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 ކޮމިޝަންޤީޤުކުރާ ތަޙުހުންގެ މައްސަލަތައް މީއި ގެއްލުވާާލފައިވާ މީހުންނާމަރާލާފައިވާ 
 އޮފީސް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އީސުލްރަ

 މާލެ،   
 ދިވެހިރާއްޖެ.

 
 

 ދު އިވާގަ  ހިންގާ ގެނުކޮމިޝަ މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ

 ގެ  ނޫނު(ޤާރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ) 4/2019 ޤާނޫނު ނަންަބރު ،މި ގަވާއިދަކީ
ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ  ،މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، 6

ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ  ،ފައިވާދައިފަރާތުން ހަގެ ނުކޮމިޝަ ރާމައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކު
 ގަވާއިދެވެ.

 ފާއި ނަން ރަޢާތަ  .1 )ހ( 

ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި
 ގަވާއިދު" އެވެ.ހިންގާ ގެ ނުކޮމިޝަ ރާތަޙުޤީޤުކު

   (ށ)

 ދު ޤްޞަ މަ  .2 ދަކީ:ޤްޞަމަ ގަވާއިދުގެ މި

   )ހ( ގޮތް ބަޔާންކުރުން. ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ހިންގާނެ 

ގޮތް  ތައް ހިންގާނެބައްދަލުވުންކޮމިޝަނުގެ  ،ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ތަރުތީުބ ކުރުމާއި
  ބަޔާންކުރުން.

   )ށ(

ކުރަންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް  މަލުޢަކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ުމވައްޒަފުން 
  ބަޔާންކުރުން.

   )ނ(

 ގަާވިއދުގެ ާދިއރާ   .3 ގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންެގ މައްޗަށެވެ.ނު ނީ ކޮމިޝަމި ގަވާއިދު ހިނގާ 
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 ،ބާރު ކޮމިޝަަނށް ލިބިެގންވެެއވެ. މި ގޮތުން ބަދަލެއް ެގނެވޭނީ އުނިއިތުރު ެގނައުުމގެމި ގަވާއިދަށް 
 މަލު ޢަގެ ބައްދަލުވުމަކުން ާފސްކޮށް، ކޮމިޝަނުންނެވެ. މި ަގވާއިދަށް ގެނެވޭ ބަަދލަކަށް ނުކޮމިޝަ
 ށްފަހުއެވެ.ކުރުމަޢު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއި ،އެ ބަދަލެއް ،ކުރެވޭނީ

ގަާވިއދަށް   .4

 ބަދަުލގެނަުއން 

ވަނަ   115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ައސާސީގެ  ،ވަނީއެ  "ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި
ރާރު ނަންބަުރ ޤަފައިވާ ޅައިަދށުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަށައަ)ގ( ގެ މާއްދާގެ 

  2019/1 ޤަރާރު ނަންބަރު، ( އާއ2018ި ބަރު ންނޮވެ 17) 13/2018
ކަމުގައިވާ "މަރާލާފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަން( ގައި 2019 ޖަނަވަރީ 22)

 އަށެވެ.  ކޮމިޝަން" ކުރާތަޙުޤީޤުގެއްލުވާލާފައިވާ މީުހންގެ މައްސަލަތައް  ،މީހުންނާއި

 މާނަ ޒުތަކުގެ ލަފު   .5 )ހ(

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮމިޝަނަށް  ،ފައި އެވަނީގެ މެންބަރުން" ކަމަށް ބުނެނު"ކޮމިޝަ
 މެންބަރުންަނށެވެ. )ފަހެއް(  5ކޮށްފައިވާ  އްޔަންޢަ

   )ށ(

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ   ،"އިދާރާގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ
 މުވައްޒަފަށެވެ. އެންމެ އިސްރާ މަސައްކަތްކުރުމަށް އިސްކު

   ( ނ)

