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 ން ޝަ ން ކޮމި ޝަ ކޮރަޕް -ޓި އެން 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

ޤީޤު ކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުގެ ޙު ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ތަ -(އެންޓި  R/2020-98ވާއިދު ނަންބަރު ގަ 

 އިދު ގެ ގަވާ މު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައު  1އަށް  ގަވާއިދު)

 

 

    އަށް ޤީޤު ކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު)ޙުކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝުނގެ ތަ-(އެންޓި R-98/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 .ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން 1

 އަންަނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. ވަނަ ބާބު  40ދިޔަ ގަވާއިދުގެ ބުނެވި .1

މަްއސަލަ ހުށަހެުޅމާއި  

ރަިޖސްޓަރީކުުރމުގެ 

 ލު އުސޫމަިއގަނޑު 

ކޮރަޕްޝަން -މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި އެންޓި ،ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަަނށް-އެންޓި .40

މި ބާބުގައި  ،ކޮމިޝަނުގައި މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ވާފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތްޅައިކަނޑައަ

 ގެގެ ކުށުނުތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަ ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭނީ .41 ހުށަހެޅޭނެ ަމްއސަލަތައް  

 މައްސަލަތަކެވެ.

(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ  2000/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ)   

 .ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތައް

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު) ގައި  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)   

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތައް

 ގެ  (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ާޢންމު ޤާނޫުނ) 2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ނ)   

 ކޮށްަފއިވާ ރުގައި ބަޔާންވަނަ ަނންބަ )11(ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  74

 .ކުށް
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(އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ާޢންމު ޤާނޫުނ) ގެ  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ރ)   

) ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ 12(ގެ މާއްދާގެ (ހ) ވަނަ  74

  .ކުށް

ގެ ނުކޮރަޕްޝަ  ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުކށްތަކުގެ އިތުރުން (ބ)   

 ކަނޑަައޅާ ކޮންމެ ކުށެއް.ޤާނޫނަކުން ކުށްކަމުގައި 

މަްއސަލަ ހުށަހެޅޭނެ  

 ފަރާތްތައް 

ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގެ  ވާބަޔާންކޮށްފައިވަނަ މާއްދާގައި  40މި ގަވާއިދުގެ  .42

 މައްސަލަތައް، ތިރީގައިވާ ފަރާތްަތކަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިދާނެއެެވ.

ރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ކޮ (ހ)   

ކުރަން އުޅޭކަމުގެ ކުރަމުންދާކަމުގެ ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް 

 .ފަރާތެއްމަޢުލޫމާތު ލިބޭ ކޮންމެ 

ކުރުމުގެ ބާރު ިލބިދޭ އެހެން އިދާރާއަކުން ބަލަމުންދާ ޛުޤާނޫނު ތަންފީ (ށ)   

 .ކަމަކާ ގުޅިގެން އެ އިދާރާއަކުން

 .ތަޙުޤީޤުކުރަން އަންގާ އެންގުމެއްގެ ދަށުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ނ)   

އަިމއްލަ އިްސނެުގމުަގއި  

 މަްއސަލަ ބެލުން 

ވަކިފަރާތަކުން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި، ކޮމިޝަނަށް  (ހ) .43

ގެ ކުށެއް ހިނގައިފިކަމުގެ، ނުވަތަ ހިންގާކަމުގެ، ނުވަތަ ނުކޮރަޕްޝަ

 ުނވަތަ ހިންގަން އުޅޭކަމުގެ މަުޢލޫމާތު ލިބިއްެޖނަމަ،

  ގެ މަތިން، އަމިއްލަ އިސްނެގުމުކޮމިޝަނުގެ ޝައްކުކުރެވިއްޖެނަމަ، 

ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް 

  ލިބިގެންވެއެވެ.

މައްސަލައެއް ބެލުމަށް  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން (ށ)   

        ނިންމާނީ، ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮަތކަށް 

 އެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ލިިބެގންނެވެ.

 މައްސަލައަކުން؛ ޤީޤުކުރަމުންދާޙުކޮމިޝަނުން ތަ )1(    

 ކޮމިޝަނުން ކުރިޔަށްގެންދާ ދިރާސާއަކުން؛ )2(    

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓަކުން؛ ރޭއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެ )3(    
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 މީޑިއާއިން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމުން؛ )4(    

 ކޮމިޝަނަށް  ގޮތްގޮތުން އެހެނިހެން ،ފިޔަވައި ގޮތްތައް މަތީގައިވާ )5(    

 .މަޢުލޫމާތަކުން ލިބޭ

މަްއސަލަ ހުށަހެޅޭނެ  

 ގޮތް 

 ކޮމިަޝނަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮްތތަކުން ކުރެ ގޮތަކަށް  (ހ) .44

 މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 ؛ފައިވާ ފޯމުންޅައިޅުމަށް ކޮމިޝަުނން ކަނޑައަމައްސަލަ ހުށަހެ )1(    

ޤާއިމުކޮށްފައިާވ ޓަކައި  ވެބްސައިޓުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް )2(    

 އިން؛ޕޯޓަލް

 ފޯނުން؛ )3(    

 ނުވަތަ އެހެނިެހން ލިޔުމުން؛  ންސިޓީ )4(    

 .ހާޒިރުވެގެން ކޮމިޝަނަށް )5(    

މަްއސަލަ ހުށަހެުޅމުަގއި  

 ހިމަނަްނޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

އެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ  ،ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުަށހަޅާއިރު (ހ) .45

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ޭދންވާނެެއވެ.  ،ފަރާތަށް އެނގުނު މިންވަރަކުން

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛ )1(    

 މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު؛ )2(    

ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަްނ ކުށެއް ކުރިކަން ނުވަތަ  )3(    

 އުޅޭކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ސަބަބު ުނވަތަ ސަބަބުތައް؛

 ؛ކުށް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް ބެލެވޭ ތާރީޚު )4(    

ނުަވަތ  ،މައްސަލަ ހިނގި ތަން، ުނވަތަ ހިނގާ ތަން )5(    

 ހިނގާނެކަމަށް ެބލެވޭ ތަން.

      ،ވެސްނަމަ  އޮތްބަޔާންކޮށްފައި  ފަަދއިންއެ ގައިމި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)   

ބަޔާންކޮށްފައިާވ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަްށ މަުޢލޫމާތު އެ މާއްދާގައި 
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ދިނުަމށް، ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން އިުތރަށް  މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް

 ށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ކަމަޢުލޫމާތު ހޯދުމަ

) ވަަނ ނަންބަރުގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮްށފައި 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ނ)   

ނުވަތަ  ޅުމަކަށްކަން ނޭނގޭގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެކާކު ،ނަމަވެސްއޮތް 

ލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް (ވިސް 2019/16ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

މި މާއްދާ  ) ގެ ަދށުން މައްސަލަ ހުަށހެޅުމަކަށްރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

) ވަަނ ނަންބަރުގެ ަދށުން މައްސަލަ ހުަށހަޅާ 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ރ)   

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާުތ ކޮމިޝަަނށް ދިންނަމަވެސް، އެ މަޢުޫލމާތު

 ސިއްރުކުރަންވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުން

މަްއސަލަ  

ރީކުުރމަށް ޓަރަިޖސް

 ފުރިހަަމވާްނޖެހޭ ޝަރުޠު 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް، ކޮމިޝަނަށް ުހށަހެޭޅ މައްސަލަ،  44މި ގަވާއިދުގެ  .46

     މަދުވެގެން ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް  ،ރީ ކުރެވޭނީޓަކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސް

 އެ މައްސަލައެއްގައި ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި  40މި ގަވާއިދުގެ  ،ފައިވާ މައްސަލައަކީޅައިހުށަހަ (ހ)   

 ވުން. ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެިއން ކުށެއް

ގޮތަށް ުހށަހަޅާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި  44މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)   

މައްސަލަތަކުގައި، ކޮމިޝަނުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ކޮންމެހެން 

 މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވުން. ބަޔާންޮކށްފައިވާޖެހޭނެކަމަށް  ފުރިހަމަވާން

ރަީޖސްޓަރީކުުރމުގެ  

 މަްސއޫލިއްޔަތު 

   ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ުހށަހެޭޅ މައްސަލަ،  44 ގަވާއިދުގެމި  .47

ގެ މަތިން ކޮމިޝަނުގައި އުސޫލު ބަޔާންކޮށްަފއިވާމި ގަވާއިދުގައި 

ކުރުމުގެ ވަގުތަކު ރަޖިސްޓަރީއެ ، ކުރުމާ މެދު ގޮތް ނިންމާނީރަޖިސްޓަރީ

 ތު ކޮމިޝަނުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފެވެ.މަސްއޫލިއްޔަ

މަްއސަލަިއގެ  

 ރަިޖސްޓަރީ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަަނށް މައްސަލަ ުހަށހެޅޭ  44މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .48

ކޮމިޝަނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 43އިދުގެ ޔާއި، މި ގަވާއްލަތުގަހާ

     ަލތުގައި ހާއަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި މައްސަލައެއް ބަލަން ނިންމާ 

އެ މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނުގެ މައްސަލައިގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ 

 ކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.ރިދަފުތަރުގައި 
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 ،މައްސަލައިގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާގައި  (ހ) މާއްދާގެ މި (ށ)   

އެ މަޢުލޫމާތު ެއނގެން ، މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާވެސް، އެންމެ މަދުވެގެން 

 ހިމަނަންާވނެއެވެ. ،އޮންނަނަމަ

 ؛ޚުތާރީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ )1(    

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛ )2(    

ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިޭދ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ  )3(    

 މަޢުލޫމާތު؛

 ޚުލާޞާ؛ މައްސަލައިގެ )4(    

 މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރކުރުމާ މެދު ނިންމި ގޮތް؛ )5(    

ރަިޖސްޓަރީ ކުރިކަުމގެ  

 ލިޔުން ދޫކުރުން 

 ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަަނށް ުހށަހެޅޭ މަްއސަލަ 44މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .49

އެ މައްސަލަ އަދި  ،ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ނިންމައިފިނަމަ

ވަނަ  52މި ގަވާއިދުގެ  ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ފަާރތް އެނގޭނަމަ

 ،މަްއސަލަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާން

 ދޭންާވނެއެވެ.ށް އެ ފަރާތަކޮމިޝަނުން 

ނަަމވެސް، ޮއތް މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެފަަދއިން ބަޔާންކޮށްފައި  (ށ)   

މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ިންނމުމާ 

ގުޅޭ ލިޔުން، ބޭނުން ނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް 

އެއްވެސް ގޮތަކުން އަްނގައިފިނަމަ، އެކަން ލިޔުމުން 

 ވާނެއެވެ.ކޯޑުކުރަންރި

ނިންމުން  

 އިސްިތއުނާފުުކރުން 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 44މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .50

ނުކުރަން ނިންމައިިފނަމަ،  މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީ

    ، އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ަފރާތަށް އަންގާ ތާރީޚުން ފެިށގެން

ޖާ އެ ނިންމުން މުރާ ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި (ހަތެއް) 7ރަސްމީ ބަންދުނޫން 

އެ މައްސަލަ  ،އްޤުޙަކޮށްދިނުމަށް އެދި، ކޮމިޝަނަްށ ހުށަހެޅުމުގެ 

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ޖާމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މައްސަލައެއް މުރާ (ށ)   

 ،މި ފޯމު ފޯމުންނެވެ.ފައިވާ ޅައިކޮމިަޝނުން ަކނޑައަ ،ހުށަހަޅަންވާނީ
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ނެއެވެ. އަދި ކޮިމޝަނުގެ ހުންނާ ކައުންޓަރުން ިލެބންކޮމިޝަނުގެ 

 ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ވެސް ހުންނާނެއެވެ. މި ފޯމުވެބްސައިޓުން 

ތަކުރާރުކޮށް ކޮިމޝަނަށް  

އެއް ަމއްސަަލެއއް 

 ހުށަހެޅުން 

 ،ޢަމަލުކުރާނީ ލަތުގައިހާއެއް މައްސަލައެއް ތަކުރާރުކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ  .51

 ލުންނެވެ.އުސޫތިރީގައިވާ 

ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  44މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)   

 ނޫން ެއހެން ފައިވާ ފަރާތް ޅައިހުށަހަފައިވަނިކޮށް، އެ މައްސަލަ އިޅަހުށަހަ

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ހުަށހަޅާ  އެ މަްއސަލަ ފަރާތަކުން ކޮމިޝަަނށް

     ގެވަނަ މާްއދާ 49ގަވާއިދުގެ މި  ،ޢަމަލުކުރާނީ މައްސަލައާމެދު

 ނެވެ.ންތީމަ ގޮތުގެ  ކޮށްފައިވާބަޔާން (ހ) ގައި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް  44މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)   

ކުރިންވެސް ހުށަހެޅި ަފރާތުން  އެ މަްއސަލަ ފައިވަނިކޮށް،ހަޅައިހުށަ

އެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން  ތަކުރާރުކޮށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ،

އެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުގައި  ،ބަލަމުންގެންދާަކން އެ ފަރާތަށް އަންގައި

 ނުކުރުމަށް ނިންމަްނވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރީ

-(އެންޓި 2008/13ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ނ)   

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ގޮތެއް  25ގެ ) ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު

ނުކުރަން  އެ މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީ  ފައިވާ މައްސަލައެއްނަމަ،ޅައިކަނޑައަ

 އަންގަންވާނެއެވެ. ފަރާތަށް އެނިންމިޮގތް  މައްސަލަ އެނިންމައި، 

މަްއސަލަ  

ރަިޖސްޓަރީކުރިަކމުގެ 

ލިޔުމުަގއި ހިމަނަްނޖެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު 

 މައްސަލަ  ،(ހ) ގެ ދަށުން ދޭ ގެވަނަ މާއްދާ 47ދުގެ ގަވާއިމި  .52

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިަމނަންާވނެއެވެ.، ރީކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގައިޓަރަޖިސް

 .މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް (ހ)   

 .އެޑްރެސްށަހެޅި ފަރާތުގެ ދާއިމީ މައްސަލަ ހު (ށ)   

 .ޚުރީކުރި ތާރީޓަރަޖިސްހުށަހެޅި ތާރީޚާއި މައްސަލަ  (ނ)   

 .ރިފަރަންސް ނަންބަރުމައްސަލައިގެ  (ރ)   
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މަްއސަލައާ ުގޅޭ  

 މަޢުލޫމާތު ސާފުުކރުން 

އެ މައްސަލައާ  ،ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން (ހ) .53

 ،ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން އެދިއްޖެނަމަ

ން އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ތީކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަ

 ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ަޓކައި "މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތް"  މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުަމށް (ށ)   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނުވަތަ މައްސަަލއިގެ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ 

އި ދުގަގަވާއިމި  ،ފަރާތުން އައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ވަކީލުގެ އިތުރުން

ތުހުަމތު ކުރެޭވ ފަރާތުން ޢައްޔަނުކުރާ މަޞްަލޙަތު  ކޮށްފައިވާބަޔާން

 .ށްދޭ ފަރާތަށެވެޙިމާޔަތްކޮ

         ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް (ނ)   

އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުން ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްއެޅިދާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަްށ 

އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ،ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

ނިމުާމއި، މަްއސަލަ  

ނިމުުނގޮތް އެްނުގމާއި، 

މަްއސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ 

 ރިޕޯޓް ދޫކުރުން 

        ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު ނިމުމުން،  (ހ) .54

 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެ މައްސަލައަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ

ވަނަ މާއްދާގައި  25ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ ޤާނޫނު) ގެ -(އެންޓި

 އަންނަނިވި ގޮްތތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށެވެ. ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އެ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ  )1(    

 ނިންމުން؛ މައްސަލައެއްނަމަ، އެފަދައިން ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ

 ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައަކަށް ވެފައި )2(    

އެކަން ސާބިތުކުރެވޭވަރުގެ އެކަށީގެންވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ 

ހުރިނަމަ، އެ މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަްށ 

 ފޮނުވުން؛

ނަންބަރުގައި ) ވަނަ 2) ވަނަ ނަންބަރާއި (1މި މާއްދާގެ ( )3(    

އިތުރުން، އެ މައްސަލައަީކ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ

ކޮމިޝަނުގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާއެއްގެ 
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ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހުިރ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުްނ 

 ނަމަ، އެކަން އިޞްލާޙުކުރަން އެންގުން. ދިމާވެފައިވާ ކަމެއް

 އިގެމައްސަލައެއް ބަލައި ނިންމުމަށްފަހު، އެ މައްސަލަކޮމިޝަނުން  (ށ)   

      ރިޕޯޓެއް ހޯދުމަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ، 

އެ ފަރާތަށް ޭދންވާނެއެވެ. އަދި  ،ޚުލާޞާ ރިޕޯޓެއް ގެއެ މައްސަލައި

ކޮންމެ  ފެްނނަމައްސަލައިގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނަށް 

 އްސަލައާބެހޭ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓެއް ދޭންވާނެއެވެ.އެ މަ ،ފަރާތަކަށް

 ޓު ރިޕޯޚުލާޞާ  ގެމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މައްސަލައި (ނ)   

 ފައިވާ ފޯމުންެނވެ. ޅައިކޮމިަޝނުން ކަނޑައަ ،ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ 

އަންަނނިވި ، ނަމަވެސްއޮތް މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  (ރ)   

ލެއް އުސޫލަތްތަކުގައި ިތބި މީހުްނނަށް، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާ

  ނުހިނގާނެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް މައްސަލަ ހުަށހެޅި  )1(    

 މީހުން؛ އަދި 

މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބަލަން ބޭނުން ނުވާކަމަްށ  )2(    

 ފައިވާ މީހުްނ.ގައިކޮމިޝަނަށް އަން

 ޢަމަލުުކރަން ށްބާބަ 

 ފެށުން

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ން ފަށާީނ، މި ބާބަށް ޢަމަލުކުރަ (ހ) .55

 ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މި ބާބަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށއިރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ  (ށ)   

ނުާވ މައްސަލަތަާކމެދު  ކޮށްފައި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ރަޖިްސޓަރީ

 މި ބާބުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ،ޢަމަލުކުރާނީ

___________________________ 


