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  2020/17  ނަންބަރ    ބިލ  

 

 

 ވަނަ  1 އަށް ( ޤާނޫނ   ގެ ން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ) 8/ 2008 ނަންބަރ   ޤާނޫނ  

 ބިލ   ގެނައ މ ގެ  އިޞްލާޙ  
 

 . ެގނައ ން އިޞްލާޙ ތައް އަންނަނިވި އަށް( ެގ ޤާނޫނ ން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ) 2008/8ނަންބަރ   ޤާނޫނ 

 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.މާއްދާ  ވަނަ 8 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .1

 
ގެ ރައީސްގެ  ން ކޮމިޝަ 

 މަސްއޫލިއްޔަތ  
ބަޔާންކޮށްފައި  ންކޮމިޝަ 8. ތިރީަގއި  މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް  ރައީސްެގ  ެގ 

 އެވަނީއެވެ. 
ޤާނޫނ އަސާސީާއއި ޤާނޫނ ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން، ނަތީޖާ ނެރެދެވޭ  )ހ(  

މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ެގ  ންލ ން، ކޮމިޝަޞޫޮގތ ަގއި ހަރ ދަނާ އ 
 ؛އަދާކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ލަފައާިއ އިރ ޝާދ ދިނ ން

ކަނޑަެއޅ މާިއ، ންކޮމިޝަ )ށ(   އެޖެންޑާ  ބައްދަލ ވ ންތަކ ެގ  ެގ 
ފަދަ  ކަނޑައެޅ ން  ވަގ ތ   ތާރީޚާއި  ބާއްވާނެ  ބައްދަލ ވ ން 

 ؛ކޮމިޝަން ހިންގ މާ ގ ޅޭ ނިންމ ންތައް ނިންމ ން
ކޮމިޝަ ންކޮމިޝަކޮމިޝަނާއި   )ނ(   މެންބަރ ންނާއި  ެގ ންެގ 

މ ވަްއޒަފ ން ސ ލޫކީ ހަމަތަކަށް ތަބާވ މ ަގއި ނަމޫނާ ދައްކަިއ، 
 ؛ޒަޢާމަތ  ޤާއިމ ކ ރ ން

ެގ އިދާރީ އެކިެއކި ންކޮމިޝަންެގ މަޝްވަރާެގ މަތިން ކޮމިޝަ )ރ(  
މަސައްކަތްތައް ހިންަގއި ބެލެހެއްޓ މާގ ޅޭ އ ޞޫލ  ކަނޑައަޅަިއ، 
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ހިންަގމ ންދާކަން  އިދާރީކަންކަން  ެއއްޮގތަށް  އ ޞޫލާ  އެ 
 ؛ކަށަވަރ ކޮށް، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ތައް އެޅ ން 

 އަދި ؛ ެގ ބައްދަލ ވ ންތަކ ެގ ރިޔާސަތ  ބެލެހެއްޓ ންންކޮމިޝަ )ބ(  
 ކޮމިޝަނ ން ނިންމާ ނިންމ ންތައް ތަންފީޒ ކ ރ ން.  )ޅ(  

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  12ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .2

 

ބަޔާންކޮށްފައި  ންކޮމިޝަ 12. މެންބަރ ންގެ މަސްއޫލިއްޔަތ   ތިރީަގއި  ަމސްއޫލިްއޔަތ ތައް  މެންބަރ ންެގ  ެގ 
 އެވަނީއެވެ. 

އަދާކ ރަންޖެހޭ ެގ  ންކޮމިޝަ )ހ(   ހައިސިއްޔަތ ން  މެންބަރެއްެގ 
ައދި  ޢަދ ލ ވެރިކަމާއެކ ،  މިނިވަންކަމާއި،  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 
ވަކިފަރާތަކަށް ޖެހ މެއްނެތި، ައދި ވަކި ނ ފޫޒަކަށް ލެނބ މެއްނެތި 

 ؛އަދާކ ރ ން
ެގ ބައްދަލ ވ ންތަކަށް ފަރ ވާތެރިކަމާއެކ  ހާޒިރ ވެ، އެ ންކޮމިޝަ )ށ(  

 ؛ބައްދަލ ވ ންތަކ ަގއި ޢަމަލީޮގތ ން ގ ޅިެގން ބައިވެރިވ ން
އެ ންކޮމިޝަ )ނ(   ތެރެއިން  މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކ ެގ  މެންބަރަކާ  ެގ 

ެގ  ން ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރ މާިއ، ކޮމިޝަ
ކޮމިޝަ އަދާކ ރ މ ަގއި  ރައީސަށް ން މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  ެގ 

 ؛ލަފާދިނ މާއި އެހީތެރިވެދިނ ން
ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ންކޮމިޝަ )ރ(   ހައިސިއްޔަތ ން  މެންބަރެއްެގ  ެގ 

 ؛މިނިވަންކަމާއި، ނަޒާހަތްތެރިކަމ ެގ ހަމަތައް ހިފެހެއްޓ ން
ެގ މެންބަރެއްެގ ހަިއސިއްޔަތ ން މަސަްއކަތްކ ރ މ ަގިއ ންކޮމިޝަ )ބ(  

މަސައްކަތްކ ރ ާމިއ، ހ ރިހާ   ތެދ ނިޔަތ ަގއި  ވަގ ތެްއަގިއވެސް 
މަޞްލަޙަތ ތައް ންކޮމިޝަ ހާސިލ ކ ރ މަށާއި  މަޤްޞަދ ތައް  ެގ 

 ޙިމާޔަތްކ ރ މަށް އިސްކަންދިނ ން.
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 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   14ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .3

 
ޤާނޫނ ެގ   )ހ( 14.  )ށ(މާއްދާވަނަ    17މި  ާއއި  )ހ(  ަގއި   ެގ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކ ރިކަމަށް، ނ ވަތަ އެ 
އ  އަދާކ ރ މަށް  ޙާލަތެއް ޒ މަޤާމ   ރ ވެރިވާފަދަ 

ޤާބިލްކަން  އަދާކ ރ މ ެގ  މަޤާމ   ނ ވަތަ  މެދ ވެރިވެއްޖެކަމަށް، 
 17-9ނ ވަތަ މި ޤާނޫނ ެގ    ނެތްކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

ޙާލަތް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 
 ؛މެދ ވެރިވެއްޖެނަމަ

 

 

 އ ނިކޮށް، އެ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާތައް އިތ ރ ކ ރ ން.   ވަނަ މާއްދާ  17ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .4

 
ނ ފޫޒެއް ނެތި މިނިވަންކަމާއެކ   

 މަސައްކަތްކ ރ ން 
ކޮމިޝަންކޮމިޝަ )ހ( 17. އަދާކ ރ މ ގައި،  ވާޖިބ   މެންބަރ ން ންެގ  ެގ 

ލެނބިެގނެއް  ނ ފޫޒަކަށް  ެއއްވެސް  ނ ވަތަ  ބިރަކަށް  އެްއވެސް 
 ނ ވާނެެއވެ. 

