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  2020/19ބިލު ނަންބަރު  
 

 2 އަށް ( ޤާނޫނު  ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގ  ) 6/2006 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގ ނައުމުގ  ބިލު 
 

 

 . ގ ނައުން ިއޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް( ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގ  ޤާނޫނު) 6/2006ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 

 މާއްދާގ  ފަހަތަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް މާއްދާއ އް އިތުރުކުރުން.ވަނަ   3ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .1

 
ނުފޫޒ އް ނ ތި މިނިވަންކަމާއ ކު  

 މަސައްކަތްކުރުން 
މ ންބަރުން  )ހ( . 3-1 ކޮމިޝަނުގ   އަދާކުރުމުގައި،  ވާޖިބު  ކޮމިޝަނުގ  

ނުފޫޒަކަށް   އ ްއވ ސް  ނުވަތަ  ބިރަކަށް  ލ ނބިގ ން އ ްއވ ސް 
 ނުވާނ އ ވ . 

ނުވަތަ   )ށ(   ނިންމުމުަގއި  މަްއސަލައ އް  އ އްވ ސް  ކޮމިޝަނުގ  
ކުރުުމަގިއ   މަޝްވަރާއ އް  ނުވަތަ  ހިންުގމުަގއި  މައްސަލައ އް 
ނުވަތަ   ސީދާޮގތުންވ ސް  ކަނޑައ ޅުމުަގއި  ސިޔާސަތ އް  ނުވަތަ 

މަޞްލަޙަތ އް   އަމިއްލަ  ލުކުރަން ހާސިނުސީދާޮގތުންވ ސް 
 މަސައްކަތްކޮށްގ ން ނުވާނ އ ވ . 

ކޮމިޝަނުގ    )ނ(   ކުރަންވާނީ،  ކަމ ްއވ ސް  ހުރިހާ  ކޮމިޝަނުގ  
ޢާންމު  ހާސިމަޤްޞަދު   ޮގތުގ މަތިން،  ލުވާނ  

 މަޞްލަޙަތަށްޓަކައ ވ . 
ކޮމިޝަނުގ  މަސައްކަތްތައް ހިންުގމުަގއާއި، ކޮމިޝަނުގ  އިދާރީ  )ރ(  

ކޮމިޝަނުގ    ޮގތުަގާއއި،  ތަރުތީބުވ ގ ންާވ  އޮނިަގނޑު 
ޕްރޮްގރާމްތަްއ  ކޮމިޝަނުގ   ކުރުުމަގާއއި،  މަސައްކަތްތައް 
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ހުއްޓުުވމަށް  ނިުގޅަިއަގތުން  ޙަްއޤ އް  އިންސާނީ  ރޭވުމުަގއާިއ، 
ކޮމިޝަނުގ  ކަންކަުމަގާއއި،  ހިންުގުމަގާއއި،    ކުރާ  ތަޙްޤީޤުތައް 

ކޮމިޝަނަށް  އ ޅުމުަގއި،  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖ ހޭ  ކޮމިޝަނުން 
 ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ އިޚްތިޔާރާއި މިނިވަންކަމާއި ބާރު ލިބިގ ންވ އ ވ . 

 

 

 މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ 9ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .2

 
ކޮމިޝަނުގ  ރައީސްގ   

 މަސްއޫލިއްޔަތު 
ބަޔާންކޮށްފައި   9. ތިރީަގއި  ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް  ރައީސްގ   ކޮމިޝަނުގ  

 އ ވަނީއ ވ . 
ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުަގިއވާ ޮގތުގ މަތިން، ނަތީޖާ ނ ރ ދ ޭވ  )ހ(  

މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  ކޮމިޝަނުގ   ުއސޫލުން،  ހަރުދަނާ  ޮގތުަގއި 
 ؛އިރުޝާދުދިނުންއަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަފައާިއ 

ކަނޑައ ޅުާމއި،   )ށ(   އ ޖ ންޑާ  ބައްދަލުވުންތަކުގ   ކޮމިޝަނުގ  
ފަދަ  ކަނޑައ ޅުން  ވަުގތު  ތާރީޚާއި  ބާއްވާނ   ބައްދަލުވުން 

 ؛ކޮމިޝަން ހިންުގމާުގޅޭ ނިންމުންތައް ނިންމުން
ކޮމިޝަނުގ    )ނ(   މ ންބަރުންނާއި  ކޮމިޝަނުގ   ކޮމިޝަނާއި 

ދައްކައި،  މުވަްއޒަފުން   ނަމޫނާ  ތަބާވުމުަގއި  ހަމަތަކަށް  ސުލޫކީ 
 ؛ޒަޢާމަތު ޤާއިމުކުރުން

އ ކިއ ކި  )ރ(   އިދާރީ  ކޮމިޝަނުގ   މަތިން  މަޝްވަރާގ   ކޮމިޝަނުގ  
މަސައްކަތްތައް ހިންަގއި ބ ލ ހ އްޓުމާުގޅޭ އުސޫލު ކަނޑައަޅަިއ، 

ކަންކަން   އިދާރީ  އ ްއޮގތަށް  އުސޫލާ  ހިންަގމުންދާކަން އ  
 ؛ކަށަވަރުކޮށް، އަޅަންޖ ހޭ ފިޔަަވޅުތައް އ ޅުން 

 އަދި ؛ ކޮމިޝަނުގ  ބައްދަލުވުންތަކުގ  ރިޔާސަތު ބ ލ ހ އްޓުން )ބ(  
 ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުން.  )ޅ(  
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  13ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .3

 
ބަޔާންކޮށްފަިއ   13. މ ންބަރުންގ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ތިރީަގއި  މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  މ ންބަރުންގ   ކޮމިޝަނުގ  

 އ ވަނީއ ވ . 
އަދާކުރަންޖ ހޭ  )ހ(   ހައިސިއްޔަތުން  މ ންބަރ އްގ   ކޮމިޝަނުގ  

ައދި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   ޢަދުލުވ ރިކަމާއ ކު،  މިނިވަންކަމާއި، 
ވަކިފަރާތަކަށް ޖ ހުމ އްނ ތި، ައދި ވަކި ނުފޫޒަކަށް ލ ނބުމ އްނ ތި 

 ؛އަދާކުރުން
މ ންބަރަކާ  )ށ(   އ   ތ ރ އިން  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގ   ކޮމިޝަނުގ  

ޙަވާލުކުރ ވިފަިއވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމާިއ، ކޮމިޝަނުގ   
ރައީސަށް  ކޮމިޝަނުގ   އަދާކުރުުމަގއި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ؛ލަފާދިނުމާއި އ ހީތ ރިވ ދިނުން
ހިފަހައްޓަންޖ ހޭ  )ނ(   ހައިސިއްޔަތުން  މ ންބަރ އްގ   ކޮމިޝަނުގ  

 ؛ތްތ ރިކަމުގ  ހަމަތައް ހިފ ހ އްޓުންހަމިނިވަންކަމާއި، ނަޒާ
ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރ އްގ  ހަިއސިއްޔަތުން މަސަްއކަތްކުރުމުަގިއ  )ރ(  

މަސައްކަތްކުރުާމިއ،  ތ ދުނިޔަތުަގއި  ވަުގތ ްއަގިއވ ސް  ހުރިހާ 
މަޤްޞަދުތައް   މަޞްލަޙަތުތައް ހާސިކޮމިޝަނުގ   ލުކުރުމަށާއި 

 ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އިސްކަންދިނުން.
 

 

 ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން. މާއްދާގ   ވަނަ  13 ޤާނޫނުގ  ބުނ ވިދިޔަ .4

 
ވާޖިބު  )ހ( 1-13. ކޮމިޝަނުގ  ޖަމާޢީ ސުލޫކު  މަޤާމުގ   އ މީހުންގ   މ ންބަރުން  ކޮމިޝަނުގ  

އަދާކުރުމުަގއި ކޮމިޝަނުގ  ޤަދަރާއި ދަރަޖައާއި އަބުރުވ ރިކަމަށް 
 އުނިކަން އަންނަ ޮގތަށް ޢަމަލުކޮށްގ ން ނުވާނ އ ވ . 

ނިންމުންތަކާއި  )ށ(   ކޮމިޝަނުގ   ސިޔާސަތުތަކާިއ  ކޮމިޝަނުގ  

ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާޮގތާ ުގޅޭޮގތުން ޖަވާބުދާރީވުމާިއ ޒިންމާ 
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އަދާކުރަންވާނީ  މ ންބަރުން  ކޮމިޝަނުގ   ވާޖިބު  އުފުލުމުގ  
 ހާމަކަންބޮޑު ޮގތ ްއގ މަތިންނ ވ . 

 
ހައިސިއްޔަތުންނާިއ  ކޮމިޝަނުގ    . 2-13 މ ންބަރުންގ  ޒާތީ ސުލޫކު  ފަރުދ އްގ   މ ންބަރަކުމ ،  ކޮންމ  

ޙާލަތ އްަގއިވ ސް،   ހުރިހާ  ހައިސިްއޔަތުން،  މ ންބަރ އްގ   ކޮމިޝަނުގ  
 އަންނަނިވި ހަމަތައް ހިފަހައްޓަންވާނ އ ވ . 

