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 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 

  މާލެ،       

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

   

 އެ ކަންކަން ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު ، އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި

 

ވަަނ  62ނު) ގެ (އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ ާޢންމު ޤާނޫ 2008/11މިއީ ޤާނޫނު ަނންބަރު 

އެ އިންތިޚާބަކާ ގުޅޭ  ،މާއްދާގެ ދަށުން ބާރު ިލބިގެްނ އިންތިޚާބެއް ހިނގަމުންދާއިރު

     މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަާރތްތަކަްށ  އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ /

ސަލަ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަަހޅާ ޝަކުވާ / މައް 

ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، ތަޙުީޤޤުކުރުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކުްނ 

 ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާްނކުރާ ގަވާއިދެވެ.

 ތަޢާރަފާއި ނަން  .1  (ހ)

، މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ނުވަަތ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި

 ންކަން ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާޭނ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު" އެވެ.އެކަ

    (ށ)

މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، އެ އިންތިޚާބަކާ ގުޅިގެން އުފައްދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

ުމގައި ބިއުރޯތަކަށް ޝަކުވާތައް / ަމއްސަލަތައް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް ަބޔާންކުރުމާއި، އެކަންކަން ބެލު

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.

 މަޤްޞަދު  .2 

ގަވާއިދު ހިންގާ  .3  މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

 ފަރާތް 

މި ގަވާއިދުގެ  .4  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭނީ އަންނަނިވި ބާަވތްތަކުގެ ޝަކުވާ / މައްސަލަތަކެވެ.

ހެޅޭނެ ދަށުން ހުށަ

ޝަކުވާ / 

 މައްސަލަތައް

އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން އައުމުގެ ސަަބބުން ހުަށހަޅާ ޝަކުވާ / 

 ؛މައްސަލަތައް
   (ހ)

އިންތިޚާބުގެ އެކިއެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ވަކިކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ނުކުރުމުގެ ސަބަުބން 

ތުގައި ނުކުރުމުގެ ސަބަބުްނ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ / ނުވަތަ ވަކިކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ވަގު

 ؛މައްސަލަތައް

   (ށ)



 ެގޒެޓްދިވެހިަސރުކާުރގެ             R-15/2020 : ނަންަބރު ގަވާިއދު                31  އަދަދު:                    49ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

4 

އިންތިޚާބުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި ކޮށްގެން ނުވާނެކަަމށް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަމެއް ކުރުމުގެ 

 ؛ސަބަބުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ / ަމއްސަލަތައް

    (ނ)

ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކާއި، (ނ) އާއި (ރ) ގައި ބަޔާން  (ށ) އާއި މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ާޤޫނނާއި އެ އިންތިޚާބަކަށް ޚާއްޞަ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަާކ 

 ޚިލާފަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ކުރާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޝަކުވާ / މައްސަލަތައް.

    (ރ)

އީ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގައި އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ / މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޖިނާ

(ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު) އާއި ިއންތިޚާބުތަާކބެހޭ  2016/12ޢަމަލުކުރާނީ ޤާނޫުނ ނަްނބަރު 

 ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަިތންެނވެ.

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން  .5 

ހުށަހަޅާ ޖިނާއީ 

 މައްސަލަތައް

އިންތިޚާބުތަކާ  .6  އްޤު އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް ިލބިގެންވެއެވެ.އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ޝަކުވާ / މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙަ

ގުޅިގެން ޝަކުވާ / 

މައްސަލަ 

ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު 

ލިބިގެންވާ 

 ފަރާތްތައް 

   (ހ)  އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު އޮތް ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެއް؛

 އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް؛
   (ށ)

   (ނ) ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް؛

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަދީފައިވާ އިންތިޚާބުގެ ޮއބްޒާވަރުންނާއި އިންތިޚާުބ 

 މޮނިޓަރކުރާ ފަރާތްތައް؛

    (ރ)

    (ބ) އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ހިްނގައި ބަލަހައްޓަން ިތބޭ މީހުން.

އެ އިންތިޚާބެއްގައި ޝަކުވާ /  ،އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް / މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނީ

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯމުންނެވެ. މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާއިރު ޝަކުވާ / 

ލިބެންހުރި ހުރިހާ ހެކި  ،ޝަކުވާ / މައްސަލައިގެ ތަފުސީލާއި ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ސަބަބާއި

 ށަހަޅަންވާނެއެވެ.ހު

. 7  (ހ) ޝަކުވާ /  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 

ކެމްޕޭނަށް ހުރަސްއަޅައިގެން ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކެމްޕޭންކޮްށގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުާވ / 

އެ ކަމެއް ހިނގާ ވަގުތު ނުވަތަ އިްނތިޚާބުގެ ޯވޓުލުން ނިމުމުގެ ކުރިްނ  ،މައްސަލަ

ވާ / މައްސަލައަކާމެދު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފިޔަވަޅު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ަޝކު

 އަޅަންވާނެއެވެ.

