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 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ )   5/ 2007ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  2     ކޮމިޓ  މުއައްސަސާތަކުގެމިނިވަން  

 

 ކޮމިޓ    މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ 

 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  ވަނަ    19ގައި ބޭއްވި،    2019ޖޫން    11މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓ  އުފައްދާފައިވަނ   

ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކ ، ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިނިވަން    6

މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންކަން ދިރާސާކުރުމާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮތްނަމަ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ   117 ފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ހުށަހެޅުމާއި، މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  އެކަމެއް

މަސްއޫލިއްޔަތު މުއައްސަސާތަކުގެ  މުއައްސަސާތަކުން  މިނިވަން  އެ  ދިރާސާކޮށް، ތައް  ބަލައި  މިންވަރު  އަދާކުރަމުންދާ 

 އެޅުމެވެ.  ތައްއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު

ން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި މުސްތަިޤއްލު މަާޤމުތަކުގެ ތެރެއިން  ނުގެއިތުރުން ާޤނޫނުއަސާސ އާއި ާޤނޫމ 

އެހެން ކޮމިޓ އެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ނުހިމެނޭ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގައި ތިބޭ މެންބަރުންނާއި މުސްތަިޤއްލު  

ފަރާތް ތިބޭ  އެ  މަާޤމުތަކުގައި  ދިރާސާކުރުމާއި،  ރިޕޯޓު  އަހަރ   މުއައްސަސާތަކުގެ  އެ  ކުރުވުމާއި،  ޖަވާބުދާރ   ތައް 

ޢާންމު ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމަށް  ންމުއައްސަސާތަކާ  އެ  ދިރާސާކޮށް،  މައްސަލަތައް  ހުށަހަޅާ  ފަރާތްތަކުން  އެހެނިހެން  ނާއި 

ށް  ގެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިލުތައް ދިރާސާކޮއެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދިނުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކު

މަޖިލ ހަށް ހުށަހެޅުމާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މެންބަރުކަމަށާއި މުސްތަިޤއްލު މަާޤމުތަކަށް ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  

ހޯދައި ދިރާސާކޮށް އިންޓަރވިއު    ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން ރުހުން ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު

ސުވާލުކޮށް،   ހޯދައި  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭގޮތުން  ހިންގުމާ  އެތަންތަން  ބައްދަލުކޮށް  މުއައްސަސާތަކާ  މިނިވަން  ކުރުމާއި، 

އެތަންތަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި، އިޞްލާހުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި  

ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަާޤމުން ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލ ހަށް ލަފާ   މުސްތަިޤއްލު މަާޤމުތަކުގެ 

 އެރުވުމެވެ. 

 

 

 

 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ )   5/ 2007ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  3     ކޮމިޓ  މުއައްސަސާތަކުގެމިނިވަން  

 

 :ކޮމިޓ ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން   މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ 
 

 ނައިބު ގެ  މިޓ ގެ މުޤައްރިރު ކޮ  ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު 
 

 ރޮޒައިނާ އާދަމް 
 ދާއިރާ  އައްޑޫ މ ދޫ

 
 މ ކާއ ލް އަޙްމަދު ނަސ މް  

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ  

 
 ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން 
 

 އަޙްމަދު އުޝާމް 
 ދާއިރާ  ވިލިމާލެ 

 
 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ދާއިރާ   ބާރަށު

 
 ޝަފ ޤު  هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު 
 ވެލިދޫ ދާއިރާ  

 
 ޙަސަން އަޙްމަދު  

 ދާއިރާ   އިގުރައިދޫ

 

 އިބްރާހ މް ރިޟާ 
 ދާއިރާ  ގުރައިދޫ 

 

 

 ޝަހ މް ޙުސައިން  
 ދާއިރާ   ދެކުނު ހެންވޭރު

 

 

 އަޙްމަދު ޙަލ މް 
 ދާއިރާ   ބިލެއްދޫ

 
 މުހައްމަދު ވިސާމް  

 ދާއިރާ  ގަމު

 

 ޙަމ ދު   ޢަލ  
 ދާއިރާ  އިސްދޫ

 
 ސަނ ފު  هللاޢަބްދު 

 ދާއިރާ   ތިނަދޫ ދެކުނު
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 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ )   5/ 2007ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  5     ކޮމިޓ  މުއައްސަސާތަކުގެމިނިވަން  

 

 ތަޢާރަފް  .1

"ޤާނޫނު  ވަނަ ޖަލްސާގައި    44ދައުރުގެ  ތިންވަނަ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ     ޭބއްވިގައި  2019  އޮގަސްޓް  29  މި ރިޕޯޓަކ ،

ިބލު" މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ޤާނޫނު(    ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ)  2007/5ނަންަބރު     އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   އެ ިބލު ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ.  ންއިކޮމިޓ ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން،  

   ލަޠ ފްއެވެ.ޙަސަންދާއިރާގެ މެންަބރު  ހުޅަނގުހެންވޭރު  މި ިބލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނ 

ުބނެފައި އެވަނ    ކަމަށް  "ިބލު"  ޤާނޫނު( އަށް  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  )  2007/5"ޤާނޫނު ނަންަބރު  މި ރިޕޯޓުގައި 

  އަށެވެ.އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު" 

 ގޮތް   ބިލު ދިރާސާކުރި   ން އި ކޮމިޓ  .  2

ސެޕްޓެމްަބރ    3  ިބލާ ގުޅޭގޮތުން  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު(    2007/5"ޤާނޫނު ނަންަބރު  

 . ގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެަބއްދަލުވުމު  ވަނަ  38  އަހަރުގެ  2019  ކޮމިޓ ގެ  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެގައި ޭބއްވި    2019

  ިބލުގެ   ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އެންމެ   ،ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން  153ގަވާއިދުގެ    މަޖިލ ހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ،އެގޮތުން

 23 މަށްފަހުމަޝްވަރާކުރު  މެދުގައި   މެންަބރުންގެ  ފުރުޞަތުގައި  މި.  ހުޅުވާލިއެވެ  ފުރުޞަތު  ކަނޑައެޅުއްވުމަށް  ސުންގަނޑި

  ހަމައަށް   ތާރ ޚާ   އެ،  އެހެންނަމަވެސް. އެވެފާސްކުރި  ކޮމިޓ ން  މަށްނިންމު  މަސައްކަތް  ިބލުގެ  ނިޔަލަށް  ގެ  2019 އޮކްޓޫަބރު

ކޮމިޓ ގެ    މަސައްކަތް  ިބލުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން  ަބއްދަލުވުމުގައި   7އަހަރުގެ    މިނިންމާލެވިފައިނުވާތ ،  ވަނަ 

 ލު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރައްވައި ނިންމެވުމަށެވެ. ގެ ނިޔަލަށް ިބ 2020މާރިޗު  31ފާސްކުރައްވާފައިވަނ  

  އިޢުލާންކުރުމަށް   ޢާންމުކޮށް  ހޯދުމަށް  ޚިޔާލު  ޢާންމުންގެ  ގުޅޭގޮތުން  ިބލާ  ،ކަނޑައެޅުމަށްފަހު  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ސުންގަޑި  ިބލުގެ

  18،  ފަރާތެއްވާނަމަ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ  ހުށަހަޅުއްވަން  ޚިޔާލެއް  އެއްވެސް  ގުޅޭގޮތުން  ިބލާ  މިގޮތުން.  އެވެނިންމި  ކޮމިޓ ން

 . ކުރިއެވެއިޢުލާން ޢާންމުކޮށް، ހުޅުވައި ފުރުޞަތު އެ ނިޔަލަށް ގެ 2019 ސެޕްޓެމްަބރު

މަޖިލ ހަށް   ިބލު  ޚިޔާލުފުޅުތަކަށާއި،  ފާޅުކުރައްވާފައިވާ  މެންަބރުން  ތަޅުމުގައި  މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގުޅޭގޮތުން  ިބލާ 

 ކުރެވުނެވެ.ޙުކޮމިޓ އިން ިބލު އިސްލާހުށަހެޅުއްވިއިރު ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ސަަބބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ    މަޤާމުތަކާއި ކޮމިޝަންތަކުގައިއެހެންނަމަވެސް، މި ބިލަކ ، މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު  

  ިބލު ކަމަށްވެފައި، އެ ހުރިހާ ިބލެއްވެސް އެއްގޮތް ކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރުމުގެ ޚިޔާލު   1ިބލުންކުރެ    6މަޖިލ ހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ )   5/ 2007ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  6     ކޮމިޓ  މުއައްސަސާތަކުގެމިނިވަން  

 

އެއްގޮތް ކުރުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް    އްއޮތުމާއެކު، އިސްވެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ބިލުތަ  ޤައްރިރުންގެ މެދުގައިކޮމިޓ ތަކުގެ މު

 މަޑުޖައްސާލެވުނެވެ. ކޮމިޓ ގައި ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި، މި ިބލު

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ އާއި ހިއުމަން    ޖުޑިޝިއަރ އަދި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ   އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ ގެ  ކޮމިޓ އާއި  ރައިޓްސް 

ށް ލިޔާނެ ގޮތަކާމެދު މުޤައްރިރުންނާއެކު ޭބއްވި ނުރަސްމ  މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުންތަކަކަށްފަހު، މައިގަނޑު މާއްދާތައް އެއްގޮތްކޮ

 އެއްަބސްވެވުނެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަކ ،   "ިބލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު   ...  އަށް)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު(    2007/5"ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސ ގެ ދަށުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާ  

މަސްއޫލިއްޔަތުތަ މަތިކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުން  ޤާނޫނުއަސާސ ންނާއި  ފަރާތްތަކުން  އެ  އަދާކުރަނ   ފަރާތްތަކުން،  ވާޖިުބތައް  ކާއި 

ތަޢައްޞުުބން އެއްކިާބވެ، މިނިވަންކަމާ އެކުގައިކަން އެކޮމިޝަނުން އަދާކުރުމަށް ާބރުއެޅުމަށާއި، ކޮމިޝަންގެ މެންަބރުންނަކ   

އެ މެންަބރުންނާއި  ކޮމިޝަންގެ  ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  ަބއެއްކަން  މަސައްކަތްކުރާ  އެއްކާިބވެ  ނުފޫޒުން   ކޮރަޕްޝަންގެ 

މެންަބރުންނާއި   ކޮމިޝަންގެ  ލާޒިމްކުރުމަށާއި،  ހާމަކުރުމަށް  ަބޔާން  މާލ   ފައިސާއާއި  މެންަބރުންގެ  އާއިލާގެ  މެންަބރުންގެ 

ޤާނޫނު  މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކ  މިންގަޑުތަކެއް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައި، އެ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ލާޒިމްކުރުމަށްޓަކައި  

ތަކެއްކަމަށް ިބލު ހުށަހަޅާ  ޙު އަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާ  ...  އަށްވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު(  )ދި  2007/5ނަންަބރު  

 ސަަބުބގައި ަބޔާންކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

 

 ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް   ން އި ކޮމިޓ  ބިލަށް   .3

ގެ މެދުގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ ކޮމިޓ ތަކުގެ މުޤައްރިރުންއިސްވެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  ިބލާ ގުޅޭގޮތުން  

،  ށްކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮ  އަލ ގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުތަށް ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންނަށް ހިއްސާކުރުމަށްފަހު،

 އެވަނ އެވެ.ންމު އިޞްލާޙުތައް ތިރ ގައި ހިބިލަށް ގެނެސްފައިވާ މު ންއިކޮމިޓ 

 :1އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ އިން  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   18-5  މަށް ހުށަހަޅާފައިވާމާއްދާއިން ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރު  ވަނަ  3ގެ  ިބލު



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ )   5/ 2007ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  7     ކޮމިޓ  މުއައްސަސާތަކުގެމިނިވަން  

 

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 
18-5 

 )ށ( 

މެންަބރަކު ވިޔަފާރ ގެ  އަމިއްލަ    ކޮމިޝަނުގެ  އަދި  ހިންގައިގެންނުވާނެއެވެ.  ވިޔަފާރިއެއް 

 އުސޫލުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

  ކޮމިޓ އިން 

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

މެންަބރެ އެއްވެސް    އްގެކޮމިޝަނުގެ  ހިމެނޭ  ދާއިރާގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  މަޤާމުގެ 

 ވިޔަފާރިއެއް ހިންގައިގެންނުވާނެއެވެ. މަސައްކަތަކާގުޅޭ 

މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރުންނަށް ލިޭބ މުސާރައާ  ސަބަބު 

މަޤާމުގެ   ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކުރުން އިނާޔަތްތަކަށް  ވިޔަފާރިއެއް  ނުހިމެނޭ  ދާއިރާގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ 

 މަނާކުރުމަކ  ޙާލަތު އޮތް ގޮތުން މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ނުވާތ އެވެ.