ނ ަވތަ ންކޮމިޝަ )ށ(   ނިންމ މ ަގއި  ަމްއސަލައެްއ  އެްއވެސް  ެގ 
ކ ރ މ ަގއި  މަޝްވަރާެއއް  ނ ވަތަ  ހިންގ މ ަގއި  މައްސަލަެއއް 
ނ ވަތަ   ސީދާޮގތ ންވެސް  ކަނޑަެއޅ މ ަގއި  ސިޔާސަތެއް  ނ ވަތަ 
ހާސިލ ކ ރަން  މަޞްލަޙަތެއް  އަމިއްލަ  ނ ސީދާޮގތ ންވެސް 

 މަސައްކަތްކޮށްެގން ނ ވާނެއެވެ. 
ކޮމިޝަންކޮމިޝަ )ނ(   ކ ރަންވާނީ،  ކަމެއްެވސް  ހ ރިހާ  ެގ  ން ެގ 

ޢާންމ    ޮގތ ެގމަތިން،  ހާސިލ ވާނެ  މަޤްޞަދ  
 މަޞްލަޙަތަށްޓަކައެވެ. 

ހާމަކަން ބޮޑ ޮގތެްއަގއި ކަންތައްތައް ކ ރ މަށްޓަކަިއ، ެއކަމެްއެގ   )ރ(  
ޢާންމ ންނަށް ވަގ ތ ަގއި،   މަޢ ލޫމާތ   ޞައްޙަ  އެކަމަކާބެހޭ 

 ފަސޭހައިން ލިބިަގނެވޭ ޮގތަށް ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 
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ެގ އިދާރީ ން ކޮމިޝަންެގ މަސައްކަތްތަްއ ހިންގ މ ަގއާއި، ކޮމިޝަ )ބ(  
ކޮމިޝަ ޮގތ ަގާއއި،  ތަރ ތީބ ެވެގންާވ  ެގ  ންއޮނިަގނޑ  

ކޮމިޝަ ކ ރ މ ަގއާިއ،  ޕްރޮްގރާމްތައް ެގ  ންމަސައްކަތްތައް 
ރޭވ މ ަގއާިއ، ކޮމިޝަނ ން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މ ަގއި،  
ކޮމިޝަނަށް ފ ރިހަމަ ޤާނޫނީ އިޚްތިޔާރާއި މިނިވަންކަާމއި ބާރ  

 ލިބިެގންެވއެވެ. 
 

ވާޖިބ  ންކޮމިޝަ )ހ( . 1-17 ގެ ޖަމާޢީ ސ ލޫކ  ން ކޮމިޝަ  މަޤާމ ެގ  އެމީހ ންެގ  މެންބަރ ން  ެގ 
ކޮމިޝަ ދަރަޖަާއިއ ންއަދާކ ރ މ ަގއި،  ޤަދަރާއި  ެގ 

ޢަމަލ ކޮށްެގން  ޮގތަށް  އަންނަ  އ ނިކަން  އަބ ރ ވެރިކަމަށް 
 ނ ވާނެެއވެ. 

ކޮމިޝަންކޮމިޝަ )ށ(   ސިޔާސަތ ތަކާިއ  ނިންމ ންތަކާއި ންެގ  ެގ 

ކޮމިޝަނ ން ޢަމަލ ކ ރާޮގތާ ގ ޅޭޮގތ ން ޖަވާބ ދާރީވ މާިއ ޒިންމާ 
ކޮމިޝައ ފ ލ މ ެގ   އަދާކ ރަންވާނީ ންވާޖިބ   މެންބަރ ން  ެގ 

 ހާމަކަންބޮޑ  ޮގތެްއެގމަތިންނެވެ. 
 

ހައިސިްއޔަތ ންނާިއ  ންކޮމިޝަ . 2-17 މެންބަރ ންގެ ޒާތީ ސ ލޫކ   ފަރ ދެއްެގ  މެންބަރަކ މެ،  ކޮންމެ  ެގ 
ޙާލަތެްއަގިއވެސް، ންކޮމިޝަ ހ ރިހާ  ހަިއސިއްޔަތ ން،  މެންބަރެއްެގ  ެގ 

 އަންނަނިވި ހަމަތައް ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. 
ެގ ޤަދަރަށް އ ނިކަމެއް އަތ ވެދާނެ ެއްއވެސް ކަެމްއ، ންކޮމިޝަ )ހ(  

 އެްއވެސް ވަގ ތެއްަގއި ނ ކ ރ ން.
އަދާކ ރަންޖެހޭ ންކޮމިޝަ )ށ(   ހައިސިއްޔަތ ން  މެންބަރެއްެގ  ެގ 

 ނ ކ ރ ން. ވާޖިބަށް ބ ރޫއަރާފާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް 
ނ ސީދާޮގތ ން  )ނ(   ނ ވަތަ  ސީދާޮގތ ން  ޢަމަލެއް  ޚިލާފ   ޤާނޫނާ 

 ނަމަވެސް މަޤާމ ެގ ބޭނ ންކޮށްެގން ނ ކ ރ ން. 
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ނިޔަތ ަގއި  )ރ(   ދިނ މ ެގ  ެގއްލ ން  މީހަކަށް  ވަކި  ކަނޑައެޅިެގން 
ނ ވަތަ އޭނާެގ އަބ ރ  ނަާގލ މ ެގ ނިޔަތ ަގއި ސީދާޮގތ ން ނ ަވތަ 
ކަެމއް  ބޭނ ންކޮށްެގން  ަމޤާމ ެގ  ނަމަވެސް  ނ ސީދާޮގތ ން 

 ނ ކ ރ ން.
ލަކ ން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބެންއޮތް ހަދިޔާެއއް ޞޫޢާންމ  އ  )ބ(  

މެހެމާންދާރީއެއް  ނ ވަތަ  މަންފާއެއް  ނ ވަތަ  އެހީއެއް  ނ ވަތަ 
މަންފާެއއް ފިޔަވަިއ އެނޫން ހަދިޔާއެްއ، ނ ވަތަ އެހީއެްއ، ނ ވަތަ  
 ނ ވަތަ މެހެމާންދާރީއެއް އެްއެވސް ފަރާތަކ ން ނ ހޯދ ން. 

ެގ ބައްދަލ ވ ންތަކަށް ފަރ ވާތެރިކަމާއެކ  ހާޒިރ ވެ، އެ ންކޮމިޝަ )ޅ(  
 ބައްދަލ ވ ންތަކ ަގއި ޢަމަލީޮގތ ން ބައިވެރިވ ން.

