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             ދައުރުގެ  ދެވަނަދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އާދީއްތަ ވި  6މަހުގެ ސެޕްެޓންބަރު  ވަނަ އަހަުރގެ 2020
 އަށް( ޤާނޫނު ކޮމިޝަނުގެ ރައިޓްސް ހިޔުމަން) 2006/6 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި  33
 ސެޕްޓެންބަރު  22 ،ންވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮުތގެމަތި 92ޤާނޫނުއަސާސީގެ ، ބިލު ގެަނއުމުގެ  އިޞްލާޙު ވަނަ 2
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 2020/19 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 
          އަށް( ޤާނޫނު  ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ) 6/2006 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2
 

 .ގެނައުން ިއޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް( ކޮމިޝަނުެގ ޤާނޫނުހިޔުމަން ރައިޓްސް ) 6/2006ނަންބަރު  ޤާނޫނު
 

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާެއއް އިތުުރކުރުން. 3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 
ނުފޫޒެއް ނެތި މިނިވަންކަމާއެކު 

 މަސައްކަތްކުރުން 
މެންބަރުން އެއްވެސް ބިރަަކްށ ކޮމިޝަނުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި، ކޮމިޝަނުގެ  )ހ( .3-1

 ނުވަތަ އެްއވެސް ނުފޫަޒކަށް ެލނބިގެން ނުވާނެެއވެ.
ކޮމިޝަނުގެ އެްއވެސް ަމްއސަލައެއް ނިންމުމުަގއި ުނަވތަ މައްސަލަެއއް  )ށ(  

ހިންގުމުގައި ނުވަތަ މަްޝވަރާެއއް ކުރުމުަގއި ނުވަަތ ސިޔާސަތެއް 
ނުސީދާގޮތުްނވެސް އަމިއްަލ ކަނޑައެޅުުމގައި ސީާދގޮތުންވެސް ނުވަތަ 

 މަޞްލަޙަތެއް ހާސިލުކުރަން މަސައްކަތްކޮްށގެން ނުވާެނއެެވ.
ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ ކަމެއްެވސް ކުރަންވާނީ، ކޮމިޝަުނގެ މަޤްޞަދު  )ނ(  

 ހާސިލުވާނެ ގޮުތގެމަތިން، ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށްޓަކައެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ިއދާރީ އޮނިގަނޑު ކޮމިޝަނުގެ މަސަްއކަތްތައް ިހންގުމުަގއާއި،  )ރ(  

ތަރުތީބުވެގެްނވާ ގޮތުަގާއއި، ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރުމުގަާއއި، 
ކޮމިޝަނުގެ ޕްރޮގްރާމްަތއް ޭރވުމުަގއާިއ، އިންސާނީ ަޙއްޤެްއ ނިގުޅަިއގަތުްނ 
ހުއްޓުވުމަށް ކުރާ ކަންކަމުަގާއއި، ކޮމިޝަުނގެ ތަޙްޤީޤުތަްއ ހިންގުމުގަާއއި، 

ޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުުމގަިއ، ކޮމިޝަނަށް ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ ކޮމިޝަނުން އަ
 އިޚްތިޔާރާއި މިިނވަންކަމާއި ާބރު ލިބިގެންވެެއވެ.

 

 

 މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ 9ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 
 މަސްޫއލިއްޔަތުތައް ތިީރގައި ަބޔާންޮކށްފައި އެވަީނެއވެ.ކޮމިޝަނުގެ ރައީްސގެ  9.



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 198އަަދދު:  49 ލިުއމް: ވޮ

 

4 

ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، ނަތީޖާ ނެރެދެވޭ ގޮުތގަިއ  )ހ(  
ހަރުދަނާ އުސޫލުން، ކޮމިަޝނުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަްއ އަާދކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

 ލަފައާއި އިރުޝާދުދިނުން؛
ބައްދަުލވުންތަުކގެ އެޖެންޑާ ކަނަޑއެޅުާމއި، ަބއްދަލުވުން ބާްއވާެނ ކޮމިޝަނުގެ  )ށ(  

ތާރީޚާއި ަވގުތު ކަނޑައެޅުްނ ފަދަ ކޮމިޝަން ހިންގުމާުގޅޭ ނިންމުންތައް 
 ނިންމުން؛

ކޮމިޝަނާއި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ މުވަްއޒަފުން ސުލޫީކ  )ނ(  
 ، ޒަޢާމަތު ޤާއިމުކުުރން؛ހަމަތަކަށް ތަބާވުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކައި 

ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަާރގެ މަިތން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ެއކިެއކި މަސައްކަތްަތއް  )ރ(  
ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ އުޫސލު ކަނޑައަަޅއި، އެ އުސޫލާ ެއއްގޮތަށް އިދާީރ 

 ކަންކަން ހިންގަމުންދާކަން ކަަށވަރުކޮށް، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުްނ؛
 ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަުލވުންތަކުެގ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން؛ އަދި  )ބ(  
 ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުން. )ޅ(  
 

 

 .ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން 13ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

 
 މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ތިީރގައި ބަާޔންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ.ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ  13. މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެްއގެ ހަިއސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ  )ހ(  
މިނިވަންކަމާއި، ޢަދުލުވެިރކަމާއެކު، އަދި ވަކިފަރާތަކަށް ޖެުހމެއްނެތި، އަދި 

 ވަކި ނުފޫަޒކަށް ލެނބުމެއްނެތި އަދާކުރުން؛
ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުަތުކގެ ތެރެއިން އެ މެންބަރަކާ ަޙވާލުކުެރވިފަިއވާ  )ށ(  

މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުުރމާއި، ކޮމިޝަނުގެ ަމސްއޫލިްއޔަތުތަްއ 
 އަދާކުރުމުަގއި ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސަށް ލަފާދިނުމާއި އެހީތެރިެވދިނުން؛

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިނިވަންކަމާއި، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން  )ނ(  
 ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ހަމަތައް ހިފެހެއްޓުން؛

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން މަސައްކަތްކުުރމުގައި ހުރިހާ  )ރ(  
ވަގުެތްއގަިއވެސް ތެދުނިޔަުތގައި މަަސއްކަތްކުރުާމއި، ކޮމިޝަނުގެ 

ޙިމާޔަތްކުރުމަށް  މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށާއި މަޞްލަޙަތުތައް
 އިސްކަންދިނުން.
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 މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން. ވަނަ  13 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .4