    (ށ)

ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ޝަކުވާ / މައްސަލަ ހުށަހަޅާނަމަ، ޝަކުވާ / 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އެ ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ އެ ޖަމްޢިއްާޔއެއްގެ ރަސްމީ ތައްގަނޑު 

 ވެ.ޖަހަންވާނެއެ

    (ނ)
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.8   މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝަކުވާ / މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ އަންނަނިވި ތަންތަަނށެވެ. ޝަކުވާ /  

މައްސަލަ  

 ހުށަހަޅާނެ ތަންތަން 
   (ހ) ރަށްރަށުގައި ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓު / އަތޮޅު ފޯކަލް ޕޮއިންޓު؛

   (ށ) ސިޓީގައި ސިޓީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓު؛

    (ނ) އެ ތަނަކަށް؛ ،ސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ހުރިނަމައަތޮޅު އިލެކްޝަން

    (ރ) އެ ތަނަކަށް؛ ،ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ހުރިނަމަ

    (ބ) ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ؛ ،މާލޭ ސިޓީގައި ނަމަ

ލަ ހުށަހަޅާނީ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުެގ ވޯޓު ނަގާ ދުވަުހ ވޯޓުލާ މަރުަކޒުގައި ޝަކުވާ / މައްސަ

 ،ވެރިޔާއަށް އަނގަބަހުންނެވެ. ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ

ރަށު ފޯކަލް  ،ޝަކުވާ / މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ ޝަކުވާ / މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުން

މްޕްލެއިންޓްސް ޕޮއިންޓު މެދުވެރިކޮށް އަތޮޅު / ސިޓީ / ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮ

 ބިއުރޯއަށެވެ.

    (ޅ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އާއި (ނ) އާއި (ރ) ގައި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައި ޮއތް 

ނަމަވެސް، ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ޝަކުވާ / މައްސަލަ 

 ށް ލިބިގެންވެއެވެ.ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަރާތްތަކަ 6މި ގަވާއިދުގެ  ،ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

    (ކ)

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުްނ ޝަކުވާ / މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު،  6މި ގަވާއިދުގެ 

 އެ ފަރާތްތަކަށް އެނގުނު މިންަވރަކުން، އަންނަނިވި މަޢުލޫާމތު ިހމަނަންވާނެއެވެ.

 9. ޝަކުވާ /  

މައްސަލަ 

ހުށަހެޅުމުގައި 

ހިމަނަންޖެހޭ 

 ތު މަޢުލޫމާ
   (ހ) ؛ޝަކުވާ / މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކޮން ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު

    (ށ)  ؛ޝަކުވާ / މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ލިބެންހުރި މަޢުލޫާމތު (ެއނގެންހުރި މިންވަރަކަށް)

    (ނ) ޝަކުވާ / މައްސަލަ ހިނގި ނުވަތަ ހިނގާ ތަްނ؛

    (ރ) ؛ށަހަޅާ ފަރާތާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރުޝަކުވާ / މައްސަލަ ހު

    (ބ) ؛ޝަކުވާ / މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު 

    (ޅ) ޝަކުވާ / މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބެންހުރި ހުރިހާ ހެއްކާއި މަޢުޫލމާތު؛
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ހުށަހެޅުުނ ، ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ / މައްސަލަ ުކރިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުށަަހޅައިފައިވާނަމަ

އަދި އެ ޝަކުވާ / މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައިވާނަމަ، އެ ކަމުގެ ފަރާތެއް 

 ތަފުސީލު.

    (ކ)

      އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަީނ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބެލުމަށެވެ. 4މި ގަވާއިދުގެ 

.10  (ހ) އިޚްތިޞާޞް  

ލިބިގެން ނުވާ 

މައްސަލަތަކާމެދު 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިލެކްަޝންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ 

އެ ބިއުރޯގެ އިޚްތިޞާޞުން ބޭުރ މައްސަލައެއް ނަމަ، ނުވަތަ ެއހެން އިދާރާއަކަށް ނުވަަތ 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ނަމަ، އެކަްނ އެ ގޮތަށް ބަޔާންކޮށް، މުއައްސަސާއަކަށް 

 (ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. 2މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

    (ށ)

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ޝަކުވާ / މައްސަލައެއް 

 / މަްއސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ / ަމއްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުްނ ހުށަހެޅުމުން އެ ޝަކުވާ

ދޭ މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގައި އެ ޝަކުވާ / 

ޝަކުވާ / މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަްށ  ،މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް

 ދޭންވާނެއެވެ.

.11  (ހ) ޝަކުވާ /  

މައްސަލަ 

ރަޖިސްޓަރީ ކުރި 

ކަމުގެ ލިޔުން 

 ދޫކުރުން 

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ / މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ަބލަން ކަނޑައަޅާ ޝަކުވާ / މައްސަލަތަކާއި 

ލަތަކުގެ ދަފުތަރެއް އިލެކްޝަންސް ބެލެން ެނތްކަމަށް ކަނޑައަޅާ ޝަކުވާ / މައްސަ

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ބަަލހައްޓަންވާނެއެވެ.

    (ށ)

މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުެގ މަތިން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ / ަމއްސަލައަކާމެދު ޢަމަލުކުރި 

ން އެ ޝަކުވާ / މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު ،ޝަކުވާ  / މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ،ގޮތް

 ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އަންގަންވާނެއެވެ. ދޭއް)( 2ފެށިގެން 

    (ނ)

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ / މައްސަލަ ނިންމަންވާީނ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުންނެވެ.

