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`

ވލައިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަން
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ،ގެއްލު ާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2019/R-1058މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ،ގެއްލުވާލައިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް
ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު( އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

 .1ގަވާއިދުގެ ނަން ބަދަލުކުރުން.
ދލުކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ސުރުޚީގައިވާ ނަން ،އަންނަނިވި ގޮތަށް ބަ ަ
ލވާލައިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު"
"މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ،ގެއް ު
.2

ޙކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  1ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާ ު

ނ
ތަޢާރުފާއި ނަ ް

.1

)ހ(

ނގުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް
މި ގަވާއިދަކީ ،ކޮމިޝަނުގެ ހި ް
ނ
ނށް މީހު ް
ގން ،ކޮމިޝަ ަ
ނން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅި ެ
ބަޔާންކުރުމަށާއި ،ކޮމިޝަ ު
ހާޒިރުކުރުމާއި ،އަދި ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުންނާ ސުވާލުކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް
ނންބަރު ) 4/2019ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ
ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި ،ޤާނޫނު ަ
ނ
 23ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށު ް
އެކުލަވާލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
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އަދަދު255 :

ވޮލިއުމް49 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-118 :

އވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް
މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ،ގެއްލުވާލައިފަ ި
ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު" މިހެންނެވެ.

.3

ދެވަނަ ބައި :ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް.

ގއި ހިމެނޭ
އދު ަ
ވ ި
ގަ ާ
އ
ތ ް
ބައި ަ

.4

.2

)ހ(

މި ގަވާއިދު އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނަނިވި ބައިތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
)(1

ނގުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް.
ފުރަތަމަ ބައި :ކޮމިޝަނުގެ ހި ް

)(2

ދެވަނަ ބައި :ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް.

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ ކުރިޔަށް "ފުރަތަމަ ބައި :ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް" މި ނަމުގައި
ސުރުޚީއެއް އިތުރުކުރުން.

.5

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް "ދެވަނަ ބައި :ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމާ ގުޅޭ
ނވި މާއްދާތައް އެ ސުރުޚީގެ ދަށުން އިތުރުކުރުން.
އުސޫލުތައް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ސުރުޚީއެއް އިތުރުކޮށް ،އަންނަ ި

ޤޤު
ތޙު ީ
ކޮމިޝަނުން ަ
ފއިވާ
މޖެހި ަ
ކުރުމަށް ހަ ަ

.24

)ހ(

ގން  17ނޮވެންބަރު  2018ގެ ނިޔަލަށް ހިނގައިފައިވާ،
 1ޖަނަވަރީ  2012އިން ފެށި ެ
ގ
ވ މީހުންގެ މައްސަލަތަކު ެ
ކއި ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައި ާ
ގޮތް ނޭނގޭ މަރުގެ މައްސަލަތަ ާ

އ
އސަލަތަ ް
މަ ް

ގ
ރށް ތަޙުޤީޤު ނުކުރެވިވާ ކަމަށް ބުނެ ،މި ކޮމިޝަނު ެ
މންވަ ަ
ތެރެއިން ،އެކަށީގެންވާ ި
ނަންބަރު  2018/1އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކި ފަރާތްތަކުން
މި

ކޮމިޝަނަށް

ވ
ހށަހަޅާފައި ާ
ު

މައްސަލަތަކުގެ

ތެރެއިން،

ކޮމިޝަނުން

ށ
ބެލުމަ ް

ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް؛ އަދި
)ށ(

ގން  17ނޮވެންބަރު  2018ގެ ނިޔަލަށް ހިނގައިފައިވާ،
 1ޖަނަވަރީ  2012އިން ފެށި ެ
ގ
ވ މީހުންގެ މައްސަލަތަކު ެ
ކއި ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައި ާ
ގޮތް ނޭނގޭ މަރުގެ މައްސަލަތަ ާ
ތެރެއިން ،ކޮމިޝަނުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް.

