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  16/ 2020ބިލު ނަންބަރު  
 

 1 އަށް ( ޤާނޫނު  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ - އެންޓި ) 13/2008 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 
 

 

 . ެގނައުން އިޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް( ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ ޤާނޫނު-އެންޓި) 13/2008ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ  8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1

 
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ  

 މަސްއޫލިއްޔަތު 
ބަޔާންކޮށްފައި   8. ތިރީަގިއ  މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  ރައީސްެގ  ކޮމިޝަނުެގ 

 .  އެވަނީއެވެ
ނަތީޖާ   )ހ(   ޮގތުެގމަތިން،  ޤާނޫނުަގިއވާ  ނެރެދެޭވ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ  ކޮމިޝަނުެގ  އުސޫލުން،  ހަރުދަނާ  ޮގތުަގއި 
 ؛އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަފާއާިއ އިރުޝާދުދިނުން

ކަނޑައެޅުމާއި،   )ށ(   އެޖެންޑާ  ބައްދަލުވުންތަކުެގ  ކޮމިޝަނުެގ 
ބައްދަލުވުން ބާްއވާނެ ތާރީޚާއި ވަުގތު ކަނޑައެޅުން ފަދަ ކޮިމޝަން 

 ؛ހިންުގމާުގޅޭ ނިންމުންތައް ނިންމުން
ޝަނުެގ ުމވަްއޒަފުން މިކޮމިޝަނާއި ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންނާއި ކޮ )ނ(  

ޒަޢާމަތު   ދައްކައި،  ނަމޫނާ  ތަބާވުމުަގިއ  ހަމަތަކަށް  ސުލޫކީ 
 ؛ޤާއިމުކުރުން

ެއކިެއކި  ނުކޮމިޝަ )ރ(   އިދާރީ  ކޮމިޝަނުެގ  މަތިން  މަޝްވަރާެގ  ެގ 
ލު ކަނޑައަޅަިއ، ެއ  ސޫމަސައްކަތްތައް ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުމާުގޅޭ އު
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ލާ އެްއޮގތަށް އިދާރީކަންކަން ހިންަގމުންދާކަން ކަށަވަރުކޮށް،  ސޫއު
 ؛އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން 

 އަދި ؛ ކޮމިޝަނުެގ ބައްދަލުވުންތަކުެގ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން )ބ(  
 ކުރުން. ޛުނިންމުންތައް ތަންފީކޮމިޝަނުން ނިންމާ  )ޅ(  

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .2

 
ބަޔާންކޮށްފައި   12. މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ތިރީަގއި  ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް  މެންބަރުންެގ  ކޮމިޝަނުެގ 

   އެވަނީއެވެ.
މެންބަރެްއެގ   )ހ(   އަދާކުރަންޖެހޭ  ކޮމިޝަނުެގ  ހައިސިްއޔަތުން 

އަދި  ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު،  މިނިވަންކަމާއި،  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ވަކިފަރާތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި، އަދި ވަކި ނުފޫޒަކަށް ލެނބުމެއްނެތި 

 ؛އަދާކުރުން
އެ  )ށ(   ހާޒިރުެވ،  ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  ބައްދަލުވުންތަކަށް  ކޮމިޝަނުެގ 

 ؛ބައްދަލުވުންތަކުަގއި ޢަމަލީޮގތުން ުގޅިެގން ބައިވެރިވުން
އެ )ނ(   ތެރެއިން  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުެގ  މެންބަރަކާ  ކޮމިޝަނުެގ 

ކޮމިޝަނުެގ   އަދާކުރުމާިއ،  މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  ޙަވާލުކުރެވިފަިއވާ 
ރަީއސަށް  ކޮމިޝަނުެގ  އަދާކުރުމުަގއި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ؛ވެދިނުންލަފާދިނުމާއި އެހީތެރި
ހިފަހަްއޓަންޖެހޭ   )ރ(   ހައިސިއްޔަތުން  މެންބަރެއްެގ  ކޮމިޝަނުެގ 

 ؛ތްތެރިކަމުެގ ހަމަތައް ހިފެހެއްޓުންހަމިނިވަންކަމާއި، ނަޒާ
މަސަްއކަތްކުރުމުަގިއ   )ބ(   ހައިސިްއޔަތުން  މެންބަރެްއެގ  ކޮމިޝަނުެގ 

މަސައްކަތްކުރުމާއި،   ތެދުނިޔަތުަގއި  ވަުގތެްއަގއިެވސް  ހުރިހާ 
މަޤްޞަދުތައް   މަޞްލަޙަތުތައް ޙާޞިކޮމިޝަނުެގ  ލުކުރުމަށާއި 
 ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އިސްކަންދިނުން.
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 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(   14ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .3

 
ޤާނޫނުެގ   )ހ( 14.  )ހ(  17މި  ާމއްދާެގ  )ށ(  ވަނަ  ަގއި   އާއި 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރިކަމަށް، ނުވަތަ އެ 
އު އަދާކުރުމަށް  ޙާލަތެއް ޒުމަޤާމު  ރުވެރިވާފަދަ 

ޤާބިލު  އަދާކުރުމުެގ  މަޤާމު  ނުވަތަ  ކަން މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް، 
ހިނދެއްަގއި ފެނިއްޖެ  ޤާނޫނުެގ    ނެތްކަމަށް  މި   17-8ނުވަތަ 

 ؛ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތް މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ
 

 

 އުނިކޮށް، އެ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން.   ވަނަ މާއްދާ  17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ   .4

 
ނުފޫޒެއް ނެތި މިނިވަންކަމާއެކު  

 މަސައްކަތްކުރުން 
މެންބަރުން  )ހ( 17. ކޮމިޝަނުެގ  އަދާކުރުމުގައި،  ވާޖިބު  ކޮމިޝަނުެގ 

ލެނބިެގނެއް  ނުފޫޒަކަށް  ެއއްވެސް  ނުވަތަ  ބިރަކަށް  އެްއވެސް 
 ނުވާނެެއވެ. 

ނުަވތަ  )ށ(   ނިންމުމުަގއި  ަމްއސަލައެްއ  އެްއވެސް  ކޮމިޝަނުެގ 
ކުރުުމަގއި  މަޝްވަރާެއއް  ނުވަތަ  ހިންުގމުަގއި  މައްސަލަެއއް 

ސިޔާސަތެ  ނުވަތަ  ނުވަތަ  ސީދާޮގތުންވެސް  ކަނޑަެއޅުމުަގއި  އް 
މަޞްލަޙަތެއް   އަިމއްލަ  ލުކުރަން ޙާޞިނުސީދާޮގތުންވެސް 

 މަސައްކަތްކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. 
ކޮމިޝަނުެގ   )ނ(   ކުރަންވާނީ،  ކަމެއްެވސް  ހުރިހާ  ކޮމިޝަނުެގ 

ޢާންމު  ޙާޞިމަޤްޞަދު   ޮގތުެގމަތިން،  ލުވާނެ 
 މަޞްލަޙަތަށްޓަކައެވެ. 

ހާމަކަން ބޮޑުޮގތެްއަގއި ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކަިއ، ެއކަމެްއެގ   )ރ(  
ޢާންމުންނަށް  މަޢުލޫމާތު  ޞައްޙަ  އެކަމަކާބެހޭ  ވަުގތުަގއި، 

 ފަސޭހައިން ލިބިަގނެވޭ ޮގތަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 
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ހިންުގމުަގއާއި، ކޮމިޝަނުެގ އިދާރީ ެގ މަސައްކަތްތަްއ  ނުކޮމިޝަ )ބ(  
ކޮމިޝަނުެގ   ޮގތުަގާއއި،  ތަރުތީބުެވެގންާވ  އޮނިަގނޑު 
ޕްރޮްގރާމްތައް  ކޮމިޝަނުެގ  ކުރުމުަގއާިއ،  މަސައްކަތްތައް 
ރޭވުމުަގއާިއ، ކޮރަޕްޝަނުެގ ޢަމަލެއް ހިނިގޔަ ނުދިނުމަށް ކުރާ 
ހިންުގމުަގާއއި،   ތަޙްޤީޤުތައް  ކޮމިޝަނުެގ  ކަންކަމުަގއާިއ، 

ކޮމިޝަނަށް ކޮ ެއޅުމުަގއި،  ފިޔަަވޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  މިޝަނުން 
 ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ އިޚްތިޔާރާއި މިނިވަންކަމާއި ބާރު ލިބިެގންެވއެެވ.

