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މިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް    ކޮ

 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ. 

ވާއިދު  ގާ ގަ ން ޑިވްސްގެ ހި ލް ފް މޯ ތޯރިޓީ އޮ އުނިކޭޝަންސް އޮ މި  ކޮ

ނަންތަޢާރު ކަންކަން  އި  ޑިވްސްއިން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލް  ،މިއީ )ހ( .1 ފާއި 
 ފައިވާ ގަވާއިދެވެ.އިލައިހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވައޮތޯރިޓީ    ،ބަޔާންކޮށް

ގަވާއިދަ )ށ(   ނަންބަރު    ،ކީމި  އޮފް   ސް)ކޮމިއުނިކޭޝަން  42/2015ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީ 
ގެ   ޤާނޫނު(  ގެ    10މޯލްޑިވްސްގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ނަންބަރު   (1)ވަނަ  ން  ވަނަ 

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.އިލައިށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އެކުލަވަޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަ

ކިޔާނީ )ނ(   ގަވާއިދަށް  ހިންގާ   ،މި  މޯލްޑިވްސްގެ  އޮފް  "ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ 
 .ގަވާއިދު" އެވެ

އޮތޯރިޓީގެ  

 ދުތައްގުސަމަ
ރެގިއުލޭޓް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި ޕޯސްޓު )ހ( .2 ގެ ދާއިރާއާއި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާ 

ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއާ ކަންކަމުގައި    ކުރުމަށް  ގުޅޭ 

މަޞްލަ ރައްޔިތުންގެ  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް  ތުތައް  ޙަދިވެހި  ޙިމާޔަތްކުރުމާއި، 
ވެ އުފެއްދުމަށްށްމަގުފަހިވާފަދަ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކަންކަން    ޓެއް  އަންނަނިވި  ޓަކައި 

 ކުރުން.

ޕޯސްޓާއިޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާ (1)    ސީދާ   އި،،  ދާއިރާއާ  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ 
ކަމުގައި  ޚިދުމަތްތަކެއް  އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ  ފޯރުކޮށްދެވޭ  ގުޅޭގޮތުން 

ހަރުދަނާ އަގެއްގައި،  އެކަށީގެންވާ  އިޤްތިޞާދީގޮތުން    ކަމާއެކުހެދުމާއެކު، 
ތިމާޢީ އިޖު  ބޭނުންތަކަށާއިއިތުބާރުހުރި ގޮތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ 

ފުދޭބޭ ދެވޭ   ގޮތެއްގެ  ނުންތަކަށް  ފެންވަރެއްގައި  ރަނގަޅު  މަތިން، 
 ؛ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުން
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ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާ (2)    ކުރިއަރުވައި،  ޕޯސްޓު  އިދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޞިނާޢަތު  ގެ 
އެ ތަރައްޤީކުރުމާއި،  ކަންކަމަށް    ފުޅާކޮށް،  މަގުފަހިވާފަދަ  ކަންކަމަށް 

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސްގެ   ފޯރުކޮށްދެވޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހިތްވަރުދީ، 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ   ފޯރުކޮށްދެވޭ،  ފެންވަރެއްގައި  ރަނގަޅު  ޚިދުމަތްތަކަކީ 
ވިޔަފާރީގައި ވާދަވެރި އަދި މުޖުތަމަޢުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދެވޭ ފެންވަރުގެ  

 .ންކަކަށް ހެދުޚިދުމަތްތަ

ޚިދުމަތާ )ށ(   ސީދާ   އި،ކޮމިއުނިއުނިކޭޝަނާއި ޕޯސްޓުގެ  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއާ 

ގުޅޭގޮތުން ފޯރުކޮށްދެވޭ އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޤައުމީ 
ވާދަވެރިބައިނަލްއަޤްވާމީ    ފެންވަރުގައްޔާއި ޤާއިމްކޮށް، ށްވެ  ފެންވަރުގައި  ޓެއް 
 ކުރިއެރުވުން.

 .ނާޢަތުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުންޞިޕޯސްޓުގެ   އި،ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާ )ނ(  

ޕޯސްޓުގެ  އިޓަކައި، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާ ލުކުރުމަށްހާސިޞަދުތައް  މި ޤާނޫނުގެ މަޤު )ރ(  
ދޭ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށް، އެ ދާއިރާތަކުގެ އެންމެހައި ކަންކަން    ޚިދުމަތް
 ހިންގުން. ރާވައި

އާ މު  ންއޮތޯރިޓީގެ 

 ބާރުތައް
ދުތައް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން  ގުސަވަނަ މާއްދާގައި އޮތޯރިޓީގެ މަ  2ވާއިދުގެ ގަމި  .3

  ގެ)ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް   42/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،ޓަކައި  ކުރުމަށް
،  މަތިން   ގޮތުގެ  ލުތަކާ އެއްގޮތްވާސޫގަވާއިދުތަކާއި، އު  އިދަށުން ހަދާ އެންމެހަ  ( ގެޤާނޫނު

 ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު، އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  އިއޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަ

އޮތޯރިޓީގެ  

 މަސައްކަތްތައް
  ޤާނޫނު( ގެ  ގެސް)ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވް  42/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު   .4

އްކަތްތަކުގެ  ވަނަ މައްދާގެ ދަށުން ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މަސަ  16
 ވަނީއެވެ.މިފައިވާ ކަންތައްތައް ތިރީގައި  އިގޮތުގައި ކަނޑައަޅަ

 ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. )ހ(  

އޮފް (1)     ގޮތުގެ  މޯލްޑިވްސްގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ 
 މަތިން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި ރޭޑިއޯ ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް

 ؛ކުރުން

އެހީތެރިކަން  ޞިޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ   (2)    ލަފަޔާއި  ބޭނުންވާ  ނާޢަތަށް 
 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން
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ތަރައްޤީ (3)    ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ،    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާ 
 ؛ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޞިނާޢަތު ކުރިއެރުވުން

ލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ  ނުވަތަ ޓެ  ،ބެހޭގޮތުން  ނާޢަތާޞިޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ  (4)   
ދުމަތަށް އެދޭ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ ޚި  ،ބެހޭގޮތުން  ޚިދުމަތްތަކާ

 ؛ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބަލައި، ފިޔަވަޅު އެޅުން

ނާޢަތުގައި، ހަމަހަމަ އަދި ވާދަވެރި ޞިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ   (5)   
 ؛ޓެއް ޤާއިމްކޮށް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުންށްވެ

ހިނގާ   (6)    ދާއިރާގައި  ދެކޮޅު ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ  ވާދަވެރިކަމާ  ވިޔަފާރީގެ 
 ؛ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުން

 ދޭ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި، ކަމާ  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތް (7)   
 ؛ގުޅޭ އެނޫންވެސް ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

ފާސްކުރުމާއި (8)    އަގުތައް  ކަމާބެހޭ    ،ޚިދުމަތުގެ  ކުރުމާއި،  ކޮންޓްރޯލް  އަގު 
ކަންކަން  ބެލެހެއްޓުމާއި، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސާ  
ބަލަހައްޓައި   ކަންކަން  އެންމެހައި  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  މާލީގޮތުން  ގުޅިގެން 

 ؛ހިންގުން

ފޯރުކޮށްދޭ  ޞިޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ   (9)    ގުޅޭގޮތުން  ނާޢަތުގައި  ޚިދުމަތްތަކާ 
އުސޫލުތައް   ދޭނެ  ޚިދުމަތް  މެދުގައި،  ފަރާތްތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް 

 ؛ކަނޑައަޅައި، އެ އުސޫލުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ބާރުއެޅުން

އެނޫން  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ    ،ނާއިޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ނަންބަރިންގ ޕްލޭ (10)   
 ކުރުމާބެހޭ ފަންނީ  އިން އެޑްރެސްޢާދިނުމުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ޛަރީޚިދުމަތްތައް  
  ؛ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުންއެންމެހައި  އިދާރީ   ކަންކަމާއި،އެންމެހައި  

ނުވަތަ ނެޓްވާރކްތައް އިންޓަރކަނެކްޓް   (11)    ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް 
އެކަމާކުރުމަށް   ދެބަސްވުންތައް    މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި،  އުފެދޭ  ގުޅިގެން 
 ؛ޙައްލުކުރުން

ބޭނުންކުރެވޭ ޓެލެކޮ (12)    ބަލަދިވެހިރާއްޖޭގައި    ،އި މިއުނިކޭޝަން އިކްއިޕްމަންޓް 
 ؛ފާސްކޮށް، ހުއްދަ ދިނުން
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މިންގަނޑުތައް  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ   (13)   
 ؛ކަނޑައެޅުން

ޤާއިމު  ގެސެޓެލައިޓު (14)    ރެގިއުލޭޓް ގުޅުން  މަސައްކަތްތައް  ކުރެވޭ  ކުރުމަށް 
ޔޫނިއަންއާއި   ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ކުރުމާއި، 

އިދާރާތަކާއެކު    ކާއެކުތަޖަމްޢިއްޔާހޭ  ކަމާބެބައިނަލްއަޤްވާމީ            ނުވަތަ 
 ؛ވިލަރެސް ކުރުންކަންކަން   އެ

 ކުރުމަށް  މުގައި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުލަތްތައް ޤާއިމުސީއުނިކޭޝަން ވަޓެލެކޮމި (15)   

ނާޢަތުގައި  ޞިޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ  
 ؛ރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބާރުއަޅައި، ހިތްވަރުދިނުންހަ

ންމުންނަށް  އާޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޞިނާޢަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން   (16)   
 ؛މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ އިރުޝާދު ދިނުން

ކަނޑައެޅުމުގައި   (17)    މިންގަނޑުތައް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާބެހޭ 
ބެހޭ  ވިލަރެސްކުރުމާއި، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ މިންވަރު  

