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 ިމިނވަްނ ުމއައްސަސާތަކުގެ ކޮިމޓީ

 

 

... ވަނަ އިޞްލާޙު    ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( - އެންޓި )    13/2008"ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(  - އެންޓި ) 13/2008ނަންބަރު    ޤާނޫނު

  2    ކޮމިޓީ މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ 

 

 ކޮމިޓީ   މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ 

 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ވަނަ    19ގައި ބޭއްވި،    2019ޖޫން    11މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ އުފައްދާފައިވަނީ  

ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިނިވަން    6

މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންކަން ދިރާސާކުރުމާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮތްނަމަ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ   117 ފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  އެކަމެއް

މަސްއޫލިއްޔަތު މުއައްސަސާތަކުގެ  މުއައްސަސާތަކުން  މިނިވަން  އެ  ދިރާސާކޮށް، ތައް  ބަލައި  މިންވަރު  އަދާކުރަމުންދާ 

 އެޅުމެވެ.  ތައްއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު

ން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި މުސްތަިޤއްލު މަާޤމުތަކުގެ ތެރެއިން  ނުގެއިތުރުން ާޤނޫނުއަސާސީއާއި ާޤނޫމީ

އެހެން ކޮމިޓީއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ނުހިމެނޭ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގައި ތިބޭ މެންބަރުންނާއި މުސްތަިޤއްލު  

ފަރާތް ތިބޭ  އެ  މަާޤމުތަކުގައި  ދިރާސާކުރުމާއި،  ރިޕޯޓު  އަހަރީ  މުއައްސަސާތަކުގެ  އެ  ކުރުވުމާއި،  ޖަވާބުދާރީ  ތައް 

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

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

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މެންބަރުކަމަށާއި މުސްތަިޤއްލު މަާޤމުތަކަށް ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  

ހޯދައި ދިރާސާކޮށް އިންޓަރވިއު    ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 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 މަޖިލީހަށް ލަފާ   މުސްތަިޤއްލު މަާޤމުތަކުގެ 

 އެރުވުމެވެ. 
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 ނައިބު ގެ  މިޓީގެ މުޤައްރިރު ކޮ  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 
 

 ރޮޒައިނާ އާދަމް 
 ދާއިރާ  އައްޑޫ މީދޫ

 
 މީކާއީލް އަޙްމަދު ނަސީމް  

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ  

 
 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން 
 

 އަޙްމަދު އުޝާމް 
 ދާއިރާ  ވިލިމާލެ 

 
 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ދާއިރާ   ބާރަށު

 
 ޝަފީޤު  هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު 
 ވެލިދޫ ދާއިރާ  

 
 ޙަސަން އަޙްމަދު  

 ދާއިރާ   އިގުރައިދޫ

 

 އިބްރާހީމް ރިޟާ 
 ދާއިރާ  ގުރައިދޫ 

 

 

 ޝަހީމް ޙުސައިން  
 ދާއިރާ   ދެކުނު ހެންވޭރު

 

 

 އަޙްމަދު ޙަލީމް 
 ދާއިރާ   ބިލެއްދޫ

 
 މުހައްމަދު ވިސާމް  

 ދާއިރާ  ގަމު

 

 ޙަމީދު   ޢަލީ 
 ދާއިރާ  އިސްދޫ

 
 ސަނީފު  هللاޢަބްދު 

 ދާއިރާ   ތިނަދޫ ދެކުނު
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 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(  - އެންޓި ) 13/2008ނަންބަރު    ޤާނޫނު

  5    ކޮމިޓީ މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ 

 

 ތަޢާރަފް  .1

"ޤާނޫނު  ވަނަ ޖަލްސާގައި    46ދައުރުގެ  ތިންވަނަ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ     ޭބއްވިގައި  2019  ސެޕްޓެމްަބރ  4  މި ރިޕޯޓަކީ،

ކޮމިޝަންގެ- އެންޓި )  2008/13ނަންަބރު   މިނިވަން    ...  އަށްޤާނޫނު(    ކޮރަޕްޝަން  ިބލު"  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން   އެ ިބލު ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ.  ންއިކޮމިޓީކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން،    މުއައްސަސާތަކުގެ

   އެވެ.މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަލީ ރިޒާނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި ިބލު ރައްޔިތުންގެ 

އަށް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( -)އެންޓި 2008/13ނަންަބރު "ޤާނޫނު މި ރިޕޯޓުގައި "ިބލު" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ 

  އަށެވެ.އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު" ... 

 ގޮތް   ދިރާސާކުރި ބިލު    ން އި ކޮމިޓީ .  2

 5  ގުޅޭގޮތުން  އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލާ...  އަށް  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު(  -)އެންޓި  2008/13ނަންަބރު  ޤާނޫނު  

ޭބއްވި  2019ސެޕްޓެމްަބރ   ގައި  ަބއްދަލުވުމު ވަނަ  54 އަހަރުގެ 2019 ކޮމިޓީގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން  ގައި 

އެންމެ ފުރަތަމަ   ،ގޮތުގެމަތިންވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ    153  އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  .މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ

މެދުގައި   މެންަބރުންގެ  ފުރުޞަތުގައި  މި  ހުޅުވާލިއެވެ.  ފުރުޞަތު  ކަނޑައެޅުއްވުމަށް  ސުންގަނޑި  ިބލުގެ  ކަމަކަށް 

ފާސްކުރިއެވެ  2019 ޓޫަބރުއޮކް   23 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީން  ނިންމުމަށް  މަސައްކަތް  ިބލުގެ  ނިޔަލަށް  . ގެ 

އަހަރުގެ    މިއެ ތާރީޚާ ހަމައަށް ިބލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިނުވާތީ، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ  ، އެހެންނަމަވެސް

ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ    7 ަބއްދަލުވުމުގައި  ފުރިހަމަކުރައްވައި    2020މާރިޗު    31ވަނަ  މަސައްކަތް  ިބލު  ނިޔަލަށް  ގެ 

 ނިންމެވުމަށެވެ.  

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

 18  ، ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ. މިގޮތުން  ިބލާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ހުށަހަޅުއްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތެއްވާނަމަ

ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރިއެވެ. އަދި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސްގެ ޚިޔާލު  ، ގެ ނިޔަލަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައި  2019ސެޕްޓެމްަބރު  

 ވެސް ސިޓީ ފޮނުވިއެވެ. ހޯދުމަށް އެފަރާތްތަކަށް 

  ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި  މެންަބރުން  ކޮމިޓީގައި  ،ޚިޔާލުފުޅުތަކަށާއި  ފާޅުކުރައްވާފައިވާ  މެންަބރުން  ތަޅުމުގައި  މަޖިލީހުގެ  ގުޅޭގޮތުން  ިބލާ

 ކުރެވުނެވެ. ޙުިބލު އިސްލާކޮމިޓީއިން  ރިޢާޔަތްކުރައްވައި  ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ހުށަހެޅުއްވި ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް ،އިތުރުން ގެތަކު



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(  - އެންޓި ) 13/2008ނަންބަރު    ޤާނޫނު

  6    ކޮމިޓީ މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ 

 

އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލަކީ، މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކާއި ކޮމިޝަންތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ  

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

ށް  ކޮމިޓީތަކުގެ މުޤައްރިރުންގެ މެދުގައި އޮތުމާއެކު، އިސްވެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ިބލުތައް އެއްގޮތް ކުރުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ

 މަޑުޖައްސާލެވުނެވެ.ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި، މި ިބލު ކޮމިޓީގައި 

އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ  އަދި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝިއަރީ ކޮމިޓީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް  އާއި 

މުޤައްރިރުންނާއެކު ޭބއްވި ނުރަސްމީ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުންތަކަކަށްފަހު، މައިގަނޑު މާއްދާތައް އެއްގޮތްކޮށް ލިޔާނެ ގޮތަކާމެދު 

 އެއްަބސްވެވުނެވެ. 

އަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ   އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު"ޝަންގެ ޤާނޫނު(  ކޮރަޕްޝަން ކޮމި-)އެންޓި  2008/13ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާ  

އަދާކުރަނީ   ވާޖިުބތައް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  މަތިކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުން  ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި  ފަރާތްތަކުން  އެ  ފަރާތްތަކުން، 

ތަޢައްޞުުބން އެއްކިާބވެ، މިނިވަންކަމާ އެކުގައިކަން އެކޮމިޝަނުން އަދާކުރުމަށް ާބރުއެޅުމަށާއި، ކޮމިޝަންގެ މެންަބރުންނަކީ  

އެ  މެންަބރުންނާއި  ކޮމިޝަންގެ  ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  ަބއެއްކަން  މަސައްކަތްކުރާ  އެއްކާިބވެ  ނުފޫޒުން  ކޮރަޕްޝަންގެ 

މެން އާއިލާގެ  މެންަބރުންނާއި  މެންަބރުންގެ  ކޮމިޝަންގެ  ލާޒިމްކުރުމަށާއި،  ހާމަކުރުމަށް  ަބޔާން  މާލީ  ފައިސާއާއި  ަބރުންގެ 

ޤާނޫނު  މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަޑުތަކެއް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައި، އެ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ލާޒިމްކުރުމަށްޓަކައި  

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޚުތަކެއްކަމަށް ިބލު ހުށަހަޅާ   ...  އަށްޤާނޫނު(    ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ-)އެންޓި  2008/13ނަންަބރު  

 ސަަބުބގައި ަބޔާންކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

 ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް   ން އި ކޮމިޓީ ބިލަށް   .3

ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ ިބލާ ގުޅޭގޮތުން އިސްވެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މުޤައްރިރުންގެ މެދުގައި  

އަލީގައި ނިންމުނު ކަންކަން، ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންނާ ހިއްސާކޮށް، ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން، ކޮމިޓީއިން ިބލަށް  

 ގެނެސްފައިވާ މުހިންމު އިޞްލާޙުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(  - އެންޓި ) 13/2008ނަންބަރު    ޤާނޫނު

  7    ކޮމިޓީ މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ 

 

 :1އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް    ން އިކޮމިޓީ 

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ    17-4  މަށް ހުށަހަޅާފައިވާވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރު  4ިބލުގެ  

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 
17-4 

 )ށ( 

މެންަބރަކު   ވިޔަފާރީގެ  އަމިއްލަ  ކޮމިޝަނުގެ  އަދި  ހިންގައިގެންނުވާނެއެވެ.  ވިޔަފާރިއެއް 
 ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އުސޫލުން އެއްވެސް 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

  ކޮމިޓީއިން 

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

އެއްވެސް   ހިމެނޭ  ދާއިރާގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  މަޤާމުގެ  މެންަބރެއްގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
 މަސައްކަތަކާގުޅޭ ވިޔަފާރިއެއް ހިންގައިގެންނުވާނެއެވެ. 

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

ކުރުން  ވިޔަފާރިއެއް  ނުހިމެނޭ  ދާއިރާގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  މަޤާމުގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  އިނާޔަތްތަކަށް 

 މަނާކުރުމަކީ ޙާލަތު އޮތް ގޮތުން މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ނުވާތީއެވެ.

 :2އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީއިން  

 ( އުނިކުރުން.ޅވަނަ މާއްދާގެ ) 17-4 ރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނަށް އިތުރުކުވަ 4 ިބލުގެ

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

17-4 

 (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
(  ށ ،ހ)  މާއްދާގެ  މި  ،ހޯދުން  އާމްދަނީ  ކުއްޔަށްދީގެން  ކުއްޔަކަށް  ޮބޑުނޫން  އަގަށްވުރެ  ދީއުޅޭ
 .ނުވެއެވެ ހިމެނިގެނެއް ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ ވިޔަފާރިއާއި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގައި

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

  ކޮމިޓީއިން 

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

 މި އަކުރު އުނިކުރުމަށް.

އަމިއްލަ މުދަލަކާ ގުޅިގެން މުއާމަލާތްކުރުމުގެ މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކީ،   ސަބަބު 
ޙައްޤު ލިިބގެންވާނެކަމަށް ޤަޫބލުކުރެވޭތީއާއި، އަދި ނުރަނގަޅު ގޮތެއްގައި އެފަދަ މުއާމަލާތެއް ކުރެވޭނަމަ 

 މު ނުވާތީއެވެ.އެކަން ެބލޭނެ ނިޒާމު އޮންނާތީ، މި މާއްދާ އޮތުން މުހިން



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(  - އެންޓި ) 13/2008ނަންބަރު    ޤާނޫނު

  8    ކޮމިޓީ މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ 

 

 :3އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީއިން  

 ( ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ނވަނަ މާއްދާގެ )  17-3  މަށް ހުށަހަޅާފައިވާވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރު  3ިބލުގެ  

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

17-3 

 ( ނ)

 

ގައި   )ހ(  އިތުރަށް،  މިމާއްދާގެ  ހުށަހެޅުމުގެ  ހިސާުބ  މާލީ  ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 
)އެކެއް( އަހަރު ހަމަވާ ދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން،    1ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރުކަމާ ޙަވާލުވާތާ  

 އޭނާގެ އެ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. 
 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

  ކޮމިޓީއިން 

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މާލީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރަށް،  
ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރުކަމާ ޙަވާލުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާލީ ހިސާުބ އެ  

އި އޭނާގެ އެ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާުބ، އޮޑިޓަރ  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަ  30އަހަރެއް ނިމޭތާ  
ގެންދަންވާނެއެވެ. ހުށަހަޅަމުން  ކަމަށް   ޖެނެރަލަށް  އަހަރު  ޭބނުމަށްޓަކައި  މާއްދާގެ  މި 

މާނަކޮށްފައިވަނީ، އެ މީހަކު ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރުކަމާ ޙަވާލުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އަހަރު  
 ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚަށެވެ.

 
 

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

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

ފުރުޞަތު   ހުށަހެޅުމުގެ  ހިސާުބ  އަހަރުގެ  މާލީ  މުޅި  މިހާރު އޮތުމުން،  އެގޮތުން،  ނުލިޭބތީއެވެ. 

