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ވަނަ  10 ދައުުރގެ ެދވަނަ ހު ޮއތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެުދވަ ބުދަވި  19މަހުގެ  ޖޫންވަނަ އަހަރުގެ  2019
 ،މަތިންވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީބިލު،  ިރޔާސީ ކޮމިޝަންތަުކގެ ،ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެްއވި

   ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުން ހޯމަހ( ވި 1440 ަޝއްވާލް 21) 2019 ޖޫން 24
 ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2019/4 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 ޤާނޫނު  ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ 

 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 

 

  މި ޤާނޫނަކީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 
ދަށުން އެކިއެކި ތަޙުޤީޤުތަްއ ކުރުމަށް ވަނަ މާއްާދގެ )ގ( ެގ  115

ނުވަތަ ޤައުމީ މައްސަލަތަުކގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ލަފާ 
ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާ ކޮިމޝަންތަކުެގ 
މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އެކަަށއެޅޭ ގޮތާިއ، އެ ކޮމިޝަންތަކުގެ ާބރުތަކާއި، 

ނޑައެޅުުމގެ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގު މާބެހޭ އުސޫލުތައް ކަ
 ޤާނޫނެވެ.

 )ށ(  

 

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ރިޔާީސ ކޮމިޝަންތަކުގެ ޤާނޫނު" ެއެވ.
 

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ   .2 މަޤްޞަދު 
ވަަނ މާއްދާެގ )ގ( ެގ ދަށުން އެިކއެކި ތަޙުޤީޤުަތްއ ކުރުމަށް ނުވަަތ  115

ޤައުމީ މައްސަލަތަުކގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ލަފާދިނުމަށް 
            ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުއފައްދާ ކޮމިޝަންތަކުެގ ބާރުތަކާިއ،

 އެ ކޮމިޝަންތަުކގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ެއކަށަެއޅޭގޮތް ބަޔާްނުކރުމެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގައި "ކޮމިޝަން" ުނވަތަ "ކޮމިޝަންަތއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ،   .3 ލަފްޒުތަކުގެ ރަދީފު 
ވަނަ މާއްދާގެ )ގ( ެގ  115ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ކި ތަޙުޤީޤުތަްއ ކުރުމަށް ނުވަތަ ޤައުމީ މައްސަލަތަކުަގިއ ދަށުން އެކިއެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ަލފާދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުަފއްދާ 

 ކޮމިޝަންތަކަށެވެ.
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ވަނަ މާއްދާގެ )ގ( ެގ  115ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ   .4 ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް 

       ހޫރިއްޔާ އުފައްދާ ކޮމިޝަނުެގ މަޤްޞަދާއި، ދަށުން ރައީސުލްޖުމް
ނަޑއަޅާީނ، ޤާނޫނުއަާސސީގެ  ވަަނ  115އެ ކޮމިޝަުނގެ މަސްއޫިލއްަޔތު ކަ

 މާއްދާގެ )ގ( ގެ ދަށުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަަށއަޅާ ަޤރާރަކުންނެވެ.
 

 ދެވަނަ ބާބު 
 ކޮމިޝަންތައް އެކުލަވާލުން 

 

ރިޔާސީ ކޮމިޝަން އެކުެލވިެގންވަނީ ެއަވގުތަކު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  )ހ(  .5 ކޮމިޝަން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 
ނަޑއަޅާ މެންބަރެއް ނުވަތަ މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.  ކަ

ނަޑއަޅާ މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް  )ށ(   މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަ
ޢައްޔަންކޮށް ވަިކކުރާނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެެވ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ 
މެންބަރުންގެ ޢަދަދު އިުތރުކުރުމާއި، މަދުކުރުުމގެ ބާރުވެސް 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބެގންވެެއވެ.
 

ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިްއޔަތުަތއް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އަްނނަނިވި ކަންކަން   .6 ކޮމިޝަނުގެ ބާރުތައް 
 ކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެެވ.

