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  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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 ތަޢާރަފް  .1

ޤާނޫނު  "ވަނަ ޖަލްސާގައި    50ދައުރުގެ  ތިންވަނަ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ     ޭބއްވިގައި  2019  ކްޓޫަބރުއޮ  8  މި ރިޕޯޓަކީ،

 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު" މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ... އަށް   ޤާނޫނު(އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ) 2008/8 ނަންަބރު

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

   އެވެ.މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު އަޙްމަދު ޚައިތަމްމި ިބލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ 

 އަށްޤާނޫނު(  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުެގ  ) 2008/8 ޤާނޫނު ނަންބަރު  "މި ރިޕޯޓުގައި "ިބލު" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ  

  އަށެވެ.އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު"  ...

 ގޮތް   ބިލު ދިރާސާކުރި   ން އި ކޮމިޓީ .  2

ަބރު އޮކްޓޫ  16  ގުޅޭގޮތުން  އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލާ އަށް ...    ޤާނޫނު(އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ  ) 2008/8 ނަންަބރުޤާނޫނު  

އެގޮތުން، އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ    ގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.ވަނަ ަބއްދަލުވުމު  46އެ އަހަރުގެ  ކޮމިޓީގެ    ޭބއްވި  ގައި  2019

ިބލުގެ މަސައްކަތްތައް    ންއި ކޮމިޓީވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،    153ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

އެ ތާރީޚާ ހަމައަށް ިބލުގެ ،  އެހެންނަމަވެސްއެވެ.  ފާސްކުރި  ންއިކޮމިޓީކަމުގައި    2019  އޮކްޓޫަބރު  23  ނިންމާނެ ސުންގަޑިއަކީ

ފައިވަނީ  ށްވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮ  7އަހަރުގެ    މިމަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިނުވާތީ، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ  

   ނިންމުމަށެވެ. ކޮށްމަސައްކަތް ފުރިހަމަ ގެގެ ނިޔަލަށް ިބލު 2020މާރިޗު  31

ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމަށް    ،ސުންގަޑި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަނޑައެޅުމަށްފަހުިބލުގެ  

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

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

 ހޯދުމަށް އެފަރާތްތަކަށް ވެސް ސިޓީ ފޮނުވިއެވެ. 

މަޖިލީހަށް   ިބލު  ޚިޔާލުފުޅުތަކަށާއި،  ފާޅުކުރައްވާފައިވާ  މެންަބރުން  ތަޅުމުގައި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގުޅޭގޮތުން  ިބލާ 

 ކުރެވުނެވެ.ޙުކޮމިޓީން ިބލު އިސްލާ ށަހެޅުއްވިއިރު ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ސަަބބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްހު

ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ    މަޤާމުތަކާއި ކޮމިޝަންތަކުގައިއެހެންނަމަވެސް، މި ބިލަކީ، މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު  

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



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   ޤާނޫނު(އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ) 2008/8 ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  6     ކޮމިޓީ މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ 

 

ރުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  އެއްގޮތް ކު  އްއޮތުމާއެކު، އިސްވެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ބިލުތަ  ކޮމިޓީތަކުގެ މުޤައްރިރުންގެ މެދުގައި

 ޕާކުކުރެވުނެވެ.  ކޮމިޓީގައި ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި، މި ިބލު

އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ    ޖުޑިޝިއަރީއަދި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ   މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް  ކޮމިޓީއާއި 

ށް ލިޔާނެ ގޮތަކާމެދު ލުވުންތަކަކަށްފަހު، މައިގަނޑު މާއްދާތައް އެއްގޮތްކޮމުޤައްރިރުންނާއެކު ޭބއްވި ނުރަސްމީ މަޝްވަރާ ަބއްދަ

 އެއްަބސްވެވުނެވެ. 

 ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް   ން އި ކޮމިޓީ ބިލަށް   .3

ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި އިސްވެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މުޤައްރިރުންނާއި  ިބލާ ގުޅޭގޮތުން  

 ންމު އިޞްލާޙުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ހިބިލަށް ގެނެސްފައިވާ މު ން އިކޮމިޓީމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، 

 :1އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީއިން  

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

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 
17-4 

 )ށ( 

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

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

  ކޮމިޓީއިން 

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

މެންބަރެ ެއއްެވސް    ްއެގކޮމިޝަނުެގ  ހިމެނޭ  ދާިއރާަގއި  މަސްއޫލިްއޔަތުެގ  މަޤާމުެގ 
 ވިޔަފާރިެއއް ހިންގައިެގންނުވާނެެއވެ. މަސައްކަތަކާުގޅޭ  

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

ކުރުން  ވިޔަފާރިއެއް  ނުހިމެނޭ  ދާއިރާގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  މަޤާމުގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  އިނާޔަތްތަކަށް 

 މަނާކުރުމަކީ ޙާލަތު އޮތް ގޮތުން މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ނުވާތީއެވެ.

 :2އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީއިން  

 ( އުނިކުރުން.ޅވަނަ މާއްދާގެ ) 17-4އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވަނަ މާއްދާއިން  4ިބލުގެ 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   ޤާނޫނު(އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ) 2008/8 ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  7     ކޮމިޓީ މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ 

 

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

12-2 

 (ޅ)

ގެއެއްގެ އަގު ތިމާގެ ނަމުގައި އޮތް ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގެއެއް ާބޒާރުގައި އެފަދަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ  
ޢާންމުކޮށް ހުރި އަގަށްވުރެ ޮބޑުނޫން އަގަކަށް ވިއްކާލުމާއި، އެފަދަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގެއެއް 
ާބޒާރުގައި ޢާންމުކޮށް ކުއްޔަށް ދީއުޅޭ އަގަށްވުރެ ޮބޑުނޫން ކުއްޔަކަށް ކުއްޔަށްދީގެން އާމްދަނީ 

މަ ވިޔަފާރިއާއި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ތެރޭގައި  ހޯދުން،  ސައްކަތުގެ 
 ހިމެނިގެނެއް ނުވެއެވެ. 

 
އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

  ކޮމިޓީއިން 

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

 މި އަކުރު އުނިކުރުމަށް.

މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކީ، އަމިއްލަ މުދަލަކާ ގުޅިގެން މުއާމަލާތްކުރުމުގެ  ސަބަބު 

ވޭތީއާއި، އަދި ނުރަނގަޅު ގޮތެއްގައި އެފަދަ މުއާމަލާތެއް ކުރެވޭނަމަ ޙައްޤު ލިިބގެންވާނެކަމަށް ޤަޫބލުކުރެ

 އެކަން ެބލޭނެ ނިޒާމު އޮންނާތީ، މި މާއްދާ އޮތުން މުހިންމު ނުވާތީއެވެ.

 :3އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީއިން  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  17-3އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނަށް    4ިބލުގެ  

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

17-3 

 )ނ( 

 

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މާލީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރަށް،  
)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،  
ތާރީޚުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާލީ ހިސާުބ އެ  ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރުކަމާ ޙަވާލުވާ 

، އޭނާގެ އެ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާުބ)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    30އަހަރެއް ނިމޭތާ  
ބޭނުމަށްޓަކައި އަހަރު   ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.އޮޑިޓަރ   މި މާއްދާގެ 

ކަމަށް މާނަކޮށްފައިއެވަނީ 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 

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



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   ޤާނޫނު(އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ) 2008/8 ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  8     ކޮމިޓީ މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ 

 

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

 ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިިބދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

 :4އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓީއިން  

 މާއްދާ މަށް ހުށަހަޅާވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރު 5ިބލުގެ 

މާއްދާ    ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

20-1 

 )ހ( 

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

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  
 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

  ކޮމިޓީއިން 

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

20-1 

 )ށ( 

ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ތަޙްޤީޤެއް ހިންގައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް ހެކިަބހެއް ހޯދައިފިނަމަ، 
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  އެއްފަހަރު  މަހަކުން  މަހަކު  ކޮންމެ  ހާޒިރީ  ަބއްދަލުވުންތަކުގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
 ވެްބސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. 

 
 

 20-1 

 )ބ( 

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

މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކީ، މުއައްސަސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް އަކުރުން  ސަބަބު 

ގޮތް   ހިނގާފައިވާ  ކަން  ނެތުމުގެ ސަބަބުން،  ލިޔެފައި  ކޮމިޓީއަށް އަކުރަށް  ދަތިވާކަން  ސާފުކުރުމަށް 

ފާހަގަވެފައިވާތީއެވެ. އަދި މިފަދައިން ިބލުގައި ހިމެނުމުން، ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރުން ޖަވާުބދާރީކުރުވުމަށް 

 ފަސޭހަވެގެންދާނެތީއެވެ. 

 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   ޤާނޫނު(އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ) 2008/8 ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  9     ކޮމިޓީ މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ 

 

 ނިންމުން  .4

ނަންބަރު ކޮމިޝަނުެގ  ) 2008/8 ޤާނޫނު  ިބ  ...  އަށްޤާނޫނު(  އިލެކްޝަންސް  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.

 ޤާނޫނު ނަންބަރު "ފާސްކޮށްފައިވާ    ންއިކޮމިޓީ( ގެ ދަށުން،  ބ )ވަނަ މާއްދާގެ    117ވީމާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

ކޮމިޝަނުެގ  ) 2008/8 މަޖިލީހަށް   ...  އަށް  ޤާނޫނު(  އިލެކްޝަންސް  ރައްޔިތުންގެ  ިބލު"  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމެވެ. 