.12  (ހ) ޝަކުވާ /  

 މައްސަލަ ނިންމުން 

    ،އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ / މައްސަލަ ނިންމާއިރު

އެއްބާވަތެއްެގ  ،އެ ބާވަތުގެ ޝަކުވާ / މައްސަލައެއް ކުރިން ނިންމައިފައިވޭތޯ ބަލައި

 ޝަކުވާ / މައްސަލަތައް އެއްގޮތަކަށް ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރަްނވާނެއެވެ.  

    (ށ)

ންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ޝަކުވާ / މައްސަލައެއް ބަލައި އިލެކްޝަ

ނިންމުމަށްފަުހ، އެ ޝަކުވާ / މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް އެ ޝަުކވާ / މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

 ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެެއވެ.

.13  (ހ) ޝަކުވާ /  

މައްސަލަ ނިންމުނު 

 ގޮތް އެންގުން 
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ން ތުހުމަތުގެގޮތުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޝަކުވާ / މައްސަލައަކާ ގުޅިގެ

އެ ފަރާތަކަށް ޝަކުވާ /  ،ސުވާލުކުރެވިފައިވާނަމަ، ޝަކުާވ  / މައްސަލަ ނިމުމުން

 މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

    (ށ)

ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ / މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން 

 ންވާ ކޮންމެ ފަރާތެއް ތަޙުޤީަޤށް ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ. ބޭނު

.14  (ހ) ތަޙުޤީޤަށް މީހުން  

 ހާޒިރުކުރުން 

ވަކި ކަހަލަ ފަްނނީ ލަފައެއް ނުަވތަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އިލެްކޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

 ބިއުރޯއިން ބޭނުންވެއްޖެ ނަަމ، ެއފަދަ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ.

    )(ށ

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާ / މައްސަލައެއްގެ 

ތިރީގައިާވ ގޮތްތަކުން ކުރެ ގޮތަކަށް  ،ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް

 ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 ފޯނުން ގުޅައިގެން ނުވަތަ މެސެޖަކުން އަންގައިގެން؛   .1

 ވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ފޮނުވައިގެން؛  ހާޒިރު .2

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ހޯދާ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ނުވަަތ  .3

 ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގަިއ ބަހައްޓައިގެން.

    (ނ)

ފޯނުން ގުޅައިގެން ނުަވތަ އެ މީހަކާ ބައްދަލުކޮށްގެން ިއލެްކޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

     ށް ހާޒިރުވާން އެންގުމުން ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، "ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު" ބިއުރޯއަ

 އެ މީހަކަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

. 15  (ހ) ފޯނުން ގުޅައިގެން  

ނުވަތަ 

ބައްދަލުކޮށްގެން 

 މީހުން ހާޒިރުކުރުން 

 ވަނަ  16މި ގަވާއިދުގެ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިާވ ގޮތުެގ މަތިން ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުން

 މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

    (ށ)

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ފޮނުވައިގެން މީހުން ހާޒިރުކުރާއިރު، ވަކިގަޑިއަކަށް އައުމަށް 

 އަންގާ އަމުރެއް، އެ މީހާއަށް ނުވަތަ އެ މީހަކު އުޅޭ އެޑްރެހަކަށް ރައްދު ކުރަންވާނެއެވެ.  

.16  (ހ) މަށް އަންގާ ހާޒިރުވު 

ޗިޓު ފޮނުވައިގެން 

 ހާޒިރުކުރުން  

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނެދއްގައި ސަރުކާރުގެ އެހެން 

އޮފީހެއް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށް އިލެކްޝަންސް 

  މީހަކަށް ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ.ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު

    (ށ)

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  2ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  14މި ގަވާއިދުގެ 

   (ފަހެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން  5ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެ  ،ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތަށް ފޮނުވާ ޗިޓު

 އެ ފަރާތަކަށް ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.

    (ނ)
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ސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް، އިލެކްޝަން

އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުން ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. މަޤްބޫލު ސަބަެބއް އޮވެގެން ހާޒިރުވުމަށް 

އަންގާ ލިޔުމުގައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތް ނަމަ، ހާޒިރުާވންޖެހޭ ގަޑީގެ ލަސްވެގެން 

މިނެޓުގެ ކުރިްނ، ސަބަބު ބަޔާންކޮްށ، ލިޔުމަކުްނ އެކަން އިލެކްޝަންސް  (ތިރީސް) 30

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ައންގަންވާނެއެވެ. އަދި ބަލިާހލަުތ ހުރިގޮތުން ހާޒިރުވެވެްނ 

ނެތް ނަމަ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތަުކން ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް 

 އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ސެޓުފިކެޓެއް އެ ލިޔުމާ

    (ރ)

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފައިވާ ފަރާތްތަކުން  

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންްޓސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށްަފހު ލަސްނުކޮށް އިދާރީ 

ޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް މުވައްޒަފަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި، އިލެކްޝަންސް ކޮމް

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ފޮނުވައިގެން ހާޒިރުވާ ފަރާތެއް ނަމަ، އިލެކްޝަންްސ 

އެ ލިޔުން، އިދާރީ މުވައްޒަފަކާ ލަސްނުކޮށް  ،ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު

ރުވިކަން ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒި

ނުަވތަ ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ހަވާލުކުުރމަށްފަހު، އިލެކްަޝންސް  ،އެންގުމަށްފަހު

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހުއްދަ ނެތި ގޮސްގެންުނވާނެއެވެ.

