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 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް 

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ކުރުމުގެ ގަވާއިދު  އޮފީހުގެ ތަޙުޤީޤު  ގެ ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން 

 1ބާބު 

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ތެރި ރައްކާ(ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އިން ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންއާ މަތިކޮށްފައިވާ 115

ހަރަކާތްތެރިވާ އިދާރާތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމުގައި

 ރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ.  މުވައްޒަފުންގެ ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކު

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ " ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)

 ގަވާއިދު" އެވެ.

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމެވެ. ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ .2 މަުގސަދު 

ޅޭނެ ފަރާތްތަކާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގަިއ ހުށަހެޅޭނެ މައްސަލަތަކާއި، މައްސަލަ ހުށަހެ (ހ)  

 ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި ގޮތްަތއް ކަނޑައެޅުން.

މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތުތައް  (ށ)  

 ކަނޑައެޅުން.

ކާިއ، ސުވާލުކުރުމާއި، މަޢުލޫމާުތ މައްސައަކާ ގުޅިގެން އޮފީހަށް މީހުން ހާޒިރުކުރާނެ ގޮތްތަ (ނ)  

 ބަޔާން ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތުަތއް ކަނޑައެޅުން. ،ސާފުކުރުމާއި
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އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، ތަޢައްޞުބުްނ  ޤު ކުރުމުގައި، ޢަދުލުވެރިކަމާއިމައްސަލަ ތަޙުޤީ (ރ)  

ހެން، ަނޒާހަތްތެރިކަމާއެކު މައްސަލަ ފެންނާނޭ  އެއްކިބާވެ، ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ، ދެފުށް

 ބެލުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ޭބނުންވާ ުއސޫލުތައް އެކަށައެޅުން.

ބަލާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހިންގޭ އިޖުރާއަތުތައް ިހންގެީނ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަްއ  (ބ)  

އެކަމަށް  ،ންކުރެވޭނޭހެން، އަދި ކުޑަކުދިންގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް ކުރެވޭނޭހެ ރައްކައުތެރި

 އިސްކަންދެވިގެންކަން ޔަގީންކުރުން.

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތްތަކާއި، މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް   (ޅ)  

 ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭކަން ޔަގީންކުރުން.

ވާ އަވަސްގޮތެއްގައި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހިންގޭ ތަޙުޤީޤުތަކަކީ އެކަށީގެން ހިންގޭ (ކ)  

 ތަޙުޤީޤުތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން.

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބިދެވޭ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަްއ  (އ)  

 ކަނޑައެޅުން.

ތަކެތި ރައްކައުތެރިކަމާއެކު  ލިޔެކިއުމާއި، މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ހެއްކާއި، ޤަރީނާއާއި، އެހެނިހެން (ވ)  

 ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ އުސޫލުަތއް ކަނޑައެޅުން.

ޖެހިއްެޖަނމަ ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަްއ  މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ތަނެއް ަބލަން (މ)  

 ކަނޑައެޅުން.

ުމެގ ފީހުގެ ބެލުޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އޮ (ފ)  

ތަެކތި ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްުޓމުގެ މައިގަނޑު އުސޫލުތަްއ  ދަށަށް ގެނެޭވ ލިޔެކިއުމާއި

 ކަނޑައެޅުން.

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލާ މައްސަލައެއް، ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤު ހިންގުމުގެ  (ދ)  

ކަށް ފޮނުވަން ޖެހިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައިވާ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަ

 އުސޫލުތައް އެކަށައެޅުން.

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ހިންގާ ތަޙުޤީޤެއްގައި، ތަޙުޤީޤީ އެހެން  (ތ)  

 އިދާރާއެއްގެ އެހީ ހޯދުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް އެކަށައެޅުން.

 ޗިްލޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުންނެވެ. ،ފީޛުކުރާނީމި ގަވާއިދު ތަން .3 ތަންފީޛުކުރާ ަފރާތް 
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 ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެެވ. ،މި ގަވާއިދުގެ ބާރު .4 ބާރު ހިނގާ ާދއިރާ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިދާރާތައް. (ހ)

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުން. (ށ)

ކުރިން ބަލައިަފިއވާ 

 މަްއސަލަ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށމުގެ ކުރިން، ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން  (ހ) .5

ޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ނިންމައިފައިާވ ބަލައިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި، ޗިލް

 ނިންމުންތަކާއި، އަޅައިފައިވާ ފިަޔވަޅުތައް އެ ގޮތުގައި ދެމިއޮންނާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެފަދައިްނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  (ށ)

ށްފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް ފެށުމަށްފަުހ، އެ އަކުރުގައި ބަޔާންކޮ

 ކުރާނަމަ، އެ ކަންކަން ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ގަާވިއދުަގއި ނެތްކަެމއް 

 ދިާމވުން 

ޑްރަންސް ޗިލް ،އެ ކަމެއް ނިންމާނީ ،މި ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ .6

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންއެވެ.

އެ އިޞްލާޙެއް މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނެޭވނީ، ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންއަށް  (ހ) .7 ގަާވިއދު އިޞްާލޙުކުރުން 

 ހުށަހަޅައިގެން، އެ އިޞްލާޙު ފާސްކޮށްގެންނެވެ. 

ނެވޭ އިޞްލާޙަކަށް ޢަމަލުކުރަން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިާވ އުސޫލުން މި ގަވާއިދަށް ގެ (ށ)

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އެ އިޞްލާޙެއް ޝާއިޢުކޮށް އާންމު ކުރުމަށް  ފަށާނީ،

 ފަހުގައެވެ.

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

ޝާއިޢުކުރާ ދުަވހުްނ  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަާށނީ، ދިވެިހ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު .8

 .ގެންނެވެފެށި

ިމ ގަވާއިދުގެ ބަިއަތކެއްގެ  ،މި ގަވާއިދުގައި ހިމަނައިފައިާވ އެންމެހައި ޖަދުވަުލތައް ބަަލންވާނީ .9 ޖަުދވަލުތައް 

 މި ގަވާއިދުގެ ބަޔަކަށެވެ.  ގޮތުގައެވެ. އެ ޖަދުވަލުތަކަށް ޙަވާލާދެވޭ ހިނދު، އެ ޙަވާލާދެވެނީ،

ޤާނޫނުައސާސީންނާއި ޤާނޫނުތަކުްނ  ،ވާނީ އަދި ތަޠުބީޤުކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދު މާނަކުރަން (ހ) .10 މާނަކުރުން 

އަިދ  ،ކުޑަކުދިންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފަިއވާ އެންމެހައި ޙައްޤުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވޭނޭހެން

އެ މުޢާހަދާގެ އޮޕްޝަނަލް  ،ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާއި

ހިރާއްޖެއިްނ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްައޤްާވމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ހިމެޭނ ދިވެ ،ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި

 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ "ގުޑް ޕްރެކްޓިސްތަކަށް" ރިޢާޔަތް ކޮށްގެންނެވެ.
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މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް މާނަކުރުމުގައި، އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި، ކުޑަކުއްޖެއްެގ  (ށ)

އްޤަކަށް ނުވަތަ/އަދި މަޞްލަޙަތަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ަފަދ ޙަ

 ގޮތަކަށް މާނަކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ.

     މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމެއް މާނަކުރުމުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުމެއް އުފެދިއްޖެނަަމ،  (ނ)

 ޑްސްޕަރސަނެވެ.އެ ކަމެއް ނިންމާނީ، ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަ

 މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނަދކު، އަންނަނިވި ަލފުޒުތަކާއި  (ރ)

 .ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި އެވަނީ އެ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަަކށް ތިރީަގއި ދީފައިވާ މާނައެވެ

ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،އެވަނީ"ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން" ކަމަށް ބުެނފައި  )1(

ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބުާނ ރައްކާތެރި (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19

 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން އަށެވެ.

ޤާނޫނު  ،"ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )2(

ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ރައްކާތެރި  (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް 2019/19ނަންބަރު 

ބުނާ ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް 

 އުފައްދައިފައިވާ އަދި އުފައްދާ އެންމެހައި އޮފީސްތަކަށެވެ.

ގަރުބަގަތީއްސުރެ  ކުޑަކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައިމީހާގެ ބަނޑުަގއި" )3(

ދުނިޔެއަށް  އުފަންވުމާ ދެމެދުގައިވާ ހާލަތުގައިވާ ކުދިންނާއި،ދުނިޔެއަށް 

 ކުދިންނަށެވެ. (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ 18އުފަންވުމަށްފަހު، ީމލާދީގޮތުން 

އެކުވެރި  އެވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާ" ކަމަށް ބުނެފައި" )4(

 އިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް" އަށެވެ.ދައުލަތްތަކުގެ "ކޮންވެންޝަން ޮއން ދަ ރަ

އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ  "އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )5(

"ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް" ގެ "އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް" 

 ތަކަށެވެ.

(ދިވެހި  2020/34ރު "ފުލުހުން" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަ )6(

 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫުނ) ގައި ބުނާ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތަށެވެ.

"ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެިރވާ އިދާރާ" ކަމަށް  )7(

 ޤާނޫނުތަކާއި ،ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާއިންާނއި ،ބުނެފައި އެވަނީ

ގަވާއިދުތަކުން ކުޑަކުދިންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ އެކިއެކި 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި               R-175/2021 : ނަްނބަރު  ވާއިދުގަ                343  އަަދދު:              50ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

7 

އެ ޒިންމާތައް އެހެން ފަރާތަކާ  ،ޒިންމާތައް އޮންނަ އެންމެހަިއ ފަރާތްތަކާއި

 ހަވާލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި އެ ފަރާްތތަކަށެވެ.

ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފު" ކަމަށް  މުގައި"ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދިނު )8(

ކުޑަކުއްޖަކު ބެލެހެއްޓުމާއި، ކުޑަކުއްޖަކަށް އެހީތެރިކަމާއި  ،ބުނެފައި އެވަނީ

ރައްކައުތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެ ކުދީންގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުިބއްޔަތާއި ސުލޫކާއި 

ގުޅުންހުރި އެއްވެސް  އަޚްލާޤާއި، ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކާމާއި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކާމާ

ކަމެއް ކުރުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ސީދާ ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނާއި، ކުޑަކުދިންގެ 

ޙައްޤަކާ ގުޅުންހުރި ކަމެއްގައި ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ިލބިީދފައިވާ އެންމެހައި 

، މުވައްޒަފުންނަށެވެ. އެއީ، އެިކއެކި މަޤާމުތަކަށް އިންތިޚާބުުކރެވޭ މީހުންނާއި

އައްޔަނުކުރެވޭ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ވަގުީތ މުވައްޒަފުންނާއި، 

ކޮންސަލްޓަންޓުްނނާއި، އިްނޓަރނުންނާއި، ިހލޭސާބަހަށް މަަސއްކަތްކުރާ މީހުން 

 ހިމެނޭހެންނެވެ.

އެވަނީ، މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  "މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި )9(

ލިބުނު ފަރާތުގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ  ތަ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް ުނވަތަ އަނިޔާނުވަ

 ނުވަަތ މައްސަލަ ރައްދުވާ  ،ބަލަދުވެރިޔާ، ނުވަތަ ައނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ވަކީލު 

 ފަރާތް، ނުވަތަ ރައްދުވާ ފަރާތުެގ ވަކީލަށެވެ.

ުކދިންގެ ޙައްޤުތައް ކުޑަ ،"މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ )10(

ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފަކު، އޭނާގެ ވަޒީފާގެ  ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމުގައި

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށެވެ.

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ އިދާރާއަކާ ދެކޮޅަށް  ""މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް )11(

ވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި

ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިދާރާއާ ދެކޮޅަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފާ 

   ، ހިންގެމުންދާ މުވައްޒަފާއި ދެކޮޅަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ ވަގުތަކު ތަޙުޤީޤު

އްެގ މައްޗަށް އިތުރަްށ އެ ވަގުތަކާ ހަމައަށް ެއ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން އެ ފަރާތެ

ނުވަތަ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ނިންމޭ ފަރާތްތަްއ  ތަޙުޤީޤު ކުރިޔަށް ނުގެންދިއުމަށް 

 ފަރާތްތަކަށެވެ.  ފިޔަވައި އެ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައިނުވާ

 މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ޗިލްޑްރަންސް " )12(

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް ރައްދުވާ 

ކޮށްދެވޭނެ  ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ ސުވާލުކުރެވެމުންދާ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް
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 .(އަށާރަ) އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ 18ކަމަށް އޭނާ ކަނޑައަޅާ، އުމުރުން 

އްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިާވ މުވައްޒަފު ހިންގާ "ކުޑަކުދިންގެ ޙަ )13(

(ކުޑަކުދިންގެ  2019/19ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ޢަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން  115ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ރައްކާތެރި ޙައްޤުތައް 

 ޙުޤީޤު ކުރާ ކަންކަމަށެވެ.ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ތަ

 "ޢަމަލު ހިންގި ތަން" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، ޢަމަލު ިހނގާ ހިނދު، އެ ޢަމަލާ )14(

 ގުޅުންހުރި ވާޤިޢާއެއް ނުވަތަ މާއްދީ ހެއްކެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ހުރި ކޮންމެ 

 .ތަނަކަށެވެ

 ތައް ރައްަކއުތެރިކޮށްދިނުމުގައި"ޢަމަލު" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަީނ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤު )15(

އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤަކާ  ،ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފު

ގުޅުންހުރި، ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަންކަމާއި ނުވަތަ/އަދި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކޮށް 

 ދޫކޮށްލުމަށެވެ.

