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 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 
 ،މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ
 

 ގޮތުގެ އުސޫލު  ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  އިސްކަންދީގެން އަވަހަށް ތަޙުޤީޤު ކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތައް 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ަމއްސަލަތަކާއި ހުށަހަާޅ -އެންޓި، މި އުސޫލަކީ .1 ތަޢާރުފު 
ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި އިސްކަންދޭނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑުތަްއ  މައްސަލަތައް

 އެކަށައެޅުމަށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.

 މައްސަލަތައް  ކުރަންޖެހޭ ތަޙުޤީޤު އަވަހަށް އިސްކަންދީގެންމި އުސޫލަށް ކިޔާނީ " .2 ނަން 
 " އެވެ.އުސޫލު ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ކަނޑައެޅުމުގައި

ކޮރަޕްޝަްނ -އެންޓި ،މި އުސޫލުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރާނީ  .3 އުސޫލު ހިނގާނެ ާދއިރާ 
ކޮމިޝަނަށް ުހށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ހުށަހަޅާ މަްއސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 

 އިސްކަންދީގެން އަވަހަށް ތަޙުޤީުޤ ކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ކަނޑައެޅުމުގައެވެ.

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. ،މި އުސޫލުގެ މަގުސަދުތައް .4 ދު ުގސަމަ

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްަސލަތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ަމއްސަލައަކަށް  )ހ(  
   .ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތައް އެކަށައެޅުން އިސްކަންދީގެން ތަޙުޤީޤު

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްަސލަތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ަމއްސަލައަކަށް  )ށ(  
 ،އެއްހަމައަކުންކަމާއި ،ރެވެނީކުރުމުގައި ޢަމަލުކު އިސްކަންދީގެން ތަޙުޤީޤު

 .ދެފުށްފެންނަ ޮގތުގައިކަން ޔަގީންކުރުން



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް  ދިވެހި             G-15/2022ނަންަބރު:  އުސޫލު              129 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް:

 

  2 
 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްަސލަތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ަމއްސަލައަކަށް  )ނ(  
ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަނީ، ޖަވާބުދާރީކުރެވެނިވި  އިސްކަންދީގެން ތަޙުޤީޤު

 ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންކަން ކަށަވަރުކުރުން.

 ަމއްސަލައަކަށް  ވަކި ތެރެއިން މައްަސލަތަކުގެ ހުށަހަޅާ ކޮމިޝަނަށް )ރ(  
ތަޙުޤީޤު ކުރުމަްށ ނިންމާ ިނންމުމަކީ ޒާތީ ތަޢަްއޞުބުންނާިއ  އިސްކަންދީގެން

 ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެގެން ިތބެ ިނންމާ ނިންމުމެއްކަން ކަށަވަރުކުުރން.

މަްއސަލައަކަށް ިއސްކަން 
 ދެޭވނެ މަުރޙަލާތައް 

ތިރީގައި  ،ލުގެ ދަށުން މައްސަލައަކަށް އިސްކަންދިނުމަށް ނިންމޭނެ މަރުޙަލާތައްއުސޫމި  .5
 ވަނީއެވެ.މި

 ނުގެ މަރުޙަލާގައި.ޕްރިލިމިނަރީ އިންވެސްޓިގޭޝަ (ހ)  

 ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި.   )ށ(  

އިސްަކމެއް  ޚާްއޞަ
ދިނުުމަގއި ބަލާނެ 

 ލަތްތައް ހާ

ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ކޮމިޝަނަށް  )ހ( .6
މައްސަލައެއް، އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެން  ތަޙުޤީޤު 

 ތިރީގައިވާ ާހލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްގެްނނެވެ. ،ކުރުމަށް ނިންމޭނީ

 ނުން މަްއސަލަވަކި މުއްދަތެއްގެ ކުރިން ނުވަތަ އަވަހަށް ކޮމިޝަ (1)   
ފަދަ ބޮޑު ގެއްުލމެއް ފޫނުބެއްދޭތަޙުޤީޤުކޮށް ނުނިންމައިިފނަމަ، 

 ތިާމލު އޮތުން؛  ހުއިލިބިާދނެކަމުގެ ދައުލަތަށް 

މައްސަލައަކީ މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު މަޞްލަޙަތާ ގުޅިފައިވާ  (2)   
 މައްސަލައަކަށްވުން؛

 ތިމާލު އޮތުން؛ހުއިފާނެކަމުގެ އިލަތައިމައްސަލައިގެ ހެކި ނައް (3)   

ށް ޔަ މައްސަލައިގެ ބާވަތުން، އިސްކަމެއް ނުދީފިނަމަ، މައްސަލަ ކުރި (4)   
ތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ ފުރުޞަތު ކަންތައް ގެންދިޔުމުގައި ދަތި

