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މަޖިލީހުގެ    ދުވަހު   ހޯމަިވ    2021  އެޕްރީލް   19 ރައްޔިތުންެގ  އަހަރުެގ   2021ބޭއްެވވި         ަވނަ 
ދައުރުެގ     ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2014/9  ނަންބަރު  "ޤާނޫނުފާސްކުޅަ    ޖަލްސާއިން  ވަނަ  30ފުރަތަމަ 

ެގނައުމުެގ  4  އަށް(  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު އިޞްލާޙު  މާއްދާގައިވާ   92ގެ  ޤާނޫނުއަސާސީބިލު"    ވަނަ         ވަނަ 
ރިއްޔާ ތަޞްދީޤު  ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫ ބުރާސްފަތި( ވި  1442 ރަމަޟާން  24) 2021 މޭ  6 ، ންމަތީ ގޮތުގެ

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ. ، މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ، ކުރެއްވުމުން
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 2021/4 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  4

 
 

 އަންނަނިވި އިޞްލާޙުަތއް ގެަނއުން. )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 
 ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 510ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

 ރިޝްވަތު 

 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، ައންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ، އެކުރަނީ ކުށެެކވެ: )ހ(  .510 ކުށް ކަނޑައެޅުން 
 

އޭނާއަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ނުވަތަ ، މުވަްއޒަފަކަްށވެހުރެދައުލަތުގެ   (1)   

ފަރާތަކަށް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ވިޔަސް މަންފާއެއް ހޯދުމަށް 

އެދުމާއި ނުވަތަ އަމުުރކުރުމާއި، ނުވަތަ ބަލައިގަތުމާއި ުނވަތަ ޤަބޫލުކުރުމާއި، 

 ްސވުމާއެުކ؛ އަދި ނުވަތަ ބަލައިގަތުމަށް ނުވަތަ ޤަބޫލުކުރުމަށް އެއްބަ

އެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވަނީ، އެ މުވަްއޒަފަކު ޤާނޫނީގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ   (2)   

ރަސްމީ ވާޖިބަކާ ޚިލާފަށް ވަިކ ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުޮކށް ދޫކޮށްލުމަށް 

 ނުފޫޒަކަށްާވގޮތަށް ެއކަމުގެ ުމޤާބިލުގައިކަމަްށވުން.
 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، ައންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ، އެކުރަނީ ކުށެެކވެ: )ށ(  ރިޝްވަތު ހުށަހެޅުން 
 

ދައުލަތުގެ ުމވަްއޒަފަކަށް ުނވަތަ އެހެން މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ސީދާގޮތުްނ   (1)   

ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ިވޔަސް މަންފާއެއް ލިއްބައިދިނުމާއި ުނވަތަ ހުށަހެޅުމާިއ 

 ލިއްބައިދިނުމަށް ނުވަަތ ހުށަހެޅުމަށް ވަޢުދުވުމާއެކު؛ އަދިނުވަތަ 
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އެ ޢަމަލު ހިންގާފައިވަީނ، އެ ުމވަްއޒަފަކު ޤާނޫނީގޮތުން އަދާުކރަންޖެހޭ ރަސްމީ   (2)   

ކަެމއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަެމއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަްށ ވަކި ވާޖިބަކާ ޚިލާފަށް 

 ކަމަށްވުން.ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ނިޔަުތގައި 

 ބޭރު ދައުލަތެއްގެ 
ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ 
މުވައްޒަފަކަށް 

 ހުށަހެޅުން 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، ައންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ، އެކުރަނީ ކުށެެކވެ: (ނ) 

 ބޭރު ދައުލަތެްއގެ މުަވއްޒަަފަކށް ނުވަތަ ބައިނަްލއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ   (1)  

މުވަްއޒަފަކަށް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ވިަޔސް މަންފާއެއް 