 ހިންގާ ަގާވއިދު ެއކުލަވާލުން؛ކޮމިޝަނުގެ  )ހ(  

ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަްއ އަދާކުރުމުަގއްާޔއި އަދި ކޮިމޝަނުން  )ށ(  
ކުރިއަްށގެންދާ ތަޙުޤީޤުތަކަށް ދައުލަތުގެ އެންމެހައި މުައއްަސސާތަކާިއ 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން؛

ގެންދިޔުުމގަްއޔާއި ތަޙުީޤޤުތަކުަގއި ކޮމިޝަނުގެ މަސަްއކަތްތައް ުކރިއަށް )ނ(  
އެހީތެރިވުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ގެނައުމާއި، 

 ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޚަބީރުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން؛

ޖިނާއީ މައްސަލަތަްއ ތަޙުޤީޤުކުރުން؛ އަިދ މިގޮތުން ކޮިމޝަނުން  )ރ(  
ޖިނާއީ މައްސަލަެއްއ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުެގ ތެރޭގައި 

ބަލަންޖެހިއްޖެނަމަ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކުރާ 
 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއެްއގެ ބާރު ބޭނުންކުރުން.

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއީވނަމަވެސް،  )ބ(  
ހައްޔަރު އަމުާރއި، ޖިާނީއ ތަޙުޤީޤުތަކާގުޭޅ އެންމެހައި ކޯުޓ 
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އަމުރުތަކަށް ކޯުޓގައި އެދުމުެގ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި 
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން މިފަދަ އަމުރު 

 ެއވެ.ތަންފީޛުކޮށްދޭންވާނެ
 

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަާކ ގުިޅގެން  )ހ(  .7 ޙާޟިރުކުރުމާއި ހެކި ހޯދުން 
ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ކޮންމެ ފަރާތެއް 
ކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމާިއ، ކޮމިޝަނުްނ ބަލާ 

އެނޫންވެްސ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ 
ހެކި ހޯދުމާއި، އެކިއެކި ަފރާތްތަކުގައި ހުންނަ އެފަދަ ތަކެތި 

 ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ޮކމިޝަނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

   މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ އަންގާ އެންގުެމއް ރައްުދާވ މީހަކު  )ށ(  
 ކުެށކެވެ.އެ އެްނގުމަކާ ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ އެމީހަކު އެކުރަނީ ޖިނާއީ 

 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ 
 ޙައްޤުތައް 

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކޮށް ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންެމ   .8
ފަރާތަކަށް އެފަރާތެއްގެ ިދފާޢުގައި ވާހަކަ ދެްއކުމާއި، ލިޔެކިޔުންތަްއ 

ނުންވެއްޖެ ހުށަހެޅުމާއި، ހެކިން ހުށަހެޅުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ އެހީތެިރކަން ބޭ
ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެ ުފރުޞަތު ހޯދުމުގެ ޙައްޤާއި، ޖިނާއީ ކުށެއްެގ 
ތުހުމަތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެްއގައިނަމަ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 
ކުށުގެ ތުހުމަތުަގއިވާ ަފރާތްތަކަށް ލިބިދޭ އެންމެހައި ޙައްޤުތަްއ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 

 ތިންވަނަ ބާބު 
 މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުން 

 

މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ވަަނ މާއްދާެގ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ހ(  .9

)ގ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުަގިއ 
ފުރިހަމަވުމާއެުކ، ހިމެނޭ ޖިނާއީ ބައިތަކުގެ ތަޙުޤީޤު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލަާފގެމަތިން، އެފަދަ މައްަސލަތަކުގަިއ 
ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުެގ 

 އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެެއވެ.
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ވަަނ މާއްދާެގ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ށ(  

)ގ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުަގިއ 
ހިމެނޭ މަދަނީ ގެއްލުމުގެ ބަަދލު ހޯދުމާއި، މުދަލާއި ފަިއާސ އަނބުރާ 
ހޯދުމުގެ ކަންކަން ހިމެނޭނަމަ އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ައޅަންޖެހޭ 
 ފިޔަވަުޅއެޅުމާއި ދަޢުާވކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

ލަފާގެމަތިން، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާުރ 
 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ނުވަތަ )ށ( ގައި ބުނެފަިއާވ ކަންކަން  )ނ(  
ފިޔަވައި އެނޫން ކަންކަމުަގިއ ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 ނުވަްނވާނެެއވެ.އެކުަލވާލައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮ
 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 

މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި 
ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ ޚާއްޞަ 

 އިމްތިޔާޒު 

ކޮމިޝަނެއް އުަފއްދާ ރިާޔސީ ޤަރާރުަގއި އެހެން ގޮތަކަްށ  )ހ(  .11
ނަޑއަޅާފައިުނވާނަމަ ކޮިމޝަނުން ބަލަންޖެހޭކަމަށް ރިޔާސީ  ކަ