 
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ެއމީހުންގެ މަޤާމުގެ ވާޖިުބ އަދާކުރުމުަގއި  )ހ( 1-13. ކޮމިޝަނުގެ ޖަމާޢީ ސުލޫކު 

އަބުރުވެިރކަމަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ކޮމިޝަނުގެ ޤަދަރާއި ދަރަޖައާއި 
 ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ސިޔާސަތުތަާކިއ ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތަކާއި ކޮމިޝަނުން  )ށ(  
ޢަމަލުކުރާގޮތާ ގުޭޅގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމާއި ޒިންމާ ުއފުލުމުގެ ވާޖިބު 

 ގޮތެްއެގމަތިންނެވެ.ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން އަދާުކރަންވާނީ ހާމަކަންބޮޑު 
 

ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ، ފަރުދެއްގެ ހައިިސއްަޔތުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ  .2-13 މެންބަރުންގެ ޒާތީ ސުލޫކު 
މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން، ހުރިހާ ޙާލަތެއްގަިއވެްސ، އަންނަނިވި ހަމަތައް 

 ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ.
އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ އެްއވެސް ަކމެއް އެްއވެްސ ކޮމިޝަނުގެ ޤަދަރަށް  )ހ(  

 ވަގުެތްއގައި ނުކުރުން.
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެްއެގ ހައިސިްއޔަތުން އަދާކުަރންޖެހޭ ވާޖިބަށް  )ށ(  

 ބުރޫއަރާފާނެ ފަދަ އެއްވެސް ަކމެއް ނުކުރުން.
މަޤާމުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ސީދާޮގތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ަނމަވެސް  )ނ(  

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

އަބުރު ނަގާލުމުގެ ނިޔަތުަގއި ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާޮގތުން ނަމަވެސް 
 މަޤާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމެްއ ނުކުރުން.

މީހަކަށްވެސް ލިބެންއޮތް ހަދިޔާެއއް ނުވަތަ އެހީެއއް ޢާންމު އުސޫލަކުން ކޮންމެ  )ބ(  
ނުވަތަ މަންފާއެއް ނުވަތަ މެހެމާންދާރީއެއް ފިޔަވައި އެޫނން ހަދިޔާއެއް، 
ނުވަތަ އެހީެއއް، ުނވަތަ މަންފާއެއް ނުވަތަ މެހެމާންދާރީއެއް އެްއވެްސ 

 ފަރާތަކުން ނުހޯދުން.
              ފަރުވާތެރިކަމާއެުކ ހާޒިރުވެ،ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުްނތަކަށް  )ޅ(  

 .އެ ބައްދަލުވުންަތކުަގއި ޢަމަލީޮގތުން ބައިވެިރވުން
 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެްސ، ނުވަތަ އެފަދަ  )ހ( .3-13 މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން 
ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެހެންގޮަތކަށް ޢަމަލުކުރަމުން އައިކަމުަގއިވީނަަމވެސް، 
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގައި މި ޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުރަން 
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ނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުތަާކ ފެށުމަށްފަހު، ޢަމަލުކުރާނީ، މި ޤާނޫ
 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢަްއޔަންކުރެވޭ މީހާ، އޭާނގެ މަޤާމާ ޙަވާުލވިއިުރ،  )ށ(  
އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަީނއާއި އޭާނގެ ނަމުގައި ހުރި މުދަލާއި އޭނާ 

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

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

ކޮންމެ އިތުރަށް، ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރުކަމާ ޙަވާލުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
)ނުވަދިހަ( ުދވަހުގެ ތެޭރގައި  90އަހަރެްއގެ މާލީ ހިސާބު އެ އަަހރެއް ނިމޭތާ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދަންވާނެެއވެ. މި މާއްދާގެ 
ބޭނުމަށްޓަކައި އަހަރު ކަމަށް މާނަކޮށްފައި އެވަނީ، އެމީަހކު ކޮމިޝަނުގެ 

އެކެއް( އަހަރުދުވަސް ހަމަވާ ) 1މެންބަރުކަމާ ޙަވާލުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 ތާރީޚަށެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިވުމަށްފަހު ނުވަތަ އިސްތިޢުފާ  )ރ(  
)ތިނެއް( މަސްދުވަުހގެ ތެރޭގަިއ، އޭނާ  3ދިނުމަށްފަހު ހިނގާ ފުރަތަމަ 

މަޤާމުން ވަކިވިއިރު އޭނާއަށް ިލބިފައިވާ އާމްދަނީއާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކާއި 
އޭނާގެ ނަމުަގއި ހުރި މުދަލާއި އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނީގެ ޒިންމާ އެނގޭެނ 

 މާލީ ހިސާބު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ައދި )ރ( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްެގ  ،މި މާއްދާގެ )ށ(، )ނ( )ބ(  

އަހަރު ނުފުރޭ  18މާލީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު، އޭނާ އިނދެގެންއުޅޭ މީހާއާއި، 
 ދަރިންގެ މާލީ ހިސާބުވެސް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

އަދި )ބ( ގެ ދަުށން ހުށަހެޅުން  ،މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( )ޅ(  
ލާޒިމުކުރާ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރާީނ، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަަޅއި، 
ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެުޓގަިއ ޝާއިޢުކުާރ ނަމޫނާއާ އެްއގޮްތާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ހުށަހަޅާ ބަޔާނުގަިއ  މި މާއްދާގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް )ކ(  

          ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި  އްާވކަމަށް އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލަށް މައްސަލައެ 
 އެ މައްސަލަެއއް ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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އިތުރު ވަޒީފާ އަދާނުކުރުމާއި 
މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ވިޔަފާރި 

 ނުކުރުން 

ލިބޭ އިތުރު ވަޒީފާެއއް އަދާކޮށް، ުނވަތަ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު، އާމްަދނީއެއް  )ހ( .13-4
މަޤާމެއް ފުރައިގެން ނުވާެނެއވެ. ނުވަތަ އާމްދަނީއެއް ިލބޭފަދަ އެހެން 

 އެްއވެސް މަސަްއކަތެއް ކޮށްެގންނުވާނެއެެވ.
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު، އެއްވެސް ބާވަެތްއެގ ވިޔަފާރިއެއް  )ށ(  

