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ވަަނ ުދވަހު އޮްތ  25މަހުގެ  އޯގަސްޓް ވަަނ އަހުަރގެ  2008
 ވަނަ އްަށ ތީިރސްދުައުރގެ ެދވަނަ  ވަަނ އަހުަރގެ  2008މަޖީިލުހގެ  ރައްޔިތްުނގެ 

 " ބިްލއިލެކްޝްަންސ ކޮމިޝަންގެ  "ޖަލްސާއިން ާފސްކުރެއްވި، 
 2008 އޯގަސްޓް 25ވަަނ މާއާްދގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  92ައސާސީގެ ޤާނުޫނ

ތަޞީްދޤު  ުދވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވީ ހަޯމ.) ހ1429 ޝަޢްބާްނ 24(
ޤޫާނަނށްވެ މިއަދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާިއޢު ކުރެއްވުމުން، މިބިލް 

 .ކުރެވިއްޖެއެވެ
  



 

 

  8/2008 :ނަންބަރު ޤާނޫނު

  
  

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު
 
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން،މިއީ
،ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ]އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން[ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 

، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއި،ބާރުތަކާއި
 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންވާނެއިލެކްޝަންސް
 . ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނެވެ،ޝަރުޠުތަކާއި

 ތަޢާރުފާއި ނަން  .1 )ހ(

  .އެވެ" އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު"މިޤާނޫނަށް ކިޔާނީ 
 

   )ށ(

 ދަޢްވާ ލިބިގަތުމުގެ، އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢްވާކުރުމާއި،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ
 އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ،ބާރު ލިބިފައިވާ

 .އަދި ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ
 

 ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު .2

 .މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ) ފަހެއް (5އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އެކުލެވިގެންވަނީ 
 

ކޮމިޝަން އެކުލެވިގެންވާ  .3
  ގޮތް
 

 މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނީ
 .ގޮތުގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

މެންބަރުން  .4 )ހ(
 ޢައްޔަންކުރުން

ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ނުވަތަ މެންބަރެއް ޢައްޔަންކުރަން ބޭނުންވާ
 އެފަހަރަކު ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަށްވުރެ،ކޮންމެ ފަހަރަކު

މަދުނޫން ޢަދަދަކަށް ީމހުންގެ ނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
  .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  

    )ށ(

ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ) ށ(މިމާއްދާގެ 
ންމުކޮށް އިޢްލާނުކޮށްގެން އެކަމަށް އިޖާބަދޭހުށަހަޅާ ނަންތަކަކީ އާ

 އަދި.މީހުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ނަންތަކެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ
 އާންމުކޮށް،މިގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަންތައް ފޮނުވާއިރު

އިޢުލާނުކޮށްގެން އެކަމަށް އިޖާބަދިން އެހެން މީހުންގެ ނަންތައްވެސް
ގެ މަޖިލީހުގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި އެ މަޖިލީހަށްރައްޔިތުން

  .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

    )ނ(



 
 
 
 
 

 

2 

ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް) ށ(މި މާއްދާގެ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ

 ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ،މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި
ޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރާ ބަޔަކު އެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ

  .ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ

    )ރ(

 ކޮމިޝަނުގެ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަން ކުރަންވާނީ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭ ފަދަ ތަޢުލީމާއި  ޤާބިލްކަން ހުރި

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ5ާ  މި ޤާނޫނުގެ،މީހުންގެ ތެރެއިން
 .ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންނެވެ

 

   )ބ(

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ދެމިތިބޭއިރު ތިރީގައިމިވާ
 .ސިފަތައް އެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގާ ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ

މެންބަރުންގެ ހުރުން .5
 ލާޒިމުވާ ސިފަތައް

   )ހ( ކު ކަމުގައިވުން؛މުސްލިމަ

   )ށ( ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން؛

   )ނ(  އަހަރު ވެފައިވުން؛25އުމުރުން 

އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ވޭތުވެދިޔަ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު އަހަރު) ފަހެއް (5

 ؛ކަމުގައި ނުވުން

   )ރ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ
ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ނުވަތަ ޢައްޔަންކުރެވޭ ސިޔާސީ މަގާމެއް

 ކަމުގައި ނުވުން؛ ފުރަމުންދާ މީހަކު

   )ބ(

ކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މީހަކު
 ނުވުން؛

   )ޅ(

ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ ބާރަ މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގެ
 އަދި ޖިނާއީ ކުށެއް،ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުމާއި

ކުރިކަން ސާބިތުވެ ބާރަ މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް
 ނުވަތަ،މެއް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާކުރެވިފައިވާ  މީހަކުނަމަ އެ ޙުކު

އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މަޢާފްކުރެވުނުތާ ފަސް އަހަރު ވެފައިވާ
 ؛މީހަކު ކަމުގައިވުން

   )ކ(

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކު ކަމުގައި ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި
 .ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން

 

   )އ(

 ޢައްޔަންކުރެވޭ މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތަކީ އެ މެންބަރަކުކޮމިޝަނަށް
1އަހަރު ދުވަހުގެ ) ފަހެއް (،5ޢައްޔަންކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 .ދައުރެވެ) އެކެއް(

 މެންބަރުންގެ މުއްދަތު .6 )ހ(



 
 
 
 
 

 

3 

 ވަނަ މާއްދާގ14ެ މިޤާނޫނުގެ ،ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް) ހ(މިމާއްދާގެ 
 އެހެން ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ،ކުރެވޭ މެންބަރަކު ފިޔަވައިދަށުން ވަކި

އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން) ފަހެއް (5މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު އިތުރު 
  . އިތުރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ،މުއްދަތަކަށް

 

   )ށ(

މިޝަނުގެއިބު ރައީސަކު ޢައްޔަންކުރާނީ ކޮ ނަ،ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަކާއި
އަދި މިގޮތުން.  ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނެވެ،މެންބަރުންގެ ތެރެއިން

، ނައިބު ރައީސަކަށް ޢައްޔަންކުރާ ބަޔަކު،ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަކާއި
ގަޑިއިރުގެ) ސާޅިސް އަށެއް (48އެމަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރާތާ ގިނަވެގެން 

ޔާއަށް ކޮމިޝަނުންތެރޭގައި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް
 .އަންގަންވާނެއެވެ

 

 
 
 
 

7.  
 

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި 
ނާއިބުރައީސް 
 ޢައްޔަންކުރުން

އަދި. ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސެވެ
ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮމިޝަނުގެ

 .ރާނީވެސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސެވެމެންބަރުންނާ ޙަވާލުކު

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ  .8
 މަސްއޫލިއްޔަތު

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ
 ނުވަތަ އެމަޤާމު ހުސްވެއްޖެ، ނުވަތަ އުޛުރުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި،ޙާލަތެއްގައި
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރާނީ އޭނާގެ މަޤާމުގެ،ޙާލަތެއްގައި

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ،މީގެ އިތުރުން. ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސެވެ
 .ނާއިބުރައީސާ ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވެސް އޭނާ އަދާކުރަންވާނެއެވެ

 

 ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސް .9

ޖެކަމަށް ބެލޭނީ އަންނަނިވިކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެއް
 .ޙާލަތުތަކުގައެވެ

މަޤާމު ހުސްވުން .10 )ހ(

     .1 ؛މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން

     .2 ؛އިސްތިޢުފާ ދިނުމުން

 ކޮމިޝަނުގެ، ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިނ14ްމިޤާނޫނުގެ 
 ؛މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުން

3.     

 ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިޚާބުޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ
 ؛ކުރެވޭ ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމުން

4.     

     .5 ؛މަރުވުމުން

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުރުން މި ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ
 ؛ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައެއް އުނިވުމުން

6.     

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަޤާމު ނުވަތަ ނާއިބުރައީސްގެ މަޤާމު
 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު،ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ

 ނުވަތަ ރައީސިާއ.ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވުމުންނެވެ

   )ށ(



 
 
 
 
 

 

4 

ނައިބު ރައީސް އާއި ދެމީހުންކުރެ މީހަކު އެމީހެއްގެ މަޤާމުން
 .އިސްތިޢުފާދިނުމުންނެވެ

 
 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވ1ާގެ ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 10މިޤާނޫނުގެ 

 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމެއް ހުސްވުމުގެ،ޙާލަތު މެދުވެރިވެގެން
 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވ4ާ މިޤާނޫނުގެ ،ދުވަސް ކުރިން) ފަނަރަ (15

ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ހޯދަންޖެހޭ މަޝްވަރާ ހޯދައި
 .ނިންމަން ވާނެއެވެ

ހުސްވާ މަޤާމަށް މީހުން  .11 )ހ(
 ޢައްޔަންކުރުން

،ވަނަ ނަންބަރުގައާއި) 2(ގެ ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 10މިޤާނޫނުގެ 
ވަނަ) 5 (،ވަނަ ނަންބަރުގައާއި) 4 (،ވަނަ ނަންބަރުގައާއި) 3(

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ޙާލަތުތަކުގެ ތެރެއިން) 6 (،ނަންބަރުގައާއި
 ނުވަތަ،ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން 

 ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމެއް،ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމު
ދުވަހުގެ) ފަސްދޮޅަސް (60 އެމަޤާމެއް ހުސްވާތާ ،ހުސްވެއްޖެނަަމ

 .ތެރޭގައި އެމަޤާމަށް މީހަކު އަލުން ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ

   )ށ(

ގެ މަތިން މުއްދަތު ހަމަވެގެން ކޮމިޝަނަށްގައިވާ ގޮތު) ހ(މިމާއްދާގެ 
މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަންތައް

ދުވަހުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ) ފަސްދޮޅްަސ (60އެމުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 
  .މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

  .ތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަ
 

12. 