 :2އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ އިން  

 ( އުނިކުރުން.ޅވަނަ މާއްދާގެ ) 18-5 މާއްދާއިން ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ ވަނަ 3 ިބލުގެ

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

12-2 

 (ޅ)

 މުދަލެއް  އެފަދަ  ާބޒާރުގައި  ގެއެއް  ނުވަތަ  ގޯއްޗެއް  ނުވަތަ  މުދަލެއް  އޮތް  ނަމުގައި  ތިމާގެ

 އަގަކަށް   ޮބޑުނޫން  އަގަށްވުރެ  ހުރި  ޢާންމުކޮށް  އަގު  ގެއެއްގެ  ނުވަތަ  ގޯއްޗެއް  ނުވަތަ

 ށްކުއްޔަ  ޢާންމުކޮށް  ާބޒާރުގައި  ގެއެއް  ނުވަތަ  ގޯއްޗެއް  ނުވަތަ  މުދަލެއް  އެފަދަ  ،ވިއްކާލުމާއި

(  ހށ)  މާއްދާގެ  މި  ،ހޯދުން  އާމްދަނ   ކުއްޔަށްދ ގެން  ކުއްޔަކަށް  ޮބޑުނޫން  އަގަށްވުރެ  ދ އުޅޭ

 .ނުވެއެވެ ހިމެނިގެނެއް ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ ވިޔަފާރިއާއި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގައި

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

  ކޮމިޓ އިން 

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

 މި އަކުރު އުނިކުރުމަށް.

މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، އަމިއްލަ މުދަލަކާ ގުޅިގެން މުއާމަލާތްކުރުމުގެ  ސަބަބު 

އާމަލާތެއް ކުރެވޭނަމަ ޙައްޤު ލިިބގެންވާނެކަމަށް ޤަޫބލުކުރެވޭތ އާއި، އަދި ނުރަނގަޅު ގޮތެއްގައި އެފަދަ މު

 އެކަން ެބލޭނެ ނިޒާމު އޮންނާތ ، މި މާއްދާ އޮތުން މުހިންމު ނުވާތ އެވެ.



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ )   5/ 2007ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  8     ކޮމިޓ  މުއައްސަސާތަކުގެމިނިވަން  

 

 

 :3އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ އިން  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 18-4ވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ  3ިބލުގެ 

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

18-4 

 )ނ( 

 

މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މާލ  ހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރަށް،    މި

)އެކެއް( އަހަރު ހަމަވާ ދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން،    1ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރުކަމާ ޙަވާލުވާތާ  

 ށަހަޅަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. ޖެނެރަލަށް ހުއޭނާގެ އެ އަހަރުގެ މާލ  ހިސާުބ، އޮޑިޓަރ 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

  ކޮމިޓ އިން 

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މާލ  ހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރަށް،    މި

ތާރ ޚުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާލ  ހިސާުބ އެ    ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރުކަމާ ޙަވާލުވާ

އޭނާގެ އެ އަހަރުގެ މާލ  ހިސާުބ، އޮޑިޓަރ  )ތިރ ސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    30އަހަރެއް ނިމޭތާ  

ހު ގެންދަންވާނެއެވެ.ޖެނެރަލަށް  ކަމަށް    ށަހަޅަމުން  އަހަރު  ޭބނުމަށްޓަކައި  މާއްދާގެ  މި 

ގެ މެންަބރުކަމާ ޙަވާލުވާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން އަހަރު  މާނަކޮށްފައިވަނ ، އެ މ ހަކު ކޮމިޝަނު

 ދުވަސް ހަމަވާ ތާރ ޚަށެވެ.  

 

ކޮމިޝަންގެ މެންަބރުން   މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، ިބލު ހުށަހެޅިއިރު، ސަބަބު 

ޙަވާލުވާތާ   ކުރިން    1މަޤާމާ  ނިމުމުގެ  ދުވަސް  ހަމަވާ  އަހަރު  ހުށަހެޅުމަށް )އެކެއް(  ހިސާުބ  މާލ  

މިހާރު  އެގޮތުން،  ނުލިޭބތ އެވެ.  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  ހިސާުބ  އަހަރުގެ  މާލ   މުޅި  އޮތުމުން، 

ނިމި،   އަހަރު  މާލ   ގޮތުން،  ަބޔާން ދުވަސް  30އިސްލާޙުކޮށްފައިވާ  މާލ   އަހަރުގެ  އެ  ތެރޭގައި   

 ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިިބދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

 :މާއްދާ   ހުށަހަޅާ   އިތުރުކުރުމަށް   ބިލަށް   ކޮމިޓ އިން 

 އިތުރުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ 18-13ކޮމިޓ އިން ބިލަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ )   5/ 2007ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  9     ކޮމިޓ  މުއައްސަސާތަކުގެމިނިވަން  

 

ކޮމިޓ އިން  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

18-13 

 )ހ( 

ލިޔެ   އަކުރަށް  ައކުރުން  ޔައުިމއްޔާ  ބައްދަލުވުންތަކުެގ  ކޮމިޝަނުެގ 

ރެކޯޑިންގ   އޯޑިއޯ  ބައްދަލުވުންތަކުެގ  އެ  އަދި  ބަލަހައްޓަންވާނެވެ. 

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.  

 

18-13 

 ( ށ)

ހެކިބަހެްއ   އެްއވެސް  ނުވަތަ  ހިންގައިފިނަމަ  ތަޙްޤ ޤެއް  އެއްވެސް  ކޮމިޝަނުން 

ތަޙްޤ ޤުެގ    އެ  އަދި  ޔައުމިްއޔާކުރަންވާނެެއވެ.  ައކުރަށް  އަކުރުން  ހޯދައިފިނަމަ، 

 އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

 

18-13 

 ( ނ)

މެންބަރުންެގ  ކޮމިޝަނުެގ  ޔައުިމއްޔާަގިއ،  ބައްދަލުވުންތަކުެގ  ކޮމިޝަނުެގ 

 ހާޒިރ އާއި ވޯޓުދިން ޮގތުެގ ތަފްޞ ލު ހިމަނަންވާނެއެވެ.  

 

18-13 

 (ރ)

ކޮމިޝަނުެގ  އެއްފަހަރު  މަހަކު  ކޮންމެ  ހާޒިރ   ބައްދަލުވުންތަކުެގ  ކޮމިޝަނުެގ 

 ޝާއިޢުކުރަންާވނެއެވެ. ވެބްސައިޓުަގއި 
 

 

18-13 

 ( ބ )

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް އޮތްނަމަެވސް، މި ާމްއދާެގ )ހ( އަދި )ނ(  

މަދުވެެގން   ރެކޯޑިންތައް  ލިޔެކިޔުންތަކާއި  އަހަރު    10ަގިއވާ  )ދިހައެއް( 

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. ދުވަސްވަންދެން ކޮމިޝަނުން ރައްކާތެރިކަާމއެކު 

 

މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، މުއައްސަސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް އަކުރުން  ސަބަބު 

ކޮމިޓ އަށް  ދަތިވާކަން  ގޮތް ސާފުކުރުމަށް  ހިނގާފައިވާ  ކަން  ނެތުމުގެ ސަބަބުން،  ލިޔެފައި  އަކުރަށް 

ފާހަގަވެފައިވާތ އެވެ. އަދި މިފަދައިން ިބލުގައި ހިމެނުމުން، ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރުން ޖަވާުބދާރ ކުރުވުމަށް 

 ފަސޭހަވެގެންދާނެތ އެވެ. 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ )   5/ 2007ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  10     ކޮމިޓ  މުއައްސަސާތަކުގެމިނިވަން  

 

 ނިންމުން  .4

ނަންަބރު   ިބ  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ)  2007/5ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް  ކޮމިޓ ގެ    ލާޤާނޫނު(  ގުޅޭގޮތުން 

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި ިބލު    62އި ޭބއްވި މި ކޮމިޓ ގެ  ގަ  2020  އޮގަސްޓް  22ށްފަހު،  މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަ

 ިބލު ފާސްކުރިއެވެ. އިއްތިފާޤުންންގެ ކޮމިޓ އަށް ހާޒިރުވި މެންަބރުބިލަށް ގެނައި އިޞްލާޙުތަކާއެކު  ންއިކޮމިޓ ދިރާސާކޮށް، 

ފާސްކޮށްފައިވާ "ޤާނޫނު ނަންަބރު    ންއިކޮމިޓ ( ގެ ދަށުން،  ބ )ވަނަ މާއްދާގެ    117ވ މާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ    ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ)  2008/9

 ދެއްވުން އެދި މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމެވެ.  ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައި

އަށް ...   )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު(  200/5ޤާނޫނު ނަންަބރު    "  އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ،ދިރާސާކޮށް  ންއިކޮމިޓ 

  " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ.1- ޖަދުވަލު " މި ރިޕޯޓުގެ  "ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު

ތަފްޞ ލު މި ރިޕޯޓުގެ  ގެ  ޭބއްވި މި ކޮމިޓ ގެ ަބއްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުން ހާޒިރ   ދިރާސާކުރުމަށް  ިބލުމި  އަދި،  

  " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ.2- ޖަދުވަލު"

 2020 އޮގަސްޓް 22

 

 

 

                                          އައްޑޫ މ ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު

 
 
 
 
 
 
 
 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ )   5/ 2007ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  11     ކޮމިޓ  މުއައްސަސާތަކުގެމިނިވަން  

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 1ޖަދުވަލު  
 

ދިވެހި ސިވިލް ) 2007/5ޤާނޫނު ނަންަބރު  އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާދިރާސާކޮށް  ންއިކޮމިޓ  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ
ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު  ގެސަރވިސް
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` 

 
 

ވަނަ    ... އަށް (ޤާނޫނ   ގެސިވިލް ސަރވިސް ދިވެހި  ) 5/2007 ނަންބަރ   ޤާނޫނ  
 އިޞްލާޙ  ގެނައ މ ގެ ބިލ  

