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ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މޯލްޑިވްސް   
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
               ( އަށ2011ް)ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދު  R/2011-41ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  10
 

 އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.( އަށް 2011)ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންުމ ގަވާއިދު  R-41/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި 343ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

ކަސްޓަމްސްއަށް  
ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު 
 ލިބިފައިވާ މައްސަލަތައް 

 މުވައްޒަފުންެގ ވަޒީފާާއ ގުޅުންހުިރ މައްސަލަތަްއ ތަޙުޤީޤު  ގެ ކަސްޓަމްސް )ނ( .343
މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  ގެކުރާނީ ކަސްޓަމްސް

 މަތިންނެވެ.

 ލާޙުކުރުން.ޞްއަންނަނިިވ ގޮތަށް އިވަނަ މާއްދާ  346ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

 ،ހުަށހަޅާނަމަ މައްސަލަ ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތްތަކުން ންމުއާ )ހ( .346 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން  
 ކަސްަޓމްސްއަށް އޮފް ޖެނެރަލް ޮކމިޝަނަރ ،ހުށަހަޅަންވާނީ މައްސަލަ

 މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ލިުޔމުގައި އެ .އެޑްރެސްކޮށެވެ
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 ؛ތާރީޚުހުށަހަާޅ  މައްސަލަ (1)    

 މައްސަލަ ހުށަހަާޅ މީހާެގ މަޢުލޫމާތު؛ (2)    

 މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ؛ (3)    

     ކުށެއް  ނުވަތަ ކުރާކަމަށް  ކުށެއް ނުވަތަ ކުރިކަމަށް ކުށެއް (4)    
 ؛ސަބަބުތައް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ކޮށްފާނެ

 ؛ބާވަތް ކުށުގެ (5)    

 ؛މަޢުލޫމާތު ޤަރީނާގެ ހެއްކާއި ލިބިފައިހުރި (6)    
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 ؛ރީޚުކުށް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭަކމަށް ބެލެވޭ ތާ (7)    

ހިނާގނެކަމަްށ މައްސަަލ ހިނގި ތަްނ ނުވަތަ ިހނގާ ތަްނ ނުވަތަ  (8)    
 ބެލެވޭ ތަން؛

 މައްސަލަ ހުށަހަާޅ މީހާެގ ފޯނު ނަންބަރު؛ (9)    

 މައްސަލަ ހުށަހަާޅ މީހާެގ އީމެއިްލ އެޑްރެސް. (10)    

މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން  ،ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް )ށ(   
ނުވަތަ ކުށެއް ކުރާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 

    ދޭ ީމހަކީ ކާކުކަްނ ހާމަކުރަްނ އޭނާ ބޭނުްނ ނުވާނަމަ،  ކަސްޓަމްސްއަށް
މަޢުލޫމާތު ދިނުން  ކޮށްފައިވާވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

 މީހާޔާބެހޭ އަދި އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ާލޒިމެްއ ނޫނެވެ. ށް މިކައެނާގެ މައްޗަ
ބަޔާންކުރެވުނު މަޢުލޫމާުތ ކަސްޓަމްސްއަްށ ދިންނަމަވެސް، އޭނާެގ އެދުމުެގ 

ތެރިކަމަށް ކަސްަޓމްސްއިން ެއ މަޢުލޫމާތު ކައުމަތިން ނުވަތަ އޭނާގެ ރައް
 ސިއްރުކުރަންވާނެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ ޯމލްޑިވްްސ ގަވާއިދުގެ ދަށުން  މި )ނ(   
ބޭރު މައްސަލައެއް ަނަމ، ނުވަތަ ޞުން ކަސްޓަމްސް ސަރިވސްގެ އިޚްތިޞާ

ސާއަކަށް ހުށަަހޅަންޖެޭހ ސައެހެން އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ އެހެްނ މުއައް 
މައްަސލަ ހުށަހަޅާ މީހާއަްށ  ،ަނމަ، އެކަން އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށް މައްސަލައެއް

 އަންގަންވާނެއެެވ.އެކަން ތެރޭގައި ލިޔުމުން  )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ 10

 ކުރުން.ޙުލާޞްގޮތަށް އި އަންނަނިވި  ވަނަ މާއްދާ 347ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3

 މައްސަލަ 

 ކަމުގެ  ރަޖިސްޓަރީކުރި

 ދޫކުރުން  ލިޔުން 

މަޢުލޫމާުތ މައްސަަލއިގެ  އެ  ،ކަސްޓަމްސްއަށް މައްސަލައެްއ ހުށަހެޅުުމން .347
ރީ ކުރިކަްނ، ިލޔުމުން ނުވަަތ ޓަމަްއސަލަ ަރޖިސް އެ ،ސާފުކުރުމަށްފަހު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ދުވަހުން  ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާއަށް ،އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް
ތެރޭގައި ައންގަންވާނެއެެވ. މި މާއްދާގައި  )ތިނެއް( ދުވަހުގެ 3ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

ީރ ކުރިކަމުެގ ލިޔުން ބޭނުްނ ޓަމައްސަަލ ރަޖިސްވިޔަސް،  ގައި މިހެން އޮތްކަމު
 އެނގޭޭނގޮތަށް ލިޔެފައި،ކަން  ނޫންކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަެހޅި ީމހާ ބުނެފިނަމަ، އެ

 ލިޔުން ފައިލް ކުރަންވާނެއެވެ. އެ

 ކުރުން.ޙުލާޞްގޮތަށް އި އަންނަނިވި  ވަނަ މާއްދާ 348ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .4

 ގުޅޭ  މައްސަލައާ 

 ސާފުކުރުން  މަޢުލޫމާތު 
ޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ުގޅިގެން، ަމއްސަލައާ ޙުކަސްޓަމްސްއިން ތަ )ހ( .348

ލޫމާތު ޢުގުޅުން ހުިރ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ތުހުމަުތ ކުރެޭވ ފަރާތުގެ ވަކީުލ މަ
 މަ ދަތިނުވާނަޤީޤަށް ޙުތަ ދީގެންލޫމާތު ޢުމަ އެދިއްޖެނަމަ، އެ ރަން ސާފުކު
 ހުރަހެއް ނެތްނަމަތަޙުޤީޤަށް ނުވަަތ ނާރާނަމަ ބުރުލެއް ތަޙުޤީޤަށް ނުވަތަ 
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    އިޢުތިރާޒު ުނކުރާނަމަ، އެކަމަްށ އަދި މައްސަލައިގަިއ ިހމެޭނ ފަރާތަކުން 
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. އެ

