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]އިލެކްޝަންސް   )ހ(  .1 ތަޢާރ ފާއި ނަން  ޤާއިމ ކޮށްފައިވާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ އަސާސީގެ  ޖ މްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިއީ، 

ކޮމިޝަން[ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި، ބާރ ތަކާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަތ ގެ ދާއިރާއާއި  

ސ ލޫކީ  އިލެކްޝަންސް   ޝަރ ޠ ތަކާއި،  ހ ންނަންވާނެ  ކިބައިގައި  މެންބަރ ންގެ  ކޮމިޝަނ ގެ 

 މިންގަނޑ ތައް ކަނޑައެޅ މ ގެ ޤާނޫނެވެ. 

 .މިޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނ " އެވެ  )ށ(   

ލިބިގަތ މ ގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ، އަމިއްލަ ނަމ ގައި   .2 ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތ   ބާރ  ލިބިފައިވާ، އަމިއްލަ  ދަޢްވާކ ރ މާއި، ދަޢްވާ 

ލިބިފައިވާ  ހައިސިއްޔަތ   މ ޢާމަލާތ ކ ރ މ ގެ  ޤާނޫނީ   ނަމ ގައި  މިނިވަން  އޮންނަ  ސިއްކައެއް  ވަކި  އަދި 

 .ޝަޚްޞެކެވެ

ކޮމިޝަން  
 އެކ ލެިވެގްނާވ ޮގތް 

 .)ފަހެއް( މެންބަރ ންގެ މައްޗަށެވެ 5އެކ ލެވިގެންވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  .3

މެންބަރ ން  
 ޢައްޔަންކ ރ ން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ހ(  .4 މިމާއްދާގައި  ޢައްޔަންކ ރާނީ،  މެންބަރ ން  މަތިން   ކޮމިޝަނ ގެ  ގޮތ ގެ 

 .ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއެވެ

މެންބަރެއް   )ށ(    ނ ވަތަ  މެންބަރ ން  ބޭނ ންވާ ކޮމިޝަނަށް  އެފަހަރަކ    ޢައްޔަންކ ރަން  ފަހަރަކ ،  ކޮންމެ 

ޢަދަދަށްވ ރެ މެންބަރ ންގެ  ރައްޔިތ ންގެ   ޢައްޔަންކ ރަންޖެހޭ  ނަން  މީހ ންގެ  ޢަދަދަކަށް  މަދ ނޫން 

 .ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ މަޖިލީހަށް

ހ ށަހަޅާ ނަންތަކަކީ އާންމ ކޮށް   މަޖިލީހަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށ ން ރައްޔިތ ންގެ   )ނ(   

 މީހ ންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ނަންތަކެއް ކަމ ގައި ވާންވާނެއެވެ. އަދި  އިޢްލާނ ކޮށްގެން އެކަމަށް އިޖާބަދޭ

އާންމ ކޮށް  ފޮނ ވާއިރ ،  ނަންތައް  ހ ށަހަޅާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އެކަ މިގޮތ ން  މަށް  އިޢ ލާނ ކޮށްގެން 

ނަންތައްވެސް މީހ ންގެ  އެހެން  މަޖިލީހަށް  އިޖާބަދިން  އެ  މަޢ ލޫމާތައްޓަކައި  މަޖިލީހ ގެ   ރައްޔިތ ންގެ 

 .ފޮނ ވަންވާނެއެވެ
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ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ހ ށަހަޅާ ނަންތަކ ގެ ތެރެއިން   މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށ ން ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް  )ރ(   

މަޖިލީހ ގެ ޖަލްސާއެއްގައި، ހާޒިރ ވެ ވޯޓ ގައި ބައިވެރިވި   ބައިވެރިވި މެންބަރ ންގެވޓ ގައި   ރައްޔިތ ންގެ

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މެންބަރ ންގެ މަޤާމަށް  އެ  ބަޔަކ   ފާސްކ ރާ   އަޣ ލަބިއްޔަތ ން 

 .ޢައްޔަންކ ރަންވާނެއެވެ

ކ ރަންވާނީ،   )ބ(    މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބ ތައް އަދާކ ރެވޭ   ކޮމިޝަނ ގެކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ކަމަށް ޢައްޔަން 

 ފައިވާ ށްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ   5މީހ ންގެ ތެރެއިން، މި ޤާނޫނ ގެ   ފަދަ ތަޢ ލީމާއި ޤާބިލްކަން ހ ރި

 .ސިފަތައް ފ ރިހަމަވާ މީހ ންނެވެ 

ހ ރ ްނ   މެންބަރ ްނެގ 
 ލާޒިމ ާވ ސިފަތައް 

ސިފަތައް އެ މެންބަރ ންގެ ކިބައިގާ   މެންބަރ ކަމ ގެ މަޤާމ ގައި ދެމިތިބޭއިރ  ތިރީގައިމިވާކޮމިޝަންގެ މެންބަރ ން   .5

 .ފ ރިހަމަވާންވާނެއެވެ

 ؛މ ސްލިމަކ  ކަމ ގައިވ ން )ހ(   

 ؛ދިވެހި ރައްޔިތަކ  ކަމ ގައިވ ން )ށ(   

 ؛އަހަރ  ވެފައިވ ން 25އ މ ރ ން  )ނ(   

ވޭތ ވެދިޔަ   )ރ(    ކ ރިކަން  ކ ށެއް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޙައްދެއް  ދ ވަހ ގެ  (  5އިސްލާމްދީނ ގައި  އަހަރ   ފަހެއް( 

 ؛ކަމ ގައި ނ ވ ން ތެރޭގައި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތ ވެފައިވާ މީހަކ 

ޤާނޫނެއްގެ )ބ(    ނ ވަތަ  ދަށ ން  ޤާނޫނ އަސާސީގެ  ޖ މްހޫރިއްޔާގެ  ކ ރެވޭ  ދަށ ން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިންތިޚާބ  

 ؛ފ ރަމ ންދާ މީހަކ  ކަމ ގައި ނ ވ ން ނ ވަތަ ޢައްޔަންކ ރެވޭ ސިޔާސީ މަގާމެއް

 ؛ނ ވ ން ސަރ ކާރ ގެ ނ ވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކ ރާ މީހަކ  ކަމ ގައި  )ޅ(   

ޙ ކ މެއް ތަންފީޛ ކ ރަމ ންދާ   ޖިނާއީ ކ ށެއް ކ ރިކަން ސާބިތ ވެ ބާރަ މަސްދ ވަހަށްވ ރެ ދިގ މ އްދަތެއްގެ )ކ(   

ކ ރިކަން ސާބިތ ވެ ބާރަ މަސްދ ވަހަށްވ ރެ ދިގ މ އްދަތެއްގެ   މީހަކ ކަމ ގައި ނ ވ މާއި، އަދި ޖިނާއީ ކ ށެއް

އެ ޙ ކ މ ން ކަނޑައެޅ ނ    ކ ރެވިފައިވާ މީހަކ ނަމަ އެ ޙ ކ މެއް ތަންފީޛ ކޮށް ނިމ ނ ތާ، ނ ވަތަ  ޙ ކ މެއް

 ؛މީހަކ  ކަމ ގައި ވ ން އަހަރ  ވެފައިވާ އަދަބ  މަޢާފްކ ރެވ ނ ތާ ފަސް

ާޕޓީއެއްގައި )އ(    ނ ވަތަ ސިޔާސީ  ކަމ ގައި  މެންބަރަކ   ާޕޓީއެއްގެ  ކަމ ގައި   ސިޔާސީ  މީހަކ   ޙަރަކާތްތެރިވާ 

 .ނ ވ ން

އެ   )ހ(  .6މެންބަރ ްނެގ  މ އްދަތަކީ  މަޤާމ ގެ  މެންބަރެއްގެ  ޢައްޔަންކ ރެވޭ  ތާރީޚ ން   މެންބަރަކ ކޮމިޝަނަށް  ޢައްޔަންކ ރެވޭ 
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 .ދައ ރެވެ  )އެކެއް( 1ފަހެއް( އަހަރ  ދ ވަހ ގެ )  5ފެށިގެން  މ އްދަތ  

މިޤާނޫނ ގެ   )ށ(    އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  14މިމާއްދާގެ  ވަކިކ ރެވޭ   ވަނަ  ދަށ ން 

މެންބަރެއްގެ ކޮންމެ  އެހެން  ފިޔަވައި،  މ އްދަތ  މެންބަރަކ   އިތ ރ   މެންބަރ ކަމ ގެ  )ފަހެއް(    5 

 .މ އްދަތަކަށް، އިތ ރ ކ ރ މަށް ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރެވިދާނެއެވެ އަހަރަށްވ ރެ ދިގ ނޫން

ކޮމިޝަނ ެގ 
 ރައީސާއި

 ނާއިބ ރައީސް
 ޢައްޔަންކ ރ ން 

ކޮމިޝަނ ގެ .7 ޢައްޔަންކ ރާނީ  ނައިބ  ރައީސަކ   ކޮމިޝަނ ގެ  މެންބަރ ންގެ   ކޮމިޝަނ ގެ ރައީސަކާއި،  ތެރެއިން، 

އެމަޤާމަށް  ކޮމިޝަނ ގެ ރައީސަކާއި، ނައިބ  ރައީސަކަށް ޢައްޔަންކ ރާ ބަޔަކ ،  މެންބަރ ންނެވެ. އަދި މިގޮތ ން 

ގިނަވެގެން   ގަޑިއިރ ގެ   48ޢައްޔަންކ ރާތާ  އަށެއް(  މަޖިލީހަށާއި   )ސާޅިސް  ރައްޔިތ ންގެ  ތެރޭގައި 

 .ންވާނެއެވެއަންގަ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ކޮމިޝަނ ން

ކޮމިޝަނ ެގ 
ރައީސްެގ  

 މަސްއޫލިއްޔަތ  

 .ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ .8

ގޮތ ގައި )ހ(   ނެރެދެވޭ  ނަތީޖާ  ގޮތ ގެމަތިން،  ޤާނޫނ ގައިވާ  އ ޞޫލ ން،   ޤާނޫނ އަސާސީއާއި  ހަރ ދަނާ 

 ؛ލަފައާއި އިރ ޝާދ ދިނ ން މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ކޮމިޝަންގެ 

ބައްދަލ ވ ން )ށ(    ކަނޑައެޅ މާއި،  އެޖެންޑާ  ބައްދަލ ވ ންތަކ ގެ  ވަގ ތ    ކޮމިޝަންގެ  ތާރީޚާއި  ބާއްވާނެ 

 ؛ނިންމ ންތައް ނިންމ ން ކަނޑައެޅ ން ފަދަ ކޮމިޝަން ހިންގ މާ ގ ޅޭ

ސ ލޫކީކޮމިޝަނާއި   )ނ(    މ ވައްޒަފ ން  ކޮމިޝަންގެ  މެންބަރ ންނާއި  ތަބާވ މ ގައި   ކޮމިޝަންގެ  ހަމަތަކަށް 

 ؛ނަމޫނާ ދައްކައި، ޒަޢާމަތ  ޤާއިމ ކ ރ ން

ހިންގައި ބެލެހެއްޓ މާގ ޅޭ   ކޮމިޝަންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް )ރ(   

އިދާރީކަންކަން ހިންގަމ ންދާކަން ކަށަވަރ ކޮށް، އަޅަންޖެހޭ   އްގޮތަށްއ ޞޫލ  ކަނޑައަޅައި، އެ އ ޞޫލާ އެ

 ؛އެޅ ން ފިޔަވަޅ ތައް

 އަދި ؛ ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލ ވ ންތަކ ގެ ރިޔާސަތ  ބެލެހެއްޓ ން )ބ(   

 .ކޮމިޝަނ ން ނިންމާ ނިންމ ންތައް ތަންފީޒ ކ ރ ން )ޅ(   

 ަވނަ އިޞްލާޙ  ެގަނއ މ ެގ ޤާޫނނ   1)އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނެގ ޤާނޫނ ( އަށް   2008/8ޤާނޫނ  ނަްނބަރ : 

ނާއިބ    ކޮމިޝަނ ެގ 
 ރައީސް 

ނ ކ ޅެދިއްޖެ .9 އޭނާ  އަދާކ ރ މަށް  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  މަޤާމ ގެ  ރައީސްގެ  ނ ވަތަ   ކޮމިޝަނ ގެ  ޙާލަތެއްގައި، 

ހ ސްވެއް އެމަޤާމ   ނ ވަތަ  ޙާލަތެއްގައި،  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް   ޖެއ ޛ ރ ވެރިވެއްޖެ  މަޤާމ ގެ  އޭނާގެ  ޙާލަތެއްގައި، 

އަދާކ ރާނީ ކޮމިޝަނ ގެ  ވަގ ތީގޮތ ން  ރައީސް  ކޮމިޝަނ ގެ  އިތ ރ ން،  މީގެ  ނާއިބ ރައީސެވެ.   ކޮމިޝަނ ގެ 
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 .ނާއިބ ރައީސާ ޙަވާލ ކ ރާ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައްވެސް އޭނާ އަދާކ ރަންވާނެއެވެ

 .ޙާލަތ ތަކ ގައެވެ ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމ  ހ ސްވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ އަންނަނިވި )ހ(  . 10 މަޤާމ  ހ ސްވ ން 

 ؛މެންބަރ ކަމ ގެ މ އްދަތ  ހަމަވ މ ން .1   

 ؛އިސްތިޢ ފާ ދިނ މ ން .2   

 ؛ވަކިކ ރ މ ންމެންބަރ ކަމ ން  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން، ކޮމިޝަނ ގެ  14މިޤާނޫނ ގެ  .3   

އިންތިޚާބ  .4    ދަށ ން  ޤާނޫނެއްގެ  ނ ވަތަ  ދަށ ން  މަޤާމަކަށް   ޤާނޫނ އަސާސީގެ  ސިޔާސީ  ކ ރެވޭ 

