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 މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަންފައިވާ އިއްލުާވލަލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެމަރާ

 އޮފީސް  ގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ                      

 

 މީހުންގެ މައްސަލަތައް ފައިވާ ގެއްލުވާލައިނާއި، (މަރާލާފައިވާ މީހުން R/2019-1058ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ގަވާއިދު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު) އަށް 

 

 ގަވާއިދުގެ ނަން ބަދަލުކުރުން. .1

 އަންނަނިވި ގޮތަށް ބަަދލުކުރުން. ،ގައިވާ ނަންޚީރުސުބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 

 " މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު ފައިވާގެއްުލވާލައިލާފައިވާ މީހުންނާއި، މަރާ"

 ކުރުން.ޙު ލާޞްއިވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

މި ގަވާއިދަކީ، ކޮމިޝަނުގެ ހިްނގުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް  (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ބަޔާންކުރުމަށާއި، ކޮމިޝަުނން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިެގން، ކޮމިޝަަނށް މީހުްނ 

މީހުންނާ ސުވާލުކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ރުކުރެވޭ ޒިހާއަދި ކޮމިޝަނަށް  ،ރުކުރުމާއިޒިހާ

(ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  4/2019ކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ަނންބަރު ބަޔާން

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުްނ  23

 އެކުލަވާލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
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ގެ މައްސަލަތައް ފަިއވާ މީހުންއްލުވާލައިގެމަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، " މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، (ށ)

 މިހެންނެވެ. "ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު

  ގުޅޭ އުސޫލުތައް.ޤީޤުކުރުމާޙު ތަދެވަނަ ބައި: ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތައް .3

ގަާވިއދުަގއި ހިމެނޭ 
 ބައިަތއް 

 މި ގަވާއިދު އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނަނިވި ބައިތަކުގެ މައްޗަށެވެ. (ހ) .2

 ގެ ހިްނގުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް.ކޮމިޝަނުފުރަތަމަ ބައި:  )1( 

 ޤީޤުކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް.ޙުތަދެވަނަ ބައި: ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތައް  )2(   

" މި ނަމުގައި ގެ ހިންގުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައްކޮމިޝަނު: ފުރަތަމަ ބައިވަނަ މާއްދާގެ ކުރިޔަށް " 2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .4

 އެއް އިތުރުކުރުން.ޚީރުސު

ދެވަނަ ބައި: ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމާ ގުޅޭ ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް " 23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5

 ރުޚީގެ ދަށުން އިތުރުކުރުން.ސުރުޚީއެއް އިތުރުކޮށް، އަންނަިނވި މާއްދާތައް އެ ސު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އުސޫލުތައް

ަތޙުީޤޤު ކޮމިޝަނުން 
ކުރުމަށް ހަަމޖެހިަފއިވާ 

 މަްއސަލަތައް 

ގެ ނިޔަލަށް ހިނގައިފައިވާ،  2018ނޮވެންބަރު  17އިން ފެށިެގން  2012ޖަނަވަރީ  1 (ހ) .42

ގޮތް ނޭނގޭ މަރުގެ މައްސަލަތަާކއި ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަކުެގ 

ެގ މި ކޮމިޝަނު ،ޤު ނުކުރެވިވާ ކަމަށް ބުނެތެރެއިން، އެކަށީގެންވާ ިމންވަަރށް ތަޙުޤީ

 ތެރޭގައި އެކި ފަރާތްތަކުން އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ  2018/1ނަންބަރު 

މި ކޮމިޝަނަށް ުހށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ކޮމިޝަނުން ބެލުމަްށ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް؛ އަދި

ގެ ނިޔަލަށް ހިނގައިފައިވާ،  2018ނޮވެންބަރު  17އިން ފެށިެގން  2012ޖަނަވަރީ  1 (ށ)

ގޮތް ނޭނގޭ މަރުގެ މައްސަލަތަާކއި ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަކުެގ 

 ތެރެއިން، ކޮމިޝަނުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް.