ަކމަށް މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭުނމަށް "މަްއސަލައާ ުގޅުންހުިރ ފަރާތްތައް"  މި )ށ(   
 ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގަިއ ހިމެޭނ މީހުްނނަށެވެ. ،ބުނެފައި އެވަނީ

 ކުރުން.ޙުލާޞްގޮތަށް އި އަންނަނިވި  ވަނަ މާއްދާ 349ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5

ކޮށް ނިމުމުން، ޤުޤީޙުރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ތަޓަކަސްޓަމްސްގައި ަރޖިސް )ހ( .349 ނިމުން  ތަޙުޤީޤުކޮށް 
 ވާނެއެވެ. ކުރަން މަތިން ޢަމަލު  ކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ގޮތުގެއަމައްސަލަ އެ

 ޕްރޮސެކިއުޓަރ މައްސަލަތައް ޖިނާއީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޝަރީޢަތަށް (1)    
 ފޮނުވުން؛ އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ

 އެޓަރނީ  މައްސަލަތައް މަދަނީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޝަރީޢަތަށް (2)    
 ފޮނުވުން؛ އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ

ތްނަމަ، ނިންމިއިރު ދަޢުވާކުރުމަށް އެކަށޭނަ ހެކި ނެ ޤުޤީޙުތަ (3)    
 މައްސަލަ ފައިލް ކުރުން؛ އަދި

ށް ގެންދިޔުމަށް އެކަށޭނަ ހެކި ނެތުމުން މަްއސަަލ ޔަ ޤީޤު ކުރިޙުތަ (4)    
އިތުުރ ނިންާމ މަްއސަލަތަކާއި، ނުކުރަން  ޤުޤީޙުއިތުރަށް ތަ
ިނންާމ މަްއސަަލ  ގެންދަންްށ ޔަލިބުުމން އަުލން ކުރިމަޢުލޫމާތު 

 ފައިލް ކުރުން.

ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރާ ޖިނާއީ މައްަސލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީާހ  )ށ(   
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ތަޙުޤީޤުކުރާނަމަ، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީާހ 

)ވިހި( ދުވަހުގެ  20ހާޒިރުކުރެވޭތާ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ފުރަތަމަ 
ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

 އޮފީހަށް ކަސްޓަމްސްއިން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިްނ ތަޙުޤީޤުކުރާ ޖިނާީއ މައްސަލަތަކުގަިއ ތުހުމަތުކުެރވޭ މީހަީކ  )ނ(   
ނަންބަރު ޤާނޫުނ  ފުރަތަަމ ހާޒިރުކުރުުމންފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް 

ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  60ެގ ( ޖިނާއީ ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 12/2016
ދަށުން ނުވަތަ އެ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފައިވާ މީހެއްނަމަ، އޭާނ 

)ތިރީްސ ފަހެއް(  35ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ފުރަތަަމ ހާޒިރުކުރެވޭތާ 
ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ދުވަހުގެ

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ކަސްޓަމްސްިއން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މީހަކު ކުރިކަމަކަށް  ކޮށްފައިވާ)ނ( ގައި ބަޔާން އާއިމާއްދާގެ )ށ(  މި )ރ(   
މަްއސަލައިގެ  ވެފައި، އެ  ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ިޖނާއީ ބޮުޑ ކުށެްއ ކަމުގައި 
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މަްއސަލައިގެ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާން ބާވަތުން އެ
މަްއސަލައިގެ  ނުވާނަމަ، އެ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކުރެވިދާނެ މައްސަލައެއް ކަމުގައި

ސަބަބު  ،އެދިން ކުރުމަށްޓަކައި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނު ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަ
 ކަސްޓަމްސްއިން ހުށަހެިޅދާނެއެވެ.ލަށް ޖެނެރަ ރސިކިއުޓަޕްރޮ ފައިބަޔާންކޮށް

)ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި، އާއި މާއްދާގެ )ށ(  މި )ބ(   
ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރާ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް، ތަޙުޤީޤު ނިމޭ ދުވަހުން 

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ 30ފެށިގެން 
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ިނންމުމެްއ  މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ގޮތެއް ނިްނމައިފިނަމަ، އެ  މި )ޅ(   
ހުށަހެޅި  މައްސަލައެއް އެ، ތެރޭގައި ދުވަހުގެ )ފަނަރަ( 15ނިންމާތާ 
 ލިޔުމުން  ،ނިމުނުގޮތް މައްސަލަ ،މީހާއަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ކުށުގެ ،މީހާއަށާއި

މާއްދާގައި މިހެން އޮތްކަމުގަިއ ވިޔަސް، މައްސަަލ  މި .އަންގަންވާނެއެވެ
އެ ާވހަކަ ލިޔެފައި، ބުނެފިަނމަ، ަކމަށް ލިޔުން ބޭނުން ނޫން މީހާ އެ ހުށަހެޅި

 ފައިލްކުރަންވާނެއެވެ. އެ ލިޔުން

ނިުމނުގޮތުގެ މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މައްސަލަ  )ކ(   
 އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. ،ލިޔުން

 ހާާއ ލިޔުން މީމައްސަަލ ހުށަހެިޅ މީހާއާިއ ތުހުމަުތ ކުރެވުނު  (1)    
 ؛ވާލުކޮށްގެންހަ

ކުރުމަށް  ތުޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި މުޢާމަލާޙުމައްސަލައިގެ ތަ (2)    
 ؛ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެސްއަށް ފޮނުވުން ށްދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރަ

ކުރުމަށް  ތުޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި މުޢާމަލާޙުމައްސަލައިގެ ތަ (3)    
ލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ސީދީފައިވާ އެހެނިހެން އިލެކްޓްރޯނިކް ވަ

 ؛ފޮނުވުން

ކުރެވުުނ މީހާެގ ދާއިީމ  ތުުހމަތު އާއިމައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާ (4)    
 ކުރުން.އެޑްރެހަށް ޕޯސްޓް

