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ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ގަވާއިދު
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

ކޮމިޝަން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް

.2

ކޮމިޝަނުގެ ހައިސިއްޔަތު

.3

ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

.4

)ހ(

މި ގަވާއިދަކީ ،ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ކުރުމުގައި

ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2016
)ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން
ވ ގަވާއިދެކެވެ.
ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލާފައި ާ
)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ގަވާއިދު" އެވެ.

ކޮމިޝަން އެކުލެވިގެންވަނީ ޖުމުލަ ) 5ފަހެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
)ހ(

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަކީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެއިރަކު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފައި ހުންނަ ވުޒާރާއެއްގެ ވަޒީރެވެ.

)ށ(

ކޮމިޝަނުގެ ) 4ހަތަރެއް( މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ .އަދި
އެ

ތެރެއިން

މެންބަރުންގެ

މެންބަރަކު،

ކޮމިޝަނުގެ

ނައިބު

ރައީސްކަމަށް

ޢައްޔަންކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.
ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އެންމެ އިސް
ދައުރެއް އަދާކުރާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.
)ހ(

ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައިވާ ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ޢިނާޔަތްތަކާއި،

އެ

ކަނޑައަޅަންވާނެކަމަށް
މާއްދާގެ

)ވ(

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގައިވާ،

ރައްޔިތުންގެ

މުސާރައާއި
މަޖިލީހުން

ކަނޑައަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި ،އެ މާއްދާގެ
)މ( ގައިވާ ،ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ކަނޑައަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައާއި
އ
ޢިނާޔަތްތައް ފިޔަވައި ،ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމާ ި
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މުސާރައިގެ

ކުރިއެރުން

އިތުރުކުރުމަށް

ދިނުމާއި

އެމީހުންނަށް

ދައުލަތުގެ

ދެވޭނެ

މުވައްޒަފުންގެ

ޢިނާޔަތްތަކާއި

އުފެއްދުންތެރިކަން

މިންގަނޑުތަކާއި

ހަމަތައް

ކަނޑައަޅައިދިނުން؛
)ށ(

މުވައްޒަފުންނަށް

ދައުލަތުގެ

މުސާރައާއި

ދެމުންދާ

މުރާޖަޢާކޮށް،

ޢިނާޔަތް

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭގޮތް ބަޔާންކޮށްދިނުން؛
)ނ(

ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ،ދިގު މުއްދަތަށް ދެމެހެއްޓެނިވި
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި ،ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެންދާއިރު ދެމެހެއްޓެނިވި ޢިނާޔަތެއް
ދެވޭނެ އުސޫލުން ސިޔާސަތުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތައް އެކަށައެޅުން؛

)ރ(

ކޮންމެ

ފަންނެއްގެ

މުސާރައާއި

މީހެއްނަމަވެސް،

ޢިނާޔަތަކީ

ކޮބައިކަން

އެ

ފަންނެއްގައި

ކަނޑައަޅާނެ

އޭނާއަށް

އުޞޫލުތަކާއި

ލިބެންޖެހޭނެ
މިންގަނޑުތައް

އެކަށައަޅައިދިނުން؛
)ބ(

ރާއްޖޭގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުގެ ނިސްބަތް
ހުރި މިންވަރާއި ރާއްޖޭގައި މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި ،މުވައްޒަފުންނަށް
ކުރަންޖެހޭ

އިންވެސްޓްމަންޓުގެ

ނިސްބަތާއި،

މުވައްޒަފުންގެ

ފަރާތުން

އެ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ފައިދާ ލިބޭ މިންވަރާއި ،މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން
ހުރިގޮތާއި ،މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ
މުސާރައާއި

އެހެނިހެން

ޢިނާޔަތްތައް

ދެމެހެއްޓެނިވި

ގޮތެއްގައި

ބެހެއްޓުމަށް

މަގުދައްކައިދޭނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛
)ޅ(

ދައުލަތުގެ

މުއައްސަސާތަކުގެ

އެކި

މުވައްޒަފުންގެ

މަސައްކަތުގެ

ބުރަކަމާއި،

ފަންނުވެރިކަމާއި ،ފާޑުވެރިކަމާއި ،މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން މުވައްޒަފަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ
ނުރައްކަލަކަށް ބަލައި ،ނިސްބަތުން މުސާރައިގެ ތަފާތުކުރުން ގެނެވިދާނެ ހަމަތަކާއި
އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން؛
)ކ(