 
 ެގނައ ން.  ތައްއިޞްލާޙ ( އަށް އަންނަނިވި ޤާނޫނ  ެގސިވިލް ސަރވިސްދިވެހި ) 5/2007 ނަންބަރ  ޤާނޫނ 

 

 

 އިތ ރ ކ ރ ން.  މާއްދާެއއްޮގތަށް އަންނަނިވި   ެގ ފަހަތަށްމާއްދާ ވަނަ  8 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .1
 

ކޮމިޝަނ ގެ  
 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް

 އޫލިއްޔަތ ތަްއ ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއަވނީއެވެ. ޝަނ ެގ މަސްކޮމި   8-1
 

ކަނޑައަ )ހ(   ސިިވލް  ޅާޤާނޫނ ަގއި  އެްއޮގތްވާޮގތ ެގމަތިން  އ ޞޫލ ތަކާ  ފައިާވ 
މީ މީހ ންނަށް ހ ސަރވިސްއަށް  ޢައްޔަންކ ރ ާމއި،  މީހ ން  ހޯދ މާއި،  ން 

މީހ ން  ބަދަލ ކ ރ މާއި،  ވަޒީފާ  މީހ ންެގ  ދިނ މާިއ،  ކ ރިއެރ ން  މަޤާމ ެގ 
 ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރ ން

 
ެއްއ   )ށ(   އިންތިޒާްމކ ރ މާއި  އިދާރާތަކެއް  ހ ރިހާ  ސަރވިސްެގ  ސިވިލް 

 ؛ންރ މިންަގނޑަކ ން ހިންގ މ ެގ އ ސޫލ ތައް ޤާއިމްކ 
 

ސަރ )ނ(   ހަލ ިވ  ސިވިލް  ެއކަށީެގންވާ  މަސައްކަތްތައް  އެންމެހައި  ވިސްެގ 
އަދި ކ ރެވޭނެ  ޮގތްތަކަށް  މިނެއްަގިއ  ނެރެވޭ  ނަތީޖާ  ރަނަގޅ    

 ؛މިންަގނޑ ތަކާއި އ ސޫލ ތައް ކަނޑައަޅައި ރޭވ ން
 

ބަދަލ ކ ރ މާއި،   )ރ(   ޢައްޔަންކ ރ މާއި،  ހޯދ މާއި،  މީހ ން  ޤާމ ެގ މަވަޒީފާތަކަށް 
ަވކިކ ރ  ަވޒީފާއިން  ދިނ މާއި،  އ ސޫލ ތަްއ  ކ ރިއެރ ން  ޢަމަލ ކ ރާނެ  މ ަގއި 

Deleted: c

Deleted :ިި
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 ؛ކަނޑައެޅ ން 
 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ެގ މަސައްކަތްތަކާ ގ ޅޭޮގތ ން ވެރިކަން ހިންާގ    ސިވިލް )ބ(  
 ފަރާތަށާއި، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް މަޢ ލޫމާތ  ދެމ ން ެގންދިއ ން.

 

 
 ޮގތަށް ދެ އަކ ރ  ިއތ ރ ކ ރ ން. ައންނަނިވި  ެގ )ރ( ެގ ފަހަތަށްވަނަ މާއްދާ  17 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .2

 
ކޮމިޝަނ ގެ ރައީސްގެ  

 މަސްއޫލިއްޔަތ 
ބަޔާންކޮށްފައި  )ބ( . 17 ތިރީަގިއ  މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް  ރައީސްެގ  ކޮމިޝަނ ެގ 

 އެވަނީއެވެ. 
 

ނެ   (1)    ނަތީޖާ  ޮގތ ެގމަތިން،  ޤާނޫނ ަގިއވާ  ދެވޭ ރެޤާނޫނ އަސާސީާއއި 
އ ސޫލ ން،    ޮގތ ަގއި މަސްއޫލިްއޔަތ ތަްއ  ކޮހަރ ދަނާ  މިޝަނ ެގ 

 ؛އަދާކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ލަފައާިއ އިރ ޝާދ ދިނ ން
 

  ، ކަނޑަެއޅ މާއި  އެޖެންޑާ  ބައްދަލ ވ ންތަކ ެގ  ކޮމިޝަނ ެގ  (2)   
 ކޮމިޝަން  ފަދަ  ކަނޑައެޅ ން  ވަގ ތ   ތާރީޚާއި   ބާްއވާނެ  ބައްދަލ ވ ން
  ؛ނިންމ ން އްތަނިންމ ން ހިންގ މާގ ޅޭ

 
މ ަވްއޒަފ ން   (3)    މެންބަރ ންނާއި ކޮމިޝަނ ެގ  ކޮމިޝަނާއި ކޮމިޝަނ ެގ 

ދައް  ނަމޫނާ  ތަބާވ މ ަގއި  ހަމަތަކަށް  ޒަޢާމަތ  ކަސ ލޫކީ  ިއ، 
 ؛ޤާއިމ ކ ރ ން

 
  އެކިއެކި   އިދާރީ  ކޮމިޝަނ ެގ  މަތިން  ެގވަރާ މަޝް  ކޮމިޝަންެގ  (4)   

 އެ   ،ކަނޑައަޅައި  އ ޞޫލ   ބެލެހެއްޓ މާގ ޅޭ  ހިންަގއި  މަސައްކަތްތައް
ށް،  ކަށަަވރ ކޮ  ހިންަގމ ންދާކަން  ކަންންއިދާރީކަ  އެްއޮގތަށް  އ ޞޫލާ
  ؛ން އެޅ  ތައްވަޅ ންޖެހޭ ފިޔައަޅަ
 

 އަދި ؛ ންކޮމިޝަނ ެގ ބައްދަލ ވ ންތަކ ެގ ރިޔާސަތ  ބެލެހެއްޓ   (5)   
 

Deleted :ްހިންގ މާ ގ ޅޭޮގތ ން ނިންމަންޖެހޭ   ކޮމިޝަނ
¶؛ނިންމ ންތައް ނިންމ ން

Deleted :¶
...

Deleted :ިއަދ

Deleted : ްކޮމިޝަނ ެގ އިދާރާެގ މަސަްއކަތ
ހިނާގނ ހިނާގ ޮގތް ބަލަިއ، ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް  

¶އަދި؛ އެޅ ން

Deleted :ްނ.

Deleted :އަދި  ؛

Deleted :.
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 .  ންރ ތައް ތަންފީޒ ކ ން ންމ  ނި ން ނިންމާނ ކޮމިޝަ  (6)   
 

މަސްއޫލިއްޔަތ ތަްއ   )ޅ(   މަޤާމ ެގ  ޭއނާެގ  ރައީސްއަށް  ކޮމިޝަނ ެގ 
އ ޛ ރ ެވރިވެދާއަ ނ ވަތަ  ޙާލަތެއްަގއި،  ނ ކ ޅެދިއްޖެ  ްއޖެ  ކ ރ މަށް 

ޙާލަތެއް  ހ ސްވެއްޖެ  މަޤާމ   އެ  ނ ވަތަ  އޭނާެގ  ޙާލަތެއްަގއި،  ަގިއ 

މަސްއޫލިއްޔަ ވަގ ތީ ތ ތަ މަޤާމ ެގ  ކޮމިޝަންެގ  އް  އަދާކ ރާނީ  ޮގތ ން 
 އީސެވެ.  ނައިބ  ރަ

 
 އިތ ރ ކ ރ ން. މާއްދާތައް ނަނިިވ ންއަ ެގ ފަހަތަށްވަނަ މާއްދާ  18 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .3
 

ނ ފޫޒެއް ނެތި  
ކަމާއެކ   މިނިވަން

 ން މަސައްކަތްކ ރ 

މެންބަރ  )ހ( 18-1 ކޮމިޝަނ ެގ  އަދާކ ރ މ ގައި،  ވާޖިބ   އެކޮމިޝަނ ެގ  އްެވސް  ން 
 ނ ވާނެއެެވ.  ެގންރަކަށް ނ ވަތަ ެއއްެވސް ނ ފޫޒަކަށް ލެނބިބި
 

މަްއސަލައެ )ށ(   ެއއްވެސް  މައްސަލަެއްއ    އްކޮމިޝަނ ެގ  ނ ަވތަ  ނިންމ މ ަގއި 
ނ ވަތަ   ސިޔާސަތެްއ  ހިންގ މ ަގއި  ނ ވަތަ  ކ ރ މ ަގއި  މަޝްވަރާެއއް 

ނ ސީދާޮގކަނޑައެޅ މ ަގ ނ ވަތަ  ސީދާޮގތ ންވެސް  އަމި ތ ންއި  އްލަ ވެސް 
 ށްެގން ނ ވާނެއެެވ. ތްކޮސައްކަމަޞްލަޙަތެއް ހާސިލ ކ ރަން މަ

 
ކަމެްއވެސް )ނ(   ހ ރިހާ  މަޤްޞަދ    ކޮމިޝަނ ެގ  ކޮމިޝަނ ެގ  ކ ރަންވާނީ، 

 ، ޢާންމ  މަޞްލަޙަތަށްޓަކައެވެ. ހާސިލ ވާނެ ޮގތ ެގމަތިން
 

ކަެމއްެގ ވަގ ތ ަގިއ،  ކައި، އެ  ށްޓަހާމަކަން ބޮޑ ޮގތެއްަގއި ކަންތައްތައް ކ ރ މަ ( ރ)  
ލޫމާތ  ޢާންމ ންނަށް ފަސޭހައިން ލިބިަގނެވޭ ޮގތަށް  އެކަމަކާބެހޭ ޞައްޙަ މަޢ 

 ވާނެެއވެ.  ންފޯރ ކޮށްދޭ
 

Deleted : ްިެއ

Deleted :ަި

Deleted :¶
...

Deleted :



4 

 

އި، ކޮމިޝަނ ެގ ިއދާރީ އޮނިަގނޑ   އާހިންގ މ ގަ ކޮމިޝަންެގ މަސަްއކަތްތައް   (ބ)  
ޮގތ ަގތަރ ތީބ ވެެގ މައާ ންވާ  ކޮމިޝަނ ެގ  ކ ރ މ ގަ ސަްއކަތްއި،  ިއ،  އާތައް 

ރޭވ މ ގަ  ޕްރޮްގރާމްތަްއ  ކޮމިޝަނ އިއާ ކޮމިޝަނ ެގ  ތަޙްޤީޤ ،  ތަްއ  ެގ 
ޝަނަށް މ ަގިއ، ކޮމިޅ އެޅ ތައް  ފިޔަވަކޮމިޝަނ ން އަޅަންޖެހޭ    އި،އާ ހިންގ މ ަގ
  ލިބިެގންެވއެވެ. އި މިނިވަންކަމާއި ބާރ މަ ޤާނޫނީ އިޚްތިޔާރާފ ރިހަ
 

  ކޮމިޝަނ ގެ ޖަމާޢީ
 ސ ލޫކ  

އަދާކ ރ މ ަގއި  )ހ( 18-2 ވާޖިބ   މަޤާމ ެގ  އެމީހ ންެގ  މެންބަރ ން    ކޮމިޝަނ ެގ 
އަބ ރ ވެ ދަރަޖަާއއި  ޤަދަރާިއ  އަންރިކަކޮމިޝަނ ެގ  އ ނިކަން  ޮގތަށް މަށް  ނަ 

 .  ށްެގން ނ ވާނެެއވެޢަމަލ ކޮ
 

ސިޔާސަކޮމިޝަނ  )ށ(   ކޮމިޝަނ ން  ެގ  ނިންމ ންތަކާއި  ކޮމިޝަނ ެގ  ތ ތަކާިއ 
ވާޖިބ   އ ފ ލ މ ެގ  ޒިންމާ  ޖަވާބ ދާރީވ މާއި  ގ ޅޭޮގތ ން  ޢަމަލ ކ ރާޮގތާ 

 ވެ.ބޮޑ  ޮގތެްއެގމަތިންނެހާމަކަން ނީވާޝަނ ެގ މެންބަރ ން އަދާކ ރަންކޮމި
 

މެންބަރ ންގެ ޒާތީ  
 ސ ލޫކ  

ކޮން 18-3 މެންކޮމިޝަނ ެގ  ކޮމިޝަނ ެގ  ބަމެ  ހައިސިއްޔަތ ންނާއި  ފަރ ދެއްެގ  ރަކ މެ، 
ހަމަތައް  އަންނަނިވި  ޙާލަތެއްަގއިވެސް،  ހ ރިހާ  ހައިސިްއޔަތ ން،  މެންބަރެއްެގ 

 ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. 
 

