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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

 ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 
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 ދައުރުެގ  ފުރަތަމަ ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ދަބުވި  20މަހުގެ  އެޕްީރލްވަނަ އަހަުރގެ  2016
ވަަނ  92ެގ ާޤނޫނުއަސާސީ" ބިލު ަދއުލަތުގެ މުސާަރއިެގ ސިޔާސަުތގެ" ވަަނ ޖަލްސާއިން ފާްސކުރެްއވި 28

އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ރަ ދުވަހު ބުރާސްފަތިހ( ވި 1437 ރަޖަބު  21) 2016 އެޕްރީލް 28 ،މަތިންމާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ
 ުޢ ކުރެިވއްޖެެއވެ.ދިވެހިސަުރާކރުގެ ެގޒެުޓގައި މިއަދު ާޝއި ،މި ިބލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން
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 2016/11 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 ބިލު  ސިޔާސަތުގެ  މުސާރައިގެ  ދައުލަތުގެ 
 

ބާބު  އެއްވަނަ   

 ތަޢާރުފު 

 
  

  

 މާއްާދގައި ވަނަ 96 ޤާނޫނުއަސާީސގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިއީ، )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

 ދައުލަތުން ދިވެހި ހިމަނައިެގން، ބަޖެޓުގައި ދަުއލަތުގެ ދިވެހި ބަޔާންެވގެންވާ

 ޢިނާޔަތްަތއް މުސާރައާއި މުަވއްޒަފުްނގެ ދައުލަތުގެ ިދެވހި ދޭ ޢިނާޔަތް މުސާރައާއި

ނަޑއެޅުމުަގއި  މުރާޖަޢާކުރުމާއި  އުޫސލުތައް ޔާސަތުތަާކއިސި ލަފާދިނުމާއި، ކަ

 މަޤާމުން ަކނޑަެއޅުމާއި، ޢިނާޔަތްަތއް މުސާރައާއި އަލުން އިޞްލާޙުކުރުމާިއ،

ނަޑއެޅުމުގެ ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭ ރުވަިކކުާރއި ުނވަތަ ވަިކވާއިރު  ހަމަތައް ކަ

 .ޤާނޫނެވެ ބަޔާންކުރުމުގެ

 .އެވެ" ާޤނޫނު ސިޔާސަުތގެ މުސާރަިއގެ ދައުލަުތގެ" ކިޔާނީ، ޤާނޫނަށް މި )ށ(  

 

 ވަނަ ބާބު ދެ 

 ޤާނޫނުގެ މަޤާމު 

ވަްއޒަފަކަށް ުނވަތަ ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަފުންކަމަްށ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންެވެގންވާ މު )ހ(  .2 ޤާނޫނުގެ މަޤާމު 

ރައާއި ޢިނާޔަްތ ނުވަތަ މުސާ ،މުވަްއޒަފުންތަކަކަށް މުސާރައާިއ ޢިނާޔަތް ދިނުމުގެގޮތުން

ޤާނޫނުއަސާސީ ފިަޔވަިއ، ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަކި ފަާރތަކަށް ޙަވާލުކުރުުމގެގޮތުްނ، 

ޖުމްހޫރިއްޔާ ވީނަަމެވސް، ރައީސުލް ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން

ނަޑއަޅާ މުސާަރއާއި ޢިާނޔަތާއި އެންޑް ޓްރެޜަީރ މިނިސްޓަރ އޮފް ިފނޭންސް ، ކަ

ހުއްދަކުރާ ނުވަަތ ރުހުންދޭ ނުވަތަ ަކނަޑއަޅާ މުސާަރއާިއ ޢިނާޔަތާއި، ރަްއޔިތުންެގ 

ނަޑއަާޅ  ނޑައަޅާ މުސާަރއާއި ޢިނާޔަާތއި، މިިނވަން މުައއްސަސާތަކުން ކަ މަޖިލީހުން ކަ

، ޢަމަލުކުރާނީ ،ފެށުމާއެކު ހިންގަންމި ޤާނޫނު ، ޢިނާޔަތް ަކނަޑެއޅުމުގައި  މުސާރައާއި
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 ންެވގެންވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.ބަޔާ ޤާނޫނުގައި މި

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މުަވްއޒަފަކަށް ުނވަތަ  ުމވަްއޒަފުންކަމަށްދައުލަތުގެ  )ށ(  

ގެގޮތުްނ، ނުވަތަ މުސާރަާއިއ މުވަްއޒަފުންތަކަކަށް މުސާރަާއއި ޢިނާޔަތް ދިނުމު

ގޮަތކަށް އެހެން ޤާނޫނެްއގަިއ  ޢިނާޔަތްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދިނުމުގެގޮތުން، އެހެން

އް، މި ާމއްދާެގ )ހ( ގައި ަބޔާންެވގެންާވ ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ، އެ ޤާޫނނެއްގެ އެ ބައެ 

      ( ާއއި އުސޫލު ެއގޮތަށް ދެމެހެއްުޓމުގެގޮތުން، ކިޔަްނވާނީ، ިމ މާއްދާގެ )ހ

މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާތަކާ އެުކގަިއ، މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންވެގެްނވާ އުސޫލަށް 

 އިސްކަންެދވޭނެ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.
 ވަޒީާފއަކުން  ޢިނާޔަތްތަކާިއ، މުސާރަާއއި މުވަްއޒަފުންގެ ދައުލަތުގެ ޤާނޫނަކީ، މި )ހ(  .3 ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު 

ނަޑއެޅުމަށް ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭނެ ގެންދާއިރުވަކިވެ  މެންބަރުކަމުން ނުވަތަ  ކަ

 ޢިނާޔަތްަތއް މުސާރައާއި ޙަވާުލކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކަކަށް ަވކި ޤާނޫނުއަސާސީން

ނަޑއެޅުމުގެ  ނޑުަތކެްއ، ލާޒިމު ރިޢާޔަތްކުރުން އެފަރާތްތަކުން ދަށުން ބާރުގެ  ކަ  މިންގަ

ނަޑައޅަމުން ގޮތެއްަގއި ހަރުދަނާ  ންދިއުމުގެ ގެ ޞްލާޙުކުރަމުންއި މުރާޖަޢާކުރަމުން ކަ

ެއިކ  ޛަރީޢާއިން ޤާނޫނެއްގެ ފާސްކުރާ މަޖިލީހުން ރަްއޔިތުންގެ އަދި މަސައްކަތާިއ،

 ުނވަތަ ވަޒީާފއަކުން ޢިނާޔަތްަތކާިއ، މުސާރައާއި ލިބިދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް

ނޑައެޅުުމގެ ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭނެ ވަކިެވގެންދާިއރު މެންބަރުކަމުން  ތައް މަސަްއކަތް ކަ

      އެކުަލވާލަިއ، ކޮމިޝަނެއް ނަމުަގއި ކޮމިޝަން'' ގެ ޕޭ ''ނޭޝަނަލް ކުރުމަށް

 .ޤާނޫނެވެ ބަޔާންކުރުުމގެ އުސޫލުަތއް މަސައްކަްތކުރަްނވީ ކޮމިޝަން އެ

 ޢިނާޔަތްތަާކއި  މުސާރައާއި މުަވއްޒަފުްނގެ ދައުލަތުގެ ދަށުން، ޤާނޫނުގެ މި )ށ(  

 ޢިނާޔަތްތައް  ދެވޭނެ ވަކިެވގެންދާއިރު  ކަމުންމެންބަރު ނުވަތަ ވަޒީާފއަކުން

ނަޑއެޅުމަށް އެކި  ޛަރީޢާއިން ޤާނޫނެއްގެ ފާސްކުރާ މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުްނގެ  ކަ

