
 

 ގަވާއިުދޙައްޤެުގ  ިލިބގަތުުމެގ މާިއޫލމާުތ ހޯުދަމޢްަރސްީމ އިާދރާަތުކްނ 
  

  

  ެފުށމިާއ ަތާޢުރުފ

މިާއ ހުޯދަމޢްލާޫމުތރްަސމީ އިދާރާތުަކން "،  ކިޔާނީ ަގވާއިދްަށމި  .1  ރުފާއި ންަނޢާތަ

  .އެވެ" ގަވާއުިދަޙއްޤުގެ ލިބިގުަތމެުގ 

        

ކްޮނެމ  އަންނިަނވި ަކންކަމާ ުގޅޭގުޮތން،ދަކީަޞގެ މަޤްަގވާއުިދ މި  .2  ދު     ޞަމަޤް

ތަކެުގ ދާއިރާޙައްޤު އެ، ށްބަޔާންކޮތައް ޙައްޤުލިިބދޭ މީހަކްަށމެ 

  . އެކަށައެޅެުމވެ

  

 ބަލަހައާްޓރަސީްމ އިދާާރއެއްގައި ެގްނގޭުޅ ުނވަތަ  )ހ(    

  .އި ލިިބގަތުުމގެ ޙައްޤު އަެކށައެޅުންމާހުޯދ މަޢޫްލމާތު
  

ެގްނގޭުޅ ުނވަތަ ބަލަހައާްޓާރއެއްގައި ރަސީްމ އިދާ  )ށ(    

އި ލިިބަގތުމުގެ ޙައުްޤ ނުހިނގީާނމާ ޯހދުމަޢޫްލމާތު

ނޑައިެޅ ަބޔާނެްވގްެނވާ މަދު ާޙލަތްތެަކއްގައި ެއ، ކަ

  .ޙާލަތްތަކެުގ ާދއިރާގައި އެކިަނކަން ބަޔްާނކުުރން
  

ެގްނގޭުޅ ުނވަތަ ބަލަހައާްޓރަސީްމ އިދާާރއެއްގައި   )ނ(    

 ީވާހވްެސ ުފާޅ ދާއިރެާއއްގައިމަޢޫްލމުާތ

  .ހްިތވަރު ިދުނންޝާއިޢުކުުރމްަށ 
  

ަރސްމީ އާިދރާއެއްގިައގޭުޅގޮތުން މީހަކާ   ) ރ(    

ތެދު އިަދ ،ލޫމަާތކީ ފުރަިހމަޢްބަލަހައްޓުަމނެްގންދާ ަމ

 ޙައްޤުަކން ކަށަވަރުކުުރުމެގ އްަމޢްލޫމާތެ ޅުމެއްނެތްއޮ

  1

  
 



 

  .ިލބިދިނުންމީހަަކށް  އެ
  

ިހނުްގަމށް މުަގފަހިކުުރމަށްޓަކައިނެްވދިޔަ ަކންކަން ބަޔާ  )ބ(    

  .އެކަށީގްެނވާ ުއސޫލުތަކެއް ަކނޑައަޅައިދުިނން
    

  ޫލާމުތ ޯހުދާމިއ ިލިބަގުތުމެގ ަޙްއުޤެގ ާދިއާރަމްޢ

   ހޯދުމާއި މަޢްލޫމާތު

   ޙައްޤުާޢންމުލިބިގަތުމެުގ 

ެގގަވިާއުދ ިމރެކޯޑަކަށް  ވާރަސްމީ އާިދރާއެއްގައި  )ހ(  .3

ެއ ެރކޯޑެއް ެއ، ީމހަަކށްމެެއދޭ ކޮނެްމ ދަށުން 

، އެންގަުމކީއިދާރާއެއްގައި އޮތްކަން ުނަވތަ ނޫނަްކން

،ނުވަަތ އެ ެރކޯޑެއް ލޭިބީނ ކްޮނ އިދާާރއަކުންކަން

،ތްަށ އެނޭްގ އެންގުންއަދި އެގޮ، އެންގަުމކީ

މި، އެކަށީގްެނާވ ފުުރޞުަތގައި އްެނުގމަކީ

 ުނާވާހއެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކްޮށފައިގައި ގަވިާއދު

 އިދާރާއެއެްގ އެދޭްށ އެދިކަރެކޯޑަީމަހކު ، ހިނދުަކ

ެއ.  ލާޒިމުކުރާ ަކމެކެވެގަވާއިދުމައްޗަށް ިމ 

 ހުއަްދކުރާ ދާއިރެާގ ތެރޭގިައގަވިާއދުމި ، އްޑެރެކޯ

އެކީަށގްެނވާ، ހާމަކަުރނެްޖޭހ ކަމްަށވަާނމަ

ިމ ،ެވސްުރަމކީފުރުޞަތްެއެގ ތޭެރގައި ާހމަކު

ނޑައާަޅަފއި ނުވާާހގައި އެހެންގަވިާއދު ޮގތަކްަށ ކަ

 އެ އިދާރާއެއެްގ މައްޗްަށގަވިާއދުިމ ، ހިނދުަކ

  .ލާޒިމުކުރާ ަކެމކެވެ

        

ވިަކ، ހަާމކެުރވޭނީ، ރޯެކޑެއްގައިވާ އެއްިއދާާރރަސްމީ   )ށ(    

ާހމަކުރަުމީކުނވަތަ ، ަކމުގިައއުސޫލެއެްގ ަމތިން 

ވަކި ާޤނޫނެއްގިައކެަމއް ނޫންކަަމށް ކޮށްގްެނވެާނ

  2

  
 



 

ިމއެ ާޤނޫނެއްގެ މްައޗަކަށް ، ބަޔާންކޮށްފިައާވނަމަ

އަދި ވިަކ ޤާނޫންެއެގ.  ުނހިނގާނެއެވެގަވިާއދެއް

ކުރަުމށްާހމަ މަޢޫްލމާތެއްކަުރމުން އްަނނަ ހަާމދަށުން 

ެގ ދަށްުނގަވާއުިދިމ ، ފުރުޞަތުއޮތް 

  .ނެއެވެ ުނދާެވސްހިަނވެެގނެއް

     
  އި ލިބިގަތުމެުގ ހޯދުމާމަޢްލޫމާތު

  އޮތުން     ޙައްޤު

ގިައ ބަޔާންކޮށްފިައވާ އުސުޫލތަކާ އެއްގޮތާްވަގވާއުިދމި )    ހ(  .4

 ލިިބގަތުުމގެ ޙްައުޤ،އިާމލޫމުާތ ޯހދުގޮތެުގމަތްިނ ަމޢް

އަދި. ކަށްމެ ލިިބެދއެވެީމަހކޮންމެ އެކަމަށް އޭެދ 

،އި ިލބިގުަތމީަކރެކޯޑަުތއް ހޯދުމާރަސްމީ އިދާާރތަކުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފިައވާ އުސުޫލތަކާ އެއްގޮތާްވގިައަގވާއުިދމި 

އެކަމްަށ އެދޭ ކްޮނެމ ީމހަކްަށމެ، ގޮތެުގމަތްިނ

 .ލިބިގްެނވާ އިަދ ތަންފީޒުކެުރިވދާނޭ ޤޫާނނީ ަޙއްޤެކެވެ

        
ަތންފީޒުކެުރވާިދނޭ ޤާނީޫނ، ގައި) ހ(މިމާއާްދގެ   )ށ(    

ަގއިގަވާއުިދކަމްަށ ބުނެފައެިއވަނީ ިމ ޙައްޤެއް

ބަޔާންކޮށްފިައާވ އުސޫލުތާަކ އެއްގޮތްވާ ގޮތެުގމަތްިނ

ެއ ރެކޯޑެއް، ނުވަތަ ޝްަރީޢ އިދާރާއެއް ެމދުވެރިކްޮށ

އަދި އެކްަނ އެގޮތްަށ، ނުވަތަ ިލޔެުމއް ބެލުމަށްއިެދ

ކޮށްދުިނމަށް އެދި ޤާނޫނީ އަމުރެއް ނަުވތަ ޝަރީްޢ

ހިޯދާދނެ ާވހަކަމަންފާ  އަމުރެއެްގ އެ، އަމުރެއް ނެރެ

  . ބަޔާންކުރަުމށެެވ

        

ރަސީްމ އިދާާރއެއްގައާިވ ެރކޯޑެއް ބުެލމްަށ ީމހަކްަށ  )ނ(    

ހަނިކެުރވޮޭގތަށް ނުވަަތ، ޙައްޤެއް ލިބިދޭ ދާއިރާ

މަނާކެުރވޮޭގތްަށ ހެދިފިައާވ އެހެން ޤާނޫނެއެްގ

  3

  
 



 

ވާއިދުަގިމ .  ުނިހނގާނެެއވެމި ގަވިާއދެއްމައްޗަކަށް 

ޤާނޫނާަކއަެފަދ ، ހިނގާނީ ެއަފދަ ޤޫާނނަކާ ވަކިން

  .ތަޢާރުުޟނާުވ ގޮތެއެްގ މިަތްނނެވެ

        

ހްިނގްުނ ހުއްޓެާލިވފައިވާ 

        އިދާރާތައް

ކުރިން ހިނަގމުން އައްިސަފއިވާ ރްަސީމ އިދާރާއެއެްގ ހިނުްގން  .5

ެއ އިދާރާއަކުން ބަަލހައްޓަމްުނ، ހުއްޓިއްޖެކަަމްށވަާނމަ

ގްެނގްޮސފައާިވ ނުވަތަ ގްެނގެުޅފައާިވ ރެކޯޑުތުަކެގ ނަުވަތ

ލިޔެކިޔުންތުަކެގ ޒިންމުާއުފލާނީ އްަނަނނިިވ ފަރްާތތަކުންކެުރ

  . ފަރާތެެކވެ
  

އެ އިދާރެާގ ަމސައްކްަތތައް އެހްެނ އިދާރާއަކްަށ  ) ހ(    

ސައްކްަތމަ ތަށް ެއބަދަލުކެުރވިފިައވަާނމަ ެއޮގ

  . ކުންބަދަލުކެުރވުނު އިދާރާއަ

  

އެ އިދާރާއިން ހިނގަމުން އައި މަސައަްކތްތައް ެދ  ) ށ(    

އިދާރާއަކަށް ަބދަލުކެުރވިފައާިވނަމަ ުނވަތަ އެއަށްވެުރ

ބޭންުނާވ، ށް ބަދަލުކެުރވިފިައވަާނމަައގިނަ އިދާރާ

  .ރެކޯޑު ބެހެއިްޓފައިވާ އިދާރަާއކުން

  

އެ އިދާރެާގ މަސައަްކްތ އެހެން އިދާރާއަކަށް  ) ނ(    

އެވަގަުތކު އެ ރެކޯޑްެއ، ދަލުކެުރވިފިައ ނުވަާނމަބަ

  . ބަލަހައްޓުަމނާްދ ފަރާތަކުން

        

  ެރކޯަޑްށ އެުދން

 އިދާާރއެއްގައިވާ ެރޯކޑަކަށް އެދި ހުށަަހޅީާނރަސީްމ  )ހ(  .6  އެދި ހަުށެހޅުން      ރެކޯޑަށް 

  4

  
 



 

  .ިލޔުމަކްުނނެވެ، އަންނިަނވި ޮގުތގެ ަމތިން

        

ގެ ދުަށންަގާވއިދު މި، މީަކއެހުށެަހޅު  )1(      

ސާފޮުކށްހުށަަހޅާ ުހށަހުެޅމެއްކްަނ 

  . ބަޔާންކުރުން

ހޯދަުމށް އެދީެނ ކޮން ރެކޯޑްެއކަން އެނގޭޭނ  )2(      

،މްިނވަރަށް އެ ރެކޯޑެއެްގ ތްަފސީލު

.އެހުށެަހޅުުމގިައ އޮޅުނިްފލުވިައ ދީފައިއޮތުން

  .ރެކޯޑަށް އެދޭ ސަބަބު ަބޔްާނކުރުން  )3(      

ޮކްނ ޙައްޤެއް، ރެކޯޑަށް ެއދެނީ  )4(      

ތަންފީޒުކުުރމްަށ ނުވަަތ

  .ރައްކާތެރިކުރަުމށްކަން ބާަޔނުްކރުން

 ުނވަަތންޖޭެހެގ ދުަށން ޭދަގވާއިދު މި  )5(      

ފޮނަުވނެްޖހޭ އެކިއެކި ލިޔްުނތައް ފޮނާުވނެ

ނޑައަޅާފައި އުޮތން   . އެޑްރެހެއް ކަ

މްަށއެ އިދާރާއަކުން އެ ރޯެކޑެއް ބެލު  )6(      

ނޑައާަޅފައިވާ އަގްެއ ނުވަތަ ިދނަުމށް ކަ

އެހުށެަހޅުމާއުެކ ދެއްކްުނ ނުވަތަ އެ

ެއ، އަގަކްަށ އެ އިދާރާއަކުން އެދުމުން

ެދއްކުމަށް އެއްބަސްވަާކްނއަގެއް 

  .ކަށަވަރުކްޮށ ިދނުން

          

ިޖސާްމީނ، ުހށަަހާޅ ީމހަކީރެކޯޑަކަށް އެދި   )ށ(    
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 ިލޔަންކިޔްަނބުން ުނވަަތަބންތެރި ކަމެއެްގ ަސނުކުޅުެދ

ގިައ) ހ(ިމ މާއާްދގެ ، ނުދަތުުމގެ ސަބަބުން

، ުހށަހުެޅމެއް،ބަޔާންކޮށްފިައާވ ގޮތްަށ ލިޔުމުން

ިމ، ނަމަށެަހޅުމްަށ ުއޒުރުވެރާިވ ީމހަކު ަކުމގައާިވހު

ެއ އިދާރާއެއްގެ، ަމްޢލޫމާތުގައާިވ ) ހ(މާއްދެާގ 

.ހުން ހުށެަހިޅދާނެއެވެއަނަގބަށް ކަކަމާބެހޭ ުމވްައޒަފަ

،ެއ ހަުށހެޅްުނ ލުިޔމްަށ ތިރިކްޮށ، އެފަދަ ޙަާލތެއްގައި

އޭގެ އެއް ކޮޕީ އެ، އެ ހުށަހުެޅުމގައި ސޮއިކްޮށ

އެހުށެަހޅްުނ ައނގަަބހްުނ ހުށެަހޅި ފާަރތަށް 

  .ޫދކުރަނާްވނެއެވެ ކުމުވައްޒަަފ

          

ރަސީްމ، ެގ ދަށުން ރޯެކޑަށް އެދުމަށްަގވާއުިދމި   )ނ(    

،ވިަކ ފޯމްެއ ތައްޔުާރކޮށް އިދާރާއަކްުނ

ގެ ަދށުން ކުރެވާިދެނގަވިާއދުމި ، ތަޢާރުފުކުުރމީަކ

އޭގެ ސަބުަބްނ، އެ ޯފމަކީ، ެއެހންނަަމެވސް. ކަމެެކވެ

ރެކޯޑެއް ޯހުދން އެކީަށގްެނވާ ވަރްަށވެުރ ލްަސެވގެން

ނުވަތަ އަެކށީގެނުްނާވ، ސަބަބެއަްކމަށްހިނގައިދާނެ 

ރިމަތުިކރުވާ ސަބަަބކަށް ެވގްެނއުނދަގުލްެއ ކު

  .ނުވާނެެއވެ

          

ެއ ހުށެަހޅްުނހަުށެހޅުމުން ރެކޯޑަކަށް އެދި   )ރ(    

 އެދޭެވށްލިބިއްޖެކަން އަންގައިދޭ ަރސީދެއް ރެކަޯޑ

  .އިދާރާއިން ދުޫކރަންވާނެެއވެ

          

އިެދ ހަުށހަޅާ ރެކޯޑަކަށް 

މުެދ އަމުަލކުރާނޭ ހުށަހެޅުމާ

ގެ ދުަށން ުހަށހެޅޭ ކޮނެްމގަވިާއުދ މި، އިެދރެކޯޑަކަށް   )ހ(  .7
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ސްކުުރމެއެްނިތލަ ،ހުށެަހޅަުމކާމުެދވެސް  މުއްދަތު       

ިމ ަގވިާއދެުގ ދަށްުނ ދްޭނޖޭެހ، ފިޔަަވޅުއަޅައި

ެއދުނު ފަރާތަކްަށ ވީއްެނމެެއ ރެކޯޑަކްަށ ރެކޯޑެއްނަަމ 

އެރެކޯޑެއްއަވަސް ުފރުޞަތްެއެގ ތެރޭގިައ 

އިަދ އެއްވްެސ ހާލްެއގައި. ވެފޯރުކޮށޭްދނާްވެނއެ

ދަުވހަށްވެުރ އެމުއްދަތު ދުިގވެެގްނ )ތީިރސް (30

  .ނުވާނެެއވެ

        

މީހްެއގެ، އެހެން ޮއތް ނަަމވްެސ) ހ(މާއާްދގެ  މި  )ށ(    

،މިިނވަނަްކމްަށ ުނވަތަ ުފރާނައަށް ނަުރއްކާވެެގން

ަމޢްލޫމާތްެއބޭންުނވާ ، އެކަމުން ސާަލމަތުްވމަށްޓަކިައ

48ަލްސެވގެން ، ިދއްޖެ ިހނދްެއގައިއެށް ހޯދަުމ

 ެއ ފަރާތަކްަށަމޢްލޫމާތެއް ެތރޭގައި އެ ގެގަޑިއިރު

  .ދޫކުރްަނވާނެެއވެ

        

ވަރަށް ިގަނ، ހޯދަުމށް އެދޭ ރެކޯޑެއް ދޫކްޮށދެވެން އޮތީ  )ނ(    

، ހަޯދއިގެން ިދރާާސކޮށްގްެނ ކުަމަގއިވާނަަމމަޢޫްލމާތު

ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދްެއގެ، ފައިވީަނނުވަތަ ހޯދަުމްށ އެދި

އެއިންކަމްެއ ކުރުމްަށައދި ،  ކުަމގައާިވނަމަމަޢޫްލމާތު

ްނުމެއ އިދާރާއެއްގެ ޢާ، ވަގުތު ހްުސކުރުމަކީ

ހުއްޓުމްެއ އަންނެާނވަރްަށ ޮބޑު މަސައްކަަތްށ 

ގިައ ބުނެފައާިވ) ހ (މާއާްދގެިމ ، ކަމެއްކަަމށާްވަނމަ

ެއ، ގެ ުކރިންދުވަސް ހަަމވުުމ )ތީިރްސ (30

30އިތުރު  ،ބާަޔންވެދަިޔ ަސަބބުތަކަށްޓަކައި، މުއްދަތު

 އިތުރުކުުރުމގެ ޙައުްޤ، ލިޔުުމްނ،ދަުވހަށް )ތިރީސް(
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  .  އިދާރާއަށް ިލބިގްެނވެއެވެޭވރެކޯޑަށް އެެދ

