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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
 މާލެ،         

 ދިވެހިރާއްޖެ.  

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގައި ވިސްލްބްލޯ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި، މަޢުލޫމާތުތައް  
 ގަވާއިދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި  

 
 ފުރަތަމަ ބާބު 

 ތަޢާރަފާއި ފެށުން 

 ތަޢާރަފު  

 

 

 

 

 

 

 

ނަންބަރު    ،ިމއީ )ހ(  . 1 ރައްކާތެރިކުރުުމގެ   16/2019ޤާނޫނު  ފަރާތްތައް  )ވިސްލްބްލޯކުރާ 
ދަށުން  ިމނިސްޓްރީގެ  އެފެއާޒާއި  އިސްލާިމކް  އޮފް  ިމނިސްޓްރީ  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު( 

އިދާރާތަކުގައި އުސޫލުތަކާއި،    ،ހިނގާ  ޢަަމލުކުރާނެ  ކުރުުމގައި  ވިސްލްބްލޯ 
ރައްކައުތެރި ފަރާތްތައް  އުފައްދާ    ވިސްލްބްލޯކުރާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި  ކުރުާމއި، 

ހުށަހެޅުާމއި ަމޢުލޫާމތު  ސިއްރުކޮށް  ކޮިމޓީއަށް  ޕްރޮޓެކްޝަން  ، ވިސްލްބްލޯވަރ 
ބަލައިގަތުާމއި، ަމޢުލޫާމތުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ  ަމޢުލޫާމތު  

އެފެއާޒުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ   ގޮތް ބަޔާންކުރުުމގެ ގޮތުން ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާިމކް 
 ގަވާއިދެކެވެ. 

އެކުލަވައިލައިފައިވަނީ )ށ(   ގަވާއިދު  ނަންބަރު    ،މި  )ވިސްލްބްލޯކުރާ   16/2019ޤާނޫނު 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި މި ޤާނޫނުގެ    28ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ  

ބޭނުންވާ   އަދާކުރުަމށް  ޒިންާމއެއް  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ުމއައްސަސާއަކަށް  އެ  ދަށުން 
 ިމންވަރަށް ގަވާއިދު ހެދުުމގެ އިޚްތިޔާރު އެ ުމއައްސަސާއަކަށް ލިބިދީފައިވާތީއެވެ. 

ކިޔާނީ . 2 ނަން  ގަވާއިދަށް  އެފެއާޒުގަ  ،މި  އިސްލާިމކް  އޮފް  ވިސްލްބްލޯކުރުުމގެ    އި"ިމނިސްޓްރީ 
     އިންތިޒާމު ހަަމެޖއްސުާމއި، ަމޢުލޫާމތުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް، ފިޔަވަޅު އެޅުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތުގެ  

 ގަވާއިދު" އެވެ.
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 މަގުސަދު 

 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުެމވެ. ،ސަދަކީގު މި ގަވާއިދުގެ ަމ . 3

ނަންބަރު   )ހ(   ރައްކާތެރިކުރުުމގެ   16/2019ޤާނޫނު  ފަރާތްތައް      )ވިސްލްބްލޯކުރާ 
ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ނޭދެވޭ ޢަަމލުތަކުގެ ަމޢުލޫާމތު    3ޤާނޫނު( ގެ  

ވިސްލްބްލޯކުރުަމށް  ، ވިސްލްބްލޯކުރާނެ ނިޒާެމއް ޤާއިުމކޮށްިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި،  
 . ހިތްވަރުދިނުން

 . ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙިާމޔަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ދިނުން )ށ(  

ތަޙުޤީޤުކޮށް،  ވިސްލްބްލޯ )ނ(   ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ަމޢުލޫާމތު  ލިބޭ  ފިޔަވަޅު  ކުރުުމން 
 .އެޅުން

ިމނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާރާތަކުގައި )ރ(   ކުރުުމގައި    ވިސްލްބްލޯ  ،ިމނިސްޓްރީއާއި 
 . ޢަަމލުކުރަންވާނެ އުސޫލުތަކާއި، ހިފަހައްޓަންެޖހޭ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރުން

އިދާރާތަކުގައި )ބ(   ހިނގާ  ދަށުން  ިމނިސްޓްރީގެ  ކުރުުމގެ    ވިސްލްބްލޯ، ިމނިސްޓްރީއާއި 
 .ަމޢުލޫާމތު ުމވައްޒަފުންނަށް ދިނުުމގައި ޢަަމލުކުރަންވާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން

ޙައްޤުތަކުގެ  )ޅ(  ލިބިގެންވާ  ފަރާތްތަކަށް  ވިސްލްބްލޯކުރާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ބޭނުން  މި 
ޒިންާމތައް ފުރިހަަމއަށް  އެކަށީގެންވާ ޒިންާމދާރުގޮތެއްގައި ހިފުާމއި، ިމ ގަވާއިދުގައިވާ

 . ދާކުރުަމށް ބާރުއެޅުންއަ

ޢަަމލުތަކަށް  )ކ(  ނޭދެވޭ  ހުށަހެޅޭ  ަމތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި   މި 
ަޖވާބުދާރީވަނިވި، ދެފުށްފެންނަ، ނަޒާހަތްތެރި ޘަޤާފަތެއް ިމނިސްޓްރީއާއި ިމނިސްޓްރީގެ  

 . ން އިދާރާތަކާއި ުމވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި އަށަގެންނެވު ދަށުން ހިނގާ

އިދާރާތަކުގައި  )އ(  ހިނގާ  ދަށުން  ިމނިސްޓްރީގެ  ކުރުުމގެ    ވިސްލްބްލޯ ިމނިސްޓްރީއާއި 
 .ަމއްސަލަތައް ބެލުުމގައި ޢަަމލުކުރަންވާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން

އުސޫލުތައް   )ވ(  ޢަަމލުކުރާނެ  ސިއްރުކުރުުމގައި  ަމޢުލޫާމތު  ފަރާތްތަކުގެ  ވިސްލްބްލޯކުރާ 
 . ބަޔާންކުރުން

 )މ( 

 

ުމވައްޒަފުންނަކީ   އިދާރާތަކުގެ  ހިނގާ  ދަށުން  ިމނިސްޓްރީގެ  ިމނިސްޓްރީއާއި 
ހެދުާމއި ބަޔަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ކުރިއަރުވަން  އަސާސްތައް   ،ނަޒާހަތްތެރިކަުމގެ 

 .އެކަަމށް ހިތްވަރު ދިނުން
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 ގަވާިއދު ހިނގާނެ  ދާިއރާ 

 

ހިނގާނީ . 4 ގަވާއިދު  ދަށުން    ، މި  ިމނިސްޓްރީގެ  އެފެއާޒާއި،  އިސްލާިމކް  އޮފް  ިމނިސްޓްރީ 
ނުވަތަ   ،ނުވަތަ ހިނގައިފައިވާ  ،ިމނިސްޓްރީގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ  ،ހިނގަުމންދާ އިދާރާތަކާއި

 ހިނގަުމންދާ ކަންކަުމގެ ަމއްޗަށެވެ.

 ދެވަނަ ބާބު 

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި ރައްކައުތެރިކަން   ، ވިސްލްބްލޯކުރުމާއި 

ވިސްލްބްލޯ   
 ކުރެވޭނެ ގޮތްތަްއ 

 

ފަރާތަކަށް . 5 ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ގޮތުގައި  ފަރާތެއްގެ  ބަލައިގަންނަ  ަމޢުލޫާމތު  ގަވާއިދުގައި  ، މި 
 ވިދާނެއެވެ. އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތެއް ެމދުވެރިކޮށް ވިސްލްބްލޯ ކުރެ

 .ސިޓީން )ހ(  

 .ފެކްސް މެސެުޖން )ށ(  

 .ފޯނު ކޯލުން )ނ(  

 . އިންޓަރނެޓް ެމދުވެރިކޮށް )ރ(  

 . އެސް.އެްމ.އެސް. ނުވަތަ އެްމ.އެްމ.އެސް. ެމދުވެރިކޮށް )ބ(  

 .އިލެކްޓްރޯނިކް ެމއިލް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް މެސެުޖން )ޅ( 

 .އޯޑިއޯ ފައިލުން )ކ(  

 ؛ވީޑިއޯ ކްލިޕަކުން )އ(  

 . ރުވެ ހުރެގެންޒިިމނިސްޓްރީއަށް ހާ )ވ(  

ައނގަބަހުން  
 ވިސްލްބްލޯކުރުން 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.  ފޯނުން ނުވަތަ ިމނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެގެން އަނގަބަހުން ވިސްލްބްލޯ )ހ(  . 6

ހާލަތުގައި )ށ(   ވިސްލްބްލޯކުރާ  ިމނިސްޓްރީން    އަނގަބަހުން  ބަލައިގަންނަ  ވެސް  ަމއްސަލަ 
ރެކޯޑުކުރުާމއެކު  ،ުމވައްޒަފަކު ވާހަކަ  ދައްކާ  ފަރާތުން  ގަވާއިދުގެ    ،ވިސްލްބްލޯކުރާ  ިމ 
ވިސްލްބްލޯ  1ަޖދުވަލު   ފޯުމ  ކުރުުމގެ   ގައިވާ  ހުށަހަޅާ  ަމޢުލޫާމތު  ފުރިހަަމ   ގޮތުން 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ، ވާނަަމ  ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ ފަރާތެއް ކަުމގައިއަނގަބަހުން ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަކީ   )ނ(  
ފޯުމގައި   ަމއްސަލަ  ވިސްލްބްލޯކުރި  ުމވައްޒަފަކު،  ބަލައިގަންނަ  ަމއްސަލަ  ިމނިސްޓްރީން 

ވިސްލްބްލޯކުރި ފަރާތަށް އެ ފޯުމގައި ލިޔެވުނު ަމޢުލޫާމތު ސާފުވާނެ    ، ފުރިހަމަ ކުރުަމށްފަހު
ިމ އަދި  ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ.  ބޭނުންވާ    ޢިބާރާތުން  ފަރާތުން  ވިސްލްބްލޯކުރި  ހާލަތުގައި 
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ފުރަ ފޯމު  ފަރާތުން އިގޮތަށް  ވިސްލްބްލޯކުރާ  ގޮތުން،  ކުރުުމގެ  ކަށަވަރު  ފައިވާކަން 
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ފަރާތެއް ެމދުވެރިކޮށް ިމކަން ކަށަވަރު އިޚްތިޔާރުކުރާ

ރަނގަޅަ )ރ(   ދިވެހިބަހުން  ފަރާތަކީ  ވިސްލްބްލޯކުރާ  ނޭނގޭ އަނގަބަހުން  ވާހަކަދައްކަން  ށް 
ޢަރަބިބަހުން  ނުވަތަ  އިނގިރޭސިބަހުން  ފަރާތެއްނަމަ،  ނޭނގޭ(  )ުމއާޞަލާތުކުރަން 

 ވިސްލްބްލޯކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވެއެވެ.

ވިސްލްބްލޯ  
ކުރެވިދާނެ  
 ފަރާތްތަްއ

 

)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ   16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(  . 7
ފަރާތްތަކަށް   6 އެންެމހައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  އާއި  )ހ(  ާމއްދާގެ            ވަނަ 

 ކުރުުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯ

ކޮން ފަރާތެއްކަން  އެއީ  ،ވެސް   ފަރާތަކަށްކުރުުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކޮންމެ   ވިސްލްބްލޯ )ށ(  
ޙައްޤު ހުށަހެޅުުމގެ  ަމޢުލޫާމތު  ގޮތަށް  ހުށަހަޅާ  ނޭނގޭ  ިމގޮތަށް  ލިބިގެންވެއެވެ. 

