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 ވަނަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތްުނގެ  23މަހުގެ ސެޕްޓެމްބަރ ަވނަ އަހަރުގެ  2008
ަނ ޖަލްސާއިން ވަހަފަންސާސް ދައުުރގެ ދެަވނަ  ަވަނ އަހަރުގެ 2008މަޖިލީހުގެ 
ަވަނ  92އަސާސީގެ ޤާނޫނު" ބިލްކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި  " ،ފާސްކުރެއްވި

 ީވ ބުދަ .) ހ1429 ންރަމަޟާ 24( 2008 ސެޕްޓެމްބަރ 24މާއާްދގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން 
ޤާނޫނަށްެވ މިއަދު ސަރުކާރުގެ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުުމން، މިބިލް  ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 .ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ
  



  

  2008/13 :ނަންަބރު ޤާނޫނު
  

  

  ޤާނޫނުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ - އެންޓި
  

 
މިއީ، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ ދުަށްނ  )ހ( .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 

ެގ  ]ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-އެންޓި[ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 
ކޮރަޕްޝަން ކިޮމޝަނުގެ -މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ބާރުތަކާއި، އެންޓި

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރްުނގެ -ސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއި، ެއންޓި މަ
ކިބައިގައި ުހންނަންވާނެ ޝަރުޠުތަކާއި، ސުލޫކީ މިންަގނޑުތަްއ 

ނޑައެޅުމާއި ކޮރަޕްޝަނަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮްށދޭ ޤޫާނެނވެ   .ކަ
  .އެވެ ]ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު- އެންޓި[މި ޤާނޫނަށް ިކޔާނީ  )ށ(    

  

ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނަކީ، އަމިއްލަ ނަމުގަިއ ދަޢުވާކުރުާމއި، ދަޢުާވ -އެންޓި  .2  ޤާނޫނީ ހައިސިއްަޔތު
ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ، އަމިއްލަ ނުަމގައި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހިައސިއްޔަތު 

  .ލިބިފައިވާ އަދި ވަކި ސިއްކައެއް އޮނަްނ މިިނވަން ޤޫާނނީ ޝަޚްޞެކެވެ
  

ެލިވގެްނވާ ކޮމިޝްަނ އެކު
  ގޮތް 

މެންބަރުންެގ ) ފަހެއް( 5ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަން އެކުލެވިގެްނވަނީ -އެންޓި  .3
  .މައްޗަށެވެ

  

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ޢަްއޔަންކުރާނީ، ިމ މާއްދަާގއި ބަޔާންކޮށްފައާިވ  )ހ( .4  މެންބަުރން ޢަްއޔަންކުރުން 
  .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ ގޮތުގެމަތިން

މެންބަރުން ނުވަތަ މެންބަެރއް ޢައްޔަންކުރަން ބޭނުންާވ ކޮމިޝަނަށް  )ށ(    
ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެފަހަރަކު ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ މެންބަރުްނގެ ޢަދަދަށްވުެރ 
މަުދނޫން ޢަދަދަކަށް މީުހންގެ ންަނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ 

  .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ  ގެ ދަށުން ) ށ(މާއްާދެގ  މި )ނ(    

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަންތަކަކީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 
ފެންނަ މީހުްނނާއި، ޢާންުމކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެން އެކަމަށް އިޖާބަޭދ 

އަިދ  .މީހުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ނަންތަކެއް ކަމުގައި ވްާނވާނެއެވެ 
ހަޅާ ނަންތައް ފޮނުވާިއރު، ޢާންމުކޮށް މިގޮތުން ރީައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަ 

އިޢުލާނުކޮށްެގްނ އެކަމަށް އިޖާބަިދން އެހެްނ މީހުންގެ ނަންތަްއވެސް 
ރައްޔިތުނެްގ މަޖިލީހުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އެ މަޖިލީހަށް 

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ
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ގެ ދަށްުނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ ) ށ(މި މާއްާދެގ  )ރ(    
ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ހާޒިރުވެ ވޯޓަުގއި ބައިވެރިިވ މެންބަރުންގެ  ،މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާއެއްގައި
އަޣުލަބިއްޔަތްުނ ފާސްކުރާ ބަޔަކު އެ މަޤާމަށް ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ 

  .ޢައްޔަންކުރްަނވާނެއެވެ 
ކޮމިޝަނުެގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރަންާވނީ،  )ބ(    

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭ ފަދަ ތަޢުލީމާއި ޤާބިލްކަން ހުރި 
ވަނަ މާްއދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ  5މީހުންގެ ތެެރއިން، މި ާޤނުޫނގެ 

  .ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންނެވެ
  

ުހުރން  މެންބަުރްނގެ  
  ސިަފތައް  ލާޒިމުވާ 

 ދެމިތިބޭއިރު ތިރީގައިމިވާ ސިފަތައް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުެގ މަޤާމުަގއި  .5
  .ާވންާވެނއެވެހަމަމެންބަރުްނެގ ކިބައިގައި ފުރިއެ 

  މުސްލިމަކު ކަމުގައުިވން؛ )ހ(    
  ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވްުނ؛) ށ(    
  އަހަރު ވެފައިވުން؛ 25ޢުމުރުން  )ނ(    
ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކު )ރ(     ރިކަން ވޭތުެވދިަޔ އިސްލާމްދީނަުގއި ޙައްދެއް ކަ

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ) ފަހެއް( 5
  ކަމުގައި ނުވުްނ؛

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުަވތަ ޤާނޫނެްއެގ  )ބ(    
ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ނުވަތަ ޢައްޔަންކުރެވޭ ސިޔާސީ މަޤެާމްއ 

  ކަމުގައި ނުވުން؛ ހަކު ފުރަމުންދާ މީ
  

ކަމުގަިއ  ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މީހަކު )ޅ(    
  ނުުވން؛

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ާނޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދުމުެގ ކުށެއް ނުަވަތ  )ކ(    
މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުގެ ކުެށއް ނުވަތަ ިރޝްވަތުގެ ކުށެއް ޝަރީޢަތަށް 

  މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛ ވާސާބިތުވެފައި
މަސްދުވަހަށްވުެރ ) ބާރަ( 12ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ  )އ(    

ދިގުުމއްދަތެްއެގ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުމާއި، 
މަސްދުވަހަށްވުރެ ) ބާރަ( 12އަދި ޖިނީާއ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ 

ޙުކުމެްއ ކުރެވިފައިވާ މީހަކުނަަމ އެ ޙުކުމެްއ ދިގުުމއްދަތެްއެގ 
ނޑައެޅުނު އަދަބު  ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާ، ނުވަތަ އެ ޙުުކމުން ކަ

  އަހަރު ވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން؛) ފަހެއް( 5މަޢާފްކުރެވުނުތާ 
ިސޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންަބރަކު ކަމުގައި ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި  )ވ(    

  .މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން  ޙަރަކާތްތެރިވާ
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 ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންުކރެވޭ މެންަބރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްަދތަކީ )ހ( .6  މެންބަރުކަމުެގ ުމއްަދތު 
އަހަރު ) ފަހެއް( 5އެ މެންބަރަުކ ޢައްޔަންކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

  .ދައުރެވެ) ެއކެއް( 1ދުވަހުގެ 
ަވަނ  14ޤާނޫނުގެ  ނަމަެވސް، މި ގައި އެހެން އޮްތ) ހ(މި މާއާްދގެ  )ށ(    

މާއްާދގެ ަދުށން ވަކިކުރެވޭ މެންބަރަކު ފިޔަވައި، އެހެން ކޮންެމ 
އަހަރަށްވުެރ ) ފަހެއް( 5މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަމުެގ މުއްދަތު ިއތުރު 

