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 ކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤު-އެންޓި 

 

 ވަނަ ބާބު  20

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް

 މާއްދާ ވަނަ  20  ތަޢާރުފާއި ނަން  

 މާއްދާ ވަނަ  21  މަޤްޞަދު  

 މާއްދާ ވަނަ  22  ދު ހިންގާ ފަރާތްގަވާއި 

 މާއްދާ ވަނަ  23  ކޮމިޝަނުގެ އެންގުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުން  

 މާއްދާ ވަނަ  24   އިޞްލާޙު ގެނައުން ގަވާއިދަށް 

 މާއްދާ ވަނަ  25  ޢަމަލުކުރުން ގަވާއިދަށް 

 މާއްދާ ވަނަ  26  ދުލެވޭ ގަވާއިވައިއު 

 މާއްދާ ވަނަ  27  ޖަދުވަލުތައް 

 މާއްދާ ވަނަ  28  މާނަކުރުން  

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،

 .ދިވެހިރާއްޖެ
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ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެްނވާ ބާރުތަކާއި -ެއންޓި ،މި ގަވާއިދަކީ )ހ( .20 ތަޢާރުފާއި ނަން 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި، ކޮމިޝަނުގެ 

ކޮރަޕްޝަނުެގ  އިރާތަކާއި ކަންކަމުެގ ތެރެއިންއިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދާ
ކުށްތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ އެންމެހައި މަރުޙަލާތަކުގައި ޢަމަލުކުރާެނ އިޖުރާއަތުތައް 

)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބަޔާންކުރުމަށް
 2008/13( ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 1)ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  211

ަވނަ މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެްނ  36ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ެގ -)އެންޓި
 ގަވާއިދެކެވެ. ހަދައިފައިވާ

 ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ކޮމިޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި" ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 ވެ.އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު" އެ

ލާއި، ސޫއުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅޭނެ -މި ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދަކީ، އެންޓި .21 ޞަދު މަޤް
ލާއި، ތަންތަނާއި މުދާ ސޫ އު ށްގެންދާ ތަޙުޤީޤަށް މީހުން ާހޒިރުކުރާނެ ޔަކޮމިޝަނުން ކުރި

       ކުރުާމ ގުޅޭގޮތުްނ  ހިފެހެއްޓުމުގައްޔާއި، ތަޙުޤީޤު ތަކެތި ،ބަލައި ފާސްކުރުމާއި
ބާރުތައް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ  އެނޫންވެސް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ-އެންޓި

 ލުތައް ކަނޑައެުޅމެވެ.ސޫއު

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުންނެވެ. -ޓިއެން ،މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ .22 ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް 

ކޮމިޝަނުގެ އެންގުންތަކަށް 
 ޢަމަލުކުރުން 

ށް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ ލިޔުެމއް ހުށަހެޅުމަށް، ނުވަަތ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަ .23
ތަކާ ގުޅިގެން ޮކމިޝަނަށް ލިބިދޭ ބާރެއްގެ ދަށުން ތުލިއްޔައޫކޮމިޝަނުން އުފުލަންޖެޭހ ަމސް

ރައްޔިތުންގެ  ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް އަންގާ އެންުގމަކަށް ޢަމަލު ކުރުަމކީ، ދިވެހި
އްދުގައިވާ ޙަ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ބާުރ ހިނގާ ސަރަމައްޗަށާއި

ނުކުާރ  ޮކމިޝަނުން އަންގާ މިފަދަ އެްނގުންތަކަށް ޢަމަލުކަމެކެވެ.  މީހުންގެ މައްޗަށް ލާިޒމް 
       ގެ( ޤޫބާތު ޢުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް) 9/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފަރާތްތަކާމެދު

 ކޮމިަޝނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ބާރުއެޅުމުެގ  މާއްދާގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު ވަނަ  533

ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު 
 ގެނައުން 

މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނެވޭނީ، އެ އިޞްލާޙެއް ކޮމިޝަނުގެ ެމންބަރުންގެ ޖަލްސާއަކަްށ  .24
 ، ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީއެ އިޞްލާޙު ފާސްކޮށްގެންނެވެ. އަދި އެ އިޞްލާޙަކަށް، ހުށަހަޅައިގެން

 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އެ އިޞްލާޙެއް ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު  ދިވެހި، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ )ހ( .25 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން 
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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އިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާއަކާ އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ގަވާ )ށ(  
ލަތުގައި ޢަަމލުކުރާނީ ެއ ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާރުޒުވާ އާމާއްދާއަކާ ތަ

 ގޮތަށެވެ. 

ކޮރަޕްޝަން -)އެންޓި R-40/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން .26 އުވައިލެވޭ ގަވާއިދު 
 ގެ އާންުމ ގަވާއިދު( އުވުނީއެވެ.ނުކޮމިޝަ

ފުރިހަމަވާނީ  ގަވާއިދު މި. ބައެކެވެ ގަވާއިދުގެ މި  ޖަދުވަލަކީ 7 ފައިވާނައިހިމަ ގަވާއިދުގައި މި .27 ޖަދުވަލުތައް
         ،ޙަވާލާދެވެނީ އެ ،ހިނދު ޙަވާލާދެވޭ ޖަދުވަލުތަކަށް އެ. އެވެގައެކު ޖަދުވަލުތަކާ އެ
 ބެލެވޭނެއެވެ. ކަމުގައި ބަޔަކަށް ގަވާއިދުގެ މި

ޒުތަކާއި ފުހިނދަކު، އަންނަނިވި ލަހައި މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ .28 މާނަކުރުން 
 ޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނާއެވެ. ފުޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި އެވަނީ އެ ލަ

         13/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ވަނީއެ ޝަން" ަކމަށް ބުނެފައި"ކޮމި )ހ(  
ކޮރަޕްޝަން -ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބުނެފައިވާ އެންޓި-)އެންޓި

ަފރާތުގެ ފުރިހަމަ  ކޮމިޝަނާއި،  ކޮމިޝަނުްނ ކަނޑައަާޅ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި އެ
 ށެވެ.ންމެ ތަނަކަބެލުމުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ކޮ 

"މުދާ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، ލިޔެކިޔުމާއި، ތަކެއްޗާއި، މާއްދީ މުދަލާއި،  )ށ(  
 މާއްދީ ނޫން މުދާ ހިމެނޭގޮތުން އަގެްއ ހުރި ކޮްނމެ އެއްޗަކަށެވެ. 
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 ވަނަ ބާބު  40

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

 މާއްދާ ވަނަ  40  މައްަސލަތައް ހުށަހެޅޭނެ 

 މާއްދާ ވަނަ  41  މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތް ނުވަތަ މައްސަަލ ހުށަހަޅާ ފަރާތް 

 މާއްދާ ވަނަ  42  މައްސަލަ ހުށަހެޭޅނެ ގޮތް  

 ވަނަ މާއްދާ  43  ނަްނޖެހޭ މަޢުލޫމާތުމައްސަލަ ހުށަހެުޅމުގައި ިހމަ 

 މާއްދާ ވަނަ  44  މައްސަލަ ަރޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ލިޔުްނ ދޫކުރުން 

 ވަނަ މާއްދާ  45  މައްސަލައާ ުގޅޭ މަޢުޫލމާތު ސާފުކުރުން  

 ވަނަ މާއްދާ  46  މައްސަލައެއް ހުށަހެުޅމުން ޢަަމލުކުރެވޭ ގޮތް 

 ވަނަ މާއްދާ  47  ލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑަެއޅުން މައްސަ 

 ވަނަ މާއްދާ  48  ލޫމާތެއް ނުވަތަ ވަިކ ރިޕޯޓެއް ލިޔުމުން ދިނުމަްށ އެންގުން ޢުވަކި މަ 

 ވަނަ މާއްދާ  49  ނަތީޖާ  ،މައްސަލަ ނުބަލަްނ ނިްނމުމާއި 

 ވަނަ މާއްދާ  50  ، މައްސަލަ ނިމުުނ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ދޫކުރުންމައްސަލަ ިނމުނުގޮތް އެންުގމާއި 
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ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ  ،ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ކޮމިޝަނަށް ތަޙުޤީޤު
 މައްސަލަތަކެވެ. 

 ހުށަހެޅޭނެ މައްސަލަތައް  .40

ނޫނު( ގައި )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުުރމުގެ ޤާ 2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ؛ގެ ކުށްތައްނުބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަ

   )ހ(

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ؛ގެ ކުށްތައްނުކޮރަޕްޝަ

   )ށ(

ވަަނ  1)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( އަށް  2008/11ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ަވނަ ނަންބަރާއި، 11ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 74ގެ ޤާނޫނުގެ ގެނައުމުޙު އިޞްލާ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ރިޝްވަތާ  12
 ؛ގުޅުންހުރި ކުށްތައް

   )ނ(

   )ރ( .ވާލުކުރާ އެނޫން ވެްސ ކުށްތައްހަކުރުމަށް  ޤާނޫނަކުން ތަޙުޤީޤު

މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތަކީ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ  ވާނެފައިމި ގަވާއިދުގައި ބު
     ގެ ުކށެއް ކުރަމުންދާކަމުެގ ނުކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަ

ގެ ކުށެއް ކުރާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ނުނުވަތަ ކޮރަޕްޝަ ،ދޭ ތުމަޢުލޫމާ
ދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެކަމުގެ މަޢުލޫމާުތ ހާދަ ނުވަތަ އެފަ ،ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން

 ކޮމިޝަނަށް ދޭ ކޮންމެ ފަރާތެކެވެ. 

މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތް  .41
ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 

 ފަރާތް

ލަތްތަކާއި ގޮތްތައް ސީކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ތިރީގައި މިވާ ވަ 
 މައްސަލައެއް ހުށަެހޅިދާނެއެވެ. ބޭނުންކޮށްގެން 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް  .42 )ހ(

 (1) ؛ފޯނުން ގުޅައިގެން އަނގަބަހުން

 (2) ؛ލިޔުމުން

 (3) ؛ންކުހުފެ

 (4) ؛ންލުމެއި-އީ

 (5) ؛ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް

)ކޮމިޝަނުގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން  ؛ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުން
 ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފޯމު(ޓުވެްބސައިވަތަ ނު ފޯމު ހުންނަ

(6) 

 (7) ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ.
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( ަވނަ ނަންބަރުގެ 4( ވަނަ ަނންބަރުން ފެށިގެން )1މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ )
ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުން ކުރެ ގޮތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 

މީ ވެބްސައިޓުގައި އާްނމުކޮށްފައިވާ ރަސްީމ ފޯނު ބޭނުންކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ ރަސް 
ޫލމާތަށް އެއްވެސް ޢުއެޑްެރސްތަކާއި ލިންކުތަކެވެ. އެ މަ ލާއި،ނަންބަރުތަކާއި، އީމެއި

 ްނމުކުރަންވާނެއެވެ.އާގައި އެކަން ލަތުހާބަދަލެއް އަންނަ 

   )ށ(

ރާތަށް އެނގުނު ފަ  އެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ،ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާއިރު
އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މި މާއްދާގަިއ  ،މިންވަރަކުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް، ނުަވތަ ކޮމިޝަނުން 
 އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ާނޅައެވެ.

އި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގަ .43 )ހ(
 ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

    (1) މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛

    (2) މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު؛

ކުށެއް ކުރިކަން ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޭޅކަމަށް 
 ؛ގަބޫލުކުރާ ސަބަބު ނުވަތަ ސަބަބުތައް

(3)    

    (4) ؛ޚުކުށް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭަކމަށް ބެލެވޭ ތާރީ

 ނުވަތަ ހިނގާނެކަމަށް ބެލެވޭ ،ނުވަތަ ހިނގާ ތަންތަން، މައްސަލަ ހިނގި 
 ތަން.

(5)    

       އެ މަްއސަލަާއ ގުޅޭގޮތުން  ،ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަެހޅުމުން
ިމ ގަވާއިދުގެ  ، ކުުރމަށްފަހު މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑު  ދޭ މައްސަަލ ހުށަހަާޅ ފަރާތުން

ގައިވާ "މަްއސަލަ ޮކމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރިަކމުގެ ލިޔުން"  1ޖަދުވަލު 
 މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.

މައްސަލަ  .44 )ހ(
ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ 

 ލިޔުން ދޫކުރުން 

 ކޮމިޝަނުން ބަަލން ކަނޑައަާޅ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން
ތަރެއް ކޮމިޝަނުްނ ފުމައްސަލަތަކާއި ބެލެން ނެތްަކމަށް ކަނޑައަޅާ މަްއސަލަތަކުގެ ދަ

   ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަަލ ބެލުާމމެދު ނިންމިގޮތެްއ  
އެކަން މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ަފރާތަށް  ތަރުގައި ބަޔާންކުރުމާއެކު،ފުމި ދަ

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 )ށ(
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ގުޅުންހުިރ  އެ މައްަސލައާ ،ކުރަމުންދާ މަްއސަލައަކާ ުގޅިގެން ޤީޤުޙުކޮމިޝަނުން ތަ
ވާ ގޮތުގެ ޤީޤަށް ދަތިނުޙުތަ ،ަނމަ ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން އެދިއްޖެ

 ުގޅޭ މަޢުޫލމާތު ސާފުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. މަތިން އެ މައްސަލައަކާ

ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ލައާމައްސަ .45 )ހ(
 ސާފުކުރުން 

އްދާގެ )ހ( ގެ ބޭުނމަށްޓަކައި "މައްސަލައާ ގުޅުްނހުރި ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި މި މާ
ކުރެވިފައިވާ  މަްއސަަލ ހުށަހެިޅ ފަރާތް ނުވަތަ މައްސަލައިެގ ތުހުަމތު ،އެވަނީ

 ފަރާތަށެވެ. 

   )ށ(

ޤީޤު ޙުޮކިމޝަނުން ތަ ،ނަމަވެސް އޮތްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި 
ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ުގޅުންހުރި ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން އެދުނު 

ޤީޤަށް ހުރަސްއެޅިދާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޙުއެ މަޢުޫލމާތު ދިނުމުން ތަ ،ނަމަވެސް
ށް އެ މަޢުޫލމާތެއް ހާމަނުކުުރމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަ ،ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

 ލިބިގެންވެއެވެ.

   )ނ(

ވެްސ ކޮމިޝަަނށް ހުށަހެޅުނު  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންެމ މަްއސަލައެއް
 ކުރަންވާނެއެވެ. މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ަރޖިސްޓަރީ

މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން  .46 )ހ(
 ގޮތް  ޢަމަލުކުރެވޭ 

ށް ޔަތުރަށް ކުރިޮކމިޝަނުން އި  ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން
 ޮކމިޝަނުން ބަލަހަްއޓަން ވާނެއެވެ. ،ށް ނިންމާ މަްއސަލަތަކުގެ ރެކޯޑުނުގެންދިޔުމަ

   )ށ(

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ  43މި ގަވާއިދުެގ  ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޭޅ މައްސަލައެއްގައި
ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތެއް  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު  .47
ކުރުމާމެދު ގޮތެއް 

 ކަނޑައެޅުން 

   )ހ( .ކުރުމަށް ނިންުމން މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު

ށް ގެންދެޭވ މިންވަރަށް މައްސަަލ ހުށަހެޅުމުަގއި މަޢުލޫމާުތ ޔަމައްސަލަ ކުރި
 މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިްނމުން. ،ފައި ނުވުމުންޅައިހުށަހަ

   ށ()

ޤީޤު ޙުމައްސަލައިގަިއ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެްއ އެކުލެވިގެްނ ނުވާަކމަށް ެފންނާތީ ތަ
 ނުކުރުމަށް ނިންމުން.

   )ނ(

އެ މަްއސަލައެއް  ،ަނމަ އެހެން އިދާރާއެއްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ަކމެއް
 ދާރާއަކަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމުން.އެ އި

   )ރ(



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެހި               R-98/2020ބަރު: ގަވާއިދު ނަން            223އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

8 

 

ރަމުންގެންދާ މަްއސަލައަކާ ުގޅިގެން ެއ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ކު ޤީޤުޙުކޮމިޝަނުން ތަ
          ޓަކައި ނުވަަތ އެ މައްސަލައެއްގަިއ  ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ލިުޔމުން ހޯދުމަށް

ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ މައްސަލަާއ  ،ފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުމަށްގައިހިނ ކަން
ނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުްނ  އަންގައިފި ގުޅުން ހުރި ފަރާތަކަށް

 ކުރަންވާނެއެވެ.ހިއްސާ

ވަކި މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ  .48
ވަކި ރިޕޯޓެއް ލިޔުމުން 

 ދިނުމަށް އެންގުން 

ކުރުމަށް  ނުވަތަ ަތޙުޤީޤު ،ނަމަ ކޮމިޝަނުން މައްސަލައެްއ ނުބަލަން ނިްނމައިފި
 ،ނަމަ ށް ނުގެންދަން ނިންމައިފިޔަތުރަށް ކުރި ކަނޑައެޅޭ މަްއސަލައެއް ތަޙުޤީޤު އި

ވާނެއެވެ. އަދި ެއ މަްއސަލައެއް ުހށަހެޅި ފަރާތަށް  ކުރަން  އެކަން ލިޔުމުްނ ރެކޯޑު 
 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

މައްސަލަ ނުބަލަން  .49 )ހ(
 ނަތީޖާ  ،ނިންމުމާއި

  ކަމަށް ރަނަގޅު ނޫން ،ކޮމިޝަނުން މައްސަލައެއް ނުބަލަން ނިްނމި ނިންުމން
 ،ނަމަ ކަމަްށ ފެންނަ ކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ އެ ނިންމުން މުާރޖަޢާ ،ނަމަ ފެންނަ

 ކޮށްދިނުން އެދި ުހށަހެޅިދާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާ ،ސަބަބުތަކާއެކު

   )ށ(

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު ނިުމމުން، އެ ަމއްސަލައަކާމެދު 
ގެ ނުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވާނީޢަމަލުކުރަން
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަންނަނިިވ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން  25ޤާނޫނު( ގެ 
 ގޮތަކަށެވެ.

މައްސަލަ ނިމުމާއި،  .50 )ހ(
ނިމުނުގޮތް އެންގުމާއި، 
މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ 

 ރިޕޯޓް ދޫކުރުން 

ނަމަ،  ގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މަްއސަލައެއް ނުކޮރަޕްޝަ އެ މައްސަލައަކީ
 އެފަދައިން ކަނޑައަޅައި މައްަސލަ ނިްނމުން؛

(1)  

އެކަްނ  ،ވެފައި ގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައަކަށް ނުކޮރަޕްޝަ
ަނމަ، ެއ ަމއްސަަލ  ސާބިތުކުރެވޭވަރުގެ އެކަށީގެންވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުރި 

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުން؛ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

(2)  

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2) ވަނަ ނަންބަރާއި( 1މި މާއްދާގެ )
ގެ ބާރު ހިނގާ ާދއިރާގައި ނުގޮތްތަކުގެ އިތުރުން، އެ މައްސަލައަކީ ކޮމިޝަ

ހިމެނޭ މުއައްސަސާއެއްެގ ހިންގުމުެގ ދާއިރާގައި ހުރި މައްަސލައެއްގެ 
 ަނމަ، އެކަްނ އިޞްލާޙުކުރަން އެންުގން. މާވެފައިވާ ކަމެއްސަބަބުން ދި

(3)  

ކޮމިޝަނުން މައްސަލައެްއ ބަލައި ނިްނމުމަށްފަހު، އެ މައްސަަލއާބެހޭ ރިޕޯޓެއް 
ނަމަ، އެ މައްސަަލއާބެހޭ ރިޕޯޓެއް  ހޯދުމަށް އެ މަްއސަލަ ހުށަެހޅި ފަރާތުން އެދިއްޖެ 

 )ށ(
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ލައިގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭަކަމށް ކޮމިޝަނަށް އެ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މައްސަ 
 ފާހަގަކުރެވޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެ މައްސަލައާބެހޭ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެްއ ދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައާބެޭހ ިރޕޯޓް ހޯދުމަށް 
 ހުށަހަޅަންވާނީ ލިޔުމުްނނެވެ.

 

 )ނ(

ަލތްތަކުގައި ތިބި ހާސް، އަްނނަނިވި ޔަވި އި އެހެން އޮތްކަމުގައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގަ
 ލެއް ނުހިނގާނެެއވެ.ސޫއު ކޮށްފައިވާމީހުންނަށް، އެ މާއްދާގައި ބަޔާން

   )ރ(

    (1) މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިުރ ވަކި ފަރާތެއް ނާންގާ ހުށަހެިޅ މީުހން؛

ފައިވާ ގައިޝަނަށް އަންވާގޮތް ބަލަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ޮކމި މައްސަލައިގައި
 މީހުން.

(2)    
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ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު 
 ދޭނެ ކަންތައްތައް

 ހަމަޖެހިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ތިރީގައި  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ދޭން )ހ( .60
 މިވަނީއެވެ.

ކޮމިޝަނުން ބަާލ މައްސަލަތަކުެގ ތެރެއިން ިނމިފައިވާ މަްއސަަލތައް  (1)   
ޝަނުްނ ބަާލ މައްސަަލއެއް ނިމިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު. ކޮމި

ނިމުނުކަމަށް ބަލާނީ، އެ މައްސަލައެއް ޮކމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކޮށް 
 މައްސަލައާމެދު ޮކމިޝަނުން ގޮތެއް ނިްނމުމުްނނެވެ.

ުކރެވޭ  ގެ ދަށުން އޯޑިޓްމުކޮމިޝަނުން ހިންާގ ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރާ (2)   
އްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ކުރުމަށްފަހު، ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތަ ތަންތަން އޯޑިޓް

 އެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އަާޅ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު.

ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ޭހލުންތެރިކުރުމަށް  (3)   
 ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ބެހޭ މަޢުޫލމާތު.

ހިންގޭ ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް  (4)   
 ޕްރޮގްރާމްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު.

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު. (5)   

ލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށާއި، ޮކމިޝަނުގެ ސީކޮމިޝަނުގެ އިންާސނީ ވަ  (6)   
އޮނިގަނޑު ވަރުގަދަކުރުމަށާއި، ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް 

 ބެހޭ މަޢުޫލމާތު. ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާ

ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި  (7)   
 ލުތަކާ ބަހޭ މަޢުލޫމާތު.ސޫގަވާއިދުތަކާއި އު

 ކޮމިޝަނުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު. (8)   

، އެ ދިރާާސތަކާ ކޮމިޝަނުން ކުރާ އެކިއެކި ދިރާސާތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި (9)   
 ގުޅިގެން އަާޅ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު.

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ާހމަކުރަން ޮކމިޝަނުގެ  (10)   
 މެންބަރުންނަށް ފެންނަ މަޢުޫލމާތު.

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 
 އެދި ހުށަހެޅުން 

 ހޯދައި މަުޢލޫމާތު" ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ  ހޯދަން މަޢުޫލމާތު ކޮމިޝަނުން )ހ( .61
" މު ފޯ އެދޭ ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ދަށުން ޤާނޫނުގެ  ޙައްޤުގެ ލިބިގަތުމުގެ
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 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި މި. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޮމިޝަނަށް ފައިފުރިހަމަކޮށް
 .ހުންނަްނވާނެއެވެ ލިބެން ންކައުންޓަރު ވެބްސައިޓުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ ،ފޯމު

 ފޯމުގައި އެ ،ހުށަހެޅިއިރު  ކޮމިޝަނަށް މުފޯ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ކުރުމުގެ ޙުިއޞްލާ ަކމެއް އެ މަ،އޮތް ނަ  ނުިހމަނާ މަޢުލޫމާތެއް ބަޔާންކުރަންޖެހޭ

 ފަރާތުން ެއދުނު ހޯދަން މަޢުލޫމާތު  އަދި. ދޭންވާނެއެވެ ފަރާތަކަށް އެ ފުރުޞަތު
 ަބލައިނުގަތުމުގެ ފޯމު އެ  ަނމަ، ކާރުކުރާއިން ފުރިހަމަކުރަން މަޢުލޫމާތު އެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް އިޚްތިޔާރު

 ފައިދާ ންމުއާ ރައްޔިތުންގެ  މަޢުލޫމާތުތަކާއި ޒާތީ  މީހާގެ  ހުށަހަޅާ  ހޯދަން  މަޢުލޫމާތު )ނ(  
 ދޫކުރެވޭނީ، މަޢުލޫމާެތއް އެހެން  ފިޔަވައި، މަޢުލޫމާތުތައް ގުޅޭ  ކަމަކާ  ހިމެނިގެންވާ 

 .ދެއްކުމުންނެވެ އަގެއް ކަނޑައަޅާ  ނުންކޮމިޝަ

މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އެދުމުން، ދޫކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ، ތިންވަނަ މީހެއްގެ ޒާީތ  )ރ(  
      ނަަމ، ެއ މަޢުލޫާމތު ދޫކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު އެކުލެވިގެންާވ މަޢުލޫމާތަކަށް ވާ 

އް، އެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އެދި ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުމެ ޒުތިރާއުމީހާ އި އެ ތިންވަނަ
 މީާހ މަރުވެފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ނަމަވެްސ އެ ތިންވަނަ ހުށަހަޅާ

    ލަތަކަށް ހާފަދަ  މީހާ ތަޞައްރަފު ނުފުދޭ ނަމަ، ނުވަތަ އެ ތިންވަނަ
ކު ދުވެރިޔަނުވަތަ ޝަރުޢީ ބަލަބަލަދުވެރިޔަކު އެ މީހާގެ ޤާނޫނީ  ނަމަ، އައިސްފައިވާ

ފަދަ  އެ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. ތަޞައްރަފު ނުފުދޭ އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި
ލަތަކަށް އެ މީހާ އައިސްފައިވާކަމަށް ބަލާނީ، އެކަން ބަޔާންކުރާ ެމޑިކަލް ރިޕޯޓެއް ހާ

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދޫނުކުރުމުގެ 
 އިޚްތިޔާރު

ގައި މަޢުލޫމާތު ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލަތްތަކުހާއަންނަނިވި  )ހ( .62
 ލިބިގެންވެއެވެ.

)މަޢުޫލމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނު( އާިއ  2014/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  (1)  
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުެގ ) R-384/2014ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވުން. ކަށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަކޮށް ގަވާއިދު( ގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ

 ންމުކޮށް ބެލެން ހުންަނ މަޢުލޫމާތު.އާ (2)   

އެ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމުން، ޮކމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މަްއސަަލއެއްގެ  (3)   
 ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްއެޅިދާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ މަޢުޫލމާތު.

 މާތާއި ލިޔުންތައް.ލުްނ ގަންނަްނ ލިބޭގޮތަށް ހުންނަ މަޢުލޫސޫންމު އުއާ (4)   
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ސިޓީއާއި ލިޔުންތަކަށް 
 ޖަވާބުދިނުން 

ނެތް ކަންކަމުގައި ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާުތ  ށްގެންދާ ތަޙުޤީޤުތަކާ ގުޅުމެއްޔަކޮމިޝަނުން ކުރި .63
ނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހުަށހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފި

 ވާނެއެވެ. ދޭން ތެރޭގައި، އެ ހުށަހެޅުމަކަށް ޖަވާބު  ހުގެވަދު)ދިހައެއް(  10ރަސްމީ 

ރިކޯޑާއި މަޢުލޫމާތު 
ދިނުން  ފަސްކުރުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު

ލަތްތަކުގައި ރިޯކޑެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުްނ ފަސްކުރުމުެގ ހާއަންނަނިވި  )ހ( .64
 އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

         ންމުކޮްށ އާން ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ގަވާއިދުގެ ދަށު މި (1)   
ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކަށް ވެފައި، އެކަން ކުރަްނޖެޭހ ވަގުތު  ޝާއިޢު

 ނުވުން. އައިސްފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަްނޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކަށް ވެފައި، އެ މަޢުލޫމާުތ  (2)   
 ނުުވން. ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުތު އައިސްފައި

ށް ޔަޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ކުރި (3)   
ފައިވާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫާމތަކަށް ވައިރަ

ފަރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުތު އައިސްފައި  ވެފައި، އެ
 ނުވުން.

ށް ނުވަތަ ރިކޯޑު ސާފުކުރުމަށް އެދުނު ފަރާތަކަށް، މި މާއްދާގަިއ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަ )ށ(  
    ވަގުތު ދެވެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން އެ މަޢުލޫމާތެއް އެ

އެ މަޢުޫލމާތެއް ދެވޭނެަކމަށް ލަފާކުރެވޭ  ،ަކމުގެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ނަމަ، އެ  ނެތް
 ނެއެވެ.ފަރާތަކަށް އަންގަންވާ މުއްދަތެއް އެ

މަޢުލޫމާތު 
 ރަނގަޅުކޮށްދިނުން 

އެއްވެސް ފަރާތަކާ ބެހޭގޮތުްނ ކޮމިޝަނުްނ ދިން މަޢުލޫމާތެއްގަިއ ރަނގަޅުޫނން  )ހ( .65
ފަރާތުން  ކޮށްދިނުމަްށ އެ މަޢުލޫމާތު ިހމެނިފައިވާކަމަށް ފެނިގެން އެކަްނ ރަނަގޅު

ޖެޭހ ކަންތައްތައް ލިޔުމަކުން އެދިއްެޖ ހިނދެއްގައި، އެކަާމ ގުޅޭގޮތުްނ ބަލަން
ަނަމ، އެ ރިކޯޑެއް  ވާ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް ބެލުމަށްފަހު، އެއީ  ރަނގަޅު

       ވާނެއެވެ. އަދި އެަކން ލިޔުމަކުްނ  ކޮށްދޭން ނުވަތަ އެ މަޢުޫލމާތެއް ރަނގަޅު 
އެ ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި، މިފަދައިން ރިކޯޑެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް 

 2014/1ޤާނޫުނ ނަންަބރު  ،ޖެހޭނީ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅަން  ރަނގަޅު
 ،ަވނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ 16)މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ލަތްތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.ހާއަންނަނިވި 
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ތުގެ ރާވަނީ ެއ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދި ހުށަހެިޅ ފަ އެ މަޢުލޫމާތެއްގައި (1)   
 ވުން. އަމިއްލަ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ަކމުގައި

ކުރާ އިދާރީ އެކިއެިކ މަސައްކަތްތަކާ ގުޭޅ ގޮތުން  ންކުރާއަދައުލަތުގެ އިދާ (2)   
 ވުން. އެ މަޢުލޫމާތަކީ ބޭނުންކުރާްނޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކަށް

ޙަ އެ މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން ދެކޭ ގޮތުގައި ޞައް ،އެ މަޢުލޫމާތަކީ (3)   
ނުވަތަ ކަމެއް އޮޅިގެްނ  ،ނުވަތަ ފުރިހަމަ ނޫން ،ނުވަތަ ތެދު ނޫން ،ނޫން

 ވުން. ގައިކަމު އްޢުލޫމާތެފަދަ މަ ހިނގައިދާ

ަނމަވެސް، ޮކމިޝަނުގައިވާ  އޮތް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި )ށ(  
ކަމުގައިވިޔަސް، މަޢުލޫމާތެއް ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި

ލަތްތަކުގައި އެކަން ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ހާއަންނަނިވި 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ަކމެއް  އެ މަޢުލޫމާތަކީ، ފުރިހަމަ، ރަނގަޅު އަދި އޭގެ އަސާސީ އެއްެވސް (1)   
އޮޅިގެން ނުދާނެގޮތަށް ހުރި ރިޯކޑެއްކަން ނުވަަތ މަޢުލޫމާތެްއކަން 

 ވުން.ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރު

މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް އެިދ ހުށަހެޅި ހުށަެހޅުމުގަިއ ތެދުނޫން  (2)   
މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ޮއޅުންއަރައިފާނެ މަޢުލޫމާތު ިހމެނިގެންވާަކމަށް 

 ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވުން.

          ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށްދެވޭނީ،  (3)   
ލަކުން ޢަމަލުކުރުމުންަކމަށް ސޫނެއްގައިވާ ވަކި އުވަކި ޤާނޫ

 ނުވުން. ކަނޑައެޅިފައިވުމާއެކު، އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި

މީޑިޔާއަށް ހާމަކުރަން 
 ނުޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ޑިޔާއަށް ހާމަނުކޮށް ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަްށ ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު މީ )ހ( .66
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މީހަކު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާ ގުޅިގެްނ  (1)   
 ފަދަ މަޢުލޫމާތު. ކުރަމުންދާ ތަޙުޤީޤަކަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ

     ަލތުގައި ހާފަދަ  ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތް ސިއްރުކުރަންޖެހޭ (2)   
 ފަރާތެއް. އެ
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ިމޝަނަށް ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކޮ ަކމާއެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުން އެ (3)   
 ފަދަ މަޢުލޫމާތު؛ ނުލިބިދާނެ

ޤާނޫނެއް ހިންގުމުގައި ނުވަތަ ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސިއްރު  (4)   
 މަޢުލޫމާތު؛

ފަދަ  ތެރިކަމަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކައުމީހެއްގެ ނަފްސަށް ނުވަތަ ރައް (5)   
 މަޢުލޫމާތު؛

 ތަކަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ މަޢުލޫމާތު؛ޢަހިނގަމުންދާ ޝަރީ (6)   

ޓަކައި ނުވަތަ އެފަދަ  ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް (7)   
ޓަކައި ނުވަތަ އެފަދަ ކަންކަާމ ގުޭޅގޮތުން  ޢަމަލުތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް

ޢަމަލު ލުތަކަށް ސޫޓަކައި ހެދިފައިވާ ޞައްޙަ އު މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް
 ފަދަ މަޢުލޫމާތު؛ ނުކުރެވިދާނެ

ޓަކައި ޤާނޫުނ  ތެރި ކުރުމަށްކައުްނމު މަޞްލަޙަތު ރައްއާއަމަން ޢާންމާއި  (8)   
ފަދަ  ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހުރަސްއެޅޭ 

 މަޢުލޫމާތު؛

ޅަނދެއްގެ މާރާތެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނުވަތަ ފުރާ ދުއްވާ އުއި (9)   
 ކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު؛ލުތެރިކަމަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެކަމަށް ޤަބޫކައުރައް

ފަދަ  ފައިވާ މީހަކު ފިލުމަށް ފަސޭހަވާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްހައްޔަރު (10)   
 މަޢުލޫމާތު.

މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު 
 ދިނުން 

ލުކުރާީނ ކޮިމޝަނުގެ މީޑިާޔ ކޮމިޝަނުން ީމޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިުނމުގައި ޢަމަ  .67
 ލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ސޫއު
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 ވަނަ ބާބު  80

 ޤާނޫނީވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން

 މާއްދާ ވަނަ  80  ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމުެގ ފުރުޞަތު  

 މާއްދާ ވަނަ  81  ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލުން ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ  

 މާއްދާ ވަނަ  82  ފޯމު ކުރާ ނުޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަ 

 މާއްދާ ވަނަ  83  ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ޝަރުޠު 

 މާއްދާ ވަނަ  84  ޤާނޫނީ ވަކީލާއެކު އެކެހެރިކޮށް ބައްދަލުކުރުން 

 މާއްދާ ވަނަ  85  ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް ،ޤާނޫނީ ވަކީލު 
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ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ތަޙުޤީޤަށް 
ކުރުމުގެ ޙައްޤު  އެ ފަރާތަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ،ނަމަ ހާޒިރުކުރާ

 ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.   ބިގެންވާކަން ކޮމިޝަނުން ެއ ލި

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ  .80 )ހ(
 ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު 

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ތަޙުޤީޤަކަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތަކުން 
      ންނަމަ، އެ ވަގުތަުކން ފެށިގެ ކުރުމަށް އެދިއްޖެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު

      ކުރުމަށް  ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢަްއޔަނު ،)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއް 24
 ކަށް ކޮމިޝަނުން ދޭންވާނެއެވެ.އެ ފަރާތަ

   )ށ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލު ސަބަބަކާހެިދ 
ކުރުމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ނު ނުކުރެވިގެން ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ވަކީލަކު ޢައްޔަ

  ވަކީލަކު  ،ސަބަބު ބަޔާންޮކށް ،މުއްދަތު ހަމަުވމުގެ ކުރިން ،ނަމަ ބޭނުންވާ
 ކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް ލިޔުމުން އެދެންވާނެވެ. ނު ޢައްޔަ

   )ނ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން އެދުމުން، 
    އެ ފަރާތަކަށް ވަކީލަކު  ،ނަމަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ކަމަށް ފެންނައެއީ 
 މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.އިތުރު ގަޑިއިރުގެ )ސައުވީސް(  24 ،ކުރުމަށްނު ޢައްޔަ

   )ރ(

       ކޮށްފައިވާ ވަކީލަކު  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢައްޔަނު
          ކުރުމަށް  ނަަމ، ވަކީލަކު ޢައްަޔނު ލުވެއްޖެ އެ މައްސަލައަކުްނ ތަނާޒު

 މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.އިތުރު )ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ  24

   )ބ(

     ނު ޢައްޔަ ަލކުމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޤާނޫނީ ވަކީ
ށް ޔަރިތަޙުޤީޤު ކު ފައިބަލައި ނުކުރީކަމަށްނު ވަކީލަކު ޢައްޔަ ،ނަމަ ނުކޮށްފި

 ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

   )ޅ(

ކުރުމަށް ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކަށް ިލބިދޭ ޙައްޤުގެ  ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު
ސް، ވިޔަ ދަށުން، އެއް ވަކީލަކަްށ ވުރެ ިގނަ ވަީކލުްނ ޢައްޔަނު ކުރިކަުމގައި

)އެކެއް( ވަކީލަކަށެވެ.  1ކަނޑައަޅާ އޭނާއާއެކު ތަޙުޤީޤަށް ވަދެވޭނީ އޭނާ 
އެހެންނަމަވެސް، ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަނުގެ ޖާގައާއި ވަީސލަތްތައް ހުިރ 
މިންވަރަކުން އިތުރު ވަކީލަކު ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް މި މާއްާދ 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

   )ކ(

ކުރަްނ ނު ވަކީލަކު ޢައްޔަ ރާތަކުން ޤާނޫނީތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ފަކޮމިޝަނުގެ 
ކުުރމުެގ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތަށް ނު ވަކީލަކު ޢައްޔަ، ަނމަ ބޭނުން ނުވާކަމަްށ ބުނެފި

ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ފުރުޞަތު  .81
 ދޫކޮށްލުން 
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ކުރަްނ ދިން ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީކަން ނު ލަުކ ޢައްޔަދިންކަމަށާއި، އެ ފަރާތުން ވަކީ
 .ދޭ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރަންާވނެއެވެ އެނގޭގޮތަށް ކޮމިޝަނުން

ކުރީ ކަމުގަިއ ނުށްގެންދާ ތަޙުޤީޤަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ ޢައްޔަޔަކޮމިޝަނުން ކުރި
" މުކުރާ ފޯނުގައިވާ "ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަ 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ބެލެވޭނީ

ގެ ކައުންޓަރުްނ ކޮމިޝަނު ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. މި ފޯމު ފައިފުރިހަމަކޮށް
ޮކމިޝަނުގެ ވެބްސައިުޓން ޑައުންޯލުޑ ިމ ފޯމު، ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި، 

 ންވާނެއެވެ.ހުްނނަވެސް  ކުރެވެން

ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަނުކުރާ  .82 )ހ(
 ފޯމު

" ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެ ފޯމާއެކު ހުށަހެޅުަމްށ މުކުރާ ފޯނު"ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަ
 ފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުުމން މެނުވީ ެއ ޯފމު ބަލައެއް ލާޒިމްކޮށް

 ނުގަނެވޭނެއެވެ.

   )ށ(

ކުުރމަށްފަހު، ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުވާންޖެޭހ ވަގުުތ ކޮމިޝަނަްށ  ވަކީލަކު ޢައްޔަނު
ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ކޮމިޝަނުން އެންގުމުން، އެ މަޢުޫލމާތު އެ ފަރާތުން 

 އެންގުނީކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. ށް ކޮށްފައިވާ ވަކީލަ ޢައްޔަނު

   )ނ(

ކޮށްފައިވާ ވަކީލަކަށް ތަރުޖަާމނެއްގެ ެއީހ ނު ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ޢައްޔަ
 ނަމަ، އެފަދަ އެހީ ހޯދުމަކީ އެ ވަކީލެއްެގ ޒިްނމާއެކެވެ. ބޭނުންވާ

   )ރ(

 ،ވޭނީކުރެނު ކޮމިޝަނުން ކުރާ ތަޙުޤީޤަކަށް، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަ
 ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ޝަރުޠު  .83 )ހ(

    (1) ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތުން.

ކުރުމަށް އެދޭ މައްސަލައިގައި ސުވާލު ކުރެވޭ އެހެން ނު އެ ވަކީލަކު ޢައްޔަ
 ކަމުގައި ނުވުން. ފަރާތެއްގެ ވަކީލެއް

(2)    

 ކުރުމަށް އެދޭ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ދައުރެއްނު ވަކީލަކު ޢައްޔަ އެ
 އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން.

(3)    

ކުރި ވަކީލަކީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ނުކުރެވުނު ފަރާތުން ޢައްޔަ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރު
ުލ ވަކީނަމަ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވާ

 ،ކުރުމަށްނު ވަކީލަކު ޢައްޔަ  ،އަންގައިއެކަން ކުރި ފަރާތަށް ސަބަބާއެކު ނުޢައްޔަ
 އްދަތެއް ލިޔުމުން ދޭންވާނެެއވެ.މުއިތުރު ގަޑިއިރުގެ )ސައުވީސް(  24

   )ށ(
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ވާ ނުކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި ވަކީލުންގެ ގޮތުގަިއ ޢައްޔަ
 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ތަރެއް ކޮމިޝަނުންފުވަކީލުންގެ ދަ

   )ނ(

 ފަކު ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާގައި އުުޅމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިާވ މުވައްޒަ
އެހެން މުއައްަސާސއަކާ ގުޅިގެްނ މުންދާ މަްއސަލައެއްގައި ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ބަލަ
 ގެންދާ ތަޙުޤީޤެއްގައި ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ށްޔަކުރިކޮމިޝަނުން 

)ދޭއް(  2ނީ، ެއ މުވައްޒަފަުކ ކޮމިޝަނުެގ ވަޒީފާއިން ވަކިވާާތ ކުރެވޭ
އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު ފާއިތުވުމުންނެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާގައި އުޅުމަށްފަުހ 

 ،ބަރަކު ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަކު ންވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ މެ 
އެހެން މުއައްަސާސއަކާ ގުޅިގެްނ  ނުވަތަ މުންދާ މަްއސަލައެއްގައިކޮމިޝަނުން ބަލަ
 ގެންދާ ތަޙުޤީޤެއްގައި ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ށްޔަކުރިކޮމިޝަނުން 

)ހަތަރު( އަހަރުދުވަހުގެ  4ކުރެވޭނީ، އެ ފަރާތެއް ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާތާ 
 ފާއިތުވުމުންނެވެ. މުއްދަތު

   )ރ(

 ފައިވާ މީހަކު ކޮމިޝަނުގަިއ މަސައްކަތް މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށް
ކުރުމުގައި ނުަވަތ  ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެްއ ތަޙުޤީޤު

       ،ނަމަ މައްސަލައާ ުގޅޭ އެއްެވސް ިނންުމމެއް ނިްނމުމުގަިއ ބައިވެރިެވފައިވާ
 އި ަމސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.އެ މައްސަލައިެގ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގަ

   ބ()

ކުރާ ޤާނޫީނ ނުކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން، އެ ފަރާތުްނ ޢައްޔަ
     ނަމަ،  މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތަކަށް އެދިއްޖެ ގެންވަކީލާ އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކޮށް

 އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލާއެކު  .84
 އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކުރުން 

ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ވަީކލަކު، އޭނާެގ  ޝަނުން ކުާރ ތަޙުޤީޤުތަކަށް ޢައްޔަނުކޮމި
ފަދަ ކަމެއް ކޮށްެގްނ  މުވައްކިލާއެކު ާހޒިރުވެ ުހންނައިރު، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ނުވާނެއެވެ.

ކުރުން  ،ޤާނޫނީ ވަކީލު .85 )ހ(
 މަނާ ކަންތައްތައް 

ކުރެޭވ  ތަކަށް، ސުވާލުތަޙުޤީޤުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކުރާ ސުވާލު
 ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ޖަވާބުދިނުން؛

(1)    

   ތަޙުޤީޤަށް ، ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ތަޙުޤީޤުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން
ުނވަތަ ، ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ޖަވާުބ ލިޔުމަކުން ހާޒިރު

 ؛ވެސް ބުނެދިނުން ނުވަތަ އިޝާރާތަކުން ،ރަކާތަކުންހަ

(2)    
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ލުެގ މަތުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ އިޢުތިރާފުގެ ބަސް، އޭނާގެ މުވައްކިތުހު
 ؛ނުވަތަ އޭނާގެ ބަދަލުގައި ދިނުން ،ފަރާތުން

(3)    

އުމަންޓް، މަންޒަރާއި އަުޑ ނެތް ޑޮކި ދަބަސް، ފޯނު، މައްސަލައާ ގުޅުން
 ،ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެްއ ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިްކ އާލާތެއް ކުރެވޭ ޑު ރިކޯ

  މަޖިލީހަށް ވެއްދުން؛ތަޙުޤީޤު

(4)    

ލެވިފައިވާ ވަގުތެއްގަިއ ޑައިތަޙުޤީޤު ފެށުމަށްފަހު، ތަޙުޤީޤު މެދުކަނ
ތަޙުޤީޤު ކޮޓަރިްނ  ،ނެތި ފިޔަވައި، ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ހުއްދައެއް

 ކުތުން؛ނު

(5)    

      އެއްވެސް ގޮތަކުން ހުރަސްެއުޅން. ށް ގެންދިޔުމަށް ޔަ ތަޙުޤީޤު ކުރި
މާއްދީޮގތުން  ،އްދާގެ ބޭނުމަށް ހުރަސް ެއޅުންކަމުގަިއ ބެލެވޭނީމި މާ

 ހުއްޓުވައިގެން ނުވަތަ ހުރަްސ ކުރިމަތިކުރުވައިގެން، ނުވަތަ ހުއްދަނޫްނ 
 ކޮށްގެްނ ހުރަސް ެއޅުމަށެވެ؛ ޢަމަލެއްއެނޫންވެސް 

(6)    

ޤާނޫނަކުން މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް 
 އި، އިތުރު އެހެްނ ފަރާތަކަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައިގެ ވާިޤޢާއާފިޔަވަ
 އްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ާހމަކުރުން.ގުޅޭ އެ

(7)    

ނަމަ، އެ ާޤނޫނީ ވަކީލަުކ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފި
  އެވެ. އަދި ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެ ،ތިޔާރުޚްތަޙުޤީޤުން ބޭރުކުރުމުގެ އި

އެ ވަކީލަކާމެދު އަޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅު އެުޅމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް މައްސަަލ 
ތިޔާރު ޚްނުކުރުމުގެ އި ފޮނުވުމާއި، އެ ތަޙުޤީޤުގައި އެ ވަކީލަކު ބައިވެރި

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

   )ށ(

   ސް ފިޔަވަޅެްއ މަތިން ވަކީލަކާމެދު އެއްވެ  ގޮތުގެ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ
 ެއ ވަކީލަކަށް އެކަން ލިޔުުމން އަންގަންވާނެއެވެ. ،ނަމަ އަޅައިފި

   )ނ(

( ވަަނ 3) ، ވަނަ ނަންބަރާއި (2)، ވަަނ ނަންބަރާއި (1މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ )
މަޖިލީހުގައި ކުރެވޭ ވަކި ސުވާލަާކ  ގެނަމަވެސް، ތަޙުޤީޤު ނަންބަރުގައި އެހެން އޮތް

އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ދިނުމުގެ ކުރިްނ ، ހިނދު ކުރެެވމުންދާގުޅިގެން، ސުވާލު 
ވަކީލު އޭނާގެ މުވައްކިލާއެކު ވަކިން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭނުންވާަކމަށް ހުށަހެޅުމަީކ 

 ކަމެކެވެ. ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ކުރެވިދާނެ

   )ރ(
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 ވަނަ ބާބު  100

 ރުންކާ ގުޅިގެން މީހުން ހާޒިރުކުކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަ

 ވަނަ މާއްދާ  100  ތަޙުޤީޤަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުން  

 ވަނަ މާއްދާ  101  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުން  ރުހުމުގައި 

 ވަނަ މާއްދާ  102  ން ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ައމުރު ފޮނުވައިގެން މީހުްނ ހާޒިރުކުރު 

 ވަނަ މާއްދާ  103  ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ައމުރަށް ހާޒިރުުވމަށް އުޒުރުވެރިވުން  

 ވަނަ މާއްދާ  104  އަންގާ ައމުރުގައި ިހމަނަްނޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާޒިރުވުމަށް 

 ވަނަ މާއްދާ  105  ހާޒިރުކުރުން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު  

 ވަނަ މާއްދާ  106  ހާޒިރުވާއިރު ކާކުކަން އެނގޭެނ ލިޔުމެއް ެގނައުން  

 ވަނަ މާއްދާ  107  އަންގައި އިޢުލާނުކުރުން  ހާޒިރުވުމަށް 

 ނަ މާއްދާވަ  108  ޢިނާޔަތް ދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް  ޚާއްޞަ 

 ވަނަ މާއްދާ  109  މީހުން ހާޒިުރ ނުކުރެވޭނެ ގަޑިތައް  ތަޙުޤީޤަށް 

 ވަނަ މާއްދާ  110  މީހުްނ ކުރުން މަނާ ކަންތައް  ހާޒިރުކުރެވޭ 

 ވަނަ މާއްދާ  111  ބަހައްޓައިގެން ހާޒިރުކުރުން ބަންދުގައި 

 ވަނަ މާއްދާ  112  ބޭރުގައި ތިބޭ މީހުްނ ހާޒިރުކުރުން  ރާއްޖެއިން 

 ވަނަ މާއްދާ  113  ތިބުމާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދު ދިނުން ،ޚަރަދާއި ދަތުރު 
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ނުެގ އިދާރާއަކަށް ގެ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅޭގޮތުން، ކޮމިޝަނުކޮރަޕްޝަ
ގައިާވ "ާހޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުުރ"  3ހާޒިރުވުމަށް، ިމ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަުލ 

 މެދުވެރިކޮށް ލިޔުމުން އެންގުމުެގ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތަޙުޤީޤަށް މީހުން  .100 )ހ(
 ހާޒިރުކުރުން 

ގެ  އިންެވސްޓިގޭޝަންއަމުރަކީ، ކޮމިޝަނުގެ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން
ލަތެއްގައި އޭނާ ކަނަޑއަޅާ ފަރާތަކުން ހާނުވަތަ އޭނާ ނެތް  އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. ސޮއިކޮށްފައި ދޫކުރާ އަމުރެއް

   )ށ(

ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުުވމަށް އެންގޭނީ، 
 .ލަތްތަކުގައެވެހާއަންނަނިވި 

   )ނ(

    (1) ވުން؛ ކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތެއް

    (2) ވުްނ؛ ކަމުގައި މަޢުލޫމާތާއި ހެކިބަސް ހޯދުމަށް ާހޒިރުކުރެވޭ ފަރާތެއް

    (3) މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ކަމުގަިއ ވުން؛

ގުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން އެކިއެކި އެންުގންތައް އެން 
 ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުން؛

(4)    

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަކާ  ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގެ އިތުރުން
 ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރަްނޖެހޭ އެހެިނހެން ފަރާތެއް ކަމުގައި ުވން.

(5)    

ކަހަލަ ފަންނީ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ވަކި
ލަފައެއް ނުވަތަ މަޢުޫލމާތެއް ހޯދުމަށް ޮކމިޝަނުން ބޭުނންވެގެން ެއފަދަ ފަރާތަކަށް 

 ހާޒިރުވުމަށް ދަޢުވަތެއް ދެވިދާނެއެވެ. 

   )ރ(

 ގެ ރުހުމުގައި ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެްނ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީެހއް
އް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ދިުނަމށް ކޮމިޝަނުގެ ނުވަތަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހެކިބަހެ

 ފައިއަށް ފޯނުކޮށްއިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާެގ ރުހުމުގައި، އޭނާ
   ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް، ނުވަތަ އެނޫންވެްސ ލާތީ މުވާޞައަންގައިގެން ނުވަތަ 

މިަޝނުގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާްނޖެހޭ ގަޑި އަންގައިގެން ކޮ ފައިމީހަކާ ބައްދަލުކޮށް އެ
 ހާޒިރުވުމަށް އެންުގމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ރުހުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ  .101 )ހ(
 އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުން 

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަންާގ އެންގުމަކާ ުގޅިގެން ޮކމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް 
ކު ާހޒިރުވުމުގެ ޙައްުޤ އެ މީހަކަށް ހާޒިރުވާއިރު، އެ މީހެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާއެ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

   )ށ(
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ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުުރ  ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 100މި ގަވާއިދުގެ 
ފޮނުވައިގެން މީހުްނ ހާޒިރުކުރާއިރު، ހާޒިރުވުމަްށ އަންގާ ައމުުރ އެ މީހަކަށް 

 ކަށެވެ.ކުރެ ގޮތަ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުން ،ރައްދުކުރާނީ

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު  .102 )ހ(
ފޮނުވައިގެން މީހުން 

 ހާޒިރުކުރުން 

  (1) ؛ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ައމުރު ރައްދުވާ ފަރާތާ ހަވާލުކޮށްގެން

 ،ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހުގައި އުޅޭ
 ؛ގެންތަޞައްރުފު ފުދިފައިވާ މީހަކާ ހަވާލުކޮށް

(2)  

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހަށް 
 ޕޯސްޓްކޮށްގެން؛

(3)  

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ިނޔަލަށް 3( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )1މި އަކުރުގެ )
ގޮތަކަށް ހާޒިރުވުމަށް ައންގާ އަމުުރ  ކުރެ ކުންތްތަބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ
 ނަމަ، ާހޒިރުވުމަށް އަންގާ ައމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ރައްދު ނުކުރެވުނު

 ދާއިމީ އެޑްރެހަށް ޕޯސްޓްކޮށްގެން.

(4)  

ނުވަތަ  ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެހެން ޮއފީހެއް
ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް  ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ ައމިއްލަ

ކަށް އެ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަ، ށް އަންގާ އަމުރުކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަ
 ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ.

 )ށ(

   ގެންދާ ށްޔަހުީރ ތަޙުޤީޤު ކުރި ހާޒިރުވުމަށް އަންާގ ައމުރު ރައްދުާވ ފަރާތް
 ގެ ( ގަޑިއިރުސައުީވސް) 24 ނަމަ، ހާޒިރުވާންެޖހޭ ގަޑީެގ މަދުވެގެން ރަށުގައި
 ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ. ނާއަށް އޭހާޒިރުވުމުެގ އަމުރު  ،ކުރިން

 )ނ(

ހުރީ މާެލ ސިޓީ ފިޔަވައި އެހެން  ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ައމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް
)ާސޅީސް އަށެއް(  48ނަމަ، ހާޒިރުވާްނޖެހޭ ގަޑީގެ މަދުވެގެން  ރަށެއްގައި
 ރައްދުކުރަންވާނެެއވެ.އޭނާއަށް ހާޒިރުުވމުގެ ައމުރު  ،ކުރިން ގެގަޑިއިރު

 )ރ(

ނަމަ،  ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް ހުރީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި
 ހާިޒރުވުމުގެ އަމުުރ  ،)ސާދަ( ދުވަހުގެ ކުރިން 14ހާޒިރުވާންޖެހޭ ަގޑީގެ މަދުވެގެން 

 ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.އޭނާއަށް 

 )ބ(
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ކީލެއްގެ ނޫނީ ވަހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރެއްގެ ދަށުން ހާޒިރުކުރާ ފަރާތަކަށް ޤާ
        ތު ނަމަ، ޤާނޫނީ ވަކީލަކާއެކު ާހޒިރުވުުމގެ ފުރުޞަ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ

 ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެ

   )ޅ(

ފައިވާ ގައިހާޒިރުވުމުގެ ައމުރު ފޮނުވައިގެން ޮކމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަްށ އަން
ވައްޒަފަަކށް ހާޒިރުވިކަން ލަސްނުކޮށް ކޮމިޝަނުގެ މު ،ފަރާތަކުން ހާޒިރުވުމަށްފަހު

އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި، ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކަށް ލަސްނުޮކށް އެ އަމުުރ 
ނުަވތަ ހާޒިރުވުމަށް  ،ވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވިކަން އެންގުމަށްފަހުހަ

ވާލުވެހުރި ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، އެ މައްސަލަ ބެުލާމ ހައަންގާ އަމުރު 
ޮކމިޝަނުގެ އިާދރާއިން ބޭރަށް  ،ޝަން އޮފިސަރުގެ ހުއްަދ ނެތިއިންވެސްޓިގޭ

އެ ފަރާތަކާމެދު ، ނަމަ ހިނގައްޖެނުވާނެއެވެ. އަދި ހުއްދަނެތި ބޭރަށް  ގޮސްގެން
 ޤާނޫނީގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 

   )ކ(

ކޮމިޝަނުގެ ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ައމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް، އަމުރު ަރއްދުވާ ފަރާތުން 
ހާޒިރުވުމަްށ އަްނގާ އަމުރުގައިާވ  ،ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. މަޤްބޫުލ އުޒުރެްއ އޮވެގެން

)އެކެއް(  1ގަޑިއަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ، ހާޒިރުާވންޖެހޭ ގަޑީގެ ަލސްވެެގން 
 ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމަކުން އެކަން ، ކުރިން، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ގެގަޑިއިރު

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ވުމަށް އަންގާ ހާޒިރު  .103 )ހ(
އަމުރަށް ހާޒިރުވުމަށް 

 އުޒުރުވެރިވުން 

އަންނަނިިވ  ،މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ކަމުގަިއ ބަާލނީ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭުނމަށް
 ވެ. މެކަންކަ

   )ށ( 

    (1) ދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭ ވަރަށް މޫސުން ތަން ނުދިނުން؛

ސްކުރުމުެގ ހުއްދަ ލަތުގައި  ބޭހާ  ވުން. މި ފަދަ ބައްޔެއް ހާޒިރު ނުވެވޭ 
ފިކެޓެއް ެއ ލިުޔމާއެކު ޓުލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަރަކު ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަްލ ސެ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(2)    

    (3) .މަޤުބޫލު އެހެނިހެން ސަބަބެއް މެދުވެރިވުން

ފަދަ މަޤުބޫލު ސަބަބެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަން ކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން
 ކޮށްދިނުމަކީ އަމުރު ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ސާބިތު

   )ނ(

ގޮތުގެ މަތިން، މަޤްބޫލު އުޒުރަާކ ެހދި ހާޒިރުވުމަށް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ
ތެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޞަހާޒިރުވުމަށް އިތުރު ފުރު  ،އުޒުރުވެރިވާ ފަރާތަށް

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

   )ރ(
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، ަނމަ މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ަހވާލުނުވި، ޒިރުވުމަްށ ފޮނުވާ ައމުރާކޮމިޝަނަށް ހާ

ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް ާހޒިރުވުމަްށ ކަނޑައެޅިފައިާވ ގަޑިއަށް މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެިތ 
އެ ފަރާތެއް ބަންދުގައި  ،ަނމަ، ކޯޓު އަމުރެއް މެދުވެރިކޮށް ހާޒިރުނުވެއްޖެ

އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ބަހައްޓައިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 9/2014 ޤާނޫުނ ނަންބަރު އަދި، އެ ފަރާތަކާމެދު، 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާުރ  533ގެ ( ޤޫބާތު ޢުޤާނޫނުލް
 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

   )ބ(

ންނަނިިވ މަޢުލޫމާތު އަ ،ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގައި
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ  .104 )ހ(
އަމުރުގައި ހިމަނަންޖެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު 

   (1) ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ފަރާތުގެ ަނމާއި، ދާއިީމ އެޑްރެހާއި، ުއމުރު؛

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުެގ 
 ތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު؛ނަންބަރު ނުވަ

(2)    

    (3) ؛އްޔަތުސިއިހަހާޒިރުކުރެވޭ 

ކުށަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ނަމަ، އެނާއާމެުދ ކުރެވޭ ުތހުމަތުގެ 
 ޚުލާޞާ؛

(4)    

ތަޙުޤީޤަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ މީހަކު ނުވަތަ ހެކިބަސް ދެވިދާނެ މީހަުކ 
 ޞާ؛ނަމަ، ކުަރމުންދާ ތަޙުޤީޤުގެ ޚުލާ

(5)    

    (6) ހާޒިރުވާން އަންގާ ތަނާިއ ތާރީޚާއި ގަޑި؛

    (7) ހޭދަވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ވަގުތު؛

ހާޒިރުވެ ބައްދަލުކުރަންވީ އިންެވސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުގެ ަނމާއި، ރެކޯުޑ 
 ނަންބަރު؛ އަދި  ގެކާޑު

(8)    

    (9) ނަންބަރު. ގެ ދޭ ވެރިޔާގެ ސޮޔާއި ރެކޯޑު ކާޑު ހުއްދަ

ނަމަ، އެ މީހަުކ  ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެްއޖެ 
   ހާޒިރުކުރާނީ، ެއ މީހަުކ ބަންދުކުރި ދައުލަތުގެ މުއައްަސސާއެްއ މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ. 

