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އަދަދު69 :

ވޮލިއުމް50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-35 :

`

ކޮ މި އުނިކޭޝަންސް އޮ ތޯ ރިޓީ އޮ ފް މޯ ލް ޑިވްސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

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

ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

އޮތޯރިޓީގެ

.2

(ހ)

މިއީ ،ކޮމިއުނިކޭޝަން ސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވް ސްއިން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން
ބަޔާންކޮށް ،އޮތޯރިޓީ ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެވެ.

(ށ)

މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 42/2015ކޮމިއުނިކޭޝަން ސް އޮތޯރިޓީ އޮފް
މޯލްޑިވް ސްގެ ޤާނޫނު) ގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުން
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަ ށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

(ނ)

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ކޮމިއުނިކޭޝަން ސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވް ސްގެ ހިންގާ
ގަވާއިދު" އެވެ.

މަގުސަދުތައް

(ހ)

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި ޕޯ ސްޓު ގެ ދާއިރާއާއި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓް
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި
ދިވެހި

ރައްޔިތުންގެ

މަޞްލަޙަތުތައް

ޙިމާޔަތްކުރުމާއި،

އިންވެ ސްޓްމަންޓްތަކަށް

މަގުފަހިވާފަދަ ވެށްޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމަށް ޓަކައި އަންނަނިވި ކަންކަން
ކުރުން.
()1

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި ،ޕޯ ސްޓާއި ،ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއާ ސީދާ
ގުޅޭގޮތުން ފޯރުކޮށްދެވޭ އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމުގައި
ހެދުމާއެކު ،އިޤްތިޞާދީގޮތުން އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ،ހަރުދަނާކަމާއެކު
އިތުބާރުހުރި ގޮތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ބޭނުންތަކަށާއި އިޖުތިމާޢީ
ބޭ ނުންތަކަށް ފުދޭ

ގޮތެއްގެ

ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުން؛

1

މަތިން،

ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ދެވޭ

އަދަދު69 :

ވޮލިއުމް50 :

()2

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-35 :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި ޕޯ ސްޓުގެ ޞިނާޢަތު ކުރިއަރުވައި،
ފުޅާކޮށް ،ތަރައްޤީކުރުމާއި ،އެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ހިތްވަރުދީ،

ޚިދުމަތްތަކަކީ ރަނގަޅު

ކަންކަމަށް މަގުފަހިވާފަދަ
ފޯރުކޮށްދެވޭ

ކަންކަމަށް

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސްގެ

ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ،

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ވިޔަފާރީގައި ވާދަވެރި އަދި މުޖުތަމަޢުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދެވޭ ފެންވަރުގެ
ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުން.
(ށ)

ކޮމިއުނިއުނިކޭޝަނާއި ޕޯ ސްޓުގެ ޚިދުމަތާއި ،ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއާ ސީދާ
ގުޅޭގޮތުން ފޯރުކޮށްދެވޭ އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޤައުމީ
ފެންވަރުގައްޔާއި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ވާދަވެރި

ފެންވަރުގައި

ވެށްޓެއް ޤާއިމްކޮށް،

ކުރިއެރުވުން.
(ނ)

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި ،ޕޯ ސްޓުގެ ޞި ނާޢަތުގެ ޤައުމީ ސިޔާ ސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުން.

(ރ)

މި ޤާނޫނުގެ މަޤުޞަދުތައް ހާ ސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ،ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި ޕޯ ސްޓުގެ
ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ލައި ސަން ސް ދޫކޮށް ،އެ ދާއިރާތަކުގެ އެންމެހައި ކަންކަން
ރާވައި ހިންގުން.

އޮތޯރިޓީގެ އާ ންމު

.3

ބާރުތައް

މި ގަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި އޮތޯރިޓީގެ މަގު ސަދުތައް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން
ކުރުމަށް ޓަކައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 42/2015ކޮމިއުނިކޭޝަން ސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވް ސްގެ
ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހަދާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާއި ،އު ސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން،
އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ،އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ
މަސައްކަތްތައް

.4

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 42/2015ކޮމިއުނިކޭޝަން ސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވް ސްގެ ޤާނޫނު) ގެ
 16ވަނަ މައްދާގެ ދަށުން ކޮމިއުނިކޭޝަން ސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވް ސްގެ މަ ސައްކަތްތަކުގެ
ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި ފައިވާ ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައިވާ މަ ސައްކަތްތައް ކުރުން.
()1

