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 .1ތަޢާރަފ
މި ދިރާސާކރމަށް ބޭނންކރެވިފައިވަނ ޑޮކްޓްރިނަލް މެތަޑެވެ .އެގޮތން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެސެޓް އެންޑް ވެލްތް ޑިސްކްލޯޝަރ/ޑިކްލަރޭޝަން
ނިޒާމ އޮތް ގޮތް ދެނެގަތމަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނއަސާސއާއި ،މިލްކިއްޔާތ ހާމަކރމގެ ނިޒާމގެ ޤާނޫނތަކާއި ،ގޅންހރި ގަވާއިދތައް
ދިރާސާކރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ،މި ނިޒާމގައި ހިމެނޭ މއައްސަސާތަކގެ ތެރެއިން ،ޖޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ،އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފހާއި،
ލޯކަލް ގަވަރންމެންޓް އޮތޯރިޓއާއި ވާހަކަދެކެވނެވެ .އަދި މގެ އިތރން މި ދިރާސާ ވެލިޑޭޓްކރމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތބައްދަލވމެއް
ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި މަސައްކަތ ބައްދަލވމގައި ،ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ އިދާރާ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ،އެޓަރނ ޖެނެރަލްގެ އޮފސް ،އޮޑިޓަރ

ޖެނެރަލްގެ އޮފސް ،ޖޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންަ ،އ ިދ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓއިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލވމގައި ދިރާސާއާ
މެދ ފޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް އެ ފަރާތްތަކގެ ޚިޔާލާއި ލަފާ ދިރާސާގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
މި ދިރާސާއިން ހޯދނ ހޯދންތަކާ ގޅޭގޮތން ލަފާދިނމަށް ބެލިފައިވާނ ،ޔނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އަގައިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން
(އންކަކް)އާއި ،ދނިޔޭގެ ބައެއް ހިސާބތަކގައި ،އަދި ބައެއް ޤައމތަކގައި ޢަމަލކރެވޭ ގޮތްތަކާއި ،ޔނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފސް އޮން ޑްރަގްސް
އެންޑް ކްރައިމް (ޔނައިޓެޑް ގެ އިސްތިޝާރ ލަފާތަކެވެ .މި ބައިތަކގެ އަލގައި ،މިލްކިއްޔާތ ހާމަކރމގެ ނިޒާމގެ މައިގަނޑ ޢންޞރތަކާއި،
މި ނިޒާމގެ ޤާނޫނ މަފްހޫމތައް ދެނެގަނެވި ،ލަފާދިނމގައި އެކަންކަމގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކރެވިފައިވާނެއެވެ.

 .2ދިރާސާކރެވނ ގޮތް
މި ދިރާސާކރމަށް ބޭނންކރެވިފައިވަނ ޑޮކްޓްރިނަލް މެތަޑެވެ .އެގޮތން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެސެޓް އެންޑް ވެލްތް ޑިސްކްލޯޝަރ/ޑިކްލަރޭޝަން
ނިޒާމ އޮތް ގޮތް ދެނެގަތމަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނއަސާސއާއި ،މިލްކިއްޔާތ ހާމަކރމގެ ނިޒާމގެ ޤާނޫނތަކާއި ،ގޅންހރި ގަވާއިދތައް
ދިރާސާކރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ،މި ނިޒާމގައި ހިމެނޭ މއައްސަސާތަކގެ ތެރެއިން ،ޖޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ،އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފހާއި،
ލޯކަލް ގަވަރންމެންޓް އޮތޯރިޓއާއި ވާހަކަދެކެވނެވެ .އަދި މގެ އިތރން މި ދިރާސާ ވެލިޑޭޓްކރމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތބައްދަލވމެއް
ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި މަސައްކަތ ބައްދަލވމގައި ،ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ އިދާރާ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ،އެޓަރނ ޖެނެރަލްގެ އޮފސް ،އޮޑިޓަރ

ޖެނެރަލްގެ އޮފސް ،ޖޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންަ ،އ ިދ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓއިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލވމގައި ދިރާސާއާ
މެދ ފޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް އެ ފަރާތްތަކގެ ޚިޔާލާއި ލަފާ ދިރާސާގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
މި ދިރާސާއިން ހޯދނ ހޯދންތަކާ ގޅޭގޮތން ލަފާދިނމަށް ބެލިފައިވާނ ،ޔނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އަގައިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން
(އންކަކް)އާއި ،ދނިޔޭގެ ބައެއް ހިސާބތަކގައި ،އަދި ބައެއް ޤައމތަކގައި ޢަމަލކރެވޭ ގޮތްތަކާއި ،ޔނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފސް އޮން
ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔނައިޓެޑް ގެ އިސްތިޝާރ ލަފާތަކެވެ .މި ބައިތަކގެ އަލގައި ،މިލްކިއްޔާތ ހާމަކރމގެ ނިޒާމގެ މައިގަނޑ
ޢންޞރތަކާއި ،މި ނިޒާމގެ ޤާނޫނ މަފްހޫމތައް ދެނެގަނެވި ،ލަފާދިނމގައި އެކަންކަމގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކރެވިފައިވާނެއެވެ.

ދ
ރޕްޝަނާ ދެކޮޅ މޢާހަ ާ
ވރި ދައލަތްތަކގެ ޖަމިއްޔާގެ (އދ ) ކޮ ަ
 .3އެކ ެ
އެކވެރިދައލަތްތަކގެ ޖަމިއްޔާ (އދ) ގެ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅ މޢާހަދާ ނވަތަ ޔނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އަގައިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން
(އންކަކް) އަށް ނަޒަ ރކރާއިރ މި މޢާހަދާގެ ބައިވެރިން އެ ގައމެއްގެ ޤާނޫނ ނިޒާމގެ އަސާސ މަބްދައތަކާ (ފަންޑަމެންޓަލް ޕްރިންސިޕަލްސް
އޮފް ޑޮމެސްޓިކް ލޯ) އެއްގޮތަށްި ،މ ްލ ިކ ްއ ާ
ޔ ުތގ މަޢލޫމާތ ހާމަކރމގެ ނިޒާމގެ ދާއިރާގެ އެކި ކަންކަން ކރމަށް ބާރއަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކރެވެއެވެ.

އެގޮތން ،ޔނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އަގައިންސްޓް ކޮރަޕްޝަންގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ ( )4އަށް ބަލާއިރ ،ދެފށްފެނން ނވަތަ ޓްރާންސް
ޕޭރަންސ ކރިއެރވމަށާއި މަޞްލަޙަތ ފށއެރން ހއްޓވމަށް މަސައްކަތްކރަންޖެހެއެވެ .އަދި ،ގޅންހރި އެކަށގެންވާ އިދާރާއަކަށް ،ދައލަތގެ
މވައްޒަފން އެމހންގެ ދައލަތގެ މަޤާމގެ ބޭރން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާއި ،ވަޒފާތަކާއި ،އިންވެސްޓްމެންޓތަކާއި ،އެސެޓާއި އަދި އަދާކރާ ދައލަތގެ
ވަޒފާ ނވަތަ މަޤާމގެ ހައިސިއްޔަތާ މަޞްލަޙަތ ފށއަރާ ޙާލަތެއް މެދވެރިވެދާނެ ފަދަ ހަދިޔާ ހާމަކޮށް ބަޔާންކރމގެ މިންގަނޑތައް

1

އެކަށައަޅަންޖެހެއެވެ 1.އަދި ހަމައެއާއެކ 8 ،ވަނަ މާއްދާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސލޫކ މިންގަނޑާ ޚިލާފވާ ދައލަތގެ މވައްޒަފންނާ މެދ
އ 2ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ކރެވޭ މަސައްކަތްތަކގެ ތެރޭގައި ،މި
އެކަށގެންވާ ތައދބ (ޑިސިޕްލިނަރ) ނވަތަ އެފަދަ އެހެން ފިޔަވަޅ އެޅމާ ި
މޢާހަދާގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޤައމތަކން ،އެ ޤައމތަކގެ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި (ދައލަތް ހިންގން) ،އެންމެހައި އިދާރާތަކގަޔާއި،
މއައްސަސާތަކގައި ،އަދި އެ ތަންތަނން ނިންމާ ނިންމންތަކގައި ދެފށްފެނން އިތރކރމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅތައް އެޅމާއި ،މިފަދަ
ފިޔަވަޅތަކގެ ތެރޭގައި( ،ހ) އާންމ ފަރދން ބޭނންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ދައލަތގެ އިދާރާތަކާއި ،އެތަންތާގެ މަސްއޫލިއްޔަތތަކާއި މަސައްކަތްތަކާއި،
ނިންމންތައް ،އެތަންތާގައި މަސައްކަތްކރާ ދައލަތގެ މވައްޒަފންގެ ޒާތ އަދި ޝަޚްޝ މަޢލޫމާތގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އާންމކޮށް
ލިބެންހންނަހެން ހެދމަށް ބޭނންވާ ގަވާއިދތަކާއި އޞޫލތައް ހަދައި ޢަމަލކރން 3ހިމެނެއެވެ.
މގެ އިތރން ،ދައލަތގެ މަޤާމތަކާއި ވަޒފާ ކރިން އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކގެ (ފޯމަރ ޕަބްލިކް އޮފިޝަލްސް) މަޞްލަޙަތ ފށއެރން
ރ ްތ ަތ ުކ ް
ށ ،އ ަފ ާ
ދ ަތ ަކ ް
ނ ާވ ުމ ްއ ަ
ށގ ް
ނ
ޙިމާޔަތްކރމގެ ގޮތން ،އެ މަޤާމްތަކން އެ ފަރާތްތައް ވަކިވމަށް ފަހ ނވަތަ ރިޓަޔަރ ކރމަށް ފަހ ،އ ަކ ީ

ކރިން އަދާކރި ދައލަތގެ މަޤާމގެ މަޞްލަޙަތާ ފށއަރާފަދަ ޕްރޮފެޝަނަލް ޙަރަކާތްތަކާއި ،ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ވަޒފާ އެއް އަދާކރމަށް
ނ 4އެއ ބާރއަޅާފައިވެއެވެ.
އެކަށގެންވާ ޙދޫދތަކެއް ކަނޑައެޅ ް

އ
މއިގަނޑ ޢންޞރތަ ް
ގ ނިޒާމގެ ަ
 .4މިލްކިއްޔާތ ހާމަކރމ ެ
ވަކި މަޤާމތަކެއްގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކން އެ ފަރާތްތަކގެ މިލްކިއްޔާތާ ގޅޭ ކަންކަމގެ މާލ ބަޔާން ހާމަކރމަކ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލތައް ހިނގިޔަ
ނދިނމަށް އޮންނަންޖެހޭ މހިންމ އޮނިގަނޑެއްގެ (ކޮރަޕްޝަން ޕްރިވެންޝަން ފްރޭމްވަރކް) އެންމެ މހިންމ އެއް އަސާސެވެ .މި ނިޒާމގެ
މައިގަނޑ ބޭނމަކ ޖމްލަ ގޮތެއްގައި ކޮރަޕްޝަނގެ ޢަމަލތައް ހިނގިޔަނދިނމެވެ .ވަކން ޚާއްޞަކޮށް މަޞްލަޙަތ ފށއެރމާއި ނޙައްޤ
މއްސަނދިކަން ހއްޓވމގެ ކަންކަމގައި އެންމެ ބޮޑ ރޯލެއް އަދާކރާ އެކައްޗަކ ރަނގަޅަށް ހާމަކރެވޭ މާލ ބަޔާނެވެ .އެހެން ކަމން

އެސެޓް

ޑިކްލަރޭޝަން ނވަތަ މާލ ޙާލަތ ހާމަކރމގެ ނިޒާމތައް ބައްޓަންކރެވެނ މައިގަނޑ  3ވައްތަރަކަށެވެ .އެއ؛
(ހ) މަޞްލަޙަތ ފށއެރން ހއްޓވމގެ މޮޑެލް
(ށ) ނޙައްޤ މއްސަނދިކަން ހއްޓވމގެ މޮޑެލް
(ނ) އެ ދެ މޮޑެލް އެއްކޮށްލައިގެން ހެދޭ ހައިބްރިޑް މޮޑެލް

މިލްކިއްޔާތގެ މަޢލޫމާތ ހާމަކރމގެ ނިޒާމާ ގޅޭގޮތން އންކަކްގައި ފާހަގަކޮށްފައި ކަންކަމަށާއި ޤައމތަކގައި ޢަމަލކރާ އޞޫލތަކަށް
ބަލާއިރ،މިލްކިއްޔާތާ ގޅޭ މަޢލޫމާތ ހާމަކރމގެ ނިޒާމ އެކަންކަމގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންދާ މައިގަނޑ ކަންތައްތަކެއް ހރެއެވެ.އެ ގޮތން ،އެ
ފަދަ ނިޒާމެއް އެކަންކަމގެ މައްޗަށް އފެދޭ މައިގަނޑ ޢންޞރ ނވަތަ "އެލެމެންޓްސް" ތިރގައި އެވަނއެވެ.
()1

ހާމަކރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް

()2

ހާމަކރަންޖެހޭ ވަގތ

()3

ހާމަކރަންޖެހޭ ތަކެތި

()4

ހާމަކރަންޖެހޭ ގޮތް

()5

ބަލައިގަންނަ ފަރާތް

()6

ޞައްޙަކަން ދެނެގަތން (ވެރިފިކޭޝަން)

1

އދާގެ ()5
ނގެ  8ވަނަ މާ ް
ޕޝަ ް
ގއިންސްޓް ކޮރަ ް
ނ އަ ަ
ނޝަ ް
ނވެ ް
ޔނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮ ް

2

އދާގެ ()6
ނގެ  8ވަނަ މާ ް
ޕޝަ ް
ގއިންސްޓް ކޮރަ ް
ނ އަ ަ
ނޝަ ް
ނވެ ް
ޔނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮ ް

3

ދގެ (ހ)
ނގެ  10ވަނަ މާއް ާ
ޕޝަ ް
ގއިންސްޓް ކޮރަ ް
ނ އަ ަ
ނޝަ ް
ނވެ ް
ޔނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮ ް

4

ދގެ ( )2ގެ (ބ)
ނގެ  12ވަނަ މާއް ާ
ޕޝަ ް
ގއިންސްޓް ކޮރަ ް
ނ އަ ަ
ނޝަ ް
ނވެ ް
ޔނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮ ް

2

()7

އަދަބ ކަނޑައެޅން

()8

އާންމކރން

 .4.1ހާމަކރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް
މަޤާމގެ ގޮތން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލތަކގެ ހިރާސް އެންމެ ބޮޑެތި މަޤާމތަކަކ "ޕޮލިޓިކަލ އެކްސްޕޯސްޑް ޕަރސަން (ޕެޕްސް)" އެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އ" 5ޕެޕްސް"އަކ "ދައލަތގެ މހިންމ ޒިންމާއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނވަތަ ބޭރ ޤައމެއްގައި އަދާކރމަށް ޢައްޔަންކރެވިފައިވާ ކޮންމެ
ޤާނޫނތަކގަ ި
އވެ .މގެ އިތރން ،ޢައްޔަންކރމގެ
ފަރާތަކާއި އެ ފަދަ ފަރާތެއްގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރން ނވަތަ އެފަދަ ފަރާތަކާ ގާތް ގޅމެއްވާ ފަރާތްތައް"ެ 6
އިތރން ،އިންތިޚާބކރެވޭ ފަރާތްތަކަކވެސް "ޕެޕްސް"ގެ އާންމ މާނައިގެތެރެއަށް ވަންނަ ބައެއްކަން ފާހަގަކރަންޖެހެއެވެ.
މިދާއިރާގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތކރެވެނ ،އިސްވެ ފާހަގަކރެވނ ފަރާތްތަކގެ އިތރން ،ދައލަތގެ މހިންމ މަސައްކަތްތައް ކރާ މވައްޒަފންގެ
މާލ ބަޔާންވެސް ހާމަކރމަކ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލތައް ހިނގިޔަ ނދިނމަށްކރާ މހިންމ ކަމެއްގެ ގޮތގައެވެ .އެ ގޮތން ،ތަޙްޤޤކރާ ފަރާތްތަކާއި،
ޕްރޮސިކިއޓ ކރާ ފަރާތްތަކާއި ،ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލްކރާ ފަރާތްތަކާއި ،ފާރަވެރިވމގެ ޒިންމާ އޮންނަ އިސް މަޤާމތަކާއި ،ބޮޑެތި އަދަދތަކން
ފައިސާގެ މޢާމަލާތްތައް ހިންގާ ތަންތާގައި އެ މަސައްކަތގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް މި ބައިގައި ހިމަނައެވެ.
މި ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން އެއްބަޔަކ ސިޔާސ ބާރ އޮތމގެ ސަބަބން ސިޔާސ ނފޫޒ ފޯރވމގެ ޤާބިލްކަން މަޤާމގެ ގޮތން ލިބޭ ފަރާތްތަކެވެ.
އަދި އެހެން ބައެއް ފަރާތްތަކަކ ތިބޭ މަޤާމގެ ގޮތން "ސެންސިޓިވް އިންފޮމޭޝަން" (ހައްސާސ މަޢލޫމާތ) އަށް އެކްސެސް އޮންނަ ނވަތަ
ގެންގޅެންޖެހޭ ފަރާތްތަކެވެ .އަދި އަނެއްބައި ފަރާތްތަކަކ މަޤާމާއި ވަޒފާގެ

ގޮތން މަނ ލޯންޑްރިންގއާއި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސް ހއްޓވމގެ

ލހެއްޓމާއި ދައލަތް ނރައްކަލން ސަލާމަތްކރަން ތިބޭ ފަރާތްތަކެވެ .މި ފަރާތްތަކގެ އިތރން މގެތެރެއިން
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ،އަމަންއާންމ ބެ ެ
ކަނޑައެޅޭ ހިރާސް އެންމެ ބޮޑ ފަރާތްތަކގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރންގެ (ޢާއިލ މެންބަރންގެ ތެރެއިން ޤާނޫނ/ގަވާއިދން ކަނޑައަޅާ ވަކި ފަރާތްތަކެއް)
މާލ އަދި ފައިސާގެ ބަޔާންވެސް ހށަހަޅާގޮތަށްވެސް ބައެއް ޤައމތަކގެ ޤާނޫނތަކގައި ކަނޑައަޅާފައި ހރެއެވެ.

 .4.2ހާމަކރަންޖެހޭ ވަގތ
މިލްކިއްޔާތާ ގޅޭ މަޢލޫމާތ ހާމަކރމގެ ނިޒާމތަކގައި އެ މަޢލޫމާތ ހާމަކރާނެ ވަގތ ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންޖެހެއެވެ .މިކަން ވެގެންދާނ
ނޙައްޤ މއްސަނދިކަމާއި މަޞްލަޙަތ ފށއެރން ހއްޓވމަށް ވަރަށް ބޭނންތެރި ކަމަކަށެވެ .ބައެއް ޤައމތަކގައި މާލ ބަޔާން ހށަހަޅާންޖެހޭ
ފަރާތްތައް ،ދައލަތގެ މަޤާމަށް/ވަޒފާއަށް އިންތިޚާބވމން ނވަތަ ޢައްޔަންކރމން އެ ފަރާތްތަކގެ މިލްކިއްޔާތގެ މަޢލޫމާތ ހާމަކޮށް
ބަޔާންހށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް އޮވެއެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކ އޭގެ ފަހން ކޮންމެ އަހަރަކ އެއްފަހަރ ،ނވަތަ އަހަރަކ ދެފަހަރ ،ނވަތަ ކޮންމެ ތިން
އަހަރަކން އެއް ފަހަރ މާލ ބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ވެސް އޮވެއެވެ .އަދި މަޤާމ ނިމމަށް ފަހވެސް ކަނޑައެޅޭ މއްދަތަކން ވަކި ދވަހެއް
ވަންދެން މާލ ބަޔާން ހށަހަޅާންޖެހޭގޮތަށްވެސް ބައެއް ޤައމތަކގައި ޢަމަލކރެވެއެވެ .އެގޮތން އެއ މަޤާމގެ މއްދަތ ހަމަވެގެން ،ނވަތަ މަޤާމން
ވަކިވމގެ ސަބަބން ނވަތަ މަޤާމން ވަކިކރމގެ ސަބަބން ނަމަވެސްމެއެވެ .މިގޮތން ،މާލބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭ ވަގތ އަންގައިދޭ ޚލާޞާ
ކރެހމެއް ތިރގައި އެވަނއެވެ.

