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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

c

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ދ
ވއި ު
ގ ާ
ތގެ ަ
ނގޮ ު
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ނ
ތަޢާރަފާއި ނަ ް

1

އސަލަ
މ ް
ކޮމިޝަނުން ަ

2

(ހ)

ނބަރު ( 27/2015ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)
މިއީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
ނ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރު
ގެ  28ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެ ޤާނޫނުގެ  65ވަ ަ
ލިބިގެން،

ނން
ކޮމިޝަ ު

މައްސަލަ

ބަލައި

ތަޙުޤީޤު

ކުރުމުގައި

ޢަމަލު

ކުރާނެ

ފއިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވައިލައި ަ
(ށ)

ނ މައްސަލަ ބެލުމުގައި
މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނު ް
ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު" މިހެންނެވެ.

(ނ)

ސ
ބނުންކުރާ ބަ ް
މގައި ޭ
ބެލު ު

ނނެވެ.
މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނު ް

ގ
ވހިބަހެވެ .މިނޫން އެހެން ބަހެއް ެ
މގައި ބޭނުންކުރާނީ ދި ެ
ކޮމިޝަނުގައި މައްސަލަ ބެލު ު
އަހުލުވެރިއަކު ،މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ނަމަ ،ނުވަތަ މައްސަލައެއްގައި ހެކި ބަސް ދޭ ނަމަ،
ތަރުޖަމާނެއް ހަމަޖައްސާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ނބެލޭނެ
ކޮމިޝަނުން ު
އސަލަތައް
މަ ް

3

ބލުމުގެ
އންނަނިވި މައްސަލަތައް ެ
ޔންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކުަ ،
ގތަކަށް ބަ ާ
ޤާނޫނަކުން އެހެން ޮ
ގނެއް ނުވެއެވެ.
އިޚްތިޞާޞް ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ
(ހ)

ކރަން ފަށާއިރު
ނށް ޢަމަލު ު
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫ ަ

ސަރުކާރުގެ

ކަމާބެހޭ

ދާއިރާއަކަށް

ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއް ފިޔަވައި ،އެކަމެއްގެ މައްޗަށް މައްސަލަ ބިނާވެފައިވާ
ކަންކަން

ހިނގައިފައިވަނީ

މޝަނުގެ
ކޮ ި

ތާރީޚެއްގައިކަމަށް ވާނަމަ އެ މައްސަލައެއް.

3

ޤާނޫނަށް

ރން
ޢަމަލުކު ަ

ފެށުމުގެ

ކުރީގެ

(ށ)

ރޚާއި އެ މައްސަލައެއް
އެކަމެއްގެ މައްޗަށް އެ މައްސަލަ ބިނާވެފައިވާ ކަންތައް ހިނގި ތާ ީ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ދެމެދު ،މީލާދީގޮތުން ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަސް ފުރިހަމަވެފައިވާ
ނަމަ އެ މައްސަލައެއް.

(ނ)

ނފީޛުކުރާ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް
ޤާނޫނު ތަ ް
ދނިކޮށް އެ މައްސަލައެއް.
ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުން ަ

ރމަށް
ޤޤު ކު ު
އސަލަ ތަޙު ީ
މަ ް

4

ނ
ހަވާލުކުރު ް

ތއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރުމުގެ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ަ
ގންވެއެވެ.
އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބި ެ

ދެވަނަ ބާބު
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ،ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން މައްސަލަ ބެލުމާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުކަމުގެ
ލިޔުންދިނުމާއި ،މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔުމާއި ،މައްސަލަ ބާޠިލުކުރުން
ނ
އސަލަ ހުށަހެޅު ް
މަ ް

5

ކޮޕީކޮށްފައި ކޮމިޝަނަށް

6

ޅއިރު
އސަލަ ހުށަހަ ާ
މަ ް

7

(ހ)

ށފައިވާ ކޮންމެ މައްސަލައެއް
ނން ބެލޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގައި ކޮމިޝަ ު
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

(ށ)

ކޮމިޝަނަށް

މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނީ ކޮމިޝަނުން

އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ފޯމުންނެވެ.
(ނ)

ތ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް ،އީމެއިލްގެ ޛަރީޢާއިން ،ނުވަ ަ
ގ
ށހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމު ެ
ނގެ ޛަރީޢާއިން ހު ަ
ފ ު
ފެކުހުގެ ޛަރީޢާއިން ނުވަތަ ޯ
ވއެވެ.
އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ެ

ޓ
ފޮނުވާ ސި ީ

ތ
ނޖެހޭ މަޢުލޫމާ ު
މވާ ް
ފުރިހަ ަ

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮމިޝަނަށް ކޮޕީކޮށްފައި ފޮނުވާ ސިޓީއެއްގައިވާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ
ގ ސަމާލުކަމަށް އަންނަ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައެވެ.
މައްސަލަތައް ބެލޭނީ ،ކޮމިޝަނު ެ
(ހ)

ފރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
ހޅާއިރު އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ު
ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަ ަ
 .1މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (ފުރިހަމަ ނަން ،ދާއިމީ އެޑްރެސް،
މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު،
ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު)؛
 .2މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛

4

ލ ޢަމަލަކީ
 .3މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ކުރި ޢަމަލަކީ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށް ި
ނ
ތށް ލިބު ު
ކޮބައިކަމާއި ،އެ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާ ަ
ގެއްލުން؛
ހރު ދިރިއުޅޭ
މ ނަން ،ދާއިމީ އެޑްރެސް ،މި ާ
 .4އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ފުރިހަ ަ
ގޅޭނެ ފޯނު
އެޑްރެސް ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރުު ،
އ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ހުރި ގުޅުން؛
ބނު ފަރާތާ ި
ނަންބަރު ،އަނިޔާ ލި ު
މޢުލޫމާތު؛
 .5އެ ޢަމަލެއް ހިނގައިދިޔައިރު އެ ތަނުގައި ހާޒިރުވެތިބި ބައެއްގެ ަ
ތ.
 .6އެ ހާދިސާއަކާ ގުޅޭ ފޮޓޯއާއި ލިޔެކިޔުން ފަދަ އެންމެހައި މަޢޫލޫމާ ު
(ށ)

ތ
ވ ަ
އސަލައެއްގައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ނަމަ ،ނު ަ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މަ ް
މ
މައްސަލައާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާ ނަމަ ،ފުރިހަ ަ
ށ
ކރުމަށާއި ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށެހެޅުމަ ް
ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ު
ނގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެ ް

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި/ނުވަތަ
ދ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށެހެޅުމަށް ( 2ދޭއް) ފަހަރު އެންގުމަށްފަހު ،އެފަ ަ
ހޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާ ނަމަ،
މަޢުލޫމާތެއް އަދި/ނުވަތަ ހުށަ ަ
އވެ.
އެ މައްސަލައެއް ބޭރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެ ެ

(ރ)

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސިބަސް ނޫން އެހެން ބަހަކުން ހުރި ލިޔުމެއް
މ
ގ ދިވެހި ތަރުޖަ ާ
ނ އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ލިޔުމު ެ
ހުށަހަޅާ ނަމަ ،ކޮމިޝަނު ް
ވނެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާ

(ބ)

ނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެ ް
މޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ
ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކޮށް ކޮ ި
ގ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައެވެ.
މައްސަލަތައް ބަލާނީ ކޮމިޝަނު ެ

ތށް ވުރެ
އެއް ފަރާ ަ
ގިނަ ފަރާތްތަކުން
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(ހ)

އެއް ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެއް ޙަޤީޤަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އެއް ފަރާތަށް
ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ހުށަހެޅިދާނެ ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

މއްސަލަ
ހުށަހަޅާ ަ

ނވާނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވަކި ފޯމެއް
ފަރާތްތަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅަ ް
ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.
(ށ)

އެއް ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެއް ޙަޤީޤަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އެއް ފަރާތަށް
ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ރައްދުވާ ފަރާތަކީ އެއް ފަރާތެއް ނަމަ،
މައްސަލަތައް އެއް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
5

އސަލަ ހުށަހަޅާ
މަ ް
ފަރާތަށް ލިބިދޭ
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އދާރާއެއްގެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ހިނގާ
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ހިނގާ ި
އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ރިޕޯޓް ކުރުމާ ގުޅިގެން ،އެއްވެސް

ނ
ކއުތެރިކަ ް
ރައް ަ

ރއެއް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ހިނގާ އިދާރާއެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ
ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ދެ ަ
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ހިނގާ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާއެއް
ރގައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
މ ،ތި ީ
ކޮމިޝަނަށް ލިބިއްޖެ ނަ ަ
 .1ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުން.
 .2އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްފަހު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުއެޅުން.

