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ވަަނ ުދވަހު އޮްތ  25މަހުގެ  އޯގަސްޓް ވަަނ އަހުަރގެ  2008
 ވަނަ އްަށ ތީިރސްދުައުރގެ ެދވަނަ  ވަަނ އަހުަރގެ  2008މަޖީިލުހގެ  ރައްޔިތްުނގެ 

 " ބިްލއިލެކްޝްަންސ ކޮމިޝަންގެ  "ޖަލްސާއިން ާފސްކުރެއްވި، 

 2008 އޯގަސްޓް 25ވަަނ މާއާްދގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  92ައސާސީގެ ޤާނުޫނ

ތަޞީްދޤު  ުދވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވީ ހަޯމ.) ހ1429 ޝަޢްބާްނ 24(
ޤޫާނަނށްވެ މިއަދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމުން، މިބިލް 

 .ކުރެވިއްޖެއެވެ
  



 

 

  8/2008 :ނަންބަރު ޤާނޫނު

  
  

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު
 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން،މިއީ
،ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ]އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން[ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 

، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއި،ބާރުތަކާއި
 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންވާނެއިލެކްޝަންސް
 . ސުލޫކީ މިންގަނުޑތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނެވެ،ޝަރުޠުތަކާއި

 ތަޢާރުފާއި ނަން  .1 )ހ(

  .އެވެ" އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު"މިޤާނޫނަށް ކިޔާނީ 
 

   )ށ(

 ދަޢްވާ ލިބިގަތުމުގެ، އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢްވާކުރުމާއި،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ
 އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ،ބާރު ލިބިފައިވާ

 .އަދި ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ
 

 ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު .2

 .މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ) ފަހެއް (5އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އެކުލެވިގެންވަނީ 
 

ކޮމިޝަން އެކުލެވިގެންވާ  .3
  ގޮތް
 

 މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނީ
 .ގޮތުގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

މެންބަރުން  .4 )ހ(
 ޢައްޔަންކުރުން

ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ނުވަތަ މެންބަރެއް ޢައްޔަންކުރަން ބޭނުންވާ
 އެފަހަރަކު ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަށްވުރެ،ކޮންމެ ފަހަރަކު

މަދުނޫން ޢަދަދަކަށް ީމހުންގެ ނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
  .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  

    )ށ(

ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ) ށ(މިމާއްދާގެ 
ންމުކޮށް އިޢްލާނުކޮށްގެން އެކަމަށް އިޖާބަދޭހުށަހަޅާ ނަންތަކަކީ އާ

 އަދި.މީހުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ނަންތަކެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ
 އާންމުކޮށް،މިގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަންތައް ފޮނުވާއިރު

އިޢުލާނުކޮށްގެން އެކަމަށް އިޖާބަދިން އެހެން މީހުންގެ ނަންތައްވެސް
ގެ މަޖިލީހުގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި އެ މަޖިލީހަށްރައްޔިތުން

  .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

    )ނ(



 

 

 

 

 

 

2 

ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް) ށ(މި މާއްދާގެ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ

 ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ،މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި
ޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރާ ބަޔަކު އެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ

  .ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ

    )ރ(

 ކޮމިޝަނުގެ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަން ކުރަންވާނީ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭ ފަދަ ތަޢުލީމާއި  ޤާބިލްކަން ހުރި

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ5ާ  މި ޤާނޫނުގެ،މީހުންގެ ތެރެއިން
 .ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންނެވެ

 

   )ބ(

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ދެމިތިބޭއިރު ތިރީގައިމިވާ
 .ސިފަތައް އެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގާ ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ

މެންބަރުންގެ ހުރުން .5
 ލާޒިމުވާ ސިފަތައް

   )ހ( ކު ކަމުގައިވުން؛މުސްލިމަ

   )ށ( ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން؛

   )ނ(  އަހަރު ވެފައިވުން؛25އުމުރުން 

އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ވޭތުވެދިޔަ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު އަހަރު) ފަހެއް (5

 ؛ކަމުގައި ނުވުން

   )ރ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ
ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ނުވަތަ ޢައްޔަންކުރެވޭ ސިޔާސީ މަގާމެއް

 ކަމުގައި ނުވުން؛ ފުރަމުންދާ މީހަކު

   )ބ(

ކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މީހަކު
 ނުވުން؛

   )ޅ(

ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ ބާރަ މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގެ
 އަދި ޖިނާއީ ކުށެއް،ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުމާއި

ކުރިކަން ސާބިތުވެ ބާރަ މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް
 ނުވަތަ،މެއް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާކުރެވިފައިވާ  މީހަކުނަމަ އެ ޙުކު

އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މަޢާފްކުރެވުނުތާ ފަސް އަހަރު ވެފައިވާ
 ؛މީހަކު ކަމުގައިވުން

   )ކ(

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކު ކަމުގައި ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި
 .ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން

 

   )އ(

 ޢައްޔަންކުރެވޭ މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތަކީ އެ މެންބަރަކުކޮމިޝަނަށް
1އަހަރު ދުވަހުގެ ) ފަހެއް (،5ޢައްޔަންކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 .ދައުރެވެ) އެކެއް(

 މެންބަރުންގެ މުއްދަތު .6 )ހ(



 

 

 

 

 

 

3 

 ވަނަ މާއްދާގ14ެ މިޤާނޫނުގެ ،ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް) ހ(މިމާއްދާގެ 
 އެހެން ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ،ކުރެވޭ މެންބަރަކު ފިޔަވައިދަށުން ވަކި

އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން) ފަހެއް (5މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު އިތުރު 
  . އިތުރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ،މުއްދަތަކަށް

 

   )ށ(

މިޝަނުގެއިބު ރައީސަކު ޢައްޔަންކުރާނީ ކޮ ނަ،ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަކާއި
އަދި މިގޮތުން.  ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނެވެ،މެންބަރުންގެ ތެރެއިން

، ނައިބު ރައީސަކަށް ޢައްޔަންކުރާ ބަޔަކު،ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަކާއި
ގަޑިއިރުގެ) ސާޅިސް އަށެއް (48އެމަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރާތާ ގިނަވެގެން 

ޔާއަށް ކޮމިޝަނުންތެރޭގައި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް
 .އަންގަންވާނެއެވެ

 

 
 
 
 

7.  
 

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި 
ނާއިބުރައީސް 
 ޢައްޔަންކުރުން

އަދި. ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސެވެ
ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮމިޝަނުގެ

 .ރާނީވެސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސެވެމެންބަރުންނާ ޙަވާލުކު

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ  .8
 މަސްއޫލިއްޔަތު

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ
 ނުވަތަ އެމަޤާމު ހުސްވެއްޖެ، ނުވަތަ އުޛުރުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި،ޙާލަތެއްގައި
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރާނީ އޭނާގެ މަޤާމުގެ،ޙާލަތެއްގައި

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ،މީގެ އިތުރުން. ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސެވެ
 .ނާއިބުރައީސާ ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވެސް އޭނާ އަދާކުރަންވާނެއެވެ

 

 ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސް .9

ޖެކަމަށް ބެލޭނީ އަންނަނިވިކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެއް
 .ޙާލަތުތަކުގައެވެ

މަޤާމު ހުސްވުން .10 )ހ(

     .1 ؛މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން

     .2 ؛އިސްތިޢުފާ ދިނުމުން

 ކޮމިޝަނުގެ، ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިނ14ްމިޤާނޫނުގެ 
 ؛މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުން

3.     

 ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިޚާބުޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ
 ؛ކުރެވޭ ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމުން

4.     

     .5 ؛މަރުވުމުން

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުރުން މި ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ
 ؛ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައެއް އުނިވުމުން

6.     

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަޤާމު ނުވަތަ ނާއިބުރައީސްގެ މަޤާމު
 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު،ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ

 ނުވަތަ ރައީސިާއ.ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވުމުންނެވެ

   )ށ(
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ނައިބު ރައީސް އާއި ދެމީހުންކުރެ މީހަކު އެމީހެއްގެ މަޤާމުން
 .އިސްތިޢުފާދިނުމުންނެވެ

 
 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވ1ާގެ ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 10މިޤާނޫނުގެ 

 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމެއް ހުސްވުމުގެ،ޙާލަތު މެދުވެރިވެގެން
 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވ4ާ މިޤާނޫނުގެ ،ދުވަސް ކުރިން) ފަނަރަ (15

ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޯދަންޖެހޭ މަޝްވަރާ ހޯދައި
 .ނިންމަން ވާނެއެވެ

ހުސްވާ މަޤާމަށް މީހުން  .11 )ހ(
 ޢައްޔަންކުރުން

،ވަނަ ނަންބަރުގައާއި) 2(ގެ ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 10މިޤާނޫނުގެ 
ވަނަ) 5 (،ވަނަ ނަންބަރުގައާއި) 4 (،ވަނަ ނަންބަރުގައާއި) 3(

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ޙާލަތުތަކުގެ ތެރެއިން) 6 (،ނަންބަރުގައާއި
 ނުވަތަ،ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން 

 ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމެއް،ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމު
ދުވަހުގެ) ފަސްދޮޅަސް (60 އެމަޤާމެއް ހުސްވާތާ ،ހުސްވެއްޖެނަަމ

 .ތެރޭގައި އެމަޤާމަށް މީހަކު އަލުން ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ

   )ށ(

ގެ މަތިން މުއްދަތު ހަމަވެގެން ކޮމިޝަނަށްގައިވާ ގޮތު) ހ(މިމާއްދާގެ 
މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަންތައް

ދުވަހުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ) ފަސްދޮޅްަސ (60އެމުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 
  .މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

  .ތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަ
 

12. 