ަލތްތަކުގައި ހާމާއްދާގެ )ޅ( ގައި އެެހން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް، އަންނަނިވި  މި )އ(   
 ލެއް ނުހިނާގނެއެވެ.ސޫއުކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ބަޔާން ތިބި މީހުންނަށް އެ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު، ވަކި ފަރާތެއް ނާންގާ ހުށަހެޅި މީހުން؛ (1)    

ގޮްތ  ގަިއ ހިމެޭނ މީހުންެގ ތެރެއިން މައްސަލައިގައިވާ ލައިމައްސަ (2)    
 ފައިވާ މީުހން.ގައިބަލަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ކަސްޓަްމސްއަށް އަން
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 ކުރުން.ޙުލާޞްގޮތަށް އި އަންނަނިވި  ވަނަ މާއްދާ 351ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .6

 ހިފެހެއްޓުމާއެކު  

 އަންގަންޖެހޭ

 އެންގުންތައް 

 މީހަކު  އެ ،ހިފަހައްޓާނަމަ މީހަކު  ކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤު )ހ( .351
 އޭނާއަށް ކާކުކަން ތިމާއަކީ  އޮފިސަރު ކަސްޓަމްސް  ،ހިފެހެއްޓުމާއެކު
 މީހަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި އަދި .ބުނެދޭންވާނެއެވެ

 .ދޭންވާނެއެވެ

 ހިފެހެއްޓިކަން؛މީހަކު  އެ (1)    

ތުުހމަތު ކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގަިއ  ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމާއި (2)    
 ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން؛ކޮން ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ތަން؛ދާ މީހަކު ގެން އެ (3)    

ލޫމާތެއް ނުދީ ޢުކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު މަ (4)    
 ލިބިގެންވާކަން؛ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު 

ހަނުހުުރމުގެ ޙައްުޤ ޤާނޫނުގައި  ކޮށްފައިވާކުށް ބަޔާން ތުހުމަތު ކުރެވޭ (5)    
     މިންވަރަކަށް  އެ ،އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ހިފެހެއްޓިފައިވާނަމަ

 ؛ޙައްޤު ހިފެހެއްޓިފައިވާކަން އެ

 ލިބިގެންވާކަން؛ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު  (6)    

ލިބިފައި ނުާވ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެްއސޭވަރުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން  (7)    
 ކުށަކަށް ބޮޑު  އީމީހެއް ަނމަ އަދި ތުހުމަތު ކުރެވެީނ ިޖނާ

ކަމުގައިވާނަމަ، ދައުލަތުން ވަކީލަކު ހަަމޖައްސައިދިނުމަށް އެދުމުެގ 
 ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން؛

 ފައި އެންމެ ގިނަވެގެން ބެހެއްޓޭނީ ކިހާ ވަގުތެއްގައިކަން؛ޓައިހިފަހައް (8)    

 މީހަކު  އެ އެހެން ތަނަކަށް ކުރުމަށްޓަކައި ތަޙުޤީޤު އިތުރަށް (9)    
 ތަޙުޤީޤު  އިތުރަށް ެގންދަނީ އެ ،ތަނަކާއި ގެންދާ އެ ގެންދާނަމަ

 ؛ކަން ކުރުމަށްޓަކައި

ވިޔަްސ،  ޙައްޤެއް ަކމުގައިސުވާލަށް ޖަވާުބ ނުދިނުމަީކ ލިބިގެންާވ  (10)    
 ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަީކ އެދެވިގެންވާ ކަމެއްކަން؛

ސުވާލަށް ދޭ ޖަވާބަކީ އޭނާާއ ދެކޮޅަްށ ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރެވިދާެނ  (11)    
 އެއްޗެއްކަން.

ޖަުކ ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން )އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއް 18 )ށ(   
ފައިވާކަން އޭނާގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ޓައިއޭނާ ހިފަހައްފައިވާނަމަ، ޓައިހިފަހައް
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ވީ އެންެމ  ،މާޔަތް ކޮށްދެވޭނެ އެހެން ފަރާތަކަށްޙިތު ޙަލަޞްނުވަތަ އޭނާގެ މަ
 އަވަހަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 ކުރުން.ޙުލާ ޞްއަންނަނިވިގޮތަށް އި ވަނަ މާއްދާ 352ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .7

 މީހަކު  

 ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު 

 ދޭންޖެހޭ  ވަގުތު  ދޫކޮށްލާ 

 މަޢުލޫމާތު 

 ،ވަގުތު ދޫކޮށްލާ މީހަކު  އެ  ،ހިފަހައްޓާނަމަ މީހަކު  އެއްވެސް ކުރުމަށް ތަޙުޤީޤު .352
 .ދޭންވާެނއެވެ ލިޔުމުން  މީހަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 ؛ތަން އާއިގަޑި ތާރީޚާއި ހިފެހެއްޓި މީހަކު އެ )ހ(   

 ؛ހާލަތު ސަބަބާއި ހިފެހެއްޓި މީހަކު އެ )ށ(   

 ؛ތަން އާއިގަޑި ތާރީޚާއި ދޫކޮށްލި މީހަކު އެ )ނ(   

 ފުރިހަމަ އޮފިސަރުގެ  ކަސްޓަްމސް ރަކާތްތެރިވިހަ ހިފެހެއްޓުމުގައި މީހަކު އެ )ރ(   
 ؛ނަންބަރު ންގެއައިޑެންޓިފިކޭޝަ ސްޓާފް މާިއ،މަޤާ ،ނަމާއި

ނުވަތަ ޔުނިޓާ  ނާމީހަކު ހުއްޓުވުމަށްފަހު ބަހައްޓައިފައިހުރި ސެކްޝައެ  )ބ(   
ސްޓާފް  އި ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް އޮފިސަރުގެ ަނމާއި މަޤާމާ

  އައިޑެންޓިފިކޭޝަންގެ ނަންބަރު.

