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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ
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  ންމު ގަވާއިދު އާ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ - އެންޓި 
 
  

  އެއްވަނަ ބާބު
  

  އިބްތިދާއީ މައްދާތައް
  

  4  ނަން ރުފާއިޢާތަ މާއްދާ  ވަނަ 1

  4 މަޤްޞަދު   މާއްދާ  ވަނަ 2

  4 ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް  މާއްދާ  ވަނަ 3

  4 ކޮމިޝަނުގެ އެންގުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުން   މާއްދާ  ވަނަ 4

  4 ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވުން   މާއްދާ  ވަނަ 5

  4  މާނަކުރުން   މާއްދާ  ވަނަ 6

  4 ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން   މާއްދާ  ވަނަ 7

  4 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން   މާއްދާ  ވަނަ 8
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ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -(އެންޓި  13/2008މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   (ހ)  1  ތަޢާރުފާއި ނަން 
)ގެ    ލެވިފައިާވ ގަވާއިދެކެވެ.އިކުލަވަވަނަ މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެން އެ  36ޤާނޫނު

 
" އެވެ.އާކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "އެންޓި   (ށ)       ންމު ގަވާއިދު

  
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެ އުސޫލާއި، -ޞަދަކީ، އެންޓި މި ގަވާއިދުގެ މަޤު  .2  މަޤްޞަދު

ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަޙުޤީޤަށް މީހުން ހާޒިރުކުރާނެ އުސޫލާއި، ވަކީލެއްގެ ފުރުޞަުތ 
ނޑައެޅުމެވެ.   ދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ކަ

  
  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުންނެވެ. -އެންޓި  ،ގަވާއިދު ހިންގާނީމި   . 3  ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް

  
ކޮމިޝަނުގެ އެންގުންތަކަށް 

  ޢަމަލުކުރުން 
ކަމެއް  ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވަކި   .4

ކޮމިޝަނަށް ނުކުރުމަށް އެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
. މިގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް، އެ އެންގުމެއް ރައްދުވި  ލިބިގެންވެއެވެ
ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުން އަންގާ މިފަދަ 

އިޚްތިޔާރު  އެންގުންތަކަށް ޢަމަލުނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުުމގެ
  ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  
ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ 

  ކަމެއް މެދުވެރިވުން 
މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާނީ، ކޮމިޝަނުގެ   .5

އަޣުލަބިއްޔަތު މެްނބަރުންގެ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅައި، އެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ 
  ލިބޭ ގޮތަކަށެވެ.

  
 13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ވަީނއެ މި ގަވާއިދުގައި "ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި  .6  މާނަކުރުން 

  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި،- ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބުނެފައިވާ އެންޓި- (އެންޓި 
ނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި  އެފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ ކޮމިޝަނުން ކަ

 ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ކޮންމެ ތަނެކެވެ.
  

ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު 
  ގެނައުން 

މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނެވޭނީ، އެ އިޞްލާޙެއް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ޖަލްސާއަކަށް   .7
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ -ހުށަހަޅައި، އެ ޖަލްސާއަކަށް ހާޒިރުވި އެންޓި 
  އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެން ނިންމާ ނިންމުމަކުންނެވެ. 

  
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

  ފެށުން
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ދިވެހި، ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނމި   (ހ)  .8

  ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
  

- (އެންޓި  R-18/2010މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ގަވާއިދު ނަންބަރު   (ށ)  
) އުވުނީއެވެ.   ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދު
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  ވަނަ ބާބު ދެ

  
  ހުށަހެޅުމާއި، މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުންމައްސަލަ 

  

  6 ހުށަހެޅޭނެ މައްސަލަތައް  މާއްދާ  ވަނަ 9

  6 ހުށަހަޅާ ފަރާތް އްސަލަމަމަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތް ނުވަތަ   މާއްދާ  ވަނަ 10

  6 މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް   މާއްދާ  ވަނަ 11

  7 ލިޔުން ދޫކުރްުނރީކުރިކަމުގެ ރަޖިސްޓަމައްސަލަ   މާއްދާ  ވަނަ 12

  7 ދޫކުރުން  ގޮތް އެންގުމާއި، ރިޕޯޓުނު މައްސަލަ ނިމު  މާއްދާ  ވަނަ 13
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-ގެ ދަށުން އެންޓި  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)-(އެންޓި  13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު   .9  ހުށަހެޅޭނެ މައްސަލަތައް
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ 

ން ކޮމިޝަނަށް ކޮރަޕްޝަ-ގުޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް އެންޓި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށްތަކާ 
  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

  
މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތް ނުވަތަ 

  ހުށަހަޅާ ފަރާތް މައްސަލަ
ހުށަހަާޅ ފަރާތަކީ  މައްސަލަމި ގަވާއިދުގައި ބުނާ މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތަކީ ނުވަތަ   (ހ)  .10

ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ކުރަމުންދާކަމުގެ 
މަޢުލޫމާތާއި ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ކުރާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ 

އެއް ހިނގައިގެން އެކަމުގެ މަޢުލޫމާުތ ހާދިސާވަތަ އެފަދަ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން ނު
  މިޝަނަށް ދޭ ކޮންމެ ފަރާތެކެވެ.ކޮރަޕްޝަން ކޮ-އެންޓި 
  

ކާކުކަން އެނގޭ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ   (ށ)
  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ގޮތަށް ނުވަތަ ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ވެސް

  
ވަސީލަތްތައް ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން   (ހ)  .11  މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް 

  ދާނެއެވެ.ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި މެދުވެރިކޮށް
 

 ފޯނުން  )1(
  

 ލިޔުމުން  )2(
  

 ފެކްސްއިން   )3(
  

 ގައި) 1 (ޖަދުވަލު ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުކޮރަޕްޝަން -އެންޓި   )4(
  

 މެއިލްއިްނ- އީ  )5(
  

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ-އެންޓި   )6(
  

  ޝަނުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ކޮރަޕްޝަން ކޮމި-އެންޓި   )7(
  

ފަރާތަށް އެނގުނު ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާއިރު އެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ   (ށ)
 ނަނިވި މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ.މިންވަރަކުން އަން

  
  
 ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛ ތަކީމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާ  )1(
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 މާތު؛ލޫމައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ މަޢު  )2(
  

ކުށެއް ކުރިކަން ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަންއުޅޭކަމަށް   )3(
 ތައް؛ނުވަތަ ސަބަބު ބޫލުކުރާ ސަބަބުގަ
  

 ކުށް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބެލެވޭ ތާރީޚް؛  )4(
  

  މައްސަލަ ހިނގި ނުވަތަ ހިނގާ ތަން ނުވަތަ ހިނގާނެކަމަށް ބެލެވޭ ތަން.  )5(
  

ރީކުރިކަމުގެ ރަޖިސްޓަ މައްސަލަ 
  ލިޔުން ދޫކުރުން 

ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހަާޅ   ހ. . 12
މައްސަލަ ކޮމިޝަނުގައި  ކުރުމަށްފަހު އެރިކޯޑުފަރާތުންދޭ މަޢުލޫމާތު 

  ދޭންވާނެއެވެ. ރީކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ފަރާތަށްރަޖިސްޓަ
  

ނޑައަޅާ   ށ. ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުން ބަލަން ކަ
ނޑައަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ދަފުމައްސަލަތަކާއި ބެލެން ނެތްކަމަ  ތަރެއް ކޮމިޝަނުން ށް ކަ

. އަދި ކޮމިޝަނުން   އްސަލަ ބެލުމާމެދު ނިންމިގޮތެއް އެ މަބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
 ންފަރާތަށް ލިޔުމު މައްސަލަ ހުށަހަޅި އެކަން ތަރުގައި ބަޔާންކުރުމާއެކު، ދަފު މި

  އަންގަންވާނެއެވެ.
  

(ހ) އަދި  ކަށް ދޭންވާނެކަމަށް މި މާއްދާގެކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތްތަ  ނ.
(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން ދޫކުރެވޭނީ، ކާކުކަން އެނގޭގޮތަށް ކޮމިޝަނަށް 

  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  

ގޮތް ުނމައްސަލަ ނިމު 
  ދޫކުރުން އެންގުމާއި، ރިޕޯޓު 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މައްސަލައެއް ބަލައި ނިންމުމަށްފަހު،-އެންޓި   ހ.  .13
އެ މައްސަލައާބެހޭ ރިޕޯޓެއް ހޯދުމަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ، 

އަދި މައްސަލައިެގ . ރިޕޯޓެއް އެ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ  ޞާއެ މައްސަލައިގެ ޚުލާ

ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެ މައްސަލައިެގ 
  . ކޮޕީއެއް ކޮމިޝަނުން ދޭންވާނެއެވެ ރިޕޯޓުގެ ޞާޚުލާ

  
 ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ރިޕޯޓު ޞާލާޚު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ހ) ގައި މާއްދާގެމި   ށ.