 ަކނަޑއަޅާ މައްަސލަތައް ބަލާނީ އެ ކޮމިޝަނަުކންނެވެ.ޤަރާރުގައި 

ނަޑއަާޅ ބާވަތުެގ  )ށ(   ކޮމިޝަނުން ބަލަންޖެހޭކަމަށް ރިޔާސީ ޤަރާރުަގއި ކަ

މައްސަލަތަކުަގއި ކޮމިޝަން ނޫން އެހެން ފަރާތަކުްނ އެްއވެްސ 
ތަޙުޤީޤެއްކޮށްފަިއވާނަމަ އެ ތަޙުޤީޤަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެްސ ގޮތަކުން 

ވާ މަޢުލޫމާތާއި، ހޯދުންތަކާއި، އެފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ ހޯދާފައި
ހުރި ލިޔެކިޔުންތަާކއި، ހެއްާކިއ، ޤަރީނާތަކާިއ، އެނޫންވެްސ ކަންކަން 
 ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ކޮމިޝަނާ ޙިއްޞާކުރަްނވާނެެއވެ.

 

ބޭނުންވާ އަންނަނިވި ކަންކަން ކޮމިޝަން ހިންގުމަށްޓަކަިއ   .11 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ކަންކަން 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލަާފގެމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން 

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްަތއް؛ )ހ(  

 ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ މުަވއްޒަފުންގެ މުސާަރއާއި ޢިނާޔަްތތައް؛ )ށ(  

ކޮމިޝަނުގެ މަސަްއކަތްކުރުަމށް ބޭނުންވާނެ އޮފީހާއި ޮކމިޝަނުގެ  )ނ(  
 ބަޖެޓް.
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ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް 
 މުވައްޒަފުން ވީއްލުން 

ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ސަރުާކރުގެ އިދާރާެއއްަގއި މަސައްކަތްކުާރ  )ހ(  .12
މުވަްއޒަފަކު ކޮމިޝަނެްއެގ ތަޙުޤީޤެއްގެ މަސައްަކތްކުރުމަށް 
ވަގުީތގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ީވްއލައިދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެނަމަ، 
       އެ މުވަްއޒަފަކު މަސަްއކަތްކުރާ އޮފީހެްއގެ މަސައްކަތުްނ 

މުވަްއޒަފަކު ީވއްލަންވާެނެއވެ. ެއގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަްށ އެ 
ވީއްލޭ ުމވަްއޒަފުން ކޮިމޝަނުގައި މަަސއްކަްތކުާރ މުއްދަތުގެ 

 މުސާރައާއި ޢިނާޔާތްތައް ދޭނީ އެ ކޮމިޝަނަކުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮްތނަމަވެސް، ކޮމިޝަނުން ީވއްަލން އެދޭ  )ށ(  
 މުވަްއޒަފަކު އެ ކޮމިޝަނުަގިއ މަސައްކަތްކުރަން އުޒުުރވެިރވާނަމަ، 
  އެ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަްށ ދިއުމުން ތަނާޒުލްވުމުގެ ފުރުޞަތު 

 އެ މުވަްއޒަފަކަށް ލިބިގެްނެވއެެވ.
 

ކޮމިޝަނުން  ،ނުން ހިންގާ ތަޙުޤީޤުތައް ކުރިއަށްދާއިރު ކޮމިޝަ )ހ(  .13 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 
ނަޑއަޅާ ޙާލަތްތަްއ ފިަޔވަިއ އެނޫން ޙާލަތްތަކުަގއި ތަޙުީޤޤުތަކާގުޭޅ  ކަ
އެންމެހައި މަޢުލޫމާތަކީ، ސިއްރު އަދި އިމްތިާޔޒް ލިބިގެންވާ 

 މަޢުލޫމާތެވެ.

އެޅުަމށް ފޮނުާވ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކޮށް ދަޢުވާކުރުމަށާިއ، ފިަޔވަުޅ  )ށ(  
މައްސަލަތަކުަގއި ހިމެނޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތާއި، ލިޔެކިުޔންތަކުެގ 
ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ ިއޖުރާއަތުތަްއ 
އެކަށަައޅަިއ، ެއކަމާބެހޭ ިއންތިޒާމުތައް އެ މައްސަަލެއއް ފޮނުވޭ 

 އިދާރާއަކުން ހަމަޖައްސަްނވާނެއެވެ.
 

ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި، ކޮިމޝަނަށް ލިބިދޭ   .14 ޙިމާޔަތް 
ބާރުތަކުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރުުމގެ ގޮތުން ޤާނޫނުަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން، ނުވަަތ 
ޤާނޫނަކުން ލިބިދޭ ބާރެއްެގ ދާއިރާެގ ތެރޭަގއި، އެިއން ކޮމިޝަނެްއެގ 

ތުން، ހެޔޮ ނިޔަތުގަިއ މެންބަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަަފކު ރަސްމީ ޙައިޞިއްޔަ
ކުރާ ކަމަކާމެދު، ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކާމެދު އެއްެވސް މަދަނީ ނުވަތަ 

 .ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ުނއުފުލޭނެެއވެ 
 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މިލްކިއްޔާުތަގއިވާ މުދަލާއި ފައިާސގެ ހިސާބުތަކާއި،   .15 މާލީ ބަޔާން 
ވިޔަފާީރގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނީގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ ބަޔާނެްއ 
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ނަޑއަޅާ ުއސޫލުތަާކ  ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮަތށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަ
 ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.، އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ތައްާޔރުކޮށް

 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުެރވުމާެއކު؛ )ހ(  

 )ެއކެއް( ަފހަރު؛ 1ކޮންމެ އަހަރަކު  )ށ(  

 )ނ(  

 

 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން ަވކިވުމާެއކު.
 

އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮމިޝަނެއްގެ މެންބަރަކު ޭއނާގެ މަޤާމުން   .16 އިސްތިޢުފާ ދިނުން 
ހިނދެއްގަިއ، ސިޓީައކުން އެކަން ބަޔާންކޮްށ، ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ 
ހުށަހަޅައި، އެ ސިޓީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުމުން، ކޮމިޝަނުެގ 

 މެންބަރު އެ މަޤާމުން ވަކިވީެއވެ.
 

މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް 
 މައްސަލައެއް ނުބެލުން 

ކޮމިޝަނުގެ ެއްއވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެްއ ނުވަަތ  )ހ(  .17
ދައުރެއް ުނވަތަ މާލީ ފައިާދެއއް ނުވަަތ އެނޫްނވެސް ަފއިދާއެއް އޮްތ 
މައްސަލަެއއް ކޮމިޝަނުން ަބލާ ހިނދު، އެ މައްސަަލއެްއ ބެލުމުގައި 
ނުވަތަ ނިންމުމުގައި ެއ މެންބަރަކު އެއްެވސް މިންވަރަކަށް 

ގެން ނުވާނެެއވެ. ައދި ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލައަީކ، ބައިވެިރވެ 
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެްއގެ ެއފަދަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ދައުރެްއ 
ނުވަތަ މާލީ ފައިދާެއއް ނުވަތަ އެނޫްނވެސް ފައިާދއެއް އޮްތ 
މައްސަލަެއއްކަން ކުރިން އެނގިފައި ނެތްނަމަެވސް، އެކަން 

ންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތެއް އޮްތ އެނގޭހިނދު އެ މައްސަލައަީކ އެ މެ
        މައްސަލަެއއްކަން ކޮމިަޝނުގެ ރައީސަށް އެްނގުމާއެުކ، 
އެ މައްސަަލއެްއ ބެލުމުން ނުވަތަ ެއ މައްސަަލއަކާ ުގޅޭގޮތުްނ 
ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުން ނިންމުމުން އެ މެންބަރަކު 

 ތަނާޒުލްވާންވާެނއެެވ.

ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތައް  )ށ(  
ނަޑއަޅާ މުަވއްޒަެފއްގެ ަމޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ މައްސަލަތައް  ކަ
ބެލުމުގައި އެ މުަވއްޒަފަކު އެްއވެސް މިންވަރަކަށް ބަިއެވރިވެގެްނ 

 ނުވާނެެއވެ.
 

ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުަތްއ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ،   .18 މާލީ ކަންކަން 
ކޮންމެ އަހަރަކުވެްސ، ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓެއްގެ ދަށުން 
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ދައުލަތުގެ މާލިްއޔާއިްނ، ޮކމިޝަނަށް ދޫކުރަންވާނެެއވެ. އެކަމަށްޓަަކިއ 
ން ެއ ކޮމިޝަނަކުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މަޝްވަާރގެ މަތި

ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް ެއކުލަާވލައި ދައުލަތުގެ ބަޖެާޓއެކު ކޮންމެ އަހަރަުކ 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 

 ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ފެުށމަށްފަހު ހިނގާ ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ   .19 އަހަރީ ރިޕޯޓު 
ފާއިުތވެދިޔަ އަހަރު ކޮމިޝަްނ )ތިނެއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި  3

ހިނގާފައިވާ ގޮާތއި، ކޮމިަޝނުގެ މަސައްކަތްތަުކގެ ތަފްޞީލު ހިމެނޭ އަހަރީ 
ރިޕޯޓެއް އެކުަލވާލައި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް 

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ.
 

