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 އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ  
 މާލެ،       

 ދިވެހިާރއްޖެ.     

 ތިމާވެށ ގެ ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް 

ަޓށް ށް)ތިމާވެ R-27/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަކ  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި
    ( ގެ 2012އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

ރ ކުރުމާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު "ކޮންސަލްޓަްނުޓން ރަޖިސްޓަ –އި ވަނަ ބަ 5
 ން ވަޒަންކުރުން" ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރ  ކުރެވޭ ތިމާވެށ ގެ ކޮންސަލްޓަންޓު
          ،ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި

ޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ށް)ތިމާވެ R-27/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  17( ގެ 2012ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

 ޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓެކެވެ. އެކުލަވައިލައިފައިވާ ދަފުތަރު ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކޯ

"ތިމާވެށ ގެ ޮކންސަލްޓަންުޓްނގެ ކޯޑް އޮފް  ،މި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް ކިޔާނ   )ށ(  
 ކޮންޑަކްޓް" އެވެ. 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހާިސލުކުރުމެވެ. ،ގެ މަގުސަދަކ މި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓު  .2 މަުގސަދު 

މިނިވަންކަމާއި ޒިްނމާދާރުކަމާއެކު ، ތިމާވެށ ގެ ކޮންސަލްޓަްނޓުްނނަކ  )ހ(  
 މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ކަމުގައި ހެދުމަށް ބާރުއެޅުން.

އާންމުން ކުރާ  ކަށްތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓުތަ )ށ(  
 އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުން.

 ނަޒާހަތްތެރިކަން ަކށަވަރުކުރުން.ްނޓުންގެ ިމނިވަންކަމާއި ތިމާވެށ ގެ ކޮންސަލްޓަ )ނ(  
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ަގއި ހުރި ކޮންޑަކްޓުކޯޑް އޮފް 

ކަންތައްތަކަށް ެއއްަބްސވެ 
 ސޮއިުކރުން 

ކުރާއިރު މި ކޯޑް އޮފް ތިމާވެށ ގެ ކޮންސަލްޓަންޓުކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫ  .3
ގައި ހުރި ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ޢަމަލުތައް ކޮންޑަކްޓު

 ސޮއިުކރަންވާނެއެވެ. ،ބެހެއްޓުމަށް އެއްބަސްވެ

ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް 
ތިމާވެށ ގެ ެއންމެަހއި 

ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ަމއްޗަށް 

 ހިނގުން 

ލައިސަންސް ، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުލޫކ  ހަމަތައްމި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓު )ހ(  .4
މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.  ތިމާވެށ ގެ ެއންމެހަިއ ކޮންސަލްޓަންުޓންގެ ދޫކޮށްފައިވާ

ގައްޔާއި ދައުލަތުގެ ވަޒ ފާގައި މަސައްކަތްކުރާ ތިމާވެށ ގެ އެއ  ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރު
 ގޮތުންނެވެ. އެންމެހައި ކޮންސަލްޓަންުޓން ވެސް ހިމެނޭ

ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސުލޫކ  ހަމަތަކަށް، ތިމާވެށ ެގ މި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓު )ށ( 
    ކޮންސަލްޓަންޓުން ޢަމަލުކުރަންާވނެއެވެ. އަދި އެ މ ހުންގެ މަސައްކަތުގައި، 

 އެ ސުލޫކ  ހަމަތައް ނެގެހެއްޓުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ގައި މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޓަރުމި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ބޭނުަމށް ަޓކައި ޕްރައިވެޓް  )ނ( 
ތިމާވެށ ގެ ކޮންސަލްޓަްނޓުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، ތިާމވެށްޓާ ގުޅޭ 
ކޮންސަލްޓަންސ ގެ ޚިދުމަތްދޭ ަތނެއްގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެއް ަކމުގައި ވިޔަސް، 

ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްގެ  ،ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއްގެ ޕާޓްނަެރއް ކަމުގައި ވިޔަސް
ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ ހިލޭ ،އް ކަމުގައި ވިޔަސްއެސޯސިއޭޓެ

 ،ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ތިމާވެށ ގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ކަމުގައި ވިޔަސް
ނުވަތަ އެފަަދ  ،ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއްގެ ވަޒ ފާގަިއވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް

ތަނެއްގައި ކޮންސަލްޓަންސ އެއްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެއް ކަމުގައި 
މިނޫން އެހެން ފަރާތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އަދި ވިޔަސް، 

 ތިމާވެށ ގެ އެންމެހައި ކޮންސަލްަޓންޓުން ހިމެނޭ ގޮުތންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަްށ ޓަކައި ދައުލަތުގެ ވަޒ ފާގައި މަސައްކަތްކުރާ  )ރ( 
ދައުލަތުގެ ތިމާވެށ ގެ ކޮންސަލްޓަންުޓްނ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، 

މުއައްސަސާއެއްގެ ވަޒ ފާގައި ނުވަތަ އެފަދަ ަތނެއްގައި ކޮންަސލްޓަންޓެއްގެ 
 ގޮުތންނެވެ. ން ހިެމނޭގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ތިމާވެށ ގެ ކޮންސަލްޓަންޓު

ނަަމވެސް، މި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ފުށުނާރާނޭހެްނ  މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް )ބ( 
   ކޮންސަލްޓަންޓަކު މަސައްކަތްކުާރ ތަނަކުން ކޮންސަލްަޓންޓުން ޢަމަލުކުރުމަށް 

މިންގަނޑުތަްއ ކަނޑައަޅައި، އިތުރު އެ މުއައްސަސާއަކުން ވަޒ ފާއާ ގުޅުންހުރި 
 ންފ ޛުކުރުމަށް މި މާއްދާ ހުރަެހއް ނާޅައެވެ.ތަ
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ތެދުވެރިކަމާއި  ،މިނިވަންކަާމއެކު ،ކޮންމެ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ވެސް ަމސައްކަތްކުރަންވާނ   .5 އަާސސ  ހަމަަތއް 
މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުން ، ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލުތައް އިސްކޮށް

 އެކ ގައެވެ.  އިމްތިޔާޒު ލިބިެގންވާ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާތަނާޒުލުވެހުރެ، 

 މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުން 

  ،ކޮންމެ ކޮންސަލްޓަންޓަުކ ެވސް މަސައްކަތްކުރަންވާނ  (1) (ހ) 
އެހެން ފަރާތެއްގެ އިރުޝާދަކަށް ނުވަތަ ބާރަކަށް ނުވަަތ 

، ތަަޢއްޞުބުން އެއްކިބާވެހުރެ ،ނުފޫޒަކަށް ލެނބުމެއްނެތި 
 ވެ.ގައެމިނިވަންކަމާއެކު

ސިޔާސ  ނުވަތަ މާލ  ނުވަތަ  ،ކޮންސަލްޓަންޓުން ވާންޖެޭހނ  (2) 
މިނިވަންކަމާއެކު  ،ވެސް ނުފޫޒެއް ނެތި ނޫން އެ

 މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާއާއި  22ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  (3) 
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރިންސިޕަލްސް ނެގެހެއްޓުމަށް 
ކޮންސަލްޓަންޓަށް އޮންނަ ޒިންމާއާ ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށް އެއްވެސް 

 ކޮންސަލްޓަންޓަކު ޢަމަލުކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. 

ހުރި ކޮންސަލްޓަންޓަކ  ވަކި ތަެނއްގެ ވަޒ ފާގައި  (4) 
އޭނާ އެ ަތނުގައި  ،ކޮންސަލްޓަންޓެއް ކަމުގައި ވ  ަނމަވެސް

 ،ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރަންވާނ  ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ
ަތޢައްޞުުބން  ،އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއް ނެތި

ގައިވާ ހަމަތަކާ މި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓު ،އެއްކިބާވެހުރެ
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތ ންނެވެ.

 ތެދުވެރިކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލުތައް އިސްކުރުން 

 ،ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ،ކޮންމެ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ވެސް (1) (ށ) 
 ،ތެދުވެރިކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލުތައް

 އެންމެ މަތ  މިންގަނޑަށް ނަގަަހއްޓަންވާނެއެވެ.

އެއްވެސް  ،ކޮންސަލްޓަންޓަކު އޭނާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި (2) 
ނުވަތަ ތަޢައްުޞބެއް  ،ފަރާތަކާމެދު ތަފާތުކުރުމެއް



 ސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                           73 އަދަދު:                             52 ލިުއމް: ވޮ

 
 

4 
 

ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 
 ފުރައްސާރަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ކޮންމެ ފަރާތަކާ މުޢާމަލާތުކުރާއިރު ޢަމަލުކުރަންވާނ   (3) 
 ،އަދާކުރުމާއި އިޙްތިރާމު ،އިޙްތިރާމާއެކުގައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި

ތްތެރިކަން ނަޒާހަ ،އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރުމާއި
އެއްބާރުލުންދިނުމުގެ  ،ޒިންމާދާރުވުާމއި ،ދެމެހެއްޓުމާއި

 މަސްއޫލިއްޔަތު ހިމެނެއެވެ.

ކޮންސަލްޓަންޓަކު އެދިޔާރު ތަމްސ ލުކުރުމުގައްޔާއި  (4) 
ނުވަަތ މަސައްކަތަކާ  މަޝްރޫޢަާކ ގުޅޭގޮތުން ،ލަފާދިނުމުގައި

އެ ކޮންސަލްަޓންޓަކަްށ  ،ގުޅޭގޮތުން ލިިބފައިވާ މަޢުލޫމާާތއި
އެ މަޝްރޫޢެއް  ،ލިބިހުރި ފަންނ  މަޢުލޫމާަތށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ފެންނަ ގޮތް 
 ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

           ،ކޮންސަލްޓަންޓަކު އެދިޔާރު ތަމްސ ލުކުރުމުގައި (5) 
އެ މަޝްރޫޢަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން 
އެނގިހުރެ ޙަޤ ޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތު ދ ގެން ނުވާނެއެވެ. 

ކަމާބެހޭ ފަރާތުގައި  ،ނުވަތަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް އެނގުމުން
ކޮށް ދޫކޮށްލައިގެން އެކަން ފާހަގަނުކޮށް އިޞްލާޙުނު

 ނުވާނެއެވެ.

ހިލޭސާބަހަށް ނުވަތަ އަގެއް ނެގުމަކާ ނުލައި ކުރާ އުސޫލުން  (6) 
އެދިޔާރަށް ލަފާދިނުމުގައްޔާއި  ،ޚިދުމަތް ދިންކަމުގައި ވިޔަސް
  އަގު އަދާކުރާ އެދިޔާރުންނާއި  ،އެދިޔާރު ތަމްސ ލުކުރުމުގައި

ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެގެން އެ އެދިޔާރުންނާ ދެމެދު އެއްވެސް 
 ނުވާނެއެވެ.

ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު  (7) 
ދ  ނުވަތަ މަޢުލޫާމތު  މަޢުލޫމާތެއް  ހެދުމުގައި ދޮގު

 އޮޅުވައިލުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓުގައިވާ ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިްނވަރު  (8) 
ޝައްކު  ،މަޢުލޫމާތުތަކަކ  ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުކަން ކަށަވަރުކޮށް

ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްގެ ކިބައިން  ،އުފެދޭ މަޢުލޫމާތެއްނަމަ
އެ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު މެނުވ  
އި ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ ިމްނވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓުގަ

 އެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ނުާވނެއެވެ.