)ނ(

ށ
ބލުމަ ް
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ކޮމިޝަނުން ެ
މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ަ
ވނެއެވެ.
ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށް އަންގަން ާ

ހން
ޤޤަށް މީ ު
ތަޙު ީ
ނ
ރ ް
ހާޒިރުކު ު

.25

)ހ(

ވ
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުން ާ
ނކުރެ ގޮތަކަށް ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ.
ފަރާތްތައް ،ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކު ް
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އަދަދު255 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

)(1

ކން އަންގައިގެން؛
ފޯނުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަ ު

)(2

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ފޮނުވައިގެން؛ އަދި،

)(3

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،
އ ބަހައްޓައިގެން.
ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގަ ި

)ށ(

ނ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ
ނ ް
ނކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ކޮމިޝަ ު
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ ް
ގ
ލތްތަކު ެ
ގނީ ،އަންނަނިވި ހާ ަ
މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ،ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އެން ޭ
ތެރެއިން ހާލަތެއްގައިވާ މީހަކަށެވެ.

)ނ(

)(1

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއް؛ އަދި

)(2

މހެއް.
ތަޙުޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ ީ

ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވާއިރު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
ކާޑު ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯ ޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.

)ރ(

ށ
ނ ް
ށފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަ ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮ ް
ހާޒިރުވުމަށް އަންގާނީ ،ޖަދުވަލު 1-ގައިވާ ޗިޓު މެދުވެރިކޮށެވެ.

އޞަ ޢިނާޔަތްތައް
ޚާ ް
އ
ތ ް
އވާ ފަރާތް ަ
ދީފަ ި

.26

)ހ(

ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހަކީ ބަލިހާލު ހުރި ގޮތުން ،ނުވަތަ ޖިސްމާނީ
ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ
ރ އެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ،
އެހެންވެސް މަޤުބޫލު ސަބަބަކާހު ެ
އެ ފަދަ މީހެއްގެ ބަޔާން ނަގާނީ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤު
ޓީމު ގޮސްގެންނެވެ.

)ށ(

ގއި ބަޔާން ނަގަންޖެހޭ މީހަކީ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި
ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ތަޙުޤީޤެއް ަ
އ ސުވާލުކުރުމަކީ އޭނާގެ
އނާއާ ތަޙުޤީޤުގަ ި
މހަކަށް ވެފައިޭ ،
ލތެއްގައިވާ ީ
ބަޔާންކުރާ ފަދަ ހާ ަ
ބަލީގެ ޒާތުން އޭނާގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެ ކަމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،މެޑިކަލް
ޑޮކްޓަރަކު ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާނަމަ،
އެ ލިޔުމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

5

ވޮލިއުމް49 :
ފއި ހުރި
ބަންދުކޮށް ަ
ނ
ކރު ް
މީހަކު ހާޒިރު ު

އމުރު ލިބި
މގެ ަ
ރވު ު
ހާޒި ު
ނ
ނވު ް
ޒރު ު
މރަށް ހާ ި
އެ އަ ު

އަދަދު255 :

.27

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-118 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

އޖެ ނަމަ ،އެ މީހަކު ހާޒިރުކުރާނީ،
ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ް
ގ މުއައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.
އެ މީހަކު ބަންދުކުރި ،ދައުލަތު ެ

.28

ނށް ހާޒިރުވުމުގެ
މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ކޮމިޝަ ަ
ނތި ،އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އަމުރު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ،މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ބަޔާންކުރުމެއް ެ
ށ
ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  7ވަނަ މާއްދާއަ ް
އއްސަސާއަކަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މު ަ

ރވޭ
ޒރުކު ެ
ޤޤަށް ހާ ި
ތަޙު ީ
ތއް
މީހުން ޢަމަލު ަ

.29

)ހ(

އއާއި ވީޑިއޯ ކުރެވޭ ފަދަ
ރވޭ މީހަކު ،ފޮޓޯ ނެގޭ އަދި އޯޑި ޯ
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކު ެ
އެއްވެސް އާލާތެއް ތަޙުޤީޤުކުރާ ތަނަށް ވައްދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ތ
ނވީ ގޮ ް
ބަހައްޓަ ް

)ށ(

މީހަކަށް ޖިސްމާނީ ގެއްލުމެއް ދެވިދާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ،ތަޙުޤީޤުކުރާ ތަނަށް ވައްދައިގެން
ނުވާނެއެވެ.

