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 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ      
 އިޖުރާއަތުގެ   ގަވާއިދު 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ތަޢާރުފު 

ނަ  ވަ  51ޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނު( ގެ  )އިންތި  2020/28ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،ިމއީ
އޮފީސް   އޮްމބަޑްސްޕަރސަންގެ  އިންސާފުގެ  އިންތިޤާލީ  އިން  )ހ(  ާމއްދާގެ 

ބޭނުންވާ ގަވާއިދުތަކާއި އެހެނިހެން    ،ހިންގުަމށް  ހަދާންެޖހޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އެ 
ށް ސާފުގެ އޮްމބަޑްސްޕާރސަންގެ އޮފީހަގަވާއިދުތައް އެކުލަވައިލުަމށް އިންތިޤާލީ އިން

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮްމބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން    ،ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން
ކުރުާމއި  ަމއްސަލަތައް ނަގައިދިނުާމއި  ،ތަޙުޤީޤު  އެދި   ،ބަދަލު  ހޯދުަމށް  ފަރުވާ 

އިުޖރާއަތާއި ޢަަމލުކުރާނެ  ަމއްސަލަތަކުގައި  ކުރުުމ  ،ހުށަހެޅޭ  ގައި  ޞުލްޙަ 
 ގަވާއިދެވެ. ޢަަމލުކުރާނެ އިުޖރާއަތުގެ 

         ތަޢާރުފާިއ ނަން . 1 )ހ( 

ކިޔަނީ ގަވާއިދަށް  އޮފީހުން   ،މި  އޮްމބަޑްސްޕަރސަންގެ  އިންސާފުގެ  "އިންތިޤާލީ 
 ަމއްސަލަތައް ބެލުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ އިުޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

                       )ށ( 

ބޭނުަމކީ ގަވާއިދުގެ  ނަންބަރު    ، މި  އިންސާފު  2020/28ޤާނޫނު        ގެ )އިންތިޤާލީ 
އިން އިންސާފުގެ  ،ޤާނޫނު(  ލިބިދީފައިވާ  އިންތިޤާލީ  އޮފީހަށް  އޮްމބަޑްސްޕަރސަންގެ   

ކުރުާމއި ަމއްސަލަތައް  ތަޙުޤީޤު  ހުށަހެޅޭ  އޮފީހަށް  ތެރެއިން  އޮފީހުން    ،އިޚްތިޞާޞްގެ 
ކުރުާމއި ތަޙުޤީޤު  ަމއްސަލަތައް  ނިންާމ  ޒިންާމތަކާ  ،ބަލަން  މަސްއޫލިއްޔަތު  އޮފީހުގެ  އި 

އަންނަނިވި  އަ ކުރާންެޖހޭ  ިމންގަނޑުތަކެއް ދާކުރުަމށް  ކުރުަމށް  ތަންފީޛު  ކަންކަން 
 ކަނޑައެޅުެމވެ. 

         މަގުސަދު  .    2
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ތަޙުޤީޤުކުރާ   އޮފީހުން  އޮްމބަޑްސްޕަރސަންގެ  އިންސާފުގެ  އިންތިޤާލީ 
ދި ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަތައް  ބަދަލު ނަގައި ދިނުާމއި ފަރުވާ ހޯދުަމށް އެ  ،ަމއްސަލަތަކާއި

 ކުރާނެ އިުޖރާއަތު ކަނޑައެޅުން. ބެލުުމގައި ޢަަމލު

                               )ހ( 

އިންތިޤާލީ   ،އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތްތަތަކާއި އަނިޔާ ދިން ފަރާތް ޞުލްޙަ ކުރުަމށް
 ޅުން.  އޮފީހުން ޢަަމލުކުރާނެ އިުޖރާއަތު ކަނޑައެއިންސާފުގެ އޮްމބަޑްސް ޕަރސަންގެ

                        )ށ( 
       

އޮފީހުން  ަމއްސަލަތައް  ހުށަހަޅާ  އެދި  ހޯދުަމށް  ފަރުވާ  ނަގައިދިނުާމއި  ބަދަލު 
އުސޫލުތަކާއި ގޮތުގެ  ކަނޑައަޅާނެ    ،ކުރިޔަށްގެންދާނެ  އޮފީހުން  ދިނުުމގައި  ބަދަލު 

ފަރުވާތަކާއި މިންގަނޑުތަ  ،އިތުރު  ރިޢާޔަތްކުރާނެ  ފަރުވާދިނުަމށް  ކާއި  އެ 
 ޢަަމލުކުރާނެ އިުޖރާއަތު ކަނޑައެޅުން.  

                               )ނ( 

ޙިާމޔަތްކުރާންެޖހޭ ހާލަތުގައި  ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކާއި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް  
 އެފަދަ ީމހުންނަށް ރައްކައުތެރިކަން ދިނުުމގެ އުސޫލު ކަނޑައެޅުން. 

                               )ރ( 

އަންހެނެ ފަރާތަކީ  ލިބިފައިވާ  އަނިޔާ  ނުވަތަ  ފަރާތަކީ           ، ނަމަ   އްހެކިބަސްދޭ 
ތެރިކަން ދިނުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ  ދޭންެޖހޭ ޚާއްޞަ ޙިާމޔަތާއި ރައްކައު  ކަށްއެ ފަރާތަ

 އުސޫލު ކަނޑައެޅުން.  

                              )ބ( 

ދާއިން  ވަނަ ާމއް 12އިންސާފުގެ ޤާނޫނު( ގެ   )އިންތިޤާލީ 2020/28ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގެ ދަށުން  ޞްއިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮްމބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޞާ

 ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ.  ، ބެލުަމށް ހަަމެޖހިފައިވާ ަމއްސަލަތައްއޮފީހުން

3. 
   

 ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވާ    
 މަްއސަލަތަްއ

ުމއައް ނިޒާ ދައުލަތުގެ  ޢަަމލެއްގެ  ސަސާއަކުން  ހިންގި  ރާވައި  ސިފައެއްގައި  ީމ 
އިންސާނީ   ސަބަބުން  ނަތީާޖއެއްގެ  ޢަަމލެއްގެ  އެފަދަ  ނުވަތަ  ޙައްޤެއް ސަބަބުން 

 ނިގުޅައިގެންފައިވާކަަމށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަ ނުވަތަ ޝަކުވާ.

                              )ހ( 

ުމއައްސަސާއަކުން   ން ހިންގި ޢަަމލެއްގެ  ނިޒާީމ ސިފައެއްގައި ރާވައިގެދައުލަތުގެ 
ނިގުޅައިގެންފައިވާކަަމށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ސަބަބުން  ީމހެއްގެ އަސާސީ މިނިވަންކަން 

 ަމއްސަލަ ނުވަތަ ޝަކުވާ.

                              )ށ( 

ތަކުން  ދައުލަތުގެ ުމއައްސަސާއެއްގެ އިސް ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާ
ގޮތުގައި   ނުވަތަ ވެރިއެއްގެ  އިސް  ުމއައްސަސާއެއްގެ  ދައުލަތުގެ 

ފަރާތަކުން ހިންގި    ،މަސައްކަތްކުރަުމންދާ  ރާވައިގެން  ސިފައެއްގައި  ނިޒާމީ 
ޢަަމލެއްގެ ސަބަބުން އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަަމށް ބުނެ ހުށަހަޅާ  

 ަމއްސަލަ ނުވަތަ ޝަކުވާ.

                        )ނ( 
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އި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތަކުން ދައުލަތުގެ ުމއައްސަސާއެއްގެ އިސް ވެރިއެއްގެ ގޮތުގަ
ގޮތުގައި  ވެރިއެއްގެ  އިސް  ުމއައްސަސާއެއްގެ  ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ 

ފަރާތަކުން ހިންގި    ،މަސައްކަތްކުރަުމންދާ  ރާވައިގެން  ސިފައެއްގައި  ނިޒާމީ 
އަސާސީ ސަބަބުން  ހުށަހަޅާ    ޢަަމލެއްގެ  ބުނެ  ނިގުޅައިގަތްކަަމށް  ިމނިވަންކަެމއް 

 ވާ.ޝަކުަމއްސަލަ ނުވަތަ 

                              )ރ( 

ދައުލަތުގެ ުމއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ުމއައްސަސާއެއްގެ އިސް ވެރިއެއްގެ  
ުމއައްސަސާއެއްގެ  ދައުލަތުގެ   ނުވަތަ   ފަރާތަކުން  މަސައްކަތްކުރި        ގޮތުގައި 

އެއްގައި  އިސް ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ަމސައްކަތްކުރަުމންދާ ފަރާތަކުން ނިޒާީމ ސިފަ
ރާވައިގެން ހިންގި ޢަަމލެއްގެ ސަބަބުން އަސާސީ މިނިވަންކަެމއް ނުވަތަ އިންސާނީ  
އެދި   ހޯދުަމށް  ބަދަލު  ގެއްލުުމގެ  ލިބުނު  ސަބަބުން  ނިގުޅައިގަތުުމގެ  ޙައްޤެއް 

 ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަތައް. 

                              )ބ( 

ގަވާއިދުގެ   ހިނގައިފައިވާވަނަ    5މި  ުމއްދަތުގައި       ،ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައވާ 
ގަވާއިދުގެ   އޮފީހުގެ   3މި  ަމއްސަލަތައް  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 

 އިސްނެގުަމށް ބެލުުމގެ ބާރު އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ސްނެގުމަށް      ލަ ިއައމިްއ .     4 )ހ( 
            މަްއސަލަތަްއ ބެލުން

ނިންަމއިފިނަމަ،   އޮފީހުން  ބަލަން  ަމއްސަލައެއް  އިސްނެގުަމށް  އަިމއްލަ  އޮފީހުގެ 
އެކަމާ ގުޅުންހުރި ުމއައްސަސާއަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް އެ ަމއްސަލައެއް ބަލާކަން  

ަމއްސަލައެއް ބަލައި  ިމފަދަ  އެ ަމއްސަލައެއް    ، ނިުމުމން  އަންގާންވާނެއެވެ. އަދި 
އޮފީހުން  ކަ  ،ގޮތް  ނިންިމ އިންތިޒާމް  ލިބޭނެ  ފަރާތްތަކަށް  ގުޅުންހުރި  ާމ 

 ހަަމަޖއްސާންވާނެއެވެ.

                          )ށ( 

ނަންބަރު   ދަށުން  2020/28ޤާނޫނު  ގެ  ޤާނޫނު(  އިންސާފުގެ  އޮފީހުން    ،)އިންތިޤާލީ 
ފެށި  1953ަޖނަވަރީ    1  ،ބަލާނީ ނިޔަލަށް     ގެ   2018ނޮވެންބަރު    17ގެން  އިން 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އިން ފެށިގެން )ބ( ގެ ނިޔަލަށް     3ިމ ގަވާއިދުގެ    ،އިފައިވާހިނގަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމއްސަލަތަކެވެ. 

 ބެލުމުގެ ބާރު ލިބިފަިއވާ     .  5
 މަްއސަލަތަްއ

އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ބެލުަމށް  ަމއްސަލަތައް  ބާވަތެއްގެ  ކޮިމޝަނަކުން   ވަކި  އިންތިޤާލީ 
 ބަލަުމންދާ ަމއްސަލަތައް އޮފީހުން ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

 

 

 

 ބެލުމަށް              .  6
 ހަމަޖެހިފަިއނުވާ 
 މަްއސަލަތަްއ
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 ދެވަނަ ބާބު 
 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް   ، މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި 

އޮފީހަށް     ،ބަދަލުހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅާނީދި ނުވަތަ  ަމއްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު ކުރުަމށް އެ
ަމއްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކޮށްދިނުަމށް ނުވަތަ ބަދަލު ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހެޅުުމގެ ފުރުޞަތު 

 އާންުމކޮށް ހުޅުވައިލައިފައި ދޭ ުމއްދަތުގައެވެ. 

 އޮފީހަށް މަްއސަލަ         .  7 )ހ( 
 ހުށަހެޅުން 

ތަ ބަދަލު ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު،   އެދި ނުވަަމއްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު ކުރުަމށް
ސޮޔާއި، ަމއްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ    ،ަމއްސަލަ ހުށަހަޅާ  ފަރާތުގެ  ަމޢުލޫާމތާއި

ތާރީޚާއި  ،ަމޢުލޫާމތާއި ހިނގި  ކަެމއް  ހެކިތަކާއި   ،އެ  ލަފާކުރާ  ލިބޭނެކަަމށް 
 ޤަރީނާތައް ވެސް ބަޔާންކުރާންވާނެއެވެ.