 
ވާޖިބު  )ހ( . 1-17 ކޮމިޝަނުގެ ޖަމާޢީ ސުލޫކު  މަޤާމުެގ  އެމީހުންެގ  މެންބަރުން  ކޮމިޝަނުެގ 

ދަރަޖައާއި އަބުރުވެރިކަމަށް އަދާކުރުމުަގއި ކޮމިޝަނުެގ ޤަދަރާއި  
 އުނިކަން އަންނަ ޮގތަށް ޢަމަލުކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. 

ނިންމުންތަކާއި  )ށ(   ކޮމިޝަނުެގ  ސިޔާސަތުތަކާިއ  ކޮމިޝަނުެގ 

ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާޮގތާ ުގޅޭޮގތުން ޖަވާބުދާރީވުމާިއ ޒިންމާ 
މެންބަރުން   ކޮމިޝަނުެގ  ވާޖިބު  އަދާކުރަންވާނީ އުފުލުމުެގ 

 ހާމަކަންބޮޑު ޮގތެްއެގމަތިންނެވެ. 
 

ހައިސިްއޔަތުންނާއި   . 2-17 މެންބަރުންގެ ޒާތީ ސުލޫކު  ފަރުދެއްެގ  މެންބަރަކުމެ،  ކޮންމެ  ކޮމިޝަނުެގ 
ޙާލަތެްއަގިއވެސް،  ހުރިހާ  ހަިއސިއްޔަތުން،  މެންބަރެްއެގ  ކޮމިޝަނުެގ 

 ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. އަންނަނިވި ހަމަތައް 
ކަެމއް  )ހ(   ެއއްެވސް  އަތުވެދާނެ  އުނިކަެމއް  ޤަދަރަށް  ކޮމިޝަނުެގ 

 އެްއވެސް ވަުގތެއްަގއި ނުކުރުން.
އަދާކުރަންޖެހޭ  )ށ(   ހައިސިއްޔަތުން  މެންބަރެއްެގ  ކޮމިޝަނުެގ 

 ވާޖިބަށް ބުރޫއަރާފާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއްނުކުރުން. 
ނުސީދާޮގތުން ޤާނޫނާ   )ނ(   ނުވަތަ  ސީދާޮގތުން  ޢަމަލެއް  ޚިލާފު 

 ނަމަވެސް މަޤާމުެގ ބޭނުންކޮށްެގން ނުކުރުން. 
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ނިޔަތުަގއި  )ރ(   ދިނުުމެގ  ެގއްލުން  މީހަކަށް  ވަކި  ކަނޑައެޅިެގން 
ނުވަތަ އޭނާެގ އަބުރު ނަާގލުމުެގ ނިޔަތުަގއި ސީދާޮގތުން ނުަވތަ 

ަމޤާމުެގ   ނަމަވެސް  ކަެމއް ނުސީދާޮގތުން  ބޭނުންކޮށްެގން 
 ނުކުރުން.

ޢާންމު އުސޫލަކުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބެންއޮތް ހަދިޔާެއއް  )ބ(  
މެހެމާންދާރީއެއް  ނުވަތަ  މަންފާއެއް  ނުވަތަ  އެހީއެއް  ނުވަތަ 
ފިޔަވަިއ އެނޫން ހަދިޔާއެްއ، ނުވަތަ އެހީއެްއ، ނުވަތަ މަންފާެއއް 

 ތަކުން ނުހޯދުން. ނުވަތަ މެހެމާންދާރީއެއް އެްއެވސް ފަރާ
ކޮމިޝަނުެގ ބައްދަލުވުންތަކަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ހާޒިރުވެ، އެ  )ޅ(  

 ބައްދަލުވުންތަކުަގއި ޢަމަލީޮގތުން ބައިވެރިވުން.
 

ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަެވސް،  )ހ( . 3-17 މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން  އެހެންޮގތަކަށް  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން 

ޤާނޫނެއްެގ ދަށުން އެހެންޮގތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން ނުވަތަ އެފަދަ  
ހިސާބު  އަިއކަމުަގއިވީނަމަެވސް، ކޮިމޝަނުެގ މެންބަރުން މާލީ 
ފެށުމަށްފަހު،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ހުށަހެޅުމުަގއި 
އުސޫލުތަކާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނުަގިއ  މި  ޢަމަލުކުރާނީ، 

 އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 
ކުރެވޭ މީހާ، އޭނާެގ މަޤާމާ ންކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަ )ށ(  

އާމްދަނީާއއި އޭނާެގ ނަމުަގއި  ޙަވާލުިވއިރު، އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ
ހުރި މުދަލާއި އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނީެގ ޒިންމާ އެނޭގނެ 

ޙަވާލުވާތާ   އޭނާ  މަޤާމާ  އެ  ހިސާބު،  )ތިނެްއ(   3މާލީ 
 ތެރޭަގއި، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މަސްދުވަހުެގ  

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުެގމަތިން މާލީ ހިސާބު  )ނ(  
ޙަވާލުވާ   މެންބަރުކަމާ  ކޮިމޝަނުެގ  އިތުރަށް،  ހުށަހެޅުމުެގ 
ތާރީޚުން ފެށިެގން ކޮންމެ އަހަރެއްެގ މާލީ ހިސާބު އެ އަހަރެއް 

)ނުވަދިހަ( ދުވަހެުގ ތެރޭަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް   90ނިމޭތާ  
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ންވާނެއެވެ. މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށްޓަކަިއ އަހަރު ހުށަހަޅަމުން ެގންދަ
މެންބަރުކަމާ  ކޮމިޝަނުެގ  ެއމީހަކު  މާނަކޮށްފައިއެވަނީ،  ކަމަށް 

ފެށިެގން   ތާރީޚުން  ހަމަވާ    1ޙަވާލުާވ  އަހަރުދުވަސް  )އެކެއް( 
 ތާރީޚަށެވެ. 

ނުވަތަ  )ރ(   ވަކިވުމަށްފަހު  މަޤާމުން  މެންބަރަކު  ކޮމިޝަނުެގ 
ފުރަތަމަ  އިސްތިޢުފާ   ހިނާގ  )ތިނެއް(   3ދިނުމަށްފަހު 

އޭނާައށް  ވަކިވިއިރު  މަޤާމުން  އޭނާ  ތެރޭަގއި،  މަސްދުވަހުެގ 
ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއާިއ އާމްދަނީ ލިބޭ ޮގތްތަކާއި އޭނާެގ ނަމުަގއި 

ދަލާއި އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނީެގ ޒިންމާ އެނޭގނެ ހުރި މު
 ޅަންވާނެއެވެ. މާލީ ހިސާބު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަ

ކޮމިޝަނެުގ    ،މި މާއްދާެގ )ށ(، )ނ( )ބ(   އަދި )ރ( ެގ ދަށުން 
އިނދެެގންުއޅޭ  އޭނާ  ހުށަހަޅާއިރު،  ހިސާބު  މާލީ  މެންބަރެއްެގ 

މާލީ   18މީހާއާއި،   ދަރިންެގ  ނުފުރޭ  އަހަރު  )އަށާރަ( 
 ހިސާބުވެސް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

އަދި )ބ( ެގ ދަށުން   ،މި މާއްދާެގ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( )ޅ(  
ހުށަހެޅުން ލާޒިމުކުރާ މާލީ ހިސާބުތައް ތަްއޔާރުކުރާނީ، އޮޑިޓަރ 
ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅައި، ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ 

 ނަމޫނާއާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ.
ޖެނެރަލަށް )ކ(    އޮޑިޓަރ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ބަޔާނުަގއި   މި  ހުށަހަޅާ 

ޖެނެރަލަށްމައްސަލައެ  ޮއޑިޓަރ  ކަމަށް  ފެނިއްޖެ  އްވާ 
ހިނދެއްަގިއ، އެ މައްސަލައެްއ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ރަްއޔިތުންެގ  

