a
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތް
ފ
ތަޢާރު ް

.1

ކޮރަޕްޝަންގެ

.2

މި ލިޔުމަކީ ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތް
ވފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.
އާންމުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެ ި
ށހެޅިދާނެއެވެ.
ގތަކުން ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހު ަ
ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ޮ

ޝަކުވާއެއް
(ހ)

ނ
ހުށަހެޅު ް

ހުށަހެޅުމަށް

ޝަކުވާ

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ށ
ފުރިހަމަކޮ ް

ފޯމު

ށ
ކޮމިޝަނަ ް

މ
ށހެޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯ ު
ނށް ޝަކުވާ ހު ަ
ނޓް :ކޮމިޝަ ަ
ހުށަހަޅައިގެންޯ ( .
ނނެއެވެ).
ނހުން ާ
ކޮމިޝަންގެ ރިސެޕްޝަނުންނާއި ވެބްސައިޓުން ލިބެ ް
(ށ)

ކޮމިޝަނުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ހިލޭ ގުޅޭ ފޯނު ނަންބަރު ކަމަށްވާ  1418އަށް
ގުޅައިގެން.

(ނ)
(ރ)

ތުހުމަތުގެ ކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލް ހިމަނައިގެން ލިޔެފައިވާ ސިޓީއަކުން.
ކޮމިޝަންގެ

ވެބްސައިޓުގައިވާ

އޮންލައިންކޮށް

ޝަކުވާ

ހުށަހަޅާ

ޕޯޓަލް

މެދުވެރިކޮށް.
(ބ)

ކޮމިޝަނަށް

ހށަހަޅާ
ު

ޝަކުވާ،

ފެކްސް

ތ
ނުވަ ަ

އ-މެއިލް
ީ

މެދުވެރިކޮށް

ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވައިގެން.
(ޅ)

ކޮމިޝަނަށް

ހާޒިރުވެ

މޝަންގެ
ކޮ ި

މުވައްޒަފަކާ

ދލުކޮށް
ބައް ަ

ހ
ކަމާބެ ޭ

މަޢުލޫމާތުދީގެން.
ނ
ޝަކުވާ ބަލައިގަތު ް

.3

(ހ)

ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އަދި ކޮމިޝަންގެ އީ-މެއިލް އާއި ފެކްސް
ތ
ޝނަށް ހާޒިރުވެ ނުވަ ަ
މެދުވެރިކޮށް  24ގަޑިއިރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެއެވެ .ކޮމި ަ
ކޮމިޝަންގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރަށް ގުޅައިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަނި
ށހެޅުމަކަށް ވަކި
ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ .ރަސްމީގަޑީގައި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހު ަ
ގަޑިއެއް ނޯވެއެވެ.

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،21002 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
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(ށ)

ރޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކެވެ.
ނނާނީ ކޮ ަ
ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަ ް

(ނ)

މއި އެޑްރެސް ،ޝަކުވާ ހުށަހަޅާއިރު ކޮންމެހެން
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަ ާ
އގެ ތަފްޞީލާއި،
ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ި
އ
މޢުލޫމާތު އެނގޭވަރަކަށް މައްސަލަތަ ް
ރތާ ބެހޭ ަ
ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ރައްދުވާ ފަ ާ
ޝކުވާތަކުގެ ބުރަދަން އިތުރުވެއެވެ.
ަ
ބެލުމަށް ފަސޭހަވެއެވެ .އަދި

މެދު

ޝަކުވާއާ

(ހ)

.4

އ
ގޮތެއް ނިންމުމުގަ ި

ތއް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމުމުގައި ތިރީގައިވާ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅޭ ޝަކުވާ ަ
އވެ.
ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެ ެ

އ
ބަލާ ކަންތައްތަ ް
()1

ކޮމިޝަންގެ އިޚްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމުގައިވުން

()2

ނ
ކުރެވޭ ތުހުމަތަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށް އެނގު ް

()3

ތުހުމަތު

ކުރެވޭ

ކަންތައް

ހިނގާފައިވަނީ

ކޮން

އިދާރާއެއްގައިކަން

ނ
އެނގު ް
()4

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަންތައްތައް ހިނގާފައިވާ ތާރީޚް ނުވަތަ ދުވަސްވަރު
ނ
އެނގު ް

