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 ޕްރެިޒޑެންަޝލް ކޮިމޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަްނ އެންްޑ އެސެްޓ ރިކަވަރ  

 ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ސް 
 ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ،

  
 ރިކަވަރ ން މައްސަލަ ބަލައި ތަޙުޤ ޤު ކުރުމުގައި ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް 
 ގަވާއިދު  ބެހ   ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކާ 
 

ވަނަ   23)ރިޔާސ  ކޮމިޝަންތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ   2019/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއ  )ހ( .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 
މާއްދާގެ )ހ( އިން މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިދ ފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ 

 ގަވާއިދެކެވެ.

"ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނ  )ށ(  
ރިކަވަރ ން މައްސަލަ ބަލައި ތަޙުޤ ޤު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫުލތަކާ ބެހ  ގަވާއިދު" 

 މިހެންނެވެ.

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤ ޤު ކުރުމަށް 
 ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް 

 ވާ މައްސަލަތައް ތިރ ގަިއ މިވަނ އެވެ. ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤ ޤު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި .2

ގެ ނިަޔލަށް ހިންގައިފައިވާ،  2018ނޮވެންބަރު  17އިން ފެށިގެން  2012ޖަނަވަރ   1 )ހ(  
ޚިޔާނާތާއި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ނަހަމަގޮތުގަިއ ބ ނުންކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުެގ 

  އެކަށ ގެންވާ މިންވަރަށް ތަޙުޤ ޤު ނުކުރެވި ހުރި މަްއސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  ،ތެރެއިން
އެކި ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި، ކޮމިޝަނުގެ އަމިއްަލ 

 އަދި؛ އިސްނެގުމަށް ބަލާ މައްސަލަތައް

 ކޮމިޝަނުން ބަލަންޖެހ ނެަކމަށް ރައ ސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ަމއްސަލަތައް.  )ށ(  

އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެނގުނު  ،ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު )ހ( .3 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 
 މިންވަރަކުން، އަންަނނިވި މަޢުލޫމާތު ދ ންވާނެއެވެ.  

 ފަރާތަކ  ކާކުކަން އަންގައިދ  މަޢުލޫމާތު؛މައްސަލަ ހުށަހަާޅ  (1)   

 މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވ  މ ހާގެ މަޢުލޫމާތު؛ (2)   
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 ކުށެއް ކުރިކަމަށް ގަބޫލުކުރެވ  ސަބަބުތައް؛ (3)   

 އަދި ؛ކުށް ކުރިކަމަށް ބެލެވ  ތާރ ޚު (4)   

 މައްސަލަ ހިނގިަކމަށް ބެލެވ  ތަން.  (5)   

 ހިނިގ ގޮތްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތަށް ގަބޫލުކުރެވ  ގޮތް.މައްސަލަ  (6)   

ތަޙުޤ ޤެއް ފަށައިގަތުމަށް ބ ނުންވާ މިންވަރަށް މައްސަަލ ހުށަހެިޅ ފަރާތުން މޢުލޫމާތު  )ށ(  
ެއ މަްއސަލައަކ  ތަޙުޤ ޤު ކުރަންޖެހ  މައްސަލައެއްަކމަށް  ހިމަނައިފައި ނުވިނަމަެވސް،

ނަމަ، ތަޙުޤ ޤެއް ފެށ  މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތު އެއްުކރުމަށް ކޮމިޝަނުްނ ޝަނަށް ފެންނަކޮމި
 މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެ މައްސަލަ ހުށަަހޅަން ބ ނުންާވ މ ހުްނނަށް އެކަން ކުރެވ ެނ  )ނ(  
 އިންތިޒާމު ކޮމިޝަނުްނ ހަަމޖައްސައިދ ންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކ  ކާކުކަން ހާމަކުރަންވާނެކަމަްށ  )ރ(  
ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ކާކުކަްނ ނ ނގ  ގޮތަށް ެވްސ ޮކމިޝަނަށް މައްަސލަ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރ ކުރިކަމުގެ 
 ލިޔުން ދޫކުރުން 

މުން، ެއ މައްސަަލ ކޮމިަޝނުގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރިކަމުެގ ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅު  .4
 މައްަސލަ ހުށަހެިޅ ފަރާތަށް ދ ންވާނެއެވެ.  ،ލިޔުމެއް

މައްސަލަ ބަލާނެކަން ނުވަތަ 
 ނޫންކަން ކަނޑައެޅުން 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މަްއސަލަތަކަކ  ބެލ ނެ މަްއސަލައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ނިްނމާނ   )ހ( . 5
 ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.ކޮމިޝަނުގެ 

)ފަހެއް( މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ތެރ ގައި އެއ  ބެލ ނެ  5މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާތާ  )ށ(  
 މައްސަލައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޮކމިޝަނުން ކަނޑަައޅަންވާނެެއވެ. 

މައްަސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ،ކަނޑައެޅި ގޮތްމައްސަލައާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން  )ނ(  
 ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤ ޤު ކުރަމުންދާ މަްއސަލައަކާ ުގޅިގެން ޮކިމޝަނަށް ހާޒިރުކުރަން  )ހ( .6 ތަޙުޤ ޤަށް މ ހުން ހާޒިރުކުރުން 
 ންކުރެ ގޮތަކަށް ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ. ގޮތްތަކުތިރ ގައިވާ  ،ބ ނުންވާ ފަރާތްތައް

 ފޯނުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުްނ އަންގައިގެން؛ (1)   

 ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ައމުރު ފޮނުވައިގެން؛ އަދި، (2)   

 ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން. (3)   

ހާޒިރުވާއިރު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ   ތަޙުޤ ޤަށް ހާޒިރުކުރެވ  ފަރާތް ކޮމިޝަނަށް )ށ(  
 ކާޑު ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދ  ފޮޓޯ ެޖހި ރަްސމ  ލިޔުމެްއ ގެންަނންވާނެއެވެ.

ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތް ދ ފައިވާ 
 ފަރާތްތައް

ނުވަތަ ޖިސްމާނ   ،ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤ ޤަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހ  މ ހަކ  ބަލިހާލު ހުރި ގޮތުން  )ހ( .7
ނުވަތަ ނަފްސާނ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުްނ  ،ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން
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ަނމަ، ެއ ފަދަ މ ެހއްގެ ބަޔާން ނަގާނ  ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް ުއޒުރުވެރިވާ މ ހަކު 
 ޓ މު ގޮސްގެންެނވެ. ތަޙުޤ ޤުއެ މ ހަކު ދިރިއުޅ  ތަނަކަށް ޮކމިޝަނުގެ 

ޝަނުން ހިންގާ ތަޙުޤ ޤެއްގައި ބަޔާން ނަގަންޖެހ  މ ހަކ  ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކޮމި )ށ(  
ބަޔާންކުރާ ފަދަ ހާލަތެއްގައިވާ މ ހަކަްށ ވެފައި، އ ނާާއ ތަޙުޤ ޤުގައި ސުވާލުކުރުމަކ  
އ ނާގެ ބަލ ގެ ޒާތުން އ ނާގެ ޞިއްޙ  ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެ ަކމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް 

ކްޓަރަކު ނުވަަތ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙ  މަސަްއކަތްތެރިއަކު ލިޔުން މެޑިކަްލ ޑޮ
ދޫކޮށްފައިވާނަމަ، މި ލިުޔމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އ ނާގެ ބަޔާން ުނނަގައި ދޫކޮށްލުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މ ހަކު 
 ހާޒިރުކުރުން 

މ ހަކު ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަން ބ ނުންވެއްޖެ ނަމަ، އެ މ ހަކު ާހޒިރުކުރާނ ، ބަންދުކޮށްފައި ހުރި  .8
 ދައުލަތުގެ މުއައްަސސާއެއް މެދުވެރިކޮށްގެްނނެވެ.  ،އެ މ ހަކު ބަންދުކުރި

ތަޙުޤ ޤަށް ހާޒިރުކުރެވ  މ ހުން  
ގޮތް  ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވ    

ފޮޓޯ ނެގ  އަދި އޯިޑއޯއާއި ވ ޑިއޯ ކުރެވ   ،ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤ ޤަށް ހާޒިރުކުރެވ  މ ހަކު )ހ( .9
 ފަދަ އެއްވެސް އާލާތެއް ތަޙުޤ ޤުކުރާ ތަނަށް ވައްދައިގެން ނުވާނެއެވެ.  

ތަޙުޤ ޤަށް ހާޒިރުވާ މ ހުްނނާއެކު ވަކާލާތުކުރުމުެގ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނ  ވަކ ލަުކ  )ށ(  
 ފިޔަވައި އެހެން މ ހަކު ތަޙުޤ ޤުކުރާ ތަނަށް ވަދެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ޚާއްޞަ  ،ުކަޑކުދިންނާއި ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަެވސް )ނ(  
ހުންނާއި، ލިޔަންކިޔަން ނުދަތުމުގެ ސަބަުބން އެހެން މ ހެއްގެ އެހ އަށް ބ ނުންވާ މ 

އެހ އެއް ބ ނުންވާ މ ހުްނނާއެކު ޤާނޫނ  ވަކ ލުގެ އިތުރުން، އެ ކުއްެޖއްގެ ނުވަތަ މ ހެއްެގ 
ތަޙުޤ ޤުކުރާ ތަނަށް ވަނުމަށް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ  ،މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދ ނ  މ ހަކު

 ދެވިދާނެއެވެ. 