  އަކުންނެވެ.ސިޓީ
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  ވަނަ ބާބުތިން

  
  މަޢުލޫމާތު ދިނުން ،އެދުމާއި ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު

  

  9  ކަންތައްތައް ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދޭނެ   މާއްދާ  ވަނަ 14

  9  މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުްނ  މާއްދާ  ވަނަ 15

  10  މަޢުލޫމާތު ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު   މާއްދާ  ވަނަ 16

  11  ސިޓީއާއި ލިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދިނުން  މާއްދާ  ވަނަ 17

  11  ރިކޯޑާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުން  ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު   މާއްދާ  ވަނަ 18

  11  މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށްދިނުން   މާއްދާ  ވަނަ 19

  12  މީޑިޔާއަށް ހާމަކުރަން ނުޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  މާއްދާ  ވަނަ 20

  13  އަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން އާމީޑި  މާއްދާ  ވަނަ 21
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ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދޭނެ 
  ކަންތައްތައް

ހަމަޖެހިފައިާވ މަޢުލޫމާތުތައް  ދޭން ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން -މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެންޓި   .14
   މިވަނީއެވެ. ތިރީގައި

  
ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިމިފައިވާ މައްސަލަތައް ނިމިފައިވާ   (ހ)

ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލައެއް ނިމުނުކަމަށް ބަލާނީ،  ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު.
މައްސަލައާމެދު ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކޮށް  އެ

  ނިންމުމުންނެވެ.
  

ގެ ދަށުން އޯޑިޓްކުރެވޭ ތަންތަން ހިންގާ ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރާމު ކޮމިޝަނުން  (ށ)
 ކަންތައްތަކާ  އޯޑިޓްކުރުމަށްފަހު، ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، އެ

  ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު.
  

ންތެރިކުރުމަށް ހިންގޭ ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ހޭލު  (ނ)
  ތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު.ޕްރޮގްރާމު

  
ތަކާ ބެހޭ ންތެރިކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލު  (ރ)

  މަޢުލޫމާތު.
  

  ތަފާސްހިސާބު.ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ   (ބ)
  

ކޮމިޝަނުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށާއި، ކޮމިޝަނުގެ އޮނިގަނޑު   (ޅ)
ވަރުގަދަކުރުމަށާއި، ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާ 

  ބެހޭ މަޢުލޫމާތު.
  

އި ޤާނޫނުތަކާ ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  (ކ)
  ހޭ މަޢުލޫމާތު.ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ ބެ

  
  ކޮމިޝަނުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު.  (އ)

  
ކޮމިޝަނުން ކުރާ އެކިއެކި ދިރާސާތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، އެ ދިރާސާތަކާ ގުޅިގެން   (ވ)

  އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު.
  

މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ހާމަކުރަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް ކޮމިޝަނުގެ   (މ)
  ފެންނަ މަޢުލޫމާތު.

  
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި 

  ހުށަހެޅުން 
"މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން   (ހ)  .15

" ފުރިހަމަކޮށް ފޯމުލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ 
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މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ކޮމިޝަނުގެ  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .   ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ

  
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއިރު އެ ފޯމުގައި  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު(ހ)  މި މާއްދާގެ  (ށ)

ކުރުމުގެ ޙުވާނާމަ، އެ ކަމެއް އިޞްލާކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ނުހިމަނައިބަޔާން
 . އަދި މަޢުލޫމާތު ހޯަދން އެދުނު ފަރާތުން ފުރުޞަތު އެ ފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ

ފޯމު ބަލައިނުގަތުމުގެ  އިންކާރުކުރާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރަން  އެ
  އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  
ފައިދާ  ންމުއާމަޢުލޫމާތު ހޯދަން ހުށަހަޅާ މީހާެގ ޒާތީ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ   (ނ)

ހިމެނިގެންވާ ކަމަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފިޔަވައި، އެހެން މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރެވޭނީ، 
ނޑައަޅާ އަ   ގެއް ދެއްކުމުންނެވެ.ކޮމިޝަނުން ކަ

  
މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އެދުމުން، ދޫކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ، ތިންވަނަ މީހެއްގެ ޒާތީ   (ރ)

މަޢުލޫމާތު އެކުލެވިގެންވާ މަޢުލޫމާތަކަށް ވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމަށް 
އެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އެދި ، ލިޔުމެއްމީހާ އިޢުތިރާޟް ނުކުރާކަމުގެ  އެ ތިންވަނަ

. ނަމަވެސް އެ ތިންވަނަމީހާ މަރުވެފައިވާނަމަ،  ،ހުށަހަޅާފަރާތުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ލަތަަކށް އައިސްފައިވާނަމަ، ހާމީހާ ތަޞައްރަފު ނުފުދޭފަދަ  ނުވަތަ އެ ތިންވަނަ

އެ މީހާގެ ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔަކު އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި 
. ތަޞައްރަފު ނުފުދޭފަދަ  ލަތަކަށް އެ މީހާ ހާ އެ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ

އް ކޮމިޝަނަށް އައިސްފައިވާކަމަށް ބަލާނީ، އެކަން ބަޔާންކުރާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓެ
  ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

  
ކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ދޫނު

  އިޚްތިޔާރު 
  ގެންވެއެވެ.އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބި  .16

  
) އާއި ގަވާއިދު  2014/1ޤާނޫނު ނަންބަރު   (ހ) (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނު

) ގެ ދަށުން (މަޢުލޫމާތު ހޯދަިއ ލިބިގަތުމުގެ  R-384/2014 ނަންބަރު ގަވާއިދު
  .ފައިވާ މަޢުލޫމާތަކަށްވުންށް ކޮއިސްތިސްނާ

  
  ްނމުކޮށް ބެލެން ހުންނަ މަޢުލޫމާތު.އާ  (ށ)

  
އްސަލައެއްގެ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމުން، ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މަ އެ  (ނ)

  އެޅިދާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ މަޢުލޫމާތު.ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސް
  

. އާ  (ރ)   ްނމު އުސޫލުން ގަންނަން ލިބޭގޮތަށް ހުންނަ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔުންތައް
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ސިޓީއާއި ލިޔުންތަކަށް 
  ޖަވާބުދިނުން 

ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަޙުޤީޤުތަކާ ގުޅުމެއްނެތް ކަންކަމުގައި  .17
ޚުން ފެށިގެން ސާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ތާރީސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު 

) ދުވަހުގެ 10ރަސްމީ    ތެރޭގައި، އެ ހުށަހެޅަމަކަށް ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ.(ދިހައެއް
  

ރިކޯޑާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުން  
  ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ލަތްތަކުގައި ރިކޯޑެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުން ފަސްކުރުމުގެ ހާއަންނަނިވި   (ހ)  .18
  އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބގެންވެއެވެ.

  
ންމުކޮށް އާމިގަވާއިދުގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން   )1(

ފައި، އެކަން ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކަށް ވެ
  އައިސްފައިނުވުން.

  
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކަށް ވެފައި،   )2(

  އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުތު އައިސްފައިނުވުން.
  

ކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ކުރިއަށް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ކަމަ  )3(
ވާފައިވާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުޫލމާތަކަށް ރާ

މުގެ ވަގުތު އައިސްފައި ވެފައި، އެފަރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަެހޅު
  ނުވުން.

  
މާއްދާގައި މި އެދުނު ފަރާތަކަށް،  ރިކޯޑު ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ނުވަތަ   (ށ)

ވަގުތު ދެވެން  މަޢުލޫމާތެއް އެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން އެ 
ދެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މަޢުލޫމާތެއް  ނެތްނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެ

.  މުއްދަތެއް އެފަރާތަކަށް   އަންގަންވާނެއެވެ
  

އެއްވެސް ފަރާތަކާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ދިން މަޢުލޫމާތެއްގައި ރަނގަޅުނޫން   (ހ)  .19  މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށްދިނުން 
 މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާކަމަށް ފެނިގެން އެކަން ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް އެފަރާތުން
ލިޔުމަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

އެ ރިކޯޑެއް  ،ބެލުމަށްފަހު، އެއީ  ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށްވާނަމަ
އަދި އެކަން ލިޔުމަކުން  ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ރަނގަޅުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ރިކޯޑެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް  މިގޮތަށްއަދި،  އަންގަންވާނެއެވެ.އެ ފަރާތަކަށް 
(މަޢުލޫމާތު  2014/1ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

) ގެ  ނަނިވި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަން 16ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނު
  ލަތްތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.ހާ
  
މަޢުލޫމާތެއްގައިވަނީ އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެ    )1(

  އަމިއްލަ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވުން.
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ން ކުރާ އިދާރީ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުދައުލަތުގެ އިދާރާއަ  )2(
  އެ މަޢުލޫމާތަކީ ބޭނުންކުރާންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކަށްވުން.

