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ވަނަ    5 އަށް (ޤާނޫނު  ގެސިވިލް ސަރވިސް ދިވެހި  ) 5/2007 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

 
 

 އިތުރުކުރުން. މާއްދާެއއްޮގތަށް  އަންނަނިވި ެގ ފަހަތަށްމާއްދާ ވަނަ 8 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .1

 

  ކޮމިޝަނުގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 އޫލިއްޔަތުތަްއ ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއަވނީއެވެ. ސްމަ ޝަނުެގމިކޮ . 8-1

ކަނޑައަ  (ހ)   އެްއޮގތްވާޅާޤާނޫނުަގއި  އުޞޫލުތަކާ  ޮގތުެގމަތިން    ފަިއާވ 

މީ ސަރވިސްއަށް  ޢައްޔަންކުރުމާއި،  ހުސިވިލް  މީހުން  ހޯދުމާއި،  ން 

ވަޒީފާ   މީހުންެގ  ދިނުމާއި،  ކުރިއެރުން  މަޤާމުެގ  މީހުންނަށް 

 ؛މީހުން ވަޒީފާިއން ވަކިކުރުން ،ލުކުރުމާއިބަދަ

އެްއ   (ށ)   އިންތިޒާމްކުރުމާއި  އިދާރާތަކެއް  ހުރިހާ  ސަރވިސްެގ  ސިވިލް 

 ؛ންރުކުމުލުތައް ޤާއިޞޫމިންަގނޑަކުން ހިންުގމުެގ އު 

ސަރ  )ނ(   ހަލުިވ  ސިވިލް  ެއކަށީެގންވާ  މަސައްކަތްތައް  އެންމެހައި  ވިސްެގ 

އަ ކުރެވޭނެ  ނަދި މިނެއްަގއި  ރަނަގޅު  ނެރެވޭ  ތީ  ޮގތްތަކަށް ޖާ 

 ؛ލުތައް ކަނޑައަޅައި ރޭވުންޞޫމިންަގނޑުތަކާއި އު

ބަދަލުކުރުމާއި،   )ރ(   ޢައްޔަންކުރުާމއި،  ހޯދުމާއި،  މީހުން  ވަޒީފާތަކަށް 

މުަގިއ ޢަމަލުކުރާނެ މުެގ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، ަވޒީފާއިން ވަކިކުރުޤާމަ

 ؛ލުތައް ކަނޑައެޅުން ޞޫއު
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ވެރިކަން  މިޝަނުެގކޮސަރިވސް    ސިވިލް ()ބ   ުގޅޭޮގތުން  މަސައްކަތްތަކާ   

ދެމުން  މަޢުލޫމާތު  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ފަރާތަށާއި،  ހިންާގ 

 ެގންދިއުން. 

  
 

  ޮގތަށް ދެ އަކުރު ިއތުރުކުރުން. ވިައންނަނި ެގ ފަހަތަށް (ނ)ެގ މާއްދާ ވަނަ  17 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .2

  

  އީސްގެ ރަ   ކޮމިޝަނުގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ބަޔާންކޮށްފަިއ   (ރ) .17 ތިރީަގއި  މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  ރައީސްެގ  ކޮމިޝަނުެގ 

 އެވަނީއެވެ. 

ނެ (1)    ނަތީޖާ  ޮގތުެގމަތިން،  ޤާނޫނުަގިއވާ  ވޭ ދެރެޤާނޫނުއަސާސީާއއި 

އު  ޮގތުަގއި މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ކޮލުން،  ޞޫހަރުދަނާ  މިޝަނުެގ 

 ؛ިއ އިރުޝާދުދިނުންއަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަފައާ

  ،ކަނޑަެއޅުމާއި  އެޖެންޑާ  ބައްދަލުވުންތަކުެގ  ކޮމިޝަނުެގ (2)   

 ކޮމިޝަން  ފަދަކަނޑައެޅުން  ވަުގތު  ތާރީޚާއި  ބާްއވާނެ  ބައްދަލުވުން

 ؛ނިންމުން އްތަނިންމުން ހިންުގމާުގޅޭ

ކޮމިޝަނާއި ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންނާއި ކޮމިޝަނުެގ ުމވަްއޒަފުން  (3)   

ތަބާވުމު   ސުލޫކީ ދައް އިަގހަމަތަކަށް  ނަމޫނާ  ޒަޢާމަތު  ކަ  ިއ، 

 ؛ޤާއިމުކުރުން

  އެކިއެކި   އިދާރީ  ކޮމިޝަނުެގ  މަތިން  ެގވަރާ މަޝް  ެގނުކޮމިޝަ (4)   

  ،ކަނޑަައޅައި  ޞޫލުއު  ބެލެހެއްޓުމާުގޅޭ  ހިންަގއި  މަސައްކަތްތައް

 ހިންަގމުންދާކަން  ކަންންއިދާރީކަ  ެއްއޮގތަށް  އުޞޫލާ  އެ

 ؛ން އެޅު އްތަަވޅުންޖެހޭ ފިޔަ އަޅަ ،ށް ކަށަވަރުކޮ

 އަދި ؛ ންކޮމިޝަނުެގ ބައްދަލުވުންތަކުެގ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓު (5)   
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 . ންރުތައް ތަންފީޒުކުން ންމު ނި ން ނިންމާނުކޮމިޝަ (6)   

އަ  ރައީސް  ކޮމިޝަނުެގ (ބ)   މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ  މަޤާމުެގ  ކުރުމަށް  ދާއޭނާެގ 

ލަތެްއަގިއ، ނުަވތަ  ޙާ  ޖެއްވެ ރުވެރިޒުއި، ނުވަތަ އު ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެްއގަ 

ޙާލަތެއް ހުސްވެއްޖެ  މަޤާމު  މަސްއޫލިއްޔައެ  މަޤާމުެގ  އޭނާެގ  ްއ  ތުތަ ަގއި 

 ީއސެވެ. ެގ ނައިބު ރަނުޮގތުން އަދާކުރާނީ ކޮމިޝަވަުގތީ 
 

 

   އިތުރުކުރުން.މާއްދާތައް ނަނިިވ ންއަ ެގ ފަހަތަށްވަނަ މާއްދާ  18 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .3

  

  ނެތި   ނުފޫޒެއް 
  އެކު މާ ކަ ން މިނިވަ 

 މަސައްކަތްކުރުން 

ެމންބަރު )ހ( . 18-1 ކޮމިޝަނުެގ  އަދާކުރުމުގައި،  ވާޖިބު  ން  ކޮމިޝަނުެގ 

ބިއެ ލެނބިްއވެސް  ނުފޫޒަކަށް  އެްއވެސް  ނުވަތަ   ެގން ރަކަށް 

 ެއވެ. ނުވާނެ

ަމއްސަލައެ  )ށ(   ެއއްވެސް  ނުވަތަ   އްކޮމިޝަނުެގ  ނިންމުމުަގިއ 

ނުވަތަ  މައްސަލަެއއް ހިންުގމުަގއި  ނުވަތަ އެ ވަރާޝްމަ  ކުރުމުަގިއ  އް 

ކަނޑައެޅުުމަގ ނުވަތަ ސިޔާސަތެއް  ސީދާޮގތުންެވސް  އި 

އަމިތުންނުސީދާޮގ ހާސިލުކުރަން ވެސް  މަޞްލަޙަތެއް  އްލަ 

 ނެއެވެ. ށްެގން ނުވާތްކޮސައްކަމަ

ކުރަންވާނީ، ކޮމިޝަނުެގ މަޤްޞަދު   ކޮމިޝަނުެގ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް  )ނ(  