  )ހ( .ހާޒިރުވުން ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކަށް

މެންބަރުން އެމީހުންގެ 
 ވާޖިބު އަދާކުރުން

  .ކޮމިޝަނުން ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން
 

   )ށ(

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް އެމީހެއްގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވޭނީ ފަނޑިޔާރެއްގެ
  . ހުވައިގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއި ކުރުމުންނެވެ،އި އަންނަނިވި ހުވައިކޮށްކުރިމަތީގަ

 

އިސްލާމްދީނަށް ) .........މީހާގެ ނަން......... (އަހުރެން [
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް،ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި

 އިލެކްޝަންްސ،ށާއިދިވެހި ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމަ ،ރައްކާތެރިވުމަށާއި
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ތެދުވެރިކަމާއި،ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން
ގަންދީهللا  އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް މާތް،އަމާނާތެްތރި ކަމާއެކު

  ].ހުވައިކުރަމެވެ
 

ންބަރުން މަޤާމާ މެ .13
 ޙަވާލުވުން
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ގައި) ހ(މާއްދާގެ  ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އެމަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނީ މި
 .ގައި އެވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ) ށ(މާއްދާގެ   މި،ބަޔާންކޮށްފައިއެވާފަދަ ޙާލަތެއްގައި

 މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން .14

އިވާ ކަންކަމާއިގައި ބަޔާންކޮށްފަ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 17މި ޤާނޫނުގެ 
 ނުވަތަ އެ މަޤާމު އަދާކުރުމަށް،ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރިކަމަށް

 ނުވަތަ މަޤާމު،އުޛުރުވެރިވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް
 އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ނެތްކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި؛

   )ހ(

ވެއްޖެކަމަށްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރި) ހ(މި މާއްދާގެ 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކާއި
މަޤާމުތަކާބެހޭ ކަންކަން ބެލުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރުމަށް
،ކަނޑައަޅާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ފެނިގެން

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެއެ މެންބަރަކު އެ ކޮމިޝަނުން ވަކިކުރުމަށް ރަ
ޖަލްސާއެއްގައި ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ
  .އަޣުލައްބިޔަތުން ފާސްކުރުމުން އެ މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވީއެވެ

 

   )ށ(

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އޭނާގެ މެންބަރުކަމުގެ އިސްތިޢުފާ ދޭން
ޔާންކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސިޓީއަކުން އެކަން ބަ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

 އެސިޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުމުން ކޮމިޝަނުގެ،ހުށަހަޅައި
 .މެންބަރުކަމުން އެމެންބަރަކު ވަކިވީއެވެ

އިސްތިޢުފާދިނުން .15 )ހ(

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން
،ންކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުންބޭނުންވެއްޖެނަމަ ސިޓީއަކުން އެކަންބަޔާ

،ހަމައެފަދައިން.  ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ،ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް
 ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ،ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް

ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ސިޓީއަކުން އެކަން ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނުގެ
 ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު،ރައީސަށް ލިބުމުން އެސިޓީ ،ރައަީސށް ހުށަހަޅާ

 . ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ،ރައީސް

   )ށ(

ގެ ދަށުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސް) ށ(މިމާއްދާގެ 
 ކޮމިޝަންގެ،އެއިން މީހެއްގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދިންކަމުގައިވިޔަސް

  . ދިނީ ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެމެންބަރުކަމުން އެމީހަކު އިސްތިޢުފާ
  

    )ނ(

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި ނާއިބުރައީސާއި މެންބަރުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި
 .އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ

 މުސާރައާއި ޢިނާޔާތްތައް .16 )ހ(

،ޢިނާޔަތްތައް އިކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށާއި ނާއިބުރައީސަށް ދެވޭ މުސާރައާ
އަދި. އެމީހުންގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތުގައި އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

،ޢިނާޔަތްތައްވެސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި
 .އެމީހުންގެ މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތުގައި އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

   )ށ(
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 މިނިސްޓްރީ،ޢިނާޔަތްތައްކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި 
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާއާއެކު  ކަނޑައަޅާނީ

  .ކޮމިޝަނުންނެވެ
 

   )ނ(

،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައާއި
 ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތުގައި

 .ރަކުމެ އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެމެންބަ

މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ  .17 )ހ(
މިންގަނޑުތައް

ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
  ކަންކަންކުރުން؛

1.       

 ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާއި،ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ކުރިއަރުވައި
  މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކުރުން؛

2.       

ރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޤައުމީމެންބަ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާ އަބަދުމެ

  ކުރިއަށްނެރެ އިސްކަންދިނުން؛

3.       

މެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި
ވަތަ ނު، ނުވަތަ ކުލަޔަށް،ނަސްލަށްއެއްވެސް ރައްޔިތެއްގެ 

 ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ،ޖިންސަށް
 ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ސިޔާސީ ނުވަތަ،ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް

، ނުވަތަ މާލީ ފުދުންތެރި ކަމަށް،އެނޫންވެސް ވިސްނުމަކަށް
 ނުވަތަ،ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާއަށް ނުވަތަ އުފަންރަށަށް

ޖަ ނުވަތަ މަޤާމަށް ބަލައިވާހަކަ ދައްކާ ބަހަށާއި އިޖްތާިމޢީ ދަރަ
  ތަފާތުނުކުރުން؛

  

4.       

ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް
ވަތަނުވަތަ ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ސިޔާސީ ނު

 އެފަދަ،ވިސްނުމްެއ ގެންގުޅޭ ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެއެނޫންވެސް 
 ތަޢައްޞުބުން،ށް ޖެހިލުންނުވެފަރާތަކުން ދައްކައިފާނެ ބިރަކަ

 މެންބަރުންގެ މަސައްކަތް،އެއްކިބާވެ ހުރެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު
ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނާއެއްގޮތަށް ކުރުމާއި ކަންކަން

  ނިންމުން؛

5.       

އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ސީދާގޮތުން
ކުރުމުގެގޮތުން ނުވަތަ ތާއީދު،ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ނަމަވެސް

  ދޮެކޅުހެދުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން؛

6.       

 ނުވަތަ ދައްކާ، ނުވަތަ ބައިވެރިވުމަކުން،މެންބަރަކު ކުރާކަމަކުން
 ނުވަތަ އެނޫންވެސް، ނުވަތަ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކުން،ވާހަކައަކުން

7.       
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ވާލު އެ މެންބަރެއްގެ މުސްތަޤިއްލު ކަމާމެދު ސު،އެހެން ގޮތަކުން
އުފެދޭނެ ނުވަތަ އުފެދިދާނެއެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމާއި

، މުސްތަޤިއްލުކަމާއި،ކޮމިޝަންގެ މިނިވަންކަމާއި
އިންޞާފުވެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭނެ ނުވަތަ

  އުފެދިދާނެއެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން؛
މަޤާމުގެ ޙައިޘިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްގެ

ތަ އެ މެންބަރެއް އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭނުން އަމިއްލައަށްނުވަ
ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ޙާޞިލްކުރަުމށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް

  އެފަދަ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންނުކުރުން؛

8.       

މަޤާމުގެ ޙައިޘިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް
 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުންމެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި

   ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް އެމަޢުލޫމާތެއް ހާމަނުކުރުން؛،ފިޔަވައި

9.       

 އާމްދަނީއެއް،ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ
 އާމްދަނީއެއް،ހޯދުމަށް ފަންނީ މަސައްކަތެއްގައި ޝާމިލުވެ

 އެހެން އެއްވެސް،ޮކށްލިބޭފަދަ އެހެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް
  ؛ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރުން

  

10.       

، ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް،ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ
،ހުރިހާ ޢަމަލެއްގައިވެސް މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގައި
އެމީހެއްގެ އަޚްލާޤާއި އަބުރުގެ ރައްކާތެރިކަން

  .ދަމަހައްޓަންވާނެއެެވ

11.       

މިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރެއް މި މާއްދާގެކޮ
،އާ ޚިލާފަށް ކަމެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ) ހ(

އެމެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ އެކަމެއް އަލުން
  .މުރާޖަޢާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

    )ށ(

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރުޢީ
 އެކަމެއްގައި ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން،ކޯޓަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ

 ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި،ކޮމިޝަނުން ޒިންމާ އުފުލުމުގެ އިތުރަށް
ން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެއެ މެންބަރަކާމެދު ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތި

  .އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

    )ނ(

 ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު،ކޮމިޝަންގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ
،އެ މެންބަރެއްގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި
ރވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް އޮޑިޓަ

ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ފޯރމެޓަކަށް ތައްޔާރުކުރާ ބަޔާނެއް އޮޑިޓަރ
އަދި ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ކޮންމެ. ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ

    )ރ(
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 އެ މެންބަރެއްގެ، އެމެންބަރެއްގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވުމުގެ ކުރިން،މެންބަރަކުމެ
ވިޔަފާރީގެ ،މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި

މަޞްލަޙަތުތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ބަޔާނެއް
މިގޮތުން އޮޑިޓަރޖެނެރަލަށް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ

ހުށަހަޅާ ބަޔާނުގައި މައްސަލައެއްވާ ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ފެނިއްޖެ
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެހިނދެއްގައި އެ މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ 
  .އިޚްތިޔާރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
 ކޮމިޝަނަށް،ކޮމިޝަނުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި

،ލިބިދޭ ބާރުތަކުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް،ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ލިބިދޭ ބާރެއްގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި

 ނުވަތަ، ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު،ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައްީސ
، ހެޔޮނިޔަތުގައި ކުރާ ކަމަކާމެދު،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން

އެއްވެސް މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާޢީ ދަޢްވާއެއްނުވަތަ ނުކްޮށ ދޫކޮށްލާ ކަމަކާމެދު 
  .ނުއުފުލޭނެއެވެ

  

ޙިމާޔަތް  .18

ފަހަރު) އެކެއް (1ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެއް މަދުވެގެން ކޮންމެ މަހަކު 
  .ބާއްވަންވާނެއެވެ

 

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާ .19

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ
 .ރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެދެބައިކުޅައެއްބަޔަށްވު

ޤާނޫނީ އަދަދާއި  .20 )ހ(
ވޯޓުދިނުން

ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމޭނީ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި
 .ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެކަމަށް ލިބިގެންނެވެ

   )ށ(

ނުވަތަ ދައުރެއް ނުވަތައެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް 
މާލީ ފައިދާއެއް އޮތް މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް

އަދި މިފަދަ މައްސަލައެއްކަން. އެ މެންބަރަކު ބައިވެރިގެން ނުވާނެއެވެ
،އެނގޭހިނދު މިކަން ކޮމިޝަނުގެ އެހެން މެންބަރުންނަށް އެންގުމާއެކު

މަންޖެހޭ ނިންމުމެއް ނިންމުމުންއެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ނިން
  .އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ

  

    ) ނ(

 .21 .ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުނެގުމަށް ،އިންތިޚާބުތަކާއި

، އެކަންތައްތައް ހިންގުމާއި،ންޖެހޭ ކްަނތައްތައް ކުރުމާއިކުރަ
 އެކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިކުރުމާއި އަދި އިންތިޚާބުތަކާއި،ބެލެހެއްޓުމާއި

ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުތަކުގެ ކަންތައްތައް ހިނގަނީ
،ފޮޅުމެއް ތަޅާ، ބިރުދެއްކުމެއް، ބިރުވެރިކަމެއް،އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު

   )ހ(

ކޮމިޝަނުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

ބާރުތައް
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 އަދި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތި މިނިވަންކަމާއި،ނުރަނަގޅު ނުފޫޒެއް
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ފުރިހަމައަށް

 އަދާކުރެވޭ ގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން؛ 
،ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުތަކުގައި ،އިންތިޚުާބތަކާއި

،މުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކުރުމާއިވޯޓުދިނު
،އެރަޖިސްޓްރީއަށް ގެންނަންޖެހޭ އުނިއިތުރު ގެނައުމާއި ބެލެހެއްޓުމާއި
އިންތިޚާބުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓު ނެގުމާބެހޭ

 ސުން؛ގޮތުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހައި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއް

   )ށ(

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބުތަކާއި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުތައް ނެގުމާއި އެވޯޓުތަކުގެ
 ނަތީޖާ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައާިވ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނުކުރުން؛

   )ނ(

ޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެއިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި ތިބި ވޯ
 ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް،ރަޖިސްޓްރީތައް އެކުލަވައިލައި

އެރަޖިސްޓްރީތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އުނިއިތުރުގެނެސް ޤާނޫނުގައިވާ
 ގޮތުގެމަތިން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރަމުން ގެންދިޔުން؛

   )ރ(

ޅާ އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތިން ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާޤާނޫނުގައި ކަނޑައަ
، އިންތައް ކަނޑައަޅައި،އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަންތަކާއި ،ގުޅިގެން
، މުރާޖަޢާ ކުރަމުން ގެންދިއުމާއި، އެކަންކަމަށް ބަދަލުގެނެސް،ވަކިކޮށް

މިކަންކަމަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރަމުން
 ޔުން؛ގެންދި

   )ބ(

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ގުޅޭގޮތުން ،ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި
ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންކަން

  ކުރުން؛

   )ޅ(

 އިންތިޚާބުގެ މަޤްޞަދާ، ކަންތައްތައް ހިނގާނޭގޮތާއިގެއިންތިޚާބު
 ؛ ހޭލުންތެރިކުރުވުން ރައްޔިތުން،މަޢުލޫމާތުދީ ގުޅޭގޮތުން

   )ކ(

ޤާނޫނުއަސާސީއިންނާއި ޤާނޫނުން ކޮމިޝަނުން ހިންގައި
ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތިޚާބުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ

  ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުތަކާބެހޭ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛
 

   )އ(

 މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ކޮމިޝަނުން،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި
 ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުން؛

   )ވ(

،އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި
 އެކަމާގުޅޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން؛

   )މ(

އިންތިޚާބުތައް ހިނގާ ނުހިގާ ގޮތް ބެލުމަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ
 އްޖޭގެ އޮބްޒާވަރުން އެކްރެޑިޓްކުރުން؛ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ދިވެހިރާ

   )ފ(
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ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުތަކުގައި ،އިންތިޚާބުތަކާއި
އަދި މިގޮތުން ކޮމިޝަނުން؛ ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންތަން ކަނޑައެޅުން

ކަނޑައަޅާ ތަންތަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓައި ވޯޓުލުމުގެ މަސައްކަތް
،ންދިޔުމުގައި ކޮމިޝަނުން އެދޭ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުންކުރިއަށް ގެ

އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެތަނަކާ ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން
، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ނޯޓިސް އެފަރާތަކަށް ދިނުމަށްފަހު،ނުދޭނަމަ

ހޭކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެ
  އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން؛

    )ދ(

ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުތަކުގައި ،އިންތިޚާބުތަކާއި
ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުގައި

  ؛ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ޤާއިމްކުރުން

    )ތ(

ޝަނުން ހިންގައި ބަލަހައްޓާ ކޮންމެ އިންތިޚާބެއް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެކޮމި
ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުގެ ކަންކަން ނިމުމުން ޤާނޫނުގައި

 އެއިންތިޚާބެއްގެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
  ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުގެ ރިޕޯޓް ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުން؛

    )ލ(

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އިންތިޚާބާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ކޮމިޝަނުން
  .ކުރަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން

 

    )ގ(

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނަކުން ކޮމިޝަނުން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް
ގެ ޢާންމުކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތިޚާބުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމު

 ކޮމިޝަނުންނާއި،ވޯޓު ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ
 .ކޮމިޝަނުން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތްތަކުންނެވެ

އިންތިޚާބުތައް ހިންގައި  .22  )ހ(
ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތް

މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނަޑއަޅާފައިވާ ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
 އިދާރީ ،ށާއި ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައިއަދާކުރުމަ

 އެފަދަ ، އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި އިދާރާތައް އުފައްދައި،ދާއިރާތަކާއި
އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ވަގުތީ އަދި ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާދިނުމުގެ ބާރު 

  .ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ
 

    )ށ(

ގައި ބަލަހައްޓާ އިންތިޚާބުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިކޮމިޝަނުން ހިން
 .އެވަނީއެވެ

 .23  )ހ(

       .1 ރިޔާސީ އިންތިޚާބު؛

ކޮމިޝަނުން 
ބަލަހައްޓަންޖެހޭ 

 އިންތިޚާބުތައް

       .2 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު؛
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށްޓަކައި

 ލްތަކުގެ އިންތިޚާބު؛އުފައްދާ ކައުންސި

3.       

       .4 ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
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ބޭނުންވެގެން ނަގަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދުމުގެ ޢާންމު
 .ވޯޓު ނެގުން

 ވަނަ ނަންބަރުގައ3ި ވަނަ ނަންބަރާއި 2ގެ ) ހ(މި މާއްދާގެ 
 ކޮމިޝަނުން،އިލެކްޝަންސް-ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބުތަކުގެ ބައި

  .ހިންގައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

    )ށ(

،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބުތަކުގެ އިތުރުންވެސް) ހ(މި މާއްދާގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި އެހެން ޤާނޫނަކުން

ޝަނުންބަލައި ހިންގުމަށް ކަނޑައާަޅ އިންތިޚާބުތައް ކޮމި ކޮމިޝަނުން
  .ހިންގައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 

    )ނ(

 ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު،ކޮމިޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކާއި
  .ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުތަކުގައި ނަގާނީ ސިއްރު ވޯޓެވެ

ވޯޓުނެގުމާއި ގުނުން .24  )ހ(

،ގައިމެ ވޯޓުލާ ކޮންމެ މަރުކަޒެއް،ކޮންމެ ވޯޓެއް ނަގައި ނިމުމާއެކު
 ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުން،ކޮމިޝަނުން އެމަރުކަޒެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މީހަކު

 އެބައެއްގެ ހާޒިރުގައި،ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓްުނ ކަނޑައަޅާ މީހުން ތިބިނަމަ
އަދި އެވޯޓެއް ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ

 ކޮންމެ،ގެ ވޯޓު ގުނައިއެނޫންވެސް ބައެއްގެ ހާޒިރުގައި އެމަރުކަޒެއް
 ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ،ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެމަރުކަޒަކުން ލިބުނު ވޯޓުގެ ޢަދަދު

ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ސުވާލަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ
 އެ މަރުކަޒެއްގައި ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ،ޢަދަދު ލިޔެ ބަލަހައްޓައި

  .ންކުރަންވާނެއެވެއެމަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާ
 

    )ށ(

ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓަކާ ގުޅޭގޮތުން
 ނުވަތަ، ނުވަތަ އިންތިޚާބެއްގެ ނަތީޖާއަކާމެދު،ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމަކާމެދު

އިންތިޚާބާބެހޭ ކަމެއްގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިނގައިފައިވާ ކަމަށް
ރާތަކުން ޤަބޫލުކުރާ ކަމަކާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެޝަކުވާއަކާމެދު ގޮތެއްއެފަ