ކޮމިޝަނުން
އސަލަ
ގން މަ ް
ގއި ެ
ނ ަ
އިސް ަ
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(ހ)

ތިރީގައިވާ ހާލަތްތަކުގައި

އއްގެ މައްޗަށް،
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ހިނގާ އިދާރާ ެ

ގ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ވަކިކަމެއް
ނނު ހިނ ާ
ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ޤާ ޫ

ނ
ބެލު ް

ތ
ކުރިކަމަށް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފައިވާކަމަށް ތުހުމަތެއް ކުރެވޭ ނަމަ ،ނުވަ ަ
ތުހުމަތެއް ކުރެވިދާނެކަމަށް ބެލޭ ނަމަ ،އެ ތުހުމަތެއް ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން
ގންވެއެވެ.
ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ
ނ
ނގެ ޤާނޫ ު
ތ ކޮމިޝަ ު
ރއެއްގެ މައްޗަށް ،ނުވަ ަ
ނ ހިނގާ އިދާ ާ
 .1ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫ ު
ތހުމަތުކޮށް،
ހިނގާ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ވަކިކަމެއް ކުރިކަމަށް ު
ނުވަތަ ވަކިކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މީޑިއާގައި
ޚަބަރެއް ފެތުރުން.
 .2ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ހިނގާ އިދާރާއެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު
ތހުމަތުކޮށް
ގ މައްޗަށް ވަކިކަމެއް ކުރިކަމަށް ު
ހިނގާ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއް ެ
އ ޚަބަރެއް
ނުވަތަ ވަކިކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފައިވާކަމަށް މުޖުތަމަޢުގަ ި
ފެތުރުން.
ވ
ނބަރާއި ( )2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
 .3މި މާއްދާގެ ( )1ވަނަ ނަ ް
ހާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ގޮތަކުންވެސް އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ކޮމިޝަނަށް
ލިބުން.
ޓއެއްގައިވާ
ނށް ކޮޕީކޮށްފައި ފޮނުވާ ސި ީ
 .4އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮމިޝަ ަ
ސމާލުކަމަށް
ަ
ވތަ ކޮމިޝަނުގެ
ލތައް ،ނު ަ
މައްސަލައެއް ،ނުވަތަ މައްސަ ަ
ގެންނަ މައްސަލަތައް.
(ށ)

ކޮމިޝަނުން

އިސްނަގައިގެން

ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް

ނިންމާ

އސަލަތައް
މަ ް

ކުރިއަށް

ޤޤުކުރާ އެހެން މައްސަލަތައްވެސް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި
ގެންދަންވާނީ ކޮމިޝަނުން ތަޙު ީ
ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުންނެވެ.
6

(ނ)

ނ
ނން އިސްނަގައިގެ ް
ނ ކޮމިޝަ ު
ނ މައްސަލަތައް ބަލާ ީ
ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް އަން ަ
ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައެވެ.

ކމުގެ
އސަލަ ހުށަހެޅި ަ
މަ ް
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އސަލަ ބަލަން
މަ ް
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ލިޔުން

މގެ ލިޔުން
ނިންމިކަ ު

މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް "މައްސަލަ
އވެ.
ހުށަހެޅިކަމުގެ ލިޔުން" ދޭންވާނެ ެ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި ނަމަ ،އެ މައްސަލަ
ނންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ބަލަން ކޮމިޝަނުން ި

ނ
ދިނު ް

އެ މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޮމިޝަނުން
ދޭންވާނެއެވެ.

އއް
އސަލަ ެ
ބެލެން ނެތް މަ ް
މއި
އޅު ާ
ކަމަށް ކަނޑަ ެ
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ނތް މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުން
ެ
ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައަކީ ކޮމިޝަނުން ބެލެން
ޚން ފެށިގެން ރަސްމީ ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މައްސަލަ
ނިންމައިފި ނަމަ ،ނިންމި ތާރީ ު

ނ
ނގު ް
އެ ް

ވނެއެވެ .މި ލިޔުމުގައި ،އެ މައްސަލަ
ލޔުމުން އެކަން އަންގަން ާ
ނ ި
ށ ކޮމިޝަނު ް
ހުށަހެޅި ފަރާތަ ް
ނވާނެއެވެ.
ބބު ބަޔާންކުރަ ް
ލން ނެތްކަމާއި ،ބެލެން ނެތް ސަ ަ
ކޮމިޝަނުން ބެ ެ

އސަލަ އަނބުރާ
މަ ް

14

އސަލަ
މަ ް

15

ނ
ނދިއު ް
ގެ ް

(ހ)

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަ އަނބުރައި ގެންދަން
ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ،އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެދޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން
ވނެއެވެ .އަދި މި ލިޔުމާއެކު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާ
ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މއްސަލަ ކޮމިޝަނަށް
ރ ލިޔުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅީ ަ
މި މައްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކު ާ
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެނގުމަކާ ނުލައި އެހެން މީހެއް ނަމަ ،އަދި މައްސަލަ ހަށަހެޅި
ހޅައިފައި ނުވާ ނަމަ،
މށް ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމެއް ހުށަ ަ
ފަރާތުން މައްސަލަ ބާޠިލުކުރު ަ
އެ ފަދަ ލިޔުމެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް
ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ)

ނކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ
ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަށް ބަޔާ ް
ގޮތުގެ މަތިން އަނބުރާ ގެންދާ މައްސަލައެއްގައި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފިޔަވައި
އެހެން ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނިފައި ނުވާ ނަމަ ،އެ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު
ކުރިޔަށް ނުގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ރމަށްފަހު
ޤޤުކު ު
ތަޙު ީ
ތ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ ް

މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް
ށ
ދލުވުމަކަ ް
ހަވާލުކުރެވޭ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިމުމުން ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ބައް ަ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެ މައްސަލައެއްގައި ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ
އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
7

ތިންވަނަ ބާބު
މީހުން ހާޒިރުކުރުމާއި ،ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުން ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތް
ހން
ޤޤަށް މީ ު
ތަޙު ީ

16

ކޮމިޝަނަށް

17

ނ
ރ ް
ހާޒިރުކު ު

ހޒިރުކުރާނީ:
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް މީހުން ާ
ށ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވައިގެން؛
 -1ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތަކަ ް
 -2ފޯނުގެ ޒަރީޢާއިން؛
 -3ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށްގެން؛
 -4އާންމު އިޢުލާނެއްކޮށްގެން.

ރގައި
އމު ު
މގެ ަ
ރވު ު
ހާޒި ު

(ހ)

ހޒިރުކުރެވޭ މީހުންނަށް
ޖނާއީ ތަޙުޤީޤުތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ާ
ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ި
ތ ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ފޮނުވާ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާ ު

ލމާތާއި
ހިމެނޭނެ މަޢު ޫ
އމުރު
މގެ ަ
ރވު ު
ހާޒި ު

 .1ހާޒިރުކުރެވޭ ހައިސިއްޔަތު؛

ނ
ހަވާލުކުރު ް

 .2ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ނަމަ ،އެ ފަރާތާ މެދު ކުރެވޭ ކުށުގެ ޚުލާޞާ؛
 .3ތަޙުޤީޤަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ މީހަކު ނުވަތަ ހެކިބަސް ދެވިދާނެ މީހަކު ނަމަ،
ކުރަމުންދާ ތަޙުޤީޤުގެ ޚުލާޞާ؛
 .4ހާޒިރުވާން އަންގާ ތަނާއި ގަޑި؛
 .5އެ އިދާރާގައި ހޭދަވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ވަގުތު؛
 .6ހުއްދަދޭ އޮފިސަރުގެ ސޮއި.
(ށ)

ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު އެ ފަރާތަކަށް ރައްދުކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެލޭނީ ކޮމިޝަނުގެ
ނ
ޤާނޫނުގެ  43ވަނަ މާއްދާއާއި  44ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއި ް
ނށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ހަވާލުކުރެވުމުންނެވެ.
ގޮތަކަށް އެ ފަރާތަކަށް ކޮމިޝަ ަ

(ނ)

ނ ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ
ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ،ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް މަދުވެގެ ް
ކުރިން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

