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 ޝަން އިލެކްޝަންސް ކޮމި 
 މާލެ،       

 ދިވެހިރާއްޖެ.     

  

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީން ވިސްލްބްލޯ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި މަޢުލޫމާތުތައް 

 ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު 

)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  16/2019ނަންބަރު ޤާނޫނު  ،މިއީ )ހ( .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 

ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގަިއ  ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 28 ޤާނޫނު( ގެ

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއެއް ޤާއިމްކުރުމާއި، ވިސްލްބްލޯ ކުރުމުގެ 

   ތަކަށް ހުށަަހޅާ މަޢުލޫމާތުތައް އިންތިޒާމް ަހމަޖެއްުސމާއި، އެތެރޭގެ ިއންތިޒާމު

ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުްނ އެކުލަވައިލައިފައިވާ 

 އުސޫލެކެވެ.   

     "ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީން ިވސްލްބްލޯ ކުރުމުެގ  ،މި އުސޫލުގެ ނަމަކީ )ށ(  

ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ޙުޤީޤުކޮށްމަޢުލޫމާތުތައް ތަ އިންތިޒާމް ހަަމޖެއްސުމާއި

 ގޮތުގެ އުސޫލު" އެވެ.

ވިސްލްބްލޯވަރ 
ޕްރޮޓެކްޝަން 

 އޮފިސަރ

    ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ލިބިފައިވާ  ،ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ )ހ( .2

ކެއް( )އެ 1ނުވަަތ ކޮމިޝަނުެގ ވަކީލުންެގ ތެރެއިން  ގެ ތެރެއިން ލީގަލް މުވައްޒަފުން

 "ިވސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ" ކަމުގަިއ ހަަމޖައްސަންވާނެއެވެ.  މުވައްޒަފު
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 ިވސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ" އަީކ ކޮމިޝަނުެގ "މި މާއްދާގައި ބުާނ  )ށ(  

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަނެވެ. ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ 

ން ކޮމިޓީގެ އެްނމެހަިއ މަސައްކަތްތަކުގައި އެންމެ ިއސްކޮށް ހައިސިއްޔަތު

 ހަރަކާތްތެރިވާންވާނީ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރެވެ. 

ވިސްލްބްލޯވަރ 
ޕްރޮޓެކްޝަން 

ކޮމިޓީ 
 އެކުލަވައިލާނެ ގޮތް

)ތިނެއް( މުވައްޒަުފން ހިމެޭނ ގޮތަށް  3 މަދުވެގެން   އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ )ހ( .3

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއެއް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ. މި ކޮމިޓީ 

 އެކުލަވައިލަންވާނީ އަންނަނިިވ ގޮތަށެވެ.

 ؛ކްޝަންސް އޮފިސަރ )ޗެއަރޕަރސަން(ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެ (1)   

 ޒަފުން.)ދޭއް( މުަވއް 2އޮފިސަރުން ލެވެލާއި އެ ލެވެުލން މަީތ ލެވެލްތަކުގެ  (2)   

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިީޓ އެކުލަވައިލުމުގަިއ އަްނނަނިވި ކަންަކމަށް  )ށ(  

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

އް( ފިރިހެން )އެކެ 1)އެކެއް( އަންހެން މެންބަރާއި، މަދުވެގެން  1މަދުވެގެން  (1)   

 ؛މެންބަރު ހިމެުނން

ތްކުރާ އް ސެކްޝަނެއްގައި މަސައްކައެއް ޑިޕާޓްމަންޓެއްގައި ނުވަތަ އެ (2)   

 ؛ނުިހމެނުން މުވައްޒަފުން

ުނހިމެނުމަްށ އެއް ލެވެލެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ ވެރިން  (3)   

 ؛އިސްކަންދިނުން

ންހުރި މުވައްޒަފުްނ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ޢާއިލީގޮތުން ގުޅު (4)   

 ؛ނުހިމެނުން

 ؛ންހުރި މުވައްޒަފުން ުނހިމެނުންޝަނުގެ މެންބަރުންާނ ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުކޮމި (5)   
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އޮންަނ  ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ނުވަތަ މިނޫންެވސް ގޮތަކުްނ ގާތް ގުުޅެމއް (6)   

 ؛މުވައްޒަފުން ނުިހމެނުން

 ؛ޔަނުކުރާ ފަރާތްތައް ނުހިމެނުންސިޔާސީގޮތުން ޢައް (7)   

     ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުެގ ) 16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  (8)   

ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމަށް ާސބިތުވެފައިވާ 

ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  9އެއްވެސް މީހަކު، އަދި މި ޤާނޫނުގެ 

ސަބަބުން، ވިސްލްބްލޯ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ވިސްލްބްލޯ ކުރަން އުުޅމުގެ 

ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިކަމަށް ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވިގެްނ 

ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް މީހަކާމެދު އެއްވެްސ ޢަމަލެްއ 

ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއްގައި ބައިވެރިެވފައިވާކަމަށް  ،ހިންގައިފައިވާކަމަށް

ރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ނުވަަތ ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ހެކިތަކާއެކު ތުހުމަތުކު

 މިފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ނުހިެމނުން.

ވިސްލްބްލޯވަރ 
ޕްރޮޓެކްޝަން 

ކޮމިޓީގެ 
ސެކްރެޓޭރިއޭޓް 

 ބެލެހެއްޓުން 

     ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބަލަހައްޓަންވާނީ ކޮމިޝަނުގެ  .4

 ންނެވެ.ލީގަލް ސެކްޝަނު

ވިސްލްބްލޯވަރ 
ޕްރޮޓެކްޝަން 

ކޮމިޓީގެ 
އިންތިޒާމުތަކުގެ 

 މުއްދަތު

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލަންވާނީ އަދި ވިސްލްބްލޯވަރ  )ހ( .5

)ދޭއް(  2 ،ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނު ކުރަންވާނީ

 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

          )ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ( 

)ދޭއް( އަހަރުދުވަހަށް ޢައްޔަނުކުރާ  2ކުރިޔަށް އޮތް  ،)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ކުރިން 15

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއާއި ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރުންގެ 

 ތު ވިސްލްވްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް އަންގަންވާނެެއވެ. މަޢުލޫމާ
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ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޓީން ވަކިކުާރ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި، އެހެްނ  7މި އުސޫލުެގ  )ނ(  

ިވސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް ޢައްޔަނުޮކށް، ވިސްލްބްލޯވަރ  ،ކޮންމެ ފަރާތެއް

)އެކެއް( ފަހަރު  1)ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް  2ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރެއް 

 އަލުން ަހމަޖެްއސިދާނެއެވެ.   އެ މަސައްކަތްތަކަށް 

ވިސްލްބްލޯވަރ 
ޕްރޮޓެކްޝަން 

ކޮމިޓީގެ 
 ބައްދަލުވުންތައް 

އަންނަނިވި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް  ،ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް .6

