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` 
 

 2022ސޫލު ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސިވިލް  ނަން: އުސޫލުގެ 
ތަންފީޒުކުރެވޭ 

 ދާއިރާ:
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންަނށް 

ފާސްކުރި  އުސޫލު 
 :ތާރީހު 

 2022ސެޕްޓެމްބަރ  15

ފާސްކުރި  އުސޫލު 
 ޖަލްސާ:  

 ޖަލްސާ  ރަސްމީ ވަނަ 52 އަހަރުގެ ވަނަ 2022 ކޮމިޝަނުގެ

އުސޫލަށް ޢަމަލު 
 ކުރަންފަށާ ތާރީހު:

 2022ސެޕްޓެމްބަރ  18

އުވައިލެވޭ 
 :އުސޫލުތައް 

  ްވަަނ  1459)ކޮމިޝަނުގެ  2017ޖުލައި  24ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުްނނާބެހޭ ުއސޫލުތައ
 ބައްދަލުވުން(

 

  



 

 ސަފްހާ  6ޖުމުލަ   3ސަފްހާ             2022 ުއސޫލު ައމަުލކުރާނެ ައދާކުުރުމގައި މަްސއޫލިއްޔަތު މެންަބުރން ކޮމިަޝނުގެ ަސރިވސް ސިވިލް

` 

ގައި އަދާކުރުމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަސްއޫލިއްޔަތު 
 2022އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު 

 

ދާކުރުމުގައި މިއީ ކޮމިޝަނުގެ މެްނބަރުން ކޮިމޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ިޒންމާތައް އަ 1 ތަޢާރަފު 
 އަމަލުކުރަމުން ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެވެ.

 
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ 

 ގިންތި 
 2008/2ހިެމނެނީ ާޤނޫުނ ނަންބަރު ގެ މެންބަރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު 2

ންގުމުެގ ( ގައި ބަޔާންކުރާ "ހ5ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 34)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނުުނ( ގެ 
ކީ ވަޒީފާާއ މެންބަރުންނަ ،އިސްމަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީުހން" ގެ ތެރޭގައެވެ. އެހެންކަުމން

 ބައެކެވެ.ވަނަ ބާބުގައިާވ މާއްދާތަކުން އިސްތިސްނާވާ  4ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
 

މެންބަރުންގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
 ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި 

ޖެޭހ ގެ މެންބަރުން ހިމެޭނނީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ގަޑިނުކޮމިޝަނު 3
 މުވައްޒަފުންގެ ގިންތީގައެވެ.

 
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން 
 މަސައްކަތް ކުރާނެގޮތް 

ނީ އޮފީހަްށ ރާމެންބަރުން މަސައްކަތްކުއުސޫލެއްގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ  )ހ( 4
 ހާޒިރުވެގެންނެވެ.

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ކޮމިޝަނުެގ  )ށ(  

 މެންބަރުންަނށް ރިމޯޓްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ. 
 

 ނަމަ، އެ އިންތިޒާމުއްޖެރިމޯޓްކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން މެންބަރަކު އެދި )ނ(  
ރެޓަރީ ހަމަޖައްސާނީ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެވަގުަތކު ސެކް
 ވެ.ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއަދާކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރސް ބިއުޯރއިންނެ

 
ރި ކުއްކަތް މެންބަރުން މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި، އެ މެންބަރަކު މަސަ )ހ( 5 ހާޒިރީ ރެކޯޑް ކުރާނޭގޮތް 

. އެޗް.އާރްގޮތް )އޮފީހަށް ހާޒިރުވެގެން ނުވަތަ ރިމޯޓްކޮށް( އެނގޭޭނެހން 
  ނެއެވެ.ކޯޑް ކުރަންވާއެ ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ކުރިގޮތް ރެ ސިސްޓަމުގައި

 
މެންބަރަކު އޮފީހަށް ހާޒިރުވެގެން މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި، އޮފީހަްށ  )ށ(  

ޕަންޗިން" މެޝިން މެދުވެރިކޮށް އެޗް.އާރް.  ހާޒިރުވި ގަޑި "އެޓެންޑެންސް
މިގޮތުްނ  ސިސްޓަމުން ރެކޯޑް ކުރުމަކީ އެ މެންބަރެއްގެ ޒިންމާއެެކވެ.