                        )ށ(   

 

ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމއްސަލަތައް ނުވަތަ އެފަދަ ަމއްސަލައަކާ    3މި ގަވާއިދުގެ  
 ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް އޮފީހަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ، ގުޅޭ ަމޢުލޫާމތެއް

 މަްއސަލަ ހުށަހެޅޭނެ      .     8
                     ގޮތް

)ަމއްސަލަ    ށަހަޅާ ފޯުމން ނުވަތަ ބަދަލު ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯުމންހުަމއްސަލަ  
މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން    ، ހުށަހަޅާ ފޯާމއި، ބަދަލު ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯުމ

ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ިމ ފޯުމތައް، މި އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނުން 
 ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.(

                              )ހ( 

އޮފީހަށް ހާޒިރުވެގެން، ަމއްސަލައިގެ ަމޢުލޫާމތު އޮފީހުގެ ކަާމ ގުޅޭ ުމވައްޒަފަކަށް  
ފޯުމ    ،ދީ ހުށަހަޅާ  އެދި  ހޯދުަމށް  ބަދަލު  ނުވަތަ  ފޯމު  ހުށަހަޅާ  ަމއްސަލަ 

 ފުރިހަަމކޮށްގެން. 

                              )ށ( 

ހުށަހެޅުަމ ަމއްސަލަ  ނުވަތަ    ށްއޮފީހަށް  ޕޯޓަލް  އޮންލައިން  ޤާއިްމކޮށްފައިވާ 
 ވެބްސައިޓް ެމދުވެރިކޮށް. 

                              )ނ( 

ަމއްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ނުވަތަ ބަދަލު ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ   ،އީެމއިލް ެމދުވެރިކޮށް
 ފޯމު އޮފީހަށް ފޮނުވައިގެން.

                             )ރ( 

ހުންބަންދުކޮށް ީމހަކު  ފައި  އެ  ޓަކައި  ހުށަހެޅުަމށް  ަމއްސަލަ  ފަރާތްތަކަށް  ނަ 
ފޯުމ   ަމއްސަލަ ހުށަހަޅާ  އޮފީހުގެ  އިދާރާއެއްގައި، މި  ދައުލަތުގެ  ބަންދުކޮށްފައިވާ 
 ، ނުވަތަ ބަދަލު ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ލިބޭނެ އިންތިޒާްމ ހަަމެޖއްސުާމއެކު

އިންތިޒާްމ ހުށަހެޅޭނެ  ފަރާތަށްންދުބަ  ، ަމއްސަލަ  ހުންނަ  ބަންދުކޮށްފައިވާ    ،ގައި 
 އިދާރާ ެމދުވެރިކޮށް މި އޮފީހަށް ފޮނުވައިގެން.

   )ބ( 
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ތިބޭ  ދަށުގައި  ބެލުުމގެ  ުމއައްސަސާއެއްގެ  ހޯދާ  ފަރުވާ  ނުވަތަ  އެހީ  ޚާއްޞަ 
ނުވަތަ   އެހީ  ޚާއްޞަ  ީމހަކު  އެ  ޓަކައި  ހުށަހެޅުަމށް  ަމއްސަލަ  ފަރާތްތަކަށް 

ދަ ަމރުކަޒަކުންފަރުވާހޯދަުމންދާ  ފޯުމ  ، އުލަތުގެ  ހުށަހަޅާ  ަމއްސަލަ  އޮފީހުގެ  މި 
 ، ފޯމު ލިބޭނެ އިންތިޒާްމ ހަަމެޖއްސުާމއެކުނުވަތަ ބަދަލު ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ  

ޚާއްޞަ އެހީ ނުވަތަ ފަރުވާ ހޯދާ ުމއައްސަސާއެއް    ، ަމއްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާްމ
 ެމދުވެރިކޮށް މި އޮފީހަށް ފޮނުވައިގެން.

                            ()ޅ

ނަ ާމއްދާގައިވާ  ވަ   3ިމ ގަވާއިދުގެ    ،އޮފީހުން ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުަމށް ދޭ ުމއްދަތުގައި
އީެމއިލް   ވެބްސައިޓާއި  އޮފީހުގެ  ތެރޭގައި  ުމއްދަތުގެ  އެ  ަމއްސަލައެއް  ފަދަ 

 ެމދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް އޮފީހަށް ަމއްސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

 މަްއސަލަ ހުށަހެޅޭނެ       . 9 )ހ( 
    ވަގުތު

ރަސްީމ   އޮފީހުގެ  ހުށަހެޅޭނީ  ހާޒިރުވެގެން  އޮފީހަށް  ފޯމު،  ހުށަހަޅާ  ަމއްސަލަ 
 ގަޑީގައެވެ. 

                       )ށ( 

ރަސްމީ ގަޑީގައި ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުަމށް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން  
ހުށަހެޅޭނެ   އަދިަމއްސަލަ  ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  އޮފީހުން  ަމއްސަލަ  ފުރުޞަތު   

ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަަމކުރުަމށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ އެހީތެރިކަން 
 އޮފީހުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

                       )ނ( 

ބަލައިގަންނާނީ އި  2020/28ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،އޮފީހުން  ންސާފުގެ  )އިންތިޤާލީ 
ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    3މި ގަވާއިދުގެ    ،ވަނަ ާމއްދާއާއި  12ޤާނޫނު( ގެ  

 ަމއްސަލަތަކެވެ. 

 މަްއސަލަ ބަލަިއގަތުން    .   10 )ހ( 

އަނިޔާ    ،ހުށަހަޅާއިރުަމއްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުަމށް އެދި ނުވަތަ ބަދަލު ހޯދުަމށް އެދި  
ނަާމއި ފަރާތުގެ  ުމއައްސަސާއާއި،     ،އިއެޑްރެހާ  ،ލިބުނު  ރައްދުވާ  ަމއްސަލަ 

ަމއްސަލަ ރައްދުވާ ުމއައްސަސާގެ އިސް ވެރިޔާ ނުވަތަ އިސް ވެރީންގެ ަމޢުލޫާމތު  
 ހިަމނާންވާނެއެވެ.

                       )ށ( 

ަމއް ހުށަހެޅި  އޭނާ  ފަރާތަކީ  ހުށަހަޅާ  ހާޒިރުކޮށްގެން  ަމއްސަލަ  ގުޅިގެން  ސަލައާ 
 ތެކެވެ. ސުވާލުކުރެވިދާނެ ފަރާ

                       )ނ( 

މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމޢުލޫާމތު ފުރިހަމަނުވާ ަމއްސަލަތަކުގައި 
އޮފީހުން    ކުރާންވާނެއެވެ.  ަމސައްކަތް  އޮފީހުން  ކުރުަމށް  ފުރިހަމަ  ަމޢުލޫާމތު 

 ތަޙުޤީޤު  ގެން ވެސް ަމޢުލޫާމތު ފުރިހަަމނުވާ ަމއްސަލަތައް ބަލައިކޮށް  މަސައްކަތް
 އެވެ.ނުކުރުުމގެ އިޚުތިޔާރު ކޮިމޝަނަށް ލިބިގެންވެ

                       )ރ( 
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)އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ބަލާނެ   2020/28ޤާނޫނު ނަންބަރު  
ނޫންކަން   ނުވަތަ  ދިރާސާ   ، ނިންާމނީަމއްސަލައެއްކަން  ަމއްސަލަ    އޮފީހުން 

ެމއްގައި އޮްމބަޑްސްޕަރސަނުންގެ  ނުންގެ ބައްދަލުވުއޮްމބަޑްސްޕަރސަ  ،ކުރުަމށްފަހު
)ދޭއް(   2އިއްތިފާޤުން ނުވަތަ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ. ބައްދަލުވުުމގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ  

 އެވެ. 

 ބެލޭނެ މަްއސަލަެއްއކަން    .   11 )ހ( 

 ނުވަތަ ނޫންކަން  
 ކަނޑަެއޅުން 

ގައިވާ   )ހ(  ާމއްދާގެ  ބަލަހަމި  ރިޔާސަތު  ޗީފް   ،އްޓާނީބައްދަލުވުުމގެ 
ހާޒިރުނުވެވޭ    އޮްމބަޑްސްޕަރސަންއެވެ. އޮްމބަޑްސްޕަރސަންއަށް  ޗީފް 

 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އޮްމބަޑްސްޕަރސަންއެކެވެ.

                         )ށ( 

އި ަމއްސަލައަކީ ބެލޭނެ  )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގަ  15އޮފީހަށް ަމއްސަލަ ހުށަހަޅާތާ  
 ހުން ނިންމާންވާނެއެވެ.ލައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އޮފީަމއްސަ

                        )ނ( 

  ، އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލައަކީ ބެލޭނެ ަމއްސަލައެއްކަަމށް އޮފީހުން ނިންަމއިފިނަަމ
 ަމއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުުމން އެކަން އަންގާންވާނެއެވެ.

                       )ރ( 

ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް   ، ށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތައް ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންުމުމގައިހައޮފީ
 ރިޢާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ.  

 މަްއސަލަތަކާމެދު        .   12
 ގޮތެްއ ނިންމުމުގަިއ ބަލާ  

 ކަންތައްތަްއ

                              )ހ(  ކަަމކަށް ވުން.އޮފީހުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ 

އިދާރާއާއި ހިނގައިފައިވާ  ކަންތައް  ހިންގި    ،ތުހުަމތުކުރެވޭ  ޢަަމލު  ތުހުަމތުކުރެވޭ 
 އިދާރާގެ ވެރިޔާ އެނގުން.

                              )ށ( 

                              )ނ(  ކުރެވޭ ތުހުަމތު ސާފުކޮށް އެނގުން.

ޙައްޤެ އިންސާނީ  ޢަަމލަކީ  މިނިވަންކަެމއް  ތުހުަމތުކުރެވޭ  އަސާސީ  ނުވަތަ  އް 
ގެއްލުަމކަށް ނިގުޅައި އަނިޔާއަކަށް ވުން  ނުވަތަ    ގަތުުމގެ ސަބަބުން  ލިބިފައިވާ 
 ވުން.

                            )ރ( 

މިނިވަންކަެމއް  އަސާސީ  ނުވަތަ  ޙައްޤެއް  އިންސާނީ  ޢަަމލަކީ    ތުހުަމތުކުރެވޭ 
 ހެޅޭ ަމއްސަލައަކަށް ވުން.ގެއްލިގެން ނުވަތަ ނިގުޅައިގަނެގެން ހުށަ

                              )ބ( 

   )ޅ( ތުހުަމތުކުރެވޭ ޢަަމލު ހިންގައިފައިވާ ތާރީޚު އެނގުން.

ހިނގައިފައިވަނީ ކަންތައް  ގަވާއިދުގެ    ،ތުހުަމތުކުރެވޭ  ާމއްދާގައިވާ     5މި  ވަނަ 
 ުމއްދަތުގައި ކަަމށް ވުން.

   )ކ( 
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ަމއްސަލަ ހުށަހެޅޭ  އިޚްތިޞާޞުންއޮފީހަށް  އޮފީހުގެ  ނުބެލޭނެ  އަކީ   ނުވަތަ  ބޭރު   
 ، އެ ަމއްސަލައަކީ އިޚްތިޞާޞުން ބޭރު ަމއްސަލައެއްކަަމށް ބަޔާންކޮށް  ،ަމއްސަލައެއްނަމަ 

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ   5އްސަލައާެމދު އޮފީހުން ގޮތެއް ނިންާމތާ  ަމ  ،ަމއްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް
 ތެރޭގައި ލިޔުުމން އަންގާންވާނެއެވެ.  

 ިއޚްތިޞާޞް         .    13
 ލިބިގެންނުވާ    
 މަްއސަލަތަކާމެދު  

 ޢަމަލުކުރާނެ 
 ގޮތް 

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ކުރުމުގެ ނަތީޖާ   މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީ 

ހުށަހެޅުުމން   އޮފީހަށް  ގަވާއިދުގެ    ،ަމއްސަލައެއް  މި  ަމއްސަލައަކީ  ވަނަ   3އެ 
 ންވާނެއެވެ. ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ަމއްސަލައެއްތޯ ބަލާ

 މަްއސަލަ ރަޖިސްޓަރީ      .  14 )ހ( 
 ކުރުން  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ ާމއްދާގައި   3އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލައަކީ ިމ ގަވާއިދުގެ 
ނިގުޅައިގަތުުމގެ   މިނިވަންކަެމއް  އަސާސީ  ނުވަތަ  ޙައްޤެއް  އިންސާނީ  ފަދައިން 

ލައަކީ އެފަދަ އިންސާނީ ޙައްޤެއް  ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަަމށް ނުވަތަ ަމއްސަ
ިމނިވަންކަެމއް  އަސާސީ  ގެއްލުަމކަށް    ނުވަތަ  ލިބުނު  ނިގުޅައިގަތުުމގެ ސަބަބުން 

ަމއްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި   ،ށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ަމއްސަލައެއްނަަމބަދަލު ހޯދުަމ
 ރަޖިސްޓަރީ ކުރާންވާނެއެވެ.  