އަސާސް  ،ަމޢުލޫާމތެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ  ަމޢުލޫާމތުގެ  މިންވަރަކަށް  އެކަށީގެންވާ 
 ތަޙުޤީޤު ކުރަން ވާނެއެވެ. ، ބަލައިގަނެ ހާލަތުގައި މެނުވީ، ަމޢުލޫާމތު

ލިބޭ ހާލަތެއްގައި )ނ(   ދަށުން ޙިާމޔަތް  ގަވާއިދުގެ  ގަވާއިދެއް    ،މި  އެހެން ޤާނޫނެއް، ނުވަތަ 
އިޚްތިޔާރުކުރާ   އުސޫލެއްގެ ދަށުން ވެސް ޙިާމޔަތް ލިބޭނަމަ، ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ

ަމއްސަލައެއް   އެ  ތެރެއިން  ގެންދިއުަމކަށްނިޒާެމއްގެ  ހުރަހެއް  ކުރިޔަށް  ގަވާއިދު  މި 
ހުށަހެޅުަމކީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން   ނާޅާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ އެހެން ނިޒާަމކަށް ަމޢުލޫާމތު

 ހުރަހެއް އެޅޭނެ ކަެމއް ނޫނެވެ. ަމޢުލޫާމތު ހުށަހެޅުުމގެ ޙައްޤަށް އެއްވެސް

ހިނގި  )ރ(   ހާދިސާ  ބިނާކޮށްފައިވާ  ގިނަވެގެންތާރީޚު  ަމޢުލޫާމތު  ފެށިގެން  )ދޭއް(     2ން 
ތެރޭގައި ފަރާތުން  ،އަހަރުދުވަހުގެ  ފަރާތަށް  ަމޢުލޫާމތު  ،ވިސްލްބްލޯކުރާ       ބަލައިގަންނަ 

 އެ ަމޢުލޫާމތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  
 )ބ( 

  ކުރެވިދާނެއެވެ. ިމގޮތަށް ވިސްބްލޯ  އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ގުޅިގެން ވިސްލްބްލޯ
ވިސްލްބްލޯކުރާ  ގަވާއިދުިމ    ،ކުރާނަަމ ފުރިހަަމކުރާނީ  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

 އެންެމން ޝާިމލުވެގެންނެވެ.

އަދި އެ ފަރާތުން ތިންވަނަ    ،ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަކި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތެއްނަަމ (ޅ) 
ެމދުވެރިކޮށް   ފަރާތެއް  އިޚްތިޔާރުކުރާ  އޭނާ  އެދޭނަމަ،  ހޯދުަމށް  އެހީތެރިކަން  ފަރާތެއްގެ 

 ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވެއެވެ. ވިސްލްބްލޯ
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ވިސްލްބްލޯކުރާނެ  
 ތަން

 

ިމ ގަވާއިދުގެ    ،ފަރާތްތަކުން ވިސްބްލޯކުރާނީމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވިސްބްލޯކުރަން ބޭނުންވާ   )ހ(  . 8
ޤާއިުމކުރާ   23 އެފެއާޒުގައި  އިސްލާިމކް  އޮފް  ިމނިސްޓްރީ  ދަށުން  ާމއްދާގެ    ވަނަ 

 "ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮިމޓީ" އަށެވެ.

ފަރާތުން   )ށ(   ވިސްބްލޯކުރާ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ހިއްސާކުރާ  މި 
ަމޢުލޫާމތު ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮިމޓީއަށް ދިނުުމގެ ކުރިން އަދި ވިސްލްބްލޯވަރ 
ހަަމއަށް، ޤާނޫނު   ހާަމކުރުމާ  ބަލައި ނިންަމއި  ަމއްސަލައެއް  ކޮިމޓީން އެ  ޕްރޮޓެކްޝަން 

ނަ  ވަ  23)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ   16/2019 ނަންބަރު
ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ "ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް" އާއި،  

ޝަރުޢީ   ތަޙުޤީޤު ެޖނެރަލާއި،  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އިދާރާތަކާއި،  ލިބިފައިވާ  ބާރު  ކުރުުމގެ 
 ކޯޓުތައް ފިޔަވައި، އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެ ަމޢުލޫާމތު ދީގެން ނުވާނެއެވެ.  

އެހެން   )ނ(   ނޫން  ފަރާތްތައް  ހުއްދަކޮށްފައިވާ  ހާަމކުރުން  ަމޢުލޫާމތު  )ށ( ގައި  ާމއްދާގެ  މި 
ަމޢުލޫާމތު ހިއްސާކޮށްފިނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން   ީމހަކަށް  ފަރާތްތަކަށް  ލިބެންެޖހޭ  އެ 

 ތް ދިނުން ހުއްޓައިލެވޭނެއެވެ.ާމޔަޙި

ައމުރަށް  
ގެ  މުނުކިޔަމަންތެރިވު 

 ަޙްއޤު 

ވަނަ   7)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ  16/2019 ޤާނޫނު ނަންބަރު . 9
އަުމރަށް   ގޮތުން  ނުވުުމގެ  ބައިވެރި  ޢަަމލެއްގައި  ނޭދެވޭ  ފަދައިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި 

ދޫ ނުކޮށް  ދަށުން  ާމއްދާގެ  މި  ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި  ޙައްޤު  ކަެމއްގެ ނުކިޔަަމންތެރިވުުމގެ  ކޮށްލާ 
ަމއްޗަށް   ީމހަކު ބައިވެރިވާ އެއްބަސްވުަމކާ ޚިލާފުވީކަަމށް ނުބެލުާމއި، އެ ކަެމއްގެ  ސަބަބުން އެ 

ނުކުރުާމއި ދަޢުވާއެއް  ަމދަނީ  ނުވަތަ  ދަޢުވާއެއް  ިޖނާއީ  ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުުމގެ    ، ބިނާކޮށް  އިދާރީ 
 ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. 

ބަދަލުހިފުމުން  
ރަްއކައުތެރިވުމުގެ  

 ަޙްއޤު 

ވަނަ    11)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ   16/2019 ޤާނޫނު ނަންބަރު . 10
ނުވަތަ ވިސްލްބްލޯކުރަން    ،ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ވިސްލްބްލޯ ކުރުުމގެ ސަބަބުން

ސަބަބުން އެ  ، އުޅުުމގެ  ބެލެވިގެންނުވަތަ  ކޮށްފާނެކަަމށް  ނުވަތަ  ކޮށްފިކަަމށް  ކަެމއް           ، ފަދަ 
ވެސް    ގޮތުގެ ަމތިން ބަދަލުހިފުުމގެ ގޮތުން ކުރާ ޢަަމލުތަކުން  ވަނަ ާމއްދާގައިވާ  11މި ގަވާއިދުގެ  

 ރައްކައުތެރިކަން ލިބުުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. 

ގެްއލުމުގެ ބަދަލު  
 ލިބުމުގެ ަޙްއޤު

ވަނަ    12)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ   16/2019 ނަންބަރު  ޤާނޫނު . 11
ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ކިބައިން ބަދަލުހިފުުމގެ ސަބަބުން  

. އަދި ިމގޮތުން ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ  ،ލިބޭ ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ހޯދުުމގެ ޙައްޤު
ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ހޯދައިދިނުަމށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުވަތަ އެ ަމއްސަލައެއް ބެލުުމގެ  

 އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                   R-59/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:            128 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

 

6 

 

މަދަނީ ދަޢުވާތަކާއި،  
ޖިނާީއ ދަޢުވާތަކާއި،  

ިއދާރީ  
ފިޔަވަޅުތަކުން  

ރަްއކައުތެރިކަން  
 ލިބިގެންވުން 

ވަނަ    13)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ   16/2019 ޤާނޫނު ނަންބަރު . 12
ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން،  

ވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަެމއްގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތުގެ ަމއްޗަށް ިޖނާއީ ނުކަެމއްގެ ސަބަބުން، ކުރާ 
އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.   ، ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ ަމދަނީ ދަޢުވާއެއް ނުކުރުާމއި

ފަރާތުގެ  ވިސްލްބްލޯކުރާ  ސަބަބުން  ކަެމއްގެ  ހިެމނޭ  ަމޢުލޫާމތުގައި  ހާަމކުރާ  އެހެންނަަމވެސް، 
 އްޗަށް ިޖނާއީ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ ަމދަނީ ދަޢުވާއެއް ކުރެވިދާނެއެވެ. ަމ

މަޢުލޫމާތު  
ސިްއރުކުރުމުގެ  

 ަޙްއޤު

)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ  16/2019 ޤާނޫނު ނަންބަރު )ހ(  . 13
ިމ    14 ފަދައިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ދަށުން  ވަނަ  ގަވާއިދުގެ 

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ަމޢުލޫާމތު ސިއްރުކުރުުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. 

)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ    16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު )ށ(  
ތިންވަނަ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަށް ަމޢުލޫާމތު ދީފައިވަނީ    14

ޒާތީ   ފަރާތަކުން ފަރާތެއްގެ  އެ  ނަމަ،  ވާ  އެނޫންވެސް  ަމޢުލޫާމތެއް  ކަުމގައި  ނުވަތަ 
ަމޢުލޫާމތެއް ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަށް ހިއްސާކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާތީ އެ އިޚްތިޔާރު 

ސިއްރުކުރެވޭނެކަން    ،ބޭނުންކޮށްފައިވާނަަމ ަމޢުލޫާމތު  ފަރާތުގެ  ތިންވަނަ               އެ 
 ވެސް ކަށަވަރު ކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.  އެ ފަރާތަށް

ދަުއލަތުގެ ސަލާމަތީ  
ިޚދުމަތުން  
ސަލާމަތާިއ  

ރަްއކައުތެރިކަން  
 ލިބުމުގެ ަޙްއޤު

ވަނަ    15)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ   16/2019 ޤާނޫނު ނަންބަރު . 14
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަށް ރައްކާތެރިކަން ާމއްދާގައި  

ހަަމަޖއްސައިދިނުަމށް   އެކަން  ފެނި،  ޔުނިޓަށް  ޕްރޮޓެކްޝަން  ވިސްލްބްލޯވަރ  ލިބިދޭންެޖހޭކަަމށް 
ރައްކައުތެރިކާަމއި ޙިާމޔަތް ލިބުުމގެ ޙައްޤު   ،އަންގާ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުގެ ސަލާަމތީ ޚިދުަމތުން

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ފަރާތްތަކަށް   ެއހެން 
ރަްއކައުތެރިކަން  

 ލިބުން 

 

ވަނަ    17)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ   16/2019 ޤާނޫނު ނަންބަރު . 15
ފަދައިން،   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަިމއްލަ  ާމއްދާގައި  ތަޙުޤީޤަކަށް  ކުރާ  ގުޅިގެން  ކުރުާމ  ވިސްލްބްލޯ 

އިސްނެގުުމގައި އެހީތެރިވާ ނުވަތަ ބައިވެރިވާ ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން އެއްބާރުލުންދޭ ކޮންެމ  
އެންެމހައި ރައްކައުތެރިކަން    ފަރާތަކަށް ލިބިދޭ  ފަރާތަށް  ވެސް، ިމ އުސޫލުން ވިސްލްބްލޯ ކުރާ 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ދަލުހިފުމުން  ބަ
 ލިބިދޭ ިޙމާޔަތް 

