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 ރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީކޮމިޝަން އޮން ކޮޕްރެޒިޑެންޝަލް 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 މާލެ،   
 ދިވެހިރާއްޖެ.

 
 

 ރިކަވަރީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް 

 ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ) 4/2019 ޤާނޫނު ނަންބަރު، އީމި
ޕްރެޒިޑެްނޝަލް ކޮމިޝަން އޮްނ  ،ދައިފައިވާހަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން 6

 ގެ ހިންގާ ގަވާއިދެވެ.ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ

 ތަޢާރަފާއި ނަން   .1 ހ( )

ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް " ،ގަވާއިދަށް ކިޔާނީމި 
 ހިންގާ ގަވާއިދު" އެވެ.ރިކަވަރީގެ 

   )ށ(

 މަޤްަޞދު   .2 މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ:

   )ހ( ؛ގޮތް ބަޔާންކުރުން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ހިންގާނެ 

 ތައް ހިންާގނެ ބައްދަލުވުންކޮމިޝަނުގެ  ،ނެ ގޮތާއިކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ތަރުތީބު ކުރާ
 އަދި ؛ ގޮތް ބަޔާންކުރުން

   )ށ(

ކުރަންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް  މަލުޢަކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ުމވައްޒަފުން 
 ބަޔާންކުރުން. 

   )ނ(

 ާދިއރާ ގަާވިއދުގެ   .3 ގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުްނގެ މައްޗަށެވެ.ނުކޮމިޝަ ،މި ގަވާއިދު ހިނގާނީ 

( ޤަރާރުގެ 2018ނޮވެންބަރު  17) 14/2018ފައިވާ ނަންބަރު ޅައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަށައަ
 ެފށިގެން  އިން 2012ޖަނަވަރީ  1، މަސައްކަތަކީ ކަނޑައަޅައިފައިވާދަށުން ކޮމިޝަުނން ކުރުމަށް 

ކޮމިޝަުނގެ    .4

 މަްސއޫލިއްޔަތު  
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މުދަލާއި ފައިސާ ޚިޔާނާތާއި، ދައުލަތުގެ ފައިވާ، ގައިގެ ނިޔަލަށް ހިނ 2018ނޮވެންބަރު  17
އެކިއެިކ ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެގެން  ނަހަމަގޮތުގައި ޭބނުންކުރުމުގެ ަމއްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން،

 މެވެ.އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަޙުޤީޤު ނުކުރެވި ހުރި މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރު

މިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ ކޮ އިންރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ޤާނޫނު( ) 4/2019 ޤާނޫނު ނަންބަރު
 ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިާވ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ އެންމެހައި ބާރުތަކާއި، ހަވާލާެދވުނު 

އެހެނިހެްނ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މިންަގނޑުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިގަވާއިދާ މި
  އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

 ކޮމިޝަުނގެ ބާުރތައް    .5

މެންަބރުްނގެ   .6 .ވެގައި ބަޔާންކޮްށފައި މިވަނީއެތިރީ ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް
 މަްސއޫލިއްޔަތު 

 ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެަހއި ކަންކަން ކުރުމާއި، ނުކޮމިޝަ
 ؛ވާނޭ އެންމެހައި ކަންަކން ކުރުންއެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް މަގުފަހި

   (ހ)

   )ށ( ؛ނިންމުން ކޮށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ތައްމަސައްކަތް މަތިކޮށްފައިވާކޮމިޝަނާ 

   )ނ( ؛ހާޒިރުވުން ބައްދަލުވުްނތަކަށްކޮމިޝަނުގެ  ،މެނުވީޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން އުމަޤްބޫލު 

 ތައް މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުުކރާކޮމިޝަނުން  ،މެނުވީޒުރެއް މެދުވެރިވެގެްނ އުމަޤްބޫލު 
 ؛އަދާކުރުން

   )ރ(

އެ މަްއސަލަތަކުގައި އަޅަންޖެހޭ  ،ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤުތައް ހިންގުމާއި ކޮމިޝަނުން
 ؛ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

   )ބ(

ނޫން މަޢުލޫމާތުެގ  ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން، ސިއްރު ކުރާ ތަޙުޤީޤުތަކާ ކޮމިޝަނުން
ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއްގެ  ފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި، އެހެން ޅައި ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަ

 އަދި ؛ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

   )ޅ(

ބަންދު ނޫން ކޮންެމ ދުވަހަކު އޮފީހަްށ  ،މެނުވީޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން އުމަޤްބޫލު 

 .ހާޒިރުވުން

   )ކ(
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ކޮމިޝަނުގެ މެންބަުރންނަކީ ުމހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ިޒންމާތަކެއް އަދާކުރާ ބަޔަކަށް 
އިތުރު  ،އަރާފާނެ، ުނވަތަ އަސަރުކޮށްފާނެށުފު ސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާވީހިނދު، އެ މަ

 މަސައްކަތެއް މެންބަރަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް 

މަޞްލަޙަތު ފުުށއަާރ   .7

 މަަސއްކަތެއް ނުކުރުން 

ކޮމިޝަުނގެ ރަީއްސގެ   .8 .ތިރީގައި މިވަނީއެވެ ،ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 މަްސއޫލިއްޔަތު 

   )ހ( ؛ގެ އެންމެ އިސްވެރިޔެއްގެ ގޮތުން ކޮމިޝަން ހިންގުންނުކޮމިޝަ

   )ށ( ކޮމިޝަނުން ބަަލން ނިންމާ މަްއސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް މެންަބރުންނާ ހަވާލުކުރުން؛

   )ނ( އަދި  ؛ތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުންބައްދަލުވުން ކޮމިޝަނުގެ 

    )ރ( .ވޭކަން ކަށަވަރުކުރުންއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެމަސް ކޮށްފައިވާވާލުހަކޮމިޝަނާ 

ސެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުެގ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީ
ކޮމިޝަނުގައި  ،ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ،ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައި ނަމަ

 ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުންގެ ބައްދަުލވުމަކުން ނިންމާ މެންބަރެކެވެ.

ކޮމިޝަުނގެ   .9 )ހ(

 ބަްއދަލުވުްނތައް 

   )ށ(  ސެވެ.ގެ ރައީނުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ދުވަހާއި ގަޑި ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުކޮމިޝަ

ބާއްވަްނ މެންބަރުން އެދިއްޖެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުން ބައްދަލުވުމެއް 
 ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމެްއ ބާއްވަންވާނެއެވެ.  ،ނަމަ

   )ނ(

   (ރ) ބާއްވަންވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުން )ދޭއް( ފަހަރު 2ތާއަކު މަދުވެގެން ހަފު

 ކޮމިޝަުނގެ  .10 އަންނަނިވި ފަރާތްތަަކށެވެ. ،ވޭނީކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބަިއވެރިވެ
ބަްއދަލުވުްނތަކަގއި 

ބަިއވެިރވާނެ 
 ފަރާތްތައް 

  )ހ(  ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުްނ؛

  )ށ(   ކަނޑައަޅާ އިދާރީ މުވައްޒަފުން؛ އަދިކޮމިޝަނުން

ޓަކަިއ  ގައި މަޝްވަރާކުރެވޭ މައްސަލައެއްގެ ބޭނުމަށްކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމު
ޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ  ކުރަންަބއިވެރި އްގައިކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމެ

 .ފަރާތެއް

  (ނ)
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ވެސް އެޖެންޑާއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.  ބައްދަުލވުމަކަށް ގެ ކޮންމެނުކޮމިޝަ
އަދި ކޮންމެ ސެވެ. ގެ ަރއީނުކޮމިޝަ  ،ޅާނީބައްދަލުވުންތަކުގެ އެެޖންޑާ ކަނޑައަ
ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރުންނާ އެޖެންާޑ  ،ބައްދަލުވުމެއް ފެށުމުގެ ުކރިން

 ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

ބަްއދަލުުވމުގެ    .11 )ހ(

 އެޖެްނޑާ 

 ، ނިންމުމެއް އެއްެވސް ކަމެއްގައި ބޭނުންވާކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައިކޮމިޝަނުގެ
 ،އެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ،ކަްށ ވެސްމެންބަރަކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ 

ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެެޖންޑާކުރުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން މެންބަރަުކ  
 އެދުމުން އެކަމެއް އެޖެންޑާގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ެއޖެންޑާކޮށްފައިވާ ކަމެއްގައި، ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއްގައި 
ންބަރެއްގެ އެއްވެސް މަޞްލަޙަތެއް އޮތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ މަޝްވަރާކުރެވޭ ކަމެއްގައި މެ

 ނަމަ، ވަގުތުން އެ މެްނބަރަކު އެ ކަމެއް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. 