ދިުގނޫން ުމއްދަތަކަށް އިތުރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލުހްނ 
  . ފާސްކުރެވިދެާނއެވެ

  

ސާއި ރައީ  ކޮމިޝުަނގެ 
ރައީްސ ނައިބު

  ޢައްަޔންކުުރން 

ރައީސަކު ޢައްޔަންކުރާނީ، ކޮމިޝުަނެގ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަކާއި، ނައިބު .7
، ައިދ މިގޮތުން. މެންބަރުންެގ ތެރެއިން، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރްުނނެވެ

ރައީސަކަށް ޢްައޔަންކުރާ ބަޔަކު، އެމަޤާމަްށ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަކާއި، ނައިބު
 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި) ސް އަށެއްސާޅީ( 48ގިނަވެގެްނ ޢައްޔަންކުރާތާ 

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ކޮމިޝަނުން އަށާިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
  .އަންގަންވާނެެއވެ

  
ކޮމިޝުަނެގ ރަީއސްގެ 

  މަސްއޫިލއްަޔތު 
ައިދ . ކޮމިޝަނުގެ ަޖލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްެއވެ .8

ކިއެކި މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްުޓމަށް ކޮމިޝަނުެގ އެ ކޮމިޝަނުގެ އެ
  .މެންބަރުންނާ ޙަވާލުކުރާނީެވސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްއެވެ

  

ރައީްސގެ ކޮމިޝުަނެގ ަނިއބު
  މަސްއޫިލއްަޔތު 

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަްށ އާޭނ  .9
ޛުރުވެރިވެއެްޖ ޙާލަތެއްގައި، ނުވަަތ ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އު 

އެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އޭނާގެ މަޤާުމެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
މީގެ އިތުރުން، . ރައީސްއެވެން އަދާކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ ަނއިބުވަގުތީގޮތު

ރައީސާ ޙަވާލުކުރާ ކޮމިޝަނުެގ ކޮމިޝަނުގެ ނަިއބު ،ޝަނުގެ ރައީސްކޮމި
  .ސްއޫލިއްޔަތުތައްވެސް އޭނާ އަދާކުރަންވެާނއެވެއެހެނިހެން މަ 

  

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ އްަނނަނިިވ  )ހ( .10  މަާޤމު ހުސްުވން 
  .ޙާލަތުތަކުގައެވެ

  މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން؛ .1      
  އިސްތިޢުފާ ދިނުމުން؛ .2      
ވާ ގޮުތގެމަތިން، ކޮމިޝަނުގެ ވަނަ ާމއްދާގައި  14މި ޤާނުޫނގެ  .3      

  މެންބަރުކުަމން ވަކިކުރުމުން؛
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަުށން ުނވަތަ ޤާނޫނެްއގެ ދަށުން ިއންތިޚާބު  .4      

  ކުރެވޭ ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމުން؛
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  މަރުވުުމން؛ .5      
ކޮމިޝަނުގެ ެމންބަރުންގެ ކިަބއިގައި ހުރުން މި ޤާނޫނު ލާިޒމްކުރާ  .6      

  .ތެރެއިން ސިފައެއް އުނިވުމުން ސިފަތަކުގެ
ރަީއސްގެ މަޤާުމ ރައީސްގެ މަޤާމު ނުވަތަ ނައިބު ކޮމިޝަނުގެ )ށ(    

ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާުމ 
ުނަވތަ ރައީސާއި . ންނެވެހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވުމު

އެމީހެއްގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ އި ދެމީހުންުކެރ މީހަކު ރައީސާނައިބު
  .ދިުނމުންނެވެ 

ރައީސް އެމީހެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު )ނ(    
އެކަށީގެންވާގޮެތއްގައި އަދާކުަރމުން ުނދާކަަމށް ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރްުނެގ 
އަޣްލަބިއްޔަތްުނ ފާސްކޮށްފި ހިނދެްއަގއި އެމަޤާމަކުން އެމީހުަކ 

  .ފާދޭްނވާނެއެވެ އިސްތިޢު 
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ) ނ(މާއްދާގެ  މި )ރ(    

ަރއީސް މަޤާުމްނ އިސްތިޢުފިާދންކަމުގައިވިައސް ކޮމިޝަނުގެ ނުވަތަ ނައިބު
  .މެންބަރުކަމުން އެމީހަކު އިސްތިޢުފާ ދިނީކަމުަގއި ނުބެލެވޭނެެއވެ

  

 މީހުން  ަމޤާަމށް ހުސްވާ 
  ން ޢައްަޔންކުރު 

ވަަނ ނަންބަރުގަިއ ) 1(ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  10ޤާނޫނުގެ  މި )ހ( .11
ބުނެފައިވާ ޙާލަތު މެދުވެރިވެގެން، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަުމގެ މަޤާމެްއ 

ަވަނ  4މި ޤާނުޫނގެ ، ދުވަސް ކުރިން) ތިރީސް( 30ހުސްވުމުގެ 
ންޖެޭހ މާއްާދގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުެގމަތިން ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ހޯދަ 

  .މަޝްވަރާ ހޯދައި ނިންމަްނވާނެއެވެ
، ވަނަ ނަންބަރުަގއާއި) 2(ެގ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  10މި ޤޫާނނުގެ  )ށ(    

ވަނަ ) 5(، ވަނަ ނަންބަރުގައާއި) 4(، ވަނަ ަނންބަރުގައާއި) 3(
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބެުނފައިވާ ޙާލަތުތަކުގެ ތެރެއިން ) 6(، ނަންބަރުަގއާއި

ޤާމު، ނުަވަތ ވެެގން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމުގެ މަޙާލަތެއް މެދުވެރި
ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ުނަވތަ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްެގ ކޮމިޝަނުގެ ަނއިބު

) ފަސްދޮޅަސް ( 60މަޤާމެއް ހުސްވެއްޖެނަމަ، އެމަޤާމެއް ުހސްވާތާ 
  .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމަޤާމަށް މީހަކު އަލުން ޢައްޔަންކުރަްނވާނެއެވެ

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުްއދަތު ހަމަވެެގްނ ކޮމިޝަނަށް ) ހ(ދާގެ މި މާއް  )ނ(    
މެންބަުރން ހޮވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަންތައް، 

ދުވަހުގެ ކުރްިނ ރައްޔިތުންގެ ) ފަސްދޮޅަސް( 60އެ މުއްދަތު ހަަމވުުމގެ 
  .މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ނުވަަތ ) ނ(އްދާގެ ވަނަ މާ  10ޤާނޫނުގެ  މި )ރ(    
ަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުެގ ) ށ(ވަނަ މްާއާދގެ  15ޤާޫނނެުގ  މި
ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ، އީސްކަމުގެ މަޤާމު ނުވަަތ ނައިބުރަ
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 ޤާޫނުނގެ  ގަޑިިއުރގެ ތެރޭގައި މި) ހަތްދިހަ ދޭއް( 72ގިނަެވގްެނ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގަެމތިން ހުސްވި މަާޤމަށް މީަހުކ  ވަނަ މާއްާދގައި 7

  .ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ
  

 އެީމުހންގެ  މެންބަުރން
  ައދާކުުރން  ވާޖިބު 

  .ކޮމިޝަނުގެ ެމންބަރުންގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެވަނީެއވެ  .12
  ހާޒިރުވުން؛ ކޮމިޝަނުގެ ަޖލްސާތަކަށް  )ހ(  