    (ބ)

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށް ފޮނުވާ ޗިޓާ، މަޤުބޫުލ 

ނެތި ހަވާުލނުވި ނަމަ، ނުވަތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަްށ ސަބަބެއް

ހާޒިރުވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަޑިއަށް މަޤުބޫުލ ސަބަބެްއނެތި ހާޒިރުނުވެއްޖެ ނަމަ، 

 ޤާނޫނީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަުޅ އެޅޭނެއެވެ.

    (ޅ)

ގުމެއްގައި، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަންގާ އެން 16މި ގަވާއިދުގެ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 17. ހާޒިރުވުމުގެ  

ޗިޓުގައި 

ހިމަނަންޖެހޭ 

   (ހ) ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާގެ ނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، އުމުރު؛ މަޢުލޫމަތު 

 ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަްނބަރު ނުވަަތ ޕާސްޓްޕޯޓުގެ

 ނަންބަރު؛

    (ށ)

    (ނ) ހާޒިރުކުރެވޭ ހައިސިއްޔަތު؛

    (ރ) ކުށަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ނަމަ، އޭނައާ މެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުގެ ޚުލާޞާ؛

ތަޙުޤީޤަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ މީހަކު ނުވަތަ ހެކިބަސް ދެވިދާެނ މީހަކު ނަމަ، ކުރަމުންާދ 

 ؛ތަޙުޤީޤު ޚުލާޞާ
    (ބ)
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    (ޅ) ރުވާން އަންގާ ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި؛ހާޒި

    (ކ) ހޭދަވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ވަގުުތ؛

    (އ) ހުއްދަ ދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި.

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ހިންގަމުންގެންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން 

ގެން ހެކިބަހެއް ނުަވަތ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ނުވަަތ ޝަކުވާ / މައްސަލައަކާ ގުޅި

މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަށް އިލެކްަޝންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންާވ 

މީހާގެ ރުހުމުގައި، ފޯނުޮކށް އަްނގައިގެން ނުވަތަ އެ މީހަާކ ބައްަދލުކޮށްގެން ހާޒިރުވާންޖެޭހ 

 ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމުެގ ގަޑި އަންގައިގެން އިލެކްޝަްނސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް

 އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

. 18  (ހ) ރުހުމުގައި  

އިލެކްޝަންސް 

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

ބިއުރޯއަށް 

 ހާޒިރުވުން 

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ައންގާ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

އެ މީެހއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކާއެުކ ހާޒިރުވުމުގެ ޙައްޤު އެ މީހަކަްށ  ،ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވާއިރު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

    (ށ)

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ައންގާ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

ހުމަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ މީހަކަށް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މީހަކާ ސުވާލުކުރުމުގެ ކުރިން، ތު

 ލިބިގެންވާ ޤާޫނނީ ޙައްޤުތައް އެ މީހަކަށް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ.

    (ނ)

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ބަލަމުންދާ ޝަކުވާ / މައްސަލައެއްގައި ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ 

މުންާދ ޝަކުވާ / މައްސަލައިގެ ހެއްކަށް ފަރާތަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ބަލަ

ނުފޫޒު ފޯރުވައިފާނެކަމުގެ ނުވަތަ ހެކި ފޮރުވައިފާނެކަމުގެ ނުވަތަ ހެކި ނައްތައިލާނެކަމުގެ 

އިހުތިމާލުއޮތް ާހލަތެއްގައި ުނވަތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެިއންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމުގައި 

ސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ހޯދާ ކޯޓު އަމުރެއްގެ މޯލްޑިވް ،އެއްބާރުލުން ނުދޭ ހާަލތެއްގައި

 ދަށުން ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ.  

 19. ބަންދުގައި  

ބަހައްޓައިގެން  

 ހާޒިރުކުރުން 

ޖެ ބަންދުކޮށްފައިހުރި މީހަކު އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެއް

ނަމަ، އެ މީހަކު ހާޒިރުުކރާނީ، އެ މީހަކު ބަންދުުކރި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއް 

 މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

 20. ބަންދު ކޮށްފައި  

ހުރި މީހަކު  

 ހާޒިރުކުރުން 

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ބަލާ މައްސަލައެއްގައި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ 

ތުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ޝަކުވާ/ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް ފަރާތަކާމެދު ތުހުމަ

އޮޅުންފިލުވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ހެިކ ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެްއގައި، ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެ 

ންސް މަތިން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތެއް، ހާޒިރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަ

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

 21. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި  

ތިބޭ މީހުން  

 ހާޒިރުކުރުން 



 ެގޒެޓްދިވެހިަސރުކާުރގެ             R-15/2020 : ނަންަބރު ގަވާިއދު                31  އަދަދު:                    49ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

10 

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުަށހެޅިފައިވާ ޝަކުވާ / މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން،  

ރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ބަލިހާލު ހުރި ގޮތުން ނުވަަތ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ފަރާތްތައް، އިލެކްޝަްނސް 

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް  ހާޒިރުކޮށްގެން ބަޔާން ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ފަރާތެއް ދިރިއުޅޭ 

 ތަނަކަށް ގޮސްގެން ބަޔާން ނެގިާދނެއެވެ.