 ؛ކ ރިމަތިލ މ ން

 ؛މަރ ވ މ ން .5   

ލާޒިމްކ ރާ  .6    ޤާނޫނ   މި  ހ ރ ން  ކިބައިގައި  މެންބަރ ންގެ  ތެރެއިން   ކޮމިޝަނ ގެ  ސިފަތަކ ގެ 

 ؛އ ނިވ މ ންސިފައެއް 

މަޤާމ   )ށ(    ނާއިބ ރައީސްގެ  ނ ވަތަ  މަޤާމ   ރައީސްގެ  ކޮމިޝަނ ގެ   ކޮމިޝަނ ގެ  ބެލޭނީ،  ހ ސްވެއްޖެކަމަށް 

މަޤާމ   ނައިބ    މެންބަރ ކަމ ގެ  ރައީސާއި  ނ ވަތަ  ކ ރިމަތިވ މ ންނެވެ.  ޙާލަތެއް  ބެލެވޭ  ހ ސްވެއްޖެކަމަށް 

 .އިސްތިޢ ފާދިނ މ ންނެވެ އެމީހެއްގެ މަޤާމ ންރައީސް އާއި ދެމީހ ންކ ރެ މީހަކ  

މަޤާމަށް   ހ ސްާވ 
މީހ ން  

 ޢައްޔަންކ ރ ން 

ގެ    10މިޤާނޫނ ގެ   )ހ(  . 11 )ހ(  މާއްދާގެ  ބ ނެފައިވާ  1ވަނަ  ނަންބަރ ގައި  މެދ ވެރިވެގެން،   ވަނަ  ޙާލަތ  

ވަނަ    4ކ ރިން، މިޤާނޫނ ގެ  ފަނަރަ( ދ ވަސް   ( 15ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ކަމ ގެ މަޤާމެއް ހ ސްވ މ ގެ  

ހޯ މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންގެ  ގޮތ ގެމަތިން  ބ ނެފައިވާ  ހޯ މާއްދާގައި  މަޝްވަރާ  ނިންމަން  ދައި  ދަންޖެހޭ 

 .ވާނެއެވެ

(  4( ވަނަ ނަންބަރ ގައާއި، )3)  ( ވަނަ ނަންބަރ ގައާއި، 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  10މިޤާނޫނ ގެ   )ށ(   

( ނަންބަރ ގައާއި،  ވަނަ 5ވަނަ   ) ( ޙާލަތ ތަކ ގެ  6ނަންބަރ ގައާއި،  ބ ނެފައިވާ  ނަންބަރ ގައި  ވަނަ   )

ނ ވަތަ  ތެރެއިން މަޤާމ ،  ރައީސްކަމ ގެ  ކޮމިޝަނ ގެ  މެދ ވެރިވެގެން  ކޮމިޝަނ ގެ   ޙާލަތެއް 

މަޤާމެއް ކޮމިޝަނ ގެ  ނ ވަތަ  މަޤާމ ،  ހ ސްވާތާ  ،  މަހ ސްވެއްޖެނަ ނާއިބ ރައީސްކަމ ގެ    60އެމަޤާމެއް 

 .ތެރޭގައި އެމަޤާމަށް މީހަކ  އަލ ން ޢައްޔަންކ ރަންވާނެއެވެ  ހ ގެ ފަސްދޮޅަސް( ދ ވަ )

ކޮމިޝަނަށް )ނ(    ހަމަވެގެން  މ އްދަތ   މަތިން  ގޮތ ގެ  ގައިވާ  )ހ(  މެންބަރ ން   މިމާއްދާގެ 

)ފަސްދޮޅަސް(    60އެމ އްދަތ  ހަމަވ މ ގެ   ޢައްޔަންކ ރ މަށްޓަކައި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ހ ށަހަޅާ ނަންތައް

 .މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ ދ ވަހ ގެ ކ ރިން ރައްޔިތ ންގެ 
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ެގ މެންބަރ ން 
 މަސްއޫލިއްޔަތ  

 .ކޮމިޝަންގެ މެންބަރ ންގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ . 12

ހައިސިއްޔަތ ން   )ހ(   މެންބަރެއްގެ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައްކޮމިޝަންގެ  މިނިވަންކަމާއި،  އަދާކ ރަންޖެހޭ 

 ؛ވަކި ނ ފޫޒަކަށް ލެނބ މެއްނެތި އަދާކ ރ ން ޢަދ ލ ވެރިކަމާއެކ ، އަދި ވަކިފަރާތަކަށް ޖެހ މެއްނެތި، އަދި

ހާޒިރ ވެ،  )ށ(    ފަރ ވާތެރިކަމާއެކ   ބައްދަލ ވ ންތަކަށް  ޢަމަލީގޮތ ން  އެ   ކޮމިޝަންގެ  ބައްދަލ ވ ންތަކ ގައި 

 ؛ގ ޅިގެން ބައިވެރިވ ން

ޙަވާލ ކ ރެވިފައިވާ )ނ(    މެންބަރަކާ  އެ  ތެރެއިން  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކ ގެ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް   ކޮމިޝަންގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ކޮމިޝަންގެ  ރައީސަށް   އަދާކ ރ މާއި،  ކޮމިޝަންގެ  ލަފާދިނ މާއި  އަދާކ ރ މ ގައި 

 ؛އެހީތެރިވެދިނ ން

މިނިވަންކަމާއި،  )ރ(    ނަޒާހަތްތެރިކަމ ގެ ހަމަތައް   ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތ ން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ 

 ؛ހިފެހެއްޓ ން

ވަގ ތެއްގައިވެސް ތެދ ނިޔަތ ގައި   ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތ ން މަސައްކަތްކ ރ މ ގައި ހ ރިހާ  )ބ(   

ކޮމިޝަންގެ  ޙިމާޔަތްކ ރ މަށް  މަސައްކަތްކ ރ މާއި،  މަޞްލަޙަތ ތައް  ހާސިލ ކ ރ މަށާއި   މަޤްޞަދ ތައް 

 .އިސްކަންދިނ ން

 ަވނަ އިޞްލާޙ  ެގަނއ މ ެގ ޤާޫނނ   1)އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނެގ ޤާނޫނ ( އަށް   2008/8ޤާނޫނ  ނަްނބަރ : 

މަޤާމާ  މެންބަރ ން  
 ޙަާވލ ވ ން 

ފަނޑިޔާރެއްގެ . 13 ޙަވާލ ވެވޭނީ  މަޤާމާ  އެމީހެއްގެ  މެންބަރަކަށް  ހ ވައިކޮށް،   ކޮމިޝަންގެ  އަންނަނިވި  ކ ރިމަތީގައި 

 .ހ ވައިގެ އިޤްރާރ ގައި ސޮއި ކ ރ މ ންނެވެ

އިސްލާމްދީނަށް  ......... ނަން(  )މީހާގެ   ......... ހިތ މަށާއި،   "އަހ ރެން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޙ ރްމަތްތެރިކޮށް 

ޤާނޫނ އަސާސީއަށް އިލެކްޝަންސް  ޖ މްހޫރިއްޔާގެ  އިޚްލާޞްތެރިވ މަށާއި،  ޤައ މަށް  ދިވެހި   ރައްކާތެރިވ މަށާއި، 

ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ އަސާސީ އާއި  ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ކަމ ގެ ވާޖިބ ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތެދ ވެ ގޮތ ގެމަތީން،  މާތް ރިކަމާއިޤާނޫނ ގައިވާ  ދެމިހ ރ މަށް  އަދާކ ރ ންމަތީ  ކަމާއެކ ،   ގަންދީ  هللاއަމާނާތްތެރި 

 ހ ވައިކ ރަމެވެ." 

މެންބަރ ކަމ ން 
 ަވކިކ ރ ން 

ބަޔާންކޮށްފައިއެވާފަދަ ޙާލަތެއްގައި، މި  ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރަކ  އެމަޤާމ ން ވަކިކ ރެވޭނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  . 14

 .އެވާ ގޮތ ގެމަތިންނެވެމާއްދާގެ )ށ( ގައި 

ޤާނޫނ ގެ   )ހ(    މާއްދާގެ    17މި  ކަންކަމާ   )ށ(އާއި  )ހ(  ވަނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމެއް  ގައި  ޚިލާފަށް 
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އ ޒ ރ ވެރިވާފަދަ އަދާކ ރ މަށް  މަޤާމ   އެ  ނ ވަތަ  ނ ވަތަ   ކ ރިކަމަށް،  މެދ ވެރިވެއްޖެކަމަށް،  ޙާލަތެއް 

ޤާބިލްކަން  އަދާކ ރ މ ގެ  ޤާނޫނ ގެ   މަޤާމ   މި  ނ ވަތަ  ހިނދެއްގައި  ފެނިއްޖެ  ވަނަ    17-9ނެތްކަމަށް 

 ؛ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތް މެދ ވެރިވެއްޖެނަމަ )ހ(  މާއްދާގެ

 ަވނަ އިޞްލާޙ  ެގަނއ މ ެގ ޤާޫނނ   1)އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނެގ ޤާނޫނ ( އަށް   2008/8ޤާނޫނ  ނަްނބަރ : 

ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ ގަވާއިދ ގެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް މެދ ވެރިވެއްޖެކަމަށްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި   )ށ(   

ކޮމިޝަންތަކާއި މ ސްތަޤިއްލ   ޙަވާލ ކ ރ މަށް  ދަށ ން  މަސްއޫލިއްޔަތ   ބެލ މ ގެ  ކަންކަން   މަޤާމ ތަކާބެހޭ 

ފެނިގެން،  ކޮމިޓީއަށް  މަޖިލީހ ގެ  ރައްޔިތ ންގެ  އެ ކަނޑައަޅާފައިވާ  މެންބަރަކ   ކޮމިޝަނ ން  އެ   

މަޖިލީހ ގެ ރައްޔިތ ންގެ  މެންބަރ ންގެ  ވަކިކ ރ މަށް  ބައިވެރިވި  ވޯޓ ގައި  ހާޒިރ ވެ    ޖަލްސާއެއްގައި 

 .އަޣ ލައްބިޔަތ ން ފާސްކ ރ މ ން އެ މެންބަރަކ  މެންބަރ ކަމ ން ވަކިވީއެވެ

ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ، ސިޓީއަކ ން އެކަން   މެންބަރ ކަމ ގެ އިސްތިޢ ފާ ދޭން ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރަކ  އޭނާގެ   )ހ(  . 15 އިސްތިޢ ފާދިނ ން 

 ހ ށަހަޅައި، އެސިޓީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ލިބ މ ން ކޮމިޝަނ ގެ  ބަޔާންކޮށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް

 .މެންބަރ ކަމ ން އެމެންބަރަކ  ވަކިވީއެވެ

ރައީސްކަމ ގެ   )ށ(    ރައީސް  އިސްތިޢ ފާދޭންކޮމިޝަނ ގެ  ސިޓީއަކ ން   މަޤާމ ން  ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ 

ހ ށަހެޅ މ ން،  ކޮމިޝަނަށް  ވަކިވީއެވެ.   އެކަންބަޔާންކޮށް  މަޤާމ ން  ރައީސްކަމ ގެ  ރައީސް،  ކޮމިޝަނ ގެ 

އިސްތިޢ ފާ  ހަމައެފަދައިން،  މަޤާމ ން  ރައީސްކަމ ގެ  ނައިބ   ރައީސް،  ނައިބ   ދޭން   ކޮމިޝަނ ގެ 

ސިޓީއަ ކޮމިޝަނ ގެބޭނ ންވެއްޖެނަމަ  ބަޔާންކޮށް  އެކަން  ރައީސަށް   ކ ން  އެސިޓީ  ހ ށަހަޅާ،  ރައީސަށް 

 .ރައީސް، ނައިބ  ރައީސްކަމ ގެ މަޤާމ ން ވަކިވީއެވެ ލިބ މ ން، ކޮމިޝަނ ގެ ނައިބ 

ނައިބ ރައީސް )ނ(    ނ ވަތަ  ރައީސް  ކޮމިޝަންގެ  ދަށ ން  ގެ  )ށ(  މަޤާމ ން   މިމާއްދާގެ  މީހެއްގެ  އެއިން 

ދިން ކޮމިޝަންގެއިސްތިޢ ފާ  ކަމ ގައެއް   ކަމ ގައިވިޔަސް،  ދިނީ  އިސްތިޢ ފާ  އެމީހަކ   މެންބަރ ކަމ ން 

 .ނ ބެލެވޭނެއެވެ

މ ސާރައާއި 
 ޢިނާޔަތްތައް 

މ ސާރައާއި )ހ(  . 16 ދެވޭ  މެންބަރ ންނަށް  ނާއިބ ރައީސާއި  ރައީސާއި  ޢިނާޔަތްތައް   ކޮމިޝަނ ގެ  އެހެނިހެން 

 .މަޖިލީހ ންނެވެކަނޑައަޅާނީ ރައްޔިތ ންގެ 

ޢިނާޔަތްތައް،  )ށ(    މ ސާރައާއި  ދެވޭ  ނާއިބ ރައީސަށް  ރައީސަށާއި  މަޤާމ ގެ   ކޮމިޝަނ ގެ  އެމީހ ންގެ 

އަދި ނ ކ ރެވޭނެއެވެ.  އ ންޏެއް  މ ސާރައާއި  މ އްދަތ ގައި  ދެވޭ  މެންބަރ ންނަށް  ކޮމިޝަނ ގެ 

 .މ އްދަތ ގައި އ ންޏެއް ނ ކ ރެވޭނެއެވެއެމީހ ންގެ މެންބަރ ކަމ ގެ  ޢިނާޔަތްތައްވެސް، 
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މިނިސްޓްރީ )ނ(    ޢިނާޔަތްތައް،  މ ސާރައާއި  ދެވޭ  މ ވައްޒަފ ންނަށް  އެންޑް   ކޮމިޝަނ ގެ  ފިނޭންސް  އޮފް 

