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.1

މަޤްޞަދު

.2

(ހ)

ބލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
މިއީ ޤާނޫނު ނަން ަ
 28ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެދަށުން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި

ޤާނޫނު) ގެ

ބލޯކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ،މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް
ވިސްލް ް
ބލޯވަރ
ތަޙްޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމައްޓަކައި ،އޮތޯރިޓީގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ 'ވިސްލް ް
ބޔާންކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ
ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ' އިން ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ަ
އުސޫލެކެއެވެ.
(ށ)

ބލޯކުރުމުގެ
މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ" ،ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި ވިސްލް ް
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި،

މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީން ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ،ވިސްލް ް
އުސޫލު" އެވެ.
މި އުސޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ އަންނަނިވި ކަންކަން ޙާޞިލްކުރުމެވެ.
(ހ)

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ'
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި ޤާއިމުކުރާ 'ވިސްލް ް
އަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަށް ތަޙްޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނެ
ބޔާންކުރުން.
އުޞޫލުތަކާއި ،ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ަ

(ށ)

ބލޯކުރާ
ވިސްލް ް
ފަރާތްތައް

ފަރާތްތަކަށް

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ
1

ޤާނޫނު
ޤާނޫނު)

ބރު
ނަން ަ
ގެ

16/2019

ދަށުން

ބލޯކުރާ
(ވިސްލް ް

ބގެންވާ
ލި ި

ޙައްޤުތަކާއި

ބޔާންކުރުން.
ރައްކާތެރިކަން ަ
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި ޤާއިމްކުރާ

(ނ)

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން
ވިސްލް ް

ކޮމިޓީއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނެ އުޞޫލުތައް
ބޔާންކުރުން.
ަ

ދެވަނަ ބާބު
ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި ރައްކާތެރިކަން
ބލޯކުރުމުގެ
ވިސްލް ް

.3

ޙައްޤު

ބލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ 3
ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ބލޯކުރުމުގެ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް ވިސްލް ް
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން (ދ) ަ
ބގެންވެއެވެ.
ޙައްޤު ލި ި

މަޢުލޫމާތު

.4

ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު

ބލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެމަތިން މަޢުލޫމާތު
ގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ޤާނޫނުގައި ަ
ބގެންވެއެވެ.
ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލި ި

ކޮށްފަރާތެއްކަން

.5

ބލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ

ނޭނގޭގޮތަށް

ބލޯކުރާ ކޮންމެ
ބޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ،ވިސްލް ް
ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ަ

މަޢުލޫމާތު

ފަރާތަކަށްވެސް ކޮން ފަރާތެއްކަން ނޭނގޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު

ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު

ބގެންވެއެވެ.
ލި ި

އަމުރަށް

.6

ބލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ
7

މާއްދާގައި

ވަނަ

ބޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން،
ަ

ނޭދެވޭ

ޢަމަލެއްގައި

ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ

ގެ

ޙައްޤު

ބގެންވެއެވެ .އަދި މި
ބއިވެރިނުވުމުގެގޮތުން އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ޙައްޤު ލި ި
ަ
ބސްވުމަކާ
ބއިވެރިވާ އެއް ަ
ބން އެމީހަކު ަ
ބ ު
މާއްދާގެ ދަށުން ނުކޮށްދޫކޮށްލާ ކަމެއްގެ ސަ ަ
ބނާކޮށް ޖިނާޢީ ނުވަތަ މަދަނީ
ބލުމާއި ،އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ި
ޚިލާފުވީކަމަށް ނު ެ
ބގެންވެއެވެ.
ދަޢުވާއެއް ނުކުރުމާއި އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމުގެ ޙައްޤު ލި ި

ބދަލުހިފުމުން
ަ
ރައްކާތެރިވުމުގެ

.7

ބލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ
ބން
ބ ު
ބލޯކުރުމުގެ ސަ ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ،ވިސްލް ް
ގެ  9ވަނަ މާއްދާ ގައި ަ
2

ބން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިކަމަށް ނުވަތަ
ބ ު
ބލޯކުރަން އުޅުމުގެ ސަ ަ
ނުވަތަ ވިސްލް ް

ޙައްޤު

ބދަލުހިފުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ޢަމަލުތަކުން ރައްކާތެރިކަން
ބލެވިގެން ަ
ކޮށްފާނެކަމަށް ެ
ބގެންވެއެވެ.
ބމުގެ ޙައްޤު ލި ި
ލި ު
ގެއްލުމުގެ

ބލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ

ބދަލު .8
ަ

ބން
ބ ު
ބލޯކުރުމުގެ ސަ ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ،ވިސްލް ް
ގެ  12ވަނަ މާއްދާގައި ަ

ބމުގެ ޙައްޤު
ލި ު

ބނު
ބދަލު ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލުން ލި ު
ބ ގެއްލުމުގެ ަ
ބން ލި ޭ
ބ ު
ބދަލުހިފުމުގެ ސަ ަ
ަ
ބހޭ
ބދަލު ނަގައިދިނުމަށް ވަޒީފާއާ ެ
ބގެންވެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ގެއްލުމުގެ ަ
ފަރާތަށް ލި ި
ބގެންވާ ކޯޓަކަށް
ބލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލި ި
ބއުނަލްއަށް ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް ެ
ޓްރައި ި
ބގެންވެއެވެ.
ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލި ި
މަދަނީ އަދި ޖިނާޢީ .9

(ހ)

ދަޢުވާތަކާއި ،އިދާރީ

ބލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ،މި ޤާނޫނުގައި
ގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ

ފިޔަވަޅުތަކުން

ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތުގެމަތިން،

ރައްކާތެރިކަން

އެފަރާތުގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ނުކުރުމާއި އިދާރީ

ބގެންވުން
ލި ި

ބގެންވެއެވެ.
ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމުގެ ޙައްޤު ލި ި
(ށ)

ކުރާ

ނުވަތަ

ނުކޮށްދޫކޮށްލާ

ކަމެއްގެ

ބން
ބ ު
ސަ ަ

ބރު 16/2019
ބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ޤާނޫނު ނަން ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ އެހެން ަ
ބލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
(ވިސްލް ް
ބއިގައި
ފަހު ަ

ބޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން،
ަ

މި

ޤާނޫނާ

ޚިލާފަށް

ހާމަކުރާ

ކަމެއް

ބލޯކުރާފަރާތަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތެއްގެ
ހިމެނޭނަމަ ،އެކަމަކާގުޅޭގޮތުން ވިސްލް ް
މައްޗަށް ޖިނާޢީ ނުވަތަ މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ކުރެވިދާނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު

.10

ބލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ

ސިއްރުކުރުމުގެ

ބލޯކުރާ
ބޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިސްލް ް
ގެ  14ވަނަ މާއްދާގައި ަ

ޙައްޤު

ބގެންވެއެވެ.
ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލި ި

އެހެން ފަރާތްތަކަށް .11

ބލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ

ރައްކާތެރިކަން

ބލޯކުރުމާގުޅިގެން ކުރާ
ބޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ،ވިސްލް ް
ގެ  17ވަނަ މާއްދާގައި ަ

ބން
ލި ު

ބއިވެރިވާ ނުވަތަ އެހެންވެސް
ތަޙްޤީޤަކަށް އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި އެހީތެރިވާ ނުވަތަ ަ
ބގައި
ބ ު
ބރުލުންދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ،މި އުސޫލުގެ ދެވަނަ ާ
ގޮތަކުން އެއް ާ
ބގެންވެއެވެ.
ބޔާންކޮށްފައިވާ ރައްކާތެރިކަން ލި ި
ަ

3

ޤާނޫނުއަސަސީއާއި

ބޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ އިތުރުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ބގައި ަ
ބ ު
މި ާ

.12

މުއާހަދާތަކާއި،

ބއިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކާއި،
ބއިވެރިވެފައިވާ ަ
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ަ

ބދޭ
ޤާނޫނުތަކުން ލި ި

ބލޯކުރާ
ބ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް ވިސްލް ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ލި ޭ

ޙައްޤުތައް

ބގެންވެއެވެ.
ފަރާތްތަކަށް ލި ި

ތިންވަނަ ބާބު
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ އެތެރޭގެ އިންތިޒާމްތައް ޤާއިމުކުރުން
ފެމިލީ

ބލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ

.13

ވަނަ

މާއްދާގެ

(ހ)

ދަށުން،

ގެ

ފެމިލީ

ޕްރޮޓެކްޝަން

އޮތޯރިޓީގައި

ޕްރޮޓެކްޝަން

20

އޮތޯރިޓީގެ އެތެރޭގެ

ބލޯކުރުމުގެ އެތެރޭގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ،އެ އިންތިޒާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ވިސްލް ް

އިންތިޒާމްތައް

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ހަމަޖެއްސުން
ބފައިވާ
އޮތޯރިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ލި ި

(ހ)

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ" ގެ ނަމުގައި 1
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން" ،ވިސްލް ް
ބފައިވާ
(އެކެއް) މުވައްޒަފު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ .ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ލި ި
މުވައްޒަފަކު

ނެތް

ނަމަ،

އެހެން

ދާއިރާއެއްގެ

މުވައްޒަފަކު

ބލޯވަރ
ވިސްލް ް

ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގައި ( 3ތިނެއް)
އޮތޯރިޓީގައި "ވިސްލް ް

(ށ)

ބރުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.
މެން ަ
ބލޯވަރ
ވިސްލް ް

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ވިސްލް ް

( .14ހ)

ޕްރޮޓެކްޝަން
ކޮމިޓީ
އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް
()1

ބރުންގެ މައްޗަށެވެ.
ކޮމިޓީ އެކުލަވާލަންވާނީ( 3 ،ތިނެއް) މެން ަ

()2

ގޮތުގައި

ބލޯވަރ
ވިސްލް ް

ޕްރޮޓެކްޝަން

އޮފިސަރ

ގެ

ޢައްޔަނުކުރަންވާނީ،

ބރުންގެ ތެރެއިން
ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ މެން ަ
ވިސްލް ް
ބރު އެވެ.
ބފައިވާ މެން ަ
ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ލި ި
4

()3

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން
ބރުން ގުނަންވާނީ ވިސްލް ް
މި ކޮމިޓީގެ ތިން (ތިނެއް) މެން ަ
އޮފިސަރ ހިމަނައިގެންނެވެ.