 ގެންދާންވާނެއެވެ.  ބާއްވަމުން

     ، އި ތެރޭގަިއ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަ)ތިނެއް( ދުވަހުގެ 3މައްސަލައެްއ ހުށަހެޅުމާއެުކ  )ހ( 

   މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، 

 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

ވަތަ ރަސްީމ ަމސައްކަތެއްގައި ރަށުން ބޭރަށްދާންޖެުހން ފަދަ ސަބަބަކާ ޗުއްޓީގައި ނު )ށ(   

ގުޅިގެން، މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ 

)ތިނެއް( ދުވަސްވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ  3ކޯރަމް ނެތި 

ބަރު ނުވަަތ ތިބި މެންބަރުން ެއ މައްސަަލ ބެލުމުެގ ތެރެއިން އެ ވަގުުތ ހުިރ ެމން

އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޮކމިޓީގެ ދެން ތިބި 

        މެންބަރުންނާ ލިޔުމުން އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް، މައްސަަލ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ. 3

، މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރުމަށް ގަވާއިދުން ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި )ނ(  

ޔައުމިއްޔާތައް ލިޔަންވާނެއެވެ. އަދި ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން އެދިއްޖެ 

 ހިނދެއްގައި އެ މަޢުލޫމާތު ހިްއސާކުރަންވާނެއެވެ.  

ަމއްސަލައާ ގުޅިގެްނ ، ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ިނންުމމަށް )ރ(  

 ނިންމާ ނިްނމުމުެގ ލިޔުމުގަިއ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ސޮއިކުރަންވާެނއެވެ. 
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 އް(ތިނެ) 3މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެްނ ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިތުރުން، ކޮންމެ  )ބ(  

ދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ބައް، މަހަކުން ޮކމިޓީގެ އާންުމ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި

ލިޔަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް މައްސަލަތަކާ ުގޅިގެން ބާއްވަްނެޖހޭ ބައްދަލުވުންތައް 

 ގަވާއިދުން ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާގައި، މައްަސލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތަކީ ކާކުކަން  )ޅ(  

 އް ިހމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ. އެނގޭނެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެ

އެތެރޭގެ 
އިންތިޒާމުތަކުން 

 ވަކިކުރުން 

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަަމ، ވިސްލްބްލޯވަރ  )ހ( .7

     ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި، ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ

 ވެ. އެ މަސައްކަތުން ވަކިކުރަންވާނެއެ

      )ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުެގ  16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  (1)   

ޤާނޫނު( އާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުްނ 

 ؛ލުކުރުންސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމައެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އު

 ވަޒީފާއިްނ ވަކިވުން. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނުވަތަ (2)   

ނުވަތަ ވިސްލްބްލޯ ކުރުމުެގ  ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިނުވަީނސް )ށ(   

)ވިސްލްބްލޯކުރާ  16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގޮތުން ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތަކާ ގުޅިގެން

ވިސްލްބްލޯވަރ  ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން

ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް 

ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތުން އޭނާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ކުރާ 

ވަކިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މިފަދައިން ޢަަމލުކޮށްފިނަމަ، އެަކން ވިސްލްބްލޯވަރ 

 ޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނި
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ވިސްލްބްލޯވަރ 
ޕްރޮޓެކްޝަން 
ކޮމިޓީއަށް ވަކި 

އީމެއިލް އެޑްރެހެއް 
 ހަމަޖެއްސުން 

       ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށާއި ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރަށް  )ހ( .8

ންވާނެއެވެ. މި އީމެއިލް އެޑްެރހަށް ވިސްލްބްލޯވަރ ވަކި އީމެއިލް އެޑްރެހެއް ޚާއްޞަކޮށްދޭ

ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށާިއ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރު 

 ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް އެކްސެސް ދީގެން ނުވާނެއެވެ. 

ލޯ ކުރުމުެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އީމެއިްލ މެދުވެރިކޮށް ިވސްލްބް )ށ(  

ގޮތުން މަޢުލޫމާތާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން މުވައްޒަފުންނަށް 

 އަންގައިދިނުމަކީ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގެ ިޒންމާއެެކވެ.  

ވިސްލްބްލޯވަރ 
ޕްރޮޓެކްޝަން 

ކޮމިޓީގެ 
ޒިންމާތަކާއި 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ކޮމިޓީން، އަންނަނިވި ިޒންާމތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން  .9

 އަދާކުރަންވާނެއެވެ.  

 މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭނެ ިއންތިޒާމްތައް ޤާއިމުކުރުން؛ )ހ( 

 މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަތުން؛ ،މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުުމން )ށ( 

 ޢުލޫމާުތ ސިއްރުކުރުން؛މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރާއި، ޒާތީ އެހެނިހެްނ މަ )ނ( 

 މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެްނ ކުރަންޖެޭހ ތަޙުޤީޤުތައް ކުރުން؛ )ރ( 

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނަކުން ވަިކ އިދާރާއަކަށް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ  )ބ( 

ނަމަ، އެ ކަމެއް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް އެ އިދާރާއަކަށް  އިޚްތިޞާޞް ދީފައިވާ މައްސަލައެއް

 ވުން؛ފޮނު

ހުށަހެޅޭ މަްއސަލައެއްގައި ވަިކ ފަރާތަކަށް ރައްކައުތެރިކަން ދޭންޖެހޭކަމަްށ  )ޅ(  

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެކަން ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ ސަމާލުކަމަްށ 

 ގެނައުން؛

 ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު އެކުލަވައިލުމާއި، އެ ރިޕޯޓު އާްނމުކުރުން؛ )ކ(  
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ތިޒާމްތައް ހިނގަމުންދާގޮތާ ުގޅޭގޮތުން ިވސްލްބްޯލވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އެތެރޭގެ އިން )އ(  

 ޔުނިޓުން ހޯދަން އެދޭ މަޢުލޫމާތު ހިއއްސާކުރުން؛

ިވސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވިސްލްބްލޯ ކުރުމާ ުގޅޭ  ،ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ ުމހިންމުަކމާއި )ވ(  

ވާ ރައްކައުތެރިކަމާއި ޙައްޤުތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުން ލިބިދީފައި

)ދޭއް(  2އެތެރޭގެ އިންތިޒާމުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް މަދުވެގެން އަހަރަކު 

 ފަހަރު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން؛

 މި މާއްދާގެ )ހ( އިން ފެށިގެން )ވ( ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ )މ(  

)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް  16/2019އިތުރުންވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ ގަވާއިދުތަކާއި 

 އުސޫލުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް. 