ޤަދަރަޝަނ މިކޮ )ހ(   އަތ ވެެގ  އ ނިކަމެއް  ކަމެއްށް  ެއްއވެސް  ެއއްެވސް ދާނެ   ،
 ނ ކ ރ ން.  ވަގ ތެްއަގއި

 
ވާޖިބަށް   )ށ(   އަދާކ ރަންޖެހޭ  ހައިސިއްޔަތ ން  މެންބަރެއްެގ  ކޮމިޝަނ ެގ 

 .ކ ރ ންނ ބ ރޫއަރާފާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް
 

ޮގތ ން ނަމަވެސް މަޤާމ ެގ  ސީދާޮގތ ން ނ ވަތަ ނ ސީދާޤާނޫނާ ޚިލާފ  ޢަމަލެއް   )ނ(  
 ރ ން. ކ ެގން ނ ބޭނ ންކޮށް

 

Deleted :ިރީ ދާއ

Deleted :ާޔ

Deleted :ާޔ

Deleted :ާޔ

Deleted :ާޔ

Deleted :ާޔ

Deleted :

Deleted :  ،ީޙަރަކާތްތެރިވާންވާނ

Deleted : ްްއ ހަމައެއްަގއެެވ. އެ މާ ޮގތަށެވެ.  ނ ެގއްލޭނ¶

¶

Deleted : .ެނެއެވ

Deleted :،

Deleted :ިކ ން ތަ ސިއްޔައެްއވެސް ހައ

Deleted : ،  ްއެްއވެސް ހައިސިްއޔަތަކ ނ
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އޭނާެގ   )ރ(   ނ ވަތަ  ނިޔަތ ަގިއ  ދިނ މ ެގ  ެގއްލ ން  މީހަކަށް  ވަކި  ކަނޑައެޅިެގން 
ނަމަެވސް   ނ ސީދާޮގތ ން  ނ ވަތަ  ސީދާޮގތ ން  ނިޔަތ ަގިއ  ނަާގލ މ ެގ  އަބ ރ  

 ރ ން. ބޭނ ންކޮށްެގން ކަމެްއ ނ ކ ޤާމ ެގމަ
 

މީހަކަށްކޮންމެއ ސޫލަކ ން    ޢާންމ  )ބ(   ހަލިބެންވެސް    ނ ަވތަ އޮތް    ދިޔާެއއް 

ނ ވަ މަންފާއެއް އެހީއެއް  މެހެމާ  ތަ  އެނޫން ފިޔަވައި  ންދާރީއެއް  ނ ވަތަ 
މަންފާއެްއ   ނ ވަތަ  އެހީެއއް،  ނ ވަތަ  މެހެހަދިޔާއެްއ،  މާންދާރީއެްއ ނ ވަތަ 

 .ންދ ހޯނ އެްއވެސް ފަރާތަކ ން 
 

ެއ   ނ ެގކޮމިޝަ )ޅ(   ހާޒިރ ވެ،  ފަރ ވާތެރިކަމާއެކ   ބައްދަލ ވ ންތަކަށް 
  .އްދަލ ވ ންތަކ ަގއި ޢަމަލީޮގތ ން ބައިވެރިވ ންބަ
 

ސް، ނ ވަތަ އެފަދަ  އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެ  )ހ( 4-18  ހ ށަހެޅ ން ހިސާބ މާލީ 
އެނޫޤާ ދަށ ން  ޢަމަނެއްެގ  އައިކަމ ަގިއވީރަމ ންލ ކ ހެންޮގތަކަށް  ނަމަވެސް،   

ހ ށަހެޅ މ ަގ ހިސާބ   މާލީ  މެންބަރ ން  ޤާނޫނަށް  ކޮމިޝަނ ެގ  މި  އި 
ފެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ށ މަށްޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނ ަގއި  މި  ޢަމަލ ކ ރާނީ،  ފަހ ، 

 ނެވެ.ެއްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން ތަކާއ ސޫލ 
 

ލ ިވއިރ ،  ނާެގ މަޤާމާ ޙަވާ، އޭ މީހާށް ޢައްޔަނ ކ ރެވޭެގ މެންބަރ ކަމަނ ކޮމިޝަ )ށ(  
ލިބިފަިއވާއޭނާ މ   އަށް  ހ ރި  ނަމ ަގއި  އޭނާެގ  ޭއނާ  އާމްދަނީއާއި  ދަލާއި 

އެނޭގނެންޖެހޭއަދާކ ރަ ޒިންމާ  ދަރަނީެގ  އޭނާ      މަޤާމާ  އެ  ހިސާބ ،  މާލީ 
ތެރޭ ަމސްދ ވަ)ތިނެްއ(    3ޙަވާލ ވާތާ   އޮޑިޓަ ހ ެގ  ޖެނެރަލަށް   ރަގއި، 

 ހަޅަންވާނެއެވެ. ހ ށަ
 

ގަ   މި ނ()   )ށ(  ބަޔާންކޮށްމާއްދާެގ  ހިސާބ   އި  މާލީ  ޮގތ ެގމަތިން  ފަިއވާ 
ެގން ތާރީޚ ން ފެށި  ވާލ ވާޙަކަމާ  ހ ށަހެޅ މ ެގ އިތ ރަށް، ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރ 

ހ ެގ  ދ ވަ  )ތިރީސް(  30މޭތާ  ނިއަހަރެއް  އެ    މާލީ ހިސާބ   އްެގކޮންމެ އަހަރެ
ޖެނެރައި  ތެރޭަގ ހ ލައޮޑިޓަރ  ެގންދަންވާނެއެ ށް  ެގ  މާއްދާމި    ވެ.ށަހަޅަމ ން 

ކަމަށް  މަށްޓަކައިނ ބޭ މީހަކ   މާނަކޮށްފައިވަނީ،  އަހަރ     ކޮމިޝަނ ގެ   އެ 
ާވ ހަމަ   ވަސްއަހަރ  ދ )ެއކެއް(    1  ެގންާވ ތާރީޚ ން ފެށިމާ ޙަވާލ މެންބަރ ކަ

Deleted : ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް  ކޮށްކ ންޞޫލައ  ޢާންމ
  ،ހަދިޔާއެއް  ލިބެންއޮތްން ކ ލަ އ ސޫއޮތް ޮގތަށް ބޭލި

ތަ  ނ ވަނޫން މަންފާއެއް ނ ވަތަ  ،އެހީެއއްނ ވަތަ 
  ،އެހީެއއްހަދިޔާއެއް،  ަގއި ނ ހިމެނޭ ރޭ ތެ ޔަތެްއެގއިނާ

ނ ވަތަ  އިނާޔަތެއް  ،އެއް މަންފާނ ވަތަ ނ ވަތަ އެހީެއއް، 
އެްއވެސް ފަރާތަކ ން  ނ ކ ރ ން.ބޫލ ޤާ ހެމާންދާރީއެއްމެ
¶ހޯދ ން. ނ 

Deleted :ަި

Deleted :ާތ

Deleted : 1 )ްއަހަރ  )އެކެއ

Deleted :ިމ މ ެގ ކ ރިން،ި  ހަމަވާ ދ ވަސް ނ 

Deleted :އަހަރ ެގ މާލީ ހިސާބ ،  އެ އޭނާެގ

Deleted :ަި

Deleted :ެި

Deleted :ްފައިވަނީމާނަކޮށ،  
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 ޚަށެވެ. ތާރީ
 

އިސްތިޢ ފާ ކޮ )ރ(   ނ ަވތަ  ވަކިވ މަށްފަހ   މަޤާމ ން  މެންބަރަކ   މިޝަނ ެގ 
އޭނާ  ވަހ މަސްދ )ތިނެއް(    3ތަމަ  ރަފ   ހިނާގ  ދިނ މަށްފަހ  ތެރޭގައި،  ެގ 

އޭނާ ވަކިިވއިރ   ލިމްދަނީއާ  އާމްދަނީއާއި   ބިފައިވާލިައށް  މަޤާމ ން   ބޭ  

މ ދަ  ކާއިޮގތްތަ ހ ރި  ނަމ ަގއި  ދަރަނީެގ   އޭނާއި  ލާއޭނާެގ  އަދާކ ރަންޖެހޭ 
 ވެ. ޅަންވާނެއެ އެނޭގނެ މާލީ ހިސާބ ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހ ށަހަ ޒިންމާ
 

ެގ  ނ ެގ މެންބަރެއް ެގ ދަށ ން ކޮމިޝަ)ރ(    ައދި  ،)ނ(  ، )ށ(  އްދާެގމާ  މި )ބ(  
އިނދެެގ އޭނާ  ހ ށަހަޅާއިރ ،  ހިސާބ   އަހަރ    18  ،މީހާާއއި   ޅޭންއ މާލީ 

 ށަހަޅަންވާނެއެވެ. މާލީ ހިސާބ ވެސް ހ  ދަރިންެގނ ފ ރޭ 

 
ހ ށަހެޅ ން  )ބ(    އަދި)ރ(  ،  )ނ(  ،)ށ(  ،)ހ(ެގ  ދާމާއްމި   )ޅ(   ދަށ ން  ެގ 

  އި، ޅަ އަނީ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑަ މާލީ ހިސާބ ތައް ތައްޔާރ ކ ރާލާޒިމ ކ ރާ
ޝާއިޢ ކ ެގޒެޓ  ސަރ ކާރ ެގ    ދިވެހި ެއއްޮގތްާވ    ނަމޫނާއާ  ރާަގއި 

 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 
 

  އި މައްސަލައެްއވާ ޔާނ ަގހ ށަހަޅާ ބަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށްން   ދަށ ދާެގއްމާ  މި ( )ކ  
އޮކަމަ ޖެނެރަލްއަށް ށް  ހިނދެއްަގއި ޑިޓަރ  މައްސަލައެ  ،ފެނިއްޖެ  ްއ  ެއ 
 ޅަންވާނެއެވެ. ހ ށަހަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖލީހަށްރ ޖެނެރަލް އޮޑިޓަ
 

އިތ ރ  ވަޒީފާ  
 އަދާނ ކ ރ ން 

މެ )ހ( 18-5 އިތ ރ   އާ  ، ންބަރަކ ކޮމިޝަނ ެގ  ލިބޭ    އަދާ   ަވޒީފާއެއް މްދަނީ 
 ނެއެެވ. ކޮށްެގންނ ވާ

