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 އިޖުރާތު  މުގެ ޑްކާސްޓަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅު ބްރ   ކޮންޓެންޓާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި 

 ތަޢާރުފް  .1

 ،ކޮންޓެންޓަކާ ގުޅިގެން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރ ޑްކާސްޓަރުން އެ ފަރާތްތަކުން ބްރ ޑްކާސްޓްކުރާމިއީ، 
ޚިލާފުވާ  ކުބްރ ޑްކާސްޓަރައެ އާ  ކ ޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް  ބްރ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި  ބްރ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  44ށް ބްރ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަަފރާ އެ ،ދެނެގަތުމަށާއި މިންވަރެއް
 އިޖުރާތެވެ.ފައިވާ އެކުލަވާލައިގޮތުގެ މަތީން  އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ

 ން ގިންތިކުރުމާއި ދަރަޖަކުރު  ކ ޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފުވުން  .2

ކަންކަން  ޚިލާފުވާބްރ ޑްކާސްޓަރުން ބްރ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކ ޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ  ވާއިދާއިޤަ ،ބްރ ޑްކާސްޓްކުރުމުގައި 2.1
ފަސޭހައިން ޑަ ބޮޑުމިން ކުރާ ކުށެއްގެ ކު އެ ،ނުވަތަ ބްރ ޑްކާސްޓަރުން ކުރާ ކުށްތައް ގިންތިކޮްށ ދަރަޖަކުރުމަކީ

  ދެނެގަނެވޭނޭ ކަމެކެވެ.

ޚިލާފުވާ އާ  ކ ޑް ޮއފް ޕްރެކްޓިސްފޮނުވުމުގައި  ކޮންޓެންޓް ވަނީ އެ ގައި 1 ތާވަލް ،ތީގައިވާ އަސާސްއަށް ބިނާކޮށްމަ 2.2
ހަމަތަކާއި މިންގަޑުތަކަށް  ޕްރެކްޓިސްގެ ހުރިހާ ކ ޑް އޮފް ވެ. ގޮތްތަކެ ފައިވާދަރަޖަކުރެވިގިންތިކޮށް ޚިލާފުވުން 
ވެ. މި ވާނެއެ ފައިބަާހލާ އަށް (A, B, C)ކެޓެގަރީ  3މައިގަޑު  ވުންޚިލާފު ލާފުވާޚިމިންގަޑުތަކާ  އެ، ރިއާޔަތްކޮށް

ވެސް އެ ކޮންމެ ކެޓެގަރީ އެއްގެ ޚިލާފުވުމެއް  ކަމަށް ބެލެވޭ ބައެވެ.  އަކީ އެންމެ ސީރިއަސް Aގޮތުން ކެޓެގަރީ 
 1 މިގޮތުންވާނެވެ.  ރަން ށް ދަރަޖަކ5ުން 1 މައްސަލަ އެޖުޑިކޭޓްކުރުމުގައި ޚިލާފުވާކަމަށް ބެލެވޭ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލާ

  ންމެ ސީރިއަސް ދަރަޖައެވެ.ވަނަ ދަރަޖައަކީ އެ

 

 ލާފުވުން ބެހިފައިވާ ކެެޓގަރީތައް ފް ޕްރެކްިޓސްގެ މިންގަޑުަތކާ ޚި. ކ ޑް އ1ޮތާވަލް 

 ކެޓެގަރީ މިންގަޑުގެ ޚުލާސާ  # ހަމަ
 އިއިސްލާމް ދީނާ

ޤާނޫނަށް 
ހުރުމަތްތެރިކޮށް 

 ހިތުން 

 A އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ރައްކައުތެރިކުރުން 1.1
ނޑުވާލުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކޮންެޓންޓް  1.2 ނޑައެޅިގެން ޤާނޫނެއްގެ ބާރު ކަ ކަ

 ބްރ ޑްކާސްޓްނުކުރުން
A 

 A މާރާމާރީ ފަދަ ކަންކަމަކީ ރަގަޅުކަންކަން ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ނުފޮުނވުން 1.3
 A މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ަރގަޅުކަމެއް ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ުނފޮނުވުން  1.4
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 ކެޓެގަރީ މިންގަޑުގެ ޚުލާސާ  # ހަމަ
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާއި އޭގެ ވިޔަފާރިއަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް  1.5

