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 ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 
 މާލެ،       

 .ދިވެހިރާއްޖެ         

 

 ދު އިވާ ގަ  ގޮުތގެނޭޝަނަލް ިއންެޓގްިރޓީ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ެބލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 
 

 ފުރަތަމަ ބާބު 
 

 ބައިތައް  ންމުއާ
 

)ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(  2015/27ޤާނޫނު ނަްނބަރު  މިއީ، )ހ( 1 ފާއި ނަން ރަތަޢާ
ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރު  65ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޤާނޫނުގެ   28ގެ

ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ  ޤުޤީޙުލިބިގެން، ކޮމިޝަުނން މައްސަލަ ބަލައި ތަ
 ވެ.ކެދެއިވާގަަފއިވާ ވައިލައިއެކުލަ ލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުންސޫންގަނޑުތަކާއި އުމި

ސަލަ ބެލުމުގައި ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުްނ މައް" ،ދަށް ކިޔާނީއިވާގަމި  )ށ(  
 މިހެންނެވެ." ދުއިވާގަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ

 ކޮމިޝަނުްނނެވެ.ދު ހިންގާނީ ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ އިވާގަ މި )ނ(  

ން ަމްއސަލަ ކޮމިޝަނު
 ބެލުުމގައި ޭބނުންކުރާ ބަސް 
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އެހެން ބަހެއްެގ  މިނޫން ބެލުުމގައި ބޭނުންކުރާނީ ދިެވހިބަހެެވ. ގައި މައްސަލަކޮމިޝަނު
ނަމަ،  މައްސަލައެއްގައި ހެކި ބަސް ދޭ ނުވަތަ ،ނަމަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ އަހުލުވެރިއަކު،
  ޖައްސާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ. ހަމަ ތަރުޖަމާނެއް

 ން ުނބެލޭނެކޮމިޝަނު
 މަްއސަލަތައް 

 ައންނަނިވި މައްސަލަތައް ެބލުމުގެ ިހނދަކު،ހައި ނުވާ ބަާޔންކޮށްފައިޤާނޫނަކުން އެހެން ޮގތަކަށް  3
 ނުވެއެވެ. ލިބިެގނެއް ކޮމިޝަނަށް ތިޞާޞްއިޚް

 ކަމާބެހޭ ދާއިރާއަކަށްރުގެ ސަރުކާ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫަނށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާއިރު )ހ(  
 މައްސަލަ ބިނާވެފައިވާ އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ފައިވާ މައްސަލައެއް ފިޔަވައި،އިހުށަހަޅަ

 ނަށް ޢަމަލުކުަރން ފެށުމުގެ ކުރީގެ ޤާނޫ ކޮިމޝަނުގެ ފައިވަނީގައިހިނ ކަންކަން
 .މައްސަލައެއް އެ ތާރީޚެއްގައިކަމަށް ވާނަމަ
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 ދެވަނަ ބާބު 
 

ހެޅުނުކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަ ބެލުމާއި،ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން މައްސަލަ  ،މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި
 ލުކުރުން މާއި، މައްސަލަ ބާޠި ނބުރާ ގެންދިޔުލިޔުންދިނުމާއި، މައްސަލަ އަ 

 

 )ށ(  

 

 ިހނގި ތާީރޚާއި އެ މައްސަލައެއް   ކަންތައްއިވާފަމައްސަލަ ބިނާވެ މައްޗަށް އެ ކަމެއްގެއެ
 )ދޭއް( އަހަރުދުވަސް ފުރިހަމަވެފައިވާ  2ލާދީގޮތުން މީކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ދެމެދު، 

 އެ މައްސަލައެއް.  ނަމަ

ލައެއް ޤާނޫނު ތަްނފީޛުކުރާ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މައްސަ )ނ(  
 . އެއްޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންަދނިކޮށް އެ މައްސަލަ

ކުުރމަށް  ޤުޤީ ޙުމަްއސަލަ ތަ
 ވާލުކުރުން ހަ

ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރުމުގެ ޤުޤީޙުކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތއް ތަ 4
 އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

ކޮންމެ މައްސަލައެއް ކޮްށފައިވާ ކޮމިޝަުނން ބެލޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގައި  )ހ( 5 މަްއސަލަ ހުށަހެޅުން 
 ޅިދާނެއެވެ.ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެ

ފައިވާ ޅައިކަނޑައައެކަމަށް  ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނީކޮމިޝަނަށް  ()ށ  
 ނެވެ.ންފޯމު

 

 

 

 ()ނ 

 

ނުވަަތ ، ގެ ޛަރީޢާއިންއީމެއިލްވިޔަސް،  ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައިށ )މާއްދާގެމި 
 ހުަށހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމުގެ  ގެ ޛަރީޢާއިންޯފނު  އިން ނުވަތަކުހުގެ ޛަރީޢާފެ

  އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ށް ނަކޮޕީކޮށްފައި ކޮމިޝަ
 ފޮނުވާ ސިޓީ 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮމިޝަނަށް ކޮޕީކޮށްފައި ފޮނުވާ ސިޓީއެއްގައިވާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ  6
 ޝަނުެގ ސަމާލުކަމަށް އަންނަ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައެވެ. ކޮމި، މައްސަލަތައް ބެލޭނީ

މަްއސަލަ ހުށަހަާޅއިރު 
 ފުރިހަަމވާްނޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 މަޢުލޫމާތު ުފރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ. އްސަލައެއް ހުށަަހޅާއިރު އަންނަނިވިކޮމިޝަނަށް މަ )ހ( 7

އެޑްރެސް، )ފުރިހަމަ ނަްނ، ދާއިމީ  މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ .1
 ،ނަންބަރު ގެމިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

 ؛ނަންބަރު(ފޯނު ގުޅޭނެ 
 

 ؛ގެ މަޢުލޫމާތުފަރާތު މައްސަލަ ރައްދުވާ .2
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ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްިލ ޢަމަލަކީ ޢަމަލަކީ ފަރާތުން ކުރި  މައްސަލަ ރައްދުވާ .3
ފަރާަތށް ލިބުުނ   މައްސަލަ ހުށަހަޅާއްގެ ސަބަބުންކޮބައިކަމާއި، އެ ޢަމަލެ

 ގެއްލުން؛
 

ނު ފަރާތުގެ ފުރިހަަމ ނަން، ދާއިމީ އެޑްރެސް، މިާހރު ދިރިއުޅޭ ލިބު އަނިޔާ .4
ފޯނު  ުގޅޭނެ، ރުނަންބަ ގެއެޑްރެސް، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

 ؛ންގުޅު ހެޅި ފަރާތާ ހުރިލިުބނު ފަރާތާިއ މައްސަލަ ހުށަ އަނިޔާ ،ނަންބަރު
 

 ؛ތިބި ބައެއްގެ ަމޢުލޫމާތުރުވެހާޒިތަނުގައި  އިދިޔައިރު އެއެ ޢަމަލެއް ހިނގަ .5
 

 .ފަދަ އެންމެހައި މަޢޫލޫމާތު  ލިޔެކިޔުން އާއިދިސާއަކާ ގުޅޭ ފޮޓޯއެ ހާ .6

 (ށ)  

 

 ނުަވތަ  ،ނަމަ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފައިވާ މަްއސަލައެއްގައިޅައިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަ
ނަމަ، ފުރިހަަމ  ނުވާ ފައިޅައިހުށަހަ ންތައްޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުލައާއެކު ހުށަހަމައްސަ

 ހުށެހެޅުމަށް  ންތައްޔުހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއި، ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަުކރުމަށާ
 .ލިބިގެންވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް ތިޔާރުއެްނގުމުގެ އިޚް ފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

 (ނ)  

 

 ނުވަތަ/ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ކުރުމަ( ގައި ފުރިހަމަހމި މާއްދާގެ )
އެފަަދ  ،ފަހަރު އެންގުމަށްފަހު)ދޭއް(  2 ހުށެހެޅުމަށް ންތައްލިޔެކިޔުހުށަހަޅަންޖެހޭ 

  ،ނަމަ ނުވާ ފައިޅައިހުށަހަންތައް ންޖެހޭ ލިޔެކިޔުނުވަތަ ހުށަަހޅަ/މަޢުލޫމާތެއް އަދި
 ނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަ ބޭރުކުރުމުގެމައްސަލައެއް  އެ

 (ރ)  

 

ބަހަކުން ހުރި ލިޔުމެއް  އެހެން ނޫންގުޅިގެން ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސިބަސް  މައްސަލައަކާ
ލިޔުމުެގ ދިވެހި ތަރުޖަާމ  އެ ލަތެއްގައިހާ އެދިއްޖެކޮމިޝަނުްނ  ،ނަމަ ހުށަހަޅާ

 .ހުށަހަޅަންާވނެއެވެކޮމިޝަނަށް 

 ނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ  )ބ(  
ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކޮށް ކޮިމޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެެވ. މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ 

 މައްސަލަތައް ބަލާނީ ކޮމިޝަނުެގ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައެވެ. 

ވުރެ  ފަރާަތށް އެއް
ފަރާތްތަކުން  ގިނަ 
  ހަޅާ ަމއްސަލަހުށަ

 ފަރާތަށް ގުޅިގެން ނުވަތަ އެއް ޙަޤީޤަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެއް އެއް ހާދިސާއަކާ )ހ( 8
 ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ހުށަހެޅިދާނެ ވުރެ

 ފޯމެއް  ވަކިޅާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ފަރާތްތަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅަްނވާނީ މައްސަލަ ހުށަހަ
 ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.

