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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ތަޢާރުފާއި ނަން

1

މަޤްޞަދު

.2

ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް

.3

މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ އެންގުންތަކަށް

.4

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް

)ހ(

ގ
މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު ެ
ވ ގަވާއިދެކެވެ.
ޤާނޫނު(ގެ  36ވަނަ މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލެވިފައި ާ

)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އާންމު ގަވާއިދު" އެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދަކީ ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެ އުސޫލާއި،
ތ
ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަޙުޤީޤަށް މީހުން ހާޒިރުކުރާނެ އުސޫލާއި ،ވަކީލެއްގެ ފުރުޞަ ު
ދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.

ޢަމަލުކުރުން

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

ނުވަތަ

ފަރާތްތަކަކުން

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުން

އަންގާ

މިފަދަ

މގެ އިޚްތިޔާރު
އެންގުންތަކަށް ޢަމަލުނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅު ު
ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ

.5

ކަމެއް މެދުވެރިވުން

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ނިންމާނީ ،ކޮމިޝަނުގެ
މެންބަރުންގެ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅައި ،އެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު
ލިބޭ ގޮތަކަށެވެ.

މާނަކުރުން

.6

ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު

.7

ނ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
މި ގަވާއިދުގައި "ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ ީ
)އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނެފައިވާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި،
އެ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި އެފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ބެލުމުގެ ދަށުން
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ކޮންމެ ތަނެކެވެ.

ގެނައުން

މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނެވޭނީ ،އެ އިޞްލާޙެއް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ޖަލްސާއަކަށް
ހުށަހަޅައި،

އެ

ޖަލްސާއަކަށް

ހާޒިރުވި

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން

ކޮމިޝަނުގެ

މެންބަރުންގެ

އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެން ނިންމާ ނިންމުމަކުންނެވެ.
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

.8

)ހ(

ފެށުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ

ގެޒެޓުގައި

ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2010/R-18އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދު( އުވުނީއެވެ.
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ދެވަނަ ބާބު
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ،މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން
 9ވަނަ މާއްދާ

ހުށަހެޅޭނެ މައްސަލަތައް

6

 10ވަނަ މާއްދާ

މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތް ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް

6

 11ވަނަ މާއްދާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް

6

 12ވަނަ މާއްދާ

މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން

7

 13ވަނަ މާއްދާ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް އެންގުމާއި ،ރިޕޯޓު ދޫކުރުން

7

5

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު70 :

ހުށަހެޅޭނެ މައްސަލަތައް

.9

މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތް ނުވަތަ

.10

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ
ނ ކޮމިޝަނަށް
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށްތަކާ ގުޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަ ް
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
)ހ(

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް

ޅ ފަރާތަކީ
މި ގަވާއިދުގައި ބުނާ މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތަކީ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަ ާ
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ކުރަމުންދާކަމުގެ
މަޢުލޫމާތާއި ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް ކުރާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ
ތ
ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން ނުވަތަ އެފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެކަމުގެ މަޢުލޫމާ ު
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ދޭ ކޮންމެ ފަރާތެކެވެ.

)ށ(

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

މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް
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)ހ(

މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ތިރީގައިމިވާ ވަސީލަތްތައް
މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

)ށ(

) (1

ފޯނުން

) (2

ލިޔުމުން

) (3

ފެކްސްއިން

) (4

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު )ޖަދުވަލު  1ގައި(

) (5

ނ
އީ-މެއިލްއި ް

) (6

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ

) (7

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް

ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާއިރު އެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެނގުނު
މިންވަރަކުން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ.

) (1

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛

6

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު70 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

) (2

މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު؛

) (3

ކުށެއް ކުރިކަން ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަންއުޅޭކަމަށް
ގަބޫލުކުރާ ސަބަބު ނުވަތަ ސަބަބުތައް؛

މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ

.12

ހ.

ލިޔުން ދޫކުރުން

) (4

ކުށް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބެލެވޭ ތާރީޚް؛

) (5

މައްސަލަ ހިނގި ނުވަތަ ހިނގާ ތަން ނުވަތަ ހިނގާނެކަމަށް ބެލެވޭ ތަން.

ޅ
ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހަ ާ
ފަރާތުންދޭ

މަޢުލޫމާތު

ރިކޯޑުކުރުމަށްފަހު

އެ

މައްސަލަ

ކޮމިޝަނުގައި

ޅ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.
ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް މައްސަލަ ހުށަހެ ި
ށ.

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުން ބަލަން ކަނޑައަޅާ
މައްސަލަތަކާއި ބެލެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ދަފުތަރެއް ކޮމިޝަނުން
ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

އަދި

ކޮމިޝަނުން

އެ

މައްސަލަ

ބެލުމާމެދު

ނިންމިގޮތެއް

ޅ ފަރާތަށް ލިޔުމުން
މި ދަފުތަރުގައި ބަޔާންކުރުމާއެކު ،އެކަން މައްސަލަ ހުށަހަ ި
އަންގަންވާނެއެވެ.
ނ.

ޅ ފަރާތްތަކަށް ދޭންވާނެކަމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި
ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަ ާ
)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން ދޫކުރެވޭނީ ،ކާކުކަން އެނގޭގޮތަށް ކޮމިޝަނަށް
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ނގޮތް
މައްސަލަ ނިމު ު

.13

ހ.

އެންގުމާއި ،ރިޕޯޓު ދޫކުރުން

ކޮމިޝަނުން

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން

މައްސަލައެއް

ބަލައި

ނިންމުމަށްފަހު،

އެ މައްސަލައާބެހޭ ރިޕޯޓެއް ހޯދުމަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ،
ގ
އެ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓެއް އެ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި މައްސަލައި ެ
ގ
ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެ މައްސަލައި ެ
ޚުލާޞާ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް ކޮމިޝަނުން ދޭންވާނެއެވެ.
ށ.

ނ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންވާ ީ
ސިޓީއަކުންނެވެ.

7

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު70 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ތިންވަނަ ބާބު
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެދުމާއި ،މަޢުލޫމާތު ދިނުން

 14ވަނަ މާއްދާ

ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދޭނެ ކަންތައްތައް

9

 15ވަނަ މާއްދާ

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން

9

 16ވަނަ މާއްދާ

މަޢުލޫމާތު ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

10

 17ވަނަ މާއްދާ

ސިޓީއާއި ލިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދިނުން

11

 18ވަނަ މާއްދާ

ރިކޯޑާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުން ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

11

 19ވަނަ މާއްދާ

މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށްދިނުން

11

 20ވަނަ މާއްދާ

މީޑިޔާއަށް ހާމަކުރަން ނުޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

12

 21ވަނަ މާއްދާ

މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން

13

8

ވޮލިއުމް46 :
ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދޭނެ

އަދަދު70 :
.14

ކަންތައްތައް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ވ މަޢުލޫމާތުތައް
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ދޭން ހަމަޖެހިފައި ާ
ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
)ހ(

ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިމިފައިވާ މައްސަލަތައް ނިމިފައިވާ
ގޮތުގެ

މަޢުލޫމާތު.

ކޮމިޝަނުން

މައްސަލައެއް

ބަލާ

ނިމުނުކަމަށް

ބަލާނީ،

އެ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކޮށް މައްސަލައާމެދު ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް
ނިންމުމުންނެވެ.
)ށ(

ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އޯޑިޓްކުރެވޭ ތަންތަން
އޯޑިޓްކުރުމަށްފަހު ،ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ،އެ ކަންތައްތަކާ
ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު.

)ނ(

ކޮރަޕްޝަނާ

ބެހޭގޮތުން

ސަރުކާރުގެ

މުވައްޒަފުން

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް

ހިންގޭ

ޕްރޮގްރާމުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު.
)ރ(

ނތެރިކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކާ ބެހޭ
ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލު ް
މަޢުލޫމާތު.