)ނ(

ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުވާ މީހުންނާއެކު ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ފިޔަވައި
ށ ވަދެގެން ނުވާނެއެވެ.
އެހެން މީހަކު ތަޙުޤީޤުކުރާ ތަނަ ް

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ކުޑަކުދިންނާއި ،ޚާއްޞަ
ލޔަންކިޔަން ނުދަތުމުގެ ސަބަބުން އެހެން މީހެއްގެ އެހީއެއް
ހންނާއިި ،
އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީ ު
ބޭނުންވާ މީހުންނާއެކު ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ އިތުރުން ،އެ ކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ
ދ
ނމަށް ކޮމިޝަނުން ހުއް ަ
ވ ު
މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނޭ މީހަކު ،ތަޙުޤީޤުކުރާ ތަނަށް ަ
ދެވިދާނެއެވެ.

އގެ އެހީ
ޤާނޫނީ ވަކީލެ ް
ޞތު
މގެ ފުރު ަ
ހޯދު ު
ނ
ދިނު ް

.30

)ހ(

މންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކާ ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ
ކޮމިޝަނުން ބަލަ ު
ކުރިން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޭނާއަށް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ޤާނޫނީ
ޖދުވަލު  2ގައިވާ "ޤާނޫނީ ވަކީލު
ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރެވިއްޖެކަމަށް ބަލާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ަ
ކ
ނނީ ވަކީލަ ު
ޝނުން އެ ޤާ ޫ
ޢައްޔަނުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުށަހެޅުމުން ،ކޮމި ަ
ޢައްޔަނު ކުރެވިއްޖެކަމަށް ނިންމުމުންނެވެ .ތަޙުޤީޤު ފަށާއިރު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރަން
ވކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ
ނފައި ،ތަޙުޤީޤު ފެށުމަށްފަހު ޤާނޫނީ ަ
ބޭނުން ނޫންކަމުގައި ބު ެ
މހަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.
ފުރުޞަތަށް އެދިއްޖެނަމަ ،އެ ީ

6

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު255 :

)ށ(

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-118 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރަން
ބޭނުންވާނަމަ ،ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމަށް ) 24ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއް
ދޭންވާނެއެވެ .ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދިއްޖެނަމަ ،އިތުރު
ނ
) 24ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫ ީ
ކ
މގައިނުވާނަމަ ،އެ މީހަ ު
ލ ސަބަބެއް ކަ ު
ސބަބަކީ ،މަޤުބޫ ު
ަ
ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކޮށްފައިނުވާ
ދނެއެވެ.
ބލެވި ާ
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީކަމަށް ެ

)ނ(

ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރަން
ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބުނެފިނަމަ ،ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮމިޝަނުން
ށ
އެ މީހަކަށް ލިބިދިންކަމަށާއި ،އެ މީހަކު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރަން ބޭނުންނުވާކަމަ ް
ބަޔާންކޮށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމުގައި އެ މީހަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

)ރ(

ވކީލާ މަޝްވަރާކުރުމުގެ
ޤނޫނީ ަ
ތަޙުޤީޤުގައި މީހަކާ ސުވާލުކުރަމުން ދަނިކޮށް ،އޭނާގެ ާ
އވެ.
ފުރުޞަތަށް އޭނާ އެދިއްޖެނަމަ ،އެ ފުރުޞަތު އޭނާއަށް ދޭންވާނެ ެ

)ބ(

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި ،އެކިކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް
ދ
ހތެރިކަން ހޯދުމަށް އެ ޭ
ނ ވަކީލެއްގެ އެ ީ
ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތަކުން ޤާނޫ ީ
ނބަރުންނެވެ.
ގތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުގެ މެ ް
ހާލަތުގައި ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޮ

ސމާނީ
ނއި ޖި ް
ކުޑަކުދިން ާ
ފއިވާ
މއް ލިބި ަ
އުނިކަ ެ
ނމެދު
މީހުން ާ
ތ
ނވީ ގޮ ް
ޢަމަލުކުރަ ް

.31

ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ނަމަ ،ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން،
ހން
ބން ،އެ ެ
ނ ނުދަތުމުގެ ސަބަ ު
ނުވަތަ ނަފްސާނީ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަ ް
ދ ހާލަތެއްގައި ހުރި މީހެއް ނަމަ ،ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައި އެ ފަރާތަކާ
ފަރާތެއްގެ އެހީއެއް ބޭނުންވާ ފަ ަ
ވ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
މެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނި ި
)ހ(

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ސުވާލުކުރަންވާނީ ،އެ ފަރާތެއްގެ
މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ .މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން
ތ
ތ ބެލެނިވެރިން ،ނުވަ ަ
ޢައްޔަނުކުރެވޭނީ ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާގެ މައިންބަފައިން ،ނުވަ ަ
ބަލަދުވެރިންގެ ތެރެއިން މީހެކެވެ.

7

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު255 :

)ށ(

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-118 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ށ
ފއިވާ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނޭ ފަރާތް ޢައްޔަނުކުރުމަ ް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ލ  3ގައިވާ "މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނޭ ފަރާތެއް
ޓަކައި ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ ު
ޅންވާނެއެވެ.
ޢައްޔަނުކުރާ ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށްފައި ،އެ ފޯމު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަ ަ

)ނ(

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް ހުރި މީހެއްކަމުގައި ބަލާނީ ،އޭނާއަކީ
މއްގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ
ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ނަފްސާނީ އުނިކަ ެ
ތ
ނމުގެ ސަބަބުން ،ނުވަ ަ
ލށް ނުފެ ު
ސިކުނޑީގައި ހުރި އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ލޮ ަ
އަޑުނީވުމުގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އުނދަގޫ
ވފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި
ނން ާ
ހން ފަރާތެއްގެ އެހީއަށް ބޭ ު
ކަމެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ،އެ ެ
މީހެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރަކު ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ
ށހަޅައިފައި
މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް މި ކޮމިޝަނަށް ހު ަ
ވާނަމައެވެ.

ނ
ނހުރު ް
ޤގައި ހަ ު
ޤ ު
ތަޙު ީ

.32

މޖިލިސް
ޤޤު ަ
ތަޙު ީ

.33

ތއް
ޤޤަށް ދޭ ބަޔާން ަ
ތަޙު ީ

.34

އ
ވހައިހިނދަކު ،ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގަ ި
ނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނު ާ
ޤާނޫނެއްގައި އެހެ ް
ނ ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން އެއްވެސް
ކ ކާކުކަން އަންގައިދިނު ް
ސުވާލުކުރެވޭ މީހާއަށް ،ތިމާއަ ީ
ކންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އިޚުތިޔާރު
ގ ޙައްޤުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ޮ
މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމު ެ
ފނަމަ ،އެ ޙައްޤު އޭނާ އިޚުތިޔާރުކޮށްފިކަން ފާޅުގައި
ކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި އެ ޙައްޤުގެ ބޭނުންހި ާ
އވެ.
ވނެ ެ
ޔކިޔުމުން ފެންނަން އޮންނަން ާ
ބުނަންވާނެއެވެ .އަދި އެކަން ލި ެ

ނ
ރެކޯޑުކުރު ް

)ހ(

ނށް
ވ ފަރާތްތައް ކޮމިޝަ ަ
ސލަތަކާ ގުޅިގެން ،ތުހުމަތުކުރެ ޭ
ބލަމުންދާ މައް ަ
ކޮމިޝަނުން ަ
ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރެވޭއިރު އެ މަޖިލިސްތަކުގެ އަޑު ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުން
ލތެއްގައި އެ މަޖިލީހުގެ މަންޒަރާއެކުވެސް އަޑު ރެކޯޑުކުރެވިދާނެއެވެ.
ބޭނުންވެއްޖެ ހާ ަ

