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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ،އެ ކަންކަން ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު

ތަޢާރަފާއި ނަން

.1

މަޤްޞަދު

.2

ގަވާއިދު ހިންގާ

.3

)ހ(

ކބެހޭ ާ
ނންބަރު ) 11/2008އިންތިޚާބުތަ ާ
މިއީ ޤާނޫނު ަ
ނ
ޢންމު ޤާނޫނު( ގެ  62ވަ ަ
ނ އިންތިޚާބެއް ހިނގަމުންދާއިރު ،އެ އިންތިޚާބަކާ ގުޅޭ
ލބިގެ ް
މާއްދާގެ ދަށުން ބާރު ި
ށ
ރތްތަކަ ް
އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ  /މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަ ާ
ހޅާ ޝަކުވާ  /މައްސަލަ
އދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަ ަ
އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާ ި
ނ
ޤޤުކުރުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކު ް
ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ،ތަޙު ީ
ނކުރާ ގަވާއިދެވެ.
ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާ ް

)ށ(

ތ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި،
މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ނުވަ ަ
ނ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު" އެވެ.
އެކަންކަން ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޭ

މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ ،އެ އިންތިޚާބަކާ ގުޅިގެން އުފައްދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
މގައި
ބޔާންކުރުމާއި ،އެކަންކަން ބެލު ު
މއްސަލަތައް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް ަ
ބިއުރޯތަކަށް ޝަކުވާތައް ަ /
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.
ނސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ އިލެކްޝަ ް

ފަރާތް
މި ގަވާއިދުގެ

.4

ވތްތަކުގެ ޝަކުވާ  /މައްސަލަތަކެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭނީ އަންނަނިވި ބާ ަ

ދަށުން ހުށަހެޅޭނެ
ޝަކުވާ /
މައްސަލަތައް

)ހ(

ށހަޅާ ޝަކުވާ /
ބބުން ހު ަ
އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން އައުމުގެ ސަ ަ
މައްސަލަތައް؛

)ށ(

ބން
އިންތިޚާބުގެ އެކިއެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ވަކިކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ނުކުރުމުގެ ސަބަ ު
ނ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ /
ނުވަތަ ވަކިކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ވަގުތުގައި ނުކުރުމުގެ ސަބަބު ް
މައްސަލަތައް؛
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ބރު2020/R-15 :
އދު ނަން ަ
ގަވާ ި

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ށފައިވާ ކަމެއް ކުރުމުގެ
މށް ބަޔާންކޮ ް
އިންތިޚާބުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި ކޮށްގެން ނުވާނެކަ ަ
މއްސަލަތައް؛
ސަބަބުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ަ /

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އާއި )ނ( އާއި )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކާއި،
ކ
ނނާއި އެ އިންތިޚާބަކަށް ޚާއްޞަ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަ ާ
ޤ ޫ
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ާ
ޚިލާފަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ކުރާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޝަކުވާ  /މައްސަލަތައް.

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން

.5

ހުށަހަޅާ ޖިނާއީ

ބހޭ
ކ ެ
އންތިޚާބުތަ ާ
ގ ޤާނޫނު( އާއި ި
ނބަރު ) 12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާއަތު ެ
ނ ނަ ް
ޢަމަލުކުރާނީ ޤާނޫ ު

މައްސަލަތައް
އިންތިޚާބުތަކާ

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ  /މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގައި
ނވެ.
ތން ެ
ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަ ި

.6

ލބިގެންވެއެވެ.
އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ޝަކުވާ  /މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް ި

ގުޅިގެން ޝަކުވާ /
މައްސަލަ
ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު
ލިބިގެންވާ
ފަރާތްތައް

)ހ(

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު އޮތް ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެއް؛

)ށ(

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް؛

)ނ(

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް؛

)ރ(

ބ
އބްޒާވަރުންނާއި އިންތިޚާ ު
ޮ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަދީފައިވާ އިންތިޚާބުގެ
މޮނިޓަރކުރާ ފަރާތްތައް؛

ޝަކުވާ /

.7

)ބ(

ތބޭ މީހުން.
ނގައި ބަލަހައްޓަން ި
އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ހި ް

)ހ(

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް  /މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނީ ،އެ އިންތިޚާބެއްގައި ޝަކުވާ /

މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯމުންނެވެ .މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާއިރު ޝަކުވާ /
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ސަބަބާއި ،ޝަކުވާ  /މައްސަލައިގެ ތަފުސީލާއި ،ލިބެންހުރި ހުރިހާ ހެކި
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ވ /
ށގެން ހުށަހަޅާ ޝަކު ާ
ކެމްޕޭނަށް ހުރަސްއަޅައިގެން ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކެމްޕޭންކޮ ް
ނ
ވޓުލުން ނިމުމުގެ ކުރި ް
ނތިޚާބުގެ ޯ
މައްސަލަ ،އެ ކަމެއް ހިނގާ ވަގުތު ނުވަތަ އި ް
ޝކުވާ  /މައްސަލައަކާމެދު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފިޔަވަޅު
ަ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެ
އަޅަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ޝަކުވާ  /މައްސަލަ ހުށަހަޅާނަމަ ،ޝަކުވާ /
ޔއެއްގެ ރަސްމީ ތައްގަނޑު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އެ ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ އެ ޖަމްޢިއް ާ
ޖަހަންވާނެއެވެ.
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އމް49 :
ވޮލި ު

ޝަކުވާ /

އަދަދު31 :

.8

ބރު2020/R-15 :
އދު ނަން ަ
ގަވާ ި

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ނށެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝަކުވާ  /މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ އަންނަނިވި ތަންތަ ަ

މައްސަލަ
ހުށަހަޅާނެ ތަންތަން

)ހ(

ރަށްރަށުގައި ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓު  /އަތޮޅު ފޯކަލް ޕޮއިންޓު؛

)ށ(

ސިޓީގައި ސިޓީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓު؛

)ނ(

އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ހުރިނަމަ ،އެ ތަނަކަށް؛

)ރ(

ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ ހުރިނަމަ ،އެ ތަނަކަށް؛

)ބ(

މާލޭ ސިޓީގައި ނަމަ ،ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ؛

)ޅ(

ގ
ކޒުގައި ޝަކުވާ  /މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ެ
ހ ވޯޓުލާ މަރު ަ
ވޯޓު ނަގާ ދުވަ ު
ވެރިޔާއަށް އަނގަބަހުންނެވެ .ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ،
ޝަކުވާ  /މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ ޝަކުވާ  /މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުން ،ރަށު ފޯކަލް
ޕޮއިންޓު މެދުވެރިކޮށް އަތޮޅު  /ސިޓީ  /ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
ބިއުރޯއަށެވެ.

