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ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި   

ނޑުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަ

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 
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ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި   

ނޑުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަ

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2011 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު(ގެ 48 ވަނަ )ހ(1.ތަޢާރުފާއި ނަން

މާއްދާގައި، ކޮމިޝަނުން އެކިއެކި މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

ނޑުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު އެކުލަވައިލުމަށް މިކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން  މިންގަ

އެކުލަވައިލި ގަވާއިދެވެ.

ބަލައި )ށ( މައްސަލަތައް  ކޮމިޝަނުން  އިންޓެގްރިޓީ  “ކަސްޓަމްސް  ކިޔަނީ  ގަވާއިދަށް  މި 

މިހެންނެވެ.  ގަވާއިދު”  ނޑުތަކާބެހޭ  މިންގަ ޢަމަލުކުރާނެ  ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި 

ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް 

ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް

ކޮމިޝަނުން 2. ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ކަސްޓަމްސްގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2011 

މިވަނީއެވެ.  ތިރީގައި  މައްސަލަތައް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ބެލުމަށް 

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާ ބެހޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއިން )ހ(

ނިންމާ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް.

އޭނާ     )ށ( ނުވަތަ  ޢަމަލުކުރާކަމަށް  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  އޮފިސަރަކު  ކަސްޓަމްސް 

ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ބުނެ  އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް  އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  އެ 

މައްސަލަތައް. ހުށަހަޅާ 

ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފަކާމެދު ކަސްޓަމްސްއިން އަޅާ އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް އިސްތިއުނާފު )ނ(

ކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް.

ބެލުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ 

މައްސަލަތައް

ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2011 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު( ގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ  )ހ(3.

ދަށުން ކޮމިޝަނުން ބަލާނީ ތިރީގައިވާ މުއްދަތުގައި ހިނގާފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ.
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ޢަމަލުކުރަން )1( ގައި   2011 މެއި   11 ޤާނޫނަށް  ކަސްޓަމްސްގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މައްސަލަތައް. ނުނިމިވާ  ހުށަހެޅި  ދާއިރާއަކަށް  ކަމާބެހޭ  ފެށިއިރު، ސަރުކާރުގެ 

ޢަމަލުކުރަން )2( ގައި   2011 މެއި   11 ޤާނޫނަށް  ކަސްޓަމްސްގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ފެށުމުގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ހިނގާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، އެކަމެއްގެ 

އެމައްސަލައެއް  ތާރީޚާއި  ހިނގި  ކަންތައް  ބިނާވެފައިވާ  އެމައްސަލަ  މައްޗަށް 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ދެމެދު، މީލާދީ ގޮތުން 2 )ދޭއް( އަހަރު ދުވަސް 

މައްސަލަތައް.  ފުރިހަމަނުވާ 

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރެއްގެ މައްސަލަ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދަނިކޮށް އެ މައްސަލަ )ހ(4.ނުބެލޭނެ މައްސަލަ

ކޮމިޝަނުން ނުބެލޭނެއެވެ. 

ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ސޮއި އަދި )ހ(5.ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި މައްސަލަ ހިނގި ތާރީޚާއި މައްސަލަ ހިނގިގޮތް 

ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް، ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ލިބޭނެކަމަށް 

ލަފާކުރާ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތައްވެސް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

އީމެއިލްއަކުން )ށ( ނުވަތަ  ފޯނުން  ނުވަތަ  ސިޓީއަކުން  ނުވަތަ  ހުށަހަޅާފޯމުން  މައްސަލަ 

ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ މައްސަލަ 

ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ކޮމިޝަނުން ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ. މިފޯމުގެ 

ކޮޕީއެއް މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ރިޕޯޓުކުރުމުގެ )ނ( ކަމެއް  އިތުރަށް  ގޮތްތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މިމާއްދާގެ 

ގޮތުންވެސް މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަތަކުގައި ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ރިޕޯޓުކުރާ 

ސިއްރުކުރުމުގެ  އެމަޢުލޫމާތު  ދިންނަމަވެސް  މަޢުލޫމާތު  އަންގައިދޭ  ކާކުކަން  ފަރާތުން 

ލިބިގެންވެއެވެ.  ކޮމިޝަނަށް  އިޚުތިޔާރު 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ އޭނާ ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކޮށް )ރ(

ސުވާލުކުރެވިދާނެ ފަރާތެކެވެ.

