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  2016/11 ނަންބަރު  ބިލު
 

 ބިލު  ސިޔާސަތުގ   މުސާރައިގ   ދައުލަތުގ  
 

ބާބު  އ އްވަނަ   

 ތަޢާރުފު 

" ޤާނޫނު ސިާޔސަތުގ   މުާސރައިގ  ދައުަލތުގ " ިކޔާނީ، ޤާނޫނަށް މި )ށ(  

 .އ ވ 

 

 

 

 

 ވަނަ ބާބު ދ  

 ވަނަ 96 ޤާނޫނުައސާސީގ  ޖުމްޫހރިއްޔާގ  ދިވ ހިރާއްޖޭގ  މިއީ، )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

 ހިަމނައިގ ން، ބަޖ ޓުގައި  ދައުަލތުގ   ދިވ ހި ބަޔާންވ ގ ންވާ  މާއްދާގައި

 ދައުލަތުގ  ދިވ ހި ދޭ ޢިނާޔަތް ުމސާރަާއއި ދައުލަތުން ދިވ ހި

ނޑައ ޅުމުގައި  ިޢނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މުވައްޒަފުންގ   ަލފާދިނުމާއި، ކަ

 އަލުން އިޞްާލޙުކުރުމާިއ، ުމރާޖަޢާކުރުމާއި އުޫސލުތައް  ާޔސަުތތަކާއިސި

ނޑައ ޅުމާއި، ޢިާނޔަްތތައް މުސާރައާއި  ނުވަތަ ވަކިވާިއރު މަާޤމުން ކަ

ނޑައ ޅުމުގ  ޢިާނޔަތްތައް  ދ ވޭ ވަކިކުރާއިރު  ަބާޔންކުރުމުގ  ހަަމތައް ކަ

 .ޤާނޫނ ވ 
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 ޤާނޫނުގ  މަޤާމު 
 

ުމވައްޒަފަކަށް  ދައުލަތުގ  މުވައްޒަފުންކަމަށް ިމ ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ )ހ(  .2 ޤާނޫނުގ  މަޤާމު 

ނުަވތަ  ،ނުވަތަ މުވައްޒަފުްނތަކަކަށް ުމސާރައާިއ ޢިނާަޔްތ ދިނުމުގ ގޮުތން

ރައާިއ ޢިނާަޔތް ިދނުމުގ  އިްޚތިޔާުރ ވަިކ ފަރާތަަކށް މުސާ

އ ހ ްނ ާޤނޫނ އްގައި ޤާނޫނުއަސާީސ ިފޔަވައި، ޙަވާލުކުރުމުގ ގޮތުްނ، 

ރަީއސުލްުޖމްހޫރިއްާޔ ވީނަމަވ ސް،  ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްަފއި އ ހ ން

ނޑައަޅާ ުމސާރައާއި ޢިާނަޔތާއި އ ންޑް މިިނސްޓަރ އޮްފ ފިނޭްނސް ، ކަ

ހުއްދަކުާރ ނުވަތަ ރުހުންދޭ ނުވަތަ ަކނޑައަޅާ މުސާރައާިއ ޓްރ ޜަރީ 

ނޑައަާޅ މުސާރައާިއ ިޢނާޔަތާއި،  ޢިނާޔަތާިއ، ރަްއޔިތުންގ  މަޖިީލހުން ކަ

ނޑައަޅާ މު  ސާރައާިއ ޢިނާަޔތް މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުްނ ކަ

ނޑައ ޅުމުގައި  މި ، ޢަަމލުކުރާނީ ،ފ ށުމާއ ކު  ހިންގަންިމ ޤާނޫުނ ، ކަ

 ންވ ގ ންވާ ޮގުތގ މަތިންނ ވ .ަބޔާ ޤާނޫނުގައި

ިމ ޤާނޫނުގަިއ ަބާޔންކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފުންކަމަށް ދައުލަތުގ   )ށ(  

މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ މުަވއްޒަފުންތަކަކަށް މުސާރައާިއ ޢިނާޔަްތ 

ދިނުމުގ ގޮތުން، ނުވަތަ ުމސާރައާއި ޢިާނޔަތްދިނުމުގ  އިޚްިތޔާރު 

ގޮތަކަށް އ ހ ްނ ޤާނޫނ އްގައި  ދިނުމުގ ގޮތުން، އ ހ ން 

ިމ މާއްދާގ  )ހ( ގައި އް، ބަޔާންކޮށްފައިވާނަަމ، އ  ޤާޫނނ އްގ  އ  ބައ 

ބަޔާންވ ގ ންާވ އުސޫުލ އ ގޮަތށް ދ މ ހ ްއޓުމުގ ގޮތުން، ކިަޔންވާނީ، ިމ 

މާއްދާގ  )ހ( އާއި ިމ ާޤނޫނުގ  އ ހ ން މާއްދާތަކާ އ ކުގައި، މި 

 ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ުއޫސލަށް ިއސްކަންދ ވޭނ  ގޮތުގ މަިތންނ ވ .

 

 ޢިާނޔަތްތަކާިއ، މުސާރައާއި ުމވައްޒަފުންގ  ދަުއލަތުގ  ޤާނޫނަކީ، މި )ހ(  .3 ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު 

 ޢިނާޔަްތތައް ދ ވޭނ  ވަކިވ ގ ންދާއިރު މ ންބަރުަކމުން ނުވަތަ ވަޒީފާއަކުން
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ނޑައ ޅުމަށް  ޙަާވލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށް ވަކި ޤާނޫނުައސާީސން ކަ

ނޑައ ޅުމުގ  ޢިާނޔަްތތައް މުސާރައާއި  އ ަފރާތްތަކުން ދަށުން  ބާުރގ  ކަ

ނޑުތަކ އް، ލާޒިމު ރިޢާޔަތްކުރުން   ގޮތ އްގައި ހަރުދަނާ  ިމންގަ

ނޑައަޅަމުން  ންދިއުމުގ ގ  އިޞްާލޙުކުރަމުން ުމރާޖަޢާކުަރމުން ކަ

 ޤާނޫނ އްގ   ފާސްކުރާ  މަޖިލީހުން  ރަްއިޔުތންގ  އަދި މަސައްކަތާއި،

 ތްތަކާިއ،ޢިާނޔަ ުމސާރައާއި ލިބިދީފައިވާ އ ކި ފަާރތްތަކަށް  ޛަރީޢާއިން

 ޢިނާޔަްތތައް ދ ވޭނ  ވަކިވ ގ ންދާއިރު މ ންބަރުަކމުން ނުވަތަ ވަޒީފާއަކުން

ނޑައ ޅުމުގ   ކޮިމޝަން'' ގ   ޕޭ ''ނޭޝަނަލް  ކުރުމަށް ަމސައްކަްތތައް ކަ

 ަމސައްކަތްކުރަންވީ ކޮމިޝަން  އ   އ ކުލަާވލައި، ކޮމިޝަނ އް  ނަމުގައި

 .ޤާނޫނ ވ  ަބޔާންކުރުމުގ  އުސޫލުތައް 

 މުސާރައާއި މުވައްޒަފުންގ  ދައުލަތުގ  ދަށުން، ޤާނޫނުގ  މި )ށ(  

 ވަކިވ ގ ންދާއިރު މ ްނބަރުކަމުން ނުވަތަ ވަޒީފާއަކުން  ޢިނާޔަްތތަކާއި

ނޑައ ުޅމަށް ޢިާނޔަތްތައް  ދ ވޭނ   ފާސްކުރާ  މަޖިލީހުން  ރަްއޔިތުންގ   ކަ

 ބާރު، ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ އ ިކ ފަރާްތތަކަށް ޛަީރޢާއިން ޤާނޫނ އްގ 

 ޤާނޫނަކީ، މި  އަިދ،. ިލބިދ އ ވ  ަމއްޗަށް ޭޕ ކޮމިޝަންގ   ނަލްނޭޝަ

 ލިބިދޭ ޤާނޫނުއަާސީސން ޖުމްލަކޮށް، ވަކިވަކިންާނއި އ ކި ފަރާތްތަކަށް

 މ ންބަރުކަމުން ނުވަތަ  ވަޒީފާއަކުން ޢިނާަޔތްތަކާއި، މުސާރައާއި

ނޑައ ޅުމުގ  ޢިނާަޔތްތައް  ދ ވޭނ   ވަކިވ ގ ންދާއިރު  ބާރު  ކަ

 .ޤާނޫނ ވ  ަބޔާންކުރުމުގ  ހަމަތައް  ޢަމަލުކުރަންވީ  ބޭނުންކުރުމުގައި

 

 

