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 9/ 2021ބިލު ނަންބަރު  

 
 

   އަށް(  ޤާނޫނު   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް   ދިވެހި )   5/ 2007  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 

 ބިލު   ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު   ވަނަ  6
 

 

 . ެގނައުން އިޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް( ޤާނޫނު ސަރވިސްެގ ސިވިލް ދިވެހި) 2007/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 
 .އިތުރުކުރުން  ައކުރެއް ޮގތަށް ައންނަނިވި ޮގތުަގއި  ެގ( ވ) މާއްދާެގ ވަނަ  4 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .1

 

  ސިވިލް   ދިވެހި 
  އަސާސ    ސަރވިސްގެ 
 ސިފަތައް 

  ސަރވިސްެގ  ސިވިލް   ދިވެހި  ފަރާތްތަކަށްވެސް  ހުންނަ  ދުންތެރިކަންޅެނުކު ( ވ)  4.

 .އޮތުން ވެފައިމުއިޤާ ނިޒާމެއް ޮގތަށް ލިބޭ ފުރުޞަތު ވަޒ ފާތަކަށް

 
 . އިޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް  އަންނަނިވި( ބ) މާއްދާެގ ވަނަ  5 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .2

 

ދޭންވާނ   )ބ( . 5  ަވޒ ފާ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ސަރވިސްަގއި  ސިވިލް  ދިވެހި 

ޤާބިލުކަމާއި،   ހުނަރާިއ،  މަސައްކަތުެގ  ފެންވަރާއި،  ތަޢުލ މ   އެމ ހެއްެގ 

 ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. ތަޖުރިބާއަށް 

 

 .ިއޞްލާޙުކުރުން  ޮގތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ   10 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .3

 
  އެކުލެވިގެންވާ   ކޮމިޝަން 

 ގޮތް 

.  މައްޗަށެވެ  ެމންބަރުންެގ(  ފަހެއް)  5  އެކުލެވިެގންވަނ   ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ސިވިލް . 10

 ޤާއިމުކުރުމަށް   ހަމަހަމަކަން  މިންތ ެގ  ޢައްޔަންކުރުމުަގއި  މެންބަރުން  ކޮމިޝަނަށް

 . އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ 
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 ވަނަ މާއްދާެގ )އ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .4
 

  ކޮމިޝަނުގެ 
  ހުރުން   މެންބަރުންގައި 

 ސިފަތައް   ލާޒިމުވާ 

ލުކުރުމަށްފަހު، ހިންުގމުެގ ދާއިރާއިން މަދުވެެގން  ސިފުރަތަމަ ޑިްގރ ެއއް ހާ )އ(  . 12

 ؛ )ދިހައެއް( އަހަރުދުވަހުެގ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 10

ޑިްގރ ެއއް   "ފުރަތަމަ  ބޭނުމަށްޓަކަިއ  އަކުރުެގ  ކަމުަގއި  ހާސިމި  ލުކުރުން" 

ޑިްގރ އެްއކަމުަގއި  ފުރަތަމަ  އޮނިަގނޑުަގއި  ސަނަދުެގ  ޤައުމ   ބެލެވޭނ  

 ލުކޮށްފައިވާނަަމއެވެ. ހާސިބަލައިަގންނަ ސަނަދެއް 

 
 މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  13 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .5

 

  މެންބަރުން 
 ކުރުން ން ޢައްޔަ 

ޢައްޔަ )ހ( . 13 މެންބަރުން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ންކޮމިޝަނުެގ  މާއްދާަގއި  މި  ކުރާނ ، 

 ޮގތުެގމަތިން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. 

ކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ  ން ޔަޢައްކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ނުވަތަ މެންބަރެއް   )ށ(  

ޤާނޫނުެގ   މި  ޮގތުެގމަތިން    3ފަހަރަކު،  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ޢައްޔަ މެންބަރުން  ޢަްއޔަންކުރަންޖެހޭ ންކޮމިޝަނަށް  ެއއިރަކު  ކުރަން 

ޮގތަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   )ތިނެއް( ނަަމށްވުރެ އިތުރުނުވާ  3އަދަދަށްވުރެ  

 ހުށަހަޅާ ނަންތައް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލ ހަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 
ދަށުން   )ނ(   ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  ނަންތަކަކ  މި  ހުށަހަޅާ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ކޮށްެގން ެއކަމަށް އިޖާބަދޭ މ ހުންެގ ތެރެއިން މި ޤާނޫނުގެ  ންލާޢުޢާންމުކޮށް އި

މ ހުން    12 ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠު  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

 ކަމުަގިއވާންވާނެެއވެ. 
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 ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި   17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .6

 

  ރައ ސާއި   ކޮމިޝަނުގެ 
  ރައ ސް   ނައިބު 
 ކުރުން ން ޢައްޔަ 

  ނައިބު  ސަކާއިއ  ރަ   ކޮމިޝަނުެގ  ތެރެއިން،  މެންބަރުންެގ  ކޮމިޝަނުެގ )ހ( . 17

 . ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ ރައ ސެއް

މި   )ށ(   ޢައްޔަންކުރާނ ،  ރައ ސް  ނައިބު  ރައ ސާއި  އްދާަގއި މާކޮމިޝަނުެގ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުެގމަތިން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ. 

ކޮމިޝަނުެގ ރައ ސަކު ނުވަތަ ނައިބު ރައ ސަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ބޭނުންވާ  )ނ(  

ޢައްޔަ ކޮމިޝަނަށް  ފަހަރަކު،  މެންބަރުންެގ  ންކޮންމެ  ތެރެއިން  ކޮށްފަިއވާ 

މ ހެއް ނުވަތަ މ ހުންެގ ނަން، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލ ހަށް  

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މަޖިލ ހަށް   )ރ(   ރަްއޔިތުންެގ  ޮގތުެގމަތިން  ަގިއާވ  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 

ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަންތަކުެގ ތެރެއިން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލ ހުެގ 

ލަބިއްޔަތުން ޣުޖަލްސާއެްއަގިއ ހާޒިރުެވ ޯވޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންެގ އަ 

ނައިބު   ނުވަތަ  މަޤާމަށް  ރައ ސްކަމުެގ  ކޮމިޝަނުެގ  މ ހަކު،  ފާސްކުރާ 

 ރައ ސްކަުމެގ މަޤާމަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަންާވނެއެވެ. 

ަގއި އެހެން އޮ )ބ(   ތްނަމަވެސް، ޤާނޫނު މި މާއްދާެގ )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( 

ވަނަ   6ވެހި ސިވިލް ސަރިވސްެގ ޤާނޫނު( އަށް  )ދި  2007/5  ނަންބަރު

އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ކޮމިޝަނުެގ ރައ ސާއި  

ކޮށްފަިއވާ މެންބަރުން، ޤާނޫނުަގިއާވ  ންނައިބު ރައ ސްކަުމެގ މަޤާމަށް ޢައްޔަ

 ން އެ މަޤާމުަގއި ދެމިތިބޭނެއެވެ. ޮގތުެގމަތިން މަޤާމުން ވަކިވަންދެ
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 )ގ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ޮގތަށް ައކުރުތައް ިއތުރުކުރުން. ެގމާއްދާ ވަނަ  18 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .7
 

ބެލުމުގެ  )ޏ( . 18 މަސައްކަތް   ކޮމިޝަނުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުެގ  މުަވްއޒަފުންެގ  ސަރވިސްެގ  ސިވިލް 

ޮގތުެގމަތިން  އުޞޫލުތައް   ެއްއޮގތްވާ  އުޞޫލުތަކާ  އެ  ެއކުލަވާލުާމއި، 

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. 

ފެންވަރު   )ސ(   ޚިދުމަތްތަކުެގ  ފޯރުކޮށްދޭ  އޮފ ސްތަކުން  ސަރިވސްެގ  ސިވިލް 

މޮނިޓަރކޮށް ހިންުގން  އިދާރ   ކޮމިޝަނުން   ، މަތިކުރުމަށްޓަކައި، 

އު އެ  އެކުލަވާލުމާއި،  ުއޞޫލު  ެއއްޮގތްވާ  ޞޫއޮޑިޓްކުރާނެޮގތުެގ  ލުތަކާ 

 ޮގތުެގމަތިން ައޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް އެޅުން. 