 
  ގެ ތ  ލިއްޔައޫމަޤާމ ެގ މަސް  އްެގރެކޮމިޝަނ ެގ މެންބަ މެންބަރަކ ،  ކޮމިޝަނ ެގ )ށ(  

ެއއް ހިމެނޭ  ްއ  ރިއެ ވިޔަފާ  ްއކަތަކާގ ޅޭ މަސަ  ސް ވެދާއިރާަގއި 
 ެވ. ެގންނ ވާނެއެކޮށް
 

މެމެންބަރެއްެގކޮމިޝަނ ެގ   )ނ(   ހައިސިއްޔަތ ން  އެހެން    ނ ީވ،  ދައ ލަތ ެގ 

Deleted : ެގ

Deleted : ިަގއި ހ ރި  ކިބައ

Deleted : 

Deleted : ާއި އ

Deleted :  ިއާއ

Deleted :،ިި

Deleted :  ދަށ ަގިއވާ   ެގއޭނާެގ ސީދާ ބެލެހެއްޓ މ
އި، އޭނާ ސީދާ ބަލަހައްޓަމ ންެގންދާ އެހެން ނާެގދަރިން
¶. ހަޅަންވާނެެއވެމާލީ ހިސާބ ވެސް ހ ށަ މީހ ންެގ

( 2020 ވަރީފެބ ރ  11)

Deleted : ާއި އ

Deleted :  ިއާއ

Deleted :   ިއާއ

Deleted : ިއާއ

Deleted : ާިޮށްފައިވ

Deleted :ާި

Deleted : 

Deleted :ާފައިވާ  ނ ކޮށްއިޢ ލ

Deleted :ާިަކ

Deleted :ަރ ޖެނެރަލްއޮޑިޓ 

Deleted : އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް  މ ެގ އިޚްތިޔާރ ިެޅ 
… . ެވއެވެލިބިެގން

Deleted :ަތެއް ސައްކަމ

Deleted : ިަކ

Deleted :  ައަމިއްލ

Deleted :ިއި ންަގހ

Deleted :To be discussed ްއަދި ވިޔަފާރީެގ އ ސޫލ ނ
… ސް ކަެމއް ކޮށްެގން ނ ާވނެއެވެ. ވެއެއް 
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  މަޖިލީހެއްަގިއ، ނ ވަތަ  ންސިލެއްަގއި،  އި، ނ ވަތަ ކައ ނެްއގަ އެްއވެސް ކޮމިޝަ
ޖަމާއަތެއްތަ  ވަނ  އ ޖޫރަައކާ   ަގިއ،ޖަމްޢިއްޔާ  ނ ވަތަ    އ ޖޫރައަކަށްވިޔަސް 
  ެވ.ރިވެެގންނ ވާނެއެއި ނަމަވެސް، ބަިއވެލަނ 
 

ހައިސިްއޔަތ ން   ()ރ   ެއއްކޮންސަލްޓަންޓެްއެގ  މެންބަރަކ   ވެސް  ކޮމިޝަނ ެގ 

 ނ ވާނެެއވެ. ށް މަސައްކަތްކޮށްދީެގން ރާތަކަފަ
 

މަސްއޫލި )ބ(   އަދާކ ރަންޖެހޭނެ  މަދަނީ ކޮމިޝަނ ން  ބާވަތ ެގ  ފ ށ އަރާފާނެ   އްޔަތާ 
 ާވނެއެވެ. މެންބަރަކ  ެވެގންނ  ބަރަކަށް ކޮމިޝަނ ެގންމެޖަމާޢަތެއްެގ 

 
    
ލަޙަތ  ފ ށ އަރާ  ޞްމަ

މައްސަލަތަކ ން  
 ން ދ ރ ހެލިވ  

މަޞްލަޙަތާ   އޭނާެގކ  އަދާކ ރަންޖެހޭ ރަސްމީ ވާޖިބާއި  ރަބަކޮމިޝަނ ެގ މެން )ހ( 18-6
 ެއވެ. ވާނެޞަތ  ދީެގން ނ ފެދ މަކަށް ފ ރ ރ މެއް އ އެއްވެސް ފ ށ އެދެމެދ  

މެންބަ )ށ(   ފ ށ އެރ ންކަ  ރެއްެގކޮމިޝަނ ެގ  )ހ( މަށް  މަޞްލަޙަތ   މާއްދާެގ  މި 
އ ސޫލ ަގއިަގއި   މެންބަރަކ  ބ ނެފައިެއވާ  ކޮމިޝަނ ެގ  ންއ ޅޭ  ެގދެނއި  ، 

އޭނާެގ   ސީންނާދަރިމީހާއާއި،  އޭނާ  ބަލަހައި،  ެގންދާ ދާ   ްއޓަމ ން 
މައެހެންމީހ ން އެޞްލަޙަެގ  ފ ށ އެރ މަކީވެސް،  މަޞްލަޙަތ   މެންބަ  ތ   ރެއްެގ 
 މ ަގއި ބެލެވޭނެެއވެ. ފ ށ އެރ ން ކަ

 
ިއ، ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރެްއެގ  ަގމ  ސަލައެއް ބެލ ލަމ ންދާ މައްކޮމިޝަނ ން ބަ )ނ(  

ޙާލަ ފ ށ އަރާފާނެފަދަ  ދިމާވެއްޖެ މަޞްލަޙަތ   ނ ވަތެއް  ތަ ނަމަ، 
މަށްފަހ ، ންކ ރ ެއކަން ކޮމިޝަނ ަގއި ބަޔާނަމަ،  ރެވޭކަމަށް ޤަބޫލ ކ ދިމާވެދާނެ

މައްސަލަެއްއ    އަދި އެތަނާޒ ލ ވާންވާނެެއވެ.    ޭއނާމ ން  އެ މައްސަލަެއއް ބެލ 
ފޯރ ވަިއެގން   ނ ފޫޒ   ރަކަށްއެއްވެސް މިންވަ  ފަރާތަކަށް   ވެސްއް ބެލ މ ަގއި އެ

މައް ވެ.  ވާނެއެ ނ  ެއ  ނިންމ މ ަގއިއަދި  ޭއެގފަހ ން ހައެމީ  ސަލައެއް  ކ ، 
 އެްއވެސް މިންވަރަކަށް ބަިއވެރިވެެގންނ ވާނެެއވެ. 

 
ރަކ  މެންބަ  ވަކިވަކި ކަމެއް ކ ރ މ ަގިއ    ނ ވަތަ  އެއް ބެލ މ ަގއިމައްސަލަ   ވަކި )ރ(  

ފ މަޞްލަރިވ މަކީ،  ވެބައި ކަމެއްކަމަށް  ށ އަރާނެޙަތ   ސަ  ބަބ ެގ އެކަށީެގންވާ 

Deleted :ޫއްަގއި،މާޢަތެޖަ ވެސް އެހެންންނ އެނ  

Deleted :ެި

Deleted :)ޅ(

Deleted :ްއް  ޯގއްޗެ  ނ ވަތަ މ ދަލެއް ތިމާެގ ނަމ ަގއި އޮތ
 ތަނ ވަ މ ދަލެއް އެފަދަ  ަގއިބާޒާރ ެގއެއް  ނ ވަތަ
އަގ  ޢާންމ ކޮށް ހ ރި  ޗެއް ނ ވަތަ ެގއެްއެގ  ޯގއް 
ވިްއކާލ މާއި، އެފަދަ   ށްކަވ ރެ ބޮޑ ނޫން ައަގއަަގށް 

ބާޒާރ ަގއި  ތަ ެގެއއް ޯގއްޗެއް ނ ވަ މ ދަލެއް ނ ވަތަ 
 ކ އްޔަށް ދީއ ޅޭ ައަގށްވ ރެ ބޮޑ ނޫން ށްކޮމ ޢާން

 މާއްދާެގ ހޯދ ން، މިެގން އާްމދަނީ ކ އްޔަކަށް ކ އްޔަށްދީ
ޔަފާރިއާއި މަސައްކަތ ެގ  ވާ ވި ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި (ށހ)

¶އި ހިމެނިެގނެއް ނ ވެެއވެ. ތެރޭަގ

Deleted : ސީދާ ބެލެހެއްޓ މ ެގ ދަށ ަގިއާވ
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 ލިޔ މ ން  އިމިޝަނ ެގ ރައީސަށް ޤަބޫލ ކ ރެވޭ ޙާލަތެއްގަ  ބިނާކޮށް ކޮށްމައްޗަ
ެއ މެންބަރަކ  ،  މަށްފަހ ރަށް އެކަން އެންގ ެމންބައެ    ެއކ މާސަބަބ  ބަޔާންކ ރ 

   ެއވެ.ދާނެއެކަހެރިކ ރެވިއެ މައްސަލަެއއް ބެލ މ ން 
 

ބެލ މ ގަ  )ބ(   މައްސަލައެއް  ބައިވަކި  ރައީސް  ކޮމިޝަނ ެގ    ، ކީ ވ މަވެރި އި 

ށް  ބ ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮމަޞްލަޙަތ  ފ ށ އަރާނެ ކަމެްއކަމަށް އެކަށީެގންވާ ސަބަ
ލިޔ މ ން    ެގ ނާއިބ  ރައީސަށްލަތެްއަގިއ، ކޮމިޝަނ  ޙާއޭނާއަށް ޤަބޫލ ކ ރެވޭ  

މައްސަލައެކަން   އެ  ކޮިމޝަެއއްއެންގ މަށްފަހ ،  ބެލ މ ން،  ރަީއސް    ނ ެގ 
 ތަނާޒ ލ ވާންވާނެއެެވ. 

 
)ހ( )ޅ(   މާއްދާެގ  ަގ  އަދި )ރ(  ،  )ނ(  ،)ށ(  ، މި  ބަޔާންވެ )ބ(  ެގންާވ  ިއ 

ފ ންެގ މަްއޗަށްެވސް  ޒައްނިސްބަތަށް، ކޮމިޝަނ ެގ މ ވަ   ކަާމގ ޅޭސޫލ ތަްއ،  އ 
 ވެ. ހިނާގނެއެ

 
)ހ( )ކ(    މާއްދާެގ  އަ  ،)ނ(  ،)ށ(  ، މި  ބަޔާންެވެގންާވ    ދި )ރ(  ަގިއ  )ބ( 

ަގއި ހ ރެ ކ ރ ން  ެގ މެންބަރަކ  ޚިލާފ ވ މަކީ، އޭނާ މަޤާމ އ ސޫލަކާ ކޮމިޝަނ 
ކ އެކަ ކަެމއް  ވަކިކ ރެ ށީެގންނ ވާ  މަޤާމ ން  އޭނާ  ބަލަިއ،  ވިދާނެ  ރީކަމ ަގއި 

 ޙާލަތެއްކަމ ަގއި ބެލެވޭނެއެވެ. 
 