ނަމަވެސް، ަބންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު  އޮތް މި މާއްދާގައި މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި

ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު  .105
 ހާޒިރުކުރުން 
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ފަރާތެއް ަބންދުކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް   އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރުމުެގ ބަދަލުގައި، އެ ކޮމިޝަނުގެ
 ށް ހުރަހެއް ނެތެވެ.ކަބަޔާންނެގުމަ ގެންގޮސް ބައްދަލުކޮށް

ީކ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ާކޑު ނުަވތަ އެ މީހަ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވާއިރު ދިވެހި
ކާކުކަން އެނގޭނެ ަރސްީމ ލިޔުމެްއ ގެންނަންވާނެއެވެ. މި މާްއދާގެ ބޭނުމަށް 

 ކާކުކަން އެނގޭނެ ރަްސމީ ލިޔުންަކމުގައި ބަލާނީ އަްނނަނިވި ލިޔުްނތަކަށެވެ.

ހާޒިރުވާއިރު ކާކުކަން  .106 )ހ(
 އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ގެނައުން 

 

   (1) ޕާސްޕޯޓް؛

    (2) ޑްރައިވިންގ ލައިސަްނސް؛

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެއްލިގެން ނުވަތަ ަހލާކުވެގެން،  ދިވެހި
ވަގުތީގޮތުން ބޭނުންކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ކާކުކަން 

 އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް.

(3)    

ކޮމިޝަނުން ބަލަުމންދާ މަްއސަލައެއްގައި ތުުހމަތު ކުރެޭވ ފަރާތަށް ހާޒިރުުވމަށް 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  102އަމުރު، މި ގަވާއިދުގެ އަންގާ 

ނަމަ،  ގޮތްތަކުންކުރެ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ރައްދުކުރެވުނުކަން ކަށަވަރު ނުކުރެވުނު
ނުވަތަ އެ ފަރާތަކަށް އަމުރު ނޭނގޭ ނަމަ، ފަރާތެއް ދިރިއުޅޭ ތަނެއް  ނުވަތަ އެ

ނަމަ، އަދި އޭނާގެ  ލިބިފައި ނުވާ ރައްދު ކުރާނެ ގޮތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް
ކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަކަށްވެސް އޭނާ އުޅޭ ތަނެއްގެ މަޢުލޫމާތު  މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް

 ަނމަ، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ފޮޓޯއާއެކު، އޭނާ ހޯދުމަށް އާްނުމކޮށް އިޢުލާނު ނޭނގޭ
 ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ށް އަންގައި ހާޒިރުވުމަ .107 )ހ(
 އިޢުލާނު ކުރުން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާެގ  
ރެވުނު ތާރީޚު ކޮމިޝަނުްނ ކުތު ކޮށްދެވޭނެ ފަރާތާ  މުޢާމަލާ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް

 ކުރަންވާނެއެވެ.   ރެކޯޑު

   )ށ(

އަންނަިނވި މަޢުލޫމާުތ  ،އިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގަ
 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

   )ނ(

    (1) ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ނަން، ދާއިމީ ެއޑްރެސް، އުމުރު؛

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ާކޑުެގ ުނވަތަ  ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި 
 ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު؛

(2)    

    (3) އްޔަތު؛ސިހާޒިރުކުރެވޭ ހައި
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    (4) ގަޑި.،  އަންގާ ތަން، ތާރީޚުހާޒިރުވާން

       ތިރީގައިވާ ފަރާތްތައް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި، 
ތަނަކަށް ތަޙުޤީޤު ޓީމު  އެ ފަރާތެއް އުޅޭ ތަނަކަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ

 ނެގިދާނެއެވެ.  ގޮސްގެން ބަޔާން

ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތް  .108 )ހ(
 ވާ ފަރާތްތައް ދެވިފައި

ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކޮިމޝަނަށް 
 ؛ހާޒިރުވުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ފަރާތްތައް

(1) 

ލަތެއްގެ ސަބަބުން ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަނެއްގައި ނުވަތަ ގޭގައި ހާބަލި
 ފައިވާ ފަރާތްތައް؛ކޮށްއެނދުމަތި

(2) 

ބަންދުން  ކޯޓަކުން ޢީޝަރު  ފައިކޮށްޠުތުމަށް ޝަރުތަނުން ނުނިކު ދިރިއުޅޭ
 ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް.

(3) 

      ނަގަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ިމ މާއްދާގެ  ކޮމިޝަނުން ހިންާގ ތަޙުޤީޤެއްގައި ބަޔާން
       ލަތުގައިާވ ހާ( ަވނަ ނަންބަރުގައިވާ 2( ަވނަ ނަންބަރާއި )1)ހ( ގެ )

ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރުމަކީ އެ ފަރާތަށް ޖެހިފައިވާ އެ ފަރާތަކާ ، ނަމަ ފަރާތެއް
ކަްލ ލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެ ަކމަށް، މެޑިހާބަލީގެ ޒާތުން އެ މީހެއްގެ ޞިއްޙީ 

ރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ލިޔުން ޑޮކްޓަރަކު ނުވަތަ ރަޖިސްޓަ
 ފަރާތުގެ ބަޔާން  އެ ،ފައިނަމަ، އެ ލިޔުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް

 ރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނުނަގައި ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާ

 )ށ(

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޖިްސމާީނ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ބޭސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަރަކު  ،ލަތު ކަނޑަައޅާނީހާނަފްސާނީ  ހާލަތާއި،
 .ކޮށްގެންނެވެ އިވާ ޞިއްޙީ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްދޫކޮށްފަ

 )ނ(

ލަތެއްގައި މެނުވީ، ތިރީގައި މިވާ ަގޑިތަކުގައި ތަޙުޤީޤަށް މީހުން ހާދިމާވާ ޚާއްޞަ 
 ހާޒިރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ތަޙުޤީޤަށް މީހުން ހާޒިރު  .109 )ހ(
 ނުކުރެވޭނެ ގަޑިތައް 

    (1) ؛ދެމެދު އާ 8:00އާއި ެހނދުނު  10:30ރޭގަނޑު 

    (2) ؛އާ ދެމެދު 2:00އާއި ެމންދުރުފަހުގެ  10:30ހުކުރުދުވަހުގެ ހެނދުނު 

    (3) ާއ ދެމެދު. 8:45އާއި ރޭގަނޑު  5:00ރަމަޟާންމަހުގެ ހަވީުރ 
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ކަމަށް ލަތެްއ މެުދވެރިވެއްޖެހާފަދަ ޚާއްޞަ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ
 މައެވެ.އިވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާ ނަ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަ ،ބަލާނީ

   )ށ(

ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ ީމހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ފުރައިގެންދާން ޖެހިގެން ނުވަތަ 
        އެ ނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ އޭނާގެ ތަޙުޤީޤު އަވަސްކޮށްދިނުމަްށ 

ސަަލ މައް  ،ލަތެއްކަމަށްހާލަތަކީ ޚާއްޞަ ހާއެދުމުން، އެ އެ ފަރާތުން 
 ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅުން؛

(1)    

    ނަަމ، ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންާވ  އަވަހަށް އެ ފަރާތުގެ ބަޔާްނ ނުނަގައިފި 
ހެކި ހޯދުމަށް ހުރަސްެއޅިދާނޭ ކަމަްށ އެ މައްސަަލ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް 

 ޤަބޫލުކުރެވުން؛

(2)    

ން، ދިމާވާ ކަމަކާ ގުިޅގެން، ލަތްތަކުގެ އިތުރުހާމަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ފަރާތަށް ފެންނަ  ލަތެއް ކަމަށް މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާހާއްޞަ ޚާއެ ކަމަކީ 

 ލަތްތައް.ހާ

(3)    

ަކމެްއ  ވެސްތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއް ،ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން
 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުން ކުރުން  .110 )ހ(
 މަނާ ކަންތައްތައް 

ަތޙުޤީޤު  ،ލަތްތައްސީލަތްތަކާއި ރިކޯޑުކުރުމުެގ ވަސީލާތީ ވަޞަމުވާ
 ؛މަޖިލީހަށް ވެއްދުން

(1) 

ަތޙުޤީޤު  ،ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް މީހަކަށް ިޖސްމާީނ ގެއްލުމެްއ ދެވިދާ
 ؛މަޖިލީހަށް ވެއްދުން

(2) 

ށް ވެއްދުމުގެ ހުއްދަ ތަޙުޤީޤު މަޖިލީހަ ،ކޮމިޝަނުން ޗެކްކުރުމަށްފަހު
 ؛ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްޗެއް ވެއްދުން

(3) 

ރުމަތް ޙުފަދަ ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ  ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްއެޅޭ
 ފަދަ އެއްވެސް ކަމެްއ ކުރުން؛ ކެނޑޭ

(4) 

 ،ދައްކައިކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ އެހެން މީހުންނާ ވާހަކަ
 ؛ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން

(5) 

ބޭރުން ގެނެވޭ  ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ނުވަތަ ރަށުން
 ؛ޮކމިޝަނުގެ ހުއްދަ ނުލިބި ފުރައިގެން ދިޔުން ،މީހުން

(6) 
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ކޮމިޝަނުެގ އިދާރާއިން ނުވަަތ ކޮިމޝަނުގެ  ،ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަނެތި
 ؛ޤު އެ އިރެއްގައި ހިނގަމުންދާ ތަނަކުން ބޭރަށް ދިޔުންތަޙުޤީ

(7) 

ޤާނޫނަކުން މަޢުލޫމާުތ ދޭންވާނެކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ފިޔަވައި، 
އްވެްސ ގުޅޭ އެ އިތުރު އެހެން ފަރާތަކަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާއާ

 މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުން.

(8) 

        މުންދާ މައްސަލައެއްގައި ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކުން ކޮމިޝަނުން ބަލަ
     ކަމުގެ ނުވަތަ  ފާނެއިކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައިގެ ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަ

ލަތެއްގައި ހާކަމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތް  ފާނެއިލަތައިކަމުގެ ނުވަތަ ހެކި ނައް ފާނެއިހެކި ފޮރުވަ
ލަތެއްގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހާވުމުގައި އެއްބާރުލުން ނުދޭ ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރު

 ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ.

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން  .111
 ހާޒިރުކުރުން 

ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެ ިހނދެއްގައި ނުވަތަ 
ޓަކައި  ޓަކައި ނުވަތަ ހެކި ހޯދުމަށް ން ކަމެއް ޮއޅުންފިލުވުމަށްމައްސަލައަކާ ގުޅިގެ 

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ މަިތން ރާއްޖެއިްނ 
ބޭރުގައިވާ އަންނަނިވި ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބޭ  .112 )ހ(
 ހުން ހާޒިރުކުރުން މީ

 (1) ؛ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ކޮންެމ މީހެއް ދިވެހި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭއިން ބޭރުގައި ހިންގޭ ާރއްޖެާއ 
ގުޅުންހުރި މުޢާމަލާތެއްގައި އެއްވެްސ ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވާ، ނުވަތަ 

، ނުވަތަ ބައިވެރިވުމަީކ ބައިވެރިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ
 ؛އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ޮކމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ބިދޭސީން

(2) 

އެ ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާ ރާްއޖެއިްނ 
 .ބޭރުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތައް

(3) 

ޒިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިްނ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާ 
ފައި އޮންަނ ސައިއިރަކު ަހމަޖައް ރަށުން ބޭރުން ގެނެވޭ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން އެ

 އި ކެއުމުގެ ޚަރަދު ދެވޭެނއެވެ.ލެއްގެ މަތިން ދަތުރު ޚަރަދާއި ތިބުމާސޫއު

ދަތުރު ޚަރަދާއި ތިބުމާއި  .113
 ކެއުމުގެ ޚަރަދު ދިނުން 
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 ވަނަ ބާބު  120

 ށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުރުން ކޮމިޝަނަ
 

 ވަނަ މާއްދާ  120  ހާޒިރުވުމުގެ ައމުރުން ާހޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުރުން

 ވަނަ މާއްދާ  121  ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ ަކންކަން 

 ވަނަ މާއްދާ  122  ސުވާލުކުރެވޭނެ ވަގުތުގެ ދިގުމިން 

 ވަނަ މާއްދާ  123  ވުން ފުތިރާ ޢުގައި ކުށަށް އިތަޙުޤީޤު

 ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ޖިސްާމނީ އުނިކަމެއް އުނިަކމެއް ނަފްސާނީ  ،ކުޑަކުދިންނާއި

 ޢަމަލުކުރަންީވ ގޮތް މީހުންނާމެދު 

 ވަނަ މާއްދާ  124 

 ވަނަ މާއްދާ  125  ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ މީހުްނނާމެދު ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތް

 ވަނަ މާއްދާ  126  ކޮށްދިނުންނުޢައްޔަ ތަރުޖަމާނަކު

 ވަނަ މާއްދާ  127  ވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ ނުކުރުމަށް ޢައްޔަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް

 ވަނަ މާއްދާ  128  ކަންތައް ކުރެވޭ ފަރާތުން ކުރުން ަމނާ ކުރުމަށް ޢައްޔަނު މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް

 އްދާވަނަ މާ  129  ލުތައް ސޫންުމ އުއާސުވާލުކުރުމާ ގުޭޅ 
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ގައިވާ "ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުުރ" ގެ ދަށުން  3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
ރު ސުާވލުކުރުމުގެ ބާ ގެންކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތެއް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކޮށް

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުން  .120 )ހ(
ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ 

 ސުވާލުކުރުން 

ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ، އެ ފަރާތާ 
ގައިާވ "ތުހުމަތުގަިއ  4ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިްނ، މި ގަވާއިދުެގ ޖަދުވަލު 

ލިޔުމުން އެ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.  ދޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު" ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް
 މިޝަނުްނ އެ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ. ކޮ ،އަދި އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް

ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ  .121 )ހ(
ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 ކަންކަން 

މަތިން ކޮމިޝަުނން ދޭ ޤާނޫނީ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ިހމަނަންވާނެއެވެ.  ،އިންޒާރުގައި

   )ށ(

ކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގައި  މަތުހުކުރެވޭކަން އަދި ތު މަތުހުކުށެއްގެ ތު
 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން

(1)    

އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުުހރުމުެގ  ވައިކާކުކަން އަންގައިދިނުްނ ފިޔަ
ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމާއި، އޭނާ ދައްކާ ކޮންމެ ވާހަކައެއްވެސް އޭނާއާ 

 ؛ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެކަންދެކޮޅަށް ހެއްކެއްގެ 

(2)    

    (3) ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެންވާކަން؛

ނަމަ،  ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަަމޖެއްސޭވަރުގެ މާލީ ތަނަވަސްަކމެއް ނެތް ީމހެއް
ލަތުން ވަކީލަކު އުނަމަ، ދަނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގައި މަތު ކުރެވެނީ ޖިހުއަދި ތު

  އެދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން.ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް 

(4)    

   ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރުމަށް ހާޒިރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، މި މާއްދާގެ 
 ،ގޮތުގެ މަތިން މި މާއްދާގައިވާ ،ޤާނޫނީ އިންޒާރު ކޮށްފައިވާ)ހ( ގައި ބަޔާން
 ހާއަށް ލިޔުމުްނ ދޭންވާނެއެވެ. ތުހުމަތުކުރެވޭ މީ

   )ނ(

ޤީޤަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތަކާ ސުވާލު ކުރުން ޙު ށްގެންދާ ތަޔަނުން ކުރިކޮމިޝަ
 ،ނަމަ )ދޭއް( ގަޑިއިރުއެވެ. އަދި އެއަށްވުރެ އިތުރުވާ 2ށް ގެންދެވޭނީ ޔަމެދުނުކެނޑި ކުރި

)ދިހައެއް( މިިނޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެްއ  10 ،ުލމަށްފަހުޑައިޤީޤު މަޖިލިްސ މެދުކަނޙުތަ
 ދޭންވާނެއެވެ.

ސުވާލުކުރެވޭނެ ވަގުތުގެ  .122
 ދިގުމިން 

          ވާން ބޭނުންކަމަްށ ފުތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތަކުން ތަޙުޤީޤުގައި ކުށަށް އިޢުތިރާ 
         12/2016ޤާނޫުނ ނަންބަރު، ަނމަ ވެއްޖެ ފުނަމަ، ނުވަތަ އިޢުތިރާ ބުނެފި

ގެ މަތިން ޢަމަލުކުުރމަްށ ގޮތު ަވނަ މާއްދާގައިވާ 96 ެގ  ޤާނޫނު( ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ)

ތަޙުޤީޤުގައި ކުށަށް  .123
 ވުން ފުރާއިޢުތި
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ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަިދ ޓަކައި،  ލަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ،ކޮމިޝަނުން ،)ސާޅީްސ އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 48ގިނަވެގެން 

 އަންގަންާވނެއެވެ. އެކަން ލިޔުމުްނ  ލަށްޖެނެރަ

ނަމަ، ނުަވތަ ނަފްސާީނ ްއ ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެ
ނުވަތަ ޖިްސމާނީ އުނިަކމެއްގެ ސަބަބުން ެއހެން ފަރާތެއްގެ  ،އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން

      ޙަލާގަިއ ރުނަމަ، ތަޙުޤީޤު މަ ލަތެއްގައި ހުިރ މީހެއް ހާއެހީއެއް ބޭނުންާވ ފަދަ 
 ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުެގ މަތިންނެވެ.އެ ފަރާތާމެދު 

ނީ ނަފްސާ  ،ކުޑަކުދިންނާއި .124 )ހ(
ނުވަތަ ޖިސްމާނީ 

ލިބިފައިވާ އުނިކަމެއް 
މީހުންނާމެދު   

 ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

      ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ސުވާލުކުެރވޭނީ
ތްކުރެވޭނެ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ. އެ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަ

 ،ކުެރވޭނީުނ ޢައްޔަ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި މަޞްލަޙަތު  ިޙމާޔަތްކުރެވޭނެ 
ބަލަދުވެރިންގެ ެތރެއިން ނުވަތަ  ،ބެލެނިވެރިންނުވަތަ މައިންބަފައިން، 

 މީހެކެވެ.

(1)   

 ކުރެވޭނޭ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް
ގައިވާ "މަޞްލަޙަތު  5މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ކުރުމަށް ފަރާތެއް ޢައްޔަނު

 ފައި ކުރާ ފޯމު" ފުރިހަމަޮކށްނުކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަ ޙިމާޔަތް
ޮކމިޝަނުގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން  ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެ ފޯމު

ޑަުއންލޯުޑ ުމ އެ ފޯހުންނާނެއެވެ. އަދި، ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުްނ 
 ހުްނނާނެއެވެ.ވެސް ކުރެވެން 

(2)    

)އަށާރަ(  18 އުމުރުން  ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ކުޑަކުދިން ަކމުގައި ބަލާނީ
 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނެވެ.

(3)    

ނުވަތަ ޖިްސމާނީ އުިނކަމެްއ  ،އުނިަކމެއްނަފްސާނީ  ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް
ނުވަތަ  ،ޑީެގ އުނިކަމެްއ ހުރިކަމަށްނސިކު  ،ަކމުގައި ބަލާނީ ހުރި މީހެއް 

 ،ކަމަށް ވާނުވަތަ ައޑު އިުވމުން މަޙުރޫމްވެފައި ،ލޮލަށް ނުފެންނަ ކަމަށް
ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އުނިކަމެްއ  ދެއްކުމުގައި އެކަށީގެންވާ ނުވަތަ ވާހަކަ

ބޭސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަރަކު ދޫކޮށްފައިވާ  ، ހުރިކަމަށް
 އެކަން ލިޔުމުން ކޮމިޝަނަށް އަންގާ ީމހެކެވެ. ،ފިކެޓަކާއެކުޓުމެޑިކަލް ސެ

(4)    

ނަމަ، ނުވަަތ ނަފްސާީނ  ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް
    ނުވަތަ ިޖސްމާީނ އުނިކަމެއްެގ ަސބަބުން  ،އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން

        ހުރި  ލަތެއްގައި ހާފަދަ  އެހެން ފަރާތެއްގެ އެހީއެއް ބޭނުންވާ

(5)    



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެހި               R-98/2020ބަރު: ގަވާއިދު ނަން            223އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

33 

 

ަނމަ، އެ ފަރާތާމެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއި، ތަޙުޤީޤުގައި  މީހެއް ަކމުގައި ވާ 
ކުރެވޭ ސުވާލުތަކާއި، އެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެްނ 

ފަރާތަށް ވިސްނިފައިވާކަން ޔަޤީންކުރުމަީކ  ލިޔުންތަކުގައި ބުނާ އެއްޗެއް އެ
 އެކެވެ. ޤުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާތަޙުޤީ

       ނަމަ،  ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ލިޔަންކިޔަން ނޭނގޭ ފަރާތެއް
އެ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގައި ، އެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވުމުގެ ކުރިން

 ފަރާތަކަށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމުގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އެ ބަޔާން އެ
އިއްވަންވާނެއެވެ. އަދި ސުވާލުކުރެވޭ މީހާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު ނުވަތަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު 

ނަމަ،  ނަމަ އަދި އޭނާ ބޭނުންވެއްޖެ ޒިރުގައި ސުވާލުކޮށްފިހާކުރެވޭނެ ފަރާތެއްގެ  ޙިމާޔަތް
ރާތް ކޮށްފައިވާ ފަ އޭނާގެ ވަކީލު ނުވަަތ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ޢައްޔަނު

 އްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.މެދުވެރިކޮށް އޭނާއަށް ބަޔާން އި

ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ  . 125
މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ 

 ގޮތް 

އުޅޭ ބަހުން ނުވަަތ  ކައިކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތް އާްނމުކޮށް ވާހަކަދައް
ނަަމ،  ކުރުމަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް ނޭނގޭއޭނާއަށް އެނގޭ ެއނޫންވެސް ބަހަކުން ސުވާލު

ކުރާ ސުވާލުތައް ތަރުޖަމާކޮށްދޭނެ  ތަޙުޤީޤުގައި އޭނާއާ ،ށް ގެންދަންވާނީޔަ އެ ތަޙުޤީޤު ކުރި
ކޮށްގެންނެވެ. އަދި، ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކީ  ފަރާތެއް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނު

އޭނާއާ ކުާރ ސުވާލުތައް ބަޔާންކޮށްދެވޭނެ މީހަުކ  ަނމަ، އިޝާރާތުން ވާހަކަދައްކާ މީހެއް
 ވާނެއެވެ.  ކުރަން ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނު

 ތަރުޖަމާނަކު ޢައްޔަނު  .126
 ކޮށްދިނުން 

 ،ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަޙުޤީޤުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. 

ތު މަޞްލަޙަ .127 )ހ(
ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޢައްޔަނުވާ 

 ފަރާތުގެ ޒިންމާ 

   (1) މީހަކަށް ލަފާ ދިނުން؛ އެ ކުއްޖަކަށް ނުވަތަ އެ

 ،އެ ކުއްޖަާކމެދު ނުވަތަ ެއ މީހަކާމެދު ޢަަމލުކުރެވެނީ ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު
 ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން؛

(2)   

ހަކައެްއ ބުނުމަްށ މީހަުކ ބުނަން ބޭނުންވާ ވާ އެ ކުއްޖަކު ނުވަތަ އެ 
މީހާއާ މުޢާމަލާތު ކުރުމުގަިއ  ކުއްޖާއާ ނުވަތަ އެ އެހީތެރިވެދިނުމާއި، އެ

 ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް އެހީތެރިވުން. 

(3)    

      ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން، ތަޙުޤީޤަށް  ކުރުމަށް ޢައްޔަނު މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް
     ކަމަްށ  އެހީ ހޯދަން ބޭނުން ވަކީލެއްގެ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް ޤާނޫނީ ހާޒިރު

   )ށ(
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ނުމެއް ަކމުގަިއ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ބުނި ބު ނަމަ، އެއީ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރު ބުނެފި
 ބެލެވޭނެއެވެ. 

ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ޤާނޫނީ ވަކީލުން ކުރުްނ މަާނ  85މި ގަވާއިދުގެ 
ކުރެވޭ ފަރާތުން ކުރުން މަާނ  ނު ށް ޢައްޔަކުރުމަ ތު ޙިމާޔަތްޙަކަންތައްތަކަކީ، މަޞްލަ

 ކަންތައްތަކެވެ.

މަޞްލަޙަތު  .128
 ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޢައްޔަނު
ކުރެވޭ ފަރާތުން ކުރުން 

 މަނާ ކަންތައް 

       ނަމަ،  ކޮމިޝަނުން ކުރާ ތަޙުޤީޤެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކާ ސުވާލުކުރާ
ފަރާތުން  ޤާނޫނީ އިންޒާރާއި، އެައށް އެފަރާތަކާ ސުވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ދޭންޖެހޭ  އެ

ުޑ އެ ސުވާލުތަކަށް ދޭ ޖަވާބުެގ އަ، ދޭ ޖަވާބާއި، ެއ ފަރާތާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކާއި
 ވާނެއެވެ.  ކުރަން ނުވަތަ އަޑާއި ަމންޒަރު ރެކޯޑު 

ސުވާލުކުރުމާ ގުޅޭ އާންމު  .129 )ހ(
 އުސޫލުތައް

ިއ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ކުރާ ތަޙުޤީޤެއްގައި އެ މައްސަލައެއްގަ
ނުވަަތ އެނޫންވެްސ ބޭނުމަުކ ޮކމިޝަނުން އެދިގެްނ  ،މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

ުޑ ނުވަަތ ައޑާއި މަންޒަުރ ފަރާތަކާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކުގެ އަ ލޫމާތު ދޭ ޢުމަ
ެއ ަމޖިލީހުގަިއ އަުޑއަހާ ފަރާތެއް ، ނަމަ ށް ގެންދާޔަކޮށްގެން ކުރިރެކޯޑު

 ށް ސުވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ބައިވެރިނުކޮ

   )ށ(

ކޮމިޝަނުން ކުރާ ތަޙުޤީޤެއްގައި، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކާ ސުވާލުކުރާ މަޖިލީހުގަިއ، 
           ،ކުުރމުގެ އިތުރުން ުޑ ނުވަތަ ައޑާއި މަންޒަުރ ރެކޯޑުއެ ަމޖިލީހުގެ  އަ

)ޭދއް( ފަރާތެއް  2ގެ ގޮތުގައި އެ ަމޖިލީހުގައި ައޑުއަާހ ފަރާތެއް
ޑު ނުވަތަ އައެ މަިޖލީހުގައި ސުވާލުކުރެެވނީ ބައިވެރިކުރަންވާނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 

ކުރެވިގެން ނުވަތަ ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް،  އަޑާއި މަންޒަރު ރެކޯޑު
       ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރާ ފަރާތެއްގެ  ބެލެނިވެރިއެއް،ނުވަތަ 
އެ މަޖިީލހުގައި އަޑުއަާހ  ،ގޮތެއްގެ މަތިން ނަަމ، ކޮމިޝަނުން ކަނޑަައޅާ ހާޒިރުގައި

 ފަރާތެއް ބައިވެރިނުކޮށް ސުވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

   )ނ(

އެ މީހަކު ތަޙުޤީޤުގައި ، ކުރެވޭ އަޑާއި ނުވަތަ އަޑާއި މަންޒަރަކީ ތަޙުޤީޤުގައި  ރެކޯޑު
ޓަކައި ހެކީގެ ގޮތުގައި  ފައިވާ ވާހަކަ ކަމަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްކައިއެގޮތަށް ދައް

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެ ހެއްކެކެވެ.

   )ރ(
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 ވަނަ ބާބު  140

ތަންތަން ބަލައި  ،ލޫމާތު ހޯދުމާއިޢުހެއްކާއި މަ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން
 ފާސްކުރުން

 އާންމު ތަންތަނަށް ވަނުން   ވަނަ މާއްދާ  140

 އާންމު ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުން   ވަނަ މާއްދާ  141

 ތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަންތަނަށް ވަނުމުެގ ބާރުޚްއި  ވަނަ މާއްދާ  142

 މާއެުކ ވަނުން ހުތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ތަންތަނަށް ރުޚްއި  ވަނަ މާއްދާ  143

 ށް ނުވާގޮތުން ހެއްކާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުން ކަފާސްކުރުމަ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަންތަނުން ބަލައިޞްއިޚްތިޞާ  ވަނަ މާއްދާ  144

 ކޯޓު އަމުރަކާއެކު އަމިއްަލ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުން   ވަނަ މާއްދާ  145

 ބަލައި ފާސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޮކމިޝަނަށް ލިބިދޭ އިތުރު ބާރުތައް  ވަނަ މާއްދާ  146

 ބެލެހެއްޓުން  ފާސްކުރުމުގެ ރެކޯޑު ބަލައި   މާއްދާ ވަނަ 147

 ބަދަލުދިނުން   ވަނަ މާއްދާ  148
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އާންމު ތަންތަނަށް 
 ވަނުން 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، ހިނގަމުންދާ ތަޙުޤީޤަކާ  .140
 ،ނަކަށް، ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ވަނުމުގެ ބާރުގުޅިގެން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި، އާންމު ތަ

ވަނަ މާއްދާއިން ކޮމިޝަނަްށ  30)ިޖނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

އާންމު ތަންތަން ބަލައި 
 ފާސްކުރުން 

 ،ހިފުމުގެ ތެރޭގައިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ބޭނުން 140މި ގަވާއިދުގެ  .141
 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުުރމުގެ ބާރު ެވސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެެއވެ. 