        

ގައިވާ މްުއަދތުތަކަށާއި) ނ(، )ށ(، )ހ(މި މާއާްދގެ   )ރ(    

 ބާަޔންކޮށްފިައާވއެ އަކުުރތަކުގައި، އުސޫލުތަކަށް

 ރެކޯޑެއް ދޫކުރުމްަށ،ގޮތަށް ަޢަމލުނުކުރަުމކީ

ެގގަވާއުިދމި ، އިންކާރުކުރްުނ ކަމުގައި

  . ބެލެވޭނެެއެވމަޤަްޞދަށްޓަަކއި

        

ފުރިހަމޫަނން ނުވަަތ 

  ުނވަަތ ރަނގަޅޫުންނ 

  ހަުށހެޅްުނ       ބޭކާރު 

ގައިހަުށހުެޅެމއް ހުށަަހޅާއިރު އޭެއދި ރެކޯޑަކަށް    )ހ(  .8

ގައި ބަޔާންކާުރގަވިާއދު ކަމަށް މިހިމަަނނެްޖހެޭނ

މްަޢލޫމުާތތުަކެގ ތެރެއްިނ ބައެއް މަޢޫްލމާތު

ސަަބބަށްޓަކައި އެ ހަުށހެޅްުނ  އެ،ަނމަފުރަިހމުަނވާ

 ަނމެަވްސ އެގޮތްަށ.ެއވެލުނުކްޮށ ދޫކޮށެްލވިދާނެޤަބޫ

ފަރަާތްށ  ހަުށެހޅިްށ އެދިއެ ރެކޯޑަ ،ދޫކޮށްލްަނވާނީ

ހުށެަހޅުުމގިައ އެ، ެއނުްގމަށަްފހު އެކަން

 ފުރަިހަމމަޢޫްލމާތްެއ ކަަމށް ފަާހަގާވފުރަިހމުަނވާ

ދި އެއަ، ތު ިދނުމަށަްފުހގައިޞަކުރުމްަށވެސް ފުރު

، އެހީތެރެިވިދނުމްުނެވސްކުުރމްަށ ުފރިހަމަމަޢޫްލމާތު

ކުުރމަށް އެ ފަރާތުން ިއންކާރުކާުރ ުފރިހަމަމަޢޫްލމާތުއެ

  . ވާނަަމ ެއކަނެްޏވެކަމްަށ
  

ގެަގވާއުިދމި، ހުށެަހޅަުމކީރެކޯޑަކަށް ެއދި ހަުށހަޅާ   ) ށ(    

ކަށް ހަުށެހޅޭނެ ހުށެަހޅެުމއްކަމުގިައއައާިދރާދަށުން އެ 

ހުށެަހޅްުނ ހުށަަހޅަން ެޖޭހނީ އެހެން ނުވަާނމަ އިަދ އެ

އެނޭގއިދާރާއަށް ކަނެްވސް ެއ އިދާރާއަކަށް 

އެއާިދރާއަށް ނަގޅު ރަކާަމގުޅޭ  ،ކަމްަށވާނަަމ
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އެ އިދާރާއަކުން އެ، ށް އެދި ހުށެަހޅަުމްށކަރެކޯޑަ

  . ެނއެވެވޭެދނާްވ ެއީހތެރިފަރާތަކަށް
  

އެއެްވްސ ހަރުދާަނ، ކީދާރާއަކަށް ުހށަހަޅާ ހުށެަހުޅމައި  )ނ(    

މަޤަްޞދެއް ހާސުިލކުރުުމެގ ނިޔަތެއެްނިތ ހަުށހިެޅ

 ފަރާތްުނުނވަތަ ަހމަ ެއ، ހުށެަހޅުމެއް ަކމަށާްވނަމަ

ށްއެކަމަ، ޅުުމންހުށެަހކިުރްނ އެފަދަ ހަުށެހޅުމެއް 

އިަދ އެ ޖަވުާބ ދިންފުަހްނ، ޖަވުާބދިެވފައާިވނަމަ

ާމތަށްމަޢޫްލއެކަށީގްެނާވ ބަދަލްެއ އެ 

ތެއްމުއްދަުނވަަތ އެކަށީގްެނާވ ، އައިސްފައުިނާވނަމަ

ެއ ހުށެަހޅުމްަށ ޢަމުަލ، ފާއިތެުވފައި ނުވަާނމަ

 .ގެ އްިޚތިޔާރު އެ އާިދރާއަކަށް ލިިބެގންވެެއވެނުކުރުުމ

     
ހަުށހަޅާ އެއް އިދާރާއަށް 

އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅްުނ ެއހްެނ 

  ބަދަލުކުރުން 

ީމހުަކރެކޯޑަކަށް ެއދި ލަތްތަކުގިައ އަންނިަނވި ާޙ   )ހ(  .9

އިދާރާއިން ެއ، ހުށަަހޅާ ހަުށހެޅްުނށް ކައިދާރާއަ

  . ިވދާނެއެވެބަދަލުކެުރއިދާރަާއށް އެހެން 

  

ހަުށހުެޅްނ އެ، ރެކޯޑީަކ އޭެދ ހޯދަުމށް  )1(      

ގެ ތެރޭގައި ިހެމނޭޅާފިައާވ އިދާރާހުށަަހ

ކްޮނހޯދޭނީ  އެ ރެކޯޑުުނުވމާއި ރެކޯޑަކަށް 

 .އެނުގންއެ އިދާރަާއށް ، ކްަނންއިދާރާއަކު

  

އޮތީ އެހުށެަހޅްުނރެކޯޑު އޭެދ  ހޯދަުމށް   )2(      

ަގއިވީނަަމެވސްގައި ކުަމއާިދރާހުށެަހޅި 

އެކަން ހަާމުކރުން އެނެްމ އައުލާކަން

އިދާރާއުަކންބޮޑެުވގްެނވީަނ އެހްެނ 
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  .ކަމުގިައވުން

އިދާރާއަަކށްހުށެަހުޅން އެހްެނ އެ   )3(      

ބަދުަލކެުރވޭ އިދާާރެގ ،ބަދަލުކުުރމާމުެދ

  . އިޢުތިރާޒެއް ެނތުން

         
،ުހށަހުެޅމެއް، ވާ ޮގތުގެމިަތންގިައ) ހ(މި މާއާްދގެ    )ށ(    

އެކަން، ބަދަލުކުރާއިރުއާިދރާއަކަށް އެހެން 

.ައނަްގްނވާނެެއވެ އެހުށެަހޅުން ުހށަހެޅި ފަރާތްަށވެސް

އެގޮތްަށ ، ަބދަލުކޮށިްފކަމިާއގޮތަށް އެހުށެަހުޅންއަދި އެ

ތާރީޚެއަްގއި ކަނެްވްސ އެފަރާތްަށ ބަދަލުކުރީ ޮކން

  . އަންގްަނވާނެެއވެ

        

އެހްެނ، ގިައވާ ގުޮތެގމިަތން) ހ (މި މާއާްދެގ  )ނ(    

އެ، ބަަދލުކުރާ ކުަމގިައވަާނމައިދާރާއަކަށް ުހށަހުެޅމަށް 

ހެުގދަުވ) ަހތެއް( 7ހުށެަހޅުން ުފރަތަމަ ލުިބުނތާ 

  .ނިނަްމނާްވނެއެވެ އޮެގަތށް ބަދަލުކްޮށ ތެރޭގައި

        

ލިޔުމުން ންޫނ ެއެހން 

ބަަހއްޓާފައިވާ ވަސީލަތެއްގިައ 

  ރެކޯޑު   

ަކނޑައެޅެިގްނ ،ެރކޯޑަކީހުަކ ހަުށހާަޅފައިވާހޯދަުމށް އިެދ މީ  .10

 އިަދ،ކަމަށް ުނވަެފއިަމޢްލޫމެާތއްވަކިލުިޔމެއްގިައ ރައްކާކުރިެވަފއިވާ 

މާތީަކ އެހެނޮްކނެްމވްެސ ަވސީލެަތއްގައި ހިުރމަޢޫްލއެ

ނަކަލުކަުރންޖޭެހ ަމްޢލޫމާތްެއތެރެއްިނ  ގެްއތަކެމަޢޫްލމާތު

ޯހުދމަށް ހުށެަހޅި ހުށެަހޅަުމކީ ިލޔެފައާިވއެ ރެކޯޑު ، މަކަމްަށވާނަ

 ހޯދަުމށްއެދި ުހށަހާަޅފައިވާ ުހށަހުެޅމްެއމަޢޫްލމާތުލިޔުމެއްގިައާވ 

މަޢޫްލާމުތއިަދ ެއ. ރްަނވެާނއެވެން ޤަބޫލުކުއިދާރާއަކު ކަމުގިައ އެ

ކަމުގިައެވސް ިމގެ ިސފައަިގއި ރީ ލިޔަެފއިވާ ލިޔުމްެއއެހު
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  . ނެއެވެދަށްޓަކައި ބަލަނާްވޞަ މްަޤގެގަވިާއދު

     

  ެރކޯަޑްށ އެުދމްުނ އިާޖަބިދނުން

މަށް ހުށަހާަޅ  ހޯދުމަޢްލޫމާތު

މުެދ ޮގތެއް ހުށަހެޅުންތަކާ

  ނިނުްމން    

ހުޯދަމށް އެދި ހަުށަހޅާ ހަުށހުެޅމްެއ ލިބުމްުނރެކޯޑެއް    )ހ(  . 11

ކްުނއިދާރާއަ ކަންކްަނ އެ އަންނިަނިވ

  .އެވެނިނަްމނާްވނެ
  

 ަވގުތްުނެރކަޯޑކީހޯދަުމށް އިެދފައިވާ  )1(      

 ުނވަތަ ަފުހެގ މުއްދަތްެއަގއި،ދެވާިދނެ

 ުނވަތަ ިދންުނ ހުއްދޫަންނ،ދެވާިދނެ

  .އަެކން، ނަމަކަމްަށާވރެކޯޑެއް

ބެލުމްަށ ހުއްދަކާުރއިރުއެ ރެކޯޑްެއ   )2(      

،ގްަނެޖހޭކަމްަށވަާނމަަނއެއްވެސް ައގެއް 

  .އެކަން

އެހުށެަހޅާުމމުެދ އަަމލުކުރުމަށްޓަކިައ  )3(      

އެކަމަށްޓަކައި ،އިއެއްވެސް ޚަަރދެއް ހިނގަ

، ަނގްަނެޖހޭކަމްަށވަާނމައެއްވެސް ައގެއް

  .އެކަން

)ތިރީސް (30ހުށަަހޅާތާ މީހުަކ ޯހުދމަށް ރެކޯޑެއް    )ށ(    

އެއެްވސްއެހަުށހުެޅަމކާ ުގޭޅގޮތްުނ ެގ ތޭެރަގއި ދަުވހު

،ފަރާތްަށ އަންގާފިައ ނުވަާނމަ ހެޅިުހށަ، ންގުމެއްއެ

ރެކޯޑު ެއ އިދާރާއަކްުނހޯދަުމށް އިެދ ހަުށހިެޅ 

ދަށްޓަކިައޞަގެ މްަޤަގވާއުިދ ިމހާމުަނކުރީ ަކމުގިައ 

  . ބެލެވޭނެެއވެ
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ައންނިަނިވ، އިދާރާއަކަށް ިލބިއްޖެނަަމ، ރެކޯޑަކަށް އިެދ ހަުށހުެޅމެއް  .12  ހުށަހެޅުމަށް އިޖާބިަދންުނ

  . އެ ހުށެަހޅަުމަކށް ލިޔުުމން ަޖވާބުދްޭނވާނެެއެވ، ެގމަތްިނގޮތު

އަދި. ެއކަން، ހުށެަހޅުން ަޤބޫލުކުރޭެވ ަކމަށާްވނަމަ  )ހ(    

ހުށެަހޅުުމގިައާވ ރެކޯޑު ޫދުކރުމަށްޓަކައި ދައްކަނެްޖހޭ

 . ރެކޯޑު ދުޫކރާނެ ގޮތްއި ާއށާްވ ފިައސެާގ ުޖމްލައަގަ

،ނެތް ކަމްަށވާނަަމހުށެަހޅުން ޤަބޫލުކުރެެވްނ   )ށ(    

ޤަބޫލުކެުރެވން ންެތ، ޤަބޫލުކުރެެވްނ ނެތަްކމާއި

  .ސަބަބު

ހުށެަހޅުުމގިައާވ ރެކޯޑު އެ އިދާރާއަކުން ލެިބންހުރަިކން  )ނ(    

އިަދ އެ މްިނވަރްަށވްެސ، ނުވަތަ ންެތކަން

 .ެވން ެންތ ސަބަބުބުނެދެ، ބުނެދެެވންންެތ ކަމްަށވާނަަމ

ޑު އެއިދާރާއެއްގިައ ހުރިކަންހުށެަހޅުުމގިައާވ ރެކޯ  )ރ(    

އެރޯެކުޑ ދޫކެުރވްެނ، އަންގައެިދވްެނ އޮތް ަނމެަވސް

  .ނެތް ސަަބބު

ގައާިވ) ރ(ނަުވތަ ) ނ(ނުވަަތ ) ށ(މި މްާއދާގެ   )ބ(    

ގައިވާަގވާއުިދމި ، ގޮތަށް ަޖވުާބ ދުިނމުާގިޅެގން

ޙައުްޤ ހަުށހުެޅްނސްތިޢާުނފުުކރުމެުގ އިގޮތެުގމަތްިނ 

  .ަކންރަާތށް ލިބިފިައވާހުށެަހޅި ަފ

        

ދިނުމަށް ރޯެކުޑ ހޯދުމަށް އެދޭ 

  އިންކާރުކުރްުނ 

އަންނިަނިވ، ދި ހުށެަހޅުމްުނރެކޯޑަކަށް އެ   )ހ(   .13

ެއދޫނުުކރުމަށް އެ ރޯެކޑެއް  ،ތަކުގައިޙާލަތް

  . ަކނޑައެޅާިދނެއެވެއިދާރާއަކަށް 
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ގެ ދަށްުނ އިސިްތސާްނގާަވއިދު އެއީ މި )1(      

  .ެރކޯޑަކަށުްވންްނވާ ކުރިެވގެ

ނުވަަތ އެހްެނެވްސއިދާރަާގއި  އެ  )2(      

 ުއސޫލުން ފެީއއްޢާންމުއިދާރާއެއްގިައ 

ދައްކައިގްެނ ނުވަތަ ފީއްެއ ނުދައްކައި

ހުނަްނ ބެލެންބުޭނން ފާަރތަކްުނ ނަަމވްެސ 

  . އިެދފައިވުންރެކޯޑަކަށް 

ަސތުތަކާއިސިޔާއެ އިދާާރއެއްގެ   )3(      

 އްެއވެސް ައގެއް، ެއއްގޮތަށްއާއިއާދަކާދަ

 އުސޫލެއެްގޢްާނުމ ،ުނލައި ނުެގމަކާ

ގޮތްުނ ީމހުންންަށ ފްެނާނނޭހްެނ

  .ްށވުންއި ިލޔުމަމާތާމަޢޫްލބަހައްޓާފައާިވ 

ލިބޭގޮތްަށ ުހރި ން ގަނަްނ އޫުސުލންޢާނުްމ  )4(      

  .ޫލމާތަކަށް ނުވަތަ ލިޔުމަަކށްވުންމަޢް

     
ިމ، އެހެން އޮތަްކމުގައި ވަީނމެަވސް) ހ(މިމާއާްދގެ   ) ށ(    

ގަވިާއދުގެ ދުަށން އިސިްތްސނާ ކެުރވިފިައާވ ރެކޯޑެއް

ނުވަަތ ަމޢޫްލމާތެއް ިއްސތިސާްނ ކެުރވެިގނަްވނީ

މާތާަކ ުގޅިގްެނމްަޢލޫއޭގައި ިހމިެނގްެނވާ ވިަކ 

އެބައެއް އުނިކުރުމަށަްފުހ އެރެކޯޑެއެްގ، ކަމްަށވާނަަމ

ެއ ރެކޯޑެއް، ދާނެ ޙަާލތްތަކުގައިބާކީބައި ދުޫކރެވި

ެއ އިދާރާއިން، އެގޮތަށް ޫދުނކޮށް ހެިފހްެއޓުމަކަށް

ނޑައަޅިައެގން ުނވާނެއެވެ   . ކަ
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ޫދނުކުރުމްަށގެ ދަށްުނ ރެކޯޑެއް ) ހ(މިމާއާްދގެ   )ނ(    

ނޑައަޅައިިފަނމަ އެކްަނ، ރަސްމީ އާިދރާއަކުން ކަ

ނުއެރެކަޯޑށް އެދު، އެގޮތަށް ަކނޑައެޅި ަސަބބު

  .ފަރާތަށް އްަނަގންވާނެެއވެ

    
މީހަކު ހުޯދމްަށ އެދޭ ރެކެޯޑއް އަންނަނިިވ ޙާލަތްތުަކގައި ދުިންނ   .14  ރެކޯޑެއް ދުިންނ ަފސްކުރުން  

  . ާދެނއެވެފަސްކެުރވި

މި ަގވާއިދުގެ ދަށުން ުނވަަތ އެހެނެްވސް ޤާނޫނެއެްގ  )ހ(    

ދަށްުނ ޢްާނމުކްޮށ ާޝއިޢުކުރަނެްޖހޭ

އެކްަނ ކުރަނެްޖހޭ ވަގުުތ އިަދ، ކްަށެވފައިމަޢޫްލމާތަ

  . އައިސްފައުިނުވން

އެއީ ރައްޔިތުންގެ މިަޖލީހަށް ުހަށހަޅްަނެޖހޭ  ) ށ(    

 ހަުށހުެޅމެުގ ަވގުުތަމްޢލޫމާތުެއ ، ޫލމާތަކްަށެވފައިމަޢް

  . އަދި އައިސަްފއިނުވުން

މާަކއެއީ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ުނވަތަ ިހނަގުމންދާ ކަ  ) ނ(    

ގޭުޅގޮތްުނ ނުވަަތ ކިުރއަށް ރާާވފިައވާ ކަމާަކ

ގޭުޅގޮތްުނ ވިަކ ފަރާތަކްަށ ހުށަަހަޅންޖޭެހ

މާތްެއމަޢޫްލއެފާަރތަކަށް އެ ، މާތަކްަށެވފައިމަޢޫްލ

  . ހުށެަހޅުުމގެ ަވގުތު އަދި އިައސްފައި ނުުވން

        

ުދަމށް އެދޭ މަޢޫްލމާތު އަންނިަނވިމީހަކު ހޯ  )ހ(   .15  މަޢްލޫމާތު ދެވާިދެނ ގޮތްތައް   