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދު ހުރި ނިސްބަތަށް ބަލައި،
ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ޢިނާޔަތްތަކުގެ ތަފާތުކުރުން ގެނެވިދާނެ ހަމަތަކާއި
އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން؛

)އ(

މި މާއްދާގެ )ވ() ،މ( އަދި )ފ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި،
ގ
ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ެ
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިރާސާކޮށް ،އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް
ގ
ވާނަމަ ،އެކަން ފާހަގަކޮށް ،ޤާނޫނުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ެ
ތެރެއިން އިޞްލާޙުކޮށް ،އެ އިޞްލާޙާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެ މުއައްސަސާއަކަށް
6

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު142 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ނުވަތަ އިދާރާއަކަށް އެންގުން؛
)ވ(

ޔ ކަނޑައަޅަންވާނެކަމަށް
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިރާސާކޮށް ،އިސްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް
ށ
ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ވާނަމަ ،އެކަން ފާހަގަކޮށް ،އެކަމުގެ ލަފާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ ް
ދިނުން؛

)މ(

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

ދަށުން

ޤާނޫނުތަކުގެ

ނ
މަޖިލީހު ް

ރައްޔިތުންގެ

އ
ޙ ް
ކަނޑައަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ދިރާސާކޮށް ،އިޞްލާ ެ
ފ
ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ވާނަމަ ،އެކަން ފާހަގަކޮށް ،އެ ކަމުގެ ލަ ާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދިނުން؛
)ފ(

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ކަނޑައަޅަންވާނެކަމަށް
އ
ލ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިރާސާކޮށް ،އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަ ެ
ވާނަމަ،

ގެންނަންޖެހޭކަމަށް

ފާހަގަކޮށް،

އެކަން

އެ

ކަމުގެ

ލަފާ

އެކަން

ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރާއަށް ދިނުން؛
)ދ(

ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ފަންނީ ،އިދާރީ އަދި
ޤާނޫނީ އެންމެހައި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން؛

)ތ(

ކޮމިޝަނުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތާއި

ގުޅޭގޮތުން

ބާރުތަކާ

ދިރާސާތަކާއި

ސަރވޭތަކާއި

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން؛
)ލ(

ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މަޤްޞަދާއި ބާރުތަކުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތުތައް
އެއްކުރުމާއި ހޯދުމާއި އެ މަޢުލޫމާތުތައް ޝާއިޢުކުރުން؛

)ގ(

ރައްޔިތުންގެ

ސަރުކާރާއި،

މަޖިލީހާއި،

ޝަރުޢީ

ދާއިރާއާއި،

މިނިވަން

މުއައްސަސާތަކާއި ،މަސައްކަތްތެރިންނާއި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތުން އެކިއެކި
ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި ،ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި އާލާކުރުން؛
)ޏ(

މ
ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަ ަ
ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން؛

)ސ(

ކޮންމެ އަހަރަކު ،ކޮމިޝަނުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތަކުން
ކަނޑައެޅުނު ނަތީޖާތަކާއި ،ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުދުވަހަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތާ
ގުޅޭގޮތުން

ހުށަހެޅޭ

ކަނޑައެޅުންތައް

ހޅުންތަކާއި،
ހުށަ ެ

ހިމެނޭ
7

ރިޕޯޓު

ފާހަގަކުރާ

އެކުލަވައިލައި،

ކަންކަމާއި،

ކަނޑައަޅާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު142 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައި،
)ޑ(

އެ ރިޕޯޓު އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުން؛

އ
ކޮންމެ ) 5ފަހެއް( އަހަރަކުން އެއްފަހަރު ކޮމިޝަނުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާ ި
އެ މަސައްކަތުން ނެރެވުނު ނަތީޖާތަކާއި ،މުސާރައާއި ޢިނާޔަތާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިއަށް
) 5ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި ،ފާހަގަކުރާ