()4

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރއަކީ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ ގޮތުގައި
ވިސްލް ް
ހަމަޖައްސައި ،ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި
މަސައްކަތްތަކުގައި

އެންމެ

ހަރަކާތްތެރިވާންވާނީ

އިސްކޮށް

ބލޯވަރ
ވިސްލް ް

ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރއެވެ.
()5

ބރަކު އަދި މަދުވެގެން ( 1އެކެއް)
ކޮމިޓީގައި މަދުވެގެން ( 1އެކެއް) އަންހެން މެން ަ
ބރަކު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ފިރިހެން މެން ަ

()6

ކޮމިޓީގައި އެއް ޑިޕާޓްމަންޓެއްގައި ނުވަތަ އެއް ސެކްޝަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ
އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ހިމަނައިގެންނުވާނެއެވެ.

()7

ކޮމިޓީގައި އެއް ލެވެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެކެއް ( )1މުވައްޒަފުންނަށް ވުރެ
އިތުރު މުވައްޒަފުން ނުވަތަ ވެރިން ހިމަނައިގެންނުވާނެއެވެ.

()8

ކޮމިޓީގެ

ބރުންގެ
މެން ަ

ތެރޭގައި

ޢާއިލީގޮތުން

ގުޅުންހުރި

މުވައްޒަފުން

ހިމަނައިގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ތަނުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއާ ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުންހުރި
ބރުންގެ ތެރޭގައި
މުވައްޒަފުން ކޮމިޓީގައި ހިމަނައިގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ކޮމެޓީގެ މެން ަ
ވިޔަފާރީގެ

ގޮތުން

ނުވަތަ

މިނޫންވެސް

ގާތް

ގުޅުމެއް

އޮންނަ

މުވައްޒަފުން

ބރެއްގެ އަމިއްލަ މަސްލަޙަތު އޮތް
ހިމަނައިގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ،ކޮމިޓީގެ މެން ަ
ބރަކު
މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤު ކުރުމުން އެ މެން ަ
ތަނާޒުލު ވާންވާނެއެވެ.
(ށ)

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލަންވާނީ އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
ވިސްލް ް
ބލަހައްޓަންވާނީ އޮތޯރިޓީގެ ލީގަލް
ަ
އޮފިސަރު އެވެ .ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
ސެކްޝަނުންނެވެ.

ބލޯވަރ
ވިސްލް ް
ޕްރޮޓެކްޝަން

.15

ބއްދަލުވުންތައް އަންނަނިވި އުޞޫލުތަކާ
ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގެ ަ
ވިސްލް ް
ބއްވަމުންދާންވާނެއެވެ.
އެއްގޮތަށް ާ

ކޮމިޓީގެ
5

ބއްދަލުވުންތައް
ަ
(ހ)

ބއްވާ،
ބއްދަލުވުމެއް ާ
މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމާއެކު ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ަ
މައްސަލަ

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ

އިޚްތިޞާޞް

ބގެންވާކަން
ލި ި

ނުވަތަ

ނޫންކަން

ކަނޑައަޅައި ،މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ބކާ
ބ ަ
ބރަށްދާންޖެހުންފަދަ ސަ ަ
ޗުއްޓީގައި ނުވަތަ ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގައި ރަށުން ޭ
ބނުންވާ
ބއްވުމަށް ޭ
ބއްދަލުވުން ޭ
ގުޅިގެން ،މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން ަ
ބރުންގެ
ބލުކުރެވޭނަމަ ،ކޮމިޓީ މެން ަ
ކޯރަމް ނެތި ( 3ތިނެއް) ދުވަސްވާނެކަމަށް ޤަ ޫ
ބރުން އެ މައްސަލައިގެ އިޚްތިޞާޞް
ބރު ނުވަތަ މެން ަ
ބ މެން ަ
ތެރެއިން އެ ވަގުތު ތި ި
ބ
ބގެންވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީގެ ދެން ތި ި
ލި ި
ބރުންނާ ލިޔުމުން ޙިއްސާކޮށް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ
މެން ަ
ބދޭންވާނެއެވެ.
ތެރޭގައި ޖަވާ ު

(ނ)

ބއްދަލުވުންތައް
މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރުމަށް ގަވާއިދުން ަ
ބއްވާ ،ޔައުމިއްޔާތައް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
ާ
ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން
އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ވިސްލް ް
އެދިއްޖެހިނދެއްގައި އެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ބއްވާ ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން
ބއްދަލުވުންތައް ާ
މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް ަ
ނިންމާ

ނިންމުމުގައި

ބއްދަލުވުމުގައި
ަ

ބއިވެރިވާ
ަ

އެންމެހާ

ފަރާތްތައް

ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
(ބ)

ބއްދަލުވުމުގެ
ބއްވާަ ،
ބއްދަލުވުންތައް ާ
ކޮންމެ ހަމަހަކުން އެއްފަހަރު ކޮމިޓީގެ ޢާންމު ަ
ޔައުމިއްޔާތައް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން
ބއްވަންވާނެއެވެ.
ބއްދަލުވުންތައް ގަވާއިދުން ާ
ބއްވަންޖެހޭ ަ
ާ

(ޅ)

ބއްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން
ކޮމިޓީގެ ަ
އެނގޭނެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނައިގެންނުވާނެއެވެ.

ބލޯވަރ
ވިސްލް ް

( .16ހ)

ބލޯވަރ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ވިސްލް ް

ޕްރޮޓެކްޝަން

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ އެ މަސައްކަތުން
ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ އަދި ވިސްލް ް

ކޮމިޓީން ވަކިކުރުން

ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.
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()1

ބލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ
ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން އެކުލަވާލާފައިވާ
އާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިސްލް ް
ގަވާއިދުތަކާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން.

()2
(ށ)

އޮތޯރިޓީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިވުން.
ބލޯކުރުމުގެ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިނުވަނީސް ނުވަތަ ވިސްލް ް
މި މާއްދާގައި ަ
ބލޯކުރާ
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ގޮތުން ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތައް ޤާނޫނު ނަން ަ
ފަރާތްތައް

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ

ޤާނޫނު)

މި

އާއި

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ދަށުން

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އުޞޫލުތަކާ
ވިސްލް ް
ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް ކުރާ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތުން
ބލޯވަރ
އޭނާ ވަކިކޮށްގެންނުވާނެއެވެ .މިފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ،އެކަން ވިސްލް ް
ބގެންވެއެވެ.
ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ ފަރާތަކަށް ލި ި
ބލޯވަރ
ވިސްލް ް

( .17ހ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ
މި އުސޫލުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި

ޕްރޮޓެކްޝަން

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ
ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ އަދި ވިސްލް ް
ވިސްލް ް

ކޮމިޓީގެ މުއްދަތު

އައްޔަންކުރަންވާނީ ( 2ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.
(ށ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ ( 2ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ހަމަވުމުގެ ( 15ފަނަރަ) ދުވަސްކުރިން ކުރިއަށްއޮތް ( 2ދޭއް) އަހަރު ދުވަހަށް
އައްޔަންކުރާ

ބލޯވަރ
ވިސްލް ް

ކޮމިޓީ

ޕްރޮޓެކްޝަން

އަދި

ބލޯވަރ
ވިސްލް ް

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް
ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ވިސްލްވް ް
އަންގަންވާނެއެވެ.
(ނ)

މި އުސޫލުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކިކުރެވޭ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި ،އެހެން
ކޮންމެ

ބލޯވަރ
ވިސްލް ް

ފަރާތެއް

ޕްރޮޓެކްޝަން

ކޮމިޓީ

އަދި

ބލޯވަރ
ވިސްލް ް

ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރެއް އަލުން އެއް ފަހަރު ( 2ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަކަށް އެ މަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

ބލޯވަރ
ވިސްލް ް
ޕްރޮޓެކްޝަން
ކޮމިޓީއަށް

( .18ހ)

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރަށް
ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށާއި ވިސްލް ް
ވިސްލް ް
ވަކި އީމެއިލް އެޑްރެސްއެއް ޤާއިމުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .މި އީމެއިލް އެޑްރެސްއަށް
ޕްރޮޓެކްޝަން

ބލޯވަރ
ވިސްލް ް
7

ކޮމިޓީގެ

ބރުންނަށާއި
މެން ަ

ބލޯވަރ
ވިސްލް ް

ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ
ވަކި

ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރު ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް އެކްސެސް ދީގެންނުވާނެއެވެ.

