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 2020/15 :ނަންބަރުޤާނޫނު 
 

 

            އަށް( ޤާނޫނު  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ) 5/2007 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  5

 
 

 ގޮތަށް މާއްދާެއއް އިތުުރކުރުން. އަންނަނިވި މާއްދާގެ ފަހަތަށް ވަނަ 8 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .1
 

ކޮމިޝަނުގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 އޫިލއްޔަތުތަްއ ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައި ެއަވނީއެވެ.ޝަނުގެ މަސްކޮމި .8-1

ޤާނޫނުގައި ކަނަޑއަޅާފަިއާވ އުޞޫލުތަކާ އެްއގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން ސިވިްލ  )ހ(  

ޢައްޔަންކުރުމާއި، މީހުންނަށް މަޤާމުގެ  ސަރވިްސއަށް މީހުން ހޯދުމާއި، މީހުން

 ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، މީހުންގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާއި، މީހުން ވަޒީާފއިން ވަކިކުރުްނ؛

ސިވިލް ސަރިވސްގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް އިންތިޒާމްކުރުމާިއ އެއް މިންގަނަޑކުްނ  )ށ(  

 ހިންގުމުގެ އުޞޫލުަތއް ޤާއިމުުކރުން؛

ސަރވިސްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްަތއް ެއކަށީގެްނވާ ހަލުވި މިނެްއަގިއ ސިވިލް  )ނ(  

ކުރެވޭނެ އަދި ރަނގަޅު ނަީތޖާ ނެރެވޭ ގޮތްތަކަށް މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުަތްއ 

 ކަނޑައަަޅއި ޭރވުން؛

ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި، ޢައްޔަންކުރުމާިއ، ބަދަލުކުރުމާިއ، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން  )ރ(  

 ދިނުމާއި، ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުުމގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުަތއް ކަނޑައެޅުްނ؛

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ މަސައްކަތްަތކާ ގުޭޅޮގތުން ވެރިކަން ހިންާގ  )ބ(  

 ފަރާތަށާއި، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން ގެންދިއުން.

  
 

 ގޮތަށް ދެ އަކުރު ިއތުރުކުރުން.  ައންނަނިވި )ނ( ގެ ފަހަތަށްމާއްދާގެ  ވަނަ  17 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .2
  

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީްސގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް ތިީރގައި ަބޔާންޮކށްފައި އެވަީނެއވެ. )ރ( .17
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ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުަގިއވާ ގޮތުގެމަތިން، ނަތީޖާ ނެރެދެވޭ ގޮުތގަިއ  (1)   

ހަރުދަނާ އުޞޫލުން، ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް އަާދކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

 ލަފައާއި އިރުޝާދުދިނުން؛

ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަުކެގ އެޖެންޑާ ކަނޑައެޅުާމއި، ަބއްދަލުވުން ބާްއވާނެ  (2)   

 ތާރީޚާއި ަވގުތު ކަނަޑއެޅުންފަދަ ކޮމިޝަން ހިންގުމާގުޅޭ ނިންމުންތައް ނިންމުން؛

ކޮމިޝަނާއި ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ ުމވަްއޒަފުން ސުލޫީކ  (3)   

 ހަމަތަކަށް ތަބާވުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކަިއ، ޒަޢާމަތު ޤާއިމުކުުރން؛

ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަާރގެ މަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ެއކިެއކި މަސައްކަތްަތްއ  (4)   

ކަނޑައަޅަިއ، އެ ުއޞޫލާ އެއްގޮތަްށ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ުއޞޫލު 

 އިދާރީކަންކަން ހިންގަމުންދާކަްނ ކަށަވަރުކޮްށ، އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް އެޅުން؛

 ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަުލވުންތަކުެގ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން؛ އަދި  (5)   

 ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުން. (6)   

ރަީއސް އޭާނގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދިއްެޖ ކޮމިޝަނުގެ  )ބ(  

ޙާލަތެއްަގއި، ނުވަތަ ުއޒުުރެވރިވެއްޖެ ޙާލަތެްއގަިއ، ނުވަަތ އެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ 

ޙާލަތެއްަގއި އޭާނގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ަވގުީތގޮތުން އަދާކުރާނީ ކޮމިޝަނުެގ 

 ނައިބު ރައީެސވެ.
 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން.  18ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3
  

ނުފޫޒެއް ނެތި 
މިނިވަންކަމާއެކު 
 މަސައްކަތްކުރުން 

ކޮމިޝަނުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުުމގަިއ، ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުން އެްއވެސް ބިރަކަްށ  )ހ( .18-1

 ނުވާނެެއވެ.ނުވަތަ އެްއވެސް ނުފޫަޒކަށް ެލނބިގެން 
ކޮމިޝަނުގެ އެްއވެސް ަމއްސަަލއެއް ނިންމުމުަގއި ނުވަތަ މަްއސަލައެއް ހިްނގުމުަގއި  )ށ(  