ތަޙުޤ ޤުކުރާ ތަނަށް   ،އެއްވެްސ އެއްޗެއް ނެމ ހަކަށް ޖިްސމާނ  ގެްއލުމެއް ދެވިދާ )ރ(  
 ވައްދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ޤާނޫނ  ވަކ ލެއްގެ އެހ  ހޯދުމުގެ 
 ފުރުޞަތު ދިނުން 

 )ހ( .10

 

 

ކުރުމުގެ  ތުހުމަތުކުރެވ  މ ހަކާ ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު ޢައްޔަނު
ކުރެވިއްޖެަކމަށް  އަދި ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު ޢައްަޔނު .އ ނާއަށް ދ ންވާނެއެވެ ފުރުޞަތު
ޤާނޫނ  ވަކ ުލ ޢައްޔަނުކުރުމަށް އެދ  ފޯމު" ގައިވާ " 1އިދުެގ ޖަދުވަލު މި ގަވާ ،ބަލާނ 

ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުށަހެޅުމުން، ކޮމިޝަނުން އެ ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު ޢަްއޔަނު ކުރެވިއްޖެަކމަށް 
 ނިންމުމުްނނެވެ. 

ތަޙުޤ ޤު  ،ތަޙުޤ ޤު ފަށާއިރު ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު ޢައްޔަނުކުރަން ބ ނުން ނޫންަކމުގައި ބުނެފައި
      ،ފެށުމަށްފަހު ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު ޢައްޔަނުކުރުމުެގ ފުރުޞަތަށް އެދުނުކަމުގައިވިޔަސް

 އެ މ ހަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދ ންވާނެއެވެ.

ކުރެވ  ފަރާތުން ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު ޢައްޔަނުކުރަން ތަޙުޤ ޤުކުރެވ  މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު )ށ(  
)ސައުވ ސް( ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއް  24ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު ޢައްޔަނުކުރުމަށް  ،ބ ނުންވާނަމަ

 ،ދ ންވާނެއެވެ. ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދިއްޖެނަމަ
މި މުއްދަތުގެ ތެރ ގައި  . ދ ންވާނެއެވެ)ސައުވ ސް( ގަޑިއިރުެގ މުއްދަތެއް 24އިތުރު 
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އެ މ ހަކު ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ  ،ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު ޢައްޔަނުކޮށްފައި ނުވާނަމަ
 ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލ ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ.

 ތަޙުޤ ޤުކުރެވ  މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވ  ފަރާތުން ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު ޢައްޔަނުކުރަން  )ނ(  
ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮމިޝަނުން  ،ބ ނުން ނުވާކަމަށް ބުނެފިނަމަ
އެ މ ހަކު ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު ޢައްޔަނުކުރަން ބ ނުންނުވާކަމަށް  ،އެ މ ހަކަށް ލިބިދިންކަމަށާއި

 ބަޔާންކޮށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމުގައި އެ މ ހަުކ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

އ ނާގެ ޤާނޫނ  ވަކ ލާ  މަޝްވަރާކުރުމުެގ  ،ހަކާ ސުވާލުކުރަމުން ދަނިކޮށްތަޙުޤ ޤުގައި މ  )ރ(  
 ެއ ފުރުޞަތު އ ނާއަށް ދ ންވާނެއެވެ. ،ފުރުޞަތަށް އ ނާ އެދިއްޖެނަމަ

އ ނާ  ،ކޮމިޝަނުން ކުރާ ތަޙުޤ ޤެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވ  މ ހާ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ބ ނުންކޮށްފިނަމަ .11 ތަޙުޤ ޤުގައި ހަނުހުރުން 
 އެ ޙައްޤު ބ ނުންކުރިކަމަށް ލިޔެ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުން ބަާލ މަްއސަލަތަކުގެ ތަޙުޤ ޤު ަމޖިލިސްތަކުެގ އަޑު ރެކޯޑުކުރަންާވނެއެވެ.  .12 ތަޙުޤ ޤު މަޖިލިސް ރެކޯޑުކުރުން 
ކޮމިޝަނުން ބ ނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ަމޖިލ ހުގެ މަންޒަރާއެކު ވެްސ އަުޑ 

 ރެކޯޑުކުރެވިދާނެއެވެ. 