  
މަޢުލޫމާތަކީ އެ މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން ދެކޭ ގޮތުގައި ޞައްޙަ އެ   )3(

ނޫން ނުވަތަ ތެދު ނޫން ނުވަތަ ފުރިހަމަ ނޫން ނުވަތަ ކަމެއް އޮޅިގެން 
  .ފަދަ މަޢުލޫމާތުކަމުގައިވުން ނެހިނގައިދާ

  
ކޮމިޝަނުގައިވާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،   (ށ)

ފަރާތަކުން ހުށަހެޅިކަމުގައިވިޔަސް، އެ މަޢުލޫމާތެއް ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް އެދި  
ޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލަތްތަކުގައި އެކަން ނުކުރުމުގެ އިޚްތިހާއަންނަނިވި 
  ލިބިގެންވެއެވެ.

  
ކަމެއް  އެ މަޢުލޫމާތަކީ، ފުރިހަމަ، ރަނގަޅު އަދި އޭގެ އަސާސީ އެއްވެސް  )1(

އޮޅިގެން ނުދާނެގޮތަށް ހުރި ރިކޯޑެއްކަން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއްކަން 
  ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވުން.

  
 މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައި ތެދުނޫްނ  )2(

މަޢުލޫމާތު ހިމެނިގެންވާކަމަށް އޮޅުންއަރައިފާނެ ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތު
  ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވުން.

  
ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށްދެވޭނީ، ވަކި   )3(

ޤާނޫނެއްގައިވާ ވަކި އުސޫލަކުން ޢަމަލުކުރުމުންކަމަށް 
ނޑައެޅިފައިވުމާއެކު،  . ކަ   އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވުން

  
މީޑިޔާއަށް ހާމަކުރަން ނުޖެހޭ 

  މަޢުލޫމާތު
ޔާރު ކޮމިޝަނަށް ހާމަނުކޮށް ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު މިޑިޔާއަށް   .20

  ލިބިގެންވެއެވެ.
  

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މީހަކު ޢަމަލެްއ ކޮށްފިކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ   (ހ)
  ތަޙުޤީޤަކަށް ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ މަޢުލޫމާތު.

  
  .ލަތުގަިއ އެފަރާތެއްހާކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތް ސިއްރުކުރަންޖެހޭފަދަ   (ށ)

  
އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުން އެކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް   (ނ)

  ނުލިބިދާނެފަދަ މަޢުލޫމާތު.
  

ސިއްރު ޤާނޫނެއް ހިންގުމުގައި ނުވަތަ ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ   (ރ)
  މަޢުލޫމާތު.
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  މީހެއްގެ ނަފްސަށް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަމަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެފަދަ މަޢުލޫމާތު.  (ބ)
  

  ތަކަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ މަޢުލޫމާތު.ޢަހިނގަމުންދާ ޝަރީ  (ޅ)
  

ވަތަ އެފަދަ ޢަމަލުތައް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ނު  (ކ)
ކުރުމަށްޓަކަިއ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާތު ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެފަދަތަޙުޤީޤު

  .ހެދިފައިވާ ޞަްއޙަ އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލު ނުކުރެވިދާނެފަދަ މަޢުލޫާމތު

  
ކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ންމު މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިއާންމާއި އާއަމަން   (އ)

  .ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ މަުޢލޫމާތުގޮތެއްގެ މަތިން އަޅަންޖެހޭ 
  

ުނވަތަ އެއްގަމު ދުއްވާ އުޅަނދެއްގެ ގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނުވަތަ ފުރާޢިމާރާތެއް  (ވ)
  .ކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުލިބިދާނެކަމަށް ޤަބޫލު މެއްރައްކާތެރިކަމަށް ގެއްލުއުޅަނދެއްގެ 

  
ފައިވާ މީހަކު ފިުލމަށް ފަސޭހަވާަފދަ ށްނުވަތަ ބަންދުކޮ މީހަކު ފައިވާްށހައްޔަރުކޮ  (މ)

  މަޢުލޫމާތު.
  

ކޮމިޝަނުގެ މީޑިއާ އުސޫލާ  ،ޢަމަލުކުރާީނއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި އާކޮމިޝަނުން މީޑި  .21  އަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން އާމީޑި
  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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  ވަނަ ބާބު ހަތަރު 
  

  ފުރުޞަތު ދިނުންވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމުގެ  ޤާނޫނީ
  

  15  ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ޤާނޫީނ  މާއްދާ  ވަނަ 22

  15  ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލުން  މާއްދާ  ވަނަ 23

  15  ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަންކުރާ ފޯމު   މާއްދާ  ވަނަ 24

  16  ވަކީލުގެ ޝަރުޠު   މާއްދާ  ވަނަ 25

  16  ބައްދަލުކުރުން  ހެރިކޮްށވަކީލާއެކު އެކަ  މާއްދާ  ވަނަ 26

  16  ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް ، ޤާނޫނީ ވަކީލު  މާއްދާ  ވަނަ 27
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ވަކީލެްއެގ އެީހ  ޤާނޫނީ

  ހޯދުުމެގ ފުުރޞަތު 

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ތަޙުޤީޤަްށ  (ހ)  .22
ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން ވަކީލަކު ޢައްޔަންކަށް ޤާނޫނީ ހާޒިރުކުރާނަމަ އެ ފަރާތަ
  ށް އަންގަންވާނެއެވެ.ކަކޮމިޝަނުން އެ ފަރާތަ

  
 ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތަކުން ޤާނޫނީ  (ށ)

ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއް  24އެ ވަގުތަކުން ފެށިގެން ، އެދިއްޖެނަމަވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރަން 
  ކޮމިޝަނުން ދޭންވާނެއެވެ.އެ ފަރާތަކަށް  ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް  ޤާނޫނީ
  

ހެިދ  މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލު ސަބަބަކާ (ނ)
ތެއް ންކުރުމަށް އިތުރު މުއްދަޢައްޔަނުކުރެވިގެން ވަކީލަކު  ންޢައްޔަވަކީލަކު 

ބޭނުންވާނަމަ، މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ވަކީލަކު 
  ންވާނެވެ.އެދެ ކޮމިޝަނުގައި ޢައްޔަންކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް

  
އެީއ  މުން،މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން އުެދ (ރ)

 އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ކަމަށް ފެންނަނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އިތުރު
  ދޭންވާނެއެވެ.މުއްދަތެއް  ގަޑިއިރުގެ 24
  

 މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ޢައްޔަން  (ބ)
ބަލައި ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދިޔުުމެގ  ކަމަށްނުކޮށްފިނަމަ ވަކީލަކު ޢައްޔަންނުކުރީ 

  ތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޚުއި
  

ޤާނޫނީ ވަކީުލގެ ފުރުޞަުތ 

  ދޫކޮށްލުން 

ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރަން ބޭނުްނ  ޤާނޫނީ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކުން   .23
 ށް ދިންކަމަށާއި، އެ ކަ ފަރާތަ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެވަކީލަކު ، ނުވާކަމަށް ބުނެފިނަމަ

ން ދިން ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީކަން އެނގޭގޮތަށް ކޮމިޝަނުންދޭ ން ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރަކުފަރާތަ
  ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. ންއެ ފަރާތަކު ލިޔުމެއްގައި

  
ޤާނޫނީ ވަކީުލ ަޢއްަޔންކުރާ 

  ފޯމު 
ބެލެވޭނީ  ގެންދާ ތަޙުޤީޤަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރީ ކަމުގައިކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް  (ހ)  .24

" ފުރިހަމަކޮށް ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަންކުރާ ފޯމުަގއިވާ " 2 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
 . ފޯމު ކޮމިަޝނުގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ

  އުންލޯޑު ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.އިޓުން ޑަކޮމިޝަނުގެ ވެބްސަ މި ފޯމު އަދި،
  

" އްޔަންކުރާ ފޯމުޤާނޫނީ ވަކީލު ޢަ"ގައިވާ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ށ)
ކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް އެ ފޯމާއެކު ހުށަހެޅުމަށް ލާޒިމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،
  އެ ފޯމު ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.ހުށަހެޅުމުން މެނުވީ 

  
ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ވަގުތު ކޮމިޝަނަްށ  ،ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު (ނ)

އެ މަޢުލޫމާތު އެ ފަރާތުން  ،ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ކޮމިޝަނުން އެންގުމުން
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  ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ވަކީލަށް އެންގުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
  

ތަޙުޤީޤަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ވަކީލަކަށް ތަރުޖަމާނެއްގެ އެީހ  ން ކުރާކޮމިޝަުނ (ރ)
  ކީ އެ ވަކީލެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.ބޭނުންވާނަމަ، އެފަދަ އެހީ ހޯދުމަ 

  
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރެވޭނީ ތިރީގައި  ތަޙުޤީޤަކަށް، ން ކުރާކޮމިޝަނު (ހ)  .25  ވަކީލުެގ ަޝރުޠު 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކެވެ.
  
  ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތުން. )1(

  
މައްސަލައިގައި ސުވާލު ކުރެވޭ އެހެން  ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދޭ އެ )2(

  ފަރާތެއްގެ ވަކީލެއްކަމުގައި ނުވުން.
  

އޮތް  މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ދައުރެއް ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދޭ އެ )3(
  ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން.

  
) ގައި ހ( މި މާއްދާގެތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވުނު ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރި ވަކީލަކީ  (ށ)

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ، އެކަން ވަކީލު 
 އިތުރުސަބަބާއެކު އަންގައި ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ންކުރި ފަރާތަށް ޢައްޔަ
  ލަތެއް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ.ހުމު ގަޑިއިރުގެ 24
  

ވަކީލުންގެ  ކުރެވޭމައްސަލަތަކުގައި ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަްނކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ  (ނ)
  ދަފްތަރެއް ކޮމިޝަނުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

  
ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާގައި އުޅުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު، ކޮމިޝަނުން  (ރ)

ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނީ، އެ މުވައްޒަފަކު 
.  2ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާތާ    (ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު ފާއިތުވުމުންނެވެ

  
ހެިރކޮށް ވަކީލާއެކު އެކަ

  ބައްދަލުކުުރން 

 ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލާ  ން އެ ފަރާތު ،ތަކުްނކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވާ ފަރާ   .26
ނަމަ، އެ ފުރުޞަތު އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތަކަށް އެދިއްޖެ

  ދޭންވާނެއެވެ.
  

ުކރުން މަާނ  ،ޤާނޫނީ ވަކީލު

  ކަންތަްއތައް 

ތިރީގައި  ،ތަޙުޤީޤުތަކަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ކޮމިޝަނުން ކުރާ (ހ)  .27
 ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެވެ.

  
ގެ ތުސުވާލުކުރެވޭ ފަރާ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް، ތަޙުޤީޤުގައި )1(

  ؛ޖަވާބުދިނުން ބަދަލުގައި
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ތުން ޭދ ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް، ތަޙުޤީޤުގައި )2(

  ؛ރަކާތަކުން ނުވަތަ އިޝާރާތަކުން އެންގުންހަލިޔުމަކުން ދިނުން، ނުވަތަ  ޖަވާބު،

  
ވަކިކަމެއް ޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަށް، ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ތަޙުޤީ )3(

ުނކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެމަތިން 
  ؛ނަސޭހަތްތެރިވުން ހެދުމަށްޅު އެ އެންގުމަކާ އިދިކޮ ،ކޮމިޝަނުން އެންގުމުން

  
ތައް ލިޔެގެން ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުގައި ކުރެވޭ ސުވާލުތައް ނުވަތަ ދެކެވޭ ވާހަކަ )4(

  ގެންދިޔުން؛ބޭރަށް 
  

އެއްވެސް އެއްޗެއް ތަޙުޤީޤު މަޖިލީހަްށ  ކުރެވޭފަަދރިކޯޑު ފޯނު އަދި ،ދަބަސް )5(
  ؛ވެއްދުން

  
ނެތި ތަޙުޤީޤު ކޮޓަރިން  އެއްތަޙުޤީޤު ފެށުމަށްފަހު ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ހުއަްދ )6(

  ؛ނުކުތުން 

  
  ؛ގެންދިއުމަށް ހުރަސްއެޅުްނއެއްވެސް ގޮތަކުން ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް  )7(

  
މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ފިޔަވައި،  އްގައިޤާނޫނެ )8(

ގުޅޭ އެއްވެްސ ާއ އިތުރު އެހެން ފަރާތަކަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާ
  .މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުން

  
ވަކީލަުކ  ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ، އެ ޤާނޫނީ  ށްފައިވާގައި ބަޔާންކޮމި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)

ތިޔާރު ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަިދ ޚު ތަޙުޤީޤުން ބޭރުކުރުމުގެ އި
އެ ވަކީލަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް މައްސަަލ 

ނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް ކޮމި  ކޮމިޝަނުން، ހުށަހެޅުމާއި ޝަނުގެ ތަޙުޤީޤުތަކުގައި ކަ
ތިޔާރު ކޮމިޝަނަްށ ޚުއެ ވަކީލަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އި

  ލިބިގެންވެއެވެ.
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  ވަނަ ބާބުފަސް
  

  ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މީހުން ހާޒިރުކުރުން 

  

  19  ތަޙުޤީޤަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުން   މާއްދާ  ވަނަ 28

  19  ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ފޮނުވައިގެން މީހުން ހާޒިރުކުރުން   މާއްދާ  ވަނަ 29

  20  ފޯނުން ގުޅައިގެން ނުވަތަ ބައްދަލުކޮށްގެން މީހުން ހާޒިރުކުރުން   މާއްދާ  ވަނަ 30

  20  ހާޒިރުކުރުން މީހަކު  ހުރިކޮށްފައި ބަނުްދ  މާއްދާ  ވަނަ 31

  20  އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ގެނައުން ހާޒިރުވާއިރު ކާކުކަން  މާއްދާ  ވަނަ 32

  21  ކުރުން ރިކޯޑުތަޙުޤީޤު މަޖިލިސް   މާއްދާ  ވަނަ 33

  21  ފައިވާ ފަރާތްތައް ވިއްޞަ ޢިނާޔަތް ދެޚާ  މާއްދާ  ވަނަ 34

  21  ތަޙުޤީޤަށް މީހުން ހާޒިރު ނުކުރެވޭނެ ގަޑިތައް   މާއްދާ  ވަނަ 35

  22  ކަންތައްތައް ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުން ކުރުން މަނާ   މާއްދާ  ވަނަ 36

  22  ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ހާޒިރުކުރުން   މާއްދާ  ވަނަ 37

  23  ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބޭ މީހުން ހާޒިރުކުރުން   މާއްދާ  ވަނަ 38

  23  ދަތުރު ޚަރަދާއި ތިބުމާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދު ދިނުން   މާއްދާ  ވަނަ 39

  23  ލިބިފައިވާ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ކުޑަކުދިންނާއި ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް   މާއްދާ  ވަނަ 40

  24  ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް   މާއްދާ  ވަނަ 41

  24  ތަރުޖަމާނަކު އައްޔަންކޮށްދިނުން   މާއްދާ  ވަނަ 42

  24  މަށް ޢައްޔަންވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރު  މާއްދާ  ވަނަ 43

  25  މަޞްލަހަތު ހިާމޔަތް ކުރުމަށް އައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތުން ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް  މާއްދާ  ވަނަ 44
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ކުރާނީ އަންނަނިވި ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރު  (ހ)  .28  ތަޙުޤީޤަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުން 
  ފަރާތްތަކެވެ.

  

 ؛މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް )1(
  

 ؛މަޢުލޫމާތާއި ހެކިބަސް ހޯދުމަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތް )2(
  

 ؛ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް )3(
  

އެކިއެކި އެންގުންތައް އެންގުމަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިެގން  )4(
 ؛ފަރާތް

  

ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިެގން ކޮމިޝަނުގެ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގެ އިތުރުން  )5(
  ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް.

  
ކަަހލަ ފަންނީ  ވަކި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން  (ށ)

ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވެގެން އެފަދަ ފަރާތަކަށް ލަފައެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް 
  ދެވިދާނެއެވެ.ތެއް ވުމަށް ދަޢުވަހާޒިރު

  
ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ  (ނ)

  ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ.
  