އޮތް
ކަންކަމާއި،

ކަނޑައެޅުންތައް

ކަނޑައަޅާ

ރިޕޯޓު

ހިމެނޭ

އެކުލަވައިލައި،

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައި ،އެ ރިޕޯޓު ޢާންމުކޮށް
ޝާއިޢުކުރުން.
ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާ

.5

ރިޔާސަތު

.6

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުން

.7

އ
ބާރުތަ ް

ޤާނޫނުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޞާޞްގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތަކާއި،
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތަކާއި ،ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ
އެހެނިހެން

އުސޫލުތަކާއި

ގަވާއިދުތަކާއި

މިންގަނޑުތަކުގައި

އ
އެންމެހަ ި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެކެވެ.
)ހ(

ނ ،ކޮމިޝަނުގެ ރައީސެވެ .ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށް
ކޮމިޝަނުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ީ
ހާޒިރުނުވެވޭ

ހާލަތުގައި

ކޮމިޝަނުގެ

ނުވަތަ

ރައީސް،

ބަލަހައްޓަން

ރިޔާސަތު

ޢުޛުރުވެރިވާ ހާލަތުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު
ރައީސެވެ.
)ށ(

ޤާނޫނީ އަދަދަށް މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބި ބައްދަލުވުމަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި،
ނައިބު ރައީސަށްވެސް ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ ،ކޮމިޝަނުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ،
އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު
ބެލެހެއްޓުމަށް އެ ބައްދަލުވުމުގައި އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތެކެވެ.

)ހ(

މީލާދީ

ކޮންމެ

މަހަކު

މަދުވެގެން

2

)ދޭއް(

ފަހަރު

ކޮމިޝަނުގެ

ސ
ޖަލް ާ

ބާއްވަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މެންބަރުންގެ

ޖަލްސާއަށް

ހާޒިރުވި

ޒަރީއާއިން

ބައިވެރިވެފައިވާ

ކޯރަމް

ގުނުމުގައި،

މުވާސަލާތީ

މެންބަރެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ .މިފަދަ

ގ
ޚިދުމަތު ެ

ބައްދަލުވުމެއް

ކުރިއަށްދިޔަ ތަންކަމުގައި ބަލާނީ އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މެންބަރުން ހާޒިރުވި
ތަނަކަށެވެ .ގިނަ މެންބަރުން ނެތް ކަމުގައިވާނަމަ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ
މެންބަރު އިންނެވި ތަން އެއީ ޖަލްސާ ކުރިއަށްދިޔަ ތަންކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
)ނ(

ކޮމިޝަނުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު

އަދާކުރުމަށްޓަކައި

ކޮމިޝަނުގެ

އ
ޖަލްސާއެ ް

ބާއްވަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ
8

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު142 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ.
)ރ(

އ
ކޮމިޝަނުން ކޮންމެހެން މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ކަމަކާގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެ ް
އ
ބޭއްވުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެ ް
ބޭއްވިދާނެއެވެ.

)ބ(

ތ
ލ ީ
ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަށް ހާޒިރުނުވެވޭފަދަ ހާލަތެއްގައި ،މުވާސަ ާ
ޚިދުމަތުގެ )ޓެލެފޯނާއި ،އަޑާއި މަންޒަރު ފެންނަގޮތަށް ކުރެވޭ ފޯނު ނުވަތަ އެހެން
ލތްތަކުގެ( ޒަރީއާއިން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ
ބާވަތެއްގެ މުވާސަލާތީ ވަސީ ަ
އ
މެންބަރުންނަށް އެ މެންބަރުގެ އަޑު އިވޭގޮތަށް ،އަދި އެ މެންބަރަކަށް ޖަލްސާގަ ި
ބައިވެރިވި އެހެން މެންބަރުންގެ އަޑު އިވޭގޮތަށް އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ނުވަތަ ވީޑިއޯ
ކޮންފަރެންސެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.

