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 2021/10 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

  އަށް ( ޤާނޫނު  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި ) 2007/5 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  6

 

 

 .ގެނައުން އިްޞލާޙުތައް އަންނަނިވި  އަށް( ާޤނޫނު ަސރވިްސގެ ސިިވލް ދިވެހި ) 2007/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 
 .އިުތރުކުރުން އަކުެރއް ގޮތަށް އަްނނަނިވި ގޮުތގައި ގެ( ވ) މާއްދާގެ ވަނަ  4 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .1

 

 ސިވިލް  ދިވެހި 
 އަސާސ   ސަރވިސްގެ 
 ސިފަތައް 

 ވަޒ ފާތަކަށް  ސަރވިސްގެ  ިސވިލް  ދިެވހި ފަރާތްތަކަށްވެސް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން (ވ)  4.

 .އޮތުން ޤާއިމުވެފައި  ނިޒާމެއް  ގޮތަށް ލިބ   ފުރުޞަތު

 
 .އިޞްލާޙުުކރުން އަންނަނިިވ ގޮތަށް ( ބ) މާއްދާގެ ވަނަ  5 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .2

 

ދިވެހި ސިވިލް ަސރވިްސގައި މަސައްކަތް ުކރުމަށް ވަޒ ފާ ދ ްނވާނ  އެމ ހެއްގެ ތަުޢލ މ   )ބ( .5 

 ޤާިބލުކަމާއި، ތަޖުރިާބއަްށ ބެލުމަށްފަހުަގއެވެ.ފެންވަރާއި، މަސައްކަުތގެ ހުނަރާއި، 

 

 ިއޞްލާޙުކުރުން. ގޮތަށް  އަންނަނިވި  މާއްދާ ވަނަ  10 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .3

 

 އެކުލެވިގެންވާ  ކޮމިޝަން 

 ގޮތް 

 ކޮމިޝަނަށް . މައްޗަށެވެ މެްނބަރުންގެ ( ފަެހއް) 5 އެކުެލވިގެންވަނ   ކޮމިޝަން ސަރވިސް  ސިވިލް  .10

 .އިސްކަންދ ންވާނެއެވެ ޤާއިމުުކުރމަށް ހަަމހަމަކަން މިންތ ގެ  ޢައްޔަންުކރުމުގައި މެންބަރުން

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )އ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4
 

 ކޮމިޝަނުގެ 
 ހުރުން  މެންބަރުންގައި 

 ސިފަތައް  ލާޒިމުވާ 

          ހިންގުމުެގ ދާއިރާއިްނ މަދުވެގެން ފުރަތަމަ ޑިްގރ އެްއ ާހސިލުުކރުމަށްފަހު،  )އ( .12

 )ދިހައެއް( ައހަރުދުަވހުގެ ތަުޖރިބާ ލިބިފައިވުން؛  10
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މި އަކުުރގެ ބ ނުމަށްޓަަކއި "ުފރަތަމަ ޑިްގރ އެްއ ހާިސލުުކރުން" ކަުމގައި ެބލެވ ނ  

ޤައުމ  ސަނަދުގެ އޮިނގަނޑުގައި ުފރަތަމަ ޑިގްރ އެއްކަމުގަިއ ބަލައިގަންަނ ސަނަދެްއ 

 ސިލުކޮށްފަިއވާނަމައެވެ.ހާ

 
 މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  13 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .5

 

 މެންބަރުން 
 ޢައްޔަންކުރުން 

ުކރާނ ، މި މާއްދާގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ންކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ޢައްޔަ )ހ( .13

 ރައ ސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއެވެ.

ުކރަން ބ ނުންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، ންޔަޢައްކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ނުވަތަ މެންބަރެްއ  )ށ(  

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ކޮމިޝަނަށް މެންަބރުން  3މި ޤާނޫނުެގ 

)ތިނެއް( ނަމަށްވުެރ  3ކުރަން ެއއިރަުކ ޢައްޔަންކުރަންެޖހ  އަދަދަށްުވރެ ންޢައްޔަ

ށް ރައ ސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަންތަްއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ގޮތަ އިތުރުނުވާ

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ރައ ސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ހުށަހަޅާ ނަންތަކަކ  ޢާންމުކޮްށ  )ނ(  

ވަނަ މާއްދާަގއި  12ކޮށްގެން އެކަމަށް އިޖާބަދ  މ ހުންގެ ެތރެއިން މި ޤާޫނނުގެ ންލާޢުއި

 ބަޔާންކުރާ ަޝރުުޠ ފުރިހަަމވާ މ ހުްނ ކަމުގަިއވާންވާނެއެވެ.