 ލަޙަތަށްޓަކައެވެ. މަޞްމު ން، ޢާލުވާނެ ޮގތުެގމަތިންހާސި

ކުރުމަ )ރ(   ކަންތައްތައް  ބޮޑުޮގތެއްަގއި  އެ  ށްޓަހާމަކަން  ކަމެްއެގ  ކަިއ، 

މަޢު ޞައްޙަ  އެކަމަކާބެހޭ  ޢާންމުންވަުގތުަގއި،  ނަށް  ލޫމާތު 

 ވާނެެއވެ. ން ލިބިަގނެވޭ ޮގތަށް ފޯރުކޮށްދޭފަސޭހައިން

މަސައްނުކޮމިޝަ )ބ(   އިދާރީ ނު ޝަމިކޮއި،  އާ ހިންުގމުަގކަތްތައް  ެގ  ެގ 

ތަްއ  ސަްއކަތްއި، ކޮމިޝަނުެގ މައާ ންވާ ޮގތުަގއޮނިަގނޑު ތަރުތީބުވެެގ
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ެގ  ، ކޮމިޝަނުއި އާއި، ކޮމިޝަނުެގ ޕްރޮްގރާމްތައް ރޭވުމުގަ އާ ކުރުމުަގ

ހިންުގމުަގޤީޤުތަޙް އަޅަންޖެހޭ    އި،އާ ތައް  ޅުތަްއ  ފިޔަވަކޮމިޝަނުން 

ކޮމިޅުއެ އިޚްތިފުރިހަށް  ޝަނަމުަގއި،  ޤާނޫނީ    އި ރާ ޔާމަ 

  ލިބިެގންެވއެވެ. މިނިވަންކަމާއި ބާރު

 

  ޖަމާޢީ   ކޮމިޝަނުގެ 
 ސުލޫކު 

އަދާކުރުމުަގއި  )ހ( . 18-2 ވާޖިބު  މަޤާމުެގ  އެމީހުންެގ  މެންބަރުން    ކޮމިޝަނުެގ 

އަބުރުވެޝަނުކޮމި ދަރަޖައާއި  ޤަދަރާއި  އަންރިކަެގ  އުނިކަން  ނަ މަށް 

 . ވެނުވާނެއެ ށްެގން ޮގތަށް ޢަމަލުކޮ

ސި ނުކޮމިޝަ )ށ(   ނިންމުންތަކާިއ  ޔާސަެގ  ކޮމިޝަނުެގ  ތުތަކާއި 

ޒިންމާ  ޖަވާބުދާރީވުމާއި  ުގޅޭޮގތުން  ޢަމަލުކުރާޮގތާ  ކޮމިޝަނުން 

ކޮމި ވާޖިބު  މެންބަރުން  އުފުލުމުެގ   ނީ ވާއަދާކުރަންޝަނުެގ 

 ވެ. ބޮޑު ޮގތެްއެގމަތިންނެހާމަކަން

 

  ޒާތީ   މެންބަރުންގެ 
 ސުލޫކު 

ކޮންޝަކޮމި . 18-3 މެންނުެގ  ހަިއސިއްޔަތުންނާިއ  ރުފަ،  މެރަކުބަމެ  ދެއްެގ 

ޙާލަތެއްަގއިެވސް،   ހުރިހާ  ހައިސިއްޔަތުން،  މެންބަރެއްެގ  ކޮމިޝަނުެގ 

 އަންނަނިވި ހަމަތައް ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

ޤަދަރަޝަނުމިކޮ )ހ(   އަތުވެެގ  އުނިކަމެއް  ކަމެއް ށް  އެްއވެސް  ،  ދާނެ 

 ރުން.ކުނު އެްއވެސް ވަުގތެއްަގއި

ވާޖިބަށް އްރެބަންމެ  ކޮމިޝަނުެގ )ށ(   އަދާކުރަންޖެހޭ  ހައިސިްއޔަތުން  ެގ 

 .ކުރުންނުބުރޫއަރާފާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

ޮގތުން ނަމަވެސް ސީދާސީދާޮގތުން ނުވަތަ ނުޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް   )ނ(  

 ރުން.ކުެގން ނުމަޤާމުެގ ބޭނުންކޮށް
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މީހަކަ )ރ(   ވަކި  ނި ކަނޑައެޅިެގން  ދިނުމުެގ  ެގއްލުން  ނުވަތަ    އި ގަ ތުޔަށް 

ނިޔަތުގައި ނަާގލުމުެގ  އަބުރު  ނުވަތަ އޭނާެގ  ސީދާޮގތުން   

 ރުން. ބޭނުންކޮށްެގން ކަެމއް ނުކު ޤާމުެގނުސީދާޮގތުން ނަމަވެސް މަ

މީހަކަށްކޮންމެލަކުން  ޞޫއު  މުޢާން )ބ(   ހަލިބެންވެސް    ދިޔާއެްއ  އޮތް 

  އި ޔަވަ ފި  ންދާރީއެއްނުވަތަ މެހެމާ  އްތަ މަންފާއެއެހީެއއް ނުވަ  ނުވަތަ

މަންފާެއްއ   ނުވަތަ  އެހީއެްއ،  ނުވަތަ  ހަދިޔާއެްއ،  ނުވަތަ އެނޫން 

 . ންދުހޯނުއެްއވެސް ފަރާތަކުން މާންދާރީއެއް މެހެ

ެއ  ލުވުންތަބައްދަ  ނުެގކޮމިޝަ )ޅ(   ހާޒިރުވެ،  ފަރުވާތެރިކަމާެއކު  ކަށް 

 .ވުންއްދަލުވުންތަކުަގއި ޢަމަލީޮގތުން ބައިވެރި ބަ

 

ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެ )ހ( . 4-18 ން ހުށަހެޅު   ހިސާބު   މާލީ  އެހެންޮގތަކަށް  ޤާނޫނެއްަގއި  ސް،  އެހެން 

ޤާ އެފަދަ  އެނޫނުވަތަ  ދަށުން  ޢަމަނެއްެގ   ރަމުން ލުކުހެންޮގތަކަށް 

ހިސާބު ވީމުަގއިއަިއކަ މާލީ  މެންބަރުން  ކޮިމޝަނުެގ  ނަމަެވސް، 

  ، ނީރާފަހު، ޢަމަލުކުށުމަށްރަން ފެއި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުހުށަހެޅުމުަގ

ޤާނޫމި އު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ެއއްޮގތްާވ    ތަކާލުޞޫނުަގއި 

 ނެވެ. ޮގތުެގމަތިން

މެންބަރުކަމަނުކޮމިޝަ )ށ(   ޢައްޔަެގ  މީހާކުރެވޭންށް  އޭ  މަ،  ޤާމާ  ނާެގ 

އާމްދަނީާއއި އޭނާެގ ނަމުަގއި ހުރި   އަށް ލިބިފަިއވާލުިވއިރު، އޭނާވާޙަ

އޭމު އަދާކުދަލާއި  ޒިންންޖެހޭރަނާ  ދަރަނީެގ  މާލީ    ނެޭގނއެ  މާ 

ޙަވާލުވާތާ   އޭނާ  މަޤާމާ  އެ  ހުެގ  މަސްދުވަ)ތިނެއް(    3ހިސާބު، 

 ހަޅަންވާނެއެވެ. ޖެނެރަލަށް ހުށަ ރަގިއ، އޮޑިޓަތެރޭ

ަގއި ބަށމާއްދާެގ )  މި )ނ(   ހިސާބު ޮގޔާންކޮށްފައިާވ  (  މާލީ  ތުެގމަތިން 
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އިތުރަށް،   މެންބަރުކޮމިޝަނުެގހުށަހެޅުމުެގ  ތާރީޚުން   ޙަވާލުވާ  ކަމާ 

