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 ނޫސް ބަޔާން 
 

 އިފްތިތާހު ކުރައްވައިފި   ންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ކޮ 
 

ދަށުން )މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިިބގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2020/12ޤާނޫނު ނަންަބރު  
 ގައި އިފްތިތާހު ކުރައްވައިފިއެވެ.    2022  ޖޫން  2  މިއަދު ކޮންސިއުމަރ އޮމްަބޑްސްމަންގެ އޮފީހުގެ ވެްބސައިޓް  ފައިވާއެކުލަވާލާ

ކާއި ޚިދުމަތް ލިިބގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގައި މުދާ ގަންނަ  މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަ
ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިިބގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ކަނޑައަޅައި، އެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި، ވިއްކާ މުދަލެއް ނުވަތަ 

ޚިދުމަތެއްގައި   ނުވަތަ  ފޯރުކޮށްދޭ  ޝަރުޠުތަކާއި  އެފަދަ  ކަނޑައެޅުމާއި،  މިންގަނޑުތައް  ޝަރުޠުތަކާއި  ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެ 
މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފަށް މުދާ ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ  

ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު   2020  ،ށާފައިވަނީށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފައުޞޫލުތައް ަބޔާންކުރުމެވެ. މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކޮ
 .ވަނަ ދުވަހުއެވެ 31މަހުގެ 

 މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިިބގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު   ،ކޮންސިއުމަރ އޮމްަބޑްސްމަންގެ އޮފީހަކީ
ދަށުން   ޭބފުޅަކު   ޤާއިމްކުރެވިފައިވާގެ  މަޤާމަށް  އޮމްަބޑްސްމަންގެ  ކޮންސިއުމަރ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  އިދާރާއެކެވެ. 

ން ކޮންސިއުމަރ އޮމްަބޑްސްމަންގެ ވާޖިަބކީ، މުދާ މި ޤާނޫނުގެ ދަށު   .ގައެވެ  2021އޯގަސްޓް    31ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ  
ގަންނަ ފަރާތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިިބގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގެންފައިވާ ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ އެ ޙައްޤުތަކަށް 

ަބލައި ޝަކުވާތައް ތަޙް ަބދަލު ނަގައިދިނުމާއި    އެފަދަ ޤީޤުކުރުމާއިއުނިކަމެށް ލިޭބ ޙާލަތެއްގައި އެ މައްސަލަތައް  ޙާލަތުގައި 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުންކުރާ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ރިޕޯޓުކުރެވޭނެ   ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅާއި

އި ޚިދުމަތް ލިިބގަންނަ  ޤީޤު ރިޕޯޓު އާންމުކުރުމެވެ. މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމާއި، ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކުގެ ތަޙް
)ހައެއް(   6ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނީ އެކަމެއް ހިނގި ތާރީޚުން ފެށިގެން  

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި، މުދާ ވިއްކާ ތަނަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ކޮންސިއުމަރ އޮމްަބޑްސްމަން އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ތަހް
ތަންތަނަށް ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު، އެތަނަކަށް ވަދެ މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތައް ކަންތައްތައް ހިނގާތޯ ކޮންސިއުމަރ އޮމްަބޑްސްމަނަށް 

 މިފަދައިން ަބލައި ފާސްކުރުމަށް މުދާ ވިއްކާ  ނުވަތަ އޭނާ އައްޔަނުކުރާ ަބޔަކަށް ަބލައި ޗެކްކުރުމުގެ ާބރު ލިިބގެންވެއެވެ. އަދި
ޤީޤަށް ޭބނުންވާ ވީޑިއޯ ކަށް ތަހްޔަކުރާ ަބނުތަނަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް ވަންނަ ކޮންސިއުމަރ އޮމްަބޑްސްމަން ޢައްޔަ
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މާއި، ތަހްޤީޤަށް ޭބނުންވާ  ކުރުމާއި، ފޮޓޯނެގުމާއި، އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ ހެއްދުން ނުވަތަ ކޮޕީ ހަދައި ދިނުމަށް އެންގު
އެންގުމާއި އެތަނަކުން މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހޯދުން   ދިނުމަށްމުދަލެއް ނުވަތަ ލިޔެކިއުމެއް  

ާބރުލިިބގެންވެއެވެ. އެންގުމުގެ  ދިނުމަށް  ހުށަހެޅޭ  ޤާއަދި    ނުވަތަ  އޮމްަބޑްސްމަނަށް  ކޮންސިއުމަރ  ދަށުން  ނޫނުގެ 
ނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާ ފަރާތެއްގެ  ޤާނޫނުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ އެ  ޤާލަތަކުގައި، އެ  މައްސަ
 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް ކޮންސިއުމަރ އޮމްަބޑްސްމަނަށް ލިިބގެންވެއެވެ.  -/250,000 މައްޗަށް

ދުމަތް ލިިބގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ  ޚިކޮންސިއުމަރ އޮމްަބޑްސްމަން އޮފީހުގެ ވެްބސައިޓްގެ ޒަރިއްޔާއިން މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި  
މައްސަލައެއް   އެ  ހާލަތުގައި  މެދުވެރިވާ  ޙާލަތެއް  ގެއްލޭ  ޙައްޤު  އެފަރާތްތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދުނުމާއި  މައުލޫމާތު  ޙައްޤުތަކާގުޅޭ 

ޑު ނށަހެޅޭނެގޮތެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުން އެއީ މިފަދަ ވެްބސައިޓްއެއްގެ މައިގަހުޑްސްމަން އޮފީހަށް ފަސޭހެއިން  ކޮންސިއުމަރ އޮމްަބ
ޒިންމާތަކާމަޤް ފަރާތްތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ފަރާތްތަކާއި  ވިއްކާ  މުދާ  މީގެއިތުރުން  މަ  ސަދެވެ.  ލޫމާތު ޢުގުޅޭގޮތުން 

ވެ މި  ހިމެނެއެވެ.  ވެސް  ކޮންސިއުމަރ ފޯރުކޮށްދިނުން  މެދުވެރިކޮށް  ވެްބސައިޓް  މި  ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ  ްބސައިޓް 
ވަގުތެއްގައިވެސް   ކޮންމެ  ސްޓޭޓަސް  މައްސަލަތަކުގެ  އެ  މައްސަލަތަތަކާއި  ހުށަހަޅާ  އާންމުންނަށް އޮމްަބޑްސްމަންއަށް 

 ެބލޭނެގޮތަށެވެ. 

 ލިންކް މެދުވެރިކޮށެވެ. consumer.gov.mvކޮންސިއުމަރ އޮމްަބޑްސްމަން އޮފީހުގެ ވެްބސައިޓްއައް ވަދެވޭނީ 
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