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މިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް    ކޮ

 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ. 

އި،   ތާ ށަހަޅާނެ ގޮ ވާ ހު ޑިވްސްއަށް ޝަކު ލް ފް މޯ ތޯރިޓީ އޮ އުނިކޭޝަންސް އޮ މި                    ކޮ
ރާނެ އު ލު ކު މުގައި ޢަމަ ނު ވާބު ދި ވާތަކަށް ޖަ އިދު ސޫއެ ޝަކު ވާ  ލުތަކާބެހޭ ގަ

 
ނަންތަޢާރު ނަންބަރު    ،މިއީ )ހ(  .1 ފާއި  އޮފް   2015/42ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ  )ކޮމިއުނިކޭޝަންސް 

ގެ   ޤާނޫނު(  ރިޢާޔަތްކޮށް  26މޯލްޑިވްސްގެ  މާއްދާއަށް  ޤާނޫނުގެ  ،ވަނަ           އެ 
   ދަށުން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    34

"ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ޝަކުވާ   ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
ލުތަކާބެހޭ  ސޫހުށަހަޅާނެ ގޮތާއި، އެ ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އު

 ގަވާއިދު" އެވެ.

މަ .2 ދުގުސަމަ ގަވާއިދުގެ       ،ހުށަހެޅުމަށާއި   ޝަކުވާ  ގުޅިގެން  ނިންމުންތަކާ  އޮތޯރިޓީގެ  ،ދަކީގުސަމި 
 ކަނޑައަޅައި، އޮތޯރިޓީން އިޖުރާއަތުތައް ގެބެލުމު ޝަކުވާތައް އެ ،ބަލައި ޝަކުވާތައް އެ

   ބަޔާންކުރުމެވެ. ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ

އޮތޯރިޓީން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، އޮތޯރިޓީގެ އެންގުންތަކާއި، އޮތޯރިޓީން ކުރާ އަމުރުތަކާއި،   .3 ހުށަހެޅޭނެ މައްސަލަތައް
 އޮތޯރިޓީން، ކުރާ ކުރުމުގައިފަރާތްތަކުން ތަންފީޛު  ވާލުކުރާ ބާރުތައް އެހައެހެން ފަރާތްތަކާ  

އޭނާއަށް   ލިބޭކަމަށް  އުނިކަން  ޙައްޤަކަށް  މީހެއްގެ  ގުޅިގެން  ނިންމުމަކާ  ނިންމާ 
 ބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތައް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ޤަ

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި  

 ބަލައިގަތުން
4. 

 

 

 )ހ(

 

 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2މި ގަވާއިދުގެ   ނިންމުމެއް އޮތޯރިޓީން  ވަނަ މާއްދާގައި  ފަދަ 
ސަބަބުން އުނިކަން  ނިންމުމުގެ  ޙައްޤަކަށް  އޭނާއަށް   މީހެއްގެ  ލިބޭކަމަށް 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،   30ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އޮތޯރިޓީގެ ނިންމުން ނިންމާތާ  
ސަބަ ނިންމި  ނިންމުން އެފަދައިން  ބަޔާންކޮށްދިނުންއެ  އޭނާއަށް   ބުތައް  އެދި، 

 އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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ވެބްސައިޓް   (ށ)   ހުށަހަޅާނީ، އޮތޯރިޓީގެ  ގައިވާ   (www.cam.gov.mv)ޝަކުވާ 
ގެ ދަށުން (  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު)  2015/42ޤާނޫނު ނަންބަރު  "

ހުށަހަޅާ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށެވެ.އޮތޯރިޓީއަށް   ޝަކުވާ   ،އެކުގައިމި ފޯމާ  ޝަކުވާ 
 ންވާނެއެވެ.ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހިމަނާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހަޅާނީ، އޮތޯރިޓީގެ ފްރަންޓް އޮފީހަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީގެ  (ނ)  
 އަށެވެ.  admin@cam.gov.mvމެއިލް އެޑްރެސް ކަމުގައިވާ  -ރަސްމީ އީ

