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 ގައިޑްލައިން  ތުގެ ޢަމަލުކުރާނެގޮ  އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅު  ،ތަޙްޤީޤުކޮށް 

 
 

 ފުރަތަމަ ބާބު 
 ތަޢާރަފާއި ފެށުން 

 

)ިވސްލްްބޯލކުރާ ަފާރތްަތއް ަރްއކާެތިރކުުރުމގެ ާޤޫނނު(  16/2019ިމއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ( .1 ތަޢާރަފާއި ނަން
ެގ ަދށުްނ ަދއުަލުތެގ ިއާދރާަތުކެގ އެތެޭރަގިއ ިވސްްލބްޯލުކުރުމެގ ިއންިތާޒމް 

ޭރގެ ިއްނތިާޒުމަތކަށް ުހަށހަޅާ މަޢުޫލާމތުަތއް ތަޙްީޤުޤކުުރުމަގިއ ހަަމެޖްއުސާމއި، އެތެ
ޢަަމުލކުާރނެގޮްތ ަބޔާްނުކުރުމެގ ޮގތުން ިވްސލްބްލޯވަރ ޕްރޮެޓކްަޝްނ ުޔނިުޓްނ 

   ަގއިްޑލައިންެއެކެވ. ެއުކލަވާާލަފިއވާ 
ޯލުކާރ )ިވސްްލބް 16/2019މި ަގިއޑްަލއިްނ ެއުކލަާވލާަފިއވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު   )ށ(  

ވަނަ ާމްއާދެގ )ހ( ަގއި ިމ ޤާޫނުނގެ  28ފަާރތްަތއް ަރްއކާެތިރކުރުުމެގ ާޤޫނނު( ެގ 
ަދށުން އެ ުމައްއަސާސައކަށް ަޙާވލުކޮށްަފިއވާ ިޒްނާމެއއް ައާދކުރުމަށް ޭބނުްނވާ މިްނަވރަްށ 

ަގިއ މި ާމްއާދގެ )ނ(  ލިިބދީަފިއާވީތ،ަގާވިއދު ެހުދުމގެ އިްޚިތޔާރު އެ ުމއަްއަސާސައަކށް 
ބަާޔްނކޮްށފަިއާވަފަދިއން، ަދއުަލުތގެ ިއާދާރތަަކްށ ވިސްލްބްޯލުކުރުމގެ އިޖުރާަޢްތތަާކިއ، 

 ދަުއލަުތެގ ިއާދރާަތަކށް އިްނިތޒާމްަތއް ހަަމެޖްއސުމަށް ތްައާޔުރުވުމެގ ަމަސްއކަްތަތަކްށ 
 ަމޢުލޫމާާތިއ އެީހތެިރަކްނ ޯފރުޮކްށދިުނުމގެ ިވސްލްބްޯލަވރ ޕްރޮޓެކްަޝްނ ުޔނިުޓްނ 

 ޮގތުްނެނެވ. 
)ިވސްްލބްޯލުކާރ  16/2019މި ަގިއޑްަލއިްނ ެއުކލަާވލާަފިއވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު   )ނ(  

ަގިއ  ވަަނ ާމްއާދެގ )ށ( 20ފަާރތްަތްއ ަރްއކާެތިރކުރުުމެގ ާޤޫނނު( ެގ 
ބަާޔްނކޮްށފަިއާވަފަދއިން ަދއުަލުތގެ ިއާދާރަތުކގައި ިވސްލްބްޯލކުުރުމގެ ެއެތޭރގެ ިއްނތިާޒްމ 

ެދުމްނާދަކްނ  ަމަޖްއަސިއ، އެ ިއްނތިާޒްމަތުކެގ މަޢުލޫމާތު ެއ ފަާރުތގެ ުމވައްަޒފުްނނަށް ހަ
މޮިނޓަރކުުރަމްށ ިވސްލްްބލޯވަރ ްޕޮރޓެްކޝަްނ ުޔިނޓަްށ ޙަވާުލކޮށްަފިއާވ ިޒްނާމގެ 

 ަދށުްނެނެވ.
 ުރުމގެ ިވސްލްބްޯލކު  އެެތޭރަގއި  ިއާދާރތަުކގެ   ަނަމކީ "ަދއުަލުތގެ ަގިއޑްަލއިްނގެމި  (ރ)  

 ަހަމެޖްއުސާމިއ ަމޢުލޫާމތުަތްއ ތަްޙޤީުޤކޮށް ިފަޔވަުޅ ެއުޅުމަގއި  އިްނިތާޒމް
 " ެއެވ.ގަިއޑްަލއިން ޢަަމުލކުާރނެގޮުތގެ 

 ެގ ަމޤްަޞަދީކ އަންނަިނވި ަކްނަކން ޙާިޞލްކުުރެމެވ. ގަިއޑްަލިއން ިމ    .2 މަޤްޞަދު
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ުކލަާވަލއި، ެއެތރޭގެ ިއްނތިާޒްމަތއް އެ ަދއުަލުތެގ ިއާދރާަތުކަގިއ، ިވސްލްބްޯލކުުރުމެގ   )ހ(  
 ހިްނުގަމށް އެީހެތިރެވިދނުްނ. 

 
ާޒްމތަުކްނ ަދއުަލުތގެ ިއާދރާަތުކަގއި ާޤިއުމކުާރ ިވސްްލބްލޯުކުރުމގެ ެއތެޭރެގ ިއންތި  )ށ(  

 ްނ.ހިަފަހއްަޓްނޖެޭހ މިންގަނުޑަތއް ބަާޔްނކުރު ުއޞޫުލަތކާިއ،  ޢަަމުލކުަރްނވާނެ 
 

ޒާމްަތުކެގ ާދރާަތުކަގއި ާޤިއުމކުާރ ިވްސލްްބލޯުކރުމުގެ ެއެތރޭގެ ިއންތި ަދއުަލުތެގ އި   )ނ(  
 ްނުކުރްނ. ުއޞޫުލތަްއ ަބޔާށް ިދނުމުގައި ަޢަމލުުކަރންވާެނ މަުޢލޫމާުތ ުމަވްއޒަުފންނަ 

 
ަދއުަލުތގެ ިއާދރާަތުކަގއި ާޤިއުމކުާރ ިވސްްލބްލޯުކުރުމގެ ެއތެޭރެގ ިއްނތިާޒްމތަުކްނ   )ރ(  

 ުއޫޞުލތަްއ ަބޔާްނުކުރްނ. ބެލުުމަގިއ ަޢަމލުުކރަްނވާނެ ަތްއ ަމްއސަލަ 
 

)ިވސްްލބްޯލުކާރ  16/2019މި ަގިއޑްަލއިްނ ެއުކލަާވލާަފިއވަނީ ާޤނޫނު ނަންބަރު   )ބ(  
ަގިއ  ވަަނ ާމްއާދެގ )ށ( 20ފަާރތްަތްއ ަރްއކާެތިރކުރުުމެގ ާޤޫނނު( ެގ 

ުޔނިުޓްނ، ަދއުަލުތގެ ިވްސލްބްލޯވަރ ްޕރޮެޓްކަޝްނ ބަާޔްނކޮްށފަިއާވަފަދިއްނ 
ިއާދރާަތުކގައި ޤާިއުމުކރާ ިވސްލްބްޯލކުުރުމެގ އެެތޭރގެ އިންިތާޒްމަތއް ޮމިނަޓރކުާރނެ 

 އުޫޞލުަތްއ ަބާޔނުްކުރްނ. 
 

 
 ވަނަ ބާބު ދެ

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި ރައްކާތެރިކަން 
 

ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ 
 ޙައްޤު

 6)ވިސްލްބްޯލކުާރަފރާްތަތްއ ަރްއާކެތރިުކުރުމެގ ޤާނޫުނ( ެގ  16/2019 ބަރު ޤާނޫުނ ނަން   .3
ވަނަ ާމްއާދެގ  3ވަނަ ާމްއާދގެ )ހ( ަގއި ބަާޔްނކޮްށަފިއވާ ކޮްނމެ ފަރާތަަކށް މި ާޤޫނުނގެ 

 )ހ( އިން )ދ( ބަާޔންކޮްށފަިއވާ ޭނެދވޭ ަޢަމެލއް ިވްސްލބްލޯކުުރުމގެ ަޙއްޤު ލިިބެގްނވެއެެވ.
 މަޢުލޫމާތު

 ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު
 5)ވިސްލްބްޯލކުާރަފރާްތަތްއ ަރްއާކެތރިުކުރުމެގ ޤާނޫުނ( ެގ  16/2019 ޤާނޫުނ ަނންބަރު    . 4

މަުޢލޫމާތު ހުަށހެޅުުމގެ ަޙއްުޤ  ގޮުތެގމަތިންވަނަ ާމްއާދގެ ަދށުްނ، ާޤޫނުނަގއި ަބޔާްނކޮށްަފިއވާ 
 ލިބިގެްނެވެއެވ. 

ކޮށްފަރާތެއްކަން 
ނޭނގޭގޮތަށް 

ތު މަޢުލޫމާ
 ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު

 6)ވިސްލްބްޯލކުާރަފރާްތަތްއ ަރްއާކެތރިުކުރުމެގ ޤާނޫުނ( ެގ  16/2019 ޤާނޫުނ ަނންބަރު    . 5
ވަނަ ާމްއާދެގ )ނ( ަގިއ ަބޔާނޮްކްށަފިއވާަފަދިއްނ، ވިސްލްބްޯލކުރާ ޮކްނެމ ފަާރތަަކްށެވްސ 

 ުޤ ލިބިެގްނެވެއެވ. ކޮްނ ަފާރެތއްކަން ނޭނޭގޮގަތްށ މަޢުޫލާމުތ ުހަށހެުޅުމގެ ަޙއް 
އަމުރަށް 

ނުކިޔަަމންތެރިވުމުގެ 
 ޙައްޤު 

 7)ވިސްލްބްޯލކުާރަފރާްތަތްއ ަރްއާކެތރިުކުރުމެގ ޤާނޫުނ( ެގ  16/2019 ޤާނޫުނ ަނންބަރު    . 6
ަފަދިއްނ، ޭނެދޭވ ަޢމަެލްއަގއި ަބއިވެރިުނުވުމެގޮގތުްނ ވަނަ ާމްއާދަގިއ ަބޔާްނކޮށްަފިއވާ

ުމގެ ަޙއްޤު ލިިބގެްނެވެއެވ. ައދި މި ާމްއާދގެ ަދުށން ުނޮކްށޫދކޮށްާލ އަމުަރށް ުނިކަޔަމންެތިރވު 
ަކެމްއގެ ސަބަބުން ެއމީަހކު ބަިއެވިރވާ ެއއްަބްސުވަމކާ ިޚލާުފީވަކަމށް ނުބެުލާމިއ، ެއަކެމްއެގ 
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ަމއްަޗްށ ބިާނޮކްށ ިޖނާީޢ ުނަވަތ ަމަދީނ ަދޢުާވެއްއ ުނުކުރާމިއ ިއާދީރ ިފަޔަވެޅއް ނޭުޅުމެގ 
 ިބެގްނެވެއެވ. ޙައްުޤ ލި

ބަދަލުހިފުމުން 
ރައްކާތެރިވުމުގެ 

 ޙައްޤު 

 9ނު( ެގ )ވިސްލްބްޯލކުާރަފރާްތަތްއ ަރްއާކެތރިުކުރުމެގ ާޤނޫ  16/2019 ޤާނޫުނ ަނންބަރު    . 7
ަވަތ ަވަނ ާމްއާދ ަގިއ ަބާޔްނކޮްށފަިއާވަފދަިއްނ، ިވސްލްބްޯލުކުރުމެގ ސަބަުބްނ ނު 

ތަ ކޮްށފާެނަކަމްށ ނުވަތަ އެަފދަ ަކެމއް ކޮށްިފކަމަށް ުނވަ ިވސްލްބްޯލކުަރން އުުޅުމގެ ސަބަބުން
 ަޙއްުޤ ަރްއާކތެިރަކްނ ލިބުުމގެ ބެލެވިެގްނ ަބަދލުހިުފުމެގ ޮގުތްނ ުކާރ ަޢަމލުަތކުްނ 

 ލިބިގެްނެވެއެވ. 
ގެއްލުމުގެ ބަދަުލ 

 ލިބުމުގެ ޙައްޤު 
 12ކުުރުމގެ ޤާނޫުނ( ގެ )ވްިސްލބްޯލކުާރފަާރތްަތއް ރަްއާކތެރި  16/2019 ޤާނޫނު ަނންބަރު    .8

ަވަނ މާްއާދަގިއ ަބާޔްނކޮްށފަިއވާަފަދިއްނ، ިވސްލްބްޯލކުުރުމެގ ސަބަުބްނ ަބަދލުހިުފުމެގ 
ސަބަބުން ލިޭބ ެގއްުލުމެގ ަބދަުލ ޯހުދުމގެ ަޙއްުޤ ެގްއލުްނ ލިުބުނ ފަާރތަށް ލިިބެގްނވެއެެވ. 

ްޓަރިއބިއުަނލްއަށް ނުވަަތ ެއ  ައދި ިމޮގތުން ެގއްުލުމގެ ަބަދލު ަނގަިއިދނުމަށް ަވޒީާފއާބެހޭ
 ަމްއސަަލެއއް ބެލުުމގެ އިޚްިތާޞޞް ލިިބެގްނވާ ކޯަޓކަށް ހުަށހެުޅުމގެ ަޙއްޤު ލިބިެގްނވެއެެވ. 

މަދަނީ އަދި ިޖނާީޢ 
ދަޢުވާތަކާއި، އިދާރީ 

ފިޔަވަޅުތަކުން 
ރައްކާތެރިކަން 

 ލިބިގެންވުން 

 13ަތއް ރަްއާކތެިރކުުރުމގެ ޤާނޫުނ( ގެ )ވްިސްލބްޯލކުރާފަރާތް 16/2019 ޤާނޫނު ަނންބަރު   )ހ( .9
ވަނަ ާމްއާދގެ )ހ( ަގއި ބަާޔްނކޮްށފަިއާވަފަދިއން، ިމ ޤާޫނުނަގިއ 
ކަނަޑއަޅާަފއިާވޮގތުގެމަިތްނ، ކުރާ ނުވަަތ ނުޮކްށޫދކޮްށލާ ަކެމްއގެ ަސބަބުްނ އެފަާރުތެގ 

ިފަޔވަެޅއް ނޭުޅުމެގ  ަމއްޗަށް ޖިނާޢީ ަދުޢވާެއއް ުނަވތަ ަމދަނީ ދަުޢާވެއއް ުނކުުރާމއި ިއދާރީ
 ޙައްުޤ ލިިބެގްނެވެއެވ. 

 16/2019 ިމ ާމްއާދެގ )ހ( ެގ ެއެހްނ ަބޔާްނކޮްށފަިއީވަނަމެވްސ، ާޤނޫުނ ނަންަބރު  )ށ(  
ވަަނ ާމްއާދެގ )ހ( ެގ  13)ިވްސލްްބލޯުކާރފަާރތްަތްއ ަރްއކާެތިރކުރުުމެގ ޤާނޫުނ( ެގ 

 ޚިާލފަްށ ާހަމކުާރ ަކެމްއ ިހެމނޭަނަމ، ފަހުބަިއަގިއ ަބާޔންޮކށްފަިއާވަފަދިއން، ިމ ާޤޫނނާ 
ެއަކމަކާުގޭޅގޮުތްނ ިވސްލްބްޯލުކާރފަާރތަްށ ުނަވަތ އެެހްނެވްސ ަފރާެތްއގެ ަމްއޗަށް ޖިާނޢީ 

 ނުވަަތ ަމދަނީ ަދުޢވާެއްއ ކުެރިވާދެނެއެވ. 
މަޢުލޫމާތު 

 ސިއްރުކުރުމުގެ ޙައްޤު
 14އް ރަްއާކތެިރކުުރުމގެ ޤާނޫުނ( ގެ )ވްިސްލބްޯލކުާރފަާރތްތަ  16/2019 ޤާނޫނު ަނންބަރު    . 10

ަވަނ ާމްއާދަގިއ ަބާޔންކޮށްަފިއވާަފަދިއްނ، ިމ ާޤނޫުނެގ ަދށުން ިވސްްލބްޯލުކާރ ފަާރުތެގ 
 މަުޢލޫމާުތ ިސްއރުުކުރުމެގ ަޙއްުޤ ލިިބގެްނވެެއެވ.

ދައުލަތުގެ ސަލާމަީތ 
ޚިދުމަތުން ސަާލމަތާިއ 

ރައްކާތެރިކަން 
 ލިބުމުގެ ޙައްޤު 

 15)ވްިސްލބްޯލކުާރފަާރތްަތއް ރަްއާކތެިރކުުރުމގެ ޤާނޫުނ( ގެ  16/2019 ަނންބަރު  ޤާނޫނު    .11
ަވަނ މާްއާދަގިއ ަބާޔްނކޮްށފަިއވާަފަދިއްނ، ިމ ާޤޫނުނެގ ަދުށްނ ިވސްލްްބލޯުކާރ ަފރާަތްށ 
ރަްއާކެތރިަކްނ ލިބިދޭްނޖެޭހަކަމްށ ިވސްްލބްޯލަވރ ްޕޮރޓެކްަޝްނ ުޔިނޓަްށ ފެނި، ެއަކްނ 

ުނ ައްނާގ ފަާރތްަތަކްށ ަދއުަލުތެގ ސަާލަމީތ ޚިުދަމތުްނ ަސލާމަާތިއ ހަަމަޖްއާސދި
 ރަްއާކެތރިަކްނ ލިބުުމެގ ަޙއްުޤ ލިބިެގްނެވެއެވ. 

އެހެން ފަރާތްތަކަްށ 
 ރައްކާތެރިކަން ލިބުން 

 17)ވްިސްލބްޯލކުާރފަާރތްަތއް ރަްއާކތެިރކުުރުމގެ ޤާނޫުނ( ގެ  16/2019 ޤާނޫނު ަނންބަރު    .12
ގަިއ ަބާޔްނކޮްށފަިއވާަފަދިއްނ، ިވސްލްބްޯލކުުރާމުގޅިެގްނ ުކާރ ތަްޙޤީަޤކަްށ ަވަނ ާމްއދާ 

ައިމއްލަ ިއްސެނުގުމގަިއ އެީހތެިރާވ ުނަވަތ ބައިވެިރާވ ނުވަަތ ެއހެްނެވްސ ގޮަތުކްނ 
ބާުބަގިއ ަބާޔންކޮށްަފިއާވ  ދެ  ަގއިޑްލަިއްނގެ އެއްބާުރލުްނޭދ ކޮްނެމ ފަާރަތަކްށެވްސ، ިމ 

 ބިެގްނެވެއެވ. ރަްއާކެތރިަކްނ ލި
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ޤާނޫނުއަސަސީއާއި 
މުއާހަދާތަކާއި، 

ޤާނޫނުތަކުން ލިބިޭދ 
 ޙައްޤުތައް

ހިާރްއޭޖެގ ިމ ބާުބގަިއ ަބާޔްނކޮްށފަިއާވ ޙަްއޤުތަާކިއ ަރްއކާތެިރަކުމގެ އިުތުރން، ިދވެ    . 13
ާދަތކާިއ، ޤާނޫުނައާސީސާއއި ިދެވހިާރްއެޖއިްނ ަބއިވެިރެވފަިއާވ ބައިނަްލއަްޤާވީމ މުާއހަ 

ާރ ަފރާްތަތކަްށ ިދެވހިރާްއޭޖގެ ާޤނޫުނަތުކގެ ަދުށން ލިޭބ ެއްނމެހައި ަޙއްުޤަތއް ިވސްލްބްޯލކު
 ލިބިގެްނެވެއެވ.

 
 ތިންވަނަ ބާބު 

 އިންތިޒާމްތައް ޤާއިމުކުރުން  އެތެރޭގެ  ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ  އިދާރާތަކުގައި  ދައުލަތުގެ 
 

އެތެރޭގެ 
އިންތިޒާމްތައް 
 ހަމަޖެއްސުްނ  

 20)ިވސްްލބްޯލކުާރ ފަާރތްަތއް ަރްއާކތެިރކުުރުމެގ ާޤނޫުނ(  16/2019ުނ ނަންަބުރ ޤާނޫ    .14
 90ވަނަ ާމްއާދެގ )ހ( ަގއި ބަާޔްނކޮްށަފިއވާަފަދިއްނ، ިމ ާޤޫނނަްށ ޢަަމުލުކރަން ފަާށތާ، 

)ުދަވްސ( ަހަމވުުމގެ ުކިރން، މި ާމްއާދަގިއ ަބާޔްނކޮްށަފިއާވޮގުތެގމަތިން ަދުއަލުތެގ 
ިއ ިވސްލްބްޯލކުުރުމެގ ެއތެޭރެގ ިއްނތިާޒްމ ަހަމޖަްއަސިއ، ެއ އިްނތިާޒްމަތުކެގ ިއާދރާަތުކގަ 

 މަުޢލޫމާުތ އެ ަފރާުތެގ ުމވަްއަޒުފންަންށ ދޭްނާވެނެއެވ. 
ާޤނޫނީ ާދިއާރއިްނ ތަޢުީލާމިއ ަދއުަލުތެގ ޮކްނެމ ިއދާާރެއއްަގިއ ަވޒީާފ ައާދކުަރުމްނާދ   )ހ(  

ޮއފިަސރ"  ޕްޮރެޓްކޝަން "ިވސްލްްބލޯވަރ  ތެެރިއްނ،ުމަވްއޒަުފްނގެަތމްީރން ލިބިފިައާވ 
ާޤނޫނީ ާދިއާރއިން ތަުޢީލމު )ެއކެއް( ުމވައްަޒުފ ަހަމޖަްއސަްނވާެނެއެވ.  1ެގ ަނުމަގިއ 

ލިބިފަިއާވ ުމވައްަޒަފކު ނެްތ ިއާދާރތަުކަގިއ، އެހެން ާދއިާރެއްއގެ ުމަވއްޒަަފުކ 
 ކަނަޑއެިޅާދނެެއެވ. ިވްސލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްަޝްނ ޮއިފސަރެގ ޮގުތގައި 

)ަފނަރަ( ުމަވްއޒަުފންަނށްވުެރ ގިނަ ުމވައްަޒފުްނ  15ަދއުަލުތެގ ިއާދރާަތުކެގ ެތެރއިން   )ށ(  
 3ޮކިމޓީ" ގެ ަނުމަގއި  ޕްޮރެޓކްަޝން  ަވޒީފާ ައާދުކރާ ކޮްނމެ ތަެންއަގއި "ިވްސލްބްލޯވަރ

 .މެންަބރުްނ ިހެމޭނ ޮކމިީޓެއްއ ެއކުަލަވއިަލްނވާެނެއވެ )ިތެނއް( 
)ފަަނަރ( ުމވަްއޒަުފްނަނށްވުެރ ަމުދ ުމވައްަޒފުްނ  15ަދއުަލުތެގ ިއާދރާަތުކެގ ތެެރިއްނ   )ނ(   

ިވސްލްބްޯލުކުރުމގެ ޮގތުން ުހަށހަޅާ މަުޢލޫމާާތއި ޝަުކާވ  ަވޒީފާ ައާދކުރާ ކޮްނމެ ަތެންއަގއި 
ޝަން ޮކމިީޓ" ަމއި ިއާދާރަގއި ާޤިއުމކޮށްަފިއވާ "ިވސްލްްބލޯވަރ ޕްޮރެޓކް  އެ ިއާދާރއެްއގެ 

 އަްށ ުހަށހެިޅާދެނެއެވ. 
ިމ ާމްއާދެގ )ނ( ަގއި ަބާޔންކޮށްަފިއާވަފަދއިން ަމިއ ިއާދާރެއއް ނެްތ ިއާދރާަތުކެގ   )ރ(  

 ިވސްލްބްޯލުކުރުމގެގޮުތން  ިވސްލްބްޯލަވރ ްޕރޮެޓްކަޝން ުޔނިަޓށް  ުމަވއްޒަފުްނަނށް 
 މަުޢލޫމާާތިއ، ަޝުކާވ ހުށަެހިޅާދެނެއެވ.