 
ޤާނޫނެއްަގއި   )ހ( . 3-17 މާލީ ހިސާބ  ހ ށަހެޅ ން  ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަެވސް، އެހެން  އެހެންޮގތަކަށް 

ނ ވަތަ އެފަދަ ޤާނޫނެއްެގ ދަށ ން އެހެންޮގތަކަށް ޢަމަލ ކ ރަމ ން 
ހިސާބ  ންއަިއކަމ ަގއިވީނަމަެވސް، ކޮިމޝަ ެގ މެންބަރ ން މާލީ 

ފެށ މަށްފަހ ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ހ ށަހެޅ މ ަގއި 
ބަޔާންކޮށްފައި ޤާނޫނ ަގއި  މި  އ ޢަމަލ ކ ރާނީ،   ކާލ ތަ ޞޫވާ 

 އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 
ކ ރެވޭ މީހާ، އޭނާެގ މަޤާމާ ންެގ މެންބަރ ކަމަށް ޢައްޔަންކޮމިޝަ )ށ(  

ޙަވާލ ިވއިރ ، އޭނާއަށް ލިބިފަިއވާ އާމްދަނީާއއި އޭނާެގ ނަމ ަގއި 
ހ ރި މ ދަލާއި އޭނާ އަދާކ ރަންޖެހޭ ދަރަނީެގ ޒިންމާ އެނޭގނެ 

އެ   ހިސާބ ،  ޙަވާލ ވާތާ  މާލީ  އޭނާ  )ތިނެްއ(   3މަޤާމާ 
 މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ެގމަތިން މާލީ ހިސާބ   )ނ(  
ކޮިމޝަ އިތ ރަށް،  ޙަވާލ ވާ  ންހ ށަހެޅ މ ެގ  މެންބަރ ކަމާ  ެގ 

ތާރީޚ ން ފެށިެގން ކޮންމެ އަހަރެއްެގ މާލީ ހިސާބ  އެ އަހަރެއް 
)ނ ވަދިހަ( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް   90ނިމޭތާ  
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ހ ށަހަޅަމ ން ެގންދަންވާނެއެވެ. މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށްޓަކަިއ އަހަރ  
ކޮމިޝަ ެއމީހަކ   މާނަކޮށްފައިއެވަނީ،  މެންކަމަށް  ންބަރ ކަމާ ެގ 

ފެށިެގން   ތާރީޚ ން  ހަމަވާ    1ޙަވާލ ާވ  އަހަރ ދ ވަސް  )އެކެއް( 
 ތާރީޚަށެވެ. 

ނ ވަތަ ންކޮމިޝަ )ރ(   ވަކިވ މަށްފަހ   މަޤާމ ން  މެންބަރަކ   ެގ 
ފ ރަތަމަ   ހިނާގ  ދިނ މަށްފަހ   )ތިނެއް(   3އިސްތިޢ ފާ 

އޭނާައށް  ވަކިވިއިރ   މަޤާމ ން  އޭނާ  ތެރޭަގއި،  މަސްދ ވަހ ެގ 
ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއާިއ އާމްދަނީ ލިބޭ ޮގތްތަކާއި އޭނާެގ ނަމ ަގއި 
ހ ރި މ ދަލާއި އޭނާ އަދާކ ރަންޖެހޭ ދަރަނީެގ ޒިންމާ އެނޭގނެ 

 މާލީ ހިސާބ ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
ކޮމިޝަ  ،މި މާއްދާެގ )ށ(، )ނ( )ބ(   ެގ  ން އަދި )ރ( ެގ ދަށ ން 

ހިސާ މާލީ  އިނދެެގންއ ޅޭ މެންބަރެއްެގ  އޭނާ  ހ ށަހަޅާއިރ ،  ބ  

މާލީ   18މީހާއާއި،   ދަރިންެގ  ނ ފ ރޭ  އަހަރ   )އަށާރަ( 
 ހިސާބ ވެސް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

އަދި )ބ( ެގ ދަށ ން   ،މި މާއްދާެގ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( )ޅ(  
ހ ށަހެޅ ން ލާޒިމ ކ ރާ މާލީ ހިސާބ ތައް ތަްއޔާރ ކ ރާނީ، އޮޑިޓަރ 
ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅައި، ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރާ 

 ނަމޫނާއާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.
ޖެނެރަލަށް )ކ(    އޮޑިޓަރ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ބަޔާނ ަގއި   މި  ހ ށަހަޅާ 

ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި  މައްސަލަެއއްވާ ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް
މަޖިލީހަށް ރައްޔިތ ންެގ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  މައްސަލަެއއް   އެ 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

އިތ ރ  ވަޒީފާ އަދާނ ކ ރ މާއި  
މަޞްލަޙަތ  ފ ށ އަރާ ވިޔަފާރި  

 ނ ކ ރ ން 

މެންބަރަކ ،  ންކޮމިޝަ (ހ) . 17-4 ވަޒީފާެއއް ެގ  އިތ ރ   ލިބޭ  ާއމްދަނީ 
އަދާކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ. ނ ވަތަ އާމްދަނީއެއް ނ ވަތަ ފައިދާެއއް 

 ލިބޭ ފަދަ އެހެން މަޤާމެއް ފ ރައިެގންނ ވާނެެއވެ. 
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ެގ މެންބަރަކ ، ވިޔަފާރިއެއް ހިންގ މ ަގިއ ޢަމަލީޮގތ ން ންކޮމިޝަ (ށ)  
ބައިވެރިެވެގންނ ވާނެެއވެ. ނ ަވތަ އާމްދަނީއެއް ހޯދ މަށް ފަންނީ 
މަސައްކަތެްއަގއި ޝާމިލ ވެެގންނ ވާނެެއވެ. ނ ވަތަ އާމްދަނީެއއް 
ލިބޭފަދަ އެހެން އެްއވެސް މަސައްކަތެްއ ކޮށްެގންނ ވާނެއެވެ. ައދި 
ކ އްޔަށް  ނ ވަތަ  ަގނެ  ބިން  މ ދަލާއި  ދައ ލަތ ެގ 

ދި ދައ ލަތާއި އެހެން އެްއވެސް ފަރާތަކާ ހިފައިެގންނ ވާނެއެވެ. އަ
ނ ަވތަ  ސީދާޮގތ ންިވޔަސް  މ ޢާމަލާތެއްަގއި  ކ ރެވޭ  ދެމެދ  

ކޮމިޝަ މެންބަރެއްެގ  ންނ ސީދާޮގތ ންވިޔަސް  އެ  މެންބަރަކ   ެގ 
 މާލީ އެއްެވސް މަޞްލަޙަތެއް ބާއްަވއިެގންނ ވާނެެއވެ. 

ޖޭަގއި ހިްއސާ މި މާއްދާެގ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ދިވެހިރާއް (ނ)  
ސިްގނިފިކަންޓް  ކ ންފ ންޏެއްެގ  ޕަބްލިކް  ވިްއކާ 
ޮގތ ން، އެފަދަ ކ ންފ ންޏެްއެގ   ޝެއަރހޯލްޑަރެއް ކަމ ގައިނ ާވ 

ބޭނ މަށްޓަކައި  މާއްދާެގ  މި  މިލްކ ކ ރ މަކީ،  ހިއްސާ 
މާއްދާެގ   މި  ނ ބެލެވޭނެއެެވ.  ކަމ ަގެއއް  ވިޔަފާރިކ ރ ން 

"ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ޕަބްލިކް ބޭނ މަށްޓަކައި  ިވއްކާ  ހިއްސާ 
ކަަމށް  ޝެއަރހޯލްޑަރެއް"  ސިްގނިފިކަންޓް  ކ ންފ ންޏެއްެގ 
ޕަބްލިކް  ވިްއކާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިއްސާ  ބަޔާންކޮށްފައިެއވަނީ، 

% ރައ ސ ލްމާލ ެގ  ހިއްސާެގ  )ފަހެއް   5ކ ންފ ންޏެއްެގ 
މަްއޗަށް  ހިއްސާެގ  ޢަދަދެއްެގ  ިގނަ  އަށްވ ރެ  އިންސައްތަ( 

ވަތަ ނ ސީދާޮގތ ން ބާރ  ފޯރ ވޭ މަޤާމެއްަގއި ހ ރި ސީދާޮގތ ން ނ 
 ހިއްސާދާރަކަށެވެ. 