ާމލީ ހިސާބު އެ އަހަރެކޮ  ެގންފެށި  90އް ނިޭމތާ  ންމެ އަހަރެްއެގ 

ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  ހުށަހަ  )ނުވަދިހަ(  ޖެނެރަލަށް  ން  ޅަމުއޮޑިޓަރ 

ކަމަށް  މާއްދާެގ  މި  ެގންދަންވާނެެއވެ. އަހަރު  ބޭނުމަށްޓަކައި   

އެ  މާނަކޮށްފައި މެއެވަނީ،  ކޮމިޝަނުެގ  ޙަވާލުވާ މީހަކު    ންބަރުކަމާ 

 ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚަށެވެ. ކެްއ( އަހަރު)އެ 1 ެގންރީޚުން ފެށިތާ

ިއސްތިޢުފާ ކޮ )ރ(   ނުވަތަ  ވަކިވުމަށްފަހު  މަޤާުމން  މެންބަރަކު  މިޝަނުެގ 

ތެރޭަގިއ،  ވަހުމަސްދު)ތިނެއް(    3ތަމަ  ރަފު  ހިނާގ  ދިނުމަށްފަހު ެގ 

 މްދަނީ އާ  އާމްދަނީާއއި  ބިފައިވާލިއަށް  އޭނާ މަޤާމުން ވަކިވިއިރު އޭނާ 

  ރަންޖެހޭ އަދާކު   އޭނާއި  ލާއޭނާެގ ނަމުަގއި ހުރި މުދަ  ކާއިތަތްޮގ  ބޭލި

ޒިންމާ ޖެނެރަލަށް   ދަރަނީެގ  އޮޑިޓަރ  ހިސާބު،  މާލީ  އެނޭގނެ 

 ވެ. ޅަންވާނެއެހުށަހަ

ކޮމިޝަ)ރ(    އަދި  ،)ނ(   ،)ށ(  އްދާެގމާ  މި )ބ(   ދަށުން  ނުެގ  ެގ 

އިނދެެގމެންބަރެއް އޭނާ  ހުށަހަޅާއިރު،  ހިސާބު  މާލީ    ޅޭ ންއު ެގ 

ނުފުރޭ    18  ،އިއާމީހާ ހިސާބުވެސް    ދަރިންެގއަހަރު  މާލީ 

 .  ހަޅަންވާނެއެވެށަހު

ދަށުން  )ބ(    އަދި  ،)ރ(،  )ނ(  ،)ށ(  ،)ހ(ެގ  ދާމާއްމި   )ޅ(   ެގ 

ލާ ތަްއޔާރުކުރާޒިމުކުރާހުށަހެޅުން  ހިސާބުތައް  މާލީ  އޮޑިޓަރ    ނީ، 

ކަނޑަ ޝާއިޢުކުެގޒެޓުސަރުކާރުެގ  ދިެވހި  އި،ޅައަޖެނެރަލް    ރާ ަގއި 

 ޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ.އް އެ އާނަމޫނާ

ދަށުދާެގއްމާ  މި )ކ(    ޖެނެރަލަށްން    ބަ  އޮޑިޓަރ  ިއ ޔާނުގަ ހުށަހަޅާ 

އޮ ކަމަ  މައްސަލަެއއްވާ ޖެނެރަށް  ހިނދެއްަގއި ށްލަޑިޓަރ    ، ފެނިއްޖެ 
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މައްސަލައެ  ޖެނެރަލް  ޮއޑިޓައް  އެ  މަރ   ލީހަށް ޖިރައްޔިތުންެގ 

 ޅަންވާނެއެވެ. ހުށަހަ

 

  ވަޒީފާ   އިތުރު 
  ރުމާއި ނުކު އަދާ 

  ފުށުއަރާ   މަޞްލަޙަތު 
 ން ނުކުރު   ވިޔަފާރި 

  ަވޒީފާއެއް   އިތުރު  ލިބޭ  އާމްދަނީ  މެންބަރަކު،  ކޮމިޝަނުެގ (ހ) . 18-5

 ލިބޭ   ފައިދާެއއް  ނުވަތަ  އާމްދަނީއެއް  ނުވަތަ .  އަދާކޮށްެގންނުވާނެެއވެ

 . ފުރައިެގންނުވާނެއެވެ  މަޤާމެއް އެހެން ފަދަ

 ޢަމަލީޮގތުން  ހިންުގމުަގއި  ރިއެއްފާޔަވި   މެންބަރަކު،  ކޮމިޝަނުެގ (ށ)  

  ފަންނީ   ހޯދުމަށް  އާމްދަނީެއއް  ނުވަތަ.  ބައިވެރިެވެގންނުވާނެެއވެ

  އާްމދަނީއެއް   ނުވަތަ.  ޝާމިލުެވެގންނުވާނެއެވެ   މަސައްކަތެްއަގއި

 އަދި.  ނެެއވެކޮށްެގންނުވާ  އްމަސައްކަތެ   އެއްވެސް  އެހެން  ލިބޭފަދަ

.  ހިފައިެގންނުވާނެެއވެ  ކުއްޔަށް   ތަނުވަ  ަގނެ   ބިން  މުދަލާއި  ދައުލަތުެގ

  ކުރެވޭ   ދެމެދު   ފަރާތަކާ  އެްއވެސް  އެހެން  ދައުލަތާއި   އަދި

  ނުސީދާޮގތުންވިޔަސް   ނުވަތަ   ސީދާޮގތުންިވޔަސް  މުޢާމަލާތެއްގައި

  ްއވެސް އެ  މާލީ  މެންބަރެްއެގ  އެ  މެންބަރަކު  ކޮމިޝަނުެގ

 .  ބާއްަވިއެގންނުާވނެއެވެ މަޞްލަޙަތެއް

 ހިއްސާ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ށ)  ެގމާއްދާ  މި (ނ)  

  ޝެއަރހޯލްޑަރެއް   ސިްގނިފިކަންޓް  ކުންފުންޏެއްެގ  ޕަބްލިކް  ވިްއކާ

  މިލްކުކުރުމަކީ،   ހިއްސާ  ކުންފުންޏެއްެގ  އެފަދަ  ޮގތުން،  ކަމުގައިނުވާ

.  ނުބެލެވޭނެެއވެ  ކަމުަގއެއް  ފާރިކުރުންިވޔަ  ބޭނުމަށްޓަކައި  މާއްދާެގ  މި

 ޕަބްލިކް  ވިްއކާ  ހިއްސާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި"  ބޭނުމަށްޓަކައި  ދާެގމާއް  މި

