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ވަނަ މާއ ދާގެ )ށ( ގައި   ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނުގެ ހިނ ގާ ގަވާއިދުގެ  ، މިއީ   ތަޢާރަފ  

ހުރިހާ  މައިގަނޑު  ކުރަނ ޖެހޭ  މަޤުޞަދާއި  މަސައ ކަތ ތަކާއި،  ކޮމިޝަނުގެ  ުބނާ 

 މެނ ޑޭޓެވެ. މަސައ ކަތ ތަކެއ  ަބޔާނ  ކުރާ 

ަބޔަކަށެވެ.   ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ެބހިގެނ ވަނީ މައިގަނޑު  ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނު   މަސައ ކަތ  

 ؛އެއީ

 ގެ ިބއުރޯކޮމިޝަނު )ހ(   

 ކޯޕަރޭޓ  އެނ ޑ  ސަޕޯޓ  ސަރވިސަސ   )ށ(   

 ކޯ ސަރވިސަސ އެވެ. )ނ(   

 ސެކ ޝަނެއ ގެ ގޮތުގައެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ިބއުރޯ އުފެދިފައި ކޮމިޝަނުގެ ިބއުރޯ ހިނގާނީ     ކޮމިޝަނުގެ ބިއުރޯ 

އަދާކުރުމުގައި   ޒިނ މާތައ   ޖެނެރަލ ގެ  ސެކ ރެޓެރީ  މެނ ަބރުނ ނާ  ކޮމިޝަނުގެ  ވަނީ 

އެހީތެރިވެދިނުމަށާއި ސީދާ ކޮމިޝަނުގެ ެބލުމުގެ ދަށުނ  ހިނގާ ަބއެއ  މަސ އޫލިއ ޔަތުތައ   

އެހީތެރިކަ އިދާރީ  ގެނ ދިޔުމުގައި  ފޯރުކޮށ  ކުރިއަށ   މި    ނ   އެގޮތުނ   ދިނުމަށެވެ. 

 ސެކ ޝަނުނ  ކުރާނެ މައިގަނޑު މަސައ ކަތ ތަކަކީ:

 ޕަބ ލިކ  ރިލޭޝަނ ސ  އަދި މީޑިއާގެ މަސައ ކަތ ތައ   )ހ(  . 

ގޮތުނ        ސިޔާސަތުތަކާެބހޭ  މަސައ ކަތ ތަކާއި،  ކުރާ  ކޮމިޝަނުނ  

 ހާމަކުރަނ  ބޭނުނ ވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުނ .

 އާނ މުނ ނާ ގުޅޭ ކަނ ތައ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ފޯރުކޮށ ދިނުނ .      

ހޯދައި   ކޮމިޝަނާެބހޭ      މަޢުލޫމާތު  ހާމަކުރާ  މީޑިއާގައި  ގޮތުނ  

 ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށ  ގެނައުނ . 

 މުކުރުނ . ނ މުކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ  އާނ ކޮމިޝަނުނ  ނިނ މާ އާ     

ޚަަބރު( ކޮމިޝަނުގެ        އަދި  )ފޮޓޯ  މީޑިއާ  ހަފ ލާތަކުގެ  ޖަލ ސާތަކާއި 

 ބެލެހެއ ޓުނ . 

ކޮމިޝަނުގެ މެނ ަބރުނ ، މެނ ަބރުނ ގެ ހައިސިއ ޔަތުނ  ކުރާ އެކިއެކި      

 ކަނ ކަމުގެ މީޑިއާ ބެލެހެއ ޓުނ  
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 މީޑިއާ އާރކައިވ  ކުރުމުގެ އެނ މެހާ އިދާރީ ކަނ ކަނ .      

 މަސައ ކަތާގުޅޭ ގޮތުނ  ހޭލުނ ތެރިކުރުނ . ކޮމިޝަނުގެ      

 ސެކ ރެޓޭރިއެޓ ގެ މަސައ ކަތ ތައ   )ށ(  . 

 ކޮމިޝަނުގެ ަބއ ދަލުވުނ ތައ  ޭބއ ވުމުގެ އިނ ތިޒާމ  ހަމަޖެއ ސުނ .     