. ލިބިދެއެވެ މައްޗަށް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ނަލްނޭޝަ ބާރު، ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް

 ޤާނޫނުއަސާސީން  ކޮށް،ޖުމްލަ ވަިކވަކިންާނއި އެކި ަފރާތްތަކަށް ޤާނޫނަކީ، މި އަދި،

 މެންބަރުކަމުން ނުވަތަ ވަޒީާފއަކުން  ޢިާނޔަތްތަކާިއ، މުސާރައާއި ލިބިދޭ

ނޑަެއޅުމުގެ  ިޢނާޔަތްތައް ދެވޭނެ ވަިކވެގެންާދއިރު  ބޭނުންކުރުމުގައި ބާރު ކަ

 .ޤާނޫނެވެ ބަޔާންކުރުމުގެ ހަމަތައް ޢަމަލުކުރަންވީ
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 ވަނަ ބާބު ތިން 

 މަޤްޞަދު 

 ލުކުރުެމވެ.ޙާޞިއަްނނަނިވި ކަންކަން  ،ގެ މަޤްޞަދަކީމި ޤާނޫނު  .4 މަޤްޞަދު 

ނަޑެއޅުމުގެ ޢިނާޔަތް މުސާރައާއި މުވަްއޒަފުންގެ ދައުލަތުގެ )ހ(    ލިބިގެންވާ ބާރު ކަ

ނޑުތަެކއް ޕްރޮފެޝަނަލް  ބުރަވާނެ ނުަވތަ އަޅާކިޔާނެ ފަރާތްތަކުން  ދުރާލާ މިންގަ

ނަޑއެޅިފައި  .މަގުަފހިކުރުން ހުރުމަށް ކަ

 އުެފއްދުންތެރިކަން ޢިނާޔަތަކީ، މުސާރައާއި ދެވޭ މުވަްއޒަފުންނަށް ދައުލަތުގެ )ށ(  

 ފަންތިތަކުގެ  ،މެދުގައާއި  ގިންތިަތކުގެ ،މެދުގައާއި  ފަންނުތަކުގެ  އިތުރުކުރުމަށާިއ،

 މަގުފަހިކުރާ ުއޅުމަށް ދިިރއުޅުެމއް ޤަދަރުވެރި ހަނިކުުރމަށާއި، ތަފާތުތައް މެދުގަިއވާ

 .މަގުފަހިކުރުން ހެދުމަށް ޢިނާަޔތަކަށް ކަށާއިމުސާރައަ ދިރިހުރި

 ލިބިދޭ  މުވަްއޒަފުންނަށް ަދއުލަތުގެ  ގޮތުަގއި، ަޙްއޤުތަކުގެ މީހުންގެ އަދާކުރާ ވަޒީފާ )ނ(  

 މިންވަރަކުން ހުރި ކުޅެދުންތެރިކަން ަދއުލަތުގެ ަރއްކާތެރިކޮށްދިނުުމގައި ޙައްޤުތައް

 .އެހީތެރިވެދިނުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި މާލީ ހޭދަތަްއ  ،ބޮުޑެވގެންދިއުމާއި ދަރަނި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ރ(  

 ،ފައިސާ ހޭދަކުރެވެންހުރި ގޮުތަގއި އުފެއްދުންތެރި ،ތިވަމުންދިއުމާއިކުރުމަށް ދަ

 ޚަރަދުތައް ދައުލަތުގެ ،ހޭދަކުރަންޖެހުމުން ދިނުމަށް ޢިނާޔަތް މުސާރައާއި

މައްސަލަތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ޙައްލެްއ  މާވާދި ދަތިވަމުންދިއުމުން ދެކޮޅުޖެއްސުމަށް

 ދައުލަތަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން. ހޯދުމަށް

 ބޮުޑވަމުންދާ  އާބާދީ ާރްއޖޭގެ ޢިނާޔަަތކީ، މުސާރައާއި ދޭ  މުަވއްޒަފުންނަށް ދައުލަތުގެ )ބ(  

 އަދާކުރުމުގެ  ދަރަނި ބަލާއިރު، ނިސްބަތަށް ބޮޑުވަމުންދާ ދަރަނި ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތަށާއި

 އާބާީދގައި  ބޮޑުވަމުންދާ ދެމެހެއްޓުމަށާއި، އެގޮުތަގއި ދައުލަތުަގއި  ދިވެހި ޤާބިލުކަން

 ސަސްެޓއިނަބަލް" ދެމެހެއްޓުަމށާއި، އެގޮުތގައި ދުޅަހެޔޮކަން ރައްޔިތުންގެ ހިމެނޭ

 ރާއްޖެ އަާމޒުތަކަށް ފާހަގަކޮށްަފއިވާ އިން. އދ ޮގތުގައި ގެ" ގޯލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 ގެންުގޅުމުަގއި  ދައުލަތުން ދިވެހި ސިޔާސަތުތަެކއް މާލީ ަމގުފަހިކުރާ ވާޞިލުވުމަށް

 .މަުގފަހިކޮށްދިނުން ހެދުމަށް ކަމުަގއި ޢިނާޔަތެއް މުސާރަާއއި އެހީތެރިވެދޭނެ

ނަޑއެޅުމާިއ، މުސާރަ )ޅ(    ދިނުމާއި، ޢިނާޔަތް ދިނުމާއި، ކުރިއެރުން މުސާރައިގެ ކަ
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 ެއްއގޮތްކުރުމުަގއި، ޢިނާަޔތްތައް މަދުކުރުމާއި، ިޢނާޔަތް އިތުރުކުރުމާިއ، ޢިނާޔަތް

 އިޖްތިމާޢީ ޙަޤީޤަތާއި އިޤްތިޞާދީ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތެރެއިްނ، ނިޒާމެްއގެ މަރުކަޒީ

 .ވާިގވެިރވުން ކުރުމަށް ކަންކަން ގެމަތިންގޮތެއް  ނިޔާކުރާ ތުޢަދާލަ

 
 ވަނަ ބާބު ހަތަރު 

 ޕޭ ކޮމިޝަން 

 

"ނޭޝަނަލް ޭޕ ކޮިމޝަން" ގެ ނަުމގައި ކޮމިަޝނެއް  ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު،ޤާނޫނަށް  މި  .5 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 

 އުފެދުނީއެވެ.

 ގެ މައްަޗށެވެ.ންމެންބަރު( ފަހެއް) 5ކޮމިޝަން އެކުެލވިގެްނވަނީ  )ހ(  .6 ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން 

 ކޮމިޝަން އެކުެލވިގެްނވަނީ، ިތރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ މީހުންގެ މައްޗަެށވެ. )ށ(  

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެޭހ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެއިރަކު  (1)   

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޙަވާުލކޮްށފައި ހުންނަ ވުޒާރާެއްއގެ ަވީޒރު؛ އަދި 

 )ހަތަރެއް( ެމންބަރުން. 4ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރާ އިތުރު  (2)   

 .އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެވެރަ ކުރާނީޢައްަޔން މެންބަރުން ކޮމިޝަނުގެ )ނ(  

ކޮމިޝަންގެ ރައީަސކީ، ަދުއލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ކަންކަްނ ބެލެހެއްޓުމަށް އެއިރަކު  )ރ(  

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޙަވާުލކޮްށފައި ހުންނަ ވުޒާރާެއްއގެ ަވީޒރެވެ.

