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 އެއްވަނަ ބައި 

 އާންމު މާއްދާތައް 

    (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނު) ގެ  2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަުރ  ،މި ގަވާއިދަކީ (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

 ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު ލިބިެގން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 90

(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުްނ  2008/2ނަްނބަރު މިއީ، ޤާނޫނު  (ށ)  

، ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތް ިހންގާނޭ ގޮތާއި

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުން ަމއްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުަރންޖެޭހ 

ކަްނތައްތައް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލާ ގުޅޭ އެހެނިހެން  ،އުސޫލުތަކާއި

 ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.

 " އެވެ.ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު"ވަޒީފާއާ ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ނ)  

ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްަރއިިބއުނަުލގެ 

 މަުގސަދު 

ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މަުގސަދަކީ  .2

    ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު އުފެދޭ މައްސަލަތަކާއި

(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި އެނޫންވެސް ޤާނޫނެއްގައި ނުވަަތ  2008/2

 ގަވާއިދެއްގައި ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ެއއްބަސްވުމެއްގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ްޓރައިބިއުނަލުން 

ބެލުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މައްސަލަތައް ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ވީހާވެސް އަވަހަށް 

 ބަލައި ނިންމުމެވެ.

 ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްަރއިިބއުނަލް

 ހިނަގމުންދާ ތަން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އާްނމު މަޖިލީހުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅައިހައި   .3

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަިއބިއުނަލާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަިއބިއުަނލުގެ އެންމެހަިއ  ،ހިނދަކު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް އާންމުގޮތެއްގައި ހިނގަމުްނދާނީ

 ވެރިރަށް މާލޭގައެވެ.

ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްަރއިިބއުނަުލގެ 

 ަދުއރާއި ިރެސސް 

ާއންމު މަޖިލީހުގެ އަޣުަލބިއްޔަތުްނ އެހެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުގެ  (ހ)  .4

ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅައިހައި ހިނދަކު، ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ޓްރައިބިއުނަލުެގ 

އެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ރަސްމީ  ،އަހަރީ ދައުރު ފެށޭނީ

އެ އަހަރުގެ  ،މަސައްކަތު ދުވަހުއެވެ. އަދި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ހިނގުމަށްަފހު

ނޮވެންބަރު މަހުގެ ފަހު ހަފުތާގެ އެންމެފަހު ރަސްމީ  ،އުރު ނިމޭނީދަ

މަސައްކަތު ދުވަހުއެވެ. އެ ދުވަހުން ފެށިގެން ވިދިގެން ައންނަ ައހަރުގެ 

ޖަނަވަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހާ ހަމައަށް 

އުރު ޓްރައިބިއުނަލް އޮންާނނީ ރިސެސްގައެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަހަރީ ދަ
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ނިމޭއިރު ޓްރައިބިއުނަލުގައި ުނނިމިހުރި މައްސަލަތައް ދެން ކުރިޔަށް 

 ވިދިގެން އަންނަ ދައުުރ ފެށުމުންނެވެ. ،ގެންދާނީ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ޤާނޫނެއްެގ  (ށ)  

މުއްދަތެއްގެ ކަމެއް، ވަކި  ދަށުން  ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ވަކި

އަވަސް ގައި ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހިފައިވާ ާހލަތެއް

އްގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލަްނޖެހޭ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ ޭބުނމުގައި ގޮތެ

ޓްރައިބިއުނަލުގެ އާންމު މަޖިލީުހން ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުމެއްގެ މައްޗަށް، 

އުނަލުގެ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތަްއ ރިސެސްގެ މުއްދަތުގައި ޓްރައިބި

 .ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ

ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރިސެސްގެ މުއްދަތުގައި މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތަްއ  (ނ)  

 ،ނުބޭއްވި ކަމުގައި ވިޔަސް، ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާއި

ސެސްގެ މުއްދަތުގައި ރި ،ޓްރައިބިއުނަލުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް

 .މެދުކެނޑިގެން ނުވާނެއެވެ

މަްއސަލަ ބަލާ މަޖިލީުހގެ ޤާޫނނީ 

 އަަދދު 

(ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން  2014/16ޤާނޫނު ަނންބަރު  (ހ)  .5