 

( ވަނަ  5)،  ( ވަނަ ނަންބަރާއ4ި)،  ( ވަނަ ނަންބަރާއ3ި)ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ    41ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ   .8
 ލާޙުކުރުން.ޞްވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް އި  (6)އަދި  ނަންބަރު،

 

  ވަޒ ފާއަށް 
  ކުރުމުގެ ން ޢައްޔަ 

 ޝަރުޠުތައް 

މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ   (3) )ހ( . 41 ވަޒ ފާއިން  ފަރާތަކ   ހުށަހަޅާ  އެދި  ވަޒ ފާއަށް 

)ފަސްދޮޅަސް( އަހަރަށްުވރެ ދޮށ    60ފަރާތަކަށް ނުވުމާއި، ޢުމުރުން  

 ؛ކަމުަގއި ނުުވންޢުމުރުެގ މ ހަކު 

 ަގއި(  ޤާނޫނު   އިޖުރާއަތުެގ  ޖިނާއ )  2016/12  ނަންބަރު  ޤާނޫނު (4)   

  ކުރިކަން   ކުށެއް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޮގތުަގއި  ކުށެްއެގ  ބޮޑު  ޖިނާއ 

  ކޮށް ޒުތަންފ   ޙުކުމް  އެ  މ ހެއްނަމަ،  ކުރެވިފަިއވާ  ޙުކުމެއް  ސާބިތުވެ،

 މަޢާފުކުރެވުނުތާ  އަދަބު  ކަނޑައެޅުނު  ޙުކުމުން  އެ  ނުވަތަ  ނިމުނުތާ

 ؛ވެފައިވުން   އަހަރުދުވަސް( ތިނެއް) 3

 ެގ(  ޤާނޫނު  މަނާކުރުމުެގ  ޓެރަރިޒަމް)  2015/32  ނަންބަރު   ޤާނޫނު (5)   

  ނިސްބަތްވާ   ޖަމާޢަތަކަށް  ޓެރަރިސްޓް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ދަށުން

 ؛ނުވުން ކަމުަގއި ފަރާތެއް
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 ައނބި،  ދަރިއެްއ،  ބައްޕަ،  މަންމަ،  އޭނާެގ  މ ހަކ ،  ޢައްޔަންކުރާ (6)   

  އެއްބަފާ   ނުވަތަ  މ ހެއް  ެއއްބަނޑު  މ ހެއް،  ެއއްބަފާ  އެއްބަނޑު  ފިރި،

  ކުރަންޖެހޭ ޓުރިޕޯ  ނުވަތަ  ސުޕަވަިއޒްކުރަންޖެހޭ  ޮގތުން  ސ ދާ  މ ހަކު

 . ނުވުން މ ހެއްކަމުގައި

 
 ފަހަތަށް ައންނަނިވި ޮގތަށް ައކުރުތައް ިއތުރުކުރުން.ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ   41ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .9

 

  ވަޒ ފާއަށް 
  ކުރުމުގެ ން ޢައްޔަ 

 ޝަރުޠުތައް 

  ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން  ނަންބަރުގައި  ވަނަ(  4)  ެގ(  ހ)  ެގމާއްދާ  މި )ރ( . 41

 މ ހަކަށް،  ސާބިތުވެފަިއވާ  ކުށެއް  ޯގނާކުރުމުެގ  ޖިންސ   ކުޑަކުދިންނަށް

 . ދ ެގންނުވާނެެއވެ ވަޒ ފާެއއް މުޢާމަލާތުކުރަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ

އެހެން އޮތްނަަމވެސް، ދިވެހި    ގައި( ވަނަ ނަންބަރ6ުމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ބ(  

ސަރުކާރުެގ   ފަރާތަކ ،  ކުރިމަތިލާ  ަވޒ ފާއަށް  ސަރވިސްެގ  ސިވިލް 

ަވޒ ފާެއއް   ކަނޑައެޅިފައިވާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  މިނިސްޓްރ އެްއަގއި ސ ދާ 