މަޞްލަޙަތު   .12 )ހ( 
 ހާމަކުރުން 

މަޞްލަޙަތު އޮތްކަމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮމިޝަނުެގ 
ނުވަތަ ދިރާސާކުރަމުންދާ ކަމަކާ  ،ގުޅިގެންބައްދަލުވުމުގައި ބަހުސްކުރެވޭ ކަމަކާ 

ގުޅޭގޮތުން، ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން އެ ކަމުގައި އެ ެމންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަުތ 
 އޮތްކަމަށް ބެލެވޭ ބެލުަމށެވެ. 

   )ށ( 

މަޞްލަޙަތު އޮތް މެންބަރަކު އެކަން ހާމަކުރުމަށްފަހު، ކޮިމޝަނުގެ ބައްދަލުވުމުްނ 
ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން މެނުވީ މަޝްވަރާކުރެވޭ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކައިގަިއ 
ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ނަގާ ވޯޓެއްގައި ވެސް ބައިވެރިވެގެން 

 ވެ. ނުވާނެއެ

   (ނ)

ވުރެ ގިނަ މެންބަރުްނ  ށްޔަބަގެ ދެބައިކުޅައެއްނުްއވޭނީ ކޮމިޝަގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭނުކޮމިޝަ
 ހާޒިރުވެތިބެގެންނެވެ.

 ބަްއދަލުުވމުގެ ޯކރަމް   .13

ގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ، ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި ނުކޮމިޝަ ،އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމޭނީ ންނުކޮމިޝަ
 ކަމަށް ލިބިގެންނެވެ. ަލބިއްޔަތު އެއަޣުމެންބަރުންގެ 

ކޮމިޝަނުން ކަންކަްނ   .14

 ނިންމުން 

ނަމަ،  ޒުރުވެރިވެއްޖެއުގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު ހާޒިރުވުމަށް ނުގެ ބައްދަލުވުމަށް ކޮިމޝަނުކޮމިޝަ
 އަންގަން ވާނެއެވެ.އެކަން ގެ ރައީސަށް ނުކޮމިޝަ

ބަްއދަލުުވމަށް   .15

ހާޒިުރވުމަށް 

 އުޒުުރެވރިުވން 
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ބަްއދަލުވުްނތައް   .16 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. ،ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުްނތައް ބޭްއވުމުގައި

 ބޭްއވުން 

އުލެއްގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ޙަލެވިފައިވާ މާވައިގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގައި ހުޅުނުކޮމިޝަ
ފުރުޞަތު  ވެސް މެންބަރުންގެ ޚިޔާލަށްގެންދިޔުމަށް ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ހުރިހާ 

މައްސަލައަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބަހުސް ކުރިއަށް ކުރާ މަޝްވަރާދޭންވާނެއެވެ. އަދި، 
 ރަންގޮތެއްގައި ޚިޔާލު ފާޅުކު އިޙްތިރާމްކުރެވޭ ވެސް  ފަރާތްތަކަށް ހުރިހާ، ށާއިގެންދިޔުމަ

 ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.ފުރުސަތުދިނުމަށް 

   )ހ(

ނީ ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގަިއ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކާ
ދިނުމުންނެވެ. ބައްދަލުވުންތަކުަގއި ވާހަކަދެއްކުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު ދޭންވާީނ، 

 މެންބަރުން ފުރުޞަަތށް އެދޭ ތަރުތީބުންނެވެ. 

   )ށ( 

ބައްދަލުވުމުގެ ، ފޯނު ބޭނުންކުރުން ފަދަމޯބައިލް ، ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި 
 މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ފަދަ ކަންކަމުން އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ.