ރެކޯޑްވެފައި ނެތްކަމަށް އެޗް.އާރް. "އެޓެންޑެންސް ޕަންޗިން" މެޝިންގައި 
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ސެކްޝަނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ހާަލތްތަކުގައި، ކޮމިޝަނުެގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަްލ 
އެވަގުތަކު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއަދާކުރާ ފަރާތް އަދި އެ ނުވަތަ 

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލް ނުވަަތ ، މެންބަރަކާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަްށފަހު
އެވަގުތަކު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއަދާކުރާ ފަރާތް އަދި ެއ މެންބަރެއްެގ 

 އެޗް.އާރް. ސިސްޓަމުން ރެކޯޑް ލަފާގެ މަތިން، އެ މެންބަރެްއގެ ހާޒިރީ
 އަދާހަމަކުރަންވާނެއެވެ. 

  
މެންބަރު  މެންބަރަކު ރިމޯޓްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، އެޗް.އާރް. ސިސްޓަމުގައި )ނ(  

"( ކަން އެނގޭނޭހެން އެ ރިމޯޓް ވޯރކިންގމަސައްކަތްކުރީ ރިމޯޓްކޮށް )"
ރަންވާނެއެވެ. އަދާހަމަ ކުމެންބަރެއްގެ އެ ދުވަހުގެ ހާޒިރީ އެޗް.އާރް. ސިސްޓަމުގައި 

މިގޮތުން، އެޗް.އާރް. ސިސްޓަމުން މެންބަރުން މަސައްކަތް ކުރިގޮތް 
 ޖެނެރަލްގެ އަދާހަމަކުރެވޭކަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެވަގުތަކު ސެކްރެޓަރީ

 ޒިންމާއަދާކުރާ ފަރާތަކުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
 

މެއް ވަކިން މެްނބަރުންގެ ހާޒިރީ، ކޮންމެ ބައްަދލުވުވަކިވަކި ބައްދަލުވުންތަކުގެ  (ރ)  
ފައިވާ އެނގޭނޭހެން، ކޮމިޝަނުގެ ަބއްދަލުވުންތައް މެނޭޖުކުރަން ަތއްޔާރުކޮށް

ވަކިވަިކ  މެދުވެރިކޮށް ރެކޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން، "ސޮފްޓްވެއަރ "ސައްލާ
ްނ ބައްދަލުވުންތަކުެގ މެންބަރުންެގ ހާޒިރީ، ކޮންމެ ބައްދަލުުވމެއް ވަކި

ވަަތ ނުގައި އަދާހަމަކުރެވޭކަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  "ސައްލާ" އެނގޭނޭހެން،
ނުވަތަ ، އެވަގުތަކު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއަދާކުރާ ފަރާތަކުން

 ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯއިން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
 

މެންބަރުންގެ  ކޮމިޝަން 
 ޗުއްޓީއާއި ސަލާމް 

ިއ އަމަލުކުރާނީ ެމންބަރުންގެ މެދުގަ ނެގުމުގައިމެންބަުރންގެ ޗުއްީޓ  ކޮމިޝަން 6
ހަމަތަްއ  އި ތިރީގައިވާންނެވެ. މިގޮތުން ޗުއްޓީ ނެގުމުގަ އެއްބަސްވެވޭ އުސޫލެއްގެ ދަށު

 ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 

 އުޒުރެއް ނުވެވޭފަދަ ހާޒިރު އޮފީހަށް މެންބަރެއް ކޮމިޝަނުގެ ދުވަހެއްގައި ރަސްމީ )ހ(  
ގެ ކުރިން ކޮމިޝަނުެގ  10:00އެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  ދިމާވެއްޖެނަމަ،

 އަދާކުރާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެވަގުތަކު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާ
 އަންގަންވާނެއެވެ. އި ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯއަށްށާފަރާތަ
 

ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސާނީ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮްށ އަހަރީ މެމްބަރުންގެ  )ށ(  
ޗުއްޓީ އަހަރީ މިގޮުތްނ  .ނެވެކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް ބުރޫާނރާ ގޮތެއްގެ މަތިން

އަހަރީ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމަށް  ކުރިން،އަހަރީ ޗުއްޓީ ފެށުމުގެ ، ހަމަޖައްސާއިރު
އަދި ލިޔުމުން ކޮމިޝަނުގެ ރަީއސްއަށް  ބޭނުންވާ ތާރީުހތައް އެނގޭނޭެހން
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ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެވަގުތަކު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 
ޒިންމާއަދާކުރާ ފަރާތަށާއި ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯއަށް އަންގަަވން ވާނެއެވެ. 

ރައީސްގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމުގައި މަތީގައިވާ ގޮުތގެ އިތުރުން،  ކޮމިޝަނުގެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް، ލިއުމުްނ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.
 

ކްރެޓަރީ ސެގެ މެންބަރުްނގެ ޗުއްީޓގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްާޓނީ ކޮމިޝަނު )ނ(  
ރާތަކުންނެވެ. ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެވަގުތަކު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއަދާކުރާ ފަ

ކުރެވޭކަްނ ސިސްޓަމުން މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ ރެކޯޑް އަދާހަމައެޗް.އާރް. މިގޮތުން، 
އަދާކުރާ ވަގުތަކު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެ 

 ފަރާތަކުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެެއވެ.
 

ގެ އެހެން ންަނއިރު އެ މެންބަރަކު، ކޮމިޝަނުހު މެންބަރަކު ޗުއްޓީގައި )ރ(  
ނެރަލްގެ މެންބަރުންނާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެވަގުތަކު ސެކްރެޓަރީ ޖެ

ގެ އިދާރާއިން ގުޅޭނެ ގޮތެއް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުއަދާކުރާ ފަރާތް ޒިންމާ
 ހަމަޖައްސައިދެއްވަންވާނެއެވެ.

 
ކޮމިޝަން މެންބަރުންގެ 
 ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 

 

ހި ސިވިލް )ދިވެ 2007/5ކޮމިޝަން މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  7
 ވެ.މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކެސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 
ކޮމިޝަނުން 

ބައިވެރިވާންޖެހޭ 
ބައްދަލުވުންތަކަށް 

 މެންބަރުން ހާޒިރުވުން 

 ގެ މެންބަރުން ލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކޮމިޝަނު ސަރުކާރުން ނުވަތަ ދައު )ހ( 8
 ފަންތީެގ ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ބާއްާވ ބައްދަލުވުންތަކަށާއި ސިޔާސަތު

ގެ މަތިން ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ މެންބަރުން ކޮމިޝަނު ތަަކށްބައްދަލުވުން
 ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ. 

 
ޒިރުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ބައްދަލުވުމަކަށް މެްނބަަރކު ހާ މެންބަރަކުގެ ކޮމިޝަނު )ށ(  

ނެރަްލ އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެ ގެ ރައީސްއެކަން ކޮމިޝަނު ،އުޒުރުވެރި ވެއްޖެނަމަ
މާލުކަމަށް ސަގެ ކު ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލްގެ ޒިންމާއަދާކުރާ ފަރާތެއްނުވަތަ އެ ވަގުތަ
 ގެންނަންވާނެއެވެ.

 
ގެ އެހެްނ ނުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮިމޝަބައްދަލުވުން ގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވާ ކޮމިޝަނު )ނ(  

 ތަކުގެ ަބއްދަލުވުންމެންބަރުންނާ ހިއްސާކުރަން ޖެހޭ ފަދަ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ 
ގެ މާ ބެހޭ ެމންބަރާ ނުަވަތ ކޮމިޝަނުގެ ކަކޮމިަޝނުޚުލާސާ، އެ މެންބަރަކު 

 އެހެން ހުރިހާ މެންބަރުްނނާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
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އުސޫލުގައި ނެތް ކަމެއް 
 މެދުވެރިވުން 

 

މަ، ނުވަތަ މި މި އުސޫލުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންވެފައި ނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަ 9
އް ކަނޑައަޅާނީ ފާހަގަވެއްޖެނަމަ އެކަމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއުސޫލުން ސާފުނުވާކަމެއް 

 .ރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެސިވިލް ސަ
 

 އުސޫލު ފާސްކުރުން 
 

 ކުންނެވެ.މަބައްދަލުވުމި އުސޫލު ފާސްކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  10
 

އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން 
 ފެށުން 

ން ިމ ކުމަބައްދަލުވުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާީނ  11
 އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ކަނޑައަޅާ ތާރީހަކުން ފެށިގެންެނވެ.

 
އުސޫލަށް އިސްލާހު 

 ގެނައުން 
މި އުސޫލަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެނެވޭނީ ސިވިލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  12

 .ކުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ މަބައްދަލުވު
 

___________________________ 