 ވިސްލްބްލޯވަރ
ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިީޓ 

 އެކުލަވާލާނެ ގޮތް 

)ފަނަރަ(  15( ގަިއ ަބޔާްނކޮށްަފިއާވަފދަިއްނ، ށވަަނ ާމްއާދގެ ) 14ގެ ަގިއޑްަލއިން މި   )ހ( .15
ުމަވއްޒަފުްނަންށުވރެ ގިނަ ުމަވްއޒަުފން ވަީޒފާ އާަދުކރާ ަދއުަލުތގެ ިއާދރާަތުކަގއި ާޤިއުމުކާރ 

 ެއކުަލާވލަްނާވނީ ައންަނިނިވ ޮގތުެގ ަމތިްނެނެވ.  ިވްސލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްަޝްނ ޮކިމޓީ

 )ިތނެްއ( މެންަބރުްނެގ މައްޗަެށެވ. 3ޮކމިީޓ ެއކުަލވާަލްނވާީނ،  (1)   
ަދއުަލުތެގ ިއާދރާަތުކަގިއ އަްއަޔްނކުާރ ިވްސލްބްލޯވަރ ްޕޮރޓެކްަޝްނ އޮިފަސރ،  (1)   

 ިވްސލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްަޝްނ ޮއިފސަރ ިހަމނަްނާވނެެއެވ. 
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ްއަޔންުކާރ މި ޮކިމީޓގެ ތިން )ިތނެއް( ެމންބަރުން ުގނަްނވާނީ ކޮްނެމ ިއާދާރއެްއަގިއ އަ  (2)   
 ިވްސލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްަޝްނ ޮއިފސަރ ިހަމަނިއެގންެނެވ. 

 ްނެގ ގޮުތަގއި ޗަެއރޕަރސަ  ިވސްލްބްޯލަވރ ޕްރޮޓެކްަޝްނ އޮިފަސރއަީކ ކޮިމީޓގެ  (2)   
ެމހަިއ ެއން  ޮކިމީޓގެ އަރަޕރސަްނެގ ޙައިިޞްއަޔތުންޮކިމީޓގެ ޗެހަަމަޖްއަސްނާވެނެއެވ. 
ޮރެޓކްަޝްނ މެ އިްސޮކްށ ަހަރކާްތެތިރވާްނވާނީ ިވްސލްބްލޯވަރ ޕްަމަސްއކަްތަތުކަގއި ެއން 

  އޮިފަސރެއެވ.
ޮކމިީޓަގިއ ިހަމނަްނާވީނ ޮއިފސަރ ެލެވްލ ައިދ ެއ ެލެވލްިއްނ މަީތ ލެެވލްަތުކެގ  (3)   

 ުމަވއްޒަފުްނެނެވ. 
ެއ ިއާދާރއެްއެގ  ިއާދރާަތުކަގިއ ައްއަޔންުކާރ ވިްސލްްބލޯވަރ ްޕޮރޓެްކޝަްނ އޮިފަސރއަކީ  (4)   

ީލަގްލ . ާދާރަގއި ަމަސްއކަްތކުރާ ަވީކލަކަށް ާވންވާނެެއވެ ލީަގލް ުމަވްއޒަަފކު ނުވަތަ ެއ އި 
 ުމަވއްޒަަފކު ނެތް ިއާދާރެއއްަނަމ، ޮކިމީޓއިްނ ބަލާ ަމްއަސލަަތުކަގއި ާޤޫނީނ ަވކީެލްއގެ 

 އެީހތެިރަކްނ ޯހިދާދެނެއެވ. 
)އެެކްއ(  1)އެކެއް( ައްނހެން ެމންބަރަކު އަިދ ަމުދެވގެން  1ޮކމިީޓަގއި ަމުދެވގެން  (5)   

 ފިރިެހްނ މެންަބރަުކ ިހަމަންނާވނެެއެވ. 
ޮކމިީޓަގއި ެއްއ ޑިޕާްޓަމްނޓެްއަގއި ނުވަތަ އެްއ ެސކްަޝނެްއަގއި ަމަސްއކަްތުކާރ  (6)   

 ަމނަިއެގްނުނވާެނެއެވ. ުމަވއްޒަފުްނ ހި 
ޮކމިީޓަގއި ެއްއ ލެެވްލަގިއ ަމަސްއަކްތކުާރ ުމވަްއަޒފުން ނުވަަތ ވެރިްނ  (7)   

 ހިަމަނިއގެްނުނާވނެެއެވ. 
ޮގތުްނ ގުޅުންހުިރ މުވައްަޒފުްނ ާޢއިލީ  ޮކމިީޓެގ ެމންބަުރްނގެ ތެޭރަގއި  (8)   

ޢާިއލީގޮުތްނ ުގޅުްނހުިރ  ހިަމަނިއގެްނުނާވނެެއެވ. ައިދ ތަުނގެ އެންެމ ިއްސެވިރާޔއާ 
ހިަމަނިއގެްނުނާވނެެއެވ. މިގޮުތްނ ޮކިމީޓގަިއ ިހމެޭނ ެމންބަެރްއެގ ުމަވއްޒަފުްނ ޮކިމީޓގަިއ 

މަްނމަ ނުވަތަ ަބއްޕަ ުނަވތަ ޮދން މަްނމަ ނުވަތަ ދޮން ަބއްޕަ ނުވަތަ ެބލެިނެވިރޔާ ނުވަަތ 
 ބޮޑު ބޭެބ ނުވަތަ ިޅޔަުނ ބޮުޑ ަދއިަތ ުނަވތަ  ާމަމ ނުވަަތ ކާަފ ުނަވތަ  ަދިރއަުކ ނުވަތަ

 ނުވަަތ ަފހަިރ ނުވަަތ ދެެބްނގެ ެދ ދަރިން ިހަމނަިއެގްނުނވާެނެއެވ. 
ޮކމިީޓގެ މެންަބުރްނގެ ތެޭރަގއި ިވޔަފާީރގެ ގޮތުން ނުވަތަ މިނޫންެވސް ާގތް ގުުޅެމއް އޮންަނ  (9)   

 ުމަވއްޒަފުްނ ިހަމނަިއެގްނުނވާެނެއެވ. 
 ގެްނުނާވނެެއެވ. ޮކިމީޓގަިއ ހިަމަނއި  ަފާރްތތައް  ައްއަޔްނކުރާ  ންިއާދރާަތަކށް ިސާޔީސޮގތު  (10)   
)ިވސްްލބްޯލކުާރަފރާްތަތްއ ަރްއކާެތރިުކުރުމެގ ާޤޫނނު( ަގިއ  16/2019ޤާނޫުނ ަނންބަުރ  (11)   

ބަާޔްނކޮްށފަިއާވަފަދ ޭނެދވޭ ަޢަމލެްއ ިހްނިގކަމަްށ ސާިބުތވެަފިއާވ އެްއެވްސ ީމަހުކ، ައިދ 
ވަަނ މާްއާދަގއި ަބާޔްނކޮށްަފިއވާ ިވސްލްބްޯލކުުރުމެގ ސަބަބުްނ ނުވަަތ  9މި ާޤޫނުނެގ 

ިވސްލްބްޯލކުަރްނ އުުޅުމގެ ަސބަބުން، ުނަވަތ ެއފަަދ ަކެމއް ކޮށްިފކަމަްށ ުނަވަތ 
ކޮްށފާނެަކަމްށ ެބލެިވެގްނ ަބދަުލހިުފުމެގ ގޮތުްނ ެއްއެވްސ ީމަހާކެމުދ ެއްއެވްސ ަޢަމލެްއ 

ޤަޫބުލކުެރޭވ  އެަފަދ ަޢމަެލްއަގިއ ބަިއެވިރވެަފިއާވކަމަށް  ހިްނގާަފިއާވަކަމްށ ުނވަތަ
ެއކަީށެގްނވާ ެހިކތަާކެއކު ތުުޙަމުތކުރެިވަފިއވާ ަފރާތެއް ނުވަތަ ިމަފދަ ަޢމަެލްއކޮްށަފިއާވކަމަްށ 

 ސާބިުތެވަފިއާވ ީމހަުކ ޮކމިީޓގަިއ ިހަމނަިއެގްނުނާވނެެއެވ. 

http://www.hrcm.org.mv/
mailto:info@hrcm.org.mv
mailto:info@hrcm.org.mv


 
 
 
 
 

6 
 

  1424 ންބަރު:ހިލޭ ގުޅޭ ނަ މާލެ، ދިެވހިރާއްެޖ.، (20192) ެކނެރީަމގު ، ަވަނ ފަްނގިފިާލ( 5ެވހި )މއ.އުުތރު

 www.hrcm.org.mv     info@hrcm.org.mv      3336539      

ެވިރާޔެއެވ. ަލވާަލްނާވނީ ެއތަެންއެގ އެްނެމ ިއސް ިވްސލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެްކޝަން ޮކިމޓީ އެކު   )ށ(   
ެވ. ީލގަްލ ޮކމިީޓެގ ެސްކެރޓޭިރައޓް ަބލަަހްއޓަްނވާނީ ެއ ިއާދާރގެ ީލގަްލ ެސކްަޝުނންނެ 

ހިުއަމްނ ްއގެ އެތަނެ ެސކްެރޭޓރިައޓް ަބލަަހްއަޓންވާނީ  ެސކްަޝްނއެއް ނެތް ިއާދާރެއއްނަމަ، 
 ކްަޝުނންެނެވ. ިރޯސްސއާބެޭހ ެސކްަޝްނ ުނަވތަ ިއާދީރ ސެ 

ވިސްލްބްލޯވަރ 
ޕްރޮޓެކްޝަން 

ކޮމިޓީގެ 
 ބައްދަލުވުންތައް 

ކާ ެއއްގޮަތްށ ިވްސލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްަޝން ޮކިމީޓގެ ަބްއދަުލުވންަތއް ައްނނަިނވި ުއޫޞުލތަ    .16
 ބާްއަވމުްނާދްނާވނެެއެވ. 

ަމްއސަަލ ަދލުުވެމއް ާބްއވާ، ުދަވުހގެ ތެރޭަގއި ބައް  )ތިނެއް( 3ަމްއސަަލެއއް ުހށަހެުޅާމެއކު   )ހ(  
މާތު އިޚްިތޞާްޞ ލިބިގެްނާވަކްނ ނުވަަތ ނޫްނަކްނ ކަނޑަައޅައި، ަމުޢލޫ ތަުޙީޤުޤުކުރުމެގ 

 ހުށަެހޅި ފަާރަތށް ައްނަގްނވާެނެއެވ.
ޗުްއީޓަގއި ނުވަތަ ަރްސމީ ަމަސްއކަެތްއަގއި ަރށުން ބޭަރްށދާްނެޖހުްނފަދަ ސަބަަބކާ ުގޅިެގްނ،   )ށ(   

 3ހުަށެހޅި ާތރީޚުްނ ެފށިގެްނ ަބްއަދުލުވްނ ބޭްއުވަމްށ ޭބނުްނާވ ޯކަރްމ ނެިތ މަުޢލޫމާުތ 
)ިތނެއް( ުދަވްސާވނެަކަމށް ޤަޫބުލކުެރޭވަނަމ، ޮކިމޓީ ެމންަބރުްނގެ ތެެރިއން އެ ަވުގތު ތިބި 
މެންބަރު ުނަވަތ ެމންބަރުން އެ ަމްއސަަލިއެގ އިްޚިތޞާްޞ ލިިބެގންާވަކްނ ުނވަަތ 

ޅަިއ، ެއ މަުޢލޫމާުތ ޮކިމީޓެގ ދެްނ ތިބި މެންަބުރންާނ ިލުޔުމްނ ނޫްނަކަމްށ ަކނޑައަ 
 )ިތނެއް( ުދަވުހގެ ތެރޭަގއި ަޖވާުބޭދްނާވނެެއެވ. 3ޙިްއާސޮކށް، ަމްއަސލަ ހުށަެހޅި ަފރާަތށް 

ަމްއސަަލިއެގ ަތޙްޤީާޤ ުގިޅެގްނ މަްޝަވާރކުުރަމްށ ަގާވިއދުްނ ަބްއދަުލުވްނަތްއ ާބްއވާ،   )ނ(  
ތަްއާޔުރުކރަްނާވނެެއެވ. ައިދ ިވސްލްބްޯލަވރ ްޕރޮެޓކްަޝްނ ުޔނިުޓްނ ަޔުއިމްއާޔތަްއ 

  ެއިދއްޖެިހނެދްއަގއި ެއ މަުޢލޫމާތު ިޙއްާޞުކަރްނާވނެެއެވ. 
ިންނމާ ަމްއސަަލިއަގިއ ޮގތެްއ ިންނުމަމްށ ބަްއަދުލުވްނތަްއ ާބްއާވ، ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ   )ރ(  

 ނިްނުމުމަގިއ ޮސއިކުރަްނވާެނެއެވ. 
ކޮްނމެ ތިން ަމަހކުން ޮކމިީޓގެ ާޢްނމު ަބްއދަުލުވްނތައް ާބްއވާ، ަބްއަދުލުވުމގެ ަޔުއިމްއާޔތަްއ   )ބ(  

ތަްއާޔުރުކަރންާވނެެއެވ. ީމެގ އިުތުރްނެވްސ ަމްއސަަލަތާކ ގުޅިގެްނ ބާއްވަްނެޖޭހ 
 ބަްއދަުލުވްނތަްއ ަގާވިއދުން ާބްއަވްނވާެނެއެވ. 

ުއިމްއާޔެގ ަމްއަސލަ ހުަށހަާޅ ަފރާަތީކ ާކކުކަްނ އެނޭގެނ ޮކމިީޓެގ ަބްއަދުލުވންތަުކެގ ޔަ   )ޅ(  
 ެއްއެވްސ ަމޢުޫލާމތެްއ ހިމަަނިއެގންުނާވެނެއެވ. 

އެތެރޭގެ 
އިންތިޒާމުތަކުން 

 ވަކިކުރުން 

ވަަނ  14 ަގއިޑްަލިއްނގެ އަްނަނިނވި ާޙަލތްަތުކގެ ތެެރިއން ޙާަލެތއް ެމުދެވިރވެްއެޖަނަމ، މި   )ހ( .17
ައިދ  ޮކިމޓީ ްޕރޮެޓްކޝަން ަބާޔްނކޮްށފައިާވ ިވްސލްބްލޯވަރ )ށ( ަގއިާމްއދާގެ )ހ( ައިދ 

 ިވްސލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްަޝްނ ޮއިފސަރ އެ ަމަސްއކަުތްނ ވަިކުކަރްނވާެނެއެވ. 
 )ިވސްްލބްޯލކުރާ ފަާރތްަތއް ރަްއާކތެިރކުުރުމގެ ާޤނޫުނ( ާއއި  16/2019ޤާނޫނު ަނންބަރު  (1)   

 ރ ްޕޮރޓެްކަޝން ުޔނިޓުން އެކުަލާވލާަފިއވާ ަގާވިއދުތަކާ ވަ މި ާޤޫނުނގެ ަދށުްނ ިވސްލްްބލޯ 
 ޚިާލފަްށ ަޢމަުލުކރުްނ. އުޫޞލުަތކާ 

 ަވޒީާފއިްނ ަވިކުކރުްނ ނުވަަތ ަވޒީާފއިްނ ަވިކުވްނ. (2)   
މި ާމްއާދގައި ަބާޔްނކޮށްަފިއވާ ާޙލަެތއް މެުދެވިރުނވަީނސް ނުވަތަ ިވސްލްބްޯލކުުރުމގެ ޮގުތްނ   )ށ(   

)ިވސްްލބްޯލކުާރ ފަާރތްަތްއ  16/2019ަމޢުޫލމާތުަތްއ ާޤނޫުނ ަނންބަުރ  ހުށަަހޅާ
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ރ ްޕރޮެޓކްަޝްނ ޫނުނގެ ަދށުން ަދށުން ިވްސްލބްޯލވަ ރަްއާކެތރިުކުރުމގެ ާޤނޫުނ( ާއއި މި ޤާ 
ޚިާލފުުނާވ ޮގތަްށ ކުރާ ނުވަަތ ުނކޮްށ  ުއޫޞުލަތކާ ުޔނިޓުން ެއކުަލވާާލަފިއވާ ަގާވިއުދަތކާ

ިޅެގްނ ެއ ަމަސްއކަުތްނ އޭާނ ަވިކކޮްށެގންުނާވެނެއެވ. މިަފަދިއްނ ޫދޮކށްާލ ަކމަާކ ގު
ޢަަމުލކޮްށފިަނަމ، ެއކަން ިވްސްލބްލޯަވރ ޕްޮރެޓްކޝަން ުޔިނަޓްށ ުހށަހެުޅުމެގ ަޙއްުޤ އެ 

 ފަާރތަަކްށ ލިިބެގްނވެެއެވ. 
ށްަފިއާވަކަމްށ ިމ މާްއާދެގ )ށ( ގައި ަބޔާްނޮކްށފަިއވާަފަދ ަޢމަެލްއ ެއްއެވްސ ަފރާަތކުން ކޮ   )ނ(  

ިވސްލްބްޯލަވރ ޕްރޮޓެކްަޝން ުޔނިަޓށް ެފިންއެޖަނމަ، ވީ އެްނމެ ައވަަހަކށް ައދި ިގަނެވގެން 
)ދިަހެއްއ( ުދަވުހގެ ތެޭރަގިއ، އެަފރާަތާކެމދު ިފޔަަވުޅ އަާޅިދނުމަށް ަރްއިޔތުްނެގ  10

 ަމޖިީލުހގެ ަކމާެބހޭ ޮކމިީޓައްށ ޮފުނވަްނާވެނެއެވ. 
އެތެރޭގެ 
ތަކުގެ އިންތިޒާމު
 މުއްދަތު 

 ަބާޔްނކޮްށަފިއވާ ިވްސލްބްލޯވަރ ަވނަ ާމްއާދގެ )ހ( ައދި )ށ( ަގއި  14ަގއިްޑލަިއްނގެ މި   )ހ( .18
 2ައދި ިވްސލްބްލޯވަރ ްޕރޮެޓްކަޝން އޮިފަސރ ައްއަޔންުކަރންވާނީ  ޮކިމޓީ ޕްރޮެޓކްަޝން 

 )ޭދއް( އަހަރު ުދވަުހެގ ުމްއަދަތަކށެވެ.
 15)ޭދްއ( އަހަރު ުދަވުހގެ ުމްއަދތު ަހަމުވުމގެ  2އި ަބާޔްނކޮްށފަިއވާ މި ާމްއާދގެ )ހ( ގަ   )ށ(  

 )ޭދްއ( ައހަރު ުދވަަހށް ައްއަޔންުކރާ ިވސްލްބްޯލވަރ 2)ަފަނރަ( ުދަވްސކުިރން ކުިރައްށޮއތް 
ައިދ ިވްސލްބްލޯވަރ ްޕރޮެޓްކޝަްނ އޮިފަސުރްނގެ މަުޢޫލމާުތ  ޮކމިޓީ  ޕްރޮެޓކްަޝން 

 ްނ ުޔނިަޓްށ އަްނަގްނވާެނެއެވ. ިވްސްލވްބްޯލަވރ ޕްޮރެޓކްޝަ 
ަވނަ މާްއާދގެ ަދށުން ަވިކކުެރވޭ ަފާރތްަތއް ިފަޔަވިއ، ެއހެން ކޮންެމ  17 ގަިއޑްަލިއްނގެ މި   )ނ(  

ައދި ިވްސލްބްލޯވަރ ްޕޮރޓެްކޝަން  ޮކިމޓީ ްޕޮރޓެކްަޝން  ފަާރތެްއ ިވްސލްބްލޯވަރ
 ުމްއަދތަކަށް އެ ަމަސްއކަްތަތަކްށ )ދޭއް( އަހަރު ުދވަުހގެ 2އޮިފަސެރއް ައުލން ެއއް ަފހަރު 

 ހަަމެޖްއިސދާެނެއެވ.
އެތެރޭގެ 

އިންތިޒާމުތަކަށް ވަިކ 
އީމެއިލް އެޑްރެސްއެްއ 

 ހަމަޖެއްސުްނ 

ިވްސލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްަޝން ޮކިމޓީައާށއި ިވްސލްބްލޯވަރ ްޕރޮެޓްކޝަން އޮިފަސރަށް ަވކި   )ހ( .19
ެވ. މި ީއެމއިްލ ެއްޑެރްސއަްށ ވިްސލްްބޯލވަރ ީއެމއިލް ެއޑްެރްސއެއް ޤާިއުމޮކށްޭދންާވެނއެ 

ޕްރޮެޓކްަޝން ޮކިމީޓގެ މެންބަުރންަނާށއި ިވްސްލބްލޯވަރ ްޕޮރެޓްކޝަން އޮިފަސރު ިފަޔަވިއ 
 އެެހން ފަާރަތަކށް ެއްކެސްސ ީދެގންުނާވެނެއެވ. 