 ނުފޮނުވުން 
C 

 A އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކޮންޓެންޓް ނުޮފނުވުން  1.6
އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދީންގެ ކަަރމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ނުަވތަ  1.7

 ކުޑަކުދީން މެރުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ނުފޮނުވުން 
A 

އިޖްތިމާޢީ އަޚްލާޤު 
 ހިފެހެއްޓުން 

 B އަހުލާގީ މިންގަޑު ހިފެހެއްޓުން އާއްމުގޮތެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ އަދަބު  2.1
 B އިޖްތިމާއީ މިންގަޑަށް ނުފެތޭ ަބސްމަގު އަދި އިޝާރާތް ބޭނުން ނުކުރުން 2.2
 A އޮރިޔާން ކާޑުގެ މާނައިގައި ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް ނުޮފނުވުން  2.3
 C ކޮންޓެންޓް ގިްނތި ކޮށްގެން ފޮުނވުން 2.4

އަބުރުވެރިކަމާއި 
ޒާތީ ދިރިއުޅުން 
 ރައްކާތެރިކުރުން

 B މީހުންގެ އަބުރު ގެއްލޭގޮތަށް ކޮްނޓެންޓް ނުޮފނުވުން  3.1
ޖިންސީ ގ ނާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައިންގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު  3.2

 ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ކާކުކަން ހާމަ ނުކުރުން
A 

ރިކ ޑްކުރެވިފައިވާ ފަރުދުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހާމަުކރާއިރު ހުއްދަނެތި  3.3
 ކޮންޓެންޓް ުނފޮނުވުން 

B 

 B ކާރިސާތައް ރިޕ ޓްކުރުމުގައި ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް ފޮނުވުން  3.4
އިންސާނީ 
ޙައްޤުތަކަށް 

ހުރުމަތްތެރިކޮށް 
 ހިތުން 

ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާއި ވަކި މީހެއްގެ ދީނާއި ޤައުމިއްޔަތަށް ކުޑައިމީސްވާ  4.1
 ގޮތަށް ނުފޮނުުވން 

A 

ޖިންސީ ތަފާތު ނުކުރުމާއި އަންެހނުންގެ ހައްޤުތަކުގެ ގައިޑްލައިންައށް  4.2
 ރިއާޔަތްކުރުން

A 

 B ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކުޑައިމީސް ވިޔަނުދިނުން  4.3
 B ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުްނނަށް ކުޑައިމީސް ވިޔަނުދިނުން 4.4
 A ރައްކާތެރިވާ ގޮތަށް ފޮނުވުން ކުޑަކުދީންގެ ކަރާމާތާއި ހައްޤުތައް  4.5
 B ފަރުދުންގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަްސ އެޅޭ ގޮތަށް ނުފޮނުވުން  4.6

ތެދު މައުލޫމާތު 
ހާމަކުރުމާއި 

 އިންސާފުވެރިވުން

 B ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަ ނުވެ ހަމަަހމަ ކަމާ އެކު ތެދު މައުލޫމާތު ފޮނުވުން  5.1
ވާހަކައިގެ މަފްއޫމު ނުގެއްލޭ ގޮތަްށ މައުލޫމާތު ދޭ ފަރާތުން ދައްކާ  5.2

 ފޮނުވުން 
B 

ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތެއް ހުށަެހޅިއްޖެ ނަމަ ލަސް ނުކޮށް އެކަން ހާމަކޮށް  5.3
 ރަގަޅުކުރުން

B 

ކަމެއް ސާބިތު ނުވާ ހާލަތެއްގައި އެކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރު  5.4
 މައްޗަށް ބިނާކުރުންމުއުތަބަރު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ަމސްދަރެއްގެ 

B 

 C އިންޓަވިއު ކުރާއިރު އިންޓަވިއު ކުރާ ބޭނުން ބަޔާންކޮށްިދނުން  5.5
ޢާއްމުންގެ 

ޝައުގުވެރިކަމުގެ 
 ދާއިރާ

ޢާއްމުންގެ ޝައުގުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ތަފާތު ވިސްނުންަތކަށް  6.1
 ފުރުޞަތު ދިނުން 

C 

 B އެގޮތަށް އިޝްތިހާރު ފޮނުުވން އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މިންގަޑާ  6.2
 