ުއސޫލުން ެއްއވެސް ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާެނއެެވ. އަދި ވިޔަފާީރގެ 
ކޮށްގެންނުވާެނއެެވ. އަދި ދަުއލަތުގެ މުދަލާއި ބިން ގަނެ ނުވަތަ ކުްއޔަށް 
ހިފައިގެންނުވާެނއެވެ. އަދި ދަުއލަތާއި އެހެން ެއއްެވސް ފަރާތަކާ ދެމެދު ކުރެވޭ 
މުޢާމަލާތެއްގައި ސީދާގޮތުްނވިަޔސް ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުންިވަޔސް ކޮމިޝަނުގެ 

އެ މެންބަރެއްގެ މާލީ އެްއވެްސ މަޞްލަޙަތެއް  މެންބަރަކު
 ބާއްަވއިގެންުނވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހިއްސާ ވިއްާކ  )ނ(  
ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ސިގްނިފިކަންޓް ޝެއަރހޯލްޑަެރއް ކަމުގައިުނވާ 

މިލްކުކުރުަމކީ، މި މާއްދާގެ ގޮތުން، އެފަދަ ކުންފުންޏެްއގެ ހިއްސާ 
ބޭނުމަށްޓަކައި ިވޔަފާރިކުރުްނ ކަމުަގއެއް ނުބެެލވޭނެެއވެ. މި މާއްދާގެ 
ބޭނުމަށްޓަކައި "ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހިއްާސ ވިއްާކ ޕަބްލިްކ ކުންފުންޏެއްެގ 
ސިގްނިފިކަންޓް ޝެއަރޯހލްޑަރެއް" ކަމަށް ބަާޔންކޮށްފައިެއވަނީ، 

ކާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެްއގެ ހިއްާސގެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިއްސާ ިވއް
)ފަހެއް ިއންސައްތަ( އަްށވުރެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ހިއްާސެގ  5ރައުސުލްމާލުގެ %

މައްޗަށް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ބާރު ފޯރުވޭ މަޤާމެއްަގއި ހުރި 
 ހިއްސާދާރަކަށެވެ.

ދަުއލަތުގެ އެހެން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން މެނުވީ،  )ރ(  
އެްއވެސް ކޮމިޝަނެްއގަިއ، ުނވަތަ ަކއުންސިލެްއަގއި، ުނވަތަ މަޖިލީހެއްގައި، 
ނުވަތަ ކޮމިީޓއެްއގަިއ، ުނވަތަ ބޯޑެްއގަިއ، ުނވަތަ އެނޫްނެވސް ތަނެއްަގއި، 
އުޖޫރައަކަްށވިޔަސް ުނވަަތ އުޖޫރައަކާ ނުލަިއ ނަމަވެސް، 

 ބައިވެިރެވގެންނުވާނެެއވެ.
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު، ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ހައިިސއްަޔތުން އެއްވެްސ  )ބ(  

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

 ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރަކަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ެވގެންނުާވނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެްއގެ ނަމުގައި އޮތް  )ކ(  

ގޯްއޗެއް ނުވަތަ ެގއެއް ނުވަަތ މުދަލެއް، ބާޒާރުގައި އެފަދަ ގޯްއޗެއް ނުވަަތ 
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ގެެއއް ނުވަތަ މުދަލެްއގެ ައގު ޢާންމުކޮށް ހުރި އަގަށްވުރެ ބޮުޑނޫން އަގަކަްށ 
ނުވަތަ ެގއެއް ުނވަތަ މުދަލެއް ބާޒާރުަގއި ވިްއކާލުމާއި، އެފަދަ ޯގއްެޗްއ 

ޢާންމުކޮށް ކުއްޔަށްދީުއޅޭ ައގަށްވުރެ ޮބޑުނޫން ައގެްއގަިއ ކުއްޔަށްީދގެްނ 
އާމްދަނީ ހޯދުން، މި މާއްާދގެ )ށ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ވިޔަފާރިާއއި 

 މަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިގެނެއް ނުވެެއވެ.
)ބާރަ(  12  ން ަވކިވުމަށްފަހު، ފުރަތަމަ ހިނގާ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމު )އ(  

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަުތ ފާއިތުވަންދެން، ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރެއްެގ 
ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ އަާދުކރި މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ ވަޒީފާއެއް ުނވަތަ 

 މަސައްކަތެްއ، ކޮމިޝަނުގެ ެމންބަރަކު ކޮށްގެންނުވާެނެއވެ.
 

ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި 
 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތައް 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން، އެމީހުންގެ މަޤާމުގެ ޒިންމާތަކާއި ވާޖިބުތައް  )ހ( .13-5
 އަދާކުރުމުަގއި އަންނަނިވި ހަަމތައް ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ.

އެ ޤާޫނނުތަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ާޤނޫނުތަކަށް ތަބާވެ،  (1)   
ޤާނޫުނތަކުގެ ދަށުން ުހއްދަ އަމުެރްއ ކުރާ އިޙްތިރާމްކުރުމާއި، އެ 

 ފަރާތެއްގެ އަމުރަށް ރަސްމީ ާވޖިބު އަދާކުރުމުގައި ތަބާވަމުންިދއުން.
ޒާތީ ެއްއވެސް ތަޢައްޞުަބކާ ުނލައި، އަދި ހަމައެކަނި ކުރިމަތީގަިއާވ   (2)   

ހެކީގެ މަްއޗަށް ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި، އެކަން ކުރުުމގައި ތިމާެގ 
މަސައްކަތަށާއި ތިާމެގ ވާޖިބަށް އިޚްލާޞްެތރިވުމާއި، 

 އިންސާފުވެިރވުމާއި، ފަުރވާތެިރވުން.
ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ދާއިާރގެ ތެރޭގައި އެހެން މީހުންނާ މުޢާމަލާތް   (3)   

ކުރުމުގަާއއި، ކުުށގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތް 
 މުޢާމަލާތްކުރުން.ކުރުމުގަިއ، އިޙްތިރާމާެއކު 

ތިމާއަށް ލިބިދޭ ބާރާއި ިއޚްތިޔާރު ނުރަނގަޅު ނިޔަެތއްަގއި   (4)   
ވަކިފަރާތަކަށް ަފއިދާެއއް ހޯދަިއދިނުމަށް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ިދނުމުގެ 
ބޭނުމުގައި ބޭނުންނުކުރުމާއި، ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭަގއި ލިބިދޭ 

އެ އިްޚތިޔާރު          އިޚްތިޔާރު ަޞއްޙަގޮުތގައި ބޭުނންކުރުމާއި،
ބޭނުންކުރުމުގައި އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުަތކަށާއި ވާޖިބުތަކަށާިއ 