އިދާރީ ފަްނނީ ަމސައްކަތްތަކާއި ގެ ނުކޮމިޝަ ،އެވަނީ"މުވައްޒަފުން" ކަމުގައި ބުނެފަިއ 
 ކުރާ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށެވެ. އްޔަންޢަކުރުމަށް  މަސައްކަތް

   ( ރ)

 

 ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ނު ކޮމިޝަ   

ދަުށން  )ގ( ގެަވނަ  މާއްދާގެ  115ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ، މި ކޮމިޝަނަކީ
( އިްނ 2018 ވެްނބަރުނޮ 17) 13/2018ރާރު ނަްނބަރު ޤަ ފައިވާޅައި އަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަށަ

   ފައިވާ ކޮމިޝަނެކެވެ.ދައިއުފައް

 ކޮމިޝަން އުެފއްުދން    .6

ރާރުގެ ޤަ( 2018 ންބަރުނޮވެ 17) 13/2018ފައިވާ ނަންބަރު ޅައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަށައަ
 އިން ފެށިގެން  2012 ނަވަރީޖަ 1، ކޮމިޝަނުން ކުރުމަްށ ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތަކީދަށުން 

ފަިއވާ ވައިލައިފަިއވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުރައިލައިފައިވާ، މަގައިގެ ނިޔަަލށް ހިނ 2018 ންބަރުނޮވެ 17
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަްށ މީހުންގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެިއން، އެކިއެކި ސަބަބުތައް މެދުެވރިވެގެން 

 ޤީޤުކުރުމެވެ.ޤީޤު ނުކުރެވި ހުރި މައްސަލަތައް ތަޙުތަޙު

ކޮމިޝަުނގެ    .7

 މަްސއޫލިއްޔަތު  
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ޓަކައި  ކުރުމަށް ދުތައް ހާސިލުޤްޞަ ކޮމިޝަނުގެ މަ ،ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށާއި
 ކޮމިޝަނަށް އަންނަނިވި ބާރުތަްއ ލިބިގެންވެއެވެ.

 ކޮމިޝަުނގެ ބާުރތައް    .8

 ތައްޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނުގައި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއެއްގެ ބާރު
  ބޭނުންކުރުން.

   )ހ(

ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ އެެހން މުއައްސަސާތަކުން 
 ކޮމިޝަނަށް ބޭުނންވާ އެހީތެރިަކން ހޯދުން.    

   )ށ(

   )ނ( މީހުން ހާޒިރުކުރުން.  ޤީޤުގެ ބޭނުމަށް ޙުގެ ތަނުކޮމިޝަ

ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވާން ކޮމިަޝނުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ކޮިމީޓއަކުން އަންގާ މީހަކު 
ކޯޓު  މީހަކު އެ ،ނަމަ ކޮމިޝަނަށް ނުވަަތ ކޮމިޝަނުެގ ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެ

  ބަންދުގައި ބަަހއްޓައިގެން ހާޒިރު ކުރުން. އަމުރެއްގެ ދަށުން

   )ރ( 

 ،ގުޅޭގޮތުން ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓް  ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލައަކާ
ވަނަ މާއްދާގައި  75ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނ( ެގ ) 12/2016ޤާނޫނު ަނންބަރު 

  ިހފެހެއްޓުން.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

   )ބ(

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު، ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަަލއަކާ ގުޅޭގޮތުން 
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ  ،ފަދަ މީުހން  އެ ނަމަ، ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެްނނަ

 ން. ުކރު އެއްގޮތަށް ހައްޔަރު ތަކާނޫނުޤާ

   )ޅ(

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ އެކައުންޓުތަްއ ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން 
 މުޢާމަލާތުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޯހދުްނ.މާލީ ފައިވާ ގައިމެދުވެރިކޮށް ހިން

   )ކ(

 ،ކޮމިޝަނުން ަބލާ މައްސަލައަކާ ުގޅޭގޮތުން ކުށުގެ ުތހުމަތުކުރެވޭ ީމހުންގެ އެކައުންޓުތައް
ވަނަ މާއްދާއާ  73ޤާނޫނު( ގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ) 12/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އެއްގޮތަށް ހިފެހެއްޓުން.

