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

 

 

 )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ެގނައުން. 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 
 ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   510 ޤާނޫނުެގބުނެވިދިޔަ  .1

 

 ރިޝްވަތު 

 

އެކުރަނީ   )ހ(  . 510 ކުށް ކަނޑައެޅުން  މީހާ،  ކުރާ  ޢަމަލު  ައންނަނިވި  ޙާލަތްތަކުަގިއ،  އަންނަނިވި 

 ކުށެކެެވ: 

އޭނާއަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ، ދައުލަތުެގ މުވަްއޒަފަކަށްވެހުރެ  (1)   

ިވޔަސް ނުވަތަ   ނުސީދާޮގތުން  ނުވަތަ  ސީދާޮގތުން  ފަރާތަކަށް 

ނުވަތަ   އަމުރުކުރުމާިއ،  ނުވަތަ  އެދުމާއި  ހޯދުމަށް  މަންފާއެއް 

ބަލަިއަގތުމަށް  ނުވަތަ  ޤަބޫލުކުރުމާއި،  ނުވަތަ  ބަލައިަގތުމާއި 

 އަދި ؛ ނުވަތަ ޤަބޫލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމާއެކު 

ޢަމަލެއް    (2)    ޤާނޫނީޮގތުން އެ  ުމވަްއޒަފަކު  އެ  ހިންާގފަިއވަނީ، 

އަދާކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ ވާޖިބަކާ ޚިލާފަށް ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް 

އެކަުމެގ   ނުފޫޒަކަށްާވޮގތަށް  ދޫކޮށްލުމަށް  ނުކޮށް  ނުވަތަ 

 މުޤާބިލުގައިކަމަށްވުން.
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ޙާލަތްތަކުަގިއ،   )ށ(  ރިޝްވަތު ހުށަހެޅުން  އެކުރަނީ  އަންނަނިވި  މީހާ،  ކުރާ  ޢަމަލު  ައންނަނިވި 

 ކުށެކެެވ: 

ނުވަތަ   (1)    މީހަކަށް  އެހެން  ނުވަތަ  މުަވއްޒަފަކަށް  ދައުލަތުެގ 

ފަރާތަކަށް ސީދާޮގތުން ނުވަތަ ނުސީދާޮގތުން ވިޔަސް މަންފާއެްއ 

ލިއްބައިދިނުމަށް  ނުވަތަ  ހުށަހެޅުމާއި  ނުވަތަ  ލިއްބައިދިނުމާއި 

 އަދި ؛ ވުމާެއކުނުވަތަ ހުށަހެޅުމަށް ވަޢުދު

ޤާނޫނީޮގތުން   (2)    މުވައްޒަފަކު  އެ  ހިންާގފައިވަނީ،  ޢަމަލު  އެ 

ކަމެއް ކުރުމަށް ވަކި  އަދާކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ ވާޖިބަކާ ޚިލާފަށް  

ފޯރުވުމުެގ  ނުފޫޒު  ދޫކޮށްލުމަށް  ނުކޮށް  ކަމެއް  ވަކި  ނުވަތަ 

 ނިޔަތުަގއި ކަމަށްވުން. 

 ބޭރު ދައުލަތެއްގެ 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ނުވަތަ  

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ  
މުވައްޒަފަކަށް  

 ހުށަހެޅުން 

އެކުރަނީ   (ނ)  މީހާ،  ކުރާ  ޢަމަލު  ައންނަނިވި  ޙާލަތްތަކުަގިއ،  އަންނަނިވި 

 ކުށެކެެވ: 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ   (1)   ނުވަތަ  ުމވަްއޒަފަކަށް  ދައުލަތެއްެގ  ބޭރު 

ނުވަތަ ނުސީދާޮގތުން ޖަމްޢިއްޔާއެްއެގ ުމވަްއޒަފަކަށް ސީދާޮގތުން  

ވިޔަސް މަންފާެއއް ލިއްބައިދިނުމާއި، ނުވަތަ ހުށަހެޅުމާއި ނުަވތަ 

 އަދި؛ ވަޢުދުވުމާެއކު

އެ ޢަމަލެއް ހިންާގފައިވަނީ، ބޭރު ދައުލަތުެގ ުމވަްއޒަފު ނުވަތަ    (2)   

ޤާނޫނީޮގތުން  މުވައްޒަފު،  ޖަމްޢިއްޔާެގ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ވާޖިބަކާ ޚިލާފަށް ވަކި ކަެމއް ކޮށްެގން އަދާކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ  

ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިެގން ައންނަނިވި ކަންތައްތަކުެގ ތެރެިއން 

 ކަމެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް ނުފޫޒުފޯރުވުމުެގ ނިޔަތުަގއި ކަމަށްވުން. 