 ޤާނޫނުގައި ޞައްޙަ މަޞްލަަޙތުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުން.
ވަނަ ާމްއދާގެ )ބ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ޙާލަތުގަިއ  13-2މި ޤާނޫނުގެ   (5)   

މެހެމާންދާރީއާިއ ފިޔަވަިއ، ެއއްވެސް ފަރާތެްއގެ އެހީއާއި ޢިނާޔަތާއި 
 ހަދިޔާ ސީދާގޮތުަގއި ނުވަތަ ުނސީދާގޮތުަގއި ނަމަވެސް ނުހޯުދން.
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ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެިޅދާނެ   (6)   
ނުވަތަ އެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ފަހުން ދަތިވެދާނެ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު 

 ފުށުއަރާފަދަ އެްއވެސްކަމެއް ުނކުރުން.
ތިމާއަށް ވަިކ މީހަކު ނުވަތަ ަވކި ފަރާތަކުން ކޮށްދީފަިއވާ ކަެމއްެގ   (7)   

މުޤާބިލުގައި، އެހެން ކަމެއް ތިމާ ކޮށްދޭންޖެހުން ލާޒިމުވާ ޙާލަތަށް 
 ތިމާ ނުދިއުން.

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

ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، މައްސަލަތަކާ ުގޅިގެންހުރި ސިއްރު 
 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ސިއްރުގެ ގޮުތގައި ހިފެހެއްޓުްނ.

ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، ޞައްޙަގޮުތަގއި އެހެން ފަރާތަކަށް   (9)   
އެ މަޢުލޫމާތު   ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި، 

އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމާއި، ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުުރމުގަިއ 
ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ނުރަނގަޅު ނުވަތަ ދޮގު 

 މަޢުލޫމާތާއި ޙަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަްށ މަޢުލޫމާތު ހާމަ ނުކުރުން.
އިޚްތިޔާރުކުރުމުަގއާިއ މީހުން ކޮމިޝަނުގެ މަސަްއކަތަށް މީހުން   (10)   

ޢައްޔަންކުރުމުަގއި އެންމެ އަާސސީ ރުކުނަކީ މަސައްކަތަށް އެަކށޭނަ 
ޤާބިލުކަމާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ހުރުން ކަމުގައި ބެލުމާއި، ވަޒީާފ 
ދިނުމާއި ވަޒީފާގެ ކުިރއެުރން ދިނުމާއި މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ 

ނޑު މިންގަނޑަކީ އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ަބލަންޖެހޭ މައިގަ
ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި އަޚްލާީޤގޮުތންނާއި މަސަްއކަތުެގގޮތުން ެއކަށޭނަ 

 ބަޔަކަށްވުން ކަމުގައި ބެލުން.
ސިޔާސީ ބަހުސްތަކުަގއި ބަިއވެރިނުވުމާިއ، ސިޔާސީ މަްޤޞަދެއް   (11)   

ހާސިލުކުރުމަށް ވަޒީާފ ބޭނުންނުކުރުމާއި، ިސޔާސީ ޙަަރކާްތތަކަށް 
ުނވަތަ ެދކޮޅުހަދަނީކަން ދޭހަވާފަދަ ކަމެއް ތާއީދުކުރަނީކަން 

ނުކުރުމާއި، ިސޔާސީ ނުފޫަޒށް ތިމާ ލެނބޭކަން ދޭހަވާ ފަދަ 
އެްއވެސްކަެމއް ނުކުރުން. މަދަނީ، ސިޔާސީ، އިޖްތިމާޢީ، 
އިޤްތިޞާދީ، ަސގާފީ އަދި މިނޫންވެސް ައސާސީ ަޙއްޤުތަާކ 

ންޖެހޭ ގުޭޅގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާިއ ައޅަ 
ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމަކީ މި މާްއދާގައި ކުރުން މަނާކޮށްފައިާވ ފަދަ 

 ކަމެއްކުރުން ކަުމގައި ނުބެލެޭވނެއެވެ.
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ކޮމިޝަނުގެ މުަވއްޒަފުން ކޮަރޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅިދާނެ   (12)   
ޙާލަތްތައް އަބަދުމެ ވަޒަްނުކރަމުން ދިއުމާއި، ކޮރަޕްަޝނަށް 

ގޮތުގެމަތިްނ އެފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތައް މަގުފަހިނުވާނެ 
ހުންނާނެގޮތަށް، އެމީހުންެގ މަޤާމުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތތަކާިއ 
މަސައްކަތު އަޚްލާޤާއި ޮކމިޝަނުގެ އިދާރީ އުޫސލުތައް 

 ބައްޓަންކުރަމުން ދިއުން.
ކޮމިޝަނުގެ މުވަްއޒަފުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން   (13)   

ދުރުކުރުމަށްޓަކައި ހިްނގަންޖެހޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކުްނ 
އުސޫލުތައް ހިްނގުމާއި، އެމީހުންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދިނުމާއި، 
ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަމުން ސަލާމަތްވެ ތިބޭކަން ކަށަވަުރކުރުމުެގ 
ގޮތުން އެމީހުންގެ މާލީ ޙާލަތަށް ސަމާލުވެތިބުމާއި، ކޮރަޕްޝަނުން 

 ޝަނުގެ މެންބަރުން ދެއްުކން.ރައްކާތެިރވެގެްނވާ ނަމޫނާއެއް ކޮމި
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއް ނުަވތަ މުވައްޒަފަކު ސުލޫކީ ަހމަތަކާ   (14)   

ޚިލާފަށް ވަކިކަެމއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލަން އަްނގާނަމަ 
ނުވަތަ ބާރުއަޅާނަމަ ނުވަތަ މަޖުބޫރުކުރުވާނަމަ، ނުވަތަ މުަވްއޒަފުެގ 

ކުިރއަްށގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ނަޒާހަތްތެިރކަމާއެކު 
ހުރަސްއެޅޭފަދަ ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއް ފޯރުވާނަމަ، ލަސްނުކޮށް 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށާއި، ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ -އެންޓި
 އޮފީހަށާއި، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް އެކަން ހުށަހެޅުން.

ނުރަނގަުޅ ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ އެއްވެސް މީހަކާމެދު   (15)   
 ގޮތަކަށް، އެްއވެސް ކަމެއް ުނކުރުން.

