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 ކޮިމޓ މަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ޔުހި

 މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ  ޔު ހި
ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ކޮމިޓ ގެ  6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  19، ބޭއްވިގައި  2019 ޖޫން 11މި ކޮމިޓ  އުފެދިފައިވަނ  

ޖެންޑަރ އ ކުއަލިޓ އާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލައި އިންސާނ  ޙައްޤުތަކާއި، މަސްއޫލިއްޔަތަކ ، 

މަން ޔުފެމިލ  އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާއި، ހި ދިރާސާކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، މިނިސްޓްރ  އޮފް ޖެންޑަރ،

މަން ރައިޓްސް، ޖެންޑަރ ޔު ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯްލޑިވްސްއާއި، ފެމިލ  ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓ  އަދި މިނޫންވެސް ހި

މަން ރައިޓްސް ޔުލުމާއި، ހިއަދި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާގޮތް ބެ

 ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ޢައްޔަުނކުރުމާއި ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. 

 

 ގެ ނައިބު މިޓ ގެ މުޤައްރިރު ކޮ  ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު 
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 ން ޒިޔާދު އި ޙުސަ 
 ދާއިރާ  ވައިކަރަދޫ

 

 އިމްތިޔާޒު ފަހުމ  
 ދާއިރާ މާފަންނު އުތުރު
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 ސަނ ފް هللا ޢަބްދު 
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 މުޙައްމަދު މުމްތާޒް 
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 ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 ދާއިރާ  އައްޑޫ މ ދޫ
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 ކޮިމޓ މަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ޔުހި

 ތަޢާރަފް  .1

ވަނަ ޖަލްސާގައި ޤާނޫނު ނަންބަުރ  46ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  19ގައި ބޭއްވި  2020ސެޕްޓެންބަރު  4މި ރިޕޯޓަކ ، 

)ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މި ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން،  2006/6

މަޖިލ ހަްށ ކޮމިޓ ން އެ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި ިބލު ރައްޔިތުންގެ 

 ާދއިރާގެ މެންބަރު ޖ ހާން މަޙްމޫދެވެ.  ހިންނަވަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނ 

)ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫުނ( އަްށ  2006/6ޤާނޫނު ނަްނބަރު މި ރިޕޯޓުގައި "ބިލު" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނ  "

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު" އަށެވެ. 

ވަނަ ރައްޔިތުންެގ  19ގައި އޮތް  2019އޮގަސްޓު  19،  ބޭއްވުނ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން މި ބިލު ތަޢާރަފްކުރުމުގެގޮތުން މި

ވަަނ  46ވަނަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ  19ގައި އޮތް  2019 ސެޕްޓެންބަރު 4އަދި ވަނަ ޖަލްސާގަެއވެ.  35މަޖިލ ހުގެ 

އި، މި ބިލު މަޖިލ ހުން ބަލައިގަުތމަށް، އެވަގުތު ަޖލްސާއަށް އްވަ ބަހުސްކުރަމެންބަރުން  5ުޖމްލަ ޖަލްސާގައި، މި ބިލާގުޅޭގޮުތން 

ބިލު  މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި  66ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

އެގޮތަށް ފޮނުއްވުމާއެކު،  އެވެ.ފޮނުއްވެވި މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ އަށްޔުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ހިދިރާސާކުރު

 ވާނެނިންމަދިރާސާކުރައްވައި ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުންމަތިން ކޮމިޓ ން ބިލު  153ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ޅިއެވެ. ކަނޑައެ ކަމަށް 2019އޮކްޓޫބަރު  26ސުންގަޑިއަކ  

 

  ގެންދިޔަގޮތްކޮމިޓ ން މަސައްކަތް ކުރިއަށް .2

ކޮމިޓ އަށް )ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު"  2006/6"ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބިލާެމުދ  28ވަނަ އަހަރުގެ  2019ގައި އޮތް ކޮމިޓ ގެ  2019 ސެޕްޓެންބަރު  5ލިބުމާގުޅިގެން، 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން، ބިާލ ގުޅޭގޮތުްނ  99މަށްފަހު، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލ ުހގެ ގަވާއިދުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ަމޝްވަރާކުރު

ގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  2019 ސެޕްޓެންބަރު 5ގޮުތން، އެ ނިންމިއެވެ. ރުމަށްޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކު

އިޢުލާނަށް އިާޖބަދެއްވައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިޔާލު އިސްވެދެންެނވި ފައިވެއެވެ. ކޮށްއިޢުވެބްސައިޓްގައި އެ އިޢުލާނު ޝާ 

ލްޑިވްސް އިން މި ބިލަށް ގައި ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯ 2019ނޮވެންބަރު  7 ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވިނަމަވެސް،

 ޚިޔާލު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 



 ކޮމިޓ  ރިޕޯޓު ބިލު:)ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2006/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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އެކު  މަޝްވަރާ ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާބިލާގުޅޭގޮތުން ވ ހާވެސް ގިަނ ބައެއްގެ ޚިޔާލާއި

ހުށަހެޅިފައިވާކަންކަމާމެދު މަޝްަވރާކުރުމުގެގޮތުން، އަދި ވ ހާވެސް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި، އެއްފަހަރާ ގިަނ 

ގައި ބޭއްިވ  2019ޮއގަސްޓު  28އެގޮތުން، ވިފައިވެއެވެ. މުއައްސަސާތަކަކަށް ބައިވެރިވެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ބައްދަލުވުންތައް ޭބއް

 ވަނަ ބައްދަލުުވމުގައި އަންނަނިވި ފަރާތްތަކާ ބަްއދަލުކޮށް ބިލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްަވރާކޮށްފައިވާނެއެވެ.  61މި ކޮމިޓ ގެ 

 ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް؛ .1

 އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސް؛ .2

 އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް؛މިނިސްޓްރ   .3

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް؛ .4

 އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން )އާކް(؛ އަދި .5

 ޓްރާންސްޕޭރެންސ  މޯލްޑިވްސް. .6

 

 ލަށް ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ އިޞްލާހުތައް ބި  .3

އިދާރާތަކާެއކު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާގެ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ގެ ެމްނބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ކަމާގުޅޭ 

އިޞްލާޙުތައް ތިރ ގައި  އިގަނޑުބައްދަލުވުންތަކުގައި ިލބިފައިވާ ަމޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ، ކޮމިޓ ން ބިަލށް ގެނެސްފައިވާ މަ

 އެވަނ އެވެ. 

 :1ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު 

 އި އިތުރުކުރެވުނު މާއްދާގެ )ނ( އަންަނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ގެ ގޮތުގަ 13-3ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަަތށް  13ބިލުގެ 

ބިލުގައި މާއްދާ 

 އޮތް ގޮތް 

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މާލ  ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރަށް،  މި )ނ( 13-3

ނިމުމުގެ )އެކެއް( އަހަރު ހަމަވާ ދުވަސް  1ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމާ ޙަވާލުވާތާ 

ކުރިން، އޭނާގެ އެ އަހަރުގެ މާލ  ހިސާބު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަުމްނ 

 ގެންދަންވާނެއެވެ.



 ކޮމިޓ  ރިޕޯޓު ބިލު:)ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2006/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ 

 ގޮތް 

( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މާލ  ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރަށް، ށމާއްދާގެ ) މި )ނ( 13-3

ތާރ ޚުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަަހރެއްގެ މާލ  ހިސާބު  މެންބަރުކަމާ ޙަވާލުވާ ކޮމިޝަނުގެ 

އޭނާގެ އެ އަހަރުގެ މާލ  ހިސާބު، )ތިރ ސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30އެ އަހަރެއް ނިމޭތާ 

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އަހަުރ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

ނ ، އެމ ހަކު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމާ ޙަވާލުވާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން ކަމަށް މާނަކޮށްފައިވަ

 އަހަރު ދުވަސް ހަމަވާ ތާރ ޚަށެވެ.)އެކެއް(  1

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން  މި އިޞްލާޙު ބިލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކ ، ބިލު ހުށަހެޅިއިރު، ސަބަބު 

މާލ  ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް )އެކެއް( އަހަރު ހަމަވާ ދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން  1މަޤާމާ ޙަވާލުވާތާ 

އޮތުމުން، މުޅި މާލ  އަހަރުެގ ހިސާބު ހުަށހެޅުމުގެ ފުރުަޞތު ނުިލބޭތ އެވެ. އެގޮުތން، ިމހާރު 

 ތެރޭގައި އެ އަހަރުގެ މާލ  ބަޔާން ދުވަސް 30އިސްލާޙުކޮށްފައިވާ ގޮތުން، މާލ  އަހަރު ނިމި، 

 ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިިދނުުމގެ ގޮތުންނެވެ.

 

 :2ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު 

 ގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރެވުނު މާއްދާގެ )ށ( އަންަނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 13-4ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަަތށް  13ބިލުގެ 

ބިލުގައި މާއްދާ 

 ގޮތް އޮތް 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އަމިއްަލ ވިޔަފާރިއެއް ހިންގައިގެންނުވާނެެއވެ. އަދި ވިޔަފާރ ގެ  )ށ( 13-4

 އުސޫލުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ 

 ގޮތް 

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ  )ށ( 13-4

 ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މަސައްކަތަކާގުޅޭ ވިޔަފާރިއެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

މި އިޞްލާޙު ބިލުގައި ހިމަނާފަިއވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކ ، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންަނށް ލިބޭ މުސާަރއާ  ސަބަބު 

ގައި ނުހިމެނޭ ވިޔަފާރިއެއް ުކރުން އިނާޔަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ، ަމޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާ

 ނުވާތ އެވެ.މަނާކުރުމަކ  ޙާލަތު އޮތް ގޮތުން މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް 



 ކޮމިޓ  ރިޕޯޓު ބިލު:)ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2006/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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 :3ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު 

 ގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރެވުނު މާއްދާގެ )ޅ( އުނިކުރުން. 13-4ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަަތށް  13ބިލުގެ 

ބިލުގައި މާއްދާ 

 އޮތް ގޮތް 

ތިމާގެ ނަމުގައި އޮތް ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގެއެއް ބާޒާރުގައި އެފަދަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގެއެއްގެ  (ޅ) 13-4

އަގު ޢާންމުކޮށް ހުރި އަަގށްވުރެ ޮބޑުނޫން އަގަކަށް ވިއްކާލުމާއި، އެަފދަ ގޯއްޗެއް ނުވަަތ 

ކުއްޔަކަށް ގެއެއް ބާޒާރުގައި ޢާންމުކޮށް ކުއްޔަށް ދ އުޅޭ އަގަށްވުރެ ބޮޑުނޫން 

ކުއްޔަށްދ ގެން އާމްދަނ  ހޯދުން، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއާއި 

 މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެނެއް ނުވެއެވެ.

އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

ކޮމިޓ އިން 

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

 މި އަކުރު އުނިކުރުމަށް.

ުމއާމަލާތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެްނވާނެކަމަށް ޤަޫބލުކުރެވޭތ އާއި، އަދި އަމިއްލަ މުދަލަކާ ގުޅިގެން  ސަބަބު 

ނުރަނގަޅު ގޮތެއްގައި އެފަދަ މުާއމަލާތެއް ކުރެވޭނަމަ އެކަން ެބލޭނެ ނިޒާމު އޮންނާތ ، މި މާއްދާ އޮުތން 

 މުހިންމު ނުވާތ އެވެ.

 

 :4ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު 

ގެ ގޮތުގައި  19-1ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް  19)ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2006/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.

އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ 

 ގޮތް 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

ރެކޯޑު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ އަކުރުން އަކުރަށް ލިޔެ  )ހ( 13-6

ދަލުވުންތަކުގެ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ބަލަހައްޓަންާވނެވެ. އަދި އެ ބައް 

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. 
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 ކޮިމޓ މަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ޔުހި

ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރަންވާނ ، މެންބަުރން ދައްކާ ވާހަކައަށް  )ށ(   

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ދައްކާ އުނިއިތުރެއް ނުގެނެސް، 

ވާހަކައެއް، އެ ދެއްކި ގޮތަކަށް ޔައުމިއްޔާއިން ފެންނާނެ، އަދި 

ޖަލްސާގައި ކަންހިނގާދިޔަގޮތް ސާފުކޮށް އެނގޭނެ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ތަޙްޤ ޤެއް ހިންގައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް  (ނ)   

އަކުރުން އަކުރަށް ހެކިބަހެއް ހޯދައިފިނަަމ، 

ޔައުމިއްޔާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ތަޙްޤ ޤުގެ  އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ 

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުެގ ޔައުމިއްޔާގައި، ކޮމިޝަނުގެ  (ރ)   

މެންބަރުންގެ ހާޒިރ އާއި ވޯޓު ދިންގޮތުގެ ތަފްޞ ލު 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

)އެކެއް(  1ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުުވންތަކުގެ ާހޒިރ  ކޮންމެ މަހަކު  (ބ)   

 ފަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގަތކަށް އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ  )ޅ(   

)ހ( އަދި )ނ( ގައި ވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ރެކޯޑިންތައް މަދުވެގެން 

)ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަސްވަންދެން ކޮމިޝަނުްނ  10

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

މި އިޞްލާޙު ބިލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކ ، މުއައްސަސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް އަކުރުން  ސަބަބު 

ށް ދަތިވާކަން ކޮމިޓ އަށް އަކުރަށް ލިޔެފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ސާފުކުރުމަ

ނުގެ މެންބަުރން ޖަވާބުދާރ ކުރުުވމަށް ފާހަގަވެފައިވާތ އެވެ. އަދި މިަފދައިން ބިލުގައި ހިމެނުމުްނ، ކޮމިޝަ 

 ފަސޭހަވެގެންދާނެތ އެވެ.
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 ކޮިމޓ މަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ޔުހި

  ނިންމުން  .4

)ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ާޤނޫުނ( އަށް ... ަވނަ އިޞްލާުޙ  2006/6"ާޤނޫނު ަނންބަރު ކޮމިޓ އަށް ޮފނުއްވާފައިވާ މި 

ެއ އެ ބިލު ކޮމިޓ ން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް  ބަދަލުތަކާއެކު ގެނައި ކޮމިޓ ން ބިލަށް  ،ށްކޮމިޓ ން ދިާރސާކޮގެނައުމުގެ ބިލު" 

( ެގ ދވަނަ މާއްދާގެ ) 123ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  ،އެދި ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން ބިލާމެދު 

މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޔުހިރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އޮތް  ގައި 2020 ގަސްޓުއޮ 22، ޮފނުވުމަށްމަޖިލ ހަށް  ރައްޔިތުންގެ ދަށުން

އިއްތިާފޤުން  މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި ހާޒިރުވެ ައށްވަނަ ބައްދަލުވުމުގަިއ ކޮމިޓ  43ގެ މި އަހަރުގެ ޖެންޑަރ ކޮމިޓ 

 ފައެވެ.ވަނ  ނިންމާ

)ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ  2006/6"ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކޮމިޓ ން ދިރާސާކުރި

 މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރޔުހި މަށްފަހުބިލު ދިރާސާކުރު އަދި " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ.1-މި ރިޕޯޓުގެ "ޖަދުވަލު ،ބިލު"

ހިމަނާފައި " ގެ ގޮތުގައި 2-"ޖަދުވަލު ޒިރ ގެ ތަފްޞ ލުހާނެ ބަތް އެނގޭޞްނި ހާޒިރުވިގެ ބައްދަލުވުމަށް މެންބަުރން ކޮމިޓ 

 އެވަނ އެވެ.