)ބ(

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު.

)ޅ(

ކޮމިޝަނުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށާއި ،ކޮމިޝަނުގެ އޮނިގަނޑު
ވަރުގަދަކުރުމަށާއި ،ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާ
ބެހޭ މަޢުލޫމާތު.

)ކ(

ކޮމިޝަނުން

ކުރާ

މަސައްކަތްތަކާ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ގުޅިގެން

ޤާނޫނުތަކާއި

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު.
)އ(

ކޮމިޝަނުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު.

)ވ(

ކޮމިޝަނުން ކުރާ އެކިއެކި ދިރާސާތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ،އެ ދިރާސާތަކާ ގުޅިގެން
އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު.

)މ(

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ހާމަކުރަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް
ފެންނަ މަޢުލޫމާތު.

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި
ހުށަހެޅުން

.15

)ހ(

ކޮމިޝަނުން

މަޢުލޫމާތު

ހޯދަން

ބޭނުންވާ

ފަރާތްތަކުން

"މަޢުލޫމާތު

ހޯދައި

ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށް
9

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު70 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ކޮމިޝަނުގެ
ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއިރު އެ ފޯމުގައި
ބަޔާންކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ނުހިމަނައިވާނާމަ ،އެ ކަމެއް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ
ދން އެދުނު ފަރާތުން
ފުރުޞަތު އެ ފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި މަޢުލޫމާތު ހޯ ަ
އެ

ފުރިހަމަކުރަން

މަޢުލޫމާތު

އިންކާރުކުރާނަމަ،

އެ

ފޯމު

ބަލައިނުގަތުމުގެ

އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ނ(

ގ ޒާތީ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ އާންމު ފައިދާ
މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ހުށަހަޅާ މީހާ ެ
ހިމެނިގެންވާ ކަމަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފިޔަވައި ،އެހެން މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރެވޭނީ،
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އަގެއް ދެއްކުމުންނެވެ.

)ރ(

މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އެދުމުން ،ދޫކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ ،ތިންވަނަ މީހެއްގެ ޒާތީ
މަޢުލޫމާތު

އެކުލެވިގެންވާ

މަޢުލޫމާތަކަށް ވާނަމަ،

އެ

މަޢުލޫމާތު

ދޫކުރުމަށް

އެ ތިންވަނަ މީހާ އިޢުތިރާޟް ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުމެއް ،އެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އެދި
ހުށަހަޅާފަރާތުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،އެ ތިންވަނަމީހާ މަރުވެފައިވާނަމަ،
ކށް އައިސްފައިވާނަމަ،
ނުވަތަ އެ ތިންވަނަ މީހާ ތަޞައްރަފު ނުފުދޭފަދަ ހާލަތަ ަ
އެ

މީހާގެ

ޤާނޫނީ

ނުވަތަ

ޝަރުޢީ

ބަލަދުވެރިޔަކު

އެދިއްޖެ

ހިނދެއްގައި

އެ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ .ތަޞައްރަފު ނުފުދޭފަދަ ާ
ހލަތަކަށް އެ މީހާ
އައިސްފައިވާކަމަށް ބަލާނީ ،އެކަން ބަޔާންކުރާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓެއް ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
މަޢުލޫމާތު ދޫނުކުރުމުގެ
ރ
އިޚްތިޔާ ު

.16

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ހ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/2014މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި ގަވާއިދު
އ ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ ދަށުން
ނަންބަރު ) 2014/R-384މަޢުލޫމާތު ހޯދަ ި

އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަކަށްވުން.
)ށ(

އާންމުކޮށް ބެލެން ހުންނަ މަޢުލޫމާތު.

)ނ(

އެ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމުން ،ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ
ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްއެޅިދާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ މަޢުލޫމާތު.

)ރ(

އާންމު އުސޫލުން ގަންނަން ލިބޭގޮތަށް ހުންނަ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔުންތައް.

10

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު70 :

ސިޓީއާއި ލިޔުންތަކަށް

.17

ޖަވާބުދިނުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަޙުޤީޤުތަކާ ގުޅުމެއްނެތް ކަންކަމުގައި ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން
ރަސްމީ ) 10ދިހައެއް( ދުވަހުގެތެރޭގައި ،އެ ހުށަހެޅަމަކަށް ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ.

ރިކޯޑާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުން

.18

ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

)ހ(

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ރިކޯޑެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުން ފަސްކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބގެންވެއެވެ.
)(1

ދަށުން

މިގަވާއިދުގެ

ނުވަތަ

ދަށުން

ޤާނޫނެއްގެ

އާންމުކޮށް

ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކަށް ވެފައި ،އެކަން ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު
އައިސްފައިނުވުން.
)(2

މަޖިލީހަށް

ރައްޔިތުންގެ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

މަޢުލޫމާތަކަށް

ވެފައި،

އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުތު އައިސްފައިނުވުން.
)(3

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ކުރިއަށް
ލމާތަކަށް
ރާވާފައިވާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢު ޫ
ހޅުމުގެ ވަގުތު އައިސްފައި
ވެފައި ،އެފަރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަ ެ
ނުވުން.

)ށ(

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ނުވަތަ ރިކޯޑު ސާފުކުރުމަށް އެދުނު ފަރާތަކަށް ،މި މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން އެ މަޢުލޫމާތެއް އެ ވަގުތު ދެވެން
ނެތްނަމަ ،އެކަމުގެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
މުއްދަތެއް އެފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށްދިނުން

.19

)ހ(

އެއްވެސް ފަރާތަކާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ދިން މަޢުލޫމާތެއްގައި ރަނގަޅުނޫން
މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާކަމަށް ފެނިގެން އެކަން ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް އެފަރާތުން
ލިޔުމަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
ބެލުމަށްފަހު ،އެއީ
ނުވަތަ

އެ

ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށްވާނަމަ ،އެ ރިކޯޑެއް

މަޢުލޫމާތެއް

ރަނގަޅުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އަދި

އެކަން

ލިޔުމަކުން

އެ ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ،މިގޮތަށް ރިކޯޑެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް
ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/2014މަޢުލޫމާތު
ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި
ހާލަތްތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.
)(1

އެ މަޢުލޫމާތެއްގައިވަނީ އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
އަމިއްލަ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވުން.

11

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު70 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)(2

ނ ކުރާ އިދާރީ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން
ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކު ް
އެ މަޢުލޫމާތަކީ ބޭނުންކުރާންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކަށްވުން.

)(3

އެ މަޢުލޫމާތަކީ އެ މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން ދެކޭ ގޮތުގައި ޞައްޙަ
ނޫން ނުވަތަ ތެދު ނޫން ނުވަތަ ފުރިހަމަ ނޫން ނުވަތަ ކަމެއް އޮޅިގެން
ހިނގައިދާނެފަދަ މަޢުލޫމާތުކަމުގައިވުން.