ދައ ލަތ ެގ  ންކޮމިޝަ (ރ)   މެނ ވީ،  ހަިއސިއްޔަތ ން  މެންބަރެއްެގ  ެގ 
ކައ ންސިލެްއަގއި،   ނ ވަތަ  ކޮމިޝަނެްއަގިއ،  ެއއްވެސް  އެހެން 

ބޯޑެްއަގއި،  ނ ވަތަ މަޖިލީހެއްގައި، ނ ވަތަ ކޮމިޓީއެްއަގއި، ނ ވަތަ  
ނ ަވތަ  އ ޖޫރައަކަށްވިޔަސް  ތަނެްއަގއި،  އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ 

 އ ޖޫރައަކާ ނ ލައި ނަަމވެސް، ބައިވެރިެވެގންނ ވާނެެއވެ. 
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ހައިސިއްޔަތ ން ންކޮމިޝަ (ބ)   ކޮންސަލްޓަންޓެއްެގ  މެންބަރަކ   ެގ 
 މަސަްއކަތްކޮށްދީެގންނ ވާނެއެވެ. އެްއވެސް ފަރާތަކަށް 

ފ ށ އަރާފާނެ  )ޅ(   މަސްއޫލިއްޔަތާ  އަދާކ ރަންޖެހޭ  ކޮމިޝަނ ން 
ކޮމިޝަ މެންބަރަކަށް  ޖަމާޢަތެްއެގ  މަދަނީ  ެގ  ން ބާވަތ ެގ 

 މެންބަރަކ  ވެެގންނ ވާނެެއވެ. 
މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، ކޮމިޝަންެގ މެންބަރެްއެގ   )ކ(   

މ ދަލެއް،   ނ ވަތަ  ެގެއއް  ނ ވަތަ  ޯގއްޗެއް  އޮތް  ނަމ ަގއި 
ބާޒާރ ަގއި އެފަދަ ޯގްއޗެއް ނ ަވތަ ގެއެއް ނ ވަތަ މ ދަލެއްެގ ައގ   
ިވއްކާލ ާމއި،   އަަގކަށް  ބޮޑ ނޫން  އަަގށްވ ރެ  ހ ރި  ޢާންމ ކޮށް 
ބާޒާރ ަގއި  މ ދަލެއް  ނ ވަތަ  ެގެއއް  ނ ވަތަ  ޯގްއޗެއް  އެފަދަ 

ކ އްޔަށްދީއ   އަެގްއަގއި ޢާންމ ކޮށް  ބޮޑ ނޫން  ައަގށްވ ރެ  ޅޭ 
ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި  ހޯދ ން،  އާމްދަނީ  ކ އްޔަށްދީެގން 

ތެރޭަގއި  މަސަްއކަތ ެގ  ިވޔަފާރިާއއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 
 ހިމެނިެގނެއް ނ ވެެއވެ. 

 12ކޮމިޝަންެގ މެންބަރ ކަމ ން ަވކިވ މަށްފަހ ، ފ ރަތަމަ ހިނާގ   )އ(   
ކޮމިޝަންެގ  )ބާރަ(   ފާއިތ ވަންދެން،  މ އްދަތ   މަސްދ ވަހ ެގ 

މެންބަރެއްެގ ހައިސިްއޔަތ ން ޭއނާ އަދާކ ރި މަޞްލަޙަތާ ފ ށ އަރާ 
މެންބަރަކ   ކޮމިޝަންެގ  މަސައްކަތެއް،  ނ ވަތަ  ވަޒީފާއެއް 

 ކޮށްެގންނ ވާނެއެެވ. 
 

މަޞްލަޙަތ  ފ ށ އަރާ  
 މައްސަލަތަކ ން ދ ރ ހެލިވ ން 

ެގ މެންބަރަކ  އަދާކ ރަންޖެހޭ ރަސްމީ ވާޖިބާއި އޭނާެގ  ންކޮމިޝަ )ހ( . 17-5
އ ފެދ މަކަށް  ފ ށ އެރ މެއް  އެއްެވސް  ދެމެދ   މަޞްލަޙަތާ 

 ފ ރ ޞަތ  ދީެގން ނ ވާނެެއވެ. 
މި ންކޮމިޝަ )ށ(   ފ ށ އެރ ންކަމަށް  ަމޞްލަޙަތ   މެންބަރެއްެގ  ެގ 

އ   ބ ނެފަިއއެވާ  ަގއި  )ހ(  ެގ  ން ކޮމިޝަލ ަގއި،  ޞޫމާއްދާެގ 
ޭއނާ   މެންބަރަކ  އިނދެެގންއ ޅޭ މީހާއާިއ، އޭނާެގ ދަރިންނާއި، 
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މަޞްލަޙަތ   އެހެންމީހ ންެގ  ެގންދާ  ބަލަހައްޓަމ ން  ސީދާ 
ފ ށ އެރ ން  މަޞްލަޙަތ   މެންބަރެއްެގ  އެ  ފ ށ އެރ މަކީވެސް، 

 ކަމ ަގއި ބެލެވޭނެެއވެ. 
ެގ ންކޮމިޝަ ކޮމިޝަނ ން ބަލަމ ންދާ މައްސަލައެއް ބެލ މ ަގއި،   )ނ(  

ޙާލަތެއް  ފ ށ އަރާފާނެފަދަ  މަޞްލަޙަތ   މެންބަރެއްެގ 
ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ،  ދިމާވެދާނެކަމަށް  ނ ވަތަ  ދިމާވެއްޖެނަމަ، 
މަްއސަލަެއއް  އެ  ބަޔާންކ ރ މަށްފަހ ،  ކޮމިޝަނ ަގިއ  އެކަން 
މައްސަލަެއްއ  ެއ  އަދި  ތަނާޒ ލ ވާންާވނެއެވެ.  އޭނާ  ބެލ މ ން 

ތަކަށް އެްއވެސް މިންވަރަކަށް ނ ފޫޒ  ބެލ މ ަގއި ެއއްެވސް ފަރާ
ނިންމ މ ަގއި  މަްއސަލަެއއް  އެ  އަދި  ނ ވާނެއެވެ.  ފޯރ ވަިއެގން 
މިންަވރަކަށް  އެްއވެސް  ޭއެގފަހ ން  އެމީހަކ ، 

 ބައިވެރިެވެގންނ ވާނެެއވެ. 
ވަކި ަމއްސަލަެއއް ބެލ މ ަގއި ނ ވަތަ ަވކި ކަމެއް ކ ރ މ ަގއި ވަކި   )ރ(  