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުާރ  )2(މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  )ބ(  

ންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު، ކޮމިޝަންެގ ނައިބު ރައީސް ކަމުަގިއ މެ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރަންވާނެެއވެ.

    ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުާރ ވަނަ ނަންބަރު )2(މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  )ޅ(  

މަށް ޢަްއޔަންކުާރ ޓައިމް އުސޫލުން މަަސއްކަތްކުރު-)ހަތަރެއް( މެންބަރުންނަކީ ޕާޓް 4

 )ހަތަރެއް( މެންބަރުންނެވެ. 4

ކޮމިޝަންގެ 

 މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު 
ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ވަނަ ނަންަބރު( 2(ވަނަ މާއްާދެގ )ށ( ެގ  6މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .7

ޢައްޔަންކުެރވޭ މެންބަރެއްެގ މަޤާމުގެ މުއްދަތަކީ އެ މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރެޭވ 

 )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހެވެ. 5ގެން ތާރީޚުން ފެށި
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ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ވަނަ ނަންބަރު )2(ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ  6މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

   ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުެރވޭ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން މި ޤާނޫނުގެ 

ހެްނ އެ، މެންބަރަކު ފިޔަވައި މަޤާމެއްަގއި ހުރި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުސްވާ  10

ކޮންމެ މެންބަރަކީ އަލުން އިތުރު ދައުރަކަށް ކޮިމޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް 

 ޢައްޔަންކުެރވިދާނެ މެންބަރެކެެވ.

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ 

 މުސާރަ 
 ޢިނާޔަތްތައް އެހެނިހެންކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުެރވޭ މީހުންގެ ުމސާރައާިއ   .8

ނޑަ   ވެ.ހުގެ ލަފާގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެ އަޅާނީ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީކަ

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ 

 ސިފަތައް 
ގެ ދަށުން ޢައްޔަންުކރެވޭ ވަނަ ނަންބަރު )2(ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ގެ  6މި ޤާނޫނުގެ   .9

އި ޝަރުޠުތަްއ ކޮމިޝަންގެ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ކިބަިއގައި ތިީރަގިއމިވާ ސިފަތަކާ

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ؛ިއވުންކަމުގަ ސްލިމަކުމު ()ހ  

 ދިވެހިރައްޔިަތކު ކަމުަގިއވުން؛ )ށ(  

 ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރުން؛ )ނ(  

 )ފަންސަވީސް( އަހަރު ފުރިފައިވުން؛ 25ޢުމުރުން  )ރ(  

ނަޑއެޅިަފއިާވ ކުށެއް  )ބ(   ކުރިކަން ޝަރީޢަަތއް  އިސްލާމްދީނުގަިއ ޙައްެދްއ ކަ

 ނުވުން؛ ފަިއވާ މީހަކު ކަމުަގއި ސާބިތުވެ

 އިފްލާސްކުރެވިަފިއވާ މީހަކު ަކމުގައި ނުވުްނ؛ )ޅ(  

 އަދި ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ސާބިުތވެަފއިވާ މީހަކު ކަުމގައި ުނވުން؛ )ކ(  

 ސަުރކާރުގެ  ުނވަތަ ިޑްގރީއެއް ފުރަތަމަ ދާއިާރއިން ހިްނގުމުގެ ނުވަތަ މާލީ، ޤާނޫނީ )އ(  

 ސަނަދެއް  ފެންވަރެްއގެ އެއް އެއާ ަޤބޫލުކުރާ ދާއިާރއަކުން ކަމާގުޅޭ

 އަހަރުދުވަހުގެ( ތިނެއް) 3 މަދުވެގެން ދާއިރާއިން ކަމާގުޅޭ  ،ޙާޞިލުކުރުމަށްފަހު

( ހަތެއް) 7 މަދުވެގެން ދާއިރާއިން  ކަމާގުޅޭ ނުވަތަ ،ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން ތަޖުރިބާ

 .ލިބިފަިއވުން  ތަޖުރިބާ އަހަރުދުވަހުގެ

 މު ހުސްވާނެެއވެ.ޤާގެ ތެރެއިްނ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، މެންބަރުކަމުގެ މައަންނަނިވި ކަންކަމު   .11 މަޤާމު ހުސްވުން 

 އިސްތިޢުފާދިނުން؛ މެންބަރުކަމުން ލިޔުމަކުން ފޮުނވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް )ހ(  
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 މަރުވުން؛ )ށ(  

ނޑަައޅާފަިއވާ  ޤާނޫނުގައި މި )ނ(    ވާލާޒިމު ހުރުން ިކބައިަގއި މެންބަރެއްގެ ކޮމިޝަންގެ ކަ

 ؛އުިނވުން ޝަރުޠެއް

 ފެނިގެން، ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަދާނުކުރެވޭކަމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު  މެންބަރުކަމުގެ )ރ(  

 ވަކިުކރުން. މަޤާމުން މެންބަރަކު އެ

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ެއްއެވސް ކަމެއް މެދުވެރިެވގެން  )ބ(  

    ކަމުގެ މަޤާމެއް ހުސްވެއްޖެނަމަ، އެ މަޤާމެއް ހުސްވާތާ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު، އެ ދައުރުގެ ބާކީ އޮތް  31

 މުއްދަތަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.

ކޮމިޝަންގެ 
ބައްދަލުވުންތައް 

ބޭއްވުމާއި 
 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޤާނޫނީ 

 ޢަދަދު 

ބައްދަލުވުްނ  )ދޭއް( ފަހަރު ކޮމިޝަންގެ 2މަދުވެގެން މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކު  )ހ(  .11

 ބާއްވަްނވާނެެއވެ.

މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ  ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމެްއ ބޭއްވޭނީ  ކޮމިޝަންގެ )ށ(  

 އެއްބަޔަްށވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެންެނވެ.

ކޮމިޝަންގެ 
މުގެ ރިޔާސަތު ބައްދަލުވު 

 ބެލެހެއްޓުން 

 .ރައީެސވެ ކޮމިޝަންގެ ބަލަހައްޓާނީ ރިޔާސަތު ބައްދަުލވުންތަކުގެ  ކޮމިޝަންގެ )ހ(  .12

 ބައްދަުލވުމަކަށް ކޮިމޝަންގެ ސްނަމަވެ ެއހެން އޮތް ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

 ޔާސަތުރި ކޮމިޝަންގެ ޙާލަތެއްަގއި ވެރިެވއްޖެޢުޛުރު ރަީއސް ކޮމިޝަންގެ ހާޒިރުވުމަށް

 .ނަިއބު ރައީސެވެ ކޮމިޝަންގެ ބަލަހައްޓާނީ

ކޮމިޝަންގެ ަރއީސްާއއި ނައިބު ރައީސް ނެތް ާޙލަތެއްަގއި، ކޮމިޝަންެގ  )ނ(  

ބައްދަލުވުންތަުކގެ ިރޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ، ކޮމިޝަްނގެ ެމންބަރުންގެ ތެރެއިން ެނގޭ 

 ވޯޓަކުން އަޣުލަިބއްޔަތު ލިބިެގން ހޮވޭ މެންބަރެކެވެ.

