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 ލޫކީ މިންގަނޑު ޞު މެންބަރުންގެ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

 5)ދިވެިހ ސިވިްލ ަސރވިސްގެ ޤާޫނުނ( ައްށ  5/2007މިއީ ާޤޫނުނ ަންނަބުރ  .1  ތަޢާރަފު 
ވަަނ އިޞްާލުޙ ެގނައުމުެގ ާޤޫނުނގެ ަދުށްނ ސިިވލް ަސރިވސް ކޮމިޝަނުގެ  
މެންަބުރްނ ޢަމަލު ުކރުަމށް އެކުލަވާލެވޭ ުސލޫކީ މިންަގނެޑވެ. މި ސުލޫީކ 
މިންަގނޑުެގ މައިަގނުޑ މަޤްަޞދަކީ، ކޮމިަޝުނގެ ެމްނަބުރްނަނކީ އެ މީުހންެގ 

ައބުރުެވރިަކްނ  ،ަދރަޖައާއި  ،ގެ ވާިޖުބ އަދާުކރުމުގަިއ ކޮމިޝަނުެގ ޤަަދރާއިމަޤާމު
ހިފަހައްޓަިއ ކޮމިަޝނުެގ ސިާޔަސތުތަކާއި ކޮމިަޝުނެގ ިނންުމްނަތކާއި ކޮިމޝަުންނ 
ޢަމަލުކުރާގޮާތ ުގޅޭގޮުތްނ ޖަާވުބދާރީވުމާއި ިޒންާމ އުފުލުެގ ވާިޖބު ހާމަަކްނ ބޮުޑ 

 ްށ ހެުދމެވެ. ގޮތެއްގައި އަދާުކާރ ަބޔަކަ
    

ިމ ުސޫލކީ މިންަގނޑަށް  ކޮމިަޝުނެގ ުހރިާހ ެމންަބުރން ސިވިލް ަސރިވސް  .2 ޢަމަލު ކުރުމާއި ފިޔަވަޅުއެޅުން 
ޢަމަލުކުަރންާވނެެއވެ. ކޮމިަޝުނގެ އެއްވެްސ ެމންަބރެްއ ިމ ސުލޫކީ ިމންަގނޑާ 
ޚިލާފުވުމަީކ އެމީހަކާމެދު ތައުދީީބ ިފޔަވަުޅ ެއޅުމުގެ ާޙލަެތއް އުަފންުވްނ ކަމުގައި 

 . ނުަވތަ  ޭއާނ ަމޤާުމން ވަކިކުރެިވދާެނ ޙާލަތެްއ އުަފންުވްނ ކަމުގަިއ ެބލެވޭނެއެވެ
    

ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 
 އަދާކުރުމާގުޅޭ 

ކޮމިޝަނުގެ ެމްނަބުރންގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުަރްނާވނީ އެއްވެސް ުނޫފެޒްއ  .3
ގޮްތ  ެނތި މިނިަވްނކަމާއެކުގައެވެ. ިމ ގޮުތްނ ެމންަބުރްނ މަސައްކަްތ ކުަރްނވާ

 ތިރީގަިއ ަބާޔންޮކށްފައި އެަވީނއެވެ. 
ކޮމިޝަނުެގ ވާޖިުބ އަދާުކރުުމަގއި، ކޮމިޝަނުެގ ެމްނބަުރްނ އެއްވެސް  )ހ(  

 ުނާވެނއެވެ. ުނވަަތ އެްއވެސް ުނފޫަޒކަށް ެލނބިގެން  ބިރަަކށް
ކޮމިޝަނުެގ އެއްެވްސ މައްސަަލއެއް ނިންމުމުގަިއ ނުަވަތ މަްއސަލައެއް  )ށ(  

 ިސޔާަސތެއް ނުވަތަ  ކުރުމުގައި  ަމޝްވަާރއެއް ނުަވތަ ިހންގުމުގައި
ސީދާގޮތުންެވްސ ނުވަަތ ުނސީދާގޮތުންވެްސ އަމިއްލަ  ކަނަޑެއުޅމުގައި

 ުނާވެނއެވެ. ަމަސއްކަތްކޮށްެގން  މަޞްލަޙަތެްއ ާހސިލުުކަރން 
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ކޮމިޝަނުެގ ުހރިާހ ކަމެއްެވްސ ުކަރންާވީނ، ކޮމިަޝުނެގ ަމޤްޞަދު  )ނ(  
 ޮގތުގެމަިތްނ، ާޢންުމ މަޞްަލޙަތަްށޓަކައެވެ. ހާސިލުާވނެ 

 ަވގުތުގައި، ކަމެއްގެ އެ  ުކރުމަށްޓަކަިއ، ކަންތަްއަތއް ޮބޑުގޮތެއްގައި  ހާމަކަން  )ރ(  
 ގޮތަށް  ލިބިަގނެވޭ  ަފސޭހަިއން ާޢންުމްނނަށް  މަޢުލޫާމތު ޞައްޙަ  އެކަމަކާބެހޭ

 ފޯރުކޮށްޭދްނާވނެއެވެ.   
 އޮނިަގނޑު އިާދރީ  ކޮމިަޝނުގެ  ިހްނގުމުގައާއި، ަމސައްކަތްތައް  ކޮމިޝަނުގެ  )ބ(  

ތަރުީތބުވެެގންާވ ގޮތުގައާއި، ޮކމިޝަނުެގ ަމސައްކަތްތަްއ ކުުރމުގައާއި، 
ޕްރޮްގރާްމތައް ރޭވުމުގައާއި، ކޮމިޝަނުގެ ަތޙްޤީޤުަތއް  ކޮމިޝަނުގެ 

 އެޅުމުގައި، ފިޔަަވޅުތައް  ައޅަްނޖެހޭ  ިހންގުމުގައާއި، ކޮމިަޝުނން 
 ިމނިަވންކަމާިއ ާބރު އިޚްިތާޔރާއި ާޤޫނނީ  ުފރިހަމަ  ކޮމިޝަަނށް

 ލިބިެގންެވއެވެ.
    