ކަމަށް ކޮމިޝަނުްނ  އެ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި، އެ ތަނުގައި ތިބެންޖެހޭނެ  )ހ(  
 ކަނޑައަޅާ އެކަށޭނަ ވަގުތެއް ވަންދެްނ އެ ތަނުގައި ތިބުން؛

 ތުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ފެނޭތޯ އެ ަތނެއް ހޯދުން؛ކުށެއްގެ ހެކީގެ ގޮ )ށ(  

ނަމަ، އެ އެއްޗެއް  ކުށެއްގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ  )ނ(  
 ކޮމިޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުން؛

  

 

 

 

 

ދެއްގައި، ނުވަތަ މީހަުކ އާންމު ތަނެއްގަިއ ހުރި މީހަކު ކުށެްއ ކުރަނިކޮށް ފެނިއްެޖ ހިނ )ރ(
އެކަށީގެންވާ ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް، ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު އެ އުޅެނީ ކުށެއް ކުރަން ކަމަށް 

ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ އަތުްނ  ،ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި
ކީގެ ގޮތުގަިއ ހެކިތަކެއް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ މީހާގެ އަތުގަިއ މައްސަަލއިގެ ހެ

ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް އޮތްކަމަށް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނަމަ، 
       އެ ީމހެއްގެ އަތުްނ  ،ނުވަތަ ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް، ކޯޓު އަމުރަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން

 ؛އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ބެލުމުެގ ދަށަށް ގެންދިއުން ،އެ އެއްޗެއް

 އެ ތަނުގައިވާ އެއްޗެހީގެ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ނެގުން؛ ،އެ ތަނާއި )ބ(  

 އެ ތަނެއްގައި ހުރި އިމާރާތެއް ބަލައި ފާސްކުރުްނ؛ )ޅ(  

 އެ ތަނެއް ކޮނެގެން ބެލުން؛ )ކ(  

ބަންދުކޮށްފައި ހުރި އެއްޗެއް އެ ތަނެއްގައި ހުރި ނަމަ، އެ އެއްޗެއް ހުޅުވައިގެން ބެލުން؛  )އ(  
 ދި އަ

ތަޅުލައިފައި ހުރި އެއްޗެްއ އެ ތަނެއްގަިއ ހުރި ނަމަ، ެއ ތަޅު ުހޅުވައިގެން ނުވަަތ ތަުޅ  )ވ(  
 ށްލައިގެން އެ އެއްޗެއް ބެލުން.ހަލާކުކޮ
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އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި 
ހިމެނޭ ތަންތަނަށް 

 ވަނުމުގެ ބާރު 

ޔުންތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެިތ ކޮމިޝަނުން ކުރިޔަށްގެންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅުންހުރިކަމަށް ފެންނަ ލި  .142
     ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ހޯދުމަށްޓަކައި

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ  24
  ޮކިމޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ވަުނމުގެ ބާރު ،އެންމެހައި ތަންތަނަށް

އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި 
ނުހިމެނޭ ތަންތަނަށް 

 ރުހުމާއެކު ވަނުން 

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބޭނުމުގަިއ  )ހ( .143
ދުގެ ޖަދުވަލު އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަންނަން ޖެހިްއޖެ ަނމަ، އެ ތަނަކަށް ވަދެވޭނީ، މި ގަވާއި

އެ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ  ،ގައިވާ "ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށް 6
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްގެ ރުހުމާެއކުގައެވެ. ރުހުން ނެްތ  ނުވަތަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް

 ހާލަތުގައި އެ ތަނަކަށް ވަދެވޭނީ ކޯޓު އަމުރަކާ އެކުގައެވެ. 

ބާބުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި "މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތް" ކަމުގައި ބުނެފައި މި  )ށ(  
އެވަނީ، އެ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތް ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު 

 ހުިރ ފަރާތް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. އެ ތަނަކާ ހަވާލުވެގެން

ށް ކަބަލައި ފާސްކުރުމަ 
ނުވާގޮތުން 

އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި 
ހިމެނޭ ތަންތަނުން  
ހެއްކާއި މަޢުލޫމާތު 

 ހޯދުން 

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްަސލައަކާ ުގޅިގެްނ ހޯދަންޖެޭހ ހެއްކާިއ މަޢުލޫމާުތ  )ހ( .144
   ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ހޯދުމަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކޮމިޝަނުގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި  24
އެންމެހައި ތަންތަނަށް ކޮމިޝަނުގެ މުވަްއޒަފުން ގޮސް އެ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމަކަށް 

ހެނިހެން ތަކެތި ބަލައި ނުވާގޮތުން، އެ ތަންތަނާއި އެ ތަންތަނުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެ 
ޤާނޫުނ ، ަނަމ ެއ ތަކެތި ކޮމިޝަނަށް ެގނައުމުގެ ބާރު ، ބޭނުންވެއްޖެ ކުރުމާއިތަޙުޤީޤު 
ވަނަ މާއްދާގެ  22ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ -)އެންޓި 2008/13ނަންބަރު 
 ށުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.)ރ( ގެ ދަ

ނޭ އެއްވެްސ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެ )ށ(  
އިދާރާއަކުން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަްނޖެހޭ ހެއްކާއި މަޢުލޫމާތު ޯހދުމަށް އެ އިދާރާއަކަށް 

 ދާނީ، ކޮމިޝަނުގެ އަމުރެްއ ހިފައިގެންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ނ(  
ޝަނުގެ އަމުރެއް އެ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވައިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަްށ ހާލަތްތަކުގައި ކޮމި

 ހުރަހެއްނެތެވެ.

މަށް ަވގުތު ބޭނުންާވ އެ މަޢުލޫމާތަީކ ގިނަދުވަސްވެގެްނ ެއ މަޢުލޫމާުތ ހޯދު  (1)   
 ުވން. ކަމުގައިމަޢުލޫމާތެއް 
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 .ވުން އެ މަޢުލޫމާތަކީ ބަދަލުކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ނެތް މަޢުލޫމާތަކަށް  (2)   

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއެއް ނެތް ރަށަކުން ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހޯދަންެޖހުން.  (3)   

 ލަތްތަކުގައި.ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަާޅ މިޫނންވެސް އިތުރު ހާ  (4)   

ކޯޓު އަމުރަކާއެކު 
އަމިއްލަ ތަންތަން ބަލައި 

 ފާސްކުރުން 

         ރުމުގެ ބޭނުމުގަިއ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ބަލައި ފާސްކު )ހ( .145
    12/2016 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،ކޯޓު އަމުރަކާއެކު އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ބާރު

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮިމޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  31ގެ ( ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)

އެ ތަނަށް ވަންނަކަން  ،އެ ތަނުގައި ތިބި ބަޔަކަށް ،އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ކުރިން )ށ(  
އަންގަންވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެްސ، އަމިއްަލ ތަނަކަށް ވަނުމުެގ ުކރިން އެ ތަނުގައި ތިބި 
ބަޔަކަށް އަންގާ އެންގުން ދުރާލައި އެންގުން ާލޒިމެއް ޫނނެވެ. އެ ތަނަކަށް ވަނުމުެގ 

ވީކަމުގައި ހިނދުކޮޅެއްގެ ކުރިން އެކަން އެންގުމުން، މި މާއްދާގެ މަޤްޞަދު ހާސިލު
 ބެލެވޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެްސ، ބަލައި ފާސްކުުރމުގެ  )ނ(  
މަޤްޞަދު ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، އެ ތަނުގައި ތިބި ބަޔަކަށް އެންގުމަކާ 

 ވެއެވެ. ނުލައި އެ ތަނަށް ވަނުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން

އަމިއްލަ ތަނަކަްށ ވަންަނ ވަނުމުގައި، ެއ ތަނެއްެގ ވެރިފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި ެއ ތަނެއް  )ރ(  
ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާުރ ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ެއ ތަނަކަށް ދިއުމަށްފަހު، 

ތުގެ އެ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތާ ނުވަތަ ވެރިފަރާ ،އެ ކޯޓު އަމުރުގެ ކޮޕީ ،ލަސްނުކޮށް
 މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެްއ  )ބ(  
       ތަުނގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެ  ،ތަންފީޛު ކުރުމަށް ޓަކައި އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަްނނައިރު

ކޮށްދެވޭނެ އެހެން މީހަކު ހުެރފައި، އެ ތަން ބަލައި  ޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްއެ ފަރާތުގެ މަ
    ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ނުވަަތ އެއަށްފަހު އެއިން ފަރާތަކުން އެ ތަން ދޫކޮށްފައި 

ަނމަ، އެއިން ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި ބަލައި ފާސްުކރުމަށް ލިބިދޭ ޙައްޤު  ހިނގައްޖެ
ދެވިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް،  ށް ފާސްކުރުމައިގެން ކުރިޔަބަލައި، ދޫކޮށްލީކަމުގައި ބަލައި

ކޮށްދޭނެ އެހެން ީމހަކަށް  ތަނުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް
ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ައނބުރާ އައިސް، އޭނާގެ ާހޒިރުގައި ބަލައި ފާސްކުރުން ކުރިޔަށް 

  އެވެ.ގެންދިޔުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެ
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އެ ތަނެއް  ،ކޯޓު އަމުރުގައި ެއ ތަނެއް ބަލަިއ ފާސްކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ވަގުތުގައި )ޅ(  
ބަލައި ފާސްކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަންޖެހޭ ހެއްކާއި މަޢުލޫމާތު ގެނައުމަްށ 

     ،ުވމަށްފަހުސަމާލުކަްނ ދޭންވާނެއެވެ. ކޯުޓ އަމުރެއްގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތު ހަމަ
އަުމރުގައި ދީފައިވާ ވަގުތު  ގެ ކުރީ ،ނަމަ ނުވާ އައު އަމުރަކުން އެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްދީފައި

ހަމަވުމަށްފަހު އެ ތަނަކުްނ ހެއްކާއި މަޢުޫލމާތު ހޯދައިގެން ނުވާނެެއވެ. އަދި އެ ތަނެއްގެ 
 އެތެރޭގައި ތިބެގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.

ށްފައިވާ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް އެއްޗެއް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ )ކ(  
ގައިާވ "ބަލަިއ  7ަނމަ، ިމ ގަވާއިދުގެ ޖަދުަވލު  ކޮމިޝަނުގެ ބެލުމުެގ ދަށަށް ގެންނަ

)ދޭއް( އަސްލު  2ފާސްކުރުމަށްފަހު ހިފަހައްޓާ ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ ފޯމު" ެގ 
 ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ އޭނާ ނެތް ހާލަތެއްގައި ތަނުގެ  ،)އެކެއް( އަސްލު 1، ފުރިހަމަކޮށްފައި

 ،)އެކެއް( އަސްލު 1 ،އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަށް ދިނުމަށްފަހު
 ވާނެއެވެ.  ކުރަން މައްސަލައިގެ ފައިލުގައި ރައްކައު 

ބަލައި ފާސްކުރުމާ 
ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް 
 ލިބިދޭ އިތުރު ބާރުތައް

ން ކުރިޔަށްގެންދާ ތަޙުޤީޤެއްގައި، ކޯޓު އަމުރަކާއެކު އަމިއްލަ ތަނެއް ބަލައި ކޮމިޝަނު )ހ( .146
ވަނަ  34)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފާސްކުރުމުގައި

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތައް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބަލައި ފާސްކުރާ 
 ވެ. މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިގެންވެއެ

މި ބާބުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ތަނެްއ ބަލައި ާފސްކުރުމުގައި، ނުވަތަ  )ށ(  
ތަނަކުން ހެއްކާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގަިއ، ގިަނ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، 

    ރާތަށް ަކމަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަ ނުމަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވާނެއަދި އެ ފައިސާ ގު
    ނަަމ، ެއ ފައިސާއެއް ސީލްކުުރމަށްފަހު، ޗެއިން އޮްފ ކަސްޓަޑީ ފުރިހަމަކޮށް،  ފެނިއްޖެ

 އެ ފައިސާއެއް ކޮމިޝަނަށް ގެނެވިދާނެއެވެ. 

ނަްށ ެއ ފައިސާއެއް ކޮމިޝަ ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ވާގޮތުގެ މަތިން ސީލްކުރުމަށްފަހު )ނ(  
އެ ފައިާސ  ،އިސާއެއްގެ ސީލް ކަނޑައި ުގނަންވާނީސް، އެ ފަގެނެވުނު ކަމުގަިއ ވިޔަ

ނެގުނު ތަނުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ނެތް ހާލަތެއްގައި ވެރިފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު 
 ދޭނެ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ. ޙިމާޔަތް ކޮށް

ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ 
 ބެލެހެއްޓުން  ރެކޯޑު 

    ،ނެްއ ކޮމިޝަނުްނ ބަލައި ފާސްކޮށްިފ ކޮންެމ ހާލަތެއްގައިކޯޓު އަމުރަކާއެކު ައމިއްލަ ތަ )ހ( .147
އަންނަނިވި މަޢުޫލމާތު  ،އެ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި މުވައްޒަފު

 ހިމެނޭ އިންވެންޓަރީއެއް އެކުލަވައިލަންާވނެއެވެ.

 ؛ބަލައި ފާސްކުރި ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  (1)   
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  ތަނުގެ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛ބަލައި ފާސްކުރި  (2)   

 ބަލައި ފާސްކުރި ތަނާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛  (3)   

 އެ ތަނުގައި ހުރި އެއްޗެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވާކަން؛  (4)   

 ބަލައި ފާސްކުރި ސަބަބު؛  (5)   

، ގޭޝަން އޮފިސަރުގެ ަނމާއިބަލައި ފާސްކުރި ޓީމުެގ އިސްކޮށްހުރި އިންެވސްޓި  (6)   
 ަނންބަރާއި، ަމސައްކަތް ކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓް ނުވަަތ ސެކްޝަން؛ ގެކާޑު ރެކޯޑު

 ބަލައި ފާސްކުރި ތަނުގައި ހާޒިރުވެ ތިބި މީހުން؛  (7)   

 ބަލައި ފާސްކުރަން ފެށި ވަގުތު؛  (8)   

 ބަލައި ފާސްކޮށް ނިންމި ވަގުތު؛  (9)   

އޮފިސަރުންގެ ަނމާިއ  ޝަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގަިއ ހަރަކާތްތެރިވި އިންވެސްޓިގޭ  (10)   
 ަނންބަރު؛ އަދި ގެކާޑު ރެކޯޑު

          ލާއި،ބަލައި ފާސްކުރި ތަނުން އެއްޗެއް ނެގި ނަމަ، އެ އެއްޗެއްގެ ތަފުސީ  (11)   
)އެ އެއްޗަކަށް ގެއްުލމެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ، އެކަްނ  އެ އެއްޗެއް ފެނުނު ތަން.

 އެނގޭނެ ގޮތަކަށް(

            ،އިންވެންޓަރީ އެކުލަވައިލަންވާނީ ޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ )ށ(  
ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި މުވައްޒަފާއި ކޮމިޝަނުގެ އެހެން 

ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތް ނެތް ހާލަތެއްގައި ހާޒިރުގައި މުވައްޒަފަކާއި، ތަނުގެ ވެރިފަރާތުގެ 
 ތް ކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.ވެރިފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ތަންފީޛު  )ނ(  
ނުވަތަ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެއިން ފަރާތެއްގެ ވެރިފަރާތް ކުރަމުންދާއިރު ތަނުގެ 

ރުވެ ހުރުމަށްފަހު، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް ކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއް ހާޒި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ އެކުލަވައިލާއިުރ ާހޒިރުވެ ހުންނަން ބޭނުްނނުވެ، 

ނަަމ، އެއިްނ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި މުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ  އެ ތަން ދޫކޮށްފައި ހިނގައްޖެ
 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ނެގުމަށް މި މާއްދާއިން ލިބިދޭ ޙައްޤު ދޫކޮށްލީ

އެއިން މީހަކަށް ޮކންެމ ވަގުތެއްގައިވެސް އަނބުރާ އަިއސް، ޭއާނގެ ހާޒިރުގަިއ މުދަލުގެ 
 އިންވެންޓްރީ ނެގުމުގެ ކަންކަްނ ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.
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ކޮމިޝަނުގައި ، )އެކެއް( އަސްލު 1ގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންވެންޓްރީ )ރ(  
 ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

     ، )އެކެއް( އަސްލު 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ލިޔާ އިންވެންޓްރީގެ  )ބ(  
އެ ތަނާ ހަވާލުވެހުރި މީހާއަށް ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތްކޮށް، އެ ފަާރތުން އެ ލިޔުމާ ހަާވލު 

)ދޭއް(  2ވި ނަމަ، ލިުޔމުގައި އެކަން ފާހަގަކޮށް، އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމުގެ ނު
 އިންވެސްޓިގޭޓަރުން ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

    ، )އެކެއް( އަސްލު 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ލިޔާ އިންވެންޓްރީގެ  )ޅ(  
އްކަތްކޮށް، އެ ފަާރތުން އެ ލިޔުމާ ހަާވލު އެ ތަނާ ހަވާލުވެހުރި މީހާއަށް ހަވާލުކުރަން މަސަ

ބަލައި ، ނުވި ނަމަ، ިމ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު
ފަސޭހައިން ފެންނާނޭ ، )އެކެއް( އަސްލު 1ފާސްކުރެވުނު ތަނުގައި އެ އިންވެންޓްރީގެ 

 ފަދައިން ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ޞަދަށްޓަކައި، ބަލައި ފާސްކުާރ ތަނުގެ ވެރިފަާރތް ނުވަތަ ެއ ތަނުގެ މި މާއްދާގެ މަޤް )ކ(  
މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތަކީ، އެ ތަނުގައި ހުިރ މުދަލުގެ މަޞްލަޙަތު 

 ނެ ފަރާތެއްކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭ

ްސ، ކޮމިޝަނުން ތަނެއް ބަލަިއ ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައިނަމަވެ .148 ބަދަލުދިނުން 
ފާސްކުރުމުގައި، ޮކމިޝަނަށް ލިބިދޭ ޤާނޫީނ ބާރު ބޭނުންކުރުމުެގ ސަބަބުން، ެއ ތަނަކަށް ނުވަަތ 

)ދޭއް( އުސޫލުްނ ކުެރ  2އެ ތަނުގައި ހުިރ އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެްއ ލިބިއްެޖ ަނމަ، އަްނނަިނވި 
 އުސޫލެއް ހިނގާނެއެވެ.

ސްކުރި ތަނަކީ، ކުށާ ގުޅުްނހުރި ީމހުން ނުވަތަ ކުށާ ގުޅުންހުިރ ކޮމިޝަނުން ބަލައި ފާ )ހ(  
ތަކެތި ހުރި ތަނެއްކަމަްށ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނަމަ، 

  ޮކިމޝަނުން ޒިްނމާވާކަށެއްއެ ތަނަށް ނުވަތަ އެ ތަނުގައި ހުރި އެއްޗަކަށް ލިބުނު ގެއްުލމަށް
 ނުޖެހޭނެއެވެ. 

ކޮމިޝަނުން ބަލައި ފާސްކުރި ތަނަކީ، ކުށާ ގުޅުްނހުރި ީމހުން ނުވަތަ ކުށާ ގުޅުންހުިރ  )ށ(  
             ތަކެތި ހުރި ތަނެއްކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 
ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ަނމަ، އަދި ތަނެްއ ބަލައި ފާސްކުުރމަށް ހުރަެހއް ކުރިމަތިކުރުވައިފައި 

އެ ތަނަށް ނުވަތަ އެ ތަނުގައި ހުރި އެއްޗަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން، ކޮމިޝަނުްނ ، ނަމަ ނުވާ
ކަނޑައަޅާ އާންމުކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ހާލަތަށް ބަލައިފައި، ކޮމިޝަނުްނ 

 މަރާމާތު ކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުދޭންވާނެއެވެ.
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ހަނުހުރުމުގެ ފުރުޞަތު 
ދިނުމާއި، ރިކޯޑް 

 ބެލެހެއްޓުން 

ހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ނަމަ، ތަޙުޤީޤުގައި ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކީ މައްސަލައިގައި ތު )ހ( .160
ސުވާލުކުރުމުގެ ކުރިން، ތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުްނ ފިޔަވައި އިތުރު އޭނާއާ 

އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަުނހުރުމަކީ އެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްކަން 
އެ މީހަަކށް ދޭންވާނެއެވެ.  އެ މީހަކަށް އަންގައި، އެ ޙައްޤު ލިބިގަތުމުެގ ފުރުޞަތު

ވެސް އޭނާއާ  އަދި އެފަދައިން އޭނާއަށް އެންގުމަށްފަހު، އޭނާ ދައްކާ ކޮންމެ ވާހަކައެއް
ކަމާއި، ތަޙުޤީޤުގެ ކޮންމެ  ކުރެވިދާނެ ދެކޮޅަށް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން

      ހިސާބަކުންވެސް ެއ ފުރުޞަތު އޭނާއަށް އޮންނާނެކަން އަންަގންވާނެއެވެ. އަދި 
ޮކށްފިކަން ފާޅުގައި  ނަމަ، އެ ޙައްޤު އޭނާ އިޚްތިޔާރު އެ ޙައްޤުގެ ބޭނުން ހިފާ

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ވެ. އަދި އެކަން ލިޔުމުން ރެޯކޑުބުނަންވާނެއެ

ަނމަ، ެއ ފަރާތުން  ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤުގެ ބޭނުންކޮށްފި )ށ(  
އެ ހިސާބުން ތަޙުޤީޤުގައި  ،ރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭކަމަށާއިއެފަދައިން ބުނެފައިވާތީ، ހަނުހު

އޭނާއާ ސުވާލުކުރުްނ ިނމުީނ ކަމަށް ބުނެ، ެއ ފަރާތަކާ ސުވާލުކުރުްނ 
ހުއްޓައިލަންވާނެއެވެ. އަދި އޭނާއާމެދު ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް އޭނާއާ 

 ފަރާތުން ހަނުހުުރމަށްފަހު އެއްވެސް ސުވާލެްއ ކޮށްގެްނ ނުވާނެއެވެ. ަނމަވެސް، އެ 
ނެގުމަކަށް ހުރަހެއް  އަލުން ބަޔާން ،ނަމަ އަލުން ބަޔާންދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފި

 ނެތެވެ.

މައްސަލައިގައި ތުުހމަތުކުރެވޭ ފަރާތަކުން ހަނުހުރުމުެގ ފުރުޞަތު ބޭނުން ނުވާކަމަްށ  )ނ(  
ކުރެވެމުން ދަނިކޮށް އެ ފުރުޞަތު އެ ޙައްޤު ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލު ،ބުނެ

ަނމަ، ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރުްނ މެދުކަނޑަިއލައި ިމ މާއްދާެގ  ބޭނުންކަމަށް ބުނެފި
 )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.

            ،ނަމަ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިްނ މަޢުލޫމާތެްއ ދީފައިވާ )ރ(  
އެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ބަޔާނެއްގައި އެ ފަރާތުން 

ެއ ބަޔާނުގެ ޤާނޫީނ ޞައްޙަކަމަށް އުނިކަމެްއ   ،ސޮއިކުރަން ެޖހޭނޭކަމަށާއި
 ނާންނާނެކަން، ެއ ފަރާތަށް ބުނެދޭންވާނެއެވެ.

މާތު ސާފުކުުރމަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ މަޢުލޫ )ބ(  
 ފަރާތްތަކަށް ހަނުހުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 

  ވެސް ތަޙުޤީޤުގައި  މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން )ޅ(  
އެހިސާބުން ތަޙުޤީޤު  ،ނަމަ ކުރާ ސުވާލުތަކަށް އެ ފަރާތުން ޖަވާބު ނުދޭ

 ވެ. ނިންމައިލަންވާނެއެ
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މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން )ކ(  
ނަމަ، ޭއނާއާ ސުވާލުކުރާ  ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު އިޚްތިޔާރުކޮށްފިކަމަށް ފާޅުގައި ބުނެފި

 އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރު، ލިޔުމުން އެަކން ރިކޯޑުކުރަންވާނެެއވެ.

އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު  ،)އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިކޯޑުގައިމި މާއްދާގެ  )އ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ؛ޖިންސް ،އުމުރާއި ،ސުވާލުކުރެވޭ މީހާެގ ނަމާއި (1)   

 މިހާުރ އުޅޭ ެއޑްރެސް؛ ،ސުވާލުކުރެވޭ މީހާެގ ދާއިމީ އެޑުރެހާއި (2)   

އިދޭ ކާޑުގެ ނަންަބރު ނުވަތަ ސުވާލުކުރެވޭ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގަ (3)   
 ފާސްޕޯޓު ނަންބަރު؛

 ސުވާލުކުރެވޭ މީހާެގ ޤައުމީ ިނސްބަތް؛ (4)   

ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުްއޖެއް ނަމަ، ބެލެނިވެރިާޔ ނުވަތަ ަމޞްލަޙަތު  (5)   
 ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް؛

މީހެްއ ނަަމ،  ސުވާލުކުރެވޭ މީހަކީ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި  (6)   
 ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް؛

ސުވާލުކުރެވޭ މީހާއަކީ ބިދޭސީއެއް ަނމަ، ނުވަތަ ައޑުނީވޭ މީެހއް ނަމަ،  (7)   
ނުވަތަ ވާހަކަ ނުދެއްކޭ މީހެއް ނަމަ، ނުވަތަ ކުއްޖެއް ނަމަ، ތަުރޖަމާކޮށްދޭ 

 ފަރާތް؛

 ކުރެވޭ ކުށުގެ ތުހުމަތު؛ (8)   

ސުވާލުކުރެވޭ މީާހ ހަނުހުީރ ސުވާލުކުރަްނ ފެށުމުގެ ކުރިންކަްނ ނުވަަތ  (9)   
 ސުވާލުކުރެވެމުން ދަނިކޮށްކަން؛ އަދި 

 ސުވާލުކުރެވުނު ތާރީޚާއި ގަޑި. (10)   

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދެވޭ 
 ދާއިރާ

، ކުުށގެ ތުހުމަތުގައިވާ ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު )ހ( .161
މީހަކަށް ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދެނީ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަކުން ކުރާ ސުވާލަކަށް ދޭ 

ހުށަހެޅިދާނެ ހާލަތެއްގައި ޖަވާބަކުން، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި 
ނުވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ދޭންޖެހޭ ހާލަތުގަިއ، އެ ނިސްބަތަށް 

 އެކަންޏެވެ. އެ ނޫން ހާލަތްތަކުގައި ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤުގެ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
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ކު، ކޮމިޝަނުްނ ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަ )ށ(  
ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިފާނެ މަޢުލޫމާތަކީ، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީާހއާ ދެކޮޅަށް ކުށެއް 
ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތެއް ނަމަ، އެ މަޢުލޫާމތެއް ކޮމިޝަނަށް 

 ނުދީ، އެ ހާލަތުގައި ހަނުހުުރމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިދެއެވެ. 

ގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، އޭނާގެ ފަރާތުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތަކީ މި މާއްދާ )ނ(  
    ނަމަ،  އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މަޢުލޫމާތެއް ަކުމގައި ނުވާ

އެ މަޢުލޫމާތެއް ޮކމިޝަނަށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އަިދ އެ ހާލަުތގައި ހަނުހުރުމުެގ 
 ށް ނުކުރެވޭނެއެވެ.މެއް އޭނާއަކަޙައްޤުގެ ބޭނު

އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް 
 ބަޔާން ނުދިނުމުގެ ޙައްޤު 

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް، އެ މީހެއްގެ ައމިއްަލ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް  )ހ( .162
 ބަޔާނެއް ނުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

ނުވާހައި ހިނދަކު، މާއްދީ ހެއްކެއްގެ ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  )ށ( 
    ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްޗެްއ ހުށަހެޅެްނ އޮތް ަހމައެކަނި ގޮތަކީ، 

ޓަކައި، ޭއނާގެ އަތުލިޔުމުގެ  އެ އެއްޗެއް ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާ ގުޅުވުމަށް
ރުން ނެގޭ ނުވަތަ ހަށިގަނުޑގެ ބޭ ،ނުވަތަ އިނގިލީެގ ނިޝާން ،ސާމްޕަލެއް
ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެއިން ނެގޭ ާސމްޕަލެއް ހޯދުން ކަމުގައި ވެފައި،  ،ސާމްޕަލެއް

އެ އެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުން ހޯދަން އެދޭ ހާލަތުގައި، އެއިން ސާމްޕަލެއް ނުދިނުމަކީ 
 އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ނުދިުނމުގެ ާމނައިގައި ިހމެނިެގންވާ ކަމެކެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަެވސް، ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެްއގައި ހައްޔަރުކުރާ  ()ނ 
ުނވަތަ ހަށިގަނޑުގެ  ،ނުވަތަ އިނގިލީގެ ނިޝާން ،މީހެއްގެ އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް

ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެއިން ނަގާ ާސމްޕަލެއް ދިނުމަށް  ،ބޭރުން ނަގާ ސާމްޕަލެއް
      ނަމަ، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ފިކޮށް އޭނާ އިންކާރު

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެ އެއްޗެހި ހޯދައި، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި 
  މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްާނޅައެވެ.ބޭނުންކުރުމަކަށް

އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް 
ބަޔާން ދިނުންކަމުގައި ނުވާ 

 ކަންކަން 

 )ހ( . 163

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު ފިޔަވައި އެނޫްނ  162މި ގަވާއިދުގެ 
ނުވަތަ އިނގިލީގެ  ،ހާލަތެއްގައި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް

ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ  ،ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ނަގާ ސާމްޕަލެއް ،ނިޝާން
 ސާމްޕަލެއް ދޭންޖެުހމަކީ، އަމިއްަލ ނަފްާސ ދެކޮޅަށް ބަޔާން އެތެރެއިން ނަގާ

 ނުދިނުމުގެ ޙައްޤުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންަކމެއް ނޫނެވެ.
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ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ދާއިރާެގ ތެރޭގައި ނުވަތަ ައމިއްލަ ނަފްާސ ދެކޮޅަށް ބަޔާން  )ށ(  
ަވނަ މާްއދާގެ )ށ( ގައި  162ނުދިނުމުގެ ޙައްޤުގެ ތެރޭގައި، ިމ ގަވާއިދުގެ 

 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުގައި، ވަކި އެއްޗެއް އޮތް ތަނެއް ބުނެދިނުން
ނުވަތަ ތަޅުދަނޑިއެއް އޮތް ތަން  ،ނުވަތަ ވަކި ތަނެއް ހުޅުވޭނެ ގޮތް ބުނެދިނުން

 ، ބުނުންނުވަތަ ތަޅެއް ހުޅުޭވނެ ނަްނބަރުތަކެއް ،ނުވަތަ ޕާސްވަރޑެއް ބުނުން ،ބުނުން
 ނުވަތަ ވަކި އެކައުންޓެއް އެއީ ކޮން އެކައުންޓެއްކަން ބުނެދޭން ޖެުހމެއް ނުިހމެނެއެވެ.