އެ ަތނެއްގެ  އްލަ ތަނަކާ ގުޅޭގޮތުްނނަމަ،ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، އަމި" )16(

ކުއްޔަށް  ވެރިފަރާތަށެވެ. ކުއްޔަށްދީފައިވާ ތަނަކާ ގުޅޭގޮތުންނަމަ، ެއ ތަން

  ހިފައިފައިވާ ފަރާތަށެވެ. އެއްމެުދ ޢިމާރާތެއްގެ ވަކި ޔުނިޓެއް ނުވަތަ ބައެއްނަަމ، 

ފަރާތެއް އެއިން  ސްއެ ޔުނިޓެއް ނުވަތަ ބައެއްގެ ވެރިފަރާތަށެވެ. އަދި އެއިން އެއްވެ 

ާހލަތެއްގައިަނމަ، އެ ތަނެއްގައި  ތަނެއްގައި ނެތް ހާަލތެއްގައިނަަމ ނުވަތަ އެނޫން

 ވެސް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.  ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ އެ ތަނަކާ އެ ވަގުތަކު

ޔާންކުރާ ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހެއްކާ ބެހޭ ކަންކަން ބަ" )17(

 ޤާނޫނު ނުވަތަ ާޤނޫނުތަކަެށވެ.

ޗިލްޑްރަންސް ޮއމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  ،"ތަޙުޤީޤު މަޖިލިސް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ )18(

އޮފީހުން ކުރިޔަށްގެންދާ ތަޙުޤީޤެއްގައި ސުވާލުކުރެވޭ މީހުްނނާ ސުވާލުކުރުން 

 ކުރިޔަށްގެންދާ ތަނަށެވެ.

ށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް މައްސަލަ "ވިސްލްބްލޯކުރުން" ކަމަ )19(

 ހުށަހެޅުމަށެވެ.

"ނައްތައިލެވޭނެ ފަދަ ތަކެތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ  )20(   

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ގެންނަ 

އްޗެއް ނައްތައިލުމުގެ ސަބަބުން ތަޙުޤީަޤށް ލިޔެކިޔުމުގެ ނަކަލުގެ ތެރެއިން އެ އެ



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި               R-175/2021 : ނަްނބަރު  ވާއިދުގަ                343  އަަދދު:              50ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

9 

ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ފައިލުގައި ހިމެނޭ ލިޔެކިޔުމަށް އަސަރު ނުކުރާނެ 

 ތަކެއްޗަށެވެ.

 2ބާބު 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 

މަްއސަލަ ހުށަހެޅޭނެ 

 ފަރާތްތައް 

 

 އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  ،ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށް .11

 ؛އާންމު ރައްޔިތުން (ހ)

 ؛ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް (ށ)

އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ (ނ)

 ؛ޖަމާޢަތްތައް

އަިމއްލަ އިްސނެުގމުަގއި 

  މަްއސަލަ ބެލުން 

ވަަނ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުްނ ޮއފީހަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލައިގެ  11އިދުގެ މި ގަވާ (ހ) .12

އިތުރުން، އަންނަނިވި ޮގތްތަުކގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ 

 އޮފީހަށް ިލބޭ މަޢުލޫމާތެއްެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮްށ، ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ

ޗިލްޑްރަންސް  ،އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތީން މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ނިންމުުމގެ އިޚްތިޔާރު

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ؛ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ކުރިޔަށްގެންދާ އޮޑިޓަކުން )1(

 ؛މުންދާ މައްސަަލއަކުންޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލަ )2(

 މީޑިއާގައި ފާހަގަކުރާ ކަންކަމުން؛ )3(

މަތީގައިވާ ގޮތްތައް ފިޔަވައި، އެހެނިެހން ގޮތްގޮުތްނ ޗިލްޑްރަންސް  )4(

 ؛އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތުން 

ޗިލްޑްރަންސް  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުން ކުެރ ގޮތަކަށް (ށ)

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ލިބޭ މަޢުލޫާމތެއްގައި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރިވާ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ/އަދި ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެ

ޤެއް ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޙައް ،ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފަކު

އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމާމެދު ޗިލްޑްރަންސް  ،ނަގައިލައިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުެރވޭނަމަ

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.
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 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތކުންކުރެ ގޮތަކަށް، ޗިލްޑްރަްނސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް .13 މަްއސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ރަސްމީ ފޯމުން. (ހ)

 ސިޓީ ނުވަތަ ލިޔުން އޮފީހަށް ޮފނުވައިގެން. (ށ)

އޮފީހުގެ ރަސްމީ ފޯނު ނަންަބރަށް ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެުޅމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯުނ  (ނ)

 ނަންބަރަކަށް ފޯުނން ގުޅައިގެން.

 ސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހާޒިރުވެގެން.ޗިލްޑްރަން (ރ)

 މެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ މެއިލްއައިޑީއަކަށް މެއިލްކޮށްގެން.-އީ (ބ)

އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިޮކށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ހަަމޖައްސައިފައިވާ އިންތިޒާމެއް  (ޅ)

 މެދުވެރިކޮށްގެން.

 އަްނނަިނވި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކެވެ. ،ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭނީ .14 ށަހެޅޭނެ ަމްއސަލަހު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިދާރާއަކަށް  (ހ)

 ރި މައްސަލަތައް.ރައްދުވާ، ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޙައްޤަކާ ގުޅުންހު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމުގަިއ ހަރަކާތްތެރިވާ އިދާރާއެއްގެ  (ށ)

 މުވައްޒަފަކަށް ރައްދުވާ، ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޙައްޤަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް.

މަްއސަލަ ހުށަހަާޅއިރު  

 ހިމަނަްނޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތީން، ޗިލްޑްރަންްސ  13ވާއިދުގެ މި ގަ (ހ) .15

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގައި އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން، އެންމެ 

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. ،މަދުވެގެން

 ހާގެ ނުވަތަ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު.މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީ )1(

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ނުވަތަ/އަދި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު.  )2(

ހަރަކާތްތެރިާވ އިދާރާއެއް ނުވަތަ  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމުގައި )3(

ޒަފަކު، އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި، ކުޑަކުދިންގެ އެ ފަދަ އިދާރާއެއްގެ މުވައް 

ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގައި  ގަނެފައިވާކަން، ނުވަތަ އެފަދަޙައްޤެއް ނިގުޅައި

ނުވަތަ އެަފދަ ، ބައިވެރިވެފައިވާކަން، ނުަވތަ އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެފައިވާކަަމށް

ންގަން ުއޅޭކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ޢަމަލެއް ކުރާކަމުގެ ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހި
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އަދި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤެއް ރައްކައުތެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފަކު ، ސަބަބުތައް

ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކޮށް އޮތްކަން، ނުވަތަ އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި 

 ؛ބަބުތައްނުކުރާކަން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފާނެކަަމށް ގަބޫުލކުރާ ސަ

ކުރިކަމަށް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ) ވަަނ ނަންބަރ3ުމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4(

 ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް ބެލެވޭ ތާރީޚު.

ހިނގި ތަން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ) ވަނަ ނަންބަރ3ުމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )5(

 މަށް ބެލެވޭ ަތން. ނުވަތަ ހިނގާ ތަން ނުވަތަ ހިނގާނެކަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ  (ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ، އެ ހާަލުތގައި ،ހުށަހަޅައިފައިވަނީ ވިސްލްބްލޯ ޮކށްގެންކަމަށް ވާނަމަ

ސަލަ ވެސް އޮފީހަްށ ) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ނުވާ މައ1ް(

 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ  .16 ސިްއރު ހިފެހެއްޓުން 

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  ،މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން

 ކުރަންވާނެއެވެ. އޮފީހުން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން އަންގާ އެންގުންތަކަްށ  (ހ) .17 އެްނގުންތަކަށް ތަާބވުން 

ޢަމަލުކުރުމަކީ މި ގަވާއިދުގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ލާޒިމު 

 ކަމެކެވެ.

ން ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން އަންގާ އެންގުންތަކަްށ މި ގަވާއިދުގެ ދަށު (ށ)

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2014/9ޢަމަލުނުކުރާ ފަރާތްކުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް، ކަމާ  533ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު) ގެ 

  އިދާރާއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.ގުޅުންހުރި ޤާނޫނު ތަންީފޛުކުރާ

 3ބާބު 

 މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ހުށަހެޅޭ ަމއްސަަލއާެމދު  

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

  ، ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަްށ ހުށަހެޅޭ މައްަސލަ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ މެދު (ހ) .18

(ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ  5އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން، ގިނަވެގެން 

 ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.
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ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ބަލަން ނިންާމ  (ށ)

    މައްސަލަތަކުގައި، އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރަން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން

 ެއ މައްސަލައެއް ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.  (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5

ރަިޖސްޓަރީކުުރމަށް 

 ފުރިހަަމވާްނޖެހޭ ޝަރުޠު 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް، ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޭޅ  13މި ގަވާއިދުގެ  .19

ަސލައެއްގައި އެ މައްއޮފީހުގައި ރަިޖސްޓަރީކުރެވޭނީ، ތިރީގައިާވ ޝަރުޠުތައް ، މައްސަލަ

 ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

އޮފީހަށް މައްސަލަ ުހށަހަޅާ ފޯުމން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގަިއ، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގަިއ  (ހ)

 ކޮންމެހެން ފުރަންޖެޭހނެކަމަްށ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުރިާހ މަޢުލޫމާތެއް ރަނގަޅަްށ 

 ވުން.  ފުރިހަމަކޮށްފައި

އްސަލައަކީ ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ އިޚްތިޞާަޞްށ ހުށަހަޅައިފައިވާ މަ (ށ)

 ވުން.  ފެތޭ މައްސަލައަކަށް

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  ،ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައިގައި ބުނާ މައްސަލައަކީ (ނ)

އޭގެ ކުރިްނ  އޮފީހުގެ ޤާނޫނީ ބާރު ިހނގަންެފށި މުއްދަތުގެ ފަހުން ިހނގައިަފއިވާ، ނުވަތަ

ހިނގައިފައިވާ މައްސަލައެއް ނަަމވެސް، ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ޤާނޫީނ 

 ވެސް އެކަން ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ވުން. ފެށިަފހުން ބާރު ހިނގަން

އިޚްިތޞާޞަށް ފެތޭ 

 މަްއސަލަ

ރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުެނފައިވާ ޗިލްޑް 19މި ގަވާއިދުގެ  .20

 ވެ.ތަކެއަންނަނިވި މައްސަލަ  ،އިޚްތިޞާޞަށް ފެތޭ މައްސަލަކަމަށް ބަލާނީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިދާރާއަކުްނ  (ހ)

އްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގައި ބައިވެރިވުްނ، ޙަޤެއް ނިގުޅައިގަތުމާއި، އެފަދަ ކުޑަކުދިންގެ ޙައް

ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވުން، ނުވަތަ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަންނަމުންދިއުން، 

ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވަމުންދިއުން، ނުވަތަ އެފަަދ ޢަމަލެއް ހިންގަން އުޅުން 

  ރައްކައުތެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ންގެ ޙައްޤެއްއަދި/ނުވަތަ އެފަދަ އިދާރާއަކުން ކުޑަކުދި

ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެްއ  ،ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކޮށް އޮތުން، ނުވަތަ ކުރަމުން ނުގެންިދއުން

 ނުކޮށް ދޫކޮށްލަން އުޅުން.

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމުގަިއ ހަރަކާތްތެރިވާ އިދާރާއެއްގެ (ށ)

ގުޅައިގަތުމާއި، ނުވަތަ އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤެއް ނި ،މުވައްޒަފަކު

ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމުގައި ބައިވެރިވުން، ނުވަތަ ެއފަދަ ަކމަކަށް އެހީތެރިވުން، ނުަވަތ އެފަދަ 

 އެހީތެރިވަމުންދިއުން، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަންނަމުންދިއުްނ، ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް

ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގަން އުޅުން އަދި/ނުވަތަ އެފަދަ މުވަްއޒަފަކު ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤެއް 
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ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކޮށް އޮތުން، ުނވަތަ ކުރަމުން ނުގެންދިއުްނ  ރައްކައުތެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން

 ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ނުކޮށް ދޫޮކށްލަން އުޅުން.

ރަިޖސްޓްރޭޝަން 

 ދަފުތަރު 

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލައިގެ ތެރެއިން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ  .21

 މައްސަލައާއި، ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު ހިމެނޭ ދަފުތަރެއް އޮފީހުން

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

ރަިޖސްޓްރޭޝަނާ ގުޅޭ 

 އެްނގުން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ާކކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫާމތު އެނގޭނަމަ، ޗިލްޑްރަންްސ  (ހ) .22

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާ ގުޅޭ ނިންމުްނ 

ގައިވާ ލިޔުމުން އެކަން  1(ިތނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ނިންމާތާ 

 ރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އެ ފަ

ބޭނުންނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ،މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމާ ނިންމުމާ ގުޅޭ ލިޔުން (ށ)

 އެކަން ލިޔުމުން ރެކޯޑު ކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ،ފަރާތުން އަންގައިފިނަމަ

އޮފީހުަގިއ  މައްސަލައިގެ ތެރެއިން، ށަހެޅޭޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހު  (ނ)

ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ދައުަލތުގެ އެހެން އިދާރާއެއްެގ  ،ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ މައްސަލަ

      ،ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭކަަމށް ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންއަށް ފެންނަނަމަ

 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން އެ އޮފީހަކަށް ލިޔުމުން 

ށްުވރެ ގިނަ އެއް ފަރާތަ 

ފަރާތުން ހުށަަހޅާ އެއް 

 މަްއސަލަ

އެއް ވާޤިޢާތަކެއްގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް އެއް ފަރާތަށްވުރެ ިގނަ ފަރާތްތަކުން ުހށަހަޅާ މައްސަލައިގައި  .23

 ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ެއއް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގަިއ  ،ެއ މައްސަލަ، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ އެއް ފަރާތެއްނަމަ (ހ)

 ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.

