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 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި  13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު 
  ގަވާއިދު ބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ 

 ފުރަތަމަ ބާބު 

 ތަޢާރަފާއި ފެށުން 

ވަަނ  46( ގެ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ )ހ( .1 ނަން ތަޢާރަފާއި 
މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހިުއމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަްނ އޮފް ދަ މޯްލޑިވްސްިއްނ 

ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހުށަހެޭޅ  ،އަދާކުރަންޖެހޭ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށާއި
 ޤުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ. މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީ

          12/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވަނީމި ގަވާއިދު  )ށ(  
             ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އިން  211)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ. 

( ެގ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގަވާއިދަކީ މި )ނ(  
     ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުުމެގ 

 ގަވާއިދު" އެވެ.

 ނިވި ކަންކަްނ ހާސިލުކުުރމެވެ.މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ އަންނަ .2 މަޤްޞަދު 

އް ނުވަތަ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެ )ހ(  
 އެޅުމަށް މަގުފަހިކުރުން؛
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 ނަންބަުރ ޤާނޫނު ،ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ )ށ(  
ތަާކ )ޖިނާއީ ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތް 12/2016

 ތަށް އެ ކަންކަން ތަޙުޤީޤުކުރުން؛އެއްގޮ

ޙައްުޤ  ،ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުތައް ހިންާގ ފަރާތްތައް ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެސް )ނ(  
 އަދަބު ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންެމހައި ކަންކަްނ ކުރުން؛ 

އް ވެފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަ ޓޯޗަރގެ ޝިކާރައަކަށް )ރ(  
 ންެޖހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން؛ ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް އަޅަ

ގަވާއިދު ހިނގާނެ 
 ދާއިރާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކަންަކމުގެ އިތުރުން، މަޢުލޫމާތު ރައްދުވާ ަފރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން  . 3
ތަކުގެ ބޭރުގައި ހިންގާ ނުވަަތ ހިންގާކަމަްށ ތުހުމަތުކުރެވޭ ނުވަަތ ހިްނގައިފައިވާ ކަންތައް

 ވެސް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހެޅިދާެނއެވެ. މަޢުލޫމާތާއި މައްަސލަތައް

 ދެވަނަ ބާބު 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާއި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި 
 ތެރިކަން ކައު ރައް 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ 
 ޙައްޤު

ވަތަ ލާއިންސާނީ، ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކާއި އެ ކަމުގެ ޓޯޗަރ ނު .4
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ކަންކަްނ ތަޙުޤީޤުކޮށްދިނުން އެދި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުާވ 

 ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. 

މަޢުލޫމާތު 
 ސިއްރުކުރުމުގެ ޙައްޤު

ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން އެދޭ ނަމަ، އެއީ ކޮްނ  ކޮމިޝަނަށް .5
 ފަރާތެއްކަން ނޭނގޭގޮތަށް ޝަކުވާއާއި މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގެ ޙަްއޤު ލިބިގެންވެއެވެ. 

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 
އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ 

 ޙައްޤު

ހަާޅ ފަރާތްތަކުން އެދޭ ނަމަ، ޤާނޫީނ ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހުށަ .6
 ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. 

ރިހެބިލިޓޭޝަން 
ފަރުވާ ހޯދުމަށް 
އެހީތެރިކަމަށް 
 އެދުމުގެ ޙައްޤު

ޓޯޗަރ ނުވަތަ ލާއިންސާނީ، ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއްގެ ޝިކާރަައކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް  )ހ( .7
ނިޔާއަށް ފަރުވާކުރުމުގެ ގޮތުން ިޖސްމާީނ ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ ފަރުވާއާއި ލިބިފައިވާ އަ

ޮކންެމ މީހަކަްށ ވެްސ  ،ނަފްސާނީ ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ ފަރުވާ ހޯުދމުގެ ޙައްޤު
ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ކަމާބެޭހ އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް، މިފަދަ ފަރުވާތައް 

 ކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ހޯދުމުގައި ކޮމިޝަނުން ެއ ފަރާތްތަ

 ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އެހީތެރިކަން ފޯރު )ށ(  
ދޭ ސަރުކާރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި އަމިއްަލ ވައިމި ފަދަ ފަރުވާ ފޯރު

މްތަކެއް ކޮމިޝަނުން ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއެކު ފަސޭހަ އިންތިޒާ
 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 
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ވިޓްނަސް 
 ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ޙައްޤު  

ންާވ ދޭން ބޭނު ަބސްއްސަލަތަކުގައި ސިއްރުކޮށް ހެކިކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މަ )ހ( .8
ބަސް ދިުނމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. ައދި އެ ފަރާތްތަކުގެ ފަރާތްތަކަށް ސިއްރުން ހެކި

ނަވަރާއި އެ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭނެ އެންމެހައި މަޢުލޫާމތެއް ކޮމިޝަނުން ވަ
 ރައްކައުތެރިކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި މަޢުލޫމާތުދޭ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ  )ށ(  
ތަ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ހެކިބަސް ދޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ނުފޫޒެއް ނުވަ

ގޯނާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ 
މައްސަލަތައް ޮކމިޝަނުން އަމިްއލައަށް ތަޙުޤީޤުކޮށް ނުވަތަ ޯމލްޑިވްސް ޕޮިލސް 

ށް އެދި ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ތަޙުޤީޤުކޮށް އެ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްދިނުމަ
 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ  )ނ(  
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުާވ މަްއސަލަތަކާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުން 

ދަޢުވާކުރުމުގެ މަރުޙަލާއާިއ ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ  ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ 
ޭދ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ބަސްްނ ހެކިކޮމިޝަނަށް ސިއްރު ،ވެސް މަރުޙަލާގައި
އެ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން  ،ސިއްރުކޮށްދީ

 ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ. 

އިޙްތިރާމާއެކު 
 ،މުޢާމަލާތު ކުރުމާއި

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ 
 ގޯނާއެއް ނުކުރުން 

  ދޭ ފަރާތްތަކާއި،  ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއާއި މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތްތަކާއި، މަޢުލޫމާތު .9
ދޭ ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތުކުރަންވާނީ އިޙްތިރާމާއެކުގައެވެ. އަދި މިއިްނ އެއްެވްސ  ހެކިބަސް

ށް ނުވަތަ ބިރުދައްކައި ުނވަތަ އެނޫންވެސް އިހާނެިތ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގޯނާއެއް ކޮ
 ކަމެއް ދިމާވާނެ ގޮތަކަށް މުޢާމަލާތު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

އެހެނިހެން ޙައްޤުތައް 
 ލިބިދިނުން 

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި ރައްކައުތެރިކަމުގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .10
ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަްލއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހި

ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއާިއ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ލިބިދޭ އެްނމެހަިއ ޙައްޤުތައް
މައްސަަލ ހުށަހަާޅ ފަރާތްތަކަށާއި، މަޢުލޫމާތުދޭ ފަރާތްތަކަށާއި، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ންވަނަ ބާބު ތި 

 މަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ހު ތު 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ 
 ކޮބައިކަން އެންގުން 

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ ކުށެއްގައި ނުވަތަ މަްއސަލައެއްަގއި ތުހުމަތުކުރެވޭ  )ހ( .11
އިކަން އަންގައި، އެ ތުހުމަތަށް ފަރާތްތަކާމެދު ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށަކީ ކޮބަ

 ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ސުވާލުކުރެވޭ ަފރާތްތަކަށް އޭނާއާ  )ށ(  
 ސުވާލުކުރެވެނީ ކޮން މައްސަލައަކާ ުގޅިގެންކަން ައންގައިދޭންވާނެއެވެ. 
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ޤާނޫނީ 
 އިންޒާރުދިނުން 

ނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާމެދު ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަީކ ކޮމިޝަ .12
ކޮބައިކަމާއި، އޭނާއަށް ލިބިގެންވާ ޤާނޫނީ ޙައްޤުތައް އެނގޭނެ ގޮތަށް، ޤާނޫނީ އިންޒާުރ 

 ދޭންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 
އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ 

 ޙައްޤު

ޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި ސުވާލުކުރެވޭ ކޮމިޝަނުން ތަޙު )ހ( .13
ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުެގ ޙައްޤު އޮތްކަން 

އެ ފުުރޞަތު ކޮމިޝަނުން  ،އެ މީހަުކ އެކަމަްށ އެދޭ ަނމަ ،ބަޔާންކުރުމާއެކު
ކޮމިޝަނުން  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1ލު ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ

ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯުމ 
  ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ، ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުމަށް   ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު )ށ(  
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫީނ  7ދޭންވާނެއެވެ. )ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް  7

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ  3ވަކީލަކު ނުލިބިގެން ދެވަަނ ފުރުޞަތަކަށް އެދިއްޖެ ނަމަ، 
މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. ދެވަނައަށް ފުރުޞަތު ދެވުނު މުއްދަތުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ 

ޔަނު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކު ޢައްހުށަނާޅައިފި ނަމަ ބެލެވޭނީ އެ މީހަކު ޤާނޫނީ ވަކީލަ
 ކަމުގައެވެ. ދޫކޮށްލީ

ތަޙުޤީޤު ފެށުމުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރަން ބޭނުން ނޫްނކަމުގައި ބުނެފައި،  )ނ(  
ތަޙުޤީޤު ފެށުމަށްފަހު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތަށް 

 ވާނެއެވެ. އެ މީހަކަށް ެއ ފުރުޞަތު ދޭން ،އެދުނުކަމުގައިވިޔަސް

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުމަށް ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބުނެފި ަނމަ، ވަކީލަކު ޢައްޔަނު  )ރ(  
ކުރަްނ  ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެ މީހަކަށް ދިންކަމާއި، ެއ މީހަުކ ވަކީލަުކ ޢައްޔަނު

ނޫނީ ގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޤާ 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ބޭނުން ނުވާކަން ބަޔާންކޮށް
ކުރަްނ ބޭނުން ނުވާ ަކމުގެ ލިޔުމުގައި  އެ މީހަުކ ލައްާވ  ވަކީލަކު ޢައްޔަނު

އެ ކަމަށް ، ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ. މި ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރު ކުާރ ނަމަ
 )ދޭއް( މުވައްޒަފުން ެއ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  2ހެކިވާނެ 

 މީހަކު، އެ މީހަކު ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކާއެކު ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވުނު )ބ(  
      އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކޮށްގެން މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތަކަށް އެދިއްޖެ ނަަމ، 

 އެ މީހަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.  

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( ގަ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .14 ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު 
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ މީހާއަށް ތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި 
އިތުރު އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް 

 ،ން ހިފާނަމަކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެ ޙައްޤުގެ ބޭނު
ގައި  3ިމ ގަވާއިދުެގ ޖަދުވަުލ   ،އެ ޙައްޤު އޭާނ އިޚްތިޔާރުކޮށްފިކަން ފާޅުގައި ބުނެ
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އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމުން 
 ރިކޯޑުކޮށް އެ މީހެއްެގ ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.

ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެ ަމތިން ހަނުހުރުމުެގ  ،ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ީމހާ )ށ(  
ޙައްޤު އިޚްތިޔާރުކޮށްފިކަމަށް ބުނެފި ހިނދެއްގައި، އޭނާއާމެދު ުކރެވިފައިވާ ތުހުމަތާ 
   ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް އެއްވެސް ސުވާލެއް އޭނާއަށް ކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ. އަދި އޭނާ 

 ދަނިކޮށް ަކމުގަިއ ވާ ނަަމ، ޭއނާއާ އެ ޙައްޤު އިޚްތިޔާރުކުރީ ސުވާލުކުރެވެުމން
 ސުވާލުކުރަމުން ދިޔަދިއުން އެހިނދުން ފެށިގެން ހުއްޓައިލަންވާނެއެެވ. 

ތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެެހން އެއްވެްސ މަޢުލޫމާތެއް ނުީދ  )ނ(   
ުގމަށްފަހު، އޭނާ ދައްކާ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން ސުވާލުކުރެވޭ މީހާއަށް އެން

ކޮންމެ ވާހަކައެއްވެްސ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގަިއ ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް 
 އޭނާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ ފަރާތުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތަކީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހެކީގެ ގޮތުގައި  )ރ(  
     ނުވާ ނަަމ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި

ހާމަކުރަންވާނެަކމަށާއި، އެ ހާލަތުގައި ަހނުހުރުމުެގ ޙައްޤުގެ ބޭނުމެއް އެ މަޢުލޫމާތެއް 
ތުހުމަތުގައިވާ ީމހާއަށް އަންގައިދީ، އެކަާމ ގުޅޭޮގތުން ތުހުމަތުގައިވާ  ،ނުކުރެވޭނެކަން

 މީހާއާ ސުވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ނަފްސާ އަމިއްލަ
ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް 
 ނުދިނުމުގެ ޙައްޤު

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެ މީހެއްގެ އަމިއްަލ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް  )ހ( .15
 ބަޔާނެއް ނުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. 