ނުވަތަ މަޝްވަާރއެްއ ކުުރމުގައި ުނވަތަ ިސޔާސަތެްއ ކަނަޑއެޅުމުަގިއ 

ސީދާގޮތުންވެސް ނުވަތަ ނުީސދާގޮތުންވެސް އަމިއްލަ މަޞްަލޙަތެއް ހާސިލުކުރަން 

 ނުވާެނއެވެ.މަސައްކަތްކޮްށގެން 

ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ ކަމެްއވެްސ ކުރަންވާނީ، ކޮމިޝަނުެގ މަޤްޞަދު ހާސިލުވާެނ  )ނ(  

 ގޮތުގެމަތިން، ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށްޓަކަެއވެ.
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ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްަގއި ކަްނތައްތައް ކުރުމަށްޓަަކއި، އެ ކަމެއްގެ ވަގުުތގަިއ،  )ރ(  

ޢާންމުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބިގަނެވޭ ގޮތަްށ އެކަމަކާބެހޭ ަޞއްޙަ މަޢުލޫމާތު 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްަތއް ހިންގުމުގަާއއި، ކޮމިޝަުނެގ އިދާރީ އޮނިގަނުޑ  )ބ(  

ތަރުތީބުވެގެްނވާ ގޮުތގަާއއި، ޮކމިޝަނުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުުރމުގަާއއި، ކޮމިޝަުނގެ 

ނުގެ ތަޙްޤީޤުތައް ހިްނގުމުގަާއއި، ކޮމިޝަނުްނ ޕްރޮގްރާމްތައް ޭރވުމުަގއާިއ، ޮކމިޝަ

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅުމުގަިއ، ކޮމިޝަނަށް ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ އިޚްތިޔާރާިއ 

 މިނިވަންކަމާއި ބާރު ލިބިގެްނެވއެވެ.
 

ކޮމިޝަނުގެ ޖަމާޢީ 
 ސުލޫކު 

އަދާކުުރމުގައި ކޮމިޝަނުެގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން އެމީހުންގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު  )ހ( .18-2

ޤަދަރާއި ދަރަޖައާއި އަބުރުެވރިކަމަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްގެން 

 ނުވާނެެއވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ސިޔާސަތުަތކާިއ ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތަކާއި ކޮމިޝަނުްނ  )ށ(  

ނުގެ ޢަމަލުކުރާގޮތާ ގުޭޅގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމާއި ޒިންމާ އުފުލުމުެގ ވާޖިބު ކޮމިޝަ

 މެންބަރުން އަދާކުރަންވާނީ ހާމަކަންބޮޑު ގޮެތއްގެމަތިންނެވެ.
 

މެންބަރުންގެ ޒާތީ 
 ސުލޫކު 

ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މެންބަރަުކމެ، ފަރުދެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުްނނާއި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްެގ  .18-3

 ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ.ހައިސިއްޔަތުްނ، ހުރިހާ ޙާލަތެއްަގއިެވސް، އަންނަނިވި ހަމަތައް 

ކޮމިޝަނުގެ ޤަދަރަށް އުނިަކމެއް އަތުވެދާނެ ެއްއވެްސ ކަމެއް، ެއއްެވސް  )ހ(  

 ވަގުެތްއގައި ނުކުރުން.
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެްއގެ ހަިއސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ާވޖިބަށް ބުރޫއަރާފާނެ  )ށ(  

 ފަދަ އެއްެވސް ކަމެއްނުކުރުން.

ޢަމަލެއް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ނަމަވެސް މަޤާމުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު  )ނ(  

 ބޭނުންކޮށްގެން ނުކުރުން.
ކަނޑައެިޅގެން ަވކި މީހަކަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ އޭނާގެ އަބުުރ  )ރ(  

ނަގާލުމުގެ ނިޔަުތގަިއ ސީދާޮގތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ނަމަވެސް މަޤާމުެގ 

 މެއް ނުކުރުްނ.ބޭނުންކޮށްގެން ކަ
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ޢާންމު އުޞޫލަކުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބެންއޮތް ހަދިޔާެއއް ނުވަތަ އެހީއެްއ  )ބ(  

ނުވަތަ މަންފާއެއް ުނވަތަ މެހެމާންދާރީއެއް ފިަޔވައި އެނޫްނ ހަދިޔާއެްއ، ނުވަަތ 

 އެހީއެްއ، ނުވަތަ މަންފާއެއް ުނވަތަ މެހެމާންދާރީއެއް އެްއވެސް ފަރާތަކުން ނުހޯދުން.

ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަުލވުންތަކަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ާހޒިރުެވ، އެ ބައްދަލުވުންތަުކގަިއ  )ޅ(  

 ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެިރވުން.
 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަެވސް، ނުވަތަ އެފަދަ  )ހ( .4-18 މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން 

އެހެންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން އައިކަމުަގިއވީނަމަވެްސ، ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގައި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

ފެށުމަށްފަހު، ޢަމަލުކުރާނީ، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އުޞޫލުތަކާ ެއްއގޮތްާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުެރވޭ މީހާ، އޭނާގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވިއިުރ، ކޮމިޝަނުގެ  )ށ(  

އޭނާއަށް ލިބިފަިއވާ އާމްދަނީއާއި އޭނާގެ ނަުމގައި ހުރި މުދަލާއި އޭނާ އަާދކުރަންޖެހޭ 