  .ނިންމައިދިނުން އެދި އެފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
  

25. އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް 

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެއް
 އަދި ކޮމިޝަނުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ.އްޔަންކުރަންވާނެއެވެޢަ

 .ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހިންގާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ

 .26  )ހ(

ން ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފު،ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާދީ
 .ވަކިކުރާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ

 

   )ށ(

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ 
ޖެނެރަލް އަދި 
މުވައްޒަފުން 
 ޢައްޔަންކުރުން

ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް،ފައިސާ

މާލީ ކަންކަން .27  )ހ(
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 . ކޮމިޝަނަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ،ބަޖެޓެއްގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން
ޓަކައި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެމިކަމަށް

މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމިޝަނުން ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލައި
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާއެކު ކޮންމެ އަހަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ތަ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުންއެއްވެސް ބަޔަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަ

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައިވާ  ކޮމިޝަނުގެ،ކޮމިޝަނަށްދޭ މާލީ އެހީއެއް
 .ކަންކަން ކުރުމަށް މެނުވީ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

    )ށ(

 މާލީ ޒިންމާތަކާބެހޭ،ކޮމިޝަނުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި
 ކޮމިޝަނުން ހަދާ،ވަރާއާއެކު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޝް،ހިސާބު

،ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިޔެ ބަލަހައްޓައި އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު
 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވ28ާ މި ޤާނޫނުގެ ،އެކުލަވާލެވޭ މާލީ ބަޔާނެއް

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް،އަހަރީ ރިޕޯޓާއެކު
  .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 

    )ނ(

 ކޮންމެ،ކޮމިޝަނުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް
 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިނ28ްއަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކޮމިޝަނުން،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި
 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

އަހަރީ ރިޕޯޓު .28  )ހ(

 އެރިޕޯޓުގެ،ންކޮށްފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައިގައި ބަޔާ) ހ(މިމާއްދާގެ 
 . އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަންވާނެއެވެ،މުއްދަތުގައި ހިނގާދިޔަ

    )ށ(

      .1 އިންތިޚާބާބެހޭ މަޢްލޫމާތު؛
ޝަކުވާތަކާމެދުއިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތަކުގެ މަޢްލޫމާތާއި އެ

  ؛ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުޢަމަލުކުރެވުނު
2.      

      .3 ؛ރަދުގެ ހިސާބުތައްއިންތިޚާބާބެހޭ ޚަ
ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް

  އައިސްފައިވާ މައިގަނޑު ބަދަލުތައް؛

4.      

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަންތަކަށާއި އިންތަކަށް ގެނެވިފައިވާ
  ބަދަލުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛

5.      

ށްފައިވާ މާލީގައި ބަޔާންކޮ) ނ( ވަނަ މާއްދާގެ 27މި ޤާނޫނުގެ 
  ؛ބަޔާން

6.      

ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއާއި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން
އިދާރީ ގޮތުން އެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހިނގި ކަންކަމުގެ

  ؛ތަފްޞީލް

7.      

      .8 ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފްތަރަށް އަންނަ ބަދަލުތައް؛
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އަދި މިނޫންވެސް ކޮމިޝަނުންކޮށްފައިވާ މުހިއްމު
  .ކަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުމަސައް

9.      

،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި) ހ(މިމާއްދާގެ 
،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) ސާދަ (14ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާތާ 

 .ކޮމިޝަނުން އެރިޕޯުޓ ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

    )ނ(

، ދިމާވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގައި،ވެސްއެހެން އޮތްނަމަ) ހ(މި މާއްދާގެ 
 އެޙާލަތަކާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ ރިޕޯޓެއް،ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު
  .ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

    )ރ(

ބުކުރެވޭ ފުރަތަމަގެ ދަށުން އިންތިޚާވަނަ މާއްދާ 296ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
)ފަސްދޮޅަސް (60ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބާއްވާތާ 

 ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނެއް އުފައްދައި
ރައީސާއި ނާއިބުރައީސް މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢައްޔަންކޮށް

 .ނިންމަންވާނެއެވެ

ވާލުމާއި ކޮމިޝަން އެކުލަ .29  )ހ(
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ 

  ނަންތައް ހުށަހެޅުން
 

      )ށ( :ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި) ހ(މި މާއްދާގެ 

ގެ ދަށުން) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 296ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
އިންތިޚާބުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) ވިހި (20 ޖަލްސާ ބާއްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން
ކޮމިޝަނުގައި ހިމަނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަންތައް

 .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

1.      

 ވަނ3ަ ، ވަނަ ނަންބަރާއ1ިގެ ) ށ(މި މާއްދާގެ 
ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ

ނަމެއް ނަުވތަ ނަންތަކެއް ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެންމަޖިލީހަށް 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުން ވަކިގޮތެއް ނިންމައި) ވިހި (20

  .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ

2.      

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަމެއް މަޖިލީހު

 އެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަންގާ،ފާސްނުކޮށްފިނަމަ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) ފަހެއް (5ދުވަހުން ފެށިގެން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައުނަމެއް ނުވަތަ ނަންތަކެއް މަޖިލީހަށް
  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  

3.      

ރާ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢައްޔަންކ276ުޤާނޫނުއަސާސީގެ 
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރާ ކޮމިޝަނުގެ

އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި  .30  )ހ(
ޢައްޔަންކުރާ 
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އަދި. އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ލިބިގެންވެއެވެ
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އުފައްދ276ާޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ދުވަހު
29 ، ވަނަ މާއްދާއާއ6ި ، ވަނަ މާއްދާއާއ4ި މި ޤާނޫނުގެ ،ފެށިގެން

  . ވަނަ މާއްދާ ފިޔަވައި މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާތައް ހިނގާނެއެވެ

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ދެމިގެ ދަށުން އުފައްދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން) ހ(މި މާއްދާގެ 
، ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިނ29ް މި ޤާނޫނުގެ ،އޮންނާނީ

  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުމާ ހަމައަށެވެ

      )ށ(

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުފައްދާ އިލެކްޝަންސް) ހ (މި މާއްދާގެ
 އެ ކޮމިޝަނަށް،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ

 ވަނަ މާއްދާގައިވ277ާޢައްޔަންކުރާނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މެންބަރުން 
  .ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

  

      )ނ(

 ތަޞްދީޤުކޮށް، މިޤާނޫނު ފާސްވެ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ
  .ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

  

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ  .31
ތާރީޚް

ނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީމި ޤާނޫ
ގައިވާ ގޮތުގެ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 29މި ޤާނޫނުގެ . ކޮމިޝަނުންނެވެ

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) ހައެއް (06މަތިން ކޮމިޝަން އުފައްދާތާ 
  .އެގަވާއިދުތައް ހަދައި ނިންމަންވާނެއެވެ

  

ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން .32  )ހ(

ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދަކަށް އުނި އިތުރު) ހ(މާއްދާގެ މި 
ގެނައުމަށް ނުވަތަ އެމާއްދާގައި ބުނާ މުއްދަތުގެ ފަހުން މި ޤާނޫނުގެ
ދަށުން އިތުރު ގަވާއިދެއް ހަދަން ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި

  .ހުރަހެއް ނާޅައެވެ) ހ(އެގަވާއިދެއް ހެދުމަކަށް މި މާއްދާގެ 

    )ށ(

 ޤާނޫނުއަސާސީގެ،ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް) ހ(މި މާއްދާގެ 
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށ276ް

އެ ކޮމިޝަނެުގ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި
 .އެވެހުރަހެއް ނާޅަ) ހ(ށް މިމާއްދާގެ ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދެއް ހެދުމަކަ

  

    )ނ(

  މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުވާހާ ހިނަދކު؛
  

އޮޑިޓް (2007/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ]އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް[
  .ގެ ދަށުން އިސްކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށެވެ) ޤާނޫނު

  

  . އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ، ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ]ކޮމިޝަން[

މާނަކުރުން .33
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 2020/17 :ނަންބަރުޤާނޫނު 
 

 

              އަށް ( އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) 2008/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

 

 .އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާުޙތައް ގެނައުން( ޤާޫނނުިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ) 2008/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. 8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ކޮމިޝަންގެ ރައީްސގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް ތިީރގައި ަބޔާންޮކށްފައި އެވަީނެއވެ. 8.

ޤާނޫނުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން، ނަތީޖާ ނެރެދެވޭ ގޮުތގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި  )ހ(  

ހަރުދަނާ އުޞޫލުން، ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާުކރުމަށް ބޭނުންވާ 

 ލަފައާއި އިރުޝާދުދިނުން؛
ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންަތުކގެ އެޖެންޑާ ކަނަޑއެޅުމާިއ، ބައްދަލުވުން  )ށ(  

ން ފަދަ ކޮމިޝަން ހިންގުމާ ގުޭޅ ބާއްވާނެ ތާރީާޚއި ަވގުތު ަކނޑައެޅު

 ނިންމުންތައް ނިންމުން؛
ކޮމިޝަނާއި ކޮމިޝަންގެ މެްނބަރުންނާއި ކޮމިޝަންގެ މުަވްއޒަފުން ސުލޫކީ  )ނ(  

 ހަމަތަކަށް ތަބާވުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކަިއ، ޒަޢާމަތު ޤާއިމުކުުރން؛
މަސައްކަތްތަްއ ކޮމިޝަންގެ މަޝްވަާރގެ މަތިން ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ެއކިެއކި  )ރ(  

ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ުއޞޫލު ކަނޑައަަޅއި، އެ ުއޞޫލާ އެްއގޮތަށް 

އިދާރީކަންކަން ހިްނގަމުންދާކަން ކަށަވަުރކޮށް، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތްއ 

 އެޅުން؛
 ކޮމިޝަންގެ ބައްދަުލވުންތަކުެގ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން؛ އަދި  )ބ(  
 ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުން.ކޮމިޝަނުން ނިންމާ  )ޅ(  

 
 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ތިީރގައި ބަާޔންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ. 12. މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
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އަާދކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ަހިއސިއްޔަތުން )ހ(  

މިނިވަންކަމާއި، ޢަދުލުވެރިކަާމއެކު، އަދި ަވކިފަރާތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި، އަދި 

 ވަކި ނުފޫަޒކަށް ލެނބުމެއްނެތި އަދާކުރުން؛
              ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުްނތަކަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެުކ ހާޒިރުވެ، )ށ(  

 މަލީޮގތުން ގުޅިގެން ަބއިވެިރވުން؛އެ ބައްދަލުވުންަތކުަގއި ޢަ
މެންބަރަކާ ޙަވާލުކުެރވިފަިއާވ  ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަުކގެ ތެރެއިން އެ )ނ(  

މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުުރމާއި، ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ 

 އަދާކުރުމުަގއި ކޮމިޝަންގެ ަރއީސަށް ލަފާދިނުމާއި އެހީތެރިެވދިނުން؛
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިނިވަންކަމާއި،  )ރ(  

 ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ހަމަތައް ހިފެހެއްޓުން؛
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން މަސަްއކަތްކުުރމުގައި ހުރިހާ  )ބ(  

ވަގުެތްއގަިއވެސް ތެދުނިޔަތުގައި މަސަްއކަތްކުރުމާިއ، ކޮމިޝަންގެ 

ދުތައް ހާސިލުކުރުމަށާއި މަޞްލަޙަތުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަޤްޞަ

 އިސްކަންދިނުން.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 14ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3
 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަންކަާމ  17މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 14. 

ކުިރކަމަށް، ުނވަތަ ެއ މަޤާމު އަދާކުރުމަށް ުއޒުރުވެިރވާފަދަ ޚިލާފަށް ކަމެއް 

ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްެޖކަމަށް، ނުވަތަ މަޤާމު އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން 

ވަނަ މާއްދާގެ  17-9ނެތްކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

 ؛)ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޙާަލތް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
 

 

 ވަަނ މާއްދާ އުނިކޮށް، އެ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން. 17ނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބު .4

 

ނުފޫޒެއް ނެތި މިނިވަންކަމާއެކު 

 މަސައްކަތްކުރުން 

ކޮމިޝަންގެ ވާޖިބު އަާދކުުރމުގައި، ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރުން އެްއވެްސ  )ހ( 17.

 ނުފޫޒަކަށް ލެނބިގެެނއް ނުވާނެެއވެ.ބިރަކަށް ނުވަތަ ެއއްެވސް 
ކޮމިޝަންގެ ެއްއވެސް މަްއސަލައެއް ނިންމުމުަގއި ނުަވތަ މައްސަލަެއްއ  )ށ(  

ހިންގުމުގަިއ ނުވަތަ މަްޝވަރާެއއް ކުރުމުަގއި ނުވަަތ ސިޔާސަެތްއ 

ކަނޑައެޅުުމގައި ސީދާގޮތުްނެވސް ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުްނެވސް އަމިއްލަ 

 ން މަސައްކަތްކޮްށގެން ނުވާެނއެެވ.މަޞްލަޙަތެއް ހާސިލުކުރަ
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ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ ކަމެއްެވސް ކުރަންވާނީ، ކޮމިޝަްނގެ މަޤްޞަދު  )ނ(  

 ހާސިލުވާނެ ގޮުތގެމަތިން، ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށްޓަކައެވެ.
ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެްއގައި ކަންަތއްތައް ކުރުމަށްަޓކަިއ، ެއކަމެްއގެ ަވގުުތގަިއ،  )ރ(  

ަޞއްޙަ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބިގަނެވޭ ގޮތަްށ އެކަމަކާބެހޭ 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްަތއް ހިންގުމުަގއާއި، ކޮމިޝަންގެ އިާދރީ އޮނިގަނުޑ  )ބ(  

ތަރުތީބުވެގެްނވާ ގޮުތަގއާިއ، ކޮމިޝަންގެ މަސަްއކަތްތަްއ ކުރުމުގަާއއި، 

ރޭވުމުަގއާިއ، ކޮމިޝަނުން އަޅަންޖެހޭ ކޮމިޝަންގެ ޕްޮރގްރާމްތަްއ 

ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅުމުަގއި، ޮކމިޝަނަށް ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ އިޚްތިޔާާރއި 

 މިނިވަންކަމާއި ބާރު ލިބިގެްނެވއެވެ.
 

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ެއމީހުންގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި،  )ހ( .1-17 ކޮމިޝަންގެ ޖަމާޢީ ސުލޫކު 

އި ދަރަޖައާއި އަބުރުވެިރކަމަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ކޮމިޝަންގެ ޤަދަރާ

 ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.
ކޮމިޝަންގެ ސިޔާސަތުތަާކިއ ކޮމިޝަންގެ ނިންމުންތަކާއި ކޮމިޝަނުން  )ށ(  

ޢަމަލުކުރާގޮތާ ގުޭޅގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމާއި ޒިންމާ ުއފުލުމުގެ ވާޖިބު 

 ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެްއެގމަތިންނެވެ.ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން އަދާުކރަންވާނީ 
 

ކޮމިޝަންގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ، ފަރުދެްއގެ ހަިއސިްއަޔތުންނާއި ކޮމިޝަންެގ  .2-17 މެންބަރުންގެ ޒާތީ ސުލޫކު 

މެންބަރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން، ހުރިހާ ޙާލަތެއްަގއިެވސް، އަންނަނިވި ހަމަތަްއ 

 ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ.
ޤަދަރަށް އުނިކަެމއް އަުތވެދާނެ އެްއވެސް ކަމެއް، ެއްއވެްސ ކޮމިޝަންގެ  )ހ(  

 ވަގުެތްއގައި ނުކުރުން.
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެްއެގ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުަރންޖެހޭ ވާޖިބަށް  )ށ(  

 ބުރޫއަރާފާނެ ފަދަ އެއްވެސް ަކމެއް ނުކުރުން.
ަނމަވެސް މަޤާމުެގ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން  )ނ(  

 ބޭނުންކޮށްގެން ނުކުރުން.
ކަނޑައެިޅގެން ަވކި މީހަކަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ނިޔަތުަގއި ނުވަތަ އޭނާެގ  )ރ(  

އަބުރު ނަގާލުމުގެ ނިޔަތުަގއި ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ނަމަވެސް 

 މަޤާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމެްއ ނުކުރުން.
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ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބެންއޮތް ހަދިޔާެއއް ނުވަަތ ޢާންމު އުޞޫލަކުން  )ބ(  

އެހީއެއް ުނވަތަ މަންފާއެްއ ނުވަތަ މެހެމާންދާރީއެއް ފިޔަވައި އެނޫން 

ހަދިޔާއެްއ، ނުވަަތ އެީހއެއް، ނުވަތަ މަންފާެއއް ނުވަަތ މެހެމާންދާރީއެއް 

 އެްއވެސް ފަރާތަކުން ނުހޯދުން.
              ފަރުވާތެރިކަމާއެުކ ހާޒިރުވެ،ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުްނތަކަށް  )ޅ(  

 އެ ބައްދަލުވުންަތކުަގއި ޢަމަލީޮގތުން ބައިވެިރވުން.
 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، ނުވަތަ އެފަދަ  )ހ( .3-17 މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން 

އައިކަމުަގއިވީނަަމވެސް، ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެހެންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން 

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގައި މި ޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުރަން 

ފެށުމަށްފަހު، ޢަމަލުކުރާނީ، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ުއޞޫލުތަކާ 

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.
އޭާނގެ މަޤާމާ ޙަވާލުިވއިރު، ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢަްއޔަންކުރެވޭ މީހާ،  )ށ(  

އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަީނއާއި އޭާނގެ ނަމުގައި ހުރި މުދަލާއި އޭނާ 

އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނީގެ ޒިންމާ އެނގޭނެ މާލީ ހިސާބު، އެ މަޤާމާ އޭނާ 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، އޮިޑަޓރ ޖެނެރަލަށް  3ޙަވާލުވާތާ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ  މި )ނ(  

އިތުރަށް، ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމާ ޙަވާލުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކޮންމެ 

)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ  90އަހަރެްއގެ މާލީ ހިސާބު އެ އަަހރެއް ނިމޭތާ 

ވާނެެއވެ. މި މާއްދާެގ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދަން

ބޭނުމަށްޓަކައި އަހަރު ކަމަށް މާނަކޮށްފައިއެވަނީ، އެމީހަކު ކޮމިޝަންެގ 

)އެެކއް( އަހަުރދުވަސް ހަމަާވ  1މެންބަރުކަމާ ޙަވާލުާވ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ތާރީޚަށެވެ.
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު ަމޤާމުން ވަިކވުމަށްފަހު ނުަވތަ އިސްތިޢުފާ  )ރ(  

)ތިނެއް( މަސްދުވަުހގެ ތެރޭގަިއ، އޭނާ  3 ހިނގާ ފުރަތަމަ ދިނުމަށްފަހު

މަޤާމުން ވަކިިވއިރު އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަާކިއ 

އޭނާގެ ނަމުަގއި ހުރި މުދަލާއި އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނީގެ ޒިންމާ އެނގޭެނ 