ކަނ ތައ ތައ       ނިނ މާ  ތަނ ފީޒުކުރުމަށ ޓަކައި ، ކޮމިޝަނުނ  

 ސެކ ޝަނަށ  ދިނުނ . ނިނ މުނ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަމާެބހޭ 

ކުރޭތޯ މޮނިޓަރ ކުރުމާއި   ކޮމިޝަނުނ  ނިނ މާ ކަނ ތައ ތައ  ތަނ ފީޒު     

 ކޮމިޝަނުގެ ޔައުމިއ ޔާ ލިޔުމާއި ޔައުމިއ ޔާއާއި ނިނ މުނ ތަކުގެ ރެކޯޑު

 ބެލެހެއ ޓުނ . 

ކޮމިޝަނުގެ މެނ ަބރުނ ގެ ސެކ ރެޓޭރިއަޓ  ބެލެހެއ ޓުމާއި ކޮމިޝަނުގެ      

 ތައ  ެބލެހެއ ޓުނ . މެނ ަބރުނ ނާގުޅޭ ރެކޯޑު

ސެކ ރެޓެރީ       އެޕޮއިނ ޓ މަނ ޓ ތަކާއި  މެނ ަބރުނ ގެ  ކޮމިޝަނުގެ 

ޖެނެރަލ ގެ އެޕޮއިނ ޓ މަނ ޓ ތައ  ހަމަޖެއ ސުމާއި އެ ަބއ ދަލުވުނ ތަކުގެ 

 ޔައުމިއ ޔާ ލިޔެ ޔައުމިއ ޔާތަކުގެ ރެކޯޑ  ބެލެހެއ ޓުނ . 

ޖަވާުބ ކޮމިޝަނުގެ        ފައިލ ކޮށ ،  ލިޔެކިޔުނ ތައ   ލިޭބ  ިބއުރޯއަށ  

 ދިނުނ . 

)މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިިބގަތުމުގެ ޙައ ޤުގެ   /ޤާނޫނު ނަނ ަބރު       

 ޤާނޫނު( ގެ ދަށުނ  ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ .

 އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ރިލޭޝަނ ސ  ގެ މަސައ ކަތ   )ނ(  . 

ވާމީ މުއައ ސަސާތައ  އަދި އޭޖެނ ސީ، ަބއިނަލ އަގުކޮމިޝަނާ ޑޯނަރ       

 ދޭދޭ ޤައުމުތަކާއެކު އޮނ ނަނ ޖެހޭ ގުޅުނ  ޤާއިމުކުރުނ .

މުއާމަލާތ ތަކާއި       ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކުގެ  އެކިއެކި  ހިނ ގާ  ކޮމިޝަނުނ  

 ލިޔެކިޔުނ ތައ  ބެލެހެއ ޓުނ . 

އެނ ޑ    ކޯޕަރޭޓ  

 ސަޕޯޓ  ސަރވިސަސ  

 

އެނ ޑ      މި ކޯޕަރޭޓ   ގޮތުގައެވެ.  ޑިޕާޓ މަނ ޓެއ ގެ  ހިނގާނީ  ސަރވިސަސ   ސަޕޯޓ  

ޑިޕާޓ މަނ ޓުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ ތަކަށާއި ކޯ ސަރވިސަސ ތަކަށ   

ދިނުމެވެ. މި ޑިޕާޓ މަނ ޓ ގެ   ދުމަތ ތައ  ފޯރުކޮށ ޚިމު  ނ އިދާރީ ގޮތުނ  ހަމަޖައ ސަނ ޖެހޭ އާ

 ތައ  ހިނގާނެއެވެ. ދަށުނ  ތިރީގައި މިވާ ސެކ ޝަނ 

 ޖެނެރަލ  އެޑ މިނ  އެނ ޑ  ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ   )ހ(   

 އިނ ފޮމޭޝަނ ، ކޮމިއުނިކޭޝަނ ސ  ޓެކ ނޮލޮޖީ  )ށ(   

 ފައިނޭނ ސ  އެނ ޑ  ަބޖެޓ   )ނ(   
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 ހިއުމަނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  )ރ(  

އެޑ މިނ    ޖެނެރަލ  

 އެނ ޑ  ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ  

މި ޖެނެރަލ    . ގޮތުގައެވެ.  ސެކ ޝަނެއ ގެ  ހިނގާނީ  ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ   އެނ ޑ   އެޑ މިނ  

 ސެކ ޝަނުނ  ކުރާނެ މައިގަނޑު މަސައ ކަތ ތަކަކީ:

 ބިލ ޑިނ ގ މެއިނ ޓަނަނ ސ  އެނ ޑ  ހައުސ ކީޕިނ ގ  )ހ(   

މަސައ ކަތު ކޮމިޝަނ ހިނގަމުނ ދާ        އޮފީހުގެ  އިމާރާތާއި،  އޮފީސ  

 ސާފުތާހިރުކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ . މާހައުލު 

 ކޮމިޝަނުގައި ކުރަނ ޖެހޭ މަރާމާތ ތަކުގެ މަސައ ކަތ ތައ      

 ކޮމިޝަނަށ  ވަނ ނަ އަދި ނުކުނ ނަ ލިޔެކިޔުނ ތައ   )ށ(   

 ކޮމިޝަނުގެ ލިޔުނ ތައ  އާރކައިވ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ .  .   

 ރިސެޕ ޝަނ ގެ ޚިދުމަތ ތައ   )ނ(   

އެހީތެރިވެދިނުނ   .    ފަރާތ ތަކަށ   އަނ ނަ  ހޯދަނ   ހިދުމަތ   ކޮމިޝަނަށ  

 . ދުމަތެއ  ފޯރު ކޮށ ދިނުނ ޚިއަދި އެ 

ކޮމިޝަނަށ  އަނ ނަ ފޯނުކޯލ ތައ  ކަމާެބހޭ ފަރާތ ތަކަށ  ރޫޓ  ކުރުމާއި،  .   

 .ކޯލ ތަކުގެ ރެކޯޑުތައ  ބެލެހެއ ޓުނ  

 ރިޕޯޓިނ ގ  )ރ(   

 .އިދާރާގެ ދުވަހު ޔައުމިއ ޔާ ލިޔުނ ކޮމިޝަނުގެ  .   

ރިޕޯޓ   ކޮމިޝަނު .    އަހަރު  )ޖުޑީޝަލ    /ޤާނޫނު ނަނ ަބރުގެ 

ޤާނޫނު(   ކޮމިޝަނުގެ  އެއ ގޮތ   ގެ  ސަރވިސ   މާއ ދާއާ   ވަނަ 

މަތިނ  ތައ ޔާރުކޮށ  ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާއަށާއި ރައ ޔިތުނ ގެ   ވާގޮތުގެ

މަޖިލީހަށ  ފޮނުވުނ . 

 

 ވާއިދުތައ  ބެލެހެއ ޓުނ  ގަ  )ބ(   

ވާއިދުތަކުގެ އަޕ ޑޭޓ ތައ  ރައ ކާކުރެވި، ގަކޮމިޝަނުނ  ހެދޭ އެކިއެކި   .   

ަބރުނ ނަށ  ފެނ ނާނެ ގޮތަށ  ނ މުނ ނާއި މެނ އެނ މެ ފަހުގެ އަޕ ޑޭޓ  އާ

 .ރައ ކާކުރުނ 
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ތައ  އެއ  ޙުލާޞ ގެ ހިނ ގާ ޤަވާއިދަށ  ގެނެވޭ އެކިއެކި އިކޮމިޝަނު .   

ހިނ ގާ   ކުރެވިފައިވާ  އަޕ ޑޭޓ   ގެނެވި،  ވާއިދެއ  ގަފައިލަކަށ  

ރައ ކާކޮށ  ނ އާ ގޮތަށ   ފެނ ނާނެ  މެމ ަބރުނ ނަށ   މުނ ނާއި 

 ޝާއިޢުކުރުނ 

ޕ ރޮސިޖަރތަގެ  ކޮމިޝަނު .    އޮޕަރޭޓިނ ގ  އިނ ޑެކ ސ  ސ ޓޭނ ޑަޑ   އ  

މެނ ަބރުނ ނަށާއި މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ކުރެވި، ރިފަރަނ ސ ގެ ގޮތުގައި  

 ފެނ ނާނެހެނ  ރައ ކާކުރުނ . 

 ސ ޓޮކ  އާއި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސ ޓ ރީ ބެލެހެއ ޓުނ   )ޅ(   

 . ސ ޓޮކ  ބެލެހެއ ޓުމާއި ތަކެތި ދޫކުރުނ  .  

 އިނ ވެނ ޓ ރީއާއި ފިކ ސ ޑ  އެސެޓ  ރަޖިސ ޓ ރީ ބެލެހެއ ޓުނ .  .   

 ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ   )ކ(   

 ކޮމިޝަނަށ  ބޭނުނ ވާ ތަކެތި ގަތުމަށ  ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ކުރުނ .  .   

 ިބޑ  އުސޫލު އެކުލަވާލުމާއި ތައ ޔާރުކުރުނ . .   

އިނ ފޮމޭޝަނ ،  

ކޮމިއުނިކޭޝަނ ސ   

 ޓެކ ނޮލޮޖީ 

ގޮތުގައެވެ. މި އިނ ފޮމޭޝަނ ، ކޮމިއުނިކޭޝަނ ސ  ޓެކ ނޮލޮޖީ ހިނގާނީ ސެކ ޝަނެއ ގެ   .

 ސެކ ޝަނުނ  ކުރާނެ މައިގަނޑު މަސައ ކަތ ތަކަކީ:

 ހާޑ ވެއަރ މަސައ ކަތ ތައ   )ހ(  

އިކ އިޕ މަނ ޓާއި  .    އައިސީޓީ  އެކިއެކި  ބޭނުނ ކުރާ  ކޮމިޝަނުގައި 

 . ކުރުމާއި ބެލެހެއ ޓުނ   މެޝިނަރީޒ  ހޯދަނ  ރިކ އެސ ޓ 

ބޭނުނ ކުރާ   .    އިކ އިޕ މަނ ޓާއި ކޮމިޝަނުގައި  އައިސީޓީ  އެކިއެކި 

އެއ މެހައި  ހައ ލުކުރުމުގެ  މައ ސަލަތައ   ދިމާވާ  މެޝިނަރީޒ އަށ  

 . ކަނ ކަނ 

 ގެ ފައިލ  ސަރވަރ، ޑޭޓާބޭސ ތައ  އަދި ނެޓ ވޯކ  ބެލެހެއ ޓުނ . ކޮމިޝަނު  )ށ(   

 . ކޮމިޝަނުގެ ވެބ ސައިޓ  މެއިނ ޓެއިނ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ  .   

 . ކޮމިޝަނަށ  ބޭނުނ ވާ ސޮފ ޓ ވެއާރ ފަރުމާކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ   .   

 . ކޮމިޝަނުގެ ސީސީޓީވީ ބެލެހެއ ޓުނ      

 . ގެ ސަރވަރ ސިސ ޓަމ  މެއިނ ޓެއިނ ކޮށ  ެބލެހެއ ޓުނ ކޮމިޝަނު     

 . ގެ އެކ ސެސ  ކޮނ ޓ ރޯލ   ސިސ ޓަމ  ބެލެހެއ ޓުނ ކޮމިޝަނު    

ިބޒ ނަސ   ކޮމިޝަނު     އެކ ސެސ   ގެ  ކޮމިއުނިކޭޝަނ  ސިސ ޓަމ ތަކަށ  

 . ދިނުމާއި ސިސ ޓަމ  ބެލެހެއ ޓުނ 
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ހަވާލުކުރެވޭ ކޮމިޝަނު     މުވައ ޒަފުނ ނަށ   މެނ ަބރުނ ނާއި  ގެ 

 . ސިސ ޓަމ ތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ޗެކ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ 

ތާކޮމިޝަނު     ބޭނުނ ވާ  ސިސ ޓަމ ތަކަށ   ސޮފ ޓ ވެއަރ ގެ  ރޑ ޕާރޓީ 

 . ދެނެގަތުމާއި ހޯދުމާއި އިނ ސ ޓޮލ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ 

އެކ ސެސ        އަށ   ސިސ ޓަމ   މެނޭޖ މަނ ޓ   އީލެޓަރ  ގަވަރމަނ ޓ  

 . ދިނުމާއި ރައިޓ ސ  ބެލެހެއ ޓުނ 

 . ގެ ނެޓ ވޯރކާއި ފަޔަރވޯލ  ބެލެހެއ ޓުނ  ކޮމިޝަނު    

/  ކޮމިޝަނު     އެޕ ލިކޭޝަނ   ބޭނުނ ކުރާ  / ގައި  ސޮފ ޓ ވެއަރ 

 . ސަރވިސ ތަކުގެ ލައިސަނ ސިނ  ބެލެހެއ ޓުނ  

އެނ ޑ    ފައިނޭނ ސ  

 ބަޖެޓިނ ގ 

ސެކ ޝަނުނ     ފައިނޭނ ސ  އެނ ޑ  ަބޖެޓިނ ގ ހިނގާނީ ސެކ ޝަނެއ ގެ ގޮތުގައެވެ. މި .