ބަލައި )ބ( މައްސަލަތައް  ފުރިހަމަނުވާ  މަޢުލޫމާތު  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މިމާއްދާގެ 

ލިބިގެންވެއެވެ.  ކޮމިޝަނަށް  އިޚުތިޔާރު  ތަޙުޤީޤުނުކުރުމުގެ 

ބެލޭނެ މައްސަލައެއްކަން ނުވަތަ 

ނޑައެޅުން ނޫންކަން ކަ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ހ(6.  8/2011 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މައްސަލައަކީ  ހުށަހެޅޭ  ކޮމިޝަނަށް 

ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ބަލާނެ މައްސަލައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ނިންމާނީ 
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ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ.

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަނުގެ )ށ(

ރައީސްއެވެ. ރައީސަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަނުގެ 

ނައިބުރައީސެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ ބަލާނެ މައްސަލައެއްކަން )ނ(

ނުވަތަ ނޫންކަން ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. ކޮމިޝަނުގެ 

ބައްދަލުވުމެއްގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ 3 )ތިނެއް( މެންބަރުންނެވެ. 

އެމައްސަލައަކީ )ރ( ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ހަތެއް(   7 ހުށަހަޅާތާ  މައްސަލައެއް  ކޮމިޝަނަށް 

ނިންމަންވާނެއެވެ.  ކޮމިޝަނުން  ނޫންކަން  ނުވަތަ  މައްސަލައެއްކަން  ބެލޭނެ 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކީ ބެލޭނެ މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިނަމަ )ބ(

އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގައި އެތާރީޚުން ފެށިގެން މައްސަލަ 

ތަޙުޤީޤު ކުރަން ފަށްޓަންވާނެއެވެ.  

ދަށުން )ޅ( ޤާނޫނުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލައަކީ  ހުށަހެޅި  ކޮމިޝަނަށް 

ކޮމިޝަނަށް ނުބެލޭނެ މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިނަމަ އެގޮތަށް ނިންމި 

އަންގަންވާނެއެވެ.  ލިޔުމުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިނަމަ މައްސަލަ ބަލައި )ހ(7.މައްސަލަ ބަލަން ހަވާލުކުރުން

ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާ ހަވާލު 

ތަޙުޤީޤުކުރަން  މައްސަލަތައް  ހާޒިރުނުވެވޭނަމަ  ރައީސަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ކުރަންވާނެއެވެ. 

ހަވާލުކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސެވެ.

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރަންވާނީ  މަދުވެގެން ކޮމިޝަނުގެ )ށ(

2 )ދޭއް( މެންބަރުން ހިމެނޭ ޓީމަކުންނެވެ. މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ 

މެންބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ނިންމިދާނެއެވެ.

މައްސަލަތަކާގުޅިގެން 

ކޮމިޝަނަން ހާޒިރުކުރުން

މައްސަލަތަކާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތައް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަންވާނީ، ކޮމިޝަނުން ޗިޓު )ހ(8. 

ކަމެއް  ހާޒިރުނުވެވޭފަދަ  ކޮމިޝަނަށް  ފޮނުވުމުން  ޗިޓު  ކޮމިޝަނުން  ފޮނުވައިގެންނެވެ. 

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޗިޓުގައިވާ ގަޑިޖެހުމުގެ 30 )ތިރީސް( މިނެޓުކުރިން އެކަން ލިޔުމުން 

ފޮނުވުމުން  ޗިޓު  ކޮމިޝަނުން  އުޒުރެއް ނެތި  މަޤުބޫލު  އަންގަންވާނެއެވެ.  ކޮމިޝަނަށް 

އިޚުތިޔާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  އެމީހަކާމެދު  ނުވެއްޖެނަމަ  ހާޒިރު  ގަޑިއަށް  ޗިޓުގައިވާ 

ލިބިގެންވެއެވެ.  ކޮމިޝަނަށް 
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ފަރާތްތައް )ށ( އަންގާ  ހާޒިރުވާން  މައްސަލަތަކާގުޅިގެން  ތަޙުޤީޤުކުރާ  ބަލައި  ކޮމިޝަނުން 

ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި  ހަމަނުވާ  މުއްދަތު  ހާޒިރުވާއިރު،  ކޮމިޝަނަށް 

ޑްރައިވިންގ  ނުވަތަ  ޕާސްޕޯޓު  މުއްދަތުހަމަނުވާ  ނެތްނަމަ،  އެކާޑު  ގެންނަންވާނެއެވެ. 

