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  ދޭންޖެހޭ   މީހަކަށް   ކޮށްފައިވާ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން)  9/ 2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  
   (ޤާނޫނު   ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި 

 އިޞްލާޙު ހިމެނޭގޮތަށް(  2)ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 

 
ނީ  ކުށްވެރިނުވެ ޤާނޫ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކު  ،މިއީ )ހ(   .1 ނަން   ތަޢާރުފާއި 

ވަކިވެއްޖެނަހަމަތަކުގެ އެމަޤާމުން  މަތީ   ،މަމަތިން  އެންމެ  ދައުލަތުގެ 

ފަދަ އްޒަތާއި ޤަދަރާއި އެކަށީގެންވާވެރިކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ޢި

ޢިނާޔަތްތައް އެހެނިހެން  ޢިނާޔަތާއި  މާލީ   ،ރައްކާތެރިކަމާއި 

ހިނދު ޙައްޤުވެގެންވާ  އެމީހަކަށް  ދަށުން   ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަކިވެފަ މަޤާމުން  ދެވޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މީހުންނަށް  އިވާ 

 ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތައް ަބޔާންކުރާ ޤާނޫނެވެ. 

ކިޔާނީ    މި )ށ(    މީހަކަށް ]ޤާނޫނަށް  ކޮށްފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން 

 އެވެ.  [ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާެބހޭ ޤާނޫނު
 

ސް  އެންމެ އި   ދައުލަތުގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރީން 

  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  1ގެ  މި ޤާނޫނު )ހ(   .2

މީހަކީ ވަކިވެފައިވާ  މަޤާމުން  އެންމެ   ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދައުލަތުގެ 

 އިސް ޢިއްޒަތްތެރީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހެކެވެ.

މަޤާމު )ށ(    ރަސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މީހަކަށް  ވަކިވެފައިވާ  ގޮތުން ން  މީ 

ކުރިއަށް  މު ނަމުގެ  އެމީހެއްގެ  ލަޤަުބ                                               [ ރައީސް]ޚާޠަުބކުރުމުގައި  މި 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 
 

މީހަކަށް )ހ(   .3 މާލީ ޢިނާޔަތް  ކޮށްފައިވާ  ދައުރު  އެއް  މާލީ   ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން 

މަހަކު    ޔަތެއްގެޢިނާ ކޮންމެ  ހާސް( 50,000 /-ގޮތުގައި  )ފަންސާސް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން އަދި  ދޭންވާނެއެވެ.  ދައުލަތުން  އެއް   ރުފިޔާ 

މީހަކަށް ދައުރުކޮށްފައިވާ  ގިނަ  ގޮތުގައި    ،ދައުރަށްވުރެ  ޢިނާޔަތެއްގެ  މާލީ 

މަހަކު   ދައުލަތ75,000ު /-ކޮންމެ  ރުފިޔާ  ހާސް(  ން  )ފަންސަހަތްތަރި 

 ދޭންވާނެއެވެ. 

މަރުވެއްޖެނަމަރައީސުލްޖުމް )ށ(    މީހަކު  ކޮށްފައިވާ  އެމީހާގެ   ،ހޫރިއްޔާކަން 
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އޭނާ   ،އަނިބމީހާއަށް  ނުވަތަ  ކުރަންދެން  ކައިވެންޏެއް  އެހެން  އޭނާ 

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މާލީ   މި  ،ދުވަހަކު  ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ

 ވެ. ޢިނާޔަތް ދައުލަތުން ދޭންވާނެއެ

މީހަކަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން )ނ(    ކޮށްފައިވާ  ދައުރު  މާއްދާގެ    މި  ،އެއް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ    ،)ހ( ގައިވާ މާލީ ޢިނާޔަތް ލިެބމުން ދަނިކޮށް