 އެޖުޑިކޭޓްކުރުން  .3
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ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ އިރު ބައެއް ފަހަރު ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އެއް ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މި  3.1
މައްސަލަތައް ވަކި ވަކި ޝަކުވާގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް އެބައޮތެވެ. އެހެން ކަމުން ވަކި 

. މި ހަމަހަމަ އުސޫލެއް ގެންގުޅުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ، ށް އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަދަދު ގުނާއިރުބްރ ޑްކާސްޓަރަކަ
 ގެ ގޮތުގައި ބެލުމަކީ ގެންގުޅެވިދާނެ ުއސޫލެކެވެ.މައްސަލައެއްގޮތުން އެއް ދުވަހެއްގެ ކޮންޓެންްޓ ބަލާއިރު އެއް 

ކެޓެގަރީެގ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އެުޖޑިކޭޓްކުރުމަށް ފަހު ބްރ ޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓެއް ޚިލާފު ވެފަިއވަނީ ކޮން  3.2
ނޑައަޅާނެއެވެ. ކޮން   ދަރަޖައެއްގައިކަން ކޮމިޝަނުން ކަ
 

 ބްރ ޑްކާސްޓަރުންނަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅުތައް  .4
 4ޤަާވއިދާ ޚިލާފުވާ ބްރ ޑްކާސްޓަރުންނަށް ތަާފތު ، އިވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަ 44ބްރ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  4.1

އަދި )ޅ( ގައި ވެސް )ށ(، )ނ( މީގެ އިތުރުން އެ މާއްދާގެ  ފިޔަވަޅެއް އެޅިދާނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.
ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް  ވަނީ އެޅިދާނޭ ގައި މި  2 ތާވަލްތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ. އެޅިދާނޭ 

 .ލިްސޓެކެވެތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ 
 

 ޤާނޫނުގައި ަބޔާންުކރާ ފިޔަވަޅުަތއް . 2ތާވަލް 
 ޤާނޫނުގެ މާއްދާ  ފިޔަވަޅު  ފިޔަވަޅު ކ ޑް 

S1  ް1ގެ )ހ( ގެ 44 ބްރ ޑްކާސްޓަރަށް ކަމެއް ރަގަޅުކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވުނ 
S2  ް3ގެ )ހ( ގެ 44 ކުރަން އެންގުންއެދި ބަޔާނެއް ޝާއިއު މައާފަށ  

S3 ް2ގެ )ހ( ގެ 44 ބްރ ޑްކާސްޓަރުންނަށް އާއްމު އިންޒާރެއް ދިނުނ  

S4 ް2ގެ )ހ( ގެ 44 ބްރ ޑްކާސްޓަރުންނަށް ޚާއްސަ އިންޒާރެއް ދިނުނ  

S5 ް4ގެ )ހ( ގެ 44 ކުށް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމެއް ރަގަޅުކުރުމަށް އެންގުނ  

S6  ީ( ނގެ )44 ގޮތުން ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލުން ބައެއް ހުއްޓާލުމަށް ެއންގުން ވަގުތ  

S7  ެގެ )ށ(44 އަށްވުރެ ބޮޑުުނވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުން %2އާމްދަނީގ 
S8  ްކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ އެންުގމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހަދާންކޮށްިދނުނ - 
S9  (ނގެ )44 ހުށަހެޅުން ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށް ކ ޓަްށ 
S10 ް(ޅގެ )44 އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވި ކަމުގެ ދައުވާ ކުރުނ 

 

 ލު އުސޫ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ  .5
 ކޮންޓެންޓެއް ޚިލާފު ވެފައިވަނީ ކޮން ބްރ ޑްކާސްޓްކުރެވޭފަހު  ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އެޖުޑިކޭޓްކުރުމަށް 5.1

ނޑައެުޅމުން،ން ދަރަޖައެއްގައިކަ ކެޓެގަރީއެއްގެ ކޮން ދަރަޖައަކަށް ކެޓެގަރީއަާކއި އެ ޚިލާފުވާ  ކޮމިޝަނުން ކަ
 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 3ތާވަލް މެދު  ނިސްބަތްކޮށް އެ ކޮންޓެްނޓް ފޮުނވި ބްރ ޑްކާސްޓަރާ
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 ފިޔަަވޅު އެޅުުމގެ ުއސޫލު. 3ތާވަލް 