ނުވަތަ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި  ގެންނަންވާނެއެވެ.  ލައިސަންސް 

ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ ފޮޓޯކޮޕީ ނެގުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ.  

މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރާ ފަރާތްތަކާ  ސުވާލުކުރަން  ފެށްޓުމުގެކުރިން )ހ(9.ބަޔާން ނެގުން

އެމީހަކު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަނީ ކީއްވެގެންކަން ބުނެދޭންވާނެއެވެ. 

ހިނގިގޮތް )ށ( މައްސަލަ  ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.  ލިޔުމުން  ބަޔާން  ދޭ  ތަޙުޤީޤަށް  ކޮމިޝަނުގެ 

ފުރުޞަތު  ހާމަކުރުމުގެ  ލިޔުމަކުން  ޢަމަލުކުރިގޮތް  އެފަރާތަކުން  އެކަމުގައި  ނުވަތަ 

ހުރަހެއްނާޅައެވެ.  މިމާއްދާ  ދިނުމަށް  އެމީހަކަށް  ކޮމިޝަނުން 

ތަޙުޤީޤުގައި ތަރުޖަމާނަކު ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކޮމިޝަނުން އެފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. )ނ(

ތަރުޖަމާނަކު  ކޮމިޝަނުން  މީހުންނަށް  ދަތިވާ  ހޯދުމަށް  ތަރުޖަމާނަކު  އަމިއްލައަށް 

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. ތަރުޖަމާނަކު މެދުވެރިކޮށް ދޭ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން، 

އޭނާއަށް  ބަޔާން  އަދި  ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ.  ބަޔާން  މީހާއަށް،  ދިން  ބަޔާން  ތަރުޖަމާނު 

އޮޅުން  ބަޔާނެއްކަން  ލިޔެފައިވާ  ކިޔައިދިންގޮތަށް  އޭނާ  ބަޔާނަކީ  ކަމަށާއި  ކިޔައިދިން 

ފިލައިފިކަމަށް ބަޔާން ދިން މީހާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

ބަޔާން )ރ( ހާޒިރުކޮށްގެން  މީހަކު  ހުރި  އެހެން ރަށެއްގައި  ފިޔަވައި  ހިންގާ ރަށް  ތަޙުޤީޤު 

ނަގަން ނުވަތަ ހެކިބަހެއް ހޯދަން ދަތިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފޯނުގެ ޒަރީޢާއިން އެމީހެއްގެ 

ބަޔާން ނުވަތަ ހެކިބަސް ހޯދިދާނެއެވެ. ބަޔާން ދޭމީހާއަކީ ނުވަތަ ހެކިބަސް ދޭ މީހާއަކީ 

ކާކުކަން ޔަޤީން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމީހަކާ ސުވާލުކޮށްގެން އެމީހެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި 

ބައްޕަގެ ނަމާއި މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި އައި.ޑީ ކާޑުގެ ނަންބަރު ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. 

އަދި މި މަޢުލޫމާތު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަނުން ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ. 

މިގޮތަށް ބަޔާން ނަގާއިރު ނުވަތަ ހެކިބަސް ހޯދާއިރު، ތަޙުޤީޤު ކުރާ މީހާގެ އިތުރުން 

އަޑުއަހާނެ ދެހެކިން ތިބެންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދާނީ އަޑުއަހަން ތިބޭ 

ދެހެކިންނަށްވެސް ދެފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއިވޭގޮތަށެވެ. އަދި މިގޮތަށް ނަގާ ބަޔާން 

ނުވަތަ ހެކިބަސް ރެކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެބަޔާން ނުވަތަ ހެކިބަސް ލިޔެ، ތަޙުޤީޤު 

ކުރި މީހާއާއި އަޑުއެހި ދެހެކިން، އެ ލިޔުމުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ.   