އޮފ ހެްއެގ   ވަކި  ހިނާގ  ދަށުން  މިނިސްޓްރ އެްއެގ  އެއ   ކަމުގައިނުވެފަިއ، 

ދި އެފަދަ އޮފ ހަކ  މިނިސްޓްރ ެގ ޕަރމަނަންޓް  ވަޒ ފާއެއް ކަުމަގިއވާނަމަ، އަ

ސެކްރެޓަރ ެގ ބެލުމުެގ ދަށުން ހިނާގ ތަނެއް ކަމުގައިނުވެފަިއ، އެއ  އެހެން  

ކަމުަގިއވާ   އޮފ ހެއް  ހިނާގ  ދަށުން  ބެލުމުެގ  އިސްވެރިެއްއެގ  ޒިންމާދާރު 

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ފަދަ 6ޙާލަތުގައި، މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )

ޅުމެްއ އޮތް ކަމުަގއި ބެލޭނ ، އެ އޮފ ހެްއެގ ޒިންމާދާރު ިއސްވެރިޔާއާިއ  ުގ

 ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތާ ދެމެދު އެފަދަ ުގޅުމެއް އޮންނަ ޙާލަތުަގެއވެ. 

 ދިނުމުެގ  ަވޒ ފާ  ފަރާތަކަށް  ހޮވޭ  ވަޒ ފާއަށް  ސަރވިސްެގ  ސިވިލް  ދިވެހި )ޅ(  

  މަސައްކަތް   އެފަރާތުެގ  އޮފ ހުގައި  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ  އެފަރާތުން  ކުރިން،

 ކުރަންޖެހޭ ޓުރިޕޯ އެފަރާތުން ނުވަތަ ފަރާތަކ   ކަނޑައަޅާ ސުޕަވަިއޒްކުރުމަށް

 ބަޔާންކުރާފަދަ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ(  6)  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި  ފަރާތަކ ،
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  ވާނެކަން،ވެެގންނު  ފަރާތަކަށް  އޮތް  ދެމެދު  ފަރާތާ   ހޮވޭ  ވަޒ ފާއަށް  ުގޅުމެއް

 . ކަށަވަރުކުރަންވާނެެއވެ ފަރާތުން ވަޒ ފާދޭ
 

 މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  45 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .10

 

މުވައްޒަފުން އެދިގެން  
އެއް އޮފ ހުން އަނެއް  
 އޮފ ހަށް ބަދަލުކުރުން 

އޮފ ހުން   . 45 އެއް  ތެރެއިން  މުވަްއޒަފުންެގ  ސަރވިސްެގ  އޮފ ހަށް  ސިވިލް  އަނެއް 

ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ މުވަްއޒަފުން ބަދަލުކުރާނ ، ސިވިލް ސަރވިސްެގ ަގވާއިދުަގިއ  

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 
 

 

 ނަންބަރެއް  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  ނަންބަރުެގ  ވަނަ  (7)  ެގ(  ނ)  މާއްދާެގ  ވަނަ  47  ޤާނޫނުެގ  ބުނެވިދިޔަ .11
 . އިތުރުކުރުން

 

  ވަޒ ފާއިން   މުވައްޒަފުން 
 ވަކިކުރުން 

މަސައްކަތެްއ   (8) )ނ( . 47 އަިއ  ކުރަމުން  އިދާރާއަކުން  ސަރވިސްެގ  ސިވިލް 

 ހުއްޓާލަންޖެހުމުެގ ސަބަބުން.

 

 ެގ )ރ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ޮގތަށް ައކުރެއް އިތުރުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ  47ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .12
 

  ވަޒ ފާއިން   މުވައްޒަފުން 
 ވަކިކުރުން 

ވަނަ ނަންބަރުަގއިާވ ޙާލަތުަގިއ މުވަްއޒަފަކު    (3)މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ   )ބ( . 47

ަވކިކުރަންވާނ ،  ވަޒ ފާއިން  މުވަްއޒަފަކު  ެއ  ަވކިކުރާނަމަ،  ވަޒ ފާއިން 

މުވަްއޒަފަށް ޖަވާބުދާރ ވުުމެގ ފުރުޞަތު ދ ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްެގ  

  ަގާވއިދުަގއި ކަނޑައަޅާ ޮގތެއްެގމަތިން މުވައްޒަފަކު ވަޒ ފާއިން ވަކިކުރުުމަގއި 

އި ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫޢ   ޢަދުލުވެރިކަން   އ ރާޖުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 ކުރެވިފައިާވކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުގައެެވ. މުޤާއި
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ފަހަތަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް ނަންބަރެއް   ެގވަނަ ނަންބަރު  (5)ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ    57ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ   .13
 އިތުރުކުރުން. 

