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 2013/6ބިލު ނަންބަރު 

 

 ބިލު  ސިޔާސަތުގެ  މުސާރައިގެ  ދައުލަތުގެ 

 
 

 ބާބު  އެއްވަނަ 

 ތަޢާރުފު 

 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންެވގެންާވ ދިވެހި  96މިއީ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަިއގެން، ިދވެހި ދައުލަތުން ުމސާރައާިއ 

ޢިނާޔަތް ދޭ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ުމވަްއޒަފުންނާިއ އަދި 

(ފަންސާސް އިންސައްތަ) އަްށވުރެ ގިނަ ހިއްާސ  50ސަރުކާރުގެ %

ގެ މުަވއްޒަފުންގެ މުސާަރއާއި ޢިާނޔަތްތަްއ އޮންނަ ކުންފުނިތަކު

ނަޑއެޅުމުގެ  ޢާކުރުމާއި ޖަލުަތއް މުރާސޫއު ިސޔާސަތުަތކާއިކަ

އިޞްލާޙުކުރުމާިއ، އަލުން މުސާރައާއި  ޢިނާޔަތްތަްއ 

ނަޑއެޅުމާިއ، މަޤާމުން ވަކިާވއިރު ނުވަތަ ަވކިކުާރއިުރ ދެވޭ  ކަ

ނޑައެޅުުމގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމު  ގެ ޤާނޫނެވެ.ޢިނާޔަތްތައް ކަ

" ާޤނޫނު ިސޔާސަުތގެ ގެމުސާރައި  ަދއުލަތުގެ" ކިޔާނީ، ޤާނޫނަށް މި )ށ(  

 .އެވެ
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 ބާބު  ދެވަނަ

 މު ޤާ ޤާނޫނުގެ މަ 

 

ދައުލަތުގެ ުމވަްއޒަފުންކަމަށް މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާްނވެގެްނާވ  (ހ)  .2 މު ޤާ މަ  ޤާނޫނުގެ 

ޢިނާޔަތް މުވަްއޒަފަކަށް ނުވަތަ މުވަްއޒަފުންތަކަކަށް މުސާރައާއި 

ނާޔަްތ ދިނުމުގެ ިއޚްތިޔާރު ޢި ރައާއިވަތަ މުސާ ނު  ،ދިނުމުގެގޮތުން

ވަކި ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކުުރމުގެގޮތުން، އެހެން ޤާނޫނެއްަގިއ 

އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފަިއވީނަމަވެްސ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ނަޑއަޅާ މުސާރަާއއި ޢިނާޔަތާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ، ކަ

ހުއްަދކުރާ ނުވަތަ ރުހުންދޭ ނުވަތަ ަކނޑަައޅާ އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

މުސާރައާއި ޢިނާޔަާތއި، ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ަކނޑަައޅާ 

މުސާރައާއި ޢިނާޔަާތއި، މިނިވަން މުައއްސަސާތަކުްނ ަކނޑަައާޅ 

ނޑައެޅުުމގައި   ހިންގަންމި ޤާނޫނު ، މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ކަ

ންވެގެްނވާ ބަޔާ ޤާނޫނުގައި މި، ޢަމަލުކުރާނީ ،ފެށުމާއެކު

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިާވ  މުަވއްޒަފުންކަމަށް ދައުލަތުގެ  )ށ(  

މުވަްއޒަފަކަށް ނުވަތަ މުވަްއޒަފުންތަކަކަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް 

ދިނުމުގެގޮތުން، ުނވަތަ މުާސރައާއި ޢިނާޔަްތ ދިނުމުގެ ިއޚްތިޔާރު 

ދިނުމުގެގޮތުން، އެހެްނޮގތަކަށް އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި 

މި މާއްާދގެ (ހ) އް، ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ، އެ ޤާނޫނެއްގެ އެ ބައެ 

ގައި ަބޔާންެވގެްނވާ އުޫސލު އެގޮތަށް ދެމެހެއްޓުުމެގގޮތުން، 

ކިޔަންވާީނ، މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާތަާކ 

އެުކގަިއ، މި ޤާނޫނުަގއި ބަާޔންވެގެްނވާ ުއސޫލަށް އިްސަކންދެވޭނެ 
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 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

 ޢިނާަޔތްތަކާއި، މުސާރަާއއި ުމަވއްޒަފުންގެ  ދައުލަުތގެ ޤާނޫނަކީ، މި )ހ(  .3 ހައިސިއްޔަތު  ޤާނޫނީ 

 ދެވޭނެ ވަިކވެގެންާދއިރު މެންަބރުކަމުން ނުވަތަ ވަޒީާފއަކުން

ނަޑއެޅުމަށް ނާޔަތްތައްޢި  ފަރާތްތަކަކަށް  ވަކި ޤާނޫނުއަސާސީން ކަ

ނޑައެޅުުމގެ  ޢިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި  ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ  ބާރުގެ ކަ

ނޑުތަކެްއ، ލާޒިމު ރިޢާޔަތްކުރުން އެފަރާތްތަކުން ދަށުން  މިންގަ

ނަޑއަޅަމުން ގޮތެއްަގއި  ހަރުދަނާ  ޢާކުރަމުން ޖަުމރާ ކަ

 ރަްއިޔތުންގެ އަދި މަސައްކަާތއި، ންިދއުމުގެ ގެ އިޞްލާޙުކުރަމުން

 އެކިފަާރތްތަކަށް ރީާޢއިންޛަ ގެއްޤާނޫނެ ފާސްކުރާ މަޖިލީހުން

 ނުވަތަ ަވޒީފާައކުން  ިޢނާޔަތްތަކާިއ، މުސާރަާއއި ލިބިދީފައިވާ

ނަޑއެޅުމުގެ  ނާޔަތްތައްޢި ދެވޭނެ ވަކިެވގެންދާއިރު  މެންބަރުކަމުން  ކަ

 ނަމުގައި  ގެ'' ކޮމިޝަން ޕޭ ޭނޝަނަލް'' ކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް

 މަސަްއކަތްުކރަންވީ  ކޮމިޝަން އެ ެއކުލަވާަލއި، ކޮމިޝަނެއް

 .ޤާޫނނެވެ ބަޔާްނކުރުމުގެ އުސޫލުތައް

 މުސާރައާއި  މުަވއްޒަފުްނގެ ދައުލަތުގެ ދަށުން، ޤާނޫނުގެ މި (ށ)  

  ވަކިވެގެްނދާއިރު  މެންބަރުކަމުން ނުވަތަ ަވޒީފާއަކުން ޢިނާޔަތްތަކާއި

ނޑައެޅުމަށް ނާޔަތްތައްޢި ދެވޭނެ  ަމޖިލީހުން  ރަްއޔިތުންގެ ކަ

 ަޙވާލުޮކށްފައިވާ  އެކިފަރާތްތަކަށް ރީާޢއިންޛަ ޤާނޫނެއްގެ ފާސްކުރާ

 މި ައދި،. ލިބިެދއެވެ މައްޗަށް ކޮމިޝަންގެ ޕޭ ނަލްނޭޝަ ބާރު

 ޖުމްލަކޮށް، ވަކިަވކިންނާއި އެކިފަރާތްތަކަށް  ޤާނޫނަކީ،

 ަވޒީފާއަކުން  ޢިނާޔަތްަތކާިއ، މުސާރައާއި ލިބިދޭ ޤާނޫނުއަސާސީން

 ނާޔަތްތައް ޢި ދެވޭނެ ވަކިވެގެންާދއިރު މެންބަރުކަމުން ނުވަތަ
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ނަޑއެޅުމުގެ   ހަމަތައް ޢަމަލުކުރަްނވީ ންކުރުމުގައިބޭނު ބާރު ކަ

 .ޤާނޫނެވެ ބަޔާންކުރުމުގެ

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 މަޤްޞަދު 

 

 މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުެމވެ.  .4 މަޤްޞަދު 

ނަޑއެުޅމުގެ ޢިނާޔަތް މުސާރައާއި މުވަްއޒަފުންގެ ދައުލަތުގެ (ހ)    ބާރު ކަ

 ޕްރޮެފޝަނަލް ބުރަވާނެ ނުވަތަ އަޅާިކޔާނެ ފަރާތްތަކުން ލިބިގެންވާ

ނޑުތަެކއް ނަޑއެޅިފައި ދުރާލާ މިންގަ  .މަގުފަހިކުުރން ހުރުމަށް ކަ

 ޢިނާޔަތަކީ، މުސާރައާއި ދެވޭ މުވަްއޒަފުންނަށް ދައުލަތުގެ )ށ(  

 ،މެުދގަާއއި ފަންނުތަކުގެ އިތުުރކުުރމަށާއި، އުފެއްދުންތެރިކަން

 ަތފާތުތައް މެދުަގއިވާ ފަންތިތަކުގެ ،މެދުގަާއއި  ގިންތިތަކުގެ 

 ަމގުފަހިކުރާ އުޅުމަށް ދިރިއުޅުމެއް ޤަދަރުވެރި  ހަނިކުރުމަށާއި،

 .މަގުފަހިކުރުން ހެދުމަށް ޢިނާަޔތަކަށް ކަށާއިމުސާރައަ ދިރިހުރި

 ދައުލަތުގެ  ގޮުތަގއި، ޙައްޤުތަުކގެ މީހުންގެ  އަދާކުރާ ވަޒީފާ )ނ(  

 ރަްއކާތެރިކޮށްިދނުމުގައި ޙައްޤުތައް ލިބިދޭ މުވަްއޒަފުންނަށް

 .އެހީތެރިވެދިުނން މިންވަރަކުން ުހރި ކުޅެދުންތެރިކަން ދައުލަތުގެ

ދެމެހެއްޓެިނވި ޮގތެއްަގއި  ،ބޮުޑެވެގންދިއުމާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަރަނި  (ރ)  