    .i   ބައިނަލްއަޤްވާމީ ިވޔަފާރިއަކާ ުގޅޭޮގތުން، އެ ވިޔަފާރިއެްއ

 ނުވަތަ ؛ ލިބިަގތުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި 
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.ii 

މަންފާއެއް   ހިންުގމަށް  ިވޔަފާރިެއއް  އެފަދަ 

 ލިބިަގތުމަށްޓަކައި. 

"ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދައުލަތުެގ މުވަްއޒަފަކު،   (ރ)  މާނަކުރުން 

އަދާކުރަންޖެހޭ   ޮގތުން  ކުރާ ރަސްމީ  ދަށުން  ވާޖިބެްއެގ  ދައުލަތުެގ 

ކަންކަމަށާއި ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަންކަމަށެވެ. ނުވަތަ ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ 

ދައުލަތުެގ   ނުދިނުމަށް  ނުވަތަ  ދިނުމަށް  މަންފާެއއް  ބަޔަކަށް  ވަކި 

 މުވަްއޒަފަކަށް، ލިބިދޭ ބާރުެގ ބޭނުންކުރުމަށާއި ބޭނުންނުކުރުމަށެވެ. 

) (ބ)  ދަރަޖަކުރުން  ައދި  )ށ(  )ހ(،  މާއްދާެގ  ކުށަކީ،  ނމި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި   )

 ވަނަ ދަރަޖަިއެގ ކުށެކެވެ.  3ޖިނާޔަތުެގ 
 

 ަވނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ހަތަރު މާއްދާ އިތުރުކުރުން.  514ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .2

 

 ލިބިގަތުމުގެ ކުށް ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަން ހޯދައި  

 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، ައންނަނިވި ކަންކަމުެގ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރާ   )ހ(  . 515 ކުށް ކަނޑައެޅުން 

 މީހާ، އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. 

ދައުލަތުެގ ުމވަްއޒަފެްއެގ މަޤާމުަގިއ ހުރި މީހަކު، އޭނާ އަދާކުރި   (1)   

ލިބެމުންދިޔަ ނުވަތަ   ލިބެމުންދާ ވަޒީފާަގއި  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރާ 

ފެންވަރު   ދިރިއުޅުމުެގ  މިންވަރަކަށް  ނުބައްދަލު  އާމްދަނީއާ 

ދިރިއުޅުމުެގ  ޤާއިމުކުރާ  ެއފަދައިން  ނުވަތަ  ޤާއިމުކޮށްފަިއވުން 

 ނުވަތަ؛ ފެންވަރު ދަމަހައްޓާފައިވުން

އަދާކުރި ދައުލަތުެގ ުމވަްއޒަފެްއެގ މަޤާމުަގިއ ހުރި މީހަކު، އޭނާ   (2)   

ލިބެމުންދިޔަ ލިބެމުންދާ  ވަޒީފާަގއި  ވަޒީފާއިން  ނުވަތަ އަދާކުރާ 

އާމްދަނީއާ ނުބައްދަލު މިންވަރަކަށް އޭނާެގ ނަމުަގއި ނުވަތަ ޭއނާއާ 
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މީހެްއެގ   އޮތް  ުގޅުެމއް  ވިޔަފާރީެގ  ނުވަތަ  ޒާތީ  ނުވަތަ  ޢާއިލީ 

  ނަމުަގއި މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ހޯދުން ނުވަތަ މިލްކުކުރުން ނުވަތަ

 އަދި ؛ އެއިން ފަރާތެްއެގ ކޮންޓްރޯލްެގ ދަށުަގއި ބެހެއްޓުން

އެްއވެސް މީހެްއެގ ނަމުަގިއ، ނުވަތަ އޭނާއާ ޢާއިލީ ނުވަތަ ޒާތީ   (3)   