)ށ(

މާއްދާގެ

މި

ގައި

)ހ(

އެހެން

ކޮމިޝަނުގައިވާ

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

މަޢުލޫމާތެއް ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް އެދި

އެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅިކަމުގައިވިޔަސް،

އެކަން

ކޮމިޝަނަށް

އަންނަނިވި

ހާލަތްތަކުގައި

ނުކުރުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

ލިބިގެންވެއެވެ.
)(1

އެ މަޢުލޫމާތަކީ ،ފުރިހަމަ ،ރަނގަޅު އަދި އޭގެ އަސާސީ އެއްވެސް ކަމެއް
އޮޅިގެން

ނުދާނެގޮތަށް

ރިކޯޑެއްކަން

ހުރި

ނުވަތަ

މަޢުލޫމާތެއްކަން

ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވުން.
)(2

މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައި ތެދުނޫން
މަޢުލޫމާތު

ނުވަތަ

މަޢުލޫމާތު

އޮޅުންއަރައިފާނެ

ހިމެނިގެންވާކަމަށް

ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވުން.
)(3

ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް
ޤާނޫނެއްގައިވާ

އެދޭ

މަޢުލޫމާތު

ވަކި

ރަނގަޅުކޮށްދެވޭނީ،

އުސޫލަކުން

ވަކި

ޢަމަލުކުރުމުންކަމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވުމާއެކު ،އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވުން.
މީޑިޔާއަށް ހާމަކުރަން ނުޖެހޭ
މަޢުލޫމާތު

.20

މަޢުލޫމާތު

ތިރީގައިވާ

މިޑިޔާއަށް

ހާމަނުކޮށް

ހިފެހެއްޓުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

ކޮމިޝަނަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
)ހ(

އ ކޮށްފިކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މީހަކު ޢަމަލެ ް
ތަޙުޤީޤަކަށް ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ މަޢުލޫމާތު.

)ށ(
)ނ(

އ އެފަރާތެއް.
ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތް ސިއްރުކުރަންޖެހޭފަދަ ހާލަތުގަ ި
އެ

މަޢުލޫމާތެއް

ހާމަކުރުމުން

އެކަމާގުޅޭ

އިތުރު

މަޢުލޫމާތު

ކޮމިޝަނަށް

ނުލިބިދާނެފަދަ މަޢުލޫމާތު.
)ރ(

ޤާނޫނެއް ހިންގުމުގައި ނުވަތަ ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސިއްރު
މަޢުލޫމާތު.
12

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު70 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ބ(

މީހެއްގެ ނަފްސަށް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަމަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެފަދަ މަޢުލޫމާތު.

)ޅ(

ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ މަޢުލޫމާތު.

)ކ(

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލުތައް
އ
ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެފަދަ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާތުކުރުމަށްޓަކަ ި

މތު.
އޙަ އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލު ނުކުރެވިދާނެފަދަ މަޢުލޫ ާ
ހެދިފައިވާ ޞަ ް
)އ(

އަމަން އާންމާއި އާންމު މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ
ޢލޫމާތު.
ގޮތެއްގެ މަތިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ މަ ު

)ވ(

ޢިމާރާތެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނުވަތަ ފުރާދުއްވާ އުޅަނދެއްގެ ނުވަތަ އެއްގަމު
އުޅަނދެއްގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު.

)މ(

ފދަ
ލމަށް ފަސޭހަވާ ަ
ނވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު ފި ު
ށފައިވާ މީހަކު ު
ހައްޔަރުކޮ ް
މަޢުލޫމާތު.

މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން

.21

ކޮމިޝަނުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ،ކޮމިޝަނުގެ މީޑިއާ އުސޫލާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

13

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު70 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ހަތަރުވަނަ ބާބު
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން
 22ވަނަ މާއްދާ

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު

15

 23ވަނަ މާއްދާ

ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލުން

15

 24ވަނަ މާއްދާ

ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަންކުރާ ފޯމު

15

 25ވަނަ މާއްދާ

ވަކީލުގެ ޝަރުޠު

16

 26ވަނަ މާއްދާ

ވަކީލާއެކު އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކުރުން

16

 27ވަނަ މާއްދާ

ޤާނޫނީ ވަކީލު ،ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް

16

14

ވޮލިއުމް46 :
ޤާނޫ ީ
ހ
ގ އެ ީ
އ ެ
ނ ވަކީލެ ް

އަދަދު70 :
.22

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ހ(

ތ
ރޞަ ު
ގ ފު ު
މ ެ
ހޯދު ު

ތަޙުޤީޤުކުރާ

ކޮމިޝަނުން

މައްސަލައެއްގައި

ތުހުމަތުކުރެވޭ

ށ
ތަޙުޤީޤަ ް

ފަރާތެއް

ހާޒިރުކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން
ކޮމިޝަނުން އެ ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތަކުން ޤާނޫނީ
ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރަން އެދިއްޖެނަމަ ،އެ ވަގުތަކުން ފެށިގެން  24ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއް
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އެ ފަރާތަކަށް ކޮމިޝަނުން ދޭންވާނެއެވެ.

ދ
)ނ( މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލު ސަބަބަކާ ހެ ި
ވަކީލަކު

ޢައްޔަން

ވަކީލަކު

ނުކުރެވިގެން

ޢައްޔަންކުރުމަށް

މުއްދަތެއް

އިތުރު

ބޭނުންވާނަމަ ،މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ވަކީލަކު
ޢައްޔަންކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް ކޮމިޝަނުގައި އެދެންވާނެވެ.
އ
)ރ( މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން އެދުމުން ،އެ ީ
އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ކަމަށް ފެންނަނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އިތުރު
 24ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.
)ބ(

ނ
މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ޢައްޔަ ް
ގ
މ ެ
ނުކޮށްފިނަމަ ވަކީލަކު ޢައްޔަންނުކުރީ ކަމަށް ބަލައި ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދިޔު ު
އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތ
ލގެ ފުރުޞަ ު
ޤާނޫނީ ވަކީ ު

.23

ނ
ދޫކޮށްލު ް

ނ
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރަން ބޭނު ް
ނުވާކަމަށް ބުނެފިނަމަ ،ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތަކަށް ދިންކަމަށާއި ،އެ
ނ ދިން ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީކަން އެނގޭގޮތަށް ކޮމިޝަނުންދޭ
ފަރާތަކުން ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރަ ް
ލިޔުމެއްގައި އެ ފަރާތަކުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ޔންކުރާ
ޢއް ަ
ލ ަ
ޤާނޫނީ ވަކީ ު

.24

)ހ(

މ
ފޯ ު

ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަޙުޤީޤަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރީ ކަމުގައި ބެލެވޭނީ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ަ 2
ގއިވާ "ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަންކުރާ ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށް
ޝނުގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ .މި ފޯމު ކޮމި ަ
އަދި ،މި ފޯމު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

)ށ(

މި

ގަވާއިދުގެ

ޖަދުވަލު
އެ

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،

2

ގައިވާ

ފޯމާއެކު

"ޤާނޫނީ

ހުށަހެޅުމަށް

ވަކީލު

ޢައްޔަންކުރާ

ލާޒިމުކޮށްފައިވާ

ފޯމު"

ލިޔެކިޔުންތައް

ހުށަހެޅުމުން މެނުވީ އެ ފޯމު ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.
)ނ( ވަކީލަކު

ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު،

ހާޒިރުވާންޖެހޭ

ފަރާތަށް
15

ތަޙުޤީޤަށް

ކޮމިޝަނުން

ހާޒިރުވާންޖެހޭ

އެންގުމުން،

އެ

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު

ށ
ކޮމިޝަނަ ް
އެ

ފަރާތުން

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު70 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ވަކީލަށް އެންގުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
ނ
ނ ް
)ރ( ކޮމިޝަ ު

ކުރާ

ތަޙުޤީޤަށް

ވަކީލަކަށް

ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ

ހ
އެ ީ

ތަރުޖަމާނެއްގެ

މކީ އެ ވަކީލެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ބޭނުންވާނަމަ ،އެފަދަ އެހީ ހޯދު ަ
ޠ
ޝރު ު
ަ
ގ
ވަކީލު ެ

.25

ރކޮށް
ވަކީލާއެކު އެކަހެ ި

.26

)ހ(

ނ ކުރާ ތަޙުޤީޤަކަށް ،ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރެވޭނީ ތިރީގައި
ކޮމިޝަނު ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކެވެ.
)(1

ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތުން.

