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             ދައުރުގެ  ދެވަނަދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އާދީއްތަ ވި  6މަހުގެ ސެޕްެޓންބަރު  ވަނަ އަހަުރގެ 2020
  އަށް ( ޤާނޫނު ކޮިމޝަންގެ އިެލކްޝަންސް) 2008/8 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްުކރެއްވި  33
 ސެޕްޓެންބަރު  21،ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮތުގެމަތިން  92ޤާނޫނުއަސާީސގެ ، ބިލު ގެަނއުމުގެ  އިޞްލާޙު ވަނަ 1

 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުެރއްވުމުން ދުވަހު ހޯމަ( ވި 1442 ޞަފަރު 4) 2020
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 2020/17 :ނަންބަރުޤާނޫނު 
 

 

              އަށް ( އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) 2008/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

 

 .އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާުޙތައް ގެނައުން( ޤާޫނނުިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ) 2008/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. 8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ކޮމިޝަންގެ ރައީްސގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް ތިީރގައި ަބޔާންޮކށްފައި އެވަީނެއވެ. 8.

ޤާނޫނުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން، ނަތީޖާ ނެރެދެވޭ ގޮުތގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި  )ހ(  
ހަރުދަނާ އުޞޫލުން، ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާުކރުމަށް ބޭނުންވާ 

 ލަފައާއި އިރުޝާދުދިނުން؛
ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންަތުކގެ އެޖެންޑާ ކަނަޑއެޅުމާިއ، ބައްދަލުވުން  )ށ(  

ން ފަދަ ކޮމިޝަން ހިންގުމާ ގުޭޅ ބާއްވާނެ ތާރީާޚއި ަވގުތު ަކނޑައެޅު
 ނިންމުންތައް ނިންމުން؛

ކޮމިޝަނާއި ކޮމިޝަންގެ މެްނބަރުންނާއި ކޮމިޝަންގެ މުަވްއޒަފުން ސުލޫކީ  )ނ(  
 ހަމަތަކަށް ތަބާވުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކަިއ، ޒަޢާމަތު ޤާއިމުކުުރން؛

މަސައްކަތްތަްއ ކޮމިޝަންގެ މަޝްވަާރގެ މަތިން ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ެއކިެއކި  )ރ(  
ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ުއޞޫލު ކަނޑައަަޅއި، އެ ުއޞޫލާ އެްއގޮތަށް 
އިދާރީކަންކަން ހިްނގަމުންދާކަން ކަށަވަުރކޮށް، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތްއ 

 އެޅުން؛
 ކޮމިޝަންގެ ބައްދަުލވުންތަކުެގ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން؛ އަދި  )ބ(  
 ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުން.ކޮމިޝަނުން ނިންމާ  )ޅ(  

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ތިީރގައި ބަާޔންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ. 12. މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
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އަާދކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ަހިއސިއްޔަތުން )ހ(  
މިނިވަންކަމާއި، ޢަދުލުވެރިކަާމއެކު، އަދި ަވކިފަރާތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި، އަދި 

 ވަކި ނުފޫަޒކަށް ލެނބުމެއްނެތި އަދާކުރުން؛
              ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުްނތަކަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެުކ ހާޒިރުވެ، )ށ(  

 މަލީޮގތުން ގުޅިގެން ަބއިވެިރވުން؛އެ ބައްދަލުވުންަތކުަގއި ޢަ
މެންބަރަކާ ޙަވާލުކުެރވިފަިއާވ  ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަުކގެ ތެރެއިން އެ )ނ(  

މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުުރމާއި، ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ 
 އަދާކުރުމުަގއި ކޮމިޝަންގެ ަރއީސަށް ލަފާދިނުމާއި އެހީތެރިެވދިނުން؛

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިނިވަންކަމާއި،  )ރ(  
 ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ހަމަތައް ހިފެހެއްޓުން؛

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން މަސަްއކަތްކުުރމުގައި ހުރިހާ  )ބ(  
ވަގުެތްއގަިއވެސް ތެދުނިޔަތުގައި މަސަްއކަތްކުރުމާިއ، ކޮމިޝަންގެ 

ދުތައް ހާސިލުކުރުމަށާއި މަޞްލަޙަތުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަޤްޞަ
 އިސްކަންދިނުން.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 14ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3
 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަންކަާމ  17މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 14. 

ކުިރކަމަށް، ުނވަތަ ެއ މަޤާމު އަދާކުރުމަށް ުއޒުރުވެިރވާފަދަ ޚިލާފަށް ކަމެއް 
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްެޖކަމަށް، ނުވަތަ މަޤާމު އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން 

ވަނަ މާއްދާގެ  17-9ނެތްކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

 ؛)ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޙާަލތް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
 

 

 ވަަނ މާއްދާ އުނިކޮށް، އެ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން. 17ނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބު .4

 

ނުފޫޒެއް ނެތި މިނިވަންކަމާއެކު 
 މަސައްކަތްކުރުން 

ކޮމިޝަންގެ ވާޖިބު އަާދކުުރމުގައި، ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރުން އެްއވެްސ  )ހ( 17.