ބައިވެރިވ މަކީ، މަޞްލަޙަތ  ފ ށ އަރާނެ ކަމެއްކަމަށް މެންބަރަކ   
ެގ ރައީސަށް ންއެކަށީެގންވާ ސަބަބ ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޝަ

ޤަބޫލ ކ ރެވޭ ޙާލަތެްއަގއި ލިޔ މ ން ސަބަބ  ބަޔާންކ ރ މާއެކ  ެއ  
ެއ  މެންބަރަކ   އެ  އެންގ މަށްފަހ ،  އެކަން  މެންބަރަށް 

 ރެވިދާނެެއވެ. މައްސަލަެއއް ބެލ މ ން އެކަހެރިކ 
ކޮމިޝަ )ބ(   ބެލ މ ަގއި  މައްސަލަެއއް  ރަީއސް ންވަކި  ެގ 

ބައިވެރިވ މަކީ، މަޞްލަޙަތ  ފ ށ އަރާނެ ކަމެއްކަމަށް އެކަށީެގންވާ  
ސަބަބ ެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ޭއނާއަށް ޤަބޫލ ކ ރެޭވ ޙާލަތެްއަގއި،  

އެންގ މަށްފަހ ، އިބ  ރައީސަށް ލިޔ މ ން އެކަން  ނަެގ  ންކޮމިޝަ
ކޮމިޝަ ބެލ މ ން،  މައްސަލައެއް  ރަީއސް ންއެ  ެގ 

 ތަނާޒ ލ ވާންވާނެއެެވ. 
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)ރ( )ޅ(   )ނ(،  )ށ(،  )ހ(،  މާއްދާެގ  ަގއި   ،މި  )ބ(  އަދި 
ެގ  ންލ ތައް، ކަމާގ ޅޭ ނިސްބަތަށް، ކޮމިޝަޞޫބަޔާންެވެގންވާ އ 

 މ ވަްއޒަފ ންެގ މަްއޗަށްވެސް ހިނާގނެެއވެ. 
)ރ(މި   )ކ(    )ނ(،  )ށ(،  )ހ(،  ަގއި   ،މާއްދާެގ  )ބ(  އަދި 

ެގ މެންބަރަކ  ޚިލާފ ވ މަކީ،  ންލަކާ ކޮިމޝަޞޫބަޔާންެވެގންވާ އ 
އޭނާ މަޤާމ ަގއި ހ ރެ ކ ރ ން ެއކަށީެގންނ ވާ ކަމެއް ކ ރީކަމ ަގއި 
ޙާލަތެއްކަމ ަގއި  ވަކިކ ރެވިދާނެ  މަޤާމ ން  އޭނާ  ބަލައި، 

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

ެގ މ ަވއްޒަފަކ  ޚިލާފ ވ ަމކީ،  ންލަކާ ކޮިމޝަޞޫބަޔާންެވެގންވާ އ 
މި ޤާނޫނ ެގ އެހެން މާއްދާެއްއަގއި ނ ވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި 
އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިީވނަމަވެސް، އޭނާ މަޤާމ ަގއި ހ ރެ 

ކ ރީކަމަށް ބަލައި، އޭނާ މަޤާމ ން   ކ ރ ން އެކަށީެގންނ ވާ ކަެމއް
 ވަކިކ ރެވިދާނެ ޙާލަތެއްކަމ ަގިއ ބެލެވޭނެއެެވ. 

 
ޒިންމާ އަދާކ ރ މ ގައި  
 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތައް 

ޒިންމާތަކާއި ންކޮމިޝަ )ހ( . 17-6 މަޤާމ ެގ  ެއމީހ ންެގ  މެންބަރ ން،  ެގ 
ހަމަތައް  އަންނަނިވި  އަދާކ ރ މ ަގިއ  ވާޖިބ ތައް 

 ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. 
އެ   (1)    ތަބާވެ،  ޤާނޫނ ތަކަށް  އެންމެހައި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޤާނޫނ ތަކ ެގ   އެ  އިޙްތިރާމްކ ރ މާއި،  ޤާނޫނ ތަކަށް 
އަމ ރަށް  ފަރާތެއްެގ  ކ ރާ  އަމ ރެއް  ހ އްދަ  ދަށ ން 

 ރަސްމީ ވާޖިބ  އަދާކ ރ މ ަގއި ތަބާވަމ ންދިޔ ން.
ޒާތީ ެއއްވެސް ތަޢައްޞ ބަކާ ނ ލައި، އަދި ހަމައެކަނި    (2)   

ނިންމ ންތަްއ   ަމއްޗަށް  ހެކީެގ  ކ ރިމަތީަގިއވާ 
ނިންމ މާއި، އެކަން ކ ރ މ ަގިއ ތިމާެގ މަސަްއކަތަށާިއ  



 

 

 

 

 

 

 11 

އިޚްލާޞްތެރިވ މާިއ،  ވާޖިބަށް  ތިމާެގ 
 އިންސާފ ވެރިވ މާއި ފަރ ވާތެރިވ ން. 

މަސައްކަތ ެގ    (3)    އެހެން  ރަސްމީ  ތެރޭަގއި  ދާިއރާެގ 
މ ޢާމަލާ އިޙްތިރާމާެއކ     ތްމީހ ންނާ  ކ ރ މ ގައި، 
 މ ޢާމަލާތްކ ރ ން. 

ނ ރަނަގޅ     (4)    އިޚްތިޔާރ   ބާރާއި  ލިބިދޭ  ތިމާއަށް 
ހޯދައިދިނ މަށް  ފައިދާެއއް  ވަކިފަރާތަކަށް  ނިޔަތެއްަގއި 
ބޭނ މ ަގއި  ދިނ މ ެގ  ެގއްލ މެއް  ނ ވަތަ 
ބޭނ ންނ ކ ރ މާއި، ޤާނޫނ ެގ ދާއިރާެގ ތެރޭަގއި ލިބިދޭ  
އެ  ބޭނ ންކ ރ މާއި،  ޞައްޙަޮގތ ަގިއ  އިޚްތިޔާރ  
މީހ ންެގ  އެހެން  ބޭނ ންކ ރ މ ަގިއ  އިޚްތިޔާރ  

ވާޖިބ ތަކަށާއި  ޞައްޙަ   ޙައްޤ ތަކަށާިއ  ޤާނޫނ ަގިއ 

 މަޞްލަޙަތ ތަކަށް އިޙްތިރާމްކ ރ ން.
ޤާނޫނ ެގ    (5)    ަގިއ    17-2މި  )ބ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތ ަގއި ފިޔަވަިއ، ެއއްެވސް ފަރާތެްއެގ  
ހަދިޔާ ޢިއެހީއާއި   މެހެމާންދާރީއާއި  ނާޔަތާއި 

ނަމަވެސް  ސީ ނ ސީދާޮގތ ަގއި  ނ ވަތަ  ދާޮގތ ަގއި 
 ނ ހޯދ ން. 