8

(ރ)

ކށް
ނ ބަޔާކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ހާލަތަށް ރިޢާޔަތް ޮ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެ ް
ކމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް
ހޮ ،
ކރު މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަ ު
ވހަށް ވުރެ ު
( 3ތިނެއް) ދު ަ
ތކަށް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވިދާނެއެވެ.
އެންގިދާނެއެވެ .ނުވަތަ އެ ފަރާ ަ

(ބ)

ށ
މައްސަލައިގައި ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގޭ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަ ް
އވެ .ނަމަވެސް މަޤުބޫލު
ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވާންވާނެ ެ
އުޛުރެއް އޮވެގެން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ނަމަ،
ވކަމާއި ،ހާޒިރުނުވެވޭ
ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެ ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ،ހާޒިރުނުވެ ޭ
ނއެވެ.
ގންވާ ެ
ސަބަބު ކޮމިޝަނަށް އަން ަ

(ޅ)

ކމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ،ކޮމިޝަނުގެ ކަމާބެހޭ
ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހުޮ ،
މުވައްޒަފަކާ ލަސްނުކޮށް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

(ކ )

ވ
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުން ާ
ވމުގެ ( 2ދޭއް) އަމުރު ވިދިވިދިގެން ( 2ދޭއް) ފަހަރު
ފަރާތަކަށް ،ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރު ު
ހޒިރުވުމުގެ ( 3ތިނެއް)
ޒރު ނުވެއްޖެ ނަމަ ،ކޮމިޝަނަށް ާ
ރައްދުވުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް ހާ ި
ވަނަ އަމުރު ،އެ ފަރާތަކަށް ދެވޭ އިންޒާރެއްގެ ގޮތުގައި ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

(އ )

ވ
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުން ާ
ފަރާތަކަށް ،ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމުގެ ( 3ތިނެއް) އަމުރު ވިދިވިދިގެން ( 3ތިނެއް) ފަހަރު
ހ ،މަޤުބޫލު އުޛުރެއްނެތި ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ ،ކޮމިޝަނުގެ
ފޮނުވުމަށްފަ ު
ނ ކުރެވިދާނެއެވެ.
ޤާނޫނުގެ  60ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަ ާ

(ވ)

މި މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު ވެސް ،ކޮމިޝަނަށް
ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ ،ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  60ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން
ވނެއެވެ.
ދަޢުވާކުރުމަށް ޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނު ޭ

(މ )

ވ
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުން ާ
ފަރާތަކީ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ކަމުގައި ވާ ނަމަ ،ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް
އަންގައި ،ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމުގެ ( 3ތިނެއް) އަމުރު ވިދިވިދިގެން ( 3ތިނެއް) ފަހަރު
ނށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ،
ރއްނެތި އެ ފަރާތުން ކޮމިޝަ ަ
ފޮނުވުމުން ވެސް މަޤުބޫލު އުޛު ެ
ކޯޓު

އަމުރެއްގެ

ދަށުން

އެ

ފަރާތެއް

ބަންދުގައި

ބަހައްޓައިގެން

ކޮމިޝަނަށް

ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ.
(ފ)

ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގައި ،ހާޒިރުވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މަޤްބޫލު
އުޛުރެއް ނެތި ހާޒިރުނުވެ ( 30ތިރީސް) މިނެޓަށް ވުރެ ލަސްވެއްޖެ ނަމަ ،ކޮމިޝަނުގެ
މދު
މތިން އެ މީހަކާ ެ
ށފައިވާ ގޮތުގެ ަ
ވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ޤާނޫނުގެ ަ 60
ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
9

މގެ
ވ ު
ޒރު ު
ކޮމިޝަނަށް ހާ ި

18

ނ
އސަލަ ބާޠިލުކުރު ް
މަ ް

19

މހުން
ދވެރިކޮށް ީ
ފޯނު މެ ު

20

ދރާތައް
ކަމާ ގުޅޭ އި ާ

21

ނ
ނވު ް
މރާ ހަވާލު ު
އަ ު

(ހ)

ވ
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުން ާ
ގ
ނށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރާ ހަވާލުނުވެއްޖެ ނަމަ ،ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ެ
ފަރާތަކުން ،ކޮމިޝަ ަ
ތން އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
 60ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި
ކުރެވޭނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު ވެސް ،ކޮމިޝަނަށް
ގ
ނގެ  60ވަނަ މާއްދާ ެ
ގ ޤާނޫ ު
ވއްޖެ ނަމަ ،ކޮމިޝަނު ެ
ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރާ ހަވާލު ނު ެ
(ހ) ގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރުމަށް ޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުގެ
ވއެވެ.
އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ެ

(ނ)

ފރާތަކުން ކޮމިޝަނަށް
އސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ަ
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މަ ް
ފހަރު ހަވާލު ނުވެއްޖެ ނަމަ،
ހާޒިރުވުމުގެ ( 3ތިނެއް) އަމުރާ ވިދިވިދިގެން ( 3ތިނެއް) ަ
ކޯޓު

އަމުރެއްގެ

ދަށުން

އެ

ފަރާތެއް

ބަންދުގައި

ބަހައްޓައިގެން

ކޮމިޝަނަށް

ހާޒިރުކުރެވޭނެއެވެ.
(ހ)

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި ޖެހިޖެހިގެން ( 3ތިނެއް)
ލ
އމުރާ ޙަވާލުވެ ،މަޤުބޫ ު
ނށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު" ފޮނުވުމުން އެ ަ
ފަހަރުމަތިން "ކޮމިޝަ ަ
ވއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލަ
އުޛުރެއް ނެތި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ހާޟިރުނު ެ
ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ)

މ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ނކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ި
ގތަކަށް ބަޔާ ް
ޤާނޫނުގައި އެހެން ޮ
ބޠިލުކުރާ މައްސަލައެއް އިދާރީ ފީއެއްގެ
ނ ކޮމިޝަނުން ާ
ބބު މެދުވެރިވެގެ ް
ބުނެފައިވާ ސަ ަ
ށ
ގޮތުގައި ( 250/-ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) ރުފިޔާ ދެއްކުމަށްފަހު އަލުން ކޮމިޝަނަ ް
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ނ
ރ ް
ހާޒިރުކު ު

(ހ)

ވ
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުން ާ
އވެ.
މޝަނަށް ހާޒިރުވާން އެންގިދާނެ ެ
ފަރާތަކަށް ފޯނުން ގުޅައިގެން ކޮ ި

(ށ)

ހޒިރުވުމަށް އެންގުމުން ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ ،އެ މީހަކު
ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނަށް ާ
ހާޒިރުކުރާނީ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވައިގެންނެވެ.

މހުން
ދވެރިކޮށް ީ
މެ ު
ނ
ރ ް
ހާޒިރުކު ު

ސލައަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައް ަ
ކޮމިޝަނަށް މީހުން ހާޒިރު ކުރެވިދާނެއެވެ.
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ނ
ހ ް
ގއި ތިބޭ މީ ު
ދ ަ
ބަން ު

22

ކން
ޒރުވި ަ
ކޮމިޝަނަށް ހާ ި

23

އރު ކާކުކަން
ރވާ ި
ހާޒި ު

24

ނ
ރ ް
ހާޒިރުކު ު

(ހ)

ނދުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ހާޒިރުކުރަން
ސލައަކާ ގުޅިގެން ބަ ް
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައް ަ
ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ފަރާތެއް ހާޒިރުކުރާނީ ،އެ ފަރާތެއް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިހުރި
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

(ށ)

ނން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ
ޝ ު
ކށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމި ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރު ކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ހާޒިރުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ
ހޒިރުކޮށް ނުދީފި ނަމަ،
މުއައްސަސާއަށް އެންގުމުން ،މަޤުބޫލު އުޛުރެއް ނެތި އެ ފަރާތެއް ާ
ށފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ކ ް
ނ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
ވ ަ
ނނުގެ ަ 60
ކޮމިޝަނުގެ ޤާ ޫ
އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު ވެސް ،ކޮމިޝަނަށް
ލ
ހާޒިރު ކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ހާޒިރު ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއަށް އެންގުމުން ،މަޤުބޫ ު
ގ ޤާނޫނުގެ  60ވަނަ
އުޛުރެއްނެތި އެ ފަރާތެއް ހާޒިރުކޮށް ނުދީފި ނަމަ ،ކޮމިޝަނު ެ
ޢވާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދަ ު
ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނ
ނގު ް
އެ ް

އެނގޭނެ ލިޔުމެއް

ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފަކަށް ލަސްނުކޮށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
ވހި
ށ ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތުން ،ދި ެ
މއްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަ ް
ދ ަ
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުން ާ
ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ އެ މީހަކީ ކާކުކަން އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް

ނ
ނއު ް
ގެ ަ

ގެންނަންވާނެއެވެ.