ކަމ އް  )ހ(   އ އްވ ސް  އަތުވ ދާނ   އުނިކަމ އް  ޤަދަރަށް  ކޮމިޝަނުގ  
 ނުކުރުން.އ ްއވ ސް ވަުގތ އްަގއި 

އަދާކުރަންޖ ހޭ  )ށ(   ހައިސިއްޔަތުން  މ ންބަރ އްގ   ކޮމިޝަނުގ  
 ވާޖިބަށް ބުރޫއަރާފާނ  ފަދަ އ އްވ ސް ކަމ އް ނުކުރުން. 

ނުސީދާޮގތުން  )ނ(   ނުވަތަ  ސީދާޮގތުން  ޢަމަލ އް  ޚިލާފު  ޤާނޫނާ 
 ނަމަވ ސް މަޤާމުގ  ބޭނުންކޮށްގ ން ނުކުރުން. 

ނިޔަތުަގއި  )ރ(   ދިނުުމގ   ގ އްލުން  މީހަކަށް  ވަކި  ކަނޑައ ޅިގ ން 
ނުވަތަ އޭނާގ  އަބުރު ނަާގލުމުގ  ނިޔަތުަގއި ސީދާޮގތުން ނުަވތަ 
ކަމ އް  ބޭނުންކޮށްގ ން  ަމޤާމުގ   ނަމަވ ސް  ނުސީދާޮގތުން 

 ނުކުރުން.
ހަދިޔާއ އް ޢާންމު އުސޫލަކުން ކޮންމ  މީހަކަށްވ ސް ލިބ ންއޮތް   )ބ(  

މ ހ މާންދާރީއ އް  ނުވަތަ  މަންފާއ އް  ނުވަތަ  އ ހީއ އް  ނުވަތަ 
ފިޔަވަިއ އ ނޫން ހަދިޔާއ ްއ، ނުވަތަ އ ހީއ ްއ، ނުވަތަ މަންފާއ އް 

 ނުވަތަ މ ހ މާންދާރީއ އް އ ްއވ ސް ފަރާތަކުން ނުހޯދުން. 
ފަރުވާތ ރިކަމާއ ކު ހާޒިރުވ ، އ  ކޮމިޝަނުގ  ބައްދަލުވުންތަކަށް   )ޅ(  

 .ބައްދަލުވުންތަކުަގއި ޢަމަލީޮގތުން ބައިވ ރިވުން
 

ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވ ސް،  )ހ( . 3-13 މާލީ ހިސާބު ހުށަހ ޅުން  އ ހ ންޮގތަކަށް  ޤާނޫނ އްަގއި  އ ހ ން 
ނުވަތަ އ ފަދަ ޤާނޫނ އްގ  ދަށުން އ ހ ންޮގތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން 
ހިސާބު  އަިއކަމުަގއިވީނަމަވ ސް، ކޮިމޝަނުގ  މ ންބަރުން މާލީ 
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ފ ށުމަށްފަހު،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ހުށަހ ޅުމުަގއި 
ޤާނޫ މި  އުސޫލުތަކާ ޢަމަލުކުރާނީ،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ނުަގިއ 

 އ ްއޮގތްވާ ޮގތުގ މަތިންނ ވ . 
ކުރ ވޭ މީހާ، އޭނާގ  މަޤާމާ ންކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރުކަމަށް ޢައްޔަ )ށ(  

ޙަވާލުިވއިރު، އޭނާއަށް ލިބިފަިއވާ އާމްދަނީާއއި އޭނާގ  ނަމުަގއި 
އ ނޭގނ  ހުރި މުދަލާއި އޭނާ އަދާކުރަންޖ ހޭ ދަރަނީގ  ޒިންމާ  

ޙަވާލުވާތާ   އޭނާ  މަޤާމާ  އ   ހިސާބު،  )ތިނ ްއ(   3މާލީ 
 މަސްދުވަހުގ  ތ ރޭަގއި، ޮއޑިޓަރ ޖ ނ ރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .

މި މާއްދާގ  )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގ މަތިން މާލީ ހިސާބު  )ނ(  
ޙަވާލުވާ   މ ންބަރުކަމާ  ކޮިމޝަނުގ   އިތުރަށް،  ހުށަހ ޅުމުގ  
ތާރީޚުން ފ ށިގ ން ކޮންމ  އަހަރ އްގ  މާލީ ހިސާބު އ  އަހަރ އް 

)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގ  ތ ރޭަގއި އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލަށް   90ނިމޭތާ  

ހުށަހަޅަމުން ގ ންދަންވާނ އ ވ . މި މާއްދާގ  ބޭނުމަށްޓަކަިއ އަހަރު 
ކަމަށް މާނަކޮށްފައި އ ވަނީ، އ މީހަކު ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރުކަމާ 

ތާރީ ފ ށިގ ން  ޙަވާލުާވ  ހަމަވާ    1ޚުން  އަހަރުދުވަސް  )އ ކ އް( 
 ތާރީޚަށ ވ . 

ނުވަތަ  )ރ(   ވަކިވުމަށްފަހު  މަޤާމުން  މ ންބަރަކު  ކޮމިޝަނުގ  
ފުރަތަމަ   ހިނާގ  ދިނުމަށްފަހު  )ތިނ އް(   3އިސްތިޢުފާ 

އޭނާައށް  ވަކިވިއިރު  މަޤާމުން  އޭނާ  ތ ރޭަގއި،  މަސްދުވަހުގ  
އާމްދަނީއާިއ އާމްދަނީ ލިބޭ ޮގތްތަކާއި އޭނާގ  ނަމުަގއި ލިބިފައިވާ  
ދަލާއި އޭނާ އަދާކުރަންޖ ހޭ ދަރަނީގ  ޒިންމާ އ ނޭގނ  ހުރި މު

 މާލީ ހިސާބު، އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ . 
ކޮމިޝަނުގ     ،މި މާއްދާގ  )ށ(، )ނ( )ބ(   އަދި )ރ( ގ  ދަށުން 

އިނދ ގ ންުއޅޭ  އޭނާ  ހުށަހަޅާއިރު،  ހިސާބު  މާލީ  މ ންބަރ އްގ  
ހިސާބުވ ސް   18މީހާއާއި،   މާލީ  ދަރިންގ   ނުފުރޭ  އަހަރު 

 ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ . 
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އަދި )ބ( ގ  ދަށުން   ،މި މާއްދާގ  )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( )ޅ(  
ހުށަހ ޅުން ލާޒިމުކުރާ މާލީ ހިސާބުތައް ތަްއޔާރުކުރާނީ، އޮޑިޓަރ 
ޖ ނ ރަލް ކަނޑައަޅައި، ދިވ ހިސަރުކާރުގ  ގ ޒ ޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ 

 ނަމޫނާއާ އ ްއޮގތްވާ ޮގތުގ މަތިންނ ވ .
ޖ ނ ރަލަށް )ކ(    އޮޑިޓަރ  ދަށުން  މާއްދާގ   ބަޔާނުަގއި   މި  ހުށަހަޅާ 

ފ ނިއްޖ  ހިނދ އްަގއި  މައްސަލައ އްާވކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލަށް
މަ ރައްޔިތުންގ   ޖ ނ ރަލް  އޮޑިޓަރ  މައްސަލައ އް   ލީހަށްޖިއ  

 ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ . 

 
އިތުރު ވަޒީފާ އަދާނުކުރުމާއި  
މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ވިޔަފާރި  

 ނުކުރުން 

މ ންބަރަކު،   (ހ) . 13-4 ވަޒީފާއ އް ކޮމިޝަނުގ   އިތުރު  ލިބޭ  އާްމދަނީއ އް 
ނުަވތަ  ނުވާނ އ ވ .  ފުރައިގ ން  މަޤާމ އް  ނުވަތަ  އަދާކޮށް، 
މަސައްކަތ އް  އ ްއވ ސް  އ ހ ން  ލިބޭފަދަ  އާމްދަނީއ އް 

 ކޮށްގ ންނުވާނ އ ވ . 
ވިޔަފާރިއ ްއ  (ށ)   ބާވަތ ްއގ   އ އްވ ސް  މ ންބަރަކު،  ކޮމިޝަނުގ  

ރީގ  އުސޫލުން އ ްއވ ސް ކަމ އް ކޮށްގ ންނުވާނ އ ވ . އަދި ވިޔަފާ 
ކޮށްގ ންނުވާނ އ ވ . އަދި ދައުލަތުގ  މުދަލާއި ބިން ަގނ  ނުަވތަ 
ކުއްޔަށް ހިފައިގ ންނުވާނ އ ވ . އަދި ދައުލަތާއި އ ހ ން އ އްވ ސް 
ސީދާޮގތުންވިޔަސް  މުޢާމަލާތ އްަގިއ  ކުރ ޭވ  ދ މ ދު  ފަރާތަކާ 

މ ންބަ ކޮމިޝަނުގ   ނުސީދާޮގތުންވިޔަސް  އ   ނުވަތަ  ރަކު 
މަޞްލަޙަތ އް  އ އްވ ސް  މާލީ  މ ންބަރ އްގ  

 ބާއްަވއިގ ންނުވާނ އ ވ .  
މި މާއްދާގ  )ށ( އ ހ ން އޮތްނަމަވ ސް، ދިވ ހިރާއްޖޭަގއި ހިްއސާ  (ނ)  

