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 ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް  

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

އަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމާބެހޭ  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 
 ގަވާއިދު 

ނަންބަރު    ،ިމއީ )ހ(   .1 ތަޢާރަފާިއ ނަން  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ   2015/43ޤާނޫނު    )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
ގެ   ބާރު  120ޤާނޫނު(  ާމއްދާއިން  ޤާނޫނުގެ    ވަނަ  އެ  ވަނަ    105ލިބިގެން، 

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. އިާމއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހަދަ

ހުށަހެޅޭ   "ކޮިމއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްސްއަށް  ، މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(   
 ޝަކުވާތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުާމބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

ަމ  .2 ދު ގުސަމަ ގަވާއިދުގެ  ނަންބަރު    ، ދަކީގުސަމި  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  )  43/ 2015ޤާނޫނު 
ޤާނޫނު ހުށަހެޅޭ  (  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ  އޮތޯރިޓީއަށް  ދަށުން  ބަލައި ގެ  ަމއްސަލަތައް 

 ތައް ކަނޑައެޅުެމވެ. ތުއަލާއި އިުޖރާސޫތަޙުޤީޤު ކުރާނެ އު

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމއްސަލަތަކެވެ.  ،ނީމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބެލޭ  .3 ބެލެވޭނެ މަްއސަލަތަްއ  

  ( އާ ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޭޖގެ  )  2015/43ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(   
 ވާ ަމއްސަލަ.ޚިލާފު

ގެ  (  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ ޤާނޫނު)  2015/43ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ށ(   
 ވާ ަމއްސަލަ.ފައިވާ ގޮތަކާ ޚިލާފުއިދަށުން އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅަ

 .ވާ ަމއްސަލަފައިވާ ިމންގަނޑަކާ ޚިލާފުއިއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅަ )ނ(   

ޚިދު )ރ(    ފޯރުކޮށްދިނުާމބެހޭޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ  ފޯރުކޮށް  ަމއްސަލަ،   ަމތެއް   ނުވަތަ 
 ނުވަތަ ފޯރުކޮށްނުދެވުުމގެ ަމއްސަލަ.ަމއްސަލަ، ނުދިނުުމގެ 
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އާލަ ޚިދު )ބ(    ފަރާތެއްގެ  ލިބިގަންނަ  ޚިދުަމތް  ސާާމނަށް  ނުވަތަ  ަމތެއް  ތްތަކަށް 
 ނުވަތަ ގުޅައިނުދެވުުމގެ ަމއްސަލަ. ަމއްސަލަ، ގުޅައިދިނުުމގެ 

 ނުވަތަ އޮތޯރިޓީގެ ބާރުތަކާބެހޭ ަމއްސަލަ. ަމއްސަލަ،  އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ   )ޅ(  

  ( އާ ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޭޖގެ  )  2015/43ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(  . 4 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 
ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   3ނުވަތަ ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ވުުމގެ ސަބަބުންޚިލާފު

ަމއްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ަމއްސަލައަކާ ގުޅިގެން، އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޙައްޤަކަށް 
އެ ަމއްސަލަ ބަލައިދިނުަމށް  ފަރާތަކުން  އެ   ،އުނިކަން ލިބޭކަަމށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަަމ

  އެދި އޮތޯރިޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 ންވާނެއެވެ. އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފުރިހަަމވެފައި ހުންނާ  ،ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކުގައި )ށ(   

ހުށަހަޅާނީ (1)    ވެބްސައިޓް    ،ޝަކުވާ   (www.cam.gov.mv)އޮތޯރިޓީގެ 
ނަންބަރު  "ގައިވާ   ދިވެހިރާއްޭޖގެ  )  2015/43ޤާނޫނު 