ތ
އދަނެ ި
ނގެ ހު ް
ކޮމިޝަ ު

25

ޒރުނުކޮށް
ކޮމިޝަނަށް ހާ ި

26

ނ
ޔ ް
ބޭރަށް ދި ު

ޝނުގެ
ށ ހާޒިރުވުމަށްފަހު ،ކޮމި ަ
މއްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަ ް
ދ ަ
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުން ާ

(ހ)

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރެވޭ
ފަރާތެއް ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ،ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަނެތި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން
ބޭރަށް ދިޔުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

(ށ)

ގ
ށފި ނަމަ ،ކޮމިޝަނު ެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮ ް
ޤާނޫނުގެ  60ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ނ
ގ ް
ބަޔާން ނެ ު

(ހ)

ކޮމިޝަނަށް

ހާޒިރުކުރެވޭވަރު

ނުވާކަމަށް

ށ
ކޮމިޝަނަ ް

ފެންނަ

އ،
ބލިމީހުންނާ ި
ަ

ނނާއި ،މުސްކުޅިވުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރު
ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހު ް
ށ ހާޒިރުކުރުމަކާނުލައި،
ކުރެވޭވަރު ނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ މީހުން ކޮމިޝަނަ ް
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ،އެ މީހަކު އުޅޭ ތަނަކަށް ގޮސް ،އެ މީހެއްގެ ބަޔާން ނެގިދާނެއެވެ.

11

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ،ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،
އެ މީހަކު ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރު ކުރުމަކާ ނުލައި ،އެ މީހެއްގެ ބަޔާން ނެގިދާނެއެވެ.

(ނ)

ށ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނަގާ ބަޔާނަކީ ކޮމިޝަނަ ް
ތގައި ބެލޭ ނެއެވެ.
ހާޟިރުވެގެން ދޭ ބަޔާނެއްގެ ގޮ ު

ނ
އޅު ް
ހެދުން ެ

27

ނ
ހ ް
ޤޤަށް މީ ު
ތަޙު ީ

28

ވނީ އާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ފަދަ
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުން ތިބެން ާ
ހެދުމެއްގައެވެ.

ރވޭނެ
ހާޒިރު ނުކު ެ

(ހ)

ދިމާވާ ޚާއްޞަ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ،ތިރީގައިމިވާ ގަޑިތަކުގައި ތަޙުޤީޤަށް މީހުން
ހާޒިރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އ
ތ ް
ގަޑި ަ

 .1ރޭގަނޑު  23:00އާއި ހެނދުނު  8:00އާ ދެމެދު.
 .2ހުކުރުދުވަހުގެ ހެނދުނު  10:30އާއި މެންދުރުފަހުގެ  14:00އާ ދެމެދު.
 .3ރަމަޟާންމަހުގެ ހަވީރު  17:00އާއި ރޭގަނޑު  21:30އާ ދެމެދު.
(ށ)

ވ ފަދަ ޚާއްޞަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ:
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައި ާ
ތ
 .1ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ފުރައިގެން ދާންޖެހިގެން ނުވަ ަ
އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެފަރާތުން އޭނާގެ ތަޙުޤީޤު އަވަސްކޮށްދިނުމަށް
އެދުން.
ނ
ތ ފައިސާ ގެއްލިގެ ް
ދ ނުވަ ަ
 .2އަވަސް ތަޙުޤީޤެއް ނުކޮށްފި ނަމަ ،ދައުލަތުގެ މު ާ
ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތުން.
އކަލެއް ނުވަތަ
ނމަ ،މީހަކަށް ދިމާވެދާނެ ނުރަ ް
 .3އަވަސް ތަޙުޤީޤެއް ނުކޮށްފި ަ
ށ ދިމާވެދާނެ
ކލެއް ނުވަތަ ޤައުމީ ސަލާމަތަ ް
ފުރާނައަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައް ަ
ނުރައްކަލެއްގެ ބިރު އޮތުން.
ތތަކުގެ އިތުރުން ،ޚާއްޞަ ހާލަތެއް ކަމަށް
 .4މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަ ް
ހލަތްތައް.
ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ާ

12

ނ
ހ ް
ރވޭ މީ ު
ހާޒިރުކު ެ
އ
ތއްތަ ް
ކުރުން މަނާ ކަން ަ

29

(ހ)

ހާޒިރުކުރެވޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ
މަނާކަމެކެވެ.
ދމުގެ ހުއްދަ
ނށް ވެއް ު
 .1ކޮމިޝަނުން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ،ތަޙުޤީޤު ހިންގާ ތަ ަ
ށ
ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްޗެއް ތަޙުޤީޤު ހިންގާ ތަނަ ް
ވެއްދުން.
 .2މުވާޞަލާތުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ރެކޯޑުކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް ތަޙުޤީޤު ހިންގާ
ތަނަށް ވެއްދުން.
 .3މީހަކަށް ޖިސްމާނީ ގެއްލުމެއް ދެވިދާނެ ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ތަޙުޤީޤު ހިންގާ
ތަނަށް ވެއްދުން.
ބރުދެއްކުން،
ވއްޒަފުންނަށް އިންޒާރުދިނުންި ،
 .4ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި މު ަ
ލތްކުރުން ،ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދިނުން.
ހަޑިހުތުރުބަހުން މުޢާމަ ާ
 .5އަޑުގަދަކުރުމާއި ،ތަނުގެ މަޞްލަޙަތު ގެއްލޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން.
 .6ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭ
ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން.
އ ތަޙުޤީޤަށް
 .7ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ އެހެން މީހުންނާ ވާހަކަދައްކަ ި
ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.
ނތި ފުރައިގެން
ރވޭ މީހުން ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ެ
 .8ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށް ހާޒިރުކު ެ
ދިޔުން.

(ށ)

ވސް ފަރާތަކުން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރެވޭ އެއް ެ
ފަދަ ކަމެއް ކޮށްފި ނަމަ ،ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  60ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ތން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި

ހަތަރުވަނަ ބާބު
ތަޙުޤީޤުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި ،ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދުން
ޤޤު
ތޙު ީ
ޅގެން ަ
ގު ި
ނ
ހިންގު ް

30

(ހ)

ކރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބޭ
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަ އެހެން އިދާރާއަކުން ތަޙުޤީޤު ު
ނގިދާނެއެވެ.
ނަމަ ،އެ ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ހި ް
13

(ށ)

ނ
ނވެސްޓިގޭޝަން ހިންގާ ީ
ނޓް އި ް
ށފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޮއި ް
ކ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
ނ ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ
ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިވެސް ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެ ް
ދަށުންނެވެ.
ތއް.
 .1ތަޙުޤީޤުގައި ބައިވެރިވާނެ ފަރާތް ަ
ކގެ ދައުރު.
 .2ތަޙުޤީޤުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަ ު
 .3ތަޙުޤީޤުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް.
މލުކުރާނެ ގޮތް.
 .4ތަޙުޤީޤު ނިންމުމަށްފަހު ޢަ ަ

ނ
އވު ް
ތއް ބޭ ް
އހުން ަ
އަޑު ެ

31

ނ
ގ ް
ބަޔާން ނެ ު

32

(ހ)

މގެކުރިން
ގ ު
ބަޔާން ނެ ު

33

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ހެކިވެރިންގެ ބަޔާން ނެގުމުގެ ކުރިން

ރ
ޒ ު
އން ާ
ޤާނޫނީ ި

34

ބނުންތެރި ކަމެއް
ބނުމަށް އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަކީ މުހިންމު ނުވަތަ ޭ
ކޮމިޝަނުން ކުރާ ތަޙުޤީޤެއްގެ ޭ
އލާ
މށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވަ ި
ފނިއްޖެ ނަމަ ،އެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާނީ އެކަ ަ
ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ެ
އުސޫލަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
އ
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ބަޔާން ނެގުމުގައި އަންނަނިވި އިޖުރާއަތުތަ ް
ފުރިހަމަ ކުރަން ވާނެއެވެ.
 -1ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރު ކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުން؛
އގެ އެހީތެރިކަމާ
ނނީ ވަކީލެ ް
 -2ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރު ކުރެވޭ ފަރާތުން ބަޔާންދެނީ ޤާ ޫ
އެކުގައި ނަމަ ،ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުން؛
 -3ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރު ކުރެވޭ ފަރާތަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު
ދިނުން؛
 -4ތަޙުޤީޤުތަކުގެ އޯޑިއޯއާއި ވީޑިއޯ ރެކޯޑު ކުރުން.