(ށ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ، ކޮމިޝަނުން ެބލުމަްށ  އާއި) މި މާއްދާގެ (ހ (ނ)

 ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށް އަންގަންާވނެއެވެ.

ީޤޤަށް މީުހން ޙުތަ
 ރުކުުރން ހާޒި

ރުކުރަން ބޭނުންާވ ހާޒިސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައް (ހ) .25

 ރުކުރެވިދާނެއެވެ.ހާޒިފަރާތްތައް، ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުްނކުރެ ގޮތަކަށް 
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 ފޯނުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަުކން އަންގައިގެން؛ )1(   

 ރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ފޮނުވައިގެން؛ އަދި،ހާޒި )2(   

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) 6ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  )3(   

 ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގަިއ ބަހައްޓައިގެން.

ކޮމިޝަުންނ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދައިން (ށ)  

ރުވުމަށް އެންޭގނީ، އަންނަނިވި ހާަލތްތަކުެގ ޒިޝަނަށް ހާމައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ކޮމި

 ހާލަތެއްގައިވާ މީހަކަށެެވ.ތެރެއިން 

 ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއް؛ އަދި )1(   

 ތަޙުޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ ީމހެއް. )2(   

ރުވާއިރު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިށް ތަޙުޤީޤަ (ނ)  

 ރަސްމީ ލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.ކާޑު ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯ ޖެހި 

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަަންށ 2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ރ)  

 ގައިވާ ޗިޓު މެދުވެރިކޮށެވެ. 1-ށް އަންގާނީ، ޖަދުވަލުރުވުމަހާޒި

ޚާްއޞަ ޢިނާޔަތްތައް 
 ދީފަިއވާ ފަރާތްަތއް 

ރުކުރަންޖެހޭ މީހަކީ ބަލިހާލު ހުރި ގޮތުން، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ހާޒިގެ ތަޙުޤީޤަށް ކޮމިޝަނު (ހ) .26

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ 

ރުވުމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ، ހާޒި ކޮމިޝަނަށް ންތުފަރާ ބޫލު ސަބަބަކާހުރެ އެއެހެންވެސް މަޤު

ފަދަ މީހެއްގެ ބަޔާން ނަގާނީ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤު އެ 

 ޓީމު ގޮސްގެންނެވެ.

ދާގެ (ހ) ގައި މި މާއް ،ގަންޖެހޭ މީހަކީކޮމިޝަނުން ހިންގާ ތަޙުޤީޤެއްަގއި ބަޔާން ނަ (ށ)  

ސުވާލުކުރުމަކީ އޭނާގެ ީމހަކަށް ވެފައި، ޭއނާއާ ތަޙުޤީޤުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ހާަލތެއްގައިވާ 

މެޑިކަލް  ،ބަލީގެ ޒާތުން އޭނާގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެ ކަމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް

ޑޮކްޓަރަކު ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާނަމަ، 

 ކުރަންވާނެއެވެ. އެ ލިޔުމަށް ރިޢާޔަތް
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ބަންދުކޮށްަފއި ހުރި 
 ރުުކރުން ހާޒިމީހަކު 

ރުކުރާނީ، ހާޒި ރުކުރަން ބޭނުންވެްއޖެ ނަމަ، އެ މީހަކުހާޒިބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ކޮމިޝަނަށް  .27

 އެ މީހަކު ބަންދުކުރި، ދައުލަތުެގ މުއައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

ުރވުުމގެ ައމުރު ލިބި ޒިހާ
 ރުުނވުން ޒި އެ އަުމރަށް ހާ

ރުވުމުގެ ޒިވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޮމިޝަަނށް ހާ 3މި ގަވާއިދުގެ  .28

އަމުރު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން، މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ބަޔާންކުރުމެއްެނތި، އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އަްށ މާއްދާވަނަ  7ރު ނުވެއްޖެނަމަ، ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ހާޒިތާރީޚާއި ގަޑިއަށް 

 ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާއަކަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