                        )ށ( 

ދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ަމއްސަލައެއް  ވަނަ ަމއް  14  މި ގަވާއިދުގެ
އަވަސް    ، ލިޔުންކުރިކަުމގެ    ރަޖިސްޓަރީ  ،ކޮށްފިނަަމ  ރަޖިސްޓަރީ އެންމެ  ވީ 

ތެރޭގައި ގިނަވެގެން    ،ފުރުޞަތެއްގެ  ތެރޭގައި  5ނުވަތަ  ދުވަހުގެ   ،)ފަހެއް( 
 ަމއްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާންވާނެއެވެ. 

 މަްއސަލަ              . 15 )ހ( 
 ރީވިކަމުގެ     ރަޖިސްޓަ

 ލިޔުން ދޫކުރުން 

ރަޖިސްޓަރީ  ތާރީޚާއި  ، ލިޔުުމގައިކުރިކަުމގެ    ަމއްސަލަ  ހުށަހެޅުނު   ، ަމއްސަލަ 
ރިފަރެންސް    ،ގަޑިއާއި ަމއްސަލައިގެ  ތާރީޚާއި،  ރަޖިސްޓަރީކުރި  ަމއްސަލަ 

ރަޖިސްޓަރީ  ،ނަންބަރާއި ލިޔުން  ަމއްސަލަ  ތާރީޚު   ކުރިކަުމގެ  ދޫކުރި 
 ަމނާންވާނެއެވެ.  ހި

                       )ށ(           

ގުޅުންހުރި  އޮފީހުން   ަމއްސަލައާ  ގުޅިގެން  ަމއްސަލައަކާ  ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ 
ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ވަކީލު ނުވަތަ    ،ނުވަތަ ަމއްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން  ،ފަރާތުން

އެ ަމޢުލޫާމތު ދިނުަމށް ތަޙުޤީޤަށް   ، އެދިއްެޖނަަމއެ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން
 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.  އެ ަމޢުލޫާމތު  ،ހުރަސްނޭޅޭނަމަ 

 

 

                       )ނ( 
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ކުރުން   ހާޒިރުކުރުމާއި ތަޙުޤީޤު 

ވަނަ  ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ަމއްސަލައަކާ ގުޅިގެން     3މި ގަވާއިދުގެ  
ގެން އޮފީހަށް ހާޒިރުވުަމށް ޗިޓަކުން ނުވަތަ ލިޔުަމކުން އެންގުުމގެ ބާރު އޮފީހަށް ލިބި

 ވެއެވެ. 

 ހާޒިރުވުމަށް         .    16 )ހ( 
    ެއންގުމުގެ ބާރު 

 ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ަމއްސަލައެއްގެ  ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެންމި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި  
 ނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ. ންއަ  ،އޮފީހަށް ހާޒިރުވުަމށް އެންގޭނީ

                         )ށ( 

ނިގުޅައިގެންކަަމށް   މިނިވަންކަެމއް  އަސާސީ  ނުވަތަ  ޙައްޤެއް  އިންސާނީ 
އިސްވެރިންނާއި  ނުވަތަ  އިސްވެރިއެއް  ުމއައްސަސާގެ        ތުހުަމތުކުރެވޭ 
ނުވަތަ  ފަރާތެއް  އެހެން  ުމއައްސަސާގެ  އެ  ބައިވެރިވާ  ކަުމގައި  އެ 

 ؛ތައްފަރާތް

(1)                                 

ނިގުޅައިގެންކަަމށް   މިނިވަންކަެމއް  އަސާސީ  ނުވަތަ  ޙައްޤެއް  އިންސާނީ 
 ؛ތުހުަމތުކުރެވޭ ީމހެއް

(2)                                

                                (3) ތަޙުޤީޤަށް ަމޢުލޫާމތު ދެވިދާނެ ީމހަކަށް ވުން.

                                (4) ދެވިދާނެ ީމހަކަށް ވުން. ސްހެކިބަ

ޗިޓް އަންގާ  ގަޑީގެ    ، ހާޒިރުވުަމށް  ގަޑިއިރުގެ    24ހާޒިރުވާންެޖހޭ  )ސައުވީސް( 
 ކުރިން ރައްދުކުރާންވާނެއެވެ. 

                        )ނ( 

ހާޒިރުވާ ުމއްދަތުގައި  ދެވޭ  ފުރަތަމަ  ފަރާތަށް  އަންގާ  ތާރީޚާއި  ހާޒިރުވާން  ންެޖހޭ 
އަންގައިފިނަަމގަޑިއަށް   އުޒުރަކާއެކު  ަމޤްބޫލު  ބުނެ  ނެތްކަަމށް   ، ހާޒިރުވެވެން 

 ހާޒިރުވުަމށް އިތުރު ުމއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.

                        )ރ( 

ޗިޓުގައިވާ   ،ފަދަ ކަެމއް ދިާމވެއްެޖނަަމ ހާޒިރުވާން ޗިޓް ފޮނުވުުމން ހާޒިރުނުވެވޭ 
ިމނިޓުގެ    30  ގަޑިެޖހުުމގެ  އޮފީހަށް    ، ކުރިން)ތިރީސް(  ލިޔުުމން  އެކަން 

 އަންގާންވާނެއެވެ. 

                       )ބ( 

ދެވަނަ ފަހަރަށް ހާޒިރުވުަމށް އަންގާ ތާރީޚަށް ަމޤްބޫލު އުޒުރެއް ނެތި ޗިޓުގައިވާ 
ފީހަށް  އެ ީމހަކާެމދު ފިޔަވަޅު އެޅުުމގެ އިޚްތިޔާރު އޮ  ، ގަޑިއަށް ހާޒިރު ނުވެއްެޖނަަމ

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

                       )ޅ(
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ފެށުުމގެ   ސުވާލުކުރަން  ފަރާތްތަކާ  ހާޒިރުކުރާ  އޮފީހަށް  ގުޅިގެން  ަމއްސަލަތަކާ 
ީމހަކަށް    ،ކުރިން އެ  ކީއްވެގެންކަން  ސުވާލުކުރަނީ  ހާޒިރުކޮށް  ީމހަކު  އެ 

 . ބުނެދޭންވާނެއެވެ

 ސުވާލުކުރުމާިއ         .    17 )ހ( 
   ންބަޔާން ނެގު

ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ީމހަކާ    16މި ގަވާއިދުގެ  
ސުވާލުކުރެވޭނީ ގަޑިއިރަށެވެ.   1ގިނަވެގެން    ،ެމދުކެނޑުެމއްނެތި  )އެކެއް( 

ސުވާލުކުރުަމށްފަހު  1ސުވާލުކުރާއިރު   ގަޑިއިރު              ަމދުވެގެން   ،)އެކެއް( 
 ވަގުތުކޮޅެއް ދޭންވާނެއެވެ.)ދިހައެއް( ިމނިޓުގެ ހުސް 10

                        )ށ( 

އެވެ. ަމއްސަލަ  ތަޙުޤީޤަށް ދޭ ބަޔާން ލިޔުުމން ހުށަހެޅުުމގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ 
ހިނގިގޮތް ނުވަތަ އެ ކަުމގައި އެ ފަރާތްތަކުން ޢަަމލުކުރި ގޮތް ލިޔުުމން ހާަމކުރުުމގެ  

 ާމއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.   ފުރުޞަތު އޮފީހުން އެ ީމހަކަށް ދިނުަމށް ިމ

                        )ނ( 

ތަޙުޤީޤު ހިންގާ ރަށް ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި ހުރި ީމހަކު ހާޒިރުކޮށްގެން ބަޔާން 
ހާލަތެއްގައި،  ނަގަން   ހާލަތެއްގައި  ެޖހިއްެޖ  ެޖހިއްޖެ  ހޯދަން  ހެކިބަހެއް  ނުވަތަ 

ގެ ޒަރީޢާއިން އެ ީމހެއްގެ ބަޔާން ނުވަތަ  އޯޑިއޯއެއްގެ ޒަރީޢާއިން ނުވަތަ ވީޑީއޯއެއް
އެވެ. ބަޔާން ދޭ ީމހާއަކީ ނުވަތަ ހެކިބަސް ދޭ ީމހާއަކީ ކާކުކަން  ހެކިބަސް ހޯދިދާނެ

 ، ޔަގީންކުރުުމގެ ގޮތުން އެ ީމހަކާ ސުވާލުކޮށްގެން އެ ީމހެއްގެ ނަާމއި އެޑްރެހާއި
   ،  ނަާމއި އެޑްރެހާއިއެ ީމހެއްގެ ބައްޕަގެ ނަާމއި އެޑްރެހާއި، އެ ީމހެއްގެ ަމންަމގެ

އަދި  ވާނެއެވެ.  ސާފުކުރާން  ނަންބަރު  ކާޑުގެ  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން       ދިވެހި 
ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަނުން ސާފުކޮށް ޔަގީން   ،މި ަމޢުލޫާމތު

 ކުރާންވާނެއެވެ. 

                        )ރ( 

 ،  ހެކިބަސް ހޯދާއިރުނުވަތަ  ، ބަސް ނަގާއިރުމި ާމއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތަށް ހެކި
ދެ ހެކީން އަޑުއަހަން ތިބެންވާނެއެވެ.  ތަޙުޤީޤު    ،ތަޙުޤީޤު ކުރާ ީމހާގެ އިތުރުން

ވެސް ީމހުންނަށް  ތިބޭ  އަޑުއަހަން  ގެންދާނީ  އަޑުއިވޭ    ، ކުރިޔަށް  ވާހަކަ  ދައްކާ 
ވާނެ ރެކޯޑުކުރާން  ހެކިބަސް  ނުވަތަ  ބަޔާން  ނަގާ  ިމގޮތަށް  އަދި ގޮތަށެވެ.       އެވެ. 

 ، ންތަޙުޤީޤު ކުރި ީމހާއާއި އަޑު އެހި ދެ ހެކީ  ، ޔާން ނުވަތަ ހެކިބަސް ލިޔެއެ ބަ
 ލިޔުުމގައި ސޮއިކުރާންވާނެއެވެ.  

                       )ބ( 

 ރެކޯޑު ކުރާންވާނެއެވެ.  ،އޮފީހުން ކުރާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރާއިރު

 

 

                       )ޅ(
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 ބާބު   ވަނަފަސް 
 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

ދާއިރު ކުރިޔަށް  މަސައްކަތް  ކުރަުމންދާ  ތަޙުޤީޤުތަކާއި  ހިންގާ            ،އޮފީހުން 
އެ  ތަޙުޤީޤުތަކާ ގުޅޭ ނުވަތަ އެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ އެންެމހައި ަމޢުލޫާމތަކީ ސިއްރު  

 ،އްޔަތުންސިހައިއޮފީހުގެ ވަޒީފާގެ    އަދި އިްމތިޔާޒު ލިބިގެންވާ ަމޢުލޫާމތެވެ. އަދި
އޮްމބަޑްސްޕަރސަނުންނަށާއި ުމވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ަމޢުލޫަމތުތަކަކީ ސިއްރުގޮތުގައި 

ަމޢުލޫާމތު ަމޢުލޫާމތުތަކެކެވެ. ިމފަދަ  ލިބިފައިވާ   ،ހިފަހައްޓާންެޖހޭ  ބާރެއް  ޤާނޫނީ 
 އޮފީހުގެ މަސައްކަތާ ނުގުޅޭ އެއްވެސް ފަރާތަކާ  ،ފަރާތެއްގެ ބޭނުަމށް ޓަކައި މެނުވީ

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  އްސާހި

 ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ        .  18 )ހ( 
 ސިްއރުކަން  
   ހިފެހެްއޓުން

އޮފީހުން ކުރަުމންދާ    ،ނަަމވެސް  މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންވެފައި އޮތް
ގުޅިގެން  ަމސައްކަތަކާ  ކުރަުމންދާ  ނުވަތަ   ،ތަޙުޤީޤަކާއި  ތަޙުޤީޤަކަށް  އެ 

އެ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅޭގޮތުން އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ    ،ޅޭނޭހެން މަސައްކަތަކަށް ހުރަސްނޭ
 ން ަމޢުލޫާމތު ހާަމކުރެވިދާނެއެވެ.އުސޫލެއްގެ ަމތީ

                         )ށ( 

އޮފީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތައް ބޭނުންކުރުުމގައްޔާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުުމގައި  
ޒާތީ ފަރާތްތަކާބެހޭ  ހިެމނޭ  ސިއްރުކަން  ަމއްސަލައިގައި  ަމޢުލޫާމތުތަކުގެ   

 ހިފަހައްޓާންވާނެއެވެ. 