 

ވަނަ   9)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ  16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  . 16
ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވިސްލްބްލޯކުރަން    ވިސްލްބްލޯ  ،ާމއްދާގައި  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ކުރުުމގެ 

ކޮށް ކަެމއް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ސަބަބުން،  ބެލެވިގެން،  އުޅުުމގެ  ކޮށްފާނެކަަމށް  ނުވަތަ  ފިކަަމށް 
ލިބިގެންވާ  ލިބިުމގެ ޙައްޤު  ރައްކައުތެރިކަން  ޢަަމލުތަކުން  ކުރާ  ގޮތުން  އެއްވެސް   ބަދަލުހިފުުމގެ 

ނުވާނެއެވެ. އަދި މި ގަވާއިދުގެ    ކޮށްގެން  ީމހަކާެމދު ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކާެމދު އެއްވެސް ކަެމއް
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ާމއްދާގައިވާ  9 އަުމރަށް  ގޮތު ވަނަ  ނުވަތަ  ނުކިޔަަމންތެރިވުުމން،  އަުމރަށް  ަމތިން  ގެ 
 އުޅުުމން، ނުވަތަ އެއިން ކަެމއް ކޮށްފިކަަމށް ބެލެވިގެން ބަދަލު ހިފުމުންވެސް  ނުކިޔަަމންތެރިވާން

 .މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޙިާމޔަތް ލިބޭނެއެވެ

ބަދަލުހިފުން ކަމަށް  
 ކަންކަން  ބެލެވޭނެ 

ފިޔަވަޅެއް   ވިސްލްބްލޯ ކުރުުމގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތަކާ ެމދުގައި އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން . 17
ނުވަތަ ތަފާތުކުރުަމކީ  ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ާމޙައުލުގައި އެއްވެސް ގޮތަކުން ބަދަލުހިފުަމކީ  ،އަޅައިފިނަަމ

 .މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުަމށްޓަކައި ބަދަލުހިފުންކަަމށް ބެލެވޭނެއެވެ

 .ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން )ހ(  

 . ޒިންާމތަކުން އެކަހެރިކުރުން )ށ(  

ބަދަލުކުރުން )ނ(   ސެކްޝަން  ނުވަތަ  ޑިޕާޓްަމންޓް  ނުވަތަ  ތަން  އަދާކުރާ  ނުވަތަ  ވަޒީފާ 
 .ޑިޯމޓްކުރުން

 .މަސައްކަތު ގަޑި ަމދުކުރުން، ގިނަކުރުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން )ރ(  

 . ޕްރޮބޭޝަންގައި ބެހެއްޓުން )ބ(  

ނުދިނުން، )ޅ(  ޢިނާޔަތެއް  އެއްވެސް  ގުޅޭ  ވަޒީފާއާ  ދިނުުމގެގޮތުން  އެފަދަ  އަދަބެއް  ނުވަތަ 
 . ޢިނާޔަތަކާެމދު ގޮތެއް ނިންުމން ލަސްކުރުން

ކުރިއެރުން ނުދިނުން )ކ(   ފުރުޞަތު ނުދިނުން  ،ވަޒީފާގެ  ތަްމރީނުގެ  އެފަދަ  ނުވަތަ  ،ނުވަތަ 
 . އް ހަނިކުރުންފުރުޞަތުތަ

 . ަމޤާމު ދަށްކުރުން ނުވަތަ ޢިނާޔަތްތައް ދަށްކުރުން )އ(  

 .ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން ނަސޭހަތްދިނުން ނުވަތަ އިންޒާރުދިނުން )ވ(  

 .ގެއްލުން ދިނުާމއި، ބިރުދެއްކުާމއި، އިންޒާރުދިނުން )މ( 

 .އެހެންވެސް ކަންކަންވިސްލްބްލޯކުރާ ީމހަކާެމދު ހިންގޭ އެފަދަ  )ފ(  

  ،ޤާނޫނުައސަސީާއިއ
މުޢާހަދާތަކާއި،  

ޤާނޫނުތަކުން ލިބިދޭ  
 ަޙްއޤުތައް 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  . 18 އިތުރުން،  ރައްކައުތެރިކަުމގެ  ޙައްޤުތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  މި 
ބައިނަލްއަޤްވާީމ ުމޢާހަދާތަކާއި، ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްެޖއިން ބައިވެރިވެފައިވާ  

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ،ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ލިބޭ އެންެމހައި ޙައްޤުތައް
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 ތިންވަނަ ބާބު 
 މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމާއި، ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް  

މަޢުލޫމާތު  
 ހުށަހެޅުމުގެ ަޙްއޤު

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، ިމ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ   7މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 19
ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮިމޓީއަށް ަމތިން ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާިމކް އެފެއާޒުގެ  

 ަމޢުލޫާމތު ހުށަހެޅުުމގެ ޙައްޤު ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ަމޢުލޫާމތު )ށ(   އެއްގޮތަށް  ިމންގަނޑުތަކާ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  ހާަމކުރުުމން،   މި 
ތަޙުޤީޤުކުރަުމން ގެންގޮސްފައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ  އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އެ ަމޢުލޫާމތު  

ނުވަތަ ފޮރުވައި،    ،ހުށަހަޅައިފި ނަމަ، ނުވަތަ ހެކި ނައްތައިލައި ވަކި ފަރާތަކަށް ަމޢުލޫާމތު 
ފަރާތަށް  ދޭން ހުރި ީމހަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި، ނުވަތަ ވިސްލްބްލޯކުރާ ނުވަތަ ހެކިބަސް

ގެއްލުެމއް ލި ފަރާތަކަށް  އެހެން  ކަަމށް،ނުވަތަ  ަމޢުލޫާމތު   ބިދާނެ  ނުވަތަ އެ ފަރާތަށް 
އެޅުުމގެ ފިޔަވަޅު  ކަަމށް   ތަޙުޤީޤުކޮށް  ލިބިގެންނުވާ  ފަދަ ގަޤާބިލުކަން  ބޫލުކުރެވޭ 

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ސަބަބެއް އޮވެއްެޖނަމަ، އެ ނޫން ފަރާތަކަށް އެ ަމޢުލޫާމތެއް އެކަށީގެންވާ

އިސްފަރާތަށް ިމނިސްޓްރީގެ   )ނ(   އިދާރާގެ  ނުވަތަ  ކޮިމޓީއަށް  ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން 
ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތަށް ަމޢުލޫާމތު ހުށަހަޅައިފި ނަމަ، މި ާމއްދާގެ  

ކަަމށް ދިާމވެދާނެ  ހާލަތެއް  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެކަށީގެންވާ  ގަ )ށ( ގައި  ބޫލުކުރާނެ 
އޮވެއްެޖ ނަންބަރު  ސަބަބެއް  ޤާނޫނު  ފަރާތްތައް )  16/2019ނަަމ،  ކުރާ  ވިސްލްބްލޯ 

ގެ   ޤާނޫނު(  ރައިޓްސް    23ރައްކާތެރިކުރުުމގެ  ހިއުަމން  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ވިސްލްބްލޯވަރ ޤާއިުމކޮށްފައިވާ  ސީދާ  ކޮިމޝަނުގައި  ޔުނިޓަށް            ޕްރޮޓެކްޝަން 

 .ލޯކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެވިސްލްބް އެ ަމޢުލޫާމތު ހުށަހެޅުުމގެ އިޚްތިޔާރު

 )ރ(  

 

 

ަމޢުލޫާމތެއް ނުރައްކައުވެދާނެ  ސަލާަމތަށް  ނަންބަރު  ޤައުމީ  ޤާނޫނު  ހާަމކުރާނަމަ، 
ވަނަ ާމއްދާގެ    8)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ    16/2019

ވިސްލްބްލޯވަރ   ިމނިސްޓްރީގެ  ަމތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ބ(  އާއި  )ރ( 
ފަރާތުން  އެ  ނުވަތަ  އިސްފަރާތަށް  އެންމެ  އިދާރާގެ  ނުވަތަ  ކޮެމޓީއަށް  ޕްރޮޓެކްޝަން 

ފަރާތަށް ަމރުޙަލާގައި  ހުށަހެޅުަމކާ  ކަނަޑައަޅައިފައިވާ  ފުރަތަަމ  އެންމެ  ވެސް    ނުލައި 
ފަރާތަށް  ަމޢުލޫާމތު ހާަމކުރާ  ،ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅުުމގެ ޙައްޤު

 .ލިބިގެންވެއެވެ
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 ،ވިސްލްބްލޯކުރާިއރު
ވިސްލްބްލޯވަރ  
ޕްރޮޓެކްޝަން  

ކޮމިޓީއަށް  
ހުށަހަޅަންޖެހޭ  

 މަޢުލޫމާތު 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން   ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯ ކުރުުމގައި އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު . 20
 ކޮިމޓީއަށް ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ. 

ދާއިމީ   )ހ(   ފުރިހަަމނަާމއި،  ފަރާތުގެ  އެޑްރެހާއި،     ، އެޑްރެހާއިވިސްލްބްލޯކުރާ  އުޅޭ  ިމހާރު 
ކުރެވޭނެ   ކަށަވަރު  ކާކުކަން  ފަދަ،  ނަންބަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި 

 .ަމޢުލޫާމތު

ފޯނު   )ށ(   ގުޅޭނެ  މަސައްކަތާއި،  ކުރާ  ތަނާއި،  ކުރާ  މަސައްކަތް  ފަރާތް  ވިސްލްބްލޯކުރާ 
އަދިވެސް ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮިމޓީއަށް ބޭނުންވެދާނެ ގުޅުންހުރި    ،ނަންބަރާއި

 .ުމ ަމޢުލޫާމތުންުމހި

ވިސްލްބްލޯކުރާ ަމއްސަލަ ހިނގި ތަން ނުވަތަ ަމއްސަލަ ހިނގަުމންދާ ކަަމށް ބެލެވޭ ތަނާ  )ނ(  
 .ގުޅުންހުރި ުމހިންުމ ަމޢުލޫާމތު

ަމއްސަލަ   )ރ(   ނުވަތަ  ވިސްލްބްލޯކުރާ  ަމޢުލޫާމތެއް  އެއްވެސް  ބޭނުންވާނެ  ކުރުަމށް  ތަޙުޤީޤު 
 .އެ ަމޢުލޫާމތަކާއި ލިޔެކުއުެމއް ،ލިޔެކިއުެމއް ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާނަަމ

ވިސްލްބްލޯކުރާ ަމއްސަލައިގައި ޝާިމލުވާ ނުވަތަ ޝާމިލުވާނެކަަމށް ބެލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ   )ބ(  
 ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ ަމޢުލޫާމތު ވިސްބްލޯކުރާ ފަރާތަށް އެނގޭނަަމ  ،ަމޤާާމއި ،ނަާމއި

 .އެ ަމޢުލޫާމތު

އެހެނިހެން   )ޅ(  ހެކިންނާއި  ލިބޭފަދަ  ކުރިއެރުން  ތަޙުޤީޤަށް  ަމއްސަލައިގައި  ވިސްލްބްލޯކުރާ 
 .އެ ަމޢުލޫާމތެއް ،ަމޢުލޫާމތު އެނގޭނަމަ 