  މައްސަލަ ރައްދުވާނަމަ، ތަފާތު  މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި  އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަށް (ށ)

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް  ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުއެ މައްސަލަ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

އި ނިްނމައިަފިއވާ ބަލަ

 މަްއސަލަ

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލައި ނިންމާ މައްސަލައެއް، ޗިލްޑްރަންސް  (ހ) .24

 ،އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް އަލުން ހުށަހެޅޭ ާހލަތުގައި، އެ މަްއސަލައެއް އަލުން ހުޅުވޭނީ

ގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތުގައި އެ މައްސަލައެއް އަލުން ބެލުން އެއީ އެ މައްސަލައި

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ކަނޑައަޅައި ނިންމައިފިނަަމ 

 އެކަންޏެވެ.



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި               R-175/2021 : ނަްނބަރު  ވާއިދުގަ                343  އަަދދު:              50ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

14 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާ ގުޅޭ  (ށ)

 ބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ. ޗިލްޑްރަންސް އޮމް ،އުސޫލެއް

  4ބާބު  

 މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުން 

ކުރެވޭ މައްސަލަތައް، މި ގަވާއިދާއި، މި ގަވާއިދުެގ  ރަޖިސްޓަރީ  އެއްގޮތަށްމި ގަވާއިދާ (ހ) .25 ތަޙުީޤޤު ކުރުން 

 އެެވ.ދަށުން އެކުލަވައިލާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ތަޙުޤީޤު ކުރަންވާނެ

އަންނަނިިވ ގޮތަްށ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަުށން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަުކގައި (ށ)

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބެއް ކަނޑައެޅުން؛ ،މައްސަލަ ކެޓަގަރައިޒުކޮށް )1( 

 މައްސަލައިގެ އިވެލުއޭޝަން ހެދުން؛ )2( 

 ޤު ކުރުން.ތަޙުޤީއިތުރަށް މައްސަލަ  )3( 

އިތުރަްށ މައްސަލަ  ،) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށ3ްމި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ނ)

) ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބުނެފަިއާވ 2ތަޙުޤީޤުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންާމނީ، މި މާއްދަގެ (ށ) ގެ (

  ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.އެ އިވެލުއޭޝަނުން ނިންމާ  ،އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށްފަހު 

ޗިލްޑްރަންސް ، މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮްތ ނަމަވެސް (ރ)

އެ މައްސަލައަކީ ، އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގައި މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުމާއެކު

އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު  ،އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ މަްއސަލައެއްކަމަށް ފެންނަނަމަ

 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންއަށް ނިންމިދާނެއެވެ. ،ރުމަށްކު

އިސްކަންދޭނެ  ،) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ކެަޓގަރައިޒުކޮށ1ްމި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ބ) 

ޗިލްޑްރަންސް  ،ތަރުތީބެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާ ގުޅޭ އުސޫލެއް

 ކުލަވައިލާންވާނެއެވެ.އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން އެ

ތަޙުީޤޤުކުުރމާ ުގޅޭ 

 ބާރުަތއް 

ތިރީގައިވާ ބާރުތައް  ،ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ހިންގާ ތަޙުޤީޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން .26

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީހުންނާއި ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރުން. (ހ)

 ޤުކުރާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހެކީންގެ ހެކިބަސް ހޯދުން.ތަޙުޤީ (ށ)
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ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހާޒިރު ކުރެވޭ މީހުންނާއި ފަާރްތތަކުގެ ކިބައިން ަމޢުލޫމާތާިއ  (ނ)

 ބަޔާން ހޯދުން.

 ން.ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް އެންގު ،ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ހިއްސާކުރުމަށް (ރ)

ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކަށް ގޮސް ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ހޯދައި  (ބ)

ބެލުމާއި، އޭގެ އަސްލު ނުވަތަ ކޮޕީ ގެނައުމާއި، ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައިގެްނ 

 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް އެ ތަކެތި ގެނައުން.

 ،ފޮތްތަކާއި ،ރިކޯޑުތަކާއި ،ޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިއުމާއިތަ (ޅ)

އެ ތަކެތި  ،އެހެިނހެން ތަކެއްޗާއި ،މުދަލާއި ،އުޅަނދުފަހަރާއި ،ޚަރަދުތަކާއި، އިމާރާތާއި

 ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުން ނަކަލު ުކރުން. ،ބަހައްޓައިފައިވާ ތަްނތަން ެބލުމާއި

 މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ެއންގުން. ތަޙުޤީޤުކުރާ (ކ)

ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ، ކަމެއް ހިނގައިފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް (އ)

 ތެރޭގައި  ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން.

ން ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވަކި ކަމެއް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެ (ވ)

 ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ނުކުރުމަށް، ނުވަތަ  ވަކިކަމެއް އިޞްލާޙު ކުރުމަށް އެންގުން.

ތިރީގައިާވ  ،މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤުން ފާހަގަވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް (މ)

  ކުރުމަށް އެންގުން.ކަންކަން

 މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުސޫލަކަށް ބަދަލު ގެނައުްނ؛ )1(

 ޤާނޫނަކަށް ނުަވތަ ގަވާއިދަކަށް ަބދަލުގެނައުމަށް ލަފާދިުނން؛ )2(

 ވަކި މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދުން؛ )3(

ވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ މުަވއްޒަފުންތަކެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބަލައިދިނުަމށް ވަކި މު )4(

 އެދުން؛

 ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގައިދިނުަމށް އެދުން. )5(

) ވަަނ ނަންބަރުގެ ަދށުން އިވެލުޭއޓްކުރާ 2ވަނަ ާމއްދާގެ (ށ) ގެ ( 25މި ގަވާއިދުގެ  .27 ރިޕޯޓު ތައްޔާރުުކރުން 

  މި ގަާވއިދުގެ ،) ވަނަ ނަންބަރާއ3ިވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( 25ގަވާއިދުގެ  މި ،މައްސަލަތަކާއި

އެ މަރުޙަލާއެއްގައި  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކާމެދު 25
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، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ބަލާ މުވައްޒަފު ނިންމާ ނިންމުން، މައްސަލަ

 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ތަޙުޤީޤުކުާރ  (ހ) .28 މަްއސަލަިއގެ ނިންުމން 

، ތާބީ ހެއްކާއި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ލިބޭ ކި ،މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ

 ޝަފަހީ ހެއްކާއި، މާއްދީ ހެއްކާއި ޤަރީނާއަށެވެ.

) ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުން އިވެލުއޭޓްކުރާ 2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( 25މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)

      ،) ަވނަ ނަްނބަރާއ3ިވަނަ މާއްދާެގ (ށ) ގެ ( 25މި ގަވާއިދުެގ  ،މައްސަލަތަކާއި

 ،ގެ (ރ) ގެ ދަުށން އިތުރަށް ަތޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކާމެދުވަނަ މާއްދާ  25މި ގަވާއިދުގެ 

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުގެ ެތރެއިން ގޮތަކަށް ނުވަަތ 

 ގޮތްތަކަކަށް ނިންަމންވާނެއެވެ.

)1( މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޖިނާއީ  ،މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ތުހުމަތެއް ހިމެނޭނަމަ 

ކަމާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނު ތަްނފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް  ،ކުރުމަށް  ތަޙުޤީޤު ތުހުމަތު

 ؛ފޮނުވުން

)2( ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ތުހުމަތު ސާބިތުކުރެވޭ ިމންވަރަށް ހެއްކާއި  

 ؛ޤަރީނާ ހޯދިފައިވާނަމަ، އެ މަްއސަލަ ސާބިތުވާކަމަށް

)3(  މެނޭ ތުހުމަތު ސާބިތުކުރެވޭ ިމންވަރަށް ހެއްކާއިހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ހި 

 ތުހުމަުތ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކޮށްގެން ،ނަމަވެސް ޤަރީނާ ހޯދިފައި ނުވި

  ؛ފެންަނނަމަ، އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ސާބިތުކުރެވޭނެކަމަށް

)4( ވަރަށް ހެއްކާއި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ތުހުމަތު ސާބިތުކުރެވޭ ިމން 

ޤަރީނާ ހޯދިފައި ނުވާނަމަ، އަިދ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކޮށްގެން ތުުހމަތު ސާބިތުކުރެވޭނެ 

އެ ތުހުމަތު  ،މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދޭނެކަމަށް ނުފެންނަނަމަ 

 ؛ ސާބިތުނުވާކަމަށް

)5( ތުރަށް މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ހަދައިފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ނުވަތަ ތަޙުޤީޤު އި 

 .އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް، ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭކަމަށް ފެންަނަނމަ

     ) ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ނިންމާ ހާލަތުގަިއ، 2މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ނ)

އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދިވެިހރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމުގައި 

ޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަމާ  ރަކާތްތެރިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންހަ

ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށާއި، އެ މައްސަލައިގައި ހިމެޭނ  ،ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް
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ވާ ދައުލަތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރި

އިދާރާތަކުން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް، އެ ކަމާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު 

 އެޅުމަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މައްސަަލ  ،) ވަނަ ނަންބަރުގައި ުބނެފައިވާ ގޮތަށް ނިންމާ ހާލަތުގައި 4މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ރ)

 ފައިލުކުރަންވާނެއެވެ.  

މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނާ ޮގތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ގޮތަަކށް ނިންމާ ހާަލތުގައި ވެސް،  މި (ބ)

އެ މައްސަލައިގައި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމުގައި ހަރަކާްތތެރިާވ 

ނުވަަތ  ޅޭގޮތުން ނުވަތަ ވަކި ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްއިދާރާއެއްގެ ހިންގުމާ ގު

     ގައި ހިމެނޭ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން، އިޞްލާޙުކުރަންޖެޭހ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، އުސޫލެއް

 އެ ކަމެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

) ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުން އިވެލުއޭޓްކުރާ 2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( 25މި ގަވާއިދުގެ  (ޅ)

      ،) ަވނަ ނަްނބަރާއ3ިެގ (ށ) ގެ (ވަނަ މާއްދާ 25މި ގަވާއިދުެގ  ،މައްސަލަތަކާއި

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން އިތުަރށް ަތޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި  25މި ގަވާއިދުގެ 

ހިމެނޭ އެއްވެސް ކަމެއް އެއީ ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއެއްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ 

 އަންގަންވާނެއެވެ. ކަމެއްނަމަ، އެކަން އެ މުއައްސަސާއަކަށް ލިޔުމުން

 ) ވަަނ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ގޮަތްށ ނިންމާ މައްސަލަތަކުގައި، 4މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ކ)

     އެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ިލބުމުން އަުލން މައްސަލަ ބެލުމާމެުދ، 

ބަޑްސްޕަރސަންއަށް ގޮތެއް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދާ އުޫސލެއްގެ މަތީން ޗިލްޑްރަންސް އޮމް

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

(ފަެހއް)  5އެ ނިންމުމެއް ިނންމާތާ ، ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ިނންމާ ިނންމުން 28މި ގަވާއިދު  .29 ނިންމުން އެންުގން 

      ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނަމަ، 

 ގައިވާ ލިޔުމުން އެ ފަރާތަށް އަންގަންާވނެއެވެ. 2އިދުގެ ޖަދުވަލު މި ގަވާ

ނިންމުން ުމރާޖަޢާުކރަން 

 އެދުން 

) ވަނަ ަނންބަރުގައި ބުެނފައިވާ ގޮތަށް ނިންާމ 4ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( 28މި ގަވާއިދުގެ  .30

   ކަމަްށ ގަބޫލުކުާރނަމަ، ކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި އެ މައްސަލަ ުހށަހެިޅ ފަރާތުން ެއ ނިންމުްނ މުރާަޖޢާ

ސަަބބުބަާޔންކޮށް، ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް އެ ނިންމުްނ  އެ ގޮތަށް ގަބޫލުކުރާ

ކަނޑައަޅާ ފޯމަކުން ިޗލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން  ،މުރާޖަޢާކޮށްދިނުން އެދި 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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ވަގުުތން ފިޔަަވޅު 

ންކަާމއި އަޅަްނޖެހޭ ކަ

މޮނިޓަރކޮށް 

އިވެުލއޭޓުކުރުުމގެ 

 ކަންކަން

ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލަައކާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ކަމެއްގައި، ވަގުތުން އަވަްސ  (ހ) .31

ނުވަތަ/އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް، ، ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް

ކަމާ ގުޅުންހުިރ ާފހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، ކަމަށް ލަންޖެހޭވަގުތުން އޮޑިޓްކޮްށ ބަ ނުވަތަ/އަދި

 ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގަންާވެނއެވެ.

ތުން އަވަސް ފިޔަވަޅު ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ވަގު (ށ)

ކަމާ ގުޅުންހުރި  ، އެޅުމަށްފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކާމެދު ފިޔަވަޅު، ކަމަށްއަޅަންޖެހޭ

 ފަރާތްތަކަށް ފޮނުަވންވާނެއެވެ.

) ވަަނ ނަންބަރުގެ ަދށުން އިވެލުޭއޓްކުރާ 2ވަނަ ާމއްދާގެ (ށ) ގެ ( 25މި ގަވާއިދުގެ  .32 މުޠާލިޢާކުރުން 

   މި ގަާވއިދުގެ ،) ވަނަ ނަންބަރުއ3ިވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( 25މި ގަވާއިދުގެ  ،މައްސަލަތަކާއި

 މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްފަހު އަންގާ އެންގުންތަކަށް ޢަަމލުކުާރ ވަނަ 25

މިންވަރު ދެނެގަނެ ުމޠާލިޢާކުުރމުގެ ގޮތުން ޢަަމލުކުރާނީ، އެަކމާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވައިލާ ުއސޫލާ 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަްށ ހުށަހެޅޭ މައްަސލައެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާަތާކ  ޗިލްޑްރަންސް (ހ) .33 މަޞްލަޙަތު ފުުށއެުރން 

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާނަަމ، އެ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި 

 ޗިލްޑްރަްނސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެ. ،އެންމެހައި ކަންކަމުން

ޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަ (ށ)

އިވެލުއޭޓުކުރުމާއި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ މަޞްލަޙަުތ 

ފުށުއަރާފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަަމ، 

 އެ މުވައްޒަފު އެ މަސައްކަތްތަކުން ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެ. ،ކޯޑުކުރުމަށްފަހުލިޔުމުން އެކަން ރެ

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގަިއ ބުނާ ހާަލތު މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލަތަކުގައި ގޮތް  (ނ)

 ނިންމުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާީނ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.