މިނިވަންކަމާއެކު 
މަސައްކަތްކުރުމަށް 

ވާ މާޙައުލެއް ބޭނުން
 ޤާއިމުކޮށްދިނުން 

)ވިސްލްބްލޯކުރާ  16/2019ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީތަކުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު  . 10

ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިވސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން 

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ ޔުނިޓުން އެކުލަވައިާލ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގަ

 މިނިވަންކަމާއެުކ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާޙައުލެްއ ކޮމިޝަނުން ަހަމޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

އިންޒާރުދިނުމާއި 
 ބިރުދެއްކުން 

ނުވަަތ  ،ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގައި ިހމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އިންޒާރުދިނުމަކީ  .11

 9/2014ާޤނޫނު ނަންބަރު  ،ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގޯނާއެއް ކުރުމަކީ ،އްކުމަކީބިރުދެ

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުށެކެވެ.  511)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު( ގެ 

ވިސްލްބްލޯވަރ 
ޕްރޮޓެކްޝަން 

ކޮމިޓީއަށް ލިބިދޭ 
 ޙިމާޔަތްތެރިކަން 

                ސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި، ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގެ މަ . 12

މި ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ތެރެއިން، ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ެއއްވެސް ފަރާތަކުން ރަސްީމ 

ހައިސިއްޔަތުން ހެޔޮނިޔަތުގައި ކުރާ ަކމަކާމެދު ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކާމެދު މަދަީނ 

   ޢުވާއެއް ނުއުފުލޭނެއެވެ. އަދި އިދާރީ އެއްވެްސ އެއްވެސް ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ ޖިނާީއ ދަ

 ފިޔަވަޅެއް ވެސް ނޭޅޭނެއެވެ. 
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ނުފޫޒެއްނެތި 
މިނިވަންކަމާއެކު 
 މަސައްކަތްކުރުން 

         ،ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި ަމސައްކަތްތައް ކުރަންވާނީ .13

 ބާވެ ތިބެގެންނެވެ. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއްނެތި، ތަޢައްޞުބުން އެއްކި

ކޮރަޕްޝަން ނުވަތަ 
ރިޝްވަތުގެ 
ޢަމަލުތަކުން 

 ދުރުވުން 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގެ މުވަްއޒަފުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކުންނާިއ  .14

 ،ރިޝްވަތުގެ ޢަމަލުތަކުން ދުރުވާންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ހުށަހެޅުމެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ 

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި 13/2008ޤާނޫުނ ނަންބަުރ  ،ޓެކްޝަން ޔުނިޓަށާއިވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އެކަން -ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ އެންޓި

 ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 
ފަރާތްތަކަށް 

އިޙުތިރާމާއެކު 
 މުޢާމަލާތުކުރުން 

 ހަޅާ ފަރާތްތަކާުޢލޫމާތެއް ހުށަޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް މައްސަލައެއް ނުވަތަ މަވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮ .15

މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ އިޙުތިރާމާއެކުގައެވެ. އަދި މައްސަލައެއް ުނވަތަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހަާޅ 

ނުވަތަ އެނޫންވެްސ  ،ނުވަތަ ބިރުަދއްކައިކޮށް، އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގޯނާއެއް 

 ތެއް ދިމާވާނެގޮތަށް މުޢާމަލާތު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ދެރަގޮ

ފެންވަރު ރަނގަޅު 
 މަސައްކަތްކުރުން 

ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި  ،ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ )ހ( . 16

 އިދާރީގޮތުން ފެންވަރު ރަނގަޅު، ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތްތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްކުާރ މުވައްޒަފުންނަށް  ()ށ  

ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި އިދާރީގޮތުން ފެންވަރު ރަނގަުޅ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންާވ 

 ތަމްރީނު ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  

މަޞްލަޙަތު 
 ފުށުނޭރުން 

ގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން، ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ )ހ( .17

ށުއަރާ މަސައްކަތެއް ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި، އެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތާ ފު 

       ކުރަން ޖެހިއްޖެަނމަ، އެަކމުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނާ ހިްއސާކޮށް، އެ ފަރާތަކުން

 އެ މައްސަލައަކުްނ ވަގުތުން ތަނާޛުލް ވާންވާނެއެވެ.
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އްަސލައެއް ގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޮމިޓީން ތަނާޛުލްވާ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެ މަމި މާއްދާ )ށ(  

އި އެހެން )ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަ 2ބެލުމަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަދި ގިނަވެގެން 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނު ކުރަންވާނެއެވެ.، ފަރާތެއް

          ،ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްކުާރ މުވަްއޒަފުންނާއިވިސްލްބްލޯވަރ  )ހ( .18 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

ކޮްނސަލްޓަންޓުންނާއި،  ،މި ަމސައްކަތްތަކުގައި ހަރަކާތެރިވާ މާހިރުންނާއި

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުުރމުގެ ުހއްދަ އޮންނަ ކޮްނމެ 

ތައް އަދާކުރުުމގައި ލިޭބ ސިއްރު އެހެނިހެން ފަރާތަކުން، އެ ފަރާތްތަކުގެ ާވޖިބު

          ،މަޢުލޫމާތު ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތު

އެ ފަރާތްތަކުގެ ވާޖިބު އަދާކޮށް ނިމުމަށްފަހުގައިވެސް ސިއްރުގެ ގޮތުގައި 

ވާނީ ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރަން

)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  16/2019ހަމައެކަނި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 މަތިންނެވެ.  މި ުއސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ޤާނޫނު( އާއި،

ދިރާސާތަކުގެ ހޯދުންތަކާއި، ތަފާސްހިސާބުތަކަކީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(  

 ތުގެ ގޮތުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ. ސިއްރު މަޢުލޫމާ

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަާރތްތަކުގެ ވަނަވަރާއި  )ނ(  

އެއީ ކޮން ފަރާތެއްކަން އެނގޭނެފަދަ މަޢުލޫމާތަކީ، މައްސަލަ ުހށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން 

 މާތުގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. އެކަން އާންމުކުރަން ބޭނުންނުވާހައި ހިނދަކު ސިއްރު މަޢުލޫ

ވިސްލްބްލޯކުރާ 
ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ސިއްރުކުރުން 

ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫާމތު ސިއްރުކުރުމުގެ ޙައްޤު  ،ވިސްލްބްލޯކުރުމާއެކު .19

ން ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި މަޢުލޫމާތުތައް ިވސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަ

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އަދި ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން މޮނިޓަރކުާރ 

 މައްސަލައެއްގައި އެ ޔުނިޓު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެްސ ފަރާތަކަށް ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ޒާތީ އެންމެހަިއ މަޢުލޫމާތު، މިގޮތުން:  )ހ(  
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 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާިއ އާންުމ ނަން؛ (1)   

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހާއި މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްެރސް؛ (2)   

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ އުމުރު؛ (3)   

 ؛ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު (4)   

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުމެއްގެ ނަންަބރު. (5)   

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ޢާއިލާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛ )ށ(  

ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތް ވަޒީާފ އަދާކުރާ ތަން، ނުވަަތ އޮފީސް، ުނވަތަ ބްރާންޗް އަދި  )ނ(  

 ؛ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ މަޤާމު

ޯފނު ނަންބަރުތަކާއި،  ،ގޮތުން ގުޅޭެނ ގޮތާއިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތާ މުވާޞަލާތީވި )ރ(  

އިލެކްޓްރޯނިކް މެސެޖް ނުވަތަ މެއިލް އެޑްރެހާއި، މި ނޫނަސް އިންަޓރނެޓް މެދުވެރިކޮށް 

 އެ ފަރާތަކާ ގުޅޭނެ ގޮތްތައް؛

 ވިްސލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުންވެސް  )ބ(  

 ޝަޚްޞު ދެނެގަނެވޭނެ ފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް.