ކާކުކަން ނޭނގޭ  
ގޮތަށް  

ވިސްލްބްލޯކުރާ  
ހާލަތުގަިއ  

ވިސްލްބްލޯވަރ  
ޕްރޮޓެކްޝަން  

ކޮމިޓީއަށް  
ހުށަހަޅަންޖެހޭ  

 މަޢުލޫމާތު 

އޮވެގެންނެވެ.   . 21 ސަބަބެއް  އެކަށީގެންވާ  ކުރެވޭނީ  ވިސްލްބްލޯ  ގޮތަށް  ނޭނގޭ  ކާކުކަން  ތިާމއަކީ 
ހާލަތުގަ ގޮތަށް ވިސްލްބްލޯކުރާ  ކާކުކަން ނޭނގޭ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  އި ވިސްލްބްލޯ  އެގޮތުން، މި 

 ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮިމޓީއަށް ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ.  ، އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު  ،ކުރުުމގައި

ވިސްލްބްލޯކުރާ ަމއްސަލަ ހިނގި ތަން ނުވަތަ ަމއްސަލަ ހިނގަުމންދާ ކަަމށް ބެލެވޭ ތަނާ  )ހ(  
 ؛ގުޅުންހުރި ުމހިންުމ ަމޢުލޫާމތު

ނުވަތަ   )ށ(   ަމޢުލޫާމތެއް  އެއްވެސް  ބޭނުންވާނެ  ކުރުަމށް  ަމއްސަލަ ތަޙުޤީޤު  ވިސްލްބްލޯކުރާ 
 .އެ ަމޢުލޫާމތަކާއި ލިޔެކުއުެމއް ،ލިޔެކިއުެމއް ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާނަަމ

  ވިސްލްބްލޯކުރާ ަމއްސަލައިގައި ޝާިމލުވާ ނުވަތަ ޝާމިލުވާނެކަަމށް ބެލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ  )ނ(  
 ، ވިސްބްލޯކުރާ ފަރާތަށް އެނގޭނަަމ  ،ނަާމއި ަމޤާާމއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ ަމޢުލޫާމތު

 .އެ ަމޢުލޫާމތު
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ވިސްލްބްލޯކުރާ ަމއްސަލައިގައި ތަޙުޤީޤަށް ކުރިއެރުން ލިބޭ ފަދަ ހެކިންނާއި އެހެނިހެން   )ރ(  
 އެ ަމޢުލޫާމތެއް. ،ަމޢުލޫާމތު އެނގޭނަމަ 

ވިސްލްބްލޯކުރުމުން  
 ޤީޤުކުރުން ތަުޙ

 

ކުރުުމން  )ހ(  . 22 ކޮިމޓީއަށް  ،ވިސްލްބްލޯ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ވިސްލްބްލޯވަރ  ކުރުަމށް   ތަޙުޤީޤު 
ގިނަވެގެން   ހުށަހަޅާތާ ނުވަތަ ހަވާލުކުރާތާ  ،  ތެރޭގައި  )ތިނެއް( ދުވަހުގެ  3ަމޢުލޫާމތު 

 އަޅަންވާނެއެވެ. އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް 

ތަޙުޤީޤު (1)   ަމއްސަލަ  އިޚްތިޞާޞް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ލިބިގެން  ކުރުުމގެ  ކޮެމޓީއަށް 
އެންގުަމށްފަހު، އެ ަމޢުލޫާމތު   ނުވާ ނަމަ، ަމޢުލޫާމތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެކަން

ނުވަތަ   ފަރާތަކަށް  ލިބިގެންވާ  އިޚްތިޞާޞް  ކުރުުމގެ  ވިސްލްބްލޯވަރ  ތަޙުޤީޤު 
 .ަމޢުލޫާމތު ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް

ތަޙުޤީޤު (2)   ަމއްސަލަ  ކޮެމޓީއަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ  އިޚްތިޞާޞް   ކުރުުމގެ 
ފަރާތަށް އެކަން  ަމޢުލޫާމތު ހާަމކުރާ   ، ލިބިގެންވާނަމަ، ަމޢުލޫާމތު ރަޖިސްޓަރީކޮށް

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

ލިބިދޭ (3)   ރައްކައުތެރިކަން  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ިމ  ަމޢުލޫާމތަކީ  ަމޢުލޫާމތަކަށް  އެ 
ނުލިބޭ ސަބަބާއެކު،  ރައްކައުތެރިކަން  ފަރާތަށް  ނުވާނަމަ،  ހުށަހަޅާ  ަމޢުލޫާމތު 

 ،ަމޢުލޫާމތު ބަލައިގަންނަ ފަރާތުން  ،ވެސް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. މި ހާލަތުގައި
ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ  ފަރާތަކާ ަމޢުލޫާމތު  އެހެން  ަމޢުލޫާމތު   ސިއްރުކުރަންެޖހޭ 

 .ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ގިނަވެގެން )ށ(   ފެށިގެން  ދުވަހުން  ރަިޖސްޓަރީކުރާ  ަމޢުލޫާމތެއް  )އެކާވީސް(    21ހުށަހަޅާ 
އަދި ިމ ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި     .ކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެދުވަހުގެ ތެރޭގައި ަމއްސަލަ ތަޙުޤީޤު

ހަަމވުުމގެ   ުމއްދަތު  ިމ  ފެނިއްެޖނަމަ،  ކޮެމޓީއަށް  ނެތްކަަމށް  ފުރިހަަމކުރެވެން  ތަޙުޤީޤު 
 )ސާޅީސްއަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ކުރިން، ތަޙުޤީޤު ފުރިހަަމކުރުަމށް އިތުރަށް 48 ގިނަވެގެން

ދުވަހަށްވުރެ  30ބޭނުންވާނެ   ުމއްދަތެއް  )ތިރީސް(  އިތުރު  ކަނޑައަޅައި،    ދިގުނޫން 
 .ަމޢުލޫާމތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ

ތަޙުޤީޤު )ނ(   ަމޢުލޫާމތު  ހުށަހަޅާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ަމޢުލޫާމތުގައި   ،ކުރުުމގައި  މި 
ނޫންކަން ނުވަތަ  ހިނގާކަން  ޢަަމލެއް  ނޭދެވޭ  އެންެމ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަވަހަކަށް  ވީ 

އަސަރު  ކަެމއްގެ ނޭދެވޭ  ކަެމއް ކުރުަމށް   ކަނޑައަޅައި، އެ  ވަކި  ޓަކައި،  ކުޑަކުރުަމށް 
 .ކޮެމޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ ނުވަތަ ނުކުރުަމށް އެންގުުމގެ ބާރު

ކުރުުމގެ ބާރު    ތަޙުޤީޤު  ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ަމއްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު ކުރުުމގައި )ރ(  
އިޚްތިޔާރުޤާނޫނަކުން އެދުުމގެ  ުމއައްސަސާއެއްގެ އެހީތެރިކަަމށް  ކޮންމެ   ،  ލިބިދީފައިވާ 
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އަދި ތަޙުޤީޤު ކުރުުމގެ ބޭނުަމށް    ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮިމޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
ފަރުދުންގެ އާންމު  ނުވަތަ  ފަރާތެއްގެ  ވިސްލްބްލޯވަރ   އަިމއްލަ  ވެސް  އެހީތެރިކަން 

ޓީއަށް ހޯދިދާނެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް، ިމފަދަ އެހީތެރިކަަމށް އެދޭއިރު، ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮިމ
ސިއްރުކުރަންެޖހޭ އެއްވެސް ަމޢުލޫާމތެއް ހާމަނުވާނެ، އަދި   ަމޢުލޫާމތު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ

 ގެއްލުެމއް ަމޢުލޫާމތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ނުލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަަމެޖއްސުަމކީ  ިމނޫންވެސް 
ޕް އެހެނިހެން ވިސްލްބްލޯވަރ  ދައުލަތުގެ  ކޮިމޓީއާއި  ުމއައްސަސާތަކާއި   ރޮޓެކްޝަން 

 .އިދާރާތަކުގެ ަމއްޗަށް ލާޒިުމކަެމކެވެ

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 އެތެރޭގެ އިންތިޒާމު 

ވިސްލްބްލޯވަރ  
ޕްރޮޓެކްޝަން  

 ކޮމިޓީ 

ކޮެމޓީއަކީ . 23 ނަންބަރު    ،މި  ރައްކާތެރިކުރުުމގެ   16/2019ޤާނޫނު  ފަރާތްތައް     )ވިސްލްބްލޯކުރާ 
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާިމކް  1ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ )  8ޤާނޫނު( ގެ  

 އެފެއާޒުގައި ޤާއިުމކޮށްފައިވާ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮިމޓީއެވެ. 

ވިސްލްބްލޯވަރ  
ޕްރޮޓެކްޝަން  

 އޮފިސަރ

 

ނަންބަރު    ،ކީއޮފިސަރަމި   . 24 ރައްކާތެރިކުރުުމގެ    16/2019ޤާނޫނު  ފަރާތްތައް  )ވިސްލްބްލޯކުރާ 
ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އެތެރޭގައި ވިސްލްބްލޯ ކުރުުމގެ  ގެ  ޤާނޫނު(  

ޢަަމލު އެޅުުމގައި  ފިޔަވަޅު  ތަޙުޤީޤުކޮށް  ަމޢުލޫާމތުތައް  ހަަމެޖއްސުާމއި،  ގޮތުގެ  އިންތިޒާމު  ކުރާނެ 
 ދަށުން ހަަމެޖއްސޭ ުމވައްޒަފެކެވެ. ގެ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  14ގައިޑްލައިންގެ 

ވިސްލްބްލޯވަރ  
ޕްރޮޓެކްޝަން  

ކޮމިޓީ  
ެއކުލަވަިއލުމާއި،  
ވިސްލްބްލޯވަރ  
ޕްރޮޓެކްޝަން  

އޮފިސަރ  
 ހަމަޖެްއސުން 

އެކުލަވައިލުާމއި، ވިސްލްބްލޯ . 25 ކޮިމޓީ  ވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން 
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އެތެރޭގައި ވިސްލްބްލޯ ކުރުުމގެ އިންތިޒާުމ    ، ހަަމެޖއްސުުމގައި ޢަަމލުކުރާނީ

ހަަމެޖއްސުާމއި، ަމޢުލޫާމތުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް، ފިޔަވަޅު އެޅުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިންގެ  
 އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިންނެވެ.ވަނަ ާމއްދާގަ 15ވަނަ ާމއްދާއާއި  14

ވިސްލްބްލޯވަރ  
 ޕްރޮޓެކްޝަން 

 ކޮމިޓީގެ ޒިންމާ 

ގޮތުގައި . 26 ޒިންާމގެ  ކޮިމޓީގެ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ވިސްލްބްލޯވަރ  ގަވާއިދުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި 
ޕްރޮޓެކްޝަން ވިސްލްބްލޯވަރ  އިތުރުން،  ކަންކަުމގެ  ޒިންާމތަކާއި  ކޮިމޓީގެ   އެހެނިހެން 

 .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ިމވަނީއެވެ ،މަސްއޫލިއްޔަތު

 . ަމޢުލޫާމތު ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާްމތައް ޤާއިުމކުރުން )ހ(  