ތިމާވެށްޓަްށ އަސަރު ފޯރާނެ ިމންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓުގެ  (9) 
އެއްވެސް މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން ވަކި ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް 
ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ނުކުރުމަށް ނުވަަތ 

ހިވާފަދަ ގޮތަކަށް މި ނޫންވެސް މިފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަ
ރިޝްވަތެއްގައި ހިފުން ނުަވތަ ރިޝްވަތެއް ދިނުން ނުަވތަ 
ކަމެއް ކޮށްދިނުން ނުވަތަ ކަމެއް ލިބިގަތުން ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް 
ދިނުން ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ލިބިަގތުން ނުވަތަ ހިލޭ އެހ އެްއ 

 ،ވެސް ކަމެއް ކުރުމުން ލިބިގަތުން ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން 
ކޮންސަލްަޓންޓުންެގ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރ  ތިމާވެށ ގެ 

 ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ދުރުހެލިވާްނވާނެއެވެ.

ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު  (10) 
ތައްޔާރުކޮށްދޭ ފަރާތަށް ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ 
ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން އެ ކަމެއް އަވަސްކުރުމަށް 
    ނުވަތަ އެ ފަރާތް ބޭނުންާވ ގޮތަކަށް ވަކި ކަމެއް 

ޝްވަތެއް ދ  ނުވަަތ ނިންމުމަށް ޓަކައި އެއްވެސް ފަރާަތކަށް ރި
ފަަދ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން  މިފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވާނެ

 ނުވާނެއެވެ.

 ތަނާޒުލުވުން  މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުން 

ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅިގެން ހުްއދަކުރާ ހާލަތުގައި މެނުވ ،  (1) (ނ) 
އެއްވެސް ކޮންސަލްޓަންޓަކު އެދިޔާރުގެ މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ 
 ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ. އަދި ކޮންސަލްޓަންޓަކު
ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު 

           ގުޅޭ މަސައްކަތަކާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން،  ހެދުމާ
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އެ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތާ  އެ މަސައްކަތަކ  
ބެކްގްރައުންޑް  ފުށުއަރާ ކަމެއްތޯ ބެލުމަށް އެ މަސައްކަތުގެ

ޗެކެއް ހަދަންވާނެއެވެ. އަިދ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމެއް 
 އޮތްނަމަ، އެ ކަމަކުން ތަނާޒުލުާވންވާނެއެވެ.

ކޮންސަލްޓަންޓަކު ކުރިން ތަމްސ ލުކުރި އެދިޔާރަކާ ގުޅިގެން  (2) 
އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާުތ، އެ އެދިޔާރެއްގެ މަޞްލަޙަތާ 

 ބޭނުންކޮްށގެން ނުވާނެއެވެ. ދެކޮޅަށް ފަހުންވިޔަސް

ކޮންސަލްޓަންޓަކު އެދިޔާރު ތަމްސ ލުކުރަން ފެށުމަށްފަހުގައި،  (3) 
އެ އެދިޔާރެއްގެ މަޞްލަޙަތާ އޭނާގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތާ 
ފުށުއަރާކަން އެނގިއްޖެނަމަ، އެ އެދިޔާރެއް ތަމްސ ލުކުރުމުން 

 ކޮންސަލްޓަންޓް ަތނާޒުލުވާންވާެނއެވެ.

އެއްވެސް ކޮންސަލްޓަންޓަކު އެދިޔާރެއް ތަމްސ ލުކުރުމުގައި،  (4) 
އޭނާގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ކަެމއް ނިންމުމަށް އެދިޔާރަްށ 

 ބާރުއަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 އިމްތިޔާޒު އަދި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

އެދިޔާރު ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ދިުނމުން މެނުވ  ނުަވތަ ކޯޓު  (1) (ރ) 
އެންގުމުން މެނުވ ، އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންވާ އަމުރަކުން 