ލުކޮށް  ސީވީހާވެސް ތަފު ،ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ މަޢުލޫމާތު (ރ)  

ވާނަމަ،  ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅާ މައްސަލައާއަދި  ންވާނެއެވެ.  ހިމަނާ
 ންވާނެއެވެ.އެ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅާ

ވާނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ  ންހުށަހަޅާ ޝަކުވާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރަން ބޭނު (ބ)  
ހުށަހަޅާނީ، ސިޓީ ބަންދުކޮށް،  ފޯމު  ސިޓީއުރައެއްގައި  "ސިއްރު"  އުރައިގައި  އެ 

  ފައި،ޖަހައި، "ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް" އަށް އެޑްރެސްކޮށް
 އޮތޯރިޓީގެ ފްރަންޓް އޮފީހަށެވެ.

ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   ،މު ލިބުނުކަންފޯ  ،ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު (ޅ)  
 ންވާނެއެވެ.އަންގާ

ކޮމިޓީ އޮތޯރިޓީގެ  )ހ( .5 ޝަކުވާ ބަލާ  ބަލާނީ،  މައްސަލަތައް  ހުށަހަޅާ  އޮތޯރިޓީއަށް  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 
މެންބަރުން   ކޮމިޓީއަށް  ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.  އެކުލަވައިލާ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

 ވަކިކުރާނީ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުންނެވެ.    ،ކޮށްޢައްޔަނު

ނުވަތަ   ،ލަތެއްގައިހާކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ވަކިކުރުމަށް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ފެނިއްޖެ  )ށ(  
ބެލުމުގައި މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅޭ  ގަވާއިދާ   ކޮމިޓީއަށް  މެންބަރަކު މި  ކޮމިޓީގެ 

މެ އެ  ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،  ކުރިކަމަށް  ޢަމަލެއް  ކޮމިޓީން ޚިލާފުވާފަދަ       ންބަރަކު 
ވަކިކޮވަކި މެންބަރަކު  ކޮމިޓީން  މެންބަރަކު    ،ނަމަށްފިކުރެވޭނެއެވެ.  ނުވަތަ 

ޢައްޔަނު  އިސްތިޢުފާދީފިނަމަ، އެ މެންބަރެއްގެ ބަދަލުގައި މެންބަރަކު ކޮމިޓީއަށް 
 ންވާނެއެވެ.  ކުރާ

އިސްތިޢު )ނ(   މެންބަރަކު  ކޮމިޓީގެ  އުފައްދާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ފާދޭން  މި 
ބޯޑަށް    ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ޑިރެކްޓަރުންގެ  ހުށަހަޅައި،  އެކަން  އޮތޯރިޓީގެ 

މެންބަރުންނަށް އެންގުމުން ބޯޑު  މެންބަރަކު    ،މެންބަރުކަމުން ވަކިވެއްޖެކަން  އެ 

 ކޮމިޓީން ވަކިވީއެވެ.
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ޝަކުވާ ބެލުމުގައި  

އު  ލުސޫޢަމަލުކުރާނެ 
އަންނަނިވި ގޮތުގެ   ،ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ކޮމިޓީން ޢަމަލުކުރާނީއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ   .6

 ންނެވެ.މަތީ

 )ހ(  

 

 

  ތައްމަތިން ސަބަބު  ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެވަނަ މާއްދާގެ )  4މި ގަވާއިދުގެ  
)ތިރީސް(   30ބަޔާންކޮށްދިނުން އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އޮތޯރިޓީއަށް ލިބޭތާ 