)ކ(

އތް
އހެން ބަޔާންކޮށްފައި ޮ
މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އާއި )ނ( އާއި )ރ( ގައި ެ
ނަމަވެސް ،ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ޝަކުވާ  /މައްސަލަ
ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ،މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޝަކުވާ /
މައްސަލަ
ހުށަހެޅުމުގައި
ހިމަނަންޖެހޭ
މަޢުލޫމާތު

.9

ނ ޝަކުވާ  /މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު،
މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކު ް
ހމަނަންވާނެއެވެ.
މތު ި
ވރަކުން ،އަންނަނިވި މަޢުލޫ ާ
އެ ފަރާތްތަކަށް އެނގުނު މިން ަ
)ހ(

ޝަކުވާ  /މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކޮން ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛

)ށ(

މތު )އެނގެންހުރި މިންވަރަކަށް(؛
ޝަކުވާ  /މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ލިބެންހުރި މަޢުލޫ ާ

)ނ(

ޝަކުވާ  /މައްސަލަ ހިނގި ނުވަތަ ހިނގާ ތަން؛

)ރ(

ޝަކުވާ  /މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު؛

)ބ(

ޝަކުވާ  /މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު؛

)ޅ(

ލމާތު؛
ޝަކުވާ  /މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބެންހުރި ހުރިހާ ހެއްކާއި މަޢު ޫ

5

އަދަދު31 :

އމް49 :
ވޮލި ު

)ކ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2020/R-15 :
އދު ނަން ަ
ގަވާ ި

ނ
ހޅައިފައިވާނަމަ ،ހުށަހެޅު ު
ކރިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުށަ ަ
ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ  /މައްސަލަ ު
ފަރާތެއް އަދި އެ ޝަކުވާ  /މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައިވާނަމަ ،އެ ކަމުގެ
ތަފުސީލު.

އިޚްތިޞާޞް

.10

)ހ(

ލިބިގެން ނުވާ

އިލެކްޝަންސް

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ބިއުރޯއަށް

ބެލުމުގެ

އިޚްތިޞާޞް

ނ
ލިބިގެންވަ ީ

މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބެލުމަށެވެ.

މައްސަލަތަކާމެދު
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

)ށ(

ޝންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިލެކް ަ
ތ
އހެން އިދާރާއަކަށް ނުވަ ަ
ރ މައްސަލައެއް ނަމަ ،ނުވަތަ ެ
އެ ބިއުރޯގެ އިޚްތިޞާޞުން ބޭ ު
ނ އެ ގޮތަށް ބަޔާންކޮށް،
މުއައްސަސާއަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ނަމަ ،އެކަ ް
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ) 2ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާ /

.11

)ހ(

މައްސަލަ

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ޝަކުވާ  /މައްސަލައެއް
ނ
މއްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތު ް
އސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ަ /
ހުށަހެޅުމުން އެ ޝަކުވާ  /މަ ް

ރަޖިސްޓަރީ ކުރި

ދޭ މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގައި އެ ޝަކުވާ /

ކަމުގެ ލިޔުން

ށ
މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ،ޝަކުވާ  /މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ ް

ދޫކުރުން

ދޭންވާނެއެވެ.
)ށ(

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ  /މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން
ބލަން ކަނޑައަޅާ ޝަކުވާ  /މައްސަލަތަކާއި
އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ަ
ނތްކަމަށް ކަނޑައަޅާ ޝަކުވާ  /މައްސަލަތަކުގެ ދަފުތަރެއް އިލެކްޝަންސް
ެ
ބެލެން
ލހައްޓަންވާނެއެވެ.
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ބަ ަ

)ނ(

މއްސަލައަކާމެދު ޢަމަލުކުރި
ގ މަތިން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ަ /
މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތު ެ
ގޮތް ،ޝަކުވާ

 /މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ،އެ ޝަކުވާ  /މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚުން

ރގައި އަންގަންވާނެއެވެ.
ފެށިގެން ) 2ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެ ޭ
ޝަކުވާ /

.12

)ހ(

މައްސަލަ ނިންމުން

ނ
އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ  /މައްސަލަ ނިންމަންވާ ީ
ލބިއްޔަތުންނެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ މެންބަރުންގެ އަޣު ަ

)ށ(

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ  /މައްސަލަ ނިންމާއިރު،
ގ
އެ ބާވަތުގެ ޝަކުވާ  /މައްސަލައެއް ކުރިން ނިންމައިފައިވޭތޯ ބަލައި ،އެއްބާވަތެއް ެ
ނވާނެއެވެ.
ޝަކުވާ  /މައްސަލަތައް އެއްގޮތަކަށް ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރަ ް

ޝަކުވާ /
މައްސަލަ ނިންމުނު
ގޮތް އެންގުން

.13

)ހ(

އިލެކްޝަންސް

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ބިއުރޯއިން

ޝަކުވާ

/

މައްސަލައެއް

ބަލައި

ކވާ  /މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ނިންމުމަށްފަހު ،އެ ޝަކުވާ  /މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް އެ ޝަ ު
އވެ.
ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެ ެ

6

އަދަދު31 :

އމް49 :
ވޮލި ު

)ށ(

ބރު2020/R-15 :
އދު ނަން ަ
ގަވާ ި

ޝަކުވާ

/

ގުޅިގެން

މައްސަލައަކާ

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ތުހުމަތުގެގޮތުގައި

އެއްވެސް

ފަރާތަކާ

 /މައްސަލަ ނިމުމުން ،އެ ފަރާތަކަށް ޝަކުވާ /

ވ
ސުވާލުކުރެވިފައިވާނަމަ ،ޝަކު ާ

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
ތަޙުޤީޤަށް މީހުން

.14

)ހ(

ހާޒިރުކުރުން

ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ  /މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން
ޤށް ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ.
ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަރާތެއް ތަޙުޤީ ަ

)ށ(

ކޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
ވތަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އިލެ ް
ނނީ ލަފައެއް ނު ަ
ވަކި ކަހަލަ ފަ ް
އފަދަ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ.
ބިއުރޯއިން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަެ ،

)ނ(

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާ  /މައްސަލައެއްގެ
ވ ގޮތްތަކުން ކުރެ ގޮތަކަށް
ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ،ތިރީގައި ާ
ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ.
 .1ފޯނުން ގުޅައިގެން ނުވަތަ މެސެޖަކުން އަންގައިގެން؛
 .2ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ފޮނުވައިގެން؛
ތ
 .3މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ހޯދާ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ނުވަ ަ
އ ބަހައްޓައިގެން.
ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގަ ި