 ކަމަށް"  ޝެއަރހޯލްޑަރެއް   ސިްގނިފިކަންޓް  ކުންފުންޏެއްެގ

 ޕަބްލިކް  ިވއްކާ   ހިްއސާ  ދިެވހިރާއްޖޭގައި  ެއވަނީ،  ބަޔާންކޮށްފައި
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(  އިންސައްތަ  ފަހެއް)  5%  ރަުއސުލްމާލުެގ  ހިއްސާެގ  ކުންފުންޏެއްެގ

  ނުވަތަ   ސީދާޮގތުން   މަްއޗަށް  ހިއްސާގެ   ްއެގދެދަޢަ  ިގނަ  އަށްވުރެ

 .ހިއްސާދާރަކަށެވެ  ހުރި މަޤާމެއްަގއި ފޯރުވޭ ބާރު ނުސީދާޮގތުން

 އެހެން  ދައުލަތުގެ   މެނުީވ،  ހަިއސިއްޔަތުން  މެންބަރެްއެގ  ކޮމިޝަނުެގ (ރ)  

  ނުވަތަ   ކައުންސިލެއްަގއި،   ނުވަތަ  ކޮމިޝަނެްއަގިއ،   އެްއވެސް

 ނުވަތަ   ބޯޑެއްަގއި،   ނުވަތަ  މިޓީއެްއަގިއ،ކޮ  ނުވަތަ  މަޖިލީހެއްގައި،

  ުއޖޫރައަކާ   ނުވަތަ  ުއޖޫރައަކަށްިވޔަސް  ތަނެއްަގއި،  ސްންވެއެނޫ

 . ބަިއވެރިވެެގންނުވާނެއެވެ  ނަމަވެސް، ނުލައި

  ހައިސިއްޔަތުން   ކޮންސަލްޓަންޓެްއެގ  މެންބަރަކު  ކޮމިޝަނުެގ (ބ)  

 . އެވެމަސަްއކަތްކޮށްދީެގންނުވާނެ  ފަރާތަކަށް އެްއވެސް

  ބާވަތުގެ   ރާފާނެއަފުށު   މަސްއޫލިއްޔަތާ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ކޮމިޝަނުން )ޅ(  

 ެމންބަރަކު  ކޮމިޝަނުެގ  މެންބަރަކަށް  ޖަމާޢަތެއްެގ  މަދަނީ

 . ވެެގންނުވާނެެއވެ

  ގެ މެންބަރެއް   ެގނު ކޮމިޝަ  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ކ(   

  ބާޒާރުަގއި   މުދަލެއް،  ތަނުވަ  ެގެއއް  ނުވަތަ   ޯގއްޗެއް  އޮތް  ނަމުގައި

 ޢާންމުކޮށް  ައުގ  މުދަލެއްެގ  ތަނުވަ  ެގއެއް   ނުވަތަ  ޯގްއޗެއް  އެފަދަ

  ޯގްއޗެއް   އެފަދަ  ވިްއކާލުމާއި،   ައަގކަށް  ބޮޑުނޫން  އަަގށްވުރެ  ހުރި

  ކުއްޔަށްދީއުޅޭ   ޢާންމުކޮށް  ބާޒާރުގައި  މުދަލެއް  ނުވަތަ  ެގެއއް  ނުވަތަ

  މި   ހޯދުން،  އާމްދަނީ  ންެގށްދީކުއްޔަ  އަެގއްަގއި   ބޮޑުނޫން  އަަގށްވުރެ

 މަސައްކަތުގެ   ވިޔަފާރިއާއި  ފައިވާބަޔާންކޮށް  ަގއި(  ށ)  މާއްދާެގ

 . ނުވެެއވެ ހިމެނިެގނެއް ތެރޭގައި

  12  ހިނާގ  ފުރަތަމަ  ވަކިވުމަށްފަހު،  މެންބަރުކަމުން  ެގނުކޮމިޝަ ( )އ  
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  ގެ ނުކޮމިޝަ  ފާއިތުވަންދެން،  ުމްއދަތު  ދުވަހުެގމަސް(  ބާރަ)

 ފުށުއަރާ   މަޞްލަޙަތާ  އަދާކުރި  އޭނާ  އިސިއްޔަތުންހަ  މެންބަރެއްެގ

 މެންބަރަކު   ެގނު ކޮމިޝަ  މަސަްއކަތެއް،  ނުވަތަ  އެއްވަޒީފާ 

 . ކޮށްެގންނުވާނެއެވެ 

 

  ފުށުއަރާ   މަޞްލަޙަތު 
  މައްސަލަތަކުން 
 ދުރުހެލިވުން 

މެން )ހ( . 18-6 ވާޖިބާއި  ރަބަކޮމިޝަނުެގ  ރަސްމީ  އަދާކުރަންޖެހޭ    ގެ އޭނާކު 

ފުށުއެ  ދު ދެމެމަޞްލަޙަތާ   އުއެއްވެސް  ފުރުރުމެއް  ޞަތު ފެދުމަކަށް 

 ެއވެ. ވާނެނު ދީެގން

މާއްދާެގ މަށް  އެރުންކަަމޞްލަޙަތު ފުށު  ރެއްެގކޮމިޝަނުެގ މެންބަ )ށ(   މި 

ގައި   އު )ހ(  މެންބަރަކު ލުަގއި ޞޫބުނެފައިއެވާ  ކޮމިޝަނުެގ   ، 

އޭނާެގ  ެގދެނއި މީހާއާއި،  އޭންނާދަރިންުއޅޭ  ސީއި،  ދާ ނާ 

ސް،  ތު ފުށުއެރުމަކީވެޞްލަޙަެގ މަ އެހެންމީހުންން ެގންދާމުއްޓަބަލަހަ

 ވެ. މުަގއި ބެލެވޭނެއެ ރެއްެގ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން ކަމެންބަ އެ

ބަ )ނ(   މައްކޮމިޝަނުން  ބެލުލަމުންދާ  ކޮިމޝަނުެގ  ގަ މުސަލަެއއް  އި، 

ޙާލަ ފުށުއަރާފާނެފަދަ  މަޞްލަޙަތު  ދިމާމެންބަރެއްެގ  ނަމަ، ވެއްޖެތެއް 

ޤަބޫލުކުމާވެދާނެދި  ތަނުވަ ކޮިމޝަނުަގިއ  ނަމަ،  ރެވޭކަމަށް  އެކަން 

ބެލުންކުރުބަޔާ މައްސަލައެއް  އެ   އޭނާމުން  މަށްފަހު، 

އެ ެވ.  ވާންވާނެއެތަނާޒުލު އެ މައްސަލަެއއް    އަދި    ެވސް އްބެލުމުަގއި 

މިންވަ  ފަރާތަކަށް ވެ.  ވާނެއެ ނުފޯރުވަިއެގން    ނުފޫޒު  ރަކަށްއެްއވެސް 

ވެސް  ކު، އޭެގފަހުން އެއް ހައެމީ  ގައިމުންމުނި  ސަލަެއއްމައް އެ    އަދި

 މިންވަރަކަށް ބަިއވެރިެވެގންނުާވނެއެވެ. 