 ފަރާތަށް ގުޅިގެން ނުވަތަ އެއް ޙަޤީޤަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެއް އެއް ހާދިސާއަކާ )ށ(  
ނަމަ،  ފަރާތެއް އެއް ފަރާތަކީ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ރައްދުވާ  ގިނަ ވުރެ

 ކޮމިޝަނަށް ޔާރުތިއިޚް ރުމުގެކުޤުޤީޙުތަމައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި  ތައް އެއްމައްސަލަ
 .ލިބިގެންވެއެވެ
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 މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ
ފަރާތަށް ލިބިދޭ 

 ތެރިކަން ަކއުރައް

ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ިހނގާ ިއދާރާއެއްގެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ިހނގާ  9
އެއްވެސް  ،ގުޅިގެން އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ރިޕޯޓް ކުރުމާ

ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ދެަރއެއް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ހިނގާ އިދާރާއެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ 
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ހިނގާ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާއެއް 

 ތިީރގައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ،ނަމަ  ކޮމިޝަނަށް ލިބިއްޖެ

 ކުރުން.ޤުޤީޙުތަވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެ މައްސަލައެއް  .1
 

 ކުރުމަށްފަހު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުއެޅުން. ޤުޤީޙުތައެ މައްސަލައެއް  .2

 ކޮމިޝަނުން
އިސްަނަގއިެގން މަްއސަލަ 

 ބެލުން 

 ،ތިރީގައިވާ ހާލަތްތަކުގައި  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ހިނގާ އިދާރާެއއްގެ މައްޗަށް )ހ( 10
ވަކިކަމެއް  ކޮމިޝަނުގެ ޤާޫނނު ހިނގާ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ

ނުވަަތ  ،ނަމަ ކުރެވޭ ތުހުމަތެއްފައިވާކަމަށް ލައިކުރިކަމަށް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށް
ނުން އިސްނަގައިގެން އެ ތުހުމަތެއް ކޮމިޝަ ،ނަމަލޭ ކުރެވިދާނެކަމަށް ބެ ތެއްތުހުމަ

 ޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.ކުރުމުގެ އިޚްތި ޤުޤީޙުތަ

ކޮމިޝަުނގެ ޤާނޫުނ  ނުވަތަ  ،މައްޗަށް އެއްގެއިދާރާ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ހިނގާ .1
 ،ވަކިކަމެއް ކުރިކަމަށް ުތހުމަތުކޮށްމައްޗަށް  އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެހިނގާ 

ވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މީޑިއާގައި ފައިލައި ދޫކޮށްނުކޮށް ނުވަތަ ވަކިކަމެއް
 ބަރެއް ފެތުރުން.ޚަ
 

ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ހިނގާ އިދާރާއެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު  .2
ވަކިކަމެއް ކުރިކަމަށް ުތހުމަތުކޮށް  މައްޗަށް ހިނގާ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ 

މުޖުތަމަޢުގަިއ ޚަބަރެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފައިވާކަމަށް  ނުވަތަ ވަކިކަމެއް
 ފެތުރުން.

  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ވަނަ ނަންބަރު( 2) ވަނަ ނަްނބަރާއި( 1ދާގެ )މި މާއް .3
ޝަނަށް މަޢުލޫމާތެއް ކޮމިލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ގޮތަކުންވެސް އެފަދަ ހާ

 ލިބުން.
 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮމިޝަަނށް ކޮޕީކޮށްފައި ފޮނުވާ ސިީޓއެއްގައިވާ  .4
ޝަނުގެ ަސމާލުކަމަށް ނުަވތަ ކޮމި ،ނުވަތަ މައްސަަލތައް ،މައްސަލައެއް

 ގެންނަ މައްސަލަތައް.

ށް ކުރިއަ އްނިންމާ މަްއސަލަތަކުރުމަށް ޤުޤީޙުތަކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން  )ށ(  
ކުރުމުގައި ތަޙުޤީޤުކުރާ އެހެން މައްސަލަތައްވެސް ތަޙުީޤޤުގެންދަންވާނީ ކޮމިޝަނުން 

 ންނެވެ.އުސޫލުޢަމަލުކުރާ 
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ކޮމިޝަުނން އިސްނަގައިގެްނ ބަލާީނ  އަންަނ މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް )ނ(  
 ލާ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައެވެ. ބަ

ހުށަހެޅިަކމުގެ ލަ މަްއސަ
 ލިޔުން

މައްސަލަ "ފަރާތަށް  އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި، ހެޅުމުންހުށަމައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް  11
 ދޭންވާނެެއވެ. "ގެ ލިޔުންމުހެޅިކަހުށަ

ލަން މަްއސަލަ ބަ
ނިންމިކަުމގެ ލިޔުން 

 ދިނުން 

އެ މައްސަލަ  ،ނަމަ ނިންމައިފި ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުންތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް  12
 ގައި ތެރޭ އް( ދުވަހުގެ)ތިނެ 3 ރަސްމީ ޚުން ފެށިގެންރީބަލަން ކޮމިޝަނުން ިނންމި ތާ

ކޮމިޝަނުން ފަރާތަށް  ހެޅިހުށަ މައްސަލަ ރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއްޓަރަޖިސްއެ މައްސަލަ 
 ދޭންވާނެއެވެ. 

ނެތް މަްއސަލަެއއް  ބެލެން
ކަމަށް ކަނޑަެއޅުާމއި 

 އެްނގުން 

ނުން މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮމިޝަ ެނތް ބެލެންކޮމިޝަނުން މައްސަލައަކީ  ފައިވާޅައިހުށަހަ 13
މައްސަލަ  ،ގައިތެރޭ )ފަހެއް( ދުވަހުގެ 5 ރަސްމީ ުޚން ފެށިގެންރީނިންމި ތާނަމަ،  ނިންމައިފި

މައްސަލަ  ލިޔުމުގައި، އެ ންާވނެއެވެ. މިއަންގަިލޔުމުން އެކަން ކޮމިޝަނުްނ ހުށަހެޅި ފަރާތަްށ 
 ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.ސަަބބު  ނެތް ކަމާއި، ބެލެންނެތް ބެެލންކޮމިޝަނުން 

މަްއސަލަ އަނބުރާ 
 ން އުގެްނދި

އަނބުރައި ގެންދަން  ފައިވާ މައްސަލަޅައިހުށަހަކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  )ހ( 14
ށް ލިޔުމުން  އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެދޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮ ،ނަމަ ނުންވެއްޖެބޭ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  ،އަދި މި ލިޔުމާއެކުކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. 
 ށަހަޅަންވާނެއެވެ.ގެ ކޮޕީއެއް ހުމެއްކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔު 

ޔާންކުާރ ލިޔުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅީ ަމއްސަލަ ކޮމިޝަނަށް މި މައްދާގެ )ހ( ގައި ބަ (ށ)  
 ހެޅި ށަނަމަ، އަދި މައްސަލަ ހަ މީހެއް ންއެހެ ފަރާތަށް އެނގުމަކާ ނުލައި ހުށަހެޅި

 ނަމަ،  ފައި ނުވާޅައިހުށަހަ ލިޔުމެއް  ކޮމިޝަނަށް ލުކުރުަމށްޠިފަރާތުން މައްސަލަ ބާ
މައްސަލަ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް  ހެޅި ފަރާތެއްގެފަދަ ލިޔުމެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަ އެ

 ހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ހުށަ

ގައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ(  ހިނދަކު ހައިވާނު ބަޔާްނކޮށްފައިގޮތަށް  ޤާނޫނުގައި އެހެން (ނ)  
އެއްގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފިޔަވައި އަނބުރާ ގެންދާ މައްސަލަ ގޮތުގެ މަތިން
 ތަޙުޤީޤުނަަމ، އެ މައްސަލައެއްގެ  ހިމެނިފައި ނުވާއްގެ މަޞްލަޙަތު ތެއެހެން ފަރާ

  ށް ނުގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޔަކުރި

މަްއސަލަ 
ީޤޤުކުުރމަށްފަހު ޙުތަ

 ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ

ކުރުމަށް ތަޙުޤީޤުގޮތަށް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ 4ދުގެ ގަވާއިމި  15
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ބައްަދލުވުމަކަްށ  ،ކޮށް ނިމުމުންތަޙުޤީޤުހަވާލުކުރެވޭ މައްސަލަތައް 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މައްސަލައެއްގައި ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ 
 ންނެވެ.އަޣުލަބިއްޔަތު
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 ތިންވަނަ ބާބު 
 

 ގޮތް  ކުރަންވީ ރުކުރެވޭ މީހުން ޢަމަލުޒި ރުކުރުމާއި، ހާޒިމީހުން ހާ
 

މީުހން ީޤޤަށް ޙުތަ
 ރުކުުރން ޒިހާ

 ކުރާނީ: ރުޒިޤީޤަށް މީހުން ހާ ޙުކޮމިޝަނުގެ ތަ 16
 

 ފޮނުވައިގެން؛ރުވުމުގެ އަމުރު ޒިކޮމިޝަނަށް ހާ ފަރާތަކަށް  ރުކުރަން ބޭނުންވާޒިހާ -1
  

 އިން؛ޢާޒަރީ ފޯނުގެ -2
 

 ގެން؛ގުޅޭ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ -3
 

 ކޮށްގެން.އިޢުލާނެއްއާންމު  -4

ކޮމިޝަނަށް  
ުރވުުމގެ ައމުުރގައި ޒިހާ

ހިމެނޭނެ މަޢުޫލމާތާއި  
ުރވުުމގެ ައމުރު ޒިހާ

 ހަވާލުކުރުން 

ކުރެވޭ މީހުންނަށް ރުޒިތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާ ތަޙުޤީޤު އީކޮމިޝަނުން ހިންގާ ިޖނާ )ހ( 17
 ރުވުމުގެ އަމުރުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ ހިމަނަންވާނެއެވެ.ހާޒިކޮމިޝަނަށް  ވާފޮނު

 

 އިސިއްޔަތު؛ހަރުކުރެވޭ ޒިހާ .1
 

 ކުރެވޭ ކުށުގެ ޚުލާޞާ؛އެ ފަރާތާ މެދު   ނަމަ، ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް .2
 

ނަމަ،  ސް ދެވިދާނެ މީހަކުދެވިދާނެ މީހަކު ނުވަތަ ހެކިބަ ލޫމާތުމަޢުޤީޤަކަށް ޙުތަ .3
 ގެ ޚުލާޞާ؛ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ 

 

 ރުވާން އަންގާ ތަނާއި ގަޑި؛ޒިހާ .4
 

 އެ އިދާރާގައި ހޭދަވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ވަގުތު؛ .5
 

 ހުއްދަދޭ އޮފިސަރުގެ ސޮއި. .6
 

 ނީ ކޮމިޝަނުގެލޭރުވުމުގެ އަމުރު އެ ފަރާތަކަށް ރައްދުކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެޒިކޮމިޝަނަށް ހާ (ށ)  
ތެރެއިްނ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ  44 ވަނަ މާއްދާއާއި 43ޤާނޫނުގެ 