ނިންމުން   ސަބަބުތަކާއި، އެ  ބިނާކޮށްފައިވާ  ނިންމުން  އެ  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ 
ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ކަންކަން،  ރިޢާޔަތްކުރި  ނިންމުމުގައި 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ފަރާތުން   )ށ(   ހުށަހެޅި  ޝަކުވާއެއް  އެ  ބެލުމުގައި،  ޝަކުވާއެއް  ހުށަހެޅިފައިވާ 
ހާއިހުށަހަޅަ ފަރާތެއް  އެއްވެސް  އިތުރުން،  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ    ގެންރުކޮށްޒިފައިވާ 

އެ  ސުވާލުކުރަން ބާރު  ގެންރުކޮށްޒިހާފަރާތެއް    ޖެހޭނަމަ،   ،ސުވާލުކުރުމުގެ 
އެއްވެސް ލި ބޭނުންވާކަމަށް  ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި  ޔެކިޔުމެއް އިތުރަށް 

ފެނިއްޖެނަމަ ބާރު  ،ކޮމިޓީއަށް  ހޯދުމަށް އެންގުމުގެ  ކޮމިޓީއަށް   ،އެ ލިޔެކިޔުމެއް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ބެލުމަށް )ނ(   ބަލައި   ޝަކުވާ  ޝަކުވާއެއް  ބާއްވައި،  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ޓަކައި 
 ޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.ރުވި މެންބަރުންގެ އަޒިކޮމިޓީއަށް ހާ  ،ންވާނީނިންމާ

ފަރާތާއި، އެ ޝަކުވާއެއްގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާ ދެމެދު    ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ )ރ(  
ތު ފުށުއަރާފަދަ ގުޅުމެއްވާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީގައި ޙަލަޞްމަ

ޝަކު އެ  އެހިމެނޭނަމަ،  ބެލުމުން  ތަނާޒުލުވެ،   ވާއެއް  އަމިއްލަޔަށް        ފަރާތެއް 
  ނިންމުމުގައި ބައިވެރިވެގެން  އެ ޝަކުވާއެއް ބެލުމުގައްޔާއި، އެ ޝަކުވާއާމެދު ގޮތެއް

 އެކަން އެނގޭ ،ވިޔަސް  ކަމުގައި  ނުވާނެއެވެ. އަދި ކުރިން އެކަން އެނގިފައި ނެތް
ފެށިގެން ތަނާޒުލު  ،ހިނދުން  މެންބަރަކު އެ މައްސަލައަކުން  ންވާނެއެވެ.  ވާ  އެ 

ކޯރަމް ދެންލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،  ހާމިފަދަ   ތިބި މެންބަރުންނާއެކު ކޮމިޓީގެ 
 ންވާނެއެވެ.ށް ގެންދާޔަހަމަވާގޮތަށް އެ ޝަކުވާއާ ގުޅޭ މައްސަލަ ބެލުން ކުރި

ރިކޯޑުތައް  )ބ(   ޔައުމިއްޔާއާއި  ކަންކަމުގެ  އެންމެހައި  ނިންމާ  ކޮމިޓީން 
 ންވާނެއެވެ.ބަލަހައްޓާ

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކާއި، ބަލައި ނިންމި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި   )ޅ(  
ހިނގަމުންދާ   ،އެކުލަވައިލައި  މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު ހިމެނޭގޮތަށް ރިޕޯޓެއް

 ންވާނެއެވެ.ބޯޑަށް ހުށަހަޅާގެ ކުރިން   31މާރިޗު މަހުގެ އަހަރުގެ  
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 )ކ(  

 

ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް، އެ ނިންމުން  ކޮމިޓީން  
ނުވަތަ އެ ލިޔުން ، ލިޔުން ދިނުމުގެ ސަބަބުން  ށްފައިވާބިނާކުރި ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮ

ސަބަބުން ،މުކުރުމުގެ ސަބަބުންންއާ އަންނަނިވި ކަންކަން   ،ނުވަތަ ހާމަކުރުމުގެ 
ނުވަތަ   ،މުކުރުމަށްންނުވަތަ އާ  ،ން ދިނުމަށްއެ ލިޔު  ،ލަތްތަކުގައިހާމެދުވެރިވެދާނެ  