    ،ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ހިންގާ ތަޙުޤީޤުތަކުގެ ނަތީޖާތަކާ ގުޅޭގޮތުން .34 ހަށް ަޖާވބުާދރީުވން މަޖިލީ

ވަނަ  113(ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2019/19ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 މަޖިލީހަށް ޖަާވބުާދރީ  ރައްޔިތުންގެ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަުށން ޗިްލޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން

 ވާންވާނެއެވެ.  

މަްއސަލަތަކުގެ 

ތަފާސްހިާސބު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ހަރަކާތްތެރިާވ އިދާރާތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދިނުމުގައި (ހ) .35

ށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި، ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޗިލްޑްރަްނސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަ

އަމިއްލަ އިސްނެގުމުން ބަލަްނ ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ ަތފާސްހިސާބު ބަލަހައްޓަުމްނ 

 ގެންދަންވާނެއެވެ.
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 އާ ގުޅިގެން ބާއްވާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުެގ އިތުރުން، މައްސަލަ (ށ) 

 ޑު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ކޯއްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާގެ ރިބަ

  5ބާބު 

 ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދުން 

މަޢުލޫމާތު ދިުނމަށް 

 އެްނގުން 

އަންނަނިވި ގޮްތތަކުގެ  ،ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ކުރަމުންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން .36

ލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް މަޢުލޫމާތު ތެރެއިން ގޮތަކަށް، ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޗި

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް  ،ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް އެންގުމުގެ ބާރު ،ދިނުމަށް

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ެއންގުން. (ހ)

 ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް އެންގުން. ،ޤީޤަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ހިއްސާކުރުމަށްތަޙު (ށ)

ޗިލްޑްރަންސް  ،ކަމެއް ހިނގައިފައިވާ ގޮާތ ގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި (ނ)

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން.

، ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ،ޤީޤު ކުރުމަށްފަހުކަމެއް ހިނގައިފައިވާ ގޮތް ތަޙު (ރ)

 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން.

އިާދރާތަކަށް ޮގސް 

 ލިޔެކިޔުން ހޯދުން 

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ކުރަމުންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ކުރިން އެންގުމަކާ  .37

ތަޙުޤީޤަށް ބޭުނންވާ ލިޔެކިޔުން ހޯދައި  ،ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާަތކާއި މުއައްސަސާތަކަށް ގޮސް ،އިނުލަ

ބެލުމާއި، އޭގެ އަސްލު ނުވަތަ ކޮޕީ ގެނައުމާއި، ތަޙުޤީޤަށް ބޭުނންވާ ތަކެތި ހޯދައިގެން ޗިލްޑްަރންސް 

ސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ ޗިލްޑްރަން ،އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް އެ ތަކެތި ގެނައުމުގެ ބާރު

 އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ކުޑަކުދިްނގެ ޙަްއޤުަތއް 

ރައްަކއުތެރިުކރުުމގައި 

ހަރަކާތްތެިރވާ 

 އިާދރާއަކަށް ވަނުން 

ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، ޗިލްޑްރަންސް  (ހ) .38

ރަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ކު އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ތަޙުޤީޤު

ޖެހިއްޖެނަމަ، ކޯޓު އަމުރަާކ  ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިދާރާއަކަށް ވަންނަން  ރައްކައުތެރި

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް  ،ނުލައި އެ އިދާރާއަކަށް ވަނުމުގެ ބާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

) ގައި ބުނެފައިވާ އިދާރާއަކަށް، ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން މި މާއްދާގެ (ހ (ށ)

 ފުލުހުންގެ އެހީތެިރކަން ހޯދިދާނެއެވެ. ،ވަނުމަށް އެ އިދާރާއަކުން ހުރަސްއަޅައިފިނަމަ
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ލިބިދޭ ބާރުެގ  (ނ)

 .އަންަނނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ވެސް ލިބިގެންވެއެވެ މުގެ ތެރޭގައި،ބޭނުންހިފު

ތަޙުޤީޤުގެ ބޭނުަމށް ޓަކައި އެ ތަނުގައި ިތބެންޖެހޭެނ ކަމަށް ޮއމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  )1( 

 އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ އެކަށޭނަ ވަގުތެއް ވަންދެން އެ ތަނުގައި ިތބުްނ؛

 ކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ފެނޭތޯ އެ ތަނެއް ހޯދުން؛ ބޭނުން އްކާއި ޤަރީނާގެ ގޮތުގައިހެ )2(

، ކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ، އެ އެއްޗެއްއްކާއި ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންހެ )3(

 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެްނދިއުން؛ 

 ވީޑިއޯ ނެގުން؛ ފޮޓޯއާއިއެ ތަނާއި އެ ތަނުގައިވާ އެއްޗެހީގެ  )4(

 އެްއޗެއް ހުރިނަމަ، އެ އެއްޗެއް ހުޅުވައިގެން ބެލުން.އްގައި ބަންދުކޮށްފައި އެ ތަނެ )5(

އަިމއްލަ ތަންތަނަށް 

 ވަނުން 

 ވަކި ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންޮކށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، (ހ) .39

 ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ސަންގެ އޮފީހުން ތަޙުޤީޤުޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރ

 ރުހުމާއެކު ވަދެވިދާނެއެވެ. އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަންަނން ޖެިހއްޖެނަމަ، އެ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާުތގެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ައމިއްލަ ތަނަކަށް ވަްނނަނަމަ، ެއ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތް ނުަވަތ  (ށ)

 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. ،ވާލުވެހުރި ފަރާތަށް، އެ ތަނަށް ވަންނަ ސަބަބު އެ ތަނަކާ ހަ

ހެއްކާއި ޤަރީާނ  ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ތަންަތނަށް ވަދެ 39ވަނަ މާއްދާއާއި  38މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .40 ރިކޯޑު ބެލެެހއްޓުން 

 ހޯދިކަމުގެ ރިކޯޑު ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ، ) ގައި ބުނެަފއިވާ ރިކޯޑު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުަގއިމި މާއްދާގެ (ހ (ށ)

ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދުމަށް ވަދެ ެބލި ތަނުގައި އެ ވަގުތު ހާޒިރުވެ ތިބި މީހުްނނާއި، އެ ތަަންށ 

ވަތް ވަގުތާއި، ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދުމަށް ވަދެ ބެލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މުވައްޒަފުންނާިއ، 

 ޤަރީނާ ހޯދުމަށް ވަދެ ބެލި ތަނުން ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ހެއްކާއި

 ބެލުމުގެދަށަށް ެގނެވޭ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ތަފުސީލު ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.

ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދުމަށް، އެ ތަުނެގ  ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ތަންތަނަށް ވަދެ  39މި ގަވާއިދުގެ  (ނ) 

ގައިވާ "ހެއްކާއި ޤަރީނާ   9ހުއްދަދޭ ހާލަތުގައި، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ވެރިފަރާތުން

 ކުރަން ވާނެއެވެ.  ހޯދުމަށް ވަނުމަށް ހުއްދަ ދިންކަުމގެ ލިޔުން" ފުރިހަމަ
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6ބާބު   

 ތަޙުޤީޤަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުން 

ޗިލްޑްރަންސް ، ލަުމންދާ ަމއްސަލައަކާ ގުޅިގެންޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަ .41 ހާޒިުރވުމަށް އެްނގުން 

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ ޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ނުވަތަ އޮމްބަ

 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ތަނަކަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު

އަްނނަނިވި  ،ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ކުރަމުންގެންާދ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން .42 ހާޒިރުކުާރނެ ފަރާތްަތއް 

 ފަރާތްތައް ހާޒިރުވުމަށް އެންގިާދނެއެވެ.

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް. (ހ)

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް. (ށ)

 މަޢުލޫމާތާއި ހެކިބަސް ހޯދުމަށް ާހޒިރުކުރެވޭ ފަރާތް. (ނ)

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން (ރ)

 އޮފީހުން ކުރަމުންގެންދާ ތަޙުޤީަޤކާ ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް.

ހާޒިރުކުުރމަށް ައންާގނެ 

 ގޮތް 

ލަމުންާދ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސް ޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަ (ހ) .43

 އަންނަނިވި ޮގތްތަކުގެ ތެރެިއން ގޮތަކަށް އެންގިދާނެއެވެ.  ،ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރުވުމަށް

 ؛މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތެއްގެ ޒަރީޢާއިން ހާޒިރުވުމަށް އެންގުން )1(

ައމުރު" ފޮނުވައިގެން ަގއިވާ "ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ  3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  )2(

 .އެންގުން

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަމުރަކީ، ޗިލްޑްރަންސް 2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)

އޮމްބަޑްސް ޕަރސަން ނުވަތަ ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސް ޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ 

ންޓް ހިންގުާމ އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަ

 ހަވާލުވެހުރި ފަރާތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އަމުރެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

ހާޒިުރވުމަށް އަްނގާ 

 އަުމރު ރަްއދުކުުރން 

 ،) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ2ާވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 43މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .44

 އަންނަނިވި ތަރުީތބުންނެވެ.  ،ނަނިވި ގޮްތތަކަށްހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ރައްދުކުރާނީ، އަން

 ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތާ ހަވާލުކޮށްގެން؛ )1(
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ތަޞައްރުފު  ،ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހުގައި އުޅޭ )2(

 ފުދިފައިވާ މީހަކާ ހަވާލުކޮށްގެން؛

 މަށް އަންގާ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހަށް ޕޯސްޓްކޮށްގެން؛ހާޒިރުވު )3(

 ؛ފަރާތަށް ޗިޓު އީމެއިލްކޮށްގެން  ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ރައްދުވާ )4(

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަްށ 4) ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން (1މި އަކުރުގެ ( )5(

ގޮތަކަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ރައްދު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ 

ނުކުރެވުނު ނަމަ، ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހަށް 

 ޕޯސްޓްކޮށްގެން.

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއް  (ށ)

ން ުމއައްސަސާއެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެހެ

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު، އެ އަމުރު ރައްދުވާ 

 ފަރާތަކަށް ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ.

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް ހުރީ، ތަޙުޤީޤު ުކރިޔަށްގެންދާ ރަށުގައި ނަަމ،  (ނ)

ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު  ،(ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ކުރިން 24ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެ މަދުވެގެްނ 

 އޭނައަށް ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.

ފިޔަވަިއ  ރީ، ތަޙުޤީޤު ުކރިޔަށްގެންދާ ރަށްހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ރަްއދުވާ ފަރާތް ހު (ރ)

(ސާޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރުގެ  48އެހެން ރަށެއްގައި ނަމަ، ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެ މަދުވެގެން 

 ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު އޭނައަށް ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ. ،ކުރިން

ޭބރުގައި ނަމަ، ހާޒިރުވާންޖެޭހ ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ރަްއދުވާ ފަރާތް ހުރީ، ރާއްޖެއިން  (ބ)

އަށް ހާިޒރުވުމުގެ އަމުރު އޭނާ ،(ސާދަ) ދުވަހުގެ ކުރިން 14ގަޑީގެ މަދުވެގެން 

 ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.

ހާޒިުރވުމަށް އަްނގައި 

 އިޢުލާނު ކުރުން 

އްދުވާ ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލަމުންދާ މަްއސަލައެއްގައި ހިމެނޭ މައްސަލަ ރަ .45

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަުކންކުރެ  44ފަރާތް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު، މި ގަވާއިދުގެ 

މައްސަލަ ރައްދުވާ މީހާގެ ފޮޓޯއާއެކު، އޭނާ ޯހދުމަށް ، އެއްވެސް ގޮތަކަށް ރައްދުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ

  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ޗިލްޑްރަންސް ،އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ބަންދުކޮށްަފއި ހުރި 

 މީހަކު ހާޒިރުުކރުން 

ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެ މީަހކު ހާޒިރުކުރާނީ، އެ މީހަކު  (ހ) .46

 ބަންދުކުރި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ. 
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ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު  ،އްދާގެ (ހ) ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސްމި މާ (ށ)

އެ ފަރާތަާކ ، އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ ބަދަލުގަިއ، އެ ފަރާތެއް ބަންދުކޮްށފައިވާ ތަނަކަށް ގޮސް

 ބައްދަލުކޮށްގެން ބަޔާން ނެގުމަކަްށ ހުރަހެއް ނެތެވެ.