މުދަލަކީ  ނަމުަގިއވާ  މީހެއްެގ  ޮއތް  ުގޅުމެއް  ވިޔަފާރީެގ  ނުވަތަ 

ދިރިއުޅުމުެގ  ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ  ނުވަތަ  ފައިސާައކީ  ނުވަތަ 

ބޮޑު ކުށެްއެގ ޢަމަލުން ހޯދި ފައިސާއެްއކަމަށް   އީފެންވަރަކީ، ޖިނާ

ދިރިއުޅުުމެގ   ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ  ނުވަތަ  މުދަލެއްކަމަށް  ނުވަތަ 

 ައދި؛ ފެންވަރެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމަށް އެކަށީެގންވާ ހެކި ހުރުން

ވަނަ ނަންބަރު، (  2)  ވަނަ ނަންބަރާއި،  (1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  (4)   

ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުދާ ނުވަތަ ފަިއސާ ވަނަ ނަންބަރު(  3އަދި )

ޤާނޫނު  ފެންވަރަކީ،  ދިރިއުޅުމުެގ  ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ  ނުވަތަ 

ހުއްދަކުރާ ޮގތުެގމަތިން ހޯދި މުދަލެއްކަން ނުވަތަ ފަިއސާެއއްކަން 

ދިރިުއޅުމުެގ   ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ  އެމީހަކަށް ނުވަތަ  ފެންވަރެއްކަން 

 އެކަށީެގންވާ މިންވަރަކަށް ސާބިތުކޮށްނުދެވުން. 

ކުރީ،   (1) )ށ(  ދަރަޖަކުރުން  ކުށެއް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ނުަވތަ  ވަޒީރުކަުމެގ  ނުވަތަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގ 

ފަނޑިޔާރުކަުމެގ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުކަމުެގ ނުވަތަ  

މަޤާމެއްަގއި ހުރި ފަރާތަކުން ކަމުަގިއވާނަމަ، އެ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުެގ  

 ވަނަ ދަރަޖައިެގ ކުށެކެވެ.  2

ވަނަ ދަރަޖައިެގ    3ކުށަކީ ޖިނާޔަތުެގ    އެނޫން ޙާލަތްތަކުަގއި އެ  (2)   

 ކުށެކެެވ. 

 



 

 

 

 

 

 

 5 

 

 ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށް 

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

ވާލުކުރެިވފައިވާ ނުވަތަ  ހަދައުލަތުެގ މުދާ ނުވަތަ ފަިއސާ ބެލެހެއްޓުން   )ހ(  

ދައުލަތުެގ   ހުރި  ފައިސާ  ނުވަތަ  މުދާ  ދައުލަތުެގ  ހަވާލުަގއި  އެމީހެއްެގ 

އަިމއްލަ   އޭނާެގ  ނުސީދާޮގތުަގިއ،  ނުވަތަ  ސީދާޮގތުަގއި  މުވަްއޒަފަކު، 

ކަންކަމުެގ   އަންނަނިވި  ބޭނުމަށް  ފަރާތެއްެގ  އެހެން  ނުވަތަ  ބޭނުމަށް 

 ؛ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުން

ހުއްދަވެެގންނުާވ    (1)    ޤާނޫނުަގއި  ފައިސާެއއް  ނުވަތަ  މުދަލެއް  އެ 

ބޭނުންކުރަން ހުއްދަކޮށްފަިއވާ މަޤްޞަދު ނޫން ޮގތުަގއި ނުވަތަ  

 ؛މަޤްޞަދެއްގައި ބޭނުންކުރުން 

އެ ފައިސާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ ތަނަކަށް، އެ ފައިސާ ޖަމާކުރަންޖެހޭ    (2)   

 ؛ވަުގތަށް، މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި އެ ފައިސާ ޖަމާނުކުރުން

ޮގތް    (3)    ބޭނުންކުރި  ފައިސާ  ނުވަތަ  މުދާ  އަންގައިދިނުަމށް އެ 

އެްއޮގތްާވ   އަމުރާ  ކުރާ  ފަރާތަކުން  އޮތް  ހުއްދަ  ޤާނޫނުަގއި 

ޮގތުެގމަތިން އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރި ޮގތް ނުވަތަ ބޭނުންކުރި ޮގތް  

 ؛އަންަގއި ނުދިނުން ނުވަތަ އަންަގއި ނުދެވުން

އެ ފައިސާ، އޭނާެގ އަިމއްލަ ފައިދާއަށް ނުވަތަ އެހެން މީހެއްެގ    (4)   

، ފައިސާއިން އަުގކުރެވޭ އެހެން އެްއޗަކަށް ބަދަލުކޮށް، ފައިދާއަށް

 އޭެގ އަސްލު ބަދަލުކުރުން. 