ސިްގނިފިކަންޓް  ކުންފުންޏ އްގ   ޕަބްލިކް  ވިްއކާ 
ޮގތުން، އ ފަދަ ކުންފުންޏ ްއގ    ޝ އަރހޯލްޑަރ އް ކަުމގައިނުާވ 
ބޭނުމަށްޓަކައި  މާއްދާގ   މި  މިލްކުކުރުމަކީ،  ހިއްސާ 

ނުބ ލ ވޭނ އ ވ   ކަމުަގއ އް  މާއްދާގ   ވިޔަފާރިކުރުން  މި   .
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ޕަބްލިކް  ިވއްކާ  ހިއްސާ  "ދިވ ހިރާއްޖޭަގއި  ބޭނުމަށްޓަކައި 
ކަަމށް  ޝ އަރހޯލްޑަރ އް"  ސިްގނިފިކަންޓް  ކުންފުންޏ އްގ  
ޕަބްލިކް  ވިްއކާ  ދިވ ހިރާއްޖޭަގއި ހިއްސާ  ބަޔާންކޮށްފައިއ ވަނީ، 

% ރައުސުލްމާލުގ   ހިއްސާގ   )ފަހ އް   5ކުންފުންޏ އްގ  
އަށްވުރ  މަްއޗަށް   އިންސައްތަ(  ހިއްސާގ   ޢަދަދ އްގ   ިގނަ 

ސީދާޮގތުން ނުވަތަ ނުސީދާޮގތުން ބާރު ފޯރުވޭ މަޤާމ އްަގއި ހުރި 
 ހިއްސާދާރަކަށ ވ . 

ދައުލަތުގ    (ރ)   މ ނުވީ،  ހަިއސިއްޔަތުން  މ ންބަރ އްގ   ކޮމިޝަނުގ  
ކައުންސިލ ްއަގއި،   ނުވަތަ  ކޮމިޝަނ ްއަގިއ،  އ އްވ ސް  އ ހ ން 

މަޖިލީހ އްގައި، ނުވަތަ ކޮމިޓީއ ްއަގއި، ނުވަތަ ބޯޑ ްއަގއި،  ނުވަތަ  
ނުަވތަ  އުޖޫރައަކަށްވިޔަސް  ތަނ ްއަގއި،  އ ނޫންވ ސް  ނުވަތަ 

 އުޖޫރައަކާ ނުލައި ނަަމވ ސް، ބައިވ ރިވ ގ ންނުވާނ އ ވ . 
ހައިސިއްޔަތުން  (ބ)   ކޮންސަލްޓަންޓ އްގ   މ ންބަރަކު،  ކޮމިޝަނުގ  

 ފަރާތަކަށް މަސަްއކަތްކޮށްދީގ ންނުވާނ އ ވ . އ ްއވ ސް 
ފުށުއަރާފާނ   )ޅ(   މަސްއޫލިއްޔަތާ  އަދާކުރަންޖ ހޭ  ކޮމިޝަނުން 

ކޮމިޝަނުގ    މ ންބަރަކަށް  ޖަމާޢަތ ްއގ   މަދަނީ  ބާވަތުގ  
 މ ންބަރަކު ވ ގ ންނުވާނ އ ވ . 

މ ންބަރ ްއގ   މި މާއްދާގ  )ށ( ގ  ބޭނުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަނުގ    )ކ(   
މުދަލ އް،   ނުވަތަ  ގ އ އް  ނުވަތަ  ޯގއްޗ އް  އޮތް  ނަމުަގއި 
ބާޒާރުަގއި އ ފަދަ ޯގްއޗ އް ނުަވތަ ގ އ އް ނުވަތަ މުދަލ އްގ  ައުގ  
ިވއްކާލުާމއި،   އަަގކަށް  ބޮޑުނޫން  އަަގށްވުރ   ހުރި  ޢާންމުކޮށް 
ބާޒާރުަގއި  މުދަލ އް  ނުވަތަ  ގ އ އް  ނުވަތަ  ޯގްއޗ އް  އ ފަދަ 

އަގ ްއަގއި ޢާންމުކޮށް ބޮޑުނޫން  ައަގށްވުރ   ކުއްޔަށްދީުއޅޭ   
ަގއި  )ށ(  މާއްދާގ   މި  ހޯދުން،  އާމްދަނީ  ކުއްޔަށްދީގ ން 
ތ ރޭަގއި  މަސަްއކަތުގ   ިވޔަފާރިާއއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ހިމ ނިގ ނ އް ނުވ އ ވ . 
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 12ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރުކަމުން ަވކިވުމަށްފަހު، ފުރަތަމަ ހިނާގ   )އ(   
ކޮމިޝަނުގ   )ބާރަ(   ފާއިތުވަންދ ން،  މުއްދަތު  މަސްދުވަހުގ  

މ ންބަރ އްގ  ހައިސިްއޔަތުން ޭއނާ އަދާކުރި މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ 
މ ންބަރަކު  ކޮމިޝަނުގ   މަސައްކަތ އް،  ނުވަތަ  ވަޒީފާއ އް 

 ކޮށްގ ންނުވާނ އ ވ . 

 
ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި  
 ހިފަހައްޓަންޖ ހޭ ހަމަތައް 

ޒިންމާތަކާއި  )ހ( . 13-5 މަޤާމުގ   އ މީހުންގ   މ ންބަރުން،  ކޮމިޝަނުގ  
ހަމަތައް  އަންނަނިވި  އަދާކުރުމުަގިއ  ވާޖިބުތައް 

 ހިފަހައްޓަންވާނ އ ވ . 
އ    (1)    ތަބާވ ،  ޤާނޫނުތަކަށް  އ ންމ ހައި  ދިވ ހިރާއްޖޭގ  

ޤާނޫނުތަކުގ    އ   އިޙްތިރާމްކުރުމާއި،  ޤާނޫނުތަކަށް 
ހުއްދަ   އަމުރަށް ދަށުން  ފަރާތ އްގ   ކުރާ  އަމުރ އް 

 ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި ތަބާވަމުންދިއުން.
ބަކާ ނުލައި، އަދި ހަމައ ކަނި  ޞުޒާތީ އ އްވ ސް ތަޢައް  (2)   

ނިންމުންތަްއ   ަމއްޗަށް  ހ ކީގ   ކުރިމަތީަގިއވާ 
ނިންމުމާއި، އ ކަން ކުރުމުަގިއ ތިމާގ  މަސަްއކަތަށާިއ  

ވާޖިބަށް   އިޚްލާޞްތ ރިވުމާިއ، ތިމާގ  
 އިންސާފުވ ރިވުމާއި، ފަރުވާތ ރިވުން. 

އ ހ ން    (3)    ތ ރޭަގއި  ދާިއރާގ   މަސައްކަތުގ   ރަސްމީ 
މީހުންނާ މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައާިއ، ކުށުގ  ތުހުމަތުކުރ ޭވ  
އިޙްތިރާމާއ ކު   ކުރުމުގައި،  މުޢާމަލާތް  ފަރާތްތަކާ 

 މުޢާމަލާތްކުރުން. 
ނުރަނަގޅު    (4)    އިޚްތިޔާރު  ބާރާއި  ލިބިދޭ  ތިމާއަށް 

ހޯދައިދިނުމަށް  ފައިދާއ އް  ވަކިފަރާތަކަށް  ނިޔަތ އްަގއި 
ބޭނުމުަގއި  ދިނުމުގ   ގ އްލުމ އް  ނުވަތަ 
ބޭނުންނުކުރުމާއި، ޤާނޫނުގ  ދާއިރާގ  ތ ރޭަގއި ލިބިދޭ  
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އ   ބޭނުންކުރުމާއި،  ޞައްޙަޮގތުަގިއ  އިޚްތިޔާރު 
ބޭނުންކުރުމު މީހުންގ  އިޚްތިޔާރު  އ ހ ން  ަގިއ 

ޞައްޙަ  ޤާނޫނުަގއި  ވާޖިބުތަކަށާިއ  ޙައްޤުތަކަށާއި 
 މަޞްލަޙަތުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުން.