                        )ނ( 

ކުރަުމންދާއިރު ަމއްސަލަ ބަލައި ތަޙުޤީޤު  ަމޢުލޫާމތެއް  ލި  ،އޮފީހުން  އެއްވެސް  ބޭ 
ަމއްސަލައާ ގުޅުން ނެތް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ 

 ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދީގެން ނުވާނެއެވެ. ަމޢުލޫާމތު އެހެން 

                        )ރ( 

ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤަކާ  ކުރަުމންދާ  ބާރު    ،އޮފީހުން  ކުރުުމގެ  ކަންކަން  އަންނަނިވި 
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

)ހ( 
   

 ކުރުމުގައި       ތަުޙޤީޤު .  19
    ލިބިގެންވާ ބާރުތަްއ

ށް އޮފީހަށް ފެންނަ ކޮންމެ ފަރާތެއް   ހޭކަަމކުރަންެޖ  ަމއްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރު 
 ހާޒިރުކުރުާމއި ބަޔާންނެގުން. 

                       )ށ(   

ފެންނަ   ދެވިދާނެކަަމށް  ަމޢުލޫާމތެއް  ޚާއްޞަ  ވަކި  ގުޅިގެން  ކަަމކާ  ވަކި 
 ތަންތަނުންނާއި ފަރާތްތަކުން އެ ަމޢުލޫާމތު ހޯދުން.

                       )ނ( 

ކާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ކަާމބެހޭ ފަރާތަކުން ކަނޑައެޅޭ  ަމއްސަލައަހުށަހެޅޭ  
 ނުވަތަ ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުަމށް އެންގުން.   ،ުމއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ަމޢުލޫާމތެއް ދިނުަމށް

                       )ރ( 
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މިނިވަންކަެމއް   އަސާސީ  ނުވަތަ  ޙައްޤެއް  އިންސާނީ  ހުށަހެޅޭ  އޮފީހަށް 
ގުޅިގެން ނިގުޅައި ަމއްސަލަތަކާ  އެކުލެވޭނަަމ  ،ގަތުުމގެ  ބައެއް  އެފަދަ    ،ިޖނާއީ 
 ކުރުން. ލަ ތަޙުޤީޤުަމއްސަ

                      )ބ( 

ކުރާ ތަޙުޤީޤު  ަމއްސަލައެއް  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ބ(  ާމއްދާގެ  ން  މި 
ޤާނޫނު  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،ެޖހިއްެޖނަަމ އިުޖރާއަތުގެ  ( ގައި  )ިޖނާއީ 

 ރުން.ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއެއްގެ ބާރުގެ ބޭނުންކު ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ

                       )ޅ(

އެއްވެސް   ފަރާތަކުން  އެހެން  ަމއްސަލަތަކުގައި  ތަޙުޤީޤުކުރާ  ބަލައި  އޮފީހުން 
އިވާ އެ ތަޙުޤީޤަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ހޯދައިފަ  ،ޤީޤެއް ކޮށްފައިވާނަަމތަޙު

 ،ގެ ދަށުގައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކާއިަމޢުލޫާމތާއި ހޯދުންތަކާއި އެ ފަރާތެއްގެ ބެލުުމ
 އެނޫންވެސް ކަންކަން ހޯދަން އެދުން. ،ހެއްކާއި ޤަރީނާތަކާއި

                      )ކ( 

ގެންދި ކުރިޔަށް  މަސައްކަތް  އެހީތެރިވުަމށް   އޮފީހުގެ  ތަޙުޤީޤުތަކުގައި  އުުމގައްޔާއި 
ރާއްެޖއިން ބޭރުގެ ޚަބީރުންގެ   ،ެޖއިން ބޭރުގެ ކަާމބެހޭ ފަރާތްތައް ގެނައުާމއިރާއް

 އެހީ ހޯދުން. 

                      )އ( 

ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤުތަކާ  ހިންގާ  އެނޫންވެސް    ،އޮފީހުން  ނުވަތަ  ތުހުަމތުކުރެވޭ 
ހުރަސްއެޅޭތަޙުޤީ  ،ފަރާތަކުން ހިންގައިފި  ޤަށް  ޢަަމލެއް  ދަ އެފަ  ،ނަަމ  ފަދަ 

 އްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުަމށް ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުން. ަމ

                      )ވ( 

   

ފަރާތްތަކާއި   ލިބިފައިވާ  އަނިޔާ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ބާވަތަށް  ަމއްސަލަތަކުގެ  ހުށަހެޅޭ  އޮފީހަށް 
ވާހަކަތައް ފަރާތްތަކުގެ  ދެވިދާނެ  ަމޢުލޫާމތެއް  ގުޅިގެން  އާންމުންނާ  ަމއްސަލައާ   

 ކުރިޔަށް ގެންދިއުުމގެ ބާރު އޮފިހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   ތައްހިއްސާކުރުަމށް ޕަބްލިކް ހިއަރިންގ

       ޕަބްލިކް ހިައރިންގ  . 20

 ހަވަނަ ބާބު 
 އަސާސީ ޙައްޤުތައް 

 ްއޤުތަްއ ކަށަވަރު     ަޙ .   21 އަންނަނިވި ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު ކުރާންވާނެއެވެ. ،ަމއްސަލަތަކާ ގުޅިގެންތަޙުޤީޤު ކުރާ 
 ކުރުން 

އެއްވެސް ސުވާލެއް ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރާ ފަރާތްތަކާ  ަމއްސަލަތަކާ  ކުރާ  ކުރަން    ތަޙުޤީޤު 
ކުރިން ޙަ  ،ފެށުުމގެ  ީމހަކަށް  އްހަނުހުރުުމގެ  އެ  އަންގާންވާނެއެވެ.  ޤު  ލިބިގެންވާކަން 

 ވާނެއެވެ.  އި ހިމަނާންގެ ބަޔާނުގައެކަން އޭނާ ،ހަނުހުރުުމގެ ޙައްޤު ބޭނުންކޮށްފިނަަމ

 ހަނުހުރުމުގެ ަޙްއޤު           . 22

ޢައްޔަނު  ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ  ފަރާތްތަކަށް  ހާޒިރުކުރާ  ގުޅިގެން  ަމއްސަލަތަކާ  ތަޙުޤީޤުކުރާ 
 ، ނެއެވެ. ޤަނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުަމށް ފުރުޞަތު ދިނުުމންކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާ
  ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު   ،  ނޫންކަަމށް ބުނެފައިބޭނުން  ކުރަން  ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ     .   23
 ހޯދަިއ ލިބިގަތުން 
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ތަޙުޤީޤުގެ ކޮންމެ ަމރުޙަލާއެއްގައި ވެސް    ،ބުނިކަުމގައިވިޔަސްފަހުން  ކުރަން ބޭނުންކަަމށް
 ވެ.  އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެ

ަމއްސަ ކުރާ  ތަޙުޤީޤު  ބަލައި  ފަރާތްތަކަށްއޮފީހުން  ހާޒިރުކުރާ  އޭނާގެ    ލަތަކުގައި 
ނުވަތަ   ،ދިފާޢުގައި ވާހަކަދައްކައި ކަން ހިނގިގޮތްކަަމށް އެ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތެއް

އެ ކަުމގައި އެ ފަރާތުން ޢަަމލުކުރި ގޮތްކަަމށް އެ ފަރާތުން ބުނާގޮތެއް ބަޔާންކޮށް  
 ބަޔާންދިނުުމގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. 

 ޢުވުމުގެ ަޙްއޤު    ފާދި .    24 )ހ(  

އެކުލެވޭ  ތުހުަމތެއް  ކުށެއްގެ  ިޖނާއީ  ަމއްސަލައަކީ  ބަލާ          އޮފީހުން 
ޤާނޫނުއަސާސީއާއިދިވެހިރާއްޭޖ  ،ނަަމ  ަމއްސަލައެއް ުޖްމހޫރިއްޔާގެ           ، ގެ 

ނަންބަރު   ދަށުންނާއި   2016/12ޤާނޫނު  ގެ  ޤާނޫނު(  އިުޖރާއަތުގެ  )ިޖނާއީ 
ގައިވާ ފަރާތަށް ލިބިދޭ އެންެމހައި ޙައްޤުތައް އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކުން ކުށުގެ ތުހުަމތު

 އެ ފަރާތަކަށް ލިބިދޭންވާނެއެވެ.  

                        )ށ( 

ބެލުުމގައިއޮފީހުގެ އޮފީހުން  ަމއްސަލަތައް  ހިނގާ  އިޚްތިޞާޞް  ކުރިން    ،  ީމގެ 
ކަނޑައަޅައިފައިވާ   ގޮތެއް  ަމއްޗަށް  ވާޤިޢާތަކުގެ  އެ  ުމއައްސަސާތަކުން  އެކިއެކި 

އްސަލަތައް އޮފީހަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަތަކުގައި އަންނަނިވި  ަމ
 ފުރިހަަމވާންވާނެއެވެ.  ކަންކަން 

 ކުރިން ނިމިފައިވާ      .  25 ހ( )
 މަްއސަލަތަްއ  
 ައލުން ބެލުން 

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމއްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އައު ހެއްކެއް 
 ވުން. ލިބިފައި

(1)                                

ގޮތް   ަމއްސަލައިގައި  ކުރިން  ހެއްކަކީ  އައު  ކަނޑައެޅުުމގައި  ލިބިފައިވާ 
 ކަަމށް ވުން.   ރިޢާޔަތް ކުރެވިފައި ނުވާ ހެއްކެއް

(2)                                

ހުށަހެޅުުމން ަމއްސަލަތައް  ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ަމއްސަލައި  ، މި  ގައި  އެ 
ކަންތައްތަކަށާއިހުށަހަޅަ އުސޫލުތަކަށާއި  ،އިފައިވާ  ނުކުތާތަކަށް    ،ޤާނޫނީ  ޤާނޫނީ 

އެ ަމއްސަލައަކީ އޮފީހުން ބެލިދާނެ ަމއްސަލައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން    ،ށްރިޢާޔަތްކޮ
 އޮފީހުން ނިންމާންވާނެއެވެ.  

                      )ށ( 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  ޤާނޫނީ  މި  ނުވަތަ  އުސޫލުތަކަކީ  ޤާނޫނީ   
އެ ަމއްސަލައިގެ ނަތީާޖ ބަދަލުކުރުވަނިވި ޤާނޫނީ އުސޫލެއްކަން ނުވަތަ    ،ނުކުތާތަކަކީ

 ޤާނޫނީ ނުކުތާއެއްކަން ކަށަވަރު ކުރާންވާނެއެވެ. 

   )ނ( 
   

ހުށަހެޅުުމން ަމއްސަލަތައް  ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ަމއްސަލައިގައި    ، މި  އެ 
ޤާ  ،ކަންތައްތަކަށާއި  ވާހުށަހަޅައިފައި ބަލާންެޖހޭ  ނޫނީ  ަމއްސަލައިގައި 

                      )ރ( 
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ރިޢާޔަތްކޮށް  ،އުސޫލުތަކަށާއި ނުކުތާތަކަށް  އަލުން    ،ޤާނޫނީ  ަމއްސަލައަކީ  އެ 
ނިންަމއިފިނަަމ އޮފީހުން  ަމއްސަލައެއްކަން  އަލުން    ، ބަލާންެޖހޭ  ަމއްސަލަ  އެ 

އެދި ކަނޑައަޅައިދިނުަމށް  ގޮތެއް  ަމއްސަލައި  ،ބެލުާމެމދު  ގޮތެއް އެ  ގައި 
ުމއައްސަސާއަށް   ކުރިން    ން އޮފީހުނިންަމއިފައިވާ  ނުވަތަ  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ުމއައްސަސާ ވުޫޖދުގައި ނުވާނަމަ، ކަމާ ގުޅުންހުރި   ނިިމފައިވާ ަމއްސަލަ ނިންމި 
 ުމއައްސަސާއަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  

ަމއްސަލައަކީ )ހ( ގައިވާ  ާމއްދާގެ  ނަމަ   މި  ަމއްސަލައެއް  ަމއްސަލައާ    ،ިޖނާއީ 
ހެއްކަށް އައު  ފެނިފައވާ  ޤާނޫނީ   ،ގުޅިގެން  ނުވަތަ  އުސޫލަށް،  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ 

ަމއްސަލައިގައި އެ  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ، ނުކުތާއަށް  ތިރީގައި 
އޮފީތްގޮ ެޖނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އެދި  ޢަަމލުކުރުަމށް  ގޮތަކަށް  ހަށް ތަކުންކުރެ 

 ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.

                      )ބ( 

ފޮނުވައިލުަމށް    އަނބުރާ  ުމއައްސަސާއަށް  ތަޙުޤީޤުކުރި  ަމއްސަލަ 
 ކުރުަމށް. ނިންަމއިފައިވާ ނިންުމން ުމރާަޖޢާ

(1)                                

ލައެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ަމއްސަ
 ނިންަމއިފައިވާ ނިންުމެމއް ުމރާަޖޢާ ކުރުަމށް.އަނބުރާ ގެނައުަމށް 

(2)                                

                                (3) ަމއްސަލަ ނިންމި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިދިނުަމށް އެދުން. 