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  މަޖިލީހަށް
 

އިތުރު ވަޒީފާ އަދާނުކުރުމާއި  
މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ވިޔަފާރި  

 ނުކުރުން 

ލިބޭ   (ހ) . 17-4 ާއމްދަނީ  މެންބަރަކު،  ވަޒީފާެއއް ކޮމިޝަނުެގ  އިތުރު 
އަދާކޮށްެގންނުވާނެެއވެ. ނުވަތަ އާމްދަނީއެއް ނުވަތަ ފައިދާެއއް 

 ލިބޭ ފަދަ އެހެން މަޤާމެއް ފުރައިެގންނުވާނެެއވެ. 
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ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރަކު، ވިޔަފާރިއެއް ހިންުގުމަގިއ ޢަމަލީޮގތުން  )ށ(  
ބައިވެރިެވެގންނުވާނެެއވެ. ނުަވތަ އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް ފަންނީ 
މަސައްކަތެްއަގއި ޝާމިލުވެެގންނުވާނެެއވެ. ނުވަތަ އާމްދަނީެއއް 
ލިބޭފަދަ އެހެން އެްއވެސް މަސައްކަތެްއ ކޮށްެގންނުވާނެއެވެ. ައދި 

ކުއްޔަށް ދައުލަތު ނުވަތަ  ަގނެ  ބިން  މުދަލާއި  ެގ 
ހިފައިެގންނުވާނެއެވެ. އަދި ދަުއލަތާއި އެހެން އެްއވެސް ފަރާތަކާ 
ނުަވތަ  ސީދާޮގތުންިވޔަސް  މުޢާމަލާތެއްަގއި  ކުރެވޭ  ދެމެދު 
މެންބަރެއްެގ   އެ  މެންބަރަކު  ކޮމިޝަނުެގ  ނުސީދާޮގތުންވިޔަސް 

 ނެެއވެ.  މާލީ އެއްެވސް މަޞްލަޙަތެއް ބާއްަވއިެގންނުވާ
މި މާއްދާެގ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިްއސާ  )ނ(  

ސިްގނިފިކަންޓް  ކުންފުންޏެއްެގ  ޕަބްލިކް  ވިްއކާ 
ޮގތުން، އެފަދަ ކުންފުންޏެްއެގ   ޝެއަރހޯލްޑަރެއް ކަުމގައިނުާވ 
ބޭނުމަށްޓަކައި  މާއްދާެގ  މި  މިލްކުކުރުމަކީ،  ހިއްސާ 
މާއްދާެގ   މި  ނުބެލެވޭނެއެެވ.  ކަމުަގެއއް  ވިޔަފާރިކުރުން 
ޕަބްލިކް  ިވއްކާ  ހިއްސާ  "ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބޭނުމަށްޓަކައި 
ކަަމށް  ޝެއަރހޯލްޑަރެއް"  ސިްގނިފިކަންޓް  ކުންފުންޏެއްެގ 
ޕަބްލިކް  ވިްއކާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިއްސާ  ބަޔާންކޮށްފައިެއވަނީ، 

ރައުސު ހިއްސާެގ  %ކުންފުންޏެއްެގ  )ފަހެއް   5ލްމާލުެގ 
މަްއޗަށް  ހިއްސާެގ  ޢަދަދެއްެގ  ިގނަ  އަށްވުރެ  އިންސައްތަ( 
ސީދާޮގތުން ނުވަތަ ނުސީދާޮގތުން ބާރު ފޯރުވޭ މަޤާމެއްަގއި ހުރި 

 ހިއްސާދާރަކަށެވެ. 
ދައުލަތުެގ   )ރ(   މެނުވީ،  ހަިއސިއްޔަތުން  މެންބަރެއްެގ  ކޮމިޝަނުެގ 

ެއއްވެސް   ކައުންސިލެްއަގއި،  އެހެން  ނުވަތަ  ކޮމިޝަނެްއަގިއ، 
ނުވަތަ މަޖިލީހެއްގައި، ނުވަތަ ކޮމިޓީއެްއަގއި، ނުވަތަ ބޯޑެްއަގއި،  

ނުަވތަ  އުޖޫރައަކަށްވިޔަސް  ތަނެްއަގއި،  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ 
 އުޖޫރައަކާ ނުލައި ނަަމވެސް، ބައިވެރިެވެގންނުވާނެެއވެ. 
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މެންބަރަކު   )ބ(   ހައިސިއްޔަތުން ކޮމިޝަނުެގ  ކޮންސަލްޓަންޓެއްެގ 
 އެްއވެސް ފަރާތަކަށް މަސަްއކަތްކޮށްދީެގންނުވާނެއެވެ. 

ފުށުއަރާފާނެ  )ޅ(   މަސްއޫލިއްޔަތާ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ކޮމިޝަނުން 
ކޮމިޝަނުެގ   މެންބަރަކަށް  ޖަމާޢަތެްއެގ  މަދަނީ  ބާވަތުެގ 

 މެންބަރަކު ވެެގންނުވާނެެއވެ. 
ެގ މެންބަރެްއެގ  ނުބޭނުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަމި މާއްދާެގ )ށ( ެގ   )ކ(   

މުދަލެއް،   ނުވަތަ  ެގެއއް  ނުވަތަ  ޯގއްޗެއް  އޮތް  ނަމުަގއި 
ބާޒާރުަގއި އެފަދަ ޯގްއޗެއް ނުަވތަ ގެއެއް ނުވަތަ މުދަލެއްެގ ައުގ  
ިވއްކާލުާމއި،   އަަގކަށް  ބޮޑުނޫން  އަަގށްވުރެ  ހުރި  ޢާންމުކޮށް 

މު ނުވަތަ  ެގެއއް  ނުވަތަ  ޯގްއޗެއް  ބާޒާރުަގއި އެފަދަ  ދަލެއް 
އަެގްއަގއި  ބޮޑުނޫން  ައަގށްވުރެ  ކުއްޔަށްދީުއޅޭ  ޢާންމުކޮށް 
ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި  ހޯދުން،  އާމްދަނީ  ކުއްޔަށްދީެގން 

ތެރޭަގއި  މަސަްއކަތުެގ  ިވޔަފާރިާއއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 
 ހިމެނިެގނެއް ނުވެެއވެ. 

 12ަވކިވުމަށްފަހު، ފުރަތަމަ ހިނާގ  ެގ މެންބަރުކަމުން  ނުކޮމިޝަ )އ(   
ކޮމިޝަ ފާއިތުވަންދެން،  މުއްދަތު  މަސްދުވަހުެގ  ެގ  ނު )ބާރަ( 

މެންބަރެއްެގ ހައިސިްއޔަތުން ޭއނާ އަދާކުރި މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ 
ކޮމިޝަ މަސައްކަތެއް،  ނުވަތަ  މެންބަރަކު ނުވަޒީފާއެއް  ެގ 

 ކޮށްެގންނުވާނެއެެވ. 
 

އަދާކުރުމުގައި  ޒިންމާ  
 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތައް 

ޒިންމާތަކާއި  )ހ( . 17-5 މަޤާމުެގ  ެއމީހުންެގ  މެންބަރުން،  ކޮމިޝަނުެގ 
ހަމަތައް  އަންނަނިވި  އަދާކުރުމުަގިއ  ވާޖިބުތައް 

 ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. 
އެ   (1)    ތަބާވެ،  ޤާނޫނުތަކަށް  އެންމެހައި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޤާނޫނުތަކުެގ   އެ  އިޙްތިރާމްކުރުމާއި،  ޤާނޫނުތަކަށް 
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އަމުރަށް  ފަރާތެއްެގ  ކުރާ  އަމުރެއް  ހުއްދަ  ދަށުން 
 ؛ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި ތަބާވަމުންދިޔުން

ހަމައެކަނި  ބަކާ ނުލައި، އަދި ޞުޒާތީ ެއއްވެސް ތަޢައް  (2)   
ނިންމުންތަްއ   ަމއްޗަށް  ހެކީެގ  ކުރިމަތީަގިއވާ 
ނިންމުމާއި، އެކަން ކުރުމުަގިއ ތިމާެގ މަސަްއކަތަށާިއ  
އިޚްލާޞްތެރިވުމާިއ   ވާޖިބަށް  ތިމާެގ 