ޤާނޫނުގ     (5)    ަގިއ    13-2މި  )ބ(  މާއްދާގ   ވަނަ 
ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއި ފިޔަވަިއ، އ އްވ ސް ފަރާތ ްއގ   

ހަދިޔާ ޢިއ ހީއާއި   މ ހ މާންދާރީއާއި  ނާޔަތާއި 
ނަމަވ ސް   ނުސީދާޮގތުަގއި  ނުވަތަ  ސީދާޮގތުަގއި 

 ނުހޯދުން. 
ވާޖިބަށް   (6)    އަދާކުރަންޖ ހޭ  ޮގތުގ މަތިން  ޤާނޫނުަގިއވާ 

ހުރަސްއ ޅިދާނ  ނުވަތަ އ  ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ފަހުން  
ފުށުއަރާފަދަ  ަމޞްލަޙަތު  ނުވަތަ  ދަތިވ ދާނ  

 އ ްއވ ސްކަމ އް ނުކުރުން. 
ފަރާތަކުން   (7)    ވަކި  ނުަވތަ  މީހަކު  ަވކި  ތިމާއަށް 

ކޮށްދީފައިވާ ކަމ ްއގ  މުޤާބިލުަގއި، އ ހ ން ކަމ އް ތިާމ  
 ޙާލަތަށް ތިމާ ނުދިއުން.ކޮށްދޭންޖ ހުން ލާޒިމުވާ 

މ ންބަރުކަމުން   (8)    އަދި  ދ މިހުންނައިރު  މ ންބަރުކަމުަގއި 
އަދާކުރުމުަގިއ   މަޤާމު  ތިާމގ   ވަކިވުމަށްފަހުަގިއވ ސް، 
މައްސަލަތަކާ   މަޢުލޫމާތުތަކާއި،  ލިބިފައިވާ  ތިމާއަށް 
މަޢުލޫމާތުތައް  ހިފަހައްޓަންޖ ހޭ  ސިއްރު  ުގޅިގ ންހުރި 

 ޮގތުަގއި ހިފ ހ އްޓުން.ސިއްރުގ   
ޮގތުގ މަތިން،    (9)    އ ހ ން ޞަޤާނޫނުަގިއވާ  އްޙަޮގތުަގއި 

ފަރާތަކަށް ހާމަކުރަންޖ ހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި، އ  
އ ންުގާމއި،   ފަރާތްތަކަށް  އަންަގންޖ ހޭ  މަޢުލޫމާތު 

އަދާކުރުުމަގިއ   ވާޖިބު  މަޢުލޫމާތު ޞަރަސްމީ  އްޙަ 
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ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ނުރަނަގޅު ނުވަތަ ދޮުގ މަޢުލޫމާތާއި 
 މަ ނުކުރުން. ޙަޤީޤަތް އޮޅޭޮގތަށް މަޢުލޫމާތު ހާ

މީހުން    (10)    މަސަްއކަތަށް  ކޮމިޝަނުގ  
ޢައްޔަ މީހުން  ކުރުމުަގިއ  ންއިޚްތިޔާރުކުރުުމަގާއއި 

އ ކަށޭނަ   މަސައްކަތަށް  ރުކުނަކީ  އަސާސީ  އ ންމ  
ކަމުަގއި  ހުރުން  ފ ންވަރު  ތަޢުލީމީ  ޤާބިލުކަމާއި 
ބ ލުމާއި، ވަޒީފާ ދިނުމާއި ަވޒީފާގ  ކުރިއ ރުން ދިނުމާިއ  
މުވަްއޒަފުންނާުގޅޭ އ ހ ނިހ ން ކަންކަމުަގއި ބަލަންޖ ހޭ  
ތަޢުލީމީޮގތުންނާއި  މިންަގނޑަކީ  މައިަގނޑު 
އ ކަށޭނަ   މަސައްކަތުގ ޮގތުން  އަޚްލާޤީޮގތުންނާއި 

 ބަޔަކަށްވުން ކަމުަގއި ބ ލުން. 
ސިޔާސީ    (11)    ބަިއވ ރިނުވުމާިއ،  ބަހުސްތަކުަގއި  ސިޔާސީ 

ލުކުރުމަށް ވަޒީފާ ބޭނުންނުކުރުމާއި، ހާސިމަޤްޞަދ އް  
ނުވަތަ   ތާއީދުކުރަނީކަން  ޙަރަކާތްތަކަށް  ސިޔާސީ 
ނުކުރުމާއި،   ކަމ އް  ދޭހަވާފަދަ  ދ ކޮޅުހަދަނީކަން 
ފަދަ   ދޭހަވާ  ލ ނބޭކަން  ތިމާ  ނުފޫޒަށް  ސިޔާސީ 

ނުކުރުން ސިޔާސީ، އ ްއވ ސްކަމ އް  މަދަނީ،   .
މިނޫންވ ސް  އަދި  ސަާގފީ  އިޤްތިޞާދީ،  އިޖްތިމާޢީ، 
އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ުގޅޭޮގތުން ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖ ހޭ  
މަސައްކަތްތަކާއި އަޅަންޖ ހޭ ފިޔަވަޅުތައް އ ޅުަމކީ މި 
ކަމ އްކުރުން   ފަދަ  މަނާކޮށްފައިވާ  ކުރުން  މާއްދާަގއި 

 ކަމުަގއި ނުބ ލ ވޭނ އ ވ . 
ޢަމަލުތަކަށް   (12)    ކޮރަޕްޝަންގ   މުަވއްޒަފުން  ކޮމިޝަނުގ  

ވަޒަންކުރަމުން  އަބަދުމ   ޙާލަތްތައް  ހުށަހ ޅިދާނ  
ޮގތުގ މަތިން  މަުގފަހިނުވާނ   ކޮރަޕްޝަނަށް  ދިއުމާއި، 
އ މީހުންގ   ހުންނާނ ޮގތަށް،  ޢަމަލުތައް  އ ފަރާތްތަކުގ  
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އަޚްލާޤާިއ   މަސައްކަތު  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާިއ  މަޤާމުގ  
ބައްޓަންކުރަމުން  ކޮ ުއސޫލުތައް  އިދާރީ  މިޝަނުގ  

 ދިއުން.
ކޮމިޝަނުގ  މުަވްއޒަފުންނާއި ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރުން   (13)   

ދުރުކުރުމަށްޓަކަިއ   ޢަމަލުތަކުން  ކޮރަޕްޝަންގ  
އ މީހުންނަށް  ހިންުގމާއި،  އުސޫލުތައް  ހިންަގންޖ ހޭ 
ނުޙައްޤު   ތަމްރީނުދިނުމާއި،  ތަޢުލީމާއި 
ތިބޭކަން  ސަލާމަތްވ   މުއްސަނދިކަމުން 
ޙާލަތަށް  މާލީ  އ ީމހުންގ   ޮގތުން  ކަށަވަރުކުރުުމގ  
ރައްކާތ ރިވ ގ ންާވ   ކޮރަޕްޝަނުން  ސަމާލުވ ތިބުމާއި، 

 ނަމޫނާއ އް ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރުން ދ އްކުން.
ސުލޫކީ   (14)    މުވަްއޒަފަކު  ނުވަތަ  މ ންބަރ އް  ކޮމިޝަނުގ  

ނުކޮށް ހަމަތަކާ   ނުވަތަ  ކުރުމަށް  ވަކިކަމ އް  ޚިލާފަށް 
ނުވަތަ  ބާރުއަޅާނަމަ  ނުވަތަ  އަންާގނަމަ  ދޫކޮށްލަން 
މަސަްއކަތް  މުވަްއޒަފުގ   ނުވަތަ  މަޖުބޫރުކުރުވާނަމަ، 
ކުރިއަށްގ ންދިުއމަށް  ނަޒާހަތްތ ރިކަމާއ ކު 
ފޯރުވާނަމަ،   ނުފޫޒ އް  ނުރަނަގޅު  ހުރަސްއ ޅޭފަދަ 

އ ންޓި ކޮމިޝަނަށާއި،  ކޮރަޕްޝަ-ލަސްނުކޮށް  ން 
ރައްޔިތުންގ    ޮއފީހަށާއި،  ޖ ނ ރަލްގ   ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 މަޖިލީހަށް އ ކަން ހުށަހ ޅުން. 
އ އްވ ސް    (15)    ހުށަހަޅާ  މައްސަލައ ްއ  ކޮމިޝަނަށް 

ކަމ އް  އ އްވ ސް  ޮގތަކަށް،  ނުރަނަގޅު  މީހަކާމ ދު 
 ނުކުރުން.

މުވަްއޒަފުންނަކީ   (16)    މ ންބަރުންނާއި  ކޮމިޝަނުގ  
ޤާނޫނުތަކާއި،   ޤާނޫނުއަސާސީއާިއ،  ދިވ ހިރާއްޖޭގ  
ދިވ ހިރާއްޖ އިން ބަިއވ ރިވާ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ  



 

 

 

 

 

 

 12 

އިންސާނީ  ލިބިދޭ  މުޢާހަދާތަކުން  ޙައްޤުތަކާބ ހޭ 
ހިޙުޙައްޤުތަކަށް   ޙައްޤުތަްއ  ތައިރުމަތްތ ރިކޮށް  އ    ،

 ކުރިއަރުވާ ބަޔަކަށްވުން. މާޔަތްކޮށް، ޙި
ޒިންމާތަކަކީ،   )ށ(   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާގ   މި 

ކޮމިޝަނުގ  ރައީސާއި ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރުންނާއި ކޮމިޝަނުގ   
މުވަްއޒަފުންގ ވ ސް ަވޒީފާގ  ަމއިަގނޑު އ އް އަސާސް ކަމުަގއި 

އ އްބަސްވުމ އް ނ ތްނަމަވ ސް، ައދި ބ ލ ވޭނ އ ވ . އ އީ، ވަޒީފާގ   
އޮތް ަވޒީފާގ  އ އްބަސްވުމ ްއަގއި އ އިން ކަމ އް ހިމ ނިފައިނުވި  
ނަމަވ ސްމ އ ވ . އަދި، އ އިން ކަމަކާ ޚިލާފުވުމަކީ، އ މީހަކާމ ދު 
ކަމުަގިއ   އުފަންވުން  ޙާލަތ އް  އ ޅުމުގ   ފިޔަވަޅު  ތައުދީބީ 

 ބ ލ ވޭނ އ ވ . 