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުެގ ޤާނޫނު( ައށް އިޞްލާޙު )ހިޔުމަން  2006/6"ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ްށފައިވާފާސްކޮކޮމިޓ ން ވ މާ، 

މި ރިޕޯޓާއެުކ  އެދި ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެްއވުން ށްޢިއްޒަްތތެރި މަޖިލ ހަތިޔަ ، ގެނައުމުގެ ބިލު"

 ހުށަހަޅަމެވެ. 

 2020 އޮގަސްޓު 22

 

 

 ޖ ހާން މަޙްމޫދު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހިންނަވަރު 
 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު          

 

  



1 

 

c 

 
 

 ... އަށް ( ޤާނޫނ  ހިޔ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ ގެ) 6/2006 ނަންބަރ  ޤާނޫނ  
 ވަނަ އިޞްލާޙ  ގެނައ މ ގެ ބިލ 

 
 ާޤޫނނ ( ައށް ައްނަނިނވި ިއޞްލާޙ ަތއް ެގަނއ ްނ.ިހޔ ަމން ަރިއްޓްސ ކޮިމޝަނ ެގ ) 6/2006 ާޤޫނނ  ަންނަބރ  

 

 

 ިއތ ރ ކ ރ ްނ. ެއއް ާމްއދާ  ޮގތަށް ާމްއާދެގ ފަަހތަްށ ައްނަނިނވި ަވނަ  3ެގ ބ ެނިވދިަޔ ޤާޫނނ   .1
 

ނ ފޫޒެއް ނެތި 
މިނިވަްނަކމާއެކ  
 މަަސއްަކތްކ ރ ން 

ކޮިމަޝނ ެގ ާވިޖބ  ައާދކ ރ މ ަގިއ، ޮކިމަޝނ ެގ މެްނަބރ ން ެއްއެވްސ  )ހ( 1-3
 ނ ާވެނެއެވ.  ން ިބރަަކށް ނ ަވތަ ެއްއެވސް ނ ޫފަޒކަށް ލެނިބގެ 

 
މ މ ަގއި ނ ަވތަ ަމްއަސަލެއްއ ކޮިމަޝނ ގެ ެއްއެވްސ ަމއަްސަލެއްއ ނިން  )ށ(  

ިހންގ މ ަގިއ ނ ަވތަ ަމްޝަވާރެއްއ ކ ރ މ ަގިއ ނ ަވަތ ސިާޔަސެތްއ 
ކަނޑަެއޅ މ ަގިއ ީސާދޮގތ ްނެވްސ ނ ަވތަ ނ ީސާދޮގތ ްނެވްސ ައިމްއަލ 

 ލ ކ ަރން ަމަސްއަކތްކޮްށެގްނ ނ ާވެނެއެވ.ާޙޞިމަޞްަލަޙެތއް 
 

ާވީނ، ކޮމިަޝނ ެގ ަމްޤަޞދ  ކޮިމަޝނ ެގ ހ ިރހާ ކަެމްއެވްސ ކ ަރން  )ނ(  
 ލ ާވނެ ޮގތ ެގަމތިްނ، ާޢްނމ  މަްޞަލަޙަތްށަޓަކެއެވ.ޙާޞި
 

ކޮިމަޝނ ެގ ަމަސއްަކްތަތއް ިހންގ މ ަގާއިއ، ޮކމިަޝނ ެގ ިއާދީރ އޮިނަގނޑ   (ރ)   
ަތރ ީތބ ެވެގްނާވ ޮގތ ަގާއިއ، ކޮިމަޝނ ެގ ަމަސްއަކްތަތއް ކ ރ މ ަގާއިއ، 

ިއްނާސނީ ަޙްއެޤްއ ނިގ ަޅއަިގތ ްނ ވ މ ަގާއިއ، ކޮިމަޝނ ގެ ްޕޮރްގާރމްަތއް ރ  
ކޮިމަޝނ ެގ ަތްޙީޤޤ ަތްއ ިހްނގ މ ަގާއިއ، ހ ްއޓ ވ ަމށް ކ ާރ ަކންަކމ ަގާއިއ، 

ކޮިމަޝނ ން ައަޅްނެޖހ  ިފަޔަވޅ ތަްއ އެޅ މ ަގިއ، ކޮިމަޝަނށް ފ ިރަހަމ 
 ާޤޫނނީ ިއްޚތިާޔާރިއ މިިނަވންކާަމިއ ާބރ  ލިިބެގްނެވެއެވ.

Deleted : ،ކޮިމަޝަނކީ ވަކި ފަާރަތަކށް ބ ަރނ ާވ
މ ްސަތިޤްއލ  މ ައްއަސާސއެެކެވ. ައދި ކޮިމޝަނ ްނ 

ތް ިއްނާސނީ ަޙްއޤ ަތއް ކ ިރެއރ ވ މ ަގއި ަމަސްއކަ 
ކ ރަްނާވީނ ެއްއެވްސ ަފާރތަަކްށ ބ ަރވ ެމްއެނިތ، 

ަތަޢްއޞ ބ ން ެއްއިކާބެވ ތިެބެގްނނެެވ.

ޖަދުވަލު 1
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 ާމްއދާ ައްނަނިނވި ޮގަތށް ިއޞްާލޙ ކ ރ ްނ. ވަނަ 9ޫނނ ެގ ބ ެނިވދިަޔ ޤާ .2

 
ކޮމިޝަނ ގެ ރައީސްގެ 

 މަްސއޫލިއްަޔތ  
 ކޮިމަޝނ ެގ ަރީއްސެގ ަމްސޫއލިްއަޔތ ަތއް ިތީރަގިއ ަބޔާްނޮކްށަފއި ެއަވީނެއެވ. .9

 
ާޤޫނނ ައާސީސާއިއ ާޤނޫނ ަގިއާވ ޮގތ ެގަމިތްނ، ަނީތޖާ ެނެރެދވ  ޮގތ ަގިއ  )ހ(  

އ ޫސލ ްނ، ކޮިމަޝނ ގެ ަމްސޫއިލްއަޔތ ަތއް ައާދކ ރ ަމށް ބ ނ ްނާވ ަހރ ދަނާ 
 ލަފަާއިއ ިއރ ާޝދ ިދނ ްނ؛ 

 
ކޮިމަޝނ ެގ ބަްއަދލ ވ ްނަތކ ގެ ެއެޖންޑާ ަކނަޑެއޅ ާމިއ، ަބްއަދލ ވ ްނ  )ށ(  

ާބްއާވެނ ާތީރާޚިއ ަވގ ތ  ކަނޑަެއޅ ްނ ަފދަ ކޮިމަޝން ިހްނގ ާމގ ޅ  
 ިނންމ ްނަތްއ ނިްނމ ްނ؛ 

 
ޒަފ ްނ ސ ޫލީކ ަޝނ ެގ މ ަވއް ކޮިމަޝާނިއ ޮކިމަޝނ ެގ ެމްނަބރ ްނާނއި ކޮމި  )ނ(  

 ހަަމަތަކށް ތަާބވ މ ަގިއ ަނމޫާނ ަދްއަކިއ، ަޒާޢމަތ  ާޤިއމ ކ ރ ްނ؛
 

ެގ ަމްޝަވާރެގ ަމިތން ޮކިމަޝނ ގެ ިއދާރީ ެއިކެއކި ަމަސްއަކްތަތްއ ކޮިމަޝނ   )ރ(  

 ލާ ެއްއޮގަތށް ިއާދރީ ސޫ ލ  ކަނަޑައަޅިއ، އެ އ  ސޫ ިހންަގިއ ބެލެެހްއޓ ާމގ ޅ  އ  
 ކަަށަވރ ޮކށް، ައަޅްނޖެހ  ިފަޔަވޅ ަތއް ެއޅ ްނ؛  ކަްނކަން ިހްނަގމ ްނދާަކން 

 ؛ ައދި ކޮިމަޝނ ެގ ބަްއަދލ ވ ްނަތކ ެގ ރިާޔަސތ  ބެލެެހްއޓ ން  )ބ(  
 

 ކޮިމަޝނ ން ިނންމާ ިންނމ ްނަތއް ަތންފީޒ ކ ރ ްނ. )ޅ(  
 

 
 ަވަނ ާމްއދާ އަްނަނނިވި ޮގަތށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ްނ. 13ބ ެނިވދިަޔ ޤާޫނނ ެގ  .3

 
މެންބަރ ންެގ 
 މަްސއޫލިއްަޔތ  

 ކޮިމަޝނ ެގ މެްނަބރ ްނެގ ަމްސޫއިލްއަޔތ ަތއް ިތީރަގިއ ބަާޔންޮކްށަފއި ެއަވީނެއެވ. .13
 

Deleted : ަްނެގ ަމްޝަވާރެގ ަމިތން ޮކިމަޝނ ގެ ކޮިމޝ
ށް ޓ މަ ިއާދރީ އެިކެއކި ަމަސްއަކތްަތްއ ހިްނަގިއ ބެެލެހއް 

¶ކޮިމަޝނ ެގ މެްނަބރ ްނނާ ަޙާވލ ކ ރ ްނ؛ 

Deleted :  ކޮިމަޝން ިހްނގ މާ ގ ޅ ޮގތ ްނ ނިންަމްނެޖހ
¶ިނންމ ްނަތްއ ނިްނމ ްނ؛

Deleted : ކޮިމަޝނ ެގ ިއާދާރގެ ަމަސްއަކްތ
 ިހނާގނ ިހނާގ ޮގްތ ބަަލިއ، ައަޅްނޖެހ  ިފަޔަވޅ ަތއް 

¶ެއޅ ްނ؛ އަދި 

Deleted : ްކޮިމަޝނ ން ިނންމާ ިންނމ ްނަތއ
…ރ ްނ.ަތްނފީޒ ކ  
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ްނަބެރްއެގ ަހިއިސްއަޔތ ްނ ައދާކ ަރްނެޖހ  ަމްސޫއިލްއޔަތ ަތްއ ކޮިމަޝނ ެގ މެ )ހ(  
ިމިނަވންަކާމިއ، ަޢދ ލ ވެިރަކާމެއކ ، ައިދ ަވިކަފާރތަކަށް ެޖހ ެމްއެނތި، ައިދ 

 ަވކި ނ ޫފަޒކަށް ެލނބ ެމްއެނިތ ައާދކ ރ ން؛
 

ަބަރކާ ަޙާވލ ކ ރެވިަފިއާވ މެން  ކޮިމަޝނ ގެ ަމްސޫއިލްއޔަތ ތަކ ެގ ެތެރއިން އެ (ށ)  
ެގ ަމްސއޫިލްއަޔތ ަތްއ ކިޮމޝަނ  ަމްސޫއިލްއަޔތ ަތްއ އާަދކ ރ ާމިއ، 

 ައާދކ ރ މ ަގއި ޮކިމަޝނ ގެ ަރީއަސށް ލަާފިދނ ާމއި ެއީހެތިރެވދިނ ްނ؛
 

ކޮިމަޝނ ެގ މެްނަބެރްއެގ ަހިއިސްއަޔތ ްނ ހިަފަހްއަޓްނެޖހ  ިމިނަވްނަކާމިއ،  (ނ)  
 ަމަތއް ިހފެެހްއޓ ްނ؛ްތެތިރކަމ ެގ ހަޙަ ަނޒާ
 

މެނަްބެރްއެގ ަހިއިސްއަޔތ ްނ ަމަސްއަކްތކ ރ މ ަގއި ހ ރިާހ  ކޮިމަޝނ ގެ  (ރ)  
ަވގ ެތްއަގިއެވްސ ެތދ ނިަޔތ ަގިއ ަމަސއްަކްތކ ރ ާމިއ، ކޮިމޝަނ ެގ 

ލ ކ ރ މަާށިއ މަޞްަލަޙތ ަތްއ ޙިާމަޔްތކ ރ މަްށ ާޙޞިަމޤްަޞދ ަތއް 
 ިއްސަކްނިދނ ްނ.

 

 
 ާމްއާދެގ ަފަހަތށް އަްނަނިނިވ ާމްއާދަތއް ިއތ ރ ކ ރ ްނ. ަވނަ  13 ނ ގެ ާޤނޫ ބ ެނިވދިޔަ .4

 
ކޮމިޝަނ ގެ ަޖާމޢީ 

 ސ ލޫކ  
ކޮިމަޝނ ގެ މެްނަބރ ން ެއމީހ ންގެ ަމާޤމ ގެ ާވިޖބ  ައދާކ ރ މ ަގިއ  )ހ( 1-13

ަކަމްށ އ ިނކަްނ ައްނނަ ޮގަތްށ ކޮިމަޝނ ެގ ަޤަދާރިއ ަދރަަޖާއއި ައބ ރ ެވރި 
 ެނެއެވ. ަޢމަލ ޮކްށެގން ނ ވާ 

 
ކޮިމަޝނ ެގ ިސާޔަސތ ތަާކިއ ކޮިމޝަނ ގެ ިންނމ ންތަާކިއ ޮކިމަޝނ ްނ  )ށ(  

ިޒންާމ އ ފ ލ މ ެގ ާވިޖބ   ޖާަވބ ާދީރވ ާމއި ން ަޢމަލ ކ ާރޮގތާ ގ ޅ ޮގތ  
 ނީ ާހމަކަްނޮބޑ  ޮގެތްއެގމަިތންެނެވ. ވާ ކޮިމަޝނ ެގ މެްނަބރ ން ައާދކ ަރން 

 
މެންބަރ ންގެ ޒާީތ 

 ސ ލޫކ  
ކޮިމަޝނ ެގ ޮކްނމެ މެްނަބަރކ ެމ، ފަރ ެދްއެގ ަހިއިސްއަޔތ ްނާނއި ޮކމިޝަނ ެގ  2-13

ެމްނބަެރްއެގ ަހިއިސއްަޔތ ްނ، ހ ރިހާ ޙާަލެތްއަގިއެވްސ، އަްނަނިނިވ ަހަމަތްއ 
 ހިަފަހްއަޓްނާވެނެއެވ.

 

Deleted :¶
...

