ވޮލިއުމް43 :

އަދަދު485 :

އަންގާރަ

ތާރީޚު 10 :ޞަފަރު  2 - 1436ޑިސެންބަރު 2014

ޤާނޫނު ނަންބަރު36/2014 :

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 6/2006ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް
 1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.



ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.

ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :

gazette@po.gov.mv
www.gazette.gov.mv

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ލިޔުންތަކެވެ.

ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

ވޮލިއުމް43 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު485 :

ރގެ
ލހުގެ ތިންވަނަ ދައު ު
ރއްޔިތުންގެ މަޖި ީ
ދވަހު އޮތް ަ
ނބަރު މަހުގެ  42ވި ހޯމަ ު
ނވެ ް
 4102ވަނަ އަހަރުގެ ޮ
ށ
ކމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަ ް
ރއިޓްސް ޮ
ވ "ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/4112ހިޔުމަން ަ
ކރެއް ި
ސއިން ފާސް ު
 01ވަނަ ޖަލް ާ
ރ
ގ މަތިން 4 ،ޑިސެންބަ ު
އވާ ގޮތު ެ
ދގަ ި
ސގެ  24ވަނަ މާއް ާ
މގެ ބިލު" ޤާނޫނުއަސާ ީ
 0ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައު ު
 01( 4102ޞަފަރު 0232ހ) ވި އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ،މި ބިލު
ޖއެވެ.
ކރެވިއް ެ
މއަދު ޝާއިޢު ު
ޓގައި ި
ގ ގެޒެ ު
ރ ެ
ދވެހިސަރުކާ ު
ޤާނޫނަކަށްވެި ،

2

އަދަދު485 :

ވޮލިއުމް43 :

ވޮލި ުއމް34 :

ގ ގެޒެޓް
ދިވެހިސަރުކާރު ެ
ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ދދު384 :
އަ ަ

ނބަރު43/4103 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/6002ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް
 1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
ޞލާޙުތައް ގެނައުން.
ނބަރު ( 3/4113ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް އަންނަނިވި އި ް
ޤާނޫނު ނަ ް
ކރުން.
އދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ު
 .0ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާ ް
މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުން

.4

(ހ)

ކޮމިޝަނަށް

އޔަންކުރާނީ،
ޢަ ް

މެންބަރުން

މި

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ނ
ގޮތުގެމަތި ް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.
(ށ)

އ
ގ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތަ ް
ޢއްޔަންކުރަންވާނީ ،ކޮމިޝަނު ެ
މށް ަ
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަ ަ
އަދާކުރެވޭ ފަދަ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ހުރި މީހުންގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންނެވެ.

(ނ)

ދށްވުރެ މަދު ނޫން ޢަދަދެއްގެ
ކޮމިޝަނަށް އެފަހަރަކު ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަ ަ
ޖލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މީހުންގެ ނަން ،ރައްޔިތުންގެ މަ ި

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަންތަކަކީ
އކަމަށް އިޖާބަދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ނަމެއް ނުވަތަ
ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ެ
ކގެ ތެރޭގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް
ނތަ ު
ހށަހެޅޭ ނަ ް
ވނެއެވެ  .އަދި އެގޮތުން ު
ނަންތަކެއް ކަމުގައި ވާން ާ
ޤައުމުގެ އެކި ދާއިރާތައް ތަމްސީލުވާނެ ގޮތެއް ވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ލހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ
ގމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖި ީ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތު ެ
ނގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި
ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތު ް
މެންބަރުންގެ

ނ
ލބިއްޔަތު ް
އަޣް ަ

ފާސްކުރާ

ބަޔަކު،

ޝނުގެ
ކޮމި ަ

މެންބަރުކަމުގެ

މށް
މަޤާ ަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.
ކރުން.
އދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ު
 .4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  8ވަނަ މާ ް
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި
ނާއިބު ރައީސް

.8

(ހ)

ކޮމިޝަނުގެ

މެންބަރުންގެ

ތެރެއިން

ކޮމިޝަނުގެ

ރައީސަކާއި

ނާއިބު

ރައީސެއް

ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

ޢައްޔަންކުރުން

(ށ)

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް ޢައްޔަންކުރާނީ ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

(ނ)

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަކު ނުވަތަ ނާއިބު ރައީސަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު،
ކޮމިޝަނަށް