  )ހ( .ހާޒިރުވުން ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކަށް

މެންބަރުން އެމީހުންގެ 
 ވާޖިބު އަދާކުރުން

  .ކޮމިޝަނުން ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން
 

   )ށ(

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް އެމީހެއްގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވޭނީ ފަނޑިޔާރެއްގެ
  . ހުވައިގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއި ކުރުމުންނެވެ،އި އަންނަނިވި ހުވައިކޮށްކުރިމަތީގަ

 

އިސްލާމްދީނަށް ) .........މީހާގެ ނަން......... (އަހުރެން [
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް،ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި

 އިލެކްޝަންްސ،ށާއިދިވެހި ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމަ ،ރައްކާތެރިވުމަށާއި
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ތެދުވެރިކަމާއި،ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން
ގަންދީهللا  އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް މާތް،އަމާނާތެްތރި ކަމާއެކު

  ].ހުވައިކުރަމެވެ
 

ންބަރުން މަޤާމާ މެ .13
 ޙަވާލުވުން
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ގައި) ހ(މާއްދާގެ  ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އެމަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނީ މި
 .ގައި އެވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ) ށ(މާއްދާގެ   މި،ބަޔާންކޮށްފައިއެވާފަދަ ޙާލަތެއްގައި

 މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން .14

އިވާ ކަންކަމާއިގައި ބަޔާންކޮށްފަ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 17މި ޤާނޫނުގެ 
 ނުވަތަ އެ މަޤާމު އަދާކުރުމަށް،ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރިކަމަށް

 ނުވަތަ މަޤާމު،އުޛުރުވެރިވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް
 އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ނެތްކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި؛

   )ހ(

ވެއްޖެކަމަށްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރި) ހ(މި މާއްދާގެ 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކާއި
މަޤާމުތަކާބެހޭ ކަންކަން ބެލުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރުމަށް
،ކަނޑައަޅާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ފެނިގެން

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެއެ މެންބަރަކު އެ ކޮމިޝަނުން ވަކިކުރުމަށް ރަ
ޖަލްސާއެއްގައި ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ

  .އަޣުލައްބިޔަތުން ފާސްކުރުމުން އެ މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވީއެވެ
 

   )ށ(

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އޭނާގެ މެންބަރުކަމުގެ އިސްތިޢުފާ ދޭން
ޔާންކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސިޓީއަކުން އެކަން ބަ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

 އެސިޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުމުން ކޮމިޝަނުގެ،ހުށަހަޅައި
 .މެންބަރުކަމުން އެމެންބަރަކު ވަކިވީއެވެ

އިސްތިޢުފާދިނުން .15 )ހ(

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން
،ންކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުންބޭނުންވެއްޖެނަމަ ސިޓީއަކުން އެކަންބަޔާ

،ހަމައެފަދައިން.  ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ،ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް
 ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ،ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް

ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ސިޓީއަކުން އެކަން ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނުގެ
 ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު،ރައީސަށް ލިބުމުން އެސިޓީ ،ރައަީސށް ހުށަހަޅާ

 . ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ،ރައީސް

   )ށ(

ގެ ދަށުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސް) ށ(މިމާއްދާގެ 
 ކޮމިޝަންގެ،އެއިން މީހެއްގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދިންކަމުގައިވިޔަސް

  . ދިނީ ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެމެންބަރުކަމުން އެމީހަކު އިސްތިޢުފާ
  

    )ނ(

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި ނާއިބުރައީސާއި މެންބަރުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި
 .އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ

 މުސާރައާއި ޢިނާޔާތްތައް .16 )ހ(

،ޢިނާޔަތްތައް އިކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށާއި ނާއިބުރައީސަށް ދެވޭ މުސާރައާ
އަދި. އެމީހުންގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތުގައި އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

،ޢިނާޔަތްތައްވެސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި
 .އެމީހުންގެ މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތުގައި އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

   )ށ(
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 މިނިސްޓްރީ،ޢިނާޔަތްތައްކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި 
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާއާއެކު  ކަނޑައަޅާނީ

  .ކޮމިޝަނުންނެވެ
 

   )ނ(

،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައާއި
 ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތުގައި

 .ރަކުމެ އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެމެންބަ

މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ  .17 )ހ(
މިންގަނޑުތައް

ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
  ކަންކަންކުރުން؛

1.       

 ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާއި،ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ކުރިއަރުވައި
  މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކުރުން؛

2.       

ރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޤައުމީމެންބަ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާ އަބަދުމެ

  ކުރިއަށްނެރެ އިސްކަންދިނުން؛

3.       

މެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި
ވަތަ ނު، ނުވަތަ ކުލަޔަށް،ނަސްލަށްއެއްވެސް ރައްޔިތެއްގެ 

 ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ،ޖިންސަށް
 ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ސިޔާސީ ނުވަތަ،ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް

، ނުވަތަ މާލީ ފުދުންތެރި ކަމަށް،އެނޫންވެސް ވިސްނުމަކަށް
 ނުވަތަ،ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާއަށް ނުވަތަ އުފަންރަށަށް

ޖަ ނުވަތަ މަޤާމަށް ބަލައިވާހަކަ ދައްކާ ބަހަށާއި އިޖްތާިމޢީ ދަރަ
  ތަފާތުނުކުރުން؛

  

4.       

ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް
ވަތަނުވަތަ ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ސިޔާސީ ނު

 އެފަދަ،ވިސްނުމްެއ ގެންގުޅޭ ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެއެނޫންވެސް 
 ތަޢައްޞުބުން،ށް ޖެހިލުންނުވެފަރާތަކުން ދައްކައިފާނެ ބިރަކަ

 މެންބަރުންގެ މަސައްކަތް،އެއްކިބާވެ ހުރެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު
ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނާއެއްގޮތަށް ކުރުމާއި ކަންކަން

  ނިންމުން؛

5.       

އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ސީދާގޮތުން
ކުރުމުގެގޮތުން ނުވަތަ ތާއީދު،ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ނަމަވެސް

  ދޮެކޅުހެދުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން؛

6.       

 ނުވަތަ ދައްކާ، ނުވަތަ ބައިވެރިވުމަކުން،މެންބަރަކު ކުރާކަމަކުން
 ނުވަތަ އެނޫންވެސް، ނުވަތަ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކުން،ވާހަކައަކުން

7.       
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ވާލު އެ މެންބަރެއްގެ މުސްތަޤިއްލު ކަމާމެދު ސު،އެހެން ގޮތަކުން
އުފެދޭނެ ނުވަތަ އުފެދިދާނެއެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމާއި

، މުސްތަޤިއްލުކަމާއި،ކޮމިޝަންގެ މިނިވަންކަމާއި
އިންޞާފުވެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭނެ ނުވަތަ

  އުފެދިދާނެއެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން؛
މަޤާމުގެ ޙައިޘިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްގެ

ތަ އެ މެންބަރެއް އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭނުން އަމިއްލައަށްނުވަ
ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ޙާޞިލްކުރަުމށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް

  އެފަދަ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންނުކުރުން؛

8.       

މަޤާމުގެ ޙައިޘިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް
 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުންމެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި

   ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް އެމަޢުލޫމާތެއް ހާމަނުކުރުން؛،ފިޔަވައި

9.       

 އާމްދަނީއެއް،ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ
 އާމްދަނީއެއް،ހޯދުމަށް ފަންނީ މަސައްކަތެއްގައި ޝާމިލުވެ

 އެހެން އެއްވެސް،ޮކށްލިބޭފަދަ އެހެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް
  ؛ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރުން

  

10.       

، ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް،ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ
،ހުރިހާ ޢަމަލެއްގައިވެސް މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގައި
އެމީހެއްގެ އަޚްލާޤާއި އަބުރުގެ ރައްކާތެރިކަން

  .ދަމަހައްޓަންވާނެއެެވ

11.       

މިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރެއް މި މާއްދާގެކޮ
،އާ ޚިލާފަށް ކަމެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ) ހ(

އެމެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ އެކަމެއް އަލުން
  .މުރާޖަޢާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

    )ށ(

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރުޢީ
 އެކަމެއްގައި ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން،ކޯޓަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ

 ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި،ކޮމިޝަނުން ޒިންމާ އުފުލުމުގެ އިތުރަށް
ން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެއެ މެންބަރަކާމެދު ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތި

  .އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

    )ނ(

 ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު،ކޮމިޝަންގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ
،އެ މެންބަރެއްގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި
ރވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް އޮޑިޓަ

ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ފޯރމެޓަކަށް ތައްޔާރުކުރާ ބަޔާނެއް އޮޑިޓަރ
އަދި ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ކޮންމެ. ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ

    )ރ(
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 އެ މެންބަރެއްގެ، އެމެންބަރެއްގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވުމުގެ ކުރިން،މެންބަރަކުމެ
ވިޔަފާރީގެ ،މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި

މަޞްލަޙަތުތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ބަޔާނެއް
މިގޮތުން އޮޑިޓަރޖެނެރަލަށް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ

ހުށަހަޅާ ބަޔާނުގައި މައްސަލައެއްވާ ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ފެނިއްޖެ
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެހިނދެއްގައި އެ މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ 

  .އިޚްތިޔާރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

 ކޮމިޝަނަށް،ކޮމިޝަނުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި
،ލިބިދޭ ބާރުތަކުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް،ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ލިބިދޭ ބާރެއްގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި
 ނުވަތަ، ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު،ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައްީސ

، ހެޔޮނިޔަތުގައި ކުރާ ކަމަކާމެދު،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން
އެއްވެސް މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާޢީ ދަޢްވާއެއްނުވަތަ ނުކްޮށ ދޫކޮށްލާ ކަމަކާމެދު 

  .ނުއުފުލޭނެއެވެ
  

ޙިމާޔަތް  .18

ފަހަރު) އެކެއް (1ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެއް މަދުވެގެން ކޮންމެ މަހަކު 
  .ބާއްވަންވާނެއެވެ

 

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާ .19

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ
 .ރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެދެބައިކުޅައެއްބަޔަށްވު

ޤާނޫނީ އަދަދާއި  .20 )ހ(
ވޯޓުދިނުން

ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމޭނީ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި
 .ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެކަމަށް ލިބިގެންނެވެ

   )ށ(

ނުވަތަ ދައުރެއް ނުވަތައެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް 
މާލީ ފައިދާއެއް އޮތް މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް

އަދި މިފަދަ މައްސަލައެއްކަން. އެ މެންބަރަކު ބައިވެރިގެން ނުވާނެއެވެ
،އެނގޭހިނދު މިކަން ކޮމިޝަނުގެ އެހެން މެންބަރުންނަށް އެންގުމާއެކު

މަންޖެހޭ ނިންމުމެއް ނިންމުމުންއެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ނިން
  .އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ

  

    ) ނ(

 .21 .ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުނެގުމަށް ،އިންތިޚާބުތަކާއި

، އެކަންތައްތައް ހިންގުމާއި،ންޖެހޭ ކްަނތައްތައް ކުރުމާއިކުރަ
 އެކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިކުރުމާއި އަދި އިންތިޚާބުތަކާއި،ބެލެހެއްޓުމާއި

ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުތަކުގެ ކަންތައްތައް ހިނގަނީ
،ފޮޅުމެއް ތަޅާ، ބިރުދެއްކުމެއް، ބިރުވެރިކަމެއް،އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު

   )ހ(
ކޮމިޝަނުގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 
ބާރުތައް
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 އަދި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތި މިނިވަންކަމާއި،ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއް
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ފުރިހަމައަށް

 އަދާކުރެވޭ ގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން؛ 
،ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުތަކުގައި ،އިންތިޚުާބތަކާއި

،މުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކުރުމާއިވޯޓުދިނު
،އެރަޖިސްޓްރީއަށް ގެންނަންޖެހޭ އުނިއިތުރު ގެނައުމާއި ބެލެހެއްޓުމާއި
އިންތިޚާބުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓު ނެގުމާބެހޭ

 ސުން؛ގޮތުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހައި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއް

   )ށ(

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބުތަކާއި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުތައް ނެގުމާއި އެވޯޓުތަކުގެ

 ނަތީޖާ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައާިވ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނުކުރުން؛

   )ނ(

ޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެއިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި ތިބި ވޯ
 ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް،ރަޖިސްޓްރީތައް އެކުލަވައިލައި

އެރަޖިސްޓްރީތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އުނިއިތުރުގެނެސް ޤާނޫނުގައިވާ
 ގޮތުގެމަތިން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރަމުން ގެންދިޔުން؛

   )ރ(

ޅާ އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތިން ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާޤާނޫނުގައި ކަނޑައަ
، އިންތައް ކަނޑައަޅައި،އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަންތަކާއި ،ގުޅިގެން
، މުރާޖަޢާ ކުރަމުން ގެންދިއުމާއި، އެކަންކަމަށް ބަދަލުގެނެސް،ވަކިކޮށް

މިކަންކަމަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރަމުން
 ޔުން؛ގެންދި

   )ބ(

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ގުޅޭގޮތުން ،ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި
ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންކަން

  ކުރުން؛

   )ޅ(

 އިންތިޚާބުގެ މަޤްޞަދާ، ކަންތައްތައް ހިނގާނޭގޮތާއިގެއިންތިޚާބު
 ؛ ހޭލުންތެރިކުރުވުން ރައްޔިތުން،މަޢުލޫމާތުދީ ގުޅޭގޮތުން

   )ކ(

ޤާނޫނުއަސާސީއިންނާއި ޤާނޫނުން ކޮމިޝަނުން ހިންގައި
ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތިޚާބުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ

  ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުތަކާބެހޭ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛
 

   )އ(

 މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ކޮމިޝަނުން،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި
 ފަރާތްތައް ތަމްރީނުކުރުން؛

   )ވ(

،އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި
 އެކަމާގުޅޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން؛

   )މ(

އިންތިޚާބުތައް ހިނގާ ނުހިގާ ގޮތް ބެލުމަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ
 އްޖޭގެ އޮބްޒާވަރުން އެކްރެޑިޓްކުރުން؛ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ދިވެހިރާ

   )ފ(
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ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުތަކުގައި ،އިންތިޚާބުތަކާއި
އަދި މިގޮތުން ކޮމިޝަނުން؛ ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންތަން ކަނޑައެޅުން

ކަނޑައަޅާ ތަންތަނުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓައި ވޯޓުލުމުގެ މަސައްކަތް
،ންދިޔުމުގައި ކޮމިޝަނުން އެދޭ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުންކުރިއަށް ގެ

އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެތަނަކާ ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން
، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ނޯޓިސް އެފަރާތަކަށް ދިނުމަށްފަހު،ނުދޭނަމަ

ހޭކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެ
  އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން؛

    )ދ(

ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުތަކުގައި ،އިންތިޚާބުތަކާއި
ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުގައި

  ؛ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ޤާއިމްކުރުން

    )ތ(

ޝަނުން ހިންގައި ބަލަހައްޓާ ކޮންމެ އިންތިޚާބެއް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެކޮމި
ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުގެ ކަންކަން ނިމުމުން ޤާނޫނުގައި

 އެއިންތިޚާބެއްގެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
  ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުގެ ރިޕޯޓް ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުން؛

    )ލ(

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އިންތިޚާބާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ކޮމިޝަނުން
  .ކުރަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން

 

    )ގ(

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނަކުން ކޮމިޝަނުން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް
ގެ ޢާންމުކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތިޚާބުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމު

 ކޮމިޝަނުންނާއި،ވޯޓު ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ
 .ކޮމިޝަނުން އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތްތަކުންނެވެ

އިންތިޚާބުތައް ހިންގައި  .22  )ހ(
ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތް

މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
 އިދާރީ ،ށާއި ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައިއަދާކުރުމަ

 އެފަދަ ، އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި އިދާރާތައް އުފައްދައި،ދާއިރާތަކާއި
އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ވަގުތީ އަދި ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާދިނުމުގެ ބާރު 

  .ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ
 

    )ށ(

ގައި ބަލަހައްޓާ އިންތިޚާބުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިކޮމިޝަނުން ހިން
 .އެވަނީއެވެ

 .23  )ހ(

       .1 ރިޔާސީ އިންތިޚާބު؛

ކޮމިޝަނުން 
ބަލަހައްޓަންޖެހޭ 

 އިންތިޚާބުތައް

       .2 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު؛
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށްޓަކައި

 ލްތަކުގެ އިންތިޚާބު؛އުފައްދާ ކައުންސި
3.       

       .4 ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
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ބޭނުންވެގެން ނަގަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދުމުގެ ޢާންމު
 .ވޯޓު ނެގުން

 ވަނަ ނަންބަރުގައ3ި ވަނަ ނަންބަރާއި 2ގެ ) ހ(މި މާއްދާގެ 
 ކޮމިޝަނުން،އިލެކްޝަންސް-ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބުތަކުގެ ބައި

  .ހިންގައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

    )ށ(

،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބުތަކުގެ އިތުރުންވެސް) ހ(މި މާއްދާގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި އެހެން ޤާނޫނަކުން

ޝަނުންބަލައި ހިންގުމަށް ކަނޑައާަޅ އިންތިޚާބުތައް ކޮމި ކޮމިޝަނުން
  .ހިންގައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 

    )ނ(

 ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު،ކޮމިޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކާއި
  .ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުތަކުގައި ނަގާނީ ސިއްރު ވޯޓެވެ

ވޯޓުނެގުމާއި ގުނުން .24  )ހ(

،ގައިމެ ވޯޓުލާ ކޮންމެ މަރުކަޒެއް،ކޮންމެ ވޯޓެއް ނަގައި ނިމުމާއެކު
 ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުން،ކޮމިޝަނުން އެމަރުކަޒެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މީހަކު