ހާޒިުރވުމަށް 

 އުޒުުރެވރިުވން 

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  (ހ) .47

ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން، އަމުރުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަގުތަށް ހާޒިރުވުމަްށ 

 ،ރުގެ ކުރިން(އެކެއް) ގަޑިއި 1އުޒުރުވެރިވާނަމަ، އަމުރުގައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުގެ މަދުވެގެން 

 ޗިލްޑްރަންްސ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  (ށ)

ޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބަީކ އޮފީހަށް އަންގާ ހާަލތުގައި، ހާޒިރުވުމަށް އުޒުރުވެރިވާކަމަށް ބަ

އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދެން ޢަމަލުކުރާެނ  ،ބޫލު އުޒުރެއް ކަމަށް ވާނަމަމަޤު

 އެ ފަރާތަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.  ،ގޮތެއް ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ނިންމައި

ބަޔާންެނގޭ ފަރާތް 

ދިިރއުޅޭ ތަނަށް 

 ހާޒިުރވެެގން ބަޔާން

 ނެގުން 

ބަލިހާލު ހުރިޮގތުްނ  ،ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން .48

ނުަވތަ ނަްފސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުްނ ، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެިރކަމެއްގެ ސަބަބުން

     ،ޮއފީހަށް ހާޒިރުކޮށްގެން ބަޔާްނނެގުމުގެ ބަަދުލގައި އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް އުޒުރުވެިރވާ ފަރާތްތައް،

ޗިލްޑްރަންސް  ،އެ ފަރާތެއް ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް ގޮސްގެން ބަޔާން ނެގުމަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ވަކިކަހަަލ ފަންނީ  ،ން ކުރަމުންގެންާދ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެންޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  އޮފީހު  .49 ޚަީބރުްނގެ ރައުޔު ޯހދުން 

ނުވަތަ ރައުޔެއް، ނުަވތަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުަމށް ބޭުނންާވނަމަ، އެ ފަންނުެގ ޚަބީރެއްގެ ރައުޔު ، ލަފައެއް

 އެފަދަ ފަރާތެއް ހާޒިރުވުމަށް ދަޢުވަތު ދިނުމުގެ  ،ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ހޯދުމަށް

 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ،އިޚްތިޔާރު

7ބާބު   

 ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުރުން 

ހާޒިރުކުުރާމއި 

 ސުވާލުކުުރން 

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން .50

 ޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޗިލް ،ސުވާލުކުރުމުގެ ބާރު

ސުވާލުކުެރވޭ ފަރާަތށް 

 މަޢުލޫމާތު ދިުނން 

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލާ މައްސަލަެއއްގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކާ  .51

     ވި ކަންކަން އަންގަންާވނެއެވެ. އަދި ސުވާލު ކުރާނަމަ، ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިްނ، އަންަނނި 

 ކަންކަން އެންގުނުކަމަށް ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.  އެ
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މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރުމަށް ޓަކައި ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  (ހ)

 އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރެވިއްޖެކަން.

 ގައިކަން.ހާޒިރުކުރެވިފައިވަނީ ކޮން މައްސަލައެއް (ށ)

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު  ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިަޔވައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ (ނ)

 ލިބިގެންވާކަން.

އޭނާ ދައްކާ ކޮންމެ ވާަހކައެއް ވެސް އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހެއްކެއްގެ ގޮތުަގިއ  (ރ)

 ބޭނުންކުރެވިދާނެކަން.

 ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެްނވާކަން.ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ޯހދައި  (ބ)

ސުވާލުކުެރވޭނެ ވަުގތުގެ 

 ދިުގމިން 

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުްނ ކުރިޔަށްގެންދާ ަތޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރެޭވ  (ހ) .52

        ގިނަވެގެން  ،ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގައި ބެހެއްޓޭނީ ،ފަރާތްތައް

 (ހަތަރެއް) ގަޑިއިރުއެވެ.  4

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ޗިލްޑްރަންސް  (ށ)

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ކުރިޔަށްގެންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތަކާ 

ދި ރުގެ ދިގުމިނަށެވެ. އަ(ދޭއް) ގަޑިއި 2 ،މެދުނުކެނޑި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ސުވާލު ކުރުން

(ދިހައެއް)  10ސުވާލުކުރުން މެދުކަނޑައިލުމަށްފަހު،  ނަމަ،އެއަށްވުރެ ވަގުތު އިތުރުވާ

 .ދޭންވާނެއެވެ މިނިޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް

ކުޑަކުދިންާނއި، 

ނަފްސާނީ ުނވަތަ 

 އުނިަކމެއް ޖިްސމާނީ

މީހުްނނާ  ލިބިފަިއވާ

 ސުވާލުކުުރން 

ބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ކުރިޔަށްގެންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންނާ ޗިލްޑްރަންސް އޮމް (ހ) .53

ކުރުމުގެ ތަމްރީނާއި ހުނަރު ލިބިފައިާވ  ކުޑަކުދިންނާ މުޢާމަލާތު ،ސުވާލުކުރަންވާނީ

 މުވައްޒަފުންނެވެ.   

ބަބުން، ނުވަަތ ުއިނކަމެއްގެ ސަ ޓަކައި ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކީ ނަފްސާނީ ސުވާލުކުރުމަށް (ށ)

އެހީއެއް ބޭނުންވާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި  ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުްނ އެހެން ފަރާތެއްގެ

އެ ފަރާތުގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭެނ  ،މީހެއް ނަމަ، އެ ފަރާތަކާ ސުވާލުކުރަންވާނީ

 ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.

ނު ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އައްޔަ (ނ)

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދަން ބޭނުންކަމަށް ުބނެފި ނަމަ، އެއީ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުްނ 

 ބުނި ބުނުމެއްކަމުގައި ަބލަންވާެނއެވެ.
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ރާނެ ގޮތުެގ މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ަގއި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ސުވާލުކުުރމުގައި ޢަމަލުކު (ރ)

 ތަފުސީލު ބަޔާންކޮށްފައި މި ގަާވއިދުގެ ދަށުން އުސޫލެއް އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ކުރިޔަށްގެންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ  (ހ) .54 ރިކޯޑު ބެލެްއހެއްޓުން 

ވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދޭންޖެހޭ އެ ފަރާތަކާ ސު ރައްދުވާ ފަރާތަކާ ސުވާލުކުރާނަމަ،

       ދޭ ޖަވާބާިއ، އެ ފަާރތާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކާއި،  މަޢުލޫމާތާއި، އެއަށް އެ ފަރާތުން

 .ނުވަތަ އަޑާއި މަންޒަރު ރިކޯޑު ކުރަން ވާނެއެވެ އެ ސުވާލުތަކަށް ދޭ ޖަވާބުގެ އަޑު

      ، ގެންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެންޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ކުރިޔަށް (ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި، ސުވާލުކުރެވޭ އެންމެހާ 

 .ކޯޑު ކުރަން ވާނެއެވެރި ފަރާތްތަކާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކާއި، އެ ސުވާލުތަކަށް ދޭ ޖަވާބުގެ އަޑު

ވާ އެންމެހައި ކަންކަން ލިޔުމުން މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި (ނ)

 ރައްކައުކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭނެެއވެ.

 8ބާބު 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބޭ ޙައްޤުތައް 

ޖަާވބުާދރީުވުމގެ 

ަމްއސަލަ  ،ފުރުޞަތު

 ރަްއދުވާ ަފރާތަށް ލިބުން 

އެ މައްސަލަ ރައްދުވާ  ،ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި (ހ) .55

ފަރާތްތަކަށް، އެ ފަރާތަކާމެދު ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު ޖަވާބުދާރީވުަމްށ 

 އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތެއް ދޭންވާެނއެވެ.

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލާ މައްސަލަެއއްގައި، މައްސަލަ ރައްދުވާ   (ށ)

އެއްނަމަ، އަދި އެ މައްސަލަ އެ އިދާރާއެއްގެ ވަކި މުވައްޒަފަކަށް ފަރާތަކީ އިދާރާ

އެ އިދާރާއަކަށް ވެްސ  ،ރައްދުނުވިނަމަވެސް، މި މާއްާދގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިާވ ޙައްޤު

 ދޭންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ 

 އެހީތެރިަކން 

މައްސަލަ ރައްދުވާ  ،ގައިޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލާ މައްސަލަެއއް (ހ) .56

ކުރުމުގެ ޙައްޤު  އެ ފަރާތް ތަމްސީލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ އައްޔަނު ،ފަރާތަށް

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ،ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ފުރުޞަތު ދިުނމުގައި (ށ)

ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަަމ،  ނީ ވަކީލަކު އައްޔަނުމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކުން ޤާނޫ )1( 

     (ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއް،  24އެކަމަށް އެދޭ ވަގުތުން ފެށިގެން 

 އެ މީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.
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) ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، 1މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )2(

ވަކީލަކު އައްޔަނު ނުކުރެވިގެން، ވަކީލަކު އައްޔަނު ކުރުމަށް  މަޤުބޫލު ސަބަބަކާހެދި

ބޭނުންވެގެން، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް ލިޔުމުން  އިތުރު މުއްދަތެއް

އަދި އެ ސަބަބަކީ މަޤުބޫލު ސަބަބެއްކަަމްށ އިންވެސްޓިގޭޓްކުރާ ، އެދިއްޖެނަމަ

) ގަޑިއިރުގެ އިތުރު މުއްދަތެއް ވީސްއު(ސަ 24ފަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، މުވައްޒަ

  .ދޭންވާނެއެވެ

މި މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ މަތީން އައްޔަނުކުރާ ވަކީލަކު، އެ މައްސަލައިން  )3(

        އިތުރު ން، އެހެން ވަކީލަކު އައްަޔނުކުރަތަނާޒުލުވާން ބޭނުންވެއްެޖނަމަ

 (ސައުވީސް) ގަޑިއިރު ދޭންވާނެއެވެ. 24

އްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނު ނުކޮށްފިނަމަ، މި މާ )4(

ތަޙުޤީޤު ގެ ޭބނުން ުނހިފީކަމަްށ ބަލައި، ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރަން ދިން ފުރުޞަތު

 ގެންދެވިދާނެއެވެ.  ކުރިޔަށް

ކީލަކަށް ވުރެ ދަށުން، އެއް ވަ ކުރުމަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނު )5(

ހަށް ވަދެވޭނީ ވެ. ނަމަވެސް، ތަޙުޤީޤު މަޖިލީގިނަ ވަކީލުން އައްޔަނު ކުރެވިދާނެއެ

ކިތައް ޤާނޫނީ ވަކީލުންަނށްކަްނ ކަނޑައަޅާނީ، ޖާގައޮތް މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް 

 އިންވެސްޓިޭގޝަން ޮއފިސަރެވެ.  ،ބިނާކޮށް

ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ 

 ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލުން 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން  ،ންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ަބލާ މައްސަލައެއްގައިޗިލްޑްރަ .57

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ެއ ފަާރތަކަށް  ވަކީލަުކ އައްޔަނު، ބޭނުންނުާވނަމަ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރަން

ނގޭޮގތަށް ލިޔެ، ެއކަމަށް އެ ވަކީލަކު އައްޔަނުުކރަން ދިން ފުރުޞަުތގެ ޭބނުން ނުހިފީކަން ،ދެވުނުކަމާއި

 .ކަނޑައަޅައިފައިވާ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ

ޤާނޫނީ ވަކީލު 

 އައްޔަނުުކރާ ފޯމު 

    ގައިވާ  4ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރީކަމުގައި ބަލަންވާީނ، މި ގަވާިއދުގެ ޖަދުވަލު  (ހ) .58

 ފޯމު އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ފުރިހަމަކޮށްފައި، އެ  "ޤާނޫނީ ވަކީލު އައްޔަނުކުރާ ފޯމު"

ފޯމު ފުރިަހމަކުރުމަށްފަހު، އެ ފޯމާެއުކ  ،ބަލައިގަނެވޭނީ  "ޤާނޫނީ ވަކީލު އައްޔަނުކުރާ ޯފމު" (ށ)

 ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ލިެޔކިޔުމާއެކު ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ހުށަހެޅުމަށް

މައްސަލައާ ގުޅިގެން  ، ފަރާތަށްޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރާ ހާލަތުގައި، މައްސަލަ ރައްދުވާ (ނ)

އަންގާ އެންގުންތައް އެންގުމުްނ، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ވަކީލަށް 

 .ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ އެންގުނީ
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    ބޭނުންވާނަަމ، އެފަދަ އެހީ ހޯދުމަީކ  އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ވަކީލަކަށް ތަރުޖަމާނެއްގެ އެހީ (ރ)

 އް އައްޔަނުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެ ވަކީލެ

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ކުރިޔަށްގެންދާ ތަޙުޤީޤެއްގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ  (ހ) .59 ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ަޝރުޠު

 .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ުފރިހަމަވާ ފަރާތްތަކެވެ ގޮތުގައި އައްޔަނު ކުރެވޭނީ،

(ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަްނނުގެ ާޤނޫނު) ގެ ަދށުން،  2019/5ޤާނޫނު ަނންބަރު  )1(

 ؛ހުއްދަލިބިގެން ާޤނޫނީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކަށް ވުން

ފަރާތެއްގެ  އެ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުމަށް އެދޭ މައްސަލައިގައި ސުވާލު ކުރެވޭ އެހެން )2(

 ވަކީލެއް ކަމުގައި ނުވުން؛

އޮތް ފަރާތެއް  ލަކު ޢައްޔަނު ކުރުމަށް އެދޭ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ދައުރެއްއެ ވަކީ )3(

 ؛ކަމުގައި ނުވުން

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާއެއްގައި އުޅެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ،  )4(

 ؛އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތު ފާއިތުވެފަިއ ވުން (ދޭއް) 2ވަޒީފާއިން ވަކިވިތާ 

ވަޒީފާއިްނ   އުޅެފަިއވާ، އަދިޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާގައި )5(

(ދޭއް) އަހަރުދުވަުހގެ މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައި ވީަނމަވެސް، އޮފީހުގައި  2ވަކިވިތާ 

ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެއް އިވެލުއޭޓު ކުރުމުގައި  މަސައްކަތް

މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް ނިންމުމެއް  ޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަނުވަތަ ތަ

 ނިންމުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ަފރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަޝރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް  އައްޔަނުކުރި ވަކީލަކީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި (ށ)

ރާތަށް ސަބަބާއެުކ އެކަން އަންގައި، ވަކީލަުކ ައއްޔަނުކުރި ފަ ކަމުގައި ނުވާ ނަމަ، ވަކީލު 

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ އިތުރު މުއްދަތެއް އިންވެސްޓިގޭޓަރު ލިޔުމުން  24އައްޔަނު ކުރުމަށް 

 .ދޭންވާނެއެވެ

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލަުމންދާ މައްސަލަތަކުގައި ވަކީލުންގެ ގޮތުަގިއ  (ނ)