 ވެ.މާލީ ހިސާބު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެ
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އަދި )ރ( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ  ،މި މާއްދާގެ )ށ(، )ނ( )ބ(  

)އަށާރަ(  18މާލީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު، އޭނާ އިނދެގެންއުޅޭ މީހާާއއި، 

 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިންގެ މާލީ ހިސާބުވެސް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.
އަދި )ބ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅުން  ،މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( )ޅ(  

ލާޒިމުކުރާ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރާީނ، އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަަޅއި، 

ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެުޓގަިއ ޝާއިޢުކުރާ ނަމޫނާާއ އެްއގޮްތާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
މައްސަލަެއއްާވ މި މާއްދާގެ ދަށުން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާ ބަޔާނުގަިއ  )ކ(  

ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ މައްަސލައެއް އޮޑިޓަރ 

 ޖެނެރަލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

އިތުރު ވަޒީފާ އަދާނުކުރުމާއި 

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ވިޔަފާރި 

 ނުކުރުން 

އިތުރު ވަޒީފާެއްއ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު، އާމްދަނީ ލިބޭ  )ހ( .17-4

އަދާކޮށްގެންުނވާނެެއވެ. ުނވަަތ އާމްދަނީއެްއ ނުވަތަ ަފއިދާއެއް ލިބޭ ފަަދ 

 އެހެން މަޤާމެއް ފުރައިގެންނުާވނެއެވެ.
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު، ވިޔަފާރިެއއް ހިންގުުމަގއި ޢަމަލީގޮތުން  )ށ(  

ފަންނީ ބައިވެިރެވގެންނުވާނެެއވެ. ނުވަތަ އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް 

މަސައްކަތެްއަގއި ޝާމިލުވެެގންނުވާނެއެެވ. ނުވަތަ އާމްދަނީއެއް ލިބޭފަދަ 

އެހެން ެއއްވެްސ މަސަްއކަތެްއ ކޮށްގެންުނވާނެެއވެ. އަދި ދަުއލަތުގެ މުދަލާިއ 

ބިން ގަނެ ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފައިގެންނުވާެނއެވެ. އަދި ަދއުލަތާއި އެހެން 

ޢާމަލާތެއްގައި ސީާދގޮތުްނވިޔަސް ުނވަތަ އެްއވެސް ފަރާތަކާ ދެމެދު ކުރެވޭ މު

ނުސީދާގޮތުންވިަޔސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު އެ މެންބަރެއްގެ މާލީ އެއްވެްސ 

 މަޞްލަޙަތެއް ބާއްަވިއގެންނުާވނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހިއްސާ ވިއްާކ  )ނ(  

ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްެގ ިސގްނިފިކަންޓް ެޝއަރހޯލްޑަެރއް ކަުމގައިުނވާ 

ގޮތުން، އެފަދަ ކުންފުންޏެްއގެ ހިއްސާ މިލްކުކުރުމަީކ، މި މާއްދާގެ 

. މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ިވޔަފާރިކުރުްނ ކަމުަގއެއް ނުބެެލވޭނެެއވެ

ބޭނުމަށްޓަކައި "ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހިއްާސ ިވއްާކ ޕަބްލިްކ ކުންފުންޏެއްެގ 

ސިގްނިފިކަންޓް ޝެއަރޯހލްޑަރެއް" ކަމަށް ބަާޔންކޮށްފައިެއވަނީ، 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިއްސާ ިވއްކާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްާސެގ 

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ހިއްާސެގ  )ފަހެއް ިއންސައްތަ( އަްށވުރެ 5ރައުސުލްމާލުގެ %
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މައްޗަށް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ބާރު ފޯރުވޭ މަޤާމެއްަގއި ހުރި 

 ހިއްސާދާރަކަށެވެ.
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން މެނުވީ، ަދުއލަތުގެ އެހެން  )ރ(  

، އެްއވެސް ކޮމިޝަނެއްަގއި، ނުވަތަ ަކއުންސިލެްއގަިއ، ނުވަތަ މަޖިލީހެއްގައި 

ނުވަތަ ކޮމިޓީެއްއގަިއ، ނުވަަތ ބޯޑެްއގަިއ، ނުވަަތ އެނޫންެވސް ތަނެއްަގިއ، 

އުޖޫރައަކަްށވިޔަސް ނުވަަތ އުޖޫރައަކާ ނުލައި ނަމަވެސް، 

 ބައިވެިރެވގެންނުވާނެެއވެ.
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު ޮކންސަލްޓަންޓެއްގެ ަހއިސިްއަޔތުން އެްއވެްސ  )ބ(  

 މަސައްކަތްކޮށްީދގެންނުވާނެެއވެ.ފަރާތަކަށް 
ކޮމިޝަނުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާ ފުށުއަރާފާނެ ބާވަތުގެ މަދަނީ  )ޅ(  

 ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރަކަށް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު ެވގެންނުާވނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭނުމަށްަޓކައި، ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ނަމުގައި އޮްތ  )ކ(  

ގޯްއޗެްއ ނުވަަތ ެގއެްއ ނުވަަތ މުދަލެއް، ާބޒާރުަގއި އެފަދަ ގޯްއޗެްއ ނުވަަތ 

ގެެއއް ނުވަތަ މުދަލެްއގެ ައގު ޢާންމުކޮށް ހުރި އަގަށްވުރެ ބޮުޑނޫން އަގަކަްށ 

ވިްއކާލުމާއި، އެފަދަ ގޯްއެޗްއ ނުވަތަ ގެެއއް ނުވަތަ މުަދލެއް ބާޒާރުަގއި 

ޮބޑުނޫން އަެގްއގަިއ ކުއްޔަށްީދގެްނ  ޢާންމުކޮށް ކުއްޔަށްދީުއޅޭ ައގަށްވުރެ

އާމްދަނީ ހޯދުން، މި މާއްާދގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ވިޔަފާރިާއއި 

 މަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިގެނެއް ނުވެެއވެ.
)ބާރަ(  12ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުން ވަިކވުމަށްފަހު، ފުރަތަމަ ހިނގާ  )އ(  

ން، ކޮމިޝަންެގ މެންބަރެއްެގ މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ާފއިތުވަންދެ

ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ އަާދުކރި މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ ވަޒީފާއެއް ުނވަތަ 

 މަސައްކަތެްއ، ކޮމިޝަންގެ ެމންބަރަކު ކޮށްގެންނުވާެނެއވެ.
 

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ 

 މައްސަލަތަކުން ދުރުހެލިވުން 
ވާޖިބާއި އޭނާގެ މަޞްލަޙަތާ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު އަދާުކރަންޖެހޭ ރަސްމީ  )ހ( .17-5

 ދެމެދު އެއްވެސް ފުުށއެރުމެއް އުފެދުމަކަށް ފުރުޞަތު ދީގެން ނުވާނެެއވެ.
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުންކަމަށް މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  

ގައި ބުނެފައިެއވާ އުޞޫުލަގއި، ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު އިނދެގެންއުޭޅ 

އޭނާ ސީދާ ބަލަހަްއޓަމުން ގެންާދ  ދަރިންނާއި،މީހާއާއި، އޭނާެގ 

އެހެންމީހުންގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމަކީވެްސ، އެ މެންބަރެްއގެ މަޞްލަޙަުތ 

 ފުށުއެރުން ކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.
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ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ބެލުމުަގއި، ކޮމިަޝންގެ މެންބަރެއްެގ  )ނ(  

ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ދިމާވެދާނެކަމަށް މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފާނެފަދަ 

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ެއކަން ކޮިމޝަނުގައި ަބޔާންކުރުމަށްފަހު، އެ މައްސަަލއެްއ 

ބެލުމުން އޭނާ ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެ. އަދި އެ މައްސަަލެއއް ބެލުމުގަިއ 

ނެއެެވ. އެްއވެސް ފަރާތަކަށް އެްއވެސް މިންވަރަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުަވއިެގން ނުވާ

އަދި އެ މައްސަލައެއް ިނންމުމުގައި އެމީހަކު، ޭއގެފަހުން އެއްވެްސ 

 މިންވަރަކަށް ބަިއވެރިެވގެންނުާވނެއެވެ.
ވަކި މައްސަަލއެއް ބެލުމުަގއި ނުވަތަ ވަކި ކަެމއް ކުރުމުަގއި ވަކި މެންބަރަުކ  )ރ(  

އެކަީށެގންވާ ސަބަބުެގ ބައިވެިރވުމަކީ، މަޞްލަޙަތު ުފށުއަރާނެ ކަމެްއކަމަށް 

މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޝަންެގ ރައީސަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތެއްަގއި ލިޔުމުން 

ސަބަބު ބަޔާންކުރުމާއެކު އެ މެންބަރަށް އެކަން އެންގުމަށްފަހު، އެ މެންބަރަކު 

 އެ މައްސަލަެއއް ބެލުމުން އެަކހެރިކުރެވިދާނެެއވެ.
ކޮމިޝަްނގެ ރައީްސ ބައިވެިރވުމަކީ، ވަކި ަމއްސަލަެއއް ބެލުމުަގއި  )ބ(  

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާނެ ކަމެއްަކމަށް އެކަށީގެްނވާ ސަބަުބގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮްށ 

އޭނާއަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ޙާލަެތްއގަިއ، ކޮމިޝަްނގެ ނައިުބ ރަީއސަށް ލިޔުމުން 

އެކަން އެންގުމަށްފަހު، އެ ަމއްސަލަެއއް ބެލުމުން، ކޮމިަޝންގެ ރަީއސް 

 ވާންވާެނއެެވ.ތަނާޒުލު
އަދި )ބ( ގަިއ ބަޔާންެވގެންާވ  ،މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( )ޅ(  