 ގޮތުަގއި  އުފެއްދުންތެރި ،ތިވަމުންދިއުމާއިމާލީ ހޭދަތައް ކުރުމަށް ދަ

 ދިނުމަށް  ޢިނާޔަތް  މުސާރައާއި  ،ފައިސާ  ހޭދަކުރެވެންހުރި

 ދެކޮޅުެޖްއސުމަށް  ޚަރަދުތައް ދައުލަތުގެ ،ހޭދަކުރަންޖެހުމުން

މައްސަލަތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ޙައްލެްއ  ދިމާވާ ތިވަމުންދިއުމުންދަ
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 ހޯދުމަށް ދައުލަތަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

 ރާއްޖޭގެ  ޢިނާޔަތަީކ، މުސާރައާއި ދޭ މުަވއްޒަފުންނަށް ދައުލަތުގެ )ބ(  

 ބޮޑުަވމުންދާ  ދަރަނި ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތަށާއި ބޮޑުވަމުންދާ އާބާދީ

 ދިވެހި ޤާބިލުކަން  އަދާކުރުމުގެ  ދަަރނި ބަލާއިރު، ނިސްބަތަށް

 ާއބާދީގައި  ޮބޑުވަމުންދާ ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ެއގޮުތގައި  ދައުލަތުގައި 

 ދެމެހެްއޓުމަށާއި، ތުަގއިެއގޮ ދުޅަހެޔޮކަން ރައްޔިތުންގެ ހިމެނޭ

 އިން . އދ ގޮުތގައި  ގެ" ގޯލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިލޭނިއަމް"

 މާލީ  މަގުފަހިުކރާ ވާސިލުވުމަށް ރާއްޖެ އަމާޒުތަކަށް ފާހަގަކޮށްފަިއވާ

 އެހީތެރިވެދޭނެ  ގެންގުޅުމުަގއި ދައުލަތުން ދިވެހި ސިޔާސަތުތަެކއް

 .މަގުފަހިކޮށްދިނުން ހެދުމަށް ކަމުަގއި  ޢިނާޔަތެއް މުސާރައާއި

ނަޑއެޅުމާިއ، މުސާރަ )ޅ(    ޢިނާޔަތް ދިނުމާިއ، ކުރިއެރުން މުާސރައިގެ ކަ

 މަދުުކރުމާއި، ޢިނާޔަތް އިތުުރކުރުމާއި، ޢިނާޔަތް ދިނުމާއި،

 ތެރެއިން، ނިޒާމެްއގެ މަރުަކޒީ ެއއްގޮްތކުރުމުަގއި، ޢިނާޔަތްތައް

 ނިޔާކުރާ ތުޢަދާލަ އިޖްތިމާޢީ ަޙޤީޤަތާއި  އިޤްތިޞާދީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 .ވާިގވެިރވުން ކުރުަމށް ކަންކަން ގެމަތިންގޮތެއް 

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ޕޭ ކޮމިޝަން 

 

މި ޤާނޫނުގެ ިމ މާއްދާގެ ަދށުން "ނޭަޝނަލް ޕޭ ކޮމިަޝން" ގެ ނަމުގަިއ   .5 ކޮމިޝަން  ޕޭ  ނޭޝަނަލް 

 ކޮމިޝަނެއް މި އުފެއްދީއެވެ.

 

 ރައީސް  ނައިބު ރައީާސއި ޝަންގެޮކމި އެކޮމިޝަންގައި ތިބޭނީ،  )ހ(  .6 މެންބަރުން  ކޮމިޝަންގެ 

ންނެވެ. ކޮިމޝަނަށް ންބަރުމެ) ފަހެއް( 5 ލަޖުމް ހިމެނޭގޮތުން
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ލުން ސޫމެންބަރުންނަކީ ޕާޓްޓައިމް އު(ފަހެއް)  5ޢައްޔަންކުރާ 

 މެންބަރުންނެވެ.(ފަހެއް)  5މަސައްކަތްކުރުމަށް ޢަްއޔަންކުާރ 

 ނެއް)ތި( 3 އިތުރު އަދި ރައީސް ނައިބު ރައިާސއި ކޮމިޝަންގެ )ށ(  

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ ޢައްޔަންކުރާނީ  މެންބަރުން

 ަރއީސަކަށް  ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގެމަތިން ގަިއވާ) ށ( މާއްދާގެ މި )ނ(  

 އާ ޓްެރޜަރީ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ޢައްޔަންކުރަްނވާނީ

 .މިނިސްޓަރެވެ ޙަވާލުވެހުންނަ

 

ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުެރވޭ މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްަދތަކީ ެއ  (ހ)  .7 މުއްދަތު  ބަރުކަމުގެ މެން  މިޝަންގެ ކޮ 

(ފަހެއް)  5މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުެރވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 .އަހަރުދުވަހެވެ

ޮގތުގެމަތިން ކޮމިޝަންގެ މެންަބރުކަމަށް  ަގިއވާމި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)  

 ވަނަ 11 ޢައްޔަންކުެރވޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނުގެ

 ކޮންމެ އެހެން، ފިަޔވައި  މެންބަރަކު ހުސްވާ މުމަޤާ ދަށުން މާއްދާގެ

 މެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަްނގެ ަދއުރަކަށް އިތުރު އަލުން މެންބަރަކީ

 ެވ.މެންބަރެކެ ޢައްޔަންކުެރވިދާނެ

 

 އެހެނިހެންކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންކަމަށް ޢައްޔަންކުެރވޭ މީހުންގެ މުާސރައާއި   .8 މުސާރަ  ރުންގެ މެންބަ  ޝަންގެ ކޮމި 

އަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެމަތިން ކަނޑަ ޢިނާޔަތްތައް

 ވެ.އެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 

ޔަންުކރެވޭ ކޮމިޝަްނެގ ޢައް  ގޮތުގެމަތިން ާމއްދާގަިއވާވަނަ  6މި ޤާނޫނުގެ   .9 ސިފަތައް  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޝަންގެ 

 ތިީރގައިިމވާ ރައީސް ފިަޔވައި ކޮމިޝަްނެގ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ކިބަިއގައި 
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 ސިފަތަކާއި ޝަރުތުތައް ހުންަނންވާނެެއވެ.

 ؛ވުންއި ކަމުގަ ސްލިމަކުމު (ހ)  

 ކު ކަމުގައިވުން؛ދިވެހިރައްޔިތަ (ށ)  

 ސަލާމަތުން ހުރުން؛ބުއްދި  (ނ)  

 ހަރު ފުރިފައިވުން؛(ފަންސަވީސް) އަ 25ޢުމުރުން  (ރ)  

ނޑަެއޅިފަިއވާ ކުށެއް  (ބ)   ކުރިކަން  އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްެދްއ ކަ

 ޝަރީޢަތައް ސާބިތުވެފަިއވާ ީމހަކު ކަމުގައި ުނވުން؛

 އިފްލާސް ކުރެވިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛ (ޅ)  

 ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ސާބިުތވެަފއިވާ މީހަކު ކަުމގައި ުނވުން؛ (ކ)  

 މަޤާމެއް ެއއްވެސް  ބުނާ ގަާވއިދުަގއި އަސާސީ ޕާިޓއެްއގެ ސިޔާސީ )އ(  

 މުަގއި ކަހެއް މީ ފުރާ މަޤާމެއް ެއއްެވސް ފެންވަުރގެ އެ ނުވަތަ

 ؛ނުވުން

 ިޑގްރީެއއް  ފުރަތަމަ ދާއިރާއިން ހިންގުމުގެ ނުވަތަ މާލީ ޤާނޫނީ، )ވ(  

 ެއއާ  ޤަބޫލުކުރާ  ދާއިާރއަކުން ކަމާުގޅޭ ސަރުކާުރގެ ނުވަތަ

 ާދއިރާއިން  ކަމާގުޅޭ، ލުކުރުމަށްފަހުާހސި ސަނަދެއް އެއްފެންވަެރްއގެ

 ކޮށްފައިވުން ހާސިލު ތަޖުރިބާ އަހަުރދުވަހުގެ )ތިނެއް( 3 މަދުވެގެން

 ހަރުދުވަހުގެ އަ )ހަތެއް( 7 މަދުވެގެން ދާއިާރއިން ކަމާގުޅޭ ނުވަތަ

 .ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާ

 
 

 ރައީސްގެ  ނައިބު  ކޮމިޝަންގެ 

 ޝަރުތުތައް  ޚާއްޞަ 

 ނައިބު ިމޝަންގެކޮ ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ މާްއދާގައި ވަނަ 6 ގެމި ޤާނޫނު  .10

 ތައް ހުންނަންވާނެެއވެ.ތުޝަރު ީރަގއިމިވާކިބަިއގައި ތި ރައީސްގެ

މާލީ ނުވަތަ ހިންގުުމގެ ދާއިާރއިން މާސްޓަރސް ޑިގްީރ ނުަވތަ ެއާއ  (ހ)  
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އެއްފެންވަެރްއގެ ސަނަދެްއ ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ އިދާާރއަކުން 

 ތަޖުރިބާ  އަހަރުދުވަހުގެ) ފަހެއް( 5 ގެން ކުރުމާއެކު، މަދުވެ ހާސިލު

) ދިހައެއް( 10 މަދުވެގެންމާގުޅޭ ދާއިރާއިން ކަ ނުވަތަ ލިބިފައިވުން

 .ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން އަހަރުދުވަހުގެ

ނަޑެއޅިފައިާވ  ޤާނޫނުގައިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ނުވަަތ  )ށ(   ކަ

އިންތިޚާބަކުން ހޮވާފަިއވާ ުނވަތަ ޢައްޔަްނކޮށްފައިވާ މަާޤމެއްަގއި 

 ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

 ރިޝްވަތު  ޔާނާތް،ޚި ހީލަތް، މަކަރާއި ފޭރުން، ޓެކުން، ވަްއކަން، )ނ(  

 މީހެއް  ސާބިތުވެފައިވާ  ޝަރީޢަތަށް ކުށެއް އިހުމާލުގެ ނުވަތަ

 .ުނވުން ކަމުގައި

 

މު ޤާއަންނަނިވި ކަންކަުމގެ ތެރެއިްނ ކަމެއް ދިމާެވއްޖެނަމަ، މެންބަރުކަމުގެ މަ  .11 ހުސްވުން  މު މަޤާ 

 ހުސްވާނެެއވެ.