 .ަމޢުލޫާމތު ހުށަހެޅުުމން ަމޢުލޫާމތު ބަލައިގަތުން )ށ(  
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 .ސިއްރުކުރުން ަމޢުލޫާމތު ަމޢުލޫާމތު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރާއި، ޒާތީ އެހެނިހެން  )ނ(  

 . ަމޢުލޫާމތާ ގުޅިގެން ކުރަންެޖހޭ ތަޙުޤީޤުތައް ކުރުން )ރ(  

ތެރެއިން، ޤާނޫނަކުން   ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮިމޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތަކުގެ  )ބ(  
ތަޙުޤީޤު އިދާރާއަކަށް  އޮތްނަމަ،   އިޚްތިޞާޞް ކުރުުމގެ  ވަކި  ަމއްސަލައެއް         ދީފައިވާ 
 .އެ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވުން އެ ކަެމއް ތަޙުޤީޤު ކުރުަމށް

ދޭންެޖހޭކަަމށް   )ޅ(  ރައްކައުތެރިކަން  ފަރާތަކަށް  ވަކި  ަމއްސަލައެއްގައި  ހުށަހެޅޭ 
 ؛ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ،  ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ ސަާމލުކަަމށް އެކަން ގެނައުން

ވިސްލްބްލޯކޮށްގެން  ، ކުރުުމން ބަދަލު ހިފުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ަމޢުލޫާމތު  ވިސްލްބްލޯ )ކ(  
 .ކުރުން ތަޙުޤީޤު ހުށަހަޅާ އާންުމ އެހެނިހެން ަމޢުލޫާމތާ އެއް އުސޫލަކުން

 .ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލައި އާންުމކުރުން )އ(  

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން ، ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ނަާމއި، ދާއިީމ އެޑްރެހާއިވިސްލްބްލޯކުރާ   )ވ(  
އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ަމޢުލޫާމތު    ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި  ، އަންގައިދޭ  ކާޑުގެ ނަންބަރާއި

ިމނިސްޓްރީގެ ުމވައްޒަފުންގެ    ،ހިމެނޭނެހެން، ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރު ލިޔެ
އްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން ކޮންމެހެން ފެންނަންެޖހޭ ުމވައްޒަފަކަށް  ތެރެއިން އެ ުމވަ

 ނޫނީ ނުފެންނާނެގޮތަށް ބެލެހެއްޓުން.

ނަންބަރު   )މ(  ރައްކާތެރިކުރުުމގެ   16/2019ޤާނޫނު  ފަރާތްތައް        )ވިސްލްބްލޯކުރާ 
އާއި ދަށުން    ،ޤާނޫނު(  ޤާނޫނުގެ  އުސޫލުތަކުގައި ހަދައިފައިވާ  އެ  ގަވާއިދުތަކާއި 

 އެންެމހައި ޒިންާމތައް އަދާކުރުން. ށްފައިވާބަޔާންކޮ

ވިސްލްބްލޯވަރ  
ޕްރޮޓެކްޝަން  

ކޮމިޓީގެ  
 ބަްއދަލުވުންތައް  

ބައްދަލުވުންތައް . 27 ކޮިމޓީގެ  ޕްރޮޓެކްޝަން  އެއްގޮތަށް    ،ވިސްލްބްލޯވަރ  އުސޫލުތަކާ  އަންނަނިވި 
 ންވާނެއެވެ.  ބާއްވަުމން ގެންދަ

ހުށަހެޅުާމއެކު )ހ(   ބާއްވައި  3  ، ަމއްސަލައެއް  ބައްދަލުވުެމއް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  ، )ތިނެއް( 
ަމއްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުުމގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި،  

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. ަމޢުލޫާމތު 

ފަދަ ސަބަބަކާ   )ށ(    ދާންެޖހުން  ބޭރަށް  ޗުއްޓީގައި ނުވަތަ ރަސްީމ މަސައްކަތެއްގައި ރަށުން 
ގުޅިގެން، ަމޢުލޫާމތު ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން ބައްދަލުވުން ބޭއްވަުމށް ބޭނުންވާ ކޯރަްމ  

ތެރެއިން ގަވާނެކަަމށް    )ތިނެއް( ދުވަސް  3ނެތި      ބޫލުކުރެވޭނަމަ، ކޮިމޓީ ެމންބަރުންގެ 
ތިބި ވަގުތު  ނުވަތަ    އެ  ލިބިގެންވާކަން  އިޚްތިޞާޞް  ަމއްސަލައިގެ  އެ  ެމންބަރުން 
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ަމޢުލޫާމތު   އެ  ލިޔުުމން  ެމންބަރުންނާ  ތިބި  ދެން  ކޮިމޓީގެ  ކަނޑައަޅައި،  ނޫންކަަމށް 
 ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ަޖވާބުދޭންވާނެއެވެ. )  3ަމއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ، ހިއްސާކޮށް

، ަމއްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤާ ގުޅިގެން ަމޝްވަރާކުރުަމށް ގަވާއިދުން ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި )ނ(  
އެދިއްެޖ  ޔުނިޓުން  ޕްރޮޓެކްޝަން  ވިސްލްބްލޯވަރ  އަދި  ލިޔަންވާނެއެވެ.  ޔައުިމއްޔާތައް 

 ންވާނެއެވެ.   ހިނދެއްގައި އެ ަމޢުލޫާމތު ހިއްސާކުރަ

ަމއްސަލައާ ގުޅިގެން ނިންާމ  ، ަމއްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންުމަމށް ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި )ރ(  
 ނިންުމުމގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  

ބައްދަލުވުުމގެ ، )ތިނެއް( މަހަކުން ކޮިމޓީގެ އާންމު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި  3ކޮންމެ   )ބ(  
ަމއްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ބާއްވަންެޖހޭ    ، ޔައުިމއްޔާތައް ލިޔަންވާނެއެވެ. ީމގެ އިތުރުންވެސް

 ބައްދަލުވުންތައް ގަވާއިދުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.  

ަމއްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން އެނގޭނެ    ،ކޮިމޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުިމއްޔާގައި )ޅ( 
 އެއްވެސް ަމޢުލޫާމތެއް ހިަމނައިގެން ނުވާނެއެވެ.  

ވިސްލްބްލޯވަރ  
ޕްރޮޓެކްޝަން  
ކޮމިޓީާއިއ   

ވިސްލްބްލޯވަރ  
ޕްރޮޓެކްޝަން  
އޮފިސަރ ެއ  
މަސަްއކަތުން  

 ން ވަކިކުރު

އިދާރާތަކުގެ   )ހ(  . 28 ެމދުވެރިވެއްެޖނަަމ، ދައުލަތުގެ  ހާލަތެއް  ތެރެއިން  ހާލަތްތަކުގެ  އަންނަނިވި 
ހަަމެޖއްސުާމއި، ަމޢުލޫާމތުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް  އެތެރޭގައި ވިސްލްބްލޯ ކުރުުމގެ އިންތިޒާމު 

ގައިޑްލައިންގެ   ގޮތުގެ  ޢަަމލުކުރާނެ  އެޅުުމގައި  )ހ( އާއި   14ފިޔަވަޅު  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ވިސްލްބްލޯވަރ   )ށ( ކޮިމޓީއާއި  ޕްރޮޓެކްޝަން  ވިސްލްބްލޯވަރ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

 ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ އެ މަސައްކަތުން ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.  

ނަންބަރު   (1)   ރައްކާތެރިކުރުުމގެ   16/2019ޤާނޫނު  ފަރާތްތައް  )ވިސްލްބްލޯކުރާ 
އާއި ވިސްލްބްލޯވަ  ،ޤާނޫނު(  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ޔުނިޓުން  މި  ޕްރޮޓެކްޝަން  ރ 

 ؛އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަަމލުކުރުން 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިވުން. (2)  

ެމދުވެރިނުވަނީސް ނުވަތަ ވިސްލްބްލޯ  )ށ(    ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް  ކުރުުމގެ    މި 
)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް    16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،ހުށަހަޅާ ަމޢުލޫާމތުތައްގޮތުން  

އާއި ޤާނޫނު(  ޕްރޮޓެކްޝަން    ،ރައްކާތެރިކުރުުމގެ  ވިސްލްބްލޯވަރ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 
ކަަމކާ  ކުރާ  ގޮތަށް  ޚިލާފުނުވާ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ  އެކުލަވައިލައިފައިވާ  ޔުނިޓުން 
ވަކިކޮށްގެން   އޭނާ  ަމސައްކަތުން  އެ  ގުޅިގެން  ކަަމކާ  ދޫކޮށްލާ  ނުކޮށް  ނުވަތަ  ގުޅިގެން 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް އެކަން   ނުވާނެއެވެ. ިމފަދައިން ޢަަމލުކޮށްފި ނަމަ،
 ހުށަހެޅުުމގެ ޙައްޤު އެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                   R-59/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:            128 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

 

14 

 

މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޢަަމލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާކަަމށް  )ނ(  
އެންމެ   ވީ  ފެނިއްެޖނަމަ،  ޔުނިޓަށް  ޕްރޮޓެކްޝަން  އަދި  ވިސްލްބްލޯވަރ  އަވަހަކަށް 

 ، )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފަރާތަކާެމދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުަމށް  10ގިނަވެގެން  
 ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ކަާމބެހޭ ކޮިމޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ވިސްލްބްލޯވަރ  
ޕްރޮޓެކްޝަން  
ކޮމިޓީާއިއ   

ވިސްލްބްލޯވަރ  
ޕްރޮޓެކްޝަން  

 އޮފިސަރުގެ މުްއދަތު 

ހަަމެޖއްސުާމއި،   ( )ހ . 29 އިންތިޒާމު  ކުރުުމގެ  ވިސްލްބްލޯ  އެތެރޭގައި  އިދާރާތަކުގެ  ދައުލަތުގެ 
ގައިޑްލައިންގެ  ގޮތުގެ  ޢަަމލުކުރާނެ  އެޅުުމގައި  ފިޔަވަޅު  ތަޙުޤީޤުކޮށް         ަމޢުލޫާމތުތައް 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން    14
ކުރަންވާނީ  ކޮިމޓީ ޢައްޔަނު  އޮފިސަރ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ވިސްލްބްލޯވަރ  )ދޭއް(   2އާއި 

 އަހަރުދުވަހުގެ ުމއްދަތަކަށެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   )ށ(   )ހ( ގައި  ާމއްދާގެ  ހަަމވުުމގެ   2މި  ުމއްދަތު       )ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ 
ކުރިން  15 އޮތް    ،)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ  ޢައްޔަނުކުރާ    2ކުރިޔަށް  )ދޭއް( އަހަރުދުވަހަށް 

އޮފިސަރުންގެ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ވިސްލްބްލޯވަރ  ކޮިމޓީއާއި  ޕްރޮޓެކްޝަން  ވިސްލްބްލޯވަރ 
 ވިސްލްވްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  ،ަމޢުލޫާމތު

އެތެރޭގައި   )ނ(   އިދާރާތަކުގެ  ހަަމެޖއްސުާމއި،  ދައުލަތުގެ  އިންތިޒާމު  ކުރުުމގެ  ވިސްލްބްލޯ 
ގައިޑްލައިންގެ  ގޮތުގެ  ޢަަމލުކުރާނެ  އެޅުުމގައި  ފިޔަވަޅު  ތަޙުޤީޤުކޮށް         ަމޢުލޫާމތުތައް 