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައަކާގުޅިގެން  ކުޑަކުއްޖެއްގެ ބަޔާން ނަގަން ޖެހިއްޖެނަމަ 10.ކުޑަކުދިންގެ ބަޔާން

އެފަދަ ބަޔާނެއް ނަގަންވާނީ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިއެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ. 
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ކޮމިޝަނުން ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަކަށް  އޭނާގެ ދިފާޢުގައި 11.ދިފާޢުވުމުގެ ފުރުޞަތު

ވާހަކަ ދައްކައި މައްސަލަ ހިނގިގޮތްކަމަށް އެފަރާތުން ބުނާ ގޮތެއް، ނުވަތަ އެކަމުގައި އެފަރާތުން 

ޢަމަލުކުރިގޮތް ކަމަށް އެފަރާތުން ބުނާގޮތެއް ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނަށް ބަޔާންދިނުމުގެ ފުރުޞަތު 

އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.   

ކޮމިޝަނުން ކުރާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރާއިރު،ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.12.ރެކޯޑުކުރުން

ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދޭ މީހާ އޭނާދޭ ބަޔާނުގައި ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހަންވާނެއެވެ. )ހ(13.ތަޙުޤީޤު ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުން 

މީހާއާއި  ތަޙުޤީޤުކުރި  ސޮއިނުކޮށްފިނަމަ  ބަޔާނުގައި  ދިނުމަށްފަހު  ބަޔާން  ތަޙުޤީޤަށް 

އަޑުއެހި ދެމީހުން އެބަޔާނަކީ ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާން ދިން މީހާ ކިޔައިދިން ގޮތަށް ލިޔެފައިވާ 

ބަޔާނެއްކަމަށް ލިޔެ ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހަންވާނެއެވެ. 

ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ސޮއިކުރުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާފަދަ ޙާލަތެއްގައިވާ )ށ(

މީހަކުނަމަ ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ މީހަކުނަމަ އެމީހަކު ދިން ބަޔާނުގައި އެމީހެއްގެ 

އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާނީއެވެ. ލިޔަން ކިޔަން ނުދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ 

ލިޔަން ކިޔަން ޢުޒުރުވެރިވާފަދަ ޙާލަތެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާގެ ބަޔާނުގައި 

އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖެހުމުގެ ކުރިން އެބަޔާން އޭނާއަށް ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެބަޔާން 

އޭނާއަށް ކިޔައިދިންކަމަށާއި އެއީ އޭނާ ކިޔައިދިންގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ބަޔާނެއްކަން އޮޅުން 

ފަރާތަކީ  ސޮއިކުރާ  އަދި  ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  މީހަކު  ފަރާތުން  އޭނާގެ  ފިލައިފިކަމަށް 

ބައިވެރިވި  މަރުހަލާއެއްގައިވެސް  ހުރިހާ  ނެގުމުގެ  ބަޔާން  ތަޙުޤީޤު  ފަރާތެއްގެ  މިފަދަ 

ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ )ނ( ބެލެނިވެރިޔާ  އެކުއްޖާގެ  ބަޔާނުގައި  ދޭ  ކުޑަކުދިން  ތަޙުޤީޤަށް  ކޮމިޝަނުގެ 

ސޮއިކުރަންވާނެއވެ.  ބަލަދުވެރިޔާ 

ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކީ )ހ(14.ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

ބާރެއް  ޤާނޫނީ  މަޢުލޫމާތު  މިފަދަ  މަޢުލޫމާތެކެވެ.  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ގޮތުގައި  ސިއްރު 

ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މެނުވީ، ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާނުގުޅޭ އެއްވެސް 

ފަރާތަކާ ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަލައި ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާއިރު، މައްސަލައިގައި ލިބޭ އެއްވެސް )ށ(

މަޢުލޫމާތެއް މައްސަލައާ ގުޅުން ނެތް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ 

ފަރާތަކަށް  އެހެން  މަޢުލޫމާތެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ހިއްސާކޮށް  މުވައްޒަފަކު  ކޮމިޝަނުގެ 

ނުވާނެއެވެ.  ފޯރުކޮށްދީގެން 
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ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަށް 

ލިބިގެންވާ ބާރު

ބާރު )ހ(15. ކުރުމުގެ  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ތަކާގުޅިގެން  ތަޙުޤީޤު  ކުރަމުންދާ  ކޮމިޝަނުން 

ލިބިގެންވެއެވެ.  ކޮމިޝަނަށް 

ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރު ކުރުމާއި ހެކިބަހާއި ބަޔާން )1(