 ކުރުން.ލުސީތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްބައިނަލްއަޤްވާމީ ފޯރަމް

 ކުރުން.  ގޮތުން ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައްސްޕެކްޓްރަމް ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ )ށ(  

ރޭޑިއޯ (1)    ރާވަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސްޕެކްޓްރަމް  ފްރިކްއެންސީ    އިހިންގަ   އި 
 ؛ކަންކަން ކުރުން  އިއެންމެހަބެލެހެއްޓުމުގެ  

އިކްއިޕްމަން (2)    ކޮމިއުނިކޭޝަން  ބޭނުންޓާރޭޑިއޯ  ސްޕެކްޓްރަމް  ށް  ކުރުމަ އި 
 ؛ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުންލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި، ކަމާ

ފްރިކްއެންސީ (3)    އިންޓަރފިއަރޭޑިއޯ  ކުރިމަތިވާ  ހުއްޓުވުމަށް ރަންސް  ތަކަށް 
މައްސަލަތައް  މަސައްކަތް ހުށަހެޅޭ  ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ  އެފަދަ  ކުރުމާއި، 

 ތަޙްޤީޤު ކުރުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުން.

 ގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ޕޯސްޓު )ނ(  

 ؛ކޮށްދިނުންރީރަޖިސްޓަދޭ ފަރާތްތައް    ޚިދުމަތްގެދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕޯސްޓު (1)   

 ؛ދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން  ގެ ޚިދުމަތްޕޯސްޓު (2)   
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ރެގިއުލޭޓުޕޯސްޓު (3)    ދާއިރާ  މިންގަނޑުތަ   ބެހޭކުރުމާ  ގެ    އްބައިނަލްއަޤްވާމީ 
މަޝްވަރާ ލަފަޔާއި  ބޭނުންވާ  ދޭން  ދިވެހިރާއްޖެއިން   ކަނޑައެޅުމުގައި 

ޕޯސްޓާ ދިވެހިރާއްޖެ ދިނުމާއި،  ފޯރަމްތަކުގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބެހޭ 
 ކުރުން.ސީލުތަމް

 އުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއާ ސީދާޓެލެކޮމި  ،ގޮތުންގުޅޭ  ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއާއިންފޯ )ރ(  
އިން ކަންކަމުގައި  ރެގިއުލޭޓުކޮމިފޯގުޅޭ  ދާއިރާ  ބޭނުންވާ    އުނިކޭޝަންގެ  ކުރުމަށް 

ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތްތައް ކުރުން. އޭގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން    ށްނިސްބަތަ

 ހިމެނެއެވެ.  

  ގެފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަން އިނޑައަޅަގައި ކަގަވާއިދުމި   (1)   
  ؛ކުރުންކަންކަން ރެގިއުލޭޓު

ދާއިރާއާ (2)    ކަންކަމުގައި    ސީދާ  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ  ގުޅޭ 
  ؛އެހީތެރިކަން ދިނުން   އިނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާޞިއިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ  

ސީދާ (3)    ދާއިރާއާ  އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ    ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ  ގުޅޭ 
 ރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުން.ފޯޚިދުމަތްތައް  

ނަންބަރު   )ބ(   މޯލްޑިވްސްގެ )  42/2015ޤާނޫނު  އޮފް  އޮތޯރިޓީ     ކޮމިއުނިކޭޝަންސް 
ދަށުން(  ޤާނޫނު ކުރަންޖެހޭނެ  ،ގެ  އޮތޯރިޓީން  ޤާނޫނަކުން  އެހެން  ކަމަށް   ނުވަތަ 

 ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ޓަކައި ނުވަތަ ކުރުމަށް މަގުފަހި   ވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްހައާ  ތޯރިޓީއޮ )ޅ(  
ޓަކައި   ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި، އެނޫނަސް މި ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ކައިޓަ  ކުރުމަށް

 ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

ދުވަހުން   އޮތޯރިޓީ 

ހިންގުން  ދުވަހަށް 
 އޮތޯރިޓީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމުގެ ވެރިޔަކީ އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވްއެވެ. .5

 އެގްޒެކްޓިވްޗީފް  

 

މަސް )ހ( .6 އެގްޒެކްޓިވްގެ  ބޯޑުން އޫޗީފް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ތެރޭގައި          ލިއްޔަތުގެ 
ސިޔާސަތުތަކާ ގޮތުގެ  ކަނޑައަޅާ  ނަންބަރު  ،މަތިން  އެއްގޮތްވާ         ޤާނޫނު 

ޤާނޫނު(   42/2015 މޯލްޑިވްސްގެ  އޮފް  އޮތޯރިޓީ           )ކޮމިއުނިކޭޝަންސް 
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި  ޛުތަންފީ އޮތޯރިޓީގެ   ،ކުރުމަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް 