 ލިއްބައިދިނުމާއި، ުނވަތަ ހުށަހެޅުމާއި ނުވަތަ ވަޢުުދވުމާެއކު؛ އަދި
އެ ޢަމަލެއް ހިންގާފަިއވަނީ، ޭބރު ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަފު ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާީމ   (2)   

އަދާކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ ވާޖިބަކާ ޚިލާފަށް ޖަމްޢިއްޔާގެ މުަވްއޒަފު، ޤާނޫީނގޮތުން 

ވަކި ކަމެއް ކޮށްގެން ުނވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލަިއގެން އަންނަިނވި ކަންަތއްތަުކެގ 

 ތެރެއިން ކަމެއް ޙާޞިލުކުރުަމށް ނުފޫޒުފޯރުވުމުގެ ނިޔަުތގަިއ ކަމަށްވުން.

    .i  ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާިރއަާކ ގުޭޅގޮތުން، އެ ިވަޔފާރިއެއ

 ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ުނވަތަ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ؛ ނުވަތަ 

    .ii .އެފަދަ ވިޔަފާިރއެއް ހިންގުމަްށ މަންފާއެއް ލިބިގަތުމަށްޓަކަިއ 

"ރަސްމީ ހައިިސއްޔަތު" ކަަމށް ބުނެފައި ެއވަނީ ަދއުލަތުެގ މުވަްއޒަފަކު، ރަސްމީ  (ރ)  މާނަކުރުން 

ވާޖިބެްއގެ ދަށުން ކުރާ ކަްނކަމަށާއި ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ގޮތުން އަާދކުރަންޖެހޭ ދައުލަުތގެ 

ކަންކަމަށެވެ. ނުވަތަ ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަަޔކަށް މަންފާއެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ 

ނުދިނުމަށް ދައުލަތުގެ މުވަްއޒަފަކަށް، ލިބިދޭ ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމަށާިއ 

 ބޭނުންނުކުރުމަށެވެ.

ވަަނ  3( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކުަށކީ، ޖިނާޔަތުގެ ނ)ހ(، )ށ( އަދި )މި މާއްދާގެ  (ބ)  ދަރަޖަކުރުން 

 ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.
 

 ަވނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ހަތަރު މާއްދާ އިުތރުކުރުން. 514ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 

 ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަން ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ކުށް 

 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، ައންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިްނ ކަމެއް ކުރާ މީހާ،  )ހ(  .515 ކުށް ކަނޑައެޅުން 

 އެކުރަނީ ކުށެެކވެ.
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ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަެފއްގެ މަޤާުމގައި ހުރި މީހަކު، އޭނާ އަދާުކރި ވަޒީާފގަިއ   (1)   

ލިބެމުންދިޔަ ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީާފއިން ލިބެމުންދާ އާމްދަނީއާ ނުބައްދަލު 

މިންވަރަކަށް ދިރިުއޅުމުގެ ެފންވަރު ޤާއިމުކޮށްަފއިވުްނ ނުވަތަ އެފަަދއިްނ 

 ޤާއިމުކުރާ ދިރިއުޅުުމގެ ފެންަވރު ދަމަހައްޓާފައިވުން؛ ުނވަތަ
 

ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަެފއްގެ މަޤާުމގައި ހުރި މީހަކު، އޭނާ އަދާުކރި ވަޒީާފގަިއ   (2)   

ލިބެމުންދާ އާމްދަނީއާ ނުބައްދަލު ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީާފއިން  ލިބެމުންދިޔަ

މިންވަރަކަށް އޭާނގެ ނަުމގަިއ ނުވަތަ އޭނާއާ ާޢއިލީ ނުަވތަ ޒާތީ ުނވަަތ 

ވިޔަފާީރގެ ގުޅުެމއް އޮތް މީހެއްގެ ނަމުަގއި މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ހޯދުން 