 ވަނަ ދަރަޖައިެގ ކުށެކެވެ.   3މި ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުެގ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 
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 ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެންއޮތް ކަމެއްގައި އެނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުށް 

 
ދައުލަތުެގ ުމވަްއޒަފަކު، އޭނާެގ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގިއ، އެނިގހުރެ   )ހ( . 517 ކަނޑައެޅުން ކުށް  

އަދި އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއް ނެތި، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި އެކުރަނީ  

 ކުށެކެެވ. 

ދައުލަތަށް   (1)    ފައިދާ  ކަމެްއެގ  ލިބެންއޮތް  ފައިދާެއއް  ދައުލަތަށް 

 ނުވަތަ؛ ނުލިބޭޮގތަކަށް ޢަމަލުކުރުން

ލިބޭޮގތަށް   (2)    އުނިކަމެއް  ފަިއދާއަކަށް  ލިބެންއޮތް  ދައުލަތަށް 

 ޢަމަލުކުރުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިެގ ކުށެކެވެ.   3މި ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުެގ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 

 

 ނުފޫޒުން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށް 

 
އެކުރަނީ   )ހ( . 518 ކުށް ކަނޑައެޅުން  މީހާ،  ކުރާ  ޢަމަލު  ައންނަނިވި  ޙާލަތްތަކުަގިއ،  އަންނަނިވި 

 ކުށެކެެވ: 

ވިޔަސް،   (1)    މީހަކަށް  އެނޫން  ނުވަތަ  މުަވއްޒަފަކަށް،  ދައުލަތުެގ 

ނުވަތަ   ދިނުން  މަންފާއެއް  ނުސީދާޮގތުން  ނުވަތަ  ސީދާޮގތުން 

 އަދި ؛ ދިނުމަށް ހުށަހެޅުން ނުވަތަ ދިނުމަށް ވަޢުދުވުން

( ަވނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  (2)   

ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުެގ އެ މުަވއްޒަފުެގ، ނުވަތަ އެމީހަކުެގ  

މަޤާމުެގ ނުވަތަ ހައިސިްއޔަތުެގ ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ނުފޫޒުެގ  

ނުފޫޒެއްެގ   ބެލެޭވ  އޮތްކަމަށް  ނުވަތަ  ބޭނުންކޮށްެގން 

ދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްކުރާ ބޭނުންކޮށްެގން، މި މާއް
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މީހާއަށް، ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ދައުލަތުެގ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ  

ހޯދުމަށް  މަންފާއެއް  ިވޔަސް  އިދާރާއަކުން  އެހެން 

 ނުފޫޒަކަށްާވޮގތަށް ެއކަމުެގ ުމޤާބިލުގައިކަމަށްވުން. 

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު  
ނުވަތަ އެނޫން މީހަކު  

ޒުން  ނުފޫ 
ވިޔަފާރިކުރުމަށް  

 ހުށަހެޅުން 

ދައުލަތުެގ މުވަްއޒަފަކު، ނުވަތަ އެނޫން މީހަކު، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގިއ   )ށ( 

 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: 

އެ   (1)   ދައުލަތުެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ފަރާތަކަށް، މުވަްއޒަފަށް، ނުވަތަ އެމީހާއަށް، ނުވަތަ އެނޫންވެސް  

މަންފާއެއް ލިބިަގތުމަށް ސީދާޮގތުން ނުވަތަ ނުސީދާޮގތުން ވިޔަސް 

 އަދި ؛ ހުށަހެޅުން ނުވަތަ ޤަބޫލުކުރުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުން

( ަވނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  1މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ )  (2)   

