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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

  މާލެ،        

   .ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން  9ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އިޞްާލޙުކުރުން.    17ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ހިންގާ ަގވާއިުދ" ގެ  .1

 

 ގަާވއިދުެގ ޖަދުަވލު (ބާރަ) ގަިޑއިރުެގ ކުރިން، މި 12. (ޅ) ޖަލްސާތަުކގެ އެެޖންޑާ، ޖަލްސާ ބޭްއވުމުެގ މަދުވެގެން 17

ން ނުންކޮށްގެއް ބޭކްކޮށް ނުވަތަ އެނޫން ވަސީަލތެގަިއވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮަތށް ތައްޔާރުކޮށް، އިލެްކޓްރޯނި 1

 ކޮމިޝަުނގެ ސެްކރެޓަރީ ޖެނެރަލް، މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަން ވާނެެއވެ. ،ނަމަވެސް

 

 ވަނަ މާއްދާއަށް (ބ) އިތުުރކުރުން.    21ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ހިންގާ ަގވާއިުދ" ގެ  .2

 

ންވެއްޖެ ށް ބޭނުނިންމައިފައިވާ ނިންމުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމަ. (ބ) ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރިން 21

 ރަކަށް ކޮމިޝަނުެގ ކޮންމެ މެންބަ ،ހިނދެއްގައި އެ ނިންމުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

 ުތގެ ގަިއވާ ގޮ ތިރީލިބިގެންެވއެވެ. ެއގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ

 މަތީންނެވެ.
 

ޓަމް ންޑާ އައި އެޖެއެ ،އެ ނިންމުން ރިވިއުކުރެޭވނީ ،ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމެއް ރިވިއުކުރުމަށް އެޖެންޑާަގއި އޮތްަނމަ .1

 އެދުވަހުގެ ޖަލްާސގެ އެޖެންާޑަގއި ހިމަނާނެކަމަށް އެ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
 

އި ނޑަައޅަކަރަސްމީ ބައްދަލުވުމަކުން ކުރިްނ ވަިކގޮތެއް މުރާޖަޢާކުރަން ހުށަހަޅާ ނިންމުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ  .2

 ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަކަށްވުްނ.
 

ހ) ގައި (ވަނަ މާއްދާގެ  17ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމެއް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، މި ގަވާއިުދގެ  .3

 ހުށަހެޅުން. ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތީން އެ ނިންމުމެއް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް
   

ނަ ާމއްދާަގއިާވ ވަ 21 ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ހާލަތުގައި، ިމ ަގވާިއދުގެ .4

 ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުން.
 

ެއކަމަކާ  ންމަ، ކުރިފިނަމި މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަުނން އެްއވެސް ނިންމުމެއް އަުލން މުރާޖަޢާކޮށް ވަިކގޮތެއް ިނންމައި .5

 ގުިޅގެން ނިންމައިފައިވާ ނިންުމން އެހިނދުން ފެށިގެން ބާޠިލްވުން.
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 ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުން. 28ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ހިންގާ ަގވާއިުދ" ގެ  .3

 

 

 ރައީސް  ކޮމިޝަނުގެ  ފަހުފާސްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން އެުކލަވައިލައި ސިޔާސަތުތައް ބޭުނންވާ ހިންގުަމށް އިދާރީގޮތުން ކޮމިޝަން .1

 .ހެްއޓުންބެލެ ހިންގައި ދަށުން އިރުޝާދުގެ މެންބަރެއްގެ ހުންެނވި ހަވާލުވެ ކޮމިޝަން އެަވގުތަކު ނުވަތަ ނައިބުރައީސް ނުވަތަ
 

 ދުރު  ރައްޤީއަށްމާއި ތަލައި، ކޮމިޝަނުގެ ކުިރއެރުއިގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވަމަޝްވަރާއާއެކު  ކޮމިޝަނު ކޮމިޝަނުގެ .2

އް  މަޝްރޫޢުތަ އެ، އިއިލަމަޝްރޫޢޫތައް އެކުލަވަ ގެ ކުރު ރާސްތާ ކާއި،މަޝްރޫޢޫތަ ގެމެދު ރާސްތާ  ކާއި،މަޝްރޫޢޫތަ ގެރާސްތާ

 ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން.
 

 ށްނިސްޓްރީއަމާބެހޭ މިކަ ސަރުކާރުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ،ހުށަހެޅުމާއި ކޮމިޝަނަށް އެކުލަވައިަލއި ބަޖެޓް ކޮމިޝަނުގެ .3

  ފޮނުވުން.
 