  .ތަކަށް ެއމަީހކަށް ެދވިދާނެެއވެގޮތްތަކްުނކުރެ ގޮ

،އެއީ ފްެނންަނއޮތް ރެކޯޑްެއ ކަަމށާްވނަމަ )1(      

އެ ރެކޯޑެއް ދިރާސާކުުރމަށް ުނވަަތ
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ބެލުމްަށ އޭނަާއށް އެކީަށގްެނާވ ފުުރސަތެއް

  .ދިނުން

. ޙަވާލުކުުރންއެ ރެކޯޑެއްގެ ކޮޕީއެއް އޭނާއާ   )2(      

އެހެން އެއެްޗއް ބޭނުނޮްކްށގްެނ ުނވަތަ  )3(      

،އެހެންއެއްޗެއް ބޭނުންކުުރމަކާ ުނލައި

ށް ނުވަތަ ޮލލަށް ފެންނޭާނގޮތްަށތައަޑުއެހޭގޮ

،އެކުލަވެާލވިފިައވާ ރެކޯޑްެއކަމުގިައވަާނމަ

އެމީހާއަށް އެެއއްޗެއް އަޑުއުެހމެުގ ުނވަތަ

  .ބެލުުމގެ ފުުރޞަތިުދނުން

  .ރެކޯޑުގެ ކޮޕެީއއް އޭނާއަށް ިދނުން  )4(      

އަޑުން ރެކޯޑުކުރިެވފައާިވ އެއްޗެއް  )5(      

އެ ެރކޯޑުކުރިެވފައާިވ، ކަމުގިައވަާނމަ

އެލިޔުމެއެްގ، އަޑެއް ކަރުދަާހށް ނަކަލުކްޮށ

  . ކޮޕީއެއް އެމަީހކަށް ދުިނން

ޝޯޓޭްހންޑްުނ ލިޔެފިައވާ ުނވަތަ  )6(      

،އް ކަމުގިައވަާނމަކޯޑުކޮށްފިައާވ ރެކޯޑެރެ

އެ ރެކޯޑުގިައ ބުނާ އެއްޗެއް ދޭހާަވގޮތަށް

  . އޭގެ ކޮޕީއެއް ދިނުން، ތައްޔާރުކޮށް

،އެ ރެކުޯޑ ދިނުމްަށ، ރެކޯޑަކަށް އިެދ ހަުށހަޅާއިރު  ) ށ(    

ެއ، ގިައވާ ގޮތަްތކުގެ ތެރެއިން ގޮތެއް) ހ(މިމާއާްދެގ 

 ެއ،ރެކޯޑެއް ުހށެަހޅި ަފރާތުން ބަޔާންކޮށްފިައާވނަމަ

ެއ ރެކޯޑަށް އެދިފައާިވ، ރެކޯޑެއް ދުޫކރަންވީާނ
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  . ގޮތަކެަށވެ

،އެހެންއޮތް ކަމުގައި ީވނަަމވެސް) ށ(މިމާއާްދގެ   ) ނ(    

ރެކޯޑަކަށް އެދޭގޮތަށް ެއ ރެކޯޑެއް ދޫކުރުުމގިައ

އަންނިަނިވ ކަނަްކުމގެ ތެރިެއން ަކމެއް

ްށތޫްނން އެެހންގޮތަކައެދިފިައާވ ގޮ، ދާިމވާކަމްަށވަާނމަ

  . އެ ރެކޯޑެއް ޫދކުރެވާިދނެއެވެ

ބޭނުނާްވ ގަޮތށް ރެކޯޑެއް ދިނުމަށްޓަކިައ )1(      

އެ އިދާރާގެ، ކުރަނެްޖހޭ ަމސައްކަތަކީ

ޢާނުްމ ަމސްައކަތަށް ހުއްޓެުމއް އަތުވާެދނެ

  . ކަމަކްަށވުން

އެދިފައާިވ ޮގތަށް އެ ރެކޯޑެއް ޭދ  )2(      

ނޑަިވުޅގިައ އެ އެއެްޗއްގެ ައސްލަށް ދަ

ނިކަމެއް އުަތވެދާނެ ނަުވަތ އޭގެ އްަސލުއު

ދެމެހެއުްޓމްަށ ދަތިވާެދެނފަދަ ޙާލެަތއް

   .ދާިމވުން

ކޮޕީރައިޓެްގ މައްސަލެައއް ނުކުމާެދނެ  )3(      

  . ކަމްަށވުން

ރެކޯޑްެއ، ގައާިވ ޮގތެުގމަތްިނ) ނ(މިމާއާްދެގ   ) ރ(    

ެއ ރެކޯޑު ޫދކުރެވެންއްޮތ، ހޯދަުމށް އުެދނުގޮތާއި

ައިދ އެކުަމން އެ ރެކުޯޑ، ތަފުާތވަާނމަ، ގޮތާއި

ެއ، ެއކަން، ދޫކުރުުމގެ ައގު ބުޮޑވަާކަމށްވަާނމަ

،އަދި. ރެކޯޑަށް އެދުުނ ފަރާތަށް ިވސްނައޭިދނާްވެނއެވެ

އަގުބުޮޑިވ ކުަމގައިވީ، އެ ރެކޯޑު އެގޮތަށް ޭދީނ
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ެއ، އެ ރެކޯޑު އޮެގތަށް ބޭންުނާވކަމަށް، ނަަމވެސް

.  ބާަޔންކުރާކަަމށް ާވނަމައެވެރެކޯޑަށް އެދުުނ ފަރާތުން

އެއް ަބހްަށވުރެ ގަިނ، ރެކޯޑެއް ތައާްޔރު ކްޮށފައިއޮތީ  )ބ(    

އެ، ެއ ރެކޯޑެއް ޭދްނވާނީ، ބަހްުނ ކަަމްށވަާނމަ

.ރެކޯޑަށް އުެދނު ީމހާ އްިޚތިޔާރުކުރާ ަބހަކުނެްނވެ

ރެކުޯޑ، މިހްެނ މުިއސޫލު އްޮތ ނަަމވެސް

ހްުނ ނުވަަތިދވެހަިބ، ތައްޔާރުކޮށްފިައއޮތީ

،އިނގޭިރސިބުަހން ނުވަތަ ެއދެބަހުން ކުަމގައާިވނަަމ

އެދެބަހުން ުކރެ ބަހަކުން އޮތް ރެކޯޑެއް ދޫކުރުމްުނ

 .މިއަކުރެުގ އުސޫލަށް ަތބެާވުވނީ ކުަމގައި ެބލެވޭނެެއވެ

      

  މީެހއެްގ ެރޯކޑްެއ ރަނގުަޅުކރްުނ

އިދާރާއެއްގައި ހިުރ ރެކޯޑު 

 ރަނގަޅުކޮށްދިނުމްަށ އެދި

  ހުށަހެޅުުމގެ ޙައްޤު  

މީހުަކ ބުެލމްަށ އިދާރާއެއެްގ ރެކޯޑެއް ެދއްކުމްުނ ުނަވތަ އެޭގ  . 16

އޭގައި، ކޮޕީއެއް ދުިނމުން އާޭނ އެ ރެކޯޑު ބެލުމަށަްފުހ

ރަނަގޅުކުރްަނޖޭެހ ަމޢްލާޫމތު ހިުރކަމްަށ ބަޔާނޮްކށް އަންނިަނިވ

،ޙީަޤޤްަތ ބަލައިެއކަމުގެ ، ޙާލަތްތަކުގައި ހުށަަހޅައިފި ަކމަށާްވނަމަ

ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ެއ މަޢޫްލމުާތ އެ އިދާރާއަކްުނ

  . ރަނަގޅުކުރްަނވާނެެއވެ

ރެކޯޑުގިައވީަނ އެ ރެކޯޑު ހޯދުމަށް ެއދި ހުށެަހިޅ  ) ހ(    

  . ފަރާތެުގ އަމްިއލަ ޒާތީ ަމޢޫްލމާތުކުަމގިައވްުނ

އެ އިދާރާއިން ކުރާ އިދީާރ އެކިއެކި ަމސައްކަތްތާަކ  ) ށ(    

ގޮތްުނ އެ ރެކޯޑަކީ ބޭނުންކުރްަނެޖޭހގޭުޅ

  . މަޢޫްލމާތަކްަށުވން
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ޫލމަާތކީ އެމަޢޫްލާމތު ނިސްބްަތާވ ފަރާތްުނޢްއެ މަ  ) ނ(    

ދެކޭގުޮތގައި ޞައްޙަނޫން ނުވަތަ ެތދޫުނން ނަުވަތ

ފުރަިހމަންޫނ ނުވަަތ ކަމްެއ އިޮޅގެން ިހނގައާިދފަަދ

  . މަޢޫްލމާތު ަކުމގައުިވން

      

 ހިުރ ެރކޯޑު އިދާރާގައި

  ރަނގަޅުކުރުމްަށ އިންކާރުކުރްުނ 

އިދާރާގައާިވ ެރކޯޑު ރަނގަޅޮުކށްދިނުމްަށ އިެދ މަީހކު ުހށެަހޅުމްުނ  . 17

އަންނިަނވި ާޙލަތްތަކުގައި އެކަން ނުކުުރމަށް އެ އިދާރާއަކްަށ

  .ނިނިްމދާނެއެވެ

ރަނަގޅު އިަދ ޭއެގ އާަސީސ، އެ ރެކޯޑީަކ ުފރިހަމަ  )ހ(    

މެއް އިޮޅެގން ނުދޭާނޮގތަށް ހިުރއެއްވެސް ަކ

  . ރެކޯޑެއްކަން ެއ އިދާރާއަކަށް ކަށަވުަރވުން

ރެކޯޑު ރަނަގޅުކޮށިްދނަުމށް އެދި ހުށެަހިޅ  ) ށ(    

ހުށެަހޅުުމގައި ތެދުނޫން ނަުވތަ އޮޅެިގން ިހނގައާިދފަަދ

މަޢޫްލމާތު ހިމިެނގްެނވަާކަމށް އެ އިދާރާއަކަށް

  . ކަށަވުަރވުން

ށިްދުނމަށް އެދޭ މަޢޫްލމުާތރަނަގޅުކޮ  )ނ(    

ވިަކ ޤާނޫނެއަްގއިވާ ވިަކ، ރަނަގޅުކޮށެްދޭވނީ

އުސޫލަކްުނ ަޢމަލުކުުރމްުނ ަކމްަށ

ނޑައިެޅފައުިވމާއެކު . ެއގަޮތށް ޢަަމލުކޮށަްފއި ނުވުން، ކަ

        

ވަކިކަމެއް ފަާހގާަވ ޢިބާރާތެއް 

  ހިމުެނން 

ްނ ުނވަަތ ތެދުންޫނއާިވ މީހްެއގެ ެރކޯޑަކީ ރަނަގޅުނޫއިދާރާއެއްގަ  . 18

ނުވަަތ ފިުރަހމަންޫނ ރެކެޯޑއްކަމަށް ފިެނގްެނ ީމހުަކ ހަުށހާަޅ

 ަދށުން އެކަން ރަނަގުޅގެމި ގަވިާއދު، ހުށެަހޅަުމކާ ުގޅެިގން

  އަނަްނނިިވ ެދ،ކުރުމްަށ އެ އިދާރާއަކުން އިންކާރުކޮށިްފަނމަ
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"ްއވިަކ ޢިބާރާތެ"ކަމުންކެުރ ަކމަކާ ގޭުޅގުޮތން އެ ރެކުޯޑގައި 

  . ހިމަނިައދުިނމްަށ އެމީހާއަށް ުހށަހިެޅދާނެއެވެ

އެހުށެަހޅްުނ ހުށަަހޅާ ީމާހގެ ނަޒަރުގިައ ަވކިކަމީަކ  )ހ(    

ޞައްޙަނޫން ނުވަތަ ެތދޫުނން ނުވަތަ ޮއޅެިގންދަާފަދ

   ނުވަތަ ،މަޢޫްލމާތަުކމަުގއި ފެންނަަކމްަށ

ްޢލާޫމުތމާތަކީ ތެދުނޫން ނަުވތަ ޞައަްޙންޫނ މަމަޢޫްލއެ  )ށ(    

އެ މަޢްލާޫމުތގެ ޞައަްޙގަޮތކީ ނުވަަތ، ކަމުގިައވަާނމަ

  .ބައިކަން އީެމހާ ބަޔްާނކުރޮާގތްފުރަިހމަގަޮތކީ ކޮ

      

  

  ީފ ނުެގްނ

އިދާރާއަކްުނ، މި ަގވާއުިދެގ ދަށުން ރެކޯޑެއް  )ހ(  . 19  ފީއާއި އަގު   

އެ،  ނުެގމްަށ ފުަހގައި ަކމުގައިީފއެއް، ދޫކުރޭެވނީ

ނޑައިެޅާދނެއެވެރެކޯޑެއް ދޫ އިަދ. ުކރާ އޮފަީހކްަށ ކަ

 ިނސްބަަތށް ބަދަލު ެގަނއުމުގެ އިޚްތާިޔރުވެސް ެއފީގެ

  . އިދާރާއަކަށް ިލބިގްެނވެއެވެ

ީފގައިވާ ގުޮތގަެމތިން ) ހ(މި މާއާްދެގ   ) ށ(    

ނޑައުެޅމުގިައ އަންނިަނިވ ކަނަްކމްަށ ކްޮނެމ ކަ

  . އިދާރާއަކުނެްވސް ސަމުާލކްަނދޭނާްވނެއެވެ
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މީހްެއގެ އުަތން ަނގާ ައގަކީ ރޯެކޑެއް )1(      

ހޯދަުމށާއި ދުޫކރުމަށް ިހނާގެނ ޚަރަދަށްވެުރ

  .ބޮޑު އަގެއް ުނވަތަ ފީއެއަްކުމގައި ުނވުން

،މާލޮީގތުން ަތަނވްަސކަން ންެތ މުީހންނަށް  )2(      

އެމީހްުނންަށ ލިބިދްޭނެޖހޭ ަމޢޫްލާމތެއް

  .ންލިބިދުިނމުގައި ހުރަހެއް ދާިމުނވު

މާތަށްމަޢޫްލމީހަކު އެެދނީ އެމީހްެއގެ ޒީާތ   )3(      

ނުވަަތ ރައިްޔތުންގެ ޢްާނމު، ކަމުގިައވަާނމަ

ފައިދާއެއް ިހމިެނގްެނވާ ަކމަކާ ުގޅެިގން

  .އެކަމަށް ައެގއް ނުނުެގން، ކަމުގިައވަާނމަ

  

އަންނިަނިވ، އަގު ެނގުުމަގއި ގްެނގުޅެޭނ އުސޫލު  )ނ(    

،ނިައގެން ަކނޑައެޅުުމގެ އިޚްތިޔާރުކަންކަމަށް ިވސް

  .ކިޮމޝަނަރަށް ލިބިގްެނވެެއވެ

ނޑަައާޅނެގޮތް  )1(         .އަގު ކަ

  .އަގު ނެުނގެޭނ ޙާލަތްތައް  )2(      

 .ވަކި ޢަދަދަަކްށވުރެ ަމތީ އެަގއް ނުނުެގން  )3(      

  
  

      

  ިއސްިތސާްނ ާޙަލތްަތްއޢްާނުމ ަމސްަލަޙަތްށ އިްސަކންދުިނމިާއ 

          
 މްަސލަޙަތަށް ޢާންމު

  އިސްކަންދިންުނ

،މި ަގވާއުިދގެ މި ބައިގިައވާ އެއްވެސް މްާއދާއެއްގިައ  )ހ(  .20

ަވިކ، އެހެން ޮގތަަކށް ބަޔާންކްޮށފައިވީ ަނމެަވސް

ރެކޯޑަކަށް ެއދުމްުނ އެ ެރކޯޑެއް ެއ އިދާރާއެއްގިައ
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ހުރިކަން ނަުވތަ ނެތްކްަނ ހާމާކުުރމްަށ އިޢުތިރުާޒ

ަތ ރެކޯޑެއް ދިނުމްަށނުވަ، ކުރުމްަށވުރެ

، ާހމަކުރަުމކީމަޢޫްލމާތުެއ ، އިންކާރުކުރުމްަށވުރެ

ރައްޔިތުނެްގ ަމސްލަަޙތު ާމ ރަނގަަޅްށ

މަޢޫްލމުާތއިަދ އެ، ހާސުިލވެާނކެަމއް ކުަމގައާިވނަމަ

،ވުރެހާމުަނކުރުުމްނ ރައްކާތެރުިކރެވޭ ަމސަްލޙަތަށް

 ހާމަކުުރަމށް އޮތްމްަޢލާޫމތު، މަތީ ަމސްލަަޙތަކީ

ރައްޔިތުނެްގ މަސްލަަޙތަށް އިސްކަނިްދންުނ ކުަމގިައ

ާމތެއް އެމަޢޫްލއެ ، ފެންނަ ާޙަލތްތަކުގައި

  .އިދާރާއަކުން ާހމަކުރަުމށް ިއސްކަން ދްޭނާވނެއެވެ

        

މި ގަވިާއދެުގ ދަށްުނ ަވކި ަމޢްލާޫމެތއް ހެިމޭނ  )ށ(    
 ޢްާނުމ ަމސްލަޙަތްަށ އުނަިކމްެއރެކޯޑެއް ދުޫކރުމަކީ

އަތުވެދެާނ ަކމެއްކަމްަށ ެފނިގްެނ އެފަަދ ރެކޯޑްެއ
ދޫނުކާުރ ޙަާލތުގައި ައނަްނނިިވ ކަނަްކަމކީ ާޢނުްމ
މަސްލަަޙތަށް އުނިކަން އަތެުވދާނެ ކަނަްކްނ ކަމުގައްެއ

  .ނުބެލޭެވނެއެވެ
        
ސަރުކާރުން ަކމެއްކޮށްފިައވޮާގތް މީހްުނންަށ  )1(      

ޖަވާބުދީާރވްާނ ސަރުކާރްަށ، ނގިއެްޖނަމައެ

އުނދޫަގ ވާެދަފދަ ަމްޢލޫމާތެއް

  .ހިމިެނގްެނވުން

ސަރުކާާރ މުެދ އިތުބާރުކުޑާަވފަަދ  )2(      

  .މަޢޫްލމާތެއް ިހމިެނގްެނވުން

އޭގައި ިހމިެނގްެނވާ ަމޢޫްލމާތުން ބައްެއ  )3(      

އުނިވެފިައ އުޮތމެުގ ސަަބބްުނ އޭގެ މާނަ
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ތެއްގިައ ޭދހެަވދާނަެކމަށްރަނަގޅުންޫނ ގޮ

  .ފެނުން

          

ިމ، ޫލމާތަކުން ބެައއްގައިރެކޯޑަކަށް ެއދުމުން ދޫކަުރންޖެހޭ މްަޢ  .21  ރެކޯޑެއެްގ ބައެއް ޫދކުރްުނ

 ިހމޭެނމްަޢލާޫމތުގަވިާއދެުގ ަދށުން އްިސިތސްނާ ކުރިެވެގންވާ 

ކޯޑެއްއެ ރެ، އެ ބައްެއ އުނިކުރަުމްށފަހު، ކަމުގިައވަާނމަ

  .ދޫކުރްަނވާނެެއވެ

          