 ؛ފުވެރިވުމާއި، ފަރުވާތެރިވުންޞާއިން
އެހެން    (3)    ތެރޭަގއި  ދާިއރާެގ  މަސައްކަތުެގ  ރަސްމީ 

މުޢާމަލާތް ކުރުމުަގޔާިއ، ކުށުެގ ތުހުމަތުކުރެޭވ  މީހުންނާ  
އިޙްތިރާމާއެކު   ކުރުމުގައި،  މުޢާމަލާތް  ފަރާތްތަކާ 

 ؛މުޢާމަލާތްކުރުން
ނުރަނަގޅު    (4)    އިޚްތިޔާރު  ބާރާއި  ލިބިދޭ  ތިމާއަށް 

ހޯދައިދިނުމަށް  ފައިދާެއއް  ވަކިފަރާތަކަށް  ނިޔަތެއްަގއި 
ދިނުމުެގ   ެގއްލުމެއް  ބޭނުމުަގއި ނުވަތަ 

ބޭނުންނުކުރުމާއި، ޤާނޫނުެގ ދާއިރާެގ ތެރޭަގއި ލިބިދޭ  
އެ  ބޭނުންކުރުމާއި،  ޞައްޙަޮގތުަގިއ  އިޚްތިޔާރު 
މީހުންެގ  އެހެން  ބޭނުންކުރުމުަގިއ  އިޚްތިޔާރު 
ޞައްޙަ  ޤާނޫނުަގއި  ވާޖިބުތަކަށާިއ  ޙައްޤުތަކަށާއި 

 ؛މަޞްލަޙަތުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުން
ޤާނޫނުެގ    (5)    ަގިއ    17-2މި  )ބ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއި ފިޔަވަިއ، ެއއްެވސް ފަރާތެްއެގ  
ހަދިޔާ ޢިއެހީއާއި   މެހެމާންދާރީއާއި  ނާޔަތާއި 

ނަމަވެސް   ނުސީދާޮގތުަގއި  ނުވަތަ  ސީދާޮގތުަގއި 
 ؛ނުހޯދުން

ވާޖިބަށް   (6)    އަދާކުރަންޖެހޭ  ޮގތުެގމަތިން  ޤާނޫނުަގިއވާ 
ހުރަސްއެޅިދާނެ ނުވަތަ އެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ފަހުން  
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ފުށުއަރާފަދަ  ަމޞްލަޙަތު  ނުވަތަ  ދަތިވެދާނެ 
 ؛އެްއވެސްކަެމއް ނުކުރުން

ފަރާތަކުން   (7)    ވަކި  ނުަވތަ  މީހަކު  ަވކި  ތިމާއަށް 
މުޤާބިލުަގއި، އެހެން ކަމެއް ތިާމ  ކޮށްދީފައިވާ ކަމެްއެގ  

 ؛ކޮށްދޭންޖެހުން ލާޒިމުވާ ޙާލަތަށް ތިމާ ނުެގންދިޔުން
މެންބަރުކަމުން   (8)    އަދި  ދެމިހުންނައިރު  މެންބަރުކަމުަގއި 

އަދާކުރުމުަގިއ   މަޤާމު  ތިާމެގ  ވަކިވުމަށްފަހުަގިއވެސް، 
މަޢުލޫމާތުތަކާއި،   ލިބިފައިވާ  މައްސަލަތަކާ  ތިމާއަށް 

ުގޅިެގން ލިބޭ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް 
 ؛ސިއްރުެގ ޮގތުަގއި ހިފެހެއްޓުން 

އެހެން   (9)    ޞައްޙަޮގތުަގއި  ޮގތުެގމަތިން،  ޤާނޫނުަގިއވާ 
ފަރާތަކަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި، އެ 

ފަރާތްތަކަށް   އަންަގންޖެހޭ  އެންުގާމއި،  މަޢުލޫމާތު 
މަޢުލޫމާތު  ޞައްޙަ  އަދާކުރުުމަގިއ  ވާޖިބު  ރަސްމީ 
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ނުރަނަގޅު ނުވަތަ ދޮުގ މަޢުލޫމާތާއި 

 ؛ޙަޤީޤަތް އޮޅޭޮގތަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރުން
މީހުން    (10)    މަސަްއކަތަށް  ކޮމިޝަނުެގ 

ޢައްޔަ މީހުން  ކުރުމުަގިއ  ންއިޚްތިޔާރުކުރުުމަގާއއި 
އެކަށޭނަ  އެންމެ   މަސައްކަތަށް  ރުކުނަކީ  އަސާސީ 

ކަމުަގއި  ހުރުން  ފެންވަރު  ތަޢުލީމީ  ޤާބިލުކަމާއި 
ބެލުމާއި، ވަޒީފާ ދިނުމާއި ަވޒީފާެގ ކުރިއެރުން ދިނުމާިއ  
މުވަްއޒަފުންނާުގޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަމުަގއި ބަލަންޖެހޭ  
ތަޢުލީމީޮގތުންނާއި  މިންަގނޑަކީ  މައިަގނޑު 

މަ އެކަށޭނަ  އަޚްލާޤީޮގތުންނާއި  ސައްކަތުެގޮގތުން 
 ؛ބަޔަކަށްވުން ކަމުަގއި ބެލުން
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ސިޔާސީ    (11)    ބަިއވެރިނުވުމާިއ،  ބަހުސްތަކުަގއި  ސިޔާސީ 
ލުކުރުމަށް ަވޒީފާ ބޭނުންނުކުރުމާއި،  ޙާޞިމަޤްޞަދެއް 

ނުވަތަ   ތާއީދުކުރަނީކަން  ޙަރަކާތްތަކަށް  ސިޔާސީ 
ކަމެއް   ދޭހަވާފަދަ  ނުކުރުމާއި،  ދެކޮޅުހަދަނީކަން 

ފަދަ   ދޭހަވާ  ލެނބޭކަން  ތިމާ  ނުފޫޒަށް  ސިޔާސީ 
 ؛އެްއވެސްކަެމއް ނުކުރުން

ޢަމަލުތަކަށް   (12)    ކޮރަޕްޝަންެގ  މުަވއްޒަފުން  ކޮމިޝަނުެގ 
ވަޒަންކުރަމުން  އަބަދުމެ  ޙާލަތްތައް  ހުށަހެޅިދާނެ 
ޮގތުެގމަތިން   ަމުގފަހިނުވާނެ  ކޮރަޕްޝަނަށް  ދިޔުމާއި، 
އެމީހުންެގ  ހުންނާނެޮގތަށް،  ޢަމަލުތައް  އެފަރާތްތަކުެގ 
އަޚްލާޤާިއ   މަސައްކަތު  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާިއ  މަޤާމުެގ 
ބައްޓަންކުރަމުން   ުއސޫލުތައް  އިދާރީ  ކޮމިޝަނުެގ 

 ؛ދިޔުން
ކޮމިޝަނުެގ މުަވްއޒަފުންނާއި ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުން   (13)   

ޢަމަލުތަކުން   ދުރުކުރުމަށްޓަކަިއ  ކޮރަޕްޝަންެގ 
އެމީހުންނަށް  ހިންުގމާއި،  އުސޫލުތައް  ހިންަގންޖެހޭ 
ނުޙައްޤު   ތަމްރީނުދިނުމާއި،  ތަޢުލީމާއި 
ތިބޭކަން  ސަލާމަތްވެ  މުއްސަނދިކަމުން 
ޙާލަތަށް  މާލީ  އެީމހުންެގ  ޮގތުން  ކަށަވަރުކުރުުމެގ 
ސަމާލުވެ ތިބުމާއި، ކޮރަޕްޝަނުން ރައްކާތެރިެވެގންާވ  

 ؛ޝަނުެގ މެންބަރުން ދެއްކުންނަމޫނާއެއް ކޮމި
ނުވަތަ    (14)    ކަުމަގިއވީނަމަވެސް  މެންބަރެއް  ކޮމިޝަނުެގ 

ހަމަތަކާ  ސުލޫކީ  ކަމުަގިއވީނަމަެވސް،  މުވަްއޒަފެއް 
ޚިލާފަށް ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލަން 
ނުވަތަ  ބާރުއަޅާނަމަ  ނުވަތަ  އަންާގނަމަ 
މަސަްއކަތް  މުވަްއޒަފުެގ  ނުވަތަ  މަޖުބޫރުކުރުވާނަމަ، 
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ކުރިއަށްެގންދިތްތެރިކަމާހަނަޒާ މަށް ޔު އެކު 
ފޯރުވާނަމަ،   ނުފޫޒެއް  ނުރަނަގޅު  ހުރަސްއެޅޭފަދަ 
އަދި  ޖެނެރަލަށާއި  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ލަސްނުކޮށް 

 އަދި ؛ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން
އެއްވެސް    (15)    ހުށަހަޅާ  މައްސަލައެްއ  ކޮމިޝަނަށް 

ކަމެްއ   އެްއވެސް  ޮގތަކަށް  ނުރަނަގޅު  މީހަކާމެދު 
 ނުކުރުން.