ވިސްލްބްލޯވަރ 
ޕްރޮޓެކްޝަން 

ކޮމިޓީގެ މަޢުލޫމާތު 
މުވައްޒަފުންނަށް 
 ހިއްސާކުރުން 

     )ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .20

    ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ކޮމިޝަނުގަިއ ަވނަ މާއްދާ 20 ޤާނޫނު( ގެ

ވިސްލްބްލޯ ކުރުމުެގ އިންތިާޒމްތައް ަހމަޖައްސަިއ، ެއ އިންތިާޒމުތަކުގެ މަޢުޫލމާތު 

 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

        ންގެ މަޢުލޫމާތާއި،ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފު )ށ( 

ހިއްސާކުރުމުގައި ޢަަމލުކުރަންޖެހޭ ުއސޫލުތައް ބަޔާންކޮށް، ހުރިހާ ޫލމާތު މަޢު މި ކޮމިޓީއާ

ލާނަކުން ނުވަތަ ިއޢުމުވައްޒަފުންނަށް އެޑްރެސްކޮށް މުވައްޒަފުންނާ ހިްއސާކުރާ 
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ކުން ނުވަތަ މިނޫންެވސް ލިުޔމަކުން މުވައްޒަފުންނަްށ ރއަކުން ނުވަތަ އީމެއިލަރކިއުލަސަ

  ހިއްސާ ކުރެވިދާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް ބާއްވާ އޮރިއެންޓޭޝަންތަކުގައްޔާއި ރިފްރެޝަރ ސެޝަންތަކުގައި  )ނ(   

 އެތެރޭގެ އިންތިޒާމުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިްއސާކުރަންވާނެއެވެ. 

ޮކމިޝަނުގެ  ،ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގައި ހިެމނޭ މުވައްޒަފުންގެ މަުޢލޫމާތު )ރ(   

 ޢުކުރަންވާނެއެވެ. ވެބްސައިޓުގައި ޝާއި

ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެުޅމަށް ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ  )ބ(   

 ،ޤާއިމުކޮށްފައިވާކަމާއި، ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި ޢަަމލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް

 އެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގަިއ ފެންނަން ހުންާނނެހެން ބަހައްޓަންާވނެ

ހޭލުންތެރިކަން 
އިތުރުކުރުމުގެ 
ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ހިންގުން 

)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި،  16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  .21

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި، ވިސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީާއ 

 ،ލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް، ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްގުޅޭގޮތުން ހޭ

     ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީން ހިންގައި، ،)ދޭއް( ފަހަރު 2މަދުވެގެން އަހަރަކު 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ،މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިީރ އެނޭގނެގޮތަށް

 ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ހިއްސާކުރަންާވނެއެވެ.  ،ތުމަޢުލޫމާ

މަޢުލޫމާތު 
 ހުށަހެޅޭނެ ގޮތްތައް

އަންނަނިވި ގޮތްތައް މެދުވެރިކޮށް ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް މައްސަަލ  .22

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  

 ؛ސިޓީން )ހ( 

 ފެކްސް މެެސޖުން؛ )ށ(  

 ؛ ފޯން ކޯލުން )ނ(  

 އެސް.އެމް.އެސް. ނުވަތަ އެމް.އެސް.އެސް. މެދުވެރިކޮށް؛  )ރ(  
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 އިލެކްޓްރޯނިކް މެއިލް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް މެެސޖު މެދުވެރިކޮށް؛  )ބ(  

 އޯޑިއޯ ފައިލުން؛  )ޅ(  

 ވީޑިއޯ ކްލިޕަކުން؛  )ކ(  

 ހާޒިރުވެ ހުރެގެން؛ )އ(  

ށް ވިސްލްބްލޯ ކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަަހޅާ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަ )ވ(  

 ފޯމު މެދުވެރިކޮށް؛

 .ދުވެރިކޮށްޝަނުގެ ވެބްސައިޓް މެކޮމި )މ(  

ވިސްލްބްލޯކުރެވިދާނެ 
 ފަރާތްތައް

      )ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްާކތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  .23

ށްފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާުތ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 6

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ހުންނަ ފަރާތްތައް 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 

ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޢުލޫާމތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ  )ހ( .24

ކަމެއް ހުންނަ ފަރާތެއްނަމަ، އެ މީހަކު ައމިއްލައަށް ނުވަތަ އެ މީހަުކ ނުކުޅެދުންތެރި

 އިޚްތިޔާރުކުރާ އެހެން މީހަކު މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާުތ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން މައްސަަލ ހުށަހެޅޭނެ އިންތިާޒމު )ށ(  

ކޮމިޓީން ހަމަޖަްއސަންވާނެއެވެ. ައދި އެ ފަރާތްތަކަށް ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން 

މައްސަލަ ހުށަހެުޅމާއި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށާއި ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

 ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން ކޮމިޓީން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ދިވެހިބަސް ނޭނގޭ 
ފަރާތްތައް މައްސަލަ 

 ހުށަހެޅުން 

ކުރުމުެގ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަާޅ ވިސްލްބްލޯ  )ހ( .25

ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ފަރާތަކީ ދިވެހިބަހުން ލިޔަންކިޔަން ނޭނގޭ ފަރާތެއް ަނމަ

 އެ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  ފަދައިން
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ތަޙުޤީޤާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާުތ  ،އިއިނގިރޭސިބަހުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެުޅމާ (1)   

 ހިއްސާކުރުމާއި، ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖަްއސައިދޭންވާނެއެވެ.

          އެ ފަރާތަކީ އިނގިރޭސިބަހުން ލިޔަންކިޔަްނ ނޭނޭގ ފަރާތެއް ނަމަ، (2)   

ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް ތަރުަޖމާނެއް ަހމަޖައްސައިދިުނމަށް ނުވަަތ އެ 

ރިކޯޑުކުރުމާއެކު އޭނާއަށް ފަުހމުވާނެގޮތަށް މަޢުލޫމާުތ ހުށަހެޅުމުެގ 

އިޖުރާއަތްތަކާއި މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ކުރާ ތަޙުޤީޤަށާއި، ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު 

 ންވާނެއެވެ.ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭ

ވިސްލްބްލޯކުރާ 
ފަރާތުން 

ހުށަހަޅަންވާނެ 
 މަޢުލޫމާތުތައް 

ވިސްލްބްލޯ ކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާއިރު، މަޢުލޫމާތުގެ އަސާސް އެކަށީގެންާވ  .26

 މިންވަރަކަށް އެނގޭނެގޮތަށް ހުށަހެޅުމުެގ ގޮތުން އަންނަނިިވ މަޢުޫލމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.  