ހޯދުން؛

ފެންނަ )2( ހުރިކަމަށް  ގުޅުން  މައްސަލައަކާ  ތަޙުޤީޤުކުރާ  ބަލައި  ކޮމިޝަނުން 

އިދާރާތަކަށާއި  ސަރުކާރުގެ  ހޯދުމަށްޓަކައި  ތަކެތި  އެހެނިހެން  ލިޔެކިޔުންތަކާއި 

އެހެނިހެން ތަންތަނަށް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ގޮސް އެ ތަންތަނާއި އެތަންތަނުގައި 

ހުރި ލިޔެކިޔުން ބެލުމާއި ނަކަލުކުރުމާއި ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ކޮމިޝަނަށް ގެނައުން؛

ފެންނަ )3( ކަމަށް  ދެވިދާނެ  މަޢުލޫމާތެއް  ޚާއްޞަ  ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ  ވަކި 

ހޯދުން؛ އެމަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުން، 

ފަރާތުން )4( ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައަކާ  ހުށަހެޅޭ  ކޮމިޝަނަށް 

ނުވަތަ  ދިނުމަށް،  މަޢުލޫމާތެއް  ކޮމިޝަނަށް  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  ނޑައެޅޭ  ކަ

އެންގުން؛ ހުށަހެޅުމަށް  ރިޕޯޓެއް 

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ އެއްވެސް ސުވާލެއް 16.ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު

އަންގަންވާނެއެވެ.  ލިބިގެންވާކަން  އެމީހަކަށް  ޙައްޤު  ހަނުހުރުމުގެ  ކުރިން  ފެށްޓުމުގެ  ކުރަން 

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭނުންކޮށްފިނަމަ އެކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ކޮމިޝަނުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ 

ހޯދައި ލިބިގަތުން

ފަރާތްތަކަށް )ހ(17. ހާޒިރުކުރާ   ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ  ތަޙުޤީޤުކުރާ  ބަލައި  ކޮމިޝަނުން 

ޤާނޫނީ  ދޭންވާނެއެވެ.  ކޮމިޝަނުން  ފުރުޞަތު  ކުރުމުގެ  ޢައްޔަން  ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ 

ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރަން ބޭނުންތޯ ސުވާލުކުރުމުން ޤާނޫނީ  ވަކީލަކު  ޢައްޔަންކުރަން 

ބޭނުންކަމަށް  ކުރަން  ޢައްޔަން  ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ  ފަހުން  ބުނެފައި،  ބޭނުންނޫންކަމަށް 

ދޭންވާނެއެވެ.  ކޮމިޝަނުން  އެފުރުޞަތު  ބުނިކަމުގައިވިޔަސް 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރަން ބޭނުން ނޫންކަމަށް ބުނެފިނަމަ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ )ށ(

ބޭނުންނުވާކަމަށް  ޢައްޔަންކުރަން  ވަކީލަކު  އެމީހަކު  ދިންކަމަށާއި  އެމީހަކަށް  ފުރުޞަތު 

ބަޔާންކޮށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމުގައި އެމީހަކު ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހަންވާނެއެވެ. 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ 7 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ފުރުޞަތު )ނ(

ދޭންވާނެއެވެ. 7 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަކީލަކު ޢައްޔަން ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އިތުރު 

3 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. 3 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ޤާނޫނީ 
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ވަކީލަކު ޢައްޔަން ނުކުރެވިގެން އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް އެދެފިނަމަ އަނެއްކާވެސް އިތުރު 

ތިންވަނައަށް  ނެތި  ޢުޒުރެއް  މަޤުބޫލު  ދޭންވާނެއެވެ.  ފުރުޞަތު  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް(   3

އެމީހަކު  ބެލެވޭނީ  ހުށަނާޅައިފިނަމަ  ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ  މުއްދަތުގައި  ދެވުނު  ފުރުޞަތު 

ދޫކޮށްލީކަމަށެވެ.  ފުރުޞަތު  ކުރުމުގެ  ޢައްޔަން  ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ 

ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމުންދާ  މައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި ކަސްޓަމްސް  އޮފިސަރެއްގެ މައްސަލައެއް 18.ސިއްރު މައްސަލަ

ގޮތުގެ  އަސަރުނުކުރާނެ  ބަލަންވާނީ ޝަރީޢަތަށް  އެމައްސަލައެއް  ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ  ކޮމިޝަނަށް 

މައްސަލަ   އޮތް  މަރުޙަލާގައި  ޝަރީޢަތުގެ  އަދި  ގޮތުގައެވެ.  މައްސަލައެއްގެ  ސިއްރު  މަތީން 