ހޮވިއްޖެނަމަ ދައުރަކަށް  ދެވަނަ  އެމީހަކު  އެމީހަކު   ،މަޤާމަށް  އެމަޤާމުން 

ގަ  މި  ،ވަކިވަންދެން )ހ(  ޢިނާޔަމާއްދާގެ  މާލީ  އެމީހަކަށް އިވާ  ތް 

 ނެއެވެ. ނުލިޭބ
 

ދިރިއުޅޭނެ ތަނުގެ  

 ޚަރަދުތައް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު ދިރިއުޅޭނެ ތަނަކަށް ހިނގާ އެންމެހައި   .4

މަހަކު   ކޮންމެ  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި  ހާސް(    50,000/-ޚަރަދުތައް  )ފަންސާސް 

 ދޭންވާނެއެވެ.ފައިސާ ހަމަޖައްސައި ހަމައަށް ދައުލަތުން ރުފިޔާ އާ
 

  ޙިމާޔަތާއި 

 ރައްކާތެރިކަން 

  ނުވަތަ  އަނިބމީހާ  އެމީހާގެ  މީހަކާއި،  ކޮށްފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން  .5

  އެކަށީގެންވާ  މީހަކަށް  އަދާކޮށްފައިވާ  މަޤާމު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ  ފިރިމީހާއަށް،

  ޑިފެންސް  ނެޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ރިކަންކާތެރައް  ޙިމާޔަތާއި  ފެންވަރަކަށް  ރަނގަޅު

  އުސޫލުތައް   ޢަމަލުކުރާނޭ  މިކަމުގައި   އަދި.  ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ  ފޯސްއިން

 ލަފާ  ކޮމިޓީގެ  ޚިދުމަތްތަކާެބހޭ  ސަލާމަތީ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ކަނޑައެޅުމުގައި،

 . ހޯދަންވާނެއެވެ
 

ދަތުރުފަތުރުގެ  

 ކަންތައްތައް 

ކޮރައީސުލްޖުމްހޫ  .6 މީހަކަށާއިރިއްޔާކަން  ނުވަތަ އެ  ،ށްފައިވާ  އަނިބމީހާއަށް  މީހާގެ 

ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ  ،ފިރިމީހާއަށް އެއްގަމު  ރަށުގައި  ދިރިއުޅޭ  ރާއްޖޭގައި  އެމީހުން 

ފޯސްގެ    ،ވަޞީލަތްތައް ޑިފެންސް  ނެޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ޚަރަދުގައި  ދައުލަތުގެ 

އަ ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.  ދަތުރުކުރާނަމަފަރާތުން  ވައިގެމަގުން  ހުން  އެމީ  ،ދި 

ކުރުމުގެ  ދަތުރުފަތުރު  ދެމެދު  އެއަރޕޯޓާއި  ރަށަކާއި  ދިރިއުޅޭ  ރާއްޖޭގައި 

ވަޞީލަތްތައްވެސް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ 

 ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
 

ކޮށްފައިރައީސުލްޖުމްހޫރި  .7 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  މީހަކަށާއިއްޔާކަން  ނުވަތަ   ،ވާ  އަނިބމީހާއަށް  އެމީހާގެ 
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ވަނަ    1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށް    (ޤާނޫނު  ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ  ރައްކާތެރިކަމާއި  ދޭންޖެހޭ   މީހަކަށް  ކޮށްފައިވާ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން)  5/ 2016ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 1

އަށް    (ޤާނޫނު  ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ  ރައްކާތެރިކަމާއި  ދޭންޖެހޭ  މީހަކަށް  ކޮށްފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން)  2019/23ރު  ޤާނޫނު ނަންބައެއަށްފަހު،    .ރެވިފައިރުކުއިތު  މި މާއްދާ  މާއްދާއިން
 އި ބަދަލުކުރެވިފަގެ ގޮތުގައި  ވަނަ މާއްދާ  10  ޤާނޫނުގެއެ  )ހ( އެއީ ދާގެމި މާއް ވަނަ މާއްދާއިން 1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  2

ޞިއްޙީ  ޚަރަދުގައި  ދައުލަތުގެ  ޭބރުން  ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއިންނާއި  ފިރިމީހާއަށް 