...  ޤާނޫނު(އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުެގ  ) 2008/8ޤާނޫނު ނަންަބރު    "  އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ،ދިރާސާކޮށް  ންއިކޮމިޓީ

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

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   ޤާނޫނު(އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ) 2008/8 ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  10     ކޮމިޓީ މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 1ޖަދުވަލު  
 

އިލެކްޝަންސް ) 2008/8ޤާނޫނު ނަންަބރު  އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާދިރާސާކޮށް  ންއިކޮމިޓީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ
ލު ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބ ކޮމިޝަންގެ
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` 

 
 

ވަނަ    ... އަށް ( ޤާނޫނ   ކޮމިޝަނ ގެ   އިލެކްޝަންސް ) 8/ 2008 ނަންބަރ   ޤާނޫނ  
 އިޞްލާޙ  ގެނައ މ ގެ ބިލ  

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

 

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

ކޮމިޝަނ ގެ ރައީސްގެ  
 މަސްއޫލިއްޔަތ 

 ކޮމިޝަނ ެގ ރައީސްެގ މަސްޫއލިއްޔަތ ތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީެއވެ.  . 8
 

ޮގތ ަގއި   )ހ(   ނެރެދެވޭ  ނަތީޖާ  ޮގތ ެގމަތިން،  ޤާނޫނ ަގިއވާ  ޤާނޫނ އަސާސީާއއި 
އަދާކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ނ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް  ހަރ ދަނާ އ ސޫލ ން، ކޮމިޝަ

 ؛ލަފައާއި އިރ ޝާދ ދިނ ން
 

  ބައްދަލ ވ ން   ، ކަނޑައެޅ ާމއި  އެޖެންޑާ  ބައްދަލ ވ ންތަކ ެގ  ކޮމިޝަނ ެގ ( ށ)  
ގ ޅޭ  ފަދަ  ކަނޑައެޅ ން  ަވގ ތ   ތާރީޚާއި  ބާއްވާނެ ހިންގ މާ    ކޮމިޝަން 

 ؛ނިންމ ންތައް ނިންމ ން
 

    
ެގ މެންބަރ ންނާއި ކޮމިޝަނ ެގ މ ަވްއޒަފ ން ސ ލޫކީ  ނ  ކޮމިޝަނާއި ކޮމިޝަ ( ނ)  

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

އެކިއެކި   (ރ)   އިދާރީ  ކޮމިޝަނ ެގ  މަތިން  މަޝްވަރާެގ  ކޮމިޝަންެގ 
ބެލެހެއްޓ މާ ހިންަގިއ    އެ   ، ކަނޑައަޅައި  އ ޞޫލ   ގ ޅޭމަސައްކަތްތަްއ 

Deleted: c

Deleted :ްޮގތ ނ

Deleted : ޭނިންމަންޖެހ

Deleted :)ނ(

Deleted : ކޮމިޝަންެގ މަޝްވަރާެގ މަތިން ކޮމިޝަނ ެގ
  ގ ޅޭއިދާރީ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަްއ ހިންަގއި ބެލެހެއްޓ މާ

  އެްއޮގތަށް އ ޞޫލާ  އެ ،ކަނޑައަޅައި އ ޞޫލ 
ކަށަވަރ ކޮށް، އަޅަންޖެހޭ   ހިންަގމ ންދާކަން  އިދާރީކަންކަން

¶އަދި ؛ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ ން 

Deleted :ނ

Deleted :ރ
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ކަށަވަރ ކޮށް،    ހިންަގމ ންދާކަން  އިދާރީކަންކަން  ތަށްެއއްޮގ  އ ޞޫލާ
 ؛ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ ން 

 
    
 އަދި ؛ ތ  ބެލެހެއްޓ ންކޮމިޝަނ ެގ ބައްދަލ ވ ންތަކ ެގ ރިޔާސަ (ބ)  

 
 ކޮމިޝަނ ން ނިންމާ ނިންމ ންތައް ތަންފީޒ ކ ރ ން.   (ޅ)  

 

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

މެންބަރ ންގެ  
 މަސްއޫލިއްޔަތ 

 ނީެއވެ. ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރ ންެގ މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަ . 12
 

މެ )ހ(   ހަކޮމިޝަނ ެގ  އަދާކ ރަންޖެހޭ ންބަރެއްެގ  އިސިއްޔަތ ން 
މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް މިނިވަންކަމާއި، ޢަދ ލ ވެރިކަމާެއކ ، އަދި ވަކިފަރާތަކަށް  

 ؛ޖެހ މެއްނެތި، އަދި ވަކި ނ ފޫޒަކަށް ލެނބ މެއްނެތި އަދާކ ރ ން 
 

ފަރ ވާތެރިކަ )ށ(   ބައްދަލ ވ ންތަކަށް  އެ  ކޮމިޝަނ ެގ  ހާޒިރ ެވ،  މާއެކ  
 ؛ެގން ބައިވެރިވ ންންތަކ ަގއި ޢަމަލީޮގތ ން ގ ޅިވ ބައްދަލ 

 
އެ  )ނ(   ތެރެއިން  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކ ެގ  މެންބަރަކާ  ކޮމިޝަނ ެގ 

އަދާކ ރ މާިއ،   މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  ކޮމިޝަނ ެގ  ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ 
ރައީސަށް  ކޮމިޝަނ ެގ  އަދާކ ރ މ ަގއި  ލަފާދިނ މާއި    މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 

 ؛ންއެހީތެރިވެދިނ 
 

ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރެއްެގ ހަިއސިއްޔަތ ން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިނިވަންކަމާއި،   )ރ(  
 ؛ތްތެރިކަމ ެގ ހަމަތައް ހިފެހެއްޓ ންހަނަޒާ
 

ހ ރިހާ   )ބ(   މަސަްއކަތްކ ރ މ ަގއި  ހައިސިްއޔަތ ން  މެންބަރެްއެގ  ކޮމިޝަނ ެގ 

Deleted :(ރ)

Deleted : ްކޮމިޝަނ ެގ އިދާރާެގ މަސަްއކަތ
ހިނާގނ ހިނާގ ޮގތް ބަލަިއ، ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް  

¶؛ އެޅ ން

Deleted :ބ

Deleted : ައ

Deleted :ޅ
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ތެދ ނިޔަތ   ކޮމިވަގ ތެްއަގިއވެސް  މަސައްކަތްކ ރ މާއި،  ޝަނ ެގ  ަގއި 
ހާސިލ ކ ރ  ޙިމާޔަތްކ ރ މަށް މަޤްޞަދ ތައް  މަޞްލަޙަތ ތައް  މަށާއި 

 އިސްކަންދިނ ން. 
 

 

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

ޤާނޫނ ެގ   )ހ( . 14  މާްއދާ  17މި  އާއިވަނަ  )ހ(  ބަޔާން  )ށ(  ެގ  ކޮށްފަިއވާ ަގއި 
ޚިލާފަ އެށްކަންކަމާއި  ނ ވަތަ  ކ ރިކަމަށް،  ކަމެއް  އަދާކ ރ މަށް   މަޤާމ    

އ ޛ ރ ވެރިވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދ ވެރިެވއްޖެކަމަށް، ނ ވަތަ މަޤާމ  އަދާކ ރ މ ެގ 
ހިނދެއްަގއި ފެނިއްޖެ  ނެތްކަމަށް  ޤާނޫނ ެގ    ޤާބިލްކަން  މި   17-9ނ ވަތަ 

 ؛މައިވާ ޙާލަތް މެދ ވެރިެވއްޖެނަވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަ

 

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

 

ނ ފޫޒެއް ނެތި  
މިނިވަންކަމާއެކ   
 މަސައްކަތްކ ރ ން 

އެްއވެ )ހ( . 17 މެންބަރ ން  ކޮމިޝަނ ެގ  އަދާކ ރ މ ގައި،  ވާޖިބ   ސް  ކޮމިޝަނ ެގ 
 ނ ވާނެެއވެ.  ނެއްފޫޒަކަށް ލެނބިެގނ ބިރަކަށް ނ ވަތަ ެއއްެވސް 

 
މައްސަލައެްއ   )ށ(   ނ ަވތަ  ނިންމ މ ަގއި  މަްއސަލައެއް  ެއއްެވސް  ކޮމިޝަނ ެގ 

ސިޔާސަތެްއ   ނ ވަތަ  ކ ރ މ ަގއި  މަޝްވަރާެއއް  ނ ވަތަ  ހިންގ މ ަގއި 
ނ ސީދާޮގތ ން ނ ވަތަ  ސީދާޮގތ ންެވސް  އަމިއްލަ  ކަނޑައެޅ މ ަގއި  ެވސް 

 ސައްކަތްކޮށްެގން ނ ވާނެއެެވ. ސިލ ކ ރަން މަމަޞްލަޙަތެއް ހާ
 

މަޤްޞަދ    )ނ(   ކޮމިޝަނ ެގ  ކ ރަންވާނީ،  ކަެމއްެވސް  ހ ރިހާ  ކޮމިޝަނ ެގ 
 ހާސިލ ވާނެ ޮގތ ެގމަތިން، ޢާންމ  މަޞްލަޙަތަށްޓަކައެވެ. 