ަގއި   )ށ(  މާއްދާެގ  މި  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ، 

ނުވަތަ   މަޤާމުެގ  އެމީހާެގ  ނުވަތަ  ުމވަްއޒަފުެގ،  އެ  ދައުލަތުެގ 

ބޭނުންކޮށްެގން  ހައިސިއްޔަތުެގ ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ނުފޫޒުެގ 

ނުވަތަ އޮތްކަމަށް ބެލެވޭ ނުފޫޒެްއެގ ބޭނުންކޮށްެގން، އެްއެވސް 

ހެން މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ދައުލަތުެގ އިދާރާައކުން ނުވަތަ އެ

ހޯދައިދިނުމުެގ  މަންފާއެއް  ނަަމވެސް  އިދާރާއަކުން 

 މުޤާބިލުގައިކަމަށްވުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިެގ ކުށެކެވެ.   3މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުެގ  (ނ)  ދަރަޖަކުރުން 
 

 

ވަނަ ާމއްދާ ކަުމަގިއ ހަމަޖައްސަިއ، އެ މާއްދާ    519ވަނަ މާއްދާ އެއީ އެ ޤާނޫނުެގ    515ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ   .3
 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
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 މާނަކުރުން 

 
ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 519 މާނަކުރުން  މި  ދީފައިވަނީ،  އަށް  ހައިސިއްޔަތު"  ވަނަ    510"ރަސްމީ 

 ( ަގއި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ. ރމާއްދާެގ )

ޤާނޫނުެގ   )ށ(   މި  ދީފައިވަނީ،  އަށް  ުމވަްއޒަފު"  ވަނަ   533"ދައުލަތުެގ 

 މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ. 

ުގޅޭޮގތުން  )ނ(   ޢަމަލަކާ  ކޮރަޕްޝަންެގ  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "މަންފާ" 

ނުވަތަ   ހޯދަިއަގނެޭވ،  ުގޅޭޮގތުން،  ކުށަކާ  ކޮރަޕްޝަންެގ  ނުވަތަ 

ބަލައިަގނެވޭ، ނުވަތަ ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ނުވަތަ ދޭ ނުވަތަ ދިނުމަށް ބުނާ 

އަމުރުކުރާ، ނުވަތަ ބަލައިަގންނަ ނުވަތަ ބަލަިއަގތުމަށް އެދޭ ނުވަތަ  ނުވަތަ  

އަންނަނިިވ   އެއްބަސްވާ،  ބަލައިަގތުމަށް  ނުވަތަ  ހުށަހަޅާ  ބަލައިަގތުމަށް 

 ކަންކަމުެގ ތެރެއިން ކަމަކަށް، ނުވަތަ އެްއޗެހީެގ ތެރެއިން ެއއްޗަކަށެވެ. 

 ؛ހަދިޔާ  (1)   

 ؛ލޯނު  (2)   

 ؛ފީ  (3)   

 ؛އުޖޫރަ  (4)   

 ؛ޑިސްކައުންޓް  (5)   

 ؛ކޮމިޝަން  (6)   

 ؛ފައިސާ ނުވަތަ ފައިސާއިން ައުގކުރެވޭ މުދާ  (7)   

ފައިސާައކާ ުގޅޭޮގތުން ނުވަތަ މުދަލަކާ ުގޅޭޮގތުން އުފައްދައިދޭ   (8)   

 ؛ޙައްޤު ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު

 ؛ހުއްދަ އާމްދަނީ ފިޔަވައި އެހެން އެްއވެސް ެއއްޗެއް  (9)   

 ؛މަޤާމެއް ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓެއް  (10)   
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 ؛ތަނަކަށް އުފުލަންޖެހޭ މުދަލެއް އުފުލައިދިނުން  (11)   

 ؛ކޮށްދިނުންއަތަނަކަށް ދައްކަންޖެހޭ މާލީ ޒިންމާއަކުން ބަރީ  (12)   

 ؛ދަރަނީެގ ޒިންމާއެއް ނިމުމަކަށް ެގނެސްދިނުން  (13)   

 ؛އަދާކޮށްދިނުންލޯނެއް   (14)   

 ؛ތިމާ އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބެއް ައދާކޮށްދިނުން  (15)   