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ޓްރައިބިުއނަލަްށ  27ހުއްޓުވުމުގެ ޤާޫނނު) ގެ 

(ތިނެއް) މެްނބަރުންގެ މައްޗަށް  3، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލަންާވނީ

      ންބަރުން ހިމެނޭ މަޖިލީހަކުންނެެވ. އަދި އެކުލެވޭ، ދެ ޖިންސުގެ މެ

މައްސަލަ ބެލި މަިޖލީހުގަިއ  ،ގޮތް ަކމުގައި ވާނީ އެ މައްސަލައެއް ނިމުނު

ރައުޔުތަކުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ިނސްބަތްވާ  ހިމެނޭ މެންބަރުްނ ވަކިން އިއްވާ 

 .ގޮތެކެވެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި  (ށ)  

        ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ އެެހން މައްސަލަތައް ބަލައި ިނންމާނީ،

 (އެކެއް) މެންބަރަކު ހިމެނޭ ަމޖިލީހަކުންނެވެ. 1

 ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެެހން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް (ނ)  

ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސަށް ނުަވތަ މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީުހގެ ރިޔާސަތުގައި 

   އިންނަ މެންބަރަކަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، މައްސަލަ ބަލައި ނިންމާނީ 

(ތިނެއް) މެންބަރުން ހިެމނޭ  މަޖިލީހަކުން ކަމަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  3

ރުންގެ މައްޗަށް (ތިނެއް) މެންބަ 3އަދި މި މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް 

 ،ގޮތް ކަމުަގއި ވާނީ އެކުލަވައިލެވޭ މަޖިލީހަކުން ބަލާ މައްސަލައެއް ނިމުނު
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ބަލާ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން ވަިކން އިއްވާ ރައުޔުތަކުެގ  މައްސަލަ

 .ވެެތކެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނިސްބަތްވާ ގޮ

ޓްރައިބިއުަނލުަގއި ބޭނުންކުރުމަްށ، ވަޒީފާއާބެޭހ  ވަޒީފާއާބެހޭ (ހ)  .6 ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްަރއިިބއުނަުލގެ ިސއްކަ 

ޓްރައިބިއުނަލުގެ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. ޓްރައިބިުއނަލުގެ 

ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރަސްމީ  ،ނިންމުންތައް ލިޔެ ޤަރާރު ކުރެވޭ

 ޓްރައިބިއުނަލުގެ އެހެނިހެން ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގަިއ  ،ލިޔުންތަކުގައްޔާއި

 ޖަހަންވާނެއެވެ.އެ ސިއްކަ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ެމންބަރަކު ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރާރ ލިޔުމުްނ  (ށ)  

ދީފައިވާ ހުއްދައެއް ނެތި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އެއްވެސް 

 .ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ ސިއްކަ ޖަހައިގެން ނުާވނެއެވެ ،ލިޔުމެއްގައި

ޓްަރއިިބއުނަުލގައި ވަޒީާފއާބެހޭ 

މަްއސަލަ ބެލުުމގައި ބޭނުންުކރާ 

 ބަސް 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުގެ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިޔަށް  (ހ)  .7

ގެންދަންވާނީ އަދި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ރިކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަންވާީނ 

 ދިވެހިބަހުްނނެވެ. 

ފަރާތަކީ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަްށ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް  (ށ)  

ދިވެހިބަހުްނ ވާހަކަދެއްކޭ މީހެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ އަޑުިއވުމާއި 

ވާހަކަދެއްކުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ، އަޑުއެހުމުގައި ދެކެވޭ 

އެ ފަރާތުން ދައްކަން ޭބނުންވާ ާވހަކަތަްއ  ،ވާހަކަތައް އެ ފަރާތަށް ކިޔައިދީ

ތަރުޖަމާނަކު  ޓްރައިބިއުނަުލގެ އެންގުމުގެ މަތިން، އިދިނުމަށްދައްކަ

ހަމަޖައްސާނީ އެ ފަރާތަކުންނެވެ. މިގޮތުން ތަރުޖަމާކުރުމަށް ހަަމޖައްސާ 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުން ގަބޫލުކުރާ ފަރާތަކަށް ވާންާވނެއެވެ. ،ފަރާތަކީ

މައްސަލަ ހުށަހަާޅ  ،ންމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައި (ނ)  

ތަރުޖަމާނަކު  ،ފަރާތުން ތަރުޖަމާނަކު ހަމަަޖއްސަން ޖެހިއްޖެނަމަ

(ިދހައެއް)  10ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ، ހަމަޖެއްސުމަށް

އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަރުަޖމާނަކު  ،ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުަމށްފަހު

ވަޒީފާއާބެޭހ  ،އެ މައްސަލަ ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ިލބިގެންވެއެވެ.