ޤާނޫނު ދަށުން،  (  ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ  އޮތޯރިޓީ ގެ  ކޮިމއުނިކޭޝަންސް 
ޯމލް ފޯުމއޮފް  ހުށަހަޅާ  ޝަކުވާ  ފޯާމ  ޑިވްސްއަށް  ިމ  ެމދުވެރިކޮށެވެ.   "
ފަރާތުގެ    ،އެކުގައި ހުށަހަޅާ  އަންގައިދޭޝަކުވާ  ރައްޔިތެއްކަން   ދިވެހި 

 ންވާނެއެވެ.ކާޑުގެ ކޮޕީ ހިަމނާ

އޮތޯރިޓީގެ  (2)    ނުވަތަ  އޮފީހަށް  ފްރަންޓް  އޮތޯރިޓީގެ  ހުށަހަޅާނީ،  ޝަކުވާ 
އީ ކަުމގައިވާ  -ރަސްީމ  އެޑްރެސް   admin@cam.gov.mvެމއިލް 

 އަށެވެ. 

ލުކޮށް ސީގުޅޭ ަމޢުލޫާމތު ވީހާވެސް ތަފު  ަމއްސަލައާ  ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުުމގައި (3)   
ަމއްސަލައާ  ންވާނެއެވެ.ހިަމނާ ހުށަހަޅާ  ލިޔެކިއުެމއް ގުޅޭ    އަދި    އެއްވެސް 
 ންވާނެއެވެ.ނަމަ، އެ ލިއުެމއްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅާ އޮތް

ރައްދުވާ (4)    ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާއިރު،  ަމޢުލޫާމތު    ޝަކުވާ  ފަރާތުގެ 
އެބަޔާންކުރާ ތެރޭގައި  ަމޢުލޫާމތުގެ  މި  ނަާމއި    ންވާނެއެވެ.  ފަރާތުގެ 

 ންވާނެއެވެ.އެޑްރެސް ހިަމނާ

ބޭނުހުށަހަޅާ   (5)    ަމޢުލޫާމތު ސިއްރުކުރަން  ޝަކުވާ ންޝަކުވާއާބެހޭ  ވާނަމަ، 
 ންވާނެއެވެ. ހުށަހަޅާ ލިޔުުމގައި އެކަން ބަޔާންކުރާ
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ތަުޙޤީޤު ކުރެވޭނެ  
 ލަތްތަްއ  ހާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   )ހ(  . 5 ގަވާއިދުގެ  ހާތިރީގައި  މި  ާމއްދާގައި    3ލަތްތަކުގައި،  ވަނަ 
 ަމއްސަލައެއް އޮތޯރިޓީއަށް ތަޙުޤީޤު ކުރެވިދާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގަވާއިދުގެ   (1)    ަމއްސަލައެއްގައި  3މި  ާމއްދާގައިވާ  ގަވާއިދުގެ  ،ވަނަ         ިމ 
ޤާނޫނާ    1 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވެފައިވާކަަމށް  ޚިލާފުީމހަކު  ވަނަ 

 ؛އޮތޯރިޓީއަށް ޤަބޫލު ކުރެވުން

ަމއްސަލައެއްގައި  3ގަވާއިދުގެ  މި   (2)    ާމއްދާގައިވާ   ގަވާއިދާިމ    ،ވަނަ 
 ފައިވާއިަމތިން ޢަަމލުކުރުަމށް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އަންގަ  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ

 ؛ވެފައިވާކަަމށް އޮތޯރިޓީއަށް ޤަބޫލު ކުރެވުންޚިލާފުީމހަކު ގޮތާ 

ގަވާއިދުގެ   (3)    ގޮތުގެ  3މި  ާމއްދާގައިވާ  ޝަކުވާއެއް   ވަނަ  ަމތިން 
 ؛ފައިވުންއިހުށަހަޅަ

 ންެޖހޭކަަމށް އޮތޯރިޓީއަށް ޤަބޫލު ކުރެވުން. ަމއްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު ކުރާ (4)   

ިމވާ ަމއްސަލަތައް އޮތޯރިޓީން   ، އޮތޯރިޓީގައި އެދިއްެޖނަަމ  ،ިމނިސްޓަރު )ށ(    ތިރީގައި 
 ންވާނެއެވެ. ތަޙުޤީޤު ކުރާ

 ؛ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ަމއްސަލައެއް 3މި ގަވާއިދުގެ  (1)   

ޚިދު (2)    ކޮިމއުނިކޭޝަންގެ   ،ަމތްތަކާއިޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ  ރޭޑިއޯ 
ތާ ގުޅުންހުރި ކޮންެމ  ޢަނާޞިނުވަތަ ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ ަމއްސަލައެއް،  
 ަމއްސަލައެއް.