ކޮމިއުނިކޭޝަން ސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވް ސްގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި ރޭޑިއޯ ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް
ކުރުން؛

()2

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ
ފޯރުކޮށްދިނުން؛

2

ޞި ނާޢަތަށް

ބޭނުންވާ

ލަފަޔާއި

އެހީތެރިކަން

ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު69 :

()3

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-35 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ،
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޞިނާޢަތު ކުރިއެރުވުން؛

()4

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޞިނާޢަތާ ބެހޭގޮތުން ،ނުވަތަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ
ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ،ނުވަތަ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދޭ
ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ މައް ސަލަތައް ބަލައި ،ފިޔަވަޅު އެޅުން؛

()5

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޞި ނާޢަތުގައި ،ހަމަހަމަ އަދި ވާދަވެރި
ވެށްޓެއް ޤާއިމްކޮށް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުން؛

()6

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާގައި ހިނގާ ވިޔަފާރީގެ ވާދަވެރިކަމާ ދެކޮޅު
ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުން؛

()7

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ލައި ސަން ސް ދޫކުރުމާއި ،ކަމާ
ގުޅޭ އެނޫންވެ ސް ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން؛

()8

ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް ފާ ސްކުރުމާއި ،އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި ،ކަމާބެހޭ
ކަންކަން

ބެލެހެއްޓުމާއި ،ލައި ސަން ސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ލައި ސަންސާ

ގުޅިގެން މާލީގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހައްޓައި
ހިންގުން؛
()9

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޞި ނާޢަތުގައި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ،ޚިދުމަތް ދޭނެ އު ސޫލުތައް
ކަނޑައަޅައި ،އެ އު ސޫލުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ބާރުއެޅުން؛

()10

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ނަންބަރިންގ ޕްލޭނާއި ،ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ އެނޫން
ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ޛަރީޢާއިން އެޑްރެ ސް ކުރުމާބެހޭ ފަންނީ
އެންމެހައި ކަންކަމާއި ،އިދާރީ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން؛

()11

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ނުވަތަ ނެޓްވާރކްތައް އިންޓަރކަނެކްޓް
ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި ،އެކަމާ ގުޅިގެން އުފެދޭ ދެބަ ސްވުންތައް
ޙައްލުކުރުން؛

()12

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އިކްއިޕްމަންޓް ބަލައި،
ފާ ސްކޮށް ،ހުއްދަ ދިނުން؛
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު69 :

()13

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-35 :

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ މިންގަނޑުތައް
ކަނޑައެޅުން؛

()14

ސެޓެލައިޓުގެ ގުޅުން ޤާއިމު ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަ ސައްކަތްތައް ރެގިއުލޭޓް
އިންޓަރނޭޝަނަލް

ކުރުމާއި،

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ކަމާބެހޭ

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

ޔޫނިއަންއާއި

ނުވަތަ

އިދާރާތަކާއެކު

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު

އެ ކަންކަން ވިލަރެ ސް ކުރުން؛
()15

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ވަ ސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމުގައި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް
ޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޞި ނާޢަތުގައި
ހަ ރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބާރުއަޅައި ،ހިތްވަރުދިނުން؛

()16

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޞިނާޢަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން އާ ންމުންނަށް
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ އިރުޝާދު ދިނުން؛

()17

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި
ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ މިންވަރު ވިލަރެ ސްކުރުމާއި ،ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާބެހޭ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފޯރަމްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމް ސީލުކުރުން.

(ށ)

ސްޕެކްޓްރަމް ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައިވާ މަ ސައްކަތްތައް ކުރުން.
()1

ރޭޑިއޯ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ފްރިކްއެން ސީ

ސްޕެކްޓްރަމް

ރާވައި

ހިންގައި

ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން؛
()2

ރޭޑިއޯ

ކޮމިއުނިކޭޝަން އިކްއިޕްމަންޓާއި ސްޕެކްޓްރަމް

ބޭނުންކުރުމަށް

ލައި ސަން ސް ދޫކުރުމާއި ،ކަމާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން؛
()3

ރޭޑިއޯ ފްރިކްއެން ސީތަކަށް ކުރިމަތިވާ އިންޓަރފިއަރަން ސް ހުއްޓުވުމަށް
މަ ސައްކަތް ކުރުމާއި ،އެފަދަ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައް ސަލަތައް
ތަޙްޤީޤު ކުރުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުން.