 

  ސެކްރެޓަރ    ޕަރމަނަންޓް 
 ވަކިކުރުން   ވަޒ ފާއިން 

މިނިސްޓްރ ެގ   (6) )ނ( . 57 އަދާކުރާ  ވަޒ ފާ  ސެކްރެޓަރ   ޕަރމަނަންޓް 

މި  ޕަރމިނިސްޓަރަށް   ނެތުން.  އިތުބާރު  ސެކްރެޓަރ ެގ  މަނަންޓް 

ބޭނުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓަރަށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ ެގ  ނަންބަރުެގ  

އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ބެލެވޭނ  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެްއ 

 މެދުވެރިވެއްޖެނަމަެއވެ. 

    i.   ސިޔާސަތުތަްއ ސަރުކާރެްއެގ  އޮންނަ  އެއިރެއްަގއި 

ދަށުން ޒުތަންފ  މެންޑޭޓުެގ  ޮއފ ހެއްެގ  އެ  ކުރުމަށްޓަކައި 

މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓަރު  ކުރުމަށް 

 ؛ރުވެރިވުންޒުއަދާކުރުމަށް، މަޤުބޫލު ސަބަބަކާ ނުލައި އު 

    ii.   ޭއަދާކުރަންޖެހ ހައިސިއްޔަތުން  ސެކްރެޓަރ ެގ  ޕަރމަނަންޓް 

ބަޔާނުަގިއ  ަވޒ ފާ  އޭނާެގ  ކަމުަގިއ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

އަދާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މަޤުބޫލު ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ކުރުމަށް 

 ؛ރުވެރިވުން ޒުސަބަބަކާ ނުލައި އު 

    iii.  ްއަދާކުރަންޖެހޭ  ހައިސިއްޔަތުން  ސެކްރެޓަރ ެގ  ޕަރމަނަންޓ 

 ނުވަތަ   މަޞްލަޙަތެއް  އަމިއްލަ  ތަޢާރުޟުވާފަދަ  މަސްއޫލިއްޔަތާ

 . ޝާމިލުވުން ކަމެްއގައި އޮތް  މަންފާއެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 8 

 ފަހަތަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް ޗެޕްޓަރެއއް އިތުރުކުރުން. ެގ  5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ޗެޕްޓަރ   .14

 

 5- 1ޗެޕްޓަރ  

 ގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް ލު ލޯކަލް ކައުންސި 

 
  ގެ ލު ކައުންސި   ލޯކަލް 

  ޖެނެރަލް   ސެކްރެޓަރ  
 ކުރުން ން ޢައްޔަ 

ެގ  ލުމުވަްއޒަފެްއެގ ޮގތުަގއި، ކައުންސިލޯކަލް ކައުންސިލުެގ އެންމެ ިއސް  )ހ( . 59-1

ޢައްޔަ ޖެނެރަލް  ކައުންސިލުެގ ސެކްރެޓަރ   ކުރާނ  ސިވިލް  ން ލަފަޔާއެކު، 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

ޢައްޔަ )ށ(   ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ   ކައުންސިލުެގ  )ފަހެއް(   5ކުރާނ   ންލޯކަލް 

 އަހަރުދުވަހުެގ މުއްދަތަށެވެ. 

ޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުެގމަތިން ވަކިކުރެވޭ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް ފިޔަވަިއ،  މި   )ނ(  

އަހަރުދުވަހުެގ  )ފަހެއް(    5ރެޓަރ  ޖެނެރަލްއެއް އަލުން  ކްއެހެން ކޮންމެ ސެ

ކުރާ ސެކްރެޓަރ   ން ކުރެވިދާނެެއވެ. އަދި، އެޮގތުން ޢައްޔަންދައުރަކަށް ޢަްއޔަ

ކޮންމެ   ކުރަމުން ންޢައްޔައަހަރަކުން  )ފަހެއް(    5ޖެނެރަލްއެއް 

 ެގންދެވިދާނެެއވެ. 