 ނުފޫޒަކަށް ލެނބިގެެނއް ނުވާނެެއވެ.ބިރަކަށް ނުވަތަ ެއއްެވސް 
ކޮމިޝަންގެ ެއްއވެސް މަްއސަލައެއް ނިންމުމުަގއި ނުަވތަ މައްސަލަެއްއ  )ށ(  

ހިންގުމުގަިއ ނުވަތަ މަްޝވަރާެއއް ކުރުމުަގއި ނުވަަތ ސިޔާސަެތްއ 
ކަނޑައެޅުުމގައި ސީދާގޮތުްނެވސް ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުްނެވސް އަމިއްލަ 

 ން މަސައްކަތްކޮްށގެން ނުވާެނއެެވ.މަޞްލަޙަތެއް ހާސިލުކުރަ
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ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ ކަމެއްެވސް ކުރަންވާނީ، ކޮމިޝަްނގެ މަޤްޞަދު  )ނ(  
 ހާސިލުވާނެ ގޮުތގެމަތިން، ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށްޓަކައެވެ.

ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެްއގައި ކަންަތއްތައް ކުރުމަށްަޓކަިއ، ެއކަމެްއގެ ަވގުުތގަިއ،  )ރ(  
ަޞއްޙަ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބިގަނެވޭ ގޮތަްށ އެކަމަކާބެހޭ 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްަތއް ހިންގުމުަގއާއި، ކޮމިޝަންގެ އިާދރީ އޮނިގަނުޑ  )ބ(  

ތަރުތީބުވެގެްނވާ ގޮުތަގއާިއ، ކޮމިޝަންގެ މަސަްއކަތްތަްއ ކުރުމުގަާއއި، 
ރޭވުމުަގއާިއ، ކޮމިޝަނުން އަޅަންޖެހޭ ކޮމިޝަންގެ ޕްޮރގްރާމްތަްއ 

ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅުމުަގއި، ޮކމިޝަނަށް ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ އިޚްތިޔާާރއި 
 މިނިވަންކަމާއި ބާރު ލިބިގެްނެވއެވެ.

 

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ެއމީހުންގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި،  )ހ( .1-17 ކޮމިޝަންގެ ޖަމާޢީ ސުލޫކު 
އި ދަރަޖައާއި އަބުރުވެިރކަމަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ކޮމިޝަންގެ ޤަދަރާ

 ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.
ކޮމިޝަންގެ ސިޔާސަތުތަާކިއ ކޮމިޝަންގެ ނިންމުންތަކާއި ކޮމިޝަނުން  )ށ(  

ޢަމަލުކުރާގޮތާ ގުޭޅގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމާއި ޒިންމާ ުއފުލުމުގެ ވާޖިބު 
 ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެްއެގމަތިންނެވެ.ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން އަދާުކރަންވާނީ 

 

ކޮމިޝަންގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ، ފަރުދެްއގެ ހަިއސިްއަޔތުންނާއި ކޮމިޝަންެގ  .2-17 މެންބަރުންގެ ޒާތީ ސުލޫކު 
މެންބަރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން، ހުރިހާ ޙާލަތެއްަގއިެވސް، އަންނަނިވި ހަމަތަްއ 

 ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ.
ޤަދަރަށް އުނިކަެމއް އަުތވެދާނެ އެްއވެސް ކަމެއް، ެއްއވެްސ ކޮމިޝަންގެ  )ހ(  

 ވަގުެތްއގައި ނުކުރުން.
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެްއެގ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުަރންޖެހޭ ވާޖިބަށް  )ށ(  

 ބުރޫއަރާފާނެ ފަދަ އެއްވެސް ަކމެއް ނުކުރުން.
ަނމަވެސް މަޤާމުެގ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން  )ނ(  

 ބޭނުންކޮށްގެން ނުކުރުން.
ކަނޑައެިޅގެން ަވކި މީހަކަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ނިޔަތުަގއި ނުވަތަ އޭނާެގ  )ރ(  

އަބުރު ނަގާލުމުގެ ނިޔަތުަގއި ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ނަމަވެސް 
 މަޤާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމެްއ ނުކުރުން.
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ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބެންއޮތް ހަދިޔާެއއް ނުވަަތ ޢާންމު އުޞޫލަކުން  )ބ(  
އެހީއެއް ުނވަތަ މަންފާއެްއ ނުވަތަ މެހެމާންދާރީއެއް ފިޔަވައި އެނޫން 
ހަދިޔާއެްއ، ނުވަަތ އެީހއެއް، ނުވަތަ މަންފާެއއް ނުވަަތ މެހެމާންދާރީއެއް 

 އެްއވެސް ފަރާތަކުން ނުހޯދުން.
              ފަރުވާތެރިކަމާއެުކ ހާޒިރުވެ،ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުްނތަކަށް  )ޅ(  

 އެ ބައްދަލުވުންަތކުަގއި ޢަމަލީޮގތުން ބައިވެިރވުން.
 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، ނުވަތަ އެފަދަ  )ހ( .3-17 މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން 
އައިކަމުަގއިވީނަަމވެސް، ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެހެންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން 

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގައި މި ޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުރަން 
ފެށުމަށްފަހު، ޢަމަލުކުރާނީ، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ުއޞޫލުތަކާ 