 މެންބަރުކަމުން ލިޔުމަކުން ޮފނުވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް )ހ(  

 .އިސްތިޢުފާދިނުން

 .މަރުވުން )ށ(  

 ިކބައިަގއި  މެންބަރެްއގެ ކޮމިޝަންގެ ަކނަޑއަޅާފަިއވާ  ޤާނޫނުގައި މި )ނ(  

 .ުއނިވުން ޝަރުތެއް ވާމުލާޒި ހުރުން

 އަދާނުކުެރވޭކަމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު މެންބަރުކަމުގެ )ރ(  

 މުން ޤާމަ މެންބަރަކު އެ ެފނިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

 .ވަކިކުރުން

 

 ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމިޝަންގެ 

 ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބޭއްވުމާއި 

 ގެ މިޝަންކޮ ފަހަރު) ދޭއް( 2 މަހަކު ކޮންމެ ލާދީމީ މަދުވެގެން )ހ(  .12
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 .ބާްއވަންވާެނއެވެ  ބައްދަލުވުން ދަދު އަ  ޤާނޫނީ 

 ކޮމިޝަންގެ  ހަމަވެއްޖެނަމަ، މެންބަރުން) ތިނެއް ( 3 މިޝަންގެކޮ )ށ(  

 ހަމަވީކަމަށް  އަދަދު ޤާނޫނީ ޭބނުންވާ ޭބއްވުމަށް ބައްދަލުވުމެއް

 .ބެލެވޭނެެއވެ

 

 ބައްދަލުވުމުގެ  ކޮމިޝަންގެ 

 ބެލެހެއްޓުން  ސަތު ޔާ ރި 

 ކޮމިޝަންގެ  ބަލަހައްޓާނީ ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުންތަުކގެ  ކޮމިޝަންގެ )ހ(  .13

 .ރައީސެވެ

 ކޮމިޝަންގެ  ސްނަމަވެ އެހެންއޮތް ަގއި) ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  

 ުއުޒވެރިެވއްޖެ ަރއީސް ންގެޝަކޮމި ޒިރުވުމަށް ހާ  ބައްދަލުވުމަކަށް

 ނައިބު ގެ ޝަންކޮމި ބަލަހައްޓާނީ ސަތުޔާ ރި  ކޮމިޝަންގެ ޙާލަތެއްަގއި

 .ރައީސެވެ

 

 މަސައްކަތްތަކަށް ފަންނީ އަދި ،ޤާނޫނީ އިދާރީ، ކޮމިޝަންގެ )ހ(  .14 ސެކްރެޓޭރިއެޓް  ކޮމިޝަންގެ 

 ގާއިމު  ސެކްެރޓޭރިއެެޓއް ިމޝަންގެކޮ އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކަިއ،

  .ކުރަންވާނެެއވެ

 އޮފް މިނިސްޓްރީ ގާއިމުކުރާނީ ކްރެޓޭިރއެޓް ސެ މިޝަންގެކޮ )ށ(  

 .ގޮުތަގއެވެ ތަނެއްގެ ހިނގާ ދަށުން ގެޓްރެޜަރީ އެންޑް ފިނޭންސް

 
 

 ހަަމޖައްސާނީ މުަވއްޒަފުން ބޭނުންވާ ެސކްރެޓޭރިއެޓަށް  މިޝަންގެކޮ )ހ(  .15 މުވައްޒަފުން  ގެ ޓް ސެކްރެޓޭރިއެ 

 އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް މިނިސްޓްރީ ލަފާގެމަތިން މިޝަންގެކޮ

މިގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަްށ  .ންނެވެޓްރެޜަރީ

(ިދވެހި ސިވިްލ  2007/5ހަމަޖައްސަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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ސް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނު) ެގ ދަށުން ސިވިލް ސަރވި

 މުވަްއޒަފުންނެވެ.

 މުވަްއޒަފުންގެ  ހަމަޖައްސާ ންޮގތުގެމަތި ަގއިވާ) ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  

) އަށެއް( 8 ެއވާ ރީގައިތި މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަންނީ ތެރެއިން

 އަދި . ވާނެެއވެޢައްޔަންކުރަން  މުަވއްޒަފުން) އަށެއް( 8 ދާއިރާއިން

 ޒަަފކު މުަވއް އެ މުވަްއޒަފަީކވެސް ކޮންމެ އްޔަންކުރާޢަ

 ަސރުކާރުގެ  ުނވަތަ ޑިގްީރއެއް ުފރަތަމަ ދާއިާރއިން އްޔަންކުެރވުނުޢަ

 ަސނަދެއް ެއއްފެންވަެރއްގެ  އެއާ  ޤަބޫލުުކރާ ާދއިރާައކުން ކަމާގުޅޭ

) ތިނެއް( 3 ގެންމަދުވެ  ދާިއރާއިން އެ އަދި ކޮށްހާސިލު

 .ވާންވާެނއެވެ ފަރާތަކަށް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ޖުރިބާތަ އަހަރުދުވަހުގެ

 .ރާދާއި އިޤްތިޞާދީ )1(   

 .ދާއިރާ މަންޓްގެމެނޭޖް ރިސޯސް ހިއުމަން )2(   

 .ދާއިރާ މެނޭޖްމަންޓްގެ ަފއިނޭންޝަލް އަދި ގއެަކއުންޓިން )3(   

 .ރާދާއި ސްޓެޓިސްޓިކްްސގެ )4(   

 .ދާއިރާ ޤާނޫނީ )5(   

 .އިރާދާ ންޓްގެމަމެނޭޖް  ހެލްތް )6(   

 .ރާދާއި ންޓްގެމަމެނޭޖް ނަލްއުކޭޝައެޑި  )7(   

 މެނޭޖްމަންޓްގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ންމިއުނިކޭޝަކޮ އިންފޮމޭޝަން )8(   

 .ދާއިރާ

 މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  މިޝަންގެ ކޮ 

 އެންގުން  ދާއިރާ 

 އެކުަލވާލާހިނދު، ކޮމިޝަން ދަށުން، މާއްާދގެ  ވަނަ 5 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  .16

 އެ  ކަމަާކިއ، ނިންމައިދޭންވީ ޮކށް އެފަހަރަކު ކޮމިޝަނުން

 ބަލައި ސަމާލުކަމެއްދީގެން  ޚާއްޞަ އެފަހަރަކު ކޮމިޝަނުން

 ކޮިމޝަނަށް، އެ ކަމެއް، ނިންމައިދޭންވީ ނިންމުމެއް
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 .ގަންވާެނއެވެ އަން ލިޔުމަުކން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ކަންކަން  ކޮށްދޭންވީ ކޮމިޝަނުން ދަުށން ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ކޮމިޝަނުން ކަންކަން، އަންގާ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކަމުގައި

ނަޑއަަޅއިދީފަިއވާ  ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނާ ޤާނޫނުން  މި ކުރާނީ،  ކަ

 ތެރޭަގެއވެ. ދާއިރާގެ ުއސޫލުތަކުގެ  މަސްއޫލިއްޔަާތއި

 އެްއވެސް  އަްނގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި )ނ(  

 ނުވަތަ ބާރެއް  ލިބިދޭ ޤާނޫނުން މި ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަީކ،

 .ނޫެނވެ އެންގުމެއް ހަނިކުރެވޭނެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް

 

 ޢާންމު  ކޮމިޝަންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 .ެއވަނީެއވެ ތިރީގައިކޮމިޝަންގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަްއ،   .17

ނަޑއެޅުމާއި  މުސާރަ ުމވަްއޒަފުންގެ ދައުލަތުގެ )ހ(    މުސާރަިއގެ  ކަ

 އުެފއްދުްނތެރިކަން މުވަްއޒަފުންގެ ދައުލަތުގެ ދިނުމާއި ކުރިއެރުން

 ަވީޒފާއިން ޢިނާޔަތްތަކާއި  ދެވިދާނެ އެމީހުންނަށް އިތުރުކުރުމަށް

 ދެވޭނެ  ނާޔަތްތައްޢި ވަކިވެގެންާދއިރު މެންބަރުކަމުން ނުވަތަ

ނޑުތަާކއި އިސިޔާސަތުތަކާ  ނޑައަަޅއިދިނުން ހަމަތައް މިންގަ  .ކަ

 އޭނާއަށް  ފަންނެއްަގއި އެ ،މީހެއްނަމަވެސް ފަންނެއްގެ ކޮންމެ )ށ(  

 ަކނޑައަޅާނެ  ކޮބަިއކަން ޢިނާޔަތަކީ މުސާރައާއި ލިބެންޖެހޭނެ

ނޑުަތއް އުސޫލުތަާކއި  .ެއކަށައަަޅއިދިނުން މިންގަ

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަަޙއްދުަތކުަގއި ދިރިއުޅުުމގެ ޚަރަުދ ހުރި  )ނ(  

 ނާަޔތްތަކުގެ ޢިނިސްބަތަށް ބަލައި، ރާއްޭޖގެ އެކި ސަރަަޙއްދުތަކަށް 

 ތަފާތުކުރުން ގެނެވިދާނެ ހަމަތަކާއި ުއސޫލުތައް ބަޔާްނކުރުން.