ނ
ރވު ް
ހުވާކު ު

އ
އެ ފަރާތެ ް

ލައްވާ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުވާ ކުރުވަން ވާނެއެވެ.
ނ
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ނެގުމުގެ ކުރި ް
ނނީ އިންޒާރު ދޭންވާނެއެވެ.
ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ،އެ ފަރާތަކަށް ޤާ ޫ
ނ
 -1އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވެނީ ކޮން ތުހުމަތެއްކަމާއި ،ތުހުމަތުކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގެ ،ކޮ ް
މާއްދާއަކުންކަން.
ލބުމުގެ ޙައްޤު.
 -2ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ި

14

ށ ލިބިގެންވާކަމާއި ،ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވިޔަސް،
 -3ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު އެ ފަރާތަކަ ް
ނވާކަން.
ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުން އެދެވިގެ ް
 -4ތޙުޤީޤުގެ އޯޑިއޯއާއި ވީޑިއޯ ރެކޯޑުކުރެވޭނެކަން.
ނ
 -5އެ ފަރާތުން ދޭ ބަޔާނަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި އެ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވިދާ ެ
ބަޔާނެއްކަން.
ތމެދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނެކަން.
ކން ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ފަރާ ާ
 -6ދޮގު މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ދީފި ަ
ވނެކަން.
 -7އެ މީހަކު ތަޙުޤީޤުގައި ދައްކާ ވާހަކަ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެ ޭ
ނއި
ކުޑަކުދިން ާ
ނވަތަ
ނގޮތުން ު
ނަފްސާ ީ

35

(ހ)

ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ނަމަ ،ނުވަތަ

ވތަ
ނަފްސާނީގޮތުން ނު ަ

ޖިސްމާނީގޮތުން އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެހެން ފަރާތެއްގެ އެހީއެއް

ގތުން
ސމާނީ ޮ
ޖި ް

ލތެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމަށް ވާ ނަމަ ،ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި އެ ފަރާތަކާމެދު
ބޭނުންވާ ފަދަ ހާ ަ

ވ
ފއި ާ
މއް ލިބި ަ
އުނިކަ ެ

ތގެ މަތީންނެވެ.
ގ ު
ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ޮ

ދ
މ ު
ފަރާތްތަކާ ެ
ތ
ނވީ ގޮ ް
ޢަމަލުކުރަ ް

ނ
ވނީ ނުވަތަ އެނޫ ް
 .1ތަޙުޤީޤަށް އެ ކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ބަޔާން ނަގަން ާ
ގޮތަކަށްވެސް އެ ކުއްޖަކާ ނުވަތަ އެ މީހަކާ މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ ،އެ ކުއްޖެއްގެ
ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން
ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.
ނ
 .2ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ނަމަ ،ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތު ް
އ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ ،އެ ފަރާތާމެދު ކުރެވޭ
ނުވަތަ ޖިސްމާނީގޮތުން އުނިކަމެ ް
ވ
ތުހުމަތުތަކާއި ،ތަޙުޤީޤުގައި ކުރެވޭ ސުވާލުތަކާއި ،އެ ފަރާތުން ދީފައި ާ
ބަޔާންތަކާއި

އެހެނިހެން

ލިޔެކިޔުންތަކުގައި

ބުނާ

އެއްޗެއް

އެ

ށ
ފަރާތަ ް

އޮޅުންފިލުވައިދޭންވާނެއެވެ.
(ށ)

ނ
ނ ނުވަތަ ޖިސްމާނީގޮތު ް
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ނުވަތ ނަފްސާނީގޮތު ް
އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ

ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ

ނ
އެހެން ފަރާތެއްގެ އެ ކުއްޖަކަށް ނުވަތަ އެ މީހަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދަ ް
އ
ނފި ނަމަ ،އެއީ އެ ކުއްޖަކު ނުވަތަ އެ މީހަކު ބުނި ބުނުމެއް ކަމުގަ ި
މށް ބު ެ
ބޭނުންވާނެ ކަ ަ
ބަލަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ތަޙުޤީޤު

ކުރަމުންދާއިރު

މުޢާމަލާތު

ކުރަންވާނީ،

ޤ
އަޚްލާ ީ

މިންގަނޑަށް

ތ
ފެ ޭ

ބަހުރުވައަކުންނެވެ .އަދި ކުޑަކުދިންނާ ސުވާލުކޮށް ތަޙުޤީޤު ކުރަންވާނީ އޯގާތެރިކަމާއި
މަޑުމައިތިރިކަމާ އެކުގައެވެ.
15

(ރ)

ޖސްމާނީގޮތުން އުނިކަމެއް
ތ ި
ނ ނުވަ ަ
ތކީ ނަފްސާނީގޮތު ް
ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާ ަ
ނ މީހަކު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ
ޤޤުގައި އެ ފަރާތަށް އެހީތެރިވެދޭ ެ
ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ ،ތަޙު ީ
އވެ.
ފުރުޞަތު އެ ފަރާތަށް ދޭންވާނެ ެ

ނ
ނހުރު ް
ޤގައި ހަ ު
ޤ ު
ތަޙު ީ

36

ނ
ރ ް
ސއިކު ު
ނގައި ޮ
ބަޔާ ު

37

(ހ)

ކން ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަ ު
ށފި ނަމަ ،އެ ޙައްޤު ބޭނުންކުރިކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ލިޔުމަށްފަހު ،އެ ލިޔުމުގައި
ބޭނުންކޮ ް
ވނެއެވެ.
އެ ފަރާތެއްގެ ސޮއިކުރުވައި ،އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހަން ާ

(ށ)

ފ
ފއިވާ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އެ ފަރާތަކުން އިންކާރުކޮށް ި
ކށް ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
ނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް އެ ލިޔުމުގައި ބުނާ އެއްޗެއް އެންގުމަށްފަހު ،އަޑުއެހި ދެ މީހުން
އެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.

(ހ)

ނ ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި އެ ފަރާތެއްގެ
ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދިން ފަރާތަކު ް

އިނގިލީގެ ނިޝާން

ޖަހައި ،ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ބޔާނުގައި ސޮއިކުރުމަށް
ހ ،ބަޔާން ދިން ފަރާތުން ަ
ފ ު
ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާން ދިނުމަށް ަ
އިންކާރުކޮށްފި ނަމަ ،އެއީ އޭނާ ކިޔައިދިންގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ބަޔާނެއްކަމަށް ތަޙުޤީޤުކުރި
ފަރާތާއި ،ތަޙުޤީޤު އަޑުއެހި ދެ މީހުން ލިޔެ ،އެ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދޭ ފަރާތަކީ ސޮއިކުރުމަށް އުޛުރުވެރިވާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި މީހަކު
ގ
ނަމަ ،އެ މީހަކު ދިން ބަޔާނުގައި އެ މީހަކު ލައްވައި ސޮއިކުރުވުމުގެ ބަދަލުގައި ،އިނގިލީ ެ
ނިޝާން ޖަހުވަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ތ
ކމުގައިވާ ނަމަ ،ނުވަ ަ
ލޔަންކިޔަން ނުދަންނަ މީހަކު ަ
ތަޙުޤީޤަށް ބަޔާންދޭ ފަރާތަކީ ި
ށ
ޤ ް
ލިޔަންކިޔަން އުޛުރުވެރިވާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވާ ނަމަ ،އޭނާ ތަޙުޤީ ަ
ދިން ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވުމުގެ ކުރިން އޭނާ އިޚްތިޔާރުކުރާ ފަރާތަކުން އޭނާއަށް އެ ބަޔާން
ކިޔައިދީ ،އެއީ އޭނާ ކިޔައިދިންގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ބަޔާނެއްކަން އޭނާގެ ފަރާތުން ޔަގީން
ވނެއެވެ.
އ ބަޔާނުގައި ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހަން ާ
ކުރުވުމަށްފަހު ،އެ ދެ ފަރާތުން ެ

(ބ)

ތަރުޖަމާނަކު މެދުވެރިކޮށް ނަގާ ބަޔާންތައް ލިޔާނީ ދިވެހިބަހުންނެވެ .މި ބަޔާނުގައި،
ގ
ކރިން ތަޙުޤީޤުކުރި ފަރާތާއި ،ތަޙުޤީޤު އަޑުއެހި ދެމީހުން ެ
ބަޔާންދިން މީހާ ސޮއިކުރުމުގެ ު
ދ
ކށް ދޭން ވާނެއެވެ .އަ ި
ނ އޭނާއަށް ރަނގަޅަށް ތަރުޖަމާ ޮ
ހާޒިރުގައި ތަރުޖަމާނު އެ ބަޔާ ް
އޭނާއަށް އެ ބަޔާން ތަރުޖަމާ ކޮށްދިންކަމަށް ތަރުޖަމާނު އެ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.