 
ވަނަ ާމްއދާަގއި ބަޔާންވ ގ ންާވ ހަމަތައް އޭގ  އ ންމ     13-5މި ޤާނޫނުގ    . 6-13 އ ކަށައ ޅުން ސިޔާސަތުތައް  

ސިޔާސަތުތަކާިއ   ބޭނުންވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި  ޮގތުަގއި  ފުރިހަމަ 
ޤާނޫނަށް   މި  ތަފްޞީލުތައް  ހަމަތަކާުގޅޭ  ތަމްރީނުތަކާއި  އުސޫލުތަކާއި 

)ހައ އް( މަސްދުވަހުގ  ތ ރޭަގއި    6ފ ށިގ ން  ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން  
އ   އަދި  ފަށަންވާނ އ ވ .  ތަންފީޒުކުރަން  އ ކުލަވާލަިއ،  ކޮމިޝަނުން 
ކަމ އްކަން   ކޮން  ހުއްދަވ ގ ންވަނީ  ކުރުން  ޢަމަލުކުރުމުަގއި  ހަމަތަކަށް 
ނުވަތަ މަނާވ ގ ންވަނީ ކޮން ކަމ އްކަން އ ނޭގނ  މިންވަރަށް އ  ހަމަތަްއ  

 ންވާނ އ ވ . ތަފްޞީލުކޮށްދޭ

 
ވާޖިބު  )ހ( . 7-13 ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ތަބާވުން  މަޤާމުގ   އ މީހުންގ   މ ންބަރުން  ކޮމިޝަނުގ  

އަދާކުރުމުަގއި، މި ޤާނޫނުަގިއ ބަޔާންވ ގ ންވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކުގ   
އ ންމ މަތީ މިންަގނޑުަގއި ހިފަހައްޓައި، އ ހ ން މީހުންނަށްވ ސް 

ހަމަތަކަށް   ހުރިހާ އ   މިންވަރަށް،  އ ނޭގ  ތަބާވާކަން 
 ޙާލަތ އްަގއިވ ސް އ  ހަމަތަކަށް ތަބާވާންވާނ އ ވ . 
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މި މާއްދާގ  )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ކޮމިޝަނުގ    )ށ(  
މ ންބަރުން ތަބާވާ ފަދައިން، ކޮމިޝަނުގ  ުމވަްއޒަފުންވ ސް އ  

ރައީ  ކޮމިޝަނުގ   ތަބާވާކަން،  ހަމަތަކަށް  ސް ސުލޫކީ 
 ކަށަވަރުކުރަންވާނ އ ވ . 

ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރުން ވަކިަވކި ފަރުދުންގ  ހައިސިއްޔަތުންނާއި  )ނ(  
މިނިވަންކަާމިއ،  ކޮމިޝަނުގ   ހައިސިްއޔަތުން  ކޮމިޝަނ އްގ  
ސުލޫކީ  އަދި  އަޚްލާޤީ  ހަމަހަމަކަމާއި  އަބުރުވ ރިކަމާއި، 

 ހިފަހައްޓަންވާނ އ ވ . މިންަގނޑުތައް 
 

ސުލޫކީ ހަމަތަކާ މ ންބަރުން  
 ޚިލާފުވުން 

ތ ރ އިން  )ހ( . 13-8 ހަމަތަކުގ   ސުލޫކީ  ބަޔާންވ ގ ންާވ  ޤާނޫނުަގއި  މި 
ޤާނޫނުގ   މި  ޚިލާފުވުމަކީ،  މ ންބަރަކު  ކޮމިޝަނުގ   ހަމައަކާ 

އ ހ ންޮގތަކަށް އ ހ ން މާއްދާއ ްއަގއި ނުވަތަ އ ހ ން ޤާނޫނ އްަގއި  

ކުރުން  ހުރ   މަޤާމުަގއި  ޭއނާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވ ސް، 
މަޤާމުން  އޭނާ  ބަލައި،  ކުރީކަމަށް  ކަމ އް  އ ކަށީގ ންނުވާ 

 ވަކިކުރ ވިދާނ  ޙާލަތ އް އުފަންވީ ކަމުަގއި ބ ލ ވޭނ އ ވ . 
ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރަކު ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަމަކީ،  )ށ(  

ކަމ ްއ   ހިމ ނިގ ންވާ  ޢަމަލު  ކުށ އްގ   ޖިނާއީ  އޭަގއި 
ކަމުަގިއވާނަމަ، މި މާއްދާގ  )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަަވޅު 
ޮއތް  ކުރުމަށް  މައްޗަށް  އޭނާގ   ދަޢުވާއ އް  ޖިނާއީ  އ ޅުމަކީ، 

 ހުރަހ އް ނޫނ ވ .
 

ސުލޫކީ ހަމަތަކާ މުވައްޒަފުން  
 ޚިލާފުވުން 

ޤާނޫނުގ    )ހ( . 13-9 މި  މުވަްއޒަފަކު  މާއްދާގ     13-5ކޮމިޝަނުގ   ވަނަ 
ހަމަައކާ  ތ ރ އިން  ހަމަތަކުގ   ސުލޫކީ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ( 
ކުޑަބޮޑު  މިންވަރ ްއގ   ޚިލާފުވި  އ   ޚިލާފުވ އްޖ ކަމަށްވާނަމަ، 
މިނަށް ބަލައި، އ  މުވަްއޒަފަކާމ ދު ކޮމިޝަނުގ  މުވައްޒަފުންގ   

 ން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނ އ ވ . ަގާވއިދުަގިއވާ ޮގތުގ މަތި
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ކޮމިޝަ )ށ(   ޙާލަތުަގއި  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާގ   ގ   ނު މި 
މުވަްއޒަފުން ސުލޫކާ ޚިލާފުވ ގ ން އ  މުވަްއޒަފުންނާމ ދު އ ޅޭނ  
ކޮމިޝަނުގ    ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގ   މި  ފިޔަވަޅުތައް، 

 ބަޔާންކުރަންވާނ އ ވ . މުވަްއޒަފުންގ  ަގާވއިދުަގއި 
ކޮމިޝަނުގ  މުަވއްޒަފަކު ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކުރިކަމަކީ،  )ނ(  

ކަމ ްއ   ހިމ ނިގ ންވާ  ޢަމަލު  ކުށ އްގ   ޖިނާއީ  އޭަގއި 
ކޮމިޝަނުގ   ދަށުން  ގ   )ހ(  ާމއްދާގ   މި  ކަމުަގިއވާނަމަ، 

ޮގތުގ މަތިން   އ އްޮގތްވާ  ަގވާއިދާ  ފިޔަވަޅު  މުވަްއޒަފުންގ  
ޮއތް  ކުރުމަށް  ދަޢުވާއ އް  ޖިނާއީ  މައްޗަށް  އޭނާގ   އ ޅުމަކީ، 

 ހުރަހ އް ނޫނ ވ .
 

 

 ވަނަ މާއްދާގ  ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ޮގތަށް މާއްދާއ އް އިތުރުކުރުން.  19ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .5

 
ބައްދަލުވުންތަކުގ  ރ ކޯޑު  

 ބ ލ ހ އްޓުން 
އަކުރަށް ކޮމިޝަނުގ    )ހ( . 19-1 އަކުރުން  ޔައުމިްއޔާ  ބައްދަލުވުންތަކުގ  

ބަލަހައްޓަންވާނ  ޯއޑިއޯ އ  ލިޔ   ބައްދަލުވުންތަކުގ   އ   ައދި  ވ . 
 ރ ކޯޑިންގ ބަލަހައްޓަންވާނ އ ވ .

ދަްއކާ  )ށ(   މ ންބަރުން  ތައްޔާރުކުރަންވާނީ،  ލިޔ   ޔައުމިްއޔާ 
ކޮމިޝަނުގ    ނުގ ނ ސް،  އުނިއިތުރ އް  މ ންބަރަކު ވާހަކައަށް 

ދައްކާ ވާހަކައ އް، އ  ދ އްކި ޮގތަކަށް ޔައުމިްއޔާއިން ފ ންނާނ ، 
ކަންހިނ ޖަލްސާަގއި  އ ނޭގނ  ަގއިއަދި  ސާފުކޮށް  ދިޔަޮގތް 

 ޮގތުގ މަތިންނ ވ . 
ނުަވތަ  )ނ(   ހިންަގއިފިނަމަ  ތަޙްޤީޤ އް  އ ްއވ ސް  ކޮމިޝަނުން 

ައކުރުން   ހޯދައިފިނަމަ،  ހ ކިބަހ އް  ައކުރަށް އ ްއވ ސް 
ޔައުމިްއޔާކުރަންވާނ އ ވ . އަދި އ  ތަޙްޤީޤުގ  އޯޑިއޯ ރ ކޯޑިންގ  

 ބަލަހައްޓަންވާނ އ ވ . 
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ކޮމިޝަނުގ    )ރ(   ޔައުިމއްޔާަގިއ،  ބައްދަލުވުންތަކުގ   ކޮމިޝަނުގ  
ތަފްޞީލު  ދިންޮގތުގ   ވޯޓު  ހާޒިރީއާއި  މ ންބަރުންގ  

 ހިމަނަންވާނ އ ވ . 
)އ ކ ްއ(   1ބައްދަލުވުންތަކުގ  ހާޒިރީ ކޮންމ  މަހަކު  ކޮމިޝަނުގ    )ބ(  

 ފަހަރު ކޮމިޝަނުގ  ވ ބްސަިއޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނ އ ވ . 
އ ހ ން ޤާނޫނ އްަގއި އ ހ ން ޮގތަކަށް އޮތްނަމަވ ސް، މި މާއްދާގ    )ޅ(  

ރ ކޯޑިން ލިޔ ކިޔުންތަކާއި  ާވ  ަގއި  )ނ(  އަދި  ތައް ގ)ހ( 
ވަންދ ން ކޮމިޝަނުން  )ދިހައ ްއ( އަހަރުދުވަސް  10މަދުވ ގ ން  

 ރައްކާތ ރިކަާމއ ކު ބަލަހައްޓަންވާނ އ ވ . 
 