ފޯނުން ގުޅައިގެން

.15

)ހ(

ނުވަތަ

ކޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
އލެ ް
ވތަ އެ މީހަކާ ބައްދަލުކޮށްގެން ި
ފޯނުން ގުޅައިގެން ނު ަ
ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވާން

ބައްދަލުކޮށްގެން

އެންގުމުން ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ،

"ހާޒިރުވުމަށް

އަންގާ

ޗިޓު"

އެ މީހަކަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

މީހުން ހާޒިރުކުރުން

)ށ(

ނ
ގ މަތިން ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުން ،މި ގަވާއިދުގެ  16ވަ ަ
ވ ގޮތު ެ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ާ
ތން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަ ި

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ .16

)ހ(

ޗިޓު ފޮނުވައިގެން

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ފޮނުވައިގެން މީހުން ހާޒިރުކުރާއިރު ،ވަކިގަޑިއަކަށް އައުމަށް
އަންގާ އަމުރެއް ،އެ މީހާއަށް ނުވަތަ އެ މީހަކު އުޅޭ އެޑްރެހަކަށް ރައްދު ކުރަންވާނެއެވެ.

ހާޒިރުކުރުން

)ށ(

ދއްގައި ސަރުކާރުގެ އެހެން
އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނ ެ
އޮފީހެއް

ނުވަތަ

ދައުލަތުގެ

އެހެން

މުއައްސަސާއެއް

މެދުވެރިކޮށް

އިލެކްޝަންސް

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު މީހަކަށް ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ.
)ނ(

މި ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތަށް ފޮނުވާ ޗިޓު ،ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެ ) 5ފަހެއް( ގަޑިއިރު ކުރިން
އެ ފަރާތަކަށް ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.
7

އަދަދު31 :

އމް49 :
ވޮލި ު

)ރ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2020/R-15 :
އދު ނަން ަ
ގަވާ ި

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް،
ބއް އޮވެގެން ހާޒިރުވުމަށް
އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުން ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ .މަޤްބޫލު ސަބަ ެ
ވންޖެހޭ ގަޑީގެ ލަސްވެގެން
އަންގާ ލިޔުމުގައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތް ނަމަ ،ހާޒިރު ާ
ނ އެކަން އިލެކްޝަންސް
) 30ތިރީސް( މިނެޓުގެ ކުރިން ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،ލިޔުމަކު ް
ނ
ތ ހުރިގޮތުން ހާޒިރުވެވެ ް
ހލަ ު
އންގަންވާނެއެވެ .އަދި ބަލި ާ
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ަ
ކން ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް
ނެތް ނަމަ ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތަ ު
ސެޓުފިކެޓެއް އެ ލިޔުމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ބ(

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފައިވާ ފަރާތްތަކުން
އިލެކްޝަންސް

ޓސް
ކޮމްޕްލެއިން ް

ބިއުރޯއަށް

ފހު
ހާޒިރުވުމަށް ަ

ލަސްނުކޮށް

އިދާރީ

މުވައްޒަފަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ،އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް
ސ
ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ފޮނުވައިގެން ހާޒިރުވާ ފަރާތެއް ނަމަ ،އިލެކްޝަން ް
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ،އެ ލިޔުން ،އިދާރީ މުވައްޒަފަކާ ލަސްނުކޮށް
އިލެކްޝަންސް

ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ހާޒިރުވިކަން

ބިއުރޯއަށް

ޝންސް
ރމަށްފަހު ،އިލެކް ަ
ވތަ ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ހަވާލުކު ު
އެންގުމަށްފަހު ،ނު ަ
ނވާނެއެވެ.
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހުއްދަ ނެތި ގޮސްގެން ު
)ޅ(

އިލެކްޝަންސް

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ބިއުރޯއަށް

ހާޒިރުވުމަށް

ފޮނުވާ

ޗިޓާ،

ލ
މަޤުބޫ ު

ށ
ލނުވި ނަމަ ،ނުވަތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަ ް
ސަބަބެއްނެތި ހަވާ ު
އނެތި ހާޒިރުނުވެއްޖެ ނަމަ،
ލ ސަބަބެ ް
ހާޒިރުވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަޑިއަށް މަޤުބޫ ު
ޅ އެޅޭނެއެވެ.
ޤާނޫނީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަ ު
ހާޒިރުވުމުގެ
ޗިޓުގައި
ހިމަނަންޖެހޭ
މަޢުލޫމަތު

.17

މި ގަވާއިދުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަންގާ އެންގުމެއްގައި ،އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު
ހިމަނަންވާނެއެވެ.
)ހ(

ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާގެ ނަމާއި ،ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ،އުމުރު؛

)ށ(

ތ ޕާސްޓްޕޯޓުގެ
ނބަރު ނުވަ ަ
ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަ ް
ނަންބަރު؛

)ނ(

ހާޒިރުކުރެވޭ ހައިސިއްޔަތު؛

)ރ(

ކުށަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ނަމަ ،އޭނައާ މެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުގެ ޚުލާޞާ؛

)ބ(

ދ
ނ މީހަކު ނަމަ ،ކުރަމުން ާ
ތަޙުޤީޤަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ މީހަކު ނުވަތަ ހެކިބަސް ދެވިދާ ެ
ތަޙުޤީޤު ޚުލާޞާ؛
8

އމް49 :
ވޮލި ު

ރުހުމުގައި

އަދަދު31 :

.18

ބރު2020/R-15 :
އދު ނަން ަ
ގަވާ ި

)ޅ(

ހާޒިރުވާން އަންގާ ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި؛

)ކ(

ހޭދަވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ވަގުތު؛

)އ(

ހުއްދަ ދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި.

)ހ(

އިލެކްޝަންސް

އިލެކްޝަންސް

ބިއުރޯއިން

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ތަޙުޤީޤަކާ

ހިންގަމުންގެންދާ

ގުޅިގެން

ތ
ވ ަ
ތ ޝަކުވާ  /މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހެކިބަހެއް ނު ަ
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ނުވަ ަ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ވ
ޝންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުން ާ
މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަށް އިލެކް ަ

ބިއުރޯއަށް

ހ
ދލުކޮށްގެން ހާޒިރުވާންޖެ ޭ
ކ ބައް ަ
ނގައިގެން ނުވަތަ އެ މީހަ ާ
ކށް އަ ް
މީހާގެ ރުހުމުގައި ،ފޯނު ޮ

ހާޒިރުވުން

ގ
ނސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމު ެ
ގަޑި އަންގައިގެން އިލެކްޝަ ް
ވއެވެ.
ގން ެ
އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ލިބި ެ
)ށ(

އންގާ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ަ
ށ
ކ ހާޒިރުވުމުގެ ޙައްޤު އެ މީހަކަ ް
ހއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކާއެ ު
ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވާއިރު ،އެ މީ ެ
ލިބިގެންވެއެވެ.