 

  ގެ ލު ކައުންސި   ލޯކަލް 
  ޖެނެރަލް   ސެކްރެޓަރ  
 ވަކިކުރުން   ވަޒ ފާއިން 

  ސިވިލް   ވަކިކުރާނ   ވަޒ ފާއިން  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ   ކައުންސިލުެގ  ލޯކަލް )ހ( . 59-2

 . ކޮމިޝަނުންނެވެ ސަރވިސް

  ވަކިކުރާނަމަ،  ވަޒ ފާއިން  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ   ކައުންސިލުެގ  ލޯކަލް )ށ(  

 . އަންަގންވާނެެއވެ އޭނާއަށް ލިޔުމުން ސަބަބު ވަކިކުރާ ވަޒ ފާއިން

 ސަބަބުތައް  ަވކިކުރާ  ވަޒ ފާއިން  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ   ކައުންސިލުެގ  ލޯކަލް )ނ(  

 . އެވަނ އެވެ  ތިރ ގައި

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްރ ނު ވަޒ ފާެގ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި    (1)   

 ؛ކޯހަކުން ފާސްނުވުން، ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަނުކުރުން
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މި ޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްެގ ަގާވއިދާިއ، އަދި ދިވެހި   (2)   

ޚިލާފުވިކަން   ކޮންޑަކްޓާ  އޮފް  ކޯޑް  ސަރވިސްެގ  ސިވިލް 

 ؛ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުވުން

ކައުންސި  (3)    މަޤާމަށް ެގ  ލުލޯކަލް  ޖެނެރަލްެގ  ސެކްރެޓަރ  

ކޮށްފަިއވަނ  މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާފިައާވ  ންޢައްޔަ

ތަޙްޤ ޤަކަށް  ކުރި  ކޮމިޝަނުން  ޚިލާފަށްކަން  ަގާވއިދަކާ 

 ؛ސާބިތުވުން

 ސެކްރެޓަރ    ކައުންސިލަށް  އަދާކުރާ  ަވޒ ފާ  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ   (4)   

  ބޭނުމަށްޓަކަިއ،   ނަންބަރުެގ  މި.  ނެތުން  އިތުބާރު  ޖެނެރަލްެގ

 ބެލެވޭނ   އިތުބާރުނެތްކަމަށް  ޖެނެރަލްެގ  ސެކްރެޓަރ   ކައުންސިލުެގ

 . މެދުވެރިެވއްޖެނަމައެވެ ޙާލަތެއް ޙާލަތްތަކުންކުރެ އަންނަނިވި

    i.    ސިޔާސަތުތަްއ ކަުއންސިލުެގ  އޮންނަ  އެއިރެއްަގއި 

ކަުއންސިލުން  ޒުތަންފ  ކަނޑައަޅާ  ކުރުމަށްޓަކައި 

ސަބަބަކާ  މަޤުބޫލު  އަދާކުރުމަށް،  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ؛ރުވެރިވުންޒުނުލައި އު

    ii.   ޭއަދާކުރަންޖެހ ހަިއސިއްޔަތުން  ޖެނެރަލްެގ  ސެކްރެޓަރ  

ބަޔާނުަގއި   ވަޒ ފާ  އޭނާެގ  ކަުމަގިއ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

މަޤުބޫލު ކަނޑައަޅާފަިއވާ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް  

 ؛ރުވެރިވުން ޒުސަބަބަކާ ނުލައި އު 

    iii.   ޭއަދާކުރަންޖެހ ހަިއސިއްޔަތުން  ޖެނެރަލްެގ  ސެކްރެޓަރ  

މަޞްލަޙަތެއް   އަމިއްލަ  ތަޢާރުޟުވާފަދަ  މަސްއޫލިއްޔަތާ 

ފައިދާެއއް ކަެމއްަގިއ   ނުވަތަ  އޮތް  މަންފާއެއް  ނުވަތަ 

 .ޝާމިލުވުން
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ކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ  ޤުޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ، މި   .15
 ދުވަހުން ފެށިެގންނެވެ. 

 

 

 


