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 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ، 
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަްއ ބެލުމުގައި ަޢމަލުކުާރނޭ އިޖުރާއަތުތައް އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން 
 ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު

 )އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ ޢާންމު ޤާޫނނު( ެގ  2008/11މިއީ، ޤާނޫުނ ނަްނބަރު  )ހ( .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުން ހަދައި ހިްނާގ  62

 ގަވާއިދެކެވެ.

ބެލުމުގައި ޝަކުވާތައް  މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ  )ށ(  

 ތުތައް ބަޔާްނކުރާ ގަވާއިދު" އެވެ.އަރާޢަމަލުކުރާނޭ އިޖު

މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، އެ އިންތިޚާބަކާ ގުޅިގެން އުފައްދާ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށް  .2 މަޤްަޞދު 

 ލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.ސޫކުރިއަށް ގެންދާނެ އުޝަކުވާތައް ހުށަހެޅޭ 

 މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. .3 ގަާވިއދު ހިންގާ ަފރާތް 

މި ަގވާިއދުގެ ދަށުން 

 ހުށަހެޅޭނެ ަމްއސަލަތައް 

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭނީ އަންނަނިވި ބާަވތްތަކުގެ މައްސަލަތަކެވެ.  .4

އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވުމުގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން އައުމުގެ ސަބަބުން ހުށަހަާޅ  )ހ(  

 ؛ޝަކުވާތައް
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އިންތިޚާބުގެ އެކިއެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ވަކިކަމެއް ކުރަންޖެހޭގޮތަށް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުްނ  (ށ)  

 ؛  ޝަކުވާތައްނުވަތަ ވަކިކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ވަގުތުގައި ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ހުަށހަޅާ 

ރުމުގެ އިންތިޚާބުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި ކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަމެއް ކު (ނ)  

 ؛ޝަކުވާތައްސަބަބުން ހުށަހަޅާ 

ފައިާވ )ރ( ަގއި ބަޔާންކޮށް އި)ނ( އާ އާއި )ށ( އާއި މި މާއްދާގެ )ހ( (ރ)  

ންުމ އާއިންިތޚާބުތަކާބެހޭ  ،ންމު ޤާޫނނާއިއާއިންތިޚާބުތަާކެބހޭ  އި،މައްސަލަތަކާ

ޚިލާފަށް އެކިއެކި  ވާއިދުަތކާގަޤާނޫނާއި  ޞައެ އިންތިޚާބަކަްށ ޚާއް ،ވާއިދާއިގަ

  .ޝަކުވާތައްފަރާތްތަކުން ކުރާ ކަންކަމާ ގުޅޭ 

އިންިތޚާބާ ުގިޅގެން 

ހުށަހެޅޭ ޖިާނއީ 

 މަްއސަލަތައް 

ގުޅިގެން ހުށަހޭ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން ޖިނާީއ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގައި  އިންތިޚާބާ 5

 ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެ މަތިްނނެވެ. ގެތުއަޖިނާއީ އިޖުރާ ،ޢަމަލުކުރާނީ

އިންިތޚާބުތަކާ ގުިޅގެން 

ހުށަެހޅުުމގެ  ޝަކުވާ

ޙަްއޤު ލިބިަފއިވާ 

 ފަރާތްތައް 

އަންނަނިވި ފަރާތްތަަކްށ  ،ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤުޝަކުވާ އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން އުފެޭދ  .6

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 .ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކޮންމެއިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު އޮތް  )ހ(

 އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް. )ށ(

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް. )ނ(

އިންތިޚާބުގެ އޮބްާޒވަރުންނާއި އިންތިޚާބު  ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ުހއްދަދީފައިވާ )ރ(

 މޮނިޓަރކުރާ ފަރާތްތައް.

 އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ހިްނގައި ބަލަހައްޓަން ިތބޭ މީހުން. )ބ(

އެ އިންތިޚާބެއްގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަްށ  ،އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުާވތައް ހުަށހަޅާނީ )ހ( .7 ހުށަެހޅުން  ޝަކުވާ

 އި،ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ސަބަބާ ،މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާއިރުކޮށްފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ޞަޚާއް
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 ލިބެްނހުރި ހުރިހާ ހެކި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފުސީލާއި،ގެ ތަޝަކުވާ

 ގެން ހުށަހަޅާ ދާ ޚިލާފަށް ކެމްޕޭންކޮށްވާއިގަކެމްޕޭނަށް ހުރަސްއެޅުން ނުވަތަ  )ށ(  

އެކަމެއް ހިނގާ ވަގުތު ނުވަތަ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ނިމުމުގެ ކުރިން ޝަކުވާތައް، 

ފިޔަވަޅު  ވީ އެންމެ އަވަހަކަށްމެދު ޝަކުވާތަކާއަދި އެ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 އަޅަންވާނެއެވެ.

އްޔާއަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ޢިސިޔާސީ ޕާޓިއަކުން ނުވަތަ ޖަމް  )ނ(  

 ތައްގަނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ. ރަސްމީ  އްޔާއެއްގެޢިއެއްގެ ނުވަތަ އެ ޖަމްއެ ޕާޓީ ،ފޯމުގައި

 ހުށަހަާޅނެ ޝަކުވާ 

 ތަންތަން 

  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނީ އަންނަނިވި ަތންތަަނށެވެ. .8

 ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށެވެ. ،ށްރަށުގައިރަ )ހ( 

 އެތަަނކަށެވެ. ،ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ހުރިނަމައަތޮޅު އިލެކްޝަންސް  )ށ( 

 އެތަނަކަށެވެ. ،ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ހުރިނަމަ )ނ( 

 ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ. ،މާލޭ ސިޓީގައި ނަމަ )ރ( 

 ވެރިޔާއަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވޯޓު ނަގާ ދުވަހު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ  )ބ( 

ޝަކުާވ  ންމުމާމެދު ހިްތަހމަ ނުޖެހޭނަމަ. ވޯޓުާލ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާގެ ނިނެވެއަނގަބަހުން 

ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓު ެމދުވެރިކޮށް އަތޮޅު /  ،ޝަކުވާ ހުަށހަޅާ ޯފމުން ،ހުށަހަޅާނީ

 ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށެވެ.

 ޝަކުވާ

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

 ،ގުޅިގެން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަކަށް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އިންތިޚާބާ .9

 ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.ޝަކުވާއެއް  އެ ފައިވާ މަޢުލޫާމތާއެކު ށްތިރީގައި ބަޔާންކޮ

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިަހމަ ނަން. )ހ(

 ދާއިމީ އެޑްރެސް. )ށ(
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 އެޑްރެސް.މިހާރު ދިރިއުޅޭ  )ނ(

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު. )ރ(

 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު. )ބ(

 ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު. )ޅ(  

 ހެކި ހުށަހެޅިކަން ނުވަތަ ޫނންކަން. )ކ(  

 ލު.ފުސީނު ޝަކުވާގެ ތަހުށަހެޅު (އ)  

ފިޔަވަޅު ނުވަތަ ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާމެދު ކުރިން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިނަމަ އެޅި  (ވ)  

 ނިންމި ގޮތް.ކުރިން ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 

ަރޖިސްޓަރީ ުކރި  ޝަކުވާ

 ކަމުގެ ލިޔުން ދޫުކރުން 

  ،ހުށަހެޅުމުން ޝަުކވާއެއްއިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް  )ހ( .10

 ،ހުށަހަޅާ ފަރާތުންދޭ  މަުޢލޫާމތު ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު ޝަކުވާއާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާއެ 

 ޝަކުވާ  ،ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ޝަކުވާއެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގައި 

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ތެރެިއން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކުގެ ޝަކުވާތަކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ  )ށ(  

ތަކުގެ ޝަކުވާތަކާއި ބެލެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާ ޝަކުވާ ބަލަން ަކނޑައަޅާ ބިއުރޯއިން

 ންޓްސް ބިއުރޯއިން ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.ކޮމްޕްލެއި ،ދަފުތަރެއް

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޭްނވާނެކަމަށް މި މާއްދާގެ  )ނ(  

ކާކުކަން  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ނީ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން ދޫކުރެވޭ ގައި)ހ( 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝަކުވާއެނގޭގޮތަށް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ިބއުރޯއަށް 

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް  ،ތައް ނިންމަންާވނީޝަކުވާއަށް ހުށަހެޅޭ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ )ހ( .11 ނިްނމުން  ޝަކުވާ

 ބިއުރޯގެ މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުންނެވެ.
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ބާވަތުގެ  އެ  ،އެއް ނިންމާއިރުޝަކުވާއަށް ހުށަހެޅޭ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ )ށ(  

އެއްބާވަތެއްގެ މައްސަލަތައް  ،ފައިވޭތޯ ބަލައިއިއެއް ކުރިން ނިންމަޝަކުވާއެއް

 އެއްގޮތަކަށް ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.  