)ނ(

އންގާ އެންގުމަކާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ަ
ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މީހަކާ ސުވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ،ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ މީހަކަށް
ނނީ ޙައްޤުތައް އެ މީހަކަށް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ.
ލިބިގެންވާ ޤާ ޫ

ބަންދުގައި

.19

ބަހައްޓައިގެން

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ބަލަމުންދާ ޝަކުވާ  /މައްސަލައެއްގައި ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ
ދ ޝަކުވާ  /މައްސަލައިގެ ހެއްކަށް
ފަރާތަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ބަލަމުން ާ

ހާޒިރުކުރުން

ނުފޫޒު

ފޯރުވައިފާނެކަމުގެ

ހެކި

ނުވަތަ

ފޮރުވައިފާނެކަމުގެ

ނުވަތަ

ހެކި

ނައްތައިލާނެކަމުގެ

އންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމުގައި
ނވަތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެ ި
ު
ހލަތެއްގައި
އިހުތިމާލުއޮތް ާ
ލތެއްގައި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ހޯދާ ކޯޓު އަމުރެއްގެ
އެއްބާރުލުން ނުދޭ ހާ ަ
ދަށުން ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ.
ބަންދު ކޮށްފައި

.20

ހުރި މީހަކު

ނަމަ،

ހާޒިރުކުރުން
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި
ތިބޭ މީހުން
ހާޒިރުކުރުން

ބަންދުކޮށްފައިހުރި މީހަކު އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ
އެ

މީހަކު

ކރާނީ،
ހާޒިރު ު

އެ

މީހަކު

ކރި
ބަންދު ު

ދައުލަތުގެ

މުއައްސަސާއެއް

މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.
.21

އިލެކްޝަންސް

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ބިއުރޯއިން

ބަލާ

މައްސަލައެއްގައި،

ރާއްޖެއިން

ބޭރުގައިވާ

ފަރާތަކާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ޝަކުވާ /މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް
ތގެ
އގައި ،ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮ ު
ކ ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެ ް
އޮޅުންފިލުވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ހެ ި
މަތިން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތެއް ،ހާޒިރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް
ބގެންވެއެވެ.
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ލި ި

9

އމް49 :
ވޮލި ު

ޚާއްޞަ

އަދަދު31 :

.22

ޢިނާޔަތްތައް

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2020/R-15 :
އދު ނަން ަ
ގަވާ ި

ށހެޅިފައިވާ ޝަކުވާ  /މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން،
އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހު ަ
ތ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން
ބަލިހާލު ހުރި ގޮތުން ނުވަ ަ

ދެވިފައިވާ

ނސް
އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ފަރާތްތައް ،އިލެކްޝަ ް

ފަރާތްތައް

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް

ހާޒިރުކޮށްގެން ބަޔާން ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ފަރާތެއް ދިރިއުޅޭ

ދނެއެވެ.
ތަނަކަށް ގޮސްގެން ބަޔާން ނެގި ާ
ހާޒިރުވާއިރު،

.23

ކާކުކަން އެނގޭނެ

ނުވަތަ އެ މީހަކީ ކާކުކަން އެނގޭނެ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.

އން
ލިޔުމެއް ގެނަ ު
ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް

ހާޒިރުވާއިރު ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

.24

ކުރުން މަނާ

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް

މއް
ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުން ތިރީގައިވާ އެއްވެސް ކަ ެ

ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ކަންތައްތައް

 .1އަޑާއި މަންޒަރު ރިކޯޑު ކުރެވޭނެ ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް އެއްވެސް އެއްޗެއްގެ ބޭނުންހިފުން؛
އޗެއް ތަޙުޤީޤު މަޖިލީހަށް
އ ދެވިދާނެފަދަ އެއްވެސް އެ ް
 .2މީހަކަށް ޖިސްމާނީ ގެއްލުމެ ް
ވެއްދުން؛
ގ
ށ ވެއްދުމު ެ
 .3އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ތަޙުޤީޤު މަޖިލީހަ ް
ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްޗެއް ވެއްދުން؛
 .4އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ ކަމެއް ނުކުރުން.
 .5އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ނުވަތަ ރަށުން
ބޭރުން ގެނެވޭ މީހުން ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށްދާ މުއްދަތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
ނ ދިޔުން؛
ބިއުރޯގެ ހުއްދަ ނުލިބި ފުރައިގެ ް
 .6އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ހުއްދަ ނެތި ތަޙުޤީޤު އެ އިރެއްގައި ހިނގަމުންދާ
ތަނަކުން ބޭރަށް ދިޔުން؛
އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.
ތަޙުޤީޤު މަޖިލިސް

.25

ރިކޯޑުކުރުން
ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ކުރާ ތަޙުޤީޤުތަކުގެ ،ތަޙުޤީޤު މަޖިލިސްތަކުގެ އޯޑިއޯ
ނުވަތަ ވީޑީއޯ ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

.26

)ހ(

މައްސަލައަކާ

ގުޅިގެން

ތުހުމަތުގައި

ސުވާލުކުރެވޭ

މީހާއަށް،

ތިމާއަކީ

ކާކުކަން

ނދީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ
އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ު
ގންވެއެވެ.
ބޭނުން ހިފުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބި ެ

10

އމް49 :
ވޮލި ު

އަދަދު31 :

)ށ(

ބރު2020/R-15 :
އދު ނަން ަ
ގަވާ ި

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސުވާލުކުރެވޭ މީހާ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު
ރށް
ތން އޭނާއާ ދެން އިތު ަ
ދ ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތާ ގުޅޭގޮ ު
އިޚްތިޔާރުކޮށްފި ނަމަ ،އޭނާއާމެ ު
އެއްވެސް ސުވާލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ،އޭނާ އެ ޙައްޤު އިޚްތިޔާރުކުރީ،
ނ
ސުވާލުކުރެވެމުން ދަނިކޮށް ކަމުގައިވާނަމަ ،އޭނާއާ ސުވާލުކުރަމުން ދިޔަދިއުން އެހިނދު ް
ލންވާނެއެވެ.
ފެށިގެން ހުއްޓައި ަ

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސުވާލުކުރެވޭ މީހާ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު
އ ޙައްޤު އިޚްތިޔާރުކުރުމާ
އިޚްތިޔާރުކުރީ އޭނާއާ ސުވާލުކުރެވެމުންދަނިކޮށް ކަމުގައިވާނަމަެ ،
ނނީ
ބގެ ޤާ ޫ
ށ ދިން ޖަވާ ު
ނ ސުވާލުތަކާއި ،އެ ސުވާލުތަކަ ް
ހަމައަށް އޭނާއާ ކުރެވު ު
ޞައްޙަކަމަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ

.27

)ހ(

އެހީ ހޯދުމުގެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ
ފަރާތެއް ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރާނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ

ފުރުޞަތު

ޙައްޤު

ލިބިގެންވާކަން،

އިލެކްޝަންސް

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ބިއުރޯއިން

އެ

ފަރާތަކަށް

އަންގަންވާނެއެވެ.
)ށ(

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ތަޙުޤީޤަށް
ނ
ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތަކުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރަން އެދިއްޖެ ނަމަ ،އެ ވަގުތަކު ް
ކލަކު ޢައްޔަނު ކުރުމަށް
އރުގެ މުއްދަތެއް ޤާނޫނީ ވަ ީ
ފެށިގެން ) 3ތިނެއް( ގަޑި ި
އެ ފަރާތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ދޭންވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލު ސަބަބަކާހެދި ވަކީލަކު
ނންވާ ނަމަ،
މއްދަތެއް ބޭ ު
ކ ޢައްޔަނު ކުރުމަށް އިތުރު ު
ޢައްޔަނު ނުކުރެވިގެން ވަކީލަ ު
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުމަށް އިތުރު
ފުރުޞަތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގައި ލިޔުމުން އެދެންވާނެއެވެ.

)ރ(

އ
ތރުކޮށްދޭން އެދުމުން ،އެ ީ
ށ މުއްދަތު އި ު
ނކޮށްފައިވާ ގޮތަ ް
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާ ް
ވކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުމަށް
ރތަކަށް ަ
ފންނަ ނަމަ ،އެ ފަ ާ
ށ ެ
އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަ ް
) 1އެކެއް( ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.

)ބ(

ފ
ވކީލެއް ޢައްޔަނު ނުކޮށް ި
ނނީ ަ
ކށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޤާ ޫ
މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާން ޮ
ށ
ނަމަ ،ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ ކަމަށް ބަލައި ތަޙުޤީޤު ކުރިއަ ް
ގެންދިޔުމުގެ އިޚުތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ
ފުރުޞަތު
ދޫކޮށްލުން

.28

ކލަކު
ޤނޫނީ ވަ ީ
އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކުން ާ
ކށް
ނ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތަ ަ
ނފިނަމަ ،ވަކީލަކު ޢައްޔަ ު
މށް ބު ެ
ނން ނުވާކަ ަ
ޢައްޔަނު ކުރަން ބޭ ު
ށ
ގތަ ް
ވކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރަން ދިން ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީކަން އެނގޭ ޮ
ދިންކަމަށާއި ،އެ ފަރާތަކުން ަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ދޭ ލިޔުމެއްގައި އެ ފަރާތަކުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
11

އމް49 :
ވޮލި ު

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު

އަދަދު31 :

.29

)ހ(

ޢައްޔަނު ކުރާ ފޯމު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2020/R-15 :
އދު ނަން ަ
ގަވާ ި

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ކުރިއަށްގެންދާ ތަޙުޤީޤަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު
ޢައްޔަނު ކުރީ ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ،އެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި އެ ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ .މި ފޯމު،
އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުގެ

ކައުންޓަރުންނާއި،

ރށު
ަ

އަތޮޅު

/

ސިޓީ

/

ފޯކަލް

ނ
ބ ް
ޕޮއިންޓުންނާއި ،އަތޮޅު  /ސިޓީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ލި ެ
ނސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ވެސް
ޝ ް
ހުންނާނެއެވެ .އަދި އިލެކް ަ
ހުންނާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ،އެ ފޯމާއެކު
ހުށަހެޅުމަށް

ލާޒިމުކޮށްފައިވާ

ލިޔެކިޔުންތައް

ހުށަހެޅުމުން

މެނުވީ

ފޯމު

އ
ބަލައެ ް

ނުގަނެވޭނެއެވެ.
)ނ(

ކޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރުމަށްފަހު ،ތަޙުޤީޤަށް އިލެ ް
ކމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން
އލެކްޝަންސް ޮ
ތ އެ ފަރާތަށް ި
ގ ު
ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ވަ ު
އ
އޔަނު ކޮށްފައިވާ ވަކީލަށް މަޢުލޫމާތު އެންގުނީ ކަމުގަ ި
އެންގުމުން ،އެ ފަރާތުން ޢަ ް
ބެލެވޭނެއެވެ.

)ރ(

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ކުރާ ތަޙުޤީޤަކަށް ،ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާ
ހ ހޯދުމަކީ އެ ވަކީލެއްގެ
ހ ބޭނުންވާ ނަމަ ،އެފަދަ އެ ީ
ވަކީލަކަށް ތަރުޖަމާނެއްގެ އެ ީ
ޒިންމާއެކެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ

.30

ޝަރުޠުތައް

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ކުރާ ތަޙުޤީޤަކަށް ،ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނު
ތތަކެވެ.
ކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާ ް
 .1ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތުން؛
 .2މައްސަލައެއްގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނު ކުރެވިފައިވާ
ފަރާތެއް އެ މައްސަލައިގައި ސުވާލު ކުރެވޭ އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި
ޢައްޔަނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ވަކީލަކާއެކު

.31

)ހ(

އެކަހެރިކޮށް

އިލެކްޝަންސް

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ބިއުރޯގެ

ތަޙުޤީޤަށް

ހާޒިރުކޮށްފައިވާ

ފަރާތަކުން،

އެ ފަރާތުން ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލާ އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ

ބައްދަލުކުރުން

ފުރުޞަތަކަށް އެދިއްޖެނަމަ ،އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.
)ށ(

ޤާނޫނީ

ވަކީލާއެކު

ށ
އެކަހެރިކޮ ް

ބައްދަލުކޮށް

މށް
މަޝްވަރާކުރު ަ

ދެވޭ

ގިނަވެގެން ދެވޭނީ ފަހަރަކު ) 10ދިހަ( މިނެޓުގެ ) 2ދޭއް( ފުރުޞަތެވެ.
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އ
ފުރުޞަތުގަ ި

އަދަދު31 :

އމް49 :
ވޮލި ު

)ނ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2020/R-15 :
އދު ނަން ަ
ގަވާ ި

ނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެ ް
ޞތެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ކށް އެދިއްޖެ ނަމަ ،އިތުރު ފުރު ަ
ފަރާތުން އިތުރު ފުރުޞަތަ ަ
އވެ.
ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެ ެ