ުމެގ ޮގުތްނ މި ާމްއާދގެ )ހ( ަގއި ަބާޔްނކޮށްަފިއވާ ީއެމއިްލ ެމުދެވިރކޮްށ ިވސްލްބްޯލކުރު   )ށ(  
ަޝުކާވ ހުށަެހުޅުމެގ ުފުރޞަތު އޮްތކަން ުމަވްއަޒފުްނނަްށ އަްނަގިއިދުނމަީކ މަުޢލޫމާާތިއ، 

 އެ ިއާދާރ ައދި އެެތރޭގެ ިއްނިތޒާުމެގ ޒިްނާމެއެކެވ.  
 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 އެތެރޭގެ އިންތިޒާމުތަކުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޙިމާޔަތް 

 
ޒިންމާތަކާއި 

 އޫލިއްޔަތުތައް މަސް
 20)ިވސްްލބްޯލކުާރފަާރތްަތއް ަރްއކާެތިރކުުރުމގެ ާޤނޫުނ( ގެ  16/2019ޤާނޫނު ނަންަބރު    .20

ވަނަ ާމްއާދެގ ަދށުްނ ާޤިއުމުކެރވޭ ެއތެޭރެގ އިންިތޒާމްަތުކްނ އަްނނަިނިވ ިޒންމާަތާކިއ 
 ަމްސއޫިލްއަޔުތަތއް ައާދުކރަްނާވނެެއެވ.  

 ޅޭނެ ިއްނތިާޒްމތަްއ ާޤިއުމުކުރން؛މަުޢލޫމާުތ ހުށަހެ   )ހ(  
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 މަުޢލޫމާުތ ހުށަެހޅުުމްނ މަޢުޫލާމުތ ބަަލއިގަުތްނ؛  )ށ(  
 ްއުރކުުރން؛މަުޢލޫމާުތ ހުށަަހޅާ ަފރާުތގެ ަވަނަވރު ައިދ އެެހިނހެން ާޒީތ ަމޢުޫލާމތު ސި   )ނ(  
 މަުޢލޫމާާތ ގުިޅެގން ކުރަްނޖެހޭ ތަުޙޤީުޤަތއް ުކުރން؛  )ރ(  
ުރުމގެ ޅޭ ަމްއަސަލތަުކެގ ެތރެއިްނ، ާޤޫނަނކުްނ ަވކި ިއާދާރައކަްށ ަތޙްޤީުޤކުހުށަހެ   )ބ(  

ާރއަަކްށ އިޚްިތޞާްޞީދަފިއާވ ަމްއސަަލެއްއވާަނަމ، ެއ ަކެމްއ ތަޙުީޤުޤކުުރަމްށ ެއ ިއދާ 
 ފޮުނުވން؛

ވޭަނަމ، ހުށަެހޅޭ ަމްއަސލަެއްއަގިއ ަވިކ ފަާރތަަކްށ ަރއްކާތެިރަކްނ ދޭްނެޖހޭަކަމްށ ޤަޫބލުުކރެ   )ޅ(  
 ެއކަްނ ިވްސލްބްލޯަވރ ްޕރޮެޓކްަޝްނ ޔުިނުޓެގ ަސާމލުކަމަްށ ެގނަުއްނ؛

 ުމކުރުްނ؛ތަުޙީޤުޤ ރިޯޕޓު ެއކުަލާވލާ ާއއް   )ކ(  
ލްބްޯލަވރ ޕްރޮޓެކްަޝން ުޔނިުޓން ިވސް ންިތާޒްމތައް ހިނަގުމްނދާގޮތާ ުގޭޅޮގުތން އެެތޭރގެ އި   )އ(  

 ުކރުްނ؛ޯހދަްނ ެއދޭ ަމުޢލޫާމުތ ޙިއްޞާ 
ިވސްލްްބޯލކުުރާމުގޭޅ ިވސްލްބްޯލކުުރުމގެ މުިހްއުމަކާމއި ިވސްލްބްޯލކުާރ ފަރާތްަތކަށް   )ވ(  

ިލބިދީަފިއާވ ަރްއކާތެރިަކާމއި ަޙއްުޤަތކާިއ  ުކން ާކިއ އުޫޞލުތަ ޤާނޫުނަތާކިއ ަގާވިއދުތަ
ަފހަުރ )ދޭއް(  2އަަހަރކު ަމުދވެގެްނ އެެތރޭގެ ިއްނިތޒާމުަތކާ ުގޭޅގޮުތން ުމވައްަޒފުްނނަްށ 

 ހޭލުްނެތރިުކުރުމގެ ްޕރޮގްާރްމަތްއ ިހްނުގން؛
ިލްއަޔުތތަުކެގ ިނޔަަލްށ ަބާޔްނކޮްށފަިއާވ ަމްސއޫ ިމ ާމްއާދެގ )ހ( އިްނ )ވ( ގެ   )މ(  

)ިވސްްލބްޯލކުާރަފރާްތަތްއ ަރްއާކެތރިުކުރުމެގ  16/2019އިުތުރްނެވްސ، ާޤޫނުނ ަނންބަުރ 
 ާވލާ ަގާވިއުދަތކާިއ އުޫޞލުތަުކަގއި ޤާނޫުނ( އާިއ، ިމ ޤާޫނުނެގ ދަުށްނ ެއކުލަ 

 ިލްއަޔުތަތްއ. ްނކޮްށފަިއާވ ޒިްނާމަތކާިއ ަމްސއޫބަޔާ 
މިނިވަންަކމާއެކު 

މަސައްކަތްކުރުމަށް 
މާޙަުއލެްއ ބޭނުންާވ 

  ޤާއިމުކޮށްދިނުން

)ިވސްްލބްޯލކުާރަފރާްތަތއް ަރއްާކތެިރުކުރުމގެ ާޤނޫނު( ެގ  16/2019ޤާނޫުނ ނަންަބުރ     .21
ިއުމުކެރވޭ ެއތެޭރެގ އިްނިތޒާމްަތުކން، މި ާޤޫނާނިއ މި ާޤނޫނުެގ ަދުށްނ ަދށުްނ ޤާ 

 ޓުްނ ެއކުަލާވލާ ަގާވިއުދތަކާިއ ުއޫޞލުަތުކަގއި ިވސްލްބްޯލަވރ ޕްޮރެޓްކޝަްނ ުޔނި 
މާަޙއުެލްއ ެއ ިލްއަޔުތަތްއ މިިނވަންަކާމެއުކ ައާދުކުރަމްށ ޭބނުްނާވ ބަާޔްނކޮްށފަިއާވ ަމްސއޫ

 ަސިއޭދންވާެނއެެވ. ަހަމަޖއް ިއާދރާަތުކން 
ންޒާރުދިނުމާއި އި

 ބިރުދެއްކުން
އެެތޭރގެ އިްނތިާޒމުަގއި ިހމެނޭ ެއްއެވސް ަފރާަތކަށް ިއންާޒުރިދުނަމކީ ނުވަތަ ިބުރެދްއކުަމީކ    .22

)ިދެވހިާރްއޭޖގެ  9/2014ނުވަތަ ެއްއެވސް ބާވަެތްއގެ ޯގާނއެއް ުކުރަމކީ ާޤނޫނު ނަންަބރު 
 ަވަނ މާްއާދެގ ަދުށްނ ުކެށެކވެ.  511ޤާނޫުނލްުއޫޤާބތު( ގެ 

އެތެރޭގެ 
އިންތިޒާމްތަކަށް 

ލިބިދޭ 
 ޙިމާޔަތްތެރިކަން 

ިލްއަޔުތަތްއ އަާދުކުރުމެގ ޮގތުްނާނިއ، މި އެެތޭރެގ ިއްނތިާޒުމަތުކެގ ަމްސއޫ   . 23
ެގ ތެެރއިްނ، ެއތެޭރެގ އިްނިތާޒުމަގއި ިހމެޭނ ެއްއެވސް ިލްއަޔުތަތއް ައާދުކުރމު ަމްސއޫ

ަރްސމީ ހަިއިސްއަޔުތން ެހޮޔިނަޔުތަގއި ކުާރ ަކަމާކެމދު ނުވަަތ ުނޮކށް ޫދކޮށްާލ ފަާރތަުކން 
ަކަމާކެމދު ެއްއެވްސ މަދަނީ ުނަވަތ ޖިނާީޢ ަދުޢވާެއއް ުނުއފުލޭެނެއެވ. ައިދ ެއްއެވްސ 

 ިއާދރީ ިފަޔވަެޅްއ ޭނޅޭނެެއެވ. 
 

 ވަނަ ބާބު ފަސް 
  އް ތަ މިންގަނޑު  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އިންތިޒާމްތަކުން  އެތެރޭގެ 
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ނުފޫޒެއްނެތި 

މިނިވަންަކމާއެކު 
 މަސައްކަތްކުރުން 

ަތަކްށ އެެތޭރެގ ިއންިތާޒމުެގ ެއްނމެަހިއ ަމަސްއކަްތތަްއ ުކަރންވާީނ ެއްއެވްސ ފަރާ   .24
 ބުަރުވމެްއނެތި، ތަަޢްއޞުުބން ެއްއކިާބވެ ތިެބގެްނެނެވ. 

ކޮރަޕްޝަން ނުވަަތ 
ރިޝްވަތުގެ 

 ޢަމަލުތަކުން ދުރުވުން 

ެތޭރގެ ިއންިތާޒމުަގިއ ަމަސްއކަްތކުރާ ުމަވއްޒަފުން ކޮރަްޕޝަން ނުވަަތ ރިްޝަވުތެގ އެ   .25
ޢަަމލުަތުކްނ ުދުރވާްނވާނެެއެވ. ައިދ މިަފަދ ހުށަެހޅުމަްށ ައިއސްިފަނަމ ެއކަްނ 

-)ެއްނޓި 13/2008ިވސްލްބްޯލަވރ ޕްރޮޓެކްަޝްނ ުޔނިުޓައާށިއ ާޤޫނުނ ނަްނބަުރ 
ޮކރަޕްަޝން ޮކމިަޝަނށް -( ގެ ަދށުން ުއަފްއދާަފިއވާ އެްނޓި ކޮަރްޕޝަން ޮކިމޝަުނގެ ާޤނޫނު 

 ރިޕޯުޓުކަރްނވާެނެއެވ. 
މައްސަލަ ހުށަހަާޅ 

ފަރާތްތަކަށް 
އިޙުތިރާމާއެކު 

 މުއާމަލާތުކުރުން 

އެެތޭރގެ ިއްނތިޒާމަށް ަމްއަސލަެއއް ނުވަތަ މަުޢލޫމާެތްއ ހުަށހަޅާ ަފރާތްަތކަްށ    .26
ާމެއުކގަެއވެ. ައިދ ަމްއަސަލެއއް ުނަވތަ ަޝުކާވެއއް ުހށަހަާޅ ުމާއމަާލުތކުރަްނާވީނ ިއޙުތިރާ 

ެއްއެވސް މީހަކަށް ެއްއެވސް ާބަވތެްއގެ ގޯާނެއއް ނުވަތަ ިބރު ަދްއކައި ުނަވތަ ެއނޫްނެވްސ 
 ެދރަގޮެތްއ ިދާމާވނެގޮަތްށ މުާޢމަާލތްޮކްށެގންުނާވެނެއެވ. 

ފެންވަރު ރަނގަުޅ 
 މަސައްކަތްކުރުން

ިއްނތިާޒުމތަކުން ކުރާ ަމަސްއަކތްަތަކކީ ތަޢުީލީމޮގުތންާނިއ، ިއާދީރޮގތުން ފެްނަވުރ އެެތޭރގެ   )ހ( . 27
 ރަނަގޅު، ޕްޮރެފޝަނަްލ ަމަސްއަކތްަތަކްށވާްނާވނެެއެވ. 

ތަުޢލީމީގޮުތްނާނިއ  ަމަސއްަކްތކުރާ ުމަވްއޒަުފންނަށް އެެތޭރެގ ިއްނތިާޒުމަތުކގައި   )ށ(  
 އެ ިއާދރާަތުކން ބޭނުްނވާ ަތމްރީން  ރުމަށްަކްތކުިއާދީރގޮތުން ެފންވަުރ ަރނގަުޅ ަމަސއް 

 ފޯުރކޮްށޭދްނވާެނެއެވ.  
މަޞްލަޙަތު 
 ފުށުނޭރުން

އެެތޭރގެ ިއްނތިާޒމުަގއި ިހމެނޭ ެއްއެވސް ފަާރަތުކން، ތަުޙޤީުޤުކަރުމްނދާ ަމްއަސަލެއްއގަިއ،   )ހ( .28
، ެއ ިއދާާރގެ ެއްނެމ އެ ފަާރުތގެ މަްޞލަޙަުތ ުފޫށއަރާ ަމަސްއކަެތްއ ުކރަްނެޖިހްއެޖަނމަ

ިއސް ފަާރތާ ެއަކުމެގ މަުޢލޫމާތު ިޙއްާޞޮކްށ، އެ ަފާރތަުކން ެއ ަމްއަސލަައުކްނ ަވުގތުްނ 
 ތަާނޛުްލާވްނވާެނެއެވ.

ެއ  ިމ ާމްއާދެގ )ހ( ެގ ަދށުްނ ެއތެޭރެގ ިއންިތާޒުމްނ ތަނާުޛްލާވ ަފާރުތެގ ަބަދލުަގއި   )ށ(  
)ދޭއް( ުދވަުހގެ ތެޭރަގިއ  2ށް ައިދ ިގަނެވގެްނ ީވެއްނެމ ައވަަހކަ  ަމްއސަަލެއއް ެބލުމަށް

 އެެހން ފަާރެތްއ ައްއޔަްނުކަރްނާވނެެއެވ.
އެެތޭރގެ ިއންިތާޒމުަގއި ަމަސްއަކތްކުރާ ުމަވްއޒަުފްނނާއި މި ަމަސއްަކތްަތުކަގއި ަޙރަާކެތިރާވ   )ހ( .29 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

ަމޢުޫލާމުތ ެތޭރެގ ިއްނތިާޒުމެގ އެމާިހުރންާނއި ޮކްނސަްލަޓންުޓްނ ައިދ އެޫންނެވްސ 
ބޭނުްނުކުރުމެގ ހުއްަދ ޮއންަނ ޮކްނެމ ަފރާަތުކން، އެަފރާްތަތުކެގ ާވޖިުބތައް ައާދުކުރުމގަިއ 
ލިބޭ ިސއްރު ަމޢުލޫމާުތ ިސއްުރގެ ޮގުތަގއި ިހަފހަްއޓަްނާވެނެއެވ. ައދި ެއަފދަ ަމޢުޫލާމުތ 

 ިސްއުރގެ ޮގުތގައި ހިަފަހއްަޓްނވާެނެއެވ. އެަފރާްތަތުކގެ ާވޖިބު ައާދކޮށް ިނުމަމށްފަުހަގިއެވސް 
ައިދ އެަފރާްތަތަކްށ ލިޭބ އެަފަދ މަުޢލޫމާުތ ޭބުނންުކަރްނވާީނ ަހަމެއކަިނ ާޤޫނުނ ނަންަބރު 

)ިވސްްލބްޯލކުާރ ަފރާްތަތއް ރަްއާކތެރިކުުރުމެގ ާޤނޫނު( އާއި، ިމ  16/2019
 ަގއި ބަާޔްނކޮްށފަިއާވ ޮގތުގެމަިތންެނެވ. ަގއިްޑލަިއން 

ިދާރާސތަުކެގ ޯހުދންތަާކިއ، ަތާފްސިހސާބުަތަކީކ ިމ ާމްއާދެގ )ހ( ގައި ަބާޔްނކޮށްަފިއާވ   )ށ(  
 ިސއްުރ ަމޢުޫލާމުތގެ ޮގުތަގއި ުނބެލެޭވެނެއެވ. 

http://www.hrcm.org.mv/
mailto:info@hrcm.org.mv
mailto:info@hrcm.org.mv
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  1424 ންބަރު:ހިލޭ ގުޅޭ ނަ މާލެ، ދިެވހިރާއްެޖ.، (20192) ެކނެރީަމގު ، ަވަނ ފަްނގިފިާލ( 5ެވހި )މއ.އުުތރު

 www.hrcm.org.mv     info@hrcm.org.mv      3336539      

 ަފރާެތްއަކްނ އެެތޭރެގ އިްނިތޒާމަްށ ަމްއސަަލ ހުށަަހާޅ ަފރާްތތަުކެގ ަވަނަވާރިއ އެީއ ޮކން   )ނ(  
ްނ ުމކުރަ ުކްނ ެއަކްނ ާއއް ަމްއސަަލ ހުަށހަާޅ ަފރާްތތަ އެނގޭނެަފަދ މަުޢޫލމާަތީކ، 

 ބޭނުްނުނވާާހ ިހނަދކު ިސްއުރ މަުޢލޫމާުތެގ ޮގުތަގއި ެބެލވޭެނެއެވ. 
ވިސްލްބްލޯކުރާ 

ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާުތ 
 ސިއްރުކުރުން 

ްއުޤ ުކުރުމގެ ޙަ ިވސްލްބްޯލކުުރާމެއކު ވިސްލްބްޯލކުރާ ފަާރުތގެ ައންނަިނވި ަމޢުޫލާމތު ިސްއރު    .30
ައިދ  ްއ ިފަޔަވއިލިބިގެްނެވެއެވ. ިމ މަޢުޫލާމުތތަްއ އެެތރޭގެ ިއންތާިޒުމަގިއ ިހެމޭނ ފަާރތްތަ 

 ޓު ިފަޔަވއި ިވްސލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްަޝން ުޔނިޓުން ޮމނިަޓރކުރާ މަްއަސަލެއްއގައި އެ ޔުނި
 ޮކްށގެްނުނާވނެެއެވ. ިޙއްޞާ އެެހން ެއްއެވްސ ަފރާަތަކށް 

 ފަާރުތގެ ޒާީތ ެއްނމެހައި ަމޢުލޫމާތު، ިމޮގތުްނ: ިވސްލްބްޯލކުާރ   )ހ(  
 ިވސްލްބްޯލކުާރ ފަާރުތގެ ފުިރަހަމ ަނާމިއ ޢާްނުމ ަނން؛ (1)   
 ިވސްލްބްޯލކުާރ ފަާރުތގެ ާދިއީމ އެްޑެރްސ ައދި މިާހުރ ދިިރުއޅޭ އެްޑެރްސ؛ (2)   
 ިވސްލްބްޯލކުާރ ފަާރތުގެ ުއުމރު؛ (3)   
 ގެ ިދެވހި ރަްއިޔެތްއަކން ައްނގަިއޭދ ކާުޑ ަނންބަުރ؛ިވސްލްބްޯލކުާރ ފަާރތު  (4)   
 ިވސްލްބްޯލކުާރ ފަާރުތގެ ާކުކކަން ައްނަގއިޭދ ިލެޔިކުޔެމއްެގ ަންނބަުރ. (5)   
 ިވސްލްބްޯލކުާރ ފަާރުތގެ ޢާިއާލާއބެހޭ މަުޢޫލމާުތ؛  )ށ(  
ަތ ްބާރންްޗ ައދި ިވސްލްބްޯލކުާރ ފަާރްތ ވަީޒާފ ައާދކުާރ ަތްނ، ުނވަަތ ޮއީފްސ، ުނވަ   )ނ(  

 ؛ިވސްލްބްޯލކުާރ ފަާރުތގެ މަާޤމު
ިވސްލްބްޯލކުާރ ފަރާތާ ުމވާަޞލާތީ ގޮުތްނ ގުޅޭނެ ޮގާތއި ނަްނބަރުަތާކިއ، އިެލކްޓްރޯިންކ   )ރ(  

ެމެސްޖ ނުވަތަ ެމއިްލ އެްޑެރްސ ައިދ މި ޫނަންސ އިންަޓރެންޓ ެމުދެވިރކޮށް ެއ ފަާރަތާކ 
 ގުޭޅެނ ގޮްތތައް؛

ާދގަިއ ަބާޔްނކޮށްަފިއާވ މަޢުޫލާމުތެގ ިއުތރުްނެވްސ ިވސްލްްބލޯކުރާ ފަާރުތެގ މި ާމއް   )ބ(  
 ަޝހްުޞ ެދެނަގެނވޭެނ ަފަދ ެއްއެވްސ މަުޢލޫމާެތްއ.