 ؛ގޮތަކުން އަންގައިގެން ފޯނުން ނުވަތަ އެހެންވެސް )1(
  

 ؛އަމުރު ފޮނުވައިގެންހާޒިރުވުމަށް އަންގާ  )2(
  

  ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން. ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން )3(
  

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު 
ފޮނުވައިގެން މީހުން 

  ހާޒިރުކުރުން 

ފޮނުވައިގެން މީހުން ހާޒިރުކުރާއިރު، ވަކިގަޑިއަކަށް އައުމަށް  ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު  (ހ)  .29
  ޑްރެހަކަށް ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.މީހާއަށް ނުވަތަ އެ މީހަކު އުޅޭ އެ އެއަމުރެއް،  އަންގާ
  

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެހެން އޮފީހެއް -އެންޓި  (ށ)
ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް  ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ

  މީހަކަށް ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ.ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު 
  

 ދޭއް)( 2 ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު،  (ނ)
  ވާނެއެވެ.ރައްދުކުރަންގަޑިއިރުކުރިން 

  
ވާ ގަޑިއަށް، އަމުުރ އަމުރުގައިހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި  (ރ)

. މަޤްބޫލު އުޒުރެއް އޮވެގެން  ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ
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 ވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ، ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެ ލަސްވެގެން އަމުރުގައި
1 ( ށް އެކަން ކޮމިޝަނަލިޔުމަކުން ، ގަޑިއިރު ކުރިން، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް (އެކެއް

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  ،ނަމަހާޒިރުވެވެން ނެތް ހާަލތު ހުރިގޮތުން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ބަލި
ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް އެ ލިޔުމާއެުކ  ދިނުމުގެ ހުއްދަ އޮތް

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
  

ފަރާތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ  (ބ)
ލަސްނުކޮށް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކަށް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވިކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 
، އަދި، ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ފޮނުވައިގެން ހާޒިރުވާ ފަރާތެއްނަމަ

ފަކާ ލަސްނުކޮްށ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު އެ އަމުރު،
. ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވިކަން އެންގުމަށްފަހު ނުވަތަ ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ  ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

ވާލުެވ ހުރި ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލަ ބެލުމާ ހައަމުރު 
ނުގެ އިދާރާއިން ބޭރަށް ނެތި ކޮމިޝަވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުގެ ހުއްދައިން

. އަދި ހުއްދަނެތި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ބޭރަށް ނުވާނެ ގޮސްގެން   ހިނގައްޖެނަމަ،އެވެ
  ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.އެ ފަރާތަކާމެދު ޤާނޫނީ

  
ބޫލު އުޒުރެއްނެތި މަޤު ،ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް ފޮނުވާ ޗިޓާ -އެންޓި  (ޅ)

ނޑަނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް ، ހަވާލުނުވިނަމަފުރަތަމަފަހަރު  ފައިވާ ގަޑިއަށް އަޅާހާޒިރުވުމަށް ކަ
ނަމަ، ކޯޓު އަމުރެއް މެދުވެރިކޮށް އެ ފަރާތެއް ބަންދުގަިއ ހާޒިރުނުވި މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި 

ބަހައްޓައިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި، އެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު 
ވަަނ  533އަދި  532) ގެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު 9/2014ނަންބަރު 

މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ދަުޢވާކުރުމަށް 
  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

  
ފޯނުން ގުޅައިގެން ނުވަތަ 
ބައްދަލުކޮށްގެން މީހުން 

  ހާޒިރުކުރުން 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް - ފޯނުން ގުޅައިގެން ނުވަތަ އެ މީހަކާ ބައްދަލުކޮށްގެން އެންޓި  (ހ)  .30
މީހަކަްށ  އެ  ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުހާޒިރުވާން އެންގުމުން ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، 

  ފޮނުވޭނެއެވެ.
  

ވަނަ  29 ގަވާއިދުގެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުން މި  (ށ)  
  ގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.) ގައިވާ ގޮތުބމާއްދާގެ (

  
 ކޮށްފައި ހުރި މީހަކުބަންދު

  ހާޒިރުކުރުން 
  

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، -މީހަކު އެންޓި  ހުރިބަންދުކޮށްފައި .31
  ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.އެ މީހަކު ހާޒިރުކުރާނީ، އެ މީހަކު ބަންދުކުރި 

  
ހާޒިރުވާއިރު ކާކުކަން އެނގޭނޭ 

  ލިޔުމެއް ގެނައުން 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ -އެންޓި  .32

  މީހަކީ ކާކުކަން އެނގޭނޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ. އެ
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. އަދި ރަންވާނެއެވެކުޤީޤު މަޖިލިސްތަކުގެ އަޑު ރިކޯޑުކޮމިޝަނުން ކުރާ ތަޙުޤީޤުތަކުގެ، ތަޙު .33 ކުރުން ރިކޯޑުތަޙުޤީޤު މަޖިލިސް 
  ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ މަޖީލީހުގެ މަންޒަރާއި އަޑު ރިކޯޑުކުރެވިދާނެއެވެ.

  
ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތް ދެވިފައިވާ 

  ފަރާތްތައް 
ފަރާތެއް  ތިރީގައިވާ ފަރާތްތައް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ (ހ) .34

  ގޮސްގެން ބަޔާން ނެގިދާނެއެވެ. އުޅޭ އޮފީހަކަށް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް ތަޙުޤީޤު ޓީމު
  
 ؛އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުރައީސުލްޖުމްހޫރިއާްޔ )1(

  

 ؛އި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްރައީސާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  )2(
  

ނޑިޔާރުން )3(  ؛ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ
  

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 3(އަދި  )2(، )1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4(
 ؛މަޤާމުތައް ކުރިން އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް 

  

ހުރި ގޮތުން ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ބަލިހާލު  )5(
  ވެރިވާ ފަރާތްތައް.އުޒުރުވުމަށް ސަބަބުން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރު

  
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ކީ ގައި ބަޔާންނަގަންޖެހޭ ފަާރތަކޮމިޝަނުން ހިންގާ ތަޙުޤީޤެއް (ށ)

ތަޙުޤީޤުގަިއ  ފަރާތެއްނަމަ، އެ ފަރާތަކާވާ ލަތުގައިހާ ) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 5(
ށް ޖެހިފައިވާ ބަލީގެ ޒާތުން އެ މީހެއްގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު އިތުރަށް ފަރާތަކުރުމަކީ އެސުވާލު

ރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްީޙ ރަޖިސްޓަމެޑިކަލް ޑޮކްޓަރަކު ނުވަތަ ގޯސްވެދާނެ ކަމަށް، 
 ރިޢާޔަތްކޮށް  މަށްލިޔުލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، މި މަސައްކަތްތެރިއަކު 

  ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ލުމުގެ އިޚްތިޔާރުބަޔާންނުނަގައި ދޫކޮށްއެ ފަރާތުގެ 
  

ތަޙުޤީޤަށް މީހުން ހާޒިރު 
  ނުކުރެވޭނެ ގަޑިތައް

 ކޮމިޝަނަްށތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކުގައި  ލަތެއްގައި މެނުވީ،ހާދިމާވާ ޚާއްޞަ  (ހ) .35
  ހުން ހާޒިރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ތަޙުޤީޤަށް މީ

  
ނޑު  )1(  ؛އާ ދެމެދު 8:00އާއި ހެނދުނު  10:30ރޭގަ

  

 ؛އާ ދެމެދު 2:00އާއި މެންދުރުފަހުގެ  10:30ހުކުރުދުވަހުގެ ހެނދުނު  )2(
  

ނޑު  5:00ރަމަޟާންމަހުގެ ހަވީރު  )3(   .އާ ދެމެދު 8:45އާއި ރޭގަ
  

 އް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް ބަލާނީ:ލަތެހާފައިވާފަދަ ޚާއްޞަ ބަޔާންކޮށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ށ)
  

ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ފުރައިގެންދާން ޖެހިގެން ނުވަތަ  )1(  
ކޮށްދިނުމަށް ސްއެ ނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެ ފަރާތުން އޭނާގެ ތަޙުޤީޤު އަވަ

ނޑައެޅުހާލަތަކީ ޚާއްޞަ ހާމުން، އެ އެދު   ؛ންލަތެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަ
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އެ ފަރާތުގެ ބަޔާން  އަވަހަށް ނުނަގައިފިނަމަ، ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ ހެކި ހޯދުމަށް  )2(
 ބޫލުކުރެވުން؛ގަހުރަސްއެޅިދާނޭ ކަމަށް އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް 

  