 ، ަމދަނީ ަމއްސަލައެއް ނަަމމި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމއްސަލައަކީ  
ނުވަތަ ޤަނޫނީ އުސޫލަށް، ނުވަތަ    ، ަމއްސަލައާ ގުޅިގެން ފެނިފައިވާ އައު ހެއްކަށް

އެ ަމއްސަލައިގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަ    ،ޤާނޫނީ ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި
އެދި ޢަަމލުކުރުަމށް  ގޮތަކަށް  އޮފީ  ގޮތަކުންކުރެ  ެޖނެރަލްގެ  ށް ހައެޓަރނީ 

 ހަޅާންވާނެއެވެ. ހުށަ

                       )ޅ(

އެ ަމއްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުަމށް ނުވަތަ ނުގެންދިއުަމށް  
 ނިންަމއިފައިވާ ނިންުމން ުމރާަޖޢާ ކުރުަމށް.

(1)                             

 ަމއްސަލަ ނިންމި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިދިނުަމށް އެދުން. 

 

 

 

(2)                             
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 ހަތްވަނަ ބާބު 
 މައްސަލަ ނިންމުން 

ބަލައި ނިންާމންވާނީ  އޮފީހުން  ަމއްސަލަތައް  ނިންމާ   ، ތަޙުޤީޤުކޮށް 
ަމއްސަލަތައް   އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.  ނުވަތަ  އިއްތިފާޤުން  އޮްމބަޑްސްޕަރސަނުންގެ 

 ވެ. ނިންުމުމގައި އިއްތިފާޤުން ަމއްސަލަ ނިންަމން މަސައްކަތް ކުރާންވާނެއެ

 މަްއސަލަ ނިންމުން     .   26 )ހ( 

އަޣްލަބިއްޔަތުން  ނުވަތަ  އިއްތިފާޤުން  އޮްމބަޑްސްޕަރސަނުންގެ  ނިންީމ    ަމއްސަލަ 
 ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓުގައި އެކަން ހިަމނާންވާނެއެވެ.   ، ކަަމށް ވާނަަމ

                       )ށ( 

ތާއީދު ނުކުރި އެ ނިން  ،ަމއްސަލަ ނިންީމ އަޣްލަބިއްޔަތުން ކަަމށް ވާނަމަ  ުމަމށް 
އެ އޮްމބަޑްސްޕަރސަންގެ    ،އޮްމބަޑްސްޕަރސަން ތާއީދު ނުކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް

 ަމއްސަލަ ނިންމި ގޮތުގައި އޮންނާންވާނެއެވެ. ،ސޮއި

                       )ނ( 

ނަންބަރު   ދަށުން   2020/28ޤާނޫނު  ގެ  ޤާނޫނު(  އިންސާފުގެ  )އިންތިޤާލީ 
ބެލުަމ ތަނާޒުލްވެއްެޖނަމަ ަމއްސަލައެއް  އޮްމބަޑްސްޕަރސަނަކު    ރިޕޯޓުގައި   ،ށް 

 ހިަމނާންވާނެއެވެ.  އެކަން 

                       )ރ( 

 މަްއސަލަ ބެލުމަށްފަހު    .  27 )ހ(  ތަކުން ކުރެ ގޮތަކަށެވެ.  ތްަމއްސަލައެއް ބެލުަމށްފަހު ޢަަމލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮ
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލައެއް ނުވަތަ ބަދަލު ނަގައިދިނުަމށް  ކުރުަމ  ތަޙުޤީޤު  
އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތާއި  ،ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލައެއް  ތަޙުޤީޤު ކުރުަމށްފަހު

  ؛ކުރުން އަނިޔާ ދިން ފަރާތް ޞުލްޙަކުރުަމށް މަސައްކަތް

(1)                                

ގެ   )ހ(  ާމއްދާގެ  ނަންބަރުގަ  (1)މި  ގޮތަށް ވަނަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އި 
 ތަޙުޤީޤުކުރި ަމއްސަލައެއްގެ ިޖނާއީ ބައިތަކުގެ    ،ނަަމ  ސުލްޙަ ނުކުރެވިއްެޖ
ފުރިހަަމވެ ހުރިނަަމ  ،ތަޙުޤީޤު  ހެކި  އެކަށީގެންވާ  ދަޢުވާ   ،ދަޢުވާކުރުަމށް 

  ؛ކުރުަމށް ޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުން

(2)                              

ަމދަނީ ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ހޯދުާމއި ުމދަލާއި   ،ތަޙުޤީޤުކުރި ަމއްސަލައެއްގެ 
ޓަކައި   ފިޔަވަޅު އެޅުަމށް  ، ދުުމގެ ކަންކަން ހިމެނޭނަަމފައިސާ އަނބުރާ ހޯ

 އެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ އޮފިހަށް ފޮނުވުން.

(3)    

ނިންުމަމށްފަހު ބަލައި  ަމއްސަލައެއް  ޙައް  ،އޮފީހުން  ޤެއް އިންސާނީ 
އިޞްލާޙު  ުމއައްސަސާ  ދައުލަތުގެ  ބައިވެރިވެފައިވާ  ނިގުޅައިގަތުުމގައި 
ޓަކައި  ގެނައުަމށް  ބަދަލުތައް  ގެންނާންެޖހޭ  ޓަކައި  ކުރުަމށް 

(4)                             
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ުމއައްސަސާއަކުން ޢަަމލުކުރުަމށް ފެންނަގޮތުގެ ލަފާ އެ ުމއައްސަސާއަކަށް 
 ދިނުން. 

ޙައް ނިގުޅައިގަތުުމގެ  އިންސާނީ  މިނިވަންކަެމއް  އަސާސީ  ނުވަތަ  ޤެއް 
ޙައްޤެއް  އިންސާނީ  ޓަކައި  ނުދިނުަމށް  ތަކުރާރުވިޔަ  ޢަަމލުތައް 
އެފަދަ   ުމއައްސަސާގައި  ދައުލަތުގެ  ބައިވެރިވެފައިވާ  ނިގުޅައިގަތުުމގައި 
ުމއައްސަސާއެއްގައި  އެ  ޓަކައި  ނުދިނުަމށް  ތަކުރާރުވިޔަ  ޢަަމލެއް 

އުޢަ ގެންނާންެޖހޭނަަމަމލުކުރެވޭ  ބަދަލު  ގަވާއިދަކަށް  ނުވަތަ   ، ސޫލަކަށް 
 އެކަން އެ ުމއައްސަސާއަކަށް އެންގުން. 

(5)                              

ޙަޤީޤަތްތަކުގެ   ހުންނަ  ފެންނާން  ގުޅިގެން  ަމއްސަލައަކާ  ތަޙުޤީޤުކުރި  އޮފީހުން 
ނުވަތަ    ، ޢަަމލުކުރުާމއެކުތަކުންކުރެ ގޮތަކަށްތްިމ ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮ  ،އަލީގައި

ޢަަމލުކުރުަމކާނުލައި ގޮތަކަށް  ކުރުަމށް    ،އެފަދަ  ކަެމއް  ކަންތައްތަކުން  ތިރީގައިވާ 
 އޮފީހަށް ނިންިމދާނެއެވެ.

                      )ށ( 

ފަރާތްތަކާއި ލިބިފައިވާ  އަނިޔާވެރިވި ފަރާތަށް   ،އަނިޔާ  ފަރާތްތަކާެމދު  އެ 
އިޙުތިރާާމއެ ަމގު  ުމުޖތަަމޢުގައި  އުޅުުމގެ  އެއްބައިވަންތަކަުމގައި  ކު 

 ފަރުވާއާއި އެހީތެރިކަުމގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. ،ފަހިކޮށްދިނުުމގެ ގޮތުން

(1)                               

މިނިވަންކަާމ އަސާސީ  ޙައްޤުތަކާއި  ޢަަމލުތަކުގެ ސީދާ   އިންސާނީ  ޚިލާފު 
ރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއާ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަ  ، ނަތީާޖއެއްގެ ގޮތުން

ނުވަތަ   ،ތުންގޮގުޅޭ ބިނާއެއް  ހަނދާނީ  ލިބޭނޭހެން  ފިލާވަޅު  އެކަުމން 
ޤާއިްމކުރުަމށް ތަންތަން  ފަދަ  ގުޅުންހުރި    ،ދާރުލްއާސާރު  ކަާމ 

 ުމއައްސަސާއަކާ ހަވާލުކުރުން. 

(2)                              

ަމއްސަލަ ހުށަހެޅި    ، ކުގެ ތަޙުޤީޤު ނިުމުމންއޮފީހުން ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރާ ަމއްސަލަތަ
ފަރާތަށް ރައްދުވާ  ަމއްސަލަ  ލިޔުެމއް  ،  ފަރާތަށާއި  ނިންިމކަުމގެ  ަމއްސަލަ 

 ރައްދުކުރާންވާނެއެވެ.  

                        )ނ( 

( ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  އެންގުަމށް  (  4މި  އަންގާ  ގޮތަށް  ނަންބަރުގައިވާ  ވަނަ 
ނަމަ، ޢަމަލުނުކޮށް ނުލިބިއްޖެ ނުވަ  ފި  އެއްބާރުލުން    ، އެކަން   ،ނަަމ  ތަ 

ގެނައުުމގެ   ސަާމލުކަަމށް  ަމޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާއާއި 
 އިޚްތިޔާރު އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  

 

                        )ރ( 
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 އަށްވަނަ ބާބު 
 ޞުލްޙަކުރުމަށް ކުރާންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

ަމ ހުށަހެޅޭ  ނިންުމަމށްފަހުއޮފީހަށް  ތަޙުޤީޤު  އިސްކަެމއް    ،އްސަލައެއްގެ  އެންމެ 
ކުރުވުަމށެވެ.   ،ދޭންވާނީ ފަރާތް ޞުލްޙަ  އަނިޔާދިން  ފަރާތާއި  ލިބިފައިވާ  އަނިޔާ 

އެންެމހައި   އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތާއި އަނިޔާ ދިން ފަރާތް ޞުލްޙަކުރުަމށް ކުރާންެޖހޭ
އޮފީހުގައެ ގެންދާންވާނި  ކުރިޔަށް  އޮފީހުން ކަންތައްތައް  މަސައްކަތް  އެ  އަދި  ވެ. 

 ކުރިޔަށް ގެންދާންވާނެއެވެ. 

 ލްަޙކުރުން         ޞު .   28 )ހ( 

އަނިޔާ    ،ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު ކުރުަމށްފަހު އޮފީހުން ނިންމާ ނިންުމަމކީ
 ލިބިފައިވާ ފަރާތާއި އަނިޔާ ދިން ފަރާތް ޞުލްޙަ ކުރުވުން ކަުމގައި ވާންވާނެއެވެ.

      )ށ(   

ހާޒިރުވުަމށް  އޮފީހަށް  ޞުލްޙަކުރުަމށް  ފަރާތް  އަނިޔާކުރި  ފަރާތާއި  ލިބުނު           އަނިޔާ 
 ވެސް އަންގާންވާނީ ލިޔުުމންނެވެ.  ދެ ފަރާތަށް

 ޞުލްަޙ ކުރުމުގެ      .    29
 މަސަްއކަތް  

 ފެށުން
 ގޮތަކީ އެކަށޭނަކަަމށް ފެންނަކުރުަމށް އެންމެ    ަމއްސަލައިގެ ބާވަތަށް ބަލައި ޞުލްޙަ

ކަނޑައަޅައި ކުރިޔަށް   އެ  ،ކޮބައިކަން  ކަންތައްތައް  ޞުލްޙަކުރުުމގެ  ގޮތަކަށް 
ގޮތެއް   ގެންދާންވާނެއެވެ. ގޮތްތަކުން  އަންނަނިވި  ޞުލްޙަކުރުވުުމގައި 

 އިޚްތިޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.  

 ލްަޙކުރުމުގެ      ޞު .    30 )ހ( 
 މަސަްއކަތް  
 ގެންދިުއން ކުރިޔަށް  

                                (1) ؛ނެގޯޝިއޭޓްކުރުން

                                (2) މީޑިއޭޓްކުރުން.

ނުވެއްެޖނަަމ ޙައްލު  އެއްގޮތުން  ޚިޔާރުކޮށް   ،ަމއްސަލަ  ގޮތްތައް  އިތުރު 
 ޞުލްޙަކުރުަމށް މަސައްކަތް ކުރާންވާނެއެވެ.  