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން 
 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތައް 

ކޮމިޝަނުެގ ޮކންެމ ެމްނަބރަުކމެ، ފަުރދެއްގެ ހައިިސއްަޔތުްނާނިއ ކޮިމަޝނުގެ  .4
މެންަބެރއްެގ ހައިސިްއޔަުތްނ، ހުރިާހ ޙާލަތެއްގަިއ ެވސް، ައްނަނިނިވ ހަމަތަްއ 

 ހިފަހައްަޓންާވނެއެވެ. 
 އެއްވެސް  ކަމެއް، އެއްވެސް އަތުވެާދނެ  ުއނިކަމެއް  ޤަދަަރށް  ކޮމިޝަނުގެ  )ހ(  

 ވަގުތެއްގައި ނުުކުރން.
 ވާިޖބަށް އަދާުކރަންޖެހޭ  ަހއިސިއްޔަުތން  ެމންަބެރއްގެ ކޮމިޝަނުގެ  )ށ(  

 ފަދަ އެއްެވްސ ކަެމއްނުުކުރން. ބުރޫައރާާފނެ 
 މަޤާމުގެ ނަމަެވސް ުނސީދާގޮުތން  ނުވަތަ  ސީދާގޮުތން  ޢަމަލެއް  ޚިލާފު  ޤާޫނނާ  )ނ(  

 ޭބުނންޮކށްގެން ުނުކުރން.
ކަނަޑެއޅިެގން ވަކި މީހަކަްށ ެގްއލުން ިދުނމުގެ ިނޔަތުގަިއ ނުަވަތ ޭއނާގެ  )ރ(  

 ނަމަެވސް ުނސީދާގޮުތން  ނުވަތަ  ީސދާގޮުތން  ިނަޔތުގައި ނަާގލުމުގެ އަބުރު 
 ޭބުންނޮކށްެގން ކަމެްއ ނުުކުރން. މަޤާމުގެ

ޢާންުމ އުޞޫލަުކްނ ޮކންެމ ީމހަކަށްވެސް ލިބެންޮއްތ ހަިދޔާެއއް ުނވަތަ  )ބ(  
ނުވަަތ މަންފާއެްއ ުނވަތަ މެހެމާންާދީރއެއް ފިަޔވައި ެއޫންނ  އެހީއެއް

އެހީއެއް، ުނވަތަ ަމްނފާއެްއ ނުވަަތ މެހެާމްނދާރީއެއް  ހަދިޔާއެއް، ނުަވތަ 
 އެއްވެސް ަފާރތަުކްނ ނުހޯުދްނ.

ބައްަދލުވުންތަކަްށ ފަރުާވެތރިކަމާއެކު ާހިޒރުެވ، އެ ކޮމިޝަނުެގ  )ޅ(  
 ޢަމަލީޮގުތްނ ބައިވެރިުވން. ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

    
ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި 

މެންބަރުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ 
 ހަމަތައް

ކޮމިޝަނުގެ ެމްނަބުރން، އެ މީުހންގެ މަޤާމުގެ ޒިންމާތަކާއި ވާިޖުބތައް އަދާކުުރމުގައި  .5
ިނިވ ހަަމތައް ހިފަހަްއަޓންާވނެއެވެ. ިމ މާއްދާގަިއ ބަާޔްނކޮށްފައިވާ އަްނނަ 
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ޒިންމާތަކަީކ، ކޮމިޝަުނެގ ުހރިާހ ެމންަބުރންެގ ަވޒީފާގެ މައިަގނޑު އެއް ައާސސް 
ކަމުގައި ބެލެޭވނެއެވެ. ިމ ިއްނ ކަމާ ޚިލާފުވުމަކީ، އެީމހަކާމެުދ ތައުދީީބ ިފޔަވަޅު 

 ގައި ބެލެޭވެނއެވެ. އެޅުމުގެ ޙާލަތެްއ އުަފްނުވްނ ކަމު 
 އަމުރެއް ހުއްދަ  ދަުށން  ާޤޫނުނތަކުގެ އެ އިްޙތިރާމްުކރުމާއި، ޤާޫނުނތަކަށް  )ހ(  

 ތަބާވަުމްނދިއުން. ަފރާތެއްެގ އަމުަރށް ަރސްީމ ވާޖިުބ އަދާުކރުމުގައި ކުރާ 
 ޒާީތ އެއްެވްސ ތަޢައްުޞބަާކ ުނލައި، ކޮިމަޝުންނ ުކރަންޖެޭހ ެއންެމހައި )ށ(  