ރުކުެރވޭ ހާޒި ތަޙުީޤޤަށް 
މީހުން ޢަމަލުަތއް 
 ބަހައްޓަްނވީ ގޮތް 

ރުކުެރވޭ މީހަކު، ފޮޓޯ ނެގޭ އަދި އޯޑިޯއއާއި ވީޑިއޯ ކުރެވޭ ފަދަ ހާޒިޤީޤަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙު (ހ) .29

 އެއްވެސް އާލާތެއް ތަޙުޤީޤުކުރާ ތަނަށް ވައްދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

މީހަކަށް ޖިސްމާނީ ގެއްލުމެއް ދެވިދާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް، ތަޙުޤީޤުކުރާ ތަނަށް ވައްދައިގެން  (ށ)  

 ނުވާނެއެވެ.

މީހުންނާއެކު ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ފިޔަވައި ރުވާ ހާޒި ތަޙުޤީޤަށް (ނ)  

 އެހެން މީހަކު ތަޙުޤީޤުކުރާ ތަނަްށ ވަދެގެން ނުވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ކުޑަކުދިންނާއި، ޚާއްޞަ  (ރ)  

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންނާއި، ިލޔަންކިޔަން ނުދަތުމުގެ ސަބަބުން އެހެން މީހެއްގެ އެހީއެއް 

މީހެއްގެ އެ ބޭނުންވާ މީހުންނާއެކު ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ އިތުރުން، އެ ކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ 

މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނޭ މީހަކު، ތަޙުޤީޤުކުރާ ތަނަށް ަވުނމަށް ކޮމިޝަނުން ހުއްަދ 

 ދެވިދާނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ އެހީ 
ހޯދުުމގެ ފުރުަޞތު 

 ދިނުން 

ކޮމިޝަނުން ބަލަުމންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކާ ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ  (ހ) .30

ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޭނާއަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ޤާނޫނީ ކުރިން ޤާނޫނީ 

ޤާނޫނީ ވަކީލު " ގައިވާ 2ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރެވިއްޖެކަމަށް ބަލާނީ، މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު 

ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުށަހެޅުމުްނ، ކޮމިަޝނުން އެ ޤާޫނނީ ވަކީލަުކ " ޢައްޔަނުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

ނު ކުރެވިއްޖެކަމަށް ނިންމުމުންނެވެ. ތަޙުޤީޤު ފަށާއިރު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރަން ޢައްޔަ

ބޭނުން ނޫންކަމުގައި ބުެނފައި، ތަޙުޤީޤު ފެށުމަށްފަހު ޤާނޫނީ ަވކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ 

 ފުރުޞަތަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެ ީމހަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެެވ.
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މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރަން ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ  (ށ)  

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއް  24ބޭނުންވާނަަމ، ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމަށް 

ދޭންވާނެއެވެ. ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، އިތުރު 

) ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫީނ (ސައުވީސް 24

ބޫުލ ސަބަބެއް ކަުމގައިނުވާނަމަ، އެ މީހަުކ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކޮށްފައިނުވާ ަސބަބަކީ، މަޤު

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީކަމަށް ެބލެވިާދނެއެވެ.

މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރަން ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ  (ނ)  

ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބުނެފިނަަމ، ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮމިޝަނުން 

އެ މީހަކަށް ލިބިދިންކަމަށާއި، އެ މީހަކު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރަން ބޭނުންނުވާކަމަްށ 

 ފައިވާ ލިޔުމުގައި އެ މީހަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.ބަޔާންކޮށް ލިޔެ

ތަޙުޤީޤުގައި މީހަކާ ސުވާލުކުރަމުން ދަނިކޮށް، އޭނާގެ ާޤނޫނީ ަވކީލާ މަޝްވަރާކުރުމުގެ  (ރ)  

 .ފުރުޞަތަށް އޭނާ އެދިއްޖެނަމަ، އެ ފުރުޞަތު އޭނާއަށް ދޭންވާނެެއވެ

ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެކިކަންކަމާ ގުޅޭއް ފިޔަވައި، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަ (ބ)  