ތަުޙޤީޤު ކުރުމުގެ ކުރިން  
 ންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ  ބަލާ

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 6 އެއްގޮތްވާ  4މި  ާމއްދާއާ  ޝަކުވާއެއް   ގޮތުގެ  ވަނަ  ީމހަކު  ަމތިން 
ގޮތްތަކުގެ  ،ހުށަހެޅުުމން ޢަަމލުކުރުާމއެ  އަންނަނިވި  ަމއްސަލަ    ،ކުަމތިން 

ފަރާތުން   އޮތޯރިޓީގެ  ކިބައިން  ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ  ޝަކުވާ  ސާފުކުރުުމގެގޮތުން 
 ަމޢުލޫާމތު ސާފުކުރެވިދާނެއެވެ.

އޮތޯރިޓީއަށް  (1)    ބާރު  ކުރުުމގެ  ތަޙުޤީޤު  ަމއްސަލަ  ޝަކުވާގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ 
 ؛ލިބިފައިވޭތޯ ބެލުން

 ކުރާނީތޯ ބެލުން. ދަށުން ަމއްސަލަ ތަޙުޤީޤުއޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ  (2)   

ފަރާތުން )ށ(    އޮތޯރިޓީގެ  ގުޅޭގޮތުން  ަމއްސަލައަކާ  ޝަކުވާގެ  އެކަން   ،ހުށަހެޅިފައިވާ 
ބޭނުންނުވާނަަމ ކުރުަމށް  ހުށަހަޅަ  ،ތަޙުޤީޤު  ޝަކުވާ  އިޝަކުވާ  ފަރާތަށާއި  ފައިވާ 

ފަރާތަށް އޮތޯރިޓީން ނިންަމ  ،ރައްދުވާ  ބެހޭގޮތުން  އޭގެ   އިގޮތާ  ފައިވާއިޝަކުވާއާ 
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ގޮތެއްގެ  ،ސަބަބުތައް ފެންނަ  )އެކާވީސް(    21ގިނަވެގެން    ،ަމތިން  އޮތޯރިޓީއަށް 
 ންވާނެއެވެ. ފަރާތްތަކަށް އަންގާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ

އެވަނީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް    ގުނައިފައިމި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ދުވަސް   )ނ(   
 ނުހިމެނޭގޮތަށެވެ.

ކުރިން،   )ހ(  . 7 ގޮތް    ތަުޙޤީޤު ކުރާނެ ފެށުުމގެ  ތަޙުޤީޤުކުރަން  ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީގެ  ަމއްސަލައެއް  ޝަކުވާގެ 
 ންވާނެއެވެ.ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އެކަން ލިޔުުމން އަންގާ

ހޯދައި،  ޓަކައި    ބޭނުަމށް  ގެތަޙުޤީޤު )ށ(    ަމޢުލޫާމތު  ފަރާތަކުން  ބޭނުންވާ  އޮތޯރިޓީން 
ޓަކައި، އެ ފަރާތެއްގެ   ަމޢުލޫާމތު ސާފު ކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން ަމޢުލޫާމތު ހޯދުަމށް

ނުވަތަ ވަކި ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހުށަހެޅުަމށް އޮތޯރިޓީން ބޭނުންވާ    ، ބަޔާން ނެގުަމށް
 ފަރާތަކަށް އެންގިދާނެއެވެ. 