 ތިމާގެ ުކރުމުގައި  އެކަން ެދމިތިބުމާއި، ކުރުމުގައި  މަސައްކަތްތައް 
 މަސައްކަތަށާިއ ތިމާެގ ވާިޖބަށް އިްޚލާޞްެތރިވުމާިއ ިއންާސުފވެރިވުމާއި،

 ފަރުވާެތރިުވން.
 މުޢާމަލާތް މީުހްނނާ  އެހެން  ެތރޭގައި  ދާިއރާގެ  ަމސައްކަތުގެ  ރަސްމީ )ނ(  

 ލާތްކުުރްނ.ކުރުމުގައި، އިްޙތިރާމާއެކު މުޢާމަ 
 ތިމާއަށް ިލބިޭދ ާބރާިއ އިޚްިތާޔުރ ުނަރނަގޅު ިނަޔތެއްގައި ވަިކފަރާތަަކށް ރ()  

 ޭބނުމުގައި ދިނުމުގެ  ގެއްލުމެއް  ުނވަތަ  ހޯދައިިދުނމަށް  ފައިދާއެއް
 އިޚްތިާޔރު ލިބިދޭ  ެތރޭގައި ދާއިރާގެ  ާޤޫނުނގެ  ޭބުންނނުުކރުމާއި،

 އިޚްތިާޔުރ ޭބުންނުކރުމުަގއި އެެހންޞައްޙަގޮތުގަިއ ޭބުންނުކުރމާއި، ެއ 
ަމޞްަލޙަތުތަަކށް  ޞަްއޙަ ާޤޫނުނގައި ވާޖިުބތަކަށާއި  ޙައްޤުތަކަށާއި  މީހުންގެ

 އިޙްތިާރމްކުުރްނ.
 ފިޔަވައި، ޙާލަތުގައި  ަބޔާްނުކރާ ގައި ަވނަ މާއްދާެގ )ބ( 4އުޞޫލުގެ  މި ބ()  

ހަދިާޔ  މެހެާމްނާދރީއާއި ިއނާަޔތާއި އެހީއާއި  ފަރާތެއްގެ  އެއްވެސް
 ސީދާގޮތުގަިއ ނުވަަތ ުނސީދާޮގުތގައި ނަމަެވްސ ނުހޯުދން.

 ޤާޫނުނގައިވާ ޮގތުގެމަިތްނ އަދާުކރަންޖެޭހ ވާޖިަބށް ުހަރސްއެިޅާދެނ ނުވަތަ ޅ()  
 އަދާުކރުމަްށ ފަުހްނ ަދތިވެާދެނ ނުވަަތ މަްޞލަޙަުތ ފުށުއަާރފަދަ  އެ ވާޖިބު 

 އެއްވެސް ކަމެްއ ނުުކުރން.
 ކަމެއްގެ ކޮށްީދފައިވާ ަފރާތަުކން  ވަކި ނުަވތަ  މީހަކު ވަކި  ތިމާއަށް ކ()  

ާޙލަތަށްތިާމ  ާލޒިމުވާ ކޮށްޭދްނެޖހުން  ިތމާ ކަމެއް  އެެހން  މުޤާބިލުގައި،
 ނުެގްނދިުއން.

ވަކިވުމަށްަފހުަގއިވެސް،  ެމންަބުރކަުމން  ައދި ދެމިުހްނނަިއރު  މެންަބުރކަމުގައި އ()  
މަުޢޫލމާތުތަކާއި،  އަދާކުރުމުގަިއ ިތމާއަށް ލިިބފައިވާތިމާގެ މަޤާުމ 

މަޢުޫލމާތުތައް،  މައްސަލަތަާކ ުގޅިެގްނ ިލޭބ ސިއްުރ ހިފަހައްަޓންެޖހޭ 
 ސިއްރުެގ ޮގތުގައި ހިފެހެއްޓުން.

 ހާމަުކރަންޖެހޭ  ފަާރތަކަށް  އެހެން  ޞަްއޙަގޮތުގައި  ގޮތުގެމަިތްނ، ޤާޫނުނގައިވާ  ވ()  
ަފރާްތތަކަށް އެންގުމާިއ،  ައްނގަންޖެހޭ  މަޢުޫލމާތު އެ  ހާމަުކރުމާއި، މަޢުލޫމާތު 

 ޯފރުކޮށްދިނުމާިއ، ރަސްީމ ވާޖިުބ އަދާުކރުމުގަިއ ޞައްަޙ މަޢުލޫމާތު 
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ޮގތަށް މަޢުލޫމާތު  ޮއޅޭ ތްގަ ޙަޤީ މަުޢޫލމާތާއި ދޮގު ނުވަތަ  ުނަރނަގޅު 
 ހާަމނުކުުރްނ.

 މީުހން  ާޔރުކުރުމުގައާއި ިއޚްތި  މީުހން ަމސައްކަތަށް  ކޮމިޝަނުގެ  މ()  
 އެކަޭށނަ  މަސައްކަަތށް  ރުުކނަކީ  ައސާސީ  ެއންމެ  ޢައްަޔންުކރުމުގައި 

 ޤާބިލުކަމާއި ތަޢުލީީމ ެފންަވުރ ުހުރްނ ކަމުގައި ބެލުމާއި، ަވޒީާފ ދިނުާމއި
 ކުރިެއުރްނ ިދުނމާއި ުމވައްޒަުފްނާނގުޭޅ އެެހނިެހްނ ަކްނކަމުގައި  ވަޒީފާގެ 

 ިމންަގނަޑކީ ތަޢުލީމީގޮުތްނާނިއ އަޚްލާޤީޮގުތްނނާއި ބަލަންޖެޭހ މައިަގނޑު 
 މަސައްކަތުގެގޮުތން އެކަޭށަނ ަބަޔކަށްުވން ކަމުގަިއ ބެުލން.