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާިއ މުވަްއޒަފުންނަކީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ   (16)   
ޤާނޫނުއަސާސީާއއި، ޤާނޫނުަތކާއި، ދިވެހިރާއްެޖއިން ބަިއވެރިާވ 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާތަކުން ލިބިދޭ 

އެ ޙައްުޤތަްއ ، ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިއިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް 
 ޙިމާޔަތްކޮށް، ކުިރއަރުވާ ަބޔަަކށްވުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ޒިންމާތަަކކީ، ކޮމިަޝނުގެ ރައީާސއި  )ށ(  
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ މުވަްއޒަފުންެގވެސް ަވޒީފާެގ 
މައިގަނޑު ެއއް އަާސްސ ކަމުަގއި ބެލެވޭެނއެވެ. އެީއ، ަވޒީފާގެ 

އްަގއި ެއއިން އެއްބަްސވުމެއް ނެތްނަމަވެްސ، އަދި އޮތް ަވޒީފާގެ ެއއްބަސްުވމެ

ކަމެއް ހިމެނިފައިނުވި ނަމަވެސްމެއެވެ. އަިދ، އެއިން ކަަމކާ ޚިލާފުވުމަކީ، 
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އެމީހަކާމެދު ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ޙާލަތެއް އުފަންވުން ކަމުގަިއ 
 ބެލެވޭނެެއވެ.

 

ހަމަަތއް ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާްނވެގެްނވާ  13-5މި ޤާނޫނުގެ  .6-13 ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުން 
ގޮތުަގއި ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަަކއި ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތަާކއި ުއޫސލުތަކާއި ތަމްރީނުތަކާއި 
         ހަމަތަކާގުޅޭ ތަފްޞީލުތައް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ންފީޒުކުރަން )ހައެއް( މަސްދުވަުހގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ެއކުަލވާލަިއ، ތަ 6
ފަށަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ހަމަތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ކުރުން ހުއްދަވެގެންވަނީ ކޮްނ 
ކަމެއްކަން ުނވަތަ މަނާެވގެންަވނީ ކޮން ކަމެްއކަން އެނގޭނެ މިންވަރަށް އެ ހަމަތަްއ 

 ތަފްޞީލުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.
 

       ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ެއމީހުންގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި،  )ހ( .7-13 ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ތަބާވުން 
މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނެވގެންވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކުގެ އެންމެމަތީ މިންގަނޑުަގިއ 
ހިފަހައްޓައި، އެހެން މީހުންނަށްވެސް އެ ހަމަތަކަށް ތަބާވާކަން އެނޭގ 

 ކަށް ތަބާވާްނާވނެއެވެ.މިންވަރަށް، ހުރިހާ ޙާލަތެއްގަިއވެސް އެ ހަމަތަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން  )ށ(  

ތަބާވާ ފަދައިން، ކޮމިޝަނުެގ މުވައްޒަފުންެވސް އެ ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް 
 ތަބާވާކަން، ކޮމިޝަނުގެ ރަީއސް ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.

ވަިކވަކި ފަރުދުންގެ ހަިއސިއްޔަތުންނާިއ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން  )ނ(  
ކޮމިޝަނެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން ކޮމިޝަނުގެ މިނިވަންކަާމއި، ައބުރުވެރިކަމާިއ، 

 ހަމަހަމަކަމާއި އަޚްލާޤީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ހިފަހަްއޓަންވާނެެއވެ.
 

ސުލޫކީ ހަމަތަކާ މެންބަރުން 
 ޚިލާފުވުން 

ބަޔާންވެގެްނވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައަކާ މި ޤާނޫނުގައި  )ހ( .13-8
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ޚިލާފުވުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާއެްއގަިއ 
ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި ެއހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީަނމަވެސް، އޭނާ 

އޭނާ ، މަޤާމުގައި ހުރެ ކުރުން އެަކށީގެންނުވާ ކަމެއް ކުރީކަމަްށ ބަލައި
 .މަޤާމުން ވަކިކުރެވިދާނެ ޙާލަެތއް އުފަންވީ ކަމުަގއި ބެލެވޭެނއެވެ

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަމަކީ، އޭަގއި ޖިނާއީ  )ށ(  
ކުށެްއގެ ޢަމަލު ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ކަމުަގއިވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

ެއޅުމަކީ، ޖިނާއީ ދަުޢވާެއއް އޭނާގެ ަމއްޗަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިަޔވަޅު 
 ކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ.
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ސުލޫކީ ހަމަތަކާ މުވައްޒަފުން 
 ޚިލާފުވުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ  13-5ކޮމިޝަނުގެ މުަވްއޒަފަކު މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .13-9
  ޚިލާފުެވްއޖެކަމަށްވާނަމަ،ބަޔާންކުރާ ސުލޫީކ ހަމަތަކުެގ ތެރެއިން ހަމަައކާ 

އެ ޚިލާފުވި މިންވަރެއްގެ ުކޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި، އެ މުވަްއޒަފަކާމެދު 
ކޮމިޝަނުގެ ުމވަްއޒަފުންެގ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ފިޔަވަުޅ 

 އަޅަންވާެނއެެވ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނުކރާ ޙާލަތުގައި ކޮމިޝަުނގެ މުަވއްޒަފުން ސުލޫކާ  )ށ(  

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

ކޮމިޝަނުގެ މުވަްއޒަފަކު ސުޫލކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކުރިކަމަކީ، އޭަގއި ޖިނާއީ  )ނ(  
ކަމެއް ކަުމގަިއވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ކުށެްއގެ ޢަމަލު ހިމެނިގެންވާ 

ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަުފންގެ ގަާވއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތެގމަތިން ފިޔަވަޅު 
 އެޅުމަކީ، އޭނާގެ މަްއޗަށް ޖިނާއީ ދަޢުވާެއއް ކުރުމަށް އޮތް ުހރަހެއް ނޫނެވެ.

 

 

 ގޮތަށް މާއްދާެއއް އިތުރުކުުރން.ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ  19ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރެކޯޑު 

 ބެލެހެއްޓުން 
ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަުލވުންތަުކގެ ަޔއުމިއްޔާ އަކުރުން އަކުރަށް ލިޔެ  )ހ( .19-1

ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ބައްދަލުވުންަތކުގެ އޯިޑއޯ ރެކޯޑިްނގ 
 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.