އި، މިލްިކއްޔާާތއި، މާީލ ޒިންމާތަކާބެހޭ ކޮމިޝަނުގެ އާމްދަނީއާިއ ަޚރަދާ  .21 އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު އޮޑިޓްކުރުން 
ހިސާބު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާާއއެުކ، ޮކމިޝަނުން ހަދާ 
ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން ލިޔެ ބަލަހައްޓައި އޮޑިްޓކުރުމަށްފަހު، އެކުަލވާެލޭވ 
މާލީ ބަޔާން ކޮންމެ އަހަރެްއެގ އަހަރީ ރިޕޯޓާެއކު ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށާިއ 

 އްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުަވންވާނެެއވެ.ރަ
 

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު ހިނގާ މުއްދަތުގައި ވޭުތވެގެންާދ  )ހ(  .21 ވަގުތީ ރިޕޯޓު 
)ތިނެއް( މަހަކުްނ އެއްފަހަރު، މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި  3ކޮންމެ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަްނކަން ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް ެއ ކޮިމޝަނުން 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮުނވަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ރިޕޯުޓގަިއ ައންނަނިވި  )ށ(  
 ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަަސްއކަތްތައް؛ (1)   

 ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލަތަުކގެ ތަފްޞީލު؛ (2)   

ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަާކއި، އެ ަމއްސަލަަތއް  (3)   
 ނިންމާފައިވާ ގޮތް؛

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުާމުގޅޭ މަޢުލޫމާތު. (4)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ރިޕޯޓުގެ އިތުރަށް،  )ނ(  
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ފުިރހަމަވެ ނިމުމުން، އަންނަނިވި ކަންކަން 

 ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަަސްއކަތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ތަފްޞީލު؛ (1)   
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ކޮމިޝަނުން ބެލި ނުވަތަ ތަޙުޤީޤުކުރި ކޮންމެ މައްސަލަެއއް  (2)   
 ވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ މަްއސަލައިގެ ތަފްޞީލު ހިމެނުމާއެުކ 

މައްސަލަެއްއގައި ފާހަަގިވ ކަންކަމާއި އެ މައްސަަލެއއް އެ 
 ނިންމިގޮތް؛

ކޮމިޝަނުން ބެލި ނުވަތަ ތަޙުޤީޤުކުރި ކޮންމެ މައްސަލަެއއް  (3)   
ވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ މަްއސަލައަކާ ގުިޅގެން ކޮމިޝަުނން 

 ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް.

އޮތްނަމަވެްސ، ދިމާާވ ޚާއްަޞ މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އެހެން  )ރ(   
ޙާލަތެއްަގއި، ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ާޙލަތަކާގުޭޅ 
ޚާއްޞަ ރިޕޯޓެއް ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާުރ 

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
 

ނިމުމުން ނުވަތަ އެަވގުތަކު އުަފއްދާ ރިޔާީސ ކޮމިޝަނެއްގެ މަސައްކަްތ   .22 ކޮމިޝަން އުވާލުން 
އެނޫންވެސް ސަބަބަކަށްޓަަކިއ އެ ކޮމިޝަެނއް ުއވާުލމަށް ނިންމައި، 
ނަޑއަޅާ ޤަރާރު ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެެޒޓުަގއި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

 ޝާއިޢުކުރުމުން އެ ކޮމިޝަެނއް ުއވުނީެއވެ.
 

 ހަދައި ގަވާއިދުަތއް ންޖެހޭހަދަގެ ދަށުން ކޮމިޝަންތަކުން މި ޤާނޫނު )ހ(  .23 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 
 ހިންގާނީ އެ ކޮމިޝަނަކުންނެެވ.

    މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮިމޝަންތަކުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަށް،  )ށ(  
)ތިނެއް( މަސްދުވަުހެގ ތެރޭގަިއ  3އެ ކޮމިޝަެނއް ެއކުލަވާލާާތ 

 ހަދައި، ޢާންމުކުރަން ވާނެެއވެ.
 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮްށ މި   .24 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

 

________________________ 
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