 އެބައެއްގެ ހާޒިރުގައި،ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓްުނ ކަނޑައަޅާ މީހުން ތިބިނަމަ
އަދި އެވޯޓެއް ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ

 ކޮންމެ،ގެ ވޯޓު ގުނައިއެނޫންވެސް ބައެއްގެ ހާޒިރުގައި އެމަރުކަޒެއް
 ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ،ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެމަރުކަޒަކުން ލިބުނު ވޯޓުގެ ޢަދަދު

ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ސުވާލަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ
 އެ މަރުކަޒެއްގައި ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ،ޢަދަދު ލިޔެ ބަލަހައްޓައި

  .ންކުރަންވާނެއެވެއެމަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާ
 

    )ށ(

ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓަކާ ގުޅޭގޮތުން
 ނުވަތަ، ނުވަތަ އިންތިޚާބެއްގެ ނަތީޖާއަކާމެދު،ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމަކާމެދު

އިންތިޚާބާބެހޭ ކަމެއްގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިނގައިފައިވާ ކަމަށް
ރާތަކުން ޤަބޫލުކުރާ ކަމަކާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެޝަކުވާއަކާމެދު ގޮތެއްއެފަ

  .ނިންމައިދިނުން އެދި އެފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
  

25. އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް 

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެއް
 އަދި ކޮމިޝަނުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ.އްޔަންކުރަންވާނެއެވެޢަ

 .ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހިންގާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ

 .26  )ހ(

ން ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފު،ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާދީ
 .ވަކިކުރާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ

 

   )ށ(

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ 
ޖެނެރަލް އަދި 
މުވައްޒަފުން 
 ޢައްޔަންކުރުން

ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް،ފައިސާ

މާލީ ކަންކަން .27  )ހ(
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 . ކޮމިޝަނަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ،ބަޖެޓެއްގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން
ޓަކައި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެމިކަމަށް

މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމިޝަނުން ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލައި
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާއެކު ކޮންމެ އަހަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ތަ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުންއެއްވެސް ބަޔަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަ

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައިވާ  ކޮމިޝަނުގެ،ކޮމިޝަނަށްދޭ މާލީ އެހީއެއް
 .ކަންކަން ކުރުމަށް މެނުވީ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

    )ށ(

 މާލީ ޒިންމާތަކާބެހޭ،ކޮމިޝަނުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި
 ކޮމިޝަނުން ހަދާ،ވަރާއާއެކު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޝް،ހިސާބު

،ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިޔެ ބަލަހައްޓައި އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު
 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވ28ާ މި ޤާނޫނުގެ ،އެކުލަވާލެވޭ މާލީ ބަޔާނެއް

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް،އަހަރީ ރިޕޯޓާއެކު
  .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 

    )ނ(

 ކޮންމެ،ކޮމިޝަނުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް
 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިނ28ްއަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކޮމިޝަނުން،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި
 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

އަހަރީ ރިޕޯޓު .28  )ހ(

 އެރިޕޯޓުގެ،ންކޮށްފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައިގައި ބަޔާ) ހ(މިމާއްދާގެ 
 . އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަންވާނެއެވެ،މުއްދަތުގައި ހިނގާދިޔަ

    )ށ(

      .1 އިންތިޚާބާބެހޭ މަޢްލޫމާތު؛
ޝަކުވާތަކާމެދުއިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތަކުގެ މަޢްލޫމާތާއި އެ

  ؛ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުޢަމަލުކުރެވުނު
2.      

      .3 ؛ރަދުގެ ހިސާބުތައްއިންތިޚާބާބެހޭ ޚަ
ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް

  އައިސްފައިވާ މައިގަނޑު ބަދަލުތައް؛
4.      

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަންތަކަށާއި އިންތަކަށް ގެނެވިފައިވާ
  ބަދަލުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛

5.      

ްށފައިވާ މާލީގައި ބަޔާންކޮ) ނ( ވަނަ މާއްދާގެ 27މި ޤާނޫނުގެ 
  ؛ބަޔާން

6.      

ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއާއި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން
އިދާރީ ގޮތުން އެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހިނގި ކަންކަމުގެ

  ؛ތަފްޞީލް

7.      

      .8 ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ދަފްތަރަށް އަންނަ ބަދަލުތައް؛
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އަދި މިނޫންވެސް ކޮމިޝަނުންކޮށްފައިވާ މުހިއްމު
  .ކަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުމަސައް

9.      