Deleted :ނ

Deleted : ަިއ ކޮިމަޝނ ެގ ަމްސޫއިލްއަޔތ ަތްއ އަާދކ ރ މ ގ
؛ކޮިމަޝނ ެގ ަރީއަސްށ ަލާފިދނ ާމއި ެއީހެތިރެވިދނ ން 

Deleted :ރ

Deleted :ބ

Deleted : ެކޮިމަޝނ ެގ މެްނަބރ ން ެއީމހ ންގެ ަމާޤމ ގ
ގެ ޝަނ  ާވިޖބ  ައާދކ ރ މ ަގިއ ޙަރަކާްތެތިރާވްނާވީނ، ކޮމި 
¶ެވ.ަގއެ ަޤދަާރިއ ަދރަަޖާއިއ ައބ ރ ެވިރކަމާ ެއްއ ަހަމެއއް 

Deleted : ެކޮިމަޝނ ެގ ސިާޔަސތ ަތާކިއ ކޮމިަޝނ ގ
ްނ ިނންމ ްނތަާކިއ ކޮިމަޝނ ްނ ޢަަމލ ކ ާރޮގާތ ގ ޅ ޮގތ  
 ގެނ  ޖާަވބ ާދީރވ ާމއި ޒިްނމާ އ ފ ލ މ ގެ ާވިޖބ  ޮކިމޝަ 

¶ެމްނބަރ ްނ ައދާކ ަރްނާވެނެއެވ.
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ަދަރށް އ ިނަކެމއް ައތ ެވާދނެ ެއްއވެސް ކަެމއް ެއްއެވްސ ކޮިމަޝނ ގެ ޤަ  )ހ(  
 ނ ކ ރ ން. ަވގ ެތްއަގއި

 
ކޮިމަޝނ ެގ މެްނަބެރްއެގ ަހިއިސްއަޔތ ްނ ައދާކ ަރްނެޖހ  ާވިޖަބްށ  )ށ(  

 ނ ކ ރ ން. ބ ޫރައާރާފނެ ަފދަ ެއްއެވސް ަކެމއް
 

ޫނނާ ޚިލާފ  ަޢަމލެއް ީސާދޮގތ ްނ ނ ަވތަ ނ ީސާދޮގތ ން ަނމަެވްސ ަމާޤމ ެގ ޤާ  )ނ(  
 ބ ނ ންޮކށްގެން ނ ކ ރ ްނ.

 
ކަނޑަެއިޅެގްނ ަވިކ މީހަަކްށ ެގްއލ ން ދިނ މ ެގ ިނޔަތ ަގިއ ނ ަވތަ އ ާނެގ  )ރ(  

ައބ ރ  ނާަގލ މ ެގ ިނޔަތ ަގިއ ީސާދޮގތ ން ނ ަވތަ ނ ީސާދޮގތ ން ަނަމެވްސ 
 ންޮކްށެގން ަކެމްއ ނ ކ ރ ްނ.ަމޤާމ ެގ ބ ނ  

 
ިލބެްނޮއްތ ަހިދާޔެއްއ ނ ަވަތ ޮކްނމެ މީަހަކްށެވްސ އ ސޫަލކ ން  ާޢންމ   )ބ(  

ފިަޔަވއި ެއޫންނ ނ ަވތަ ެމެހާމންާދީރެއއް ެއީހެއްއ ނ ަވތަ ަމންާފެއްއ 
ނ ަވަތ މެހެާމްނާދީރެއްއ ަހދިާޔެއްއ، ނ ަވތަ ެއީހެއްއ، ނ ަވަތ ަމންާފެއްއ 

 .ކ ން ނ ޯހދ ން ެއްއެވސް ަފާރތަ 

 
ކޮިމަޝނ ގެ ަބްއަދލ ވ ްނަތކަށް ަފރ ާވތެިރަކާމެއކ  ހާިޒރ ެވ، ެއ  )ޅ(  

   ީލޮގތ ން ަބިއެވިރވ ްނ؛ަބްއދަލ ވ ްނަތކ ަގިއ ަޢމަ
 

ެއހެން ާޤޫނެންއަގިއ ެއެހްނޮގަތކަްށ ަބާޔންކޮްށަފިއީވަނަމެވްސ، ނ ަވަތ ެއަފަދ  )ހ( 13-3 ާމލީ ހިސާބ  ހ ށަހެޅ ން 
ާޤޫނެނއްގެ ަދށ ން ެއެހްނޮގަތކަށް ޢަަމލ ކ ރަމ ން ައިއަކމ ަގިއީވަނަމެވްސ، 

މި ޤާޫނަންށ ކޮިމަޝނ ގެ މެްނަބރ ން މާލީ ިހާސބ  ހ ށަެހޅ މ ަގިއ 
ަޢމަލ ކ ަރން ެފށ ަމްށފަހ ، ަޢމަލ ކ ާރީނ، މި ާޤނޫނ ަގިއ ަބާޔްނޮކށްަފިއާވ 

 އ ޫސލ ތަކާ ެއްއޮގތާްވ ޮގތ ެގަމިތންނެެވ.
 

ކޮިމަޝނ ެގ މެނަްބރ ަކަމށް ަޢްއަޔނ ކ ެރވ  ީމާހ، އ ނާގެ ަމާޤމާ ޙަވާލ ިވިއރ ،  )ށ(  
ހ ިރ މ ދަާލިއ އ ާނ ާއްމަދީނާއއި އ ާނެގ ނަމ ަގިއ ާވ އި ައްށ ިލިބފައ ނާ 

ައާދކ ަރންެޖހ  ދަަރީނެގ ިޒްނމާ އެނގ ެނ މާލީ ިހާސބ ، އެ ަމޤާމާ އ ާނ 

Deleted : ، ްެއްއެވސް ަހިއިސްއޔަަތކ ނ

Deleted : ، ްެއްއެވސް ަހިއިސްއޔަަތކ ނ

Deleted : ޮކންމެ މީަހަކށްެވްސ  ޫޞލަކ ންސޫ އ   ާޢންމ
 ނ ވަތަަމްނާފެއްއ ، ެއހީެއއް ، ލިެބްނޮއތް ަހދިާޔެއއް 

ްއ، ހަދިާޔެއްއ، ެއީހއެ ެތރ ަގއި ނ ހިެމނ   ނާަޔެތއްގެ ޢި 
ނ ަވަތ މެެހާމްނާދީރެއއް ޢިާނަޔެތއް  ،ަމންާފެއއް 

¶ަޤބޫލ ނ ކ ރ ްނ.

Deleted :  ތް ޮގަތށް އޮ ާޢންމ ޮކްށ ޮކްނމެ ީމހަަކްށެވްސ ލިބ 
ނ ަވަތ އެީހެއްއ އ ޫސަލކ ން ިލބެްނޮއްތ ހަިދާޔެއއް 

ްއ، ނ ަވތަ ަމްނފާެއްއ ނޫން ަހިދާޔެއްއ، ނ ަވަތ ެއީހއެ 
¶ަފާރތަކ ން ނ ޯހދ ްނ. ނ ަވތަ ަމްނފާެއްއ ެއްއެވސް
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ަމްސދ ަވހ ެގ ެތރ ަގިއ، ޮއިޑަޓރ ެޖނެރަަލްށ )ިތެންއ(  3ޙަވާލ ާވތާ 
 ހ ށަަހަޅްނާވެނެއެވ.

 
( ަގއި ަބާޔްނޮކށްަފިއާވ ޮގތ ެގަމިތްނ މާލީ ިހާސބ  ށާމްއާދގެ ) މި )ނ(  

ާތީރޚ ްނ ެފިށެގްނ  ިއތ ަރްށ، ކޮިމަޝނ ގެ ެމްނަބރ ަކމާ ޙަވާލ ވާހ ށަެހޅ މ ެގ 
)ިތީރްސ( ދ ަވހ ެގ  30ްނމެ ައަހެރްއެގ މާލީ ިހާސބ  އެ ައަހެރއް ިނމ ތާ ކޮ

މި ާމްއާދެގ  ެގްނަދްނާވެނެއެވ.އޮިޑަޓރ ެޖެނރަލަްށ ހ ަށަހަޅމ ން ެތރ ަގިއ 
ީމަހކ  ކޮިމަޝނ ެގ ަވީނ، އެ ބ ނ މަްށަޓަކިއ ައަހރ  ކަަމްށ ާމނަޮކްށަފއި 

ައަހރ  ދ ަވސް ަހަމާވ )ެއެކްއ(  1ެމްނބަރ ަކމާ ަޙާވލ ާވ ތާރީޚ ްނ ެފިށެގން 
 ާތީރޚަެށެވ.

 
ކޮިމަޝނ ެގ މެްނަބރަކ  ަމާޤމ ން ަވިކވ ަމްށަފހ  ނ ަވަތ ިއްސިތޢ ާފ  )ރ(  

)ިތެންއ( ަމްސދ ަވހ ެގ ެތރ ަގިއ، އ ާނ  3މަްށަފހ  ިހނާގ ފ ަރަތަމ ިދނ  
އ ާނައށް ލިިބަފިއާވ ާއްމަދީނާއިއ ާއްމަދނީ ިލބ  ަމޤާމ ން ަވިކިވިއރ  

އ ާނެގ ނަމ ަގިއ ހ ރި މަދަާލިއ އ ނާ ައާދކ ަރންެޖހ  ަދަރީނެގ ޮގްތަތާކިއ 
 ންވާެނެއެވ.ިޒްނމާ އެނގ ެނ މާލީ ހާިސބ ، އޮިޑަޓރ ޖެނެރަަލްށ ހ ަށަހޅަ 

 
)ރ( ގެ ަދށ ން ޮކމިަޝނ ެގ މެްނބަެރްއެގ  ައދި  )ނ( ،މި ާމްއދާގެ )ށ( )ބ(  

ައަހރ   18މާލީ ިހާސބ  ހ ށަަހާޅިއރ ، އ ާނ ިއނދެގެްނއ ޅ  ީމާހާއިއ، 
 .ނ ފ ރ  ަދިރްނެގ މާލީ ިހާސބ ެވސް ހ ަށަހަޅްނާވެނެއވެ 

 
)ބ( ގެ ަދށ ން ހ ަށެހޅ ްނ  ދި)ރ( އަ  ،)ނ( ،)ށ( ،)ހ(  ާމްއދާގެމި )ޅ(  

 ިއ،ޮއިޑޓަރ ެޖެނަރލް ކަނަޑައޅަ ލާޒިމ ކ ރާ މާލީ ިހާސބ ަތްއ ަތްއާޔރ ކ ާރީނ، 

ެއްއޮގްތާވ  އާނަޫމނާ  ދިވެހި ަސރ ާކރ ގެ ެގެޒޓ ަގިއ ާޝިއޢ ކ ރާ
 ޮގތ ެގަމިތްނެނެވ.

 
ހ ަށހަާޅ ބަޔާނ ަގިއ މަްއަސަލެއްއާވ  މި ާމްއާދގެ ަދށ ްނ އޮިޑަޓރ ޖެނެރަލަށް )ކ(  

ޮއިޑޓަރ ެފނިްއޖެ ިހނެދްއަގިއ އެ ަމްއސަަލެއްއ  ށްކަަމށް ޮއިޑަޓރ ެޖެނރަލަ
 ހ ަށހަަޅްނާވެނެއެވ. ަރްއިޔތ ްނެގ ަމޖީލަހށްެޖެނރަލް 

 

Deleted :ހ

Deleted :ނ

Deleted :ާެއެކްއ( ައަހރ  ހަަމާވ ދ ަވސް ިނމ މ ގެ 1 ތ( 
ކ ރިްނ، 

Deleted : ، އ ާނެގ އެ ައަހރ ެގ މާލީ ިހާސބ

Deleted : ަހ  ކޮިމަޝނ ެގ މެްނަބަރކ  ަމާޤމ ން ަވިކވ ަމްށފ
 3ނ ަވތަ ިއްސިތޢ ފާ ިދނ ަމށްަފހ  ިހނގާ ފ ަރތަމަ 

ަމްސދ ަވހ ގެ ެތރ ަގިއ، އ ާނ ަމާޤމ ްނ )ިތެންއ( 
 ާނގެ ަގިއ ހ ިރ އާްމަދީނާއިއ އ  ކިަބއި ަވިކިވިއރ  އ ނެާގ 

 ގެަނމ ަގިއ ހ ރި މ ަދލާއި އ ާނ ައާދކ ަރންޖެހ  ަދަރނީ 
އޮިޑަޓރ ޖެނެރަަލްށ ، ިޒްނމާ އެނގ ެނ މާލީ ހާިސބ  

¶ހ ށަަހަޅްނާވެނެއެވ.

Deleted :ިށ( ާއއި )ނ( ާއިއ )ރ( ެގ  ާމްއދާގެމ( 
ަދށ ން ޮކމިޝަނ ެގ ެމްނަބެރްއގެ މާލީ ިހާސބ  

 ހ ށަަހާޅިއރ ، އ ާނ ިއނެދެގްނއ ޅ  މީާހާއިއ، އ ނާގެ
ާދ ސީ ީސާދ ބެލެެހްއޓ މ ެގ ަދށ ަގިއާވ ަދިރންާނިއ، އ ާނ 
 ެވސް ބަލަަހްއަޓމ ްނެގްނދާ ެއެހން ީމހ ންގެ މާލީ ިހާސބ  

¶.ހ ށަަހަޅްނާވެނެއވެ 

Deleted : ަނމޫާނއާ ޮއިޑަޓރ ެޖެނރަލް ަކނަޑައާޅ 
 ށ ންެއްއޮގްތާވ ޮގތ ެގަމިތްނެނެވ. ައދި މި ާމްއދާގެ ދަ 

ޖެހ  ަނޫމާނ، މި ާޤޫނަނށް  ެއކ ަލވާލަން
)ިތީރްސ( ދ ވަހ ގެ ެތރ ަގިއ  30ަޢމަލ ކ ަރންަފށާާތ 

ރަލް ަތއްާޔރ ޮކްށ، ިދެވިހަސރ ކާރ ެގ ޮއިޑަޓރ ެޖނެ 
ިއ އާ މި ާމްއދާގެ )ށ( ެގެޒޓ ަގއި ާޝިއޢ ކ ރަްނާވެނއެެވ.

ާއިއ )ބ( ެގ ަދށ ން ހ ަށެހޅ ން )ނ( ާއިއ )ރ( 
ރ ލާޒިމ ކ ރާ މާލީ ިހާސބ ަތއް ަތްއާޔރ ކ ާރީނ، ޮއިޑޓަ 
ެޖެނރަލް ަކނަޑައާޅ ިއޢ ލާނ ޮކްށފަިއާވ ނަޫމާނައކާ 

¶)ެއްޗާއރީސެއްމ( ެއްއޮގްތާވ ޮގތ ެގަމިތްނެނެވ.