މަްއސަލަ ނިންމުުނގޮތް 

އެްނގުާމއި، ރިޕޯޓު 

 ދޫކުރުން 

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން މައްސަލައެއް ބަލައި ނިންމުމަށްފަހު، އެ މައްސަލައާބެހޭ   )ހ( .12

ފަރާތުްނ  ނުވަތަ މަްއސަލަ ރައްދުވާ  ފަރާތުން ހުށަހެޅިރިޕޯޓެއް ހޯދުމަށް އެ މައްސަލަ 

 ރިޕޯޓެއް އެ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ. ޞާއެދިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައިގެ ޚުލާ

ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންާވީނ  ޞާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚުލާ )ށ(  

 ސިޓީއަކުންނެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ އެހީ 

 ހޯދުުމގެ ފުރުަޞތު 

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެްއ  )ހ( .13

ކުރުމުގެ ޙައްޤު ަޢއްޔަނުއެ ފަރާތަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  ،ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރާނަމަ

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން އެ ފަރާތަކަށް އަންގަްނވާނެއެވެ.ލިބިގެންވާކަން 

ރުކުރެވޭ ހާޒިޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ތަޙުޤީޤަށް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ތަޙު )ށ(  

 ކުރަން އެދިއްޖެނަމަ، އެ ވަގުތަކުން ފެށިގެން ތަކުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުފަރާ

ކުރުމަށް އެ ފަރާތަކަްށ ދަތެއް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުގަޑިއިރުގެ މުއް)ފަހެއް(  5

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ދޭންވާނެއެވެ.

 ސަބަބަކާެހދި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލު )ނ(  

މުއްދަތެއް ކުރުމަށް އިތުރު ލަކު ޢައްޔަނުނުކުރެވިގެން ވަކީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު

ކޮްށ ލިޔުމުން ވަކީލަުކ ސަބަބު ބަޔާން ،ބޭނުންވާނަަމ، މުއްދަތު ހަމަވުުމގެ ކުރިން

 ކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގައި އެދެންވާނެއެވެ.ޢައްޔަނު

އެއީ  މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތަށް މުއްަދތު އިތުރުޮކށްދޭން އެދުމުްނ، )ރ(  

 ކުރުމަށް އެ ފަރާތަކަށް ވަީކލަކު ޢައްޔަނު ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ކަމަށް ފެންނަނަމަ

 ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.)ތިނެއް(  3
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 ތުގައި ޤާޫނނީ ވަކީލެއް ޢައްޔަނު މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަ )ބ(  

ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ  ،ކަމަށް ބަލައިނުކުރީ ވަކީލަކު ޢަންޔަނު  ،ނުކޮށްފިނަމަ

 އިޚުތިޔާރު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް  ލިބިގެންވެއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ 

 ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލުން 

ރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކުން ޤާނޫީނ ވަކީލަުކ ޒިކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ަތޙުޤީޤަށް ހާ .14

ުކރުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަްށ ްށ ބުނެފިނަމަ، ވަކީލަކު ޢައްޔަނުނުވާކަމަކުރަން ބޭނުން އްޔަނުޢަ

ކުރަން ދިން ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީަކން އެނގޭގޮަތްށ އެ ފަރާތަކުން ވަީކލަކު ޢައްޔަނު ދިންކަމަށާއި،

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ދޭ ލިޔުމެއްގައި އެފަރާތަކުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު 

 ކުރާ ފޯމު އްޔަންޢަ

ކުރީ ޤީޤަށް ޤާނޫީނ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ކުރިއަށްގެންދާ ތަޙު )ހ( .15

 ފައިވާ ފޯމުލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ަކނޑައަޅައިއެކަމަށް އި  ،ނީކަމުގައި ބެލޭ

ފުރިހަމަކޮށް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ިމ ފޯމު ކޮމިޝަނުގެ 

ކައުންޓަރުން ލިެބން ހުްނނާެނއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ ވެްބސައިޓުގައި ޑައުންލޯޑު 

 ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

ފޯމާއެކު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު މި  )ށ(  

ހުށަހެޅުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން މެނުވީ ފޯމު ބަލައެއް 

 ނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހާޒިރުވާންޖެޭހ  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިުއރޯއަށް ތަޙުޤީޤަށް ކުރުމަށްފަހު،  ވަކީލަކު ޢައްޔަނު )ނ(  

ބިއުރޯއިން އެންގުމުން، އެ ފަރާތުން  އެހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް  ،ވަގުތު

 ނެއެވެ.އެންގުނީ ކަމުގައި ބެލޭ  އެ މަޢުލޫމާތު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ވަކީލަށް 

ކޮށްފައިވާ ވަކީލަކަްށ ކުރާ ތަޙުޤީޤަކަށް، ޢައްޔަނު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން )ރ(  

 ލެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.ތަރުޖަމާނެއްގެ އެހީ ބޭނުންާވނަމަ، އެފަދަ އެހީ ހޯދުމަކީ އެ ވަކީ

ކުރާ ތަޙުޤީޤަކަށް، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން )ހ( .16 

 ޢައްޔަންކުރެވޭނީ  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަަމވާ ފަރާތްތަކެވެ.