  .ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްަޔތުތައް އަދާކުރުން ކޮމިޝަނުން )ށ(    
  

 މަޤާމާ  މެންބަުރން
  ޙަވާލުުވން 

ނިޑޔާރެއެްގ  .13 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކަށް އެމީހެއްގެ ަމޤާމާ ޙަވާލުވެވޭނީ ފަ
ހުވައިކޮށް، އެ ހުވައިގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއި  ކުރިމަތީގައި އަންަނނިވި

  .ކުރުމުންނެވެ
  

އިސްލާމްދީނަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް  ) .........ންމީހާެގ ނަ......... (އަހުރެން [
، ހިތުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ރައްކާތެރިވުމަށާއި

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -ދިވެހި ޤައުަމށް އިޚްލާޞްތެރިވުމަށާއި، އެންޓި
ްމހޫރިއްޔާެގ މެންބަރުކަމެުގ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖު

އާއި ޤާނޫުނގައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ތެދުެވރިކަމާއި އަމާނާތްތެިރ ޤާނޫނުއަސާސީ
  ].ގަންދީ ހުވަިއކުރަމެވެهللا ކަމާއެކު، އަާދކުރުންމަތީ ެދިމހުރުމަށް މާތް

  

ގަިއ ) ހ(ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ެއ މަޤާމުން ަވކިކުރެވޭނީ ިމ މާއްދާގެ  .14  މެންބަރުކަމުްނ ަވކިކުރުން 
  .ގައިވާ ގޮތުެގމަތްިނނެވެ) ށ(ކޮށްފައިވާފަދަ ޙާލަތެއްގައި، މި މާއްދާގެ ބަޔާން

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކާަމިއ ) ހ(ވަނަ މާްއދާގެ  17މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(    
ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރިކަމަށް، ނުވަތަ އެ މަޤާުމ އަދާކުރުމަްށ 

މަާޤުމ އުޛުރުވެރިވާފަަދ ޙާލަތެއް މެދުވެިރެވއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ 
  އަދާކުރުމުގެ ާޤބިލްކަން ނެތްކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި؛

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް މެދުެވރިވެއްޖެކަމަްށ ) ހ(މި މާއްާދގެ  )ށ(    
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ުމސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކާިއ 

ޙަވާލުކުރުމަށް  މަޤާމުތަކާބެހޭ ކަންކްަނ ބެލުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ނޑައަޅާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައށް ފެނިގެްނ،  ކަ
އެ މެންބަރަުކ އެ ކޮމިޝަނުން ވަކިކުުރމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
ޖަލްސާއެއްގައި ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިިވ މެންބަުރްނެގ 

 .ރުކަުމްނ ވަކިވީއެވެއެ މެންބަރަކު މެންބަ ،އަޣުލައްބިޔަތްުނ ފާސްކުރުމުން
  

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އޭނާގެ މެންބަރުކަމުގެ އިސްތިޢުފާ ދްޭނ  )ހ( .15  އިސްތިޢުާފިދނުން 
ބޭނުްނވެއެްޖނަމަ، ސިޓީއަކުން އެކަން ަބޔާންކޮށް 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި، އެ ސިޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ 
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  .ެމންބަރަކު ވަކިވީއެވެ އެ ލިބުމުން ކިޮމޝަނުގެ މެންަބރުކަމުން
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަަމ  )ށ(    

ސިޓީއަކުން އެކަން ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން، ކޮމިޝަނުެގ 
މިޝުަނގެ ހަމައެފަދައިން، ކޮ. ރައީސް، ރައީސްކަމުގެ މަާޤމުން ވަކިވީއެވެ 

އީސްކަމުގެ މަޤާމުްނ އިސްތިޢުފާޭދްނ ރަނައިބުރައީސް، ނައިބު
ބޭނުްނވެއެްޖނަމަ ސިޓީއަކުން އެކްަނ ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށް 

މިޝަނުެގ ހުށަހަޅާ، އެސިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށް ލިބުމުން، ކޮ
  .ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުްނ ވަކިވީއެވެނައިބުރައީސް، ނައިބު

ރައީްސ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ކޮމިޝަނުގެގެ ދަުށްނ ) ށ(މި މާއްދާގެ  )ނ(    
އެއިން މީހެއެްގ މަޤާމުްނ އިސްތިޢުފާ ދްިނކަމުގައި ވިަޔސް، ކޮމިޝަނެުގ 

  .މެންބަރުކަމުން އެމީހަކު އިސްތިޢުފާ ދިނީ ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ
  

އާިއ ރައީސާއި މެންބަރުންނަށް ެދވޭ މުސާރަބުކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި ނައި )ހ( .16  ތްތައް މުސާރާައއި ޢިާނޔަ 
ނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހްުނނެވެ   .އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ކަ

ރައީސަށް ދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށާއި، ނައިބު )ށ(    
އަިދ  .ތުގައި އުންޏެއް ނުކުރެވެޭނއެވެއެމީހުންގެ ަމޤާމުގެ މުއްދަ 

ތްތައްވެސް، ކޮމިޝަނުގެ މެންބުަރންނަްށ ދެވޭ ުމސާރައާއި ޢިނާޔަ
  .އެމީހުންގެ ެމްނބަރުކަމުގެ މުއްދަތުގައި އުންެޏއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

ކޮމިޝަނުގެ ުމވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް، މިނިސްޓްރީ  )ނ(    
ނޑަައޅާނީ  އޮފް ފިންޭނސް އެންޑް ޓްރެޜަރެީގ މަޝްވަރާއާއެކު ކަ

  .ކޮމިޝަނުނެްނވެ 
  

މެންބަުރްނގެ ސުޫލކީ 
  ޑުތައް މިްނަގނ

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުުމަގއާއި ބާރުތަްއ  )ހ( .17
ބޭނުންކުރުުމގާައއި، ކޮމިޝަނުގެ މްެނބަރުންެގ މެންބަރުކަުމެގ 
މުއްދަތުގައި، ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ އަންނަނިވި ގޮަތްށ 

  .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ
  ވާ ގޮތުގެމަިތްނ ކަންކަންކުރްުނ؛އާއި ޤާނުޫނގައި ޤާނޫނުއަސާސީ .1      
ޤާނޫުނގެ ވެރިކަން ކުރިއަރުވައި، ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާއި  .2      

  މިނިަވންކަން ރައްކާތެރިކުރުން؛
މެންބަރުކަމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަާދކުރުމުގައާއި ބާރުތައް  .3      

ބޭނުންކުރުުމގަިއ ޤައުމީ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި 
  ންފާ އަަބުދެމ ކުރިއަށްނެރެ އިސްކަންދުިންނ؛މަ

މެންބަރުކަމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަާދކުރުމުގައާއި ބާރުތައް  .4      
ަނސްލަށް، ނުވަތަ ބޭނުންކުރުުމގަިއ އެއްވެސް ރައްޔިތެއްެގ 

އުފަންވީ ޤައުމަށް، ނުވަތަ ކުލަޔަށް، ނަުވތަ ޖިންސަށް، ނުަވަތ 
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ަނފްސީާނ  އުމުރަށް، ނުވަަތ ޖިސްމާނީ ުނވަތަ
މީހެއްެގ ސިޔާސީ ނުވަަތ ކުޅެދުންތެރިަކމަކަށް، ނުަވތަ އެނު

ނުވަތަ މާލީ ުފދުންތެރިކަމަށް، ނުވަަތ ، އެނޫްނވެސް ިވސްނުމަކަށް
ނުވަތަ ވާހަކަ ދައްާކ  ،ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާއަށް ނުވަތަ އުފަންރަށަށް