ޒިންމާތަކަކީ،   )ށ(   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ކޮމިޝަނުެގ ރައީސާއި ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންނާއި ކޮމިޝަނެުގ  
މުވަްއޒަފުންެގެވސް ަވޒީފާެގ ަމއިަގނޑު ެއއް އަސާސް ކަމުަގއި 
ބެލެވޭނެެއވެ. ެއއީ، ވަޒީފާެގ ެއއްބަސްވުެމއް ނެތްނަމަވެސް، ައދި 

ެއއްބަސްވުމުަގއިއޮތް   ހިމެނިފަިއނުވި  ވަޒީފާެގ  ކަމެއް  އެއިން 

ނަމަވެސްމެއެެވ. އަދި، ެއއިން ކަމަކާ ޚިލާފުވުމަކީ، އެމީހަކާެމދު 
ކަމުަގިއ   އުފަންވުން  ޙާލަތެއް  ެއޅުމުެގ  ފިޔަވަޅު  ތައުދީބީ 

 ބެލެވޭނެެއވެ. 
 

މާއްދާަގއި ބަޔާންެވެގންާވ ހަމަތައް ޭއެގ އެންެމ  ވަނަ    17-5މި ޤާނޫނުެގ   . 6-17 ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުން 
ތަންފީ ޮގތުަގއި  ސިޔާސަތުތަކާިއ  ޛުފުރިހަމަ  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށްޓަކައި 

ތަފް ހަމަތަކާުގޅޭ  ތަމްރީނުތަކާއި  ޤާނޫނަށް  ޞީއުސޫލުތަކާއި  މި  ލުތައް 
)ހައެއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ    6ފަށާ ތާރީޚުން ފެށެިގން    މަލުކުރަންޢަ

ތަންފީކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައި  ހަމަތަކަށް ޛު  އެ  އަދި  ކުރަންވާނެއެވެ. 
ނުވަތަ  ކަެމއްކަން  ކޮން  ހުްއދަވެެގންވަނީ  ކުރުން  ޢަމަލުކުރުމުަގއި 
ހަމަތައް  ެއ  މިންވަރަށް  އެނޭގނެ  ކަމެްއކަން  ކޮން  މަނާވެެގންވަނީ 

 ލުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. ޞީތަފް
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ވާޖިބު  )ހ( . 7-17 ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ތަބާވުން  މަޤާމުެގ  އެމީހުންެގ  މެންބަރުން  ކޮމިޝަނުެގ 
އަދާކުރުމުަގއި، މި ޤާނޫނުަގިއ ބަޔާންެވެގންވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކުެގ  
އެންމެމަތީ މިންަގނޑުަގއި ހިފަހައްޓައި، އެހެން މީހުންނަށްވެސް 
ހުރިހާ  މިންވަރަށް،  އެނޭގ  ތަބާވާކަން  ހަމަތަކަށް  އެ 

 ބާވާންވާނެެއވެ. ޙާލަތެއްަގއިވެސް އެ ހަމަތަކަށް ތަ
މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ކޮމިޝަނުެގ   )ށ(  

މެންބަރުން ތަބާވުން އެ އަކުރުެގ ދަށުން ލާޒިމުކުރާ ފަދައިން، 
ކޮމިޝަނުެގ މުަވއްޒަފުންވެސް އެ ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ތަބާާވކަން، 

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެެއވެ. ކޮމިޝަނުެގ ރައީސް  
ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުން ވަކިަވކި ފަރުދުންެގ ހައިސިއްޔަތުންނާއި  )ނ(  

މިނިވަންކަމާއި،   ކޮމިޝަނުެގ  ހައިސިއްޔަތުން  ކޮމިޝަނަރެއްެގ 
ހަމަހަމަކަމާއި   ސުލޫކީ އަބުރުވެރިކަމާއި،  އަދި  އަޚްލާޤީ 

 ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. މިންގަނޑުތައް 

 
ސުލޫކީ ހަމަތަކާ މެންބަރުން  

 ޚިލާފުވުން 
ތެރެއިން  )ހ( . 17-8 ހަމަތަކުެގ  ސުލޫކީ  ބަޔާންވެެގންާވ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ޤާނޫނުެގ  މި  ޚިލާފުވުމަކީ،  މެންބަރަކު  ކޮމިޝަނުެގ  ހަމައަކާ 
އެހެން މާއްދާއެްއަގއި ނުވަތަ ެއހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެންޮގތަކަށް 
ކުރުން  ހުރެ  މަޤާމުަގއި  ޭއނާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، 

ކަެމއް މަޤާމުން   އެކަށީެގންނުވާ  އޭނާ  ބަލައި،  ކުރީކަމަށް 
 ވަކިކުރެވިދާނެ ޙާލަތެއް އުފަންވީ ކަމުަގއި ބެލެވޭނެއެެވ. 

ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރަކު ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަމަކީ،  )ށ(  
ކަމެްއ   ހިމެނިެގންވާ  ޢަމަލު  ކުށެއްެގ  ޖިނާއީ  އޭަގއި 

އިވާ ފިޔަަވޅު މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަ   ކަމުަގިއވާނަމަ، މި
ޮއތް  ކުރުމަށް  މައްޗަށް  އޭނާެގ  ދަޢުވާެއއް  ޖިނާއީ  އެޅުމަކީ، 

 ހުރަހެއް ނޫނެވެ.
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ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރެއް ނުަވތަ  )ނ(  
ހަމަތަކާ  ސުލޫކީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނުަގއި  މި  މުވަްއޒަފެއް 

ވަނަ ާމއްދާއާ   28ކަމެއްކުރިކަމަށް ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ  ޚިލާފަށް  
ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރިކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ 
ކޮމިޝަނުން  ބައިވެރިވެެގން  މުވައްޒަފަކު  ނުވަތަ  މެންބަރަކު 
ބާރު  މުރާޖަޢާކުރުމުެގ  އަލުން  ނިންމުމެއް  ނިންމާފައިވާ 

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 
 

ސުލޫކީ ހަމަތަކާ މުވައްޒަފުން  
 ޚިލާފުވުން 

ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 17-9 މި  މުވަްއޒަފަކު  މާއްދާެގ    17-5ކޮމިޝަނުެގ  ވަނަ 
ހަމަައކާ  ތެރެއިން  ހަމަތަކުެގ  ސުލޫކީ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ( 
މިނަށް  ކުޑަބޮޑު  މިންވަރެއްެގ  ޚިލާފުިވ  އެ  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، 

އެ   މުވައްޒަފުންެގ  ބަލައި،  ކޮމިޝަނުެގ  މުވަްއޒަފަކާމެދު 

 ަގާވއިދުަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެެއވެ. 
ކޮމިޝަނުެގ   )ށ(   ޙާލަތުަގއި  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މުވަްއޒަފުން ސުލޫކާ ޚިލާފުވެެގން އެ މުވަްއޒަފުންނާމެދު އެޅޭނެ 
ޤާނޫނުެގ   މި  ކޮމިޝަނުެގ  ފިޔަވަޅުތައް،  ހަދާ  ދަށުން 

 މުވަްއޒަފުންެގ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 
ކޮމިޝަނުެގ މުަވއްޒަފަކު ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކުރިކަމަކީ،  )ނ(  