 މަަސއްކަުތގެ  މުަވއްޒަފުންގެ މުއައްސަާސތަކުގެ ެއކި ދައުލަތުގެ )ރ(  

 ބާވަތުން މަސަްއކަތުގެ ،ރިކަާމއިފާޑުވެ ފަންނުވެރިކަާމއި ،އިކަމާބުރަ
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 ނިސްބަތުން ބަލައި ނުރައްކަލަކަށް ކުރިމަތިވެާދނެ މުވަްއޒަފަކަށް އެ

 ުއސޫލުތައް  ހަމަތަކާއި  ގެނެވިދާނެ ތަފާތުކުރުން މުސާރައިގެ

 .ބަޔާންކުރުން

 ޢިނާޔަތް މުސާރައާއި  ދެވެމުންދާ މުަވްއޒަފުންނަށް ދައުލަތުގެ )ބ(  

 ޢިނާޔަތް  މުސާރައާއި އިޞްލާޙުުކރަންޖެހޭ ޢާކޮށް،ޖަމުރާ

 .ބަޔާްނކޮށްދިނުން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭގޮތް

 ދިގު  ،ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ދާއިރާގެ ތެރޭަގއި )ޅ(  

ޔަތްަތކާިއ، ަވޒީފާއިްނ ޢިނާ އާއިމުއްދަތަށް ދެމެހެއްޓެނިވި މުސާރަ

ެދވޭނެ ުއސޫލުން  ނާޔަތެއްޢިވަިކވެގެންާދއިރު ދެމެހެއްޓެިނވި 

ނޑުތަްއ އެކަށަެއޅުން.  ސިޔާސަތުތަާކއި މިންގަ

 ދިިރއުޅުމުގެ  ާރއްޖޭަގއި ުފރުޞަތުތަކާއި ަވޒީފާގެ ހުރި ރާއްޖޭަގއި )ކ(  

 މުަވއްޒަފުން  ރާއްޖޭަގއި މިންވަރާއި ހުރި ނިސްބަތް ޚަރަދުގެ

 ކުަރންޖެހޭ  މުވައްޒަފުންނަށް ޚަރަދާއި، ހިނގާ ހޯދުމަށް

 އެ  ފަރާތުން މުަވއްޒަފުްނގެ ،ނިސްބަތާއި މަންްޓގެއިންވެސްޓް

 ުމަވއްޒަފުންގެ  ،މިންވަރާއި ލިބޭ ފައިދާ  މަންްޓގެއިންވެސްޓް

 އިތުރުކުެރވިދާނެ މުަވއްޒަފުން ހުރިގޮާތިއ، އުފެއްދުންތެރިކަން

 ެއހެނިހެން  މުސާރައާއި ދޭ މުވަްއަޒފުންނަށް ދައުލަތުގެ  ގޮތްތަާކއި

 ްއކައިދޭނެ މަގުދަ ބެހެއްޓުމަށް ޮގތެއްަގއި ދެމެހެއްޓެނިވި ނާޔަތްތައްޢި

 .ަކނަޑއެޅުން އުސޫލުތައް

ނަޑއަޅާފަިއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ )އ(    ޢިނާޔަތާއި  މުސާރަާއއި ކަ

ނޑައަޅާަފއިވާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ  ޢިނާޔަތާއި  މުސާރަާއއި ކަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ މުއައްސަސާަތކުން މިނިވަން  މުސާރަާއއި  ކަ

 ވަިކެވެގންދާއިރު މެންބަރުކަމުން ނުވަތަ ވަޒީާފއިން ޢިނާޔަތްތަކާއި
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 ބަދަލެއް ނުވަތަ އިޞްލާެޙއް ދިރާާސކޮށް، ނާޔަތްތައްޢި ދެވޭނެ

 ޤާނޫނުން  މި ފާހަގަކޮށް، ެއކަން ގެންނަންޖެހޭކަމަށްވާނަމަ،

 ެތރެއިން ޔަުތގެއްހައިސި ޤާނޫނީ ލިބިދީފައިވާ ކޮމިޝަނަށް

 .ަބޔާންކޮށްދިނުން އިްޞލާޙުކުރަންވީގޮތް ނުވަތަ ކުރުންޙުއިޞްލާ

 އަދާުކރަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން ބާރުތަކާ މަސްއޫލިްއޔަތާއި  ކޮމިޝަންގެ )ވ(  

 .އަދާކުުރން ވާޖިބުތައް އެންމެހައި ޤާނޫނީ އަދި އިދާރީ ފަންނީ،

 ގުޅޭގޮތުން  ބާރުތަކާ މަޤްޞަދުތަކާއި ސްއޫލިްއޔަތާއި މަ ޝަންގެކޮމި )މ(  

 މަސައްކަތްތައް  ހޯދުމުގެ މަޢުލޫމާތު ސަރވޭތަކާއި ދިރާސާތަކާއި

 .ކުރުން

 ދާއިރާގެ  ބާރުތަކުގެ މަޤްޞަދާއި މަސްއޫލިްއޔަތާއި  ޝަންގެކޮމި )ފ(  

 މަޢުލޫމާތުތައް އެ ހޯދުމާއި އެްއކުރުމާއި މަޢުލޫމާތުތައް ތެރޭގައި

 .ޝާއިޢުކުރުން

 ޝަރުޢީ ދާއިރާާއއި، މަޖިލީހާއި، ރައްޔިތުްނގެ  ސަރުކާރާިއ، )ދ(  

 ދޭ  ަވީޒފާ މަސައްކަތްތެރިންނާއި މުއައްސަސާތަާކއި، މިނިވަން

 ކަމާގުޅޭ  ބާްއވަިއ، ބައްދަލުވުންަތއް އެކިެއކި ހިމެނޭގޮތުން ފަރާތްތައް

 .އާާލކުރުން ހިއްސާކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު

 ޭއގެ މަސްއޫިލއްޔަތުަތއް ބާރުތަކާއި ޙަވާލުކުެރވިފަިއވާ  ކޮމިޝަނަށް )ތ(  

 ެއންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ ައދާކުރުމަށްޓަކައި ގޮތުގައި ފުރިހަމަ އެންމެ

 .ކުރުން ކަންކަން

 ކުރެވުނު  ދައުރުގައި އެ ކުރިން، ނިމުމުގެ  ޢުމުރު މިޝަންގެކޮ )ލ(  

ނަޑއެޅުނު މަަސއްަކތްތަކުން އެ މަސައްކަތްތަާކއި  ނަތީާޖތަކާއި، ކަ

 ހުށަހެޅޭ ގުޭޅގޮތުން ޢިނާޔަތާ މުސާރައާއި ދައުރަށްފަހު އެ

 ަކނަޑެއޅުންތައް ަކނަޑއަޅާ ަކންކަމާއި، ފާހަގަކުރާ ހުށަހެޅުންތަކާއި،
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 ރަްއިޔތުންގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި އެކުލަވާލައި، ރިޕޯޓު ހިމެނޭ

 .ޝާއިޢުކުރުން ޢާންމުކޮށް ރިޕޯޓު  އެ ފޮނުވައި، މަޖިލީހަށް

 

 ނިންމުމަށް  ކޮމިޝަންގެ 

 ޢަމަލުކުރުން 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނީ   .18

ނަޑއަަޅއި ނުަވތަ މުސާރައިެގ  ހައިސިއްޔަުތގެ ދަށުން މުސާރަ ކަ

 ،ޢަމަލުކުރަންވާނީ ނިންމުންތަކަށް ޝަންގެސިޔާސަތުތައް އެކުަލވާލައި ކޮމި

ހުން މަޖިލީ އެ ،ފޮނުވައި  މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ނިންމުންތައް ޝަންގެކޮމި

ނަޑއަޅާ ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ.  ކަ

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުތައް 

 

ދައުލަތުގެ މުވަްއޒަފުންގެ ުމސާރައާއި ޢިނާޔަތުގެ ިސޔާަސތުތަކާއި ހަމަތަކާއި   .19 އެކަށައެޅުން  ސިޔާސަތު  މުސާރައިގެ 

ނޑުތަާކއި ުއސޫލުތައް، ކޮމިޝަނުން އެކަށައެޅުުމަގއި އަންނަނިިވ  ،މިންގަ

 ކަންކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ަސމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.

 ދިރިހުރި ފަންނަކީ އެ ަކނޑަައޅާއިުރ، މުސާރަ ފަންނެްއގެ ވަކި )ހ(  

 އެ  އިތުރުކުރުމަށާއި، މީހުން އެފަންނަށް ހެދުމަށާއި، ފަންނަކަށް

 ިއތުރުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަންނުވެރިން ފަންނުގެ

 ިޢނާޔަތް މުސާރަާއއި އެމީހުންގެ ގޮތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ

ނަޑއެޅުން  .ކަ

 ފަންނަކަށް އެ ޅާއިުރ،އަ އެކަށަ ިޢނާޔަތް މުސާަރއާއި ފަންނެއްގެ ވަކި )ށ(  

ނޑަައަޅއި، ފަންތިތައް ގިންތިތަކާއި  އެކަީށގެންވާ  އެ  ކަ

 ޢިނާޔަތް  މުސާރައާއި  އެކަށޭނަ ފަންތިތަކަށް  ގިންތިތަކަށާއި
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ނަޑއެޅުން  .ކަ