ނުވަތަ މިލްކުކުރުން ނުވަަތ އެއިން ފަރާތެްއގެ ކޮންްޓރޯލްގެ ދަށުގަިއ 

 ބެހެއްޓުން؛ އަދި 
 

އެްއވެސް މީހެްއގެ ނަމުަގއި، ނުވަތަ އޭާނއާ ޢާއިލީ ުނވަަތ ޒާތީ ނުވަަތ   (3)   

ވިޔަފާީރގެ ުގޅުމެއް އޮތް މީހެއްގެ ނަުމގަިއވާ މުދަލަކީ ުނަވތަ ފައިސާައީކ 

ބޮޑު ކުެށްއެގ  އީ ނުވަތަ ޤާއިމުކޮށްަފއިާވ ދިރިއުޅުމުެގ ފެންވަރަީކ، ޖިނާ

ޢަމަލުން ހޯދި ފައިސާއެއްކަމަށް ނުވަތަ މުދަލެއްކަމަށް ނުވަތަ ޤާއިމުކޮށްފަިއާވ 

 ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރެްއކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމަށް އެކަށީގެްނވާ ހެކި ހުރުން؛ އަދި
 

 އަދި ވަނަ ނަންބަރު، ( 2) ވަނަ ނަންބަރާއި، (1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  (4)   

ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ނުވަަތ ވަނަ ނަންބަރު( 3)

ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ ދިރިއުޅުުމގެ ފެންވަރަކީ، ޤާނޫނު ހުއްދަކުާރ ގޮތުގެމަތިްނ 

ހޯދި މުދަލެއްކަން ނުވަތަ ފައިސާެއއްކަން ނުވަަތ ޤާއިމުކޮށްފަިއާވ 

ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަެރއްކަްނ އެމީހަކަށް އެކަށީގެްނާވ މިންވަރަކަށް 

 ކޮށްނުދެވުން.ސާބިތު
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުެށއް ކުރީ،   (1) )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ނުވަތަ ވަޒީުރކަމުގެ ނުވަަތ ރައްޔިތުންެގ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމެއްަގއި ހުރި 

 ވަނަ ދަަރޖައިގެ ކުށެެކވެ. 2ޖިނާޔަުތގެ  ފަރާތަކުން ކަމުަގއިވާނަމަ، އެ ކުށަކީ

 ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ކުށެެކވެ. 3ކުަށީކ ޖިނާޔަތުގެ  އެނޫން ޙާލަތްތަކުަގއި އެ  (2)   
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 ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށް 

 
 އެކުރަނީ ކުށެެކވެ:އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، ައންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ،   .516 ކުށް ކަނޑައެޅުން 

ވާލުކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އެމީހެްއގެ ހަދައުލަތުގެ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުން  )ހ(  

ހަވާލުަގއި ދައުލަތުގެ މުދާ ނުަވތަ ފައިސާ ހުރި ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަފަުކ، ސީދާގޮުތަގިއ 

ފަރާތެއްގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުަގއި، އޭާނގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ނުވަތަ އެހެން 

 އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ ތެރެއިްނ ކަމެއް ކުރުން؛
އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިާސެއއް ޤާނޫނުގައި ހުއްަދވެގެންުނވާ ގޮތުަގއި ނުވަތަ   (1)   

ބޭނުންކުރަން ހުއްދަކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދު ނޫން މަޤްޞަދެއްަގިއ 

 ބޭނުންކުރުން؛

ތަނަކަށް، އެ ފައިސާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ ވަގުތަށް، އެ ފައިސާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ   (2)   

 މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި އެ ަފިއސާ ޖަމާނުކުރުން؛

އެ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ބޭނުންކުރި ގޮތް އަްނގައިދިނުމަށް ޤާނޫނުގައި ހުއްަދ   (3)   

އޮތް ފަރާތަކުން ކުާރ އަމުރާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ފަިއސާ ޚަރަދުކުިރ 