 22.  ޞަޚާއް 

ޢިނާޔަތްތައް 

ދެވިފައިވާ 

 ފަރާތްތައް 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  ،އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް  ހާޒިރުވާއިރު

 ނުވަތަ އެ މީހަކީ ކާކުކަން އެނގޭނެ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.

 23.  ،ހާޒިރުވާއިރު 
ކާކުކަން އެނގޭނެ 

 އުން ލިޔުމެއް ގެނަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް  ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުން ތިރީގައިވާ އެއްވެސް ކަެމއް 

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

  ؛ބޭނުންހިފުން އަޑާއި މަންޒަރު ރިކޯޑު ކުރެވޭނެ ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް އެއްވެސް އެއްޗެއްގެ .1

އެްއޗެއް ތަޙުޤީޤު މަޖިލީހަށް  މީހަކަށް ޖިސްމާނީ ގެއްލުމެްއ ދެވިދާނެފަދަ އެއްވެސް .2

 ވެއްދުން؛

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ތަޙުޤީޤު މަޖިލީހަްށ ވެއްދުމުެގ  .3

 ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްޗެއް ވެއްދުން؛

 ޅޭފަދަ ކަމެއް ނުކުރުން.އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސް އެ .4

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ނުވަތަ ރަށުން  .5

ބޭރުން ގެނެވޭ މީހުން ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށްދާ މުއްދަތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

 ބިއުރޯގެ ހުއްދަ ނުލިބި ފުރައިގެްނ ދިޔުން؛

ސް ބިއުރޯގެ ހުއްދަ ނެތި ތަޙުޤީޤު އެ އިރެއްގައި ހިނގަމުންދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓް .6

 ؛ތަނަކުން ބޭރަށް ދިޔުން

 އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން. 

 24. ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުން  

ކުރުން މަނާ 

 ކަންތައްތައް 

ރޯއިން ކުރާ ތަޙުޤީޤުތަކުގެ، ތަޙުޤީޤު މަޖިލިސްތަކުގެ އޯޑިއޯ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއު

 ނުވަތަ ވީޑީއޯ ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

 25. ތަޙުޤީޤު މަޖިލިސް  

 ރިކޯޑުކުރުން 

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ މީހާއަށް، ތިމާއަކީ ކާކުކަން 

މަޢުލޫމާތެއް ުނދީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ އެހެން އެއްވެސް  އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު

 ބޭނުން ހިފުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިެގންވެއެވެ. 

 

. 26  (ހ)  ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު  
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 މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސުވާލުކުރެވޭ މީހާ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު 

  އޭނާއާ ދެން އިތުަރށްއިޚްތިޔާރުކޮށްފި ނަމަ، އޭނާއާމެުދ ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތާ ގުޅޭގޮުތން

 އެއްވެސް ސުވާލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި، އޭނާ އެ ޙައްޤު އިޚްތިޔާރުކުރީ،

 ސުވާލުކުރެވެމުން ދަނިކޮށް ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާއާ ސުވާލުކުރަމުން ދިޔަދިއުން އެހިނދުން 

 .ފެށިގެން ހުއްޓައިަލންވާނެއެވެ

    (ށ)

 ން ސުވާލުކުރެވޭ މީހާ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތި

އިޚްތިޔާރުކުރުމާ  އިޚްތިޔާރުކުރީ އޭނާއާ ސުވާލުކުރެވެމުންދަނިކޮށް ކަމުގައިވާނަމަ، ެއ ޙައްޤު

ޤާޫނނީ  އެ ސުވާލުތަކަްށ ދިން ޖަވާުބގެ، ހަމައަށް އޭނާއާ ކުރެވުުނ ސުވާލުތަކާއި

 .ޞައްޙަކަމަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ

    (ނ)

ލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ އި

އެ ފަރާތަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ  ،ފަރާތެއް ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރާނަމަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން އެ ފަރާތަކަށް  ،ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން

 ނެއެވެ.އަންގަންވާ

.27  (ހ) ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ  

އެހީ ހޯދުމުގެ 

 ފުރުޞަތު 

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ތަޙުޤީޤަށް 

ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތަކުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރަން އެދިއްޖެ ނަމަ، އެ ވަގުތަކުްނ 

       މުއްދަތެއް ޤާނޫނީ ވަީކލަކު ޢައްޔަނު ކުރުމަށް  (ތިނެއް) ގަޑިިއރުގެ 3ފެށިގެން 

 އެ ފަރާތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ދޭންވާނެއެވެ.

    (ށ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލު ސަބަބަކާހެދި ވަކީލަކު 

ނު ކުރުމަށް އިތުރު ުމއްދަތެއް ބޭުނންވާ ނަމަ، ޢައްޔަނު ނުކުރެވިގެން ވަކީލަުކ ޢައްޔަ

ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުމަށް އިތުރު  ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން

 ފުރުޞަތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގައި ލިޔުމުން އެދެންވާނެއެވެ.