ެއއިން   (16)    ނުވަތަ  އަދާކޮށްދިނުން  ދަރަންޏެއް  އަދާކުރަންޖެހޭ  ތިމާ 

 ؛ބައެއް އަދާކޮށްދިނުން

ތިމާ ހޯދާ މުދަލަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ައުގ ނޫން   (17)   

 ؛ދައްކަންޖެހުންކުޑަ ައެގއް 

 ؛ބޭނުންކުރެވެން އޮތް ޙައްޤެއް ބޭނުންނުކޮށް ދޫކޮށްލުން  (18)   

 ؛ބޭނުންކުރެވެން އޮތް ބާރެއް ބޭނުންނުކޮށް ދޫކޮށްލުން  (19)   

 އެނޫންވެސް މަންފާ، ނުވަތަ ޚިދުމަތް ނުވަތަ އެހީ.  (20)   

ދައުލަތުެގ ނަމުގައި "ދައުލަތުެގ މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހި   )ރ(  

ރަޖިސް ނަމުަގއި  ދިވެހިސަރުކާރުެގ  މުދަލާއި، ޓަނުވަތަ  ރީކޮށްފައިާވ 

ނަމުަގއި  ރަްއޔިތުންެގ  ޮގތުަގއި  މިލްކުެގ  ރައްޔިތުންެގ 

ދައުލަތުެގ ޓަރަޖިސް މުދަލާއި،  ކައުންސިލުތަކުެގ  މުދަލާއި،  ރީކޮށްފައިވާ 

ެގ ތެރެިއން ކަމާުގޅޭ  ކުންފުނިތަކުެގ މުދަލާއި، މިލްކުވެރިައކު ނެތް މުދަލު

ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުެގ މަތިން ދައުލަތުެގ މުދަލުެގ ޮގތުަގއި ބެލެވޭ މުދަލާއި،  

ހިމެނޭ   މުދާ  ނެޭގ  ދައުލަތަށް  މަތިން  އުސޫލުތަކުެގ  ޤާނޫނީ  ކަމާުގޅޭ 

 ޮގތުންނެވެ. 

ބުނެފައި )ބ(   ކަމަށް  ފައިސާ"  ފައިސާެގ    "ދައުލަތުެގ  ފައިސާއާިއ،  އެވަނީ، 

އެްއޗެހި  އެފަދަ  ސެކިއުރިޓީޒްާއއި،  ލިޔުާމއި  ބަދަލުކުރެވޭ  ޮގތުަގއި 

ހިމެނޭޮގތުން، ދައުލަތުެގ އާމްދަނީެގ ޮގތުަގއި ލިބޭ ޓެކުހާއި، ޑިއުޓީއާިއ،  
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ޖޫރިމަނާއާއި، ރޯޔަލްޓީާއއި، ކުއްޔާއި، ފީއާިއ، ޗާޖާއި، އަާގއި، އެހެން 

ނުވަ ދައުލަތުަގިއ  ފަރާތަކަށްޓަކައި  ނަމުަގއި  ފަރާތެއްެގ  އެހެން  ތަ 

ބެހެއްޓިފައިާވ ފައިސާއާިއ، ލޯނުެގ ފައިސާއާިއ، ހަދިޔާެގ ޮގތުަގއި އަދި  

އެނޫންވެސް އެްއވެސް ކަމަކާ ުގޅިެގން ދައުލަތަށް ލިބޭ ނުވަތަ ލިބެމުންދާ  

 ނުވަތަ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާވެސް ހިމެނޭޮގތުންނެވެ.

ަވއްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންތިޚާބުކުރެޭވ  "ބޭރު ދައުލަތެއްެގ މު )ޅ(  

ކުރެވޭ މަޤާމެއް ކަމުަގއި  ންމަޤާމެއް ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް، ނުވަތަ ޢައްޔަ

ނުވަތަ   ވީނަމަެވސް،  ކަުމަގއި  ވަޒީފާއެއް  ދާއިމީ  ނުވަތަ  ވީނަމަވެސް، 

ވަުގތީ ވަޒީފާއެއް ކަމުަގއި ީވނަމަވެސް، ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން 