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

 ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިިބދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

 

 

 

 

 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(  - އެންޓި ) 13/2008ނަންބަރު    ޤާނޫނު

  9    ކޮމިޓީ މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ 

 

 އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މާއްދާ:  ބިލަށް ކޮމިޓީއިން  

 އިތުރުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ  20-1ކޮމިޓީއިން ބިލަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

  ކޮމިޓީއިން 

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

20-1 

 )ހ( 

އަކުރުން  ކުރުމަކާނުލައި،  އުނިއިތުރު  އެއްވެސް  ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުންތަކުގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
ރެކޯޑިންގ   އޯޑިއޯ  ަބއްދަލުވުންތަކުގެ  އެ  އަދި  ބަލަހައްޓަންވާނެވެ.  ލިޔެ  އަކުރަށް 

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  
 

20-1 

 )ށ( 

ހިންގައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް ހެކިަބހެއް ހޯދައިފިނަމަ، ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ތަޙްޤީޤެއް  
ރެކޯޑިންގ   އޯޑިއޯ  ތަޙްޤީޤުގެ   އަދި  ބަލަހައްޓަންވާނެވެ.  ލިޔެ  އަކުރަށް  އަކުރުން 

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 
 

20-1 

 )ނ( 

ޔައުމިއްޔާގައި، ކޮމިޝަނުގެ މެނަްބރުންގެ ހާޒިރީއާއި ވޯޓު  ަބއްދަލުވުންތަކުގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
 ދިންގޮތުގެ ތަފްޞީލު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 

20-1 

 )ރ(

ކޮމިޝަނުގެ ަބއްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ވެްބސައިޓުގައި  
 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. 

 

20-1 

 )ބ( 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ވާ  
)ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަސްވަންދެން ކޮމިޝަނުން    10ލިޔެކިޔުންތަކާއި ރެކޯޑިންތައް މަދުވެގެން  

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ރައްކާތެރިކަމާއެކު 

މުއައްސަސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް އަކުރުން މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކީ،   ސަބަބު 
ކޮމިޓީއަށް  ދަތިވާކަން  ގޮތް ސާފުކުރުމަށް  ހިނގާފައިވާ  ކަން  ނެތުމުގެ ސަބަބުން،  ލިޔެފައި  އަކުރަށް 

ނުމުން، ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރުން ޖަވާުބދާރީކުރުވުމަށް ފާހަގަވެފައިވާތީއެވެ. އަދި މިފަދައިން ިބލުގައި ހިމެ
 ފަސޭހަވެގެންދާނެތީއެވެ. 

 ނިންމުން  .4

ޤާނޫނު(  -އެންޓި)  13/2008ނަންަބރު    ޤާނޫނު ކޮމިޝަނުގެ  ިބ...  އަށް    ކޮރަޕްޝަން  ގެނައުމުގެ  ގުޅޭގޮތުން   ލާއިޞްލާޙު 

މަޝްވަރާކުރުމަ މެދުގައި  މެންަބރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  ގަ  2020  އޮގަސްޓް  22ށްފަހު،  ކޮމިޓީގެ  މި  ޭބއްވި  ވަނަ    62އި 

 އިއްތިފާޤުންންގެ  ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވި މެންަބރުބިލަށް ގެނައި އިޞްލާޙުތަކާއެކު    ންއިކޮމިޓީަބއްދަލުވުމުގައި ިބލު ދިރާސާކޮށް،  

 ިބލު ފާސްކުރިއެވެ.



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(  - އެންޓި ) 13/2008ނަންބަރު    ޤާނޫނު

  10    ކޮމިޓީ މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ 

 

 ޤާނޫނު ނަންަބރު  ފާސްކޮށްފައިވާ "  ންއި ކޮމިޓީ( ގެ ދަށުން،  ބ)ވަނަ މާއްދާގެ    117ވީމާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

ކޮމިޝަނުގެ  -އެންޓި) 13/2008 މަޖިލީހަށް ...  އަށް  ޤާނޫނު(  ކޮރަޕްޝަން  ރައްޔިތުންގެ  ިބލު"  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމެވެ. 

އަށް ...   ޤާނޫނު(  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ  -އެންޓި) 13/2008 ޤާނޫނު ނަންަބރު"  އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ،ދިރާސާކޮށް  ންއިކޮމިޓީ

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

ތަފްޞީލު މި ރިޕޯޓުގެ  ގެ  ޭބއްވި މި ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީގެ މެންަބރުން ހާޒިރީ  ދިރާސާކުރުމަށް  ިބލުމި  އަދި،  

  " ގެ ގޮތުގައި އެވަނީއެވެ.2- ޖަދުވަލު"

 2020 އޮގަސްޓް 22
 

 
 
 
 

                                          އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް
 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(  - އެންޓި ) 13/2008ނަންބަރު    ޤާނޫނު

  11    ކޮމިޓީ މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1ޖަދުވަލު  
 

ކޮރަޕްޝަން  -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންަބރު  އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާދިރާސާކޮށް  ންއިކޮމިޓީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ
 އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( 
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  ...ޤާނޫނު( އަށް    ކޮރަޕްޝަން ކޮމ ޝަނުގެ -އެންޓ  ) 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  
 ވަނަ އ ޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބ ލު 

 
 ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނ ވ  އ ޞްލާޙުތައް ެގނައުން. ކޮރަޕްޝަން ކޮމ ޝަނުެގ -އެންޓ ) 13/2008 ޤާނޫނު ނަންބަރު

 

 

 ކުރުން.ޙުއަންނަނ ވ  ޮގތަށް އ ޞްލާ ވަނަ މާއްދާ  8ނުެގ ބުނެވ ދ ޔަ ޤާނޫ .1
 

ކޮމ ޝަނުގެ ރައީސްގެ  
 މަސްއޫލ އްޔަތު

 މަސްޫއލ އްޔަތުތައް ތ ރީަގއ  ބަޔާންކޮށްފައ  އެވަނީެއވެ. ރައީސްެގ ކޮމ ޝަނުެގ  . 8
 

ޮގތުަގއ     އ ޤާނޫނުއަސާސީއާ  )ހ(   ނެރެދެވޭ  ނަތީޖާ  ޮގތުެގމަތ ން،  ޤާނޫނުަގއ ވާ 
އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލުން، ކޮމ ޝަނުެގ މަސްއޫލ ްއޔަތުތައް  ސޫހަރުދަނާ އު

 ؛ލަފާއާއ  އ ރުޝާދުދ ނުން
 

  ބައްދަލުވުން   ، ކަނޑައެޅުާމއ   އެޖެންޑާ  ބައްދަލުވުންތަކުެގ  ކޮމ ޝަނުެގ ( ށ)  
 ހ ންުގމާުގޅޭ  ކޮމ ޝަން  ފަދަ  ކަނޑައެޅުން  ަވުގތު  ތާރީޚާއ   ބާއްވާނެ

  ؛ނ ންމުން ނ ންމުންތައް
 

ކޮމ ޝަނާއ  ކޮމ ޝަނުެގ މެންބަރުންނާއ  ކޮމޝަނުެގ މުަވްއޒަފުން ސުލޫކީ   ( ނ)  
 ؛ހަމަތަކަށް ތަބާވުމުަގއ  ނަމޫނާ ދައްކައ ، ޒަޢާމަތު ޤާއ މުކުރުން

 
  އެކ އެކ    އ ދާރީ  ކޮމ ޝަނުެގ  މަތ ން  ގެ ވަރާ ޝްމަ  ކޮމ ޝަންެގ (ރ)  

  އެ   ، ކަނޑައަޅައ   އުޞޫލު  ބެލެހެއްޓުމާުގޅޭ  ހ ންަގއ    މަސައްކަތްތައް 
ށް،  ކަށަވަރުކޮ  ހ ންަގމުންދާކަން  އ ދާރީކަންކަން  ެއއްޮގތަށް  އުޞޫލާ

Deleted: c

Deleted :ްުގޅޭޮގތުން ނ ންމަންޖެހޭ  ހ ންުގމާ  ކޮމ ޝަނ
¶؛ނ ންމުންތައް ނ ންމުން

Deleted :¶
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Deleted :ނ

Deleted :ރ
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  ؛ން އެޅު ތައްވަޅުންޖެހޭ ފ ޔައަޅަ
 

 އަދ  ؛ ކޮމ ޝަނުެގ ބައްދަލުވުންތަކުެގ ރ ޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން (ބ)  
 

 ކޮމ ޝަނުން ނ ންމާ ނ ންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުން.  (ޅ)  
 

 
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނ ވ  ޮގތަށް އ ޞްލާޙުކުރުން.  12ބުނެވ ދ ޔަ ޤާނޫނުެގ  .2
 

ންގެ  ބަރުމެން
 ޔަތުއްލ މަސްއޫ

 ތައް ތ ރީަގއ  ބަޔާންކޮށްފައ  ެއވަނީެއވެ. މަސްއޫލ ްއޔަތުމ ޝަނުެގ މެންބަރުންެގ ކޮ . 12
 

އަދާކުރަންޖެހޭ  )ހ(   ހައ ސ އްޔަތުން  މެންބަރެއްެގ  ކޮމ ޝަނުެގ 
މަސްއޫލ އްޔަތުތައް މ ނ ވަންކަމާއ ، ޢަދުލުވެރ ކަމާެއކު، އަދ  ވަކ ފަރާތަކަށް  

 ؛އްނެތ  އަދާކުރުން ނބުމެކަށް ލެޒަ ފޫ، އަދ  ވަކ  ނުޖެހުމެއްނެތ 
 

އެ   )ށ(   ހާޒ ރުެވ،  ފަރުވާތެރ ކަމާއެކު  ބައްދަލުވުންތަކަށް  ކޮމ ޝަނުެގ 
 ؛ބައްދަލުވުންތަކުަގއ  ޢަމަލީޮގތުން ުގޅ ެގން ބައ ވެރ ވުން

 
ތެ )ނ(   މަސްއޫލ އްޔަތުތަކުެގ  އެ ކޮމ ޝަނުެގ  މެންބަރަކާ  ރެއ ން 

މަސްއޫލ އްޔަޙަވާލުކުރެވ ފައ ވާ އަދާތަތު  މ ޝަނުެގ  ކޮމާއ ،  ކުރުއް 
ލަފާދ ނުމާއ     ތައްމަސްއޫލ އްޔަތު ރައީސަށް  ކޮމ ޝަނުެގ  އަދާކުރުުމަގއ  
 ؛އެހީތެރ ވެދ ނުން

 
ކޮމ ޝަނުެގ މެންބަރެއްެގ ހައ ސ އްޔަތުން ހ ފަހައްޓަންޖެހޭ މ ނ ވަންކަމާއ ،   )ރ(  

 ؛ނަޒާޙަތްތެރ ކަމުެގ ހަމަތައް ހ ފެހެއްޓުން

 
ހުރ ހާ  ެގ  ންބަރެއް މެ  ކޮމ ޝަނުެގ )ބ(   މަސަްއކަތްކުރުމުަގއ   ހައ ސ ްއޔަތުން 

ކޮމ ޝަނުެގ   މަސައްކަތްކުރުމާއ ،  ތެދުނ ޔަތުަގއ   ވަުގތެްއަގއ ވެސް 
ހާސ ލުކުރުމަށާއ    ޙ މާޔަތްކުރުމަށް ޞްމަމަޤްޞަދުތައް  ލަޙަތުތައް 

Deleted : މަސަްއކަތް އ ދާރާެގ ކޮމ ޝަނުެގ
ންޖެހޭ ފ ޔަވަޅުތައް  ައޅަ ،ޮގތް ބަލައ   ނާގނުހ ނާގހ 
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Deleted : އަދ

Deleted :¶

Deleted :¶

Deleted :ބ
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 އ ސްކަންދ ނުން. 
 

 
 ރުން. ޙުކު އ ޞްލާށްތަވ  ގޮ އަންނަނ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  14ނެވ ދ ޔަ ޤާނޫނުެގ ބު .3

 
ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 14  )ހ(  17މ   މާްއދާެގ  )ށ(  ވަނަ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ   އާއ   ަގއ  

އަދާކުރުމަށް  މަޤާމު  އެ  ނުވަތަ  ކުރ ކަމަށް،  ކަމެއް  ޚ ލާފަށް  ކަންކަމާއ  
އުޛުރުވެރ ވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރ ެވއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ މަޤާމު އަދާކުރުމުެގ 

ނެތްކަބ ލުޤާ ފެނ މަކަން  ޤާނޫނުެގ    ހ ނދެއްަގއ   އްޖެށް  މ    17-8ނުވަތަ 
 ؛ވަނަ މާއްދާަގއ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ޙާލަތް މެދުވެރ ެވއްޖެނަމަ

 
ޤާނޫނުެގ   .4 މާއްދާ  17ބުނެވ ދ ޔަ  މާއްދާތަްއ    ވަނަ  އަންނަނ ވ   ފަހަތަށް  މާއްދާެގ  ެއ  އުނ ކޮށް، 

 އ ތުރުކުރުން. 
 

ނުފޫޒެއް ނެތ   
އެކު  މ ނ ވަންކަމާ
 ރުން ކުތްމަސައްކަ

އެއްެވސް   ()ހ . 17 މެންބަރުން  ކޮމ ޝަނުެގ  އަދާކުރުމުގައ ،  ވާޖ ބު  ކޮމ ޝަނުެގ 

 ބ ރަކަށް ނުވަތަ ެއއްެވސް ނުފޫޒަކަށް ލެނބ ެގނެއް ނުވާނެެއވެ. 
 