ަތއްޔާުރުކރަންވާނީ، މެންބަރުން ދަްއކާ ވާހަަކއަށް  ޔައުމިްއޔާ ލިޔެ )ށ(  
އުނިއިތުރެއް ނުގެނެްސ، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކަެއއް، އެ ދެއްިކ 
ގޮތަކަށް ަޔއުމިްއޔާއިން ފެްނނާނެ، އަދި ޖަލްސާަގއި ކަްނހިނގައިދިަޔގޮތް 

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

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

ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަުލވުންތަުކެގ ޔައުމިްއޔާަގއި، ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންގެ  )ރ(  
 ވޯޓު ދިންގޮުތގެ ަތފްޞީލު ހިމަނަންވާނެއެވެ. ހާޒިރީއާއި

)އެެކއް( ފަހަރު  1ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންަތކުެގ ހާޒިރީ ކޮންމެ މަހަކު  )ބ(  
 ކޮމިޝަނުގެ ވެބްަސއިުޓގައި ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.
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އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގތަކަށް އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި  )ޅ(  
)ދިހައެއް(  10ވާ ލިޔެިކޔުންތަާކިއ ރެކޯޑިންގތައް މަދުެވގެން )ނ( ގައި 

 އަހަރުދުވަސް ވަންދެން ކޮމިޝަނުން ރައްކާތެރިކަމާެއކު ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ.
 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 
މީހެއްގެ އިންސާނީ ަޙއްޤެއް ިނގުޅަިއގެންފިކަމަށް، ުނވަތަ އިްނސާނީ ޙައްޤެްއ  )ހ( 20. ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ނިގުޅަިއގަތުމުަގއި ަބއިވެިރވެއްޖެކަމަށް، ނުވަަތ ެއފަދަ ކަމަކަްށ 
އެހީތެރިވެއްެޖކަމަށްބުނެ، އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން 

މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ  މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން
މައްސަލަެއއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، ބުނެވިދިޔަ ފަދަ ކަެމއް ހުއްޓުވުމަްށ 
ނުވަތަ ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުަގއި އިހުމާލުެވފައިވާކަމަށްބުެނ، 
މީހަކު އަމިއްަލއަށް ނުވަަތ ޭއނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަުކ ނުވަތަ ބަަޔުކ 

ތަ ޖަމާޢަތަކުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ެއ މައްސަލަެއްއ ނުވަ
ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، ިއންސާނީ ޙައްޤެއް ިނގުަޅިއގެންފަިއވާކަމަށް 
ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި މަދަނީ ފިޔަވަޅުެއޅުމާިއ، އަނިޔާ ލިބުުނ 

ށުން އަޅަންޖެހޭ ފަރާތަށް މަދަނީ ބަދަލު ނަގައިދިނުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަ 
 ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުްނ؛

 

 

 މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  20 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .7

 
މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްެޤއް ނިގުޅަިއގެންފިކަމަށް، ުނވަތަ އިްނސާނީ ޙައްޤެއް  )ށ( 20. 

ނިގުޅަިއގަތުމުަގއި ބަިއވެިރވެއްޖެކަމަށް، ުނވަތަ ެއފަދަ ކަމަކަށް 
އެހީތެރިވެއްެޖކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ މީހުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ 

ނގާފަިއވާކަމަށް މައްސަލަތަކާިއ، އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާކަމަށް، ނުވަތަ ހި
ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މަްއސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، ބުނެވިދިޔަ 
ފަދަ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުަވތަ ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު ެއޅުމުގަިއ 
އިހުމާލުވެފަިއވާކަމަށް ކޮިމޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައެްއ 

އްޤެއް ނިގުަޅިއގެންފަިއވާކަމަށް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، ިއންސާނީ ޙަ
ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުވެއްޖެ ިހނދެއްަގއި މަދަނީ ފިޔަވަުޅެއޅުމާއި، އަނިޔާ 
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ލިބުނު ފަރާތަށް މަދަނީ ބަދަލު ނަގައިދިނުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން އަޅަންޖެހޭ 
 ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުްނ؛

 
 

 ށް އިޞްލާޙުކުރުން.މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިވި ޮގތަ ވަނަ 20 ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .8

 
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރޫޙު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އާލާކުރުމާިއ، އެ ޙައްޤުތައް  )ބ( 20. 

ރައްކާތެރިކުރުާމއި، ދެމެހެއްޓުމާއި، ކުރިއެުރވުމާިއ، އެ ޙައްޤުތަްއ 
 ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުުރން؛

 

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކޮްށ، އެ މާއްދާގައި ދެންހުރި ައކުރުތަްއ  20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9
 ތަރުތީބުކުރުން.

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުަމތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ބަލައި މޮނިޓަރކޮށް  )ތ( 20. 
މަްއޗަށް  ވަޒަންކުރުްނ؛ ެއގޮތުން މި ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ކަްނކަމުގެ

)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  1ރިޕޯޓެއް އެކުަލވާލައި، އެ ރިޕޯޓު 
 ޝާއިޢުކުރުން.

 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10

 
އިްނސާނީ ޙައްޤެްއ މީހެއްގެ އިންސާނީ ަޙއްޤެއް ިނގުޅަިއގެންފިކަމަށް، ުނވަތަ  )ހ( 21. ކޮމިޝަނުގެ ބާރުތައް 

ނިގުޅަިއގަތުމުަގއި ަބއިވެިރވެއްޖެކަމަށް، ނުވަަތ ެއފަދަ ކަމަކަްށ 
އެހީތެރިވެއްެޖކަމަށްބުނެ، އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން 
މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ 

ކޮށް ބެލުމާއި، ބުނެވިދިޔަ ފަދަ ކަެމއް ހުއްޓުވުމަްށ މައްސަލަެއއް ތަޙްޤީޤު
ނުވަތަ ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުަގއި އިހުމާލުެވފައިވާކަމަށްބުެނ، 
މީހަކު އަމިއްަލއަށް ނުވަަތ ޭއނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަުކ ނުވަތަ ބަަޔުކ 

ލަެއްއ ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ެއ މައްސަ
 ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް އެޅުްނ؛
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 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11

 
މީހެއްގެ އިންސާނީ ަޙއްޤެއް ިނގުޅަިއގެންފިކަމަށް، ުނވަތަ އިްނސާނީ ޙައްޤެްއ  )ށ( 21. 

ނިގުޅަިއގަތުމުަގއި ަބއިވެިރވެއްޖެކަމަށް، ނުވަަތ ެއފަދަ ކަމަކަްށ 
އެހީތެރިވެއްެޖކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ މީހުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުެގ 
މައްސަލަތަކާިއ، އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާކަމަށް، ނުވަތަ ހިނގާފަިއވާކަމަްށ 

ބުނެވިދިޔަ ފަދަ ، ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ަމްއސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެލުމާއި 
ކަމެއް ހުއްުޓވުމަށް ނުވަތަ ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުުމަގިއ 
އިހުމާލުވެފަިއވާކަމަށް ކޮމިޝަަނށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލަެއއް ތަޙްޤީޤުކޮށް 

 ބެލުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުްނ؛
 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12

 
ޝަރުޢީ ޙުކުމެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ އަމުރެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ދައުލަތުެގ  )ނ( 21. 

ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ތިބޭ ކޮންމެ ތަނަކަށްވެސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަާޅ 
ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރުން،  އުސޫލެްއގެ މަތިން، ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ

ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކުން، ކޮމިޝަނުން 
ކަނޑައަޅާ ަވގުތެްއގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލަިއ 

 ޒިޔާރަތްކުރުން؛
 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .13

 
ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަެއއްަގއި، މީހެްއގެ އިްނސާނީ ޙައްޤަކަްށ  )ކ( 21. 

އުނިކަމެއް ލިބިއްެޖކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްަޤަކށް އުނިކަމެްއ 
ކަނޑައެިޅގެން ލިބިދާނެކަމަްށ، މައްސަލަ ބަލާ ފަނިޑޔާރަށް ނުވަތަ 

އެކަމެއް ބެލުަމށް ކޮމިޝަނަށް ބަންޑާރަނައިބަށް ނުވަތަ އެމީަހކަށް ފެނިގެން 
ފޮނުވައިފިނަމަ، ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލަެއއް ބަލަިއ، 

 ؛މައްސަލަ ބަލާ ކޯޓަށް ރިޕޯޓެްއ ހުށަހެޅުން
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 މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  22ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .14

 
އިްނސާނީ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ިލބިއްޖެކަމަށް ބުނެ،  މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެްއގެ )ހ( 22. 

ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤަކަށް ުއނިކަމެއް ކަނޑައެިޅގެން ލިބިާދނެ ކަމަށް ބުނެ، 
މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ނުވަތަ މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެްއގެ ފަރާތުން ޝަކުާވ 

ޙްޤީޤުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން، ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން އަމިއްލައަށް މައްސަލަެއއް ތަ
ނިންމުމުން، އެކަމެއް ބަަލއި، ތަޙްޤީޤުކުރުުމގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.
 
 

 ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. (6)ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .15

 
ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަެއއްަގއި ޮކމިޝަނުން  (6) )ށ( 22. 

ސުވާލުކުެރވެމުންދާ މީހަކު، ޮކމިޝަނުގެ ހުއްދަ ހޯދަިއގެން މެނުވީ 
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައިގެންނުދިއުމަށް އެންގުމާިއ، މިފަދައިން 
އަންގާ ފަރާތްތަކުގެ ޕާސްޕޯުޓ ހިފަހައްޓައިދިނުމުގެ ކޯޓު އަމުރަކަށް 

 އެދުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެެވ.
 
 

 ވަަނ ނަންބަރު އުނިކުރުން. (10)މާއްދާގެ )ށ( ގެ  ވަނަ  22ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .16
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 23ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .17

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮަތށް މައްސަލަެއއްަގއި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރަްނ  )ށ( 23. 

ތަދައްޚުލުވުމަށް ކޮިމޝަނުން އެދުމުން، ނުވަތަ މައްސަލަެއްއގަިއ 
ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ އިޖުރާއަުތތައް ބަޔާންކުާރ ޤާނޫނުތަކާިއ ަގވާއިދުތަުކެގ 
ދަށުން ކަނޑައެޅިފަިއާވ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކޯޓުން އެކަން 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.
ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުތަާކއި ދިވެހިާރއްޖެއިން ަބއިވެިރެވފައިވާ އިންސާީނ  )ނ(  

ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙައްޤުަތއް އަިނޔާ ލިބޭ ފަރާތާިއ 
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި ދިފާޢީ ަވކީލުންނާއި ޝަރީޢަތްތައް އަުޑއެހުމަށް ހާޒިރުާވ 

ންނަށް ޝަރުޢީ މަރުހަލާގައި ލިބިދޭކަްނ މީޑިއާެގ ފަރާތްތަކާއި ޢާްނމު



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 198އަަދދު:  49 ލިުއމް: ވޮ

 

17 

ކަށަވަރުކުރުުމގެ ގޮތުްނ، ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށްާދގޮްތ އޮބްޒަރވްކޮށް 
އިންސާނީ ޙައްޤުތަުކގެ ަނޒަރުން އިޞްލާޙުކުރަން ެފންނަ ކަންކަން 
ކޯޓުތަކަށާިއ، ޖުޑީޝަްލ ަސރވިސް ކޮމިޝަނަށާއި، އެަޓރނީ ޖެނެރަލްގެ 

އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  އޮފީހަށާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް މާއްދާެއއް އިތުރުކުުރން. 26ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .18

 
ކުރުމުެގ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުުމގަިއ، އަްނނަނިވި ކަންކަން  1-26 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުން 

ބޭނުމުގައި، ުނވަތަ އެކަްނަކން ހާސިލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި، ދޭދޭ ޤައުމުތަާކއި، 
ސަރަޙައްދީ ޖަމާޢަތްތަކާއި، އެހެނިހެން ނޭޝަނަލް ހިޔުމަން ރައިޓްސް 
އިންސްޓިޓިއުޝަންަތކާިއ، އެެހން ޤައުމުތަކުގެ ފޮރެންސިކް ަތޙުލީލުތަކާއި ތަޙްޤީޤުތައް 

މާބެޭހ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކާެއކު ުއފައްދަންޖެހޭ ގުޅުންތަްއ ހިންގާ އިދާރާތަާކއި، ކަ

އުފައްދަިއ، އެ ުގޅުންތައް އުެފއްދުމުގައި އެއްބަްސވާންޖެހޭ ކަންކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީާއ 
ޚިލާފުނުވާނެ ގޮުތގެމަތިން އެއްބަްސވެ، އެ ގުޅުންަތްއ މެދުވެރިކޮށް މަދަދާިއ 

ކޮމިޝަނުން ކުރުަމށް މި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ، އެހީތެރިކަމާއި މަންފާ ހޯދައި ލިބިގަތުމަކީ
 ކަންކަމެވެ.