އީމެއިލް

އެޑްރެސްއެއް
ހަމަޖެއްސުން
(ށ)

ބލޯކުރުމުގެ
ބޔާންކޮށްފައިވާ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވިސްލް ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ގޮތުން މަޢުލޫމާތާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން މުވައްޒަފުންނަށް
އަންގައިދޭންވާނެއެވެ.
ހަތަރުވަނަ ބާބު

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޙިމާޔަތް
ބލޯވަރ
ވިސްލް ް

ބލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ

.19

ޕްރޮޓެކްޝަން

ގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވޭ އެތެރޭގެ އިންތިޒާމްތަކުން އަންނަނިވި

ކޮމިޓީގެ

ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

ޒިންމާތަކާއި
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
(ހ)

މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމްތައް ޤާއިމުކުރުން؛

(ށ)

ބލައިގަތުން؛
މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުން މަޢުލޫމާތު ަ

(ނ)

މަޢުލޫމާތު

ހުށަހަޅާ

ފަރާތުގެ

ވަނަވަރު

އަދި

އެހެނިހެން

ޒާތީ

މަޢުލޫމާތު

ސިއްރުކުރުން؛
(ރ)

މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ތަޙުޤީޤުތައް ކުރުން؛

(ބ)

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ،ޤާނޫނަކުން ވަކި އިދާރާއަކަށް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ
އިޚްތިޞާޞްދީފައިވާ މައްސަލައެއްވާނަމަ ،އެ ކަމެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް އެ އިދާރާއަކަށް
ފޮނުވުން؛

(ޅ)

ހުށަހެޅޭ

މައްސަލައެއްގައި

ވަކި

ފަރާތަކަށް

ރައްކާތެރިކަން

ދޭންޖެހޭކަމަށް

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ ސަމާލުކަމަށް
ބލުކުރެވޭނަމަ ،އެކަން ވިސްލް ް
ޤަ ޫ
ގެނައުން؛

8

(ކ)

ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު އެކުލަވާލާ އާއްމުކުރުން؛

(އ)

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން
އެތެރޭގެ އިންތިޒާމްތައް ހިނގަމުންދާގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ވިސްލް ް
ޔުނިޓުން ހޯދަން އެދޭ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުން؛

(ވ)

ބލޯކުރުމާގުޅޭ
ބލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވިސްލް ް
ބލޯކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ވިސްލް ް
ވިސްލް ް
ބދީފައިވާ ރައްކާތެރިކަމާއި ޙައްޤުތަކާއި
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކުން ލި ި
އެތެރޭގެ އިންތިޒާމުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް މަދުވެގެން އަހަރަކު ( 2ދޭއް)
ފަހަރު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން؛

(މ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ
މި މާއްދާގެ (ހ) އިން (ވ) ގެ ނިޔަލަށް ަ
ޤާނޫނު

އިތުރުންވެސް،

ބރު
ނަން ަ

16/2019

ބލޯކުރާފަރާތްތައް
(ވިސްލް ް

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ގަވާއިދުތަކާއި
ބޔާންކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް.
އުޞޫލުތަކުގައި ަ
މިނިވަންކަމާއެކު

.20

ބލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ

މަސައްކަތްކުރުމަށް

ގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވޭ އެތެރޭގެ އިންތިޒާމްތަކުން ،މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން

ބނުންވާ މާޙައުލެއް
ޭ

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން އެކުލަވާލާ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކުގައި
ވިސްލް ް

ޤާއިމުކޮށްދިނުން

ބނުންވާ މާޙައުލެއް
ބޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މިނިވަންކަމާއެކު އަދާކުރުމަށް ޭ
ަ
އޮތޯރިޓީން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

އިންޒާރުދިނުމާއި

.21

ބރުދެއްކުން
ި

ޕްރޮޓެކްޝަން

ބލޯވަރ
ވިސްލް ް

ކޮމިޓީގައި

ހިމެނޭ

އެއްވެސް

ފަރާތަކަށް

ބވަތެއްގެ ގޯނާއެއް ކުރުމަކީ
ބރުދެއްކުމަކީ ނުވަތަ އެއްވެސް ާ
އިންޒާރުދިނުމަކީ ނުވަތަ ި
ބތު) ގެ  511ވަނަ
ބރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫ ާ
ޤާނޫނު ނަން ަ
މާއްދާގެ ދަށުން ކުށެކެވެ.
.22

ބލޯވަރ
ވިސްލް ް
ޕްރޮޓެކްޝަން
ކޮމިޓީއަށް

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި،
ވިސްލް ް
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ހެޔޮނިޔަތުގައި ކުރާ ކަމަކާމެދު ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ

ބދޭ
ލި ި

ޙިމާޔަތްތެރިކަން

ކަމަކާމެދު އެއްވެސް މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއް ނުއުފުލޭނެއެވެ .އަދި އެއްވެސް
އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެއެވެ.

ފަސްވަނަ ބާބު
9

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް
މައްސަލަ

މައްސަލައެއް

ހުށަހަޅާ .23

ނުވަތަ

ހުށަހަޅާ

މަޢުލޫމާތެއް

މުއާމަލާތުކުރަންވާނީ

ފަރާތްތަކަށް

ފަރާތްތަކަށް

އިޙުތިރާމާއެކުގައެވެ .އަދި މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާ އެއްވެސް

އިޙުތިރާމާއެކު

ބރު ދައްކައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ބވަތެއްގެ ގޯނާއެއް ނުވަތަ ި
މީހަކަށް އެއްވެސް ާ

މުއާމަލާތުކުރުން

ދެރަގޮތެއް ދިމާވާނެގޮތަށް މުޢާމަލާތްކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

ފެންވަރު

ރަނގަޅު ( .24ހ)

މަސައްކަތްކުރުން

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި،
ވިސްލް ް
އިދާރީގޮތުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ،ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތްތަކަށްވާންވާނެއެވެ.

(ށ)

ބލޯވަރ
ވިސްލް ް

ޕްރޮޓެކްޝަން

ކޮމިޓީގައި

މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުންނަށް

ބނުންވާ
ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި އިދާރީގޮތުން ފެންވަރު ރަނގަޅު މަސައްކަތްކުރުމަށް ޭ
ބއިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތޯރިޓީން ދޭންވާނެއެވެ.
ތަމްރީންތަކުގައި ަ
މަޞްލަޙަތު

( .25ހ)

ފުށުނޭރުން

ބލޯވަރ
ވިސްލް ް

ޕްރޮޓެކްޝަން

ކޮމިޓީގައި

ހިމެނޭ

ފަރާތަކުން،

އެއްވެސް

ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ،އެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ފުށޫއަރާ މަސައްކަތެއް
ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ،އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަށް އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ޙިއްޞާކޮށް ،އެ ފަރާތަކުން އެ މައްސަލައަކުން ވަގުތުން ތަނާޛުލްވާންވާނެއެވެ.
(ށ)

ބދަލުގައި އެ މައްސަލައެއް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ތަނާޛުލްވާ ފަރާތުގެ ަ
ބލުމަށް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އަދި ގިނަވެގެން ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެހެން
ެ
ފަރާތެއް އައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން ( .26ހ)

ބލޯވަރ
ވިސްލް ް

ޕްރޮޓެކްޝަން

ބނުންކުރަންވާނީ
ޭ

ހަމައެކަނި

ކޮމިޓީގެ
ޤާނޫނު

ބރުންނަށް
މެން ަ
ބރު
ނަން ަ

ބ
ލި ޭ

16/2019

މަޢުލޫމާތުތައް
ބލޯކުރާ
(ވިސްލް ް

ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ޤާވާއިދުތަކާއި ،އުސޫލުތަކުގައި ަ
ބލޯކުރާ
ވިސްލް ް
ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ސިއްރުކުރުން

.27

ބލޯކުރާ ފަރާތުގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރުމުގެ
ބލޯކުރުމާއެކު ވިސްލް ް
ވިސްލް ް
ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގައި
ބގެންވެއެވެ .މި މަޢުލޫމާތުތައް ވިސްލް ް
ޙައްޤު ލި ި
ހިމެނޭ

ފަރާތްތައް

ފިޔަވައި

އަދި

ބލޯވަރ
ވިސްލް ް

ޕްރޮޓެކްޝަން

ޔުނިޓުން

މޮނިޓަރކުރާ މައްސަލައެއްގައި އެ ޔުނިޓު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
10

ޙިއްޞާކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
ބލޯކުރާ ފަރާތުގެ ޒާތީ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ،މިގޮތުން:
ވިސްލް ް

(ހ)
()1

ބލޯކުރާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ޢާންމު ނަން؛
ވިސްލް ް