Deleted : ަްށ ހ ށަެހޅ މ ެގ ިއްޚިތާޔރ  ޮއިޑަޓރ ެޖނެރަްލއ
ލިިބެގްނެވެއެވ.
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އިތ ރ  ަވޒީފާ 
 ައދާނ ކ ރ ން 

 ަވީޒާފެއއް  ިއތ ރ  ާއްމދަނީ ިލބ  ،ކޮިމަޝނ ގެ މެްނަބރަކ   )ހ( 4-13
 ކޮްށެގްނނ ާވެނެއެވ.ައދާ 
 

ްއެގ ަމޤާމ ެގ ަމްސއޫިލއްަޔތ ެގ ކޮިމަޝނ ގެ ެމްނަބރެ ، ކޮިމަޝނ ގެ މެްނަބރަކ   )ށ(  
ިވަޔާފިރެއްއ ާދިއާރަގިއ ހިެމނ  ެއްއެވްސ ަމަސްއަކތަާކގ ޅ  

  ކޮްށެގްނނ ާވެނެއެވ.
 

ކޮިމަޝނ ގެ މެްނަބެރްއެގ ަހިއިސްއަޔތ ްނ މެނ ީވ، ަދއ ަލތ ެގ ެއެހްނ  )ނ(  
ެއްއެވސް ޮކިމަޝެންއަގިއ، ނ ަވތަ ަކއ ްނިސެލްއަގިއ، ނ ަވަތ މަޖިލީހެްއަގިއ، 

ކާ ނ ަލިއ އ ޖޫރަައަކްށިވަޔސް ނ ަވތަ އ ޫޖަރއަ ޖަމްިޢްއޔާ ޖަާމައެތްއަގިއ، ނ ަވތަ 
 ަނަމެވްސ، ަބިއެވިރެވެގްނނ ާވެނެއެވ.

 
ކޮްނަސްލޓަްނެޓްއެގ ަހިއިސްއަޔތ ން ކޮިމަޝނ ެގ ެމންަބަރކ  ެއްއެވްސ  )ރ(  

 ަފރާަތަކށް ަމަސްއކަްތޮކށްދީގެްނ ނ ާވެނެއެވ.
 

ކޮިމަޝނ ން ައާދކ ަރްނެޖހ ނެ ަމްސޫއިލްއަޔތާ ފ ށ ައާރާފެނ ބަާވތ ގެ ަމަދީނ  )ބ(  
 ެމްނަބަރަކށް ޮކިމޝަނ ެގ ެމްނަބރަކ  ެވެގްނނ ާވެނެއެވ.ޖަާމަޢެތއްގެ 

 
    
   

ޒިންމާ އަދާކ ރ މ ގައި 
 ހިފަހައްޓަންޖެހ  ަހަމަތއް 

 ަތއް ާވިޖބ  ަތކާއި ޒިްނމާ  ކޮިމަޝނ ެގ މެްނަބރ ްނ، ެއމީހ ްނެގ ަމޤާމ ގެ  )ހ( 5-13
 ައާދކ ރ މ ަގއި ައްނަނިނވި ަހަމަތއް ިހަފހަްއަޓްނާވެނެއެވ.

 
ދިވެިހާރްއޖ ގެ ެއްނެމހައި ާޤޫނނ ތަކަށް ތަާބެވ، އެ ާޤޫނނ ތަަކްށ   (1)   

ިއޙްތިާރްމކ ރ ާމިއ، އެ ާޤޫނނ ތަކ ެގ ދަށ ްނ ހ ްއަދ ައމ ެރްއ ކ ާރ 
 ްނ.އ  މ ަގިއ ަތާބަވމ ްނދި ަފރާެތްއެގ ައމ ަރްށ ަރްސީމ ާވިޖބ  އަދާކ ރ  

 
ޒާތީ ެއްއެވްސ ަތަޢްއސ ަބކާ ނ ަލިއ، ައދި ަހަމެއކަނި ކ ިރަމީތަގިއާވ   (2)   

ެހީކގެ ަމްއަޗށް ިންނމ ްނަތްއ ިނންމ ާމިއ، ެއަކްނ ކ ރ މ ަގިއ ިތާމެގ 
ަމަސްއަކަތާށއި ިތމާެގ ާވިޖަބށް ިއްޚާލްޞެތިރވ ާމިއ، 

 ިއްނާސފ ެވިރވ ާމިއ، ަފރ ާވެތިރވ ްނ.

Deleted : ްަމަސްއަކެތއ

Deleted : ެްއެގ ަމާޤމ ގެ ކޮިމަޝނ ެގ މެްނަބރ
ަޔތ ެގ ާދިއާރަގއި ިހެމނ  ެއްއެވްސ ަމްސޫއިލއް 

 ލީމާނ ަވަތ  ަަކ  ައިމއްލަ ިވޔަާފިރެއއް ަމަސްއަކތަކާގ ޅ  
ދަ ފަ ލިބ ނެ  ީމހަަކށް ނ ަވަތ ެއެހން އ ާނައށް  ަމންާފެއއް 

 ަމަސްއަކެތްއޮކްށެގން ނ ާވެނެއެވ.
ިހންަގިއެގްނނ ާވެނެއެވ. ައދި ިވަޔާފީރގެ އ ޫސލ ްނ 

¶ެއެވ.ެއްއެވސް ަކެމއް ޮކްށެގން ނ ާވނެ 

Deleted : ްެވްސ ެއެހން ަޖާމަޢެތްއަގިއ، ެއޫނނ

Deleted :)ޅ(

Deleted :ްިތާމގެ ަނމ ަގިއ އޮތް ޯގްއެޗްއ ނ ަވތަ ެގެއއ 
ބާޒާރ ަގިއ ެއަފދަ ޯގްއެޗްއ ނ ަވަތ ެގެއްއެގ ައގ  
ާޢންމ ޮކްށ ހ ރި ައަގްށވ ެރ ޮބޑ ނޫްނ ައަގަކށް 

ިއ ރ ގަ ިވްއކާލ ާމިއ، ެއަފދަ ޯގްއެޗްއ ނ ވަތަ ެގެއްއ ާބޒާ 
މ ޮކްށ ކ ްއަޔށް ދީއ ޅ  ައަގްށވ ރެ ޮބޑ ޫނން ާޢން

ެގ ްއދާ ކ އްޔަަކްށ ކ ްއަޔްށދީެގްނ ާއްމދަނީ ޯހދ ްނ، މި މާ 
ަގއި ަބާޔްނޮކށްަފިއާވ ިވަޔާފިރާއިއ  ައދި )ށ( (ހ)

ެގ ަކތ  ަމަސއް ާއއި ިވޔަާފީރެގ ާއްމަދނީ ިލބ  ިއތ ރ  ަވީޒފާ 
¶ ެތރ ަގިއ ހިެމިނެގެންއ ނ ެވެއެވ.

Deleted : ިއޮތް ޯގްއެޗްއ ނ ަވތަ ެގެއއް ިތާމގެ ަނމ ަގއ 
 ާބާޒރ ަގިއ ެއފަދަ ޯގްއެޗްއ ނ ަވތަ  ނ ަވތަ މ ދަލެއް

ައގ  ާޢންމ ޮކްށ ހ ރި  ނ ަވތަ މ ަދލެްއގެ  ެގެއއް 
 ައަގްށވ ެރ ބޮޑ ޫނން ައަގަކށް ިވްއާކލ ާމިއ، ެއފަދަ 

ބާާޒރ ަގިއ ނ ަވަތ މ ދަެލއް ޯގްއެޗްއ ނ ަވަތ ެގެއއް 
ްށވ ރެ ޮބޑ ޫނން ާޢންމ ޮކްށ ކ ްއަޔށް ދީއ ޅ  ައގަ 

ެގ ްއދާ ކ ްއަޔްށީދެގްނ ާއްމަދނީ ޯހދ ްނ، މި މާ  ައެގްއަގއި 
ެގ ( ަގިއ ބަާޔްނޮކށްަފިއާވ ިވޔާަފިރާއއި ަމަސްއަކތ  ށ)

¶ެތރ ަގިއ ހިެމިނެގެންއ ނ ެވެއެވ.



7 

 

 
ަރްސީމ ަމަސްއަކތ ެގ ދާިއާރެގ ެތރ ަގއި ެއެހްނ މީހ ްނނާ މ ާޢަމާލްތ   (3)   

ކ ރ މ ަގާއިއ، ކ ށ ގެ ތ ހ ަމތ ކ ެރވ  ަފާރްތަތކާ މ ާޢމަާލްތ 
 ކ ރ މ ަގިއ، ިއްޙިތާރާމެއކ  މ ާޢމަާލތްކ ރ ްނ.

 
ިތާމައށް ިލިބދ  ާބާރިއ ިއޚްތިާޔރ  ނ ަރނަގޅ  ނިަޔެތްއަގިއ   (4)   

ެގްއލ ެމއް ިދނ މ ެގ ަމށް ނ ަވތަ  ޯހަދއިިދނ  ަފިއާދެއއް ަވކިަފާރަތަކްށ 
ބ ނ މ ަގިއ ބ ނ ންނ ކ ރ ާމިއ، ާޤޫނނ ގެ ާދިއާރެގ ެތރ ަގިއ ލިބިދ  
ިއޚްތިާޔރ  ަޞްއަޙޮގތ ަގިއ ބ ނ ްނކ ރ ާމިއ، އެ ިއްޚިތާޔރ  
ބ ނ ންކ ރ މ ަގިއ ެއެހން ީމހ ްނެގ ޙަްއޤ ތަަކާށިއ ާވިޖބ ތަަކާށިއ 

 ަކށް ިއްޙިތރާްމކ ރ ްނ.ާޤޫނނ ަގިއ ަޞްއޙަ ަމްޞަލަޙތ ތަ
 

ަވނަ ާމްއާދެގ )ބ( ަގިއ ބަާޔްނކ ރާ ާޙލަތ ަގިއ  13-2މި ާޤޫނނ ެގ   (5)   
ާތިއ މެހެާމްނާދީރާއިއ ފިަޔަވިއ، ެއްއެވްސ ަފާރެތްއެގ ެއީހާއއި ިއާނޔަ

 ާދޮގތ ަގިއ ނ ވަތަ ނ ީސާދޮގތ ަގިއ ަނަމެވްސ ނ ޯހދ ްނ.ަހދިޔާ ސީ 
 

ރަްނެޖހ  ާވިޖބަށް ހ ަރްސެއިޅާދެނ ާޤޫނނ ަގިއވާ ޮގތ ެގަމިތން ައާދކ   (6)   
ނ ަވތަ އެ ާވިޖބ  ައާދކ ރ ަމށް ފަހ ން ަދތެިވާދެނ ނ ަވަތ 

 މަޞްަލަޙތ  ފ ށ ައާރަފދަ ެއްއެވްސަކެމްއ ނ ކ ރ ްނ.
 

ިއާވ ކަެމްއެގ ިތާމައށް ަވކި ީމހަކ  ނ ވަތަ ަވކި ަފރާތަކ ން ޮކްށީދފަ  (7)   
 ލާޒިމ ާވ ޙާަލަތްށ މ ާޤބިލ ަގިއ، ެއެހން ަކމެއް ިތމާ ޮކްށދ ްނެޖހ ން

 ްނ.އ  ނ ދި ިތމާ 
 

ެމްނބަރ ަކމ ަގއި ެދމިހ ްނނަިއރ  ައދި ެމްނަބރ ަކމ ްނ   (8)   
ަވިކވ ަމްށަފހ ަގިއެވްސ، ިތމާގެ ަމާޤމ  ައދާކ ރ މ ަގިއ ތިާމައްށ 

 ިސްއރ  ހ ރި ަމްއަސަލަތކާ ގ ިޅެގން ، ަތާކއި ލިިބަފިއާވ މަޢ ޫލމާތ  
 ޮގތ ަގިއ ހިެފެހްއޓ ްނ.ޢ ލޫާމތ ަތްއ ިސްއރ ެގ ހިަފަހްއަޓްނެޖހ  މަ 

 
ެއެހން ަފރާތަަކްށ ަސްއަޙޮގތ ަގއި ާޤޫނނ ަގިއވާ ޮގތ ެގަމިތްނ،   (9)   

ައްނަގންެޖހ   މަޢ ޫލމާތ އެ ާހަމކ ރ ާމިއ، ހާަމކ ރަނެްޖހ  މަޢ ޫލމާތ  
 ަސްއޙަ  ަރްސމީ ާވިޖބ  ައާދކ ރ މ ަގއި  ެއްނގ ާމިއ،ަފރާްތަތަކށް 

Deleted :.ނ ެގްނިދޔ ްނ

Deleted :   ލިބ

Deleted : ެގ

Deleted : ިަޞްއަޙޮގތ ަގއ

Deleted : ،ްާޤޫނނާ ޚިލާފަށް ާހަމނ ޮކށް ނ ހިެފެހްއޓ ނ
ައްނަގްނެޖހ   ނ ަވތަ

Deleted : މަޢ ލޫާމތ  އެ ާޤޫނނާ ޚިާލަފށް ާންނަގިއ
ނ ހ ރ ްނ، ނ ަވތަ 
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 އި ތާ ޢ ލޫމާ މަ ނ ަވަތ ދޮގ   ނ ަރނަގޅ  ޯފރ ޮކްށިދނ ާމިއ،މަޢ ލޫާމތ  
 ނ ކ ރ ްނ. ަޙީޤަޤތް ޮއޅ ޮގަތށް މަޢ ޫލާމތ  ހާމަ

 
ކޮިމަޝނ ގެ ަމަސއްަކަތށް މީހ ްނ ިއްޚިތާޔރ ކ ރ މ ަގާއިއ މީހ ްނ   (10)   

ަޢއްަޔނ ކ ރ މ ަގިއ ެއްނމެ ައާސީސ ރ ކ ނަކީ ަމަސްއަކަތްށ އެަކށ ނަ 
ލ ާމިއ، ަވޒީާފ ާޤބިލ ކާަމއި ަތޢ ީލމީ ެފްނަވރ  ހ ރ ްނ ކަމ ަގއި ބެ

ިދނ ާމއި ަވޒީފާގެ ކ ިރެއރ ން ިދނ ާމިއ މ ަވްއަޒފ ްނާނގ ޅ  
ނޑ  މިްނަގނަޑީކ ެއހެިނެހްނ ކަންކަމ ަގއި ަބލަންެޖހ  ަމިއގަ 

ިއ ައޚްާލީޤޮގތ ްނނާއި ަމަސްއަކތ ެގޮގތ ްނ ެއަކށ ަނ ަތޢ ލީީމޮގތ ްނނާ 
 ަކްށވ ން ކަމ ަގިއ ބެލ ްނ.ބަޔަ 
 

ެވިރނ ވ ާމިއ، ިސާޔީސ ަމްޤަޞެދްއ ިސާޔީސ ަބހ ްސަތކ ަގިއ ަބއި   (11)   

ލ ކ ރ ަމށް ަވީޒފާ ބ ނ ްނނ ކ ރ ާމިއ، ިސާޔީސ ަޙރަާކްތތަަކްށ ޙާޞި
ާތީއދ ކ ަރީނަކން ނ ަވަތ ދެޮކޅ ަހދަީނަކން ދ ަހާވަފަދ ކަެމްއ 
ނ ކ ރ ާމިއ، ިސާޔީސ ނ ޫފޒަށް ިތމާ ލެނބ ކަން ދ ަހާވ ފަދަ 

ިއްޖިތމާީޢ، ، ސީ ސިޔާ ، ަމދަނީ ެއްއެވްސަކެމއް ނ ކ ރ ްނ.
ަޙްއޤ ަތާކ  ައާސސީ  ީދ، ަސާގީފ ައިދ މިނޫްނެވސްޞާ ިއޤްތި 

ނ ން ކ ަރްނޖެހ  ަމަސްއަކްތތަާކިއ އަަޅްނެޖހ  ގ ޅ ޮގތ ްނ ކޮިމޝަ 
ަފަދ  ފިަޔަވޅ ަތްއ ެއޅ ަމކީ މި ާމްއާދަގިއ ކ ރ ން ަމާނޮކށްަފިއވާ 

  ކަެމްއކ ރ ން ކަމ ަގއި ނ ބެެލވ ެނެއެވ.
 

