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( ެގ  2013ޓޯަޗރ ޤާނޫނު -)އެންޓި  2013/13)ޤާނޫނު ނަންބަރު  R-105/2020ަގާވއިދު ނަންބަރު 
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

( ގެ  2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި   13/ 2013)ޤާނޫނު ނަންބަރު   R/2020-105ގަވާއިދު ނަންބަރު  
ވަނަ އިޞްލާޙު    1ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގަވާއިދު( އަށް  

 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 

ނަންބަރު   ނަންބަރު    R-105/2020ގަވާއިދު  ޤާނޫނު-)އެންޓި  2013/13)ޤާނޫނު  ހުށަހަޅާ (  2013  ޓޯޗަރ  ދަށުން  ގެ 
 ަމއްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުުމގެ ގަވާއިދު( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙު ގެނައުން.

 އިޞްލާޙުކުރުން. ގޮތަށް ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި  1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 1

ވަނަ    46( ގެ  2013  ޓޯޗަރ ޤާނޫނު-)އެންޓި  13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،ިމއީ ( ހ) . 1 
ޯމލްޑިވްސްއަ ދަ  އޮފް  ކޮިމޝަން  ރައިޓްސް  ހިއުަމން  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ށް  ާމއްދާގެ 

 ގޮތް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.  ކުރާނެ ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤު

 އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 2

ކިޔާނީ، ގަވާއިދަ ިމ )ނ(  . 1  ނަންބަރު    ށް  ޤާނޫނު-އެންޓި)  13/2013"ޤާނޫނު    ޓޯޗަރ 
ކުރުާމއި ފިޔަވަޅު އެޅުުމގެ    ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤު(  2013

 ގަވާއިދު" އެވެ.

 އަންނަނިވި  ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(  13ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 3

ކުރުަމށް ނު  ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު  އްޔަޢަޤާނޫނީ ވަކީލަކު   )ށ(  . 13 
ިމ ުމއްދަތުގެ    ުމއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.  ގަޑިއިރުގެ    ސާޅީސް އަށެއް()  48ފުރަތަމަ  

( ބާރަ)  12ތެރޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުލިބިގެން ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިއްެޖނަމަ،  
ުމއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. ދެވަނައަށް ފުރުޞަތު ދެވުނު ުމއްދަތުގައި ޤާނޫނީ   ގަޑިއިރުގެ
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އެ ބެލެވޭނީ  ހުށަނާޅައިފިނަމަ  ޢައްޔަ  ވަކީލަކު  ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ  ކުރުުމގެ    ނުީމހަކު 
 ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ ކަުމގައެވެ.

 ރުން.އަކުރެއް އިތުރުކު ގެ )ހ( ގެ ފަހަތަށް )ށ( ގެ ގޮތުގައިވަނަ ާމއްދާ 16ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 4

ފިޔަވައި އެނޫން    ތުލަހާވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    15މި ގަވާއިދުގެ   )ށ(  . 16 
ނުވަތަ އިނގިލީގެ    ،ލަތެއްގައި ކުށުގެ ތުހުަމތުގައިވާ ީމހާގެ އަތުލިޔުުމގެ ސާްމޕަލެއްހާ

ސާްމޕަލެއް  އް،ނިޝާނެ ނެގޭ  ބޭރުން  ހަށިގަނޑުގެ  ހަށިގަނޑުގެ    ،ނުވަތަ  ނުވަތަ 
ބަޔާން ނުދިނުުމގެ    ށް ތެރެއިން ނެގޭ ސާްމޕަލެއް ދޭންެޖހުަމކީ، އަިމއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަ

 ޙައްޤުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ ކަެމއް ނޫނެވެ.