،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި) ހ(މިމާއްދާގެ 
،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) ސާދަ (14ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާތާ 

 .ކޮމިޝަނުން އެރިޕޯުޓ ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

    )ނ(

، ދިމާވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގައި،ވެސްއެހެން އޮތްނަމަ) ހ(މި މާއްދާގެ 
 އެޙާލަތަކާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ ރިޕޯޓެއް،ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު
  .ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

    )ރ(

ބުކުރެވޭ ފުރަތަމަގެ ދަށުން އިންތިޚާވަނަ މާއްދާ 296ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
)ފަސްދޮޅަސް (60ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބާއްވާތާ 

 ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނެއް އުފައްދައި
ރައީސާއި ނާއިބުރައީސް މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢައްޔަންކޮށް

 .ނިންމަންވާނެއެވެ

ވާލުމާއި ކޮމިޝަން އެކުލަ .29  )ހ(
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ 

  ނަންތައް ހުށަހެޅުން
 

      )ށ( :ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި) ހ(މި މާއްދާގެ 

ގެ ދަށުން) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 296ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
އިންތިޚާބުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) ވިހި (20 ޖަލްސާ ބާއްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން
ކޮމިޝަނުގައި ހިމަނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަންތައް

 .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

1.      

 ވަނ3ަ ، ވަނަ ނަންބަރާއ1ިގެ ) ށ(މި މާއްދާގެ 
ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ

ނަމެއް ނަުވތަ ނަންތަކެއް ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެންމަޖިލީހަށް 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުން ވަކިގޮތެއް ނިންމައި) ވިހި (20

  .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ

2.      

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަމެއް މަޖިލީހު

 އެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަންގާ،ފާސްނުކޮށްފިނަމަ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) ފަހެއް (5ދުވަހުން ފެށިގެން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައުނަމެއް ނުވަތަ ނަންތަކެއް މަޖިލީހަށް
  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  

3.      

ރާ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢައްޔަންކ276ުޤާނޫނުއަސާސީގެ 
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރާ ކޮމިޝަނުގެ

އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި  .30  )ހ(
ޢައްޔަންކުރާ 
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އަދި. އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ލިބިގެންވެއެވެ
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އުފައްދ276ާޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ދުވަހު
29 ، ވަނަ މާއްދާއާއ6ި ، ވަނަ މާއްދާއާއ4ި މި ޤާނޫނުގެ ،ފެށިގެން

  . ވަނަ މާއްދާ ފިޔަވައި މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާތައް ހިނގާނެއެވެ

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 ދެމިގެ ދަށުން އުފައްދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން) ހ(މި މާއްދާގެ 
، ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިނ29ް މި ޤާނޫނުގެ ،އޮންނާނީ

  .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުމާ ހަމައަށެވެ

      )ށ(

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުފައްދާ އިލެކްޝަންސް) ހ (މި މާއްދާގެ
 އެ ކޮމިޝަނަށް،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ

 ވަނަ މާއްދާގައިވ277ާޢައްޔަންކުރާނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މެންބަރުން 
  .ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

  

      )ނ(

 ތަޞްދީޤުކޮށް، މިޤާނޫނު ފާސްވެ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ
  .ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

  

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ  .31
ތާރީޚް

ނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީމި ޤާނޫ
ގައިވާ ގޮތުގެ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 29މި ޤާނޫނުގެ . ކޮމިޝަނުންނެވެ

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) ހައެއް (06މަތިން ކޮމިޝަން އުފައްދާތާ 
  .އެގަވާއިދުތައް ހަދައި ނިންމަންވާނެއެވެ

  

ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން .32  )ހ(

ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދަކަށް އުނި އިތުރު) ހ(މާއްދާގެ މި 
ގެނައުމަށް ނުވަތަ އެމާއްދާގައި ބުނާ މުއްދަތުގެ ފަހުން މި ޤާނޫނުގެ
ދަށުން އިތުރު ގަވާއިދެއް ހަދަން ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި

  .ހުރަހެއް ނާޅައެވެ) ހ(އެގަވާއިދެއް ހެދުމަކަށް މި މާއްދާގެ 

    )ށ(

 ޤާނޫނުއަސާސީގެ،ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް) ހ(މި މާއްދާގެ 
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށ276ް

އެ ކޮމިޝަނެުގ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި
 .އެވެހުރަހެއް ނާޅަ) ހ(ށް މިމާއްދާގެ ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދެއް ހެދުމަކަ

  

    )ނ(

  މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުވާހާ ހިނދަކު؛
  

އޮޑިޓް (2007/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ]އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް[
  .ގެ ދަށުން އިސްކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށެވެ) ޤާނޫނު

  

  . އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ، ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ]ކޮމިޝަން[

މާނަކުރުން .33
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