މައްސަލަެއްއ   )ށ(   ނުަވތަ  ނ ންމުމުަގއ   މަްއސަލައެއް  ެއއްވެސް  ކޮމ ޝަނުެގ 
މަޝްވަ ނުވަތަ  ކުރުމުހ ންުގމުަގއ   ނުވަތަ އ ގަ ރާެއއް  ސ ޔާ  ސަތެްއ   

ނުސީދާޮގތުންވެސް  ކަނޑައެޅުުމަގއ  ނުވަތަ  އަމ އްލަ   ސީދާޮގތުންވެސް 
 ސައްކަތްކޮށްެގން ނުވާނެއެެވ. މަޞްލަޙަތެއް ހާސ ލުކުރަން މަ

 
މަޤްޞަދު  (ނ)   ކޮމ ޝަނުެގ  ކުރަންވާނީ،  ކަމެްއވެސް  ހުރ ހާ  ކޮމ ޝަނުެގ 

 . ކައެވެޓަށްމު މަޞްލަޙަތަހާސ ލުވާނެ ޮގތުެގމަތ ން، ޢާން
 

ކަެމއްެގ ވަުގތުަގއ ،  ހާމަކަން ބޮޑުޮގތެއްަގއ  ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައ ، އެ   ރ()  
ލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފަސޭހައ ން ލ ބ ަގނެވޭ ޮގތަށް  އެކަމަކާބެހޭ ޞައްޙަ މަޢު

 ވާނެެއވެ.  ންފޯރުކޮށްދޭ
 

Deleted : ި

Deleted :ްި

Deleted :ަި

Deleted :  ްހާމަކަން ބޮޑުޮގތެްއަގއ  ކަންތައްތައ
ަވުގތުަގއ ، އެކަމަކާބެހޭ    ެގކުރުމަށްޓަކައ ، އެ ކަެމއް

ބ ަގނެވޭ  ލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފަސޭހައ ން ލ ޞައްޙަ މަޢު
¶  ވާނެެއވެ.ންޮގތަށް ފޯރުކޮށްދޭ
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ަގނޑު  ، ކޮމ ޝަނުެގ އ ދާރީ އޮނ ކޮމ ޝަންެގ މަސަްއކަތްތައް ހ ންުގމުަގއާއ  (ބ)  
ކުރުމުަގއާތަރުތީބުވެ މަސަްއކަތްތައް  ކޮމ ޝަނުެގ  ޮގތުަގާއއ ،    ، އ  ެގންވާ 

ރޭވުމުަގއާއ ،   ޕްރޮްގރާމްތައް  ޢަމަލެއްރަޕްޝަކޮކޮމ ޝަނުެގ  ހ ނގ ޔަ    ނުެގ 
ކުރާ ހ ންުގމުަގއާއ ،    ކޮމ ޝަނުެގ،  ކަމުގައާއ ކަން  ނުދ ނުމަށް  ތަޙްޤީޤުތަްއ 

އަޅަ އެޅުކޮމ ޝަނުން  ފ ޔަވަޅުތަްއ  ފުންޖެހޭ  ކޮމ ޝަނަށް  ރ ހަމަ  ުމަގއ ، 
 ންެވއެވެ. ެގބ ޤާނޫނީ އ ޚްތ ޔާރާއ  މ ނ ވަންކަމާއ  ބާރު ލ 

 
ކޮމ ޝަނުގެ ޖަމާޢީ  

 ސުލޫކު 
މެންބަރުން )ހ( 17-1 އަދާކުރުމުަގއ   ޤާމަ  އެމީހުންެގ  ކޮމ ޝަނުެގ  ވާޖ ބު  މުެގ 

ދަރަޖަ ޤަދަރާއ   އަބުރުވެރ ކޮމ ޝަނުެގ  ޮގތަށް ާއއ   އަންނަ  އުނ ކަން  ކަމަށް 
   .ޢަމަލުކޮށްެގން ނުވާނެެއވެ

 
ކޮމ ޝަނުން   )ށ(   ނ ންމުންތަކާއ   ކޮމ ޝަނުެގ  ސ ޔާސަތުތަކާއ   ކޮމ ޝަނުެގ 

ުގޅޭޮގތުން ވާޖ ބު   ޖަވާބުދާރީވުމާއ   ޢަމަލުކުރާޮގތާ  ުއފުލުމުެގ  ޒ ންމާ 
 ބޮޑު ޮގތެްއެގމަތ ންނެވެ. ހާމަކަން ނީރުން އަދާކުރަންވާކޮމ ޝަނުެގ މެންބަ

 
މެންބަރުންގެ ޒާތީ  

 ސުލޫކު 
ކޮމ ޝަނުެގ    ނުެގޝަމ ކޮ 17-2 ހައ ސ އްޔަތުންނާއ   ފަރުދެއްެގ  މެންބަރަކުމެ،  ކޮންމެ 

ޙާލަތެއްަގ ހުރ ހާ  ހައ ސ އްޔަތުން،  ހަމަތަްއ މެންބަރެއްެގ  އަންނަނ ވ   އ ވެސް، 
 ެއވެ. ހ ފަހައްޓަންވާނެ

 
ޤަދަރަށްކޮމ ޝަނުެގ )ހ(   ކަމެއް  އެްއވެސް  އަތުވެދާނެ  އުނ ކަމެއް  އެްއެވސް     

 ނުކުރުން.  ުގތެްއަގއ ވަ
 

ހައ ސ  )ށ(   މެންބަރެއްެގ  ވާޖ ބަށް  އްޔަތުން  ކޮމ ޝަނުެގ  އަދާކުރަންޖެހޭ 
 ނުކުރުން.އެއްވެސް ކަމެއްފަދަ ފާނެ އަރާބުރޫ
 

  ގެ މުޤާޤާނޫނާ ޚ ލާފު ޢަމަލެއް ސީދާޮގތުން ނުވަތަ ނުސީދާޮގތުން ނަމަވެސް މަ ނ()  
 ކޮށްެގން ނުކުރުން. ބޭނުން
 

ވަކ   )ރ(   އޭނާެގ    ކަނޑައެޅ ެގން  ނުވަތަ  ނ ޔަތުަގއ   ދ ނުމުެގ  ެގއްލުން  މީހަކަށް 

Deleted :ރ

Deleted :ަި

Deleted :ަކާތްތެރ ވާންވާނީ،  ޙަރ

Deleted :ްހަމަެއއްަގެއވެ.  ކަމާ އެއ

Deleted : 

Deleted : ި

Deleted :ެނެއެވ .

Deleted :،

Deleted :،

Deleted :ެވެސް ހައ ސ އްޔަތަކުން އް އ

Deleted :،  ްތަކުން  ޔައެްއވެސް ހައ ސ އ
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ނަ ނު އަބުރު  ސީދާޮގތުން  ނ ޔަތުަގއ   ނުސީދާ ާގލުުމެގ  ނަމަެވސް ޮގވަތަ    ތުން 
 ބޭނުންކޮށްެގން ކަމެްއ ނުކުރުން. މުެގމަޤާ
 

މީހަކަކޮންމެއުސޫލަކުން    ޢާންމު (ބ)   ނުަވތަ ވެސް  ށް  ހަދ ޔާެއއް    ލ ބެންއޮތް 
ނުވަ މަންފާއެއް އެހީއެއް  މެހެމާ  ތަ  އެނޫން ފ ޔަވައ   ންދާރީއެއް  ނުވަތަ 

މަންފާއެްއ   ނުވަތަ  އެހީެއއް،  ނުވަތަ  މެހެހަދ ޔާއެްއ،  މާންދާރީއެްއ ނުވަތަ 
 .ންދުހޯނުއެްއވެސް ފަރާތަކުން 

 
ފަރުވާތެރ ކަކޮ ()ޅ   ބައްދަލުވުންތަކަށް  ެއ މ ޝަނުެގ  ހާޒ ރުވެ،  މާއެކު 

 .އްދަލުވުންތަކުަގއ  ޢަމަލީޮގތުން ބައ ވެރ ވުންބަ
 

ފަދަ  އެހެން ޤާނޫނެއްަގއ  އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައ ވީނަމަެވސް، ނުވަތަ އެ )ހ( 3-17 މާލީ ހ ސާބު ހުށަހެޅުން 
ދަށުން   ޢަޤާނޫނެއްެގ  އައ ކަމުަގއ ވީކުލުމައެހެންޮގތަކަށް  ނަމަވެސް،  ރަމުން 

ޤާނޫނަށް  މެ  ކޮމ ޝަނުެގ މ   ހުށަހެޅުމުަގއ   ހ ސާބު  މާލީ  ންބަރުން 
ޤާނޫނުަގއ ޢަމަ މ   ޢަމަލުކުރާނީ،  ފެށުމަށްފަހު،  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ   ލުކުރަން 

 ެއްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތ ންނެވެ. ކާއުސޫލުތަ
 

ރު،  ލުވ އ މާ ޙަވާޤާ މަ ެގ، އޭނާހާމީ ވޭމަށް ޢައްޔަނުކުރެ ކޮމ ޝަނުެގ މެންބަރުކަ ()ށ  
ލ ބ ފައ ވާއޭނާ ހުރ    އަށް  ނަމުަގއ   އޭނާެގ  އޭ މުއާމްދަނީއާއ   ނާ  ދަލާއ  
މަޤާކުއަދާ އެ  ހ ސާބު،  މާލީ  އެނޭގނެ  ޒ ންމާ  ދަރަނީެގ  އޭނާ  ރަންޖެހޭ  މާ 

ތެރޭަގއ ،)ތ ނެްއ(    3ޙަވާލުވާތާ   ޖެނެރަލަށް   ަމސްދުވަހުެގ  އޮޑ ޓަރ 
 ހަޅަންވާނެއެވެ. ހުށަ
 

)  މ  ނ()   ގަ ށމާއްދާެގ  ޮގތުެގ  އ (  ހ ސާބު    މަތ ންބަޔާންކޮށްފައ ވާ  މާލީ 
ތާރީޚުން ފެށ ެގން   މާ ޙަވާލުވާނުެގ މެންބަރުކަތުރަށް، ކޮމ ޝަ ހުށަހެޅުމުެގ އ 

)ތ ރީސް( ދުވަހުެގ    30ކޮންމެ އަހަރެއްެގ މާލީ ހ ސާބު އެ އަހަރެއް ނ މޭތާ  
ހުތެރޭަގއ    ޖެނެރަލަށް  ެގންދަންވާނެއެ އޮޑ ޓަރ  މާއްދާެގ   .ވެށަހަޅަމުން  މ  

ކަމަށް   އަހަރު  ކޮމ ޝަނުެގ   ވަނީ،އެމާނަކޮށްފައ ބޭނުމަށްޓަކައ   ީމހަކު  އެ 
 ވާ ހަމަ އަހަރު ދުވަސް  )ެއކެއް(    1ށ ެގން  މެންބަރުކަމާ ޙަވާލުާވ ތާރީޚުން ފެ

Deleted :ުސް ށްވެމީހަކަކޮންމެ  ކޮށްއުޞޫލަކުން ޢާންމ
  ، ލ ބެންއޮތް ހަދ ޔާއެއް އުސޫލަކުން ތް އޮ ލ ބޭޮގތަށް
ނުވަތަ  މަންފާއެއް ނުވަތަ  ، އެހީެއއްނުވަތަ 

ނުވަތަ  ހަދ ޔާއެއް، ނޫން ތެރޭަގއ  ނުހ މެނޭ  ެގޢ ނާޔަތެއް
  ނުވަތަޢ ނާޔަތެއް    ،އްމަންފާއެ ނުވަތަ ހީއެްއ، އެ

  އެްއވެސް ފަރާތަކުންނުކުރުން.މެހެމާންދާރީއެއް ޤާބޫލު
¶ނުހޯދުން. 

Deleted :ހ

Deleted :ތ

Deleted : ާި1 )ްމުމުެގނ  ސްއަހަރު ހަމަވާ ދުވަ )އެކެއ 
އޭނާގ ކުރ ން،

Deleted :އަހަރުެގ މާލީ ހ ސާބު،   އެއޭނާެގ

Deleted :ެި

Deleted : 
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 ވެ. ތާރީޚަށެ
 

މެންބަ ރ()   މަޤާކޮމ ޝަނުެގ  އ ސްތ ޢުފާ ރަކު  ނުަވތަ  ވަކ ވުމަށްފަހު  މުން 
ފުރަތަމަ  ހ ނާގ  އޭނާ  )ތ ނެއް(    3  ދ ނުމަށްފަހު  ތެރޭގައ ،  މަސްދުވަހުެގ 

އޭނާމަޤާ ވަކ ވ އ ރު  ލ ބޭ މްދަނީއާއާމްދަނީއާއ     ބ ފައ ވާލ ައށް  މުން   

ހުރ   ނަމުގަ   ެގނާ އޭ  ޮގތްތަކާއ  އަދާކު  ލާއ މަދައ   ދަރަނީެގ ޖެރަންއޭނާ  ހޭ 
 ނެެއވެ. އޮޑ ޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާޒ ންމާ އެނޭގނެ މާލީ ހ ސާބު، 

 
) )ބ(   މާއްދާެގ  މެންބަރެއްެގ  ރ)  އަދ (  ނ)  ،(ށމ   ކޮމ ޝަނެުގ  ދަށުން  ެގ   )

ހުށަހަ ހ ސާބު  މީހާމާލީ  އ ނދެެގންުއޅޭ  އޭނާ  އަށާރަ( )  81  ، އާއ ޅާއ ރު، 
 ށަހަޅަންވާނެެއވެ. ސާބުވެސް ހު ހ މާލީ ދަރ ންެގއަހަރު ނުފުރޭ 

 
)ހ( )ޅ(   މާއްދާެގ  ހުށަހެޅުން    )ބ(  އަދ   )ރ(  ،)ނ(  ،)ށ(  ،މ   ދަށުން  ެގ 

  އ ، އްޔާރުކުރާނީ، އޮޑ ޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅަ ތަ  ލާޒ މުކުރާ މާލީ ހ ސާބުތައް
ޝާއ ޢުކުެގޒެޓު ެގ  ސަރުކާރު  ދ ވެހ  ާވ  ޮގތް ެއއް  އާނަމޫނާ  ރާަގއ  

 ޮގތުެގމަތ ންނެވެ. 
 

ހުށަހަޅާ ބަޔާނުަގއ  މައްސަލައެްއާވ   އޮޑ ޓަރ ޖެނެރަލަށްމ  މާއްދާެގ ދަށުން   )ކ(   
އޮޑ ޓަރ  ެއ މަްއސަލައެއް  ،  ފެނ އްޖެ ހ ނދެއްަގއ   ށްލަކަމަށް އޮޑ ޓަރ ޖެނެރަ

 ންވާނެއެވެ.  ޅަހުށަހަ ލީހަށްރައްޔ ތުންެގ މަޖ  ޖެނެރަލް
 

  ވަޒީފާ އ ތުރު
 އަދާނުކުރުން 

މެންބަރަކު )ހ( 17-4 ލ   ، ކޮމ ޝަނުެގ  އ ތުރު  އާމްދަނީ    ވަޒީފާއެއް ބޭ 
 ނުވާނެެއވެ. ކޮށްެގންއަދާ
 

  ގެ ތު ލ އްޔައޫއްެގ މަޤާމުެގ މަސް މެންބަރެކޮމ ޝަނުެގ  ،ބަރަކުެގ މެންނުޝަކޮމ  )ށ(  
ެއއްރާގަ ދާއ  ހ މެނޭ  ވ ޔަފާރ ެއްއ    ްއކަތަކާުގޅޭ މަސަ  ވެސް އ  

  ކޮށްެގންނުވާނެއެެވ.
 