ކުއްލި ޖަލްސާ ބޭއްވުން

.8

އެޖެންޑާ އެކުލަވައިލުން

.9

އެޖެންޑާކުރަން މެންބަރުން

.10

ކޮމިޝަނުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންވާނީ ،އެފަދަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންޖެހޭ ފަދަ މުހިއްމު
ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ .މިގޮތުން ،އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރި
ވެއްޖެނަމަ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ.
)ހ(

ވަކިކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ
ރައީސް ނިންމުން.

)ށ(

ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޝަނުގެ
މެންބަރަކު ހުށަހެޅުން.

)ހ(

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކުގެ އެޖެންޑާ
އެކުލަވައިލައި ،ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހުގެ ) 1އެކެއް( ދުވަސް ކުރިން
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނަމަ،
އެކަށީގެންވާ

ވަގުތެއް

ކަނޑައަޅައި،

ކޮމިޝަނުގެ

ސެކްރެޓޭރިއަޓުން

ޑ
އެޖެން ާ

އެކުލަވައިލައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް އެޖެންޑާ ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ބޭނުންވާ ކަންކަން ހުށަހެޅުން

ގ
ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމެއް އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބޭނުންވާކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ކޮމިޝަނު ެ
އ
ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް އެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެއްގަ ި
އެޖެންޑާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ލިޔުމުން އެންގިދާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ އަދަދު

.11

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ) 3ތިނެއް(
މެންބަރުންގެ ހާޒިރުގައެވެ.
9

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު142 :

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި

.12

ކޮމިޝަނުގެ ކަންކަން

.13

މަޞްލަޙަތު ހާމަކުރުން

.14

ލިޔުން ފޮނުވައިގެން ފާސްކުރާ

.15

ޔައުމިއްޔާ ބެލެހެއްޓުން

.16

ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ހ(

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް މެންބަރުންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި
ރިޔާސަތުން ފުރުސަތުދޭންވާނެއެވެ.

)ށ(

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނިމުމުން ،އެ ނިންމުން
ރިޔާސަތުން އިއްވަންވާނެއެވެ.

ނިންމުން

)ހ(

ކޮމިޝަނުގެ

ކަންކަން

ޖަލްސާތަކުގައި

ނިންމާނީ

މެންބަރުންގެ

މެދުގައި

ވޯޓު

ނަގައިގެންނެވެ.
)ށ(

ކޮމިޝަނުގެ

ކަންކަން

ޖަލްސާތަކުގައި

ނ،
ނިންމަންވާ ީ

ކޮމިޝަނުގެ

އ
ޖަލްސާގަ ި

ބައިވެރިވެ ވޯޓު ދޭ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
)ހ(

ސ
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވޭ ކަމެއްގައި މެންބަރެއްގެ އެއްވެ ް
މަޞްލަޙަތެއް

އޮތްކަމަށް

ފާހަގަކުރެވޭ

ނަމަ،

އެ

ކަމެއް

އެ

މެންބަރަކު

ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މަޞްލަޙަތު އޮތްކަމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ކޮމިޝަނުގެ
ބައްދަލުވުމުގައި ބަހުސްކުރެވޭ ކަމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ދިރާސާކުރަމުންދާ ކަމަކާ
ގުޅޭގޮތުން ،ސީދާ އެ މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ އެ މެންބަރަކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ
އިދާރާއަކާ ގުޅުން ހުރި ކަމަކާ ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން އެކަމުގައި
މަޞްލަޙަތު އޮތް ކަމަށް ބެލެވޭ ބެލެވުމަކަށެވެ.