5
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އނޭ ް
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އދި ޓެރަރި ަ
ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 10/2014މަނ ލޯންޑްރިންގ ަ
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 .4.3ހާމަކރަންޖެހޭ ތަކެތި
ހާމަކރަންޖެހޭ ތަކެއްޗަށް ބަލާއިރ ،މިއ މިލްކިއްޔާތ ހާމަކރމގެ ނިޒާމަށް އެންމެ މހިންމ އެއް ޢންޞރެވެ .އެގޮތން އެކި ނިޒާމތަކގައި އެކި
ތަކެތި އެކި މިންވަރަށް ހާމަކރން ލާޒިމކޮށްފައި ހރެއެވެ .ނަމަވެސް ،މިފަދަ ނިޒާމެއްގައި ހިމެނޭ މިބައިގައި ކޮންމެހެން ހިމެނެންޖެހޭ ،އަދި އެ
ބައިތައް ހިމެނިގެން ނޫނ މަޤްޞަދ ފރިހަމަ ނވާނެ ތަކެތިވެސް ހރެއެވެ .މިގޮތން؛
 .1ހޯދާ އަދި ލިބޭ އާމްދަނ
 .2އަމިއްލަ /ނަމގައި ހންނަ ތިމާގެ މދަލާއި ފައިސާ
 .3އަދާކރާ ވަޒފާތަކާއި ވިޔަފާރގެ މަޞްލަޙަތތަކާއި ގޅންތަކާއި މަޢލޫމާތތައް
 .4ހަދިޔާ އާއި އެހ
އ
 .5ފައިސާ ޖަމާކރި/ޖަމާކރާ ބޭންކ އެކައންޓތަ ް

 .6އަރަންޏާއި ދަރަނި
 .7ޢާއިލާގެ މެންބަރންގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅާ ވަކި ބައެއްގެ މިލްކިއްޔާތ

 .4.4ހާމަކރަންޖެހޭ ގޮތް
އެސެޓް ޑިކްލެރޭޝަން ނިޒާމތަކގައި މާލ ބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކން އެ ހށަހަޅާންޖެހޭ ގޮތަކ ފަހން އެ މަޢލޫމާތގެ ޞައްޙަކަން
ބެލމގައާއި އެ މަޢލޫމާތ ހާމަކރމގައި އަދި ރައްކާތެރިކަންމަތ ދިގ މއްދަތަކަށް ގެންގޅމަށް ވަރަށް ބޭނންތެރިކަމެކެވެ .މައިގަނޑ ގޮތެއްގައި
މި ނިޒާމ އޮންނަނ ދެ ގޮތަކަށެވެ .އެއްގޮތަކ ކަރދާސް ފޯމން (ޕޭޕަރ-ބޭސްޑް ސިސްޓަމްސް) ،މާލބަޔާން ހށަހެޅމެވެ .އަނެއް ގޮތަކ
އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞލަތެއް ބޭނންކޮށްގެން އޮންލައިންކޮށް (އިލެކްޓްރޯނިކް ސަބްމިޝަން ސިސްޓަމް) ހށަހެޅމެވެ.
އިލެކްޓްރޯނިކް ސަބްމިޝަން ސިސްޓަމްތަކގެ ނިޒާމތަކގައި ،ޕޭޕަރ-ބޭސްޑް ސިސްޓަމްތަކަށް ވރެ ކށްމަދެވެ .ސަބަބަކ ،އިލެކްޓްރޯނިކް
ފޯމެޓްތަކގައި "އެރޯނިއަސް އެންޓްރ" އިލެކްޓްރޯނިކް ފޯމން ދެނެގަނެ ބނެދޭތއެވެ .އެގޮތން ،މިސާލަކަށް އައިޑ ކާޑް ނަންބަރ ،ވަކި ދިގމިނެއްގެ
ހިސާބ ނަންބަރެއް ފަދަ އެއްޗެއް ޖަހަންޖެހޭ ތަނެއްގައި އެނޫން އެއްޗެއް ލިޔަން އޅޭނަމަ ،އެންޓްރ ނކރެވޭނެއެވެ .އަދި ފޯމ ފރާފަރާތައް،
އޮޓޮމެޓިކން އިރޝާދ ދެވޭނެ ގޮތްވެސް މިފަދަ ނިޒާމތަކގައި ހެދޭނެއެވެ .އަދި ލިޔަންޖެހޭ މަޢލޫމާތގެ "ޑްރޮޕް-ޑައން މެނޫ" ފަދަ ތަކެތިވެސް
ފޯމގައި ހިމެނިދާނެއެވެ .އެހެންކަމން ކށްލިޔެވޭ ވަރ ވަރަށް ބޮޑތަނން މަދކރެވޭނެއެވެ.
މގެ އިތރން ،އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމތަކގައި ،އިތރ ގިނަ ފަސޭހަތައްވެސް ހންނާނެއެވެ .އެގޮތން ފާހަގަކރެވޭ ފަސޭހަތަކގެ ތެރޭގައި ތިރގައިވާ
ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
 .1މާލބަޔާން ހށަހެޅި އަދި ހށަނާޅާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތމަށް ފަސޭހަވން
" .2ނިޔމެރިކަލް މިސްބެލެންސް" އޮޓޮމެޓިކން ދެނެގަތމގެ ކޅަދާނަކަން ސޮފްޓްވެއަރގައި ހރން
 .3ދައލަތގައި ހންނަ އެހެނިހެން އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާބޭސްތަކާ އަޅާކިޔަން ފަސޭހަވން
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 .4ތަފާސްހިސާބ އެއްކރމަށާއި ،އެކިކަހަލަ އެނާލިސިސްތައް ހެދމަށް ފަސޭހަވން

ޔ ަފ ަ
 .5މާލބަޔާން ޙިއްޞާކރަން ކޮންމެހެން ޖެހޭ ދައލަތގެ އިދާރާތަކާ (ތަޙޤޤ އިދާރާތައް ،އ ްފ ައ ިއ ޫ
ދ) ޙިއްޞާކރމަށް ފަސޭހަވމާއި
އަވަސްވން
 .6މާލބަޔާން އާންމކރމަށް ފަސޭހަވން
 .7ހށަހަޅާ ފަރާތައް ،މާލބަޔާން ލިބިއްޖެކަމާއި ،މައްސަލައެއް އޅޭނަމަ (ފރިހަމަ ނޫން ފޯމް) އެކަން އެންގޭނެ ގޮތް އޮޓޯއިން ހެދމާއި،
ސންގަޑިއަށް ހށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އޮޓޮމެޓިކން އެންގޭނެގޮތް ހެދޭނެ

އެހެންކަމން ،މި ނިޒާމ ވާންވާނ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއނިކޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖ (އައިސޓގެ) ޒަމާނ ވަޞލަތްތަކގެ މައްޗަށް ބިނާކރެވޭ
ނިޒާމަކަށެވެ .އެ ގޮތން މި ނިޒާމގެ ތެރެއިން ހށަހެޅޭ ބަޔާންތައް ގިނަ ގައމތަކގައި މިހާރ ހށަހަޅަނ "ވެބް-ޕޯޓަލް" މެދވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް
ހށަހަޅައިގެންނެވެ .ނަމަވެސް ބައެއް ޤައމތަކގައި "މެޝިން ރޑަބަލް" ފޯމ ފރައިގެން މެއިލްކޮށްގެން ހށަހަޅާ ގޮތަށްވެސް އޮވެއެވެ .އެހެނަސް،
ބައެއް ޤައމތަކގައި އަދިވެސް ހަމައެކަނި "ހާޑް ކޮޕ" ހށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށްވެސް އޮވެއެވެ.

 .4.5ބަލައިގަންނަ ފަރާތް
މިލްކިއްޔާތާ ގޅޭ މަޢލޫމާތ ހާމަކރމގެ ނިޒާމތަކގައި ،މަޢލޫމާތ ހާމަކރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކގެ ،މާލބަޔާންތައް ބަލައިގަންނަ ފަރާތގެ ނިސްބަތން
މިކަން ހިނގަނ ދެ ގޮތަކަށެވެ .އެއ؛
(ހ) މަރކަޒކޮށް ރެގިއލޭޓކރން :މަރކަޒ ރެގިއލޭޓަރ ފްރޭމްވަރކެއް އޮތމަކ ،މާލ ބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކން ޤާނޫނން
ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއް ފަރާތަކަށް ބަޔާންތައް ހށަހަޅާންޖެހޭ ގޮތަށް އޮތމެވެ .މި ޙާލަތގައި ،އިދާރ ގޮތން ނިޒާމ ހިންގމގެ ބާރވެރިކަންވެސް
އޮންނާނ އެ ފަރާތގެ އަތްމަތއެވެ .މަރކަޒކޮށް މި ނިޒާމ ހިންގާ ޤައމތަކގައި ،ދައލަތގެ މވައްޒަފންގެ މިލްކިއްޔާތ ހާމަކރމގެ ނިޒާމތަކގައި،
މާލ ބަޔާން ހށަހަޅާންޖެހޭ ފަރާތަކ އެ ޤައމތަކގެ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އޭޖެންސތަކެވެ.
(ށ) ލާމަރކަޒކޮށް ރެގިއލޭޓކރން :މި ގޮތަށް އޮންނަ ޤާނޫނ ފްރޭމްވަރކް ތަކގައި ،މާލ ބަޔާން ހށަހަޅާންޖެހޭނ އެއް އިދާރާއަކަށް ނޫނެވެ.
ދައލަތގެ މވައްޒަފން ނިސްބަތްވާ މައިގަނޑ ބައިތަކަށް ،އެބަޔަކާ އެންމެ ގޅޭ ގޮތަށް ވަކި "ރެގިއލޭޓަރ ބޮޑތައް" އފައްދާފައި ހރެއެވެ .އެ
ގޮތން ،ފަނޑިޔާރން ،ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ މެންބަރން އަދި ތަންފޒ ބާރގެ އޮފިޝަލން މާލ ބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަންތަން ތަފާތ ކޮށްފައި
ހރެއެވެ.

 .4.6ޞައްޙަކަން ދެނެގަތން (ވެރިފިކޭޝަން)
މިލްކިއްޔާތާ ގޅޭ މަޢލޫމާތ ހާމަކރމގެ ނިޒާމގައި ހިމެނޭ "ވެރިފިކޭޝަން ޕްރޮސެސް" ނވަތަ ޞައްޙަކަން ދެނެގަތމގެ އިޖރާއަތްތަކަކ ،މި
ނިޒާމގެ މައިތަނބެވެ .ޞައްޙަކަން ކަށަވަރ ނކރެވޭ މާލބަޔާންތަކެއް ހށަހެޅިފައި ހރިނަމަވެސް ،އޭގެ ސަބަބން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލތައް
ހިނގިޔަ ނދިނމގެ ނިޒާމަށް ކރާނެ ފައިދާއެއް ނެތެވެ .ދނިޔޭގެ ޤައމތަކގައި ހންނަ މިފަދަ ނިޒާމތަކގެ އެންމެ މހިންމ އެއް ޢންޞރަކ
މިއެވެ .އަދި މި މަސައްކަތްކރަންޖެހޭނ" ،ޕްރޮ-އެކްޓިވް" ކޮށް ތަޙޤޤ މަރޙަލާތަކގެ ކރިން ،އަމިއްލަ އިސްނެގމގައި ،މަޞްލަޙަތ ފށއެރމާއި
ނޙައްޤ މއްސަނދިކަމގެ ނަޒަރިއްޔާތން ،ހށަހަޅާ ބަޔާންތަކގެ އެނާލިސިސްތައް ހެދމާއި ،އަޅާކިއައި ބެލން ކރިޔަށް ގެންދިއމަކ ވަރަށް
ބޭނންތެރި ކަމެކެވެ .ނިޒާމގެ މިބައި ޢަމަލ ގޮތން ނހިނގާނަމަ ،ޖިނާއ ކށަށް ތހމަތ ނކރެވޭ ޙާލަތްތަކގައި ،ދޮގ މަޢލޫމާތ ދިނމަށް ފަހ
ނިޒާމގެ ތެރޭގައި ކށްކރަމން ފޮރވިގެން ތިބމގެ ފރޞަތ ނހަނ ބޮޑތަނން އިތރވެގެން ދެއެވެ .އެހެންކަމން ،ޤާނޫނން ކަނޑައަޅާ ވަކި
ގޮތަކަށް މާލ ބަޔާންތަކގެ ވެރިފިކޭޝަން ޕްރޮސެސް ކރިޔަށް ގެންދިއމަކ ވަރަށް މހިންމ ކަމަކަށް ވެއެވެ .އަދި ،މަސައްކަތްކރަން ތިބި
ފަރާތްތަކގެ ނިސްބަތން (ލިބެން ހރި އިންސާނ ވަޞލަތް) މި މަސައްކަތް ކރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅަށް ކރމަކ ވަރަށް ބޭނންތެރި ކަމެކެވެ.
މިބައިގައި މައިގަނޑ ގޮތެއްގައި ހިމެނޭނެކަންކަން ތިރގައި އެވަނއެވެ.
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(ހ) ވަގތަށް މާލ ބަޔާން ހށަހަޅާތޯ ބެލން
(ށ) ހށަހަޅާންޖެހޭ މަޢލޫމާތ ފރިހަމައަށް ހރިތޯ ބެލން (ކޮމްޕްލޓްނެސް ޗެކް)
(ނ) ހށަހަޅާ މަޢލޫމާތަކ ތެދ މަޢލޫމާތކަން ޔަޤންކރމާއި ކށްކރޭތޯ ޗެކކރން (ޕްލޯސިބިލިޓ ޗެކް)

 .4.7އަދަބ ކަނޑައެޅން
ޤާނޫނން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ އޞޫލން މާލ ބަޔާން ހށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް އަދަބ ދިނމަކ އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ނިޒާމގެ ވަރަށް މހިންމ
އެއް ޢންޞރެވެ .އެ ގޮތން އަދަބ ކަނޑައެޅމގައި އެކި ޤައމތަކން ޢަމަލކރަމން ގެންދަނ އެކި ގޮތަށެވެ .އަދަބ ކަނޑައެޅމގައި ތިރގައިވާ
 3ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަދަބ ކަނޑައަޅާފައި ހރެއެވެ.
 .1ހށަހަޅަންޖެހޭ މއްދަތަށް މާލ ބަޔާން ހށަނޭޅން (ލަހން ހށަހަޅާ މާލބަޔާން)
 .2އެއްގޮތަކަށްވެސް މާލ ބަޔާން ހށަނޭޅން
 .3ދޮގ މަޢލޫމާތ ހށަހެޅން
ދެވޭ އަދަބގެ ވައްތަރަށް ބަލާއިރ ،ދނިޔޭގެ ބައެއް ޤައމތަކގައި މާލބަޔާން ހށަހެޅމާ ގޅޭގޮތން ދިމާވާ މައްސަލަތަކގެ ބާވަތން އަދަބ
ދެއެވެ .އެގޮތން އަދަބ ކަނޑައެޅމގައި މައިގަނޑ ދެ ވައްތަރގެ އަދަބ ކަނޑައަޅާފައި ހރެއެވެ .އެއ؛
 .1މަދަނ (ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އިދާރ) އަދަބތައް ކަނޑައަޅާފައިހރން (ސިވިލް/އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެންކްޝަން)
 .2ޖިނާއ އަދަބ ކަނޑައެޅން (ކްރިމިނަލް ސެންކްޝަން)
މި ގޮތން ކަނޑައަޅާފައި ހންނަ މަދަނ އަދަބތަކގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި އަދަބތައް ކަނޑައަޅާފައި ހރެއެވެ.
 .1ޖޫރިމަނާކރން
 .2މަޤާމ ދަށްކރން
 .3މަޤާމން ވަކިކރން

 .4.8އާންމކރން
މިލްކިއްޔާތ ހާމަކރމގެ ނިޒާމގައި ހިމެނޭ މި ޢންޞރަކ ،އެކަމަކާމެދ އެންމެ ބޮޑަށް ބަހސްކރެވޭ ޢންޞރެވެ .އެއް ބަޔަކ ޤަބޫލކރާ
ގޮތގައި ،މިލްކިއްޔާތާ ގޅޭ މަޢލޫމާތ އާންމކޮށް "ޕަބްލިކް ޑޮމައިން" ގައި ލިބެން ހރމަކ އެ ފަރާތްތަކގެ ޒާތ ދިރިއޅމގެ ޙައްޤ
ނިގޅައިގަނެވޭ ކަމެކެވެ .އަދި ބައެއް ޙާލަތްތަކގައި ފރާނައަށް ނރައްކާވެސް ވެދާނެފަދަ އަދި ޢާއިލ މައްސަލަތަކގެ ތެރެއަށް އެކަމގެ ސަބަބން
ވަންނަން ޖެހިދާނެވެސް ކަމެކެވެ.
ނަމަވެސް ،މިފަދަ މަޢލޫމާތ ހާމަކރމާ އެއްކޮޅަށް ވަކާލާތކރާ ފަރާތްތަކން ޤަބޫލކރާ ގޮތގައި ،މާލ ބަޔާންތަކގައި ހިމެނޭ މިލްކިއްޔާތާ
ގޅންހރި މަޢލޫމާތ ،އެކަށގެންވާ މިންވަރަކަށް ،އެ ހށަހަޅާ ފަރާތްތަކގެ ޒާތ އަދި ޝަޚްޝ މަޢލޫމާތ ނހިމެނޭހެން އާންމކރމަކ
ރައްޔިތންގެ ޙައްޤެކެވެ .ދައލަތގެ މަޤާމތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތތަކާ ޙަވާލވެ ތިބޭ ފަރާތްތަކން އެ ފަރާތްތަކގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ރައްޔިތންނަށް
ޔަޤންކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް އޮންނަންޖެހެއެވެ .އެކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކރެވޭނ ،މިލްކިއްޔާތާ ގޅޭގޮތން މާލ ބަޔާންތައް އާންމކރެވިގެންނެވެ.
އަދި އެކަން އެހެން ހިނގމން ރައްޔިތންނަށާއި ،މަދަނ މޖތަމަޢަށް ފާރަވެރިވމގެ ފރޞަތ ފަހިވެގެން ދެއެވެ .އަދި ،މގެ އިތރން،
މިލްކިއްޔާތާ ގޅންހރި މަޢލޫމާތ ހާމަކރމަކ ،މާލބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ރައްޔިތންނަށް ޔަޤންކޮށްދ ،އެ
ފަރާތްތަކގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ގޅޭގޮތން އާންމކޮށް ދައްކާ ވާހަކަތައް ނަފކރމަށް ލިބޭ އެންމެ ވަރގަދަ ހެއްކެވެ.

6

ތ ޑިކްލަރޭޝަން"
ނޑް ވެލް ް
އ "އެސެޓް އެ ް
ޖގެ ޤާނޫނގަ ި
ރއް ޭ
 .5ދިވެހި ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ޙަރަކާތް ފެށިގެން އަންނަނ 2008 ،ވަނަ އަހަރގެ ތަޞްދޤކރެވނ ޤާނޫނއަސާސގައި މި މަފްހޫމ ތަޢާރަފ ކރމާ
ގޅިގެންނެވެ .އެ ގޮތން އެ ޤާނޫނއަސާސގައި ދައލަތގެ ވަކި މަޤާމްތަކެއްގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކގެ މިލްކިއްޔާތާ ގޅޭ ވަކި މަޢލޫމާތތަކެއް އޮޑިޓަރ
ޖެނެރަލަށް ހށަހެޅމަށް ލާޒިމކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އޭގެ ފަހން އފައްދާފައިވާ ބައެއް ޤާނޫނތަކންވެސް ދައލަތގެ ވަކި މަޤާމްތަކެއްގައި ތިއްބަވާ
ފަރާތްތަކން މާލ ބަޔާން ހށަހެޅން ލާޒިމްކޮށްފައިވެއެވެ.
ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނތަކަށް ބަލާއިރ ،މާލ ބަޔާނަކ" ،މިލްކިއްޔާތގައި ހންނަ ،މދަލާއި ،ފައިސާގެ ހިސާބތަކާއި ،އާމްދަނގެ މަޢލޫމާތާއި ،ވިޔަފާރިގެ
މަޞްލަޙަތތަކާއި މަޢލޫމާތާއި ،އަރަންޏާއި ދަރަންޏާއި ،އަދާކރާ އެހެން ވަޒފާތަކގެ މަޢލޫމާތ ހިމެނޭހެން ތައްޔާރކޮށް ޤާނޫނން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ވަކި ފަރާތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކި މއްދަތަކން ހށަހަޅާ ބަޔާނެއް" 7ކަން އެނގެއެވެ.
އެސެޓް ޑިކްލެރޭޝަން ނިޒާމެއްގެ މައިގަނޑ ޢންސރތަކގެ ނިސްބަތން ރާއްޖޭގެ މި ނިޒާމ އޮތްގޮތް ދިރާސާކރާއިރ ފާހަގަކރެވޭ ކަންކަންތިރގައި
އެވަނއެވެ.