 
 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 

 ރައ ސާއި  ކޮމިޝަނުގެ 
 ރައ ސް  ނައިބު 

 ޢައްޔަންކުރުން 

 ރައ ސެއް  ނައިބު  ަރއ ސަާކއި ކޮމިޝަނުގެ  ެތރެއިން، މެންބަރުްނގެ ކޮމިޝަނުގެ )ހ( .17

 .ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ

ްއދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މާކޮމިޝަނުގެ ަރއ ސާއި ނައިބު ރައ ސް ޢައްޔަންުކރާނ ، މި  )ށ(  

 ގޮތުގެމަތިން ަރއ ސުލްޖުމްޫހރިއްޔާެއވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ރައ ސަުކ ނުވަަތ ަނއިބު ރައ ސަުކ ޢަްއޔަންކުުރމަށް ބ ނުންާވ ކޮްނެމ  )ނ(  

ކޮށްފައިާވ މެންބަރުންެގ ެތރެއިްނ މ ހެްއ ނުަވަތ ންކޮމިޝަނަށް ޢަްއޔަފަހަރަކު، 

 މ ހުންގެ ނަން، ަރއ ސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލ ހަްށ ރައ ުސލްޖުމްހޫިރްއާޔ  )ރ(  

ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލ ުހގެ ޖަލްސާެއއްގައި ހާިޒރުވެ ވޯުޓަގިއ 
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ލަބިްއޔަތުން ފާްސކުރާ މ ހަކު، ޮކމިޝަނުގެ ަރއ ސްކަމުެގ ޣުބައިވެރިވި މެންބަރުްނގެ އަ

 ނުވަތަ ނައިުބ ަރއ ސްކަމުެގ މަޤާމަށް ރައ ުސލްޖުމްހޫިރްއާޔ މަޤާމަށް

 ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ.

 މި މާއްދާގެ )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( ަގއި ެއހެން އޮތްނަމަެވސް، ޤާނޫނު ނަންަބރު  )ބ(  

ވަަނ އިޞްލާޙު ގެނައުުމެގ  6ވެިހ ސިވިްލ ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( އަށް )ދި 2007/5

ފަށާއިރު ކޮމިޝަނުގެ ަރއ ސާއި ނައިުބ ރައ ސްކަމުގެ މަޤާމަްށ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

    ކޮށްފައިާވ މެންބަރުން، ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން މަޤާމުން ވަކިވަންެދްނ ންޢައްޔަ

 އެ މަޤާމުގައި ދެމިތިބ ނެެއވެ.

 

 )ގ( ގެ ފަހަތަްށ ައންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރުތަްއ އިުތރުކުރުން. ގެމާއްދާ ވަނަ  18 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .7
 

ސިވިލް ަސރވިސްގެ ުމވައްޒަފުންގެ މަސައްކަުތގެ ފެންވަުރ ބެލުމުގެ އުޫޞލުތަްއ  )ޏ( .18 މަސައްކަތް  ކޮމިޝަނުގެ 

އެކުލަާވލުމާއި، އެ އުޫޞލުތަކާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން ައޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅުތަްއ 

 އެޅުން.