 އޮތުން؛
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 މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފައިސާގެ އަދަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން؛ (5)   

ދައުލަތުގެ މުހިންމު މަޞްލަޙަތެއް ހިމެނޭ ކަމަކާ މައްސަލައަކީ،  (6)   
ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ނުވަތަ    ިރވިއު 

 ކުރުމަށް ފޮނުވައިފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވުން؛

އި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ކުށްކުރިއިރު ހުރި ނުވަތަ މައްސަލައިގަ (7)   
 ހުރި މަޤާމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން؛މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާއިރު 

މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ތުހުމަތުވާ ގޮތަށް ކޮމިަޝނުން  (8)   
ދަދަށް އަކޮށްފައިވާ، އަދި ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ  ތަޙުޤީޤު

 ؛ރިޢާޔަތްކޮށްގެން

ުނަވތަ މައްސަލައަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ނުދީފިނަމަ، ބައެއްގެ  (9)   
ފަރުދެއްގެ ޙައްޤެއް ގެއްލިދާނެކަމުގެ އިހުތިމާލު ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި 

 ފެންނަން އޮުތން؛

މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތެއް މަޑުޖައްސައިފައި  (10)   
 އޮތުން؛

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މަޝްރޫޢެއް އެއްވެސް އިދާރާއަކުން  (11)   
 ހުއްޓުވައިފައިވުން ނުވަތަ މަޑުޖަްއސައިފައިވުން؛

ޤަރީނާ ވަޒަންކުރުމަށްފަހު، ދަޢުވާ  މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ ހެކި  (12)   
 ؛ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަމަށް ެބލެވޭ މައްސަލައަކަށްވުން

މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ ހެކި ޤަރީނާ ވަޒަންކުރުމަށްަފހު،          (13)   
މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް  އެ

 މުދަލާއި ފައިސާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން؛

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ކަމެއް ނިންމުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް  (14)   
 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަމެއް އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނުން.
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ނޫްނ  އެ ،ނަމަވެސްއޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  )ށ(  
       ޖެހިއްޖެނަމަ، ލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މަްއސަލައަކަށް އިސްކަންދޭންހާ

   ން ނިންމަންވާނެެއވެ. އަދިއެ މައްސަލައަކަށް އިސްކަންދިނުމަށް ކޮމިޝަނު
ލިޔުމުން  ،މި ސަބަބުއެ މައްސަލައަށް އިސްކަންދޭން ނިން ހާލަތުގައިމި 

 އެނގެން އޮންނަންާވނެއެވެ.

 އުސޫުލގައި ނުިހމެނޭ

ކަމެއް ިދމާުވާމއި 

 މާނަކުރުން 

     ލުގައި ސޫއިސްކަންދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މި އު މައްސަލައަކަށް )ހ( .7
ކަމެއްގައި ގޮތެއް ނިންމާީނ  ނަމަ، އެ ނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ބަޔާންކޮށްފައި

 ބަރުންނެވެ.ންކޮމިޝަނުގެ މެ

މި އުސޫލުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ާމނަކުރުމުގައި ދެބަސްވުމެއް ނުވަަތ ޚިޔާލު  )ށ(  
 ތަފާތުވުމެއް އުފެދިއްޖެނަމަ، އެަކމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިަޝނުންނެވެ.

ބައްދަލުވުމަށް ބަރުންގެ ންލާޙެއް މެމި އުސޫލަށް އިސްލާޙެއް ގެނެވޭނީ، އެ އިޞް .8 ލާޙުކުުރން ޞްލު އި އުސޫ
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިެވރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަުތން އެ އިޞްލާޙެއް ، ހުށަހަޅައި

 ،އެ އިޞްލާޙެއް ފާސްކޮށް ،ފާސްވުމުންނެވެ. އަދި އެ އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ޙުދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އެ އިޞްލާ

އުސޫލަށް ޢަމަލުުކރަން 
 ފެށުން

     ،ލު ފާސްކޮށްއުސޫކޮމިޝަނުްނ މި  ،ލަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީއުސޫމި  )ހ( .9
 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ.ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު

ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައިވާ   ލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުުމގެ ކުރިން، ތަޙުޤީޤުއުސޫމި  )ށ(  
 ،ލާގައިވާ މައްސަލަތައްޙަމައްސަލަތަކާއި ޕްރިލިމިނަރީ އިންވެސްޓޭޝަންގެ މަރު

ލު އުސޫލުގެ ދަށުން އަވަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް މި އުސޫމި 
 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

___________________ 