 ކުރުން.ޙުލާ ޞްއަންނަނިވިގޮތަށް އި ވަނަ މާއްދާ 355ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .8

މީހުންނާމެދު ހިފެހެއްޓޭ  
 ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު 

ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކު، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި  .355
އެއްވެސް މީހަުކ ހިފަހައްޓައިފިނަމަ، ކަސްޓަމްސްއިްނ ފުރިހަމަުކރަންޖެހޭ އިދާރީ 

)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެޭރގައި މޯލްޑިްވސް  24 ،ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު
 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.ެއ މީހަުކ ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ 

 ކުރުން.ޙުލާޞްގޮތަށް އި އަންނަނިވި  ވަނަ މާއްދާ 357ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .9

ޖޮއިންޓް  
 އިންވެސްޓިގޭޝަން 

ޤީޤު ކުރަމުންދާ ޖިނާީއ ޙުމޯލްޑިވްސް ަކސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ތަ )ހ( .357
ހިންުގމުގެ ބާުރ  ޤުޤީޙުބާވަތެއްގެ ިޖނާއީ ތަ ޚާއްޞަމައްސަލައެއްގައި، ވަިކ 

ތިޞާޞް ހިނގާނަމަ، ައންނަނިވި ޚްޤާނޫނަކުން ލިބިދީފައިވާ އިދާރާއެއްގެ އި
ދެގޮތުން ކުރެ ގޮތަކަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 

 ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ްށ ޔައެ އިދާރާއަކުން ކުރި ޤީޤުޙުބައިގެ ތަ އެ  މައްަސލައިގެ އެ (1)    
 ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އެ އިދާރާއަށް މައްސަލަ ފޮނުވުން؛ ނުވަތަ 

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުެގ މަތިްނ ޖޮިއންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނެްއ  (2)    
 ހިންގުން.
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ިއދާރާއަކަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެހެނ1ްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(   
 މައްސަލަ ފޮނުވަންވާީނ ރަސްީމ ލިޔުމަކުންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސްއިން ބަލަުމންދާ ިޖނާއީ މައްަސލައެއްގައި  )ނ(   
ދައުލަތުގެ ވަކި އިދާރާއަކާ ނުވަތަ އިދާރާތަކަކާ ގުޅިގެން ޖޮއިންޓް 

ކުރާނީ  ބޭނުންނަމަ، އެަކންއިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ހިންގުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން 
އިދާރާތަކަކާއެކު ސޮއިކުރާ  ނުވަތަ އެ އެކުއިދާރާއަކާ ކަމަށްޓަކައި އެ އެ

 އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ، ޖޮއިންޓް  މި )ރ(   
 އާއެކު އިދާރާއިންވެސްޓިގޭޝަނުގައި ކަސްޓަމްސްއާއެކު ބައިވެރިވާ ދައުލަތުގެ 

ތިޞާޞް ހިއްސާކުރާނެ ނުވަތަ މަސައްކަާތއި ދައުރު ޚްތަކާއެކު އނުވަތަ އިދާރާ
ވަކިކުރާނެ ހަމަތައް ނުވަތަ އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އެހީތެރިވެދޭނެ 

 އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުމެވެ.

އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ، ކަސްޓަމްސްއާއި އެ އެއްބަސްވުން ވެވޭ ދައުލަތުގެ  )ބ(   
މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން، ވަކި ުމއްދަތަކަށް  މި

 ލެވިދާނެއެވެ.ވައިއެކުލަ ގެންނުވަތަ ވަކި މައްސަލައަކަށް ބިނާކޮށް

ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ހިންގާ ިޖނާއީ މައްަސލަތަކާ ގުޅިގެން،  )ޅ(   
ލުތަކަށް ކަސްޓަމްސްއާއި ަކސްޓަްމސްއާއެކު އަންނަނިވި ކަންކަމާ ުގޅޭ އުސޫ
ޤީޤީ އިދާރާ ނުވަތަ އިދާރާތައް ޙު ބައިވެރިވާ ދައުލަތުގެ ތަ

 އެއްބަސްވާންވާނެއެވެ.

 މައްސަލައިގެ ދާއިރާ؛ (1)    

 ދެ މުއައްސަސާގެ ދައުރު ވަކިވެގެންދާނެ ގޮތް؛ (2)    

 ތިޞާޞް؛ޚްކޮންމެ އިދާރާއަކަށް ލިބިގެންވާ އި (3)    

ވާެނ ލޫމާތަށް ވާޞިލުޢުހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަ (4)    
 އުސޫލުތައް؛

 ޫލމާތު އެއްކުރާނެ އުސޫލުތައް؛ޢުހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެ މަ (5)    

 މަޝްވަރާކުރުމާއި ވިލަރެސްކުރާނެ ުއސޫލުތައް؛ (6)    

 އުސޫލު؛ޫލމާތުގެ ޢުމައްސަލައާ ުގޅިގެން ާހމަކުރެވޭ މަ (7)    

މައްސަލައާ ުގޅިގެން އެއް އިދާރާއިން ައނެއް އިދާރާއަށް މަްއސަލަާއ  (8)    
 ލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުެގ އުސޫލު؛ޢުގުޅޭ މަ
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މައްސަލައާ ުގޅިގެން ތުުހމަތުކުރެވޭ ފަރާތާ ސުވާލުކޮށްގެން ބަޔާްނ  (9)    
 ނެގުމުގެ އުސޫުލ؛

ފަރާތްތަކާ ނުވަތަ  ގާ ބަޔާން ނަ ެގން ހެކީގެ ގޮތުގައިމައްސަލައާ ގުޅި (10)    
 ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކޮށްގެން ބަޔާން ނެގުމުެގ އުސޫލު. ލޫމަތު ދޭޢުމަ

ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުެގ މަތިްނ ޖޮއިންްޓ އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ިހންގުމުެގ  މި )ކ(   
ނަތީޖާއަކަށްވާނީ، ޖޮިއންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނުްނ ޖިނާީއ މައްސަަލ 

ތިޞާޞްގެ ހައިސިއްޔަތަށް ޚްކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވާ އިތަޙުޤީޤުކުރުމަށް 
މައްަސލައިގައި ކަސްަޓމްސްއާ ބައިވެރިވި  އުނިކަމެއް އަުއމަކާ ނުލައި، އެ 