ޮކރަްޕަޝްނެގ ޢަަމލ ތަަކްށ ހ ަށެހިޅާދެނ  މ ަވްއަޒފ ން ަޝނ ގެ ކޮމި   (12)   
ާމިއ، ޮކަރްޕަޝަންށ އ  ޙާަލްތަތއް ައބަދ މެ ަވަޒްނކ ރަމ ްނ ދި 

ަޢމަލ ަތްއ  އެފަާރްތަތކ ގެ  ެގމަިތން މަގ ފަިހނ ާވނެ ޮގތ  
ހ ންާނެނޮގަތްށ، ެއމީހ ްނެގ ަމޤާމ ެގ ަމްސއޫިލްއަޔތ ތަާކިއ 

ާދރީ އ ޫސލ ަތްއ ަމަސްއަކތ  ައޚްާލާޤިއ ކޮމިަޝނ ގެ އި 
 ްނ.އ  ަބްއަޓންކ ަރމ ން ދި 

 
ކޮިމަޝނ ެގ މ ަވްއަޒފ ްނާނިއ ކޮިމަޝނ ެގ މެްނަބރ ން ޮކަރްޕަޝްނެގ   (13)   

ަޢމަލ ަތކ ން ދ ރ ކ ރ ަމްށޓަަކިއ ހިނަްގްނެޖހ  އ ޫސލ ަތއް ިހްނގ ާމިއ، 

Deleted :  ަގިއ،ޙާަލތ  ދ ްނޖެހ

Deleted :  ްމަޢ ޫލާމތ  ިދނ މ ނ

Deleted : ާަޙީޤަޤްތ އޮޅ  ަ  ދިނ މ ން ނ ަވތަ އި މަޢ ލޫާމތ  
ަފދަ ޮގަތށް 

Deleted : ަ ަހާމ

Deleted :.ިދނ މ ން ދ ރ ވ ްނ

Deleted :  ިައދ

Deleted : ްަެްއެގަމިތނ

Deleted :¶
...
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ނ ަޙްއޤ   ިއ ަތްމީރނ ދިނ ާމިއ،ެއީމހ ްނަންށ ތަޢ ީލމާ 
 މ ްއަސނިދަކމ ން ަސާލަމްތެވ ތިބ ަކްނ ކަަށަވރ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން 
ެއީމހ ްނެގ މާލީ ޙާަލތަްށ ަސމާލ ެވ ިތބ ާމިއ، ޮކަރްޕަޝނ ްނ 

 ދެްއކ ްނ. ަރްއާކެތިރެވެގްނާވ ަނޫމާނެއްއ ކޮމިަޝނ ގެ ެމްނަބރ ން 
 

ސ ޫލކީ ަހަމަތާކ  ކ ނ ަވަތ މ ަވްއަޒފަ ކޮިމަޝނ ެގ މެްނަބެރއް  (14)   
 ައްނާގަނމަ ނ ޮކްށ ދޫކޮްށަލން  ނ ަވތަ ޚިާލަފށް ވަކިކެަމއް ކ ރ ަމށް 

ާބރ ައޅާަނަމ ނ ަވތަ ަމޖ ޫބރ ކ ރ ާވނަަމ، ނ ވަަތ މ ަވްއަޒފ ެގ  ނ ަވތަ 
ަމްށ ހ ަރްސެއޅ ަފަދ ްތތެިރަކާމެއކ  ކ ިރައްށެގްނިދއ  ަމަސްއަކތް ނަާޒހަ 

ޮކަރޕްޝަްނ -އެްނޓި ނ ަރނަގޅ  ނ ޫފެޒްއ ޯފރ ާވަނަމ، ލްަސނ ޮކްށ 
ަރްއޔިތ ްނެގ  ،ގެ ޮއީފހަާށއި ްޕޮރިސިކއ ަޓރ ޖެނެަރލް ަޝަނާށިއ، ކޮމި 

 ެއކަން ހ ަށެހޅ ްނ.ްށ މަޖިލީހަ 
 

     
ީމަހާކެމދ  ނ ަރނަގޅ  ެއްއެވސް ކޮިމަޝަނށް މަްއަސަލެއއް ހ ަށަހޅާ  (15)   

 ނ ކ ރ ްނ. ކަެމއް ެއްއެވްސ  ޮގތަަކްށ،

 
ކޮިމަޝނ ެގ މެްނަބރ ްނާނިއ މ ަވއްަޒފ ްނަނކީ ިދެވިހރާއްޖ ެގ  (16)   

ާއިއ، ާޤނޫނ ަތާކއި، ިދވެިހާރްއެޖިއން ަބިއެވިރާވ ާޤޫނނ ައާސސީ 
ަބިއނަްލައްޤާވމީ ިއްނާސީނ ަޙއްޤ ަތާކެބހ  މ ާޢަހާދަތކ ްނ ލިިބދ  

ކަްށ ހ ރ ަމްތތެރިކޮށް ިހާތ، އެ ަޙްއޤ ަތްއ ިއްނާސީނ ަޙްއޤ ތަ
 .ަކްށވ ން ޔަ ިރައރ ާވ ބަްށ، ކ  ހިާމަޔްތކޮ

 
މި ާމްއދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާްނކްޮށަފިއާވ ިޒްނާމތަަކީކ، ޮކިމަޝނ ގެ ަރީއާސިއ  )ށ(  

ކޮިމަޝނ ގެ މެްނަބރ ންާނިއ ކޮިމަޝނ ގެ މ ަވްއަޒފ ްނެގެވސް ަވީޒާފެގ 
ަމިއަގނޑ  ެއްއ ައާސްސ ކަމ ަގިއ ބެެލވ ެނެއެވ. އެީއ، ަވީޒާފެގ 

ެވްސ، ައދި ޮއތް ަވޒީާފެގ ެއްއަބްސވ ެމްއަގިއ ެއިއްނ ެއްއަބްސވ ެމްއ ެންތނަމަ 

ކަެމްއ ިހެމނިަފިއނ ިވ ނަަމެވްސެމެއެވ. ައިދ، ެއިއްނ ަކމަާކ ޚިާލފ ވ މަީކ، ެއ 
މީަހާކމެދ  ަތއ ީދީބ ިފޔަަވޅ  ެއޅ މ ެގ ާޙލަެތްއ އ ފަންވ ްނ ަކމ ަގިއ 

  ބެެލވ ެނެއެވ.

Deleted : ްާނއި މ ަވްއަޒފ ނ

Deleted : ަމ ަގިއީވަނަމެވސް ކ

Deleted :،ަެއް ަކމ ަގިއީވަނަމެވްސ

Deleted : 

Deleted : ެޮކިމީޓއަްށ  ަކމާގ ޅ  ަ ގ

Deleted : ކޮިމަޝނ ެގ މެްނަބެރއް ަކމ ަގިއީވަނަމެވްސ
ެފްއ ކަމ ަގިއީވަނަމެވްސ، ސ ލޫކީ ނ ަވތަ މ ަވްއޒަ 

ތަ ވަ ނ  ހަަމަތކާ ޚިލަާފްށ ވަިކކަެމއް ކ ރ ަމށް ައްނާގަނމަ 
މަޖ ބޫރ ކ ރ ާވަނަމ، ޕްޮރިސިކއ ަޓރ ެޖެނރަަލާށިއ، 
ން ިނވަ ޮއިޑަޓރ ެޖެނރަލަާށިއ، ަރްއިޔތ ންގެ މަޖިީލހ ގެ މި 
 ައށް މ ައްއަސާސަތކ ެގ ކޮމިީޓައާށިއ، މާިލއްޔަތ  ކޮިމޓީ 

¶ޅ ްނ.ެއކަން ހ ަށހެ 

Deleted : ކޮިމަޝނ ެގ މެްނަބަރކަށް ަކމ ަގިއީވަނަމެވްސ
ްށ ަތކަ ނ ަވތަ މ ަވްއަޒަފަކށް ަކމ ަގިއީވަނަމެވްސ، ަވިކގޮ 

ަވކިަކެމްއ ކ ރ ަމްށ ކޮިމަޝނ ން ނ ަވތަ ެއްއެވްސ 
 ަފރާަތކ ން ާބރ ައޅާަނމަ ނ ަވަތ ނ ަރނަގޅ  ނ ޫފެޒއް
ޯފރ ާވަނަމ، ެއަކން ްޕޮރިސިކއ ޓަރ ެޖނެރަލަާށިއ، 

ން ިނވަ ިޑަޓރ ެޖެނރަލަާށިއ، ަރްއިޔތ ންގެ މަޖިީލހ ގެ މި އޮ 
 ައށް މ ައްއަސާސަތކ ެގ ކޮމިީޓައާށިއ، މާިލއްޔަތ  ކޮިމޓީ 

¶ެއްނގ ްނ.

Deleted :  ައި ނިަޔތ ަގއި ނ ބ

Deleted : ްަޢމަެލއ
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ސިޔާސަތ ަތއް 

 އެކަށައެޅ ން 
 ެއްނމެ ފ ރިަހމަ ަވނަ ާމްއާދަގއި ބަާޔްނެވެގްނވާ ަހމަަތއް އ ެގ  13-5މި ާޤޫނނ ގެ  6-13

ޮގތ ަގިއ ަތްނފީޒ ކ ރ މަްށަޓަކިއ ބ ނ ްނާވ ސިާޔަސތ ަތާކިއ އ ޫސލ ަތާކއި ަތްމީރނ ަތާކިއ 
 6 ށް ަޢމަލ ކ ރަްނ ަފާށ ާތީރޚ ން ެފިށެގންނަ ިމ ާޤނޫ ލ ަތއް ޞީހަަމަތާކގ ޅ  ަތފް 

 ީފޒ ކ ަރން ތަން  ،ކޮިމަޝނ ން ެއކ ލަވާަލއި ްސދ ަވހ ގެ ެތރ ަގިއ ( މަ އް ހައެ )

. ައިދ ެއ ަހމަތަކަށް ަޢަމލ ކ ރ މ ަގިއ ކ ރ ން ހ ްއަދެވެގްނަވީނ ޮކްނ ަފަށްނާވެނެއވެ 
ކަެމްއަކން ނ ަވަތ މަާނެވެގްނަވނީ ޮކން ަކެމްއކަްނ ެއނގ ނެ ިމްނަވަރށް އެ ަހަމަތްއ 

 ލ ކޮްށދ ްނާވެނެއެވ.ޞީ ފްތަ 
 

ަހަމަތަކށް  ލޫކީސ 
 ތަބާވ ން 

ކޮިމަޝނ ެގ މެްނަބރ ްނ ެއީމހ ންގެ ަމާޤމ ެގ ާވިޖބ  ައާދކ ރ މ ަގިއ، ިމ  )ހ( 7-13
ާޤޫނނ ަގިއ ަބާޔްނެވެގްނވާ ސ ލޫީކ ަހމަަތކ ގެ ެއންެމަމީތ މިްނަގނޑ ަގިއ 

ަކން ެއނގ  ެއެހްނ ީމހ ްނަންށެވްސ ެއ ަހަމަތަކްށ ަތާބވާހިަފަހްއަޓިއ، 
 ހ ިރހާ ޙާަލެތްއަގިއެވްސ އެ ަހމަތަކަްށ ަތާބާވްނާވެނެއެވ. ،ިމްނވަަރށް 

 
މި ާމްއދާގެ )ހ( ަގިއ ަބޔާންކ ާރ ސ ލޫީކ ަހަމަތަކށް ކޮިމަޝނ ެގ  )ށ(  

ަފަދއިްނ، ކޮިމަޝނ ެގ މ ަވްއަޒފ ްނެވސް ެއ ސ ޫލީކ  ްނބަރ ްނ ަތާބވާ މެ 
 ެވ.ހަަމަތަކށް ތަާބާވަކްނ، ކޮިމަޝނ ގެ ަރީއްސ ަކަށަވރ ކ ަރްނާވެނއެ 

 
ކޮިމަޝނ ގެ މެްނަބރ ްނ ވަިކަވކި ަފރ ދ ްނެގ ަހިއިސްއަޔތ ްނާނިއ  )ނ(  

ތ ްނ ކޮިމަޝނ ގެ މިިނަވްނަކމާިއ، އަބ ރ ެވިރކަާމިއ،  ަހިއިސްއޔަކޮިމަޝެނއްގެ
  ައޚްލާޤީ ައިދ ސ ލޫކީ ިމްނަގނޑ ަތއް ިހަފަހްއޓަްނާވެނެއެވ.ހަަމަހމަަކާމިއ 

 
ސ ލޫކީ ަހަމަތކާ 
 ން މެންބަރ ން ޚިލާފ ވ 

ެގ ެތެރއިްނ ަހަމައާކ މި ާޤޫނނ ަގއި ަބާޔްނެވެގްނާވ ސ ޫލކީ ހަަމަތކ  )ހ( 8-13
ކޮިމަޝނ ގެ މެްނަބރަކ  ޚިާލފ ވ ަމީކ، މި ޤާނޫނ ގެ ެއެހން ާމއްާދެއްއަގިއ 
ނ ަވަތ ެއެހން ާޤޫނެންއަގިއ ެއެހްނޮގަތަކށް ަބާޔްނޮކްށަފިއީވނަަމެވްސ، އ ާނ 
ަމޤާމ ަގިއ ހ ރެ ކ ރ ން އެަކީށެގްނނ ާވ ަކެމްއ ކ ީރަކަމްށ ބަލަިއ، އ ާނ 

  ާޙަލތެއް އ ަފްނީވ ކަމ ަގިއ ެބެލވ ެނެއެވ.ަމޤާމ ން ަވިކކ ެރިވާދނެ
 

ކޮިމަޝނ ގެ މެްނަބރަކ  ސ ޫލކީ ހަަމަތކާ ޚިލާަފށް ކ ިރ ކަމަކީ، އ ަގިއ  )ށ(  
ާމްއާދެގ  ިޖާނީއ ކ ެށްއެގ ަޢމަލ  ިހެމިނެގްނާވ ަކމެްއ ަކމ ަގިއާވަނަމ، މި 

Deleted : ީސ

Deleted :  ާފްސކ ާރތާ  ނ

Deleted :3

Deleted : ްިތެނއ

Deleted :  ްގެެޒްޓަގިއ ާޝިޢއ ޮކށ، 

Deleted : ެާވެނެއވ

Deleted : ީސ

Deleted :  ްައދި ެއީމހ ން އެ ަހަމތަަކށް ަތާބާވަކނ
ެއހެން މީހ ްނނަށް ެއނގ  ިމްނަވަރށް އެ ހަަމަތކަށް 

ަތާބާވްނާވެނެއެވ.