 ؛ބަހަށާއި އިޖްތިމާޢީ ދަރަޖަ ުނވަތަ މަޤާމަށް ބަލައި ތަފާތުނުކުރުން
މެންބަރުކަމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަާދކުރުމުގައާއި ބާރުތައް  .5      

ބޭނުންކުރުުމގަިއ އެއްވެސް މީހަކު ނުވަަތ އެއްވެސް ފަރާތަކުން 
އަންގާ ގޮތަްށ ކަންކަންކުރާ، އަދި އެއްވެސް މީހެއްގެ ނުވަތަ 
  އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއްގެ ދަށުގައިވާ މީހަކަށް ވެގެްނނުުވން؛

ފަރާތަކަށް މަންފާެއްއ ތަކަށް ޖެހިލުންވުމެްއނެތި، ވަކިއެއްވެސް ފަރާ  .6      
ހޯދައިިދނުމްެއެނތި، ތަޢައްޞުބުން އެއްކިބާވެހުރެ 
މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު، މްެނބަރުންގެ ަމސައްކަތާއި ދައުލަުތެގ 
އެންމެހައި ދާއިރާތަކުން ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމުގެ ަމސައްކަތް 

 ެއއްގޮތަށް ކުރުމާއި ކަންކަން ިނނުްމން؛އާއި ޤާނޫނާ ޤާނޫނުއަސާސީ
މެންބަރަކު ކުރާކަމަކުން، ުނވަތަ ބައިވެރުިވމަކުން، ުނވަަތ ދައްާކ  .7      

ވާހަކައަކުން، ނުވަތަ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކުން، ނުވަތަ އޫެނންވެްސ 
އެ މެންބަރެއްގެ މުސްތަޤިއްލު ކަމެާމދު ސުވާލު ، އެހެން ގޮތަކުން 

ކަމެއް ނުކުރުމާއި ކޮމިޝަނުެގ އެއްވެސް އުފެދޭނެ ނުވަަތ އުފެދާިދނެ
  

މިނިަވންކާަމއި، މުސްތަޤިއްލުކަމާއި، އިްނޞާފުވެރިކަމާމެދު ސުވާލު 
  ކަމެއް ނުކުރުން؛ެއއްވެސް އުފެދޭނެ ުނވަަތ އުފެދިދާނެ

ޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެްއެގ ހަިއސިއްމަޤާމުގެ  .8      
ޒީފެާގ ބޭނުން އަިމއްލައަށް ނުވަތަ އެ މެންބަރެއް އަާދކުރާ ވަ

ނާޖާއިޒް މަންާފއެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް އެފަދަ 
  މަންފާއެއް ހަޯދއިދުިނމަށް ބުޭނންނުކުރުން؛

މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެްއ ޔަތުން ހައިސިއްމަޤާމުގެ  .9      
ގޮުތްނ މެންބަރުކަމުެގ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ 

  މަޢުލޫމާތެއް ހާމަނުކުރުްނ؛ ފިޔަވައި، ތިްނވަނަ ފަރާތަކަށް އެ
އާމްދަނީެއްއ  ،ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ .10      

އާމްދަނީއެއް ލިބޭފަަދ ، ހޯދުމަށް ފަންީނ މަސައްކަތެއްގައި ޝާމިލުވެ 
އްެގ އެހެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކޮށް، އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެ

  ؛ވަޒީފާއެއް އާަދނުކުރުން
ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ ެމންބަރަުކމެ، ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް، ހުރިހާ  .11      

ޢަމަލެއްގައިެވސް މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގައި، އެމީހެއެްގ 
  .އަޚްލާޤާއި އަބުރުގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން
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ިރވި މެންބަރްެއ މި މާއްާދެގ ކޮމިޝަނުން ންިނމާ ނިންުމމުގައި ބައިވެ )ށ(    
އާ ޚިލާފަށް ކަމެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝުަންނ ) ހ(

ނޑައަޅައިފިނަމަ، ެއ މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ކޮިމޝަންުނ  ކަ
ިނންމާފައިވާ އެކަމެއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަްށ 

  .ލިބިގެންވެއެވެ 
ނާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއް ޤާނޫ )ނ(    

ނޑައަާޅ  ޝަރުޢީ ކޯޓަށް ސާބިތުވެއްޖަެނމަ، އެކަމެއްގައި ކޯޓުން ކަ
ގޮތެއްގެމަތިން ކޮމިޝަނުން ިޒންމާ އުފުލުުމެގ އިތުރަށް، ޤާނާޫނ ޚިލާފުވި 

ަމތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ބަރަކެާމދު ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެއެ މެން
  .ވެއެވެކޯޓަށް ލިބިގެން

ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މެްނބަރަކުމެ، ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު  )ރ(    
އެ މެންބަރެްއގެ މިލްކިއްާޔތުގައިވާ މުަދލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، 
ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް އޮޑިޓަރ 

ޔާނެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ަކނޑައަޅާ ފޯރމެޓަކަށް ތައްޔާރުކުރާ ބަ
އަދި ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔްަނކުރެވޭ ކޮންެމ . ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ

މެްނބަރެއްގެ ަމޤާމާ ޙަާވުލވުމުގެ ކުރިން،  މެންބަރަކެުމ، އެ
އެ މެންބަރެްއގެ މިލްކިއްާޔތުގައިވާ މުަދލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، 

ދަރަނި ހާމަކޮށް ތައްޔާރުކުރާ  ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި އަރަންޏާއި
މިގޮތުން އޮޑިޓަރ . ބަޔާނެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ 

ްށ ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ އެއްވާޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާ ބަޔާނުގައި މައްސަލަ
ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ެއ މައްސަލެައއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

  .ށް ލިބިގެންވެއެވެ ރ ޖެނެރަލަޑިޓަހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮ
  

ކޮމިޝަނުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ޮގތުންނާއި، ކިޮމޝަނަށް  .18  ޙިމާަޔތް 
ލިބިދޭ ބާރަުތކުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެމަތިން، 

އީސް، ނުވަތަ ޤާނޫަނކުން ލިބިދޭ ބާރެއްގެ ދާއިާރގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަނުގެ ރަ 
ރައީސް، ުނވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ެމންބަރަކު، ނުވަަތ ނުވަތަ ކިޮމޝަނުގެ ނައިބު

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން، ހެޔޮނިޔަތުގައި ކުރާ 
ކަމަކާމެދު، ުނވަތަ ނުކޮށް ޫދކޮށްލާ ކަމަކާމެދު އްެއވެސް މަދަނީ ނުަވަތ ޖިނާީއ 

  .ދަޢުވާއެއް ނުުއފުލޭނެއެވެ
  

ފަހަުރ ) އެކެއް( 1ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެއް މަދުވެގެން ކްޮނމެ މަހަކު  .19  ެގ ޖަްލސާކޮމިޝަނު 
  .ބާއްވަނާްވނެއެވެ 

  

ޤާނޫނީ ޢަަދދާިއ ވޯޓު 
  ދިނުން 

ކޮމިޝަނުގެ ަޖލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުަޅ  )ހ( .20
  .އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަުރން ހާޒިރުވެ ތިބެގްެނނެވެ
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ކޮމިޝަނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ންިނމޭނީ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުަގިއ  )ށ(    
  .ބައިވެރިވި މްެނބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެކަމަށް ލިބިގެންނެވެ 

  

