުޒުގެ ހިމެނޭ، ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި  77 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .4

 މާނަކުރުމުގައި ހިމެނޭ )ރ( އުނިކުރުން.



 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  (ރ) .77 

އި، ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވުމަށް އިންތިޚާބަކަށް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުން ކުރިމަތިލުމާ

 ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކުރުން.

 

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ދިވެހި .5

 
 

 