 

 މާއްދާގ  )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ   20ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .6

 
ޙައްޤ ްއ   )ހ( 20. ކޮމިޝަނުގ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އިންސާނީ  ނުަވތަ މީހ އްގ   ނިުގޅައިގ ންފިކަމަށް، 

ބަިއވ ރިވ އްޖ ކަމަށް،  ނިުގޅަިއަގތުމުަގއި  ޙައްޤ އް  އިންސާނީ 
އ މީހަކު  އ ހީތ ރިވ އްޖ ކަމަށްބުނ ،  ކަމަކަށް  އ ފަދަ  ނުވަތަ 
އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގ  ފަރާތުން އ ހ ން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު 

ހުށަހަޅައިފިނަ މައްސަލައ އް  ޖަމާޢަތަކުން  އ  ނުވަތަ  މަ، 
ކަމ އް  ފަދަ  ބުނ ވިދިޔަ  ބ ލުމާއި،  ތަޙްޤީޤުކޮށް  މައްސަލައ އް 
އ ޅުުމަގިއ   ފިޔަވަޅު  ނުދިނުމަށް  ހިނިގޔަ  ނުވަތަ  ހުއްޓުވުމަށް 
ޭއނާގ   ނުވަތަ  އަމިއްލައަށް  ީމހަކު  އިހުމާލުވ ފަިއވާކަމަށްބުނ ، 
ޖަމާޢަތަކުން  ނުވަތަ  ބަޔަކު  ނުވަތަ  މީހަކު  އ ހ ން  ފަރާތުން 

ތަޙްޤީޤުކޮށް މައްސަލައ އް މައްސަލައ އް  އ   ހުށަހަޅައިފިނަމަ،   
ނިުގޅަިއގ ންފަިއވާކަމަށް  ޙައްޤ އް  އިންސާނީ  ބ ލުމާއި، 
ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުވ އްޖ  ހިނދ އްަގއި މަދަނީ ފިޔަވަޅުއ ޅުާމއި،  
މި  ނަގައިދިނުމާއި،  ބަދަލު  މަދަނީ  ފަރާތަށް  ލިބުނު  އަނިޔާ 

 ؛އް އ ޅުންޤާނޫނުގ  ދަށުން އަޅަންޖ ހޭ ފިޔަވަޅުތަ 
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 މާއްދާގ  )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ  20 ޤާނޫނުގ  ބުނ ވިދިޔަ .7

 
ނުަވތަ  (ށ) 20.  ނިުގޅަިއގ ންފިކަމަށް،  ޙައްޤ ްއ  އިންސާނީ  މީހ އްގ  

ބަިއވ ރިވ އްޖ ކަމަށް،  ނިުގޅަިއަގތުމުަގއި  ޙައްޤ އް  އިންސާނީ 
އ ހީތ ރިވ އްޖ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފ ންނަ ނުވަތަ އ ފަދަ ކަމަކަށް  

ކަމ އް  އ ފަދަ  މައްސަލަތަކާިއ،  ފަރާތްތަކުގ   ނުވަތަ  މީހުން 
ހިނާގކަމަށް، ނުވަތަ ހިނާގފަިއވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރ ޭވ  
ކަމ އް  ފަދަ  ބުނ ވިދިޔަ  ބ ލުމާއި،  ތަޙްޤީޤުކޮށް  މައްސަލަތައް 

ނުދިނުމަށް   ހިނިގޔަ  ނުވަތަ  އ ޅުުމަގިއ  ހުއްޓުވުމަށް  ފިޔަވަޅު 
އ    ފ ނިއްޖ ނަމަ،  ކޮިމޝަނަށް  އިހުމާލުވ ފަިއވާކަމަށް 
ޙައްޤ އް  އިންސާނީ  ބ ލުމާއި،  ތަޙްޤީޤުކޮށް  މައްސަލައ އް 
ނިުގޅަިއގ ންފަިއވާކަމަށް ކޮިމޝަނަށް ސާބިތުވ އްޖ  ހިނދ އްަގއި  
މަދަނީ ފިޔަވަޅުއ ޅުމާއި، އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަށް މަދަނީ ބަދަލު 

ފިޔަވަޅުތައް ނަގައިދި އަޅަންޖ ހޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގ   މި  ނުމާއި، 
 ؛އ ޅުން

 

 

 މާއްދާގ  )ބ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ 20 ޤާނޫނުގ   ބުނ ވިދިޔަ .8

 
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގ  ރޫޙު ދިވ ހިރާއްޖޭަގއި އާލާކުރުމާއި، އ   (ބ) 20. 

ކުރިއ ރުވުމާއި،  ޙައްޤުތައް   ދ މ ހ އްޓުމާއި،  ރައްކާތ ރިކުރުާމއި، 
 ؛އ  ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 

 

 

މާއްދާގ  )ދ( ގ  ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކޮށް، އ  މާއްދާަގިއ  ވަނަ    20 ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ  .9
 ދ ންހުރި އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުން.
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ބަލައި  (ތ) 20.  މިންވަރު  ހިތާ  ޙުރުމަތްތ ރިކޮށް  ޙައްޤުތަކަށް  އިންސާނީ 
ވަޒަންކުރުން މާއްދަާގިއ  ؛ މޮނިޓަރކޮށް  މި  އ ޮގތުން 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމުގ  ަމއްޗަށް ރިޕޯޓ އް އ ކުލަވާލައި، އ  
 )އ ކ އް( އަހަރުދުވަހުގ  ތ ރޭަގއި ޝާއިޢުކުރުން. 1ރިޕޯޓު 

 

 

 މާއްދާގ  )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ   21ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .10

 
ނުަވތަ  )ހ( 21. ކޮމިޝަނުގ  ބާރުތައް  ނިުގޅައިގ ންފިކަމަށް،  ޙައްޤ ްއ  އިންސާނީ  މީހ އްގ  

ބަިއވ ރިވ އްޖ ކަމަށް،  ނިުގޅަިއަގތުމުަގއި  ޙައްޤ އް  އިންސާނީ 
ކަމަކަށް   އ ފަދަ  އ މީހަކު ނުވަތަ  އ ހީތ ރިވ އްޖ ކަމަށްބުނ ، 

އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގ  ފަރާތުން އ ހ ން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު 
އ   ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  މައްސަލައ އް  ޖަމާޢަތަކުން  ނުވަތަ 
ކަމ އް  ފަދަ  ބުނ ވިދިޔަ  ބ ލުމާއި،  ތަޙްޤީޤުކޮށް  މައްސަލައ އް 

ފިޔަވަ ނުދިނުމަށް  ހިނިގޔަ  ނުވަތަ  އ ޅުުމަގިއ  ހުއްޓުވުމަށް  ޅު 
ޭއނާގ   ނުވަތަ  އަމިއްލައަށް  ީމހަކު  އިހުމާލުވ ފަިއވާކަމަށްބުނ ، 
ޖަމާޢަތަކުން  ނުވަތަ  ބަޔަކު  ނުވަތަ  މީހަކު  އ ހ ން  ފަރާތުން 
ތަޙްޤީޤުކޮށް  މައްސަލައ އް  އ   ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  މައްސަލައ އް 

 ؛ބ ލުމާއި، މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން އަޅަންޖ ހޭ ފިޔަވަޅުތައް އ ޅުން 
 

 

 މާއްދާގ  )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ   21ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .11

 
ނުަވތަ  (ށ) 21.  ނިުގޅައިގ ންފިކަމަށް،  ޙައްޤ ްއ  އިންސާނީ  މީހ އްގ  

ބަިއވ ރިވ އްޖ ކަމަށް،  ނިުގޅަިއަގތުމުަގއި  ޙައްޤ އް  އިންސާނީ 
ނުވަތަ އ ފަދަ ކަމަކަށް އ ހީތ ރިވ އްޖ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފ ންނަ 
ކަމ އް  އ ފަދަ  މައްސަލަތަކާިއ،  ފަރާތްތަކުގ   ނުވަތަ  މީހުން 

ނާގފަިއވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރ ޭވ  ހިނާގކަމަށް، ނުވަތަ ހި
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ކަމ އް  ފަދަ  ބުނ ވިދިޔަ  ބ ލުމާއި،  ތަޙްޤީޤުކޮށް  މައްސަލަތައް 
އ ޅުުމަގިއ   ފިޔަވަޅު  ނުދިނުމަށް  ހިނިގޔަ  ނުވަތަ  ހުއްޓުވުމަށް 
އ   ފ ނިއްޖ ނަމަ،  ކޮމިޝަނަށް  އިހުމާލުވ ފަިއވާކަމަށް 