()2

ބލޯކުރާ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް އަދި މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް؛
ވިސްލް ް

()3

ބލޯކުރާ ފަރާތުގެ އުމުރު؛
ވިސްލް ް

()4

ބރު؛
ބލޯކުރާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަން ަ
ވިސްލް ް

()5

ބރު.
ބލޯކުރާ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުމެއްގެ ނަން ަ
ވިސްލް ް

(ށ)

ބހޭ މަޢުލޫމާތު؛
ބލޯކުރާ ފަރާތުގެ ޢާއިލާއާ ެ
ވިސްލް ް

(ނ)

ބރާންޗް އަދި
ބލޯކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ،ނުވަތަ އޮފީސް ،ނުވަތަ ް
ވިސްލް ް
ބލޯކުރާ ފަރާތުގެ މަޤާމު؛
ވިސްލް ް

(ރ)

ބލޯކުރާ
ވިސްލް ް

ފަރާތާ

ގޮތުން

މުވާޞަލާތީ

ގުޅޭނެ

ގޮތާއި

ބރުތަކާއި،
ނަން ަ

އިލެކްޓްރޯނިކް މެސެޖް ނުވަތަ މެއިލް އެޑްރެސް އަދި މި ނޫނަސް އިންޓަރނެޓް
މެދުވެރިކޮށް އެ ފަރާތަކާ ގުޅޭނެ ގޮތްތައް؛
(ބ)

ބލޯކުރާ ފަރާތުގެ
ބޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުންވެސް ވިސްލް ް
މި މާއްދާގައި ަ
ޝަހްޞު ދެނެގަނެވޭނެ ފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް.
ހަވަނަ ބާބު

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
ބލޯވަރ
ވިސްލް ް

( .28ހ)

ބލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ

ޕްރޮޓެކްޝަން

ބލޯކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް
ބޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ،ވިސްލް ް
ގެ  20ވަނަ މާއްދާގައި ަ

ކޮމިޓީއާގުޅޭ

ހަމަޖައްސައި ،އެ އިންތިޒާމުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު
މުވައްޒަފުންނަށް
ޙިއްޞާކުރުން
(ށ)

އޮތޯރިޓީގައި
ރިފްރެޝަރ

މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުންނަށް

ސެޝަންތަކުގައި
11

ބއްވާ
ާ

ބލޯވަރ
ވިސްލް ް

އޮރިއެންޓޭޝަން
ޕްރޮޓެކްޝަން

އަދި
ކޮމިޓީގެ

އިންތިޒާމުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ .މި ގޮތުން މަދުވެގެން ކޮންމެ
އަހަރަކު އެއްފަހަރު މި މަޢުލޫމާތު އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ.
(ނ)

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު އޮތޯރިޓީގެ
ވިސްލް ް
ބސައިޓްގައި ޝާއިއުކުރަންވާނެއެވެ.
ވެ ް

(ރ)

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ
ބލޯކުރުމުގެ ގޮތުން ވިސްލް ް
ވިސްލް ް
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް

ހުށަހެޅުމުގައި

އޮތޯރިޓީގެ

ނޯޓިސް

ބޑުގައި
ޯ

ފެންނަން

ބހައްޓަންވާނެއެވެ.
ހުންނާނެހެން ަ
ހޭލުންތެރިކަން

( .29ހ)

ބލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ

އިތުރުކުރުމުގެ

އާއި،

ޕްރޮގްރާމްތައް

ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް،

ހިންގުން

މި

އޮތޯރިޓީގެ

ޤާނޫނުގެ
ހުރިހާ

ދަށުން

އެކުލަވާލާފައިވާ

މުވައްޒަފުންނަށް

މަދުވެގެން

ގަވާއިދުތަކާއި،
އަހަރަކު

2

ބލޯވަރ
ވިސްލް ް
(ދޭއް)

ފަހަރު

ބއިވެރިވާ
ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީން ހިންގައި ،މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ަ
ވިސްލް ް
ބލޯވަރ
ފަރާތްތަކުގެ އެޓެންޑެންސް އެނގޭނެގޮތަށް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ވިސްލް ް
ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ.

ހަތްވަނަ ބާބު
ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމާއި ،ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތައް
ބލޯވަރ
ވިސްލް ް

ބލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ

.30

5

ވަނަ

މާއްދާގައި

ޕްރޮޓެކްޝަން

ގެ

ކޮމިޓީއަށް

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
މެދުވެރިކޮށް ވިސްލް ް

މަޢުލޫމާތު
ހުށަހެޅޭނެ ގޮތްތައް
(ހ)

ސިޓީއިން؛
12

ބޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ
ަ

މަތިން،

އަންނަނިވި

ގޮތްތައް

(ށ)

ފެކްސް މެސެޖުން؛

(ނ)

ފޯން ކޯލުން؛

(ރ)

އިލެކްޓްރޯނިކް މެއިލް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް މެސެޖް މެދުވެރިކޮށް؛

(ބ)

އޯޑިއޯ ފައިލުން؛

(ޅ)

ވީޑިއޯ ކްލިޕަކުން؛

(ކ)

ޙާޞިރުވެ ހުރެގެން؛

(އ)

ބލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމު
ބޔާންކޮށްފައިވާ ވިސްލް ް
ޖަދުވަލު  1ގައި ަ
މެދުވެރިކޮށް؛

(މ)

ބސައިޓް މެދުވެރިކޮށް؛
އޮތޯރިޓީގެ ވެ ް

ބލޯކުރެވިދާނެ .31
ވިސްލް ް

ބލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ

ފަރާތްތައް

ބލޯކުރުމުގެ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ވިސްލް ް
ގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ހުންނަ

( .32ހ)

ފަރާތްތައް

ބގެންވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ
ބލޯކުރުމުގެ ޙައްޤު ލި ި
ވިސްލް ް
ފަރާތަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުންނަ ފަރާތެއްނަމަ ،އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ
އެމީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ އެހެން މީހަކު މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
(ށ)

ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ތަޙްޤީޤަށާއި

ހުންނަ

ތަޙްޤީޤު

ފަރާތްތަކަށް
ރިޕޯޓު

މައްސަލަ

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

ހުށަހެޅުމާއި

މައްސަލައިގެ

ޚާއްޞަ

އެހީތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ބލޯކުރާ
ވިސްލް ް

ބލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާއިރު ،މަޢުލޫމާތު އަސާސް އެކަށީގެންވާ
ވިސްލް ް

.33

އެނގޭނެގޮތަށް

ފަރާތުން

މިންވަރަކަށް

ހުށަހަޅަންވާނެ

ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ހުށަހެޅުމުގެ

ގޮތުން

އަންނަނިވި

މަޢުލޫމާތުތައް

މަޢުލޫމާތުތައް
(ހ)
(ށ)

ބއިކަން؛
ތުޙުމަތުކުރާ ނޭދެވޭ ޢަމަލަކީ ކޮ ަ
ނޭދެވޭ

ޢަމަލު

ހިންގަމުންދާ

ނުވަތަ

ހިންގާފައިވާ

ނުވަތަ

ހިންގަފާނެކަމަށް

ބއެއްކަން އެނގޭނެ މަޢުލޫމާތު؛
ތުޙުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކީ ކޮން ަ
(ނ)

ބލޯކުރާ މައްސަލަ ހިނގި ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ނުވަތަ ހިނގާފާނެ ކަމަށް
ވިސްލް ް
ބރާންޗްތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ތަންތަނާ
ބލެވޭ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާއި ،ޔުނިޓްތަކާއިް ،
ެ
13

ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު އެނގޭނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު؛
(ރ)

ބނުންކުރެވިދާނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނުވަތަ
ބލޯކުރާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ޭ
ވިސްލް ް
ނުވަތަ

މަޢުލޫމާތެއް

ލިޔެކިޔުމެއް

ފަރާތަށް

ބލޯކުރާ
ވިސްލް ް

ބފައިވާނަމަ
ލި ި

އެ

މަޢުލޫމާތު.
ބލޯކުރާ
ވިސްލް ް

( .34ހ)

ކާކުކަން

އެނގޭގޮތަށް

ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

މަޢުލޫމާތުތައް

ސިއްރުކުރުން

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ

ނުވަތަ

ޤާނޫނު
ޤާނޫނު)

ބލޯކުރާ ފަރާތުގެ
ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ވިސްލް ް

ބރު
ނަން ަ
ގެ 14

16/2019
މާއްދާގައި

ވަނަ

ބލޯކުރާފަރާތްތައް
(ވިސްލް ް
ބޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން
ަ

ސިއްރުކުރަންވާނެއެވެ .މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތަކަށް މި މާއްދާގެ (ށ)،
ބލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ
(ނ) އަދި (ރ) އާއި ވިސްލް ް
ބޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެއެވެ.
މާއްދާގައި ަ
(ށ)