ހައ ސ ނުެގ  ޝަކޮމ  )ނ(   ދައުޔައްމެންބަރެއްެގ  މެނުީވ،  އެހެން  ތުން  ލަތުެގ 

Deleted : 

Deleted : ެގ

Deleted :  ަގއ  ހުރ   ކ ބައ

Deleted :ާި

Deleted :   އާއ

Deleted :  އާއ

Deleted :  މ  މާއްދާެގ )ހ( އާއ  )ށ( ާއއ  )ނ( ެގ
...

Deleted :   އާއ

Deleted :   އާއ

Deleted :   އާއ

Deleted :  އާއ

Deleted :ާި

Deleted : ކޮށްފައ ވާ ލާނުޢުއ

Deleted :ައ ވާ ިޮށްފ

Deleted : ާއަކ

Deleted : ާއ

Deleted : ަިްއ

Deleted : 

Deleted :ަހުށަހެޅުމުެގ އ ޚްތ ޔާރު   ށްހަލީޖރައްޔ ތުންެގ މ

Deleted : ްއަށ

Deleted :ެި

Deleted : .ެލ ބ ެގންެވއެވ

Deleted :ަކަތެއް އްސަމ

Deleted : 

Deleted : ުއަމ އްލަ  ިަކ

Deleted : ވާނެެއވެ. ެގންނު ހ ންަގއ

Deleted :ްކަމެއް   އަދ  ވ ޔަފާރީެގ ުއސޫލުން އެްއވެސ
...



 

7 

 

ަގއ ،  ވަތަ މަޖ ލީހެއްންސ ލެއްަގއ ، ނުތަ ކައުޝަނެްއަގއ ، ނުވަްއވެސް ކޮމ އެ
ޖަމާއަތެއްނުވަތަ   އުޖޫރަައކާ    ،އ  ަގޖަމްޢ އްޔާ  ނުވަތަ  އުޖޫރައަކަށްވ ޔަސް 
 . ވެ ނުވާނެއެެގންބައ ވެރ ވެ ،ސްނަމަވެ ނުލައ 
 

މެންބަ ޓަންޓެލްކޮންސަ )ރ(   ކޮމ ޝަނުެގ  ހައ ސ ްއޔަތުން  ެއއްވެސް  ްއެގ  ރަކު 

 ށް މަސައްކަތްކޮށްދީެގން ނުވާނެެއވެ. ފަރާތަކަ
 

އަދާކުކޮމ ޝަނު )ބ(   މަދަނީ ން  ބާވަތުެގ  ފުށުއަރާފާނެ  މަސްއޫލ އްޔަތާ  ރަންޖެހޭނެ 
 ާވނެއެވެ. ނު މެންބަރަކު ެވެގންޝަނުެގމ ކޮށް މާޢަތެއްެގ މެންބަރަކަޖަ
 

    
ޒ ންމާ އަދާކުރުމުގައ   
 ހ ފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތައް 

މެންބަރުން )ހ( 17-5 ެއމީކޮމ ޝަނުެގ  މަންހު،  ޒ ންމާޤާެގ    ތައް ވާޖ ބުތަކާއ   މުެގ 
 ެއވެ. އަންނަނ ވ  ހަަމތައް ހ ފަހައްޓަންވާނެމުަގއ  އަދާކުރު

 
އެންމެދ ވެހ ރާއް  (1)    ތަބާވެޖޭެގ  ޤާނޫނުތަކަށް  ޤާނޫނުތަކަށް   ، ހައ    ެއ 

އަމުރެއ ޙްތ ރާމްކުރުމާ ހުއްދަ  ދަށުން  ޤާނޫނުތަކުެގ  އެ  ރާ ކު  އްއ ، 
 ؛ބު އަދާކުރުމުަގއ  ތަބާވަމުންދ ޔުންޖ ވާ  ރަސްމީ ފަރާތެއްެގ އަމުރަށް

 
ޒާތީ އެްއވެސް ތަޢައްސުބަކާ ނުލައ ، އަދ  ހަމައެކަނ  ކުރ މަތީަގއ ާވ    (2)   

އް ނ ންމުމާއ ، އެކަން ކުރުމުަގއ  ތ މާެގ  ތަހެކީެގ މަްއޗަށް ނ ންމުން
އ ޚްލާމަސަ ވާޖ ބަށް  ތ މާެގ    އ  މާ ވުތެރ ޞްއްކަތަށާއ  

 ؛ފަރުވާތެރ ވުން އ ންސާފުވެރ ވުމާއ ،
 

މީހުންނާ މުޢާމަލާތް    ތެރޭަގއ  އެހެންރަސްމީ މަސައްކަތުެގ ދާއ ރާެގ    (3)   
މުޢާ ފަރާތްތަކާ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުށުެގ    ތްމަލާކުރުމުަގޔާއ ، 

 ؛ކުރުންަގއ ، އ ޙްތ ރާމާެއކު މުޢާމަލާތްކުރުމު
 

އ ޚްތ ޔާރު  (4)    ބާރާއ   ލ ބ ދޭ  ނ ޔަތެއްަގއ   ނު  ތ މާއަށް  ރަނަގޅު 
ދ ނުމުެގ   މެއްެގއްލުފައ ދާެއއް ހޯދައ ދ ނުމަށް ނުވަތަ  ކ ފަރާތަކަށް  ވަ

Deleted :ޫޢަތެއްަގއ ،  މާވެސް އެހެން ޖަންނުއެނ

Deleted :ެި

Commented [A2]:  ެެހްނ ަހިއިސްއަޔަތުކން ުނަވަތ ެއަފ އ  

Commented [A3]:  ް؟ަޖްމިޢްއާޔ ަޖާމަޢތ  

Deleted :)ޅ(

Deleted :ނަމުަގއ  އޮތް ޯގއްޗެއް ނުވަތަ ެގއެއް ތ މާެގ  
  ައުގ ެގޗެއް ނުވަތަ ެގއެއް ބާޒާރުަގއ  އެފަދަ ޯގއް

 ބޮޑުނޫން އަަގކަށް ޢާންމުކޮށް ހުރ  އަަގށްވުރެ
އ   ގަ ރުބާޒާލުމާއ ، އެފަދަ ޯގއްޗެއް ނުވަތަ ެގއެއް ވ ްއކާ

ދީއުޅޭ ައަގށްވުރެ ބޮޑުނޫން  ށްޢާންމުކޮށް ކުއްޔަ
ން އާްމދަނީ ހޯދުން، މ  މާއްދާެގ ށްދީެގކުއްޔަ ކުއްޔަކަށް

ޔަފާރ އާއ  މަސައްކަތުެގ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ވ   އ ( ަގހ)
¶ވެ. ތެރޭަގއ  ހ މެނ ެގނެއް ނުވެއެ 

Deleted :ީި

Deleted :.

Deleted :¶
...

Deleted :.

Deleted :.
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ލ ބ ދޭ   ތެރޭަގއ   ދާއ ރާެގ  ޤާނޫނުެގ  ބޭނުންނުކުރުމާއ ،  ބޭނުމުަގއ  
އ ޮގތުަގޙަ އްޞަ  ތ ޔާރުޚްއ  އެ  ބޭނުންކުރުމާއ ،    ތ ޔާރު ޚްއ  

އެހެންންކުރުބޭނު ޙައްޤުތަކަށާ   މުަގއ   ވާޖ ބުތަކަށާއ     އ މީހުންެގ 
 ؛ލަޙަތުތަކަށް އ ޙްތ ރާމްކުރުންޞް މަޙައ  ޞައްޤާނޫނުަގ

 

     
( ަގއ  ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއ   ބެގ )ދާވަނަ މާއް   17-2ނޫނުެގ  ޤާ  މ   (5)   

އާއ   ސް ފަރާތެްއެގ އެހީއާއ  އ ނާޔަތާއ  މެހެމާންދާރީފ ޔަވައ ، އެްއވެ
 ؛ނަމަވެސް ނުހޯދުން އ ދާޮގތުަގއ  ނުވަތަ ނުސީދާޮގތުގަ ހަދ ޔާ ސީ

 
ޮގތުެގ  (6)    ައދާކުރަންޤާނޫނުަގއ ވާ  ހުރަސްއެޅ މަތ ން  ވާޖ ބަށް   ނެ ދާޖެހޭ 

އަ ވާޖ ބު  އެ  ނުވަތަ ދާކު ނުވަތަ  ދަތ ވެދާނެ  ފަހުން  ރުމަށް 
 ؛ސްކަމެއް ނުކުރުންރާފަދަ އެއްވެ ލަޙަތު ފުށުއަޞްމަ
 

ވާ ކަމެްއެގ  އ ފަރާތަކުން ކޮށްދީފަ  މީހަކު ނުވަތަ ވަކ   ތ މާއަށް ވަކ   (7)   
ލާޒ މުވާ ޙާލަތަށް  ކޮށްދޭންކަމެއް ތ މާ  މުޤާބ ލުގައ ، އެހެން ޖެހުން 

 ؛ޔުންދ ންތ މާ ނުެގ
 

މެންބަރުކަމުން ދެމ މުަގއ   ރުކަމެންބަ  (8)    އަދ   ހުންނައ ރު 
މަވަކ ވު ތ މާެގ  ތ ޤާމަށްފަހުަގއ ވެސް،  އަދާކުރުުމަގއ   މާއަށް މު 

މައްތަކާމަޢުލޫމާތުލ ބ ފައ ވާ   ުގޅ ެގލަސައ ،  ސ އްތަކާ  ލ ބޭ  ރު  ން 
 ؛ން ޮގތުަގއ  ހ ފެހެއްޓު  ެގސ އްރު ތައްމަޢުލޫމާތުހ ފަހައްޓަންޖެހޭ 

 
ޮގތުޤާނޫނުަގއ    (9)    ފަރާތަކަށް ވާ  އެހެން  ޞައްޙަޮގތުަގއ   ެގމަތ ން، 

އަންަގންޖެހޭ   ތުހާމަކުރުމާއ ، އެ މަޢުލޫމާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  ހާ
ރަ ފަރާ އެންުގމާއ ،  އަދާކުރުުމަގއ   ސްތްތަކަށް  ވާޖ ބު  ޙަ  ޞައްމީ 

ފޯ ދޮުގ    ނުރަނަގޅު،  ރުކޮށްދ ނުމާއ މަޢުލޫމާތު   އ ތާމާމަޢުލޫނުވަތަ 
 ؛ނުކުރުންމަޢުލޫމާތު ހާމަ ތަށްޮގޙަޤީޤަތް އޮޅޭ

 

Deleted :.

Deleted :ޭމީހާއާއ  ތ މާެގ    ތ މާއާއ  ތ މާ އ ނދެެގންއުޅ
ދާ  ސީ ބެލެހެއްޓުމުެގ ދަށުަގއ ާވ ދަރ ންނާއ  ތ މާ ސީދާ

ގަވާއ ދުން   ބަލަހައްޓަމުންެގންދާ މީހުންެގ މާލީ ހ ސާބު
¶  ހުށަހަޅަމުން ދ ޔުން.

Deleted : ި

Deleted :.

Deleted :.

Deleted :ަި

Deleted :.

Deleted : ި

Deleted :،

Deleted : 

Deleted :.

Deleted : 

Deleted : ާޓުން، މަނުކޮށް ނުހ ފެހެއްހާލާފަށް ޚ އެ ޤާނޫނ
އެ ޤާނޫނާ ޚ ލާފަށް  ނުވަތަ އަންަގންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ޖ ބު ނުވަތަ ރަސްމީ ވާ ،ންންަގއ  ނުހުރުނާ
ގައ ، ޙާލަތުހޭ ޖެމަޢުލޫމާތު ދޭންމުަގއ  ޞައްޙަ އަދާކުރު

ދޮުގ މަޢުލޫމާތު ތަ ން ނުވަމުލޫމާތު ދ ނުޢުމަނުރަނަގޅު 
ދ ނުމުން  މަޢުލޫމާތު  ން ނުވަތަ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭފަދަމުދ ނު

¶ދުރުވުން.
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އ ޚްތ ޔާރުކުރުމުގަ   (10)    މީހުން  މަސަްއކަތަށް  ން  ހުމީއ   އާކޮމ ޝަނުެގ 
 ތަށް އެކަށޭނަ  މަސައްކަ ރުކުނަކީއްޔަނުކުރުމުަގއ  އެންމެ ައސާސީޢަ

ތަޢުލީ ހުރުން  މީޤާބ ލުކަމާއ   ވަޒީފާ  ަގއ ކަމު  ފެންވަރު  ބެލުމާއ ،   
ދ  ކުރ ެއރުން  ަވޒީފާެގ  މުވަްއޒަފުންނާުގޅޭ  ދ ނުމާއ   ނުމާއ  

ކަންކަމުަގއ  މ ންަގނޑަކީ  އެހެނ ހެން  މައ ަގނޑު  ބަލަންޖެހޭ   
މަސައްކަތުެގޮގނާތުންޮގތަޢުލީމީ އަޚްލާޤީޮގތުންނާއ   ެއކަށޭނަ އ   ތުން 
 ؛ކަށްވުން ކަމުަގއ  ބެލުންބަޔަ
 

ބަހުސްތަ  (11)    މަޤްޞަދެްއ ކުގަ ސ ޔާސީ  ސ ޔާސީ  ބައ ވެރ ނުވުމާއ ،  އ  
ޙަރަކާތްތަހާސ ލުކުރު ސ ޔާސީ  ބޭނުންނުކުރުމާއ ،  ވަޒީފާ  ކަށް މަށް 

ދެކޮޅުހަދަނީކަތާއީދު ނުވަތަ  ކަމެްއ    ންކުރަނީކަން  ދޭހަވާފަދަ 
ސ ޔާސީ ނުފޫޒަށްނުކުރުމާއ ،  ލެނބޭކަން    ތ މާ  ފަދަ  ދޭހަވާ   

 ؛ރުންކުނު ްއވެސްކަެމއްއެ
 

ހުށަހެޅ   މުވަްއޒަފުން  ނުެގކޮމ ޝަ  (12)    ޢަމަލުތަކަށް  ދާނެ ކޮރަޕްޝަންެގ 
ވަޒަންކު އަބަދުމެ  ކޮރަޕްޝަނަށް ރަމުން  ޙާލަތްތައް  ދ ޔުމާއ ، 

ޮގތުެގމަތ ންމަުގފަހ  ޢަމަލުތަްއ   ެގރާތްތަކުފައެ  ނުވާނެ 
އެމީ މަހުންނާނެޮގތަށް،  މަސްއޫލ އްޔަތުތަކާއ   ޤާހުންެގ  މުެގ 

ކޮމ ޝަނު  ތުމަސައްކަ އ އަޚްލާޤާއ   ުއސޫލުތައް ެގ  ދާރީ 
 ؛ބައްޓަންކުރަމުން ދ ޔުން

 
ެމންބަރުން    (13)    ކޮމ ޝަނުެގ  މުަވއްޒަފުންނާއ   ކޮމ ޝަނުެގ 

ދުރުކުރުމަށްޓަ ޢަމަލުތަކުން  ހ ންަގންޖެހޭ ކަކޮރަޕްޝަންެގ  އ  
ހ ންުގާމއ  ތަމްރީނުދ ނުމާއ ންނަށްއެމީހު  ،އުސޫލުތައް  ތަޢުލީމާއ     ، 

ސަލާސަނއްމު  ނުޙައްޤު ކުރުމުެގ  ކަށަވަރު ތ ބޭކަން    މަތްވެދ ކަމުން 

ކޮރަޕްޝަނުން   ، ސަމާލުވެ ތ ބުމާއ   ލީ ޙާލަތަށްއެމީހުންެގ މާޮގތުން  
 ؛ދެއްކުން ންރުކޮމ ޝަނުެގ މެންބަ  އެއްރައްކާތެރ ވެެގންވާ ނަމޫނާ

 
މެންކޮމ ޝަނު  (14)    ުމވަ ެގ  ނުވަތަ  ކަމުަގއ ވީނަމަވެސް  ްއ  ފެ ޒައްބަރެއް 

Deleted :ާމ

Deleted :.