 ޚިލާފުވުމުން އަޅާ ފިޔަވަޅު ކ ޑާ  /ސާބިތުވި ކުށްކ ޑާ ޚިލާފުވާ ދަރަޖަ
 ވަނަ ޚިލާފ5ު ވަނަ ޚިލާފ4ު ވަނަ ޚިލާފ3ު ވަނަ ޚިލާފ2ު ފުރަތަމަ ޚިލާފު

A1 S1/S2 S5 S3/S4 S6  
A2 S1/S2 S5 S3 S4  
A3 S1/S2 S2/S5 S3 S4  
A4 S1/S2 S2/S5 S3 S4  
A5 S1/S2 S2/S5 S3 S4  
B1 S1 S5 S3/S4 S4  
B2 S1 S1/S2 S3 S4  
B3 S1 S1/S2 S3 S4  
B4 S1 S1/S2 S3 S4  
B5 S1 S1/S2 S3 S4  
C1 S1 S5 S3 S4  
C2 S1 S1/S2 S3 S3/S4  
C3 S1 S1/S2 S3 S3/S4  
C4 S1 S1/S2 S2/S3 S3/S4  
C5 S1 S1 S1 S2/S3  

  S1 S5 S3/S4 S7 ލައިސަންސްގެ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވުން
ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އުނިކަން 

 ބްރ ޑްކާސްޓްކުރުންއަންނަގޮތަށް 
S9     

ކަމެއް އޮޅުވާލާފައިވާ ކޮމިޝަނަށް 
 ކަން ސާބިތުވުން 

S9     

ކޮމިޝަނުގެ އެންގުމެއް ތަންފީޒު 
 ނުކުރުން

S8 S8 S10   

 

 )ހ(ގައި  ާމއްދާގެ ަވނަ 44ވާނީ އަޅަން ށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކަކުރާ ކުށަ ބްރ ޑްކާސްޓަރަކު 5.2
 )ށ( އަދި ވަނަ މާއްދާގެ 44މަދުވެގެން އެއް ފަހަރު އަޅާފައި މެނުވީ  ފިޔަވަޅު 4މި ބުނާ ފިޔަވަޅުތައް ކަމާއި 
އިން  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 44ނޭޅޭނޭކަން ބްރ ޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓަކާ ގުޅިގެން )ނ( ގައިވާ ފިޔަވަޅެއް 

އެޅޭ ފިޔަވަޅު  މެދު ރަކާ ވަކި ބްރ ޑްކާސްޓަވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  44 ،ގެން އޮވެއެވެ. އެހެން ކަމުން ނއެ
"ފިޔަވަޅު ރެޖިސްޓަރ" އެއް ކޮންމެ  ގޮތަށްނަމޫނާއާ އެއް ގައިވާ 1 ަޖދުވަލު ތަކުގެ ރެކ ޑެއް ބަލަހައްާޓ،

 ބްރ ޑްކާސްޓަރަކަށް ވެސް އެކުލަވާލައި އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލުން ބައެއް އުނިކުރަން އެންގުމުެގ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ  44 5.3

މަތީގައި ޮގތުން  އެބްރ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކ ޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވާ ހާލަްތތަކުގައެވެ. 
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ޕްރޮްގރާމް ޝެޑިއުލުން ބައެއް ހުްއޓާުލމަށް އެންގުމުގެ އިވާ ފިޔަވަޅު ރަޖިސްޓަރ އަށް ެބލުމަށް ފަުހ، ފަބަޔާންކޮށް
 ކަންކަން ފުރިހަމަ ވުމުންނެވެ.ތިރީގައިވާ  ނީއެޅޭ ( S6ފިޔަވަޅު )

 9 ޖުމުލަ މާއެކު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވު 1ދުވެގެން މަ ދަށުން އަކުރެއްގެ  ކޮންމެ ގެ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ 44 )ހ(

 .ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވުން

 ނުވަތަ 
 A1އެކު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވުމާ 1ށުން މަދުވެގެން )ހ( ގެ ކޮންމެ އަކުރެއްގެ ދަވަނަ މާއްދާގެ  44  )ށ(

 .ޚިލާފެއް ވުން އިގެދަރަޖަ

ގައިވާ ގޮތުގެ  3ލް ވާނަމަ ތާވަލައިސަންސްގެ ޝަރުތަކާ ަތކުރާރުކޮށް ޚިލާފު، ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ަދުށން 44  5.4
 )ދޭއް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން  2ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެ ފަރާތަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ % މަތީން،

 .ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ

ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށް ކ ޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ  44 5.5
ޤަުއމީ ސަލާމަތަްށ އެއީ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ެގ ަތރަހައިގެ ތެރެއިންނެވެ. 14ބްރ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 

 އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ބްރ ޑްކާސްޓްކުރުމުންނާއި ކޮމިޝަނަށް ަކމެއް އޮޅުވާލައިފިކަން ސާބިތު ވުމުންނެވެ.