 ތުހުމަތުކުރާ ނޭދެވޭ ޢަމަލަކީ ކޮބައިކަން؛ )ހ( 

ނުވަަތ ހިންގައިފާނެކަމަށް  ،ވާނުވަތަ ހިންގައިފައި ،ނޭދެވޭ ޢަމަލު ހިންގަމުންގެންދާ )ށ( 

 ހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކީ ކޮންބައެއްކަން އެނގޭނެ މަޢުލޫމާތު؛ތު

ނުވަަތ ހިނގައިފާނެ ކަމަށް  ،ންދާނުވަތަ ހިނަގމު ،ވިސްލްބްލޯކުރާ މައްަސލަ ިހނގި )ނ( 

ބެލެވޭ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާއި، ޔުނިޓްތަކާއި، ބްރާންޗްތަކާއި އަދި ިމނޫންވެސް ތަންތަާނ 

 ގުޅުންހުރި މަޢުޫލމާތު އެނގޭނަަމ، އެ މަޢުލޫމާތު؛

ވިސްލްބްލޯކުރާ މަްއސަލައިެގ ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްވެސް ހެތްކެްއ ނުވަތަ  )ރ( 

 އެ މަޢުލޫމާތު. ،މާތެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާނަމަމަޢުލޫ

ކާކުކަން ނޭނގޭ 
ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު 

 ހުށަހެޅުން 

27.     )ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  16/2019 ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 ފަދައިން، ވިސްލްބްލޯ ކުރުމުެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 6ޤާނޫނު( ގެ 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް  ،ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކޮންެމ ފަރާތަކަށްވެސް

އެއީ ކޮން ފަރާތެއްކަން ނޭނގޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަާޅ 
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ށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 26މަޢުލޫމާތުތަކުގައިވެސް، މި ުއސޫލުގެ 

 މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ވިސްލްބްލޯކުރާ 
ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ސިއްރުކުރުން 

28. ވިސްްލބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ  ،ކާކުކަން އެނގޭގޮތަށް ނުވަތަ ކާކުކަން ޭނނގޭގޮތަށް )ހ( 

)ވިސްލްްބލޯކުރާ ފަރާތްތައް  16/2019 ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މަޢުލޫމާތުތައް

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  14ގެ ޤާނޫނު( ގެ ރައްކާތެރިކުރުމު

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީްނ ސިއްރުކުރަންވާނެއެވެ. ިމ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް 

ޤާނޫނު  ،)ނ( އާއި )ރ( އާއި، މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި ،ޢަމަލުކުރާ ފަރާތަކަށް

      ކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައް 16/2019 (ނަންބަރު

   ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެއެވެ.  26

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަކާ ޚިލާފަށް ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްޮރޓެކްޝަން ކޮމިޓީގެ  )ށ(  

ވޭނަމަ، އެއްވެސް މުވަްއޒަފަކު ޢަމަލުކުރާކަމަްށ ވިސްލްބްލޯކުާރ ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެ

އެކަމުގެ ޝަކުވާ ޮކމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެަނމަ، 

އެކަމާ ގުޅޭ އެތެރޭގެ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގުމަށްފަހު، އެކަން ހިނގައިފައިާވކަމަށް ފެންނަނަމަ، 

)ވަޒީފާއާބެހޭ  2/2008އެކަމަށް ޒިންމާ ނަގަްނޖެހޭ ފަރާތަކާމެދު ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޫނު( ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު ައޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހިންާގ ތަޙުޤީޤުތަކުގައި ޝަކުވާ ޤާ

 ރައްދުވާ ފަރާތް ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.  

    )ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  16/2019 ޤާނޫނު ނަންބަރު )ނ(  

ިމ ޤާނޫނުގައި  ،ތެއް ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާ 14ގެ ޤާނޫނު( 

    ވަނަ މާއްދާގެ 26މި ޤާނޫނުގެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް މެނުވީ ހާމަކުރުމަކީ

)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކުށެކެވެ. އަދި އެފަދަ ކުށެއް ކޮށްފި ފަރާތެއްގެ 

         )ތިނެއް( މަސްދުވަހާއި، 3އަދަބަކީ އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، 

 )ފަހެއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުމެވެ.  5
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މަޢުލޫމާތު 
 ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 

ވިސްލްބްލޯ ކުރުމުެގ މަޢުލޫމާުތ ބިނާކޮށްފައިވާ ހާދިސާ ހިނގާ ތާީރޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެްނ  .29

ޢުލޫމާުތ )ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ިވސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް ެއ މަ 2

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ކޮންފަރާތެއްކަން
، ނޭނގޭގޮތަށް

 މަޢުލޫމާތު  ލިޔުމުން 
 ހުށަހެޅުން 

ލިޔުމުްނކަމުގައިވާނަމަ އަިދ  ،ކޮމިޓީއަށް ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަނީ )ހ( .30

ެގ މަޢުލޫމާތެއްއެ ، އެއީ ކޮންފަރާތެއްކަން ނޭނގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތަކަށްވާނަމަ

ބަންދުކޮށް، ސިޓިއުރައިގެ ބޭރުގައި "ިސއްރު" ޖެުހމަށްފަހު،  ގައިއްސިޓީއުރައެ ލިޔުން

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރަށް އެޑްރެސްކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ރިސެޕްޝަނަށް 

ހުށަހެޅުމުން، ރިސެޕްޝަނުން އެކަން ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރަށް 

 .ވަގުތުން އަންގަންވާނެއެވެ

ވާލުވާނީ ހަޢުލޫމާތާ މަ ހުށަހަޅާ ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރެވެ. އަދި ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން 

ވާލުވާނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހަލަތެއްގައި މިފަދަ މަޢުލޫމާތާ ހާއޮފިސަރ ނެތް 

 އެކެއް( މެންބަރެކެވެ.) 1ކޮންމެވެސް 

ން މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީ
 ބަލައިގަތުން 

 ވިސްލްބްލޯވަރ ،ބަލައިގަންާނނީ މަޢުލޫމާތެއް އެ ،ހުށަހެޅުމުން މަޢުލޫމާތެއް ކޮމިޓީއަށް )ހ( .31

        މަދުވެގެން ތެރެއިން މެންބަރުންގެ އިތުރު ކޮމިޓީގެ  އިއޮފިސަރާ ޕްރޮޓެކްޝަން

 .އެވެހާޒިރުގަ މެންބަރުންގެ( ދޭއް) 2

 ،މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަންނާނީ ލަތެއްގައި،ހާ ނެތް އޮފިސަރު ޕްރޮޓެކްޝަން ވިސްލްބްލޯވަރ )ށ(  