ޤާނޫނުގ  މި  ބ ލުމާއި،  ތަޙްޤީޤުކޮށް  ދަށުން   މައްސަލައ އް 
 ؛އަޅަންޖ ހޭ ފިޔަވަޅުތައް އ ޅުން 

 

 

 މާއްދާގ  )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ   21ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .12

 
ދަށުން  (ނ) 21.  އަމުރ އްގ   ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  ދަށުން  ޙުކުމ އްގ   ޝަރުޢީ 

ކޮންމ    ތިބޭ  މީހުން  ދަށުަގިއ  ބ ލުމުގ   ދައުލަތުގ   ނުވަތަ 
މަތިން،  އުސޫލ ްއގ   ކަނޑައަޅާ  ކޮމިޝަނުން  ތަނަކަށްވ ސް 
ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރަކު ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރުން، ނުވަތަ  
ފަރާތްތަކަކުން،  ނުވަތަ  ފަރާތަކުން  ކަނޑައަޅާ  ކޮމިޝަނުން 
ކުރިން  ފަރާތަށް  ކަމާބ ހޭ  ވަުގތ އްަގއި  ކަނޑައަޅާ  ކޮމިޝަނުން 

 ؛ންއ ންުގމަކާ ނުލައި ޒިޔާރަތްކުރު 
 

 

 މާއްދާގ  )ކ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ   21ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .13

 
ޝަރީޢަތުަގއި ހިނަގމުންދާ މައްސަލައ ްއަގިއ، މީހ ްއގ  އިންސާނީ  ( ކ) 21. 

ޙައްޤަކަށް އުނިކަމ އް ލިބިއްޖ ކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް 
ކަނޑައ ޅިގ ން   ބަލާ އުނިކަމ ްއ  މައްސަލަ  ލިބިދާނ ކަމަށް، 

ފަނޑިޔާރަށް ނުވަތަ ބަންޑާރަނައިބަށް ނުވަތަ އ މީހަކަށް ފ ނިގ ން 
ނުވަތަ   ފޮނުވައިފިނަމަ،  ކޮމިޝަނަށް  ބ ލުމަށް  އ ކަމ އް 
ކޮމިޝަނަށް ފ ނިއްޖ ނަމަ، އ  މައްސަލައ އް ބަލަިއ، މަްއސަލަ 

 ؛ބަލާ ކޯޓަށް ރިޕޯޓ އް ހުށަހ ޅުން
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 . ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން  މާއްދާގ  )ހ( އަންނަނިވި ވަނަ  22ޤާނޫނުގ   ބުނ ވިދިޔަ .14

 
އުނިކަމ ްއ  (ހ) 22.  ޙައްޤަކަށް  އިންސާނީ  ބައ ްއގ   ނުވަތަ  މީހ އްގ  

އުނިކަމ ްއ  ޙައްޤަކަށް  އިންސާނީ  ނުވަތަ  ބުނ ،  ލިބިއްޖ ކަމަށް 
ބަޔަކު ނުވަތަ ކަނޑައ ޅިގ ން ލިބިދާނ  ކަމަށް ބުނ ، މީހަކު ނުވަތަ  

ްއގ  ފަރާތުން ޝަކުވާ ހުށަހ ޅުމުން، ނުވަތަ އ މީހ އްގ  ނުވަތަ ބަ
ތަ މައްސަލައ އް  އަމިއްލައަށް  ޤީޤުކުރުމަށް ޙްކޮމިޝަނުން 

ނިންމުމުން، އ ކަމ އް ބަލައި، ތަޙްޤީޤުކުރުމުގ  ބާރު ކޮމިޝަނަށް 
 ލިބިގ ންވ އ ވ . 

 

 

 ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. (6)މާއްދާގ  )ށ( ގ  ވަނަ   22ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .15

 
ކޮމިޝަނުން  (6) )ށ( 22.  މައްސަލައ ްއަގއި  ބަލަމުންދާ  ކޮމިޝަނުން 

ހުއްދަ   ކޮމިޝަނުގ   މީހަކު،  ސުވާލުކުރ ވ މުންދާ 
ބޭރަށް   ދިވ ހިރާއްޖ އިން  މ ނުވީ  ހޯދައިގ ން 
އަންާގ   މިފަދައިން  އ ންުގމާއި،  ފުރައިގ ންނުދިއުމަށް 
ކޯޓު  ހިފަހައްޓައިދިނުމުގ   ޕާސްޕޯޓު  ފަރާތްތަކުގ  

 ބާރު ކޮިމޝަނަށް ލިބިގ ންވ އ ވ . މުރަކަށް އ ދުމުގ  އަ
 

 

 ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރުން. (10)މާއްދާގ  )ށ( ގ   ވަނަ  22ޤާނޫނުގ   ބުނ ވިދިޔަ .16

 

 ވަނަ މާއްދާގ  )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   23ޤާނޫނުގ   ބުނ ވިދިޔަ .17

 
މަޢުލޫމާތު  )ށ( 23.  މައްސަލައ އްަގއި  ޮގތަށް  ަގިއވާ  )ހ(  މާއްދާގ   މި 

ތަދައްޚުލުުވމަށް ހިއްސާ މައްސަލައ އްަގއި  ނުވަތަ  ކުރަން 
އިޖުރާައތުތައް  ޝަރީޢަތްކުރުމާބ ހޭ  އ ދުމުން،  ކޮމިޝަނުން 
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ދަށުން ކަނޑައ ޅިފަިއާވ   ަގާވިއދުތަކުގ   ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި 
 އުސޫލުގ  ތ ރ އިން ކޯޓުން އ ކަން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނ އ ވ . 

ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުތަކާިއ ދިވ ހިރާއްޖ އިން ބަިއވ ރިވ ފަިއާވ   )ނ(  
ބަޔާންކޮށްފަިއާވ   މުޢާހަދާތަކުަގއި  ޙައްޤުތަކާބ ހޭ  އިންސާނީ 

ދަ ފަރާތާއި  ލިބޭ  އަނިޔާ  ދިފާޢީ  ޢުޙައްޤުތައް  ފަރާތާއި  ވާކުރާ 
މީޑިާއގ    ހާޒިރުވާ  އަޑުއ ހުމަށް  ޝަރީޢަތްތައް  ވަކީލުންނާއި 

ޢާންމު ލިބިދޭކަން ފަރާތްތަކާއި  މަރުހަލާަގއި  ޝަރުޢީ  ންނަށް 
ކުރިއަށްދާޮގތް  ޝަރީޢަތްތައް  ޮގތުން،  ކަށަވަރުކުރުުމގ  
އޮބްޒަރވްކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގ  ނަޒަރުން އިޞްލާޙުކުރަން 
ސަރިވސް  ޖުޑީޝަލް  ކޯޓުތަކަށާއި،  ކަންކަން  ފ ންނަ 
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފީހަށާިއ،  ޖ ނ ރަލްގ   އ ޓަރނީ   ކޮމިޝަނަށާއި، 

 އޮފް ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ . 
 

 

 ޮގތަށް މާއްދާއ އް އިތުރުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގ  ފަހަތަށް އަންނަނިވި   26 ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ  .18

 
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތ ރިކޮށް ކުރިއ ރުވުުމަގިއ، އަންނަނިވި ކަންކަން  1-26 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުން 

ކުރުމުގ  ބޭނުމުގައި، ދޭދޭ  ހާސިލުކުރުމުގ  ބޭނުމުަގއި، ނުވަތަ އ ކަންކަން  
ޤައުމުތަކާިއ، ސަރަޙައްދީ ޖަމާޢަތްތަކާއި، އ ހ ނިހ ން ނޭޝަނަލް ހިޔުމަން  

ޤަ އ ހ ން  އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާއި،  ފޮރ ންސިކް ރައިޓްސް  އުމުތަކުގ  
ތަންފީޒީ ޙުތަ ކަމާބ ހޭ  އިދާރާތަކާިއ،  ހިންާގ  ތަޙްޤީޤުތައް  ލީލުތަކާއި 

ުގޅުންތަްއ   އ   އުފައްދަިއ،  ުގޅުންތައް  އުފައްދަންޖ ހޭ  އިދާރާތަކާއ ކު 
އުފ އްދުމުަގއި އ އްބަސްވާންޖ ހޭ ކަންކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުނުވާނ  

މަދަދާއި ޮގތުގ މަތިން   މ ދުވ ރިކޮށް  ުގޅުންތައް  އ   އ އްބަސްވ ، 
އ ހީތ ރިކަމާއި މަންފާ ހޯދައި ލިބިަގތުމަކީ، ކޮމިޝަނުން ކުރުމަށް މި ޤާނޫނު  

 ހުއްދަކުރާ ކަންކަމ ވ . 
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ބޭނުންާވ  )ހ(   ކުރިއ ރުވުުމަގިއ  ރައްކާތ ރިކޮށް  ޙައްޤުތައް  އިންސާނީ 
 އ ހީތ ރިކަން އ ފަދަ ފަރާތްތަކުން ހޯދުން. 