 
އެ ކަެމއްެގ ވަގ ތ ަގއި،  ހާމަކަން ބޮޑ ޮގތެްއަގއި ކަންތައްތައް ކ ރ މަށްޓަކައި،   )ރ(  

މ ންނަށް ފަސޭހައިން ލިބިަގނެވޭ ޮގތަށް  ކާބެހޭ ޞައްޙަ މަޢ ލޫމާތ  ޢާންމައެކަ

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :ްެެއްނ

Deleted :ަެ
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   ނެެއވެ.ފޯރ ކޮށްދޭންވާ
 

އި، ކޮމިޝަނ ެގ ިއދާރީ އޮނިަގނޑ  އާހިންގ މ ގަ   ކޮމިޝަންެގ މަސައްކަތްތައް (ބ)  
ޮގތ ަގ މަސައްކައާ ތަރ ތީބ ވެެގންވާ  ކޮމިޝަނ ެގ  ކ ރ މ ގަ އި،  ިއ،  އާތްތައް 

ޕްރޮޝަކޮމި ރޭވ މ ގަ ނ ެގ  އަޅަންޖެހޭ ޝަކޮމިިއ،  އާްގރާމްތަްއ  ނ ން 

އިޚްތިޔާރާިއ   ޤާނޫނީ  ފ ރިހަމަ  ކޮމިޝަނަށް  އެޅ މ ަގިއ،  ފިޔަވަޅ ތައް 
 މިނިވަންކަމާއި ބާރ  ލިބިެގންެވއެވެ. 

 
ކޮމިޝަނ ގެ ޖަމާޢީ  

 ސ ލޫކ  
މެންބަ )ހ( 17-1 މަޤާރ ކޮމިޝަނ ެގ  ެއމީހ ންެގ  އަދާކ ރ މ ަގއިން  ވާޖިބ   ،  މ ެގ 

ޤަދަ ދަރަޖައާއިކޮމިޝަނ ެގ  ޮގތަށް އަބ ރ ވެރިކަ  ރާއި  އަންނަ  އ ނިކަން  މަށް 
 ޢަމަލ ކޮށްެގން ނ ވާނެެއވެ.  

 
ކޮމިޝަނ ކޮމިޝަ )ށ(   ސިޔާސަތ ތަކާިއ  ކޮމިޝަނ ން  ެގނ ެގ  ނިންމ ންތަކާއި   

އ ފ ޢަ ޒިންމާ  ޖަވާބ ދާރީވ މާިއ  ގ ޅޭޮގތ ން  ވާޖިބ   މަލ ކ ރާޮގތާ  ލ މ ެގ 
 ނީ ހާމަކަންބޮޑ  ޮގތެްއެގމަތިންނެވެ.ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރ ން އަދާކ ރަންވާ

 
މެންބަރ ންގެ ޒާތީ  

 ސ ލޫކ  
މެން 17-2 ކޮންމެ  ހައިސިއްކޮމިޝަނ ެގ  ފަރ ދެއްެގ  ކޮމިޝަނ ެގ  ބަރަކ މެ،  ޔަތ ންނާއި 

އަންނަމެންބަރެ ޙާލަތެއްަގއިވެސް،  ހ ރިހާ  ހައިސިްއޔަތ ން،  ހަމަތައް އްެގ  ނިވި 
 ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

 
ެއްއވެސް   )ހ(   ކަމެއް،  އެްއވެސް  އަތ ވެދާނެ  އ ނިކަމެއް  ޤަދަރަށް  ކޮމިޝަނ ެގ 

 ނ ކ ރ ން.  ވަގ ތެްއަގއި
 

ވާޖިބަށް  ޝަނ ކޮމި )ށ(   އަދާކ ރަންޖެހޭ  ހައިސިއްޔަތ ން  މެންބަރެއްެގ  ެގ 
 ނ ކ ރ ން. ސް ކަމެއްބ ރޫއަރާފާނެ ފަދަ އެއްވެ

 
ނަމަވެސް  )ނ(   ނ ސީދާޮގތ ން  ނ ވަތަ  ސީދާޮގތ ން  ޢަމަލެއް  ޚިލާފ   ޤާނޫނާ 

 ކ ރ ން.މަޤާމ ެގ ބޭނ ންކޮށްެގން ނ 
 

Deleted :ރ

Deleted :ީއިދާރ

Deleted :ާޔ

Deleted :ާޔ

Deleted :ާޔ

Deleted :ާޔ

Deleted : ައި،ޔާ އާކޮމިޝަނ ެގ ތަޙްޤީޤ ތައް ހިންގ މ ގ  

Deleted :  ީޙަރަކާތްތެރިވާންވާނ

Deleted :.ެން ނ ެގއްލޭ ޮގތަށެވެ.  މާ އެއް ހަމައެްއަގއެވ

Deleted :¶

Deleted : .ެނެއެވ

Deleted :،

Deleted :  ްއެްއވެސ

Deleted :ަތަކ ން  ހައިސިއްޔ

Deleted :  ްއެްއވެސ ،

Deleted :  ްހައިސިއްޔަތަކ ނ
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މީހަކަށް  ންކަނޑައެޅިެގ )ރ(   އޭނާެގ  ވަކި  ދިނ މ ެގ ނިޔަތ ަގިއ ނ ވަތަ  ެގއްލ ން   
ނިޔަތ  ނަާގލ މ ެގ  ނަމަވެސް އަބ ރ   ނ ސީދާޮގތ ން  ނ ވަތަ  ަގއި ސީދާޮގތ ން 

 މަޤާމ ެގ ބޭނ ންކޮށްެގން ކަމެްއ ނ ކ ރ ން.
 

މީހަކަށްވެސް  ކޮންމެއ ސޫލަކ ން    ޢާންމ  (ބ)   ނ ވަތަ   ހަދިޔާެއއް   ލިބެންއޮތް 

ނ   މަންފާއެއް ވައެހީއެއް  މެހެމާ  ތަ  އެނޫން ފިޔަވައި  ންދާރީއެއް  ނ ވަތަ 
މަންފާއެއް   ނ ވަތަ  އެހީއެްއ،  ނ ވަތަ  މެހެހަދިޔާއެްއ،  މާންދާރީއެއް ނ ވަތަ 

 .ންދ ހޯނ އެްއވެސް ފަރާތަކ ން 
 

  އެ   ،ހާޒިރ ވެ  ކ ފަރ ވާތެރިކަމާއެ  ށްބައްދަލ ވ ންތަކަ  ކޮމިޝަނ ެގ )ޅ(  
   .ބައިވެރިވ ން ޢަމަލީޮގތ ން ބައްދަލ ވ ންތަކ ަގއި

 
އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް، ނ ވަތަ އެފަދަ   )ހ( 3-17 ހިސާބ  ހ ށަހެޅ ން މާލީ 

ޢަމަލ ކ ރަމ ން  ޤާނޫނެއް އެހެންޮގތަކަށް  ދަށ ން  ،  ނަމަވެސް މ ަގިއވީއަިއކަެގ 
މެންބަރ ންކޮމިޝަނ ެގ ޤާނޫނަށް    މި  ހ ށަހެޅ މ ަގއި  ހިސާބ   މާލީ   
ފެށ މަށްޢަމަލ ކ ރަން ބަޔާންކޮށްފަިއާވ   ޤާނޫނ ަގއި  މި  ޢަމަލ ކ ރާނީ،  ފަހ ، 

 އ ސޫލ ތަލާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތ ެގަމތިންނެވެ.
 

ޢައްޔަނ ކ ރެވޭމެންބަރ ކަމަކޮމިޝަނ ެގ   )ށ(   އޭނާ  ށް  މާ ޤާމަ  ެގމީހާ، 
އޭނާ ލ ިވއިރ ޙަވާ ހ ރި   ލިބިފައިވާ  އަށް،  ނަމ ަގއި  އޭނާެގ  އާމްދަނީާއއި 

 ދަރަނީެގ ޒިންމާ އެނޭގނެ މާލީ ހިސާބ ، އެ ރަންޖެހޭކ ދަލާއި އޭނާ އަދާމ 
ޙަވާލ ވާތާ  މަޤާ އޭނާ  އޮޑިޓަރ  )ތިނެއް(    3މާ  ތެރޭަގިއ،  މަސްދ ވަހ ެގ 
 ރަލަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޖެނެ
 

)  މި )ނ(   ގަ ށމާއްދާެގ  ބަ(  ހިސާބ     މަތިންޮގތ ެގ  ޔާންކޮށްފަިއވާއި  މާލީ 
ތާރީޚ ން ފެށިެގން   ޙަވާލ ވާބަރ ކަމާ  ތ ރަށް، ކޮމިޝަނ ެގ މެންހ ށަހެޅ މ ެގ އި

)ތިރީސް( ދ ވަހ ެގ   30ކޮންމެ އަހަރެްއެގ މާލީ ހިސާބ  އެ އަހަރެްއ ނިމޭތާ  
ހ   ތެރޭަގއި ޖެނެރަލަށް  ެގޅަށަހައޮޑިޓަރ  މާއްދާެގ    ވެ.ންދަންވާނެއެ މ ން  މި 

ކަމަށް   އަހަރ   ކޮމިޝަ  ،މާނަކޮށްފައިއެވަނީބޭނ މަށްޓަކައި  މީހަކ   ނ ެގ  އެ 

Deleted : ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ކޮށް އ ޞޫލަކ ން  ޢާންމ
  ،ހަދިޔާއެއް  ލިބެންއޮތްށް އޮތް އ ސޫލަކ ން ލިބޭޮގތަ
ނ ވަތަ މަންފާއެއް ނ ވަތަ  ،އެހީެއއް ނ ވަތަ

   ހަދިޔާއެއް، ނޫން މެނޭަގއި ނ ހިތެރޭ ތޭއިނާޔަތެްއެގ
ނ ވަތަ  އިނާޔަތެއް  ،މަންފާއެއް ނ ވަތަ އެހީެއއް، ނ ވަތަ 