   )އ(

ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކާއި 
 ލޫމާތު ހޯދުން.ޢުމަ

 

   (ވ)
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 މަސްއޫލިއްޔަތު ވަކިވަކި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ 

މެންަބރުްނގެ   .9 މިވަނީއެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައި ،މަސްޫއލިއްޔަތުތައްކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތު 

 އަވަހަކަށް ކޮށް  ހައިކޮމިޝަނާ މަތިކުރެވިފައިވާ ަމސައްކަތް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ވީ
 ނިންމުން.

   )ހ(

 ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެަހއި ކަންކަން ކުރުމާއި، ނުކޮމިޝަ
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިވާނޭ އެންމެހައި ކަންަކން ކުރުން. އެ

   )ށ(

ށް ބައްދަލުވުމަ ކޮިމޝަނުގެ  ،ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން އޮތް ުއޒުރެއް ދިމާވެގެން މެނުވީ
 ވުން.ހާޒިރު

   )ނ(

 ކަނޑައަޅާކަނޑައެޅިގެން އެނގެން އޮތް އުޒުރެއް ދިމާވެގެން މެނުވީ، ކޮމިޝަނުން 
 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.

   )ރ(

އެ މައްސަލަތަކުގައި އަޅަންޖެހޭ  ،ތަކުގެ މައްސަލަތައް ހިންގުމާއިޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން ކުރާ ތަ
 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

 

   )ބ(

ުގޅޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިްނ، ޮކމިޝަނުން ސިއްރުނޫން  ތަޙުޤީޤުތަކާކުރާ  ކޮމިޝަނުން
ފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި، އެހެން ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއްެގ ޅައިމަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައ

 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން.

   )ޅ(

   )ކ( އޮފީހަށް ހާޒިރުވުން.ދުވަަހކު  ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ،ޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫނީޢު ޤްބޫލުމަ

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުްނނަކީ ުމހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކެއް އަދާކުރާ ބަޔަކަށް 
އިތުރު  ،ވީހިނދު، އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކަށް ފުށުއަރާފާނެ، ނުވަތަ އަސަރުކޮށްފާނެ

 ނުވާނެއެވެ.  މަސައްކަތެއް މެންބަރަކު ކޮށްގެންއެއްވެސް 

10.   
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 ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް 

ރަީއސްގެ   .11 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ،ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 މަްސއޫލިއްޔަތު 

    )ހ( ގެ އެންމެ އިސްވެރިޔެއްގެ ގޮތުން ކޮމިޝަން ހިންގުން.ނުކޮމިޝަ

    )ށ( ބެލެހެއްޓުން.ތަކުގެ ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުން ކޮމިޝަނުގެ 

ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި އަދާކުރަމުންދާކަން 
 ކަށަވަރުކުރުން. 

    )ނ(

     )ރ( ކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރޭތޯ ބެލުން. ވާލުހަކޮމިޝަނާ 

 

 ތައް ބައްދަލުވުން ކޮމިޝަނުގެ 

ސެވެ. ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާީނ ޮކމިޝަނުގެ ރައީތަކުެގ ބައްދަލުުވންކޮމިޝަނުގެ 
އެ ބައްދަލުވުމުގެ  ،ނަމަ ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ހާޒިރުވެ ނެތް

ގެ މެންބަުރން ނުއެ ަބއްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ތިިބ ޮކމިޝަ ،ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ
 ކަނޑައަޅާ މެންބަރެކެވެ.