)(2

އެ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދޭ މައްސަލައިގައި ސުވާލު ކުރެވޭ އެހެން
ފަރާތެއްގެ ވަކީލެއްކަމުގައި ނުވުން.

)(3

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

)ށ(

ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވުނު ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރި ވަކީލަކީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ ،އެކަން ވަކީލު
ޢައްޔަންކުރި

ފަރާތަށް

ސަބަބާއެކު

އަންގައި

ވަކީލަކު

ޢައްޔަންކުރުމަށް

އިތުރު

 24ގަޑިއިރުގެ މުހުލަތެއް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ.
ނކުރެވޭ ވަކީލުންގެ
)ނ( ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަ ް
ދަފްތަރެއް ކޮމިޝަނުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
)ރ( ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާގައި އުޅުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު ،ކޮމިޝަނުން
ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނީ ،އެ މުވައްޒަފަކު
ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާތާ ) 2ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު ފާއިތުވުމުންނެވެ.

ނ
ރ ް
ބައްދަލުކު ު

ލ
ނ ،އެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީ ާ
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކު ް
އެކަހެރިކޮށް

ބައްދަލުކޮށް

މަޝްވަރާކުރުމުގެ

ފުރުޞަތަކަށް

އެދިއްޖެނަމަ،

އެ

ފުރުޞަތު

ދޭންވާނެއެވެ.
ނ
ކރުން މަ ާ
ޤާނޫނީ ވަކީލުު ،
އ
އތަ ް
ކަންތަ ް

.27

)ހ(

ކޮމިޝަނުން

ތަޙުޤީޤުތަކަށް

ކުރާ

ޢައްޔަންކުރެވޭ

ޤާނޫނީ

ވަކީލުން،

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެވެ.
)(1

ތަޙުޤީޤުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ،ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތުގެ
ބަދަލުގައި ޖަވާބުދިނުން؛
16

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު70 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)(2

ދ
ތަޙުޤީޤުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ،ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން ޭ
ޖަވާބު ،ލިޔުމަކުން ދިނުން ،ނުވަތަ ހަރަކާތަކުން ނުވަތަ އިޝާރާތަކުން އެންގުން؛

)(3

ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަށް ،ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކިކަމެއް
ނުކުރުމަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެމަތިން
ކޮމިޝަނުން އެންގުމުން ،އެ އެންގުމަކާ އިދިކޮޅު ހެދުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވުން؛

)(4

ތަޙުޤީޤުގައި ކުރެވޭ ސުވާލުތައް ނުވަތަ ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ލިޔެގެން ކޮމިޝަނުން
ބޭރަށް ގެންދިޔުން؛

)(5

ށ
ދ އެއްވެސް އެއްޗެއް ތަޙުޤީޤު މަޖިލީހަ ް
ދަބަސް ،ފޯނު އަދި ރިކޯޑުކުރެވޭފަ ަ
ވެއްދުން؛

)(6

ތަޙުޤީޤު ފެށުމަށްފަހު ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ހުއްދައެއް ނެތި ތަޙުޤީޤު ކޮޓަރިން
ނުކުތުން؛

)(7

ނ؛
އެއްވެސް ގޮތަކުން ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސްއެޅު ް

)(8

ނއްގައި މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ފިޔަވައި،
ޤާނޫ ެ
އިތުރު އެހެން ފަރާތަކަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާ ާ
ސ
އ ގުޅޭ އެއްވެ ް
މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުން.

)ށ(

ކ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ،އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަ ު
ތަޙުޤީޤުން

ބޭރުކުރުމުގެ

އިޚުތިޔާރު

ތަޙުޤީޤުކުރާ

ފަރާތަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.

ދ
އަ ި

ލ
އެ ވަކީލަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް މައްސަ ަ
ހުށަހެޅުމާއި ،ކޮމިޝަނުން

ކަނޑައަޅާ

މުއްދަތަކަށް

ކޮމިޝަނުގެ

ތަޙުޤީޤުތަކުގައި

ށ
އެ ވަކީލަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަ ް
ލިބިގެންވެއެވެ.
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ފަސްވަނަ ބާބު
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މީހުން ހާޒިރުކުރުން

 28ވަނަ މާއްދާ

ތަޙުޤީޤަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުން

19

 29ވަނަ މާއްދާ

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ފޮނުވައިގެން މީހުން ހާޒިރުކުރުން

19

 30ވަނަ މާއްދާ

ފޯނުން ގުޅައިގެން ނުވަތަ ބައްދަލުކޮށްގެން މީހުން ހާޒިރުކުރުން

20

 31ވަނަ މާއްދާ

ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ހާޒިރުކުރުން

20

 32ވަނަ މާއްދާ

ހާޒިރުވާއިރު ކާކުކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ގެނައުން

20

 33ވަނަ މާއްދާ

ތަޙުޤީޤު މަޖިލިސް ރިކޯޑުކުރުން

21

 34ވަނަ މާއްދާ

ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތް ދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް

21

 35ވަނަ މާއްދާ

ތަޙުޤީޤަށް މީހުން ހާޒިރު ނުކުރެވޭނެ ގަޑިތައް

21

 36ވަނަ މާއްދާ

ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުން ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް

22

 37ވަނަ މާއްދާ

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ހާޒިރުކުރުން

22

 38ވަނަ މާއްދާ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބޭ މީހުން ހާޒިރުކުރުން

23

 39ވަނަ މާއްދާ

ދަތުރު ޚަރަދާއި ތިބުމާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދު ދިނުން

23

 40ވަނަ މާއްދާ

ކުޑަކުދިންނާއި ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

23

 41ވަނަ މާއްދާ

ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

24

 42ވަނަ މާއްދާ

ތަރުޖަމާނަކު އައްޔަންކޮށްދިނުން

24

 43ވަނަ މާއްދާ

މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޢައްޔަންވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ

24

 44ވަނަ މާއްދާ

މޔަތް ކުރުމަށް އައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތުން ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް
މަޞްލަހަތު ހި ާ

25
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.28

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު

.29

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ހ(

ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރާނީ އަންނަނިވި
ފަރާތްތަކެވެ.
)(1

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް؛

)(2

މަޢުލޫމާތާއި ހެކިބަސް ހޯދުމަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތް؛

)(3

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް؛

)(4

ގން އެކިއެކި އެންގުންތައް އެންގުމަށް ހާޒިރުކުރެވޭ
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅި ެ
ފަރާތް؛

)(5

ގން
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅި ެ
ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް.

)ށ(

ހލަ ފަންނީ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ވަކި ކަ ަ
ލަފައެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވެގެން އެފަދަ ފަރާތަކަށް
ހާޒިރުވުމަށް ދަޢުވަތެއް ދެވިދާނެއެވެ.

)ނ( ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ
ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ.

ފޮނުވައިގެން މީހުން

)ހ(

)(1

ފޯނުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން އަންގައިގެން؛

)(2

ނ؛
ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ފޮނުވައިގެ ް

)(3

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން.

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ފޮނުވައިގެން މީހުން ހާޒިރުކުރާއިރު ،ވަކިގަޑިއަކަށް އައުމަށް
އަންގާ އަމުރެއް ،އެ މީހާއަށް ނުވަތަ އެ މީހަކު އުޅޭ އެޑްރެހަކަށް ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.

ހާޒިރުކުރުން

)ށ(

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެހެން އޮފީހެއް
ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް
ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު މީހަކަށް ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ.