 ޚަރަދުގެ ކުރެވޭ  ދިރިއުޅުމަށް ސަރަޙައްުދތަކުަގއި އެިކއެކި ރާއްޖޭގެ )ނ(  

 ފަންނުެވރިކަމާއި، ބުރަކަމާިއ، މަސަްއކަުތގެ ބޮޑުކުޑަމިނާިއ،

 މުަވއްޒަފަކަށް  އެ ބާވަތުން މަސައްކަުތގެ ފާޑުވެރިކަާމއި،

 ސަރަަޙއްުދތަކުަގއި އެިކއެކި ރާއްޖޭގެ ނުރައްކަލަށާިއ، ކުރިމަތިވެދާނެ

 ޢިނާޔަތުގެ  ބަލައި ބޮޑުކުޑަމިނަށް ޚަރަދުގެ  ކުރެވޭ މަށްދިރިއުޅު

 .ގެނައުން ތަފާތުތައް

 ރައްކާތެރި  ޞިއްީޙގޮތުން ފުްއދުމަށާއި، ބޭނުންތައް ދިރިއުޅުމުގެ )ރ(  

 އަދި  ލިބިދޭ އާމްދަނީއެއް އެަކށޭނަ ުއޅުމަށް ދިރިއުޅުމެއް

 ދިރިއުޅުމެއް  ޤަދަރުވެރި ވާިގވެރިވާ ދުޅަހެޔޮކަމަށް  ްއޒަފުންގެމުވަ

 .ޢިނާޔަތަކަްށވުން މުސާރަައކަށާއި މަގުފަހިކުރާ އުޅުމަށް

ނޑަައޅައި ކުރިއެުރމަށް ގޮުތގައި ޤައުމެްއގެ )ބ(    ޮކށްފައިވާ ންއިޢުލާ ކަ

 އަމާޒުތައް  ތަޞައްވުރުތަާކއި ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ  ނުވަތަ

 .ހެދުން ޢިނާޔަތަކަށް ުމސާރައަކަާށއި ވާިގވެރިވާ ހާސިލުކުރުމަށް

 ހިމެނޭ ފަންނުގައި  އެ  ގަިއވީނަމަވެްސ،ކަމު މީހެއް ފަންނެއްގެ ކޮންމެ )ޅ(  

 އެންމެ ަވޒީފާއަށް  އަދާކުރާ ފަންނެއްަގއި އެ މީހަކަށް، ހަމަކޮންމެ

 ކޮަބއިކަން  ޢިނާޔަތަކީ މުސާރައަާކއި ލިބެންޖެހޭ މަދުން

ނަޑއެޅިފަިއއޮތުން  .ކަ

 މީހުންނަށް މަސައްކަްތކުރާ އުސޫލުން ެއއްގޮތް ޙާލަތުަގއި، އެްއގޮތް )ކ(  

 .ލިބޭނެގޮތްވުން ޢިނާޔަތެއް އެްއގޮތް  މުސާރަައކާއި އެްއގޮތް

 

 ސިޔާސަތު  މުސާރައިގެ 

 ބަލަންޖެހޭނެ   އެކަށައެޅުމުގައި 

 ކަންކަން 

 ކޮިމޝަނުން  މަސައްކަތް  ޢާކުރުމުގެޖަމުރާ  ޢިނާޔަތްަތއް މުސާރައާއި (ހ)  .20

 ާބްއވަިއގެން ބައްދަުލވުންތައް ހުުޅވާެލވިފަިއވާ ޢާންމުކޮށް ކުރުމުގައި
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 ހިންގުމާއި، ަބއްދަލުވުންަތއް މަޝްވަރާގެ ހޯދުމާއި، މަޢުލޫމާތުތައް

 ކޮށްޢާންމު އިންޓަރވިއުަތއް ކުރެވޭ ގެނެްސެގން ފަރާތްތައް އެިކއެކި

 ދޭ  ަވީޒފާ މީހުންނާއި އަދާކުރާ ަވީޒފާ ކުރުމާިއ، ހުޅުވާލަިއގެން

 ބަޔަކާ  ގިންތިެއއްގެ  ބާވަތަާކއި ގިނަ  ވީހާވެސް ފަރާތްތަކުގެ

 ފަރާތްތަކުގެ  އެހެން ހުރި ލަޙަތުޞްމަ  އަދި ވާހަކަދެްއކުމާއި،

 ފުރުޞަތު ފަރާތްތަކަށް އެދޭ ބަިއވެިރވާން އެކަމުަގއި ތެރެއިން

 ދިނުމަކީ، ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމަށް ޚިާޔލު މިންވަަރކުން ދެވެންއޮތް

 .ކަމެެކވެ ކުރަންވާނެ ކޮމިޝަނުން

 ެއކަށަެއޅުމުގަިއ، ިސޔާސަތު މުސާރައިގެ މުަވއްޒަފުްނގެ ދައުލަތުގެ )ށ(  

 ރިޢާޔަތް ކޮމިޝަނުން ވަިކވަކިން ކަންކަމަށް އަންނަނިވި

 .ކުރަންވާނެެއވެ

 މުސާރައަކީ ދިރިހުރި މުސާރަައކަށްވުން. )1(   

"ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިްނޑެކްސް" އާ ަވޒަން ހަމަކުރާ  )2(   

 މުސާރައަކަށްވުން.

 އިންފްލޭޝަނަށް އިންޑެކްްސުކރެވޭ މުސާރައަކަްށވުން. )3(   

ތަނެއްަގއި  ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ ަތން ނޫން އެހެން )4(   

ނާޔަތްތަކަކީ ޢިމަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ދެވޭ 

އެތަންތަނުގައި މަަސއްކަތްކުާރ މީހުންނަށް ހިތްވަރު ލިބިދޭ 

 ނާޔަތަކަށްވުން.ޢި

ރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންޮކޅުތަުކގަިއ ޚާއްޞަކޮށް އާބާދީ މަުދ  )5(   

ރަށްރަށުގައި މަަސއްކަތްކުރަްނ އެދޭ މީހުންނަށް ހިތްވަރު 

 ވުން.ލިބިދޭ ޢިނާޔަތަކަށް

ފެންވަރު ހިފަހައްޓައިދޭ އަދި މަތިކޮށްދިނުމަށް ދިރިއުޅުމުގެ  )6(   



 
 
 
 

 
 

 17 

 އެހީތެރިވެދޭ މުސާރައަކަްށވުން.

ޞިއްޙީގޮތުން ަރއްކާތެރި ިދރިއުޅުމެއް އުޅުމަށް އެކަށޭަނ  )7(   

 މުސާރައަކަށްވުން.

މުސާރަ ދޭ ފަރާތްތަކަށް، އެ މުސާރަ ދޭނެ ޤާބިލުކަން  )8(   

 ލިބިދޭ މުސާރައަކަށްވުން.

އުމުގެ ޢާންމު ފުއްދުންތެރިކަމަށާއި، އިޖްތިމާޢީ އަދި ޤަ )9(   

ތުގެ މިންަގނޑުން ބަލާއިުރ، ޤައުުމެގ ޢަދާލައިޤްތިޞާދީ 

މުއްސަނދިކަން ވީާހވެްސ ގިނަ ފަރާތްތަކަކަްށ 

 ބެހިގެންދާނެފަދަ މުސާރައަކަށްވުން.

ޤައުމުގެ މަސަްއކަތްތެރިންެގ ވަިކވަކި މަޤާމުތަކުެގ  )10(   

މަޤާމުތަކަށް  ބަލައިގެން އެ ެއވަރެޖަށްމުސާރައިގެ 

ނަޑއެޅޭ މު  ސާރަައކަށްވުން.ކަ

 

ނަޑއެޅުމުަގއި ެއކިެއކި މަސައްަކތްތަކާއި، ޢިނާ ރައާއިމުސާ )ހ(  .21 ގެނައުން  ތަފާތު  މުސާރައިގެ  ޔަތް ކަ

އެިކއެކި ފަންނުތަކަށް ބިނާކޮށް ތަފާތުތައް ގެނައުމާއި ރާއްޭޖގެ އެިކ 

 ޢިނާަޔތްތަކަށްމީހުންގެ މުސާރައާއި ހިސާބުތަކުގައި މަަސއްކަްތކުާރ 

ތަފާތުތައް ގެނައުާމއި އެމީހަުކ ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެއްގެ އިްޤތިޞާދީ 

ދިރިއުޅުމުގެ އަގަްށ ބަލައިގެން މުސާރަތައް ތަފާތުކުރުމަީކ  ޙާލަތަށާއި

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މުސާރައަށް ގެނެވޭ ތަފާތަކީ، ހަމަހަމަ  (ށ)  

 17އްެގ މެދުގަިއ، ޤާނޫނުައސާީސގެ އެ އުސޫލުން މަސަްއކަތްކުރާ ބަ 

 2008/2ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަނަ މާއްދާާއއި ޚިލާފަށް، 

ވަނަ މާއްާދއާ ޚިލާފަށް ގެނެޭވ ތަފާތެއް  4(ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު) ެގ 
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ކަމުގަެއއް ނުބެލެވޭެނއެވެ. ައދި، މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން 

މުސާރައަށް ނުވަތަ ޢިނާޔަތަްށ ގެނެޭވ ތަފާތު އެ ގެެނވެނީ، ތަފާތު 

 އުސޫަލކުން ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ޙާލަތުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު އެްއގޮތް 

ގޮތުންނާއި، ެއއްގޮްތ ޙާަލތުގަިއ ތިބޭ މީހުންނާމެދު ތަފާތު 

 ން ކަމުގައި ބެލެވޭެނެއވެ.މުގެ ޮގތުއުސޫލަކުން ޢަމަލުނުކުރު

 

 ހަވަނަ ބާބު 

 ޢާންމު އުސޫލުތައް 

 

 ބަޖެޓް  އަދި  ބަޖެޓް  ގެ ކޮމިޝަން 

 ހިންގުން 

  ހޯދާނީ  ފައިސާ ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް ކަންކަން ވާޤާނޫނުގައި މި )ހ(  .22

 ބަޖެޓުގައި  ޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 .ނިސްޓްރީންނެވެމި އެ ހިމަނައިގެން

 ކޮިމޝަނަށް  ،ގުޭޅގޮތުން މަސަްއކަތްަތކާ ޝަންގެމިކޮ )ށ(  

ނަޑއެޅިފަިއވާ  ޚަރަދުތަކުގެ  ހައިއެންމެ ކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓުން ކަ

 އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ވާނީ ބަލަހައްޓަން ހިސާބުކިތާބު

 ންނެވެ.ޓްރެޜަރީ

 

 ވަހުގެ ދު) ފަްސދޮޅަސް( 60 ގިނަވެގެން ތާފަށާ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  .23 މުއްދަތު  އެކުލަވާލުމުގެ  ކޮމިޝަން 

ކޮމިޝަްނ  ޝަނަލް ޕޭނޭބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫުނގައި މި ތެރޭގައި

 އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ.