 ވަނަ ބާބު ތިން 

 މަޤްޞަދު 
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 ލުކުރުމ ވ .ޙާޞިއަްނނަނިވި ކަންކަން  ،މި ޤާނޫނުގ  ަމޤްޞަދަކީ  .4 މަޤްޞަދު 

ނޑައ ުޅމުގ  ޢިާނޔަތް ުމސާރައާއި މުވައްޒަފުންގ   ދައުލަތުގ  )ހ(    ބާރު ކަ

 ްޕރޮފ ޝަނަލް ބުރަވާނ   ނުަވތަ ައާޅކިޔާނ  ފަރާްތތަކުން ލިބިގ ންވާ

ނޑުތަކ އް ނަޑއ ޅިފައި ދުރާލާ  މިންގަ  .މަގުފަހިކުރުން  ުހރުމަށް ކަ

 ޢިނާޔަތަކީ، މުާސރައާއި ދ ވޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  ދައުލަތުގ   )ށ(  

 ،މ ދުގައާއި ފަންނުތަކުގ  އިތުރުުކރުމަށާއި، އުފ އްދުންތ ރިކަން

 ތަާފތުތައް  މ ދުގައިވާ  ފަންތިތަކުގ   ،މ ދުގައާއި ގިންތިތަކުގ 

 ދިރިހުރި މަގުފަހިުކރާ ުއޅުމަށް ިދރިއުޅުމ އް ަޤދަރުވ ރި ހަނިކުރުމަށާއި،

 .މަގުަފހިކުރުން ހ ދުމަށް ޢިނާަޔތަކަށް ކަށާއިމުސާރައަ

 ދައުލަތުގ   ގޮތުގަިއ، ޙައްުޤތަކުގ  ީމހުންގ  އަދާކުރާ ވަޒީފާ )ނ(  

 ދައުލަތުގ   ރައްކާތ ރިޮކށްދިނުމުގައި ޙައްުޤތައް ިލބިދޭ މުވައްޒަފުންނަށް

 .އ ހީތ ރިވ ދިނުން މިންވަަރކުން ހުރި ކުޅ ދުންތ ރިކަން

ދ މ ހ ްއޓ ނިވި ގޮތ އްގައި މާލީ  ،ބޮޑުވ ގ ންދިއުމާއިދިވ ހިރާއްޖޭގ  ދަރަނި  )ރ(  

 ގޮތުގައި  އުފ އްދުންތ ރި  ،ތިވަުމންދިއުމާއިހޭދަތައް ކުރުމަްށ ދަ

 ދިނުމަށް  ޢިާނޔަތް  މުސާރައާއި  ،ފަިއސާ ހޭދަކުރ ވ ންހުރި

 ދ ކޮުޅޖ އްސުމަށް  ަޚރަދުތައް  ދައުަލތުގ  ،ހޭދަކުރަންޖ ހުމުން

މައްސަލަތަކަްށ ދ މ ހ ްއޓ ނިިވ ޙައްލ ްއ  ދިމާވާ ދަތިވަމުންދިއުމުން

 ދަުއލަތަްށ މަގުފަހިކޮްށދިނުން. ހޯދުމަށް

 އާާބދީ ރާްއޖޭގ  ޢިނާަޔތަކީ، ުމސާރައާއި ދޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  ދައުލަތުގ   )ބ(  

 ނިސްބަަތށް ބޮޑުވަމުންދާ ދަރަނި ާރއްޖޭގ  ނިސްަބތަށާއި ބޮޑުވަމުންދާ

 އ ގޮތުގައި  ދައުަލތުގައި  ދިވ ހި  ޤާބިލުކަން  އަދާކުުރމުގ   ދަރަނި  ބަލާއިރު،

 ރައްޔިތުންގ   ހިމ ނޭ  އާބާދީގައި  ބޮޑުވަމުންދާ ދ މ ހ އްޓުމަށާިއ،

 ސަްސޓ އިނަބަލް " ދ މ ހ އްޓުަމށާއި، ތުގައި އ ގޮ ދުޅަހ ޔޮކަން
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 ާފހަގަކޮށްފައިވާ އިން. އދ ގޮތުގައި ގ  " ގޯްލސް ޑިވ ލޮޕްމަންޓް

 ިސާޔސަތުތަކ އް  ާމލީ މަގުފަހިކުރާ ވާޞިލުުވމަށް ރާއްޖ  އަމާޒުތަކަށް

 ޢިނާޔަތ އް  ުމސާރައާއި  އ ހީތ ރިވ ދޭނ  ގ ންުގޅުމުަގއި ދައުލަތުން ދިވ ހި

 .މަގުފަހިކޮްށިދނުން ހ ދުމަށް  ކަމުގައި

ނޑައ ޅުމާއި، މުސާރަ )ޅ(    ޢިނާަޔތް  ދިނުމާއި، ކުރިއ ރުން ުމާސރައިގ  ކަ

 ޢިނާޔަްތތައް މަދުކުރުމާިއ، ޢިާނޔަތް  އިުތރުކުުރމާއި، ޢިާނޔަތް  ދިނުމާއި،

 ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ތ ރ އިން، ނިޒާމ އްގ   މަރުކަޒީ  އ އްގޮތްކުރުމުގައި،

 ގ މަތިންގޮތ އް ނިޔާކުރާ  ތު ޢަާދލަ އިްޖިތމާޢީ ޙަޤީަޤތާއި އިޤްތިޞާދީ

 .ވާގިވ ރިވުން  ކުރުމަށް ކަންކަން

 
 ވަނަ ބާބު ހަތަރު 

 ޕޭ ކޮމިޝަން 
 

"ނޭޝަނަލް ޭޕ ކޮިމޝަން" ގ  ނަމުގައި  ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަން ފ ުށމާއ ކު، މި  .5 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 

 އުފ ދުނީއ ވ .ކޮމިޝަނ އް 

 
 ގ  މައްޗަށ ވ .ންމ ންަބރު( ފަހ އް) 5ކޮމިޝަން އ ކުލ ވިގ ންވަނީ  )ހ(  .6 ކޮމިޝަންގ  މ ންބަރުން 

ކޮމިޝަން އ ކުލ ވިގ ންވަނީ، ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ މީހުންގ   )ށ(  

 މައްޗަށ ވ .

ދައުލަތުގ  މާލިްއޔަތާބ ޭހ ަކންކަން ބ ލ ހ ްއޓުމަްށ އ އިަރކު  (1)   

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ޙަވާލުޮކށްފައި ހުންނަ ވުޒާރާއ އްގ  

 ވަޒީރު؛ އަިދ 

)ހަތަރ އް(  4ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ ޢައްޔަްނކުރާ އިތުރު  (2)   

 މ ންބަރުން.
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 .ރައީސުލްޖުްމހޫރިްއޔާއ ވ  ކުރާނީޢައްަޔން މ ންބަރުން ކޮމިޝަނުގ  )ނ(  

މާލިްއޔަތާބ ޭހ ކަންކަން ބ ލ ހ އްޓުމަްށ ކޮމިޝަންގ  ރައީސަކީ، ދައުލަުތގ   )ރ(  

އ އިރަކު ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއާޔ ޙަާވލުކޮށްފަިއ ހުންނަ ުވޒާރާއ އްގ  

 ވަޒީރ ވ .

ވަނަ ނަންބަުރގ  ަދށުން ކޮމިޝަނަށް  )2(މި މާއްދާގ  )ށ( ގ   )ބ(  

ޢައްޔަންކުރާ މ ްނބަރުންގ  ތ ރ އިން މ ންބަރަކު، ކޮމިޝަްނގ  ނައިބު 

 ރައީސް ކަމުގަިއ ރައީުސލްޖުމްޫހރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަންވާނ އ ވ .

ގ  ަދށުން ކޮމިޝަނަށް ވަނަ ނަންބަރު  )2(މި މާއްދާގ  )ށ( ގ   )ޅ(  

ޓައިްމ އުސޫލުްނ -ރުންނަކީ ޕާޓް )ހަތަރ އް( މ ންބަ 4ޢައްޔަންކުރާ 

 )ހަތަރ ްއ( މ ންަބރުންނ ވ . 4މަސައްކަތްކުރުމަްށ ޢަްއޔަންކުާރ 

 

ކޮމިޝަންގ  މ ންބަރުކަމުގ  

 މުއްދަތު 
ގ  ަދށުން ވަނަ ނަންަބރު ( 2(ވަަނ މާއްދާގ  )ށ( ގ   6މި ޤާނޫނުގ   )ހ(  .7

އ  ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރ ޭވ މ ންބަރ އްގ  މަޤާމުގ  މުއްަދތަކީ 

 )ފަހ އް( އަހަުރދުވަހ ވ . 5ގ ން މ ންބަރަކު ޢަްއޔަންކުރ ވޭ ތާރީުޚން ފ ށި

ގައިާވ ވަނަ ަނންބަރު )2(ވަަނ މާއްާދގ  )ށ( ގ   6މި ޤާނޫނުގ   )ށ(  

ގޮތުގ މަތިން ކޮމިޝަންގ  މ ންބަރުކަމަށް ޢަްއޔަންކުރ ވޭ މ ންބަރުންގ  

މަޤާމ އްގައި ވަނަ މާއްދާގ  ަދށުން ހުސްާވ  10ތ ރ އިން ިމ ޤާނޫނުގ  

އ ހ ން ކޮންމ  މ ންބަރަީކ އަުލން އިތުުރ ، މ ންަބރަކު ިފޔަވައި ހުރި 

 ދައުރަކަށް ކޮމިޝަންގ  މ ްނބަުރކަމަށް ޢަްއޔަންކުރ ވިދާނ  މ ްނބަރ ކ ވ .