އެްއވެސް ފަރާތަކ ން  ބޫލ ނ ކ ރ ން.މެހެމާންދާރީއެއް ޤާ

Deleted :.ްއެްއވެސް ފަރާތަކ ން ނ ހޯދ ނ

Deleted :¶

Deleted : 

Deleted :ާތ

Deleted :ޭެގ އެ އަހަރ ެގ މާލީ ހިސާބ ނާއ،،  

Deleted :1 )ްމ ެގ ދ ަވސް ނިމ އަހަރ  ހަމަވާ )އެކެއ 
…އަހަރ ެގ ާމލީ ހިސާބ ،   އޭނާެގ އެން، ރިކ 

Deleted :ެެ

Deleted :ީމާނަކޮށްފައިވަނ ،
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މަާވ ވަސް ހައަހަރ  ދ (  )އެކެއް  1ޙަވާލ ވާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން    މެންބަރ ކަމާ
 ރީޚަށެވެ. ތާ
 

ަމޤާ )ރ(   މެންބަރަކ   ނ ވަ ކޮމިޝަނ ެގ  ވަކިވ މަށްފަހ   އިސްތިޢ މ ން  ފާ ތަ 
ފ ރަތަމަ   ހިނާގ  އޭނާ    )ތިނެއް(  3ދިނ މަށްފަހ   ތެރޭަގިއ،  މަސްދ ވަހ ެގ 

އޭނާމަޤާ ވަކިވިއިރ   ލިބޭ  އާމްދަނީއާއި    ލިބިފައިވާ  ށް އަމ ން  އާމްދަނީ 
މ   ެގނާ އޭއި  ޮގތްތަކާ  ހ ރި  އަދާކ ނަމ ަގއި  އޭނާ  ދަރަނީެގ ދަލާއި  ރަންޖެހޭ 

 ޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. އޮހިސާބ ، ޒިންމާ އެނޭގނެ މާލީ 
 

ެގ މެންބަރެްއެގ  ެގ ދަށ ން ކޮމިޝަނ  (  ރ)  އަދި (  ނ)  ،( ށމި މާއްދާެގ ) )ބ(  
ހ ށަހަޅާއިރ ،   ހިސާބ   އިނދެެގމާލީ  )އަށާރަ(   18މީހާއާިއ،    ންއ ޅޭއޭނާ 

  މާލީ ހިސާބ ވެސް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ.  ެގންރިދަ  ނ ފ ރޭއަހަރ 
 

)ހ )ޅ(   މާއްދާެގ  ދަށ ން  )ބ(  އަދި  )ރ(  ،)ނ(  ،)ށ(  ،(މި    ޅ ން ހ ށަހެ  ެގ 
ޖެނެރަލް   އޮޑިޓަރ  ތައްޔާރ ކ ރާނީ،  ހިސާބ ތައް  މާލީ  ލާޒިމ ކ ރާ 

ޝާއިޢ ކ   ދިވެހި  އި، ކަނޑައަޅަ  ެގޒެޓ ަގއި    އާނަމޫނާ  ރާސަރ ކާރ ެގ 
 އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 
  އެްއވާ އްސަލަ މަަގއިހ ށަހަޅާ ބަޔާނ  މި މާއްދާެގ ދަށ ން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ( )ކ  

ރ  ޮއޑިޓައް  ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި އެ މައްސަލައެ ށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ

 ޅަންވާނެއެވެ.  ހ ށަހަ ލީހަށްރައްޔިތ ންެގ މަޖިޖެނެރަލް 
 

އިތ ރ  ވަޒީފާ  
 އަދާނ ކ ރ ން 

ލި  ،ބަރަކ މެން  ނ ެގކޮމިޝަ )ހ( 17-4 އިތ ރ   އާްމދަނީ  އަދާބޭ    ކޮށްެގން ވަޒީފާއެްއ 
 ނ ވާނެެއވެ. 

 
މެންބަރެ،  ބަރަކ މެން  ނ ެގކޮމިޝަ )ށ(   މަކޮމިޝަނ ެގ    ޤާމ ގެ އްެގ 

ވިޔަފާރިެއްއ  ސަްއކަތަކާގ ޅޭ  އި ހިމެނޭ އެއްވެސް މަަގމަސްއޫލިއްޔަތ ެގ ދާއިރާ 
 ހިންަގއިެގންނ ވާނެެއވެ.  

 

Deleted : ަގއި ކިބައި ެގ

Deleted : ިހ ރ

Deleted :  ިއާއ

Deleted : ިއާއ

Deleted :  )އާއި )ބ

Deleted : ާއޭނާެގ ސީދާ ބެލެހެއްޓ މ ެގ ދަށ ަގިއވ

Deleted :ާނ

Deleted :،ިއޭނާ ސީދާ ބަލަހައްޓަމ ންެގންދާ އެހެން އ 
...

Deleted :¶

Deleted :  ިއާއ

Deleted :  ިއާއ

Deleted :  ިއާއ

Deleted : ިއާއ

Deleted :ާެ

Deleted :ާެޮށްފައިވ  

Deleted :   ާއިޢ ލާނ ކޮށްފައިވ

Deleted : 

Deleted : ާއަކ

Deleted : 

Deleted : ަެްއ

Deleted : ްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލ

Deleted :ެެޅ މ ެގ  

Deleted :ެހޭ އެންމެހައި އަދި އެކަމާ ގ ޅޭޮގތ ން އަޅަންޖ
...

Deleted : ޖެނެރަލްއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.  ޓަރޑިއޮ އިޚްތިޔާރ¶

Deleted : 

Deleted :  ްމަސައްކަތެއ

Deleted :ައް  ވިޔަފާރިއެ  ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރަކ  އަމިްއލ
...
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މެނ ކޮމިޝަނ ެގ   )ނ(   ހައިސިްއޔަތ ން  އެހެން މެންބަރެއްެގ  ދައ ލަތ ެގ  ވީ، 
ކޮމި ކައ އެްއވެސް  ނ ވަތަ  ނ ވަތަ  ޝަނެްއަގއި،  ންސިލެްއަގއި، 

ނ ވަތަ   އ ޖޫރައަކަށްިވޔަސް    ގައި،ޖަމާއަތެއް  ވަތަނ   ޢިއްޔާމްޖަމަޖިލީހެއްގައި، 
  ެވ.ނ ވާނެއެ ންބައިވެރިެވެގނަމަވެސް،  ނ ވަތަ އ ޖޫރަައކާ ނ ލައި

 

ކޮ  ކޮންސަލްޓަންޓެްއެގ )ރ(   އެްއވެސް  ހައިސިްއޔަތ ން  މެންބަރަކ   މިޝަނ ެގ 
 ނެެއވެ. ފަރާތަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދީެގން ނ ވާ

 
ކޮމިޝަނ ން އަދާކ ރަންޖެހޭނެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ފ ށ އަރާފާނެ ބާވަތ ެގ މަދަނީ  )ބ(  

 . ވެނ ާވނެއެންބަރަކ  ެވެގންނ ެގ މެށް ކޮމިޝަޖަމާޢަތެއްެގ މެންބަރަކަ
 

    
ލަޙަތ  ފ ށ އަރާ  ޞްމަ

މައްސަލަތަކ ން  
 ދ ރ ހެލިވ ން 

ޙަތާ ލަޞްމަ  އޭނާެގޖެހޭ ރަސްމީ ވާޖިބާއި  ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރަކ  އަދާކ ރަން )ހ( 17-5
 ށް ފ ރ ޞަތ  ދީެގން ނ ވާނެެއވެ. ކަފ ށ އެރ މެއް އ ފެދ މަ ދެމެދ  އެއްވެސް

 

މެންބަރެ )ށ(   މަ ކޮމިޝަނ ެގ  ފ ށ އެރ ންކަމަށް  ލަޞްއްެގ  )ހ( ޙަތ   މާއްދާެގ  މި 
އިނދެެގންއ ޅޭ ަގއި   މެންބަރަކ   ކޮމިޝަނ ެގ  އ ސޫލ ަގއި،    ބ ނެފަިއއެވާ 
ެގންދާ   ދަރިންނާއި،  އޭނާެގއި،  މީހާއާ ބަލަހަްއޓަމ ން  ސީދާ  އޭނާ 

ޙަތ  މަޞްލަމެންބަރެްއެގ  ވެސް، އެ  ޙަތ  ފ ށ އެރ މަކީމަޞްލައެހެންމީހ ންެގ  
 ފ ށ އެރ ން ކަމ ަގއި ބެލެވޭނެެއވެ. 