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން
ބޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށް ވިސްލް ް
މި މާއްދާގައި ަ
ބލުކުރެވޭނަމަ،
ބލޯކުރާ ފަރާތަށް ޤަ ޫ
ކޮމިޓީގެ މުވައްޒަފަކު ޢަމަލުކުރާކަމަށް ވިސްލް ް
ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިފަދަ
އެކަމުގެ ޝަކުވާ ވިސްލް ް
ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީން އެކަމާގުޅޭ
ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،ވިސްލް ް
އެތެރޭގެ ތަޙްޤީޤެއް ހިންގުމަށްފަހު ،އެކަން ހިނގާފައިވާކަމަށް ފެންނަނަމަ ،އެކަމަށް
ބހޭ ޤާނޫނު) ގެ
ބރު ( 2/2008ވަޒީފާއާ ެ
ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތަކާމެދު ޤާނޫނު ނަން ަ
ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ހިންގާ ތަޙްޤީޤުތަކުގައި ޝަކުވާ ރައްދުވާ
ބއިވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ.
ފަރާތް ަ

މަޢުލޫމާތު

.35

ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު

ބލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ
ގެ

6

ވަނަ

މާއްދާގެ

(ށ)

އަދި

(ބ)

ގައި

ބޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން،
ަ

ބނާކޮށްފައިވާ ހާދިސާ ހިނގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން
ބލޯކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ި
ވިސްލް ް
ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން
ގިނަވެގެން ( 2ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވިސްލް ް
ކޮމިޓީއަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މައްސަލައެއް

.36

ބލޯވަރ
ވިސްލް ް

ޕްރޮޓެކްޝަން

ކޮމިޓީއަށް

މަޢުލޫމާތެއް

ނުވަތަ

މައްސަލައެއް

ބމުން،
ލި ު

ހުށަހެޅުމާއެކު ،މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ނުވަތަ ޙަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ

މައްސަލައާމެދު

ބންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ،ގިނަވެގެން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،
ަ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް

ބޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.
ބން ތިރީގައި ަ
އަންނަނިވި ތަރުތީ ު

14

(ހ)

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް
ވިސްލް ް

ބލޯވަރ
ބމާއެކު ވިސްލް ް
މަޢުލޫމާތު ލި ު

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގެ
ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ ،އެ މަޢުލޫމާތު ވިސްލް ް
ބރުންނަށް އެ
ބސް ނުވަތަ ކޭސް ލިސްޓަށް އެންޓްރީކުރުމަށްފަހު ،ކޮމިޓީގެ މެން ަ
ޑޭޓާ ޭ
މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ބމާއެކު އެ މައްސަލައިގެ
ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރަށް މަޢުލޫމާތު ލި ު
ވިސްލް ް
ބގެންވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި ،އަދި މައްސަލައިގައި
އިޚްތިޞާޞް ލި ި
ފެންނަ

ޢަމަލުކުރަން

ލަފަޔާއެކު

ގޮތުގެ

ޖަދުވަލު

2

ގައި

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ

"މައްސަލައާމެދު ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތުގެ ލަފާދޭ ކަރުދާސް" ފުރިހަމަކޮށް ،ކޮމިޓީގެ
ބރުންނަށް ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ.
މެން ަ
(ނ)

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރު ނެތް ޙާލަތެއްގައި ،އެ އޮފިސަރު ފިޔަވައި،
ވިސްލް ް
ކޮމިޓީގައި

ހިމެނޭ

ބރުންގެ
މެން ަ

ތެރެއިން

ބރަކު
މެން ަ

އެއް

މި

މާއްދާގައި

ބޔާންކޮށްފައިވާ "މައްސަލައާމެދު
ބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ،ޖަދުވަލު  2ގައި ަ
ަ
ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތުގެ ލަފާދޭ ކަރުދާސް" ފުރިހަމަކޮށް ،ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ
ބރުންނާ ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ.
މެން ަ
( .37ހ)

މައްސަލަ
ރަޖިސްޓްރީކުރުން

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ގިނަވެގެން 3
ވިސްލް ް
(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް
ބގެންވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި ،ކޮންމެ މައްސަލައަކަށް ރަޖިސްޓްރީ
ލި ި
ބސްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަންވާނެއެވެ.
ބރެއްދީ ،ޑޭޓާ ޭ
ނަން ަ

މަޢުލޫމާތު

ނުވަތަ ( .38ހ)

މައްސަލަގެ

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައަކަށް ވަކި
ވިސްލް ް
ފައިލެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް
އެ

ފައިލްތައް

ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ތައްޔާރުކޮށް

ބލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ަ

ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ

މައްސަލައަކަށް

ފައިލްގައި

ބލެހެއްޓުން
ެ
(ށ)

ބލޯވަރ
ބޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ފައިލްތަކަށް ،ވިސްލް ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ޕްރޮޓެކްޝަން

ކޮމިޓީގެ

މުވައްޒަފުން

ފިޔަވައި

އެހެން

ފަރާތަކަށް

އެކްސެސް

ދެވިގެންނުވާނެއެވެ.
މައްސަލަ
ތަޙުޤީޤުކޮށް

( .39ހ)

ބލޯކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ރަޖިސްޓްރީކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން
ވިސްލް ް
ގިނަވެގެން

21
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(އެކާވީސް)

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

މައްސަލަ

ތަޙުޤީޤުކޮށް

ނިންމަންވާނެއެވެ.

ނިންމަންޖެހޭ
މުއްދަތު

ބޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކުރެވެން
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ

(ށ)

ބލައިގަންނަ ފަރާތަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،މި މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ
ނެތްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ަ
ގިނަވެގެން ( 48ސާޅީސްއަށެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން ،ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށް އިތުރަށް
ބނުންވާނެ ( 30ތިރީސް) ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން އިތުރު މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި،
ޭ
ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް
އެކަން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށާއި ވިސްލް ް
އަންގަންވާނެއެވެ.
ވަގުތުން

ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ،ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އަދި މަޢުލޫމާތު

ފިޔަވަޅު ( .40ހ)

ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

އަޅަންޖެހޭ
މައްސަލަތައް

ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް

(ށ)

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
()1

ބދާނެފަދަ ޙާލަތެއް
ބއެއްގެ ފުރާނަ ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ލި ި
މީހެއް ނުވަތަ ަ
އޮތުން؛

()2

ބދާނެ ގެއްލުން؛
ބ ނުވަތަ ލި ި
ބން މުޖުތަމަޢަށް ލި ޭ
ބ ު
އެކަމުގެ ސަ ަ

()3

ބރު ( 12/2016ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  22ވަނަ މާއްދާގައި
ޤާނޫނު ނަން ަ
ބޑެތި ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުށެއް ހިމެނިފައިވުން؛
ބޔާންކޮށްފައިވާ ޖިނާޢީ ޮ
ަ

()4

ހެކި ނައްތާލުމާއި ،ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން؛

()5

ބތްވާ ފަރާތުގެ މަޤާމާއި ޙައިޞިއްޔަތު؛
މަޢުލޫމާތު ނިސް ަ

()6

ބދާނެފަދަ
ވަގުތުން ފިޔަވަޅު ނާޅާފިނަމަ ދަޢުލަތަށް އިއާދަނުކުރެވޭވަރުގެ ގެއްލުމެއް ލި ި
މައްސަލައަކަށްވުން؛

(ނ)

ބދަލުހިފުމުގެގޮތުން ކުރާ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ވަގުތުން ފިޔަވަޅު
ބލޯކުރުމުން ަ
ވިސްލް ް
ބދާނެ ކަމަށް
ބ ފަރާތަށް އިޔާދަނުކުރެވޭ ގެއްލުމެއް ލި ި
ނާޅައިފިނަމަ ،ގެއްލުން ލި ޭ
ބއް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ބ ެ
ބލުކުރާނެ އެކަށީގެންވާ ސަ ަ
ޤަ ޫ
ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ޙިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
ލަސްނުކޮށް ވިސްލް ް

މައްސަލަ

( .41ހ)

ބލޯކުރުމުގެ
ވިސްލް ް

ގޮތުން

ހުށަހަޅާ

މައްސަލައެއް

ބލުމުގެ
ެ

އިޙްތިޞާޞް

ދިރާސާކޮށް،

ބގެންވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އެކަން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހު،
ލި ި

ތަޙުޤީޤުކުރާނެގޮތުގެ

ވަގުތުން މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ތަޙުޤީޤުކުރަން ފަށަންވާނެއެވެ.
16

ޕްލޭންއެއް
އެކުލަވާލުން
ބގެންވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ
ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލި ި

(ށ)

ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 3ތިނެއް) ދުވަސް ތެރޭގައި މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 4
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލައި ،އެ ޕްލޭންއާ އެއްގޮތަށް މައްސަލައިގެ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ
ަ
ތަޙްޤީޤުކުރިއަށްގެންދަންވާނެއެވެ .މި މާއްދާގައި
ޕްލޭންގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހުންނަންވާނެއެވެ.
()1

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު؛

()2

ބރު؛
މައްސަލައިގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަން ަ

()3

ބވަތް؛
މައްސަލައިގެ ާ

()4

މައްސަލައިގެ ކުރު ޙުލާސާއެއް؛

()5

ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަދި ވަގުތުން
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް؛

()6

އެހެން އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން؛

()7

ބގެންވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅި
މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލި ި
ތާރީޚް؛