   )ނ( 

 ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގައި ނިންމާ ނިންމުންތަްއ، ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނިމުމުން، 
 ގޮތް ރިޔާސަތުން އިއްވަންވާނެއެވެ. އެ ނިމުނު

   (ރ)

ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގަިއ ނިންމާ ނިންމުންތައް ކޮމިޝަނުގެ އިއްތިފާޤުްނ 
ލަތެއްގައި، ހާނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ އިއްތިފާޤު ނުލިބޭ 

އި ަބއިވެރިވި މެންބަރުންގެ ބައްަދލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގަ ،މައްސަލަތައް ނިންމާނީ
 .ލަބިއްޔަތުންނެވެއަޣު

   (ބ)

 ވެސް  ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގަިއ ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ހުިރހާ މެންބަރުން
ފައިވަީނ މައިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ނިންމުމެއް ނިން ތިރާމުފުރިހަމައަށް އިޙު

 ވީނަމަެވސް، ކޮމިޝަނުން ވަކި ގޮތަކަްށ ކަމެއް ނިންމުމުން،  ލަބިއްޔަތުންކަމުގައިއަޣު
 އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ. ވެސް ބަރުން ންހުރިހާ މެނިންމުމަށް  އެ

   (ޅ)

މެނުވީ ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހިނގާ އެއްވެސް ން ނިންމާ ގޮތެއްގެ ަމތިން ކޮމިޝަނު
 ކަމެއް، ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެިރވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ބަްއދަލުުވމުގެ ިސއްުރ   .17

 ހިފެހެއްޓުން 
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 އަދި ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ގައި ކޮމިޝަނުގެ ނިމިދިޔަ ބައްދަލުުވމުގެ ޔައުމިއްޔާ، ޖެހިގެން އަންނަ ބައްދަލުވުމު

  ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

ބަްއދަލުުވމުގެ   .18 )ހ(

 ޔައުިމއްޔާ 

ޚިޔާލު  އެމެންބަރަކު އެ، ތަފާތުވާ މެންބަރަކު ޚިޔާލު  މެދު ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމަކާ
އެ މެންބަރުގެ ތަފާތުވި  ،ނަމަ ޔައުމިއްޔާގައި ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ތަފާތުވިކަން

ޚިޔާލު ޔައުމިއްޔާގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި މި ފަދައިން ޚިޔާލު ތަފާތުވީ ކޮމިޝަުންނ 
މައްސަލައިގެ  ،ޔުއުނަމަ، ޚިޔާލު ތަފާތުވި މެންބަރުގެ ރަ ނިންމި މައްސަލައެއްގައިކަމަށް ވާ

ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަން އެ ެމންބަުރ ބޭނުންވެއްެޖ ނަމަ، އެ ޚިޔާލު ތަފާތުވި ެމންބަރުެގ 
 މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. ވެސް ޔުއުރަ

   )ށ(

ިވ އަްނނަނިވެސް  ކޮންމެ މެންބަރަކުއި، ގެ މެންބަުރންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގަނުކޮމިޝަ

 .ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ

މެންަބރުްނގެ ސުލޫކީ   .19
 މިންަގނޑު 

އެއްގޮތަށް  ތަކާޤާނޫނު ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
 ؛ކަތްކުރުމާއި ކަންކަން ނިންމުންމަސައް

   )ހ(

ބައިވެރިވާ ބައިވެރިވުމަކުން، ނުވަތަ ދައްާކ ނުވަތަ މެންބަރަކު ކުރާ ކަމަކުން، 
 ވާހަކައަކުން، ނުވަތަ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކުން، ނުވަތަ އެނޫންެވސް އެހެން ގޮތަކުްނ 
އެ މެންބަރެއްގެ މުސްތަޤިއްލުކަާމ މެދު ސުވާލު އުފެދޭެނ ނުވަަތ އުފެދިދާނެ އެއްވެސް 

ލުކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާމެދު ގެ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްނުކަމެއް ނުކުރުމާއި، ކޮމިޝަ
 ؛އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުންފަދަ ދިާދނެ ސުވާލު އުފެދޭނެ ނުވަތަ އުފެ

   )ށ(

 އަމިއްލަ އެ މެންބަރުގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންަބރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫާމތެއް
 ؛ހޯދައިދިނުަމށް ބޭނުން ނުކުރުން އެއްމަންފާފަދަ އަށް، ނުަވތަ އެހެން މީހަަކށް އެމަންފާ

   )ނ(

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާެތއް، އެ މެންބަރެއްގެ 
 ؛ފަރާތަކަށް ހާމަނުކުރުން އެހެންމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވައި، 