ކޮމިޝަންގ  މ ންބަރުންގ  

 މުސާރަ 
 އ ހ ނިހ ން ކޮމިޝަންގ  މ ންބަރުކަަމްށ ޢައްޔަންކުރ ޭވ މީހުންގ  ުމާސރައާއި   .8

ނޑަ ޢިނާޔަްތތައް އަޅާީނ ރައްިޔތުންގ  މަޖިީލުހގ  ލަފާގ މަތިްނ ކަ

 ވ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއ 
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ކޮމިޝަންގ  މ ންބަރުންގ  

 ސިފަތައް 
ދަށުްނ ގ  ވަނަ ނަންބަރު )2(ވަަނ މާްއދާގ  )ށ( ގ   6މި ޤާނޫނުގ    .9

ޢައްޔަންކުރ ވޭ ކޮމިޝަންގ  ކޮންމ  މ ންބަރ އްގ  ކިބައިަގއި ތިރީގައިމިާވ 

 އި ަޝރުޠުތަްއ ހުންަނންވާނ އ ވ .ސިފަތަކާ

 ؛އިވުން ކަމުގަ ސްލިމަކުމު )ހ(  

 ދިވ ހިރައްިޔތަކު ކަމުގައިވުން؛ )ށ(  

 ބުއްދި ސަލާމަތުްނ ހުރުން؛ )ނ(  

 ައހަރު ފުރިފައިވުްނ؛)ފަްނސަވީސް(  25ޢުމުރުން  )ރ(  

ނޑައ ޅިފައިާވ ކުށ އް  )ބ(   ކުރިކަން ޝަރީޢަތަްއ  އިސްލާމްދީނުގަިއ ޙަްއދ އް ކަ

 ފައިވާ މީހަުކ ކަމުގައި ނުވުން؛ސާބިތުވ  

 އިފްލާސްކުރ ވިފައިާވ މީހަކު ކަުމގައި ނުވުން؛ )ޅ(  

 ައދި ރިޝްވަތުގ  ކުށ ްއ ާސބިތުވ ފަިއވާ މީހަކު ކަމުގަިއ ނުވުން؛ )ކ(  

 ނުވަތަ ޑިގްރީއ އް ފުރަތަމަ  ދާއިރާއިން ހިންގުމުގ   ނުަވތަ މާލީ، ޤާނޫނީ )އ(  

 ފ ންވަރ އްގ  އ އް އ އާ  ޤަބޫލުކުރާ  ދާއިރާައކުން ކަމާުގޅޭ  ސަރުކާރުގ 

 3 ަމދުވ ގ ން ދާއިރާއިން ކަމާގުޅޭ ،ޙާިޞލުކުރުމަށްފަހު  ސަނަދ އް

 ކަމާގުޅޭ  ނުވަތަ  ،ޙާިޞލުކޮށްފައިވުން  ތަޖުިރބާ އަހަރުުދވަހުގ ( ތިނ އް)

 .ލިިބފައިވުން ތަޖުިރބާ އަހަރުދުވަހުގ  ( ހަތ އް) 7 މަދުވ ގ ން ދާއިރާއިން

 

ުމ ޤާއަންނަނިވި ކަންކަމުގ  ތ ރ ިއން ކަމ ްއ ދިމާވ އްޖ ނަމަ، މ ންބަރުކަމުގ  މަ   .11 މަޤާމު ހުސްވުން 

 ހުސްވާނ އ ވ .

 މ ންބަރުކަމުން ލިޔުމަކުން ފޮނުވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް  )ހ(  

 އިސްތިޢުފާދިނުްނ؛

 މަރުވުން؛ )ށ(  

ނޑައަޅާފަިއވާ ޤާނޫނުގައި މި )ނ(    ކިބައިގައި މ ންބަރ އްގ   ކޮމިޝަންގ  ކަ
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 ؛އުނިވުން ޝަރުޠ އް  ލާޒިމުވާ  ހުރުން

 އަާދނުކުރ ވޭކަމަށް ަމސްއޫލިއްަޔތު މ ންބަރުކަމުގ  )ރ(  

 ަވކިކުރުން. މަާޤމުން މ ްނބަރަކު އ  ފ ނިގ ން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް 

މި މާއްދާގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިާވ ކަންކަމުގ  ތ ރ އިން އ އްވ ސް ކަމ ްއ  )ބ(  

މ ދުވ ރިވ ގ ްނ ކޮމިޝަންގ  މ ންބަރުކަމުގ  މަޤާމ ްއ ުހސްވ ްއޖ ނަމަ، އ  

)ިތރީސް( ދުވަހުގ  ތ ރޭގަިއ އ  މަޤާަމށް  31މަޤާމ އް ުހސްވާާތ 

މ ންބަރަކު، އ  ދަުއރުގ  ބާީކ އޮްތ މުއްދަަތށް، ރައީުސްލޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ޢައްޔަންކުރަންވާނ އ ވ .

 

ކޮމިޝަންގ  ބައްދަލުވުންތައް 
ބޭއްވުމާއި ބައްދަލުވުންތަކުގ  

 ޤާނޫނީ ޢަދަދު 

 )ދޭއް( ފަހަުރ ކޮމިޝަންގ   2މަދުވ ގ ން މީާލދީ ކޮންމ  މަހަކު  )ހ(  .11

 ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނ އ ވ .

މ ންބަރުންގ  ދ ބައިކުަޅ  ކޮމިޝަންގ ބައްދަލުވުމ އް ބޭްއވޭނީ  ކޮމިޝަންގ  )ށ(  

 އ އްބަޔަށްުވރ  ގިަނ މ ންބަރުްނ ހާޒިރުވ  ތިބ ގ ންނ ވ .

 

ކޮމިޝަންގ  ބައްދަލުވުމުގ  
 ރިޔާސަތު ބ ލ ހ އްޓުން 

 ޮކމިޝަންގ   ބަލަހަްއޓާނީ  ިރޔާަސތު  ބައްަދލުވުންތަކުގ   ކޮމިޝަންގ  )ހ(  .12

 .ރައީސ ވ 

 ޮކމިޝަންގ   ސް ނަމަވ  އ ހ ން އޮތް  ގައި ( ހ) މާއްދާގ   މި )ށ(  

 ވ ރިވ އްޖ ުޢުޛރު ރައީސް  ކޮމިޝަންގ  ހާޒިރުވުމަށް  ބައްދަލުވުމަކަށް 

ނައިބު  ކޮމިޝަްނގ  ަބލަހައްޓާނީ ިރާޔސަތު ކޮމިޝަންގ  ޙާލަތ އްގައި

 .ރައީސ ވ 

ރައީސްއާއި ނައިުބ ރައީސް ނ ްތ ޙާަލތ އްގައި، ޮކމިޝަންގ  ކޮމިޝަންގ   )ނ(  

ބައްދަލުވުންތަކުގ  ިރޔާަސުތ ބަލަހައްޓާނީ، ކޮމިޝަންގ  މ ންބަރުންގ  

 ތ ރ އިން ނ ގޭ ޯވޓަކުން އަޣުަލިބއްޔަުތ ލިބިގ ްނ ހޮވޭ މ ްނބަރ ކ ވ .
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 ަމަސއްކަތްތަކަށް ފަންނީ އަދި ،ޤާޫނނީ އިދާރީ، ކޮމިޝަންގ  )ހ(  .13 ކޮމިޝަންގ  ސ ކްރ ޓޭރިއ ޓް 

 ޤާއިމު  ސ ކްރ ޓޭރިއ ޓ އް  މިޝަންގ ކޮ  އ ހީތ ރިވ ދިނުމަްށޓަކައި،

  .ކުރަންވާނ އ ވ 

 ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިްސޓްރީ ޤާއިމުކުރާނީ ކްރ ޓޭރިއ ޓްސ  ކޮމިޝަންގ  )ށ(  