 ރުވުމުގެ އަމުރު ހަވާލުކުރެވުމުންނެވެ.ޒިކޮމިޝަަނށް ހާ ގޮތަކަށް އެ ފަރާތަކަށް

 (ނ)  

 

 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ 3މަދުވެގެން  ށްފަރާތަ ވާންޖެހޭރުޒިހާ ،ރުވުމުގެ އަމުރުޒިކޮމިޝަނަށް ހާ
 .ކުރިން ފޮނުވަންވާނެއެވެ
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  ލަތަށް ރިޢާޔަތްޮކށްހާނަމަވެސް، އޮތް  ބަޔާކޮށްފައިގައި އެހެްނ  (ނމި މާއްދާގެ ) (ރ)  
ރުވުމަށް ޒިހާޮކމިޝަނަށް  ،ފަހު މުއްދަތެއް ދިނުމަށް ވުރެ ުކރު ށްދުަވހަ)ތިނެއް(  3

 ފޮނުވިދާނެއެވެ. ރުވުމުގެ އަމުރުޒިކޮމިޝަނަށް ހާ އެވެ. ނުވަތަ އެ ފަރާަތކަށްދާނެއެންގި

ކޮމިޝަނަްށ  ރުވުމަށް އެންގޭ ފަރާތުންޒިށް ހާގައި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަލައިމައްސަ (ބ)  
ރުވާންވާނެެއވެ. ނަމަވެސް މަޤުބޫލު ޒިހާ ކޮމިޝަނަށްގައިވާ ގަޑިއަށް ރުވުމުގެ އަމުރުޒިހާ

ނަމަ،  ނުވެވޭރުޒިގައިވާ ގަޑިއަށް ހާރުވުމުގެ އަމުރުޒިކޮމިޝަނަށް ހާ އުޛުރެއް އޮވެގެން
ރުނުވެވޭ ޒިރުނުވެޭވކަމާއި، ހާޒިހާ ،ކުރިން ގެ)އެކެއް( ގަޑިއިރު 1ރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެ ޒިހާ

 އަންަގންވާެނއެވެ. ކޮމިޝަނަށް ސަބަބު

ކޮމިޝަނުގެ ކަމާބެހޭ  ،ރުވުމުގެ އަމުރުހާޒިޮކމިޝަނަށް  ،ރުވުމަށްފަހުޒިހާކޮމިޝަނަށް  (ޅ)  
 ންވާނެއެވެ.ހަވާލުކުރަ މުވައްޒަފަކާ ލަސްނުކޮށް

ބޭނުންާވ  ރުކުރަންޒިކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން  (ކ)  
)ދޭއް( ފަހަރު  2ވިދިވިދިގެން  އަމުރު )ދޭއް( 2ރުުވމުގެ ހާޒިކޮމިޝަނަށް ، ފަރާތަކަށް

)ތިނެއް(  3 ރުވުމުގެާހޒިކޮމިޝަނަށް  ،ނަމަ ރު ނުވެއްޖެޒި ހާ ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވުމަށްފަހު
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ދެވޭ އިންޒާރެއްގެ ގޮތުގައި އެ ފަރާތަކަށް  ،އަމުރުވަނަ 

ބޭނުންާވ  ރުކުރަންޒިކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން  (އ)  
)ތިނެއް( ފަހަރު  3ވިދިވިދިގެން އަމުރު  )ތިނެއް( 3ރުވުމުގެ ހާޒިކޮމިޝަނަށް  ،ފަރާތަކަށް

ނުގެ ކޮމިޝަ ،ނަމަ ނުވެއްޖެ ރުޒިރެއްނެތި ކޮމިޝަނަށް ހާމަޤުބޫލު އުޛު ،ނުވުމަށްފަހު ފޮ
  ކުރެވިދާނެއެވެ. ޖޫރިމަނާ  އެ ފަރާތެއް ގޮތުގެމަތިން އިވާމާއްދާގަވަނަ  60ޤާނޫނުގެ 

ވެސް، ކޮމިޝަނަށް  ކުރުމަށްފަހު ފަދައިން ޖޫރިމަނާ ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއމި މާއްދާގެ ) (ވ)  
 ގެ ދަށުން )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  60ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  ،ނަމަ ނުވެއްޖެ ރުޒިހާ

  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުޭވނެއެވެ. ޓަކައި ޕްރޮސި ވާކުރުމަށްދަޢު

ބޭނުންާވ  ރުކުރަންޒިކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން  (މ)  
ރުވުމަށް ޒިހާކޮމިޝަނަށް  ،ނަމަ ވާ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ކަމުގައި  ގައިލައިފަރާތަކީ މައްސަ

)ތިނެއް( ފަހަރު  3ވިދިވިދިގެން އަމުރު  )ތިނެއް( 3ރުވުމުގެ ޒިކޮމިޝަނަށް ހާ، ގައިއަން
ނަމަ،  ނުވެއްޖެ ރުޒިފަރާތުން ކޮމިޝަަނށް ހާ ވެސް މަޤުބޫލު އުޛުެރއްނެތި އެ ފޮނުވުމުން

ފަރާތެއް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޮމިޝަނަށް  ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެ 
 ރުކުރެވިދާނެއެވެ.ޒިހާ

މަޤްބޫލު ގަޑިއަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ ރުވުމަށްޒިހާ ،ގައިރުވުމުގެ އަމުރުޒިކޮމިޝަނަށް ހާ (ފ)  
ކޮމިޝަނުގެ ނަމަ،  ލަސްވެއްޖެ ވުރެ )ތިރީސް( މިނެޓަށް 30 ރުނުވެޒިހާނެތި  އުޛުރެއް

އެ މީހަކާ ެމދު މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެަމތިން  ަވނަ 60ޤާނޫނުގެ 
 ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 
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ރުުވުމގެ ޒި ކޮމިޝަނަށް ހާ
 ހަވާލުުނވުން  އަުމރާ 

ބޭނުންާވ  ރުކުރަންޒިކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން  )ހ( 18
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުެގ  ،ނަމަ ލުނުވެއްޖެހަވާމުރާ އަރުވުމުގެ ޒިކޮމިޝަަނށް ހާ ،ފަރާތަކުން

ޖޫރިމަނާ އެ ފަރާތެއް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  60
 ކުރެވޭނެއެވެ.

ކޮމިޝަނަށް ވެސް،  ފަދައިން ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ(  
ވަނަ މާއްދާެގ  60ކޮމިޝަނުެގ ޤާނޫުނގެ  ،ނަމަ ނުެވއްޖެ އަމުރާ ހަވާލުރުވުމުގެ ޒިހާ

ފޮނުވުމުގެ ޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  )ހ( ގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރުމަށް
   އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ނަށް ކޮމިޝަ ަފރާތަކުންތުހުމަތުކުރެވޭ ކުރާ މަްއސަލައެއްގައި ތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން  (ނ)  
ނަމަ،  ނުވެއްޖެ ހަވާލު)ތިނެއް( ަފހަރު  3ވިދިވިދިގެން  އަމުރާ)ތިނެއް(  3ރުވުމުގެ ޒިހާ

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެ ފަރާތެއް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޮމިޝަނަށް 
 ނެއެވެ.ރުކުރެވޭޒިހާ

)ތިނެއް(  3ވުމަށް އަންގައި ޖެހިޖެހިގެން ރުޒިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޮމިޝަނަށް ހާ )ހ( 19 ކުރުން ލުމަްއސަލަ ބާޠި
މަޤުބޫުލ ރުވުމުގެ އަމުރު" ފޮނުވުމުން އެ ައމުރާ ޙަވާލުވެ، ޒިފަހަރުމަތިން "ކޮމިޝަަނށް ހާ
އެ މައްސަލަ  ،ނުެވއްޖެނަމަކޮމިޝަނަށް ހާޟިރު ށަހެޅިފަރާތުންއުޛުރެއް ނެތި، މައްސަލަ ހު

 އެވެ.ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެ

ހިނދަކު ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  ހައިނުވާ ޤާނޫނުގައި އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައި )ށ(  
ބުނެފައިވާ ސަަބބު މެދުވެރިވެގެްނ ކޮމިޝަނުން ާބޠިލުކުރާ މައްސަލައެއް އިދާރީ ފީއެއްގެ 

ރުފިޔާ ދެއްކުމަށްފަހު އަލުން ކޮމިޝަނަްށ  (ސައްތަ ފަންސާސްއި)ދު -/250ގޮތުގައި 
 ށަހެޅިދާނެއެވެ.ހު

ފޯނު މެުދވެރިކޮށް ީމހުން 
 ރުކުުރން ހާޒި

ބޭނުންާވ  ރުކުރަންޒިކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން  )ހ( 20
 ރުވާން އެންގިދާނެެއވެ.ޒިކޮިމޝަނަށް ހާފަރާތަކަށް ފޯނުން ގުޅައިގެން 

މީހަކު  ނަމަ، އެ ނުވެއްޖެ ރުޒި އެންގުމުން ހާރުވުމަށްޒިފޯނު މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހާ  )ށ( 
  ރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވައިގެންނެވެ.ޒިރުކުރާނީ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިހާ

ގުޅޭ އިާދރާތައް  ކަމާ
މެުދވެރިކޮށް ީމހުން 

 ރުކުުރން ޒިހާ

21 

 

 

ށް ގުޅޭ އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮ ސަރުކާރުގެ ކަމާކުރާ މައްަސލައަކާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން 
 ކުރެވިދާނެއެވެ.  ރުޒިނަށް މީހުން ހާކޮމިޝަ
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 ބަންުދަގއި ތިބޭ މީުހން 
 ރުކުުރން ޒިހާ

ރުކުރަން ޒިކުރާ މައްަސލައަކާ ގުޅިގެން ބަްނދުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ހާތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން  )ހ( 22
އިހުރި އެ ފަރާތެއް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފަ، ރުކުރާނީޒިނަމަ، އެ ފަރާތެއް ހާ ބޭނުންވެއްޖެ

 މެދުވެރިކޮށެވެ. އްސަސާއެއްއަލަތުގެ މުއުދަ

ކުރަމުންދާ ތަޙުޤީޤުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިަޝުނން  )ށ( 
ރުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ޒިކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ހާ ރުޒިމައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާ

ނަމަ،  ރުކޮށް ނުދީފިޒިނެތި އެ ފަރާތެއް ހާ  އުޛުރެއް މަޤުބޫލު ،އްސަސާއަށް އެންގުމުންއަމު
   ބަޔާންޮކްށފައިވާ ގޮތުގެމަތިންަވަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 60ކޮމިޝަނުގެ ޤާޫނނުގެ 

 ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. އެ ފަރާތެއް 

 ވެސް، ކޮމިޝަނަށް ކުރުމަށްފަހު ފަދައިން ޖޫރިމަނާ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ނ(  
މަޤުބޫުލ  ،ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއަށް އެންގުމުން ރު ޒިކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ހާ ރުޒިހާ

ވަނަ  60ކޮމިޝަނުެގ ޤާނޫނުގެ ނަމަ،  ކޮށް ނުދީފިރުޒިއުޛުރެއްނެތި އެ ފަރާތެއް ހާ
ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ށުން ދަުޢވާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަ

    އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ފޮނުވުމުގެ 

ރުވިަކން ޒި ކޮމިޝަނަށް ހާ
 އެްނގުން 

ކޮމިަޝނުގެ  ،ރުވުމަށްފަހުޒިކުރަމުންދާ ަމއްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން  23
 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.ލަސްނުކޮށް  ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފަކަށް

ުރވާިއރު ކާކުކަން ޒިހާ
ލިޔުމެއް  ނގޭނެއެ

 ގެަނއުން 

ދިެވހި  ،ކުރެވޭ ފަރާތުންރުޒިކޮމިޝަނަށް ހާކުރަމުންދާ ަމއްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން  24
މީހަކީ ކާކުކަން އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް  ނުވަތަ އެ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު 

 ގެންނަންވާނެއެވެ.

 ކޮމިޝަުނގެ ހުްއދަނެތި 
 ބޭރަށް ދިުޔން 

ރުކުރެވޭ ޒިކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހާތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން  )ހ( 25
 އިދާރާއިން ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަނެތި ކޮމިޝަނުގެ ރުވުމަށްފަހު،ޒިކޮމިޝަނަށް ހާ ފަރާތެއް
  މަކީ މަނާކަމެކެވެ.ޔުދި ބޭރަށް

ކޮމިޝަނުެގ  ،ނަމަ ށް ޢަމަލުކޮްށފިގޮތާ ޚިލާފަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ(  
ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ދަށުން )ހ( ގެ ވަނަ މާއްދާގެ  60ޤާނޫނުގެ 

  ލިބިގެންވެއެވެ.

ރުނުކޮށް ޒި ކޮމިޝަނަށް ހާ
 ބަޔާން ނެުގން 

، ރުކުރެވޭވަރު ނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނަްށ ފެންނަ ަބލިމީހުންނާއި ޒިކޮމިޝަނަށް ހާ )ހ( 26
 ރުޒިމުސްކުޅިވުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނަށް ހާއެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުްނނާއި، ޞަޚާއް

ރުކުރުމަކާނުލައި، ޒިމީހުން ކޮމިޝަނަްށ ހާ ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ކުރެވޭވަރު ނުވާކަމަށް
 ނެގިދާނެއެވެ.  މީހެއްގެ ބަޔާން ގޮސް، އެ  އެ މީހަކު އުޅޭ ތަނަކަށް ،ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން
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  ،ލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްހާ ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން  )ހ(މި މާއްދާގެ )ށ(   
 މީހެއްގެ ބަޔާން ނެގިދާނެއެވެ.  ނުލައި، އެ ކުރުމަކާ ރުޒިއެ މީހަކު ކޮމިޝަނަށް ހާ

ބަޔާނަކީ ކޮމިޝަނަްށ  ނަގާމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  )ނ(  
 ނެއެވެ. ލޭނެއްގެ ގޮުތގައި ބެދޭ ބަޔާ ގެންހާޟިރުވެ

ފަދަ  ފެތޭ ޑަށްނމިންގަ ޢީތިމާޖުމު އި އާންރުވާ ފަރާތްތަކުން ތިބެންާވނީ ޒިކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާ 27 ހެދުން ެއޅުން 
 ހެދުމެއްގައެވެ.

 ތަޙުީޤޤަށް މީުހން 
ރު ނުކުެރވޭނެ ޒިހާ

 ގަޑިަތއް 

ތަޙުޤީޤަށް މީހުން  ތަކުގައިގަޑިމިވާ ތިރީގައި، ލަތެއްގައި މެނުވީހާދިމާވާ ޚާއްޞަ  )ހ( 28
 .ރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެޒިހާ
 

  .އާ ދެމެދު 8:00 އާއި ހެނދުނު 23:00 ރޭގަނޑު .1
 

 .ދެމެދު އާ 14:00 އާއި މެންދުރުފަހުގެ 10:30 ހުކުރުދުވަހުގެ ހެނދުނު .2
 

 .އާ ދެމެދު  21:30 އާއި ރޭގަނޑު 17:00 ރަމަޟާންމަހުގެ ހަވީރު .3

 ބެލޭނީ: ވެއްޖެކަމަށްލަތެއް މެދުވެރިހާފަދަ ޚާއްޞަ  ވާ އި ބުނެފައިމި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ށ(  

ނުވަަތ  ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ފުރައިގެން ދާންޖެހިގެން .1
އަވަސްކޮށްދިނުމަށް  ތަޙުޤީޤުއެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެފަރާތުން އޭނާގެ 

 އެދުން.
 

ގެއްލިގެްނ  ތުގެ މުާދ ނުވަަތ ފައިސާލައުނަަމ، ދަ ނުކޮށްފިޤީޤެއް ތަޙުއަވަސް  .2
 އޮތުން. ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު

 

ނުވަތަ   ހަކަށް ދިމާވެދާނެ ނުރަްއކަލެއްމީަނމަ،  އަވަސް ތަޙުޤީޤެއް ނުކޮށްފި .3
ދިމާވެދާނެ  ސަލާމަތަށް  އުމީފުރާނައަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްަކލެއް ނުވަތަ ޤަ

 އޮތުން. ނުރައްކަލެއްގެ ބިރު
 

ލަތެއް ކަމަށް ހާޚާއްޞަ ލަްތތަކުގެ އިތުރުން، ހާށްފައިވާ މަތީގައި ބަޔާންކޮ .4
 ލަތްތައް.ހާ  ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ
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 ވަނަ ބާބު ހަތަރު
 

 ޤަރީނާ ހޯދުން  ހެއްކާއި ،ޤީޤުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއިޙުތަ
 

 ރުކުެރވޭ މީުހން ޒިހާ
 ކުރުން މަނާ ކަންަތއްތައް 

29 

 

ރުމަކީ ކަމެއް ކު  އްވެސްބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ ރުކުރެވޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ތިރީގައިޒިހާ )ހ(
   މަނާކަމެކެވެ.

 

 ތަަނށް ވެއްުދމުގެ ހުއްދަ ހިންގާ ތަޙުޤީޤު ،ކުރުމަށްފަހުކޮމިޝަނުން ޗެކް .1
 ހިންގާ ތަނަށް  ތަޙުޤީޤުލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްޗެއް 

 ވެއްދުން.
 

 ހިންގާ ތަޙުޤީޤުލަތްތައް ސީލަތްތަކާއި ރެކޯޑުކުރުމުގެ ވަސީމުވާޞަލާތުގެ ވަ .2
 ތަނަށް ވެއްދުން.

 

 ހިންގާ ތަޙުޤީޤުފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް  ނެއް ދެވިދާމީހަކަށް ޖިސްމާނީ ގެއްލުމެ .3
  ތަނަށް ވެއްދުން.

 

އިންޒާރުދިނުން، ިބރުދެއްކުން، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި މުަވއްޒަފުންނަށް  .4
 ދިނުން.  ހަޑިހުތުރުބަހުން މުޢާމަާލތްކުރުން، ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް

 

 ކުރުން. އެއްވެސް ކަމެއް ފަދަ  ތު ގެއްލޭޙަލަޞްއަޑުގަދަކުރުމާއި، ތަނުގެ މަ .5
 

 ފަދަ ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްއެޅޭ .6
 ކުރުން. އެއްވެސް ކަމެއް ފަދަ

 

 ރުކުރެވޭ އެހެން މީހުންނާ ވާހަކަދައްކަިއ ތަޙުޤީޤަށްޒިކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާ .7
 ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.

 

ފުރައިގެން  ރުކުެރވޭ މީހުން ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަެނތިޒިހާކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށް  .8
  ދިޔުން.

 ފަރާތަކުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރުކުރެވޭ އެއްެވސްޒިކޮމިޝަނަށް ހާ )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  60ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  ނަމަ، ފަދަ ކަމެއް ކޮށްފި

 ވަޅުއެޅޭނެއެވެ.ފިޔަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން

 ަތޙުީޤޤުގުިޅގެން 
 ހިންގުން 

 ބޭުކރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަ އެހެން އިދާރާއަކުން ތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން  )ހ( 30
 ްނގިދާނެއެވެ.ންވެސްޓިގޭޝަން ހިއި ޖޮއިންޓް އިފަދަ މައްސަލަތަކުގަ އެ ،ނަމަ
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ޖޮއިްނޓް އިްނވެސްޓިގޭޝަން ހިންގާީނ   )ހ( ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ގޮތުގެމަތިންމި މާއްދާގެ (ށ)  
ހިމަނައިގެްނ ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ  މަޢުލޫމާތުކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިވެސް ތިރީގައިވާ 

 ދަށުންނެވެ.
 