)ނ(

މަޞްލަޙަތު އޮތް މެންބަރަކު އެކަން ހާމަކުރުމަށްފަހު ،ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމުން
ކަނޑައަޅާ

ގޮތެއްގެ

މަތިން

މެނުވީ

މަޝްވަރާކުރެވޭ

ކަމަކާގުޅޭގޮތުން

ދެކެވޭ

ސ
ވާހަކައިގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ނެގޭ ވޯޓެއްގައިވެ ް
ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ނިންމުންތައް

ކޮމިޝަނުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންޖެހޭފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެ ،އެފަދަ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވެން
ތ
ނެތް ހާލަތެއް މެދުވެރިއްޖެނަމަ ،އެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކުރަން އޮތް ކަމަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާ ު
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާ އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ހިއްސާކުރުމުން ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް
އެކަމާމެދު ފެންނަ ގޮތެއް އީ-މެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް އެންގުމުން،
އަޣްލަބިއްޔަތަށް ބަލައި ކޮމިޝަނުން އެކަމުގައި ނިންމި ގޮތް ރިޔާސަތަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
ނންމުންތައް ސެކްރެޓޭރިއެޓުން މެންބަރުންނަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ލިޔުމުން
އަދި ،އެފަދަ ި
އަންގަންވާނެއެވެ.
)ހ(

ކޮމިޝަނުގެ

ޖަލްސާތަކުގައި

އެނގޭގޮތަށް،

ކޮމިޝަނުން
10

މަޝްވަރާކުރެވޭ
ކަނޑައަޅާ

ކަންކަމާއި
ފޯމެޓަކަށް

ނިންމާ
ޖަލްސާތަކުގެ

ނިންމުންތައް
ޔައުމިއްޔާ

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު142 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކޮމިޝަނުގެ
ޖަލްސާއެއްގެ

ސެކްރެޓޭރިއަޓުން
ޔައުމިއްޔާ

އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

ހ
އެކުލަވައިލުމަށްފަ ު

އަދި

ޖެހިގެން

ބާއްވާ

އަންނަ

ކޮންމެ

ޖަލްސާއަށް

އެ ޔައުމިއްޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޔައުމިއްޔާ އެކުލަވައިލުމަށްފަހު،
ކޮމިޝަނުގެ

ޖަލްސާއަށް

އިޞްލާޙެއްވާނަމަ

އެ

ހުށަހެޅުމުން،

ގެންނަންޖެހޭ

ޔައުމިއްޔާއަށް

ކޮމިޝަނުން އެކަން ފާހަގަކޮށް ،ޔައުމިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް

އަންގަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ކޮންމެ

ޖަލްސާއެއްގެ

ޔައުމިއްޔާގައި،

ޖަލްސާގައި

އެ

ބައިވެރިވި

މެންބަރުން

ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުނުވެވުން

.17

ރިޔާސަތުގެ ވާޖިބުތަކާއި

.18

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި

.19

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް

.20

ކޮމިޝަނުގެ

މ
ޖަލްސާއަކަށް ހާޒިރު ނުވެވޭފަދަ މަޤުބޫލު އުޒުރެއް މެންބަރަކަށް ދިމާވެއްޖެނަ ަ

އެކަން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރިއޭޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތު

އަންނަނިވި

ކަންކަމަކީ،

ރިޔާސަތުގެ

ވާޖިބުތަކާއި

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ

ތެރޭގައި

ހިމެނޭ

ކަންކަމެވެ.
)ހ(

އެޖެންޑާއާ އެއްގޮތަށް ޖަލްސާތައްކުރިއަށް ގެންދިއުން.

)ށ(

ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

)ނ(

ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ އެއްވެސް

ކަމެއް

ތަންފީޒުކުރެވިފައިނުވާނަމަ،

އެކަން

ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތައް

ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ.
)ހ(

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން.

)ށ(

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް.

)ނ(

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ މުވައްޒަފުން.

)ރ(

ގ
ނ ެ
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރެވޭ މައްސަލައެއްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަ ު
ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ ފަރާތެއް.