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(  20ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 5

ކޮިމޝަނުން  ގެ ދަށުން  (  2013  ޓޯޗަރ ޤާނޫނު-އެންޓި)  13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ށ(  . 20 
ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި    ތަކާ ގުޅިގެން ކޮިމޝަނުންތަޙުޤީޤު  އީިޖނާކުރިޔަށްގެންދާ  

 ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ާމހިރުންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ހޯދިދާނެއެވެ. 

 .ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އުނިކުރުން 20ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 6

 .ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( އުނިކުރުން 20ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 7

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. އަންނަނިވި  ޢިބާރާތް ގެ ފެށޭވަނަ ާމއްދާ 21ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 8

މަްއސަލަ ބެލުމުގަިއ  
 ިއސްކަންދޭންޖެހޭ ހަމަތަްއ 

ގަވާއިދުގެ   . 21 ބަލައި   4މި  ަމއްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ކޮިމޝަނަށް  ދަށުން  ާމއްދާގެ        ވަނަ 
ކުރުަމށް ޚާއްޞަ ސެކްޝަނުން، ކޮިމޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤު   ތަޙުޤީޤު

 ންގުުމގައި އިސްކަންދޭންވާނީ އަންނަނިވި ހަަމތަކުގެ ަމތިންނެވެ.ހި

 ( ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރުން.2ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) 22ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 9

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި  23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 10

ާމއްދާގެ   )ރ(  . 23  ަމއްސަލަތަކުގަމި  ބަލާ  ކޮިމޝަނުން  ހިެމނޭ  އިގަަމއްސަލަ  އި،ދަށުން  އި 
ލު ހިެމނޭގޮތަށް ަމއްސަލަ  ފުސީވާ ގޮތުގެ ތަފައިހިނގައި  ަމޢުލޫާމތާއި ކަން  ފަރާތްތަކުގެ
 ަމއްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ އޮފިސަރު ފުރިހަަމކުރަންވާނެއެވެ.   ،ހުށަހަޅާ ފޯުމ

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( އުނިކުރުން. 23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 11

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. އަންނަނިވި ވަނަ ނަންބަރު ( 5ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) 24ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 12
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ހިނގި   (5) )ހ(  . 24  ހިނަމއްސަލަ  ހިނ  ގައިފައިވާނުވަތަ  ބެލެވޭ   ގައިފާނެކަަމށްނުވަތަ 
 ؛ތަން

 ރުން. ނަންބަރެއް އިތުރުކު ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް (4)ގެ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  29ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 13

ަމޢުލޫާމތުތަކުން  (5) )ހ(  . 29  ލިބެންހުރި  ކޮިމޝަނަށް  ގުޅިގެން              ަމއްސަލައާ 
ނުހިެމނޭ   ތެރޭގައި  އިޚްތިޞާޞްގެ  ކޮިމޝަނުގެ  ަމއްސަލައަކީ  އެ 

ަމއްސަލަތަކާ ފެންނަ  ކޮިމޝަނަށް  ަމއްސަލަ  އިަމއްސަލައެއްކަަމށް  އެ   ،
ލިބޭކަަމށް ވެސް  އިދާރާއަކަށް  ތަޙުޤީޤީ  އެހެން  އިޚްތިޞާޞް   ބެލުުމގެ 
ކޮިމޝަނަށް ފެންނަ ަމއްސަލަތައް، އެ ަމއްސަލަތައް ބެލުުމގެ އިޚްތިޞާޞް  

 ލިބޭ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވުން. 

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( އަންނަނިވި  29ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 14

ނިންުމން، ސިޓީ )ބ(  . 29  ނިންމާ  ކޮިމޝަނުން  ދަށުން  ާމއްދާގެ  އީެމއިލް    އަކުން ނުވަތަމި 
 ެމދުވެރިކޮށް ަމއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގިދާނެއެވެ. 