 .ވަކީލުންގެ ދަފުތަރެއް ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ އައްޔަނުކުރާ

ވަކީލާ ވަކިން  ޤާނޫނީ

ބަްއދަލުކުރުުމގެ 

 ފުރުޞަތު 

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލަުމންދާ ަމއްސަލައެއްގައި، މައްސަލަ ރައްދުވާ  .60

މުގެ ފުރުޞަތަކަށް ވަކީލާ ވަކިން ބައްދަލުކޮށްގެން މަޝްވަރާކުރު ފަރާތުން އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ

 އެދިއްޖެނަމަ، އެ ފުރުޞަތު ފަިހކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
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ކުރުން  ،ޤާނޫނީ ވަކީލު

 މަނާ ކަންތައްަތއް 

ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި، މައްސަލަ  ސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުންޗިލްޑްރަން (ހ) .61

ސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާއެކު ރައްދުވާ ފަރާތަކުން އައްޔަނުޮކށްފައިވާ ޤާޫނނީ ވަކީލަކު، ަމއް

 .ނުވާނެއެވެ ހާޒިރުވެ ހުންނައިރު، ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން

 ؛މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާ ކުރާ ސުވާލުތަކަށް، އެ ފަރާތުގެ ބަދަުލގައި ޖަވާބުދިނުން )1(

ރަކާތަކުން ނުވަަތ ލިޔުމަކުން ނުވަތަ ހަ  ،ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޖަވާބު )2(

 އިޝާރާތަކުން ބުނެދިުނން؛

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން، އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތަްށ  )3(

އެއްބަސްވާ ހާލަތުގައި، އޭނާގެ ބަދަލުގައި، ނުވަތަ އޭނާެގ ފަރާތުން އެކަމަށް 

 އެއްބަސްވާކަމަށް ބުނުން؛ 

ރިކޯޑު  މަންަޒރާއި އަޑު، ލައާ ގުޅުންނެތް ލިޔެކިޔުމާއިމައްސަ، ފޯނާއި، ދަބަހާއި )4(

ބަޔާންނަާގ  ،ކުރެވޭ ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވަތަ އެފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް އާލާތެއް

 ތަނަށް ވެއްދުން؛

 ބަޔާން ނަގަްނ ފެށުމަްށފަހު، ބަޔާން ނެގުްނ މެދުކަނޑައިލަިއފައިވާ ވަގުތެއްގައި )5(

 ފަރާތުގެ ހުއްދައެއް ނެތި، އެ ތަނުން ނުުކުތން؛ ފިޔަވައި، ސުވާލުކުރާ

ހުއްޓުވައިގެން ނުވަތަ ހުރަސްއަޅައިގެން، ނުވަތަ ހުއްދަނޫްނ  ށްއެއްވެސްގޮތަކަ )6(

 ؛ސުވާލުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން، އެނޫންވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްގެން

ފިޔަވައި، އިތުރު  އް ޤާނޫނަކުން މަޢުލޫާމތު ދޭންވާެނކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެ )7(

 އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުން.އި އެހެން ފަރާތަކަށް މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާއާ

 ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެިއން ަކމެއް ކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  (ށ)

ސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންނަްށ ތަޙުޤީޤު ކުރިޔަށްދާ ތަނުން ޭބރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، އިންވެ

ޓަކައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަްށ  އެ ވަކީލަކާެމދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި

 ފޮނުވުމާއި، އެ ަތޙުޤީޤުގައި އެ ވަކީލަކު ބައިެވރި ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 ތީން ޤާނޫނީ ވަީކލަާކމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ޮގތުގެ މަ (ނ)

 .އަންގަންވާނެއެވެއެ ވަކީލަކަށް އަޅައިފިނަމަ، ލިޔުމުން އެކަން 
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ުގޅިގެން، އެ ސުވާލުގެ ޖަާވުބ  ތަޙުޤީޤުގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ވެސް، ކުރެވޭ ވަކި ސުވާލަކާ (ރ)

ވަކިން މަޝްވަރާކުރުމަްށ  ވަކީލާއެކު  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ، ދިނުމުގެ ކުރިން

 ބޭނުންވާކަމަށް ުހށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ސުވާލު ކުރެވޭ  (ހ) .62 ހަނުހުުރމުގެ ޙަްއޤު 

ރުމުގެ ކުރިން، ކާކުކަން ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތެއްނަމަ، އެ ފަރާތާ ސުވާލުކު

އެ ފަރާތަށް އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމަކީ 

ކަމާއި، ތަޙުޤީޤުގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުންވެސް ެއ ފުރުޞަތު އޮްނނާނެަކްނ ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް

 އަންގައި، އެ ޙައްޤު ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބުެނފައިވާ ޙައްޤުގެ ބޭނުން ހިފާނަމަ، އެ ޙައްޤު އޭނާ އިޚްތިޔާރު  (ށ)

 އެކަންލިޔުމުން  ،ކޮށްފިކަން ފާޅުގައި ބުނަންވާނެެއވެ. އަދި އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުން

 ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

ނުންކޮށްފި ަނމަ، އެ ފަރާތުން އެފަދައިްނ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހަުނހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭ (ނ)

ބުނެފައިވާީތ، ހަުނހުރުމުގެ ުފރުޞަތު ދޭކަމަށާއި، ެއ ިހސާބުން ތަޙުޤީޤުގައި އޭނާާއ 

އަދި ލުކުރުން ހުއްޓައިލަންވާނެއެވެ. ސުވާލުކުރުން ނިމުނީ ކަމަށް ބުނެ، އެ ފަރާތަކާ ސުވާ

ށް އޭނާއާ އެއްވެސް ސުވާލެއް ކޮށްގެން އޭނާއާމެދު ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަ

ކަަމްށ ފަހު އަުލްނ ބަޔާންދޭން ބޭނުންވާނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ ފަރާތުން ހަނުހުރުމަށް

 ބުނެފި ނަމަ، އަުލން ބަޔާން ނެުގމަކަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ.

އެ ޙައްޤު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހަނުހުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބުނެ،  (ރ)

ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވެމުން ދަނިކޮށް އެ ފުރުޞަތު ބޭނުންކަމަްށ 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގަިއ  ،ބުނެފިނަަމ، ތަޙުޤީޤުގައި ުސވާލުކުރުން މެދުކަނޑައިލައި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ަޢމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރުމުގެ ކުރިން މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއްގެ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭނުން (ބ)

     މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ތައްޔާރުކުރާ ބަޔާނެއްގައި އެ ފަރާުތން ސޮއިކުރަން ޖެހޭނެކަމަށާއި، 

 އެ ބަޔާނުގެ ޤާނޫނީ ޞައްޙަކަމަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެކަން އެ ަފރާތަށް ބުނެދޭންާވނެއެވެ.

ވާ ފަރާތްތަކަްށ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ިލބިދެވުުނ ނަމަވެސް، މައްސަލައިގަިއ މައްސަލަ ރައްދު (ޅ)

ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ މަުޢލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ހަނުހުރުމުެގ 

 ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
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މަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރު (ކ)

ފަރާތްތަކާމެދު، ިމ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމުން، ތަޙުޤީޤުަގިއ 

 ކުރާ ސުވާލުތަކަށް އެ ފަރާތުން ޖަވާބު ނުދޭނަމަ، އެހިސާުބން ަތޙުޤީޤު ނިންމައިލަންވާނެއެވެ.

ހަނުހުުރމުގެ ޙަްއޤު 

 ލިބިެދވޭ ާދއިރާ 

ން ޮގތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަުކ، ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ ޤާނޫނެއްގައި އެހެ .63

އޮފީހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި އެ މައްސަލަ ރައްދުވާ މީހަކަށް ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދެވޭނީ 

  ބިތުކުރުމަށް ޖަވާބަކުން، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާ ބަލާ ފަރާތަކުން ކުރާ ސުވާލަކަށް ދޭ  މައްސަލަ

ުނވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ެދކޮޅަށް ބަޔާނެއް ދޭންޖެހޭ ާހލަތުަގއި،  ހެކި ހުށަހެޅިދާނެ ާހލަތެއްގައި

 .އެކަންޏެވެ. އެ ނޫން ހާލަތްތަކުގައި ހަުނހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ އެ ނިސްބަތަށް

ތަރުަޖމާނަކު 

 ހަމަަޖއްަސއިިދނުން 

     ،ޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން މައްސަލަ ބެލުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ޗިލް (ހ) .64

 ބަހެވެ. ދިވެހި

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން  (ށ)

ކުރަްނ ނޭނޭގ ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެްނ ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ދިވެހިަބހުން މުޢާމަލާތު

އެ ތަޙުޤީޤެއް  ،ބަހުން މުޢާމަލާތުކުރަްނ އެނގޭނަމަމަ، އަދި އެ ފަރާތަށް އިނގިރޭސިފަރާތެއްނަ

 ބަހުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ. އިނގިރޭސި

ސުވާލުކުރެވޭ  ލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަ (ނ)

ރާަތްށ ރާތަކީ ދިވެހިބަުހން މުޢާަމލާތުކުރަން ނޭނޭގ ފަރާތެއްަނމަ، އަދި އެ ފަފަ

 ،އެ ފަރާތަކަށް އެނގޭ ބަހަކުން ތަރުޖަމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ،ބަސް ވެސް ނޭނގޭނަމައިނގިރޭސި

 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެެވ. 

ސުވާލުކުރެވޭ  ލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންރސަންގެ އޮފީހުން ބަޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަ (ރ)

ފަރާތަކީ އިޝާރާތުން ވާހަކަދަްއކާ މީހެއްނަމަ، އޭނާއާ ކުރާ ސުވާލުތައް ބަޔާންކޮށްދެޭވެނ 

 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.  ،މީހަކު

ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ 

 ޢަމަލުުކރާނެ މީހުންާނމެދު

 ގޮތް 

 

ސުވާލުކުރެވޭ  ލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަ (ހ) .65

ފަރާތަކީ ލިޔަންކިޔަން ނޭނގޭ ފަރާތެއް ނަމަ، އެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާނުގަިއ 

  ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް  ސޮއިކުރުވުމުގެ ކުރިން، އެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ

 އެ ބަޔާން އެ ފަރާތަށް އިއްވަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް، ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު  (ށ)

ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއް މެުދވެރިކޮށް އެ ބަޔާން އެ ފަރާތަްށ އިއްވެން ނެްތ ހާލަތުގަިއ، 

     ވާލުކުރުމުގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އެ ބަޔާން ތަޙުޤީޤުގައި އޭނާއާ ސު

 އެ ފަރާތަށް އިއްވަންވާނެއެވެ.
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 9ބާބު 

 ޚާއްޞަ ހާލަތްތައް 

ދިމާވާ ވަކި ހާލަތްތަކެއްގަިއ ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ހިންާގ  (ހ) .66 ޚާްއޞަ ހާލަތް

   އި ޢަމަލުކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް މި ބާބުގައި ކަނޑެޅިފައިވާ ތަޙުޤީޤުތަކުގައި އާންމު ހާލަތުގަ 

ވަކި ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޗިލްޑްރަްނސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންއަށް 

 ނިންމިދާނެއެވެ. 

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިާވ އުސޫލުން ޢަމަލުކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ހާލަތްތަކުގައެވެ.  (ށ)

ނުރައްކަލުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި )1(

  ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ހާލަތު އިޢުލާނުކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން

ވަކި ސަރަޙައްދަކަށް ނުވަތަ ވަކި ރަށަކަށް ދަތުރުފަތުރުކުރުން ުނވަތަ އަރައިފޭބުން 

 ވުން، ނުަވތަ ވަކި ަތނަކަށް ވަދެނުކުމެވުން މަނާކޮްށަފއިވުން؛މަނާކޮށްފައި

ޤާނޫނު) ެގ  (އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 2012/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )2(

ނުވަތަ  ދިެވހިރާއްޖޭގައި ،ދަށުން އިޢުލާނުކުރާ ކުއްލި ނުަރއްކަލުގެ ހާލަތުގެ ސަަބބުން

ނުވަތަ ވަކި ރަށަކަށް ދަތުުރފަތުރުކުރުން ނުވަތަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ސަރަޙައްދަކަށް

އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފައިވުްނ، ނުވަތަ ވަކި ތަނަކަްށ ވަދެނުކުމެވުން 

 މަނާކޮށްފައިވުން؛

ޤާނޫނު) ގައި  (ކާރިސާއާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްުޓމުގެ 2015/28ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )3(

ނުވަތަ  ދިެވިހރާއްޖޭގައި ،ުބންބަޔާންކޮށްފައިވާ ކާރިސާގެ ހާލަތުގެ ސަބަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ސަރަޙައްދަކަށް ނުވަތަ ވަކި ރަށަކަށް ދަތުުރފަތުރުކުރުން ނުވަތަ 

އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފައިވުްނ، ނުވަތަ ވަކި ތަނަކަްށ ވަދެނުކުމެވުން 

 މަނާކޮށްފައިވުން؛

ން ނުވަތަ ޗިލްޑްރަންސް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް، މޫސުމީގޮތުންނާއި ޚަރަދުގެގޮތު )4(

އިންތިޒާމުތައް  ކުރުމުގެ ނިޒާމު ހިންގުމުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ތަޙުޤީޤު

ނުވަތަ ވަކި ރަށެއްގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮތުން އެ ވަގުތަކު  ވަކި ސަރަޙައްދެއްގައި 

އްސަލައެއް މަ ހުށަހެޅިަފއިވާ، ގޮންޖެހުްނަތކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އޮތް ހުރަސްތަކާއި

 ؛ނިންމުމަށް ލަސްވާނެ ހާލަތެއް ޮއތުން
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މޫސުން ގޯސްވުން، ނުވަތަ ަދުތރުފަތުރުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވުން، ުނވަތަ ދަތުރުފަތުރުގެ  )5(