މިޝަންގެ ކޮ 

 ސެކްރެޓޭރިއެޓް 
 އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކަިއ، މަސައްކަތްަތކަށް ފަންނީ އަދި ،ޤާނޫނީ އިދާރީ، ކޮމިޝަންގެ )ހ(  .13

  .ކުރަންވާނެެއވެ ޤާއިމު ސެކްރެޓޭިރއެެޓއް މިޝަންގެކޮ

 އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ޤާއިމުކުރާނީ ކްރެޓޭިރއެޓް ސެ ކޮމިޝަންގެ )ށ(  

 .ގޮތުަގެއވެ ތަނެއްގެ ހިނގާ ންގެ ދަށުޓްރެޜަރީ

ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓޭިރއެޓަްށ ބޭނުންވާ މުވަްއޒަފުން ހަމަޖައްސާނީ ކޮމިޝަންގެ  )ހ(  .14ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ 
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ލަފާގެމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީންނެވެ. މިގޮތުން  މުވައްޒަފުން 

)ދިވެހި  2007/5ނޫނު ނަންބަރު ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓޭިރއެޓަްށ ހަމަޖައްސަންވާނީ ޤާ

 ރވިސް މުވަްއޒަފުންނެވެ.ސިވިލް ސަރިވސްގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ސިވިލް ސަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެމަތިން ހަމަޖައްސާ މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން ފަންނީ  )ށ(  

ފުްނ )އަެށއް( މުަވއްޒަ 8)އަެށއް( ާދއިރާއިން  8މަސައްކަތްކުރުމަށް ތިީރގައި އެވާ 

ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި ޢައްޔަންކުރާ ކޮންމެ މުވަްއޒަފަކީވެސް އެ މުަވްއޒަފަުކ 

ޢައްޔަންކުެރވުނު ދާއިާރއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީެއއް ުނަވތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާުގޅޭ 

     ލުކޮށް އަދި ޙާޞިދާއިރާއަކުން ޤަބޫުލކުރާ ެއާއ އެއް ފެްނވަރެްއގެ ސަަނދެއް 

ލުކޮށްފައިވާ ޙާޞި)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ަތޖުރިބާ  3ދުެވގެން އެ ދާއިރާއިން މަ

 ެނއެވެ.ފަރާތަކަށް ވާންވާ

 ރާ؛ދާއި އިޤްތިޞާދީ (1)   

 ދާއިރާ؛ މަންޓްގެމެނޭޖް ހިއުމަން ރިސޯސް (2)   

 ؛ދާއިރާ މެނޭޖްމަންޓްގެ ަފއިނޭންޝަލް އަދި އެަކއުންޓިންގ (3)   

 ާރ؛ދާއި ސްޓެޓިސްޓިކްްސގެ (4)   

 ދާއިރާ؛ ޤާނޫނީ (5)   

 ؛އިރާދާ ހެލްތް މެނޭޖްމަންޓްގެ (6)   

 ދާއިރާ؛ މެނޭޖްމަންޓްގެ އުކޭޝަނަލްއެޑި  (7)   

 .ދާއިރާ މެނޭޖްމަންޓްގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ން މިއުނިކޭޝަކޮ އިންފޮމޭޝަން (8)   

ކޮމިޝަންގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާ 

 އެންގުން 

ންމައިދޭންވީ ކަމަާކއި، އެ ކޮމިޝަނުން އެފަހަރަކު ކޮމިޝަނުން އެފަހަރަކު ކޮްށ ނި )ހ(  .15

        ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްީދގެްނ ބަލައި ނިންމުމެއް ނިންމައިދޭންވީ ކަމެްއ، 

 ޔާ ލިޔުމަކުން އަްނގަންާވނެއެވެ.އެ ކޮމިޝަނަށް، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއް

 ގައިކަމު  ކަންކަން ކޮށްދޭންވީ ކޮމިޝަނުން ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

 ކޮމިޝަނާ  ޤާނޫނުން މި ކުރާީނ، ކޮމިޝަނުން ކަންކަން، އަްނގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނަޑއަ ގުޭޅގޮތުން  ތެރޭަގެއވެ. ދާއިރާގެ ުއސޫލުތަކުގެ  މަސްއޫލިއްޔަާތއި ދީފަިއވާޅާކަ
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 އެންގުަމކީ، އެއްެވސް އަންގާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަށުން  ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  

 ހަނިކުރެވޭނެ  މަސްއޫލިއްޔަެތއް ނުވަތަ ބާރެއް ލިބިދޭ ޤާނޫނުން މި ކޮމިޝަނަށް

 .ނޫެނވެ އެންގުމެއް

ކޮމިޝަންގެ ޢާންމު 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
 .ިމވަނީެއވެ ތިީރގައިމަސްއޫލިްއޔަތުތައް، ޢާންމު ކޮމިޝަންގެ   .16

 އުލަތުގެގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާްތތައް ފިޔަަވއި، ދަ ( ވ) އަދި( އ) މާއްދާގެ މި )ހ(  

ނަޑއެޅުމާއި ުމސާރަ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ  ދިނުމާއި  ކުރިއެރުން މުސާަރއިގެ ކަ

 ދެވިދާނެ  އެމީހުންނަށް އިތުރުކުރުަމށް ުއފެއްދުންތެރިކަން މުަވްއޒަފުންގެ ދައުލަތުގެ

 ދެވޭނެ  ޢިނާޔަތްތައް ވަކިވެގެންާދއިރު މެންބަރުކަމުން ނުަވތަ ަވޒީފާއިން ޢިނާޔަތްތަކާއި

ނޑުތަާކއި އިޔާސަތުތަކާ ސި ނޑައަަޅއިދިނުން؛ ހަމަތައް މިންގަ  ކަ

 ލިބެންޖެހޭނެ  އޭނާއަށް ފަންނެއްަގއި  އެ ،މީހެއްނަމަވެސް ފަންނެއްގެ ކޮންމެ )ށ(  

ނަޑއަޅާނެ ކޮަބއިކަން ޢިނާޔަތަކީ މުސާރައާއި ނޑުަތއް އުޫސލުތަކާއި ކަ  މިންގަ

 އެކަށަައޅައިދިނުން؛

އްދުތަުކގައި ދިިރއުޅުމުގެ ޚަރަދު ުހރި ނިސްބަތަށް ބަލައި، ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙަ  )ނ(  

ތަފާތުކުުރން ގެނެވިދާނެ ހަމަތަކާއި  ޢިނާޔަތްތަކުގެރާއްޖޭގެ ެއކި ސަރަޙައްދުތަަކށް 

 ؛އުސޫލުތައް ބަޔާްނކުރުން

 ،އި ބުރަކަމާ މަސައްކަުތގެ ުމވަްއޒަފުންގެ ުމއައްަސސާތަކުގެ އެކި ދައުލަތުގެ )ރ(  

 މުވަްއޒަފަކަށް އެ ބާވަުތން މަަސއްކަުތގެ ،ރިކަާމއިފާުޑވެ އިފަންނުވެރިކަމާ

 ގެެނވިދާނެ ތަފާތުކުރުން މުސާރަިއގެ  ނިސްބަތުން ބަލައި ނުރަްއކަލަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ

 ؛ަބޔާންުކރުން އުސޫލުތައް ހަމަތަކާއި

 ،މުރާޖަޢާކޮށް ޢިނާޔަތް މުސާރައާއި ދެވެމުންދާ މުަވއްޒަފުންނަށް  ދައުލަތުގެ )ބ(  

 ބަޔާންކޮށްދިނުން؛ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭގޮތް ޢިނާޔަތް މުސާރައާއި  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ

މުއްދަތަށް ދެމެހެއްޓެނިވި  ދިގު  ،ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްަދނީގެ ދާއިާރގެ ތެރޭަގއި )ޅ(  

 ޔަތްތަާކއި، ވަޒީާފއިން ވަިކެވގެންދާއިރު ދެމެހެއްޓެނިވި ޢިނާޔަތެއް ޢިނާ އާއިމުސާރަ

ނޑުތައް އެކަަށއެުޅން  ؛ދެވޭނެ އުސޫލުން ސިޔާސަތުަތކާއި މިންގަ

 ނިސްބަތް  ޚަރަދުގެ  ދިރިުއޅުމުގެ ާރއްޖޭަގއި ފުރުޞަތުތަކާއި ަވޒީފާގެ  ހުރި ރާއްޖޭަގއި )ކ(  

 މުވަްއޒަފުންނަށް ޚަރަދާއި، ހިނގާ ހޯދުމަށް މުވަްއޒަފުން ރާއްޖޭގައި މިންވަރާއި ހުރި
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           ފަރާތުން މުވަްއޒަފުންގެ ،ނިސްބަތާއި  ޓްގެމަން އިންވެސްޓް ކުރަންޖެހޭ

 އުފެއްދުންތެރިކަން މުވައްޒަުފންގެ ،މިންވަރާއި ލިބޭ ފައިދާ  މަންޓްގެއިންވެްސޓް އެ

 ދޭ  މުވަްއޒަފުންނަށް ދައުލަތުގެ ގޮތްތަާކއި އިުތރުކުރެވިދާނެ މުަވއްޒަފުން ހުރިގޮތާއި،

 ބެހެއްޓުމަށް ގޮތެްއގައި އްޓެނިވިދެމެހެ ޢިނާޔަތްތައް އެހެނިހެން މުސާރައާއި

 ަކނޑަެއޅުން؛ އުސޫލުަތއް މަގުދައްަކއިދޭނެ

ނަޑއަޅަްނވާނެކަމަށް  ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުތަުކގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ )އ(   ކަ

ޢިނާޔަތްތައް ދިރާސާކޮށް، ިއޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެްއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުސާރައާއި

ށް ވާނަމަ، އެކަން ފާހަގަކޮށް، ެއކަމުގެ ލަފާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ގެންނަންޖެހޭކަމަ

 ދިނުން؛

 މަޖިލީހުން  ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ )ވ(  

ނަޑއަޅަްނވާނެކަމަށް ބަާޔންކޮށްފައިވާ   ޢިނާޔަތްތައް ދިރާސާކޮްށ، މުސާރަާއއި ކަ

ފާހަގަކޮށް، އެކަމުެގ  އެކަން ޖެހޭކަމަށް ވާނަމަ،ގެންނަން ބަދަލެއް ނުވަތަ އިޞްލާޙެއް

 ލަފާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދިނުން؛

ނަޑއަޅަްނވާނެކަމަށް  )މ(   ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުތަުކގެ ދަށުން ޝަރުޢީ ދާއިާރިއން ކަ

 ބަދަލެއް  ނުވަތަ ިއޞްލާޙެއް ޢިނާޔަތްތައް ދިރާސާކޮށް، މުސާރައާއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ފާހަގަކޮށް، އެކަމުގެ ލަާފ އެ ދާއިރާއަށް ދިނުން؛ ެއކަން ޖެހޭކަމަށް ވާނަމަ،ގެންނަން

މި މާއްދާގެ )އ( އަދި )ވ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާްތތައް ފިޔަަވއި، ަދއުލަތުގެ  )ފ(  

 އެހެނިހެން އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަުކގެ ުމވަްއޒަފުންގެ މުސާަރާއއި

 ެގންނަންޖެހޭކަމަށް ވާނަމަ، ބަދަލެއް ނުވަތަ ިއޞްލާޙެއް ކޮށް،ދިރާސާ ޢިނާޔަތްތައް

 ހައިސިއްޔަުތގެ ޤާނޫނީ ލިބިދީފައިވާ ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނުން މި ފާހަގަކޮށް، އެކަން

އިޞްލާޙުކޮށް، އެ ިއޞްލާޙާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެ މުއައްސަސާައކަށް  ތެރެއިން

 ނުވަތަ އިދާރާައކަށް އެްނގުން؛

 އިދާރީ  ފަންނީ، އަދާުކރަންޖެހޭ ގުޭޅގޮތުން ބާރުތަކާ މަސްއޫިލއްޔަާތއި  ކޮމިޝަންގެ )ދ(  

 އަދާކުރުން؛ ވާޖިުބތައް އެންމެހައި ޤާނޫނީ އަދި

 ދިރާސާތަކާއި  ގުޭޅގޮތުން ބާރުތަކާ މަޤްޞަދުތަކާއި ސްއޫލިްއޔަތާއި މަ ޝަންގެކޮމި )ތ(  

 ރުން؛ކު މަސައްކަތްަތއް ހޯދުމުގެ މަޢުލޫމާތު ސަރވޭތަާކއި

 މަޢުލޫމާތުތައް ތެރޭަގއި ާދއިާރގެ ބާރުތަކުގެ މަޤްޞަދާއި މަސްއޫިލއްޔަާތއި ޝަންގެކޮމި )ލ(  
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 ޝާއިޢުކުރުން؛ މަޢުލޫމާތުތައް އެ ހޯދުމާއި އެްއކުރުމާއި

 މިނިވަން މަޖިލީހާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާއާިއ، ރައްޔިތުްނގެ  ސަރުކާރާިއ، )ގ(  

 އެިކއެކި  ހިމެނޭގޮތުން ފަރާތްަތއް ދޭ ވަޒީފާ ނާއިމަސަްއކަތްތެރިން މުއައްސަސާަތކާިއ،

 އާލާކުރުން؛ ޙިއްޞާކުރުމާއި  މަޢުލޫމާތު ކަމާގުޅޭ ާބއްަވއި، ބައްދަލުވުންތައް

ފުރިހަމަ  އެންމެ އޭގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ބާރުތަކާއި ޙަވާލުކުރެވިަފއިވާ  ކޮމިޝަނަށް )ޏ(  

 ކުރުން؛ ކަންކަން އިއެންމެހަ ުކރަންޖެހޭ އަާދކުރުމަށްޓަކައި ގޮތުަގއި

 މަސައްކަތްަތކުން އެ މަސައްކަތްތަާކއި ކުރެވުނު ކޮންމެ އަހަރަކު، ކޮމިޝަުނން )ސ(  

ނަޑއެޅުނު  ޢިނާޔަތާ  މުސާރައާއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުުދވަހަށް ނަތީޖާތަކާިއ، ކަ

ނޑަައޅާ  ކަންކަމާއި، ފާަހގަކުރާ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ހުށަހެޅޭ ގުޭޅގޮތުން  ކަ

ނަޑއެޅު  ރަްއޔިތުންގެ  ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށާއި އެކުލަވާަލއި، ހިމެނޭ ރިޕޯޓު ންތައްކަ