()8

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމަން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ( 21އެކާވީސް) ދުވަސް
ހަމަވާ ތާރީޚް؛

()9

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމަން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ( 21އެކާވީސް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުނިންމޭ މައްސަލަތަކުގައި އިތުރުކުރެވިދާނެކަމަށް ޤާނޫނުގައި
ބޔާންކޮށްފައިވާ ( 30ތިރީސް) ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚް؛
ަ

( )10މުއްދަތު އިތުރުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ،މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމަން ޤާނޫނުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ( 21އެކާވީސް) ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ގިނަވެގެން ( 48ސާޅީސްއަށެއް)
ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ( 30ތިރީސް) ދުވަހަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރާކަން މަޢުލޫމާތު
ހުށަހެޅިފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް؛
( )11ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ،ޤާނޫނީ ނުކުތާތައް؛
( )12އިތުރަށް ހޯދަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް؛
ބޔާންތައް؛
( )13ނަގަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ ަ
ބނުންވާ ނުވަތަ
ބކާރެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަންޖެހިދާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާއިޭ ،
( )14ތަޖުރި ާ
ބވަތްތައް؛
ބނުންވެދާނެ އެހީތެރިކަމުގެ ާ
ޭ
( )15ޤާނޫނީގޮތުން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް.
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(ނ)

ބލާ މައްސަލަތަކުގައި މި މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް
ނ ަ
ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ ް
ވިސްކް ް
ނ ަ
ޓ ަގ ިއ ުހ ް
ގ ޕްލޭންޮ ،
ނވާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް
ތައްޔާރުކުރާ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމު ެ
ކ ިމ ީ
މަސައްކަތްކުރާނަމަ އެފަރާތުން ،މި ޕްލޭން ޗެކްކޮށް ،އެފަރާތްތަކުގެ ސޮއި އަދި ތާރީޚް
އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

އިތުރު

މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދަންޖެހޭނަމަ،

.42

ލަސްނުކޮށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދަންވާނެއެވެ.

ލިޔެކިޔުންތައް
ހޯދުން
( .43ހ)

ބޔާން ނެގުން
ަ

ބޔާނެއް ނަގަންޖެހޭކަމަށް
ހުށަހެޅިފައައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ަ
ބޔާންތައް ނަގައި ،ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.
ފާހަގަކޮށްފައިވާނަމަ ،ލަސްނުކޮށް އެ ަ

(ށ)

ބނުންކޮށްފިނަމަ ،އެ
ބޔާން ދިނުމަށް އިޢުތިރާޒުކުރާނަމަ ،ނުވަތަ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ޭ
ަ
ބފައިވާ ހެއްކާއި ގަރީނާ ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ،އެ ޢަމަލަކީ
މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލި ި
ބޔާން ނުނަގައި
ބލެވޭނަމަ ،އެ ފަރާތުގެ ަ
އެފަރާތަކުން ހިންގި ޢަމަލެއްކަމަށް ެ
ބރަވެވޭ ގޮތަކަށް މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.
މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް ު

ވަކިތަނަކަށް

ގޮސް ( .44ހ)

ހޯދަންޖެހޭ

މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ވަކިތަނެއްގައި ހުރިކަމަށް

ބލޯވަރ
ވިސްލް ް

ބލުކުރެވޭނަމަ ،އެތަނަކަށް އެތަކެތި ހޯދަންވާނެއެވެ.
ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް ޤަ ޫ

ލިޔެކިޔުންތައް
ހޯދުން
(ށ)

ބނުންވާ
ބލޯވަރ ޕްރޮތެކްޝަން ކޮމިޓީން ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ޭ
ވިސްލް ް
ބލޯވަރ
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުރަސްއަޅައިފިނަމަ ،އެކަން ވިސްލް ް
ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންވާނެއެވެ.

މުއައްސަސާތަކާއި،

( .45ހ)

ބލޯކުރުމާގުޅިގެން
ވިސްލް ް

އެތެރޭގެ

އިންތިޒާމަކުން

ކުރާ

ތަޙްޤީޤަކާ

ގުޅިގެން

މާހިރުންގެ

ބފައިވާ ކޮންމެ މުއައްސަސާއެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތެއް
ބރު ލި ި
ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ާ

އެހީތެރިކަން ހޯދުން

ނުވަތަ ޢާންމު ފަރުދުން އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ.
(ށ)

ބޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު
ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ޙިއްޞާކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ،މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ ފަރާތުގެ ސިއްރުކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
މަޢުލޫމާތު އުނިކުރުމަށްފަހު އަދި ޖަދުވަލު  3ގައި ހިމަނާފައިވާ "މައްސަލައިގެ
މަޢުލޫމާތުގެ

ސިއްރު

ހިފެހެއްޓުމުގެ

އިގްރާރު"

ގައި

ސޮއިކުރުމަށްފަހު،

ބނުންވާ މިންވަރަށް އެ ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެއެވެ.
މަސައްކަތަށް ޭ
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އެ

( .46ހ)

މައްސަލަ
ގޮތެއް

ވަޒަންކޮށް،

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީން ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ
ވިސްލް ް
ބއްޔަތުންނެވެ.
ނިންމުން ނިންމާނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ އަޢުލަ ި

ނިންމުން
(ށ)

ބއްޔަތުން ނިންމާ ގޮތާއިމެދު ތަފާތު ރަޢުޔެއް ހިމެނޭނަމަ،
މައްސަލައިގައި ޢައުލަ ި
ތަފާތުވާ ރަޢުޔު ލިޔެ ،އެފަރާތުގެ ސޮއިއާކެ މައްސަލަ ފައިލްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
އަދި

އެއްވެސް

ފަރާތަކުން

ރިވިއުކުރާނަމަ،

މައްސަލަ

މަޢުލޫމާތު

މި

ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީން ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި އެ މައްސަލަ
ވިސްލް ް
ޙައްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ،ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް
ބހޭ އިދާރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
އެކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކަމާ ެ

މައްސަލައިގެ
ތަޙުޤީޤު

ބލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ

.47

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  5ގައި ަ

ރިޕޯޓު

"މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު" ގެ ނަމޫނާއަށް އެއްގޮތަށް އަންނަނިވި ކަންކަން

ތައްޔާރުކުރުން

ހިމެނޭ ގޮތަށް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ހުށަހެޅުނު މަޢުލޫމާތުގެ ތަފްޞީލު؛

(ށ)

ތަޙްޤީޤު ކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު؛

(ނ)

ތަޙްޤީޤުން ހާމަވި ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލު؛

(ރ)

ތަޙްޤީޤުކުރެވުނު ޢަމަލު ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމުގެ ގޮތުން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް؛

(ބ)

ތަޙްޤީޤުގެ އަލީގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލަން އެދޭނަމަ އެ
ބ؛
ބ ު
ދަޢުވާއެއްގެ ތަފްޞީލާއި އެފަދައިން އެދޭ ސަ ަ

ތަޙްޤީޤު

ރިޕޯޓުތައް ( .48ހ)

އާއްމުކުރުން

ތަޙްޤީޤު

ރިޕޯޓު

ޢާންމުކުރަންވާނީ،

ޤާނޫނު

ބރު
ނަން ަ

16/2019

ބލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)  22ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި
(ވިސްލް ް
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ަ
(ށ)

ބލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ
ގެ  22ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކޮން ފަރާތެއްކަން އެނގޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށާއި ،އެ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތްތަކަށް އެ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު
ނިމިފައިވާގޮތް ލިޔުމުން ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ.
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ޖިނާޢީ

ބލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ

.49

މައްސަލަތަކުގައި

ބޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ،ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްގައި
ގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަ

ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް

ބހޭ
ދަޢުވާކުރަން ފެންނަ މައްސަލަތަކުގައި ،ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ދަޢުލަތުގެ ކަމާ ެ

އެދި ފޮނުވުން

އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އަށްވަނަ ބާބު
އެހެނިހެން
މި

ބޑުން މި
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޯ

އުސޫލަށް .50

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
ޖަދުވަލަކީ
އުސޫލުގެ

އުސޫލު ފާސްކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  ، 1ޖަދުވަލު  ، 2ޖަދުވަލު  ، 3ޖަދުވަލު  4އަދި ޖަދުވަލު

މި .51

ބއެކެވެ.
 5އަކީ މި އުސޫލުގެ ަ

ބއެއް
ަ

ކަމުގައި
ކަނޑައެޅުން
މާނަކުރުން

ބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކާއި
މި އުސޫލުގައި އެހެންގޮތަކަށް ަ

.52

ބރާތްތަކަށް
ޢި ާ

ދީފައިވަނީ،

އެ

ލަޒުފުތަކާއި

ބރާތްތަކަށް
ޢި ާ

ތިރީގައި

ދީފައިވާ

މާނަކުރުމެވެ.
(ހ)

ބލޯކުރުން"
"ވިސްލް ް

ކަމުގައި

ބނެފައިވަނީ
ު

ޤާނޫނު

ބރު
ނަން ަ

16/2019

ބލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި
(ވިސްލް ް
ބޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެ
ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަން
މާއްދާގައި ަ
ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށެވެ.
(ށ)

ބލޯކުރާ
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ބނެފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަން ަ
"ނޭދެވޭ ޢަމަލު" ކަމަށް ު
ބޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ
ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ޢަމަލަކަށެވެ.