)ށ(

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ،މައްސަލައިގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް
ޑ ނުވަތަ އަޑާއެކު ވީޑިއޯ
ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދާ މަޖިލިސްތަކުގެ އަ ު
ރެކޯޑުކުރެވޭނީ ،މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތުން އިއުތިރާޒު ނުކުރާ ހާލަތުގައެވެ.

ގއި
ލިޔުމާއި ،ބަޔާނު ަ
ނ
ކރުވު ް
ސޮއި ު

)ހ(

ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާން ދިން މީހާ ،އޭނާ ދިން ބަޔާނުގައި ސޮއިކޮށް ،އިނގިލީގެ ނިޝާން
ށފަހު އޭނާ ބަޔާނުގައި ސޮއިނުކޮށްފިނަމަ ،ތަޙުޤީޤުކުރި
ޖަހަންވާނެއެވެ .ބަޔާން ދިނުމަ ް
އިންވެސްޓިގޭޓަރާއި ތަޙުޤީޤު އަޑުއެހި މީހުން ،އެއީ ބަޔާންދިން މީހާ ކިޔައިދިން ގޮތަށް
ލިޔެފައިވާ ބަޔާނެއްކަމަށް ލިޔެ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު255 :

)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-118 :

ވ
ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ސޮއިކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ާ
އ މީހަކު ދިން ބަޔާނުގައި
ނނަ މީހަކު ނަމަެ ،
ޔން ނުދަ ް
މީހަކު ނަމަ ،ނުވަތަ ލިޔަންކި ަ
ނ މީހަކު ކަމުގައި ވާނަމަ،
އެ މީހެއްގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާނީއެވެ .ލިޔަންކިޔަން ނުދަން ަ
ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން އުޒުރުވެރިވާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ވާނަމަ ،އޭނާގެ
ބަޔާނުގައި އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖެހުމުގެ ކުރިން ،އެ ބަޔާން އޭނާއަށް ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ.
އަދި އެ ބަޔާން ކިޔައިދިންކަމަށާއި ،އެއީ އޭނާ ކިޔައިދިން ގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ބަޔާނެއްކަން
އޮޅުންފިލައިފިކަމަށް

އޭނާގެ

ފަރާތުން

މަޞްލަޙަތު

އޭނާގެ

ޙިމާޔަތްކުރާނޭ

މީހަކު

ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ތަރުޖަމާނަކު

މެދުވެރިކޮށް

ނަގާ

ބަޔާންތައް

ލިޔާނީ،

ނ
ދިވެހިބަހު ް

ތ
ނުވަ ަ

އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ .ބަޔާން ދިން މީހާ އޭނާގެ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން،
ގ
މހާ ެ
ތަޙުޤީޤުކުރި އިންވެސްޓިގޭޓަރާއި ތަޙުޤީޤު އަޑުއެހި މީހުންގެ ހާޒިރުގައި ،ބަޔާން ދިން ީ
ތަރުޖަމާނު ،ބަޔާން ދިން މީހާއަށް އޭނާގެ ބަޔާން ތަރުޖަމާ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ .އަދި އޭނާއަށް
އެ

ބަޔާން

ތަރުޖަމާ

ދންކަމަށް
ކޮށް ި

ބަޔާންކޮށް

މނުވެސް
ތަރުޖަ ާ

އެ

ބަޔާނުގައި

ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
ލމަށްފަހު
އސަލަތައް ބެ ު
މަ ް
ތ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ ް