ކޮމިޝުަނެގ 
  މަސްއޫިލއްަޔތުަތއް 

  .ކޮމިޝަނުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަނަްނނިވި ަކންކަން ހިމެނެެއވެ .21
މީގެތެރޭގަިއ، . ލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤްކުރުންސަކޮރަޕްޝަންގެ މައް )ހ(  

ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލެއް އެއްވެސް 
ފާަރތަކުން ހިންގައިފިކަމުެގ ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ނުވަަތ 
މިނޫންގޮތަކުްނވެސް މިފަަދ ކަމެއްގެ ަމޢުލޫމާތު ލިބިއްޖަެނމަ، ުނަވތަ 

ކަމެއް ބަލަިއ ޗަްށ ޝައްކުކުރެވިއްޖެނަަމ، އެއެފަދަ ކަމެްއގެ މައް
  ތަޙްޤީޤްކުރުން؛

ކޮމިޝަނުްނ ތަޙްޤީޤްކުރާ ކަންތަްއތަކުގެ ތެރެއިން އެހެނިހެން  )ށ(    
އިދާރާތަކުްނ އިތުރަށް ބަލައި ސާފުކުރަންެޖހޭ ކަންތައްތަްއ 
 އެ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައި، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ 

ކަންތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް 
  ފޮނުވުން؛

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ދިރާސާތައްކޮށް، އަޅާންޖެޭހ  )ނ(    
  ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ލަފާ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ދިނުން؛

 ކޮރަޕްޝަންގެ ގެއްލުމާއި ނުބައިކަމުގެ މައްޗަށް ޢާންުމން  )ރ(    
ހޭލުންތެރިކުރުވައި، ދައުލަތް ހިންގުމުގައި ެތދުވެރިކަމާއި ައމާނާތްތެރިކްަނ 

  ކުރިއެރުވުން؛
ސެމިނާރާއި، މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމާއި، އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް  )ބ(    

 އި މަނާކުރުމާ ުގޅޭގޮތުން ޢްާނމު ހިންގައިގެން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ
އެކަމާބެހޭ އެކިއެކި ދިރާސާތައްކޮށް، ، ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވައި

  އެ ދިރާސާތައް ހާމަކޮށް ޝާއިޢުކުރުން؛
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ަމާނކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރަންޖެހޭ  )ޅ(    

ކަންކަން ހާމަކުރުމާއި، ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޝާއިޢު ކުރަންޖެހޭ ބަޔާންތަްއ 
  ޝާއިޢުކުރުން؛

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރަންެޖހޭ އެންމެހައި ކޮމިޝަނުގެ  )ކ(    
ކަންކަން ކުުރމާއި، އެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަުމށް މަގުފަހިވެާނ 

  ؛އެންމެހައި ކްަނކަން ކުރުން
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާިއ މަނާކުރުުމެގ ( 2000/2ޤާނޫނު ނަންަބރު  )އ(    

ޤާނުޫނގެ ދަުށްނ  ޓައި، އެގައިވާ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައް ) ޤާނޫނު
  .ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް ހަދަިއ ހިންގުން

ކޮމިޝަނުން ކުރަމްުނދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ އިޖުރާޢަތާގުޅޭ ޤާނޫނުަތކާިއ  .22  ކޮމިޝުަނެގ ބާރުތައް 
ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ައންނަނިވި ަކްނކަން ކުރުމުެގ ބާރު 
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  .އެވެކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެ
ހެކީންގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރު ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރު  )ހ(    

  ކުރުމާއި، ހެކިބަސް ހޯދުން؛
ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ތަޙުޤީޤާ ގުޅުންހުރިކަމަށް ފެންނަ ފަރާތްަތްއ  )ށ(    

  ކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރު ކުރުމާއި، އެމީހުންގެ ބަޔާން ހޯދުން؛
ންާދ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ފެްނަނ ކުރަމުކޮމިޝަނުްނ  )ނ(    

ކިޮމޝަނަށް ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމާއި، ބެލުމާއި، ބޭނުންވެްއޖެނަމަ، 
  ގެނައުން؛

ކޮމިޝަނުްނ ކުރަމުްނދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅުންހުރިކަމަށް ފެންނަ  )ރ(    
ވަަނ  24ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށްޓަކައި މި ޤާނުޫނގެ 

ގައިވާ ަފރާތްތަކުގެ އްެނމެހައި ތަންތަނަށް ކޮމިޝަނުެގ މުވައްޒަފްުނ މާއްދާ 
ގޮސް، އެ ތަންތަނާއި އެ ތަންތަނުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެހެނިހްެނ 
ތަކެތި ބަލައި ތަޙްޤީޤްކުރުމާއި، ބޭނުންވްެއެޖނަމަ އެ ތަކެތި ކޮމިޝަނަށް 

  ގެނައުން؛
ވަކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ ޅެިގން ކުރަމްުނދާ ތަޙްޤީޤަކާ ގުކޮމިޝަނުން  )ބ(    

ޚާއްޞަ މަޢުލޫމާތެއް ެދވިާދެނކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކުން، 
  މަޢުލޫމާތެއް ލިޔުމަކުން ކޮމިޝަނަށް ިދުނމަށް އެންގުން؛ އެ

ަވަނ  24ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫުނގެ  )ޅ(    
ނޑަ އެޅޭ މުއްދަެތއްގެ ތެރޭގަިއ ކޮމިޝަނަށް މާއްާދގައިވާ ަފރާތަކުން ކަ

މަޢުލޫމާތެއް ދުިނަމށް، ނުވަތަ ރިޕޯޓްެއ ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުން 
މުއްދަުތގެ ތެރޭގަިއ އެ ަމއްސަލައަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެްއ  އެ

ުނފޮނުވައިިފނަމަ، ނުވަަތ ރިޕޯޓެއް ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ކޮމިޝަންުނ 
  ލުން؛އެ މައްސަލަ، އަމިއްލައަށް ބެ

ކޮމިޝަނުްނ ބަލަމުންާދ މައްސަލައެއްގައި ކޮމިޝަނުން ސުވާުލ  )ކ(    
ކުރެވެމުްނދާ މީހަކު، ރާއްޖޭން ފުރައިގެންދާަނމަ، ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ 

  ހޯދައިގެން ނީޫނ ނުފުރުމަށް އެންުގން؛
  ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން، ުނވަތަ ހުޅުވާނުލައި ތަޙްޤީޤްކުރުން؛ )އ(    
ނުގެ މެންބަރަކު އެކަނި، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މެންބަުރްނެގ ކޮމިޝަ )ވ(    

  ކޮމިޓީއެއްގެ ެބލުމުގެ ދަުށން މައްސަލަ ބަލައި ތަޙްޤީޤްކުރުން؛
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަްށ ބޭނުްނވެާނ އެންމެހަިއ ކޮމިޝަނުގެ  )މ(    

ސާމާނާއި، ވަސީލަތްތަކާއި، އާލާތްތައް ހޯދައި، ެގްނގުޅެ، 
  މާއެކު އެތަކެތީގެ ބޭނުން ހިފުން؛ރައްކާތެރިކަ

އިތުރުން، މި ޤާނޫނާއި އަދި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވާުމއި މަނާކުުރާމ މީގެ )ފ(    
ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ އެހެން ޤާނޫނުތަކުގައިވާ މަޤްޞަދުތަްއ 
ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ތަޙްޤީޤުކުރުމިާއ މަްއސަލަބެލުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަށް 
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  .ބާރުތައް ބޭނުްނވާ އެހެިނހެން
  