 ކުރާނެ މައިގަނޑު މަސައ ކަތ ތަކަކީ:

 ފައިނޭނ ސ  އެނ ޑ  އެކައުނ ޓ ސ   )ހ(   

 ފައިސާއާެބހޭ އެއ މެހައި ކަނ ތައ ތައ  ބެލެހެއ ޓުނ .  ކޮމިޝަނުގެ  .   

 . ފައިސާދެއ ކުނ   ތަނ ތަނަށ  ދައ ކަނ ޖެހޭ ފައިސާ ކޮމިޝަނުނ   .   

 . ބެލެހެއ ޓުނ  ރިކޮނ ސިލިއޭޓ ކޮށ  އެކައުނ ޓ ސ  ކޮމިޝަނުގެ  .   

 ތައ ޔާރުކުރުނ . ކޭޝ ފ ލޯ މޮނިޓަރކޮށ  ޚަރަދުތައ  ކޮމިޝަނުގެ  .   

 . ޕޯސ ޓ ކުރުނ  މުސާރަ މުވައ ޒަފުނ ގެ  .   

 ބަޖެޓިނ ގ  )ށ(   

 ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ަބޖެޓ  ހެދުނ .  .   

 އެހެނިހެނ  ސެކ ޝަނ ތަކުގެ ކޭޝ ފ ލޯ ތައ ޔާރުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެ   .   

 ދިނުނ . 

 ކުއާޓަރލީ ަބޖެޓ  މޮނިޓަރ ކުރުނ .   .   

 ފައިނޭނ ޝަލ  ރިޕޯޓ  ތައ ޔާރުކުރުނ .އަހަރީ   .   

ރިސޯސަސ    ހިއުމަނ  

އެނ ޑ    މެނޭޖ މަނ ޓ  

 ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  

  ސެކ ޝަނެއ ގެ   ހިނގާނީ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ   އެނ ޑ   މެނޭޖ މަނ ޓ   ރިސޯސ   ހިއުމަނ  .

 :މަސައ ކަތ ތަކަކީ މައިގަނޑު ކުރާނެ މިސެކ ޝަނުނ . ގޮތުގައެވެ

 ހިއުމަނ  ރިސޯސަސ   )ހ(  
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ވަޞީލަތ    .    އިނ ސާނީ  ބޭނުނ ވާ  ސެކ ރެޓެރިއޭޓ އަށ   ކޮމިޝަނުގެ 

މަސައ ކަތ ކުރުމާއި ވަޒީފާ  ހޯދުމުގެ  މުވައ ޒަފުނ ނަށ   ކޮމިޝަނުގެ 

ވަކިކުރުމުގެ  ދިނުމާއި  ކުރިއެރުނ   މަޤާމުގެ  ަބދަލުކުރުމާއި  ދިނުމާއި 

 އިދާރީ އިނ ތިޒާމ ތައ  ހަމަޖެއ ސުނ . 

 މުވައ ޒަފުނ ގެ  މަސައ ކަތުގެ ފެނ ވަރުަބލައި އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ    .   

 ތައ  ބެލެހެއ ޓުނ . އެޅުމާއި އެކަމާގުޅޭ ރެކޯޑު

 ބެލެހެއ ޓުނ .  ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ ރިކޯޑު   .   

 ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ ހާޒިރީ އާއި ޗުއ ޓީ ބެލެހެއ ޓުނ .   .   

ދޭނ ޖެހޭ ކޮމިޝަނުގެ    .    މުސާރަ  ކޮމިޝަނުނ   ތެރެއިނ   މެނ ަބރުނ ގެ 

 މެނ ަބރުނ ނާއި މުވައ ޒަފުނ ގެ މުސާރަ ހެދުނ .

 ކޮމިޝަނުގެ ސ ޓާފ  ރިކުއަރމަނ ޓ  ހެދުމާއި މޮނިޓަރ ކުރުނ .   .   

 ކޮމިޝަނުނ  ޢިނާޔަތާއި އުޖޫރައެއ   ،އެކި މަސައ ކަތ ތަކާއި ގުޅިގެނ   .   