    (ނ)

 މުއްދަތު އިުތރުކޮށްދޭން އެދުމުން، އެީއ މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

    އެ ފަާރތަކަށް ަވކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުމަށް ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަްށ ެފންނަ ނަމަ

 (އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. 1

    (ރ)

ނުކޮށްިފ  މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޤާޫނނީ ަވކީލެއް ޢައްޔަނު

ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ ކަމަށް ބަލައި ތަޙުޤީޤު ކުރިއަްށ  ،ނަމަ

 ގެންދިޔުމުގެ އިޚުތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

    (ބ)

ކުން ާޤނޫނީ ވަީކލަކު އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަ

ޢައްޔަނު ކުރަން ބޭުނން ނުވާކަަމށް ބުެނފިނަމަ، ވަކީލަކު ޢައްޔަުނ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތަަކށް 

ދިންކަމަށާއި، އެ ފަރާތަކުން ަވކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރަން ދިން ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީކަން އެނގޭޮގތަްށ 

 ޔުމެއްގައި އެ ފަރާތަކުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ދޭ ލި

 28. ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ  

ފުރުޞަތު 

 ދޫކޮށްލުން 
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އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ކުރިއަށްގެންދާ ތަޙުޤީޤަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު 

އެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން  ،ޢައްޔަނު ކުރީ ކަމުގައި ބެލެވޭނީ

 ،ޑައަޅައިފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި އެ ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. މި ފޯމުކަނ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކައުންޓަރުންނާއި، ަރށު / އަތޮޅު / ސިޓީ ފޯކަލް 

ޕޮއިންޓުންނާއި، އަތޮޅު / ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ލިެބްނ 

 ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ވެސް ހުންނާނެއެވެ. އަދި އިލެކްަޝްނސް

 ހުންނާނެއެވެ.

.29  (ހ) ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  

 ޢައްޔަނު ކުރާ ފޯމު 

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

މު ބަލައެްއ ހުށަހެޅުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން މެނުވީ ފޯ

 ނުގަނެވޭނެއެވެ.

    (ށ)

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުމަށްފަހު، ތަޙުޤީޤަށް އިލެްކޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ވަުގުތ އެ ފަރާތަށް ިއލެކްޝަންސް ޮކމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން 

މަޢުލޫމާތު އެންގުނީ ކަމުގަިއ އެންގުމުން، އެ ފަރާތުން ޢަްއޔަނު ކޮށްފައިވާ ވަކީލަށް 

 ބެލެވޭނެއެވެ.

    (ނ)

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ކުރާ ތަޙުޤީޤަކަްށ، ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާ 

ވަކީލަކަށް ތަރުޖަމާނެއްގެ އެީހ ބޭނުންވާ ނަަމ، އެފަދަ އެީހ ހޯދުމަކީ އެ ވަކީލެއްގެ 

 ޒިންމާއެކެވެ.

    (ރ)

ންޓްސް ބިއުރޯއިން ކުރާ ތަޙުޤީޤަކަށް، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނު އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއި

 ކުރެވޭނީ  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާްތތަކެވެ.

 ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތުން؛ .1

ކުރެވިފައިވާ ޢައްޔަނު  މައްސަލައެއްގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި .2

ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި  ފަރާތެއް އެ މައްސަލައިގައި ސުވާލު ކުރެވޭ އެހެން ފަރާތެއްގެ

 .ޢައްޔަނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

 30. ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ  

 ޝަރުޠުތައް

     އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން، 

ނު ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލާ އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ އެ ފަރާތުން ޢައްޔަ

 ފުރުޞަތަކަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

. 31  (ހ) ވަކީލަކާއެކު  

އެކަހެރިކޮށް 

 ބައްދަލުކުރުން 

ޤާނޫނީ ވަކީލާއެކު އެކަހެރިކޮްށ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުަމށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގަިއ 

 (ދޭްއ) ފުރުޞަތެވެ. 2(ދިހަ) މިނެޓުގެ  10ނަވެގެން ދެވޭނީ ފަހަރަކު ގި

    (ށ)
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މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ 

ފަރާތުން އިތުރު ފުރުޞަތަަކށް އެދިއްޖެ ނަމަ، އިތުރު ފުރުަޞތެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ށް ލިބިގެންވެެއވެ.ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަ

    (ނ)

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ހިންގާ ތަޙުޤީޤެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ 

އަްނނަނިވި ކަންކަްނ ކޮށްގެްނ  ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ، އޭނާގެ މުވައްިކލާއެކު ހާޒިރުވެ ހުންނައިރު،

 ނުވާނެއެވެ.