މައްސަލަ ަރއްދުވާ  ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަދައިން (ރ)  

ތަރުޖަމާނަކު  ،ފަރާތުން ތަރުޖަމާނަކު ހަމަަޖއްސަން ޖެހިއްޖެނަމަ

(ިދހައެއް)  10ނުހިމަނައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް  ،ހަމަޖެއްސުމަށް

އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަރުަޖމާނަކު  ،ގެ މުއްދަތެއް ދިނުަމށްފަހުދުވަހު
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އެ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި  ،ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ

ނަލަްށ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު ،މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ނުވަތަ ޚަބީރެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުކުރެވޭ  ގެ ގޮތުގައި މައްސަލައިގައި ހެއްކެއް (ބ)  

ފަރާތަކީ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަްށ ދިވެހިބަހުން ާވހަކަދެއްކޭ މީހެްއކަމުގައި 

ވެފައިވާ ފަރާތެްއ  ވުމާއި ވާހަކަދެއްކުމުން މަޙްރޫމުނުވާނަމަ، ނުަވތަ އަޑުއި

   އަޑުއެހުމުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެ ފަރާތަށް ކިޔައިދީ ، ކަމުގައި ވާނަމަ

އެ ފަރާތުން ދައްކަން ބޭުނންވާ ވާހަކަތައް ދައްކައިދިނުމަށް ތަރުަޖމާނަކު 

އެ ހެއްކެްއ ނުވަތަ ޚަބީރެއް ހާޒިރުކުރުަމށް އެދޭ  ،ހަމަޖައްސަންވާނީ

 ،ޖައްސާ ފަރާތަކީފަރާތަކުންނެވެ. މިގޮތުން ަތރުޖަމާކުރުމަށް ހަމަ

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލން ގަޫބލުކުރާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

މައްސަލަ ުހށަހަޅާ  ،މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަދައިން (ޅ)  

ފަރާތުން ނުވަަތ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ތަރުޖަމާނަކު ހަމަަޖއްސަން 

ރަސްމީ ބަންދު ުދވަސްތައް  ،ޖެހިއްޖެނަމަ، ތަރުޖަާމނަކު ހަަމޖެއްސުމަށް

(ދިހައެއް) ދުވަުހގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު، އެ މުއްދަތުގެ  10ނުހިމަނައި 

އެ ހެއްކެއްގެ ނުވަަތ  ،ަޖއްސައިފިނަމަތެރޭގައި ތަރުޖަމާނަކު ހަމަނު

ވަޒީފާއާބެޭހ  ،ޚަބީރެއްގެ ހެކިބަސް ނުނެގުމަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ިލބިގެންވެއެވެ.

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިބަސް ޫނން އެހެން  (ކ)  

 ،ިދވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮްށފައި ހުށަެހޅުމަށްބަސްތަކުން ހުންނަ ލިޔެކިޔުން 

އެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެްނގިދާނެއެވެ.  މިގޮތުން ތަރުޖަމާޮކްށފައިވާ 

ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި 

މައްސަލަ ނިްނމުމުގައި އެ ލިޔުމަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރުމަށް  ،ހުށަނާޅައިފިނަމަ

 މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ިލބިގެންވެއެވެ. ،ންމުމުގެ އިޚްތިޔާރުނި

ރަސްމީ  ،ހުންނާނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ަރޖިސްޓަރީ ހުޅުވިފައި (ހ)  .8 ރަިޖސްޓަރީ ހުުޅވިަފއި ހުންނަ ަގޑި 

އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ުބރާސްފަތި  ،ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި

 ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ. ،ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް

        ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ ރައީސްގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައަކާއެކު،  (ށ)  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް ނޫން އެހެްނ 