 .ޮގތުގައ ވ  ތަނ އްގ  ހިނގާ ގ  ދަށުންޓްރ ޜަރީ އ ންޑް

 

ކޮމިޝަންގ  ސ ކްރ ޭޓރިއ ޓަްށ ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުްނ ަހމަޖައްސާީނ  )ހ(  .14 ސ ކްރ ޓޭރިއ ޓްގ  މުވައްޒަފުން 

ކޮމިޝަންގ  ލަފާގ މަތިްނ މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭްންސ އ ންޑް 

ޓްރ ޜަރީންނ ވ . ިމގޮތުްނ ކޮމިޝަންގ  ސ ްކރ ޓޭރިއ ަޓށް 

)ދިވ ހި ސިވިްލ  2007/5ހަމަޖައްސަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ރވިްސ މުވައްޒަުފންނ ވ .ށުްނ ސިވިްލ ސަ ސަރވިސްގ  ޤާނޫނު( ގ  ދަ 

މި މާއްދާގ  )ހ( ގައިާވ ގޮތުގ މަތިްނ ހަމަޖައްާސ މުަވއްޒަފުންގ   )ށ(  

)އަށ އް(  8ތ ރ އިން ފަންނީ މަސައްކަްތކުރުމަށް ތިރީގައި އ ވާ 

)އަށ އް( ުމވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރަންވާނ އ ވ . އަދި  8ދާއިރާއިން 

ޢައްޔަންކުރާ ކޮންމ  މުވައްޒަަފކީވ ސް އ  މުވައްޒަފަކު ޢަްއަޔންކުރ ވުނު 

ދާއިރާއިން ފުރަތަަމ ޑިގްރީއ އް ނުވަތަ ސަރުކާރުގ  ކަމާގުޭޅ ާދއިރާއަކުން 

ލުކޮްށ އަދި އ  ޙާޞިޤަބޫލުކުރާ އ އާ އ ްއ ފ ންަވރ އްގ  ސަނަދ އް 

)ތިނ އް( އަހަރުދުވަހުގ  ތަޖުިރާބ  3ދާއިރާއިން މަދުވ ގ ްނ 

 ނ އ ވ .ލުކޮށްފައިާވ ފަރާތަކަްށ ާވންވާޙާޞި

 ރާ؛ދާއި  އިޤްތިޞާދީ (1)   

 ދާއިރާ؛ މަންްޓގ މ ނޭޖް  ހިއުމަން ރިޯސސް (2)   

 ؛ދާއިރާ  މ ނޭޖްމަންޓްގ   ފައިނޭްނޝަލް އަދި އ ކައުންޓިންގ (3)   
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 ރާ؛ދާއި ސްޓ ިޓސްޓިްކސްގ  (4)   

 ދާއިރާ؛ ޤާނޫނީ (5)   

 ؛އިރާދާ ހ ލްތް މ ނޭޖްމަްނޓްގ  (6)   

 ދާއިރާ؛ މ ނޭޖްމަންޓްގ  އުކޭޝަނަލްއ ޑި (7)   

 މ ނޭޖްމަންްޓގ  ޓ ކްނޮލޮޖީ  ންމިއުނިކޭޝަކޮ އިންފޮމޭޝަން (8)   

 .ދާއިރާ

 

ކޮމިޝަންގ  މަސްއޫލިއްޔަތުގ  

 ދާއިރާ އ ންގުން 
ކޮމިޝަނުން އ ފަހަރަކު ކޮށް ނިންމައިދޭންވީ ކަމަކާއި، އ  ކޮމިޝަނުން  )ހ(  .15

އ ފަހަރަކު ޚާއްޞަ ސަާމލުކަމ އްދީގ ން ބަލައި ނިންމުމ އް ިނންމައިދޭންވީ 

ާޔ ލިޔުމަކުން ކަމ އް، އ  ކޮމިޝަނަްށ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް 

 އަންގަންވާނ އ ވ .

 ކަމުގައި ކަންކަން ކޮށްދޭންވީ  ކޮމިޝަނުން ދަށުން  ގ  ( ހ) މާއްދާގ   މި )ށ(  

 މި ކުރާނީ، ކޮމިޝަނުން ކަންކަން، އަންގާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ

ނޑައަ ުގޅޭގޮުތން ކޮމިޝަނާ  ޤާނޫނުން  މަްސއޫލިއްޔަތާއި  ީދފައިވާ ޅާކަ

 ތ ރޭގައ ވ . ދާއިރާގ  އުސޫލުތަކުގ  

 އ އްވ ސް އަންގާ  ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ަދށުން  ގ ( ހ) މާއްދާގ  މި )ނ(  

 ނުވަތަ ާބރ އް  ލިިބދޭ ޤާނޫނުން މި  ކޮމިޝަނަށް އ ންގުމަކީ،

 .ނޫނ ވ  އ ންގުމ އް ހަނިކުރ ވޭނ  މަސްއޫލިްއޔަތ އް

 

ކޮމިޝަންގ  ޢާންމު 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
 .މިވަނީއ ވ   ތިރީގައިަމސްއޫލިްއޔަތުތަްއ، ޢާންމު ކޮމިޝަންގ    .16

ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަާރތްތަްއ ފިޔަވަިއ، ( ވ) އަދި( އ) މާއްދާގ  މި )ހ(  

ނޑައ ޅުމާއި މުސާރަ  އ ހ ނިހ ން ުމވައްޒަފުންގ  ދައުލަތުގ   މުސާރައިގ   ކަ

 އުފ އްުދންތ ރިކަން މުވައްޒަފުންގ   ދައުަލތުގ  ދިނުމާއި  ކުރިއ ރުން
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 ނުވަތަ  ވަޒީފާިއން ޢިނާޔަްތތަކާއި ދ ވިދާނ  އ މީހުންނަށް އިތުރުކުރުމަށް

 އިިސާޔސަތުތަކާ ދ ވޭނ  ޢިނާޔަްތތައް ވަކިވ ގ ންދާއިރު  މ ންބަރުކަމުން

ނޑުތަކާއި ނޑައަޅައިދިނުން؛ ހަމަތައް  މިންގަ  ކަ

 އޭނާއަށް ފަންނ އްގައި  އ   ،މީހ އްަނމަވ ސް ފަންނ އްގ  ކޮންމ  )ށ(  

ނޑައަޅާނ  ޮކބައިކަން ޢިނާޔަތަކީ ުމސާރައާއި  ލިބ ންޖ ހޭނ   ކަ

 އ ކަށައަޅައިދިނުން؛ މިންަގނޑުތައް އުސޫލުތަކާއި

ރާއްޖޭގ  އ ިކ ަސރަޙައްދުތަކުަގއި ދިރިުއޅުމުގ  ޚަަރދު ހުިރ ނިސްބަަތށް  )ނ(  

ަތފާތުކުރުން  ގ ޢިނާަޔތްތަކުބަލައި، ރާއްޭޖގ  އ ކި ަސަރޙައްދުތަކަށް 

 ؛ގ ނ ވިދާނ  ހަމަތަކާއި ުއސޫުލަތއް ަބޔާންކުރުން

 މަސައްކަތުގ   މުވައްޒަފުންގ  މުއައްަސސާތަކުގ  އ ކި ދައުލަތުގ  )ރ(  

 އ  ބާވަތުން  މަސައްކަތުގ   ،ރިކަމާއިފާޑުވ  ފަންނުވ ރިކަމާއި  ،އިބުރަކަމާ

 ނިސްބަތުން ބަލައި  ނުރައްކަލަކަށް  ކުރިމަތިވ ދާނ   މުވައްޒަފަކަށް

 ؛ަބޔާންކުރުން ުއސޫުލތައް ހަމަތަކާއި ގ ނ ިވދާނ  ތަފާތުކުރުން  މުސާރައިގ 

 ޢިާނޔަތް  މުސާރައާއި  ދ ވ މުންދާ މުވައްޒަފުންނަށް  ދައުލަތުގ  )ބ(  

 ޢިނާޔަތް  މުސާރައާއި  އިްޞލާޙުުކރަންޖ ހޭ މުރާޖަޢާކޮށް،

 ަބޔާންޮކށްދިނުން؛ އިޞްލާޙުކުރަންޖ ހޭގޮތް 

މުއްދަތަްށ  ދިގު  ،ދައުލަަތށް ިލބޭ އާމްަދނީގ  ދާއިރާގ  ތ ރޭގައިދިވ ހި  )ޅ(  

ޔަތްތަކާިއ، ވަޒީފާއިްނ ވަިކވ ގ ންދާއިރު ިޢނާ އާއި ދ މ ހ އްޓ ނިިވ މުސާރަ

ދ ވޭނ  އުސޫލުން ސިާޔސަުތތަކާއި  ދ މ ހ އްޓ ނިވި ޢިާނޔަތ އް 

ނޑުތައް އ ކަށައ ޅުން  ؛މިންގަ

 ދިރިއުޅުމުގ   ރާއްޖޭގައި ފުރުޞަތުތަކާއި  ވަޒީފާގ   ހުރި  ރާއްޖޭގައި )ކ(  

 ހޯދުަމށް މުވައްޒަފުން  ރާއްޖޭގައި  މިްނވަރާއި ހުރި  ނިްސބަތް  ޚަރަދުގ  

 މަންޓްގ  އިންވ ްސޓް ކުރަންޖ ހޭ  މުވައްޒަުފންނަށް ަޚރަދާއި، ހިނގާ
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 ލިބޭ  ފައިދާ މަްނޓްގ އިންވ ސްޓް އ  ަފރާތުން މުވައްޒަފުންގ   ،ނިސްބަތާއި 