)ތިނެއް(  3ދަރަނީގެ ޒިންމާ އެނގޭނެ މާލީ ހިސާބު، އެ މަޤާމާ އޭނާ ޙަވާލުވާތާ 

 ރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، އޮޑިަޓރ ޖެނެ

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ  )ނ(  

އިތުރަށް، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމާ ޙަވާލުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 

ޮއޑިޓަރ )ނުވަދިހަ( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި  90މާލީ ހިސާބު އެ އަހަރެއް ނިމޭތާ 

ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދަންވާނެެއވެ. މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އަހަރު ކަމަްށ 

މާނަކޮށްފައި ެއވަނީ، އެމީހަކު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމާ ޙަވާުލވާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 

 )އެެކއް( އަހަރުދުަވސް ހަމަވާ ތާރީޚަށެވެ. 1

ވަކިވުމަށްފަހު ނުވަތަ ިއސްތިޢުފާ ދިނުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު މަޤާމުން  )ރ(  

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ، އޭނާ މަޤާމުން ވަކިިވއިުރ  3ހިނގާ ފުރަތަމަ 

އޭނާއަށް ލިބިފަިއވާ އާމްދަނީާއއި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަާކއި އޭނާގެ ނަމުަގއި ހުިރ 

ހިސާބު، އޮޑިޓަރ  މުދަލާއި އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނީގެ ޒިންމާ އެނގޭނެ މާލީ

 ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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       މި މާއްދާގެ )ށ(، )ނ(، އަދި )ރ( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ  )ބ(  

އަހަރު ނުފުރޭ  18މާލީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު، އޭނާ އިނދެގެންއުޅޭ މީހާއާއި، 

 ދަރިންގެ މާލީ ހިސާބުވެސް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(، އަދި )ބ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅުން ލާޒިމުކުރާ މި  )ޅ(  

މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރާނީ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަަޅއި، ދިވެހިސަރުކާުރެގ 

 ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ނަމޫާނއާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

ށަހަޅާ ބަޔާނުގައި ަމއްސަލަެއއްވާ ކަމަށް ހު މި މާއްދާގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލަށް )ކ(  

ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގަިއ، އެ ަމއްސަލަެއްއ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް

 ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
 

އިތުރު ވަޒީފާ 
އަދާނުކުރުމާއި 

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ 
 ވިޔަފާރި ނުކުރުން 

މެންބަރަކު، އާމްދަނީ ލިބޭ އިތުރު ވަޒީފާއެއް ައދާކޮށްގެންނުވާެނއެެވ. ކޮމިޝަނުގެ  )ހ( .18-5

ނުވަތަ އާމްދަނީއެއް ނުވަަތ ފައިދާއެއް ލިބޭ ފަދަ އެހެން މަޤާމެއް 

 ފުރައިގެންނުވާެނއެެވ.

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު، ވިޔަފާިރއެްއ ހިންުގމުގައި ޢަމަލީގޮތުްނ  )ށ(  

އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް ފަންނީ މަސައްކަތެއްަގިއ ބައިވެިރެވގެންނުވާނެެއވެ. ނުަވތަ 

ޝާމިލުވެގެންނުވާެނެއވެ. ނުވަތަ އާމްދަނީެއއް ލިބޭފަދަ އެހެން އެްއވެްސ 

މަސައްކަތެއް ކޮްށގެންނުވާެނެއވެ. އަދި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ބިން ގަނެ ނުވަތަ 

ތަކާ ދެމެދު ކުއްޔަށް ހިފަިއގެންނުވާނެެއވެ. އަދި ދައުލަތާއި އެހެން އެްއވެސް ފަރާ

ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއްަގއި ސީދާގޮތުންިވޔަސް ނުވަަތ ނުސީދާގޮތުންވިޔަްސ 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ެއ މެންބަރެއްެގ މާލީ ެއްއވެސް މަޞްލަޙަތެްއ 

 ބާއްަވއިގެންުނވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޭޖގައި ިހއްސާ ިވއްކާ ޕަބްލިްކ  )ނ(  

ކުންފުންޏެއްގެ ސިގްނިފިކަންްޓ ޝެއަރހޯލްޑަރެއް ކަމުަގއިނުވާ ގޮތުން، އެފަަދ 

ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްާސ މިލްކުުކރުމަކީ، މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްަޓކައި ވިޔަފާރިކުރުްނ 

. މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހިއްާސ ކަމުގަެއއް ނުބެލެވޭެނއެވެ

ވިްއކާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ސިގްނިފިކަންޓް ޝެއަރހޯލްޑަރެއް" ކަމަްށ 

ބަޔާންކޮށްފައި އެވަީނ، ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ހިއްސާ ިވއްކާ ަޕބްލިކް ކުންފުންޏެއްެގ 
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 ގިނަ ޢަދަދެްއެގ )ފަހެއް އިންަސއްތަ( އަްށވުރެ 5ހިއްސާގެ ަރއުސުލްމާލުގެ %

ހިއްސާެގ މައްޗަްށ ސީދާގޮތުްނ ނުވަތަ ނުސީާދގޮތުން ބާރު ފޯރުވޭ މަޤާމެއްަގިއ 

 ހުރި ހިއްސާދާރަކަށެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެްއގެ ހަިއސިއްޔަތުން މެނުީވ، ދައުލަުތގެ އެހެން އެްއވެްސ  )ރ(  

ިއ، ނުވަަތ ކޮމިޝަނެއްަގއި، ނުވަތަ ަކއުންސިލެްއގަިއ، ނުވަތަ މަޖިލީހެއްގަ

ކޮމިޓީއެްއަގއި، ނުވަތަ ޯބޑެްއގަިއ، ނުވަތަ އެނޫްނވެސް ތަނެްއގަިއ، 

 އުޖޫރައަކަްށވިޔަސް ުނވަތަ އުޖޫރައަކާ ނުލައި ނަމަވެސް، ބަިއވެރިެވގެންނުވާެނއެެވ.