 ނުވަތަ ތާއީދުުކރުމުގެ  ކަމަކަށް  ވަކި ުނަވތަ ޕާޓީއަކަށް ވަކި  ސިާޔސީ ފ()  
ކަމެއް  މުވައްޒަަފކަށް އެއްވެސް ސަރިވސްގެ  ސިވިލް  ަސބަުބްނ، ނުުކރުމުގެ 

 ފަހިކޮށް ުނަވތަ ދަތިޮކށް ުނހެުދްނ.
 ަމޤްޞަދެއް ިސާޔސީ  ަބއިވެިރނުވުމާއި، ބަުހސްތަކުގައި  ސިާޔސީ  ދ()  

 ޙަަރކާތްތަކަށް  ސިާޔސީ  ޭބުންނުނކުރުމާިއ، ަވޒީފާގެ  ހާސިލުުކރުމަށް 
 އެއްވެސްކަމެއް  ޭދހަވާފަދަ  ދެޮކޅުހަަދނީަކން  ުނވަތަ  ތާއީދުކުަރނީަކން 

 ނުުކުރން.
 ހުަށހެޅިާދނެ  ޢަމަުލތަކަށް  ޮކރަޕްަޝންގެ  މުވައްަޒުފްނ، ކޮމިޝަނުގެ  ތ()  

 ޮކރަޕްަޝަންށ މަގުަފިހނުާވނެ ދިއުމާއި، ަވަޒންކުރަުމން  ައބަދުމެ  ޙާލަތްތައް
 މަޤާމުގެ އެމީުހންގެ  ުހްނާނެނގޮތަްށ، ޢަމަުލތައް އެަފރާްތތަުކގެ  ގޮތުގެމަިތން 

ކޮމިަޝނުެގ އިާދރީ  ައޚްލާޤާއި  މަސައްަކތުގެ މަސްއޫލިއްަޔތުތަާކއި 
 އުޞޫލުތައް ބައްަޓންުކރަުމްނ ދިުއން.

 ޮކރަޕްޝަްނގެ ެމންަބުރން  ކޮމިޝަނުގެ  މުވައްަޒުފްނާނއި  ކޮމިޝަނުގެ  ލ()  
 ިހންގުމާިއ، އުޞޫލުތައް  ިހންަގްނޖެހޭ  ުދރުކުރުަމށްޓަކައި  ޢަމަލުތަުކން 
 މުްއަސނދިކަމުން  ުނޙައްޤު ތަްމީރނުިދުނމާއި، ތަޢުލީމާއި  އެމީހުްނަނށް 

 ޙާލަަތށް  މާލީ  އެީމހުންގެ ގޮުތން ކަށަަވރުކުުރމުގެ ސަލާމަތްވެިތބޭަކން 
 ނަޫމާނއެއް ރައްކާެތރިވެެގންވާ  ޮކރަޕްޝަުނން  ތިބުމާއި، ސަމާލުވެ

 ކޮމިޝަނުެގ ެމްނަބުރްނ ދެއްުކން.
 މުަވއްޒަފެއް ުނވަތަ ކަުމގައިވީނަމަެވސް ެމންަބެރއް  ކޮމިޝަނުގެ  ގ()  

 ނަމަެވސް، ސުލޫީކ ހަަމތަކާ ޚިާލފަށް ވަކިކަމެްއ ކުރުަމްށ ނުވަތަކަމުގައިވީ
 ނުވަތަ ާބރުއަާޅަނމަ  ނުވަތަ  ައްނާގަނމަ ދޫކޮްށަލން ނުޮކށް

 ަނޒާަހތްެތރިކަމާއެކު މަޖުބޫރުުކރުާވނަަމ، ނުަވަތ ުމަވއްޒަފުގެ ަމސައްކަތް
 ޯފރުާވނަަމ، ުނފޫޒެއް  ުނަރނގަޅު  ުހރަސްެއޭޅފަދަ ކުރިއަށްގެންދިއުަމށް

ކޮިމޝަަނށާއި  ކޮރަޕްަޝން -ެއންޓި  ެޖެނރަލަށާއި  ޕްޮރސިކިއުަޓރ ލަްސނުކޮށް 
 އަދި ރައްިޔުތންެގ މަޖިލީހަްށ އެކަްނ ުހށަެހުޅން.
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 ުނަރނަގޅު ީމހަކާމެދު  އެއްވެސް ހުަށހަޅާ  މައްސަލައެއް  ކޮމިޝަަނށް  ޏ()  
 ގޮތަކަށް، އެއްވެްސ ކަމެއް ުނުކުރން.