 ބޭނުންކުރި ގޮތް އަންގައި ނުދިނުން ނުވަތަ އަންގައި ނުދެވުން؛ގޮތް ނުވަތަ 

އެ ފައިާސ، އޭާނގެ އަމިއްލަ ަފއިދާއަށް ުނވަތަ އެހެން މީހެްއގެ ފައިދާއަށް،   (4)   

ފައިސާއިން ައގުކުެރވޭ އެހެން އެްއޗަކަްށ ބަދަލުކޮށް، އޭެގ އަްސުލ 

 ބަދަލުކުރުން.
 ވަަނ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ. 3 މި ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 

 

 ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެންއޮތް ކަމެއްގައި އެނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުށް 

 
ދައުލަތުގެ މުވަްއޒަފަކު، އޭާނގެ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގަިއ، އެނގިހުރެ އަދި  )ހ( .517 ކުށް ކަނޑައެޅުން 

 ޙާލަތްތަކުަގއި އެުކރަނީ ކުށެކެވެ.އެކަީށގެންވާ ސަބަެބއް ނެތި، އަންނަނިވި 
ދައުލަތަށް ފައިދާެއއް ލިބެންޮއތް ކަމެއްގެ ަފއިދާ ދައުލަތަްށ ނުލިބޭގޮތަކަށް   (1)   

 ޢަމަލުކުރުން؛ ނުވަތަ

 ދައުލަތަށް ލިބެންއޮތް ފައިދާއަަކށް އުނިކަމެއް ލިބޭގޮތަށް ޢަމަުލކުރުން.  (2)   



 ގެޒެޓް  ދިވެހިސަރުާކރުގެ                134 އަަދދު:  50 ލިުއމް: ވޮ

 

7 

 ވަަނ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ. 3މި ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 

 

 ނުފޫޒުން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށް 

 
 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، ައންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ، އެކުރަނީ ކުށެެކވެ: )ހ( .518 ކުށް ކަނޑައެޅުން 

 

ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަަފކަށް، ުނވަތަ އެނޫން މީހަކަށް ިވޔަްސ، ސީދާގޮތުން   (1)   

ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން މަންފާއެއް ދިނުން ނުވަތަ ދިނުމަށް ހުށަހެޅުން ނުވަތަ 

 ދިނުމަށް ވަޢުދުވުން؛ އަދި 
 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  (2)   

ަދއުލަތުެގ އެ މުަވއްޒަުފގެ، ނުވަަތ އެމީަހކުގެ މަޤާުމގެ ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ، 

ނުވަތަ ހައިިސއްޔަުތގެ ސީދާ ުނވަތަ ނުސީދާ ނުފޫުޒގެ ބޭނުންޮކށްގެން ނުވަަތ 

އޮތްކަމަށް ބެލެވޭ ނުފޫޒެްއެގ ބޭނުންކޮށްގެން، މި މާއްދާގެ )ހ( ަގިއ 

އުލަތުެގ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށްކުރާ މީހާއަށް، ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ދަ

އިދާރާއަކުން ުނވަތަ އެހެން އިދާރާއަކުން ވިަޔސް މަންފާއެއް ހޯދުމަްށ 

 ނުފޫޒަކަށްާވގޮތަށް ެއކަމުގެ ުމޤާބިލުގައިކަމަްށވުން.
 

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު 
ނުވަތަ އެނޫން މީހަކު 

ނުފޫޒުން 
ވިޔަފާރިކުރުމަށް 

 ހުށަހެޅުން 

މީހަކު، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އެކުރަނީ ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަފަުކ، ނުވަަތ އެނޫން  )ށ( 

 ކުށެކެެވ:
 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ދައުލަުތގެ އެ މުަވއްަޒފަށް، ނުވަތަ   (1)  

އެމީހާއަށް، ނުވަތަ އެނޫންެވސް ފަރާތަކަށް، މަންފާއެއް ލިބިގަތުމަށް 

ޤަބޫލުކުރުން ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮުތން ވިޔަސް ހުށަހެޅުން ނުވަތަ 