Deleted :.

Deleted :.

Deleted :ްނާއ  މުވަްއޒަފުނ

Deleted :.
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ކުރުމަށް   މަެވސް،ކަމުަގއ ވީނަ ވަކ ކަމެއް  ޚ ލާފަށް  ހަމަތަކާ   ސުލޫކީ 
ދޫކޮށްލަން   ނުކޮށް  ނުވަތަ    ބާރުައޅާނަމަ  ނުވަތަ  ައންާގނަމަނުވަތަ 

ނުަވތަ  މަޖުބޫރުކުރުވާނަމަ މަވަމު،  ސައްކަތް  ްއޒަފުެގ 
ހުރަސްއެޅޭފަދަ ނުރަނަގޅު    ންދ އުމަށްރ އަށްގެ އެކު ކުކަމާނަޒާހާތްތެރ 

އަދ  ނެރަލަށާއ   ޕްރޮސ ކ އުޓަރ ޖެށް  ނުކޮ ސްލަ   ،އް ފޯރުވާނަމަޒެފޫނު
 އަދ  ؛ ހެޅުންހުށަ ށްހަރައްޔ ތުންެގ މަޖ ލީ

 

     
މީހަކާމެދު ނުރަނަގޅު  އެއްވެސް    ކޮމ ޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ  (15)   

 .ރުންނުކު  ކަމެއްެއްއވެސް  ޮގތަކަށް
 

 ެގ ރައީސާއ  ، ކޮމ ޝަނުކީކަ ޒ ންމާތަ( ަގއ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ  މ  މާއްދާެގ )ހ )ށ(  
މުވަކޮ ކޮމ ޝަނުެގ  މެންބަރުންނާއ   ވަޒީމ ޝަނުެގ  ފާެގ  އްޒަފުންެގެވސް 

އަސާސް  އެއް  ބެލެވޭނެއެ   މައ ަގނޑު  ަވޒީފާ ކަމުަގއ   އެީއ،    ގެ ވެ. 
 ެއއ ން  އ ގަ ވުމުބަސް އެއްފާެގ  ނަމަވެސް، އަދ  އޮތް ަވޒީތްއެއްބަސްވުމެއް ނެ

ވުމަކީ، ެއ  ޚ ލާފު  ކަމަކާ   އެއ ން  އެވެ. އަދ ،މެެވސްނަމަ  ކަމެއް ހ މެނ ފައ ނުވ 
ތައުދީބީ އުފަ  މީހަކާމެދު  ޙާލަތެްއ  އެޅުުމެގ  ކަުމަގއ   ފ ޔަަވޅު  ންވުން 

 ބެލެވޭނެެއވެ. 
 

ސ ޔާސަތުތައް  
 ޅުންއެއެކަށަ

ޤާނޫނުެގ   17-6 ބަ  17-5މ   މާއްދާަގއ   އޭެގ  ެވެގޔާންވަނަ  ހަމަތައް  ފުރ ހަމައެންންވާ    މެ 

 ތުތަކާއ  ުއސޫލުތަކާއ  ތަމްރީނުތަކާއ   ސ ޔާސަނުންވާބޭށްޓަކައ   މަރުންފީޒުކުޮގތުަގއ  ތަ
  ހައެްއ( )  6  ންފެށ ެގ  ތާރީޚުން  ރަންފަށާއަމަލުކު  ށްމ  ޤާނޫނަޅޭ ތަފްސީލުތައް  ހަމަތަކާުގ

ތެރޭަގއ މަސް އެ  ދުވަހުެގ  ތަންފީޒުކުރަންވާނެ ވާލަކުލަކޮމ ޝަނުން  ެއ  އ   އަދ   ެއވެ. 
ކުރުޢަމަލުކުރު  ހަމަތަކަށް ހުއްދަވެމުަގއ   ކޮން  ނު  ންެގންވަނީ  ވަތަ ކަމެއްކަން 
ހަމަތަްއ  ންވަެގމަނާވެ އެ  މ ންވަރަށް  އެނޭގނެ  ކަމެއްކަން  ކޮން  ނީ 

 ފްސީލުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. ތަ
 

ކީ ހަމަތަކަށް  ލޫސު
 ތަބާވުން 

މަޤާމުެގރުންމެންބަކޮމ ޝަނުެގ   )ހ( 17-7 އެީމހުންެގ  އަދާކުރުމުަގއ ،    ވާޖ ބު  މ    
ބަޔާންވެ ޤާނޫނުަގ ސުލޫއ   ހަމަތަކުެގންވާ  މ   ެގކީ    ންަގނޑުަގއ  އެންމެމަތީ 

Deleted :  ،ަނުވަތަ މަޖުބޫރުކުރުވާނަމ

Deleted : ޓަރ ޖެނެރަލަށާއ އޮޑ  ،

Deleted :މ ޓީއަށާއ   ކޮ މ ނ ވަން މުއައްސަސާތަކުެގ ހުެގ
… ންކައެ   ކޮމ ޓީއަށް ކަމާުގޅޭމާލ އްޔަތު

Deleted :.

Deleted : ްމަވެސް  ނަވީކަުމަގއ  ކޮމ ޝަނުެގ މެންބަރަކަށ
ކަށް ކަުމަގއ ީވނަމަވެސް، ަވކ ޮގތަކަށް  ޒަފަތަ މުވައް ނުވަ

ްއވެސް  ވަކ ކަެމއް ކުރުމަށް ކޮމ ޝަނުން ނުވަތަ އެ
ޅު ނުފޫޒެއް  ަގނނަމަ ނުވަތަ ނުރަބާރުއަޅާފަރާތަކުން 
 ،ށާއ ރަލަޖެނެ މަ، އެކަން ޕްރޮސ ކ ުއޓަރފޯރުވާނަ

ވަން ނ މ ލީހުެގ ރައްޔ ތުންެގ މަޖ  ،އޮޑ ޓަރ ޖެނެރަލަށާއ 
މ ޓީއަށާއ  މާލ އްޔަތު ކޮމ ޓީއަށް   ކޮސަސާތަކުެގމުއައް
¶ން. އެންުގ

Deleted :،

Deleted :ުބައ  ނ ޔަތުަގއ   ނ

Deleted :ްޢަމަލެއ

Deleted :ެި

Deleted :ެި ްއ

Deleted : 

Deleted :ުި

Deleted :ްކުރާތާފާސ
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އެނޭގ  ހައްޓައ ،  ފަހ  ތަބާވާކަން  ހަމަތަކަށް  ެއ  މީހުންނަށްވެސް  އެހެން 
 ވެ.  އްަގއ ވެސް އެ ހަމަތަކަށް ތަބާވާންާވނެއެޙާލަތެ ހާހުރ މ ންވަރަށް، 

 
މާ )ށ(   ކޮމ ޝަނުެގ  ދާއްމ   ހަމަތަކަށް  ސުލޫކީ  ބަޔާންކުރާ  ަގއ   )ހ(  ެގ 

 ދަށުން ލާޒ މުކުރާ ފަދައ ން، ކޮމ ޝަނުެގ  ެގރުމެންބަރުން ތަބާވުން އެ އަކު

ކޮމ ޝަނުންވެްއޒަފުމުވަ ތަބާވާކަން،  ހަމަތަކަށް  ސުލޫކީ  އެ  ރައީސް  ސް  ެގ 
 ވެ. ންވާނެއެ ށަވަރުކުރަކަ
 

މެންބަމ ކޮ )ނ(   ވަކ ވަ ޝަނުެގ  ހައ ސ އްޔަތުފަ  ކ ރުން  ންނާއ   ރުދުންެގ 
މ ނ ވަން  އްެގރެކޮމ ޝަނަ ކޮމ ޝަނުެގ  އ ،  މާކަހައ ސ ްއޔަތުން 

ހަމަހަމަކަމާއ  އަދ އަޚްލާޤީ  އަބުރުވެރ ކަމާއ ،  ސު   މ ންގަނޑުތައް ލޫކީ   

  ވާނެެއވެ.ހ ފަހައްޓަން
 

މަތަކާ  ސުލޫކީ ހަ
 މެންބަރުން ޚ ލާފުވުން 

ޤާނޫނުަގއ  ()ހ 17-8 ބަޔާންެވެގމ   ހަމައަކާ    ތެރެއ ން  ހަމަތަކުެގ  ސުލޫކީ  ންވާ 
ޚ ލާފު މެންބަރަކު  އެމަވުކޮމ ޝަނުެގ  ޤާނޫނުެގ  މ   މާއްދާއެއްަގއ   ކީ،  ހެން 

ޤާނޫނެއެހެ  ނުވަތަ އެހެންޮގތަކަށް  ްއަގން  އޭނާ މަނަބަޔާންކޮށްފައ ވީ އ   ވެސް، 
ހުރެމުަގއ ޤާމަ ޭއނާ      ބަލައ ،  ކުރީކަމަށް  ކަެމއް  އެކަށީެގންނުވާ  ކުރުން 
 ކަމުަގއ  ބެލެވޭނެއެވެ.   އުފަންވީ މުން ވަކ ކުރެވ ދާނެ ޙާލަތެއްޤާމަ
 

މެންބަރަކުކޮމ  )ށ(   ކުރ ޝަނުެގ  ޚ ލާފަށް  ހަމަތަކާ  ސުލޫކީ  ޭއގަ     އ   ކަމަކީ، 

އްދާެގ )ހ( ވާނަމަ، މ މާކަމުަގއ   ޖ ނާއީ ކުށެއްެގ ޢަމަލު ހ މެނ ެގންވާ ކަެމއް
ަގއ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ފ ޔަވަޅު އެޅުމަކީ، ޖ ނާއީ ދަޢުވާެއްއ އޭނާެގ މައްޗަށް  

 ކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ. 
 

  ޒަފެއް މުަވއް  ނުވަތަ  މެންބަރެއް  ބައ ވެރ ވ    މުމަުގއ  ނ ން  ނ ންމާ  މ ޝަނުންކޮ ނ()  
 މެއްކުރ ކަމަށް ކަ  ޚ ލާފަށް  ހަމަތަކާ  ސުލޫކީ   ބަޔާންކޮށްފައ ވާ  ޤާނޫނުަގއ   މ 

 ކުރ ކަމަށް   ކަމެއް  ޚ ލާފަށް  މާއްދާއާ  ވަނަ  28  ޤާނޫނުެގ  މ   ނުވަތަ
  މުވަްއޒަފަކު   ތަނުވަ   މެންބަރަކު  އެ  ،ކަނޑައަޅައ ފ ނަމަ  ކޮމ ޝަނުން

 މުރާޖަޢާކުރުމުގެ   އަލުން  ނ ންމުމެއް  ވާނ ންމާފައ   ކޮމ ޝަނުން  ރ ެވެގންވެބައ 

Deleted : ހުން އެ ހަމަތަކަށް ތަބާވާކަން އެހެން  އެމީ އަދ
ކަށް ށް އެ ހަމަތަޭގ މ ންވަރަންނަށް އެނމީހު
¶ވާނެެއވެ. ންވާތަބާ

Deleted :ެި

Deleted :ެި

Deleted :ްމުޙްތަރ ފުކަނ 
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 . ވެލ ބ ެގންވެއެ  ކޮމ ޝަނަށް ބާރު
 

 ހަމަތަކާ  ސުލޫކީ
 ން ން ޚ ލާފުވު މުވައްޒަފު

މު )ހ( 17-9 ޤާނޫނުެގ  ކޮމ ޝަނުެގ  މ   )  17-5ަވއްޒަފަކު  ާމއްދާެގ    ަގއ    (ހވަނަ 
ހަމަތަޔާބަ ސުލޫކީ  ޚ ލާފުވެންކުރާ  ހަމައަކާ  ތެރެއ ން  ެއ  އްޖެކުެގ  ނަމަ، 

ބަލައ  މ ނަށް  ކުޑަބޮޑު  މ ންވަރެއްެގ  މުވައްޒަ  ،ޚ ލާފުވ   ފަކާމެދު  އެ 

ފ ޔަވަޅު  މުަވއްޒަފުން ކޮމ ޝަނުެގ   ޮގތުެގަމތ ން  ަގާވއ ދުަގއ ވާ  ެގ 
  އަޅަންވާނެއެެވ.