(ނ)

"މަޢުލޫމާތު" މާނަކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ނުވަތަ ޝަކުވާގެ މާނައިގައެވެ.

(ރ)

ބރު
ނަން ަ

"އެތެރޭގެ

އިންތިޒާމް"

ކަމަށް

ބނެފައިވަނީ
ު

ޤާނޫނު

16/2019

ބލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  20ވަނަ މާއްދާގައި
(ވިސްލް ް
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮތޯރިޓީގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ
ަ
20

ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓި އަށެވެ.
ވިސްލް ް
(ބ)

ބނެފައިވަނީ
ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް" ނުވަތަ "ޔުނިޓް" ކަމަށް ު
"ވިސްލް ް
ބލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ
ގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި (ހ) ގެ ދަށުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި
ޤާއިމުކުރުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ޔުނިޓަށެވެ.

(ޅ)

ފަރާތްތައް"

"އަމިއްލަ

ކަމަށް

ޤާނޫނު

ބނެފައިވަނީ
ު

ބރު
ނަން ަ

16/2019

ބލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  31ވަނަ މާއްދާގެ (ފ)
(ވިސްލް ް
ބޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ،މި ޤާނޫނުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި
ގައި ަ
ޤާނޫނީ

ބޔާންކޮށްފައިނުވާ
ަ

ޞަޙްޞެއްގެ

ބފައިވާ
ލި ި

ހައިޞިއްޔަތު

ކޮންމެ

ފަރާތަކަށެވެ.
(ކ)

ބރު
ބނެފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަން ަ
ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ" ކަމަށް ު
"ވިސްލް ް
ބލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  20ވަނަ
( 16/2019ވިސްލް ް
ބޔާންކޮށްފައިވާ އެތެރޭގެ އިންތިޒާމުތަކުގެ ތެރެއިން ,ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައި
މާއްދާގައި ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަށެވެ.
އައްޔަނުކުރުމަށް މި ގައިޑްލައިންގައި ަ

(އ)

ބނެފައިވަނީ،
ބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ" ނުވަތަ "ކޮމިޓީ" ކަމަށް ު
"ވިސްލް ް
ބލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ޤާނޫނު ނަން ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެތެރޭގެ އިންތިޒާމުތައް
ަ
ގެ  20ވަނަ މާއްދާގައި
ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން އޮތޯރިޓީގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީއަށެވެ.

(ވ)

ބރު 16/2019
ބނެފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަން ަ
"ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ު
ބލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  31ވަނަ މާއްދާގައި (ޏ)
(ވިސްލް ް
ބޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ،ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާއި ފުލުހުންގެ
ގައި ަ
ޚިދުމަތާއި ،މި ޚިދުމަތުގައި އެކުލެވޭ އެންމެހައި އިދާރާތަށް ހިމެނޭ ގޮތަށް އަދި،
ބގެންވާ
ބރާއި އިޚްތިޔާރު ލި ި
ބނުންކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ާ
ބރުގެ ޭ
ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ާ
ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.

(މ)

ބނެފައިއެވަނީ އެއްބަނޑު
"ޢާއިލީ ގޮތުން ގާތްގުޅުން އޮތް ފަރާތްތައް" ކަމަށް ު
ބފާ
އެއް ަ

ނުވަތަ

ބފާ
އެއް ަ

ނުވަތަ

އެއްބަނޑު

މީހުންނާއި

ބއިންގެ
ދެ ެ

ދެދަރި

ބޑުދައިތަ ކިޔާ މީހުންނާއި ،ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ
ބބޭޮ ،
ބޑު ެ
މީހުންނާއި ،އެމީހަކަށް ޮ
މީހުންނާއި ،ދަރިން އަދި ދޮންދަރިންނަށެވެ.
(ފ)

"ހިއުމަން

ރައިޓްސް

ކޮމިޝަން"

ނުވަތަ

"ކޮމިޝަން"

ކަމަށް

ބނެފައިވަނީ،
ު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  189ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ބޔާންކުރާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށެވެ.
ަ
(ތ)

ބރު:
ބނެފައިވަނީ ،ޤާނޫނު ނަން ަ
ބޑު" ކަމަށް ު
"ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޯ
21

( 3/2012ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  52ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި
ބރުންގެ މައްޗަށް
ބޔާންކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ( 7ހަތެއް) މެން ަ
ަ
ބޑަށެވެ.
އެކުލެވޭ ޯ

ޖަދުވަލު  - 1ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމް
-----އެފް.ޕި.އޭގެ ލެޓަރހެޑް)------ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމް
 .1ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ބއި ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަހެޅިދާނެ)
ބނުންވާނަމަ ،މި ަ
(ކާކުން ނޭނގޭގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ޭ
 1.1ފުރިހަމަ ނަން:
ބތް:
 1.3ޤައުމީ ނިސް ަ

ބރު:
 1.2އައިޑީ ކާރޑް ނަން ަ
 1.4ޖިންސު:

އަންހެން

 1.5އުފަން ތާރީޚް:

ފިރިހެން

 1.6އުމުރު:

 1.7ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 1.8މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
 1.10އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ބރު:
 1.9ގުޅޭނެ ނަން ަ
 1.11އަދާކުރާ ވަޒީފާ:

ހުށަހަޅާ ނޭދެވޭ ޢަމަލުގެ ބާވަތް (ފާހަގަ ޖައްސަވާ)

.2
ފާހަގަ

އެތެރޭގެ

ފާހަގަ

އެތެރޭގެ

ޖެހުމަ

އިންތިޒާމު

ޖެހުމަ

އިންތިޒާ

ށް

ގެ

ށް

މުގެ
ބނުމަށް
ޭ

ބނުމަށް
ޭ
 2.1ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް އަދާނުކުރުން

 2.2އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކުރުން

ބއިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ
ަ 2.3

 2.4ކޮރަޕްޝަން
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ޤާނޫނަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުން
 2.6ތިމާވެއްޓަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާފަދަ

 2.5ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ޢާންމު

ކަމެއްކުރުން

ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާފަދަ
ކަމެއްކުރުން

 2.8ޢަދުލް އިންޞާފަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ

ބނުންކުރުން
 2.7ދައުލަތުގެ މަޤާމުގެ ނަހަމަ ޭ

ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ "މިސްކެރިޖް
އޮފް ޖަސްޓިސް" ގެ ޢަމަލެއްކުރުން
 2.1ޖިނާޢީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށެއްކަމަށް

ބކާރުކުރުން ނުވަތަ
 2.9ދައުލަތުގެ ވަސީލަތެއް ޭ

ބޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ
 0ޤާނޫނެއްގައި ަ

ބނުންކުރުމުގައި އިހުމާލުވުން
ޭ

ކަމެއް ކުރުން
 2.1 2.1އިން ފެށިގެން  2.11އާ ހަމައަށް

ބދަލުހިފުން
ބލޯކުރުމުގެ ަ
 2.11ވިސްލް ް

ބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް
ަ 2
ފޮރުވުމުގެ ޤަޞްދުގައި ކުރާ އެއްވެސް
ކަމެއް
ފާހަގަ

 .3ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތު (ފާހަގަޖައްސަވާ)

ޖެހުމަށް
 3.1ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއް؛
 3.2ވަޒީފާއިން ވަކިވިތާ ( 2ދޭއް) އަހަރުނުވާ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއް؛
 3.3ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފެއް؛
 3.4ވަޒީފާއިން ވަކިވިތާ ( 2ދޭއް) އަހަރުނުވާ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފެއް؛
ބފައިވާ ،ޤާނޫނީ އެއްވެސް ޝަޙްޞެއް
ބގަތުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލި ި
 3.5އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ،ދަޢުވާ ލި ި
 .4ވިސްލްބްލޯކުރާ ނޭދެވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
(ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭނަމަ ،އިތުރު ކަރުދާހެއްގައި މި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައި ،ފޯމާއެކު ހުށަހެޅިދާނެ)
 4.1ނޭދެވޭ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ
ފަރާތް/ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު:
(ފުރިހަމަ ނަން ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް ކިޔާ ނަން،
އެޑްރެސް ،ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއްގެ
ބރުފަދަ މަޢުލޫމާތު)
ނަން ަ
 4.2ނޭދެވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެހެން އިދާރާއަކަށް
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ހުށަހަޅާފައިވާ އިދާރާ/އިދާރާތައް
އަދި ތާރީޚް ނުވަތަ ދުވަސްވަރު:
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 4.3ނޭދެވޭ ޢަމަލު ހިނގި ނުވަތަ ހިނގާފައިވާ ނުވަތަ
ހިނގާފާނެ ތާރީޚުތައް ނުވަތަ ދުވަސްވަރު:

 4.4ނޭދެވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް
ލިބފައިވާނަމަ ،އެތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު:
(ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ފޯމާއެކު ހުށަހެޅުން)

 4.5ނޭދެވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް އިތުރު ހެއްކެއް
ބފައިވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު:
ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް ލި ި