 ،ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީ ހުޅުވައިފައި ބެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު
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ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ރަޖިސްޓަރީ ހުޅުވާ 

ޔައުމިއްޔާ  ،ރިކޯޑުކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އެކަން އާންމުކޮށް ،ލަތްތަކުގައިހާ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ދެވަނަ ބައި 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރަޖިސްޓްރާރ

ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމަށާިއ، މި ގަވާއިދާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް   .9 ރަިޖސްޓްރާރ

ޓަކައި  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އެފަދަ މައްސަލަތައް ޓްރައިބިއުނަލުގައި ހިންގުމަށް

 .ރަޖިސްޓްރާރއަކު ޓްރައިބިއުނަލުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ

އަންނަނިިވ ކަންތައްތައް  ،ތެރޭގައިރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ   .10 ރަިޖސްޓްރާރގެ ަމސްއޫިލއްޔަތު 

 .ހިމެނެއެވެ

އެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން  ،ޓްރައިބިއުނަލަްށ ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތަކާއި (ހ)  

ޓްރަިއބިުއނަލަްށ  ،މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުން؛

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމަކީ މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަްށ 

އެ މައްސަލައެއް  ،ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްނަމަ ނުވަތަ ލިޔުމެއްނަމަ

ކުރުމަށް ެއްނގުމުގެ   މި ގަވާއިދާ ެއއްގޮތަށް އިޞްލާޙު ،ނުވަތަ ލިޔުމެއް

ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ބަލަިއނުަގތުމުގެ  ،އިޚްތިޔާރު

 ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އިޚްތިޔާރު

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާހައި ިހނދަކު،  (ށ)  

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލަްށ ހުށަހެޅޭ އެންމެހައި މަްއސަލަތައް 

 ތެއް ިނންމުން.ބަލައިގަތުމާމެދު ގޮ

މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ނުފެްނނަނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ބަލައިގަތުމަްށ  (ނ)  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ލިޔުމުްނ  ،ނުފެންނަ ސަަބބުގެ ޚުލާޞާއެއް

 ދިނުން.

ވަނަ މާއްާދ (ޓްރައިބިއުނަަލށް މައްސަލަ ހުަށހެޅުމުގެ  19މި ގަވާއިދުގެ  (ރ)  

ބަޔާންކޮށްފައިާވ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ މަްއސަލައެއް  މުއްދަތު) ގައި

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުަށހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި 

 އެ މަްއސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ދިނުން. ،ނިންމި ގޮތް، ސަަބބާއެކު

 .ޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުންވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މަްއސަލަތަކުގެ ރަ (ބ)  
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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ކަަލންޑަރު ތައްޔާރުކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުން. (ޅ)  

        ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ވެސް،  (ކ)  

އެ ނިންމުމެއް ިނންމި ތާރީޚުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ 

 ރަޖިސްޓަރީގައި ރިކޯޑުކޮށް، ސޮއިކުރުން.ނިންމުންތަކުގެ 

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްާވ  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިްނމާ ނިންމުންތައް (އ)  

 ކަމާބެހޭ ކޯޓަކަށް ހުށަހެުޅން. ،ގޮތުގެ މަތީން ތަންީފޛު ކުރުމަށް ޓަކައި

ނެޭރ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގަިއ ހިނގާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން (ވ)  

އަމުރުތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔުންަތއް އާންމުކޮށް ފެންނަން ުހންނާޭނ ގޮތުެގ 

އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ބެލެހެްއޓުމާއި، މައްސަލަ ނިމުނުޮގތުގެ ރިޕޯޓު 

 ދޫކުރުން.

 މައްސަލަތަކުގެ ކޮންސިލިއޭޝަން މަރުޙަލާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުން. (މ)   

ގަވާއިދުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުގެ ރަޖިސްޓްރާރެގ މިނޫންވެސް މި  (ފ)  

 މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންކަން ކުރުމެވެ.