ލަތްތަކުގެ އިތުރުން، ދިމާވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން، ހާމަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )3(
  ލަތްތައް.ހާކޮމިޝަނަށް ފެންނަ  ލަތެއް ކަމަށްހާއްޞަ ޚާއެ ކަމަކީ 

  
ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުން ކުރުން 

  މަނާ ކަންތައްތައް
ކަމެއް  ވެސްތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއް ފަރާތްތަކުްނކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރެވޭ  (ހ) .36

  ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
  
ތަޙުޤީޤު މަޖިލީހަށް ވަސީލަތްތަކާއި ރިކޯޑުކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް  މުވާސަލާތީ )1(

 ؛ވެއްދުން
  

 ތަޙުޤީޤު މަޖިލީހަށް ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ެނމީހަކަށް ޖިސްމާނީ ގެއްލުމެއް ދެވިދާ )2(
 ؛ވެއްދުން

  

ވެއްދުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިާވ  ތަޙުޤީޤު މަޖިލީހަށްކޮމިޝަނުން ޗެކްކުރުމަށްފަހު  )3(
 ؛ލިޔެކިޔުންތައް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްޗެއް ވެއްދުން

  

ނޑޭފަދަ ޙު ހުރަސްއެޅޭފަދަ ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް  )4( ރުމަތް ކެ
 އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން؛

  

ކަދައްކައި ތަޙުޤީޤަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ އެހެން މީހުންނާ ވާހަ )5(
 ؛ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން

  

ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ނުވަތަ ރަށުންބޭރުން ގެނެވޭ މީހުން  )6(
 ؛ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ނުލިބި ފުރައިގެން ދިޔުން

  

ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަނެތި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީުޤ  )7(
 ؛އެ އިރެއްގައި ހިނގަމުންދާ ތަނަކުން ބޭރަށް ދިޔުން

  

އިތުރު ޤާނޫނަކުން މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ފިޔަވައި،  )8(
 އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ގުޅޭއާވާޤިޢާކުރާ މައްސަލައިގެ އެހެން ފަރާތަކަށް ތަޙުޤީޤު

  ހާމަކުރުން.
  

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން 
  ހާޒިރުކުރުން 

 ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކުން  .37
ފާނެކަމުގެ ނުވަތަ ހެިކ އިފާނެކަމުގެ ނުވަތަ ހެކި ފޮރުވައިކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައްމައްސަލައިގެ ހެ

ލަތެއްގައި ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމުގައި އެއްބާރުލުން ހާނެކަމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތް ލާއިނައްތަ
ލަތެއްގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ތަޙުޤީޤަށް ހާނުދޭ 
  ވިދާނެއެވެ.ހާޒިރުކުރެ
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ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބޭ 
  ކުރުން މީހުން ހާޒިރު

ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލައެއްގައި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ފަރާތަކާމެދު  (ހ) .38
ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް 

ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ޤާނޫނުތަާކ އި ނުވަތަ ހެކި ހޯދުމަށް ބޭނުންއޮޅުންފިލުވުމަށްޓަކަ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 .   ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

 ؛ޔިތެއް ކަމުގައިވާ ކޮންމެ މީހެއްދިވެހިރައް )1(
  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭއިން ބޭރުގައި ހިންގޭ ރާއްޖެއާ ގުޅުންހުރި  )2(
މުޢާމަލާތެއްގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވާ، ނުވަތަ ބައިވެރިވާކަމަށް 
ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިަފއިވާ، ނުވަތަ ބައިވެރިވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް 

 ؛ސީންވޭ ބިދޭބޫލުކުރެޤަކަމަށް ކޮމިޝަނަށް 
  

ހޯދަްނ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު -އެންޓި އެ ފަރާތެއްގެ ކިބައިން  )3(
. ރާއްޖެ  ،ބޭނުންވާ   އިން ބޭރުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތައް

  
ދަތުރު ޚަރަދާއި ތިބުމާއި 
  ކެއުމުގެ ޚަރަދު ދިނުން 

ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން -އެންޓި  .39
ފައި ސަރުކާރުން އެއިރަކު ހަމަޖައްސާ ރަށުން ބޭރުން ގެނެވޭ މީހުންނަށް ،މީހުންގެ ތެރެއިން

. އޮންނަ އުސޫލެއްގެ މަތިން ދަތުރު ޚަރަދާއި ތިބުމާ    އި ކެއުމުގެ ޚަރަދު ދެވޭނެއެވެ
  

ކުޑަކުދިންނާއި ޖިސްމާނީ 
އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ 
ކުރަންވީ މީހުންނާމެދު ޢަމަލު 

  ގޮތް

ނަމަ، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން އް ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެ .40
 މަރުޙަލާގައި ގެނަމަ، ތަޙުޤީޤު އްލަތެއްގައި ހުރި މީހެހާއެހެން ފަރާތެއްގެ އެހީއެއް ބޭނުންވާ ފަދަ 

  މަތިންނެވެ.މެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ ކާފަރާތަ އެ
  
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ސުވާލުކުރެވޭނީ އެ ފަރާތެއްގެ  (ހ)

މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ  ގެ ހާޒިރުގައެވެ.ފަރާތެއްކުރެވޭނެ މާޔަތްޙިމަޞްލަޙަތު 
ތެރެއިްނ ގޮތުން ޢައްޔަންކުރެވޭނީ މައިންބަފައިން، ބެލެނިވެރިން އަދި ބަލަދުވެރިންގެ 

  މީހެކެވެ.
  

 ތް މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނޭ ފަރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގެ (ހ)މި މާއްދާ (ށ)
ވޭނޭ މަޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރެގައިވާ " 3ރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ޢައްޔަންކު

. ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރާ ފޯމު  ފޯމު މި " ފުރިހަމަކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
. އަދި، ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން  ކޮމިޝަނުގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ

  .ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ
  

އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނެވެ. 18މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން ކަމުގައި ބަލާނީ،  (ނ)
  

ޖިސްމާީނ  ،ހުރި މީހެއްކަމުގައި ބަލާނީމި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް  (ރ)
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 ލަތެއްގައި ހުރި މީހެއް ހާބޭނުންވާފަދަ  ށް އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން އެހެން ފަރާތެއްގެ އެހީއަ
ޑީގެ އުނިކަމެއް ހުރިކަމަށް ނުވަތަ ލޮލަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ނުވަތަ އަޑު ނސިކު ނުވަތަ

މުގައި އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ކަމަށް ނުވަތަ ވާހަކަދެއްކު ވާއިވުމުން މަޙުރޫމްވެފައި
ރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ރަޖިސްޓަމެޑިކަލް ޑޮކްޓަރަކު ނުވަތަ  ،އުނިކަމެއް ހުރިކަމަށް

ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓަކާއެކު ލިޔުމުން އެކަން ކޮމިޝަނަށް  އަކުމަސައްކަތްތެރި
  މީހެކެވެ.އަންގާ 

  
ނަމަ، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް ހުިރ ޖެއް ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ  (ބ)

މެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއި، ތަޙުޤީޤުގައި ކުރެވޭ ސުވާލުތަކާއި، ކާފަރާތަ މީހެއްނަމަ، އެ 
ްށ ކަފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުގައި ބުނާ އެއްޗެއް އެފަރާތަ އެ

  ރުމަކީ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ންކުގީވިސްނިފައިވާކަން ޔަ
  

ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ 
 މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 އެ ފަރާތުން އްނަމަ، ފަރާތެނޭނގޭ  ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ލިޔަންކިޔަން .41
މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ބައިވެރިނުާވ  ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވުމުގެ ކުރިން، އެ

  އިއްވަންވާނެއެވެ.ފަރާތަކަށް  ބަޔާން އެ މެދުވެރިކޮށް އެ ފަރާތެއް
  

ބަހުން ނުވަތަ  އުޅޭ ފަރާތް އާންމުކޮށް ވާހަކަދައްކައި ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރެވޭ .42 އްޔަންކޮށްދިނުން ޢަތަރުޖަމާނަކު 
އޭނާއަށް އެނގޭ އެނޫންވެސް ބަހަކުން ސުވާލުކުރުމަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް ނޭނގޭނަމަ، 
އެ ފަރާތެއްގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ތަޙުޤީޤުގައި އޭނާއާކުރާ ސުވާލުތައް އެ ފަރާތަކަށް 

. އަ މާކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ކޮމިޝަނުން ޢަތަރުޖަ ދި، ކޮމިޝަނަށް އްޔަންކޮށްގެންނެވެ
ދައްކާ ފަރާތެއްނަމަ، އެ ފަރާތަކާކުރާ ސުވާލުތައް އިވާ ފަރާތަކީ އިޝާރާތުން ވާހަކަހާޒިރުކުރެވިފަ

  ންކޮށްދެވޭނެ މީހަކު ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.އެ ފަރާތަށް ބަޔާ
  

މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް 
  ފަރާތުގެ ޒިންމާ  ކުރާޢައްޔަން

  
  

މާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ތަޙުޤީޤުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ ތިރީގައި ޙިމަޞްލަޙަތު  (ހ) .43
  ވަނީއެވެ.މި ބަޔާންކޮށްފައި 

  
 ؛މީހަކަށް ލަފާދިނުން ކުއްޖަކަށް ނުވަތަ އެ އެ )1(

  

ޤާނޫނާ  ކަމާއެކުލުވެރިނީ ޢަދުމީހަކާމެދު ޢަމަލުުކރެވެ ކުއްޖަކާމެދު ނުވަތަ އެ އެ )2(
  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލުން.