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                    1024އަަދދު:   48ލިުއމް: ވޮ

9 

 ކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތުން.ވަ .1

މައްސަލައިގައި ސުވާލު ކުރެވޭ އެހެން ކުރުމަށް އެދޭ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު އެ .2

 ފަރާތެއްގެ ވަކީލަކު ކަމުގައި ނުވުން.

ކުރުމަށް ެއދޭ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ދައުރެއް އޮތް އެ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު .3

 ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.

ވަކީލަކާއެކު އެކަެހރިކޮށް 

 ބަްއދަލުކުރުން 

ކުރާ ފަރާތަކުން، އެ ފަރާތުން ޢައްޔަނުކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވާ  .17

 ޤާނޫނީ ވަކީލާ އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތަކަށް އެދިއްޖެނަމަ، 

 އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ކުރުން  ،ޤާނޫނީ ވަކީލު

 މަނާ ކަންތައްަތއް 

އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ތަޙުޤީޤުން ބޭރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ،ގަވާއިދާ ވަކީލު ޚިލާފުވެއްޖެނަމަމި  .18

ވަކީލަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި  ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިެގންެވއެވެ. އަދި އެ

ކަނޑައަޅާ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން 

މުއްދަތަކަށް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ތަޙުޤީޤުތަކުގައި އެ ވަކީލަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭގޮތަްށ 

 ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

ތަޙުީޤޤަށް މީުހން 

 ރުކުުރން ހާޒި

ރުކުރާނީ ޒިޤީޤަށް ހާހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ތަޙުކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަ  )ހ( .19

 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކެވެ.

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް؛ .1

 ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތް؛ .2

 ފަރާތް؛މަޢުލޫމާތާއި ހެކިބަސް ހޯދުމަށް ާހޒިރުކުރެވޭ  .3

އިންތިޚާބަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން  .4

 ރުކުރެވޭ ފަރާތްތައް.ހާޒިއެކިއެކި އެންގުންތައް އެންގުމަށް 

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާްތތަކުގެ އިތުރުން ކޮމްޕްލެއިންްޓސް ބިއުރޯގެ  .5

 ން ފަރާތްތައް.ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެ
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ިއތުރުްނ ވަކި ކަހަލަ ަފންީނ  )ށ(  

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ބޭނުންވެގެން އެފަަދ ޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ލަފައެއް ނުވަތަ މަ

 ފަރާތްތަކަށް ހާޒިރުވުމަށް ދަޢުވަެތއް ދެވިދާނެއެވެ.

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެްނ  )ނ(  

ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ގޮތްތަުކން ކުރެ ގޮތަކަށް 

 ރުވެވިދާނެއެވެ.ހާޒި

 އަންަގއިގެން؛  މެސެޖަކުން ފޯނުން ނުވަތަ  .1

 ރު ފޮނުވައިގެން؛  ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމު .2

އަމުރެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގަިއ ކޯޓު  .3

 ބަހައްޓައިގެން.

ފޯނުން ގުަޅިއގެން ުނވަތަ 

ބަްއދަލުކޮށްެގން މީހުން 

 ރުކުުރން ހާޒި

ފޯނުން ގުޅައިގެން  ނުވަތަ އެމީހަކާ ބައްދަލުކޮށްގެން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް  )ހ( .20

ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު އެ މީހަކަށް ހާޒިރުވާން އެންގުމުން 

 ފޮނުވޭނެއެވެ.

ވަަނ  21ވާއިދުގެ ގަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުެގ މަތިން ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުން ިމ  )ށ(  

 މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން  ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ުރވުމަށް އަްނގާ ހާޒި

އަުމރު ފޮނުަވއިެގން 

 ރުކުުރން  ހާޒި

ވަކިގަޑިއަކަށް އައުމަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ފޮނުވައިގެން މީހުން ހާޒިރުކުރާއިރު،  )ހ( .21

މީހަކު އުޅޭ އެޑްރެހަކަށް ރައްދު  މީހާއަށް ނުވަތަ އެ އެއަމުރެއް،  އަންގާ

 ކުރަންވާނެއެވެ.  

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެހެން އޮފީހެއް  )ށ(  

ނުވަތަ ދައުލަތުެގ އެހެން މުައއްސަސާއެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮްށ 

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު މީހަކަށް ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ.