 
ނ ެގ މެންބަރެއްެގ  ޝަ ކޮމި  ،މައްސަލައެއް ބެލ މ ަގއިދާ  ކޮމިޝަނ ން ބަލަމ ން )ނ(  

ދިމާވެ  ފ ށ އަރާފާނެފަދަޙަތ   ލަމަޞް ނ ވަތަ އްޖެނަމަޙާލަތެއް   ،
ންކ ރ މަށްފަހ ، ަގއި ބަޔާ އެކަން ކޮމިޝަނ   ނަމަ،ދިމާވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލ ކ ރެވޭ

އަދި ެއ މައްސަލައެްއ  ތަނާޒ ލ ވާންވާނެއެވެ.    އޭނާެއއް ބެލ މ ން  އެ މައްސަލަ
ވަިއެގން  ނ ފޫޒ  ފޯރ   ރާތަކަށް އެއްެވސް މިންވަރަކަށްބެލ މ ަގއި ެއއްވެސް ފަ

އޭެގފަހ ން  ވާނެެއވެ.  ނ  އެީމހަކ ،  ނިންމ މ ަގއި  މައްސަލައެއް  އެ  އަދި 
   ރިވެެގންނ ވާނެެއވެ.ކަށް ބަިއވެއެްއވެސް މިންވަރަ 

 

Deleted : ޖަމާޢަތެއްަގިއ،ވެސް އެހެން އެނޫނ  

Deleted :ެެ

Deleted :)ޅ(

Deleted : ޯގއްޗެއް ނ ވަތަ ެގއެއް   ަގއި އޮތްތިމާެގ ނަމ
  ެގ ައގ ބާޒާރ ަގއި އެފަދަ ޯގއްޗެއް ނ ވަތަ ެގއެއް 

ހ ރި އަަގށްވ ރެ ބޮޑ ނޫން އަަގކަށް މ ކޮށް ންޢާ
ޯގއްޗެއް ނ ވަތަ ެގއެއް ބާޒާރ ަގއި   ވިްއކާލ މާއި، އެފަދަ

އ ޅޭ ައަގށްވ ރެ ބޮޑ ނޫން ޢާންމ ކޮށް ކ އްޔަށް ދީ
ދަނީ ހޯދ ން، މި މާއްދާެގ މް ކަށް ކ އްޔަށްދީެގން އާކ އްޔަ 

( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިވޔަފާރިއާއި މަސައްކަތ ެގ  ހ)
¶ނިެގނެއް ނ ވެެއވެ. ަގއި ހިމެތެރޭ

Deleted :ެދަރިންނާއި، ެގ ދަށ ަގިއވާ ހެއްޓ މ ލެސީދާ ބ 

Deleted :¶
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ރަކ   މެންބަ ވަކިަވކި ކަމެއް ކ ރ މ ަގއި   ނ ވަތަ  ެއއް ބެލ މ ަގއިމަްއސަލަ ވަކި )ރ(  
ެއކަށީެގންވާ ސަބަބ ެގ   ކަމެއްކަމަށް  ށ އަރާނެފ ޙަތ   މަޞްލަބައިވެރިވ މަކީ،  

 ލިޔ މ ން   އި ބިނާކޮށް ކޮމިޝަނ ެގ ރައީސަށް ޤަބޫލ ކ ރެވޭ ޙާލަތެއްގަ މައްޗަށް
ބަޔާންކ ރ  އެންގ މެންބަެއ    އެކ މާސަބަބ   އެކަން  އެ ،  މަށްފަހ ރަށް 

   ެއވެ.ނެއެކަހެރިކ ރެވިދާއެ މައްސަލަެއއް ބެލ މ ން މެންބަރަކ  
 

ބެލ މ ަގއި  ވަކި )ބ(   ރަ ކޮމިޝަ  މަްއސަލަެއއް  ބައިވެރިވ މަކީ،  ނ ެގ  އީސް 
ެއކަށީމަޞްލަ ކަމެއްކަމަށް  ފ ށ އަރާނެ  ސަބަބ ޙަތ   މަްއޗަށް ެގންވާ  ެގ 

ނާކޮށް އޭނާއަށް ޤަބޫލ ކ ރެޭވ ޙާލަތެއްަގއި، ކޮމިޝަނ ެގ ނާއިބ  ރައީސަށް  ބި
ަމއްސަލައެ ންގ މަށްފަ އެއެކަން  ލިޔ މ ން   އެ  ކޮމިޝަނ ެގ  ހ ،  ބެލ މ ން،  އް 
 ތަނާޒ ލ ވާންވާނެެއވެ. ރައީސް 

 
)ހ( )ޅ(   މާއްދާެގ  ަގ  އަދި)ރ(    ،)ނ(  ،)ށ(  ،މި  ބަޔާންެވެގންާވ  )ބ(  ިއ 

ކޮމިޝަނ ެގ މ ވަްއޒަފ ންެގ މައްޗަށްވެސް  ކަމާގ ޅޭ ނިސްބަތަށް،  ްއ،  އ ސޫލ ތަ
 ވެ. ހިނާގނެއެ

 
)ހ( )ކ(    މާއްދާެގ  އަ  ،)ނ(  ،)ށ(  ،މި  ބަޔާންެވެގންވާ   ދި)ރ(  ަގިއ    )ބ( 

ކޮމި ޚިލާފ ވ މަކީ،  އ ސޫލަކާ  މެންބަރަކ   މަޝަނ ެގ  ހ ރެޤާއޭނާ   މ ަގއި 
އޭ ބަލައި،  ކ ރީކަމ ަގއި  ކަމެއް  އެކަށީެގންނ ވާ  މަކ ރ ން  މ ން  ޤާނާ 

 ވަކިކ ރެވިދާނެ ޙާލަތެއްކަމ ަގިއ ބެލެވޭނެއެެވ. 
 

)ހ( )އ(    މާއްދާެގ  އަ  ،)ނ(  ،)ށ(  ،މި  ބަޔާންެވެގންާވ    ދި)ރ(  ަގިއ  )ބ( 
ޚިލާފ  މ ވަްއޒަފަކ   ކޮމިޝަނ ެގ  ޤާނޫނ ެގ  އ ސޫލަކާ  މި  އެހެން ވ މަކީ، 

އެހެ ޤާނޫނެއްަގިއ  އެހެން  ނ ވަތަ  ންޮގތަކަށް  މާއްދާއެްއަގއި 
މަ  ނަމަވެސް،ިއވީޔާންކޮށްފަބަ އެކަށީެގޤާޭއނާ  ކ ރ ން  ހ ރެ  ންނ ާވ  މ ަގއި 

މަ ޭއނާ  ބަލަިއ،  ކ ރީކަމަށް  ވަކިކ ޤާކަމެއް  ޙާލަތެއްކަމ ަގިއ  މ ން  ރެވިދާނެ 
 ބެލެވޭނެެއވެ. 

 
ޒިންމާ އަދާކ ރ މ ގައި  

 އްޓަންޖެހޭ ހަމަތައް ހިފަހަ
މެންބަ )ހ( 17-6 މަކޮމިޝަނ ެގ  ެއމީހ ންެގ  ޒިންމާޤާރ ން،    ތައް ވާޖިބ   ތަކާއިމ ެގ 

Deleted :ަެިވަކި ކަމެއް    ނ ވަތަ އެއް ބެލ މ ަގއ
...

Deleted :ަންނ ކޮމިޝ ،

Deleted :،

Deleted :  މަށްފަހ

Deleted :(ިކަމެއް ނިންމ މ ަގއ)  

Deleted : ިރ(  …ާއއި  ،)ނ(…އާއި   ،)ށ( އާއ(
...

Deleted :  ،ްކަމާގ ޅޭ ނިސްބަތަށ

Deleted :ެެ

Deleted : 

Deleted : ިއާއ

Deleted : 

Deleted : ިއާއ

Deleted : 

Deleted :ިެާއި ދި)ރ( އަ އާއ
...

Deleted : 

Deleted : ިއާއ

Deleted : 

Deleted : ިއާއ

Deleted : 

Deleted :ިެާއި ދި)ރ( އަ އާއ
...

Deleted : ،ްއޮތްނަމަވެސ
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 ފަހައްޓަންވާނެެއވެ. އަދާކ ރ މ ަގއި އަންނަނިވި ހަަމތައް ހި
 

ޤާ   (1)    އެންމެހައި  ތަބާވެދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޤާނޫނ ތަކަށް   ،ނޫނ ތަކަށް  އެ 
ރެްއ ކ ރާ ެގ ދަށ ން ހ އްދަ އަމ އިޙްތިރާމްކ ރ މާއި، އެ ޤާނޫނ ތަކ 

އަމ ރަ ވާޖިފަރާތެއްެގ  ރަސްމީ  އަދާކ ރ މ ަގއި  ށް  ބ  

 ތަބާވަމ ންދިޔ ން.
 

ތަޢައް  (2)    ެއއްެވސް  ނ ލައި،ޞ  ޒާތީ  ހަމަ  ބަކާ  އެކަނި  އަދި 
އެކަން    ށް ނިންމ ންތައް ނިންމ މާއި،  ވާ ހެކީެގ މަްއޗަރިމަތީަގއި ކ 

މަސައްކަތަށާއި ތިމާެގ  ވާޖިބަށް ކ ރ މ ަގއި  ތިމާެގ   
 ން.އިންސާފ ވެރިވ ާމއި ފަރ ވާތެރިވ  ،ތެރިވ މާއި ޞްއިޚްލާ
 

މަސަ  (3)    ތެރޭަގއިރަސްމީ  ދާިއރާެގ  ީމހ ންނާ    އެހެން  އްކަތ ެގ 
 ކ ރ ން.ަގއި، އިޙްތިރާމާއެކ  މ ޢާމަލާތްކ ރ މ  މ ޢާމަލާތ 

 
ނިޔަތެއްަގއި  ތިމާއަ  (4)    ނ ރަނަގޅ   އިޚްތިޔާރ   ބާރާއި  ލިބިދޭ  ށް 

ެގއްލ މެއް ދިނ މ ެގ ފައިދާއެއް ހޯދަިއދިނ މަށް ނ ވަތަ  ފަރާތަކަށް  ވަކި
ބޭނ ންނ ކ ރ މާބޭނ  ތެރޭމ ަގއި  ދާއިރާެގ  ޤާނޫނ ެގ  ލިބިދޭ އި،  ަގއި 
އި   ތިޔާރ ޚްއި އެ  ބޭނ ންކ ރ މާއި،   ތިޔާރ ޚްޞައްޙަޮގތ ަގިއ 

އެ ޙައްޤ ތަކަށާއި  ހެންބޭނ ންކ ރ މ ަގއި   ވާޖިބ ތަކަށާއި  މީހ ންެގ 

 ލަޙަތ ތަކަށް އިޙްތިރާމްކ ރ ން. ޞްމައި ޞައްޙަ ޤާނޫނ ަގ
 

     
ޤާނޫނ ެގ    (5)    މާއްދާ  17-2މި  )ވަނަ  ބަޔާންކ ރާ  ބެގ  ަގއި   )

އެހީ ފަރާތެއްެގ  ެއްއެވސް  ފިޔަވަިއ،  ިއނާޔަތާއި  ޙާލަތ ަގއި  އާއި 
ސިދާޮގތ މެހެ ހަދިޔާ  ނ ސީދާޮގތ ަގިއ  މާންދާރީއާއި  ނ ވަތަ  ަގއި 

 ނަމަވެސް ނ ހޯދ ން.
 