 .ރާތްަތއްފަގައި ބައިވެރިވާނެ ތަޙުޤީޤު .1
 

 .ގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަުކގެ ދައުރުތަޙުޤީޤު .2
 

 .މަލުކުރާނެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައްޢަގައި ތަޙުޤީޤު .3
 

 .ގޮތް ަމލުކުރާނެޢަނިންމުމަށްފަހު  ތަޙުޤީޤު .4

ކަމެއް  ތެރިމު ނުވަތަ ޭބނުންންޤީޤެއްގެ ޭބނުމަށް އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަކީ މުހިޙުކުރާ ތަ ކޮމިޝަނުން 31 އަޑުެއހުންަތއް ބޭްއވުން 
ލާ ވައި އެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާނީ އެކަަމށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން އެކުލަނަަމ،  ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ެފނިއްޖެ

 މަތިންނެވެ.  ލަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެސޫއު

ތުތަްއ އަކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ބަޔާން ނެގުމުގައި އަންނަނިވި އިޖުރާތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން  )ހ( 32 ބަޔާން ނެުގން 
 ވާނެއެވެ. ފުރިހަމަ ކުރަން

 

 ކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުން؛ ރުޒިޤީޤަށް ހާޙުތަ -1
 

ރު ކުރެވޭ ފަރާތުން ބަޔާންދެނީ ޤާޫނނީ ވަކީލެްއގެ އެހީތެރިކަމާ ޒިޤީޤަށް ހާޙުތަ -2
 އެކުގައި ނަމަ، ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުން؛

 

ދުގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ގަވާއިކުރެވޭ ފަރާތަށް މި  ރުޒިޤީޤަށް ހާޙުތަ -3
 ދިނުން؛

 

  ވީޑިއޯ ރެކޯޑު ކުރުން. އާއިތަކުގެ އޯޑިއޯތަޙުޤީޤު -4

ބަޔާން ނެުގުމގެކުރިން 
 ހުވާކުުރވުން 

ފަރާތެްއ  އެ   ބަޔާން ނެގުމުގެ ކުރިން ހެކިވެރިންގެ  ރުކުރެވޭޒިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާ 33
 ވާނެއެވެ. ށްފައިވާ ހުވާ ކުރުވަންގައި ބަޔާންކޮ 1ދުގެ ޖަދުވަލު ގަވާއިމި  ،އްވާލަ

ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ނެގުމުގެ ކުރިްނ ސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުރާ މައް ތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން  34 ިއންާޒރު ޤާނޫނީ 
 ންޒާރު ދޭންވާނެއެވެ. ޤާޫނނީ އިއެ ފަރާތަކަށް   ،ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް

 

ކޮްނ  ،ތުހުމަތުކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގެކުރެވެނީ ކޮން ތުހުމަތެއްކަމާއި، އޭނާގެ މައްޗަށް  -1
 މާއްދާއަކުންކަން. 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ިލބުމުގެ ޙައްޤު. -2
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ންވިޔަސް، ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު އެ ފަރާތަކަްށ ލިބިގެންވާކަމާއި،  -3
 ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުން އެދެވިގެްނވާކަން.

 

 ވީޑިއޯ ރެކޯޑުކުރެވޭނެކަން. އާއިޤީޤުގެ އޯޑިއޯޙުތ -4
 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެ ދެކޮޅަށް އެ ފަރާތަކާ ރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި އެ ފަރާތުން ދޭ ބަޔާނަކީ ޝަ -5
 ބަޔާނެއްކަން.

 

 ފިޔަވަޅުއެޅޭނެކަން.މެދު ފަރާތާ  އެ ،ނަމަ ސާބިތުވެއްޖެން މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ދީފިކަ  ދޮގު -6
 

 އި ބޭނުންކުރެޭވނެކަން.ހެކީގެ ގޮތުގަ ގައި ދައްކާ ވާހަކަތަޙުޤީޤު އެ މީހަކު -7
 

ކުޑަކުދިންާނއި 
ނަފްސާީނގޮތުން ުނވަތަ 

ޖިްސމާނީޮގތުން 
 އުނިކަެމއް ލިބިަފއިވާ 

 ެމދު ފަރާތްތަކާ
 ޢަމަލުކުރަްނވީ ގޮތް 

ނަފްސާނީގޮތުން ނުަވތަ  ނުވަތަ ނަމަ،   ކުޑަކުއްޖެއްގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީތަޙުޤީޤު )ހ( 35
އެހެން ފަރާތެއްގެ އެހީއެއް  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންޖިސްމާނީގޮތުން އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ 

ފަރާތަކާމެދު  މަރުޙަލާގައި އެ ތަޙުޤީޤުނަމަ،  ވާ ަލތެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމަށްހާފަދަ  ބޭނުންވާ
 މަތީންނެވެ. ޮގުތގެ ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި

 

ނުވަތަ އެނޫްނ ނަގަންާވނީ  ބަޔާންނުވަތަ އެ މީހެއްގެ  ކުއްޖެއްގެ އެޤީޤަށް ޙުތަ .1
 ކުއްޖެއްގެ  އެ، މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ ނުވަތަ އެ މީހަކާ ކުއްޖަކާ އެ ގޮތަކަށްވެސް

ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން  ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ
 ރުގައެވެ.ޒިހާ ގެރާތެއްފަ

 

ނަފްސާނީގޮތުްނ  ނަމަ، ނުވަތަ  ގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއްތަޙުޤީޤު .2
ފަރާތާމެދު ކުރެވޭ  އެ ،ނަމަ ފަރާތެއްނުވަތަ ޖިސްމާނީގޮތުން އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ 

ފަރާތުން ދީފައިާވ  ކުރެވޭ ސުވާލުތަކާއި، އެ ގައިތަޙުޤީޤުތުހުމަތުތަކާއި، 
ފަރާތަްށ  ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބުނާ އެއްޗެއް އެ ންތަކާއި އެހެނިހެންބަޔާ

 އޮޅުންފިލުވައިދޭންވާނެއެވެ.
 

ނަފްސާނީގޮތުްނ ނުވަތަ ޖިސްމާނީގޮތުްނ  ނުވަތދުގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގަވާއި މި )ށ(  
ށްދެވޭނެ ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮ  އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ

 އެހީ ހޯދަން  މީހަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ކުއްޖަކަށް ނުވަތަ އެ އެ ގެއެހެން ފަރާތެއް
 މީހަކު ބުނި ބުނުމެއް ކަމުގައި  ކުއްޖަކު ނުވަތަ އެ ނަމަ، އެއީ އެ ކަަމށް ބުެނފި ބޭނުންވާނެ

 ބަލަންވާނެއެވެ.

 ފެތޭ  މިންގަނޑަށް ޤީ އަޚްލާ ،ކުރަމުންދާއިރު މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ ތަޙުޤީޤު )ނ(  
 އޯގާތެރިކަމާއި  ކުރަންވާނީ ތަޙުޤީޤުބަހުރުވައަކުންނެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންނާ ސުވާލުކޮށް 

 އެކުގައެވެ. މަޑުމައިތިރިކަމާ
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ނަފްސާނީގޮތުްނ ނުވަަތ ިޖސްމާނީގޮތުން އުނިކަމެއް  ގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާަތކީތަޙުޤީޤު )ރ(  
އްޔަނުކުރުމުގެ ޢައެހީތެރިވެދޭެނ މީހަކު ގައި އެ ފަރާތަށް ޤުތަޙުޤީ ނަަމ،  ފަރާތެއްލިބިފައިވާ 

  ދޭންވާނެެއވެ.އެ ފަރާތަށް  ތުފުރުޞަ

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު  ކުރާ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަުކންތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން  )ހ(  36 ގައި ހަުނހުރުން ތަޙުީޤޤު 
ގައި ލިޔުމުއެ ލިޔުމަށްފަހު،  އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ޙައްޤު ބޭނުންކުރިކަންނަމަ، އެ  ބޭނުންކޮްށފި

 ާވނެއެވެ. އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހަން ،ފަރާތެއްގެ ސޮއިކުރުވައި އެ

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްަފއިވާ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އެ ފަރާތަކުން އިންކާރުކޮށްފި  )ށ(  
 އަޑުއެހި ދެ މީހުން  ،އެންގުމަށްފަހުއެއްޗެއް  އެ ފަރާތަކަށް އެ ލިޔުމުގައި ބުނާ ،ނަމަ
 ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.އެ 

 ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދިން ފަރާތަކުްނ ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި އެ ފަރާތެއްގެ  އިނގިލީގެ ނިޝާން )ހ( 37 ބަޔާުނގައި ޮސއިކުުރން 
 ޖަހައި، ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ. 

ބަޔާން ދިން ފަރާތުން ަބޔާނުގައި ސޮއިކުރުމަށް  ،ޤީޤަށް ބަޔާން ދިނުމަށްަފހު ޙުތަ )ށ(  
ކުރި ތަޙުޤީޤުނަމަ، އެއީ އޭނާ ކިޔައިދިންގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ބަޔާނެއްކަމަށް  އިންކާރުކޮށްފި
 ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އަޑުއެހި ދެ މީހުން ލިޔެ، އެ ތަޙުޤީޤުފަރާތާއި، 

 ލަތެއްގައި ހުރި މީހަކުހާ ފަދަ  މަށް އުޛުރުވެރިވާތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދޭ ފަރާތަކީ ސޮއިކުރު )ނ(  
ެގ ލީއިނގި ،މުގެ ބަދަލުގައިވުމީހަކު ލައްވައި ސޮއިކުރު މީހަކު ދިން ބަޔާނުގައި އެ އެ ،ނަމަ

 ނިޝާން ޖަހުވަންވާނެއެވެ. 