 ، އޭނާގެ މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ އިޢުތިރާފުގެ ބަސް .1

 އޭނާގެ ބަދަލުގައި ދިނުްނ؛

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ކުރާ ސުވާލުތަކަްށ ދޭ  ޖަާވުބ  .2

 ބުނެދިނުްނ؛

 އަޑާއި މަންޒަރު ރިކޯޑު ކުރެވޭނެ ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް އެއްވެސް އެއްޗެއްގެ  .3

 ބޭނުންހިުފން؛ 

 ދިނުން މެދުކަނޑައިލެވިފައިވާ ވަގުތެއްގައި ފިޔަވައި،ސުވާލުކުރުމާއި ޖަވާބު .4

 ؛މުވައްކިލާ ސުވާލުކުރެވެމުން ދަނިކޮށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ދިއުން

 ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮޓަރީގައި ސުވާލުކުރުމަށާއި ޖަވާބުދިނުމަށް ހުރަސްެއޅޭ ފަދަ ޢަމަލެއް  .5

 ކުރުން.

 

.32  (ހ)  ،ޤާނޫނީ ވަކީލު 
ވާނެ ކޮށްގެން ނު 

 ކަންކަން 

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން ޮއތް ނަމަވެސް، ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ މީހާާއ ކުރާ ވަކި ސުވާލަކަށް 

ޤާޫނނީ ވަކީުލ އޭނާގެ މުވައްކިލަށް ނަސޭހަްތެތރިވުމަކީ، ޤާނޫނީ ވަކީަލށް  ޖަވާބު ނުދިނުަމށް

 ކަމެކެވެ. ކުރެވިދާނެ

    (ށ)

އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ތަޙުޤީޤުން ބޭރުކުރުމުގެ  ،މި ގަވާއިދާ ޤާނޫނީ ވަކީލު ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ

އިޚްތިޔާރު ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެ ވަކީލަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު 

އެޅުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް 

 ލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕް

    (ނ)

    ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުަމށް ކުށުގެ ތުހުަމތުކުރެވޭ މީހަަކށް ލިބިދޭ ޙައްޤުގެ ަދށުން، ޭއނާ

ވަކީލަށްވުރެ ގިނަ ވަކީލުން ޢައްޔަނުކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް، އޭނާއާ އެކުގައި  (އެކެއް)  1

(އެކެއް)  1މު އުސޫލުން އެއްވަގުތެއްގައި ވަދެވޭނީ އޭނާ ކަނޑައަޅާ އާން ތަޙުޤީގުކުރާ ކޮޓަރިއަށް

ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަނުގެ ޖާގައާއި ވަސީލަތްތައް ހުރި މިންވަރަކުން  ވަކީލަކަށެވެ. ތަޙުޤީޤު

(ދޭއް) ވަކީލުންަނށް ވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް ތަޙުޤީޤެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު  2ގިނަވެގެން 

 .ހުރަހެއް ނާޅައެވެ ށް މި މާއްދާދިނުމަ

 33. ތަޙުޤީގުގައި  

ބައިވެރިކުރެވޭނެ 

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ 

 އަދަދު 
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ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ މީހަކު ތަޙުޤީޤުގައި ކުށަށް އިޢުތިރާުފވާން ބޭނުންކަަމށް ބުނެިފ 

ގައިާވ ވަނަ މާއްދާ 96ނަމަ، ނުަވތަ އިޢުތިރާފުިވ ނަަމ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ 

    ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަްށ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކަިއ، 

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  24ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަދި ގިނަވެގެން 

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލުގެ އޮފީހަށް ލިޔުމުްނ 

 ގަންވާނެއެވެ.   އެކަން އަން

.34  (ހ) ތަޙުޤީޤުގައި ކުށަށް  

 އިޢުތިރާފުވުން 

މި މައްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ކުށަށް އިޢުތިރާފުވި ފަރާްތ 

ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ނަމަ، ނުވަތަ އިޢުތިރާފުވި ފަރާތުން 

ޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވެއްޖެ ނަމަ، އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އި

 ބިއުރޯގެ ފަރާތުން އެ ފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. 

    (ށ)

ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ނަމަ، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުްނ 

  ހީއެއް ބޭުނންވާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި މީހެއް ނަމަ، ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައި އެހެން ފަރާތެއްގެ އެ

 އެ ފަރަތަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަިތންނެވެ.

 35. ކުޑަކުދިންނާއި  

ޖިސްމާނީ 

އުނިކަމެއް 

ލިބިފައިވާ 

މީހުންނާމެދު 

 ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

އެ ފަރާތެއްގެ  ، އެއްވެސް ފަރާތަކާ ސުވާލުކުރެވޭނީމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.

   (ހ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރާ ފަރާތް ޢައްޔަނު ކުރެވޭ 

 ހާލަތުގައި އެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާުތ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

    (ށ)

(އަށާރަ) އަހަރު  18މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކުަޑކުދިން ކަމުގައި ބަލާނީ، އުމުުރން 

 ފުރިފައިނުވާ ކުދިންނެވެ.

    (ނ)

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ މީހެއް ނުވަތަ ލޮލަށް 

ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި އުނިކަމެއްހުރި  ފެނުމުގައި ނުވަތަ ކަންފަަތށް އަޑުއިވުމުގައި ނުވަތަ

     މީހެއް ނުވަތަ ލިޔަން ކިޔަްނ ނުދަންނަ މީހެއްކަމުގައި ަޤބޫލުކުރެވޭ ނަމަ، ނުަވތަ 

އެ ފަރާތަށް އެފަދަ މަުޢލޫމާތެްއ ލިބިފައިވާ ނަަމ، އެކަމާ ދެޮކޅަށް ހެކި ލިބިފައިުނވާހައި 

އެއްހުރި މީހެއް ގޮތުގައި ހިނދަކު އެ މީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެފަދަ ސިފަ

 ބަލައިގެންނެވެ. 