 )ބާރަ( 12 ރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެ ޒިރުކުރެވޭ ފަރާތް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު، ހާ ހާޒި )ނ(  
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 ކުރިން ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.ގެ ގަޑިއިރު

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާިޒރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގައިވާ ގަިޑއަށް، އަމުރު ރައްދުވާ  )ރ(  

ރުވުމަށް އަންގާ ޒިއުޒުރެއް އޮވެގެން  ހާފަރާތުން ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. މަޤްބޫލު 

 ރުވާންޖެޭހ ގަޑީގެ ލަސްވެގެން ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ، ޒިލިޔުމުގައިވާ ގަޑިއަށް ހާ

ުކރިން، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ލިޔުމަކުން އެކަްނ  ގެނިޓު)ތިރީސް( މި 30

ހާޒިރުވެވެން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް އަްނގަންވާނެއެވެ. އަދި ބަިލހާލަތު ުހރިގޮތުން 

ކުން ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ނެތްނަމަ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތަ

 ފިކެޓެއް އެ ލިޔުމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ސެޓު

ފައިވާ ފަރާތްތަުކން  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އި ބިއުރޯއަށް ހާިޒރުވުމަށް އަންގަކޮމްޕްލެއިންޓްސް )ބ(  

ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ލަސްނުކޮށް އިދާރީ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 

އަދި، ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ފޮނުވައިގެން ހާޒިރުވާ 

މަށްފަުހ އެ ލިޔުން، އިދާރީ ފަރާތެއްނަމަ، ކޮމްޕްލެއިންޓްްސ ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވު

ރުވިކަން ހާޒިވާލުުކރަންވާނެއެވެ. ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހަމުވައްޒަފަކާ ލަސްނުކޮށް 

އެންގުމަށްފަހު ނުވަތަ ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

 ސްގެްނނުވާނެއެވެ.ބިއުރޯގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހުއްދަ ނެތި ކޮމިޝަނުން ބޭރަށް ގޮ

ރުވުމަށް ފޮނުވާ ޗިޓާ، މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ޒިކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާ )ޅ(  

އުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށް ފުރަތަމަފަހަރު ހަވާލުނުވިނަމަ، ނުވަތަ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރުނުވިނަމަ، ހާޒިފައިވާ ގަޑިއަށް މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި އިކަނޑައަޅަ

 ރު ކުރެވޭނެއެވެ.ހާޒިގޮތުގެ މަތިން ބަޔާންވެެގްނވާ ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތުގައި 

ބަންދު ކޮށްަފއި ހުރި 

 ރުުކރުން ހާޒިމީހަކު 

 ރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ހާޒިބަންދުކޮށްފައިހުރި މީހަކު ކޮްމޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް   .22

 ބަންދުކުރި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.މީހަކު  މީހަކު ހާޒިރުކުރާނީ، އެ އެ

ުރވާިއރު ކާކުކަން ހާޒި

އެނގޭނެ ލިޔުމެއް 

 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ  ،ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް  ހާޒިރުވާއިރު .23

 ރަސްމީ ލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ. ފޮޓޯޖެހި ،އެ މީހަކީ ކާކުކަން އެނގޭނެ
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 ގެަނއުން 

ތަޙުީޤޤު ަމޖިލިސް 

 ރެކޯޑުކުރުން 

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ކުރާ ތަޙުޤީޤުތަކުގެ، ަތޙުޤީޤު މަޖިލިސްތަކުގެ އަޑު  .24

ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ޭބނުންވެްއޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ މަޖިލީހުގެ 

 އަޑު ރިކޯޑުކުރެވިދާނެއެވެ.މަންޒަރާއި 

ޚާްއސަ ޢިނާޔަތްތައް 

 ދެވިަފއިވާ ަފރާތްތައް 

ގުޅިގެން،  ަބލިހާލު ހުިރ  ުހށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް  )ހ( .25

ގޮތުން ނުވަތަ ޖިސްމާީނ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުްނތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން 

ރުވުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ފަރާތްތައް، ކޮމްޕްލެއިންޓްްސ ާހޒިކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް 

ށް އެފަރާތެއް ދިރިއުޅޭ ތަނަކަ ،ރުކޮށް ބަޔާން ނެގުމުގެ ބަދަލުގައިހާޒިބިއުރޯއަށް 

 ބަޔާން ނެގިދާނެއެވެ. ގެންގޮސް

ރުކުެރވޭ މީުހން ހާޒި

 ކުރުން މަނާ ކަންަތއްތައް 

ތިރީގައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން  ،ރުކުރެވޭ މީހުންހާޒިކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް  )ހ( .26

 ނުވާނެއެވެ.