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ކޮްނސަލްޓަންޓެއްެގ ހައިިސއްޔަތުްނ އެްއވެސް ފަރާތަކަްށ  )ބ(  

 މަސައްކަތްކޮށްީދގެންނުވާނެެއވެ.

          ކޮމިޝަނުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާ ފުށުައރާފާނެ ބާވަތުގެ  )ޅ(  

 މަދަނީ ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރަކަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ެވގެންނުވާނެެއވެ.

ނަމުގަިއ ޮއްތ މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރެއްެގ  )ކ(  

ގޯްއޗެއް ނުވަތަ ގެެއއް ނުވަތަ މުދަލެއް، ބާޒާރުަގއި އެފަދަ ޯގއްެޗއް ނުވަތަ ެގއެްއ 

ނުވަތަ މުދަލެއްގެ އަގު ޢާންމުޮކށް ހުރި އަގަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަގަކަށް ިވއްކާލުމާިއ، 

ޭޅ އެފަދަ ޯގއްެޗއް ނުވަތަ ެގއެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ބާޒާުރަގއި ޢާންމުކޮށް ކުްއޔަށްދީއު

    އަގަްށވުރެ ބޮޑުނޫން ައގެްއަގއި ކުްއޔަށްދީގެން އާމްދަނީ ހޯދުން، މި މާއްދާގެ

)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ވިޔަފާރިާއއި މަސައްކަުތގެ ެތރޭގައި ހިމެނިގެނެއް 

 ނުވެެއވެ.

)ބާރަ(  12ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވުމަށްފަހު، ފުރަތަމަ ހިނގާ  )އ(  

މުއްދަތު ފާއިތުަވންދެން، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ މަސްދުވަހުގެ 

އޭނާ އަދާކުރި މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ ަވޒީފާެއއް ނުވަތަ މަސަްއކަތެއް، ކޮމިޝަނުެގ 

 މެންބަރަކު ކޮށްގެންނުވާެނއެވެ.
 

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ 
މައްސަލަތަކުން 

 ދުރުހެލިވުން 

އަދާުކރަންޖެހޭ ރަސްމީ ވާޖިބާއި އޭނާގެ މަޞްލަޙަތާ ދެމެދު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު  )ހ( .18-6

 އެްއވެސް ފުށުއެރުމެއް އުފެދުމަކަށް ފުރުޞަތު ދީގެން ނުވާެނއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުންކަމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  )ށ(  

ބުނެފައިއެވާ އުޞޫލުަގއި، ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރަކު އިނދެގެްނއުޅޭ މީހާއާިއ، އޭނާެގ 
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ދަރިންނާއި، އޭނާ ސީދާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ އެހެންމީހުންގެ މަޞްލަޙަތު 

 ޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން ަކމުގައި ބެލެވޭެނއެެވ.ފުށުއެރުމަކީވެްސ، އެ މެންބަެރއްގެ މަ

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ބެލުމުަގއި، ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރެއްެގ  )ނ(  

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފާނެފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ނުަވތަ ދިމާވެދާނެކަމަށް 

އެ މައްސަަލއެްއ  ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ެއކަން ކޮިމޝަނުގައި ަބޔާންކުރުމަށްފަހު،

ބެލުމުން އޭނާ ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެ. އަދި އެ މައްސަަލއެްއ ބެލުމުގައި އެްއވެްސ 

         ފަރާތަކަށް އެްއވެސް މިްނަވރަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުަވއިގެްނ ނުވާނެެއވެ. އަދި

އެ މައްސަލަެއއް ނިންމުމުގައި އެމީހަކު، ޭއގެފަހުން އެއްވެސް މިންވަަރކަށް 

 ންނުވާނެެއވެ.ބައިވެިރެވގެ

ވަކި މައްސަަލއެއް ބެލުމުަގިއ ނުވަތަ ވަކި ކަެމއް ކުރުމުގައި ވަކި މެންބަރަުކ  )ރ(  

ބައިވެިރވުމަކީ، މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާނެ ކަމެއްކަމަށް އެކަީށގެްނވާ ސަބަބުގެ މައްޗަްށ 

ބިނާކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ރަީއސަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތެއްަގއި ލިޔުމުން ސަބަބު 

           ބަޔާންކުރުމާއެކު އެ މެންބަރަށް އެކަން އެްނގުމަށްފަހު، އެ މެންބަރަކު 

 އެ މައްސަލަެއއް ބެލުމުން އެަކހެރިކުރެވިދާނެެއވެ.