 ނުވަތަ އެއްަބސްވުްނ؛ އަދި 
 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )  (2)   

    ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ، މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ދައުލަުތެގ 

އެ މުވަްއޒަފުެގ، ނުވަތަ އެމީހާގެ މަޤާމުގެ ނުވަތަ ހައިސިއްޔަުތގެ ސީާދ 

ނުވަތަ ނުސީދާ ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އޮތްކަމަށް ބެލެވޭ ނުފޫޒެްއެގ 

ބޭނުންކޮށްގެން، އެްއވެސް މީަހކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ަދއުލަތުގެ އިދާާރއަކުްނ 
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ންފާއެްއ ހޯދައިދިނުމުގެ ނުވަތަ އެހެން އިދާރާއަކުްނ ނަމަވެސް މަ

 މުޤާބިލުގައިކަމަްށވުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ. 3މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  (ނ)  ދަރަޖަކުރުން 

 

ވަނަ މާއްދާ ކަމުަގއި ހަމަޖައްސައި، އެ މާއްދާ އަންނަނިވި  519ަވނަ މާއްދާ އެއީ އެ ޤާނޫނުގެ  515ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

 

 މާނަކުރުން 

 
    ވަނަ މާއްދާެގ  510"ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު" އަްށ ދީފައިވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .519 މާނަކުރުން 

 ( ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުެމވެ.ރ)
     ވަނަ މާއްާދގެ  533"ދައުލަތުގެ މުަވްއޒަފު" އަްށ ދީފައިވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

 )ށ( ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުެމވެ.

"މަންފާ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލަާކ ގުޭޅގޮތުން ނުވަަތ  )ނ(  

ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށަކާ ގުޭޅގޮތުްނ، ހޯދައިގަނެޭވ، ނުވަތަ ބަލައިަގނެވޭ، ނުވަތަ ދިނުމަށް 

ހުށަހަޅާ ނުވަތަ ދޭ ނުވަަތ ިދނުމަށް ބުނާ ނުވަތަ އަމުރުކުާރ، ނުވަަތ ބަލަިއގަންނަ 

މަށް އެދޭ ނުވަތަ ބަލަިއގަތުމަށް ހުށަހަޅާ ނުވަތަ ބަލަިއގަތުމަްށ ނުވަތަ ބަލަިއގަތު

އެއްބަްސވާ، އަންނަނިވި ކަންަކމުގެ ތެރެއިން ކަމަކަށް، ނުވަަތ އެއްޗެީހގެ ތެރެއިްނ 

 އެްއޗަކަެށވެ.

 ހަދިޔާ؛  (1)   

 ލޯނު؛  (2)   

 ފީ؛  (3)   

 އުޖޫރަ؛  (4)   

 ޑިސްަކއުންޓް؛  (5)   

 ކޮމިޝަން؛  (6)   

 ފައިާސއިން ައގުކުެރވޭ މުދާ؛ފައިސާ ނުވަތަ   (7)   

ފައިސާައކާ ގުޭޅގޮތުން ނުވަތަ މުދަލަކާ ގުޅޭގޮތުން އުފައްަދއިދޭ ޙައްޤު ނުވަތަ   (8)   

 މަޞްލަޙަތު؛
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 ހުއްދަ އާމްދަނީ ފިޔަވައި އެެހން އެްއވެސް ެއއްެޗއް؛  (9)   

 މަޤާމެއް ނުވަތަ ވަޒީާފއެއް ުނވަތަ ކޮންޓްރެކްެޓއް؛  (10)   

 އުފުލަންޖެހޭ މުދަލެއް އުފުލައިދިނުން؛ތަނަކަށް   (11)   

 ކޮށްދިނުން؛އަތަނަކަށް ދައްކަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާއަކުން ބަރީ  (12)   