މަޖިލީހަށް ވަސީލަތްތައް ތަޙުޤީޤު  ރިކޯޑުކުރުމުގެ ،ވަސީލަތްތަކާއި މުވާސަލާތީ .1

 ވެއްދުން؛

މީހަކަށް ޖިސްމާނީ ގެއްލުމެްއ ދެވިދާނެފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ތަޙުޤީޤު  .2

 މަޖިލީހަށް ވެއްދުން؛

ތަޙުޤީޤު މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގެ  ،ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު .3

 ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްޗެއް ވެއްދުން؛

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ ކަމެއް ނުކުރުން. .4

ރުކުރެވޭ އެހެްނ މީހުންާނ ހާޒިޤީޤަށް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ަތޙު .5

 ވާހަކަދައްކައި ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސް އެޅޭގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން؛

ށުން ބޭރުްނ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ނުވަތަ ރަ  .6

 ގެނެވޭ މީހުން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ހުއްދަ ނުލިބި ފުރައިގެްނ ދިޔުން؛

ތަޙުޤީޤު އެ އިރެއްގައި  ،ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ހުއްދަ ނެތި .7

 ހިނގަމުންދާަތނަކުން ބޭރަށް ދިުޔން؛
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ޤާނޫނަކުން މަޢުލޫާމތު ދޭންާވޭނކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެްއ ފިޔަވައި،  .8

ތަޙުީޤޤުކުރާ މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް  ،ތުރު އެހެން ފަރާތަކަށްއި

 މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުން.

ބަންުދަގއި ބަަހއްޓަިއގެން 

 ރުކުުރން ހާޒި

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކުްނ  .27

ފާނެކަމުެގ އިސަލައިގެ ހެއްކަްށ ނުފޫޒު ފޯރުވަަބލަމުންދާ މައްކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން 

އްތައިލާނެކަމުގެ އިޙްތިމާލުއޮތް ހާލަތެއްގައި ރުވައިފާނެކަމުގެ ނުވަތަ ހެކި ނެނުވަތަ ހެކި ފޮ

ނުވަތަ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމުގައި އެއްބާރުލުން ނުދޭ ހާލަތެއްގައި ކޯޓު 

 ރުކުރެވިދާނެއެވެ.  ހާޒިދުގައި ބަަހއްޓައިގެން ތަޙުޤީޤަށް އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަން

ރާްއޖެއިން ބޭުރގައި ިތބޭ 

 ރުކުރުން ހާޒި މީހުން 

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ބަލާ މައްސަލައެއްގައި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ފަރާތަކާމެދު  .28

ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް އޮޅުންފިލުވުމަށްޓަކައި 

 ނުވަތަ ހެކި ހޯދުމަށް ޭބނުްނވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ޤާނޫނުަތކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން 

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތެއް، ހާޒިރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

 ބިއުރޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  

އިާދރީ ޠަބީޢަުތގެ 

މަްއސަލަތަކުގެ ަތޙުީޤޤަށް 

 ރުކުން ހާޒި މީހުން 

މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ތުގެ ޠަބީޢަ ޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ އިދާރީކޮމްޕްލެއިން )ހ( .29

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  19ވާއިދުގެ ގަމި  ،ރުކުރާނީޒިޤީޤަށް ހާތަޙު

 ފަރާތްތަކެވެ. 

، ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ުހށަހެޅޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ މަްއސަލަތަކާ ގުޅިގެން )ށ(  

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އެ ފަރާތުގެ ދިފާޢުގައި ބަސްބުނެ، މައްސަލަ އުފެދުނު ގޮތް 

ކަމަށް އެފަރާތަށް ފެންނަ ޮގތެްއ ނުވަތަ އެކަމުގައި އެފަރާުތން ޢަމަލުކުރި ގޮތް ކަމަްށ 

އެފަރާތުން ދެކޭ ޮގތް، ކޮމްްޕލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ބަޔާންޮކށްދިނުމުގެ ފުރުަޞތު 

 .  ދޭންވާނެއެވެ

ފަރާތަްށ އެ މައްސަލައިގައި  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާޮގތަްށ، މައްސަލަ ރައްދުވާ )ނ(  
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 ރުނުވެއްޖެނަމަ، ހާޒިފަރާްތ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދީފައިވާ ފުރުޞަތުގައި އެ

އެ މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީވުމަށް ބޭނުން ނުވާކަމަށް ަބލައި މައްސަލަ ނިންމާނެކަމަްށ 

 ނިންމިދާނެއެވެ.އެފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހު އެ މަްއސަލައެއް 

ީޤޤު ކުުރމުަގއި ތަޙު

އެހެން ިއދާާރެއއްގެ 

 އެހީތެރިަކން ހޯދުން 

ޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި، އަންނަނިިވ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ތަޙުކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް  .30

 ލަތުތަކުގައި، މައްސަލަ ތަޙުޤީުޤކުރާ އެހެން އިދާރާއަކަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ.ހާ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިާވ  )ހ(  

 ށް ފެނުން.ބިއުރޯއަށް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކަމަ

ޤީޤުކުރުމަށްވުރެ އެހެން އިދާރާއަކުން ބިއުރޯއިން އެ މައްސަލައެއް ތަޙު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް )ށ(  

 ތަޙުޤީޤުކޮށްފިނަމަ، ތަޙުޤީޤު ފުިރހަމަވާނެކަމަށް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ފެނުން. 