                        )ށ( 

ަމރުޙަލާގައި ހިފަހައްޓާންވާނެއެވެ.   ޞުލްޙަކުރުުމގެ  ސިއްރު  ވާހަކަތަކުގެ  ހުރިހާ  ދެކެވޭ 
ގެންދާއިރު ކުރިޔަށް  ކަންކަން  ކަށަވަރު  ،ޞުލްޙަކުރުުމގެ  ކަންކަން   އަންނަނިވި 

 ކުރާންވާނެއެވެ.

 ޞުލްަޙކުރުމުގައި       .   31
                     ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ކުރިޔަށްގެންދާ ކަންތައްތައް  ޞުލްޙަކުރުުމގެ   ޞުލްޙަކުރުުމގެ  އޮފީހުގައި  ތަނަކީ 
 މަސައްކަތަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ތަނެއް ކަުމގައި ވުން.

                               )ހ( 

ކުރިން   ފެށުުމގެ  ވާހަކަތައް  ރެކޯޑުކުރުން.  އޮފީހުން  ވާހަކަތައް       ޞުލްޙަކުރުުމގެ 
 ލިޔުުމން ހުއްދަ ހޯދުން.ދެ ފަރާތުގެ ވާހަކަތައް ރެކޯޑުކުރާކަން ދެފަރާތަށް އަންގައި  

                               )ށ( 
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ީމހަކާ ދެކޮޅަށް ބޭނުން  ަމރުޙަލާގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެއްވެސް  ޞުލްޙަކުރުުމގެ 
 ނުކުރުން.  

                               )ނ( 

އަނިޔާ  އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތާއި  ،ޞުލްޙަކުރުުމގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާއިރު
 ކުރުން. ދިން ފަރާތާ ރީތިބަހުން އަދަބު އިޙްތިރާާމއެކު ުމޚާޠަބު

                               )ރ( 

ޑިވައިސް ރެކޯޑިންގ  ކޮޓަރިއަށް   ،ފޯނާއި  ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ  ޞުލްޙަކުރުަމށް 
 ނުވެއްދުާމއި ބޭނުންނުކުރުަމށް އެންގުން. 

                               )ބ( 

ދެ  ޞުލްޙަކު ގެންދިއުުމގައި  ކުރިޔަށް  މަސައްކަތް  ވާހަކަތައް  ރުުމގެ  ފަރާތުގެ 
ފަރާތަށް ދެ  ޝުޢޫރުތައް   އަޑުއަހައި  އިހުސާސްތަކާއި  ވާހަކަދެއްކުަމށާއި  ވެސް 
 ދިނުން.  ހިއްސާކުރުަމށް ފުރުޞަތު

                              )ޅ(

ގޮތަކަށް މީޑިއޭޓަރުގެ ޢަަމލުތައް ދެފަރާތުގެ ވާހަކަތަކަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް އެޅޭފަދަ  
 ނުބެހެއްޓުން. 

                              )ކ( 

ދެ ފަރާތުގެ ވާހަކަތައް  ،މީޑިއޭޓަރުގެ ވާހަކަ ަމދުކުރުާމއި ،ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ
 އަޑުއަހައި ަޖްޖެމންޓަލް ނުވުން.

                              )އ( 

 ،ވާހަކަދެއްކުުމގެ ފުރުޞަތު ދީދަލުގައި ދެ ފަރާތަށް  މީޑިއޭޓަރ ގޮތް ނިންުމުމގެ ބަ
 ދެ ފަރާތަށް ކަންތައް ނިންުމަމށް ފުރުޞަތު ދިނުން. 

                              )ވ( 

ވިކްޓިަމއިޒް އިތުރަށް  ފަރާތްތައް  ލިބިފައިވާ  ގޮތަކަށް    ނުވާނެ   އަނިޔާ  ފަދަ 
 ށް ގެންދިއުން. ޔަޞުލްޙަކުރުުމގެ މަސައްކަތް ކުރި

                             މ()

ނަަމ އަންހެނެއް  ފަރާތަކީ  ލިބިފައިވާ  ރައްކައުތެރިކަން   ،އަނިޔާ  ފަރާތުގެ  އެ 
ކަން އެންެމހައި  ކުރާންެޖހޭ  ގޮތުން  ދޭންެޖހޭ    ،ކުރުާމއި  ކަން ކަށަވަރުކުރުުމގެ 

 ރައްކައުތެރިކަން ދިނުން. 

                             )ފ( 

ދެ ފަރާތުގެ ބޭނުންތައް އެއްގޮތް   ،ކުރިޔަށް ގެންދާއިރުއްކަތް  ޞުލްޙަކުރުުމގެ މަސަ
ގެއްލުާމެމދު    ، ނޫންނަަމ ފައިދާއާއި  ހުރި  ނިންުމުމގައި  ނިންިމ  ފަރާތުން  ދެ 

 އަލުން ގޮތެއް ނިންުމަމށް ފުރުޞަތު ދިނުން.  ،ވާހަކަދައްކަން ފުރުޞަތުދީ

                            )ދ( 

ގައި )ދ(  ާމއްދާގެ  ގޮތަށްޔާންކޮށްބަ  މި  ދިނުުމން    ފައިވާ  ފުރުޞަތު 
( ވަނަ ނަންބަރާއި  2ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ )  27ިމ ގަވާއިދުގެ    ،ޞުލްޙަނުވާނަަމ

 ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް ޢަަމލުކުރުން.  ނަ( ވ3ަ)

                             )ތ( 
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ށޭނަ އަދި ފަހި  މެ އެކަޞުލްޙަކުރުުމގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށްގެންދާ ތަނަކީ އެކަަމށް އެން 
 ާމޙުލަކަށް ވާންވާނެއެވެ.  

 ޞުލްަޙކުރާ މާަޙުއލު     .   32

ީމޑިއޭޓަރ ކަނޑައަޅާ  މަސައްކަތަށް  ޞުލްޙަކުރުވުުމގެ                ނުވަތަ   އަކީއޮފީހުން 
ފަރާތަކަށް   ލިބިފައިވާ   ތަްމރީނު  ތަޢުލީާމއި  އެކަުމގެ  ފަރާތަކީ  މަސައްކަތްކުރާ  އެ 

 ވާންވާނެއެވެ.

 ލްަޙކުރުމުގެ       ޞު .   33
 މަސަްއކަތް ކުރާ 

 ފަރާތް

 ނުވަވަނަ ބާބު 
 ފަރުވާ ހޯދައިދިނުން   ، ބަދަލު ނަގައިދިނުމާއި 

ބަލާ   އިސްނެގުަމށް  އަިމއްލަ  އޮފީހުގެ  ނުވަތަ  ަމއްސަލައެއްގައި  ހުށަހެޅޭ  އޮފީހަށް 
ީމހެއްގެ    ، ސަބަބުންފައިވާ ޢަަމލެއްގެއިނިޒާމީ ގޮތެއްގައި ރޭވިގެން ހިންގަ  ،ަމއްސަލައެއްގައި

އަނިޔާ   ސަބަބުން  ހިފެހެއްޓުުމގެ  މިނިވަންކަެމއް  އަސާސީ  ނުވަތަ  ޙައްޤެއް  އިންސާނީ 
ކުރެވޭނަަމ ޤަބޫލު  ބަދަލު   ،ލިބިފައިވާކަަމށް  ފަރާތުން  ޝިކާރައަކަށްވި  ޢަަމލުގެ  އެ 

 ށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.   ނަގައިދިނުަމށް އެދި އޮފީހަ

      ބަދަލު ނަގަިއދިނުން  .    34

ގަވާއިދުގެ   ސީދާ    34މި  ޢަަމލެއްގެ  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
ީމހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ އަސާސީ މިނިވަންކަެމއް    ،ނަތީާޖއެއްގެ ގޮތުން
އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ   ، އެ ޢަަމލުގެ ސީދާ ނަތީާޖއެއްގެ ގޮތުން  ،ހިފެހެއްޓިއްެޖނަަމ

ލިބިފައި އޮފީހަށް އަނިޔާތައް  އެދި  ހޯދުަމށް  ބަދަލު  ާމލީ  ފަރާތްތަކަށް  ވާ 
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 ސީދާ ގެްއލުމުގެ        .    35 )ހ( 
 ބަދަލު 

                                (1) ؛ާމލީގޮތުން ލިބިފައިވާ ސީދާ ގެއްލުން

  ، ނުވަތަ ދާއިީމކޮށް ގުނަވަނެއް މަސައްކަތް ނުކުރުން  ،ގުނަވަނެއް ނެތިދިއުން
 ؛ވުން ނުވަތަ ދާއިމީ ޖިސްާމނީ އެހެން ގެއްލުެމއް

(2)                               

                                (3) ދާއިީމކޮށް ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުންވުން ނުވަތަ ަމރުވުން.

( )ހ( ގެ  ާމއްދާގެ  ހާލަތުގައ3ިމި  ނަންބަރުގައިވާ  ވަނަ  ބަދަލު   ،(  ާމލީ  ނެގޭ 
ގެއްލުން    ،ލިބުނު އަނިޔާގެ ސީދާ ނަތީާޖއެއްގެ ގޮތުން  ،ނުަމށް ހުށަހެޅޭނީހޯދައިދި

 ލިބުނު ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާއަށެވެ.  

                        )ށ( 

ނަގައިދެވިދާނެ ހާލަތެއްގައި ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާމލީ ބަދަލު    35މި ގަވާއިދުގެ  
ނުވަތަ އެ ާމއްދާގައި ާމލީ ބަދަލު ނަގައިދިނުަމށް   ،ގެ ބަދަލުގައިާމލީ ބަދަލު ނަގައިދިނުުމ

އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް    ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި އެ ނޫން ހާލަތްތަކުގައި

 ނުސީދާ ގެްއލުމުގެ      .   36
 ބަދަލު 
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ރާތްތަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އޭގެ  އަނިޔާ ލިބުނު ފަ  ،އެހެނިހެން ބަދަލު ނަގައިދިނުަމށް އެދި
 ވި ކަންކަން ހިެމނެއެވެ.   ތެރޭގައި އަންނަނި

ނުވަތަ އަދާކުރަުމންދާ ވަޒީފާގައި ކުރިން ހުރި   ،ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން
 ަމޤާަމށް ރުޫޖޢަކޮށްދިނުން.

                                )ހ( 

ހާސިލުކުރުުމގެ   ލިފުރުޞަތު،  ތަޢުލީމު  ތަްމރީނު  ފުރުޞަތު ނުވަތަ  ބިގަތުުމގެ 
 ފަހިކޮށްދިނުން.  

                                )ށ( 

                                )ނ(  ފްސާނީ ފަރުވާ ހޯދުން.ޞިއްޙީ ފަރުވާ ނުވަތަ ނަ

                               )ރ(  ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން. 

ެޖ ހުންނާން  ނުޙައްޤުން   ، ހިފައިވާނަަމބަންދެއްގައި  ނުވަތަ  ވީއްލުން  އެކަުމން 
 އަދަބެއް ލިބިފައިވާނަމަ އޭގެ ބަދަލު. 

                  )ބ( 
  

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުަމކާ ގުޅޭގޮތުން އޮފީހުން    35މި ގަވާއިދުގެ  
ށުގެ ޢަަމލުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ  އެއީ ކު  ،ހޯދާ ނުވަތަ ހުށަހެޅޭ ހެއްކަށް ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު
އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް   ،ލިބުނު ީމހެއްކަަމށް އޮފީހަށް ފެނިއްެޖ ހިނދެއްގައި

 އޮފީހަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

 ބަދަލު ނަގަިއދިނުމަށް     .  37
 ެއދި ހުށަހަޅާ  

 ހުށަހެޅުމަށް ގޮތެްއ  
 ނިންމުން 

ހޯދުަމށް  ބަދަލު  ދަޢުވާކުރާންވާނީަމއްސަލައިގައި  ުމއައްސަސާއެއްގެ    ،  ދައުލަތުގެ 
 ަމއްޗަށްކަަމށް ނިންުމން.   

                               )ހ( 

ަމއްސަލައިގައި ބަދަލު ހޯދުަމށް ދަޢުވާކުރަންވާނީ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަށް އަނިޔާދިން 
އްޗަށް ކަަމށް ރިއެއް ނުވަތަ އިސް ވެރީންގެ ަމދައުލަތުގެ ުމއައްސަސާއެއްގެ އިސް ވެ

 ނިންުމން.

                               )ށ(                              

ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަދަލުގެ   35ވަނަ ާމއްދާއާއި    34މި ގަވާއިދުގެ  
އޭގެ ބަދަލުގައި  ،އިތުރުން ގޮތުގައި    ،ނުވަތަ  ފަރުވާގެ  އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް 

 ންކަން ކުރުަމށް އޮފީހަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  އަންނަނިވި ކަ

 ެއހެނިހެން           .  38       )ހ(
 ފަރުވާ 

                               (1) ؛އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފަށް ހިންގަުމންދާ ޢަަމލު ހުއްޓުވުން

                               (2) ؛ހިންގި ފަރާތް ަޖވާބުދާރީކުރުވުންޢަަމލު 

އެދުންާމ ގޮތުގައި ދިނުަމށް    ،ފަށް  ަމއްސަލައާ ގުޅިގެން ފަރުވާގެ  ނުވަތަ 
 އޮފީހަށް ފެންނަ އެހެން ކަންކަން.