    (ރ)

ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ނަމަ، ނުވަތަ  ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް ހުރި 

     މީހެއްނަމަ، އެ ފަރާތަކާމެދު ކުރާ ތުހުމަތަކާއި، ތަޙުޤީޤުގައި ކުރެވޭ ސުވާލުތަކާއި، 

އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުގައި ބުާނ އެއްޗެއް އެ ފަރާތަކަށް  ،އެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކާއި 

 ވިސްނިފައިވާކަން ޔަޤީންކުރުމަކީ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

    (ބ)
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މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ފަރާތުްނ، ަތޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ 

ން ބޭުނންކަމަށް ުބެނފި ނަމަ، އެއީ ތަޙުޤީޤަްށ ފަރާތަށް  ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދަ

 ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ބުނި ބުނުމެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

    (ޅ)

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުެރވޭ ފަރާތަކީ ލިޔަން ކިޔަން 

     ސޮއިކުރުވުމުގެ ކުރިން،  ނޭނގޭ ފަރާތެއް ނަމަ، އެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި 

އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތެއް އަދި އެ މަސައްލަގައި ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް 

ފިޔަވައި މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް  ބަޔާްނތައް އެ ފަރާތަށް އިއްވަން 

 ވާނެއެވެ.

.36  (ހ) ލިޔަންކިޔަން   

ނުދަންނަ 

ދު މީހުންނާމެ

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެޭވ 

 ފަރާތަށްވާނަމަ، ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ާހޒިރުގައެވެ.

    (ށ)

ންމުކޮށް ވާހަކަދައްކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތް އާ

އުޅޭ ބަހުން ނުވަތަ އޭނާއަށް އެނގޭ އެނޫންވެސް ބަހަކުން ސުވާލުކުރުމަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް 

  ނޭނގޭ ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ ަތޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ަތޙުޤީޤުގައި އޭނާއާ ކުރާ ސުވާލުތައް 

ޝަންސް ކޮްމޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ޢައްަޔނު އެ ފަރާތަކަށް ތަރުޖަމާކޮްށދޭޭނ ފަރާތެއް އިލެކް

ކޮށްގެންނެވެ. އަދި، އިލެކްަޝންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް  ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކީ 

އިޝާރާތުން ވާހަކަދައްކާ ފަރާެތއްނަމަ، އެ ފަރާތަކާ ކުރާ ސުާވލުތައް އެ ފަރާތަްށ ބަޔާންކޮށްެދވޭެނ 

 ލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ޢައްޔަނު ކުރަންވާނެއެވެ.މީހަކު އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕް

 37. ތަރުޖަމާނަކު  

 ޢައްޔަނު ކޮށްދިނުން 

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި، 

 މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ އެހެން އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

 38. ޤީޤު ކުރުމުގައި ޙުތަ 

އެހެން އިދާރާއެއްގެ 

 އެހީތެރިކަން ހޯދުން 

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިުނވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ، އެ ކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް 

ކަނޑައަޅާނީ ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ލަފާގެ މަތިން އިލެކްޝަްނސް 

 ކޮމިޝަނުންނެވެ.

 39. މި ގަވާއިދުގައި  

ހިމެނިފައި 

ނުވާކަމެއް 

 މެދުވެރިވުން 

މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަާށީނ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ 

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

.40  (ހ) ގަވާއިދަށް  

 މަލުކުރަން ފެށުން ޢަ

  R-1008/2019ނަންބަރު މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ގަވާއިދު 

(އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ހުަށަހޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އިޖުރާއަތުތައް 

ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ  2019މާރިޗު  20ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު) މި ނަމުގައި 

 ޝާއިޢުކޮށް ނެރެފައިވާ ގަވާއިދު އުވުނީއެވެ.

    (ށ)
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 ޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮްށފައި ނުާވހައި ހިނދަކު:މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެ

"އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން" ނުވަތަ "ކޮމިޝަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ، ދިވެހިރާްއޖޭގެ 

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނަށެވެ.

ވަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އިލެކްޝަްނސް "އިންތިޚާބު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެ 

 ކޮމިޝަނުން ހިންގައި ބަަލހައްަޓންޖެހޭ އެންމެހައި އިންތިޚާބުތަަކެށވެ.

"ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ަވނީ، އިްނިތޚާބާ ބެހޭގޮތުްނ ޝަކުވާ ހުަށހެޅުމަށް 

ވާ އަތޮޅު / ިސޓީ އަދި ޤައުމީ އިލެކްަޝްނސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޤާއިމުކޮށްފައި

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށެވެ.

، ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ"

ށްފައިވާ ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުން ދޫކޮ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑާއި، ޕާސްޕޯޓު ކާޑާއި

 އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކާޑަށެވެ.  

 41.  މާނަކުރުން  

 

.............................................. 