 

 މަސްއޫިލްއޔަތުތައް އަދާކުރަންޖެހޭ ކޮމިޝަުނން ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  .24 ހިންގުން  ހަދައި  ގަވާއިދު 

 ރީ މިނިސްޓް ހިންގާނީ ހަދައި ގަވާިއދުތައް ބޭނުންވާ އަދާކުރުމަށް
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 .ންނެވެޓްރެަޜރީ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް

 ދަށުން  ނުގެޤާނޫ މި އިދުަތއްމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާ )ށ(  

) ތިނެއް( 3 ންގިަނެވގެ އުފައްދާތާ ކޮމިޝަން އެކުަލވާލާ

 ކުރަންވާނެއެވެ. މުކޮށް އިޢުލާންޢާން ،ހަދައި ،ތެރޭަގއި ސްދުވަހުގެމަ

 

 ލިބިދީފައިވާ  ޤާނޫނުތަކުން  އެހެން 

 ބާރު  ނޑައެޅުމުގެ ކަ  ރަ މުސާ 

 މައްޗަށް  ކޮމިޝަންގެ  ޕޭ  ނޭޝަނަލް 

 ބަދަލުވުން 

ކަުމގަިއވީނަމަވެްސ،  އޮތް ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިއެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން   .25

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޤާނޫނުައސާީސގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

ފިޔަަވއި، ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެްއެގ  އްލަތްތަޙާ

، ކިފަރާތްތަކަްށ ލިބިދީފައިވާ މުސާރައާިއ ޢިނާޔަތްތަކާއިއެ ޛަރީޢާއިން

ނާޔަތްތަްއ ޢިވަޒީާފއަކުން ުނވަތަ މެންބަރުކަމުން ވަިކެވގެންދާއިރު ެދޭވނެ 

ނަޑއެޅުމުގެ ބާރު މި ޤާޫނނުގެ ދަށުން އުފެދޭ ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނަށް  ކަ

 މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަދަލުވީެއވެ.

 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުާރ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި   .26 ޢަމަލުކުރުން  ޤާނޫނަށް 

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 

 

 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު؛  .27 މާއްދާތައް  އުވާލެވޭ 

ެގ ނު(ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮިމޝަ 2006/6ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  

 ވަނަ މާއްާދެގ (ނ) އުވުނީެއވެ. 17 ނު) ގެޤާނޫ

އުޖޫރަާއއި އެހެނިހެްނ މާލީ ކޮމިޝަނުގެ މުަވއްޒަފުންނަްށ ދެވޭ "

ނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ."  ޢިނާޔަތްތައް ކަ

މޯލްޑިްވްސ  ،81/6(ޤާނޫނު ނަންބަރު  2007/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)  
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 ވަނަ އިޞްލާޙު 2އަށް  1981މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫުނ 

) ގެ (ހ) އަދި (ށ) 1ވަނަ މާއްދާގެ ( 8ގެ ) ގެނައުުމގެ ޤާނޫނު

 އުވުީނއެވެ.

 ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރަާއއި ގަވަރނަުރގެ ޑެިޕއުޓީ ގަވަރނަާރއި(ހ) "

ނަޑއަޅާނީ  މަތިން  މަޝްވަާރގެ  މަޖިލީހުގެ ަރއްޔިތުްނގެ  ކަ

 ."ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ

ނަރުެގ މުސާަރ ނުވަތަ ރ(ށ) ަގވަރނަރާިއ ޑެިޕުއޓީ ަގވަ"

ދައުރުެގ ޤާމުގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޢިނާޔަތެްއ، މައެހެނިހެން މާލީ 

ތެރޭގައި އުންޏެއް ނުކުެރޭވނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މުސާރައާިއ 

 "މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ޢިނާޔަތެއް އިތުރު ކުރުމަކަށް މި

 މޯލްޑިްވސް ، 81/6 ނަންބަރު ޤާނޫނު( 2007/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު (ނ)  

 އިޞްލާޙު ވަނަ 2 އަށް 1981 ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީގެ މަނިޓަރީ

 .ުއވުީނއެވެ )2( މާއްދާގެ ވަނަ  8 ގެ) ޤާނޫނު ގެނައުުމގެ

 ޑެޕިއުޓީ  ަގވަރނަރާއި ޢައްޔަންކުެރވޭ ންދަށު ޤާނޫނުގެ މި) 2"(

 މެންބަރުންނާއި ބޯުޑގެ ޢަްއޔަންކުރެވޭ ފިަޔވައި ގަވަރނަރ

ނޑައަޅާނީ  ޢިނާޔަތްތައް އި ުމސާރައާ ދޭްނވާ ސެކްރެޓަރީއަށް  ކަ

 ".ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ މަތިން ލަފާގެ ގަވަރނަުރގެ

ނޫނު) ްސގެ ޤާސަރވި (ދިވެހި ސިވިލް 2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ރ(  

 ވަނަ މާއްދާ އުވުީނއެެވ. 6 ގެ

ދިވެހި ސިވިްލ ސަރިވްސގައި މަަސއްކަްތކުރާ މުަވްއޒަފުންގެ "

ނަޑއަޅާނީ އިނާަޔތްތައްމުސާރައާއި އެހެނިހެން   43ނުގެ ޤާނޫ މި، ކަ

ްސ ަސރވިސިވިލް ، ގެމަތިންގޮތު  ވާވަނަ މާއްދާގައި 

 ކޮމިޝަނުންނެވެ."
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) ގެ ޤާނޫނުސަރވިސް (ދިވެހި ސިވިލް  2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ބ(  

 ވަނަ މާއްާދގެ (ހ) ުއުވނީއެވެ. 7 ގެ

ވިފަިއާވ ދިވެހި ކުރެ  ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާން 3ނޫނުގެ މި ޤާ"

ނުހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މުސާރައާިއ  ސަރވިްސގައި ސިވިލް 

 ނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެއވެ."ަކނަޑއަޅާއެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް 

 )ގެ ޤާނޫނުސަރވިސް (ދިވެހި ސިވިލް  2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ޅ(  

 ވަނަ ާމއްދާ ުއވުނީެއެވ. 22ގެ 

 ، ތައްއިާނޔަތްކޮމިޝަނުގެ މުަވއްޒަފުންަނށް ދެވޭ މުސާރައާއި "

ގެ މަްޝވަރާާއއެުކ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ނަޑއަޅާނީ ިސވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުންނެވެ."  ކަ

) ްސގެ ޤާނޫނުސަރވި (ދިވެހި ސިވިލް 2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ކ(  

 ވަނަ ާމއްދާގެ (ހ) ުއވުނީެއވެ. 43 ގެ

"ދިވެހި ިސވިލް ސަރވިްސަގއި މަސަްއކަތްކުާރ މުަވއްޒަުފންނަށް 

ނަޑއަޅާނީ އިނާޔަތްލިބިދެވޭ މުސާރައާއި މާލީ  މިނިސްޓަރ ތައް ކަ

 ގެ ލަފާގެމަތިން ކޮމިޝަނުންނެވެ."އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެަޜރީ

ވަނަ  34 ނޫނު) ގެ(ސިފައިންގެ ޤާ 2008/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  )އ(  

 .އުވުީނއެވެ މާއްދާ 

 މި"ސިފައިންނަށް ލިބިދޭ އެންމެހާ ޢިނާޔަތްތައް ހަމަޖައްސާނީ 

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓަރެވެ." ޤާނޫނުގެ

ވަނަ  56(ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ވ)  

 މާއްދާ އުވުީނއެވެ.

ަތންތަނުގަޔާިއ، އެނޫްނވެްސ އެިކއެކި ވިޔަފާރި ކުރާ  ހ)"(

މަސައްކަތްތައް ކުރާ ތަންތަުނގައި މުަވއްޒަފުން މަސަްއކަތް 
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ކުރަމުންދާގޮތް ބަލަިއ ދެނެގަތުމަށާއި، އެތަންތަނުަގިއ 

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް މުސާރައިެގގޮތުން އެންމެ 

ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ އަދަދާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް 

ސާރައާިއ އުޖޫރަާއ ގުޭޅގޮތުން ލަފާޭދ  ލަފާދިނުމަށްޓަކައި މު

 ބޯޑެއް އޮންނަްނވާނެެއވެ.

މަސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަފުްނނަށް އެންމެ ކުޑަކޮށްދެވޭ  (ށ)

ނޑަެއޅުމަށް މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްާދެގ  59އުޖޫރަ ކަ

ދަށުން ކުރާ އަމުރު، މަދުވެެގން ދެ އަހަރުން އެއްފަހަރު 

 ބޯޑުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެެވ.

މި ބޯޑު ހިންގާނެ ގޮތާއި ޯބޑަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތަާކއި،  ނ)(

ދަށުން މިނިސްޓަރު ހަދާ  ބޯޑުގެ ވާޖިބުތަްއ، މި ޤާނޫުނގެ

 ގަާވއިދަކުން ަކނަޑއަޅަންވާެނެއވެ."

ވަނަ  57(ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  (މ)  

 މާއްދާ އުވުީނއެވެ.

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުާރ ބޯޑު އެކުެލވިގެްނވަނީ،  ހ)"(

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެެވ. 5

ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ަޢއްޔަނުކުރަްނވާނީ، ޯބޑުެގ  (ށ)

މަސްއޫލިއްޔަާތއި ވާޖިބުަތްއ އަދާކުރެވޭފަދަ ލަޔާޤަާތއި 

 ޤާބިލިއްޔަތު ހުރި މީހުންނެވެ.

ބޯޑުގެ ިރޔާސަތު ބަލަހައްާޓނީ، ބޯުޑގެ މެންބަރުންެގ  (ނ)

ނޑައަާޅ  ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ެއކަމަށް ކަ

 މެންބަރެކެވެ."