 .ކޮމިޝަނ ންނެވެ ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާއާއެކ  ކަނޑައަޅާނީ

ނެތި   ނ ފޫޒެއް 
މިނިަވންކަމާއެކ  
 މަސައްކަތްކ ރ ން 

އެއްވެސް )ހ(  . 17 މެންބަރ ން  ކޮމިޝަންގެ  އަދާކ ރ މ ގައި،  ވާޖިބ   އެއްވެސް   ކޮމިޝަންގެ  ނ ވަތަ  ބިރަކަށް 

 .ނ ފޫޒަކަށް ލެނބިގެނެއް ނ ވާނެއެވެ

މައްސަލައެއް )ށ(    ނ ވަތަ  ނިންމ މ ގައި  މައްސަލައެއް  އެއްވެސް  ނ ވަތަ   ކޮމިޝަންގެ  ހިންގ މ ގައި 

ނ ވަތަ   ކ ރ މ ގައި  ނ ވަތަ   ސިޔާސަތެއްމަޝްވަރާއެއް  ސީދާގޮތ ންވެސް  ކަނޑައެޅ މ ގައި 

 .މަޞްލަޙަތެއް ހާސިލ ކ ރަން މަސައްކަތްކޮށްގެން ނ ވާނެއެވެ ނ ސީދާގޮތ ންވެސް އަމިއްލަ

ހ ރިހާ ކަމެއްވެސް ކ ރަންވާނީ، ކޮމިޝަންގެ މަޤްޞަދ  )ނ(    ގޮތ ގެމަތިން، ޢާންމ    ކޮމިޝަންގެ  ހާސިލ ވާނެ 

 .މަޞްލަޙަތަށްޓަކައެވެ

ވަގ ތ ގައި،  )ރ(    އެކަމެއްގެ  ކ ރ މަށްޓަކައި،  ކަންތައްތައް  ބޮޑ ގޮތެއްގައި  ޞައްޙަ   ހާމަކަން  އެކަމަކާބެހޭ 

 .ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ މަޢ ލޫމާތ  ޢާންމ ންނަށް ފަސޭހައިން ލިބިގަނެވޭ ގޮތަށް 

އިދާރީ   )ބ(    ކޮމިޝަންގެ  ހިންގ މ ގައާއި،  މަސައްކަތްތައް  ތަރ ތީބ ވެގެންވާ   އޮނިގަނޑ ކޮމިޝަންގެ 

ކ ރ މ ގައާއި،  މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޝަންގެ  ރޭވ މ ގައާއި،  ގޮތ ގައާއި،  ްޕރޮގްރާމްތައް  ކޮމިޝަންގެ 

އަޅަންޖެހޭ އިޚްތިޔާރާއި  ކޮމިޝަނ ން  ޤާނޫނީ  ފ ރިހަމަ  ކޮމިޝަނަށް  އެޅ މ ގައި،   ފިޔަވަޅ ތައް 

 .މިނިވަންކަމާއި ބާރ  ލިބިގެންވެއެވެ

 ަވނަ އިޞްލާޙ  ެގަނއ މ ެގ ޤާޫނނ   1)އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނެގ ޤާނޫނ ( އަށް   2008/8: ޤާނޫނ  ނަްނބަރ  

ޖަމާޢީ   ކޮމިޝަްނެގ 
 ސ ލޫކ 

ދަރަޖައާއި   )ހ(  . 1-17 ޤަދަރާއި  ކޮމިޝަންގެ  އަދާކ ރ މ ގައި،  ވާޖިބ   މަޤާމ ގެ  އެމީހ ންގެ  މެންބަރ ން  ކޮމިޝަންގެ 

 .ޢަމަލ ކޮށްގެން ނ ވާނެއެވެ ގޮތަށްއަބ ރ ވެރިކަމަށް އ ނިކަން އަންނަ  

ކޮމިޝަނ ން )ށ(    ނިންމ ންތަކާއި  ކޮމިޝަންގެ  ސިޔާސަތ ތަކާއި  ގ ޅޭގޮތ ން   ކޮމިޝަންގެ  ޢަމަލ ކ ރާގޮތާ 

ވާޖިބ  އ ފ ލ މ ގެ  ޒިންމާ  ހާމަކަންބޮޑ    ޖަވާބ ދާރީވ މާއި  އަދާކ ރަންވާނީ  މެންބަރ ން  ކޮމިޝަންގެ 

 .ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ 

 ަވނަ އިޞްލާޙ  ެގަނއ މ ެގ ޤާޫނނ   1)އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނެގ ޤާނޫނ ( އަށް   2008/8ޤާނޫނ  ނަްނބަރ : 

ޒާތީ   މެންބަރ ްނެގ 
 ސ ލޫކ 

ކޮމިޝަންގެ . 2-17 ހައިސިއްޔަތ ންނާއި  ފަރ ދެއްގެ  މެންބަރަކ މެ،  ކޮންމެ  ހައިސިއްޔަތ ން، މެންބަރެއްގެ   ކޮމިޝަންގެ 

 .ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ ހ ރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް، އަންނަނިވި ހަމަތައް
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 .ވަގ ތެއްގައި ނ ކ ރ ން ކޮމިޝަންގެ ޤަދަރަށް އ ނިކަމެއް އަތ ވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް، އެއްވެސް )ހ(   

ބ ރޫއަރާފާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް   ވާޖިބަށް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ   )ށ(   

 ނ ކ ރ ން. 

 .ބޭނ ންކޮށްގެން ނ ކ ރ ން ޤާނޫނާ ޚިލާފ  ޢަމަލެއް ސީދާގޮތ ން ނ ވަތަ ނ ސީދާގޮތ ން ނަމަވެސް މަޤާމ ގެ )ނ(   

ނަގާލ މ ގެ ނިޔަތ ގައި  އަބ ރ    ކަނޑައެޅިގެން ވަކި މީހަކަށް ގެއްލ ން ދިނ މ ގެ ނިޔަތ ގައި ނ ވަތަ އޭނާގެ )ރ(   

 .މަޤާމ ގެ ބޭނ ންކޮށްގެން ކަމެއް ނ ކ ރ ން ސީދާގޮތ ން ނ ވަތަ ނ ސީދާގޮތ ން ނަމަވެސް

ނ ވަތަ )ބ(    ހަދިޔާއެއް  ލިބެންއޮތް  މީހަކަށްވެސް  ކޮންމެ  އ ޞޫލަކ ން  މަންފާއެއް   ޢާންމ   ނ ވަތަ  އެހީއެއް 

އެނޫން ފިޔަވައި  މެހެމާންދާރީއެއް  ނ ވަތަ   ނ ވަތަ  މަންފާއެއް  ނ ވަތަ  އެހީއެއް،  ނ ވަތަ  ހަދިޔާއެއް، 

 އެއްވެސް ފަރާތަކ ން ނ ހޯދ ން.  މެހެމާންދާރީއެއް

ހާޒިރ ވެ،  )ޅ(    ފަރ ވާތެރިކަމާއެކ   ބައްދަލ ވ ންތަކަށް  ޢަމަލީގޮތ ން   ކޮމިޝަންގެ  ބައްދަލ ވ ންތަކ ގައި  އެ 

 .ބައިވެރިވ ން

 ަވނަ އިޞްލާޙ  ެގަނއ މ ެގ ޤާޫނނ   1)އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނެގ ޤާނޫނ ( އަށް   2008/8ޤާނޫނ  ނަްނބަރ : 

ހިސާބ    މާލީ 
 ހ ށަހެޅ ން 

އެފަދަ )ހ(  . 3-17 ނ ވަތަ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  އެހެންގޮތަކަށް  ޤާނޫނެއްގައި  ދަށ ން   އެހެން  ޤާނޫނެއްގެ 

ޢަމަލ ކ ރަމ ން   ހިސާބ    އައިކަމ ގައިވީނަމަވެސް، އެހެންގޮތަކަށް  މާލީ  މެންބަރ ން  ކޮމިޝަންގެ 

ޢަމަލ ކ ރަން ޤާނޫނަށް  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ހ ށަހެޅ މ ގައި  ޤާނޫނ ގައި  މި  ޢަމަލ ކ ރާނީ،  ފެށ މަށްފަހ ، 

 .އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިންނެވެ އ ޞޫލ ތަކާ

އޭނާގެ )ށ(    މީހާ،  ޢައްޔަންކ ރެވޭ  މެންބަރ ކަމަށް  ޙަވާލ ވިއިރ ، ކޮމިޝަންގެ  މަޤާމާ  ލިބިފައިވާ     އޭނާއަށް 

އޭނާ މ ދަލާއި  ހ ރި  ނަމ ގައި  އޭނާގެ  މާލީ   އާމްދަނީއާއި  އެނގޭނެ  ޒިންމާ  ދަރަނީގެ  އަދާކ ރަންޖެހޭ 

އޭނާ މަޤާމާ  އެ  ޖެނެރަލަށް   3ޙަވާލ ވާތާ   ހިސާބ ،  އޮޑިޓަރ  ތެރޭގައި،  މަސްދ ވަހ ގެ   )ތިނެއް( 

 .ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ

އިތ ރަށް، ކޮމިޝަންގެ   ދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެމަތިން މާލީ ހިސާބ  ހ ށަހެޅ މ ގެމި މާއް )ނ(   

ކޮންމެ ފެށިގެން  ތާރީޚ ން  ޙަވާލ ވާ  ނިމޭތާ   މެންބަރ ކަމާ  އަހަރެއް  އެ  ހިސާބ   މާލީ   90އަހަރެއްގެ 

ތެރޭގައި ދ ވަހ ގެ  ގެންދަންވާނެއެ )ނ ވަދިހަ(  ހ ށަހަޅަމ ން  ޖެނެރަލަށް  މާއްދާގެ އޮޑިޓަރ  މި   ވެ. 

މެންބަރ ކަމާ ޙަވާލ ވާ ތާރީޚ ން   ބޭނ މަށްޓަކައި އަހަރ  ކަމަށް މާނަކޮށްފައިއެވަނީ، އެމީހަކ  ކޮމިޝަންގެ 
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 .ތާރީޚަށެވެ  )އެކެއް( އަހަރ ދ ވަސް ހަމަވާ  1ފެށިގެން 

އިސްތިޢ ފާ  )ރ(    ނ ވަތަ  ވަކިވ މަށްފަހ   މަޤާމ ން  މެންބަރަކ   ފ ރަތަމަ   ކޮމިޝަންގެ  ހިނގާ    3ދިނ މަށްފަހ  

މަޤާމ ން ވަކިވިއިރ  އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއާއި އާމްދަނީ   )ތިނެއް( މަސްދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި، އޭނާ

ގޮތްތަކާއި ހ ރި މ ދަލާއި އޭނާ އަދާކ ރަންޖެހޭ ދަރަނީގެ ޒިންމާ އެނގޭނެ ލިބޭ  މާލީ   އޭނާގެ ނަމ ގައި 

 .ޅަންވާނެއެވެހިސާބ ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހ ށަހަ 

މާލީ ހިސާބ  ހ ށަހަޅާއިރ ،   މި މާއްދާގެ )ށ(، )ނ(، އަދި )ރ( ގެ ދަށ ން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ )ބ(   

މީހާއާއި،   އިނދެގެންއ ޅޭ  ހިސާބ ވެސް   )އަށާރަ(   18އޭނާ  މާލީ  ދަރިންގެ  ނ ފ ރޭ  އަހަރ  

 .ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ

ލާޒިމ ކ ރާ މާލީ ހިސާބ ތައް   ގެ ދަށ ން ހ ށަހެޅ ން  )ބ(އަދި    )ރ(،   )ނ(،   )ށ(،   )ހ(، މި މާއްދާގެ   )ޅ(   

ކަނޑައަޅައި،  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ނަމޫނާއާ   ތައްޔާރ ކ ރާނީ،  ޝާއިޢ ކ ރާ  ގެޒެޓ ގައި  ދިވެހިސަރ ކާރ ގެ 

 .ގޮތ ގެމަތިންނެވެ އެއްގޮތްވާ

ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް   މައްސަލައެއްވާމި މާއްދާގެ ދަށ ން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހ ށަހަޅާ ބަޔާނ ގައި   )ކ(   

 .ޖެނެރަލް ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ މައްސަލައެއް އޮޑިޓަރ

 ަވނަ އިޞްލާޙ  ެގަނއ މ ެގ ޤާޫނނ   1)އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނެގ ޤާނޫނ ( އަށް   2008/8ޤާނޫނ  ނަްނބަރ : 

ަވޒީފާ   އިތ ރ  
އަދާނ ކ ރ މާއި  

މަޞްލަޙަތ  ފ ށ އަރާ  
 ިވޔަފާރި ނ ކ ރ ން 

އަދާކޮށްގެންނ ވާނެއެވެ. ނ ވަތަ އާމްދަނީއެއް   ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކ ، އާމްދަނީ ލިބޭ އިތ ރ  ވަޒީފާއެއް )ހ(  . 4-17

 .އެހެން މަޤާމެއް ފ ރައިގެންނ ވާނެއެވެ ނ ވަތަ ފައިދާއެއް ލިބޭ ފަދަ

ޢަމަލީގޮތ ންކޮމިޝަންގެ   )ށ(   ހިންގ މ ގައި  ވިޔަފާރިއެއް  ނ ވަތަ   މެންބަރަކ ،  ބައިވެރިވެގެންނ ވާނެއެވެ. 