، ތަޙުޤ ޤަށް ދ  ބަޔާންތައް ލިޔުމާއި

 ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވުން 
އިނގިލ ގެ ނިޝާން  ،އ ާނ ދިން ބަޔާނުގައި ސޮއިކޮށް ،ތަޙުޤ ޤަށް ބަޔާން ދިން މ ހާ )ހ( .13

ތަޙުޤ ޤުކުރި  ،ޖަހަންވާނެއެވެ. ބަޔާން ދިނުމަށްފަހު އ ނާ ބަޔާނުގައި ސޮއިނުކޮށްފި ނަމަ
އެއ  ބަޔާންދިން މ ާހ ކިޔައިދިން ގޮތަށް  ،އިންވެސްޓިގ ޓަރާއި ތަޙުޤ ޤު އަޑުއެހި މ ުހން

 ބަޔާނެއްކަމަށް ލިޔެ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.ލިޔެފައިވާ 

ސޮއިކުުރމަށް އުޒުރުވެރިވާ ފަދަ  ސަބަބުން  ނުުކޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ޖިސްމާނ   )ށ(  
 އެ މ ހަކު  ،މ ހަުކ ނަމަ ނުދަންނަ ލިޔަންކިޔަން ނުވަތަ ހާލަތެއްގައިވާ މ ހަކު ނަމަ،

 ނުދަންނަ ިލޔަންކިޔަން .ަޖހާނ އެވެ ނިޝާން އިނގިލ ގެ  ބަޔާނުގައި އެ މ ހެއްގެ  ދިން
މ ހަކު  ހުރި ހާލަތެއްގައި ލިޔަންކިޔަން އުޒުރުވެރިވާ ފަދަ ނުވަތަ ،މ ހަކު ކަމުގައި ވާަނމަ

 އެ ބަޔާން ،ޖެހުމުެގ ކުރިން ނިޝާން އ ނާގެ ބަޔާނުގައި އިނގިލ ގެ ،ކަމުގައި ވާނަމަ
ކިޔައިދިން  އ ނާ އެއ  ކިޔައިދިންކަމަށާއި ކިޔައިދ ންވާނެއެވެ. އަދި އެ ބަޔާން އ ނާއަށް
އ ނާގެ ފަރާތުން އ ނާގެ މަޞްލަޙަތު  ބަޔާނެއްކަން އޮޅުންފިލައިފިކަމަށް ލިޔެފައިވާ ގޮތަށް

 .ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ ޙިމާޔަތްކުރާނ  މ ހަކު

ތަރުޖަމާނަކު މެދުވެރިކޮށް ނަާގ ބަޔާންތައް ލިޔާނ  ދިވެހިބަހުން ނުވަތަ އިނގިރ ިސ  )ނ(  
ތަޙުޤ ޤުކުރި  ،މ ާހ އ ނާެގ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުމުެގ ކުރިންބަހުންނެވެ. ބަޔާން ދިްނ 

ބަޔާން ދިން މ ހާެގ ، އިންވެސްޓިގ ޓަރާއި ތަޙުޤ ޤު އަޑުއެހި މ ހުންގެ ހާޒިރުގައި
ބަޔާން ދިން މ ހާއަށް އ ނާގެ ބަޔާން ތަރުޖަާމ ކޮށްދ ންވާނެއެވެ. އަދި  ،ތަރުޖަމާނު

ބަޔާންކޮށް ތަރުޖަމާނުވެސް އެ ބަޔާނުގައި އ ނާއަށް އެ ބަޔާން ތަރުޖަމާ ކޮށްދިންކަމަށް 
 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންނާއި ޖިސްމާނ  
އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ މ ހުންނާމެދު 

 ޢަމަލުކުރަންވ  ގޮތް 

ތަޙުޤ ޤުގައި ސުވާލުކުރުވ  ފަރާތަކ  ކުޑަކުއްޖެއް ނަމަ، ނުވަތަ ޖިްސމާނ  އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން،  .14
ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ުނދަތުމުގެ ސަބަބުން، އެހެްނ ، އުނިަކމެއްގެ ސަބަބުންނުވަތަ ނަފްސާނ  
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     ފަރާތެއްގެ އެހ އެއް ބ ނުންވާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި މ ހެއް ަނމަ، ތަޙުޤ ޤުގެ މަރުޙަލާގަިއ 
 އެ ފަރާތަކާ މެދު ޢަމަލުކުރަންވާނ  އަންނަނިިވ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

އެ ފަރާތެއްގެ  ،ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ސުވާލުކުރަންވާނ މި މާއްދާގައި ބަޔާން )ހ(  
މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔާތްކުރެވ ނެ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ. މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔާތްކުރުމުގެ 
 ،ގޮތުން ޢައްޔަނުކުރެވ ނ  ހާޒިރުކުރެވ  މ ހާެގ މައިންބަފައިން، ުނވަތަ ބެލެނިވެރިން

 ހެކެވެ.ނުވަތަ ބަލަދުވެރިންގެ ތެރެއިން މ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔާތްކުރެވ ނ  ފަރާތް  )ށ(  
މާޔަތްކުރެވ ނ  ޙިގައިވާ "މަޞްލަޙަތު  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ، ޢައްޔަނުކުރުމަށް ޓަކައި

 ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކުރާ ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށްފައި، އެ ފޯމު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ތަޙުޤ ޤުކުރެވ  ކަންތައް ހިނގިއިުރ ، މި މާއްދާގެ ބ ުނމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންކަމުގައި ބަލާނ  )ނ(  
 )އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރ  ކުދިންނެވެ. 18

ބ ުނމަށްޓަކައި ޖިްސމާނ  އުނިަކމެއް ހުިރ މ ހެއްކަމުަގއި ބަލާނ ، އ ނާއަކ  މި މާއްދާގެ  )ރ(  
ނުވަތަ ނަފްސާނ  އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ، ޖިސްމާނ  އުނިަކމެއްގެ ސަބަބުން

ސިކުނޑ ގައި ހުރި ުއނިކަމެއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ލޮލަށް ނުފެނުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަަތ 
ދެއްކުމުގައި އެކަށ ގެންވާ ވަަރށްވުރެ ބޮޑު އުނދަގޫ ވަތަ ވާހަކަނު އަޑުނ ވުމުގެ ސަބަބުން،

ކަމެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން، އެހެން ފަރާތެއްގެ އެހ އަށް ބ ނުންވާ ަފދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި 
މ ހެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރަކު ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙ  

 މެޑިކަްލ ސެޓުފިކެޓެއް ިމ ކޮމިަޝނަށް ހުށަހަޅައިފައި މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކޮށްފައިވާ
 ވާނަމައެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެިޅ  ،މައްސަލަ ނިންިމ ގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ިނންުމމަށްފަހު .15 މައްސަލަ ނިންމުން 
 ފަރާތަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދ ންވާނެއެވެ. 

މައްސަލަތައް ބެލުމަށްފަހު 
 ގޮތް ޢަމަލުކުރާނެ 

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤ ޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނ  ޖިނާއ  ބައިތަކުގެ ތަޙުޤ ޤު  )ހ( .16
     ނާ ހުރިކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފުރިހަމަވުމާއެކު، ދަޢުވާ ކުރެވ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރ 

ނަމަ، ރައ ސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ލަފާގެ މަތިން، ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި  ފެންނަ
 ނެރަލްގެ އޮފ ހަށް އެ މަްއސަލައެއް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެ

މުދަލާއި  ،ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤ ޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި މަދަނ  ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމާއި )ށ(  
އެފަދަ މައްަސލަތަކުގައި އަޅަންޖެހ   ،ފައިސާ އަނބުރައި ހޯދުމުގެ ކަންަކން ިހމެނ  ނަމަ

ފިޔަވަޅުއެޅުމަށާއި ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލަފާގެ މަތިން، އެޓަރނ  
 ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެން  )ނ(  
 ،މައްސަލަތަކުގައި ޮކމިޝަނަށް ފެންަނ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އެކުލަވައިލައި

 ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

 މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުވާހައި ހިނދަކު: .17 ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތްތަކުގެ މާނަ 
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އެންޑް  ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިަޝން އޮން ކޮރަޕްޝަން ،"ކޮމިޝަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނ 
 އެސެޓް ރިކަވަރ އަށެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ގެޒެޓުަގއި ިމ ގަވާއިުދ ޝާއިޢުކުރާ  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނ  .18 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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 ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރ  
  16/2018ޤަރާރު ނަންބަރު: 

 : ޤާނޫނ  ވަކ ލު ޢައްޔަނުކުރުމަށް އެދ  ފޯމު 1ޖަދުވަލު 

 ޢައްޔަނުކުރުމަށް އެދ  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނ  ވަކ ލު  .1
  ފުރިހަމަ ނަން:

  ދާއިމ  އެޑްރެސް: 
  މިހާރު އުޅ  އެޑްރެސް: 

  ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ ނަންބަރު:
  އަދާކުރާ ވަޒ ފާއާއި، ވަޒ ފާ އަދާކުރާ ތަން:

  ފޯނު ނަންބަރު:
  އ މެއިލް:

 
 ވަކ ލުގެ މަޢުލޫމާތު  .2

  ފުރިހަމަ ނަން:
  ދާއިމ  އެޑްރެސް: 

  މިހާރު އުޅ  އެޑްރެސް: 
  ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ ނަންބަރު: 

  އަދާކުރާ ވަޒ ފާއާއި، ވަޒ ފާ އަދާކުރާ ތަން:

  ފޯނު ނަންބަރު:

  އ މެއިލް:

ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރާިއ 
 ތާރ ޚު:
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 ރާރު އިޤު ކުރުމަށް އެދ  ފަރާތުގެ ޢައްޔަނު ޤާނޫނ  ވަކ ލު  .3
       ދާ މައްސަލައިގައި ކުރަމުންތަޙުޤ ޤުރިކަވަރ ން  އެސެޓް އެންޑް ކޮރަޕްޝަން އޮން ކޮމިޝަން ޕްރެޒިޑެންޝަލް 3.1

 ހަަމޖައްސައިދިނުން ޤާނޫނ  ވަކ ލުގެ ގޮތުގައި  އަހުރެންގެ ،ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް 3މި ފޯމުގެ 
 އެދެމެވެ.