ސިއްރު ހެިފހެއުްޓްނ 

  ޝަރުޠުކޮށް ލިބިފިައވާ ރޯެކުޑ  

އެ މަޢޫްލމާތު ހިމޭެނ ރެކުޯޑ ދޫކުުރްނ، އަންނިަނވި ާޙލަތްތަކުގައި  .22

  .މި ަގވާއުިދން އިސްތްިސނާ ެވގްެނވެއެވެ

   

ދެިވހިރާއޭްޖެގ އެއްވްެސ ޤާނޫނަކްުނ އެކަމްެއ  )ހ(    

ކުށެއްކުަމގައި ބަޔާނޮްކށަްފއިވާ ަކމްެއހާމަކުުރމީަކ 

  .ހާމަކަުރނެްޖހަޭފދަ ަމޢްލޫމަާތަކށްވުން

ސިއްރު، އެމަޢޫްލމާތްެއ ހާމަކްޮށިފކަމުގިައވަާނމަ  ) ށ(    

ނުހެިފހެއްޓިކުަމގެ ަދުޢާވ ސަރުކުާރެގ މައްޗްަށ

  . އުފުލިދެާނފަދަ މަޢޫްލމާތު

އޭގަެފހްުނ ،ންދެ، އެމަޢޫްލމާތު ާހމަކޮށިްފކުަމގިައވަާނމަ  )ނ(    

ސަރުކާރްަށ އެފަދަ މަޢޫްލާމތެއް ލިބުމްަށ

  . ހުރަސެްއޅިދެާނ ފަދަ މަޢޫްލާމތު

އެ ޙާލަތެުގ، އަންނިަނވި ާބވަތެުގ ރެކުޯޑ ހާމަކުުރމަކީ  )ރ(    

އްެނމެ މަސްލަަޙުތ، އިންސާފަށިާއ ޢަދުލްަށ ބަލިާއރު

  .އެފަދަ ަމޢޫްލާމތު، ހުރިގްޮތ ކުަމަގއި ނުވަާނމަ
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،އެމަޢޫްލމާތްެއ ހާމަކްޮށިފކަމުގިައވަާނމަ  )1(      

ޤައުމުގެ ިއޤްތިޞުާދ ދެމެހެއުްޓމަށާއި

ހްިނގުމްަށ ސަރުކަާރށް ލިބެިގނާްވ

ކުޅެދްުނތެރިކަަމށް އުނިކަން އަތުވެދެާނފަަދ

  . މަޢޫްލމާތު

މަޢޫްލމާތެއް ާހމަކުރްަނޖޭެހ ަވގުތެުގ ކުރްިނ  )2(      

އެ މަޢޫްލމެާތއް ހާމަކުުރުމގެ ސަަބބުން

ވަކި ީމހަކަށް ނުވަަތ ަވކިބަަޔކަށް ޭނދޭެވ

  .އަސަރެއް ފާޯރފާނެ މަޢޫްލމުާތ

ޝަރްޢީ ކެޯޓއްގެ ނުވަަތ ރައްޔިތުނެްގ  )3(      

މަޖީިލުހގެ އްިމތިޔާޒަށް އުނަިކން ލޭިބފަަދ

  .ެއމަޢޫްލމާތު، މަޢޫްލމާތު ަކުމގައާިވނަމަ

،ލަތްތަކެއްގައިާޙޝަރީްޢ ގުޮތން ހުއްދަ   )4(      

ށް ުހޅުވުާލމެއްނިެތ ހްިނގާފިައާވޢާނުްމކޮ

 . ނަުވތަ މްަޢލޫމާތުރެކޯޑުޝަރީޢަަތކާ ުގޅޭ 
  

 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖްެއގ18ެއުމުރުން   )5(      

ނަުވތަ ޢިއްޒަތްަށޒާތަށް ުނވަތަ ކަރާމަތަށް 

ނުވަަތ، އުނިކަމެއް ލިބިދަާފދަ ޒާތީ

 ުނވަތަރެކޯޑުުނަވތަ ޝަރީްޢ ، ޤާނޫނީ

  .މަޢޫްލމާތު
  

 އަަހރ18ުއަންހެންުނނެާމދު ުނވަަތ   )6(      

ނުފުރޭ ކުޑުަކދިނާްނމެދު ިހންގާ އެކިއިެކ
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ުތގެވަޖްިނސީ ޯގާނއާއި އެހެނެިހން އެބާ

އަނިޔާ ލޭިބފާަރތް ާހމެަވދެާނ، ކުށުގައި

ނުވަަތ އެފާަރތުގެ ާޒތަށް ނުވަަތ އަބުރްަށ

ނުވަތަ ަކރާމަާތށް އުނިކަން އަތުވެދެާނފަަދ

  .ޢޫްލމާތުރެކޯޑު ުނވަތަ މަ

          

،ޫލމާތަކީރެކޯޑަކަށް އެދުމުން ޫދކުރަނެްޖހޭ މަޢް  )ހ(  .23  މަޢްލޫމުާތޒާތީ 

 ެއކަށީގްެނާވމަޢޫްލމާތުތިންވަަނ މެީހއްގެ ޒީާތ 

ެއ، މްިނވަރަށްވެުރ ބޮޑަށް ހަާމުކރުން ަކމުގިައވަާނމަ

ރަިކން ުނވަަތ ހުަމްޢލޫމާތުއެ ، ހުށެަހޅާުމ ުގިޅގެން

ނެތްކަން ަކށަވަރުކްޮށ ނުދުިނމެުގ ނުވަތަ އެ

ޫލމާތެއް ޫދނުކުރުުމގެ ިއޚްތިޔާރު އެ އިދާރާއަކްަށމަޢް

  . ލިބިގްެނވެެއވެ

          

ގައިވާ އުސުޫލ އަންނަނިިވ) ހ(މި މާއާްދެގ   )ށ(    

  .ޙާލަތްތަކުގައްެއ ނުހިނގާނެެއެވ

ުތޫލމާެއ މަޢް، އެ ތިންވަަނ މީހާ  )1(      

  .ދޫކުރުމްަށ އުިޢތިރާޒު ނުކުރްުނ

އެ ތިނަްވނަ، ޫލމާތަށް ެއދޭ ފަރާތީަކމަޢް  )2(      

މާީހގެ ާޤޫނނީ ުނވަަތ ޝުަރޢީ

  .ބަދަލުވިެރޔާއްަށ ވުން

 އަހަރ20ުމުަރވާިތ ، އެ ތިންވަަނ މީހާ  )3(      
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  .ވެފިައވުން

އެ،  ޯހދުމަށް އޭެދ ފަރާތަކީމަޢޫްލމާތު  )4(      

ށް ެއދުނުއިރު ުނަވތަ އޭގެކުރްިނޫލމާތަމަޢް

،ރަސްމީ އިދާާރއެއްގެ މުވައަްޒފަކަށެްވފައި

ޭއނެާގ ރްަސީމ، މަާތކީަމޢްލޫއެ އެދުުނ 

  .މާތަކްަށވުންަމްޢލޫވާޖާިބުގޅޭ 

          
،މަާތީކަމޢްލޫދުޫކރަނެްޖހޭ ، ރެކޯޑަކަށް ެއދުމުން  )ހ(  .24  ު◌ޤާނޫނީ އިމްތިޔާޒ

ންގާ ތަޙީްޤޤަަކށް ނުވަތަ ަޝރީޢަތަކްަށޤާނޫނޮީގތުން ިހ
މާތްެއމަޢޫްލހުށެަހޅުުމްނ އިމްތިޔުާޒ ލިބެިގނާްވ 

މާތެއް ހުރަިކން ނުވަަތމަޢޫްލއެ ، ކަމުގިައވަާނމަ
މަޢޫްލމުާތނެތްކަން ކަަށަވރުކޮށް ނުދުިނުމގެ ުނވަތަ އެ 

އެ އިދާރާއަކްަށ، ދޫނުކުރުުމެގ އިޚްތިޔާރު
އިމްތިޔުާޒ ލިބެިގނާްވ، ނަަމެވސް. ގްެނވެެއވެލިބި

ިމ، ފަރާތުން ެއ އިމްތިޔުާޒ ދޫކޮށްލިައިފނަމަ
މާއްދާގިައ ުބނާ އުސޫލްެއ އެ ރެކޯޑެއެްގ މައްޗަކްަށ

  .ނުހިނގާނެެއވެ
  

ދެިވހި ދައުލުަތގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު އޭނެާގ ރްަސީމ  )ށ(    
ެރކުޯޑވާޖުިބ އަދުާކރުމުގައި ޭދ ޤާނޫނީ ަލފާގެ 

،ޓަރނީ ޖެެނރަލްގެ އީޮފުހން ދޫކުރުުމެގ މައްޗަށްއެ
ގައާިވ އިސްތިސާްނގެ އޫުސުލ) ހ(މިމާއާްދގެ 
ބްަނޑާރަ ާނއިބުގެ ލާަފ، އެހެނަްނމެަވްސ. ހިނގާނެއެވެ

މި ަގވާއިދާ އްެއޮގތްވާ ގުޮތގެ، ރައްދުވާ ފާަރތުން
 ތިނަްވަނ ފަރާތަކްަށރެކުޯޑމަތިން އަެލފާގެ 
  .ހުރަހްެއ ނަާޅއެވެ) ހ(ގެ ދޫކުރުމަކްަށ ިމ މާއާްދ

  
ުނަވަތހްިނާގފައިވާ ރައްޔިތުނެްގ ަމޖިލުީހްނ   )ނ(    

އެޮވގްެނ ިހންގާފިައާވރައްޔިތުނެްގ ަމޖިލުީހެގ ދައެުރއް 
ނަޑއަޅާފައާިވ ނުވަތަ ރައިްޔތުންގެ މަޖީިލހުން ކަ
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ނޑައުެޅމެއެްގ މައްޗަށް ހްިނގާފިައވާ  ތަޙްޤީޤެއްކަ
ޑެއްރެކޯމައްސަލައްެއެގ ނުވަތަ ަބލާފިައވާ އެއެްވސް 

ނުވަަތ ަމްޢލޫމާތެއް ަރސީްމ އާިދރާއެއްގިައ
ިމ ަގވާއުިދގެ ދަށްުނ ެއއިދާރާއަކްުނ، ހުރަިނމެަވސް

 އެމަޢޫްލމާތު ާޢްނމުކުރަުމްށނާްވނީއެމަޢޫްލމާތު ޫދކުރަ
ނަުވތަ، ރައްޔިތުނެްގ މަޖީިލހްުނ ަކނޑައަޅާފިައާވނަމަ

ތު ާޢނުްމވެފިައާވޝަރީުޢ މުަރހަލާއެއްގައި ެއމަޢޫްލމާ
   .އެވެހާލުަތގަ

          
ރައްޔިތުންގެ މަޖީިލހުން ާފސްކޮށްފިައވާ ބަޖެޓްގިައ  )ރ(    

ދައުލުަތެގ މުދަލިާއ، އްގެ ތެރެއިންއެހިމިެނފައިވާ ަބ
ފައިސާއެާބޭހ ޤޫާނނުތަކިާއ ަގވިާއދުތަކާ

މީާލއެއްގޮތާްވގުޮތެގ މިަތން މީހަކްަށ ޫދުކރާ 
 ނުވަަތއްރޯެކޑެ ގުޅޭ އިނާޔަތެއް ުނވަތަ ލަޯނާކ

 އެފަަދ ޤާނޫންެއގައި ުނަވތަްއމަޢޫްލމާތެ
 ުނވަތަ ަރއްޔިތުނެްގ،ގަވިާއދެއްގިައާވ ގޮތަށް މުެނވީ

މަޢޫްލމުާތެއ މަޖީިލހްުނ ަކނޑައާަޅގޮތެއެްގ މިަތން 
ހުރިކަން ުނަވތަ ނެތްކަން ކަށަވަރުކޮށް ނުދުިނުމެގ

ކުރުުމގެ ިއޚްތިޔާރު ެއމާތްެއ ޫދނުަމޢްލޫނުވަަތ އެ 
  .އިދާރާއަކަށް ިލބިގްެނވެއެވެ

          
)ރ(އާއި ) ނ(އާއި ) ށ(އާއި ) ހ(މި މްާއދެާގ   )ބ(    

 ައހުަރ ފިުރފިައާވ30ގައާިވ އިސިްތސާްނ އުސުޫލ 
  .ރެކޯޑަކަށް ުނިހނގާނެެއވެ

          
  ާމތާއި މަޢްލޫވިޔަފާރެީގ 

  މަޢްލޫމުާތސިއްރު 

 ުހރިކަން ުނވަަތ ނެތްކްަނމްަޢލޫމާތުއެ ިނވި ާޙލަތްތަކުގިައ އަންނަ  .25

މާތްެއމްަޢލޫކަށަވަރުކްޮށ ނުދުިނމެުގ ިއޚްތިޔާރު ުނަވތަ އެ 

  . ދޫނުކުރުުމގެ ިއޚްތިޔާރު ރްަސމީ އިދާރާއަށް ލިބިގްެނވެެއވެ

          

އެ އްެއބަސުްވުމެގ، ހާމުަނކުރުމްަށ އެއްބަސެްވެގން  )ހ(    

 ުނވަތަ ހާމުަނުކރާނެކަމަށް ަޤބޫލުކުރޭެވ،އްޗަށްމަ
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،ޙާލަތްތަކުގިައ ކެުރވޭ އެއްބަސުްވމްެއގެ ދަށުން

ާމތަކަށް ެއމަޢޫްލތިންވަަނ ފާަރތަކުން ހާޯދަފއިވާ 

، ާހމޮަކށްފިނަަމމްަޢލޫމާތުއެ ، ވުމިާއމަޢޫްލމުާތ

ތަ ސިއުްރ ުނަވއެއްބަސުްވމާ ޚިލާފިުވކުަމގެ ދަޢާުވ 

އުފުލުުމގެ ފުުރޞުަތ ެއހާމަކިުރކުަމެގ ދުަޢާވ 

  .ފަރާތަށް އޮތްުނ

ާހމަނުުކރާނެކަމްަށ،  ހާޯދފައަިވނީމަޢޫްލމުާތއެ   )ށ(    

ގިައމަޢްލޫމުާތއެ ، އެއްބަސެްވގްެނ ކަމުގިައވާުމއެކު

  .އަންނިަނވި ިސފަތަކުން ސަިފއެއް އެކުލިެވެގންވުން

        
  .ވިޔަފީާރގެ ިސއްރެއް ހިމިެނެގންވުން  )1(      

އެ ތިންވަަނ،  ހާމަކްޮށފަިނމަމަޢްލާޫމތުއެ   )2(      

ފަރާތެުގ ިވަޔފާރެީގ ަމސަްލޙަތަށް ުނވަތަ

މާލީ ަމސްލަޙަތްަށ ނުރަނގުަޅ

  .އަސަރުފޯރެާނ ކަމްަށވުން

          

ނޑެައޅެިގން ަވިކ  )ނ(     ހަާމ ނުުކރާނެކަމްަށ ކަ

އެ މާުޢމަލުާތެގ، ްއވެފައި ުނވަިނމެަވސްއެއްބަސުްވމެ

ޒާތުގައި ނަުވަތ އެ މުޢާމާަލާތގުޅޭ ުއޞުޫލަގއި ނުވަތަ

އެ މާުޢމަލުާތެގ ތެރެއިން ިލބިދޭ ުނވަތަ ބަދަލުކެުރޭވ

ދެފަރުާތނެްމ ހާމުަނކުރާނެކަަމްށ މަޢޫްލމުާތ

ޤަބޫލުކުރުުމެގ ފުުރޞަތު އޮތް މާަޤމެއްގައި ުނަވަތ

  . ަކމްަށުވންަމްޢލޫމާތުއި ަބދަލުކެުރވޭ ޙާލަތެއްގަ
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 ނުވަތަ ބިައނަލްއަޤާްވީމއެކުއެހެން ދުައލަތަކާ  )ރ(    

ނަުވަތ، ކެާއކު އޮތް ގުުޅމެއްގެ ތެރިެއންޖްަމޢިއްޔާއަ

ނުވަތަ ދެކެެވމުނާްދ، އެއްބަސުްވމްެއގެ ތެރެއިން

ނުވަަތ ބަދުަލކުރެވުެމްނާދ، ވާހަަކތަކެއެްގ ތެރެއިން

ުނވަަތ، ޯހދާފިައާވ، ކިޔުމްެއެގ ތެރެއިންލިޔެ

މާތަށް ެއަމޢޫްލ ،ނުވަަތ އެނިގފައިވާ، ލިބިފައާިވ

ެއ،  ާހމުަކރުމަކީަމޢްލޫމުާތއަދި އެ . ވުންމަޢޫްލމުާތ

ދައުލަތަކާއުެކ ނުވަަތ އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކާއުެކ

ރަނަގުޅ ގުުޅމަށް ނުދެިވހިރާއްޖެއްިނ ޤާއިމުކްޮށފައިވާ

ްށުވން ނަުވަތ ނުރަނގުަޅއަސަރުކުރެާނ ކަމަކަ

  .އަސަރުކޮށާްފެނ ކަމެއަްކމަށް ބެލެވުން

އެ އިދާރާއަކުން ހްިނާގ، ހޯދަުމށް އޭެދ ރެކޯޑަކީ  )ބ(    
،ރަސީްމ ަމަސއްކަތެއްގެ ތެެރއިން ލިިބފައާިވ ުނވަތަ
ގްެނގެުޅނެްޖޭހ ުނވަަތ ބަަލހައްޓަންޖޭެހ ޭދޭދ

ަގއި ުނވަަތ އަމިއަްލދެފަރުުދނެްގ ެދމުެދ
ދެކުނުްފންޏްެއެގ ދެމުެދގައި ެވފައިވާ އެއަްބސުްވމަކްަށ

ެއމަޢޫްލމުާތ، ނުވަތަ މާުޢމަލާތަކްަށެވފައި
އެދެފަރާތްުނ ކުރެ ފަރެާތއްގެ ާޒީތ، ހާމަކްޮށފަިނމަ

ނުވަތަ މީާލ ނުވަަތ ަދރަނީގެ ނުވަަތ ވިޔަފީާރެގ
ަމސިއްރު ާހމަކުރްަނޖޭެހފަަދ ަމޢްލާޫމތެއްވަާނ