 މުވައްޒަފުން  ހުރިޮގތާއި، ުއފ އްދުންތ ރިކަން މުވައްޒަފުންގ   ،މިންވަރާއި

 މުސާރައާއި  ދޭ މުވައްޒަފުންނަށް  ަދއުލަތުގ  ޮގތްތަކާއި އިތުރުކުރ ވިދާނ 

 ބ ހ އްޓުމަށް  ގޮތ އްގައި ދ މ ހ އްޓ ނިވި ޢިނާޔަްތތައް އ ހ ނިހ ން

 ަކނޑައ ޅުން؛ އުސޫުލތައް މަގުދައްކައިދޭނ 

 ޤާނޫނުަތކުގ  ދަށުން ރައީުސލްުޖމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި )އ(  

ނޑައަޅަންވާނ ކަމަށް ަބާޔންކޮށްފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަްތތައް  ކަ

ދިރާސާކޮށް، އިްޞލާޙ ްއ ނުަވތަ ބަދަލ ްއ ގ ންނަންޖ ހޭކަމަްށ ވާނަމަ، 

 އ ކަން ފާހަގަކޮށް، އ ކަމުގ  ލަާފ ރައީސުްލޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ދިުނން؛

 މަޖިލީހުން އާިއ ޤާނޫުނތަކުގ  ަދށުން ރައްިޔތުންގ  ޤާނޫނުއަސާސީ )ވ(  

ނޑައަޅަންވާނ ކަމަށް ަބާޔންކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަްތތައް  މުސާރައާއި ކަ

 ގ ންނަންޖ ހޭކަމަްށ ވާނަމަ، ބަދަލ އް  ނުަވތަ އިްޞލާޙ އް  ދިރާސާކޮށް،

 ފާހަގަކޮށް، އ ކަމުގ  ލަާފ ރައްިޔތުންގ  މަިޖލީހަްށ ދިނުްނ؛ އ ކަން

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުަތކުގ  ދަށުން ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން  )މ(  

ނޑައަޅަންވާނ ކަމަށް ަބާޔންކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަްތތައް  މުސާރައާއި ކަ

 ގ ންނަންޖ ހޭކަމަްށ ވާނަމަ، ބަދަލ އް  ނުަވތަ އިްޞލާޙ އް  ދިރާސާކޮށް،

 ފާހަގަކޮށް، އ ކަމުގ  ލަާފ އ  ދާއިރާައށް ދިނުން؛ އ ކަން

)އ( އަދި )ވ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަާރތްތަްއ ފިޔަވަިއ،  މި މާއްދާގ  )ފ(  

ދައުލަތުގ  އ ހ ނިހ ްނ އ ްނމ ހައި މުއައްަސސާތަކާއި އިދާރާތަކުގ  

 ނުވަތަ  އިޞްލާޙ އް ދިރާސާކޮްށ، ޢިާނޔަތްތައް  މުވައްޒަފުންގ  ުމސާރައާއި 

 ޤާނޫނުން މި  ފާހަގަކޮށް، އ ކަން ގ ންނަންޖ ހޭކަމަށް ާވނަމަ، ބަދަލ އް

ިއޞްލާޙުކޮށް،  ތ ރ އިން ހައިސިްއޔަުތގ  ޤާނޫނީ  ިލބިދީފައިވާ  ކޮމިޝަނަށް

އ  އިޞްާލާޙ އ އްގޮތަްށ ޢަަމލުކުރުމަްށ އ  މުއައްަސސާއަކަށް ނުަވަތ 
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 އިދާރާއަކަށް އ ންގުން؛

 އަާދކުރަންޖ ހޭ ުގޅޭގޮތުން  ބާުރތަކާ މަސްއޫލިްއޔަތާއި  ކޮމިޝަންގ  )ދ(  

 އަދާކުރުން؛ ވާޖިބުތައް  އ ންމ ހައި ޤާނޫނީ އަދި އިދާރީ  ފަންނީ،

 ުގޅޭގޮތުން ބާރުތަކާ  މަޤްޞަުދތަކާއި ސްޫއލިއްަޔތާއި މަ ޝަންގ ކޮމި )ތ(  

 ކުރުން؛ ަމސައްކަތްތައް  ޯހދުމުގ  މަުޢލޫމާތު ސަރޭވތަކާއި ދިރާސާތަކާއި 

 ތ ރޭގައި  ދާއިރާގ   ބާރުތަކުގ   މަޤްޞަދާއި މަސްއޫލިްއަޔތާއި ޝަންގ ކޮމި )ލ(  

 ޝާއިުޢކުރުން؛ މަޢުޫލމާތުތައް  އ  ޯހުދމާއި އ އްކުރުމާއި މަޢުލޫމާތުތައް 

 މިނިވަން ަމޖިލީހާއި، ޝަރުީޢ ދާއިރާއާިއ، ރަްއޔިތުންގ   ސަރުކާރާއި، )ގ(  

 ފަާރތްތައް ދޭ  ވަޒީފާ މަސައްަކތްތ ރިންނާއި  މުއައްސަސާތަކާިއ،

 މަޢުލޫމާތު  ކަމާުގޅޭ ބާއްވަިއ، ބައްދަުލވުންތައް އ ކިއ ކި ހިމ ނޭގޮތުން

 އާލާކުރުން؛ ޙިއްޞާކުރުމާއި

 އ ންމ  އޭގ  މަސްއޫލިްއޔަުތތައް  ބާރުތަކާއި  ޙަވާލުކުރ ވިފައިވާ  ކޮމިޝަނަށް )ޏ(  

 ކަންކަން އ ންމ ހައި  ކުރަންޖ ހޭ އަދާކުރުމަްށޓަކައި ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

 ކުރުން؛

 އ   މަސައްކަްތތަކާއި ކުރ ވުނު  ކޮންމ  އަހަރަކު، ކޮމިަޝނުން )ސ(  

ނޑައ ުޅނު މަސައްކަތްތަކުން  ކުރިައށް އޮްތ  ނަތީޖާތަކާއި، ކަ

 ހުަށހ ޅުންތަކާއި، ުހށަހ ޅޭ  ގުޅޭޮގތުން ޢިާނޔަތާ  މުސާރައާއި  އަހަރުދުވަހަށް 

ނޑައަޅާ ކަންކަމާއި، ފާހަގަކުރާ ނޑައ ޅުންތައް  ކަ  ހިމ ނޭ ރިޯޕޓު  ކަ

 މަޖިލީަހށް ރަްއޔިތުންގ   ރައީސުލްުޖމްޫހރިއްޔާއަށާއި  އ ކުލަވާލައި،

 ޝާއިޢުކުރުން؛ ޢާންމުކޮށް  ރިޕޯޓު  އ  ފޮނުވައި،

 މަސަްއކަތްތަކާއި  ކުރ ވުނު )ފަހ އް( އަހަރަކުން، ކޮމިޝަނުން 5ކޮންމ   )ޑ(  

ނޑައ ޅުނު މަސައްކަްތތަކުން އ   5ކުރިައްށ އޮތް  ނަތީާޖތަކާއި، ކަ

 ހުށަހ ޅޭ  ުގޅޭގޮުތން ޢިާނޔަތާ ުމސާރައާއި )ފަހ އް( އަހަރުދުވަަހށް
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ނޑައަޅާ  ކަންކަމާއި، ފާހަގަކުރާ  ހުށަހ ޅުްނތަކާއި، ނޑައ ޅުންތައް ކަ  ކަ