އުޞޫލުތަްއ، ކަާމގުޅޭ ނިސްބަަތށް، ކޮމިޝަންގެ މުަވއްޒަފުންގެ މައްޗަްށވެްސ 

 ހިނގާނެއެވެ.
އަދި )ބ( ގަިއ ބަޔާންެވގެންާވ  ،މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( )ކ(  

އުޞޫލަކާ ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރަކު ޚިލާފުވުމަކީ، އޭނާ މަޤާމުަގއި ހުރެ ކުރުްނ 

އެކަީށގެންނުވާ ކަެމއް ކުީރކަމުގައި ބަަލއި، އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުެރވިދާެނ 

 ޙާލަތެއްކަމުަގއި ބެލެވޭެނއެވެ.
ިއ ބަޔާންެވގެންާވ އަދި )ބ( ގަ ،މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( )އ(  

އުޞޫލަކާ ކޮމިޝަންގެ މުަވްއޒަފަކު ޚިލާފުވުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ އެހެން 

މާއްދާއެްއަގއި ނުވަަތ އެހެން ޤާނޫނެްއގަިއ އެހެންގޮަތކަްށ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، އޭނާ މަޤާމުގައި ހުރެ ކުރުން އެކަށީގެންނުވާ ކަމެްއ 

ެރވިދާެނ ޙާލަތެއްކަުމގަިއ ކުރީކަމަށް ބަލަިއ، އޭާނ މަޤާމުން ވަކިކު

 ބެލެވޭނެެއވެ.
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ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި 

 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތައް 
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން، އެމީހުންގެ މަޤާމުގެ ޒިންމާތަކާއި ވާޖިބުތަްއ  )ހ( .17-6

 އަދާކުރުމުަގއި އަންނަނިވި ހަަމތައް ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ.
ާޤނޫނުތަކަށް ތަބާވެ، އެ ޤާޫނނުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި   (1)   

އިޙްތިރާމްކުރުމާއި، އެ ޤާނޫުނތަކުގެ ދަށުން ހުއްދަ އަމުރެްއ ކުާރ 

 ފަރާތެއްގެ އަމުރަށް ރަސްމީ ާވޖިބު އަދާކުރުމުަގއި ތަާބވަމުންދިޔުން.
ޒާތީ ެއއްެވސް ތަޢައްޞުަބކާ ުނލައި، އަދި ހަމައެކަނި ކުރިމަތީގަިއާވ   (2)   

ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި، އެކަން ކުރުުމގައި ތިމާެގ ހެކީގެ މަްއޗަށް 

މަސައްކަތަށާއި ތިާމެގ ވާޖިބަށް އިޚްލާޞްެތރިވުމާއި، 

 އިންސާފުވެިރވުމާއި ފަރުވާތެިރވުން.
ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި އެހެން މީހުންނާ މުޢާމަލާތް   (3)   

 ކުރުމުގަިއ، އިޙްތިރާމާެއކު މުޢާމަލާތްކުރުން.
ތިމާއަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ނުރަނގަޅު ނިޔަެތއްަގިއ   (4)   

ވަކިފަރާތަކަށް ފައިާދއެއް ހޯަދިއދިނުމަށް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ިދނުމުގެ 

ބޭނުމުގައި ބޭނުންނުކުރުމާއި، ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭަގއި ލިބިދޭ 

އިޚްތިޔާރު ޞައްަޙގޮުތގަިއ ބޭނުންކުރުމާއި، އެ ިއޚްތިޔާުރ 

 ގައި އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށާއި ވާޖިބުތަަކށާއިބޭނުންކުރުމު

 ޤާނޫނުގައި ޞައްޙަ މަޞްލަަޙތުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުން.
ވަނަ މާްއދާގެ )ބ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާަލތުަގިއ  17-2މި ޤާނޫނުގެ   (5)   

ފިޔަވަިއ، އެްއވެސް ފަރާތެްއގެ އެހީއާއި ޢިނާޔަތާއި މެހެމާންދާރީއާިއ 

 ސީދާގޮތުަގއި ނުވަތަ ުނސީދާގޮތުަގއި ނަމަވެސް ނުހޯުދން.ހަދިޔާ 
ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އަާދކުރަންޖެހޭ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެިޅދާނެ   (6)   

ނުވަތަ އެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ފަހުން ދަތިވެދާނެ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު 

 ފުށުއަރާފަދަ އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުރުން.
ުނވަތަ ަވކި ފަރާތަކުން ކޮށްދީފަިއވާ ކަެމއްެގ ތިމާއަށް ވަކި މީހަކު   (7)   

މުޤާބިލުގައި، އެހެން ކަެމއް ިތމާ ކޮށްދޭންޖެހުން ލާޒިމުވާ ާޙލަތަށް 

 ތިމާ ނުގެންދިޔުން.
މެންބަރުކަމުގައި ދެމިހުންނައިރު އަދި މެންބަުރކަމުން   (8)   

ވަިކވުމަށްފަހުގަިއވެސް، ތިމާެގ މަޤާމު އަދާކުރުމުަގއި ތިމާއަްށ 

ަމއްސަލަތަކާ ގުިޅގެން ލިބޭ ސިއްުރ ، ވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއިލިބިފައި

 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު، ސިއްރުގެ ގޮުތގައި ހިފެހެއްޓުްނ.
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ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، ޞައްޙަގޮުތަގއި އެހެން ފަރާތަކަށް   (9)   

ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި، އެ މަޢުލޫމާތު އަންގަންޖެހޭ 

ފަރާތްތަކަށް އެންގުމާިއ، ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި ޞައްަޙ 

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ނުރަނގަޅު ނުވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތާިއ 

 ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރުން.
ކޮމިޝަންގެ މަސަްއކަތަށް މީހުން އިޚްތިޔާރުކުރުމުަގއާއި މީހުން  (10)   

އެންމެ އަާސސީ ރުކުނަކީ މަސައްކަތަށް އެަކށޭނަ ޢައްޔަންކުރުމުަގއި 

ޤާބިލްކަމާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަުރ ހުރުން ކަމުަގއި ބެލުމާިއ، ވަޒީާފ 

ދިނުމާއި ަވޒީފާގެ ކުރިއެުރން ދިނުމާއި މުަވއްޒަފުްނނާގުޭޅ 

އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ މައިގަނޑު މިންަގނޑަީކ 

ނާއި މަސައްކަުތެގގޮތުން ެއކަށޭަނ ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި އަޚްލާޤީގޮުތން

 ބަޔަކަށްވުން ކަމުގައި ބެލުން.
ސިޔާސީ ބަހުސްތަކުަގއި ބަިއވެރިނުވުމާިއ، ސިޔާސީ މަޤްޞަދެްއ  (11)   

ހާސިލުކުރުމަށް ވަޒީާފގެ ބޭނުންނުކުރުމާއި، ިސޔާސީ ޙަރަކާްތތަކަްށ 

ތާއީދުކުރަނީކަން ުނވަތަ ެދކޮޅުހަދަނީކަން ދޭހަވާފަދަ ކަމެއް 

ނުކުރުމާއި، ސިޔާސީ ނުފޫޒަށް ތިމާ ލެނބޭކަން ދޭހަވާފަދަ އެއްވެްސ 

 ކަމެއް ނުކުރުން.
ކޮމިޝަންގެ މުަވއްޒަފުން ކޮަރޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅިދާނެ  (12)   

ޙާލަތްތައް އަބަދުމެ ވަޒަންުކރަމުން ދިޔުމާއި، ކޮރަޕްަޝނަށް 

ޢަމަލުތައް މަގުފަހިނުވާނެ ގޮތުގެމަތިްނ އެފަރާތްތަކުގެ 

ހުންނާނެގޮތަށް، އެމީހުންެގ މަޤާމުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތތަކާިއ 

މަސައްކަުތގެ އަޚްލާޤާއި ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އުޫޞލުތަްއ 

 ބައްޓަންކުރަމުން ދިޔުން.
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި ކޮމިޝަންގެ މުވަްއޒަފުްނ  (13)   

ހިންގަންޖެޭހ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައި 

އުޞޫލުތައް ހިންގުމާިއ، އެމީހުންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދިނުމާއި، 

ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަމުން ސަލާމަތްވެތިބޭކަން ކަށަވަުރުކރުމުގެ 

ގޮތުން އެމީހުންގެ މާލީ ޙާލަތަށް ސަމާލުވެތިބުމާއި، ކޮރަޕްޝަނުން 

 އްުކން.ރައްކާތެިރވެގެްނވާ ނަމޫނާއެއް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ދެ
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއް ކަުމގަިއވީނަމަވެްސ ނުވަތަ ުމވަްއޒަފެްއ  (14)   

ކަމުގަިއވީނަމަެވސް، ސުޫލކީ ަހމަތަކާ ޚިލާފަށް ވަިކކަމެއް ކުުރމަށް 
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ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލަން އަްނގާނަމަ ނުވަތަ ބާރުއަޅާނަމަ ުނވަތަ 

މަޖުބޫރުކުރުވާނަމަ، ނުވަަތ މުވައްޒަުފގެ މަސަްއކަތް 

ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު ކުިރއަށްގެންދިޔުމަށް ހުރަސްެއޅޭފަދަ 

ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއް ފޯރުާވނަމަ، ލަސްނުކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަނަށާއި އަދި ރައްޔިތުންެގ -ޖެނެރަލަށާއި، އެންޓި

 މަޖިލީހަށް އެކަން ހުށަހެޅުން.
ކާމެދު ނުރަނގަުޅ ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަެއއް ހުަށހަޅާ އެްއވެސް މީހަ (15)   

 ގޮތަކަށް ެއްއވެސް ކަމެއް ުނުކރުން.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޒިންމާތަަކކީ، ކޮމިަޝންގެ ރައީާސިއ  )ށ(  

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި ކޮމިޝަންގެ މުވަްއޒަފުންެގވެސް ަވޒީފާެގ 

 މައިގަނޑު އެްއ އަާސްސ ކަމުގަިއ ބެލެވޭނެެއވެ. އެީއ، ަވޒީފާގެ 

އެއްބަްސވުމެއް ނެތްނަމަވެްސ، އަދި އޮތް ވަޒީާފގެ ެއއްބަްސވުމުަގއި ެއއިން 

ކަމެއް ހިމެނިފައިނުވި ނަމަވެސްމެއެވެ. އަިދ، އެއިން ކަމަކާ ޚިލާފުވުމަކީ، 

އެމީހަކާމެދު ތައުދީބީ ފިަޔަވޅު އެޅުުމގެ ޙާލަެތއް އުފަްނވުން ކަުމގަިއ 

 ބެލެވޭނެެއވެ.
 

ވަނަ މާްއދާގައި ަބޔާންެވގެންވާ ހަމަތަްއ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ  17-6މި ޤާނޫނުގެ  .7-17 ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުން 

ގޮތުަގއި ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަަކއި ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުަތކާއި ުއޞޫލުތަާކިއ 

ތަމްރީނުތަކާއި ހަމަތަކާގުޅޭ ަތފްޞީލުތައް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން 

ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ކޮިމޝަނުން އެކުލަވާަލިއ )ހަެއއް( މަސް 6ފެށިގެން 

ތަންފީޒުކުރަންވާނެެއވެ. އަދި ެއ ހަމަތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ުކރުން ހުއްދަވެގެްނވަނީ 

       ކޮން ކަމެއްކަން ނުވަތަ މަނާވެގެްނވަނީ ކޮން ކަމެއްކަްނ އެނގޭނެ މިންވަރަށް

 އެ ހަމަތައް ތަފްޞީލުކޮށްދޭންާވނެއެވެ.

 

        ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ެއމީހުންގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި، )ހ( .8-17 ތަކަށް ތަބާވުން ސުލޫކީ ހަމަ 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނވެގެްނވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކުގެ އެންމެމަތީ މިންގަނޑުަގިއ 

ހިފަހައްޓައި، އެހެން މީހުންނަށްވެސް އެ ހަމަތަކަށް ަތބާވާކަން އެނޭގ 

 މިންވަރަށް، ހުރިހާ ޙާލަތެއްގަިއވެސް އެ ހަމަތަކަށް ތަބާވާްނާވނެއެވެ.
މަތަކަށް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ސުލޫކީ ހަ )ށ(  

ތަބާވުން އެ އަކުުރގެ ަދށުން ލާޒިމުކުރާ ފަދައިން، ކޮމިޝަންގެ 
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މުވަްއޒަފުންވެސް އެ ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ތަބާވާކަން، ކޮމިޝަންގެ ރައީްސ 

 ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.
ކޮމިޝަންެގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ވަކިަވކި ފަރުދުންގެ ހައިސިއްޔަތުންާނއި  )ނ(  

މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ޮކމިޝަންގެ މިނިވަންކަމާިއ، ައބުރުވެރިކަމާިއ، 

 ހަމަހަމަކަމާއި އަޚްލާޤީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ހިފަހަްއޓަންވާނެެއވެ.
 

ސުލޫކީ ހަމަތަކާ މެންބަރުން 

 ޚިލާފުވުން 
ތެރެއިން ހަމައަކާ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެްނވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކުގެ  )ހ( .17-9

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު ޚިލާފުވުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާއެއްަގިއ 

ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ެއހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީަނމަވެސް، އޭނާ 

މަޤާމުގައި ހުރެ ކުރުން އެަކށީގެންނުވާ ކަމެއް ކުީރކަމަްށ ބަލައި، އޭނާ 

 ލަެތއް އުފަންވީ ކަމުަގއި ބެލެވޭެނއެވެ.މަޤާމުން ވަކިކުރެވިދާނެ ޙާ
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަމަކީ، އޭގައި ޖިާނީއ  )ށ(  

ކުށެްއގެ ޢަމަލު ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ކަމުަގއިވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

ަމއްޗަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިަޔވަޅު ެއޅުމަކީ، ޖިނާއީ ދަޢުާވެއއް އޭނާގެ 

 ކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ.
ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމުގައި ބަިއވެިރވި މެންބަރެއް ނުަވތަ މުވަްއޒަފެްއ  )ނ(  

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރިކަމަށް 

ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރިކަމަށް 

ކަނޑައަަޅއިފިނަމަ، އެ މެންަބރަކު ނުވަތަ އެ ުމވަްއޒަފަުކ ބައިވެިރެވގެން 

ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމުގެ ބާރު 

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
 

ސުލޫކީ ހަމަތަކާ މުވައްޒަފުން 

 ޚިލާފުވުން 
ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ  6-17ކޮމިޝަންގެ މުަވއްޒަަފކު މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .17-10

ބަޔާންކުރާ ސުލޫކީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ ޚިލާފުވި 

މިންވަރެއްގެ ކުޑަޮބޑު މިނަށް ބަލައި، އެ ުމވަްއޒަފަކާމެދު ކޮމިޝަންެގ 

 ވަޅު ައޅަންާވނެއެވެ.މުވަްއޒަފުންގެ ަގާވއިދުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަ 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނުކރާ ޙާލަތުގައި ކޮމިޝަންގެ ުމަވއްޒަފުން ސުލޫކާ  )ށ(  

ޚިލާފުވެގެން އެ މުވަްއޒަފުންނާމެދު އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ހަދާ ކޮމިޝަންގެ މުވަްއޒަފުންގެ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނާވނެއެވެ.
ކޮމިޝަންގެ މުވަްއޒަފަކު ސުޫލކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކުރިކަމަކީ، އޭގައި ޖިނާީއ  )ނ(  

ކުށެްއގެ ޢަމަލު ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ކަުމގަިއވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ 
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ދަށުން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަުފންގެ ގަާވއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުެގމަތިން ފިޔަވަޅު 

 ޢުވާެއއް ކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ.އެޅުމަކީ، އޭނާގެ މަްއޗަށް ޖިނާއީ ދަ
 

       ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮެތއްގެމަތިން، .11-17 ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދާރީވުން 

އެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ އެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިރުެވ، ޖަވާބުދާރީެވ، އެމީހުންގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޭޅގޮތުން، ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ޒިންމާ އުފުލަންވާނެެއވެ. އަިދ 

ކޮމިޝަން ހިނގަމުންދާ ގޮތާ ގުޭޅގޮތުން، ނުވަތަ ކޮމިޝަުނން ކުރަމުންދާ ކަމަކާ 

ޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުން ހޯދައި ބަލަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެްއަގއި، ގުޭޅގޮތުން، ަރއް

 އީޖާބީގޮތެްއަގއި ެއއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެެވ.
  

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް މާއްދާެއއް އިތުރުކުުރން. 20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5
 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރެކޯޑު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ބައްދަލުވުންަތުކގެ ޔައުިމއްޔާ އަކުރުން އަކުރަށް ލިޔެ ކޮމިޝަންގެ  )ހ( .20-1

ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ބައްދަލުވުންަތކުގެ އޯިޑއޯ ރެކޯޑިްނގ 

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.
ޔައުމިްއޔާ ލިޔެ ަތއްޔާުރުކރަންވާނީ، މެންބަރުން ދަްއކާ ވާހަަކއަށް  )ށ(  

މެންބަރަކު ަދއްކާ ވާަހކަެއއް، އެ ެދއްިކ އުނިއިތުރެއް ނުގެނެްސ، ކޮމިޝަންގެ 

ގޮތަކަށް ޔައުިމއްާޔއިން ފެންނާނެ، އަދި ބައްދަލުވުމުގައި ކަްނހިނގައިދިަޔގޮްތ 

 ސާފުކޮށް އެނގޭނެ ގޮތުގެމަތިްނނެވެ.
ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ތަޙްޤީެޤއް ހިންގައިފިނަމަ ނުވަތަ އެްއވެސް ހެކިބަހެއް  )ނ(  

ައކުރަށް ޔައުމިްއޔާކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި އެ ތަޙްޤީޤުެގ ހޯދައިފިނަމަ، އަކުރުން 

 އޯިޑއޯ ރެކޯޑިްނގ ބަލަހައްޓަްނވާނެެއވެ.
ކޮމިޝަންގެ ބައްދަުލވުންތަކުެގ ޔައުމިްއޔާަގއި، ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުންގެ  )ރ(  

 ހާޒިރީއާއި ވޯޓު ދިންގޮުތގެ ަތފްޞީލު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)އެެކއް( ފަހަރު  1ބައްދަލުވުންތަުކެގ ހާޒިރީ ކޮންމެ މަހަކު ކޮމިޝަންގެ  )ބ(  

 ކޮމިޝަންގެ ވެބްަސއިުޓގައި ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގތަކަށް އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި  )ޅ(  

)ދިހައެއް(  10)ނ( ގައި ވާ ލިޔެިކޔުންތަކާިއ ރެކޯޑިންގތައް މަދުެވގެން 

 އަހަރުދުވަސް ވަންދެން ކޮމިަޝނުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަަހއްޓަންވާެނއެވެ.
 

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަްޞދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި ާޝއިޢުކުރާ ުދވަހުން  .6

  .ފެށިގެންނެވެ

_______________________ 
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