)ނ( ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ،ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެ ) 2ދޭއް(
ގަޑިއިރުކުރިން ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.
ރ
)ރ( އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ،އަމު ު
ރައްދުވާ ފަރާތުން ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ .މަޤްބޫލު އުޒުރެއް އޮވެގެން ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ
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ނ
އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ ،ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެ ލަސްވެގެ ް
) 1އެކެއް( ގަޑިއިރު ކުރިން ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،ލިޔުމަކުން އެކަން ކޮމިޝަނަށް
އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ބަލިހާ ަ
ލތު ހުރިގޮތުން ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
ކ
ދިނުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް އެ ލިޔުމާއެ ު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ބ(

ކޮމިޝަނަށް

ހާޒިރުވުމަށް

އަންގާފައިވާ

ފަރާތަކުން

ކޮމިޝަނަށް

ހާޒިރުވުމަށްފަހު

ލަސްނުކޮށް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކަށް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވިކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
އަދި ،ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ފޮނުވައިގެން ހާޒިރުވާ ފަރާތެއްނަމަ،
ކޮމިޝަނަށް

ހާޒިރުވުމަށްފަހު

އެ

ކޮމިޝަނުގެ

އަމުރު،

މުވައްޒަފަކާ

ށ
ލަސްނުކޮ ް

ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވިކަން އެންގުމަށްފަހު ނުވަތަ ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ
އަމުރު

ހަވާލުކުރުމަށްފަހު،

އިންވެސްޓިގޭޝަން

ކޮމިޝަނުން

އޮފިސަރުގެ

އެ

ހުއްދަނެތި

މައްސަލަ
ނގެ
ކޮމިޝަ ު

ބެލުމާ

ވ
ހަވާލު ެ

އިދާރާއިން

ހުރި
ބޭރަށް

ގޮސްގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ހުއްދަނެތި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ބޭރަށް ހިނގައްޖެނަމަ،
އެ ފަރާތަކާމެދު ޤާނޫނީގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
)ޅ(

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް ފޮނުވާ ޗިޓާ ،މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި
ފުރަތަމަފަހަރު ހަވާލުނުވިނަމަ ،ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށް
އ
ނމަ ،ކޯޓު އަމުރެއް މެދުވެރިކޮށް އެ ފަރާތެއް ބަންދުގަ ި
މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ހާޒިރުނުވި ަ
ބަހައްޓައިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ،އެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު
ނ
ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު( ގެ  532އަދި  533ވަ ަ
ޢވާކުރުމަށް
މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ދަ ު
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

ފޯނުން ގުޅައިގެން ނުވަތަ

.30

ބައްދަލުކޮށްގެން މީހުން

)ހ(

ފޯނުން ގުޅައިގެން ނުވަތަ އެ މީހަކާ ބައްދަލުކޮށްގެން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް
ށ
ހާޒިރުވާން އެންގުމުން ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު އެ މީހަކަ ް

ހާޒިރުކުރުން

ފޮނުވޭނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުން މި ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ
މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު

.31

ބަންދުކޮށްފައިހުރި މީހަކު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،

ހާޒިރުކުރުން

އެ މީހަކު ހާޒިރުކުރާނީ ،އެ މީހަކު ބަންދުކުރި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

ހާޒިރުވާއިރު ކާކުކަން އެނގޭނޭ .32

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ

ލިޔުމެއް ގެނައުން

އެ މީހަކީ ކާކުކަން އެނގޭނޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު70 :

ތަޙުޤީޤު މަޖިލިސް ރިކޯޑުކުރުން

.33

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކޮމިޝަނުން ކުރާ ތަޙުޤީޤުތަކުގެ ،ތަޙުޤީޤު މަޖިލިސްތަކުގެ އަޑު ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި
ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ މަޖީލީހުގެ މަންޒަރާއި އަޑު ރިކޯޑުކުރެވިދާނެއެވެ.

ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތް ދެވިފައިވާ .34
އ
ފަރާތްތަ ް

)ހ(

ތިރީގައިވާ ފަރާތްތައް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި ،އެ ފަރާތެއް
އުޅޭ އޮފީހަކަށް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް ތަޙުޤީޤު ޓީމު ގޮސްގެން ބަޔާން ނެގިދާނެއެވެ.
)(1

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު؛

)(2

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް؛

)(3

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން؛

)(4

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

)(5

ބަލިހާލު ހުރި ގޮތުން ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ
ސަބަބުން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ފަރާތްތައް.

)ށ(

ރތަކީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ
ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ތަޙުޤީޤެއްގައި ބަޔާންނަގަންޖެހޭ ފަ ާ
އ
) (5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ހާލަތުގައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ،އެ ފަރާތަކާ ތަޙުޤީޤުގަ ި
ސުވާލުކުރުމަކީ އެފަރާތަށް ޖެހިފައިވާ ބަލީގެ ޒާތުން އެ މީހެއްގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު އިތުރަށް
ޙ
ގޯސްވެދާނެ ކަމަށް ،މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރަކު ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއް ީ
މަސައްކަތްތެރިއަކު

ލިޔުން

ދޫކޮށްފައިވާ

ފަރާތެއްނަމަ،

މި

ލިޔުމަށް

ށ
ރިޢާޔަތްކޮ ް

އެ ފަރާތުގެ ބަޔާންނުނަގައި ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ތަޙުޤީޤަށް މީހުން ހާޒިރު
ނުކުރެވޭނެ ގަޑިތައް

.35

)ހ(

ށ
ދިމާވާ ޚާއްޞަ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކުގައި ކޮމިޝަނަ ް
ތަޙުޤީޤަށް މީހުން ހާޒިރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ށ(

)(1

ރޭގަނޑު  10:30އާއި ހެނދުނު  8:00އާ ދެމެދު؛

)(2

ދ؛
ހުކުރުދުވަހުގެ ހެނދުނު  10:30އާއި މެންދުރުފަހުގެ  2:00އާ ދެމެ ު

)(3

ރަމަޟާންމަހުގެ ހަވީރު  5:00އާއި ރޭގަނޑު  8:45އާ ދެމެދު.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޚާއްޞަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް ބަލާނީ:
)(1

ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ފުރައިގެންދާން ޖެހިގެން ނުވަތަ
އެ ނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެ ފަރާތުން އޭނާގެ ތަޙުޤީޤު އަވަސްކޮށްދިނުމަށް
އެދުމުން ،އެ ހާލަތަކީ ޚާއްޞަ ހާލަތެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅުން؛
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ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު70 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)(2

އެ ފަރާތުގެ ބަޔާން

އަވަހަށް ނުނަގައިފިނަމަ ،ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ ހެކި ހޯދުމަށް

ހުރަސްއެޅިދާނޭ ކަމަށް އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް ގަބޫލުކުރެވުން؛
)(3

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގެ އިތުރުން ،ދިމާވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން،
އެ ކަމަކީ ޚާއްޞަ ހާލަތެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ހާލަތްތައް.

ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުން ކުރުން

.36

)ހ(

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން

.37

ދ
ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކުން ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން ާ

މަނާ ކަންތައްތައް

ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް
ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
)(1

މުވާސަލާތީ ވަސީލަތްތަކާއި ރިކޯޑުކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް ތަޙުޤީޤު މަޖިލީހަށް
ވެއްދުން؛

)(2

ށ
މީހަކަށް ޖިސްމާނީ ގެއްލުމެއް ދެވިދާނެފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ތަޙުޤީޤު މަޖިލީހަ ް
ވެއްދުން؛

)(3

ވ
ކޮމިޝަނުން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ތަޙުޤީޤު މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައި ާ
ލިޔެކިޔުންތައް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްޗެއް ވެއްދުން؛

)(4

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ
އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން؛

)(5

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ އެހެން މީހުންނާ ވާހަކަދައްކައި ތަޙުޤީޤަށް
ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން؛

)(6

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

)(7

ޤ
ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަނެތި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީ ު
އެ އިރެއްގައި ހިނގަމުންދާ ތަނަކުން ބޭރަށް ދިޔުން؛

)(8

ޤާނޫނަކުން މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ފިޔަވައި ،އިތުރު
އެހެން ފަރާތަކަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް
ހާމަކުރުން.