 މަސައްކަތެއްގައި ޝާމިލ ވެގެންނ ވާނެއެވެ. ނ ވަތަ އާމްދަނީއެއް ލިބޭފަދަ  އާމްދަނީއެއް ހޯދ މަށް ފަންނީ

ބިން ގަނެ ނ ވަތަ ކ އްޔަށް   އެހެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެންނ ވާނެއެވެ. އަދި ދައ ލަތ ގެ މ ދަލާއި

އެހެން  ދައ ލަތާއި  އަދި  މ ޢާމަލާތެއްގައި   ހިފައިގެންނ ވާނެއެވެ.  ކ ރެވޭ  ދެމެދ   ފަރާތަކާ  އެއްވެސް 

 ނ ސީދާގޮތ ންވިޔަސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކ  އެ މެންބަރެއްގެ މާލީ އެއްވެސް  ސީދާގޮތ ންވިޔަސް ނ ވަތަ

 .މަޞްލަޙަތެއް ބާއްވައިގެންނ ވާނެއެވެ

ވިއްކާ  )ނ(   ހިއްސާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ށ(  މާއްދާގެ  ކ ންފ ންޏެއްގެ   މި  ަޕބްލިކް 

ގޮތ ން، އެފަދަ ކ ންފ ންޏެއްގެ ހިއްސާ މިލްކ ކ ރ މަކީ،   ސިގްނިފިކަންޓް ޝެއަރހޯލްޑަރެއް ކަމ ގައިނ ވާ

މާއްދާގެ ނ ބެލެވޭނެ މި  ކަމ ގައެއް  ވިޔަފާރިކ ރ ން  މާއްދާގެ ބޭނ މަށްޓަކައި  މި  ބޭނ މަށްޓަކައި   އެވެ. 
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ކ ންފ ންޏެއްގެ ަޕބްލިކް  ވިއްކާ  ހިއްސާ  ކަމަށް   "ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޝެއަރހޯލްޑަރެއް"  ސިގްނިފިކަންޓް 

ރައ ސ ލްމާލ ގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިއްސާ ވިއްކާ ަޕބްލިކް ކ ންފ ންޏެއްގެ ހިއްސާގެ ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ، 

އަށް   %5 އިންސައްތަ(  ހިއްސާގެ )ފަހެއް  ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  ނ ވަތަ    ވ ރެ  ސީދާގޮތ ން  މައްޗަށް 

 .ހިއްސާދާރަކަށެވެ ނ ސީދާގޮތ ން ބާރ  ފޯރ ވޭ މަޤާމެއްގައި ހ ރި

އެއްވެސް ކޮމިޝަނެއްގައި، ނ ވަތަ   ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތ ން މެނ ވީ، ދައ ލަތ ގެ އެހެން )ރ(   

 ، މަޖިލީހެއްގައި  ނ ވަތަ  ނ ވަތަ   ކައ ންސިލެއްގައި،  ބޯޑެއްގައި،  ނ ވަތަ  ކޮމިޓީއެއްގައި،  ނ ވަތަ 

ތަނެއްގައި،  ނަމަވެސް،  އެނޫންވެސް  ނ ލައި  އ ޖޫރައަކާ  ނ ވަތަ   އ ޖޫރައަކަށްވިޔަސް 

 .ބައިވެރިވެގެންނ ވާނެއެވެ

މެންބަރަކ    )ބ(    އެއްވެސްކޮމިޝަންގެ  ހައިސިއްޔަތ ން  ފަރާތަކަށް   ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ 

 .މަސައްކަތްކޮށްދީގެންނ ވާނެއެވެ

މަދަނީ )ޅ(    ބާވަތ ގެ  ފ ށ އަރާފާނެ  މަސްއޫލިއްޔަތާ  އަދާކ ރަންޖެހޭ  މެންބަރަކަށް   ކޮމިޝަނ ން  ޖަމާޢަތެއްގެ 

 .ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކ  ވެގެންނ ވާނެއެވެ

ގޯއްޗެއް ނ ވަތަ ގެއެއް   ބޭނ މަށްޓަކައި، ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ނަމ ގައި އޮތްމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ   )ކ(   

ނ ވަތަ ގޯއްޗެއް  އެފަދަ  ބާޒާރ ގައި  މ ދަލެއް،  ޢާންމ ކޮށް ހ ރި   ނ ވަތަ  އަގ   ނ ވަތަ މ ދަލެއްގެ  ގެއެއް 

 ދަލެއް ބާޒާރ ގައި ވިއްކާލ މާއި، އެފަދަ ގޯއްޗެއް ނ ވަތަ ގެއެއް ނ ވަތަ މ   އަގަށްވ ރެ ބޮޑ ނޫން އަގަކަށް

އާމްދަނީ ހޯދ ން، މި މާއްދާގެ   ޢާންމ ކޮށް ކ އްޔަށްދީއ ޅޭ އަގަށްވ ރެ ބޮޑ ނޫން އަގެއްގައި ކ އްޔަށްދީގެން 

 .މަސައްކަތ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެނެއް ނ ވެއެވެ  )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއާއި

ފ ރަ )އ(    ވަކިވ މަށްފަހ ،  މެންބަރ ކަމ ން  ހިނގާ  ކޮމިޝަންގެ  މ އްދަތ      )ބާރަ(  12ތަމަ  މަސްދ ވަހ ގެ 

މެންބަރެއްގެ ކޮމިޝަންގެ  ފ ށ އަރާ   ފާއިތ ވަންދެން،  މަޞްލަޙަތާ  އަދާކ ރި  އޭނާ  ހައިސިއްޔަތ ން 

 .މަސައްކަތެއް، ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކ  ކޮށްގެންނ ވާނެއެވެ ވަޒީފާއެއް ނ ވަތަ

 ަވނަ އިޞްލާޙ  ެގަނއ މ ެގ ޤާޫނނ   1ޤާނޫނ ( އަށް )އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނެގ   2008/8ޤާނޫނ  ނަްނބަރ : 

މަޞްލަޙަތ  ފ ށ އަރާ  
މައްސަލަތަކ ން 

 ދ ރ ހެލިވ ން 

މަޞްލަޙަތާ )ހ(  . 5-17 އޭނާގެ  ވާޖިބާއި  ރަސްމީ  އަދާކ ރަންޖެހޭ  މެންބަރަކ   އެއްވެސް   ކޮމިޝަންގެ  ދެމެދ  

 .ފ ށ އެރ މެއް އ ފެދ މަކަށް ފ ރ ޞަތ  ދީގެން ނ ވާނެއެވެ

)ހ( )ށ(   މާއްދާގެ  މި  ފ ށ އެރ ންކަމަށް  މަޞްލަޙަތ   މެންބަރެއްގެ  ބ ނެފައިއެވާ   ކޮމިޝަންގެ  ގައި 

އިނދެގެންއ ޅޭ މެންބަރަކ   ކޮމިޝަންގެ  ސީދާ   އ ޞޫލ ގައި،  އޭނާ  ދަރިންނާއި،  އޭނާގެ  މީހާއާއި، 
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ގެންދާ އެ   ބަލަހައްޓަމ ން  ފ ށ އެރ މަކީވެސް،  މަޞްލަޙަތ   މަޞްލަޙަތ  އެހެންމީހ ންގެ   މެންބަރެއްގެ 

 .ފ ށ އެރ ން ކަމ ގައި ބެލެވޭނެއެވެ

މެންބަރެއްގެ )ނ(    ކޮމިޝަންގެ  ބެލ މ ގައި،  މައްސަލައެއް  ބަލަމ ންދާ  މަޞްލަޙަތ    ކޮމިޝަނ ން 

ދިމާވެދާނެކަމަށް ނ ވަތަ  ދިމާވެއްޖެނަމަ،  ޙާލަތެއް  އެކަން   ފ ށ އަރާފާނެފަދަ  ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ، 

މައްސަލައެއް އެ  ބަޔާންކ ރ މަށްފަހ ،  އެ   ކޮމިޝަނ ގައި  އަދި  ތަނާޒ ލ ވާންވާނެއެވެ.  އޭނާ  ބެލ މ ން 

 .އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ވައިގެން ނ ވާނެއެވެ މައްސަލައެއް ބެލ މ ގައި

އެއްވެސް އޭގެފަހ ން  އެމީހަކ ،  ނިންމ މ ގައި  މައްސަލައެއް  އެ  ންވަރަކަށް  މި އަދި 

 .ބައިވެރިވެގެންނ ވާނެއެވެ

މެންބަރަކ  )ރ(    ވަކި  ކ ރ މ ގައި  ކަމެއް  ވަކި  ނ ވަތަ  ބެލ މ ގައި  މައްސަލައެއް  ބައިވެރިވ މަކީ،   ވަކި 

ސަބަބ ގެ  އެކަށީގެންވާ  ކަމެއްކަމަށް  ފ ށ އަރާނެ  ރައީސަށް   މަޞްލަޙަތ   ކޮމިޝަންގެ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް 

ސަބަބ  ބަޔާންކ ރ މާއެކ  އެ މެންބަރަށް އެކަން އެންގ މަށްފަހ ، އެ  ޙާލަތެއްގައި ލިޔ މ ންޤަބޫލ ކ ރެވޭ  

 .އެ މައްސަލައެއް ބެލ މ ން އެކަހެރިކ ރެވިދާނެއެވެ މެންބަރަކ 

ކަމެއްކަމަށް  މަޞްލަޙަތ  ފ ށ އަރާނެ   ވަކި މައްސަލައެއް ބެލ މ ގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ބައިވެރިވ މަކީ،  )ބ(   

ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ސަބަބ ގެ  ނައިބ    އެކަށީގެންވާ  ކޮމިޝަންގެ  ޙާލަތެއްގައި،  ޤަބޫލ ކ ރެވޭ  އޭނާއަށް 

ލިޔ މ ން ރައީސް  ރައީސަށް  ކޮމިޝަންގެ  ބެލ މ ން،  މައްސަލައެއް  އެ  އެންގ މަށްފަހ ،   އެކަން 

 .ތަނާޒ ލ ވާންވާނެއެވެ

)ރ(،   )ޅ(    )ނ(،  )ށ(،  )ހ(،  މާއްދާގެ  ބަޔާންވެގެންވާ މި  ގައި  )ބ(  ކަމާގ ޅޭ   އަދި  އ ޞޫލ ތައް، 

 .ހިނގާނެއެވެ ނިސްބަތަށް، ކޮމިޝަންގެ މ ވައްޒަފ ންގެ މައްޗަށްވެސް

ބަޔާންވެގެންވާ )ކ(    ގައި  )ބ(  އަދި  )ރ(،  )ނ(،  )ށ(،  )ހ(،  މާއްދާގެ  ކޮމިޝަންގެ   މި  އ ޞޫލަކާ 

އެކަށީގެންނ ވާ ކަމެއް ކ ރީކަމ ގައި ބަލައި، އޭނާ   ކ ރ ންމެންބަރަކ  ޚިލާފ ވ މަކީ، އޭނާ މަޤާމ ގައި ހ ރެ  

 .ޙާލަތެއްކަމ ގައި ބެލެވޭނެއެވެ މަޤާމ ން ވަކިކ ރެވިދާނެ

ބަޔާންވެގެންވާ )އ(    ގައި  )ބ(  އަދި  )ރ(،  )ނ(،  )ށ(،  )ހ(،  މާއްދާގެ  ކޮމިޝަންގެ   މި  އ ޞޫލަކާ 

 އި ނ ވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް މާއްދާއެއްގަ މ ވައްޒަފަކ  ޚިލާފ ވ މަކީ، މި ޤާނޫނ ގެ އެހެން

ކ ރީކަމަށް ބަލައި، އޭނާ   ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އޭނާ މަޤާމ ގައި ހ ރެ ކ ރ ން އެކަށީގެންނ ވާ ކަމެއް

 .ބެލެވޭނެއެވެ މަޤާމ ން ވަކިކ ރެވިދާނެ ޙާލަތެއްކަމ ގައި
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 ަވނަ އިޞްލާޙ  ެގަނއ މ ެގ ޤާޫނނ   1އަށް  )އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނެގ ޤާނޫނ (  2008/8ޤާނޫނ  ނަްނބަރ : 

ޒިންމާ  
އަދާކ ރ މ ގައި  
ހިފަހައްޓަންޖެހޭ 

 ހަމަތައް 

ވާޖިބ ތައް )ހ(  . 6-17 ޒިންމާތަކާއި  މަޤާމ ގެ  އެމީހ ންގެ  މެންބަރ ން،  އަންނަނިވި   ކޮމިޝަންގެ  އަދާކ ރ މ ގައި 

 .ހަމަތައް ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ

ޤާނޫނ ތަކަށް .1   އެ  ތަބާވެ،  ޤާނޫނ ތަކަށް  އެންމެހައި  އެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިޙްތިރާމްކ ރ މާއި، 

ކ ރާ ހ އްދަ އަމ ރެއް  ވާޖިބ  އަދާކ ރ މ ގައި   ޤާނޫނ ތަކ ގެ ދަށ ން  ރަސްމީ  ފަރާތެއްގެ އަމ ރަށް 

 .ތަބާވަމ ންދިޔ ން

އަދި   .2    ނ ލައި،  ތަޢައްޞ ބަކާ  އެއްވެސް  ކ ރިމަތީގައިވާޒާތީ  މައްޗަށް   ހަމައެކަނި  ހެކީގެ 

ތިމާގެ ކ ރ މ ގައި  އެކަން  ނިންމ މާއި،  ވާޖިބަށް   ނިންމ ންތައް  ތިމާގެ  މަސައްކަތަށާއި 

 .އިންސާފ ވެރިވ މާއި ފަރ ވާތެރިވ ން އިޚްލާޞްތެރިވ މާއި، 

ކ ރ މ ގައި، އިޙްތިރާމާއެކ    މ ޢާމަލާތް ރަސްމީ މަސައްކަތ ގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި އެހެން މީހ ންނާ   .3   