 
ބަ )ށ(   ަގއ   )ހ(  މާއްދާެގ  ކޮމ ޝަޔާންކުމ   ޙާލަތުަގއ   މުވަްއޒަފުން ނުރާ  ެގ 

މ    ފ ޔަވަޅުތައް،  އެޅޭނެ  މުވަްއޒަފުންނާމެދު  އެ  ޚ ލާފުވެެގން  ސުލޫކާ 
ދަށުންޤާ މު   ނޫނުެގ  ކޮމ ޝަނުެގ    ަގާވއ ދުަގއ    ވަްއޒަފުންެގހަދާ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 
 

މުވަްއޒަފަކޮމ ޝަނުެގ )ނ(   ކުރ ކަމަ  ޚ ލާފަށް  ހަމަތަކާ  ސުލޫކީ  ަގއ   އޭ ކީ،  ކު 
ކުށެްއގެ  މާއްދާެގ  ޖ ނާއީ  މ   ކަމުަގއ ވާނަމަ،  ކަމެްއ  ހ މެނ ެގންވާ  ޢަމަލު   

ތުެގމަތ ން  ާވއ ދާ އެްއޮގތްވާ ޮގްއޒަފުންެގ ަގ)ހ( ެގ ދަށުން ކޮމ ޝަނުެގ މުވަ
 ހުރަހެްއ  ކުރުމަށް އޮތްމަކީ، އޭނާެގ މަްއޗަށް ޖ ނާއީ ދަޢުވާެއއް  ޔަވަޅު އެޅުފ 

 ނޫނެވެ.
 

 
 އ ތުރުކުރުން. ެއއްމާއްދާ ށްޮގތަ ހަތަށް އަންނަނ ވ  ވަނަ މާއްދާެގ ފަ  20 ނޫނުެގބުނެވ ދ ޔަ ޤާ .5

 
  ޑު ގެ ރެކޯކުތަ ބައްދަލުވުން

 ން  ލެހެއްޓުބެ
ބައްދަލުވުންތަކޮ )ހ( 1-20 ޔައުމ ކުެގމ ޝަނުެގ  އަްއޔާ      ލ ޔެ ށް  ކުރައަކުރުން 

އެވެޓަންވާނެއްލަހަބަ އަދ   އޯބައްދަލުވުންތަ  .  ރެކުެގ  ޑ ންގ  ކޯޑ އޯ 
 .  ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ

 
ހެކ ބަހެއް  ތަ ެއްއވެސް  ނުވަ   ތަޙްޤީޤެއް ހ ންަގއ ފ ނަމަކޮމ ޝަނުން އެްއވެސް  (ށ)  

   ތަޙްޤީޤުގެ އެ  ައދ     ެއވެ.ޔައުމ ްއޔާކުރަންވާނެށް  ކުރަ އަކުރުން އަ   ހޯދައ ފ ނަމަ،
 ގ ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. ޑ ން ކޯޑ އޯ ރެއޯ

Deleted :ށ

Deleted : ަވަނ

Deleted :އ   މާއްދާަގ

Deleted : ާކަމަށްވ

Deleted :އް ބަލައ    މައްސަލަތަކޮރަޕްޝަންެގ ކުށުެގ
  ކޮރަޕްޝަންެގ އެ ޮގތުން،    ތަޙްޤީޤުކުރުމާއ ،

ސް  މަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލެއް އެްއވެޢަމަލެއްކަ
  ށް،، ނުވަތަ ހ ންާގކަމަމަށްތަކުން ހ ންަގއ ފ ކަރާފަ

ސަލައެއް  ތުކޮށް މައްނުވަތަ ހ ންަގން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަ
… ޤީޤުކުރުން.ޅައ ފ ނަމަ، އެކަމެއް ބަލައ  ތަޙްހުށަހަ

Deleted :ްކާނުލައ  ކުރުމައ ތުރުއުނ   އެްއވެސ،  

Deleted :ށ

Deleted :ެވެ އްޓަންވާނެބަލަހަ ލ ޔ .
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ބައްދަލުވުން (ނ)   ޔައުމ ކޮމ ޝަނުެގ  ެގ މެންބަރުން  ކޮމ ޝަނުގެ އްޔާަގއ ،  ތަކުެގ 

 ންވާނެއެވެ.  ފްޞީލު ހ މަނަވޯޓު ދ ންޮގތުެގ ތަ   އާއ ޒ ރީހާ
 

ބައްދަލުވުންތަކު  (ރ)   ހާޒ ރީކޮމ ޝަނުެގ  ކޮންމެ  ެގ  ފަހަރު )އެކެއް(    1  މަހަކު  
 ންވާނެއެެވ. ޢުކުރައ އ ޓުަގއ  ޝާވެބްސަ ކޮމ ޝަނުެގ 

 
މާއްދާެގ )ހ( އަދ  ސް، މ   އޮތްނަމަވެ  ތަކަށްއ  އެހެން ގޮ އްަގޤާނޫނެ  އެހެން (ބ)  

ރު  )ދ ހައެއް( އަހަ  10ވާ ލ ޔެކ ޔުންތަކާއ  ރެކޯޑ ންތައް މަދުެވެގން  ަގއ  (  ށ)
   ލަހައްޓަންވާނެެއވެ.އެކު ބަތެރ ކަމާ ރައްކާދުވަސްވަންދެން ކޮމ ޝަނުން  

 
 އަންނަނ ވ  ޮގތަށް އ ޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ  21ބުނެވ ދ ޔަ ޤާނޫނުެގ  .6

 
 ޙަވާލުވެގެންވާ  ކޮމ ޝަނާ 

 އްމަސްއޫލ އްޔަތުތަ
 ަވނީއެވެ. ކޮށްފައ  އެަގއ  ބަޔާންތ ރީމަސްއޫލ އްޔަތުތަްއ، ޝަންެގ މ ކޮ . 21

 
ަމްއސަ )ހ(   ކުށުެގ  ތަޙްޤީޤުކުރުމާއ ،ލަތަކޮރަޕްޝަންެގ  ބަލައ     ޮގތުން،  އެ   އް 

ފަރާތަކު  ކޮރަޕްޝަންެގ އެްއެވސް  ޢަމަލެއް  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ން ޢަމަލެއްކަމަށް 
ހ ންހ ންަގއ ފ ކަމަށް ނުވަތަ  އުޅޭކަމަށް  ނު  ށް،ާގކަމަ،  ހ ންަގން  ވަތަ 

 ން.މަ، އެކަމެއް ބަލައ  ތަޙްޤީޤުކުރުށަހަޅައ ފ ނަސަލައެއް ހުތުކޮށް މައްތުހުމަ
 

ނުލައ މަްއސަލަެއްއ  ވަކ ފަރާތަކުން   )ށ(   ކުށެްއ  ހުށަހެޅުމަކާ  ކޮރަޕްޝަންެގ   ،
ހ ންާގހ ނަގއ ފ ކަމުގެ  ނުވަތަ  އުކަމު،  ހ ންަގން  ނުވަތަ    ޅޭކަމުގެ ެގ، 

ކުށެލ   މަޢުލޫމާތު އެފަދަ  ނުވަތަ  ހ ނަގއ ފ  ބ އްޖެނަމަ،  ނު ކަމުެގއް  ވަތަ  ، 

ހ ންހ ންާގ ނުވަތަ  ޝަްއކުކުރެވ އްޖެނަމަ،    އުޅޭކަމުެގ  ން ަގކަމުެގ  މަްއޗަށް 
މަޢުލޫމާވަކ ފަރާތަކު އެ  ަވކ ފަރާތަކުން  ނުލައ ،  އެންުގމަކާ  އެކަެމއް  ތު  ން 

ނުލަ އ ސްލ ބުމަކާ  އަމ އްލަ  ހޯދައ ، ހޯދަ  ނެުގމުަގއ އ ،  ހޯދުންތައް  ންޖެހޭ 
 ކުރުން. ޙްޤީޤުތައްކުރަންޖެހޭ ތަ

 
ކަ )ނ(   ތަޙްޤީޤުކުރާ  ބަލައ  އްތަތަންކޮމ ޝަނުން  އ ތުރަށް  ުގޅ ެގން    ކާ 

Deleted :ނ

Deleted :ރ

Deleted :6 ްން ހަކުމަ( )ހައެއ

Deleted : ްއެއ

Deleted :ބ

Deleted :ށ

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : ަކުށެއް  އެފަދ

Deleted : ެިަކުގ
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 ރާތަކަށާއ  އަމ އްލަ ފަރާތްތަކަށް ންތައްތައް ދައުލަތުެގ އ ދާސާފުކުރަންޖެހޭ ކަ
ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ ނުން  ޝަކޮމ ތުން  ެއޮގފުކުރުން.  ސާހުށަހަޅައ ެގން  

ުގޅ ެގމައްސަ ކޮމ ޝަލައަކާ  ބާރުހ ނން،  ހ މެނޭ ނުެގ  ތެރޭަގއ   ދާއ ރާެގ  ާގ 
 . ށް އަންަގންޖެހޭ އެންުގންތައް އެންުގންތަކަފަރާ

 

ށުެގ ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ކޮމ ޝަނުން ކުރާ ތަޙްޤީޤަކަށްފަހު، ކޮރަޕްޝަންެގ ކު )ރ(  
ރީޢަތަށް ށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަންކަުމަގއ ، ޝައެކަށޭނަ ހެކ  ހުރ ކަމަށް ކޮމ ޝަނަ

 .ށް ފޮނުވުންޓަރ ޖެނެރަލަ ޕްރޮސ ކ އުހެޅުމަށްޓަކައ  އެ މައްސަލައެއްށަހު
 

ޢަމަލުތަކުެގ  ެގއްލުމާއ     ލ ބޭ  ންޢަމަލުތަކު  ކޮރަޕްޝަން )ބ(     ނުބައ ކަމުގެ އެ 
ތެދުވެރ    އ ،މައްޗަށާ ހ ންުގމުަގއ     ، ނާތްތެތ ކަމާއ މާއަ  ،ކަމާއ ދައުލަތް 

ކުރ އަނަޒާޙަތްތެރ ކަ ެއކަންރުވަ ން  މަްއޗަ އ ،  ދައުލަތުެގ ކަމުެގ  ށް 
ސާާވ ކުންފުނ ތަކުެގ ހ އް  ދައުލަތްކުންފުނ ތަކާއ     ދައުލަތުެގ  މުވަްއޒަފުންނާއ 
 ން.އަޅަންޖެހޭ ފ ޔަވަޅުތައް އެޅު  ލުންތެރ ކުރުވައ  މުވަްއޒަފުން ހޭ

 
 )ޅ(  

 
ޢަމަ ލ ބޭކޮރަޕްޝަންެގ  ެގއްލުާމއ ލުތަކުން  ޢަމަލުތަ    ނުބައ ެއ  ކަުމެގ ކުެގ 

ހޭލު ޢާމައްޗަށް   ނަޒާހަތްތެރ ކަން ޢާކުރުވައ     ތެރ ންންމުން  ންމުންެގ 
  ސައްކަތްކުރުން.ކުރ އެރުވުމަށް މަ

ޢަމަލުކޮރަޕް ( ކ)   ކުރަންޖެހުއްޓުވުމަށްޓަ   ތައްޝަންެގ  ދ ރާސާތައްކޮށްކައ   ،  ހޭ 
ައޅަންޖެހޭއ ދާރާތަކު  ދައުލަތުެގ ފ ޔަވަޅުތަން   ،ދ ނުމާއ ލަފާ    ކުެގ 

 ެއންުގން. ތަކަށް އ ދާރާއެ ކަމާުގޅޭޮގތުން އަންަގންޖެހޭ އެންުގންތައް
 

މަސައ ތަކާސެމ ނާރ ( އ)   ބައްދަ،  ޕްރޮްއކަތު  އެހެނ ހެން  ްގރާމްތަްއ ލުވުންތަކާއ ، 
 ޅޭޮގތުން ޢާންމު ރުމާ ުގ ޢަމަލު ހުއްޓުވުމާއ  މަނާކުރަޕްޝަންގެ ކޮ  ަގއ ެގން ހ ން

  ން.އ ތުރުކުރުހޭލުންތެރ ކަން 
 

ހުއްޓު )ވ(    މަނާކޮރަޕްޝަން  އެއްކޮވުމާއ   ތަފާސްހ ސާބު  ށް،  ކުރުމާުގޅޭ 
ބަލަހަތައްޔާރު ހ ންޭގކޮރަޓައ ،  އްކޮށް،  ޢަމަލުތައް  ފަދަ އެތާއ   ޮގޕްޝަންެގ 

ބާވަތްތަކާ  ޢައ   ޢަމަލުތަކުެގ  ހ ނުގމަށްއެ  މެދުވެރ ވާ ސަބަބުތަކާއ     މަލުތައް 

Deleted :ަތުެގ އެހެން އ ދާރާތަކުން ތެރެއ ން ދައުލ
ންތައްތައް  އ ތުރަށް ބަލައ  ސާފުކުރާންޖެހޭ ކަ

ފުކުރުމާއ ،  ސާޅައ ެގން  އެފަރާތްތަކަށް ހުށަހަ
ންަގންޖެހޭ ރާތަކަށް އަލަތުެގ އ ދާ ކަމާުގޅޭޮގތުން ދައު

¶. ންކަން އެ އ ދާރާތަކަށް އެންުގންކަ

Deleted :ސަބަބުން  ެގ

Deleted :ްި

Deleted :   ދައުލަތުެގ މަަވއްޒަފުން ހޭލުންތެރ ކުރުވައ  ،

Deleted : ަރުކާރުގެ ސ

Deleted : ުސަރުކާރ

Deleted :ަށްިެރުވުމ

Deleted : ާއ

Deleted : ާއ

Deleted :¶

¶( ނ މ ފައ  2020މާރ ޗު  2)

Deleted :ޅ

Deleted :ޭކާބެހ

Deleted :ޭށް ރާތަކަދާއ  ކަމާބެހ

Deleted : ޭއ ދާރާތަކަށް ދައުލަތުެގ ކަމާބެހ

Deleted :ކ

Deleted :  ިާއ

Deleted :  ، އުފެއްދުމާއ

Deleted : ، މާއ

Deleted :  އެފަދަ  ކޮރަޕްޝަންެގ ޢަމަލުތައް ހ ންޭގޮގތާއ
 އް ހ ނުގމަށްމަލުތައެ ޢަ އ  ލުތަކުެގ ބާވަތްތަކާ ޢަމަ