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.
އޭާނގެ މަޤާމާ ޙަވާލުިވއިރު، ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢަްއޔަންކުރެވޭ މީހާ،  )ށ(  

އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަީނއާއި އޭާނގެ ނަމުގައި ހުރި މުދަލާއި އޭނާ 

އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނީގެ ޒިންމާ އެނގޭނެ މާލީ ހިސާބު، އެ މަޤާމާ އޭނާ 
)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، އޮިޑަޓރ ޖެނެރަލަށް  3ޙަވާލުވާތާ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ  މި )ނ(  

އިތުރަށް، ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމާ ޙަވާލުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކޮންމެ 
)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ  90އަހަރެްއގެ މާލީ ހިސާބު އެ އަަހރެއް ނިމޭތާ 

ވާނެެއވެ. މި މާއްދާެގ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދަން
ބޭނުމަށްޓަކައި އަހަރު ކަމަށް މާނަކޮށްފައިއެވަނީ، އެމީހަކު ކޮމިޝަންެގ 

)އެެކއް( އަހަުރދުވަސް ހަމަާވ  1މެންބަރުކަމާ ޙަވާލުާވ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ތާރީޚަށެވެ.
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު ަމޤާމުން ވަިކވުމަށްފަހު ނުަވތަ އިސްތިޢުފާ  )ރ(  

)ތިނެއް( މަސްދުވަުހގެ ތެރޭގަިއ، އޭނާ  3 ހިނގާ ފުރަތަމަ ދިނުމަށްފަހު

މަޤާމުން ވަކިިވއިރު އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަާކިއ 
އޭނާގެ ނަމުަގއި ހުރި މުދަލާއި އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނީގެ ޒިންމާ އެނގޭެނ 

 ވެ.މާލީ ހިސާބު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެ
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އަދި )ރ( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ  ،މި މާއްދާގެ )ށ(، )ނ( )ބ(  
)އަށާރަ(  18މާލީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު، އޭނާ އިނދެގެންއުޅޭ މީހާާއއި، 

 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިންގެ މާލީ ހިސާބުވެސް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.
އަދި )ބ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅުން  ،މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( )ޅ(  

ލާޒިމުކުރާ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރާީނ، އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަަޅއި، 
ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެުޓގަިއ ޝާއިޢުކުރާ ނަމޫނާާއ އެްއގޮްތާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
މައްސަލަެއއްާވ މި މާއްދާގެ ދަށުން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާ ބަޔާނުގަިއ  )ކ(  

ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ މައްަސލައެއް އޮޑިޓަރ 

 ޖެނެރަލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

އިތުރު ވަޒީފާ އަދާނުކުރުމާއި 
މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ވިޔަފާރި 

 ނުކުރުން 

އިތުރު ވަޒީފާެއްއ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު، އާމްދަނީ ލިބޭ  )ހ( .17-4
އަދާކޮށްގެންުނވާނެެއވެ. ުނވަަތ އާމްދަނީއެްއ ނުވަތަ ަފއިދާއެއް ލިބޭ ފަަދ 

 އެހެން މަޤާމެއް ފުރައިގެންނުާވނެއެވެ.
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު، ވިޔަފާރިެއއް ހިންގުުމަގއި ޢަމަލީގޮތުން  )ށ(  

ފަންނީ ބައިވެިރެވގެންނުވާނެެއވެ. ނުވަތަ އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް 
މަސައްކަތެްއަގއި ޝާމިލުވެެގންނުވާނެއެެވ. ނުވަތަ އާމްދަނީއެއް ލިބޭފަދަ 
އެހެން ެއއްވެްސ މަސަްއކަތެްއ ކޮށްގެންުނވާނެެއވެ. އަދި ދަުއލަތުގެ މުދަލާިއ 
ބިން ގަނެ ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފައިގެންނުވާެނއެވެ. އަދި ަދއުލަތާއި އެހެން 

ޢާމަލާތެއްގައި ސީާދގޮތުްނވިޔަސް ުނވަތަ އެްއވެސް ފަރާތަކާ ދެމެދު ކުރެވޭ މު
ނުސީދާގޮތުންވިަޔސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު އެ މެންބަރެއްގެ މާލީ އެއްވެްސ 

 މަޞްލަޙަތެއް ބާއްަވިއގެންނުާވނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހިއްސާ ވިއްާކ  )ނ(  

ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްެގ ިސގްނިފިކަންޓް ެޝއަރހޯލްޑަެރއް ކަުމގައިުނވާ 
ގޮތުން، އެފަދަ ކުންފުންޏެްއގެ ހިއްސާ މިލްކުކުރުމަީކ، މި މާއްދާގެ 

. މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ިވޔަފާރިކުރުްނ ކަމުަގއެއް ނުބެެލވޭނެެއވެ
ބޭނުމަށްޓަކައި "ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހިއްާސ ިވއްާކ ޕަބްލިްކ ކުންފުންޏެއްެގ 
ސިގްނިފިކަންޓް ޝެއަރޯހލްޑަރެއް" ކަމަށް ބަާޔންކޮށްފައިެއވަނީ، 
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިއްސާ ިވއްކާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްާސެގ 

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ހިއްާސެގ  )ފަހެއް ިއންސައްތަ( އަްށވުރެ 5ރައުސުލްމާލުގެ %
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މައްޗަށް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ބާރު ފޯރުވޭ މަޤާމެއްަގއި ހުރި 
 ހިއްސާދާރަކަށެވެ.