 
 ވަނަ ބާބު ހަ

 އެތެރޭގެ އިންތިޒާމްތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 
 

އެތެރޭގެ 
މްތަކުގެ އިންތިޒާ
ތު މަޢުލޫމާ

މުވައްޒަފުންނަށް 
 ކުރުން ޙިއްޞާ

 20)ިވސްްލބްޯލކުާރފަާރތްަތއް ަރްއކާެތިރކުުރުމގެ ާޤނޫުނ( ގެ  16/2019ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ހ(  .31
ވަނަ ާމްއާދަގިއ ަބޔާްނކޮށްަފިއވާަފަދިއްނ، ަދުއލަުތެގ ިއާދާރަތުކަގއި ިވްސލްްބލޯުކުރމުެގ 

)ުނަވިދހަ( ުދަވްސ  90ްށ ަޢަމލުކުރަްނ ަފާށ ުދަވުހްނ ފެިށެގްނ އިްނިތޒާމްަތްއ ިމ ާޤނޫނަ
ުމަވްއޒަުފންަންށ ެއ ިއްނތިާޒުމަތުކެގ ަމޢުލޫމާުތ ހަަމުވުމެގ ުކިރްނ ަހަމަޖްއަސިއ، 

 ދޭްނާވެނެއެވ. 
އެެތޭރެގ ިއްނިތޒާމްަތުކަގއި ިހެމނޭ ުމަވއްަޒުފްނގެ މަުޢލޫމާާތިއ، ެއތެޭރެގ އިންިތޒާމަްށ   (ށ)  

ުކުރުމގަިއ ަޢމަުލކުަރްނޖެހޭ އުޫޞުލަތއް ަބާޔްނކޮްށ، ހުިރާހ ިޙއްޞާ ުތ މަުޢލޫމާ
ުކާރ ިޢއުާލްނއަުކްނ ުނަވަތ ޙިއްޞާ ްށ ުމަވއްޒަފުްނަންށ ެއޑްެރްސޮކްށ ުމވަްއޒަުފންނަ 

ަސރކިުއަލރައކުން ނުވަަތ ީއެމިއލްައކުން ުނވަތަ ިމނޫްނެވސް ިލުޔަމކުން ުމވައްަޒުފންަނށް 
 ުކެރިވދާެނެއެވ. ޙިްއޞާ 
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ޭރެގ ުމަވއްޒަފުްނަންށ ބާްއާވ އޮރިއެްނޓޭަޝްނ ައިދ ރިްފެރޝަރ ސެަޝްނަތުކގަިއ ެއތެ   )ނ(   
 ުކރަްނާވެނެއވެ. ިޙއްޞާ އިްނިތޒާމުަތުކެގ މަުޢލޫމާުތ 

ގެ ވެްބަސިއޓްގައި އް އެެތޭރގެ އިްނިތާޒްމތަުކަގއި ިހެމނޭ ުމަވއްޒަުފްނގެ މަުޢލޫމާތު އެ ިއާދާރއެ  )ރ(   
 ެވ. ާޝިއުއކުަރްނާވނެއެ 

 ެއެތޭރެގ ިއންިތާޒުމަތއް ިވސްލްބްޯލކުުރުމގެ ގޮުތްނ ަމޢުޫލާމުތ ހުަށެހޅުަމށް   )ބ(   
ަމުލކުަރްނޖެޭހޮގތް ޢަާޤިއުމކޮށްަފިއާވަކާމިއ، ެއތެޭރގެ އިްނިތާޒމަަކށް ަމްއސަލަ ހުށަެހުޅުމަގއި 

 . އެ ިއާދާރެއްއގެ ނޯޓިްސ ބޯުޑަގިއ ެފންަނން ހުްނނާެނހެްނ ބަަހްއޓަްނާވެނެއވެ 
ހޭލުންތެރިކަން 
އިތުރުކުރުމުގެ 
ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ހިންގުން 

)ިވސްްލބްޯލކުރާ ަފރާްތަތއް ަރްއކާތެރިކުުރުމގެ ާޤޫނނު( އާިއ،  16/2019ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ށ( .32
ިމ ާޤނޫުނެގ ަދށުްނ ެއކުަލވާލާަފިއާވ ަގާވިއދުަތކާއި، ަދޢުލަުތެގ ެއެތޭރގެ ިއްނތިާޒްމަތާކ 

ިރކަްނ އިތުުރުކުރުމގެ ްޕރޮގްާރމްަތްއ، އެ ިއދާރާެއްއެގ ހުރިާހ ގުޭޅޮގތުން ހޭުލންތެ 
 )ދޭއް( ަފހަރު އެެތޭރގެ ިއންިތޒާމްަތުކން ިހްނގަިއ، 2ުމަވއްޒަފުްނނަށް ަމުދެވގެން ައހަަރކު 

ޕްޮރްގާރްމތަުކެގ  މި ޕްޮރްގާރްމތަުކަގއި ަބިއެވިރވާ ފަާރތްަތުކގެ ެއޓެންެޑްނސް ެއނގޭެނޮގތަށް
 ުކަރްނާވނެެއެވ. ޓަށް ިޙއްޞާ ބްޯލވަރ ޕްޮރެޓްކޝަން ޔުނި ިވްސލް މަުޢލޫމާތު 

 
 

 ވަނަ ބާބު ތް ހަ 
 އެތެރޭގެ އިންތިޒާމްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމާއި، ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތައް 

 
އެތެރޭގެ 

 އިންތިޒާމުތައް
 ހަމަޖެއްސުން 

ތްަތއް ަރްއކާެތިރކުުރުމެގ ާޤޫނނު( ގެ )ިވސްްލބްޯލކުާރ ފަރާ  16/2019ޤާނޫުނ ނަންަބުރ  )ހ(  .33
ވަަނ ާމްއާދަގއި ަބާޔްނކޮށްަފިއވާަފަދއިން ަދުއލަުތެގ ިއާދާރަތުކަގއި ިވސްލްބްޯލކުުރުމެގ  20

 ޮގތުްނ މަުޢޫލމާތާއި ަމްއސަަލ ުހަށހެޅުަމށް ެއެތރޭގެ ިއްނތިާޒްމަތްއ ަހަމަޖްއަސްނާވނެެއެވ. 
ާޤނޫުނ ަރްނޖެޭހ ަދުއލަުތގެ ިއާދާރަތއް ާމނަުކަރްނވާނީ، އެެތޭރގެ ިއންިތޒާމުަތއް ާޤިއުމކު )ށ(   

ވަަނ  31ގެ  )ިވސްްލްބލޯކުރާ ފަާރްތތައް ަރްއކާެތިރކުުރުމގެ ާޤނޫނު( 16/2019ނަންބަރު 
 ާމްއާދެގ )މ( ަގއި ެއްނމެަހިއ ަފރާތްތަްއ ިހމެޭނޮގތަެށެވ. 

މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭެނ 
 ގޮތްތައް

 5ިވސްްލބްޯލކުރާ ަފރާްތަތއް ރަްއާކތެރިކުުރުމގެ ާޤޫނނު( ގެ ) 16/2019ޤާނޫނު ނަންަބރު    .34
އެެތޭރެގ ަވަނ ާމްއާދަގިއ ބަާޔްނކޮްށފަިއާވޮގުތެގ ަމިތން، ައންަނިނިވ ގޮްތަތްއ ެމދުވެިރޮކްށ 

 ަމްއަސލަ ހުަށެހޅިާދނެެއެވ.   އިްނިތޒާމަށް 
 ިސީޓއިްނ؛  )ހ(  
 ފެކްްސ ެމެސުޖން؛  )ށ(  
 ފޯްނ ޯކލުްނ؛   )ނ(  
 ެއްސ.ެއްމ.އެްސ ނުވަަތ ެއްމ.ެއްސ.ެއްސ ެމދުވެިރކޮށް؛   (ރ)  
 އިެލްކޓްޯރިނކް ެމއިްލ ުނަވަތ އިެލކްްޓޯރިނކް ެމެސްޖ ެމދުވެިރޮކްށ؛   (ބ)  
 އޯިޑޯއ ަފއިުލްނ؛   (ޅ)  
 ވީިޑޯއ ްކލިޕަުކްނ؛   (ކ)  
 ޙާިޞުރވެ ުހެރެގން؛  (އ)  
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ހަާޅ ޯފުމ ސްލްްބޯލކުރުުމެގޮގުތްނ މަުޢލޫމާުތ ހުށަ ަގިއ ަބޔާްނކޮށްަފިއާވ ވި  1ަޖުދަވލު   (ވ)  
 ެމުދެވިރކޮްށ؛

 ެވރިޮކްށ؛އެ ިއާދާރެއްއގެ ވެްބަސިއޓް ެމދު   )މ(  
ވިސްލްބްލޯކުރެވިދާނެ 

 ފަރާތްތައް 
 6ނު( ެގ )ިވސްްލބްޯލކުާރަފރާްތަތްއ ަރްއާކެތރިުކުރުމެގ ާޤނޫ  16/2019ޤާނޫުނ ަނންބަުރ    .35

ޮގުތްނ  ޮކްނެމ ަފރާތަަކްށެވްސ ިވސްލްބްޯލކުުރުމގެ ށްަފިއވާ ވަނަ ާމްއާދަގިއ ަބޔާްނކޮ 
 މަުޢލޫމާުތ ހުށަެހޅިދާެނެއެވ.

ކޯޓުތަކާއި 
ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ 

މައްސަލަ 
ބަލައިގަންަނ ފުރަތަަމ 

 ފަރާތް 

)ިވސްްލބްޯލކުާރަފރާްތަތކަްށ ަރްއކާެތިރކުރުުމެގ ޤާނޫުނ( ެގ  16/2019ޤާނޫުނ ނަންަބުރ    .36
ާދަގއި ަބާޔްނކޮށްަފިއވާ ަފަދއިން ަރްއިޔުތްނެގ ަމިޖލީުހގެ ެމންބަަރކާ ުގޭޅ ވަނަ ާމއް  19

މަުޢލޫމާެތްއަގިއ މަުޢޫލމާުތ ބަލަިއަގންަނ ުފރަަތަމ ަފާރަތީކ ރަްއިޔުތްނެގ ަމޖިީލުހގެ 
ިއާދރާެއެވ. ައިދ ިމ މާްއާދަގިއ ަބާޔންކޮށްަފިއވާަފަދއިްނ ޯކުޓތަާކިއ ޓްރަިބުއނަލްތަުކެގ 

ިއގަންނަ ފުަރތަމަ ަފާރތަީކ އެ ޯކެޓއް ުނަވަތ ޓްރަިބއުނަްލެއްއަގިއ ަމްއސަަލ ބަލަ 
 ާޤިއުމކޮށްަފއިވާ ިއާދރީ ޮއފީެހެވ.

ޤައުމީ ސަާލމަތަްށ 
ނުރައްކާވާނެފަދަ 

މަޢުލޫމާތެއް 
ހާމަކުރާނަަމ 

 ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ ގޮތް 

ގައި ާހމަުކާރަނމަ، ެއ ަޤުއމީ ަސލާަމްތތަށް ނުަރްއާކެވދާނެަފދަ މަުޢލޫމާެތއް ިވސްލްްބލޯުކުރމު    .37
)ިވސްްލބްޯލކުރާަފރާްތަތްއ  16/2019މަުޢލޫމާެތްއ ުހށަހަަޅްނވާނީ ާޤނޫުނ ނަންަބުރ 

ަވނަ ާމްއާދގެ )ރ( ާއއި )ބ( ަގއި ަބޔާްނޮކްށފަިއވާޮގުތެގ  8ރަްއާކެތރިުކުރުމގެ ާޤޫނނު( ގެ 
 ަމތިްނެނެވ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ހުންނަ ފަރާތްތަްއ 

  މައްސަލަ ހުށަހެުޅން

ިވސްލްބްޯލކުުރުމެގ ަޙއްުޤ ލިބިެގްނާވ ަފރާްތަތުކގެ ތެެރިއްނ ަމޢުލޫމާުތ ހުަށހަާޅ ަފރާތަީކ   )ހ( .38
 ނުުކެޅުދންެތިރަކެމއް ހުްނަނ ފަާރތެްއަނަމ، ެއމީަހުކ ައިމްއލަައްށ ުނަވަތ އެީމަހކު 

 އިޚްިތާޔުރުކރާ ެއހެްނ މީަހކު ެމުދވެރިކޮްށ ަމޢުޫލާމތު ހުަށހެިޅާދެނެއެވ. 
ނުުކެޅުދންެތިރކަން ހުްނަނ ަފރާްތަތކަްށ ަފޭސހަިއްނ މަްއަސލަ ހުަށހެޭޅެނ އިންިތާޒމު   )ށ(  

ަދއުަލުތެގ އެެތޭރެގ އިްނިތޒާމުަތކުްނ ަހަމޖަްއަސްނވާެނެއެވ. ައިދ އެަފރާްތަތކަްށ ަމްއސަަލ 
ުޅާމއި ަމްއސަަލިއެގ ަތޙްޤީަޤާށިއ ތަްޙޤީުޤ ރިޯޕުޓ ފޯުރކޮްށިދުނުމަގިއ ޚާްއަޞ ހުށަހެ 

 އެީހތެިރަކްނ ަދުއލަުތެގ އެެތޭރގެ އިްނިތޒާމުަތުކްނ ޯފރުޮކްށޭދްނާވނެެއެވ. 
ދިވެހި ބަސް ނޭނޭގ 
ފަރާތްތައް މައްސަަލ 

 ހުށަހެޅުން 

ގެ ތެެރިއްނ ަމޢުލޫމާުތ ހުަށހަާޅ ަފރާތަީކ ިވސްލްބްޯލކުުރުމެގ ަޙއްުޤ ލިބިެގްނާވ ަފރާްތަތކު   )ހ( .39
ޔަްނިކޔަން ޭނނގޭ ަފާރތެްއަނމަ ިތީރގަިއ ބާަޔްނޮކްށފަިއާވަފަދއިން ެއ ިދެވހި ބަހުން ލި 

 ފަާރތްަތަކށް ެއީހތެިރަކން ފޯުރޮކްށދޭްނވާެނެއެވ. 
ރުާމިއ، ކު ިޙއްޞާ އިނިގޭރިސ ބަހުން މަުޢލޫމާުތ ހުށަެހުޅާމއި ތަްޙޤީާޤިއ ގުޭޅ ަމޢުލޫމާުތ  (1)   

 ތަްޙީޤުޤ ރިޯޕޓު ލިބޭނެ ިއްނތިާޒްމ ަހަމަޖްއަސިއޭދްނވާެނެއެވ.
ައިދ އެ ފަާރަތީކ ިއނިގޭރިސ ބަހުްނ ިލަޔްނިކަޔްނ ޭނނޭގ ަފރާަތުކްނނަަމ، އެަފރާަތުކން  (2)   

މަުޢލޫމާތު ހުށަެހޅަުމށް ަތުރަޖމާެނއް ަހަމަޖްއަސިއިދނުމަށް ުނަވތަ ރިޯކުޑކުުރާމެއކު އޭނާައްށ 
ވާެނޮގަތްށ މަުޢލޫމާތު ހުށަެހުޅުމގެ އިޖުރާަޢތްަތާކއި މަުޢޫލމާާތ ގުިޅގެން ކުާރ ފަުހމް 

 ތަްޙީޤަޤާށިއ، ތަޙްީޤުޤ ރިޯޕުޓ ޯފރުޮކްށިދުނުމަގިއ ޚާއްަޞ ަސާމލުަކެމްއޭދްނވާެނެއެވ.
ވިސްލްބްލޯކުރާ 

ފަރާތުން 
ހުށަހަޅަންާވނެ 
 މަޢުލޫމާތުތައް 

ހުަށހަާޅިއރު، ަމޢުޫލާމުތ ައާސްސ ެއކަީށެގްނާވ ިވސްލްބްޯލކުުރުމެގޮގތުްނ މަުޢލޫމާތު    .40
 މިްނަވަރކަށް ެއނޭގެނޮގތަށް ުހަށހެުޅުމގެ ޮގތުން އަްނަނިނވި މަުޢލާޫމތުތައް ިހަމަންނވާެނެއެވ.  

http://www.hrcm.org.mv/
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 ތުޙުމަުތކުރާ ޭނެދޭވ ަޢމަަލީކ ކޮަބިއކަްނ؛  )ހ(  
ޙުަމތުުކެރޭވ ެނކަމަްށ ތު ނޭެދޭވ ަޢމަުލ ހިްނަގުމްނދާ ނުވަތަ ހިްނާގަފިއވާ ުނަވަތ ިހްނގަފާ   )ށ(  

 ފަރާތް ުނަވތަ ަފރާްތަތަކކީ ކޮންަބެއއްަކްނ އެނޭގނެ ަމޢުޫލާމތު؛
ެލޭވ ބެ ިވސްލްބްޯލކުާރ ަމްއސަަލ ހިނިގ ުނަވަތ ިހނަގމުންާދ ުނަވަތ ހިނގާާފެނ ަކަމށް   )ނ(  

ިރ ގުޅުންހު  މިނޫްނެވްސ ަތްނތަނާ  ބްާރންްޗަތާކިއ އަދި  ޑިޕާޓްަމންުޓަތާކިއ، ޔުނިޓްަތާކިއ،
 މަުޢލޫމާުތ އެނގޭަނމަ، އެ ަމޢުޫލާމތު؛

ިވސްލްބްޯލކުާރ ަމްއަސަލިއެގ ތަްޙޤީަޤްށ ޭބނުްނުކެރިވދާެނ ެއްއެވސް ެހއްެކއް ުނަވަތ   )ރ(  
 މަުޢލޫމާެތްއ ުނަވތަ ިލެޔިކޔުމެއް ިވސްލްބްލޯކުާރ ފަާރތަްށ ލިިބފަިއވާަނަމ ެއ ަމޢުޫލާމުތ.

ކާކުކަން ނޭނގޭ 
ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު 

ޅުން ހުށަހެ  

14.  6)ވިސްލްބްޯލކުާރަފރާްތަތްއ ަރްއާކެތރިުކުރުމެގ ޤާނޫުނ( ެގ  16/2019 ޤާނޫުނ ަނންބަރު   )ހ( 
ވަނަ ާމްއާދެގ )ނ( ަގއި ަބޔާްނޮކްށަފިއވާަފަދިއްނ، ިވސްލްބްޯލުކުރުމގެ ަޙްއުޤ ލިބިެގްނާވ 

ަތށް ަމޢުލޫމާުތ ެއތެޭރގެ ިއންިތޒާމަށް ެއއީ ކޮން ަފރާެތްއކަން ނޭނޭގގޮ  ާރަތަކްށެވސް ކޮްނމެ ފަ
ަވަނ  40 ަގއިޑްަލިއްނގެ ހުށަެހިޅާދނެެއެވ. މިގޮުތްނ ުހަށހަޅާ ަމުޢޫލާމތުަތުކަގިއެވްސ، ިމ 

 ާމްއާދަގއި ަބާޔްނކޮްށަފިއވާ ަމޢުޫލާމތުަތްއ ިހަމަންނވާެނެއެވ.
ވިސްލްބްލޯކުރާ 

ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 
 ސިއްރުކުރުން

42. ްނ ޭނނޭގގޮތަށް ިވްސލްްބލޯުކރާ ފަރާތުގެ ަމުޢލޫާމުތަތްއ ކާކުަކން އެނޭގޮގތަށް ނުވަަތ ާކުކކަ  )ހ( 
 14)ވްިސްލބްޯލކުާރފަާރތްަތއް ރަްއާކތެިރކުުރުމގެ ޤާނޫުނ( ގެ  16/2019 ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ިމ ިސއްުރުކރަްނާވނެެއެވ.  ވަނަ ާމްއާދަގިއ ަބާޔންކޮށްަފިއާވފަަދިއްނ ެއެތޭރެގ އިްނތިާޒުމން 
ާރތަަކްށ ިމ ާމްއާދެގ )ށ(، )ނ( ައިދ )ރ( ާއިއ ާމްއދާއާ ޚިލާފަށް ަޢމަުލކުރާ ފަ

ވަނަ ާމްއާދަގއި ަބޔާްނކޮްށަފިއާވ  26ިވސްލްބްޯލކުާރަފރާްތަތއް ަރްއާކެތރުިކުރުމގެ ާޤޫނުނގެ 
   ިފަޔވަުޅތަްއ އެޅޭނެެއެވ. 

ެއްއެވްސ އިންިތާޒުމެގ ެގ އެެތރޭ ިމ މާްއާދގަިއ ބަާޔްނކޮށްަފިއާވ ުއޞޫލަާކ ިޚލާފަްށ   )ށ(  
ަފކު ަޢަމލުކުާރކަމަްށ ިވސްލްބްޯލކުާރ ަފރާަތްށ ޤަޫބލުުކެރޭވަނމަ، ެއަކުމެގ ަޝުކާވ ުމަވއްޒަ

ހުށަަހަޅްނވާެނެއެވ. މިަފދަ ަޝުކާވެއްއ ހުށަެހޅިްއެޖަނަމ، ެއތެޭރެގ އެެތޭރެގ އިްނިތޒާމަްށ 
އިްނިތާޒމަކުން ެއަކާމގުޅޭ ެއެތޭރގެ ތަްޙޤީެޤްއ ހިންގުމަށްަފުހ، ެއކަން ިހނާގފަިއާވަކަމްށ 

 2/2008ްނނަަނަމ، ެއަކމަްށ ިޒްނާމ ަނގަްނެޖޭހ ފަާރތަާކެމުދ ާޤނޫުނ ނަންަބުރ ފެ
)ަވީޒފާއާެބހޭ ާޤނޫުނ( ގެ ަދށުން ިފަޔވަޅު އަަޅްނވާނެެއެވ. ިމޮގުތން ިހްނގާ ތަްޙީޤުޤަތުކަގިއ 

 ަޝުކާވ ރަްއުދާވ ަފރާްތ ަބއިވެިރެވެގންުނާވެނެއެވ.  
 14ޯލކުާރަފރާްތަތއް ރަްއާކތެިރުކުރުމގެ ާޤނޫނު( )ވިސްލްބް 16/2019 ޤާނޫުނ ނަންަބރު   )ނ(  

ވަނަ ާމްއާދަގިއ ަބޔާްނކޮށްަފިއވާ ަމޢުޫލާމެތއް މި ާޤޫނުނަގއި ބަާޔްނކޮްށފަިއާވ ިމންވަރަްށ 
ވަނަ ާމްއާދގެ )ށ( ަގއި ަބާޔްނކޮްށަފިއވާަފަދިއްނ  26މެުނީވ ާހަމކުުރަމކީ މި ާޤޫނުނގެ 

ތެްއގެ ައަދބަކީ އެ ާމްއާދަގއި ަބާޔްނކޮށްަފިއވާަފަދިއްނ، ކުެށެކެވ. ައދި ެއަފދަ ުކެށްއކޮްށފި ަފރާ 
 )ފަެހއް( އަަހާރެދެމުދެގ ުމްއދަަތކަްށ ޖަަލްށ ުލެމެވ.  5)ތިެންއ( ަމްސ ދުވަާހިއ،  3

މި ާމްއާދގައި ަބާޔްނކޮށްަފިއވާ ަޢމަެލްއަގއި ޖިނާޢީ ަކެމއް ިހެމނޭަނަމ، އެަކން ތަްޙޤީުޤުކޮކްށ   )ރ(  
 ޮފުނވަްނާވނެެއެވ. އެެތޭރގެ ިއްނިތާޒމުން މަްށ ެއދި ަކާމބެހޭ ިއާދރާައްށ ިފަޔވަޅު ައަޅިއިދނު 

މަޢުލޫމާތު 
 ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު

 6)ވިސްލްބްޯލކުާރަފރާްތަތްއ ަރްއާކެތރިުކުރުމެގ ޤާނޫުނ( ެގ  16/2019 ޤާނޫުނ ަނންބަރު    .43
މަުޢޫލާމުތ ބްޯލުކރުުމގެ ަވނަ މާްއާދގެ )ށ( ައދި )ބ( ަގއި ަބާޔންކޮށްަފިއވާަފަދިއްނ، ިވްސލް
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)ޭދްއ( އަހަުރ ުދވަުހެގ  2ބިނާޮކށްަފިއާވ ާހިދާސ ހިނާގ ާތރީޚުްނ ފެިށެގްނ ިގނަެވެގްނ 
 .ެއ މަޢުޫލާމުތ ުހަށހަޅަްނާވެނެއވެ އެެތރޭގެ ިއްނތިާޒަމށް ތެޭރަގިއ 

މައްސަލަ ެބލޭނެކަްނ 
ނުވަތަ ނޫންކަްނ 

 ކަނޑައެޅުން 

ނެކަމަށް ުނަވަތ ްނެދިވދާ ަހޅާ ަމްއސަަލިއެގ ތަްޙޤީުޤުކިރައްށގެ ހުށަ އެެތޭރގެ ިއންިތޒާމުަތކަށް   .44
ަކްނ ީނ ިމ ާމއްާދަގިއ ބަާޔްނކޮްށފަިއާވ ކަންކަްނ ުފރިހަަމވާ ނޫްނަކަމްށ ނިްނމަްނވާ 