   )ރ(

ތެރިކަން ކައުލާޤާއި އަބުރުގެ ރައްމީހެއްގެ އަޚު އެ، ވެސް ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކު
 ؛ދެމެހެއްޓުން

   )ބ(
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 ،ބާރުތައް ބޭނުން ކުރުމުގައިއްޔާއި، މެންބަރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގަ
 ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި މިނިވަންކަާމއެކު މަސައްކަތްކުރުން؛ އަދި

   )ޅ(

އިދިނުމެއް ފަރާތަަކށް މަްނފާއެއް ހޯދަނެތި، ވަކި  އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޖެހިލުންވުެމއް

  .އްލުކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުންމުސްތަޤި ،ހުރެ ނެތި، ތަޢައްުޞބުން އެއްކިބާވެ

   )ކ(

ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ުމވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނެވެ. 
 ހިމެނެއެވެ. ވެސް  އިދާރާގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުމިގޮތުން ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި 

 އިާދރީ ުމވައްޒަުފން   .20

މާ ންޒިތަކުގެ ކޮމިޝަނުގެ އިާދރީ މަސައްކަތް ،މުވައްޒަފަކީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އެންމެ އިސް 
  އުފުލާ ފަރާތެވެ.

އިާދރީ ެއންމެ އިްސ   .21

 މުަވއްޒަފު 

ވަނަ މާއްދާގައި  19މި ގަވާއިދުގެ  ،ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އެންމެހައި މުވައްޒަފުން ވެސް
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.

މުަވއްޒަފުން ަޢމަލު   .22

ކުރަންޖެހޭ ސުލޫކީ 

 މިންަގނޑު 

 ޑިއާއަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާނީ ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ކޮމިޝަނުން މީ
 ސެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ރައީ ،ގޮތެއްގެ މަތިން

މީޑިާއއަށް މަޢުލޫމާުތ   .23 )ހ(

 ދިނުން 

   )ށ( ކޮމިޝަނުގެ ނަމުގައި ނެރޭ ބަޔާންތައް ނެރެންވާނީ ކޮމިޝަުނން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

ބާރު ކޮމިޝަނަށް ިލބިގެްނވެއެވެ. މި ގޮތުން ބަދަލެއް  މި ގަވާއިދަށް އުނިއިތުރު ގެނަުއމުގެ
 ،ަފށާނީ ންމި ގަވާއިދަށް ެގނެވޭ ަބދަލަކަށް ޢަމަލުކުރަ ށްެގންނެވެ.ފާސްކޮ ން ނުގެނެވޭނީ ކޮމިޝަ

 ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ،އެ ބަދަލެއް

ގަާވިއދަށް   .24
 ބަދަުލގެނަުއން 

އަސާސީގެ ޤާނޫނުޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ވަނީއެ  "ކޮމިޝަން" ކަމަށް ުބނެފައި
 ނަންބަރު ފައިވާޅައިަދށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަަށއަ)ގ( ގެ ވަނަ  މާއްދާގެ  115
  16/2018ނަންބަރު  ،( ޤަރާރާއ2018ިނޮވެންަބރު  17) 14/2018
"ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން  ޤަރާރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (2018 ޑިސެންބަރު 3)

  ވަރީ" އަށެވެ.ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަ 

 ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ   .25 )ހ(
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ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން  ،ނީގެ މެންބަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނު"ކޮމިޝަ
 ކޮށްފައިވާނުއްޔަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީއަށް

 މެންބަރުންަނށެވެ. 

   )ށ(

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ   ،ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ"އިދާރާގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފު" 
 އެންމެ އިސް މުވައްޒަފަށެވެ. ކަނޑައަޅާކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކުރުމަށް 

   )ނ( 

ގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތަކާއި އިދާރީ ނުކޮމިޝަ ،"މުވައްޒަފުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ
 އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށެވެ. ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާމަސައްކަތް ކުރުމަށް 

   )ރ( 

ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން  މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި، ށާނީ ކުރަން ފަމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު

 ފެށިގެންނެވެ. 

ގަާވިއދަށް ޢަމަލު   .26

 ކުރަން ފެށުން 

_______________________________ 
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