 ނުވެއެވެ.  ވެގެނެއްހާމަކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ލާޒިމު

އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތަކީ ސިއްރުކުރަން ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ   (1)   
 ؛ ވުން  ކަމަށް މަޢުލޫމާތެއް

އިން  މީހެއްގެއެހެން   (2)    ހިންގުމަށް  ފުވެރި  ޞާމައްޗަށް  ޝަރީޢަތެއް 
 ؛ ހުރަސްއެޅޭފަދަ ކަމަކަށް ވެދާނެކަމަށް ފެނުން

މަޢުލޫމާތެއް    އެހެން މީހެއްގެ (3)    ކަމުގައި)ޒާތީ  މަރުވެފައިވާ މީހެއް   އެއީ 
 ހާމަވުން.  (ވީނަމަވެސް

އިސްތި   ނާފުއުމައްސަލަ 

ޙައްޤު  ކުރުމުގެ 
7. 

 

މަތިން، ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް   މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެވަނަ    6މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(
ބަޔާންކޮށް ނިންމިގޮތް  ކޮމިޓީން  ނިންމުމަށްފަހު،  ލިޔުމުގައި   ފައިބަލައި  ދޫކުރާ 

    ނުކުރެވޭނަމަ،    ސަބަބުތައް އެ ލިޔުން ރައްދުވާ ފަރާތަށް ޤަބޫލު ކޮށްފައިވާބަޔާން
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޓީގެ ނިންމުން   30އެ ލިޔުން އޭނާއަށް ލިބޭތާ 

މުރާޖަޢާ ޙައްޤު  އަލުން  ހުށަހެޅުމުގެ  މިނިސްޓަރަށް  އެދި  ލިޔުން   ،ކޮށްދިނުން 
 ރައްދުވި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މާ )ށ(   އްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމެއް  މި 
ފަރާތުން ހުށަހަޅާ  ހުށަހުޅެމުއް  އެ  ހުށަހެޅުމުގައި    ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  އެ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮމިޓީގެ ނިންމުން މިނިސްޓަރު މުރާޖަޢާ
 ންވާނެއެވެ.  ކުރާ

މާއްދާ )ނ(   ބަލާމި  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  މިނިސްޓަރަށް  ގޮތުން  ންވާނީ،  ގައިވާ 
ކުރާ މީހަކު ނުވަތަ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.  މިނިސްޓަރު ނުވަތަ އޭނާ އެކަމަށް ޢައްޔަނު
ކުރުމުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް   މި މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލައެއް މުރާޖަޢާ

ފަރާތުގެ ދިފާޢުގައި  އެ ގެންރުވެޒިން ހާކުރާ ފަރާތަކުޢައްޔަނު ފަރާތުން އެނުވަތަ 
 ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ގިނަވެގެން )ރ(   މައްސަލަތައް،  ހުށަހެޅޭ  މިނިސްޓަރަށް  ގޮތުން  މާއްދާގައިވާ         މި 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލައި ނިންމައި، އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން    60
މިނިސްޓަރު ނިންމާ ނިންމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމުން 
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)ތިރީސް( ދުވަހުގެ   30ންވާނެއެވެ. އަދި މިނިސްޓަރު ނިންމުން ނިންމާތާ  އަންގާ
ނިންމުން  ،ތެރޭގައި ޝާއިޢުރިޕޯ  ،އެ  މިނިސްޓަރު  ސިފައިގައި   ޓެއްގެ 

 ންވާނެއެވެ.  ކުރާ

ނިންމުމުގައި،   )ބ(   މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅޭ  މިނިސްޓަރަށް  ދަށުން  މާއްދާގެ           މި 
ނިންމަ ކޮމިޓީން  ބަލާ  ޝަކުވާ  އޮތޯރިޓީގެ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ  ފައިވާ  އިއެ 

ނުވަތަ އެނޫންވެސް  ބާރު،  ންގުމުގެ  ކުރުމަށް އެން ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ބާޠިލުނިންމު
 ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އޮ )ޅ(   އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  ގައި  )ބ(  މާއްދާގެ  ނިންމުމެއް މި  ވަކި  ތޯރިޓީން 
އް ވާނަމަ، އެ ނިންމުމެ  މަތިން ކަމުގައި  ފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެއިނިންމަ

އް  ކުރުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެނެ  ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ބާޠިލު
 ނުވެއެވެ.