 2000/2މި ޤާނޫނުގައި ކޮރަޕްޝަން ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ޤާޫނނު ނަންބަރު  .23  ކޮރަޕްޝަނަކީ ކޮަބއިކަން 
  .ގައި ބުެނފައިވާ ކުށްތަކަށެވެ) ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ަމނާކުރުމުގެ ާޤނޫނު(

  

ކޮމިޝުަނެގ ބާރު ހިނގާ 
  ދާއިރާ 

ކައި ިމ ޤާނޫނުގެ ަދށްުނ ކޮމިޝަނަްށ ލުކުރުމަށްޓަ ޙާޞިެގ މަޤްޞަދު މި ޤާނޫނު .24
ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކާއި ކޮމިޝަނުން ކުރާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް އަންނަނިިވ 

  .ދާއިރާތަކަށް ހިންގޭނެއެވެ
ވެރިކަން ހިންގުމުެގ ބާރުގެ އެންމެާހ މުއައްސަސާތަކިާއ  )ހ(    

  .އެ މުއައްސަސާތަކުގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން
ރައްޔިތުންގެ ަމިޖލީހުގެ  ،ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރްުނނާއި )ށ(    

  .އެންމެހާ އޮފީސްތަކާއި އިދާރާތަކުގެ އެނެްމހާ މުވައްޒަފުން 
ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ އެންމެާހ އޮފީސްތަކާއި  )ނ(    

  .އިދާރާތަކުގެ އެންމެހާ މުވައްަޒފުން
ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ) ނ(އާއި، ) ށ(އާއި، ) ހ(މި މާްއދާގެ  )ރ(    

ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ަދއުލަތުގެ އެހެނިހެން މުައއްސަސާތަކާިއ 
  .އެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްަޒފުން

ސަރުކާރުން ހިންގާ ކުންފުނިތަކާއި، ސަރުކާރުން ބައިވެރިާވ  )ބ(    
  .ކުންފުނިތަކާއި އެ ކުންފުނިތަކުގެ އެންމެހާ ުމވައްޒަފުން

  
އެހީގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އޫެނންވެސް ގޮތެއްގައި ދައުލަުތެގ މާލިއްޔަތުން  )ޅ(    

ޔާތަކާއި، ޖަމާޢަތްތަކާއި، ޢިއްއެންމެހާ ކުންފުނިތަކާއި، ޖަމް  ފައިސާ ދެވޭ
ިސޔާސީ ޕާޓީތަކާއި އަދި އެނޫންވެްސ އެންމެހާ މުއްައސަސާތަކިާއ 

  .އެ މުއައްސަސާތަކުގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން
ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ މުާދ ނުވަތަ ތަކެތި  )ކ(    

ނުވަތަ ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކާއި 
  .އެ މުއައްސަސާތަކުގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން

މި ޤާނުޫނެގ ދަށުން ނުވަތަ އެހްެނ ޤާނޫނެއްެގ ދަށުންވެްސ،  )އ(    
ވުމާއި މަނާކުރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ ދަުށްނ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓު

ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރާ އެއްވެސް މައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި އެހްެނ 
 .އެންމެހާ މުއަްއސަސާތަކާއި އެ މުއައްސަސާތަކުގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން

 މާލީ ފައިދާ ހޯދުން ނޫން ަމޤްޞަދުގައި ހިންގާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  )ވ(    
  .ޖަމާޢަތްތައް

އަތޮޅުތަކުގެ ުނވަތަ ރަށްރަށުގެ ނުވަތަ އަވަްށތަކުގެ މުޖުތަަމޢުގެ ކަންަކާމ  )މ(    
ގުޅޭގޮތުން ެއ މުޖުތަމަޢުެގ ރައްޔިތުންެގ ނަމުަގއި ހޯދާ ުނވަތަ ލިބޭ 
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  .ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ކަންކަން
ގުޅިގެން ދިވެހިާރއްޖޭގައި ހިންޭގ ކޮމިޝަނުން ބަލަމްުނދާ މަްއސަލައަކާ  )ފ(    

މުޢާމަލާތެއްގަިއ އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވާ ނުވަަތ 
ބައިވެރިވާކަމަްށ ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ، ނުވަތަ ބައިވެރިވުމަކީ 

  .އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ބިދޭސީ ފަރާތްތައް
  

މައްސަަލ ބެލުަމްށފަހު 
މިޝުަނން ޢަަމލުކުރަންީވ ކޮ

  ގޮތް 

ކޮމިޝަނުްނ މައްސަލައެއް ބަލައި ނިންމުމަްށފަހު ޢަމަލުކުރާނީ  )ހ( .25
  .ތިރީގައިއެވާ ޮގތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށެވެ

އެ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެން ނުާވ  .1    
މައްސަލައެއްަނމަ، އެ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް 

ނޑައަޅައި މައްސަލަ އެކު ލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަ
  ންިނމުން؛

  
އެ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގްެނާވ  .2      

މައްސަލައަކަށްވެފައި، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ސާބިތު 
ކުރެވޭވަރުގެ އެކަށީގެންވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުރިކަމަށް ކޮމިޝަނަްށ 

އެ މަްއސަލައެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ، ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ 
  އޮފީހަށް ފޮނުވުން؛

ވަނަ ަންނބަރުގަިއ ) 2(ނުވަތަ ) 1(ގެ ) ހ(މި މާއާްދގެ  .3      
އެ މައްސަލައަކީ ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިތުރުން

ވަނަ މްާއާދގައިވާ މުއްައސަސާއެއްގެ ހިންގުުމެގ  24މި ޤާނޫނުެގ 
ހުރި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ަކމެއަްނމަ،  ދާއިރާގައި

  .އެކަން އިޞްލާޙުކުރަން އެ މުއައްސަސާއަކަށް އެންުގން
ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަލައި ިނންމުމަށްފަހު މައްސަލައާބެހޭ ރިޕޯޓެއް  )ށ(    

އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފާަރތުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްަގއި އެފަރާތަށް 
މައްސަލައިގައި ޒިންާމ އުފުލަންޖެޭހ ފަރާތްކަމަްށ  ދިުނމަށާއި، އެ

ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތަށް އެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް ކޮމިޝަނުން 
  .ދޭްނވާނެއެވެ

  

ވާހަކަ ެދއްކުމުެގ ފުރުޞަތު 
  ދިނުން 

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް އޭނާގެ  .26
ާވހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ނުވަތަ ޭއނާގެ ދިފާޢުގައި ޤާޫނީނ ދިފާޢުގައި 

އެފަދަ ފުރުޞަތެއް އޭނާައްށ  .ވަކީލެއް ތަމްސީލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭްނވާނެއެވެ 

ކޮމިޝަނުން ދީފައި ނުވާަނމަ، އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަުންނ 
  .އެވެންިނމާފައިވާ ނިންުމމަކީ ޞައްޙަ ނިންމުމެއްަކމަށް ނުބެލެވޭނެ 
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ކޮމިޝުަނެގ ިންނމުންތަކަށް 

  ތަބާުވން 
ކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރުވުމަށް، ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަށް، ނުަވތަ  )ހ( .27

ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތަކާ 
ގުޅިގެން ކޮިމޝަނަށް ލިބިދޭ ބާރެއްގެ ދަށުން ކަމެއް ކުރުމަށް ނުަވތަ 

ްށ އަންގާ އެންުގަމކަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ނުކުރުމަ
މައްޗަށާއި ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޖުްމހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު ހިނާގ 