ން އޮްތ މާއްދީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްޗެއް ހުށަހެޅު )ށ(  
ހަމައެކަނި ގޮތަކީ، އެ އެއްޗެއް، ކުށުގެ ތުުހމަތުކުރެވޭ މީހާއާ ުގޅުވުަމށް ޓަކައި، އޭނާގެ 
އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުވަތަ ހަށިަގނޑުގެ ބޭރުން ނެޭގ 
ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް ހޯދުްނ ކަމުގައި ވެފައި، 

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

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤާއި 
އަމިއްލަ ނަފްސާ 
ދެކޮޅަށް ބަޔާން 

ދިނުން ކަމުގައި ނުވާ 
 ކަންކަން 

    ( ގެ ދަށުން ބަާލ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013 ނަންބަރު ޤާނޫނު )ހ( .16
ޖިނާއީ މައްސަލައެއްެގ ތަޙުޤީޤެއްގައި ވަކި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދިނުަމކީ އޭެގ ސަބަބުން 

ރާ ކަމަކަށް ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް އުފުލުމަށް ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށް ަމގުފަހިކު
ވާލުެގ ޖަވާބު ދިނުމަކީ، އޭާނ ލަދުގަންަނންޖެހިދާނެ، ނުވަަތ ެއ ސުނުވާ ހާލަތެއްގައި 

އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުވަތަ ޭއނާއާމެދު މީހުްނ ދެކޭގޮތަށް 
އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުދިުނން އޭނާގެ މައްޗަށް  ،ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް

ލަކަށް ޖަވާބުދިނުން އެއީ، ހަނުހުުރމުގެ ޙައްޤުގެ ތެރޭގައި ލާޒިމުވާނެއެވެ. އަދި އެ ސުވާ
 ހިމެނިގެންވާ ަކމެއް ނޫނެވެ. 
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( ގެ ދަށުން ބަާލ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
މައްސަލައެއްގައި، މީހަކު ކުރިކަމަށް ކުރިން ސާބިތުވެފައިވާ ކުށެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަްށ 

ހިނދު، ެއ ސުވާލުެގ ޖަވާބުދިނުމުގައި ަހުނހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ  ލުކުރެވޭ އޭނާއާ ސުވާ
 ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

އިޙްތިރާމާއެކު 
 ،މުޢާމަލާތު ކުރުމާއި

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ 
 ގޯނާއެއް ނުކުރުން 

ވެ. އަދި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތުކުރަންވާނީ އިޙްތިރާމާއެކުގައެ .17
މިއިން އެއްެވްސ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްެގ ގޯނާއެއް ކޮްށ ނުވަތަ ބިރުދައްކައި ނުވަަތ 

 އެނޫންވެސް އިހާނެތި ަކމެއް ދިމާވާެނ ގޮތަކަށް މުޢާމަލާތު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އެހެނިހެން ޙައްޤުތައް 
 ލިބިދިނުން 

އްކައުތެރިކަމުގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި ރަ .18
 ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ލިބިދޭ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް
 ވެ.ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެ

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ލުތައް ސޫ ކުރަންޖެހޭ އާންމު އު  ކުރުމުގައި ޢަމަލު މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު 

 ކޮމިޝަނުން 
ބަލަންޖެހޭ 
 މައްސަލަތައް

 ަސަލތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ބެުލމަށް ހަަމޖެހިފައިވާ މައް .19

ވަނަ މާއްދާގެ  13( ެގ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -ންޓި)އެ 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(   
 )ށ( ގެ ދަށުން މާއްދީ އަނިޔާއެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކޮްނމެ ަކމެއް؛

ވަނަ މާއްދާގެ  14( ެގ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
 )ށ( ގެ ދަށުން ނަފްސާނީ އަނިޔާއެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކޮްނމެ ަކެމއް؛

 ލާއިްނސާނީ ޢަމަލެއްެގ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ކޮްނމެ ކަމެްއ؛ ،ރަޙުމް ކުޑަ ()ނ  

ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް 
 ތަޙުޤީޤުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ  18( ެގ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .20
 ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ޚާއްޞަ 

 ސެކްޝަނެއް ކޮމިޝަނުގައި ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 13/2013 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެކްޝަނަށް )ށ(  
( ެގ ދަށުން ޖިނާީއ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ބޭނުންވާެނ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -އެންޓި(

 ވާނެއެެވ.  އްޔަނު ކުރަން ޢަނަރު ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން ތަޢުލީމާއި ހު

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން  )ނ(  
)އެކެއް( ޤާނޫނީ ވަކީލު  1މަދުވެގެން  ،ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވާ

އިރާއިްނ ހިމަންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ކޮމިޝަނާއެކު ވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، މި ދާ
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ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ޤާނޫީނ ވަކީލެއްެގ ޚިދުމަތްތައް ކޮމިޝަނަށް 
 ހޯދިދާނެއެވެ. 

ޓޯޗަރ ސެކްޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި، ފޮރެންސިކް ތަހުލީލުގެ ދާއިރާއާއި -އެންޓި )ރ(  
ތަ ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މުވަްއޒަފުން ިހމަނަްނވާނެއެވެ. ނުވަ

ކޮމިޝަނާއެކު ވާ އެއްބަސްވުމެއްެގ ދަށުން، ިމ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީުނ 
 ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ކޮމިޝަނަށް ހޯދިދާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ  (ބ)  
ޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުްނ ތަމްރީނު ލިބިަފއި ތިބި ބަޔަކަށް ދާއިރާއިންނާއި، ޓޯޗަރ ހުއް

 ވާންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން، މައްސަލަތަކުގެ  (ޅ)  
މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ޓޯޗަރ ހުއްޓުވުާމ 

 ރާމެްއ ކޮމިޝަނުން ިހންގަންވާނެއެވެ. ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނު ޕްރޮގް

ވަނަ މާއްދާގެ  18( ެގ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު   (ކ)  
    ކުރަންވާނީ  ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤު

ރ ޓޯޗަ -އެންޓި) 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
)ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ  6/2006( އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013ޤާނޫނު 

 ،)ޖިނާީއ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނު( އާއި 12/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޤާނޫނު( އާއި
ޓޯޗަރކުރުން ަމނާކުރުމާިއ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެޭހ އެހެނިހެްނ ޤާނޫނުތަކާއި

ގުޭޅ  އްލޭފަދަ އަދަބުދިނުން މަނާކުރުާމއި ހުއްޓުވުމާއިންސާނީ ކަރާމަތް ގެ ހުއްޓުވުމާއި،
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ އިންސާީނ  ،އާއިދާބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަ

މުޢާހަދާތަކާއި، އިސްތަމްބޫލް ޕްރޮޓޮކޯލާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކާބެހޭ 
ކްޓިސްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އުސޫލުތަކާއި ބެސްޓް ޕްރެ

 މަތިންނެވެ. 

މައްސަލަ ބެލުމުގައި 
އިސްކަންދޭންޖެހޭ 

 ހަމަތައް

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލަިއ  20މި ގަވާއިދުގެ  .21
ިއ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ޤާއިމުކުރާ ޚާއްޞަ ސެކްޝަނުން، ކޮމިޝަނަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލަ

 ތަޙުޤީޤު ހިންގުމުގައި އިސްކަންދޭންވާނީ އަންނަނިވި ހަމަތަކުގެ މަތިންނެވެ. 

 ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތަރުތީބު؛ )ހ(  

ހާލަތަށް ބަލައިފައި، އަަވސް ތަޙުޤީޤެއް ހިންގަންޖެޭހ ފަދަ  މައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި )ށ(  
 މައްސަލައެއްކަމަށް ފެންަނ މައްސަލަތައް؛

     ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ އަމުރަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ބަލަުމންދާ މަްއސަލައަކާ ގުޅިގެްނ  )ނ(  
ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ  ،ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބަލަންޖެހޭ މަްއސަލަތަކާއި
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މުއައްސަސާއަކުން، އެ މުއައްސަސާއެއްގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
 ތެރޭގައި ބަލައި ނިންމައިދިުނމަށް އެދޭ މައްސަލަތައް.މައްސަލައެއް، ވަކި މުއްދަތެއްގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ 
 ގޮތްތައް

( ެގ ދަށުން ހުށަހަާޅ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަުރ  )ހ( .22
އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތެއް މެދުވެރިކޮށް ހިއުމަން ރައިޓްސް  ،މައްސަލަތައް

 ށަހެޅިދާނެއެވެ. ކޮމިޝަނަށް ހު

 ސިޓީން؛ (1)   

 ފެކްސް މެެސޖުން؛ (2)   

 ފޯން ކޯލުން؛  (3)   

 މެދުވެރިކޮށް؛ 1424ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިޝަނުގެ ހޮޓްލައިން  (4)   

 އިލެކްޓްރޯނިކް މެއިލް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް މެެސޖް މެދުވެރިކޮށް؛ (5)   

 އޯޑިއޯ ފައިލުން؛ (6)   

 އޯ ކްލިޕަކުން؛ވީޑި (7)   

 މެދުވެރިކޮށް؛ .އެސް.އެމް.އެސް ނުވަތަ އެމް.އެސް.އެސް (8)   

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިޝަނަށް މައްސަަލ ހުށަހަޅާ ފޯުމން؛ (9)   

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިޝަނަށް ހާޒިރުވެގެން.  (10)   

( ވަނަ 5) ،އި( ވަނަ ނަންބަރ4ާ) ( ވަނަ ނަންބަރާއި،3) މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ށ(  
ވަނަ ނަންބަރުގައި ( 8) ،( ަވނަ ނަންބަރާއ7ި) ،( ވަނަ ނަންބަރާއ6ި) ،ނަންބަރާއި
 ،( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަކުން ހުށަހަޅާ މަްއސަލަތަކަށ10ްނުވަތަ )

 މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފޯމެއް ޮކމިޝަނުން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޝަނުން 
 ބަލާ އިސްނަގައިގެން
 މައްސަލަތައް 

 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފައި ނުވި ަނމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަުރ  )ހ( .23
( ގެ ދަށުން މަނާޮކށްފައިވާ ޢަމަލެއް 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013

 ހިނގާކަން ނުވަތަ ހިނގައިފައިވާކަން ނުވަތަ ހިނގަމުންދާކަމުގެ މަުޢލޫމާތު ކޮމިޝަނުގެ
މެންބަރަކަށް ލިބިއްޖެ ނަމަ، ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ަސާމލުކަމަށް އަތުވެއްޖެ 
ނަމަ، ނުވަތަ ކަމާބެޭހ އެހެްނ ފަރާތަކުން ކޮމިޝަނަށް  ލިބިއްޖެ ނަމަ، ޮކމިޝަނުްނ 
އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެ މައްސަލައެއް 

މައްސަލަ ކުރިޔަްށ  ، ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހަޅައިތަޙުޤީޤުކުރުމަށް އެދި
 ގެންދިޔުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންާވނެއެވެ. 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފައި ނުވިަނމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަުރ  )ށ(  
( ގެ ދަށުން މަނާޮކށްފައިވާ ޢަމަލެއް 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013
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ގާކަން ނުވަތަ ހިނގައިފައިވާކަން ނުވަތަ ހިނގަމުންދާކަމުގެ ަމޢުލޫމާތު މީޑިއާގައި ހިނ
    ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު މުޖުތަމަޢުގަިއ 

ޮކމިޝަނުން ެއ މަްއސަަލ  ،ފެތުރެމުންދާ ނަމަ، ކޮމިޝަނުެގ އަމިއްަލ އިްސނެގުމަކަށް
 . ތަޙުޤީޤު ކުރަން ވާނެއެވެ

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މައްސަލައެއްގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުެގ  )ނ(  
އެ މައްަސލައެއް ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުަކމަށް ހުށަހެޅުމުެގ  ،މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެން

އިންތިޒާމެއް ޮކމިޝަނުން ަހމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. އަިދ ިމ މާއްދާގައި 
 ތެރެއިން، މިފަދަ މައްސަލަތަކާމެދު ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތެއްގެ ތެރެއިން ޮކމިޝަނުގެ ޑިޕާޓްމަންޓަަކށް ނުވަތަ  (1)   
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް އީމެއިލަުކން ނުވަތަ 

ލް މެމޯއަުކން ނުވަތަ އިންޓަރނަ ،ނަމަ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ
ސިޓީއަކުން ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅުމުން، 
  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ އެހެނިހެްނ މައްސަލަތަާކމެދު ޢަމަލުކުރާގޮތުގެ މަތިްނ 

 އެ މައްސަލައެްއ ތަޙުޤީޤުކުރުން. 

ނުވަތަ މަްއސަލަތަކުގެ ކޮމިޝަނުގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް މެނޭްޖމަންޓް ިސސްޓަމް  (2)   
ތަފާސްހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ ޑޭޓާ ބޭސްއަކުްނ ޮކމިޝަނުގެ 

ތަފާސްހިސާބުތައް ވަކިްނ މުވައްޒަފުން ހުށަަހޅާ މައްސަލަތަކުެގ މަޢުލޫމާތާިއ 
 ހެން ބެލެހެއްޓުން. ފެންނާނޭ

ަލ ހުށަހަޅާ ކޮމިޝަނުން ބަލާ އެހެނިހެން މަްއސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މައްސަ  (3)   
ކޮމިޝަނުގެ ުމވައްޒަފުން  ،ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުން

 ހުށަހަޅާ މަްއސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެ މުވަްއޒަފުންނަށް ހިއްސާކުަރުމންދިޔުން. 

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓަކުން ހުށަހަޅާ  ( 4)   
        ލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ ިނމުނުގޮތް، ލިޔުމުްނ މައްސަ

 އެ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރުން. 

ޞްމުންގެ މަޢުލޫމާތާއި ކަން މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ ޚަ )ރ(  
ަލ މައްސަ ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ،ފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު ހިމެނޭގޮތަށްއިހިނގަ

 ތަޙުޤީޤުކުރާ އޮފިސަރު ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

 ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު ނުކުރުމަށް ނިންމަންވާނީ )ބ(  
ޮކމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި  ،އެ މައްސަލައެއްެގ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު
 ނުހިމެނޭ މައްސަލައެއް ަކމަށް ވާ ަނމައެވެ.
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މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު 
ހިމަނަންޖެހޭ 
 މަޢުލޫމާތު 

( ގެ ދަށުން ޝަކުވާއެއް 2013 ޓޯޗަރ ޤާނޫނު-)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .24
ނގުނު ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާއިރު، އެ މަްއސަލައެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެ

 ނެއެވެ. އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތުތައް ހުށަހަޅަންވާ  ،މިންވަރަކުން

 މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛  ( 1)   

 މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު؛  (2)   

ކުށެއް ކުރިކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަމަްށ  (3)   
 ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބުތައް؛

 ؛އުޅޭަކމަށް ބެލެވޭ ތާރީޚު ކުރިކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންކުށް  (4)   

މައްސަލަ ހިނގި ނުވަަތ ހިނގައިފައިވާ ތަްނ ނުވަތަ ހިނގާނެަކަމށް ބެލެވޭ  (5)   
 ތަން؛

( ވަނަ ނަންބަރު އެހެްނ އޮތް ނަމަެވސް، މީހަުކ ކުށެއް 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
ށެއް ކުރަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާުތ ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ކުރާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކު

         ތަޙުޤީޤުކުރާ އިދާރާއަށް ދޭ ފަރާތަކީ ކޮން ފަރާތެއްކަން އޭނާ ހާމަކުރަްނ 
ބޭނުން ނުވާ ނަަމ، އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން ލާިޒމެއް ޫނނެވެ. އަދި އެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

ސިއްރުކުރަން އޭާނ ަނމަވެސް، އެ މަޢުލޫމާތު  ހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނަށް ދިން
 ވާނެއެވެ.  ުކރަން އެދިއްޖެ ނަމަ، ހިއުމަްނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުްނ އެކަން ސިއްރު 

ކޮޕީކޮށް ފޮނުވާ 
 ސިޓީއާއި މަޢުލޫމާތު  

 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮމިޝަނަށް ކޮޕީކޮށްފައިވާ ސިޓީއެއް ނުވަތަ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުމެއްގައިާވ  .25
ލަތައް ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުަކމަށް އަްނނަ މައްަސލަތަކުގެ ގޮތުގަިއ މައްސަލައެއް ނުވަަތ މައްސަ 

ބަލައި، އެފަދަ މައްސަލަތަްއ ތަޙުޤީޤުކުރުމާމެދު ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމަކުން ގޮެތްއ 
 ނިންމަންވާނެއެވެ. 

