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 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

 މާލެ،        

 .ދިވެހިާރއްޖެ         

   

 ގޮތުގެ ގަވާއިދު  ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު ހިންގާނެ 

 

 ފުރަތަމަ ބާބު 

 ތަޢާރަފާއި ފެށުން 

 

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

ފަސްވަނަ ބާބުެގ ދަށުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި ޤާއިމުކުރާ  ޤާނޫނު) ގެ

 ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު ހިންގާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ. 

ރާތްތަްއ (ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަ 16/2019މި ގަވާއިދު އެކުލަވައިލައިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު   (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ހިއުމަން ރައިޓްސް  23ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުްނނެވެ. 

 ގަވާއިދަކީ "ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު ހިންގާނެ ޮގތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ. މި  (ނ)  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމެވެ.  ،މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ   .2 މަޤްަޞދު 

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގައި ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން   (ހ)  

ޔުނިޓުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ޤާއިމުކޮށް ހިންގުމުގައި އިދާރީގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް 

 ބަޔާންކުރުން.

 

ން ޔުނިޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ކަންތަްއތަްއ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަ  (ށ)  

 ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމާއެކު އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން. 

 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސުލޫީކ   (ނ)  

 މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރުން.
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ވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އެ ޔުނިޓަށް ވިސްލްބްލޯ  (ރ)  

 ޤާނޫނީގޮތުން ިލބިދޭ ބާުރތަކާއި ޙިމާޔަތް ބަޔާންކުރުން. 

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ޤާއިމުކުރުމާއި ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް 

 

ރ ވިސްްލބްލޯވަ 

ޕްރޮޓެކްޝަން 

ޔުނިޓު 

 ޤާިއމުކުރުން 

(ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް  16/2019ޤާނޫނު ނަްނބަރު    .3

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، "ވިސްްލބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު" ގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިވާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަނޑައަޅައިފަ

 ޔުނިޓެއް އުފައްދަންވާނެއެވެ. 

 

ވިސްްލބްލޯަވރ 

ޕްރޮޓެކްޝަން 

ޔުނިޓުގެ 

މަަސއްކަތް 

 ރޭވިަފއިވާ ގޮތް 

(ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު   (ހ) .4

ފައިވާ ފަދައިން ިވސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގަިއ ބަޔާންކޮށް 23

އެ ޔުނިޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ނިންމުމުގެ  ،ޔުނިޓަކީ

 ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިެގންާވ ޔުނިޓެކެވެ. 

) ގެ (ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު 16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު   (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން  23

ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާެބހޭ ކޮމިޓީއަށް ސީދާ 

 ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ ފަރާތެކެވެ.

  

މިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާކަމުގައި ކޮ  (ނ)  

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް ފިޔަވައި، އެހެން މެންބަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވާކަށެްއ 

 ނުޖެހޭނެއެވެ. 

 

ވިސްްލބްލޯަވރ 

ޕްރޮޓެކްޝަން 

ޔުނިޓުގެ 

މަަސއްކަތްތަކުގެ 

 ،ޢުލޫމާތުމަ

ހިއުަމން ރައިްޓސް 

ކޮމިޝަނާ 

ހިއްސާުކރާނެ 

 މިންަވރު 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި ޤާއިމުކުރެވޭ   (ހ)  .5

މިނިވަން ޔުނިޓެއްކަމަށްވުމާއެކު، މި ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް 

 ތު ހިއްސާުކރެވޭނީ އަންނަނިވި މިންވަރަށެވެ. ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާ

 ވިސްލްވްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަުކގެ ބާވަތްތަކާއި އަދަދުތައް. )1(   

 

ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތްތަކާިއ  އިޔުނިޓުން ަބލަވިސްލްވްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަްނ  )2(   

 އަދަދުތައް.
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ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން ތަޙުޤީޤު ނުކުރާން ނިންާމ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދާއި، ވި )3(   

 ތަޙުޤީޤު ނުކުރާން ނިންމި ސަބަުބތައް.

 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަުކގައި ދިމާވާ ދަތިކަންކަމާިއ  )4(   

 ންކަން. އިދާރީގޮތުން އެހީތެރިކަން ބޭުންނވާ ކަ

 

ިމ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައި  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާުތތައް  (ށ)  

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން  ،ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ފޯރުކޮށްދޭންާވނެއެވެ.  ،ޔުނިޓުން

  

ހިއުމަން ރައިޓްްސ  ،) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މަޢުޫލމާތ4ުމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (  ނ)(  

ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް  ކަްނކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، އެ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުުމން، އެ

ވެެގްނ ގިނަ ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އެޅުމަށް ނިންމާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަްށ  ،(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 10

 ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.  