 
ރިކަވަރ ގެ ތަޙުޤ ޤާބެހ  އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ  އެސެޓް އެންޑް ކޮރަޕްޝަން އޮން ކޮމިޝަން ޕްރެޒިޑެންޝަލް 3.2

 އަހުރެން ހާމަނުކުުރމަށް ޤާނޫނ ގޮތުން ހާމަކުރަްނޖެހ  ފަރާތަކަށް މެނުވ   ،ތަޙުޤ ޤުގައި ދެކެވ  އެއްވެސް ވާހަކައެއް
 އެއްބަސްވަމެވެ.

 
  :ޚުރ ތާ  ސޮއި:  ނަން:

 
 ރާރު އިޤު ވަކ ލުގެ  .4

     ދާ މައްސަލައިގަިއ ކުރަމުން ތަޙުޤ ޤުރިކަވަރ ން  އެސެޓް  އެންޑް  ކޮރަޕްޝަން އޮން  ކޮމިޝަން  ޕްރެޒިޑެންޝަލް 4.1
ކޮށްފައިވާތ ، އެކަން ޢައްޔަނު ތުގެ ވަކ ލުގެގޮތުގައި އަހުރެންވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާ 2މި ފޯމުގެ 
އަހުރެންނަކ  ިމ މައްސަލައިގަިއ ހިމެނ  އެހެްނ އެއްވެްސ ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނ  ޤަބޫލުކޮށްފ މެވެ. އަދި،  އަހުރެން

 އަހުރެން ކަމަށް ނެތްދައުރެއް ބަިއވެރިވުމެއް ނުވަތަ އެއްވެސް  އަހުރެންގެމަްއސަލައިގައި މި  ވަކ ލެއް ނޫންކަމަށާއި،
 ރާރުވަމެވެ.އިޤު
 

 ،ބެހ  އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ިރކަވަރ ގެ ތަޙުޤ ޤާ ޓްއެސެ އެްނޑް ކޮރަޕްޝަން އޮން ކޮމިޝަން ޕްރެޒިޑެންޝަލް 4.2
ާހމަނުކުރުމަްށ ގައި ދެކެވ  އެއްވެސް ވާހަކައެއް، ޤާނޫނ ގޮތުްނ ާހމަކުރަންޖެހ  ފަރާތަކަށް މެނުވ  ނުވަތަ ތަޙުޤ ޤު

 އެއްބަސްވަމެވެ. އަހުރެން
 

  ޚު ތާރ   ސޮއި  ނަން:

 
 ރަސްމ  ބ ނުމަށް  .5

  :މުމަޤާ  ކުރ :ޗެކުމަޢުލޫމާތު 

  :ޚުތާރ   ސޮއި:

 
 ފޯމު ފުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދ ންވ  ކަންތައްތައް  .6

 ންނެވެ. ނުވަތަ ނޫކުލައި ކުލައިންކަޅު ރ ތިކޮށް،، ގޮތަށް ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންނަންވާނ  ކިޔަން އެނގ  .6.1
 ކުރަންވާނެއެވެ.ޗެކު ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހ  ހުރިހާ ލިޔުމެއް ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ރަނގަޅަށް ބަލައި މި .6.2
 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.ކަން ޞައްޙަފޯމުގައި ލިޔާ މަޢުލޫމާތާއި، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ  މި .6.3
 ވަރަށް ސާފުކޮށެވެ. ޔުން ހުންނަންވާނ  ކިޔަން އެނގ މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކި .6.4
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ގޮތުގައި ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ   ހަމަ މި މައްސަލައިގައި އެހެން ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނ  ވަކ ލެއްގެ، ޤާނޫނ  ވަކ ލެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތަކ  .6.5
އޮތް ފަރާތެއްކަމަށް ވެސް   ވަކ ލަކުކަމުގައި ވެގެންނުވާނެއެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ނުވަތަ ދައުރެއް