 .މ ޢާމަލާތްކ ރ ން

ނިޔަތެއްގައި .4    ނ ރަނގަޅ   އިޚްތިޔާރ   ބާރާއި  ލިބިދޭ  ފައިދާއެއް   ތިމާއަށް  ވަކިފަރާތަކަށް 

ދިނ މ ގެ  ގެއްލ މެއް  ނ ވަތަ  ދާއިރާގެ   ހޯދައިދިނ މަށް  ޤާނޫނ ގެ  ބޭނ ންނ ކ ރ މާއި،  ބޭނ މ ގައި 

ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރ އިޚްތި  ތެރޭގައި  އެ  ބޭނ ންކ ރ މާއި،  ޞައްޙަގޮތ ގައި  ބޭނ ންކ ރ މ ގައި   ޔާރ  

ވާޖިބ ތަކަށާއި ޙައްޤ ތަކަށާއި  މީހ ންގެ  މަޞްލަޙަތ ތަކަށް   އެހެން  ޞައްޙަ  ޤާނޫނ ގައި 

 .އިޙްތިރާމްކ ރ ން

ޤާނޫނ ގެ   .5    ޙާލަތ ގައި  17-2މި  ބަޔާންކ ރާ  ގައި  )ބ(  މާއްދާގެ  އެއްވެސް ފިޔަވައި،   ވަނަ 

މެހެމާންދާރީއާއި ޢިނާޔަތާއި  އެހީއާއި  ނ ސީދާގޮތ ގައި   ފަރާތެއްގެ  ނ ވަތަ  ސީދާގޮތ ގައި  ހަދިޔާ 

 .ނަމަވެސް ނ ހޯދ ން

ހ ރަސްއެޅިދާނެ  .6    ވާޖިބަށް  އަދާކ ރަންޖެހޭ  ގޮތ ގެމަތިން  ވާޖިބ    ޤާނޫނ ގައިވާ  އެ  ނ ވަތަ 

 ފ ށ އަރާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނ ކ ރ ން.  އަދާކ ރ މަށް ފަހ ން ދަތިވެދާނެ ނ ވަތަ މަޞްލަޙަތ 

މ ޤާބިލ ގައި، އެހެން ކަމެއް  ތިމާއަށް ވަކި މީހަކ  ނ ވަތަ ވަކި ފަރާތަކ ން ކޮށްދީފައިވާ ކަމެއްގެ  .7   

 .ތިމާ ނ ގެންދިޔ ން ތިމާ ކޮށްދޭންޖެހ ން ލާޒިމ ވާ ޙާލަތަށް 

އަދި   .8    ދެމިހ ންނައިރ   މަޤާމ    މެންބަރ ކަމ ންމެންބަރ ކަމ ގައި  ތިމާގެ  ވަކިވ މަށްފަހ ގައިވެސް، 

ތިމާއަށް ސިއްރ   އަދާކ ރ މ ގައި  ލިބޭ  ގ ޅިގެން  މައްސަލަތަކާ  މަޢ ލޫމާތ ތަކާއި،   ލިބިފައިވާ 
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 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ ، ސިއްރ ގެ ގޮތ ގައި ހިފެހެއްޓ ން. 

ގޮތ ގެމަތިން،   .9    ފަރާތަކަށްޤާނޫނ ގައިވާ  އެހެން  މަޢ ލޫމާތ    ޞައްޙަގޮތ ގައި  ހާމަކ ރަންޖެހޭ 

އަންގަންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ   އެ  ވާޖިބ   ހާމަކ ރ މާއި،  ރަސްމީ  އެންގ މާއި،  ފަރާތްތަކަށް 

ޞައްޙަ މަޢ ލޫމާތާއި  އަދާކ ރ މ ގައި  ދޮގ   ނ ވަތަ  ނ ރަނގަޅ   ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި،   މަޢ ލޫމާތ  

 .ހާމަނ ކ ރ ން ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ގޮތަށް މަޢ ލޫމާތ 

މީހ ން  .10    އިޚްތިޔާރ ކ ރ މ ގައާއި  މީހ ން  މަސައްކަތަށް  އެންމެ   ކޮމިޝަންގެ  ޢައްޔަންކ ރ މ ގައި 

އެކަށޭނަ މަސައްކަތަށް  ރ ކ ނަކީ  ކަމ ގައި   އަސާސީ  ހ ރ ން  ފެންވަރ   ތަޢ ލީމީ  ޤާބިލްކަމާއި 

ވަޒީފާ  މ ވައް ބެލ މާއި،  ދިނ މާއި  ކ ރިއެރ ން  ވަޒީފާގެ  އެހެނިހެން   ޒަފ ންނާގ ޅޭދިނ މާއި 

މިންގަނޑަކީ  މައިގަނޑ   ބަލަންޖެހޭ  އަޚްލާޤީގޮތ ންނާއި  ކަންކަމ ގައި  ތަޢ ލީމީގޮތ ންނާއި 

 .ބަޔަކަށްވ ން ކަމ ގައި ބެލ ން މަސައްކަތ ގެގޮތ ން އެކަށޭނަ

މަޤްޞަދެއް .11    ސިޔާސީ  ބައިވެރިނ ވ މާއި،  ބަހ ސްތަކ ގައި  ވަޒީފާގެ   ސިޔާސީ  ހާސިލ ކ ރ މަށް 

ދެކޮޅ ހަދަނީކަން ދޭހަވާފަދަ   ބޭނ ންނ ކ ރ މާއި، ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކަށް ތާއީދ ކ ރަނީކަން ނ ވަތަ 

 .ކަމެއް ނ ކ ރ ން ނ ކ ރ މާއި، ސިޔާސީ ނ ފޫޒަށް ތިމާ ލެނބޭކަން ދޭހަވާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

ޢަމަލ ތަ  .12    ކޮރަޕްޝަންގެ  މ ވައްޒަފ ން  ހ ށަހެޅިދާނެ ކޮމިޝަންގެ  އަބަދ މެ   ކަށް  ޙާލަތްތައް 

ކޮރަްޕޝަނަށް ދިޔ މާއި،  ގޮތ ގެމަތިން އެފަރާތްތަކ ގެ ޢަމަލ ތައް  ވަޒަންކ ރަމ ން   މަގ ފަހިނ ވާނެ 

މަސައްކަތ ގެ އަޚްލާޤާއި ކޮމިޝަންގެ   ހ ންނާނެގޮތަށް، އެމީހ ންގެ މަޤާމ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި

 .ދިޔ ން ބައްޓަންކ ރަމ ން  އިދާރީ އ ޞޫލ ތައް

މ ވައްޒަފ ން .13    ކޮމިޝަންގެ  މެންބަރ ންނާއި  ޢަމަލ ތަކ ން   ކޮމިޝަންގެ  ކޮރަޕްޝަންގެ 

ހިންގަންޖެހޭ  ތަޢ ލީމާއި   ދ ރ ކ ރ މަށްޓަކައި  އެމީހ ންނަށް  ހިންގ މާއި،  އ ޞޫލ ތައް 

ސަލާމަތްވެތިބޭކަން   ތަމްރީނ ދިނ މާއި،  މ އްސަނދިކަމ ން  ގޮތ ން   ކަށަވަރ ކ ރ މ ގެނ ޙައްޤ  

ކޮރަޕްޝަނ ން ސަމާލ ވެތިބ މާއި،  ޙާލަތަށް  މާލީ  ނަމޫނާއެއް   އެމީހ ންގެ  ރައްކާތެރިވެގެންވާ 

 .ކޮމިޝަންގެ މެންބަރ ން ދެއްކ ން

މ ވައްޒަފެއް .14    ނ ވަތަ  ކަމ ގައިވީނަމަވެސް  މެންބަރެއް  ސ ލޫކީ   ކޮމިޝަންގެ  ކަމ ގައިވީނަމަވެސް، 

ވަކިކަމެއް ކ ރ މަށް ނ ވަތަ ނ ކޮށް ދޫކޮށްލަން އަންގާނަމަ ނ ވަތަ ބާރ އަޅާނަމަ  ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް  

މަސައްކަތް  ނ ވަތަ މ ވައްޒަފ ގެ  ނ ވަތަ  ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކ    މަޖ ބޫރ ކ ރ ވާނަމަ، 

ހ ރަސްއެޅޭފަދަ ލަސްނ ކޮށް   ކ ރިއަށްގެންދިޔ މަށް  ފޯރ ވާނަމަ،  ނ ފޫޒެއް  ނ ރަނގަޅ  
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ރައްޔިތ ންގެ-އި، އެންޓިޖެނެރަލަށާ ްޕރޮސިކިއ ޓަރ ކޮމިޝަނަށާއި އަދި  މަޖިލީހަށް   ކޮރަްޕޝަން 

 .އެކަން ހ ށަހެޅ ން

ކަމެއް   ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހ ށަހަޅާ އެއްވެސް މީހަކާމެދ  ނ ރަނގަޅ  .15    ގޮތަކަށް އެއްވެސް 

 .ނ ކ ރ ން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   )ށ(    ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ރައީސާއިމި  ކޮމިޝަންގެ  ކޮމިޝަންގެ   ޒިންމާތަކަކީ، 

ވަޒީފާގެ މ ވައްޒަފ ންގެވެސް  ކޮމިޝަންގެ  ކަމ ގައި   މެންބަރ ންނާއި  އަސާސް  އެއް  މައިގަނޑ  

ވަޒީފާގެ އެއީ،  އެއްބަސްވ މ ގައި   ބެލެވޭނެއެވެ.  ވަޒީފާގެ  އޮތް  އަދި  ނެތްނަމަވެސް،  އެއްބަސްވ މެއް 

އެމީހަކާމެދ  ތައ ދީބީ   ހިމެނިފައިނ ވި ނަމަވެސްމެއެވެ. އަދި، އެއިން ކަމަކާ ޚިލާފ ވ މަކީ، ކަމެއް   އެއިން

 .ބެލެވޭނެއެވެ ފިޔަވަޅ  އެޅ މ ގެ ޙާލަތެއް އ ފަންވ ން ކަމ ގައި

 ަވނަ އިޞްލާޙ  ެގަނއ މ ެގ ޤާޫނނ   1)އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނެގ ޤާނޫނ ( އަށް   2008/8ޤާނޫނ  ނަްނބަރ : 

ސިޔާސަތ ތައް  
 އެކަށައެޅ ން 

ޤާނޫނ ގެ   . 7-17 ފ ރިހަމަ  17-6މި  އެންމެ  އޭގެ  ހަމަތައް  ބަޔާންވެގެންވާ  މާއްދާގައި  ގޮތ ގައި   ވަނަ 

އ ޞޫލ ތަކާއި ސިޔާސަތ ތަކާއި  ބޭނ ންވާ  މި  ތަންފީޒ ކ ރ މަށްޓަކައި  ތަފްޞީލ ތައް  ހަމަތަކާގ ޅޭ  ތަމްރީނ ތަކާއި 

ފަށާ   ޢަމަލ ކ ރަން  އެކ ލަވާލައި   6ފެށިގެން   ތާރީޚ ންޤާނޫނަށް  ކޮމިޝަނ ން  ތެރޭގައި  މަސްދ ވަހ ގެ   )ހައެއް( 

ހ އްދަވެގެންވަނީ ކ ރ ން  ޢަމަލ ކ ރ މ ގައި  ހަމަތަކަށް  އެ  އަދި  ނ ވަތަ   ތަންފީޒ ކ ރަންވާނެއެވެ.  ކަމެއްކަން  ކޮން 

 .ދޭންވާނެއެވެއެ ހަމަތައް ތަފްޞީލ ކޮށް  މަނާވެގެންވަނީ ކޮން ކަމެއްކަން އެނގޭނެ މިންވަރަށް 

 ަވނަ އިޞްލާޙ  ެގަނއ މ ެގ ޤާޫނނ   1)އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނެގ ޤާނޫނ ( އަށް   2008/8ޤާނޫނ  ނަްނބަރ : 

ހަމަތަކަށް   ސ ލޫކީ 
 ތަބާވ ން 

އަދާކ ރ މ ގައި،  )ހ(  . 8-17 ވާޖިބ   މަޤާމ ގެ  އެމީހ ންގެ  މެންބަރ ން  ބަޔާންވެގެންވާ   ކޮމިޝަންގެ  ޤާނޫނ ގައި  މި 

މިންގަނޑ ގައިސ ލޫކީ   އެންމެމަތީ  ހަމަތަކަށް   ހަމަތަކ ގެ  އެ  މީހ ންނަށްވެސް  އެހެން  ހިފަހައްޓައި، 

 .މިންވަރަށް، ހ ރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް އެ ހަމަތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ ތަބާވާކަން އެނގޭ

މެންބަރ ން )ށ(    ކޮމިޝަންގެ  ސ ލޫކީ ހަމަތަކަށް  ބަޔާންކ ރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  އަކ ރ ގެ  ތަބާވ  މި  އެ  ން 

ތަބާވާކަން،   ހަމަތަކަށް  ސ ލޫކީ  އެ  މ ވައްޒަފ ންވެސް  ކޮމިޝަންގެ  ފަދައިން،  ލާޒިމ ކ ރާ  ދަށ ން 

 .ކަށަވަރ ކ ރަންވާނެއެވެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް

ކޮމިޝަންގެ  )ނ(    ހައިސިއްޔަތ ންނާއި  ފަރ ދ ންގެ  ވަކިވަކި  މެންބަރ ން  މެންބަރެއްގެ   ކޮމިޝަންގެ 

ކޮމި އަބ ރ ވެރިކަމާއި، ހައިސިއްޔަތ ން  މިނިވަންކަމާއި،  ސ ލޫކީ   ޝަންގެ  އަދި  އަޚްލާޤީ  ހަމަހަމަކަމާއި 