ބެލުމުގަ ަމއްސަލަ  ވަކި )ރ(   ކުރުމުަގއި    ނުވަތަ  އި ެއއް  ކަމެއް    ަވކި ވަކި 
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ފުމަޞްލަރިވުަމކީ،  ވެބައިރަކު  މެންބަ ކަމެއްކަމަށް  ށުއަރާނެޙަތު   

ސަ މައެކަށީެގންވާ  ކޮށްްއޗަ ބަބުެގ  ބިނާކޮށް  ރައީސަށް  މި  ޝަނުެގ 

ޙާލަތެ ބަޔާންކުރު  ލިޔުމުން  އިއްގަ ޤަބޫލުކުރެވޭ  ެއ    އެކުމާ ސަބަބު 

އެންުގމެންބަ އެކަން  މެންބަރަކު  ،  މަށްފަހުރަށް  މައްސަލަެއްއ  އެ  އެ 

 ެއވެ. ދާނެއެކަހެރިކުރެވިބެލުމުން 

ބެލުމުގަ  )ބ(   މަްއސަލަެއއް  ބައި ވަކި  ރައީސް  ކޮމިޝަނުެގ    ، ކީވުމަރިވެ ިއ 

ބުެގ މައްޗަށް  ވާ ސަބަ ފުށުއަރާނެ ކަމެްއކަމަށް އެކަށީެގން މަޞްލަޙަތު

ޤަބޫލުކުރެވޭ  ބިނާކޮ އޭނާއަށް  ކޮމިޝަނު ޙާށް   އިބުނަެގ  ލަތެއްަގއި، 

މަްއސަލަެއކަން  ލިޔުމުން    ރައީސަށް ެއ    އެއް އެންުގމަށްފަހު، 

 ނުެގ ރައީސް ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެ. ބެލުމުން، ކޮމިޝަ

މާއްދާ )ޅ(   )ހ( މި  ގަ   އަދި  ،)ރ( ،  )ނ(  ، )ށ(  ،ެގ  ިއ  )ބ( 

އު ެގބަޔާންވެ  ކޮމިޝަނުެގ   ކަމާުގޅޭލުތައް،  ޞޫންވާ  ނިސްބަތަށް، 

 ވެ. ނެއެ ފުންެގ މަްއޗަށްވެސް ހިނާގޒައް މުވަ

)ހ(  )ކ(    މާއްދާެގ  ަގިއ    ދިއަ  ،)ރ(   ،)ނ(  ، )ށ(  ،މި  )ބ( 

ެގ މެންބަރަކު ޚިލާފުވުަމކީ، އޭނާ ލަކާ ކޮމިޝަނުޞޫބަޔާންެވެގންވާ އު

ބަލައި،   ކުށީެގންނުވާ ކަެމއް ކުރުން އެކަަގއި ހުރެޤާމުމަ ރީކަުމަގއި 

 ވިދާނެ ޙާލަތެއްކަމުަގއި ބެލެވޭނެއެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރެ 

)ހ(  )އ(    މާއްދާެގ  ަގިއ    ދިއަ  ،)ރ( ،  )ނ(  ، )ށ(  ،މި  )ބ( 

ކު ޚިލާފުުވމަކީ، ިމ ެގ މުަވއްޒަފަލަކާ ކޮމިޝަނުޞޫބަޔާންެވެގންވާ އު

އެހެޤާނޫނު މާއްދާެއއް ެގ  ނު ން  އެަގއި  ޤާނޫނެއްވަތަ  ަގިއ  ހެން 

އޮތްނަމަވެސް،   ކުރުން އެހެންޮގތަކަށް  ހުރެ  މަޤާމުަގއި  އޭނާ 

ކަމެއެކަށީެގންނު ކުރީކަވާ  މަޤާމުން  އް  އޭނާ  ބަލައި،  މަށް 
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 ނެ ޙާލަތެއްކަުމަގިއ ބެލެވޭނެއެެވ. ވަކިކުރެވިދާ

 

  އަދާކުރުމުގައި   ޒިންމާ 
 ހަމަތައް   ހިފަހައްޓަންޖެހޭ 

މެންބަރުންކޮމިޝަ )ހ( . 18-7 އެމީހުންެގނުެގ  ޒިންމާ  ،  ތަކާިއ  މަޤާމުެގ 

 . ނެއެވެއްޓަންވާ ދާކުރުމުަގއި އަންނަނިވި ހަމަތައް ހިފަހައަ ތައްވާޖިބު

ޤާނޫނު (1)    އެންމެހައި  ެއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތަބާވެ،  ތަކަށް 

އިޙްތިރާމްކު އެ  ޤާނޫނުތަކަށް  ދަށުން  ރުމާއި،  ޤާނޫނުތަކުެގ 

ފަރާއަމު  ހުއްދަ ކުރާ  އަމުރަށްރެއް  ވާޖި  ތެްއެގ  ބު  ރަސްމީ 

 ؛ން އުއަދާކުރުމުަގއި ތަބާވަމުންދި

ކޮމި (2)    ނުލައި،  ތަޢައްޞުބަކާ  ެއއްވެސް    ނުން ޝަޒާތީ 

ކުކުރަ މަސައްކަތްތައް  އެންމެހައި  ަގިއ  ރުމު ންޖެހޭ 

ތިމާ ކުރުމުަގއި  އެކަން  މަސަްއކަތަދެމިތިބުމާއި،  ށާިއ  ެގ 

އިޚްލާޞް ވާޖިބަށް  އިތިމާެގ  ންސާފުވެރިވުާމއި،  ތެރިވުމާއި 

 ؛ތެރިވުންފަރުވާ

ދާއިރާ (3)    މަސައްކަތުެގ  މީހުންނާ  ރަސްމީ  އެހެން  ތެރޭަގއި  ެގ 

 ؛ތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން، އިޙްއިމުޢާމަލާތް ކުރުމުަގ

ޔަތެއްަގިއ  އަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ނުރަނަގޅު ނިތިމާ (4)   

ނުވަތަ  އިދިނުމަހޯދަ  ފައިދާެއއްވަކިފަރާތަކަށް   ެގއްލުމެްއ  ށް 

ދާއިރާެގ  ދި ޤާނޫނުެގ  ބޭނުންނުކުރުމާއި،  ބޭނުމުަގއި  ނުމުެގ 

ރުމާއި،  ބޭނުންކުއިޞައްޙަޮގތުގަ   ތެރޭަގއި ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރު

ބޭނުންކުރުމު އިޚްތިޔާރު  މީހުންެގ އެ  އެހެން  ަގއި 

ޞައްަގޤާނޫނުށާިއ  ވާޖިބުތަކަޙައްޤުތަކަށާިއ     ޙަ އި 

 ؛ކުރުންޙްތިރާމްށް އިމަޞްލަޙަތުތަކަ
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ބަޔާންކުރާ    ( ގައިބއްދާެގ )ވަނަ މާ   18-3  ނޫނުެގމި ޤާ (5)   