.5.1

ހާމަކރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ ނިޒާމ ރޭވިފައި އޮތްގޮތން ،މަޤާމގެ ސަބަބން މިލްކިއްޔާތގެ މަޢލޫމާތ ހާމަކރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް މައިގަނޑ ގޮތެއްގައި
ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ .އެއ،

(ހ) މާލ ބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ޤާނޫނއަސާސން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމތައް؛
( )1ރައސލްޖމްހޫރިއްޔާ،8

( )2ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ މެންބަރން،9
10

( )3ފަނޑިޔާރން

( )4ވަޒރންގެ މަޖިލހގެ މެންބަރން

11

(ށ) މާލ ބަޔާން ހށަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ޤާނޫނތަކން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމތައް ؛
12

( )5ކައންސިލްތަކގެ މެންބަރން

( )6ޖޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރން

13

14

( )7އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރން
15

( )8އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރން
16

( )9ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖެނެރަލް
7

ތއް ލާމަރކަޒ
އރާ ަ
އދާރ ދާ ި
އޖޭގެ ި
ރ ް
ނބަރ ( 2010/7ދިވެހި ާ
އދާ ،އަދި ޤާނޫނ ނަ ް
އޖޭގެ ޤާނޫނއަސާސ ގެ  138،153،76،120ވަނަ މާ ް
ރ ް
ދިވެހި ާ

މޝަންތަކގެ ޤާނޫނތަކގެ  17ވަނަ
ވސް ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ،އިލެކްޝަން ކޮ ި
ދއާއި ،ޖޑޝަލް ސަރ ި
އ ާ
ޤނޫނ) ގެ  124ވަނަ މާ ް
އޞޫލން ހިންގމގެ ާ
ދ
އ ާ
ލގެ ޤާނޫނގެ  12ވަނަ މާ ް
ޖނެރަ ް
އދި ޕްރޮސިކިއޓަރ ެ
އދާ ަ
މާ ް
8

ދ
އސާސގެ  120ވަނަ މާއް ާ
ޔގެ ޤާނޫނ ަ
ހރިއް ާ
އޖޭގެ ޖމް ޫ
ރ ް
ދިވެހި ާ

9

ދ
މއް ާ
އޖޭގެ ޤާނޫނއަސާސގެ  76ވަނަ ާ
ރ ް
ދިވެހި ާ

10

ދ
އސާސގެ  153ވަނަ މާއް ާ
ޤާނޫނ ަ

11

ދ
އސާސގެ  138ވަނަ މާއް ާ
ޤާނޫނ ަ

12

ދ
މއް ާ
އރާތައް ލާމަރކަޒ އޞޫލން ހިންގމގެ ޤާނޫނ) ގެ  124ވަނަ ާ
ދ ި
އދާރ ާ
ޖގެ ި
ރއް ޭ
ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 7/2010ދިވެހި ާ

13

އދާގެ (ރ)
މޝަންގެ ޤާނޫނ) ގެ  17ވަނަ މާ ް
ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 10/2008ޖޑޝަލް ސަރވިސް ކޮ ި

14

ދގެ (ރ)
ނގެ ޤާނޫނ) ގެ  17ވަނަ މާއް ާ
ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 11/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ ް

15

ދގެ (ރ)
މއް ާ
މޝަންގެ ޤާނޫނ) ގެ  17ވަނަ ާ
ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 8/2008އިލެކްޝަންސް ކޮ ި

16

ދ
ނ މާއް ާ
ނރަލްގެ ޤާނޫނ) ގެ  12ވަ ަ
ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 9/2008ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖެ ެ

7

މގެ އިތރން ،ޤާނޫނއަސާސގެ  129ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށން ވަޒރންގެ މަޖިލހގެ މެންބަރންގެ ތެރޭގައި ރައސލްޖމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާއި
ބަންޑާރަނައިބ ހިމެނޭތ ،ވަކިން ސދާ ޤާނޫނގައި އެ ދެ ފަރާތން މާލ ބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ނެތްނަމަވެސް ،ވަޒރންގެ މަޖިލހގެ
މެންބަރންގެ ހައިސިއްޔަތން ޤާނޫނއަސާސގެ  138ވަނަ މާއްދާގެ ދަށން ރައސލްޖމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާއި ބަންޑާރަނައިބވެސް މާލ ބަޔާން
ހށަހަޅާންޖެހޭކަން ފާހަގަކރެވެއެވެ.
މގެ އިތރން ،މިނިވަން މއައްސަސާތަކގެ ތެރެއިން މާލ ބަޔާން ހށަހަޅާންޖެހޭ ފަރާތްތަކގެ ތެރޭގައި ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރން
ނހިމެނނކަމަށް ވިޔަސް ،ޤާނޫނއަސާސގެ  158ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށން ޖޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރންގެ ތެރޭގައި
ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނގެ ރައސް ހިމެނޭތ ،އެ ފަރާތންވެސް މާލ ބަޔާން ހށަހަޅާންޖެހޭކަން ފާހަގަކރެވެއެވެ .މިގޮތން ،ހށަހަޅާންޖެހޭ
ފަރާތްތަކގެ ތަފސލ ތިރގައި އެވަނއެވެ.

 .5.1.1ރައސލްޖމްހޫރިއްޔާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނއަސާސގެ  120ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރ ،ރައސލްޖމްހޫރިއްޔާ ،އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތގައި ހންނަ މދަލާއި
ފައިސާގެ ހިސާބތަކާއި ،ވިޔަފާރގެ މަޞްލަޙަތތަކާއި ،އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ތައްޔާރކރާ ބަޔާނެއް ،ކޮންމެ އަހަރަކ ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް
ހށަހަޅަންޖެހޭކަން އެނގެއެވެ.

 .5.1.2ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ މެންބަރން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ އަސާސގެ  76ވަނަ މާއްދާއަށް ނަޒަރކރާއިރ މަޖިލހގެ ކޮންމެ މެންބަރަކވެސް ކޮންމެ އަހަރަކ އެއް ފަހަރ އެ މހެއްގެ
މިލްކިއްޔާތގައިވާ މދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބތަކާއި ،ވިޔަފާރގެ މަޞްލަޙަތތަކާއި ،އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ،އަދި އެ މހަކ އަދާކރާ އެހެން
ވަޒފާތަކާއި އެ ވަޒފާތަކގެ ޒިންމާތައް ހިމަނައި ،ތައްޔާރކރާ ބަޔާނެއް ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ އަމންޢާންމަށް ހށަހަޅާންޖެހޭކަން އެނގެއެވެ.

 .5.1.3ފަނޑިޔާރން
ޤާނޫނ އަސާސގެ  153ވަނަ މާއްދާއަށް ނަޒަރކރާއިރ ،ކޮންމެ ފަނޑިޔާރެއްވެސް އަހަރަކ އެއް ފަހަރ އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މިލްކިއްޔާތގައިވާ
މދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބތަކާއި ،އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ތައްޔާރކރާ ބަޔާނެއް ޖޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހށަހަޅާންޖެހޭކަން އެނގެއެވެ.

 .5.1.4ވަޒރންގެ މަޖިލހގެ މެންބަރން
ޤާނޫނއަސާސގެ  138ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރ ،ވަޒރންގެ މަޖިލހގެ ކޮންމެ މެންބަރަކވެސް ،އަހަރަކ އެއް ފަހަރ އެ މެންބަރެއްގެ
މިލްކިއްޔާތގައިވާ މދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބތަކާއި ،ވިޔަފާރގެ މަޞްލަޙަތތަކާއި ،އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ތައްޔާރކރާ ބަޔާނެއް އޮޑިޓަރ
ޖެނެރަލަށް ހށަހަޅާންޖެހޭކަން އެނގެއެވެ.

 .5.1.5ލޯކަލް ކައންސިލް މެންބަރން
ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ ދާއިރާތައް ލާމަރކަޒ އޞޫލން ހިންގމގެ ޤާނޫނ)
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އަށް ބަލާއިރ ،ލޯކަލް ކައންސިލްތަކގެ

މެންބަރން އިންތިޚާބވމާއެކ ފައިސާއާއި ފިޔަފާރގެ މަޢލޫމާތ އަދި އާމްދަނއާއި ،އާމްދަނ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި ވިޔަފާރގެ ގޅންތަކާބެހޭ މަޢލޫމާތ
ލިޔމަކން ކައންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހށަހަޅަންޖެހެއެވެ.

.5.1.6

މސްތަޤިއްލ ކޮމިޝަންތަކާއި މަޤާމތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނއަސާސއާއި ޤާނޫނތަކަށް ނަޒަރކރާއިރ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މސްތަޤިއްލ ކޮމިޝަންތަކާއި މަޤާމތަކަކ ،ޖޑޝަލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަން ،އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ،ހިއމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ،އޮޑިޓަރ
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އރާތައް ލާމަރކަޒ އޞޫލން ހިންގމގެ ޤާނޫނ) ގެ  124ވަނަ ާ
ދ ި
އދާރ ާ
ޖގެ ި
ރއް ޭ
ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 2010/7ދިވެހި ާ
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ޖެ ނެރަލް ،ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖެނެރަލްއެވެ .މިއިން އެއްވެސް މަޤާމެއްގައި ތިއްބަވާ ބޭފޅންނަކަށް އެ ބޭފޅންގެ މިލްކގައިވާ މދަލާއި ފައިސާގެ
މަޢލޫމާތގެ މައްޗަށް މާލބަޔާނެއް ހށަހެޅން ޤާނޫނއަސާސން ލާޒިމެއް ނކރެއެވެ .ނަމަވެސް ،ބައެއް މިނިވަން މސްތަޤިއްލ މަޤާމތަކގެ
ޤާނޫނތަކން މާލ ބަޔާން ހށަހެޅން ލާޒިމްކޮށްފައި އޮވެއެވެ .އެ ގޮތން،

 .5.1.7ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖެނެރަލް
ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 9/2008ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނ) ގެ  12ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރ ކޮންމެ އަހަރަކ އެއްފަހަރ މިލްކިއްޔާތގައިވާ
މދަލާ އި ފައިސާގެ ހިސާބތަކާއި ،ވިޔަފާރގެ މަޞްލަޙަތތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ފޯމެޓަކަށް ތައްޔާރކޮށް
ބަޔާނެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބނެފައިވެއެވެ .އަދި ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖެނެރަލްކަމަށް ޢައްޔަންކރެވޭ ކޮންމެ މހަކ އޭނާގެ މަޤާމާ
ޙަވާލވމގެ ކރިން ،އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތގައިވާ މދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބތަކާއި ވިޔަފާރގެ މަޞްލަޙަތތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ތައްޔާރކރާ
ބަޔާނެއްވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހށަހަޅަންޖެހެއެވެ .މި ގޮތން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހށަހަޅާ ބަޔާނގައި މައްސަލައެއްވާ ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް
ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ މައްސަލައެއް ރައްޔިތން މަޖިލހަށް ހށަހެޅމގެ އިޚްތިޔާތ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 .5.1.8އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރން
ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 11/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނ) ގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަށް ބަލާއިރ ،ކޮމިޝަނގެ ކޮންމެ
މެންބަރެއްވެސް ،އަހަރަކ އެއްފަހަރ މިލްކިއްޔާތގައިވާ މދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބތަކާއި ،ވިޔަފާރގެ މަޞްލަޙަތތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް،
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ފޯމެޓަކަށް ތައްޔާރކޮށް ބަޔާނެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހށަހަޅަން ވާނެކަމަށް ބނެފައިވެއެވެ .އަދި ،އަދި ކޮމިޝަނަށް
ޢައްޔަންކރެވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކވެސް މަޤާމާ ޙަވާލވމގެ ކރިން ،އެ މެންބަރެއްގެ މިލްކިއްޔާތގައިވާ މދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބތަކާއި ވިޔަފާރގެ
މަޞްލަޙަތތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ތައްޔާރކރާ ބަޔާނެއްވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހށަހަޅަންޖެހެއެވެ .މި ގޮތން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
ހށަހަޅާ ބަޔާނގައި މައްސަލައެއްވާ ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ މައްސަލައެއް ރައްޔިތން މަޖިލހަށް ހށަހެޅމގެ އިޚްތިޔާރ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 .5.1.9އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރން
ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 8/2008އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނ) ގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަށް ބަލާއިރ ،ކޮމިޝަނގެ ކޮންމެ މެންބަރެއްވެސް،
އަހަރަކ އެއްފަހަރ މިލްކިއްޔާތގައިވާ މދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބތަކާއި ،ވިޔަފާރގެ މަޞްލަޙަތތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
ކަނޑައަޅާ ފޯމެޓަކަށް ތައްޔާރކޮށް ބަޔާނެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބނެފައިވެއެވެ .އަދި ،އަދި ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކރެވޭ ކޮންމެ
މެންބަރަކވެސް މަޤާމާ ޙަވާލވމގެ ކރިން ،އެ މެންބަރެއްގެ މިލްކިއްޔާތގައިވާ މދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބތަކާއި ވިޔަފާރގެ މަޞްލަޙަތތަކާއި
އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ތައްޔާރކރާ ބަޔާނެއްވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހށަހަޅަންޖެހެއެވެ .މި ގޮތން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހށަހަޅާ ބަޔާނގައި
މައްސަލައެއްވާ ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ މައްސަލައެއް ރައްޔިތން މަޖިލހަށް ހށަހެޅމގެ އިޚްތިޔާތ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

 .5.1.10ޖޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނގެ މެންބަރން
ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 10/2008ޖޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން) ގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަށް ބަލާއިރ ،ކޮމިޝަނގެ ކޮންމެ މެންބަރެއްވެސް،
އަހަރަކ އެއްފަހަރ މިލްކިއްޔާތގައިވާ މދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބތަކާއި ،ވިޔަފާރގެ މަޞްލަޙަތތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
ކަނޑައަޅާ ފޯމެޓަކަށް ތައްޔާރކޮށް ބަޔާނެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބނެފައިވެއެވެ .އަދި ،އަދި ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކރެވޭ ކޮންމެ
މެންބަރަކވެސް މަޤާމާ ޙަވާލވމގެ ކރިން ،އެ މެންބަރެއްގެ މިލްކިއްޔާތގައިވާ މދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބތަކާއި ވިޔަފާރގެ މަޞްލަޙަތތަކާއި
އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ތައްޔާރކރާ ބަޔާނެއްވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހށަހަޅަންޖެހެއެވެ .މި ގޮތން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހށަހަޅާ ބަޔާނގައި
މައްސަލައެއްވާ ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ މައްސަލައެއް ރައްޔިތން މަޖިލހަށް ހށަހެޅމގެ އިޚްތިޔާތ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
9

 .5.2ހާމަކރަންޖެހޭ ވަގތ
.5.3
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނތަކަށް ބަލާއިރ ،މާލ ބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކން ،އެ ބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހެނ މައިގަނޑ ގޮތެއްގައި މަޤާމާ ޙަވާލވމަށް
ފަހ އަހަރަކ އެއް ފަހަރއެވެ .ނަމަވެސް ބައެއް މަޤާމތަކގައި މަޤާމާ ޙަވާލވމގެ ކރިންވެސް ހށަހަޅާންޖެހޭކަން އެނގެއެވެ .ތަފސލ ޗާޓ 01
ގައި އެވަނއެވެ.
ޗާޓ  :01މާލ ބަޔާން ހށަހަޅާންޖެހޭ ވަގތ އަންގައިދޭ ޗާޓ
#

ހާމަކރަންޖެހޭ ވަގތ

މަޤާމް

1

ރައސލްޖމްހޫރިއްޔާ

ކޮންމެ އަހަރަކ އެއް ފަހަރ

18

2

ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ މެންބަރން

ކޮންމެ އަހަރަކ އެއް ފަހަރ

19

3

ފަނޑިޔާރން

ކޮންމެ އަހަރަކ އެއް ފަހަރ

20

4

ވަޒރންގެ މަޖިލހގެ މެންބަރން

ކޮންމެ އަހަރަކ އެއް ފަހަރ

21

5

ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖެނެރަލް

ކޮންމެ އަހަރަކ އެއްފަހަރއަދި މަޤާމާ ޙަވާލވމގެ ކރިން

6

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރން

23

ކޮންމެ އަހަރަކ އެއްފަހަރ އަދި މަޤާމާ ޙަވާލވމގެ ކރިން

7

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރން

24

ކޮންމެ އަހަރަކ އެއްފަހަރ އަދި މަޤާމާ ޙަވާލވމގެ ކރިން

8

ޖޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރން

ކޮންމެ އަހަރަކ އެއްފަހަރ އަދި މަޤާމާ ޙަވާލވމގެ ކރިން

9

ކައންސިލްތަކގެ މެންބަރން

އިންތިޚާބވމާއެކ

22

25

ކައންސިލްތަކގެ މެންބަރން މާލ ބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް ،ޤާނޫނން އެންމެ ސާފކޮށް އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކރެވެއެވެ .މގެ އިތރން،
ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ މެންބަރންގެ މދަލާ ފައިސާގެ ބަޔާން ތައްޔާރކރަންޖެހެނ ،އެއް އަހަރދވަހގެ މއްދަތަށްކަންވެސް ފާހަގަކރެވެއެވެ .އަދި
އެކަމގައި އެއް އަހަރގެ މއްދަތ ގނާ ގޮތަކ ،ހިނގަމންދާ އަހަރގެ މޭ  28އިން ފެށިގެން ވިދިގެން އަންނަ އަހަރގެ މޭ  27ވަނަ
ދވަހައްކަންވެސް އެނގެއެވެ .އަދި މަޖިލހގެ މެންބަރން މާލ ބަޔާން ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ އަމން ޢާންމަށް ހށަހަޅަންޖެހެނ ކޮންމެ މލާދި
އަހަރެއްގެ އޮކްޓޫބަރ މަހެއްގެ  31ވަނަ ދވަހގެ މެންދރ ފަހ  4:00ގެ ކރިންނެވެ .މގެ އިތރން ،ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ މެންބަރން،
އަހަރ ހިސާބ ހށަހަޅަންޖެހެނ ،މެންބަރކަމގެ ހވައިކރާ ތާރޚން ފެށިގެން  1އަހަރ ފރިހަމަވމންނެވެ .އަދި  1އަހަރ ފރިހަމަ ވމގެ ކރިން
މެންބަރކަމން ވަކިވާ މެންބަރން ،މާލ ބަޔާން ހށަހަޅާކަށް ނޖެހެއެވެ.

26

18

ދ
އސާސގެ  120ވަނަ މާއް ާ
ޔގެ ޤާނޫނ ަ
ހރިއް ާ
އޖޭގެ ޖމް ޫ
ރ ް
ދިވެހި ާ

19

ދ
އ ާ
އސާސގެ  76ވަނަ މާ ް
އޖޭގެ ޤާނޫނ ަ
ރ ް
ދިވެހި ާ

20

ދ
އސާސގެ  153ވަނަ މާއް ާ
ޤާނޫނ ަ

21

ދ
އސާސގެ  138ވަނަ މާއް ާ
ޤާނޫނ ަ

22

ދ
ނ މާއް ާ
ނރަލްގެ ޤާނޫނ) ގެ  12ވަ ަ
ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 9/2008ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖެ ެ

23

ދގެ (ރ)
ނގެ ޤާނޫނ) ގެ  17ވަނަ މާއް ާ
ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 11/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ ް

24

ދގެ (ރ)
މއް ާ
މޝަންގެ ޤާނޫނ) ގެ  17ވަނަ ާ
ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 8/2008އިލެކްޝަންސް ކޮ ި

25

އދާގެ (ރ)
މޝަންގެ ޤާނޫނ) ގެ  17ވަނަ މާ ް
ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 10/2008ޖޑޝަލް ސަރވިސް ކޮ ި

26

ދ
އ ާ
ގވާއިދ  2010ގެ  56ވަނަ މާ ް
ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ ަ

10

މި ދިރާސާ ކރިޔަށް ގެންދެވނ އިރ 19 ،ވަނަ ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ ގަވާއިދ އަލން އިޞްލާޙކރމގެ މަސައްކަތް ކރިޔަށް ހިނގަމންދަނއެވެ.
އެހެންކަމން ،މިހާރ މަސައްކަތްތައް ކރިޔަށް ދާ ގޮތަށާއި ރޫހަށް ބަލާއިރ ،ދިރާސާ ހާމަކރެވޭއިރ ،ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ މެންބަރންގެ މާލބަޔާން
ހށަހެޅން މިހާރ އޮތް ގޮތަށް ބޮޑެތި ބަދަލތަކެއް އަންނާނެކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަގންކރެވެއެވެ.

 .5.3ހާމަކރަންޖެހޭ ތަކެތި
ދައލަތގެ މވައްޒަފންގެ މިލްކިއްޔާތ ހާމަކރމގެ ނިޒާމ ރާއްޖޭގައި އޮތްގޮތން ،މާލ ބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭ އެކި ފަރާތްތަކން ،މިލްކިއްޔާތގައި
ހިމެނޭ އެކި ބައިތައް ހާމަކރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ޖމްލަ ގޮތެއްގައި ހރިހާ ފަރާތްތަކަކންވެސް ބައެއް ކަންކަން ހާމަކރަންޖެހެއެވެ.
އަދި މައިގަނޑ ގޮތެއްގައި ،މި ނިޒާމގެ ދަށން ރާއްޖޭގައި ހާމަކރަންޖެހޭ ބައިތައް ކަމަށް ޤާނޫނއަސާސއާއި ޤާނޫނތަކން ފާހަގަކރާ ބައިތައް
ތިރގައި އެވަނއެވެ.
(ހ) މދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބތައް
(ށ) ވިޔަފާރގެ މަޞްލަޙަތތަކާއި މަޢލޫމާތާއި ގޅންތައް
(ނ) އަރަންޏާއި ދަރަނި
(ރ) އާމްދަނއާއި އާމްދަނ ލިބޭ ގޮތްތައް
(ބ) އަދާކރާ އެހެން ވަޒފާތަކާއި އެ ވަޒފާތަކގެ ޒިންމާތައް
މިލްކިއްޔާތ ހާމަކރަންޖެހޭ މަޤާމްތަކގެ ނިސްބަތން ،ހާމަކރަންޖެހޭ މިލްކިއްޔާތގެ ބައިތައް އަންގައިދޭ ތަފސލ ޗާޓ  02ގައި އެވަނއެވެ.
ޗާޓ  : 02މިލްކިއްޔާތ ހާމަކރަންޖެހޭ މަޤާމްތަކގެ ނިސްބަތން ،ހާމަކރަންޖެހޭ މިލްކިއްޔާތގެ ބައިތައް
#

މަޤާމް

1

ރައސލްޖމްހޫރިއްޔާ

މދާ ފައިސާ

އާމްދަނ ވިޔަފާރި

އަރަންޏާއި އަދާކރާ އެހެން ވަޒފާތަކާއި
ގ ޒިންމާތައް
އެ ވަޒފާތަކ ެ


✓

✓



މަޞްލަޙަތ ދަރަނި
✓
✓

2

ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ މެންބަރން

✓

✓



✓

✓

✓

3

ފަނޑިޔާރން

✓

✓





✓



4

ވަޒރންގެ މަޖިލހގެ މެންބަރން

✓

✓



✓

✓



5

ކައންސިލް މެންބަރން



✓

✓

✓





6

ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖެނެރަލް

✓

✓



✓

✓



7

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

✓

✓



✓

✓



8

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

✓

✓



✓

✓



9

ޖޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރން

✓

✓



✓

✓



އާމްދަނއާއި ،އަދާކރާ އެހެން ވަޒފާތަކާއި އެ ވަޒފާތަކގެ ޒިންމާތަކާ ގޅޭ މަޢލޫމާތ ،ރައސލްޖމްހޫރިއްޔާ ،ޤާނޫނގޮތން ހާމަކރަން ނޖެހޭގޮތަށް
އޮންނަ ސަބަބަކ ،ޤާނޫނއަސާސގެ  119ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށން ،ރައސލްޖމްހޫރިއްޔާއާއި ރައސލްޖމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބވެސް ،ތިރގައިވާ
ކަންކަން ކރން ޤާނޫނ ގޮތން މަނާކރެވިފައިވާތ ކަމަށް ވެދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
( )1ފައިދާ ލިބޭފަދަ އެއްވެސް މަޤާމެއް ފރން
( )2ވިޔަފާރިއެއް ހިންގމގައި ޢަމަލ ގޮތން ބައިވެރިވން
( )3އާމްދަނއެއް ހޯދމަށް ފަންނ މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރިވން
( )4އާމްދަނިއެއް ހޯދމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކރން
11

( )5އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ވަޒފާއެއް އަދާކރން
( )6ދައލަތާއި އެހެން ފަރާތަކާ ދެމެދ ކރެވޭ އެއްވެސް މޢާމަލާތެއްގައި މާލ އެއްވެސް މަޞްލަޙަތެއް ބޭއްވން
އާމްދަނއާއި ،އަދާކރާ އެހެން ވަޒފާތަކާއި އެ ވަޒފާތަކގެ ޒިންމާތަކާ ގޅޭ މަޢލޫމާތ ،ވަޒރންގެ މަޖިލހގެ މެންބަރން ،ޤާނޫނގޮތން ހާމަކރަން
ނޖެހޭގޮތަށް އޮންނަ ސަބަބަކ ،ޤާނޫނއަސާސގެ  136ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށން ،އެ މެންބަރން ތިރގައިވާ ކަންކަން ކރން ޤާނޫނ ގޮތން
މަނާކރެވިފައިވާތ ކަމަށްވން އެކަށގެންވެއެވެ.
 .1ސަރކާރގެ އެހެން މަޤާމެއް ފރން
 .2ފައިދާއެއް ލިބޭފަދަ މަޤާމެއް ފރން
 .3ވިޔަފާރިއެއް ހިންގމގައި ޢަމަލގޮތން ބައިވެރިވން
 .4އާމްދަނއެއް ހޯދމަށް ފަންނ މަސައްކަތެއްގައި ޝާމިލވން
 .5އާމްދަނއެއް ލިބޭފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކރން
 .6އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ވަޒފާއެއް އަދާކރން
 .7ދައލަތގެ މދަލާއި ބިން ގަތން ނވަތަ ކއްޔަށް ހިފން
 .8ދައލަތާއި އެހެން ފަރާތަކާ ދެމެދ ކރެވޭ މޢާމަލާތެއްގައި މާލ އެއްވެސް މަޞްލަޙަތެއް ބޭއްވން
މގެ އިތރން ،ޤާނޫނއަސާސގެ  76ވަނަ މާއްދާގެ ދަށން ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ މެންބަރން އެ މެންބަރން އަދާކރާ އެހެން ވަޒފާތަކާއި އެ
ވަޒފާތަކގެ ޒިންމާތައް ހިމެނމަށް ލާޒިމކޮށްފައިވަނ ،އެ ފަރާތްތަކަކ އެހެން ވަޒފާއެއް އަދާކރން މަނާކރެވިފައިވާ ބަޔަކަށް ނވާތކަމަށް
ވެދާނެކަމަށް ލަފާކރެވެއެވެ .އަދި 76 ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށން ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ މެންބަރން މާލ ބަޔާންހށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް އޮތްނަމަވެސް،
މިލްކިއްޔާތާ ގޅޭގޮތން ހށަހަޅަންޖެހޭ މަޢލޫމާތގެ ތެރޭގައި އާމްދަނއާ ބެހޭ މަޢލޫމާތ ނހިމެނޭކަން ފާހަގަ ކރެވެއެވެ .އެގޮތަށް އެކަން އޮތމން،
މިހާރ ޢަމަލކރެވެމންދާ ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ ގަވާއިދ  2010ގެ  52ވަނަ މާއްދާގައިވާ ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ މެންބަރެއްގެ ޒާތ މަޞްލަޙަތ
ޙިމާޔަތްކރިތޯ ބެލމަށް ބަލާނެ މިންގަނޑގައި ބނާ މެންބަރަކ ކރާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބން ނވަތަ މަޖިލހގެ މަސައްކަތާ ގޅޭގޮތން އިޚްތިޔާރކރާ
ގޮތެއްގެ ސަބަބން ސދާގޮތން ނވަތަ ނސދާގޮތން އޭނާއަށް ލިބޭ އާމްދަނއެއް އިތރވެގެންދިޔން ،ބެލޭނެ ގޮތް ނެތްކަން ފާހަގަކރެވެއެވެ.
ހަމަ އެގޮތަށް ،މގެ އިތރން ،ޤާނޫނއަސާސގެ  153ވަނަ މާއްދާގެ ދަށން ފަނޑިޔާރން ހާމަކރަންޖެހެނ ހަމައެކަނި މިލްކިއްޔާތގައިވާ މދަލާއި
ފައިސާގެ ހިސާބތަކާއި ،އަރަންޏާއި ދަރަނިކަން ފާހަގަކރެވެއެވެ .އަދި ރައސލްޖމްހޫރިއްޔާއާއި ،ވަޒރންގެ މަޖިލހގެ މެންބަރން ފަދައިން
ފަނޑިޔާރން ކރން މަނާ ވަކިކަންތައްތަކެއް ޤާނޫނއަސާސގައި ކަނޑައަޅާފައި ނވާކަން ފާހަގަކރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ޤާނޫނއަސާސގެ  154ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށން ،ފަނޑިޔާރން އެ ފަރާތްތަކގެ މަޤާމާ އެކަށގެން ނވާ ޢަމަލެއް ކރމަކ ،27މަޤާމން ވަކިކރެވޭނެފަދަ ކަމެއްކަން ފާހަގަކރެވެއެވެ.
އަދި ޤާނޫނއަސާސގެ  149ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށން ހަދާފައިވާ ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރންގެ ޤާނޫނ) ގެ
 32ވަނަ މާއްދާގައި ބނާ ފަނޑިޔާރންގެ ސލޫކ މިންގަޑގެ ދަށން ފަނޑިޔާރން އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ހިންގމގައި ޢަމަލ ގޮތން ބައިވެރިވެ،
އާމްދަނއެއް ހޯދމަށް ފަންނ މަސައްކަތެއްގައި ޝާމިލވެ ،ޢިލްމ މަސައްކަތްތައް ފިޔަވައި އާމްދަނއެއް ލިބޭފަދަ އެހެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކޮށް،
އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ވަޒފާއެއް އަދާކރމަކ މަނާކަމެކެވެ .މގެ އިތރން ،މާލބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން ،އާމްދަނއާ
ގޅންހރި މަޢލޫމާތ ހށަހެޅން ޤާނޫނން ލާޒިމކރާ ހަމައެކަނި ފަރާތަކ ،ކައންސިލްތަކގެ މެންބަރންކަން ފާހަގަ ކރެވެއެވެ.

ރތްތަކން،
ބޔާން ހށަހަޅާންޖެހޭ ފަ ާ
ބލާއިރ ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފހަށް މާލ ަ
ތށް ަ
ކންހިނގާ ގޮ ަ
މގެ އިތރން ،ޢަމަލ ގޮތން ަ
ނކޮށްފައި ވެއެވެ .އެގޮތން މިހާރ ބޭނންކރާ ފޯމަށް ބަލާއިރ އެ ފޯމން ހށަހަޅަންޖެހޭ މަޢލޫމާތގެ
އެކަމަށް ދެ ( )2ފޯމެއް ބޭނ ް
ތެރޭގައި ތިރގައިވާ ބައިތައް ހިމެނޭކަން ފާހަގަކރެވެއެވެ؛
27

ގ (ށ)
އދާ ެ
އސާސގެ  154ވަނަ މާ ް
ޤާނޫނ ަ
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 .1މިލްކިއްޔާތގައި ހރި މދަލާއި ފައިސާ
 .1.1ބޭންކގައި އަދި އަތގައި ހރި ފައިސާ
 .1.1.1ދިވެހި ރފިޔާ
 .1.1.2އެމެރިކާ ޑޮލަރ
 .1.1.3އަދި އެހެނިހެން ބޭރފައިސާ
 .1.2އފލޭ އަދި ނއފލޭ މދާ
 .1.2.1މދަލގެ ތަފސލ
 .1.2.2މދާ ހޯދި އަހަރ (އެނގޭނަމަ)
 .1.2.3މދަލގެ އަގ (އެނގޭނަމަ)
 .2ވިޔަފާރގެ މަޞްލަޙަތތައް
 2.1ވިޔަފާރގެ މަޞްލަޙަތ އޮތް ފަރާތް /ކންފނި
 2.2ޙިއްޞާގެ ޕަރސެންޓޭޖެއް/ކރ ތަފޞލެއް
 .3އަރަންޏާއި ދަރަނި
 3.1ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތް
 3.2ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދ
 3.3ލިބނ ފައިސާގެ އަދަދ
 .4ދާންހރި ފައިސާ
 .4.1ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ފަރާތް
 .4.2ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދ
 .4.3ދެއްކި ފައިސާގެ އަދަދ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފހަށް މާލ ބަޔާން ހށަހަޅާންޖެހޭ ފަރާތްތަކން ،އެކަމަށްޓަކައި ކރިން ބޭނންކރި ފޯމގައި ހިމެނޭ ބައިތަކާއި ،ފަނޑިޔާރން
އެފަރާތްތަކގެ މިލްކިއްޔާތގައިވާ މދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބތަކާއި ،ވިޔަފާރގެ މަޞްލަޙަތތަކާއި ،އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ތައްޔާރކޮށް ޖޑޝަލް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމގައި ހިމެނޭ ބައިތަކާއި ،ކައންސިލަރން އެފަރާތްތަކގެ މިލްކިއްޔާތގައިވާ މދަލާއި ފައިސާގެ
ހިސާބތަކާއި ،ވިޔަފާރގެ މަޞްލަޙަތތަކާއި ،އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ތައްޔާރކޮށް ކައންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހށަހެޅމަށް ބޭނންކރާ ފޯމގައި

ހިމެނޭ ބައިތަކގައި ހިމެނެނ އެއް މަޢލޫމާތެއްކަން (ވަރަށް ކދިކދި ޢިބާރާތގެ ތަފާތ ފިޔަވައި) ފާހަގަކރެވެއެވެ .މި ތިން ފޯމން
ހށަހަޅަންޖެހޭ މަޢލޫމާތތައް ތިރގައި އެވަނއެވެ.
 .1އަމިއްލަ ނަމގައިވާ މދަލާއި ،ފައިސާގެ ހިސާބތަކާއި ،ވިޔަފާރގެ މަޞްލަޙަތތަކާއި އަރަންޏާއި ،ދަރަނގެ މަޢލޫމާތ:
އ މދަލގެ
 .1.1ބަޔާން ތައްޔާރކރި ތާރޚާ ހަމައަށް ،މިއަހަރ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރން ލިބިފައިވާ އާމްދަނ ،ހަދިޔާ އާއި ،އެހ އާ ި
ތަފްޞލް
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 .1.1.1ވަޒފާއިން ލިބޭ މސާރައާއި އެހެނިހެން
 .1.1.2ވިޔަފާރި ނަފާ
 .1.1.3ކލި
 .1.1.4އިންޓްރަސްޓް
 .1.1.5ކންފންޏާއި ،ޕާރޓްނަރޝިޕް ޙިއްސާގެ ފައިދާ ނވަތަ ޑިވިޑެންޑް
 .1.1.6ހެޔޮއެދޭ މހންގެ ފަރާތން ލިބިފައިވާ ފައިސާއާއި ،މދަލާއި ،ބޭނންކރަން ލިބިފައިވާ ތަކެއްޗާއި ވަސލަތްތައް
 .1.1.7ހެޔޮއެދޭ މހންގެ ޚަރަދގައި އަނބިދަރިންނަށް ކިޔަވާދޭނަމަ އޭގެ ތަފްޞލް
 .1.1.8ހެޔޮ އެދޭ މހންގެ ގެދޮރގައި އަނބިދަރިން ތިބޭ ނަމަ އޭގެ ތަފްޞލް
 .1.2މި އަހަރ ފެށނ އިރ އަމިއްލަ ނަމގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރގައި ހރި ،ޓާރމް ޑިޕޮޒިޓާއި ،ބޭންކް އެކައންޓްތަކާއި ،ބަންދކޮށްފައިވާ
އެކައންޓްތަކގެ ތަފސލ
 .1.2.1ބޭންކގެ ނަމާއި ،ބޭންކ ހރި ޤައމާއި ރަށް
 .1.2.2ބޭންކް އެކައންޓް ހޅވާފައިވާ ނަން
 .1.2.3ބޭންކް އެކައންޓް ނަންބަރ
 .1.2.4ބަޔާން ތައްޔާރ ކރި ތާރޚގައި ،ނވަތަ އެކައންޓް ބަންދ ކރި އިރ ،އެކައންޓްގައި ހރި ބާކ (އެކައންޓް ހިންގާ
ފައިސާއިން)
 .1.3އަމިއްލަ ނަމގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރން ނަގާފައިވާ ލޯނގެ ތަފްޞލާއި ،ލޯނ އަދާކރމގެ ގޮތން ދައްކަމންދާ މިންވަރާއި
ނދެއްކި ހރި ބާކ
 .1.3.1ލޯނ ދިން މއައްސަސާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް
 .1.3.2ލޯނ ލިބނ ތާރޚ
 .1.3.3ލޯނގެ ޖމލަ ޢަދަދ (ލޯނ ނެގި ފައިސާއިން)
 .1.3.4މިއަހަރ ދައްކާފައިވާ ޖމލަ ފައިސާ
 .1.3.5ލޯނ މއްދަތ ހަމަވާ ތާރޚ
 .1.3.6ނދައްކާ އޮތް ބާކ
 .1.4އަހަރ ފެށނއިރ އަމިއްލަ ނަމގައި ގެންގޅނ ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ،މިއަހަރ ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ކާޑގެ ތަފްޞލް
 .1.4.1ކާޑގެ ބާވަތް (ވިސާ ،މާސްޓަރ ،އެމެކްސް ފަދަ)
 .1.4.2ކާޑ ދޫކރި ބޭންކް ،ބޭންކް ބްރާންޗް ،ރަށް އަދި ޤައމ
 .1.4.3ކާޑ ނަންބަރ އަދި ދޫކރެވިފައިވާ ނަން
 .1.4.4ކްރެޑިޓް ލިމިޓް (ކްރެޑިޓް ދޫކރެވިފައިވާ ފައިސާއިން)
 .1.4.5ކާޑގެ މއްދަތ ހަމަވާ ތާރޚ
 .1.4.6އެންމެ ފަހގެ ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ ޖމލަ ޢަދަދ
 .1.5އަހަރ ފެށނއިރ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނާއި ،ޕާރސަނަލް ގެރެންޓއާއި ،މިބަޔާނގެ ތާރޚާ ހަމައަށް އަނބރާ ލިބނ
ފައިސާއާއި ނލިބި ހރި ބާކ
 .1.5.1ލޯނ /ޕާރސަނަލް ގެރެންޓގެ ބާވަތާއި ދޫކރެވިފައިވާ ފަރާތް
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 .1.5.2ލޯނގެ ޢަދަދ (ލޯނ ދިން ފައިސާއިން)
 .1.5.3މިބަޔާނގެ ތާރޚާ ހަމައަށް އަދި އަނބރާ ނލިބި ބާކ އޮތް ޢަދަދ
 .1.5.4ލޯނ/ޕާރސަނަލް ގެރެންޓގެ މއްދަތ ހަމަވާ ތާރޚ
 .1.5.5ލޯނ އަނބރާ ދައްކާ ފަރާތން މިއަހަރ އަނބރާ ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދ
 .1.6މި އަހަރ ފެށނއިރ ކޯޓް އަމރެއްގެ ދަށން ލިބެންޖެހޭ ނވަތަ ލިބެމންދާ ފައިސާގެ ތަފްޞލް
 .1.6.1ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތް
 .1.6.2ކޯޓ އަމރގެ ތާރޚް
 .1.6.3ލިބެންޖެހޭ ޖމލަ ޢަދަދ
 .1.6.4މިހާރ ނލިބި އޮތް ބާކ
 .1.6.5ފައިސާ ލިބި ހަމަވާންޖެހޭ ތާރޚް
 .1.6.6މިއަހަރ އަނބރާ ލިބިފައިވާ ޖމލަ ފައިސާ
 .1.7މިއހަރ ފެށނއިރ ކޯޓ އަމރެއްގެ ދަށން ދައްކަންޖެހޭ ނވަތަ ދައްކަމންދާ ފައިސާގެ ތަފްޞލް
 .1.7.1ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތް
 .1.7.2ކޯޓ އަމރގެ ތާރޚް
 .1.7.3ޖމލަ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
 .1.7.4މި ބަޔާނގެ ތާރޚަށް ނދައްކާ އޮތް ބާކ
 .1.7.5ފައިސާ ދައްކައި ނިންމަންޖެހޭ ތާރޚް
 .1.7.6މިބަޔާނގެ ތާރޚާ ހަމައަށް މިއަހަރ އަނބރާ ދައްކާފައިވާ ޖމލަ ފައިސާ
 .1.8އަހަރ ފެށނއިރ އަމިއްލަ ނަމގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރގައިވާ ބިން ޢިމާރާތް ،ގެދޮރ ،ފްލެޓް ،ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ،ފަޅރަށް ފަދަ
މދަލާއި ،އަދި މިއަހަރ ވިއްކާލައިފައިވާ ،އަދި/ނވަތަ ބަދަލކޮށްފައިވާ މިފަދަ މދަލގެ ތަފްޞލް
 .1.8.1މދަލގެ ބާވަތް (ބިން ،ޢިމާރާތް ،ފްލެޓް) އަދި ކރ ތަޢާރަފެއް
 .1.8.2ފރިހަމަ އެޑްރެސް
 .1.8.3ގަތް /ވިއްކާލި އަގ (މޢާމަލާތ ކރެވނ ފައިސާއިން)
 .1.8.4ރަޖިސްޓަރ ނަންބަރ
 .1.8.5ގަތް  /ވިއްކާލި އަހަރ
 .1.8.6ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް  /ވިއްކާލި ފައިސާ ބޭނންކރި ގޮތް
 .1.9އަހަރ ފެށނއިރ އަމިއްލަ ނަމގައި ރާއްޖޭގައި އަދި/ނވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރގައިވާ ޕާރޓްނަރޝިޕްއާއި ކންފނގެ ހިއްސާގެ ތަފސލް
 .1.9.1ޙިއްސާގެ ބާވަތާއި ޢަދަދ އަދި ރައސްމާލ %
.1.9.2