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން މެނުވީ، ަދުއލަތުގެ އެހެން  )ރ(  
، އެްއވެސް ކޮމިޝަނެއްަގއި، ނުވަތަ ަކއުންސިލެްއގަިއ، ނުވަތަ މަޖިލީހެއްގައި 

ނުވަތަ ކޮމިޓީެއްއގަިއ، ނުވަަތ ބޯޑެްއގަިއ، ނުވަަތ އެނޫންެވސް ތަނެއްަގިއ، 
އުޖޫރައަކަްށވިޔަސް ނުވަަތ އުޖޫރައަކާ ނުލައި ނަމަވެސް، 

 ބައިވެިރެވގެންނުވާނެެއވެ.
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު ޮކންސަލްޓަންޓެއްގެ ަހއިސިްއަޔތުން އެްއވެްސ  )ބ(  

 މަސައްކަތްކޮށްީދގެންނުވާނެެއވެ.ފަރާތަކަށް 
ކޮމިޝަނުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާ ފުށުއަރާފާނެ ބާވަތުގެ މަދަނީ  )ޅ(  

 ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރަކަށް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު ެވގެންނުާވނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭނުމަށްަޓކައި، ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ނަމުގައި އޮްތ  )ކ(  

ގޯްއޗެްއ ނުވަަތ ެގއެްއ ނުވަަތ މުދަލެއް، ާބޒާރުަގއި އެފަދަ ގޯްއޗެްއ ނުވަަތ 
ގެެއއް ނުވަތަ މުދަލެްއގެ ައގު ޢާންމުކޮށް ހުރި އަގަށްވުރެ ބޮުޑނޫން އަގަކަްށ 
ވިްއކާލުމާއި، އެފަދަ ގޯްއެޗްއ ނުވަތަ ގެެއއް ނުވަތަ މުަދލެއް ބާޒާރުަގއި 

ޮބޑުނޫން އަެގްއގަިއ ކުއްޔަށްީދގެްނ  ޢާންމުކޮށް ކުއްޔަށްދީުއޅޭ ައގަށްވުރެ
އާމްދަނީ ހޯދުން، މި މާއްާދގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ވިޔަފާރިާއއި 

 މަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިގެނެއް ނުވެެއވެ.
)ބާރަ(  12ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުން ވަިކވުމަށްފަހު، ފުރަތަމަ ހިނގާ  )އ(  

ން، ކޮމިޝަންެގ މެންބަރެއްެގ މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ާފއިތުވަންދެ
ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ އަާދުކރި މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ ވަޒީފާއެއް ުނވަތަ 

 މަސައްކަތެްއ، ކޮމިޝަންގެ ެމންބަރަކު ކޮށްގެންނުވާެނެއވެ.
 

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ 
 މައްސަލަތަކުން ދުރުހެލިވުން 

ވާޖިބާއި އޭނާގެ މަޞްލަޙަތާ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު އަދާުކރަންޖެހޭ ރަސްމީ  )ހ( .17-5
 ދެމެދު އެއްވެސް ފުުށއެރުމެއް އުފެދުމަކަށް ފުރުޞަތު ދީގެން ނުވާނެެއވެ.

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުންކަމަށް މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  
ގައި ބުނެފައިެއވާ އުޞޫުލަގއި، ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު އިނދެގެންއުޭޅ 

އޭނާ ސީދާ ބަލަހަްއޓަމުން ގެންާދ  ދަރިންނާއި،މީހާއާއި، އޭނާެގ 
އެހެންމީހުންގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމަކީވެްސ، އެ މެންބަރެްއގެ މަޞްލަޙަުތ 

 ފުށުއެރުން ކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.
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ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ބެލުމުަގއި، ކޮމިަޝންގެ މެންބަރެއްެގ  )ނ(  
ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ދިމާވެދާނެކަމަށް މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފާނެފަދަ 

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ެއކަން ކޮިމޝަނުގައި ަބޔާންކުރުމަށްފަހު، އެ މައްސަަލއެްއ 
ބެލުމުން އޭނާ ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެ. އަދި އެ މައްސަަލެއއް ބެލުމުގަިއ 

ނެއެެވ. އެްއވެސް ފަރާތަކަށް އެްއވެސް މިންވަރަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުަވއިެގން ނުވާ
އަދި އެ މައްސަލައެއް ިނންމުމުގައި އެމީހަކު، ޭއގެފަހުން އެއްވެްސ 

 މިންވަރަކަށް ބަިއވެރިެވގެންނުާވނެއެވެ.
ވަކި މައްސަަލއެއް ބެލުމުަގއި ނުވަތަ ވަކި ކަެމއް ކުރުމުަގއި ވަކި މެންބަރަުކ  )ރ(  