އެއް ފަރާތަށްވުރެ 
ގިނަ ފަރާތުން 

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް 

    ކީ ނުވަތަ ޝަކުވާއަކީ އެއް ާހދިސާއެއް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މަްއސަލައަ )ހ( .26
ވުރެ ގިަނ ފަރާތްތަކަކަށް ހުށަހެޅިދާެނ ފަދަ  އެއް ކަމަކަްށ ބިނާކޮށް، އެްއ ފަރާތަކަށް

މައްސަލަތައް އެކުގަިއ ނުވަތަ ވަކިވަކިްނ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކުެގ 
ވެސް، މައްސަަލ ުހށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ތަޙުޤީޤު އެކުއެކީގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ނަމަ
 ވަކިވަކިން މައްސަލައިެގ ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ. 

    ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މަްއސަލައަކީ ނުވަތަ ޝަކުވާއަކީ އެއް ާހދިސާއެއް ނުވަތަ  )ށ(  
އެއް ކަމަކަށް ބިނާކޮށް، އެއް ފަރާތަކަށް ވުރެ ިގނަ ފަރާތްތަކަކުން ހުަށހަޅާ މައްސަލަތައް 

އްދުވާ ފަރާތަކީ އެއް ފަރާތެއް ނަމަ، މައްަސލަތައް އެއް މަްއސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ރަ
 ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
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މައްސަލަ 
 ހުށަހެޅިކަމުގެ ލިޔުން 

  

( ގެ ދަށުން ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ 2013 ޓޯޗަރ ޤާނޫނު-)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  .27
ލިުޔމެްއ  ސަލައެްއ ހުށަހެޅުމުްނ، ޮކމިޝަނުްނ އެ ފަރާތަކަށް މަްއަސލަ ހުށަހެޅިަކމުގެމައް

 ދޭންވާނެއެވެ. 

މައްސަލަ 
ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ 

 ލިޔުން ދޫކުރުން 

( ގެ ދަށުން ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  .28
މައްސަލައާ ުގޅޭގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދޭ މަޢުޫލމާުތ  އެ ،މައްސަލައެއް ހުށަހެުޅމުން

ޓޯޗަރ ސެކްޝަނުގައި -ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު، އެ މައްސަލަ ހިުއމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ެއންޓި
   ީވ އެްނމެ އަވަހަކަްށ އަދި ލަސްެވގެން މަްއސަލަ ހުށަެހޅިތާ  ،ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ލިުޔމެއް

 މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.  ،ހުގެ ތެރޭގައި)ތިނެއް( ދުވަ 3

މައްސަލަ 
ތަޙުޤީޤުކުރުމާމެދު 

ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު، 
ނިންމުނު ގޮތް 

 އެންގުން 

( ެގ ދަށުން ހުށަހެޭޅ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަުރ  )ހ( .29
ވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް މައްސަލަތައް ަރޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު، އަންަނނި

 މައްސަލައާމެދު ޢަމަލުކުރަންާވނެއެވެ. 

ޓޯޗަރ ނުވަތަ ރަޙުމްކުޑަ، ލާއިްނސާނީ އިާހނެތި ޢަމަުލ ހިންގިަކމަށް ބުާނ  (1)   
މީހާ އެކަން ކުރިކަމަށް ބެލުމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބު ހުރިކަމަށް ވާ ނަމަ، 

 އެ މައްސަަލ ތަޙުޤީޤުކުރުން؛ ނުވަތަ

ޓޯޗަރ ނުވަތަ ރަޙުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލެއް ކުރާ ަކަމށް ނުވަތަ  (2)   
ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ އެކަން ކުރާ ކަމަށް ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކަމަްށ 
ބެލުމުގައި އެކަށީގެންާވ ސަބަބު ހުރިަކމަށް ާވ ަނމަ، ެއ މައްސަަލ ތަޙުޤީޤު 

 ކުރުން؛ ނުވަތަ 

ތަ ރަޙުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލެއް ކުރިަކމަށް ބުނާ ޓޯޗަރ ނުވަ (3)   
  މީހާ އެކަްނ ކުރިކަމަްށ ބެލުމުެގ އެކަށީގެންވާ ސަބަުބ ނެތް ަނމަ، އިތުރަށް

 އެ މައްސަލައިެގ ތަޙުޤީޤު ކުރިޔަށް ނުގެންދިއުން؛ ނުވަތަ 

ކަމަށް ނުވަތަ ޓޯޗަރ ނުވަތަ ރަޙުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލެއް ކުރާ (4)   
ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވޭ މީާހ އެކަން ކުރާަކމަށް ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމަްށ ބެލުމުެގ 
އެކަށީގެންވާ ސަބަބު ނެތް ނަމަ، އިތުރަށް އެ މައްަސލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިޔަށް 

 ނުގެންދިއުން. 

ރ ޓޯޗަ-)އެންޓި 13/2013ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތަކަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
( އާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުެގ މަތިން ޮކިމޝަނަށް ބެލުމުގެ 2013ޤާނޫނު 

އިޚުތިޞާޞް ލިބިގެންވާ މައްސަލައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ައދި މައްސަލައާމެުދ 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންާމނީ ކޮމިޝަނުެގ ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ. 
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( ދުވަހުގެ )ހަތެއް 7ގެން ރަްސމީ ބަންދުނޫން ކޮމިޝަނަށް މައްަސލަ ހުށަހަޅާތާ ިގނަވެ  )ނ(   
 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މައްަސލައަކާމެދު ގޮތެއް ،ތެރޭގައި

 ގަންވާނެއެވެ.ނިންމުމަށްފަހު، އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެކަން އަން

އްަކަމށް ކޮމިޝަނުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަީކ ބެލޭނެ މައްސަލައެ )ރ(  
ަނމަ،  މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޮކިމޝަނުން މައްަސލަ  ކަނޑައަޅައިފި

ބަލައިގަތްކަން ލަސްނުކޮށް އަންގައި، އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު 
ފަށަންވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްަސލައެއް ބަލައިަގނެވެން ނެތްކަމަްށ 

މައްސަލަ ހުށަހެިޅ  ،ނަމަ، އެގޮތަށް ނިްނމި ސަބަބާއެކު ންމައިފިކޮމިޝަނުން ނި
 ފަރާތަށް ލިއުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުްނ ނިްނާމ ނިންުމން، ސިޓީ، ނުވަތަ އީމެއިލް، ނުވަަތ  )ބ(  
 މައްސަލަ ހުށަެހޅި ފަރާތަށް އެންގިދާނެއެވެ.  ،ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް

ށް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޝަނަ
މައްސަލަތައް 
ތަރުތީބުކޮށް 

ބެލެހެއްޓުމާއި 
 ފައިލްކުރުން 

( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( . 30
      ހުށަހެޅޭ އެްނމެހައި މައްސަލަތަކުެގ ދަފުތަރެއް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލައިގެން 

 ގެންދާންވާނެއެވެ.  އެ ދަފުތަރު ބަލަހައްޓަމުން

ނަމަ، ހުށަހެޅުުނ  މައްސަލައެއް ބަލައިގަތުމަށް ނުވަތަ ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި  )ށ(  
  ކޮްނމެ މައްސަލައަކަށް  ،ތަރުތީބުން މައްސަލައަށް ުސމާރު ނަންބަރެްއ ދިނުމަށްފަހު

 ވަކި ފައިލެއް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިމިފައިވާ  ، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދާއިކޮމިޝަނަށް )ނ(  
މަދުވެެގން ކޮްނމެ ައހަރަކު  ،މިންވަރާއި، މައްސަލައާ ުގޅޭ އެެހނިހެން ތަފާސްހިސާބުތައް

 އެއްފަހަރު އާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 

ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ 
މައްޗަށް ބަލައި 
 ތަޙުޤީޤުކުރުން 

31. 

 

( ެގ ދަށުން ހިއުމަްނ ރައިޓްްސ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ބަުރ ޤާނޫނު ނަން
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަާކ ގުޅިގެްނ ލިބިފައިވާ އަްނނަނި ހެއްކާިއ ޤަރީނާތަކުެގ 

 އެ މައްސަލައިގައި ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު އެކުލެވޭ މިްނވަރު ކަނޑައަޅަންާވނެއެވެ.  ،މައްޗަށް ބިނާކޮށް

ހިނގި ތަނުގައި ތިބި ނުވަތަ ކަން ހިނގިގޮތް ލޮލަށް ފެނި އަޑު އަހައިފައިވާ  ކަން )ހ(  
 ފަރާތްތަކުން ބުނާ ބުނުން ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ދޭ ބަޔާންތައް.

 ހިނގި ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ލިބެންހުިރ އޯޑިއޯއާއި ީވޑިއޯ ފަދަ ތަކެތި.  ކަން )ށ(  

 ން ނަގާ ފޮޓޯއާއި ވީޑިޯއ ފަދަ ތަކެތި. ތަޙުޤީޤުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނު )ނ(  

މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުތަކުންނާއި ޞިއްޙީ މާހިރުންގެ ހެކިބަހުްނ ލިބޭ ހެކިތަކާއި  )ރ(  
 ޤަރީނާތައް.
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 އް. މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ރެކޯޑުތަކުން ލިބެންހުރި ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަ )ބ(  

 ގެން ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ހެިކތަކާއި ޤަރީނާތައް.ހިނގި ވެށިން ނުވަތަ އެަކމާ ުގޅި ކަން )ޅ(  

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ބަޔާްނ ނެގުމުގަިއ އަންނަނިވި ިއޖުރާއަތްތައް  .32 ބަޔާން ނެގުން 
 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު ފުރިހަަމ ކުރުން؛ )ހ(  

    ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތުން ބަޔާންދެނީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަމާ  ()ށ  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުެގ  1އެކުގައި ނަމަ، ިމ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 މަޢުލޫމާތު ފޯމު ފުރިހަަމ ކުރުން؛

ންޖެޭހ ޤާނޫީނ އިންޒާުރ ިމ ގަވާއިދުެގ ދަށުން ދޭ ،ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތަށް )ނ(  
 ދިނުން؛

 ތަޙުޤީޤުތަކުގެ އޯޑިއޯއާއި ވީޑިއޯ ރިކޯޑުކުރުން. )ރ(  

ބަޔާން ނެގުމުގެ 
 ކުރިން ހުވާކުރުވުން 

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޮކމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި ހެކިވެރިންގެ ބަޔާން  .33
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުވާ  4ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ނެގުމުގެ ކުރިން އެ ފަރާތެއް ލައްވާ، މި

 ކުރުވަން ވާނެއެވެ. 

ތުހުމަތުކުރެވޭ 
ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީ 

 އިންޒާރުދިނުން 

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ނެގުމުގެ ކުރިްނ  .34
، އެ ފަރާތަކަށް ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  5މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދެވުނުކަން އެނޭގނެގޮތަށް
ޤާނޫނީ އިންޒާރުެގ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް، އެ ފަރާތުގެ ސޮއިކުުރވައި އިނގިލީގެ ނިޝާްނ 

 ޖަހަންވާނެއެވެ.  

 ހުމަތުކުރެވޭނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގެޗަށް ކުރެވެނީ ކޮން ތުހުމަތެއްކަމާއި، ތުއޭނާގެ މައް )ހ(  
 ކޮން މާއްދާއަކުންކަން؛

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބުމުެގ ޙައްޤު އޮތްކަން.  )ށ(  

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު އެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވާކަމާއި، ހަނުހުރުމުގެ ޙަްއޤު ލިބިގެންވިޔަސް  )ނ(  
 ލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުން އެދެވިގެންވާކަން. ސުވާ

 ތަޙުޤީޤުގެ އޯޑިއޯއާއި ވީޑިއޯ ރެކޯޑުކުރެވޭނެކަން.  )ރ(  

އެ ފަރާތުން ދޭ ބަޔާނަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި އެ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ  )ބ(  
 ބަޔާނެއްކަން.
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ޔަވަޅު ފިެއ ފަރާތާމެދު  ،މަނަ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ދީފިކަން ސާބިތުވެއްޖެ )ޅ(  
 އެޅޭނެކަން. 

 އެ މީހަކު ތަޙުޤީޤުގައި ދައްކާ ވާހަކަ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭެނކަން.  )ކ(   

ޝަނަށް މިކޮ
 ގެންޒިރުވެހާ

ބަޔާންދޭން 
ލިޔުމުން  ،އެންގުމުން

 ބަޔާންދިނުމަށް އެދުން 

ސިޓީއަކުން ނުވަތަ ލިޔުމަކުްނ  ،ންކޮމިޝަނުން ކުރާ ތަޙުޤީޤަކަށް ބަޔާންދޭން އެދުމު )ހ( .35
ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެްސ ޚާއްޞަ 
ހާލަތްތަކުގައި، އޯޑިއޯ ނުވަތަ ީވޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ބަޔާންދިނުމުގެ އިންތިޒާމުތަްއ 

 ކޮމިޝަނަށް ހަމަޖެްއސިދާނެއެވެ. 

 އިވާ ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކަކީ: މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަ )ށ(  

 ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލެއްގެ ހާލަތެއްގައި ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތުން؛  (1)   

 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ޮކމިޝަނަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތުން؛ (2)   

 މޫސުން ޯގސްވުމުެގ ސަބަބުން ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ދަތިކަން ދިމާވުން؛ (3)   

 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ވުން؛  (4)   

މިނޫންވެސް މިފަދަ ޚާއްޞަ ހާލަތެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ  (5)   
 ހާލަތެއްކަމުގައިވުން. 