ޮގތ ެގމަތިން އަދާކ ރަ  (6)    ހ ރަސްއެޅިދާނެ ޤާނޫނ ަގިއވާ  ންޖެހޭ ވާޖިބަށް 

Deleted :¶
...

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :ިޝަނ ން ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކޮމ
…   ދެމިތިބ މާއި،މަސައްކަތްތައް ކ ރ މ ަގއި

Deleted :ްެ

Deleted : 

Deleted :ތިމާެގ  މީހާއާއި   ދެެގންއ ޅޭތިމާއާއި ތިމާ އިނ
ދަށ ަގިއާވ ދަރިންނާއި ތިމާ ސީދާ  ބެލެހެއްޓ މ ެގ  ސީދާ

ބަލަހައްޓަމ ންެގންދާ މީހ ންެގ މާލީ ހިސާބ  ގަވާއިދ ން  
¶  ށަހަޅަމ ން ދިޔ ން.ހ 
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އަދާކ  ވާޖިބ   އެ  ނ ވަތަ ނ ވަތަ  ދަތިވެދާނެ  ފަހ ން  ރ މަށް 
 އް ނ ކ ރ ން. ކަމެ ލަޙަތ  ފ ށ އަރާފަދަ އެއްެވސްޞްމަ
 

ިއވާ ކަމެއްެގ  ފަރާތަކ ން ކޮށްދީފަ  ވަކި  މީހަކ  ނ ވަތަ  ތިމާއަށް ަވކި  (7)   
 ލާޒިމ ވާ ޙާލަތަށް ކަެމއް ތިމާ ކޮށްދޭންޖެހ ން  މ ޤާބިލ ގައި، އެހެން

 ތިމާ ނ ެގންދިޔ ން.
 

މެންބަރ ކަމ ން ދެމިމ ަގއި  މެންބަރ ކަ  (8)    އަދި  ހ ންނައިރ  
ތި މަވަކިވ މަށްފަހ ަގިއވެސް،  އަދާކ ރ ޤާމާެގ  ތިމ     މާއަށްމ ަގއި 

ސިއްރ     މައްސަލަތަކާ،  މަޢ ލޫމާތ ތަކާއި  ލިބިފައިވާ ލިބޭ  ގ ޅިެގން 
 ޮގތ ަގއި ހިފެހެއްޓ ން.  ެގމަޢ ލޫމާތ ، ސިއްރ   ހިފަހައްޓަންޖެހޭ

 
ފަރާތަކަށް ޤާ  (9)    އެހެން  ޞައްޙަޮގތ ަގއި  ޮގތ ެގމަތިން،  ނޫނ ަގިއވާ 

ަގންޖެހޭ  ރ މާއި، އެ މަޢ ލޫމާތ  އަން ހާމަކ ހޭ މަޢ ލޫމާތ   ހާމަކ ރަންޖެ
ޞައްޙަ   އަދާކ ރ މ ަގއި  ވާޖިބ   ރަސްމީ  އެންގ މާިއ،  ފަރާތްތަކަށް 

ށްދިނ މާއި، ނ ރަނަގޅ  ނ ވަތަ ދޮގ  މަޢ ލޫމާތާއި މަޢ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮ
 ނ ކ ރ ން.  ތް އޮޅޭ ޮގތަށް މަޢ ލޫމާތ  ހާމަޙަޤީޤަ
 

މަސައްކަ  (10)    އިޚްތިޔާރ ކ ރ މ ަގކޮމިޝަނ ެގ  ީމހ ން  މީހ ން  އާ ތަށް  އި 
 ސައްކަތަށް އެކަށޭނަ ރ ކ ނަކީ މަޢައްޔަނ ކ ރ މ ަގއި އެންމެ އަސާސީ

ހ  ފެންވަރ   ތަޢ ލީމީ  ވަޒީފާ    ރ ންޤާބިލ ކަމާއި  ބެލ މާއި،  ކަމ ަގއި 
ދިނ މާއި   ކ ރިއެރ ން  ވަޒީފާެގ  މ ވައްޒަފ ންނާގ ޅޭ  ދިނ މާއި 

ބަލައެ ކަންކަމ ަގއި  މިންަގނޑަކީ  ހެނިހެން  މައިަގނޑ   ންޖެހޭ 
މަސައްކަތ ެގޮގތ ން  ނާތަޢ ލީމީޮގތ ން އަޚްލާޤީޮގތ ންނާއި  ެއކަށޭނަ އި 

 ކަށްވ ން ކަމ ަގއި ބެލ ން. ބަޔަ
 

ބަ  (11)    މަޤްޞަދެއް ސިޔާސީ  ސިޔާސީ  ބަިއވެރިނ ވ މާިއ،  ހ ސްތަކ ަގއި 
، ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭނ ންނ ކ ރ މާއި  ެގހާސިލ ކ ރ މަށް ވަޒީފާ

ދެކޮޅ   ރަނީކަންކ ދ ތާއީ ދޭހަވާފަދަނ ވަތަ  ކަމެްއ    ހަދަނީކަން 

Deleted :ަެ

Deleted :ިެ

Deleted :)ާއެކި ކަންކަމ( 

Deleted : 

Deleted : ާޓ ން،  ނ ހިފެހެއްލާފަށް ހާމަނ ކޮށް ޚިއެ ޤާނޫނ
 އެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  ވަތަ އަންަގންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ ނ 
ންަގއި ނ ހ ރ ން، ނ ވަތަ ރަސްމީ ވާޖިބ  ނާ

ގައި، ޙާލަތ ހޭ ލޫމާތ  ދޭންޖެމ ަގއި ޞައްޙަ މަޢ އަދާކ ރ 
މ ން ނ ވަތަ ދޮގ  މަޢ ލޫމާތ  ނ ރަނަގޅ  މަޢ ލޫމާތ  ދިނ 

ތ  ދިނ މ ން  ދިނ މ ން ނ ވަތަ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭފަދަ މަޢ ލޫމާ
… .ދ ރ ވ ން

Deleted : ންރ

Deleted :ްެަނީކަނ

Deleted : ްހެދ ނ

Deleted :ްހަދަނީކަނ

Deleted : 

Deleted :ާދޭހަވ

Deleted :ަފަދ
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ނ ފޫ  ނ ކ ރ މާއި، ތިމާސިޔާސީ  ދޭޒަށް  ލެނބޭކަން  ހަވާފަދަ  
 . އެްއވެސް ކަެމއް ނ ކ ރ ން

 
ހ ށަހެޅިދާނެ   މ ަވއްޒަފ ންކޮމިޝަނ ެގ    (12)    ޢަމަލ ތަކަށް  ކޮރަޕްޝަންެގ 

އަބަދ މެ   ކޮރަޕްޝަނަށް ވަޒަންކ ރަމ ން  ޙާލަތްތައް  ދިޔ މާއި، 

ޮގމަގ ފަހި ޢަމަލ ތައް   ެގއެފަރާތްތަކ  ތ ެގމަތިން  ނ ވާނެ 
މަ އެމީހ ންެގ  މަސްއޫލިްއޔަތ ތަޤާހ ންނާނެޮގތަށް،  ކާއި  މ ެގ 

އ ސޫލ ތައް އަޚްލާޤާ  ެގމަސައްކަތ   އިދާރީ  ކޮމިޝަނ ެގ  އި 
 ބައްޓަންކ ރަމ ން ދިޔ ން.