 .މިންގަނޑ ތައް ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ
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 ަވނަ އިޞްލާޙ  ެގަނއ މ ެގ ޤާޫނނ   1)އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނެގ ޤާނޫނ ( އަށް   2008/8ޤާނޫނ  ނަްނބަރ : 

ހަމަތަކާ   ސ ލޫކީ 
މެންބަރ ން  
 ޚިލާފ ވ ން 

ހަމައަކާ )ހ(  . 9-17 ތެރެއިން  ހަމަތަކ ގެ  ސ ލޫކީ  ބަޔާންވެގެންވާ  ޤާނޫނ ގައި  މެންބަރަކ    މި  ކޮމިޝަންގެ 

މާއްދާއެއްގައި އެހެން  ޤާނޫނ ގެ  މި  އެހެންގޮތަކަށް   ޚިލާފ ވ މަކީ،  ޤާނޫނެއްގައި  އެހެން  ނ ވަތަ 

 ށީގެންނ ވާ ކަމެއް ކ ރީކަމަށް ބަލައި، އޭނާ މަޤާމ ގައި ހ ރެ ކ ރ ން އެކަ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އޭނާ

 .މަޤާމ ން ވަކިކ ރެވިދާނެ ޙާލަތެއް އ ފަންވީ ކަމ ގައި ބެލެވޭނެއެވެ

ޖިނާއީ )ށ(    އޭގައި  ކަމަކީ،  ކ ރި  ޚިލާފަށް  ހަމަތަކާ  ސ ލޫކީ  މެންބަރަކ   ޢަމަލ    ކޮމިޝަންގެ  ކ ށެއްގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅ  އެޅ މަކީ، ޖިނާއީ   މާއްދާގެ )ހ( ގައިހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ކަމ ގައިވާނަމަ، މި  

 .ކ ރ މަށް އޮތް ހ ރަހެއް ނޫނެވެ ދަޢ ވާއެއް އޭނާގެ މައްޗަށް

މ ވައްޒަފެއް )ނ(    ނ ވަތަ  މެންބަރެއް  ބައިވެރިވި  ނިންމ މ ގައި  ނިންމާ  ޤާނޫނ ގައި   ކޮމިޝަނ ން  މި 

ޚިލާފަށް   ޚިލާފަށް ކަމެއް ކ ރިކަމަށްބަޔާންކޮށްފައިވާ ސ ލޫކީ ހަމަތަކާ   ޤާނޫނ ގެ މާއްދާއަކާ  ނ ވަތަ މި 

 ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ މެންބަރަކ  ނ ވަތަ އެ މ ވައްޒަފަކ  ބައިވެރިވެގެން  ކަމެއް ކ ރިކަމަށް ކޮމިޝަނ ން

 .ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ ކޮމިޝަނ ން ނިންމާފައިވާ ނިންމ މެއް އަލ ން މ ރާޖަޢާ ކ ރ މ ގެ ބާރ  

 ަވނަ އިޞްލާޙ  ެގަނއ މ ެގ ޤާޫނނ   1)އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނެގ ޤާނޫނ ( އަށް   2008/8ޤާނޫނ  ނަްނބަރ : 

ހަމަތަކާ   ސ ލޫކީ 
މ ަވއްޒަފ ން  
 ޚިލާފ ވ ން 

ބަޔާންކ ރާ ސ ލޫކީ ހަމަތަކ ގެ   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި   17-6ކޮމިޝަންގެ މ ވައްޒަފަކ  މި ޤާނޫނ ގެ   )ހ(  10-17

ޚިލާފ ވި އެ  ޚިލާފ ވެއްޖެނަމަ،  ހަމައަކާ  އެ   ތެރެއިން  ބަލައި،  މިނަށް  ކ ޑަބޮޑ   މިންވަރެއްގެ 

 .މ ވައްޒަފ ންގެ ގަވާއިދ ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ފިޔަ ވަޅ  އަޅަންވާނެއެވެ މ ވައްޒަފަކާމެދ  ކޮމިޝަންގެ

މ ވައްޒަފ  )ށ(    ކޮމިޝަންގެ  ޙާލަތ ގައި  ބަޔާންކ ރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ސ ލޫކާމި  އެ   ން  ޚިލާފ ވެގެން 

ދަށ ން ޤާނޫނ ގެ  މި  ފިޔަވަޅ ތައް،  އެޅޭނެ  މ ވައްޒަފ ންގެ   މ ވައްޒަފ ންނާމެދ   ކޮމިޝަންގެ  ހަދާ 

 .ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ

ޖިނާއީ )ނ(    އޭގައި  ކ ރިކަމަކީ،  ޚިލާފަށް  ހަމަތަކާ  ސ ލޫކީ  މ ވައްޒަފަކ   ޢަމަލ    ކޮމިޝަންގެ  ކ ށެއްގެ 

ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ކަމ ގައިވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން ކޮމިޝަންގެ މ ވައްޒަފ ންގެ ގަވާއިދާ  

އެޅ މަކީ، އޭނާގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދަޢ ވާއެއް ކ ރ މަށް އޮތް ހ ރަހެއް   އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިން ފިޔަވަޅ  

 .ނޫނެވެ

 ަވނަ އިޞްލާޙ  ެގަނއ މ ެގ ޤާޫނނ   1ނޫނ ( އަށް )އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނެގ ޤާ   2008/8ޤާނޫނ  ނަްނބަރ : 

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރ ން ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން، އެ މަޖިލީހަށް ނ ވަތަ އެ މަޖިލީހ ގެ   17-11ކޮމިޝަނ ން  
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މަސްއޫލިއްޔަތާ ގ ޅޭގޮތ ން، ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގައި ޒިންމާ  ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިރ ވެ، ޖަވާބ ދާރީވެ، އެމީހ ންގެ ޖަާވބ ދާރީވ ން 

އަދި ހިނގަމ ން  އ ފ ލަންވާނެއެވެ.  ކަމަކާ ކޮމިޝަން  ކ ރަމ ންދާ  ކޮމިޝަނ ން  ނ ވަތަ  ގ ޅޭގޮތ ން،  ގޮތާ   ދާ 

ކަމެއްގައި،  ކޮންމެ  ބަލަންޖެހޭ  ހޯދައި  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންގެ  އެއްބާރ ލ ން   ގ ޅޭގޮތ ން،  އީޖާބީގޮތެއްގައި 

 .ދޭންވާނެއެވެ

 މ ެގ ޤާޫނނ  ަވނަ އިޞްލާޙ  ެގަނއ  1)އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނެގ ޤާނޫނ ( އަށް   2008/8ޤާނޫނ  ނަްނބަރ : 

ކޮމިޝަނަށް . 18 ހިމާޔަތް  ގޮތ ންނާއި،  އަދާކ ރ މ ގެ  މަސްއޫލިއްޔަތ   ވާޖިބ ތަކާއި  ދަށ ން   ކޮމިޝަނ ގެ  ބާރ ތަކ ގެ  ލިބިދޭ 

މަތިން،  ގޮތ ގެ  ޤާނޫނ ގައިވާ  ގޮތ ން  ތެރޭގައި،  ޢަމަލ ކ ރ މ ގެ  ދާއިރާގެ  ބާރެއްގެ  ލިބިދޭ  ޤާނޫނަކ ން  ނ ވަތަ 

ކޮމިޝަނ ގެ   ނ ވަތަ ކޮމިޝަނ ގެ ނާއިބ  ރައީސް، ނ ވަތަ ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރަކ ، ނ ވަތަ ކޮމިޝަނ ގެ ރައީސް، 

ކަމަކާމެދ ،  ކ ރާ  ހެޔޮނިޔަތ ގައި  ހައިސިއްޔަތ ން،  ރަސްމީ  ކަމަކާމެދ    މ ވައްޒަފަކ   ދޫކޮށްލާ  ނ ކޮށް  ނ ވަތަ 

 .ނ އ ފ ލޭނެއެވެ އެއްވެސް މަދަނީ ނ ވަތަ ޖިނާޢީ ދަޢްވާއެއް

 .ބާއްވަންވާނެއެވެ )އެކެއް( ފަހަރ    1ކޮމިޝަނ ގެ ޖަލްސާއެއް މަދ ވެގެން ކޮންމެ މަހަކ   . 19 ސާ ކޮމިޝަނ ެގ ޖަލް

އަދަދާއި   ޤާނޫނީ 
 ޯވޓ ދިނ ން 

މެންބަރ ންގެ )ހ(  . 20 ކޮމިޝަނ ގެ  ބޭއްވޭނީ  ޖަލްސާއެއް  މެންބަރ ން   ކޮމިޝަނ ގެ  ގިނަ  ދެބައިކ ޅައެއްބަޔަށްވ ރެ 

 .ހާޒިރ ވެ ތިބެގެންނެވެ 

ވޯޓ ގައި )ށ(    ހާޒިރ ވެ  ޖަލްސާއަށް  ނިންމޭނީ  ކަމެއް  އެއްވެސް  މެންބަރ ންގެ   ކޮމިޝަނ ން  ބައިވެރިވި 

 .އަޣ ލަބިއްޔަތ  އެކަމަށް ލިބިގެންނެވެ

ނ ވަތަ )ނ(    ދައ ރެއް  ނ ވަތަ  މަޞްލަޙަތެއް  އަމިއްލަ  މެންބަރެއްގެ  އޮތް   އެއްވެސް  ފައިދާއެއް  މާލީ 

އެ މެންބަރަކ  ބައިވެރިގެން ނ ވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ   މިންވަރަކަށް  މައްސަލައެއް ނިންމ މ ގައި އެއްވެސް

އެންގ މާއެކ ،  މައްސަލައެއްކަން މެންބަރ ންނަށް  އެހެން  ކޮމިޝަނ ގެ  މިކަން  އެ   އެނގޭހިނދ  

 .އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ  މައްސަލައަކާ ގ ޅޭގޮތ ން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމ މެއް ނިންމ މ ން

ބައްދަލ ވ ްނތަކ ެގ  
 ރެކޯޑ  ބެލެހެއްޓ ން 

ލިޔެ  )ހ(  . 1-20 އަކ ރަށް  އަކ ރ ން  ޔައ މިއްޔާ  ބައްދަލ ވ ންތަކ ގެ  އެ   ކޮމިޝަންގެ  އަދި  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ބައްދަލ ވ ންތަކ ގެ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ 

އ ނިއިތ ރެއް ނ ގެނެސް، ކޮމިޝަންގެ   ވާހަކައަށްޔައ މިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރ ކ ރަންވާނީ، މެންބަރ ން ދައްކާ   )ށ(   

ދެއްކި އެ  ވާހަކައެއް،  ދައްކާ  ބައްދަލ ވ މ ގައި   މެންބަރަކ   އަދި  ފެންނާނެ،  ޔައ މިއްޔާއިން  ގޮތަކަށް 

 .ސާފ ކޮށް އެނގޭނެ ގޮތ ގެމަތިންނެވެ ކަންހިނގައިދިޔަގޮތް
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ތަޙްޤީޤެއް   )ނ(    އެއްވެސް  ހެކިބަހެއްކޮމިޝަނ ން  އެއްވެސް  ނ ވަތަ  އަކ ރ ން   ހިންގައިފިނަމަ  ހޯދައިފިނަމަ، 

 .އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ  އަކ ރަށް ޔައ މިއްޔާކ ރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ތަޙްޤީޤ ގެ

މެންބަރ ންގެ )ރ(    ކޮމިޝަންގެ  ޔައ މިއްޔާގައި،  ބައްދަލ ވ ންތަކ ގެ  ވޯޓ    ކޮމިޝަންގެ  ދިންގޮތ ގެ  ހާޒިރީއާއި 

 .ތަފްޞީލ  ހިމަނަންވާނެއެވެ

ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓ ގައި   )އެކެއް( ފަހަރ   1ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލ ވ ންތަކ ގެ ހާޒިރީ ކޮންމެ މަހަކ    )ބ(   

 .ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެވެ

އަދި  )ޅ(    )ހ(  މާއްދާގެ  މި  އޮތްނަމަވެސް،  ގޮތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްގައި  ވާ   އެހެން  ގައި  )ނ( 

މަދ ވެގެން  ލިޔެ ރެކޯޑިންގތައް  ކޮމިޝަނ ން   )ދިހައެއް(   10ކިޔ ންތަކާއި  ވަންދެން  އަހަރ ދ ވަސް 

 .ރައްކާތެރިކަމާއެކ  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 ަވނަ އިޞްލާޙ  ެގަނއ މ ެގ ޤާޫނނ   1)އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނެގ ޤާނޫނ ( އަށް   2008/8ޤާނޫނ  ނަްނބަރ : 

ކޮމިޝަނ ެގ 
މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި 

 ބާރ ތައް 

 .ކޮމިޝަނ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި ބާރ ތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ . 21

ޢާންމ  ވޯޓ ނެގ މަށް )ހ(   ޚިޔާލ  ހޯދ މ ގެ  ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކ ރ މާއި،   އިންތިޚާބ ތަކާއި، ރައްޔިތ ންގެ 

ހިންގ މާއި،  އިންތިޚާބ ތަކާއި  އެކަންތައްތައް  އަދި  މަގ ފަހިކ ރ މާއި  އެކަންތައްތަކަށް   ބެލެހެއްޓ މާއި، 

ހިނގަނީ ކަންތައްތައް  ވޯޓ ތަކ ގެ  ޢާންމ   ހޯދ މ ގެ  ޚިޔާލ   އިންޞާފ ވެރިކަމާއެކ ،   ރައްޔިތ ންގެ 

ތަޅާފޮޅ މެއް ބިރ ދެއްކ މެއް،  ނެތި    ،ބިރ ވެރިކަމެއް،  ކޮރަޕްޝަނެއް  އަދި  ނ ފޫޒެއް،  ނ ރަނގަޅ  