 ރައްޔިތުންގ   ރައީސުްލޖުމްހޫރިްއޔާއަށާއި އ ކުލަާވލައި، ހިމ ނޭ ރިޯޕޓު

 .ޝާއިޢުުކރުން ޢާންމުކޮށް ރިޯޕޓު  އ   ފޮނުވައި، މަޖިލީހަށް

 

 ވަނަ ބާބު ފަސް 

 މުސާރައިގ  ސިޔާސަތުތައް 
 

މުސާރައިގ  ސިޔާސަތު 

 އ ކަށައ ޅުން 
ދައުލަތުގ  މުވައްޒަފުންގ  ުމސާރައާއި ޢިާނޔަތުގ  ސިާޔަސތުތަކާއި ހަމަތަކާިއ   .17

ނޑުތަކާއި އުސޫުލތައް، ކޮމިޝަނުން އ ކަށައ ޅުުމގައި އަންނަނިިވ  ،މިންގަ

 ޝަނުން ަސމާލުކަން ދޭންވާނ އ ވ .ކަންކަމަށް އ  ކޮމި

ނޑައަޅާއިރު، މުާސރަ ފަންނ އްގ  ވަކި )ހ(    ދިރިހުރި  ފަންނަކީ އ   ކަ

 އ  ިއތުރުކުރުަމށާއި، ީމހުން އ  ފަންނަށް ހ ުދމަށާއި، ފަންނަކަށް

 މަުގފަހިކޮށްދޭނ  އިތުރުކުުރމަށް  ދިވ ިހރާއްޖޭގައި ފަންނުވ ރިން  ފަންނުގ 

ނޑައ ޅުން؛ ޢިނާަޔތް މުާސރައާއި އ މީހުންގ   ގޮތަކަށް  ކަ

 ފަންނަކަށް އ  އ ކަށަައޅާއިރު، ޢިނާޔަތް  ުމސާރައާއި  ފަންނ އްގ  ވަކި )ށ(  

ނޑައަޅައި، ފަްނތިތައް ގިންތިތަކާއި އ ކަށީގ ންވާ  ގިްނތިތަކަށާއި އ  ކަ

ނޑައ ޅުން؛ ޢިނާަޔތް ުމސާރަާއއި އ ަކށޭނަ ފަންތިތަކަށް  ކަ

 ަޚރަދުގ  ުކރ ވޭ  ިދރިއުޅުަމށް ަސރަޙައްުދތަކުގައި އ ކިއ ކި  ރާއްޖޭގ  )ނ(  

 ފަންުނވ ރިކަމާއި، ބުރަކަމާއި، މަސަްއކަތުގ  ކުޑަބޮޑު މިނާއި،

 ކުރިމަތިވ ދާނ   މުވައްޒަފަކަށް  އ   ބާވަތުން ަމސައްކަތުގ  ފާޑުވ ރިކަމާއި،

 ކުރ ވޭ  މަށްިދރިއުޅު  ަސރަޙައްދުތަކުގައި  އ ކިއ ކި ރާއްޖޭގ   ނުރައްކަލަށާއި،

 ގ ނައުްނ؛ ތަފާތުތައް  ޢިނާަޔތުގ  ބަލައި  ކުޑަބޮުޑ މިނަށް ޚަރަދުގ 

 ރައްކާތ ރި ޞިްއޙީގޮތުން ުފއްދުމަށާއި، ބޭނުންތައް ދިރިއުޅުމުގ   )ރ(  
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 އްޒަފުންގ  ުމވަ އަދި  ލިބިދޭ  އާމްދަނީއ އް އ ަކށޭނަ  އުޅުަމށް ދިރިއުޅުމ އް 

 މަގުފަހިކުރާ ުއޅުމަށް ދިރިުއޅުމ އް ަޤަދރުވ ރި ވާިގވ ރިވާ ދުޅަހ ޔޮކަމަށް

 ޢިނާަޔތަކަށްވުްނ؛ މުސާރައަކަށާއި

ނޑައަޅައި  ކުރިއ ރުަމށް ގޮތުގައި  ޤައުމ އްގ  )ބ(    ނުވަތަ  އިޢުލާންކޮށްަފއިވާ ކަ

 ވާގިވ ރިވާ  ޙާިޞލުކުރުމަށް  އަމާޒުތައް ަތސައްވުރުަތކާއި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ

 ހ ދުން؛ ޢިނާަޔތަކަށް މުސާރައަކަށާއި

 ހިމ ނޭ  ފަންނުަގއި އ   މީހ އް ކަުމގައި ވީނަމަވ ސް، ފަންނ އްގ  ކޮންމ  )ޅ(  

 އ ންމ  ވަޒީފާއަށް އަދާކުރާ ފަންނ އްގައި އ  މީހަކަށް، ކޮންމ  ހަމަ

ަކނޑައ ޅިފައި  ކޮބައިކަން ޢިނާޔަތަކީ ުމސާރައަާކއި ލިބ ންޖ ހޭ މަދުން

 އޮތުން؛

 މީހުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ  އުޫސލުން  އ އްގޮތް  ޙާލަތުގަިއ، އ އްގޮތް )ކ(  

 .ލިބޭނ ޮގތްވުން ޢިނާޔަތ އް  އ އްގޮތް  މުާސރައަކާއި އ އްގޮތް

 

މުސާރައިގ  ސިޔާސަތު 

އ ކަށައ ޅުމުގައި ބަލަންޖ ހޭނ  

 ކަންކަން 

 ކޮމިޝަނުން ަމސައްކަތް ުމރާޖަޢާކުރުމުގ  ޢިާނޔަްތތައް މުސާރައާއި )ހ(  .18

 ބާއްވައިގ ން ބަްއދަލުވުންތައް  ހުޅުާވލ ވިފައިވާ ޢާންމުކޮށް  ކުރުމުގައި

 ހިންގުމާއި، ބައްދަލުވުްނތައް ަމޝްވަރާގ  ހޯދުމާއި، މަޢުލޫމާތުތައް

 ކޮށްޢާންމު އިްނޓަރވިއުތައް  ކުރ ވޭ ގ ނ ސްގ ން ފަރާތްތައް  އ ކިއ ކި

 ދޭ ވަޒީފާ މީހުންނާއި އަދާކުރާ ަވޒީފާ ކުރުމާިއ، ހުޅުވާލައިގ ން

 ަބޔަކާ ގިންތިއ އްގ   ބާވަތަކާއި  ިގނަ ވީހާވ ސް  ފަރާތްތަކުގ  

 ތ ރ އިން ަފރާތްތަކުގ   ންއ ހ  ހުރި މަޞްަލޙަތު އަދި ވާހަކަދ އްކުމާއި،

 ދ ވ ން އޮތް ފުރުޞަތު  ފަރާތްތަކަށް  އ ދޭ  ބައިވ ރިވާން އ ކަމުގައި

 ކޮމިޝަނުން  ދިނުމަީކ، ފުރުޞަތު ހުށަހ ުޅމަށް ޚިާޔލު މިންވަރަކުން

 .ކަމ ކ ވ  ކުރަންވާނ 
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 އ ކަަށއ ޅުމުގައި، ިސާޔސަތު ުމސާރައިގ  މުވައްޒަފުންގ  ދައުލަތުގ  )ށ(  

 .ރިާޢޔަްތ ކުަރންވާނ އ ވ  ކޮމިޝަނުން ވަކިވަިކން ކަންކަމަށް އަންނަނިވި

 ؛މުސާރައަކީ ދިިރހުރި ުމސާރަައކަށްވުން (1)   

"ކޮންސިއުމަރ ޕްރަިއްސ އިންޑ ކްސް" ާއ ވަޒަްނ ހަމަުކރާ  (2)   

 ؛މުސާރައަކަށްވުން 

 ؛އިންފްލޭޝަނަށް އިންޑ ކްސްކުރ ވޭ މުސާރައަަކށްވުން (3)   

ދިރިއުޅުން ހަމަޖ ހިފައިާވ ަތން ނޫން އ ހ ން ތަނ އްަގއި  (4)   

މަސައްކަތްކުރާ ީމހުންނަށް ދ ވޭ ޢިނާަޔތްތަކަކީ އ ތަންތަނުަގއި 

 ؛މަސައްކަތްކުރާ ީމހުންނަށް ިހްތވަރު ލިިބދޭ ޢިާނޔަތަކަށްވުން 

ރާއްޖޭގ  އ ކި ކަންކޮޅުތަކުަގއި ޚާއްޞަކޮށް އާާބދީ ަމދު  (5)   

މަސައްކަތްކުރަްނ އ ދޭ މީހުންނަްށ ހިތްވަުރ ލިިބދޭ ރަށްރަށުގަިއ 

 ؛ޢިނާޔަތަކަށްވުން 

ދިރިއުޅުމުގ  ފ ންވަުރ ިހފަަހއްޓައިދޭ ައިދ މަތިކޮށްދިނުަމށް  (6)   