ޤާނޫނީ ވަކީލު،

.32

)ހ(

ކޮށްގެން ނުވާނެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ހިންގާ ތަޙުޤީޤެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ
ނ
ނ ކޮށްގެ ް
ނނަނިވި ކަންކަ ް
ކލާއެކު ހާޒިރުވެ ހުންނައިރު ،އަ ް
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ،އޭނާގެ މުވައް ި

ކަންކަން

ނުވާނެއެވެ.
ތ
 .1ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ އިޢުތިރާފުގެ ބަސް ،އޭނާގެ މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ނުވަ ަ
އޭނާގެ ބަދަލުގައި ދިނުން؛
ބ
ވ ު
ޖަ ާ

ށ ދޭ
 .2އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ކުރާ ސުވާލުތަކަ ް
ބުނެދިނުން؛

 .3އަޑާއި މަންޒަރު ރިކޯޑު ކުރެވޭނެ ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް އެއްވެސް އެއްޗެއްގެ
ފން؛
ބޭނުންހި ު
 .4ސުވާލުކުރުމާއި

ޖަވާބުދިނުން

މެދުކަނޑައިލެވިފައިވާ

ވަގުތެއްގައި

ފިޔަވައި،

މުވައްކިލާ ސުވާލުކުރެވެމުން ދަނިކޮށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ދިއުން؛
އޅޭ ފަދަ ޢަމަލެއް
 .5ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮޓަރީގައި ސުވާލުކުރުމަށާއި ޖަވާބުދިނުމަށް ހުރަސް ެ
ކުރުން.

)ށ(

އ ކުރާ ވަކި ސުވާލަކަށް
އތް ނަމަވެސް ،ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ މީހާ ާ
މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން ޮ
ލށް
ތރިވުމަކީ ،ޤާނޫނީ ވަކީ ަ
ތ ެ
ލ އޭނާގެ މުވައްކިލަށް ނަސޭހަ ް
ނނީ ވަކީ ު
މށް ޤާ ޫ
ޖަވާބު ނުދިނު ަ
ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.

)ނ(

މި ގަވާއިދާ ޤާނޫނީ ވަކީލު ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ތަޙުޤީޤުން ބޭރުކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި އެ ވަކީލަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު
އެޅުމަށްޓަކައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ބާ

ކައުންސިލަށް

މައްސަލަ

ހުށަހަޅައިގެން

ކުރިއަށް

ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ތަޙުޤީގުގައި
ބައިވެރިކުރެވޭނެ
ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ
އަދަދު

.33

އނާ
ދށުންޭ ،
ކށް ލިބިދޭ ޙައްޤުގެ ަ
މތުކުރެވޭ މީހަ ަ
މށް ކުށުގެ ތުހު ަ
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރު ަ
) 1އެކެއް(

ވަކީލަށްވުރެ ގިނަ ވަކީލުން ޢައްޔަނުކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ،އޭނާއާ އެކުގައި

ތަޙުޤީގުކުރާ ކޮޓަރިއަށް އާންމު އުސޫލުން އެއްވަގުތެއްގައި ވަދެވޭނީ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ) 1އެކެއް(
ވަކީލަކަށެވެ .ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަނުގެ ޖާގައާއި ވަސީލަތްތައް ހުރި މިންވަރަކުން
ނށް ވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް ތަޙުޤީޤެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު
ގިނަވެގެން ) 2ދޭއް( ވަކީލުން ަ
ދިނުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
13

އމް49 :
ވޮލި ު

ތަޙުޤީޤުގައި ކުށަށް

އަދަދު31 :

.34

)ހ(

އިޢުތިރާފުވުން

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2020/R-15 :
އދު ނަން ަ
ގަވާ ި

ފ
މށް ބުނެ ި
ފވާން ބޭނުންކަ ަ
ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ މީހަކު ތަޙުޤީޤުގައި ކުށަށް އިޢުތިރާ ު
ވ
ގ  96ވަނަ މާއްދާގައި ާ
ވ ނަމަ ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ެ
ވތަ އިޢުތިރާފު ި
ނަމަ ،ނު ަ
ށ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައި،
ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަ ް
ވީ

އަވަހަކަށް

އެންމެ

އަދި

ގިނަވެގެން

24

)ސައުވީސް(

ގަޑިއިރުގެ

ތެރޭގައި

ނ
އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލުގެ އޮފީހަށް ލިޔުމު ް
އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ތ
މި މައްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ކުށަށް އިޢުތިރާފުވި ފަރާ ް
ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ނަމަ ،ނުވަތަ އިޢުތިރާފުވި ފަރާތުން
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވެއްޖެ ނަމަ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
ބިއުރޯގެ ފަރާތުން އެ ފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންނާއި
ޖިސްމާނީ
އުނިކަމެއް
ލިބިފައިވާ
މީހުންނާމެދު
ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

.35

ނ
ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ނަމަ ،ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބު ް
ނންވާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި މީހެއް ނަމަ ،ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައި
އެހެން ފަރާތެއްގެ އެހީއެއް ބޭ ު
ތންނެވެ.
އެ ފަރަތަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަ ި
)ހ(

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ސުވާލުކުރެވޭނީ ،އެ ފަރާތެއްގެ
މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރާ ފަރާތް ޢައްޔަނު ކުރެވޭ
ތ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ހާލަތުގައި އެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ ު

)ނ(

ރން ) 18އަށާރަ( އަހަރު
ޑކުދިން ކަމުގައި ބަލާނީ ،އުމު ު
މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކު ަ
ފުރިފައިނުވާ ކުދިންނެވެ.

)ރ(

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ މީހެއް ނުވަތަ ލޮލަށް
ތށް އަޑުއިވުމުގައި ނުވަތަ ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި އުނިކަމެއްހުރި
ފެނުމުގައި ނުވަތަ ކަންފަ ަ
ވތަ
ޤބޫލުކުރެވޭ ނަމަ ،ނު ަ
ނ ނުދަންނަ މީހެއްކަމުގައި ަ
މީހެއް ނުވަތަ ލިޔަން ކިޔަ ް
ނވާހައި
ކޅަށް ހެކި ލިބިފައި ު
އ ލިބިފައިވާ ނަމަ ،އެކަމާ ދެ ޮ
ޢލޫމާތެ ް
އެ ފަރާތަށް އެފަދަ މަ ު
ހިނދަކު

އެ

މީހަކާމެދު

ޢަމަލުކުރަންވާނީ

އެފަދަ

ސިފައެއްހުރި

މީހެއް

ގޮތުގައި

ބަލައިގެންނެވެ.
)ބ(

ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ނަމަ ،ނުވަތަ

ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް ހުރި

މީހެއްނަމަ ،އެ ފަރާތަކާމެދު ކުރާ ތުހުމަތަކާއި ،ތަޙުޤީޤުގައި ކުރެވޭ ސުވާލުތަކާއި،
ނ އެއްޗެއް އެ ފަރާތަކަށް
އ ،އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުގައި ބު ާ
އެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކާ ި
ވިސްނިފައިވާކަން ޔަޤީންކުރުމަކީ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
14