ފަރާތެއް  17 ކޮންމެ  އެހެން  ފިޔަވައި،  ފަރާތްތައް  ވަކިކުރެވޭ  ދަށުން  ާމއްދާގެ   ، ވަނަ 
އޮފިސަރު ޕްރޮޓެކްޝަން  ވިސްލްބްލޯވަރ  ކޮިމޓީއާއި  ޕްރޮޓެކްޝަން  ގެ ވިސްލްބްލޯވަރ 

)ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ ުމއްދަތަކަށް އެ މަސައްކަތްތަކަށް  2 ،އަލުން އެއްފަހަރު ަމޤާަމށް،
 އެވެ.ހަަމެޖއްސިދާނެ

ވަކި ީއމެިއލް  
ެއޑްރެހެްއ  
 ޤާިއމުކުރުން 

އޮފިސަރަށް  )ހ(  . 30 ޕްރޮޓެކްޝަން  ވިސްލްބްލޯވަރ  ކޮިމޓީއަށާއި  ޕްރޮޓެކްޝަން  ވިސްލްބްލޯވަރ 
ވަކި އީެމއިލް އެޑްރެހެއް ޤާއިުމކޮށްދޭންވާނެއެވެ. މި އީެމއިލް އެޑްރެހަށް ވިސްލްބްލޯވަރ  

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރު ފިޔަވައި    ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮިމޓީގެ ެމންބަރުންނަށާއި 
 ނުވާނެއެވެ.   އެހެން ފަރާތަކަށް އެކްސެސް ދީގެން

  ، ކުރުުމގެ ގޮތުން  މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އީެމއިލް ެމދުވެރިކޮށް ވިސްލްބްލޯ )ށ(  
ަމޢުލޫާމތާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުުމގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ުމވައްޒަފުންނަށް އަންގައިދިނުަމކީ  

 އެ އިދާރާއާއި އެތެރޭގެ އިންތިޒާުމގެ ޒިންާމއެކެވެ.  

އެތެރޭގެ  
ގުޅޭ   ިއންތިޒާމުތަކާ 
 ެއހެނިހެން ކަންކަން 

 16/2019މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(  . 31
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  )ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( އާއި އެ 
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ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ އެންެމހައި އެތެރޭގެ އިންތިޒާުމތައް މި ގަވާއިދުގެ  
 ށުން ހަަމަޖއްސަން ޖެހޭނެއެވެ. ދަ

 16/2019އެތެރޭގެ އިންތިޒާުމގެ އެންެމހައި ަމސައްކަތްތައް ކުރުުމގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ށ(   
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  )ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( އާއި އެ 

 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  ، ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ އެންެމހައި ކަންކަން
 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

އެއްވެސް )ނ(    ހިެމނޭ  އިންތިޒާުމގައި  ބިރުދެއްކުާމ  އެތެރޭގެ  ދިނުާމއި  އިންޒާރު    އި ފަރާތަކަށް 
ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ކުރުަމކީ،  ގޯނާއެއް  ބާވަތެއްގެ  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ   2014/9އެއްވެސް 

 ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ކުށެކެވެ. 511ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ 

މަސްއޫ )ރ(    ިމ  ގޮތުންނާއި،  އަދާކުރުުމގެ  ަމސްއޫލިއްޔަތު  އިންތިޒާުމގެ  ލިއްޔަތު  އެތެރޭގެ 
ރަސްީމ   ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ހިެމނޭ  އިންތިޒާުމގައި  އެތެރޭގެ  ތެރެއިން،  އަދާކުރުުމގެ 
ހައިސިއްޔަތުން ހެޔޮނިޔަތުގައި ކުރާ ކަަމކާެމދު ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަަމކާެމދު  ަމދަނީ  

އެއްވެ ނޫފުލޭނެއެވެ. އަދި  އިދާރީ  ދަޢުވާއެއް  އެއްވެސް  ިޖނާއީ  ނުވަތަ  ސް  ދަޢުވާއެއް 
 ފިޔަވަޅެއް ވެސް ނޭޅޭނެއެވެ. 

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ދިރާސާތައް ކުރިއަށްގެންދިއުން 

ހޭލުންތެރިކަން  
އިތުރުކުރުމުގެ  
ޕްރޮގްރާމްތަްއ  

 ހިންގުން 

32 . 

 

ނަންބަރު   އާއި،   16/2019ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ރައްކާތެރިކުރުުމގެ  ފަރާތްތައް        )ވިސްލްބްލޯކުރާ 
އިންތިޒާްމތަކާ  އެތެރޭގެ  ދައުލަތުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  އެކުލަވައިލައިފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އެ 
  ، ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުުމގެ ޕްރޮގްރާްމތައް، އެ އިދާރާއެއްގެ ހުރިހާ ުމވައްޒަފުންނަށް

)ދޭއް( ފަހަރު އެތެރޭގެ އިންތިޒާްމތަކުން ހިންގައި، މި ޕްރޮގްރާްމތަކުގައި    2ދުވެގެން އަހަރަކު  ަމ
ަމޢުލޫާމތު ޕްރޮގްރާްމތަކުގެ  އެނގޭނެގޮތަށް  ހާޒިރީ  ފަރާތްތަކުގެ  ވިސްލްބްލޯވަރ    ، ބައިވެރިވާ 

 ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. 

 ހަވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން 

ުއސޫލުގައި  
ނުހިމެނޭ  ކަމެްއ  

 ދިމާވުން  

ޤާނޫނު    ،ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ  ، އެ ކަަމކާެމދުގައިމި ގަވާއިދުގައި ނުހިެމނޭ ކަެމއް ެމދުވެރިވެއްެޖނަަމ . 33
)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނުގެ    16/2019ނަންބަރު  

ގޮތެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އުސޫލުތަކުގައި  ގަވާއިދުތަކާއި  ހަދާ  ޚިޔާލު އްދަށުން  އަދި  ަމތިންނެވެ.  ގެ 
ނިންާމނީ ގޮތެއް  ކަންކަުމގައި  އުފެދޭ  ޔުނިޓުގެ   ، ތަފާތުވުން  ޕްރޮޓެކްޝަން  ވިސްލްބްލޯވަރ 

 ތިން ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާިމކް އެފެއާޒުންނެވެ.ލަފާގެަމ
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މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ާމނައެއް   34. މާނަކުރުން 
ދެވިފައިވަނީ ލަފުޒުތަކަށް  ޢިބާރާތްތަކާއި  އަންނަނިވި  ހިނދަކު،  ޢިބާރާތްތަކާއި   ،ދޭހަނުވާހައި  އެ 

 ފުޒުތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ދީފައިވާ ާމނަކުރުެމވެ. ލަ

ވަޒީފާގެ  )ހ(   ދެކޮޅަށް  ފަރާތަކާ  ވިސްލްބްލޯކުރާ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  ހިފުން"  "ބަދަލު 
ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން   17މި ގަވާއިދުގެ    ،ާމޙައުލުގައި

 ފިޔަވަޅެއް އެޅުަމށެވެ.

އެވަނީ )ށ(   ބުނެފައި  ކަަމށް  އެފެއާޒާއި     ، "ިމނިސްޓްރީ"  އިސްލާިމކް  އޮފް  ިމނިސްޓްރީ 
 ިމނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އެންެމހައި އިދާރާތަކަށެވެ.

ނަންބަރު   )ނ(   ޤާނޫނު  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް   16/2019"ވިސްލްބްލޯކުރުން" 
ގެ   ޤާނޫނު(  ރައްކާތެރިކުރުުމގެ  ފަރާތްތައް  ަމއްދާގައި   3)ވިސްލްބްލޯކުރާ  ވަނަ 

ޢަަމލުތައްބަޔާންކޮށްފައި އެއްގޮތަށް   ،ވާ  އުސޫލާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  މި 
 ހުށަހެޅުަމށެވެ.

އެވަނީ )ރ(   ބުނެފައި  ކަަމށް  ޔުނިޓް"  ޕްރޮޓެކްޝަން  ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ،"ވިސްލްބްލޯވަރ 
ާމއްދާގެ   ވަނަ   23)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ    2019/16

ދަ ގެ  ލާޒިްމކޮށްފައިވާ )ހ(  ޤާއިުމކުރުން  ކޮިމޝަނުގައި  ރައިޓްސް  ހިއުަމން   ށުން 
 ޔުނިޓަށެވެ. 

ނަންބަރު   )ބ(   ޤާނޫނު  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  ކޮިމޓީ"  ޕްރޮޓެކްޝަން  "ވިސްލްބްލޯވަރ 
ވަނަ ާމއްދާގެ    8)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ    16/2019
( ގެ  އެފެއާޒުގައި  1)ހ(  އިސްލާިމކް  އޮފް  ިމނިސްޓްރީ  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   )

 ޤާއިުމކޮށްފައިވާ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮިމޓީއަށެވެ. 

ކަަމ )ޅ(   ފަރާތްތައް"  ހުންނަ  އެވަނީ"ނުކުޅެދެންތެރިކަން  ބުނެފައި  ނަންބަރު   ، ށް  ގަވާއިދު 
2021/R-54   ،ިކަނޑައެޅުާމއ ކޮބައިކަން  ީމހުންނަކީ  ހުންނަ   )ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

އެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުުމގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ީމހުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވައިލުާމއި،
ގިންތިތައް" ކަަމށް ާމނަކޮށްފައިވާ  ވަނަ ާމއްދާގައި "ނުކުޅެންދުންތެރިކަުމގެ    5ގަވާއިދު( ގެ  
 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 އަންނަނިވި ކަންކަަމށެވެ.  ،"ރައްކައުތެރިކަން" ކަަމށް  ބުނެފައި އެވަނީ )ކ(   



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                   R-59/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:            128 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

 

17 

 

ކުރީތީ  (1)    ވިސްލްބްލޯ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  ރައްކައުތެރިކަން"  "ވަޒީފާގެ 
ވަޒީފާއަށާއި  ވިސް ފަރާތުގެ  އުނިކަެމއް  ލްބްލޯކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތަށް  ވަޒީފާގެ 

 ލިބޭފަދަ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުަމށެވެ.