 ރުގައެވެ.ާހޒި)ތިނެއް( މެންބަރުންގެ  3ކޮމިޓީގައި ހިމެޭނ 

މައްސަލަ ބެލޭނެކަން 
ނުވަތަ ނޫންކަން 

 ކަނޑައެޅުން 

ލައިގެ ތަުޙޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަ .32

ކަމަށް ނުވަތަ ނޫންކަމަށް ނިްނމަންވާނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާކަްނ 

 ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. 
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    )ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިސްލްބްލޯ ކުރެވިދާނެ ނޭދެވޭ  ވަނަ 3ޤާނޫނު( ގެ 

 ޢަމަލަކަށްވުން؛

        މަޢުލޫމާތު ހުށަހަާޅ ފަރާތަކީ ކޮމިޝަނުގަިއ ވަޒީފާއެއް އަާދކުރުމަންދާ ނުވަތަ  )ށ(  

 ނުވާ މުވައްޒަފަކަށް ވުން؛ ދުވަސް)ދޭއް( އަހަރު 2އެ ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވިތާ 

ާޅ ފަރާތަކީ އަމިއްަލ ަނމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަ )ނ(  

 އްކަމުގައި ވުން؛ޞެޚްޝަހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ 

ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުގެ އަސާސް )މަޢުޫލމާތުގެ އަސްލު( އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް  )ރ(  

 ބަޔާންކޮށްފައި ވުން؛

)ދޭއް(  2ދިސާ ހިނާގ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިަނވެގެން މަޢުލޫމާތު ބިނާވެފައިވާ ހާ )ބ(  

 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައިފައިވުން؛

ކޮމިޝަނުގައި މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަތުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެތެރޭގެ އިންތިޒާމް  )ޅ(  

މަޢުލޫމާތު  މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ އެންެމ އިސް ފަރާތް ނުވަތަ އެ ފަރާތުން

 ބަލައިގަތުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅައިފައިވުން؛

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން  )ކ(  

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ  3ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި، ގިނަވެގެން 

ޢުލޫމާތު ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާކަްނ ނުވަތަ ނޫންކަން ތެރޭގައި މަ

ނުވަތަ މައްސަަލ ތަޙުޤީޤުކުރެވިދާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަްނ ކޮިމޓީން ކަނޑައަޅައި، 

 އަންގަންވާނެއެވެ. އެކަން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 
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ރިޔަށް ޤީޤު ކުޙުއްސަލައިެގ ތަވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ މަ )އ(  

ންކޮށްފައިވާ މި މާއްދާަގއި ބަޔާ ،ގެންދެވިދާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަްނ، ޮކމިޓީން ނިންމާނީ 

 ކަންކަން ފުރިހަމަވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 

 ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ

 އިޚްތިޞާޞް 

 ލިބިގެންނުވާ

 މައްސަލަތައް 

 ޖެނެރަލާ ެސކްރެޓަރީ ގެ ނުކޮމިޝަ ބަރުންނާއި،ެމން ގެނުކޮމިޝަ އިލެކްޝަންސް )ހ( .33

އް  އިޚްތިޞާޞް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެނެހުށަހެޅޭ މަޢުޫލމާތެއް ތަޙުޤީޤުކޮށް ބެލުމުގެ ގުޅިގެން

 .ނުވެއެވެ

 ކަމެއް  އެ ހުށަހެޅުމުން، މަޢުލޫމާތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި )ށ( 

. އަދި ފޮނުވަންވާނެއެވެ ޔުނިޓަށް ރޮޓެކްޝަންޕް ވިސްލްބްލޯވަރ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް

މަޢުލޫމާތު ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް  ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންނުާވކަމާއި، މަޢުލޫމާތު 

ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ފޮނުވާފައިވާކަން މަޢުލޫމާތު 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.  

ޚްތިޞާޞް އި
ލިބިގެންވާ 

އިދާރާތަކަށް 
 ފޮނުވުން 

     ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަުކގެ ތެރެއިން ޤާނޫނަކުން  .34

ވަކި އިދާރާއަކަށް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައިވާ މައްސަލައެއްނަމަ، ެއ ކަމެްއ 

 ންވާނެއެވެ.  ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް އެ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަ

ޤާނޫނުގެ 
ރައްކައުތެރިކަން 
ލިބިފައިނުވާތީ، 

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު 
 ނުކުރާނެ ހާލަތްތައް 

 

   ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އާިއ  )ވިސްލްބްލޯކުރާ  16/2019 ޤާނޫނު ނަންބަރު .35

ވި ކަންކަްނ މި އުސޫލުގެ ދަށުން ރައްކައުތެރިކަން ނުލިބޭ ހާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނި

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީން ތަޙުޤީޤެއް  ،ހިމެނެއެވެ. މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް

 ނުކުރާނެއެވެ. 

ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކޮމިޓީއަށް އިޚްތިޞާޞް  32މި އުސޫލުގެ  )ހ( 

 ނުލިބޭ މަޢުލޫމާތަކަށް ވުން.

)ވިސްލްބްލޯކުރާ  16/2019 މާތެއްނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރުޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫ  )ށ(  

( ގައި 3ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ) 8ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިނުވަނީސް އާންމުކޮށް ާހމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަކަށް 

 ވުން؛ 

ރައްކައުތެރިކަން 
ލިބިގެންނުވާ 

ލޫމާތާމެދު މަޢު
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 16/2019ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަާޅ މައްސަލައަީކ ޤާނޫނު ނަންބަރު . 36

)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ރައްކައުތެރިކަން ލިބިދޭ 

 ސަބަބާއެކު، ަމޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް މަޢުލޫމާތަކަށް ނުވާނަމަ، ރައްކައުތެރިކަން ނުލިބޭ

އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. ިމ ހާލަތުގައިވެްސ މަޢުލޫމާުތ ހުށަހަާޅ ފަރާތުގެ ސިއްރުކުރަންޖެޭހ 

 މަޢުލޫމާތު އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްާސ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

މައްސަލަ 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

އަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެުޅުމން، އެ މަްއސަލަ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ )ހ( .37

 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައިވާ ގޮތުގެ  32ލުގެ ސޫރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި އު

 މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ވިްސލްބްލޯވަރ ޕްޮރޓެކްޝަން ކޮމިޓީން  )ށ(  

 ޢަމަލުކުރާގޮތް އަންގާއިރު، އަްނނަނިވި މަޢުލޫމާތު ިހމަނަންވާނެއެވެ.    މަޢުލޫމާތާމެދު

 މައްސަލައިގެ ަރޖިސްޓަރީ ނަންބަރު؛ (1)   

 މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅި ތާރީޚާއި ވަގުތު؛ ( 2)   

ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަަލ / މަޢުޫލމާތު ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ިއޚްތިޞާޞް  (3)   

ން ނުވަތަ ނޫންަކމާއި، މައްސަލަާއމެދު ަޢމަލުކުރަްނ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވާކަ

 ނިންމައިފައިވާ ގޮތް. 