ހާޒިރުކުރުން

ކ
މައްސަލައިގެ ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިފާނެކަމުގެ ނުވަތަ ހެކި ފޮރުވައިފާނެކަމުގެ ނުވަތަ ހެ ި
ނައްތައިލާނެކަމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތް ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމުގައި އެއްބާރުލުން
ނުދޭ

ހާލަތެއްގައި

އަމުރެއްގެ

ކޯޓު

ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ.
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ދަށުން

ބަންދުގައި

ބަހައްޓައިގެން

ތަޙުޤީޤަށް

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު70 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބޭ

.38

)ހ(

ދަތުރު ޚަރަދާއި ތިބުމާއި

.39

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރެވޭ

ކުޑަކުދިންނާއި ޖިސްމާނީ

.40

މީހުން ހާޒިރުކުރުން

ކޮމިޝަނުން
ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެ

މައްސަލައެއްގައި،

ބަލާ

ހިނދެއްގައި

ރާއްޖެއިން

ނުވަތަ

ބޭރުގައިވާ

މައްސަލައަކާ

ފަރާތަކާމެދު

ގުޅިގެން

ކަމެއް

ކ
އޮޅުންފިލުވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ހެކި ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ޤާނޫނުތަ ާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)(1

ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ކޮންމެ މީހެއް؛

)(2

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭއިން ބޭރުގައި ހިންގޭ ރާއްޖެއާ ގުޅުންހުރި
މުޢާމަލާތެއްގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވާ ،ނުވަތަ ބައިވެރިވާކަމަށް
ފއިވާ ،ނުވަތަ ބައިވެރިވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް
ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބި ަ
ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ބިދޭސީން؛

)(3

ނ
އެ ފަރާތެއްގެ ކިބައިން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދަ ް
ބޭނުންވާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތައް.

ކެއުމުގެ ޚަރަދު ދިނުން

މީހުންގެ ތެރެއިން ،ރަށުން ބޭރުން ގެނެވޭ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން އެއިރަކު ހަމަޖައްސާފައި
އޮންނަ އުސޫލެއްގެ މަތިން ދަތުރު ޚަރަދާއި ތިބުމާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދު ދެވޭނެއެވެ.

އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ
މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ
ގޮތް

ނމަ ،ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން
ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ަ
އެހެން ފަރާތެއްގެ އެހީއެއް ބޭނުންވާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި މީހެއްނަމަ ،ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައި
އެ ފަރާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)ހ(

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ސުވާލުކުރެވޭނީ އެ ފަރާތެއްގެ
މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ .މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ
ނ
ގޮތުން ޢައްޔަންކުރެވޭނީ މައިންބަފައިން ،ބެލެނިވެރިން އަދި ބަލަދުވެރިންގެ ތެރެއި ް
މީހެކެވެ.

)ށ(

މި

މާއްދާގެ

)ހ(ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މަޞްލަޙަތު

ޙިމާޔަތްކުރެވޭނޭ

ފަރާތް

މޔަތްކުރެވޭނޭ
ޢައްޔަންކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާ "މަޞްލަޙަތު ޙި ާ
ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރާ ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި ފޯމު
ކޮމިޝަނުގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .އަދި ،ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން
ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.
)ނ( މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން ކަމުގައި ބަލާނީ 18 ،އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނެވެ.
ނ
ނ ،ޖިސްމާ ީ
)ރ( މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް ހުރި މީހެއްކަމުގައި ބަލާ ީ
23

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު70 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އ
އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން އެހެން ފަރާތެއްގެ އެހީއަށް ބޭނުންވާފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި މީހެ ް
ނުވަތަ ސިކު ނޑީގެ އުނިކަމެއް ހުރިކަމަށް ނުވަތަ ލޮލަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ނުވަތަ އަޑު
އިވުމުން މަޙުރޫމްވެފައިވާ ކަމަށް ނުވަތަ ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް
އުނިކަމެއް ހުރިކަމަށް ،މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރަކު ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ
މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓަކާއެކު ލިޔުމުން އެކަން ކޮމިޝަނަށް
އަންގާ މީހެކެވެ.
)ބ(

ރ
ނމަ ،ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް ހު ި
ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ަ
މީހެއްނަމަ ،އެ ފަރާތަކާމެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއި ،ތަޙުޤީޤުގައި ކުރެވޭ ސުވާލުތަކާއި،
ށ
އެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުގައި ބުނާ އެއްޗެއް އެފަރާތަކަ ް
ވިސްނިފައިވާކަން ޔަގީންކުރުމަކީ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ
މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

.41

ނ ނޭނގޭ ފަރާތެއްނަމަ ،އެ ފަރާތުން
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ލިޔަންކިޔަ ް
ވ
ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވުމުގެ ކުރިން ،އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ބައިވެރިނު ާ
ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އެ ބަޔާން އެ ފަރާތަކަށް އިއްވަންވާނެއެވެ.

ތަރުޖަމާނަކު ޢައްޔަންކޮށްދިނުން

.42

މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް

.43

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

ތަރުޖަމާކޮށްދޭނޭ

ޢައްޔަންކޮށްގެންނެވެ.

ކޮމިޝަނުން

އަދި،

ކޮމިޝަނަށް

ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކީ އިޝާރާތުން ވާހަކަދައްކާ ފަރާތެއްނަމަ ،އެ ފަރާތަކާކުރާ ސުވާލުތައް
އެ ފަރާތަށް ބަޔާންކޮށްދެވޭނެ މީހަކު ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ

)ހ(

މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ތަޙުޤީޤުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
)(1

އެ ކުއްޖަކަށް ނުވަތަ އެ މީހަކަށް ލަފާދިނުން؛

)(2

ދލުވެރިކަމާއެކު ޤާނޫނާ
ކރެވެނީ ޢަ ު
އެ ކުއްޖަކާމެދު ނުވަތަ އެ މީހަކާމެދު ޢަމަލު ު
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލުން.

)(3

އެ

ނުވަތަ

ކުއްޖަކު

އެ

މީހަކު

ބުނަން

ބޭނުންވާ

ވާހަކައެއް

ށ
ބުނުމަ ް

އެހީތެރިވެދިނުމާއި ،އެ ކުއްޖާއާ ނުވަތަ އެ މީހާއާ މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި
ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
)ށ(

މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ،ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ
ށ
ފަރާތަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދަން ބޭނުން ކަމަށް ބުނެފިނަމަ ،އެއީ ތަޙުޤީޤަ ް
ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ބުނި ބުނުމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
24

ވޮލިއުމް46 :
މަޞްލަހަތު

އަދަދު70 :
ށ
ތކުރުމަ ް
ޙިމާޔަ ް

ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތުން ކުރުން
މަނާ ކަންތައްތައް

.44

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ޤާނޫނީ ވަކީލުން ކުރުން މަނާ
ކަންތައްތަކަކީ،

ތ
މަޞްލަހަ ު

ޙިމާޔަތް

ކަންތައްތަކެވެ.