މައްސަލަ   ޝަރީޢަތަށް 

ޙައްޤު  ހުށަހެޅުމުގެ 
8. 

 

ގަވާއިދުގެ   )ހ( ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  7މި  މަތިން މިނިސްޓަރު   ވަނަ މާއްދާގައި 
ނިންމުން ޤަބޫލު  ،ނިންމާ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ          ނުކުރެވޭނަމަ،    އެ 

ތާރީޚުން ފެށިގެން   ނިންމުން ނިންމާ  ތެރޭގައި  60އެ       )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ 
ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ  ޝަރީޢަތަށް  މައްސަލަ  ފަރާތަށް   ،އެ  ހުށަހެޅި  ޝަކުވާ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ދަށުން ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެއްވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  

ގަވާއިދުގެ   މާއްދާގައި   7ވަނަ މާއްދާއާއި    4ފަރާތަކަށް ލިބިދެވޭނީ، މި  ވަނަ 
 ފަހުގައެވެ. ކުރުމަށް  ތައް ފުރިހަމައަތުބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާ

ކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ ކޮމިޓީގެ   ގަތުމުގައްޔާއި، ޝަކުވާ ތަޙުޤީޤުކޮމިޓީން ޝަކުވާ ބަލައި .9 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން
 ންވާނެއެވެ.އެ ޝަކުވާއާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައްތަކުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓާ  ،މެންބަރުން

ގެނައުން ބަދަލު  ހަރުދަނާކަމެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން މި ގަވާއިދު އިޞްލާޙު .10 ގަވާއިދަށް    ރަންކު  މި ގަވާއިދަށް އިތުރު 
 ކުރާނީ އޮތޯރިޓީންނެވެ.  އެކަން  ،ލަތެއްގައިހާޖެހިއްޖެ 

ޢަމަލުކުރަން   ގަވާއިދަށް 

 ފެށުން
ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި    ދިވެހި  ،ފަށާނީ  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން .11

 ން ފެށިގެންނެވެ.ދުވަހު

ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން    ޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާނުވަތަ ލަފުބާރާތެއް  ޢި  ގައިމި ގަވާއިދު .12 މާނަ ކުރުން
އެވަނީ ބާރާތްތަކާއި ލަފުހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢި  އިމާނައެއް ދޭހަނުވާހަ    ،ޒުތަކަށް ދީފައި 

 ޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފު
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ކަ )ހ(   އެވަނީ،  މަށް"އޮތޯރިޓީ"  ނަންބަރު    ބުނެފައި   2015/42ޤާނޫނު 
ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  މޯލްޑިވްސްގެ  އޮފް  އޮތޯރިޓީ  )ކޮމިއުނިކޭޝަންސް 

 ފައިވާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށެވެ.ދައިއުފައް

މުއާޞަލާތީ   )ށ(   އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް   ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  "މިނިސްޓަރު" 
މުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ، ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި

އެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ    މަސްއޫލިއްޔަތު  ވާލުކޮށްފައިވާ  ހައިރެއްގައި 
 މިނިސްޓަރަށެވެ.

ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް   މަށް"ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް" ކަ )ނ(  
 އަށެވެ.މޯލްޑިވްސްގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް

ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް   މަށް"ކޮމިޓީ" ކަ )ރ(  
 ކޮމިޓީއަށެވެ.ވައިލާ އެކުލަ  އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް

________________ 
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