  .ރެކޯޑެއް ނަުވތަ އެމަޢޫްލމަާތކަށްވުންއެ
          

މާތްެއަމޢްލޫއެ ، މަާތީކމްަޢލޫހޯދަުމށް އޭެދ   )ހ(  .26  ސިއްޙަތާއި ރައްކާތެރިކްަނ

މީހްެއގެ ޞްިއޙަތަށް ނުވަތަ ފުރާނަައްށ، ހާމަކުުރމުން

، ނުވަތަ ރައާްކތެރިކަމަށް ުނރައްކަލެއް ކުރިމަތާިވެނ

ެއ، މާތްެއ ކުަމގައިވަާނމަމަޢޫްލ ނުވަތަ ވާެދެނ

މާތެއް ުހރިކަން ުނވަަތ ނެތްކްަނ ަކށަވަރުކްޮށމަޢޫްލ
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މާތެއް ދޫނުކުރުުމެގމަޢޫްލނުދުިނމުގެ ނުވަތަ އެ 

  .އިޚްތިޔާރު އެ އިދާރާއަކަށް ިލބިގްެނވެއެވެ

  

ްއޙީ ރެކުޯޑޞިމީހްެއގެ ، މާތަކީމަޢޫްލހޯދަުމށް އެދޭ   )ށ(    

އެކަމްަށ، ހާމަކަުރނެްޖހަޭފދަ މަޢޫްލމުާތ ކަމްަށވުމާއެކު

ގެ ެވރިފަރުާތްނމަޢޫްލމުާތއެދެނީ ސީދާ އެރެކޯޑުގިައވާ 

ުނވަަތ އެފަރުާތގެ ހުއްދައާއުެކ، ކަމުގިައ ުނާވނަމަ

މާތެއް ހުރަިކން ުނަވަތމްަޢލޫއެ ، ކަމުގިައ ުނާވނަމަ

ށް ނުދުިނމުގެ ނުވަަތ ެއނެތްކަން ަކށަވަރުކޮ

މާތެއް ޫދނުކުރުުމގެ ިއޚްތިޔާރު އެ އިދާރާއަކްަށމަޢޫްލ

  .ލިބިގްެނވެެއވެ

          

ިމ ގަވިާއދު، އަންނިަނވި ކަންކާަމގޭުޅ ރެކޯޑަކީ  )ހ(  .27  ތަންފީޒީ އިދާރާތާަކގުޅޭ ރޯެކޑު 

  .ހިނގުމްުނ ިއސްތްިސނާ ކެުރވެިގނާްވ ރެކެޯޑވެ

          

 ޚާިލފަށް މަީހުކ ޢަމަލެއްޤާނޫނާ  )1(      

ކޮށްފަިކމަކްަށ ކެުރވޭ ުތުހމަތާ ުގޅެިގން

ކުރަމުނާްދ ތްަޙޤީޤަކަށް ހަުރސްއެޅާިދނެފަަދ

  .މަޢޫްލމާތު

މަޢޫްލމުާތ ދޭ ސިއުްރ ފަރާތެއް  )2(      

  . ހާމަކަުރނެްޖހަޭފދަ ަމޢްލޫމާތު

ޤާނޫންެއ ހްިނުގމުގިައ ނުވަތަ  )3(      

ޓްަނޖެހޭ ސިއުްރތަންފީޒުކުުރމަުގއި ހިފަހައް

  . މަޢޫްލމާތު

މީހްެއގެ ންަފސަށް ނަުވތަ ރައްކާތެރިކަމްަށ  )4(      
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  .ގެއްލުނެްދނިިވ މަޢޫްލމާތު ހެިމނޭ ލިޔުން

މީހާަކ ެބހޭގުޮތްނ ހިނަގމުންދާ  )5(      

 . ޝަރީއަތަކަށް ހުރަސެްއޅިދެާނ މަޢޫްލމާތު

ޤާނޫނާ ޚާިލަފށް ކުރާ ޢަމުަލތައް ހިނގަިޔ  )6(      

ށްޓަކިައ ނުވަަތ ެދެނގަތުމަށްޓަކައިނުދުިނމަ

ީޤޤު ކުުރމަށަްޓކައި ުނވަތަޙްނުވަަތ ތަ

އެފަދަ ކަނަްކމާ ގޭުޅގުޮތްނ މުޢަާމލާތް

ކުރުމަށްޓަކިައ ހެދިފިައވާ ޞްައޙަ

އުސޫލުތަކްަށ ޢަމަލު ނުކުރިެވދާނަެފަދ

  .މަޢޫްލމާތު

އަމަނާްޢންމިާއ ޢްާނުމ ަމޞްލަަޙތު  )7(      

ކައި ޤޫާނނު ހުއްދަކާުރރައްކާތެރިކުރަުމށްޓަ

ގޮތެއެްގމަތިން އަޅަނެްޖހޭ ިފަޔވަޅު ެއޅުމްަށ

  .ހުރަސެްއޅޭފަަދ މަޢޫްލމާތު

ޢިމާރާތްެއގެ ނުވަތަ ަތެނއްގެ ުނވަތަ  )8(      

ފުރާދުއާްވ އުޅަނދްެއގެ ަރއްކާތެރިކަމްަށ

ގެއްލުން ިލބިދާނަެކމްަށ ޤަބޫލުކެުރވޭ

  .މަޢޫްލމާތު

ތެރުިކރުމަށް ިހނޭްގމީހްުނނާއި ުމދާ ރައްކާ  )9(      

އެކިއެކި އުސޫލުތަކަށް ހުރަސެްއޅޭފަަދ

  .ނުވަތަ ުއނިކްަނ ލިބޭފަަދ ަމްޢލޫމާތު
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ހައްޔަރު ކެުރވިފިައވާ ުނަވތަ ބަންދު  )10(      

ކުރެވިފިައާވ މީހުަކ ފިލަުމށް

  .ފޭަސހެަވދާފަަދ މަޢޫްލމާތު

          

ެގ ދުަށްނ އިސިްތސްނުާކރެވެިގނާްވ) ހ(މި މްާއދެާގ   )ށ(    

އަންނިަނވި ރެކޯޑްެއ، ރެކޯޑުތަކެުގ ތެރޭގައި

  .ނުހެިމނެއެވެ

          

ނޑައަޅާފިައވާ ދާއިރާއަށްވެުރ  )1(       ޤާނޫންުނ ކަ

ބޭރަށް ކަމްެއގެ ތްަހޤީޤު ހިނގައްޖަެކން

  .ހާމަކްޮށދޭ މްަޢލޫމާތު

ޤާނޫނާ ޚާިލފަށް ކެުރޭވ ޢަމަލަުތކާ  )2(      

ގޭުޅގޮތްުނ ތްަނފީީޒ އިދާރަާތކުން

ކާުރގޮތެުގ ޢްާނުމ އޫުސލު އްަނގައޭިދއަމަލު

  . މަޢޫްލމާތު

ޤާނޫނާ ިޚާލފަށް ކެުރޭވ ަޢމަލުތައް  )3(      

ހުއްޓުވަުމށްޓަަކއި ހްިނޭގ އެކިއެކި

ޕްރޮގާްރމްތުަކެގ ކާމިޔީާބެގ މްިނވަރު

  . ަމޢޫްލމާތުއަންގައިދޭ ުޚާލސާ 

ުމކޮށްތަހްޤީޤު ކެުރެވމުންދާ މީހަާއށް ޢާން  )4(      

  . ހާމަކްޮށދީފިައާވ މަޢޫްލމާތު
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އެމަޢޫްލމާތްެއ ހާމަކުުރމަކީ ާޢްނމު  )5(      

މަސްލަަޙތު ެއކަމުގިައ ިހެމނިގްެނވަާކމެއް

  . މަޢޫްލމާތުކަމުގައި ބެެލޭވ 

          

ަމއަންނިަނވި ަކންކަމްުނކުރެ ަކމަކަށް ނުރަނގުަޅ އަސަރްެއ ފޯރަާނ  .28  ގަވާއުިދ ތަންފީޒުުކރުން

މާތެއް ހިުރކްަނ ނުވަަތމަޢޫްލއެ ، ނުވަތަ ފޯރާަފެނކަމަށް ބެެލވަޭނމަ

ތައްމްަޢޫލމާތުނެތްކަން ަކަށވަރުކޮށް ނިުދނުުމގެ ުނވަަތ އެ 

  .ދޫނުކުރުުމގެ ިއޚްތިޔާރު ރްަސމީ އިދާރާއަށް ލިބިގްެނވެެއވެ

  .ކުށްކުރުން ހްުއޓުވުމާއި ކްުށުކރާކަން ދެެނގުަތން  )ހ(    

  .ކުށްކުރާ ފާަރްތތައް ހައްޔަރުުކރުމާއި ދުަޢވުާކރުން  )ށ(    

  .ޢަދުލު އްިނާސފު ޤާއިމުކުުރްނ  )ނ(    

ދެނެގުަތްނ، ނަގްަނޖޭެހ ެޓކުހެއް ނުވަަތ ޑިއުޓީއެއް  )ރ(    

  .ނުވަތަ ނުެގން

ރާއްޖެ އެެތރެވާ ފަރްާތތައް ކޮންްޓރޯލްކުރުުމގެ  )ބ(    

  .އުސޫލުތައް ިހންގުން

 ުގޅެިގން ަމދަނީ ދަޢުވާއްެއ ުނވަތަ ޖާިނީޢކަމަކާ  )ޅ(    

ދަޢާުވ އުުފަލންޖޭެހތޯ ނަުވތަ ޤޫާނނީ އެއްވްެސ

  .ފިޔަަވޅެއް އަަޅންޖޭެހތޯ ބުެލްނ

      

ޤައުމެުގ ިދފަާޢށް ުނވަތަ ަރއްކާތެރިކަމްަށ ނުރަނަގުޅ  )ހ(  .29  ދިފާޢާއި ރައްކާތެރިކްަނ

،މަނުވަަތ ފޯރާފެާނކަމަށް ބެލެވަޭނ، އަސަރެއް ފާޯރނަމަ

މާތްެއ ހުރިކަން ުނަވތަ ނެތްކަން ަކށަވަރުކްޮށމަޢޫްލއެ 
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މާތެއް ދޫނުކުރުުމެގމަޢޫްލނުދުިނމުގެ ނުވަތަ އެ 

  .އިޚްތިޔާރު ަރސްމީ ިއދާރަާއށް ލިބެިގންވެެއވެ
  

ރެކޯޑެއްގައި ނުވަަތ ަމޢޫްލމާތެއްގައި ުނވަތަ ެއފަަދ  )ށ(    

ގައި ހެިމޭނރެކޯޑެއް ނަުވތަ މަޢޫްލމުާތގެ ބަޔްެއ

ަޤއުމެުގ ދާިފޢްަށ ުނވަތަ ރްައާކތެރިކަމްަށމަޢޫްލމާތީަކ 

ނުރަނަގޅު ައސަރެއް ފޯރެާނކަމަށް ުނވަަތ ފޯރާފެާނ

މަޢޫްލމާތަުކމްަށ ރްަސމީ ިއދާރާއަކްުނ

ނޑަައޅައިފަިނަމ ނޑައާަޅފައާިވނަމަ ުނަވތަ ކަ ކަ

އެރެކޯޑެއްގައި ނުވަތަ އަެމޢޫްލމާތެއްގައި ހެިމނޭ އެފަަދ

އް ދޫނުުކރުމުގެ އިޚިްތޔާރު ރްަސީމ އިދާރާއްަށބަޔެ

  .ލިބިގްެނވެެއވެ

        

  ޢާންމު އިޤްތިޞާދީ 

  މަސްލަޙަތު

ނުވަަތ، އަންނިަނވި ަކންކަމަށް ނަުރނަގޅު އަސެަރއް ފޯރާނަމަ  .30

 ހިުރކަން ުނވަތަ ނެތަްކްނމަޢޫްލމާތުއެ ، ފޯރާކަމްަށ ބެެލވަޭނމަ

މާތްެއމްަޢލޫިއޚްތިޔާރު ުނަވތަ އެ ކަށަވަރުކްޮށ ނުދުިނމެުގ 

  . ދޫނުކުރުުމގެ ިއޚްތިޔާރު ރްަސމީ އިދާރާއަށް ލިބިގްެނވެެއވެ

ޤައުމުގެ އްިޤތިޞާދު ފިައދާހުރި ގުޮތަގއި ކުރިއަށް  )ހ(    

  .ގެންދުިޔމަށް ސަރުކާރަށް ިލބިދޭ ކެުޅދުނެްތރިކަމަށް

ފީާރެގރަސީްމ އިދާާރއެއްގެ ޤޫާނނޮީގތުން ޞައްޙަ ވިޔަ  )ށ(    

  .މަސްލަަޙތަކަށް ނުވަތަ މާލީ ަމސްލަޙަތަކަށް

ރަސްމީ އިދާާރއަކުން ބަލުަމންގްެނދާ ދޭޭދ ފަރުދްުނެގ  )ނ(    

ނުވަތަ ުކނުްފނިތަކުގެ ވަިޔފާރީގެ ަމްސލަޙަތުތަކްަށ
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  .ނުވަތަ މާލީ ަމސްލަަހތަކަށް

      

ނޑެައޅުމާއި  ސިޔާސަތު ކަ

  ހްިނގްުނ

ޙާލަތެއް ކިުރމަތެިވދެާނއަންނިަނވި ޙާލަތްތަކްުނ   )ހ(  .31

 ހުރަިކްނ ުނވަތަމްަޢޫލމާތުއެ ، ކަމުގިައވަާނމަ

ނެތްކަން ަކށަވަރުކޮށް ނުދުިނމުގެ ނުވަަތ ެއ

މާތްެއ ދޫނުކުުރުމގެ އިޚްތާިޔރު ރަސީްމމަޢޫްލ

  .އިދާރާއަކަށް ިލބިގްެނވެއެވެ

، ނަތީޖާ ާހސިލުކެުރޭވ ގޮތެއަްގއި  )1(      

ަސތު އެކުލަވުާލމްަށސަރުކުާރގެ ސިޔާ

  .ހުރަސެްއޅުން

ސިޔަާސތަކަށް ޢަމަލުުކރުމްުނ ލިބްެނ އްޮތ  )2(      

މާތެއް ހަާމކުރުމަށް އޮތްަމޢްލޫއެ ، ފައިދާ

އެ، ވަގުުތގެ ުކރިން ހަާމޮކށްގެން

ސިޔަާސތްަށ ޢަމަލުކުުރުމން ލިބެނޮްއތް

  .ފައިދާއަށް އިުނކަން އައުން

ޔާލުފުާޅކޮށްމިިނވަނަްކމާއުެކ ޚި  )3(      

ބިރެއްނިެތ ފާޑުކިޔާ، މްަޝވަރާކްޮށ

ކަންކަން، ޚިޔާލާއި ަމޝަްވރާކްޮށގްެނ

ކުރުމަށް ސުަރކާރުން ގްެނުގޅޭ އޫުސލަށް

  .ހުރަސެްއޅުން

ކަމެއް ޓެސްޓުކުރުމްަށ ނުވަަތ  )4(      
އޮޑިޓުކުރުމްަށ ގްެނގޭުޅ ހަމަތަަކށް

  .ޢަމަލުުކރަން ުހރަހަކްަށވުން
          

ކަނަްކުމެގ، ަތާފސް ހިސާބާއި، މާތާއިމްަޢލޫލް ޓެކްނިކަ  )ށ(    
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ިމ މާއާްދެގ، ދިރާސާތަކާއި ތަހުލީލަުތކުގެ މައްޗަކަށް

  .ގިައވާ ުއސޫލުތަކެއް ުނހިނގާނެއެވެ) ހ(

          

 ހިުރކަން ުނވަަތ ނެތަްކްނަމޢްލޫމުާތއަންނިަނވި   ) ހ(  . 32   ރެކުޯޑ    ކެބިންެޓ

މާތްެއމަޢޫްލމެުގ ނުވަަތ އެ ކަށަވަރުކްޮށ ނުދުިނ

ދޫނުކުރުުމެގ އިޚްތިޔުާރ ރްަސީމ އިދާރާއްަށ

  . ލިބިގްެނވެެއވެ

          

ކެބިނެޓްަށ ހުށެަހޅުމަށްޓަަކއި  )1(      

  .ތައްޔާރުކޮށްފިައވާ ލުިޔން

  .ކެބިނެޓަށް ުހަށހާަޅފައިވާ ލުިޔން  )2(      

ކެބިނެޓްަށ ހުށެަހޅުމަށްޓަަކއި  )3(      

ފިައވާ ލުިޔމްެއގެ ދިެލކޮޕީތައްޔާރުކޮށް

ނުވަަތ ކިެބނެޓަށް ުހަށހާަޅ ުނވަތަ

މާތެއްގެ ކޮޕީ ނުވަަތމަޢޫްލހުށަަހޅާފިައވާ 

  . ނަކަލު

  .ކެބިނެޓުގެ ަރސްމީ ެރކޯޑު  )4(      

،އެމަޢޫްލމާތްެއ ހާމަކްޮށިފކަމުގިައވަާނމަ  )5(      

ކެބިނެޓުގެ ިނންމުމެއް ނަުވތަ ކެބިނެޓުގިައ

ްޝވަރާތުަކެގ ތްަފސުީލހިނގާދިޔަ މަ

ނުވަތަ ެއަމޝަްވރާތުަކގައި ކާކުބީުނ

  .މްަޢލޫމާތުކީކޭކަން ހަާމެވގެނާްދފަދަ 
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އަންނިަނވި ޙާލަތްތަކުގިައ ކެބިނެޓެުގ ލިޔުމީަކ  ) ށ(    

  . އިސްތްިސނާ ުކރެވެިގނާްވ ލުިޔމެއް ނެޫނވެ

ކެބިނެޓަށް ހުށެަހޅުމަށްޓަަކއި ުނވަަތ  )1(      

ނެޓުގިައ މްަޝވަރާކުުރަމށްކެބި

ތައްޔާރުކުރިެވަފއާިވ އިދާރީ

، މީާލ ަތފްސީލަުތކާއި، ތަފްސުީލތަކާއި

ތަފްާސ ިހސުާބތަކެުގ ތްަފީސލުތައް ިހމޭެނ

  .ލިޔުން

 އަހުަރ30އެލިޔުމެއް ުހށަހެޅި ފުަހްނ   )2(      

  .ފާއިތެުވފައިވާ ލިޔުން

          

ިއ ކެބިނުެޓެގ ާމނަކުރުުމގަމިމާއާްދގައި ކެބިނެޓް  ) ނ(    

ކޮމިޓީއާއި ކެބިނެޓް ޮކމިޓީއެއްގެ ސަބޮްކމީިޓ

  . ހިމިެނގްެނވެެއެވ

          

30،  ވަނަ މާއްދާއިާއ28،  ަވނަ މާއްދާއާއ27ިމި ގަވާއުިދގެ   .33  ވަގުުތ ަކނޑައެޅްުނ

 އަަހރު ފުރިފިައާވ ރެކޯޑަކްަށ30ވަނަ މާއާްދަގއިވާ އޫުސލަުތއް 

  .ނުހިނގާނެެއވެ
        

   ެފުތރްުނަމްޢޫލާމުތ ގަވިާއދެުގ

މި ގަވާއުިދެގ ދަށުން އެކިއިެކ ރެކޯޑު ހުޯދަމށް ަމސައްކްަތ ކުރެާނ  .34  ގަވާއުިދ ބުޭނންކާުރނެ ގްޮތ