ވާޖިބަށް   (6)    އަދާކ ރަންޖެހޭ  ޮގތ ެގމަތިން  ޤާނޫނ ަގިއވާ 
ހ ރަސްއެޅިދާނެ ނ ވަތަ އެ ވާޖިބ  އަދާކ ރ މަށް ފަހ ން  
ދަތިވެދާނެ ނ ވަތަ މަޞްލަޙަތ  ފ ށ އަރާފަދަ އެއްވެސް  

 ކަމެއް ނ ކ ރ ން. 
ފަރާތަކ ން   (7)    ވަކި  ނ ަވތަ  މީހަކ   ަވކި  ތިމާއަށް 

ކޮށްދީފައިވާ ކަމެްއެގ މ ޤާބިލ ަގއި، އެހެން ކަމެއް ތިާމ  
 ޙާލަތަށް ތިމާ ނ ެގންދިޔ ން.ކޮށްދޭންޖެހ ން ލާޒިމ ވާ 
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މެންބަރ ކަމ ން   (8)    އަދި  ދެމިހ ންނައިރ   މެންބަރ ކަމ ަގއި 
އަދާކ ރ މ ަގިއ   މަޤާމ   ތިާމެގ  ވަކިވ މަށްފަހ ަގިއވެސް، 
މައްސަލަތަކާ   މަޢ ލޫމާތ ތަކާއި،  ލިބިފައިވާ  ތިމާއަށް 
މަޢ ލޫމާތ ،   ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ސިއްރ   ލިބޭ  ގ ޅިެގން 

 ޮގތ ަގއި ހިފެހެއްޓ ން.ސިއްރ ެގ  
އެހެން   (9)    ޞައްޙަޮގތ ަގއި  ޮގތ ެގމަތިން،  ޤާނޫނ ަގިއވާ 

ފަރާތަކަށް ހާމަކ ރަންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ މާއި، އެ 
އެންގ ާމއި،   ފަރާތްތަކަށް  އަންަގންޖެހޭ  މަޢ ލޫމާތ  
މަޢ ލޫމާތ   ޞައްޙަ  އަދާކ ރ މ ަގިއ  ވާޖިބ   ރަސްމީ 
ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި، ނ ރަނަގޅ  ނ ވަތަ ދޮގ  މަޢ ލޫމާތާއި 

 ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ޮގތަށް މަޢ ލޫމާތ  ހާމަނ ކ ރ ން. 
މީހ ން  ންކޮމިޝަ  (10)    މަސަްއކަތަށް  ެގ 

ޢައްޔަ މީހ ން  ކ ރ މ ަގިއ  ންއިޚްތިޔާރ ކ ރ މ ަގާއއި 
އެކަށޭނަ   މަސައްކަތަށް  ރ ކ ނަކީ  އަސާސީ  އެންމެ 

ކަމ ަގއި ކަމާއި  ލްޤާބި ހ ރ ން  ފެންވަރ   ތަޢ ލީމީ 
ބެލ މާއި، ވަޒީފާ ދިނ މާއި ަވޒީފާެގ ކ ރިއެރ ން ދިނ މާިއ  
މ ވަްއޒަފ ންނާގ ޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަމ ަގއި ބަލަންޖެހޭ  
ތަޢ ލީމީޮގތ ންނާއި  މިންަގނޑަކީ  މައިަގނޑ  
އެކަށޭނަ   މަސައްކަތ ެގޮގތ ން  އަޚްލާޤީޮގތ ންނާއި 

 ން. ބަޔަކަށްވ ން ކަމ ަގއި ބެލ 
ސިޔާސީ    (11)    ބަިއވެރިނ ވ މާިއ،  ބަހ ސްތަކ ަގއި  ސިޔާސީ 

ވަޒީފާެގ   ހާސިލ ކ ރ މަށް  މަޤްޞަދެއް 
ޙަރަކާތްތަކަށް   ސިޔާސީ  ބޭނ ންނ ކ ރ މާއި، 
ދޭހަވާފަދަ  ދެކޮޅ ހަދަނީކަން  ނ ވަތަ  ތާއީދ ކ ރަނީކަން 
ކަމެއް ނ ކ ރ މާިއ، ސިޔާސީ ނ ފޫޒަށް ތިމާ ލެނބޭކަން 

 އެްއވެސް ކަމެއް ނ ކ ރ ން.ދޭހަވާފަދަ 
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ޢަމަލ ތަކަށް ންކޮމިޝަ  (12)    ކޮރަޕްޝަންެގ  މ ަވއްޒަފ ން  ެގ 
ވަޒަންކ ރަމ ން  އަބަދ މެ  ޙާލަތްތައް  ހ ށަހެޅިދާނެ 
ޮގތ ެގމަތިން   ަމގ ފަހިނ ވާނެ  ކޮރަޕްޝަނަށް  ދިޔ މާއި، 
އެމީހ ންެގ  ހ ންނާނެޮގތަށް،  ޢަމަލ ތައް  އެފަރާތްތަކ ެގ 

މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި މަސައްކަތ ެގ އަޚްލާޤާިއ  މަޤާމ ެގ  
އ  ންކޮމިޝަ އިދާރީ  ބައްޓަންކ ރަމ ން  ޞޫެގ  ލ ތައް 
 ދިޔ ން.

ެގ މ ަވއްޒަފ ން  ންެގ މެންބަރ ންނާއި ކޮމިޝަންކޮމިޝަ  (13)   
ދ ރ ކ ރ މަށްޓަކަިއ   ޢަމަލ ތަކ ން  ކޮރަޕްޝަންެގ 

އ  ހިންގ މާއި،  ޞޫހިންަގންޖެހޭ  އެމީހ ންނަށް ލ ތައް 
ނ ޙައްޤ    ތަމްރީނ ދިނ މާއި،  ތަޢ ލީމާއި 
މ އްސަނދިކަމ ން ސަލާމަތްވެތިބޭކަން ކަށަވަރ ކ ރ މ ެގ  

ސަމާލ ވެތިބ މާއި،   ޙާލަތަށް  މާލީ  އެމީހ ންެގ  ޮގތ ން 
ނަމޫނާއެްއ   ރައްކާތެރިެވެގންާވ  ކޮރަޕްޝަނ ން 

 ެގ މެންބަރ ން ދެއްކ ން.ންކޮމިޝަ
ނ ވަތަ  ެގ  ންކޮމިޝަ  (14)    ކަމ ަގިއވީނަމަވެސް  މެންބަރެއް 

ހަމަތަކާ  ސ ލޫކީ  ކަމ ަގިއވީނަމަެވސް،  މ ވަްއޒަފެއް 
ޚިލާފަށް ވަކިކަމެއް ކ ރ މަށް ނ ވަތަ ނ ކޮށް ދޫކޮށްލަން 
ނ ވަތަ  ބާރ އަޅާނަމަ  ނ ވަތަ  އަންާގނަމަ 
މަސަްއކަތް  މ ވަްއޒަފ ެގ  ނ ވަތަ  މަޖ ބޫރ ކ ރ ވާނަމަ، 

ކ ރިއަހަނަޒާ މަށް ޔ  ށްެގންދިތްތެރިކަމާއެކ  
ފޯރ ވާނަމަ،   ނ ފޫޒެއް  ނ ރަނަގޅ   ހ ރަސްއެޅޭފަދަ 
އެންޓި ޖެނެރަލަށާއި،  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  -ލަސްނ ކޮށް 