ވަކި ަމއްސަލަެއއް ބެލުމުަގިއ ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސް ަބއިެވރިވުމަކީ، މަޞްލަޙަުތ  )ބ(  

އްޗަްށ ބިނާކޮށް އޭާނއަްށ ފުށުއަރާނެ ކަމެއްކަމަށް އެަކށީގެންވާ ސަބަބުގެ މަ 

ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތެއްަގއި، ޮކމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސަށް ލިޔުމުން އެކަން 

އެންގުމަށްފަހު، އެ މަްއސަލައެއް ބެލުމުން، ކޮމިޝަނުގެ ރައީްސ 

 ތަނާޒުލުވާންވާެނއެެވ.
 މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(، އަދި )ބ( ގައި ބަޔާންެވގެންވާ އުޞޫލުަތއް، )ޅ(  

 ކަމާގުޅޭ ނިސްބަތަށް، ކޮމިޝަނުގެ މުވަްއޒަފުންގެ މަްއޗަްށެވސް ހިނގާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(، އަދި )ބ( ގައި ބަޔާންވެގެްނވާ އުޞޫލަާކ  )ކ(  

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ޚިލާުފވުމަކީ، އޭނާ މަޤާުމގައި ހުެރ ކުރުން ެއކަށީގެންުނވާ 

އޭނާ މަޤާމުން ވަިކކުރެިވދާނެ ޙާލަތެއްކަމުަގިއ ، ކަމެއް ކުީރކަމުަގއި ބަލައި

 ބެލެވޭނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(، އަދި )ބ( ގައި ބަޔާންވެގެްނވާ އުޞޫލަާކ  )އ(  

ކޮމިޝަނުގެ މުވަްއޒަފަކު ޚިލާފުވުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާެއއްަގއި ނުވަަތ 
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އޮތްނަމަވެްސ، އޭނާ މަާޤމުގައި ހުރެ ކުރުްނ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެންގޮަތކަށް 

އެކަީށގެންނުވާ ކަެމއް ކުީރކަމަށް ބަލައި، އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުެރވިދާެނ 

 ޙާލަތެއްކަމުަގއި ބެލެވޭެނއެވެ.
 

ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި 
 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތައް 

އި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުުމގަިއ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން، އެމީުހންގެ މަޤާމުގެ ޒިންމާތަކާ  )ހ( .18-7

 އަންނަނިވި ހަމަތައް ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކަށް ތަބާވެ، އެ ޤާނޫނުތަކަށް  (1)   

އިޙްތިރާމްކުރުމާއި، އެ ޤާޫނނުތަކުގެ ދަށުން ހުއްދަ އަމުރެއް ކުރާ 

 ތަާބވަމުންދިއުން؛ފަރާތެއްގެ އަމުރަށް ރަސްމީ ާވޖިބު އަދާކުރުމުގައި 

ޒާތީ އެްއވެސް ތަޢައްޞުަބކާ ނުލައި، ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި  (2)   

މަސައްކަތްތައް ކުރުުމގައި ދެމިތިބުމާއި، އެކަން ކުރުމުގައި ތިމާެގ 

މަސައްކަތަށާއި ތިމާގެ ވާޖިބަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމާއި އިންސާުފވެރިވުާމއި، 

 ފަރުވާތެރިވުން؛

ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ދާއިާރގެ ތެރޭަގއި އެހެން މީހުންނާ މުޢާމަލާތް  (3)   

 ކުރުމުގަިއ، އިޙްތިރާމާެއކު މުޢާމަލާތްކުރުން؛

ތިމާއަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ނުރަނގަޅު ނިޔަތެއްަގއި ަވކިފަރާތަކަށް  (4)   

ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ ެގއްލުމެއް ދިނުމުެގ ބޭނުމުގައި 

ބޭނުންނުކުރުމާއި، ޤާނޫނުެގ ދާއިރާެގ ތެރޭަގއި ލިބިޭދ އިޚްތިޔާުރ 

ޞައްޙަގޮުތަގއި ބޭނުންކުރުމާިއ، އެ އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުުމގައި އެހެން 

މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަާށއި ވާޖިބުތަކަށާއި ޤާނޫުނގަިއ ޞައްަޙ 

 މަޞްލަޙަތުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުން؛

އްދާގެ )ބ( ަގއި ބަޔާންކުާރ ޙާލަތުގަިއ ވަނަ މާ  18-3މި ޤާނޫނުގެ  (5)   

ފިޔަވަިއ، ެއްއވެސް ފަރާތެްއގެ އެހީާއއި އިނާޔަތާއި މެެހމާންދާރީއާއި 

 ހަދިޔާ ސީދާގޮތުަގއި ނުވަތަ ުނސީދާގޮތުަގއި ނަމަވެސް ނުހޯުދން؛

ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން އަާދކުރަންޖެހޭ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ނުވަތަ  (6)   

އަދާކުރުމަށް ފަހުން ދަތިވެދާނެ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ އެ ވާޖިބު 

 އެްއވެސް ކަެމއް ނުކުރުން؛
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ތިމާއަށް ވަކި މީހަކު ނުވަަތ ވަކި ފަރާތަކުން ކޮށްދީފަިއވާ ކަމެްއގެ  (7)   