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ނުވަތަ މައްސަލަތަކެއްގެ  )ނ(  

 ތަޙުޤީޤު އަވަސްކުރުމަށް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ނިންމުން. 

ކުޑަކުދިންާނއި ޖިްސމާނީ 

އުނިކަެމއް ލިބިަފއިވާ 

މީހުންާނމެދު 

 ޢަމަލުކުރަްނވީ ގޮތް 

ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއްނަމަ، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން  .31

ލަތެއްގަިއ ހުރި މީހެްއނަމަ، ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާގަިއ ހާއެހެން ފަރާތެއްގެ އެހީއެއް ބޭނުްނވާ ފަދަ 

 އެ ފަރަތަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަިތންނެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ސުވާކުރެވޭނީ އެ ފަރާތެއްގެ  )ހ(  

ރުގައެވެ. މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ހާޒިމަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތެއްގެ 

ބަލަދުވެރިންެގ  ނުވަތަ ބެެލނިވެރިން  ނުަވތަ ކުރެވޭނީ މައިންބަފައިން ގޮތުން ޢައްޔަނު

 ތެރެއިން މީހެކެވެ.  

ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޞްލަޙަތު  )ށ(  

 ފައިފުރިހަމަކޮށް މިކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފޯމު ،ޓަކައި ކުރުމަށްޢައްޔަނު
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ނާިއ ކޮމިޝަނުގެ ކައުންޓަރުން ،ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ފޯމު

ިލބެން ުހންނާނެއެވެ. އަިދ، ކޮިމޝަނުގެ ވެބްސައިުޓްނ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކުން 

 ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. 

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

 ކުދިންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް ހުރި މީހެއްކަމަށް ބަލާނީ، ޖިސްމާނީ  )ރ(  

އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން އެހެން ފަރާތެއްގެ އެހީއަށް ބޭނުންވާފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި 

މީހެއް ނުވަތަ ސިކުނޑީގެ އުނިކަމެއް ހުރިކަމަށް ނުވަތަ ލޮަލށް ުނފެންނަ ކަމަށް ނުަވަތ 

 ވަރަށް  ޙުރޫމްވެފައިވާ ކަމަށް ނުވަތަ ވާހަކަދެއްކުމުގަިއ އެކަށީގެންވާއަޑު އިވުމުން މަ

ވުރެ ބޮޑަށް އުނިކަމެއް ހުރިކަަމށް، މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރަކު ނުވަަތ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

ފިކެާޓއެކު ލިޔުމުން އެކަްނ އަކު ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެޓުޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރި

 މީހެކެވެ.   ކޮމިޝަނަށް އަންގާ

ކަމެްއ ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއްނަމަ، ނުވަތަ  ޖިސްމާނީ އުނި )ބ(  

ތުހުމަތަކާއި، ތަޙުޤީޤުގަިއ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކާއި،  ކުރާ ހުރި މީހެއްނަމަ، އެ ފަރާތަކާމެދު 

 އެއްޗެއް  އެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުަގއި ބުނާ

  ންކުރުމަކީ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ގީފަރާތަކަށް ވިސްނިފައިވާކަން ޔަ އެ

ކިޔަން  ނުދަންނަ ލިޔަން

މީހުންނާ ެމދު 

 ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ަތޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ލިޔަން ކިޔަން ނޭނޭގ  .32

ފަރާތެއްނަމަ، އެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވުމުގެ ކުރިން، އެ މައްސަލަ 

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އެ ބަޔާންތައް އެފަރާތަށް އިއްވަްނ 

 . ވާނެއެވެ

ތަރުަޖމާނަކު 

 ކޮށްިދނުން ޢައްޔަނު

ރުކޮށް ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތް އާންމުކޮށް ވާހަކަދައްކައި އުޅޭ ޒިކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާ .33
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ބަހުން ނުަވތަ އޭނާއަށް އެނޭގ އެނޫންވެސް ބަހަކުން ސުވާުލކުރުމަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަްށ 