Deleted : ާން އެ ައކ ރ ެގ ަދށ ން ާލިޒމ ކ ރ ަ

Deleted :ެަ

Deleted :ްިހަފަހްއަޓްނާވެނެއެވ. މ ްޙަތރިފ ަކނ 

Deleted :8-13
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ެގ )ހ( ަގއި ަބޔާްނޮކްށަފއިވާ ފިަޔަވޅ  ެއޅ ަމީކ، ިޖާނއީ ަދޢ ާވެއއް އ ނާ 
 ަމްއޗަށް ކ ރ ަމށް ޮއތް ހ ރަެހްއ ޫނެނެވ.

 
ސ ލޫކީ ަހަމަތކާ 

 ޚިލާފ ވ ން މ ވަްއޒަފ ން
( ަގިއ ހަވަނ ާމްއާދެގ ) 13-5ކޮިމަޝނ ެގ މ ަވްއަޒަފކ  ިމ ާޤޫނނ ެގ  )ހ( 9-13

ބަާޔްނކ ާރ ސ ޫލކީ ަހމަތަކ ެގ ތެެރއިްނ ަހަމައކާ ޚިލާފ ެވްއެޖކަަމްށާވނަަމ، ެއ 

ްއެގ ކ ަޑބޮޑ  ިމނަށް ބަަލިއ، ެއ މ ަވްއަޒފަކާެމދ  ޚިާލފ ވި ިމްނަވރެ 
ކޮިމަޝނ ެގ މ ަވްއަޒފ ްނެގ ަގާވިއދ ަގިއާވ ޮގތ ެގަމިތން ފިަޔަވޅ  

 ައަޅނާްވެނެއެވ.
 

މި ާމްއދާގެ )ހ( ަގއި ަބާޔންކ ރާ ޙާލަތ ަގއި ކޮިމަޝްނެގ މ ަވްއޒަފ ްނ  )ށ(  
ަވޅ ަތްއ، ިމ ސ ލޫކާ ޚިާލފ ެވެގން ެއ މ ަވްއަޒފ ްނާނެމދ  ެއޅ ެނ ފިޔަ 

ާޤޫނނ ެގ ަދށ ްނ ަހާދ ކޮިމަޝނ ެގ މ ަވްއަޒފ ނެްގ ަގާވިއދ ަގިއ 
 ބަާޔްނކ ަރްނާވެނެއެވ.

 
ކޮިމަޝނ ގެ މ ަވްއަޒަފކ  ސ ލޫކީ ހަަމަތކާ ޚިލާަފށް ކ ިރކަަމީކ، އ ަގިއ  )ނ(  

ިޖާނީއ ކ ެށްއެގ ަޢމަލ  ިހެމިނެގްނާވ ަކމެްއ ަކމ ަގިއާވަނަމ، ިމ ާމްއާދެގ 
ޮކިމަޝނ ެގ މ ަވްއޒަފ ްނެގ ަގާވިއާދ ެއްއޮގްތާވ ޮގތ ެގަމިތްނ )ހ( ެގ ަދށ ން 

ފިަޔަވޅ  ެއޅ ަމީކ، އ ާނެގ ަމްއޗަށް ޖިާނީއ ދަޢ ާވެއްއ ކ ރ ަމްށ އޮތް ހ ަރެހްއ 
 ޫނނެެވ.

 

 
 ަވަނ ާމްއާދގެ ަފަހތަްށ ައްނަނިނިވ ގޮތަށް ާމްއާދެއްއ ިއތ ރ ކ ރ ްނ. 19ބ ެނިވދިަޔ ޤާޫނނ ެގ  .5

 
ޯކޑ  ބައްދަލ ވ ންތަކ ގެ ރެ

 ބެލެހެއްޓ ްނ 
ކޮިމަޝނ ގެ ަބްއަދލ ވ ްނަތކ ގެ ަޔއ ިމއްޔާ އަކ ރ ން ައކ ރަްށ ލިެޔ  )ހ( 1-19

ބަލަަހްއަޓްނާވެނވެ. ައދި އެ ަބްއދަލ ވ ްނަތކ ގެ ޯއިޑއޯ ެރކޯިޑްނގ 
 ބަލަަހްއަޓްނާވެނެއެވ. 

 
ަޔއ މިްއާޔ ލިޔެ ަތްއާޔރ ކ ަރނާްވީނ، މެްނބަރ ްނ ަދްއކާ ވާަހަކައްށ  )ށ(  

އ ިނިއތ ެރްއ ނ ެގެންސ، ޮކިމަޝނ ގެ ެމްނބަރަކ  ަދްއކާ ާވަހަކެއްއ، ެއ 
 ޮގތަަކްށ ަޔއ ިމްއާޔިއްނ ެފްނާނެނ، ައިދ ޖަްލާސަގިއ ެދްއކި

Deleted :9-13

Deleted :ށ

Deleted : ާކޮިމަޝނ ެގ ބަްއަދލ ވ ްނަތކ ެގ ަޔއ ިމްއޔ
ށް ރަ ައކ ރ ން ައކ   ެއްއެވސް އ ިނިއތ ރ  ކ ރ މަކާނ ަލިއ،

ގެ ލިޔެ ބަލަހަްއަޓްނާވެނެވ. ައިދ އެ ަބްއަދލ ވ ްނަތކ  
¶ޯއިޑއޯ ެރކޯޑިްނގ ބަލަަހްއަޓްނާވެނެއެވ. 
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 ކަްނިހނާގިދަޔޮގތް ާސފ ޮކށް ެއނގ ނެ ޮގތ ެގމަިތްނެނެވ.
 

ކޮިމަޝނ ން ެއްއެވސް ަތްޙީޤެޤްއ ހިްނަގިއިފނަމަ ނ ަވތަ ެއްއވެސް ހެކިބަެހްއ  (ނ)  
ީޤޤ ެގ  ޯހަދއިިފަނަމ، ައކ ރ ން ައކ ަރށް ަޔއ މިްއާޔކ ަރްނާވެނެއެވ. ައދި ެއ ަތޙް 

 ޯއިޑއޯ ެރކޯޑިްނގ ބަލަަހްއަޓްނާވެނެއެވ.

 
ކޮިމަޝނ ެގ ބަްއަދލ ވ ްނަތކ ެގ ަޔއ ިމްއޔާަގިއ، ޮކިމަޝނ ެގ ެމްނަބރ ްނެގ  (ރ)  

 ހާިޒީރާއިއ ޯވޓ  ިދްނޮގތ ެގ ަތްފޞީލ  ިހަމަންނާވެނެއެވ. 
 

)ެއެކްއ( ަފަހރ   1ކޮިމަޝނ ގެ ަބްއަދލ ވ ްނަތކ ެގ ހާޒިރީ ޮކންމެ މަހަކ   (ބ)  
 ކޮިމަޝނ ެގ ެވްބަސިއޓ ަގިއ ާޝއިޢ ކ ަރްނާވެނެއެވ. 

 
 

ެއހެން ާޤޫނެންއަގިއ ެއެހން ޮގތަަކށް ޮއތްަނަމެވްސ، މި ާމްއާދެގ )ހ( ައިދ  )ޅ(  
)ިދަހެއްއ(  10)ނ( ަގިއ ވާ ިލޔެކިޔ ްނަތާކިއ ރެޯކޑިްނަތްއ ަމދ ެވެގްނ 

 ައަހރ  ދ ަވްސަވްނެދން ޮކމިަޝނ ން ަރްއކާެތިރކަާމެއކ  ބަަލަހްއަޓްނާވެނެއެވ.
 

 
 ްއާދެގ )ހ( ައްނަނިނިވ ޮގަތށް ިއްޞލާޙ ކ ރ ްނ.މާ ަވަނ  20ބ ެނިވދިަޔ ޤާޫނނ ެގ  .6

 
ކޮމިޝަނ ެގ 

 މަްސއޫލިއްަޔތ ތައް 
މީެހްއެގ ިއްނާސނީ ަޙްއެޤއް ިނގ ަޅިއެގްނިފަކަމްށ، ނ ަވތަ ިއްނާސނީ ަޙްއެޤްއ  )ހ( .20

ިނގ ަޅިއަގތ މ ަގިއ ަބިއެވިރެވްއެޖަކަމްށ، ނ ަވތަ ެއފަދަ ަކމަކަށް 
ައިމްއަލައށް ނ ަވަތ އ ާނެގ ަފާރތ ްނ  ެއހީެތިރެވްއެޖަކަމްށބ ެނ، އެީމަހކ 

ަމްއަސަލެއްއ  ެއހެން މީަހކ  ނ ަވތަ ަބަޔކ  ނ ަވތަ ޖަާމަޢަތކ ން
ހ ށަަހަޅިއިފަނަމ، އެ ަމްއަސަލެއއް ތަްޙީޤޤ ޮކށް ެބލ ާމިއ، ބ ެނިވިދޔަ ަފަދ 
ކަެމްއ ހ ްއޓ ވ ަމށް ނ ަވަތ ިހނިގަޔ ނ ިދނ ަމށް ިފަޔަވޅ  ެއޅ މ ަގިއ 

ްށބ ެނ، ީމހަކ  ައިމއްަލައށް ނ ަވތަ އ ނާގެ ަފާރތ ްނ ިއހ މާލ ވެަފިއވާަކމަ 
ެއހެން މީަހކ  ނ ަވތަ ަބަޔކ  ނ ަވތަ ޖަާމަޢަތކ ން ަމްއަސަލެއްއ 

ިއްނާސީނ ަޙްއެޤްއ ހ ށަަހަޅިއިފަނަމ، އެ ަމްއަސަލެއއް ތަްޙީޤޤ ޮކށް ެބލ ާމިއ، 
ނީ ިނގ ަޅިއެގްނަފިއާވަކމަށް ޮކިމަޝނަްށ ާސިބތ ެވްއޖެ ިހނެދްއަގއި ަމދަ 

Deleted :ށ

Deleted : ކޮިމަޝނ ން ެއްއެވްސ ަތްޙީޤެޤްއ
ަމ، ިފނަ ިހންަގިއިފަނމަ ނ ަވތަ ެއްއެވްސ ހެކިަބެހއް ޯހަދއި 

ައކ ރ ން ައކ ރަށް ލިޔެ 
 އެައދި  ޔައ ިމްއޔާކ ރަްނާވެނެއެވ.ބަލަަހްއަޓްނާވެނެވ.

¶ެވ.ަތްޙީޤޤ ގެ ޯއިޑޯއ ރެޯކޑިްނގ ަބަލަހއްަޓްނާވެނއެ 

Deleted :ނ

Deleted : ަިއ، ކޮިމަޝނ ެގ ބަްއަދލ ވ ްނަތކ ެގ ަޔއ ިމްއޔާގ
ެގ ކޮިމަޝނ ެގ މެްނަބރ ްނެގ ާހިޒީރާއިއ ޯވޓ  ިދްނޮގތ  

¶ެއެވ. ަތފްީޞލ  ހިމަަންނާވނެ 

Deleted :ރ

Deleted :ެކޮިމަޝނ ެގ ބަްއަދލ ވ ްނަތކ ެގ ހާޒިރީ ޮކްނމ 
)ަހެއްއ( މަަހކ ން ެއްއަފަހރ  ކޮިމަޝނ ެގ  6

…. ެވްބަސިއޓ ަގިއ ާޝިއޢ ކ ަރްނާވެނެއވެ 
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 މި ލިބ ނ  ަފާރަތށް ަމދަނީ ަބދަލ  ަނަގިއިދނ ާމިއ،  ައނިޔާފިަޔަވޅ ެއޅ ާމިއ، 
 ެއޅ ްނ؛ ިފަޔވަޅ ަތއް ަދށ ން ައަޅްނެޖހ   ާޤޫނނ ގެ

 
 
 

 ާމްއދާގެ )ށ( ައްނަނިނިވ ޮގަތށް އިޞްާލޙ ކ ރ ްނ. ަވނަ 20 ާޤޫނނ ގެ  ބ ެނިވިދޔަ   .7
 

ްށ، ނ ަވތަ ިއްނާސނީ ަޙްއެޤްއ މީެހްއެގ ިއްނާސނީ ަޙްއެޤއް ިނގ ަޅިއެގްނިފަކމަ  (ށ) .20 
ިނގ ަޅިއަގތ މ ަގިއ ަބިއެވިރެވްއެޖަކަމްށ، ނ ަވތަ ެއފަދަ ަކމަކަށް 
ެއހީެތިރެވްއެޖަކަމްށ ޮކިމަޝނަށް ެފްނނަ ީމހ ން ނ ަވަތ ަފރާްތަތކ ެގ 
ަމްއަސަލަތާކިއ، ެއަފދަ ަކެމއް ިހނާގަކަމްށ، ނ ަވތަ ިހނާގަފިއާވަކަމްށ 

ަސަލަތއް ތަްޙީޤޤ ޮކށް ެބލ މާިއ، ބ ެނިވިދަޔ ކޮިމަޝަނށް ަޤބޫލ ކ ެރވ  ަމއް 
ަފދަ ކަެމއް ހ ްއޓ ވ ަމށް ނ ަވަތ ިހނިގޔަ ނ ިދނ މަށް ިފޔަވަޅ  ެއޅ މ ަގިއ 
ިއހ މާލ ވެަފިއވާަކަމށް ޮކިމޝަނަށް ފެިންއެޖަނަމ، އެ ަމްއަސަލެއްއ 

ިއްނާސނީ ަޙްއެޤއް ިނގ ަޅއެިގްނަފިއާވކަަމްށ ަތްޙީޤޤ ކޮށް ބެލ ާމިއ، 

 ައިނޔާ ިބތ ެވްއޖެ ިހނެދްއަގއި ަމދަނީ ިފަޔވަޅ ެއޅ ާމިއ، ކޮިމަޝަނށް ސާ 
ށ ްނ މި ާޤޫނނ ގެ ދަ ، ލިބ ނ  ަފާރަތށް ަމަދނީ ބަަދލ  ަނަގިއިދނ ާމއި 

 ައަޅންެޖހ  ފިަޔަވޅ ަތްއ ެއޅ ްނ؛
 

 
 ާމްއާދެގ )ބ( ައްނަނނިވި ޮގަތށް ިއޞްާލޙ ކ ރ ްނ. ަވނަ  20 ާޤނޫނ ގެ  ބ ެނިވދިޔަ .8

 
ަތކ ެގ ޫރޙ  ދިވެިހާރްއޖ ަގިއ އާލާކ ރ ާމިއ، އެ ަޙްއޤ ަތްއ ިއްނާސީނ ަޙްއޤ   )ބ( .20 

ަރްއާކެތރިކ ރ ާމިއ، ެދެމެހްއޓ ާމިއ، ކ ިރެއރ ވ ާމިއ، ެއ ަޙްއޤ ަތްއ 
 ޯހަދިއދިނ މަށް ަމަސްއަކްތކ ރ ްނ؛

 
 

 އަްނަނނިވި ައކ ރ  ިއތ ރ ޮކްށ، އެ މާްއާދަގއި  ާމްއދާެގ )ދ( ެގ ފަަހަތށް ަވަނ  20 ބ ެނިވދިަޔ ޤާޫނނ ގެ .9
 ެދންހ ރި ައކ ރ ަތްއ ތަރ ީތބ ކ ރ ްނ. 