 ދަރަނީގެ ޒިންމާއެއް ނިމުމަކަްށ ގެނެސްދިނުން؛  (13)   

 ލޯނެއް އަދާކޮށްދިނުން؛  (14)   

 ތިމާ އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބެއް ައދާކޮށްދިނުން؛  (15)   

ދަރަންޏެއް އަދާކޮށްދިނުން ނުވަތަ އެއިން ބަެއްއ ތިމާ އަދާކުރަންޖެހޭ   (16)   

 އަދާކޮށްދިނުން؛

ތިމާ ހޯދާ މުދަލަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އަގު ނޫން ކުޑަ ައގެްއ   (17)   

 ދައްކަންޖެހުން؛

 ބޭނުންކުރެވެން އޮތް ޙައްެޤއް ބޭނުންނުކޮށް ދޫކޮށްލުން؛  (18)   

 ޭބނުންނުކޮށް ދޫކޮށްލުން؛ބޭނުންކުރެވެން އޮތް ބާރެއް   (19)   

 އެނޫންވެސް މަންފާ، ނުވަތަ ިޚދުމަތް ނުވަތަ އެހީ.  (20)   

"ދައުލަތުގެ މުދާ" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަީނ، ދިވެހި ދައުަލތުގެ ނަމުގައި ުނވަތަ  )ރ(  

ރީކޮށްފައިާވ މުދަލާއި، ރައްޔިތުންެގ މިލްކުެގ ޓަދިވެހިސަރުކާރުެގ ނަމުގަިއ ަރޖިސް

ރީކޮށްފައިވާ މުދަާލއި، ަކއުންސިލުތަުކގެ ޓަރަްއޔިތުންގެ ނަމުަގިއ ރަޖިސްގޮތުަގއި 

މުދަލާއި، ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުދަލާިއ، މިލްކުވެިރއަކު ނެތް މުދަލުގެ ތެރެއިްނ 

ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަުކގެ މަތިން ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ގޮުތގައި ބެެލވޭ މުދަލާއި، 

 ލުތަުކގެ މަތިން ދައުލަތަށް ނެގޭ މުދާ ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނީ އުސޫ

އެވަނީ، ފައިާސއާިއ، ފައިސާގެ ގޮުތގައި  "ދައުލަތުގެ ފައިސާ" ކަމަށް ބުނެފައި )ބ(  

ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔުާމއި ެސކިއުިރޓީޒްާއއި، އެފަދަ އެްއޗެހި ހިމެނޭގޮތުން، ދައުލަުތެގ 

ީޓއާިއ، ޖޫރިމަނާާއއި، ރޯޔަލްޓީާއއި، ކުްއޔާިއ، އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ލިބޭ ެޓކުހާއި، ޑިއު

ފީއާއި، ޗާޖާިއ، އަާގއި، އެހެްނ ފަރާތަކަށްޓަކަިއ ނުވަތަ އެެހން ފަރާތެއްގެ ނަުމގައި 

ދައުލަތުގައި ބެެހއްޓިފަިއވާ ފަިއސާއާިއ، ލޯނުގެ ފައިާސާއއި، ހަދިޔާގެ ގޮުތގައި އަދި 

 ލިބޭ ނުަވތަ ލިބެމުންދާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެްއވެސް ކަމަކާ ގުިޅގެން ދައުލަތަށް

 ލިބެންޖެހޭ ފައިސާވެސް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.