ކަމުގައި ބަލާނީ ކޮމިޝަނުން އަންާގ  ތެރިވުންއަމުރަށް ނުކިޔަމަން ،ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކުރާ 44 5.6

ަފަހރު މަތީން ލިޔުމުން ހަނާދންޮކށް ދިނުމަށްަފހު  2އެކަން އެންގުމަކަށް ބްރ ޑްކާސްޓަރަކު ޢަމަލުނުކުރުމުން، 
ރޮސެކިއުޓަރ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރި ވެއްޖެނަމަ މިކަމުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ޕް ވެސް ޢަމަލުނުކުރުމުންނެވެ.

 ޖެނެރއަލްއަށް މައްސަލަ ފޮނުވޭެނއެވެ.

 އިޖުރާތަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއި މުރާޖާކުރުން  . 6

އެ އިރެއްގެ  މި އިޖުރާތަކީ   މި އިޖުރާތަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ކޮމިޝަނުން މި އިޖުރާތު ފާސްކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
މި އިޖުރާތުގެ ދަުށން ތަފާތު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި  އިުޖރާތެކެވެ. ވޭނޭ ކުރެ މުރާޖާ ކުންްއ( މަހަހައެ) 6ޮކންމެ  ލަތަށް ބަލައިޙާ

 ބަލާނީ މި އިޖުރާތަށް އަމަލުކުރަްނ ފަށާ ފަހުން އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
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 ޖިސްޓަރ""ފިޔަވަޅު ރަ  – 1ޖަދުވަލު 

 ޓެލެވިޒަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއޭބީސީ  :ބްރ ޑްކާސްޓަރުގެ ނަން

 / ސާބިތުވި ކުށް ކ ޑާ ޚިލާފުވާ ދަރަޖަ #
 އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު )ފިޔަވަޅު އެޅި ތާރީޚް، ކޭސް ނަމްބަރ އަދި ފިޔަވަޅު ކ ޑް(

 ވަނަ ޚިލާފު 5 ވަނަ ޚިލާފު 4 ވަނަ ޚިލާފު 3 ވަނަ ޚިލާފު 2 ފުރަތަމަ ޚިލާފު 

1 A1 
 

 

    

2 A2 
CAC-XX-2013 

20/01/2013 
S1 

    

3 A3 
 

 

    

4 A4 
 

 

    

5 A5 
 

 

    

6 B1 
 

 

    

7 B2 
 

 

    

8 B3 
 

 

    

9 B4 
 

 

    

11 B5 
 

 

    

11 C1 
 

 

    

12 C2 
 

 

    

13 C3 
 

 

    

14 C4 
 

 

    

15 C5 
 

 

    

      ލައިސަންސްގެ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވުން  16

11 
އަންނަގޮތަށް ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އުނިކަން 

 ބްރ ޑްކާސްޓްކުރުން 
     

11 
ކޮމިޝަނަށް ކަމެއް އޮޅުވާލާފައިވާ ކަން 

 ސާބިތުވުން 
     

      ކޮމިޝަނުގެ އެންގުމެއް ތަންފީޒު ނުކުރުން  11
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 ފިޔަވަޅުތައް  ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުގައި  - 2ޖަދުވަލު 

 ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 44 ޤާނޫނުގެ ބްރ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ .1

 
 ފިޔަވަޅު  ބަޔާންކުރާ ގައި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 44 ޤާނޫނުގެ ބްރ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ .2

 

 ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރާ ގައި( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 44 ޤާނޫނުގެ ބްރ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ .3

 

 ފިޔަވަޅުތައް ބަާޔންކުރާ ގައި( ބ) މާއްދާގެ ވަނަ 44 ޤާނޫނުގެ ބްރ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ .4

 

 ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރާ ގައި( ޅ) މާއްދާގެ ވަނަ 44 ޤާނޫނުގެ ބްރ ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ .5
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