)ހ(

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަކީ ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި ،އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން
11

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު142 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ސީދާގޮތުގައި

ކޮމިޝަނުގައި

ނުސީދާގޮތުގައި

އަދި

މަސައްކަތްކުރާ

ހުރިހާ

މުވައްޒަފުންނެވެ.
)ށ(

ޤާނޫނާއި ،މި ގަވާއިދާއި ،ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލާ އެހެން ގަވާއިދުތަކުގައިވާ
ގޮތުގެމަތީން

ކޮމިޝަނުގެ

ސެކްރެޓޭރިއެޓް

ހިންގާނީ

ކޮމިޝަނުގެ

ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި ،އުސޫލުތަކާއި ،ދޭ
އ
އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ އެންމެހަ ި
ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.
)ނ(

ކޮމިޝަނުގެ

ސެކްރެޓޭރިއެޓުގައި
ދުވަހުން

މަސައްކަތްތައް

ދުވަހުން

ދުވަހަށް

ކޮށް،

ދުވަހަށް
އެ

ކަންކަމާ

ކުރަންޖެހޭ
ގުޅޭގޮތުން

އ
އެންމެހަ ި
ހ
އަޅަންޖެ ޭ

ފިޔަވަޅުތައް ލަސްނުކޮށް އަޅަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
)ރ(

ޅ
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މެންބަރުންނަށް އަންގާ އެންގުންތައް ،ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަ ާ
ޅ
ގޮތެއްގެ މަތިން އަންގާނީ ،ކޮމިޝަނުގެ ރައީސެވެ .ނުވަތަ ރައީސް ކަނޑައަ ާ
ފަރާތެކެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން

.21

މުވައްޒަފުންގެ ރިކޯޑު

.22

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ

.23

)ހ(

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
ލ
ވ ް
ފިޔަވައި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާދީ ،ވަޒިފާއިން ވަކިކުރާނީ ދިވެހި ސި ި
ސ
ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވި ް
ކޮމިޝަނުންނެވެ.

)ށ(

ހ
މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީއާއި ،މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގާނީ ،ދިވެ ި
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ބެލެހެއްޓުން

މަސައްކަތު ދުވަހާއި

މުވައްޒަފުންގެ ރިކޯޑުތައް ބަލަހައްޓާނީ ،ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީންނެވެ.
)ހ(

ވ
ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ މަސައްކަތު ދުވަހަކީ ،ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައި ާ
ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ކޮމިޝަނުގައި ކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު

މަސައްކަތު ގަޑި

މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރުމަށް
އެހެން

ދުވަސްތަކުގައިވެސް

އޮފީހަށް

ނުކުތުމަށް

ކޮމިޝަނުގެ

ސެކްރެޓޭރިއަޓުން

އެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގިދާނެއެވެ.
)ށ(

ކޮމިޝަނުގެ

ސެކްރެޓެރިއެޓުގެ

ރަސްމީ

ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑިއެވެ.

12

ގަޑިއަކީ،

ސަރުކާރުން

ވ
އ ާ
ކަނޑައަޅާފަ ި

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު142 :

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ

.24

ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ އިދާރީ

.25

އޮނިގަނޑު

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ހ(

މަސްއޫލިއްޔަތު

ކޮމިޝަނުގެ

ޤާނޫނީ

ކޮމިޝަނުން

ފާސްކުރާ

އިދާރީ

އަދާކުރުމަށްޓަކައި،

އޮނިގަނޑެއް

ކޮމިޝަނުގެ

ސިވިލް

ސ
ސަރވި ް

ސެކްރެޓޭރިއަޓުގައި

އޮންނަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އުފައްދާ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި
ހިމެނޭ

ބައިތަކުގެ

މަސައްކަތާއި،

މަޤްޞަދާއި،

ކުރަންޖެހޭ

މައިގަނޑު

ހުރިހާ

މަސައްކަތެއް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާ ގޮތުގެ
އުސޫލުތައްވެސް )ސްޑޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގް ޕްރޮސީޖަރސް( ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ގ
ނ ެ
ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަ ު
ދ
ފ ަ
ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެ ަ
ނ
ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ އިދާރީ އޮނިގަނޑު މުރާޖަޢާކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ކޮމިޝަނު ް
ލ
ސިވި ް

ނިންމުމަށްފަހު،

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހަޅައިގެން

ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ވާޖިބުތަކާއި

)ހ(

ގ
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކަށް އެޖެންޑާކުރެވޭ ކަންތައްތައް މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތު ެ
މަތިން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަކީ ،ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

އ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަ ް

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރަށް ކޮމިޝަނުގެ
ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.
.1

ކޮމިޝަނުގެ

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

މަޝްވަރާކުރުމަށް

ތައްޔާރުކުރާ

ލކުރުން.
ކަންތައްތަކާގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް މެންބަރުންގެ ފައިލުގައި ފައި ު
.2

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް އިންތިޒާމުކުރުމާއި ،މެންބަރުންނަށް އަންގަންޖެހޭ
އެންގުންތައް އެންގުމާއި ،ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ފޮނުވުން.