އެކަީށެގންވާ ސަބަބުެގ ބައިވެިރވުމަކީ، މަޞްލަޙަތު ުފށުއަރާނެ ކަމެްއކަމަށް 
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޝަންެގ ރައީސަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތެއްަގއި ލިޔުމުން 
ސަބަބު ބަޔާންކުރުމާއެކު އެ މެންބަރަށް އެކަން އެންގުމަށްފަހު، އެ މެންބަރަކު 

 އެ މައްސަލަެއއް ބެލުމުން އެަކހެރިކުރެވިދާނެެއވެ.
ކޮމިޝަްނގެ ރައީްސ ބައިވެިރވުމަކީ، ވަކި ަމއްސަލަެއއް ބެލުމުަގއި  )ބ(  

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާނެ ކަމެއްަކމަށް އެކަށީގެްނވާ ސަބަުބގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮްށ 
އޭނާއަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ޙާލަެތްއގަިއ، ކޮމިޝަްނގެ ނައިުބ ރަީއސަށް ލިޔުމުން 
އެކަން އެންގުމަށްފަހު، އެ ަމއްސަލަެއއް ބެލުމުން، ކޮމިަޝންގެ ރަީއސް 

 ވާންވާެނއެެވ.ތަނާޒުލު
އަދި )ބ( ގަިއ ބަޔާންެވގެންާވ  ،މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( )ޅ(  

އުޞޫލުތަްއ، ކަާމގުޅޭ ނިސްބަަތށް، ކޮމިޝަންގެ މުަވއްޒަފުންގެ މައްޗަްށވެްސ 
 ހިނގާނެއެވެ.

އަދި )ބ( ގަިއ ބަޔާންެވގެންާވ  ،މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( )ކ(  
އުޞޫލަކާ ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރަކު ޚިލާފުވުމަކީ، އޭނާ މަޤާމުަގއި ހުރެ ކުރުްނ 
އެކަީށގެންނުވާ ކަެމއް ކުީރކަމުގައި ބަަލއި، އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުެރވިދާެނ 

 ޙާލަތެއްކަމުަގއި ބެލެވޭެނއެވެ.
ިއ ބަޔާންެވގެންާވ އަދި )ބ( ގަ ،މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( )އ(  

އުޞޫލަކާ ކޮމިޝަންގެ މުަވްއޒަފަކު ޚިލާފުވުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ އެހެން 
މާއްދާއެްއަގއި ނުވަަތ އެހެން ޤާނޫނެްއގަިއ އެހެންގޮަތކަްށ 
ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، އޭނާ މަޤާމުގައި ހުރެ ކުރުން އެކަށީގެންނުވާ ކަމެްއ 

ެރވިދާެނ ޙާލަތެއްކަުމގަިއ ކުރީކަމަށް ބަލަިއ، އޭާނ މަޤާމުން ވަކިކު
 ބެލެވޭނެެއވެ.
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ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި 
 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތައް 

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން، އެމީހުންގެ މަޤާމުގެ ޒިންމާތަކާއި ވާޖިބުތަްއ  )ހ( .17-6
 އަދާކުރުމުަގއި އަންނަނިވި ހަަމތައް ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ.

ާޤނޫނުތަކަށް ތަބާވެ، އެ ޤާޫނނުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި   (1)   
އިޙްތިރާމްކުރުމާއި، އެ ޤާނޫުނތަކުގެ ދަށުން ހުއްދަ އަމުރެްއ ކުާރ 
 ފަރާތެއްގެ އަމުރަށް ރަސްމީ ާވޖިބު އަދާކުރުމުަގއި ތަާބވަމުންދިޔުން.

ޒާތީ ެއއްެވސް ތަޢައްޞުަބކާ ުނލައި، އަދި ހަމައެކަނި ކުރިމަތީގަިއާވ   (2)   
ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި، އެކަން ކުރުުމގައި ތިމާެގ ހެކީގެ މަްއޗަށް 

މަސައްކަތަށާއި ތިާމެގ ވާޖިބަށް އިޚްލާޞްެތރިވުމާއި، 
 އިންސާފުވެިރވުމާއި ފަރުވާތެިރވުން.

ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި އެހެން މީހުންނާ މުޢާމަލާތް   (3)   
 ކުރުމުގަިއ، އިޙްތިރާމާެއކު މުޢާމަލާތްކުރުން.

ތިމާއަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ނުރަނގަޅު ނިޔަެތއްަގިއ   (4)   
ވަކިފަރާތަކަށް ފައިާދއެއް ހޯަދިއދިނުމަށް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ިދނުމުގެ 
ބޭނުމުގައި ބޭނުންނުކުރުމާއި، ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭަގއި ލިބިދޭ 
އިޚްތިޔާރު ޞައްަޙގޮުތގަިއ ބޭނުންކުރުމާއި، އެ ިއޚްތިޔާުރ 

 ގައި އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށާއި ވާޖިބުތަަކށާއިބޭނުންކުރުމު

 ޤާނޫނުގައި ޞައްޙަ މަޞްލަަޙތުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުން.
ވަނަ މާްއދާގެ )ބ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާަލތުަގިއ  17-2މި ޤާނޫނުގެ   (5)   

ފިޔަވަިއ، އެްއވެސް ފަރާތެްއގެ އެހީއާއި ޢިނާޔަތާއި މެހެމާންދާރީއާިއ 
 ސީދާގޮތުަގއި ނުވަތަ ުނސީދާގޮތުަގއި ނަމަވެސް ނުހޯުދން.ހަދިޔާ 

ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އަާދކުރަންޖެހޭ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެިޅދާނެ   (6)   
ނުވަތަ އެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ފަހުން ދަތިވެދާނެ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު 

 ފުށުއަރާފަދަ އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުރުން.
ުނވަތަ ަވކި ފަރާތަކުން ކޮށްދީފަިއވާ ކަެމއްެގ ތިމާއަށް ވަކި މީހަކު   (7)   

މުޤާބިލުގައި، އެހެން ކަެމއް ިތމާ ކޮށްދޭންޖެހުން ލާޒިމުވާ ާޙލަތަށް 
 ތިމާ ނުގެންދިޔުން.

މެންބަރުކަމުގައި ދެމިހުންނައިރު އަދި މެންބަުރކަމުން   (8)   
ވަިކވުމަށްފަހުގަިއވެސް، ތިމާެގ މަޤާމު އަދާކުރުމުަގއި ތިމާއަްށ 

ަމއްސަލަތަކާ ގުިޅގެން ލިބޭ ސިއްުރ ، ވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއިލިބިފައި
 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު، ސިއްރުގެ ގޮުތގައި ހިފެހެއްޓުްނ.
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ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، ޞައްޙަގޮުތަގއި އެހެން ފަރާތަކަށް   (9)   
ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި، އެ މަޢުލޫމާތު އަންގަންޖެހޭ 
ފަރާތްތަކަށް އެންގުމާިއ، ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި ޞައްަޙ 
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ނުރަނގަޅު ނުވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތާިއ 

 ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރުން.
ކޮމިޝަންގެ މަސަްއކަތަށް މީހުން އިޚްތިޔާރުކުރުމުަގއާއި މީހުން   (10)   

އެންމެ އަާސސީ ރުކުނަކީ މަސައްކަތަށް އެަކށޭނަ ޢައްޔަންކުރުމުަގއި 
ޤާބިލްކަމާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަުރ ހުރުން ކަމުަގއި ބެލުމާިއ، ވަޒީާފ 
ދިނުމާއި ަވޒީފާގެ ކުރިއެުރން ދިނުމާއި މުަވއްޒަފުްނނާގުޭޅ 
އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ މައިގަނޑު މިންަގނޑަީކ 

ނާއި މަސައްކަުތެގގޮތުން ެއކަށޭަނ ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި އަޚްލާޤީގޮުތން
 ބަޔަކަށްވުން ކަމުގައި ބެލުން.

ސިޔާސީ ބަހުސްތަކުަގއި ބަިއވެރިނުވުމާިއ، ސިޔާސީ މަޤްޞަދެްއ   (11)   
ހާސިލުކުރުމަށް ވަޒީާފގެ ބޭނުންނުކުރުމާއި، ިސޔާސީ ޙަރަކާްތތަކަްށ 
ތާއީދުކުރަނީކަން ުނވަތަ ެދކޮޅުހަދަނީކަން ދޭހަވާފަދަ ކަމެއް 
ނުކުރުމާއި، ސިޔާސީ ނުފޫޒަށް ތިމާ ލެނބޭކަން ދޭހަވާފަދަ އެއްވެްސ 

 ކަމެއް ނުކުރުން.
ކޮމިޝަންގެ މުަވއްޒަފުން ކޮަރޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅިދާނެ   (12)   

ޙާލަތްތައް އަބަދުމެ ވަޒަންުކރަމުން ދިޔުމާއި، ކޮރަޕްަޝނަށް 
ޢަމަލުތައް މަގުފަހިނުވާނެ ގޮތުގެމަތިްނ އެފަރާތްތަކުގެ 

ހުންނާނެގޮތަށް، އެމީހުންެގ މަޤާމުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތތަކާިއ 
މަސައްކަުތގެ އަޚްލާޤާއި ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އުޫޞލުތަްއ 

 ބައްޓަންކުރަމުން ދިޔުން.
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި ކޮމިޝަންގެ މުވަްއޒަފުްނ   (13)   

ހިންގަންޖެޭހ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައި 
އުޞޫލުތައް ހިންގުމާިއ، އެމީހުންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދިނުމާއި، 
ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަމުން ސަލާމަތްވެތިބޭކަން ކަށަވަުރުކރުމުގެ 
ގޮތުން އެމީހުންގެ މާލީ ޙާލަތަށް ސަމާލުވެތިބުމާއި، ކޮރަޕްޝަނުން 

 އްުކން.ރައްކާތެިރވެގެްނވާ ނަމޫނާއެއް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ދެ
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއް ކަުމގަިއވީނަމަވެްސ ނުވަތަ ުމވަްއޒަފެްއ   (14)   

ކަމުގަިއވީނަމަެވސް، ސުޫލކީ ަހމަތަކާ ޚިލާފަށް ވަިކކަމެއް ކުުރމަށް 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 196އަަދދު:  49 ލިުއމް: ވޮ

 

12 

ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލަން އަްނގާނަމަ ނުވަތަ ބާރުއަޅާނަމަ ުނވަތަ 
މަޖުބޫރުކުރުވާނަމަ، ނުވަަތ މުވައްޒަުފގެ މަސަްއކަތް 
ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު ކުިރއަށްގެންދިޔުމަށް ހުރަސްެއޅޭފަދަ 
ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއް ފޯރުާވނަމަ، ލަސްނުކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަނަށާއި އަދި ރައްޔިތުންެގ -ޖެނެރަލަށާއި، އެންޓި
 މަޖިލީހަށް އެކަން ހުށަހެޅުން.