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އުނިކުރުން. 30ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 15

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އުނިކުރުން. 30ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 16

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ( އަންނަނިވި ރވަނަ ާމއްދާގެ ) 31ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 17

ާމހިރުންގެ   ( ރ) . 31  ޞިއްޙީ  ރިޕޯޓުތަކުންނާއި  ލީގަލް  ހެކިތަކާއި    ފަރާތުންމެޑިކޯ  ލިބޭ 
 ޤަރީނާތައް. 

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި  32ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 18

ހާ )ނ(  . 32  ތުހުަމތުގައި  ޤާނޫނީ  ކުށުގެ  ދޭންެޖހޭ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި  ފަރާތަށް  ޒިރުކުރެވޭ 
 .އިންޒާރު ދިނުން

 ވަނަ ާމއްދާ އުނިކުރުން. 33ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 19

  އެ ާމއްދާއަށް )ށ( ގެ ގޮތުގައި   ،އީ އެ ާމއްދާގެ )ހ( ކަުމގައި ހަަމަޖއްސައި އެ  ވަނަ ާމއްދާ  37ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   . 20
 ރުން. އަކުރެއް އިތުރުކު

ކުއްާޖއާ ސުވާލުކުރެވޭނީ   )ށ(  . 37  ކުޑަކުއްެޖއްނަމަ، އެ  ފަރާތަކީ  ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ 
 ކުޑަކުދިންނާ ސުވާލުކުރުުމގެ ޚާއްޞަ ތަްމރީނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 
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 ާމއްދާގެ )ށ( އުނިކުރުން.ވަނަ  44ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 21

 އިތުރުކުރުން.   ނަންބަރު  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި    (2)ގެ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(    44ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   . 22

ގައި ގެއްލުެމއް ދިނުުމގެ ފުރުޞަތު އޮތް  ތުީމހަކު އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ގަސް (3) )ހ(  . 44 
 ؛ލަތަށް ބެލުންހާމިންވަރާއި 

ގެއްލުންތައް (4)    ނުވަތަ  ގެއްލުން  ލިބިފައިވާ  ތަުޖރިބާ   ،ހަށިގަނޑަށް  ކަުމގެ 
ެމދުވެރިކޮށް ބަލާ ބެލުުމން ނުވަތަ  ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް 
ކަުމގެ ތަުޖރިބާކާރުން އެފަދަ ކަންކަން ބެލުުމގައި ގެންގުޅޭ ިމންގަނޑުތަކުން  

ގަސް ބަލާއިރު  ނޫންކަަމށް  ތުވަޒަންކޮށް  ޢަަމލެއް  ހިންގައިފައިވާ  ގައި 
 ކޮިމޝަނަށް ފެނުން.

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި 51ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 23

ޒިރުވުމުގެ  ހާކޮމިޝަނަށް  
 ައމުރާ ހަވާލުނުވުން 

ތުހުަމތުގައި ކޮިމޝަނަށް ހާޒިރުކުރަން    ،ަމއްސަލައެއްގައިކޮިމޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ   )ހ(  . 51
ހަވާލުނުވެއްެޖނަަމ،   އަުމރާ  ހާޒިރުވުުމގެ  ކޮިމޝަނަށް  ފަރާތަކުން،  ބޭނުންވާ 
ހުރަސްއެޅިކަުމގެ ަމއްސަލައެއްގެ   ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުަމށް  ކޮިމޝަނުގެ 

ޕްރޮސެކިއު އެދި  ދަޢުވާކޮށްދިނުަމށް  ތަޙުޤީޤުކޮށް،  ަމއްސަލަ  އެ  ޓަރ ގޮތުގައި 
 ެޖނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުުމގެ އިޚްތިޔާރު ކޮިމޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި  54ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 24

ދަުއލަތުގެ ބެލުމުގެ  
ދަށުގަިއ ތިބޭ މީހުން  

 ޒިރުކުރުން ހާ

ދަށުގައި   )ހ(  . 54 ބެލުުމގެ  ދައުލަތުގެ  ގުޅިގެން  ަމއްސަލައަކާ  ތަޙުޤީޤުކުރާ  ކޮިމޝަނުން 
އެ ފަރާތެއް ބެލެހެއްޓުާމ  ވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނުފަރާތެއް ބަލަހައްޓަުމންދާ 