 ކަަށަވުރކުރުމަްށަފހުަގެއެވ. 
 3 )ިވސްްލބްޯލކުާރަފރާްތަތްއ ަރްއާކެތރިުކުރުމެގ ާޤޫނނު( ގެ  16/2019ޤާނޫުނ ަނންބަުރ   )ހ(  

 ަވނަ ާމްއާދަގިއ ބަާޔްނކޮްށފަިއާވ ިވސްލްބްޯލކުެރިވާދނެ ޭނެދޭވ ަޢމަަލަކްށވުްނ؛
ެއ ވަީޒފާެއްއ ައާދކުުރަމްނާދ ުނވަތަ  ެއ ިއދާާރެއްއަގއި މަުޢލޫމާުތ ހުަށހަާޅ ަފާރތަީކ   )ށ(  

 )ޭދްއ( އަހަރު ުނާވ ުމވައްަޒަފކަްށުވްނ؛ 2ވަީޒފާިއން ަވިކިވާތ ިއާދރާެއްއެގ 
ާވ ލިިބަގުތުމެގ  ަފާރތަީކ ައިމއްަލ ަނުމަގިއ ދަުޢާވކުުރމާިއ ަދޢު ލޫމާުތ ހުަށހަޅާ މަޢު   )ނ(  

 ހައިިޞްއަޔުތ ިލބިފަިއާވ ާޤނޫީނ ޞަްހެޝްއަކުމަގިއވުްނ؛
ހުށަަހޅާ ަމޢުޫލމާުތެގ ައޞާްޞ )ަމޢުޫލާމުތގެ ައްސލު( ެއަކީށގެްނާވ މިްނަވަރަކްށ   )ރ(  

 ބަާޔްނކޮްށފަިއުވން؛
)ދޭއް( އަހަުރ  2ިބާނވެަފިއާވ ާހިދާސ ހިނާގ ާތރީޚުން ފެިށެގްނ ިގަނެވގެްނ މަުޢލޫމާުތ   )ބ(  

 ތެޭރަގިއ މަޢުޫލާމތު ހުަށހަޅާަފިއުވން؛
މަުޢލޫމާތު ރަްއުދވާ ަފރާުތަގއި ަމޢުލޫމާތު ބަަލިއަގތުމަށް ާޤިއުމކޮްށފަިއވާ އެެތޭރގެ އިްނިތާޒްމ   (ޅ)  

ެގ އެްނެމ ިއްސ ފަރާތް ުނަވތަ ެއ ަފރާުތްނ ެމުދެވިރކޮްށ ުނަވތަ ަމޢުޫލާމުތ ރަްއުދާވ ފަާރތު 
 މަުޢލޫމާުތ ބަަލިއަގތުމަްށ ކަނަޑައޅާަފިއވާ ފަާރަތަކށް ހުަށހަޅާަފިއުވން؛

ްށފަިއާވ ޙާލަްތެތްއ މަުޢލޫމާުތ ަރްއުދާވ ަފރާަތްށ ަމޢުލޫމާުތ ހުށަެހުޅމުން ތިީރަގިއ ބަޔާްނކޮ  (ކ)  
ިދާމވާނެ ނުވަަތ ދިާމެވާދެނކަމަށް ަޤޫބލުުކެރޭވަނމަ، ީސދާ ިވްސލްބްލޯވަރ ްޕރޮެޓކްަޝްނ 

 ުޔނިަޓްށ އެ ަމުޢލޫާމުތ ުހށަހެިޅާދނެެއެވ. 
އެެތޭރެގ އިްނިތޒާމަްށ ުނަވަތ ަމުޢލޫމާުތ ރަްއުދާވ ަފރާުތެގ އެްނެމ ިއްސ ަފރާްތ ނުވަަތ އެ  (1)   

މާތު ބަަލިއަގތުމަށް ކަނޑައަޅާަފިއވާ ެއްނމެ ިއްސ ފަާރަތކުްނ ެއކަީށެގްނާވ ފަާރތުްނ މަޢުލޫ 
  ؛ޮގތެްއަގިއ އެ ަމޢުލޫމާުތ ތަުޙޤީުޤކުަރުމްނ ގެްނޮގްސފަިއުނވުްނ ނުވަތަ

އެެތޭރެގ އިްނިތޒާމަްށ ުނަވަތ ަމުޢލޫމާުތ ރަްއުދާވ ަފރާުތެގ އެްނެމ ިއްސ ަފރާްތ ނުވަަތ އެ  (2)   
ަބަލިއގަތުމަށް ކަނޑައަާޅފިައާވ އެްނެމ ިއްސ ަފރާަތްށ މަޢުޫލާމުތ  ފަާރތުްނ މަުޢލޫމާތު

ހުށަަހޅާިފަނމަ، ހެިކ ނައްތާަލާފނެަކަމްށ ުނަވަތ ެހިކ ޮފުރވަާފނެަކަމްށ ުނަވަތ ެހިކ ަބްސ 
 ދޭން ހުިރ ަފާރަތކަްށ ނުފޫޒު ފޯުރވަާފެނކަމަްށ ޤަޫބލުުކެރވުްނ ުނަވތަ؛

އެެހން ފަާރަތކަްށ ގެްއުލެމއް ލިިބާދެނކަމަްށ ޤަބޫުލކުެރުވްނ  ިވސްލްބްޯލކުާރ ފަާރތަްށ ނުަވތަ  (3)   
 ނުވަަތ؛

އެ ފަާރަތކަްށ މަުޢލޫމާުތ ތަްޙޤީުޤކޮްށ ިފަޔަވޅު އެުޅުމެގ ާޤބިލުަކން ލިިބެގންުނާވަކަމްށ  (4)   
 ޤަޫބލުުކެރވޭަފަދ ެއކަީށެގްނާވ ަސބަެބއް ޮއތުްނ.

މާެތްއ ާހަމކުާރަނަމ، ަމުޢލޫމާތު ިނސްަބްތާވ ަޤުއީމ ސަާލަމތަށް ނުަރްއާކެވދާނެ މަުޢލޫ  (5)   
ިއާދރާައކަށް ުހށަހެުޅުމެގ ަބަދލުަގިއ ިވްސލްްބލޯަވރ ޕްޮރެޓްކޝަން ުޔިނަޓްށ ުހށަހަާޅ 

 މަުޢލޫމާަތަކްށުވން؛

http://www.hrcm.org.mv/
mailto:info@hrcm.org.mv
mailto:info@hrcm.org.mv


 
 
 
 
 

15 
 

  1424 ންބަރު:ހިލޭ ގުޅޭ ނަ މާލެ، ދިެވހިރާއްެޖ.، (20192) ެކނެރީަމގު ، ަވަނ ފަްނގިފިާލ( 5ެވހި )މއ.އުުތރު

 www.hrcm.org.mv     info@hrcm.org.mv      3336539      

ޅާ ާތރީޚުން ފެށިެގްނ ަބާޔްނކޮށްަފިއވާ ަކނަްކަމށް ިރާޢޔަްތކޮްށ، މަުޢލޫމާތު ހުށަހަ ގައި މި މާްއދާ   (އ)  
އި ަމޢުޫލާމުތ )ތިނެއް( ުދަވުހގެ ތެޭރގަ  3ްސމީ ބަްނދު ުދަވްސަތއް ނުިހަމނަިއ، ގިަނެވގެން ރަ 

 ތަްޙީޤުޤުކުރުމެގ އިްޚތިާޞްޞ ލިިބގެްނާވަކްނ ނުވަތަ ޫނންކަްނ ުނަވަތ މަްއސަލަ 
ލޫމާތު ހުށަެހިޅ ކަނަޑއަަޅިއ، ެއކަން ަމޢުޮކިމީޓއިން ތަްޙީޤުޤުކެރިވާދނެަކން ުނަވތަ ނޫްނކަން 

 ްށ އަންގަްނާވެނެއެވ. ފަރާތަ
ހުަށހަާޅ ަމްއަސލަިއެގ ތަްޙޤީުޤުކިރައށްގެްނެދިވާދެނކަން ުނަވަތ  އެެތޭރގެ ިއންިތާޒމަށް  (ވ)  

ިންނމާީނ ިމ ާމްއާދަގިއ ބަާޔްނކޮްށފަިއާވ ކަްނަކްނ ެއެތޭރެގ ިއްނތިާޒުމްނ ނޫްނަކން، 
 ފުރިަހަމާވކަން ަކށަވަުރުކރުމަްށފަުހަގެއެވ. 

މައްސަލައެއް 
ބުމުން، ލި

މައްސަލައާމެދު 
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮްތ   

ށް މަޢުޫލާމެތްއ ނުވަތަ ަމްއަސލަެއއް ހުށަެހުޅާމެއކު، ަމޢުޫލާމތު ހުަށަހޅާ އެެތޭރގެ އިްނިތާޒމަ    .45
ނުވަަތ ޙަވާލުުކރާ ާތީރޚުްނ ެފިށގެްނ ަރްސީމ ބަންުދ ުދަވްސަތްއ ުނިހމަަނިއ، ިގަނެވގެްނ 

، ައންަނިނވި ަތރުީތބުން ތިީރަގއި ަބޔާްނކޮްށފަިއވާ ިފަޔަވޅުަތްއ )ތިެންއ( ުދަވހުގެ ތެރޭަގއި  3
 އަަޅްނވާެނެއެވ.  

ެއ  ،އެެތޭރެގ ިއްނިތޒާމަްށ މަޢުޫލާމުތ ލިުބާމއެުކ ިވްސލްބްލޯވަރ ްޕރޮެޓކްަޝްނ ޮއިފސަރ  )ހ(  
 ެއންޓްރީކުުރަމްށފަުހ،ުނަވތަ ޭކްސ ިލްސޓަްށ  ެއތެޭރެގ އިްނިތާޒުމެގ ޭޑޓާޭބސް މަުޢލޫމާުތ 
 މަުޢލޫމާތު ިޙްއާސުކަރްނވާެނެއވެ. ެއ  ެމންބަުރންަނށް ޮކމިީޓެގ 

ަމޢުލޫމާތު ލިބުާމެއކު ެއ ަމއްަސަލިއެގ ިވސްލްބްޯލަވރ ޕްޮރެޓކްަޝްނ އޮިފސަރަްށ   )ށ(  
އިޚްިތޞާްޞ ލިބިެގްނާވކަްނ ނުވަަތ ޫންނަކން ކަނޑަައަޅިއ، ައދި ަމްއަސލަިއަގިއ 

ގަިއ ަބޔާނޮްކްށަފިއވާ "މަްއަސލަާއެމުދ  2ެގ ަލަފޔާެއކު ަޖުދަވުލ ޢަަމުލކުރަން ފެްނަނ ގޮތު
މެްނބަރުންނަްށ ޮކިމީޓގެ ޢަަމުލކުރަން ފެންނަ ގޮތުެގ ަލާފދޭ ކަުރާދްސ" ފުރިަހމަޮކްށ، 

 ޙިްއާޞުކރަންވާެނެއެވ. 
އެ ޮއިފަސުރ ފިަޔަވިއ، ިވްސލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްަޝްނ އޮިފސަރު ެންތ ޙާލަެތްއަގިއ،   )ނ(  

ިމ ާމްއާދަގއި ަބާޔންކޮށްަފިއާވ  މެންަބަރކު ެތެރއިްނ ެއްއ  ިހެމނޭ މެންަބރުްނގެ ިއ ޮކމިީޓގަ 
"މަްއސަަލާއެމދު ޢަަމުލކުރަން ެފންނަ ގޮުތެގ ަގއި ަބޔާްނޮކްށފަިއވާ  2ަޖުދަވލު ުމްއަދުތގަިއ، 

 ޙިއްާޞުކރަްނވާނެއެެވ.  ހުިރާހ މެންަބުރންނާ ޮކމިީޓެގ ލަާފޭދ ަކުރާދްސ" ފުިރަހމަޮކްށ، 
އިޚްތިޞާޞް 
ލިބިގެންވާ 

 އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުން 

ހުށަެހޭޅ ަމްއސަަލަތުކެގ ެތެރއިްނ ާޤޫނނަުކްނ ަވކި ިއާދާރއަކަްށ އެެތޭރެގ އިްނިތޒާމަްށ    .46
ތަްޙީޤުޤުކުރުމގެ އިޚްިތޞާްޞ ިލބިދީަފިއާވ މަްއަސލަެއްއަނަމ، ެއަކމެއް ތަޙްީޤުޤކުުރަމށް ެއ 

  ަވްނވާެނެއެވ. ިއާދރާައަކށް ފޮނު 
ޤާނޫނުގެ 

ރައްކާތެރިކަން 
ލިބިފައިނުވާތީ، 

މައްސަލަ ތަޙްޤީުޤ 
 ނުކުރާނެ ޙާލަތްތައް 

 

)ވިސްލްބްޯލކުާރަފރާްތަތއް ރަްއާކތެިރުކުރުމގެ ާޤނޫނު( ާއިއ  16/2019 ޤާނޫުނ ނަންަބރު    .47
 ގެ ަދށުްނ ަރއްކާެތރިަކން ނުލިބޭ ާޙލަްތތަުކެގ ެތޭރަގއި އަްނނަނިވި ކަްނަކން ަގއިޑްަލިއން މި 

 ތަްޙޤީުޤުނުކާރނެެއެވ.  އެެތޭރގެ އިްނިތާޒުމތަުކން ހިެމެނއެވެ. ައިދ މިަފަދ މަޢުޫލާމތުަތްއ 

 އެެތޭރެގ އިްނިތޒާމްަތަކށް ަބޔާްނކޮށްަފިއވާަފަދއިން  ަގއި ަވަނ ާމްއދާ  44ަގއިޑްަލިއްނެގ ިމ   (ހ)  
 އިޚްިތޞާްޞ ުނލިބޭ މަުޢލޫމާަތަކްށވުްނ.

 16/2019 ާލަމާތ ގުޭޅ މަުޢލޫމާެތްއަނމަ، ާޤޫނުނ ނަންަބރު ަޤުއީމ ސަ   (ށ)  
( 3ވަނަ ާމްއާދެގ )ބ( ެގ ) 8)ިވްސލްްބލޯުކާރފަާރތްަތްއ ރަްއާކތެިރުކުރުމެގ ާޤނޫުނ( ެގ 
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ަގިއ ަބާޔންކޮށްަފިއވާަފަދ ޙާލަެތްއ ެމުދެވރިުނަވީންސ ާޢްނުމކޮްށ ާހަމކޮށްަފިއާވ 
 މަުޢލޫމާަތަކްށވުން؛ 

ރައްކާތެރިކަން 
ގެންނުާވ ލިބި

މަޢުލޫމާތާމެދު 
 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް 

 16/2019 ހުަށަހޅާ ަމްއސަަލައކީ ޤާޫނުނ ނަންބަރުއެެތޭރެގ އިްނތިޒާމަށް    . 48
)ިވްސލްްބލޯުކާރފަާރތްަތްއ ަރްއކާެތިރކުރުުމެގ ޤާނޫުނ( ގެ ަދށުްނ ަރްއާކތެިރކަްނ ލިިބޭދ 

އެކު، ަމޢުލޫމާުތ ުހށަހަާޅ ފަާރަތްށ މަުޢލޫމާަތަކށްުނާވަނމަ، ަރްއކާެތރިކަން ނުލިބޭ ސަބަބާ 
ެއކަން ައްނގަްނާވނެެއެވ. މި ާޙލަުތަގިއެވސް ަމޢުލޫމާތު ހުަށހަޅާ ަފރާުތގެ ިސްއރުުކަރްނޖެޭހ 

 މަުޢލޫމާުތ އެެހްނ ފަރާަތާކ ިޙްއޞާޮކްށގެްނުނާވނެެއެވ. 
މައްސަލަ 

 ރަޖިސްޓްރީކުރުން
ނަ ާމްއާދަގއި ަބާޔްނކޮށްަފިއވާަފަދއިން ަރްސީމ ވަ  45ވަނަ ާމްއާދާއއި  44 ަގއިްލަޑއިްނގެ މި   )ހ( .49

)ިތނެއް( ުދަވުހެގ ތެރޭަގިއ ހުށަެހޅިަފއިވާ  3ބަްނުދުދަވްސަތްއ ުނިހމަަނިއ، ިގަނެވގެްނ 
ލިިބެގްނާވކަން ުނަވަތ  އެެތޭރގެ އިްނިތޒާމަށްމަުޢލޫމާުތ ތަްޙޤީުޤުކުރުމގެ ިއޚްިތޞާްޞ 

އެެތޭރެގ  ަރިޖްސްޓީރ ނަންަބރެްއީދ، ނޫްނކަން ަކނޑަައޅަިއ، ޮކްނމެ ަމްއަސަލައކަށް 
 ޑޭާޓބޭްސަގިއ ަރިޖްސޓްީރުކަރންވާެނެއެވ.  އިްނިތާޒުމގެ

މި ާމްއާދގެ )ހ( ަގއި ަބާޔްނކޮްށަފިއވާަފަދިއްނ ަރްސީމ ބަްނުދުދަވްސަތއް ުނހިަމަނިއ،   )ށ(  
ުދ ެއ މަޢުޫލާމާތމެ  ެއތެޭރެގ ިއންިތާޒަމށް )ިތނެއް( ުދަވުހެގ ތެރޭަގިއ  3ިގަނވެގެްނ 

 ޢަަމުލކުާރނެގޮްތ މަުޢލޫމާުތ ހުށަަހޅާ ކޮްނެމ ަފާރަތކަްށ ިލުޔުމްނ ައްނގަްނާވެނެއވެ.  
ަމުޢލޫާމާތެމުދ  ެއެތޭރގެ ިއންިތޒާމުން ިމ ާމްއާދެގ )ށ( ަގިއ ަބާޔންކޮށްަފިއވާަފަދިއން   )ނ(  

 ޢަަމުލކުާރޮގތް ައްނގާިއުރ، ައްނނަިނިވ މަުޢލޫމާތު ިހަމަންނވާެނެއެވ.   
 ަމްއސަަލިއެގ ަރިޖްސޓްީރ ނަންަބރު؛ (1)   
 ހުށަެހޅި ތާރީާޚިއ ަވުގތު؛ މަުޢލޫމާތު  ( 2)   
 ެއެތޭރގެ ިއންތިޒާމަށް ހުށަަހޅާަފިއވާ ަމްއސަަލ / ަމޢުލޫމާތު ތަްޙޤީުޤުކުރުމގެ އިްޚިތޞާްޞ  (3)   

 ަމްއަސލަާއެމުދ ަޢމަުލުކަރން ނިްނާމަފިއާވޮގްތ.  ލިބިގެްނާވކަްނ ނުވަަތ ނޫްނަކާމިއ،
ުހށަހަާޅ ަފާރުތގެ މަޢުޫލާމުތ ިސއްުރުކުރުމެގޮގތުްނ، ަމްއސަަލ  މަުޢލޫމާތު   )ރ(  

ަރިޖސްްޓީރކުރުަމށްފަުހ ަމްއސަަލިއގެ ަމަސްއަކްތތަްއ ކުުރުމަގިއ ބޭނުންކުަރުމްނާދްނވާީނ 
 ަމްއސަަލިއެގ ަރިޖްސޓްީރ ނަންަބެރވެ.  

މަޢުލޫމާތު ނުވަަތ 
މައްސަލަގެ ފައިލްތަްއ 

ތައްޔާރުކޮށް 
 ބެލެހެއްޓުން 

ރީުކާރ ގޮުތަގއި ަރިޖްސޓް ަވނަ މާްއާދގެ ަދށުން ަވކި މަްއަސަލެއްއގެ  49 ގެ ގަިއޑްަލިއން މި   )ހ(  . 50
ަވކި ަފިއލެްއ ަތްއާޔުރުކރަްނާވެނެއެވ. ައިދ ެއ ަމްއސަަލައކާ ގުޭޅ  ަމްއސަަލައަކށްކޮްނެމ 

ށް ާޚއްަޞކޮށްަފިއވާ ފަިއްލގަިއ އެްނެމަހއި ިލެޔިކުޔްނތައް ަރއްާކެތރިކަާމެއކު އެ ަމްއސަަލައކަ 
 ބަލަަހއްަޓްނވާެނެއެވ. 

އެެތޭރެގ ިއްނތިާޒުމަތުކެގ ިމ މާްއާދެގ )ހ( ަގއި ަބާޔންކޮށްަފިއާވ މަްއަސަލ ަފިއލްަތަކްށ،   )ށ(  
 ިފަޔަވއި ެއެހން ފަާރަތކަްށ ެއްކެސްސ ެދިވެގންުނާވެނެއވެ. ން ުމވަްއޒަފު ހިެމޭނ 

ްށ، ތަްޙޤީުޤުކުރުމގެ ބާރު ލިބިފަިއވާ ކޮންމެ ުމައްއަސާސެއްއގެ ުނަވަތ ތަްޙީޤުޤުކުރުމގެ ބޭުނމަ  )ނ(  
ައިމއްަލ ަފރާތްެއ ނުވަތަ ޢާްނުމ ަފުރދުްނ ެއހީެތރިަކްނ ޯހުދުމެގ ގޮުތްނ، ަމްއސަަލިއެގ 
މަުޢލޫމާުތ ިޙއްާޞުކރަްނެޖިހްއޖެނަމަ، ަމުޢލޫމާުތ ާހަމކުާރ ފަާރުތެގ ސިއްުރުކަރްނޖެޭހ 

ަގިއ ިހމަާނަފިއވާ "ަމްއަސލަިއެގ  3 އުނިކުުރަމށްފަުހ ައދި ަޖުދވަުލ އެްނެމަހއި މަުޢޫލާމތު 
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މަުޢލޫމާުތެގ ިސއްުރ ހިފެެހްއުޓުމެގ ިއްގާރރު" ގައި ޮސިއުކުރަމށްފަުހ، އެ ަމަސްއކަތަްށ 
 ބޭނުްނާވ މިްނަވރަްށ އެ ފަާރަތަކށް ަމޢުޫލާމތު ެދިވދާެނެއެވ.   