 
މެންބަރ ން  (13)    މ ަވްއޒަފ ން  އިނާކޮމިޝަނ ެގ   ކޮމިޝަނ ެގ 

ދ  ޢަމަލ ތަކ ން  ހިންަގންޖެހޭ ކޮރަޕްޝަންެގ  ރ ކ ރ މަށްޓަކައި 
 ،މާއިޢ ލީމާއި ތަމްރީނ ދިނ އެމީހ ންނަށް ތަ  ،އ ސޫލ ތައް ހިންގ މާއި 

ކަށަވަރ ކ ރ މ ެގ   ތިބޭކަން  ސަލާމަތްވެ  މ އްސަނދިކަމ ން  ނ ޙައްޤ  
ތިބ ޮގތ ން   ސަމާލ ވެ  ޙާލަތަށް  މާލީ   ،މާއިއެމީހ ންެގ 

ނަމޫނާ ރައްކާތެރިެވެގންވާ  ޝަނ ެގ  ކޮމި   ެއއްކޮރަޕްޝަނ ން 
 ދެއްކ ން. މެންބަރ ން

 
 
 

 

 

 

 

މެ  (14)   ކަމ ަގިއވީނަކޮމިޝަނ ެގ  މ ވަްއޒަފެްއ  މަވެންބަރެއް  ނ ވަތަ  ސް 
ކަމ ަގިއވީނަމަެވސް، ސ ލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ވަކިކަމެްއ ކ ރ މަށް 

ދޫކޮށްލަން ބާރ އަޅާނަަމ ނ ވަތަ   ނ ވަތަައންާގނަމަ    ނ ވަތަ ނ ކޮށް 
ަމސައްކަތް  މަޖ ބޫރ ކ  މ ވައްޒަފ ެގ  ނ ަވތަ  ރ ވާނަމަ، 

ކ ރިއަށް ހ ރަސްއެ ެގންދިއ މަނަޒާހާތްތެރިކަމާއެކ   ދަ ޅޭފަށް 
ލަސްނ ކޮށް   ފޯރ ާވނަމަ،  ނ ފޫޒެއް  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ނ ރަނަގޅ  

ްއޔިތ ންެގ ރައަދި    ޝަން ކޮމިޝަނަށާއިކޮރަޕް-، އެންޓިޖެނެރަލަށާއި

   ހެޅ ން.އެކަން ހ ށަހަށް މަޖިލީ
 

     
މީހަކާމެދ  ނ ރަނަގޅ   އެްއވެސް  އް ހ ށަހަޅާސަލައެ ކޮމިޝަނަށް މައް  (15)   

Deleted : 

Deleted : ްފަދަ ދޭހަވާ ޒަށް ތިމާ ލެނބޭކަނ
ޒ ން އެްއކިބާވެ ހ ރ ން ވެސްކަެމއް ނ ކ ރ ން.އެއް 

Deleted : ްޒ ން އެްއކިބާވެ ހ ރ ނ

Deleted :ިނާއ

Deleted : ްކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރ ނ

Deleted : ްނާއި މ ވަްއޒަފ ނ

Deleted :  ،ަނ ވަތަ މަޖ ބޫރ ކ ރ ވާނަމ

Deleted : ަލަށާއިއޮޑިޓަރ ޖެނެރ،  

Deleted :މ އަްއސަސާތަކ ެގ  މިނިވަންކަމާގ ޅޭ  ހ ެގ 
…  ށާއިކަށްކޮމިޓީއަ

Deleted :  ކޮމިޓީއަށްމާލިއްޔަތ  

Deleted :މެންބަރަކަށް ކަމ ަގިއވީނަމަވެސް   ކޮމިޝަނ ެގ
ނ ވަތަ މ ވަްއޒަފަކަށް ކަމ ަގިއީވނަމަވެސް، ަވކިޮގތަކަށް  

ނ ވަތަ އެްއވެސް  ނ ން ވަކިކަެމއް ކ ރ މަށް ކޮމިޝަ
ތަ ނ ރަނަގޅ  ނ ފޫޒެއް  ނަމަ ނ ވަބާރ އަޅާފަރާތަކ ން 

 ،ކިއ ޓަރ ޖެނެރަލަށާއިފޯރ ވާނަމަ، އެކަން ޕްރޮސި 
މިނިވަން އްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރަ  ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށާއި

މ އައްސަސާތަކ ެގ ކޮމިޓީއަށާިއ މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީއަށް  
¶އެންގ ން. 



12 

 

 ނ ކ ރ ން.ކަމެއް ެއްއވެސް  ޮގތަކަށް
 

ގަ  ()ށ   )ހ(  މާއްދާެގ  ބަމި  ކޮމިޝަނ ެގ  އި  ޒިންމާތަކަކީ،  ޔާންކޮށްފަިއވާ 
މ ވައްޒަފ ންެގވެސް   ކޮމިޝަނ ެގ  މެންބަރ ންނާއި  ކޮމިޝަނ ެގ  ރައީސާއި 

މައިަގ ައސާސްވަޒީފާެގ  ެއއް  ބެލެވޭނެއެ   ނޑ   އެކަމ ަގއި  ވަޒީފާެގ  ވެ.  އީ، 

ަގއި ެއއިން  މ ވ އޮތް ވަޒީފާެގ އެއްބަސް ނަމަެވސް، އަދި  އެއްބަސްވ މެއް ނެތް
ހިމެނިފައިނ ވި  ކަމެއް އެއިންވެސްމެނަމަ  އަދި،  ޚިލާފ ވ މަކީ،    އެވެ.  ކަަމކާ 

އ  ޙާލަތެއް  އެޅ މ ެގ  ފިޔަވަޅ   ތައ ދީބީ  މީހަކާމެދ   ކަމ ަގިއ  އެ  ފަންވ ން 
 ބެލެވޭނެެއވެ. 

 
އް  ސިޔާސަތ ތަ
 އެކަށައެޅ ން

ާމއް  17-6މި ޤާނޫނ ެގ   17-7 ހަމަ  ފ ރިއެންމެހަމަތައް ޭއެގ    ދާަގއި ބަޔާންވެެގންވާވަނަ 
ޮގތ ަގއި ތަންފީޒ ކ ރ މަށްޓަކަިއ ބޭނ ންވާ ސިޔާސަތ ތަކާއި އ ސޫލ ތަކާއި ތަމްރީނ ތަކާިއ  

ތަފްސީލ ތައް   ޤާނޫނަހަމަތަކާގ ޅޭ  ޢަމަލ ކ ރަމި  ފެށިށް  ތާރީޚ ން  ފަށާ    6  ެގންން 
ތެރޭގަ   އް()ހައެ ެއކ ލަ  އިމަސްދ ވަހ ެގ  ތަންފީޒ ކ ރަންވާނެެއވެ.    އި ވާލަ ކޮމިޝަނ ން 

އަދި ެއ ހަމަތަކަށް ޢަމަލ ކ ރ މ ަގއި ކ ރ ން ހ އްދަވެެގންވަނީ ކޮން ކަެމއްކަން ނ ވަތަ 
އެމަނާވެެގން މިންވަރަށް  އެނޭގނެ  ކަމެއްކަން  ކޮން  ހަމަތައް    ވަނީ 

 ތަފްސީލ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 
 

މަތަކަށް  ސ ލޫކީ ހަ
 ތަބާވ ން 

މެން )ހ( 17-8 މި ބަރ ންކޮމިޝަނ ެގ  އަދާކ ރ މ ަގިއ،  ވާޖިބ   މަޤާމ ެގ  އެމީހ ންެގ   
މިންަގނޑ ަގއި   އެންމެމަތީ  ހަމަތަކ ެގ  ސ ލޫކީ  ބަޔާންވެެގންވާ  ޤާނޫނ ަގއި 

ހަމަތަފަހައްޓައި،  ހި އެ  މީހ ންނަށްވެސް  އެނޭގ  އެހެން  ތަބާވާކަން  ކަށް 
   ށް ތަބާވާންާވނެއެވެ.އްަގިއވެސް އެ ހަމަތަކަހ ރިހާ ޙާލަތެމިންވަރަށް، 

 

މާއްދާ )ށ(   ކޮމި  ހަމަތަކަށް  ސ ލޫކީ  ބަޔާންކ ރާ  ަގިއ  )ހ(  މިޝަނ ެގ  ެގ 
ކޮމިޝަނ ެގ     ލާޒިމ ކ ރާ ފަދައިން،މެންބަރ ން ތަބާވ ން އެ އަކ ރ ެގ ދަށ ން

ރައީސް  ފ ންވެމ ވަްއޒަ ކޮމިޝަނ ެގ  ތަބާވާކަން،  ހަމަތަކަށް  ސ ލޫކީ  އެ  ސް 
 ވެ. ކަށަވަރ ކ ރަންވާނެއެ 

 
ވަކިވަކި   )ނ(   މެންބަރ ން  ހަިއސިއްޔަތ ންނާިއ  ކޮމިޝަނ ެގ  ފަރ ދ ންެގ 

Deleted :،

Deleted :  ިނ ބައި ނިޔަތ ަގއ

Deleted :ަލެއް ޢަމ

Deleted :ެެ

Deleted :ެއްމ

Deleted :ިޝަނ ން އެކ ލަވާލައި  ކޮމ

Deleted : ެ ާފާސްކ ރާތ  

Deleted :ިއެމީހ ން އެ ހަމަތަކަށް ތަބާވާކަން އެހެން   އަދ
މީހ ންނަށް އެނޭގ މިންވަރަށް އެ ހަމަތަކަށް 

¶ތަބާވާންވާނެެއވެ. 

Deleted :ެެ
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މިނިބަރެްއެގ  މެންެގ  ންކޮމިޝަ ކޮމިޝަނ ެގ  ވަންކަމާިއ،  ހައިސިްއޔަތ ން 
ހަމަހަ އަމަކަމާއި  އަބ ރ ވެރިކަމާއި،  ސ އަޚްލާޤީ  މިންަގނޑ ތައް ދި    ލޫކީ 

 ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. 
 