ބަޔާންތަކުގެ ރެކޯޑު 
 ބެލެހެއްޓުން 

އްޓަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ތަޙުޤީޤަށް ދޭ ބަޔާންތައް ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހަ )ހ( .36
)ދޭއް( ފަރާތުގެ  2ބަޔާން އަޑުއެހި  ،ބަޔާން ނަގާ ފަރާތުގެ އިތުރަށް ،ބަޔާން ނަގަންވާނީ

ގެ ހާޒިރުގައެވެ. މިފަދަ އެންމެހައި ބަޔާންތައް ލިއުމަށްފަހު، ބަޔާން ދިން ފަރާތު
ތުރަށް ކުރުވަންވާނެއެވެ. އަދި ބަޔާން ނެގި ފަރާތުގެ އިއިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހައި ސޮއި

)ދޭއް(  ހެކިން ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. ބަޔާން ދިން ފަރާތުން ބަޔާނުގައި  2
ެއ ބަޔާނަކީ އޭނާ ކިޔައިދިްނ  ،އެކަްނ ބަޔާންކޮށް ،ސޮއިކުރުމަށް އިންކާުރ ކުރާ ަނމަ

 )ދޭއް( ހެކިން ސޮއިކުަރންވާނެއެވެ.  2ގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ބަޔާނެއް ކަމަށް ލިޔެ 

ީނ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ސޮއިކުރުމަށް އުޒުރުެވރިވާ ހާލަތެއްގައިވާ ޖިސްމާ )ށ(  
އެ މީަހކު ދިން ބަޔާނުގައި  ،ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ މީހަކު  ަނމަ ،މީހަކު ަނމަ

 ،އެ މީހެއްގެ އިނގިލީެގ ނިޝާން ޖަހާނީއެވެ. ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ މީހަކު ަނމަ
ޒުރުވެރިވާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި މީހަކު ނަމަ، އޭނާެގ ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން އު

ބަޔާނުގައި އިނގިލީގެ ނިޝާން ެޖހުމުގެ ކުރިން އެ ބަޔާން އޭނާއަށް ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ. 
 އެީއ އޭާނ ކިޔައިދިން ގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ،ކަމަށާއި އެ ބަޔާން އޭނާއަށް ކިޔައިދިންއަދި

 އޭނާގެ ފަރާތުން މީހަކު ސޮއިުކރަންވާނެއެވެ.  ކަމަށްބަޔާނެއްކަމަށް އޮޅުންފިލައިފި

ވާހަކަދެއްކުމުން މަޙްޫރމްވެފައިވާ ނުވަަތ ވާހަކަދެއްކުމުގައި ުއނިކަމެއް ުހންަނ  )ނ(  
ޮކމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްެގ  ،ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާނެއް ނަގަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތުގައި

ދިއުމުގެ އިޚްިތޔާރު ކޮމިޝަނަށް މަތިން ބަޔާްނ ނެގުމުެގ ކަންކަްނ ކުރިޔަށްގެން
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ނަމަ، އެ ބަޔާްނ  ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަނގަބަހުން ދޭ ބަޔާނެއް 
 ބަޔާން ދިންފަރާތް ލައްވައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.ލިޔުމަށްފަހު، 

ނަކު ތަޙުޤީޤުގައި ތަރުޖަމާނަކު ބޭނުންވާ މީހުންެގ ތެރެއިން އަމިއްަލއަށް ތަރުޖަމާ )ރ(  
އެކަމުގައި ކޮމިޝަނުން އެހީތެރިވެދޭންވާނެއެވެ.  ،ހޯދުމަށް ދަތިވާ މީހުންނަށް

    ތަރުޖަމާނަކު މެދުވެރިކޮށް ނަގާ ބަޔާންތައް ލިޔާނީ، ދިވެހިބަހުން ނުވަތަ 
އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންދިން މީހާ ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން، 

   ރަނގަޅަށް ތަރުަޖމާކޮށްދިންކަމަށް ތަރުޖަމާުނ ވެްސ ތަރުޖަމާނު އޭނާއަށް ެއ ބަޔާން 
 އެ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ބަޔާން 
 ނެގުން 

)އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްގެ ބަާޔްނ  18އުމުރުން  ،ކޮމިޝަނުން ކުރާ ތަޙުޤީޤެއްގައި .37
ނުވަތަ ކުއްޖާެގ  ގެ ހާޒިރުގައިވެރިއެއްބެލެނި ،ނަމަ، އެ ކުއްޖެއްގެ ބަޔާން ނަގަންވާނީ ނަގާ

 މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ. 

ޚާއްޞަ 
ރައްކައުތެރިކަން 

ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ 
 ބަޔާން ނެގުން 

ަނމަ، އޭނާގެ ބަޔާން  ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުން ލިބިފައިވާ މީހެއްގެ ބަޔާން ނަަގންޖެހޭ  )ހ( .38
ނުވަތަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު   އެކުގައިނާއާ ހަވާލުވެގެން ހުްނނަ މީހަކާއޭ ،ނަގަންވާނީ

 ޙިމާޔަތް ކޮށްދޭނެ މީހަކާ އެކުގައެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކު ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުން ލިބިފައިވާ މީހެއްގެ ެބލެނިވެރިން ނުވަތަ  )ށ(  
ޒިރުކުަރން ެޖހިއްޖެ ނަަމ، އެ ފަރާތްތަކުގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތަކުން ހާ 

   އަންނަނިވި ކަންކަމަީކ އޭނާ ާހޒިރުވުމުގެ މަޤްޞަދުކަން އަނގަބަހުންނާއި ލިޔުމުްނ 
 އެ މީހަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ގޮތުްނ ގެއްލުްނ ލިބިފައިވާ މީހާއަްށ ކުޑަކުއްޖާއަށް ނުވަތަ ނަފްސާނީ (1)   
 ލަފާދިނުމަށް؛ 

ގޮތުްނ ގެއްލުްނ ލިބިފައިވާ މީހާއާމެުދ  ނަފްސާނީޑަކުއްޖާއާމެުދ ނުވަތަކު (2)   
ޢަމަލުކުރެވެނީ ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު،  ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ 

 ބެލުމަށް؛ 

ކުޑަކުއްޖާ ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްުލން ލިބިފައިވާ މީހާ ބުަންނ ބޭނުންވާ  ( 3)   
ކުއްޖާއާ ނުވަތަ އެ މީހާާއ  އެ ،ވާހަކައެއް ބުނުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށާއި
 މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް.

ޖިނާއީ ބޮޑެތި 
ކުށްތަކުގައި ތެރޭގައި 

ހިމެނޭ ކުށެއްގައި 
ސުވާލުކުރެވޭ 
ފަރާތެއްގެ 
 ގުން ބަޔާންނެ

ވަނަ މާއްދާގެ  22ޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު(  ެގ އި )ޖިނާއީ  12/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .39
)ދިހައެއް( އަހަރަށްވުރެ  10އެހެން ޤާނޫނެއްގައި  ،ކޮށްފައިވާ ފަދައިން)ދ( ގައި ބަޔާން

ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮންމެ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑެިތ 
ކުށްތަކުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އަންނަނިވި ކުށްތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ 

    ނަގަންވާނީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ. އަދި ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކޮށް ބަޔާން
ފަދަ މާީލ ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހަުކ ަނމަ،  ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަްނ ހޯދޭ
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  53ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 
މަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަދައިން، ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކޮށްދިނު

 އިދާރާގައި އެދެންވާނެއެވެ. 

ވަަނ  23( ެގ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  (1)   
     ،( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިނ1ްމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާ މަރުވުން.

ވަަނ  23( ެގ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -ޓި)އެން 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  (2)   
ޓޯޗަރ ކުރެޭވ  ،( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިނ2ްމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

މީހާއާއެކު ގަދަކަމުން ޖިމާޢުވުމުެގ ކުށްކުރުމުގެ ސަބަބުން ބުއްދި ގޯސްވެ، 
 ނުވަަތ ހަނދާން ނުހުންަނ މީަހކަށްވުން. ނުވަތަ ދަރިން ނުލިބޭ މީހަކަށްވުން

ވަަނ  23( ެގ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013 ނަންބަރު ޤާނޫނު (3)   
ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާެގ  ،( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިނ1ްމާއްދާގެ )ށ( ގެ )

 ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނެއް ނެތިކޮށްލުން.

ވަަނ  23( ެގ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  (4)   
ޓޯޗަރ ކުރެވޭ  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން( 2މާއްދާގެ )ށ( ގެ )

 މީހާއާއެކު ގަދަކަމުން ޖިމާޢުވުން.

ވަަނ  23( ެގ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  (5)   
ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާއަށް  ،( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިނ3ްމާއްދާގެ )ށ( ގެ )

 .ޖިންސީ އަނިޔާެގ ޢަމަލެއް ހިންުގން

ވަަނ  23( ެގ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  (6)   
ޓޯޗަރ ކުރުމުގެ ގޮތުން  ،( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިނ4ްމާއްދާގެ )ށ( ގެ )

 ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ިޖންސީ ޢަމަލެްއ ހިންގުްނ ނުވަތަ ިޖމާޢުވުން.

ވަަނ  23( ެގ 2013ނު ޓޯޗަރ ޤާނޫ-)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  (7)   
 ،( ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިނ1ްމާއްދާގެ )ނ( ގެ )

 ؛ޓޯޗަރކުރެވޭ މީހާއަށް ނަފްސާނީ އަނިޔާކުރުމުެގ ސަބަބުން ބުއްދި ގޯސްވުން

ވަަނ  23( ެގ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  (8)   
ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާއަްށ  ،ންކޮށްފައިވާ ފަދައިން( ގައި ބަޔ2ާމާއްދާގެ )ނ( ގެ )

 ނަފްސާނީ އަނިޔާކުރުމުގެ ސަބަބުން ހަނދާންނެތޭ ބަލި ެޖހުން.

ވަަނ  23( ެގ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  (9)   
     ،( ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިނ3ްމާއްދާގެ )ނ( ގެ )
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ހާއަށް ނަފްސާނީ އަނިޔާކުރުމުގެ ސަބަބުން އަމިއްލައަށް ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީ
 މަރުވުމަށް ބޭނުންވެ، ދޭތެރެދޭތެރެއިން، އެކަން ކުރަން އުޅުން. 

ވަަނ  23( ެގ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  (10)   
     ،( ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިނ4ްމާއްދާގެ )ނ( ގެ )

ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާއަށް ނަފްސާނީ އަނިޔާކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ 
އާންުމ ދިރިއުޅުމެްއ  ،ލަދުވެތިކަމާއި ނިކަމެތިކަމާއި އިާހނެތިކަމުގެ ސަބަބުން

 އުޅުމަށް އުނދަގޫވާ ފަދަ ހާލަތަކަށް އޭނާ ގޮސްފައިވުން. 

ވަަނ  23( ެގ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  (11)   
ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާއަްށ  ،( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިނ1ްމާއްދާގެ )ރ( ގެ )

 ވާހަކަދެއްކުމުގެ ބާރު ނެތިދާ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން. 

ވަަނ  23( ެގ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  (12)   
ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާއަްށ  ،ން( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައ2ިމާއްދާގެ )ރ( ގެ )

 އަޑުއެހުމުގެ ބާރު ނެތިދާ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން. 

ވަަނ  23( ެގ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  (13)   
ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާއަްށ  ،( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިނ3ްމާއްދާގެ )ރ( ގެ )

 އް ކުރުން. ރަހަ ދެނެގަތުމުގެ ބާރު ނެތިދާ ފަދަ ކަމެ

ވަަނ  23( ެގ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  (14)   
ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާއަްށ  ،( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިނ4ްމާއްދާގެ )ރ( ގެ )

 ފެނުމުގެ ބާރު ނެތިދާ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން. 

ވަަނ  23( ެގ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  (15)   
    ،( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިނ5ްމާއްދާގެ )ރ( ގެ )

ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާގެ ގުނަވަނަކުން ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަތެއް ނުކުރެވޭވަރަށް 
 ނުކުޅެދުންތެރިކަން އިޙްސާސް ކުރަންޖެޭހ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން. 

ވަަނ  23( ެގ 2013ޗަރ ޤާނޫނު ޓޯ-)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  (16)   
ޓޯޗަރ ކުެރވޭ މީހާެގ  ،( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިނ6ްމާއްދާގެ )ރ( ގެ )

 މައިބަދަ ތެދުނުކުރެވޭ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން.

ވަަނ  23( ެގ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  (17)   
ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާއަްށ  ،ފަދައިން( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 7މާއްދާގެ )ރ( ގެ )

 ރުކޫޢަށް ނުދެވޭފަދަ ކަމެއް ކުރުން.
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ވަަނ  23( ެގ 2013 ޓޯޗަރ ޤާނޫނު-)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  (18)   
 މީހާއަްށ ޓޯޗަރ ކުރެވޭ ،( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިނ8ްމާއްދާގެ )ރ( ގެ )

 ސަޖިދައަށް ނުދެވޭފަދަ ކަމެއް ކުރުން.

އެއް ފަރާތަށްވުރެ 
ގިނަ ފަރާތްތަކަށް 

މަތުކުރެވޭ ހުތު
މައްސަލަތަކުގައި 

ވަކީލުން 
 ކުރުން ނުއްޔަޢަ

ޓޯޗަރ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުްނ ތަޙުޤީޤުކުރާ -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  .40
 ތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަށްމައްސަލައެއްގައި ޓޯޗަރގެ ޢަމަުލ ހިންގުމުގަިއ އެއް ފަރާ

ނުވެޭވނެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ފަރާތަކަްށ އް ޒިރެހާ ސަލަތަކުގައި އެއް ވަކީލަކަށް މަތުކުރެވޭ މައްހުތު
 ކުރަންވާނެއެވެ. ނު ކު ޢައްޔަވަކި ވަކީލަ

ކޮމިޝަނުގެ 
ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވާ 

މަޢުލޫމާތު އެހެން 
ފަރާތްތަކާ 

 ހިއްސާކުރުން 

ކޮމިޝަނުން ކުރާ ތަޙުޤީޤަކާ  ،ބަޔާންތަކުގެ ކޮޕީއާއި ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ތަޙުޤީޤަކަށް ދޭ .41
ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ހެއްކާއި މަޢުލޫމާތު، ޤާނޫނީގޮތުން ބާރު ިލބިފައިވާ ފަރާތަކުން އަންގާ 

 އެންގުމަކަށް ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ އަމުރަކަށް މެނުީވ ދުލެއް ުނކުރެވޭނެއެވެ. 