ޕާރޓްނަރޝިޕް  /ކންފނގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި މިތަންތަނން ކރާ މަސައްކަތް

 .1.9.3ގަތް  /ވިއްކާލި އަގ (މޢާމަލާތ ކރެވނ ފައިސާއިން)
.1.9.4

ޙިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރ

 .1.9.5ގަތް  /ވިއްކާލި އަހަރ
 .1.9.6ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް /ވިއްކާލި ފައިސާ ބޭނންކރި ގޮތް
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 .1.10މި އަހަރ ފެށނއިރ އަމިއްލަ ނަމގައި ރާއްޖޭއާއި ރާއްޖެއިންބޭރގައިހރި އޮޑިދޯނިފަހަރާއި ،އެއްގަމގައި ދއްވާ އޅަނދފަހަރާއި،
މިއަހަރ ވިއްކާލައިފައިވާ މިފަދަ ތަކެތި
 .1.10.1އޅަނދގެ ބާވަތް ބޭނންކރާ ފަރާތް އަދި ކރ ތަޢާރަފެއް
 .1.10.2މޮޑެލް ނަންބަރ އަދި ތަކެތި ހރި ރަށާއި ޤައމ
 .1.10.3ގަތް އަގ )ގަތް ފައިސާއިން(
 .1.10.4ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ
 .1.10.5ގަތް އަހަރ
 .1.10.6ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް  /ވިއްކާލި ފައިސާ ބޭނންކރި ގޮތް
 .1.11އަހަރ ފެށނއިރ އަމިއްލަ ނަމގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރގައި ހރި ބޮންޑް ،ޑިބެންޗަރ ،އަދި އަމިއްލަ ބޭނމަށްވރެން އިތރަށް
އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ގޮތގައި ހރި ރަން ،ރިހި ،ގަހަނާ އާއި ،އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ،ރިޓަޔަރމަންޓް ފަންޑް އަދި މަތގައިވާ
ފަންތިއަކަށް ނފެތޭ އަމިއްލަ ބޭނމަށްވރެ އިތރަށް ހރި އެހެން މދަލާއި ފައިސާ އާއި ،މިއަހަރ ވިއްކާލެވިފައިވާ މދާ
 .1.11.1މދަލާއި ފައިސާގެ ބާވަތް
 .1.11.2ގަތް އަގ (ގަތް ފައިސާއިން)
 .1.11.3ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ/ސރިއަލް ނަންބަރ
 .1.11.4ގަތް/ވިއްކާލި އަގ (ގަތް/ވިއްކާލި ފައިސާއިން)
 .1.11.5ގަތް އަހަރ
 .1.11.6ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް/ވިއްކާލި ފައިސާ ބޭނންކރި ގޮތް

 .2މިލްކގައިވާ މދަލާއި ފައިސާގެ ތެރެއިން އެހެން ފަރާތްތަކގެ ނަމަށް ބަދަލކރެވިފައިވާ ،އަދި/ނވަތަ އެ ފަރާތްތަކގެ ނަމގައި
ބަހައްޓާފައި ހރި ،އަދި/ނވަތަ އެއިން ފައިދާ ލިބޭ ،އަދި/ނވަތަ އޭގެ މައްޗަށް ބާރ ފޯރވޭ މދަލާއި ،ފައިސާގެ ހިސާބތަކާއި،
ވިޔަފާރގެ މަޞްލަޙަތތަކާއި ،އަރަންޏާއި ދަރަނގެ މަޢލޫމާތ
 .2.1މިއަހަރ ފެށނއިރ އެހެން ފަރާތްތަކގެ ނަމގައިވާ އަދި/ނވަތަ އެހެން ނަމަކަށް ބަދަލކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން

ބޭރގައިވާ،

ޓާރމް ޑިޕޮޒިޓްތަކާއި ބޭންކް އެކައންޓްތަކާއި ،ޖޮއިންޓް އެކައންޓްތަކާއި ،އަދި މިއަހަރ ބަންދކޮށްފައިވާ އެކައންޓް ތައް
.2.1.1

ބޭންކގެ ނަމާއި ،ބޭންކ ހރި ޤައމާއި ރަށް

.2.1.2

ބޭންކް އެކައންޓްގެ ނަން

.2.1.3

ބޭންކް އެކައންޓް ނަންބަރ

.2.1.4

ބަޔާން ތައްޔާރ ކރި ތާރޚާ ހަމައަށް ނވަތަ އެކައންޓް ބަންދ ކރި ހިސާބަށް ،އެކައންޓްގައި ހރި ބާކ
(އެކައންޓް ހިންގާ ފައިސާއިން)

 .2.2މިއަހަރ ފެށނއިރ އެހެންފަރާތްތަކގެ ނަމގައި ނަގައި ،އަދި/ނވަތަ ނަމަށް ބަދަލކޮށްފައިހރި ،ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިންބޭރންނަގައި
އަދާކޮށް ނނިމިހރި ލޯނ
 .2.2.1ލޯނ ދިން މއައްސަސާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް
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 .2.2.2ލޯނ ލިބނ ތާރޚ
 .2.2.3ލޯނގެ ޖމލަ ޢަދަދ (ލޯނ ނެގި ފައިސާއިން)
 .2.2.4މިއަހަރ ދައްކާފައިވާ ޖމލަ ފައިސާ
 .2.2.5ލޯނ މއްދަތ ހަމަވާ ތާރޚ
 .2.2.6ނދައްކާ އޮތް ބާކ
 .2.3މިއަހަރ ފެށނއިރ އަމިއްލަ އަދި/ނވަތަ ރަސްމ ކަންކަމަށް ބޭނންކރމަށް ،ޢާއިލާ އަދި/ނވަތަ މވައްޒަފންގެ ނަމގައި ގެންގޅނ
ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ،ޖޮއިންޓް ކާޑތައް
 .2.3.1ކާޑގެ ބާވަތް (ވިސާ ،މާސްޓަރ ،އެމެކްސް ފަދަ)
 .2.3.2ކާޑ ދޫކރި ބޭންކް ،ބޭންކް ބްރާންޗް ،ރަށް އަދި ޤައމ
 .2.3.3ކާޑ ނަންބަރ އަދި ދޫކރެވިފައިވާ ނަން
 .2.3.4ކްރެޑިޓް ލިމިޓް (ކްރެޑިޓް ދޫކރެވިފައިވާ ފައިސާއިން)
 .2.3.5ކާޑގެ މއްދަތ ހަމަވާ ތާރޚ
.2.3.6

އެންމެ ފަހގެ ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ ޖމލަ ޢަދަދ

 .2.4މިއަހަރ ފެށނއިރ އެހެން ފަރާތްތަކގެ ނަމގައިހރި ،އަދި/ނވަތަ ނަމަށް ބަދަލކޮށްފައިހރި ،ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރގައިވާ ބިން،
ޢިމާރާތް ،ގެދޮރ ،ފްލެޓް ،ޓޫރިސްޓްރިޒޯޓް،ފަޅރަށްފަދަ މދަލާއި އަދި މިއަހަރ ވިއްކާލާފައިވާ އަދި/ނވަތަ އެހެން ފަރާތްތަކަށް
ބަދަލކޮށްފައިވާ މދާ
.2.4.1

މދަލގެ ބާވަތް (ބިން ،ޢިމާރާތް ،ފްލެޓް) އަދި ކރ ތަޢާރަފެއް

.2.4.2

ފރިހަމަ އެޑްރެސް

.2.4.3

ގަތް /ވިއްކާލި އަގ (މޢާމަލާތ ކރެވނ ފައިސާއިން)

.2.4.4

ރަޖިސްޓަރ ނަންބަރ

.2.4.5

ގަތް  /ވިއްކާލި އަހަރ

.2.4.6

ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް /ވިއްކާލި ފައިސާ ބޭނންކރި ގޮތް

 .2.5މިއަހަރ ފެށނއިރ އެހެން ފަރާތްތަކގެ ނަމގައި ހރި އަދި/ނވަތަ ނަމަށް ބަދަލކޮށްފައިވާ އަދި/ނވަތަ މިއަހަރ އެހެން ނަމަށް
ބަދަލކޮށްފައިވާ އަދި/ނވަތަ ވިއްކާލާފައިވާ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރ ޕާރޓްނަރޝިޕް އާއި ކންފނގެ ޙިއްސާ
.2.5.1

ޙިއްސާގެ ބާވަތާއި ޢަދަދ އަދި ރައސްމާލ %

.2.5.2

ޕާރޓްނަރޝިޕް /ކންފނގެ ނަމާއި ،އެޑްރެސް އަދި މިތަންތަނން ކރާ މަސައްކަތް

.2.5.3

ގަތް /ވިއްކާލި އަގ (މޢާމަލާތ ކރެވނ ފައިސާއިން)

.2.5.4

ޙިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރ

.2.5.5

ގަތް/ވިއްކާލި އަހަރ

.2.5.6

ގަންނަ ފައިސާ ހޯދި ގޮތް  /ވިއްކާލި ފައިސާ ބޭނންކރި ގޮތް
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 .2.6މިއަހަރ ފެށނއިރ އެހެން ފަރާތްތަކގެ ނަމގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރގައި ހރި ،އަދި/ނވަތަ ނަމަށް ބަދަލކޮށްފައިވާ ބޮންޑް
ޑިބެންޗަރ ،އަދި އަމިއްލަ ބޭނމަށްވރެ އިތރަށް ހރި ރަން ،ރިހި ،ގަހަނާ އާއި ،އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ،ރިޓަޔަރމަންޓް ފަންޑް،
އަދި މަތގައިވާ ފަންތިއަކަށް ނފެތޭ އަމިއްލަ ބޭނމަށްވރެން އިތރަށް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ގޮތގައި ހރި އެހެން މދަލާއި ފައިސާ
.2.6.1

މދަލާއި ފައިސާގެ ބާވަތް

.2.6.2

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ  /ސރިއަލް ނަންބަރ

.2.6.3

ގަތް/ވިއްކާލި އަގ (ގަތް/ވިއްކާލި ފައިސާއިން)

.2.6.4

ގަތް އަހަރ

.2.6.5

ގަންނަން ފައިސާ ހޯދި ގޮތް

ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ މެންބަރން ހށަހަޅާންޖެހޭ މަޢލޫމާތަށް ބަލާއިރ ،އެކަމަށް ބޭނންކރަންޖެހޭ ފޯމގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަށް ބަލާއިރ އެ ފޯމން
ހށަހަޅަންޖެހޭ މަޢލޫމާތގެ ތެރޭގައި ތިރގައިވާ ބައިތައް ހިމެނޭކަން ފާހަގަކރެވެއެވެ؛
 .1މިލްކިއްޔާތގައިވާ ފައިސާ (މެންބަރންގެ މިލްކިއްޔާތގައިވާ ފައިސާއަކ އެމެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ނަމގައިވާ ފައިސާގެ ޖމްލަ ޢަދަދ)
 1.1މިލްކިއްޔާތގައި ހރި ދިވެހި ފައިސާ
 1.2މިލްކިއްޔާތގައި ހރި ބޭރ ފައިސާ
 .2މިލްކިއްޔާތގައިވާ މދަލގެ ހިސާބ (މިލްކިއްޔާތގައިވާ މދަލަކ ،އެމެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ނަމގައި ރަޖިސްޓްރކރެވިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ).
 2.1ރަޖިސްޓްރ ކރެވިފައިވާ ތަކެތި
 .3ވިޔަފާރގެ މަސްލަޙަތ  :އަމިއްލަ ނަމގައި ކރާ ވިޔަފާރި
 3.1ވިޔަފާރގެ ނަން
 3.2ވިޔަފާރގެ ބާވަތް
 .4ވިޔަފާރގެ މަސްލަޙަތ  :ޙިއްޞާވާ ވިޔަފާރިއާއި ވިޔަފާރއެއްގައި ނިސްބަވްތާ މިންވަރ
 4.1ވިޔަފާރގެ ނަން
 4.2ޙިއްޞާގެ ޢަދަދ /ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތް
 .5އަރަންޏާއި ދަރަނގެ ބަޔާން :ބަޔާންކރެވނ އަހަރ ތެރޭގައި އެމެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ނަމގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ޖމްލަ ޢަދަދ
 5.1ތަފސލާއި އަދަދ
 .6އަރަންޏާއި ދަރަނގެ ބަޔާން :ބަޔާންކރެވނ އަހަރ ތެރޭގައި އެމެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ނަމގައި ޚަރަދކރެވނ ފައިސާގެ ޖމްލަ ޢަދަދ
 6.1ތަފސލާއި އަދަދ
 .7އަދާކރާ އެހެނިހެން ވަޒފާތައް
 7.1ވަޒފާ އަދާކރާ ތަން
 7.2މަޤާމ
 7.3ވަޒފާގެ ޒިންމާތައް
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 .5.4ހާމަކރަންޖެހޭ ގޮތް
ދައލަތގެ ވަކި މަޤާމްތަކެއްގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކން މިލްކިއްޔާތާ ގޅޭ މަޢލޫމާތ ހާމަކރމާ ގޅޭ ގޮތން ޤާނޫނއަސާސ އަދި އެކި ޤާނޫނތަކގައި
ލާޒިމކރާ ގޮތަށް ބަލާއިރ ،ޤާނޫނއަސާސ އަދި ޤާނޫނތަކގައިވެސް އެ މަޢލޫމާތ ހާމަކރަންޖެހޭނ ވަކި ގޮތަކަށްކަން ކަނޑައެޅިގެން ބނެފައި
ނވެއެވެ .ނަމަވެސް ،މސްތަޤިއްލ ކޮމިޝަންތަކާއި މަޤާމތަކގެ ތެރެއިން މާލ ބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކން އެކަން ކރާންވާނ ،އޮޑިޓަރ
ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅއްވާ ފޯމެޓަކަށްކަން އެ ކޮމިޝަންތަކާއި މަޤާމތަކާ ގޅންހރި ޤާނޫނތަކގައި ބނެފައި އޮވެއެވެ.
ބަޔާން ހށަހެޅމގެ ކަންކަން ޢަމަލ ގޮތން ހިނގާ ގޮތަށް ބަލާއިރ ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފހަށް ހށަހަޅަންޖެހޭ މާލ ބަޔާންތައް ،ހށަހަޅަންޖެހެނ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފހން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރކރައްވާފައިވާ ފޯމަކން "ހާޑްކޮޕ" އިން ކަން އެނގެއެވެ 28.ނަމަވެސް ،ފާހަގަކރެވޭ
ގޮތގައި ،ދާދި ފަހން ،އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަނާ ގޅޭ މަޢލޫމާތ އާންމކރމަށް ،އެ ކަމަށް ޚާއްޞަ ވަކި ބައެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފހގެ
ރަސްމ ވެބްސައިޓގައި ހަދާފައިވެއެވެ .މގެ އިތރން' ،އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމް' އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފހގެ ރިސެޕްޝަނންނާއި ،އޮޑިޓަރ
ޖެނެރަލްގެ އޮފހގެ ވެބްސައިޓންވެސް ލިބެންހރެއެވެ .އަދި އެކަމާ ގޅޭ ކަންކަމގައި ،އެ އޮފހގެ ،ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ރިލޭޝަންސް ޔނިޓން
އެހތެރިކަން ފޯރކޮށްދޭކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފހން މަޢލޫމާތ ދެއްވިއެވެ.
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އަދި އޭގެ އިތރން ،އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަނަށް ޚާއްޞަކޮށް،

ޤާނޫނގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްތަކަށް އެސެޓް ޑިކްލެއަރ ކރމަށް ބޭނންވާ ފަންނ ޤާބިލްކަމާއި ،ޑިކްލެއަރ ކރާނެ ގޮތާ ގޅޭ ގޮތން ،ޕަބްލިކް
އޮފިޝަލންގެ ޕަރސަނަލް ސެކްރެޓެރން އަދި އެސިސްޓެންޓންނަށް ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފހން ޓްރޭނިންގ ހިންގައިދޭކަމަށްވެސް އެ ފަރާތން
ފާހަގަކރެއްވިއެވެ.
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އެސެޓް ޑިކްލެއަރ ކރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން ،ކައންސިލަރން ޢަމަލކރާ ގޮތަށް ބަލާއިރ ،އެ ފަރާތްތަކގެ މިލްކިއްޔާތގައިވާ މދަލާއި

ފައިސާގެ ހިސާބތަކާއި ،ވިޔަފާރގެ މަޞްލަޙަތތަކާއި ،އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ތައްޔާރކރމގައި ޢަމަލކރާ ގޮތަކ ،ލޯކަލް ގަވަރންމެންޓް
އޮތޯރިޓއިން އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް ތައްޔާރކޮށްފައިވާ ފޯމ ފރމަށް ފަހ ،ކައންސިލްތަކގެ އިދާރާއަށް "ހާޑ ކޮޕ" ހށަހަޅަނއެވެ .މގެ އިތރން،
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ (އެލްޖއޭ) އިން އެކލަވާލާފައިވާ "ލޯކަލް ކައންސިލްސް ޕަރފޯމަންސް އިންޑެކްސް" ގައި "ކައންސިލަރންގެ
އާމްދަނއާއި ހަރމދަލގެ މަޢލޫމާތ އެލްޖއޭއިން އެކލަވާލާފައިވާ ފޯމެޓަށް ކައންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހށަހަޅާފައިވާ ކައންސިލަރންގެ އަދަދ"
ބަލާކަން ފާހަގަކރެވެއެވެ.

31

ފާހަގަކރެވޭ އަނެއް ނކތާއަކ ،ޖޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މާލ ބަޔާން ހށަޅާ ފަރާތްތައް (ފަނޑިޔާރން) ،ޢަމަލކރާންޖެހޭ ގޮތަށް ބަލާއިރ،
ޖޭއެސްސއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރކރާ މާލ ބަޔާނގެ ސްކޭންޑް ކޮޕ ޖ ޖޭއެސްސއިން ކަނޑައަޅއްވާފައިވާ އ-މެއިލް އެޑްރެސްއަށް
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރވަރ މަސް ނިމމގެ ކރިން ،ފަނޑިޔާރން ފޮނއްވަވަން ނވަތަ އޭގެ ހާޑްކޮޕ ޖޭއެސްސއަށް ހށަހަޅއްވަންޖެހޭ ކަމެވެ.