(ޅ)

ބޔާނުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބަޔާންދިން ފަރާތުން އެދޭނަމަ،
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހާޒިރުގައި ަ
ނ
އކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާ ް
ނނީ ވަކީލު ސޮ ި
ވނެއެވެ .އަދި އެ ބަޔާނުގައި ޤާ ޫ
އެ ފުރުޞަތު ދޭން ާ
ޖަހަންވާނެއެވެ.
16

ފރާތުގެ
ޤޤުކުރާ ަ
ތަޙު ީ
ތ
ނވާނެ ގޮ ް
ޢަމަލު ހުންނަ ް

38

ދ
ކރުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބިރުދައްކައި ،އަނިޔާކޮށް ،އަ ި
ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ތަޙުޤީޤު ު
އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ފޯރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ
އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ދގު
ޤޤަށް ޮ
ތަޙު ީ
ނ
ނ ް
މަޢުލޫމާތު ދި ު

39

ބތުވެއްޖެ ނަމަ،
އ ދިންކަން ސާ ި
މޢުލޫމާތެ ް
ނގެ ތަޙުޤީޤަށް ދޮގު ަ
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮމިޝަ ު
އެ މައްސަލަ ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ލ
ނން އެ މައްސަ ަ
ގ މައްސަލައެއް ނަމަ ،ކޮމިޝަ ު
ނ ބާވަތު ެ
އަދި އެ މައްސަލައަކީ ކޮމިޝަނުން ބެލޭ ެ
ގއި ،ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ށ ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއް ަ
ބެލުމަށްފަހު ،ޖިނާއީ ދަޢުވާކުރުމަ ް
ނއެވެ.
ވ ެ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން ާ

ފޯނުން މަޢުލޫމާތު

40

އއި،
ނގ ާ
އޯޑިއޯ ރިކޯޑި ް

41

ނ
ސާފުކުރު ް

ޑއޯ ފުޓޭޖާއި،
ވީ ި

ޖ
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހާޒިރުކޮށްގެން ބަޔާން ނަގަން ދަތިވެއް ެ
ނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް ގުޅައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވިދާނެއެވެ.
(ހ)

ނވާ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންގއާއި،
ނ ް
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤަށް ބޭ ު
ށ
މޝަނަ ް
ލ ކުރުމާއި ،އެ ތަކެތި ކޮ ި
ތ ނަކަ ު
ދއި ،އެ ތަކެ ި
ވީޑިއޯ ފުޓޭޖާއި ،ލިޔެކިޔުން ހޯ ަ

ނ
ލިޔެކިޔުން ހޯދު ް

ބގެންވެއެވެ.
ގެނައުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލި ި
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން

ތ
ކޔުން ހޯދައި ،އެ ތަކެ ި
ނންވާ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންގއާއި ،ވީޑިއޯ ފުޓޭޖާއި ،ލިޔެ ި
ތަޙުޤީޤަށް ބޭ ު
ވނަ
ޝނުގެ ޤާނޫނުގެ ަ 60
ނމަށް އިންކާރުކޮށްފި ނަމަ ،ކޮމި ަ
ދ ު
ނަކަލުކުރުމަށާއި ،އެ ތަކެތި ި
އވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
(ނ)

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ އަދި ކޮމިޝަނުން ހޯދާ އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންގއާއި ،ވީޑިއޯ
ފުޓޭޖުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ޚަބީރެއްގެ ބަސް ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ގންވެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ

ނ
ޤޤަށް ފޮޓޯ ނެގު ް
ތަޙު ީ

42

ނވާ
ބނު ް
ޤޤަށް ޭ
ތަޙު ީ

43

(ހ)

ތ
ދ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުވަ ަ
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުން ާ
ގ
އއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ެ
މ ،އެ ެ
ޓ ނަގަން ޖެހިއްޖެ ނަ ަ
އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ފޮ ޯ
މހާގެ ހުއްދަޔާއެކު ފޮޓޯ ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް
ވެރިފަރާތުގެ ނުވަތަ ފޮޓޯނެގޭ ީ
ލިބިގެން ވެއެވެ.

(ށ)

ނ،
ނނެގޭ ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާ ީ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފޮޓޯ ު
މި ގަވާއިދުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ނ
ދ ް
މަޢުލޫމާތު ހޯ ު

(ހ)

ށ
މޢުލޫމާތެއް ދެވިދާނެކަމަ ް
ޅހުންހުރި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެ ަ
ކޮމިޝަނުން ކުރާ ތަޙުޤީޤަކާ ގު ު
އންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ރތަކަށް ެ
ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ފަ ާ

17

(ށ)

ނ
ތަޙުޤީޤާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް ހުރި ތަނަކަށް ކޮމިޝަނުގެ އެންގު ް
މޢުލޫމާތު
ހިފައިގެން ވަދެ އެ ަ

ދ
ގންވެއެވެ .އަ ި
ނށް ލިބި ެ
ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަ ަ

ނ
އެފަދައިން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ތަނަކަށް ވަންނައިރު ،އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ކޮމިޝަނު ް
ށ
އަންގާ އެންގުން ލިޔުމުން އެ ތަނަކަށް ހުށަހެޅުމާއެކު ،އޭގެ ކޮޕީއެއް ،މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަ ް
ގއި އޮންނަން ވާނެއެވެ.
އެ ތަނަކަށް ދާ ފަރާތެއްގެ އަތު ަ
ވރިކޮށް
މދު ެ
ކޯޓު އަމުރު ެ
ނ
ހދު ް
ހެއްކާއި ޤަރީނާ ޯ
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(ހ)

ސ
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލޭނެ އެއްވެ ް
ކމާ ގުޅުންހުރި ކޯޓެއްގައި
ލތެއްގައި ،އެ ަ
އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދަންޖެހިއްޖެ ހާ ަ
ނ އެދެވިދާނެއެވެ.
ކޯޓު އަމުރު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނު ް

(ށ)

ތ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޓު އަމުރަށް އެދެންވާނީ ،ޤާނޫނެއްގައި ނުވަ ަ
ގަވާއިދެއްގައި ކޯޓު އަމުރު ހޯދުމަށް ވަކި ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އެއާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ފަސްވަނަ ބާބު
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ

45

(ހ)

ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް،
ތ
ރކަން ހޯދުމުގެ ފުރުޞަ ު
ތަޙުޤީޤުގެ ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައި ވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެ ި
ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ)

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނުކުރަން އެދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ،
ވ
އ ާ
އގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފަ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެ ް
ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ .އަދި އެ ފަރާތަކީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި
ނކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކަށް
ތކުގެ ދަށުން ވަކާލާތު ކުރުން މަ ާ
ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދު ަ
ވެގެންނުވާނެއެވެ.

(ނ)

ޞތު ދޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ކގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފުރު ަ
ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ތަޙުޤީޤުތަ ު
ތކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދު ަ

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު
ޢައްޔަނުކުރުމަށް ދެވޭ
މުއްދަތު
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(ހ)

ކ
ތަޙުޤީޤުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަ ު
ކމިޝަނުން ދޭންވާނެއެވެ.
ޢައްޔަނުކުރުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޮ
އަދި އެ ފުރުޞަތު ދެވުނުކަން އަންގައި ،އެކަން ލިޔުމުން ރެކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.