ހެއްކެއް ނުވަތަ 
މަށް މަޢުލޫމާތެއް ހޯދު

 އެދުން

ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތާއި ހެކި ނުވަތަ  )ހ( .42
ޤަރީނާއެއް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުންނާއި މުއައްސަސާތަކުންނާއި ސަރުކާރު ހިއްސާާވ 
ކުންފުނިތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ހާލަތުގައްޔާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހޯދަންޖެހޭ 

އެފަދަ އެންމެހައި ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދުމުެގ  ،ކުގައިހާލަތްތަ
 ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

     ،)ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުެގ ޤާނޫނު( އާއި 6/2006ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
ދާއިން ވަނަ މާއް 44( ގެ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ތަކެތި  ،ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން
 އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ހޯދުމަށް އެދުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ ދަށުން  މަޢުޫލމާތާއި ހެކި ނުވަަތ ޤަރީނާއެއް ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން އެދި  )ނ(   
     އެއްެވސް ފަރާތަކުން އެއްވެްސ ސިފައެއްގައި  ،ށަހެޅުމަކަށްހުށަހަޅާ ހު

އިންކާރުކުރާ ނަމަ، އެ ތަކެތި ހޯދުމުގެ ައމުރަކަށް އެދި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު 
 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ހެކި 
 ތެރިކުރުން ކައުރައް

ރީނާގެ ގޮތުަގއި ހޯދާ ތަކެއްޗަށް ކޮމިޝަނުން ބަލަުމންދާ މަްއސަލައެއްގައި ހެއްކާިއ ޤަ )ހ( .43
ގެއްލުމެއް ނުލިބޭެނ ފަދަ އެވިޑެްނސް ބޭގްތަކުގައި ރައްކައުތެިރކޮށް، އެ ތަކެތި 
ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެވިޑެންސް ބޭގްތަކުގައި މައްސަލައިގެ ނަންބަރާއި، ހެކީގެ 

. އެވިޑެންސް ހެކި ނެގުނު ތަނާއި، ހެކި ލިބުނު ތާރީޚު އޮންަނންވާެނއެވެ ،ބާވަތާއި
އެ އެތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ފަދަ  ،ބޭގަށް ނުލެވޭ ފަދަ ތަކެތި ހިމެނޭ ނަމަ

ގޮތަކަށް ފޮށިގަނޑެއްގައި ނުވަތަ އުރައެއްގައި ނުވަތަ މިނޫންވެްސ މިފަދަ އެއްޗެއްގައި 
ކެތި އެ ތަކެތި ރައްކައުތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ތަ ،ބަންދުކުރުމަށްފަހު

ބަންދުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އުރަ ނުވަތަ ފޮށިގަނޑު ފަދަ ތަކެތީގެ ބޭރުގައި މައްސަލައިެގ 
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ހެކި ނެގުނު ތަނާއި، ހެިކ ލިބުނު ތާރީޚު  ،ނަންބަރާއި، ހެކީގެ ބާވަތާއި
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

       ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި ހޯދާ ތަކެތި ޮކމިޝަނުން ހޯާދ ިހސާބުން ފެށިގެން، )ށ(  
އެ ތަކެއްޗާ  ،ތާރީޚާއި، އެ ތަކެތި ހޯދި ގޮތާއި ،އެ ތަކެތި ހޯދި ތަނާއި، ވަގުތާއި

ހަވާލުވި މުވައްޒަފުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ   
 ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގަިއ ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.  ،ނަންބަރާއެކު

އެްއ        ،ޤަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި ހޯދާ އެއްވެސް އެއްޗެއްކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީ )ނ(   
ޗެއިްނ އޮފް ަކސްޓަޑީން އެކަްނ   ،ަނމަ ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބަދަލުކުރާ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގަިއ  ،އެނގޭނެގޮތަށް
 ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

ގެ ތަޙުޤީޤަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ވަކި ޚާއްޞަ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ކޮމިޝަނު )ރ(   
ރައްކައުތެރި ކުރަންޖެހޭ ސާމްޕަލުތަކާއި މާއްދީ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހަާލކު ނުވާނެ ގޮތެއްގެ 

 މަތިން ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ޮކމިޝަނުން ަހމަޖައްަސންވާނެއެވެ. 

ޓޯޗަރގެ ޢަމަލަކަށް 
ރުޞަތު އޮތް ފު

މިންވަރަށް ބަލައި 
މައްސަލަ 

 ތަޙުޤީޤުކުރުން 

         ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތައް  31މި ގަވާއިދުގެ  .44
ނުވަތަ އެފަދަ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުގައި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިކަމަށް  ،ލިބެން ނެތް ނަމަ

       މިޝަނަްށ ހުށަހެޭޅ ނުވަތަ ރިޕޯޓުކުރެވޭ މައްސަލައެްއ ެއީއ ފާހަގަކުރެވޭ ހާލަތުގައި، ކޮ
ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މައްސަަލއެއްކަން ނުވަތަ ޫނންކަްނ  19މި ގަވާއިދުގެ 

    އެ މައްސަަލ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުްނ އަންނަނިވި ކަންަކމަްށ  ،ކަނޑައަޅައި
 ވެ. ވާނެއެ ކުރަން ރިޢާޔަތް

އެ ފަރާތުގެ ޢަމަލެއް ނުވަަތ  ،ޖިސްމާީނ އަނިޔާއެއް ަކމުގައި ބެލެވޭ ައނިޔާއަކީ )ހ(  
ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓި ގޮތަކުން ލިބިފައިވާ އަނިޔާއެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

 ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ބަލަންވާނެއެވެ. 

އެ ފަރާތުގެ ޢަމަލު ނުވަތަ ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓި  ،ކަން ހިނގި ހާލަތަށް ބަލައި  (1)   
 ގޮތަކުން އަނިޔާއެއް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު.

ކަން ހިނގައިފައިވާ ހާލަތުގައި މީހެއްގެ ޢަމަލުތަްއ ހުިރ ގޮތަކުން  (2)   
ލިބިދާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ އަނިޔާއަކަށް ވުރެ ބޮޑު ޖިސްމާީނ 

އެއީ އެ ފަރާތުގެ ޢަމަުލތައް ހުރި  ،ށް ލިބިފައިވާ ނަމައަނިޔާއެއް މީހަކަ
 ގޮތަކުން ލިބިފައިވާ އަނިޔާއެއް ނޫންކަމަށް ބެލުން. 

އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ގަސްތުގައި އޭނާގެ މުދަލަކަށް ނުވަތަ ަހށިގަނޑަށް ދީފައިވާ  )ށ(   
ނަނިވި ކަންކަމަްށ އަނިޔާއެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި، އަން 

 ބަލަންވާނެއެވެ. 
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އް ދިނުމުެގ މީހަކު އޭނާގެ މުދަލަކަށް ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް ގަސްތުގައި ގެއްލުމެ (1)   
 ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރާއި ހާލަތަށް ބެލުން. 

   ،ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ނުވަތަ ގެއްލުންތައް (2)   
 ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ަފރާތްތަކެއް ކަމުގެ ތަޖުރިބާ

މެދުވެރިކޮށް ބަލާ ބެލުމުން ނުވަތަ ކަމުެގ ތަޖުރިބާކާރުން އެފަދަ ކަންކަްނ 
ގަސްތުގައި  ،ބެލުމުގައި ގެންގުޅޭ ިމންގަނޑުތަކުން ވަަޒންކޮށް ބަލާއިރު

 ހިންގައިފައިވާ ޢަމަލެއް ނޫންކަމަށް ޮކމިޝަނަށް ފެނުން. 

 އިހުމާލު އޮތް މިންވަރެއް ކަނޑަެއޅުމަށް ޓަކައި އަންަނނިވި ކަންަކަމށް ބަލަންވާނެއެވެ.  )ނ(  

ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ވަިކ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ވަިކ ަހމަތަކަކުން  (1)   
 ،ނޫްނ އެހެްނ ގޮތަކަށް ކޮށްފައިވޭތޯއާއި އެ ،ކުރަން އޮތްކަމެއް

 ތަކާ އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު.ކަނޑައަޅައިފައިވާ އިޖުރާއަތު

މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެޭހ ފަދަ ހާލަތެއްގައިާވ ފަރާތަކުން ެއ ފަރާތެއްގެ  ( 2)   
 ވާޖިބު ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްފައިވާ މިންވަރު. 

އާންމު މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު، ސަމާލުކަން ދޭންވީ މިންވަރަށް  (3)   
 ފައިވާ ގޮތް.  ޓައި ިމންވަރާއި ޢަމަލުތައް ބަހައްދީފައިވާ ސަމާލުކަން

ޖިސްމާީނ އަނިޔާއަާކ ގުޅިގެްނ މެޑިކަްލ ޑޮކްޓަރަކު ޭދ ލިއުްނ ުނވަތަ ބަޔާން އަދި  )ރ(  
ނުވަތަ  ްއގެ ބަސް،ސައިކޮޮލޖިސްޓެއަކާ ގުޅިގެން މާއްދީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ އަނިޔާ

 ކަމުގެ މާހިރުންެގ ބަސް.

 ޒާތީ މުޢާމަލާތް 
 އަޑުއެހުމާއި ބެލުން 

( ގެ ދަށުން ތަޙުޤީޤުކުރާ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .45
   )ިޖނާއީ އިޖުރާައތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 12/2016މައްސަލައެއްގައި، ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

ެގ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުން މެުރމ1ުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 74
ނަމަ، އެ ކުށަށް މަގުފަހިވާ އެއްވެސް މަޢުޫލމާތެއް ހިމެނޭ މުޢާމަލާތެްއ  ކުށް ހިމެނޭ

ަނަމ، ެއ މާއްދާގައި  ކަމަށް ބެލުމުެގ އެކަށީގެންވާ ހެކި ޮކމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓު އަމުރެއްެގ ދަށުން، އަންނަނިިވ ބާވަތްތަކުގެ ޒާތީ 

 ރވައިލްކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މުޢާމަލާތް ސަ

 ސިޓީއާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ޒާތީ މުޢާމަލާތްތައް؛ ( 1)   

 މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ޒާތީ މުޢާމަލާތްތައް؛ (2)   

ސަރވެއިލްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޒާތީ މުޢާމަލާތް  )ށ(  
 ފަހުގައެވެ.  ކުުރމަށް އަންނަނިވި ކަންކަްނ ފުރިހަމަ ،އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނީ

އެ ސަރވެއިލަންްސ ިނސްބަތްވާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަަތ  (1)   
ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންުއޅޭކަމަށް ތުުހމަތުކުރެވޭ ކުށް އޭާނ ކުރިކަމަށް 
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  ވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަަތ ކުރަންއުޭޅ ކަމަށް ބެުލމުގައި ެއކަށީގެންވާ ނު
 ހެކި ލިބިފައިވުން؛

އެ ސަރވެއިލްކޮށްގެން މެނުވީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް  (2)   
 ކުރިކަމުގެ ހެކި ލިބެްނ ނެތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން؛

މުޢާމަލާތް ސަރވެއިލްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމަށް ޮކމިޝަނުގެ އެ ޒާތީ  (3)   
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުްނ ނުވަތަ ޮކމިޝަނުން ކަނޑައަާޅ  ،އޮފިސަރަކަށް

 ފަރާތަކުން ހުއްދަ ދީފައިވުން. 

ވާ ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައ2013ިޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .46 ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުން 
ފަދަ ކުށެއް މީހަކު ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުަވތަ ކުށެއް ކުރަން 

އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށް ، ނަމަ އުޅޭކަން ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާ
ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަނަށް  ،ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 އެވެ.  ލިބިގެންވެ

މީހެއްގެ ޕާސްޕޯުޓ ނުވަތަ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ެއނޫންވެސް ަރސްީމ  )ށ(  
ލިޔުމެއް ހިފެހެއްޓުމަށް ކޯޓު ައމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، އަްނނަނިވި މަޢުޫލމާތު 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ޕާސްޕޯޓު  ،އިއެޑްރެހާ ،ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ މީހާގެ ަނމާއި (1)   
 ނަންބަރު؛

ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ މީހާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަަތ ކުށެއް  (2)   
 ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭަކމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް؛

 އޭނާ އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެކި؛ (3)   

      އުޅޭަކމަށް ބެލެޭވ ސަބަބާއި،  އޭނާ ދިވެހިރާއްެޖ ދޫކޮށް ފިލައިގެންދާން (4)   
 ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކި؛

 އޭނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަމޑުކުރުވަންޖެޭހ ސަބަބު؛ (5)   

 އެ އަމުރުގެ ދަށުން ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ މުއްދަތު.  (6)   

( ގެ ަދށުން ތަޙުޤީޤުކުރާ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(  . 47 ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުން 
މޯޓަމެއް ހެދުން -މައްސަލައެއްގައި މީހަކު މަރުވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި ޕޯްސޓް

       12/2016ަނމަ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  މުހިންމުަކމަށް ޮކމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ 
ރުވެފައިވާ މީހާެގ މަ ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 1-75)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

މޯްލޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސްގަިއ  ،މޯޓަމެއް ހަދައިދިނުމަށް-ހަށިގަނޑުގެ ޕޯސްޓް
 އެދެންވާނެއެވެ. 
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މޯޓަމްތަކަކީ ހިއުަމން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަނުްނ -މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހެދޭ ޯޕސްޓް )ށ(  
ލުކުރާނެ ގޮތުގެ މޯޓަމް ހެދުމުގައި ޢަމަ-އެކުލަވައިލައި އާންމުކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓް

     ،ގައިޑްލައިނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
 މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި އެދެންވާނެއެވެ. 

މޯޓަމް ރިޕޯޓަކީ -މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މައްސަލަތަކާ ުގޅިގެން ހެދޭ ޕޯްސޓް )ނ(  
 ވާނެއެވެ.  ކުރަން ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ، އެފަދައިން ޢަމަލު އެ މައްސަލައިެގ ހެއްކެއް

ތަޙުޤީޤާ ގުޅިގެން 
 އަންގަންޖެހޭ އެންގުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ކުރާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ބަލަމުންދާ  )ހ(  .84
     މެއް ވަކި ކަ  ،މައްސަލައަާކ ގުޅުންހުިރ ކަމަްށ ކޮމިޝަނަށް ފެންަނ ފަރާތްތަކަށް

 ވަކި ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަަނށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ،ނަމަ ނުކުރާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންގުމަކަށް ޢަމަލު )ށ(  
އެ ފަރާތަކާމެދު އަންނަނިިވ ގޮތުެގ މަތިްނ ޢަމަުލ ކުރުމުެގ ބާރު ކޮމިޝަނަށް 

 ގެންވެއެވެ. ލިބި

 އެ ފަރާތެއް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމަށްފަހު ނަޭސހަތްތެރިވުން. (1)   

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެހެިނހެްނ މުއައްަސސާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެްނ ެއ ފަރާތެއް  (2)   
 ލައްވައި ކޮމިޝަނުގެ އެންުގމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން. 

)ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  6/2006 ނަންބަރު ޤާނޫނު (3)   
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުން.  26

ކޮމިޝަނުގެ އެންގުމަށް ތަބާނުވުމުގެ ދަޢުވާ ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ަމސައްކަތަށް  (4)   
    ވަތަ ހުރަސްއެޅުމުެގ ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޓަކައި ސިވިލް ކޯޓަްށ ނު

 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން. 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ލުތައް ސޫ ޒިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުހާމީހުން 

މީހުން ހާޒިރުކުރުމަށް 
 އެންގުން 

 އަންނަނިިވ ގޮތްތަކުގެ މަތިންނެވެ.  ،ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް މީހުން ހާޒިރުކުރެވޭނީ .49

  ؛ހާޒިރުވުމުެގ އަމުރު ފޮނުވައިގެންކޮމިޝަނަށް  )ހ(  

ފޯނުން ގުޅައިގެން ާހޒިރުވުމަށް އެދިގެން ނުވަތަ ފޯނުްނ ގުޅަިއގެން ހާޒިރުވުމަްށ  )ށ(  
 ؛އަންގައިގެން

 ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޭޅ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް؛ )ނ(   

 ؛އާންމު އިޢުލާނެއް ކޮށްގެން )ރ(  
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ކޮމިޝަނަށް 
 ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު 

މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ނުވަތަ  )ހ( .50
މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ މީހަކު ނުވަތަ ހެކި ބަސް ދެވިދާނެ މީހަކު 

ފަުކ ޮކމިޝަނުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ މެންބަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަ ،ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް
 ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު މެދުވެރިކޮށް އަންަގންވާނެއެވެ.  ،ސޮއިކޮށްފައި ދޫކުރާ

އަްނނަނިވި މަޢުލޫމާތު  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން އަންާގ އެންގުމެއްގައި )ށ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ހާޒިރުކުރެވޭ ހައިސިއްޔަތު؛ (1)   

 ؛މަ، އޭނާއާމެދު ކުރެޭވ ތުހުމަތުގެ ޚުލާޞާކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ނަ (2)   

      ތަޙުޤީޤަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ ީމހަކު ނުވަަތ ހެކިބަްސ ދެވިދާނެ  (3)   
 މީހަކު ަނމަ، ކުަރމުންދާ ތަޙުޤީޤުގެ ޚުލާޞާ؛

 ހާޒިރުވާން އަންގާ ތަނާިއ ގަޑި؛ (4)   

 ތު؛އެ އިދާރާގައި ހޭދަވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ވަގު (5)   

 ސޮއި.  ،ހުއްދަދޭ މެންބަރުގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ފުރިހަަމ ނަމާއި، މަޤާމާއި (6)   

ކޮމިޝަނަށް 
ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރާ 

 ހަވާލުނުވުން 

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެްނ ކޮމިޝަނަށް ާހިޒރުކުރަން ބޭނުންވާ  )ހ( .51
ނުވެްއޖެ ނަމަ، ކޮމިޝަނުެގ  ވާލު ައމުރާ ހަމިޝަނަށް ހާޒިރުުވމުގެ ފަރާތަކުން، ކޮ

      ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްެއޅިކަމުގެ މައްަސލައެއްގެ ގޮތުގައި 
އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް، ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަކުން ކޮމިޝަނަށް  )ށ(  
  ނުވެއްެޖ ނަަމ،  )ފަހަރު( ހަވާލު  2)ތިނެއް( އަމުާރ ވިދިވިދިގެން  3ހާޒިރުވުމުގެ 

ކޯޓު އަމުރެއްެގ ދަށުން ެއ ފަރާތެއް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޮމިޝަނަްށ 
އަދި ކޮމިޝަނުެގ ޤާނޫީނ މަސްއޫލިއްަޔތު އަދާކުރުމަށް ހާޒިރުކުރެވޭނެއެވެ. 

ހުރަސްއެޅިކަމުގެ މަްއސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެ މައްަސލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް، ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް 
އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ފޯނު މެދުވެރިކޮށް 
 ކުރުން މީހުން ހާޒިރު

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެްނ ކޮމިޝަނަށް ާހިޒރުކުރަން ބޭނުންވާ  )ހ( .52
 ޒިރުވާން ެއންގިދާނެއެވެ. ހާފޯނުން ގުޅައިގެން ކޮމިޝަނަށް  ފަރާތަކަށް

      ނުވެއްޖެ ނަމަ،  ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމުން ހާޒިރު  )ށ(  
 ހަކު ާހޒިރުކުރާނީ ޮކމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމުެގ އަމުރު ފޮނުވައިެގންނެވެ. އެ މީ
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ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް 
މެދުވެރިކޮށް މީހުން 

 ހާޒިރުކުރުވުން 

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ކަމާ ުގޅޭ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަަފުކ  .53
ރާއެއް މެދުވެރިޮކށް ކޮމިޝަނަށް މީހުްނ އެ އިދާ ،ަނމަ ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ
 ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ. 

ލަތުގެ ބެލުމުގެ އުދަ
ދަށުގައި ތިބޭ މީހުން 

 ޒިރުކުރުން ހާ

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި  )ހ( .54
    އް ހާޒިރުކުރަްނ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތެފަރާތެއް ބަލަހައްޓަމުންދާ 

ބޭނުންވެއްޖެ ަނމަ، އެ ފަރާތެއް ހާޒިރުކުރާނީ، އެ ފަރާތެއް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިހުިރ 
 ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެްނ  )ށ(  
އަކަށް ންޖެހޭ ފަރާތެއް ހާޒިރުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަ
ނެތި އެ ފަރާތެއް ހާޒިރުކޮށް ނުދީފި ނަމަ، މައްސަލައިެގ  ރެއްޒުއެންގުމުން، މަޤުބޫލު އު

ޙައްޞާޞްކަމަށް ރިޢާޔަތް، އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެުޅމުެގ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

އެންގުމަށް ތަބާވުމުގެ ައމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ސިިވލް ކޯޓަށް  ކޮމިޝަނުގެ (1)   
 ހުށަހެޅުން؛

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަސމާލުކަމަށް ގެނެސް، ކަމާބެހޭ ުމއައްސަާސ  (2)   
 ޖަވާބުދާރީކޮށްދިނުމަށް އެދުން؛

ގެ ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިކަމުގެ މަްއސަލައެއް (3)   
ޖިނާއީ ދަޢުވާ ކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ،ގޮތުގައި އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުން.

ކޮމިޝަނަށް 
 ހާޒިރުވިކަން އެންގުން 

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮިމޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު،  .55
 ފަކަށް ލަސްނުކޮށް އެކަްނ އަންގަންާވނެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަ

ކޮމިޝަނަށް 
ކާކުކަން  ،ހާޒިރުވާއިރު

އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް 
 ގެނައުން 

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައަާކ ގުޅިގެްނ ކޮމިޝަަނށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތުން،  .56
ކުކަން އެނގޭނެ ރަސްީމ ލިޔުެމްއ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ އެ ީމހަކީ ކާ

 ގެންނަންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަނެތި 
 ބޭރަށް ދިޔުން 

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައަާކ ގުޅޭގޮތުން ޮކމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރެޭވ  )ހ( .57
 ފަރާތެއް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު، ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަނެތި ކޮިމޝަނުގެ އިދާރާއިން

 ބޭރަށް ދިޔުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައަާކ ގުޅޭގޮތުން ޮކމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރެޭވ  )ށ(  
ފަރާތެއް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު، ކޮންމެހެްނ މުހިްނމު ަކެމއްގައި ކޮމިޝަނުގެ 

ނަމަ،  ބެއްކަމަށް ބެލެވޭއިދާރާއިން ބޭރަށް ދާންޖެހިއްޖެ ނަމަ، އެއީ އެކަށީގެންވާ ސަބަ
ަހމަޖަްއސައިދޭންވާނެއެވެ. އަދި މި ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކަން ކޮމިޝަނުން 
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ގޮތުގެ މަތިން އެ ފަރާތެއް އަލުން ޮކމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ ަމަސއްކަތް ކޮމިޝަނުން 
 ކުރަންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޝަނަށް 
ޒިރުނުކޮށް ބަޔާން ހާ

 ނެގުން 

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ  ،ޝަނަށް ހާޒިރުކުރެވޭނެކަމަށް ނުފެންނަ ބަލިމީުހންނާއިކޮމި )ހ(  .58
މީހުންނާއި، ުއމުރުން ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުުކރެވޭވަރު ނުވާކަމަށް 

އެ ީމހަކު އުޅޭ ތަނަކަށް  ،ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ މީހުން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރުމަާކނުލައި
 އެ މީހެއްގެ ބަޔާްނ ނެގިދާނެއެވެ.  ގެންގޮސްރާތުން ކޮމިޝަނުގެ ފަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން، ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  )ށ(  
މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްނޭޅޭނެގޮތަށް އެ މީހަކު ޮކމިޝަަނށް ހާޒިރުކުރުމަކާ 

 ވެ. ނުލައި، އެ މީހެއްގެ ބަޔާން ނެގިދާނެއެ

ކޮމިޝަނަށް 
ޒިރުވުމަށް އަންގާ ހާ

ފަރާތްތަކުން 
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް 

  ކޮމިޝަނުްނ އަންގައިފައިވާ ގަިޑއަށް ކޮމިޝަނަށް  ،މަޤުބޫލު ސަބަބެއް އޮވެގެން )ހ( .59
     ،)ތިރީސް( މިނެޓުގެ ކުރިން 30ނަމަ، ހާޒިރުވާްނޖެހޭ ަގޑީގެ  ނުވެވޭ  ހާޒިރު

ކޮމިޝަނަްށ އަންގަްނވާނެއެވެ. މަޤުބޫލު  ،ނުވެޭވ ސަބަބު ރު ހާޒި ،ހާޒިރު ނުވެވޭަކމާއި
 6/2006އުޒުރެއް ނެތި ކޮމިޝަނަށް ާހޒިރު ނުވެްއޖެ ަނމަ، ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ދަށުން  )ށ( ގެ ވަަނ މާއްދާގެ   26 )ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 

ެއ މީހެއްގެ  ،ެއ މީހަީކ ދިވެހިރައްޔިތެއް ނަމަ ،ބަޔާންދޭން ހާޒިރުވާއިރުތަޙުޤީޤަށް  )ށ(  
ވޯްކ  ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެްނނަންވާނެއެވެ. އަދި ބިދޭސީއެއް ނަމަ

ޕާމިޓް ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ކާކުން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެންަނންވާނެއެވެ. އެފަދަ 
އެ މީހަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްީމ  ،ނަމަ ޓެއް ނެތް ފަރާތެއްކާޑެއް ނުވަތަ ޕާސްޕޯ

ލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ. އެފަދަ އެންމެހައި ލިުޔމުގެ ކޮޕީ ެނގުމުގެ އިޚުތިޔާރު 
 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ،ޒިރުކުރެވޭ މީހުންހާ
 ކުރުން މަނާ ކަންކަން  

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް  ،ވެސް ފަރާތަކުންކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ އެއް .60
 ކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާަކމެކެވެ. 

ކޮމިޝަނުން ޗެކްކުރުމަށްފަހު، ތަޙުޤީޤު ހިންާގ ތަނަށް ވެއްދުމުެގ ހުއްދަ ދީފައިވާ  )ހ(  
 ތަޙުޤީޤު ހިންގާ ތަނަށް ވެއްދުން.  ،ލިޔެކިޔުންތައް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްޗެއް

ތަޙުޤީޤު ހިންގާ ތަނަށް  ،ރެކޯޑުކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް ،ޞަލާތުގެ ވަސީލަތްތަކާއިމުއާ )ށ(  
 ވެއްދުން.  

ތަޙުޤީޤު ހިންގާ  ،މީހަކަށް ިޖސްމާީނ ގެއްލުމެްއ ދެވިދާނެ ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް )ނ(  
 ތަނަށް ވެއްދުން. 

  ،ބިރުދެއްކުމާއި ،އިކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް އިންޒާރުދިުނމާ )ރ(  
 ިޖސްމާީނ އަނިޔާއެއް ދިނުން.   ،ހަޑިހުތުރުބަހުން މުޢާމަލާތުކުރުމާއި
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 . އަޑުގަދަކުރުމާއި، ތަނުގެ މަޞްލަޙަތު ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް ަކމެއް ކުރުން )ބ(  

އެޅޭ ފަދަ ނުވަަތ ކޮމިޝަނުގެ ޙުުރމަތް ކެނޭޑ ފަދަ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސް )ޅ(  
 ސް ކަމެއް ކުރުން. އެއްވެ

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ އެހެްނ މީހުންނަށް އުދަނޫގވާނެގޮތަށް ނުވަތަ  )ކ(  
 ނުފޫޒު ފޯރާނެގޮތަށް ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން. 

 ޮކމިޝަނުގެ ހުއްދަނެތި ފުރައިގެން ދިޔުން. ،ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށް ާހޒިރުކުރެވޭ މީހުން )އ(  

 ހަވަނަ ބާބު 

 މުދާ ހިފެހެއްޓުން  ،ކުރުމާއިބަލައި ފާސް 

ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ތަނެއް ބަލައި ާފސްކުރަން ެޖހޭކަމަށް  )ހ( .61 ބަލައި ފާސްކުރުން 
     ކުރިްނ އެންުގމަކާނުލައި ެއ ތަނަކަށް ގޮްސ  ،ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ހާލަތުގައި

 ގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ބަލައި ފާސްކުރުމު

ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި އެ ތަނަކަށް ެއއްވެސް ގެއްުލމެއް  )ށ(  
ނުލިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އަދި އެ ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ެއ ތަނުގައި ކުރަމުންާދ 

ރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަހެއް ނޭޅޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ތަޙުޤީޤު ކު
 މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

ލަތުގެ ބެލުމުގެ އުދަ
ދަށުގައި މީހުން 

ބަލަހައްޓާ ތަންތަން 
 ބަލައި ފާސްކުރުން 

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބަލަހައްޓާ ތަނެއްގައި ހުރި މީހަކާ ގުޅޭ މަްއސަލައެްއ  .62
ށް ހެކި ހޯދުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި އެ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކޮ

ހެކީގެ ގޮތުަގިއ  ،އޯޑިއޯއާއި، ވީޑިއޯ ،ޮކމިޝަނުން ެއ ތަންތަނުގެ ފޮޓޯއާއި ،މީގެ ތެރޭގައި
ހޯދުމާއި، ހެކީގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނަށް ގެންނަންޖެހޭ އެހެނިހެން ަތކެތި ހޯދުމާއި ކޮމިޝަނަށް 

 ގެނައުން ހިމެނެއެވެ. 