ވަކި އެއްޗެއް އެއީ ކާކުގެ އެއްޗެއްކަން ދެނެގަތުމުގެ ބޭނުމުގައި އެކަނި، އަދި ހެއްކެއްގެ  )ނ(  
ތަ އަޑުގެ ނުވަ ،ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމަކަށް ނުވާގޮތުން، މީހެއްގެ އިނގިލީގެ ނިޝާނެއް

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ސޮއިެގ ސާމްޕަލެއް ،ނުވަތަ އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް ،ރިކޯޑިންގއެއް
ނުވަތަ މިނެއް ދިނުމަށް އެންގުމުން، އެކަން ކުރަންޖެުހމަކީ ހަނުހުރުމުެގ  ،ފޮޓޯއެއް

ޙައްޤުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އަމިއްަލ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ަބޔާން ނުދިނުމުެގ 
 ވެ.ކަމެްއ ނޫނެތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަން ޙައްޤުގެ

އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް 
ބަޔާންދިނުން ކަމުގައި ނުވާ 

ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކޯޓު 
އަމުރު ހޯދުމާއި 
 ތަންފީޛުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ާސމްޕަލެއް ދިނުމަށް  162މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .164
މްޕަލް ހޯދުމަކީ އެ ތަޙުޤީޤަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަްށ އިންކާރު ކޮށްފި ނަމަ، އެ ސާ
     ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ެއ ާސމްޕަލެްއ ނެުގމަށް ޓަކައި  ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް ޤަބޫލު

 ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

ގެ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓު އަމުުރ ހޯދުމަށް ޮކިމޝަނު )ށ( 
އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާ ުނވަތަ ކޮމިޝަނުން  ،އެދޭނީ

ސާމްޕަލް ނެގުމަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު ، ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް
 މެދުވެރިކޮށެވެ.

އެ އަމުރުގަިއ ނަަމ،  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓު އަމުރު ދީފި )ނ( 
 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ސާމްޕަްލ ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނަށް ބާރުލިބިދެވެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޛުކުރުމަށް އެއްބާރުލުން  )ރ( 
ވަރުެގ ނުދޭ ހާލަތްތަކުގައި، އެ ައމުރު ތަންފީޛު ކުރުމަްށ ބޭނުންވާ އެްނެމ ކުަޑ މިން

ބާރުގެ ބޭނުން ކުުރމަށް ޓަކައި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ އިޚްިތޔާރު ކޮމިޝަނަށް 
ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި މި އަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ބާރެއް 

 ނަމަ، އެކަން ރެޯކޑުކުރަން ވާނެއެވެ.  ބޭނުންކޮށްފި
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 އެވިެޑންސް ނަންބަރު ދިނުން  ،ހެކީގެ ގޮތުގައި ނަގާ ތަކެއްޗާއި ާސމްޕަލްތައް ސީލްކުރުމާއި  ވަނަ މާއްދާ  188

 ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ   ވަނަ މާއްދާ  189

 ސާމްޕަލް ނެުގމުގެ ކުރިްނ ރުހުން ހޯދުން   ވަނަ މާއްދާ  190
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"ސާމްޕަްލ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުްނ ނަާގ ސާމްޕަލާއި، ހަށިގަނޑުެގ  .180 ސާމްޕަލްގެ މާނަ 
ތަކުގެ ޓަކައި ަނގާ އެހެނިހެން ބާވަތް ކުުރމަށް ލީލުޙުން ނަގާ ާސމްޕަލާއި، ފޮރެންސިކް ތަތެރެއި

 ސާމްޕަލް ިހމެނޭގޮތަށެވެ.

މީހެއްގެ އިނގިލީގެ ނިޝާްނ  ،ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްަސލައެއްގެ ތަޙުޤީޤާ ގުޅިގެން )ހ( .181 އިނގިލީގެ ނިޝާން 
 ގޮތަށެވެ. ން ނަާގނީ ިމ މާއްދާގައިވާ ަނމަ، އިނިގލީގެ ނިޝާ ނަގަން ޖެހިްއޖެ

ނުވަތަ ފައިތިލައިގެ  އިގެ "އިނގިލީގެ ނިޝާން" ކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، އަތްތިލަ )ށ(  
 އިގެހުދުހަމަށްވާ ބަޔާއި، އަތާއި ފައިގެ އިނގިލިތަކާއި، އިނގިލިތަކަށްނުވާ އަތްތިލަ

ނުވަތަ ފައިތިލައިގެ ހަމުެގ  އިގެނުވަތަ ފައިތިލައިގެ ހުދުހަމުގެ ބަޔާއި، އަތްތިލަ
 ޕެޓަރނާއި، ފްރިކްޝަން ރިޖާއި، މާއްދީ ސިފަތަކާއި ނިޝާންތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. 

)ދޭއް( ބާވަތުގެ ސާމްޕަްލ  2އަންނަނިިވ  ،އިނގިލީގެ ނިޝާނުގެ ސާމްޕަލުެގ ތެރޭގައި )ނ(  
 ހިމެނެއެވެ. 

ެގ ކުރިްނ އޭާނ އިނގިލީެގ އިނގިލީގެ ނިޝާްނ ދިނުމަށް ޮކމިޝަނުން އެދުމު (1)   
 އަދި ؛ ފައިވާކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ލިޔުމެއްގެ އަސްލުހައިނިޝާން ޖަ

އިނގިލީގެ ނިޝާން ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން އެދުމުން، އެނާ އިނގިީލގެ ނިޝާން  (2)   
 ޖަހާ ލިޔުން.

ނޫނީ ވަކީލަކާއެުކ އިނގިލީގެ ނިޝާން ނެުގމުގެ ކުރިްނ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ޤާ )ރ(  
ދެކޮޅަށް ބަޔާނެްއ  އަމިއްލަ ނަްފސާ  ،އިނގިލީގެ ނިޝާން ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމާއި

ނުދިނުމުގެ ޙައްޤު އޮތްކަްނ ބުނެދީ، ެއ ފަރާތަށް ެއ ޙައްޤުތައް ދިންކަން ލިޔުމުްނ 
 ވާނެއެވެ.  ކުރަން ރެކޯޑު

ޙައްޤުގެ ދަށުން އިނގިލީގެ ނިޝާްނ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެްއ ނުދިނުމުެގ  އަމިއްލަ ނަފްސާ  )ބ(  
       ނަމަ، ެއ ފަރާތުގެ އިނގިލީގެ ިނޝާން ނަގަންވާީނ  ކޮށްފި ދިނުމަށް އިންކާރު

 ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދައިގެންނެވެ.  

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސާމްޕަލް، ކޮމިޝަނުްނ  1މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ  )ޅ(  
 ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ. ހިފަހައްޓާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި 

 ގައިވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިނގިލީގެ ނިޝާން ނަ 2މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ  )ކ(  
ތެރިކަމާއެކު ަބލަހައްޓައި، ޗެއިްނ ކައުނިމުމުން، އިނގިލީެގ ނިޝާނުެގ ާސމްޕަްލ ރައް

 ާވނެއެވެ.  ކުރަން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފުރިހަމަ
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ވަަނ  1ލަތު ފިޔަވައި، މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ހާބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި  )އ(  
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސާމްޕަލް، އެހެްނ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ އަތުގައި އޮްތ 

ނަށް އެ ާސމްޕަްލ ލަތުގައި، އެ ފަރާތުގެ ރުުހމާއެކު، ކޯުޓ އަމުރަާކ ނުލަިއ ކޮމިޝަ ހާ
 ހޯދިދާނެއެވެ.

މީހެއްގެ އަތުލިޔުމުެގ  ،ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤާ ގުޅިގެން )ހ( .182 ލް އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަ
 ގޮތަށެވެ. ނަމަ، އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލް ނަގާނީ މި ާމއްދާގައިވާ ސާމްޕަލް ނަގަން ެޖހިއްޖެ 

ގެ )ދޭއް( ބާވަތު 2"އަތުލިޔުމުގެ ާސމްޕަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، އަންަނނިވި  )ށ(  
 ސާމްޕަލަށެވެ.

އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން އެދުމުގެ ކުރިން އޭނާ ލިޔެފައިވާ  (1)   
 ޤީޤަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު؛ އަދިޙުކަމަށް ތަ

ޮކިމޝަނުން ދޭ  ،އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެްއ ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުްނ އެދުމުން (2)   
 ލިޔާ ލިޔުން.ފަރާތުން  ފޯމެއްގައި އެ

އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލް  ނެުގމުގެ ކުރިން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކާއެކު  )ނ(  
ދެކޮޅަށް  އަމިއްަލ ނަފްސާ  ،އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލް  ދިުނމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމާއި

ކަން ބަޔާނެއް ނުދިނުމުގެ ޙައްޤު އޮތްކަން ބުނެދީ، އެ ފަރާތަށް އެ ޙައްޤުތައް ދިން
 ވާނެއެވެ. ކުރަން ލިޔުމުން ރެކޯޑު 

ދެކޮޅަށް ބަޔާނެްއ ނުދިނުމުެގ ޙައްޤުގެ ދަށުން ައތުލިޔުމުގެ ާސމްޕަްލ  އަމިއްލަ ނަފްސާ  )ރ(  
     ނަމަ، އެ ފަރާތުގެ އަތުލިޔުމުގެ ާސމްޕަލް ނަގަންވާީނ  ކޮށްފި ދިނުމަށް އިންކާރު

 ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދައިގެންނެވެ.  

ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާސްމޕަލް، ކޮމިޝަނުްނ  1ގެ )ށ( ގެ މި މާއްދާ )ބ(  
 ހިފަހައްޓާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.

ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަްލ   2މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  )ޅ(  
މާއެކު ބަލަަހއްޓައި، ޗެއިން އޮްފ ތެރިކަކައުިނމުމުން، އަތުލިޔުމުގެ ާސމްޕަލް ރައް ގައިނަ

 ވާނެއެވެ. ކުރަން  ކަސްޓަޑީ ފުރިހަމަ

    ލަތުގައި ފިޔަވައި، ިމ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ހާމި މާއްދާގެ )ބ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ކ(  
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާސމްޕަލް، ެއހެން ތިންވަަނ ފަރާތެއްގެ އަތުގައި  1
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، އެ ފަރާތުގެ ރުހުމާއެކު، ކޯޓު ައމުރަކާ ނުލައި ޮކިމޝަނަށް އެ ސާމްޕަްލ ލަތުގައިހާއޮތް 
 ހޯދިދާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްެގ ތަޙުޤީޤާ ގުޅުންހުރި ލިޔުމެއްގައި ކޮށްފައިވާ  )ހ( .183 ސާމްޕަލް  ގެސޮއި
ޭނ ލިުޔްނ ނުވަތަ ސުވާުލ އުފެދޭ ސޮއި ހިމެ ،ނަމަ ސޮޔާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު އުފެދޭ

           ނަަމ،  ޖެހޭ  ކުަރން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައެއްގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން 
 ނެގިދާނެއެވެ.  ލެއްސާމްޕަ ގެއެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ސޮއި

ވަނަ މާއްދާގަިއ  182ސާމްޕަލް ނެުގމާ ގުޅޭގޮތުން ހިނާގނީ، ިމ ގަވާއިދުގެ  ގެސޮއި )ށ(  
 ލުތަކެވެ. ސޫބަޔާންކޮށްފައިވާ އު

އިލެކްޓްރޯނިކް 
 ސްތަކުން ނަގާޑިވައި

 ސާމްޕަލް 

ސާމްޕަްލ ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، އަންނަނިިވ ތަކެތިން  ނަގާސްތަކުން އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައި .184
 އެެހނިހެން މަޢުލޫމާތަށެވެ.   ،ތަކެތި ތަޙުލީލުކޮށްގެން ނަގާ ސާމްޕަލާއި، ޑާޓާއާއި ނުވަތަ އެ

 ޓަރު )ޕަރސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރު، ލެޕްޓޮޕް، ޓެބްލެޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް(؛ކޮމްޕިއު )ހ(  

 މޯބައިލް ފޯނު؛ )ށ(  

 ކެމެރާ؛ )ނ(  

ރޯނިކް ސްޓޯރޭްޖ )ހާޑް ޑިސްކާއި، ިސްމ ކާޑާއި، ޕެްނ ޑްރައިވާއި، މެމޮީރ އިލެކްޓް )ރ(  
ންލަިއްނ ޕޯޓަބަލް މީޑިާއ ޕްލޭޔަރާއި، ކްލައުްޑ ސްޯޓރޭޖާއި، އޮ، އާއިކާޑާއި، މޯޑެމް

 ހެްނ ތަކެތި(؛ ސްޓޯރޭޖުގެ ވަސީލަތްތައް ހިެމނޭ މިފަދަ އެހެނި

 ؛ގަޑި )ްސމާޓް ވޮޗާއި، އަތުކުރީގައި އަޅާ ިޑޖިޓަލް ަގޑިއާއި،  މިފަދަ އެހެނިހެން ތަކެތި( )ބ(  

 ؛ ވީޑިޯއ ރިކޯޑަރު ،އޯޑިއޯ ރިކޯޑަރާއި )ޅ(  

 އަދި؛ ސީސީޓީވީ ކެމެރާގެ ސްޓޯރޭޖު ޔުނިޓު )ކ(  

ލަތްތަކުެގ ސީމި މާއްދާގެ )ހ( ިއން ފެށިގެްނ )ކ( ެގ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަ )އ(  
 ޓްރޯނިކް އެހެނިހެްނ އާާލތްތައް.އިތުރުން، މަޢުލޫމާތު ރައްކައުކުރެވޭ އިލެކް

ށްފައިވާ ކޮކައުލަތެއްގައި ރައްސީއިލެކްޓްރޯނިކް ވަ، ކޮމިޝަނުން ކުާރ ތަޙުޤީޤުތަކުގައި .185 ޑިޖިޓަލް އެވިޑެންސް 
ލަތެއްގައި މި މާއްދާގައިވާ ހާ މަޢުލޫމާތެއް ޑިޖިޓަލް އެވިޑެްނސްގެ ގޮތުގައި ހޯދަން ޖެހިއްޖެ 

 ލުތައް ހިނގާނެއެވެ. ސޫއު
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އެ ހެއްކަކީ، ކޮމިޝަނުެގ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ އިދާރާއެއްގެ ނުވަަތ މީހެއްެގ ބެލުމުެގ  )ހ(  
      ނަމަ، ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްއުކަލަތެއްގައި ރައްސީދަށުގައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަ

 ލޫމާތެއް ހޯދުން.ޢުކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ެއ މަ

އެ ހެއްކަކީ، ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞް ނުހިނގާ އިދާރާއެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ  ބެުލމުެގ  )ށ(  
       ،ަނމަ ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްކައުލަތެއްގައި ރައްސީދަށުގައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަ

ަނމަ، ކޯޓު ައމުރަކާއެުކ  ފަރާތުގެ ރުހުމާއެކު އެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުން. ރުހުން ނުލިބޭ އެ
 އެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުން.

    މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރުހުން ދިންކަން ޮކިމޝަނުން ލިޔުމުްނ  )ނ(  
)އެކެއް(  1ރުކޮށް، )ދޭއް( އަސްލު ތައްޔާ  2ވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުމުގެ  ކުރަންޑު ރެކޯ

ލަތެއްގައި ވެރިފަރާތުގެ ހާއެ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ނެތް  ،އަސްލު
 ކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ. މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ނަގާ ޑިޖިޓަލް އެވިޑެްނސުގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފައިލުތަކުގެ އަސްލަްށ  )ރ(  
            ންނާނެ ފަދަ ކަމެއް ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް ުމވައްޒަފަކު ނުވަތަ ބަދަލު އަ

 ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ކޮށްގެންފަރާތަކުން އެ ހެކި ގެންގުޅޭ 
 ނުވާނެއެވެ.

ޑިޓް ގުޅިގެން ފުރިހަމަކުރާ ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެއް ެއނގޭނެގޮތަށް އޮ ސާޑިޖިޓަލް އެވިޑެން  )ބ(  
ތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ކައުރައް ފައިކޯޑެއް ތައްޔާރުކޮށްޓްރެއިލްއެއް ނުވަތަ ރެ

ރުޙަލާތަާކ ކުރި މަޒްލް އެވިޑެްނސް ކުރިްނ އެނަލައި މިނިވަން ފަރާތަކުން ެއ ިޑޖިޓަ
 އެއް ނަީތޖާއެކެވެ. ،އަންނަންާވނީ ކުރުމުންޒްއެއްގޮތަށް އެނަލައި

ގުމާއި ފޮޓޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ނެ 
 މިން އެޅުން 

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ުގޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ އިޚްިތޞާޞްގެ ތެރޭގައި  )ހ( .186
ތަނުގައި ހުރި އެއްޗެއްގެ ފޮޓޯ ނުވަތަ ީވޑިއޯ ނެުގމުގެ ާބުރ  ހިމެނޭ ތަނެއްގެ ނުވަތަ އެ

ތަރީޚާއި، ގަިޑ  ތަނާއި، ނަމަ، ނެގި ވީޑިއޯ ނަގާ އާއިކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ފޮޓޯ
 ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.  ޑު އެނގޭނެހެން ރެކޯ

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ުގޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ އިޚްިތޞާޞްގެ ތެރޭގައި  )ށ(  
ތަނުެގ ތެރޭގައި ހުިރ އެއްޗެއްގެ ިމން އެުޅމުގެ ބާުރ  ހިމެނޭ ތަނެއްެގ ނުވަތަ އެ 

ރީޚާއި، ތާތަނާއި،  ނަމަ، މިން ނެގި  ޖެހިއްޖެ ންކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިން އަޅަ
 ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. ޑުހެްނ ރެކޯނޭގަޑި އެނގޭ
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ނުވަަތ  ،ލަތުގައި ފޮޓޯ ނުވަތަ ވީިޑއޯ ނަގާނީހާ)ށ( ގައިވާ  އާއިމި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  
ްތ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ނުަވތަ ވެރިފަރާތް ނެ މިންއަޅާނީ، ެއ އިދާރާއެއްގެ ނުވަަތ އެ 

 ކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.  ލަތެއްގައި ވެރިފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްހާ

ކޮމިޝަނުގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ތަނެއްގެ އެތެރެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ  )ރ(  
މަ، ނަ ޖެހިްއޖެ ނުވަތަ މިން ައޅަން ،ަނމަ ޖެހިއްޖެ އެތެރޭގައިވާ އެއްޗެއްގެ ފޮޓޯ ނަގަން

ލަތެއްގައި ވެރިފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ހާއެ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ނެތް 
ކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއްގެ ރުހުމާއެކު އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ. އެ ފަރާތުން އެކަަމްށ  ޙިމާޔަތް

 ކޯޓު ައމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ. ،ލަތުގައި އެކަން ކުރަންވާނީހާއިންކާރުކުރާ 

    މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރުހުްނ ދިންކަްނ ކޮިމޝަނުން ލިޔުމުްނ މި  )ބ(  
)އެކެއް(  1)ދޭއް( އަސްލު ތައްޔާރުކޮށް،  2ވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުމުގެ  ކުރަންޑު ރެކޯ

ލަތެއްގައި ވެރިފަރާތުގެ ހާއަސްލު އެ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ނެތް 
 ދެވޭނެ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ. ކޮށް މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް

ލު ލީ ޙުފޮރެންސިކް ތަ
ޓަކައި ނަގާ  ކުރުމަށް 

އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ 
 ސާމްޕަލް 

ޓަކައި ނަގާ އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ ސާމްޕަލް" ަކމަށް ބުނެފައި  ކުރުމަށް "ފޮރެންސިކް ތަޙުލީލު .187
ށިގަނޑުގެ ެތރެއިން ނަގާ ސާމްޕަލާއި، އެވަނީ، ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ނަގާ ާސމްޕަލާއި، ހަ

 ތައް އަތުލިޔުމުެގ ސާމްޕަްލ ފިޔަވައި، އިެލކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް، އިނގިލީގެ ނިޝާނާއި
ހިމެނޭގޮތުން، ޮކމިޝަނުގެ ބެލުމުެގ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްާޗއި އެއްކުރެވޭ މަޢުޫލމާތު 

 ން ަމޢުލޫމާތަށެވެ. ދަ އެހެނިހެއެފަ ،ތަޙުލީލުކޮށްގެން ނަގާ ސާމްޕަލާއި، ޑާޓާއާއި

ހެކީގެ ގޮތުގައި ނަގާ 
ތަކެއްޗާއި ސާމްޕަލްތައް 

ސީލްކުރުމާއި އެވިޑެންސް 
 ނަންބަރު ދިނުން 

ނުވަތަ  ،ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހެއްކެއްެގ ގޮތުގައި މުދަލެއް ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު .188
 ލެއް ގޮތުގެ މަތިން އެއްވެސް ސާމްޕަ ކޮށްފައިވާނުވަތަ މި ބާބުގައި ބަޔާން ،އެނޫންވެސް އެއްޗެއް

        ދީ،  ނަމަ، އެ އެއްޗަކާ އެކަށޭނެ ގޮތަކަށް ސީލްކޮށް، ެއވިޑެންސް ނަންބަރެއް ނަގައިފި
 ވާނެއެވެ.  އެ ނަންބަރު ރެކޯޑު ކުރަން 

ގެނެޭވ  ކުރަމުންދާ މައްސަލައަާކ ގުޅިގެްނ ޮކމިޝަނަށް ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު )ހ( .189 ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ 
ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ފިޔަވައި، އަނބުާރ ރައްދުކުރާ ގޮތަށް ގެންނަ ތަކެއްޗާިއ 

ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެްނ  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލާއި، ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު
ނުވަތަ އެނޫންވެްސ  ،ކޮމިޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެވޭ މުދަލެއް

ާސމްޕަލްތަްއ  ނަގާގޮތުގެ މަތިން  ކޮށްފައިވާތަ ިމ ބާބުގައި ބަޔާންނުވަ ،އެއްޗެއް
ސީލްކުރުމަށްފަހު، ެއ އެއްޗެއްެގ ބޭރުގައި ޗެއިްނ އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމެްއ 
ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައި، އެވިޑެންސް ނަންބަުރ 

 ލިޔަންވާނެއެވެ. 
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އެއްޗެއް ނަގާ ހިސާބުން ފެށިގެން ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަީޑ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ، )ށ(  
ތަނަްށ  ތަނުން އަނެއް އެއް ،ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. އަދި އެ އެއްޗެއް

ނަމަ، ޗެއިން އޮްފ  ނަމަ، ނުވަތަ އެ އެއްޗަކާ ހަވާލުެވހުރި ފަރާތް ބަދަލުވާ ގެންދާ
 ވެ.ވާނެއެ ކުރަން  ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައި އެކަްނ ރެކޯޑު

ލިޔުމުގަިއ ިއމްލާ ކުށެްއ ނުވަަތ  ގެ ސްޓަީޑ ފޯމުގަިއ ިހމެޭނ މަޢުލޫމާތެއްޗެއިން އޮފް ކަ )ނ(  
       ގެ މުވައްޒަފަކު، ނުލިޔުމުގެ ކުށެްއ ލިޔެވިއްެޖ ަނމަ، ެއ ކުށެއް ލިޔުުނ ކޮމިޝަ 

ތަނާ ދިމާގަިއ  ގޮތް ލިޔެ، އެ ރަނގަޅު، ކަނޑަިއލުމަށްފަހުެއ ތަނެއް އެއް ރޮނގުން 
 ތަނުގެ ކައިރީގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެ

ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ކުރިން 
 ރުހުން ހޯދުން 

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސާމްޕަލެއް ދިނުމަށް މީހަކު ރުހޭކަމަށް ބުނެފި ނަމަ،  )ހ( .190
އޭނާގެ ކިބައިން ހޯދަން ބޭނުންވާ ާސމްޕަލް ނަގަންވާނީ، އަްނނަނިވި މަޢުލޫމާުތ 

ނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގައި، އޭނާ އެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ރުހޭކަމުގަިއ ހިމެ
 ސޮއިކުރުމުންނެވެ.

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ސާމްޕަްލ ދޭ ީމހާގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ދިވެހި  (1)   
 ކާޑުގެ ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ަނންބަރު؛

 ؛ށް ކުރެވޭ ކުށުގެ ތުހުމަތުސާމްޕަލް ދޭ މީހާގެ މައްޗަ (2)   

 ނަގަން ބޭނުންވާ ާސމްޕަލަކީ ކޮބައިކަން؛ (3)   

 ސާމްޕަލް ނަާގ ސަބަބު؛ (4)   

 ިއނގިލީގެ ނިޝާން؛ ،ސާމްޕަލް ދޭ މީހާގެ ސޮޔާއި (5)   

 ސާމްޕަލް ނެގުުނ ތަން؛ (6)   

ގެ ރިކޯުޑ ސާމްޕަލް ނަގާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި، އެ ފަރާތްތަކު  (7)   
ނަންބަރު ނުވަަތ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުެގ ނަންބަުރ  ގެކާޑު

 ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު؛

ނަންބަުރ  ގެ ސާމްޕަލް ނެގިއިރު ާހޒިރުވެތިބި ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި، ރިކޯޑު ކާޑު (8)   
ޕާސްޕޯޓުގެ  ނުވަތަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ަނންބަރު ނުވަތަ

 ނަންބަރު؛
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ގެ ކުށެއްގައި ބައިވެރިވިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އެހެން ސާމްޕަަލކާ ނުވަަތ ނުކޮރަޕްޝަ (9)   
ސާމްޕަލްތަކަކާ އަޅައިކިޔުމަށް އޭނާގެ ކިބައިން ހޯދޭ ސާމްޕަްލ 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެކަން.

ދޭ މީހާ ސޮއިކުާރ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސާމްޕަލް )ށ(  
 ލިޔުން، ރިކޯޑުކޮށްފައި ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ކޮމިޝަނުން ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސާމްޕަްލ ދޭ މީހާ އެކަމަްށ  )ނ(  
ނޑުެގ ލިޔުމުން ރުހުން ދީފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭުރންނާއި ހަށިގަ

 އެކުގައެވެ.  ކޯޓު އަމުރަކާ ،އެތެރެއިން ސާމްޕަލެއް ނެގޭނީ

ސާމްޕަލް ހޯދުމަށް ކޯޓު 
 އަމުރަކަށް އެދުން 

ކޮމިޝަނުން ކުާރ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުގައިާވ މީހާެގ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިންނާިއ  .191
، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ސާމްޕަލް ނެުގމުގެ އަމުރަށް ކޯޓުގައި އެދޭއިރު

 ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ާކުޑގެ ނަންބަރު ނުވަަތ  މީހާގެ ަނމާއި، ެއޑްރެހާއި، ދިވެހި )ހ(  
 ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު؛

ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީާހ ކުރިކަމަށް ތުުހމަތު ކުރެޭވ ކުށަކީ ކޮން ޤާނޫނެއްގަިއ  )ށ(  
 ކޮން ކުށެއްކަން؛ ،ފައިވާބަޔާންކޮށް

 ނަގަން ބޭނުންވާ ާސމްޕަލަކީ ކޮބައިކަން؛ )ނ(  

ކުރެވިފައިވާ ކުށް އޭނާ ކުިރކަމަށް އެހައިތަނަށް  ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު )ރ(  
 ލިބިފައިވާ ހެކި؛

         ތެރެއިން ކޯޓު އަމުރަށް އެދެނީ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ  )ބ(  
 ޓަކައި ކަމާއި، އެކަން ކުރަްނ ބޭނުންވާ ސަބަބު؛ ކޮން ކަމަކަށް

ކޯޓު އަމުރުން ކުރުމަްށ ހުއްދަދޭ ކަންކަން ކޮމިޝަނުެގ ފަރާތުން ތަންފީޛުކުރާނެ  )ޅ(  

 ައދ  ؛ ޝަން އޮފިސަރުންގެ ނަމާއި މަޤާމުއިންވެސްޓިގޭ

 ނަމަ، އެ މަޢުޫލމާތު. އެދޭ ޅުމަށްކޯޓުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހެ )ކ(  

ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި 
 މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑްކުރުން 

ކޮމިޝަނުން ކުާރ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުގައިާވ މީހާެގ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިންނާިއ  .192
 ާވނެއެވެ. ކުރަން ލަތުގައި، ައންނަނިވި މަޢުލޫާމތު ރިކޯޑުހާހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ާސމްޕަލް ނަގާ 
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ނަންބަރު  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ސާމްޕަލް ނެގުނު މީހާގެ ަނމާއި، ދިވެހި ()ހ  
 ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު؛

 ސާމްޕަލް ނެިގ ތާރީޚާއި ގަޑި؛ )ށ(  

 ސާމްޕަލް ނަންބަރު؛ )ނ(  

 މައްސަލައިގެ ކޭްސ ނަންބަރު؛ )ރ(  

 ަންނބަރު؛ ގެ، ކޯޓު އަމުރުސާމްޕަލް ނަގަީނ ކޯޓު އަމުރެއްެގ ދަށުން ނަމަ )ބ(  

 ސާމްޕަލްގެ ބާވަތް؛ )ޅ(  

ކަން ނުވަަތ މީހެއްގެ އެއްބާރުލުމާ އެކުގައި ހަށިގަނޑުން ާސމްޕަލް ނެގިފައިވަނީ އެ )ކ(  
 ނޫންކަން؛

      ަކމަްށ  ކުގައިއެ ހަށިގަނޑުން ާސމްޕަްލ ނެގިފައިވަނީ ެއ މީހެއްެގ އެއްބާރުލުމާ  )އ(  
ންފީޛުކުރުމަށް ބާރުގެ ބޭނުްނ ކުރެވުނުކަްނ ނުވަތަ ނޫންކަން. ނަަމ، ައމުރު ތަ ނުވާ

 ލު؛ފުސީއެކަމުގެ ތަ، ނަމަ އަދި ބާރުގެ ބޭނުންކުރި

ޓަކައި، އެހެން ސާމްޕަލަކާ ުނވަތަ ސާމްޕަލްތަކަާކ  ކުރިތޯ ބެލުމަށް ގެ ކުށެއްނުކޮރަޕްޝަ )ވ(  
ްށ ކުރެވިދާނެކަން، އެ މީހަކައަޅައިބެލުމަށްޓަކައި އޭނާގެ ކިބައިން ހޯދޭ ާސމްޕަލް ބޭނުން

 އެންގިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.