ކަމެްއ   ހިމެނިެގންވާ  ޢަމަލު  ކުށެއްެގ  ޖިނާއީ  އޭަގއި 
ކޮމިޝަނުެގ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  ާމއްދާެގ  މި  ކަމުަގިއވާނަމަ، 

ފިޔަވަޅު  މުވަްއޒަފުން ޮގތުެގމަތިން  ެއއްޮގތްވާ  ަގވާއިދާ  ެގ 
ޮއތް  ކުރުމަށް  ދަޢުވާއެއް  ޖިނާއީ  މައްޗަށް  އޭނާެގ  އެޅުމަކީ، 

 ހުރަހެއް ނޫނެވެ.
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 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ޮގތަށް މާއްދާެއއް އިތުރުކުރުން.  20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .5

 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރެކޯޑު  

 ބެލެހެއްޓުން 
އަކުރަށް  )ހ( 20-1 އަކުރުން  ޔައުމިްއޔާ  ބައްދަލުވުންތަކުެގ  ކޮމިޝަނުެގ 

ބަލަހައްޓަންވާނެ ޯއޑިއޯ   ެއވެ.ލިޔެ  ބައްދަލުވުންތަކުެގ  އެ  ައދި 
 ރެކޯޑިންގ ބަލަހައްޓަންވާނެެއެވ.

ދަްއކާ  )ށ(   މެންބަރުން  ތައްޔާރުކުރަންވާނީ،  ލިޔެ  ޔައުމިްއޔާ 
މެންބަރަކު ވާހަކައަށް   ކޮމިޝަނުެގ  ނުެގނެސް،  އުނިއިތުރެއް 

ދައްކާ ވާހަކަެއއް، އެ ދެއްކި ޮގތަކަށް ޔައުމިްއޔާއިން ފެންނާނެ، 
އެނޭގނެ  ސާފުކޮށް  ކަންހިނގައިދިޔަޮގތް  ބައްދަލުވުމުަގއި  އަދި 

 ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 
ނުަވތަ  (ނ)   ހިންަގއިފިނަމަ  ތަޙްޤީޤެއް  އެްއވެސް  ކޮމިޝަނުން 

ައކުރަށް  ައކުރުން  ހޯދައިފިނަމަ،  ހެކިބަހެއް  އެްއވެސް 
ޔައުމިްއޔާކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ތަޙްޤީޤުެގ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ  

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 
ކޮމިޝަނުެގ   (ރ)   ޔައުިމއްޔާަގިއ،  ބައްދަލުވުންތަކުެގ  ކޮމިޝަނުެގ 

ތަފްޞީލު  ދިންޮގތުެގ  ވޯޓު  ހާޒިރީއާއި  މެންބަރުންެގ 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

)އެކެްއ(   1ކޮމިޝަނުެގ ބައްދަލުވުންތަކުެގ ހާޒިރީ ކޮންމެ މަހަކު   (ބ)  
 ފަހަރު ކޮމިޝަނުެގ ވެބްސަިއޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ. 

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާެގ   (ޅ)  
( އަދި  ަގިއވާ  ނ)ހ(  ރެކޯޑިން(  ތައް ގ ލިޔެކިޔުންތަކާއި 

ވަންދެން ކޮމިޝަނުން  )ދިހައެްއ( އަހަރުދުވަސް  10މަދުވެެގން  
 ރައްކާތެރިކަާމއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 
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 އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ  21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .6

 
ކޮމިޝަނާ ޙަވާލުވެގެންވާ  

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
   ެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެަވނީއެވެ.ނުކޮމިޝަ 21.

ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި،  )ހ(  ބަލައި  މައްސަލަތައް  ކުށުެގ  ކޮރަޕްޝަންެގ 
އެޮގތުން، ކޮރަޕްޝަންެގ ޢަމަލެއްކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލެއް 

ފަރާތަކުން   ހިންާގކަމަށް، އެްއވެސް  ނުވަތަ  ހިންަގިއފިކަމަށް، 
މައްސަލައެްއ   ތުހުމަތުކޮށް  އުޅޭކަަމށް  ހިންަގން  ނުވަތަ 

 ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެކަމެއް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރުން. 
ވަކިފަރާތަކުން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި، ކޮރަޕްޝަންެގ   )ށ(  

ނުވަތަ ހިންަގން ކުށެއް ހިނގައިފިކަމުެގ، ނުވަތަ ހިންާގކަމުެގ،  
ކުށެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ލިބިްއޖެނަމަ،  މަޢުލޫމާތު  އުޅޭކަުމެގ 
ހިނަގއިފިކަމުެގ، ނުވަތަ ހިންާގކަމުެގ ނުވަތަ ހިންަގން އުޅޭކަުމެގ  
ެއކަެމއް  ަވކިފަރާތަކުން  ޝައްކުކުރެިވއްޖެނަމަ،  މައްޗަށް 
ލިބުމަކާ  މަޢުލޫމާތު  އެ  ވަކިފަރާތަކުން  ނުލަިއ،  އެންުގމަކާ 

އަމިއްލަ އިސްނެުގުމަގއި ހޯދަންޖެހޭ ހޯދުންތައް ހޯދައި،   ނުލައި،
 ކުރަންޖެހޭ ތަޙްޤީޤުތައް ކުރުން.

ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރާ ކަންތައްތަކާ ުގޅިެގން އިތުރަށް ބަލައި  )ނ(  
ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ދައުލަތުެގ އިދާރާތަކަށާއި އަިމއްލަ 

ހުށަހަޅައިެގން ސާފުކުރުން. އެޮގތުން ކޮމިޝަނުން ފަރާތްތަކަށް  
ކޮމިޝަނުެގ  ޙްތަ ުގޅިެގން،  މައްސަލައަކާ  ޤީޤުކުރަމުންދާ 

އަންަގންޖެހޭ   ފަރާތަކަށް  ހިމެނޭ  ތެރޭަގިއ  ދާއިރާެގ  ބާރުހިނާގ 
 އެންުގންތައް އެންުގން. 

ކޮމިޝަނުން ކުރާ ތަޙްޤީޤަކަށްފަހު، ކޮރަޕްޝަންެގ ކުށުެގ ދަޢުވާ   )ރ(  
ޤަބޫލުކުރެވޭ   ކޮމިޝަނަށް  ހުރިކަމަށް  ހެކި  އެކަށޭނަ  އުފުލުމަށް 
މައްސަލަެއއް  އެ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  ކަންކަމުަގއި، ޝަރީޢަތަށް 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވުން.
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ޢަމަލުތަކުެގ    ެގކޮރަޕްޝަން )ބ(   އެ  ެގއްލުމާިއ  ލިބޭ  ޢަމަލުތަކުން 
ނުބައިކަމުެގ މަްއޗަށާިއ، ދަުއލަތް ހިންުގމުަގއި ތެދުވެރިކަާމއި،  

ތްތެރިކަން ކުރިއަރުަވއި، އެކަންކަމުެގ ހަކަމާއި، ނަޒާރިއަމާނާތްތެ
މައްޗަށް ދައުލަތުެގ މުވަްއޒަފުންނާއި ދައުލަތުެގ ކުންފުނިތަކާއި 

ުމވަްއޒަފުން ދައުލަތް   ކުންފުނިތަކުެގ  ހިއްސާވާ 
 ހޭލުންތެރިކުރުވައި ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. 