ނޭޅުުމގެ   (2)    ފިޔަވަޅު  އިދާރީ  ދަޢުވާކުރުާމއި  ަމއްޗަށް  ފަރާތުގެ  "ވިސްލްބްލޯކުރާ 
އެވަނީ ބުނެފައި  ކަަމށް   ނަންބަރު    ،ރައްކައުތެރިކަން"   2019/16ޤާނޫނު 

ވަނަ ާމއްދާގެ   13  )ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ގޮތުގެ ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ނުވަތަ  )ހ( ގައި  ކަެމއްގެ ސަބަބުން  ަމތިން، ކުރާ 

ަމދަނީ   ަމއްޗަށް  ފަރާތުގެ  ވިސްލްބްލޯކުރާ  ސަބަބުން  ކަެމއްގެ  ދޫކޮށްލާ  ނުކޮށް 
ކުރުމުންނާއި އި،ދަޢުވާތަކާ ދަޢުވާތައް  އެޅުުމން ، ިޖނާއީ  ފިޔަވަޅުތައް   އިދާރީ 

 ލިބިގެންވުަމށެވެ.  ރައްކައުތެރިކަން

އެވަނީ  (3)    ބުނެފައި  ކަަމށް  ރައްކައުތެރިކަން"  ކުރީތީ،   ،"ޖިސްާމނީ  ވިސްލްބްލޯ 
ވިސްލްބްލޯ ކުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ޖިސްމާނީގޮތުން ގެއްލުެމއް  

ބިދާނެކަުމގެ ބިރު އޮވެގެން ނުވަތަ އޭނާގެ ުމދަލަށް ގެއްލުެމއް ލިބިދާނެ ބިރު ލި
ގަވާއިދުގެ  ާމއްދާގެ ދަށުން ހިއުަމންރައިޓްސް ކޮިމޝަނަށް އެކަން    ،އޮވެގެން

ޢާއިލާއާއި    ، ހުށަހެޅުުމން އޭނާގެ  އޭނާއާއި  ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން  ޯމލްޑިވްސް 
 އ ޙިާމޔަތަށެވެ. ުމދަލަށް ލިބެންެޖހޭ ރައްކައުތެރިކަާމ

އެވަނީ،   (4)    ބުނެފައި  ކަަމށް  ލިބިދިނުން"  ރައްކައުތެރިކަން  ފަރާތްތަކަށް  "އެހެން 
އިސްނެގުުމގައި   އަިމއްލަ  ތަޙުޤީޤަކަށް  ކުރާ  ގުޅިގެން  ކުރުާމ  ވިސްލްބްލޯ 

އެއްބާރުލުންދޭ  އެހީތެރިވާ، ގޮތަކުން  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ބައިވެރިވާ،  ނުވަތަ 
 )ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް  2019/16ޤާނޫނު ނަންބަރު  ، ފަރާތަކަށްވެސްކޮންމެ  

ގެ   ޤާނޫނު(  ފަރާތަށް    3ރައްކާތެރިކުރުުމގެ  ވިސްލްބްލޯކުރާ  ބާބުން  ވަނަ 
 ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ކޮންމެ ރައްކައުތެރިކަެމއް އެ ފަރާތަށްވެސް ލިބޭނެ ކަަމށެވެ. 

 .ަމއްސަލަ ނުވަތަ ޝަކުވާގެ ާމނައިގައެވެ ، ަމޢުލޫާމތު" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ" )އ(   

)ވިސްލްބްލޯކުރާ    16/ 2019ނޭދެވޭ ޢަަމލު" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  " )ވ(   
ޤާނޫނު( ގެ   ފަރާތްތައް ކޮންމެ   3ރައްކާތެރިކުރުުމގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
 .ޢަަމލަކަށެވެ

ުއސޫލަށް ޢަލުކުރަން  
 ފެށުން

ތާރީޚުން   ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ 35.
 ފެށިގެންނެވެ. 
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ޖަދުވަލަކީ  
ގަވާިއދުގެ ބަެއްއ 

ކަމުގައި  
 ކަނޑަެއޅުން 

އާއި، ަޖދުވަލު    4ަޖދުވަލު  ، އާއި   3ަޖދުވަލު   ،އާއި  2ަޖދުވަލު  ، އާއި  1މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު   36.
 އެއީ ިމ ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ. މި ގަވާއިދު ފުރިހަމަވާނީ މި ަޖދުވަލުތައް ހިަމނައިގެންނެވެ.   5

________________ 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
 މާލެ،         

 ދިވެހިރާއްޖެ.  
 

   މު ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯ   ކުރުމުގެ   ވިސްލްބްލޯ
 

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު   . 1
 ން ނޭނގޭގޮތަށް ަމއްސަލަ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ، މި ބައި ފުރިހަަމނުކޮށް ހުށަހެޅިދާނެ(ކަ)ކާކު

 ފުރިހަމަ ނަން:    1.1
 ޤައުމީ ނިސްބަތް:    1.3 ޕާސްޕޯޓު/ ވާރކްޕަރިމޓް/ ވިސާ ނަންބަރު:  /ދ.ރ.އ.ކާޑު 1.2
އަންހެން                     ފިރިހެން  ިޖންސު:  1.4
 އުުމރު:   1.6 : ޚުއުފަން ތާރީ 1.5
 ދާއިމީ އެޑްރެސް:   1.7
 ިމހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:  1.8
 އެޑްރެސް: އީެމއިލް  1.10 ނަންބަރު: ފޯނު ގުޅޭނެ  1.9
 އަދާކުރާ ވަޒީފާ:  1.11

 

 ( ޖަހާ! ހުށަހަޅާ ނޭދެވޭ ޢަމަލުގެ ބާވަތް )ފާހަގަ  . 2
 ފާހަގަ  

 ެޖހުަމށް 
އެތެރޭގެ 

އިންތިޒާުމގެ  
 ބޭނުަމށް

 ފާހަގަ 
 ެޖހުަމށް 

އެތެރޭގެ 
އިންތިޒާުމގެ  

 ބޭނުަމށް
ޤާނޫނީ ޒިންާމއެއް   2.1

 އަދާނުކުރުން 
އިންސާނީ ޙައްޤަކާ   2.2  

 ޢަަމލެއްކުރުންޚިލާފު 
  

 ބައިނަލްއަޤްވާީމ 2.3
އިންސާނިއްޔަތުކަުމގެ  

ޢަަމލެއް   ޚިލާފު  ޤާނޫނަކާ 
 ކުރުން 

   ކޮރަޕްޝަން  2.4  

ންމު ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ  އާ 2.5
ރައްއާ ތެރިކަަމށް  ކައުންމު 

ކުރިަމތިވާ   ނުރައްކަލެއް 
 ކުރުން   ފަދަ ކަެމއް

ޓަށް ނުރައްކަލެއް ށްތިާމވެ 2.6  
 ކުރިަމތިވާފަދަ ކަެމއް

 ކުރުން
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ދައުލަތުގެ ަމޤާުމގެ ނަހަަމ   2.7
 ބޭނުންކުރުން 

އިންޞާފަށް ދްލުޢަ 2.8  
ހުރަސްއެޅުުމގެ ޢަަމލެއް  

ކުރުން ނުވަތަ  
"މިސްކެރިޖް އޮފް  

  ޖަސްޓިސް" ގެ ޢަަމލެއް 
 ކުރުން

  

ދައުލަތުގެ ވަސީލަތެއް  2.9
ބޭކާރުކުރުން ނުވަތަ 

ބޭނުންކުރުުމގައި  
 އިހުާމލުވުން  

ކުށެއްކަަމށް   އީިޖނާ 2.10  
ނުވަތަ އިދާރީ 

ކުށެއްކަަމށް ޤާނޫނެއްގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ 

 ކަެމއް ކުރުން  

  

ކުރުުމގެ   ވިސްލްބްލޯ 2.11
 ބަދަލުހިފުން 

އިން ފެށިގެން  2.1 2.12  
އާ ހަަމއަށް   2.11

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  
ކަންކަުމންކުރެ ކަެމއް  

ގައި  ގަސްތުފޮރުވުުމގެ 
 ކުރާ އެއްވެސް ކަެމއް 

  

 
 ފާހަގަ ( ހާ! ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތު )ފާހަގަޖަ  . 3

 ެޖހުަމށް 
އެތެރޭގެ 

އިންތިޒާުމގެ  
 ބޭނުަމށް

   ؛އަދާކުރަުމންދާ ދައުލަތުގެ ުމވައްޒަފެއްވަޒީފާ   3.1
   ؛)ދޭއް( އަހަރުނުވާ ދައުލަތުގެ ުމވައްޒަފެއް 2ވަޒީފާއިން ވަކިވިތާ  3.2
   ؛ވަޒީފާ އަދާކުރަުމންދާ އަިމއްލަ ފަރާތެއްގެ ުމވައްޒަފެއް 3.3
   ؛ުމވައްޒަފެއް)ދޭއް( އަހަރުނުވާ އަިމއްލަ ފަރާތެއްގެ  2ވަޒީފާއިން ވަކިވިތާ  3.4
އަިމއްލަ ނަުމގައި ދަޢުވާކުރުާމއި، ދަޢުވާ ލިބިގަތުުމގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ، ޤާނޫނީ   3.5

 ޞެއް ޚްއެއްވެސް ޝަ
  

 
 ވިސްލްބްލޯކުރާ ނޭދެވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު   . 4

 ފޯމާއެކު ހުށަހެޅިދާނެ(   ގެން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައި )ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭނަމަ، އިތުރު ކަރުދާހެއްގައި މި  
ަމތުކުރެވޭ  ހު ނޭދެވޭ ޢަަމލު ހިންގިކަަމށް ތު 4.1

 ފަރާތް/ފަރާތްތަކުގެ ަމޢުލޫާމތު: 
ންުމކޮށް ކިޔާ ނަން،  އާ)ފުރިހަމަ ނަން ނުވަތަ 

މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާ، އެޑްރެސް، ކާކުކަން އަންގައިދޭ  
 ލިޔުެމއްގެ ނަންބަރުފަދަ ަމޢުލޫާމތު(  

 

އިދާރާއަކަށް   4.2 އެހެން  ަމޢުލޫާމތު  ގުޅޭ  ޢަަމލާ  ނޭދެވޭ 
  އިދާރާ/  ހުށަހަޅައިފައިވާ  ،ހުށަހަޅައިފައިވާނަަމ

 އިދާރާތަކާއި ހުށަހެޅިތާރީޚު ނުވަތަ ދުވަސްވަރު: 
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ފައިވާ ނުވަތަ ހިނގަުމންދާ ނުވަތަ  ގައިނޭދެވޭ ޢަަމލު ހިން 4.3
ފާނެކަަމށް ބެލެވޭ އިދާރާތަކާއި އޮފީސްތައް ނުވަތަ  އިހިނގަ

 ިމނޫންވެސް ިމފަދަ ތަންތަން: 

 

ހިނ 4.4 ނުވަތަ  ހިނގި  ޢަަމލު  ނުވަތަ  ގައިނޭދެވޭ  ފައިވާ 
 ފާނެ ތާރީޚުތައް ނުވަތަ ދުވަސްވަރު: ގައިހިނ

 
 

ލިޔެކިޔުެމއް   4.5 އެއްވެސް  ގުޅޭގޮތުން  ޢަަމލާ  ނޭދެވޭ 
 ތަކެތީގެ ަމޢުލޫާމތު:  ލިބފައިވާނަމަ، އެ

 ފޯާމއެކު ހުށަހެޅުން( ،)ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ

 

ހެއްކެއް   4.6 އިތުރު  އެއްވެސް  ގުޅޭގޮތުން  ޢަަމލާ  ނޭދެވޭ 
 އެ ަމޢުލޫާމތު:   ،ބިފައިވާނަަމނުވަތަ ލިޔެކިޔުެމއް ލި

 
 
 
 

އެހެން   4.7 އެނގޭނެ  ަމޢުލޫާމތު  ގުޅޭ  ަމއްސަލައާ 
 ފަރާތުގެ ަމޢުލޫާމތު: ފަރާތެއްވާނަމަ، އެ

ނުވަތަ   ނަން  ނަން،  އާ)ފުރިހަމަ  ކިޔާ  ންުމކޮށް 
މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާ، އެޑްރެސް، ކާކުކަން އަންގައިދޭ  

 ަމޢުލޫާމތު(ލިޔުެމއްގެ ނަންބަރުފަދަ 

 

ތަ  4.8 އިތުރު ޙުަމއްސަލައިގެ  ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ޤީޤަށް 
 ަމޢުލޫާމތެއް އެނގޭނަަމ، އެ ަމޢުލޫާމތު:  

 
 
 

 

 
 ފާހަގަ ނޭދެވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭ މުއްދަތުގެ މަޢުލޫމާތު:      ، ވިސްލްބްލޯކުރަން އެދޭ  . 5