(ނ)

ޕޯ ސްޓު ގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައިވާ މަ ސައްކަތްތައް ކުރުން.
()1

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕޯ ސްޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތައް ރަޖި ސްޓަރީކޮށްދިނުން؛

()2

ޕޯ ސްޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން؛
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އަދަދު69 :

ވޮލިއުމް50 :

()3

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-35 :

ޕޯ ސްޓުގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓު ކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތައް
ކަނޑައެޅުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ދޭން ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ
ދިނުމާއި،

ޕޯ ސްޓާ ބެހޭ

ފޯރަމްތަކުގައި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ދިވެހިރާއްޖެ

ތަމް ސީލުކުރުން.
(ރ)

އިންފޯ ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ،ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއާ ސީދާ
ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ
ނި ސްބަތަށް ކުރަންޖެހޭ މަ ސައްކަތްތައް ކުރުން .އޭގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން
ހިމެނެއެވެ.
()1

މި ގަވާއިދުގައި ކަ ނޑައަޅައި ފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ
ކަންކަން ރެގިއުލޭޓުކުރުން؛

()2

ދާއިރާއާ

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ

ގުޅޭ

ސީދާ

ކަންކަމުގައި

އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޞި ނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން ދިނުން؛
()3

ދާއިރާއާ

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ

ސީދާ

އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ

ގުޅޭ

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ސިޔާ ސަތުތައް ކަނޑައެޅުން.
(ބ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ( 42/2015ކޮމިއުނިކޭޝަން ސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވް ސްގެ
ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ،ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކުން އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް
ބަޔާންކުރާ މަ ސައްކަތްތައް ކުރުން.

(ޅ)

އޮތޯރިޓީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަ ސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ކުރުމަށް މަގުފަހި
ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަ ސައްކަތްތަކާއި ،އެނޫނަ ސް މި ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ޓަކައި
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

އޮތޯރިޓީ ދުވަހުން

.5

އޮތޯރިޓީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމުގެ ވެރިޔަކީ އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވްއެވެ.

ދުވަހަށް ހިންގުން
ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް

.6

(ހ)

ޗީފް

އެގްޒެކްޓިވްގެ

ކަނޑައަޅާ
42/2015

މަ ސްއޫލިއްޔަތުގެ

ސިޔާ ސަތުތަކާ

އެއްގޮތްވާ

(ކޮމިއުނިކޭޝަން ސް

ތެރޭގައި
ގޮތުގެ

އޮތޯރިޓީ

ޑިރެކްޓަރުންގެ

މަތިން،
އޮފް

ބޯޑުން

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

މޯލްޑިވް ސްގެ

ޤާނޫނު)

ތަންފީޛު ކުރުމަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި ،އޮތޯރިޓީގެ
އިދާރީ ހިންގުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

5

އަދަދު69 :

ވޮލިއުމް50 :

(ށ)

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-35 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް ޢައްޔަނު ކޮށް ވަކިކުރާނީ ،ސިވިލް ސަރވި ސް ކޮމިޝަނުންނެވެ .އަދި
އެ މަޤާމަކީ ސިވިލް ސަރވި ސްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމާ އެއް ފެންވަރުގެ ސިވިލް
ސަރވި ސްގެ މަޤާމެކެވެ .އޭގެ އިތުރުން ،ޗީފް އެގްޒެކްޓިވްކަމަށް ޢައްޔަނު ކުރެވޭ
މީހަކީ ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެން ބަރުންގައި ހުރުން ލާޒިމް ކަމަށް ޤާނޫނު ނަން ބަރު
( 42/2015ކޮމިއުނިކޭޝަން ސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވް ސްގެ ޤާނޫނު) ގެ  6ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

(ނ)

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސްއާއި ،ޕޯ ސްޓުގެ ދާއިރާއާއި ،ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާ
ރެގިއުލޭޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ނި ސްބަތަށް އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓް
ކުރުމާއި ،ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި ޕޯ ސްޓުގެ ދާއިރާތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ
މަ ސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ،އޮތޯރިޓީގެ ޖަލް ސާތައް ބާއްވައި ،ޖަލް ސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ
ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާއި ،މާލީ ހި ސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަކީ
ޗީފް އެގްޒެކްޓިވްގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

(ރ)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވުން ފިޔަވައި ،އޮތޯރިޓީ ތަމް ސީލު ކުރަންޖެހޭ
ކަންކަމުގައި އޮތޯރިޓީ ތަމް ސީލު ކުރާނީ  ،އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެކްޒެކްޓިވްއެވެ.

(ބ)

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލު ކަން އިތުރުކުރުމުގެގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ
ތަޢުލީމާއި ،ތަމްރީ ނާއި ،މަ ސައްކަތުގެ ތަޖު ރިބާ ހޯދައިދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
މަ ސައްކަތް ކުރުން.

އޮތޯރިޓީގެ

.7

(ހ)

މުވައްޒަފުން

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭނީ ،ސިވިލް ސަރވި ސްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.
އަދި އެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވި ސްގެ ޤާނޫނާއި،
އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކެވެ.

(ށ)

އޮތޯރިޓީގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ގިންތިތަކާއި
މަ ސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކުރާ އިދާރީ އޮނިގަނޑެއް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން އެކުލަވައިލައި،
ބޯޑުގެ މެން ބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެ އޮނިގަނޑު ފާ ސްކުރާ ންވާނެއެވެ .އަދި
އެ

އޮނިގަނޑުގައި،

އޮތޯރިޓީގެ

މުވައްޒަފުންގެ

މަޤާމުތަކުގެ

ޝަރުޠުތަކާއި،

އެކި ކަންކަމަށް މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނެ އަދަދު ކަނޑައަޅައިފައި އޮންނާ ންވާނެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން އެކުލަވައިލާ އޮނިގަނޑުގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން އޮތޯރިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ޢައްޔަނުކޮށް
ވަކިކުރާނީ ސިވިލް ސަރވި ސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

6

އަދަދު69 :

ވޮލިއުމް50 :

(ރ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-35 :

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ފެންވަރާއި އެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދެވޭނެ
މު ސާރައާއި ޢި ނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ،ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން
އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ މަޝްވަރާޔާއެކު ސިވިލް ސަރވި ސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓް

.8

(ހ)

މުވައްޒަފުން

އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ މަ ސައްކަތްތަކެއް ނުވަތަ ޚާއްޞަ މަ ސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން "ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން" ގެ ގޮތުގައި
އޮތޯރިޓީއަށް މުވައްޒަފުން ހޯދިދާ ނެއެވެ.

(ށ)

ކޮންޓްރެކްޓް

މުވައްޒަފުން

ހޯދުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނީ،

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

( 5/2007ދިވެހި ސިވިލް ސަރވި ސްގެ ޤާނޫނު) އާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ
ގަވާއިދުތަ ކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .އަދި އެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް
ހިނގާނީ ވެ ސް ،އެ ޤާނޫނާއި ،އެ ގަވާއިދުތަކެވެ.
އެހެން ފަރާތަކާ

.9

މަސައްކަތް

އޮތޯރިޓީގެ މަ ސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަ ސައްކަތެއް ނުވަތަ މަ ސައްކަތަކުން ބައެއް ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 42/2015ކޮމިއުނިކޭޝަން ސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވް ސްގެ ޤާނޫނު) އާ ނުވަތަ

ހަވާލުކުރުން

އެނޫންވެ ސް ޤާނޫނަކާ ޚިލާފު ނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ އު ސޫލުތަކެއްގެ ދަށުން
އެހެ ން ފަރާތަކާ ހަވާލު ކުރެވިދާނެއެވެ .އެގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ މަ ސައްކަތެއް ހަވާލުކުރާންވާނީ،
އެކަމަށް ޓަކައި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަ ސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

މާލީ ކަންކަން

.10

އޮޑިޓް ކުރުން

.11

އަހަރީ ރިޕޯޓު

.12

(ހ)

އޮތޯރިޓީގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައި ސާ ،ކޮންމެ އަހަރަކު ވެ ސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ހުން ފާ ސްކުރާ ބަޖެޓެއްގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން
އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ .މިނި ސްޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން ،އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން އޮތޯރިޓީގެ
ބަޖެޓް އެކުލަވައިލައި ،އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން އެ ބަޖެޓު ފާ ސްކޮށް ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި
ހިމެނުމަށް ޓަކައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި،
އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނި ސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭން ސަށް ފޮނުވާންވާނެއެވެ.