ފިޔަ ޙާލަތު އެހީާއއި ަގއި  ފަރާތެްއެގ  ެއްއވެސް    ވަިއ، 

ސީ ހަދިޔާ  މެހެމާންދާރީއާއި  ނުަވތަ  އިނާޔަތާއި  ދާޮގތުަގއި 

 ؛ންނުސީދާޮގތުަގއި ނަމަވެސް ނުހޯދު

އަނޫޤާ (6)    ޮގތުެގމަތިން  ވާޖިބަށް ދާކުރަންޖެހޭ  ނުަގިއވާ 

އަހުރަސްއެޅިދާ ވާޖިބު  އެ  ނުވަތަ  ފަހުން ދާކުރުމަނެ  ށް 

ނުވަ މަޞްލަދަތިވެދާނެ  އެްއވެސް  ތަ  ފުށުއަރާފަދަ  ޙަތު 

 ؛އް ނުކުރުންކަމެ

ކޮށްދީފަ (7)    ފަރާތަކުން  ވަކި  ނުވަތަ  މީހަކު  ވަކި  އިާވ  ތިމާއަށް 

މު ކޮށްދޭންއެަގއި،  ޤާބިލުކަމެއްެގ  ތިމާ  ކަމެއް  ޖެހުން  ހެން 

 ؛ންއުެގންދިވާ ޙާލަތަށް ތިމާ ނުލާޒިމު

މެދެމިއި  ރުކަމުަގމެންބަ (8)    އަދި  މުން ންބަރުކަހުންނަިއރު 

އަދާކުރުުމަގިއ  ވަކިވުމަށްފަހުަގިއވެސް،   މަޤާމު  ތިމާެގ 

ލަތަކާ ުގޅިެގން  އި، މައްސަތަކާމަޢުލޫމާތު  މާއަށް ލިބިފައިވާތި

ސި ހިއްލިބޭ  ސިއްރުތައްމަޢުލޫމާތު  ހައްޓަންޖެހޭފަރު  ެގ  ، 

 ؛ހެއްޓުންޮގތުަގއި ހިފެ

ޮގތުެގމަތިން (9)    އެޤާނޫނުަގިއވާ  ޞައްޙަޮގތުަގއި  ހެން ، 

މަޢުލޫ ހާމަކުރަންޖެހޭ  އެ   މާތުފަރާތަކަށް  ހާމަކުރުމާއި، 

ފަރާ އަން  ތުމަޢުލޫމާ ރަސްމީ އި އެންުގމާތްތަކަށް  ަގންޖެހޭ   ،

މާއި، ނުދިލޫމާތު ފޯރުކޮށް މަޢުޙަ އި ޞައްވާޖިބު އަދާކުރުުމަގ

  ށް ޮގތަ  ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ  އިމަޢުލޫމާތާުގ  ތަ ދޮނުވަ  ަގޅުނނުރަ

 ؛ނުކުރުންހާމަތު މާލޫމަޢު



 

 

 

 

 

 

 

 13 

މީހުން (10)    މަސައްކަތަށް  އިޚްތިޔާރުކުރުމުގަ ކޮމިޝަނުެގ  ިއ  އާ  

ޢައްޔަ އަސާކުރުމުަގންމީހުން  އެންމެ  ރުކުނަކީ  ިއ  ސީ 

ޤާބިލުކަމާއިސައްކަމަ އެކަށޭނަ  ފެންވަރު    ތަށް  ތަޢުލީމީ 

ކަމުގައިރުހު ދިނުމާއި    ، ބެލުމާއި  ން  ޒީފާެގ ވަ ވަޒީފާ 

މުަވއްޒަފުންނާ ދިނުމާއި  އެހެނިހެން ކުރިއެރުން  ުގޅޭ 

މައި ބަލަންޖެހޭ  މިންަގނޑަކީ ކަންކަމުަގއި  ަގނޑު 

އަޚްލާޤީޮގތު މަސައްތަޢުލީމީޮގތުންނާއި  ކަތުެގޮގތުން  ންނާއި 

 ؛ލުންކަށްވުން ކަުމަގއި ބެބަޔަނަ އެކަށޭ

ނުވަތަޕާޓީައކަ  ަވކި  ސިޔާސީ (11)    ކަމަކަށް   ށް  ވަކި 

ސިވިތާއީދު ސަބަބުން،  ނުކުރުމުެގ  ނުވަތަ  ލް  ކުރުމުެގ 

ކަމެއް މުަވއްޒަފަކަށް  އެްއވެސް  ފަހިކޮށް  ސަރވިސްެގ   

 ؛ނުވަތަ ދަތިކޮށް ނުހެދުން

ސިޔާސީ    އި،ބައިވެރިނުވުމާ  ބަހުސްތަކުަގއިސިޔާސީ   (12)   

ހާސިލުކުރު ވަޒީފާމަޤްޞަދެއް  އި، މާނުންނުކުރުބޭ  ެގމަށް 

ޙަރަސިޔާ ތާއީދުކުސީ  ނުަވތަ   ނީކަންރަކާތްތަކަށް 

 ؛އެްއވެސްކަެމއް ނުކުރުން ފަދަ ދަނީކަން ދޭހަވާކޮޅުހަދެ

ޢަމަލުތަކަށް ކޮރަޕް  ، މުަވއްޒަފުންމިޝަނުެގ  ކޮ (13)    ޝަންެގ 

އަދާހުށަހެޅި ޙާލަތްތައް  ދިނެ  ވަޒަންކުރަމުން  މާއި،  އުބަދުމެ 

މަުގފަހިޝަކޮރަޕް ޮގތުެގނަށް   ގެ ތްތަކު އެފަރާ  މަތިންނުވާނެ 

އެމީ ހުންނާނެޮގތަށް،  މަޤާމުެގ ޢަމަލުތައް  ހުންެގ 

އަޚްލާޤާއި  މަސްއޫލިއްޔަތު މަސަްއކަތުެގ  ކޮމިޝަނުެގ  ތަކާއި 

 ؛ންއުބައްޓަންކުރަމުން ދިލުތައް ޞޫއިދާރީ އު
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މުވަ (14)    މެންބަރުން  ކޮމިޝަނުެގ  ކޮމިޝަނުެގ  ްއޒަފުންނާިއ 

ޖެހޭ ހިންަގންރުމަށްޓަކައި  ކުލުތަކުން ދުރުޝަންެގ ޢަމަޕްކޮރަ

އެމީޞޫއު ހިންުގމާިއ،  ތަޢުލީމިާއ ލުތައް  ހުންނަށް 

މުއްނުމާއި،  ތަމްރީނުދި މުން  ނދިކަސަނުޙައްޤު 

ލީ މާއެމީހުންެގ  ރުމުެގ ޮގތުން  ކުރު ކަށަވަން  ކަބޭތިވެމަތްސަލާ

ތިބުމާއި ސަމާލުވެ  ކޮރަޕްޝަނުން  ޙާލަތަށް   ،

ނަމޫނާރައްކާތެރިވެެގ ކޮމިޝަންވާ   މެންބަރުން ެގ  ނުއެްއ 

 ؛ދެއްކުން

މެންބަރެއްކޮމިޝަ (15)    ނުަވތަ    ކަމުަގިއވީނަމަެވސް  ނުެގ 

، ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ސް މުވަްއޒަފެއް ކަމުަގއިވީނަމަވެ 

ކުރުމަށް ދޫނުވަތަ  ވަކިކަެމއް  ނުކޮށް  އަންާގނަަމ ކޮށްލަން   

މަޖު  ބާރުއަޅާނަމަ  ނުވަތަ ވަތަ ނު،  ވާނަމަބޫރުކުރުނުވަތަ 

މަސައްކަތް މުވައް  ނަޒަފުެގ  އެކު ކަމާތްތެރިހަޒާ 

 އް ނުފޫޒެ  ނުރަނަގޅުދަ  ފަރަސްއެޅޭހު  ކުރިއަށްެގންދިއުމަށް

ޖެށް  ނުކޮލަސް  ،ފޯރުވާނަމަ ނެރަލަށާިއ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ކޮމިޝަނަށާއިކޮރަޕްޝަ-އެންޓި ރައްޔިތުންެގ    އަދި  ން 