 އިދާރީ ހިންގުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން ހިމެނެއެވެ.  
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 ކޮމިޝަނުންނެވެ. އަދި ކޮށް ވަކިކުރާނީ، ސިވިލް ސަރވިސްއްޔަނުޢަޗީފް އެގްޒެކްޓިވް   )ށ(  
ވަރުގެ ސިވިލް ފެން  މަޤާމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމާ އެއް  އެ

އޭ އެގްޒެކްޓިވްސަރވިސްގެ މަޤާމެކެވެ.  އިތުރުން، ޗީފް  ކުރެވޭ   އްޔަނުޢަކަމަށް  ގެ 
ބަރު  ބަރުންގައި ހުރުން ލާޒިމް ކަމަށް ޤާނޫނު ނަންންޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމީހަކީ،  

ވަނަ   6)ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޤާނޫނު( ގެ    42/2015
 ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.  ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހެއް  ށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާންކޮ

ޕޯސްޓުއާއިޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް )ނ(   ދާއިރާ،  ދާއިރާ ޓެލެކޮމި  އާއި،ގެ  އުނިކޭޝަންގެ 

ރެގިއުލޭޓް   ނިސްބަތަށް  ބޭނުންވާކުރަން  ރެގިއުލޭޓް އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާ 
ތަރައްޤީޕޯސްޓު  އި، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާކުރުމާއި ކުރަންޖެހޭ    ގެ ދާއިރާތައް  ކުރުމަށް 

، ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ އިގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވަމަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، އޮތޯރިޓީ
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަކީ   ހިސާބުތައް އޮޑިޓްލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާއި، މާލީ  
 ލިއްޔަތެކެވެ.އޫޗީފް އެގްޒެކްޓިވްގެ މަސް

ފިޔަވައި )ރ(   ޖަވާބުދާރީވުން  މަޖިލީހަށް  ތަމްސީލު  ،ރައްޔިތުންގެ  ކުރަންޖެހޭ    އޮތޯރިޓީ 
 އެވެ.، އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެކްޒެކްޓިވްރާނީކު ސީލުކަންކަމުގައި އޮތޯރިޓީ ތަމް

ކަން އިތުރުކުރުމުގެގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ  ވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުއޮތޯރިޓީގެ މު )ބ(  
ރިބާ ހޯދައިދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ތަޖު ގެނާއި، މަސައްކަތުތަޢުލީމާއި، ތަމްރީ

  ކުރުން.މަސައްކަތް

އޮތޯރިޓީގެ  

 މުވައްޒަފުން
ތިބޭނީ  އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ )ހ( .7 ގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.  ސިވިލް ސަރވިސް  ،ގޮތުގައި 

ހިނގާނީ      ،ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި   ދިވެހި ސިވިލް ،އަދި އެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް 
 އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކެވެ.  

ފަންނީ   )ށ(   ގިންތިތަކާއި  މުވައްޒަފުންނާއި  އޮތޯރިޓީގެ  ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރީ 
 ،ލައިއިވައް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން އެކުލަލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކުރާ އިދާރީ އޮނިގަނޑެއޫމަސް

މެ އަޣުލަބިއްޔަތުން  ންބޯޑުގެ  އޮނިގަބަރުންގެ  އަދި ފާސްކުރާނޑު  އެ        ންވާނެއެވެ. 
އޮނިގަނޑުގައި މަޤާ  ،އެ  މުވައްޒަފުންގެ  ޝަރުޠުތަކާއިމުއޮތޯރިޓީގެ           ،ތަކުގެ 

 ންވާނެއެވެ.  ފައި އޮންނާއިދަދު ކަނޑައަޅައައެކި ކަންކަމަށް މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނެ  

 އޮނިގަނޑުގައިވާ ގޮތުގެ ލާއިއެކުލަވަ މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން )ނ(  
ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން   ކޮށް  އްޔަނުޢަމަތިން އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އޮތޯރިޓީއަށް 

 ވަކިކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
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ލިބިދެވޭނެ  )ރ(   މުވައްޒަފުންނަށް  އެ  ފެންވަރާއި  މަޤާމުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 
ކަނޑައަޅާނީޢިމުސާރައާއި   ކޮމިޝަނުނޭ  ،ނާޔަތްތައް  މަތިން  ޝަނަލް ޕޭ  ގެ ލަފާގެ 

 އެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.ޔާއޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ މަޝްވަރާ

ކޮންޓްރެކްޓް  

 މުވައްޒަފުން
ޚާއް )ހ( .8 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ނުވަތަ  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް   ޞައޮތޯރިޓީން 

މަތިން "ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން" ގެ ގޮތުގައި   ރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަޝްވަރާގެޑި
 ނެއެވެ.  ހޯދިދާއޮތޯރިޓީއަށް މުވައްޒަފުން 

މުވައްޒަފުން   )ށ(   ޢަމަލުކުރާނީހޯދުކޮންޓްރެކްޓް  ނަންބަރު  ،މުގައި            ޤާނޫނު 