    
މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ 

 މައްސަލަތަކުން ދުރުހެލިވުން 
އަދާކުަރްނޖެހޭ ަރސްމީ ވާިޖބާއި ޭއނާގެ ަމޞްލަޙަތާ  ކޮމިޝަނުގެ ެމްނަބރަކު  )ހ( .6

 އެއްވެސް ުފށުެއރުމެއް ުއފެދުމަކަށް ފުރުޞަުތ ދީެގްނ ނުާވނެއެވެ. ދެމެދު
ކޮމިޝަނުެގ ެމްނބަރެއްެގ މަްޞލަޙަުތ ފުށުެއުރންކަމަްށ މި މާްއދާގެ )ހ(  )ށ(  

ުބެނފައިއެާވ އުޞޫލުގައި، ކޮމިަޝނުެގ ެމްނަބރަުކ ިއނދެގެންުއޭޅ  ގައި
 ގެންދާ ބަލަހައްޓަުމން  ސީދާ  ޭއނާ  މީހާއާއި، ޭއާނ  ަދިރްނނާިއ،

ފުށުެއރުމަކީވެްސ، ެއ ެމްނބަރެއްެގ ަމޞްަލޙަތު  މަޞްަލޙަތު  އެހެންީމުހންގެ 
 ފުށުއެުރން ކަމުގަިއ ބެލެޭވނެއެވެ.

 ެމންަބެރއްގެ ކޮމިަޝނުގެ  ބެލުމުގަިއ، އްސަަލއެއްމަ ބަލަުމްނދާ  ކޮމިޝަުނން  )ނ(  
 ނުވަތަ  ދިމާވެއްޖެނަމަ، ާޙލަތެއް  ުފށުއަރާާފެނފަދަ  މަޞްލަޙަތު 

ަބޔާްނުކުރމަށްފަހު،  ކޮމިަޝުނގައި އެކަން ޤަބޫލުުކރެވޭނަމަ، ދިމާވެދާނެކަމަށް
ބެލުުމން ޭއނާ ަތާނޒުލުާވްނާވނެއެވެ. އަދި އެ މަްއސަލައެއް  މައްަސލައެއް  އެ

 ޯފުރވައިގެން ނުޫފޒު  މިންަވރަކަށް  ެއއްވެސް ަފރާތަަކށް ބެލުމުގައި އެއްެވސް
 ޭއގެފަުހން އެމީހަކު، ިނންމުމުގައި  މައްސަަލއެއް އަދި އެ  .ނުާވެނއެވެ
 ބައިެވރިެވގެްނުނާވނެއެވެ. މިންވަރަަކށް  އެއްވެސް

 ެމންަބަރކު ވަކި  ުކރުމުގައި  ކަމެއް  ވަކި  ނުަވތަ  ެބލުމުގައި  މަްއސަލައެއް  ވަކި )ރ(  
ބައިވެރިވުމަީކ، މަްޞލަޙަުތ ުފުށއަާރެނ ކަމެއްކަމަށް އެަކށީެގންާވ ސަަބބުގެ 

 ލިޔުުމން  ާޙލަތެއްގައި ޤަބޫލުުކރެވޭ  ަރއީސަށް  ކޮމިަޝުނގެ ިބނާޮކށް މައްޗަށް
 ެމންަބަރކު އެ  އެންގުަމށްފަހު، އެކަން  ެމންަބަރށް  އެ  ަބޔާްނުކރުމާއެކު ސަަބބު

 ުމްނ އެކަެހރިކުރެވިާދނެއެވެ.އެ މައްސަލައެްއ ބެލު
ވަކި މައްސަލައެްއ ބެލުމުގަިއ ކޮމިަޝުނގެ ރައީްސ ބައިެވރިވުމަކީ،  )ބ(  

 ިބނާޮކށް މައްޗަށް  ަސބަބުގެ  އެކަށީެގްނވާ  ކަމެއްކަަމށް ުފށުއަާރނެ  މަޞްލަޙަތު 
 ލިޔުުމން  ރަީއސަށް  ނަިއބު  ކޮމިަޝނުގެ  ޙާަލތެއްގައި، ޤަޫބލުކުރެވޭ  އޭނާއަށް 
 ރައީސް  ކޮމިަޝނުގެ  ބެލުުމްނ، މަްއސަލައެއް  އެ  އެންގުަމށްފަހު، އެކަން

 ަތނާުޒލުާވންާވނެއެވެ.
މި މާއްދާެގ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(، އަިދ )ބ( ގަިއ ަބާޔްނވެގެންާވ  )ޅ(  

ކޮމިަޝނުގެ ެމްނބަރަކު ިޚލާފުވުމަކީ، ޭއނާ މަޤާމުަގއި ހުރެ ކުުރްނ  އުޞޫލަކާ
 ވަިކކުރެވިާދނެ މަޤާުމން  ޭއނާ  ،ބަލައި ުކރީކަމުަގއި ކަމެއް އެކަށީގެްނުނވާ 
 ބެލެޭވެނެއވެ. ޙާލަތެއްކަމުގައި 
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އިތުރު ވަޒީފާ އަދާނުކުރުމާއި 
މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ވިޔަފާރި 

 ނުކުރުން 

ެމންަބަރކު، އާމްދަީނ ިލޭބ އިުތުރ ވަޒީފާއެއް  ކޮމިޝަނުގެ  )ހ( .7
 ފަދަ ލިބޭ  ފައިދާއެއް  ނުަވތަ  އާމްދަނީއެއް  ނުަވތަ  އަދާކޮށްެގންުނާވނެއެވެ.