(ށ)

އޮތޯރިޓީގެ އެންމެހައި ހި ސާބުތަކާއި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާ ންވާނީ ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ( 1އެކެއް) ފަހަރު ،އޮތޯރިޓީގެ ހި ސާބުތައް ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޤަބޫލުކުރާ
އަދި ބޯޑުން އެކަމަށް ޢައްޔަނު ކުރާ އެކައުންޓެންޓަކު މެދުވެރިކޮށް އޮޑިޓް ކުރާ ންވާނެއެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އޮތޯރިޓީ ހިންގިގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ،އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ ހި ސާބުތަކާއެކު ،ކޮންމެ
މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ( 4ހަތަރެއް) މަ ސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކޮށް،

7

އަދަދު69 :

ވޮލިއުމް50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-35 :

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި  ،އެ ބޯޑުން ފާ ސްކުރުމަށްފަހު މިނި ސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ ންވާނެއެވެ.
އަދި އެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިނި ސްޓަރު ފޮނުވާ ންވާނެއެވެ.
މަސައްކަތްތައް

.13

ވަޒަންކޮށް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2015/42ކޮމިއުނިކޭޝަން ސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވް ސްގެ ޤާނޫނު) ގެ
 22ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓުގެ އިތުރުން ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން

ބެލެހެއްޓުން

ލައި ސަން ސް

ދޫކުރާ

ފަރާތްތަކާއި،

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި

ޕޯ ސްޓުގެ

ޞިނާޢަތާއި،

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ނި ސްބަތަށް އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޞިނާޢަތުގެ
ބައިވެރިންގެ މަ ސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް ،ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމުމާއެކު ،މަ ސައްކަތްތައް
ވަޒަންކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މުހިންމު ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުންނާއި ،ޚާއްޞަކޮށް އަންނަނިވި
ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެކުލަވައި ލާ ރިޕޯޓެއް ،އޮތޯރިޓީން މިނި ސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ ންވާނެއެވެ.
އެގޮތުން މިނި ސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ންވާނެއެވެ .މި ރިޕޯޓު
ހުށަހަޅާނީ މިނި ސްޓަރެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

.14

ޚިދުމަތުގެ ފީ

.15

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

.16

(ހ)

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ހުރި މިންވަރު؛

(ށ)

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ލިބޭ މަންފާތައް؛

(ނ)

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު.
ޝަކުވާ

އޮތޯރިޓީގެ

ނިންމުންތަކާމެދު

42/2015

(ކޮމިއުނިކޭޝަން ސް އޮތޯރިޓީ

ހުށަހެޅުމުގެ

ފުރުޞަތު،

ޤާނޫނު

އޮފް މޯލްޑިވް ސްގެ ޤާނޫނު)

ނަންބަރު
ގެ ދަށުން

އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު  ( 2021/R-34ކޮމިއުނިކޭޝަން ސް އޮތޯރިޓީ އޮފް
މޯލްޑިވް ސްއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ގޮތާއި ،އެ ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ
އު ސޫލުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން ލިބިދެވޭނެއެވެ.
އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚިދުމަތުގެ ފީއެއް ނެގުމުގެ އިޚުތިޔާރު ،އޮތޯރިޓީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ .އެގޮތުން ދެވޭ ޚިދުމަތަށް ފީ ނެގޭނެ މިންވަ ރު އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން އެކުލަވައިލާ
އު ސޫލެއްގައި ބަޔާން ކުރާ ންވާނެއެވެ.
(ހ)

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައި ސިއްޔަތުން އެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކީ
ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓާ ންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ .އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ،ޤާނޫނު
ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ހާމަކުރާ ކުރުން ފިޔަވައި އެއްވެ ސް
ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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އަދަދު69 :

ވޮލިއުމް50 :

(ށ)

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-35 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާމެދު ،ސިވިލް
ސަރވި ސްގެ ގަވާއިދުގައި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އު ސޫލުން
އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

ސި ާޔސަތުތައް

.17

(ހ)

ކަނޑައެޅުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 42/2015ކޮމިއުނިކޭޝަން ސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވް ސްގެ
ޤާނޫނު) ގެ މަގު ސަދުތައް ހާ ސިލުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން ،އަދި އެ ޤާނޫނުގެ އެއްވެ ސް
އު ސޫލަކާ ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތިން ސިޔާ ސަތުތައް ކަނޑައަޅާނީ މިނި ސްޓަރެވެ.