ސ ލޫކީ ހަމަތަކާ  
 މެންބަރ ން ޚިލާފ ވ ން 

ޤާނޫނ ަގއި )ހ( 17-9 ތެރެއިން    މި  ހަމަތަކ ެގ  ސ ލޫކީ  ހަމައަކާ ބަޔާންވެެގންވާ 

ޚި މެންބަރަކ   މާއްދާކޮމިޝަނ ެގ  އެހެން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އެްއަގިއ  ލާފ ވ މަކީ، 
ނަމަވެސް، އޭނާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނޫނެއްަގއި އެހެންޮގތަކަށް  ން ޤާނ ވަތަ އެހެ

ބަލައިޤާމަ ކ ރީކަމަށް  ކަެމއް  އެކަށީެގންނ ވާ  ކ ރ ން  ހ ރެ  އޭނާ  މ ަގއި   ،
 ކަމ ަގއި ބެލެވޭނެއެވެ.   ފަންވީއ  މ ން ވަކިކ ރެވިދާނެ ޙާލަތެއްޤާމަ
 

ހަ )ށ(   ސ ލޫކީ  މެންބަރަކ   ކ ރިކޮމިޝަނ ެގ  ޚިލާފަށް  ޭއަގިއ  ކަމަ  މަތަކާ  ކީ، 
ކަމެއް ހިމެނިެގންވާ  ޢަމަލ   ކ ށެްއެގ  މި  ޖިނާއީ  މާއްދާެގ    ކަމ ަގއިވާނަމަ، 

އެ ފިޔަވަޅ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  އޭނާެގ  )ހ(  ދަޢ ވާެއއް  ޖިނާއީ  ޅ ަމކީ، 
 ރ މަށް އޮތް ހ ރަހެްއ ނޫނެވެ.މައްޗަށް ކ 

 
ތަ މ ވައްޒަފެްއ   ނ ވަބައިވެރިވި މެންބަރެއްކޮމިޝަނ ން ނިންމާ ނިންމ މ ގައި   )ނ(  

މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ސ ލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކ ރިކަމަށް  
މާއްދާައކާ ޤާނޫނ ެގ  މި  ކޮމިޝަނ ން ނ ވަތަ  ކ ރިކަމަށް  ކަމެްއ  ޚިލާފަށް   

ނ ވަކަނ މެންބަރަކ   އެ  ބައިވެރިެވެގން  ޑައަޅައިފިނަމަ،  މ ވައްޒަފަކ   އެ  ތަ 
ނިންމާފައިކޮ ނިމިޝަނ ން  ބާރ  ވާ  ކ ރ މ ެގ  މ ރާޖަޢާ  އަލ ން  ންމ މެއް 

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 
 

ސ ލޫކީ ހަމަތަކާ  
 މ ވައްޒަފ ން ޚިލާފ ވ ން 

މިކޮ )ހ( 17-10 މ ވަްއޒަފަކ   މާއްދާވަނަ  17-6ޤާނޫނ ެގ    މިޝަނ ެގ   ( ަގިއ    (ހެގ 
ސ  ޚިބަޔާންކ ރާ  ހަމައަކާ  ތެރެއިން  ހަމަތަކ ެގ  އެ މަ،  ނަލާފ ވެއްޖެލޫކީ 

މ ވަްއޒަފަކާމެދ   އެ  ބަލައި،  މިނަށް  ކ ޑަބޮޑ   މިންވަރެއްެގ  ޚިލާފ ވި 
ޮގތ ެގަމތި ަގާވއިދ ަގިއވާ  މ ަވއްޒަފ ންެގ  ފިޔަވަޅ   ކޮމިޝަނ ެގ  ން 

  އަޅަންވާނެއެެވ.
 

މާ )ށ(   ޙާލަތ މި  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  ކޮމިޝަނ  އްދާެގ  މ ަވްއޒަފ ން ަގއި  ެގ 
މ ވަސ ލޫކާ   އެ  ިމ  ޚިލާފ ެވެގން  ފިޔަވަޅ ތައް،  އެޅޭނެ  ްއޒަފ ންނާމެދ  

Deleted :ެނ

Deleted :ެއް ެަރ

Deleted : ްމ ޙްތަރިފ ކަނ

Deleted :ށ

Deleted : ާކަމަށްވ
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ގަވާއިދ   މ ވަްއޒަފ ންެގ  ކޮމިޝަނ ެގ  ހަދާ  ދަށ ން  ަގިއ ޤާނޫނ ެގ 
 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ހަމަތަކާ )ނ(   ސ ލޫކީ  މ ަވއްޒަފަކ   ޭއަގިއ ކޮމިޝަނ ެގ  ކ ރިކަމަކީ،  ޚިލާފަށް   
ކަމެޖިނާ ހިމެނިެގންވާ  ޢަމަލ   ކ ށެްއެގ  ކަމ ަގއިވާނަމަ،  އީ  މާއްދާެގ  އް  މި 

)ހ( ެގ ދަށ ން ކޮމިޝަނ ެގ މ ވަްއޒަފ ންެގ ަގާވއިދާ ެއްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން 
ޖިނާ  ފިޔަވަޅ  މައްޗަށް  އޭނާެގ  އޮތް  އެޅ މަކީ،  ކ ރ މަށް  ދަޢ ވާެއްއ  އީ 

 .ހ ރަހެއް ނޫނެވެ
 

ކޮމިޝަނ ން  
 ޖަވާބ ދާރީވ ން 

ރައްޔިތ ންެގ 17-11 މެންބަރ ން  ކަނޑައަ ކޮމިޝަނ ެގ  މަޖިލީހ ން  ެއ    ޮގތެްއެގމަތިން،  ޅާ 
އެ ޖަވާބ ދާރީވެ،  ހާޒިރ ެވ،  ކޮމިޓީއަކަށް  މަޖިލީހ ެގ  އެ  ނ ވަތަ  މީހ ންެގ  މަޖިލީހަށް 

އަދި    ވާނެއެވެ. ންން، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގިއ ޒިންާމ އ ފ ލަމަސްއޫލިއްޔަތާ ގ ޅޭޮގތ 
ނ  ކޮމި ގ ޅޭޮގތ ން،  ޮގތާ  ހިނަގމ ންދާ  ކަޝަން  ކ ރަމ ންދާ  ކޮމިޝަނ ން  މަކާ ވަތަ 

ކަމެއްަގއި،   ކޮންމެ  ބަލަންޖެހޭ  ހޯދައި  މަޖިލީހ ން  ރަްއޔިތ ންެގ  ގ ޅޭޮގތ ން، 
 އެެވ.  ެއއްބާރ ލ ން ދޭންވާނެއީޖާބީޮގތެްއަގއި

  

 

 އިތ ރ ކ ރ ން. ެއއްއްދާމާ ށްޮގތަ ދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ވަނަ މާއް  20ނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ ޤާ .5

 
  ޑ  ގެ ރެކޯކ ތަ ބައްދަލ ވ ން

 ލެހެއްޓ ން  ބެ
ބައްދަލ ވ ންތަކޮ )ހ( 1-20 ޔައ މިކ ެގމިޝަނ ެގ  އަްއޔާ      ލިޔެ ށް  ކ ރައަކ ރ ން 

ބައްދަލ ވ ންތަވެއްޓަންވާނެލަހަބަ އެ  އަދި  އޯ.  ރެކ ެގ  ޑިންގ  ކޯޑިއޯ 
 .  ވެބަލަހައްޓަންވާނެއެ 

 
ހެކިބަހެއް  ެއްއވެސް    ނ ވަތަ  ޤީޤެއް ހިންަގއިފިނަމަކޮމިޝަނ ން އެްއވެސް ތަޙް (ށ)  

  ތަޙްޤީޤ ެގ އެ  ައދި    ނެެއވެ.އ މިްއޔާކ ރަންވާޔަށް  ކ ރަ އަކ ރ ން އަ   ހޯދައިފިނަމަ،
 ހައްޓަންވާނެެއވެ. ގ ބަލަޑިން ކޯޑިއޯ ރެއޯ
 

ބައްދަ (ނ)   ޔައ މިތަ ލ ވ ންކޮމިޝަނ ެގ  ެގ މެންބަރ ން  ޝަނ ގެ ކޮމިއްޔާަގއި،  ކ ެގ 
 ވާނެއެވެ.  ފްޞީލ  ހިމަނަންދިންޮގތ ެގ ތަ  ވޯޓ އާއި  ޒިރީހާ
 

ބައްދަލ ވ ންތަކ   (ރ)   ހާޒިރީކޮމިޝަނ ެގ  ކޮންމެ  ެގ  ފަހަރ    )އެކެއް(  1  މަހަކ   
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 ންވާނެއެެވ. ޢ ކ ރައިޝާ  ަގއިއިޓ  ވެބްސަ ކޮމިޝަނ ެގ 
 

މާއްދާެގ )ހ( އަދި ސް، މި  ވެއޮތްނަމަ  ތަކަށްއި އެހެން ގޮ އްަގނޫނެޤާ  އެހެން (ބ)  
މަދ ެވެގން  (  ށ) ރެކޯޑިންތައް  ލިޔެކިޔ ންތަކާއި  ވާ  )ދިހައެްއ(    10ަގއި 

 ލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ެއކ  ބަރައްކާތެރިކަމާރ  ދ ވަސްވަންދެން ކޮމިޝަނ ން އަހަ

 
ޤާނޫނަށް .6 ޢަމި  ފަށާނީ،    ފާސްވެމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނ   ތަޞްމި  ޓ ަގިއ  ެގޒެ  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގދީޤްކޮށް،  ، 

 ން ފެށިެގންނެވެ. ޝާއިޢ ކ ރާ ދ ވަހ 
 
 

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

2020އޮގަސްޓު   22 ސަލާމް 2:00 62   - -         - 
2020މާރިޗު  16  27 1:00   ސަލާމް     @  @   

2020މާރިޗު   4  21 0:50     ސަލާމް ސަލާމް    ްސަލާމް ސަލާމ  

2020ރީ  ވަފެބްރު  11  07 1:25   - - -      ްސަލާމ  

2019އޮކްޓޫބަރު   16  46 1:35     @        
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