އަދަދު31 :

އމް49 :
ވޮލި ު

)ޅ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2020/R-15 :
އދު ނަން ަ
ގަވާ ި

ތޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ
މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ފަރާތުންަ ،
ފަރާތަށް

ށ
ނފި ނަމަ ،އެއީ ތަޙުޤީޤަ ް
ބ ެ
ނންކަމަށް ު
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދަން ބޭ ު

ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ބުނި ބުނުމެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
ލިޔަންކިޔަން

.36

)ހ(

ނުދަންނަ

ރވޭ ފަރާތަކީ ލިޔަން ކިޔަން
އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކު ެ
އ ސޮއިކުރުވުމުގެ ކުރިން،
ނޭނގޭ ފަރާތެއް ނަމަ ،އެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާނުގަ ި

މީހުންނާމެދު

އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތެއް އަދި އެ މަސައްލަގައި ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ނތައް އެ ފަރާތަށް އިއްވަން
ފިޔަވައި މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ބަޔާ ް
ވާނެއެވެ.
)ށ(

ވ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެ ޭ
ހޒިރުގައެވެ.
ފަރާތަށްވާނަމަ ،ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ާ

ތަރުޖަމާނަކު

.37

ޢައްޔަނު ކޮށްދިނުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތް އާންމުކޮށް ވާހަކަދައްކައި
އުޅޭ ބަހުން ނުވަތަ އޭނާއަށް އެނގޭ އެނޫންވެސް ބަހަކުން ސުވާލުކުރުމަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް
ތޙުޤީޤުގައި އޭނާއާ ކުރާ ސުވާލުތައް
ތޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ަ
ނޭނގޭ ނަމަ ،އެ ފަރާތެއްގެ ަ
ޔނު
މޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ޢައް ަ
ނ ފަރާތެއް އިލެކްޝަންސް ކޮ ް
ށދޭ ޭ
އެ ފަރާތަކަށް ތަރުޖަމާކޮ ް
ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކީ

ޝންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް
ކޮށްގެންނެވެ .އަދި ،އިލެކް ަ

ނ
ދވޭ ެ
ށ ބަޔާންކޮށް ެ
ވލުތައް އެ ފަރާތަ ް
ތއްނަމަ ،އެ ފަރާތަކާ ކުރާ ސު ާ
އިޝާރާތުން ވާހަކަދައްކާ ފަރާ ެ
މީހަކު އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ޢައްޔަނު ކުރަންވާނެއެވެ.
ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި

.38

އެހެން އިދާރާއެއްގެ

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ އެހެން އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

އެހީތެރިކަން ހޯދުން
މި ގަވާއިދުގައި

.39

ހިމެނިފައި

ނވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ު
ނސް
ކަނޑައަޅާނީ ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ ލަފާގެ މަތިން އިލެކްޝަ ް

ނުވާކަމެއް

ކޮމިޝަނުންނެވެ.

މެދުވެރިވުން
ގަވާއިދަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި،

.40

)ހ(

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

ށނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ
މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަ ާ
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

)ށ(

މި

ގަވާއިދަށް

ޢަމަލުކުރަން

ފެށުމާއެކު،

ގަވާއިދު

ނަންބަރު

2019/R-1008

ހޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އިޖުރާއަތުތައް
ށ ަ
)އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ހު ަ
ނ
ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު( މި ނަމުގައި  20މާރިޗު  2019ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު ް
ޝާއިޢުކޮށް ނެރެފައިވާ ގަވާއިދު އުވުނީއެވެ.
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އމް49 :
ވޮލި ު

މާނަކުރުން

އަދަދު31 :

.41

ބރު2020/R-15 :
އދު ނަން ަ
ގަވާ ި

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ވހައި ހިނދަކު:
ށފައި ނު ާ
މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮ ް
އޖޭގެ
"އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން" ނުވަތަ "ކޮމިޝަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ ،ދިވެހިރާ ް
ޝންސް ކޮމިޝަނަށެވެ.
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ އިލެކް ަ
ނސް
"އިންތިޚާބު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އިލެކްޝަ ް
ށވެ.
ކ ެ
ޓންޖެހޭ އެންމެހައި އިންތިޚާބުތަ ަ
ލހައް ަ
ކޮމިޝަނުން ހިންގައި ބަ ަ
ށހެޅުމަށް
ނ ޝަކުވާ ހު ަ
ތޚާބާ ބެހޭގޮތު ް
ނ ި
ވނީ ،އި ް
"ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ަ
ނސް
ޝ ް
ސޓީ އަދި ޤައުމީ އިލެކް ަ
ި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އަތޮޅު /
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށެވެ.
"ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ،
މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑާއި ،ޕާސްޕޯޓު ކާޑާއި ،ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާއި ،ދިވެހި ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ
އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކާޑަށެވެ.
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އާދީއްތަ

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-64 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2020/R-15އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ
ހުށަހެޅުމާއި ،އެ ކަންކަން ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު) އަށް
 1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު3336211 :
ފެކްސް3310274 :
ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :



ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި
ފޮނުއްވާނީ  legalaffairs@po.gov.mvއަށެވެ.

އަދަދު162 :

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-64 :

`

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ގަވާއިދު ނަންބަރު  ( 2020/R-15އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި،
އެ ކަންކަން ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު) އަށް
 1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އ
ލމުގަ ި
ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2020/R-15އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ،އެ ކަންކަން ބެ ު
ޢަމަލުކުރާނޭ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު) އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
.1

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ރުހުމުގައި އިލެކްޝަންސް
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުވުން

ރމުންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން
( .18ހ) އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ކު ަ
ހކިބަހެއް
ގޅިގެން ެ
ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ،ނުވަތަ ޝަކުވާއަކާ  /މައްސަލައަކާ ު
ލއިންޓްސް
ނެގުމަށް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕް ެ
ހމުގައި ،ފޯނު ކޯލަކުން
ބިއުރޯއަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާގެ ރު ު
ކ
އަންގައިގެން ،ނުވަތަ އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް ،ނުވަތަ އެ މީހަ ާ
ބައްދަލުކޮށްގެން

ހ
ހާޒިރުވާންޖެ ޭ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ބިއުރޯއަށް

ޑ
ގަ ި

ނ
އަންގައިގެ ް

ށ
ހޒިރުވުމަ ް
ާ

ކޝަންސް
އިލެ ް

ގ
އެންގުމު ެ

އޚްތިޔާރު
ި

ސ ބިއުރޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން،
އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓް ް
އެ

ކ
މީހަ ާ

ބައްދަލުކޮށްގެން

ހ
ނޖެ ޭ
ހާޒިރުވާ ް

ޑ
ގަ ި

ނމަވެސް،
އެންގުނު ަ

ރ އެ ފަރާތަކަށް އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ
ހާޒިރުވުމުގެ އަމު ު
އިލެކްޓްރޯނިކް އެހެން ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.
.2

ކރެއް އިތުރުކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  26ވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަ ު
ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު

ވ މީހާއަށް
ހމަތުގައި ނޫންގޮތަކަށް ސުވާލުކުރެ ޭ
ގޅިގެން ތު ު
( .26ރ) މައްސަލައަކާ ު
މގެ ޙައްޤު
ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ސުވާލުކުރެވޭ މީހާއަށް ،ހަނުހުރު ު
ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ.