ުފ ކުރާ ފަާރތަުކްނ، މި ާޤނޫާނ ޚިލާ ިޙއްޞާ ުތ ިމ މާްއާދެގ )ނ( ެގ ަދށުްނ މަޢުޫލމާ   )ރ(   
)ވިސްލްބްޯލކުާރފަާރްތަތްއ  16/2019 ޢަަމެލއްކޮށްިފަނމަ، ާޤޫނުނ ަނންބަރު 

ްއޭޖގެ )ިދވެިހރާ  9/2014ރަްއާކެތރިުކުރުމެގ ާޤނޫުނ( ެގ ަދށުްނ ައިދ ާޤނޫނު ަނންބަުރ 
 ެއެވ. ަޔވަޅު ެއޅޭނެ ަވަނ ާބބުގެ ަދުށން އެ ފަރާތަާކެމުދ ފި  510ޤާނޫުނލްޢުޫޤބާުތ( ގެ 

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮްށ 
 ނިންަމންެޖހޭ މުއްދަުތ 

ިވސްލްބްޯލކުުރުމގެ ގޮތުން ހުަށަހޅާ މަުޢޫލާމތު ަރިޖްސޓްީރުކރާ ުދވަހުން ފެިށެގން ިގަނެވގެްނ   )ހ( .51
 )ެއާކީވްސ( ުދވަުހެގ ތެރޭގައި ަމްއަސަލ ތަޙުީޤުޤޮކްށ ިންނަމްނވާެނެއެވ.   21

ގެ )ހ( ގައި ަބާޔްނކުރާ މުްއަދުތގެ ެތޭރަގިއ، ތަުޙޤީޤު ފުިރހަަމުކެރވެން ނެްތަކަމްށ މި މާްއދާ   )ށ(  
 48މަުޢލޫމާުތ ބަަލިއަގންަނ ފަރާތަްށ ެފނިްއެޖަނަމ، ިމ މުްއަދުތ ހަމަުވުމެގ ިގަނެވގެން 
 30)ސާީޅްސައށެއް( ގަިޑިއުރ ކުިރން، ތަްޙޤީުޤ ފުރިަހަމުކރުމަްށ ިއތުަރްށ ބޭުންނވާެނ 

ަމޢުޫލާމތު ހުށަަހާޅ ވަަހށްވުރެ ިދުގޫނން އިުތރު ުމްއަދެތއް ކަނަޑއަަޅިއ، އެކަން )ިތީރްސ( ދު 
 ައްނގަްނާވެނެއެވ.   ފަާރތަާށިއ ިވްސލްބްލޯަވރ ްޕޮރެޓކްަޝން ުޔިނޓަށް

 ވަގުތުން ފިޔަވަޅު 
އަޅަންޖެހޭ 
 މައްސަލަތައް

ަވަހކަށް ައދި ަމުޢޫލާމތު ހުަށހަާޅ ަވުގތުން ިފަޔވަޅު އަަޅްނޖެހޭ މަްއަސލަަތުކަގިއ، ީވއެްނމެ އަ   )ހ( . 52
 )ިތެނއް( ުދަވުހގެ ތެރޭަގިއ ިފަޔަވޅު އަަޅްނާވނެެއެވ.   3ތާރީުޚްނ ެފިށގެން 

ަވުގތުްނ ިފަޔަވޅު އަަޅްނޖެޭހ މަްއަސަލަތްއ ކަނަޑެއުޅުމަގިއ ައްނނަިނިވ ަކްނަކަމށް   )ށ(  
 ރިާޢަޔްތކުަރްނާވނެެއެވ. 

 ނަ ުނަވތަ ހަިށގަނަޑށް ެގއްުލެމއް ލިިބދާނެަފދަ ޙާަލެތއް އޮުތްނ؛މީެހއް ނުވަތަ ަބއެްއގެ ފުރާ  (1)   
 ެއަކުމގެ ސަބަުބން ުމުޖަތމަަޢށް ލިބޭ ނުވަަތ ލިިބާދނެ ެގްއލުްނ؛ (2)   
ވަަނ ާމްއާދަގިއ  22)ޖިނާީޢ އިޖުާރަޢުތެގ ާޤނޫުނ( ގެ  12/2016ޤާނޫުނ ަނންބަުރ  (3)   

 ެގ ެތޭރަގިއ ިހމެނޭ ުކެށއް ހިެމނިފަިއުވްނ؛ބަާޔްނކޮްށފަިއާވ ޖިނާީޢ ބޮޑެތި ުކށްަތކު 
 ހެިކ ަނއްތާުލާމިއ، ެހއްކަްށ ުނޫފޒު ފޯުރުވުމެގ ުފުރޞަތު ޮއތުްނ؛ (4)   
 މަުޢލޫމާުތ ިންސބަްތވާ ފަާރުތެގ މަާޤާމިއ ަޙއިިޞްއަޔތު؛ (5)   
ިބދާނެަފަދ ަވުގތުްނ ިފަޔަވޅު ާނޅާިފަނަމ ދަޢުަލތަށް ިއާއަދނުުކެރޭވަވުރގެ ެގްއުލމެއް ލި (6)   

 ަމްއސަަލައަކްށުވން؛
ިވސްލްބްޯލކުުރމުން ަބަދލުިހުފުމެގޮގތުްނ ކުާރ ަކމެްއ ުހްއޓުވުމަށް ަވުގުތްނ ިފަޔަވުޅ   )ނ(  

ނާަޅއިިފަނމަ، ެގއްލުން ލިބޭ ފަާރތަށް ިއާޔަދުނުކެރވޭ ެގއްުލެމއް ިލބިދާނެ ަކމަށް ަޤބޫލުުކރާެނ 
އް ފާަހަގކުެރްއިވްއެޖަނމަ، ެއކަުމެގ މަުޢޫލމާުތ އެެތޭރެގ ިއންިތާޒމެ ެއކަީށެގްނވާ ަސބަބެއް 

 ަލސްުނޮކށް ިވްސލްބްޯލަވރ ޕްރޮޓެްކަޝްނ ުޔނިަޓްށ ޙިްއސާުކރަްނާވެނެއެވ. 
ިވސްލްބްޯލކުުރމުން ަބަދލުިހުފުމެގޮގތުްނ ކުާރ ަކމެްއ ުހްއޓުވުމަށް ަވުގުތްނ ިފަޔަވުޅ   )ރ(  

ވޭ ެގއްުލެމއް ިލބިދާނެ ަކމަށް ަޤބޫލުުކރާެނ ނާަޅއިިފަނމަ، ެގއްލުން ލިބޭ ފަާރތަށް ިއާޔަދުނުކރެ 
ެއކަީށެގްނާވ ަސބަބެްއ ޮއވެްއެޖަނަމ، ެއ ގެްއލުން ލިުބަނ ުނދިުނުމެގ ޮގތުްނ ަވިކ ަކެމްއ 
ކުުރަމށް ނުވަތަ ނުުކުރަމށް އެކި ފަާރތްަތަކށް އެްނުގުމގެ ާބރު ިވސްލްބްޯލަވރ ްޕރޮެޓކްަޝްނ 

 ުޔނިަޓްށ ިލބިެގްނވެެއވެ.  
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ކާ އެއްގޮތަށް އްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން ކުރާ އަމުރަ މި މާ   )ބ(  
)ވިސްލްބްޯލކުާރފަާރްތތައް  16/2019 ޢަަމލުުނކޮށްިފަނމަ، ާޤޫނުނ ަނންބަރު 

ަދއިން، ވަަނ ާމްއާދެގ )ޅ( ަގިއ ަބޔާްނކޮށްަފިއވާފަ  26ރަްއާކެތރިުކުރުމެގ ާޤނޫުނ( ެގ 
ިލއަން( )ެއްއ މި 1،000،000ުލުކުރަމްށ އުުޒރުވެިރިވ ަފާރތެްއ އަމުާރ ެއްއގޮތަްށ ަޢމަ

 ބިެގްނވެެއވެ.ރުިފާޔައށްވުެރ ޮބޑުނޫން ައަދަދުކން ޫޖިރމަާނުކުރުމެގ އިްޚިތާޔުރ ުޔނިަޓްށ ލި 
( ަގިއ ަބާޔންކޮށްަފިއާވަފަދިއން ުޔިނޓުްނ ުކރާ އަމުާރ އެއްގޮަތްށ ރމި ާމްއާދެގ )  )ޅ(  

ޫޖިރަމނާއެްއ  ަބާޔންކޮށްަފިއވާަފދަިއްނ ުޔިނޓުން ( ަގއިބާދގެ )ޢަަމުލކުުރުމން، މި ާމއް 
 މަާޢފުުކުރުމގެ ިއޚްިތޔާރު ުނަވތަ އަނުބރާ ަރްއދުުކުރުމގެ އިޚްިތާޔރު ުޔިނޓަށް ލިިބެގްނވެެއެވ.

މައްސަލަ 
ދިރާސާކޮށް، 

ތަޙުޤީޤުކުރާނެގޮތުގެ 
ޕްލޭންއެއް 
 އެކުލަވާލުން 

ާދގެ ަދށުްނ، ިވސްލްބްލޯކުުރުމގެ ގޮުތން ހުށަަހާޅ ވަނަ ާމއް  45ައދި  44ގެ ަގއިޑްަލިއން މި   )ހ( . 53
ަމްއސަަލެއއް ެބލުުމެގ އިްޙިތޞާްޞ ލިިބެގްނވާކަމަށް ަކނޑަައޅަިއ، ެއަކްނ ަމޢުޫލާމުތ 

 ، ަވުގތުްނ ަމްއސަަލ ދިާރާސކޮްށ ަތޙުޤީުޤުކަރން ހުށަެހޅި ަފރާަތްށ އެންގުމަށްަފހު
 ފަަށްނވާެނެއެވ. 

ތު ތަްޙޤީުޤކުުރުމގެ އިްޚިތޞާޞް ލިިބގެްނާވކަމަށް ކަނަޑައޅާ ތާރީުޚްނ ހުށަަހޅާަފިއވާ ަމޢުޫލމާ  )ށ(  
ަގިއ  4ެގ ަޖުދަވލު ަގިއްޑލަިއން )ތިނެއް( ުދަވްސ ެތޭރަގއި ިމ  3ފެިށގެން ގިަނެވގެން 

ހިމަނާަފިއާވ ތަޙުީޤުޤުކުރުމެގ ޕްލޭްނެގ ެޓމްްޕލޭްޓާއ ެއއްގޮްތާވޮގތުގެމަިތްނ، ާޤޫނުނގަިއ 
ާކީވސް( ުދަވހުެގ މުްއަދުތގެ ެތޭރގަިއ ަމްއަސަލ )އެ  21ކަނަޑއެޅިަފއިާވ 

ކުިރައްށެގްނދާެނޮގތްަތއް ފާަހަގކޮށް ޕްޭލްނެއްއ  ޮކިމީޓއިްނ އެކުަލވާަލިއ، ެއ ޕްލޭްނާއ 
ެއއްގޮަތްށ ަމްއަސލަިއެގ ތަްޙީޤުޤުކިރއަްށެގްނަދްނވާެނެއެވ. ިމ ާމްއާދަގިއ ަބާޔންކޮށްަފިއާވ 

 ިވ މަުޢޫލާމތުަތްއ ުހންަންނާވނެެއެވ.ތަްޙީޤުޤުކުރުމގެ ޕްލޭްނގައި ައްނނަނި 
 ަމްއސަަލ ހުށަެހޅި ތާރީުޚ؛ (1)   
 ަމްއސަަލިއެގ ަރިޖްސޓްީރ ނަންަބރު؛ (2)   
 ަމްއސަަލިއެގ ާބަވތް؛ (3)   
 ަމްއސަަލިއެގ ކުރު ުޙާލާސއެްއ؛ (4)   
ުގތުްނ ައޅަންޖެޭހ ަވުގތުްނ ިފަޔވަުޅ އަަޅްނޖެޭހ ަމްއަސލަެއްއަކްނ ުނަވަތ ޫންނކަްނ އަިދ ވަ  (5)   

 ިފަޔވަުޅތަްއ؛
 އެެހން ިއާދާރައަކށް ޮފނުަވްނޖެޭހ މަުޢޫލމާެތްއަކން ނުވަަތ ނޫްނަކްނ؛ (6)   
 ަމްއސަލަ ތަޙްީޤުޤުކުރުމގެ އިޚްތިާޞޞް ލިިބެގްނާވކަން ުނަވތަ ޫނންަކން ކަނަޑެއޅި ާތރީޚް؛ (7)   
)ެއާކީވްސ( ުދަވސް ަހަމާވ  21ައޅާަފިއވާ ަމްއސަލަ ތަޙްީޤުޤޮކށް ިންނމަން ާޤޫނުނގައި ަކނޑަ (8)   

 ؛ތާރީޚް
)ެއާކީވްސ( ުދވަުހެގ  21ަމްއސަަލ ތަޙްީޤުޤކޮށް ިނންަމްނ ޤާޫނުނަގއި ަކނޑަައާޅފަިއާވ  (9)   

 30ތެޭރަގއި ުނނިްނމޭ ަމްއަސލަަތުކަގއި ިއތުުރުކެރިވާދެނކަމަށް ާޤޫނުނގައި ަބާޔންޮކްށފަިއވާ 
 )ިތީރްސ( ުދަވްސ ަހަމާވ ތާީރޚް؛

ުމްއދަތު ިއުތރުުކަރްނޖެިހްއެޖަނމަ، ަމްއަސލަ ތަްޙޤީުޤޮކްށ ިންނމަްނ ާޤޫނުނގަިއ  (10)   
)ާސީޅްސއަެށްއ(  48)ެއާކީވްސ( ުދަވްސ ހަަމުވުމެގ ިގަނެވެގްނ  21ކަނަޑއަޅާަފއިާވ 
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)ިތީރސް( ުދަވހަށް ުމްއަދުތ އިތުރުކުާރަކްނ މަޢުޫލާމުތ  30ގަިޑިއުރެގ ުކރިން 
 ްނިގ ާތރީްޚ؛ހުށަެހޅިަފރާަތްށ އެ

 ރިާޢަޔްތކުަރްނެޖހޭ ާޤޫނނުަތާކިއ، ޤާނޫީނ ުނުކާތތަްއ؛ (11)   
 ؛އިުތަރށް ޯހދަްނެޖހޭ ިލެޔިކުޔްނަތއް  (12)   
 ؛ަނގަްނެޖހޭަކަމށް ެފންަނ ބަާޔްނތައް (13)   
 ާވ ުނަވތަ އެީހތެިރަކްނ ހޯދަންެޖިހާދެނކަްނ ުނަވަތ ޫނންަކާމިއ، ބޭުނން ަތޖުރިާބާކރެްއެގ  (14)   

 ބޭނުްނެވާދނެ ެއހީތެިރަކުމެގ ާބަވތްަތްއ؛
 ޤާނޫީނޮގތުން ެއޅޭނެ ިފަޔަވޅުަތްއ. (15)   
ަބާލ މަްއަސަލަތުކގައި ިމ ާމްއާދާއ ެއްއޮގތަށް ަތްއޔާުރުކރާ  އެެތޭރެގ އިްނިތޒާމުަތކުން  )ނ(  

ެމ ިއްސ ެއތެޭރެގ ިއންިތޒާމުަތުކަގއި ަމަސްއަކތްުކާރ ެއން ަމްއސަލަ ތަްޙީޤުޤުކުރުމގެ ްޕލޭން 
 ާޤނޫީނ ަވކީެލްއ ަމަސްއކަްތުކާރަނަމ އެފަރާތުްނ، ިމ ޕްޭލން  ިއންިތާޒުމަގއި ައިދ ފަާރްތ 

 ޗެްކކޮށް، އެަފާރތްަތުކެގ ސޮއި ައިދ ތާރީޚް ެއނެގން ޮއންަންނާވނެެއެވ.
އިތުރު ލިޔެކިުޔންތަްއ 

 ހޯދުން
ޯހަދްނޖެޭހަނމަ، ަލްސުނކޮށް  ަމްއސަަލާއ ުގިޅެގްނ ެއްއެވްސ ިލުޔމެްއ ުނަވަތ މަުޢލޫމާެތއް     . 54

 އެ ަމޢުޫލާމތުަތްއ ހޯަދްނވާެނެއެވ. 
ވަަނ ާމްއާދގެ ަދށުން އެުކަލވާާލ ަމްއސަަލ ތަްޙީޤުޤުކުރުމެގ  53ަގއިްޑަލއިްނގެ މި   )ހ( .55 ބަޔާން ނެގުން 

ޕްލޭްނަގިއ، ަމްއސަަލާއ ުގިޅގެން ެއްއެވްސ ަފރާެތްއެގ ބަާޔެނއް ަނަގްނޖެޭހަކމަްށ 
 ިއާވަނަމ، ަލްސނުޮކށް ެއ ބަޔާްނަތްއ ނަަގިއ، ޮސިއުކުރވަްނާވެނެއެވ. ފާަހަގކޮްށފަ

ޖިާނޢީ ތުުޙަމެތްއކުެރވޭ ަމްއަސަލެއއްަނަމ، ެއީމެހްއގެ ަމްއަޗށް ުކެރވޭ ތުުޙަމތަކީ ކޮބަިއަކން   )ށ(  
 ިއްއވާ، ާޤޫނނީ ަވކީެލްއގެ އެީހެތރިަކން ޯހުދުމގެ ޙައްާޤއި ހަނުުހުރުމގެ ޙަްއޤު ލިިބެގްނވާަކން 

ުދަވުހގެ ފުުރަޞެތްއ  )ަފހެއް( 5އަްނަގިއ، ާޤނޫނީ ަވކީެލއް ަހަމަޖްއސަން ބޭުންނވާަނަމ 
 ދޭްނާވެނެއެވ. 

ބަޔާން ިދުނަމްށ ިއޢުިތރާުޒުކާރަނމަ، ނުވަތަ ހަނުުހުރުމގެ ަޙއްުޤ ބޭުންނކޮްށފިަނަމ، ެއ   )ނ(  
ލަކީ އެަފރާަތުކން ަމްއސަަލއާ ުގިޅގެން ލިިބފަިއވާ ހެްއާކއި ގަީރނާ ަވޒަްނުކރުމަްށަފހު، އެ ަޢމަ

ހިްނިގ ަޢމަެލްއކަމަށް ބެެލވޭަނަމ، އެ ފަާރުތގެ ަބޔާން ނުަނަގއި ަމްއސަަލިއގެ ަތޙްޤީުޤުކާރ 
 ފަާރތަްށ ބުަރެވޭވ ގޮަތަކށް ަމްއަސލަ ިނންަމްނާވނެެއވެ.  

ވަކިތަނަކަށް ގޮްސ 
ހޯދަންޖެހޭ 

 ލިޔެކިޔުންތަްއ ހޯދުން 

އެެތޭރެގ ިއންިތާޒމަްށ  ަވިކަތނެްއަގިއ ހުިރކަަމްށ ަމްއސަަލާއ ގުޭޅ އިުތުރ މަުޢޫލމާތު  )ހ( .56
 ޤަޫބލުުކެރޭވަނމަ، ެއަތަނކަްށ އެަތކެިތ ޯހދަްނާވެނެއެވ. 

ބޭުންނާވ މަޢުޫލާމުތ ޯހުދަމްށ   ތަްޙީޤުޤކުާރ ަމްއަސލަެއްއަގއި އެެތޭރެގ ިއންިތޒާމުަތުކން   )ށ(  
ރ ޕްޮރެޓްކޝަން ޔުނިޓުެގ ެއްއެވސް ފަާރަތުކން ުހަރްސއަަޅއިފިަނަމ، އެަކްނ ިވސްލްބްޯލވަ 

ެއަކުމަގއި ޔުިނުޓްނ އެެތޭރެގ އިްނިތޒާމުަތަކްށ  ަންނވާެނެއެވ. ައދި ްށ ެގންަސާމލުަކމަ
 އެީހތެިރަކްނ ޯފރުޮކްށޭދްނވާެނެއެވ.  

މި ާމްއާދެގ )ށ( ެގ ދަށުން އެެތޭރެގ ިއްނިތޒާމުަތކުން ިވްސލްބްލޯވަރ ްޕޮރޓެްކޝަްނ   )ނ(  
)ސާީޅްސ  48ައިދ ިގަނެވގެން  ވީއެްނމެ ައވަަހކަށްުދުމން، ުޔނިުޓެގ އެީހެތރިކަމަށް އެ 

ތެރޭަގިއ، ެއތެޭރެގ އިްނތިާޒމަްށ ެއ ަމޢުލޫމާތު ިޙއްާޞޮކްށދިުނަމްށ  ( ަގިޑއިރު އަެށއް 
 ިވްސލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްަޝްނ ުޔނިުޓްނ ަކމާެބހޭ ިއާދރާައްށ އަްނަގްނވާެނެއެވ. 
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ުގަމަކްށ ަވރ ްޕރޮެޓކްަޝން ުޔނިުޓން އަްނގާ އެން މި ާމްއާދގެ )ނ( ގެ ަދށުްނ، ިވްސްލބްލޯ  )ރ(  
ުއމަްނ )ހި  6/2006ތަބާުނެވްއެޖަނަމ އެަފަދ ަޢަމެލްއ ުކިރ މީަހަކށް، ާޤޫނުނ ަނންބަުރ 

ުޅުމގެ ވަަނ ާމްއާދެގ )ށ( ެގ ދަުށްނ ފިަޔަވުޅ އެ  26ރަިއްޓްސ ޮކމިަޝުނެގ ާޤނޫުނ( ގެ 
 ވެެއެވ. ބާރު ިވްސްލބްލޯވަރ ޕްޮރެޓކްަޝން ުޔިނޓަްށ ލިބިެގން 

ހެކި ނައްތާލުމާއި، 
 ބިރުދެއްކުން  

 26)ވްިސްލބްޯލކުާރފަާރތްަތއް ރަްއާކތެިރކުުރުމގެ ޤާނޫުނ( ގެ  16/2019 ޤާނޫނު ަނންބަރު    .57
ުކރާ ތަްޙީޤަޤކާ ގުޅޭ ަދިއން ިވްސލްބްޯލުކުރމުން ވަނަ ާމްއާދގެ )ނ( ގައި ަބޔާްނޮކްށަފިއވާފަ 

ަނއްާތލުްނ ނުވަތަ ެހކި ަބްސ ީދފާނެ ީމހަަކްށ  ިލުޔމެްއ ނުވަަތ ެއހެްނެވްސ ހެްއެކއް
ބިުރެދއްކުން ނުވަތަ ނުފޫޒެއް ޯފުރުވމަކީ ކުެށެކެވ. ިމއިން ުކެށްއގެ ައދަަބކީ ާޤނޫނު ނަންބަުރ 

 )ިދެވހިާރްއޭޖގެ ާޤޫނނުލްޢުޫޤބާުތ( ަގއި ެއ ކުަށަކށް ކަނަޑއެޅިަފިއާވ ައދަެބެވ.  9/2014
ސަސާތަކާއި، މުއައް

މާހިރުންގެ 
 ރިކަން ހޯދުން އެހީތެ

ކުރާ ތަްޙޤީަޤކާ ގުިޅެގން ތަޙްީޤުޤކުުރުމެގ  ެއެތޭރގެ އިްނތިާޒމަކުން ިވސްލްބްޯލކުުރާމގުިޅގެން   )ހ( . 58
ބާރު ލިބިަފިއވާ ކޮްނމެ ުމައްއަސާސެއްއގެ ުނަވތަ ައިމްއލަ ފަާރެތއް ނުވަތަ ޢާްނމު ަފުރދުްނ 