 ުފރައިެގްނުނާވެނއެވެ. މަޤާމެއް  އެހެން
 ޢަަމލީގޮުތން ިހންގުމުގައި  ެމންބަރަކު، ިވަޔފާރިއެއް  ކޮމިޝަނުގެ  )ށ(  

އާމްަދނީއެްއ ހޯދުަމްށ ަފްނީނ  ބައިވެރިވެެގްނުނާވނެއެވެ. ނުަވތަ
 ލިބޭފަދަ  އާމްަދީނއެއް ނުަވތަ .ޝާމިލުވެެގްނުނވާނެއެވެ މަސައްކަތެއްގައި

 މުދަލާއި ދައުަލތުގެ  އަދި .ޮކށްެގްނނުާވނެއެވެ ަމސައްކަތެއް އެއްވެސް އެހެން
ކުއްޔަްށ ހިަފއިގެްނުނވާނެއެވެ. އަިދ ދަުއލަތާިއ އެެހްނ  ުނވަތަ  ަގނެ  ިބން 

 ނުަވތަ ސީދާގޮުތްނިވޔަސް  މުޢާމަލާތެްއގައި ުކރެވޭ  އެއްވެސް ަފރާތަކާ ދެމެދު 
 އެއްވެސް  މާލީ  ެމންަބެރއްގެ އެ  މެންަބަރކު  ކޮމިަޝނުގެ  ުނސީދާގޮުތްނވިަޔސް 

 ބާއްވައިެގްނނުާވނެެއވެ. މަޞްލަޙަތެއް 
މި މާއްދާެގ )ށ( ެއެހްނ އޮްތަނމަވެސް، ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ ހިއްާސ ވިއްކާ  )ނ(  

 ކަުމގައިނުވާ ޝެައރހޯްލަޑރެއް  ސިްގިނފިކަްނޓް  ުކްނުފްނޏެއްގެ  ޕަބްލިކް
ުކންުފްނޏެއްެގ ހިއްސާ މިލްކުކުރުމަީކ، ިމ މާއްދާގެ  ެއފަދަ ،ގޮުތން

މި މާއްދާެގ  ކަމުގައެއް ނުބެލެޭވެނއެވެ. ޭބނުމަށްޓަކަިއ ވިަޔާފރިކުުރން 
 ުކްނފުްނޏެއްގެ  ަޕބްލިކް  ވިއްކާ  ޭބނުމަށްޓަކަިއ "ދިވެިހރާއްޖޭގައި ހިއްސާ 

ބަާޔްނކޮށްފަިއ އެވަީނ،  ކަމަށް "ޝެައރހޯްލަޑެރއް ސިގްނިފިަކްނޓް 
ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ހިްއާސ ވިްއކާ ޕަބްލިްކ ުކންުފްނޏެއްެގ ހިއްާސގެ 

 ިގަނ ޢަދަދެއްގެ  )ަފހެްއ ިއްނސައްަތ( އަށްވުރެ   %5ރައުުސލްމާލުެގ 
ހިއްސާެގ މައްަޗްށ ސީދާޮގުތްނ ނުަވަތ ުނސީދާގޮުތން ާބުރ ޯފުރވޭ 

 ުހިރ ހިއްާސދާރަަކެށވެ.  މަޤާމެއްގައި
ކޮމިޝަނުެގ ެމްނަބރެއްގެ ހަިއސިއްޔަުތްނ ެމުނވީ، ދައުލަތުެގ އެެހްނ  )ރ(  

 މަޖިީލހެއްގައި، ނުަވތަ  ކައުްނިސލެއްގައި، ނުަވތަ  ކޮމިަޝނެއްގައި، އެއްވެސް
 ަތނެއްގައި، ެއޫންނވެސް  ނުވަތަ  ޯބޑެއްގައި، ނުވަތަ  ކޮިމޓީއެއްގައި، ނުަވތަ

މަެވސް، އުޖޫރައަކަށްިވޔަސް ުނވަަތ އުޫޖރައަާކ ނުލަިއ ނަ
 ބައިވެރިވެެގްނުނާވނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުެގ ެމްނަބރަކު ޮކްނސަލްަޓްނޓެއްެގ ހަިއސިއްޔަުތްނ އެއްެވސް  )ބ(  
 ަމސައްކަތްކޮށްދީެގްނުނވާނެއެވެ. ފަރާތަަކށް

މަަދީނ  ބާަވުތގެ ފުށުައރާާފނެ  ަމސްއޫލިއްަޔތާ  އަދާުކރަންޖެހޭ  ކޮމިޝަުނން  )ޅ(  
 ކޮމިަޝނުެގ ެމްނަބރަކު ެވެގްނނުާވނެއެވެ.ޖަމާޢަތެއްގެ ެމްނަބރަކަްށ 

ނަމުގަިއ  މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ޭބނުަމށްަޓކައި، ޮކމިޝަނުެގ ެމްނަބރެއްގެ )ކ(  
ގޯްއޗެްއ ނުވަަތ ގެއެްއ ުނވަތަ މުަދލެއް، ާބާޒރުގަިއ އެފަަދ ގޯްއޗެއް  އޮތް

ްނ ުނވަަތ މުދަލެއްެގ އަގު ާޢންމުކޮްށ ހުިރ އަގަށްުވެރ ބޮުޑނޫ  ނުަވތަ ގެއެއް 
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އެފަަދ ގޯއްޗެްއ ނުވަަތ ގެއެްއ ނުވަަތ މުދަލެްއ  އަގަކަށް ވިއްކާލުމާިއ،
 އަގެއްގައި  ޮބުޑޫނން  އަަގށްވުރެ  ބާާޒރުގަިއ ާޢންމުކޮްށ ކުއްަޔްށދީއުޅޭ