ފ ރިހަމައަށް މިނިވަންކަމާއި ޙައްޤ   ވޯޓ ލ މ ގެ  ރައްޔިތ ންނަށް  އަދާކ ރެވޭ   އިންސާފ ވެރިކަމާއެކ  

 ؛ގޮތަށްކަން ކަށަވަރ ކ ރ ން

ޙައް )ށ(    ވޯޓ ދިނ މ ގެ  ވޯޓ ތަކ ގައި،  ޢާންމ   ހޯދ މ ގެ  ޚިޔާލ   ރައްޔިތ ންގެ  ލިބިފައިވާ  އިންތިޚާބ ތަކާއި،  ޤ  

ތައްޔާރ ކ ރ މާއި،  ރަޖިސްޓްރީ  ގެނައ މާއި  މީހ ންގެ  އ ނިއިތ ރ   ގެންނަންޖެހޭ  އެރަޖިސްޓްރީއަށް 

ހޯ  ބެލެހެއްޓ މާއި،  ޚިޔާލ   ރައްޔިތ ންގެ  ވޯއިންތިޚާބ ތަކާއި  ޢާންމ   ނެގ މާބެހޭދ މ ގެ  ގޮތ ން   ޓ  

 ؛ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހައި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސ ން

ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މ އްދަތ ގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބ ތަކާއި ރައްޔިތ ންގެ ޚިޔާލ  ހޯދ މ ގެ ޢާންމ    )ނ(   

 ؛ވޯޓ ތައް ނެގ މާއި އެވޯޓ ތަކ ގެ ނަތީޖާ ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މ އްދަތ ގެ ތެރޭގައި އިޢ ލާނ ކ ރ ން

އެކ ލަވައިލައި،  ރަޖިސްޓްރީތައް   ގެ ޙައްޤ  ލިބިފައިވާ މީހ ންގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކ ގައި ތިބި ވޯޓ ދިނ މ  )ރ(   

 އެރަޖިސްޓްރީތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އ ނިއިތ ރ ގެނެސް ޤާނޫނ ގައިވާ  ޤާނޫނ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މ އްދަތަށް
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 ؛ގޮތ ގެމަތިން ސަރ ކާރ ގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢ ކ ރަމ ން ގެންދިޔ ން

އިންތިޚާބަކާޤާނޫނ ގައި   )ބ(    ކޮންމެ  މަތިން  އ ޞޫލ ތަކެއްގެ  ދާއިރާތަކ ގެ   ކަނޑައަޅާ  އިންތިޚާބީ  ގ ޅިގެން، 

ކަނޑައަޅައި،  އިންތައް  ކ ރަމ ން   ނަންތަކާއި،  މ ރާޖަޢާ  ބަދަލ ގެނެސް،  އެކަންކަމަށް  ވަކިކޮށް، 

 ؛ގެންދިޔ ން ޒެޓްގައި ޝާއިޢ ކ ރަމ ންގެނެވޭ ބަދަލ ތައް ސަރ ކާރ ގެ ގެ  މިކަންކަމަށް ގެންދިއ މާއި، 

ގ ޅޭގޮތ ން )ޅ(    ާޕޓީތަކާ  ރަޖިސްޓްރީކ ރ މާއި، ސިޔާސީ  ާޕޓީތައް  ކަމަށް   ސިޔާސީ  ކ ރަންޖެހޭ  ކޮމިޝަނ ން 

 ؛ކ ރ ން ޤާނޫނ ން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންކަން 

މަޢ ލޫމާތ ދީ، ރައްޔިތ ން  ގ ޅޭގޮތ ން   އިންތިޚާބ ގެ ކަންތައްތައް ހިނގާނޭގޮތާއި، އިންތިޚާބ ގެ މަޤްޞަދާ )ކ(   

 ؛ހޭލ ންތެރިކ ރ ވ ން

ހިންގައި )އ(    ކޮމިޝަނ ން  ޤާނޫނ ން  ކަނޑައަޅާފައިވާ   ޤާނޫނ އަސާސީއިންނާއި  ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެކަމަށް 

 ؛އިންތިޚާބ ތަކާއި ރައްޔިތ ންގެ ޚިޔާލ  ހޯދ މ ގެ ޢާންމ  ވޯޓ ތަކާބެހޭ އ ޞޫލ ތައް ކަނޑައެޅ ން

 ؛ފަރާތްތައް ތަމްރީނ ކ ރ ން ކޮމިޝަނ ގެ މ ވައްޒަފ ންނާއި، ކޮމިޝަނ ން މަސައްކަތް ޙަވާލ ކ ރާ )ވ(   

ރާވައި   )މ(    ކަންކަން  އެކަމާގ ޅޭ  ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި،  ވަޞީލަތްތައް  ތަކެއްޗާއި  ބޭނ ންކ ރާ  އިންތިޚާބ ގައި 

 ؛ހިންގ ން

ގޮތް   )ފ(    ނ ހިގާ  ހިނގާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިންތިޚާބ ތައް  އަދި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙަރަކާތްތެރިވާ  ބެލ މަށް 

 ؛އޮބްޒާވަރ ން އެކްރެޑިޓްކ ރ ން

ވޯޓ ތަކ ގައި   )ދ(    ޢާންމ   ހޯދ މ ގެ  ޚިޔާލ   ރައްޔިތ ންގެ  ޚިޔާލ   ރައްޔިތ ންގެ  ޓ ފޮށި  ވޯ އިންތިޚާބ ތަކާއި، 

ކަނޑައެޅ ން ތަންތަން  ކޮމިޝަނ ން ؛ ބަހައްޓާނެ  މިގޮތ ން  ވޯޓ ފޮށި  އަދި  ތަންތަނ ގައި  ކަނޑައަޅާ   

އެ  ކޮމިޝަނ ން  ގެންދިޔ މ ގައި  ކ ރިއަށް  މަސައްކަތް  ވޯޓ ލ މ ގެ  އެހީތެރިކަމާއި  ބަހައްޓައި  ދޭ 

އެއްބާރ ލ ން، އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތ ން ނ ވަތަ އެތަނަކާ ޙަވާލ ވެފައިވާ ފަރާތ ން ނ ދޭނަމަ، އެކަށީގެންވާ  

ދިނ މަށްފަހ ،   އެފަރާތަކަށް  ނޯޓިސް  އަދާކ ރ މަށްޓަކައި  މ އްދަތެއްގެ  މަސްއޫލިއްޔަތ   ކޮމިޝަނ ގެ 

 ؛ންއެންމެހައި ކަންކަން ކ ރ  ކޮމިޝަނ ން ކ ރަންޖެހޭ

ލިބިފައިވާ   )ތ(    ޙައްޤ   ވޯޓ ލ މ ގެ  ވޯޓ ތަކ ގައި  އާންމ   ހޯދ މ ގެ  ޚިޔާލ   ރައްޔިތ ންގެ  އިންތިޚާބ ތަކާއި، 

ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމ   ވޯޓ ލެވޭނެ  މީހ ންނަށް  ދިރިއ ޅޭ  ބޭރ ގައި  ދިވެހިރާއްޖޭން  ތެރެއިން  މީހ ންގެ 

 ؛ޤާއިމްކ ރ ން
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ބަލަހައްޓާ )ލ(    ހިންގައި  އާންމ     ކޮމިޝަނ ން  ހޯދ މ ގެ  ޚިޔާލ   ރައްޔިތ ންގެ  ނ ވަތަ  އިންތިޚާބެއް  ކޮންމެ 

ނ ވަތަ   އެއިންތިޚާބެއްގެ  މަތިން،  ގޮތ ގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޤާނޫނ ގައި  ނިމ މ ން  ކަންކަން  ވޯޓ ގެ 

 ؛ޚިޔާލ  ހޯދ މ ގެ އާންމ  ވޯޓ ގެ ރިޯޕޓ  ޢާންމ ކޮށް ޝާއިޢ ކ ރ ން ރައްޔިތ ންގެ 

ކޮމިޝަނ ން )ގ(    ޤާނޫނ ތަކ ގައި  އިންތިޚާބާބެހޭ  އެންމެހައި   ޤާނޫނ އަސާސީއާއި  ބަޔާންކ ރާ  ކ ރަންޖެހޭކަމަށް 

 .މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން

އިންތިޚާބ ތައް  
ހިންަގއި 

 ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތް 

ބެލެހެއްޓ މަށް  )ހ(  . 22 ހިންގައި  ކޮމިޝަނ ން  ޤާނޫނަކ ން  އިންތިޚާބ ތަކާއި   ޤާނޫނ އަސާސީއާއި  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ޚިޔާލ    ވޯޓ   ރައްޔިތ ންގެ  އާންމ   ބަލަހައްޓާނީ،  ހޯދ މ ގެ  ހިންގައި  ކަންތައްތައް  ނެގ މ ގެ 

 .ކޮމިޝަނ ން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލ ކ ރާ ފަރާތްތަކ ންނެވެ  ކޮމިޝަނ ންނާއި

އަދާކ ރ މަށާއި ލިބިދީފައިވާ ބާރ ތައް   މަސްއޫލިއްޔަތ ތައްމިޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮމިޝަންގެ   )ށ(   

އިދާރީ ދާއި ތަންފީޒ ކ ރ މަށްޓަކައި،  އިންތިޚާބީ  އެފަދަ ދާއިރާތަކާއި،  އ ފައްދައި،  އިދާރާތައް   ރާތަކ ގައި 

ބާރ   ވަޒީފާދިނ މ ގެ  މ ވައްޒަފ ންނަށް  ދާއިމީ  އަދި  ވަގ ތީ  ބޭނ ންވާ  ކޮމިޝަނަށް   އިދާރާތަކަށް 

 .އެވެލިބިގެންވެ

ކޮމިޝަނ ން  
ބަލަހައްޓަްނޖެހޭ  
 އިންތިޚާބ ތައް 

 .އެވަނީއެވެ ކޮމިޝަނ ން ހިންގައި ބަލަހައްޓާ އިންތިޚާބ ތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި )ހ(  . 23

 ؛ރިޔާސީ އިންތިޚާބ  .1  

 ؛ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ އިންތިޚާބ  .2   

 ؛އ ފައްދާ ކައ ންސިލްތަކ ގެ އިންތިޚާބ  ދާއިރާތައް ހިންގ މަށްޓަކައިލާމަރ ކަޒީ އ ޞޫލ ން އިދާރީ  .3   

ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް، ނ ވަތަ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ބޭނ ންވެގެން ނަގަންޖެހޭ ރައްޔިތ ންގެ   .4   

 ޚިޔާލ ހޯދ މ ގެ ޢާންމ  ވޯޓ  ނެގ ން. 

-ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބ ތަކ ގެ ބައި ނަންބަރ ގައިވަނަ    3ވަނަ ނަންބަރާއި    2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ   )ށ(   

 .ހިންގައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ  އިލެކްޝަންސް، ކޮމިޝަނ ން

އިތ ރ ންވެސް،  )ނ(    ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބ ތަކ ގެ  ޖ މްހޫރިއްޔާގެ   މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެހެން   އާއި  ކަނޑައަޅާކޮމިޝަ ޤާނޫނަކ ންޤާނޫނ އަސާސީ  ހިންގ މަށް  ބަލައި  އިންތިޚާބ ތައް    ނ ން 

 .ހިންގައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ކޮމިޝަނ ން

ނެގ މާއި   ހޯދ މ ގެ ޢާންމ  ވޯޓ ތަކ ގައި    ކޮމިޝަނ ގެ ބެލ މ ގެ ދަށ ން ބާއްވާ އިންތިޚާބ ތަކާއި، ރައްޔިތ ންގެ ޚިޔާލ  )ހ(  . 24ޯވޓ  
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 ވޯޓެވެ.  ނަގާނީ ސިއްރ   ގ ނ ން 

ކެންޑިޑޭޓ ން )ށ(    ކ ރިމަތިލީ  މީހަކ ،  ޙަވާލ ކޮށްފައިވާ  އެމަރ ކަޒެއް  ކެންޑިޑޭޓ ން   ކޮމިޝަނ ން  ނ ވަތަ 

ޓެއް ގ ނ މ ގެ ކަންތައްތައް ބެލ މަށް ޤާނޫނ   އަދި އެވޯ  ކަނޑައަޅާ މީހ ން ތިބިނަމަ، އެބައެއްގެ ހާޒިރ ގައި

އެނޫންވެސް  ހ އް ކޮންމެ  ބައެދަކ ރާ  ގ ނައި،  ވޯޓ   އެމަރ ކަޒެއްގެ  ހާޒިރ ގައި  ކެންޑިޑޭޓަކަށް  އްގެ 

 ހޯދ މ ގެ ޢާންމ  ވޯޓަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ  ވޯޓ ގެ ޢަދަދ ، ނ ވަތަ ރައްޔިތ ންގެ ޚިޔާލ އެމަރ ކަޒަކ ން ލިބ ނ   

މަރ ކަޒެއް އެ  ބަލަހައްޓައި،  ލިޔެ  ޢަދަދ   ވޯޓ ގެ  ލިބިފައިވާ  ނަތީޖާ  ސ ވާލަށް  ވޯޓ ގެ  ނެގ ނ   ގައި 

 އެމަރ ކަޒެއްގައި އިޢ ލާންކ ރަންވާނެއެވެ. 