ފައިވާ ޅައިފަރާތުން ހިންގާ ތަޙުޤީޤުގެ ނަތީާޖއެއްގެގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހަ އޮތޯރިޓީގެ )ނ(   
ނުވަތަ ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތަށް އުނިކަެމއް  ަމޞްލަޙަތަށް،  ފަރާތުގެ  
އެފަދަ ޝަކުވާއަކާ ބެހޭގޮތުން   ،ންވާނީފަދަ ކަެމއް ސާބިތުވާކަަމށް ނިންާމ  ލިބިދާނެ

ހުށަހެޅު ދެކޭގޮތް  ަމދުވެގެން  ދެފަރާތުން  ުމއްދަތެއް    30ަމށް  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ 
 ދިނުަމށްފަހުގައެވެ. 

ންވާނީ،  އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހިންގާ ތަޙުޤީޤަކާެމދު ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ނިންާމ )ރ(   
ފަރާތުގެ   ހުށަހަޅާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅުންތަކަށް،  ޝަކުވާ  ރައްދުވާ  ޝަކުވާ  ނުވަތަ 

 ފަހުގައެވެ.  ހުށަހެޅުންތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުަމށް

ގޮތުގެ )ބ(    އެއްގޮތްވާ  އާ  )ނ(  ާމއްދާގެ  ހިންގާ    މި  ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީގެ  ަމތިން، 
ނުވަތަ ޝަކުވާ   ،ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް  ،ތުޞަތަޙުޤީޤުތަކަށް ހާޒިރުވުުމގެ ފުރު

 ރައްދުވާ ފަރާތަށް ދިނުަމށް އެ ާމއްދާ ލާޒިެމއް ނުކުރެއެވެ. 

ތަުޙޤީޤު ހިންގުމުގެ  
  ށް ގެންދާނެ ޔަކަންތަްއ ކުރި

 ގޮތް 

ތަޙުޤީޤު   )ހ(  . 8 ަމއްސަލަތަކުގެ  ޝަކުވާގެ  ހުށަހެޅޭ  އޮތޯރިޓީއަށް  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 
ކުރި ކަންތައް  އޮތޯރިޓީޔަހިންގުުމގެ  ގެންދާނީ،  ބޯޑުން  ށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ގެ 

ޢައްޔަނުއިއެކުލަވަ ެމންބަރުން  ކޮިމޓީއަކުންނެވެ. ކޮިމޓީގެ  އޮތޯރިޓީގެ    ،ކުރާނީ  ލާ 
 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ.  

ދަދަކަށެވެ. ކޮިމޓީގެ ރިޔާސަތު އައޮނަހިރި    ،ދަދު ވާންެޖހޭނީއަކޮިމޓީގެ ެމންބަރުންގެ   )ށ(   
ރިޔާސަތަށް    ،ބަލަހައްޓާނީ ތެރެއިން  ެމންބަރުންގެ  ަޖލްސާގައި  ފުރަތަަމ  ކޮިމޓީގެ 

ޢައްޔަނުޢައްޔަނު ރިޔާސަތަށް  ެމންބަރެކެވެ.  ހާޒިރުނުވާ  ކުރާ  ެމންބަރު  ކުރާ 
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ތެރެއިން  ެމންބަރުންގެ  ހާޒިރުވި  ބަލަހައްޓާނީ،  ރިޔާސަތު  ަޖލްސާތަކުގައި 
 ކުރާ ެމންބަރެކެވެ. ޢައްޔަނު

އިސްތިޢުފާދީފިނަަމކޮިމޓީގެ   )ނ(    ވަކިކޮ  ،ެމންބަރަކު  ެމންބަރުގެ    ،ނަަމށްފިނުވަތަ  އެ 
 ންވާނެއެވެ. ކުރާ އްޔަނުޢަބަދަލުގައި އެހެން ެމންބަރަކު ކޮިމޓީއަށް 

އިސްތިޢުފާދޭން   )ރ(    ެމންބަރަކު  ކޮިމޓީގެ  އުފައްދާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 
ބޯޑަށް    މަ، ބޭނުންވެއްެޖނަ ޑިރެކްޓަރުންގެ  ހުށަހަޅައި،  އެކަން  އޮތޯރިޓީގެ 

އެންގުުމން ެމންބަރުންނަށް  ބޯޑު  ވަކިވެއްެޖކަން  ެމންބަރަކު    ، ެމންބަރުކަުމން  އެ 
 ކޮިމޓީން ވަކިވީއެވެ.