ވަނަ  58(ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ފ)  
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 މާއްދާ އުވުީނއެވެ.

ބޯޑުން ބަލަމުން ގެންދާ ކަމަކާގުޭޅގޮތުން، ަވކިމީހަކު  ހ)"(

ހާޒިރުކޮށް، އެމީހެްއގެ ާވހަކަ އަޑުއަހަން ބޯޑުން 

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެްއގަިއ، ބޯޑުގެ ިރޔާސަތު ބަލަހައްާޓ 

މެންބަރު، އެފަރާތަކަށް އެކަން އަްނގަިއ، ބޯުޑެގ 

 ޖަލްސާގައި ބަިއވެިރވުމަށް، ޭއނާގެ ގާތުން އެެދވިދާނެެއވެ.

އެމީހަކަށް ލިބޭ އުޖޫރައާ ބެހޭގޮތުން ކަމެއް، ޯބޑަްށ  (ށ)

 ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތަކަށް ކޮންމެމީހަކަށްވެސް

އެދެވިދާނެެއވެ. އެފަރާތަީކ، ޯބޑުން ބަލަމުން ގެންދާ ުނވަތަ 

ބެލިދާނެ ކަމަކާގުޭޅ ފަރާތެއްކަމަށް ބޯުޑގެ ިރޔާސަުތ 

ބަލަހައްޓާ މެންބަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ބޯޑުގެ ޖަލްސާަގއި 

 ބައިވެިރވުމަށް އޭނާއަށް ފުުރޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ހެއްގެ ވާހަކަ ދާގެ (ށ) ަގއިވާފަަދިއން ބޯޑުން އެމީމި މާއް (ނ)

އަހައިދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތަކަށް، ބޯޑުގެ ރިޔާސަތުން ެއ 

ފުރުޞަތު ނުދީފިނަމަ، އެކަން، ޓްރައިބިއުަނލަށް 

 އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިދާނެއެެވ."

ވަނަ  59(ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ދ)  

 މާއްދާ އުވުީނއެވެ.

ދޭ ލަފާ ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު، ވަކި ބޯޑުން މިނިސްޓަރަށް  ހ)"(

މަސައްކަތަކާ ގުޭޅގޮތުން ދެޭވނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަެއއް 

ނަޑއެޅުމުގެ ގޮތުން، ނުވަތަ ބަދަލު ކުރުމުގެގޮތުްނ  ކަ

ނުވަތަ ބާޠިލު ކުރުމުެގގޮތުްނ، މިނިސްޓަރަށް އަމުރެްއ 

 ނެރެވިދާނެއެެވ.
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މިނިސްޓަުރ އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ އުޖޫރައާ ުގޅޭގޮތުން  (ށ)

ނެރޭ އަމުރުަގއި، މުަވްއޒަފެއްގެ މުސާަރއިން ގަިޑއަކަްށ 

ޖެހޭވަރާއި، މަަސއްކަުތގެ ބަޔަކަށް ޖެހޭ އަދަދާިއ، 

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ."  އިތުރުަގޑީަގއި ލިބޭނެ މިންވަުރ ކަ

ވަނަ  60(ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ތ)  

 މާއްދާ އުވުީނއެވެ.

 އެންމެ  މުވައްޒަފުންނަށް އޭނާގެ  ފަރާތަކުން، ވަޒީފާދޭ )ހ("

ނޑަައޅާ، އުޖޫރަ ދެވޭނެ ކުޑަކޮށް  ކުރާ  މިނިސްޓަރު ކަ

 ހިމެނިގެންވާ އަމުރެއްަގއި އެ  ލިބިއްޖެނަމަ، އަމުރެއް

 މަސައްކަތްކުރާ  ފެންނާނެގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށް ލޫމާތުމަޢު

 .ބަަހއްޓަންވާެނއެވެ ތަނުގައި،

 ަވޒީފާގެ  ފަރާތްތަކުން ަވޒީފާދޭ ގޮތަށް ޚިލާފުވާ  މާއްދާއާ މި )ށ(

 ެއކުށް . ކުށެކެވެ އެުކރަނީ ކުރަނީނަމަ، ކަމެއް

 ބޮޑުނޫން އަްށވުރެ ރުފިޔާ 000,1/- ސާބިތުވެއްޖެނަމަ

 ".ކުރެވޭނެެއވެ ޖޫރިމަނާ އަދަދަކުން

ވަަނ  34 ) ގެ(ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު 2008/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ލ(  

 (ހ) ުއވުނީެއވެ.މާއްދާގެ 

އާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަްއ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ"

ނަޑއަޅާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްާޔއެވެ."  ކަ

ވަަނ  64 ) ގެ(ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު 2008/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ގ(  

 މާއްދާ އުވުީނއެވެ.

ފުލުހުންގެ މުސާރަާއއި އެންމެހާ ޢިނާޔަތްތައް ަކނޑަައާޅނީ މި "

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން މިނިސްޓަރެވެ. 
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ނޑަެއޅުމުަގއި  މިނިސްޓަރ އޮފް މުސާރައާއި މާލީ ޢިނާޔަތްތައް ކަ

 އާ މަޝްވަރާ ކުރަންވާެނއެވެ."ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

) (އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނގެ ޤާނޫނު 2008/8ނަންބަރު ޤާނޫނު  )ޏ(  

 ވަނަ ާމއްދާގެ (ނ) ުއވުނީެއވެ. 16 ގެ

 ،ކޮމިޝަނުގެ މުަވއްޒަފުންަނށް ދެވޭ މުސާރައާއި ޢިާނޔަތްތައް"

ގެ މަްޝވަރާާއއެުކ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ނަޑއަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ."  ކަ

 ) ގެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ާޤނޫނުސި(ޕްރޮ 2008/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ސ(  

 .ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ުއުވނީއެވެ  11

"ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަްށ ދެވޭ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަްއ، 

ނޑައަޅާނީ ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޓްރެޜަރީ ގެ މަޝްވަރާާއއެުކ ކަ

 ޖެނެރަލެވެ."

 ނުގެ (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަ 2008/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ޑ(  

 ވަނަ މާއްާދެގ (ށ) އުވުީނއެވެ. 16 ) ގެޤާނޫނު

ށް ދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް، ފުންނަ މުަވއްޒަ ނުގެ"ކޮމިޝަ

 ާއއެކު ގެ މަްޝވަރާމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ނަޑއަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ."  ކަ

 ނުގެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-(އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ޒ(  

 ވަނަ މާއްާދެގ (ނ) އުވުނީެއވެ. 16 ނު) ގެޤާނޫ

"ކޮމިޝަނުގެ މުަވއްޒަފުންަނށް ދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް، 

ގެ މަްޝވަރާާއއެުކ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ނަޑއަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ."  ކަ
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ވަަނ  1ށް ) އަ(ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު 2008/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ޓ(  

 ގައި  ނަންބަރު ވަނަ 14 އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ޤާޫނނުގެ

 ނަ މާްއދާގެ (މ) އުވުީނެއވެ.ވަ 86 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ޓްރައިބިއުނަްލގެ ރައީާސއި ނައިބުރައީާސއި މެންބަރުންނަށް  .1"   

ނޑައަޅާީނ ދެވޭ މުސާރައާއި އެހެނިހެން މާލީ  ޢިނާޔަތްތައް ކަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ. ިމޮގތުން މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި 

ނޑަެއޅުމުގައި އެ  މެންބަރަކީ  ޢިނާޔަތްތައް ކަ

ޓްރައިބިއުނަްލގައި ފުލްަޓއިމްކޮށް ނުވަތަ ޕާޓްަޓއިމްކޮްށ 

 ވަޒީާފއަދާކުރާ ފަރާތެއްކަމާމެުދ ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.

ނަްލގެ ރައީސަާށިއ ނައިބުރައީސަށް ެދވޭ ޓްރައިބިއު .2   

މުސާރައާއި މާލީ ޢިނާޔަްތތައް، އެމީހުންގެ މަޤާމުެގ 

މުއްދަތުގައި އުންޏެއް ނުކުރެޭވނެއެވެ. އަދި ޓްރައިިބއުނަލްެގ 

މެންބަރުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި މާލީ ޢިނާޔަތްަތއްެވސް 

އެމީހުންގެ މެންބަރުކަމުެގ މުއްދަތުގައި އުންޏެއް 

 ނެެއވެ."ނުކުރެވޭ

ވަަނ  1ށް ނު) އަ(ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫ 2008/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ޕ(  

ވަނަ މާއްާދެގ (ދ)  86އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ޤާނޫނު) ގެ 

 އުވުީނއެވެ.

"ޓްރައިބިއުނަްލގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި އެހެނިހެން 

ެގ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްެރޜަރީ ނިސްޓަރމިމާލީ ޢިނާޔަތްތައް، 

ނަޑައޅާނީ  ލްގެ މެންަބރުންގެ ޓްރައިބިއުނަމަޝްވަރާގެ މަތިން ކަ

 ގެ ރަީއސެވެ."ރައިބިއުނަލްފަރާތުން ޓް

(ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ  2010/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ޖ(  
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ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާިއ މާލީ އެހީތެރިކަން 

 ވަނަ މާއްދާ ުއވުނީެއވެ. 7 ) ގެޤާނޫނު

ނަޑއަޅާނީ،  މިނިސްްޓރީ އޮފް "ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ުއޖޫރަ ކަ

ގެ ލަފާގެމަތިން ފިނޭންސް އެންްޑ ޓްރެޜަރީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ."