 ން ސުވާލުުކރުމަށް ހާޒިރުކުރަ ،ދަތިކަން ހުރުްނ، ނުވަަތ ޞިްއޙީ ހާލަތު ހުރިގޮތުން 

ތަކެއް ހުރުން ފަދަ މަުގބޫލު ސަބަބަކާހުެރ ބޭނުންވާ މީހާ ހާޒިރުކުރުމަށް ދަިތ ކަންތައް

 ހާޒިރުވުމަށް އުޒުވެރިވުން؛

      ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޙައްޤަށާއި މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ އިސްކަންދެވޭނެ ގޮތަކީ،  )6(

ވަކި ފަރާތަކާ ސުވާލުކުރުމަށް ެއ ފަރާތެއް ހާޒިރުކުރުމުގެ ބަަދލުަގއި އެ ފަރާތް ހުރި 

 ؛ ސުވާލުކުރުން ކަމުގައިވާ ހާލަތު ތަނުގައި ބަހައްޓައިެގން

މި މާއްދާގެ އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ހާލަްތތައް  )7(

ފިޔަވައި، އެހެން ސަބަބަާކހުރެ، އެންމެ މަޞްލަޙަތުހުރި ގޮަތކީ ޗިލްޑްރަންސް 

އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްގެން ސުވާލުކުރުމަށްވުރެ، 

 .ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ސުވާލުކުރުންކަމުގައިވާ ހާލަތު

އޮންލަިއންކޮށް ތަުޙޤީޤަށް 

 ސުވާލުކުުރން 

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލަުމންދާ މަްއސަލައެއްގައި ގުޅިގެން އޯޑިއޯ  (ހ) .67

      ،ށް ސުވާލުކުރުރެވޭނީނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ތަޙުޤީޤު ބޭނުމަ

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ހާަލތްތަުކގައެވެ. 66މި ގަވާއިދުގެ 

ގުޅިގެން އޯޑިއޯ  ،ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލަުމންދާ މައްސަލައެއްގައި (ށ)

    ،ގައި ޢަމަލުކުރާނީނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ތަޙުޤީޤަށް ސުާވލުކުރުމު

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.

 10ބާބު 

 ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤު ހިންގުން  ،ތަޙުޤީޤަށް އެހީ ހޯދުމާއި 

ތަޙުީޤޤަށް ެއހީތެރިކަން 

ހޯދުާމއި، ގުިޅގެން 

 ތަޙުީޤޤު ހިްނގުން 

އެހީތެރިކަން  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަޙުޤީޤުތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެހެން އިދާރާއެއްގެ ނުވަތަ .68

ހޯދުމުގައްޔާއި، ގުޅިގެން ތަުޙޤީޤު ހިންގުމުގައި ޗިލްޑްރަްނސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން  

 މި ބާބުގައި ކަނަޑއަޅާ އުސޫލުތަކުގެ މަތީންނެވެ.  ،ޢަމަލުކުރާނީ

ގުިޅގެން ަތޙުީޤޤު 

 ހިންގުން 

ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤު ހިންގުމަށް ޗިލްޑްރަންސް  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ގަވާއިދާ (ހ) .69

ގުޅިގެން އެކަން ތަޙުޤީޤު ހިންގަން ބޭުނންާވ ، ފެންނަ ހާލަތުގައި އޮމްބަޑްސްޕަރސަންއަށް

 ނިންމަންވާނެއެވެ. ލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންއިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ޗި

ޗިލްޑްރަންސް ،  މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެހެން އިދާރާއަކަށް އެ (ށ)

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ލިޔުމުންނެވެ.
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ގުިޅގެން ަތޙުީޤޤު 

 އެްއބަްސވުން  ހިންުގމުގެ

 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންާދ މައްސަލައެއްގައި އިދާރާއަކާ  (ހ) .70

ޓަކަިއ  އެކަމަށް ޅިގެން ތަޙުޤީޤެއް ހިންގާނަަމ، އެކަްނ ކުރާނީ،ނުވަތަ އިދާރާތަކަކާ ގު

 ދަށުންނެވެ.  ސޮއިކުރެވޭ ޚާއްޞަ އެއްބަސްވުމެއްގެ

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ، ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤު ހިންގުމުގައި  (ށ)

އިދާރާ ނުވަތަ އިދާރާތަކާއެުކ ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހާއެކު ބައިވެރިވާ 

މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތާއި، ދަުއރާއި، އެހީތެރިވެދޭނެ އުސޫލުތަްއ ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުމަަކްށ 

 ވާންވާނެއެވެ.

         ،(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުެގ ބައިވެރިން ބޭނުްނނަމަ މި މާއްދާގެ (ނ)

މި އެއްބަސްވުން ބިނާކޮށްގެން  އްސަލައަކަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް، ނުވަަތ ވަކި މަ

 އެކުލަވައިލެވިދާނެއެވެ.

ގޮތުގެ މަތީްނ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤު ހިންގުމުެގ ނަތީޖާއަކަށްވާީނ، ގުޅިގެްނ  މި ގަވާއިދުގައިވާ (ރ)

 ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް

 ޚްތިޞާޞްގެ ހައިސިއްޔަތަށް އުނިކަމެއް އައުމަކާ ނުލައި، އެ މައްސަލައިގައި ލިބިގެންވާ އި

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހާ ބައިވެރިވި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ 

ލިބިދިނުމާއެކު، ާޤނޫނީ ހައިިސއްޔަތާއި ބާރު އެ ތަޙުޤީޤަށް  އިދާރާތަކަށް ވެސް އިޚްތިޞާޞް

 .ލިބިދިނުމެވެ

ޙުީޤޤަށް ެއހެން ތަ

މުައއްަސސާތަކާއި 

 ހީ ހޯުދން އިާދރާތަކުގެ އެ

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލަުމންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެޭހ  (ހ) .71

ޯހދުމަށް ނުވަަތ އެނޫންވެސް ތަުޙޤީޤާ ގުޅުންހުރި އެހެިނހެްނ  ހެއްކެއް ނުވަތަ މަޢުލޫާމތެއް

ޤީ އިދާރާއެއްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ނަަމ، އެފަދަ ކަމެއްގައި ތަޙުޤީޤީ ކަންކަމަށް ތަޙުޤީ

 .އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ އިދާރާއެއްގެ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ތަޙުޤީޤުތަކަށް އެހެނިެހްނ  (ށ)

ޗިލްޑްރަންްސ  ،މާމެދު ގޮތެްއ ނިންމާނީމުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދު

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންއެވެ.

އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާިއ ، ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ތަޙުޤީޤުތަަކށް (ނ)

 އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭނީ އަންނަނިވި ހާލަްތތަކުގައެވެ.

  ހެކިބަސް ހޯދުމުގައި؛މީހެއްގެ ބަޔާން ނެގުމުގައި ނުވަތަ  )1(

 ލިޔެކިޔުން ހޯދައި ރައްދުކުރުމުގައި؛ )2(
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  ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދުމަށް އެއްޗެއްސާއި ތަންތަން ބެލުމުގައި؛ )3(

 .ާދ އެއްޗެހި ފޯރުވައިދިނުމުގައިމަޢުލޫމާތާއި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހޯ )4(

 11ބާބު 

 ދިނުމާއި، ހާމަކުރުން ރަނގަޅުކޮށް ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމާއި 

މަްއސަލައާ ުގޅުންުހރި 

ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު 

 ސާފުކޮށްދިުނން 

ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން، އެ މައްސަލަ އޮތް  (ހ) .72

އެ މަްއސަލަ ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ  ،ހިސާބެއް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުްނވެގެން އެދިއްޖެނަމަ

 ސާބެއް ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ހި

މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން، މައްސަލައާ ގުޅޭ އެހެނިހެން  ) ގައި ބުނެަފއިވާހ (މި މާއްދާގެ (ށ)

 ،އެ މަޢުލޫާމތު ސާފުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެިދއްޖެނަމަ

 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

     ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން،  )(ނ

ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަްނ އެދިއްޖެނަމަ، ތަޙުޤީޤަްށ  އެ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި

 ،މަތީން އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދަތިނުވާ ގޮތުގެ

   ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ އިތުރުން، ޗިލްޑްރަންސް  (ރ)

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން 

މަތީން އެ މައްސަލައަކާ  ތަޙުޤީޤަށް ދަތިނުވާ ގޮުތގެ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުން އެދިއްެޖނަމަ،

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް  ،ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމުެގ އިޚްތިޔާރު

   ލިބިގެންވެއެވެ.

އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ މައިންަބފައިން، ނުވަތަ ޝަރުޢީ ބަލަދުެވރިޔާ ނުވަތަ ޤާނޫނީ  )1( 

  ؛ބަލަދުވެރިޔާ

(އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ  18، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މައިންބަފައިންނާއި  )2( 

ނުވަތަ  ބަލަދުވެރިޔާޝަރުޢީ ، އަނބިީމހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއާއި، ދަރިންނާއި އުފަން

 .ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ

   ތަކުގެ ތެރެިއން ) ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮްށަފއިވާ ފަރާތ1ްމި މާއްދާގެ (ރ) ެގ ( (ބ)

   އެއް ފަރާތަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން، މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އެދިއްޖެނަމަ، 

އެ މާއްދާގައި  ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމުން އޭގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްފަރާތަކަށް
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 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެން ފަރާތްތަަކށްވެސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދެވުނީ 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަރާތްތަކުން، މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ) 2މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( (ޅ)

އެ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކޮށްދެވޭނީ، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ  ،ސާފުކުރަން އެދިއްޖެނަމަ

ގެ އޮފީހަށް އިއުތިރާޒު ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުން ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން

 އްފަރާތަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުންހުށަހެޅުމުންނެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ

 މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އެދިއްޖެނަމަ، އޭގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްފަރާތަކަށް

ށް ވެްސ ެއ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެން ފަރާތްތަކަ، މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުން

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދެވުނީ ކަމުަގއި ބެލެވޭނެއެވެ. 

ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، އެ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް  (ކ)

ސާފުކުރަން ބޭނުންވެގެން މީޑިާއގެ ފަރާތަކުން އޮފީހަށް ުހށަހަަޅއިފިނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތެްއ 

 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.  ،މެދުސާފުކޮށްދިނުމާ

މާއްދާގައި އެހެން ބުނެފައި އޮތް ނަމަވެސް، ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު  ވަނަ 72މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .73 ހާމަނުކުެރވޭނެ މަޢުޫލމާތު 

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ހާމަ

 ޅިދާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތު؛ގެންދިއުމަށް ހުރަސްއެތަޙުޤީޤު ކުރިޔަށް )1(

 މީހުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތާއި، ަޝޚުޞީ މަޢުލޫމާތު؛ )2(

 ކުރުމުގައި ހިފަަހއްޓަންޖެހޭ ސިއްރު  ޤާނޫނެއް ހިންގުމުގައި ނުަވަތ ތަންފީޛު )3(

 މަޢުލޫމާތު؛

 ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ މަޢުލޫމާތު؛ )4(

ޢަމަލުތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ހިންގުމަށް ބޭނުންކުާރ  މަލުތައް ނުވަތަ އެފަދަޢަޤާނޫނާ ޚިލާފު  )5(

 .ނުކުރެވިދާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލު

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ މަތީން މަޢުލޫާމުތ  ވަނަ 72މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)

ނުވަތަ ުގޅުން ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް، ސާފުކޮށްދިނުމުގައި، އެ މައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި، 

އެއްވެސް ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތާއި ޝަޚުޞީ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

އަދި އެ ފަދަ މަޢުލޫމާތަކަށް ުނވިޔަސް، ހާމަކުރެވޭ މަޢުލޫމާތަކީ، އެ މަޢުލޫމާތުގެ ސަބަުބން 

   އެނގިދާނެ މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް ފެންަނނަމަ، އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެ ކުއްޖާއަކީ ކާކުކަން 

 އެ ފަދަ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 
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ޔާންކޮށްފައިާވ އްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) އާއި (ރ) އާއި (ކ) ގައި ބަވަނަ މާ 72މި ގަވާއިދުގެ  (ނ)

ތަ ގުޅުން އެ މައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި، ނުވަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދީފިނަމަ، އުސޫލުގެ މަތީން

އް ލިބިދާނެކަމަށް، ނުަވަތ ކުއްޖެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެކަމުގައި ވިޔަސް، އެއްވެސް ކުޑަނެތް

ކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ގެއްލިދާނެކަމަށް ޗިލްޑްރަންސް އޮްމބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ކުޑަ

 ފެންނަނަމަ، އެ މަޢުލޫާމތެއް ސާފުކޮށްދީގެން ނުވާނެއެވެ. 

 މަޢުލޫމާތު

 ނަގޅުކޮްށދިނުން ރަ

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަލަމުންެގންދާ ަމއްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މީހަކާ  .74

ގުޅޭ ނުވަތަ ފަރާތަކާ ގުޅޭ ޒާީތ މަޢުލޫމާތެއްގައްޔާއި ޝަޚުޞީ މަޢުލޫމާތެއްގައި ކުށެއް ހިމެޭނނަމަ، 

އެއީ ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ  ،ން އެދޭ ހާލަތުގައިއެކަން ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް އެ ފަރާތުން ލިޔުމު

ވާނަމަ، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެކަން  މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް

 އެ ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  ލިޔުމަކުން ،ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު

 12ބާބު 

 ރުން ރައްދުކު  ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި އަނބުރާ 

ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި 

 އަނުބރާ ަރއްދުުކރުން 

ތަކެިތ  ނަކަލާއި ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ގެންނަ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލާއި (ހ) .75

ގެނައި ބޭނުން ނިމުމަކަށް އައުމާއެކު، އެ އެއްޗަކާމެދު ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް 

 .ޅަންވާނެއެވެޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަ

 ތަކެތި ނިސްބަތްވާ ދައުަލތުގެ އިދާރާއަކަށް އެ ތަކެތި ރައްދުކުރުން؛ )1(

 ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތާ ތަކެތި ހަވާުލކުރުން؛ )2(

 .ނައްަތއިލުން ނައްތައިލެވޭނެ ފަދަ ތަކެތި )3(

އޮފީހުން ތަޙުޤީުޤ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  (ށ)

 ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ގެންނަ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ނައްތައިލައިގެން ނުވާނެއެވެ.

   މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުެގ މަތީން އަނބުރާ ހަވާލުކުރާ ިލޔެކިޔުމުގެ އަސްލާއި ތަކެތި، (ނ)

ަރންވާނީ، ނުވަތަ ވެރިފަރާާތ އެ އެއްޗެއްގެ ނިސްބަތްވާ ަދއުލަތުގެ އިދާރާއަކާ ހަވާލުކު

 ގައިވާ "ލިޔެކިޔުމުގެ އަސްލާއި ތަކެތި އަނބުރާ  8ހަވާލުކުރަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 .ހަވާލުކުރާ ފޯމު" އިންނެވެ

ހަވާލުކުާރ  މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ލިޔެކިޔުމުގެ އަސްލާއި ތަކެތި އަނބުރާ (ރ)

އެ އެއްޗެއްގެ ނިސްބަތްވާ  (އެކެއް) އަސްލު، 1ސްލު ތައްޔާރުކޮށްފައި، (ދޭއް) އަ 2ފޯމުގެ 

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކާ ނުވަތަ  ވެރިފަރާތާ ހަވާލު ކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި އަނބުރާ ހަވާލުކުރާ 
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_______________________ 
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 1ޖަދުވަލު 

` 

 

 

 

 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް 

 ،މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

      ނަންބަރު:                                                                    

 ރީކުރުމާ ގުޅޭ ނިންމުން ރަޖިސްޓަ  މައްސަލަ 

 

 މަޢުލޫމާތު  އްސަލައިގެ މަ 

މައްސަލައިގެ 

              ނަންބަރު

                    މައްސަލައިގެ ބާވަތް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

 ތާރީޚު

  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް 

  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  ފޯނު ނަންބަރު                     ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު  ނަން 

  މެއިލް-އީ  އެޑްރެސް 

 

 ންމުން:ނި  

 

 (ހިޖުރީ ތާރީޚު)

 (މީލާދީ ތާރީޚު)

 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި               R-175/2021 : ނަްނބަރު  ވާއިދުގަ                343  އަަދދު:              50ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

4 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ ގުޅޭ ނިންމުން ނިންމީ

 ނަން:

 މަޤާމު:
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 2ޖަދުވަލު 
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 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް 

 ،މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

      ނަންބަރު:

 ން ލިޔު އަންގާ ނިންމުން 

 މަޢުލޫމާތު  މައްސަލައިގެ 

މައްސަލައިގެ 

              ނަންބަރު

                    މައްސަލައިގެ ބާވަތް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

 ތާރީޚު

  މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  ނު ނަންބަރު ފޯ                    ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު  ނަން 

  މެއިލް-އީ  އެޑްރެސް 

 

 

 ނިންމުން:
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 (ހިޖުރީ ތާރީޚު)

 (މީލާދީ ތާރީޚު)

 

 ހަވާލުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު   ނަން

  އެޑްރެސް

  ގަޑި   ތާރީޚު 

  ވި ސަބަބު ނު ލިޔުމާ ހަވާލު
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` 

 

 

 

 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް 

 ،މާލެ

 ހިރާއްޖެ.ދިވެ 

 

 

 އަމުރު ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ 

 ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: .1

ފުރިހަމަ 

 ނަން 

ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރ/ ޕާސްޕޯޓް  

 ނަންބަރު 

 

ދާއިމީ 

 އެޑްރެސް 

  އުމުރު  

މިހާރު އުޅޭ 

 އެޑްރެސް 

  ފޯނު ނަންބަރު  

 

 ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތަން:  .2

 ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި: .3

 ވޭ ހައިސިއްޔަތު:ހާޒިރުކުރެ  .4

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ: .5

 ޗިޓާ ހަވާލުވި ފަރާތް: .6
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 ޗިޓާ ހަވާލުވި ފަރާތް:. 7

ފުރިހަމަ 

 ނަން 

  ދ.ރ.ކ ނަންބަރު/ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު  

  ފޯނު ނަންބަރު   އެޑްރެސް 

ތާރީޚާއި 

 ގަޑި 

  ސޮއި  

 

ބަޔާންކޮށް،  ( އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ކުރިން އެ އުޒުރެއް 1ޖެހޭ ގަޑީގެ މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ދިމާވެގެން ޗިޓަށް ހާޒިރު ނުވެވޭނަމަ، ހާޒިރުވާން .1

  އަންގަންވާނެއެވެ. ލިޔުމަކުން ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް 

 

  އަންނަނިވި ކަންކަމެވެ. ،ޗިޓަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ފަދަ މަޤުބޫލު ސަބަބެއްކަމުގައި ބެލޭނީ .2

 (ހ) ދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭވަރަށް މޫސު ން ތަން ނުދިނުން . 

 (ށ) ހާޒިރުނުވެ ވޭ ފަދަ ބައްޔެއްވުން. 

.ނ) މިނޫނަސް މިފަދަ މަޤުބޫލު ސަބަބެއް މެދުވެރިވުން(  

  

 2014/9ގޮތުގައި ބަލައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނުވެއްޖެނަމަ، ޗިޓަށް ހާޒިރުނުވި މައްސަލަ ވަކި މައްސަލައެއްގެމަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ހާޒިރު .3

 ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 533ނޫނުލް ޢުޤޫބާތު) ގެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ 

.ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނަމަ، ހާޒިރުވާއިރު ޤާނޫނީ ވަކީލަކާއެކު ހާޒިރުވުން އެދެމެވެ. 4
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  އޮފީސް ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ 

 ،މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ފޯމު  ކުރުމަށް އެދޭ  އައްޔަނު  ޤާނޫނީ ވަކީލު 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލު އައްޔަނު ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1

 

ޑު ނަންބަރު/ ޕާސްޕޯޓް ދ.ރ.އ. ކާ   ފުރިހަމަ ނަން 

 ނަންބަރު 

 

  އުމުރު   ދާއިމީ އެޑްރެސް 

މިހާރު އުޅޭ 

 ސް އެޑްރެ 

  ފޯނު ނަންބަރު  

ފާ އަދާކުރާ ވަޒީ 

 ތަން 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް  

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލު އައްޔަނު ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު  .2

ފަރާތް  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 3ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައިގައި، މި ފޯމުގެ 

ޤާނޫނެއްގައި މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ފިޔަވައި،  އަދި،ތުގައި ހަމަޖައްސައިދިނުން އެދެމެވެ. އަހުރެންގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ގޮ

 މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަނުކުރުމަށް އަހުރެން އިޤްރާރުވަމެވެ.  ތަޙުޤީޤުކުރާ ،އިތުރު އެހެން ފަރާތަކަށް

 (ސޮއި)                                                                           

 )ޚު (ތާރީ                                                                           
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 ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާތު  .3

 

ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު/ ޕާސްޕޯޓް    ފުރިހަމަ ނަން 

 ބަރު ނަން 

 

  ރު އުޅޭ އެޑްރެސް މިހާ   ދާއިމީ އެޑްރެސް 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް   ފޯނު ނަންބަރު 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

 ތަން 

  ތު ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު ވަކާލާ  

 

 ވަކީލުގެ އިޤްރާރު  .4

ފަރާތުގެ  ވާވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި 1ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައިގައި، މި ފޯމުގެ އޮފީހުން  ންގެ ސައޮމްބަޑްސްޕަރ ސްޗިލްޑްރަން

އަހުރެންނަށް  ،މައްސަލައިގައި ބޫލުކޮށްފީމެވެ. އަދި ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާގަވަކީލުގެ ގޮތުގައި އަހުރެން ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާތީ، އެކަން އަހުރެން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ފިޔަވައި، ޤާނޫނެއްގައި މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެކަމަށް  .އެނގިގެން، އަހުރެންގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނެތްކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ

 .މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަނުކުރުމަށް އަހުރެން އިޤްރާރުވަމެވެ ތަޙުޤީޤުކުރާ ،އިތުރު އެހެން ފަރާތަކަށް

 

 (ސޮއި)               

 (ތާރީޚު)                                                                     
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 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް 

 ،މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 މަޢުލޫމާތު ށް ދޭ ފަރާތަ ސުވާލުކުރެވޭ 

 

 ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު. .1

ވާހަކައެއް ވެސް  ންވާކަމާއި، އޭނާ ދައްކާ ކޮންމެކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެ .2

 އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެކަން.

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން. .3

 

 (ސޮއި)                                                              

)ނަން (                                                                           



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި               R-175/2021 : ނަްނބަރު  ވާއިދުގަ                343  އަަދދު:              50ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

3 

 6ޖަދުވަލު 

` 

 

 

 

 ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް 

 ،މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ހުއްދަދިންކަމުގެ ލިޔުން ޤަރީނާ ހޯދުމަށް ވަދެ ބެލުމަށް އްކާއި ހެ

 

 ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު:

  ފަންގިފިލާ/ އެޕާޓްމަންޓް   ނަން 

  މަގު   ސިޓީ/ރަށް 

 

 ހުއްދަދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު/ ޕާސްޕޯޓް   ފުރިހަމަ ނަން 

 ނަންބަރު 

 

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް   ދާއިމީ އެޑްރެސް 

  ހުއްދަދޭ ހައިސިއްޔަތު   ފޯނު ނަންބަރު 
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ނުދިނުމުގެ  ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ވަދެ ބެލުމަށް ހުއްދަ ، ދަށުގައިވާ/ދިރިއުޅޭ ތަންއަހުރެން (މީހާގެ ނަން ..........................) ގެ ބެލުމުގެ

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީން އަހުރެންނަށް ލިބިގެންވާކަން ،ޙައްޤު

 ،އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުގައި ދޫކޮށްލައި ،ޙައްޤު އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ،ރެންނަށް ލިބިގެންވާއަހުރެންނަށް އަންގައިފައިވެއެވެ. އަހު

 ،ބަލައި  ގޮތަށްއަހުރެންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ/ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގައިވާ އެންމެހައި ތަކެތި ހިމެނޭ  ،ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ކަނޑައަޅައި އެންމެހައި ތަކެތި ނަގައި  ،ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް

 .ހިފެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދީފީމެވެ 

 

 ) ނިޝާން  އިނގިލީގެ ) / ( ސޮއި (
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 ޕަރސަންގެ އޮފީސް ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސް 

 ،މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުނު ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ 

 ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  .1

 ތަނުގެ ނަން (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު): 1.1

 ފަންގިފިލާ/ އެޕާޓްމަންޓް: 1.2

 މަގު: 1.3

 ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .2

 ފުރިހަމަ ނަން: 2.1

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 2.2

 ރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:މިހާ 2.3

 ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު: 2.4

 އުފަން ތާރީޚާއި އުމުރު: 2.5

 މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު  .3

 މައްސަލަ/ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: 3.1

 

 ހާޒިރުވެތިބި މީހުން  .4

 ސޮއި  ފޯނު ނަންބަރު  ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް/ ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު  #
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 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް  ޗިލްޑްރަންސް 

 ،މާލެ

  ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ހަވާލުކުރާ ފޯމު  ލިޔެކިޔުމުގެ އަސްލާއި ތަކެތި އަނބުރާ 

 ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  .1

 ތަނުގެ ނަން (އަތޮޅާއި ރަާށއެކު): 1.1

 ފަންގިފިލާ/ އެޕާޓްމަންޓް: 1.2

 މަގު: 1.3

 

 ލޫމާތު ޢު ވެރިފަރާތުގެ މަ .2

 ފުރިހަމަ ނަން: 2.1

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 2.2

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 2.3

 ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު: 2.4

 އުފަން ތާރީޚާއި އުމުރު: 2.5

 

 މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު  .3

 މައްސަލަ/ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: 3.1

 

 

 

 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި               R-175/2021 : ނަްނބަރު  ވާއިދުގަ                343  އަަދދު:              50ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

4 

 ހިފެހެއްޓުނު ތަކެތީގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ހަވާލުކުރެވުނު ތަކެތި  .4

 ތަކެތި ނެގި ފަރާތް   ތަކެތީގެ މަޢުލޫާމތު ނެގުނު ތަކެތި ނެގުނު ަތނުގެ މަޢުލޫމާތު  އަދަދު ތާރީޚު

     

     

     

     

     

     

     

 

 ތަކެތި ނެގުމުގައި އިސްކޮށް ހުރި ފަރާތް  .5

 ފުރިހަމަ ނަން: 5.1

 ސޮއި: 5.2

 ތާރީޚު: 5.3

 

________________________________ 

 


	Gavaaidhu nanbaru 2021-R-175 (Childrens Ombudspersonge office ge thahuqeequ kurumuge gavaaidhu).pdf
	ބާބު 1
	އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް
	ބާބު 2
	މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
	ބާބު 3
	މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރުން
	ބާބު  4 
	މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުން
	ބާބު 5 
	ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދުން
	ބާބު 8
	މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބޭ ޙައްޤުތައް 
	ބާބު 9
	ޚާއްޞަ ހާލަތްތައް
	ބާބު 10
	ތަޙުޤީޤަށް އެހީ ހޯދުމާއި، ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤު ހިންގުން
	ބާބު 11
	މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމާއި، ރަނގަޅުކޮށްދިނުމާއި، ހާމަކުރުން
	މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށްދިނުން

	ބާބު 12
	ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި އަނބުރާ ރައްދުކުރުން