ނުވަަތ  ،ނަމަ ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދޭ ފަރާތަކީ ިލޔަންކިޔަން ނުދަންނަ މީހަކު ަކމުގައިވާ )ރ(  
 ޤީަޤށް ޙުތަ އޭނާ ،ނަމަ ލަތެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވާހާފަދަ  ންކިޔަން އުޛުރުވެރިވާލިޔަ
އޭނާއަށް އެ ބަޔާން  އޭނާ އިޚްތިޔާރުކުރާ ފަރާތަކުން  ސޮއިކުރުވުމުގެ ކުރިންބަޔާނުގައި ދިން

 ންގީއޭނާގެ ފަރާތުން ޔައެއީ އޭނާ ކިޔައިދިންގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ބަޔާނެއްކަން  ކިޔައިދީ،
 ާވނެއެވެ.ކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހަންސޮއިދެ ފަރާތުން އެ ބަޔާނުގައި އެ  ،ކުރުވުމަށްފަހު

 ،ގައިބަޔާނުބަޔާންތައް ލިޔާނީ ދިވެހިބަހުންނެވެ. މި  ނަކު މެދުވެރިކޮށް ނަގާތަރުޖަމާ )ބ(  
މީހުންެގ އަޑުއެހި ދެ ތަޙުޤީޤުކުރި ފަރާތާއި، ތަޙުޤީޤުބަޔާންދިން މީހާ ސޮއިކުރުމުގެ ުކރިން 

ވާނެއެވެ. އަިދ  ރުގައި ތަރުޖަމާނު އެ ބަޔާްނ އޭނާއަށް ރަނގަޅަށް ތަރުޖަމާޮކށް ދޭންހާޒި
 ޔާނުގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ. އޭނާއަށް އެ ބަޔާން ތަރުޖަމާ ކޮށްދިންކަމަށް ތަރުޖަމާނު އެ ބަ

 ފަރާތުން އެދޭނަމަ، ރުގައި ަބޔާނުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބަޔާންދިން ޒިވަކީލެއްގެ ހާޤާނޫނީ  )ޅ(  
ސޮިއކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާްނ  . އަދި އެ ބަޔާނުގައި ޤާޫނނީ ވަކީލުއެ ފުރުޞަތު ދޭންާވނެއެވެ

 ޖަހަންވާނެއެވެ.
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ކުރާ ަފރާތުގެ ތަޙުީޤޤު
 ޢަމަލު ހުންނަްނވާނެ ގޮތް 

 އަދި ، ށްއަނިޔާކޮ ،ދައްކައިބިރުުކރުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ތަޙުޤީޤު 38
ކުރާ ފަރާތުން މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ ތަޙުޤީޤުއަދި  .ނުވާނެއެވެފޯރުވައިގެން ނުފޫޒެއް  އެއްވެސް

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާ

ީޤޤަށް ޮދގު ޙުތަ
 މަޢުލޫމާތު ދިުނން 

 

  ،ނަމަ ސާިބތުވެއްޖެ ންދިންކަ ލޫމާތެއް ަމޢު  ދޮގުށްޤީޤަޙުކޮމިޝަުނގެ ތައެއްވެސް ފަރާތަކުން  39
ޤީޤުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ޙުތަތުގައި މައްސަލައެއްގެ ގޮ މައްސަލަ ވަކި  އެ

މައްސަަލ  އެކޮމިޝަުނން ނަމަ،  އަދި އެ މައްސަލައަކީ ކޮމިޝަނުން ބެލޭެނ ބާވަތުެގ މައްސަލައެއް
 ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި، ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ވާކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށްޢުޖިނާއީ ދަ ބެލުމަށްފަުހ،

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަންާވެނއެވެ.  

 މަޢުލޫމާތުފޯނުން 
 ސާފުކުރުން 

 ރުކޮށްގެން ބަޔާން ނަގަން ދަތިވެއްޖެ ޒިހާކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން  40
 ފުކުރެވިދާނެއެވެ. ސާ ލޫމާތުމަޢުގުޅައިގެން  ފަރާތަކަށް އެނަމަ، 

ާއއި، ގޑިއޯ ރިކޯޑިން އޯ
 ޖާއި،ވީިޑއޯ ފުޓޭ
 ހޯދުން  ލިޔެކިޔުން

އާއި، ގޤީޤަށް ބޭުންނވާ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންޙުކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތަތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން  )ހ( 41
ިމޝަނަްށ ކޮތަކެތި  ކުރުމާއި، އެ ނަކަލު އެ ތަކެިތ ހޯަދއި، ލިޔެކިޔުން  ޖާއި،ވީޑިއޯ ފުޓޭ
 ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިިބގެންވެއެވެ.ގެނައުމުގެ 

ކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ކޮމިޝަނުން  )ށ(  
އެ ތަކެިތ ހޯދައި، ލިޔެިކޔުން  ޖާއި،އާއި، ވީޑިއޯ ފުޓޭގޤީޤަށް ބޭުނންވާ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންޙުތަ

 ަވނަ 60ޤާނޫނުގެ ކޮމިަޝނުގެ  ނަމަ، ތި ިދުނމަށް އިންކާރުކޮށްފިތަކެ އެ، ކުރުމަށާއިނަކަލު
 އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން 

އާއި، ވީޑިއޯ ގހެޅޭ އަދި ކޮމިޝަނުން ހޯދާ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންމައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހުށަ (ނ)  
ޚަބީރެއްގެ ބަސް ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ވަރުކުރުމަށް ކަމާބެހޭއްޙަކަން ކަށަޞަގެ ޖުފުޓޭ

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.
ނުވަަތ  އެއްވެސް ފަރާތެއްގެކުރަމުންާދ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  ތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން  )ހ( 42 ފޮޓޯ ނެގުން ީޤޤަށް ޙުތަ

އްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއްެގ އެ އެ ، ނަމަ  ފޮޯޓ ނަގަން ޖެހިއްޖެއެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ 
އެކު ފޮޓޯ ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ޔާވެރިފަރާތުގެ ނުވަތަ ފޮޓޯނެގޭ ީމހާގެ ހުއްދަ

 ލިބިގެން ވެއެވެ. 

 ،ތުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ލަހާގޭ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފޮޓޯ ުނނެ )ށ(  
  ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ވަނަ މާއްދާގައިވާ 44ދުގެ ގަވާއިމި 

ށް ޭބނުްނވާ ީޤޤަޙުތަ
 ހޯުދން  މަޢުލޫމާތު

ހޯދުމަށް އެ ަމޢުލޫމާތެއް ދެވިދާނެކަމަްށ  މަޢުލޫމާތުޤީޤަކާ ގުުޅހުންހުރި ޙުކުރާ ތަ ކޮމިޝަނުން )ހ( 43
  ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ފަާރތަކަށް ެއންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
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 ފަސްވަނަ ބާބު 
 

 ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު  ޤާނޫނީ
 

 އެންގުން ހުރި ތަނަކަށް ކޮމިޝަނުގެ  ލޫމާތެއްހޯދުމަށް އެ މަޢު މަޢުލޫމާތުޅުންހުރި ގު ޤީޤާޙުތަ )ށ(  
އަިދ  ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަަނށް ލިބިެގންވެއެވެ.  ަމޢުލޫމާތުވަދެ އެ  ހިފައިގެން

އެފަދައިން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ތަނަކަށް ވަންނައިރު، އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުްނ 
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަްށ  ،އެންގުން ލިޔުމުން އެ ތަނަކަށް ހުށަހެޅުމާއެކު، އޭގެ ކޮޕީއެއްއަންގާ 

 އެ ތަނަކަށް ދާ ފަރާތެއްގެ އަތުަގއި އޮންނަން ވާނެއެވެ.

ކޯޓު އަމުރު ެމދުެވރިކޮށް 
 ޤަރީނާ ޯހދުން  ހެއްކާއި

ނެ އެއްވެްސ ލޭގޮތުގައި ބެހެއްކެއްގެ  ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން  )ހ( 44
 ަލތެއްގައި، އެަކމާ ގުޅުންހުރި ކޯޓެއްގައިހާހޯދަންޖެހިއްޖެ  ކޯޓު އަމުރެއް އެއްޗެއް ހޯދުމަށް

 ކޮމިޝަނުްނ އެދެވިދާނެއެވެ. ކޯޓު އަމުރު ހޯދުމަށް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓު އަމުރަށް އެދެންވާނީ، ޤާނޫނެއްގައި ނުވަަތ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި )ށ(  
 ނަމަ، އެއާ އެއްގޮތްވާ ދެއްގައި ކޯޓު އަމުރު ހޯދުމަށް ވަކި ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާވާއިގަ

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ 
 ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު 

  ،ރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށްޒި ހާ އަކާ ގުޅިގެންކުރަމުންދާ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން  )ހ( 45
ުތ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެިރކަން ހޯދުމުގެ ފުރުޞަވެސް  ލާއެއްގައިޙަގެ ކޮންމެ މަރުތަޙުޤީޤު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

އްޔަނުކުރަން އެދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، ޢަޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި  (ށ)  
 ވަކީލެްއގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފަިއވާ ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ތް ކުރުމުގައި އަދި އެ ފަރާތަކީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ދުަތކުގެ ދަށުން ވަކާލާތު ކުރުން މަާނކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކަށް ގަވާއިތަކާއި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނު

 ވެ. ވެގެންނުވާނެއެ

ތަުކގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފުރުަޞތު ދޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަޙުޤީޤުހިންގާ ކޮމިޝަނުން  (ނ)  
  ދުަތކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.ގަވާއިޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު 
ދެވޭ  ކުރުމަށްނުއްޔަޢަ

 މުއްދަތު

 ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަތަޙުޤީޤު (ހ) 46
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޮކމިޝަނުން ދޭންވާނެއެެވ.  7ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު ނުޢައްޔަ

 އަދި އެ ފުރުޞަތު ދެވުނުކަން އަންގައި، އެކަން ލިޔުމުން ރެކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.
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އްދަތުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުލިބިގެން ދެވަނަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މު )ށ(  
)ތިނެއް( ދުވަހުެގ މުއްދަތެއް ކޮމިޝަނުްނ 3 ނަމަ،  ފުރުޞަތަކަށް އެ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެ

އަދި އެ ފުރުޞަތު ދެވުނުކަން އަންގައި، އެކަން ލިޔުމުން ރެކޯޑު  ދޭންވާނެއެވެ.
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި )ށ( ގައި އާއިމި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  
އްޔަނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްީލ ޢަފަާރތުން ޤާނޫނީ ވަީކލަކު  އެ ،ނީލޭހުށަނާޅައިފިނަމަ ބެ 
ކުރިއަށް  ތަޙުޤީޤުނުލައި މައްސަލައިގެ  ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ ކަމުގައެވެ. އަދި އެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ. މުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށްޔުގެންދި

ވެސް، އެ ފަރާތެއް ކޮމިޝަނުގެ ނަމައޮތް މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  (ރ)  
ކުރިއަށް  ތަޙުޤީޤު ،ނަމަ ރުވެއްޖެހާޒިރުވާއިރު ޤާނޫނީ ވަކީލަކާއެކު ހާޒިޤީޤަށް ޙުތަ

 ރުގައެވެ. ޒިޤާޫނނީ ވަކީލުގެ ހާފަރާތެއްގެ  އެގެންދަންވާނީ 

ބަންުދ  )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނާނީ ރަސްމީ އާއިއްދާގެ )ހ( މި މާ )ބ(  
  .ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ

ރުަގއި ހާޒި ވަކީލުގެ ޤާނޫނީ 
ށް ޔަކުރި ތަޙުީޤޤު

 ގެްނދިއުން 

ގަިއ ތަޙުޤީޤުރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭންވާނީ ހާޒިށް ޤީޤަޙުތަ  (ހ) 47
 ކުރެވޭ ފަރާތުންނެވެ. ސުވާލު

ފަރާތަކުން ޤާޫނީނ  ގައި ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިންނާއި، ސުވާލުކުރެވޭ ވަގުތު އެތަޙުޤީޤު )ށ(  
ފަރާތަަކްށ  ތު އެޞައެ ފުރު ނަމަ، މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުސަތަށް އެދިއްޖެ ލާވަކީ

 ދޭންވާނެއެވެ. 
 ފައިވާ ަކންތައްތަްއ ކޮމިޝަނުގެ ާޤނޫނުެގ ބަޔާންކޮށް)ށ( ަގއި  އާއިމާއްދާގެ )ހ(  މި )ނ(  

 ވަނަ މާއްދާއިން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ. 39

ޤާނޫނީ ވަކީލު 
 ކުުރމަށް ޢައްޔަނު

 އެދި ހުށަަހޅާ ލިޔުން 

 ރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނީ ވަކީެލއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭޒިޤީޤަށް ހާޙުކޮމިޝަނުގެ ތަ )ހ( 48
 މިޝަަނށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ތަކެތި ކޮ ނަމަ ތިރީގައިވާ

 

 ޔަންކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު.އްޢަޤާނޫނީ ވަކީލަކު  .1
  

ޭދ ކާޑުގެ ކޮޕީ. ރައްޔިތެއްކަން އަންގައި ގެ ިދވެހިރުވާ ފަރާތުޒިހާޙުޤީޤަށް ތަ .2
 ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ. ،ނަމަ ބިދޭސީއެއް

 

ން އަންގައިޭދ ރައްޔިތެއްކަ  ދިވެހިކޮށްަފއިވާ ފަރާތުގެ ނުއްޔަޢަނޫނީ ވަކީލަކަށް ޤާ .3
 ކާޑުގެ ކޮޕީ.

 



20 
 

ކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ މަސައްކަތްކުރުުމގެ ހުއްދައިގެ ނުއްޔަޢަނޫނީ ވަކީލަކަށް ޤާ .4
  ކޮޕީ.

 ކުރުން  ،ޤާނޫނީ ވަކީލު
 މަނާ ކަންތައްަތއް 

ތިރީގައިމިވާ  ޤާނޫނީ ވަކީލުން ރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެޒިޤީޤަށް ހާޙުކޮމިޝަނުގެ ތަ )ހ( 49
 ރެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ތެ ކަންތައްތަކުގެ

 

ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޤާނޫީނ  ފަރާތުންގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތާ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤު .1
 ޖަވާބުދިނުން. ވަކީލު

 

 ކުރާ ސުވާުލތަކަށް ދޭންވީ  ގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތާ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުންތަޙުޤީޤު .2
 ރަކާތަކުން ނުވަތަ އިޝާރާތަުކން އެންގުން.ހަޖަވާބު ލިޔުމަކުން ދިނުން، ނުަވަތ 

 

ދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ، ގަވާއިޤާނޫނުތަކާއި  ވެހިރާއްޖޭގެދި .3
ގައި ދެކެވޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް، ޤާނޫނީ ވަީކލަކު އެެހން ފަރާތަކަްށ ތަޙުޤީޤު

 ފަރާތަކަށް ދިނުން. ހާމަކޮށް، އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެހެން
 

 ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން. ށް ހުރަސްއެޅޭޤީޤަޙުތަ .4

ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަްއ  ގައި( ވަނަ ނަންބަރ2ު) އާއި( 1)މާއްދާގެ )ހ( ގެ މި  )ށ(   
 ދާއިން އިސްތިސްނާ ވެގެންވެއެވެ.ވަނަ މާއް 39ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 

ކަމެއް ތަކުރާރު  ފަދަ ލުންނަށް އެވަކީޤާނޫނީ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ  މި (ނ)  
  ،ނަމަ ފަދަ ޢަމަލެއް ތަކުރާރުކޮށްފި އެ ތްތެރި ވުމަށްފަހު،ހަނުކުރުމަށް ނަސޭ

ސަސްޕެންޑް  އެ ވަކީލެއް ،ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވުމުންއެ މައްސަލައި
 ކުރެވޭނެއެވެ. 

 
  ،ފައި ވަނިކޮށްކޮށްސަސްޕެންޑް ކީލަކު ޤާނޫނީ ވަ ށްއެއްގޮތަ މި މާއްދާގެ )ނ( އާ  (ރ)  

ށް ޢަމަލެްއ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފަ ކޮމިޝަނުގެ އެހެން މައްސަލައެއްގައި މިވަކީލަކު  އެ
 ތަުކްނ ތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުގެ )ިތރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަްށ  30 ،ނަމަ ތަކުރާރުކޮށްފި

 އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

ލު ޤާނޫނީ ވަކީ
ހަމަަޖއްަސއިފައި އޮތުން 

 ބާޠިލުކުރުން 

އްޔަނުކުރުމަށްފަހު އެއިން މީހެއް ޢަގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ލައިމައްސަ )ހ( 50
ން ކޮމިޝަނަްށ ނަމަ، އެކަން ލިޔުމަކު އޮތުން ާބޠިލުކުރަން އެދޭ ފައި އޮތްސައިހަމަޖައް

 އަންގަންވާނެއެވެ.
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 ވަނަ ބާބު ހަ
 ކުރުން ބަޔާންތަކުގެ ރެކޯޑިންގއާއި ބަޔާންތަކުގެ ކޮޕީ ދޫ ،އި ފުކުރުމާމަޢުލޫމާތު ސަމައްސަލައާ ގުޅޭ 

 

ފައި ސައިއްޔަނުކުރުމަށްފަހު އެއިން މީހެއް ހަމަޖައްޢަ ަވކީލުޤާނޫނީ  ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުން، )ށ(  
ނަމަ، އެ ޝަޚުޞެއްގެ ނުަވތަ ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޑް އޮްފ  އޮތުން ބާޠިލުކުރަން އެދޭ އޮތް

  .ޑައިރެކްޓަރުންގެ ރިޒޮލިއުޝަނެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ުގޅޭ މަްއސަލައާ
މަޢުލޫމާތު 

 ސާފުކޮށްދިުނން 

ސާފުކޮށްދެވޭީނ  މަޢުލޫމާތު ކާ ގުޅިގެން،ކުރަމުންދާ މައްސަލައަތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން  )ހ( 51
  ލަޙަތު އޮންނަ ފަރާތްތަކަށެވެ.ޞް މަގައިލައިމައްސަ

 ،މަޢުލޫާމތު ހޯދަން އެދެންވާނީފަރާތްތަކުން މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި  )ށ(  
  ހޯދުމަްށ އެދޭ ފޯމު" އިންނެވެ.ކޮމިޝަނުގެ "މަޢުލޫމާތު

 (ނ)  

 

  ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފަރާްތތަކުން ހޯުދމަށް އެދޭ މަޢުލޫާމތަކީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 
  ކޯޓެއްގައި ިހނަގމުންދާ މައްސަލައަކަށްޝަރުޢީށް ނުަވތަ ކަ ޤީޤަޙުތަހިނގަމުންދާ 
އެ މަޢުލޫމާތެްއ  ،ގައިފަދަ މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއް ހުރަސްއެޅިދާނެ

 ޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިޚްތިގެ ނުދިނުމު

ޢުލޫމާތެއް މަތީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ޒާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން  (ރ)  
 ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.އެ ،ހޯދަން އެދުނުކަމުގައިވިޔަސް

 އެދިއްޖެ  ދީފައިވާ ފަރާތުން ބަޔާން ،ހޯދުމަށްދީފައިވާ ބަޔާނުގެ ކޮޕީ  ގެ ތަޙުޤީޤަށްކޮމިޝަނު )ހ( 52 ކޮޕީ ދޫކުރުން ބަޔާުނގެ 
 ތަޙުޤީޤުއެ މައްސަލައިގެ  ،ވޭނީދޫކުރެފަރާތަކަށް  އެކޮމިޝަނުން  ،ގެ ކޮޕީބަޔާނެއްއެ  ،ނަމަ

  ނިމިފައިވާނަމައެވެ.
 ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާނުގެ ކޮޕީ ހޯދުމަށް އެދެންވާނީ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ )ށ(  

 އިންނެވެ. ކޮމިޝަނުގެ "މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަްށ އެދޭ ފޯމު" 

ނޑައަޅާ ކޮމިޝަނުން ކަ ،ކޮޕީ ދޫކުރެވޭނީމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ބަޔާނުގެ  )ނ(  
 ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ. 

ހޯދުމަްށ ދީފައިާވ ބަޔާނުގެ ކޮޕީ ކޮމިޝަނަށް ކުއްޖަކު  )އަށާރަ( އަހަުރ ނުފުރޭ 18 (ރ)  
  ޔާއެވެ.ކުއްޖެއްގެ ބެލެިނވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރި އެ ،އެދެންވާނީ
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 ވަނަ ބާބު ހަތް
 

 މުން ނި ތަޙުޤީޤުމައްސަލައިގެ 
 

ހުންނަ ފަރާތެއް މި  މެއްޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަ ނުވަތަނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ނަފްސާނީ  )ބ(  
ވާލުވެގެން ހުންނަ މީާހ ހަ އެ ފަރާތަކާ  ،އެދެވޭނީކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނެއް ޯހދުމަށް 

މާޔަތް ކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތެްއ ޙިފަދަ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު  ނުވަތަ އެ
 ފަރާތަަކށެވެ. ބަލަހައްޓާ

ުގޅުންުހރި  ީޤޤާޙުތަ
 އޯިޑއޯ  މާިއ،ލިޔުން

ީވޑިއޯ  ާއއި،ރެކޯޑިްނގ
 ރެކޯޑިްނގ ދޫކުުރން 

ޤީޤަކާ ގުޅުންހުރި ޙުކޮމިޝަނުގެ ތަ ،ހިނދަކު ހައިނުވާ ބަޔާންކޮށްފައި ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް 53
އިދާރާއަކުން  ތުގެލައުދަހޯދުމަށް އެއް ގވީޑިއޯ ރެކޯޑިން ނުވަތައެއް ގރެކޯޑިން އޯޑިއޯ  ނުވަތަ ލިޔުމެއް،
ފަރާތަކަށް  އެއެއް ގވީޑިއޯ ރެކޯޑިންނުވަތަ އެއް ގރެކޯޑިން ނުވަތަ ލިޔުމެއް، އޯޑިއޯ  ނަމަ، އެ އެދިއްޖެ

 ދޫކުރެވޭނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަުރންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ިނންމައިގެންނެވެ.