)ހ( )އ(    މާއްދާެގ  އަ،  )ނ(  ،)ށ(  ، މި  ބަޔާންެވެގންާވ    ދި )ރ(  ަގިއ  )ބ( 

ކޮމިޝަނ  ޤާނޫނ އ ސޫލަކާ  މި  ޚިލާފ ވ މަކީ،  މ ަވއްޒަފަކ   އެހެން ެގ  ެގ 
ނ  އެމާއްދާއެްއަގއި  އޮތްނަމަވެސް،  ވަތަ  އެހެންޮގތަކަށް  ޤާނޫނެއްަގއި  ހެން 

އް ކ ރީކަަމށް ބަލައި، އޭނާ ވާ ކަމެއޭނާ މަޤާމ ަގއި ހ ރެ ކ ރ ން އެކަށީެގންނ 
 ނެ ޙާލަތެއްކަމ ަގއި ބެލެވޭނެއެެވ. މަޤާމ ން ވަކިކ ރެވިދާ

 
 އަދާކ ރ މ ގައި  ޒިންމާ

 ތައް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަ
މެންބަރ ން )ހ( 18-7 ޒިންމާކޮމިޝަނ ެގ  މަޤާމ ެގ  ެއމީހ ންެގ    ތައް ވާޖިބ ތަކާއި  ، 

 ނެެއވެ. އްޓަންވާދާކ ރ މ ަގއި އަންނަނިވި ހަަމތައް ހިފަހައަ
 

ޤާނޫނ   (1)    އެންމެހައި  ޤާނޫނ ތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެއ  ތަބާވެ،  ތަކަށް 

Deleted :ިނ ވަތަ ވަކި   ެއއް ބެލ މ ަގއި ިަ ސަލަމައް ވަކ
ކީ،  ރިވ މަބައިވެ ބަރަކ މެންމީހަކ  ަވކި  ރ މ ަގއި ކ އް ކަމެ

އްކަމަށް އެކަށީެގންވާ  ނެ ކަމެމަޞްލަޙަތ  ފ ށ އަރާ
ޝަނ ެގ ރައީސަށް  ސަބަބ ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމި

ހ ، ބ  ބަޔާންކ ރ މަށްފަބަލ ކ ރެވޭ ޙާލަތެްއަގިއ، ސަ ޤަބޫ
 މައްސަލައެްއ ބެލ މ ން  އެ މެންބަރަކ  އެ
¶ވެ. ދާނެއެ އެކަހެރިކ ރެވި

Deleted :  ިއާއ

Deleted :  ިއާއ

Deleted : ިއާއ  

Deleted :ާއި އ

Deleted :ަި

Deleted :ެި

Deleted :  ިއާއ

Deleted :  ިއާއ

Deleted :  ިއާއ

Deleted : ިިާއ

Deleted :  ިއާއ

Deleted :  ިއާއ

Deleted :   ިއާއ

Deleted : ިިާއ
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ހ އްދައިޙްތިރާމްކ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ތަކ ެގ  އެ  ކ ރާ   ރ މާއި،  އަމ ރެއް 
 ރަސްމީ ާވޖިބ  އަދާކ ރ މ ަގއި ތަބާވަމ ންދިޔ ން. ފަރާތެއްެގ އަމ ރަށް

 
ކޮމި  (2)    ނ ލައި،  ތަޢައްޞ ބަކާ  އެްއވެސް  ކ ރަޝަޒާތީ  ންޖެހޭ  ނ ން 

ކ  މަސަްއކަތްތަްއ  އެކަން  ރ މ އެންމެހައި  ދެމިތިބ މާއި،  ަގއި 

ތިމާ  ވާޖިބަށް ކ ރ މ ަގއި  ތިމާެގ  މަސައްކަތަށާއި  ެގ 
 ތެރިވ މާއި އިންސާފ ެވރިވ މާއި، ފަރ ވާތެރިވ ން. އިޚްލާޞް

 
ެގ ތެރޭަގއި އެހެން މީހ ންނާ މ ޢާމަލާތް  ރަސްމީ މަސައްކަތ ެގ ދާއިރާ   (3)   

 ތިރާމާެއކ  މ ޢާމަލާތްކ ރ ން.، އިޙްއި ކ ރ މ ަގ
 

ނިތިމާ  (4)    ނ ރަނަގޅ   ިއޚްތިޔާރ   ބާރާއި  ލިބިދޭ  ޔަތެއްަގިއ  އަށް 
ެގއްލ މެއް ދިނ މ ެގ ށް ނ ވަތަ  އިދިނ މަފައިދާެއއް ހޯދަވަކިފަރާތަކަށް  

ލިބިދޭ   ތެރޭަގިއ  ދާއިރާެގ  ޤާނޫނ ެގ  ބޭނ ންނ ކ ރ މާއި،  ބޭނ މ ަގއި 
ބޭނ ންކ ޞައްޙަޮގތ ަގއި   އިޚްތިޔާރ  އިޚްތިޔާރ     އެ  ރ މާއި، 

ޙައްޤ ތަކަށާއި  ބޭނ ންކ ރ މ  މީހ ންެގ  އެހެން  ށާިއ  ވާޖިބ ތަކަަގއި 
 ކ ރ ން. ޙްތިރާމްމަޞްލަޙަތ ތަކަށް އި ޙައި ޞައްޤާނޫނ ަގ

 
     

ަގިއ  ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތ   ( ަގއިބްއދާެގ )ވަނަ މާ  18-3  މި ޤާނޫނ ެގ  (5)   
ވަިއ، އެްއވެސް ފަރާތެްއެގ އެހީއާއި އިނާޔަތާއި މެހެމާންދާރީއާިއ  ފިޔަ

 ން.ހަދިޔާ ސިދާޮގތ ަގއި ނ ވަތަ ނ ސީދާޮގތ ަގއި ނަމަވެސް ނ ހޯދ  
 

އަ ޤާނޫ  (6)    ޮގތ ެގމަތިން  ހ ރަސްއެޅިދާނެ ނ ަގިއވާ  ވާޖިބަށް  ދާކ ރަންޖެހޭ 
އަ ވާޖިބ   އެ  ނ ވަދާކ ރ މަނ ވަތަ  ދަތިވެދާނެ  ފަހ ން  ތަ ށް 

 ޙަތ  ފ ށ އަރާފަދަ އެއްެވސް ކަމެއް ނ ކ ރ ން. މަޞްލަ
 

އިވާ ކަމެްއެގ  ތިމާއަށް ވަކި މީހަކ  ނ ވަތަ ވަކި ފަރާތަކ ން ކޮށްދީފަ  (7)   
ލާޒިމ ވާ ޙާލަތަށް ހެން ކަމެއް ތިމާ ކޮށްދޭންގައި، އެޤާބިލ މ  ޖެހ ން 

Deleted :¶
...

Deleted :  ތިމާއާއި ތިމާ އިނދެެގންއ ޅޭ މީހާއާއި ތިމާެގ
ސީދާ ބެލެހެއްޓ މ ެގ ދަށ ަގިއާވ ދަރިންނާއި ތިމާ ސީދާ  

ން  ންެގ މާލީ ހިސާބ  ގަވާއިދ ންދާ މީހ މ ންެގބަލަހައްޓަ
¶ހ ށަހަޅަމ ން ދިޔ ން.  

Deleted :ަި
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 ތިމާ ނ ެގންދިޔ ން.
 

މެދެމިއި  ރ ކަމ ަގމެންބަ  (8)    އަދި  މ ން ންބަރ ކަހ ންނައިރ  
ތި އަދާކ ރ މ ަގއި  މަޤާމ   ތިމާެގ  މާއަށް ވަކިވ މަށްފަހ ަގިއވެސް، 

މައްސަތަކާމަޢ ލޫމާތ   ލިބިފައިވާ ސިއި،  ލިބޭ  ގ ޅިެގން  ރ   އްލަތަކާ 

 .، ސިއްރ ެގ ޮގތ ަގއި ހިފެހެްއޓ ންތައްމަޢ ލޫމާތ  ހައްޓަންޖެހޭ ހިފަ
 

ޮގތ ެގމަތިން  (9)    އެޤާނޫނ ަގިއވާ  ޞައްޙަޮގތ ަގއި  ފަރާތަކަށް ،  ހެން 
ަގންޖެހޭ އަން  ތ ހާމަކ ރ މާއި، އެ މަޢ ލޫމާ  ހާމަކ ރަންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ  

އަދާކ ރ މ ަގއި އެންގ މާތްތަކަށް  ފަރާ ވާޖިބ   ރަސްމީ  ޞައް،  ޙަ  އި 
ފޯރ ކޮށްމަޢ  ދޮނ ވަ  ނަގޅ ނ ރަމާއި،  ދިނ ލޫމާތ    އިމަޢ ލޫމާތާގ   ތަ 

 ނ ކ ރ ން.  ހާމަތ  މާލޫ މަޢ ށްޮގތަ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ
 

އިޚްތިޔާރ ކ ރ މ ގަ   (10)    މީހ ން  މަސަްއކަތަށް  މީހ ން  އާކޮމިޝަނ ެގ  އި 
ތަށް އެކަށޭނަ ސައްކަސީ ރ ކ ނަކީ މައި އެންމެ ައސާޢައްޔަނ ކ ރ މ ގަ 

ހ ރ  ފެންވަރ   ތަޢ ލީމީ  ބެލ މާއިޤާބިލ ކަމާއި  ކަމ ަގއި  ވަޒީފާ  ން   ،
މ ވަްއޒަފ ންނާވަ ދިނ މާއި   ދިނ މާއި  ކ ރިެއރ ން  ގ ޅޭ  ޒީފާެގ 

މިންަގނޑަކީ   މައިަގނޑ   ބަލަންޖެހޭ  ކަންކަމ ަގއި  އެހެނިހެން 
އަޚްލާޤީޮގތ   މަސައްތަޢ ލީމީޮގތ ންނާއި  ނަ ެއކަށޭކަތ ެގޮގތ ން  ންނާއި 

 ކަށްވ ން ކަމ ަގއި ބެލ ން. ބަޔަ
 

ަވކި  (11)    ނ ވަތަ    ސިޔާސީ  ތާއީދ  ޕާޓީައކަށް  ކަމަކަށް  ކ ރ މ ެގ  ވަކި 
ސިވި ސަބަބ ން،  ނ ކ ރ މ ެގ  ެއއްެވސް  ނ ވަތަ  ސަރިވސްެގ  ލް 

  މ ވަްއޒަފަކަށް ކަމެއް ފަހިކޮށް ނ ވަތަ ދަތިކޮށް ނ ހެދ ން.
 

މަޤްޞަދެްއ   ިއ،ބަިއވެރިނ ވ މާ  ބަހ ސްތަކ ަގއިސިޔާސީ    (12)    ސިޔާސީ 
ކާތްތަކަށް މާއި، ސިޔާސީ ޙަރަބޭނ ންނ ކ ރ   ެގހާސިލ ކ ރ މަށް ވަޒީފާ 

ދެ  ނީކަންރަތާއީދ ކ  ދޭހަވާކޮޅ ހަނ ވަތަ    ފަދަ   ދަނީކަން 
 ؛އެްއވެސްކަެމއް ނ ކ ރ ން

 

Deleted :ިި

Deleted : 

Deleted :ެން،  ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހާމަނ ކޮށް ނ ހިފެހެއްޓ އ
ނ ވަތަ އަންަގންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ  އެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  

 ނާންަގއި ނ ހ ރ ން، ނ ވަތަ ރަސްމީ ވާޖިބ 
ގައި، ޙާލަތ ދޭންޖެހޭ  ލޫމާތ އި ޞައްޙަ މަޢ އަދާކ ރ މ ގަ 

މާތ  ލޫނ ރަނަގޅ  މަޢ ލޫމާތ  ދިނ މ ން ނ ވަތަ ދޮގ  މަޢ 
 ޙަޤީޤަތް އޮޅޭފަދަ މަޢ ލޫމާތ  ދިނ މ ން  ތަދިނ މ ން ނ ވަ

¶ދ ރ ވ ން.