ށް އެޭދ ފަރާތަކުން ޤާނޫީނ ވަކީލެއްގެ އެީހތެރިކަން ހޯދުމަރުކުރެވޭ ހާޒިނަށް ކޮމިޝަ

 ގެ މެްނބަރުންނެވެ.ންމާނީ ކޮމިޝަނުހާލަތުގައި، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޮގތެއް ނި

ކުޑަކުދިންާނއި ޖިްސމާނީ 
އުނިކަެމއް ލިބިަފއިވާ 

މީހުންާނމެދު 
 ޢަމަލުކުރަްނވީ ގޮތް 

ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ނަމަ، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން،  .31

ނުވަތަ ނަފްސާނީ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަްނ ނުދަތުމުގެ ސަބަުބން، އެެހން 

ހާލަތެއްގައި ހުރި މީހެއް ނަމަ، ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައި އެ ފަރާތަކާ ފަރާތެއްގެ އެހީއެއް ބޭނުންވާ ފަދަ 

 މެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިިވ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ސުވާލުކުރަންވާނީ، އެ ފަރާތެއްގެ މި މާއްދާގައި ބަޔާ (ހ)  

ވެ. މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ރުގައެހާޒިމަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތެއްގެ 

ރުކުރެވޭ މީހާގެ މައިންބަފައިްނ، ނުވަަތ ބެލެނިވެރިްނ، ނުވަަތ ހާޒިޢައްޔަނުކުރެވޭނީ 

 ބަލަދުވެރިންގެ ތެރެއިން މީހެކެވެ.
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނޭ ފަރާތް ޢައްޔަނުކުރުމަްށ  (ށ)  

މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނޭ ފަރާތެއް " ގައިވާ 3ޓަކައި، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަުލ 

 ފުރިހަމަކޮށްފައި، އެ ފޯމު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ." ކުރާ ފޯމުޢައްޔަނު

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް ހުރި މީހެއްކަމުގައި ބަލާނީ، އޭނާއަކީ  (ނ)  

އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ނަފްސާނީ އުނިކަެމއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ 

ސިކުނޑީގައި ހުރި އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ލޮަލށް ނުފެުނމުގެ ސަބަބުން، ނުވަަތ 

އަޑުނީވުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އުނދަގޫ 

ބުން، އެެހން ފަރާތެއްގެ އެހީއަށް ބޭުނންާވފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި ކަމެއް ހުރުމުގެ ސަބަ

މީހެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރަކު ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ 

މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް މި ކޮމިޝަނަށް ހުަށހަޅައިފައި 

 ވާނަމައެވެ.

ޤާނޫނެއްގައި އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވހައިހިނދަކު، ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގަިއ  .32 ހަުނހުރުން ީޤުޤގައި ޙުތަ

ސުވާލުކުރެވޭ މީހާއަށް، ތިމާއަީކ ކާކުކަން އަންގައިދިނުްނ ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން އެއްވެސް 

ތިޔާރު ވަގުތެއްގައިވެސް އިޚުމަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ޮކންމެ 

ތިޔާރުކޮށްފިކަން ފާޅުގައި ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެ ޙައްޤުގެ ބޭނުންހިާފނަމަ، އެ ޙައްޤު އޭނާ އިޚު

 އަދި އެކަން ލިެޔކިޔުމުން ފެންނަން އޮންނަންާވނެެއވެ. .ބުނަންވާނެއެވެ

ީޤޤު ަމޖިލިސް ޙުތަ
 ރެކޯޑުކުރުން 

ކޮމިޝަނުން ަބލަމުންދާ މައްަސލަތަކާ ގުޅިގެން، ތުހުމަތުކުރެޭވ ފަރާތްތައް ކޮމިޝަަނށް  (ހ) .33

ސުވާލުކުރެވޭއިރު އެ މަޖިލިސްތަކުގެ އަޑު ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުން ރުކޮށް ހާޒި

 ބޭނުންވެއްޖެ ހާަލތެއްގައި އެ މަޖިލީހުގެ މަންޒަރާއެކުވެސް އަޑު ރެކޯޑުކުރެވިދާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، މައްސަލައިގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް  (ށ)  

ރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދާ މަޖިލިސްތަކުގެ އަުޑ ނުވަތަ އަޑާއެކު ވީޑިއޯ ހާޒި

 ނުކުރާ ހާލަތުގައެވެ. ޒުތިރާއުރެކޯޑުކުރެވޭނީ، މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތުން އި

ދޭ ބަޔާންަތއް ީޤޤަށް ޙުތަ
ލިޔުމާއި، ބަޔާނުަގއި 

 ުކރުވުން ސޮއި

ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާން ދިން މީހާ، އޭނާ ދިން ބަޔާނުގައި ސޮއިކޮށް، އިނގިލީގެ ނިޝާން  (ހ) .34

ޖަހަންވާނެއެވެ. ބަޔާން ދިނުމަްށފަހު އޭނާ ބަޔާނުގައި ސޮއިނުކޮށްފިނަމަ، ތަޙުޤީޤުކުރި 

މީހުން، އެއީ ބަޔާންދިން މީހާ ކިޔައިދިން ގޮތަށް އިންވެސްޓިގޭޓަރާއި ތަޙުޤީޤު އަޑުއެހި 

 ލިޔެފައިވާ ބަޔާނެއްކަމަށް ލިޔެ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
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ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ސޮއިކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ފަދަ ހާލަތެއްގައިާވ  (ށ)  

    މީހަކު ނަމަ، ނުވަތަ ލިޔަންކިަޔން ނުދަްނނަ މީހަކު ނަަމ، ެއ މީހަކު ދިން ބަޔާނުގައި 

، އެ މީހެއްގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާނީއެވެ. ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ މީހަކު ކަމުގައި ވާނަމަ

ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން އުޒުރުވެރިވާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ވާނަމަ، އޭނާގެ 

ބަޔާނުގައި އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖެހުމުގެ ކުރިން، އެ ބަޔާން އޭނާއަށް ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ. 

ކަން  ކިޔައިދިން ގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ބަޔާނެއްއެއީ އޭނާ ،ބަޔާން ކިޔައިދިންކަމަށާއިއަދި އެ 

އޮޅުންފިލައިފިކަމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރާނޭ މީހަކު 

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިބަހުްނ ނުވަަތ  ،ޔާންތައް ލިޔާނީތަރުޖަމާނަކު މެދުވެރިކޮށް ނަގާ ބަ (ނ)  

ބަހުންނެވެ. ބަޔާން ދިން މީހާ އޭނާގެ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން، އިނގިރޭސި

ބަޔާން ދިން ީމހާެގ ރުގައި، ހާޒި އަޑުއެހި މީހުންގެ ތަޙުޤީޤުކުރި އިންވެސްޓިގޭޓަރާއި ތަޙުޤީޤު

ތަރުޖަމާނު، ބަޔާން ދިން މީހާއަށް އޭނާގެ ބަޔާން ތަރުޖަމާ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް 

އެ ބަޔާން ތަރުޖަމާ ކޮށްިދންކަމަށް ބަޔާންކޮށް ތަރުޖަާމނުވެސް އެ ބަޔާނުގައި 

 ކުރަންވާނެއެވެ.ސޮއި

މަްއސަލަތައް ބެުލމަށްފަހު 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ޖިނާއީ ބައިތަކުގެ ތަޙުޤީޤު  (ހ) .35

ފުރިހަމަވުމާއެކު، ދަޢުވާ ކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުރިކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ނަަމ، 

ލަފާގެ މަތިން، ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 އޮފީހަށް އެ މައްސަލައެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާފަދަ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެން މައްސަލަތަކުގައި  (ށ)  

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ލައި، ފެްނނަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އެކުލަވާ ކޮމިޝަނަށް

 ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުުކރުން. .6

 .މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ .7

____________________________ 
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 1-ޖަދުވަލު

     `  
 

 
  

 
 ފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަންއިމަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލަ

 

 13/2018ޤަރާރު ނަންބަރު: 
 

 

 ރުވުމަށް އެންގިކަމުގެ ލިޔުންޒިހާ ށްތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނަ ފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައްއިމަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ެގއްލުވާލަ