.35

)ހ(

ކޮމިޝަނުން

ތަޙުޤީޤުކުރާ

މައްސަލަތަކުގައި

ހިމެނޭ

ޖިނާއީ

ބައިތަކުގެ

ތަޙުޤީޤު

ފުރިހަމަވުމާއެކު ،ދަޢުވާ ކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުރިކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ނަމަ،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލަފާގެ މަތިން ،ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް އެ މައްސަލައެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާފަދަ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެން މައްސަލަތަކުގައި
ޓ އެކުލަވާލައި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ނނަ ގޮތުގެ ރިޕޯ ު
ކޮމިޝަނަށް ފެ ް

.6

ކރުން.
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބު ު

.7

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
____________________________
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ވޮލިއުމް49 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-118 :

އަދަދު255 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ޖަދުވަލު1-

`

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ،ގެއްލުވާލައިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަން
ޤަރާރު ނަންބަރު2018/13 :
ގއްލުވާލައިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގިކަމުގެ ލިޔުން
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއިެ ،

ހާޒިރުވުމަށް އެންގޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ނން:
މ ަ
ފުރިހަ ަ

މ އެޑްރެސް:
ދާއި ީ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ނބަރު:
ނ ް
ދ.ރ.އ.ކ ަ

އުމުރު:

ނންބަރު:
ފޯނު ަ

ހާޒިރުވުމަށް އެންގޭ އެންގުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:
ޖހޭ ތަން:
ވން ެ
ހާޒިރު ާ

ޖހޭ ތާރީޚު:
ވން ެ
ހާޒިރު ާ

ނން:
ރވޭ ބޭ ު
ހާޒިރުކު ެ

ޖހޭ ގަޑި:
ވން ެ
ހާޒިރު ާ

ހާޒިރުވާން އެންގި ލިޔުން ދޫކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ނން:
މ ަ
ފުރިހަ ަ
އ ގަޑި:
ދކުރި ތާރީޚާ ި
ލިޔުން ޫ

މަޤާމު:

" މި ލިޔުމަކީ މި ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީގުކުރަމުންދާ ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް ޝަރުޠުކޮށްފައި ،އެކަން އެންގުމުގެގޮތުން ދޫކުރެވިފައިވާ
ލިޔުމެކެވެ .މިލިޔުމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވާއިރު ،ޤާނޫނީ ވަކީލަކާއެކު ހާޒިރުވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ "

ސޮއި:

ފރާތުގެ ނަން:
ހަވާލުވި ަ
ސބަބު:
ނނަމަ ަ
ކމަށް ބު ި
ލނުވާނެ ަ
ލިޔުމާއި ހަވާ ު
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ވޮލިއުމް49 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-118 :

އަދަދު255 :

`

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ،ގެއްލުވާލައިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް
ތަ ޙުޤީ ޤު ކު ރާ ކޮ މި ޝަ ން
ޤަރާރު ނަންބަރު2018/13 :
ޖަދ ުވަ ލު  : 2ޤާ ނޫ ނީ ވަކީ ލު ޢައ ް ޔަ ނުކު ރު މަ ށް އ ެދޭ ފޯމ ު
ތ
 .1ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަނުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ ު
ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
ދ.ރ.އ ކާޑުގެ ނަންބަރު:
އަދާކުރާ ވަޒީފާ އާއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:
ފޯނު ނަންބަރު:
އީމެއިލް:
ތ
 .2ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާ ު
ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
ދ.ރ.އ ކާޑުގެ ނަންބަރު:
އަދާކުރާ ވަޒީފާ އާއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:
ފޯނު ނަންބަރު:
އީމެއިލް:
ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚު:
11

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

ވޮލިއުމް49 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-118 :

އަދަދު255 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

 .3ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަނުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު
ޤޤުކުރަމުންދާ
އ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުން ތަޙު ީ
ވލައިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަ ް
 3.1މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ،ގެއްލު ާ
އ
ވ ފަރާތް ،އަހުރެންގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ގޮތުގަ ި
މައްސަލައިގައި މި ފޯމުގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ހަމަޖައްސައި ދިނުން އެދެމެވެ.
ޤބެހޭ އެއްވެސް
ވލައިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީ ާ
 3.2މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ،ގެއްލު ާ
ވ
ޖހޭ ފަރާތަކަށް މެނު ީ
އ ދެކެވޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ،ޤާނޫނީގޮތުން ހާމަކުރަން ެ
މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ތަޙުޤީޤުގަ ި
ހާމަނުކުރުމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވަމެވެ.
ނަން:

ތާރީޚު:

ސޮއި:

 .4ވަކީލުގެ އިޤްރާރު
ޤޤުކުރަމުންދާ
އ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުން ތަޙު ީ
ވލައިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަ ް
 4.1މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ،ގެއްލު ާ
ށފައިވާ ފަރާތުގެ ވަކީލުގެ ގޮތުގައި އަހުރެން
މައްސަލައިގައި މި ފޯމުގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮ ް
ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާތީ ،އެކަން އަހުރެން ޤަބޫލުކޮށްފީމެވެ .އަދި ،އަހުރެންނަކީ މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެހެން
ގއި އަހުރެންގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް ނުވަތަ
ލއް ނޫންކަމަށާއި ،މި މައްސަލައި ަ
އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީ ެ
ދައުރެއް ނެތްކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.
ޤބެހޭ އެއްވެސް
ވލައިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީ ާ
 4.2މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ،ގެއްލު ާ
ވ
ޖހޭ ފަރާތަކަށް މެނު ީ
އ ދެކެވޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ،ޤާނޫނީގޮތުން ހާމަކުރަން ެ
މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ތަޙުޤީޤުގަ ި
ހާމަނުކުރުމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވަމެވެ.
ނަން:

ތާރީޚު:

ސޮއި:

 .5ރަސްމީ ބޭނުމަށް
މަޢުލޫމާތު ޗެކުކުރީ:

މަޤާމު:

ސޮއި:

ތާރީޚު:

 .6ފޯމު ފުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް
އންނެވެ.
ކށް ،ކަޅުކުލައިން ނުވަތަ ނޫކުލަ ި
ވނީ ކިޔަން އެނގޭ ގޮތަށް ،ރީތި ޮ
 .6.1ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންނަން ާ
ހ ލިޔުމެއް ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ.
 .6.2މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރި ާ
 .6.3މި ފޯމުގައި ލިޔާ މަޢުލޫމާތާއި ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
 .6.4މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުން ހުންނަންވާނީ ކިޔަން އެނގޭވަރަށް ސާފުކޮށެވެ.
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ނ ވަކީލެއްގެ
 .6.5ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތަކީ ،ހަމަ މި މައްސަލައިގައި އެހެން ފަރާތެއްގެ ޤާނޫ ީ
ގޮތުގައި ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ވަކީލަކު ކަމުގައި ވެގެންނުވާނެއެވެ .އަދި މި މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ
ބައިވެރިވުމެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ފަރާތެއްކަމަށްވެސް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
 .6.6މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން:
 .6.6.1ޢައްޔަނުކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ
ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއް.
 .6.6.2ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ
ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއް.
 .6.6.3ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ.
މތައް ބާޠިލުކުރުމުގެ
ޖހޭ ލިޔުންތައް އެޓޭޗުކޮށްފައިނުވާ ފޯ ު
ޚާއްޞަ ނޯޓު :މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމުތަކާއި ،ހުށަހަޅަން ެ
އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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އަދަދު255 :

`

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ،ގެއްލުވާލައިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް
ތަ ޙުޤީ ޤު ކު ރާ ކޮ މި ޝަ ން
ޤަރާރު ނަންބަރު2018/13 :
ޖަދ ުވަ ލު  : 3މަ ޞް ލަ ޙަ ތު ޙިމާ ޔ ަ ތްކު ރެވޭ ނެ ފަ ރާ ތެއް ޢައް ޔަ ނުކު ރ ާ ފޯ މ ު
ތ
 .1މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ ު
ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
ދ.ރ.އ ކާޑުގެ ނަންބަރު:
އަދާކުރާ ވަޒީފާ އާއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:
ފޯނު ނަންބަރު:
އީމެއިލް:
 .2ޢައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
ދ.ރ.އ ކާޑުގެ ނަންބަރު:
އަދާކުރާ ވަޒީފާ އާއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:
ފޯނު ނަންބަރު:
އީމެއިލް:
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މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރަން އެދޭ ފަރާތާ ހުރި
ގުޅުން:

 .3މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު
ޤޤުކުރަމުންދާ
އ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުން ތަޙު ީ
ވލައިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަ ް
 3.1މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ،ގެއްލު ާ
މައްސަލައިގައި މި ފޯމުގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ،އަހުރެންގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ
ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި ދިނުން އެދެމެވެ.
ޤބެހޭ އެއްވެސް
ވލައިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީ ާ
 3.2މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ،ގެއްލު ާ
ވ
ޖހޭ ފަރާތަކަށް މެނު ީ
އ ދެކެވޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ،ޤާނޫނީގޮތުން ހާމަކުރަން ެ
މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ތަޙުޤީޤުގަ ި
ހާމަނުކުރުމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވަމެވެ.
ނަން:

ތާރީޚު:

ސޮއި:

 .4ޢައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު
ޤޤުކުރަމުންދާ
އ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުން ތަޙު ީ
ވލައިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަ ް
 4.1މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ،ގެއްލު ާ
ގ
މައްސަލައިގައި މި ފޯމުގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ެ
ގޮތުގައި އަހުރެން ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާތީ ،އެކަން އަހުރެން ޤަބޫލުކޮށްފީމެވެ .އަދި ،ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައިގައި
އަހުރެންގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނެތްކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.
ޤބެހޭ އެއްވެސް
ވލައިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީ ާ
 4.2މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ،ގެއްލު ާ
ވ
ޖހޭ ފަރާތަކަށް މެނު ީ
އ ދެކެވޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ،ޤާނޫނީގޮތުން ހާމަކުރަން ެ
މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ތަޙުޤީޤުގަ ި
ހާމަނުކުރުމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވަމެވެ.
ނަން:

ތާރީޚު:

ސޮއި:

 .5ރަސްމީ ބޭނުމަށް
މަޢުލޫމާތު ޗެކުކުރީ:

މަޤާމު:

ސޮއި:

ތާރީޚު:

 .6ފޯމު ފުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް
ނނެވެ.
ވނީ ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް ،ރީތިކޮށް ،ކަޅުކުލައިން ނުވަތަ ނޫކުލައި ް
 .6.1ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންނަން ާ
ހ ލިޔުމެއް ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ.
 .6.2މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރި ާ
 .6.3މި ފޯމުގައި ލިޔާ މަޢުލޫމާތާއި ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
 .6.4މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުން ހުންނަންވާނީ ކިޔަން އެނގޭވަރަށް ސާފުކޮށެވެ.
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 .6.5މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކުރުމަށް އެދެވޭނީ) 18 ،އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަ ކުދިންނަށާއި،
ނ ނުދަތުމުގެ
އގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަ ް
ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ނަފްސާނީ އުނިކަމެ ް
ލތެއްގައި ހުރި ފަރާތަކަށެވެ.
ހއެއް ބޭނުންވާފަދަ ހާ ަ
ސަބަބުން އެހެން ފަރާތެއްގެ އެ ީ
ގ
 .6.6މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭނީ މައިންބަފައިން ،ނުވަތަ ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ބަލަދުވެރިން ެ
ތެރެއިން މީހެކެވެ.
 .6.7މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން:
-

ޢައްޔަނުކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ
ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއް.

-

ޢައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ
ކޮޕީއެއް.

ޚާއްޞަ ނޯޓު :މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމުތަކާއި ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އެޓޭޗުކޮށްފައި ނުވާ ފޯމުތައް ބާޠިލުކުރުމުގެ
އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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