އިންތިޚާބާބެހޭ  
 ޝަކ ާވތައް 

ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާ ނ ވަތަ ރައްޔިތ ންގެ ޚިޔާލ  ހޯދ މ ގެ ޢާންމ  ވޯޓަކާ ގ ޅޭގޮތ ން ކޮމިޝަނ ގެ ނިންމ މަކާމެދ ،  . 25

އިންތިޚާބެއްގެ   ނ ވަތަނ ވަތަ  ޚިލާފަށް   ނަތީޖާއަކާމެދ ،  ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  ކަމެއްގައި  އިންތިޚާބާބެހޭ 

ކަމަށް ގޮތެއް ހިނގައިފައިވާ  އެޝަކ ވާއަކާމެދ   އޮތްނަމަ  ޝަކ ވާއެއް  ކަމަކާމެދ   ޤަބޫލ ކ ރާ   އެފަރާތަކ ން 

 ނިންމައިދިނ ން އެދި އެފަރާތަކ ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

މިޝަނ ެގ ކޮ
ސެކްރެޓަރީ  

އަދި   ޖެނެރަލް 
މ ަވއްޒަފ ން  
 ޢައްޔަންކ ރ ން 

ޢައްޔަންކ ރަންވާނެއެވެ. އަދި   ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރީ ހިންގ މަށްޓަކައި ކޮމިޝަނ ން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެއް )ހ(  . 26

އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދާ  ހަދާ  ހިގޮ ކޮމިޝަނ ން  އިދާރާ  ކޮމިޝަނ ގެ  ސެކްރެޓަރީ  ތ ގެމަތިން  ންގާނީ 

 .ނެރަލެވެ ޖެ

 .ވަކިކ ރާނީ ކޮމިޝަނ ންނެވެ ކޮމިޝަނަށް ބޭނ ންވާ މ ވައްޒަފ ންނަށް ވަޒީފާދީ، މ ވައްޒަފ ން ވަޒީފާއިން  )ށ(   

ބޭނ ންވާ  )ހ(  . 27 މާލީ ކަންކަން އަދާކ ރ މަށް  ފ ރިހަމައަށް  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  އަހަރަކ ވެސް،   ކޮމިޝަނ ގެ  ކޮންމެ  ފައިސާ، 

ކޮމިޝަނަށް  ރައްޔިތ ންގެ   މާލިއްޔާއިން،  ދައ ލަތ ގެ  ދަށ ން  ބަޖެޓެއްގެ  ފާސްކ ރާ  މަޖިލީހ ން 

ޓްރެޜަރީގެ .ދޫކ ރަންވާނެއެވެ އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަތިން   މިކަމަށްޓަކައި  މަޝްވަރާގެ 

އެކ ލަވާލައި ބަޖެޓް  ކޮމިޝަނ ގެ  އަހަރަކ    ކޮމިޝަނ ން  ކޮންމެ  ބަޖެޓާއެކ   ރައްޔިތ ންގެ  ދައ ލަތ ގެ 

 .ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ މަޖިލީހަށް

ކޮމިޝަނަށްދޭ މާލީ އެހީއެއް،   އެއްވެސް ބަޔަކ  ނ ވަތަ ޖަމާޢަތަކ ން ނ ވަތަ ބޭރ  ޤައ މެއްގެ ސަރ ކާރ ން  )ށ(   

 .ކަންކަން ކ ރ މަށް މެނ ވީ ބޭނ ންކޮށްގެން ނ ވާނެއެވެ ކޮމިޝަނ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ގެ ތެރޭގައިވާ

ޒިންމާތަކާބެހޭ  )ނ(    މާލީ  މިލްކިއްޔާތާއި،  ޚަރަދާއި  އާމްދަނީއާއި  ޖެނެރަލްގެ   ކޮމިޝަނ ގެ  އޮޑިޓަރ  ހިސާބ ، 

ހަދާ  ކޮމިޝަނ ން  އޮޑިޓްކ ރ މަށްފަހ ،  މަޝްވަރާއާއެކ ،  ބަލަހައްޓައި  ލިޔެ  ގޮތ ގެމަތިން   ގަވާއިދ ގައިވާ 

ޤާނޫނ ގެ   މި  ބަޔާނެއް،  މާލީ  ބ ނެ  28އެކ ލަވާލެވޭ  މާއްދާގައި  ރިޯޕޓާއެކ ،  ވަނަ  އަހަރީ  ފައިވާ 
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 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނ ވަންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޝަނ ގެ ޙަރަކާތްތަކ ގެ މައްޗަށް އެކ ލަވާލެވޭ އަހަރީ ރިޯޕޓެއް، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރ އަރީ މަހ ގެ   )ހ(  . 28 އަހަރީ ރިޕޯޓ 

ކ ރިން  28 ދ ވަހ ގެ  ކޮމިޝަނ ން  ވަނަ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންގެ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާއި، 

 .ފޮނ ވަންވާނެއެވެ

ހިނގާދިޔަ،   )ށ(    މ އްދަތ ގައި  ރިޯޕޓ ގެ  އެ  ރިޯޕޓިގައި،  އަހަރީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މިމާއްދާގެ 

 .އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަންވާނެއެވެ

 ؛މަޢްލޫމާތ އިންތިޚާބާބެހޭ  .1   

 ؛ޢަމަލ ކ ރެވ ނ ގޮތ ގެ މަޢ ލޫމާތ  ލޫމާތާއި އެ ޝަކ ވާތަކާމެދ އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކ ވާތަކ ގެ މަޢ  .2   

 ؛އިންތިޚާބާބެހޭ ޚަރަދ ގެ ހިސާބ ތައް .3   

 ؛ބަދަލ ތައްއައިސްފައިވާ މައިގަނޑ   ވޯޓ ލ މ ގެ ޙައްޤ  ލިބިފައިވާ މީހ ންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް .4   

 ؛ބަދަލ ތަކާބެހޭ މަޢ ލޫމާތ  އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކ ގެ ނަންތަކަށާއި އިންތަކަށް ގެނެވިފައިވާ .5   

 ؛ބަޔާން  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާލީ  27މި ޤާނޫނ ގެ  .6   

މ ވައްޒަފ ންނާ   .7    ދާއިރާއާއި  ހިންގ މ ގެ  އަހަރެއްގެ   ގ ޅޭގޮތ ންކޮމިޝަނ ގެ  އެ  ގޮތ ން  އިދާރީ 

 ؛ތަފްޞީލް  ތެރޭގައި ހިނގި ކަންކަމ ގެ 

 ؛ސިޔާސީ ާޕޓީގެ ދަފްތަރަށް އަންނަ ބަދަލ ތައް .8   

 .މަސައްކަތްތަކާބެހޭ މަޢ ލޫމާތ  އަދި މިނޫންވެސް ކޮމިޝަނ ންކޮށްފައިވާ މ ހިއްމ  .9   

މަޖިލީހަށް   )ނ(    ރައްޔިތ ންގެ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާއި،  ރިޯޕޓ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މިމާއްދާގެ 

  .ޢާންމ ކޮށް ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެވެ ކޮމިޝަނ ން އެ ރިޯޕޓ   ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި،   )ސާދަ(  14ފޮނ ވާތާ 

ޚާއްޞަ   )ރ(    ދިމާވާ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާގެ  ފެނިއްޖެ   ޙާލަތެއްގައި، މި  ކޮމިޝަނަށް 

މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތ ންގެ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާއި  ރިޯޕޓެއް  ޚާއްޞަ  ގ ޅޭ  އެޙާލަތަކާ  ހިނދެއްގައި، 

 .ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ ހ ށަހެޅ މ ގެ އިޚްތިޔާރ 

ކޮމިޝަން  
އެކ ލަާވލ މާއި  
ކޮމިޝަނ ެގ 

ފ ރަތަމަ  296ޤާނޫނ އަސާސީގެ   )ހ(  . 29 އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ  ދަށ ން  މާއްދާގެ  މަޖިލީހ ގެ   ވަނަ  ރައްޔިތ ންގެ 

ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނެއް އ ފައްދައި، ކޮމިޝަންގެ   )ފަސްދޮޅަސް(  60ފ ރަތަމަ ޖަލްސާ ބާއްވާތާ  
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މެންބަރ ްނެގ 
 ހ ށަހެޅ ން ނަންތައް 

 .ނިންމަންވާނެއެވެ ތ ގެމަތިން ޢައްޔަންކޮށްރައީސާއި ނާއިބ ރައީސް މި ޤާނޫނ ގައިވާ ގޮ މެންބަރ ންނާއި

 :މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ޢަމަލ ކ ރ މަށްޓަކައި )ށ(   

ދަށ ން   296ޤާނޫނ އަސާސީގެ   .1    މާއްދާގެ )ށ( ގެ  ފ ރަތަމަ ރައްޔިތ ންގެ   ވަނަ  އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ 

ފ ރަތަމަ ދ ވަހ ން   މަޖިލީހ ގެ  ބާއްވާ  ތެރޭގައި   20ފެށިގެން  ޖަލްސާ  ދ ވަހ ގެ   )ވިހި( 

ނަންތައް ހ ށަހަޅާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ހިމަނަން  މަޖިލީހަށް   ކޮމިޝަނ ގައި  ރައްޔިތ ންގެ 

 .ފޮނ ވަންވާނެއެވެ

ގެ   .2    )ށ(  މާއްދާގެ  ނަންބަރާއި،    1މި  ގޮތ ގެމަތިން   ވަނަ   3ވަނަ  ނަންބަރ ގައިވާ 

ރައްޔިތ ންގެ ދ ވަހ ން  މަ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ހ ށަހަޅާ  ނަންތަކެއް  ަަވތަ  ނ   ނަމެއް  ޖިލީހަށް 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް   )ވިހި( ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހ ން ވަކިގޮތެއް ނިންމައި  20 ފެށިގެން

 .އަންގަންވާނެއެވެ

މަޖިލީހަށް .3    ރައްޔިތ ންގެ  ގޮތ ގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ  ނަމެއް   މި  ހ ށަހަޅާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

އަންގާ  މަޖިލީހ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  އެކަން  ފެށިގެން   ފާސްނ ކޮށްފިނަމަ،    5ދ ވަހ ން 

ތެރޭގައި  ދ ވަހ ގެ  މަޖިލީހަށް  )ފަހެއް(  ނަންތަކެއް  ނ ވަތަ  އައ ނަމެއް   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

 .ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ

އިންތިޤާލީ 
މަރ ޙަލާަގއި 
ޢައްޔަންކ ރާ  

އިލެކްޝަންސް  
 ކޮމިޝަން 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މި   ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތ ގެ މަތިން ޢައްޔަންކ ރާ   276ޤާނޫނ އަސާސީގެ   )ހ(  . 30

  އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި ބާރ ތައް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ޢައްޔަންކ ރާ ކޮމިޝަނ ގެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް   ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތ ގެ މަތިން އ ފައްދާ  276ސީގެ  ޤާނޫނ އަސާ

ވަނަ މާއްދާއާއި،   6ވަނަ މާއްދާއާއި،    4ފެށިގެން، މި ޤާނޫނ ގެ   މިޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަންފަށާ ދ ވަހ ން 

 .ވަނަ މާއްދާ ފިޔަވައި މި ޤާނޫނ ގެ އެހެން މާއްދާތައް ހިނގާނެއެވެ 29

ދަށ ން އ ފައްދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ދެމި )ށ(    )ހ( ގެ  ޤާނޫނ ގެ   މި މާއްދާގެ    29އޮންނާނީ، މި 

 .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް އ ފެއްދ މާ ހަމައަށެވެ ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިން، 

އިލެކްޝަންސް  )ނ(    އ ފައްދާ  ގޮތ ގެމަތިން  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  މަޤާމ    މި  މެންބަރ ކަމ ގެ  ކޮމިޝަނ ގެ 

 ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ  277މެންބަރ ން ޢައްޔަންކ ރާނީ ޤާނޫނ އަސާސީގެ   ހ ސްވެއްޖެނަމަ، އެ ކޮމިޝަނަށް

 .ގޮތ ގެ މަތިންނެވެ

ޤާނޫނަށް  
ޢަމަލ ކ ރަންފަށާ  

ދިވެހި ސަރ ކާރ ގެ ގެޒެޓ ގައި ޝާއިޢ ކ ރާ   ތަޞްދީޤ ކޮށްމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަންފަށާނީ، މިޤާނޫނ  ފާސްވެ،   . 31
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 .ދ ވަހ ން ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚް 

ހަދައި   ަގާވއިދ  
 ހިންގ ން 

ވަނަ    29ކޮމިޝަނ ންނެވެ. މި ޤާނޫނ ގެ   މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދ ތައް ހަދައި ހިންގާނީ )ހ(  . 32

ގޮތ ގެ ގައިވާ  )ހ(  ކޮމިޝަން   މާއްދާގެ  ތެރޭގައި   06އ ފައްދާތާ  މަތިން  ދ ވަހ ގެ  މަސް   )ހައެއް( 

 .އެގަވާއިދ ތައް ހަދައި ނިންމަންވާނެއެވެ

ގެނައ މަށް ނ ވަތަ އެމާއްދާގައި ބ ނާ   މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދަކަށް އ ނި އިތ ރ  )ށ(   

 ޝަނ ން ބޭނ ންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ދަށ ން އިތ ރ  ގަވާއިދެއް ހަދަން ކޮމި  މ އްދަތ ގެ ފަހ ން މި ޤާނޫނ ގެ

 .އެގަވާއިދެއް ހެދ މަކަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން އ ފައްދާ   276 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ޤާނޫނ އަސާސީގެ )ނ(   

ކޮމިޝަނަށް  ކޮމިޝަނ ގެ އިލެކްޝަންސް  އަދާކ ރ މަށްޓަކައި   އެ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް   ވާޖިބ ތަކާއި 

 .ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދެއް ހެދ މަކަށް މިމާއްދާގެ )ހ( ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ

 ؛މި ޤާނޫނ ގައި އެހެންގޮތަކަށް ބ ނެފައި ނ ވާހާ ހިނދަކ   . 33 މާނަކ ރ ން 

ޤާނޫނ ( ގެ ދަށ ން   )އޮޑިޓް  4/ 2007"އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބ ނެފައިއެވަނީ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ   

 .އިސްކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށެވެ 

 ."ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބ ނެފައިއެވަނީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ

 