.3

ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ

އެކުލަވައިލުމާއި ،،ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމާއި ،ޔައުމިއްޔާތަކުގެ ރިކޯޑުތައް
ބެލެހެއްޓުން.
.4

ނން
ކޮމިޝަ ު

ނިންމާ

ކަންތައްތައް

ތަންފީޒު

ކުރުމަށްޓަކައި

އަޅަންޖެހޭ

ޅމާއި ،ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ކަންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ
ފިޔަވަޅުތައް އެ ު
ސގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާ
ގން އަންނަ ކޮމިޝަނުގެ ޖަލް ާ
މަޢުލޫމާތު ވިދި ެ
ހިއްސާކުރުން.
.5

ލމާތު އެކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް
ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ ގުޅޭ މަޢު ޫ
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ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު142 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ދިނުން.
.6

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މަތީގައި

ކަންތައްތަކުގެ

އިތުރުންވެސް

ކޮމިޝަނަށް

އިދާރީގޮތުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން

.26

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު

.27

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަގާމުން

.28

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ

.29

)ހ(

ކޮމިޝަނުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް
މަޢުލޫމާތު

ހާމަކުރަންޖެހޭ

ހާމަކުރާނީ

ކޮމިޝަނުގެ

ރަސްމީ

ލިޔެކިއުންތަކާއި

މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރުމާބެހޭ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)ށ(

ކޮމިޝަނުގެ

ނަމުގައި

ނެރޭ

ނޫސް

ބަޔާންތައް

ނެރެންވާނީ

ކޮމިޝަނުން

ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
)ހ(

ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގެ މަޤާމަކީ ،ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އެންމެ އިސް މަގާމެވެ.
ފޔާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަން
މި މަގާމަކީ ކޮމިޝަނުގެ ލަ ަ
ހިންގުމަށް ،ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނުކުރާ މަޤާމެކެވެ.

)ށ(

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގެ ދައުރަކީ ) 5ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހެވެ.

)ނ(

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ހުރެވޭނީ ) 5ފަހެއް(
އަހަރުދުވަހުގެ ) 2ދޭއް( ދައުރަށެވެ.

ވަކިކުރުން

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ

ގ
ނ ކޮމިޝަނު ެ
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނަ މީހަކު ،އެ މަގާމުން ވަކިކުރެވޭ ީ
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
)ހ(

ކޮމިޝަނުގެ ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތެއްގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަނުގެ
އިދާރީ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން .އެގޮތުން:
.1

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގައި ،އެ މަސައްކަތްތަކާ
ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ޖަވާބުދާރީވުން.

.2

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ދުރު ރާސްތާއާއި ،މެދު
ރާސްތާއާއި ،ކުރު ރާސްތާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ،ހިނދުން ހިނދަށް
ބޭނުންވާ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި ހަރަކާތުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު އެކުލަވައިލައި،
ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާއި ،އެކަންކަން ތަންފީޒުކޮށް ހިންގައި
މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

.3

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ކޮމިޝަނުގެ
14

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު142 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އިރުޝާދުގެ

ހެދުމާއި

މަތިން،

ދތައް
ގަވާއި ު

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ

އިޞްލާޙުކުރަމުން ގެންދިއުން.
.4

ކޮމިޝަނުގެ

ސިޔާސަތުތައް
ގޮތްތައް

ޢަމަލުކުރާނެ

ތަންފީޒުކުރުމުގައި
ރާވައި

ކޮމިޝަނުގެ

އެކަށައެޅުމާއި،

އެ

މުވައްޒަފުން
ސިޔާސަތުތައް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ގައިޑްލައިންތައް ހަދައި ހިންގުން.
.5

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިގާގޮތް ބަލައި ،މަސައްކަތް
އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ހަލުވިކުރުން.