ރައްޔިތ ންެގ   އަދި  ކޮމިޝަނަށާއި  ކޮރަޕްޝަން 
 މަޖިލީހަށް އެކަން ހ ށަހެޅ ން. 
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އެއްވެސް    (15)    ހ ށަހަޅާ  މައްސަލައެްއ  ކޮމިޝަނަށް 
ނ ރަނަގޅ    ކަމެްއ  މީހަކާމެދ   އެްއވެސް  ޮގތަކަށް 

 ނ ކ ރ ން.
ޒިންމާތަކަކީ،   )ށ(   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ެގ  ން ެގ މެންބަރ ންނާއި ކޮމިޝަންެގ ރައީސާއި ކޮމިޝަންކޮމިޝަ
މ ވަްއޒަފ ންެގެވސް ަވޒީފާެގ ަމއިަގނޑ  ެއއް އަސާސް ކަމ ަގއި 

ެއއްބަސްވ ެމއް ނެތްނަމަވެސް، ައދި ބެލެވޭނެެއވެ. ެއއީ، ވަޒީފާެގ  
ހިމެނިފައިނ ވި  ކަމެްއ  ެއއިން  ެއއްބަސްވ މ ަގއި  ަވޒީފާެގ  އޮތް 
ނަމަވެސްމެއެެވ. އަދި، ެއއިން ކަމަކާ ޚިލާފ ވ މަކީ، އެމީހަކާެމދ  
ކަމ ަގިއ   އ ފަންވ ން  ޙާލަތެއް  ެއޅ މ ެގ  ފިޔަވަޅ   ތައ ދީބީ 

 ބެލެވޭނެެއވެ. 
 

ވަނަ މާއްދަާގއި ބަޔާންވެެގންވާ ހަމަތައް އޭެގ އެންެމ   17-6މި ޤާނޫނ ެގ   . 7-17 އެކަށައެޅ ން ސިޔާސަތ ތައް  
ސިޔާސަތ ތަކާިއ   ބޭނ ންާވ  ތަންފީޒ ކ ރ މަށްޓަކައި  ޮގތ ަގިއ  ފ ރިހަމަ 

ތަފްޞޫއ  ހަމަތަކާގ ޅޭ  ތަމްރީނ ތަކާއި  ޤާނޫނަށް  ޞީލ ތަކާއި  މި  ލ ތައް 
)ހަެއއް( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ    6ފެށެިގން  ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރީޚ ން  

ހަމަތަކަށް  އެ  އަދި  ތަންފީޒ ކ ރަންވާނެއެވެ.  އެކ ލަވާލައި  ކޮމިޝަނ ން 
ނ ވަތަ  ކަމެއްކަން  ކޮން  ހ ްއދަވެެގންވަނީ  ކ ރ ން  ޢަމަލ ކ ރ މ ަގއި 
ހަމަތައް   އެ  މިންވަރަށް  އެނޭގނެ  ކަމެްއކަން  ކޮން  މަނާވެެގންވަނީ 

 ވެ. ލ ކޮށްދޭންވާނެއެ ޞީތަފް

 
ވާޖިބ  ންކޮމިޝަ )ހ( . 8-17 ސ ލޫކީ ހަމަތަކަށް ތަބާވ ން  މަޤާމ ެގ  އެމީހ ންެގ  މެންބަރ ން  ެގ 

އަދާކ ރ މ ަގއި، މި ޤާނޫނ ަގިއ ބަޔާންެވެގންވާ ސ ލޫކީ ހަމަތަކ ެގ  
އެންމެމަތީ މިންަގނޑ ަގއި ހިފަހައްޓައި، އެހެން މީހ ންނަށްވެސް 

އެނޭގ   ތަބާވާކަން  ހަމަތަކަށް  ހ ރިހާ އެ  މިންވަރަށް، 
 ޙާލަތެއްަގއިވެސް އެ ހަމަތަކަށް ތަބާވާންވާނެެއވެ. 
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ެގ  ންމި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ސ ލޫކީ ހަމަތަކަށް ކޮމިޝަ )ށ(  
މެންބަރ ން ތަބާވ ން އެ އަކ ރ ެގ ދަށ ން ލާޒިމ ކ ރާ ފަދައިން، 

ތަބާާވކަން، ެގ މ ަވއްޒަފ ންވެސް އެ ސ ލޫކީ ހަމަތަކަށް  ންކޮމިޝަ
 ެގ ރައީސް ކަށަވަރ ކ ރަންވާނެެއވެ. ންކޮމިޝަ

ެގ މެންބަރ ން ވަކިަވކި ފަރ ދ ންެގ ހައިސިއްޔަތ ންނާއި ންކޮމިޝަ )ނ(  
ކޮމިޝަ  ހައިސިއްޔަތ ން  މެންބަރެއްެގ  ެގ ންކޮމިޝަންެގ 

މިނިވަންކަމާއި، އަބ ރ ވެރިކަާމއި، ހަމަހަމަކަމާއި އަޚްލާޤީ ައދި 
 މިންަގނޑ ތައް ހިފަހަްއޓަންވާނެެއވެ. ސ ލޫކީ 

 
ސ ލޫކީ ހަމަތަކާ މެންބަރ ން  

 ޚިލާފ ވ ން 

ތެރެއިން  )ހ( . 17-9 ހަމަތަކ ެގ  ސ ލޫކީ  ބަޔާންވެެގންާވ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 
ކޮމިޝަ ޤާނޫނ ެގ ން ހަމައަކާ  މި  ޚިލާފ ވ މަކީ،  މެންބަރަކ   ެގ 

ޤާނޫނެއްަގއި އެހެންޮގތަކަށް އެހެން މާއްދާއެްއަގއި ނ ވަތަ ެއހެން  

ކ ރ ން  ހ ރެ  މަޤާމ ަގއި  ޭއނާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، 
މަޤާމ ން  އޭނާ  ބަލައި،  ކ ރީކަމަށް  ކަެމއް  އެކަށީެގންނ ވާ 

 ވަކިކ ރެވިދާނެ ޙާލަތެއް އ ފަންވީ ކަމ ަގއި ބެލެވޭނެއެެވ. 
ކަމަކީ، ެގ މެންބަރަކ  ސ ލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކ ރި  ންކޮމިޝަ )ށ(  

ކަމެްއ   ހިމެނިެގންވާ  ޢަމަލ   ކ ށެއްެގ  ޖިނާއީ  އޭަގއި 
ކަމ ަގިއވާނަމަ، މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަަވޅ  
ޮއތް  ކ ރ މަށް  މައްޗަށް  އޭނާެގ  ދަޢ ވާެއއް  ޖިނާއީ  އެޅ މަކީ، 

 ހ ރަހެއް ނޫނެވެ.
ކޮމިޝަނ ން ނިންމާ ނިންމ މ ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރެއް ނ ަވތަ  )ނ(  

ހަމަތަކާ  ސ ލޫކީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި  މ ވަްއޒަފެއް 
މާއްދާައކާ  ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ވަތަ  ކ ރިކަމަށް  ކަމެއް  ޚިލާފަށް 
ޚިލާފަށް ކަމެއް ކ ރިކަމަށް ކޮމިޝަނ ން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ 