ސިވިްލ ސަރވިސްެގ އޮފ ސްތަކުްނ ޯފރުކޮށްދ  ޚިުދމަތްތަކުގެ ފެންަވުރ  )ސ(  

ކޮމިޝަުނން އޮޑިޓްކުރާނެގޮުތެގ  ،މަތިކުރުމަށްޓަކައި، އިާދރ  ހިްނގުން މޮނިޓަރކޮށް 

ލުތަާކ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން އަޅަންޖެހ  ޞޫއުޞޫލު އެކުަލވާލުމާއި، އެ އު

 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

 

އަިދ  ( ވަނަ ނަންަބރު،5)، ( ވަނަ ނަންބަރާއ4ި)، ( ވަނަ ނަންބަރާއ3ި)ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގެ  41ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8

 ލާޙުުކރުން.ޞްވަނަ ނަންަބރު އަންނަނިިވ ގޮތަށް އި (6)

 

 ވަޒ ފާއަށް 
 ޢައްޔަންކުރުމުގެ 

 ޝަރުޠުތައް 

ވަޒ ފާއިން މުްސކުޅިކޮށްފައިވާ ަފރާތަަކްށ ވަޒ ފާއަށް އެިދ ހުަށހަޅާ ފަރާަތކ   (3) )ހ( .41

)ފަސްދޮޅަސް( އަަހރަށްުވރެ ދޮށ  ޢުމުރުެގ މ ހަުކ  60ނުވުމާއި، ޢުމުރުްނ 

 ކަމުގައި ނުވުން؛

 ބޮޑު  ޖިނާއ  ގައި( ޤާނޫނު އިުޖރާއަތުގެ  ޖިނާއ ) 2016/12 ނަންބަރު ޤާނޫނު (4)   

 ޙުކުމެއް  ާސބިތުވެ، ކުރިކަން  ކުށެއް  ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގައި  ކުށެއްގެ 
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 ޙުކުމުން  އެ ުނވަތަ ނިމުނުތާ ތަންފ ޒުކޮށް ޙުކުމް އެ މ ހެއްނަމަ، ކުރެވިފައިވާ 

 ވެފައިވުން؛ އަަހރުދުަވސް( ތިނެއް) 3 މަޢާފުކުރެވުނުތާ  އަދަބު ކަނޑައެޅުނު

 ދަުށން  ގެ( ޤާޫނނު މަނާުކރުމުގެ ެޓރަރިޒަމް) 2015/32 ނަންބަރު ޤާނޫނު (5)   

 ނުވުން؛ ކަމުގައި ަފރާތެއް ނިސްބަތްވާ ޖަމާޢަތަކަށް  ޓެަރރިސްޓް ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ފިރި، އަނބި، ދަިރއެއް، ބައްޕަ، މަންމަ، އ ނާގެ މ ަހކ ، ޢައްޔަންކުރާ (6)   

 ސ ދާ  މ ހަކު އެއްަބފާ ނުވަތަ މ ހެއް ެއއްބަނޑު މ ހެއް، އެއްބަފާ އެއްބަނޑު

 .ނުވުން މ ހެއްަކމުގައި ރިޕޯުޓކުރަންޖެހ   ުނވަތަ ސުޕަވައިޒްުކރަންޖެހ  ގޮތުން

 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރުތަްއ އިުތރުކުރުން. 41ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

 

 ވަޒ ފާއަށް 
 ޢައްޔަންކުރުމުގެ 

 ޝަރުޠުތައް 

 ކުޑަކުދިންނަށް  އޮތްަނމަވެސް، އެހެން  ނަންބަރުަގއި ވަނަ ( 4) ގެ ( ހ) މާއްދާގެ  މި )ރ( .41

 މުޢާމަލާތުކުރަންޖެހ   ކުޑަކުދިްނނާ މ ހަކަށް، ސާބިތުވެފަިއވާ ކުެށއް ގޯނާކުރުމުގެ ޖިންސ 

 .ދ ގެންނުވާެނއެވެ ވަޒ ފާއެއް

އެހެްނ އޮތްަނމަވެސް، ދިވެިހ ިސވިްލ  ަގއި ( ވަަނ ނަންބަރ6ުމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ބ(  

ސަރވިސްެގ ވަޒ ފާއަްށ ކުރިމަިތލާ ަފރާތަކ ، ަސރުކާުރގެ ިމނިސްޓްރ އެއްަގއި ސ ާދ 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަޒ ފާއެއް ަކމުގައިނުވެފައި، އެއ  

ދި އެފަަދ މިނިސްޓްރ އެއްގެ ދަށުން ހިނގާ ވަކި އޮފ ހެއްގެ ވަޒ ފާއެއް ކަުމގައިވާނަމަ، އަ