     މުޤާބިލުގައި، އެހެން ކަމެްއ ތިމާ ކޮށްދޭންޖެހުން ލާޒިމުވާ ޙާލަތަށް

 ؛ތިމާ ނުގެންދިއުން

މެންބަރުކަމުގައި ދެމިހުންނައިރު އަދި މެންބަރުކަމުން  (8)   

ވަިކވުމަށްފަހުގަިއވެސް، ތިާމެގ މަޤާމު އަދާކުރުމުގައި ތިާމއަށް ލިބިފައިާވ 

މަޢުލޫމާތުތަކާއި، މައްސަލަތަާކ ގުޅިގެން ލިބޭ ސިއްރު ހިަފހައްޓަންޖެހޭ 

 މަޢުލޫމާތުތައް، ސިއްރުގެ ގޮުތގައި ހިފެހެއްޓުން؛

ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، ޞައްޙަގޮުތގައި އެހެްނ ފަރާތަކަށް  (9)   

ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި، ެއ މަޢުލޫމާތު އަންގަންޖެހޭ 

ފަރާތްތަކަށް އެންގުާމއި، ރަްސމީ ވާޖިބު އަދާކުރުުމގައި ޞަްއޙަ މަޢުލޫމާތު 

ޤަތް އޮޭޅ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ނުރަނގަޅު ނުވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތާއި ޙަޤީ

 ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރުން؛
ކޮމިޝަނުގެ މަަސއްކަތަްށ މީހުން އިޚްތިޔާރުކުރުުމަގއާއި މީހުން  (10)   

ޢައްޔަންކުރުމުަގއި އެންމެ ައސާސީ ރުކުނަކީ މަަސއްކަތަްށ އެކަށޭަނ 

ޤާބިލުކަމާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ހުރުން ކަމުގައި ބެލުމާިއ، ަވީޒފާ ދިނުމާއި 

 ކުިރއެރުން ދިނުމާއި މުވަްއޒަފުންނާގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަމުަގއި ވަޒީާފގެ

ބަލަންޖެހޭ މައިގަނޑު މިންގަނޑަކީ ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި އަޚްާލޤީގޮތުންނާިއ 

 މަސައްކަުތގެގޮތުން ެއކަށޭނަ ބަޔަކަށްވުން ކަމުަގއި ބެލުން؛

ތާއީުދކުރުމުގެ ނުވަަތ ސިޔާސީ ަވކި ޕާޓީައކަށް ނުަވތަ ވަކި ކަމަކަށް  (11)   

ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން، ސިިވލް ސަރވިސްގެ ެއްއވެސް މުވަްއޒަފަކަށް 

 ކަމެއް ފަހިކޮށް ނުވަތަ ދަތިކޮްށ ނުހެދުން؛

ސިޔާސީ ބަހުސްތަުކގައި ަބއިވެރިުނވުމާއި، ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް  (12)   

 ހާސިލުކުރުމަށް ވަޒީފާގެ ބޭނުންނުކުރުމާއި، ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކަށް 

ފަދަ އެއްވެްސކަމެްއ  ތާއީދުކުރަނީކަން ނުވަތަ ދެކޮޅުހަދަނީކަން ދޭހަވާ

 ނުކުރުން؛

ކޮމިޝަނުގެ މުަވްއޒަފުން، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅިދާނެ  (13)   

ޙާލަތްތައް އަބަދުމެ ވަަޒންކުރަމުން ދިއުމާއި، ޮކރަޕްޝަނަށް 
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ޢަމަލުތައް ހުންނާނެގޮތަށް، މަގުފަހިނުވާނެ ގޮތުގެމަތިން އެފަރާތްތަކުގެ 

އެމީހުންގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަާކއި މަސައްކަުތެގ އަޚްލާޤާއި 

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އުޞޫލުތަްއ ބައްޓަންކުރަމުން ދިއުން؛

ކޮމިޝަނުގެ މުަވއްޒަފުންނާިއ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ކޮރަޕްޝަންެގ  (14)   

ހިންގަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް ހިންގުމާއި، ޢަމަލުތަކުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައި 

އެމީހުންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދިނުމާއި، ނުޙައްޤު މުްއސަނދިކަމުން 

ސަލާމަތްވެތިބޭކަން ކަށަވަުރުކރުމުގެ ގޮތުން އެމީހުންގެ ާމލީ ޙާލަތަށް 

ސަމާލުވެ ތިބުމާއި، ކޮރަްޕޝަނުން ރައްކާތެރިެވގެންާވ ނަމޫނާއެއް 

 އްުކން؛ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ދެ

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއް ކަމުގަިއވީނަމަވެސް ނުވަތަ މުވަްއޒަފެްއ  (15)   

ކަމުގަިއވީނަމަެވސް، ސުލޫކީ ަހމަތަކާ ޚިލާފަށް ވަކިކަމެއް ކުުރމަށް ނުވަތަ 

ނުކޮށް ދޫކޮށްލަން އަންގާނަމަ ނުވަތަ ބާރުއަޅާނަމަ ނުވަތަ 

 ަނޒާހަތްތެރިކަމާއެުކ މަޖުބޫރުކުރުވާނަމަ، ނުވަތަ ުމވަްއޒަފުގެ މަަސއްކަތް

ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއް ފޯރުވާނަމަ، 

ކޮރަޕްޝަން -ލަސްނުކޮށް ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލަށާއި އެންޓި