ޢައްޔަންކުރެވޭ

މެންބަރުންގެ

ތެރެއިން

މީހެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
3
3

ނުވަތަ

މީހުންގެ

ނަން،

މް43 :ް:
ވޮލި
ވޮ
34
އުމ
އ
ލި ު

ދިވެ
ޓ
ކރުރުގެގެ ގެގެޒެޒެޓް ް
ރުރުކާ ާ
ސަސަ
ހިހި
ދިވެ

ދދު:ދު485 :
384
ދަ ަ
އައަ

(ރ)

ލހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ
ގމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖި ީ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތު ެ
ނގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި
ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތު ް
ފސްކުރާ މީހަކު ،ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ނުވަތަ
ތން ާ
މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަ ު
ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

ޙކުރުން.
މއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާ ު
 .4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  03ވަނަ ާ
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން
މަޤާމާ ޙަވާލުވުން

.03

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކަށް އެމީހެއްގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިމަތީގައި އަންނަނިވި
ހުވައިކޮށް ،އެ ހުވައިގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރުމުންނެވެ.
ރއްޖޭގެ
"އަހުރެން ( ......މީހާގެ ނަން)  ......އިސްލާމްދީނަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި ،ދިވެހި ާ
ހއުމަން
ޤއުމަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމަށާއިި ،
ވހި ަ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ރައްކާތެރި ވުމަށާއި ،ދި ެ
ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރި ކަމާއެކު ،އަދާކުރުންމަތީ
ވއިކުރަމެވެ".
ދެމިހުރުމަށް މާތްﷲ ގަންދީ ހު ަ

ޙކުރުން.
މއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާ ު
 .3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  04ވަނަ ާ
މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން

.04

މން ވަކިކުރެވޭނީ ،އެ މެންބަރަކު ،މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމާ އެކަށީގެން
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު މަޤާ ު
ނުވާފަދަ

ކަމެއް

ނުވަތަ

ކުރިކަމަށް،

މަޤާމު

އެ

އަދާކުރުމަށް

އުޒުރުވެރިވާފަދަ

ޙާލަތެއް

މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް ،ނުވަތަ މަޤާމު އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ބރަކު ކޮމިޝަނުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި
ނ ަ
ކޮމިޓީއަކަށް ފެނިގެން ،އެ މެ ް
ފސްކުރުމުންނެވެ .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން
ލބިއްޔަތުން ާ
މންބަރުންގެ އަޣް ަ
ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި ެ
ނބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވީއެވެ.
އެފަދައިން ފާސްކުރުމުން ،އެ ހިނދުން ފެށިގެން އެ މެ ް
ޙކުރުން.
މއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާ ު
 .4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  03ވަނަ ާ
އިސްތިޢުފާދިނުން

.03

(ހ)

ނ
ވއްޖެނަމަ ،ސިޓީއަކުން އެކަ ް
ބނުން ެ
ނބަރުކަމުން އިސްތިޢުފާދޭން ޭ
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު މެ ް
ބަޔާންކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ .އަދި އެ ސިޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
ނބަރުކަމުން ވަކިވީއެވެ.
ލިބުމުން އެ މެންބަރަކު މެ ް

(ށ)

ޖނަމަ،
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނާއިބު ރައީސް އެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއް ެ
ސިޓީއަކުން

އެކަން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ބަޔާންކޮށް
ލިބުމުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
ކޮމިޝަނުގެ

ރައީސްކަމުގެ

ހުށަހަޅައި،
މަޤާމުން

އެ

ސިޓީ

ނުވަތަ

ބ
ނާއި ު

ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން އެމީހަކު ވަކިވީއެވެ.
(ނ)

ނ
ނއިބު ރައީސް އޭނާގެ މަޤާމު ް
ދށުން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ނުވަތަ ާ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ަ
ނ އިސްތިޢުފާ ދިނީ ކަމުގައެއް
އިސްތިޢުފާދިން ކަމުގައިވިޔަސް ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން އޭ ާ
ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ޙކުރުން.
މއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާ ު
 .3ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  08ވަނަ ާ
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް

.08

(ހ)

ގ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ެ
ގންނެވެ.
މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެ ެ
44

ވޮލިއުމް43 :

ވޮލި ުއމް34 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އަދަދު485 :

ދދު384 :
އަ ަ

(ށ)

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެއް މަދުވެގެން ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ޙކުރުން.
މއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާ ު
 .7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  01ވަނަ ާ
ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތައް

.01

ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމޭނީ ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި
ލބިއްޔަތު އެކަމަކަށް ލިބިގެންނެވެ.
މެންބަރުންގެ އަޣް ަ

ފށާނީ ،މި ޤާނޫނު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
 .8މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
________________________
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