 ލައިބަ މަްއސަލަ
ންުމމަށްފަހު ނި

 ޢަމަލުކުރަްނވީ ގޮތް 

 ިނންމުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގަިއމިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ލައިކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަ  54
 

ގައި ލައިނިންމުަމށްފަހު މައްސަލަ ުހށަހެޅި ފަރާަތށާއި، މައްސަ ތަޙުޤީޤުމައްސަލައިގެ  .1
 ތް އެންގުން.ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް އެ މަްއސަލަ ނިންމިގޮ

 

ޓަކައި  މަށްޔުކުރުމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަން ކުރިއަށް ގެންދި ދަޢުވާއެއް އީޖިނާ .2
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުން.

 

 ،ނަމަ ދަކަށް ބަދަލެއް ގެންަނން ކޮމިޝަނަށް ފެންނަގަވާއިލަކަށް ނުވަތަ ސޫޢަމަލުކުރެވޭ އު .3
 ލަފާ ދިނުން.ގެ އެކަމުކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް 

 

ިއދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ހިނގާ  .4
ކަމާބެހޭ  އެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ންކުރުމަށްފަހު، ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅު ބަޔާ

 .ންފަރާތަށް އެންގު
ނުގެ ކޮމިޝަ

އެންގުންތަކަށް 
 ޢަމަލުނުކުރުން 

ހުށަހަޅާ  ޤާނޫނު ތަްނފީޛުކުރާ އިދާރާއަކަށް ،ކުރުމަށްފަހުތަޙުޤީޤުމައްސަލައެއް ނުން ކޮމިޝަ 55
 ންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ 47ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  ،ހުށަހެޅުންތަކާ އެއްގޮތަށް 

މާއްދާގެ  ަވނަ 60ކޮމިޝަުނގެ ޤާނޫނުގެ  ނަަމ، ނުވާ ތެރޭގައި އެ އިދާރާއަކުން ޢަމަުލ ކޮށްފައި
   .އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގމަތިން 

މައްސަލަ އަލުން 
 ބެލުން 

ލުން ބަލައިިދނުމަށް އެދި އެކަށީގެންވާ ސަަބބަކާއެކު ފައިވާ މަްއސަލައެއް އަމައިިނންކޮމިޝަނުން  56
 އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. އަލުން ބެލުމުގެ އެއްމައްސަލަ އެނަމަ،  ހުށަހަޅައިފި
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 ވަނަ ބާބު އަށް
  

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 
 

ކޮމިޝަުނގެ މެްނބަރުްނނާ 
 ބަްއދަލުކުރުން 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ޝަކުވާއަކާ މަްއސަލައަކާ ފައިވާ ޅައިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަ 57
އެދޭ ފޯމު"  "ކޮމިޝަނުގެ މެްނބަރުންާނ ބައްދަލު ކުރުމަށް ،ނުވަތަ މެންބަުރންނާ ބައްަދލުކުރެވޭނީ

 ހެޅުމުންނެވެ.ހުށައެ ފޯމު ކޮމިޝަަންށ  ،ހަމަކުރުމަށްފަހުފުރި

 ން ނުފޫޒުފޯުރވު

 

ކޮމިޝަނުެގ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  ފައިވާޅައިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަ )ހ( 58
 ނުވާނެއެވެ. ވައިގެންފޯރު ނުފޫޒެއްއެއްވެސް  އްޒަފަކަށްގެ މުވަކޮމިޝަނުނުވަތަ މެންބަރަކަށް 

 ވެސް ނުވާނެއެވެ. ފޯރުވަން މަސައްކަތްކޮށްގެން ފަދަ ނުފޫޒެއް އަދި އެ

މަތިން  ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ ،އެ ފަރާތަކާމެދުނަމަ،  ދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވެއްޖެމި މާއް )ށ(  
 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

 

 އެ  މައްސަލަ ވަކި ނަމަ، މުވައްޒަފެއްއިާދރާއެއްގެ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ހިނގާ  -1
ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު  އެ ،މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަހު 

 އެޅޭނެއެވެ.
 

 ހުށަހެޅޭނެއެވެ.އެ މައްސަލަ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް  ނަމަ، ފަރާތެއް އާންމު -2

 ޖޫރިަމނާ ފަިއސާ 

 އްކުން ދެ

ކޮމިޝަނަްށ ނުވަަތ  ދުވަހުެގ ތެރޭގައި އް(ތިނެ) 3 ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ،ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ 59
ދުވަހުގެ )ތިނެއް(  3 ނެތި މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ދައްކަންވާނެއެވެ. ތަނަކަށް  ކަނޑައަޅާ ކޮމިޝަނުން

ގެ މަތިން ޖޫރިމަނާގެ އުސޫލުނަމަ، ކަނޑައެޅިފައިވާ  ނުވާ ފައިކައިދައްތެރޭގައި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ 
 ލިބިެގންވެއެވެ. ނަށްއިޚްތިޔާރު ކޮމިޝައިސާ ހޯދުމުގެ ފަ

އިންވެސްޓިގޭޝަން ނުވަތަ އި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ކުރާ މައްސަލައެއްގަތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން  60 ލަޙަތު ފުުށއެުރން ޞްމަ
 މެއްގައި މައްސަަލއާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ކަ އެ ނަމަ، އޮތް ލަޙަތުޞްމަގެ މުވައްޒަފެއްގެ ޓުޓްމަންޕާޑި
 ނުާވނެއެވެ.  ބައިވެރިވެގެންފަރާތަކުން  އެ

ބަދަުލގައި ީމހުން 
 އްޔަންކުުރން ޢަ

 ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަުކން އެ ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި މީަހކު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ލައިމައްސަ )ހ( 61
 އިލައިގަހުށަހަޅާ މައްސަކޮމިޝަނަށް ފައިވާ ފޯމު "ޅައިއެކަަމށް ކަނޑައަކޮމިޝަނުން  ،ނަމަ

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެއެ ޯފމު ކޮމިޝަނަށް  ،އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށް ބަދަލު ހަމަޖައްސަން

 ކުރެވޭނީ އެންމެނުއްޔަޢަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަދަލުގައި  )ށ(  
 ފަރާތެކެވެ. 



24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ނަމަ، އެކަްނ  ާބޠިލުުކރަން އެދޭ ތް އޮތުންއޮ ފައިސައިހަމަަޖއްފަރާތެއް  އެހެން ބަދަލުގައި (ނ)  
 ން ކޮމިޝަނަށް އަންގަންާވނެއެވެ.ލިޔުމު

ލަފުޒުތަކާއި ޢިާބރާތްތަކުގެ 
 މާނަ 

 ހިނދަކު: ހައިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ުބނެފައި ނުވާގަވާއިމި  62

 ނޭޝަަނލް އިންޓެގްރިޓީ ޮކމިޝަނަށެވެ. ،ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ "ކޮމިޝަން"

)ނޭަޝނަލް  2015/27ޤާޫނނު ަނންބަރު:  ،ނުގެ ޤާނޫނު" ކަމުގަިއ ބުނެފައި އެވަނީ "ކޮމިޝަ
 އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާޫނނު( އަށެވެ.

މިޝަނުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރަސްމީގޮތުން ކޮ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އިދާރާ" "ކޮމިޝަނުގެ
 ކޮންމެ ތަނަކަށެވެ. މަސަްއކަތްކުރާ ގެކޮމިޝަނުވަގުތީގޮތުން  އިމްކޮށްފައިވާ އޮފީސް ނުވަތަޤާ

)ނޭޝަނަލް  2015/27 :ޤާޫނނު ަނންބަރު ،އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ 
  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކަށެވެ. 6އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާޫނނު( ގެ 

)ނޭޝަނަލް  2015/27 :ނޫނު ނަންަބރުޤާ ،ޛުރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ"މަޤުބޫލު އު
 ލަތްތަކަށެވެ.ހާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  45އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާޫނނު( ގެ 

 

ންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑާ އާ ،"ކޮމިޝަނުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ޢަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ 
 ޚިލާފު ޢަމަލުތަކަށެވެ.

ކޮމިޝަަނށް މައްސަލައެއް  ،ވާ ުހަށހަޅާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ"މައްސަލަ ނުވަތަ ޝަކު
ކޮްށދިނުމަށް އެދި، އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނަްށ  ތަޙުޤީޤުނުވަތަ ޝަކުވާއެއް 

 ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަރާތެކެވެ.

ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން މި ގަވާއިދު ގައި ޓުސަރުކާރުގެ ގެޒެދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާީނ ދިވެހިގަވާއިމި  63 ދަށް ޢަމަލުކުރުން ގަާވއި 
 .ފެށިގެންނެވެ
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 1ޖަދުވަލު 
 

 ދޭ ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭ ހުވައި ރާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހެކިބަސްކުތަޙުޤީޤުކޮމިޝަނުން 
 

ގައި، ކުރެވޭ ލައިހިނގަމުންދާ މި މައްސަ ރުކުރެވުނު މީާހގެ ނަން{ ނޭޝަނަލް ިއންޓެގްިރޓީ ކޮމިޝަނުގައިޒި]އަހުރެން، }ހާ
އަހުރެން ބުނާ ކޮްނމެ ބަހެއްގައި ތެދު ުބނުމަށާއި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް އެއްވެްސ ގައްޔާއި، އެންމެހައި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުިދނުމު

 ކުރަމެވެ.[ވައިގަްނދީ ހުهللا އެއްޗެއް ނުބުނުމަށް މާތް
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