32

އެސެޓް ޑިކްލެއަރ ކރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން ،ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ އަމން ޢާންމަށް ހށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކން (ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ
އ
މެންބަރން) ޢަމަލކރަންޖެހޭ ގޮތަށް ބަލާއިރ ،ރައްޔިތންގެ މަޖިލހން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމން މދަލާއި ފައިސާގެ ބަޔާން އަމން ޢާންމަށް ެ
ފަރާތްތަކން ހށަހަޅަންޖެހެނ ހާޑްކޮޕންނެވެ.

28

ސ
ލގެ އޮފ ް
ޖނެރަ ް
މަޢލޫމާތ އޮޑިޓަރ ެ

29

ފޯނ-އިންޓަރވިއ

30

އ
ފ ި
ށގެން ހޯދާ ަ
ބސައިޓންނާއި ފޯނކޮ ް
މަޢލޫމާތ ވެ ް

31

އ
ހދާފަ ި
އގެން ޯ
ޅ ި
މަޢލޫމާތ އެލްޖއޭއަށް ގ ަ

32

އވި މަޢލޫމާތ
ދ ް
އ ޖޭއެސްސން ެ
ޑޝަން ވަރކްޝޮޕގަ ި
އދި ވެލި ޭ
ގން ހޯދާފައި ަ
ޅއި ެ
އސްއއަށް ގ ަ
މަޢލޫމާތ ޖޭ ެ
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 .5.5ބަލައިގަންނަ ފަރާތް
މިލްކިއްޔާތގެ މަޢލޫމާތ ހާމަކރމގެ ނިޒާމގެ ޤާނޫނ އޮނިގަނޑަށް ނަޒަރކރާއިރ ،ރާއްޖޭގައި ،މާލބަޔާން ހށަހަޅަން ޤާނޫނން ލާޒިމކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތަކން އެ ބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހެނ ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއް ފަރާތަކަށް ނޫންކަމާއި ،އެކި ފަރާތްތަކަކަށް ކަން ފާހަގަ ކރެވެއެވެ .އެގޮތން އެ
ފަރާތްތަކަކަށް މާލބަޔާން ހށަހަޅާންޖެހޭ ނވަތަ އެ ފަރާތްތަކަކން މާލިއްޔަތ ބަޔާން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ތިރގައި އެވަނއެވެ.
 4.5.1އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
 4.5.2ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ އަމން ޢާންމ
 4.5.3ޖޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
 4.5.4ލޯކަލް ކައންސިލްތަކގެ އިދާރާތައް
ބަލައިގަންނަ ފަރާތް

#

ހށަހަޅާ ފަރާތް

1

ރައސލްޖމްހޫރިއްޔާ

2

ވަޒރންގެ މަޖިލހގެ މެންބަރން

3

ޖޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މެންބަރން

4

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން މެންބަރން

5

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން މެންބަރން

6

ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖެނެރަލް

7

ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ މެންބަރން

33

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
34

35

36

8

ފަނޑިޔާރން

9

ލޯކަލް ކައންސިލްތަކގެ މެންބަރން

ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ އަމންޢާންމ
ޖޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

37

ލޯކަލް ކައންސިލްތަކގެ އިދާރާ

 .5.6ޞައްޙަކަން ދެނެގަތން (ވެރިފިކޭޝަން)
މިލްކިއްޔާތގެ މަޢލޫމާތ ހާމަކރމގެ ނިޒާމގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނތަކަށް ބަލާއިރ ،ރާއްޖޭގައި ،މާލ ބަޔާން ހށަހަޅާންޖެހޭ އެއްވެސް ފަރާތަކން
ހށަހަޅާ ބަޔާންތައް ވެރިފައިކރަން ނވަތަ އެ ތަކެތގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރކރަން ޖެހޭނެކަމަށް ޤާނޫނތަކގެ ނައްޞގައި ކަނޑައެޅިގެން
ބަޔާންކޮށްފައި ނޯވެއެވެ .އެގޮތން ،ހށަހަޅާ މާލ ބަޔާންތަކގައި ހންނަ މަޢލޫމާތަކ ޞައްޙަ މަޢލޫމާތތޯ ޔަޤންކރމގެ ޤާނޫނ ޒިންމާ
އަދާކރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ޤާނޫނތަކގައި ކަނޑައަޅާފައެއް ނވެއެވެ.
ނަމަވެސް ،ޢަމަލ ގޮތން ކަންހިނގާ ގޮތަށް ބަލާއިރ ،މި ނިޒާމގެ ވެރިފިކޭޝަން ޕްރޮސެސްގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑ ބައިތަކގެ ތެރެއިން،
"ވަގތަށް ހށަހަޅާތޯ ބެލން" އާއި "ހށަހަޅާންޖެހޭ މަޢލޫމާތ ފރިހަމައަށް ހރިތޯ ބެލން" ގެ ޕްރޮސެސް ހރިހާ އިދާރާއަކންވެސް ކރިޔަށް
ގެންދާކަމަށް މަޢލޫމާތ ލިބެއެވެ .ނަމަވެސް ،ޤާނޫނގެ ނައްޞން ޞަރޙަ މަގން ،ވެރިފިކޭޝަން ލާޒިމ ނކރާތ ،ވެރިފިކޭޝަންގައި ހިމެނޭ އެ
ނޫން ބައިތައް ފރިހަމަކރަން ނޖެހޭކަމަށް އިދާރާތަކން ދެކޭކަމަށް ބނެއެވެ.
ދިރާސާއިން ބެލި ބެލމން ،އެއްވެސް އިދާރާއަކން ،މަޞްލަޙަތ ފށއެރމާއި ނޙައްޤ މއްސަނދިކަމގެ ނަޒަރިއްޔާތން ،ހށަހަޅާ ބަޔާންތަކގެ
"ޕްރޮ-އެކްޓިވް ވެރިފިކޭޝަން" އެއް ހެދމގެ ގޮތން އެއްވެސްކަހަލަ އެނާލިސިސްއެއް ނަހަދާކަން އެނގެއެވެ .ނަމަވެސް ،ތަޙޤޤ އިދާރާތަކގެ
33

ދ
އސާސގެ  120ވަނަ މާއް ާ
ޔގެ ޤާނޫނ ަ
ހރިއް ާ
އޖޭގެ ޖމް ޫ
ރ ް
ދިވެހި ާ

34

ދ
އސާސގެ  138ވަނަ މާއް ާ
ޤާނޫނ ަ

35

ދ
އ ާ
އސާސގެ  76ވަނަ މާ ް
އޖޭގެ ޤާނޫނ ަ
ރ ް
ދިވެހި ާ

36

ދ
އސާސގެ  153ވަނަ މާއް ާ
ޤާނޫނ ަ

37

ދ
މއް ާ
އރާތައް ލާމަރކަޒ އޞޫލން ހިންގމގެ ޤާނޫނ) ގެ  124ވަނަ ާ
ދ ި
އދާރ ާ
ޖގެ ި
ރއް ޭ
ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 2010/7ދިވެހި ާ

20

ބޭނމަށް ،މާލބަޔާންތައް ބޭނންކރަން އެދޭ ޙާލަތގައި( ،އިންޑައިރެކްޓް -ރިއެކްޓިވް ވެރިފިކޭޝަން) ،ކަން ހިނގާ ގޮތަށް ބަލާއިރ ،އެގޮތަށް ބަޔާން
ބޭނންކރަނ މަދންކަމާއި ،އަދި އެ ގޮތަށް ބޭނންވެގެން އެކަމަށް އެދޭ ޙާލަތގައި އެއްބާރލން ލިބޭކަންވެސް ފާހަގަކރެވެއެވެ.

38

 .5.7އަދަބ ކަނޑައެޅން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިލްކިއްޔާތގެ މަޢލޫމާތ ހާމަކރމގެ ނިޒާމގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނތަކަށް ބަލާއިރ ،އެކަންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނތަކގެ އެއްވެސް
ނައްޞެއްގައި ،މި ނިޒާމާ ޚިލާފވެވޭ ގޮތްތަކގެ ޙާލަތްތަކގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހށަހަޅަންޖެހޭ މއްދަތަށް މާލ ބަޔާން ހށަނޭޅމާއި ،އެއްގޮތަކަށްވެސް

ށ ުކ ާ
ދ ުކ ް
މާލ ބަޔާން ހށަނޭޅމާއި ،އަދި ދޮގ މަޢލޫމާތާއި ކށްކރމާ ގޅޭގޮތންވެސް ،މާލ ބަޔާނގައި ހިމެނމާ ،ގޅޭގޮތންވެސް ،އ ަފ ަ
ރ
ފަރާތްތަކަށް ،ދެވޭނެ އެއްވެސް އިދާރ ނވަތަ ޖިނާއ އަދަބެއްވެސް ސދާ ޞަރޙަ ނައްޞން ،ބަޔާންކޮށްފައި ނެތެވެ.
ނަމަވެސް ،މާލ ބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މސްތަޤިއްލ ކޮމިޝަންތަކާއި މަޤާމތަކގެ ގޮތގައި ހިމެނޭ ،ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖެނެރަލާއި،

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނގެ މެންބަރންނާއި ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނގެ މެންބަރންނާއި ،ޖޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރން
ހށަހަޅާ މާލ ބަޔާނާ ގޅޭގޮތން ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ،އޭގައި މައްސަލައެއްވާ ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ރައްޔިތން މަޖިލހަށް
ހށަހެޅމގެ އިޚްތިޔާތ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ،ޤާނޫނތަކން ލިބިދފައިވެއެވެ.
މގެ އިތރން ،މާލބަޔާނގައި ދޮގމަޢލޫމާތ ހިމަނައި އެ ބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭ ދައލަތގެ އިދާރާއަށް ހށަހެމަކ ،ޤާނޫނލްޢޤޫބާތގެ  521ވަނަ
މާއްދާގައިބނާ ،ރަސްމއިދާރާތަކަށް ދޮގމަޢލޫމާތ ދިނމގެ ކށގެ މާނައިގައި ،ހިމެނިދާނެފަދަ ޢަމަލެއްތޯ ޔަޤންކރާނެ އެއްވެސް ޤަޟިއްޔާއެއް
މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގައި ހިނގާފައިނެތްކަންވެސް ފާހަގަކރެވެއެވެ .މިކަމގައި ފާހަގަކރެވޭ އެއް ނކތާއަކ ،މހަކ ދިން ދޮގ ބަޔާނަކ
ނވަތަ ދޮގ ލިޔމަކ އެ ބަޔާން ދެވޭ ރަސްމ އިދާރާގައި ހިނގާ ކަންކަމގެ އަސްލަށް އަސަރނކރާ ބަޔާނެއް ކަމގައިވާނަމަ އެ ޙާލަތގައި
ދޮގބަޔާން ދިނަސް ،އެއ އެ ބަޔާންދިންމހާ މި ކށް ކރކަމަށް ބެލމގެ އިސްތިސްނާއަކަށް ވާކަމެވެ .ނބެލެވޭނެއެވެ .އެހެންކަމން ،މި
ނަޒަރިއްޔާތން އިތރަށް ދިރާސާކރަންޖެހެއެވެ.

 .5.8އާންމކރން
މިލްކިއްޔާތގެ މަޢލޫމާތ ހާމަކރމގެ ނިޒާމގެ ތެރެއިން ،ހށަހަޅާ މާލ ބަޔާންތައް ،އާންމ ކރމާމެދ ،ޤާނޫނތަކގައި އެއްވެސް ގޮތެއް
ކަނޑައަޅާފައެއް ނވެއެވެ .އަދި ،ޢަމަލ ގޮތން ކަން ހިނގާ ގޮތަށް ބަލާއިރވެސް ،އެއްވެސް ވަރަކަށް މާލ ބަޔާންތަކގައި ހިމެނޭ މަޢލޫމާތާ ގޅޭ
މަޢލޫމާތ ހާމައެއް ނކރެއެވެ .ނަމަވެސް ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފހަށް ހށަހަޅާންޖެހޭ ފަރާތްތަކން ،މާލ ބަޔާން ހށަހެޅިތޯ ނވަތަ ނޫންތޯ،
އާންމކޮށް އެނގޭނެހެން ހަދާފައިވެއެވެ .އެގޮތން 2008 ،އިންސރެ މިހާހިސާބަށް އެ އޮފހަށް މާލ ބަޔާން ހށަހަޅާންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި އެ
ފަރާތްތަކން މާލބަޔާން ހށަހެޅިގޮތާ ގޅޭ މި މަޢލޫމާތ ވެބްސައިޓގައި އާންމކޮށް ފެންނާނެހެން ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ފ
ކންކަމާއި ލަ ާ
ރވޭ މހިންމ ަ
ހގަކ ެ
 .6ފާ ަ
މި ދިރާސާގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަންގެ ޤާނޫނ ނިޒާމާ ގޅޭގޮތން ފާހަގަކރެވިފައިވާ ކަންކަން ،ބަހާލާފައިވާނ ،މިލްކިއްޔާތގެ
މަޢލޫމާތ ހާމަކރމގެ ނިޒާމެއްގައި ހންނަންޖެހޭ ޢންޞރތަކގެ ނިސްބަތންނެވެ .އެކަންކަމގެ ތަފސލ ތިރގައި އެވަނއެވެ.

 .6.1އާންމ ކަންކަން
ދނިޔޭގެ ގިނަ ޤައމތަކގައި ،ދައލަތގެ މަސްއޫލވެރި ފަރާތްތަކގެ މިލްކިއްޔާތާ ގޅޭ މަޢލޫމާތ ހާމަކރމގެ ނިޒާމ ،ރެގިއލޭޓރަނ އެކަމަށް ވަކި
ޤާނޫނ ގިއގަނޑެއް ތައްޔާރކޮށްގެންނެވެ .ނަމަވެސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ވަކި ޤާނޫނ ނިޒާމެއް ނެތެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިޒާމ
އެކލެވިގެންވަނ ،ޤާނޫނއަސާސގެ ބައެއް މާއްދާތަކާއި ،ބައެއް ޤާނޫނތަކގެ މައްޗަށްކަން ފާހަގަ ކރެވެއެވެ .އެހެންކަމން ،މި ނިޒާމ ފރިހަމައަށް
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ހިންގމަށާއި ،ބޭނންކރާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ ކރމަށްޓަކައި ،މި ކަމަށް ޚާއްޞަ ވަކި ޤާނޫނ ގިއގަނޑެއް ހެދމަކ މހިންމކަމެއްކަމަށް ދެކެމެވެ.
މ
އެހެންކަމން އެކަމަށް ވަކި ޤާނޫނެއް ހަދައި އަދި އެ ޤާނޫނގެ ދަށން ކޮންމެހެން ހންނަންޖެހޭ ތަފސލ ގަވާއިދތައް ހެދން މހިންމެވެ .އަދިި ،
ގޮތން ތައްޔާރކރެވޭ ޤާނޫނެއްގައި ތިރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކރެވިދާނެއެވެ.
 .1މި ފަދަ ޤާނޫނެއްގެ މައިގަނޑ މަޤްޞަދަކަށްވާންވާނ ،މަޞްލަޙަތ ފށއެރމާއި

ނޙައްޤ މއްސަނދިކަން ދެނެގަނެ އެކަން ހއްޓވައިގެން

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލތައް ހިނގިޔަ ނދިނން (ކޮރަޕްޝަން ޕްރިވެންޝަން) ކރިއެރވމެވެ .އަދި ،ދައލަތގެ އިސް މަޤާމތަކގައި ތިއްބަވާ
ފަރާތްތަކާއި ސިޔާސ މަޤާމތަކގައި ތިއްބަވާ ފަރާތްތަކގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ،އެ ފަރާތްތަކަށް ރައްޔިތން ކރާ އިތބާރ ދެމެހެއްޓމގެ ތެރެއިން
އެ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ މއައްސަސާތަކގެ އިތބާރ ދެމެހެއްޓމާއި ،އެފަދަ މަޤާމތަކގައި ތިއްބަވާ ފަރާތްތަކަށް ކރެވޭ ދޮގ ތހމަތތަކން
ބަރއަވމަށް އެހތެރިވެދިނމެވެ.
 .2އެސެޓް އެންޑް ވެލްތް ޑިކްލެރޭޝަން އަދި މާލ ބަޔާން ހށަހެޅޭ އަދި އެކަމާ ގޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން މެނޭޖްކޮށް ބަލަހައްޓމގެ ޒިންމާ އޮންނަ
މަރކަޒ ވަކި މއައްސަސާއެއް ނވަތަ ޔނިޓެއް (އޯވާސައިޓް ބޮޑ) ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ .އަދި އެފަރާތގެ ތިރގައިވާ ކަންކަން ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
 .2.1ޤާނޫނ މަސްއޫލިއްޔަތތަކާއި ޤާނޫނ ބާރތައް :އެގޮތން ލިބިދެވޭ ބާރތަކގެ ތެރޭގައި؛
 .2.1.1މާލ ބަޔާންތައް ބަލައިގަތމާއި ޞައްޙަކަން ކަނޑައެޅމަށް ކރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކރމގެ ޤާނޫނ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ބާރ
 .2.1.2އެކި ފަރާތްތަކން ހށަހަޅާ ބަޔާންތަކގެ ޞައްޙަކަން ޔަޤންކރމަށް ކރަންޖެހޭ ފަންނ މަސައްކަތްތައް ކރން .އެގޮތން
"ޑިސްޕްރޮޕޯޝަނޭޓް އެސެޓް ކޭސް" އެއްކަން ކަނޑައެޅމގައި ބަލާނެ މިންގަނޑތައް ހެދން
 .2.1.3ޤާނޫނަށް ޢަމަލނކރާ ފަރާތްތަކާމެދ ފިޔަވަޅ އެޅމގެ ޤާނޫނ ބާރ
 .2.1.4މާލ ބަޔާނގެ ޞައްޙަކަން ޔަޤންކރމަށް ކރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރލން ނދޭ ފަރާތްތަކާމެދ ފިޔަވަޅ އެޅމގެ ބާރ
 .2.1.5އެއްބާރލން ދިނމގެ ގޮތން ،ދައލަތގެ އެންމެހައި އޮފސްތަކާއި އިދާރާތަކން ޢަމަލކރަންޖެހޭނެ ގޮތްތަކާއި ފޯރކޮށް ދޭންޖެހޭ
ލިޔެކިޔމާއި ތަކެތި ކަނޑައެޅން
 .2.1.6މާލބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭ ދައލަތގެ އެންމެހައި ވަޒފާތަކާއި ،މަޤާމތަކާއި އެ ވަޒފާތަކާއި މަޤާމތަކގައި ކރިން އަދި މިހާރ
ތިބި ފަރާތްތަކގެ މަޢލޫމާތ ހިމެނޭހެން ދަފތަރެއް ބެލެހެއްޓން
 .2.1.7ހށަހަޅާ ބަޔާންތަކން މަޞްލަޙަތ ފށއަރާފަދަ ކަންކަމާއި ،ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާއި ،ނވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފ އެހެން ކަމެއްގެ
ތހމަތ ކރެވޭނަމަ އެކަމެއް ޔަޤންކރމަށް އެ މައްސަލައެއްގެ ތަޙޤޤ ހިންގމގެ އިޚްތިޞާސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހށަހެޅން
 .2.2މިނިވަންކަމާއި މސްތަޤިއްލކަން ޔަޤންކރާނެ ގޮތްތައް
 .2.3ޖަވާބދާރވމާއި ،ދެފށްފެނން ކަށަވަރކޮށް ޔަޤންކރމާ ގޅންހރި ކަންކަން .އެގޮތން
 .2.3.1ޖަވާބދާރވާން ޖެހޭނ ކޮންފަރާތަކަށް ކިހިނެއްކަން
 .2.3.2މަޢލޫމާތ ހާމަކޮށް ރިޕޯޓްކރަންޖެހޭ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައި ޢަމަލކރން
 .2.3.3މާލ ބަޔާންތަކާ ގޅޭގޮތން އާންމކޮށް މަޢލޫމާތ ހާމަކރން
 .2.3.4އަހަރ ރިޕޯޓް ހާމަކޮށް އާންމކރާނެ ގޮތްތައް
 .2.4މަސްއޫލ މވައްޒަފންނާއި ،އެފަރާތްތަކގެ ޒިންމާތަކާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތތަކާއި ބާރތައް
 .2.5ޤާނޫނާއި ގަވާއިދތައް ތަންފޒކރމަށް ކރަންޖެހޭ ކަންކަން
 .2.6މަސްއޫލވެރި މވައްޒަފން އަދި އެހެން މވައްޒަފންގެ ސލޫކ މިންގަނޑ
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 .2.7ތައދބ ނިޒާމ :އެގޮތން ،މާލބަޔާން ވަގތަށް ހށަނޭޅމާއި ،އެއްގޮތަކަށްވެސް ހށަނޭޅމާއި ،ދޮގ މަޢލޫމާތ ހިމަނައިގެން މާލ ބަޔާން
ހށަހެޅމާ ގޅޭ ގޮތން ދޭނެ އެކަށގެންވާ އިފެކްޓިވް ތައދބ