ޢަމަލުތަކުެގ   )ޅ(   އެ  ެގއްލުމާިއ  ލިބޭ  ޢަމަލުތަކުން  ކޮރަޕްޝަންެގ 
ނުބައިކަމުެގ ަމއްޗަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުަވއި ޢާންމުންެގ  

 ކުރުން. ނަޒާހަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް
ކުރަންޖެހޭ   )ކ(    ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  ޢަމަލުތަްއ  ކޮރަޕްޝަންެގ 

އަޅަންޖެހޭ  އިދާރާތަކުން  ދައުލަތުެގ  ދިރާސާތައްކޮށް، 
އަންަގންޖެހޭ  ކަމާުގޅޭޮގތުން  ދިނުމާއި،  ލަފާ  ފިޔަވަޅުތަކުެގ 

 އެންުގންތައް އެ އިދާރާތަކަށް އެންުގން. 
އެހެނިހެން ސެމިނާތަކާއި،   )އ(    ބައްދަލުވުންތަކާއި،  މަސައްކަތު 

ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންަގއިެގން ކޮރަޕްޝަންެގ ޢަމަލު ހުއްޓުވުާމއި 
 މަނާކުރުމާ ުގޅޭޮގތުން ޢާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުާމއި މަނާކުރުމާުގޅޭ ތަފާސްހިސާބު އެްއކޮށް،  )ވ(   
ބަލަހައްޓައި  ޢަމަލުތައް ތައްޔާރުކޮށް،  ކޮރަޕްޝަންެގ   ،

ޢަމަލުތައް  ެއ  ބާވަތްތަކާިއ  ޢަމަލުތަކުެގ  އެފަދަ  ހިންޭގޮގތާިއ 
ހިނުގމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކާއި އެ ޢަމަލުތައް ހިންާގ ޮގތަށް 
އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެަގތުމުެގ ދިރާސާކޮށް ހޯދުންތައް ހޯދައި، 

ކުެގ މައްޗަށް އެ ދިރާސާތަްއ ހާމަކޮށް، ޝާިއޢުކޮށް، ެއ ހޯދުންތަ
ޢަމަލު ކޮރަޕްޝަންެގ  މަނާކުރުމާ  ބިނާކޮށް  ހުއްޓުވުމާއި 

 ުގޅޭޮގތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން. 
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ުގޅޭޮގތުން  )މ(   މަނާކުރުމާ  ހުއްޓުވުމާއި  ޢަމަލު  ކޮރަޕްޝަންެގ 
ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހާމަކުރުމާއި، ކަމާ ުގޅޭޮގތުން 

 ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ ބަޔާންތައް ޝާއިޢުކުރުން. 
ފެންވަރުަގއި  )ފ(   ޤައުމީ  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  ކޮރަޕްޝަން 

މުރާޖަޢާކޮށް  ސިޔާސަތުތައް  އެ  އެކަށައެޅުމާިއ  ސިޔާސަތުތައް 
 ކުރުން. ޛުއިޞްލާޙުކުރުމާިއ، އަދި އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީ

ބުނާ   )ދ(   ަގއި  )ފ(  މާއްދާެގ  ސިޔާސަތުތައް މި 
އެކުލަވާލައި ޛުތަންފީ އިދާރާތަކުން  ދައުލަތުެގ  ކުރުމަށްޓަކަިއ، 

ހަދަންޖެހޭ   މަޝްރޫޢުތަކާއި،  ޕްލޭންތަކާއި،  ހިންަގންޖެހޭ 
ތަޢާރަފުކޮށް ސޫއު ހަމަތައް،  ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ  ލުތަކާއި، 

އިދާރާތަކުން  ދައުލަތުެގ  ކަާމުގޅޭޮގތުން،  ބަލައި،  ހިންާގތޯ 
ފިޔަ ތަންފީއަޅަންޖެހޭ  އުޛުވަޅުތަކާއި،  ، ލުތަކާއި ސޫކުރަންޖެހޭ 

ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ހަމަތަކާ ުގޅޭޮގތުން، އެފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ 
ހުށަހެޅުމާއި،   ހުށަހެޅުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ލަފާދިނުމާއި، 

އެންުގމާއި އެންުގންތަްއ  އެކަންކަމަށް ، އަންަގންޖެހޭ 
ބަލައި،   ޮގތް  މިންަވރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ނެރެދޭ  ނަތީޖާ 

 ވަޒަންކުރަމުންދިޔުން. 
މުަވއްޒަފުން  )ތ(   މިލްކިއްޔާތަދައުލަތުެގ  ލިބޭ   ށްއެފަރާތަ  ،ށް ެގ 

އާމްދަނީއާ ނުބައްދަލު އާދަޔާ ޚިލާފު ބަދަލެއް އައިސްފަިއވާކަަމށް 
ނުޙައްޤު  ދިރާސާކުރުމާއި،  އެކަން  ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، 

 ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. މުއްސަނދިކަން ތަޙްޤީޤުކޮށް ައޅަން
ެއ  )ލ(   ބަދަހިކޮށްެގން،  ުގޅުން  ޖަމާޢަތްތަކާ  ޖަމްޢިއްޔާ  މަދަނީ 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުަގއި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރިކަން 
ކޮރަޕްޝަން  އަހުލުވެރިކޮށް،  ނަޒާހަތްތެރިކަމަށް  އުފައްދަިއ، 

އެފަދަ   ޖަމާޢަތްތަކާއެކު  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  ޖަމްޢިއްޔާ 
 މަސައްކަތްކުރުން. 
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ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކާ ުގޅިެގން ކޮރަޕްޝަންެގ ކުށްތައް  )ގ(   
ޤީޤު ކުރުމާއި، ދައުލަތުެގ އިދާރާތަކާ ުގޅިެގން ކޮރަޕްޝަން ޙްތަ

 ހުއްޓުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސަްއކަތްތައް ކުރުން. 
ތަކޮރަޕްޝަންެގ   )ޏ(   ޢަަމލު ޙް ކުށްތަކުެގ  ކޮރަޕްޝަންެގ  ޤީޤުތަކާއި 

އިތުރަށް  މަސައްކަތް  ވިޔަނުދިނުމުެގ  މަނާކުރުމާއި  ހުއްޓުވުމާއި 
ކުރުމަށްޓަކައި ބައިވެރިވާ    ،ހަރުދަނާ  ދައުލަތުން  އަދި 

ކޮރަޕްޝަންެގ ޢަމަލު   ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަކާ ުގޅޭޮގތުން
ޤާނޫނު ުގޅޭ  މަނާކުރުމާ  ެގންނަންޖެހޭ ހުއްޓުވުމާއި  ތަކަށް 

ކަމާބެހޭ ޞްއި ދައުލަތުެގ  ފާހަަގކޮށް،  ކޮބަިއކަން  ލާޙުތަކަކީ 
 އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުން.

ބޭރުެގ   )ސ(   މަސަްއކަތުގައި،  ކުރެވޭ  ހުއްޓުވުމަށް  ކޮރަޕްޝަން 
ސަރުކާރުތަކާއި ބޭރުެގ ކަމާުގޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި ސަރަޙަްއދީ 

ެއ  އަދި   އުފެއްދުމާއި،  ުގޅުން  ޖަމާޢަތްތަކާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ުގޅުމުެގ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް ފައިދާހުރި ކަންކަމުަގއި މަދަދާއި 
ެއއްބަސްވާންޖެހޭ   ުގޅޭޮގތުން  އެކަންކަާމ  ހޯދުމާއި،  އެހީ 
ކަންކަމަށް ެއއްބަސްވުމާއި، އެފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން 

 ދިނުން.
ތަންތަނުަގއި  )ޑ(    ިވޔަފާރި  އަމިއްލަ  އިދާރާތަކުަގޔާއި  ދައުލަތުެގ 

ހަމަތަކާއި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ުގޅޭޮގތުން  ހުއްޓުވުމާ  ކޮރަޕްޝަން 
ނިޒާމުތަކަށް  އެ  ެއކަށައެޅުމާިއ،  ނިޒާމުތަްއ  އުސޫލުތަކާއި 
ނިޒާމުތަކަށް  އެ  ދެނެަގތުމާއި،  މިންވަރު  ތަބާވާ  އެތަންތަނުން 

އިޞްލާޙު ތަނަކުން ެގންނަންޖެހޭ  އެއިން  ެގނައުމާިއ،  ތައް 
 ތަބާނުވާކަމަށް ފާހަަގކުރެވޭނަމަ، އެކަމަށް ތަބާވުމަށް އެންުގން. 