.3

ތށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  38ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮ ަ

1

ވޮލިއުމް49 :
ބޭންކް އެކައުންޓް
މޮނިޓަރ ކުރުމާއި ،މާލީ
ކަންކަން ތަޙުޤީޤުކުރުން

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-64 :

އަދަދު162 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ތ
ނ ކުރާ މުޢާމަލާ ް
ކ އެކައުންޓާއި އެ އެކައުންޓު ް
ގޅިގެން މީހެއްގެ ބޭން ް
 .39މައްސަލައަކާ ު
މޮނިޓަރ ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،އެކަމަށް އެދި ކޯޓު އަމުރަކަށް
ގ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެދެވިދާނެއެވެ .އަދި މިފަދައިން ނެރޭ މޮނިޓަރ ކުރުމު ެ
ޑ ކުށެއް ފާހަގަވާނަމަ،
އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލަމުންދާ ބެލުންތަކުން ޖިނާއީ ބޮ ު
އެ އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ ،ވަކި މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ކޯޓު އަމުރަކަށް،
ނ
ނުވަތަ އެ ފައިސާއިން މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޯޓު އަމުރަކަށް ކޮމިޝަނު ް
އެދެވިދާނެއެވެ.

.4

ތށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮ ަ
ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ
އަމުރު ނެރުން

ކށެއް ކޮށްފިކަން،
ތ ު
މންދާކަން ،ނުވަ ަ
ކ ކުށެއް ކުރަ ު
ކ ގުޅިގެން ،މީހަ ު
 .40މައްސަލައަ ާ
ދ
ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަން ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަށިގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ ،އަ ި
ކމަށް ބެލެވޭ ފަދަ އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ،
އޭނާ ފިލައިގެން ދާން އުޅޭ ަ
ސ
ގ އިޚްތިޔާރު ،އިލެކްޝަން ް
އމުރެއްގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓުމު ެ
އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓު ،ކޯޓު ަ
ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

.5

ތށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  40ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮ ަ
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ
އުވާލުމަށްފަހު،
މައްސަލަތަކާމެދު
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

 .41މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތައް ،އިންތިޚާބު
އސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިޔަށްދާނަމަ،
ރ އެއްވެސް މަ ް
ނިމުމުން އުވައިލެވޭއި ު
ނ
ޝ ް
ގލް ސެކް ަ
ކމިޝަނުގެ ލީ ަ
އލެކްޝަންސް ޮ
އެ ތަޙުޤީޤުގެ މަސައްކަތްކުރާނީ ި
ނ އެކުލަވައިލާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.
ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮމިޝަނު ް

.6

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން.

.7

މ ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
އ ި
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަ ި
___________________
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ވޮލިއުމް49 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-107 :

އަދަދު237 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

`

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ގަވާއިދު ނަންބަރު  ( 2020/R-15އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި،
އެ ކަންކަން ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު) އަށް
 2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
އ
ނ ބެލުމުގަ ި
ޅމާއި ،އެ ކަންކަ ް
ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2020/R-15އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެ ު
ޢަމަލުކުރާނޭ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު) އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
.1

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ހަނުހުރުމުގެ
ޙައްޤު

.26

މއަކީ ކާކުކަން
ނ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ މީހާއަށް ،ތި ާ
(ހ) މައްސަލައަކާ ގުޅިގެ ް
ގ
އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމު ެ
ޙައްޤުގެ

ބޭނުން

ހިފުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

ލިބިގެންވެއެވެ.

އަދި

އެ

ޙައްޤުގެ

ނވާނެއެވެ .އަދި
ނ އިޚްތިޔާރުކޮށްފިކަން ފާޅުގައި ބުނަ ް
އ ޙައްޤު އޭ ާ
ބޭނުންހިފާނަމަެ ،
ކޑުކުރަންވާނެއެވެ.
އެކަން ،ލިޔުމުން ރެ ޯ
.2

އ
ނނިވި އަކުރު އިތުރުކޮށް ،އެ މާއްދާގެ އަކުރުތަ ް
ގ ގޮތުގައި އަން ަ
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ެ
ތަރުތީބުކުރުން.
ހަނުހުރުމުގެ
ޙައްޤު

.26

މއަކީ ކާކުކަން
ނ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ މީހާއަށް ،ތި ާ
(ނ) މައްސަލައަކާ ގުޅިގެ ް
ލމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމަ ީކ
ސ މަޢު ޫ
އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން އެއްވެ ް
ގ
އ ޙައްޤު ލިބިގަތުމު ެ
އންގައިެ ،
އ މީހަކަށް ަ
އެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްކަން ެ
ފުރުޞަތު އެ މީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދައިން އޭނާއަށް އެންގުމަށްފަހު،
ކއްގެ ގޮތުގައި
އ ދެކޮޅަށް ހެއް ެ
އ ވެސް އޭނާ ާ
އޭނާ ދައްކާ ކޮންމެ ވާހަކައެ ް
ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް އޭނާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

.3

ނބަރެއް އިތުރުކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ނަ ް

1

ވޮލިއުމް49 :
ޤާނޫނީ
ވަކީލުންގެ
ޝަރުޠުތައް

.4

އަދަދު237 :

.30

.3

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-107 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މށްފަހު ،އޭނާގެ
މައްސަލައެއްގައި ސުވާލުކުރެވޭ އެއް ފަރާތުގެ ވަކީލަކަށް ޢައްޔަނުވު ަ
އހެން ފަރާތެއްގެ
ވލުކުރެވޭ ެ
ހމަ އެ މައްސަލައިގައި ސު ާ
ވަކީލުކަމުން ތަނާޒުލުވެަ ،
ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނެއް ނުކުރެވެނޭއެވެ.

މ ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
އ ި
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަ ި
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