ދިނުމުގެ   ދޭނެ ޢިނާޔަތ ތަކާއި އުޖޫރަ،  ދޭނ  ކަނޑައަޅާ ފަރާތ ތަކަށ 

 މަސައ ކަތ .

މުވައ ޒަފުނ ގެ ގުޅުނ  ަބދަހިކުރުމަށ  ހިނ ގާ އެކިއެކި ކަނ ކަނ  ރާވާ   .   

 ހިނ ގުނ . 

ފާހަގަ  .    މެދުގައި  މުނާސަަބ    މުވައ ޒަފުނ ގެ  ފާހަގަ ކުރާ  ދުވަސ ތައ  

 ކުރުމަށ  ކޮމިޝަނުނ  ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ  ރާވައި ހިނ ގުނ . 

 ހިއުމަނ  ރިސޯސަސ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ   )ށ(   

 ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ  ިބނާކުރުމުގެ މަސައ ކަތ ކުރުނ  )ތަމ ރީނ (.   .   

 ޑިޕާޓ މަނ ޓެވެ. އެއީ: ކޮމިޝަނުގެ ކޯސަރވިސަސ  ގެ ގޮތުގައި ހިނގާނީ    ކޯ ސަރވިސަސ  

 ޖުޑީޝަލ  ހިއުމަނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސަސ  ޑިޕާޓ މަނ ޓ  )ހ(   

 ކޮމ ޕ ލެއިނ ޓ ސ ، ލީގަލ  އިނ ވެސ ޓިގޭޝަނ ސ  އެނ ޑ  އެތިކ ސ  ޑިޕާޓ މަނ ޓ  )ށ(   

ހިއުމަނ    ޖުޑީޝަލ  

އެނ ޑ    ރިސޯސަސ  

ޖުޑީޝަލ  ހިއުމަނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސަސ  ޑިޕާޓ މަނ ޓ  ހިނގާނީ   .

 ޑިޕާޓ މަނ ޓެއ ގެ ގޮތުގައެވެ. މި ޑިޕާޓ މަނ ޓުނ  ކުރާނެ މައިގަނޑު މަސައ ކަތ ތަކަކީ:

 ޖުޑީޝަލ  އެޕޮއިނ ޓ މަނ ޓ  ރިޓެނ ޝަނ  އެނ ޑ  ރިޓަރޔަމަނ ޓ   )ހ(  
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ސަރވިސ    ޖުޑީޝަލ  

 ޑިޕާޓ މަނ ޓ  

އުއ ތަމަފަނޑިޔާރާއި ސުޕ ރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ  ޢައ ޔަނ ކުރުމުގައި   .  

 ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާއަށ  މަޝ ވަރާ ދިނުނ . 

ކޯޓުތަކުގެ   .    މެޖިސ ޓ ރޭޓ   ކޯޓުތަކާއި  ސުޕީރިއަރ  ހައިކޯޓާއި، 

ފަނޑިޔާރެއ ގެ މަޤާމު ހުސ ވެއ ޖެނަމަ ހުސ ވާ މަޤާމަށ  ފަނޑިޔާރުނ  

 ޢައ ޔަނ ކުރުނ .

އިސ     .    ފަނޑިޔާރުނ ނާއި  އިސ   ކޯޓުތަކުގެ  ސުޕީރިއަރ  ހައިކޯޓާއި، 

ޤާޟީނ  ޢައ ޔަނ ކުރުމާއި، ޖުޑީޝަލ  ދާއިރާތަކުގެ އިސ  ޤާޟީނ ނާއި، 

 އިސ  މެޖިސ ޓ ރޭޓުނ  ޢައ ޔަނ ކުރުމާއި ަބދަލުކުރުމާއި ވަކިކުރުނ .

ޖުޑީޝަލ     .    އޮފ   ލަފާގެމަތިނ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނުޑިޕާޓ މަނ ޓ   ގެ 

ފަނޑިޔާރުގެ ރުހުނ  ހޯދުމަށ ފަހު، އެ ފަނޑިޔާރަކު މަސައ ކަތ ކުރަމުނ  

ގޮތުނ   ވަގުތީ  ކޯޓެއ ގައި  އެހެނ   ދަރަޖައެއ ގެ  އެއ   ކޯޓާ  އައި 

 މަސައ ކަތ ކުރުމަށ  ހަމަޖެއ ސުނ .