 ބަާޔްނކޮށްފައިވާ ގައި މާއްދާެގ )ށ( މި ހޯުދްނ، އާމްަދނީ  ކުއްޔަށްދީެގން 
 ުނވެއެވެ. އް ހިެމނިެގނެ ެތރޭަގއި ަމސައްކަތުގެ  ވިޔަާފރިއާއި

    
 ޙަާވލުވިއިރު، މަޤާމާ  ޭއނާގެ  މީާހ، ޢައްަޔންުކރެވޭ  ެމންބަރުކަމަށް  ކޮމިޝަނުގެ  )ހ( .8 މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން 

އޭނާއަްށ ލިބިފައިާވ އާމްަދީނއާއި ޭއނާެގ ަނމުގަިއ ުހިރ މުދަާލއި ޭއާނ 
ޭއނާ ަދަރނީެގ ޒިްނާމ އެނޭގެނ ާމލީ ހިސާބު، ެއ މަާޤމާ  އަދާކުރަންޖެހޭ 

)ިތނެްއ( ަމްސދުވަހުެގ ެތރޭގައި، ޮއޑިަޓރ ޖެެނރަަލށް  3 ޙަވާލުވާތާ 
 ހުށަހަަޅްނާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބާޔންޮކށްފައިވާ ޮގތުގެމަިތްނ މާީލ ިހސާބު  )ށ(  
ިއތުަރށް، ކޮމިަޝުނގެ ެމްނަބރުކަމާ ޙަވާލުވާ ތާީރުޚން ެފށިގެން  ހުށަހެޅުމުގެ 

 )ުނވަދިަހ( ދުވަހުގެ  90 ިހސާބު އެ އަަހރެއް ިނމޭތާ މާލީ  ކޮންމެ ައހަރެއްގެ 
ެޖެނރަަލްށ ުހށަހަޅަުމްނ ެގންަދންާވެނއެވެ. ިމ މާއްދާގެ  ޮއޑިަޓރ ތެރޭގައި 

ާމނަޮކށްަފއި އެަވނީ، އެީމހަުކ ކޮމިޝަނުެގ  ޭބނުމަށްޓަކަިއ އަަހުރ ކަަމށް 
މަވާ )އެކެްއ( އަަހރުދުަވސް ހަ 1 މެންަބުރކަމާ ަޙވާލުވާ ތާީރުޚްނ ފެށިެގން

 ތާީރޚަށެވެ.
ވަކިވުަމށްފަުހ ނުަވތަ ިއސްތިޢުާފ  ކޮމިޝަނުެގ ެމްނަބރަކު މަޤާުމން  )ނ(  

)ިތނެްއ( ަމސްދުވަހުގެ ެތރޭަގއި، ޭއނާ  3 ިހނގާ ފުަރތަމަ ދިނުަމށްފަހު 
ޭއނާައްށ ލިބިފައިާވ އާމްަދނީއާިއ އާމްަދީނ ލިބޭ  މަޤާމުްނ ވަކިވިއިރު 

މުދަލާިއ ޭއނާ އަދާުކަރްނޖެހޭ ދަަރނީެގ  ގޮތްތަކާއި ޭއނާެގ ނަމުގަިއ ުހރި 
 ެޖެނރަލަށް ުހށަހަަޅްނާވނެއެވެ. ިޒންާމ ެއނޭގެނ މާީލ ހިާސބު، ޮއޑިަޓރ

 ެމންަބެރއްގެ ކޮމިަޝނުގެ  ދަުށން  ގެ  )ހ(، )ށ( ައިދ )ނ( މާއްދާގެ  މި )ރ(  
 އަަހރު ުނުފރޭ 18މާލީ ހިސާބު ުހށަަހޅާއިުރ، ޭއނާ އިނދެެގންއުޅޭ މީހާއާއި، 

 މާީލ ހިސާބުެވްސ ހުަށަހަޅންވާނެއެވެ. ދަިރންގެ 
 މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، އަދި )ރ( ގެ ދަުށން ހުށަެހުޅން ލާޒިމުުކރާ )ބ(  

މާލީ ިހސާބުތަްއ ތަްއާޔރުކުާރީނ، ޮއޑިަޓރ ެޖެނރަލް ަކނޑައަޅަިއ، 
ެގޒެޓުގަިއ ާޝއިޢުކުާރ ަނޫމނާާއ އެއްގޮތްާވ  ދިވެހިަސރުކާރުގެ 
 ގޮތުގެމަިތންނެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަުށން އޮިޑަޓރ ެޖެނރަލަށް ހުށަަހޅާ ބަޔާނުގައި މަްއަސލައެއްވާ  ()ޅ  
އޮިޑަޓރ ެޖެނަރލަށް ފެނިްއޖެ ިހނދެއްގައި، އެ މައްަސލައެއް އިޮޑޓަރ  ކަމަށް

 ރަްއޔިުތންެގ މަޖިލީަހްށހުށަހަަޅްނާވނެެއވެ. ޖެެނރަލް 
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ެމްނބަުރްނ އެމީހުްނގެ މަޤާމުގެ ވާޖިުބ އަދާުކރުމުަގއި، މި ކޮމިޝަނުެގ  )ހ( .9 ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ތަބާވުން 