ކުރާ  ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ތަޙުޤީޤުގައި އޭނާއާނޭނގޭނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ ތަޙުޤީޤު 

ކޮށްގެންނެވެ. އަދި، ނޭ ފަރާތެއް ކޮމިޝަނުްނ ޢައްޔަނުސުވާލުތައް އެ ފަރާތަކަށް ތަރުޖަމާކޮށްދޭ

ރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކީ އިޝާރާުތން ވާހަކަދައްކާ ފަރާތެއްނަަމ، ޒި ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާ

ޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިްނ އް އެ ފަރާތަށް ބަޔާންކޮށްދެވޭނެ ީމހަކު ކޮމްކުރާ ސުވާލުތަ އެ ފަރާތަކާ

 ކުރަންވާނެއެވެ. ޢައްޔަނު

ޙަތު ޙިމާޔަތް މަޞްލަ

ކުެރވޭ ކުރުމަށް ޢައްަޔނު

 ފަރާތުގެ ިޒންމާ 

މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ތަޙުޤީޤުގައި ބައިވެރިވާ ފަާރތުގެ ޒިންމާ ތިރީގަިއ  )ހ( .34

 ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

 އެ ކުއްޖަކަށް ނުވަތަ އެ މީހަކަށް ލަފާދިނުން؛ .1

އެ ކުއްޖަކު ނުވަތަ އެ މީހަކު ބުނަން ބޭނުންވާ ވާހަކައެއް ބުނުމަްށ  .2

އެހީތެރިވެދިނުމާއި، އެ ކުއްޖާއާ ނުވަތަ އެ މީހާއާ މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި 

 ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް އެހީތެރިވެިދނުން.

ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން، ތަޙުޤީަޤށް ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޢައްޔަނުމަޞް )ށ(  

ފަރާތަށް  ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދަން ބޭނުންކަމަށް ުބނެފިަނމަ، އެއީ ތަޙުޤީޤަށް 

 ނެއެވެ.ން ބުނި ބުނުމެއްކަމުގައި ބެލޭހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތު

މި ަގވާިއދުަގއި 

ހިމެނިފައި ުނވާަކމެއް 

 މެުދވެިރވުން 

މަލުކުރާނެ ގޮތެއް ޢަކަމެއްގައި  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ .35

 ކަނޑައަޅާނީ ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ލަފާގެ މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

މަލުކުރަން ޢަގަާވިއދަށް 

 ފެށުން

 ގައި ޝާއިޢުކުރާގެޒެޓުދިވެހި ސަރުާކރުގެ މަލުކުރަން ފަާށނީ، މި ގަވާއިދު ޢަމި ގަވާއިދަށް  .36

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 ހިނދަކު:  ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮްށފައި ނުާވހައިމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން )ހ( .37 މާނަކުރުން 

ކަމުގަިއ ބުނެފައި އެވަީނ، "އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން" ނުވަތަ "ކޮމިޝަން" 

އިލެކްޝަންސް  ފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފައްދައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
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 ކޮމިޝަނަށެވެ.

އާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުްނ އަސާސީނޫނުޤާއެވަނީ،  އިންތިޚާބު" ކަމުގައި ބުނެފައި"

 އި އިންތިޚާބުތަކަށެވެ.އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހިްނގައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެންެމހަ

ބެހޭގޮުތން ޝަކުާވ  އެވަނީ، އިްނތިޚާބާ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ" ކަމުގައި ބުނެފައި"

 .އިމުކޮށްފައިވާ ޔުިނޓްތަކަށެވެޤާ ހުށަހެޅުމަށް

 މުއްދަތު ހަމަނުވާ އެވަނީ، ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން" ކަމުގައި ބުނެފައި"

ހި ޕާސްޕޯޓާއި، ދިވެހި ދިވެ ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި، ޕާސްޕޯޓު ކާޑާއި

   ށެވެ.ހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކާޑަސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަ

ހިނދަކު،  އިށްަފއި ނުވާހަމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮ )ށ(  

މުފްރަދުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ އިބާރާތްތައް، އެ ލަފުޒުތައް ނުވަަތ 

އިބާރާތްތަކުގެ ޖަމްޢު މާނައިގައި އަދި ޖަމްޢުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ 

އިބާރާތްތައް އެ ލަފުޒުތަކުެގ ނުވަތަ އިބާރާތްތަކުގެ މުފްރަދު މާނައިގައި 

 ވެ.ބޭނުންކުރެވޭނެއެ

 ވެ.މާއްދާއެ)ތިރީސް އަށެއް(  38 ،ދުގައި ހިމެނެނީގަވާއި މި .38 ތަކުގެ އަަދދު މާްއދާ
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