____________
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ކުރުމަށް

ޢައްޔަންކުރެވޭ

ފަރާތުން

ކުރުން

މަނާ

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު70 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

a
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ޖ
ހރާއް ެ
މާލެ،ދިވެ ި

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު
 .1މަޢުލޫމާތުދޭ ފަރާތް

ހށަހެޅިދާނެއެވެ(.
ލ ު
މ ނުކޮށް މައްސަ ަ
ހ ަ
މ މިބައި ފުރި ަ
ނންނަ ަ
ނ ބޭ ު
ގގޮތަށް ހުށަހަޅަ ް
)ކާކުކަން ނޭނ ޭ

1.1

ފުރިހަމަ ނަން:

1.2

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

1.3

ދރއ ކާޑުގެ ނަންބަރު:

1.4

އަދާކުރާ ވަޒީފާ:

1.5

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:

1.6

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

 .2މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު )މިބައިގައި ނުލިޔެވޭނަމަ ،އިތުރު ގަނޑެއްގައި ލިޔެ ފޯމާއެކު އެޓޭޗްކުރުމަށް(

2.1

މައްސަލަ ހިނގި/ހިނގާ/ހިނގައިފާނެ
ތަން:

2.2

ފނެ
މައްސަލަ ހިނގި/ހިނގާ/ހިނގައި ާ
ތާރީޚު/ދުވަސްވަރު:

2.3

މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ ހެތްކާއި
ޤަރީނާ:

2.4

މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް
ލިބިފައިވާނަމަ އެކަން:

2.5

މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ
އެހެން ފަރާތެއްވާނަމަ އެކަން:

2.6

އެހެން އެއްވެސް އިދާރާއަކުން މައްސަލަ
ބަލާފައިވާނަމަ ،މައްސަލަ ބެލި އިދާރާގެ
ނަން:

2.7

ކުށެއް ކުރިކަން /ކުރަމުންދާކަން/
ކުރަން އުޅޭކަމަށް ގަބޫލުކުރާ
ސަބަބުތައް:
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ޖަދުވަލު 1

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު70 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 .3މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
3.1

މައްސަލައިގައި

މަޤާމު/ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން

ފުރިހަމަ ނަން

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް:

 .4އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު:
މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ގޮތް:

ފޯނުން

ހާޒިރުވެގެން

ލިޔުމުން

ނ
އީ-މެއިލު ް

ނ
ފެކްހު ް

ފޯމުން

ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން:

ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތެއް

ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތެއް ނޫން

މަޢުލޫމާތު ނެގި ފަރާތުގެ ނަން:
މަޤާމު:
ސޮއި:
ނންބަރު:
ފޯމު ަ

ތައްގަނޑު:
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ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު70 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަދުވަލު 2

a
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ޖ
ހރާއް ެ
މާލެ،ދިވެ ި

ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަންކުރާ ފޯމު
ފޯމު ފުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް
.1

ފޯމު ފުރިހަމަކުރަންވާނީ ރީތިކޮށް ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް ކަޅުކުލައިގެ ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ދެލިން ލިޔެވޭ ގަލަމަކުންނެވެ.

.2

މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ.

.3

މި ފޯމުގައި ލިޔާ މަޢުލޫމާތާއި ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ޞައްޙަކަން ބެލޭނެއެވެ.

.4

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމުތަކާއި ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އެޓޭޗްކުރެވިފައިނުވާ ފޯމުތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

.5

މި ފޯމާއެކު ،އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަންކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ ދރއ ކާޑުގެ ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ދރއ ކާޑުގެ ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ.
ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ.

.6

ށ
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތަކީ ،މައްސަލައިގެ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަ ް
ވެގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ،މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ފަރާތެއްކަމަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.

.7

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

 .1ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ނން:
މ ަ
ފުރިހަ ަ
އމީ އެޑްރެސް:
ދާ ި
ރސް:
ޑ ެ
ޅ އެ ް
ރ އު ޭ
މިހާ ު
ނންބަރު:
ޑގެ ަ
ދރއ ކާ ު
ރ އޮފީސް:
އދާކު ާ
ފ ަ
އއި ،ވަޒީ ާ
ވޒީފާ ާ
ރ ަ
އަދާކު ާ
އީ-މެއިލް:

ބރު:
ފޯނު ނަން ަ

 .2ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާތު
ނން:
މ ަ
ފުރިހަ ަ
އމީ އެޑްރެސް:
ދާ ި
ރސް:
ޑ ެ
ޅ އެ ް
ރ އު ޭ
މިހާ ު
ނންބަރު:
ޑގެ ަ
ދރއ ކާ ު
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ރ އޮފީސް:
އދާކު ާ
ފ ަ
އއި ،ވަޒީ ާ
ވޒީފާ ާ
ރ ަ
އަދާކު ާ
ނންބަރު:
ފެކްސް ަ

ބރު:
ފޯނު ނަން ަ
އީ-މެއިލް:
ބރާއި ތާރީޚު:
އގެ ނަން ަ
ދ ި
މގެ ހުއް ަ
ކރު ު
ވަކާލާތު ު

 .3ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު
3.1

ތ
ރ ް
ވ ފަ ާ
ށފައި ާ
ކ ް
ބޔާން ޮ
އ ަ
ބރުގަ ި
ވނަ ނަން ަ
މގެ ަ 2
ގއި މި ފޯ ު
އ ަ
ލ ި
ނދާ މައްސަ ަ
މ ް
ނން ތަޙުޤީޤު ކުރަ ު
ޝ ު
ނ ކޮމި ަ
ޝ ް
ޓ-ކޮރަޕް ަ
އެން ި
މވެ.
އދެ ެ
ވން ެ
ދއް ު
އ ެ
ސވަ ި
ޖއް ަ
ހމަ ަ
ގއި ަ
ތ ަ
ގ ު
ގ ޮ
ނނީ ވަކީލު ެ
ޤ ޫ
ޑގެ ާ
އަޅުގަނ ު

3.2

އ
އ ް
ވސް ވާހަކަ ެ
އ ެ
ވ އެ ް
އ ދެކެ ޭ
ޤގަ ި
ތ ތަޙުޤީ ު
ނވަ ަ
ތއް ު
މ ެ
ސ މަޢުލޫ ާ
އއްވެ ް
ހ ެ
ލއާބެ ޭ
ނދާ މައްސަ ަ
ތޙުޤީޤުކުރަމު ް
ނ ަ
ނ ް
މޝަ ު
ނ ކޮ ި
ޝ ް
ޓ-ކޮރަޕް ަ
އެން ި
މވެ.
ސވަ ެ
އޅުގަނޑު އެއްބަ ް
ށ ަ
ކރުމަ ް
ހާމަނު ު

ނަން:

ތާރީޚު:

ސއި:
ޮ

 .4ވަކީލުގެ އިޤްރާރު
ގ
ލ ެ
ތގެ ވަކީ ު
ވ ފަރާ ު
އ ާ
ށފަ ި
އ ބަޔާންކޮ ް
ރގަ ި
ނންބަ ު
ވނަ ަ
ގ ަ 1
މ ެ
އ މި ފޯ ު
ގ ި
ލއި ަ
މއްސަ ަ
ދ ަ
މން ާ
ތޙުޤީޤު ކުރަ ު
ނ ަ
ނ ް
މޝަ ު
ނ ކޮ ި
ޝ ް
ޓ-ކޮރަޕް ަ
 4.1އެން ި
މ ް
އދި ،ތަޙުޤީޤުކުރަ ު
މވެަ .
ލކޮށްފީ ެ
ޑ ގަބޫ ު
ގ
ޅގަނޑު ެ
އ އަ ު
ގ ި
ލއި ަ
ނދާ މައްސަ ަ
ކން އަޅުގަނ ު
ވތީ ،އެ ަ
ފއި ާ
ކށް ަ
އޔަން ޮ
އޅުގަނޑު ޢަ ް
އ ަ
ތގަ ި
ގޮ ު
ވމެވެ.
ރރު ަ
ޑ އިޤް ާ
ޅގަނ ު
މށް އަ ު
ތ ކަ ަ
އ ނެ ް
އރެ ް
އވެސް ދަ ު
އެ ް
އ
ވހަކައެ ް
ސ ާ
އވެ ް
އ ް
ވ ެ
ކ ޭ
އ ދެ ެ
ޤޤުގަ ި
ތ ތަޙު ީ
ނވަ ަ
ތއް ު
މ ެ
ސ މަޢުލޫ ާ
އއްވެ ް
ހ ެ
ލއާބެ ޭ
ނދާ މައްސަ ަ
ތޙުޤީޤުކުރަމު ް
ނ ަ
ނ ް
މޝަ ު
ނ ކޮ ި
ޝ ް
ޓ-ކޮރަޕް ަ
 4.2އެން ި
ށ ަ
ކރުމަ ް
ހާމަނު ު
މވެ.
ސވަ ެ
އޅުގަނޑު އެއްބަ ް
ނަން:

ތާރީޚު:

ސއި:
ޮ

 .5ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ރ ފަރާތް:
މތު ޗެކުކު ި
މަޢުލޫ ާ

މަޤާމު:

ތާރީޚު:

ސއި:
ޮ
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a

ޖަދުވަލު 3

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ޖ
ހރާއް ެ
މާލެ،ދިވެ ި

މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނޭ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރާ ފޯމު
ފޯމު ފުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް
.1

ފޯމު ފުރިހަމަކުރަންވާނީ ރީތިކޮށް ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް ކަޅުކުލައިގެ ދެލިން ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ދެލިން ލިޔެވޭ ގަލަމަކުންނެވެ.

.2

މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ.

.3

މި ފޯމުގައި ލިޔާ މަޢުލޫމާތާއި ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ޞައްޙަކަން ބެލޭނެއެވެ.

.4

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމުތަކާއި ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އެޓޭޗްކުރެވިފައިނުވާ ފޯމުތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

.5

މި ފޯމާއެކު ،ޢައްޔަންކުރަން އެދޭ ފަރާތާއި ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތުގެ ދރއ ކާޑުގެ ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.6

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

.7

މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭނީ މައިންބަފައިން ،ބެލެނިވެރިން އަދި ބަލަދުވެރިންގެ ތެރެއިން މީހެކެވެ.

.8

ށ
މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތަކީ ،މައްސަލައިގެ އެހެން ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޢައްޔަންވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަ ް
ވެގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ،އެފަރާތަކީ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ފަރާތެއްކަމަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.

.1

މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރެވޭނޭ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ނން:
މ ަ
ފުރިހަ ަ
އމީ އެޑްރެސް:
ދާ ި
ރސް:
ޑ ެ
ޅ އެ ް
ރ އު ޭ
މިހާ ު
ނންބަރު:
ޑގެ ަ
ދރއ ކާ ު
ރ އޮފީސް:
އދާކު ާ
ފ ަ
އއި ،ވަޒީ ާ
ވޒީފާ ާ
ރ ަ
އަދާކު ާ
ބރު:
ފޯނު ނަން ަ

.2

އީ-މެއިލް:

ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ނން:
މ ަ
ފުރިހަ ަ
އމީ އެޑްރެސް:
ދާ ި
ރސް:
ޑ ެ
ޅ އެ ް
ރ އު ޭ
މިހާ ު
ނންބަރު:
ޑގެ ަ
ދރއ ކާ ު
ރ އޮފީސް:
އދާކު ާ
ފ ަ
އއި ،ވަޒީ ާ
ވޒީފާ ާ
ރ ަ
އަދާކު ާ
އީ-މެއިލް:

ބރު:
ފޯނު ނަން ަ
އީ-މެއިލް:
ޅން:
ހރި ގު ު
ރތާ ު
ދ ފަ ާ
ނއެ ޭ
ޔތްކުރަ ް
ޙމާ ަ
ޙތު ި
މަޞްލަ ަ
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 .3މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނޭ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު
3.1

ތ
ރ ް
ވ ފަ ާ
ށފައި ާ
ކ ް
ބޔާން ޮ
އ ަ
ބރުގަ ި
ވނަ ނަން ަ
މގެ ަ 2
ގއި މި ފޯ ު
އ ަ
ލ ި
ނދާ މައްސަ ަ
މ ް
ނން ތަޙުޤީޤު ކުރަ ު
ޝ ު
ނ ކޮމި ަ
ޝ ް
ޓ-ކޮރަޕް ަ
އެން ި
މވެ.
އދެ ެ
ނ ެ
ވ ް
އ ު
ވއި ދެ ް
ޖއްސަ ަ
ހމަ ަ
އ ަ
ތގަ ި
އގެ ގޮ ު
ރތެ ް
ނ ފަ ާ
ތކުރެވޭ ެ
މޔަ ް
ތ ޙި ާ
މޞްލަޙަ ު
ޑގެ ަ
އަޅުގަނ ު

3.2

އ
އ ް
ވސް ވާހަކަ ެ
އ ެ
ވ އެ ް
އ ދެކެ ޭ
ޤގަ ި
ތ ތަޙުޤީ ު
ނވަ ަ
ތއް ު
މ ެ
ސ މަޢުލޫ ާ
އއްވެ ް
ހ ެ
ލއާބެ ޭ
ނދާ މައްސަ ަ
ތޙުޤީޤުކުރަމު ް
ނ ަ
ނ ް
މޝަ ު
ނ ކޮ ި
ޝ ް
ޓ-ކޮރަޕް ަ
އެން ި
ށ ަ
ކރުމަ ް
ހާމަނު ު
މވެ.
ސވަ ެ
އޅުގަނޑު އެއްބަ ް

ނަން:

.4

ތާރީޚު:

ސއި:
ޮ

ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު

ގ
ތ ެ
ށފައިވާ ފަރާ ު
ޔންކޮ ް
އ ބަ ާ
ބރުގަ ި
ގ  1ވަނަ ނަން ަ
ފމު ެ
ގއި މި ޯ
އ ަ
މއްސަލަ ި
ނދާ ަ
ނން ތަޙުޤީޤު ކުރަމު ް
ނ ކޮމިޝަ ު
ޝ ް
ޓ-ކޮރަޕް ަ
 4.1އެން ި
އދި،
ަ
ށފީމެވެ.
ނ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކޮ ް
ވތީ ،އެކަ ް
ފއި ާ
ޔންކޮށް ަ
ޢއް ަ
ަ
ޅގަނޑު
އ އަ ު
ގ ި
ގތު ަ
ޮ
ގ
އ ެ
ފރާތެ ް
ަ
ނ
ރވޭ ެ
މޔަތްކު ެ
ޙ ާ
ި
ޙތު
މަޞްލަ ަ
މވެ.
ރވަ ެ
ޅގަނޑު އިޤްރާ ު
މށް އަ ު
ނތް ކަ ަ
އ ެ
އރެ ް
އވެސް ދަ ު
ޑގެ އެ ް
އ އަޅުގަނ ު
އގަ ި
އސަލަ ި
ދ މަ ް
ނ ާ
ތަޙުޤީޤުކުރަމު ް
އ
ވހަކައެ ް
ސ ާ
އވެ ް
އ ް
ވ ެ
ކ ޭ
އ ދެ ެ
ޤޤުގަ ި
ތ ތަޙު ީ
ނވަ ަ
ތއް ު
މ ެ
ސ މަޢުލޫ ާ
އއްވެ ް
ހ ެ
ލއާބެ ޭ
ނދާ މައްސަ ަ
ތޙުޤީޤުކުރަމު ް
ނ ަ
ނ ް
މޝަ ު
ނ ކޮ ި
ޝ ް
ޓ-ކޮރަޕް ަ
 4.2އެން ި
ށ ަ
ކރުމަ ް
ހާމަނު ު
މވެ.
ސވަ ެ
އޅުގަނޑު އެއްބަ ް
ނަން:
.5

ތާރީޚު:

ސއި:
ޮ

ރަސްމީ ބޭނުމަށް

ރ ފަރާތް:
މތު ޗެކުކު ި
މަޢުލޫ ާ

މަޤާމު:

ތާރީޚު:

ސއި:
ޮ
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