ނުނިމެނީސް އެމައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު ނުވަތަ ހޯދުންތައް އާންމުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

އެހެން އިދާރާތަކުން ކުރާ 

ތަޙުޤީޤު

ކަސްޓަމްސްގެ )ހ(19. އިދާރާއަކުން  އެއްވެސް  ލިބިފައިވާ  ބާރު  ޤާނޫނީ  ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ 

މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުން ގެންދާނަމަ އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަކީ 

ޒިންމާއެކެވެ.  ކޮމިޝަނުގެ 

ދަށުން )ށ( ގެ  ޤާނޫނު(  ކަސްޓަމްސްގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   8/2011 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ޤާނޫނީ  ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތެއް  ބޭނުންވާ  ތަޙުޤީޤަކަށް  ކުރަމުންދާ  ކޮމިޝަނުން 

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ،  ކޮމިޝަނަށް  ހުރިކަމަށް  އިދާރާއެއްގައި  ތަޙުޤީޤުކުރާ  ލިބިގެން  ބާރު 

ކޮމިޝަނުގެ  މަޢުލޫމާތު  އެފަދަ  އެދުމާއި  ހޯދަން  މަޢުލޫމަތު  ލިބިފައިވާ  އެފަރާތަކަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ. ކޮމިޝަނަށް  އިޚުތިޔާރު  ބޭނުންކުރުމުގެ  ތަޙުޤީޤުގައި 

ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރާ މީހުން 

ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް

ތަނަށް  )ހ(20. ތަޙުޤީޤުކުރާ  ވަސީލަތެއް  އެއްވެސް  ރިކޯޑުކުރެވޭ  ވަސީލަތްތަކާއި  މުވާޞަލާތުގެ 

ރިކޯޑުކުރުން. ވައްދައި 

މީހަކަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދެވިދާނެފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ކޮމިޝަނަށް ވެއްދުން.)ށ(

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތައް ނިންމަންވާނީ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން )ހ(21.މައްސަލަ ނިންމުން

ނުވަތަ މެންބަރުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

މައްސަލަ ނިންމަން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ )ށ( އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ނިންމީ  މައްސަލަ  ކޮމިޝަނުން 

ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. ރިޕޯޓުގައި  ތަޙުޤީޤު  އެކަން  ކަމަށްވާނަމަ  އަޣުލަބިއްޔަތުން 

 

މައްސަލަ ނިންމީ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަމަށްވާނަމަ އެނިންމުމަށް ތާއީދު ނުކުރާ މެންބަރުން، )ނ(

ގޮތުގެ  ނިންމި  މައްސަލަ  ސޮއި،  އެމެންބަރުންގެ  ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު  ނުކުރި  ތާއީދު 

އޮންނަންވާނެއެވެ.  ރިޕޯޓުގައި 
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ވަނަ )ރ(  34 ގެ  ޤާނޫނު(  ކަސްޓަމްސްގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   8/2011 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

މެންބަރަކު  ކޮމިޝަނުގެ  ބެލުމުން  މައްސަލައެއް  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ނ(  މާއްދާގެ 

ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.  އެކަން  ރިޕޯޓުގައި  ތަޙުޤީޤު  ވެއްޖެނަމަ  ތަނާޒުލް 

މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު 

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ކޮމިޝަނުން މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.)ހ(22.

ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް )1( ގަވާއިދަކާ  ނުވަތަ  ޤާނޫނަކާ  އޮފިސަރަކު  ކަސްޓަމްސް 

މައްސަލަ  އެފަދަ  ތަޙުޤީޤުތަކުގައި  ކުރާ  ކޮމިޝަނުން  ތުހުމަތުކުރެވިގެން، 

ބެހޭގޮތުން  އެތުހުމަތަކާ  އަދި  ރިޕޯޓު،  ތަޙުޤީޤު  ނިންމުމަށްފަހު،  ތަޙުޤީޤުކޮށް 

ހުށަހެޅުން. މިނިސްޓަރަށް  ލަފާ  ގޮތުގެ  ފެންނަ  ޢަމަލުކުރާން  މިނިސްޓަރު 

ބެހޭގޮތުން، )2( ޝަކުވާތަކާ  ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  އޮފިސަރުންގެ  ކަސްޓަމްސް 