މައްސަލަ 
ތަޙުޤީޤުކޮށް 
ނިންމަންޖެހޭ 

 މުއްދަތު 

ވިސްލްބްލޯ ކުރުމުެގ ގޮތުން ހުށަހަާޅ މަޢުޫލމާތު ރަިޖސްޓަރީކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  )ހ( .38

 ލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިންމަންާވނެއެވެ.  )އެކާވީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަ 21ގިނަވެގެން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކުރެވެން  )ށ( 

ނެތްކަމަށް ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެަނމަ، ިމ މުއްދަތު 
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ތަޙުޤީޤު )ސާީޅސްއަށެއް( ގަޑިއިރުެގ ކުރިން،  48ހަމަވުމުެގ ގިނަވެގެްނ 

)ތިރީސް( ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން އިތުުރ  30ފުރިހަމަކުރުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާެނ 

މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި، މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށާއި ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން 

 ޔުނިޓަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.  

ވަގުތުން ފިޔަވަޅު 
އަޅަންޖެހޭ 
 މައްސަލަތައް

ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މަްއސަލަތަކުގައި، ވީ އެންެމ އަވަހަަކށް އަދި މަޢުލޫމާތު  )ހ( . 39

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

ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަްނޖެހޭ މައްސަލަތައް ކަނޑައެުޅމުގައި އަްނނަނިވި ކަންކަމަްށ  )ށ(  

 ޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. ރި

މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ  (1)   

 ފަދަ ހާލަތެއް އޮތުން؛

 އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢަށް ލިބޭނެ ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުން؛ (2)   

ަވަނ  22ނޫނު( ގެ )ޖިނާީއ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާ 12/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  (3)   

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖިނާީއ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ިހެމނޭ ކުށެްއ 

 ހިމެނިފައިވުން؛

 ހެކި ނައްތައިލުމާއި، ހެއްކަށް ނުފޫުޒ ފޯރުވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން؛ (4)   

 މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ މަޤާމާއި ހައިސިއްޔަތު؛ (5)   

ތުން ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިނަމަ ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުމެްއ ދައުލަތަށް ވަގު (6)   

 ލިބިދާނެފަދަ މައްސަލައަކަށް ވުން؛

ވިސްލްބްލޯކުރުމުން ބަދަލުހިފުމުގެގޮތުން ކުާރ ކަމެްއ ހުއްޓުވުމަްށ ވަގުތުން ފިޔަވަޅު  )ނ(  

ތަށް ލިބިދާނެ ކަމަށް އެ ގެއްުލމެއް ލިބޭ ފަރާ، ނާޅައިފިނަމަ، ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުމެއް

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް  ،ޤަބޫލުކުރާނެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް
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ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ، އެ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލަސްނުކޮށް ވިސްލްބްޯލވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން 

 ޔުނިޓާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. 

ހެކި ނައްތައިލުމާއި، 
 ބިރުދެއްކުން  

     )ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްާކތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  16/2019 ނަންބަރުޤާނޫނު  .40

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ވިސްލްބްލޯ ކުރުމުން ކުރާ ތަޙުޤީޤަކާ  26

ގުޅޭ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެހެންެވސް ހެއްކެއް ނައްތައިލުން ނުވަތަ ެހކި ބަސް ދީފާނެ މީހަކަށް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކުމަކީ ނުވަތަ ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަކީ ކުށެކެވެ. މިއިން ކުށެއްގެ އަދަބަކީބިރުދެއް

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގައި އެ ކުށަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެވެ.  9/2014

މުއައްސަސާތަކާއި، 
މާހިރުންގެ 

 އެހީތެރިކަން ހޯދުން 

 ،ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީން ކުރާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ،ވިސްލްބްލޯ ކުރުމާ ގުޅިގެން . 41

ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ، ނުވަަތ  ،ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ކޮްނމެ މުއައްސަސާއެއްގެ

 ދާއިރާއެއްގެ މާހިރެއްގެ ނުވަތަ އާްނމު ފަރުދުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ.  އެ

މައްސަލަ 
ގޮތެއް ވަޒަންކޮށް، 

 ނިންމުން 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގެ އެންެމ ފަހުގެ  )ހ( . 42

 އެ ޮކމިޓީގައި ހިމެޭނ ފަރާތްތަކުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  ،ނިންމުން ިނންމާނީ

ރަކަށް ވެސް ކޮމިޓީގެ ޮކންެމ މެންބަ ،މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންުމމަށް ނަާގ ވޯޓުގައި )ށ(  

 )އެކެއް( ވޯޓު ލިބިގެންވެއެވެ.  1

މައްސަލައިގައި އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިްނމާ ގޮތާމެދު ތަފާތު ރައުޔެއް ހިމެނޭނަމަ، ތަފާތުވާ  )ނ(  

ރައުޔު ލިޔެ، އެ ފަރާތުގެ ސޮޔާއެކު މައްސަލަ ފައިލުގައި ހިަމނަންވާނެއެވެ. އަދި 

 ، މި މަޢުލޫމާތު ހިްއސާކުރަންވާނެއެވެ.   އެއްވެސް ފަރާތަކުން މައްސަަލ ރިވިއުކުރާނަމަ

ކޮމިޓީން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި އެ މަްއސަލަ ޙައްލުުކރުމަށް އަޅަންެޖހޭ  )ރ(  

އެކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ،ފިޔަވަޅުތަކާއި، ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ގެ މައްސަލައި
ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު 
 ތައްޔާރުކުރުން 

ވަަނ  22)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  . 43

އަންނަނިިވ  ،މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
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ކްޝަން ކޮމިޓީްނ "މައްސަލައިެގ ތަޙުޤީޤު ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެ، ކަންކަން ިހމެޭނ ގޮތަށް

 ރިޕޯޓު"  ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ހުށަހެޅުނު މަޢުލޫމާތުގެ ތަފުސީލު؛ )ހ(  

 ތަޙުޤީޤު ކުރި ގޮތުގެ ތަފުސީލު؛ )ށ(  

 ތަޙުޤީޤުން ހާމަވި ކަންތައްތަކުގެ ތަފުސީލު؛ )ނ(  

 ން އެޅިދާނެ ފިޔަަވޅުތައް؛ތަޙުޤީޤުކުރި ޢަމަލު ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމުގެ ގޮތު )ރ(  

          ،ތަޙުޤީޤުގެ އަލީގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ުއފުލަން އެދޭނަމަ )ބ(  

 އެ ދަޢުވާއެއްގެ ތަފުސީލާއި އެފަދައިން އެދޭ ސަބަބު؛

ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓުތައް 
 އާންމުކުރުން 

)ވިސްލްބްލޯކުރާ  16/2019ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު އާންމުކުރަންވާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .44