 ގެޒެޓް  ދިވެހިސަރުާކރުގެ                134 އަަދދު:  50 ލިުއމް: ވޮ

 

10 

"ބޭރު ދައުލަތެއްގެ މުަވއްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ިއންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާމެއް  )ޅ(  

ކުެރވޭ މަޤާމެއް ކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ، ނުވަތަ ންކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ުނވަތަ ޢައްޔަ

ދާއިމީ ވަޒީފާެއއް ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، ނުވަތަ ވަގުީތ ވަޒީފާެއއް ކަމުގަިއ 

ވާލުކުެރޭވ ހަވީނަމަވެްސ، ނުވަތަ ކޮންޓްރެްކޓް އުސޫލުން ުނވަތަ އެނޫން ުއސޫލަކުން 

ޤާނޫނު  ،ގުމުގެ ބާރާއި ދައުލަތް ހިންވަޒީާފއެއް ކަުމގައި ވީނަމަވެްސ، ބޭރު ޤައުމެއްގެ 

        ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ މަޤާމުތަކުގަިއ  ،ހެދުމުގެ ބާރާއި

ދަުއލަތުގެ ކުންފުނިތަުކެގ  ،ތިބޭ ފަރާތްތަކާއި އެތަންަތނުގެ މުަވއްޒަފުންނާއި 

އެނޫންވެސް ބޭުރ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަާކއި އެތަންތަނުގެ ުމވަްއޒަފުންނާއި، 

 ޤައުމެްއގެ ދައުލަތުގެ މަްސއޫިލއްޔަެތއް އަދާކުރާ ކޮންމެ މީހަުކ ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.
 

"ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއެްއގެ މުވަްއޒަފު" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ،  )ކ(  

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްާޔއެްއގެ ަވޒީފާަގއިވާ ފަރާތްތަާކއި އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއެްއެގ 

 މަސައްކަތްކުރުުމގެ ާބރު ލިބިގެންވާ އެންމެހައި ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.ފަރާތުން 

 

 ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 533ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4
 

"ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަފު" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، އިންތިޚާބުުކރެވޭ މަޤާމެއް ކަމުގަިއ  )ށ( .533 

ުކރެވޭ މަޤާމެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ުނވަތަ ދާއިީމ ންވީނަމަވެްސ، ނުވަތަ ޢައްޔަ

ވަޒީާފއެއް ކަުމގައި ވީނަަމެވސް، ނުވަތަ ަވގުތީ ވަޒީާފއެްއ ކަމުގައި ވީނަަމވެސް، 

ވާލުކުރެވޭ ަވޒީފާެއއް ހަނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުްނ ނުވަތަ އެނޫން ުއސޫލަކުން 

ޢަދުލު  ،ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި ،ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ބާރާއިކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، 

އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުުމގެ ާބރުގެ މަޤާމުތަކުަގއި ތިޭބ ފަރާތްތަކާއި އެތަންތަނުެގ 

މިނިވަްނ މުއައްސަސާަތކުގެ މެންަބރުންނާއި އެތަންތަނުެގ  ،މުވަްއޒަފުންނާއި

އޮންނަ  ހިއްސާލަތުގެ މެޯޖރިޓީ މުވަްއޒަފުންނާއި، ދައުލަުތގެ ކުންފުނިތަކާއި ދައު

ކުންފުނިތަކުގެ މަޤާމުތަކުގަިއ ތިބޭ ފަރާތްތަކާއި އެތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުްނ 

ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުން އުޖޫރަ ނުވަތަ މުސާަރ ނުވަތަ ޢިނާޔަތް ދޭ، ހިމެނޭގޮތުން، 

ނުވަތަ އެނޫްނވެސް ދައުަލތުގެ މަސްއޫިލއްޔަެތއް އަާދކުރާ ހަމަ ކޮންމެ 

ކަށެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިާވ މުވަްއޒަފަ
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ރެގިއުލޭޓަރީ ޮބޑީތަުކގެ މެްނބަރުންނާއި މުވަްއޒަފުން ދަުއލަތުގެ މުަވއްޒަފުްނގެ 

 މާނައިގައި ހިމެނޭނެެއވެ.
 

 ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އުވުނީއެވެ.)ކޮރަޕްޝަން  2000/2މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  .5

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުރާ ތާރީޚުން  .6
 ފެށިގެންނެވެ.

________________________ 
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