 ޫނނު) ގެ(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާ 2010/16ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ޗ(  

 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ުއުވނީއެވެ. 15

"ކޮމިޝަނުގެ މުަވއްޒަފުންނަްށ ދެވޭ އުޖޫރަާއއި އެހެނިހެްނ މާލީ 

ނޑައަޅާީނ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޢިނާޔަތްތައް ކަ

 ގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަނުންނެވެ."ޓްރެޜަރީ

 ނު)ޤާނޫ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ  2011/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހހ(  

 ވަނަ ާމއްދާ ުއވުނީެއެވ. 11 ގެ

"މޯލްޑިވްސް ަކސްޓަމްްސ ސަރވިްސގެ އޮފިަސރުންނާއި 

ނމުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  އަޅާނީޑަ ކަ

 ގެ ލަފާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ."އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

) ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2011/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށށ(  

 ާމއްދާގެ (ނ) ުއވުނީެއވެ. ވަނަ 40ގެ 

މިނިސްޓްރީ "ކޮމިޝަންގެ މުަވއްޒަފުްނގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަްއ، 

ކު ަކނޑައަޅާީނ ރާާއއެގެ މަޝްވައޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

 ންނެވެ."ންއިކޮމިޝަ

ބަހަށް (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުީމ  2011/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނނ(  

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އުވުީނއެވެ. 8 ނު) ގެއިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫ

ްށ ދެވޭ އިބުރައީސަމީގެ ރައީސާިއ، ނަެކޑަ"ދިވެހިބަހުގެ އެ
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ނޑަައޅާީނ  މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ކަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ."

 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުީމ ބަހަށް  2011/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ރރ(  

 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ުއުވނީއެވެ. 17 ނު) ގެއިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫ

"މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ެއންމެހައި 

، މުވަްއޒަފުންނަކީ، ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުން ކަމަށްވާތީ

 ،ނީޔަތްތައް ަކނަޑއަޅާނާޢި އި މާލީމުސާރައާއެމީހުންނަށް ލިބިދެވޭ 

 ،ލަފާެގމަތިން ރެޜަީރގެޓްނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް މި

 ސް ކޮމިޝަުނންނެވެ."ަސރވި ސިވިލް 

(މޯލްޑިވްސް ިސވިލް ޭއިވއޭޝަން  2012/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ބބ(  

 ަވނަ މާއްދާ އުވުނީެއވެ. 22 ) ގެއޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު

ޑިރެްކޓަރުންެގ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަްއ  އަރމަންާއއި"ޗެ

ނަޑއަޅާނީ  ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްާޔއެވެ." ކަ

 

މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެްއ ނުވަތަ ލަފްޒެްއ ބޭނުންކޮށްފައިާވގޮތުްނ   .28 މާނަކުރުން 

ނަޑއެިޅގެން އެހެން   ޢިބާރާތްތަކާއި  އަންނަިނވި ،ކުދޭހަނުވާހާހިނދަ މާނަެއއް ކަ

ތިީރގަިއ  ،ެއ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކާ ުގޅިގެން ،ވަނީދެވިފައި  ލަފްޒުތަކަށް

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ިއންޑެކްސް" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަީނ،  ސް"ކޮންސިއުމަރ ޕްރައި (ހ)  

ދިރިއުޅުމުގެ އަާސސީ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި މުހިންމު ކާނާގެ 

އެ ބާަވތްތަކުެގ މަުތގެ ބާވަްތތަކުގެ ައގަެށވެ. އަދި ދުބާވަތްތަކާއި ޚި

 އަގަށް އަންނަ ބަދަލު ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

ވަަނ  5"ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ  (ށ)  



 
 
 
 

 
 

 29 

 މާއްދާއިން އުފައްދާަފއިވާ ޭނޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނަށެވެ.

"އިންފްލޭޝަން" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަީނ، ދިވެހި އިޤްިތޞާދުގަިއ  (ނ)  

އަހަރަށް އަންނަ  މަތުެގ އަގަށް އަހަރުންދުތަކެތީގެ ައގަށާއި ޚި

 މަތިވުމަށެވެ.

ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، ތަކެީތެގ އަާގިއ  "އިންޑެްކސްކުރުން" (ރ)  

މަތުގެ ައގަށް ައންނަ ބަދަލު މުސާރައަށްވެްސ ދުޚި

 މަށެވެ.އުގެންނަމުންދި

 "ޢިނާޔަތް" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، އަދާކުރާ ަވޒީފާއާ ުގޅޭގޮތުން  (ބ)  

 ދާސީ ،ގޮތުަގއި  މަންފާއެއްގެ ދެވޭ ދެވޭ މުސާރައިގެ އިތުރަށް،

ދެވޭ ަފއިސާއަާށއި ަވޒީފާއިން ، ުތގައި ގޮ ދާނުސީ ނުވަތަ ގޮތުަގއި

ނޑައަޅާ  ނާޔަތަށެވެ. ނުވަތަ ފައިާސެގ އަގުން ޢިވަިކވުމުން ދޭން ކަ

 އަުގކުރެޭވގޮތަށް ދެވޭ ފަސޭހަަތކަށެވެ.

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ،  އޮޑިޓަރ  "މުއައްަސސާތައް "މިނިވަން (ޅ)  

 ރައިޓްސް  ޔުމަންހި، ޖެނެރަލާއި ޕްރޮސިިކއުޓަރ ،ނެރަލާއިޖެ

ކޮމިޝަނާއި، ިސވިލް ަސރވިސް ކޮމިޝަާނއި، ުޖޑީޝަލް 

-ންޓި އެ ،ކޮމިޝަނާއި  ޝަންސްސަރވިސް ކޮމިޝަާނއި، ިއލެކް

 މިނިވަން ،ންވެސް އިތުރު ޭއގެ، އަދި. ކޮމިޝަނަށެވެ ޕްޝަންކޮރަ

 އުފައްދާ  ޤާނޫނަކުން ގޮުތގައި މުއައްސަާސއެްއގެ މުސްތަޤިއްލު

 އިދާރާެއއް ހިމެނޭގޮުތންނެވެ. ނުވަތަ މުއައްސަާސއެއް  ންމެކޮ ންއެހެ

"މުސާރަ" ކަމަށް ބުނެފައިއެަވނީ، ޢިނާޔަތް ނުހިމެނޭގޮތުން، ވަޒީާފ  (ކ)  

ނޑައެޅިަފއިއޮްތ، އަދި،  އަދާކުރާ ފަރާތަށް ދެވޭ، ދުރާލާ ކަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ވަކި ުއސޫލަކުން ދެވޭ، ވަޒީާފެގ ނުވަތަ  ކަ

 މަސައްކަުތގެ އުޖޫރައަެށވެ.
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"ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަފުްނ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ،  (އ)  

ޢައްޔަްނޮކށްފައިާވ  ،ވެސްރިނަމަމެއްަގއި ހުޤާބުކޮށްފަިއވާ މަތިޚާއިން

 ،ހުރިނަަމވެސްމެއްގައި ޤާދާއިމީ މަ ،މެއްގައި ހުރިނަމަވެސް ޤާމަ

ނަޑެއޅިފައިާވ  ،މެްއގައި ހުރިަނމަވެސްޤާވަގުތީ މަ ދައުރު ކަ

ކޮންޓްރެކްެޓއްގެ ދަށުން  ،މެއްގައި ހުރިނަމަވެސް ޤާމަ

ަދއުލަތުެގ  ،މެއްގައި ހުރިނަމަވެސް ޤާމަ ފަިއވާޙަވާލުކުެރވި

މަސްއޫލިއްޔަެތއް އަދާކުރުާމ ޙަވާލުެވގެންވާ އަދި ަދއުލަތުން 

ލިބިދެވޭ މުވަްއޒަފުންނާއި، އަިދ ދިވެހި  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް

(ފަންސާްނ އިންސައްތަ) އަްށވުރެ ގިނަ ހިއްސާ  50ސަރުކާރުގެ %

އޮންނަ ކުންފުނިތަކުގެ ުމަވއްޒަފުންނަށެވެ. މި މާނަކުުރމުގައި، 

އިބާއި، ނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ވަނަ  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި،

މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަންކުރާ 

ނިޑޔާރުންނާއި، ޢަދުލު  ނޑިޔާރާިއ، ފަ މީހުންނާއި، އުއްތަމަ ފަ

، ގާއިުމކުރުމުގެ ބާުރގައި މަަސއްކަތްކުރާ ުމވަްއޒަުފންނާއި ންޞާފުއި

 ،އި އިބު ރައީސާނައެ މަޖިލީހުގެ ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސާއި

މަތުގަިއ ދުއެ މަޖިލީހުގެ ޚި ،އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި

ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ  ،މަސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަފުންާނއި

ިދވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އެންމެހައި  ،އެންމެހައި ސިފައިންނާއި

ްސގެ ެއންމެހައި ވިލް ސަރވިދިވެހި ސި ،ފުލުހުންނާއި

މުވަްއޒަފުންނާއި، ޤާނޫނުއަާސސީން ނުވަތަ ޤާނޫނުން އުފަްއދާފައިާވ 

އިދާރާތަކާއި މުައއްސަސާތަާކއި އޮފީސްތަުކގައި މަސަްއކަތްކުާރ 

އެންމެހައި މީހުންނާއި، ދިވެިހ ސަރުކާރު ނުވަތަ ދިވެހި ދައުލަތުެގ 
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ރަސްމީ މަސްއޫލިއްޔަތުަތުކގެ ތެރެއިން މަްސއޫިލއްޔަެތއް 

 ސް(ފަންސާ 50އި ައދި ސަރުކާރުގެ %ފަރާތްތަކާ  ޙަވާލުެވގެންވާ

އިންސައްތަ) އަްށވުރެ ގިަނ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކުެގ 

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ މެންބަުރންނާއި މުވަްއޒަފުން ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

ަގިއ  2008ޯއގަސްޓް  7"ޤާނޫނުއަސާސީ" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ،  )ވ(  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފެށި  ޢަމަލުކުރަން

 ޤާނޫނުއަސާސީއަެށވެ.

"ސެކްރެޓޭރިެއޓް" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަީނ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން  )މ(  

 އުފެދޭ ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއަެށވެ.
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