ރަިޖސްޓްރާރގެ ަމސްއޫިލއްޔަތުަތއް 

 އެހެން ފަރާތަކާ ަހވާލުކުރުން 

ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން، ވަޒީފާއާބެޭހ  (ހ)  .11

 ނުވަތަ  ،ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސަށް ފެންނަ ބައެއް މަސްއޫލިއްޔަތު

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސްގެ ހުއްދައާއެކު ރަޖިސްޓްރާރ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުެގ އެހެްނ  ،ކަނޑައަޅާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް

 .މުވައްޒަފަކާ ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުުކރެވިދާނެއެވެ

ނުވަތަ  ،އާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރަޖިސްޓްރާރ ނެތް ހާލަތެއްގައިވަޒީފާ (ށ)  

އޭނާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، 

ނުވަަތ ، ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރަން އޭނާއަށް ފެށެންދެން

ޖިސްޓްރާރގެ ރަ ،އެހެން ރަޖިސްޓްރާރއެއް އައްޔަނު ކުރެވެންދެން

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާނެ ފަރާތެއް

 ކުރަން ވާނެއެވެ. ރައީސް އައްޔަނު

ރަިޖސްޓްރާރގެ ނިްނމުެމއް އަލުން 

 ބަލަން ެއދި ހުށަހެުޅމުގެ ޙަްއޤު 

މި ގަވާއިދުން ބާރު ިލބިގެން ަރޖިސްޓްރާރ ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކާމެދު،  (ހ)  .12

ނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ިހްތހަމަނުޖެހޭނަމަ، އަުލން އެ ކަމެއް ނުވަތަ 

އެ ނިންމުމެއް ބަލައިިދނުމަްށ އެދި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލަްށ 

 .ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު، މަޞްލަޙަތު އޮތް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިެގންެވއެވެ
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ފަދަ ކަމެއް ދެވަނަ ފަހަރަްށ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ށ)  

ރަސްމީ ، ބަލައިދިނުމަށް އެޭދނަމަ، އެ ިންނމުމެއް ނިންމި ދުވަހުން ެފށިގެން

އެކަމަްށ  ،ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި( 7ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި 

 ހުަށހަޅަންާވނެއެވެ. ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލަށްވަ ،ފޯމުންޚާއްޞަކޮށްފައިވާ 

މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހުގައި ވެސް، މި  (ނ)  

އެފަދަ ނިންމުމެއް އެ މުއްަދތުގައި ހުށަނޭޅުނު ަމޤުބޫލު ސަބަބެްއ 

ވަޒީފާއާބެހޭ  ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމެްއ ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 .ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސަށް ލިބިެގންވެއެވެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުގެ އާންމު މަޖިލީހުން އެހެްނ ގޮތަކަށް  (ރ)  

ކަނޑަނާޅައިހައި ހިނދަކު، ިމ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ 

(ތިނެއް) މެންބަރުންެގ  3ހުށަހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ، މަދުވެގެން 

 މައްޗަށް އެކުލެވޭ މަޖިލީހަކުންނެެވ.

 ،ނިންމުން އަލުން ބެލުމުގައި އަސާސެއްކަމުގައި ބަަލންވާނީރަޖިސްޓްރާރގެ  (ބ)  

 .ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން ބިނާުކރި ޤާނޫނީ އަސާސްތަކަށެވެ

އެ މައްސަލަ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި (ޅ)  

ވަނަ މާއްދާ (ަމއްސަލަ  26ބަލައިގަތުމަށް ނިންމައިިފނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ 

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަްށ 

 .ންގަންވާނެއެވެއަ ރަޖިސްޓްރާރއަށްފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް 

ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި، މައްސަލަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށްނ  (ކ)  

    ،ބަލައިގަތުމަށް ިނންމައިފިނަމަ، އެ މައްސަލައެއްގައި ފައިޞަލާކުރާނީ

އެ ހުއްދަ ދިން މެންބަރުންގެ ތެެރއިން މެންބަރެއް ނުހިމެނޭ ނުަވތަ ހުއްދަ 

ދިން މެންބަރުންގެ އަޣުލަިބއްޔަތު ނުލިބޭގޮތަށް އެކުަލވައިލެވޭ 

 މަޖިލީހަކުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން ހުަށހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި، މައްސަލަ  (އ)  

ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަދޭން ުނފެންަނކަމަށް ނިންމާ ހާަލތުގައި، ހުްއދަދޭްނ 