ޙައްޤުތަކާބ ހޭ  )ށ(   އިންސާނީ  ބަިއވ ރިވ ފައިާވ  ދިވ ހިރާއްޖ އިން 
ދަށުން،  އ އްބަސްވުންތަކުގ   މުޢާހަދާތަކާއި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
އިންސްޓިޓިއުޝަނ އްގ    ރައިޓްސް  ހިޔުމަން  ނޭޝަނަލް 
ކަމާބ ހޭ  ރިޕޯޓުތައް  ތަފާތު  ހުށަހަޅަންޖ ހޭ  ހައިސިއްޔަތުން 

ޖަމްޢިއްޔާތަ  ބޮޑީތަކާއި،  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ކޮމިޓީތަކާިއ،  ކާއި، 
 ވަރކިންގ ްގރޫޕްތަކާއި އ ނޫންވ ސް ފަރާތްތަކަށް ހުށަހ ޅުން.

 

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  28ޤާނޫނުގ   ބުނ ވިދިޔަ .19

 
މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ  

 މައްސަލަތަކުން ދުރުހ ލިވުން 
އަދާކުރަންޖ ހޭ ރަސްމީ ވާޖިބާއި އޭނާގ  ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރަކު   )ހ( 28.

މަޞްލަޙަތާ ދ މ ދު އ އްވ ސް ފުށުއ ރުމ އް އުފ ދުމަކަށް ފުރުޞަތު 
 ދީގ ން ނުވާނ އ ވ . 

މި  )ށ(   ފުށުއ ރުންކަމަށް  ަމޞްލަޙަތު  މ ންބަރ ްއގ   ކޮމިޝަނުގ  
ކޮމިޝަނުގ   އުސޫލުަގއި،  ބުނ ފައިއ ވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާގ  

ޭއނާ މ ންބަރަކު   ދަރިންނާިއ،  މީހާއާިއ، އޭނާގ   އިނދ ގ ންއުޅޭ 
މަ އ ހ ންމީހުންގ   ގ ންދާ  ބަލަހައްޓަމުން  ލަޙަތު ޞްސީދާ 

މަ މ ންބަރ އްގ   އ   ފުށުއ ރުން ޞްފުށުއ ރުމަކީވ ސް،  ލަޙަތު 
 ކަމުަގއި ބ ލ ވޭނ އ ވ . 

ކޮމިޝަނުގ   )ނ(   ބ ލުުމގައި،  މައްސަލައ އް  ބަލަމުންދާ  ކޮމިޝަނުން 
މަ ޙާލަތ ްއ ޞްމ ންބަރ އްގ   ފުށުއަރާފާނ ފަދަ  ލަޙަތު 

ދިމާވ އްޖ ނަމަ، ނުވަތަ ދިމާވ ދާނ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރ ވޭނަމަ، އ ކަން 
ކޮމިޝަނުަގއި ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، އ  މައްސަލައ އް ބ ލުމުން އޭނާ 
ނިންމުމުަގއި  މައްސަލައ ްއ  އ   އަދި  ތަނާޒުލުވާންވާނ އ ވ . 
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އ  އޭގ ފަހުން  މިންވަރަކަށް  އ މީހަކު،  ްއވ ސް 
 ބައިވ ރިވ ގ ންނުވާނ އ ވ . 

ވަކި މަްއސަލައ އް ބ ލުމުަގއި ނުވަތަ ަވކި ކަމ އް ކުރުމުަގއި ވަކި   )ރ(  
މ ންބަރަކު ބައިވ ރިވުަމކީ، ަމޞްލަޙަތު ފުށުއަރާނ  ކަމ އްކަމަށް 
އ ކަށީގ ންވާ ސަބަބުގ  މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޝަނުގ  ރައީސަށް 
ޤަބޫލުކުރ ވޭ ޙާލަތ އްަގއި ލިޔުމުން ސަބަބު ބަޔާންކުރުމާއ ކު އ   
މ ންބަރަށް އ ކަން އ ންުގމަށްފަހު، އ  މ ންބަރަކު އ  މައްސަލައ ްއ  

 ބ ލުމުން އ ކަހ ރިކުރ ވިދާނ އ ވ . 
ރަީއސް  )ބ(   ކޮމިޝަނުގ   ބ ލުމުަގއި  ަމއްސަލައ އް  ވަކި 

ފުށުއަރާނ  ކަމ އްކަމަށް އ ކަށީގ ންވާ ލަޙަތު  ޞްބައިވ ރިވުމަކީ، މަ
ސަބަބުގ  މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ޭއނާއަށް ޤަބޫލުކުރ ޭވ ޙާލަތ ްއަގއި،  
ކޮމިޝަނުގ  ނާއިބު ރައީސަށް ލިޔުމުން އ ކަން އ ންުގމަށްފަހު، 

ރަީއސް  ކޮމިޝަނުގ   ބ ލުމުން،  މައްސަލައ ްއ  އ  
 ތަނާޒުލުވާންވާނ އ ވ . 

އަދި )ބ( ަގއި ބަޔާންވ ގ ންވާ   ،)ނ(، )ރ(މި މާއްދާގ  )ހ(،  )ޅ(  
މުވަްއޒަފުންގ   އުސޫލުތަްއ، ކަމާުގޅޭ ނިސްބަތަށް، ކޮމިޝަނުގ  

 މައްޗަށްވ ސް ހިނާގނ އ ވ . 
)ރ( )ކ(    )ނ(،  )ށ(،  )ހ(،  މާއްދާގ   ަގއި   ،މި  )ބ(  އަދި 

ޚިލާފުވުމަކީ،   މ ންބަރަކު  ކޮމިޝަނުގ   ބަޔާންވ ގ ންވާ އުސޫލަކާ 
އޭނާ މަޤާމުަގިއ ހުރ  ކުރުން އ ކަށީގ ންނުވާ ކަމ އް ކުރީކަުމަގިއ  
ޙާލަތ އްކަުމަގއި  ވަކިކުރ ވިދާނ   މަޤާމުން  އޭނާ  ބަލައި، 

 ބ ލ ވޭނ އ ވ . 
)ރ( )އ(    )ނ(،  )ށ(،  )ހ(،  މާއްދާގ   ގަ   ،މި  )ބ(  އި އަދި 

ބަޔާންވ ގ ންވާ އުސޫލަކާ ކޮމިޝަނުގ  މުަވއްޒަފަކު ޚިލާފުުވމަކީ، 
މި ޤާނޫނުގ  އ ހ ން ާމއްދާއ ްއަގިއ ނުވަތަ އ ހ ން ޤާނޫނ ްއަގއި 
ކުރުން  ހުރ   މަޤާމުަގއި  އޭނާ  އޮތްނަމަވ ސް،  އ ހ ންޮގތަކަށް 
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މަޤާމުން   އޭނާ  ބަލައި،  ކުރީކަމަށް  ކަމ އް  އ ކަށީގ ންނުވާ 
 ތ އްކަުމަގިއ ބ ލ ވޭނ އ ވ . ވަކިކުރ ވިދާނ  ޙާލަ

 

 ވަނަ މާއްދާގ  ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ޮގތަށް މާއްދާއ އް އިތުރުކުރުން.  32ޤާނޫނުގ   ބުނ ވިދިޔަ .20

 
ކަނޑަައޅާ  )ހ( 1-32 ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދާރީވުން  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގ   މ ންބަރުން  ކޮމިޝަނުގ  

މަޖިލީހުގ  ކޮމިޓީއަކަށް ޮގތ ްއގ މަތިން، އ  މަޖިލީހަށް ނުވަތަ އ   
ުގޅޭޮގތުން  މަސްއޫލިްއޔަތާ  އ ީމހުންގ   ޖަވާބުދާރީވ ،  ހާޒިރުވ ، 
ައދި  އުފުލަންޖ ހޭނ އ ވ .  ޒިންމާ  މަޖިލީހުަގއި  ރައްޔިތުންގ  
ކޮމިޝަނުން  ނުވަތަ  ުގޅޭޮގތުން،  ޮގތާ  ހިނަގމުންދާ  ކޮމިޝަން 
ހޯދަ މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގ   ުގޅޭޮގތުން،  ކަމަކާ  އި ކުރަމުންދާ 

އ އްބާރުލުން  ޮގތ އްަގއި  އީޖާބީ  ކަމ އްަގިއ،  ކޮންމ   ބަލަންޖ ހޭ 
 ދޭންވާނ އ ވ . 

ކޮމިޝަނުން ހިންަގމުންގ ންދާ ތަޙްޤީޤަކާ ުގޅޭޮގތުން މި ޤާނޫނުގ    )ށ(  
ދަށުން ސިއްރުކުރަންޖ ހޭ މަޢުލޫމާތ އް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގ  

ދާގ  )ހ( ހުރަހ ްއ މަޖިލީހަށް ހާމަނުކޮށް ހިފ ހ އްޓުމަކަށް، މި މާއް
 ނާޅައ ވ . 

 

ތަޞްދީ .21 ފާސްވ ،  ޤާނޫނު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ގ ޒ ޓުަގިއ  ޤުމި  ދިވ ހިސަރުކާރުގ   ކޮށް، 
  ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފ ށިގ ންނ ވ . 

  

 