 ޝާއިޢުކުރުން؛ ޢާންމުކޮށް ރިޕޯޓު  އެ ފޮނުވައި، މަޖިލީހަށް

         މަސަްއކަތްތަކާއި  ކުެރވުނު )ފަހެއް( އަަހރަކުން، ކޮމިޝަނުން 5ކޮންމެ  )ޑ(  

ނަޑއެޅުނު މަސައްކަތްަތކުން އެ )ފަހެއް(  5ކުިރައށް އޮތް  އި،ނަތީޖާތަކާ ކަ

 ފާަހގަކުރާ ުހށަހެޅުންތަކާއި، ހުށަހެޅޭ ގުޭޅގޮތުން ިޢނާޔަތާ މުސާރަާއއި އަހަރުދުވަހަށް

ނޑައަޅާ ކަންކަމާއި، ނަޑއެޅުންތައް ކަ  އެކުަލވާލައި، ހިމެޭނ ރިޕޯޓު ކަ

 ކޮށްޢާންމު ރިޕޯޓު އެ ފޮނުވަިއ، މަޖިލީހަށް ަރއްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި

 .ޝާއިޢުކުރުން

 

 ވަނަ ބާބު ފަސް 

 މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުތައް 

 

މުސާރައިގެ ސިޔާސަތު 

 އެކަށައެޅުން 
ނުޑތަކާިއ   .17 ދައުލަތުގެ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތުގެ ސިާޔަސތުތަކާއި ހަމަތަކާއި މިންގަ

ނުން ސަމާލުކަްނ ޝައަންނަނިިވ ކަްނކަމަށް އެ ކޮމި ،އުސޫލުތަްއ، ކޮމިޝަނުން އެަކށައެޅުމުަގއި

 ދޭންވާނެއެެވ.

ނަޑއަާޅއިރު، މުސާރަ ފަންނެްއގެ ވަކި )ހ(    ފަންނަކަށް  ދިރިހުރި ފަންނަކީ އެ ކަ

 ފަންނުވެރިން ފަންނުގެ އެ  އިތުރުކުރުމަށާއި، މީހުން އެ ފަންނަށް ހެދުމަށާއި،

 އާއި މުސާރަ އެމީހުންގެ ގޮތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ އިތުރުކުރުަމށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި
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ނަޑއެޅުން؛ ޢިނާޔަތް  ކަ

 އެކަީށގެންވާ  ފަންނަކަށް އެ  އެކަަށއަާޅއިރު، ޢިނާޔަތް މުސާަރއާއި  ފަންނެްއގެ ވަކި )ށ(  

ނޑައަަޅއި، ފަންތިތައް ގިންތިތަކާއި  އެކަށޭނަ  ފަންތިތަކަށް ގިންތިތަކަާށއި  އެ ކަ

 ަކނަޑެއޅުން؛ ޢިނާޔަތް މުސާރައާއި

 ުކޑަބޮޑު މިނާިއ، ޚަރަދުގެ ކުެރވޭ ދިރިުއޅުމަށް ުދތަކުަގއިސަރަޙައް އެިކއެކި ރާއްޖޭގެ )ނ(  

  ބާވަތުން މަސައްކަުތގެ ފާުޑވެރިކަާމިއ، ަފންނުވެރިކަމާއި، ބުރަކަމާއި، މަސައްކަުތގެ

 ސަރަަޙއްދުތަުކގައި  އެިކއެކި ރާއްޭޖގެ ނުރައްކަލަށާިއ، ކުރިމަތިވެާދނެ މުަވއްޒަފަކަށް  އެ

 ގެަނއުން؛ ތަފާތުތައް ޢިނާޔަތުގެ ބަލައި ޑަބޮޑު މިނަށްކު  ޚަރަުދގެ ކުރެވޭ މަށްދިރިއުޅު

 އުޅުމަށް ދިރިއުޅުމެއް ރައްކާެތރި ޞިއްީޙގޮތުން ފުއްުދމަށާއި، ބޭނުންތައް ދިރިއުޅުމުގެ )ރ(  

 ޤަދަރުވެރި ވާގިވެިރވާ ދުޅަހެޔޮަކމަށް އްޒަފުްނގެމުވަ އަދި ލިބިދޭ އާމްދަނީއެއް އެކަށޭނަ

 ޢިނާޔަަތކަށްވުން؛ މުސާރައަކަށާއި ފަހިުކރާމަގު ުއޅުމަށް ދިރިއުޅުމެއް

ނަޑއަަޅއި ކުިރއެރުމަށް ގޮުތގައި ޤައުމެްއގެ )ބ(    ނުވަތަ  ިއޢުލާންކޮށްފައިވާ ކަ

 ާވގިވެިރވާ  ާޙޞިލުކުރުމަށް އަމާޒުތައް ތަަސއްުވރުތަކާއި ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ

 ހެދުން؛ ޢިނާޔަަތކަށް މުސާރައަކަށާއި

 ހަމަ ކޮންމެ  ހިމެނޭ ފަންނުގައި އެ އް ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ،މީހެ ފަންނެއްގެ ކޮންމެ )ޅ(  

 މުސާރައަކާއި ލިބެންޖެހޭ މަދުން އެންމެ ަވޒީފާއަށް އަާދކުރާ ފަންނެްއގައި އެ މީހަކަށް،

ނޑަެއޅިފައި އޮތުން؛ ކޮބަިއކަން ޢިނާޔަތަކީ  ކަ

 އެއްގޮތް މީހުންނަށް  މަސައްކަތްުކރާ އުސޫލުން އެްއޮގތް ޙާލަތުގަިއ، އެްއގޮތް )ކ(  

 .ލިބޭނެގޮތްވުން ޢިނާޔަެތއް އެްއގޮތް މުސާރައަކާއި
މުސާރައިގެ ސިޔާސަތު 

އެކަށައެޅުމުގައި 

 ބަލަންޖެހޭނެ ކަންކަން 

 ކުރުމުގައި  ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ުމރާޖަޢާކުރުމުގެ ޢިނާޔަތްަތއް މުސާރައާއި )ހ(  .18

 ހޯދުމާއި، މަޢުލޫމާތުތައް ބާްއވަިއގެން  ބައްދަލުވުންތައް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޢާންމުކޮށް

 ކުރެވޭ ގެނެްސގެން ފަާރތްތައް ެއކިއެކި  ހިންގުމާއި، ަބއްދަލުވުންަތއް  މަޝްވަރާގެ

 މީހުންނާއި އަދާކުރާ ަވީޒފާ ކުރުާމއި، ހުޅުވާލަިއގެން ކޮށްޢާންމު އިންޓަރިވއުތައް

 ބަޔަކާ ގިންތިއެްއގެ ބާވަތަާކއި  ގިނަ ވީހާވެސް ފަރާތްތަކުގެ ދޭ ވަޒީފާ

 އެކަުމގައި ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ އެހެން ހުރި  މަްޞލަޙަތު އަދި ދެްއކުމާއި،ވާހަކަ

 ޚިޔާލު  މިންވަރަކުން ދެވެން އޮތް  ފުރުޞަތު ފަރާތްތަަކށް އެދޭ ބައިވެިރވާން

 .ަކމެކެވެ ކުރަންވާނެ ކޮމިޝަނުން ދިނުމަކީ، ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމަށް
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 އަންނަިނވި އެކަަށއެޅުމުަގއި، ޔާސަތުސި  ުމސާރައިގެ މުަވއްޒަފުންގެ ދައުލަތުގެ )ށ(  

 .ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެެއވެ ކޮމިޝަނުން ވަިކވަކިން ކަންކަމަށް

 ؛މުސާރައަކީ ދިރިހުރި މުސާރަައކަށްވުން (1)   