18

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުލިބިގެން ދެވަނަ
ނ
ގ މުއްދަތެއް ކޮމިޝަނު ް
ފުރުޞަތަކަށް އެ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެ ނަމަ( 3 ،ތިނެއް) ދުވަހު ެ
ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެ ފުރުޞަތު ދެވުނުކަން އަންގައި ،އެކަން ލިޔުމުން ރެކޯޑު
ކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު
ލ
ކލަކު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށް ީ
ރތުން ޤާނޫނީ ވަ ީ
ބލޭނީ ،އެ ފަ ާ
ހުށަނާޅައިފިނަމަ ެ
ކަމުގައެވެ .އަދި އެ ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ ނުލައި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް
ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،އެ ފަރާތެއް ކޮމިޝަނުގެ
ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުވާއިރު ޤާނޫނީ ވަކީލަކާއެކު ހާޒިރުވެއްޖެ ނަމަ ،ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް
ނނީ ވަކީލުގެ ހާޒިރުގައެވެ.
ގެންދަންވާނީ އެ ފަރާތެއްގެ ޤާ ޫ

(ބ)

ދ
މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނާނީ ރަސްމީ ބަން ު
ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.

ގއި
ޒރު ަ
ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ހާ ި
ޤޤު ކުރިޔަށް
ތަޙު ީ
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(ހ)

އ
ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭންވާނީ ތަޙުޤީޤުގަ ި
ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތުންނެވެ.

ނ
ނދިއު ް
ގެ ް

(ށ)

ނ
ނ ީ
ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިންނާއި ،ސުވާލުކުރެވޭ ވަގުތު އެ ފަރާތަކުން ޤާ ޫ
ށ
ކ ް
ވަކީލާ މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުސަތަށް އެދިއްޖެ ނަމަ ،އެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތަ ަ
ދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

ގ
ޤނޫނު ެ
އ ކޮމިޝަނުގެ ާ
ކންތައްތަ ް
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ަ
 39ވަނަ މާއްދާއިން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލު
ށ
ރމަ ް
ޢައްޔަނުކު ު
ނ
ހޅާ ލިޔު ް
އެދި ހުށަ ަ

48

(ހ)

ލއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނީ ވަކީ ެ
ނށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނަމަ ތިރީގައިވާ ތަކެތި ކޮމިޝަ ަ
 .1ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު.
ދ ކާޑުގެ ކޮޕީ.
ދވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައި ޭ
 .2ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތުގެ ި
ބިދޭސީއެއް ނަމަ ،ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ.
ދ
ފއިވާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައި ޭ
 .3ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ޢައްޔަނުކޮށް ަ
ކާޑުގެ ކޮޕީ.

19

މގެ ހުއްދައިގެ
 .4ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ މަސައްކަތްކުރު ު
ކޮޕީ.
ނ
ޤާނޫނީ ވަކީލު ،ކުރު ް

49

ޤާނޫނީ ވަކީލު

50

އ
ތ ް
މަނާ ކަންތައް ަ

(ހ)

ކޮމިޝަނުގެ

ތަޙުޤީޤަށް

ހާޒިރުކުރެވޭ

ފަރާތްތަކުގެ

ޤާނޫނީ

ވަކީލުން

ތިރީގައިމިވާ

ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ނ
 .1ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތާ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޤާނޫ ީ
ވަކީލު ޖަވާބުދިނުން.
ވ
ލތަކަށް ދޭން ީ
 .2ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތާ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކުރާ ސުވާ ު
ކން އެންގުން.
ތ ހަރަކާތަކުން ނުވަތަ އިޝާރާތަ ު
ވ ަ
ޖަވާބު ލިޔުމަކުން ދިނުން ،ނު ަ
 .3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ،
ށ
ހން ފަރާތަކަ ް
ކލަކު އެ ެ
ތަޙުޤީޤުގައި ދެކެވޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ،ޤާނޫނީ ވަ ީ
ހާމަކޮށް ،އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނުން.
 .4ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން.
(ށ)

އ
ޔންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1އާއި ( )2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަ ާ
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާއިން އިސްތިސްނާ ވެގެންވެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް އެ ފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރު
ނުކުރުމަށް

ނަސޭހަތްތެރި

ވުމަށްފަހު،

އެ

ފަދަ

ޢަމަލެއް

ތަކުރާރުކޮށްފި

ނަމަ،

އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވުމުން ،އެ ވަކީލެއް ސަސްޕެންޑް
ކުރެވޭނެއެވެ.
(ރ)

ތށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ވަނިކޮށް،
މި މާއްދާގެ (ނ) އާ އެއްގޮ ަ
އ
އެ ވަކީލަކު ކޮމިޝަނުގެ އެހެން މައްސަލައެއްގައި މި މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް ޢަމަލެ ް
ނ
ކ ް
ށ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤުތަ ު
ތރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަ ް
ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަި ( 30 ،
އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

ސއިފައި އޮތުން
ޖއް ަ
ހަމަ ަ
ނ
ބާޠިލުކުރު ް

(ހ)

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމަށްފަހު އެއިން މީހެއް
ށ
ބޠިލުކުރަން އެދޭ ނަމަ ،އެކަން ލިޔުމަކުން ކޮމިޝަނަ ް
ހަމަޖައްސައިފައި އޮތް އޮތުން ާ
އަންގަންވާނެއެވެ.

20

(ށ)

ވކީލު ޢައްޔަނުކުރުމަށްފަހު އެއިން މީހެއް ހަމަޖައްސައިފައި
ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުން ،ޤާނޫނީ ަ
ފ
ވތަ ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޑް އޮ ް
އޮތް އޮތުން ބާޠިލުކުރަން އެދޭ ނަމަ ،އެ ޝަޚުޞެއްގެ ނު ަ
ޑައިރެކްޓަރުންގެ ރިޒޮލިއުޝަނެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހަވަނަ ބާބު
މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސަފުކުރުމާއި ،ބަޔާންތަކުގެ ރެކޯޑިންގއާއި ބަޔާންތަކުގެ ކޮޕީ ދޫކުރުން
ގޅޭ
އސަލައާ ު
މަ ް
މަޢުލޫމާތު
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(ހ)

ނ
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދެވޭ ީ
މައްސަލައިގައި މަޞްލަޙަތު އޮންނަ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ނ
ނ ް
ސާފުކޮށްދި ު

(ށ)

މތު ހޯދަން އެދެންވާނީ،
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫ ާ
ށ އެދޭ ފޯމު" އިންނެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ "މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަ ް

(ނ)

ކ
މތަ ީ
ދމަށް އެދޭ މަޢުލޫ ާ
ތތަކުން ހޯ ު
ޔންކޮށްފައިވާ ފަރާ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަ ާ
ގމުންދާ މައްސަލައަކަށް
ވތަ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ހިނ ަ
ކށް ނު ަ
ހިނގަމުންދާ ތަޙުޤީޤަ ަ
އ
ހުރަސްއެޅިދާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ މަޢުލޫމާތެ ް
ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެއްވެސް މީހެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތެއް
ހޯދަން އެދުނުކަމުގައިވިޔަސް ،އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ނ
ނގެ ކޮޕީ ދޫކުރު ް
ބަޔާ ު

52

(ހ)

ޖ
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގެ ކޮޕީ ހޯދުމަށް ،ބަޔާން ދީފައިވާ ފަރާތުން އެދިއް ެ
ނަމަ ،އެ ބަޔާނެއްގެ ކޮޕީ ،ކޮމިޝަނުން އެ ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވޭނީ ،އެ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު
ނިމިފައިވާނަމައެވެ.

(ށ)

ނ،
ށފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާނުގެ ކޮޕީ ހޯދުމަށް އެދެންވާ ީ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ށ އެދޭ ފޯމު" އިންނެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ "މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަ ް

(ނ)

ށފައިވާ ބަޔާނުގެ ކޮޕީ ދޫކުރެވޭނީ ،ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.