ލިޔެ، ަފސޭހަަކމާއެކު ެދނެގެަނވެޭނ ގަޮތށް، ގޮތެުގ ަޢމަލީ އުސޫލުތައް

ރައްޔިތުންންަށ، ވާީހވްެސ ުފޅާ ދިާއރާއްެއގައި، ތައްޔާރުކޮށް

ހަކަމެާއުކ ލިބެޭނޮގތް އިނޮްފމަޭޝން ކިޮމޝަނުަރފޭަސ

  .ހަަމޖައަްސނާްވނެއެވެ
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ރައްޔިތުންނަށް ރެކޯޑުތްައ، މި ަގވާއިދެުގ ދަށުން  )ހ(  .35  އިންފޮމޭޝްަނ އިޮފސަރު

ދޫކުރުުމގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާނެ ިއްނފޭޮމޝްަނ

އޮފިސަރްެއ ރަސީްމ ކޮނެްމ އިދާރާއެއްގިައ

ނޑައަޅައި  ރްައޔިތުނަްންށމަޢޫްލމާތުއާ ުގޅޭނެ އޭނާ، ކަ

ޢްާނމުކްޮށ ލިބޭނެ މުަގ، ވާީހެވސް ުފާޅ ދާއިރާއެއްގިައ

  .ފަހިކްޮށ ދްޭނާވނެއެވެ

މި ަގވާއުިދަގއި ބަޔާންކްޮށފައިވާ މަސޫްއލިއްޔަތުތްައ  )ށ(    

، އަންނިަނވި ަކންކްަނވެސް، އަދާކުރުުމގެ އިތުރުން

  .ންވާނެެއވެއިންފޭޮމޝްަނ އޮފިސަރު ކަުރ

،ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓެާނގާޮތއި  )1(      

ދުޫކރާނެގާޮތމުެދ، އަރުޝީފުކާުރެނ ގޮތާއި

،ސިޔަާސތުތާަކ އުސޫލުތްައ އެކަށައަޅައި

އެ އުސޫލުތަަކށް ަޢމަލުކުުރާމއި ކުރުުވމެުގ

  .ރޫޙު އާލާކުރްުނ

މި ގަވާއުިދގެ ދަށުން ހުޯދމްަށ އެދޭ ރެކުޯޑ  )2(      

 ޮކންމެ،ްނމާދޫކުރުުމެގ އިސް ިޒ

އިދާރާއެއްގައެިމ އިންފޭޮމަޝން އޮފިސުަރ

ރެކޯޑު ހުޯދމަށް އޭެދ، އުފުލުމާއި

ރެކޯޑު، ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރެިވދުިނާމއި

އުފުލޭ، ފޯރުކޮށިްދނާުމ ުގޅޮޭގުތން

  .ޝުަކވާތަކަށް ޖަވުާބދާރުީވން
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އަެކިނ އެ ކަންކަމްަށ އެކަނިހަމަ، އަންނިަނވި ަކންކާަމގުޅޭ ެރޯކޑު  .36  ޢާންމުކުރުމެުގ ިޒްނމާ

، ރައްޔިތުންގެ ަމސްލަަޙތަށްޓަކައި، ހަނި ުނވެާނގޮތުގެ މަތްިނ

 ނުވަތަ އެ އިދާރާއަކުން ަކނޑަައާޅ،މުަދވެެގން އަަހރަކު އެއްފަހުަރ

ރްައޔިތުންނަށް ަފސޭހައްިނ، އެއަށްވުރެ އަަވސް މުއަްދތަުތކެއްގައި

އަކުނެްވްސ އަމިއަްލރަސީްމ ކްޮނމެ ިއާދރާ، ލިބިދޭެވނެ ޮގތެއް

  .އިސެްނގުުމގެ މަތިން ޝާއުިޢކުރަމުން ގްެނަދންވާނެެއވެ

ނޑާއި  )ހ(     ، މަސްއިޫލއްޔަތުތަކާއި،އިދާރާގެ އޮނިގަ

  . ަބޖެޓުގެ ހާިސބު،ވާޖުިބތަކާއި

ރައްޔިތުންންަށ ީސދާގުޮތގިައ ދީފިައާވ ުނަވތަ ެދމުނާްދ  )ށ(    

  .ޚިދްމަތްތާަކުގޭޅ ތަފީްސލު

ރާއިން ހްިނގާ ކަަމކާ ގޭުޅގުޮތްނ ޝުަކާވއެ އިދާ  )ނ(    

އަދި. އުފުލޭނެ ުއސޫލު އްަނަގއިދޭ ތަފީްސލު

އެހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ޝުަކވާތްައ އަންގައޭިދ

  .ތަފްސީލު

ރެކޯޑުތައް ބެެލހެއްޓުމުގިައ ަޢމަލުކާުރގޮތް ަފސޭހައްިނ  )ރ(    

  . ވްިސނައަިގނޭެވނެ ތްަފސީލު

 ،މާތާއިމަޢޫްލ ބަލަހައްޓާ އިދާރާއިން ެގނުްގޅޭ ުނވަަތ  )ބ(    

އިަދ، ގެ ބާވަތްމަޢޫްލމުާތޢާނުްމކޮށް ޝާއިޢުކުރާ 

  .މާތަށް ެއދުުމގައި ަޢމުަލކުރަންވީ ުއޫސލުމަޢޫްލ

އިދާރާގެ އިސްވިެރނެްގ ަމސޫްއލިއްޔަތުތަކިާއ  )ޅ(    

 ެއ މުީހންންަށ ިލބިދޭ ބާރާއި ިއޚްތިޔާރެުގ،ވާޖުިބތަކާއި
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އަދި ކަންކްަނ ންިނމުުމގައި ެއ އިދާރާގިައ ،ދާއިރާ

  .ޢަމަލުުކރާ ުއސޫލު

ޢަަމލުކުރާ، އިދާރާގެ ަމްސއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުުމގައި  )ކ(    

،ިސާޔސަތުތަކާއި، ަގވާއިދަުތކާއި، ޤާނޫނުތަކާއި

  .އުސޫލުތަކާއި ަހމަތަކާއި މެނަުއލްތައް

ންމާފިައާވރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އަސަރްެއ ފޯރާގަޮތށް ިނ  )އ(    

އެ ނިންމުންތައް ިނންމާފިައާވ، ނިނުްމންތަކާއި

،އަދި އޭގްެނ ދަޭހވާ މާނުަކރުންތަކާއި. ސަބަބުތައް

  .އެކަމުާގޅޭ ަފްސ މަންޒަރު ައްނގައިދޭ ަތފީްސލު

އިދާރާއަކުން ހްިނގާ ކަނަްކމާ ުގޅޭ ިސޔާސަތުތާަކ  )ވ(    

ގޭުޅގޮތްުނ ރްައޔިތުނެްގ ޚިޔުާލ ހަުށހަޅިައ ިސޔާސަތްަށ

ސާިޔސަތުތްައ އެކަށައެޅުުމގިައ، ފާޑުކިޔައި

  .ރައްޔިތުންނަށް ބާރު ފުޯރވެޭނޮގތް

        

 ޝާއިޢުުކރުމުގެ މަޢްލޫމާތު

  ޒިންމާއާގޭުޅ ހަމަތައް

  .އަންނިަނވި ަކންކަން އްިނފޭޮމޝަން ކިޮމަޝނަރު ކުރްަނާވނެއެވެ  .37

މަކުުރމަުގއި ޢަަމުލ ާހމަޢޫްލާމތުރަސީްމ އިދާާރތަކުން   )ހ(    

ނުޑތައް އަދި އެނެްމ، ކުރަނީްވ އްެނމެ ދުަށގެ ިމންގަ

ނޑެައޅުން ނޑުތައް ކަ   .މަތެީގ މްިނގަ

 ޝިާއޢުކުރުުމގެަމްޢލޫމާތުރަސްމީ ިއާދރާތަކުން   )ށ(    

ެއ، ކަންކަމާ ގިުޅގެން ަލފަޔަަކށް އެދިއްޖަެނމަ

  .ލަފަޔެއް ިދންުނ
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މަޢޫްލމުާތ، ރަސްމީ ޮކންމެ އިދާާރއަކީވްެސ  )ހ(  .38  ރެކޯޑު ެބލެހެއުްޓްނ

ހާމަކުުރމާއި ފޯރުކޮށިްދނުުމެގ ވާޖިބަށް ފޭަސހާަވނެ

ައދި، ރެކޯޑުތްައ ބަަލހައްޓުަމންދާ، ގޮތެުގމަތްިނ

ކަމުާގޅޭ ޢްާނމު ަހމަތަކްަށ ތަބާވާ ިއދާރާއަކްަށ

  .ވްާނވާނެެއވެ

ިހެމނޭ ނަުރނަގުޅ ނުކުތާއްެއމާތެއްގިައ މަޢޫްލމީހްެއގެ   )ށ(    

ރަނަގޅުކުރަުމްށ ބޭންުނވްެއޖެ ީމހަކްަށ އެކަން

ކޮންމެ، ކުރެވެޭނ އެކަށީގްެނާވ އުސުޫލަތއް

  .އިދާރާއަކުނެްވސް ަހަމޖައަްސންވާނެެއވެ

ރަސީްމ، ރަސްމީ އިދާާރތަކާއެކު ަމްޝވަރާކުުރމަށަްފުހ  )ނ(    

ކްޮށ ަރއްކާތެރިަމޢޫްލމާތުއިދާރާތަކުގިައ 

،އަދި އުަރޝީފުުކރުމާއި ނައްތާލުމިާއ، ދެމެހެއުްޓމާބޭެހ

ނޑައޭެޅ، ދޫކުރުމެާބޭހ ޢާނުްމ ހަމަތައް ކަ

އިނޮްފމަޭޝން ޮކމަިޝނަރު، މުއްދަތުތަކްެއަގއި

  .ޢާނުްމކޮށް އުިޢލާނުކޮށް ޝިާއޢުކުރްަނވާނެެއެވ

        

ަރސްމީ ކްޮނެމ، މުަލކުރަުމށްޓަކައިމި ަގވާއިދްަށ ފުރަިހމައްަށ ޢަ  .39  މުވައްޒަފްުނ ތަމީްރނުކުރްުނ

ެއމީހްުނަންށ، ކާަމބޭެހ ުމވައްޒަފްުނ ަކނޑައަޅައި، އިދާރާއެއްގައެިމ

 ހުޯދމާއި ލިިބގަތުުމގެ ޙައްޤާއި ިމ ަގވާއިދެުގ އުސޫލަުތާކމަޢޫްލމާތު

އެކަށީގްެނވާ ތަމްރުީނ އްިނފޭޮމޝްަނ ޮކމަިޝނުަރ، ގޭުޅގޮތުން

  . ދޭނާްވނެއެވެ

        

އިންފޮމޭޝްަނ ކިޮމޝަނަރަށް 

  ރިޕޯޓު ހުށަހުެޅްނ

ެގ މައްޗްަށމަޢްލާޫމތުއެކަމަކު އެ ، އަންނިަނވި ަމޢޫލޫމުާތގެ މްައޗަށް  .40

،ކްޮނމެ ައހަރަކު ެއއްފަހުަރ، އެކަނި ހަނުިނވެާނ ގޮތްެއެގ މިަތން
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އެ އާިދރާއެއްގެ އިނޮްފމަޭޝްނ، ރަސްމީ ޮކނެްމ އިދާރާއަކުނެްވސް

،އަހީަރ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި، ސުަރގެ އިސެްނގުުމގެ ަމތިންއޮފި

  .އިންފޭޮމޝްަނ ކިޮމޝަނަރަށް ފޮނަުވނާްވނެެއވެ

އިޖާބެަދވުުނ، ރެކޯޑަށް އިެދ ހަުށހިެޅ މްިނވަރާއި  )ހ(    

 ެދވުުނަމޢޫްލާމތު، ހުށެަހޅުުމެގ ިމންވަރިާއ

ން ިއންކާރުކިުރ ޭދމަޢޫްލމާތު، ހުށެަހޅުުމގެ ަޢދަދާއި

  .ހުށެަހޅުުމގެ ަޢދަދު

އެންމެ ގިނިައން ޭބންުނ، އެދުނު ެރކޯޑްެއ ނިުދނުމްަށ  )ށ(    

މި ގަވާއުިދގެ ކޮން މްާއދާއެއް ނަުވަތ، ކުރަނެްޖހުނީ

  .ބައެއް ކަން

ރެކޯޑެއް ދުިނމަށް އިންކުާރކުރުމުން ިއސްތުިޢނަާފްށ  )ނ(    

  .ހުށެަހޅުނު މްިނވަރު

  .ަދދާއި އެގޮތްުނ ނެގި ފެީގ ުޖްމލަފީ ެނގުނު ޢަ  )ރ(    

 ާހމަކުރުުމެގ ިޒނާްމ އަދާކުުރމެުގ ގޮތްުނމަޢޫްލމުާތ   )ބ(    

އަމިއްލަ އްިސނުެގމާއެކު ިހންގި ޙަރަކްާތތަކާއި ކިުރ

  .ކަންތައްތައް

ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓާުމ ގޭުޅގުޮތން ހްިނިގ  )ޅ(    

  .ޙަރަކާތްތަކާއި ކުރި ކަނަްކން

ހިނިްގ، ވައްޒުަފްނ ތަމްރުީނކުރުމަށްޓަކައިމު  )ބ(    

  .ޙަރަކާތްތަކާއި ކުރި ކަނަްކން
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  އްިނޮފޭމޝްަނ ޮކިމޝަަނުރގެ މާަގާމިއ ަމސޫްއލްިއޔަުތ

،އިންފޭޮމޝްަނ ކިޮމަޝނަރު ޢްައޔަންކުރާނީ  )ހ(  .41  ޢައްޔަންކުރްުނ

މިގުޮތްނ. ރައީސުލުްޖމޫްހރިއްޔާއެވެ

،ކާުރ ފަރާތީަކރައީސުލުްޖމޫްހރިއްޔާ ަޢއްޔަނު

އަންނިަނވި އުސޫލުތުަކެގ މަތްިނ އިޚްތިޔާރުކުރާ

  .މީހަކްަށ ާވނާްވނެއެވެ

ނަން ހުށެަހުޅމަށް ޢާނުްމޮކށް ފުުރޞަތު  )1(      

  .ހުުޅވެާލވިފައި އޮތުން

ނަން ހަުށހުެޅމުގައި ހާމަަކާމއި ހުުޅވާލްުނ  )2(      

  .އޮތުން

އެންމެ ވަާދުކރާ ކެނިްޑޑޭޓުނެްގ ިލސްޓު  )3(      

  .ޝާއިޢުކުުރން

ކިޮމޝަނުަރެގ މާަގމްަށ އަންނިަނިވ ސިފަަތކުން  )ށ(    

  .ސިފައެއް ހުރި މީހުަކ ޢައްޔްަނކޮށްގްެނ ުނވެާނއެވެ

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މްެނބަރުަކ ކަމުގިައވްުނ  )1(      

ނުވަތަ ެއފަަދ ޕާޓީއެއްގައި ވަޒީފާއްެއ

  .އަދާކުރާ ީމހުަކ ކުަމގައިވުން

ފާއެއް އަދާކުރާ މަީހުކސަރުކުާރގެ ވަޒީ  )2(      

  .ކަމުގިައވުން

މަކަރާއި ހަީލތް ުނވަަތ ަވއްކަން ުނވަަތ  )3(      

5ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ވުޭތވެދިޔަ 

،އަހަރުުދވުަހެގ ތެރޭގައި ސާބުިތވެފިައވާ
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  .މީހުަކ ކުަމގިައވުން

،ކިޮމޝަނަރަށް އޭނާގެ ަމާގމެުގ މުއްދަތު އާަދކުރެވޭނީ  )ނ(    

، އެ ދައުުރ ހަަމވުުމން.ަގވާއުިދގެ މުއްދަތެަށވެމި

.އިތުރު އެއް ދައުރަށް އާޭނ ޢައްޔްަނ ުކރެވިދާނެެއވެ

ޭއާނގެ ަމާގމެުގ، އަދި އޭނާ ަމގުާމން ަވކުިކރެވޭނީ

ވާޖުިބތައް އަދާނުކުރެވަޭކމަށް ރައީސުލުްޖމޫްހރިއްޔާއްަށ

  .ހޫރިއްޔަާއށެވެފެނިއްޖެ ހިނެދއްގައި ރައުީސލްޖްުމ
  

އެއްވެސް ާޤނޫނަކަށް ިމހާރު ޢަަމލުުކރެވުެމނާްދ  )ރ(    

އިނޮްފމަޭޝން ޮކިމޝަނުަރގެ ަނމުގައި ވިަކ، ގޮތުން

މަޤާމްެއ އުފައްދައި އެމާަޤަމށް ީމހުަކ

ޤާނީޫނގުޮތން ުސވުާލ އުފެދިދެާނ، ޢައްޔަންކުުރމީަކ

ހާލަތްެއ ިދމެާވދެާނ ަކމެއްކުަމގައި

،އްޔާއަށް ފެނިއްޖެ ިހނދެއްގިައރައީސުލުްޖމޫްހރި

މަިގވާއުިދގިައ ކިޮމޝަނަރ އަދުާކރުމްަށ

ނޑައާަޅފައާިވ މަސްއޫލްިއޔަތުތައް އާަދކުރުމަށް ،ކަ

އެހެން ަނމެއްގިައވްެސ ީމހުަކ ޢައަްޔނޮްކށް

އެމަސްއޫލިއަްޔތު އެމަީހކާ ަހވާލުކުުރމަކަށް މަިގވިާއުދ

ުތެގނުވަަތ ހިނގަމްުނާދ ދައުލަ. ހުރަހެއާްނޅައެެވ

މުއައަްސސާއަަކށް މަިގވިާއދުގައި ބާަޔންކޮށްފިައވާ

،ޮކިމޝަނުަރގެ ަމސްއޫލިއްޔުަތ އުފުލުން، ގޮތަށް

  .ހަވުާލކުރުމަަކްށ މަިގވާއިދު ުހރަހެއްނާޅެައވެ

          

މި ަގވާއުިދަގއި އެހެންގަޮތކަށް ބަޔާނޮްކށްފައި ނާުވ  )ހ(  .42  މިނަިވންކަމާއި ބުާރތައް

ންކަން ހްިނގުުމގަޔާއިއެ ކަ، ކަންކުަމގައި
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ސަރުކުާރެގ ނުފޫޒުން ޮކމަިޝނުަރ، ތަންފީޒުކުުރމަުގއި