 ނުވާނެއެވެ. ވެގެން
 ހަޅަންޖެހ  ލިޔެކިއުން:މި ފޯމާއެކު ހުށަ .6.6

 ޔުމެއްގެ ކޮޕ އެއް.ޢައްޔަނުކުރަން އެދ  ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑުގެ ކޮޕ އެއް ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމ  ލި .6.6.1
 ކޮޕ އެއް. ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމ  ލިޔުމެއްގެކޮޕ އެއް އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނ  ވަކ ލުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑުގެ  .6.6.2
 ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނ ވަކ ލުގެ ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕ . .6.6.3

 
ފައިނުވާ ފޯމުތައް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް  ށްޅަންޖެހ  ލިޔުންތައް އެޓ ޗްކޮމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމުތަކާއި، ހުށަހަ ޚާއްޞަ ނޯޓު:

  ލިބިގެންވެއެވެ.
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` 

 ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރ  
 16/2018ޤަރާރު ނަންބަރު: 

 ފޯމު ކުރާ އްޔަނު ޢަ މާޔަތްކުރެވ ނ  ފަރާތެއް ޞްލަޙަތު ޙި މަ : 2ޖަދުވަލު 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ކުރުމަށް އެދ  އްޔަނު ޢަ ތްކުރެވ ނ  ފަރާތެއް މާޔަ ޙި ތު ޙަ ލަ ޞް މަ  .1
  ފުރިހަމަ ނަން:

  ދާއިމ  އެޑްރެސް: 
  މިހާރު އުޅ  އެޑްރެސް: 

ގެ ނަންބަރު )ބ ރު މ ހަކު ަނމަ ކާޑު ދ.ރ.އ.
 (ނަންބަރު ގެޕާސްޕޯޓު

 

  :ތަންޒ ފާއާއި، ވަޒ ފާ އަދާކުރާ އަދާކުރާ ވަ
  މެއިލް:އ   ފޯނު ނަންބަރު:

 
 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ވ  ކުރެ ނު އްޔަ ޢަ  .2

  ފުރިހަމަ ނަން:
  ދާއިމ  އެޑްރެސް: 

  މިހާރު އުޅ  އެޑްރެސް: 
ގެ ނަންބަރު )ބ ރު މ ހަކު ަނމަ ކާޑު ދ.ރ.އ.
  (ނަންބަރު ގެޕާސްޕޯޓު

 

  :ތަންޒ ފާއާއި، ވަޒ ފާ އަދާކުރާ އަދާކުރާ ވަ
  ފެކްސް ނަންބަރު:  ފޯނު ނަންބަރު:

  މެއިލް:އ 
ފަރާތާ ހުރި އެދ   ތްކުރަންމާޔަޙިތު ޙަލަޞްމަ

 ގުޅުން:
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 ރާރު އިޤު ކުރުމަށް އެދ  ފަރާތުގެ އްޔަނު ޢަ ތްކުރެވ ނ  ފަރާތެއް މާޔަ ޙި ތު ޙަ ލަ ޞް މަ  .3
ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް ެއސެޓް ރިކަވަރ ން ތަޙުޤ ޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައިގައި މި ފޯމުެގ  .4.1

އަހުރެންގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވ ނެ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި  ،ފަރާތްވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3
 ހަމަޖައްސައިދިނުްނ އެދެމެވެ.

ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ިރކަވަރ ގެ ތަޙުޤ ޤާބެހ  އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ  .4.2
ޤާނޫނ ގޮތުން ހާމަކުރަންޖެހ  ފަރާތަކަށް މެނުވ  ާހމަނުކުރުމަށް ައހުރެްނ ، ތަޙުޤ ޤުގައި ދެކެވ  އެއްވެސް ވާހަކައެއް

 އެއްބަސްވަމެވެ.
 

  :ޚުރ ތާ  ސޮއި:  ނަން:

 
 ރާރު އިޤު ކުރެވ  ފަރާތުގެ އްޔަނު ޢަ  .4

ިމ ފޯމުެގ ، ދާ މައްސަލައިގައިކުރަމުންން ތަޙުޤ ޤުރިަކވަރ  އެސެޓް އެްނޑް  ކޮރަޕްޝަން އޮން  ޮކމިޝަން ޕްރެޒިޑެންޝަލް 4.1
 އަހުރެން ތްކުރެވ ނެ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި މާޔަޙިތު ޙަލަޞްމަވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ  2
އެއްވެސް  އަހުރެންގެޤަބޫލުކޮށްފ މެވެ. އަދި، ތަޙުޤ ޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައިގައި  އަހުރެންކޮށްފައިވާތ ، އެކަން އްޔަނުޢަ

 ރާރުވަމެވެ.އިޤު އަހުރެންކަމަށް ދައުރެއް ނެތް
ނުވަަތ  ،ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން ޮއން ކޮރަޕްޝަން އެންްޑ އެސެޓް ރިަކވަރ ގެ ތަޙުޤ ޤާބެހ  އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް 4.2