ސިވިލް  )  5/2007 ހަދާ   ،އި( އާސަރވިސްގެ ޤާނޫނުދިވެހި  އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 
އެއްގޮތްވާގަވާއިދުތަ މަތިންނެވެ.  ކާ  މައްޗަށް   ގޮތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އެ       އަދި 
 ގަވާއިދުތަކެވެ.އެ    ،އެ ޤާނޫނާއި،  ވެސް  ހިނގާނީ

ފަރާތަކާ    އެހެން

މަސައްކަތް  

 ވާލުކުރުންހަ

އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތެއް ނުވަތަ މަސައްކަތަކުން ބައެއް، ޤާނޫނު   .9
ނުވަތަ  އާ  (  ނު)ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޤާނޫ  42/2015ނަންބަރު 

 ދަށުން  ލުތަކެއްގެސޫމަތިން ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ އު  ނުވާނެ ގޮތުގެޚިލާފު އެނޫންވެސް ޤާނޫނަކާ
  ،ންވާނީ ކުރާވާލުހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ހަކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން ވާލުހަން ފަރާތަކާ އެހެ

 ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.  ޓަކައި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި  އެކަމަށް

ކަންކަން ވެސް   އަހަރަކުއޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ، ކޮންމެ  )ހ( .10 މާލީ 
މަޖިލީ ބަޖެޓެއްގެރައްޔިތުންގެ  ފާސްކުރާ  މާލިއްޔާއިން   ހުން  ދައުލަތުގެ  ދަށުން 

މަތިން، އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން އޮތޯރިޓީގެ   ދެވޭނެއެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެއޮތޯރިޓީއަށް ލިބި
ގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު، ފާސްކޮށްއެ ބަޖެޓު އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން   ،ލައިއިބަޖެޓް އެކުލަވަ

 ،)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި  3/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،ޓަކައި  ހިމެނުމަށް
ހަދާ   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އޮފް   ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދާއެ  މިނިސްޓްރީ  މަތިން 

 ވާނެއެވެ.ންފޮނުވާ  ށްސަފިނޭން

ޤާނޫނު   ،ންވާނީލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާ  ހައިހިސާބުތަކާއި އެންމެ  ހައިއޮތޯރިޓީގެ އެންމެ )ށ(  
 ންނެވެ. މަތީ  )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 3/2006ނަންބަރު  

ކުރުން ފަހަރު  1ކޮންމެ އަހަރަކު  .11 އޮޑިޓް  ކުރާ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޤަބޫލު ،އޮތޯރިޓީގެ ހިސާބުތައް ،)އެކެއް( 
 ންވާނެއެވެ.  ކުރާ އެކައުންޓެންޓަކު މެދުވެރިކޮށް އޮޑިޓް ކުރާއްޔަނުޢައަދި ބޯޑުން އެކަމަށް  

ކޮންމެ    ،ފައިވާ ހިސާބުތަކާއެކުށްވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އޮތޯރިޓީ ހިންގިގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް، އޮޑިޓް ކޮ .12 އަހަރީ ރިޕޯޓު

ނިމޭތާ   އަހަރެއް  ތައްޔާރުކޮށް   4މާލީ  އޮތޯރިޓީން  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ    ،)ހަތަރެއް( 
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ންވާނެއެވެ.  ، އެ ބޯޑުން ފާސްކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާޅައިޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހަ
 ންވާނެއެވެ.ފޮނުވާ  ހަށް މިނިސްޓަރުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ  ،ޕޯޓުގެ ކޮޕީއަދި އެ ރި

މަސައްކަތްތައް  

ވަޒަންކޮށް  

 ބެލެހެއްޓުން

)ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޤާނޫނު( ގެ    42/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު   .13
އިތުރުން  22 ރިޕޯޓުގެ  އަހަރީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ދަށުން    ،ވަނަ  ޤާނޫނުގެ  އެ 

ދޫކުރާ ޕޯސްޓުޓެލެކޮމި  ،ފަރާތްތަކާއި  ލައިސަންސް    އި،ނާޢަތާޞިގެ  އުނިކޭޝަނާއި 
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ނިސްބަތަށް އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޞިނާޢަތުގެ  
ބައިވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމުމާއެކު، މަސައްކަތްތައް  

ފާހަގަކުރެވުނު މުހިންމު ކަންކަ ބެހޭގޮތުންނާއި، ޚާއްޞަކޮށް އަންނަނިވި  ވަޒަންކުރުމުގައި  މާ 
ންވާނެއެވެ.  ލާ ރިޕޯޓެއް، އޮތޯރިޓީން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާއިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެކުލަވަ

މި ރިޕޯޓު   ންވާނެއެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ  ،އެގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު
 ހުށަހަޅާނީ މިނިސްޓަރެވެ.