.5

ޝަކުވާއެއް

ށ
ތކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަ ް
މި ލިޔުމުގެ  22ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް ަ

ހުށަހެޅުމުން

ލ
އ ހުށަހެޅުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އެ ތުހުމަތަކާމެދު ޢަމަ ު
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއްގެ ތުހުމަތެ ް

ކޮމިޝަނުން

ވ ގޮތަށެވެ.
ކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ

ޢަމަލުކުރާ ގޮތް

(ހ)

އެ ޝަކުވާއަކީ ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ ނުވަތަ ކުރިން

ތޙުޤީޤު ކޮށްފައިވާ
ަ

މައްސަލައެއްތޯ ބަލައި ،އެ ޝަކުވާއެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުން.
(ށ)

އ
އެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދަންޖެހޭނަމަ ެ
ލިޔުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުން.

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،21002 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’, Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ޅ ަ
ފޯނު Tel No: (960) 7703201 (960)7100203(960) 3015200 :ފެކްސްFax No: (960) 7703032:ހިލޭގު ޭ
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(ނ)

ތ
ކއި ގުޅިގެން ،ހޯދަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާ ު
ށހެޅޭ ޝަކުވާތަ ާ
ކޮމިޝަނަށް ހު ަ
ހޯދުމަށްފަހު،

ތިރީގައި

ށ
ކަންތައްތަކަ ް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ނ
ރިޢާޔަތްކޮށްގެ ް

ވަޒަންކުރުން.

(ރ)

()1

މުޖްތަމަޢަށް ކުރާ އަސަރު

()2

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު

()3

ދ
ލފާކުރެވޭ މީހުންގެ ޢަދަ ު
ބަޔާން ނަގަންޖެހޭކަމަށް ަ

()4

ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންތައް

()5

ތ
ވ ް
މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ހޯދަންޖެހޭ ތަނުގެ ބާ ަ

()6

މައްސަލައިގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޤާމު

()7

ތ
ކުށުގެ ބާވަ ް

()8

މައްސަލައިގެ ބާވަތް

()9

މައްސަލަ ދިމާވި މުއައްސަސާ

()12

ނ
މައްސަލާގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތް ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރު ް

()11

ކމިޝަނުގައި ހުރި މިންވަރު
މައްސަލަ ބެލުމުގެ ޤާބިލްކަން ޮ

ވ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ޝަކު ާ
އވާ ގޮތުގެމަތީން ކެޓެގަރީ ކަނޑައެޅުން.
ވަޒަންކޮށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި

(ބ)

()1

ކެޓެގަރީ  315( Aއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުން)

()2

ކެޓެގަރީ  314 - 231( Bއާ ދެމެދު ޕޮއިންޓް ލިބުން)

()3

ކެޓެގަރީ  232 - 151( Cއާ ދެމެދު ޕޮއިންޓް ލިބުން)

()4

ކެޓެގަރީ  152( Dއަށްވުރެ ދަށުން ޕޮއިންޓް ލިބުން)

ޅމުން ،ޝަކުވާއާ
ހށަހެ ު
ދލަވުމަށް ު
މންބަރުންގެ ބައް ަ
ޝަކުވާއެއް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ެ
ދލުވުމަކުން ނިންމުން.
މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ބައް ަ

(ޅ)

ގއިވާ ގޮތްތަކުގެ
ނ ތިރީ ަ
ކޮމިޝަނުން މައްސަލައަކާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ނިންމާ ީ
ތެރެއިން ގޮތަކަށެވެ.
()1

ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ނިންމުން.

()2

މއްސަލަ
ތރޭގައި ނުހިމެނޭތީ ނުވަތަ ަ
ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ެ
ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މިންވަރަށް ޝަކުވާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިބެން ނެތުމުން
ނުވަތަ

ޝަކުވާ

ވަޒަންކުރި

ކުރުމުގައި

ކޮރަޕްޝަނުގެ

ޢަމަލެއް

ރމަށް ނިންމުން.
އެކުލެވިފައިނުވާތީ ތަޙްޤީޤު ނުކު ު
()3

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،21002 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ޝަކުވާއެއް އެ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމުން.
()4

ޝަކުވާއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އެ ޝަކުވާއަކާ ގުޅުން ހުރި
ނބަރުންނަށް ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި އެފަދަ
މށް މެ ް
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދު ަ
ނންމުން.
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ި

.6

ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް

(ހ)

ނިންމާ

ގ ތަޙްޤީޤު ޓީމަކާ،
ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށް ނިންމާ މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނު ެ
އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

މައްސަލަތަކުގައި
(ށ)

ކަންކުރާ ގޮތް

ނ
ރ އަދި އޮޑިޓި ް
ޤނޫނީ ދާއި ާ
ތޙްޤީޤު ޓީމުގައިާ ،
މައްސަލަ ބެލުމަށް ޙަވާލުކުރާ ަ
އވެ .އަދި ،ކޮންމެ
ދާއިރާ ހިމެނޭ ގޮތަށް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުން ތިބޭނެ ެ
ތަޙްޤީޤު ޓީމެއްގައި ލީޑަރެއް ހުންނާނެއެވެ.

(ނ) މައްސަލަ ބެލުމަށް ހަވާލުކުރާ ތަޙްޤީޤު ޓީމުން އިސްވެ މައްސަލަ ބަލާނެ ފަރާތެއް
ކަނޑައަޅާނީ ޓީމުގެ ލީޑަރ އެވެ.
.7

މައްސަލަ
ތަޙްޤީޤުކުރުން

ކޮމިޝަނުން

ނިންމާ

ށ
ތަޙްޤީޤުކުރުމަ ް

މައްސަލަތައް

ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި

ޝާމިލުވާ

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރާނީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޢާއްމު ގަވާއިދާއި
ޓ-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
އެން ި

ގ
ރިޕޯޓް މެންބަރުން ެ

.8

(ހ)

ނންމާ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ި

ޖަލްސާއަށް

ތަޙްޤީޤު ޓީމުން އެ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓެއް

ނ
ހުށަހެޅު ް

ށ ހުށަހަޅައެވެ.
ނބަރުންނަ ް
އެކުލަވާލުމަށްފަހު މެ ް
(ށ)

ތަޙްޤީޤު ޓީމުން އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓާއި އެ މައްސަލައިގެ ފައިލުގައި ހިމެނިފައިވާ
އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ،އެ މައްސަލައާމެދު ކޮމިޝަނުގެ
އ ބައްދަލުވުމުގައި
ކންެ ،
މންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމަ ު
މެންބަރުން ގޮތެއް ނިންމަނީ ެ
ލބިއްޔަތުންނެވެ.
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣް ަ

.9

މައްސަލަ

(ހ)

މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އެ މައްސަލައާމެދު ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާނީ އެންޓި-
ކޮމިޝަންގެ

ނނުގެ
ޤާ ޫ

25

ބެލުމަށްފަހު

ކޮރަޕްޝަން

ކޮމިޝަނުން

އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށެވެ.

އ
މާއްދާގަ ި

ވަނަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އ
ޢަމަލުކުރާ ގޮތްތަ ް
()1

އެ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއްނަމަ،
އެފަދައިން ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމުން؛

()2

ކޮރަޕްޝަންގެ

ކުށެއް

އެކުލެވިގެންވާ

މައްސަލައަކަށްވެފައި

އެކަން

ސާބިތުކުރެވޭވަރުގެ އެކަށީގެންވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުރިނަމަ ،އެ މައްސަލަ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުން؛

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
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Website: www.acc.gov.mv
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()3

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1އަދި ( )2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ
އ ހިމެނޭ
އިތުރުން ،އެ މައްސަލައަކީ ކޮމިޝަންގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާގަ ި
މުއައްސަސާއެއްގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން
ދިމާވެފައިވާ ކަމެއްނަމަ ،އެކަން އިޞްލާޙުކުރަން އެންގުން.

(ށ)

ނ
ބލައި ނިންމުމަށްފަހު ،އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތު ް
ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ަ
އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ މައްސަލައާ ބެހޭ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓެއް އެ ފަރާތަށް
ށ
ކމަށް ކޮމިޝަނަ ް
ތ ަ
ދެވޭނެއެވެ .އަދި އެ މައްސަލައިގައި ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާ ް
ފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތަށް އެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް ދެވޭނެއެވެ.

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
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