 ެޖހުަމށް 
އެތެރޭގެ 

އިންތިޒާުމގެ  
 ބޭނުަމށް

ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން   ވިސްލްބްލޯކުރުުމގެ ަމޢުލޫާމތު ބިނާކޮށްފައިވާ ހާދިސާ ހިނގި 5.1
 ނުވޭ އެއް)ދޭއް( އަހަރު ހަަމ 2

  

 
 ސޮއި    ރާއި ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ އިޤުރާ  . 6

 ނޫން( )ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކުން މި ބައި ފުރިހަަމކުރުން ލާޒިެމއް

  އިޤްރާރުވަެމވެ.   މި ފޯމު ފުރުުމގައި އަހުރެން، .................................................... ދީފައިވާ ަމޢުލޫާމތަކީ ތެދު ަމޢުލޫާމތު ކަަމށް

 ސޮއި:     ------------------ : ޚުތާރީ --------------------------- ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން: 

 ފާހަގަ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން  . 7
 ެޖހުަމށް 

އެތެރޭގެ 
އިންތިޒާުމގެ  

 ބޭނުަމށް
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ަމޢުލޫާމތު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުުމގެ ކޮޕީއެއް   7.1
ންސް/ވޯރކްވިސާ( )ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް  ޕާސްޕޯޓު/ޑްރައިވިން ލައިސަ/ދ.ރ.އ.ކާޑު)

 ނޫން(  ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކުން މި ބައި ފުރިހަަމކުރުން ލާޒިެމއް 

  

   އްނަމަ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެިޖސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ ޚްޞެަމޢުލޫާމތު ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަ 7.2
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން ނުވަތަ ހެއްކާއި ޤަރީނާ   4މި ފޯުމގެ  7.3

 ފައިނައިހިަމ
  

   ފޯުމގައި ފުރިހަަމކުރަންެޖހޭ ހުރިހާ ަމޢުލޫާމތެއް ފުރިހަަމކުރެވިފައި  ިމ 7.4
 

 . އެތެރޭގެ އިންތިޒާމުގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 8
ަމއްސަލައިގެ ރަޖިސްޓަރީ  

 ނަންބަރު:
 ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުނު ގޮތް:  

ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުނު  
 :  ޚުތާރީ

 
 

ފެކްސް   ސިޓީން
 މެސެުޖން 

  ފޯނުން 

 އެސް.އެްމ.އެސް   : ޚުަމއްސަލަ ނިުމނު ތާރީ
 އެްމ.އެްމ.އެސް

އީެމއިލް   
 އީމެސެޖް 

  ވެބްސައިޓް 

އެތެރޭގެ އިންތިޒާުމގެ  
އެންމެ އިސް ފަރާތަށް 

 :    ޚުފޮނުވި ތާރީ

ވީޑިއޯ ފައިލެއް / އޯޑިއޯ   
 ފައިލެއް

  ފޯުމން  ރުވެޒިހާ 

 ފުރިހަަމކޮށްދިން ުމވައްޒަފުގެ ަމޢުލޫާމތު: ފޯުމ ފޯމު ބަލައިގަތް ުމވައްޒަފުގެ ަމޢުލޫާމތު:

  ނަން:  ނަން:

  :ަމޤާުމ  :ަމޤާުމ

  ސޮއި:     ސޮއި:   

  : ޚުތާރީ  : ޚުތާރީ
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
 މާލެ،         

 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 ލަފާދޭ ކަރުދާސް މައްސަލައާމެދު ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތުގެ  
 
  :  ޚުމައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީ .1
  މައްސަލައިގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  .2
  މައްސަލައިގެ ބާވަތް:  .3
 އެއް:  ޞާލާޚުމައްސަލައިގެ ކުރު   .4

 
 

 ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަދި ވަގުތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް:   .5
 
 

 އެހެން އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން:  .6
 

 
   ކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން، ސަބަބުތައް:  ޤީޤުޙުމައްސަލަ ތަ .7

 
 

 މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތުގެ ޤާނޫނީ ލަފާ:  .8
 

 

 
 

 ލަފާދިން ުމވައްޒަފު / ުމވައްޒަފުންގެ:  
 ނަން:
 ސޮއި:
 : ޚުތާރީ

 ގޮތް:    ށްދާން ނިންމިޔަމައްސަލައިގައި ކުރި .9
  

 
 
 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                   R-59/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:            128 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

 

 

 

   3ަޖދުވަލު 

` 

 
 
 
 

 އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  
 މާލެ،         

 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 ، ގެ ދަށުށް ހުށަހެޅޭ މަޢުލޫމާތާއި (  ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު   ވިސްލްބްލޯކުރާ)   16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  
 ރާރު ޤް މައްސަލައިގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އި 

 
ނަން(    ،އަހުރެން ކާޑުގެ  ..............................  )ފުރިހަަމ  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ނަންބަރު:    ދިވެހި 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ދަށުން    )ވިސްލްބްލޯކުރާ  16/2019.........................،  ގެ  ޤާނޫނު(  ރައްކާތެރިކުރުުމގެ  ފަރާތްތައް 
ރިވެދިނުުމގެ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ލިބޭ ަމޢުލޫާމތުގެ ސިއްރު  ފައިވާ ަމޢުލޫާމތާއި ަމއްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް އެހީތެޅައިހުށަހަ

ފަރާތެއްގެ   އޮންނަ  ހުއްދަ  ބޭނުންކުރުުމގެ  ަމޢުލޫާމތު  ލިބޭ  ތެރެއިން  ަމސައްކަތުގެ  މި  އިޤްރާރުވަެމވެ.  ހިފެހެއްޓުަމށް 
އަދާކޮށް  ހައިސި އަހަރުންގެ ވާިޖބު  ަމޢުލޫާމތު  ލިބޭ ސިއްރު  އަހުރެންނަށް  ނިުމަމށްފަހުގައިވެސް ސިއްރުގެ ގޮތުގައި  އްޔަތުން 

 16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު    ، ހިފަހައްޓަން އިޤުރާރުވަެމވެ. އަދި ިމ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަހުރެންނަށް ލިބޭ ސިއްރު ަމޢުލޫާމތު
  ކުރުުމގެ  ވިސްލްބްލޯ އި އެފެއާޒުގަ އިސްލާިމކް އޮފް ިމނިސްޓްރީ ،)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( އާއި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ގަވާއިދު( ގައި  ގޮތުގެ  ޢަަމލުކުރާނެ  އެޅުުމގައި  ފިޔަވަޅު  ތަޙުޤީޤުކޮށް  ަމޢުލޫާމތުތައް  ،ހަަމެޖއްސުާމއި  އިންތިޒާުމ
  ވެ.ަމތިން ބޭނުންކުރުަމށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަެމ ގޮތުގެ
 

  ---------------------------------------------------------------------  ފުރިހަމަ ނަން:
  --------------------------------------------- ނަންބަރު:  ގެ/ ޕާސްޕޯޓު ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ

  ---------------------------------------------------------------------- އްޔަތު: ސިހައި
  ------------------------------------------------------- :  ޚުތާރީ ރިވާލުކުހަމަސައްކަތް 

  ------------------------------------------------------- : ޚުތާރީ ރިއިޤްރާރުގައި ސޮއިކު
 

  ---------------------------------------------------------------------------- ސޮއި:  
 

  :(ފިންގަރ ޕްރިންޓްއިނގިލީގެ ނިޝާން )
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
 މާލެ،         

 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 
 ކުރުމުގެ ޕްލޭން   މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު 

 
 :  ތާރީޚު  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  .1
 :  ޚުފައިވާ ތާރީކަނޑައަޅައި  ނޫންކަން  ނުވަތަ  ލިބިގެންވާކަން  އިޚްތިޞާޞް  .2
 : ތާރީޚު  ކުރި  ރަޖިސްޓަރީ  މައްސަލަ  .3
 ނަންބަރު:   ރަޖިސްޓަރީ  މައްސަލައިގެ  .4
 : ބާވަތް  މައްސަލައިގެ  .5
 އެއް:  ޞާލާޚު  ކުރު  މައްސަލައިގެ  .6

 
 

 : ޚު)އެކާވީސް( ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީ  21ފައިވާ  ޅައިޤީޤުކޮށް ނިންމަން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަތަޙު  މައްސަލަ  .7
މައްސަލަތަކުގައި  )އެކާވީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުނިންމޭ    21މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިންމަން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ    .8

 )ތިރީސް( ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚު:  30ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ޤާނޫނުގައި  އިތުރުކުރެވިދާނެކަމަށް
)އެކާވީސް( ދުވަސް    21މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިންމަން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ    .9

)ތިރީސް( ދުވަހަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރާކަން މަޢުލޫމާތު   30ށެއް( ގަޑިއިރުގެ ކުރިން  )ސާޅީސްއަ  48ގިނަވެގެން    ހަމަވުމުގެ
 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚު:

 : ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި، ޤާނޫނީ ނުކުތާތައްރިޢާޔަތް    .10
 

 އިތުރަށް ހޯދަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް:   .11
 

 ނަގަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ ބަޔާންތައް:   .12
 

 ތަޖުރިބާކާރެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަންޖެހިދާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާއި، ބޭނުންވާ ނުވަތަ ބޭނުންވެދާނެ އެހީތެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް:   .13
 

 މައްސަލައިގައި ޤާނޫނީގޮތުން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް:    .14
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 ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު   .15

 ޚު ތާރީ ސޮއި މު ަމޤާ ފުރިހަމަ ނަން  #

     

     
 ޕްލޭން ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު   .16

 ޚު ތާރީ ސޮއި މު ަމޤާ ފުރިހަމަ ނަން  #
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 އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް  
 މާލެ،         

 ދިވެހިރާއްޖެ.  
 

ފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި  ޅައި ގެ ދަށުން ހުށަހަ(  ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު   ވިސްލްބްލޯކުރާ)   16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  
 ޤީޤު ރިޕޯޓު ޙު މައްސަލައިގެ ތަ 
 

 ލުފުސީހުށަހެޅުނު މަޢުލޫމާތުގެ ތަ .1
  :  ޚުހުށަހެޅުނު ތާރީމައްސަލަ    1.1
  މައްސަލައިގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:   1.2
  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:    1.3
 :  ފުސީލުމައްސަލައިގެ ތަ .2
 
 
 
 :ލުފުސީކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަ  ޤީޤުޙުތަ .3
 
 
 
 : ލުފުސީޤީޤުން ހާމަވި ކަންކަމުގެ ތަޙުތަ .4
 
 
 
 :ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެޅުމަށް ލަފާދީފައިވާ ފިޔަވަޅުތައްކުރެވުނު ޢަމަލު    ޤީޤުޙުތަ .5
 
 
 
ލާއި ދަޢުވާކުރަން އެދޭ  ފުސީއެ ދަޢުވާއެއްގެ ތަ  ،ޤީޤުގެ އަލީގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލަން އެދޭނަމަޙުތަ .6

 : ސަބަބު 
 
 
 

 

  -------------------------------------------------------- ނަން:
  ------------------------------------------------- އްޔަތު:ސިހައި
  ----------------------------------------------------- : ޚުތާރީ

  ------------------------------------------------------ ސޮއި:  
________________________ 
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