އިންސާނީ ޙައްޤުަތއް ރަްއކާެތރިކޮށް ކުރިއެުރވުުމގައި ބޭނުްނވާ އެހީތެރިކަްނ  )ހ(  
 އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ހޯދުން.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަިއވެރިވެަފިއވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާީމ  )ށ(  
މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަްސވުންަތކުގެ ދަށުން، ނޭޝަނަލް ިހޔުމަން ރައިޓްސް 
އިންސްޓިޓިއުޝަެންއގެ ހަިއސިއްޔަތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަފާތު ރިޕޯޓުތައް 
ކަމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާިއ، ކޮމިޓީތަާކިއ، ބޮޑީތަކާިއ، 

 ށަހެޅުން.ވަރކިްނގ ގްރޫޕްތަާކއި އެނޫްނވެސް ފަރާތްތަކަށް ހު
 

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 28ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .19

 
މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ 

 މައްސަލަތަކުން ދުރުހެލިވުން 
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އަދާުކރަންޖެހޭ ރަސްމީ ވާޖިބާއި ޭއނާގެ މަޞްލަޙަތާ  )ހ( 28.

 ފުރުޞަތު ދީގެން ނުވާނެެއވެ.ދެމެދު އެއްވެސް ފުުށއެރުމެއް އުފެދުމަކަށް 
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ މަްޞލަޙަތު ފުށުއެރުންކަމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  )ށ(  

ބުނެފައިއެާވ އުސޫުލގަިއ، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އިނދެގެްނއުޅޭ މީހާާއއި، 
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އޭނާގެ ދަރިންނާއި، އޭނާ ސީދާ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ އެހެންމީހުންގެ 
ފުށުއެރުމަކީވެސް، އެ މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން މަޞްލަޙަތު 

 ކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.
ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ބެލުމުަގއި، ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރެއްެގ  )ނ(  

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފާނެފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ދިމާވެދާނެކަމަށް 
އެކަން ކޮިމޝަނުގައި ަބޔާންކުރުމަށްފަހު، އެ މައްސަަލއެްއ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، 

ބެލުމުން އޭނާ ތަނާޒުލުވާންާވނެއެވެ. އަދި އެ މައްސަލަެއއް ނިންމުމުގަިއ 
 އެމީހަކު، ޭއގެފަހުން އެްއވެްސ މިންވަރަކަށް ބަިއވެރިެވގެންުނވާނެެއވެ.

ކުރުުމގައި ވަކި މެންބަރަުކ ވަކި މައްސަަލއެއް ބެލުުމގައި ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް  )ރ(  
ބައިވެިރވުމަކީ، މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާނެ ކަމެްއކަމަށް ެއކަށީެގންވާ ސަބަުބެގ 
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޝަނުެގ ރައީސަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަެތއްަގއި ލިޔުމުްނ 
ސަބަބު ބަޔާންކުރުމާެއކު އެ މެންބަރަށް އެކަން އެންގުމަށްފަހު، އެ މެންބަރަުކ 

 ލަެއއް ބެލުމުން އެަކހެރިކުރެވިދާނެެއވެ.އެ މައްސަ
ވަކި މައްސަަލއެއް ބެލުމުަގއި ޮކމިޝަނުގެ ރައީސް ބަިއވެރިވުަމކީ، މަޞްލަޙަތު  )ބ(  

ފުށުއަރާނެ ކަމެއްކަމަށް އެކަީށގެންވާ ސަބަުބގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް އޭނާއަްށ 
 އެކަްނ ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތެްއގަިއ، ޮކމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސަށް ލިޔުމުން

އެންގުމަށްފަހު، އެ މައްަސލައެއް ބެލުމުން، ކޮމިަޝނުގެ ރައީްސ 
 ތަނާޒުލުވާންވާެނއެެވ.

އަދި )ބ( ގައި ަބޔާންެވގެްނވާ އުސޫލުތަްއ،  ،މި މާއްދާގެ )ހ(، )ނ(، )ރ( )ޅ(  
 ކަމާގުޅޭ ނިސްބަތަށް، ކޮމިަޝނުގެ މުވަްއޒަފުންގެ މައްޗަްށެވސް ހިނގާނެއެވެ.

އަދި )ބ( ގައި ބަޔާންވެގެްނާވ  ،މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(މި  )ކ(  
އުސޫލަކާ ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރަކު ޚިލާފުވުމަީކ، އޭނާ މަޤާމުަގއި ހުރެ ކުރުްނ 
އެކަީށގެންނުވާ ކަމެއް ކުރީކަުމގަިއ ބަލައި، އޭާނ މަޤާމުން ވަިކކުެރވިދާނެ 

 ޙާލަތެއްކަމުަގއި ބެލެވޭެނއެވެ.
އަދި )ބ( ގައި ބަޔާންވެގެްނާވ  ،)ރ(، )ނ(، )ށ(، މި މާއްދާގެ )ހ( )އ(  

އުސޫލަކާ ކޮމިޝަުނގެ މުަވްއޒަފަކު ޚިލާފުވުމަކީ، މި ާޤނޫނުގެ އެހެން 
މާއްދާއެްއަގއި ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެންގޮތަކަށް އޮްތނަމަވެސް، އޭާނ 

މަޤާމުން  މަޤާމުގައި ހުރެ ކުރުން ެއކަށީެގންނުވާ ކަމެއް ކުީރކަމަށް ބަލަިއ، އޭނާ 
 ވަކިކުެރވިދާނެ ޙާލަތެއްކަުމގަިއ ބެލެވޭނެއެެވ.
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 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް މާއްދާެއއް އިތުރުކުުރން. 32ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .20

 
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެްއގެމަތިން،  )ހ( 1-32 ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދާރީވުން 

އެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ ެއ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކަށް ހާޒިުރެވ، ޖަވާބުދާީރވެ، 
އެމީހުންގެ މަސްއޫލިްއޔަތާ ުގޅޭގޮތުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ޒިންާމ 
އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ. އަިދ ކޮިމޝަން ހިނގަމުންދާ ގޮތާ ގުޭޅގޮތުން، ުނވަތަ 

ޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ހޯދައި ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން، ރައް 
 ބަލަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއްގައި، އީޖާބީ ގޮތެްއަގއި ެއއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެެވ.

ކޮމިޝަނުން ހިންގަމުންގެންދާ ތަޙްޤީޤަކާ ުގޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  )ށ(  
ސިއްރުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހަށް ހާމަނުކޮށް 

 ހިފެހެއްޓުމަކަށް، މި މާއްދާގެ )ހ( ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަުރކާރުެގ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިުޢކުރާ ދުވަުހން  .21
  .ފެށިގެންނެވެ
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