 އަދި؛ އެކަން ހުށަހެޅުން ހަށްލީމަޖި

މައްސަކޮމިޝަ (16)    ހުށަހަލަނަށް  ކާމެދު  މީހައެްއވެސް  ޅާ  ެއއް 

 ނުކުރުން.  ކަމެއްެއްއވެސް ޮގތަކަށް،  ނުރަނަގޅު

ގައި )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ބަޔާމި  ޒިންމާތަކަކީން  ކޮިމޝަނުެގ  ކޮށްފައިވާ   ،

މެ ކޮމިޝަނުެގ  ކޮމިޝަނުެގ ންބަރައީސާިއ  ރުންނާއި 

މައިަގންއޒަފުމުވަ ަވޒީފާެގ  އަންެގެވސް  ެއއް  ކަމުަގއި ސާ ޑު    ސް 
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އެ ނެއެ ލެވޭބެ އެއްބަސްވުމެއްވެ.  ަވޒީފާެގ  އަދި    އީ،  ނެތްނަަމެވސް، 

ެއއްބަސް  ވަޒީފާެގ  ކަ  ަގއި މު ވުއޮތް  ހިެއއިން  ފައިނުިވ  މެނިެމއް 

ޚިލާފުވުނަމަވެސްމެ ކަމަކާ  އެިއން  އަދި،  އެ މަކީއެެވ.  މީހަކާމެދު  ، 

ފި އުފަންވުންޔަވަޅުތައުދީބީ  ޙާލަތެއް  އެޅުމުެގ  ކަ  މުަގިއ   

 . ލެވޭނެެއވެބެ

 

  ސިޔާސަތުތައް 
 އެކަށައެޅުން 

ާމއްދާަގއި ބަޔާންވެެގންވާ ހަ  18-7ނުެގ  މި ޤާނޫ . 18-8 ޭއެގ  ވަނަ   އެންމެމަތައް 

ތަންފީޒުކުރުޮގ  މަފުރިހަ ސިޔާސަތުތަކާއި ތުަގއި  ބޭނުންާވ    މަށްޓަކައި 

ހަޞޫއު ތަމްރީނުތަކާިއ  ތަފްމަތަކާލުތަކާިއ  ކޮމިޝަނުންޞީުގޅޭ   ލުތަްއ 

 (ހައެއް)  6ން   ތާރީޚުން ފެށިެގފަށާ  ންމަލުކުރަޢަ  ށްނަޤާނޫމި    ލަވާލައިއެކު

 ވެ. ވާނެއެ ތަންފީޒުކުރަންވާލައި  އެކުލަން  ކޮމިޝަނު  ަގއިތެރޭމަސްދުވަހުެގ  

ްއކަން ން ހުއްދަވެެގންވަނީ ކޮން ކަމެރު ކުރުުމގައިއަދި އެ ހަމަތަކަށް ޢަމަލުކު

ކޮން   މަނާވެެގންވަނީ  މިންކަމެއްކަން  ނުވަތަ  އެވައެނޭގނެ  ހަރަށް  މަތައް  

 ލުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. ޞީތަފް

 

  ހަމަތަކަށް   ސުލޫކީ 
 ތަބާވުން 

ބު އަދާކުރުމުަގިއ،  ވާޖި  މުެގރުން އެމީހުންެގ މަޤާކޮމިޝަނުެގ މެންބަ )ހ( . 18-9

ޤާނޫނު ބަމި  ެއންވެޔާންަގއި  ހަމަތަކުެގ  ސުލޫކީ  މެމަތީ  ެގންވާ 

ހިފަހައްޓައި، މީހު  މިންަގނޑުަގއި  ށް ކަތަހަމަ  އެ  ންނަށްވެސްއެހެން 

މިންވަރަށް އެނޭގ  ެއ   ،ތަބާވާކަން  ޙާލަތެއްގައިެވސް  ހުރިހާ 

 ހަމަތަކަށް ތަބާވާންވާނެެއވެ. 

މާއްދާ )ށ(   ަގމި  )ހ(  ހަމަތަ  އިެގ  ކޮބަޔާންކުރާ ސުލޫކީ  މިޝަނުެގ  ކަށް 

ފަދައިން،  ލާޒިމުކުރާ  ދަށުން  އަކުރުެގ  އެ  ތަބާވުން  މެންބަރުން 
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މުވަ  ހަ  ންވެސް އްޒަފުކޮމިޝަނުެގ  ސުލޫކީ  ތައެ  ބާވާކަން،  މަތަކަށް 

 ވެ. ންވާނެއެ ކުރަކޮމިޝަނުެގ ރައީސް ކަށަވަރު 

ފަ )ނ(   ވަކިވަކި  މެންބަރުން  ހަކޮމިޝަނުެގ  ިއސިްއޔަތުންނާއި ރުދުންެގ 

މިނިަވންކަމާއި،  އްެގ  ކޮމިޝަނެ ކޮމިޝަނުެގ  ހައިސިއްޔަތުން 

ހަމަހަމަކަމާއި ލޫކީ ސު  ދިއަ  އަޚްލާޤީ  އަބުރުވެރިކަމާއި، 

 ންވާނެއެވެ. ފަހައްޓަހި ަގނޑުތައްމިން

 

  ހަމަތަކާ   ސުލޫކީ 
 ޚިލާފުވުން   މެންބަރުން 

މައަކާ ން ހަކުެގ ތެރެއިސުލޫކީ ހަމަތަ  ބަޔާންވެެގންވާ މި ޤާނޫނުަގއި   )ހ( . 18-10

ޚިލާފުވު މެންބަރަކު  އެހެން ކޮމިޝަނުެގ  ޤާނޫނުެގ  މި  މަކީ، 

ޤާ ެއހެން  ނުވަތަ  އެހެންޮގތަނޫނެއްގައިމާއްދާއެްއަގއި  ށް  ކަ 

މަޤާމުންކޮބަޔާ އޭނާ  ކުރުން ހުިއ  ަގށްފަިއވީނަމަވެސް،  ރެ 

ބަލައި ކުރީކަމަށް  ކަމެއް  މަޤާމުން އެކަށީެގންނުވާ  އޭނާ   ،  

 ންވީ ކަމުަގއި ބެލެވޭނެއެެވ. އުފަ  ނެ ޙާލަތެއްވަކިކުރެވިދާ

ކަމަ )ށ(   ކުރި  ޚިލާފަށް  ހަމަތަކާ  ސުލޫކީ  މެންބަރަކު  ކީ،  ކޮމިޝަނުެގ 

  މަ، ނަމެނިެގންވާ ކަމެއް ކަުމަގިއވާލު ހިެގ ޢަމަޖިނާއީ ކުށެއް  އޭަގއި

އެޅު  މި ފިޔަވަޅު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  ޖިނާއީ މާއްދާެގ )ހ(  މަކީ، 

 މަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ.ކުރު ެގ ަމއްޗަށްޢުވާއެއް އޭނާދަ

މެންބަކޮމިޝަނުން )ނ(   ބަިއވެރިވި  ނިންމުމުަގއި  ނިންމާ  ނުވަ  ތަ ރެްއ 

ޤާނޫޒަމުވައް  މި  ހަމަށްކޮބަޔާންަގިއ  ނުފެއް  ސުލޫކީ  ތަކާ  ފައިވާ 

ޚިލާފަށް    ކާއަ އްދާމާނުެގ   ކަމެއް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ މި ޤާނޫށްލާފަޚި