ތެރެއިން )ޒ(    ޝަކުވާތަކުެގ  ހުށަހެޅޭ  ކޮމިޝަނުެގ   ކޮމިޝަނަށް 
ކަމާުގޅުންހުރި  ޝަކުވާތައް  ނުފެތޭ  ތެރެއަށް   އިޚްތިޞާޞްެގ 

ޤީޤު ކުރަމުންދާ ޙްކޮމިޝަނުން ތަ، މުއައްސަސާއަކަށް ފޮނުވުމާއި 
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ޤީޤު ކުރަންޖެހޭ ޙްތެރެއިން އެހެން އިދާރާއަކުން ތަ މައްސަލަެއއްެގ
 ެއކަމެއް ެއ އިދާރާއަކަށް ފޮނުުވން.، ކަމެއް ފާހަަގކުރެިވއްޖެނަމަ

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .7

 

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ  
 ލަތަކުން ދުރުހެލިވުން މައްސަ 

ޭއނާެގ  )ހ( 28. މެންބަރަކު އަދާކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ ވާޖިބާއި  ކޮމިޝަނުެގ 
މަޞްލަޙަތާ ދެމެދު އެއްވެސް ފުށުއެރުމެއް އުފެދުމަކަށް ފުރުޞަތު 

 ދީެގން ނުވާނެެއވެ. 
ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރެްއެގ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުންކަމަށް މި މާްއދާެގ  )ށ(  

ަގއި   މެންބަރަކު )ހ(  ކޮމިޝަނުެގ  ުއސޫލުަގިއ،  ބުނެފައިެއވާ 
ސީދާ  އޭނާ  ދަރިންނާއި،  ޭއނާެގ  މީހާާއއި،  އިނދެެގންުއޅޭ 

މަ އެހެންމީހުންެގ  ެގންދާ  ލަޙަތު ޞްބަލަހައްޓަމުން 
ލަޙަތު ފުށުއެރުން ކަމުަގިއ  ޞްފުށުއެރުމަކީވެސް، އެ މެންބަރެއްެގ މަ

 ބެލެވޭނެެއވެ. 
ކޮމިޝަނުެގ ކޮމިޝަނުން   )ނ(   ބެލުމުަގއި،  މައްސަލައެއް  ބަލަމުންދާ 

ލަޙަތު ފުށުއަރާފާނެފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ޞްމެންބަރެއްެގ މަ
ކޮމިޝަނުަގިއ   އެކަން  ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ،  ދިމާވެދާނެކަމަށް  ނުވަތަ 
އޭނާ  ބެލުމުން  މައްސަލަެއއް  އެ  ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، 

އްސަލަެއއް ބެލުމުަގއި އެްއެވސް ތަނާޒުލުވާންވާނެއެެވ. އަދި އެ މަ

ފަރާތަކަށް އެްއވެސް މިންވަރަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުަވއިެގން ނުވާނެއެވެ.  
އަދި ެއ މައްސަލައެއް ނިންމުުމަގިއ އެމީހަކު، ޭއެގފަހުން ެއްއވެސް  

 މިންވަރަކަށް ބަިއވެރިެވެގންނުާވނެއެވެ. 
ވަކި ަމއްސަލަެއއް ބެލުމުަގއި ނުވަތަ ަވކި ކަެމއް ކުރުުމަގއި ވަކި   )ރ(  

ކަމެއްކަމަށް  ފުށުއަރާނެ  މަޞްލަޙަތު  ބައިވެރިވުމަކީ،  މެންބަރަކު 
އެކަށީެގންވާ ސަބަބުެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޝަނުެގ ރައީސަށް 
އެ  ބަޔާންކުރުމާއެކު  ސަބަބު  ލިޔުމުން  ޙާލަތެްއަގއި  ޤަބޫލުކުރެވޭ 
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ށް އެކަން އެންުގމަށްފަހު، އެ މެންބަރަކު އެ މަްއސަލައެްއ  މެންބަރަ
 ބެލުމުން އެކަހެރިކުރެވިދާނެެއވެ. 

ވަކި މައްސަލައެއް ބެލުމުަގއި ކޮމިޝަނުެގ ރައީސް ބަިއވެރިުވމަކީ،  )ބ(  
ސަބަބުެގ  ޞްމަ އެކަށީެގންވާ  ކަމެއްކަމަށް  ފުށުއަރާނެ  ލަޙަތު 

މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޭނާއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތެްއަގއި، ކޮމިޝަނުެގ 
އިބު ރައީސަށް ލިޔުމުން އެކަން އެންުގމަށްފަހު، އެ މައްސަލައެްއ  ނަ

 ބެލުމުން، ކޮމިޝަނުެގ ރައީސް ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެ. 
)ރ(މި   )ޅ(   )ނ(،  )ށ(،  )ހ(،  ަގިއ    ،މާއްދާެގ  )ބ(  އަދި 

ކޮމިޝަނުެގ  ނިސްބަތަށް،  ކަމާުގޅޭ  އުސޫލުތަްއ،  ބަޔާންެވެގންވާ 
 މުވަްއޒަފުންެގ މަްއޗަށްވެސް ހިނާގނެެއވެ. 

)ރ( )ކ(    )ނ(،  )ށ(،  )ހ(،  މާއްދާެގ  ަގިއ    ،މި  )ބ(  އަދި 
ޚިލާފުވުމަކީ،   މެންބަރަކު  ކޮމިޝަނުެގ  އުސޫލަކާ  ބަޔާންެވެގންވާ 

އޭނާ މަޤާމުަގއި ހުރެ ކުރުން އެކަށީެގންނުވާ ކަމެއް ކުރީކަުމަގިއ  
ޙާލަތެއްކަމުަގިއ   ވަކިކުރެވިދާނެ  މަޤާމުން  އޭނާ  ބަލައި، 

 ބެލެވޭނެެއވެ. 
)ރ( )އ(    )ނ(،  )ށ(،  )ހ(،  މާއްދާެގ  ަގިއ    ،މި  )ބ(  އަދި 

ޚިލާފުުވމަކީ،  މުަވއްޒަފަކު  އުސޫލަކާ ކޮިމޝަނުެގ  ބަޔާންެވެގންވާ 
ޤާނޫނެއްަގއި   އެހެން  ނުވަތަ  މާއްދާއެއްަގއި  އެހެން  ޤާނޫނުެގ  މި 
ކުރުން  ހުރެ  މަޤާމުަގއި  އޭނާ  އޮތްނަމަެވސް،  އެހެންޮގތަކަށް 
މަޤާމުން   އޭނާ  ބަލައި،  ކުރީކަމަށް  ކަމެއް  އެކަށީެގންނުވާ 

 ރެވިދާނެ ޙާލަތެއްކަުމަގިއ ބެލެވޭނެއެެވ. ވަކިކު
 

 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ޮގތަށް މާއްދާެއއް އިތުރުކުރުން.  28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .8

 
ކަނޑަައޅާ  )ހ( 1-28 ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދާރީވުން  މަޖިލީހުން  ރަްއޔިތުންެގ  މެންބަރުން  ކޮމިޝަނުެގ 

ޮގތެްއެގމަތިން، އެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ އެ މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއަކަށް 
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ުގޅޭޮގތުން  ޖަވާބުދާރީވެ، އެމީހުންެގ މަސްއޫލިްއޔަތާ  ހާޒިރުވެ، 
ައދި  އުފުލަންވާނެެއވެ.  ޒިންމާ  މަޖިލީހުަގއި  ރައްޔިތުންެގ 

 ޮގތާ ުގޅޭޮގތުން، ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ކޮމިޝަން ހިނަގމުންދާ
ކުރަމުންދާ ކަމަކާ ުގޅޭޮގތުން، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ހޯދައި 
އެއްބާރުލުން  ޮގތެއްަގއި  އީޖާބީ  ކަމެއްގައި،  ކޮންމެ  ބަލަންޖެހޭ 

 ދޭންވާނެއެެވ. 
ުގޅޭޮގތުން  )ށ(   ތަޙްޤީޤަކާ  ހިންަގމުންެގންދާ  ކޮމިޝަނުން 

ރައްޔިތުންެގ   ކޮމިޝަނުން  މަޢުލޫމާތެއް  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ 
)ހ(  މާއްދާެގ  މި  ހިފެހެއްޓުމަކަށް،  ހާމަނުކޮށް  މަޖިލީހަށް 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 
 

 

ތަޞްދީޤު .9 ފާސްވެ،  ޤާނޫނު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ެގޒެޓުަގިއ  މި  ދިވެހިސަރުކާރުެގ  ކޮށް، 
  ފެށިެގންނެވެ. ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން 

  

 