  .މިިނވްަނވެެގްނވެއެވެ

މި ަގވާއުިދަގއި ބަޔާނެްވެގންވާ ަމސްއިޫލއްޔަތުތަކާއި  )ށ(    

ޤާނުޫނގެ ަވިކ، ވާޖުިބތައް އަދާކުރުމަށްޓަަކއި

މާުދ ހުޯދމިާއ، ޝްަޚޞެއެްގ ހިައސިއަްޔތާއި

ަދޢާުވލިބިގުަތމެުގ، ދުަޢވުާކރުމާއި، އިލިބިގުަތމުގެ ާބރާ

ީސދާގޮތްުނނިާއ، ބާރު ިހމިެނގްެނވާގުޮތން

ކިޮމޝަނަަރްށ، ނުސާީދގޮތްުނ ލިބްެނޖޭެހ ބާރުތައް

  .ލިބިގްެނވެެއވެ

          

ހިއަުމން ރައިޓްްސ ކޮމަިޝްނ، ކިޮމޝަނުަރެގ މުސާރައަކްަށވާނީ  .43  މުސާރައާއި ޚަރަދު

.ރަކަށް އަެވގަުތކު ލިބޭިދ ުމސާރައެެވއޮފް ަދ މްޯލިޑވްްސގެ މެނަްބ

އަދި އޭނެާގ ަމގުާމގެ މަސޫްއލިއްޔަތުތައް ައދާކުރުުމގެ ގުޮތން ކާުރ

ހުރާުމއި ނާިދ، އެ ދަތުރުކުރުމުގެ ޚަަރދާއި، ދަތުރުތުަކގައި

  .ކިެއން ބުއުިމގެ ަޚރަދު އޭނާއަށް ލިބިދެެވނާްވނެެއވެ، ހެދުމިާއ

          

ެގ ަމސްއޫލްިއޔަތުތަކާއި ވާޖުިބތައް އަދާކުރުމްަށކިޮމޝަނުަރ  .44  މުވައްޒަފްުނ

ިމިނސްޓަރ އޮފް ފިންޭނސް، ބޭނުންވާ ުމަވއްޒަފުން ޢްައޔަންކޮށް

ެއމީހްުނންަށ، އެންޑް ޓްރެޜަރީއާއެކު އެއްބަސާްވގޮތްެއެގ މަތިން

މުސާރާއިާއ ޢިނާޔާތަްތއް ދިނުުމެގ ބާރު ކިޮމޝަނަަރްށ

  .ލިބިގްެނވެެއވެ

          

މި ަގވާއިދަުގއި ބަޔާނެްވެގންވާ ަމސްއިޫލއްޔަތުތައް އަދާކުރުުމެގ  .45  ބުތައްޢާންމު ވާޖި

އަންނިަނވި ކްަނކަން ކުރުުމެގ ބާރު ކިޮމޝަނަރްަށ، އިތުރުން
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  .ލިބިގްެނވެެއވެ

ރްަސމީ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކާުރ، މި ަގވާއިދްަށ  )ހ(    

  .ރިޕޯޓުކުުރމުގެ ބާރު، ނިސްބަތް ބަަލއި

 ާޝއިޢުކުރުުމެގ ކްަނކަންޢޫްލމުާތމަ  )ށ(    

ވިަކ އިދާރާއެއް، އިޞްލާޙުކުުރަމށްޓަކައި

ޚާއްޞުަނވޮާގަތށް ޢާނުްމކްޮށ ކުރެވާިދެނ ކަންކަން

ވިަކ އިދާރަާއކުން ކެުރވާިދެނ ކަނަްކން، ފަާހގަކުުރމާއި

  .ވަކިން ފަާހގުަކރުން

ސަރުކުާރގެ، މި ގަވިާއުދ ތަންފުީޒުކރުމަށްޓަކައި  )ނ(    

ޒުަފންންަށ ެދވޭ ަތމްރީނުތްައ ދިނުުމގިައމުވައް

އެކަމްަށ، ހިނަްގއިދިނުމާއި، ބައިވެރުިވމާއި

  .އެއްބާރުލުން ިދނުން

މި ގަވާއާިދ ޚިލާފު ަޢމަލުތައް ަކުމގައި ބެެލޭވ  )ރ(    

ެއ ކަންކްަނ ކަމެާބޭހ، ޢަމަލުތައް ިހނގަާނމަ

  .ފަރާތްތަކަށް ެއންގުން

 ގަވިާއދުން ާހސިލުކަުރންމި، މި ަގވާއުިދގެ ބޭނުމާއި  )ބ(    

ވިަކވަކި، ާޢންމުކުުރމާއި، ބޭނުނާްވ ަކންކަން

ފަރުދްުނނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤަުތއް ފުޅާ ދިާއރާއެއްގައި

  .ޢާނުްމކުރުމާއި އެމީހްުނނަށް ައންގައިިދުނން

          

އެ އަހުަރެގ،  މަސުްދވުަހެގ ތެރޭގައ3ިކޮންމެ އަހެަރއް ނިމޭތާ   .46  ރިޕޯޓު

ކިުރ ޚަރުަދެގ، ޝަނުަރ ިހނިްގ ކަނަްކމާއިތެރޭގައި ޮކިމ

،ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލިައ، އޯޑިޓުކޮށްފައާިވ ހިސާބަުތކާއެކު

ރައީސުލުްޖމޫްހރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖީިލހަށާއި އޮޑިޓަރ
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ޖެނެރަލަށާއި ިހއުމަންރައިޓްްސ ކިޮމޝަން ޮއފް ދަ ޯމލްޑްިވސްއްަށ

،ުނންވެއެްޖ ިހނދެއްގައިއަދި ކިޮމޝަނުަރ ބޭ. ހުށަަހޅްަނވާނެެއވެ

ނޑަައޅާ މްުއދަތުތެަކއްގައި އިތުރު ރިޕޯޓުތައް އެކުލަވާލިައ ،އޭނާ ކަ

ރައީސުލުްޖމޫްހރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖީިލހަށާއި އޮޑިޓަރ

ޖެނެރަލަށާއި ިހއުމަންރައިޓްްސ ކިޮމޝަން ޮއފް ދަ ޯމލްޑްިވސްއްަށ

  .ހުށެަހޅިދާނެެއެވ
          

މި ަގވާއުިދގެ ދުަށްނ އަދާކުރްަނޖެހޭ ަމްސއޫލިއްޔަތެއް  .47  ކާތެރިކްަނކޮމިޝަނުަރގެ ރްައ

ކޮމަިޝނުަރ ނުވަތަ ޮކމަިޝނަރުގެ ފަރާތްުނ، އަދާކުރުުމގައި

ނުވަތަ ނުކްޮށ ދޫކްޮށާލ، ބާރުލިބެިގންވާ މީހަކު ކުރާ ަކމަކާ ގިުޅގެން

މަދަނީ ުނަވތަ ޖިނީާޢ އެއްވްެސ ދަޢުވާއްެއ، ކަމާަކމެދު

.ވެުދ ނުވަތަ އީެމަހކާމެދު އުފުުލުމގެ ފުުރޞަތްެއ ނެތެކިޮމޝަނަރެާމ

،ެއކަމުގައި، މަާތކީަމޢްލޫއަދި ިމ ގަވިާއދެުގ ދަށްުނ ބަދަލުކެުރވޭ 

ިއމްތިޔުާޒ، ނުރަނަގޅު ިނޔަތެއް އޮތްކްަނ ސާބުިތނާުވާހ ހިނދަކު

ކޮށް އަބުރެުގގެ މައްޗަށް ބިނާަމޢްލޫމުާތއެ . މެާތވެމްަޢލޫލިބިގްެނވާ 

  .ދަޢުވާއެއް ުއުފލުމެުގ ފުުރަޞތެއް ނެތެވެ

          

  ޮކިމޝަަނުރ ކްަނަކްނ ތްަނީފުޒކުރްުނ

  ކޮމިޝަނަރަށް ޝުަކވާ 

  އުފުލްުނ

މާތެއް ައންނިަނިވަމޢްލޫިލބިދޭނެްޖހޭ ، މި ަގވާއުިދެގ ދަށުން  .48

މްެއގޮތަކްުނކުރެ ގޮތެއް މުެދވިެރވެެގން ލިބުިނދީ ވަާކމުގެ ނިނުްމ

،ޮކމަިޝނަރަށް ޝަކާުވ އުފުލުުމގެ ުފރުޞުަތ، ނިންމައިިދންުނ އެދި

  . ނުލުިބނު ކްޮނމެ ީމަހކަށް ލިިބގްެނެވއެވެަމޢްލޫމުާތއިދާރާއަކުން 

މާތެއް ހުރަިކން ނުވަަތަމްޢލޫ، މި ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް  )ހ(    

  .ނެތްކަން އްަނަގއިދިނުމަށް ިއްނކާރުކުރުން
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މަޢޫްލމުާތ ފުޯރކޮށްދްޭނޖެހޭ ުމއްދަތުގައި އެ މަޢޫްލމާތު  )ށ(    

  .ފޯރުކޮށް ުނދުިނން

އެ، ހުށެަހޅުމެއް ލިބުމުން ޭދންޖެހޭ ަރީސދު  )ނ(    

  .ދޭނާްވގޮތަށް ުނދިނުން

  . ފުޯރކޮށް ނުދިނުންމަޢޫްލމާތު،  ިޚލާފަށްމި ަގވާއިދާ  )ރ(    

  .ފެީގ އަގު ބޮޑުކުުރން، ލާފަށްމި ަގވާއިދާ ިޚ  )ބ(    

،ޚިލާފަށް ަގވާއާިދމާތަށް އެދުނުގޮތަށް މި މަޢޫްލ  )ޅ(    

  . ުނިދނުންމަޢޫްލމާތު
          

  ކޮމިޝަނަރަށް ކެުރވޭ 

  ޝަކުވާއަށް ގޮތެއް ނިނުްމްނ

ދެ ފަރާތްުނމެ، ކިޮމޝަނަރްަށ ޝުަކވާއެއް ުއފުލުުމން  )ހ(  .49

،ްށ އެކަށެީގނާްވ ފުރުޞުަތ ދުިނމަށަްފހުޖަވުާބދާރުީވމަ

 ދަުވހެުގ30ޝުަކާވ އުފުލުުނތާ ގަިނވެެގން ، އަދި

ޮކމަިޝނަރްަށ ފްެނނަ ގޮތަކްަށ އެ، ތެރޭގައި

  .ނިނަްމނާްވނެއެވެ، ޝުަކވާއެއްގެ މައްސަަލ ބަަލއި

ކިޮމޝަނަރްަށ ހަުށހޭެޅ ަޝކުވާއީަކ އަންނަނިިވ  )ށ(    

ުކާވއެއް ބަލައިއެ ޝަ، ބާވުަތގެ ަޝކުވާއެއްނަަމ

  .ނުގުަތމެުގ އިޚްތިޔާރު އޭނާއްަށ ލިބެިގންވެެއެވ

ކުޑަކުޑަ ؛ބޭކާރު ޝުަކވާއަކަށް ވްުނ  )1(      

ޖާއިޒު ންޫނ؛ ކަމާަކގުޅޭ ަޝކުވާއަކްަށވުން

  .ޝުަކވާއަކްަށުވން

އެ އިދާރާއަކާމެދު ޝަކާުވ އުފުލުުނ  )2(      

ެއފަދަ މްައސަަލތައް ދާިމވުމްުނ، އިދާރާގައި

ުކރުމްަށ ގާއިމުކްޮށފައާިވޢަމަލު

އުސޫލުތުަކެގ ބޭންުނ ިހފައެިގން

މައްސަލައްަށ ޙައްލެއް ހޯދުމްަށ

  47

  
 



 

  .މަސައްކްަތކްޮށފައި ުނވާކަން ފަާހގުަވން

ަގވާއާިދ، ކިޮމޝަނަރްަށ އުފުލޭ ޝުަކވާއެއްގިައ  )ނ(    

އެ ަޝުކާވ، އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކުރިކްަނ ދްައކައިދިނުމީަކ

  .ރްަނޖޭެހނެ ކެަމކެވެއުފުލުނު އިދާާރއިން ކު

ެގ ދަށުން މައްސަލައެއް) ހ(މި މާއާްދެގ   )ރ(    

،އަންނިަނިވ ގޮތްތުަކނުްކރެ ގޮތަަކށް، ނިނުްމމުގައި

  .ކިޮމޝަނަރަށް މައްސަަލ ންިނމިދާނެެއވެ

  . ޝުަކވާއެއް ަކމަށް ބެެލވެން ނެތްކަމަށް  )1(      

މަިގވާއާިދ އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކުރުމްަށ ެއ  )2(      

  .ރާއަށް އްެނގުންއިދާ

ޝުަކވާކުރި ފަރާތަށް ލުިބނު ގެއްލުމްަށ  )3(      

  .ގުންބަދަލުދުިނމަށް އެ އިދާރާއަށް އެން

ގަވިާއދާ އްެއގޮތަށް ަގްސދުގައި ޢަމަލު  )4(      

،ނުކުރާކްަނ ސާބުިތާވ ޙާލަތަުގއި

އެކަށީގްެނވާ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމަށް އެ

  .އިދާރާއަށް އްެނގުން

ަމއްސަލައިގިައ، ރު މައްސަަލ ިނނިްމގޮތްކިޮމޝަނަ  )ބ(    

  . ހިމޭެނ ދެ ފާަރތަށްމެ ލުިޔމްުނ އަންގްަނވާނެެއވެ

          

އަންނިަނިވ، ކިޮމޝަނުަރ ބަލާ މައްސަލައާަކ ގިުޅގްެނ  .50  ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް އެންގްުނ

،ިމަގވާއިދު ހުއްދުަކރާ ދާއިރެާގ ތެރޭގައި، ކަންކުަމންކެުރ ކަމެއް

ީމ އިދާރަާއކަށް އްެނގުުމގެ ބުާރ ޮކިމޝަނަރްަށކުރުމަށް ަރސް
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  .ލިބިގްެނވެެއވެ

،އިންފޭޮމޝްަނ އޮފިސަރުަކ ަޢއްޔަންކޮށްފިައ ނުވަާނމަ  )ހ(    

 ޢައްޔަނޮުކށްފައި ހިުރ،އުެދާމއިއޭނާ ޢައްޔްަނކުރަން 

އޭނެާގ ަމސްއޫލިއްޔުަތުކ އިންފޭޮމޝްަނ އޮފިސަަރ

ުނކުރާކަމަށް ޮކިމޝަނަރްަށއެކަށީގްެނވާ ޮގތެއްގައި އަދާ

 އެއޮފިސުަރެގ މަސްއޫލިއަްޔތު އެހްެނ، ފެންނަަނމަ

   .މީހާަކ ަހވާލޮުކށްދިނުމްަށ އުެދން

  .މެާތއް ޝާއިޢުކުުރމަށް އްެނގުންމަޢޫްލވަކި   )ށ(    

ދެިވހި ސިފައްިނެގ، ާތއިދެިވހި ފުުލުހންގެ ިޚދުމަ  )ނ(    

ޤާނޫނީ ބުާރ ލިބިގްެނާވ އެފަދަ، ޚިދުމަތާއި

، ަބލަަހއްޓާގޮތާއިަމޢްލޫމާތު، މުއައަްސސާތްައ ފިޔަވައި

ާހމުަކރާގޮތެާބޭހ، ނައްތާާލގޮތާއި، އަރުޝީފުކާުރޮގތާއި

  .އުސޫލެއް ބަަދލުކުރުން

  .ނުންއިދާރާގެ މުވްައޒަފުންނަށް ވިަކ ތަމްރީނެއް ިދ  )ރ(    

  .ޖޫރިމަނާއެއް ެދއްކުން  )ބ(    

          

ވަކަިކމެއް ތްަޙޤީޤުކުރްަނ، މައްސަލައްެއ ނިނުްމމުގައި  )ހ(  .51  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު

ެހކިބްަސ،  ތަޙްޤީޤުކުރުމިާއއްއަެކމެ، ބޭނުންވްެއޖަެނމަ

ވިަކަކހަލަ ެހކި، ދޭނެ ީމހްުނ ހާޒިރުކުުރމާއި

 ކިޮމޝަނަރްަށހުށެަހޅުމްަށ އްެނގުުމެގ ބުާރ

  .ލިބިގްެނވެެއވެ

މި ގަވިާއދުގިައ، ވަކި މައަްސލައެއް ބެލުުމގައި  )ށ(    

ބަޔާނެްވގްެނާވ ބާވުަތގެ ރެކޯޑެއް ބުެލމުގެ ބުާރ
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އަދި ޤާނޫނޮީގތްުނ. ކިޮމޝަނަރްަށ ލިބެިގންވެެއވެ

ޙިމާޔަތް ިލބަިފއިވާ އިދާރާއުަކން ުނވަތަ ަމޢްލޫމާތްެއ

ހެުރ ިމގަވިާއދްުނެއއްވްެސ ަސބަބަކާ، ފިޔަވައި

މާތްެއ ޮކިމޝަނަރްަށަމޢްލޫދޫކުރްުނ ހުއަްދ އެއެްވސް 

  . ނުދައްކާ ހެިފެހއްޓިގެން ުނާވނެއެވެ

          

ެއ، ކިޮމޝަނަރު ނިނާްމ ންިނމުމާަކމެދު ިހތްހަަމ ނެުޖޭހނަމަ  .52  އިސްތިޢުނާފުކުރުމެުގ ބާރު

އެ މައްސަަލނިނުްމމަކާ ުގޅޭގުޮތން ހިތަްހމަ ުނޖޭެހ ަފރާތަކުން 

ައިދ އެފަަދ. ޝަރީުޢ ކޯޓަަކށް ހަުށެހޅުުމެގ ފުުރޞުަތ ިލބިދެއެވެ

ޤާނޫނާ އެއޮްގތަށް ަޢަމލުކުރިކްަނ، މައްސަލައްެއަގއި

ސާބިތުކްޮށދްޭނވާނީ ކިޮމަޝނަރާ ދޮެކޅްަށ މައަްސަލ ހަުށހާަޅ

  .ފަރާތެވެ
          

އަދި އެ، ސިްތޢުނުާފނުކޮށްކިޮމޝަނުަރެގ ންިނމަުމާކމެދު ިއ  .53  ނިނުްމންތަކަށް ތާަބވްުނ

ުދވްަސ) ސީާޅސަްފހެއް (45ނިނުްމމަށް ޢަަމލެުވސްނުކްޮށ ވަނިކްޮށ 

ާޤނޫނީގުޮތން ކޮށްފައާިވ، އެ ފާަރތަކާމެދު، ފާއިތުވްެއޖެނަަމ

އަމުރަށް ނިުކޔަމަންތިެރވުުމން ޢަަމލުކާުރ އުސޫލުން ޢަމަލޮުކްށ

ޮކމަިޝނަރްަށ ،ުވަމށް އެދިޓަކިައ ަޝރީުޢ ޯކޓަށް ފުޮނދިނުމަށް

   .ށް ުހށަހިެޅދާނެއެވެބަންޑާރަ ނާއުިބގެ އީޮފހަ

          

ނޑައިެޅގްެނ ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމްެއ ހިނގާކުަމެގ  )ހ(  .54  ކުށްވެރި ނުކުރްުނ ކަ