  

 ބުނުމަށްމީހަކު ބުނަން ބޭނުންވާ ވާހަކައެއް  ކުއްޖަކު ނުވަތަ އެ  އެ )3(
މީހާއާ މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި  ކުއްޖާއާ ނުވަތަ އެ  އެހީތެރިވެދިނުމާއި، އެ

  ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
  

ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ  މަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތުން،ޙިމާޔަތްކުރުމަޞްލަޙަތު  (ށ)
ތަޙުޤީޤަްށ އެއީ  ،ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދަން ބޭނުން ކަމަށް ބުނެފިނަމަ ފަރާތަށް

  ބެލެވޭނެއެވެ.ބުނި ބުނުމެއް ކަމުގައި ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން 
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ކުރުމަްށ މާޔްަތޙިމަޞްލަހަތު 
އްޔަންކުރެވޭ ފަރާތުން ކުރުން ޢަ

  މަނާ ކަންތައްތައް

 ޤާނޫނީ ވަކީލުން ކުރުން މަނާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ވަނަ މާއްދާގައި 23މި ގަވާއިދުގެ  .44
އްޔަންކުރެވޭ ފަރާތުން ކުރުން މަނާ މާޔަތް ކުރުމަށް ޢަޙިމަޞްލަހަުތ ކަންތައްތަކަކީ، 

  ކަންތައްތަކެވެ.
  

 

 

 

 

____________  
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1ޖަދުވަލު   
 

 
 

 

   

 
 

  ފޯމު ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ - އެންޓި 

.)މައްސަަލ ުހށަހެ ނުކޮށް(ކާކުކަން ނޭނޭގގޮތަށް ހުށަހަޅަްނ ބޭުނންނަަމ މިބައި ފުރިަހަމ މަޢުލޫމާތުދޭ ފަރާތް  .1   ޅިދާނެއެވެ
    ނަން:ފުރިހަމަ  1.1
    ދާއިމީ އެޑްރެސް: 1.2
   ނަންބަރު: ގެކާޑު ދރއ 1.3
    އަދާކުރާ ވަޒީފާ: 1.4
    ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން: 1.5
    ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: 1.6

  

ނޑެއްގައި ލިޔެ ފޯމާއެކު އެޓޭޗްކުރުމަށް)މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  .2   (މިބައިގައި ނުލިޔެވޭނަމަ، އިތުރު ގަ
/ހިނގައި ހިނގި މައްސަލަ 2.1 ފާނެ /ހިނގާ

  :ތަން
  

/ހިނގައި މައްސަލަ ހިނގި 2.2  ާފނެ/ހިނގާ
  /ދުވަސްވަރު:ތާރީޚު

  

ކާއި ތްމައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ ހެ 2.3
  ޤަރީނާ:

  

މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް  2.4
  ލިބިފައިވާނަމަ އެކަން:

  

މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ  2.5
  ފަރާތެއްވާނަމަ އެކަން:އެހެން 

  

އެހެން އެއްވެސް އިދާރާއަކުން މައްސަލަ  2.6
ބަލާފައިވާނަމަ، މައްސަލަ ބެލި އިދާރާގެ 

  ނަން:

  

ކުށެއް ކުރިކަން/ ކުރަމުންދާކަން/  2.7
ބޫލުކުރާ ގައުޅޭކަމަށް  ކުރަން

  ސަބަބުތައް:

  
  
  
  

  

a

  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން - އެންޓި 
  މާލެ،ދިވެިހރާއްޖެ 
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  މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  .3

 މައްސަލައިގައި 3.1
  :ފަރާތް ތުހުމަތުކުރެވޭ

/ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން   ފުރިހަމަ ނަން    މަޤާމު
    
    
    
    
    

  

  އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް  .4
    :މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު
    ލިޔުމުން    ހާޒިރުވެގެން     ފޯނުން  މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ގޮތް:

    ފޯމުން    ހުންފެކް    ންމެއިލު- އީ
    ނޫން  ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތެއް    ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތެއް  ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން:

    މަޢުލޫމާތު ނެގި ފަރާތުގެ ނަން:
:     މަޤާމު
:     ސޮއި

    ނަންބަރު: ފޯމު    ތައްގަނޑު:
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  2ޖަދުވަލު 

  

 
 
 

 

   

 

  
  ފޯމު ންކުރާ ޢައްޔަ  ޤާނޫނީ ވަކީލު 

 
  ފޯމު ފުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް 

 ގަލަމަކުންނެވެ. ދެލިން ލިޔެވޭ  ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ  ކުލައިގެރީތިކޮށް ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް ކަޅު ކުރަންވާނީ ފޯމު ފުރިހަމަ  .1
 ކުރަންވާނެއެވެ.ށް ހުރިތޯ ރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކުލިޔުމެއް ހަމަޔަ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ  މި .2
 ފޯމުގައި ލިޔާ މަޢުލޫމާތާއި، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ޞައްޙަކަން ބެލޭނެއެވެ. މި .3
 ވެ.މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމުތަކާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އެޓޭޗްކުރެވިފައިނުވާ ފޯމުތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެ  .4
 އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ފޯމާއެކު،  މި .5

. ދރއތުގެ ޢައްޔަންކުރަން އެދޭ ފަރާޤާނޫނީ ވަކީލު    ކާޑުގެ ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ
 .ކާޑުގެ ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ  ދރއ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ  
  .ހުއްދައިގެ ކޮޕީ ވަކީލުގެ ވަކާލާތުކުރުމުގެ  ޤާނޫނީ 

މައްސަލައިގެ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމްަށ ، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތަކީ .6
 ރާތެއްކަމަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.. އަދި، މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ފަވެގެންނުވާނެއެވެ

ޢުލޫމާތު އެ ފަރާތުން ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ވަގުތު ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ކޮމިޝަނުން އެންގުމުން އެ މަ  .7
  ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ވަކީލަށް އެންގުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

  

  ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނީ ވަކީލު  .1
:     ފުރިހަަމ ަނން

 :     ދާިއމީ އެޑްރެސް

 :     މިހާުރ އުޭޅ އެްޑެރސް

: ގެކާޑު  ދރއ     ަނންބަރު

:    އަދާކުާރ ަވޒީފާާއިއ، ވަޒީާފ ައދާކުާރ އޮފީސް

: :- އީ    ފޯނު ނަންަބރު     މެއިލް
  

  ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާތު  .2
:     ފުރިހަަމ ަނން

 :     ދާިއމީ އެޑްރެސް
 :     މިހާުރ އުޭޅ އެްޑެރސް

:  ގެކާޑު  ދރއ     ަނންބަރު

a

  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން - އެންޓި 
   މާލެ،ދިވެިހރާއްޖެ 
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:     އަދާކުާރ ަވޒީފާާއިއ، ވަޒީާފ ައދާކުާރ އޮފީސް
: :    ފޯނު ނަންަބރު     ފެކްސް ަނންބަރު

:- އީ     މެއިލް

:     ވަކާލާތު ުކރުުމގެ ހުއްަދިއގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚު
  

  ފަރާތުގެ އިޤްރާރު ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދޭ  .3
ަވނަ ނަންަބރުގަިއ ަބޔާންޮކްށފައިާވ ފަާރްތ  2ކޮރަޕްަޝްނ ކޮމިަޝުނން ތަޙުޤީޤު ކުރަުމްނދާ މައްސަަލިއަގއި މި ފޯުމގެ -އެންޓި  3.1

.   އަޅުަގނުޑގެ ާޤޫނނީ ވަކީލުެގ ޮގުތަގއި ަހމަަޖއްަސވަިއ ެދއްުވން ެއދެެމވެ

  