 މ ަވއްޒަފަކ  ބަިއވެރިެވެގން ކޮމިޝަނ ން މެންބަރަކ  ނ ވަތަ އެ
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ބާރ   ކ ރ މ ެގ  މ ރާޖަޢާ  އަލ ން  ނިންމ މެއް  ނިންމާފައިވާ 
 ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

 
ސ ލޫކީ ހަމަތަކާ މ ވައްޒަފ ން  

 ޚިލާފ ވ ން 
ޤާނޫނ ެގ  ންކޮމިޝަ )ހ( . 17-10 މި  މ ވަްއޒަފަކ   މާއްދާެގ    6-17ެގ  ވަނަ 

ހަމަައކާ  ތެރެއިން  ހަމަތަކ ެގ  ސ ލޫކީ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ( 
މިނަށް  ކ ޑަބޮޑ   މިންވަރެއްެގ  ޚިލާފ ިވ  އެ  ޚިލާފ ވެއްޖެނަމަ، 

ކޮމިޝަ މ ވަްއޒަފަކާމެދ   އެ  މ ވައްޒަފ ންެގ  ންބަލައި،  ެގ 
 ަގާވއިދ ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ފިޔަވަޅ  އަޅަންވާނެެއވެ. 

ކޮމިޝަމި   )ށ(   ޙާލަތ ަގއި  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  ެގ  ން މާއްދާެގ 
މ ވަްއޒަފ ން ސ ލޫކާ ޚިލާފ ވެެގން އެ މ ވަްއޒަފ ންނާމެދ  އެޅޭނެ 

ކޮމިޝަ ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ެގ  ންފިޔަވަޅ ތައް، 
 މ ވަްއޒަފ ންެގ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ. 

ކާ ޚިލާފަށް ކ ރިކަމަކީ، ެގ މ ަވއްޒަފަކ  ސ ލޫކީ ހަމަތަންކޮމިޝަ )ނ(  
ކަމެްއ   ހިމެނިެގންވާ  ޢަމަލ   ކ ށެއްެގ  ޖިނާއީ  އޭަގއި 

ކޮމިޝަ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  ާމއްދާެގ  މި  ެގ ންކަމ ަގިއވާނަމަ، 
ފިޔަވަޅ    ޮގތ ެގމަތިން  ެއއްޮގތްވާ  ަގވާއިދާ  މ ވަްއޒަފ ންެގ 
ޮއތް  ކ ރ މަށް  ދަޢ ވާއެއް  ޖިނާއީ  މައްޗަށް  އޭނާެގ  އެޅ މަކީ، 

 ހ ރަހެއް ނޫނެވެ.
 

ކަނޑައަޅާ  ންކޮމިޝަ . 11-17 ކޮމިޝަނ ން ޖަވާބ ދާރީވ ން  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  މެންބަރ ން  ެގ 
ކޮމިޓީއަކަށް   މަޖިލީހ ެގ  އެ  ނ ވަތަ  މަޖިލީހަށް  އެ  ޮގތެްއެގމަތިން، 
ގ ޅޭޮގތ ން،   މަސްއޫލިްއޔަތާ  ެއމީހ ންެގ  ޖަވާބ ދާރީެވ،  ހާޒިރ ވެ، 
ކޮމިޝަން  އަދި  އ ފ ލަންވާނެެއވެ.  ޒިންމާ  މަޖިލީހ ަގއި  ރައްޔިތ ންެގ 
ހިނަގމ ންދާ ޮގތާ ގ ޅޭޮގތ ން، ނ ވަތަ ކޮމިޝަނ ން ކ ރަމ ންދާ ކަމަކާ 
ކޮންމެ   ބަލަންޖެހޭ  ހޯދައި  މަޖިލީހ ން  ރަްއޔިތ ންެގ  ގ ޅޭޮގތ ން، 

 ކަމެއްަގއި، އީޖާބީޮގތެއްަގއި ެއއްބާރ ލ ން ދޭންވާނެެއވެ. 
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 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ޮގތަށް މާއްދާެއއް އިތ ރ ކ ރ ން.  20ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .5

 
ބައްދަލ ވ ންތަކ ގެ ރެކޯޑ   

 ބެލެހެއްޓ ން 
އަކ ރަށް ންކޮމިޝަ )ހ( . 20-1 އަކ ރ ން  ޔައ މިްއޔާ  ބައްދަލ ވ ންތަކ ެގ  ެގ 

ބަލަހައްޓަންވާނެ ޯއޑިއޯ   ެއވެ.ލިޔެ  ބައްދަލ ވ ންތަކ ެގ  އެ  ައދި 
 ރެކޯޑިންގ ބަލަހައްޓަންވާނެެއެވ.

ދަްއކާ  )ށ(   މެންބަރ ން  ތައްޔާރ ކ ރަންވާނީ،  ލިޔެ  ޔައ މިްއޔާ 
ކޮމިޝަ ނ ެގނެސް،  އ ނިއިތ ރެއް  މެންބަރަކ  ންވާހަކައަށް  ެގ 

ދައްކާ ވާހަކަެއއް، އެ ދެއްކި ޮގތަކަށް ޔައ މިްއޔާއިން ފެންނާނެ، 
ބައް އެނޭގނެ އަދި  ސާފ ކޮށް  ކަންހިނގައިދިޔަޮގތް  ދަލ ވ މ ަގއި 

 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 
ނ ަވތަ  (ނ)   ހިންަގއިފިނަމަ  ތަޙްޤީޤެއް  އެްއވެސް  ކޮމިޝަނ ން 

ައކ ރަށް  ައކ ރ ން  ހޯދައިފިނަމަ،  ހެކިބަހެއް  އެްއވެސް 
ޔައ މިްއޔާކ ރަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ތަޙްޤީޤ ެގ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ  

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 
ކޮމިޝަންކޮމިޝަ (ރ)   ޔައ ިމއްޔާަގިއ،  ބައްދަލ ވ ންތަކ ެގ  ެގ  ން ެގ 

ތަފްޞީލ   ދިންޮގތ ެގ  ވޯޓ   ހާޒިރީއާއި  މެންބަރ ންެގ 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

)އެކެްއ(   1ެގ ބައްދަލ ވ ންތަކ ެގ ހާޒިރީ ކޮންމެ މަހަކ   ންކޮމިޝަ (ބ)  
 ވެބްސަިއޓ ގައި ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެެއވެ. ެގ ންފަހަރ  ކޮމިޝަ

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާެގ   (ޅ)  
( އަދި  ރެކޯޑިންނ)ހ(  ލިޔެކިޔ ންތަކާއި  ާވ  ަގއި  ތައް ގ( 
ވަންދެން ކޮމިޝަނ ން  )ދިހައެްއ( އަހަރ ދ ވަސް  10މަދ ވެެގން  

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. ރައްކާތެރިކަާމއެކ  
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ތަޞްދީޤ  .6 ފާސްވެ،  ޤާނޫނ   މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ެގޒެޓ ަގިއ  މި  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  ކޮށް، 
  ޝާއިޢ ކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިެގންނެވެ. 

 

 

  