އޭނާ    .    އެދިއ ޖެނަމަ،  އެއ  ފަނޑިޔާރަކު  ކޯޓާ  މަސައ ކަތ ކުރާ 

 ދަރަޖައެއ ގެ އެހެނ  ކޯޓަކަށ  ަބދަލުކުރުނ . 

 އަހަރުވުމުނ  މަޤާމުނ  މުސ ކުޅިކުރުނ .   ފަނޑިޔާރުނ ގެ އުމުރުނ     .   

ސަަބބުތަކާހެދި   ޢުމުރުނ     .    ޞިއ ޙީ  ނުވަތަ  އަހަރުވުމުނ   

މަޤާމުނ    ފަނޑިޔާރުކަމުގެ  އެދިގެނ   ކުރަނ  އަމިއ ލައަށ   މުސ ކުޅި 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތ ތައ  ވަޒީފާއިނ  މުސ ކުޅިކުރުނ .

 ޕަރފޯމަނ ސ  މެނޭޖ މަނ ޓ   )ށ(   

ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަސައ ކަތުގެ ފެނ ވަރުެބލައި އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ    .   

 އެޅުމާއި އެކަމާގުޅޭ ރެކޯޑ ތައ  ބެލެހެއ ޓުނ . 

ޤާިބލު  .    މަޤާމަށ   އެމަޤާމާއި   ފަނޑިޔާރުކަމުގެ  ނުވަތަ  ނޫނ ކަމަށ  

ޤަޫބލު  އެކަށީގެނ  ކޮށ ފައިވާކަމަށ   ފަނޑިޔާރަކު  ޢަމަލެއ    ނުވާފަދަ 

ހުށަހެޅުމާއި  މަޖިލީހަށ   ވަކިކުރަނ   އެފަނޑިޔާރަކު  ކުރެވިގެނ  

އެނ މެހާ ތަނ ފީޒުކުރުމުގެ  ނިނ މުނ   ކަނ ކަނ    މަޖިލީހުގެ 

 އިނ ތިޒާމ ކުރުނ . 

 ިބލުކަނ  ަބލައި ފިޔަވަޅުތައ  އެޅުމާ ޤާފަނޑިޔާރުނ ގެ މަސ އޫލިއ ޔަތާ   .   

 ތައ  ބެލެހެއ ޓުނ .އެކަމާގުޅޭ ރެކޯޑު

 ތައ  ބެލެހެއ ޓުނ  ޖުޑީޝަލ  ޕަރސަނަލ  ރެކޯޑު  )ނ(   
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ފަނޑިޔާރުނ ގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ ގޮތުނ  ހުށަހެޅޭ އެނ މެހައި ލިޔެކިޔުނ ތައ    .   

 ބެލެހެއ ޓުނ . 

އަސާސީގެ    .    ކޮނ މެ   ޤާނޫނު  މަތިނ   މާއ ދާގައިވާގޮތުގެ  ވަނަ 

މީހެއ ގެ  އެ  އެއ ފަހަރު  އަހަރަކު  ކޮނ މެ  ފަނޑިޔާރަކުމެ، 

އަރަނ ޏާއި  ހިސާބުތަކާއި،  ފައިސާގެ  މުދަލާއި  މިލިކިއ ޔާތުގައިވާ 

ސަރވިސ    ޖުޑީޝަލ   ަބޔާނެއ   ތައ ޔާރުކުރާ  ހާމަކޮށ   ދަރަނި 

 . ކަނ  އިނ ތިޒާމ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހަޅުމުގެ ކަނ 

ނުވަތަ   .    މަސައ ކަތަކަށ   ދާއިރާގެ  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  ދާއިރާގެ  ޝަރުޢީ 

ަބއިނަލ  ނުވަތަ  ޤައުމެއ ގައި  ޭބރު  ނުވަތަ  ޤުވާމީ އަތަމ ރީނަށ  

 . ޖަމ ޢިއ ޔާއެއ ގައި މަސައ ކަތ ކުރުމަށ  ފަނޑިޔާރުނ  ވީއ ލުނ 

 .ފެނ ވަރާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުނ ފަނޑިޔާރުނ ގެ ސުލޫކާއި   .   

ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލ  ބަލަހައ ޓައި، ފަނޑިޔާރުނ ގެ ރެކޯޑ    .   