)ށ(

ކޮމިޝަނުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާއި ،މިނޫން އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވެނީ
ލތްތައް
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،މިފަދަ ވަސީ ަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާ ގުޅިގެން ހޯދުމުގެ އިންތިޒާމު
ހަމަޖެއްސުން.

)ނ(

ކޮމިޝަނުގެ

ބަޖެޓު

އެކުލަވައިލުމަށް

ދީފައިވާ

މުއްދަތުގެތެރޭގައި

ކޮމިޝަނުގެ

މެންބަރުންގެ އިރުޝާދާއެކު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީއާ ގުޅިގެން
ބަޖެޓް އެކުލަވައިލުން.
)ރ(

ގ
ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރިޔާސަތު ެ
އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާ ގުޅިގެން
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.

)ބ(

ލ ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި،
ދިވެހި ސިވި ް
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް ތަންފީޒުކުރުމާއި ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ
ރ
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކު ާ

އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުމާއި،

މުވައްޒަފުންނާމެދު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ފިޔަވަޅު އެޅު ަ
މށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޕަރމަނަންޓް
ސެކްރެޓަރީއަށް ފޮނުވުން.
)ޅ(

އ
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އިސްނެގުމުގެ ރޫޙާއި ،މަސައްކަތުގެ ހިތްވަރާ ި
ފޯރި އިތުރުކުރެވޭނެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުން.

)ކ(

ދިވެހި

ސިވިލް

މުވައްޒަފުންގެ

ސަރވިސްގެ
މަސައްކަތުގެ

ޤާނޫނާއި

ގަވާއިދާ

ފެންވަރުބެލުމާބެހޭ

އެއްގޮތްވާ
ކަންތައްތައް

ގޮތުގެ

މަތިން

ވ
ކަނޑައެޅިފައި ާ

ހ
މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ބެލުމާއި ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންޖެ ޭ
މަޢުލޫމާތުތައް

މިނިސްޓްރީ
15

އޮފް

ފިނޭންސް

އެންޑް

ޓްރެޜަރީގެ

ޕަރމަނަންޓް

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު142 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ސެކްރެޓަރީ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން.
)އ(

ކޮމިޝަނުގެ

ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ

އިދާރީ

އެންމެހައި

މަސައްކަތްތައް

ގ
ކޮމިޝަނު ެ

ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތެއްގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ހިންގައި ،ބެލެހެއްޓުން.
)ވ(

ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
އެގޮތުން:
.1

ޤާނޫނުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ )ސ( އަދި )ޑ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގތު އޮއްވައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށް
ރިޕޯޓުތައް އެކުލަވައިލައި ،ވަ ު
ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.

.2

ސަރުކާރަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުގެ
ރިޔާސަތުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވައިލައި ފޮނުވުން.

)މ(
ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި

.30

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ

.31

މާނަކުރުން

.32

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން

.33

އިޞްލާޙުކުރުން

އުސޫލުތައް ހަދައި ހިންގުން

ވަޒީފާއާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.

މި ގަވާއިދަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއަކަށް އެ ބަދަލެއް ހުށަހަޅައި ،އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފާސްކުރުމުންނެވެ.
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަންފަށާތާ ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި އުސޫލުތައް ހަދައި ،އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.
)ހ(

މި ގަވާއިދުގައި ،އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައިހިނދަކު" ،ކޮމިޝަން" ކަމަށް
ގ
ބުނެފައިއެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 11/2016ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތު ެ
ނ
ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނާއި ،އެ ކޮމިޝަނު ް
މގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ
ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި އެފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ބެލު ު
މަސައްކަތް ހިނގާ ކޮންމެ ތަނެކެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދުގައި ،އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައިހިނދަކު" ،ޤާނޫނު" ކަމަށް
ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 11/2016ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ
ޤާނޫނު( އަށެވެ.

ކރާ
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ު
ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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