(ށ)

އޮތޯރިޓީގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާ ންވާނީ މިނި ސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ސިޔާ ސަތުތަކާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މިނިސްޓަރު

.18

(ހ)

އޮތޯރިޓީއަށް އަންގާ

އޮތޯރިޓީން ޢަމަލުކުރާ ންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަދާކުރި ޒިންމާތަކާ
ގުޅިގެން ،ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކާ ގުޅިގެން އެ ކަމެއް އެއީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް

އެންގުންތަކާއި ،އެއަށް

ކަމަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތުގައި އެ ކަމެއް އިޞްލާޙު ކުރުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ޢަމަލުކުރުން

މިނި ސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

އެކިއެކި ސިޔާ ސަތުތަކާ ގުޅިގެން މިނި ސްޓަރު އަންގާ އެންގުންތަކަށް އޮތޯރިޓީން
ޢަމަލުކުރާންވާނީ ،އެ އެންގުމެއް ލިޔުމުން މިނި ސްޓަރު އެންގުމުންނެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން މިނި ސްޓަރު އަންގާ އެންގުންތަކުގެ ރަޖި ސްޓަރީއެއް އޮތޯރިޓީން
ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ންވާނެއެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ ސިއްކަ

.19

ގަވާއިދު ހެދުމާއި،

.20

އޮތޯރިޓީގެ ރަ ސްމީ ސިއްކައެއް އޮންނާ ންވާނެއެވެ .ލިޔުމުން އޮތުން ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ
އެއްބަ ސްވުމެއްގައި އޮތޯރިޓީން ސޮއިކުރާ ހާ ލަތުގައި ،އެ އެއްބަ ސްވުމެއްގައި ސިއްކަ އޮންނާން
ޖެހޭކަމަށް ޤާނޫނު ބަޔާންކުރާނަމަ ،އެ ލިޔުމެއްގައި އޮތޯރިޓީގެ ސިއްކަ ޖަހާ ންވާނެއެވެ.
އޮތޯރިޓީގެ ސިއްކަ ޖަހާ ކޮންމެ ލިޔުމެއްގައި އެކަމަށް ޓަކައި އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ
އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ މެން ބަރަކު ނުވަތަ މެން ބަރުން ސޮއި ކުރާ ންވާނެއެވެ.

އުސޫލުތައް

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ( 42/2015ކޮމިއުނިކޭޝަން ސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވް ސްގެ ޤާނޫނު) ގައި،
އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ހެދުމަށް ކަނޑައަޅައި ފައިވާ ގަވާއިދުތައް ފިޔަވައި އޮތޯރިޓީން ހަދާންޖެހޭ

އެކުލަވައިލުން

އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާއި އު ސޫލުތައް އެކުލަވައިލައި ،އެ ގަވާއިދުތަކާއި އު ސޫލުތަކަށް
ބަދަލުގެނެ ސް ،އެކަންކަން ހިންގާނީ އޮތޯރިޓީންނެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ ހިންގާ
ގަވާއިދަށް ބަދަލު
ގެނައުން

.21

(ހ)

މި ގަވާއިދު އިޞް ލާޙު ކުރުމާއި ބަދަލު ގެނައުމަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ލިބިގެންވާ
ބާރެކެވެ .މިގޮތުން ގަވާއިދަށް އިތުރު ހަރުދަނާކަމެއް ގެނައުމުގެގޮތުން މި ގަވާއިދު
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އަދަދު69 :

ވޮލިއުމް50 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-35 :

އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ މަ ސައްކަތް ކުރިޔަ ށްގެންދާނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ
ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާ ޙެއް ގެނެވޭނީ،
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން އެކަން ފާ ސްކޮށްގެންނެވެ .އަދި އެ އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރެވޭނީ
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރުމުންނެވެ.

ގަވާއިދަށް

.22

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
މާނަކުރުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ
ދުވަހު ން ފެށިގެންނެވެ.

.23

މި ގަވާއިދުގެ ޢި ބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން
މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު ،އަންނަނިވި ޢި ބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ،
އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
(ހ)

"އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 42/2015ކޮމިއުނިކޭޝަންސް
އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވް ސްގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް
އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވް ސްއަށެވެ.