ންތަނަށް އާންމު ތަ
 ވަނުން 

އާންމު ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރު ހިުއމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަްށ  ،ކޯޓު އަމުރަކާނުލައި .63
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ންމު ތަންތަން އާ
 ބަލައި ފާސްކުރުން 

ކޯޓު އަމުރަކާނުލައި އާންުމ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ިހއުމަން ރައިޓްްސ  )ހ(  .64
އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ވެސް،  ، ލިބިދޭ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައިކޮމިޝަނަށް

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

އެ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި، އެ ތަނުގައި ތިބެންޖެހޭނެކަމަށް  (1)   
 ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަާޅ ވަގުތެއް ވަންދެން އެ ތަނެއްގަިއ ތިބުން؛

ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެއްޗެއް ފެނޭތޯ އެ ތަނެއް  (2)   
 ހޯދުން؛
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ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ އެއްޗެއް ފެނިްއޖެ ަނމަ،  (3)   
 އެ އެއްޗެއް ކޮމިޝަނުގެ ބެލުމުެގ ދަށަށް ގެންދިއުން؛

 ވާ އެއްޗެހީގެ ފޮޓޯ އަދި/ނުވަތަ ވީޑިއޯ ނެުގްނ؛ އެ ތަނާއި އެ ތަނުގައި (4)   

 އެ ތަނެއްގައި ހުރި އިމާރާތެއް ބަލައި ފާސްކުރުްނ؛ (5)   

 އެ ތަނެއް ކޮނެގެން ބެލުން؛ (6)   

ެއ އެއްޗެއް  ،ނަމަ އެ ތަނެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި އެއްޗެއް ހުރި (7)   
 ހުޅުވައިގެން ބެލުން؛

ނަމަ، އެ ތަޅު ހުޅުވައިގެްނ  ހުރި އެއްޗެއް އެ ތަނެއްގައި ހުރިއިފައި ލަތަޅު  (8)   
 ނުވަތަ ހަލާކުކޮށްލައިގެން އެ އެއްޗެއް ބެލުން. 

އެ ތަނެއްގައި  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އާންމު ތަނެއްގައި ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި )ށ(  
( ވަނަ ނަންބަރުގެ 5)މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  ،ހުރި އިމާރާތެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރު

ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދެނީ، އެ އިމާރާތަކީ އަމިއްލަ ތަނެއްގެ މާނައިގެ ހިމެޭނ 
 ނުާވ ހާލަތުގައި އެކަންޏެވެ.  އިމާރާތެއް ކަމުގައި

އަމިއްލަ ތަންތަން 
 ބަލައި ފާސްކުރުން 

ވޭ ނަމަ، އަދި އެީއ ކުށަކާ ގުޅޭ ހެކި ައމިއްލަ ތަނެއްގަިއ ހުރިކަމަށް ޮކމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެ .65
ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޓަކައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންތެރިވެދާނެ އެއްޗެްއ 

އެ އެއްޗެްއ ހޯދުމަށް އެ ތަނަކަށް، އެ ތަުނެގ  ،ހުރިކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ަނމަ
ނުވަތަ އެވަގުތަކު އެތަނަާކ   ނުލައިގެ ރުހުމާ ވެރިފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއް

ހަވާލުވެގެން ހުރި ފަރާތުގެ ރުހުމާ ނުލައި ކޮމިޝަނުން އެ ތަނަކަށް ވަދެވޭނީ، ކޯޓު އަމުރެއްެގ 
 ދަށުންނެވެ.  

ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ 
 އަމުރު ތަންފީޛުކުރުން 

އަމުރުގަިއ  ކޯޓު އަމުރެއްެގ ދަށުން ބަލަިއ ފާސްކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ ތަނެްއ، އެ  )ހ( .66
     ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނުން ބަލަިއ ފާސްކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ. 
އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކޮށް 
ނިންމޭނެކަމަްށ ކޮމިޝަނަށް ބެލެވެްނ ނެްތ ަނމަ، ެއ ައމުރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ހަމަވުމުގެ ކުރިން، އެ ައމުރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް މުއްދަތު 
 ހުށަޅަންވާނެއެވެ. 

ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ައމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބާރު، އެަކމަށް ކޮމިޝަނުްނ  )ށ(  
ހުއްދަދީފައިވާ ކޮންމެ އޮފިސަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެ އަމުރުގެ ދަށުން ކުރުމަށް 

ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު އެ އޮފިސަރުންނަށާއި، އެ އޮފިސަުރންނާއެކު އެ އަމުުރ ބާރުދޭ 
ތަންފީޛުކުރުމަށް ދާ ކޮމިޝަނުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ އެހެން އޮިފސަރުންނަށް ވެްސ 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ހަތްވަނަ ބާބު 
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 މަށްފަހު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ތަޙުޤީޤު ނިންމު 

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ 
 ހިއްސާކުރުން  ރިޕޯޓު 

 ،ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްެގ ތަޙުޤީޤު ނިމުމާއެުކ، ަމއްސަލައިގެ ޖަވާބު )ހ( .67
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ  ،މައްސަލަ ިނމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަކާއެކު
 ފަރާތަށް ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. 

މަދަނީ ބަދަުލ ހޯދުމަށް ފެންނަ  ،ސަލަތަކާއިޖިނާއީ ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވާ މައް  )ށ(  
       ،މައްސަަލ ނިުމނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި މަޢުލޫާމތު ހިމަނަންވާނީ ،މައްސަލަތަކުގައި

އެ މައްސަލައެއްގެ ޖިނާއީ ނުވަތަ މަދަނީ ދަޢުވާތަކަށް ހުރަސްނޭޅޭ މިންވަރަށް، އަދި 
ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ހެކި ބަސް ޓޯޗަރގެ ޝިކާރައަކަށް

ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ގޮތަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ކުރަން ފޮނުވާ 
މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާއަށް ހުރަސްެއޅިދާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތާިއ ހެއްކާއި ޤަރީާނ 

 ވާނެއެވެ. ނު ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް މި ރިޕޯޓުގައި ިހމަނަިއގެން

ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް 
އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ 
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

 ހުށަހެޅުން 

ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޚާއްޞަ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ )ހ( .68
       ގިނަވެގެން ،( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޭޅ އެންމެހަިއ މަްއސަަލތައ2013ް

ިޖނާއީ ދަޢުވާކުރަން  ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަޙުޤީޤު ނިންމުމަށްފަހު)ތިނެއް( މަސް 3
       ޖެހޭކަމަށް ޮކމިޝަނަށް ފެންނަ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިމޭތާ ގިނަވެގެން 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  14
ޢުވާ ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމަށް މިގޮތުން ތަޙުޤީޤަށްފަހު ޖިނާއީ ދަ

 އަންނަނިވި ކަންަކމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.  ،ނިންމުމުގައި

( ގެ ދަށުން 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -އެންޓި) 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  (1)   
ޓޯޗަރއެއް ކަމަށް ބަލައި ދަޢުވާ ކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ތަޙުޤީޤަށް 

 އިވުން. ސާބިތުވެފަ

ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް އުފުލުމަށް ބޭނުންވާެނ މިންވަރަށް މަްއސަލައިެގ ބާވަތުން  (2)   
 ހެއްކާއި ޤަރީނާ ތަޙުޤީޤަށް ލިބިފައިވުން. 

މި ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތީންނާއި،  ކޮމިޝަނުްނ  (3)   
 ރެވިފައިވުން.ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންވަރަށް ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކު

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ކޮންެމ މައްސަލައަާކ ގުޅިގެން، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  )ށ(  
 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިއުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.  ،ކޮމިޝަނުން ނިްނމާ ނިްނމުން

ފޮނުވާ  މި މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް  )ނ(  
މައްސަލައިގައި ކަްނ ިހނގައިފައިވާ ގޮތުގެ  ،އެންމެހައި މަްއސަލަތައް ފޮނުވަންވާނީ

މައްސަލައާ ުގޅިގެން ހޯދާ އެންމެހަިއ ހެކިަތކާއި ޤަރީނާތަކާއި  ،ތަފުސީލީ ރިޕޯޓާއި
ބަޔާންތަކުގެ އަސްލު ިހމެނޭގޮތަށެވެ.  މިގޮތުން ފޮނުޭވ އެންމެހަިއ ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ 

 މިޝަނުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ކޮ ،ކޮޕީ
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މި މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ަނމަވެްސ، ޕްރޮސެކިއުޓަރ  )ރ(  
ސިސްޓަމެއް ާޤއިމުކޮށް، އެކަމަށް  ގޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލިން

ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ،ޮކށްނަމަ، މި ިނޒާމު މެދުވެރި ޚާއްޞަ ގަވާއިދެއް އެކުލަވައިލައިފައިވާ
 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަންޖެޭހ ލިޔުންތައް ފޮނުވިދާނެއެވެ. 

( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުްނ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ބ(  
ދޭންހުރި މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ  ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގަިއ ހެކިބަސް 

  ދީފާނެކަމުގެ އިްނޒާރު ނުވަތަ މަޢުލޫމާުތ  ޢާއިލާއަށް ގެއްލުން  މުދަލަށް ނުވަތަ
ނަމަ، ހެކިބަސް ދޭންހުރި މީހަކީ ކާކުކަން ހާމަނުކޮށް، އޭާނއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާުތ  ލިބިފައިވާ

ކޮމިޝަނުން ސިއްރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ 
ދޭންހުރި މީހާެގ  ސަލަތަްއ ފޮނުވާއިރު، ހެކިބަސް ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެފަދަ މައް

 މަޢުލޫމާތު ހިމެޭނ ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވާނީ ސިއްރު ލިޔެކިޔުންތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

މަދަނީ ޙައްޤުތައް 
ހިމެނޭ 

 ،މައްސަލަތަކާއި
ބަދަލު ނަގައިދޭންޖެހޭ 

 މައްސަލަތައް

ދަނީ ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވާކަން ނުވަތަ ޓޯޗަރގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ފަރާތެއްގެ މަ )ހ( . 69
އެއްވެސް މަދަީނ ބަދަލެއް އެ ފަރާތަކަށް ލިބިދޭން ޖެހޭކަމަށް ޮކިމޝަނަށް ފެނިއްޖެ 

ރަސްމީ ލިއުމަކުން، އެކަްނ އެ ފަރާތަކަށް ކޮމިޝަނުްނ  ،ހާލަތްތަކުގައި
 އަންގަންވާނެއެވެ. 

            އްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މަ )ށ(  
މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ބަދަލު ހޯދައިދިނުމުގެ 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮްފ ( R-1001/2019 ގަވާއިދު ނަންބަރު ،މަސައްކަތް
އި އާ އިދު(ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ިހލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާ

 ށްގެންދަންވާނެއެވެ. ޔައުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރި

 އަށްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން 

ގަވާއިދަށް 
 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ،ކޮމިޝަނުން މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށްހިއުމަން ރައިޓްސް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،  .70
 މުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. ށް އާންިމ ގަވާއިދު ޝާއިޢުކޮދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 

ޓޯޗަރ -)އެންޓި R-38/2014ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު .71 ލެވޭ ގަވާއިދު އުވައި
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލަިއ ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި ފިޔަވަޅު އެުޅމުގެ ގަވާއިދު( 

 އުވުނީއެވެ.  

ން ހިންގާ ގުޅިގެ
 ތަޙުޤީޤު

( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުްނ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  .72
މިނިވަން ތަޙުޤީޤެއް ކުރުމަށް ހުރަސްނޭޅޭނެަކްނ  ،ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި

ދަށުްނ ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ޮކމިޝަނާއެކު ވެޭވ އެއްބަސްވުމެއްގެ  ،ކަށަވަރުކުރެވޭ ނަމަ
ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ހިންގިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން 
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ކޮންެމ މަްއަސލައެއް ވަކިން ަވޒަންކޮށް،  ،ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުންތަްއ އެކުލަވައިލަންވާނީ
 ކޮންމެ މަްއސަލައަކަށް ވަކި އެއްބަސްުވމެއްގެ ދަށުންނެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ 
ށް މުވައްޒަފުންނަ

އިންޒާރުދިނުމާއި 
 ބިރުދެއްކުން 

ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަްށ އެއްވެސް ފަރާތަކުން  .73
   ،ނުވަތަ އެއްވެްސ ބާަވތެއްގެ ގޯނާއެއް ކުރުމަކީ ،ނުވަތަ ބިރުދެއްކުމަކީ ،އިންޒާރުދިނުމަކީ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  511ގެ( ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު 9/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ކުށެކެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ 
މުވައްޒަފުންނަށް 

ލިބިދޭ 
 ޙިމާޔަތްތެރިކަން 

ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކުގެ ދަށުން  .74
ން ލިބިދޭ ބާރެއްގެ ދާއިރާެގ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނުވަތަ ޤާނޫނަކު  ،ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން

ތެރޭގައި، ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުްނ ނުވަަތ ކޮމިޝަނުެގ މުވައްޒަުފން ރަްސީމ ހައިސިއްޔަތުްނ 
ދަޢުވާއެްއ ހެޔޮނިޔަތުގައި ކުރާ ކަމަކާމެދު ނުވަތަ ނުކޮްށ ދޫކޮށްލާ ކަމަކާމެދު އެއްވެސް މަދަނީ 

 ފުލޭނެއެވެ. ނުވަތަ ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ނޫ

 ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލަކީ 
ބައެއް ކަމުގައި 

 ކަނޑައެޅުން 

           ،އާއި  3ޖަދުވަލު  ،އާއި 2ޖަދުވަުލ  ،އާއި 1އެކުގައިާވ ޖަދުވަުލ ގަވާއިދާ މި  .75
 އެީއ ިމ ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ.  5އާއި، ޖަދުވަލު  4ޖަދުވަލު 

ިއ ހިނދަކު، އަންނަނިިވ ލަފުޒުތަާކިއ މި ގަވާއިދުގަިއ އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހަ .76 މާނަކުރުން 
 ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ، އެ ލަޒުފުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 

ޓޯޗަރ -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"ޓޯޗަރ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ )ހ(  
އި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ވަނަ މާއްދާގަ 12ވަނަ މާއްދާއާއި  10( ގެ 2013ޤާނޫނު 

ޖިސްމާީނ  ،މާއްދީ އަިނޔާއާއި ،ކަންކަމާއި ޢަމަލުތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި
ިއންސާނީ ަކރާމާތް ގެއްލޭ ފަދަ  ،ރަޙުމުކުޑަ ލާއިންާސނީ އިހާނެތި ޢަމަލާއި ،އަނިޔާއާއި

 ޢަމަލުތައް ހިމެނެއެވެ. 