 
 ރުވުމަށް އެންގޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:ހާޒި 

  ދާއިީމ އެޑްރެސް:  ފުރިހަަމ ަނން:
  ދ.ރ.އ.ކ ަނންބަރު:  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

  ފޯނު ަނންބަރު:  އުމުރު:
 

 ރުވުމަށް އެންގޭ އެންގުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:ހާޒި
  :ރުާވންެޖހޭ ތާރީޚުހާޒި  ރުާވންެޖހޭ ތަްނ:ހާޒި
  ރުާވންެޖހޭ ގަޑި:ހާޒި  ރުކުެރވޭ ބޭުނން:ހާޒި

 
 މަޢުލޫމާތު: ރާތުގެރުވާން އެންގި ލިޔުން ދޫކުރި ފަހާޒި

  ފުރިހަަމ ަނން:

  ގަޑި:ިއ ލިޔުންޫދކުރި ތާރީޚާ  :މަޤާމު
 

 
ރުވުމަށް ޝަރުޠުކޮށްފައި، އެކަން އެންގުމުގެގޮތުން ދޫކުރެވިފައިވާ ޒިކޮމިޝަނަށް ހާކުރަމުންދާ ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ޤީގު" މި ލިޔުމަކީ މި ކޮމިޝަނުން ތަޙު

ރުވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ "ހާޒިވަކީލަކާއެކު  ރުވާއިރު، ޤާނޫނީޒިލިޔުމެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް ހާ  

 
 ސޮއި:                  ހަވާލުވި ަފރާތުގެ ނަްނ:                      

 
 ބުިނނަމަ ަސބަބު: ވާުލނުވާނެަކމަށްހަލިޔުމާއި 
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  ` 
 
 
  

 
 ފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް އިމަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލަ 

 ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަން
 

 13/2018ޤަރާރު ނަންބަރު: 
 

 : ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަނުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމ2ު ޖަދުވަލު
 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަނުކުރުމަށް އެދޭ  .1
 ފުރިހަމަ ނަން: 
 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 
 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 
 ދ.ރ.އ ކާޑުގެ ނަންބަރު: 
 އަދާކުރާ ވަޒީފާ އާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން: 
 ފޯނު ނަންބަރު: 
 އީމެއިލް: 

 

 
 ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާތު  .2

 ފުރިހަމަ ނަން: 
 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 
 އެޑްރެސް:މިހާރު އުޅޭ  
 ދ.ރ.އ ކާޑުގެ ނަންބަރު: 
 އަދާކުރާ ވަޒީފާ އާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން: 
 ފޯނު ނަންބަރު: 
 އީމެއިލް: 
 ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚު:  
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 ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަނުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު .3
ީޤޤުކުރަމުންދާ ޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުން ތަޙުފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަްއ ތައިމަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުާވލަ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަރާތް، އަހުރެންގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ގޮތުގަިއ  2މައްސަލައިގައި މި ފޯމުގެ 
 ހަމަޖައްސައި ދިނުން އެދެމެވެ.

3.1 

ޤީާޤބެހޭ އެއްވެސް ޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތައިމަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުާވލަ
ޤީޤުގަިއ ދެކެވޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް، ޤާނޫނީގޮތުން ހާމަކުރަންެޖހޭ ފަރާތަކަށް މެނުީވ ޙުމަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ތަ

 ހާމަނުކުރުމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވަމެވެ. 