ތިޞާޞް ލިބިދިނުމާއެކު، ޚް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ އިދާރާތަކަށްވެސް އި
 ޤީޤަށް ލިބިދިނުމެވެ.ޙުތަ ބާރު އެ އިއްޔަތާސިއިހަޤާނޫނީ 

 ކުރުން.ޙުލާޞްގޮތަށް އި އަންނަނިވި  ވަނަ މާއްދާ 358ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .10

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި ހިފެހެއްޓުމުގައި ީމހަކު ކަސްޓަމްސްއިން )ހ( .358 ބިޑިއެޅުވުން  
 .ބިޑިއެޅުވިދާނެއެވެ މީހަކު އެ ހާލަތްތަކުގައި

 ؛ނުކިޔަމަންތެރިވުން (1)    

 ދޭން  ގެއްލުމެއް ނަފުސަށް އަމިއްލަ ނުވަތަ ނަފުސަށް މީހެއްގެ އެހެން (2)    
 ؛އުޅުން

 ދޭން ގެއްލުމެއް މުދަލަކަށް ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ މުދަލަށް ފަރުދެއްގެ (3)    
 ؛އުޅުން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާގެ ނިޔަލަށް  )ނ(ފެށިގެން   އިން )ހ( މާއްދާގެ މި (4)    
 ކޮށްފާނެކަމަށް  ކަމެއް  އެފަދަ ނުވަތަ އުުޅން ކުރަން  ކަމެއް ފަދަ

 ؛އޮތުން ސަބަބެއް ފަދަ ގަބޫލުކުރެވޭ

 އަނެއް  ތަނުން  އެއް ، މީހުން ހިފަހައްޓާ ނުވަތަ  މީހުން  ހުއްޓުވާ (5)    
 .ގެންދިއުމަށް ތަނަށް

 ބިޑި ،އަޅުވަން ޖެހިއްެޖަނމަ ބިޑި މެދުވެރިވެގެން ހާލަތެއް ންޖެހޭވަބިޑިއަޅު )ށ(   
 ައނިޔާއެއް މީހަކަށް އެހެން  ފުށުން މީހެއްގެ  އެ  ނުވަތަ  މީހަކަށް އެ ، އަޅުވާނީ
 އަޅުވައި ބިޑި  ބިޑިއެޅުވުމުގައި މިގޮތުން މަތިންނެވެ. ގޮތެއްގެ ނުލިބޭ

 މީހާގެ  ބިޑިއަޅުވަންޖެހޭ ،ހާލަތާއި ދެމިއޮތް އެ އިރެއްގައި ،ބާރުކުރަންވާނީ
 އެންމެ  އެކަމަށް  ،ރިޢާޔަތްކޮށް މައްޗަށް ޢަމަލުތަކުގެ އެ މީހާގެ ،އުމުރާއި
 ވަރަކަށެވެ. އެކަށޭނަ

 ބިިޑއަޅުވަން އަތުގައި މީހެއްގެ  މެދުވެރިވެގެން ާހލަތެއް ންޖެހޭޅުވަބިޑިއަ )ނ(   
 އެގޮތުން ،ކަމަށާއި ާހނީއްކަވެދާނެ ،ނުކިޔަަމންތެރިވެއްޖެނަމަ އޭނާ ،އުޅުމުން
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 ބުނެ  ައމިއްލައަށްކަމަށް މީހާ  އެ  އުފުލަްނޖެހޭނީ  ޒިްނމާ ހާނީއްކައެއްގެ  ލިބޭ
 .އިންޒާރުކުރަންވާނެއެވެ

ދައްކާ  މީހަކު  އެ ،ތެރޭގައި ބިޑިއެޅުވުމުގެ އަތުގައި މީހެއްގެ )ރ(   
 ،ަނފުސަށް މީހެއްގެ އެހެން  ނުވަތަ އެ މީހާގެ ސަބަބުން ދެކޮޅުވެރިކަމެއްގެ

                 ،އުފުލަންޖެހޭނީ ޒިންމާ  ގެއްލުމުގެ ލިބޭ މުދަލަށް ނުވަތަ
 .މީހެކެވެ ދެއްކި ނުކިޔަމަންތެރިކަން

މާއްދާގެ )ބ( ގެ ފަހަތަށް  އެ ،ކޮށްޙުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންަނނިވިގޮތަށް އިޞްލާ 369ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .11
 އަންނަނިވި އަކުރުތައް އިތުރުކުރުން.

ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން  
ވަގުތީގޮތުން ތަކެތި 

 ހިފެހެއްޓުން 

 ބަލައި  ބެލުންތައް ބަލަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ތަޙުޤީޤަކާކުރާ  ކަސްޓަމްސްއިން  )ހ( .369
 އުަޅނދުފަހަރު  ތަކެއްޗާއި މުދަލާއި ގުޅޭ  މަްއސަލައަކާ އެ ނިމެންދެން

އަދި ހެކީގެ  .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު ހިފެހެއްޓުމުގެ
 ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންާވނެއެވެ.މެދު އަންނަނިވި  ގޮތުގައި ހިފަހައްޓާ ތަކެއްޗާ

 ހިފަހައްޓާ ތަކެތި ސީލްކުރުން؛ (1)    

އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓި ބޭނުްނ  ސީލް ނުކުރެވޭ ބާވަތުގެ އެއްޗެއްަނމަ، އެ  (2)    
 ؛ތެރިކުރުންކައުނުގެއްލޭގޮތަށް ރައް

މުާދ  ކަސްޓަމްސްއިން ހިފަހައްޓާ ކޮންމެ މުދަލެއްގައި ނުވަތަ އެ (3)    
ސީލްކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ ބޭރުގަިއ ޗެއިން އޮްފ ކަސްޓަީޑ ފޯމެްއ 

ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ޯފމުގައި، އެ ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 
ހިފެހެއްޓުނު މުދަލަށް އެވިޑެންްސ ނަންބަރެއް ދީ، ެއ ނަންބަުރ 

 ރިކޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ.

   ތަނަްށ ގެންދާނަމަ، ނުވަަތ  ތަނުން ައނެއް ހިފެހެއްޓޭ މުދާ އެއް  (4)    
މުދަލާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް ބަދަލުވާނަމަ، ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަީޑ  އެ

 ފޯމުގައި އެކަން ރިކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ.

ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައި އިމްލާ ކުށެއް ނުވަތަ ލިުޔމުގެ ކުށެްއ  (5)    
     ފިސަރަކު، ލިޔެވިއްޖެނަމަ، ެއ ކުށެއް ލިޔެވުުނ ކަސްަޓމްްސ އޮ

 ،ފައިލިޔެ ތަށްތަނެއް އެއްރޮނގުން ކަނޑައިުލމަށްފަހު، ރަނގަޅުގޮ އެ
 ތަނުގެ ކައިރީގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. ތަނާ ދިމާގައި ނުވަތަ އެ އެ

ފައިވާ މުާދ ޓައިމަތިން ހިފަހައް ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ހ( ގައި  މާއްދާގެ މި )ޅ(   
 ހައިރައްދުކުރާއިރު، އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާތަކެތި އަނބުރާ  ނުވަތަ

ހިނދެއްގައި ރައްދުކުރަންވާނީ އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެ މުދަލެއް އަތުލެވުނު 
 ފަރާތަކަށެވެ.
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ފައިވާ ޓައިމި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި އެހެްނ އޮތްކަމުގައި ވިޔަްސ، ހިފަހައް  )ކ(   
ލު ސްއެއްޗެއްގެ އަ މުދަލެއް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި، އެ

 ން އެނގޭނޫން އެހެން ފަރާތެއްކަ ވެރިފަރާތަކީ އެ އެއްޗެއް އަތުލެވުނު ފަރާތް
މަޤުބޫލު ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ، އެ އެއްޗެއް ރައްދުކުރަންވާނީ އެކަން 

 ލު ޙައްޤުވެރިޔާއަށެވެ.ސްއެއްޗެއްގެ އަ ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު، އެ

މީހާަކމަށް ބުނެ އެއްަފރާތަށްވުރެ  އެއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިޔަކީ އެ ރައްދުކުރަންޖެހޭ  )އ(   
އެއްޗެއްގެ ޙައްޤުވެރިޔާ ކަށަވަރު  ގިނަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހާލަތުގައި، އެ

އެއްޗެއް ރައްދުނުކޮށް،  ކުރެވެންދެން، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެ
  ތެރޭގައި  ކަސްޓަމްސްއަށް ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ. އަދި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތުގެ 

އެއްޗެއް  އެއްޗެއްގެ އަސްލު ޙައްޤުވެރިޔާ ކަށަވަރު ނުކުރެވުުނ ނަމަ، އެ  އެ
ރައްދުކުރާނީ ޝަރީޢަތުން އެ މުދަލެއްގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައި ކަނޑައަާޅ 

 ފަރާތަކަށެވެ.

ލޫމާތު ޢުހިފެހެއްޓިފައިވާ އެއްޗެއް ވެރިފަރާތަށް ހަވާލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި މަ )ވ(   
 ހިމެނޭ ލިުޔމަކާ އެކުގައެވެ.

މުދަލަށް ދީފައިވާ އެވިޑެްންސ  އެ  ،ބާވަތާއި ،މުދަލުގެ ނަމާއި (1)    
 ނަންބަރު؛

 މުދާ ހިފެހެއްޓި ތާރީޚާއި ތަން؛ (2)    

 މުދާ ހިފެހެއްޓި ސަބަބު؛ (3)    

 ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛އެއީ  ،ނަމާއިމުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ  (4)    

ކާކުކަން އަންގައިޭދ އެީއ  ،މުދަލާ ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ަނމާއި (5)    
 ސޮއި؛ އި،އިނގިލީގެ ނިޝާނާ ،މަޢުލޫމާތާއި

ސްޓާްފ  ،މަޤާމާއި ،ނަމާއިމުދާ ހަވާލުކުރި އޮފިސަރުގެ  (6)    
 ؛ނަންބަރު ގެއައިޑެންޓިފިކޭޝަން

 ،މަޤާމާއި ،ނަމާއިމުދާ ހަވާލުކުރަން ހުއްދަދިން އިސްވެރިޔާގެ  (7)    
 ؛ނަންބަރު ގެސްޓާފް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން

 މުދާ ހަވާލުކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި؛ (8)    

 އިރު މުދާ ހުިރ ހާލަތު.ރިމުދާ ހަވާލުކު (9)    

 ކުރުން.ޙުލާޞްގޮތަށް އި އަންނަނިވި  ވަނަ މާއްދާ 380ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .12
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، ކުޑަކުދިންނާއި 

އުނިކަމެއް  ނަފްސާނީ 
ޖިސްމާނީ  ނުވަތަ 

ވާ އުނިކަމެއް ލިބިފައި
މީހުންނާމެދު 
 ޞައްޢަމަލުކުރާނެ ޚާ

 އުސޫލު 

 ބިރުނުަގންނަފަދަ  ކުދިން  އެ ،ތަޙުޤީޤުކުރަންވާނީ ސުވާލުކޮށް ކުޑަކުދިންނާ )ހ( .380
 މަޑުމައިތިރިކަމާެއކުގައެވެ. ގޮތަކަށް ފަދަ ނުގަންނަ ބިރު ،ޓެއްގައިށްވެ

 ައޅަންޖެހޭ  ފިޔަވަޅު ކޮންމެހެން ނުވަތަ ހާލަތުގައި ކުއްލި މިގޮތުން
    ސުވާލުުކރަންވާނީ ކުޑަކުއްޖަކާ މަރުޙަލާގައި ތަޙުޤީޤު މެނުވީ ލަތެއްގައިހާ
 ދާ  ސުޫކލަށް ކުއްޖަކީ އެ މިގޮތުން ތަނެއްގައެވެ. ދިރިއުޅޭ ކުއްޖަކު އެ

 ަވގުތެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ދާން ސުކޫލަށް  ކުއްޖަކު  އެ  ،ކުއްޖެއްނަމަ
 .ނުވާނެއެވެ ސުވާލުކޮށްގެން

ނުވަަތ           ބެލެނިވެރިޔާ ކުއްޖާގެ  އެ  ،ސުވާލުކުރަންވާނީ ކުޑަކުދިންނާ )ށ(   
ތު ޙިމާޔަތް ކޮށްދެވޭނެ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައެެވ. އެފަދަ ޙަލަޞްކުއްޖެއްެގ މަ އެ

ކުއްޖާެގ  ކުއްޖާާއ ސުވާުލ ކުރަްނޖެހޭނީ، އެ  ފަރާތެއް ނެތްނަމަ، އެ 
މާޔަތް ކޮށްދެވޭނެ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއެްއގެ ފަންނީ ޙިތު ޙަލަޞްމަ

 މީހެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.