ކޮމިޝަުނގެ   .12 )ހ(
 ބަްއދަލުވުްނތައް 

އަދި ސެވެ. ގެ ރައީނުގެ ބައްދަލުުވން ބާއްވާ ދުވަހާއި ގަޑި ކަނޑައަޅާނީ ކޮިމޝަނުކޮމިޝަ
ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ދުވަހާއި ގަޑި  ލަތެއްގައިހާނެތް ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ 

 ކަނޑައަޅާނީ އެކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ކަނޑައަޅާ މެންބަެރކެވެ.

   )ށ( 

   )ނ( )ދޭއް( ފަހަުރ ބާއްވަންވާނެއެވެ. 2ތާއަކު މަދުެވގެން ހަފު ،ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުން

ގައި ބައްދަލުވުންތަކު  .13 ތަކުގަިއ ބަހުސްކޮށް ގޮތް ކަނޑައަޅާނީ އަންނަނިވި ކަންކަމުގައެވެ.ބައްދަލުވުން ކޮމިޝަނުގެ 
 ބަހުސްކުރާ ކަންކަން 

 ގެ ލަފާ ބޭނުންވާ ނުކޮމިޝަ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިންޤީޤުކުރަމުންދާ ކޮމިޝަނުން ތަޙު
   ކަންކަމުގައި.

   )ހ( 
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ކޮމިޝަނުގެ ކުރުމަށް  މަޝްވަރާ ލުވުމެއްގައި ކަމަކާބެހޭ ގޮތުންކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ބައްދަ
 ގޮތެއް ނިންމުން. ގެންއެ ކަމެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް، ނަމަ ބަރަކު އެދިއްޖެންމެ

   )ށ( 

ވެސް އެޖެންޑާއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެްނޑާ  ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަަކށްގެ ނުކޮމިޝަ
 ސެވެ. ގެ ރައީނުކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަ

 ގެ އެޖެްނޑާ ބަްއދަލުުވމު  .14

ވުރެ ގިނަ  ށްބައި( އަދެބަިއކުޅަ އެއް) 2/1ގެ ނުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބެްއވޭނީ ކޮމިޝަނުކޮމިޝަ
ގެ ބައްދަލުވުމަްށ ނުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ިނންމޭނީ ކޮމިޝަނުިތބެގެންނެވެ. ކޮމިޝަމެންބަރުން ހާޒިރުވެ 

 ބަރުންގެ އަޣްަލބިއްޔަތު އެކަމަށް ލިބިގެންނެވެ.ންހާޒިރުވެ، ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެ

ކަންކަން  ާމއިކޯރަ  .15

 ފާސްވުން 

ނަމަ،  ޒުރުވެރިވެއްޖެއުމަށް ހާޒިރުވު ބަރަކުންމެގެ އެއްވެސް ނުގެ ބައްދަލުވުމަށް ކޮިމޝަނުކޮމިޝަ
 ން ވާނެއެވެ.އަންގައެކަން  ގެ ރައީސަށްނުކޮމިޝަ

 ބަްއދަލުުވމަށް  .16
ހާޒިުރވުމަށް 

 އުޒުުރެވރިުވން 

ތައް ބަްއދަލުވުން   .17 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. ،މުގައިބައްދަލުވުްނތައް ބޭްއވުކޮމިޝަނުގެ 
 ބޭްއވުން 

ޝްވަރާތައް ކުރިއަށް އުލެއްގައި މަޙަލެވިފައިވާ މާވައިބައްދަލުވުންތަކުގައި ހުޅުގެ ނުކޮމިޝަ
ވެސް އެކަށީގެންވާ  ޚިޔާލަށްބާރު އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ  ގެންދިޔުމަށް

 ކުރެވޭ މައްސަލައަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބަހުސް ކުރިއަށް ތު ދިނުމާއި، މަޝްވަރާ ފުރުޞަ
ވެސް ޤަދަރުކުރެވޭ ގޮތެއްގައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް  ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްގެންދިޔުމާއި، 

 ދޭންވާނެއެވެ. ސަމާލުކަން

   )ހ(

 ތުޞަީނ ރިޔާސަތުން ފުރުކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުުވންތަކުގަިއ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކާ
ދޭންވާީނ،  ތުޞަން ފުރުގަިއ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ރިޔާސަތުވުންތަކުދިނުމުންނެވެ. ބައްދަލު

 ަތށް އެދޭ ތަރުތީބުންނެވެ. ޞަރުން ފުރުމެންބަ

   )ށ( 

ބައްދަލުވުމުގެ ، މޯބައިލް ފޯނު ޭބނުން ކުރުްނ ފަދަ، ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގައި
 ފަދަ ކަންކަމުން އެއްކިބާވާން ވާނެއެެވ. މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ

   )ނ( 

 ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގައި ނިންމާ ނިންމުްނތައް، ކޮންެމ ނިންމުމެއް ނިމުމުން، 
 އެ ނިމުނުގޮތް ރިޔާސަތުން އިއްވަންވާނެއެވެ.

   (ރ)
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ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުުވންތަކުގަިއ ނިންމާ ިނންމުންތައް ކޮިމޝަނުގެ އިއްތިފާުޤން 
ލަތެއްގައި، ހާނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ އިއްތިފާޤު ނުލިބޭ 

ބައްަދލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ަބއިވެރިވި މެންބަރުންގެ  ،މައްސަލަތައް ނިންމާނީ
 .އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ

   (ބ)

ވުންތަކުގަިއ ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ުހރިހާ މެންބަރުންވެސް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލު
 ފައިވަނީ އަޣްލަބިއްޔަތުން މައިވާނެއެވެ. އަދި ނިންމުމެއް ނިންކުރަން ތިރާމުފުރިހަމައަށް އިޙު

 ިނންމުމަށް ވީނަމަވެސް، ކޮމިޝަުނން ވަކި ގޮތަކަށް ކަމެއް ނިންުމމުން، އެ ކަމުގައި
 ބަރުންގެ އެއްބާރުލުްނ ދޭންވާނެއެވެ.ންހުރިހާ މެ

   (ޅ)

ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވޭ ނުވަތަ ގޮތެއް ނިންމޭ މައްސަލައަކީ، 
ނަމަ، އެ މަްއސަލައެއްގެ ބަހުސްގައި  ަލޙަތެއް އޮތް ކަމެއްޞްބަރެއްގެ މަ ންމެ ނުގެކޮމިޝަ

 ނުވާނެއެވެ. ބަރަކު ބައިެވރިވެގެންންނިންމުމުގައި އެ މެއަދި އެ މައްސަލައާ މެދު ގޮތެއް 

   ()ކ

މެނުވީ ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުުވމެއްގައި ހިނގާ އެއްވެސް ކަމެއް، މަިތން  ގޮތެއްގެން ިނންމާ ކޮމިޝަނު
 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާމަކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ.

ގެ ިސއްުރ ބަްއދަލުުވމު  .18
 ހިފެހެއްޓުން 

ިދޔަ ކޮމިޝަނުެގ ނިމިވާނެއެވެ.  ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްަޓން ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުެމއްގެ
 ބައްދަލުވުމެއްގައި ާފސްކުރަން ވާނެއެވެ.ޖެހިގެން އަންނަ  ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ،

ގެ ބަްއދަލުުވމު  .19
 ޔައުިމއްޔާ 

    

 މެންބަރުންގެ ސުލޫކު 

ގެ ނުކޮމިޝައްޔާއި، ކުރުމުގަ ބޭނުންއްޔާއި، ބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގަންމެ ގެނުކޮމިޝަ
 އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަމަލު ެވސް ބަރަކުންކޮންމެ މެ ،ބަރުކަމުގެ މުއްދަތުގައިން މެ ،ބަރުންންމެ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ސުލޫކީ މިންގަނޑު   .20