އޮފ ހަކ  މިނިސްޓްރ ގެ ޕަރމަނަންޓް ސެްކރެޓަރ ގެ ބެލުުމެގ ދަށުން ހިނގާ ތަނެްއ 

ކަމުގައިނުވެފައި، ެއއ  ެއހެން ޒިންމާދާރު އިސްެވރިއެއްެގ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިނާގ 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކުާރ 6އޮފ ހެއް ކަުމގައިވާ ޙާލަތުަގއި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ޅުމެއް އޮތް ކަމުގައި ބެލ ނ ، އެ އޮފ ހެއްގެ ޒިންމާދާރު ިއސްވެރިޔާާއއި ވަޒ ފާއަްށ ފަދަ ގު

 ކުރިމަތިލާ ަފރާތާ ދެމެދު އެފަދަ ގުޅުމެއް އޮންނަ ޙާލަުތގައެވެ.

 ކުރިން، ދިނުމުގެ ަވޒ ފާ ފަރާތަކަށް ހޮވ   ވަޒ ފާއަށް ަސރވިސްގެ  ސިިވލް ދިވެހި )ޅ(  

 ސުޕަަވއިޒްކުރުމަށް  މަސަްއކަތް އެަފރާތުގެ  އޮފ ހުގައި  މަސަްއކަތްކުރަންޖެހ   އެފަރާތުން

      މާއްދާގެ  މި  ފަރާތަކ ، ރިޕޯޓުުކރަންޖެހ   އެފަރާތުން  ނުވަތަ  ފަރާތަކ   ކަނޑައަޅާ

 ދެމެދު  ފަރާތާ  ހޮވ   ވަޒ ާފއަށް ގުޅުމެއް  ބަޔާންކުރާފަދަ  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ ( 6) ގެ ( ހ)

 .ކަށަަވުރކުރަންވާނެއެވެ ފަރާތުން  ދ ވަޒ ފާ ވެގެންނުވާެނކަން، ފަރާތަކަށް  އޮތް
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 މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  45 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .10

 

މުވައްޒަފުން އެދިގެން 
އެއް އޮފ ހުން އަނެއް 
 އޮފ ހަށް ބަދަލުކުރުން 

ބަދަުލވާން ބ ނުންާވ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެެރއިން ެއއް އޮފ ހުން ައނެއް އޮފ ހަށް  .45

 މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރާނ ، ސިވިލް ަސރވިްސގެ ގަާވއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

 .އިުތރުކުރުން ނަންބަެރއް ގޮތަށް އަންނަނިވި ފަހަތަށް  ަނންބަރުގެ ވަނަ  (7) ގެ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ  47 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .11
 

 ވަޒ ފާއިން  މުވައްޒަފުން 
 ވަކިކުރުން 

ސިވިލް ަސރވިސްގެ އިދާރާައކުން ކުރަމުން ައިއ މަސައްކަތެްއ  (8) )ނ( .47

 ހުއްޓާލަންޖެހުމުެގ ސަބަބުން.

 

 ގެ )ރ( ގެ ފަހަތަްށ ައންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރެްއ އިުތރުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ 47ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12
 

 ވަޒ ފާއިން  މުވައްޒަފުން 
 ވަކިކުރުން 

ވަަނ ނަންބަރުަގއިާވ ޙާލަތުަގއި ުމވައްޒަފަކު ވަޒ ފާއިްނ  (3)މި މާއްދާެގ )ނ( ގެ  )ބ( .47

ވަކިކުރާނަމަ، އެ މުަވއްޒަފަކު ވަޒ ފާއިން ވަކިުކރަްނވާނ ، މުވައްޒަފަށް 

ޖަވާބުދާރ ވުމުގެ ފުރުޞަތު ދ ، ދިެވހި ިސވިލް ސަރވިސްެގ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަާޅ 

ފުިރހަމަކުރަންޖެހ  މައުޟޫޢ   ގޮތެއްގެމަތިން މުަވއްޒަފަކު ވަޒ ފާއިްނ ވަކިުކރުމުގައި 

ކުރެވިފަިއވާކަްނ މުޢަުދލުވެިރކަން ޤާއި އ ރާޖު ޢަދުލުވެރިކަމާިއ އި

 ކަށަވަރުުކރުމަށްފަހުގަެއވެ.
 