ށް، "ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން މުރާޖާކޮށް ނުފެންނަ ސަބަުބތައް ބަޔާންކޮ

            ،އެ ރިޯޕޓުގައި ދޫކުަރންވާނެއެވެ. އަދި ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު"

 އެ މައްސަލައެއް ބެލި މެންބަރުްނ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
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 ތިންވަނަ ބައި 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އިޚްތިޞާޞްއާއި ބާރުތައް 

ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްަރއިިބއުނަުލގެ 

 އިޚްިތޞާޞް 

ޤާނޫނެއްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ނުަވތަ އެހެން ވެސް ( 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު   .13

ދަށުން ނުަވތަ ގަވާއިދެއްގެ ަދށުން ވަޒީފާއާބެޭހ ޓްރައިބިއުަނލުން ބެލުަމްށ 

ކަނޑައަޅާ މައްސަލަތަކާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު 

ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު) ާއ ( 2008/2ޤާނޫުނ ނަންބަރު  އުފެދޭ ޚިލާފުތައް ބަލައި،

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ރަނގަޅުކަމަށް  ،ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތީން

ވަޒީފާއާބެޭހ  ،ފެންނަގޮތަކަްށ އެ މައްސަލަަތއް ނިންމުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު

ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިެގންވެއެވެ. މިގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުން ބެލިދާެނ 

 އް ހިެމނެއެވެ.ތިރީގައިވާ ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތަ ،މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި

ވަނަ ބާބުގަިއ  2ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ( 2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ)  

ލުތަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޭޅ ސޫބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ އު 

 މައްސަލަ.

ޤާނޫުނ   ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީާފއިން ވަކިކުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށް (ށ)  

ވަޒީފާއާބެޭހ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރި ( 2008/2ނަންބަރު 

 ފަރާތް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.

ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނ) އާ އެއްގޮތަްށ އުޖޫރަ ( 2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ނ)  

 ނުދޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުަށހަޅާ މައްސަލަ.

 ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވިކަމަށް  (ރ)  

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއަކާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަާޅ  (ބ)  

ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ނިންމާ ނިންުމމަކާމެދު 

ޤާނޫުނ   ،ހިތްހަމަނުޖެހިެގން، އެ ނިންުމން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް

 ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ުހށަހަޅާ މައްސަލަ.ވަޒީފާއާބެޭހ ( 2008/2ނަންބަރު 

ާޤނޫނު ނަންބަުރ  ،ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެްނސީއަކާ ބެހޭގޮތުން (ޅ)  

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.( 2008/2

ނުވަަތ  ،ތަމްރީނު ދިނުމަށް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމަކާ (ކ)  

 2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު   ،ތަމްރީނާބެހޭ އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފުވެގެން

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނު) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.(
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ނުވަތަ ޞިއްޙަތާ ގުޅޭގޮތުްނ  ،މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ރައްކައުތެރިކަމަށް (އ)  

ހެދިފައިވާ ޤާނޫުނތަކުގައިވާ މާއްާދތަކަށް ފުރިހަމައަށް އިޙްތިރާމް ުކރުމަށް 

ތަނުގައި ބޭނުންކުާރ މެޝިނަރީއަށް ނުވަތަ ެމޝިނަރީ  ،ޓަކައި

ކަނޑައަޅާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބަދަލު  ،އަތުރައިފައިވާ ގޮތަށް

  ،ރުން ކުރާ އަމުރާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެންގެނައުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނ) ގެ ދަށުން ހުށަހަާޅ ( 2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 މައްސަލަ.

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ޔަގީނުްނ ވެސް  (ވ)  

ކަހަަލ ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި، ވަކި

ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަގުތުން އެޅުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުން ކުރާ އަމުރާމެދު 

(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ެގ  2008/2ޤާނޫނު ނަންަބރު  ،ހިތްހަމަނުޖެހިެގން

 ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.

މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށް ތަބާނުވުުމން އެޅި ިފޔަވަޅަކީ  (މ)  

  ،އެކަށީގެންނުވާ ފިޔަވަޅެއްކަމަށް އެ ފިޔަވަޅު އެޅުނު މުވައްޒަފު ދެކިގެން

(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނ) ގެ ދަށުން ހުށަހަާޅ  2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 މައްސަލަ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނ) އާ ޚިލާުފވާކަމަށް ( 2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ފ)  

 އެހެނިހެން މައްސަލަތައް.ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅޭ ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލަްށ ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ާޤޫނނެއްގައި  (ދ)  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މައްސަލައެއް.

ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްަރއިިބއުނަލަށް 

 ނުބެލޭނެ ަމއްސަލަަތއް 

ވަޒީފާގެ ވަގުތީ ޤާނޫނަކުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅައިހައި ހިނދަކު،   .14

މުއްދަތުގައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން، ނުވަތަ އެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ 

ކުޅި ކުރަންޖެހޭ މީހާ، އެ ވަޒީފާގެ ގޮތުން އިސްތިޢުފާ ދޭންޖެހޭ ނުަވތަ މުސް

 ،ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞްވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލަ  ދުވަސް އައުމުން

 އް ނުވެއެވެ.ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ލިިބގެނެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލަށް ަމއްސަލައެއް ހުށަހަޅާއިރު ނުވަަތ މައްސަލައެއް   .15 ވަގުތީ އަުމރަށް ެއދުން 

ހުށަހަޅައިގެން އެ މައްސަލަ ހިނގަމުންދަނިކޮށް ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދޭނަަމ 

 . ފޯމުންެނވެޓްރައިބިއުނަލުގައި ެއކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ،އެދެންވާނީ
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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލން ބަަލމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތް  (ހ)  .16 ވަގުތީ އަުމރު ނެރުން 

           ކުރާއިރު، އެ މައްސަލައިގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނުނެެރފިނަމަ، 

އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަމެއް 

މައްސަލައިގެ ، ބަާލ މަޖިލީހަށް ފެނިއްޖެނަމަލިބިދާނެކަމަްށ، މައްސަލަ 

 ،ަވގުތީ އަމުރެއް ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވާޤިޢާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުްނ ނެރޭ ވަގުތީ އަމުރު އޮންނަންވާީނ  (ށ)  

އަމުރުގެ  ،ވަގުތީ އަމުރު ނެރުނު ސަބަބާއި ،ލިޔުމުންނެވެ. މި ލިޔުމުގައި

އަމުރު ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތާއި، އަމުރު ނެރުނު މަޖިލީހުެގ  ،ތަފުސީލާއި

 މެންބަރުގެ ނަމާއި ސޮއި އޮންނަްނވާނެއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަގުތީ އަމުރުކަށް އެދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި،  (ނ)  

ައމުރު ނެރުން ލަސްވެއްޖެނަމަ، އަމުރަށް ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވަގުތީ 

އެދުނު ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތަްށ ުއނިކަމެއް ލިބުމުގެ އިުހތިމާލު އޮްތކަމަށް 

މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީަހށް ފެނިްއޖެ ހިނދެއްގައި، ވަުގތީ އަމުރު ރައްދުވާ 

ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި އެ ފަރާތުން ޖަާވބުދާރީ 

    މަ، ޖަާވބުދާރީވުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ނުީދ މި މާއްދާގެނުވެއްޖެނަ

 ،(ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 .ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ލިިބގެންވެއެވެ

 ހަތަރުވަނަ ބައި 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 

ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްަރއިިބއުނަލަށް 

 މަްއސަލަ ހުށަހެޅުން 

އެކަމަށް  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލަްށ މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ (ހ)  .17

 .ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯމުންނެވެ

ވަޒީފާއާބެޭހ  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް (ށ)  

ނުަވތަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްެގ  ،ޓްރައިބިއުނަލަށް

ނުވަަތ  ،މައްސަލައެއް އުފެދުނު ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށްއެ މަތީން 

ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރޑް  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް އީމެއިލް  މެދުވެރިކޮށް

 ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މައްސަލަ  (ނ)  

(ދޭއް)  2އެ ފޯމުގެ  ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ އަސްލާއި ،ހުށަހަޅާއިރު

ކޮޕީއާއި، މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އެންެމހައި ލިޔެކިޔުންތަކުެގ 
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(ތިނެއް) ކޮޕީ ހުަށހަޅަން ާވނެއެވެ. އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯުޓތަކަށް  3