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  22ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

)ވިސްލްބްލޯކުާރ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  

ވޭ ޢަމަލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތަކާ ގުޅިގެން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހެޅޭ ނޭދެ

ތްތެރިގޮތެއްގައި ކުރާ ތަޙުޤީޤުތަކަކަށް ޙަހިންގާ ތަޙުޤީޤުތަކަކީ ދެފުށް ފެންނަ ނަޒާ

ހެދުމަށާއި، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުުކރިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު 

ގޮތުން، މަޢުލޫާމތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ  ފަސޭހައިން ލިބޭނެފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަަމޖެއްސުމުގެ 

ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓުތަކާމެދު ތިރީގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

   (1) މަޢުލޫމާތު ހާމަކުުރމުގައި ނޭދެޭވ ޢަމަލެއް ިހނގައިފައިނުވާނަަމ، ނުވަަތ  

އިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގެންނުާވ ހުށަހަޅައިފަ

މަޢުލޫމާތެއްނަމަ، މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރި ފަރާތާ ގުޭޅ މަޢުލޫމާުތ 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                           137 އަދަދު:                             49 ލިއުމް: ވޮ

 
 

22 
 

ސިއްރުކުރުމަށްފަހު އަދި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަބުރަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ 

 ،ޓުމަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭަނމަ، އެ މަޢުޫލމާތެއް އުނިކުރުމަށްފަހު، ތަޙުޤީޤު ރިޕޯ

    ؛ގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރުންކޮމިޝަނު

   (2) ތަޙުޤީޤުގެ އަލީގައި އެއްވެސް ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ކުރަންޖެޭހ  

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި ދަޢުވާކުރުމުގެ ބާުރ  ،ކަމަށް ފެނިއްޖެަނމަ

ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތަށް  45 ލުގެ ސޫލިބިފައިވާ މުއައްސަސާތަކާ އެކަމެއް މި އު

ހިއްސާކުރުމާއި، މި ހާލަތުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ޙުކުމެއް ކުުރުމގެ ކުރިްނ 

ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ކުރާ ދަޢުވާއަށް ހުރަސްނޭޅޭނެ މިންވަރަށް ތަުޙޤީޤު ރިޕޯޓު 

  ؛ގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރުންކޮމިޝަނު

   (3 ) މަޢުލޫމާުތ  ،ވާކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ފެނިއްޖެނަމަނޭދެވޭ ޢަމަލެއް ހިނގައިފައި ނު 

 އެކަން ލިޔުމުްނ ރައްދުވި ފަރާތަށާއި، މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

 .ހިއްސާކުރުން

މަޢުލޫމާތު ހުށަހަާޅ ފަރާތް އެނގޭގޮތަށް ނުވަތަ ެއ ފަރާތަކީ ކާުކކަން ނޭނގޭގޮތަށް  )ނ(  

 ،ޅާ މަޢުލޫމާތުގެ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓުވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަ

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، އެ ޔުނިޓާ 

 ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

)ވިސްލްބްލޯކުާރ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  16/2019 ޤާނޫނު ނަންބަރު )ރ(  

އްކަން އެނގޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ަވނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮން ފަރާތެ 22ގެ 

ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށާއި، އެ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތްތަކަށް އެ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު 

 ނިމިފައިވާގޮތް ލިޔުމުން ހިްއސާކުރަންވާނެއެވެ. 

ޖިނާއީ 
މައްސަލަތަކުގައި 
ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް 

 އެދި ފޮނުވުން 

     ލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްާކތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ )ވިސްލްބް 16/2019 ޤާނޫނު ނަންބަރު .45

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ޖިނާއީ މަްއސަލައެއްގައި ދަޢުވާކުރަން  22
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ފެންނަ މައްސަލަތަކުގައި، ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

އުސޫލަށް 
 ރަން ފެށުން ޢަމަލުކު 

          މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ކޮމިޝަނުން ިމ ުއސޫލު ފާސްކުރުމަށްފަހު،  .46

 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ިމ އުސޫުލ ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ތަކާިއ މި އުސޫލުގަިއ އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނިވި ލަފުޒު .47 މާނަކުރުން 

 ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ، އެ ލަޒުފުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 16/2019ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،"ވިސްލްބްލޯކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ )ހ(  

ވަނަ މާއްދާގައި  3)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

        ،ށްފައިވާ ފަދައިން ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުންބަޔާންކޮ

 ،ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަން ،އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަން

 ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެުޅމަށެވެ.

)ވިސްލްބްލޯކުރާ  16/2019ނު ނަންބަރު ޤާނޫ ،"ނޭދެވޭ ޢަމަލު" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  )ށ(  

     ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ކޮންމެ ޢަމަލަކަށެވެ.

 މައްސަަލ ނުވަތަ ޝަކުވާއަށެވެ.  ،"މަޢުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ބައްޕަ ،ނީ، މަްނމަ"ޢާއިލީ މެންބަރެއް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަ )ރ(  

 ،ނުވަތަ ދަރިއެއް، ނުވަތަ ާމމަ ،ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ ،ނުވަތަ ދޮންބައްޕަ ،ދޮންމަންމަ

 ،ނުވަތަ ފަހަރި ،ނުވަތަ ޅިޔަނު  ،ނުވަތަ ބޮޑުބޭބެ ،ނުވަތަ ބޮޑުދައިތަ ،ނުވަތަ ކާފަ

 ނުވަތަ ދެބެންގެ ދެ ދަރިންނަށެވެ.

ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،ޝަން އޮފިސަރ" ަކމަށް ބުނެފައި އެަވނީ"ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކް )ބ(  

ވަނަ  20)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  16/2019
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ލާ އެއްގޮތަށް ސޫމި އު، މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެތެރޭގެ އިންތިޒާމުތަކުގެ ތެރެއިން

 މުވައްޒަފަށެވެ.އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާ 

"ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ" ނުވަތަ "ކޮމިޓީ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ،  )ޅ(  

     )ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެތެރޭގެ އިންތިޒާމުތަކުގެ ތެރެއިން  20ޤާނޫނު( ގެ 

 ޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީއަށެވެ. އިލެކް

"ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް" ނުވަަތ "ޔުނިޓް" ކަމަށް ުބނެފައިވަނީ ޤާނޫނު  )ކ(  

     )ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 16/2019ނަންބަރު 

އިޓްްސ ކޮމިަޝނުގައި ޤާއިމުކުރުން ވަނަ މާއްދާގައި )ހ( ގެ ދަށުން ހިުއމަން ރަ 23

 ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ޔުނިޓަށެވެ.

"އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަން" ނުވަތަ "ކޮމިޝަން" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ،  )އ(  

ވަަނ މާއްާދގެ ގައި ބަޔާންކުރާ  167ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށެވެ.

___________________ 
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