ހެކީގެ ގޮތުގައި ނަގާ 
ތަކެއްޗާއި ސާމްޕަލްތައް 

ތެރިކަމާއެކު ކައުރައް
 ލުތައްސޫ ބެލެހެއްޓުމުގެ އު

، ކުރަމުންދާ މައްަސލައަކާ ގުޅިެގން ގެންނަ ލިުޔންތަކުގެ އަސްލާއި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު )ހ( .193

ްށ މަލަސްނުކޮްށ އެވިޑެންސްރޫ ،އްޗާއި ސާމްޕަލް ކޮމިޝަނަށް ގެނެސްއެހެނިހެން ތަކެ
 ލާންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ލިޔުންތަކުގެ އަސްލާއި ތަކެތި ހަވާލުކުރާނީ  )ށ( 
 ގެ އެވިޑެންސްރޫމް ބެލެހެއްޓުާމ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް ލައްވާ ޗެއިްނ އޮފް ކަސްޓަޑީ

 ސޮއިކުރުވުމަށްފަހުއެވެ.ގައި ލިޔުމު

      ،ތަރެއްގައި ލިޔެފުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތީގެ ދަ  )ނ( 
ގައި ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. އެވިޑެންްސ މުތެރިކަމާއެކު އެވިޑެންސް ރޫކައުއެ ތަކެތި ރައް

 ވާނެއެވެ. އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ުހންނަން ،ތަރުގައިފުގެ ދަމުރޫ

 ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛ ،ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް އެނގޭނަމަ (1)   
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 ތަކެތީގެ އެވިޑެންސް ނަންބަރު؛ (2)   

 ތަކެތީގެ ބާވަތް؛ (3)   

 ތަކެތީގެ އަދަދު ނުވަތަ ބަރުދަން؛ (4)   

 ނު ތާރީޚާއި ވަގުތު؛ވުތަކެތި ގެނެ (5)   

 ލަތު؛ހާތި ހުރި ތަކެ ތަކެތި ގެނެވުނުއިރު އެ (6)   

 ތަކެތި ގެނައި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ސޮއި؛ އަދި  (7)   

 ތަކެއްޗާ ހަވާލުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ސޮއި. (8)   

ކުތުމުގެ ހުއްަދ ނުވަދެ  މަށްުކމެވޭނީ، އެވިޑެންސްރޫ ނުރޫމަށް ވަދެ އެވިޑެންސް  )ރ(  
ރޫމުގެ ތަޅުދަނިޑ  ވިޑެންސްކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. އަދި އެ

 ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ބަލަހައްޓާނީ، ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ

ތަނަްށ  ކުތުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކޮންެމ ފަރާތަކުންވެސް އެނުޫރމަށް ވަދެ އެވިޑެންސް )ބ(  
ކުމެާވ ވަގުތު އެކްސެްސ ކޮންްޓރޯލް ސިސްޓަުމްނ ނުވަދެ ،ކުންނަންވާނީނުވަދެ

 ގޮތަށް ކާޑު ނުވަތަ އިނގިލީގެ ނިޝާން ބޭނުންކޮށްގެންނެެވ.ބެލެހެއްޓޭ

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ސިްސޓަމަށް މައްސަލައެްއ  )ޅ(  
ކުމެވާ ފަރާތްތަކާއި ވަގުތު ނުށް ވަދެމަވެސް، އެިވޑެންސްރޫ  ލަތެއްގައިހާދިމާވެއްޖެ 

 ނެއެވެ.އެނގޭގޮތަށް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާ

ގޮތަށް  ގަޑިއިރު އޮޕަރޭޓްުކރެވެމުންދާ)ސައުީވސް(  24ޫރމުގައި  އެވިޑެންސް )ކ(  
ކުރެވޭ މަޢުލޫމާުތ ޑުހުންނަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ރިކޯ  ސަރވައިލެންސް ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި

 ހުންނަންވާނެއެވެ.  ކޮށްފައިކައުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ރައް)ސާޅީސް ފަހެއް(  45

ހަވާލުވެހުިރ  ސާޫރމް ބެލެހެއްޓުާމ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް ނުވަތަ އެވިެޑން އެވިޑެންސް )އ(  
މުއްދަތަކަށް ކޮމިޝަނުެގ  ނުވަތަ ދިގު ،ނަމަ ފަރާތް، ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއިްނ ވަކިވާ

 ،ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުިރ އެވިޑެންސްތައް މަސައްކަތާ ދުރުވާ
ގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފައި،ފައިވާ އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްއިޅަކޮމިޝަނުން ކަނޑައަ

 ގައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ. ލިޔުމު
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 ،ސާމްޕަލް ނެގުމާއި
ފޮރެންސިކް ތަޙުލީލަށް 

 ފޮނުވުން 

ނުވަތަ ިޑޖިޓަލް ެއވިޑެންސްގެ ގޮތުގަިއ  ،ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް  ާސމްޕަލެއްގެ ގޮތުގައި )ހ( .194
 ،ނަމަ، ެއ ކަމެއް ކުރަންވާނީ އައިޓީގެ ވަސީލަތެއް ނަގަން ޖެހިއްޖެ ބޭނުންކުރުމަށް

ނުވަތަ ޯމލްޑިވްްސ ޮޕލިސް ސަރވިސްެގ  ،ކޮމިޝަނުގެ މުވަްއޒަފަކު މެދުވެރިކޮށް
 ފޮރެންސިކް ޑައިރެކްޓްރޭޓް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ޙުލީލަްށ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސްގެ ފޮރެންސިކް ޑައިރެކްޓްރޭޓަށް، ފޮރެންސިކް ތަ )ށ(  
ނަަމ، އެކަމަށް އެދޭނީ ލިުޔމުންނެވެ. ައދި އެ ލިޔުމާއެކު،  އެއްވެސް އެއްޗެއް ފޮނުވާ

ތަޙުލީލަށް ހުށަހަޅަން އެދޭ އެއްޗަކާއި، އެ އެއްޗެއްގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ އަންގައިޭދ 
 ލިޔުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

، ތަޙުޤީޤުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޕެންޑްރައިވްކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  )ރ(  

ހާޑްޑްރައިވް، ރިކޯޑަރު ފަދަ ވަސީލަތްތައް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނުވަަތ އޯޑިއޯއެއް ނުވަަތ 
ވީޑިއޯއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ފޮރެންސިކް ތަޙުލީލަށް ފޮނުވަން ޖެހިއްޖެ ނަަމ 

ތުެގ މަތިްނނެވެ. އަދި މިިއްނ ިމ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ ،ޢަމަލުކުރަންވާނީ
މި ގަވާއިދުގަިއ  ،ނަމަ ހާލަތެއްގައި އެޑްމިޓެޑް ސްޕެިސމަންއެއް ހޯދަންޖެހޭ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އެ ސްޕެސިމެންއެްއ ނަގަންވާނެއެވެ.
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 ބާބު  ވަނަ 200

 މުދާ ހިފެހެއްޓުން

 ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި މުދާ ހިފެހެއްޓުން  ވަނަ މާއްދާ  200

 ކޯޓު އަމުރަކާއެކު މުދާ ހިފެހެއްޓުން   ވަނަ މާއްދާ  201

 ޓްރީ ބެލެހެއްޓުންންހިފަހައްޓާ މުދަލުގެ އިންވެ  ވަނަ މާއްދާ  202

 ތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުންކައުހިފަހައްޓާ މުދާ ރައް  ވަނަ މާއްދާ  203

 ސީލްކުރުމާއި އެވިެޑންސް ަނންބަރު ދިނުން  ވަނަ މާއްދާ  204

 މުދާ ހިފެހެއްޓޭ ބޭނުން  ނަ މާއްދާވަ  205

 ހިފަހައްޓާ މުދާ އަނބުރާ ރައްދުކުރުން  ވަނަ މާއްދާ  206
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ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި މުދާ 
 ހިފެހެއްޓުން 

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލަިއ  ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދާ، ލަތްތަކުގައިހާއަންނަނިވި  )ހ( .200
 ގެންވެއެވެ.ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބި

ކޮމިޝަނުގެ ، ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ އިދާރާއަކަށް (1)   
 އަމުރެއް ހިފައިގެން ގޮްސ މައްސަލައަާކ ގުޅިގެްނ ހިފަހައްޓާ މުދާ.

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި އާންމު ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކުށެއްގެ  (2)   
 ކުރެވޭ އެއްޗެއް.ލުރެވިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކު

ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތުގެ  އަމިއްލަ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ (3)   
ތަނެއް  ތަނަކާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތެއްގެ ރުހުމާއެކު އެ  ވަގުތަކު އެ ނުވަތަ އެ

 ވިދާނެ ފާސްކުރުމުގައި ފެންނަ ކުށެއްގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެ ބަލައި
 ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އެއްޗެއް.

ކޯޓު އަމުރަކާއެކު މުދާ 
 ހިފެހެއްޓުން 

ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިެގން ތުހުމަތުުކރެވޭ ފަރާތެއްގެ  ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު )ހ( .201
މުދާ ވަކި މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމަށް، ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެ މުދާ 

 ނުވަތަ އެ މުދަލުން އެއްވެްސ ތަޞައްރުފެއް ނުކުރުމަށް، ނުވަަތ ، ށްދިޔަނުދިނުމަ
ފައިވާ ކޮށްމައްސަލަ ބެލުމަށް ހަވާލު ،ވަކި ފަރާތެއްގެ ހަވާލުގައި އެ މުދާ ބެހެއްޓުމަށް

   އެކު އެކަން ޔާޮކމިޝަނުގެ ހުްއދަ ،ަނމަ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމަށް ފެނިއްޖެ 
  ދާނެއެވެ.ޓަކައި ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދި ކުރުމަށް

ހެކީގެ ބުރަދަނަށް  އިހަލިބިހުރި އެންމެ، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ މުދަލެއް ހިފެހެއްޓޭނީ )ށ(  
ެގ ޢަަމލު ހިންގައިގެްނ ނުކުރެވިފައިވާ ކޮރަޕްޝަ އެ މުދަލަކީ ތުުހމަތު ،ބަލައި

 ކަމަށް ނުވަތަ އެ ޢަމަލު ހިންގުމަށް  ކަމަށް ނުވަތަ ހޯދައިދީފައިވާ ފައިވާދައިހޯ
  ވާނަމައެވެ. ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މުދާ ކަމުގައި  ބޭނުންކުރާ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ހިފެހެއްޓުނު މުދާ ތަޙުޤީޤުގެ  )ނ(  
 ،ަނމަ ބޭނުމަށް އިތުރު މުއްދަތަކަށް ހިފަހައްޓަން ޖެހޭކަމަށް ޮކމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ

 ކުރިްނ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުގައި ކޯޓު އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ
 އެދެންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ހިފެހެއްޓުނު މުދާ ތަޙުޤީޤުގެ  )ރ(  
، ނަމަ ބޭނުމަށް އިތުރު މުއްދަތަކަށް ހިފަހައްޓަން ނުޖެހޭަކމަށް ކޮމިޝަނަްށ ފެނިއްޖެ 

ގެ ކުރިންވެސް އެ ފަރާތުގެ މުދާ ހިެފހެއްޓުމުގެ ވަގުތީ ކޯޓު އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމު
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      ފިޔަވަޅު ނިމުމަކަށް ގެނެވިދާނެއެވެ. އަދި އެކަން އެ މުދަލުެގ ވެރިފަރާތަށާއި 
 ގުޅުންހުިރ އިދާރާތަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. ކަމާ

ހިފަހައްޓާ މުދަލުގެ 
 އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ މުދަލުެގ  201ވަަނ މާއްދާއާއި  200 މި ގަވާއިދުގެ .202
 ގެ ަމތިން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތު 147މި ގަވާއިދުގެ  ،އިންވެންޓްރީއެއް

ހިފަހައްޓާ މުދާ 
ތެރިކަމާއެކު ކައުރައް

 ބެލެހެއްޓުން 

އްޓާ އެއްޗެހި، އެ އެއްޗެހީގެ ވެރިފަރާތާ މި ބާބުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހިފަހަ .203
އަނބުރާ ހަވާލުކުރެވެންދެން ނުވަތަ ެއ އެއްޗެއްާސމެދު ޢަމަލުުކރަންޖެހޭ އެެހން ގޮތަކަްށ 

      މި ގަވާއިދުގެ ،ތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީކައުޢަމަލުކުރެވެންދެން ރައް
 ށެވެ. އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަވަނަ މާއްދާގަ 193

ސީލްކުރުމާއި އެވިޑެންސް 
 ނަންބަރު ދިނުން 

މި ބާބުގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާ މުދަލެއް ސީލްކުރުމާއި އެ މުދަލަަކށް އެވިޑެންސް ނަންބަުރ  .204
ލުތަކާ ސޫވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އު 188ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ

 އެއްގޮތަށެވެ. 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމާ ުގޅިގެން ކޮމިޝަނުން ހިފަހައްޓާ މުދަލަކީ،  )ހ( .205 ބޭނުން  މުދާ ހިފެހެއްޓޭ
އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތަކެއްޗެވެ. އަދި އެ މުދަލަކީ އެ ކަންކަން 

 ނިމެންދެން ކޮމިޝަނުގެ ބެުލމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓިދާނެ ތަކެއްޗެވެ.

 ނުން ކުރަމުންގެންދާ ތަޙުޤީޤެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް؛ކޮމިޝަ (1)   

 .ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޝަރީޢަތުގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް (2)   

     ަނމަވެސް، ހިފެހެއްޓޭ އެްއޗަކީ ހަމައެކަިނ  އޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން  )ށ(  
ނަމަ، އެކަްނ   ފުދޭނެ އެއްޗަކަށް ވާއެ އެއްޗެއްގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް އޮތުމުން

ވާނެއެވެ. ނުވަތަ  ކުރަން ކުރުމަށްފަހު، އެ އެއްޗެއް، އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލު
ކުރެވޭ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވެފައި، ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވަނީ ކައުއެއްޗަކީ، މަޢުލޫމާތު ރައް

އެ މަޢުލޫާމތަކަށް ވާސިލުވެ،  ަނމަ، އެ އެއްޗެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެކަނި ކަމުގައި ވާ
 .ވާނެއެވެ ކުރަން އެ މަޢުލޫމާތު ނަކަލުކުރުމަށްފަހު، އެ މުދަލެއްގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލު 

ހިފަހައްޓާ މުދާ އަނބުރާ 
 ރައްދުކުރުން 

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހިފަހައްޓައިފައިވާ މުދަލެއް، އެ މުދަލެްއގެ ވެރިފަރާތަށް  )ހ( .206
 ގައި ޢަމަލުކުރާނީ ިމ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންާވ ފަދައިންނެވެ.އަނބުރާ ރައްދުކުރުމު

ފައިވާ މުދަލެއް އަނބުރާ ރައްދުކުރާއިރު، އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާހައި ޓައިހިފަހައް )ށ(  
ހިނދެއްގައި ރައްދުކުރަންވާނީ އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެ މުދަލެއް އަތުލެވުނު 

 ފަރާތަކަށެވެ.
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އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ިހމެޭނ  ،އިވާ އެއްޗެއް ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރަންވާނީހިފެހެއްޓިފަ )ނ(  
 ލިޔުމަކާ އެކުގައެވެ.

 މުދަލުގެ ނަމާއި، ބާވަތާއި، މުދަލަށް ދީފައިވާ އެވިޑެންސް ނަންބަރު؛ (1)   

 މުދާ ހިފެހެއްޓި ތާރީޚާއި ތަން؛ (2)   

 މުދާ ހިފެހެއްޓި ސަބަބު؛ (3)   

 ރިފަރާތުގެ ނަމާއި، އެއީ ކާކުކަްނ އަންގައިދޭ މަޢުޫލމާތު؛މުދަލުގެ ވެ (4)   

އި، އެއީ ކާކުކަްނ އަންގައިޭދ ަމޢުލޫމާތާއި ަނމާމުދަލާ ހަވާލުިވ ފަރާތުގެ  (5)   
 ސޮއި؛

 ގެ މުދާ ހަވާލުކުރި އިންެވސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުގެ ަނމާއި، ރިކޯުޑ ކާޑު (6)   
 ނަންބަރާއި، ސޮއި؛

 ގެ ދިން އިސްވެރިޔާގެ ަނމާއި، ރިކޯުޑ ކާޑު ން ހުއްދަމުދާ ހަވާލުކުރަ (7)   
 ނަންބަރާއި ސޮއި؛

 މުދާ ހަވާލުކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި؛ އަދި  (8)   

 ލަތު.ހާމުދާ ހަވާލުކުރެވުނުއިރު މުދާ ހުިރ  (9)   
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 ބާބު ވަނަ  220

 ން ކުރުން ހުއްޓުވުތު މަލާޢާމު ،ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމާއި ،އެކައުންޓް މޮނިޓަރކުރުމާއި 

 އެކައުންޓް މޮނިޓަރކުރުން  ވަނަ މާއްދާ  220

 ލަތްތައްހާއެކައުންޓް މޮނިޓަރކުރެވޭ   ވަނަ މާއްދާ  221

 އެކައުންޓް މޮނިޓަރކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދުން   ވަނަ މާއްދާ  222

 ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުން   ވަނަ މާއްދާ  223

 ގައިވާ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުންޓުކައުންއެ  ވަނަ މާއްދާ  224

 ހިފެހެއްޓޭ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުން  ވަނަ މާއްދާ  225
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   ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންާދ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ީމހެއްގެ ނުވަަތ ފަރާތެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓާިއ  .220 އެކައުންޓް މޮނިޓަރކުރުން 
          ޖެހިއްެޖ ހިނދެއްގައި، އަންނަިނވި  އެ އެކައުންޓުްނ ކުރާ މުޢާމަލާތް މޮނިޓަރ ކުރަން 

 )ދޭއް( ގޮތުން ކުރެ ގޮތަކަށް ކޮމިޝަނަށް އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ. 2

ވަަނ  41)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ  2010/24ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  
 ގޮތުގެ މަތިން؛ ނުވަތަ  މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ

ވަނަ މާއްދާާއ  72ެގ ( ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2016/12 ޤާނޫނު ނަންބަރު )ށ(  
 ގޮތުގެ މަތިން. އެއްގޮތްވާ

އެކައުންޓް މޮނިޓަރކުރެވޭ 
 ލަތްތައް ހާ

ަލތްތަކުގައިވާ މީހުންެގ ހާއަންނަނިވި ، ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން 220މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .221
ޢާމަލާތް މޮނިޓަރކުުރމުގެ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެ އެކައުންޓުން ކުރާ މު ،ބޭންކު އެކައުންޓާއި

 އެދުމުގެ ބާރު، ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ދައުލަތަށް ނެގުން ާލޒިމުކުރާ ކުށެއް ކޮށްފަިއވާ މީހާއާއި،  (1)   
އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ މީހާއާއި، އެފަދަ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަމުެގ 

 މާތު ލިބިފައިވާ މީހާ؛މަޢުލޫ

ކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ދައުލަތަށް ނެގުން ލާޒިމްކުރާ ކުށެއްގެ ޢަމަލުްނ  ކުށް (2)   
 ސީދާގޮތުގައި ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުގައި މަންފާ ލިބިފައިވާ މީހާ؛

 ގެ ޢަމަލުން މަންފާއެއް ލިބިގަތުމުގެ މަގުމަތީގައިވާ މީހާ.ނުކޮރަޕްޝަ (3)   

ޓަކައި  ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށ2ް( ވަނަ ނަންބަރާއި )1( ގެ )މި މާއްދާގެ )ހ )ށ(  
ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ދައުލަތަށް ނެގުން ލާޒިމްކުރާ ކުށެއްކަމަްށ ބަލާނީ، ޤާނޫނަކުްނ 

ކޮށްގެން ހޯދައިފައިވާ މުދާ ދައުލަތަށް  ވުމާއެކު، އެ ކުށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުށަކަށް
ގައި ނުވަތަ އެހެްނ ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައަޅައިފައިާވ ނެގުން ލާިޒމުކަމަށް ެއ ޤާނޫނު

 ކުށެކެވެ.

ގެ ޢަމަލުްނ ނުޓަކަިއ ކޮރަޕްޝަ ( ވަަނ ނަންބަރުގެ ބޭުނމަށ3ްމި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) )ނ(  
 ލަތްތައް ިހމެިނގެންވެއެވެ.ހާމަންފާއެއް ލިބިގަތުންކަމަށް ބެލުމުގައި އަްނނަނިވި 

މީހާ ހިންގި ކުށުގެ ޢަމަލުން ނުވަތަ އެ ޢަަމލާ ގުޅިގެްނ  ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ (1)   
 ؛އުފެދޭ ފައިސާ ވަކި އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފާނެކަމަށް ލިބޭ މަޢުލޫާމތު
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ަމލާ ގުޅިގެްނ ކުރެވޭ މީހާ ހިންގި ކުށުގެ ޢަމަލުން ނުވަތަ އެ ޢަ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު (2)   
މީހަުކ  ވާނީ އެހެން ތިންވަނައުފެދޭ ފައިސާ ބަލަހައްޓާނީ ނުވަތަ އެއާ ހަވާލު

 މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތު؛

ކުރެވޭ މީހާ ހިންގި ކުށުގެ ޢަމަލުްނ ނުވަތަ ޢަަމލާ ގުޅިގެްނ  ކުށެއްގެ ތުހުމަތު (3)   
އުފެދޭ ފައިސާގެ އަސްލަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ބޭނުމުގަިއ އެއިން މުޢާމަލާތެްއ 

 ހިންގާކަމަށް ލިބޭ މަޢުޫލމާތު؛

ކުރެވޭ މީހާ ހިންގި ކުށުގެ ޢަމަލުން ނުވަތަ އެ ޢަަމލާ ގުޅިގެްނ  ކުށެއްގެ ތުހުމަތު (4)   
     އުފެދޭ ފައިސާ ލިބިގަތް ގޮތުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅުވައިލުމަށް ނުވަތަ ފޮރުވުމަށް 

 ވަކި އެކައުންޓެއްގައި އެ ފައިސާ ބަހައްޓަން އުޅޭަކމަށް ލިބޭ މަޢުޫލމާތު؛ 

ކުރެވޭ މީހާ ހިންގި ކުށުގެ ޢަމަލުން ނުވަތަ އެ ޢަަމލާ ގުޅިގެްނ  ތުކުށެއްގެ ތުހުމަ (5)   
ގުޅުްނ ފޮރުވުމަށް އެހެްނ ތިންވަަނ ފަރާތެއްގެ  ފައިސާއާއި އޭނާާއ އޮތް ލިބުނު

 ނުވަތަ؛ ބަހައްޓަން އުޅޭކަމަށް ލިޭބ މަޢުލޫމާތު ހަވާލުގައި

ތީގަިއވާ ކަމަްށ ގެ ޢަމަލުން ަމންފާއެއް ލިބިގަތުމުގެ މަގުމަނުކޮރަޕްޝަ (6)   
 ށް ލިބޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު.ކޮމިޝަނަ

އެކައުންޓް މޮނިޓަރކުރުމުގެ 
 އަމުރަކަށް އެދުން 

ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭއިރު،  ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން 221މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .222
 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ތްވާ ީމހާގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ އަމުރު ިނސްބަ (1)   
ކާޑުގެ ނަންބަުރ ނުވަތަ ބިދޭސީއެއް ނަމަ، އަމުުރ ނިސްބަތްާވ މީާހގެ ނަމާއި، 

 ،ނަމަ އްޚުޞެތަ ޤާނޫނީ ޝަނުވަ ،އެޑްރެހާއި، ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރާއި، ޤައުމު
 ؛ރީ ނަންބަރުިޖސްޓަނަމާއި ރަ

 އުޅޭަކމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް؛ މަށް ނުވަތަ ކުރަންކުރަމުންދާކަ (2)   

އުޅޭކަަމށް ނުވަަތ  ކުރެވިފައިވާ މީާހ އެ ކުްށ ކުރަން  ކުށުގެ ތުހުމަތު (3)   
 ކުރަމުންދާކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެކި؛

ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން މޮނިޓަރކުރަން އެދޭ ބޭންކު އެކައުންޓް ނުވަތަ  (4)   
 މާތު؛އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫ

 ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން މޮނިޓަރކުރަން ބޭނުންާވ މުޢާމަލާތުގެ ބާވަތް؛ (5)   
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އެކައުންޓް މޮނިޓަރކުރަން ބެނުންވަނީ އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތަށް ނޭނގޭ  (6)   
 ގޮތަށްކަން ނުވަތަ އެނގޭ ގޮތަށްކަން؛

ތަށް ނޭނގޭ ގޮތަށް އެކައުންޓް މޮނިޓަރކުރަން ބޭނުންވަނީ އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާ (7)   
 ކަމަށްވާނަމަ، އެކަްނ އެގޮތަށް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބު؛

އެ އަމުރުެގ ދަށުން ޮމނިޓަރކުރުމަށް ހުއްދަކުރެވޭ އެކައުންުޓ ޮމނިޓަރކުރެވޭ  (8)   
 ތާރީޚު ނުވަތަ ތާރީޚުތައް، ނުވަތަ މުއްދަތު؛

ަތކަށް ނުވަތަ ގޮތް ފިޔަވައި އެހެން ގޮކޮށްފައިވާ ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާން (9)   
 މަޤުޞަދަކަށް ހުއްދައިގެ ބޭނުން ނުކުރެވޭނެކަން؛

 މޮނިޓަރކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭ އެކައުންޓް ނިސްބަތްވާ ބޭންކު ނުވަތަ މާލީ އިދާރާ؛ (10)   

އަމުރަށް އެދޭ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުގެ ަނމާއި، ރިކޯޑު ކާޑު ނަންބަރާއި،  (11)   
 ސޮއި؛ އަދި

ގެ ވެރިޔާގެ ޓުމުރަށް އެދުމަށް ހުއްދަދިން ކޮމިޝަނުގެ ކަމާބެހޭ ޑިޕާޓްމަންކޯޓު އަ (12)   
 ނަމާއި، ސޮޔާއި، އެ އިދާރާގެ ތައްގަނޑު.

ގޮތް ފިޔަވައި  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އަމުރެއްގައި ބަޔާންކުރާ )ށ(  
އްކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ ބޭނުން އެހެން ގޮތަކަށް ނުވަތަ މަޤްޞަދަކަށް އެ އަމުރުގެ ދަށުން އެ

 ކޮމިޝަނަކަށް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

    މަތިން މީހެއްގެ އެކައުންޓު ޮމނިޓަރކުރުމަށް ހޯދާ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ނ(  
ކޯޓު އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިން ކޯޓު އަމުރު ހޯދި ބޭުނން ނެތި ހިނގައްެޖ 

 ލުކުރަން އެދެންވާނެއެވެ.  ބާޠިނަމަ، ޮކމިޝަނުން އެ ައމުރު

ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
 ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުން 

ފަދައިން، ޖިނާީއ ކުށެއްެގ  ކޮށްފައިވާވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން 221މި ގަވާއިދުެގ  .223
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު( ެގ  2010/24ތަޙުޤީޤާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އެ އެކައުންޓުން ކުރާ މުޢާމަލާތް ބަލަން ޖެހިްއެޖ  އިނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޭންކު އެކައުންޓަކާވަ 41
 ކުރެ ގޮތަކަށް ކޮމިޝަނަށް އެަކން ކުރެވިދާނެއެވެ.  ންތްތަކުލަތެއްގައި، އަންނަނިވި ގޮހާ

ޓް ޒިފް ޑިޕޮ ޓްތަކާއި، ޓްރަސްޓްތަކާއި، ސޭޒިކަސްޓަމަރެއްގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތަކާއި، ޑިޕޮ  )ހ(  
ބޮކްސްތަކާއި، އަދި / ނުވަތަ މުޢާމަލާތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާުތ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓް 

 ކޮމިޝަނަށް ދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ބޭންކެއްގައި ލިުޔމުން އެދުން؛
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ވަަނ  41ގެ ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ާޤނޫނު) 2010/24ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
ޖެނެރަލަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ކަސްޓަމަރެއްގެ ބޭންކު މާއްދާއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

     ޓް ބޮކްސްތަކާއި، ޒިޓްތަކާއި، ޓްރަސްޓްތަކާއި، ސޭފް ޑިޕޮޒިއެކައުންޓުތަކާއި، ޑިޕޮ
އަދި / ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮމިޝަނަށް ހޯދައިދިނުމަށް އެދި 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުން؛ އަދި

ޓް ޒިޓްތަކާއި، ޓްރަސްޓްތަކާއި، ސޭފް ޑިޕޮ ޒިކަސްޓަމަރެއްގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތަކާއި، ޑިޕޮ  )ނ(  
ސްޓޭޓްމަންޓް ނުވަތަ  ނުވަތަ ބޮކްސްތަކާއި، އަދި / ނުވަތަ މުޢާމަލާތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، 

ންކަށް ހޯދުމަށް އެދި ބޭ ތެއްމަޢުލޫމާއެނޫން ވެސް ބޭންކުން ބަލަހައްޓާ ކަސްޓަމަރުންގެ 
  ބަރަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. ންހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި ޮކމިޝަނުގެ މެ 

އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ 
 ހިފެހެއްޓުން 

ކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ  ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތުހުމަތު  ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު )ހ( .224
އްޓުމަށް، ނުވަތަ އެ ީމހެއްެގ ފައިސާ ނުވަތަ ބޭންކް އެކައުންޓެއް ވަކި މުއްދަތަކަށް ހިފެހެ

ނުވަތަ އެ ފައިސާއިން އެއްވެސް ތަޞައްރުފެއް ، ބެލުމުގެ ދަށަށް އެ ފައިސާ ދިޔަނުދިނުމަށް
ނުކުރުމަށް، ނުވަތަ ވަިކ ފަރާތެއްގެ ހަވާލުގައި ެއ ފައިސާ ބެހެްއޓުމަށް ކޯޓު އަމުރެްއ 

ވަަނ  72ގެ ( ޤާނޫނު ިއޖުރާއަތުގެ ިޖނާއީ) 2016/12 ޤާނޫނު ނަންބަރު  ، ބާރުހޯދުމުގެ
 މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭއިރު، އަންނަނިވި މަޢުޫލމާތު  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(  
 ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.