 އެީހތެިރަކްނ ޯހިދާދެނެއެވ. 
ަގިއ ަބާޔންކޮށްަފިއާވ ަފރާަތަކްށ ަމްއސަަލިއެގ މަޢުޫލާމުތ  ިމ މާްއާދެގ )ހ(  )ށ(  

ޙިްއާޞުކރަްނެޖިހްއޖެަނަމ، މަުޢލޫމާތު ާހަމކުާރ ފަާރުތެގ ިސއްުރުކރަްނެޖހޭ އެްނެމަހިއ 
ަގއި ިހމަާނަފިއވާ "ަމްއސަަލިއގެ ަމޢުލޫމާުތެގ  3ަޖުދަވލު  މަުޢލޫމާތު އުިނުކރުމަްށފަހު ައދި 
ރާުރ" ަގިއ ޮސއިކުުރަމްށފަުހ، ެއ މަަސްއަކަތްށ ބޭުންނާވ ިސއްުރ ހިެފހެްއުޓުމގެ ިއގް 

 މިްނަވަރށް ެއ ަފރާަތަކށް ަމޢުޫލާމތު ެދިވާދެނެއެވ.   
މައްސަލަ ވަޒަންކޮށް، 

 ގޮތެއް ނިންުމން 
ތަްޙީޤުޤކުާރ ަމްއަސލަަތުކެގ ެއްނެމ ަފުހގެ ނިންމުން ިންނާމީނ  އެެތޭރެގ އިްނިތޒާމުަތކުން  )ހ( . 59

 ޒާމުަތކުގައި ިހެމނޭ ފަާރްތތަުކެގ އަުޢލަބިްއަޔުތްނެނެވ. އެެތޭރެގ އިްނތި 
ަމްއސަަލިއަގއި ޮގތެއް ިނންމުމަށް ަނގާ ޯވުޓގައި ެއތެޭރގެ އިްނިތޒާމުަތުކަގއި ިހމެނޭ ކޮްނެމ   )ށ(  

 )ެއެކއް( ޯވުޓ ލިިބެގްނވެެއެވ.  1ފަާރތަަކްށެވްސ 
ުދ ަތފާުތ ަރުޢޔެްއ ިހެމޭނަނަމ، ތަާފުތވާ ަމްއސަަލިއަގިއ ޢުައލަބިްއަޔުތްނ ިންނމާ ގޮާތިއމެ   )ނ(  

ރަުޢުޔ ިލެޔ، އެފަރާުތގެ ޮސިއާއެކ މަްއަސަލ ަފއިްލަގިއ ިހަމަންނވާެނެއެވ. ައިދ އެްއެވްސ 
 ުކަރްނވާެނެއެވ.   ިރިވުއކުާރަނމަ، ިމ މަޢުލޫމާތު ިޙއްޞާ  ފަާރތަުކްނ މަްއަސލަ

ުކަގއި ެއ ަމްއަސލަ ަޙއްުލުކރުމަްށ ަމްއަސލަތަ  އެެތޭރގެ ިއންިތޒާމުަތކުން ތަްޙީޤުޤކުރާ  (ރ)  
އަަޅންޖެޭހ ިފަޔވަުޅަތކާއި، ިފަޔަވުޅ ައޅަްނެޖހޭ ފަާރްތތަްއ ާފަހގަޮކްށ ެއކަްނަކްނ 

 އިްޞލާޙުުކުރަމްށ ަކމާެބހޭ ިއާދާރތަކަްށ އަްނަގްނވާނެެއެވ. 
މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީުޤ 
 ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން 

 22ބްޯލކުާރަފރާްތަތއް ރަްއާކތެިރުކުރުމގެ ާޤނޫނު( )ިވސްލް  16/2019ޤާނޫުނ ނަންަބުރ    . 60
ވަނަ ާމްއާދެގ )ހ( ަގއި ބަާޔްނކޮްށފަިއާވަފަދއިން ަތުޙޤީުޤ ފުިރަހމަުކުރަމށްފަުހ ިމ 

ަގއި ަބޔާްނޮކްށަފިއވާ "ަމްއސަަލިއގެ ތަުޙޤީުޤ ރިޕޯުޓ" ެގ  5ގެ ަޖުދަވލު ަގއިްޑލަިއން 
ރިޯޕުޓ  ެއތެޭރެގ އިްނތިާޒމުންެމޭނ ޮގތަްށ ނަމޫާނއަށް ެއްއޮގތަްށ އަްނނަިނވި ަކްނކަްނ ހި 

 ތަްއާޔުރުކަރންާވނެެއެވ. 
 ހުށަެހޅުުނ މަުޢޫލާމުތގެ ތަފްީޞުލ؛  )ހ(  
 ތަްޙީޤުޤ ކުެރުވުނ ގޮުތެގ ތަފްީޞލު؛  )ށ(  
 ތަްޙީޤުޤްނ ާހަމިވ ކަްނަތއްަތުކެގ ތަފްީޞލު؛  )ނ(  
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 ްއ؛ ޮގތުްނ އެިޅދާެނ ިފަޔަވޅުތަ ތަްޙީޤުޤުކެރވުުނ ޢަަމލު ަތކުާރުރިވަޔުނދިުނުމގެ   )ރ(  
އެ ަދޢުާވެއްއެގ  ތަްޙީޤުޤގެ އަީލަގއި ެއްއެވސް ަފރާެތްއގެ ަމްއޗަށް ދަުޢވާ ުއފުަލން އެދޭަނމަ  )ބ(  

 ތަފްީޞލާއި އެަފަދިއން ެއޭދ ަސބަބު؛
ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓުތަްއ 

 އާއްމުކުރުން 

ފަާރތްަތްއ )ިވސްލްްބލޯުކރާ  16/2019ުރ ތަްޙީޤުޤ ރިޯޕުޓ ޢާްނުމކުަރްނާވީނ، ާޤނޫުނ ނަންބަ   )ހ(  .61
 ގެ މަތިންެނެވ. ވަނަ ާމްއާދގެ )ށ( ގައި ަބާޔންކޮށްަފިއވާ ޮގތު  22ރަްއާކެތރިުކުރުމގެ ާޤޫނުނ( 

)ިވސްްލބްޯލކުާރ ފަާރތްަތއް ަރްއާކތެިރކުުރުމެގ ާޤނޫނު( ަގިއ  16/2019ޤާނޫުނ ނަންަބުރ   )ށ(  
 ޭނެދވޭ ަޢަމލުަތުކގެ މަޢުޫލާމތުަތާކއި ގުޅިެގން ިހްނާގ ބަާޔްނކޮްށފަިއވާ ޮގުތެގމަތިން ުހަށހެޅޭ

ތަްޙީޤުޤަތަކކީ ެދފުށް ެފންނަ ަނޒާަހތްެތިރޮގތެްއަގއި ކުެރޭވ ތަްޙީޤުޤަތަކކަށް ެހުދަމށާއި، ިމ 
ޤާނޫުނެގ ަދުށްނ ުހށަހެޭޅ ަމްއސަަލަތުކަގިއ ަޢަމލުކުިރޮގުތެގ މަުޢލޫމާުތ ަފޭސަހއިްނ 

ްއުސމުެގ ޮގުތްނ، މަުޢލޫމާުތ ުހށަހަާޅ ަފރާަތީކ ާކުކކަްނ ލިބޭނެަފަދ އިްނތިާޒމެއް ަހަމޖެ 
ނޭނޭގޮގަތްށ ހުށަަހާޅ މަުޢލޫމާުތަތކުެގ ތަޙުީޤުޤ ިރޕޯުޓަތާކެމުދ ތިީރަގއި 

 ބަާޔްނކޮްށފަިއާވަފަދިއން ަޢމަުލުކރަންވާެނެއެވ.
   (1) ާޅަފއިވަީނ ިމ މަުޢލޫމާުތ ާހަމުކުރުމގަިއ ނޭެދޭވ ަޢަމެލްއ ިހނާގފަިއުނވާަނަމ، ނުވަަތ ހުަށހަ 

ޤާނޫުނެގ ަދުށްނ ަރއްާކެތރިަކްނ ލިބިެގްނުނާވ ަމޢުލޫމާެތްއަނމަ، މަުޢޫލމާތު ާހަމުކިރ ަފރާާތ 
ގުޭޅ ަމޢުޫލާމުތ ިސްއުރކުުރަމްށފަުހ ައިދ އެްއެވްސ ފަާރެތްއެގ އަބުަރްށ ހުަރްސއެޭޅަފަދ 

ިއާދާރއެްއެގ އެ ޕޯޓު ތަްޙޤީޤު ރި މަުޢލޫމާެތއް ިހެމނޭަނަމ، އެ ަމުޢލޫމާެތއް ުއިނކުުރަމށްފަުހ،
  ވެްބަސިއްޓގަިއ ޢާްނުމކުުރްނ.  

   (2) ތަްޙީޤުޤެގ އަީލަގިއ ެއްއެވްސ ަފރާަތާކ ެދޮކޅަްށ ޖިާނޢީ ަދޢުާވެއްއ ކުަރްނޖެޭހ ަކަމްށ  
ފެިންއޖެަނަމ ެއަކެމްއ ދަުޢލަުތެގ ަފާރތުްނ ތަްޙޤީުޤުކުރާމިއ ދަުޢާވކުުރުމެގ ާބުރ ލިބިފަިއާވ 

ުކރުން ައދި މި ާޙލަުތަގއި ަޝުރޢީ ޯކަޓކުން ޙުުކެމްއކުުރުމގެ ުކިރްނ ޙިއްޞާ ުމައއްަސާސަތކާ 
 އެ ިއާދާރއެްއގެ ތަްޙީޤަޤކާ ުގިޅގެން ކުރާ ދަުޢާވއަށް ުހަރސްނޭޭޅނެ ިމންވަރަށް ތަްޙޤީޤު ރިޕޯޓު 

 ުމކުރުްނ. ޕޭްޖގައި ާއއް  ްބަސިއޓްވެ
   (3 ) ަނމަ މަުޢލޫމާތު ަރްއުދވި ފަާރތަާށިއ، ނޭެދވޭ ަޢަމެލއް ހިނގާަފިއުނވާަކަމށް ތަޙްީޤޤަށް ފެިންއޖެ 

 ުކރުްނ. ިޙއްޞާ މަުޢލޫމާުތ ހުށަެހޅި ަފާރތަްށ ެއަކން ިލުޔމުްނ 
(1) )ނ(   މަުޢލޫމާުތ ހުށަަހޅާ ަފާރތް ެއނޭގޮގތަްށ ައިދ ެއފަާރތަީކ ާކުކކަްނ ޭނނޭގޮގތަްށ ދައުަލުތެގ  

ލްބްޯލަވރ ުޓ ިވސް އެެތޭރެގ އިްނތިާޒްމަތކަްށ ހުށަހަޅާ ަމުޢޫލާމުތެގ ތަޙްީޤުޤ ރިޕޯ
 ޙިއްާޞުކރަްނވާެނެއެވ. ޕްރޮެޓކްަޝްނ ުޔނިުޓން ެއިދްއެޖ ޙާަލެތްއގަިއ، އެ ުޔިނޓާ 

   (2) ކޮން ފަާރެތއްކަން ޭނނގޭގޮަތށް ހުށަަހޅާ މަޢުޫލާމތުަތއް ަދއުަލުތގެ އެތެޭރގެ ިއްނިތޒާމުަތުކްނ  
ރ ްޕޮރޓެކްަޝްނ ުޔިނޓަްށ ެއކަީށެގްނާވޮގތެްއަގިއ ތަްޙޤީުޤކޮށްަފއިުނާވަކަމްށ ިވސްްލބްޯލވަ 

ޤަޫބލުުކެރިވްއެޖަނމަ، ުޔިނޓުްނ ެއ މަޢުޫލާމުތ ތަްޙޤީުޤކޮްށ ާޤޫނުނގަިއ ަބާޔންކޮށްަފިއާވ 
 ިފަޔވަުޅތަްއ އަަޅންވާެނެއެވ.

 22)ވްިސްލބްޯލކުާރފަާރތްަތއް ރަްއާކތެިރކުުރުމގެ ޤާނޫުނ( ގެ  16/2019 ޤާނޫނު ަނންބަރު   )ރ(  
ްށ، ކޮްނ ފަާރެތްއކަްނ ެއނޭގޮގތަްށ ަމޢުޫލާމުތ ހުށަަހޅާ ަވަނ މާްއާދައްށ ރިާޢަޔްތކޮ

ފަާރތްަތަކށާއި، އެ ަމްއސަލަ ަރްއުދވާ ފަާރތްަތކަށް އެ ަމްއސަަލިއގެ ތަްޙޤީޤު ނިިމަފިއާވޮގްތ 
 ިލުޔމުްނ ިޙްއާޞކުރަްނވާނެެއެވ. 
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ެއެތޭރެގ  ށް މަުޢލޫމާުތ ހުށަަހޅާ ަފާރތް އެނޭގޮގތަްށ ައިދ އެފަރާަތީކ ކާުކކަން ނޭނޭގޮގތަ   )ބ(  
ްނކޮށްަފިއާވ  ަބޔާ ހުށަަހޅާ ަމްއަސލަަތުކގެ ތަޙްީޤޤު ިރޕޯުޓަތއް މި ާމްއާދގައި  އިްނިތޒާމުަތކަށް

 ުމުކރަްނާވނެެއވެ. އުޫޞުލގެ ަދުށން ާއއް 
ޖިނާޢީ 

މައްސަލަތަކުގައި 
ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް 

 އެދި ފޮނުވުން

 22 ރަްއާކތެިރކުުރުމގެ ޤާނޫުނ( ގެ )ވްިސްލބްޯލކުާރފަާރތްަތއް  16/2019 ޤާނޫނު ަނންބަރު    .62
ަވަނ މާްއާދެގ )ށ( ަގިއ ަބާޔންކޮްށަފިއވާަފަދިއްނ، ޖިާނީޢ މަްއަސލަެއްއަގިއ ަދޢުާވކުރަްނ 

ާވޮކްށިދނުމަްށ ެއިދ ދަުޢަލުތެގ ަކމާެބޭހ ިއާދރާަތަކށް ުކގައި، ަދޢުފެްނަނ މަްއަސލަތަ 
 ފޮުނަވްނވާެނެއެވ. 

 
 ވަނަ ބާބު އަށް 

 އެހެނިހެން 
 

 ލައިންއަށްގައިޑް
 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ިވސްލްބްޯލަވރ ްޕރޮެޓކްަޝްނ ުޔނިުޓްނ، ިމ ަޢމަުލކުރަްނ ފަާށީނ،  ަގއިޑްަލިއްނއަށް ިމ    .63
 ާޢްއުމކުާރ ތާރީުޚްނ ފެިށެގންެނެވ.ަގއިްޑލަިއްނ 

ޖަދުވަލަކީ 
ބައެްއ  ގައިޑްލައިންގެ

 ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން 

ައިދ  4ަޖުދވަލު  ، 3ަޖުދަވލު  ، 2ަޖުދަވލު  ، 1 ަޖުދވަލު ެއުކަގިއވާަގިއޑްަލއިްނއާ މި    .64
 ބަެއެކެވ. ަގއިްޑަލއިްނގެ އަީކ މި  5ަޖުދަވލު 

ެއހެްނޮގަތކަްށ ަބާޔންކޮށްަފިއުނވާާހ ިހނދަކު، އަްނނަިނިވ ަލފުުޒތަާކިއ  ަގއިޑްަލިއްނަގއި ިމ    .65 މާނަކުރުން 
 ތްަތކަށް ިތީރގަިއ ދީަފިއާވ މާަނުކުރެމެވ.ޢިބާާރތްަތަކށް ީދފަިއަވީނ، ެއ ަލޒުފުަތާކިއ ޢިާބރާ 

)ިވްސލްބްޯލކުާރ  16/2019"ިވސްލްްބލޯުކުރން" ަކުމަގިއ ބުނެަފިއވަީނ ާޤނޫނު ނަންބަރު   )ހ(   
ަވަނ ާމްއާދަގިއ ަބާޔްނކޮށްަފިއވާަފަދިއްނ  3ފަާރތްަތްއ ަރްއކާެތިރކުރުުމެގ ާޤޫނނު( ެގ 

ރާަތކުން އެ ާމްއާދަގއި ބަާޔްނކޮްށފަިއާވަފދަ ޭނެދޭވ ަދއުަލުތގެ ިއާދާރެއއް ނުވަތަ ައިމއްލަ ފަ 
 ޢަަމެލއް ކޮށްިފކަން ުނަވތަ ުކަރުމްނާދކަން ނުވަތަ ކޮްށފާެނަކުމގެ މަުޢލޫމާތު ހުަށެހޅުަމެށެވ.

)ިވްސލްބްޯލކުާރ  16/2019"ޭނެދޭވ ަޢަމލު" ަކމަްށ ބުނެަފިއވަީނ ާޤނޫުނ ަނންބަުރ   )ށ(  
ވަަނ މާްއާދަގއި ަބާޔްނކޮށްަފިއވާ ޮކްނެމ  3ާޤޫނނު( ގެ ފަާރތްަތްއ ަރްއކާެތިރކުރުުމެގ 

 ޢަަމަލކަެށެވ.
 "ަމޢުޫލާމުތ" ާމނަކޮށްަފިއަވނީ ަމްއސަަލ ނުވަަތ ަޝުކާވގެ ާމަނިއަގެއެވ.  )ނ(   
)ިވްސލްބްޯލކުރާ  16/2019"ެއެތޭރެގ އިްނިތާޒްމ" ަކަމްށ ބުނެަފިއވަީނ ާޤޫނުނ ަނންަބުރ   )ރ(  

ވަނަ ާމްއާދަގއި ބަާޔްނކޮްށފަިއވާ ަދއުަލުތެގ  20ުކުރުމގެ ާޤނޫނު( ގެ ފަާރތްަތއް ަރްއާކތެރި 
 ިއާދރާަތުކަގިއ ާޤިއމުކުާރ ިވްސްލބްލޯުކުރުމގެ ެއެތޭރގެ އިންިތާޒްމތަަކެށެވ.

"ިވސްލްްބލޯވަރ ްޕރޮެޓކްަޝްނ ުޔނިްޓ" ުނަވތަ "ުޔިނޓް" ކަމަށް ބުނެަފިއވަނީ ާޤޫނުނ   )ބ(  
ަވަނ  23ުކރާ ަފރާްތަތއް ރަްއާކތެިރކުުރުމގެ ާޤޫނނު( ގެ )ިވސްލްްބލޯ 16/2019ނަންަބރު 

ާމްއާދަގއި )ހ( ގެ ަދށުން ިހުއަމން ަރިއްޓސް ޮކމިަޝުނަގއި ާޤިއުމކުުރން ާލިޒްމކޮށްަފިއާވ 
 ުޔނިަޓެށެވ.

)ިވސްްލބްޯލކުާރ  16/2019"ަދުއަލުތގެ ިއާދާރތަްއ" ަކަމށް ބުނެަފިއވަނީ ާޤޫނނު ނަންބަރު   )ޅ(  
( އިން ފެިށެގްނ 1ވަނަ ާމްއާދގެ )މ( ގެ ) 31ްއާކތެިރުކުރުމގެ ާޤނޫުނ( ގެ ފަާރތްަތއް ރަ 

 ( އާ ަހމަައްށ ަބޔާްނކޮށްަފިއާވ އެްނމެަހިއ ިއާދރާަތެކްއ ިހެމޭނޮގތުްނެނެވ.  7)
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ބްޯލކުާރ )ިވްސލް 16/2019"ައިމްއލަ ފަާރްތތަްއ" ަކަމްށ ބެުނަފއިވަނީ ާޤޫނުނ ނަންަބރު   )ކ(  
ވަަނ ާމްއާދެގ )ފ( ަގިއ  31ިރކުުރުމެގ ޤާޫނނު( ގެ ފަާރތްަތއް ަރްއކާތެ 

ަބާޔްނކޮްށފަިއުނާވ  ބަާޔްނކޮްށފަިއާވަފަދިއން، މި ޤާޫނުނގައި ަދއުލަތުގެ ަފރާްތަތުކގެ ގޮުތގައި 
 ޤާނޫީނ ަޞޙްެޞްއގެ ަހއިިޞްއަޔތު ލިބިަފިއވާ ޮކްނމެ ފަާރަތކަެށެވ.

ބުެނފަިއވަނީ ާޤނޫުނ ނަންަބުރ "ިވސްލްްބލޯވަރ ޕްޮރެޓްކޝަްނ އޮިފސަރ" ކަމަްށ   )އ(  
ވަނަ ާމްއާދަގިއ  20)ިވސްްލބްޯލކުރާ ަފރާްތަތއް ަރއްާކތެރިކުުރުމގެ ާޤޫނނު( ގެ  16/2019

ައްއަޔުނކުުރަމްށ ކޮްނމެ ިއާދާރެއްއގައި  ,ބަާޔްނކޮްށފަިއވާ އެެތޭރގެ ިއންިތާޒުމތަުކގެ ެތރެއިން 
  ިމ ގަިއޑްަލިއްނަގއި ަބާޔްނކޮށްަފިއާވ މުަވްއޒަަފެށެވ.