"ކޮންސިއުމަރ ޕްރަިއްސ އިންޑެކްްސ" އާ ވަޒަން ހަމަކުރާ  (2)   

 ؛މުސާރައަކަށްވުން 

 ؛ވޭ މުސާރައަކަްށވުންއިންފްލޭޝަނަށް އިންޑެކްްސުކރެ (3)   

ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގަިއ މަސައްކަތްކުރާ  (4)   

މީހުންނަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތަކަކީ އެތަންތަނުގައި މަސަްއކަްތކުރާ މީހުންނަށް 

 ؛ހިތްވަރު ލިބިދޭ ޢިނާޔަތަކަށްުވން

ބާދީ މަުދ ރަށްރަށުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަްނކޮޅުތަުކަގއި ޚާއްަޞކޮށް އާ (5)   

 ؛މަސައްކަތްކުރަން އެދޭ މީހުންނަށް ހިތްވަރު ލިބިދޭ ޢިނާޔަތަކަށްވުން

ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ހިފަހައްޓައިދޭ އަދި މަތިކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭ  (6)   

 މުސާރައަކަށްވުްނ؛

 އަކަްށވުން؛ޞިއްޙީގޮތުން ަރއްކާތެރި ދިިރއުޅުމެއް އުޅުމަށް އެކަށޭނަ ުމސާރަ (7)   

މުސާރަ ދޭ ފަރާތްތަކަށް، އެ މުސާރަ ދޭނެ ޤާބިލުކަން ލިބިދޭ  (8)   

 މުސާރައަކަށްވުްނ؛

ޤައުމުގެ ޢާންމު ފުއްދުންތެރިކަމަށާއި، އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ  (9)   

ނޑުން ބަލާއިރު، ޤައުމުގެ މުއްސަނދިކަން ވީހާވެސް ގިަނ  ޢަދާލަތުގެ މިންގަ

 ހިގެންދާނެފަދަ މުސާރައަކަށްވުްނ؛ފަރާތްތަކަކަށް ބެ

ޤައުމުގެ މަސަްއކަތްތެރިންގެ ވަިކވަކި މަޤާމުތަުކގެ މުސާރައިގެ އެވަރެޖަްށ  (11)   

 ބަލައިގެން އެ މަޤާމުތަކަށް ަކނޑަެއޅޭ މުސާރައަކަްށވުން.

މުސާރައިގެ ތަފާތު 

 ގެނައުން 
ތަާކއި، އެިކއެކި ޔަތް ަކނޑައެޅުުމގައި އެިކއެކި ަމސައްކަތްޢިނާ ރައާއިމުސާ )ހ(  .19

ފަންނުތަކަށް ބިނާކޮށް ތަފާތުތައް ގެަނއުމާއި ާރއްޖޭެގ އެކި ހިސާބުތަުކަގއި 

ތަާފތުތައް ގެނައުާމއި އެމީހަކު  މީހުންގެ ުމސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށްމަސައްކަތްކުރާ 

ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެއްގެ އިްޤތިޞާދީ ޙާލަތަށާއި ދިރިއުޅުމުގެ އަގަށް ބަލަިއގެން 

 ގެ ދަށުން ކުރެވިދާނެ ަކމެކެވެ.އް ތަފާތުކުރުމަކީ މި ޤާނޫނުމުސާރަތަ
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މުސާރައަށް ގެނެވޭ ތަފާތަކީ، ހަމަހަމަ އުސޫލުން  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް،  17މަސައްކަތްކުރާ ަބއެްއގެ މެދުގަިއ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ  4ޤާނޫނު( ގެ  )ަވޒީފާއާބެހޭ 2008/2ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޚިލާފަށް ގެނެވޭ ތަފާތެއް ކަމުގަެއއް ނުބެލެވޭނެެއވެ. އަިދ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ދަށުން މުސާރައަށް ނުވަތަ ޢިނާޔަތަށް ގެނެވޭ ތަފާތު އެ ެގނެވެނީ، ތަފާތު ޙާލަތުގަިއ 

ްއގޮތް ތިބޭ މީހުންނާމެދު އެއްގޮްތ އުސޫލަކުްނ ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި، އެ 

ޙާލަތުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު ތަފާތު އުސޫލަކުން ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމުަގއި 

 ބެލެވޭނެެއވެ.

 ވަނަ ބާބު ހަ 

 ޢާންމު އުސޫލުތައް 
 

ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓް އަދި 

 ބަޖެޓް ހިންގުން 
 އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހޯދާނީ ފައިސާ ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް ކަންކަން ޤާނޫނުގައިވާ މި )ހ(  .21

 .ނިސްޓްރީންނެވެމި އެ ހިމަނައިގެން ބަޖެޓުގައި ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ންސްފިނޭ

ނޑައެޅިަފއިވާ  ކޮމިޝަނަށް  ،ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތްތަކާ  ޝަންގެމިކޮ )ށ(    ބަޖެޓުން ކަ

 އޮފް  ވާނީ މިނިސްޓްރީބަލަހައްަޓން ހިސާުބކިތާބު ޚަރަދުތަކުގެ އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ

 ނެވެ.ންޓްރެޜަރީ އެންޑް ފިނޭންސް

ކޮމިޝަން އެކުލަވާލުމުގެ 

 މުއްދަތު 
)ދިހަެއއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޤާނޫނުގަިއ  10މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން   .21

 ބަރުން ޢައްޔަންކުރަންވާެނއެވެ.ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނަށް މެން

 އަދާކުރުމަށް މަސްޫއލިއްޔަތުތައް  އަދާކުރަންޖެހޭ ކޮމިަޝނުން ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  .22 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

 އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ހިންގާނީ ހަދައި ގަާވއިދުތައް ބޭނުންވާ

 .ންނެވެޓްރެޜަރީ

ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް  ލާމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެުކލަވާ )ށ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ، ( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ތިނެއް 3ޢައްޔަންކުރާތާ ގިަނވެގެން 

 ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ. ،ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި 

އެހެން ޤާނޫނުތަކުން 
ލިބިދީފައިވާ މުސާރަ 
ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު 

ނޭޝަނަލް ޕޭ 
ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް 

 ބަދަލުވުން 

ވީނަމަެވސް، މި ޤާނޫނަށް  ަކމުގައި ކޮށްފަިއއޮތްއެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން  .23

ކާއި މި ޤާނޫނުގައި ެއހެން ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ޙާލަތްތަ

ފިޔަަވއި، ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިައާވ  ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ާޙލަތްތައް
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ތްތަކަށް ލިބިދީފައިާވ މުސާަރއާިއ ޢިނާޔަތްތަކާިއ، ވަޒީާފއަުކން ފަރާ ކި އެ ޛަރީޢާއިންޤާނޫނެއްގެ 

ނަޑއެޅުމުެގ ބާރު މި ޤާނޫުނެގ ޢިނުވަތަ މެންބަރުކަމުން ވަކިވެެގންދާއިރު ދެވޭނެ  ނާޔަތްތައް ކަ

 ދަށުން އުފެދޭ ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނަށް މި ޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގެމަތިން ބަދަލުވީެއވެ.