އިދޭ އަމުރު ނިސްބަތްވާ މީހާގެ ަނމާއި، އެޑްރެހާިއ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގަ (1)   
ކާޑުގެ ނަންބަރު ނުވަތަ ބިދޭސީއެއް ނަމަ، އަމުރު ިނސްބަތްވާ މީާހގެ ނަމާއި، 

 ،ނަމަ އްުޚޞެަތ ޤާނޫނީ ޝަނުވަ، އެޑްރެހާއި، ޕާސްޕޯުޓ ނަންބަރާއި، ޤައުމު
 ؛ރީ ނަންބަރުިޖސްޓަނަމާއި ރަ

 އުޅޭަކމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް؛ ނުވަތަ ކުރަން ،ކުރަމުންދާކަމަށް (2)   

ނުވަތަ  ،އުޅޭކަަމށް ކުރެވިފައިވާ މީހާ އެ ކުށް ކުރަން ކުށުގެ ތުހުމަތު (3)   
 ކުރަމުންދާކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެކި؛

 ޓް ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން އެކައުންުޓ ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ބޭންުކ އެކައުން (4)   
 ނުވަތަ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު؛

ކުރުން ތު ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ މުޢާމަލާ  ޓްއެ އަމުރުގެ ދަށުން އެކައުން (5)   
 ހުއްޓުވުމަށް އެދޭ މުއްދަތާއި ތާރީޚުތައް؛
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ނުވަތަ އެކައުންޓުތައް ހުރި ބޭންކު ނުވަަތ  ޓްހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ އެކައުން (6)   
 މާލީ އިދާރާ؛

 ގެ އަމުރަށް އެދޭ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނަމާއި، ރިކޯޑު ކާޑު (7)   
 ބަރާއި، ސޮއި؛ އަދި ނަން

ގެ ވެރިޔާގެ ޓު ކޯޓު އަމުރަށް އެދުމަށް ހުއްދަދިން ކޮމިޝަނުގެ ކަމާބެހޭ ޑިޕާޓްމަން (8)   
 ސޮޔާއި، އެ އިދާރާގެ ތައްގަނޑު. ނަމާއި،

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓި ފައިާސ ތަޙުޤީޤުގެ ބޭނުމަށް އިތުރު މުއްދަތަކަށް  )ނ(  
ކޯޓު ައމުރުެގ  ،ނަމަ ސަަލ ބަލާ ތަޙުޤީޤު ޓީމަށް ފެނިއްޖެހިފަހައްޓަން ޖެހޭކަމަށް މައް
 މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދެންވާނެއެވެ. ،މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިން

   މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓު އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން،  )ރ(  
ުލކުރުމަށް ކޮމިޝަނުްނ ޠިަނމަ، އެ އަމުރު ބާހިނގައްޖެ  ކޯޓު އަމުރު ހޯދި ބޭނުން ފިލައި 

 އެދެންވާނެއެވެ. 

ހިފެހެއްޓޭ ފައިސާ 
 ބެލެހެއްޓުން 

އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް  ،ނަމަ މި މާއްދާގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގަންޖެހޭ .225
      ތެރިކަމާއެުކ ކައުރައް ،ންނަގަންދެން ނުވަތަ ހިފެހެއްޓި ހިފެހެއްޓުްނ ނިުމމަކަށް ގެންަނންދެ

 އެ ފައިސާ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 
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 ބާބު ވަނަ 240

 މަލާތް އަޑުއެހުމާއި ބެލުން ޢާޒާތީ މު

 ޒާތީ މުޢާމަލާތް   ވަނަ މާއްދާ  240

 ޒާތީ މުޢާމަލާތް އަޑުެއހުމާއި ބެުލމުގެ ތެރޭގައި ިހމެނޭ ކަންކަން   ވަނަ މާއްދާ  241

 ތީ މުޢާމަލާތް އަޑުެއހުމާއި ބެުލމުގެ ހުއްދަ ހޯދުން ޒާ  ވަނަ މާއްދާ  242
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އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފާއިތުވި މުއްދަތެއްގަިއ  ،ކޮމިޝަނުން ބަލަުމންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤަށް .240 ޒާތީ މުޢާމަލާތް 
ވެްސ ނުވަތަ އެއް ،ަނމަ ޞަލާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ބޭުނންވާއާނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ޒާތީ މު ،ކޮށްފައިވާ

އަިދ  ،ނަމަ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހޯދަން ބޭނުންވާ ގެންކޮށްޑުޞަލާތެއް ރެކޯއާފަރާތެއްގެ ޒާތީ މު
ކޯޓު އަމުރެްއ  ،އެކަން ކުރަންވާނީ ،ނަމަ ބޭނުންވާ ވަކި މުއްދަތަކަށް މޮނިޓަރ ކުރަން 

 ހޯދައިގެންނެވެ.

ޒާތީ މުޢާމަލާތް އަޑުއެހުމާއި 
ބެލުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

 ކަންކަން 

ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ިހނދަކު، މީހަކު ހިންާގ ޒާީތ  ޤާނޫނެއްގައި އެހެން )ހ( .241
ގެ ކުށަކަށް ނުމުޢާމަލާތަކީ، ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަ

   ާވ މަގުފަހިވާ އެއްވެސް މަޢުޫލމާތެއް ހިމެޭނ މުޢާމަލާތެއް ަކމަށް ބެލުމުގެ އެކަށީގެން
ތުެގ އަނާއީ އިޖުރާޖި) 2016/12 ، ޤާނޫނު ނަންބަރުކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ނަމަ  ،ހެކި

ވަަނ މާއްދާއަށް ޙަވާލާދީ، ކޯުޓ އަމުރެއްެގ ދަށުން ެއ މުޢާމަލާތެްއ  74ގެ ( ޤާނޫނު
 ސަރވެއިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ލަތުގައި، އަންަނނިވި ބާވަތުގެ ޒާތީ ހާކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާން )ށ(  
 މުޢާމަލާތްތައް ސަރވައިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.

 ސިޓީއާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ޒާތީ މުޢާމަލާތްތައް؛ (1)   

 ތަްއ.ހިންގާ ޒާތީ މުޢާމަލާތް ގެންލަތެއް މެދުވެރިކޮށްސީލާތީ ވަޞައާމު (2)   

ޒާތީ މުޢާމަލާތް އަޑުއެހުމާއި 
 ބެލުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުން 

ޒާތީ މުޢާމަލާތް ސަރވެއިލްކުރުމުެގ  ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 241މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .242
 ފަހުގައެވެ. ކުރުމަށް  ހުއްދައަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަ 

ވެއިލަންސް ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަްށ އެ ސަރ (1)   
އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް އޭނާ ކުރިކަމަށް ނުވަތަ  ނުވަތަ ކުރަން

           އުޅޭކަމަށް ބެލުމުގަިއ އެކަށީގެންވާ  ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން
 ހެކި ލިބިފައިވުން؛

 ސަރވެއިލްކޮށްގެން މެނުީވ، ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މުޢާމަލާތް (2)   
 ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ހެކި ލިބެން ނެތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން؛ އަދި

 އެ ޒާތީ މުޢާމަލާތް ސަރވެއިލްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދުމަށް ކޮމިޝަުނން ކަނޑަައޅާ  (3)   
 .ފަރާތަކުން ހުއްދަ ދީފައިވުން 
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ތް ޒާތީ މުޢާމަލާ ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން 241މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
މާތު ސަރވެއިލްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރު، ައންނަނިވި މަޢުލޫ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އްކަން ސަރވެއިލަންސް ނިސްބަތްވާ ީމހާގެ ަނމާއި، އެޑްރެހާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެ (1)   
ތަ ޤާނޫނީ އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު ނުވަ

 ؛ރީ ނަންބަރުޓަޖިސްނަމާއި ރަ  ،ނަމަ އްޚުޞެޝަ

އުޅޭަކމަށް ތުހުމަުތ  އޭނާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަްށ ނުވަތަ ކުރަން  (2)   
 ކުރެވޭ ކުށް؛

އުޅޭކަމަްށ   ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންއޭނާ އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ (3)   
 ލިބިފައިވާ ހެކި؛

 އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިލްކުރަްނ ބޭނުންވާ މުާޢމަލާތުގެ ބާވަތް؛ (4)   

 އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިލަްނސެއް ހިންުގމަށް ބޭނުންވާ މުއްދަތު؛ އަދި (5)   

އުފުލާެނ  ލަންސް ިހންގުމަށްޓަކައި ިޒންމާއެ އަމުރުގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ސަރވެއި (6)   
 ނަންބަރު. ގެމަޤާމާއި، ރިކޯޑު ާކޑުފަރާތުގެ ނަމާއި، 

ޒާތީ  ކޮށްފައިވާވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާން 2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  241މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
      މުޢާމަލާތް ސަރވެއިލްކުުރމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަާޅއިރު، ިމ މާއްދާގެ

ައްނނަނިވި މަޢުލޫމާތު  ،މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ކޮށްފައިވާ)ށ( ގައި ބަޔާން
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވައިލަންސެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ަސރވައިލަންްސ  (1)   
 ޑިވައިސް ނުވަތަ ޑިވައިސްތަކުގެ ބާވަތް؛

ލާީތ ޞައާސެްއ ހިންުގމަށް ބޭނުންާވ މުންއެ އަމުރުެގ ދަށުން ސަރވައިލަ (2)   
 ލަތުގެ ތަފުސީލު؛ސީވަ

ުގޅޭ ހެިކ ލިބޭނެކަމަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ  ސަރވައިލަންސެއް ހިންގައިގެްނ އެ ކުށާ (3)   
 ސަބަބު؛

ލާީތ ޞައާންސެްއ ހިންުގމަށް ބޭނުންާވ މުއެ އަމުރުެގ ދަށުން ސަރވައިލަ (4)   
 ލަތުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް؛ އަދި ސީވަ
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ލާީތ ޞައާ މުންސެްއ ހިންުގމަށް ބޭނުންވާ އެ އަމުރުެގ ދަށުން ސަރވައިލަ (5)   
      ަތ ލަތެއް ނަމަ، ނުވަސީލާތީ ވަޞަލަތަކީ ވަކި ތަނެއްގަިއ ހުރި މުވާސީވަ

 ލަތެއްނަމަ، ެއ ތަނެއް.ސީވަކި ތަނަކަށް ވަދެގެން މެނުވީ ާވސިލުނުވެވޭނެ ވަ 

ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ބޭނުން ކޮމިޝަނުން  ވަނަ މާއްދާގެ 240މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  
 ކުރަންވާނީ، ިމ މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ ކޯޓު ައމުރާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިންނެވެ.

  މަތިން ހިންގާ ސަރވައިލަންސެއްގަިއ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 240މި ގަވާއިދުގެ  )ބ(  
ްސ ނިސްބަތްވާ ުކށަކާ ގުޅިގެން ިހންާގ ހޯދޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް، ެއ ސަރވައިލަން

ތަޙުޤީޤެއްގެ ނުވަތަ ޝަރީޢަތެއްގެ ބޭނުމަށް މެނުވީ، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް 
 ގޮތަކުން ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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މީހަކު ކުށެއް ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަން ޤަބޫލުކުރެވޭ  .260 ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުން 
އޭާނ ފިލައިގެްނ ދާންއުޭޅ ކަމަްށ ބެލުމުގަިއ އެކަށީގެންވާ އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާ ނަމަ، އަދި 

ކުރުމުގައި  ހެކި ލިބިފައިވާ ނަމަ، އޭނާެގ ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ އޭނާއަްށ ދޫކޮށްފައިވާ ދަތުރުފަތުރު
 ނަންބަރު  ޤާނޫނު،  ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ރަސްމީ ލިޔުމެއް، ކޯޓު ައމުރެއްގެ ދަށުންބޭނުންކުރާ އެނޫން

 އިްނ ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ވަަނ މާއްދާ 75ެގ (  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުނާއީޖި) 2016/12

ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ 
 އަމުރު

ކޮމިޝަނުން ކުަރމުންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެްނ ތުހުމަުތ ކުރެވޭ ީމހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ  )ހ( .261
ެފހެއްޓުމަށް އެދި ކޯޓަށް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ރަސްީމ އެނޫން ލިުޔމެއް ހި ދަތުރުފަތުރު

 ހުށަހަޅާއިރު، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

 ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ މީހާގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ޕާސްޯޕޓުގެ ނަންބަރު؛ (1)   

 ކަމަށް ނުވަތަ ުކށެއް ކުރަމުންދާ  ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ މީހާ ކޮށްފައިވާ (2)   
 ަކމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް؛އުޅޭ މަށް ނުވަތަ ކުރަންކަ

 އޭނާ އެ ކުށް ކުރި ަކމަށް ލިބިފައިވާ ހެކި؛ (3)   

ކަާމ އެދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް އޭނާ ފިލައިގެންދާން އުޅޭ ކަމަށް ބެލޭ ަސބަބާއި،  (4)   
 ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކި؛

 ޭހ ސަބަބު؛ އަދި އޭނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަމޑުކުރުވަންޖެ (5)   

 ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ މުއްދަތު.އެ އަމުރުގެ ދަށުން ޕާސްޕޯޓު  (6)   

ޓަކައި އެ އަމުރު ނެރޭ ތާރީޚުގައި،  ކުރުމަށް ނެރޭ އަމުރެއް ތަންފީޛުމި މާއްދާގެ ދަށުން  )ށ(  
ނުވަން ފޮ ޕާސްޕޯޓުތަކާ ބެހޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަށްކޮމިޝަނުން،  ،އެ އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް

ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް، އެ ައުމރު ނިސްބަތްވީ މީހާއަށް   ހަމަ އެއާ އެކުއެކީގައި،ވާނެއެވެ. އަދި
)ިތރީސް ހައެއް( ަގޑިއިރުގެ  36އެްނމެ ަލސްވެގެން  ،އަންގައި، އެ ައމުރުގެ ކޮޕީއެއްއެކަން 

 ތެރޭގައި އޭނާއަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ 
 ވުން މަޤްޞަދު ހާސިލު 

ހަމަުވމުެގ  ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ މުއްދަތުޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއްެގ ދަށުން،  .262
ނަމަ، އެ ޕާސްޕޯޓެއް ހިފެހެއްޓުމަށް ނެރުުނ  ވެްއޖެ ސިލުދު ހާޞަކުރިން ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ މަޤް

 ކުރުމަށް ޮކމިޝަނުން އެދެންވާނެއެވެ. ޠިލުއަމުރު ބާ
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ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން 
 ހިންގޭނެ ހާލަތު

މައްސަލައެއްގައި، ވަކި ޚާއްޞަ  ގެނުކޮރަޕްޝަކުރަމުންދާ  ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު )ހ( .280
ބާވަތެއްގެ ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤު ހިންގުމުގެ ބާރު ޤާނޫނަކުން ލިބިދީފައިވާ އިދާރާއެއްގެ 

ލަސްނުކޮށް ކުރެ ގޮތަކަށް  ( ގޮތުންދޭއް) 2އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ނަމަ، އަންނަނިވި 
 ވާނެއެވެ. ކުރަން  ކޮމިޝަނުން ޢަމަލު

   ޓަކައި  އެ އިދާރާއަކުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެ ކުށުގެ އެ ބައިގެ ތަޙުޤީޤު (1)   
 އެ އިދާރާއަށް މައްސަލަ ފޮނުވުން؛ ނުވަތަ

އި މި ގަވާއިާދ ނު( އާިޖނާއީ ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫ) 12/2016 ޤާނޫނު ނަންބަރު (2)   
މަށް ކޮމިޝަނަށް މަތިން ޖޮއިންޓް އިންެވސްޓިގޭޝަނެއް ހިންގު  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

 ޤީޤުޙުއި އެކަްނ ެއ އިދާރާއަކަށް އެންގުްނ ނުވަަތ ގުޅިެގން ތަލަތުގަހާފެންނަ 
 ށް ގެންދިއުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން.ޔަކުރި

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން އެހެން އިދާރާއަކަށް އެ މަްއސަލަ ފޮނުވަންވާީނ  )ށ(  
 ލިޔުމަކުންނެވެ.

ޖޮއިންޓް 
 ގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން

 އެއްބަސްވުން

މައްސަލައެއްގައި ދައުލަތުގެ ވަކި އިދާރާއަކާ  ގެނުކޮރަޕްޝަބަލަމުންދާ ކޮމިޝަނުން  )ހ( .281
 ،ނަމަ، އެކަން ކުރާނީ ނުވަތަ އިދާރާތަކަކާ ގުޅިގެން ޖޮއިންޓް އިންެވސްޓިގޭޝަނެއް ހިންގާ

އެކަމަށްޓަކައި އެ އިދާރާއަކާ ނުވަތަ އެ އިދާރާތަކަކާއެކު ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމެއްގެ 
 ދަށުންނެވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ، ޖޮއިންޓް ިއންވެސްޓިގޭޝަނުގައި  މި )ށ(  
ކޮމިޝަނާއެކު ބައިވެރިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާ ނުވަތަ އިދާރާތަކާއެކު އިޚްތިޞާޞް 
ހިއްސާކުރާނެ ނުވަތަ މަސައްކަތާއި ދައުރު ވަކިކުރާނެ ހަމަތައް ނުވަތަ އެއްބަޔަކު 

 ލުތައް ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުމެވެ.ސޫރިވެދޭނެ އުއަނެއްބަޔަކަށް އެހީތެ

ނަމަ، ިމ މާއްދާގެ  ވެޭވ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ބޭނުން  ކޮމިޝަނާއި، އެ އެއްބަސްުވމެއް )ނ(  
)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން، ވަކި މުއްދަތަކަށް، ނުވަތަ ވަކި މައްސަލައަކަްށ 

 . ލެވިދާނެއެވެވައިއެކުލަ ގެންބިނާކޮށް

އި މި ގަވާއިދުގައިވާ ނު( އާޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫ) 2016/12 ޤާނޫނު ނަންބަރު (ރ)  
މަތިން ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ހިންގުމުގެ ނަތީާޖއަކަށްވާނީ، ޖޮއިންޓް  ގޮތުގެ

ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަްށ  ކުރާ ޖިނާއީ މަްއސަލަ ތަޙުޤީޤުތަޙުޤީޤުއިންވެސްޓިގޭޝަނުން 
އްޔަތަށް އުނިކަމެއް އައުމަކާ ނުލަިއ، އެ މައްސަލައިގަިއ ސިއިހަޚްތިޞާޞްގެ ލިބިގެންވާ އި

ކޮމިޝަނާ ބައިވެރިވި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ އިދާރާތަކަށް ވެސް އިޚްތިޞާޞް 
 އްޔަތާއި ބާރު އެ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިދިނުމެވެ.ސިއިހަލިބިދިނުމާއެކު، ޤާނޫނީ 
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 ވަނަ ބާބު 300

 ކަންކަން  ރި އެހެނިހެންތަޙުޤީޤާ ގުޅުންހު
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 ހެއްކާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން   ވަނަ މާއްދާ  302

 ޤުތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުްނ އެހީތެރިކަން ހޯދުންތަޙުޤީ  ވަނަ މާއްދާ  303

 ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި  ވަނަ މާއްދާ  304

 ލު ސޫތިޖޫރީ ގުނުމުގައި ަޢމަލުކުރެވޭ އު  ވަނަ މާއްދާ  305

 ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި އަނބުރާ ރައްދުކުރުން  ވަނަ މާއްދާ  306
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ލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުމާއި މަޢު
ތަކެތި ހޯދުމަށް ފޮނުވާ 

 އަމުރު

ގުޅުންހުރި އިދާރާއަކަށް ކޮމިޝަނުން އަމުުރ  މަޢުލޫމާތެއް ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދި ކަމާ )ހ( .300
ލޫމާތެއް ފޮނުުވމަށް ކޮމިޝަނަށް ޢުވަިކ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ މަނަމަ،  ފޮނުވާ

 އެދެވިދާނެއެވެ. 

 )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާހުެރ މި މާއްދާގެ )ށ(  
ަނމަ، އެ އިދާރާއަކަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ޖަވާބު ނުދެވިއްޖެ

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  

ކީ ނުވަަތ އެދޭ މަޢުލޫމާތަ މަތިން، ހޯދަން )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ  އާއިމި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  
ލަތެއް ސީވައެހެން އިން ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޢާމެއިލްގެ ޒަރީ-ލިޔުންތަކަކީ އީ

ކޮމިޝަނަްށ  ނަމަ، އެދޭ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް ހޯދަން ގެންމެދުވެރިކޮށް
އެ ލިސްޓުގައި އެ އިދާރާގެ ، ފައިފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް

ންާވނެއެވެ. އެހެންަނމަވެސް، ކޮމިޝަނަށް ފޮުނވާ ލިޔުންތަކުގައި ޖަހަތައްގަނޑު 
 ތައްގަނޑު ޖަހާީނ ހަމައެކަިނ ކޮމިޝަނުން އެަކމަށް އެދޭ ހާލަތްތަކުގައެވެ. 

     އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި  ،އަމުރަށް ނެފައިވާމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބު މި )ރ(  
ނުދިންކަމުގެ މައްަސލަ ބެލުމުގެ ބާުރ  ޮކމިޝަނަށް އެއްބާރުލުން ،ނަމަ ތަބާނުވެއްޖެ

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް އަމުރު ފޮނުވުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި  (ބ)  
   ލިޔެކިޔުމާިއ ތަކެތި ހޯދުމަށް  ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ނަމަވެސް، އޮތް 

 ރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާއެ އިދާރާއަކަށް ސިޓީ

ތަޙުޤީޤީ އެހެން އިދާރާތަކުގެ 
 އެހީތެރިކަން ހޯދުން 

ްއކެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެްއ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަާކ ގުޅިގެްނ ހޯދަންޖެހޭ ހެ .301
ތަޙުޤީޤީ އެހެްނ ށް ނުވަތަ އެޫނންވެްސ ތަޙުޤީޤާ ގުޅުންހުިރ އެހެނިހެްނ ަކންކަމަ ހޯދުމަށް

ނަމަ، އެފަދަ ކަމެއްގައި ތަޙުޤީޤީ އެހެން އިދާރާއެއްގެ  ން ބޭނުންވާއިދާރާއެއްގެ އެހީތެރިކަ
 އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ. 

ހެއްކާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް 
 އިންކާރުކުރުން 

 ބަލައި  ފާސްކުރުމުެގ ައމުރު" ހިފައިގެން ލިޔެކިއުްނ ހޯދުމަްށ ނުވަތަ "ބަލައި )ހ( .302
ޤާނޫުނ  ،ނަމަ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ދިނުމަްށ އިންކާރުކޮށްފި ،ފާސްކުރުމަށް ދިއުމުން

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން  533)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  9/2014ނަންބަރު 
ެއ ކަމަށް އިންާކރުކުރި ފަރާތަކަށް  ،އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން

 ބުނެދޭންވާނެއެވެ.
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ެވސް އެ ފަރާތްތަކުން  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން  (ށ)  
ވަކި މައްސަލައެއްެގ  ،ނަމަ، އެ މައްސަލަ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފި

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ބާރުގޮތުގައި ބެލުމުގެ 

ތަޙުޤީޤުތަކާ ގުޅިގެން 
ރުން ރާއްޖެއިން ބޭ

 އެހީތެރިކަން ހޯދުން 

ދެމެދު ޤާނޫނީ  ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭރު ޤައުމުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ )ހ( .303
)ޖިނާއީ  2/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ

ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،އާއިމައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 
2018/R-130  ެޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގ(

 ލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ސޫގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުގަވާއިދު( 

ޖިނާީއ މައްަސލަތަކުގައި ޤާޫނނީ އެހީތެރިކަން ) 2/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
ގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ނުވަތަ ހޯދޭ އެހީގެ ތެރޭގައި، އަންނަނިިވ (  ޤާނޫނުބަދަލުކުރުމުގެ

ތަކުގައި، ޖިނާއީ މަްއސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތަކަށް ނުވަތަ ތަޙުޤީޤަކަށް ބޭނުންވާ ލަތްހާ
 އެއްޗެހި ދިނުން ނުވަތަ ހޯދުން ހިެމނެއެވެ.

 އި؛މީހެއްގެ ބަޔާން ނެުގމުގައި ނުވަތަ ހެކިބަްސ ހޯދުމުގަ (1)   

ޓަކައި ނުވަތަ ތަޙުޤީޤެއްގައި  ޝަރީޢަތެއްގައި ހެކިބަސް ދިނުމަށް (2)   
ޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ މީހަކު ބޭރު ޤައުމަކަށް ޮފނުވުމުގަިއ  އެހީތެރިވުމަށް

 ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ މީހަުކ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގައި؛

 މުގައި؛ޝަރުޢީ ލިޔުން ހޯދައި، ރައްދުކުރު (3)   

 ހެކި ހޯދުމަށް ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި؛ (4)   

 މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގައި؛ ،މުދަލުން މުޢާމަލާތުކުރުން ހުއްޓުުވމާއި (5)   

 އެއްޗެއްސާއި ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި؛ (6)   

 ؛ދިނުމުގައިވައިމަޢުލޫމާތާއި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހޯދާ އެއްޗެހި ފޯރު (7)   

ގުޅޭ ލިޔެކިޔުމާއި ރެކޯޑުެގ  ބޭންކު ރެކޯޑާއި، ވިޔަފާރީގެ ރެކޯޑުތައް ފަދަ ކަމާ  (8)   
އަސްލު ނުވަތަ އަސްާލ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ރަސްީމ ކޮޕީ ޯހދުމުގައި؛ 

 އަދި 

 ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް، ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ހޯދުމުގަިއ. (9)   
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ރެވޭ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކު
ފަރާތުން ހުށަހަޅާ 
 ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި 

ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ  ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު )ހ( .304
 ތަޙުޤީޤަށް ގެނެސްދޭ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ބަލައިގަްނނަންވާނީ، އެފަދަ ފަރާތަކުން

 ކުރުމަށް  އިވާ ސްލިޕް ފުރިހަމަލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފަ
  އެވެ.ގަފަހު

ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ  ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު )ށ(  
ފަދަ ޑިޖިޓަލް  ނުވަތަ ފޮޓޯ ،ފަރާތަކުން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި އެސް.އެމް.އެސް އެއް

        މި ގަވާއިދުގެ ،ނަގާނީ  ނަމަ، އެ ހެކި ހެއްކެއް ތަޙުޤީޤާ ހިއްސާކުރުމަށް އެދޭ
 ވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި 65

ތިޖޫރީ ގުނުމުގައި 
 ލު ސޫ ޢަމަލުކުރެވޭ އު

 ،ަނމަ މައްސަލައަކާ ގުޅިެގން އިދާރާއެއްގެ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާ ުގަނން ޖެހިްއޖެ )ހ( .305
އެ އިދާރާއެއްގައި  ،ޓިގޭޝަން ޓީމުގެ ހާޒިރުގައިކޮމިޝަނުގެ އިންވެސް ،ތިޖޫރީ ގުނާނީ

 މިގޮތަށް ގުނުމަށްފަހު،ތިޖޫރީ ބެލެހެއްޓުާމ ހަވާލުވެހުިރ ފަރާތުންނެވެ. 
އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓީމުން އެ އަދަދު ކަށަވަރު ކުރަންވާނެެއވެ. އަދި ތިޖޫރީ 

 ވާނެއެވެ.  ކުރަން ޑު އެކަން ލިޔުމުްނ ރެކޯ ،ގުނުމަށްފަހު

ގުނުމަށްފަހު، އެކަން ރެކޯޑުކުރާ  ތިޖޫރީ ގޮތަށް ދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއް )ށ(  
އިދާރާާއ  އަްސލު އެ)އެކެއް(  1އަސްލު ފުރިހަމަކޮށް، )ދޭއް(  2ލިޔުމުގެ 

 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި އަނބުރާ 
 ރައްދުކުރުން 

ލައަކާ ުގޅިގެން ެގންނަ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލާިއ ކުރަމުންދާ މަްއސަ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު )ހ( .306
ތަކެތި ގެނައި ބޭނުްނ ިނމުމަކަްށ އައުމާއެކު، ެއ އެއްޗަކާމެުދ ޢަމަލުކުރުާމމެދު 

 ކުރެ ގޮތެއް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ތިރީގައިވާ ގޮތުން

 ؛ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތާ ތަކެތި ހަވާލުކުރުން (1)   

 ؛ލުންއިތަތަކެތި ނައް (2)   

 ؛ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ތަކެތި ގެނައުން (3)   

ގަިއ ނުވަަތ ( ޖިނާއީ ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2016/12 ޤާނޫނު ނަންބަރު (4)   
މަތިން އެ ެއއްޗަކާމެދު  ގޮތުގެ ގުޅޭ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމާ

 ޢަމަލުކުރުން.
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ރޮސިކިއުޓަރ ޕްކަނޑައެޅުމުން،  ފަދައިން ގޮތެއް ވާންކޮށްފައިބަޔާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
 ކުރަން  ޢަމަލުއެއްޮގތަށް ޔާލަފަ އެ ،ކަމަކަށް ހޯދުމަށްފަހު ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލަފާ އެ 

 ވާނެއެވެ.