 ޚިދުމަތް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
 

އޮފީސް ހިންގުމުގެ  

 ޚަރަދުތައް 

މުޖުތަމަޢު  .8 މީހަކު  ކޮށްފައިވާ  އިޖްތިމާޢީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން  ފައިދާހުރި  އަށް 

ހިނދެއްގައިމަސަ ބޭނުންވެއްޖެ  އެމީހަކު  ކުރުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތް   ،އްކަތްތައް 

 ،އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި  ،މުވައްޒަފުންނާއި  ،ކުރާނޭ އޮފީހަކާއި

އާ  175,000/-މަހަކު   ރުފިޔާ  ހާސް(  ފަސް  ހަތްދިހަ  ހަމައަށް    )އެއްލައްކަ 

 ންވާނެއެވެ. ފައިސާ ހަމަޖައްސައިދޭއުލަތުން ދަ
 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން    މި 

ކަނޑައަޅާ ޢިނާޔަތްތައް  

 މުރާޖަޢާކުރުން 

  ،ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ފައިސާގެ ޢަދަދުތައް  މި )ހ(   .9

މަޖިލީހުން   ރައްޔިތުންގެ  އެއްފަހަރު  އަހަރަކުން  ތިން  ކޮންމެ  މަދުވެގެން 

މުއްދަތުގައި މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު އެ  ،ށްމުރާޖަޢާކޮ

ގުޅިގެން އެކަށައަޅަންޖެހޭތޯ   ،ނިސްަބތާ  އެޢަދަދުތައް  އަލުން 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

އެހެން  މި )ށ(    ގައި  )ހ(  ދިމާވާ  މާއްދާގެ  ޤައުމަށް  ވީނަމަވެސް  އޮތްކަމުގައި   

ދަ ގުޅިގެން  ތަދުމަޑުކަމަކާ   ކޮންމެހެންއިޤްތިޞާދީ  ޚަރަދުތައް    އުލަތުގެ 

ހިނދެއްގައި މެދުވެރިވެއްޖެ  ޙާލަތެއް  ފަދަ   ،ކުޑަކުރަންޖެހޭ 

މި މީހަކަށް  ކޮށްފައިވާ  ދޭން   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

ޢިނާ ސަރުކާރަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އިޚްތިޔާރު  ބަދަލުގެނައުމުގެ  ޔަތްތަކަށް 

މިފަދަ   އަދި  ގެންނަންޖެހޭނަމަ ލިިބގެންވެއެވެ.  ަބދަލެއް އެފަ  ،ަބދަލެއް  ދަ 

ހޯދުމަށް މަޝްވަރާއެއް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ކުރިން    ،ގެނައުމުގެ 

 ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 
 

  ގުޅިގެން   ކުށަކާ   ޖިނާއީ 

 1ނުލިބުން   ޢިނާޔަތް 

 ކުރިކަން   ކުށެއް  ޖިނާއީ  ހުރިއިރު،  މަޤާމުގައި  އޭނާގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،  .10

  ނުވަތަ   އަނިބމީހާ  އޭނާގެ  އޭނާއާއި  ފެށިގެން،  ވަގުތުން   ސާިބތުވާ  ޝަރީޢަތަށް



 ލީހުެގ އިދާރާ ތުްނެގ މަޖިޔިރައް 2009/9 :ނަްނބަރު  ޤާނޫނު
  . މ 20-10-2009
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ވަނަ    1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށް    (ޤާނޫނު  ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ  ރައްކާތެރިކަމާއި  ދޭންޖެހޭ   މީހަކަށް  ކޮށްފައިވާ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން)  5/ 2016ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 2

އަށް    (ޤާނޫނު  ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ  ރައްކާތެރިކަމާއި  ދޭންޖެހޭ  މީހަކަށް  ކޮށްފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން)  2019/23ރު  ޤާނޫނު ނަންބައެއަށްފަހު،  .  ރެވިފައިއިތުރުކު  މި މާއްދާ  މާއްދާއިން
 އަކުރު އުނިކުރެވިފައިމި  ވަނަ މާއްދާއިން 1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  2
ވަނަ    1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށް    (ޤާނޫނު  ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ  ރައްކާތެރިކަމާއި  ދޭންޖެހޭ   މީހަކަށް  ކޮށްފައިވާ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން)  5/ 2016ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 3

 ލުކުރެވިފައި ޙަވާލާ ބަދަޙާ ގުޅިގެން މި ގެނެވުނު އިޞްލާ މާއްދާއިން

 ޢިނާޔަތެއް   ރައްކާތެރިކަމަކާއި  އެއްވެސް  ލިިބދޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ފިރިމީހާއަށް

 . ނުލިޭބނެއެވެ

 2]އުނިކުރެވިފައި[ )ށ(   

 

 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  
 ފެށުން 

ފާސްވެ  މި  ،ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ ޤާނޫނަށް    މި  .11 ދިވެހި    ،ޤާނޫނު  ތަޞްދީޤުކޮށް 

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ޝާއިޢުސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 
 

ޤާނޫނުގެ    .12  މާއްދާ   11މި  އ3ެވަނަ  އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސްގައި    ،ހެން 

ތާރީޚުކަމުގައިވާ    2008 ފެށި  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނުއަސާސީއަށް  އޮގަސްޓް    7ގެ 

ޢިނާޔަތްތައް   2008 އެންމެހައި  ލިިބދޭ  ޤާނޫނުން  މި  ފެށިގެން  އިން 

 ލިިބދޭންވާނެއެވެ. 
 

 ؛މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާން ކޮށްފައިނުވާހައި ހިނދަކު  .13 ރުން ނަކު މާ 

މީހާ'' )ހ(    ވަކިވެފައިވާ  މަޤާމުން  ުބނެފައި    ''ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ކަމުގައި 

ގޮތުގެމަތިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ،އެވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

މުއް މަޤާމުގެ  ނުވަތަ  ދަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ސަަބުބން  ހަމަވުމުގެ  ތު 

ސަަބުބން ދިނުމުގެ  އިސްތިޢުފާ  މަޤާމުން    ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

މީހަކު ހުރި  މަޤާމުގައި  ޤާނޫނީ    ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ކުށްވެރިނުވެ 

މަ އަދި ހަމަތަކުގެ  މީހުންނަށެވެ.  ވަކިވެފައިވާ  އެމަޤާމުން  ތިން 

)  300ޤާނޫނުއަސާސީގެ   މާއްދާގެ  ދަށުން   ހ(ވަނަ  ގެ 

އަދާކުރުމަށްފަހު އެމަޤާމުން ވަކިވެފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމު 

 މީހުންވެސް މި މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ. 

މަޤާމުން   )ށ(    އަނިބމީހާއަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މީހާގެ   މި   ވަކިވެފައިވާ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މުގައިޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ މާލީ ޢިނާޔަތް ދިނު

  ، މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާ މީހާގެ އެއް އަންަބށްވުރެ ގިނަ އަނިބން ތިބިނަމަ



 ލީހުެގ އިދާރާ ތުްނެގ މަޖިޔިރައް 2009/9 :ނަްނބަރު  ޤާނޫނު
  . މ 20-10-2009
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_____________________________ 
 13.12.2020: ތާރީޚު އަޕްޑޭޓްކުރެވުނު

މި  ދޭނީ  އަނބިންނަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ   އެހުރިހާ  ދިނުމަށް  ޤާނޫނުގައި 

 ދު އެމީހުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމައަށް ަބއިވާ ގޮތަށެވެ. ޖުމްލަ ޢަދަ

އެކަހެ  މި )ނ(    ގިނަނަމުގެ ރިނަންޤާނޫނުގައި  ތަންތާނގައި  ޭބނުންކޮށްފައިވާ   

އެކަހެރިނަން  ތަންތާނގައި  ޭބނުންކޮށްފައިވާ  ގިނަނަން  އަދި  ގޮތުގައި 

 ދޭހަވާގޮތަށް މާނަކުރެވިދާނެއެވެ. 