 

ބަޖެޓް 

 ހަމަަޖއްަސއިިދނުން 

ހިއުމަްނ  ،ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ  (ހ) .6

 އިން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެ

  

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް ކޮންެމ އަހަރަކު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގަިއ   (ށ)  

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް 

ލީ ަކންކަްނ ދައުލަތުގެ މާ ،ަޝނުގެ ބަެޖޓްކުރުމަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ ވަކިްނ ހިމަނައި، ކޮމި

 ބަލަހައްޓާ ވުޒާރާއަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ. 

 

  

 (ނ)

ތުގެ މާލީ ކަންކަްނ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮުތން ދައުލަ 

އި ވުޒާރާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގަ ބަލަހައްޓާ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއެކު ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން ބައިވެރިވުމަްށ 

 ކޮމިޝަނުން ފުރުޞަތު ދޭންާވެނއެވެ.  

 

ވިސްްލބްލޯަވރ 

ޕްރޮޓެކްޝަން 

ޔުނިޓުގެ 

 އިްސވެރިޔާ 

) ގެ (ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު 16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު   (ހ)  .7

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު ހިންގުމުެގ  23

 އިސްވެރިޔާ ޢައްޔަނުކުރާނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި   (ށ)   

 އެވެ. އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެ
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(ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  )1(   

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން  23

 ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާުބދާރީވުން.

 

(ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  )2(   

ދަށުން ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ހަވާލުކޮށްފައިާވ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް 

 ވިލަރެސްކޮށް، ހިންގުން.

 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި  (ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް 16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  )3(   

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު ހިންގުމާ ގުޅޭގޮުތްނ 

 ނިންމަންޖެހޭ ިނންމުންތައް ިނންުމން.

 

 (ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  ) 4(   

ޮކންމެ ައހަރެއްގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ  ،ދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަދައިންވަނަ މާއް 25

 ،ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ،ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޮފނުވުން.

 

ތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ (ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާ 16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  )5(   

ދަށުން ޤާއިމުކުރެވޭ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްތައް 

 ހަވާލުކުރުމާއި، ސުޕަވައިޒްކުރުމާއި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަުމންދިއުން.

 

ވިސްްލބްލޯަވރ 

ޕްރޮޓެކްޝަން 

ޔުނިޓުގެ 

 މުަވއްޒަފުން 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުން ޢައްޔަނުކޮްށ ވަކިކުރަންވާނީ އެ ޔުނިުޓ   ) (ހ .8

 ހިންގުމުގެ އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ހިއުަމން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުެގ   (ށ)  

ވައްޒަފުންނެވެ. އަދި ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މު

  (ވަޒީފާއާބެހޭ  2/2008އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

 ޤާނޫނު) އާއި ހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

 

ބްލޯަވރ ވިސްލް 

ޕްރޮޓެކްޝަން 

ޔުނިޓުގެ 

 ،ސެކްރެޓޭިރއަޓް

އެޗް.ާއރ.ސީ.ެއްމގެ 

ސެކްރެޓޭިރއަޓާ 

 ވަކިން އޮުތން 

(ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު   (ހ) . 9

ގެ ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަކީ އެ ޔުނިޓު 23

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ނިންމުމުެގ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން 

ލިބިގެންވާ ޔުނިޓެއްކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވުމާއެކު، ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ 

 ހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަނުގައި ޤާއިމުކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، މި ޔުނިޓަކީ ،ސެކްރެޓޭރިއަޓް

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މިނިވަން ޔުނިޓެކެވެ.  
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ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އޮފީހާއި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަކެތި   (ށ)  

 ބަލަހައްޓަންާވނީ ހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަނުގެ އެހެން ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާ ވަކިންނެވެ. 

