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 ދައުުރގެ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެުދވަ ހޯމަވި  42މަހުގެ  ޮނވެްނބަރުވަނަ އަހަރުގެ  4102
 އަްށ  (ޤާނޫނު ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ޮކމިޝަނުގެ) 4112/2ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްާސއިން ފާސްުކރެއްވި  01
  ޑިސެންބަރު  4 ،ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮތުެގ މަތިން 24ސާީސގެ ޤާނޫނުއަ "ލުބިވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ  0

މި ބިލު  ،ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުންރައީ ދުވަހު އަންގާރަހ( ވި 0232 ޞަފަރު 01) 4102
 ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއިޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ. ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 4103/43 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 އަށް ޤާނޫނު( ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ) 6002/2ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

 )ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި އިްޞލާޙުތައް ގެނައުން. 4113/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

   ްއދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.ވަނަ މާ 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .0

ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢަްއޔަންކުރާނީ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  )ހ( .4 މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުން 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

ޔަތާއި ވާޖިބުތަްއ ގެ މެންބަރުކަަމށް ަޢއްޔަންކުރަންވާނީ، ކޮމިޝަނުެގ މަސްއޫލިއްނުކޮމިޝަ )ށ(  
ވަނަ  3އަދާކުރެވޭ ފަދަ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ހުރި މީހުންގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނުގެ 

 މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންނެވެ.

ކޮމިޝަނަށް އެފަހަރަކު ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަަދށްވުރެ މަދު ނޫން ޢަދަދެއްގެ  )ނ(  
 ގެ ނަން، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މީހުން

 ނަންތަކަކީ ހުށަހަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ދަށުން ގެ ( ނ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ތަނުވަ ނަމެއް ހޮވާލެވޭ ތެރެއިން މީހުންގެ އިޖާބަދޭ ެއކަމަށް އިޢުލާންކޮށްގެން ޢާންމުކޮށް
. އަދި އެގޮތުން ުހށަހެޅޭ ނަްނތަުކގެ ތެރޭގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް ވާންާވނެއެވެ ކަމުގައި ނަންތަކެއް

 ޤައުމުގެ އެކި ދާއިރާތައް ތަމްސީލުވާނެ ގޮތެއް ވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ.

 ހުށަހަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިީލހަށް ރައްޔިތުންގެ ގޮތުެގމަތިން ގައިވާ( ނ) މާއްދާގެ މި )ބ(  
 ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި ހާޒިރުވެ ޖަލްސާއެއްގައި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން ނަންތަކުގެ

 މަޤާަމށް މެންބަރުކަމުގެ ކޮމިަޝނުގެ، ބަޔަކު ފާސްކުރާ އަޣްަލބިއްޔަތުން  މެންބަރުންގެ
 .ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

   ވަނަ މާްއދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 8ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .4

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި 
ނާއިބު ރައީސް 
 ޢައްޔަންކުރުން 

 ރައީސެއް  ނާއިބު ރައީސަކާއި ކޮމިޝަނުގެ ތެރެއިން މެންބަރުންގެ ކޮމިޝަނުގެ )ހ( .8
 .ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ

ޔަންކުރާނީ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް ޢައްނުކޮމިޝަ (ށ)  
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. ގޮތުގެމަތިން

ގެ ރައީސަކު ނުވަތަ ނާއިބު ރައީސަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، ނުކޮމިޝަ )ނ(  
ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މީހެއް ނުވަތަ މީހުންގެ ނަން، 

 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ރައީ
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މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ  (ރ)  
ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 

ގެ އަޣްލަބިއްޔަުތން ާފސްކުރާ މީހަކު، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ނުވަތަ މެންބަރުން
 ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

   ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 03ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން 
 ވާލުވުން މަޤާމާ ޙަ

ގެ މެންބަރަކަށް އެމީހެއްގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިމަތީގައި އަންނަނިވި ނުކޮމިޝަ .03
 ހުވައިކޮށް، އެ ހުވައިގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރުމުންނެވެ.

"އަހުރެން ...... )މީހާގެ ނަން( ...... އިސްލާމްދީނަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާިއ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ 
މަން އުޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ރައްކާތެރި ވުމަށާއި، ދިެވހި ަޤއުމަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމަށާއި، ހި 

ތުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަ
ކަމާއެކު، އަދާކުރުންމަތީ  ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރި

  ގަންދީ ހުަވއިކުރަމެވެ."هللا ދެމިހުރުމަށް މާތް

   ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 04ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު މަޤާުމން ވަކިކުރެވޭނީ، އެ މެންބަރަކު، މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމާ އެކަށީގެން  .04 ބަރުކަމުން ވަކިކުރުން މެން 
ރުވެރިވާފަދަ ޙާލަތެއް އުޒުއަދާކުރުމަށް  މު ނުވާފަދަ ކަމެއް ކުރިކަމަށް، ނުވަތަ އެ މަޤާ

ލުކަން ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަދާކުރުމުގެ ޤާބި މުމެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ މަޤާ
ކޮމިޓީއަކަށް ފެނިގެން، އެ މެްނަބރަކު ކޮމިޝަނުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި 
ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަޣްަލބިއްޔަތުން ާފސްކުރުމުންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

 ސްކުރުމުން، އެ ހިނދުން ފެށިގެން އެ މެްނބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވީއެވެ.އެފަދައިން ފާ

   ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 03ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

ްނ ގެ މެންބަރަކު މެްނބަރުކަމުން އިސްތިޢުފާދޭން ޭބނުންެވއްޖެނަމަ، ސިޓީއަކުން އެކަނުކޮމިޝަ )ހ( .03 އިސްތިޢުފާދިނުން 
ބަޔާންކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ. އަދި އެ ސިޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

 ލިބުމުން އެ މެންބަރަކު މެްނބަރުކަމުން ވަކިވީއެވެ.

ގެ ރައީސް ނުވަތަ ނާއިބު ރައީސް އެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްެޖނަމަ، ނުކޮމިޝަ (ށ)  
ންކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި، އެ ސިޓީ ސިޓީއަކުން އެކަން ބަޔާ

މަޤާމުން ނުވަތަ ނާއިުބ  ގެ ރައީސްކަމުގެނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުމުން ކޮމިޝަ
 ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން އެމީހަކު ވަކިވީއެވެ.

މަޤާމުްނ ގެ ރައީސް ނުވަތަ ާނއިބު ރައީސް އޭނާގެ ނުމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ަދށުން ކޮމިޝަ (ނ)  
ގެ މެންބަރުކަމުން އޭާނ އިސްތިޢުފާ ދިނީ ކަމުގައެއް ނުއިސްތިޢުފާދިން ކަމުގައިވިޔަސް، ކޮމިޝަ

 ނުބެލެވޭނެއެވެ.

   ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 08ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

ގެ މެންބަރުންެގ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ ނުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ، ކޮމިޝަނުކޮމިޝަ )ހ( .08 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް 
 މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެެގންނެވެ.
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 ގެ ޖަލްސާއެއް މަދުވެގެން ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ.ނުކޮމިޝަ (ށ)  

   ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 01ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

 ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި ހާޒިރުވެ ޖަލްސާއަށް ކޮމިޝަނުގެ ނިންމޭނީ ކަމެއް  އެއްވެސް ކޮމިޝަނުން .01 ތައް ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުން 
 .ލިބިގެންނެވެ އެކަމަކަށް އަޣްަލބިއްޔަތު މެންބަރުންގެ

 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ، މި ޤާނޫނު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. .8

 

________________________ 
 
 
 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