 ބަރުންނާއި މެން އްސުމާއި،ހަަމޖެ އިންތިޒާމް ހޯދޭނެ  ތެރެއިން ބަޖެޓުގެ  ޚިދުމަތްތައް ތަކެއްޗާއި ޭބނުންވާ ހިންގުަމށް ކޮމިޝަން .4

 ންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.އި ޢިނާޔަތްދިނުމުގެ މުސާަރއާއި ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް
 

 ފުރިހަމަ އެކަމުގެ ތުގައިހާލަ ވާންޖެހޭ ޖަވާބުދާރީ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ންކޮމިޝަނު ކަންތައްތަކުގައި އިދާރީ ކޮމިޝަނުގެ .5

 .ދިނުން އެހީތެރިކަން
 

 .ބައިވެރިވުން ހައިސިއްޔަތުން ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖަލްސާތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ .6
 

 އްުޓން.ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެލްސާތަކަށް ބޭުންނވާނެ ހުރިހާ އިންތިޒާމްތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް ޖަ ކޮމިޝަނުގެ .7
 

 .ތައްޔާރުކުރުން އެޖެންޑާ ޖަލްސާތަކުގެ ކޮމިޝަނުގެ މަތިން ލަފާގެ ރައީސްގެ ކޮމިޝަނުގެ .8
 

 .ބެލެހެއްޓުން ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާތަކުގެ ކޮމިޝަނުގެ .9
 

 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކަށް ބޭުންނވާ ދިރާސާތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުން. .10
 

 އި ނަތީޖާއާ ގޭ ވޯޓުގެނެ ،މާއިސާތަކުގައި ވޯޓުނަގަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކުރުކޮމިޝަނުގެ ޖަލް .11

 ސީލު ބެލެހެއްޓުން.އޭގެ ތަފު
 

 ކަތްކުރާ އި މަސައްދާރާގައިގެ ކޮމިޝަނު ،ގެ ބައްދަލުވުްނތަކުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ނިންމާ ިނންމުަތއް ތަންފީޒުކުރުމާއިކޮމިޝަނު .12

 .ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން މުވައްޒަފުންނަށް އެ ނިންމުްނތަކާ 
 ޓީތައް ކޮމި އެ ތްމަސައްކަ ކުގެކޮމިޓީތަ އެކިއެކި އެކުލަވައިލައިފައިވާ ކޮމިޝަނުގައި ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަނުގެ .13

 ،އި ދެނެަގނެހިނގާގޮތް ބަލަހިނާގނު މަސައްކަތް ކޮމިޓީތަކުގެ އެ  ލަިއ،ބަ ހިނާގތޯ އެއްގޮތަށް އުސޫުލތަކާ ހެދިފައިވާ ހިންގުމަށް

 ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަށް ގެންނަްނޖެހޭ ކަންކަން ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.
 

 .އްތައް ކުރުންކަންތަ އެހެނިހެން އަންގާ ރައީސް ނައިބު ނުވަތަ ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ .14
 

މިޝަނުން  ސަރވިސް ކޮން، ޖުީޑޝަލްއަދާކުރުމުގެގޮތު މަސްއޫިލއްޔަތު ކޮމިޝަނުގެ ކުރިެއރުވުމަށާއި ދާއިރާ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ .15

      ދާކުރުމަށް ޔަތު އަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްހަބަރުންނާ ންނިންމާ ނިންމުތަކުގެ ތެރެއިްނ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކާ ނުވަތަ މެ

 ތެރިވުން.އެކަމުގައި އެހީ މަގުފަހިކޮށްދީމެންބަުރން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް އެ މެންބަރަކު ނުވަތަ އެ 
 

ލައި، މުވައްޒަފުން ހޯދައި، އިދަދާިއ ފެންވަރު އެނގޭގޮތަށް) އެކުލަވަ އަ(ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ  ގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުކޮމިޝަނު .16

ލުމާއި، ކޮންމެ ުމވައްޒަފަކަށްވެސް، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާތައް އެނގޭނެެހން އިވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާ ަބޔާން އެކުލަވަ
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މަސައްކަތުގެ އެކަމާބެހޭ ރެކޯޑާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެްއޓުމާއި މުވައްޒަފުންގެ  ،ވާލުކުރުމާއިހައެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް 

 ފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން.ަފހު، ވަޒީފާއަްށ އެކަށީގެންނުވާ މުވައްޒަފެންވަރު ބެލުމަށް
 

        އަދި  ،ހެޅުމާއިލައި  ކޮމިޝަނަށް ހުށައިތަކާއި އުސޫލުތައް އެކުލަވަގަވާއިދު ހަަދންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނާ .17

ޝަނުްނ ގޮުތން ކޮމިނާ ބެހޭއްޒަފުންމުވަ ،ޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާއިންދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ގެންނައިވާގައެ 

 ކަންތައްތައް ަތންފީޒުކުރުން. ނިންމާ ނިންމުްނތައް މުވައްޒަފުްނނަށް އަންގައި އެ
 

ގުތަކަށް ތްތައް އެވަޖާގައާއި ވަސީލަ ބޭނުންވާ ަމސައްކަތު މާހައުލާއި ަމސައްކަތްކުރުމަށް މުވައްޒަފުން މެންބަރުންނާއި .18

 ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސައިދިނުން.ހަމަޖައްސައިދެވެން އޮތް އެންމެ 
 

ލެއް ވޭނެ މާޙައުސައްކަތްކުރެމަން އެކުވެރިގޮތެއްގައި ގުޅިގެ އެންެމން ިގންތިތަކުގެ ފަންނީ ތަފާތު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ކޮމިޝަނުގައި .19

 އިމުކުރުން.ޤާލަޙަތު ޞްމަރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމާއި، ގުޅުން ބަދަހިކު ،ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި
 

ފާއަށް ނުމާއި، ވަޒީންނަށް ހިތްވަރުދިމުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ ރަނގަޅަށް ބެލުމާއި، މަސައްކަތްކުރާގޮތް މުވައްޒަފުން .20

 ފިޔަވަޅުއެޅުން.ފަރުވާކުޑަކުރާ މުވައްޒަފުންނާމެދު އިޞްލާޙި 
 

އް ރާވައި ރޮގްރާމްތަނުންވާ ޕްމަތިކުރުމަށް ބޭ  އިުތރުކޮށް ފެންވަރު އި ޤާބިލުކަންހުނަރާ މަޢުލޫމާތާއި މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ .21

 ން.ހިންގު އް ރާވައިގްރާމްތަހިންގުމާއި، މަސައްކަތުގައި އިތުރު އެހީއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންަނށް އެހީތެރިކަން ދެވޭނެ ޕްރޮ
 

އެކު ވާތެރިކަމާކަމާއި ފަރުެތރިޞްހިފުމާއި، އިޚްލާ ެހޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ވަގުތުގެ ކަމޭހިތުމާއި ކަމަށް ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ .22

، ކުރިއަރުވައި ނުވައި،މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ކުރުމާއި، ދުވަހުން ދުވަަހށް މަސައްކަތް ނިންމުންފަދަ ސިަފތައް އަށަގަން

 އަޚްލާޤާއި ނަޒާހަތްތެރިކަން ހަރުދަނާކުރުން.މަސައްކަތުގެ 
 

 ލުވިޮކށްހަހަކޮށް، ތްތައް ފަސޭކުރުމާއި މަސައްކަގޮްތތައް ތަޢާރަފު ދިރާސާކުރުމާއި، އެހޯދުމަށް އައުގޮތްތައް އީޖާދީ އަދި އީޖާބީ  .23

 ން.ރަފްކުރުތަޢާ އެކަންކަންޯހދައި،  އާއި ގޮތްތައްއައު ޓެކްނޮލޮޖީ ގޮތަށްއަދި ޚަރަދުކުޑަކޮށް ކުރެވޭނެ
ންނާިއ  މެންބަރުތަޖުރިބާމަޢުލޫާމތާިއ ބޭރުގެ ފަރާްތތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން،  .24

 ހިއްސާކުރުން. ށްމުވައްޒަފުންނަ
 

ްނ ޢަމަލީގޮތު އިތަކުގަކާތްރަހަމިފަދަ  ،ރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި އެއްބާރުލުންދީހަލުކުރާ އެކިއެކި ތަމްސީ ކޮމިޝަން .25

 ބައިވެރިވެ، އެހެން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރުދީ ނަމޫނާ ދެއްކުން.
 

 

 ފެށިގެންނެވެ.  ހުންދުވަ ޝާއިޢުކުރާ ގަވާއިދު މި ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން އިޞްލާޙަށްް މި .4

 