(3)                               
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ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން އިޚްތިޔާރު ކުރުުމގައި ޢަަމލުގެ   މި 
 ކުޑަބޮޑުިމނަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ. 

                       )ށ( 

 ދިހަވަނަ ބާބު 
 ދޭ ޚާއްޞަ ރައްކައުތެރިކަން   އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކަށް 

އޮފީހުން ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރާ ަމއްސަލައެއްގައި ހެކިބަސްދޭ ފަރާތަކީ ނުވަތަ އަނިޔާ 
ނަަމ އަންހެނެއް  ފަރާތަކީ  ފަރާތަކަށް  ،ލިބިފައިވާ  ރައްކައުތެރިކަާމއި އެ   ޚާއްޞަ 

 ޙިާމޔަތް އޮފީހުން ދޭންވާނެއެވެ. 

 ާޚްއޞަ           .   39 )ހ( 
 ރަްއކައުތެރިކަން 

ިމނިވަންކަެމއް ނިގުޅައިގަތުުމގެ ސަބަބުން އަސާސީ  ނުވަތަ  ޙައްޤެއް   ، އިންސާނީ 
އަންހެނެއް ފަރާތަކީ  ލިބިފައިވާ  އަނިޔާ  ނަފްސާނީ  ނުވަތަ           ، ނަަމ  ޖިސްާމނީ 
 އެ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ރައްކައުތެރިކަާމއި ޙިާމޔަތް އޮފީހުން ދޭންވާނެއެވެ.

                      )ށ( 

ިމނިވަންކަެމއް ނިގުޅައިގަތުުމގެ ސަބަބުން އަސާސީ  ނުވަތަ  ޙައްޤެއް   ، އިންސާނީ 
އަންހެނެއްޖިސް ފަރާތަކީ  ލިބިފައިވާ  އަނިޔާ  ނަފްސާނީ  ނުވަތަ          ، ނަަމ  ާމނީ 
ރާތް ޙިާމޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރުުމގެ ގޮތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިވޭތޯ އެ ފަ
ވަގުތުން   ،ބަލައި ފިޔަވަޅުތައް  އެންެމހައި  އަޅާންެޖހޭ  ޓަކައި  ރައްކައުތެރިކަަމށް 

 އަޅާންވާނެއެވެ.   

                      )ނ( 

)ށ( ާމއްދާގެ  ސަ  މި  ފަރާތްތަކާއެކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ރުކާރުގެ  ގައި 
ރިޕޯޓެއް    ، ުމއައްސަސާއަކުން  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަަމ އެނގޭނޭ  ަމޢުލޫާމތު  އެ 

އެންގުުމގެ   ުމއައްސަސާއަކަށް  އެ  ހުށަހެޅުަމށް  ލިޔުން  ގުޅުންހުރި  ކަމާ  ނުވަތަ 
 ބިގެންވެއެވެ.  އިޚްތިޔާރު އޮފީހަށް ލި

                      )ރ( 

ބަޔާންކޮށްފައި )ށ( ގައި  ާމއްދާގެ  ޙައްޤެއް ނުވަތަ މި  ފަރާތްތަކަށް އިންސާނީ  ވާ 
ނަފްސާނީ    އަސާސީ ލިބިފައިވާ  ސަބަބުން  ނިގުޅައިގަތުުމގެ  މިނިވަންކަެމއް 

ކަމާ ގުޅުންހުރި    ،އެ ފަރާތަކަށް ދޭންެޖހޭ ނަފްސާނީ ފަރުވާ  ،ގެއްލުންތައް ބަލައި
 ުމއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

                      )ބ( 

ހިއްސާކުރާ    އޮފީހުން އޮފީހާ  ަމޢުލޫާމތެއް  ގުޅޭ  ަމއްސަލައަކާ  ތަޙުޤީޤުކުރާ 
ހެކިބަސްދޭ ފަރާތަކުން ނުވަތަ    ،ނުވަތަ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން  ،ފަރާތަކުން

ޤީޤަށް   އޮފީހުގެ ތަޙު  ،އެ ފަރާތުގެ ަމޢުލޫާމތު ހާަމކުރާން ބޭނުންނުވާކަަމށް ބުނެފިނަަމ
  ހިަމނާންވާނެއެވެ.  ނަގާ ބަޔާނުގައި އެކަން

                މަޢުލޫމާތު . 40 )ހ( 
      ސިްއރުކުރުން 

 ،ދޭންހުރި ީމހެއްގެ ފުރާނައަށްއޮފީހުން  ތަޙުޤީޤު ކުރާ ަމއްސަލައެއްގައި ހެކިބަސް  
ނުވަތަ ޢާއިލާއަށް ގެއްލުންދީފާނެކަުމގެ ަމޢުލޫާމތު ނުވަތަ އިންޒާރު    ،ނުވަތަ ުމދަލަށް

                           )ށ( 
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ހެކިބަސް ދޭންހުރި    ، ގުޅިގެން ދޭންެޖހޭ ރައްކައުތެރިކަން ދީއެކަމާ   ،ލިބިފައިވާނަަމ
 ވާނެއެވެ. އޭނާއާ ގުޅޭ ަމޢުލޫާމތު ސިއްރު ކުރާން  ،ހަކީ ކާކުކަން ހާަމނުކޮށްީމ

އެޓަރނީ  ނުވަތަ  އޮފީހަށް  ެޖނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޓަކައި  އުފުލުުމށް  ދަޢުވާ 
މި ާމއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ،ށް ަމއްސަލަ ފޮނުވާނަަމެޖނެރަލްގެ އޮފީހަ

ސިއްރު  ފޮނުވާންވާނީ  ލިޔުންތައް  ހިެމނޭ  ަމޢުލޫާމތު  ލިޔުންތަކެއްފަރާތްތަކުގެ   ގެ 
 ގޮތުގައެވެ. 

                          )ނ( 

ިމނިވަންކަެމއް ނިގުޅައިގަތުުމގެ ސަބަބުން އަސާސީ  ނުވަތަ  ޙައްޤެއް   ، އިންސާނީ 
އަދި އެފަދަ ޢަަމލެއްގެ   ޖިސްާމނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި

ލިބިފައިވާނަަމ ގެއްލުެމއް  ަމދަނީ  ލިބެންެޖހޭ    ،ސަބަބުން  ފަރާތަކަށް  އެފަދަ 
ކަމާ ގުޅުންހުރި ުމއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން    ،އެހީތެރިކަާމއި ޚާއްޞަ ރައްކައުތެރިކަން

 ދިނުަމށް އޮފީހުން މަސައްކަތް ކުރާންވާނެއެވެ.  ރައްކައުތެރިކަން ފޯރުކޮށް 

                          )ރ( 

ިމނިވަންކަެމއް ނިގުޅައިގަތުުމގެ ސަބަބުން އަސާސީ  ނުވަތަ  ޙައްޤެއް   ، އިންސާނީ 
އެހީތެރިކަން  ނަފްސާނީ  ބޭނުންވާ  ފަރާތްތަކަށް  ލިބިފައިވާ  އަނިޔާ     ނަފްސާނީ 

ކަމާ   ސަރުކާރުގެ  ޓަކައި  އޮފީހުން ދިނުަމށް  ުމއައްސަސާތަކާއެކު  ގުޅުންހުރި 
އަނިޔާއާ   ލިބިފައިވާ  އެހީތެރިކަަމކީ  ދޭ  ިމގޮތުން  ކުރާންވާނެއެވެ.  މަސައްކަތް 

 އެއްވަރުގެ އެހީތެރިކަަމކަށް ވާންވާނެއެވެ.

                            )ބ( 

ފަރާތްތަކާއި ަމއްސަލައެއްގައި ހެކިބަސްދޭ  ތަޙުޤީޤުކުރާ  ބަލައި  އަނިޔާ    ،އޮފީހުން 
 ރައްކައުތެރިކަާމއި ޙިާމޔަތް އޮފީހުން ދޭންވާނެއެވެ.  ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ

      ލިބިފަިއވާ ައނޔާ     .41 )ހ( 
  ފަރާތްތަކަށާިއ
   ހެކިބަސްދޭ
  ފަރާތްތަކަށް

 ާޚްއޞަ  ދޭންޖެހޭ
 ރަްއކައުތެރިކަން 

ޙައްޤެއް ނުވަތަ އަސާސީ  އޮފީހުން ބަލައި  ތަޙުޤީޤުކުރާ ަމއްސަލައެއްގައި އިންސާނީ  
ސަބަބުން ނިގުޅައިގަތުުމގެ  އަނިޔާ    ،މިނިވަންކަެމއް  ނަފްސާނީ  ނުވަތަ  ޖިސްާމނީ 

ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ޙިާމޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރުުމގެ ގޮތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް  
ތައް ރައްކައުތެރިކަަމށް ޓަކައި އަޅާންެޖހޭ އެންެމހައި ފިޔަވަޅު  ،އެޅިފައިވޭތޯ ބަލައި
 ޅިގެން ވަގުތުން އަޅާންވާނެއެވެ.   ުމއައްސަސާތަކާ ގު

                           )ށ( 

ސަރުކާރުގެ   ފަރާތްތަކާއެކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  މި 
މަސައްކަތް ކޮށްފައި    ،ުމއައްސަސާއަކުން  މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭތޯ އޮފީހުން ބަލައި

                            )ނ( 
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އެނގޭ  ،ވާނަަމ ަމޢުލޫާމތު  ހުށަހެޅުަމއެ  ރިޕޯޓެއް  ުމއައްސަސާއަކަށް ނޭ  އެ  ށް 
 އެންގުުމގެ އިޚްތިޔާރު އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ޙައްޤެއް ނުވަތަ  ފަރާތްތަކަށް އިންސާނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ( ގައި  ާމއްދާގެ  މި 
ގެއްލުންތައް  ނަފްސާނީ    އަސާސީ ިމނިކަެމއް ނިގުޅައިގަތުުމގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ

ދޭންެޖހޭ ނަފްސާނީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުަމށް ކުރާންެޖހޭ މަސައްކަތް އޮފީހުން    ،ބަލައި
 ކުރާންވާނެއެވެ.

                            )ރ( 

މި ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން 
ނަފްސާނީ އިުޖތިާމޢީ  ، ޖިސްާމނީނުވަތަ    ،ކުރިަމތިވެފައިވާ  ނުވަތަ    ،ނުވަތަ 

އަރައިގަތުަމށް   ،އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުންތަކުން  އެނޫންވެސް  އަދި  ޞިއްޙީ  ނުވަތަ 
ފުރުޞަތާއި ޕްރޮގްރާްމތަކުގެ  ހޯދައިދިނުުމގެ  ފުރުޞަތުތައް   ،ބޭނުންވާ 

ފޯރުކޮށްދޭން އެހީތެރިކަން  ުމއައްސަސާތަކާ    ،ސައިކޯސޯޝަލް  ގުޅުންހުރި  ކަމާ 
 ފީހުން މަސައްކަތް ކުރާންވާނެއެވެ.ޅިގެން އޮގު

                            )ބ( 

 ހުން ަމއްސަލައެއް ބެލުުމގައި އަދި ކަންކަން ނިންުމުމގައި އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތްތަކާއޮފީ
 ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ކަށަވަރު ކުރާންވާނެއެވެ.

 ައނިޔާ ލިބިފަިއވާ           . 42
 އިތުރަށް  ްއފަރާތްތަ

 ، ނުކުރުމާިއ ޝިކާރަވެރި
                       ދިނުން  ފުރުޞަތު

އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތްތައް އިތުރަށް ޝިކާރަވެރިނުވާނެ ގޮތެއްގެ ަމތީން ފިޔަވަޅުތައް  
 ނުވަތަ ކަންކަން ކުރުން.   ،އެޅުން

                                      )ހ( 

އުނި ޤަދަރަށް  ފަރާތްތަކުގެ  ގޮތެއެ  ނާންނަ  ަމތީންއްކަެމއް  އިޙްތިރާާމއެކު   ، ގެ 
 ުމޢާަމލާތު ކުރުން.

                                     )ށ( 

 ، އަދި އިންސާފުވެރިކަާމއެކު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން  ،އެކަށީގެންވާ އަވަސް ގޮތެއްގައި
 ނުވަތަ ކަންކަން ނިންުމން.