ީރޤޫާނނާަކ ޚިލާފަށް ުނަވތަ އިދާ،  ލިިބހުރެމަޢޫްލމާތު

އުސޫލާަކ ޚާިލފަށް ނުވަަތ ވަޒާީފގެ އްެއބަސުްވމާަކ

މެާތއް މީހުަކމަޢޫްލެއ ، ޚިލާފަށް ަޢަމލުކޮށް

އެ މީހާަކެމދު އެއްވްެސ ފިޔަަވޅްެއ، ހާމަކުުރމުން

.އްެއެވސް ައދަބެއް ދީ ހަދައެިގން ނުވާނެެއވެ، އަޅައި
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އެކަން އޭނާކުރީ ިހނގުަމންދާ ކުށްެއގެ ަޢމުަލ، އެއީ

އެ ނޫން އެއްވްެސ، ކުުރުމގެ ތެދު ނިޔުަތަގއިހާމަ

  .މަސްލަަޙތެއް އޮވެެގން ންޫނ ކަމުގައި ވަާނަމއެވެ

        

މި ގަވިާއދެުގ ދަށްުނ ެރކޯޑެއް ޯހދަުމށް ީމހުަކ  )ށ(    

މި ގަވިާއދެުގ ދަށުން ޞްައޙަގުޮތގިައ، އެދުމުން އެއީ

ދޫކުރިެވދާނެ މަޢޫްލމާތެއަްކުމގައި ތުެދ ިނޔަތުގައި ެއ

ާމެތއްމަޢްލޫެއ ، ރާއަކްުނ ގަބޫލުކްޮށގެންއިދާ

މާތްެއ ދޫކިުރ ީމާހގެ މައްޗްަށަމޢްލޫެއ ، ދޫކުރުމްުނ

އަބުރާބެހުުމެގ ދުަޢވެާއއް ނުވަަތ ސިއުްރ

ހަިފހައްޓަނެްޖޭހ ޙާލަތުގައި ސިއްރު ުނހެިފހެއްޓިކުަމެގ

  . ދަޢުވާއެއް ނުުކރެވޭނެެއވެ

        

ްނ ީމހަކު ރޯެކޑްެއ ހުޯދމްަށމި ގަވިާއދެުގ ދަށު  )ނ(    

މި ަގވިާއދުގެ ދުަށްނ ދެވާިދނެ، އީެއ، އެދުމުން

ޞައްޙަ ރެކެޯޑއްކަމުގައި ޤޫަބލުކޮށެްގން އާިދރާކުން ެއ

ނޑެައިޅ، ރެކޯޑެއް ދީފަިކމަށާްވނަމަ ެއ ރެކޯޑު ދޭން ކަ

މީހާއާއި އެ ރެކޯޑު ދުިނުމގައި އެހީތިެރިވ މާީހ ެއ

  . ެނއެވެޙާލަތުގައި ުކްށވެރިއެއް ުނވާ

        

އިދާރާއަކުން ކުރާކަމުަކން ނުވަތަ ހްިނާގ އަމަލަކްުނ  )ރ(    

ިމ ަގވާއުިދގެ ދަށުން ަތނީްފޒުކުރަނެްޖޭހ، އެޢަމަލަކީ

ކަންކަން ތަންފީޒުކުުރމްަށޓަކައި ތުެދނިޔަތުގިައ

ހްިނގާފިައާވ އަމަލެއް ނުވަަތ ކޮށްފައާިވ

ެޖޭހއެކަނުްކރި މީހާ  އުފުލަން، ކަމެއްކަަމށާްވަނމަ

  . އަމިއްލަ ޒްިނާމއެއް ނޯންނެާނއެވެ
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މި ގަވާއުިދެގ ދަށުން އާަދކަުރންޖޭެހ ަމސޫްއލިއްޔަތެއް އާަދކުރުމެުގ  .55  ޒިންމާއްިނ ބަރީޢުަވން

ކުަމގެ ޒްިނމާ އޮތް މީހުަކ ކުރާކަމުަކން އެއެްވްސ، ތެދު ނިޔުަތގިައ

 ުއފުލުުމެގމަދަނީ ިޒންމެާއއް ނުވަތަ ޖާިނޢީ ޒިންމާއެއް އެމީހާަކމެދު

  .ފުރުޞަތްެއ ެނތެވެ

          

ރުމަކީ ިމ ގަވާއުިދއަންނިަނވި ކަންކަން ުކ  )ހ(  .56  ޚިލާފުޢަމުަލ

  .ހުއްދަކުރަާކމްެއ ނެޫނވެ

ރެކޯޑެއް ހުޯދމަށް ިމ ަގާވއިދާ ޚާިލފަށް  )1(      

  .ހުރަސެްއޅުން

މި ަގވާއުިދގެ ދަށްުނ އިދާރާއަކުން  )2(      

  .ސްއެޅުންއުފުލަނެްޖހޭ ިޒންމާއަށް ހަުރ

 .ކިޮމޝަނުަރގެ މަސައްކަަތށް ުހރަސްއެޅުން  )3(      

ކިޮމޝަނުަރެގ ހުއަްދެނތި ރެކެޯޑއް  )4(      

  .ނައްތާލުން

މި މާއާްދގެ، މި ގަވިާއދު ުހއްދަކުރާ ަކމްެއ ނޫނަްކމަށް  )ށ(    

ގިައ ބަޔާންކްޮށަފއިވާ ކަމްެއ ކޮށްފިކްަނ) ހ(

އަެކެމއް ކުރި މަީހުކ، ސާބުިތވެއްޖަެނމަ

ުރފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑު ންޫނ) ފްަސހާސް (5,000.00

ނޑިޔާރްަށ ޢަދަދުަކން ޫޖރިމަނާކުުރމެުގ އިޚްތިޔާރު ފަ

  .ލިބިގްެނވެެއވެ
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  ާޢްނމު ުއޫސުލަތްއ
          

ކިޮމޝަނުަރގެ މްަޝވާަރގެ ަމތިން އަނަްނިނވި ަކންކާަމ ުގޅޭގުޮތްނ  .57  ގަވާއުިދ ހުެދްނ

އިަދ.  ާބރު މިިނސްޓަަރށް ލިިބގްެނވެެއވެގަވިާއދު ހަދިައ ހްިނުގމެުގ

ޢާނުްމޮކްށ، ެގ ކިުރން ެއ ަގވާއުިދތައް ަހދައި 2009 ޖަަނވީަރ 1

  .އިޢުލާނުކަުރނާްވނެއެވެ

  . ާޝއިޢުކުރުުމގެ ިއތުރު އުސޫލަުތއްމަޢޫްލމާތު  )ހ(    

  .މުވައްޒުަފން ަތމްރީނުކުުރން  )ށ(    

  .ހަުށހުެޅންކިޮމޝަނަރަށް ރިޕޯޓު   )ނ(    

  .މި ަގވާއުިދގެ ދަށުން ޭދނެްޖޭހ ނޯޓިސް ދުިނން  )ރ(    

މި ގަވާއަިދްށ ފުރަިހމައްަށ ޢަަމލުކުރަުމްށ ހަަދނެްޖހޭ  )ބ(    

  .އިދާރީ އުސުޫލތަކާއި ަހމަތައް

          

މި ަގވާއުިދގެ އެކިއިެކ މާއްދާތްައ ތަންފީޒުުކރުމުގަޔިާއ  .58  ތަރުޖަމާކުރުން

،ނެްމ އިސް ަމސްލަޙަތެއް އޮންނާނީއެ، ތަރުޖާަމކުރުުމަގއި

 ޯހދައި ލިބަިގުތމުގެ ޙައުްޤ އޭގެ ފިުރހަަމ ގުޮތގައިމަޢޫްލމާތު

  .ލިބިދުިނމުގެ ަމއްޗަށެވެ

          

ގަވާއިދަށް ފިުރހަމަައށް 

  ޢަމަލުކުރްަނ ފެށްުނ

މަިގވާއުިދގައާިވ އޫުސލުތައް ފުރަިހމައްަށ  )ހ(  .59

ުދ ހްިނގްަނ ފާަށ ތާރީޚްުނމި ަގވާއި، ހްިނގުމަށްޓަކިައ

ނާގ ާއ ދެެމދު ހ2009ި ޖަަނވަރީ 1ފެށެިގން 

އެކަމަށަްޓކައި ވްާނެޖހޭ އެނެްމހާ، މުއްދުަތގައި

ތަޢަާރުފކުރަނެްޖޭހ އެނެްމހާ، ތައްޔާރީތައްވެ
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ިހންގްަނ ަފށަނެްޖހޭ އްެނެމހާ، އުސޫލުތައް ަތޢާރަފުކްޮށ

 ްނ2009ވަރީ  ޖަަނ1، ނިޒާމުތައް ހްިނގަން ފަށައި

ފެށެިގން ިމ ގަވިާއދެުގ ހުރިހާ މާއްދާތަަކްށ

،ށުމަށްޓަކައިފެފުރަިހމައްަށ ޢަމުަލކުރަން 

ފުރަިހމައަށް، ރްަސމީ ިއދާރާތަކުން، ކިޮމޝަނަރާއި

،ކިޮމޝަނަރިާއ ރްަސމީ އިދާރާތަކުން، ތައްޔާރުވެ

،އެތާރީޚުން ފިެށގެން ިމަގވާއަިދށް ފުރަިހމައްަށ ތަބާވެ

  .ރްަނާވނެއެވެޢަމަލުުކ

  

މި ަގވާއުިދ ހްިނގަން ފަށާ ތާރީޚްުނ ފެށެިގްނ  )ށ(    

، ާއދެމުެދ އެވާ މުއްދުަތގައެިވސ2009ް ޖަަނވަރީ 1

މި ަގވާއުިދެގ ތެރެއިން ިހންގެން ހުރި އުސޫލުތައް

ަޢަމލުކުރަމްުނ، ތައްދީަމޢްލާޫމތުެދިވދާނެ ، ހްިނގައި

ލުކުުރމަކްަށ އެއްވްެސގެނެްދވާިދނެ ކަންކަމްަށ ަޢމަ

.ރަސްމީ ިއދާާރއަކަށް މި ަގވާއިދު ހުރެަހއްނާޅައެވެ

އެއްވެސް އިދާރާއެއްގެ މައްޗަށް ިމ، އެމުއްދަތުގައި

. ަހމައެކިަނ ލާޒިމު ުނކުރަނީއެވެ އަެކން،ގަވިާއދު

1، ހިުރހާ ޭބނުމަކަށްޓަކިައެވސް، އެހެނަްނމެަވްސ

 ފުރަިހމައަށްމަިގވާއިދު،  ން ެފށެިގްނ2009ޖަަނވަރީ 

  .ތަންފީޒުކެުރވުެމންދާނެެއވެ

  

ރްަސމީ ހިުރާހ، މި ަގވާއުިދަގއިވާ އުސުޫލތަކަކީ  )ނ(    

އިދާރާތަކްުނ ހިނަްގނެްޖހޭ އިަދ ތަބާވްާނެޖހޭ

،މަިގވާއިދަކީ، އުސޫލުތަކްެއ ކަމުގިައވާތީއާއި

އިދާރާތަކެުގ ފްެނވުަރގައި ބުަހސްކެުރވިފިައާވ
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،ިއދު ިހނަްގން ެފށުމަށަްފހުިމގަވާ، ގަވިާއދަކަށް ުނވާތީ

ެގންންަނޖޭެހ، ރަސީްމ އިދާާރތަކުގެ ިޚޔުާލ ހުޯދމާއި

އިޞްލާޙުތްައ ގަެނއުމެުގ އިޚްތިޔާރު

  .ރައީސުލުްޖމޫްހރިއްޔާއަށް ލިިބދެއެވެ

          

،ރައީސުލުްޖމޫްހރިއްޔާއަށް، މި ގާަވއިދަކީ  )ހ(  .60  ގަވާއުިދގެ ހްިނުގްނ

42 ޤޫާނނަުއސީާސގެ ދެިވހިރާއޭްޖެގ ޖްުމހޫރިއާްޔގެ

،ގެ ދަށްުނ ލިބިދޭ ބުާރެގ ދަށުން) ބ(ވަނަ މްާއދާގެ 

މި ަގާވއިދު ނެެރ. އިޢްލާންކާުރ ގަވިާއދެކެެވ

24ޢާނުްމކޮށް ިއޢްލާން ކާުރ ތާރީޚުން ފިެށގެން 

މްަސދަުވހެުގ މުއްދަތްަށ) ސައީުވސް(

  .ހިނގަމްުނދޮާގަތށް އެކަށައަޅަާފއިވާ ަގވާއިދެެކވެ

،އެހެނޮްއތް ކުަމގައީިވނަަމވެސް) ހ(ާދގެ މިމާއް  )ށ(    

މަޢޫްލމުާތއެއަކުރުގައި އެބުނާ މުއަްދތުގެ ތޭެރގިައ 

ހޯދައި ލިިބގަތާުމުގޅޭ ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުުކރްަނ

އެޤާނޫނަށް ަޢމަލުކުރްަނ ަފށާ ތާރީޚްުނ، ފަށައިފަިނމަ

.ފެށެިގން ިމ ަގވާއުިދ ނިމަުމކަށް ައންނާނެެއވެ

ިމ،  ަގވާއުިދގެ މުއަްދތު އިތުރުނުކާުރނަމަމި، ނުވަތަ

)ސައީުވސް (24ގަވިާއދެުގ ުމއްދަތުކުަމގައާިވ 

މި ގަވިާއުދ ނުިމމަކްަށ، މްަސދަުވސް ހަަމވުުމން

  .އަންނާނެއެވެ

          

  ަވނަ ާމއްދާގައާިވ ގުޮތގެ ަމތްިނ41މި ަގވާއުިދގެ   )ހ(  .61  އިންތިޤާލީ ކަންތްައތައް

ރު ައދާކުރަނެްޖޭހއިންފޭޮމޝްަނ ކިޮމަޝނަ
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މަސްއޫލިއްޔުަތތައް އަދާކުރެާނ ީމަހކު

ޢައްޔަންކުރްަނދެން ނަުވަތ އެމަސައްކްަތ ދައުލަތެުގ

އެމަޤުާމެގ، މުއައަްސސާއާަކ ހަވާލުުކރަންދެން

އެންމެހިައ ަމސްއޫލިއްޔަތަުތކާއި ާވޖިބަުތއް ަވގީުތ

ގޮތުން އުުފލާނީ އެކަަމށް ރައީސްުލޖްުމހޫރިއާްޔ

ނޑައަޅާ ފަ   .ާރތެކެވެކަ

  

  ަވނަ ާމއްދާގައާިވ ގުޮތގެ ަމތްިނ35މި ަގވާއުިދގެ   )ށ(    

އިންފޭޮމޝްަނ އޮފިސަރްެއ ކޮނެްމ ިއދާރާއެއްގިައ

ނޑައަޅްަނެދން އެމަޤުާމެގ އެންމެހިައ ކަ

މަސްއޫލިއްޔުަތތަކާއި ވާޖުިބތައް އުފުލީާނ އެކަމްަށ

ނޑައަޅާ މެީހކެވެ   . އެއިދާރާއަކުން ވަގީުތ ގުޮތން ކަ

          

  މަާނުކރްުނ

  :ނާުވހާ ިހނދަކުބަޔާންކްޮށަފއި ަގވާއުިދގިައ އެހެން ގޮތަަކށް  މި  .62  މާނަކުރްުނ   

          
ކަމަށް ުބނެފައިއަެވީނ" އިދާރާ"ުނވަަތ " ރްަސމީ އިދާރާ"    

ޤާނޫނު ައސީާސގެ ދުަށން ުނވަަތ،  ބާރުގެ ތެރިެއްނ3ދައުލަތުގެ 

ނަުވތަ، އްދާޤާނޫނެއެްގ ދަށުން ުއެފދޭ ުނވަަތ އުފަ

ޤާނޫނުއާަސީސން ނުވަތަ ާޤނޫނަކުން ބުާރ ލިބިގެން އެުފދޭ ނަުވަތ

ނަުވތަ ާޤނޫނެއްގިައ. އަކެަށވެަސރުކާރުގެ ޮކްނމެ އިދާރާ، އުފައްދާ

ބަޔާންކާުރ މަސްއޫލިއްޔެަތއް އަދާކާުރ ުނވަަތ ރްަސީމ

.މަސްއޫލިއްޔެަތއް އަދާކުރާ ސަރުކުާރގެ ަހމަ ކްޮނމެ ިއާދރާއަކަށެވެ

ޤޫާނނެއްގެ ދަށްުނ އުފައާްދ، ޝުަރޢީ ޯކޓުތަކާއި، މި މާނަކުުރމަުގއި

 . ރައްޔުިތންގެ މިަޖލްިސ ހެިމނެިގނެއް ނުވެެއވެ،ޓްރައިބިއުނަލްތަކާއި
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މާތްެއަމޢްލޫަކަމށް ބެުނފައިއެވަނީ ކްޮނމެ ބާވަތެއެްގ " ރެކުޯޑ"    

ާވއަުފއްދާފިައުނަވތަ ކޮންމެ ާތރީޚެއްގައި ، ކަމުގައި ވަީނމެަވސް

ނަުވތަ ކްޮނމެ ފަރާތުަކްނ، މަޢޫްލމާތެއް ކަމުގިައ ީވަނމެަވސް

ކޮނެްމ، އުފައްދާފިައާވ މަޢޫްލމެާތއް ކަމުގިައ ވަީނމެަވްސ

އްގިައ ރައްކާތިެރ ކުރިެވފައާިވ ަމޢްލޫމާތްެއ ކުަމގިައތެވީަސލަ

ރަސީްމ އިދާާރއަކުން ެގނުްގޅޭ ުނވަތަ ަބލަހައާްޓ، ވަީނމެަވސް

،ިތންވަަނ ފަރެާތއްގެ ިމލްކަަކށް ނާުވ، ގެ ތެރެއިންމަޢޫްލމުާތ

  .މާތެަށވެމްަޢލޫހަމޮަކންމެ 

      

ިމ ަގވާއިދަުގއި، ކަމްަށ ބުނެފައެިއވަނީ" މިިނސްޓަރ"    

ބަޔާނެްވގްެނާވ ކަންކަން ިހނުްގމުގެ ބުާރ ލިބިގްެނވާ ދައުލުަތެގ

  .ވުޒާރެާގ އެނެްމ އިސް ވެރާިޔއަށެވެ

      

ކަމަށް ުބނެފައިއަެވނީ މި ަގވާއުިދެގ ދަށްުނ" ކިޮމޝަަނރު"    

ުނވަަތ އޭނެާގ. ޢައްޔަންކުރާ އިންފޭޮމޝްަނ ކޮމަިޝނަަރށެވެ

  .މަސްއޫލިއްޔުަތ ހާަވލުކުރާ ުމއައްސަސާ ނަުވތަ ފަރާތެަށވެ

      

  

______________________  
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