    ،މަތިްނ އަނބުރާ ހަވާލުކުރާ ލިޔެކިޔުމުގެ އަސްލާއި ތަކެތި ގޮތުގެ މި މާއްދާގައިވާ )ނ(  
"ލިޔެކިޔުމުެގ އަސްލާިއ ތަކެތި އަނބުރާ  ،ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރަންވާނީ އެ އެއްޗެއްގެ

 ހަވާލުކުރާ ފޯމު" އިްނނެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުމުެގ އަސްލާިއ ތަކެތި އަނބުާރ  )ރ(  
          ،)އެކެއް( އަސްލު 1 ފައިތައްޔާރުކޮށް )ދޭއް( އަސްލު 2ހަވާލުކުރާ ފޯމުގެ 

ވާނެއެވެ. އަދި އަނބުރާ ހަާވލުކުރާ ލިޔެކިޔުމުގެ  ކުރަން އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލު
ެގ މުއަސްލާއި ތަކެތި އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރިކަން "އެވިޑެންސް ރޫ

 ވާނެއެވެ. ކުރަންޑު ތަރު" ގައި ރެކޯފުދަ
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 ވަނަ ބާބު  320
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ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން އަންނަނިިވ ކަންކަން ކުރަންވާނީ އެކަމުެގ  )ހ( .320 ކޯޓު އަމުރު ހޯދޭ ކަންކަން 
 ކޯޓު އަމުރު ހޯދައިގެންނެވެ. ،ވެރިކޮށްއިޚްތިޞާޞް އޮތް ކޯޓެއް މެދު

 ؛ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން މީހުން ހާޒިރުކުުރމަށް (1)   

 ؛ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލަ ނިމެންދެްނ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް (2)   

ރާއްޖެއިން ބޭރުގަިއ އުޭޅ ފަރާތެއް ކޮމިޝަނަށް ާހޒިރުވުމަށް އިްނކާރު ކުާރ  (3)   
 ؛ފަރާތެއް ހާޒިރުކުރުމަށް ނަމަ، އެ 

އަމިއްލަ މީސްީމހުންގެ ގޯތިގެދޮރާއި މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމަްށ ެވރިފަރާތުން  (4)   
 ؛އިންކާރު ކުރާ ނަމަ، އެ ތަންތަނަށް ވަދެ ބަލައި ފާސްކުރުމާއި ހެކި ހޯދުމަށް

ށް ސޮއިގެ ނުވަތަ އަތުލިޔުމުގެ ނުވަތަ އިނގިލީެގ ނިޝާނުގެ ާސމްޕަްލ ދިނުމަ (5)   
 ؛އިންކާރު ކުރާ ނަމަ، އެ ސާމްޕަލް ނެުގމަށް

 ؛ފައިސާއާއި މުދަލުން ތަޞައްރަފު ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް (6)   

ކުށް ކޮށްގެން ހޯދައިފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މުދަލާއި ފައިާސ ދައުލަތުގެ  (7)   
އި ފައިސާ ތަންތަން ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި ހުންނަ ހާލަތުގައި، އެ ތަކެއްޗާ 

 ؛ކޮމިޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް

ނުވަތަ  ،ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައެއް، ނުވަތަ ލައިސަންސެއް (8)   
 ؛ދެ ފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ބާޠިލުކުރުމަށް

 ،ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުން މަނާކޮށް ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  (9)   
 ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް؛

މަތީގައިވާ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެްނ  (10)   
 އެ ކަމަކަށް. ،ކޯޓު އަމުރު ހޯދަންޖެހޭ ފަދަ އިތުރު ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ަނމަ

ކޮމިޝަނުގެ އެންގުމަކަށް 
 ރުން ޢަމަލު ނުކު 

ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް، ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަށް ނުވަަތ ިލޔުމެއް ހުށަހެޅުމަްށ ނުވަަތ  .321
ކޮމިޝަނުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތަކާ ގުޅިގެން ޮކމިޝަނަށް ިލބިދޭ ބާރެއްގެ ދަށުން ކަމެްއ 

ޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ކޮރަ-)އެްނޓި 2008/13ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް  27ޤާނޫނު( ގެ 

 ޤާނޫނު ނަންަބރު  ،ފަރާތަކާމެދު ނަމަ، އެ  ނުކޮށްފި އަންގައިފައިވަނިކޮށް، އެފަދައިން ޢަމަލު
ނީ ފިޔަވަުޅ ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާނޫ 533ގެ ( ޤޫބާތުޤާނޫނުލްޢުދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 9/2014

 އެޅުމުގެ ބާރު ޮކމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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           ނަންބަރު:

 މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ލިޔުން 
 

 މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ފަރާތް:
 އެޑްރެސް:

____________________________________________________________________________ 
ކޮމިޝަނުަގއި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައެވެ. މައްސަލައާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މި ފައިވާ މައްސަލަ ވަނީ ޅައި"ތިޔަ ފަރާތުން ހުށަހަ

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދެވެން އޮތް  ،މުންޮކމިޝަަނށް ދިނުމި ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންނަމަ، ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު 

 މިންވަރަކުން ސާފުކޮށް ދެވޭނެއެވެ."

  ރިފަރެންސް ނަންބަރު
  ކުރެވުނު ތާރީޚާއި ގަޑި  ރަޖިސްޓަރީ

  މައްސަލައިގެ ބާވަތް 
 (ޚު)ތާރީ

 

 ސޮއި:     ވާލުވި ފަރާތުގެ ނަން:ހަ

 :ޚުތާރީ     ވާލުވި ފަރާތުގެ އެޑްރެސް:ހަ

 ލު ނުވާނެކަމަށް/ ބޭނުން:ވާހަލިޔުމާ 

 
 
 
 
 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -ޓި އެން
 މާލެ،

 .ދިވެހިރާއްޖެ
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 މު ކުރާ ފޯ ނު ޢައްޔަ  ޤާނޫނީ ވަކީލު 
 

 ފޯމު ފުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް 
 ލަމަކުންނެވެ.ގަ  ދެލިން ލިޔެވޭ  ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ދެލިން  ކުލައިގެ ކަޅު ،ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް ،ރީތިކޮށް ،ކުރަންވާނީފޯމު ފުރިހަމަ .1
 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ. މި .2
 ފޯމުގައި ލިޔާ މަޢުލޫމާތާއި، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ޞައްޙަކަން ބެލޭނެއެވެ. މި .3
 ފައިނުވާ ފޯމުތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.ކޮށްއެޓޭޗް  މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމުތަކާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް .4
 އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ފޯމާއެކު،  މި .5

  ުތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ.ކުރަން އެދޭ ފަރާނު ޢައްޔަޤާނޫނީ ވަކީލ 
  ެކާޑުގެ ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ ޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ދިވެހި ރައް ޤާނޫނީ ވަކީލުގ. 
  ީވަކީލުގެ ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ  ޤާނޫނ.  

ކަމަށް ވެފައިވާ ފަރާތެއް ނު މައްސަލައިގެ އެހެން ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަ، ކުރެވޭ ފަރާތަކީނު ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަ .6
 ނުވާނެއެވެ. ކަމަށް ވެގެން  . އަދި، މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ފަރާތެއް ނުވާނެއެވެ  ވެގެން

އެ ފަރާތުން  ،ންކުރުމަށްފަހު ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ވަގުތު ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ކޮމިޝަނުން އެންގުމުނު ވަކީލަކު ޢައްޔަ .7
 ކޮށްފައިވާ ވަކީލަށް އެ މަޢުލޫމާތު އެންގުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.ނު ޢައްޔަ

 

 ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ނު ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަ  .1
  ފުރިހަމަ ނަން 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް 
  މިހާރު އުޭޅ އެޑްރެސް 

  ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ ނަންބަރު
  ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީސްފާއާއި، އަދާކުރާ ވަޒީ
  މެއިލް-އީ  ފޯނު ނަންބަރު

 

 ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާތު  .2
  ފުރިހަމަ ނަން 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް 
  މިހާރު އުޭޅ އެޑްރެސް 

  ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ ނަންބަރު
  ފާއާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީސްއަދާކުރާ ވަޒީ
  ފެކްސް ނަންބަރު  ފޯނު ނަންބަރު

  މެއިލް-އީ
  ގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚު ކުރުމު ވަކާލާތު

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިާރއްޖެ 
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 ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު ނު ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަ  .3
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2މި ފޯމުގެ  ،ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައިގައި-އެންޓި 3.1

 ން އެދެމެވެ.އިދިނުންހަަމޖައްސަގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ގޮތުގައި ހުރެންފަރާތް އަ
 

 ކުރާ ތަޙުޤީޤު ފަރާތަކަށް އެހެން އިތުރު ،ފިޔަވައި ފަރާތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދޭންވާނެަކމަށް މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނެއްގައި 3.2
 އިޤްރާރުވަމެވެ. ހުރެންއަ ހާމަނުކުުރމަށް މަޢުލޫމާތެއް އެއްެވސް ގުޅޭ ވާޤިޢާއާ މައްސަލައިގެ

 
  ރީޚު ތާ  ސޮއި  ނަން

 

 ވަކީލުގެ އިޤްރާރު  .4
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1މި ފޯމުގެ  ،ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައިގައި-އެންޓި 4.1

ންދާ ކުރަމު ޤަބޫލުކޮށްފީމެވެ. އަދި، ތަޙުޤީޤު ހުރެންކޮށްފައިވާތީ، އެކަން އަނުޢައްޔަ ހުރެން ފަރާތުގެ ވަކީލުގެ ގޮތުގައި އަ
 ެގ އެއްވެސް ދަުއރެއް ނެތް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.ހުރެންއަ އަހުރެންނަށް ެއނގިގެން، މައްސަލައިގައި

 
 ކުރާ  ތަޙުޤީޤު ފަރާތަކަށް އެހެން އިތުރު ،ފިޔަވައި ފަރާތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދޭންވާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނެއްގައި 4.2

 އިޤްރާރުވަމެވެ. ހުރެންއަ ހާމަނުކުުރމަށް މަޢުލޫމާތެއް އެއްެވސް ގުޅޭ ވާޤިޢާއާ މައްސަލައިގެ
 

  ޚު ތާރީ  ސޮއި  ނަން
 

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް  .5
މަޢުލޫމާތު ޗެކްކުރި 

 ފަރާތް 
  މަޤާމް  

  ސޮއި  ތާރީޚު 
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 ގެ ނަންބަރު(ނުނަންބަރު: )ވަނަ ޗިޓް(/)އަހަރު(/)ކޮމިޝަ

 Summons އަމުރު ވުމަށް އަންގާ ހާޒިރު 

 :Full Name …………………………………………… ފުރިހަމަ ނަން:

 :Permanent Address …………………………………………… ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 :Present Address …………………………………………… މިހާރުއުޅޭ އެޑްެރސް:

 :Purpose of summon …………………………………………… ހާޒިރުކުރެވޭ ހައިސިއްޔަތު:

ތުހުމަތުގެ ޚުލާޞާ / ތަޙުޤީޤުގެ 
 ޚުލާޞާ:

 

 

 

Summary of accusation 
/ Summary of case: 

 :Place to attend …………………………………………… ތަން: ވާންވީހާޒިރު

 :Date and Time …………………………………………… ވާންވީ ތާރީޚާއި ގަޑި:ހާޒިރު

 :Estimated Duration …………………………………………… ހޭދަވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ވަގުތު:

 )މީލާދީ ތާރީޚު(

 )ހިޖުރީ ތާރީޚު(

 )ނަން(

 )މަޤާމު(

  

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިާރއްޖެ 
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 :Summons received by  މީހާގެ: ވާލުވިއަމުރާ ހަ
 :Signature  ސޮއި:
 :Name and permanent address  ދާއިމީ ެއޑްރެސް: ،ނަމާއި
 :Present Address  އުޭޅ އެޑްރެސް: މިހާރު
 Date and time at which summons was  ވާލުވި ތާރީޚާއި ގަޑި:ހަ އަމުރާ

received: 
ހުިރ ޔާ ވާންޖެޭހ މީހާހާޒިރު

 :ގާތްކަން
 Relation to the person being summoned: 

 :Recipient's phone number  ވާލުވި މީހާެގ ފޯނު ނަންބަރު:ހަ
 :Note  އިތުރު ބަޔާން:

 ޚާއްޞަ އެންގުން 
 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ އެ މީހަކީ ކާކުކަން އެނގޭނެ ރަސްމީ  ،ވާއިރުހާޒިރުރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އަންގައިގެން ކޮ-އެންޓި .1
 .ލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ 

އަދި . ވާލުކުރަންވާނެއެވެ ހަލަސްނުކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފަކާ  ،އަމުރުވުމަށް އަންގާ ހާޒިރު ވުމަށްފަހު، ހާޒިރު ނުން އަންގައިގެން ކޮމިޝަ  .2
  .ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ބޭރަށް ދިއުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ  ،އެއަށްފަހު ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ނެތި

، ޔާންކޮށްކުރިން އެ އުޒުރެއް ބަ ގެ ގަޑިއިރު )އެކެއް(  1ނަމަ، ގަޑިޖެހުމުގެ  ނުވެވޭ  ހާޒިރު ވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ހާޒިރު ،ދިމާވެގެން މަޤުބޫލު އުޒުރެއް  .3

ވެވެން ހާޒިރު ފައިވާ ތަނަށް ލިޔުމަކުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ފޮނުވާ ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި "ގައިރުވާން އަން ހާޒި ،އެކުއަމުރާހާޒިރުވުމަށް އަންގާ 
ޖެހިއްޖެ  ރާތް ބަލިވެގެން ސަލާމް ފޮނުވަންފޮނުވޭ ފަ އަމުރުރުވުމަށް އަންގާ ހާޒިރު ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް -އެންޓި ނެތުން" މިގޮތަށް ލިޔަންވާނެއެވެ.

 ފިކެޓަކާ އެކުގައެވެ. ޓުރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެއި ސަލާމް ފޮނުވަންވާނީ ރަޖިސްޓަހިނދެއްގަ
 ،ވާލުވުމަށްފަހުހަވުމުގެ އަމުރާ ހާޒިރުނުވަތަ ، ނަމަ ވެއްޖެނު  ވާލު ހަމަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި  އަމުރާ ވުމަށް އަންގާ ހާޒިރުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް -އެންޓި .4

 .ޒިރުކުރެވޭނެއެވެހާމީހަކު ކޮމިޝަނަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް އެ ، ނަމަ ނުވެއްޖެ  ހާޒިރުނެތި ކޮމިޝަނަށް  މަޤުބޫލު އުޒުރެއް
 އެފަރާތަކާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ. ،އަދި

ކުރުމަށް އެދި ނު ވަކީލަކު ޢައްޔަ ގެ "ޤާނޫނީ ނުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ -އެންޓި ،ނަމަ ޙުޤީޤުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ފުރުޞަތު ބޭނުންވާ ކޮމިޝަނުގެ ތަ .5
 ވަކީލާއެކު ހާޒިރުވެވިދާނެއެވެ. ގެން ހުށަހަޅާ ފޯމު" ހުށަހަޅައި

 
SPECIAL NOTICE 

 
1. Please bring with you, your National ID Card or any other official documents for your identification. 
2. Upon your arrival to the Commission, handover the Summon to the reception counter of the 

Commission, without any deferment. Leaving the premise without prior approval of a relevant official 
will be subject to legal action under the respective laws and regulations of the Maldives.  

3. If unable to appear to the Commission as summoned, due to justifiable reason, the Commission must 
be notified one hour ahead of the expected time of arrival, by submitting the Summon; enveloped 
with relevant documentation. The envelope must be captioned “UNABLE TO ATTEND THE 
SUMMON”. Any medical documents submitted must be the issuance of registered medical personnel.  

4. Upon refusal to accept the Summon or upon failure to arrive to the Commission as summoned after 
acceptance without justifiable reason, the Commission vests the power to summon under the custody 
of the Maldives Police Service and to subject you to legal action, under the respective laws and 
regulations of the Maldives.  

5. You may appoint a lawyer prior to arrival to the Commission as summoned, by submitting to the 
Commission, the form for lawyer appointment with the necessary documents. 
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 ރު ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ މީހާއަށް ދޭ ޤާނޫނީ އިންޒާ 

 
 ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭކަން އަދި ތުހުމަތުކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެއްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން. .1

އޭނާ ދައްކާ ކޮންެމ ، ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމާއި .2
  ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެކަން.ވާހަކައެއް ވެސް އޭނާާއ ދެކޮޅަށް

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން. .3

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެްއސޭވަރުގެ މާލީ ތަނަަވސްކަމެއް ނެތް މީހެްއ ކަމުގައި ވާނަަމ، އަދި ތުޙުމަތު ކުރެވެނީ ޖިނާީއ  .4
 ލަތުން ވަކީލަުކ ހަަމޖައްސަިއދިނުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން.ބޮޑު ކުށެއްގައި ކަމުގައި ވާަނމަ، ދައު

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިާރއްޖެ 
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 ފޯމު ކުރާ ނު ޢައްޔަ ކުރެވޭނޭ ފަރާތެއް ޙިމާޔަތް މަޞްލަޙަތު 
 

 ފޯމު ފުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް 
 ގަލަމަކުންނެވެ. ދެލިން ލިޔެވޭ  ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ދެލިން  ކުލައިގެ ކަޅު ،ނގޭގޮތަށްކިޔަން އެ ،ރީތިކޮށް ،ކުރަންވާނީފޯމު ފުރިހަމަ .1

 ކުރަންވާނެއެވެ.ރިތޯ ރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކުފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ހަމަޔަށް ހު  މި .2

 ވެ.ފޯމުގައި ލިޔާ މަޢުލޫމާތާއި، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ޞައްޙަކަން ބެލޭނެއެ މި .3

 ފައިނުވާ ފޯމުތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.ކޮށްމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމުތަކާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އެޓޭޗް  .4

ކާޑުގެ ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކުރެވޭ ފަރާތުގެ ނު ޢައްޔަ ،ކުރަން އެދޭ ފަރާތާއިނުފޯމާއެކު، ޢައްޔަ މި .5
 ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ލިޔުމެއްގެ 

ކުދިންނަށާއި، ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއްގެ )އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަ  18އެދެވޭނީ، ކުރުމަށް ނު ކުރެވޭނޭ ފަރާތެއް ޢައްޔަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް .6
 ތެއްގައި ހުރި ފަރާތްތަކަށެވެ.ލަހާ ފަދަ  ސަބަބުން ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ނުދަތުމުގެ ސަބަބުން އެހެން ފަރާތެއްގެ އެހީއެއް ބޭނުންވާ 

 ބަލަދުވެރިންގެ ތެރެއިން މީހެކެވެ. ނުވަތަ ބެލެނިވެރިން  ނުވަތަ، ކުރެވޭނީ މައިންބަފައިންނު ކުރުމަށް ޢައްޔަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް .7
ވެފައިވާ ނު ކުރުމަށް ޢައްޔަ ތް މާޔަޙިކުރެވޭ ފަރާތަކީ، މައްސަލައިގެ އެހެން ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ނު ކުރުމަށް ޢައްޔަ  މާޔަތް ޙިމަޞްލަޙަތު  .8

މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ފަރާތެއްކަމަށް އެ ފަރާތަކީ ނުވާނެއެވެ. އަދި،  ފަރާތެއްކަމަށް ވެގެން
 ނުވާނެއެވެ. ވެގެން

 

 

 ތުގެ މަޢުލޫމާތު ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާ ނު ކުރެވޭނޭ ފަރާތެއް ޢައްޔަ  ތް ޙިމާޔަ މަޞްލަޙަތު  .1
  ފުރިހަމަ ނަން 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް 
  މިހާރު އުޭޅ އެޑްރެސް 

  ގެ ނަންބަރުކާޑު ދ.ރ.އ.
ފާއާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަދާކުރާ ވަޒީ

 އޮފީސް
 

  މެއިލް-އީ  ފޯނު ނަންބަރު
 
 

 ކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ނު ޢައްޔަ  .2
  ފުރިހަމަ ނަން 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް 
   އެޑްރެސް މިހާރު އުޅޭ 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިާރއްޖެ 
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  ގެ ނަންބަރުކާޑު ދ.ރ.އ.
  ފާއާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީސްއަދާކުރާ ވަޒީ

  ފެކްސް ނަންބަރު  ފޯނު ނަންބަރު

  މެއިލް-އީ

ތް ކުރަން އެދޭ ފަރާތާ ހުރި މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަ
 ގުޅުން

 

 
 

 ޤްރާރު ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އި ނު ކުރެވޭނޭ ފަރާތެއް ޢައްޔަ  މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް  .3
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2މި ފޯމުގެ  ،ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މަްއސަލައިގައި-އެންޓި 3.1

 ން އެދެމެވެ.އިދިނުންކުރެވޭނެ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖަްއސަ ގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްހުރެންފަރާތް އަ
 

 ކުރާ ތަޙުޤީޤު ފަރާތަކަށް އެހެން އިތުރު ފިޔަވައި، ފަރާތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވާނެކަމަށްދޭން މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނެއްގައި 3.2
 .އިޤްރާރުވަމެވެ ހުރެންއަ ހާމަނުކުުރމަށް މަޢުލޫމާތެއް އެއްެވސް ގުޅޭ ވާޤިޢާއާ މައްސަލައިގެ

  ތާރީޚު   ސޮއި  ނަން
 
 

 ކުރެވޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު ނު ޢައްޔަ  .4
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  1މި ފޯމުގެ  ، ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައިގައިކޮރަޕްޝަން-އެންޓި 4.1

 ހުރެން ކޮށްފައިވާތީ، އެކަްނ އަނު ޢައްޔަ ހުރެންކުރެވޭެނ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އަ  ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް
ގެ އެއްވެސް ދައުރެްއ ހުރެންއަ އަހުރެންނަށް އެނގިގެން، ގައިކުރަމުންދާ މައްސަލައި އަދި، ތަޙުޤީޤުބޫލުކޮށްފީމެވެ. ގަ

 ނެތް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.
 

 ކުރާ ތަޙުޤީޤު ފަރާތަކަށް އެހެން  އިތުރު ިފޔަވައި، ފަރާތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދޭންވާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު  ޤާނޫނެއްގައި 4.2
 .އިޤްރާރުވަމެވެ ހުރެންއަ މަނުކުުރމަށްހާ މަޢުލޫމާތެއް އެއްެވސް ގުޅޭ ވާޤިޢާއާ މައްސަލައިގެ

  ތާރީޚު   ސޮއި  ނަން
 
 

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް  .5
މަޢުލޫމާތު ޗެކުކުރި 

 ފަރާތް 
  މަޤާމު  

  ސޮއި  ތާރީޚު 
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 ހުއްދަ ދިންކަމުގެ ލިޔުން 

 . ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު:1
  އަތޮޅާއި ރަށް  ގެ / ތަނުގެ ނަން 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް   ވެރިފަރާތް 
ނުގައި އުޅެމުންދާ ތަ  ފަންގިފިލާ 

 ހައިސިއްޔަތު
 

 

 . ހުއްދަ ދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:2
  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

  ތާރީޚު   ދާއިމީ އެޑްރެސް 
ޑުގެ ނަންބަރު/ ދ.ރ.އ. ކާ

 ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު
  ފޯން 

    

 . ހުއްދަ:3
.........................( ދިރިއުޅޭ ތަން ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ބަލައި ފާސްކުުރމުގެ ހުއްދަ ނުދިނުމުެގ މީހާގެ ނަންއަހުރެން )

)ޖިނާީއ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު(  2016/12 ޤާޫނނު ނަންބަރު ،ޙައްޤު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނ އަސާސީންނާއި
ޝަން ކޮމިޝަނުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރު އަންގައިފައިވެއެވެ. ކޮރަޕް-އިން އަހުރެންނަށް ލިބިގެންވާކަްނ އެންޓި

 ،)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު( އިްނ ލިބިގެންާވ ޙައްޤު 2016/12 ޤާނޫުނ ނަންބަރު، އަހުރެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން -ލައި، އެންޓި އަމިއްލަ އިްޚތިޔާރުގައި ދޫކޮށް ،ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރެ ،އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި

ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ނަންބަރު ............... މައްސަލައާ ުގޅިެގން .......................................... )އަތޮޅު، ރަށް 
ދަ ހެއްކެއް ނުވަަތ އެޑްރެސް ނުވަތަ ތަން( އަށް ވަދެ އެ މަްއސަލައާ ުގޅުންހުރި ހެްއކާއި މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ހޯދައި، އެފަ/

 އެ ޮކމިޝަނަށް އަހުރެން ދީފީމެވެ.  ،މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ކޮމިޝަނުެގ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ

  އިނގިލީގެ ނިޝާން  ސޮއި
  އިތުރު ބަޔާން

  

 . ހުއްދައަށް އެދުނު މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު:4
  މަޤާމް   ނަން:

  ތާރީޚު   ބަރު ސްޓާފް ކާޑު ނަން
  ސޮއި  ގަޑި
 

 ޝަން ކޮރަޕްޝަން ކޮމި-އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިާރއްޖެ 
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 ހު ހިފެހެއްޓުނު ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަ 

 ލޫމާތު:ޢުބަލައި ފާސްކުރެވޭ ތަނުގެ މަ .1
  ޓްމަންޓްޕާ އެ، ފަންގިފިލާ  ތަނުގެ ނަން/އެޑްރެސް 

  އަތޮޅު، ރަށް  މަގު
 
 ލޫމާތުޢުތަނުގެ ވެރިފަރާތުގެ މަ .2
  ނަންބަރު ޑުގެކާ ދ.ރ.އ.  ރިހަމަ ނަން ފު

  / އުމުރު ޚުއުފަން ތާރީ  ދާއިމީ އެޑްރެސް 
  ޤައުމު  މިހާރު އުޭޅ އެޑްރެސް 

 

 ލޫމާތު ޢުމައްސަލައިގެ މަ .3
  ނަންބަރު  ގެކޯޓު އަމުރު  ނަންބަރު  އިގެމައްސަލަ

 

 (ހިފެހެއްޓުނު ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )ވެރިފަރާތް އެނގޭނަމަ .4
  ނަންބަރު ޑުގެކާ ދ.ރ.އ.  ފުރިހަމަ ނަން 

  / އުމުރު ޚުއުފަން ތާރީ  ދާއިމީ އެޑްރެސް 
  ޤައުމު  މިހާރު އުޭޅ އެޑްރެސް 

 

 ބަލައިފާސްކުރުމަށްފަހު ހިފެހެއްޓުނު ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު: .5
، އެވިޑެންސް ނަންބަރު #

 ލު ސީތަކެތީގެ ތަފު
 ތުވަގު ތަން ނެގި ލަތުހާހުރި  އަދަދު  ބާވަތް 

1       
2       

 

 ބަލައި ފާސްކުރުމާ ގުޭޅ އިތުރު މަޢުލޫމާތު  .6
ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ވަތް 

 ގަޑި/ޚުތާރީ
ބަލައި ފާސްކޮށް  

 ގަޑި /ޚުނިމުނު ތާރީ
 

ބަލައި ފާސްކުރުމުގަިއ މުދަލަށް/ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެްއ 
 ލު ސީއެކަމުގެ ތަފު ،ލިބިފައިވާނަމަ

 

 ،ަނމަ ގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ބާރު
 ލުސީއެކަމުގެ ތަފު

 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 މާލެ،ދިވެހިާރއްޖެ 
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 ލޫމާތު ޢުރުންގެ މަކުރުމުގައި ބައިވެރިވި / އިންވެންޓްރީ ތައްޔާރުކުިރއިރު ހާޒިރުވެތިބި އޮފިސަ ތަންފީޛުއަމުރު  .7

 ސޮއި މަޤާމް  އެމްޕްލޯއީ އައިޑީ  ފުރިހަމަ ނަން 

    
    
    
    
 

 ތައްޔާރުކުރިއިރު ހާޒިރުވެތިބި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ބަލައި ފާސްކުރިއިރު / އިންވެންޓްރީ .8
  ފުރިހަމަ ނަން   ފުރިހަމަ ނަން 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް   ދާއިމީ އެޑްރެސް 
  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްެރސް   މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްެރސް 

  ޑުގެ ނަންބަރުކާ ދ.ރ.އ.  ޑުގެ ނަންބަރުކާ ދ.ރ.އ.
  ފޯނު ނަންބަރު  ފޯނު ނަންބަރު

  ހައިސިއްޔަތު  އިސިއްޔަތުހަ
  ސޮއި  ސޮއި

 

 ލޫމާތު ޢުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ މަ ތްޙިމާޔަތު ޙަވެރިފަރާތް ނުވަތަ ވެރިފަރާތުގެ މަޞްލަ .9
  ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

  ނަންބަރު ފޯނު ގުޅޭނެ   ނަންބަރު ޑުގެކާ ދ.ރ.އ.

  އިނގިލީގެ ނިޝާން  ސޮއި
 

 (.ގައެވެ ލަތު ހާތަކެތި ދޫކުރި ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރުކުރާ  ،ކުރާނީ)މި ބައި ފުރިހަމަ  އިޤުރާރު: .10
 ކަމަށް ހެކިވަމެވެ. ކޮށްފައިވާ މި ފޯމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރު ތަކެތި ދޫކުރި ފަރާތުން 

  ފުރިހަމަ ނަން   ފުރިހަމަ ނަން 
  އެމްޕްލޯއީ އައިޑީ   އެމްޕްލޯއީ އައިޑީ 

  މަޤާމް   މަޤާމް 

  ސޮއި  ސޮއި
 

 

 ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހުރި ފަރާތް  .11
  މަޤާމު   ފުރިހަމަ ނަން 

  ޕްލޯއީ އައިޑީ އެމް  ޑުގެ ނަންބަރުކާ ދ.ރ.އ.
  ގަޑި  ޚު ތާރީ
  އިނގިލީގެ ނިޝާން  ސޮއި

 

 

________________________ 
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