ަބޔާްނވެެގންާވ ުސލޫކީ ހަމަތަކުެގ ެއްނމެ މަތީ  ސުލޫކީ ިމންަގޑުގައި 
 ތަބާވާަކން ހަމަތަކަށް އެ  މީުހްނަނށްެވސް  މިންަގނޑުގައި ހިފަހަްއޓައި، ެއެހން 

 ާވްނވާނެއެވެ.ިމްނަވރަށް، ހުިރހާ ޙާަލެތއްގައިވެސް އެ ހަމަތަކަށް ތަބާ އެނގޭ 
ކޮމިޝަނުެގ  ހަިއސިއްަޔުތްނނާއި  ފަރުުދންގެ  ވަކިވަކި  ެމންަބުރން  ކޮމިޝަނުގެ  )ށ(  

 ައބުރުެވރިކަމާއި، ިމިނަވންކަމާއި، ކޮިމޝަުނގެ ހައިސިްއޔަުތން  މެންަބެރއްގެ
 ިހފަހައްަޓންާވނެއެވެ. އަްޚލާީޤ އަިދ ސުޫލކީ ިމންަގނޑުތައް  ހަމަހަމަކަމާއި

    
ހަމަތަކާ މެންބަރުން ސުލޫކީ 
 ޚިލާފުވުން 

މި ސުލޫީކ މިްނަގނޑުގަިއ ަބޔާންވެެގްނާވ ހަމަތަކުެގ ތެެރިއްނ ހަމައަކާ  )ހ( .10
ކޮމިޝަނުެގ ެމްނަބރަކު ިޚލާުފވުމަކީ، ޭއާނ މަޤާމުަގއި ހުެރ ކުުރްނ 
އެކަށީގެްނުނވާ ކަމެއް ުކރީކަމަްށ ބަލައި، ޭއނާ ަމޤާުމން ވަކިުކރެވިާދެނ 

 ީވ ކަމުގަިއ ބެލެޭވނެއެވެ. ޙާލަތެްއ އުަފން
 ކޮމިޝަނުގެ ެމްނަބރަކު ސުލޫކީ ަހމަތަކާ ިޚލާފަށް ުކރި ކަމަކީ، އޭަގއި ޖިާނއީ )ށ(  

 ގައި )ހ( މާއްދާގެ  މި ކަމުގައިވާނަމަ، ކަެމއް ހިެމނިެގްނވާ ޢަމަލު  ކުށެއްގެ
ބަޔާްނޮކށްފައިާވ ފިޔަަވުޅ އެޅުަމކީ، ިޖނާީއ ދަޢުވާއެްއ ޭއނާެގ މައްަޗށް 

 އޮްތ ުހރަހެްއ ޫނެނވެ. ކުރުމަށް 
ިމ ސުލޫީކ  ެމންަބެރއް  ބައިެވރިވި ިންނމުމުަގއި ިންނމާ ކޮމިޝަުނން  )ނ(  

މިންަގނޑުގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ުސލޫކީ ހަަމތަކާ ޚިާލފަށް ކަމެއް ކުރިކަމަްށ 
ިމ ސުލޫީކ މިްނަގނޑުގެ މާއްދާއަާކ ޚިލާފަްށ ކަމެްއ ުކރިަކމަށް  ނުަވތަ 

ޑައަޅަިއިފނަމަ، ސުލޫީކ ހަމަތަާކ ޚިލާފުާވ ޮގތަްށ އެ ކޮމިޝަުންނ ަކނ
މެންަބަރކު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ެބލެވޭ މައްސަލައެއްގެ ިންނމުެމއް ައލުްނ 

 މުރާޖަޢާުކރުމުގެ ާބުރ ކޮމިަޝނަްށ ިލބިެގންވެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ާހލަތުަގއި އަުލން މައްަސލައެއް ުމރާޖަާޢ ކުާރީނ،  )ރ(  

ކީ ހަމަތަކާ ުނަވތަ ސުލޫީކ ިމންަގނާޑ ޚިލާަފށް ެމްނަބަރުކ ކަމެއް ސުލޫ
ކުރިކަމަށް ކޮމިަޝުންނ ަކނަޑއެޅިކަމަކާއި، ުމރާޖަޢާުކރުމަްށ ިނންާމ 
މައްސަލައިގައި އެއްެވސް ިމްނވަރަކަްށ އެ ެމްނަބރަުކ ބައިެވރިވެފައި 

 ވާނަމައެވެ. 
    

ެމްނަބުރްނ ރަްއޔިުތންެގ މަޖިލީުހްނ ަކނަޑއަާޅ ޮގެތއްގެ މަިތްނ، އެ ކޮމިޝަނުެގ  .11 ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދާރީވުން 
 އެމީުހންގެ  ޖަާވބުާދރީވެ، ހާިޒރުެވ، ކޮމިޓީއަކަށް މަޖިލީހުގެ  އެ  މަޖިލީހަށް ނުވަތަ
 އަދި އުފުަލންާވެނއެވެ. ިޒންމާ  މަޖިލީހުގައި  ރަްއިޔުތންގެ  ގުޅޭޮގުތން، މަސްއޫލިއްަޔތާ 

 ކަމަކާ ކުރަުމންދާ  ކޮިމަޝުނން  ުނވަތަ ޅޭގޮުތްނ،ގު  ޮގތާ ިހނގަުމްނދާ ކޮމިޝަން 
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