ކުރި )ބ(    ކަންކަން  އެންެމހައި  ހިންގުުމގެ   ހުށަހެޅި ޔަތަޙުޤީޤު  ޝަކުވާ  ށްގެންދާނީ، 
ރައްދުވާ   ޝަކުވާ  ނާންނާނޭފަރާތާއި  އުނިކަެމއް  ޙައްޤަކަށް  ހެން،  ފަރާތުގެ 

 އެވެ. ގައިންސާފުވެރިކަާމއި ހަަމހަަމކަާމއެކު

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ފައިދާއެއް  ،އެއްވެސް ެމންބަރެއްގެ އަިމއްލަ ަމޞްލަޙަތެއް  ކޮިމޓީގެ )ޅ(  
ކަެމއްގައި އޮތް  ަމއްސަލައެއް ބެލުުމގައި ނުވަތަ    ، ދައުރެއް  ަމއްސަލައެއް  ނުވަތަ 

ިމންވަރަކަށް، ުމުމގައިނިން ނުވާނެއެވެ.   އެއްވެސް  ބައިވެރިވެގެން  ެމންބަރަކު  އެ 
ނެތްކަުމގައިވިޔަސް އެނގިފައި  އެކަން  ކުރިން  އެނގޭ  ،އަދި  ހިނދުން    އެކަން 

ލަތެއް ހާިމފަދަ    ވާންވާނެއެވެ.  ތަނާޒުލުއެ ަމއްސަލައަކުން  އެ ެމންބަރަކު  ، ފެށިގެން
ހަަމވާގޮތަށް ދެންެމދުވެރިވެއްެޖނަމަ،   ކޯރަްމ  ކޮިމޓީގެ  ެމންބަރުންނާއެކު         ތިބި 

 ންވާނެއެވެ.ށް ގެންދާޔައެ ަމއްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުުމގެ ކަންތައް ކުރި

ކޮމިޓީން މަްއސަލަ ތަުޙޤީޤު  
ކުރުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ  

 ލު ސޫުއ

ަމއްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުުމގައި ކޮިމޓީން ޢަަމލުކުރާނީ އަންނަނިވި  އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ   . 9
 ގޮތުގެ ަމތިންނެވެ.

، ެމންބަރުންގެ ަމޝްވަރާއަށް އިކޮިމޓީގެ ރިޔާސަތުން ަމއްސަލަ ކޮިމޓީއަށް ހުށަހަޅަ )ހ(   
 ންވާނެއެވެ. ލާއިފުރުޞަތު ހުޅުވަ

ގުޅިގެން   )ށ(    މަސައްކަތާ  ލިޔެކިއުެމއް  ކޮިމޓީގެ  އެއްވެސް  ގުޅޭ  ަމއްސަލައާ 
 އެވެ. ގިދާނެއެ ލިޔެކިޔުެމއް ހޯދުަމށް އެން ، ކޮިމޓީން ބޭނުންވާކަަމށް ފެނިއްެޖނަމަ 

ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު ކުރުުމގައި، އެ ަމއްސަލައެއް ހުށަހެޅި ފަރާތުން  )ނ(   
އެއްވެއިހުށަހަޅަ އިތުރުން،  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ހާޒިރުކޮށްފައިވާ  ފަރާތެއް    ގެން ސް 
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ހާޒިރުކޮށް  ސުވާލު ފަރާތެއް  ބާރު  ގެން ކުރަންެޖހޭނަމަ، އެ    ވެސް   ސުވާލުކުރުުމގެ 
 ކޮިމޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުރުަމށް )ރ(    ތަޙުޤީޤު  ަމއްސަލަ    ،ޓަކައި  ަމއްސަލަ  ބާއްވައި،  ބައްދަލުވުން  ކޮިމޓީގެ 
 ހާޒިރުވި ެމންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. ކޮިމޓީއަށް  ، ންވާނީބަލައި ނިންާމ

 ކޮިމޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ އޮތޯރިޓީންނެވެ.  )ބ(   

ރިކޯޑުތައް  )ޅ(   ޔައުިމއްޔާއާއި  ކަންކަުމގެ  އެންެމހައި  ނިންމާ  ކޮިމޓީން 
 ންވާނެއެވެ. ބަލަހައްޓާ

ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމއްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން  ވަނަ    5ގަވާއިދުގެ    ިމ )ހ(  . 10 ތަުޙޤީޤުގެ ރިޕޯޓު  
ބޭނުންވެއްެޖނަަމ އޮތޯރިޓީން  ހިންގުަމށްފަހު،  ރިޕޯޓު   ، ތަޙުޤީޤު  ތަޙުޤީޤު 

 ިމނިސްޓަރަށް އެ ރިޕޯޓު ފޮނުވިދާނެއެވެ.  ފައިތައްޔާރުކޮށް

އަކާ ގުޅޭގޮތުން  ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމއްސަލަ   5ގަވާއިދުގެ    ިމ )ށ(   
އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން،    ފައި ނިންަމއި  ކޮިމޓީން ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު

ތައްޔާރުކޮށް  30 ރިޕޯޓެއް  ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީގެ  ތެރޭގައި   ފައި)ތިރީސް( ދުވަހުގެ 
 ންވާނެއެވެ.ފޮނުވާ ިމނިސްޓަރަށް އެ ރިޕޯޓު

ތައްޔާ )ނ(    ދަށުން  ގެ  )ށ(  އާއި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ރިޕޯޓުގައި މި  އަންނަނިވި    ،ރުކުރާ 
 ންވާނެއެވެ.ކަންކަން ހިަމނާ

 ؛ތަޙުޤީޤު ހިންގިގޮތް (1)   

 ؛ތަޙުޤީޤު ކުރުުމގެ ނަތީާޖއެއްގެގޮތުން އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ހޯދުންތައް (2)   

   (3) ( އަކުރުގެ  ހޯދުންތައް 2މި  ަމޢުލޫާމތާއި  ނަންބަރުގައިވާ  ވަނަ   )
 ؛ބިނާކޮށްފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާތައް

ކުރެވުނު ތަޙުޤީޤާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ  (4)   
 ފައިވާ ކަންތައްތައް.އިނުވަތަ ިމނިސްޓަރު އަންގަކަންތައްތައް، 

ކުރުަމކީ،   )ހ(  . 11 ރިޕޯޓު ޝާއިޢުކުރުން   ޝާއިޢު  ރިޕޯޓެއް  އޮތް   އެތަޙުޤީޤު  ަމޞްލަޙަތު  ޤައުީމ  ކަުމގައި 
ހިންގަ އޮތޯރިޓީން  ފެންނަނަމަ،  ިމނިސްޓަރަށް  ތަޙުޤީޤުގެ އިކަެމއްކަަމށް  ފައިވާ 

 ރިޕޯޓެއް ޝާއިޢު ކުރުަމށް ިމނިސްޓަރަށް އެންގިދާނެއެވެ. 
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ނުވަތަ   ،ފައިވާ ތަޙުޤީޤުގެ ރިޕޯޓެއްއިލަތްތަކުގައި، އޮތޯރިޓީން ހިންގަހާއަންނަނިވި   )ށ(   
 ނުވާނެއެވެ. އޭގެ ބައެއް ޝާއިޢުކޮށްގެން ނުވަތަ ހާަމކޮށްގެން