ސަލަާއއި މައް 

ލިޔެކިޔުންތައް 

ވިސްްލބްލޯަވރ 

ޕްރޮޓެކްޝަން 

ޔުނިޓަށް ވަކިން 

ހުށަހެޅޭނެ 

އިންތިާޒމް 

 ހަމަެޖއްުސން 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަްއ    .10

ރެވޭ އެންޓްރީ އެންޓްރީވާންވާނީ ހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަނުގެ އެންޓްރީއާ ވަކިން ޤާއިމުކު

ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. އަިދ މި ޔުނިޓުގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާއާއި 

 ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް އެކްސެސް ދީގެން ނުވާނެއެވެ. 

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ހިފަހައްޓަ

 

ނުފޫޒެއްެނތި 

މިނިަވންކަާމއެކު 

 މަަސއްކަތްކުރުން 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުަރނުވާ މިނިވަން ޔުނިޓެކެވެ.    .11

ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާނީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއްނެތި، ތަޢައްޞުުބްނ 

 ބެގެންނެވެ. އެއްކިބާވެ ތި

 

ކޮރަޕްޝަން ުނވަތަ 

ރިްޝވަތުގެ 

ޢަމަލުތަކުން 

 ދުުރވުން 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާއާއި އެންމެހައި މުވައްޒަފުން ކޮރަޕްޝަން    .12

ނުވަތަ ރިޝްވަތުގެ ޢަމަލުތަކުްނ ދުރުހެލިވާންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ހުށަހެޅުމެއް އަތުވެއްޖެ 

-(އެންޓި 13/2008ލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުއަށާއި ޤާނޫނު ަނންބަރު ވިސް ،ނަމަ

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދައިފަިއވާ 

 ކޮމިޝަނަށް އެކަން ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ. 

 

މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ 

ފަރާތްތަކަށް 

އިޙުިތރާާމއެކު 

 މުޢާމަލާތުކުުރން 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ަފރާތަކަށް ނުވަތަ މަޢުލޫާމތެްއ    .13

ދޭ ފަރާތްތަކާމެދު މުޢާމަލާތުކުރަންވާނީ އިޙުތިރާމާއެކުގައެވެ. އަދި މައްސަލައެއް ނުވަތަ 

 ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާ އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގޯނާއެއް ކޮށް 

ދައްކައި ނުވަތަ އެޫނންެވސް ދެރަގޮތެއް ދިމާވާނެ ގޮަތކަށް މުޢާމަލާތު ޮކށްގެްނ ބިރު

 ނުވާނެއެވެ. 

 

ފެންވަރު ރަނގަޅު 

 މަަސއްކަތްކުރުން 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ތަޢުލީމީގޮތުްނނާިއ   (ހ) . 14

 ނަލް މަސައްކަތްތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އިދާރީގޮތުން ފެންވަރު ރަނގަޅު، ޕްރޮފެޝަ

 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ތަުޢލީމީގޮތުންނާއި އިދާރީގޮުތްނ   (ށ)  

ފެންވަރު ރަނގަޅު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ބަޔަކަށް ވާންވާނެެއވެ. އަދި އެ ޔުނިޓުެގ 

ންވާ އިތުރު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ިލބޭެނ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ބޭނު

 އިންތިޒާމްތައް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 
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މަޞްލަޙަތު 

 ފުށުނޭރުން 

، ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާއާއި އެނޫން އެހެން މުވައްޒަފަކު ވެސް  (ހ) .15

   ލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ(ވިސް 16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ދާއިރާތަކުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްގެން  3

 ނުވާނެއެވެ. 

  

އަދާކުރާ ވަޒީފާއެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހިންާގ   (ށ)  

ރަކާތްތެއްގެ ސަބަބުން ވިސްްލބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުެގ ވަޒީފާ މިނިވަންކަމާއެކު ހަ

އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭނަމަ، އެފަދަ ވަޒީފާއެއްގައި ނުވަތަ މަސައްކަތެއްގައި ނުވަތަ 

ހަރަކާތެއްގައި، ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާ ވެސް އަދި އެނޫން 

 ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. ވެސް ޒަފަކު އެހެން މުވައް

 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ   (ނ)   

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ ޔުނިޓުގެ 

ސާކޮށް، އެ ފަރާތަކުން އެ މައްސަލައަކުން އެންމެ އިސްފަރާތާ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއް

 ނުވަތަ އެ މަސައްކަތަކުން ވަގުތުން ތަނާޛުލްާވންވާނެއެވެ. 