ކުރިކަމަށްއްކަމެ ކޮ  އެފިނަމައަޅައިނޑަ ކަމިޝަނުން    ބަރަކު ެމން  ، 

މުވަްއޒަފަ އެ  ބަިއވެރިނުވަތަ  ނިންމާފައިާވ    ެގންވެ ކު  ކޮމިޝަނުން 
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އަންނި މުރާޖަޢާމުމެއް  ކޮމިޝަނަބާރު  ެގކުރުމު  ލުން  ށް  

 ންެވއެވެ. ލިބިެގ

 

  ހަމަތަކާ   ސުލޫކީ 
 ޚިލާފުވުން   މުވައްޒަފުން 

މުަވއް )ހ( . 18-11 ޤާނޫކޮމިޝަނުެގ  މި   ( ހެގ )މާއްދާ   ނަވަ  18-7ނުެގ  ޒަފަކު 

ސު ބަޔާންކުރާ  ހަމައަކާ ަގއި  ތެރެއިން  ހަމަތަކުެގ  ލޫކީ 

އި،  މިނަށް ބަލަ  ޑުރެއްެގ ކުޑަބޮ ންވަޚިލާފުވި މިއެ    މަ،ނަޚިލާފުވެއްޖެ

މުަވއްޒަފަކާމެ ަގާވިއދުަގިއާވ  ޝަނުކޮމިދު  އެ  މުަވއްޒަފުންެގ  ެގ 

 ޅަންާވނެއެވެ. އަ ޮގތުެގމަތިން ފިޔަވަޅު 

ޙާލަތުގަ މާމި   )ށ(   ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  ކޮިމޝައްދާެގ  ެގ  ނުއި 

ުމވައް  އެ  ޚިލާފުެވެގން  ސުލޫކާ  އެޅޭނެ  ޒަމުވަްއޒަފުން  ފުންނާމެދު 

ެގ  ފުންން ހަދާ ކޮމިޝަނުެގ މުަވްއޒަނޫނުެގ ދަށުޤާ  ޔަވަޅުތައް، މިފި

 ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

ސުލޫކޮމިޝަނުެގ )ނ(   މުަވއްޒަފަކު  ކުރިކަމަކީ،  ހަމަތަކީ    ޚިލާފަށް  ކާ 

އީ ކުށެއްެގ ޢަމަލު ހިމެނިެގންވާ ކަމެއް ކަުމަގިއވާނަމަ،  އޭަގއި ޖިނާ

ދަށު  މި ެގ  )ހ(  މު  ން މާއްދާެގ  ަގވަކޮމިޝަނުެގ  ާވއިދާ  އްޒަފުންެގ 

ޮގތުެގ ޖިން  މަތިއެްއޮގތްާވ  މަްއޗަށް  އޭނާެގ  ނާީއ ފިޔަަވޅު އެޅުަމކީ، 

 . ނޫނެވެ ހެއްކުރުމަށް އޮތް ހުރަދަޢުވާއެއް  

 

  ކޮމިޝަނުން 
 ޖަވާބުދާރީވުން 

ޮގތެްއެގމަތިން،    ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ . 18-12

ނުވަތައެ   ަމޖިލީހުެގ  މަޖިލީހަށް  ހާޒިރުެވ،  އެ  ކޮމިޓީއަކަށް  ބުދާރީެވ،  ޖަވާ 

ުގޅޭ މަސްއޫލިއްޔަތާ  ރައްޔިތުން އެމީހުންެގ  ޒިޮގތުން،  މަޖިލީހުަގއި   ންމާެގ 

ހިނަގ  ވާނެެއވެ.ލަންއުފު ކޮިމޝަން  ނުވަތަ  އަދި  ުގޅޭޮގތުން،  ޮގތާ  މުންދާ 
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ަމޖިލީހުންކާ ުގޅޭޮގތުން، ރައްޔިތުދާ ކަމަކޮމިޝަނުން ކުރަމުން ހޯދައި   ންެގ 

 ވާނެއެެވ. ބީޮގތެްއަގއި ެއއްބާރުލުން ދޭންއީޖާ  ޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއްގައި،ބަލަން

 

  ރެކޯޑު   ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
 ބެލެހެއްޓުން 

ބައްދަލުވުންތަ ކޮ )ހ( . 18-13 ޔައުމިކުގެ މިޝަނުެގ  އަ އްޔާ     ލިޔެށް  ކުރަ އަކުރުން 

ބައްދަލުވުންތަ  .ެއވެލަހައްޓަންވާނެބަ ެއ  އޯއަދި  ރެ ކުެގ  ންގ  ޑިކޯޑިއޯ 

 . ޓަންވާނެެއވެއްބަލަހަ

  ވާހަކަައށް   ދައްކާ  މެންބަރުން  ތައްޔާރުކުރަންވާނީ،  ލިޔެ  ޔައުމިްއޔާ )ށ(  

  ާވހަކައެްއ،  ދައްކާ  މެންބަރަކު  ކޮިމޝަނުެގ  ނުެގނެސް،  އުނިއިތުރެއް

  ަގއި ޖަލްސާ  އަދި   ފެންނާނެ،  ޔައުމިްއޔާއިން  ޮގތަކަށް  ދެްއކި  އެ

 . ނެވެންތިޮގތުެގމަ ެއނޭގނެ ސާފުކޮށް ކަންހިނާގދިޔަޮގތް

އެްއވެ (ނ)   ހިންކޮމިޝަނުން  ތަޙްޤީޤެއް  އެްއވެސް    ފިނަމަގައިސް  ނުވަތަ 

  ކުރަންާވނެއެވެ. ޔައުިމއްޔާށް  ކުރަން އަައކުރު   ހެކިބަހެއް ހޯދައިފިނަމަ،

 ގ ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. ޑިންކޯ ޑިއޯ ރެއޯެގ  ތަޙްޤީޤުއެ އަދި 

ބައްދަލުވުންކޮމި (ރ)   ޔައުތަކު ޝަނުެގ    ކޮިމޝަނުެގ،  އްޔާަގއި މި ެގ 

ހާބަރުންމެން ޞީލު ފްތަ  ޮގތުގެ   ދިންވޯޓުިއ  އާ ރީޒިެގ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ބައްދަލުވު (ބ)   ހާންތަކުކޮމިޝަނުެގ  ކޮންމެ  ޒިރީެގ  އެއްފަހަރު   މަހަކު 

 ންވާނެއެެވ. ޢުކުރައިއިޓުަގއި ޝާވެބްސަ ކޮމިޝަނުެގ 

ޮގއްަގޤާނޫނެ  އެހެން (ޅ)   އެހެން  މިަމވެއޮތްނަ  ތަކަށްއި  އްދާެގ  މާ  ސް، 

))ހ( އަދި ަމދުވެެގން  ގ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ރެކޯޑިންާވ  ަގއި(  ނ  ތައް 

އަހަ  10 ނުން ކޮިމޝަވަންދެން    ދުވަސްރު)ދިހައެއް( 

 ލަހައްޓަންވާނެެއވެ. އެކު ބަރައްކާތެރިކަމާ 
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ފަށާނީ،   .4 ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ޤާނޫނުމި  ތަޞްފާސްވެ  މި  ެގރުކާހިސަރުދިވެކޮށް،  ދީޤު،  ޒެޓުަގއި  ެގ 

  ދުވަހުން ފެށިެގންނެވެ. ޢުކުރާއިޝާ

 

 