 
 ޮމިނަޓރކޮށް  ިއްނާސނީ ަޙްއޤ ތަކަްށ ޙ ރ ަމްތެތިރކޮށް ިހތާ ިމްނަވރ  ބަަލއި (ތ) .20 
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މި ާމްއާދަގިއ ބަާޔންޮކްށަފއިވާ ަކްނަކމ ގެ ަމްއަޗްށ ެއޮގތ ްނ  ަވަޒންކ ރ ްނ؛
ރ ަގިއ ައަހރ  ދ ަވހ ެގ ތެ (ެއެކއް ) 1ިރޯޕެޓްއ އެކ ލާަވަލިއ، އެ ިރޯޕޓ  

 .ާޝއިޢ ކ ރ ން 
 

 
 ާމްއާދެގ )ހ( ައްނަނިނިވ ޮގަތށް ިއްޞލާޙ ކ ރ ްނ.ަވަނ  21ބ ެނިވދިަޔ ޤާޫނނ ެގ  .10
 

މީެހްއެގ ިއްނާސނީ ަޙްއެޤއް ިނގ ަޅިއެގްނިފަކަމްށ، ނ ަވތަ ިއްނާސނީ ަޙްއެޤްއ  )ހ( .21  ކޮމިޝަނ ގެ ބާރ ތައް
 ަކމަކަށް ިނގ ަޅިއަގތ މ ަގިއ ަބިއެވިރެވްއެޖަކަމްށ، ނ ަވތަ ެއފަދަ

ެއހީެތިރެވްއެޖަކަމްށބ ެނ، އެީމަހކ  ައިމްއަލައށް ނ ަވަތ އ ާނެގ ަފާރތ ްނ 
ެއހެން މީަހކ  ނ ަވތަ ަބަޔކ  ނ ަވތަ ޖަާމަޢަތކ ން ަމްއަސަލެއްއ 
ހ ށަަހަޅިއިފަނަމ، އެ ަމްއަސަލެއއް ތަްޙީޤޤ ޮކށް ެބލ ާމިއ، ބ ެނިވިދޔަ ަފަދ 

ަމށް ިފަޔަވޅ  ެއޅ މ ަގިއ ކަެމްއ ހ ްއޓ ވ ަމށް ނ ަވަތ ިހނިގަޔ ނ ިދނ  
ިއހ މާލ ވެަފިއވާަކަމްށބ ެނ، ީމހަކ  ައިމއްަލައށް ނ ަވތަ އ ނާގެ ަފާރތ ްނ 
ެއހެން މީަހކ  ނ ަވތަ ަބަޔކ  ނ ަވތަ ޖަާމަޢަތކ ން ަމްއަސަލެއްއ 
ހ ށަަހަޅިއިފަނަމ، އެ ަމްއަސލަެއއް ތަްޙީޤޤ ޮކށް ެބލ ާމިއ، މި ޤާޫނނ ެގ 

  ެއޅ ްނ؛ަދށ ން ައަޅްނެޖހ  ފިޔަަވޅ ަތއް 
 

 
 ާމްއާދެގ )ށ( އަްނަނިނވި ޮގަތށް ިއްޞާލޙ ކ ރ ން.ަވަނ  21ބ ެނިވދިަޔ ޤާޫނނ ެގ  .11

 
މީެހްއެގ ިއްނާސނީ ަޙްއެޤއް ިނގ ަޅިއެގްނިފަކަމްށ، ނ ަވތަ ިއްނާސނީ ަޙްއެޤްއ  )ށ( .21 

ިނގ ަޅިއަގތ މ ަގިއ ަބިއެވިރެވްއެޖަކަމްށ، ނ ަވތަ ެއފަދަ ަކމަކަށް 
ޮކިމަޝނަށް ެފްނނަ ީމހ ން ނ ަވަތ ަފރާްތަތކ ެގ  ެއހީެތިރެވްއެޖަކަމށް 

ަމްއަސަލަތާކިއ، ެއަފދަ ަކެމއް ިހނާގަކަމްށ، ނ ަވތަ ިހނާގަފިއާވަކަމްށ 
ކޮިމަޝަނށް ަޤބޫލ ކ ެރވ  ަމްއަސަލަތއް ތަްޙީޤޤ ޮކށް ެބލ މާިއ، ބ ެނިވިދަޔ 
ަފދަ ކަެމއް ހ ްއޓ ވ ަމށް ނ ަވަތ ިހނިގޔަ ނ ިދނ މަށް ިފޔަވަޅ  ެއޅ މ ަގިއ 
ިއހ މާލ ވެަފިއވާަކަމށް ޮކިމޝަނަށް ފެިންއެޖަނަމ، އެ ަމްއަސަލެއްއ 

 ަތްޙީޤޤ ކޮށް ބެލ ާމިއ، މި ާޤޫނނ ގެ ަދށ ން ައަޅްނެޖހ  ިފަޔަވޅ ަތްއ އެޅ ްނ؛
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 ާމްއާދެގ )ނ( އަްނަނނިިވ ޮގަތށް ިއްޞާލޙ ކ ރ ްނ.ަވަނ  21ބ ެނިވދިަޔ ޤާޫނނ ެގ  .12

 
ެގ ދަށ ން ނ ަވަތ  ާޤޫނނީ ައމ ރެއް ަޝރ ޢީ ޙ ކ ެމްއގެ ދަށ ްނ ނ ަވތަ )ނ( .21 

ީމހ ން ިތބ  ޮކްނމެ ަތނަަކްށެވސް ޮކމިަޝނ ްނ  ަގއިަދށ   ދައ ަލތ ެގ ބެލ މ ގެ
ެލއްގެ ަމތިްނ، ކޮިމަޝނ ގެ ެމްނަބރަކ  ނ ަވތަ ކޮިމަޝނ ެގ ސޫ ކަނޑަައާޅ އ  

ެމްނބަރ ްނ، ނ ަވަތ ކޮިމަޝނ ން ަކނަޑައާޅ ަފރާތަކ ްނ ނ ަވަތ 
ްތަތަކކ ްނ، ޮކިމަޝނ ްނ ކަނަޑައާޅ ަވގ ެތްއަގިއ ކަމާެބހ  ަފރާަތްށ ަފރާ

  ކ ރިން ެއްނގ ަމކާ ނ ަލއި ިޒާޔރަތްކ ރ ްނ؛
 

 
 
 ާމްއާދެގ )ކ( ައްނަނިނިވ ޮގަތށް ިއްޞލާޙ ކ ރ ްނ.ަވަނ  21ބ ެނިވދިަޔ ޤާޫނނ ެގ  .13

 
ަޙްއޤަކަްށ  ަޝީރަޢތ ަގިއ ިހނގަމ ްނާދ ަމްއަސަލެއްއަގިއ، މީެހްއެގ ިއްނާސނީ  )ކ( .21 

އ ނިަކެމްއ ިލިބްއެޖަކަމށް ނ ވަަތ ިއްނާސީނ ަޙްއަޤަކށް އ ިނަކެމްއ 
ކަނޑަެއިޅެގްނ ިލިބާދނެަކމަްށ، ަމްއަސލަ ބަާލ ަފނިޑޔާަރްށ ނ ވަަތ 
ަބންާޑރަަނިއބަށް ނ ަވތަ ެއީމަހކަށް ފެިނެގން ެއަކެމއް ބެލ ަމށް ކޮިމޝަަންށ 

އެ ަމްއަސަލެއއް ބަަލިއ،  ،މަ ނ ަވތަ ކޮިމަޝަނށް ފެިންއެޖނަ ޮފނ ަވިއިފަނަމ، 
 ަމްއަސލަ ަބާލ ޯކޓަށް ރިޯޕެޓްއ ހ ށަެހޅ ްނ.

 

 
  ައްނަނނިިވޮގަތށް ިއޞްާލޙ ކ ރ ން  ާމްއާދެގ )ހ( ަވނަ  22ާޤނޫނ ެގ  ބ ެނިވދިޔަ .14

 
ެހްއެގ ނ ަވތަ ަބެއްއެގ ިއްނާސނީ ަޙްއަޤަކށް އ ނިކަެމްއ ލިިބްއޖެަކަމްށ މީ (ހ) .22 

ކަށް އ ިނކަެމްއ ަކނަޑެއިޅެގން ިލބިާދެނ ބ ެނ، ނ ަވަތ ިއްނާސީނ ަޙްއޤަ 
ީމެހއްގެ ނ ަވަތ ަބެޔއްގެ ފަރާތ ްނ  ކަަމށް ބ ެނ، ީމހަކ  ނ ަވތަ ަބޔަކ  ނ ަވތަ

ނ ަވަތ ކޮިމަޝނ ން ައިމްއަލައްށ ަމްއަސަލެއްއ ަޝކ ވާ ހ ށަެހޅ މ ްނ، 
އެަކެމްއ ބަަލިއ، ަތޙްޤީޤ ކ ރ މ ެގ ާބރ   ަތޙ ީޤޤ ކ ރ ަމށް ިނންމ މ ްނ،

  ިލބެިގްނެވެއެވ.ކޮިމަޝަނށް

Deleted :  ަބްނދ ކޮްށަފއި ިތބ



16 

 

 

 
 

 ަވނަ ަންނބަރ  ައްނަނނިވި ޮގަތށް ިއޞްާލޙ ކ ރ ްނ. (6)ާމްއާދެގ )ށ( ގެ ަވަނ  22ބ ެނިވދިަޔ ޤާޫނނ ެގ  .15
 

ކޮިމަޝނ ން ބަަލމ ްނާދ މަްއސަަލެއްއަގިއ ޮކމިަޝނ ްނ  (6) )ށ( .22 
ސ ާވލ ކ ެރެވމ ްނާދ މީަހކ ، ޮކމިޝަނ ެގ ހ ްއަދ ޯހަދިއެގްނ ެމނ ީވ 

ެއްނގ ާމިއ، ިމަފަދިއްނ މަްށ އ  ިއްނ ބ ަރށް ފ ަރިއެގްނނ ދި ދިވެިހާރްއޖެ 
ަޢމ ަރަކްށ ޯކޓ  ެގ ިދނ މ  އި ައްނާގ ަފާރްތތަކ ގެ ާޕސްޯޕޓ  ހިަފަހްއޓަ 
  ެއދ މ ެގ ާބރ  ޮކމިަޝަނށް ލިިބެގްނެވެއެވ.

 
 

  އ ނިކ ރ ްނ.ަވަނ ަންނބަރ   )10(ާމްއާދެގ )ށ( ގެ  ަވނަ  22ާޤނޫނ ެގ  ބ ެނިވދިޔަ .16
 

 ަވަނ ާމްއާދެގ )ށ( އަްނަނިނވި ޮގަތށް ިއްޞާލޙ ކ ރ ން. 23ާޤނޫނ ެގ  ެނިވދިޔަބ   .17
 

މި ާމްއދާގެ )ހ( ަގިއވާ ޮގަތްށ ަމްއަސަލެއްއަގިއ ަމޢ ލޫމާތ  ިޙްއާޞކ ަރްނ  (ށ) .23 
ކޮިމަޝނ ން ެއދ މ ްނ، ލ ވ ަމށް ނ ަވަތ ަމްއަސަލެއްއަގިއ ަތަދްއޚ  

ކ ާރ ޤާޫނނ ަތާކިއ ަގާވިއދ ަތކ ެގ ަޝީރަޢތްކ ރ ާމެބހ  ިއޖ ާރައތ ތައް ބަާޔން 
ަދށ ން ކަނަޑެއިޅަފިއާވ އ ސޫލ ެގ ތެެރިއްނ ކޯޓ ްނ އެަކްނ 

 ހަމަަޖްއަސިއދ ްނާވެނެއެވ.
 

ިއްނާސީނ ާޤޫނނ ައާސީސާއިއ ާޤޫނނ ތަާކއި ިދެވިހާރްއެޖިއން ަބިއެވިރެވަފިއވާ  )ނ(  
ިނާޔ ިލބ  ހަދާަތކ ަގިއ ބަާޔންޮކްށަފިއވާ ަޙްއޤ ަތްއ އަޢާ ަޙއްޤ ަތާކބެހ  މ  

ދިފާޢީ ަވކީލ ްނނާއި ަޝީރޢަްތަތއް ައޑ ެއހ ަމްށ  ަފރާާތިއ ަދއ ވާކ ާރ ަފާރާތއި 
ލިބިދ ަކްނ  ހާިޒރ ާވ ީމިޑާއެގ ފަާރްތަތާކިއ ާޢްނމ ްނަނށް ަޝރ ީޢ މަރ ަހާލަގއި

ކަަށަވރ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ްނ، ަޝީރަޢްތަތްއ ކ ިރައްށާދޮގްތ ޮއްބޒަރްވޮކްށ 

ިއޞްާލޙ ކ ރަްނ ެފްނނަ ަކްނކަން  ން ިއްނާސީނ ަޙްއޤ ަތކ ެގ ަނޒަރ  
ޮކމިަޝނަާށިއ، ެއަޓރނީ ެޖެނރަްލެގ ސް ޝަލް ަސރވި ޯކޓ ަތަކާށިއ، ޖ ޑީ 
ްށ ާޕްޓަމްންޓ އޮްފ ޖ ޑީޝަލް ެއޑްިމިންސްޓރ ަޝނަ ޑި ޮއފީަހާށިއ، 

Deleted :.ެއްނގ ްނ
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 ްނާވެނެއެވ.ޅަ ހ ށަހަ 
 

 
 ތ ރ ކ ރ ްނ.އި  ެއއް ާމްއދާ  ޮގަތށްަވަނ ާމްއާދގެ ަފަހތަްށ ައްނަނިނވި  26 ބ ެނިވދިަޔ ޤާޫނނ ގެ  .18

 
ިއްނާސީނ ަޙްއޤ ަތްއ ަރްއާކެތރިޮކްށ ކ ިރެއރ ވ މ ަގިއ، ައްނަނނިިވ ަކްނކަްނ ކ ރ މ ެގ  1-26 ބައިނަލްއަްޤާވީމ ގ ޅ ން 

ބ ނ މ ަގިއ، ނ ަވތަ ެއަކްނަކން ޙާޞިލްކ ރ މ ގެ ބ ނ މ ަގިއ، ދ ދ  ަޤއ މ ަތާކިއ، 
ަރިއްޓްސ  ަމންޔ ނ ޝަަންލ ހި އެެހނިެހން ަސަރަޙްއީދ ަޖާމަޢތްަތާކިއ، 

ިއްންސިޓިޓއ ަޝްނަތާކިއ، ެއެހްނ ަޤއ މ ތަކ ެގ ޮފެރްނިސކް ަތޚ ލީލ ަތާކއި ަތްޙީޤޤ ަތްއ 
ިއާދާރަތާކއެކ  އ ަފްއަދްނެޖހ  ގ ޅ ްނަތްއ  ޒީަކމާެބހ  ތަްނފީ  ިހންގާ ިއާދާރަތާކިއ،

ދ މ ަގިއ ެއްއަބްސާވްނެޖހ  ަކންކަމަށް ާޤޫނނ ައާސީސާއ ގ ޅ ްނަތއް އ ެފއް  އ ަފްއަދިއ، އެ
ޚިާލފ ނ ާވެނ ޮގތ ެގަމިތން ެއްއަބްސެވ، އެ ގ ޅ ްނަތްއ ެމދ ެވރިޮކްށ ަމަދާދިއ 
ެއހީެތިރަކާމއި ަމްނފާ ހޯަދިއ ލިބަިގތ މަީކ، ޮކިމަޝނ ން ކ ރ މަށް މި ާޤޫނނ  ހ ްއަދކ ާރ 

 ކަްނކަެމެވ.
 