ކާމެދު ނުރަނގަުޅ ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަެއއް ހުަށހަޅާ އެްއވެސް މީހަ  (15)   
 ގޮތަކަށް ެއްއވެސް ކަމެއް ުނުކރުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޒިންމާތަަކކީ، ކޮމިަޝންގެ ރައީާސިއ  )ށ(  
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި ކޮމިޝަންގެ މުވަްއޒަފުންެގވެސް ަވޒީފާެގ 
 މައިގަނޑު އެްއ އަާސްސ ކަމުގަިއ ބެލެވޭނެެއވެ. އެީއ، ަވޒީފާގެ 

އެއްބަްސވުމެއް ނެތްނަމަވެްސ، އަދި އޮތް ވަޒީާފގެ ެއއްބަްސވުމުަގއި ެއއިން 
ކަމެއް ހިމެނިފައިނުވި ނަމަވެސްމެއެވެ. އަިދ، އެއިން ކަމަކާ ޚިލާފުވުމަކީ، 
އެމީހަކާމެދު ތައުދީބީ ފިަޔަވޅު އެޅުުމގެ ޙާލަެތއް އުފަްނވުން ކަުމގަިއ 

 ބެލެވޭނެެއވެ.
 

ވަނަ މާްއދާގައި ަބޔާންެވގެންވާ ހަމަތަްއ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ  17-6މި ޤާނޫނުގެ  .7-17 ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުން 

ގޮތުަގއި ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަަކއި ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުަތކާއި ުއޞޫލުތަާކިއ 
ތަމްރީނުތަކާއި ހަމަތަކާގުޅޭ ަތފްޞީލުތައް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން 

ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ކޮިމޝަނުން އެކުލަވާަލިއ )ހަެއއް( މަސް 6ފެށިގެން 

ތަންފީޒުކުރަންވާނެެއވެ. އަދި ެއ ހަމަތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ުކރުން ހުއްދަވެގެްނވަނީ 
       ކޮން ކަމެއްކަން ނުވަތަ މަނާވެގެްނވަނީ ކޮން ކަމެއްކަްނ އެނގޭނެ މިންވަރަށް

 އެ ހަމަތައް ތަފްޞީލުކޮށްދޭންާވނެއެވެ.

 

        ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ެއމީހުންގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި، )ހ( .8-17 ތަކަށް ތަބާވުން ސުލޫކީ ހަމަ 
މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނވެގެްނވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކުގެ އެންމެމަތީ މިންގަނޑުަގިއ 
ހިފަހައްޓައި، އެހެން މީހުންނަށްވެސް އެ ހަމަތަކަށް ަތބާވާކަން އެނޭގ 

 މިންވަރަށް، ހުރިހާ ޙާލަތެއްގަިއވެސް އެ ހަމަތަކަށް ތަބާވާްނާވނެއެވެ.
މަތަކަށް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ސުލޫކީ ހަ )ށ(  

ތަބާވުން އެ އަކުުރގެ ަދށުން ލާޒިމުކުރާ ފަދައިން، ކޮމިޝަންގެ 
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މުވަްއޒަފުންވެސް އެ ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ތަބާވާކަން، ކޮމިޝަންގެ ރައީްސ 
 ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.

ކޮމިޝަންެގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ވަކިަވކި ފަރުދުންގެ ހައިސިއްޔަތުންާނއި  )ނ(  
މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ޮކމިޝަންގެ މިނިވަންކަމާިއ، ައބުރުވެރިކަމާިއ، 

 ހަމަހަމަކަމާއި އަޚްލާޤީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ހިފަހަްއޓަންވާނެެއވެ.
 

ސުލޫކީ ހަމަތަކާ މެންބަރުން 
 ޚިލާފުވުން 

ތެރެއިން ހަމައަކާ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެްނވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކުގެ  )ހ( .17-9
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު ޚިލާފުވުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާއެއްަގިއ 
ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ެއހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީަނމަވެސް، އޭނާ 
މަޤާމުގައި ހުރެ ކުރުން އެަކށީގެންނުވާ ކަމެއް ކުީރކަމަްށ ބަލައި، އޭނާ 

 ލަެތއް އުފަންވީ ކަމުަގއި ބެލެވޭެނއެވެ.މަޤާމުން ވަކިކުރެވިދާނެ ޙާ
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކު ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަމަކީ، އޭގައި ޖިާނީއ  )ށ(  

ކުށެްއގެ ޢަމަލު ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ކަމުަގއިވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 
ަމއްޗަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިަޔވަޅު ެއޅުމަކީ، ޖިނާއީ ދަޢުާވެއއް އޭނާގެ 

 ކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ.
ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމުގައި ބަިއވެިރވި މެންބަރެއް ނުަވތަ މުވަްއޒަފެްއ  )ނ(  