3.2 

 ނަން:  ސޮއި:  ތާރީޚު: 
 

 
 ވަކީލުގެ އިޤްރާރު .4

ީޤޤުކުރަމުންދާ ޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުން ތަޙުފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަްއ ތައިމަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުާވލަ
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަރާތުގެ ވަކީލުގެ ގޮތުގައި އަހުރެން  1މައްސަލައިގައި މި ފޯމުގެ 

ހުރެން ޤަބޫލުކޮށްފީމެވެ. އަދި، އަހުރެންނަކީ މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެހެން ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާތީ، އެކަން އަ
އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީެލއް ނޫންކަމަށާއި، މި މައްސަލައިަގއި އަހުރެންގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް ނުވަތަ 

 ދައުރެއް ނެތްކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

4.1 

ޤީާޤބެހޭ އެއްވެސް ޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތައިނާއި، ގެއްލުާވލަމަރާލާފައިވާ މީހުން
ޤީޤުގަިއ ދެކެވޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް، ޤާނޫނީގޮތުން ހާމަކުރަންެޖހޭ ފަރާތަކަށް މެނުީވ ޙުމަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ތަ

 ހާމަނުކުރުމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވަމެވެ. 

4.2 

 ނަން:  ސޮއި:  ތާރީޚު: 
 

 
 ރަސްމީ ބޭނުމަށް .5

:މަޤާމު   މަޢުލޫމާތު ޗެކުކުރީ:  
:ތާރީޚު   ސޮއި:  

 

 
 ފޯމު ފުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް .6

 ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންނަންާވނީ ކިޔަން އެނގޭ ގޮތަށް، ރީތިޮކށް، ކަޅުކުލައިން ނުވަތަ ނޫކުލަިއންނެވެ. .6.1
 ރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ. ތޯހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިާހ ލިޔުމެއް ހަމަޔަށް ހުރިމި ފޯމާއެކު  .6.2
 ކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.ޙައް ސަމި ފޯމުގައި ލިޔާ މަޢުލޫމާތާއި، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ  .6.3
 ސާފުކޮށެވެ.މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުން ހުންނަންވާނީ ކިޔަން އެނގޭވަރަށް  .6.4
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ތެއްގެ ޤާނޫީނ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތަކީ، ހަމަ މި މައްސަލައިގައި އެހެން ފަރާ .6.5
އި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އިވާ ވަކީލަކު ކަމުގައި ވެގެންނުވާނެއެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގަފަކޮށްގޮތުގައި ޢައްޔަނު

 އް އޮތް ފަރާތެއްކަމަށްވެސް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.ބައިވެރިވުމެއް ނުވަތަ ދައުރެ
 މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން: .6.6

ޢައްޔަނުކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ  .6.6.1
 ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއް.

 އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން .6.6.2
 ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއް.

 ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ. .6.6.3
 

ކޮށްފައިނުވާ ފޯުމތައް ބާޠިލުކުރުމުގެ ތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމުތަކާއި، ހުށަހަޅަންެޖހޭ ލިޔުންތައް އެޓޭޗުމާޚާއްޞަ ނޯޓު: މަޢުލޫ
 ތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޚުއި
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 ފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް އިމަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލަ 

 ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަން
 

 13/2018ޤަރާރު ނަންބަރު: 
 

 މާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކުރާ ފޯމުޙިތު ޙަލަޞް: މ3ަ ޖަދުވަލު
 

 މާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިތު ޙަލަޞްމަ .1
 ފުރިހަމަ ނަން: 
 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 
 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 
 ދ.ރ.އ ކާޑުގެ ނަންބަރު: 
 އަދާކުރާ ވަޒީފާ އާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން: 
 ފޯނު ނަންބަރު: 
 އީމެއިލް: 

 

 
 މަޢުލޫމާތުޢައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތުގެ  .2

 ފުރިހަމަ ނަން: 
 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 
 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 
 ދ.ރ.އ ކާޑުގެ ނަންބަރު: 
 އަދާކުރާ ވަޒީފާ އާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން: 
 ފޯނު ނަންބަރު: 
 އީމެއިލް: 
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 ލަހަތު ހިމާޔަތްކުރަން އެދޭ ފަރާތާ ހުރިސްމަ 
 ގުޅުން: 

 
 
 

 މާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރުޙިތު ޙަލަޞްމަ .3
ީޤޤުކުރަމުންދާ ޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުން ތަޙުފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަްއ ތައިމަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުާވލަ

މާޔަތްކުރެވޭނެ ޙިތު ޙަލަޞްމަވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް، އަހުރެންގެ  2މައްސަލައިގައި މި ފޯމުގެ 
 ހަމަޖައްސައި ދިނުން އެދެމެވެ.ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި 

3.1 

ޤީާޤބެހޭ އެއްވެސް ޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތައިމަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުާވލަ
ޤީޤުގަިއ ދެކެވޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް، ޤާނޫނީގޮތުން ހާމަކުރަންެޖހޭ ފަރާތަކަށް މެނުީވ ޙުމަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ތަ

 ހާމަނުކުރުމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވަމެވެ. 