އިދާރ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެންކްޝަން) އަދި ޖިނާއ އަދަބތަކަކ

(ކްރިމިނަލް ސެންކްޝަން) ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅން
 .2.8މާލ ބަޔާންތަކގެ ޞައްޙަކަން ޔަޤންކރމަށް (ވެރިފިކޭޝަން ޕްރޮސެސް) ކރަންޖެހޭ ކަންކަން
 .2.9މވައްޒަފންގެ ފަންނ ތަމްރނާއި ޤާބިލްކަން އިތރކރމާއި ތާޒާކރމގެ ޕްރޮގްރާމތައް ހިންގާނެ ގޮތްތައް
 .2.10ޤާނޫނގެ ދަށން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތގައި ނެގޭ ފައިސާ "ކަލެކްޓް" ކރާނެ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސމަށް ކރަންޖެހޭ ކަންކަން
 .2.11މި އޮފހަށް ލިބޭ ޑެލިގޭޓް ކރމގެ ޤާނޫ ނ ބާރގެ ތެރެއިން ،ޤާނޫނ/ގަވައިދ ތެރެއިން އޭގައި ބަޔާންކރާ ގޮތަކަށް ދައލަތގެ ވަކި
ސެކްޓަރ ނވަތަ ދާއިރާތަކގައި މާލ ބަޔާން ހށަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކން އެ ތަކެތި ހށަހަޅާނެ ތަންތަނާއި ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅމގެ
ޤާނޫނ ބާރ މި އޮފހަށް /ޔނިޓަށް ލިބިދެވިދާނެ
 .2.12މާލ ބަޔާން ހށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ލިބެދެވޭ ޤާނޫނ ރައްކާތެރިކަމާއި ޙިމާޔަތް :އެ ފަރާތްތަކން ހށަހަޅާ މަޢލޫމާތ ނާޖާއިޒ ގޮތެއްގައި
ބޭނން ނކރެވޭނެ ގޮތަށް ހެދން އަދި ބޭނންކރން އެއ ކށެއް ގޮތގައި ކަނޑައެޅމާއި އެކަމަށް އަދަބ ކަނޑައެޅން
 .2.13ހށަހަޅާ މާލބަޔާންތައް ބެލެހެއްޓމާއި ގެންގޅމގައި ޢަމަލކރަންޖެހޭ ގޮތްތަކާއި ،ނައްތާނލައި ގެއްލން ނލިބޭނެހެން ބަހައްޓަންޖެހޭ
މއްދަތ ކަނޑައެޅން

.6.2

މިލްކިއްޔާތ ހާމަކރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް

މަޤާމާއި މަސްއޫލިއްޔަތގެ ގޮތން މިލްކިއްޔާތާ ގޅޭ މަޢލޫމާތ ހާމަކރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގޅޭގޮތން ފާހަގަކރެވޭ މހިންމ ކަންކަމގެ ތެރޭގައި ،ދައލަތގެ
ވަރަށް މހިންމ އަދި ،މަޤާމގެ ގޮތން މާލބަޔާން ހށަހެޅން ވަރަށް ބޭނންތެރި ގިނަ މަޤާމތަކަކަށް މާލ ބަޔާން ހށަހެޅން ޤާނޫނން ލާޒިމކޮށްފައި
ނެތްކަން ފާހަގަކރެވެއެވެ .އެހެންކަމން ،މައިގަނޑ ގޮތެއްގައި (ހ) މަޤާމގެ ގޮތން ކޮރަޕްޝަން ގެ ރިސްކް ބޮޑ އެންމެހައި ފަރާތްތައް (ޕޮލިޓިކަލ
އެކްސްޕޯސްޑް ޕަރސަންސް ހިމެނޭހެން) އަދި (ށ) ޢާންމ މަޞްލަހަތާ ގޅންހރި ބޮޑެތި ކަންކަން ނިންމަންޖެހޭ ،އެ މޭރމން މަޞްލަޙަތ ފށއަރާފާނެ
އެންމެހައި ފަރާތްތައްވެސް ،މިލްކިއްޔާތާ ގޅޭ މަޢލޫމާތ ހާމަކރަންޖެހޭގޮތަށް ޤާނޫނން ލާޒިމކރަންޖެހެއެވެ .އަދި ،ދައލަތގެ މަސްއޫލވެރި ފަރާތްތަކާ
އފެދޭ "އިންޑައިރެކްޓް ކޮންފްލިކްޓް" މެނޭޖްކރމގެ ގޮތން ޢާއިލ މެންބަރންނާއި ގޅންހރި "އެސޯސިއޭޓްސް" ގެ މިލްކިއްޔާތ ހާމަކރާނެ މިންވަރަކާމެދ
ފަރވާތެރިކަމާއެކ ދިރާސާކޮށް ރިޢާޔަތްކރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކރެވިގެން ޤާނޫނން ކަނޑައަޅަންޖެހެއެވެ .މގެއިތރން ،މާލ ބަޔާން
ހށަހެޅން ޤާނޫނ ގޮތން ލާޒިމްނވާ ދައލަތގެ މހިންމ މަޤާމތަކާއި މަސްއޫލވެރި ފަރާތްތަކގެތެރެއިން ތިރގައިވާ ފަރާތްތައް މާލ ބަޔާން
ހށަހަޅަންޖެހޭހެން ޤާނޫނަށް ބަދަލގެނައމަކ ވަރަށް މހިންމ ކަމެއްކަމގައިދެކެވެ.
 .1އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
 .2ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރން އަދި ނާއިބ ވަޒރންނާއި އަދި އެ ފެންވަރގެ މަޤާމތަކގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކާއި ރައސލްޖމްހޫރިއްޔާ
އެކަށައަޅއްވާ ކޮމިޝަންތަކގެ މެންބަރން
 .3ފލހންގެ ވެރންނާއި ،އިންވެސްޓިގޭޓަރންނާއި ،ފލހންގެ ތެރެއިން މަޞްލަޙަތ ފށއަރާފަދަ އެހެން މަޤާމތަކގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް
 .4ސަލާމަތ ބާރތަކގެ ވެރންނާއި ،މަޞްލަޙަތ ފށއަރާފަދަ އެހެން މަޤާމތަކގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް
 .5ހިއމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ،ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަން ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ ،މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން،
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓ ކޮމިޝަން ގެ މެންބަރންނާއި އަދި އެފަދަ އެހެނިހެން މިނިވަން މސްތަޤިއްލ މަޤާމތަކާއި މއައްސަސާތަކގެ
މެންބަރން
 .6ދައލަތގެ ނވަތަ ދައލަތް ހިއްސާވާ ކންފނިތަކގެ ބޯޑ މެންބަރންނާއި އެތަންތާގައި މަޞްލަޙަތ ފށއަރާ މަޤާމތަކގައި ތިބޭ
ފަރާތްތައް
 .7ދައލަތގެ އެންމެހައި މާލ އިދާރާތައް
 .8އިންތިޚާބކޮށްގެން ހޮވާ މަޤާމތަކަށް ކރިމަތިލައިގެން އޅޭ ކެންޑިޑޭޓން
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 .9ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔނިޓ (އެފްއައިޔޫ) ގެ ވެރން
 .10ޓެކހާ ގޅޭ އިދާރާތަކގެ ވެރން
 .11ފޮރިން ސަރވިސްއަށް ނިސްބަތްވާ ސަފރން ،އެމްބެސަޑަރންނާއި ހައިކޮމިޝަނަރންނާއި ،އެފަދަ އެހެނިހެން އިސް ޑިޕްލޮމޭޓން
 .12ބޮޑެތި ތަޢލމ އިދާރާތަކގެ ވެރން
 .13ކރާ މަސައްކަތގެ ނވަތަ އަދާކރަންޖެހޭ ޒިންމާގެ ގޮތން ހިރާސް އޮންނަ ދައލަތގެ މވައްޒަފން (ޕްރޮކިއމަންޓ އަދި އަދި އެފަދަ
އެހެނިހެން ނިންމން ނިންމަން ތިބޭ ފަރާތްތަތައް (ޓެންޑަރ ބޯޑް އަދި ބިޑް ކޮމިޓތަކާއި އެފަދަ މައްސަލަތައް ބަލާ ފަރާތްތައް)،
އިންވެސްޓިގޭޓަރން،

ޕްރޮސެކިއޓަރން ،ކަސްޓަމް ،އިމިގްރޭޝަން ،އޭވިއޭޝަން ކޮމާންޑްގެ އޮފިސަރންގެ ތެރެއިން ހިރާސް އޮންނަ

މަޤާމްތައް އަދި އެކިކަހަލަ ހއްދަ ދޫކރަންތިބޭ ފަރާތްތައް (ޚާއްޞަކޮށް ތިމާވެއްޓާއި ،ބޭހާއި ،ކާނާއާއި ،އާންމން ކެއމަށް ބޭނންކރާ
ތަކެއްޗާއި ،ވައި އަދި ކަނޑގެ ދަތރފަތރތަކާ ގޅޭގޮތން ހއްދަ ދޫކރާ މަސްއޫލވެރި ފަރާތްތައް)
 .14ސިޔާސ ޕާޓތަކގެ ވެރން
 .15ޖަމޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކގެ ވެރން
ހާމަކރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް އެއްފަހަރާ ގިނަ އަދަދަކން ކަނޑައެޅމގެ ބަދަލގައި ،އެންމެ މހިންމ ،އެންމެ ހިރާސް ބޮޑ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދގެން
ފެށމަކ މި ނިޒާމ ހަރދަނާކޮށް މަސައްކަތްކރާ ނިޒާމަކަށް ހެދމަށް ވަރަށް މހިންމ ކަމެކެވެ .އަދި ނިޒާމ ހަރދަނާކރަމން މަޑމަޑން ހާމަކރަންޖެހޭ
ފަރާތްތައް އިތރ ކރެވިދާނެއެވެ .މގެ އިތރން ،މިހާރ ޤާނޫނތައް ހރި ގޮތން ،މާލ ބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭ ބައެއް ފަރާތްތަކން ހށަހަޅަންޖެހެނ އެ
ފަރާތގެ މވައްޒަފަކަށް (މިސާލަކަށް މަޖިލިސް މެންބަރން މަޖިލހގެ އިދާރާގެ އަމން ޢާންމަށް) ނވަތަ އެ ފަރާތްތަކގެ ފލް ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ އިދާރ
ބަޔަކަށް (ކައންސިލްތަކގެ މެންބަރން ކައންސިލްގެ އިދާރާއަށް) ކަން ފާހަގަ ކރެވެއެވެ .އެހެންކަމން ،ޤާނޫނތަކަށް ބަދަލގެންނައިރ މިކަމަށް
ރިޢާޔަތްކރމަކ ވަރަށް މހިންމ ކަމެއްކަމގައި ދެކެމެވެ.

 .6.3ހާމަކރަންޖެހޭ ވަގތ
މިހާރ ޤާނޫނ ނިޒާމ އޮތް ގޮތން ،ރާއްޖޭގައި ،މާލބަޔާން ހށަހަޅާންޖެހޭ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން އެއް ބަޔަކ ހށަހަޅާންޖެހެނ ،މަޤާމާ ޙަވާލވމގެ
ކރިން އެއްފަހަރ އަދި އެއަށްފަހ ކޮންމެ އަހަރަކ އެއްފަހަރއެވެ .އަދި އަނެއްބައި މަޤާމތަކގައި ހށަހަޅާންޖެހެނ ،ހަމައެކަނި ކޮންމެ އަހަރަކ އެއް
ފަހަރއެވެ .އެހެނަސް ،މާލ ބަޔާން ހށަހަޅާންޖެހޭ ހރިހާ ފަރާތްތަކންވެސް ،ތިރގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލކރާންޖެހޭ ގޮތަށް ޤާނޫނ ނިޒާމަށް ބަދަލގެންނަން
ދިރާސާއަށް ފެނެއެވެ.
 .1މަޤާމަށް އައން  :އެގޮތން ،މަޤާމތަކަށް އިންތިޚާބކރާ ފަރާތްތަކންނާއި ،ޢައްޔަންކރާ ފަރާތްތަކންނާއި ،ހޮވާ ފަރާތްތަކންވެސް ،އެ މަޤާމތަކަށް
އިންތިޚާބވާކަން ކަށަވަރވާ ހިސާބން ނވަތަ ޢައްޔަންކރާ ހިސާބން ،ނވަތަ ހޮވޭ ހިސާބން ފެށިގެން ޤާނޫނން ކަނޑައެޅޭ ވަކި މއްދަތެއްގެ
ތެރޭގައި މާލބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއެވެ.
 .2އަހަރަކ އެއް ފަހަރ  :ޤާނޫނން ކަނޑައަޅާ ވަކި މއްދަތެއްގެ ކރިން ،ކޮންމެ އަހަރަކ އެއްފަހަރ މާލ ބަޔާންހށަހަޅާންޖެހޭ ގޮތަށް ހަދަންވާނެއެވެ.
 .3މަޤާމގެ މއްދަތ ހަމަވން :މަޤާމގެ މއްދަތ ހަމަވމން ،ނވަތަ މަޤާމން އިސްތިއފާ ދިނމން ،ނވަތަ މަޤާމން ވަކިކރން/ދރކރން ފަދަ
ހރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް މަޤާމން ވަކިވާތާ ވަކި މއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މާލ ބަޔާން ހާމަކރަންޖެހޭ ގޮތަށް ޤާނޫނން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
 .4މަޤާމ ގެ މއްދަތ ހަމަވމަށްފަހ :މަޤާމން ވަކިވމަށް ފަހ ކޮންމެ އަހަރަކ އެއްފަހަރ އެކަށގެންވާ މއްދަތެއްވަންދެން (މިސާލަކަށް  3އަހަރ)
މާލ ބަޔާން ހާމަކރަންޖެހޭ ގޮތަށް ޤާނޫނން ހަދަންޖެހެއެވެ.

 .6.4ހާމަކރަންޖެހޭ ތަކެތި
މާލ ބަޔާނގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢލޫމާތަށް ބަލާއިރ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނތަކގައި ،މިލްކިއްޔާތގައި ހންނަ ތަކެއްޗާ ގޅޭގޮތން ހާމަކރަންޖެހޭނެ
ކަމަށް ބނެފައި އޮތ ވަރަށް ޢާންމކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކެކެވެ .ނަމަވެސް ،ޤާނޫނއަސާސއާއި ބައެއް ޤާނޫނތަކގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި
ބައިތަކގެ (ރިޕޯޓގެ  4.3ބައްލަވާ) ،ދަށން ،މާލބަޔާން ހާމަކރމގެ ގޮތން އެކަމަށް ތައްޔާރކޮށްފައިވާ ފޯމތަކަށް ބަލާއިރ ،ވަރަށް ތަފސލކޮށް
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މަޢލޫމާތ ހާމަކރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކރެވެއެވެ .އެހެނަސް ،މިގޮތން ތައްޔާރކރެވިފައިވާ ފޯމަށް ޤާނޫނ ބާރދިނމގެ ގޮތން ،އެ ފޯމަކ
ޤާނޫނެއް/ގަވައިދެއްގެ ޖަދވަލެއްގެ ގޮތގައި ހެދމާއި ،އެކަންކަމގެ އެންމެހައި ތަފސލ ލިޔމން ހިމެނން މހިންމެވެ .މިގޮތން މިހާރ ހރި
ބައިތަކގެ އިތރންވެސް ،ތިރގައި ހިމަނާފައިވާ ބައިތަކަށް ސަމާލކަން ދެވިދާނެކަމަށް ފެނެއެވެ.
 .1ހރިހާ ވައްތަރެއްގެ އާމްދަނ (އިންކަމް) އަދި އެސެޓް (ރޯޔަލްޓ ،ފ ފަދަ ހރިހާ ބާވަތެއްވެސް ހިމެނޭހެން)
 .2އަގ ހރި އެންމެހައި ތަކެތި (ޒނަތްތެރިވާން ގެންގޅޭ އެކަށގެންވާ މިންވަރަށްވރެ އިތރަށް ހންނަ ތަކެތި :މިސާލަކަށް
ރައްކާކޮށްފައި ހންނަ ގަހަނާ ،އަގ ބޮޑ ގަޑި ،ދަބަސް އަދި އެހެނިހެން)
 .3ރަހނގެ މޢާމަލާތްތައް

 .4ހރިހާ ވައްތަރެއްގެ ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓްރޫމެންޓްސް (އިކއިޓ އަދި ޑެޓް ސެކިއރިޓ  ،އަދި އެފަދަ އެހެނިހެން)
 .5ބޮޑެތި ޚަރަދތައް (އަގ ބޮޑ ތަންތާގައި ކިޔެވން ،އަގބޮޑެތި ޗއްޓ)
 .6ފައިސާއިން އަގއަދާކރމަށް އަތގައި ގެންގޅޭ ނަގދ ފައިސާގެ (ކޭޝް އިން ހޭންޑް) އަދަދާއި ލިބނ ގޮތް ،ބޭންކ އެކައންޓް
ގެންގޅން ލާޒިމކރެވިދާނެ ،އަދި އަތގައި ގެންގޅޭ ނަގދ ފައިސާ އެންމެ ގިނައިން ގެންގޅެވޭނެ މިންވަރ (ކޭޝް-ލިމިޓް)
ކަނޑައެޅން
 .7އެކިކަންކަމަށް ނަގާފައިވާ ހއްދަ އަދި ލައިސެންސް
 .8މަޤާމާ ޙަވާލވމގެ ކރިން ކރަމންގެންދިއަ މަސައްކަތްތަކާއި ލިބެމންދިއަ އާމްދަނ އަދި ހރި އެސެޓްސް
 .9މަޤާމ ނިމމަށް އައމަށްފަހ ކރާ މަސައްކަތް ،ލިބޭ އާމްދަނ އަދި ހރި އެސެޓް

 .6.5ހށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް
ރާއްޖޭގައި މާލ ބަޔާން އާންމކރމގެ ނިޒާމގެ ޤާނޫނ އޮނިގަނޑަށް ބަލާއިރ ،ހށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކން ހށަހަޅަންޖެހެނ ވަކި ގޮތަކަށް (ހާޑްކޮޕ
ނވަތަ ސޮފްޓް ކޮޕ) ކަން ޤާނޫނތަކން ކަނޑައަޅާފައި ނެތެވެ .އަދި ،އެކަމާ މެދ ޤާނޫނތަކގައި ވާހަކަދައްކާފައެއްވެސް ނެތެވެ .ނަމަވެސް ،ގިނަ
ގައމތަކގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށް ޤާނޫނ ނވަތަ ގަވައިދތަކގައި ތަފސލކޮށް ހިމަނާފައި ހރެއެވެ .އެހެންކަމން ރާއްޖޭގައިވެސް އެސެޓް
ޑިކްލަރޭޝަންގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދތައް ހެދިގެން އަންނައިރ ،މާލ ބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭނެ ގޮތްތަކާމެދ ތަފސލކޮށް އސޫލތަކާއި ގޮތްތައް
ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކރން މހިންމެވެ .އެ ގޮތން ،މިބައިގައި ތިރގައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކރމަކ ،މާލބަޔާންތައް ފަސޭހަކަމާއެކ ވެރިފައިކރެވި،
އަޅާކިއި (އެއްބަޔާން އަނެއް ބަޔާނާ) ،ނޙައްޤ މއްސަނދިކަން ދެނެގަތމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމެކެވެ.
 .1ހރި މާލ ޤާބިލްކަމގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އަދި ތިމާވެށގެ ރައްކާތެރިކަމަށްވެސް ރިޢާޔަތްކޮށް ވހާވެސް ބޮޑަކަށް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް
ކޮމިއނިކޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖގެ ވަޞލަތްތައް (އައިސޓ) ބޭނންކމާއި ކަރދާހާ ދރވން
 .2މާލބަޔާނަކ ވެބްޕޯޓަލްއެއް ނވަތަ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މެދވެރިކޮށް ހށަހަޅާއެއްޗަކަށް ހެދން .އަދި ،ކޮންޕިއޓަރާއި އިންޓަރނެޓް
ނލިބޭ ފަރާތްތައް އެކަނި ހާޑްކޮޕ ހށަހަޅާންޖެހޭ ގޮތަށް އޮތމާއި ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނންކރާނެ ގޮތް އަމިއްލައަށް ދަސްކރަން ފަސޭހަވާނެހެން
އިންތިޒާމކރމާއި ހޭލންތެރިކރން
 .3މެޝިން-ރޑަބަލް ކޮށް ފޯމެޓތައް ތައްޔާރކރމާއި ޒާތ އަދި ޝަޚްޝ މަޢލޫމާތގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެންމެ މަތ ދަރަޖައިގައި
ރިޢާޔަތްކރން