ކަސްޓަމްސްއިން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން، ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް މިނިސްޓަރު 

ގޮތް  ފެންނަ  އަދި  ރިޕޯޓު  ތަޙުޤީޤު  ތަޙުޤީޤުކޮށް،  މައްސަލަތައް  ހުށަހަޅާ 

ހުށަހެޅުން.  މިނިސްޓަރަށް 

އެފަދަ )3( ތަޙުޤީޤުތަކުގައި  ކުރާ  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ހުށަހެޅޭ  ކޮމިޝަނަށް 

މައްސަލައެއް ތަކުރާރު ވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ 

ގެންނަން  ބަދަލު  ގަވާއިދަކަށް  ނުވަތަ  އުސޫލުތަކަކަށް  ނުވަތަ  އުސޫލަކަށް 

ދިނުން.  މިނިސްޓަރަށް  ލަފާ  އެކަމާބެހޭ  ފެންނަނަމަ  ކޮމިޝަނަށް 

ކޮމިޝަނުން ބެލި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް )4(

އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  އެކަން  ފެންނަނަމަ 

ފޮނުވުން. 

ފަރާތަށާއި )ށ( ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ނިމުމުން،  ބަލައި  މައްސަލަތައް  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޝަނަށް 

ލިޔުމުން  ނިމުނުކަން  މައްސަލަ  ފަރާތްތަކަށް  ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ރައްދުވާ  މައްސަލަ 

އަންގަންވާނެއެވެ. 

ގޮތާއި )ނ( ފެންނަ  ކޮމިޝަނަށް  ނިންމުމަށްފަހު  ބަލައި  މައްސަލައެއް  ކޮމިޝަނުން 

މައްސަލައިގައި މިނިސްޓަރު ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތުގެ ލަފާ މިނިސްޓަރަށް ދިނުމުން 

ވިޔަ  ތަކުރާރު  މައްސަލައެއް  އެފަދަ  ގުޅިގެން  ތަޙުޤީޤަކާ  ކުރި  ކޮމިޝަނުން  ނުވަތަ 

ގަވާއިދަކަށް  ނުވަތަ  އުސޫލަކަށް  ޢަމަލުކުރެވޭ  ކަސްޓަމްސްގައި  ނުދިނުމަށްޓަކައި 

މިނިސްޓަރަށް  ކޮމިޝަނުން  ކުރުމަށް  އެކަން  ފެނިގެން  ކޮމިޝަނަށް  ގެންނަން  ބަދަލު 

ލަފާއެރުވުމުން، މިނިސްޓަރުގެ އެއްބާރުލުން އެކަމަށް ނުލިބިއްޖެނަމަ އެކަން ރައްޔިތުންގެ 

ލިބިގެންވެއެވެ.  ކޮމިޝަނަށް  އިޚުތިޔާރު  ގެނައުމުގެ  ސަމާލުކަމަށް  މަޖިލީހުގެ 
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ކޮމިޝަނުން ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ނިމުމުން، ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ )ހ(23.ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު

ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. 

ނަންބަރު )ށ( ޤާނޫނު  ރިޕޯޓު،  ތަޙުޤީޤު  މައްސަލަތަކުގެ  ތަޙުޤީޤުކުރާ  ބަލައި  ކޮމިޝަނުން 

8/2011 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު( ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި 

ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި  ސަލާމަތާއި  އެމީހުންގެ  މަޢުލޫމާތު  މީހުންގެ  ދިން  ހެކިބަސް 

ވަންހަނާ ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ވަންހަނާ ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ.

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ނިމުމުން، ކޮމިޝަނުން ކުރާ )ނ(

ބަޔާނުގެ  ދީފައިވާ  ކޮމިޝަނަށް  އެފަރާތަކުން  ފަރާތަކުން  ދިން  ބަޔާނެއް  ތަޙުޤީޤަކަށް 

ކޮޕީއެއް ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެބަޔާނުގެ ކޮޕީއެއް އެބަޔާން ދިން ފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

އަދި މައްސަލައާގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތެއް ޝާމިލުވާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް 

ބިނާކޮށް މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް ދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު 

ލިބިގެންވެއެވެ.  ކޮމިޝަނަށް 

އެލިޔުމެއް )ރ( ލިޔުމެއް،  އެއްވެސް  މައްސަލައަކާގުޅޭ  ތަޙުޤީޤުކުރާ  ބަލައި  ކޮމިޝަނުން 

ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ އެންގުމަކަށް މެނުވީ 

ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ދުލެއް 

ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް ނިންމި ގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން،  އެމައްސަލައެއް 24.މައްސަލަ އަލުން ބެލުން

އަލުން ބަލައި ދިނުމަށް އެދުނުނަމަވެސް އެމައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުން އަލުން ބަލައި ދިނުމަށް 

ނުވެއެވެ. ހަމަޖެހިފައެއް 

މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނާނީ، ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.25.މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތް

ގަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް 

މެދުވެރިވުން

މިގަވާއިދުގައި  ނެތްކަމެއް  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާނީ، ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް 26.

ހުށަހަޅައިގެން، އެބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބޭގޮތަކަށެވެ.

މިގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވާހާ ހިނދަކު؛27.ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ

]ކޮމިޝަން[ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށެވެ.

]ކަސްޓަމްސް[ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށެވެ.



12

]މިނިސްޓަރު[ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތައް 

ނޑައަޅާ މިނިސްޓަރަށެވެ. ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

]ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ[ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ ހުވާކޮށްގެން 

ތިބި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

]މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު[ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެމައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ފޯމަށެވެ. 

ނޑު  ނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ، އެއްބަ ]ބެލެނިވެރިޔާ[ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މަންމަ، ބައްޕަ، އެއްބަ

ނޑު ދައްތަ ނުވަތަ  ނޑު ބޭބެ، އެއްބަ އެއްބަފާ ދައްތަ، އެއްބަފާ ބޭބެ، އެއްބަފާ ދައްތަ، އެއްބަ

ނަގައިގެން  ބެލެނިވެރިކަން  ނުވަތަ ޝަރުޢީ  މީހެއް  ފަދަ  ދިފާޢުކުރެވޭ  މަޞްލަޙަތު  އެމީހެއްގެ 

އެމީހަކު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ފަރާތަކަށެވެ.

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން 28.ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

ފެށިގެންނެވެ.
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ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން  

          މާލެ، 

        ދިވެހިރާއްޖެ.

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

1. މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންނަމަ މިބައި ފުރިހަމަނުކުރިއަސް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ.(

އާންމުކޮށް ކިޔާ ނަން: ފުރިހަމަ ނަން:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު/ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން/ އަދާކުރާ ވަޒީފާ:

އުފަން ތާރީޚު:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް: ފޯނު ނަންބަރު:

2. މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

އާންމުކޮށް ކިޔާ ނަން: ފުރިހަމަ ނަން:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު/ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން/ އަދާކުރާ ވަޒީފާ:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް: ފޯނު ނަންބަރު:

3. މައްސަލަ  ހިނގިގޮތް: 

މައްސަލައިގެ ހާދިސާ ހިނގި ތާރީޚު:

މައްސަލައިގެ ހާދިސާ ހިނގި ތަން/ތަންތަން:

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ގޮތް:

y   ުފޯމ

y  ްފެކްސ

y ްއީ-މެއިލ

y ުފޯނ

y ީސިޓ

y  ެކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވ

ޖަދުވަލު 1
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4. އިތުރު ފަރާތަކަށް މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެ ހުށަހެޅި އިދާރާ ނުވަތަ އިދާރާތަކާއި އެ މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު. 

   މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާނަމަ ނުވަތަ ހިނގާފައިވާނަމަ އެ މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު:

5. މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔުންތަކާއި ހެތްކާއި ޤަރީނާ:

6. ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ހެކިން ތިބިނަމަ ހެކިންގެ މަޢުލޫމާތު:

7. މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް:

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން:..................................

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި:.................................                  ތާރީޚު:.......................

ހަމައެކަނި ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށް

މުވައްޒަފުގެ ނަން: ހުށަހެޅި ތާރީޚު:

މުވައްޒަފުގެ ސޮއި: ގަޑި:

އިތުރު ބަޔާން: ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚު:
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މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް:

y  ާނޑެއްގައި ލިޔެ މިފޯމ ނޑައެޅިފައިވާ ގޮޅީގައި ލިޔަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ނުލިޔެވޭނަމަ އިތުރު ގަ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަ

އެކު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

y .ެއިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ނަންބަރު 3010784 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވ

y .ެފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވ

                            ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

                                 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ