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރިކަމަށް 
ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރިކަމަށް 

ކަނޑައަަޅއިފިނަމަ، އެ މެންަބރަކު ނުވަތަ އެ ުމވަްއޒަފަުކ ބައިވެިރެވގެން 
ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމުގެ ބާރު 

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
 

ސުލޫކީ ހަމަތަކާ މުވައްޒަފުން 
 ޚިލާފުވުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ  6-17ކޮމިޝަންގެ މުަވއްޒަަފކު މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .17-10

ބަޔާންކުރާ ސުލޫކީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ ޚިލާފުވި 
މިންވަރެއްގެ ކުޑަޮބޑު މިނަށް ބަލައި، އެ ުމވަްއޒަފަކާމެދު ކޮމިޝަންެގ 

 ވަޅު ައޅަންާވނެއެވެ.މުވަްއޒަފުންގެ ަގާވއިދުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަ 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނުކރާ ޙާލަތުގައި ކޮމިޝަންގެ ުމަވއްޒަފުން ސުލޫކާ  )ށ(  

ޚިލާފުވެގެން އެ މުވަްއޒަފުންނާމެދު އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 
 ހަދާ ކޮމިޝަންގެ މުވަްއޒަފުންގެ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނާވނެއެވެ.

ކޮމިޝަންގެ މުވަްއޒަފަކު ސުޫލކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކުރިކަމަކީ، އޭގައި ޖިނާީއ  )ނ(  
ކުށެްއގެ ޢަމަލު ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ކަުމގަިއވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ 
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ދަށުން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަުފންގެ ގަާވއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުެގމަތިން ފިޔަވަޅު 
 ޢުވާެއއް ކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ.އެޅުމަކީ، އޭނާގެ މަްއޗަށް ޖިނާއީ ދަ

 

       ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮެތއްގެމަތިން، .11-17 ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދާރީވުން 
އެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ އެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިރުެވ، ޖަވާބުދާރީެވ، އެމީހުންގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޭޅގޮތުން، ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ޒިންމާ އުފުލަންވާނެެއވެ. އަިދ 
ކޮމިޝަން ހިނގަމުންދާ ގޮތާ ގުޭޅގޮތުން، ނުވަތަ ކޮމިޝަުނން ކުރަމުންދާ ކަމަކާ 

ޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުން ހޯދައި ބަލަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެްއަގއި، ގުޭޅގޮތުން، ަރއް
 އީޖާބީގޮތެްއަގއި ެއއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެެވ.

  

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް މާއްދާެއއް އިތުރުކުުރން. 20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5
 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރެކޯޑު 
 ބެލެހެއްޓުން 

ބައްދަލުވުންަތުކގެ ޔައުިމއްޔާ އަކުރުން އަކުރަށް ލިޔެ ކޮމިޝަންގެ  )ހ( .20-1
ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ބައްދަލުވުންަތކުގެ އޯިޑއޯ ރެކޯޑިްނގ 

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.
ޔައުމިްއޔާ ލިޔެ ަތއްޔާުރުކރަންވާނީ، މެންބަރުން ދަްއކާ ވާހަަކއަށް  )ށ(  

މެންބަރަކު ަދއްކާ ވާަހކަެއއް، އެ ެދއްިކ އުނިއިތުރެއް ނުގެނެްސ، ކޮމިޝަންގެ 
ގޮތަކަށް ޔައުިމއްާޔއިން ފެންނާނެ، އަދި ބައްދަލުވުމުގައި ކަްނހިނގައިދިަޔގޮްތ 

 ސާފުކޮށް އެނގޭނެ ގޮތުގެމަތިްނނެވެ.
ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ތަޙްޤީެޤއް ހިންގައިފިނަމަ ނުވަތަ އެްއވެސް ހެކިބަހެއް  )ނ(  

ައކުރަށް ޔައުމިްއޔާކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި އެ ތަޙްޤީޤުެގ ހޯދައިފިނަމަ، އަކުރުން 
 އޯިޑއޯ ރެކޯޑިްނގ ބަލަހައްޓަްނވާނެެއވެ.

ކޮމިޝަންގެ ބައްދަުލވުންތަކުެގ ޔައުމިްއޔާަގއި، ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުންގެ  )ރ(  
 ހާޒިރީއާއި ވޯޓު ދިންގޮުތގެ ަތފްޞީލު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

)އެެކއް( ފަހަރު  1ބައްދަލުވުންތަުކެގ ހާޒިރީ ކޮންމެ މަހަކު ކޮމިޝަންގެ  )ބ(  

 ކޮމިޝަންގެ ވެބްަސއިުޓގައި ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގތަކަށް އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި  )ޅ(  

)ދިހައެއް(  10)ނ( ގައި ވާ ލިޔެިކޔުންތަކާިއ ރެކޯޑިންގތައް މަދުެވގެން 

 އަހަރުދުވަސް ވަންދެން ކޮމިަޝނުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަަހއްޓަންވާެނއެވެ.
 

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަްޞދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި ާޝއިޢުކުރާ ުދވަހުން  .6
  .ފެށިގެންނެވެ
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