 

 ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ނަންބަެރއް އިުތރުކުރުން. ގެވަނަ ަނންބަރު (5)ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  57ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .13

 

 ސެކްރެޓަރ   ޕަރމަނަންޓް 
 ވަކިކުރުން  ވަޒ ފާއިން 

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެަޓރ  ވަޒ ފާ އަދާުކރާ މިނިސްޓްރ ެގ މިނިސްޓަރަްށ  (6) )ނ( .57

މަނަންޓް ސެކްރެޓަރ ގެ އިތުބާރު ނެތުން. މި ނަންބަރުގެ ބ ނުމަށްޓަކައި، ޕަރ

މިނިސްޓަރަށް ަޕރމަނަންޓް ސެްކރެޓަރ ގެ އިތުބާުރ ނެތްަކމަށް ބެލެވ ނ  

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންުކރެ ާޙލަތެއް މެުދވެރިެވއްޖެނަމައެވެ.

    i.   އެއިރެްއގައި އޮންނަ ސަރުާކރެްއގެ ސިާޔސަތުތަްއ

ކުރުމަށްޓަކައި ެއ އޮފ ެހއްެގ މެންޑ ޓުގެ ދަށުން ކުރުމަްށ ޒުތަންފ 

މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ މަްސއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް، މަޤުބޫލު 

 ުރވެރިވުން؛ޒުއުސަބަބަކާ ނުލަިއ 
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    ii.    ޕަރމަނަންޓް ސެްކރެޓަރ ެގ ހައިިސއްޔަތުން އަދާުކރަންޖެހ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަުމގައި އ ނާގެ ވަޒ ފާ ބަޔާނުަގއި ކަނޑަައޅާފައިވާ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ އަދާުކރުމަށް މަޤުބޫުލ ސަބަބަާކ ނުލަިއ 

 ރުވެިރވުން؛ޒުއު

    iii.  ްއަދާުކރަންޖެހ   ހައިިސއްޔަތުން ސެްކރެޓަރ ގެ  ޕަރމަނަންޓ 

 ނުވަތަ  މަޞްލަޙަެތއް  އަމިއްލަ  ތަޢާރުުޟވާފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތާ 

 .ޝާމިލުވުން ކަމެްއގައި އޮތް މަންފާއެއް ނުވަތަ  ފައިދާއެއް
 

 ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ޗެޕްޓަރެއއް އިުތރުުކރުން.ެގ  5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ޗެޕްޓަރ  .14

 

 5-1ޗެޕްޓަރ 

 ގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް ލު ކައުންސިލޯކަލް 

 
 ކައުންސިލުގެ  ލޯކަލް 

 ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ  
 ޢައްޔަންކުރުން 

ެގ ލު ލޯކަލް ަކއުންސިލުެގ އެންމެ އިސް ުމވައްޒަފެއްގެ ގޮުތގައި، ކައުންސި )ހ( .59-1

ުކރާނ  ސިވިްލ ސަރވިްސ ންލަފަޔާއެކު، ަކއުންސިލުެގ ސެްކރެޓަރ  ޖެނެރަްލ ޢައްޔަ

 ކޮމިޝަނުންނެވެ.
 

ައހަރުދުަވުހެގ )ފަހެއް(  5ުކރާނ  ންލޯކަލް ކައުންސިުލގެ ސެްކރެޓަރ  ޖެނެރަލް ޢައްޔަ )ށ(  

 މުއްދަތަށެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގައިާވ ގޮުތގެމަތިން ަވކިކުެރވ  ެސކްރެަޓރ  ޖެެނަރލް ފިަޔވައި، އެހެްނ  )ނ(  

އަަހރުދުވަހުގެ ަދއުރަކަްށ )ފަެހއް(  5ރެޓަރ  ޖެނެަރލްއެއް އަލުން ކްކޮންމެ ސެ

ުކރާ ެސްކރެޓަރ  ޖެނެރަްލއެްއ ންކުރެވިދާނެެއވެ. އަދި، އެގޮތުްނ ޢައްޔަންޢައްޔަ

 ުކރަމުން ގެންދެވިދާނެެއވެ.ންައހަރަކުްނ ޢައްޔަ)ފަހެްއ(  5ކޮންމެ 

 