 އ ހީތ ރިވ ދޭ ުމސާރައަކަށްވުްނ؛

ޞިއްޙީގޮތުން ރައްކާތ ިރ ިދރިއުޅުމ އް ުއޅުމަށް އ ަކށޭނަ  (7)   

 މުސާރައަކަށްވުން؛

މުސާރަ ދޭ ަފރާތްތަަކށް، އ  މުސާރަ ދޭނ  ޤާބިލުކަްނ ލިިބދޭ  (8)   

 މުސާރައަކަށްވުން؛

ޤައުމުގ  ޢާންމު ފުއްދުްނތ ރިކަމަށާއި، އިޖްތިާމޢީ ައދި  (9)   

ނޑުން ބަލާއިރު، ޤައުމުގ   އިޤްތިޞާދީ ޢަާދލަތުގ  މިްނގަ

މުއްސަނދިކަން ވީާހވ ްސ ގިަނ ފަރާްތތަކަކަްށ ބ ހިގ ންދާނ ަފދަ 

 މުސާރައަކަށްވުން؛

ޤައުމުގ  ަމސައްކަތްތ ރިންގ  ަވކިވަކި މަޤާމުތަކުގ  ުމސާރައިގ   (11)   
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ނޑައ ޅޭ  އ ވަރ ޖަށް ބަލައިގ ްނ އ  މަޤާުމތަކަށް ކަ

 މުސާރައަކަށްވުން.

 

ނޑައ ޅުމުގަިއ އ ކިއ ކި ަމސައްކަތްތަކާއި، ޢިނާ ރައާއި މުސާ )ހ(  .19 މުސާރައިގ  ތަފާތު ގ ނައުން  ަޔްތ ކަ

އ ކިއ ކި ފަންނުތަކަށް ބިނާކޮްށ ތަފާުތތައް ގ ނައުމާއި ރާްއޖޭގ  އ ކި 

 މީހުންގ  ުމސާރައާއި ިޢނާޔަތްތަަކށްހިސާބުތަކުގަިއ މަސައްކަތްުކާރ 

ތަފާތުތަްއ ގ ނައުމާިއ އ މީހަުކ ދިރިުއޅ މުންާދ ަރށ އްގ  ިއޤްތިޞާދީ 

ިދރިއުޅުމުގ  އަގަްށ ބަލައިގ ން މުސާަރތައް ތަފާތުުކރުމަކީ ިމ  ޙާލަތަށާއި 

 ގ  ދަށުްނ ކުރ ވިދާނ  ަކމ ކ ވ .ޤާނޫނު

މި މާއްދާގ  )ހ( ގ  ދަށުްނ މުސާރައަްށ ގ ނ ވޭ ތަާފތަކީ، ހަމަހަަމ  )ށ(  

ވަނަ  17އުސޫލުން ަމސައްކަތްކުރާ ބައ ްއގ  މ ދުގައި، ޤާނޫނުއަާސސީގ  

)ވަޒީފާއާބ ޭހ  2008/2ވަތަ ާޤނޫނު ނަންބަރު މާއްދާއާ ޚިލާފަްށ، ނު

ވަަނ މާއްާދއާ ޚިލާަފށް ގ ނ ވޭ ތަފާތ ްއ ކަމުގައ އް  4ޤާނޫނު( ގ  

ނުބ ލ ވޭނ އ ވ . އަިދ، މި މާްއދާގ  )ހ( ގ  ދަށުން ުމސާަރއަށް ނުވަަތ 

ޢިނާޔަަތށް ގ ނ ވޭ ތަފާތު އ  ގ ނ ވ ނީ، ތަާފތު ާޙލަުތގައި ތިޭބ 

ސޫލަުކން ޢަމަލުނުކުރުުމގ  ގޮތުންނާިއ، އ އްޮގތް މީހުންނާމ ދު އ އްޮގްތ އު

ޙާލަތުގަިއ ތިޭބ މީހުންނާމ ުދ ަތފާތު ުއސޫލަކުން ޢަމަލުނުކުރުުމގ  ގޮތުްނ 

 ކަމުގައި ބ ލ ވޭނ އ ވ .

 ވަނަ ބާބު ހަ 

 ޢާންމު އުސޫލުތައް 
 

ކޮމިޝަންގ  ބަޖ ޓް އަދި 

 ބަޖ ޓް ހިންގުން 
 ހޯދާނީ  ފަިއސާ ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް  ކަންކަން ޤާނޫނުގައިވާ  މި )ހ(  .21

 ިހމަނައިގ ން ބަޖ ޓުގައި ޓްރ ޜަރީގ  އ ންޑް ފިނޭންސް ޮއފް މިނިސްޓްރީ

 .ނިސްްޓރީންނ ވ މި އ 
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ނޑައ ޅިފައިވާ  ކޮމިޝަނަށް ،ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތްތަކާ ޝަންގ މިކޮ )ށ(    ކަ

 ިހސާބުކިތާބު  ަޚރަދުތަކުގ   އ ންމ ހައި ކުރަންޖ ހޭ  ބަޖ ޓުން 

 ންނ ވ .ްޓރ ޜަރީ  އ ންޑް ފިނޭންސް  ޮއފް މިނިްސޓްރީ ވާނީ ބަލަހައްޓަން

 

ކޮމިޝަން އ ކުލަވާލުމުގ  

 މުއްދަތު 
)ދިހައ އް( ދުވަހުގ  ތ ރޭގަިއ  10މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަްނ ފަާށތާ ގިނަވ ގ ްނ   .21

ބަރުްނ މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ނޭޝަނަލް ޭޕ ކޮމިަޝނަށް މ ން

 ޢައްޔަންކުރަންވާނ އ ވ .

 

 މަސްޫއިލއްޔަތުތައް އަދާކުރަންޖ ހޭ ކޮމިަޝނުން ދަށުން  ޤާނޫނުގ  މި )ހ(  .22 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

 އޮފް މިިންސޓްރީ ހިންގާނީ ހަދައި ގަވާިއުދތައް ބޭނުންވާ އަދާކުރުމަށް

 .ންނ ވ ޓްރ ޜަރީ އ ންޑް ފިނޭންސް

ކޮމިޝަނަްށ މ ްނބަރުްނ ފުަރތަމަ  ލާމި ޤާނޫނުގ  ދަށުްނ އ ކުަލވާ )ށ(  

، )ތިނ އް( މަސްުދވަހުގ  ތ ރޭގައި 3ފަހަރަށް ޢަްއޔަންކުރާތާ ގިނަވ ގ ން 

ޢާންމުކޮށް  ،މި ޤާނޫނުގ  ަދށުން ހަދަްނޖ ހޭ ގަވާއިުދތަްއ ހަދައި 

 އިޢުލާންކުރަންވާނ އ ވ .

 

 

އ ހ ން ޤާނޫނުތަކުން 
ލިބިދީފައިވާ މުސާރަ 
ކަނޑައ ޅުމުގ  ބާރު 

ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގ  
 މައްޗަށް ބަދަލުވުން 

ވީނަމަވ ސް، ިމ  ކަމުަގއި އ ހ ން ޤާނޫނ އްގައި އ ހ ްނ ޮގތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިޮއތް  .23

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފ ށުމާއ ކު، ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިާވ 

ިފޔަވައި،  ާޙލަތްތައްކާއި މި ޤާނޫނުގައި އ ހ ން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތްތަ

ފަާރތްތަކަްށ  ކިއ  ަޛރީޢާއިން ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުްނ ފާސްޮކށްފައިވާ ޤާނޫނ އްގ  

ލިބިދީފައިާވ މުސާރައާިއ ޢިާނޔަތްތަކާިއ، ވަޒީފާއަކުްނ ނުަވތަ މ ންބަރުކަމުްނ 

ނޑައ ޅުމުގ  ބާުރ ިމ ޤާނޫނުގ  ދަށުްނ ޢިވަކިވ ގ ންދާއިރު ދ ވޭނ   ާނަޔތްތައް ކަ
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 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަަނށް މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގ މަތިްނ ބަދަލުވީއ ވ . އުފ ދޭ

 

 ދިވ ހި  ަތޞްދީޤުކޮށް، ،ފާސްވ   ޤާނޫނު މި  ކުރަންފަާށނީ، ޢަމަލު  ޤާނޫަނށް މި  .24 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން 

 )ހައ އް( ަމސްދުަވސް ހަމަވާ ދުވަހުން  6ޝާއިުޢކުރާތާ  ގ ޒ ޓުގައި ސަރުކާރުގ 

 .ފ ށިގ ންނ ވ 

 

ނޑައ ޅިގ ްނ   .25 މާނަކުރުން  މި ޤާނޫނުގައި ޢިާބރާތ އް ނުަވތަ ލަފްޒ އް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮުތން ކަ

 ލަފްޒުތަކަށް  ޢިބާާރްތތަކާއި އަންނަނިވި ،ކުދޭހަނުވާހާިހނދަ މާނައ އްއ ހ ން 

ތިރީގައި ދީފައިާވ  ،އ  ިޢބާރާތްަތކާއި ލަފްޒުތަކާ ުގޅިގ ން  ،ވަނީދ ވިފައި

 މާނަކުރުމ ވ .