 .6.6ހށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތް
ދނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގައމތަކގައި މާލ ބަޔާން ހށަހަޅާންޖެހެނ އެ ގައމތަކގެ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އޭޖެންސ (އޭސއޭ) ތަކަށެވެ .ސަބަބަކ،
ދައލަތގެ މވައްޒަފންގެ މިލްކިއްޔާތާ ގޅޭ މަޢލޫމާތ ހާމަކރމގެ މަފްހޫމަކ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލތައް ހއްޓވމގެ މައިގަނޑ ދެ މަފްހޫމްކަމގައިވާ
މަޞްލަޙަތ ފށއެރން ހއްޓވމާއި ނޙައްޤމއްސަނދިކަން ހއްޓވން އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވާ މަފްހޫމަކަށް ވާކަމެވެ .ނަމަވެސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި
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މި މަފްހޫމ އފެދި ކރިއަރައިގެން އައިސްފައިވަނ 2008 ،ވަނަ އަހަރ ދިވެހިން ލިބިގަތް ޤާނޫނއަސާސގެ ތެރެއިން ،ދސްތޫރ މަފްހޫމެއްގެ
ގޮތގައެވެ .އަދި އެއަށް ފަހ ވަކިވަކި ޤާނޫނތަކގެ ތެރެއިންނެވެ.
ރާއްޖޭގެ މި ނިޒާމގެ މއައްސަސ ނިޒާމަށް (އިންސްޓިޓިއޝަނަލް ފްރޭމްވަރކް) އަށް ބަލާއިރ ،މި ނިޒާމ ހިނގަމންދަނ ،ލާމަރކަޒކޮށް
ރެގިއލޭޓކރާ ގޮތަށެވެ .އެއ ،މާލބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކން މާލބަޔާން ހށަހަޅަނ އެއް ތާކަށް ނޫންކަމަށްވެފައި ،ނަމަވެސް ވަކިވަކި
އޯވަރސައިޓް އިންސްޓިޓިއޝަންތަކަށް ކަމަށްވާތއެވެ .އެގޮތން ،މާލބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކން މާލބަޔާން
ހށަހަޅަންޖެހެނ އެ ފަރާތްތަށް ޖަވާބދާރވާންޖެހޭ ވަކި މވައްޒަފަކަށް ނވަތަ އިދާރާއަށް ކަން ފާހަގަކރެވެއެވެ .އެގޮތން ،ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ
މެންބަރން ،އެ ބޭފޅންގެ މާލބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހެނ ،ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ އަމންޢާންމަށްކަމާއި ،އަދި ކައންސިލަރންގެ މާލބަޔާން
ހށަހަޅަންޖެހެނ ލޯކަލް ކައންސިލްތަކގެ އިދާރާތަކަށްކަން ފާހަގަކރެވެއެވެ.
އެހެންކަމން ،މި އޞޫލަކ ،ޖަވާބދާރކރވމގެ މަފްހޫމގެ ނަޒަރިއްޔާތން ބަލާއިރ އެންމެ ރަނގަޅ އޞޫލ ނޫންކަން ފާހަގަކރެވެއެވެ .އެއ،
ވަގތަށް ހށަނޭޅމާއި ،ފޯމ ފރިހަމަ ނވމާއި ،އަދި ވެރިފިކޭޝަން ޕްރޮސެސްވެސް އެންމެ ފރިހަމައަށް ކރިޔަށް ގެންދެވނ ނަމަވެސް ،އެހެން
ފަރާތްތަކން ދެކޭ ގޮތާހރެ ނިޒާމގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދ ސވާލ އފެއްދމގެ ފރޞަތ ވަރަށް ބޮޑވެއެވެ.
އެހެން ކަމން ،ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ މެންބަރންނާއި ،ކައންސިލަރން އެ ފަރާތްތަކގެ މާލބަޔާން ،މިނިވަން އެހެން ފަރާތަކަށް ހށަހަޅަންޖެހޭގޮތަށް
ޤާނޫނަށް ބަދަލގެނައމަކ ،މޅި ނިޒާމގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ،ޖަވާބދާރކރވމގެ އޞޫލ ދެމެހެއްޓމަށްޓަކައި މހިންމކަމެއްކަމގައި ދެކެމެވެ.

 .6.7ހށަހަޅާ މަޢލޫމާތގެ ޞައްޙަކަން ޔަޤންކރން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިލްކިއްޔާތާ ގޅޭ މަޢލޫމާތ ހާމަކރމގެ ޤާނޫނ ނިޒާމގައި ވެރިފިކޭޝަން ޕްރޮސެސް އެއް ކަނޑައަޅާފައި ނެތެވެ .އެހެންކަމން،
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދގައި ،ހށަހެޅޭ މާލބަޔާންތަކގެ ޞައްޙަކަން ޔަޤންކރމަށް ކަންކަން ކރާނެ ގޮތް ތަފސލކޮށް ލިޔަންޖެހެއެވެ .މިކަން ކރމގެ
މައިގަނޑ ބޭނމަކ ފޮރވިފައިވާ ނޙައްޤ މަންފާތަކާއި ،މއްސަނދިކަމާއި އާމްދަނ ދެނެގަތމެވެ .އަދި އެގޮތން އެކލަވާލާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދގައި
ތިރގައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކރެވިދާނެއެވެ.
 .1ވެރިފިކޭޝަން ޕްރޮސެސްގައި ހިމެނޭ ބައިތައް
 .1.1ގަޑިއަށް ހށަހަޅާތޯ ބެލން :ހށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް ހަނދާންކޮށްދިނމގެ އިޖރާއަތެއް އޮތން
 .1.2ހށަހަޅާންޖެހޭ މަޢލޫމާތ ފރިހަމައަށް ހރިތޯ ބެލން (ކޮމްޕްލޓްނަސް ޗެކް) :ފރިހަމަ ނވާ ފޯމތައް ފާހަގަކޮށް ވެރިފަރާތަށް
އެންގމާއި ،ރަނގަޅކރވން
 .1.3ހށަހަޅާ މަޢލޫމާތަކ ތެދ މަޢލޫމާތކަން ޔަޤންކރމާއި ކށެއް ކރޭތޯ ޗެކކރން (ޕްލޯސިބިލިޓ ޗެކް)  :ކަނޑައެޅޭ ވަކި
އިޖރާއަތަކާ އެއްގޮތަށް މާލބަޔާންތައް މަޞްލަޙަތ ފށއެރމާއި ނޙައްޤ މއްސަނދިކަމގެ ނަޒަރިއްޔާތން ޗެކކޮށް އެނާލިސިސް
ހެދމާއި އަޅާކިޔން
" .2ޕްރޮ-އެކްޓިވް ވެރިފިކޭޝަން" އިޖރާތެއް އޮތން :ކށަށް ތހމަތކރެވިގެން ތަޙޤޤ އިދާރާތަކން ތަޙޤޤކރމގެ ކރިން ،ޕްރިވެންޝަން
މަސައްކަތެއްގެ ގޮތގައި އެ ނަޒަރިއްޔާތން އިސްނަގައިގެން ޗެކކރން
 .3އެނާލިސިސް ހެދމގައި ވިސްނން ބެހެއްޓިދާނެކަންކަން:
 .3.1އެހެނިހެން މަޢލޫމާތާ އަޅާކިޔން (ކްރޮސް-ޗެކް) :މިސާލަކަށް ގޯތިގެދޮރގެ ރެޖިސްޓްރ ،ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރ ،ކޮންޕެނ ރެޖިސްޓްރ،
ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރ ،ސެކިއރިޓ ޑިޕޮޒިޓަރ އަދި ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ރަޖިސްޓްރ
 .3.2ލައިފް ސްޓައިލް އެނާލިސިސް :ބިގް ޑޭޓާ އެނާލިސިސް ހަދައިގެން (މސްމޑިއާ ޙަރަކާތްތަކާއި ،އެފަދަ އެހެނިހެން ވަޞލަތްތައް)،
އޯޕަން ސޯސް އިންޓެލިޖެންސް
 .3.3ވެރިފައިކރާނެ މާލބަޔާން އިޚްތިޔާރކރމގައި ،ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނވަތަ ރިސްކް ކްރައިޓރިއާ ބޭސްޑް ސާމްޕަލް މެތަޑް
ބޭނންކރެވިދާނެ
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 .3.4ސާމްޕަލް ކަނޑައެޅމގައި މާލބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކގެ ގިންތިކރެވިދާނެ .އަދި ގިންތިތަކގެ ނިސްބަތން މޅި ގިންތގެ އާބާދ
ތަމްސލކރެވޭނެ ވަރގެ ސައިންޓިފިކް ސާމްޕަލްއެއް ނެގިދާނެ
 .3.5ސާމްޕަލް ނެގމގައި ކޮރަޕްޝަނަށް އޮންނަ ހިރާސްއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގިންތިކރެވިދާނެ
 .3.6މިކަން ކރމގައި ،ތަންފޒ އިދާރާގެ ވަޞލަތްތައް ހރިނެތް މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކރަންވާނެ

 .6.8އަދަބ ކަނޑައެޅން
މާލ ބަޔާން ހށަހަޅމގެ ނިޒާމ ޤާނޫނ އޮނިގަނޑަކން އފެއްދމާއި އޭގެ ތެރެއަށް ،ކޮންޕްލަޔަންސް އަދި އެންފޯސްމަންޓް ނިޒާމެއް ގެނެސް ،ކށް
ކަނޑައަޅައި އަދަބ ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަން ފާހަގަކރެވެއެވެ .އެގޮތން (ހ) ލަހން ހށަހެޅމާއި (ށ) ހށަނޭޅމާއި (ނ) ފރިހަމަ ނޫން ފޯމ
ހށަހެޅން ،އެއ ޤާނޫނ ނިޒާމގެ ތެރެއިން ކށގެ ގޮތގައި ކަނޑައަޅައި އެކަންކަމަށް އަދަބ ކަނޑައެޅމަކ މހިންމ ކަމެކެވެ .އެގޮތން މި ނިޒާމ
އެކލަވާލމގައި ތިރގައިވާ ގޮތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކރެވިދާނެއެވެ.
 .1ލަހން ހށަހެޅން :އެކަށގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ،މާލބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭ މއްދަތަށް ހށަނާޅައި އޮވެ،ފަނަރަ ( )15ދވަސް ފާއިތވެއްޖެނަމަ،
އެ ފަރާތަށް ލިޔމން ހށަހެޅމަށް އަންގައި ،އިތރ  7ދވަހގެ މހލަތެއް މާލބަޔާން ހށަހެޅމަށް ދެވިދާނެއެވެ .އަދި ،މއްދަތގެ ތެރޭގައި
ހށަހެޅިނަމަވެސް ،އެ ހށަހެޅމަކ ލަހން ހށަހެޅި ހށަހެޅމެއްކަމަށް ނިންމައި ހށަނާޅައި ފާއިތވާ ކޮންމެ ދވަހަކަށް (ނޭޝަނަލް މިނިމަމް
ވޭޖް)ގެ އެއްދވަހަށްވާ މިންވަރަށް ނވަތަ މަޤާމގެ އަސާސ މސާރަ އެއްދވަހަށް ޖެހޭ ވަރން ޖޫރިމަނާކރމާއި އެ ޖޫރިމަނާ  15ދވަހގެ
ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭގޮތަށާއި ،އަދި އެ މއްދަތގެ ތެރޭގައިވެސް ހށަނޭޅިނަމަ ،މާލބަޔާން ހށަނޭޅކަމަށް ބަލައި ފިޔަވަޅއެޅމަށް
ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
 .2ހށަނޭޅން :އެކަށގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ،މާލ ބަޔާން ހށަނާޅައި އޮތްނަމަ ،ބައެއް ޤައމތަކގައި ޢަމަލކރެވޭ އޞޫލން ،އެ ފަރާތެއްގެ
އަސާސ މަހ މސާރައަށް ޖެހޭވަރން ނވަތަ އެއް އަހަރގެ ނޭޝަނަލް މިނިމަމް ވޭޖްގެ ގޮތގައި ޖެހޭ ވަރން ޖޫރިމަނާކރެވިދާނެ
 .3ފރިހަމަ ނޫން ފޯމް ހށަހެޅން :އެކަށގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ،ފރިހަމަ ނޫން ފޯމެއް ހށަހަޅައިފިނަމަ ،އަދި އެކަން ރަނގަޅކރަން
އެންގމންވެސް ރަނގަޅނކޮށްފިނަމަ ،އެކަން ރަނގަޅ ނކޮށް ފާއިތވާ ކޮންމެ ދވަހަކަށް (ނޭޝަނަލް މިނިމަމް ވޭޖް)ގެ އެއްދވަހަށްވާ
މިންވަރަށް ނވަތަ މަޤާމގެ އަސާސ މސާރަ އެއްދވަހަށް ޖެހޭ ޖެހޭވަރން ޖޫރިމަނާކރން .އަދި ތަކރާރކޮށް ފރިހަމަ ނޫން ފޯމ ހށަހަޅާނަމަ،
އެއ ފޯމ ހށަނޭޅމގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލން
 .4ތަކރާރކޮށް ކށްކރން :މަތގައިވާ ކަންކަން ތަކރާރކޮށް ކރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ދެވޭ އަދަބ އެކަށގެންވާ މިންގަނޑެއްގައި އިތރވަމންދާ
ގޮތަށް ޤާނޫނން ހަދަންވާނެއެވެ .އެގޮތން ،ޖޫރިމަނާގެ އިތރން އިދާރ ފިޔަވަޅއަޅާގޮތަށް ހެދިދާނެއެވެ.
މގެ އިތރން ،ނބައްދަލ މިލްކިއްޔާތ ފާހަގަކރމަށް ،ޤާނޫނގެ ތެރެއިން ނބައްދަލ މިލްކިއްޔާތަކ (ޑިސްޕްރޮޕޯޝަނޭޓް އެސެޓް) ކޮބައިކަން
ކަނޑައަޅައި،

މާލބަޔާން

ހށަހަޅަންޖެހޭ

ފަރާތަކން

ހށަހަޅާ

މާލބަޔާނެއް

ވެރިފައިކރމގެ

ތެރެއިން،

ނބައްދަލ

މއްސަނދިކަން

ފާހަގަކރެވޭނަމަ"،ސަސްޕިޝަސް ވެލްތް ރިޕޯޓް (އެސް ޑަބްލިއ އާރ)" އެއް ތަޙޤޤކރާ އިދާރާއަށް ފޮނވަންޖެހޭގޮތަށް ޤާނޫނ ބައްޓަންކރމަކ
މހިންމ ކަމެކެވެ .އަދި ،މާލ ބަޔާންތަކގައި ހންނަ މަޢލޫމާތ ނާޖާއިޒ ގޮތގައި ބޭނންކރާ ފަރާތަކާމެދގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅތަކާއި ،މި ނިޒާމ
ހިންގމގައި އިހމާލވާ މަސްއޫލވެރިންނާ މެދގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅތައްވެސް ޤާނޫނން ކަނޑައެޅމަކ ވަރަށް ބޭނންތެރިކަމެކެވެ.
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 .6.9މާލ ބަޔާން ހާމަކރން
މިލްކިއްޔާތ ހާމަކރމގެ ޤާނޫނ ނިޒާމ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތްގޮތން ،އެއްވެސް މާލބަޔާނެއްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މަޢލޫމާތަކ ހާމަކރން ލާޒިމ
އެއްޗެއް ނޫނެވެ .އެހެންކަމން ،ޤާނޫނން ކަނޑައަޅާ ވަކި މަޢލޫމާތތަކެއް އާންމކޮށް ފެންނާނެހެން އާންމކރމަކ ވަރަށް މހިންމ ކަމެކެވެ .އަދި
މގެ އިތރން މާލބަޔާން ހށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކން އެކަންކރަމން ގެންދާ ގޮތގެ ތަފާސްހިސާބ ބަލަހައްޓައި އާންމކރަމން ގެންދަންވާނެއެވެ.
އެގޮތން މާލބަޔާން ހށަހަޅާ ފަރާތްތަކާ ގޅޭ އަންނަނިވި މަޢލޫމާތ އާންމކރަންވާނެއެވެ.
 .1ހށަހަޅާ/ނާޅާ ނިސްބަތް
 .2ގޯސް މަޢލޫމާތ ހށަހަޅާ ނިސްބަތް
 .3ކށްކރާ ކަމަށް ޝައްކކރެވޭ ނިސްބަތް
އަދި މގެ އިތރން ،މަޢލޫމާތ ޢާންމކރމގައި ތިރގައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކރަންވާނެއެވެ.
 .4ޖމްލަގޮތެއްގައި ޒާތ އަދ ޝަޚްޝ މަޢލޫމާތ އާންމނކރން
 .5އަމިއްލަ ނަފސާއި ޢާއިލ މެންބަރންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކރން
 .6އެޑްރެސް ،ވެހިކަލް ލައިސަންސް ޕްލޭޓްފަދަ ނަންބަރތައް އާންމނކރން
 .7ބޭންކ އެކައންޓް ނަންބަރ އާންމނކރން

ނ
 .7ނިންމ ް
މިދިރާސާގައި ބެލިފައިވާ ކަންކަން ،އަދި މި ދިރާސާ ކރިޔަށް ގެންދެވނ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އެކިކަންކަމަށް އިތރަށް ދިރާސާކޮށް ބެލމަކ ،ދައލަތގެ
މަސްއޫލވެރި މވައްޒަފންނާއި މަޤާމތައް ފރާ ފަރާތްތަކގެ މިލްކިއްޔާތގެ މަޢލޫމާތ ހާމަކރމގެ ފރިހަމަ ވަށައިޖެހޭ ޤާނޫނ ނިޒާމެއް ދިވެހިރާއްޖެއާ
އެންމެ އެކަށގެންވާ" ،ކޮސްޓް-އިފެކްޓިވް" ،އިންސާފވެރި ،ޒަމާނާގޅޭ ،ސާދާ ކޮށް ހެދމަށް މހިންމ ކަމެއްކަމގައި ދެކެމެވެ .މިދިރާސާ ކރިޔަށް
ގެންދިއމގައި އެހތެރިކަން ފޯރކޯށްދެއްވި އިދާރާތަކަށް ޝކރއަދާކރަމެވެ .އންމދަކ ،މި ދިރާސާއަކ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިލްކިއްޔާތގެ މަޢލޫމާތ
ހާމަކރމގެ ނިޒާމ އިތރަށް ފރިހަމަކރމަށް ލިބިގެންދާ ބާރަކަށް އަދ އެހތެރިކަމަކަށް ވމެވެ.
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ސ
ރން ް
ރެފަ ެ
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނއަސާސ
 .2ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 10/2014މަނ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކރން ހއްޓވމގެ ޤާނޫނ)
 .3ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ ދާއިރާތައް ލާމަރކަޒ އޞޫލން ހިންގމގެ ޤާނޫނ) ގެ  124ވަނަ މާއްދާ
 .4ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 10/2008ޖޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނ)
 .5ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 11/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނ)
 .6ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 8/2008އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނ)
 .7ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 9/2008ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނ)
 .8ޔނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އަގައިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން
 .9ރައްޔިތންގެ މަޖިލހގެ ގަވާއިދ 2010
 .10ޔނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އަގައިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން (އންކަކް)
 .11ޓެކްނިކަލް ގައިޑް ޓ ދަ ޔނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އަގައިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން
 .12ދި އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން ރޫލްސް  ،2017ބޫޓާން
 .13އސްޓަރން ޕަރޓްނަރޝިޕް -ކައންސިލް އޮފް ޔޫރަޕް ފެސިލިޓ ޕްރޮޖެކްޓް އޮން "ގޑް ގަވަރނަންސް އެންޑް ފައިޓް އަގައިންސްޓް
ކޮރަޕްޝަން" ،ޕްރެކްޓިޝަނަރ މެނއަލް އޮން ޕްރޮސެސިންގ އެންޑް އެނަލައިޒިންގ އިންކަމް އެންޑް އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަން އޮފް
ޕަބްލިކް އޮފިޝަލްސް
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