  .ސަރަޙައްދުގައިވާ މީހުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކަމެކެވެ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ކޮމިޝަނުެގ ) ހ(މި މާްއދާގެ  )ށ(    

ށް ތަބާނުވެއެްޖަނމަ، ނުވަތަ ކޮިމޝަނުގެ ޤަދަަރށް އުނިކަމެްއ އެންުގމަކަ
 ލިބޭގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، އެފަދަ ޢަމަލެއުްކރި މީހެއްގެ އަދަަބކީ 

މަސްދުވަހަށް ) ތިނެއް( 3މަސްދުވަހަށް ޖަލަށްލުން، ނުވަތަ ) އެކެއް( 1
ރިަމާނ ރުފިޔާއްިނ ޖޫ ) ތިންހާސް( 3,000/-ގޭގައި ބަންދުުކރުން، ނުވަތަ 

  .ކުރުމެވެ
  

މެންބަެރްއގެ އަިމއްލަ 
މަޞްލަޙަތު އޮތް 

މައްސަަލއެްއ އެ މެންބަރަކު 
  ނުބެލުން 

ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ައމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ  )ހ( .28
އޮތް ދައުރެއް ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް ނުވަަތ އެނޫންވެްސ ފައިދާއެއް 

ހިނދުގައި، އެ މައްސަލައެއް ބެލުމުގަިއ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުން ަބލާ 
ނުވަތަ ނިންުމމުގައި އެއެްވސް މިންވަރަކަށް އެ މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގްެނ 

ައދި ކޮމިޝުަންނ ބަލާ މައްސަލައަކީ، އެފަދަ މަޞްލަޙަތެއް . ނުާވނެއެވެ
ަދއުރްެއ ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް ުނވަތަ އޫެނންވެސް ފައިދާއެއް ނުވަތަ 

އެއްކަން ކުރިން އެނިގފައި ނެތްނަަމވެސް އެކަން އޮތް މައްސަލަ
އެނގޭހިނުދ، އެ މައްސަލައަކީ އެ މެންބަރެއްގެ ަމޞްލަޙަތެއް އޮތް 
މައްސަލައެއްކަން ކޮމިޝަނެުގ ރައީސަށް އެންގުމާއެކު، ެއ މައްސަލައެއް 
ބެލުމުން ނަުވތަ އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމަްނެޖހޭ ނިންމުމެްއ 

  .އްކިބާވާނާްވނެެއވެނިންމުމުން އެ 
ފުށުއަރާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްެޖަނަމ މަޞްލަޙަތު ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ  )ށ(    

އެ މައްސަލައެއް  އެކަން ކޮމިޝަނުގެ ނިައބުރައީސަށް އެންގުމާއެކު،
ބެލުމުން ނަުވތަ އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ިނންމަްނެޖހޭ ނިންމުމެްއ 

  .ނިންމުމުން އެއްކިބާވާނާްވނެެއވެ
ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުްނ  )ނ(    

ނޑައަޅާ މުވަްއޒަފުންގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ ަމއްސަލަތައް  ކަ
  .ބެލުމުން އެ ުމވައްޒަފަކު އެއްކިބާވާންާވނެއެވެ 

  

 ސެކްރެޓަރީ ކޮމިޝުަނގެ 
 ުމވައްޒަުފން  ައދި  ޖެނެރަލް 

  އަޢްަޔންކުުރން 

ގެ އިދާރީ ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަެލްއ ކޮމިޝަނު )ހ( .29
އަިދ ކޮމިޝަނުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްާވ . ޢައްޔަންކުރްަނވާނެއެވެ 
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  .ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިާދރާ ހިންގާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ
 ކޮމިޝަނަށް ބޭންުނވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދީ، މުވައްޒަފުން  )ށ(    

  .ވަޒީފާއިން ަވިކކުރާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ
  

ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ޭބންުނާވ  )ހ( .30  މާލީ ކަންކަން 
ފައިސާ، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުްނ ފާސްކުރާ 
ބަޖެޓެއްގެ ދަށުން ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން، ކޮމިޝަަންށ 

މިކަމަްށޓަކައި  ިމިނސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އްެނޑް   .ދޫކުރަންވާނެެއވެ 
ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެްޓ  ،ޓްރެޜަރީގެ ަމޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމިޝަނުން

އެކުލަވާލައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާއެކު ކްޮނމެ އަހަރަކު ރައްޔިތްުނެގ 
  .މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވެާނއެވެ

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުން އެއްވެސް ބަޔަކު ނުވަތަ ަޖާމޢަތަކުން ނުވަަތ  )ށ(    
މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައިާވ  ކޮމިޝަނަށްދޭ މާލީ އެހީއެއް، ކޮމިޝަނުގެ

  .ކަންކަން ކުރުމަށް މެނީުވ ބޭުނންކޮށްގެން ނާުވނެއެވެ
ކޮމިޝަނުގެ އާމަްދނީއާއި ަޚރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި، މާލީ ޒިންމާތަކާބެޭހ  )ނ(    

އާއެކު، ކޮމިޝަނުން ހާަދ ހިސާބު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާ
ގަވާއުިދގައާިވ ގޮތުގެމަތިްނ ލިޔެ ބަލަހައްޓައި އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު، 

ވަނަ މާްއދާގައި ބުނެފައިާވ  31އެކުލަވާލެވޭ މާލީ ބަޔާނެއް، މި ޤާނޫނުގެ 
އަހަރީ ރިޕޯޓާއެކު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

  .ފޮނުވަންވާނެއެވެ
  

ކޮމިޝަނުގެ ަޙރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް، ކޮންެމ  )ހ( .31  ރިޕޯޓު  އަހަރީ 
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރްިނ  28އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކޮމިޝަންުނ 
  .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ްށފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި، އެރިޕޯޓުެގ ގައި ބަޔާންކޮ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(    
  .މުއްދަތުަގއި ހިނގާދިޔަ، އްަނނިަނވި ކަންކަން ހިމަންވާނެެއވެ

  ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛ .1      
  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް؛ .2      

  
ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި، އެ މައްސަލަތްައ  .3      

  ޮގތް؛ ންިނމާފައިވާ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަމުންެގްނާދ  .4      

  މައްސަލަތައް؛
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިިމާވ  .5      
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  މައްސަލަތައް؛
ވަަނ މާއްދާގިައާވ މުއައްސަސާތަކަށް،  24މި ޤާނޫުނެގ  .6      

ިތން އިޞްލާޙުކުރަން ނުވަަތ ފިޔަވަޅު މި ޤާނުޫނގަިއވާ ގޮތުގެމަ
  އަޅަންޖެހޭކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަންކަން؛

އިޞްލާޙުކުރުމަށް ނުވަތަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އަންގާފައިވާ ަކންކުަމެގ  .7      
ތެރެއިން އެ މުއައްސަސާތަކުން ޢަމަލުކުރި ކަންކަމާއި، 

  ؛ޢަމަލުނުކުރާ ކަންކަން
އި މުވައްޒަފުންނާ ުގޅޭގޮތްުނ ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުމުގެ ާދއިރާއާ .8      

އިދާރީ ގޮތްުނ އެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހިނގި ކަންކަުމެގ 
  .ތަފްޞީލު

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯުޓ ) ހ(މި މާްއާދގެ  )ނ(    
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހަށް ފޮނުވާތާ 

ޕޯޓު ޢާންމުކޮްށ ދުވަހުގެ ތެޭރގައި، ކޮމިޝަނުން އެ ރި) ސާދަ( 14
  .ޝާއިޢުކުރަނާްވނެއެވެ

އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ދިމާވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގައި، ) ހ(މި މާއާްދގެ  )ރ(    
 ާޙލަތަކާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ ރިޕޯޓެއް  ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނެދއްގައި، އެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށިާއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީަހށް ހުށަހެޅުމުެގ 
  .ޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ އިޚްތިޔާރު ކޮމި

  

ކޮމިޝްަނ އެކުަލާވލުމާިއ 
ކޮމިޝުަނެގ ެމްނބަރުްނގެ 

  ނަްނތައް ހުަށހެުޅން 

ަވަނ މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިޚާބުުކރެވޭ ފުރަތަމަ  296ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ހ( .32
) ފަސްދޮޅަސް( 60ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބާއްވާތާ 

މެންބަރުްނާނއި  އުފައްދައި، ކޮމިޝަނުގެދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަން 
  

ރައީސް މި ޤާނޫނުގަިއާވ ގޮތުގެމަތިން ޢައްޔަންކޮްށ ރައީސާއި ނައިބު
  .ނިންމަްނވެާނެއވެ

  ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި؛) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(    
ގެ ދަށްުނ ) ށ(ވަނަ މާްއދާެގ  296ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .1      

ފުރަތަމަ ރައްޔިތްުނގެ ަމޖިީލހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ އިންތިޚާބުކުރެޭވ 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) ވިހި ( 20ބާއްވާ ދުވަުހން ފެށިގެްނ 

ކޮމިޝަނުގަިއ ހިމަނަން ަރއީސުލްޖްުމހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަންތައް 
  .ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ

ަނ ވަ  )3( ވަނަ ނަންބަރާއި،) 1(ގެ ) ށ(މި މާއްާދގެ  .2      
ނަންބަރުަގއިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތްުނެގ 
މަޖިލީހަށް ނަެމއް ނުވަތަ ަނންތަކެއް ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގްެނ 

ުދވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތްުނގެ މަޖިލީހުން ވަކިގޮތެްއ ) ވިހި( 20
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  .ންިނމައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ 
ަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ މި މާއްދާ .3      

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަމެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 
ފާސްނުކޮށްފިނަމަ، އެކްަނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަްނާގ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ) ފަހެއް( 5ދުވަހުން ެފށިގެން 
ކެއް ަރއްޔިތުންެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައު ަނމެއް ނުވަތަ ނަންތަ

  .މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

އިންިތޤާލީ ަމރުަޙލާގަިއ 
-ޢައްަޔންކުރާ ެއްނޓި

  ކޮރަޕްޝަން ޮކިމޝަން 

ަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަިތން ޢައްޔަންކުާރ  289ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ހ( .33
ކޮރަޕްޝަން ކިޮމޝަނަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރާ -އެންޓި 

. ންމެހައި ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ލިބިގެންވެއެވެކޮމިޝަނުގެ އެ
މަތިން އުފައްދާ ވަނަ މްާއާދގައިވާ ގޮތުގެ  289ގެ އަދި ޤާނޫނުައސާސީ

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަްށ މި-އެންޓި 
ވަަނ މްާއާދ  32ވަަނ ާމއްދާއާއި،  6މި ޤޫާނުނެގ  ،ދުވަހުން ފެިށެގން

  .ވައި މި ޤާނޫުނގެ އެހެން މާއްދާތައް ހިނގާނެއެވެފިޔަ
  

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝްަނ -ގެ ދަށްުނ ޢައްޔަންކުރާ އެންޓި ) ހ(މާްއދާގެ  މި )ށ(    
ގެ ކުރިްނ ހިނގުަމްނދިަޔ ޤޫާނނު ފާސްވުމު  ޢައްޔަންވުުމން، މި

ބޯޑަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  އަދި އެ. ކޮރަޕްޝަން ބޯޑު އުވުނީެއވެ -އެންޓި 
ގެ ދަުށްނ ) ހ(މާއްދާގެ  ަމއްސަލަތަކާއި ޝަކުވާތައް މި  އެންމެހައި

  .ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ބަދަލުވާނެެއވެ -ޢައްޔަންކުރާ އެންޓި 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝްަނ -ގެ ދަށްުނ ޢައްޔަންކުރާ އެންޓި ) ހ(މި މާްއދާގެ  )ނ(    

ވަނަ މްާއދާއާ އެއްގޮްތާވ  32މި ޤާނޫުނެގ  ،ދެމި ޮއްނނާނީ
  .ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނެއް އުފެއްުދާމ ހަމައަށެވެ-ންޓި އެ ،ގޮތުގެމަތިން

  

ޤާނޫަނށް ޢަަމލުކުރަންފަާށ 
  ތާރީޚް 

ޞްދީޤުކޮށް ދިވެިހ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ިމ ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަ .34
  .ޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެގެ ސަރުކާރުގެ 

  

ކޮަރޕްޝަން ( 2000/2ފެށުމުން ޤާނޫުނ ނަންބަުރ  ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން މި .35  އުވާެލވޭ ާޤނޫނު 
  .ވަނަ މާއްދާ އުވުނީއެވެ 27ގެ ) ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ާޤނޫނު

  

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދްަނޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންާގީނ  )ހ( .36  ގަާވއިދު ހަދަިއ ިހންުގން 
ގޮުތެގ ގައިވާ ) ހ(ަވނަ މާއްާދގެ  32ިމ ޤާޫނުނގެ . ކޮމިޝަނުނެްނވެ 

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ) ހައެއް( 6މަތިން ކޮިމޝަން އުފައްދާތާ 
  .އެގަވިާއދުތައް ހަދައި ނިންމަްނވާނެއެވެ 

ގެ ދަުށން ހަދާފައާިވ ގަވިާއދަކަށް އުނި އިތުުރ ) ހ(މި މްާއދާެގ  )ށ(    
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ގެނަުއމަށް ުނވަތަ އެމާއްާދގައި ބުނާ މުއްދަތުގެ ފަހުން މި ޤާނުޫނެގ 
ގަވާއިދެއް ހަަދން ކޮމިޝަނުން ބޭންުނވެއްޖެ ޙާލަތެއްގަިއ  ދަށުން އިތުރު

  .ހުރަހެއް ނާޅައެވެ) ހ(އެ ގަވާއިދްެއ ހެދުމަކަށް މި މާއްާދގެ 
ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީެގ ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ނ(    

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަަނށް -ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުްނ އުފައްދާ ެއންޓި  289
ުނގެ ވާޖިބުތަާކއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކިައ އެ ކޮމިޝަ

  .އެވެހުރަހެއް ނާޅަ) ހ(މާއްދާެގ  ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދެއް ހެދުމަަކށް މި
  
  

  މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުވާހާ ހިނދަކު؛ .37  މާނަކުުރން 
  

އޮޑިްޓ ( 2007/4ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޤާނޫނު ަންނބަރު ] އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލް[
  .ގެ ަދށުން އިސްކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށެވެ) ޤާނޫނު

  

  .ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށެވެ-ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެްނޓި ] ކޮމިޝަން [
  

ވަނަ މާއްދާގަިއ  24ިމ ޤާނޫނުގެ  ،ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ] މުއައްސަސާ [
ްށ އިންތިޚާބުވެފައިާވ ބުނެފައިވާ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކާއި، އެ މުއައްސަސާއަކަ 

  .މަތްިނނެވެގޮތުގެ ނުވަތަ ޢައްޔްަނކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ފަރުދުނެްވސް ހިމެނޭ
  
  

______________________   
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