      މައްސަލައަކާ ުގޅިގެން ކުރާ ތަޙުޤީޤެއްގައި،  ގެށެއްކު ކުރާ ކުޑަކުދިން )ނ(   
ވިސްުނމުގެ ާޤބިލްކަމަށް  އި ކުދިންގެ އުމުރާ އެ  ،ސުާވލުކުރާއިރު ކުދިންނާ އެ

 ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ތަޙުޤީޤުކުރާ ރިޢާޔަތް
 .ހެދުމުގައެވެ އާދައިގެ ތިބެންވާނީ

 ފުރިފައިނުވާ އަހަރު )އަށާރަ( 18 މީލާދީގޮތުން، ބަލާނީ ކުޑަކުދިންކަމުގައި )ރ(   
 .ކުދިންނެވެ

ގެއްލުމެއް ޤީގާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ނަފްސާނީގޮތުން ޙުކުށެއްގެ ތަ )ބ(   
ނުވަތަ ލޮލަށް ފެނުމުގަިއ ނުވަތަ ަކންފަތަށް  ކަމަށްލިބިފައިވާ މީހެއް

އަޑުއިވުމުގައި ނުވަތަ ވާހަކަދެއްކުމުގަިއ އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުެރ ބޮޑަށް 
އުނިކަމެއް ހުިރ މީހެއްަކމަށް ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ނުދަންަނ މީެހއް ކަމަްށ 

ލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ، އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޢުޤަބޫލު ކުރެވޭނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަ މަ
މީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާީނ އެފަދަ  ހިނދަކު، އެ ހައިހެކި ލިބިފައިނުވާ

 ސިފައެއް ހުރި މީހެއްެގ ގޮތުގައި ބަލައިގެންނެވެ.

މީހެއްެގ  ނުވަތަ ޖިސްމާީނ އުނިކަމެއް ހުުރމުގެ ސަބަބުން އެނަފްސާނީ  )ޅ(   
ދިފާޢުނުކުރެވޭ މީހުންނާމެދު، އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިްނ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު 
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

މީހަކާ ސުވާލުކޮށް ނުވަތަ ބަޔާން ނަގަިއ ނުވަަތ  ޤީޤުގައި އެޙުތަ (1)    
އޭނާާއ  ،ކުރަންވާނީތު ޤީޤުގައި މުޢާމަލާޙުއެނޫން ގޮތަކުންވެސް ތަ

ތު ޙަލަޞްހަވާލުވެގެން ހުންނަ މީހެއްގެ ނުވަތަ އޭނާގެ މަ
 މާޔަތްކުރެވޭނެ މީހެއްގެ ާހޒިރުގައެވެ.ޙި
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ތަޙުޤީޤުގައި ކުރެވޭ  ،މީހަާކމެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއި އެ (2)    
އޭނާ ދީފައިވާ ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް  ،ސުވާލުތަކާއި

މީހަކަށް ވިސްނިފައިވާކަން ޔަޤީންކުރުމަކީ  ގޮތަށް އެ ފައިވާޅައިހުށަހަ
 ޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ޙުތަ

އޭނާ ހައްޔަރުކުރާނަމަ ނުވަތަ ބަންދުކުރާނަމަ އޭނާގެ ނަފްސާީނ  (3)    
 ވާނެއެވެ. ކުރަން ހާލަތަށް ރިޢާޔަތް

ތެއް އެފަދަ އަކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން ޖިނާއީ އެއްވެސް އިޖުރާ (4)    
ނުވަަތ ހާލަތާ މީހެއްގެ ނަފްސާނީ  މީހެއްގެ މައްޗަށް ހިންުގމުގައި، އެ 

މީހަކާ ކުރިމަތިކޮށްގެްނ  ޖިސްމާނީ ހާލަތާ އެކަށީގެންނުވާ ބުރައެއް އެ
 ނުވާނެއެވެ.

މީހަކާ ހަވާލުވެގެން ުހންނަ މީހެއްެގ  ފާސްކުރަންވާނީ، އެ ލައި އޭނާ ބަ (5)    
 ތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.ޙަލަޞްމީހެއްގެ މަ ނުވަތަ އެ

ލޮލަށް ފެުނމުގައި އުނިަކމެއް ލިބިފައިވާ މީހެއްަނމަ، ނުވަަތ އޭނާއަކީ  (6)    
ލިޔަން ކިޔަން ނޭނގޭ މީހެއްަނމަ، ޭއނާ ދީފައިވާ ބަޔާނުގަިއ 

ތު ޙަލަޞްސޮއިކުރުވުމުގެ ކުރިން، ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ މަ
 ޤުޤީޙުމައްސަލަ ތަ މާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެޙި

ނުާވ މީހަުކ މެދުވެރިކޮށް އޭާނ ދީފައިވާ ބަޔާްނ ކުރުމުގައި ބައިވެރި
 އޭނާއަށް އިއްވަންވާނެއެވެ.