 ބެލެހެއ ޓުނ . 

 ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސަސ   )ރ(   

ގުޅޭގޮތުނ    ކުރުމާ  ފަނޑިޔާރުނ ނާ ވަގުތީގޮތުނ  ޝަރިޢަތ ކުރުނ  ޙަވާލު  .   

 .މަސައ ކަތ ތައ ކުރަނ ޖެހޭ އިދާރީ 

 . ފަނޑިޔާރުނ  ތަނާޒުލ ވުމާ ގުޅިގެނ  ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ  ކުރުނ   .   

އިނ ސާފު    .    ހިނ ގުމުގައ ޔާއި ޢަދުލު  ކަނ ތައ ތައ   ޤާއިމުކުރުމުގެ 

ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާއަށާއި  ކަނ ތައ ތަކުގައި  އެހެނިހެނ   ކޯޓުތަކާގުޅޭ 

 . ލަފާދިނުނ ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހަށ  

މު އިދާރީ ނ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޢަދުލު އިނ ޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ާބރުގެ އާ  .   

 ކަނ ކަނ  ރާވައި ހިނ ގައި ބެލެހެއ ޓުނ 

ހަދަނ ޖެހޭ   .    ކޮމިޝަނުނ   ގުޅޭގޮތުނ   ވަޒީފާއާ  ފަނޑިޔާރުނ ގެ 

 ވާއިދުތައ  އަޕ ޑޭޓ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ . ގަވާއިދުތައ  ހަދާ އެގަ

ލީގަލ ،  

ކޮމ ޕ ލެއިނ ޓ ސ   

އެނ ޑ   

އިނ ވެސ ޓިގޭޝަނ ސ   

 ޑިޕާޓ މަނ ޓ  

ހިނގާނީ  . އެތިކ ސ   އެނ ޑ   އިނ ވެސ ޓިގޭޝަނ ސ   ލީގަލ   ކޮމ ޕ ލެއިނ ޓ ސ ، 

 ޑިޕަޓ މަނ ޓެއ ގެ ގޮތުގައެވެ. މި ޑިޕާޓ މަނ ޓުނ  ކުރާނެ މައިގަނޑު މަސައ ކަތ ތަކަކީ:

 މެނޭޖ މަނ ޓ  ކޮމ ޕ ލެއިނ ޓ ސ    )ހ(  

 މައ ސަލައަށ   ަބލައި ޝަކުވާތައ  އުފުލާ ގުޅޭގޮތުނ  ފަނޑިޔާރުނ ނާ  .  

 . ބެލެހެއ ޓުނ   ސެކ ރެޓޭރިއެޓ  ކޮމިޓީގެ ނިނ މާ ގޮތެއ 
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 ކޮމިޝަނުގެ ކަމެއ  ސުވާލު އުފެދޭ ސުލޫކާެބހޭގޮތުނ  ފަނޑިޔާރެއ ގެ  .  

 ކޮމިޓީއަށ  ކަމާެބހޭ  މަޢުލޫމާތު އެކަމުގެ އައިސ ފިނަމަ ސަމާލުކަމަށ 

 ހުށަހެޅުނ . 

 އިނ ވެސ ޓިގޭޝަނ ސ   )ށ(   

 ޝަކުވާތައ  ނިނ މާ ަބލަނ  ކޮމިޝަނުނ  ެބހޭގޮތުނ  ފަނޑިޔާރަކާ  .   

 . ބެލެހެއ ޓުނ  އިނ ތިޒާމ ކޮށ  އެނ މެހާކަނ ކަނ   ތަޙ ޤީޤ ކުރުމުގެ

 ލީގަލ  ސަރވިސަސ   )ނ(   

ސެކ ޝަނ ތަކުނ  ކުރާ މަސައ ކަތ ތަކަށާއި އެކުލަވާލާ ކޮމިޝަނުގެ އެކި    .   

 ޤަވާއިދުތަކަށ  ޭބނުނ ވާ ޤާނޫނީ ލަފާދިނުނ . 

ކޮމިޝަނުނ  ދަޢުވާ ކުރާ މައ ސަލަތަކާއި ކޮމިޝަނުގެ މައ ޗަށ   ދަޢުވާ   .   

 އުފުލޭ މައ ސަލަތަކުގައި، ކޮމިޝަނ  ތަމ ސީލ  ކުރުނ . 

     

 