Deleted :ަނީކަންރ

Deleted :ްނ ި

Deleted :ްިެދ ނ

Deleted :ަިަދ

Deleted :ާނީކަން ދޭހަވ

Deleted :ޫޒ ންކަމެއް ނ ކ ރ މާިއ، ސިޔާސީ ނ ފ 
ތިާމ ލެނބޭކަން ދޭހަވާ ފަދަ  ިް  ޒަށރ ން.ހ އެްއކިބާވެ 

… ކަެމއް ނ ކ ރ ން.ްއވެސްއެ
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ހ ށަހެޅިކޮރަޕް  ،މ ަވއްޒަފ ންކޮމިޝަނ ެގ    (13)    ޢަމަލ ތަކަށް  ނެ ދާޝަންެގ 
އަ ކޮރަޕް ޙާލަތްތައް  ދިޔ މާއި،  ވަޒަންކ ރަމ ން  ޝަނަށް ބަދ މެ 

ޮގތ ެގމަތިން   ޢަމަލ ތަްއ   ެގތްތަކ އެފަރާމަގ ފަހިނ ވާނެ 
އެމީ މަސްއޫލިއްޔަތ ހ ންނާނެޮގތަށް،  މަޤާމ ެގ  ތަކާިއ  ހ ންެގ 

އ  އިދާރީ  ކޮމިޝަނ ެގ  އަޚްލާޤާއި  ސޫލ ތަްއ މަސައްކަތ ެގ 
 ؛ބައްޓަންކ ރަމ ން ދިޔ ން

 

މ ވަ   (14)    ެމންބަރ ން  ކޮމިޝަނ ެގ  ކޮމިޝަނ ެގ  އްޒަފ ންނާއި 
ދ ރ ކ ރ މަށްޓަކައި  ކޮރަ ޢަމަލ ތަކ ން  ޖެހޭ ހިންަގންޕްޝަންެގ 

އެމީ ހިންގ ާމއި،  ތަމްރީނ ދި އ ސޫލ ތައް  ތަޢ ލީމާއި  ނ މާއި، ހ ންނަށް 
މ އް ސަލާސަނ ޙައްޤ   ތިމަތްނދިކަމ ން  ރ މ ެގ  ކ ރ  ކަށަވަން  ކަބޭވެ 

، ކޮރަޕްޝަނ ން ލީ ޙާލަތަށް ސަމާލ ވެ ތިބ މާއިމާއެމީހ ންެގ  ޮގތ ން  
 ؛ދެއްކ ން މެންބަރ ންރައްކާތެރިވެެގންވާ ނަމޫނާއެއް ކޮމިޝަނ ެގ 

 
މެންބަރެއްކޮމިޝަ  (15)    މ ަވއްޒަފެްއ    ކަމ ަގިއވީނަމަވެސް   ނ ެގ  ނ ވަތަ 

ޚިލާފަށް  ކަމ ަގިއވީނަމަވެ  ހަމަތަކާ  ކ ރ މަށް ސް، ސ ލޫކީ   ވަކިކަމެއް 
ދޫނ ވަތަ ނ ކޮށް  ނ ވަތަ    ބާރ ައޅާނަމަ  ނ ވަތަައންާގނަމަ  ކޮށްލަން   
ނ ވާނަމަބޫރ ކ ރ މަޖ  މަސައްކަތް ،  މ ވަްއޒަފ ެގ    ަވތަ 
  ނ ރަނަގޅ  ދަ  ފަރަސްއެޅޭހ   އެކ  ކ ރިއަށްެގންދިއ މަށްކަމާޒާހާތްތެރިނަ

ޖެނ ކޮށް  ލަސް  ،ފޯރ ވާނަމަ  އްނ ފޫޒެ ނެރަލަށާިއ ޕްރޮސިކިއ ޓަރ 
ކޮމިޝަނަށާއިކޮރަޕްޝަ-އެންޓި މަޖި  އަދި  ން    ހަށްލީރައްޔިތ ންެގ 

 އަދި ؛ އެކަން ހ ށަހެޅ ން
 

     

  ކާމެދ  ނ ރަނަގޅ  މީހައެއްވެސް  ޅާ  ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހ ށަހަ  (16)   
 ނ ކ ރ ން. ކަމެއްއެްއވެސް  ޮގތަކަށް،  

 
، ކޮިމޝަނ ެގ ރައީސާިއ ންކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކަކީ ބަޔާމި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ()ށ  

މެ މ ވަންބަކޮމިޝަނ ެގ  ކޮމިޝަނ ެގ  ވަޒީފާެގ  އްޒަފ ރ ންނާއި  ންެގެވސް 

Deleted :ީހ ން  މ

Deleted :.

Deleted :ަްއޒަފ ންނާއި މ ވ

Deleted :.

Deleted :ަެވސް ކަމ ަގިއވީނަމ

Deleted : މަ،  ވާނަނ ވަތަ މަޖ ބޫރ ކ ރ

Deleted : ،ިއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށާއ

Deleted : ކ ެގ ކޮމިޓީއަށާއި  އްސަސާތަމިނިވަން މ އަހ ެގ
…ށްއަ ކައަ ކޮމިޓީކަމާގ ޅޭ މާލިއްޔަތ  

Deleted :.

Deleted :ަމަވެސް  ކަމ ަގިއވީނަމެންބަރަކަށް  ނ ެގކޮމިޝ
ޮގތަކަށް  ަވކި ނަމަވެސް، ިއވީ ކަމ ަގނ ވަތަ މ ވަްއޒަފަކަށް 

ވެސް  ކިކަެމއް ކ ރ މަށް ކޮމިޝަނ ން ނ ވަތަ އެއް ވަ
ޅ  ނ ފޫޒެއް  ވަތަ ނ ރަނަގފަރާތަކ ން ބާރ އަޅާނަމަ ނ 

ރ ޖެނެރަލަށާއި، ފޯރ ވާނަމަ، އެކަން ޕްރޮސިކިއ ޓަ
ވަން އްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މިނި، ރަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށާއި

ށް  އްޔަތ  ކޮމިޓީއަމާލި މ އައްސަސާތަކ ެގ ކޮމިޓީއަށާއި 
¶ން. އެންގ 

Deleted :ަތ ަގއި  ނ ބައި ނިޔ

Deleted :ްޢަމަލެއ
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އަ އެއް  ބެލެވޭމައިަގނޑ   ކަމ ަގއި  އެނެއެ ސާސް  ަވޒީފާެގ  ވެ.  ީއ، 
ެއއިން   ަގއިމ ވ ނެތްނަމަވެސް، އަދި އޮތް ަވޒީފާެގ އެއްބަސް   އެއްބަސްވ މެއް

، ެއ  މަކީއެވެ. އަދި، އެއިން ކަމަކާ ޚިލާފ ވ މެނިފައިނ ވި ނަމަެވސްމެމެއް ހިކަ
ފި ތައ ދީބީ  ކަޔަަވޅ  މީހަކާމެދ   އ ފަންވ ން  ޙާލަތެްއ  އެޅ މ ެގ  މ ަގިއ   

 ބެލެވޭނެެއވެ. 
 

ތައް  ސިޔާސަތ 
 އެކަށައެޅ ން

ޤާނޫ 18-8 ހަ  18-7ނ ެގ  މި  ބަޔާންެވެގންވާ  މާއްދާަގއި  އޭެގ  ވަނަ    މަ ފ ރިހަ  އެންމެމަތައް 
ލ ތަކާއި ތަމްރީނ ތަކާިއ  އ ސޫ  މަށްޓަކަިއ ބޭނ ންވާ ސިޔާސަތ ތަކާއިޮގތ ަގއި ތަންފީޒ ކ ރ 

އެކ މަތަކާހަ ކޮމިޝަނ ން  ތަފްސީލ ތައް  ޤާނޫލަވާލައި  ގ ޅޭ  އަމަލ ކ ރަނަމި    ންފަށާ ށް 
ފެށިެގ ވާލަިއ  އެކ ލަން  ކޮމިޝަނ   ަގއިތެރޭމަސްދ ވަހ ެގ    (ހައެއް)   6ން  ތާރީޚ ން 
ޢަމަލ ކ   ވާނެެއވެ.ތަންފީޒ ކ ރަން ހަމަތަކަށް  އެ  ކ ރ މ ަގއި އަދި  ހ އްދަެވެގންވަނީ ރ   ން 
ކަމެ ކޮން  ކޮން  މަނާވެެގންވަނީ  ނ ވަތަ  މިންވައްކަން  އެނޭގނެ  އެކަމެއްކަން    ރަށް 

 ހަމަތައް ތަފްސީލ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 
 

  ސ ލޫކީ ހަމަތަކަށް 
 ތަބާވ ން 

މެންބަ )ހ( 18-9 މަޤާކޮމިޝަނ ެގ  އެީމހ ންެގ  ވާޖިރ ން  ިމ  މ ެގ  އަދާކ ރ މ ަގިއ،  ބ  
ބަޤާނޫނ  އެންވެ ޔާންަގއި  ހަމަތަކ ެގ  ސ ލޫކީ  މިންަގނޑ ަގިއ  ެގންވާ  މެމަތީ 

އެ   ހިފަހައްޓައި، މީހ ންނަށްވެސް  އެނޭގ  ތަހަމަ  އެހެން  ތަބާވާކަން  ކަށް 
 ހ ރިހާ ޙާލަތެއްަގިއވެސް އެ ހަމަތަކަށް ތަބާވާންާވނެއެވެ.   ،މިންވަރަށް

 
މާއްދާ )ށ(   ަގއިމި  )ހ(  ހަމަތަ  ެގ  ސ ލޫކީ  ކޮބަޔާންކ ރާ  މިޝަނ ެގ  ކަށް 

މެންބަރ ން ތަބާވ ން އެ އަކ ރ ެގ ދަށ ން ލާޒިމ ކ ރާ ފަދައިން، ކޮމިޝަނ ެގ  
ތަމ ވަްއޒަފ  ހަމަތަކަށް  ސ ލޫކީ  އެ  ރައީސް  ންވެސް  ކޮިމޝަނ ެގ  ބާވާކަން، 
 ވެ. ންވާނެއެ ކ ރަކަށަވަރ 

 

ފަ )ނ(   ވަކިަވކި  މެންބަރ ން  ހަކޮމިޝަނ ެގ  އިސިއްޔަތ ންނާިއ  ރ ދ ންެގ 
ހަިއސިްއޔަތ ން ކޮމިޝަނ ެގ މިނިވަންކަމާިއ، އަބ ރ ވެރިކަމާިއ،  އްެގ  ކޮމިޝަނެ

 ންވާނެެއވެ. ހިފަހަްއޓަ ލޫކީ މިންަގނޑ ތައްސ  އަދި އަޚްލާޤީ ހަމަހަމަކަމާއި
 

ކާ  ތަހަމަ  ސ ލޫކީ
 މެންބަރ ން ޚިލާފ ވ ން 

ޤާނޫނ ަގއި   )ހ( 18-10 ތެރެއި  ބަޔާންެވެގންވާމި  ހަމަތަކ ެގ  ހަސ ލޫކީ  މައަކާ  ން 

Deleted :ެި

Deleted :ްމެއ

Deleted : ި ާސްކ ރާތާފ   

Deleted :ަބާވާކަން އެހެން  އަދި އެމީހ ން އެ ހަމަތަކަށް ތ
ށް ށް އެ ހަމަތަކަރަންވަމީހ ންނަށް އެނޭގ މި

¶ތަބާވާންވާނެެއވެ. 