 ؛މިންވަރު  ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ހުރި )ހ(  

 ؛ގަންނަ ފަރާތަށް ލިބޭ މަންފާތައްޚިދުމަތް ލިބި )ށ(  

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު. )ނ(  

ޝަކުވާ   .14 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން ނިންމުންތަކާމެދު  ފުރުޞަތުއޮތޯރިޓީގެ  ނަންބަރު  ،ހުށަހެޅުމުގެ         ޤާނޫނު 
ދަށުން    2015/42 ގެ  ޤާނޫނު(  މޯލްޑިވްސްގެ  އޮފް  އޮތޯރިޓީ  )ކޮމިއުނިކޭޝަންސް 
ނަންބަރު    އިފައިވާލަވައިއެކުލަ އޮފް  )  R-34/2021ގަވާއިދު  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ 

ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ  މޯލްޑިވްސްއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ގޮތާއި، އެ 
 ގެ ދަށުން ލިބިދެވޭނެއެވެ.   (ލުތަކާބެހޭ ގަވާއިދުސޫއު

ފީ ފީއެ .15 ޚިދުމަތުގެ  ޚިދުމަތުގެ  ޚިދުމަތްތަކަށް  ފޯރުކޮށްދޭ  އިޚުއޮތޯރިޓީން  ނެގުމުގެ    އޮތޯރިޓީއަށް  ،ތިޔާރުއް 
ރު އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން އެކުލަވައިލާ  މިންވަޚިދުމަތަށް ފީ ނެގޭނެ    ލިބިގެންވެއެވެ. އެގޮތުން ދެވޭ

 ންވާނެއެވެ.ބަޔާން ކުރާ  އުސޫލެއްގައި

މުވައްޒަފެއްގެ   )ހ( .16 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން މަޢުލޫމާތަކީ ސިއިހައޮތޯރިޓީގެ  ލިބޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  އެ  އްޔަތުން 
ހިފަހަ  ސިއްރުގެ އެފަދަ  އްޓާގޮތުގައި  މަޢުލޫމާތެވެ.  ޤާނޫނު ންޖެހޭ  މަޢުލޫމާތެއް، 

އްވެސް ފިޔަވައި އެ  ކުރުން  ފަރާތަކަށް ހާމަކުރާ  މަތިން ހާމަކުރަންޖެހޭ  ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެ
 ނުވާނެއެވެ.  ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން
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ގައިވާ )ށ(   )ހ(  މާއްދާގެ  ޢަމަލެއް  މި  ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާމެދު  ފަދަ  ސިވިލް   ،ކޮށްފި 
އިރވިސްގެ  ސަ ކަނޑައަޞްގަވާއިދުގައި  ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް  އުޅައިލާޙީ  ލުން  ސޫފައިވާ 
 ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.    ޙީލާޞްއި

ސިާޔސަތުތައް  

 ކަނޑައެޅުން
ނަންބަރު   )ހ( .17 މޯލްޑިވްސްގެ   42/2015ޤާނޫނު  އޮފް  އޮތޯރިޓީ     )ކޮމިއުނިކޭޝަންސް 

ގެ އެއްވެސް ޤާނޫނު  އެއަދި    ،މަތިން  ގެވާނެ ގޮތުލުހާސިދުތައް  ގުސަ( ގެ މަޤާނޫނު
 މަތިން ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓަރެވެ.  ގޮތުގެ  ލަކާ ޚިލާފުނުވާނޭސޫއު

ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާ    ންވާނީ މިނިސްޓަރުލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާއޫއޮތޯރިޓީގެ މަސް )ށ(  

 މަތިންނެވެ.    ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ

މިނިސްޓަރު  

އަންގާ   އޮތޯރިޓީއަށް  

އެއަށް    ،އެންގުންތަކާއި

 ޢަމަލުކުރުން

ންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަދާކުރި ޒިންމާތަކާ ޢަމަލުކުރާ އޮތޯރިޓީން )ހ( .18
 ކަމެއް  ކަމެއް އެއީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު  ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކާ ގުޅިގެން އެ  ،ގުޅިގެން

ފެނިއްޖެ   އެހާކަމަށް  އި  ލަތުގައި  އިޚްތިޔާރު ޞްކަމެއް  އެންގުމުގެ  ކުރުމަށް  ލާޙު 
 މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މިނިސްޓަރު )ށ(   ގުޅިގެން  ސިޔާސަތުތަކާ  އޮތޯރިޓީން   އެކިއެކި  އެންގުންތަކަށް  އަންގާ 
 އެ އެންގުމެއް ލިޔުމުން މިނިސްޓަރު އެންގުމުންނެވެ.  ،ންވާނީޢަމަލުކުރާ

ދަށުން މިނިސްޓަރު އަންގާ އެންގުންތަކުގެ ރަޖިސްޓަ )ނ(   ރީއެއް އޮތޯރިޓީން މި މާއްދާގެ 
 ންވާނެއެވެ.  ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ

ސިއްކަ އޮންނާ .19 އޮތޯރިޓީގެ  ސިއްކައެއް  ރަސްމީ  އޮތުން  އޮތޯރިޓީގެ  ލިޔުމުން  ލާޒިމްކުރާ  ންވާނެއެވެ.  ޤާނޫނުން 

  ންލަތުގައި، އެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސިއްކަ އޮންނާ ހާއެއްބަސްވުމެއްގައި އޮތޯރިޓީން ސޮއިކުރާ  
ބަޔާންކުރާނަމަ ޤާނޫނު  ޖަހާ  ،ޖެހޭކަމަށް  ސިއްކަ  އޮތޯރިޓީގެ  ލިޔުމެއްގައި  ންވާނެއެވެ.  އެ 

އެކަމަށް ލިޔުމެއްގައި  ކޮންމެ  ސިއްކަ ޖަހާ  ހުއްދަޓަކައި    އޮތޯރިޓީގެ  ދީފައިވާ    އޮތޯރިޓީން 
 ންވާނެއެވެ.  ބަރުން ސޮއި ކުރާންބަރަކު ނުވަތަ މެންމެ  ގެއޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު

ހެދުމާއި   ،ގަވާއިދު 

ލުތައް  ސޫއު

 ލުން  އިއެކުލަވަ

  ،ގައި (  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޤާނޫނު) 42/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު   .20
ކަނޑައަޅަ ހެދުމަށް  ބޯޑުން  ފިޔަވައިއިއޮތޯރިޓީގެ  ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތައް  ންޖެހޭ   އޮތޯރިޓީން 

އު  އިއެންމެހަ އެކުލަވަސޫގަވާއިދުތަކާއި  އުއެ  ، ލައިއިލުތައް    ކަށްލުތަ ސޫގަވާއިދުތަކާއި 
   ހިންގާނީ އޮތޯރިޓީންނެވެ.  އެކަންކަން  ،ބަދަލުގެނެސް

ހިންގާ   އޮތޯރިޓީގެ 

ބަ ދަލު  ގަވާއިދަށް 

 ގެނައުން

ލާޙު ކުރުމާއި ބަދަލު ގެނައުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ލިބިގެންވާ  ޞްމި ގަވާއިދު އި )ހ( .21
ގަވާއިދު  ހަރުދަނާކަމެއް ގެނައުމުގެގޮތުން މި  އިތުރު  ބާރެކެވެ. މިގޮތުން ގަވާއިދަށް 
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މަސައްކަތް ކުރިޙު  ލާޞްއި  ކަނޑައަޅާ  ޔަކުރުމުގެ  ބޯޑުން  ށްގެންދާނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ 
 ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

  ،އް ގެނެވޭނީ ޙެލާޞްގޮތަށް، މި ގަވާއިދަށް އި  އްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާމި މާ )ށ(  
ލާޙަށް ޢަމަލުކުރެވޭނީ  ޞްޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން އެކަން ފާސްކޮށްގެންނެވެ. އަދި އެ އި

 ގައި ޝާއިޢު ކުރުމުންނެވެ.ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދަށް  

ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން 
ޝާއިޢުކުރާ  މި ގަވާއިދު  ގައި  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު  ،ފަށާނީ ށް ޢަމަލުކުރަންމި ގަވާއިދަ .22

 ން ފެށިގެންނެވެ.ދުވަހު

ގަވާއިދުގެ   .23 މާނަކުރުން ލަފުޢިމި  ނުވަތަ  ބޭނުންކޮށްފައިވާބާރާތެއް  ކަނޑައެޅިގެން އެހެން    ޒެއް  ގޮތުން 
ދޭހަނުވާހަ އަންނަނިވި    އިމާނައެއް  ލަފުޢިހިނދަކު،  ދީފައިވަނީ ބާރާތްތަކާއި            ،ޒުތަކަށް 
 ޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފު

)ކޮމިއުނިކޭޝަންސް    2015/42ޤާނޫނު ނަންބަރު    "އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، )ހ(  
ފައިވާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް  ދައިދަށުން އުފައްއޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޤާނޫނު( ގެ  

 އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށެވެ.

ޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް  އާ"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް  ބުނެފައި އެވަނީ، މު )ށ(  
މުޅައިއެކަށައަ މަސްއޫލިއްޔަތު އާ،  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ކަންކަން  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ      ޞަލާތީ 

 ވާލުކޮށްފައިވާ މިނިސްޓަރަށެވެ.ހައިރެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   އެ

ޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް  އާ"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް  ބުނެފައި އެވަނީ، މު )ނ(  

މުޅައިއެކަށައަ ޚިދުމަތްތައާ،  މަސްއޫލިއްޔަތު ޞަލާތީ  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ކަންކަން     ކާބެހޭ 
 ކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.ވާލުހައިރެއްގައި   އެ

ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ  މުއިޞަލާތުތައް ޤާއާމު  ،ކަމަށް  ބުނެފައި އެވަނީ  "ސްޕެކްޓްރަމް" )ރ(  
 ރޭޑިއޯ ކޮމިއުނިކޭޝަން ފްރިކްއެންސީތަކަށެވެ.  އިއެންމެހަ