(ރ)

ށ
ވ ބަޔާނުގެ ކޮޕީ ހޯދުމަ ް
ރ ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ކޮމިޝަނަށް ދީފައި ާ
( 18އަށާރަ) އަހަ ު
ނވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާއެވެ.
އެދެންވާނީ ،އެ ކުއްޖެއްގެ ބެލެ ި

21

(ބ)

ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުންނަ ފަރާތެއް މި
ހ
ހވާލުވެގެން ހުންނަ މީ ާ
ހދުމަށް އެދެވޭނީ ،އެ ފަރާތަކާ ަ
ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނެއް ޯ
އ
ނުވަތަ އެ ފަދަ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް ކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތެ ް
ކށެވެ.
ބަލަހައްޓާ ފަރާތަ ަ

ހރި
ގޅުން ު
ޤޤާ ު
ތަޙު ީ
ޑއޯ
ލިޔުންމާއި ،އޯ ި
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ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅުންހުރި
ލިޔުމެއް ،ނުވަތަ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގއެއް ނުވަތަ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގއެއް ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން

ވޑިއޯ
އއިީ ،
ރެކޯޑިންގ ާ

އެދިއްޖެ ނަމަ ،އެ ލިޔުމެއް ،އޯޑިއޯ ނުވަތަ ރެކޯޑިންގއެއް ނުވަތަ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގއެއް އެ ފަރާތަކަށް

ރން
ރެކޯޑިންގ ދޫކު ު

ނންމައިގެންނެވެ.
ރންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ި
ދޫކުރެވޭނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަ ު

ހަތްވަނަ ބާބު
މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ނިމުން
އސަލަ ބަލައި
މަ ް
މމަށްފަހު
ނިން ު
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އމިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ނންމުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގަ ި
ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަލައި ި
ތށާއި ،މައްސަލައިގައި
ހށަހެޅި ފަރާ ަ
މށްފަހު މައްސަލަ ު
 .1މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ނިންމު ަ

ތ
ނވީ ގޮ ް
ޢަމަލުކުރަ ް

އސަލަ ނިންމިގޮތް އެންގުން.
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް އެ މަ ް
 .2ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުން.
ނން ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ނަމަ،
 .3ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލަކަށް ނުވަތަ ގަވާއިދަކަށް ބަދަލެއް ގެން ަ
ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް އެކަމުގެ ލަފާ ދިނުން.
އދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން
 .4ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ހިނގާ ި
ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅު ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ،އެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ
ފަރާތަށް އެންގުން.
ކޮމިޝަނުގެ

55

އެންގުންތަކަށް

ނފީޛުކުރާ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާ
ކޮމިޝަނުން މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު ،ޤާނޫނު ތަ ް
ށ ،ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  47ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ
ހުށަހެޅުންތަކާ އެއްގޮތަ ް

ޢަމަލުނުކުރުން

ވނަ މާއްދާގެ
ނގެ ޤާނޫނުގެ ަ 60
ލ ކޮށްފައި ނުވާ ނަމަ ،ކޮމިޝަ ު
ތެރޭގައި އެ އިދާރާއަކުން ޢަމަ ު
ގމަތިން އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ

މައްސަލަ އަލުން
ބެލުން

56

ބބަކާއެކު
ދނުމަށް އެދި އެކަށީގެންވާ ސަ ަ
އސަލައެއް އަލުން ބަލައި ި
ނންމައިފައިވާ މަ ް
ކޮމިޝަނުން ި
ގންވެއެވެ.
ހުށަހަޅައިފި ނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް އަލުން ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ

22

އަށްވަނަ ބާބު
އެހެނިހެން ކަންތައްތައް
ނނާ
ނބަރު ް
ނގެ މެ ް
ކޮމިޝަ ު

57

ނ
ރވު ް
ނުފޫޒުފޯ ު

58

ސ
އ ާ
މނާ ފަ ި
ޖޫރި ަ

59

ނ
އދަލުކުރު ް
ބަ ް

އސަލައަކާ ނުވަތަ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކާ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މަ ް
ނ ބައްދަލު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު"
ނބަރުން ާ
ދލުކުރެވޭނީ" ،ކޮމިޝަނުގެ މެ ް
ރންނާ ބައް ަ
ނުވަތަ މެންބަ ު
ށ އެ ފޯމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ނ ް
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،ކޮމިޝަ ަ
(ހ)

ގ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮމިޝަނު ެ
މެންބަރަކަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކަށް އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ފޯރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.
އަދި އެ ފަދަ ނުފޫޒެއް ފޯރުވަން މަސައްކަތްކޮށްގެން ވެސް ނުވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ފަރާތަކާމެދު ،ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
ދރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއް ނަމަ ،އެ މައްސަލަ ވަކި
 -1ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ހިނގާ އި ާ
ހ ،އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު
މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަ ު
އެޅޭނެއެވެ.
 -2އާންމު ފަރާތެއް ނަމަ ،ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ތ
ށ ނުވަ ަ
ގ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަ ް
ނ ( 3ތިނެއް) ދުވަހު ެ
ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ،ސަރުކާރު ބަންދުނޫ ް
ށ ދައްކަންވާނެއެވެ .މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ނެތި ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަ ް

ނ
ދެއްކު ް

ތެރޭގައި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކައިފައި ނުވާ ނަމަ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާގެ
ގންވެއެވެ.
ފައިސާ ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ
ނ
ރ ް
ށއެ ު
މަޞްލަޙަތު ފު ު

60

މހުން
ލގައި ީ
ބަދަ ު

61

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ އިންވެސްޓިގޭޝަން
ލއާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ކަމެއްގައި
ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް ނަމަ ،އެ މައްސަ ަ
ވނެއެވެ.
އެ ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެގެން ނު ާ

ނ
ރ ް
ޢައްޔަންކު ު

(ހ)

ދ
ހކު ހަމަޖެއްސުމަށް އެ ޭ
ކން އެ ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި މީ ަ
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަ ު
މށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމު "ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގައި
ނަމަ ،ކޮމިޝަނުން އެކަ ަ
ފމު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށް ،ކޮމިޝަނަށް އެ ޯ

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަދަލުގައި ޢައްޔަނުކުރެވޭނީ އެންމެ
ފަރާތެކެވެ.
23

(ނ)

ނ
ކރަން އެދޭ ނަމަ ،އެކަ ް
ބޠިލު ު
ޖއްސައިފައި އޮތް އޮތުން ާ
ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއް ހަމަ ަ
ވނެއެވެ.
ލިޔުމުން ކޮމިޝަނަށް އަންގަން ާ

ބރާތްތަކުގެ
ލަފުޒުތަކާއި ޢި ާ

62

ނ
އދަށް ޢަމަލުކުރު ް
ވ ި
ގަ ާ

63

ނ
މާ ަ

ބނެފައި ނުވާހައި ހިނދަކު:
މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ު
ކމިޝަނަށެވެ.
ނލް އިންޓެގްރިޓީ ޮ
"ކޮމިޝަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ނޭޝަ ަ
ޝނަލް
ނންބަރު( 27/2015 :ނޭ ަ
ނނު ަ
ނ ،ޤާ ޫ
އ ބުނެފައި އެވަ ީ
"ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު" ކަމުގަ ި
ނނު) އަށެވެ.
އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާ ޫ
ކމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް
"ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ރަސްމީގޮތުން ޮ
އކަތްކުރާ ކޮންމެ ތަނަކަށެވެ.
ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އޮފީސް ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ މަސަ ް
ނންބަރު( 27/2015 :ނޭޝަނަލް
ނނު ަ
"ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާ ޫ
ނނު) ގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކަށެވެ.
އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާ ޫ
ބރު( 27/2015 :ނޭޝަނަލް
"މަޤުބޫލު އުޛުރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަން ަ
ނނު) ގެ  45ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކަށެވެ.
އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާ ޫ
ނ ،އާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑާ
"ކޮމިޝަނުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ޢަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ ީ
ޚިލާފު ޢަމަލުތަކަށެވެ.
ނށް މައްސަލައެއް
އވަނީ ،ކޮމިޝަ ަ
ށހަޅާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި ެ
ހ ަ
"މައްސަލަ ނުވަތަ ޝަކުވާ ު
ށ
ށދިނުމަށް އެދި ،އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނަ ް
ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ތަޙުޤީޤު ކޮ ް
ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަރާތެކެވެ.
ނ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފށާ ީ
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
ފެށިގެންނެވެ.

24

ޖަދުވަލު 1
އ
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭ ހުވަ ި
ރޓީ ކޮމިޝަނުގައި ހިނގަމުންދާ މި މައްސަލައިގައި ،ކުރެވޭ
އންޓެގް ި
ހގެ ނަން} ނޭޝަނަލް ި
[އަހުރެން{ ،ހާޒިރުކުރެވުނު މީ ާ
ސ
ބނުމަށާއި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް އެއްވެ ް
ނމެ ބަހެއްގައި ތެދު ު
ދނުމުގައްޔާއި ،އަހުރެން ބުނާ ކޮ ް
އެންމެހައި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ި
ނދީ ހުވައިކުރަމެވެ].
އެއްޗެއް ނުބުނުމަށް މާތްﷲ ގަ ް
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