ާވލުކުރެވޭ ަވޒީފާެއއް ކަމުަގއި ީވނަމަވެސް،  ހަވަތަ އެނޫން އުސޫލަކުން  ނު

 ،ޤާނޫނު ހެދުމުެގ ބާރާއި   ،ދައުލަތް ހިންުގމުެގ ބާރާއިބޭރު ޤައުމެއްެގ  

ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުެގ ބާރުެގ މަޤާމުތަކުަގއި ތިބޭ ފަރާތްތަކާިއ  

ދައުލަތުެގ ކުންފުނިތަކުެގ ަމޤާމުތަކުަގިއ    ، އެތަންތަނުެގ މުަވއްޒަފުންނާއި

މުވަްއޒަފުންނާއި،   އެތަންތަނުެގ  ފަރާތްތަކާއި  ބޭރު ތިބޭ  އެނޫންވެސް 

އަދާކުރާ ހިމެނޭ    ޤައުމެްއެގ ދައުލަތުެގ މަސްޫއލިއްޔަތެއް  މީހަކު  ކޮންމެ 

 ޮގތުންނެވެ. 

"ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާެއއްެގ މުަވއްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،   )ކ(   

އެފަދަ  ފަރާތްތަކާއި  ވަޒީފާަގިއވާ  ޖަމްޢިއްޔާެއއްެގ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

އެންމެހައި ޖަމްޢިއްޔާއެްއެގ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރުުމެގ ބާރު ލިބިެގންވާ  

 ފަރާތްތައް ހިމެނޭޮގތުންނެވެ.

 

 ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   533ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .4
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"ދައުލަތުެގ މުަވއްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާމެއް  )ށ( . 533 

ޢައްޔަ ނުަވތަ  ވީނަމަވެސް،  ކަމުަގއި  ންކަމުަގއި  މަޤާމެްއ  ކުރެވޭ 

ނުވަތަ   ވީނަމަެވސް،  ކަުމަގއި  ވަޒީފާއެއް  ދާއިމީ  ނުވަތަ  ވީނަމަވެސް، 

ވަުގތީ ވަޒީފާއެއް ކަމުަގއި ީވނަމަވެސް، ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން 

ާވލުކުރެވޭ ަވޒީފާެއއް ކަމުަގއި ީވނަމަވެސް،  ހަނުވަތަ އެނޫން އުސޫލަކުން  

ޢަދުލު އިންޞާފު   ،ޤާނޫނު ހެދުމުެގ ބާރާއި  ، ދައުލަތް ހިންުގމުެގ ބާރާއި

އެތަންތަނުެގ   ފަރާތްތަކާއި  ތިބޭ  މަޤާުމތަކުަގއި  ބާރުެގ  ޤާއިމުކުރުމުެގ 

މެންބަރުންނާއި   ،މުވަްއޒަފުންނާއި މުއައްސަސާތަކުެގ  މިނިވަން 

ދައުލަތުެގ  ކުންފުނިތަކާިއ  ދައުލަތުެގ  މުވަްއޒަފުންނާިއ،  އެތަންތަނުެގ 

ނަ ކުންފުނިތަކުެގ މަޤާމުތަކުަގއި ތިބޭ ފަރާތްތަކާިއ  އޮން  ހިއްސާމެޖޯރިޓީ  

ހިމެނޭޮގތުން،   މުަވއްޒަފުން  އުޖޫރަ އެތަންތަނުެގ  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުެގ 

ދައުލަތުެގ   އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ދޭ،  ޢިނާޔަތް  ނުވަތަ  މުސާރަ  ނުވަތަ 

މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރާ ހަމަ ކޮންމެ މުވަްއޒަފަކަށެވެ. އަދި ިމ ޤާނޫނުެގ 

ބޮޑީތަކުެގ  މަ ރެިގއުލޭޓަރީ  އުފައްދާފަިއވާ  ޤާނޫނަކުން  ޤްޞަދަށްޓަކައި، 

މާނައިަގިއ   މުަވްއޒަފުންެގ  ދައުލަތުެގ  މުވައްޒަފުން  މެންބަރުންނާއި 

 ހިމެނޭނެއެވެ.
 

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

 

 ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ  ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް،  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު .6
 ވެ.ފެށިެގންނެ ތާރީޚުން

 

 

 