އ ވަނީ،  "ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިްސ ިއންޑ ކްސް" ކަމަށް ބުނ ފައި  )ހ(  

ދިރިއުޅުމުގ  އަާސީސ ބޭނުންަތކަށްޓަކައި މުހިންުމ ކާނާގ  ާބވަތްތަކާއި 

އަންނަ  ޚިދުމަތުގ  ބާަވތްތަކުގ  އަގަށ ވ . އަިދ އ  ބާަވތްތަކުގ  ައގަށް

 ބަދަލު ިހމ ނޭ ގޮަތށ ވ .

ވަަނ މާއްދާއިން  5އ ވަނީ، މި ޤާނޫނުގ   "ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނ ފައި  )ށ(  

 އިވާ ނޭޝަނަްލ ޕޭ ޮކމިޝަނަށ ވ .އުފައްދާފަ

އ ވަނީ، ދިވ ހި ިއޤްިތޞާދުގައި  "އިންފްލޭޝަން" ކަމަށް ބުނ ފައި )ނ(  

އަަހރަްށ އަންނަ  މަތުގ  އަގަްށ އަހަރުންދުތަކ ތީގ  އަަގށާއި ޚި 

 މަތިވުމަށ ވ .

މަތުގ  ދުއ ވަނީ، ތަކ ތީގ  އަގާިއ ޚި  ުބނ ފައި" ކަމަްށ އިންޑ ކްސްކުރުން" )ރ(  

 މަށ ވ .އުއަގަށް އަންނަ ަބދަލު މުސާރަައށްވ ސް ގ ންނަމުްނދި

އ ވަނީ، އަދާކުރާ ވަޒީފާއާ ުގޅޭޮގތުން ދ ވޭ  "ޢިނާޔަތް" ކަމަށް ބުނ ފައި )ބ(  

 ނުވަތަ ގޮުތގައި ސީދާ ،ގޮތުގައި ަމންފާއ އްގ  ދ ވޭ މުސާރައިގ  އިތުަރށް،
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ދ ވޭ ފަިއސާއަށާއި ވަޒީފާއިްނ ވަކިވުުމން ދޭން ، ތުގައިގޮ  ނުސީދާ

ނޑައަޅާ  ރ ވޭޮގތަްށ ދ ޭވ ާނޔަަތށ ވ . ނުވަަތ ފަިއސާގ  އަގުްނ އަގުކުޢިކަ

 ފަސޭހަތަކަށ ވ .

އ ވަނީ، އޮޑިޓަރ  " ކަމަށް ބުނ ފައި މުއައްސަާސތައް"މިނިވަން  )ޅ(  

 ރަިއޓްސް އުމަން ހި، ޖ ނ ރަލާއި  ްޕރޮސިކިއުަޓރ ،ނ ރަލާއިޖ 

ކޮމިޝަނާއި، ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ 

 ޕްޝަންކޮރަ-އ ންޓި  ،ކޮމިޝަނާއި ޝަްނސް ކޮމިޝަނާއި، އިލ ކް

 ުމސްތަޤިއްލު  މިނިވަން ،ންވ ސް އިތުރު އޭގ ، އަދި. ކޮމިޝަނަށ ވ 

 ކޮންމ  ން އ ހ  އުފައްދާ  ޤާނޫނަކުން ގޮތުގައި  މުއައްސަސާއ އްގ  

 އިާދރާއ އް ހިމ ނޭގޮތުންނ ވ . ނުވަތަ މުއައްސަސާއ އް 

އ ވަނީ، ޢިނާަޔތް ނުހިމ ނޭގޮތުްނ، ވަޒީފާ  "މުސާރަ" ކަމަށް ބުނ ފައި  )ކ(  

ނޑައ ޅިފައިޮއތް، އަދި،  އަދާކުރާ ފަރާތަށް ދ ވޭ، ދުރާލާ ކަ

ނޑައ ޅިފައިވާ ވަިކ ުއސޫލަުކން ދ ވޭ، ވަޒީފާގ  ނު ވަަތ ަމސައްކަތުގ  ކަ

 އުޖޫރައަށ ވ .

އ ވަނީ، އިންތިާޚބުކޮށްފައިވާ  "ދައުލަތުގ  މުވައްޒަފުން" ކަަމށް ބުނ ފައި  )އ(  

ޢަްއޔަންކޮށްފައިާވ ަމޤާމ އްގައި  ،މަޤާމ އްގައި ހުރިނަމަވ ސް 

ވަގުީތ ަމޤާމ އްގައި  ،ދާއިީމ މަޤާމ ްއގައި ހުރިނަމަވ ސް  ،ހުރިނަމަވ ސް 

ނޑައ ޅިފައިވާ މަާޤމ އްގައި ުހރިނަމަ ،ހުރިނަމަވ ސް   ،ވ ސްދައުުރ ކަ

 ،ކޮންޓްރ ކްޓ އްގ  ދަށުްނ ޙަާވުލކުރ ވިފައިވާ މަާޤމ އްގައި ުހިރނަމަވ ސް

ދައުލަތުގ  ަމސްއޫލިްއޔަތ އް ައދާކުރުމާ ޙަވާލުވ ގ ންާވ އަދި ދައުލަތުން 

މުސާރައާއި ޢިާނޔަްތ ިލބިދ ޭވ މުވައްޒަފުންނަށ ވ . މި މާަނކުރުމުގައި، 

ްއޔާގ  ނައިބާިއ، ވަޒީރުންގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއާއި، ރަީއސުލްޖުމްހޫރި

ވަނަ ާމއްދާގ  )ޅ(  115މަޖިލީހުގ  މ ންަބރުންނާއި، ާޤނޫނުއަސާސީގ  
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ގ  ދަށުން ރައީުސލްޖުްމހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަންކުރާ މީހުންނާއި، 

ނޑިޔާރާިއ، ަފނޑިާޔރުންނާއި، ޢަުދލު އިންޞާުފ  އިމުކުރުމުގ  ޤާ އުއްތަމަފަ

ރަްއޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ، ބާރުގައި ަމސައްކަތްކުާރ ުމވައްޒަފުންނާއި

އ  މަޖިީލހުގ   ،އ  މަޖިީލހުގ  ނައިުބ ރަީއސާއި، ރައީސާއި

އ  މަިޖލީހުގ  ިޚދުމަތުގަިއ މަަސއްކަތްކުރާ  ،މ ންބަރުންނާއި

 ،ދިވ ިހ ޤައުީމ ދިާފޢީ ބާރުގ  އ ންމ ހަިއ ިސފައިންނާއި ،މުވައްޒަފުންނާއި

ދިވ ހި ސިވިލް  ،ދިވ ހި ފުލުހުންގ  ޚިދުމަތުގ  އ ންމ ހައި ފުލުހުންނާއި

ސަރވިސްގ  އ ންމ ހައި މުަވއްޒަފުންނާއި، ޤާނޫނުއަާސީސން ނުވަތަ 

ޤާނޫނުން އުފައްދާފައިާވ އިާދާރތަކާއި މުއަްއސަސާތަކާިއ އޮީފސްތަކުގައި 

ތަ ދިވ ިހ މަސައްކަތްކުރާ އ ންމ ހަިއ މީުހންނާއި، ދިވ ިހ ސަރުކާުރ ނުވަ 

ދައުލަތުގ  ރަސްީމ ަމސްއޫިލއްޔަތުތަކުގ  ތ ރ އިން ަމްސއޫލިއްޔަތ ްއ 

 ޙަވާލުވ ގ ންވާ ފަރާތްތަކާިއ އަިދ މުވައްޒަފުން ހިމ ނޭޮގތުންނ ވ .

އ ވަނީ، މި ޤާނޫނުގ  ަދށުން އުފ ޭދ  "ސ ކްރ ޓޭރިއ ޓް" ކަމަށް ބުނ ފައި )ވ(  

 ލް ޭޕ ކޮމިޝަންގ  އިާދރާއަށ ވ .ނޭޝަނަ

 

 