ރާ ޢަމަލުތައް ކުއެ މެދުވެރ ވާ ސަބަބުތަކާއ  
ންތައް ބަދަލުތަްއ ދެނެަގތުމުެގ ހޯދު އަންނަ ކަށްލުތައުސޫ

ހޯދައ  ދ ރާސާތައް ކުރުމާއ ، ކޮރަޕްޝަންެގ  
...
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ޮގހ ން  ޢަމަލުތައްއެ   ދެނެަގތުމުެގ  އަން  ށްތަާގ  ބަދަލުތައް  ކޮށް ދ ރާސާނަ 
ހޯދައ ހޯދުން އެ ހޯޝާއ މަކޮށް،  ހާ  ދ ރާސާތައްއެ    ،ތައް  ންތަކުެގ  ދުޢުކޮށް، 

ބ ނާކޮށް  ޢަމަކޮރަޕްޝަން   މައްޗަށް  ުގޅޭޮގތުން  ލުެގ  މަނާކުރުމާ   ހުއްޓުވުމާއ  
    އެޅުން.އަޅަންޖެހޭ ފ ޔަވަޅު

 

ޢަމަލު (މ)   މަނާ  ކޮރަޕްޝަންެގ  ޢާންމުކޮށް ހުްއޓުވުމާއ   ުގޅޭޮގތުން  ކުރުމާ 
ހާމަކުހޭ  ކުރަންޖެހާމަ ުގކަންކަން  ކަމާ  ޝާރުމާއ ،  ހޭ ކުރަންޖެއ ޢުޅޭޮގތުން 

  ޝާއ ޢުކުރުން. ބަޔާންތައް
 

ޤައުމީ  ޝަންރަޕްކޮ (ފ)   ސ ޔާސަތުތަްއ    ހުއްޓުވުމަށްޓަކައ   ފެންވަރުަގއ  
ސ ޔާސަތުތަ ކަށައެ އެ  އެ ،  ރުމާއ ކުލާޙު އ ޞް  މުރާޖަޢާކޮށް  އްެއޅުމާއ     އަދ  

  ން.ކުރުސ ޔާސަތުތައް ތަންފީޒު 
 

)  މ  (ދ)   ބުނާ  ފމާއްދާެގ  ަގއ   ތަން(  ޓަކައ ،  ފީޒުކުރުމަށްސ ޔާސަތުތައް 
ހ ންަގއ ދާރާ  ލަތުެގދައު އެކުލަވާލައ   ޕްތަކުން  ލޭންތަކާއ ،  ންޖެހޭ 

ތަ އުޞޫލުތަކާއ ،  ހަދަންޖެހޭ  ހަމަތައް، މަޝްރޫޢުތަކާއ ،  ޢާރަފުކުރަންޖެހޭ 
އ ދާ  ބަލައ ،  ތޯހ ންާގތަޢާރަފުކޮށް   ދައުލަތުެގ  ރާތަކުން  ކަމާުގޅޭޮގތުން، 

ފ އަޅަ ތަންންޖެހޭ  އުޞޫލުތަކާފީޒުކުރަންޖެޔަވަޅުތަކާއ ،  ، އ  ހޭ 
ުގޅޭޮގތަޢާރަފު ހަމަތަކާ  އެތުކުރަންޖެހޭ  ދޭންޖެހޭ  ން،  ފަރާތްތަކަށް   

ހުށަހަޅަ ހުށަލަފާދ ނުމާއ ،  އަންަގންޖެހޭ ންޖެހޭ  ހުށަހެޅުމާއ ،  ހެޅުންތައް 
 އ ، ނަތީޖާދާ ޮގތް ބަލައެކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަމުން، ާމއ އެންުގންތައް އެންުގ
 .ންދ ޔުންވަޒަންކުރަމު ނެރެދޭ މ ންވަރު

 
މުަވްއޒަފުންެގ  ދައުލަ (ތ)   ފަރާތަ  ،އްކ އްޔާތަ މ ލްތުެގ  އާމްދަނީާއ އެ  ލ ބޭ  އް 

ޝައްކުކުރެ ނުބައް ައއ ސްފައ ވާކަމަށް  ބަދަލެއް  ޚ ލާފު  އާދަޔާ  ވޭނަމަ،  ދަލު 
ދ  ކުރުމާއެކަން  މުއްނު  ،އ ރާސާ  ންޖެހޭ ޤީޤުކޮށް އަޅަޙްތަ  ސަނދ ކަންޙައްޤު 

   އެޅުން.ވަޅުތައް ޔަފ 
 

ޖަމް  (ލ)   އެ  ޖައްޔާ  ޢ މަދަނީ  ބަދަހ ކޮށްެގން،  ުގޅުން  ޖަމްޢ އްޔާ މާޢަތްތަކާ 

Deleted :އ

Deleted :ވ

Deleted :ްިަކަށ

Deleted :   ެގނައުމާއ

Deleted :ާއ ،  ބަދަލުެގނައުމ

Deleted : ، މަށްޓަކައ

Deleted : ެއކުލަވާލައ   ރާތަކުަގއ ދާދައުލަތުެގ އ 
ކާއ  މަޝްރޫޢުތަކާއ  އުސޫލުތަކާއ   ޕްލޭންތަ ހ ންަގންޖެހޭ

ހ ންުގމާއ ، ކަާމުގޅޭޮގތުން،   ހަމަތައް ތަޢާރުފުކޮށް
ންޖެހޭ ފ ޔަވަޅުތަކާއ   ދައުލަތުެގ އ ދާރާތަކުން އަޅަ

ށް  ުގޅޭޮގތުން، އެފަރާތްތަކައ  ހަމަތަކާ އުސޫލުތަކާ 
ހުށަހެޅުންތައް  ޅަންޖެހޭ ހަނުމާއ ، ހުށަންޖެހޭ ލަފާދ  ދޭ

ަގންޖެހޭ ެއންުގންތައް އެންުގމާއ ، އ ، އަންހުށަހެޅުމުމާ
ރެވެމުންދާ ޮގތް ބަލައ ، ނަތީޖާ  އެކަންކަމަށް ޢަމަލުކު

¶މުން ދ ޔުން.ނެރެދޭ މ ންވަރު ވަޒަންކުރަ

Deleted :21  ަވަނ

Deleted :ވ

Deleted :ާި

Deleted :މ

Deleted :ަނީއާއ   އާމްދ

Deleted :ްށ

Deleted : ްއ

Deleted :  ކާއ

Deleted :ައަންނަ ކުއްލ  ބަދަލުތައް ރަންޏަށް ދ
… ސާކުރުމާއ  ދ ރާ

Deleted :ުި

Deleted : ްވަކ މީހެްއެގ ކ ބައ ަގއ  ހުރ ކަަމށ
...

Deleted :ފ

Deleted : ތަކުެގ މުޖުތަމަޢު  ފެންވަރުަގޔާއ  ށްރަށުެގރަ އެކ
...
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ހޭލުޖަމާޢަތް ދެކޮޅަށް  ކޮރަޕްޝަނާ  އުފައްދައ ،  ންތެރ ކަން  ތަކުަގއ  
އަހުލުވެރ ނަޒާހަތްތެރ ކަމަށް އެފަދަ   ޓަކައ ށްމަވުހުއްޓު   ކޮރަޕްޝަންކޮށް،   

   ކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން.ތަތްޢ އްޔާ ޖަމާޢަޖަމް
 

ުގޤާ ( ގ )   އ ދާރާތަކާ  ތަންފީޛުކުރާ  ކޮރަޕްނޫނު  ތަޙުޤީޤު  ޅ ެގން  ކުށްތައް  ޝަންެގ 

ދައުލަކުރު އ ދާރާމާއ ،  ުގޅ ެގންތުެގ  ކޮރަޕްޝަން  ތަކާ   މަށްހުއްޓުވު 
 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 
ތަޙުޤީޤުތަކާއ ކޮރަޕްޝަ (ޏ)   ކުށްތަކުގެ  ހުކޮރަޕްޝަން  ންގެ  ޢަމަލު  އ   އްޓުވުމާ ެގ 

މަސައްކަެގނުމުވ ޔަނުދ ނާކުރުމާއ   މަ ކުރުމަށްޓަކައ    ތް  ހަރުދަނާ    ، އ ތުރަށް 
ދައުލަތުންއަ ގު   ދ   މުޢާހަދާއަކާ  ބައ ނަލްއަޤްވާމީ    ، ޅޭޮގތުން ބައ ވެރ ާވ 

ޢަ ހުްއޓުވުކޮރަޕްޝަންެގ  މަނާކުރުމާމަލު   ތަކަށް ޤާނޫނު  ުގޅޭ   މާއ  
ކަމާބެހޭ ކޮބައ    ކީ ޙުތަކައ ސްލާެގންނަންޖެހޭ   ދައުލަތުެގ  ފާހަަގކޮށް،  ކަން 

 ޅުން.އ ދާރާތަކަށް ހުށަހެ
 

ކުރެވޭހުއްޓު  ކޮރަޕްޝަން (ސ)   ބޭކަތުަގއ މަސައް  ވުމަށް  ސަރުކާ،    ރުތަކާއ  ރުެގ 
ބަބޭރުެގ   އަދ   ސަރަޙައްދީ  އ ދާރާތަކާއ    އ ނަލްއަޤްވާމީ ކަމާުގޅުންހުރ  
ދާހުރ  މުެގ ތެރެއ ން ރާްއޖެއަށް ފައ އެ ުގޅު  މާއ ،ުގޅުން އުފެއްދު  ކާޖަމާޢަތްތަ

ޅޭޮގތުން އެއްބަސްވާންޖެހޭ އެކަންކަމާ ުގ  މަދަދާއ  އެހީ ހޯދުމާއ ،ކަމުަގއ   ކަން
 ން ދ ނުން. ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުެއ  އްބަސްވުމާއ ،ކަންކަމަށް އެ

 
    
އ ދާރާތަކުަގޔާ ( ޑ)   ކޮރަޕްޝަން  ދައުލަތުެގ  ތަންތަނުަގއ   ވ ޔަފާރ   އަމ އްލަ  އ  

ުގ ޢަމަލުކުހުއްޓުވުމާ  ހަމަތަޅޭޮގތުން  އުސޫލުރަންޖެހޭ  ނ ޒާމުތަްއ  ކާއ   ތަކާއ  
،  އ ބާވާ މ ންވަރު ދެނެަގތުމާންތަނުން ތަމުތަކަށް އެތަނ ޒާއ ، އެ  އެކަށަެއޅުމާ

ނ ޒާ ތައެ  އެއ ން  ެގނައުާމއ ،  އ ޞްލާޙުތައް  ެގންނަންޖެހޭ  ނަކުން  މުތަކަށް 
 ށް އެންުގން. ތަބާނުވާކަމަށް ފާހަަގކުރެވޭނަމަ، އެކަމަށް ތަބާވުމަ

 
ޝަކު ( ޒ)   ހުށަހެޅޭ  ތެކޮމ ޝަނަށް  އ ޚްތ ކޮމ  ރެއ ންާވތަކުެގ  ޞާޞްެގ  ޝަނުެގ 

Deleted :ްިޮރަޕްޝަން…ށް، ރ ކޮއަހުލުވެ މީހުނ 
...

Deleted :ދ

Deleted :ަށްވ ޔަނުދ ނުމ

Deleted :ީކާ ުގޅ ެގން ކޮރަޕްޝަންެގ   އ ދާރާތަތަންފީޒ
¶ޖެހޭ ފ ޔަވަޅުތައް ެއޅުން.ޢަމަލު ހުއްޓުވުމަށްޓަކައ  އަޅަން

Deleted :ތ

Deleted :  ިަށްޓަކައ

Deleted : /ަނުވަތ

Deleted : ައ   މާ މަލު ހުއްޓުވުކޮރަޕްޝަންެގ ޢަނުވަތ
...

Deleted :ލ

Deleted : ކަތުަގއ  ިަސައް…ޢަމަލުހުއްޓުވުމުެގ  ެގ ،
...

Deleted :ާިޭންއ ންއްޖެރ 

Deleted :ާހ އްސާކުރުމާއ   ރާތަކާ މަޢުލޫމާތުތަންފީޒީ އ ދ 

Deleted : ެއ   ފަ  ކަންތަކުަގއ  ކަނޑައަޅާހީ ހޯދަންޖެހޭއ
…ދަށުން  ްއެގއުޞޫލެ އޮންނަ

Deleted :ެހުރ  ފައ ދާ ުގޅުުމެގ ތެރެއ ން ރާއްޖެައށްއ 
ން  މާއ ، މަދަދާއ  އެއްބާރުލު އެހީރެތ ކަކަންކަމުަގއ 
ޮގތްތައް ހޯދައ ، އެކަންކަމާ ުގޅޭޮގތުން ލ ބޭނެ 

ކަންކަމަށް ެއއްބަސްވުާމއ ،   އެއްބަސްވާންޖެހޭ
¶މަލުކުރުން.ކަންކަމަށް ޢަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

Deleted :( ޑގ )

Deleted :ްކުރެވޭ މަސައްކަތުަގއ   ހުއްޓުވުމަށް ކޮރަޕްޝަނ 
ތަކާއ  ދީ ޖަމާޢަތްކާއ  ސަރަޙައްރުތަެގ ސަރުކާބޭރު

 ުގޅުން އުފެއްދުމާއ ، އެ  މާޢަތްތަކާޖަބައ ނަލްއަޤްވާމީ 
...