ެއއްވެްސ މަޢުލޫާމެތއް ުނވަަތ ތަޙުޤީުޤގަިއ ދެކެޭވ އެްއެވސް ވާހަކަެއްއ  ަތޙުޤީޤުކުރަމުްނދާ މައްސަަލއާބެހޭ ކޮރަޕްަޝްނ ކޮިމޝަުންނ -އެންޓި  3.2
.   ހާމަނުުކރުމަްށ ައޅުަގނޑު އެއްބަްސވަެމވެ

  

: :    ނަން     :ތާރީޚު    ސޮއި
  

  ވަކީލުގެ އިޤްރާރު  .4
ަވނަ ަނންބަުރގަިއ ބަޔާންކޮްށފަިއާވ ފަރާުތގެ ވަކީުލެގ  1ކޮރަޕްަޝްނ ކޮިމޝަުންނ ަތޙުޤީޤު ކުރަުމންާދ ަމއްސަަލއިަގިއ މި ފޯުމެގ -އެންޓި  4.1

. ައދި، ތަޙުޤީޤުކުރަުމްނދާ މައްސަަލއިަގިއ އަުޅަގނޑުގެ ގަގޮުތގަިއ ައޅުަގނޑު ޢަްއޔަންޮކށްަފއިާވތީ، އެަކން އަޅުަގނުޑ   ބޫުލކޮށްފީެމވެ

. ނުޑ އިޤްާރރުަވމެވެ   އެްއވެސް ދަުއރެްއ ނެްތ ކަަމށް އަުޅގަ

  

ކޮރަޕްަޝްނ ކޮިމޝަުންނ ަތޙުޤީޤުކުރަމުްނދާ މައްސަަލއާބެޭހ ެއއްވެްސ މަޢުލޫާމެތއް ުނވަަތ ތަޙުީޤޤުގަިއ ދެެކޭވ ެއްއވެްސ ާވހަކައެްއ -އެންޓި  4.2

.   ހާމަނުުކރުމަްށ ައޅުަގނޑު އެއްބަްސވަެމވެ

  

:     :ތާރީޚު    :ސޮއި    ނަން
  

  ރަސްމީ ބޭނުމަށް  .5
:މަޢުލޫާމތު ޗެކު    :މަޤާމު   ކުިރ ފަރާތް

:    :ތާރީޚު     ސޮއި
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  3ޖަދުވަލު 

  

 
 
 

 

   

 

  

  ފޯމު ންކުރާ ޢައްޔަ ކުރެވޭނޭ ފަރާތެއް ޙިމާޔަތް މަޞްލަޙަތު 
 

  ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް ފޯމު ފުރުމުގައި 

 ގަލަމަކުންނެވެ. ދެލިން ލިޔެވޭ  ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ދެލިން  ކުލައިގެރީތިކޮށް ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް ކަޅު ކުރަންވާނީ ފޯމު ފުރިހަމަ  .1

 ކުރަންވާނެއެވެ.ރިތޯ ރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކުފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ހަމަޔަށް ހު މި .2

 ފޯމުގައި ލިޔާ މަޢުލޫމާތާއި، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ޞައްޙަކަން ބެލޭނެއެވެ. މި .3

 މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމުތަކާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އެޓޭޗްކުރެވިފައިނުވާ ފޯމުތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ. .4

 ކާޑުގެ ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ދރއގެ ފޯމާއެކު، ޢައްޔަންކުރަން އެދޭ ފަރާތާއި ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތު މި .5

ކުދިންނަށާއި، ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަ 18އެދެވޭނީ، މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނޭ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމަށް  .6
 ފަރާތެއްގެ އެހީއެއް ބޭނުންވާފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި ފަރާތްތަކަށެވެ.ލިޔަންކިޔަން ނުދަތުމުގެ ސަބަބުން އެހެން 

 މާޔަތްކުރުމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭނީ މައިންބަފައިން، ބެލެނިވެރިން އަދި ބަލަދުވެރިންގެ ތެރެއިން މީހެކެވެ.ޙިމަޞްލަޙަތު  .7

މާޔަތްކުރުމަށް ޢައްޔަންވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަްށ ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތަކީ، މައްސަލައިގެ އެހެން ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމަޞްލަޙަތު  .8
  ންނުވާނެއެވެ.މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ފަރާތެއްކަމަށް ވެގެއެފަރާތަކީ ވެގެންނުވާނެއެވެ. އަދި، 

  

  މާޔަތްކުރެވޭނޭ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހި މަޞްލަޙަތު  .1
:     ފުރިހަަމ ަނން

 :     ދާިއމީ އެޑްރެސް
 :     މިހާުރ އުޭޅ އެްޑެރސް

: ގެކާޑު  ދރއ     ަނންބަރު
:    އަދާކުާރ ަވޒީފާާއިއ، ވަޒީާފ ައދާކުާރ އޮފީސް

: :- އީ    ފޯނު ނަންަބރު     މެއިލް
  

  ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .2
:     ފުރިހަަމ ަނން

 :     ދާިއމީ އެޑްރެސް
 :     މިހާުރ އުޭޅ އެްޑެރސް

:  ގެކާޑު  ދރއ     ަނންބަރު
:     އަދާކުާރ ަވޒީފާާއިއ، ވަޒީާފ ައދާކުާރ އޮފީސް

: :- އީ    ފޯނު ނަންަބރު     މެއިލް

:- އީ     މެއިލް

: މަޞްލަަޙތު ިޙމާަޔތްކުރަްނއެޭދ ފަާރތާ ުހރި    ގުުޅން

a

  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން - އެންޓި 
  މާލެ،ދިވެިހރާއްޖެ 
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  މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނޭ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު  .3
ަވނަ ނަންަބރުގަިއ ަބޔާންޮކްށފައިާވ ފަާރްތ  2ކޮރަޕްަޝްނ ކޮމިަޝުނން ތަޙުޤީޤު ކުރަުމްނދާ މައްސަަލިއަގއި މި ފޯުމގެ -އެންޓި  3.1

.އަޅުަގނުޑގެ ަމޞްލަޙަުތ ޙިާމޔަްތކުރެވޭެނ    ފަާރތެްއގެ ގޮުތގަިއ ަހމަަޖއްސަަވއި ދެްއުވްނ ެއދެެމވެ
  

ކޮރަޕްަޝްނ ކޮިމޝަުންނ ަތޙުޤީޤުކުރަމުްނދާ މައްސަަލއާބެޭހ ެއއްވެްސ މަޢުލޫާމެތއް ުނވަަތ ތަޙުޤީުޤގަިއ ދެކެޭވ އެްއެވސް ވާހަކަެއްއ -އެންޓި  3.2
.   ހާމަނުުކރުމަްށ ައޅުަގނޑު އެއްބަްސވަެމވެ

  
: :   ނަން     :ތާރީޚު    ސޮއި

  

  ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު  .4
ވަނަ ނަންަބރުގަިއ ބަާޔންކޮްށފައިވާ ފަރާުތެގ  1ކޮރަޕްަޝްނ ކޮމިޝަުނން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުްނދާ ަމއްސަލަިއަގއި މި ޯފމުެގ -އެންޓި  4.1

. ައިދ، ގަމަޞްލަަޙތު ިޙާމޔަތްކުެރވޭެނ ަފރާތެްއެގ ޮގތުަގިއ އަުޅަގނޑު ަޢއްަޔންކޮށްަފއިާވތީ، އެކަްނ އަޅުަގނޑު  ބޫލުކޮްށފީމެވެ
.ތަޙުޤީޤުކުރަމުްނާދ މަްއސަލަިއގަިއ އަޅުަގނުޑގެ އެްއވެސް ދަުއރެްއ ެނތް ކަަމށް އަުޅަގނޑު އިޤް   ރާުރވަެމވެ

  
ކޮރަޕްަޝްނ ކޮިމޝަުންނ ަތޙުޤީޤުކުރަމުްނދާ މައްސަަލއާބެޭހ ެއއްވެްސ މަޢުލޫާމެތއް ުނވަަތ ތަޙުީޤޤުގަިއ ދެެކޭވ ެއްއވެްސ ާވހަކައެްއ -އެންޓި  4.2

.   ހާމަނުުކރުމަްށ ައޅުަގނޑު އެއްބަްސވަެމވެ
  

: :    :ސޮއި   ނަން     ތާރީޚު
  

  ރަސްމީ ބޭނުމަށް  .5
:ކުިރ މަޢުލޫާމތު ޗެކު    :މަޤާމު   ފަރާތް

:    :ތާރީޚު     ސޮއި

  

  

  

  