ކުރުުމން (1)    ޝާއިޢު  ރިޕޯޓެއް  ހާަމކުރުުމން  އެ  ނުވަތަ   ، ނުވަތަ  ީމހެއްގެ 
 ؛ލަތެއްގައިހާކުންފުންޏެއްގެ ސިއްރެއް ހާަމވާފަދަ 

ހުރަސްއެޅިދާނެ   އީިޖނާ (2)    ތަޙުޤީޤަކަށް  ގުޅިގެން ހިނގަުމންދާ   ަމއްސަލައަކާ 
 ؛ލަތެއްގައިހާފަދަ 

ފަދަ   ީމހެއްގެ ަމއްޗަށް ހިންގޭ ޝަރީޢަތެއްގެ ޢަދުލުވެރިކަަމށް ހުރަސްއެޅޭ (3)   
 ؛ލަތެއްގައިހާ

 ލަތެއްގައި.ހާޤައުމީ ސަލާަމތަށް ނުރައްކާވަފަދަ  (4)   

ރިޕޯޓެއް ނުވަތަ ރިޕޯޓެއްގެ ބައެއް ޝާއިޢު    ށްފައިވާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކޮ )ނ(   
ކަުމގައި ީމހެއް  )ަމރުވެފައިވާ  ީމހެއްގެ  ވިޔަސް( އަިމއްލަ    ކުރުުމގައި، އެއްވެސް 

އެކަށީގެންނުަމޢުލޫާމތެއް،   ަމޢުލޫާމތެއް  ޒާތީ  ހާމަވާނަަމނުވަތަ  މިންވަރަކަށް    ، ވާ 
 ނުވާނެއެވެ. ޝާއިޢުކޮށްގެން ފައިހިަމނައިއެ ަމޢުލޫާމތެއް އެފަދަ ރިޕޯޓެއްގައި 

ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރަން  
 ފެށުން

ޝާއިޢުކުރާ  މި ގަވާއިދު  ގައި  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު  ،ފަށާނީ  ންމި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރާ . 12
 ފެށިގެންނެވެ. ތާރީޚުން 

ޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން  މި ގަވާއިދުގެ ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފު . 13 މާނަކުރުން 
ދޭހަނުވާހަ ލަފު  އިާމނައެއް  އެވަނީހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި  ދީފައި     ،ޒުތަކަށް 

 ކުރުެމވެ.ޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ ާމނައެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފު

އެވަނީ )ހ(    ބުނެފައި  ކަުމގައި  ނަންބަރު  ، "އޮތޯރިޓީ"    2015/42ޤާނޫނު 
ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ޯމލްޑިވްސްގެ  އޮފް  އޮތޯރިޓީ  )ކޮިމއުނިކޭޝަންސް 

 ކޮިމއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްސްއަށެވެ.ފައިވާ އިއުފައްދަ

ކަުމގައި   )ށ(    ުމ"ިމނިސްޓަރު"  އެވަނީ،  ޚިދުަމތްތަކާބެހޭ  އާބުނެވިފައި  ޞަލާތީ 
ޞަލާތީ ޚިދުަމތްތަކާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުުމގެ  އާ، ުމއިސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅަ
އެ  ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާ    މަސްއޫލިއްޔަތު  ވާލުކޮށްފައިވާ ހައިރެއްގައި 

 ިމނިސްޓަރަށެވެ.

ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮިމއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް  "ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް" ކަުމގައި   )ނ(   
 ޯމލްޑިވްސްގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވްއަށެވެ.
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އޮފް   )ރ(    އޮތޯރިޓީ  ކޮިމއުނިކޭޝަންސް  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަުމގައި  "ކޮިމޓީ" 
 ލާ ކޮިމޓީއަށެވެ. އިޯމލްޑިވްސްއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުަމށް އެކުލަވަ

ރުންގެ ބޯޑު" ކަުމގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮިމއުނިކޭޝަންސް "އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަ )ބ(   
 އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށެވެ.

________________ 
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