Deleted :ެި

Deleted :ަން މ ޙްތަރިފ ކ
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ޚިލާފ ވ  މެންބަރަކ   މާއްދާއެއްަގިއ  ކޮމިޝަނ ެގ  އެހެން  ޤާނޫނ ެގ  މި  މަކީ، 
ޤާ އެހެން  ބަޔާނ ވަތަ  އެހެންޮގތަކަށް  އޭނާ ނޫނެްއަގއި  ންކޮށްފަިއީވނަމަވެސް، 

ބަލައިހ އި  ަގމަޤާމ  ކ ރީކަމަށް  ކަެމއް  އެކަށީެގންނ ވާ  ކ ރ ން  ޭއނާ  ރެ   ،
 ންވީ ކަމ ަގއި ބެލެވޭނެއެވެ. އ ފަ  ވަކިކ ރެވިދާނެ ޙާލަތެއްމަޤާމ ން

 

ކަމަ )ށ(   ކ ރި  ޚިލާފަށް  ހަމަތަކާ  ސ ލޫކީ  މެންބަރަކ   ޭއަގިއ  ކޮމިޝަނ ެގ  ކީ، 
ޢަމަ ކ ށެްއެގ  ކަމ ަގިއވާޖިނާއީ  ކަމެްއ  ހިމެނިެގންވާ  މާއްދާެގ    މި  މަ،ނަލ  

އެޅ  ފިޔަވަޅ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  ދަ)ހ(  ޖިނާއީ  އޭނާެގ  ަމކީ،  ޢ ވާެއއް 
 މަށް އޮތް ހ ރަހެްއ ނޫނެވެ.ކ ރ  މައްޗަށް

 
ފެްއ  ތަ މ ަވއްޒަރެއް ނ ވަ ނިންމާ ނިންމ މ ަގިއ ބަިއވެރިިވ މެންބަކޮމިޝަނ ން )ނ(  

 ކަމެއް ކ ރިކަމަށް ށްލާފަތަކާ ޚިފައިާވ ސ ލޫކީ ހަމަށްބަޔާންކޮނ ަގއި  މި ޤާނޫ
ޤާނޫ މި  ކަމެ  ކާއައްދާމާނ ެގ  ނ ވަތަ  ކ ރިކަމަށްއްޚިލާފަށް  ކޮމިޝަނ ން     

އެފިނަމައަޅައިނޑަކަ މ ަވްއޒަފަމެން  ،  އެ  ނ ވަތަ  ބައިވެރި ބަރަކ    ެގން ވެ ކ  
ނި ނިންމާފައިވާ  ކ ރ މ ންކޮމިޝަނ ން  މ ރާޖަޢާ  އަލ ން  ބާރ    ގެ މ މެއް 

 ންެވއެވެ.  ށް ލިބިެގކޮމިޝަނަ
 

ހަމަތަކާ  ކީ  ލޫސ 
 މ ވައްޒަފ ން ޚިލާފ ވ ން 

މ ަވއް )ހ( 18-11 ޤާނޫނ ެގ  ކޮމިޝަނ ެގ  މި  )ާމއްދާ  ނަވަ  18-7ޒަފަކ   ަގިއ    (ހެގ 
ސ  ޚިލާފ ވެއްޖެބަޔާންކ ރާ  ހަމައަކާ  ތެރެއިން  ހަމަތަކ ެގ  ެއ    މަ،ނަލޫކީ 
މި ކ ޑަބޮޚިލާފ ވި  މ ވައްޒަފަކާމެޑ   ންވަރެއްެގ  އެ  ބަލައި،  ދ   މިނަށް 

ފިޔަވަޅ   ޝަނ ކޮމި ޮގތ ެގަމތިން  ަގާވއިދ ަގިއވާ  މ ަވއްޒަފ ންެގ  ެގ 
  ޅަންވާނެއެެވ.އަ
 

މާ )ށ(   ޙާލަތ ަގމި  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މ ވަްއޒަފ ން އްދާެގ  ކޮމިޝަންެގ  އި 
މ ވައް  އެ  ޚިލާފ ވެެގން  ިމ  ޒަސ ލޫކާ  ފިޔަވަޅ ތައް،  އެޅޭނެ  ފ ންނާމެދ  

މ ވަްއޒަޤާ ކޮމިޝަނ ެގ  ހަދާ  ދަށ ން  ަގާވއިދ ަގިއ  ފ ންނޫނ ެގ  ެގ 
 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 
ސ ލޫކޮމިޝަނ ެގ )ނ(   މ ވަްއޒަފަކ   ޭއަގިއ  ހަމަތަކީ    ކ ރިކަމަކީ،  ޚިލާފަށް  ކާ 

Deleted :ށ

Deleted : ާކަމަށްވ
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ކަމ ަގިއވާނަމަ،  ޖިނާ  ކަމެްއ  ހިމެނިެގންވާ  ޢަމަލ   ކ ށެްއެގ  މާއްދާެގ    މިއީ 
ން  މަތިވަްއޒަފ ންެގ ަގާވއިދާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގކޮމިޝަނ ެގ މ   )ހ( ެގ ދަށ ން

  ހެއް ކ ރ މަށް އޮތް ހ ރަނާއީ ދަޢ ވާެއއް  ފިޔަވަޅ  އެޅ މަކީ، އޭނާެގ މަްއޗަށް ޖި
 .ނޫނެވެ
 

ކޮމިޝަނ ން  
 ޖަވާބ ދާރީވ ން 

ކަނޑައަޅާ 21-18 މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  މެންބަރ ން  ެއ    ކޮމިޝަނ ެގ  ޮގތެއްެގމަތިން، 
ނ ވަތަ ހާޒިރ ވެ،    މަޖިލީހަށް  ކޮމިޓީައކަށް  މަޖިލީހ ެގ  އެމީހ ންެގ  ޖަވާއެ  ބ ދާރީވެ، 

ގ ޅޭ  ރައްޔިތ ންމަސްއޫލިއްޔަތާ  ޒިޮގތ ން،  މަޖިލީހ ަގއި  އ ފ ންމާެގ  އަދި    ވާނެެއވެ.ލަން 
ހިނަގ ކ ރަމ ންކޮމިޝަން  ކޮމިޝަނ ން  ނ ވަތަ  ގ ޅޭޮގތ ން،  ޮގތާ  ކަމަމ ންދާ  ކާ ދާ 

މަޖިލީހ ން ރައްޔިތ ންެގ  ކަމެއްގައި،ގ ޅޭޮގތ ން،  ކޮންމެ  ބަލަންޖެހޭ  ހޯދައި     
 ވާނެއެެވ. ބީޮގތެްއަގއި ެއއްބާރ ލ ން ދޭންއީޖާ
 

  ޑ  ގެ ރެކޯކ ތަ ލ ވ ންބައްދަ
 ޓ ން ލެހެއްބެ

 (ހ) 13-18
 

ބައްދަލ ވ ންތަކޮ ޔައ މިކ ެގމިޝަނ ެގ  އަްއޔާ      ލިޔެ ށް  ކ ރައަކ ރ ން 
ބައްދަލ ވ ންތަވެލަހައްޓަންވާނެބަ އެ  އަދި  އޯ.  ރެކ ެގ  ޑިންގ  ކޯޑިއޯ 

 .  ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ
 

ހެކިބަހެއް  ނ ވަތަ ެއްއވެސް    ފިނަމަަގއިސް ތަޙްޤީޤެއް ހިންކޮމިޝަނ ން އެްއވެ  (ށ)  
  ެގ ތަޙްޤީޤ އެ  ައދި    ކ ރަންވާނެެއވެ.ޔައ މިްއޔާށް  ކ ރަ އަކ ރ ން އަ   ހޯދައިފިނަމަ،

 ގ ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. ޑިން ކޯޑިއޯ ރެއޯ
 

ބައްދަލ ވ ން  (ނ)   ޔައ މިކޮމިޝަނ ެގ  ެގ ބަރ ންމެން  ކޮމިޝަނ ގެ އްޔާަގއި،  ތަކ ެގ 
 ޞީލ  ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ފްތަ  ޮގތ ެގ ދިންވޯޓ އި  އާޒިރީހާ
 

ކޮމިޝަނ ެގ އެއްފަހަރ     މަހަކ  ކޮންމެ  ޒިރީެގ ހާކޮމިޝަނ ެގ ބައްދަލ ވ ންތަކ    (ރ)  
 ންާވނެއެވެ. ޢ ކ ރައިއިޓ ަގއި ޝާވެބްސަ
 

މާއްދާެގ )ހ( އަދި ސް، މި  އޮތްނަމަވެ  ތަކަށްއި އެހެން ގޮ އްަގޤާނޫނެ  އެހެން (ބ)  
ރ  )ދިހައެއް( އަހަ  10ލިޔެކިޔ ންތަކާއި ރެކޯޑިންތަްއ މަދ ވެެގން  ާވ  ަގއި(  ށ)

 ލަހައްޓަންވާނެެއވެ. އެކ  ބަރައްކާތެރިކަމާ ނ ން  ދ ވަސްވަންދެން ކޮމިޝަ
 

Deleted : .ެޖެހޭނެއެވ

Deleted :ްކާނ ލައި ކ ރ މައިތ ރ އ ނި  އެްއވެސ،  

Deleted :¶
...

Deleted :ނ

Deleted :)ށ(

Deleted :ެވެ އްޓަންވާނެބަލަހަ ލިޔ .

Deleted :ރ

Deleted :)ނ(

Deleted : 

Deleted :ބ

Deleted :(ރ)

Deleted :ޅ

Deleted :)ބ(

Deleted :ށ

Deleted : 

Deleted : ްކޮމިޝަނ ން ޖަވާބ ދާރީވ ނ
...
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ފަށާނީ،   .4 ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ޤާނޫނ މި  ތަޞް  މި  ެގޒެޓ ަގިއ  ކާރ  ދިވެހިސަރ ކޮށް،  ދީޤ ފާސްވެ،  ެގ 

 ދ ވަހ ން ފެށިެގންނެވެ.  ޝާއިޢ ކ ރާ
 
 

___________________ 
 2020އޮަގސްޓް  23
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Deleted :ްި



 
 
 

 2ޖަދުވަލު  
 

 )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު  2007/5ޤާނޫނު ނަންަބރު 
 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އެ ކޮމިޓީގެ މެންަބރުން ޙާޒިރުވި ގޮތުގެ ތަފްޞީލް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއިން 

 

 

- ާވަޑައިނުގަންނަވ  ްއެހެން ކޮމިޓީއެއްގައި  @ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ   ސަލާމުގައި ހުންނެވި މެންބަރު   ސަލާމް ވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުނ 

2020އޮގަސްޓު   22 ސަލާމް 2:00 62   - -         - 
2020ފެބްރުވަރީ   18  10 0:50              
2020ފެބްރުވަރީ   17  09 1:20    -       ސަލާމް   
2020ފެބްރުވަރީ   11  07 1:25   - - -      ސަލާމް   
2019އޮކްޓޫބަރު   16  46 1:35     @        

2019ސެޕްޓެންބަރު    3  38 0:30     ްސަލާމ      ްސަލާމ  
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