"ިވސްލްްބލޯވަރ ްޕރޮެޓކްަޝްނ ޮކމިީޓ" ުނަވަތ "ޮކިމޓީ" ކަމަށް ބުނެަފިއަވނީ، ާޤޫނުނ   )ވ(  
ަވަނ  20)ިވސްލްްބލޯުކރާ ަފރާްތަތއް ރަްއާކތެިރކުުރުމގެ ާޤޫނނު( ގެ  16/2019ނަންަބރު 

)ަފނަރަ(  15ާމްއާދަގއި ަބާޔންކޮށްަފިއާވ އެެތޭރގެ ިއްނތިާޒުމަތުކގެ ތެެރއިން 
ްނަނށްވުރެ ިގނަ ުމަވއްޒަފުން ަވޒީފާ ައާދކުރާ ޮކްނމެ ިއާދާރއެްއަގއި ާޤިއުމކުުރަމްށ ުމަވއްޒަފު

 ިމ ގަިއޑްަލިއްނަގއި ަބާޔްނކޮށްަފިއާވ ޮކިމީޓައެށެވ. 
 16/2019"ަދުއަލުތގެ ަސލާަމީތ ިޚުދަމތް" ަކަމްށ ބުެނފައިވަީނ ާޤޫނުނ ަނންބަރު   (މ)  

ަވނަ މާްއާދަގއި )ޏ( ަގިއ  31ުރުމގެ ާޤނޫުނ( ގެ )ިވްސލްްބލޯުކރާ ފަާރތްަތއް ރަްއާކތެިރކު 
ބަާޔްނކޮްށފަިއާވަފަދިއން، ިދެވިހ ަދޢުަލުތެގ ސިަފއިްނެގ ިޚުދމަާތިއ ުފލުުހްނެގ ިޚުދަމތާިއ، 
ިމ ިޚދުމަުތަގިއ އެކުެލޭވ ެއްނމެަހއި ިއާދާރތަްށ ިހމެނޭ ޮގތަްށ ައިދ، ަދުއލަުތެގ ަނުމގަިއ 

 އި އިްޚިތޔާުރ ލިިބގެންާވ ޮކްނެމ ަފރާަތަކެށެވ.ބާުރގެ ޭބނުްނުކުރުމގެ ާޤޫނީނ ބާރާ
"ިހުއމަން ަރިއްޓސް ޮކމިަޝްނ" ނުވަތަ "ޮކމިަޝން" ަކަމށް ބުެނފަިއަވީނ، ިދވެިހރާްއޭޖެގ   (ފ)  

ވަަނ ާމްއާދެގ )ހ( ަގިއ ަބޔާްނުކާރ ިހުއަމްނ  189ުޖމްޫހިރްއާޔެގ ާޤޫނނުައާސީސެގ 
 .ރަިއްޓްސ ޮކމިަޝން ޮއފް ަދ މޯްލިޑްވްސއަެށވެ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hrcm.org.mv/
mailto:info@hrcm.org.mv
mailto:info@hrcm.org.mv


 
 
 
 
 

24 
 

  1424 ންބަރު:ހިލޭ ގުޅޭ ނަ މާލެ، ދިެވހިރާއްެޖ.، (20192) ެކނެރީަމގު ، ަވަނ ފަްނގިފިާލ( 5ެވހި )މއ.އުުތރު

 www.hrcm.org.mv     info@hrcm.org.mv      3336539      

 ފޯމް  ހުށަހަޅާ  މަޢުލޫމާތު  ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން  - 1ޖަދުވަލު 
 

 ------)ިއދާާރެގ ެލޓަރހެޑް(------ 
 

 ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1

 ވާަނމަ، ިމ ބަިއ ފުިރހަމަނުޮކށް ހުށަެހިޅދާނެ()ކާކުން ޭނނގޭޮގތަށް ަމއްސަލަ ހުަށހަޅަްނ ބޭުނން 
  ފުރިަހަމ ނަން:   1.1
ައއިީޑ ކާރްޑ/  ާޕސްޯޕުޓ/  1.2

ާވރްކޕަރިމޓް/ ިވާސ 
 ނަންބަރު: 

  ަޤުއީމ ިންސބަްތ:   1.3 

އަްނހެްނ                    ފިރިެހްނ  ޖިްނުސ: 1.4  
  އުމުުރ:  1.6  އުފަން ާތރީޚް: 1.5
  ޑްެރްސ: ާދއިމީ އެ  1.7
  މިާހރު ުއޅޭ ެއްޑެރސް: 1.8
  ީއެމއިލް ެއޑްެރްސ: 1.10  ގުޭޅެނ ަންނބަރު: 1.9

 
  ައާދކުާރ ަވޒީާފ:  1.11

 

 ހުށަހަޅާ ނޭދެވޭ ޢަމަލުގެ ބާވަތް )ފާހަގަ ޖައްސަވާ( .2
 ފާހަގަ  

 ޖެހުމަށް 
އެތެރޭގެ 

އިންތިޒާމުގެ 
 ބޭނުމަށް 

 ފާހަގަ 
 ޖެހުމަށް 

އެތެރޭގެ 
އިންތިޒާމު 

 ބޭނުމަށް ގެ 

   އިްނާސީނ ޙައްަޤކާ ިޚލާުފ ަޢަމެލްއކުުރން  2.2   ޤާނޫީނ ޒިްނާމެއއް ައދާނުކުުރްނ  2.1
ބައިަންލއަްޤާވީމ އިްނާސިންއަޔުތަކުމެގ  2.3

 ޤާނޫަނާކ ޚިާލފު ޢަަމެލއް ުކރުްނ 
   ކޮަރޕްަޝން  2.4  

ޢާްނުމ ިޞއްޙަތަށް ުނަވތަ ޢާްނުމ  2.5
ކުިރަމިތާވަފދަ ރަްއާކެތރިަކމަްށ ނުަރްއކަެލްއ 

 ަކެމއްުކުރން 

ިތާމވެްއޓަށް ުނރަްއަކލެއް ުކިރަމިތވާަފަދ  2.6  
 ަކެމއްުކުރން 

  

ަޢދުލް ިއންާޞަފށް ހުަރްސެއުޅުމެގ  2.8   ަދއުަލުތެގ މަާޤުމެގ ަނަހމަ ޭބުނންުކުރން  2.7
ޢަަމެލއް ުކރުްނ ނުވަަތ "ިމްސެކިރޖް 
 އޮްފ ަޖްސިޓްސ" ގެ ަޢމަެލްއކުުރން 

  

ުތެގ ަވީސލަެތްއ ބޭާކުރކުރުން ުނަވތަ ަދއުލަ  2.9
 ބޭނުްނުކުރުމގައި ިއުހމާުލުވްނ 

ޖިާނީޢ ުނަވތަ ިއާދރީ ކުެށްއަކަމްށ  2.10  
ޤާނޫެންއަގިއ ަބާޔްނކޮްށފަިއާވ ޮކްނމެ 

 ަކެމއް ުކރުން 
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އާ ަހަމއަްށ  2.11ިއްނ ެފިށގެން  2.1 2.12   ިވސްލްބްޯލކުުރުމެގ ަބދަުލހިފުން  2.11
 ިއާވ ކަންަކުމްނުކެރ ަކެމއްބަާޔްނކޮްށފަ

ފޮުރުވުމެގ ޤަްޞުދަގިއ ކުާރ އެްއެވްސ 
 ަކެމއް 

  

 

 ފާހަގަ ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތު )ފާހަގަޖައްސަވާ( .3
 ޖެހުމަށް 

އެތެރޭގެ 
އިންތިޒާމުގެ 

 ބޭނުމަށް 

   ަވޒީފާ ައާދުކަރުމްނދާ ަދުއލަުތެގ ުމަވއްަޒފެއް؛  3.1
   )ޭދއް( ައހަުރުނވާ ަދުއލަުތެގ ުމވަްއޒަެފްއ؛ 2 ަވޒީާފއިްނ ަވކިވިތާ 3.2
   ަވޒީފާ ައާދުކަރުމްނދާ ައިމއްަލ ަފރާެތްއެގ ުމވައްަޒފެއް؛ 3.3
   )ޭދއް( ައހަުރނުވާ ައިމްއލަ ަފާރތެްއެގ ުމަވއްަޒފެއް؛ 2ަވޒީާފއިްނ ަވކިވިތާ  3.4
   ިސްއޔަތު ިލބިަފއިވާ، ާޤޫނީނ ެއްއެވްސ ޝަޙްެޞއް ައިމއްަލ ަނުމަގިއ ދަުޢާވުކުރމާިއ، ދަުޢާވ ލިިބަގުތުމެގ ަހއި  3.5

 

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ނޭދެވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  .4
 )ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭނަމަ، އިތުރު ކަރުދާހެއްގައި މި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައި، ފޯމާއެކު ހުށަހެޅިދާނެ(

ނޭެދޭވ ަޢމަުލ ިހްނގިަކަމްށ ތުުޙަމތުުކެރޭވ  4.1
 ާރތްަތުކެގ މަޢުލޫމާުތ:ފަރާތް/ފަ

)ފުރިހަަމ ަންނ ނުވަަތ ޢާްނމުކޮްށ ކިޔާ ނަން، 
މަސައްކަތްކުާރ ިއދާރާ، އެޑްރެސް، ކާކުކަން ައންަގއިދޭ 

 ލިޔުެމއްެގ ަނންަބރުފަަދ މަޢުލޫމާތު( 

 

ނޭެދޭވ ަޢމަާލ ުގޅޭ މަުޢލޫމާުތ ެއހެން ިއދާރާައަކްށ  4.2
ާދރާަތްއ ހުށަަހޅާަފިއާވަނަމ ުހށަހަާޅަފއިވާ ިއާދާރ/އި 

 ައިދ ތާރީްޚ ނުވަތަ ުދަވސްވަރު: 

 

ނޭެދޭވ ަޢމަުލ ިހްނގާަފިއވާ ުނަވތަ ހިނަގުމްނާދ  4.3
ނުވަަތ ިހނގަާފނެަކަމްށ ބެލެޭވ އިދާާރަތާކިއ 

 އޮީފްސަތްއ ުނަވތަ މިނޫްނެވްސ މިަފަދ ތަްނތަން: 

 

ނޭެދޭވ ަޢމަުލ ިހނގި ނުވަތަ ިހނގާަފިއވާ ުނަވތަ  4.4
 ނުވަަތ ުދަވސްވަރު:  ހިނގާާފެނ ާތީރޚުތައް 

 
 

 
 
 

ނޭެދޭވ ަޢމަާލ ުގޅޭޮގުތން ެއްއެވްސ ިލެޔިކުޔެމްއ  4.5
 ލިބފަިއާވަނަމ، އެަތެކީތެގ ަމޢުލޫާމތު:

 )ިލެޔިކުޔްނތަުކެގ ޮކޕީ ޯފމާެއުކ ހުށަެހޅުްނ(
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އް ނޭެދޭވ ަޢމަާލ ުގޅޭޮގުތން ެއްއެވްސ އިުތުރ ެހްއކެ  4.6
 : ެއ ަމޢުލޫމާތު ނުވަަތ ިލެޔިކުޔެމއް ލިބިަފިއވާަނަމ 

 
 

 
 
 
 

ަމްއސަަލާއ ގުޭޅ މަޢުޫލާމތު ެއނޭގނެ އެެހްނ  4.7
 ފަާރތެްއާވަނަމ، އެަފރާުތެގ މަުޢޫލާމތު:

)ފުރިހަަމ ަންނ ނުވަަތ ޢާްނމުކޮްށ ކިޔާ ނަން، 
މަސައްކަތްކުާރ ިއދާރާ، އެޑްރެސް، ކާކުކަން ައންަގއިދޭ 

 ލިޔުެމއްެގ ަނންަބރުފަަދ މަޢުލޫމާތު(

 

ިއެގ ަތޙްޤީަޤްށ ޭބނުްނކުެރިވދާނެ ިއުތރު ަމްއސަލަ   4.8
 މަުޢލޫމާެތްއ އެނޭގަނމަ، އެ ަމުޢލޫާމުތ: 

 
 
 

 

 

 ފާހަގަ ވިސްލްބްލޯކުރަން އެދޭ ނޭދެވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭ މުއްދަތުގެ މަޢުލޫމާތު:    .5
 ޖެހުމަށް 

އެތެރޭގެ 
އިންތިޒާމުގެ 

 ބޭނުމަށް 

 )ޭދއް( އަހަރު  2ިދާސ ިހނގާ ާތީރޚުން ފެިށެގްނ ިގަނެވގެްނ މަޢުޫލާމުތ ބިާނކޮށްަފިއވާ ހާ ިވސްލްބްޯލކުުރުމެގ  5.1
 ހަަމުނވޭ 

  

 

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު އަދި ސޮއި  .6
 ސްލްބްލޯުކރާ ފަާރތްތަުކން މި ބަިއ ފުރިހަމަުކރުން ާލޒިމެްއޫންނ()ކާކުކަން ޭނނޭގޮގތަށް ވި

 
  އިްޤާރުރަވެމެވ.  ިމ ޯފުމ ުފުރުމަގއި ައހުެރން، .................................................... ދީަފިއާވ ަމޢުލޫާމަތކީ ެތުދ ަމޢުލޫާމުތ ކަމަށް

 
 ާތރީޚް:                  ސޮއި:                        ވިސްލްބްލޯކުާރ ަފރާތުެގ ފުިރހަަމ ނަން:      

 

 ފާހަގަ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން  .7
 ޖެހުމަށް 

އެތެރޭގެ 
އިންތިޒާމުގެ 

 ބޭނުމަށް 

މަުޢލޫމާުތ ހުށަަހޅާ ަފރާުތގެ ކާުކަކްނ އަްނަގިއޭދ ިލުޔުމގެ ކޮީޕެއްއ )ައއިީޑ ކާރޑް/ޕާްސޕޯުޓ/ޑްަރިއިވން  7.1
 )ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކުން މި ބައި ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމެއްނޫން( ސާ(ލަިއެސްންސ/ޯވރްކވި 

  

   މަުޢލޫމާުތ ހުށަަހޅަީނ ާޤނޫީނ ޝަްޙެސްއަނމަ ެސްޓިފެކޓް އޮްފ ެރިޖްސްޓރޭަޝްނގެ ކޮީޕ  7.2
   ާކިއ ަޤީރނާ ިހމަާނފައި ަވނަ ނަންަބުރަގިއ ަބޔާްނކޮށްަފިއާވ ިލެޔިކުޔްނ ނުވަތަ ހެއް  4ިމ ޯފުމެގ  7.3
   މިޯފުމަގއި ފުރިަހަމކުަރްނޖެޭހ ުހރިާހ މަޢުޫލާމެތްއ ުފރިަހަމކުެރިވަފއި  7.4

 

 އެތެރޭގެ އިންތިޒާމުގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް  .8
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ަމްއސަަލިއެގ ަރިޖްސޓަީރ 
 ނަންަބރު:

 ަމްއސަަލ ހުށަެހޅުުނ ގޮްތ: 

ަމްއސަަލ ހުށަެހޅުުނ 
 ތާރީްޚ:  

 
 

 ފެކްސް   ިސީޓއިން 
 ެމެސުޖން 

  ފޯުނން  

 ެއްސ.ެއްމ.އެްސ   ަމްއސަަލ ިނމުުނ ތާރީްޚ:
 ެއްމ.ެއްމ.ެއސް 

ީއެމއިްލ  
 ީއެމެސޖް 

  ވެްބަސިއޓް  

އެެތޭރެގ އިްނިތާޒމުެގ 
އެްނެމ ިއްސ ަފރާަތްށ 

 ފޮުނިވ ާތރީޚް:   

ވީިޑޯއ ަފއިެލްއ  
އޯިޑޯއ  /

 ފަިއލެއް 

  ފޯުމން   ާހޞިުރވެ  

 ފޯމް ފުރިަހަމޮކްށިދން ުމަވްއޒަުފެގ މަޢުޫލާމުތ: ުޢލޫާމުތ:ފޯުމ ބަަލިއަގތް ުމަވއްަޒުފގެ މަ 
  ނަްނ:  ނަްނ:
  މަާޤްމ:  މަާޤްމ:

  ޮސއި:    ޮސއި:  
 

  ތާރީްޚ:   ތާރީްޚ:
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 "މައްސަލައާމެދު ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތުގެ ލަފާދޭ ކަރުދާސް" - 2ޖަދުވަލު 
 

 ------)ިއާދާރެގ ެލޓަރހެޑް(------
 

  ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތުގެ ލަފާދޭ ކަރުދާސް"މައްސަލައާމެދު 
 

  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚް:  .1

  މައްސަލައިގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: .2

  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: .3

 މައްސަލައިގެ ކުރު ޙުލާސާއެއް:  .4
 
 

 ފިޔަވަޅުތައް: ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަދި ވަގުތުން އަޅަންޖެހޭ  .5
 
 

 އެހެން އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން: .6
 

 
 މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން، ސަބަބުތައް:  .7

 
 

މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތުގެ ޤާނޫނީ  .8
 ލަފާ:

 

 

 
 

 ވައްޒަފުންގެ: ލަފާދިން މުވައްޒަފު / މު
 ނަން:
 ސޮއި:
 ތާރީޚް:

 މައްސަލައިގައި ކުރިއަށްދާން ނިންމިގޮތް:  .9
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ސިއްރު  "ވިސްލްބްލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މަޢުލޫމާތާއި މައްސަލައިގެ  - 3ޖަދުވަލު 
 ހިފެހެއްޓުމުގެ އިގްރާރު"

 
 ------)ިއާދާރެގ ެލޓަރހެޑް(------

 
 އްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިގްރާރު ވިސްލްބްލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުށް ހުށަހެޅޭ މަޢުލޫމާތާއި މައްސަލައިގެ ސި 

 
 16/2019ކާރްޑ ަނންބަރު: .........................، ޤާނޫނު ަނންބަރު  ..............................ފުރިހަަމ ަނން، އައިޑީ  ،އަހުެރން

ިދނުުމެގ ގޮުތްނ )ވިސްލްބްލޯކުރާަފރާތްަތއް ރައްކާެތރިކުރުމުގެ ާޤނޫުނ( ެގ ދަުށން ހުަށހަޅާފަިއާވ މަޢުލޫމާތާިއ ަމއްސަަލއިގެ ތަޙުޤީޤަށް ެއހީތެރިވެ
ެފހެއްޓުމަްށ އިޤްރާރުވަެމވެ. މި މަަސއްކަތުެގ ެތރެިއްނ ލިބޭ މަޢުލޫާމތު ބޭނުންކުުރމުެގ ުހއްަދ ކުރާ މަަސއްކަުތަގއި ލިޭބ މަޢުޫލމާތުގެ ިސއްުރ ހި

ޮގތުަގިއ  އޮްނނަ ފަާރތެްއެގ ޙައިިޞއްަޔތުްނ އަހުެރންނަށް ިލބޭ ސިއްުރ މަޢުލޫމާތު އަހަުރންގެ ވާޖިބު ައދާކޮށް ނިމުަމށްފަުހަގއިެވސް ސިއްރުގެ
)ވިސްލްބްލޯކުރާ  16/2019ައިދ މި މަސައްކަުތެގ ތެރެިއން އަުހރެްނނަްށ ލިބޭ ިސއްރު މަޢުޫލމާުތ ޤާޫނނު ނަންަބރު ހިފަހައްަޓން އިުޤރާރުަވމެވެ. 

 ބަާޔންކޮށްަފއިާވ ގޮތުގެަމތިްނ ބޭުނންކުރުަމށް އަހުެރން އިޤުރާުރވަމަވެ. އިދު....( .އިާދރާެގ ގަވާ.ޫނނު( އާިއ )..ކުރުުމެގ ޤާާކތެރިފަރާތްަތއް ރައް
 

 ...................................................................................ފުރިހަަމ ަނން:  ..
 އައިޑީ ާކރޑް / ޕާސްޕޯުޓ ނަންބަުރ: .............................................................

 .........................ހައިިޞއްަޔތު:  .............................................................
 މަސައްކަްތ ޙަވާުލކުރެވުުނ ާތރީޚް: ................................................................
 އިޤްރާރުގަިއ ސޮިއކުރެވުުނ ާތރީޚް: ...............................................................

 
 .......................................................................ސޮއި: ..........................

 
 ފިންަގރ ޕްިރންޓް: 

 
----------------------------------- 
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 ޕްލޭން  މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ  – 4ޖަދުވަލު 
 

 ------)ިއާދާރެގ ެލޓަރހެޑް(------
 

 ޕްލޭން  މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ 
  ހުށަހެޅި ތާރީޚް: މައްސަލަ  .1

އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  .2
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚް: 

 

  މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ތާރީޚް: .3

  މައްސަލައިގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: .4

  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: .5

 މައްސަލައިގެ ކުރު ޙުލާސާއެއް:  .6
 
 

އި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމަން ޤާނޫނުގަ  .7
 ؛)އެކާވީސް( ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚް  21ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 

 

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމަން ޤާނޫނުގައި  .8
)އެކާވީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  21ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ނުނިންމޭ މައްސަލަތަކުގައި އިތުރުކުރެވިދާނެކަމަށް 
)ތިރީސް( ދުވަސް  30ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ؛ހަމަވާ ތާރީޚް 

 

މުއްދަތު އިތުރުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް  .9
)އެކާވީސް(  21ނިންމަން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

)ސާޅީސްއަށެއް(  48ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ގިނަވެގެން 
)ތިރީސް( ދުވަހަށް މުއްދަތު  30ގަޑިއިރުގެ ކުރިން 

 އިތުރުކުރާކަން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅިފަރާތަށް އެންގި 
 ތާރީޚް؛

 
 

 

 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި، ޤާނޫނީ ނުކުތާތައް؛ .10
 

 

 
 ؛އިތުރަށް ހޯދަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް .11

 
 ؛ނަގަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ ބަޔާންތައް  .12
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ނުވަތަ  އެހީތެރިކަން ހޯދަންޖެހިދާނެކަން  ތަޖުރިބާކާރެއްގެ  .13
ނޫންކަމާއި، ބޭނުންވާ ނުވަތަ ބޭނުންވެދާނެ 

 ބާވަތްތައް؛އެހީތެރިކަމުގެ 
 

 

 މައްސަލައިގައި ޤާނޫނީގޮތުން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް:  .14
 
 
 

 
 ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު  .15
 ތާރީޚް  ސޮއި  މަޤާމް  ފުރިހަމަ ނަން  #

   
 

  

   
 

  

 ޕްލޭން ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު  .16
 ތާރީޚް  ސޮއި  މަޤާމް  ފުރިހަމަ ނަން  #

     

 
---------------------------------------- 
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 ރިޕޯޓު  ތަޙުޤީޤު  މައްސަލައިގެ  - 5ޖަދުވަލު 
 ------)ިއާދާރެގ ެލޓަރހެޑް(------

 

 އިގެ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓު ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި މައްސަލަ ވިސްލްބްލޯކުރާ
 

 ތުގެ ތަފްޞީލު ހުށަހެޅުނު މަޢުލޫމާ  .1
  މައްސަލަ ުހށަހެުޅނު ތާރީޚް:  1.1
  މައްސަލަިއެގ ރަޖިްސޓަރީ ަނންބަރު: 1.2
  މައްސަލަ ަރއްުދވާ ަފރާތް:  1.2
 މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލް:  .2
 
 
 
 ތަޙްޤީޤު ކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު؛ .3
 
 
 
 ތަޙްޤީޤުން ހާމަވި ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލު؛ .4
 
 
 
  ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެޅުމަށް ލަފާދީފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް؛ތަޙްޤީޤުކުރެވުނު ޢަމަލު  .5
 
 
 
ތަޙްޤީޤުގެ އަލީގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލަން އެދޭނަމަ އެ ދަޢުވާއެއްގެ ތަފްޞީލާއި ދަޢުވާކުރަން އެދޭ  .6

 ސަބަބު؛
 
 
 

 
 ..................................................ނަްނ:.......................

 ހައިިޞްއަޔުތ:...............................................................
 ތާރީްޚ: .....................................................................

     ..........................            ޮސއި: ............................................
------------------------------------- 
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