 ކައުންސިލުގެ  ލޯކަލް 
 ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ  
 ވަކިކުރުން  ވަޒ ފާއިން 

 ަސރވިސް  ސިވިލް ަވކިކުރާނ   ވަޒ ފާއިން ޖެނެަރލް ސެކްރެަޓރ  ަކއުންސިލުގެ  ލޯކަލް )ހ( .59-2

 .ކޮމިޝަނުންނެވެ
 

 ވަޒ ފާއިން  ަވިކކުރާނަމަ، ވަޒ ފާއިން ޖެނެރަލް  ސެްކރެޓަރ   ކައުންސިުލގެ ލޯކަލް )ށ(  

 .އަންގަްނވާނެއެވެ އ ނާއަށް  ލިޔުމުން ސަބަބު ވަކިކުރާ 
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 ތިރ ަގއި  ސަބަބުތައް ވަިކކުރާ  ވަޒ ފާއިން ޖެނެަރލް ެސކްރެަޓރ  ކައުންސިުލގެ ލޯކަލް  )ނ(  

 .އެވަނ އެވެ

ވަޒ ފާގެ ވާޖިބުތައް އަދާުކރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަުކރަންޖެހ  ތަމްރ ނު ކޯހަކުްނ   (1)   

 ފާސްނުވުން، ނުވަތަ ކޯްސ ފުރިހަމަނުުކރުން؛

ިދވެހި ިސވިްލ މި ޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސިިވލް ަސރވިސްގެ ަގވާއިދާއި، އަދި   (2)   

 ސަރވިސްެގ ކޯޑް އޮްފ ކޮންޑަކްޓާ ިޚލާފުވިކަން ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުވުން؛

ކޮށްފައިވަނ  ން ގެ ސެކްރެަޓރ  ޖެެނރަލްެގ މަޤާމަށް ޢަްއޔަލުލޯކަްލ ކައުންސި   (3)   

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދަާކ ޚިލާފަށްަކްނ 

 ސާބިތުވުން؛ކޮމިޝަނުން ކުރި ތަޙްޤ ަޤކަށް 

 ޖެނެރަްލގެ  ސެްކރެޓަރ   ކައުންސިލަށް  އަދާުކރާ  ވަޒ ފާ ޖެނެަރލް ސެކްރެޓަރ    (4)   

 ސެކްރެަޓރ   ކައުންސިުލގެ  ބ ނުމަށްޓަަކއި، ނަންބަރުގެ މި. ނެތުން އިތުބާރު

 ާޙލަެތއް  ޙާލަތްަތކުންކުރެ އަންނަނިވި  ބެެލވ ނ  އިތުބާރުނެތްކަމަށް  ޖެނެރަލްގެ 

 .މެދުވެރިވެއްޖެނަމައެވެ

    i.   ްއެއިރެްއގައި އޮންނަ ަކއުންސިލުގެ ިސޔާސަުތތައ

ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މަސްއޫިލއްޔަުތތައް ޒުތަންފ 

 ރުެވރިވުން؛ޒު އަދާކުރުމަށް، މަޤުބޫލު ސަބަބަކާ ނުަލއި އު

    ii.    ސެކްރެޓަރ  ޖެނެަރލްެގ ަހއިސިއްޔަތުްނ އަދާުކރަްނޖެހ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަމުގައި އ ާނގެ ވަޒ ފާ ބަޔާުނގައި 

ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާުކރުމަށް މަޤުބޫލު ސަަބބަކާ 

 ރުވެިރވުން؛ޒު ނުލައި އު

    iii.    ސެކްރެޓަރ  ޖެނެަރލްެގ ަހއިސިއްޔަތުްނ އަދާުކރަްނޖެހ

ުނވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތާ ތަޢާރުުޟވާފަދަ އަމިއްލަ މަްޞލަޙަތެއް 

 .ނުވަަތ މަންފާއެއް އޮތް ކަމެްއގައި ޝާމިލުވުން ފައިދާއެއް

 
ކޮށް، ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުުކރާ ދުވަުހްނ ޤުމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދ  .15

 .ފެށިގެންނެވެ
  

________________________ 
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