 4.6މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ އެހެން
ފަރާތެއްވާނަމަ ،އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
(ފުރިހަމަ ނަން ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް ކިޔާ ނަން،
މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާ ،އެޑްރެސް ،ކާކުކަން
ބރުފަދަ މަޢުލޫމާތު)
އަންގައިދޭ ލިޔުމެއްގެ ނަން ަ
ބނުންކުރެވިދާނެ އިތުރު
 4.7މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ޭ
މަޢުލޫމާތެއް އެނގޭނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު:

 .5ވިސްލްބްލޯކުރަން އެދޭ ނޭދެވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭ މުއްދަތުގެ މަޢުލޫމާތު:

ފާހަގަ

އެތެރޭގެ

ޖެހުމަށް

އިންތިޒާމުގެ
ބނުމަށް
ޭ

ބނާކޮށްފައިވާ ހާދިސާ ހިނގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 2ދޭއް)
ބލޯކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ި
 5.1ވިސްލް ް
އަހަރު ހަމަނުވޭ
 .6ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު އަދި ސޮއި
ބއި ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމެއްނޫން)
ބލޯކުރާ ފަރާތްތަކުން މި ަ
(ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ވިސްލް ް
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މި ފޯމު ފުރުމުގައި އަހުރެން .................................................... ،ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.
ބލޯކުރާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން:
ވިސްލް ް

ސޮއި:

ތާރީޚް:

 .7ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން

ފާހަގަ

އެތެރޭގެ

ޖެހުމަށް

އިންތިޒާމުގެ
ބނުމަށް
ޭ

 7.1މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް (އައިޑީ ކާރޑް/ޕާސްޕޯޓު/ޑްރައިވިން
ބއި ފުރިހަމަކުރުން
ބލޯކުރާ ފަރާތްތަކުން މި ަ
ލައިސެންސް/ވޯރކްވިސާ) (ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ވިސްލް ް
ލާޒިމެއްނޫން)
 7.2މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޙްސެއްނަމަ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން ނުވަތަ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހިމަނާފައި
ބރުގައި ަ
 7.3މި ފޯމުގެ  4ވަނަ ނަން ަ
 7.4މިފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކުރެވިފައި
 .8އެތެރޭގެ އިންތިޒާމުގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް
މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ގޮތް:

މައްސަލައިގެ ރަޖިސްޓަރީ
ބރު:
ނަން ަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު

ސިޓީއިން

ތާރީޚް:
މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:

ފެކްސް

ފޯނުން

މެސެޖުން
އެސް.އެމް.އެސް

އީމެއިލް

އެމް.އެމް.އެސް

އީމެސެޖް

އެތެރޭގެ އިންތިޒާމުގެ

ވީޑިއޯ ފައިލެއް

ހާޞިރުވެ

އެންމެ އިސް ފަރާތަށް

 /އޯޑިއޯ

ފޮނުވި ތާރީޚް:

ފައިލެއް

ބލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު:
ފޯމު ަ

ބސައިޓް
ވެ ް
ފޯމުން

ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްދިން މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު:

ނަން:

ނަން:

މަޤާމް:

މަޤާމް:

ސޮއި:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

ތާރީޚް:
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ޖަދުވަލު " - 2މައްސަލައާމެދު ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތުގެ ލަފާދޭ ކަރުދާސް"
(-----އެފް.ޕީ.އޭގެ ލެޓަރހެޑް)------މައްސަލައާމެދު ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތުގެ ލަފާދޭ ކަރުދާސް"
 .1މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚް:
 .2މައްސަލައިގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:
 .3މައްސަލައިގެ ބާވަތް:
 .4މައްސަލައިގެ ކުރު ޙުލާސާއެއް:

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

 .6އެހެން އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން:

 .7މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ،ސަބަބުތައް:

 .8މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތުގެ ޤާނޫނީ
ލަފާ:

ލަފާދިން މުވައްޒަފު  /މުވައްޒަފުންގެ:
ނަން:
ސޮއި:
ތާރީޚް:
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 .9މައްސަލައިގައި ކުރިއަށްދާން ނިންމިގޮތް:

ޖަދުވަލު " - 3ވިސްލްބްލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މަޢުލޫމާތާއި މައްސަލައިގެ ސިއްރު
ހިފެހެއްޓުމުގެ އިގްރާރު"
(-----އެފް.ޕީ.އޭގެ ލެޓަރހެޑް)------ވިސްލްބްލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުށް ހުށަހެޅޭ މަޢުލޫމާތާއި މައްސަލައިގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިގްރާރު
ބރު
ބރު ،......................... :ޤާނޫނު ނަން ަ
އަހުރެން.............................. ،ފުރިހަމަ ނަން ،އައިޑީ ކާރޑް ނަން ަ
ބލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް
( 16/2019ވިސްލް ް
ބ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ .މި މަސައްކަތުގެ
އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ލި ޭ
ބ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު
ބނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން އަހުރެންނަށް ލި ޭ
ބ މަޢުލޫމާތު ޭ
ތެރެއިން ލި ޭ
ބ އަދާކޮށް ނިމުމަށްފަހުގައިވެސް ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަން އިޤުރާރުވަމެވެ .އަދި މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
އަހަރުންގެ ވާޖި ު
ބލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި
ބރު ( 16/2019ވިސްލް ް
ބ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނު ނަން ަ
އަހުރެންނަށް ލި ޭ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ަ
ބރު) 2015/R-177 :ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ގަވާއިދު) ގައި
ގަވާއިދު ނަން ަ
ބނުންކުރުމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމަވެ.
ޭ
ފުރިހަމަ ނަން..................................................................................... :
ބރު............................................................. :
އައިޑީ ކާރޑް  /ޕާސްޕޯޓު ނަން ަ
ހައިޞިއްޔަތު...................................................................................... :
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް................................................................ :
އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރެވުނު ތާރީޚް............................................................... :
ސޮއި................................................................................................. :
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ފިންގަރ ޕްރިންޓް:
-----------------------------------

ޖަދުވަލު  – 4މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ޕްލޭން
(-----އިދާރާގެ ލެޓަރހެޑް)------މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ޕްލޭން
 .1މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚް:
 .2އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚް:
 .3މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ތާރީޚް:
 .4މައްސަލައިގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:
 .5މައްސަލައިގެ ބާވަތް:
 .6މައްސަލައިގެ ކުރު ޙުލާސާއެއް:

 .7މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމަން ޤާނޫނުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ( 21އެކާވީސް) ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚް؛
 .8މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމަން ޤާނޫނުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ( 21އެކާވީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ނުނިންމޭ މައްސަލަތަކުގައި އިތުރުކުރެވިދާނެކަމަށް
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( 30ތިރީސް) ދުވަސް
ހަމަވާ ތާރީޚް؛
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 .9މުއްދަތު އިތުރުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ،މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް
ނިންމަން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ( 21އެކާވީސް)
ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ގިނަވެގެން ( 48ސާޅީސްއަށެއް)
ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ( 30ތިރީސް) ދުވަހަށް މުއްދަތު
އިތުރުކުރާކަން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅިފަރާތަށް އެންގި
ތާރީޚް؛
 .10ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ،ޤާނޫނީ ނުކުތާތައް؛

 .12ނަގަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ ބަޔާންތައް؛

 .11އިތުރަށް ހޯދަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް؛
 .13ތަޖުރިބާކާރެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަންޖެހިދާނެކަން ނުވަތަ
ނޫންކަމާއި ،ބޭނުންވާ ނުވަތަ ބޭނުންވެދާނެ
އެހީތެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް؛
 .14މައްސަލައިގައި ޤާނޫނީގޮތުން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް:

 .15ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު
#

މަޤާމް

ފުރިހަމަ ނަން

ސޮއި

ތާރީޚް

 .16ޕްލޭން ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު
#

ފުރިހަމަ ނަން

މަޤާމް

----------------------------------------
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ސޮއި

ތާރީޚް

ޖަދުވަލު  - 5މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު
(-----އިދާރާގެ ލެޓަރހެޑް)------ވިސްލްބްލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓު
 .1ހުށަހެޅުނު މަޢުލޫމާތުގެ ތަފްޞީލު
 1.1މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:
ބރު:
 1.2މައްސަލައިގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަން ަ
 1.2މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:
 .2މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލް:

 .3ތަޙްޤީޤު ކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު؛

 .4ތަޙްޤީޤުން ހާމަވި ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލު؛
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 .5ތަޙްޤީޤުކުރެވުނު ޢަމަލު ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެޅުމަށް ލަފާދީފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް؛

 .6ތަޙްޤީޤުގެ އަލީގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލަން އެދޭނަމަ އެ ދަޢުވާއެއްގެ ތަފްޞީލާއި ދަޢުވާކުރަން އެދޭ
ސަބަބު؛

ނަން.........................................................................:
ހައިޞިއްޔަތު...............................................................:
ތާރީޚް..................................................................... :
ސޮއި...................................................................... :
-------------------------------------
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