އޭނާއަކި ކަންފަތަށް އިވުމުގައި އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހެއްނަމަ،  (7)    
ޤީޤުގައި ޙުނުވަތަ ވާހަކަނުދެއްކޭ މީހެއްނަމަ، އޭނާާއމެދު ކުރެވޭ ތަ

ކުރަން ތު ހަކާ މުޢާމަލާއޭނާއަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި، އެފަދަ މީ
އެނގޭ މީހަުކ، ވީ އެްނމެ އަަވސް ފުރުޞަތެއްގައި ކަސްޓަްމސްއިްނ 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 ކުރުން.ޙުލާ ޞްއަންނަނިވިގޮތަށް އި ވަނަ މާއްދާ 381ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .13

 ޙައްޤުތަކުގެ  ލިބިގެންވާ  

 އެންގުން  ވާހަކަ
 ތިރީގައި  ،ކުރިން ފެށުމުގެ ސުވާލުކުރަން މީހަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަޙުޤީޤަކާ .381

 ކަސްޓަމްސް  ތަޙުޤީޤުކުރާ ލިބިގެންވާކަން މީހަކަށް އެ ޙައްޤުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 .އަންގަންާވނެއެވެ މީހާއަށް އެ އޮފިސަރު

ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގައި  ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމާއި )ހ(   
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން؛

ލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުެގ ޢުކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު މަ )ށ(   
 ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން؛
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 ން؛ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަ )ނ(   

 ލިބިގެްނ ުނވާ މީހަކު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ަހމަޖެއްސޭވަރުެގ ާމލީ ތަނަވަސްކަްނ  )ރ(   
ވާނަމަ، ދައުލަތުން  ކަމުގައި ކަށްޮބޑު ކުށަ އީނަމަ އަދި ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ޖިނާ

 ވަކީލަކު ހަމަޖަްއސައިދިނުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން؛

ންާވ ޙައްޤެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ސުވާލަށް ސުވާލަށް ޖަވާުބ ނުދިނުމަީކ ލިބިގެ )ބ(   
 ޖަވާބު ދިނުމަކީ އެދެވިގެންވާ ަކމެއްކަން؛

 ސުވާލަށް ދޭ ޖަވާބަކީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއްކަން. )ޅ(   

 ކުރުން.ޙުލާ ޞްއަންނަނިވިގޮތަށް އި ވަނަ މާއްދާ 390ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .14

 ފޮނުވައިގެން  ޗިޓް 

 ހާޒިރުކުރުން  މީހުން 
 ބޭނުންވާ ހާޒިރުކުރަން  މީހަކު  އެ  ،ފޮނުވާަނމަ ޗިޓް ހާޒިރުކުރުމަށް  މީހަކު )ހ( .390

  ،ޗިޓުގައި ާހޒިރުވުމުގެ  ،ކުރިން ގަޑިއިރުގެ )ސާީޅސް އަށެއް( 48ގަޑީގެ 

 ހާޒިރުވުމުގެ  ،ލިޔެފައި ލާޞާއާއެކުޚު ކުރު  މައްސަލައިގެ ާހޒިރުކުރާ މީހަކު އެ
 .ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ މީހަކަށް އެޓު ޗި

 ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުކުރާނީ އަންަނނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ޮގތަކަށެވެ. )ށ(   

 ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ހަވާލުކުރުން؛ (1)    

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ެއޑްރެހުގައި ުއޭޅ  (2)    
 ހަވާލުކުރުން؛ފު ފުދިފައިވާ މީހަކާ ރަތަޞައް

ހާޒިރުވުމަށް އަންާގ ޗިޓު ރައްދުވާ ީމހާގެ ދާއިީމ އެޑްރެހަްށ  (3)    
 ޕޯސްޓްކުރުން؛

 ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ މީހާ ަކސްޓަމްސްގައި ަރޖިސްޓަރީ  (4)    
ބަރަށް ޗިޓު ންނަފޯނު ކޮށްފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ނުވަތަ މޯބައިލް 

 ފޮނުވުން؛

ކުރުމަށް ދީފައިވާ އެހެނިހެން  ތުމަލާޢާތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން މު (5)    
 .މެދުވެރިކޮށް ޗިޓު ފޮނުވުން ލަތްތައްސީއިލެކްޓްރޯނިކް ވަ

 ހާޒިރު  މެދުވެރިވެގެން އުޒުރެއް މަޤުބޫލު ހަވާލުުވމަށްފަހު ޗިޓާ ހާޒިރުވުމުގެ )ނ(   
)ދޭއް(  2 ަލސްވެގެން ެޖހުމުގެ ގަޑި ފައިވާގައިއަން ހާޒިރުުވމަށް ،ނުވެވޭނަމަ
 އެކަން ލިޔުމުން  ،ބަޔާންކޮށް ސަބަބު ނުވެވޭ  ހާޒިރު ،ކުރިން ގަޑިއިރުގެ

 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް
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 ،ިޒރުވާއިރުގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މީހަކު ޗިޓަށް ހާ މި )ރ(   
ވުމަށް ރުބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު ާހޒިވަަނ މާއްދާގައި  393އިދުގެ ވާގަ މި

 އެވެ.އަންގާ ޗިޓް ގެންނަންވާނެ

 ކުރުން.ޙުލާޞްގޮތަށް އި އަންނަނިވި  ވަނަ މާއްދާ 391ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .15

 ހާލަތުހުރިގޮތުން ބަލި 

 ހާޒިރު  ދޭންބަޔާން
 ނުވެވުން 

 ނަގަންެޖހޭ ަބޔާން މީހުންގެ  ނުވެވޭ  ހާޒިރު  ބަޔާންދޭން ހުރިގޮތުން  ހާލަތު ބަލި .391
 ،ހޯދަންވާނީ ބަޔާން ބޭނުންވާ ޤަކަކަށްޤީތަޙު ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ،ހާލަތްތަކުގައި

 އަދި ގޮްސގެންނެވެ. އޮފިސަރުން  ކަސްަޓމްސް ހުރިތަނަކަށް މީހަކު ބަޔާންދޭ
 ހާލަތްތަކުގައި ނުނެޭގނެ ބަޔާން  މެނުވީ  ހާޒިރުވެގެން  ކަސްޓަމްސްއަށް  ކޮންމެހެން 

 ގޮތެއްގެ ދަިތނުވާނެ މީހަކަށް އެ ާހޒިރުކުރަންވާނީ  ކަސްަޓމްސްއަށް މީހަކު އެފަދަ
 .މަތިންނެވެ

 ކުރުން.ޙުލާޞްގެ )ށ( އަންނަނިވިގޮތަށް އިވަނަ މާއްދާ 463ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .16

)ހަތެއް(  7 އެކުލެވިގެންވާނީ ކޮމިޓީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  މި )ށ( .463 ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލުން  
   މައްޗަށެވެ. ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.މި ގަވާއިދު ގައި ޓުގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ގެޒެ މި .17
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