 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ މައްސަލައެއް   (ރ)  

ކޮށް ހުިރ ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ޔުނިޓުގަިއ ދެްނ އެންމެ އިސް

 މުވައްޒަފަކާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 

ސިްއރު 

 ހިފެހެއްޓުން 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާއާއި މުވައްޒަފުންނާއި އެ ޔުނިޓުގެ   (ހ) .16

މާތު މަސައްކަތްތަކުގައި ހަރަކާތެރިވާ މާހިރުންނާއި ކޮންސަލްޓަންޓުްނާނއި އެ ޔުނިޓުގެ މަޢުލޫ

ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ޮއންނަ އެނޫން ކޮންމެ ފަރާތަުކން، ެއ ފަރާތްތަކުގެ ވާޖިުބތަްއ 

އަދާކުރުމުގައި ލިބޭ ސިއްރު މަުޢލޫމާތު ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިަފަހއްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެަފދަ 

އި މަޢުލޫމާތު އެ ފަރާތްތަކުގެ ވާޖިބު އަދާކޮށް ނިމުމަށްފަހުގައިވެސް ސިއްރުގެ ގޮތުގަ

ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. އެ ފަރާތްަތކަށް ލިބޭ އެފަދަ މަުޢލޫމާތު ޭބނުންކުރަންވާނީ ހަމައެަކިނ 

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

 މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

 

ޓެކްޝަން ޔުނިޓުން އާންމުކުރާ މަޢުލޫމާތާއި ދިރާސާތަކުގެ ހޯދުންތަކާއި، ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮ  (ށ)  

ތަފާސްހިސާބުތަކަކީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިއްރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައެއް 

 ނުބެލެވޭނެއެވެ. 

 

ރާއި އެީއ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ަފރާތްތަކުގެ ވަނަވަ  (ނ)  

ކޮން ފަރާތެއްކަން އެނގޭެނފަަދ މަޢުލޫމާތަކީ، މައްސަލަ ހުަށހަޅާ ފަރާތްތަކުން އެކަްނ 

 އާންމުކުރަން ބޭނުްނނުވާހައި ހިނދަކު ސިއްރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. 
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ވިސްްލބްލޯކުރާ 

ފަރާތުގެ މަޢުޫލމާުތ 

 ސިްއރުކުރުން 

ބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު، ވިސްލްބްލޯަވރ ވިސްލްބްލޯކުރުމާއެކު ވިސްލް   .17

ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން ސިއްރުުކރަންވާނެއެވެ. އަދި ވިސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުެގ 

       އިސްވެރިޔާއާއި އެ ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެެހން އެއްވެސް ފަރާތަކަްށ 

 އެވެ. މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކޮށްގެްނ ނުވާނެ މި

 

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ޒާތީ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު:   (ހ)  

 

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އާންމު ނަން؛ )1(   

 

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހާއި މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް؛ )2(   

 

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ އުމުރު؛ )3(   

 

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު؛ )4(   

 

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުމެއްގެ ނަންބަރު؛ )5(   

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ އާއިލާއާބެހޭ މަޢުލޫމާުތ؛  (ށ)  

 

ރާ ތަން، ނުވަތަ އޮފީްސ، ނުވަތަ ބްާރންޗް އަދި ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކު  (ނ)  

 ؛ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ މަޤާމު

 

ފޯނު ނަްނބަރުތަކާއި،  ،ގޮތުން ގުޅޭެނ ގޮތާއިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތާ މުާވޞަލާތީވި  (ރ)  

އިލެކްޓްރޯނިކް މެސެޖް ނުވަތަ މެއިލް އެޑްރެސް އަދި މި ނޫނަސް އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް 

  ގުޅޭނެ ގޮތްތައް؛އެ ފަރާތަކާ

 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުންވެސް ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ޝަޚްޞު   (ބ)  

 ދެނެގަނެވޭނެ ފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް.

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ރުމަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކާއި ޙިމާޔަތް ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކު 

 

ވިސްްލބްލޯަވރ 

ޕްރޮޓެކްޝަން 

ޔުނިޓުގެ 

ޒިންމާތަާކއި 

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

 

"ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު" އަކީ އަންނަނިވި ޒިންާމތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް    .18

 ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓެކެވެ. 
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  އިްނތިޒާމްަތއް ޤާއިމުކުރުން؛މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭނެ  (ހ)  

 

 މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުން މަޢުލޫާމުތ ބަލައިގަތުން؛  (ށ)  

 

 މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަަނވަރާއި އެހެނިހެން ޒާތީ މަޢުލޫމާުތ ސިއްރުކުރުން؛  (ނ)  