ޓޯޗަރ -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެވަނީ "މާއްދީ އަނިޔާ" ަކމަށް ބުނެފައި )ށ(   
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަންކަމާއި ޢަމަލުތަްއ  ވަަނ މާއްދާގައި 13( ގެ 2013ޤާނޫނު 

 ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. 

    13/2013ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،"ނަފްސާނީ އަނިޔާ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  ަނ މާއްދާގައިވަ 14( ެގ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި

 ކަންކަމާއި ޢަމަލުތައް ިހމެނޭގޮތުންނެވެ.

      ،ލާއިްނސާނީ ދަށު ދަރަޖައިެގ ޢަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،"ރަޙުމްކުޑަ )ރ(  
ވަނަ މާއްދާގައި  11( ގެ 2013ޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ންކަމާއި ޢަމަލުތައް ހިެމނޭގޮތުންނެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަ

އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  ،"ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ބ(  
ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކަށް ފަރުވާދީ، އެ ފަރާތްތަކުން އާންމު ދިރިއުޅުމެއް އުުޅމަށް 
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އް ލިބޭެނ ޮގތަށް ދެވޭ ފަރުވާގެ ބޭނުންވާ ނަފްސާނީ، ޖިސްމާީނ، ިއޖުތިމާޢީ ފަރުވާތަ
 މާނައިގައެވެ. 

 12/2016ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،"ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީާހ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ޅ(  
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޖިނާއީ  9)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކާ ދެކޮޅަށް އެ ޤާނޫނާއިކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވިގެން އެ މީހަ
އެ ވަގުތަކު ތަޙުޤީޤު  ( ގެ ދަށުނ2013ްޓޯޗަރ ޤާނޫނު -)އެންޓި 13/2013

ހިންގެމުންދާ ނުވަތަ އެ ވަގުތަކާ ަހމަޔަށް އެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިަފއިނުވާ ީމހާއަށެވެ. 
ނުގެންދިއުމަށް ނުވަތަ މީގެ ތެރޭގައި، އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ތަޙުޤީޤު އިތުރަށް ކުރިޔަށް 

 ދަޢުވާ ނޫފުލުމަށް ނިންމޭ މީހާއަކީ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ީމހެއް ކަމަަކށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 ،ލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބަލަހައްޓާ ތަނެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ"ދައު )ކ(  
ުހންގެ މިނިވަންަކން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ނުވަތަ ައމުރެއްގެ ދަށުން މީ

ކަސްޓޯޑިއަލްތަކާއި، ސެންޓަުރތަކާއި، ކުޑަކުދިން  ،ގެއްލޭގޮތަށް ބައިތިއްބާ ޖަލުތަކާއި
 ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންެގ މަރުކަޒުތަކާއި، ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކާއި
ބައިތިއްބާ  ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ،ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކާއި

 ިހމެނޭ ގޮތަށެވެ. ެވސް ތަންތަން މިނޫން 

  ،"ހިއުމަްނ ރައިޓްސް ޮކމިޝަން" ނުވަތަ "ކޮމިޝަން" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )އ(  
ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  189ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުްމހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 މުއައްސަސާއަށެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ނެރަލްގެ އޮފީސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެ )ވ(   
ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  220ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 މުއައްސަސާއަށެވެ. 
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   1ޖަދުވަލު 

 ޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު ހާ ތަޙުޤީޤަށް ކޮމިޝަނުން 
 
 ލުގެ މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނީ ވަކީ   .1

  ފުރިހަމަ ނަން  1.1
 ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ 1.2

ނަންބަރު ނުވަތަ 
 ނަންބަރު  ގެޕާސްޕޯޓު

ކުރުމުގެ  ވަކާލާތު 1.3 
 ހުއްދައިގެ ނަންބަރު

 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް  1.4
 

މިހާރު ދިރިއުޅޭ  1.5
 އެޑްރެސް

 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް  1.7  ފޯނު ނަންބަރު 1.6
  ޒިރުވި ވަގުތުހާ 1.9  ޒިރުވި ތާރީޚު  ހާ 1.8

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން  1.10
ދޭ ފަރާތުގެ ވައިފޯރު

 ،ފުރިހަމަ ނަމާއި
 ކާޑުގެ ދ.ރ.އ.
 ނަންބަރު

 

 ޔާއި،ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ސޮ 1.11
 އިނގިލީގެ ނިޝާން 

 

 
 އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް  2

  ކޭސް ނަންބަރު  2.1
މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ  2.2

 އޮފިސަރުގެ ނަމާއި މަޤާމު 
 

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރި  2.3
 މުވައްޒަފުގެ ނަމާިއ މަޤާުމ 

 

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރި  2.4
 މުވައްޒަފުގެ ސޮއި  

  ތާރީޚާއި ގަޑި 2.5 

 
 މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެކެވެ.، ގެން* ނޯޓު: ޤާނޫނީ ވަކީލާ ސުވާލުކޮށް
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 2ޖަދުވަލު 
 ކަމުގެ ލިޔުން ނުވާ  ކުރަން ބޭނުން  ނު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަ 

 ޒިރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހާ 1
  ފުރިހަމަ ނަން  1.1
 ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ 1.2

ނަންބަރު ނުވަތަ 
 ނަންބަރު ގެޕާސްޕޯޓު

ޒިރުކުރެވުނު ހާ 1.3 
  ތާރީޚާއި ގަޑި

 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް  1.4
 

 އުޅޭމިހާރު ދިރި 1.5
 އެޑްރެސް

 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް  1.7    ފޯނު ނަންބަރު 1.6
 

 މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު  2
ސުވާލުކުރެވޭ މައްސަލައިެގ  2.1

 ކޭސް ނަންބަރު 
 
 

ސުވާލުކުރެވޭ މައްސަލައިެގ  2.2
 ބާވަތް 

 
 

  މަތުހުކުރެވޭ ތު 2.3
     މަތުކުރެވޭ ޤާނޫނާއި، ހުތު 2.4

 އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާ 
 

 

 ނުވާކަން  ކުރަން ބޭނުންނު ނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަ ޤާ  3
 
3.1 

 
........................................................... އަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން ، ހުރެންއަ

  މެއް ނޫނެވެ.ބޭނު ރާކަށެއްކުނުނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަ ވީއަންގައިފައި
 

  ހަމަ ނަން:  ފުރި 3.2
  ސޮއި / އިނގިލީެގ ނިޝާން:  3.3

 
 

އެކަމަށް ހެކިވާ  ،ނަމަ  ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރުކޮށްފި  ގައި ކުރުމަށް ބޭނުން ނުވާކަމުގެ ލިޔުމު ނު އްޔަ ޢަ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  4
 ފަރާތްތައް:

  ނަމާއި މަާޤމު  4.1
  ސޮއި / އިނގިލީެގ ނިޝާން 4.2

 

  ނަމާއި މަާޤމު  4.3
  / އިނގިލީެގ ނިޝާން ސޮއި 4.4

 

 
 



 ވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދި              R-105/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:            232އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

34 

 

  3ޖަދުވަލު 
 ކަމުގެ ލިޔުން  ކޮށްފައިވާ  ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭނުން

 ޒިރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހާ 1
  ފުރިހަމަ ނަން  1.1
 ކާޑުގެ ދ.ރ.އ. 1.2

ނަންބަރު ނުވަތަ 
 ނަންބަރު  ގެޕާސްޕޯޓު

ޒިރުކުރެވުނު ތާރީޚާއި ހާ 1.3 
 ގަޑި  

 

  ސް ދާއިމީ އެޑްރެ 1.4
 

މިހާރު ދިރިއުޅޭ  1.5
 އެޑްރެސް

 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް  1.7  ފޯނު ނަންބަރު    1.6
 

 މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު  2
ސުވާލުކުރެވޭ މައްސަލައިެގ ކޭްސ  2.1

 ނަންބަރު
 
 

ސުވާލުކުރެވޭ މައްސަލައިެގ  2.2
 ބާވަތް:

 

  މަތުހުކުރެވޭ ތު 2.3
     މަތުކުރެވޭ ޤާނޫނާއި، ހުތު 2.4

 އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާ 
 

 

 ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ބޭނުންކުރިކަން  3
 
3.1 

 

........................................................... އަށް ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން ، އަހުރެން
 އަންގައިފައިވެއެވެ. އަދި ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭނުން ވެސް ކޮށްީފމެވެ.  

 

  ފުރިހަމަ ނަން   3.2
  ސޮއި / އިނގިލީެގ ނިޝާން  3.3

 

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ބޭނުންކުރި  3.4
 ތާރީޚާއި ވަގުތު 

 

 

އެކަމަށް ހެކިވާ  ،ނަމަ ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރުކޮށްފި  ގައި ކުރުމަށް ބޭނުން ނުވާކަމުގެ ލިޔުމުނު އްޔަ ޢަ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  4
 ފަރާތްތައް:

  ނަމާއި މަާޤމު  4.1
  ސޮއި / އިނގިލީެގ ނިޝާން 4.2

 

  ނަމާއި މަާޤމު  4.3
  ސޮއި / އިނގިލީެގ ނިޝާން  4.4
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   4ޖަދުވަލު 
 ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހެކިބަސް ދޭ ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭ ހުވައި 

 
ހިނަގމުންދާ ިމ މައްސަލައިގަިއ، ކުރެޭވ ހިއުމަްނ ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނުގަިއ  ، ޒިރުކުރެވުުނ މީހާެގ ނަން(ހާ"އަހުރެން، )

ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް  ،އެންމެހައި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައްޔާއި، އަހުރެން ބުނާ ކޮްނމެ ބަހެއްގައި ތެދު ބުނުމަށާއި
 ގަންދީ ހުވައިކުަރމެވެ."هللا އެއްޗެއް ނުބުނުމަށް މާތް

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދި              R-105/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:            232އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

36 

 

 5ޖަދުވަލު 
 ޒިރުކުރެވޭ ފަރާތަކަށް ދެވޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރުގެ ފޯމު ހާ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހިއު

 

 ޒިރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހާ .1
  ފުރިހަމަ ނަން  1.1
 ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ 1.2

ނަންބަރު ނުވަތަ 
 ނަންބަރު  ގެޕާސްޕޯޓު

ޒިރުކުރެވުނު ހާ 1.3 
 ތާރީޚާއި ގަޑި  

 

  ސް ދާއިމީ އެޑްރެ 1.4
 

މިހާރު ދިރިއުޅޭ  1.5
 އެޑްރެސް

 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް  1.7  ފޯނު ނަންބަރު    1.6
 
 
 

 މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު  2
ސުވާލުކުރެވޭ މައްސަލައިެގ ކޭްސ  2.1

 ނަންބަރު
 
 

  ސުވާލުކުރެވޭ މައްސަލައިެގ ބާވަތް 2.2
 

  މަތު:ހުކުރެވޭ ތު 2.3
     މަތުކުރެވޭ ޤާނޫނާއި، ހުތު 2.4

 އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާ:
 

 
 

 ނޫނެކޭ  އާއެކޭ  )ފާހަގަޖެހުމަށް(ޤާނޫނީ އިންޒާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން  3
ކޮން  ކޮން ޤާނޫނެއްގެ މަތުކުރެޭވނީހުމަތެއްކަމާއި، ތުހުއޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވެނީ ކޮން ތު 3.1

 މާއްދާއަކުންކަން
  

    ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ 3.2
ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ެއ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވާކަމާއި، ހަނުހުުރުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވިޔަސް  3.3

 ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުން އެދެވިގެންވާކަން
  

   ވީޑިއޯ ރެކޯޑުކުރެވޭނެކަން  އާއިތަޙުޤީޤުގެ އޯޑިއޯ 3.4
ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ޓުތަކުގައި އެއެ ފަރާތުން ދޭ ބަޔާނަީކ ޝަރުޢީ ކޯ 3.5

 ބަޔާނެއްކަން
  

   އެ ފަާރތާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން  ،ަނމަ ކޮމިޝަނަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީފިކަން ސާބިތުވެއްޖެ 3.6
   ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެޭވނެކަން ،އެ މީހަކު ތަޙުޤީޤުގައި ދައްކާ ވާހަކަ 3.7

 
 

  ފަރާތުގެ:ޒިރުކުރެވޭ ހާ 4
  ފުރިހަމަ ނަން   4.1

 
  ސޮއި / އިނގިލީެގ ނިޝާން  4.2
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 ޒިރުވެފައިވާނަމަ(:ހާ )ޤާނޫނީ ވަކީލު  5

  ފުރިހަމަ ނަން   5.1

  ސޮއި / އިނގިލީެގ ނިޝާން 5.2
 

 
 

 ޤާނޫނީ އިންޒާރުދިން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު / މުވައްޒަފުގެ: 6
  ނަމާއި މަާޤމު  6.1
  ނގިލީެގ ނިޝާން ސޮއި / އި 6.2

 
 

 އިންޒާރު ދެވުނުކަމަށް ހެކިވާ ފަރާތްތައް: ،ނަމަ ކޮށްފި  ޤާނޫނީ އިންޒާރު ފޯމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރު  7
  ނަމާއި މަާޤމު  7.1
  ސޮއި / އިނގިލީެގ ނިޝާން  7.2

 
  ނަމާއި މަާޤމު  7.3
  ސޮއި / އިނގިލީެގ ނިޝާން: 7.4

 
 

މި ފޯމުގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކުރާނީ ޮކމިޝަނުެގ ، ގެންސުވާލުކޮށް * ނޯޓު: ާހޒިރުކުރެވޭ ފަރާތާ
 މުވައްޒަފެކެވެ.
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