ެތރިކޮށް ކ ިރެއރ ވ މ ަގިއ ބ ނ ނާްވ ެއހީެތިރަކްނ ިއްނާސނީ ަޙްއޤ ަތްއ ަރްއކާ  )ހ(  
 ެއަފދަ ަފާރްތތަކ ން ހޯދ ްނ.

 
ދިވެިހާރްއެޖިއްނ ަބިއެވިރެވަފިއާވ ިއްނާސީނ ަޙްއޤ ަތާކެބހ  ަބިއނަްލައްޤާވީމ  )ށ(  

ަމން ަރިއްޓްސ ޔ މ ޢާަހދާތަާކއި ެއްއަބްސވ ްނަތކ ގެ ދަށ ްނ، ނ ަޝނަްލ ހި 

ްއޔަތ ން ހ ަށަހަޅްނޖެހ  ަތާފތ  ިރޯޕޓ ަތްއ ިއްންސިޓިޓއ ަޝެންއގެ ަހިއސި 
ކަމާެބހ  ަބިއނަްލައްޤާވމީ ޖަްމިޢްއާޔަތާކިއ، ޮކިމޓީތަާކިއ، ޮބޑީތަާކިއ، 

 ަވރިކންގ ްގޫރްޕަތާކިއ ެއޫންނެވްސ ަފރާްތަތަކށް ހ ަށހެޅ ްނ.
 

 
 ަވަނ ާމްއދާ އަްނަނނިވި ޮގަތށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ްނ. 28ާޤނޫނ ެގ  ބ ެނިވދިޔަ .19

 
ށ އަރާ މަްޞލަޙަތ  ފ  
މަްއސަލަތަކ ން 

ަމްޞަލޙަާތ  އ ނާގެކޮިމަޝނ ގެ މެްނަބރަކ  ައާދކ ަރްނޖެހ  ަރްސމީ ާވިޖާބިއ  )ހ(  .28
 ެދމެދ  ެއްއެވްސ ފ ށ ެއރ ެމްއ އ ެފދ ަމަކށް ފ ރ ަޞތ  ދީގެން ނ ާވެނެއެވ.

Deleted : ަބިއނަްލައްޤާވމީ ަޖމާަޢްތަތާކިއ، އެެހްނ
ަޤއ މ ަތކ ގެ 
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  ދ ރ ހެިލވ ން

 ިމ ާމްއދާގެ )ހ(ކޮިމަޝނ ގެ މެްނަބެރއްގެ ަމޞްލަަޙތ  ފ ށ ެއރ ންަކމަށް  )ށ(  
ބ ނެަފިއެއާވ އ ޫސލ ަގއި، ޮކިމަޝނ ގެ މެންަބަރކ  ިއނެދެގްނއ ޅ  ަގިއ 

ަދރިްނާނިއ، އ ނާ ީސާދ ބަަލަހްއަޓމ ްނ ގެްނާދ މީާހާއިއ، އ ާނެގ 
ެއހެްނީމހ ްނެގ މަސްަލަޙތ  ފ ށ ެއރ ަމީކެވްސ، ެއ ެމްނަބެރއެްގ ަމްސަލޙަތ  

 ެނެއެވ.ފ ށ ެއރ ން ަކމ ަގިއ ބެެލވ  
 

ކޮިމަޝނ ން ބަަލމ ްނދާ ަމްއަސަލެއއް ބެލ މ ަގިއ، ޮކިމަޝނ ގެ މެންަބެރްއެގ  )ނ(  
ަމްސަލޙަތ  ފ ށ ައރާފާެނަފދަ ޙާަލެތއް ިދާމެވްއެޖަނަމ، ނ ަވަތ 
ިދާމެވާދެނަކމަށް ަޤބޫލ ކ ރެވ ަނމަ، އެަކްނ ޮކިމަޝނ ަގއި ަބާޔްނކ ރ މަްށަފހ ، 

ޒ ލ ާވްނާވެނެއެވ. ައިދ އެ ަމްއަސަލެއްއ ތަނާ  އ ނާ އެ ަމްއަސަލެއްއ ބެލ މ ން 
ިނންމ މ ަގިއ ެއީމަހކ ، އ ެގފަހ ްނ ެއްއެވްސ ިމްނަވަރަކްށ 

 ަބިއެވިރެވެގްނނ ާވެނެއެވ.
 

ެމްނަބރަކ  ަވކި ަވކި ަކެމއް ކ ރ މ ަގިއ  ނ ވަތަ  ަމްއަސަލެއއް ެބލ މ ަގއި ަވކި )ރ(  
ަކީށެގްނާވ ަސަބބ ެގ ަބިއެވިރވ ަމީކ، ަމޞްަލަޙތ  ފ ށ ައރާެނ ަކމެްއަކަމށް އެ 

 ިލޔ މ ން  ަމްއޗަްށ ބިނާކޮށް ކޮިމަޝނ ެގ ަރީއަސްށ ަޤބޫލ ކ ރެވ  ާޙލަެތްއަގއި
، ެއ ެމްނަބަރކ  ާމެއކ  ެއ ެމްނަބރަްށ ެއަކން ެއންގ ަމްށފަހ  ަސަބބ  ަބާޔންކ ރ 

  އެ ަމްއަސަލެއްއ ބެލ މ ން ެއަކެހރިކ ެރިވދާެނެއެވ.
 

އް ެބލ މ ަގއި ކޮިމޝަނ ގެ ަރީއްސ ަބިއެވިރވ ަމީކ، ަވކި ަމްއަސަލއެ  )ބ(  
ަމްސަލޙަތ  ފ ށ އަާރެނ ަކެމްއަކަމށް ެއަކީށެގްނާވ ަސަބބ ެގ ަމއްޗަށް ިބނާކޮްށ 

 ލިޔ މ ން  އ ާނައްށ ަޤބޫލ ކ ރެވ  ޙާަލެތްއަގިއ، ޮކިމަޝނ ެގ ާނއިބ  ަރީއަސށް
ީއްސ ެއކަން ެއްނގ ަމްށަފހ ، އެ ަމްއަސަލެއްއ ބެލ މ ްނ، ކޮިމަޝނ ެގ ރަ 

 ަތނާޒ ލ ާވްނާވެނެއެވ.
 

ިއ ަބޔާްނެވެގންވާ އ ޫސލ ަތްއ، )ބ( ގަ  ައދި)ރ( ، )ނ(، މި ާމްއދާގެ )ހ( )ޅ(  
 ެވ.ކަާމގ ޅ  ިންސަބަތްށ، ކޮިމަޝނ ގެ މ ަވްއަޒފ ންގެ ަމްއަޗްށެވްސ ިހނާގެނއެ 

 

Deleted : ީސާދ ބެލެެހްއޓ މ ެގ ަދށ ަގިއާވ

Deleted :ީަަެއއް ެބލ މ ަގިއ ަވކި މ ހަކ  ަވކި ަމްއަސލަ
ށް ަބިއެވިރވ ަމީކ، ަމްސލަަޙތ  ފ ށ ައާރނެ ކަެމްއަކމަ 

ގެ ެއކަށީގެްނާވ ަސަބބ ެގ ަމއްަޗްށ ިބނާޮކްށ ކޮިމަޝނ  
ަރީއަސްށ ޤަބޫލ ކ ރެވ  ޙާަލެތްއަގިއ، ަސަބބ  

 ބަާޔްނކ ރ ަމްށަފހ ، ެއ ެމްނަބަރކ  އެ ަމްއަސަލެއއް
¶ބެލ މ ން ެއަކެހިރކ ެރިވާދެނެއެވ.

Deleted :  ާއިއ )ށ( ާއިއ

Deleted :  ާއިއ

Deleted : ިާއއ

Deleted :ަަ

Deleted :ެަ
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)ބ( ަގިއ ަބޔާްނެވެގްނާވ  ދި އަ  )ރ( ،)ނ( ،)ށ( ،މި ާމްއދާގެ )ހ( )ކ(  
އ ޫސަލކާ ކޮމިަޝނ ެގ މެްނބަަރކ  ޚިާލފ ވ މަކީ، އ ނާ ަމޤާމ ަގއި ހ ރެ ކ ރ ްނ 
ެއކަށީގެްނނ ާވ ަކެމއް ކ ީރަކމ ަގިއ ބަލަިއ، އ ާނ ަމާޤމ ން ަވކިކ ެރިވާދެނ 

 ޙާަލެތްއަކމ ަގިއ ބެލެވ ެނެއެވ.
 

)ބ( ަގިއ ަބޔާްނެވެގްނާވ  ައދި )ރ(  ،)ނ( ،)ށ( ،މި ާމްއދާގެ )ހ( )އ(  
އ ޫސަލކާ ކޮމިަޝނ ެގ މ ަވްއަޒަފކ  ޚިލާފ ވ ަމީކ، މި ޤާޫނނ ެގ އެެހްނ 
ާމްއާދެއްއަގއި ނ ަވތަ ެއހެްނ ޤާޫނެންއަގިއ ެއެހްނޮގަތަކްށ އޮްތަނަމެވްސ، 
އ ނާ ަމާޤމ ަގއި ހ ރެ ކ ރ ން ެއަކީށެގްނނ ާވ ަކެމއް ކ ީރަކަމްށ ބަލައި، އ ާނ 

 ން ަވިކކ ެރިވާދނެ ާޙަލެތްއަކމ ަގިއ ބެެލވ ެނެއެވ.ަމޤާމ  
 

 
 ިއތ ރ ކ ރ ްނ. ެއއް ާމްއދާ ގޮތަށް ަވަނ ާމްއާދގެ ަފަހތަްށ ައްނަނިނިވ  32ާޤނޫނ ެގ  ބ ެނިވދިޔަ .20

 
ކޮމިޝަނ ން 
 ަޖވާބ ދާރީވ ން 

ކޮިމަޝނ ެގ މެނަްބރ ން ަރްއިޔތ ންގެ ަމޖިީލހ ން ަކނަޑައާޅ ޮގެތްއެގަމތިްނ،  )ހ( 32-1
ީލަހށް ނ ަވތަ ެއ ަމޖިީލހ ގެ ޮކިމީޓއަަކްށ ހާިޒރ ެވ، ަޖާވބ ާދީރެވ، ެއ މަޖި

ެއީމހ ްނެގ ަމްސއޫިލްއަޔތާ ގ ޅ ޮގތ ން ަރްއިޔތ ްނެގ މަިޖީލހ ަގިއ ޒިްނާމ 
އ ފ ަލްނެޖހ ެނެއެވ. ައދި ޮކިމަޝން ިހނަގމ ންދާ ޮގތާ ގ ޅ ޮގތ ްނ، ނ ަވަތ 

ން ޯހަދިއ ެގ ަމޖިލީހ  ކޮިމަޝނ ން ކ ރަމ ްނާދ ކަަމާކ ގ ޅ ޮގތ ްނ، ަރްއޔިތ ން 
 ަގިއ، ީއާޖީބ ޮގެތްއަގިއ ެއްއާބރ ލ ން ދ ްނާވެނެއެވ.ބަަލންެޖހ  ޮކްނމެ ަކެމއް 

 
ކޮިމަޝނ ން ހިްނަގމ ްނެގްނާދ ަތޙްީޤޤަކާ ގ ޅ ޮގތ ން މި ާޤޫނނ ގެ ަދށ ްނ  )ށ(  

ިސްއރ ކ ަރްނޖެހ  ަމޢ ލޫާމެތއް ޮކިމޝަނ ން ަރްއޔިތ ްނެގ ަމޖިލީަހްށ 
 ްއޓ ަމަކްށ، ިމ ާމްއާދެގ )ހ( ހ ަރހެްއ ާނަޅެއެވ.ހާަމނ ޮކށް ިހެފހެ 

 

 
މި ާޤނޫަނށް ަޢމަލ ކ ަރން ަފާށީނ، މި ޤާޫނނ  ާފްސެވ، ަތްޞީދްޤކޮްށ، ިދެވިހަސރ ާކރ ެގ ެގެޒޓ ަގިއ  .21

 ާޝއިޢ ކ ާރ ދ ަވހ ން ފެިށެގްނެނެވ.
 

___________________ 

Deleted :  ިާއއ

Deleted :  ިާއއ

Deleted :  ިާއއ

Deleted : ިަާއ

Deleted :  ިާއއ

Deleted :  ިާއއ

Deleted :  ާއި އ

Deleted : ިާއއ



 ކޮމިޓ  ރިޕޯޓު ބިލު:)ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2006/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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 ކޮިމޓ މަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ޔުހި

 2ޖަދުވަލު 
 

 

)ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު  2006/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް މަޖިލ ހުގެ ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ 

 ގޮތް މެންބަރުން ހާޒިރުވި ގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓ   ޖެންޑަރ
 

 

 

 

 

  ިވަޑައިނުގަންނަވާ  - ވަޑައިގެންނެވ 

Oިރަސްމ  ދަތުރެއްގައ S ިސަލާމުގައ 

05.09.2019 28 00:15   - - S    -  

25.11.2019 59 01:10   O -      O

26.11.2019 60 01:25   O      - O

2019.11.28  61 01:20   O  -  - -  -

.202008.22  43 01:20    -      -
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