ގޮތުން ހާމަކުރަންޖެހ  ފަރާތަކަށް މެނުވ  ާހމަނުކުރުމަށް ައހުރެްނ ޤާނޫނ ، ތަޙުޤ ޤުގައި ދެކެވ  އެއްވެސް ވާހަކައެއް
 .އެއްބަސްވަމެވެ

 

  ޚު ތާރ   ސޮއި  ނަން:

 
 ރަސްމ  ބ ނުމަށް  .5

ބަލައި ޗެކުކުރި މަޢުލޫމާތު 
 މުވައްޒަފު:

  :މަޤާމު 

  ސޮއި:  :ޚުތާރ 

 
 ފޯމު ފުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދ ންވ  ކަންތައްތައް  .6

 ންނެވެ. ނުވަތަ ނޫކުލައި ކުލައިންކަޅު ރ ތިކޮށް،، ގޮތަށް ކިޔަްނ އެނގ  މަކޮށްފައި ހުންނަންވާނ ފޯމު ފުރިހަ .6.1
 ކުރަންވާނެއެވެ.ޗެކުފޯމާއެކު ހުށަހަަޅންޖެހ  ހުރިހާ ލިޔުމެްއ ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ރަނަގޅަށް ބަލައި  މި .6.2
 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.ކަން ޞައްޙަފޯމުގައި ލިާޔ މަޢުލޫމާތާއި، ޯފމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ  މި .6.3
 ވަރަށް ސާފުކޮށެވެ.  ކިޔަްނ އެނގ ޔުން ހުްނނަންވާނ މި ފޯމާއެކު ހުށަހަާޅ އެންެމހައި ލިޔެކި .6.4
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 ކުދިންނަށާއި، ޖިސްމާނ   އަހަރު ނުފުރ  ކުޑަ)އަށާރަ(  18އްޔަނުކުރުމަށް އެދެވ ނ ، ޢަމާޔަތްކުރެވ ނ  ފަރާތެއް ޙިތު ޙަލަޞްމަ .6.5
ެހްނ އެ ،ބަބުންނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ނުދަތުމުެގ ސަ، އުނިކަމެއްެގ ސަބަބުން  ނުވަަތ ނަފްސާނ  އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން، 

 ރާތަކަށެވެ.ފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި ފަ ފަރާތެއްގެ އެހ އެއް ބ ނުންވާ
 ވެރިންގެ ތެރެއިން މ ހެކެވެ.ބަލަދު ނުވަތަ، ބެލެނިވެރިންނުވަތަ އްޔަނުކުރެވ ނ  މައިންބަފައިން، ޢަމާޔަތްކުރުމަށް  ޙިތުޙަލަޞްމަ .6.6
މާޔަތްކުރުމަްށ ޙިތު ޙަލަޞްމައްސަަލއިގެ އެހެން ފަރާތެއްގެ މައްޔަނުކުރެވ  ފަރާތަކ ، ޢަމާޔަތްކުރުމަށް ޙިތު ޙަލަޞްމަ .6.7

ނުވާނެއެވެ. އަދި، މަްއސަލައިގައި އެއްވެްސ ބާވަތެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ނުވަަތ  ވެގެން ގައިފަރާތެއްކަމު ކޮށްފައިވާއްޔަނުޢަ
 ނުވާނެއެވެ. ވެގެންމުގައި ވެސް ދައުރެއް އޮތް ފަރާތެއްކަ

 ހ  ލިޔެކިއުން:މި ފޯމާއެކު ހުށަހަަޅންޖެ .6.8
 ގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑުގެ ކޮޕ ، ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ރަްސމ  ލިުޔމެއްގެ ކޮޕ .ކުރަން އެދ  ފަރާތުއްޔަނުޢަ -
  .ޖެހި ރަްސމ  ލިޔުމެއްެގ ކޮޕ ނުވަތަ ފޮޓޯ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑުގެ ކޮޕ ، ތުގެކުރެވ  ފަރާއްޔަނުޢަ -

 
މުގެ އިޚްތިޔާރު ލުކުރުޠިނުވާ ފޯމުތައް ބާކޮށްފައިޓ ޗް މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމުތަކާއި، ހުށަހަޅަްނޖެހ  ލިޔުންތައް އެ ޚާއްޞަ ނޯޓު:

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
 


	Cover (Gavaaidhu nanbaru 2020-R-57،  Presidential commision on corruption andasset recovery in massala balai thahugeegu kurumugai amalu kuraane usoolu thakaa behey gavaaidhu)
	Gavaaidhu nanbaru 2020-R-57 (Presidential commision on corruption andasset recovery in massala balai thahugeegu kurumugai amalu kuraane usoolu thakaa behey gavaaidhu)