 ސަރުާކރުގެ  ިދވެހި ތަޞްދީޤުކޮށް، ،ފާސްވެ  ޤާނޫނު މި ކުރަންފަށާނީ، ޢަމަލު ޤާނޫނަށް މި  .24 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން 

 .ފެށިގެންނެވެ )ހައެއް( މަސްދުވަސް ހަަމވާ ދުވަހުން 6ޝާއިޢުކުރާތާ  ގެޒެުޓަގއި

ނޑައެިޅގެން ެއހެން  .25 މާނަކުރުން   މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިާވގޮތުން ކަ

        ،ަވނީދެވިފައި  ލަފްޒުތަކަށް  ޢިބާރާތްތަާކއި އަންނަނިވި ،ކުދޭހަނުވާހާހިނދަ މާނައެއް

 ތިީރގައި ދީފަިއވާ މާަނކުރުމެވެ. ،އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކާ ުގޅިގެން

އެަވނީ، ދިރިއުޅުމުގެ ައސާސީ  "ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިްނޑެކްސް" ކަމަށް ބުނެފައި  )ހ(  

ށްޓަކައި މުހިންމު ކާނާގެ ބާވަތްތަާކއި ޚިދުމަތުގެ ާބވަތްތަުކގެ ައގަެށވެ. އަިދ ބޭނުންތަކަ

 އަންނަ ބަދަލު ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. އެ ބާވަތްތަުކގެ އަގަށް

އިާވ ވަނަ މާއްދާއިން އުފައްދާފަ 5އެވަީނ، މި ޤާނޫނުގެ  "ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި )ށ(  

 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނަށެވެ.

އެވަނީ، ިދވެހި އިޤްިތޞާދުގައި ަތކެތީެގ ައގަށާިއ  ފްލޭޝަން" ކަމަށް ބުެނފައި"އިން )ނ(  

 އަހަރަށް އަންނަ މަތިވުމަށެވެ. މަތުގެ އަގަށް އަހަރުންދުޚި

މަތުގެ ައގަށް ދުެއވަނީ، ތަކެީތގެ އަާގއި ޚި " ކަމަށް ބުނެފައިއިންޑެްކސްކުރުން" )ރ(  

 މަށެވެ.އުއަންނަ ބަދަލު މުސާރައަށްވެްސ ގެންނަމުންދި

އެވަީނ، އަދާކުރާ ވަޒީާފއާ ުގޅޭގޮތުން ދެވޭ މުސާރަިއެގ  "ޢިނާޔަތް" ކަމަށް ބުނެފައި )ބ(  

ެދޭވ ، ތުަގއިގޮ ނުސީދާ ނުވަތަ  ގޮތުަގއި ސީދާ ،ޮގތުގައި  މަންފާެއްއގެ ދެވޭ އިތުރަށް،

ނޑައަޅާ   ނާޔަތަށެވެ. ނުވަތަ ފައިާސގެޢިފައިސާއަާށއި ވަޒީާފއިން ވަިކވުމުން ދޭން ކަ

 ރެޭވގޮތަށް ދެވޭ ަފސޭހަތަކަށެވެ.އަގުން އަުގކު

 ،ނެރަލާއިއެވަނީ، އޮޑިޓަރ ޖެ " ކަމަށް ބުނެފައިމުއައްސަސާަތއް"މިނިވަން  )ޅ(  

ކޮމިޝަނާއި، ިސވިލް ސަރވިްސ  ރައިޓްސް އުމަންހި، ޖެނެރަލާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ

 ،އިކޮމިޝަނާ ޝަންސްކޮމިޝަނާއި، ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނާިއ، އިލެކް 

 މުސްތަޤިއްލު މިނިވަން ،ްނވެސް އިތުރު ޭއގެ، އަދި . ކޮމިޝަނަށެވެ ޕްޝަންކޮރަ-އެންޓި 

 މުއައްސަސާއެއް ކޮންމެ ންއެހެ އުފައްދާ ޤާނޫނަކުން ގޮުތގައި މުއައްސަާސއެްއގެ

 އިދާރާެއއް ހިމެނޭގޮތުްނނެވެ. ނުވަތަ
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ން، ަވޒީފާ އަދާކުރާ އެވަނީ، ޢިނާޔަތް ނުހިމެނޭގޮތު "މުސާރަ" ކަމަށް ބުނެފައި )ކ(  

ނޑައެިޅފައިވާ ަވކި އުސޫަލކުން  ނަޑއެޅިފަިއއޮތް، އަިދ، ކަ ފަރާތަށް ދެވޭ، ދުރާލާ ކަ

 ވަތަ މަސަްއކަތުގެ އުޖޫަރއަށެވެ.ދެވޭ، ވަޒީފާގެ ނު 

އެވަނީ، އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މަޤާމެްއގަިއ  "ދައުލަތުގެ މުަވްއޒަފުން" ަކމަށް ބުނެފައި )އ(  

ދާއިމީ މަޤާމެްއގައި  ،ޔަންކޮށްަފއިވާ މަޤާމެްއަގއި ހުރިނަމަެވސްޢައް  ،ހުރިނަމަވެސް

ނޑަެއޅިފަިއވާ  ،ަވގުތީ މަޤާމެއްަގއި ހުރިނަމަވެސް ،ހުރިނަމަވެސް ދައުރު ކަ

ކޮންޓްރެކްޓެްއގެ ދަށުން ޙަާވލުކުރެވިފަިއވާ މަޤާމެްއގަިއ  ،މަޤާމެއްގައި ހުރިނަމަވެސް 

އް އަާދކުރުމާ ޙަާވލުވެގެްނވާ އަދި ދައުލަތުން ދައުލަތުގެ ަމސްއޫލިްއޔަތެ ،ހުރިނަމަވެސް

މުސާރައާއި ޢިނާޔަްތ ލިބިދެވޭ މުަވއްޒަފުންނަށެވެ. މި މާނަކުރުމުގަިއ، 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބާިއ، ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

 ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( ގެ ދަށުން 115މެންބަރުންނާއި، ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ނޑިޔާާރއި،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަޢއްޔަންކުާރ މީހުންނާއި، އުއްތަމަފަ

ނޑިޔާރުންނާިއ، ޢަދުލު އިންޞާފު  އިމުކުރުމުގެ ބާރުގައި މަަސއްކަތްކުާރ ޤާފަ

 ،އެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސާއި ، ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި، މުވަްއޒަފުންނާއި

މަޖިލީހުގެ ޚިދުމަތުގައި މަސަްއކަތްކުާރ އެ  ،އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި

ދިވެިހ  ،ދިވެހި ޤަުއމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އެންމެހައި ސިފައިންނާއި ،މުވަްއޒަފުންނާއި

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ  ،ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އެންމެހައި ފުލުހުންނާއި

ފައިާވ އެންމެހައި މުވަްއޒަފުންނާއި، ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނުން އުފައްދާ

އިދާރާތަކާއި މުައއްސަސާތަާކިއ އޮފީސްތަކުަގއި މަސައްކަތްުކރާ އެންމެހައި މީހުންނާއި، 

ދިވެހި ސަރުކާުރ ނުވަތަ ިދެވހި ދައުލަތުގެ ަރސްމީ މަްސއޫލިއްޔަތުަތކުެގ ތެރެއިން 

 މަސްއޫލިއްޔަެތއް ޙަވާުލެވގެންާވ ފަރާތްތަކާއި އަދި މުަވއްޒަފުްނ ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

ލް ޕޭ އެވަނީ، މި ޤާނޫުނގެ ަދށުން އުފެދޭ ނޭޝަނަ "ސެކްރެޓޭރިެއޓް" ކަމަށް ބުެނފައި )ވ(  

 ކޮމިޝަންގެ އިދާާރއަށެވެ.

________________________ 