ކޮންސަްލޓަންްޓ  ،އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
 ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ކޯޓު އަމުރަކުން އެންގުމުން މެނުވ  ނުވަތަ އެދިޔާރު  (2) 
ކަނޑައެޅިގެން ލިޔުމުން ހުއްދަކުރާ ހާލަތުގައި މެނުވ ، ޮކންމެ 
ކޮންސަލްޓަންޓަކު ވެސް އެދިޔާރުގެ ފަރާތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުެގ 
ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެދިޔާރު ތަމްސ ލުކުރުން 
ނިމުމަކަށް އައުމަށްފަހުގައި ވެސް އެފަދަ މަޢުލޫމާތުގެ 

 ސިއްރުކަން ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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ކޮންސަލްޓަންޓުގެ އެދިޔާރުގެ ފަރާތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު އެ  (3) 
އިތުރުން، އެ ކޮންސަލްޓަންޓަކު މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް 
 ނިސްބަތްވާ އެހެން ފަރާތަުކން ެވސް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އެދިޔާރުގެ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާގެ  (4) 
ތެރޭގައި، އިލެކްޓްރޯނިކް މުޢާމަލާތްތަކާއި، ކޮމްޕިއުޓަރުގައި 

އްކައުކޮށްފައިވާ ޑާޓާ ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ރަ
 އެކަށ ގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

އެދިޔާރުގެ ފަރާތުން ލިބޭ ަމޢުޫލމާތަކުން ކޮންސަލްޓަްނޓަކު  (5) 
އަމިއްލަ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ. ނުވަަތ 

ހޯދައިދ ގެން އެހެން މ ހަކަށް ވެސް އެފަދަ ފައިދާއެއް 
 ނުވާނެއެވެ.

 ،ޤާބިލިއްޔަތާއި ،މަސައްކަތްކުރުމުގައި ތިމާވެށ ގެ ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ލަޔާޤަތާއި )ހ(  .6 އާންމު ަހމަތައް 
 ލްމުގެ ޭބނުން އެންމެ މަތ  ދަރަޖައަށް ޭބނުންުކރަންވާނެއެވެ. ޢި ،ފަންނުވެރިކަމާއި

  ،ތްތެރިކަމާއިނަޒާހަ  ،އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ،މަސައްކަތުގައި ތެދުވެރިކަމާއި )ށ(  
ސުލޫކު އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުަގއި ހިފަހައްޓާ ފަރާތަކަށް ޮކންސަލްޓަންްޓ 

 ވާންވާނެއެވެ. 

އެންމެހައި  ،ާކއިގަވާއިދުތަ ،މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާގެ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކަށާއި )ނ(  
 އާންމު އުސޫލުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައި ވާންވާނެެއވެ. ،މިންގަނޑުތަކާއި

ވަކި ފަރާތްތަކެއްގެ  ،ހުށަހަޅާ މަސައްކަތްތަކަށް ޒިންމާ އުފުލާ ،ކުރާ މަސައްކަތާއި )ރ(  
ދެފުށްެފންނަ )ޓްރާންސްޕޭރަންޓް( އުސޫލުން ކަންކަން ކުރާ  ،ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭ

 ފަރާތަކަށް ކޮންސަލްޓަންޓް ާވންާވނެއެވެ. 

ބޭނުންކުރާ އާލަްތތައް )އިކުއިޕްމަންޓް / އިންސްޓްރޫމަންޓް( ރަނގަޅަށް  )ބ(  
ރިޕޯޓު ލިޔުމުގައި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭކަން ކަށަވަރު  ،ކެލިބަރޭޓްކުރުމާއި

 ކޮށްދޭ ފަރާތަކަށް ކޮންސަލްޓަްންޓ ވާންވާނެއެވެ. 
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މަޢުލޫމާތުތަްއ ބޭނުންކުރާ  ،މަސައްކަތުގައި ހަވާލާދޭ ރިފަރެންސްތަކާއި )ޅ(  
ހަވާލާތައް ތަފުސ ލުކޮށް ބަޔާްނކޮށް ހާމަކުރާ  ،ހޯދައިފައިވާ މަސްދަރުތަކާއި

 ފަރާތަކަށް ކޮންސަލްޓަންޓް ާވންާވނެއެވެ. 