Deleted :ޏ

Deleted : ޒ

Deleted :ު(އ ޅާފަރުމަށް ހުށަހަ)އުނ ކ

Deleted :ސ

Deleted :ޓ
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ނުފެތޭ   ފޮނުވުމާއ  ކަމާުގޅުންހުރ ކުވާތައް  ޝަތެރެއަށް  ، މުއައްސަސާއަކަށް 
މައްސަލައެްއެގކޮމ ޝަނުން   ކުރަމުންދާ  އެހެން   ތަޙުޤީޤު  ތެރެއ ން 

ކަމެއްއ ދާރާ ކުރަންޖެހޭ  ތަޙުޤީޤު  ފާހަަގކުރެއަކުން  ެއ  ، ވ އްޖެނަމަ  އެކަމެއް 
 .  ންއަކަށް ފޮނުވުއ ދާރާ

    

     
 

    

 
 

 ނަ މާއްދާ އަންނަނ ވ  ޮގތަށް އ ޞްލާޙުކުރުން.ވަ  28ނުެގ ވ ދ ޔަ ޤާނޫބުނެ .7
 

ފުށުއަރާ    މަޞްލަޙަތު
މައްސަލަތަކުން  

 ދުރުހެލ ވުން 

ލަޙަތާ މަޞް  އޭނާެގ  އަދާކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ ވާޖ ބާއ ކު  މެންބަރަކޮމ ޝަނުެގ   )ހ( . 28
 ނުވާނެެއވެ. ޞަތު ދީެގން މަކަށް ފުރުރުމެއް އުފެދުދެމެދު އެއްވެސް ފުށުއެ

 
މެންޝަކޮމ  ށ()   ފުށުއެރުންކަމަށް  ނުެގ  މަޞްލަޙަތު  މާއްދާބަރެއްެގ  )ހ( މ   ެގ 

އ ނދެެގއ   ަގ މެންބަރަކު  ކޮމ ޝަނުެގ  އުސޫލުަގއ ،  ންއުޅޭ  ބުނެފައ ެއވާ 
ދަރ ންނާމީހާއާއ ،   ބަ  އޭނާއ ،  އޭނާެގ  ެގންދާ ލަހަްއޓަމުންސީދާ   

މަސްލަޙަތު  ސްލަޙަތު  މަހުންެގ  އެހެންމީ މެންބަރެއްެގ  ެއ  ފުށުއެރުމަކީވެސް، 
 ބެލެވޭނެެއވެ. ކަމުަގއ   ފުށުއެރުން

 

  މެންބަރެްއގެ   ސަލައެއް ބެލުުމަގއ ، ކޮމ ޝަނުެގކޮމ ޝަނުން ބަލަމުންދާ މައް )ނ(  
ފުށުއަރާފާނެފަދަ ދ   މަސްލަޙަތު  ނުވަތަ މާވެއްޖެނަމަޙާލަތެއް   ،

ން ކޮމ ޝަނުަގއ  ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، ނަމަ، ެއކަވޭލުކުރެވެދާނެކަމަށް ޤަބޫދ މާ
މައްސަލަެއްއ    އަދ  އެތަނާޒުލުވާންވާނެެއވެ.    ޭއނާލުމުން  އެ މައްސަލަެއއް ބެ

ފޯރުވައ ެގން   ނުފޫޒު  ރަކަށްވެސް މ ންވައެއް  ފަރާތަކަށް ވެސް  އް ލުމުަގއ  އެބެ
މަްއސައަވާނެެއވެ.  ނު ެއ  ނ ންމުދ   ޭއެގފަލައެއް  އެމީހަކު،  ން ހުމުަގއ  

   ސް މ ންވަރަކަށް ބައ ވެރ ވެެގންނުވާނެެއވެ.އެްއވެ
 

Deleted :ްކަމުެގ  އް ހ ނަގއ ފ ޝަންެގ ޢަމަލެކޮރަޕ
ޖެނަމަ ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭކަމަށް  ތުކުރެވ އްމަތުހު

ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް ތުހުމަތުކުރެވ އްޖެނަމަ 
ނަމަ، އެކަމެއް  ރޭވެމުންދާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވ އްޖެ

މަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އް ދެނެަގތުފާހަަގކޮށް އެކަމެ 
ޙްޤީޤުތައް  ރަންޖެހޭ ތަޅޭޮގތުން ކު އ  ެއކަމާ ުގކުރުމާ

¶( އ ހަޅާފަރުމަށް ހުށައުނ ކު)ރުން.ކު

Deleted :(

Deleted :ޑ

Deleted :ޔ )

Deleted :  ކޮރަޕްޝަންެގ ޢަމަލު ހުއްޓުވުަމށާއ
ކޮރަޕްޝަންެގ ޢަމަލާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސަްއކަތް  

ކަމަށް  ންދ ޔުމަށްޓަކައ  ކުރުން މުހ ންމުކުރ އަށްެގ
ން ނުން ކުރަމުނަށް ފާހަގަވާ ކަންކަން ކޮމ ޝަކޮމ ޝަ
¶( އ ހުށަހަޅާފަރުމަށް ނ ކު)އުދ ޔުން.

Deleted :(

Deleted : ޒ

Deleted :ޕ)

Deleted :ޮސަްއކަތްތައް ހ ނާގދ ޔަޮގތުެގ  މަމ ޝަނުެގ ކ
ރީ ރ ޕޯޓެއް، އަހަރަކު މައްޗަށް ެއކުލަވާލެވޭ އަހަ

...

Deleted :ު(އ ރުމަށް ހުށަހަޅާފަ)އުނ ކ

Deleted :(

Deleted :ޓ

Deleted :ޖ)

Deleted :ްޮގތުން، މ  ޝަންެގ ޢަމަލު ހުއްޓުވުާމ ުގޅޭ ކޮރަޕ
...

Deleted :  ްއެްއވެސ

Deleted :ްދައުރެއް ނުވަތަވަތަޙަތެއް ނު ެގ މަސްލަިެއ  
...

Deleted :ދާ ބެލެހެއްޓުުމެގ ދަށުަގއ ވާސީ އޭނާެގ  
...

Deleted :ްހުށަހަޅާފައ ( )އުނ ކުރުމަށ
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ރަކު މެންބަ  ވަކ ވަކ  ކަމެއް ކުރުުމަގއ     ނުވަތަ  އެއް ބެލުމުަގއ މައްސަލަ   ވަކ  )ރ(  
ފުމަޞްލަބައ ވެރ ވުމަކީ،   ކަމެއްކަމަށް  ށުއަރާނެޙަތު  ސަބަބުެގ   އެކަށީެގންވާ 

 ލ ޔުމުން  އ މ ޝަނުެގ ރައީސަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތެއްގަ  ބ ނާކޮށް ކޮމައްޗަށް
ެއ މެންބަރަކު ،  މަށްފަހުރަށް އެކަން އެންުގެމންބައެ    ެއކުމާސަބަބު ބަޔާންކުރު

   ެއވެ.އެކަހެރ ކުރެވ ދާނެއެ މައްސަލަެއއް ބެލުމުން 
 

ކޮމ   ވަކ  )ބ(   ބެލުމުަގއ   ރައީސް މައްސަލައެއް  ބައ ވެރ ވުޝަނުެގ  މަކީ،   
ެގންވާ ސަބަބުެގ މައްޗަށް ބ ނާކޮށް  ކަށީޙަތު ފުށުއަރާނެ ކަމެއްކަމަށް އެމަސްލަ

ލ ޔުމުން  ރައީސަށް  ޙާލަތެްއަގއ ، ކޮމ ޝަނުެގ ނާއ ބު    އޭނާއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
އެންުގމަ ބެލުމުންއެކަން  މައްސަލަެއއް  އެ  ރަީއސް    މ ޝަނުެގކޮ،  ށްފަހު، 

  ތަނާޒުލުވާންވާނެއެެވ.
 

)ހ( )ޅ(   މާއްދާެގ  ަގ  އަދ  )ރ(    ،)ނ(  ،)ށ(  ، މ   ބަޔާންެވެގންާވ    އ  )ބ( 
ެވސް  އްޒަފުންެގ މަްއޗަށްކޮމ ޝަނުެގ މުވަ   ށް،ތަޅޭ ނ ސްބަ ކަާމުގ،  އުސޫލުތައް 
 ވެ. ހ ނާގނެއެ

 
މާ )ކ(    )ހ(އްމ   ބަޔާ  )ބ(  އަދ  )ރ(    ،)ނ(  ،)ށ(  ، ދާެގ  ެވެގންާވ  ންަގއ  

މަޤާމުަގއ  ހުރެ ކުރުން  ސޫލަކާ ކޮމ ޝަނުެގ މެންބަރަކު ޚ ލާފުވުމަކީ، އޭނާ  އު
ކަމެ  ވަކ ކުރެ އެކަށީެގންނުވާ  މަޤާުމން  އޭނާ  ބަލައ ،  ކުރީކަމުަގއ   ވ ދާނެ  އް 

   ތެއްކަމުަގއ  ބެލެވޭނެއެވެ.ޙާލަ
 

)ހ( )އ(    މާއްދާެގ  ބަޔާންެވެގންާވ    އަދ  )ރ(    ،)ނ(  ،()ށ  ، މ   ަގއ   )ބ( 
މު ކޮމ ޝަނުެގ  ޤާނޫނުެގއުސޫލަކާ  މ   ޚ ލާފުވުމަކީ،  އެހެން ަވއްޒަފަކު   

އެމާއްދާއެ ޤާނޫނެއްަގއ   އެހެން  ނުވަތަ  އޮތްނަމަވެސް،  ހެންްއަގއ   ޮގތަކަށް 
ނާ ކުރުން އެކަށީެގންނުވާ ކަމެއް ކުރީކަަމށް ބަލައ ، އޭ  އ  ހުރެަގމުއޭނާ މަޤާ

  ކުރެވ ދާނެ ޙާލަތެއްކަމުަގއ  ބެލެވޭނެއެެވ.ވަކ  ންމަޤާމު
 

 

 އ ތުރުކުރުން. ެއއްމާއްދާ ށްޮގތަ ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނ ވ    28ެގ ބުނެވ ދ ޔަ ޤާނޫނު .8

 

Deleted :ަތަ ވަކ   ނުވަެއއް ބެލުމުަގއ  ިަ ލަވަކ  މައްސ
ބައ ވެރ ވުމަކީ،  ހަކު މީންބަރަކު މެވަކ  ކުރުމުަގއ   އް ކަމެ

ވާ  ށް އެކަށީެގން  ކަމެއްކަމަތު ފުށުއަރާނެމަސްލަޙަ
ޝަނުެގ ރައީސަށް  ށް ބ ނާކޮށް ކޮމ ސަބަބުެގ މައްޗަ

ބަބު ، ސަންކޮމ ޝަނު  ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތެްއަގއ 
...

Deleted :ައ (ހުށަހަޅާފަ ށް)އުނ ކުރުމ

Deleted : 

Deleted :  އާއ

Deleted : 

Deleted :  އާއ

Deleted : 

Deleted :  އާއ

Deleted :  އާއ

Deleted :ަި

Deleted :ެި

Deleted : 

Deleted :  އާއ

Deleted : 

Deleted :  އާއ

Deleted : 

Deleted :  އާއ

Deleted :  އާއ

Deleted : ހަޅާފައ (ށަހު މަށްރުކު)އުނ

Deleted :   އާއ

Deleted :   އާއ

Deleted : ާއ  އ

Deleted :  އާއ

Deleted :ްހުށަހަޅާފައ ( )އުނ ކުރުމަށ
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ކޮމ ޝަނުން  
 ރީވުން ދާބުޖަވާ

ޮގއަހުން ކަނޑަކޮމ ޝަނުެގ މެންބަރުން ރައްޔ ތުންެގ މަޖ ލީ )ހ( 28-1 ތެްއެގމަތ ން،  ޅާ 
ކޮމ ޓީ ަމޖ ލީހުެގ  އެ  ނުވަތަ  މަޖ ލީހަށް  ޖަވާބުދާރީވެ،  އެ  ހާޒ ރުެވ،  ައކަށް 

ރައްޔ ތުން އެމީ ުގޅޭޮގތުން  މަސްއޫލ އްޔަތާ  މަޖ ލީހުންެގ  ޒ ންމާ ހުަގެގ  އ  
ނުަވތަ    ކޮމ ޝަންއަދ     ވާނެެއވެ.އުފުލަން ުގޅޭޮގތުން،  ޮގތާ  ހ ނަގމުންދާ 

ހޯދައ   ކާ  މަރަމުންދާ ކަކޮމ ޝަނުން ކު ަމޖ ލީހުން  ުގޅޭޮގތުން، ރައްޔ ތުންެގ 
 ޮގތެްއަގއ  ެއއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެެވ. ގައ ، އީޖާބީ އްންމެ ކަމެބަލަންޖެހޭ ކޮ

 

ުގޅޭ ހ ންަގމު  ކޮމ ޝަނުން )ށ(   ތަޙްޤީޤަކާ  ހ ފަހަތުޮގންެގންދާ  ހޭ  އްޓަންޖެން 
މަޖ ލީހަށް ރައްޔ ތުންެގ  ކޮމ ޝަނުން  ހާމަނުކޮމަޢުލޫމާތެއް    ށް  

 ހެއްޓުމަކަށް، މ  މާއްދާެގ )ހ( ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ހ ފެ

 
 

ފަށާ  މ  .9 ޢަމަލުކުރަން  ތަޞްމ   ނީ،  ޤާނޫނަށް  ފާސްވެ،  ގެ ކޮށް،  ދީޤުޤާނޫނު    ޒެޓުަގއ  ދ ވެހ ސަރުކާރުެގ 
 ެގންނެވެ. ށ ޝާއ ޢުކުރާ ދުވަހުން ފެ
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Deleted :ެވެ. އެޖެހޭނ

Deleted :ުި

Deleted :ްި

Deleted :ްި



 
 
 

 2ޖަދުވަލު  
 

 ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު  ޕްޝަން ކޮމިޝަންގެކޮރަ-އެންޓި) 2008/13ޤާނޫނު ނަންަބރު 
 ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އެ ކޮމިޓީގެ މެންަބރުން ޙާޒިރުވި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއިން 

 

 

 

 

  

 

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

2020  އޮގަސްޓު 22 ސަލާމް 2:00 62   - -         - 
2020މާރިޗު  03  20 1:20    މްސަލާ   މްސަލާ     މްސަލާ މްސަލާ     
2020މާރިޗު  02  19 0:55    -  މްސަލާ      ސަލާމް ސަލާމް  
2020ރީ  ވަފެބްރު  11  07 1:25   - - -      ްސަލާމ   
2019  ބަރުންޑިސެ 3  75 1:30    -        ސަލާމް  
2019  ބަރުންޑިސެ 2  74 1:30  - - -   ްސަލާމ -   - ސަލާމް  
2019 ބަރު ންނޮވެ 19  71 1:10              
2019 ނޮވެމްބަރު 14  67 1:50     ްސަލާމ         
2019 ބަރު ންނޮވެ 13  66 1:05    -       -   
2019  ބަރުއޮކްޓޫ 28  54 1:25              
2019  ބަރުންސެޕްޓެ  5 ސަލާމް 0:45 40              
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