 

 މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ަތޙުޤީޤުތައް ކުރުން؛  (ރ)  

 

  ލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތަުކގެ ތެރެއިން، ާޤނޫނަކުްނ ވިސްލްބް  (ބ)  

ވަކި އިދާރާއަކަށް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ދީފައިވާ މައްސަލައެއްވާނަމަ، އެ ކަމެއް 

 ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް އެ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވުން؛

 

ުހށަހެޅޭ މަޢުލޫމާުތ ވިސްލްބްލޯކޮށްގެން ހުށަހަާޅ  ވިސްލްބްލޯކުރުމުން ބަަދލު ހިފުާމ ގުޅޭގޮތުން  (ޅ)  

 އާންމު އެހެނިހެން މަޢުލޫާމތާ އެއް އުސޫލަކުން ތަޙުޤީޤުކުރުން؛

 

ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކައުތެރިކަން ލިބިދޭންޖެހޭކަމަްށ ފެންނަ ހާލަތްތަކުަގިއ   (ކ)  

 ރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެންގުްނ؛ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތުން ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެ

 

    ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ އެތެރޭގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި،   (އ)  

 އެ އިންތިޒާމުތައް ހިނގަމުންދާޮގތް މޮނިޓަރކުރުން؛ 

 

ނީގޮތުން ިލބިދީފައިާވ ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫ ،ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި  (ވ)  

ރައްކައުތެރިކަމާއި ޙައްޤުތަކަށް އިދާރާތަކާއި ކުންފުިނތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާިއ 

 އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުްނ؛

 

ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ ޙައްޤާއި ވިސްލްބްލޯކުރުމުން ބަަދލުހިފުމުްނ ރައްކައުތެރިކަން ލިބުުމެގ   (މ)  

 ސާތައްކޮށް، ދިރާސާތަކުގެ ހޯދުންތައް އާންމުކުރުން؛ޙައްޤާ ގުޅޭގޮތުން ދިރާ

 

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ފެބުރުވަރީ  ،ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު  (ފ)  

 މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން. 

 

(ހ) އިން ފެށިގެްނ (ފ) ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  މި މާއްދާގެ  (ދ)  

(ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަްއ  16/2019ޒިންމާތަކުގެ އިތުރުންވެސް، ާޤނޫނު ނަްނބަރު 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި، 

ން ފާސްކުރާ އިތުރު ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤާޫނނުތަކަކުން ވިސްލްބްލޯަވރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

 ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓާ ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް. 
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ހިއުަމން ރައިްޓްސ 

ކޮމިޝަނަށް 

ލިބިދީަފއިވާ 

ބާރުަތއް 

ވިސްްލބްލޯަވރ 

ޕްރޮޓެކްޝަން 

ޔުނިޓަށް 

 ލިބިދިނުން 

ކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ (ވިސްލްބްލޯ 16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު    . 19

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި ވިސްލްބްލޯވަރ  23

ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު ޤާއިމުކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 6/2006ނަންބަރު ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު  192ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

(ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތައް ވިސްލްބްލޯވަރ 

 ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ. 

 

 

ވިސްްލބްލޯަވރ 

ޕްރޮޓެކްޝަން 

ޔުނިޓުގެ 

މުަވއްޒަފުްނނަށް 

އިންާޒރުިދނުާމއި 

 ބިުރދެއްކުން 

 ޔުނިޓުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން   .20

އިންޒާރުދިނުމަކީ ނުވަތަ ބިރުެދއްކުމަކީ ނުވަތަ އެއްވެސް ބާަވތެއްގެ ގޯނާއެއް ކުރުމަކީ 

މާއްދާގެ ދަށުން  511(ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫާބތު) ގެ  9/2014ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ކުށެކެވެ. 

 

 

ވިސްްލބްލޯަވރ 

 ޕްރޮޓެކްޝަން

ޔުނިޓަށް  ލިބިދޭ 

 ޙިމާޔަތްެތރިކަން 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ޔުނިޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި،    . 21

ޔުނިޓަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކުގެ ަދށުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮުތން ާޤނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން، 

އި، ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ޔުނިޓުގެ ނުވަތަ ޤާޫނނަކުން ިލބިދޭ ބާރެްއގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގަ

މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ހެޔޮނިޔަތުގައި ކުރާ ކަމަކާމެދު ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްާލ 

 ކަމަކާމެދު އެއްވެސް މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ނޫފުލޭނެއެެވ. 