   )ހ(  ކަންކަން ނިންމުން. އިކުރުމާ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް
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 ކާ ބައިވެރިވާ ބައިވެރިވުމަކުން، ނުވަތަ ދައްނުވަތަ ބަރަކު ކުރާ ކަމަކުން، ންމެ
ތަކުން އެ އެހެން ގޮވާހަކައަކުން، ނުވަތަ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކުން، ނުވަތަ އެނޫންވެސް 

ވެސް ކަމެއް އުފެދިދާނެ އެއްބަރެއްގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭނެ ނުވަތަ ންމެ
ގެ މިނިވަންކަމާއި، މުސްތަޤިއްލުކަމާއި، އިންސާފުވެރިކަމާމެދު ނުނުކުރުމާއި، ކޮމިޝަ

 ސުވާލު އުފެދޭނެ ނުވަތަ އުފެދިާދނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން.

   )ށ(

އަދާކުރާ ބަރެއް ންލޫމާތެއްގެ ނުަވތަ މެޢުބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަންމަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެ
ނުަވތަ އެހެްނ  ކުރުމަށް،ހާސިލު ައށް ާނޖާއިޒު މަންފާއެއް ވަޒީފާގެ ބޭނުން އަމިއްލަ

 މަންފާ ހޯދައިދިނުމަްށ ބޭނުން ނުކުރުން. މީހަކަށް އެ

   )ނ(

ބަރެއްގެ ންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާެތއް، އެ މެން މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެ
ލޫމާތު ޢުމަ ށް އެކަފަރާތަ  އެހެންމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވައި، 

 .ހާމަނުކުރުން

   )ރ(

ލާޤާއި އަބުރުގެ މީހެްއގެ އަޚު ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި އެެވސް،  ބަރަކުން ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މެ
 ތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން.ކައުރައް

   )ބ(

 ،ކުރުމުގައި ބާރުތައް ބޭނުންއްޔާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގަބަރުކަމުގެ ންމެ
އެއްވެސް މީހެއްގެ ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒުގެ ދަށުގައިވާ މީހެއް ކަމުގައި 

 ނުވުން.

   )ޅ(

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޖެހިލުންުވމެއްނެތި، ވަކި ފަރާތަަކށް ަމންފާއެއް ހޯދުމެއްނެިތ، 
 ކުރުން.  ތަޢައްޞުބުން އެއްކިބާެވހުރެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު މަސައްކަތް

   )ކ(

 

 އިދާރީ ހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން 

ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ބޭުނންާވ މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނެވެ. 
 ވެސް ހިމެނެއެވެ. މުވައްޒަފު އެންމެ އިސްމުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އިދާރާގެ  މިގޮތުން ހަމަޖައްސާ

 އިާދރީ ުމވައްޒަުފން   .21

ޝަނުގެ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކޮމި ،މުވައްޒަފަކީ އެންމެ އިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ
މާ އުުފލާ ންކޮމިޝަނުގެ ހިންގުމާއި ކޮމިޝަނުގެ ާމލީ ެއންމެހައި ކަންކަމަށް ޒި ، ްނ ކޮށްލަފާގެ މަތި
  ފަރާތެވެ.

އެްނމެ ިއސް  އިާދރީ  .22
 މުަވއްޒަފު 
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  20ވެސް މި ގަވާއިދުގެ  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އެންމެހައި މުވައްޒަފުން
 ކުރަންވާނެއެވެ. މަލުޢަސުލޫކީ މިންގަނޑަށް 

 މަލުޢަމުަވއްޒަފުން   .23

ކުރަންޖެހޭ ސުލޫކީ 
 ޑު މިންަގނ

 

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ދު ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށް، ކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއި މަލުޢަ ގަވާއިދަށްމި 
 ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. ޢުޝާއިމި ގަވާއިދު ގެޒެޓުގައި 

 މަލުޢައިދަށް ގަވާ  .24
 ކުރަން ފެށުން 

_______________________________ 
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