ނުވާ އެހެނިހެން ރިޕޯޓްަތކުގައި ހުންނަ  ޢުކޮށްފައިވާ އަދި ޝާއިޢުޮކށްފައިއިޝާ )ކ(  
ރިޕޯޓްތަކުގައި ުހންނަ ގޮތަްށ ޕެރެގްރާފްތަކާއި، ޖުމުލަތަކާއި ބައިތައް އެ 

ކޮންސަލްޓަންޓް ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓެއްގައި ހިމަނާނަަމ، އެހެނިެހން ރިޕޯޓުތަކުން 
      އަމިއްލަ މަސައްަކތެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް ެއ ރިޕޯޓެއްގައި  ،ނަކަލުކޮށް

 އެ މަޢުލޫމާތު ކޮންސަލްޓަންޓް ިހމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ،ތިމާވެށ ގެ ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ަދފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރ  ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ވާންވާނ   .7 ަގވާިއދަށް ތަާބވުން ޤާނޫާނއި 
އެންމެހައި  ،ގަވާިއދުތަކާއި ،މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާގެ އެންމެހައި ޤާނޫުނތަކާއި

 އްކަމުގައެވެ.އަދި އެއަށް ަތބާވާ ބައެ ،އާންމު އުސޫލުތަކަށް އަހުލުވެރި  ،މިންގަނޑުތަކާއި

ފެންވަރު ރަނގަޅު ިޚުދމަތް 
 ދިނުން 

ތިމާވެށ ގެ ކޮންސަލްޓަްނޓުންގެ ަދފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރ  ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ފޯރުކޮށްޭދ   .8
 ޚިދުމަތްތަކަކ  ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ކަމުގައި ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ސުލޫކ  މަްއސަލަ ބެލުާމއި 
 ފިޔަވަުޅއެުޅން 

ކޮންސަލްޓަންޓަކު ކުރި ނުވަތަ ުނކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކ  މި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފަށް   .9
ަޓްށ ށް)ތިމާވެ R-27/2012ގަވާއިދު ނަްނބަރު  ،އެ މައްސަލައެއް، ކޮށްފައިވާ ކަމެއްނަމަ

( ގައި 2012އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު 
އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅަކާމެދު  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތްތަާކ އެއްގޮތަށް ބަލައި

   ތިމާވެށ ގެ ކޮންސަލްޓަްނޓުންގެ ކަންތައްތައް  ،މިނިސްޓްރ އަށް ލަފާދިނުމުގެ ބާރު
 ބެލުމަށް ޓަކައި އެކުލަވައިލައިފަިއވާ ދަފުތަރު ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

        މި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި   .10 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 މި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް ޝާއިޢުކުރާ ތާރ ޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ގައި ިހމެނިފައިވާ އެންމެހައި ބަިއތަކާިއ މަފްހޫމުތައް މި ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓު )ހ(  .11 މާނަކުރުން 
ތިމާވެށ ގެ ކޮންަސލްޓަންޓުްނގެ  ،އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ލިބިގެންވަނ  މާނަކުރުމުގެ 

 ކަންތައްތައް ބެލުަމށް ޓަކައި އެކުލަވައިލައިފައިވާ ދަފުތަރު ބޯޑަށެވެ.

ގަިއ މި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓު ،ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް )ށ(  
            ވާހައި ހިނދަކު، ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނު

މި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގައިވާ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދ ފައި އެވަނ ، 



 ސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                           73 އަދަދު:                             52 ލިުއމް: ވޮ
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)ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުފޯރާނެ މިންވަރު  R-27/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު 
( ގައި އެ ލަފުޒުތަކާއި 2012ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

 ނައެވެ.ޢިބާރާތްތަކަށް ދ ފައިވާ މާ 

________________________ 
 