ެމދުވެރިކޮށްހަ ުމއައްސަސާއެއް  ދައުލަތުގެ  ހާވާލުވެފައިހުރި  ޒިރުކުރަން   
ކޮިމޝަނަށް ހާޒިރުވުުމގެ އެންގުން، ބަންދުކޮށްފައިވާ  މަ، އެ ފަރާތެއްބޭނުންވެއްެޖނަ

ދައުލަތުގެ  ހަވާލުވެފައިހުރި  ބެލެހެއްޓުމާ  ފަރާތެއް  އެ  ސިޓީއުރައެއްގައި، 
 ުމއައްސަސާއެއް ެމދުވެރިކޮށް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

 ރުން.އަކުރެއް އިތުރުކު)ނ( ގެ ގޮތުގައި ފަހަތަށް ގެ ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(  54ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 25

ނަަމވެސް )ނ(  . 54  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  ިމފަދައިން  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ކޮިމޝަނުން  ،  މި 
ބައިތިއްބަ މީހުން  ދަށުގައި  ބެލުުމގެ  މީހުން  ތަންތަނާއި،    ތިބޭފައި  އިދައުލަތުގެ 

ން އެންގުަމކާ ނުލައި ކުރާ ޒިޔާރަތްތަކުގައި، ކުރި  ަމރުކަޒުތަކަށް  ކޮށްފައި ތިބޭބަންދު
ނަގަން  ބަޔާނެއް  ފަރާތްތަކުގެ  ގުޅުންހުރި  ަމއްސަލައާ  ބަލަުމންދާ    ކޮިމޝަނުން 
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ކުރިން   އެންގުން  އަންގާ  ހާޒިރުވުަމށް  ބަޔާންދިނުަމށް  ކޮިމޝަނަށް  ެޖހިއްެޖނަމަ، 
 ކޮިމޝަނަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ނެގިދާނެއެވެ. ލުކުރުަމކާ ނުލައި، ހަވާ

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. އަންނަނިވި  ހ(ވަނަ ާމއްދާގެ ) 69ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 26

މަދަނީ ަޙްއޤުތަްއ ހިމެނޭ  
މަްއސަލަތަކާއި ބަދަލު  

ނަގަިއދޭންޖެހޭ  
 މަްއސަލަތަްއ

ނަންބަރު   )ހ(  . 69 ޤާނޫނު    13/2013ޤާނޫނު  ޓޯޗަރ  ޓޯޗަރގެ  2013)އެންޓި  ގައި   )
ސާބިތުވެ،  ކޯޓަށް  ހިންގައިފައިވާކަަމށް،  ޢަަމލެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޢަަމލުކަަމށް 
ޙުކުަމކުން   ކޯޓުގެ  ބަޔަކު،  ނުވަތަ  ީމހަކު  އުފުލަންެޖހޭ  ޒިންާމ  އެކަުމގެ 

ބިނާކޮ ަމއްޗަށް  ޙުކުުމގެ  އެ  ޓޯޗަރގެ ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،  ަމއްސަލައިގައި  އެ  ށް 
ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ަމދަނީ ބަދަލު ލިބިދިނުުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން 

 އެ ފަރާތްތަކަށް ކޮިމޝަނުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 އުނިކުރުން. 4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު  . 27

 ނަންބަރު  ާމއްދާތަކުގެ  ގަވާއިދުގެ  އެ  ގުޅިގެން   ާމއްދާތަކާ  އުނިކުރާ  ާމއްދާތަކާއި،  އިތުރުކުރާ  ގަވާއިދަށް  ބުނެވިދިޔަ . 28
 .ތަރުތީބުކުރުން 

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.  މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި . 29
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