 

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން 

 

ގަާވިއދަށް 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނން މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް    .22

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް އާންމުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

 

ޖަުދވަލަކީ 

ގަާވިއދުގެ ަބެއއް 

ކަމުަގއި 

 ކަނޑަެއޅުން 

 

 އަކީ މި ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ.  1 މި ގަވާއިދާ އެކުގައިވާ ޖަދުވަލު   .23

މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަުކ، އަންނަނިވި ލަފުޒުތަާކިއ    .24 މާނަކުރުން 

 ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިަވނީ، އެ ަލޒުފުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގަިއ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 
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ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ސް ކޮމިޝަން" ނުވަތަ "ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ"ހިއުމަން ރައިޓް  (ހ)   

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ހިއުމަން  189ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށެވެ.

  

ޤާނޫުނ  ،ބުނެފައިވަނީ  "ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް" ނުވަތަ "ޔުނިޓް" ކަމަށް  (ށ)  

ވަނަ  23(ވިސްލްްބލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  16/2019ނަންބަރު 

މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހިއުަމން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި ޤާއިމުކުރުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ 

 ޔުނިޓަށެވެ. 

 

ޤާނޫުނ  ،ރިއަޓް" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ"ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ ސެކްރެޓޭ  (ނ)   

ވަނަ  23(ވިސްލްްބލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  16/2019ނަންބަރު 

މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަުށން ހިއުމަްނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޤާއިމުޮކށްދިނުމަށް ލާޒިމްޮކށްފައިާވ 

 އިދާރީ އިންތިޒާމްތަކަށެވެ. 

 

ވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާ" ނުވަތަ "އިސްވެރިޔާ" ކަމުގައި "ވިސްލްބްލޯ  (ރ)  

(ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  16/2019ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ބުނެފައިވަނީ 

ވަނަ މާއްާދގެ (ށ) ގެ ދަުށން ހިއުމަްނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުްނ  23ޤާނޫނު) ގެ 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު ހިންގުުމެގ ޢައްޔަނުކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ 

 އިސްވެރިޔާއަށެވެ. 

 

(ވިސްލްބްލޯކުރާ  16/2019ޤާޫނނު ނަންބަރު  ،"ވިސްލްވްބްލޯކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ  (ބ)  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  3ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ރާއެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ނޭދެޭވ ދައުލަތުގެ އިދާ

 ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ކުރަުމންދާކަން ނުވަތަ ކޮށްާފނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށެވެ. 

 

ން" "ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުން" ނުވަަތ "ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފު  (ޅ)  

ވިްސލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ުޔނިޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ،ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ 

 މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށެވެ.
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c 

  1ޖަދުވަލު 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

 ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް    

 .މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ        

 

 ށްދޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ކޮންމެ މަހަކު ފޯރުކޮ  ރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ވިސްލްބްލޯވަ 

 

މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ 

 މުއްދަތު:

 

 

 މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  .1

ހުށަހެޅުނު 

މައްސަލަތަކުގެ 

ބާވަތްތަކާއި 

 އަދަދު

ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ 

މައްސަލަތަކުގެ 

 ބާވަތްތަކާއި އަދަދު 

ޙުޤީޤުކޮށް ތަ

ނިމިފައިވާ 

މައްސަލަތަކުގެ 

 ބާވަތްތަކާއި އަދަދު 

ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް 

ފޮނުވާފައިވާ 

މައްސަލަތަކުގެ 

 ބާވަތްތަކާއި އަދަދު 

ތަޙުޤީޤު ނުކުރާން 

ނިންމި 

މައްސަލަތަކުގެ 

 އަދަދު

ތަޙުޤީޤު ނުކުރާން ނިންމި 

 ސަބަބު 

      

      

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ދިމާވާ ދަތި ކަންކަމާއި އިދާރީގޮތުން އެހީތެރިކަން  ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން  .2

 ބޭނުންވާ ކަންކަން 

 އިދާރީގޮތުން އެހީތެރިކަން ބޭުންނވާ ކަންކަން ދިމާވާ ދަތި ކަންކަން 

  

  

  

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު 

 އި:ސޮ މަޤާމު: ފުރިހަމަ ނަން:
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 ފުރިހަމަ ނަން:

 

 ސޮއި: މަޤާމު:

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