ކަމަށް )ބ(   ޕްލޭން"  ނަންބަރިންގ  އެވަނީ  "ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން   ،ބުނެފައި 
 ،ލެވިފައިވާ ގޮތާއިއިބަރުތައް ބަހަޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންކުރާ ނަން  ގެޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

 ލުތަކަށެވެ.  ސޫނަންބަރުތައް ބޭނުންކުރާނެ އު

އެވަނީ )ޅ(   ބުނެފައި  ކަމަށް  ރޭޑިއޯ  ،"ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން"  ނުވަތަ  ނުވަތަ   ،ވަޔަރު، 
އިލެކްޓްރޯ އެހެނިހެން  ނުވަތަ  މެދުވެރިކޮށް،   އޮޕްޓިކަލް،  ނިޒާމްތަކެއް  މެގްނެޓިކް 

އިޝާރާތެއް،   ބާވަތެއްގެ  ނުވަތަ ލިޔުމެއް،  ނުވަތަ  ސިގްނަލެއް،  ނުވަތަ  އެއްވެސް 
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ތަ އެއްވެސް ބާވަތެއް އިންޓެލިޖަންސެއް ބޭނުންކޮށްގެން  އަޑެއް ނުވަނުވަތަ  ފޮޓޯއެއް، 
 ފޮނުވުމާއި، ލިބިގަތުމަށެވެ.  ، ދަލުކުރުމާއިބަ

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި  )ކ(   އެވަނީ،  ބުނެފައި  "އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަން" ކަމަށް  
ފޯރުސީޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ވަ ދެވޭ ތަފާތު ވައިލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތްތައް 

 ލޮޖީތަކަށާއި ޚިދުމަތްތަކަށެވެ.  ނޮޓެކް

، އާއިތަނަށް ފޮނުވޭ ސިޓީ ތަނުން އަނެއް " ކަމަށް  ބުނެފައި އެވަނީ، އެއް"ޕޯސްޓު )އ(  
އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަކެތި ފޮނުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އަސާސީ    އި،، ޕާރުސަލާޑާއިކާ  ޕޯސްޓު

 ށެވެ.ޕޯސްޓާއި އެނޫންވެސް ކޫރިއަރގެ ޚިދުމަތްތަކަ

އެވަނީ )ވ(   ބުނެފައި  ކަމަށް   ޤާނޫނު"  ގެ  ސަރވިސް  ނަންބަރު  ،"ސިވިލް       ޤާނޫނު 
ގެނެވޭ   5/2007 ޤާނޫނަށް  އެ  އާއި،  ޤާނޫނު(  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  )ދިވެހި 
 ތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.  ޙުއިޞްލާ

އެވަނީ )މ(   ބުނެފައި  ކަމަށް   ކޮމިޝަން"  ސަރވިސް  ނަންބަރު  ،"ސިވިލް      ޤާނޫނު 
 )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޝަނަށެވެ. 5/2007

"ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޞިނާޢަތު" ކަމަށް  ބުނެފައި އެވަނީ، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ   )ފ(  
 ތަކަށެވެ.  ތުވާ ޞިނާޢަގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ޝާމިލުޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމު

 ؛ކެރިއަރެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން (1)   

 ؛ނުންގޮތުން ޚިދުމަތް ދި  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެއްގެ (2)   

ކޮށް  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރު (3)   
 ؛ދިނުން

ހެނިހެން  އިޕްމަންޓް ނުވަތަ އެފަރާތަށް ބޭނުންވާނެ އިކުގަންނަ ޚިދުމަތް ލިބި (4)   
 ؛ކުރުންއިޕްމަންޓް އިމްޕޯޓްކުރުން ނުވަތަ ތައްޔާރުޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އިކު

ނެޓްވާރކް (5)    ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން  ނުވަތަ   
ންގެ  މަރާމާތުކުރުމާއި، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝައިޕްމަންޓްތައް ޤާއިމްކުރުމާއި،  އިކު

 ކުރުން.  ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމާޚިދުމަތަކަށް ގުޅުން ޤާއިމު
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________________ 

ކަމަށް   )ދ(   ޔޫނިއަން"  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން  އެވަނީ"އިންޓަރނޭޝަނަލް   ،ބުނެފައި 
ޓެކްނޮ  އާއިލޮޖީޓެކްނޮ  ޝަންއިންފޮމޭ ގުޅޭގޮތުން  ކޮމިއުނިކޭޝަން  ކަންކަމާ  ލޮޖީގެ 

 އިދާރާއަށެވެ.ގެ   (ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް)  "އްއުލަތްތަދަކުވެރި  އެ" ސައްކަތްކުރާ  މަ

މޯލްޑިވްސްގެ  )ތ(   އޮފް  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ބޯޑު" 
 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށެވެ.
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