 ކޮމިޝަނަށާއި އަދި ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އެކަން ހުށަހެޅުން؛ އަދި 
އެްއވެސް މީހަކާމެދު ނުރަނގަުޅ ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅާ  (16)   

 ގޮތަކަށް، އެްއވެސް ކަމެއް ުނކުރުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކަީކ، ޮކމިޝަނުގެ ރައީާސިއ  )ށ(  

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ޮކމިޝަނުގެ މުވަްއޒަފުންެގވެްސ ވަޒީާފގެ މަިއގަނުޑ 

އީ، ަވޒީފާގެ ެއއްބަްސުވމެއް ނެތްނަމަވެސް، އެއް އަާސސް ކަމުގައި ބެލެވޭެނއެވެ. އެ 

އަދި އޮތް ވަޒީާފގެ ެއއްބަްސވުމުގައި އެއިން ކަމެއް ހިމެނިފައިުނވި ނަމަވެސްމެެއވެ. 

އަދި، ެއއިން ކަމަކާ ޚިލާފުވުަމކީ، އެމީހަކާމެދު ތައުދީބީ ފިަޔވަޅު ެއޅުމުގެ ޙާލަތެްއ 

 އުފަންވުން ކަމުަގއި ބެލެވޭެނެއވެ.
 

ސިޔާސަތުތައް 
 އެކަށައެޅުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނވެގެްނވާ ހަމަތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގިއ  18-7މި ޤާނޫނުގެ  .18-8

ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތަާކއި އުޞޫލުތަާކއި ތަމްރީނުތަކާއި ހަމަތަާކގުޭޅ 
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ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ތަފްޞީލުތައް ކޮމިޝަނުން ެއުކލަވާލައި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން 

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި ކޮމިޝަނުން އެކުަލވާލައި ތަންފީޒުކުރަންވާނެެއވެ. އަިދ  6

އެ ހަމަތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ކުރުން ހުއްދަވެގެްނވަީނ ކޮން ކަމެއްކަން ނުވަތަ 

 ކޮށްދޭންވާެނއެވެ.މަނާވެގެންވަނީ ކޮން ކަެމއްކަން އެނގޭނެ މިންވަރަށް އެ ހަމަަތއް ތަފްޞީލު
 

ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް 
 ތަބާވުން 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން އެމީުހންގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގަިއ، މި ޤާނޫނުަގިއ  )ހ( .18-9

ބަޔާންެވގެންވާ ސުލޫކީ ހަމަތަުކގެ އެންމެމަތީ މިންގަނޑުަގއި ހިފަހައްޓައި، އެހެން 

               ެއނގޭ މިންވަރަށް،މީހުންނަށްވެސް އެ ހަމަތަކަށް ތަބާވާކަން 

 ހުރިހާ ޙާލަތެއްގަިއވެސް އެ ަހމަތަކަށް ތަބާވާންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކުރާ ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން  )ށ(  

ތަބާވުން އެ އަކުުރގެ ދަށުން ލާޒިމުކުރާ ފަދައިން، ކޮމިޝަުނގެ މުަވއްޒަފުްނވެްސ 

 މަތަކަށް ތަބާވާަކން، ކޮމިޝަނުގެ ރަީއސް ކަަށވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.އެ ސުލޫކީ ހަ

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ވަކިަވކި ފަރުދުންގެ ހައިސިއްޔަތުްނނާއި ކޮމިޝަނެއްެގ  )ނ(  

ހައިސިއްޔަތުން ކޮމިޝަނުެގ މިނިވަންކަމާއި، އަބުރުވެިރކަމާއި، ހަމަހަމަކަމާިއ 

 ހިފަހައްޓަންވާެނއެވެ.އަޚްލާޤީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް 
 

ސުލޫކީ ހަމަތަކާ 
 މެންބަރުން ޚިލާފުވުން 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެްނވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައަކާ ކޮމިޝަނުެގ  )ހ( .18-10

މެންބަރަކު ޚިލާފުވުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި ނުވަތަ އެހެްނ 

ބަާޔންކޮށްފައިވީނަމަެވސް، އޭނާ ަމޤާމުގައި ހުރެ ކުރުްނ ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮަތކަށް 

އެކަީށގެންނުވާ ކަެމއް ކުރީކަަމށް ބަލައި، އޭނާ މަޤާމުން ަވކިކުރެވިދާނެ ޙާލަތެްއ 

 އުފަންވީ ކަުމގައި ބެެލވޭނެެއވެ.

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަމަކީ، ޭއގައި ޖިނާީއ  )ށ(  

ޢަމަލު ހިމެނިގެންާވ ކަމެއް ކަމުގަިއވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކުށެްއގެ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިޔަަވޅު އެުޅމަކީ، ޖިނާއީ ދަޢުވާެއއް އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރުމަްށ 

 އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ.

     ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމުގައި ަބިއވެރިވި މެންބަެރއް ނުވަތަ މުަވއްޒަެފއް )ނ(  

ނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރިކަމަށް ނުވަަތ މި ޤާނޫ

މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާައކާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރިކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑަައޅައިފިނަމަ، 
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އެ މެންބަރަކު ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފަކު ބަިއވެިރވެގެން ކޮިމޝަނުން ނިންމާފައިވާ 

 ކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެެއވެ. ނިންމުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާ
 

ސުލޫކީ ހަމަތަކާ 
 މުވައްޒަފުން ޚިލާފުވުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ  18-7ކޮމިޝަނުގެ މުވަްއޒަފަކު މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .18-11

ސުލޫކީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ ިޚލާފުވި މިންވަރެއްެގ 

ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި، އެ މުވަްއޒަފަކާމެދު ކޮމިަޝނުގެ މުވަްއޒަފުންގެ 

 ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަްނވާނެެއވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ޙާލަތުގައި ކޮމިޝަނުގެ މުވަްއޒަފުން ސުލޫކާ  )ށ(  

ްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ޚިލާފުވެގެން އެ މުަވްއޒަފުންނާމެދު އެޅޭނެ ފިަޔވަޅުތަ

 ކޮމިޝަނުގެ މުަވއްޒަފުންގެ ަގވާއިުދގައި ަބޔާންކުރަންވާެނއެެވ.
ކޮމިޝަނުގެ މުަވއްޒަަފކު ުސލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކުރިަކމަކީ، ޭއގަިއ ޖިނާއީ  )ނ(  

ކުށެްއގެ ޢަމަލު ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ކަުމގަިއވާނަމަ، މި މާްއދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން 

ގެ މުަވއްޒަފުްނގެ ަގވާއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަީކ، ކޮމިޝަނު

 އޭނާގެ މަްއޗަށް ޖިނާއީ ދަޢުާވއެއް ކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ.
 

ކޮމިޝަނުން 
 ޖަވާބުދާރީވުން 

 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑަައޅާ ގޮތެްއގެމަތިން، އެ މަޖިލީހަށް .18-12

ނުވަތަ ެއ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓައކަށް ހާޒިުރވެ، ަޖވާބުދާރީެވ، އެމީހުންގެ މަްސއޫލިްއޔަތާ 

ގުޭޅގޮތުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގައި ޒިންމާ އުފުލަްނވާނެެއވެ. އަދި ކޮމިޝަްނ 

ހިނގަމުންދާ ގޮތާ ގުޭޅގޮތުްނ، ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ކުަރމުންދާ ކަމަކާ ގުޭޅގޮތުން، 

ލީހުން ހޯދައި ބަލަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއްގައި، އީޖާބީގޮތެްއަގއި ެއއްބާރުލުްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖި

 ދޭންވާނެއެެވ.
 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރެކޯޑު 
 ބެލެހެއްޓުން 

ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންަތުކގެ ޔައުިމއްޔާ އަކުރުްނ އަކުރަށް ލިޔެ  )ހ( .18-13

އޯިޑއޯ ރެކޯޑިްނގ ބަލަހައްޓަންވާނެވެ. އަިދ އެ ބައްދަުލވުންތަކުެގ 

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.

ޔައުމިްއޔާ ލިެޔ ތަްއޔާރުކުރަްނވާނީ، މެންބަރުން ދަްއކާ ވާަހކައަށް އުނިއިތުެރއް  )ށ(  

ނުގެނެސް، ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަަކއެއް، އެ ދެއްކި ގޮތަކަްށ 
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ކޮށް އެނގޭެނ ޔައުމިްއޔާއިން ފެންނާނެ، އަިދ ޖަލްސާގައި ކަންހިނގާިދޔަގޮްތ ސާފު

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ކޮމިޝަނުން އެްއވެްސ ތަޙްޤީޤެއް ހިންަގއިފިނަމަ ނުވަތަ އެްއވެސް ހެކިބަެހްއ  )ނ(  

ހޯދައިފިނަމަ، އަކުރުން އަކުަރށް ޔައުމިްއޔާކުރަންވާެނެއވެ. އަދި އެ ތަޙްޤީޤުެގ 

 އޯިޑއޯ ރެކޯޑިްނގ ބަލަހައްޓަްނވާނެެއވެ.

ބައްދަުލވުންތަުކގެ ަޔއުމިްއޔާަގއި، ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރުންގެ ކޮމިޝަނުގެ  )ރ(  

 ހާޒިރީއާއި ވޯޓުދިން ގޮުތގެ ަތފްޞީލު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަުކެގ ހާޒިރީ ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ކޮމިޝަނުގެ  )ބ(  

 ވެބްސައިުޓަގއި ޝާއިޢުކުރަްނާވނެއެވެ.

     އެހެން ގޮތަކަށް އޮތްނަމަެވސް، މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި އެހެން ޤާނޫނެއްގައި )ޅ(  

)ދިހައެއް(  10)ނ( ގައިވާ ލިެޔކިޔުންތަާކއި ރެކޯޑިންގަތއް މަދުވެެގން 

 އަހަރުދުވަސް ވަންދެން ކޮމިޝަނުން ރައްކާތެރިކަމާެއކު ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ.
 

ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ޝާއިުޢކުރާ ދުވަހުން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ،  .4

  .ފެށިގެންނެވެ

________________________ 
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