3.2 

 ނަން:  ސޮއި:  ތާރީޚު: 
 

 
 ޢައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު  .4

ީޤޤުކުރަމުންދާ ޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުން ތަޙުމައްސަލަތަްއ ތަފައިވާ މީހުންގެ އިމަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުާވލަ
މާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތެއްެގ ޙިތު ޙަލަޞްމަވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ  1މައްސަލައިގައި މި ފޯމުގެ 

ރަމުންދާ މައްސަލައިގައި ޤީޤުކުޙުއަހުރެން ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާތީ، އެކަން އަހުރެން ޤަބޫލުކޮށްފީމެވެ. އަދި، ތަ ގޮތުގައި
 އަހުރެންގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނެތްކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

4.1 

ޤީާޤބެހޭ އެއްވެސް ޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތައިމަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުާވލަ
ހަކައެއް، ޤާނޫނީގޮތުން ހާމަކުރަންެޖހޭ ފަރާތަކަށް މެނުީވ ޤީޤުގަިއ ދެކެވޭ އެއްވެސް ވާޙުމަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ތަ

 ހާމަނުކުރުމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވަމެވެ. 

4.2 

 ނަން:  ސޮއި:  ތާރީޚު: 
 

 
 ރަސްމީ ބޭނުމަށް .5

:މަޤާމު   މަޢުލޫމާތު ޗެކުކުރީ:  
:ތާރީޚު   ސޮއި:  

 

 
 ފޯމު ފުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް .6

 ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންނަންާވނީ ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް، ރީތިކޮްށ، ކަޅުކުލައިން ނުވަތަ ނޫކުލައިްނނެވެ.ފޯމު  .6.1
 ރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ. ތޯމި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިާހ ލިޔުމެއް ހަމަޔަށް ހުރި .6.2
 ކުރަންވާނެއެވެ. ކަން ކަށަވަރުޙައްމި ފޯމުގައި ލިޔާ މަޢުލޫމާތާއި، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ޞަ .6.3
 މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުން ހުންނަންވާނީ ކިޔަން އެނގޭވަރަށް ސާފުކޮށެވެ. .6.4
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 ކުޑަ ކުދިންނަށާއި، (އަށާރަ) އަހަރު ނުފުރޭ 18މާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކުރުމަށް އެދެވޭނީ، ޙިތު ޙަލަޞްމަ .6.5
 ނުދަތުމުގެ ބަބުން ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ސަބަބުްނ، ނުވަތަ ނަފްސާނީ އުނިކަމެްއގެ ސަޖިސްމާނީ އުނިކަމެއްގެ 

 ސަބަބުން އެހެން ފަރާތެއްގެ އެީހއެއް ބޭނުންވާފަދަ ހާަލތެއްގައި ހުރި ފަރާތަކަށެވެ.
ރިންެގ މާޔަތް ކުރުމަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭނީ މައިންބަފައިން، ނުވަތަ ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ބަލަދުވެޙިތު ޙަލަޞްމަ .6.6

 ތެރެއިން މީހެކެވެ. 
 މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން: .6.7

ޢައްޔަނުކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ  -
 ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއް.

އެއް ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ޢައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ -
 ކޮޕީއެއް.

 
ނުވާ ފޯމުތައް ބާޠިލުކުރުމުގެ  ކޮށްފައިތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމުތަކާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އެޓޭޗުލޫމާޚާއްޞަ ނޯޓު: މަޢު

 ތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިޚު
 

 

 