(ށ)

"މިނި ސްޓަރު" ކަމަށް

ބުނެފައި އެވަނީ ،މުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ސިޔާ ސަތުތައް

އެކަށައަޅައި ،މުއާ ޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތު
އެ އިރެއްގައި ރައީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މިނި ސްޓަރަށެވެ.
(ނ)

"މިނި ސްޓްރީ" ކަމަށް

ބުނެފައި އެވަނީ ،މުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ސިޔާ ސަތުތައް

އެކަށައަޅައި ،މުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަ ކާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތު
އެ އިރެއްގައި ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.
(ރ)

" ސްޕެކްޓްރަމް" ކަމަށް

ބުނެފައި އެވަނީ ،މުއާޞަލާތުތައް ޤާއިމު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ

އެންމެހައި ރޭޑިއޯ ކޮމިއުނިކޭޝަން ފްރިކްއެން ސީތަކަށެވެ.
(ބ)

"ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

ނަންބަރިންގ

ޕްލޭން"

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންކުރާ ނަން ބަރުތައް ބަހައިލެވިފައިވާ ގޮތާއި،
ނަންބަރުތައް ބޭނުންކުރާނެ އު ސޫލުތަކަށެވެ.
(ޅ)

"ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ވަޔަރު ،ނުވަތަ ރޭޑިއޯ ،ނުވަތަ
އޮޕްޓިކަލް ،ނުވަތަ އެހެނިހެން އިލެކްޓްރޯ މެގްނެޓިކް ނިޒާމްތަކެއް މެދުވެރިކޮށް،
އެއްވެ ސް ބާވަތެއްގެ އިޝާރާތެއް ،ނުވަތަ ސިގްނަލެއް ،ނުވަތަ ލިޔުމެއް ،ނުވަތަ
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު69 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-35 :

ފޮޓޯއެއް ،ނުވަތަ އަޑެއް ނުވަ ތަ އެއްވެ ސް ބާވަތެއް އިންޓެލިޖަން ސެއް ބޭނުންކޮށްގެން
ބަދަލުކުރުމާއި ،ފޮނުވުމާއި ،ލިބިގަތުމަށެވެ.
(ކ)

"އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަން" ކަމަށް

ބުނެފައި އެވަނީ ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ވަ ސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުވައިދެވޭ ތަފާތު
ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށާއި ޚިދުމަތްތަކަށެވެ.
(އ)

"ޕޯ ސްޓު " ކަމަށް

ބުނެފައި އެވަނީ ،އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ފޮނުވޭ ސިޓީއާއި،

ޕޯ ސްޓު ކާޑާއި ،ޕާރު ސަލާއި ،އެނޫންވެ ސް އެފަދަ ތަކެތި ފޮނުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އަ ސާސީ
ޕޯ ސްޓާއި އެނޫންވެ ސް ކޫރިއަރގެ ޚިދުމަތްތަކަށެވެ.
(ވ)

ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު

" ސިވިލް ސަރވި ސް ގެ ޤާނޫނު" ކަމަށް

( 5/2007ދިވެހި ސިވިލް ސަރވި ސްގެ ޤާނޫނު) އާއި ،އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ
އިޞްލާޙުތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.
(މ)

ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު

" ސިވިލް ސަރވި ސް ކޮމިޝަން" ކަމަށް

( 5/2007ދިވެހި ސިވިލް ސަރވި ސްގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޝަނަށެވެ.
(ފ)

"ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޞިނާޢަތު" ކަމަށް

ބުނެފައި އެވަނީ ،ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ޝާމިލުވާ ޞިނާޢަތުތަކަށެވެ.
)(1

ކެރިއަރެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން؛

()2

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުން ޚިދުމަތް ދިނުން؛

()3

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށް
ދިނުން؛

()4

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ބޭނުންވާނެ އިކުއިޕްމަންޓް ނުވަތަ އެހެނިހެން
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އިކުއިޕްމަންޓް އިމްޕޯޓްކުރުން ނުވަތަ ތައްޔާރުކުރުން؛

()5

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

ނެޓްވާރކް

ނުވަތަ

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

އިކުއިޕްމަންޓްތައް ޤާއިމްކުރުމާއި ،މަރާމާތުކުރުމާއި ،ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ
ޚިދުމަތަކަށް ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަ ސައްކަތް ކުރުން.
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު69 :

(ދ)

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-35 :

"އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޔޫނިއަން"

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކަމަށް

ބުނެފައި އެވަނީ،

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން
މަ ސައްކަތްކުރާ "އެ ކުވެރި ދައުލަތްތައް" (ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން ސް) ގެ އިދާރާއަށެވެ.
(ތ)

"ބޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކޮމިއުނިކޭޝަން ސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވް ސްގެ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށެވެ.

________________
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