                                      )ނ( 

                                      )ރ(  ނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ޒާތީ ަމޢުލޫާމތު ހާަމނުކުރުން.އަ

 ބާބު   އެގާރަވަނަ 
 ހިއަރިންގ   ޕަބްލިކް 

ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    3މި ގަވާއިދުގެ    ، ަމއްސަލައަކީއޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ  
ވަނަ ާމއްދާގައި އެހެނިހެން    38  ިމ ގަވާއިދުގެ  ، ށް ވެފައިފަދަ ަމއްސަލައެއް ކަަމ

އިތުރުން ކަންތައްތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގޮތުގައި  ފަރުވާއެއް   ،ފަރުވާގެ  އިތުރު 
ތަޙުޤީ  އޮފީހުގެ  ނުވަތަ  ނުވަތަ  ހޯދައިދިނުަމށް  ހޯދުަމށް  ަމޢުލޫާމތު  ބޭނުންވާ     ޤަށް 

     ތަްއހިައރިންގ  ޕަބްލިކް   .43 )ހ( 
 ގެންދިުއން  ކުރިޔަށް
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އެ ފުރުޞަތު   ، ށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށްއެ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާކުރުަމ
ފަހިކޮށްދިނުަމށް ޓަކައި އާންުމކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ނުވަތަ ހުޅުވައިނުލައި ޕަބްލިކް  

 ށް ގެންދެވިދާނެއެވެ. ހިއަރިންގއެއް ނުވަތަ ހިއަރިންގތަކެއް އޮފީހުން ކުރިޔަ

ނިންުމާމއިހިއަ ބޭއްވުަމށް  މީހުން    ،ރިންގތައް  ހާޒިރުވާ  ހިއަރިންގތަކަށް 
ނިންާމނީ    ،ކަނޑައެޅުާމއި ކަންތައްތައް  އެންެމހައި  ގުޅޭ  އެކަމާ 

ކުރިޔަށް  ހިއަރިންގ  ޕަބްލިކް  ބައްދަލުވުަމކުންނެވެ.  އޮްމބަޑްސްޕަރސަނުންގެ 
 ކުރާންވާނެއެވެ. ގެންދިއުުމގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް އޮފީހުން ރިޢާޔަތް

                              )ށ( 

ހާދި ދުވަސްވީ  ގިނަ  އިންސާނީ    ،ސާއަކަށްވެފައިހާދިސާއަކީ  އެކަުމގައި  
ކަންބޮޑުވާންެޖހޭ ފަދަ ބޮޑެތި    ،ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ ިމނިވަންކަާމ ޚިލާފު

 ؛ވުން ކަންތައްތަކެއް ހިނގައިފައި

(1)                                     

ަމޞްލަޙަތުގައި ޕަބްލިކް ހިއަރިންގ ބޭއްވުަމކި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ  
ކުރާންެޖހޭ   ކޮންމެހެން  ކަށަވަރުކުރުަމށް  ޙައްޤުތައް  ފަރާތުގެ  އެ  ނުވަތަ 

 ؛ފެނުން ކަެމއްކަަމށް އޮފީހަށް

(2)                                   

ފަރާތުން ލިބިފައިވާ  ޝު  ،އަނިޔާ  ފަރާތުގެ  އިހުސާސްތައް އެ  ޢޫރުތަކާއި 
ށް ބުނެ ޕަބްލިކް ހިއަރިންގއަކަށް އާންމުންނާ ހިއްސާކުރުަމށް ބޭނުންވާކަަމ

 ؛އެދުން

(3)                                    

އެކުލެވޭ  ދަރަަޖއިގައި  އިންތިހާ  ަމޞްލަޙަތު  އާންމު  ަމއްސަލައަކީ  އެ 
 ަމއްސަލައެއްކަަމށް ވުން. 

(4)                                    

ހިއަރިންގ ބޭއްވުަމށް    ،އެ ހިއަރިންގތަކުގައި  ،ނިންަމއިފިނަަމއޮފީހުން  ޕަބްލިކް 
އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އަނިޔާ ކުރިކަަމށް ތުހުަމތުކުރެވޭ ފަރާތާއި ނުވަތަ 

ފަރާތްތަކަށް އެހެނިހެން  ގުޅުންހުރި  ަމއްސަލައާ  ފަރާތްތަކުން    ،ފަރާތްތަކާއި  އެ 
ވާހަކަދައްކަ ބޭނުންވާ  ފުރުޞަތުދީން  ދެއްކުުމގެ  ވާހަކަތަކާއި   ،ތައް  ފަރާތުގެ  އެ 

 ޝުޢޫރުތައް ފާޅުކުރާން ާޖގަ ދޭންވާނެއެވެ. 

                         )ނ( 

އާންމުންނަށާއި    ، މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިއަރިންގތައް ބާއްވަންވާނީ
ހިއަރިންގ ބޭއްވުަމކީ    ، އެހެންނަަމވެސް  ހުޅުވައިލައިގެންނެވެ.  މީޑިއާއަށް އެގޮތަށް 

ތަކުގެ ަމޞްލަޙަތަށާއި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިްމކުރުަމށް  ތްހިެމނޭ ފަރާ  އިަމއްސަލައިގަ
 ކުރިޔަށް ގެންދާންވާނީ ހުޅުވައިނުލައެވެ.   ، ހުރަސްއެޅިދާނެ ކަެމއްކަަމށް ފެނިއްެޖނަަމ

                          )ރ( 
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ންގއެއްގައި އެއްވެސް ީމހެއްގެ އިންސާނީ ކަރާަމތަށް ގެއްލުންވާނެ  އެއްވެސް ހިއަރި
ހިނގާނަމަ  ކަެމއް  އެފަދަ  ނުވާނެއެވެ.  ހިންގައިގެން  ކަެމއް  ހިއަރިންގ    ،ފަދަ 

 ށް ލިބިގެންވެއެވެ.   ެމދުކަނޑައިލުުމގެ އިޚްތިޔާރު އޮފީހަ

                        )ބ( 

ހަޒިރުވެ ހިއަރިންގތަކަށް  ފަރާތްތަކުގެ ރައްކައުތެރިކަން   ގެންޕަބްލިކް  ވާހަކަދައްކާ 
ންެޖހޭ ކަންތައްތައް އޮފީހުން ކުރާންވާނެއެވެ. ިމކަން  ކަށަވަރުކުރުަމށް ޓަކައި ކުރާ

 އެވެ.  ގަނެގުާމއެކުއޮފީހުގެ ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ޔުނިޓުގެ އިސް ،ކުރާނީ

                        )ޅ(

 ބާރަވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން 

އި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން  މި ގަވާއިދުގަ
އެވަނީ،  ދީފައި  ލަފުޒުތަކަށް  ޢިބާރާތްތަކާއި  ހިނދަކު، އަންނަނިވި  ދޭހަނުވާހައި    ާމނައެއް 

 އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ ާމނަކުރުެމވެ. 
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އެވަނީ ބުނެފައި  ކަަމށް  ނަންބަރު    ، "އޮފީސް"  )އިންތިޤާލީ   2020/28ޤާނޫނު 
ގެ   ޤާނޫނު(  އިންތިޤާލީ   4އިންސާފުގެ  އުފައްދައިފައިވާ  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

 އިންސާފުގެ އޮްމބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށެވެ. 

   )ހ( 

 ، ލަތުގެ އޮފީސްތަކާއިދައު  ، "ދައުލަތުގެ ުމއައްސަސާއެއް" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ
ުމއައްސަސާތަކާއި  ،ޑިޕާޓްަމންޓުތަކާއި  ،ިމނިސްޓްރީތަކާއި  ، މިނިވަން 
ޢަދުލު އިންސާފު   ،ދައުލަތުގެ ޚިދުަމތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނާއި ،ކޮިމޝަންތަކާއި

 ، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހާއި  ،ޤާއިްމކުރުުމގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ ުމއައްސަސާތަކާއި
ކައުންސިލްތައް   ، ބޯޑުތަކާއި  ،އޭެޖންސީތަކާއި  ،ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއިސަރުކާރު  
 ދައުލަތުގެ ރަސްީމ ަމސްއޫލިއްތެއް އަދާކުރާ ކޮންމެ އިދާރާއަކަށެވެ.  ،ހިމެނޭގޮތުން

   )ށ( 

އިސް   ުމއައްސަސާއެއްގެ  އެވަނީވެރި"ދައުލަތުގެ  ބުނެފައި  ކަަމށް           ، އެއް" 
އި ނިންުމންތައް ނިންުމުމގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާ  އެ އިދާރާއެއްގެ ފެންވަރުގަ

ަމއްޗަށް   ުމވައްޒަފުންގެ  އިދާރާއެއްގެ  އެ  ތަބާވުން  ނިންުމަމށް  ީމހެއްގެ  އެ  އަދި 
 ލާޒިުމވެގެންވާ ކޮންެމ ީމހަކަށެވެ.  

   )ނ( 

ސިފައެއްގައި   އެވަނީ ރޭވި"ނިޒާީމ  ބުނެފައި  ކަަމށް  ދައުލަތުގެ   ،ގެން" 
ގަވާއިދުތަކާއި ުމއައްސާއެއްގަ ޤާނޫނުތަކާއި  ހެދިފައިވާ  އިދާރާއެއްގައި  ނުވަތަ  އި 

 އުސޫލުތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކޮށްފައި ހުންނަ ކަންކަަމށެވެ. 

   )ރ( 

މިނިވަންކަާމ   އަސާސީ  ޙައްޤުތަކާއި  އިންސާނީ  ރޭވިގެން  ސިފައެއްގައި  "ނިޒާީމ 
ޢަަމލު ހިންގައިފައިވާ  އެވަޚިލާފަށް  ބުނެފައި  ކަަމށް  ދައުލަތުގެ   ،ނީ ތައް" 

   ބ( )
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________________ 

  އެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ވެރިނުވަތަ އެއިން ތަނެއްގެ އިސް    ، ުމއައްސަސާއަކުން
ފަރާތަކުން ކުރަުމންދާ  ނުވަތަ  ރާވައިގެން   ،ކޮށްފައިވާ  ސިފައެއްގައި  ނިޒާމީ 

ނިގުޅައިގަ މިނިވަންކަން  އަސާސީ  ޙައްޤުތަކާއި  އިންސާނީ  ތުުމގެ  ހިންގައިފައިވާ 
 ޢަަމލުތަކަށެވެ. 

އެވަނީ ބުނެފައި  ކަަމށް  މިނވަންކަން"  އަސާސީ  ޙައްޤުތަކާއި   ، "އިންސާނީ 
ލިބިދޭ   ދަށުން  ބާބުގެ  ދެވަނަ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ުޖްމހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

 އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށާއި މިނިވަންކަަމށެވެ.

   )ޅ(

އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަަމށް  ފޯރުކޮށްދިނުން"  ލި  ، "އެހީތެރިކަން  ބފައިވާ އަނިޔާ 
ނަފްސާނީ ކުރިަމތިވެފައިވާ  ސަބަބުން  އަނިޔާގެ  ލިބިފައިވާ  ނުވަތަ    ، ފަރާތްތަކަށް 

އިުޖތިާމޢީ  ،ޖިސްާމނީ  އިޤްތިޞާދީ  ،ނުވަތަ  އަދި   ،ނުވަތަ  ޞިއްޙީ  ނުވަތަ 
އަރައިގަތުަމށް   ގެއްލުންތަކުން  ދިނުުމގެ  ހޯދައި  އެހީތެރިކަންބޭނުންވާ  އެނޫންވެސް 

ފަޕްރޮގްރާްމތަކުގެ   އެހީތެރިކަން   ،ހިކޮށްދިނުާމއިފުރުޞަތު  ސައިކޯސޯޝަލް 
 ފޯރުކޮށްދިނުަމށެވެ. 

   )ކ( 

އެވަނީ ބުނެފައި  ކަަމށް  އެޅުން"  ނަންބަރު    ،"ފިޔަވަޅު    2020/28ޤާނޫނު 
ަމއްސަލައެއްގައި   ހުށަހެޅޭ  އޮފީހަށް  ދަށުން  ޤާނޫނު( ގެ  އިންސާފުގެ  )އިންތިޤާލީ 

އެ ޤާނޫނުގައިވާ    ، ަމއްސަލައެއްގައިނުވަތަ އޮފީހުގެ އަިމއްލަ އިސްނެގުަމށް ބަލާ  
 ، ންނުވަތަ ފަރުވާ ހޯދައިދިނުުމގެ ގޮތު  ،ބަދަލު ނަގައިދިނުުމގެ ގޮތުން  ،ގޮތުގެ ަމތީން

 އެ ަމއްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުަމށެވެ.  

   )އ( 

 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ  ، މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރާން ފަށާނީ
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 
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            ފެށުން  ޢަމަލުކުރާން
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