ާޅ މައްސަލަ ހުށަހަ ،ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް

(ތީރީސް)  30ރަސްމީ ބަްނދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި  ،ދުވަހުން ފެށިގެން

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ޮފނުވަންވާނެއެވެ. ،ކޯޓަކުން އެ ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނަމަ (ރ)  

(ދޭއް) ޮކޕީއާއި،  2އެ ފޯމުގެ  ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ އަސްލާއި

(ތިނެއް)  3މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ 

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް  ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ،ކޮޕީ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަްށ  ،(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 10ފިޔަވައި 

 އެވެ.ހުށަހަޅަން ވާނެ

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޭޅ  (ބ)  

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުުނ ތާރީޚަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަްށ  ،މައްސަލަތައް

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚުކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި މި ަފދައިން 

(ތިނެއް)  3ން ފެށިގެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ތާރީޚު

އެ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ބަލައިގަނެފައިވާ ތާރީޚު އެނގޭނެ  ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

          މެދުވެރިކޮށް ނުވަަތ  އިލްއީމެ ،ފަދައިން އެންޓްރީ ކުރުމަށްފަހު

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ،ނޫން ވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް އެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލަްށ  ،އެ ކޯޓަކުން ،ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ެއ ފޯމު  ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން (ޅ)  

 ،މައްސަލަ ހުށަހެޅިކަމުގެ ިލޔުމެއް ،ބަލައިގަތުަމށްަފހު ޓްރައިބިއުނަލަށް

  ޓްރައިބިއުނަލުން ދޫކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި  ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

މި މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަަކށް ުހށަހެޅޭ 

ަމއްސަލަ  ،މައްސަލަތަކުގައި، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު

ލަ ހުށަހަޅާ ަފރާތަށް މައްސަ ،އެ ކޯޓަކުން ،ހުށަހެޅިކަމުގެ ލިޔުމެއް

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

އެއް ފަރާަތށްުވރެ ގިނަ ަފރާތްތަކުން 

 ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަ 

 ،އެއް ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެއް ވާޤިޢާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް (ހ)  .18

 ،އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަަކށް ހުށަހެޅިދާެނ ފަދަ މައްސަލަަތކުގައި

އެފަދަ  ،ެއކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމުންމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަުކން 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހެޅިދާނެއެވެ. ،މައްސަލަތައް
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިާވ ގޮތުގެ މަތީން އެއް ފަރާަތށްވުރެ ގިނަ ަފރާތުްނ  (ށ)  

ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ވަޒީފާއާބެޭހ އެކުވެގެން އެއް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ބަލައިގަތުމަްށފަުހ، އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ 

އެދުމުގެ މަތީން ނުވަތަ ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުގެ އަމިއްލަ 

އިސްނެގުމަކަށް، އެ މައްސަލައަކީ ވަކި މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގަިއ 

ލަެއއްކަމަށް، މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަްށ ހިންގޭގޮތަށް އޮތް މައްސަ

ފެނިއްޖެނަމަ، ވަކިވަކި އައު މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

މިގޮތަށް ކަނޑައެޅޭ މައްސަލަތަކުަގއި ޓްރައިބިއުނަލުން އަންގާ މުއްަދތެއްގެ 

ލަ އެ މައްސަ، ތެރޭގައި އެ މައްސަލަތައް ހުށަހެުޅމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 .ބަލާ މަޖިލީހަށް ިލބިގެންވެއެވެ

މައްޗަށް ބިނާާވ ނުވަތަ އެއް ވާޤިޢާތުތަކެއްގެ  އެއް ހާދިސާއެއް (ނ)  

 ،މައްސަލަތަކެއް އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ހުަށހަޅައިފިނަމަ

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ އެދުމުގެ މަތީން ނުވަތަ ޓްރައިބިުއނަލުެގ 

ސްނެގުމަކަށް، އެ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް އެއްކޮށް އަމިއްލަ އި

 .ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ިލބިގެންވެއެވެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައްޔާއި، މި މާއްދާެގ  (ރ)  

މައްސަލަަތކުގައި، (ނ) ގެ ދަށުން އެކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމޭ 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ފަރާތްތައް ތަމްސީުލކުރާނެ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަްށ  ،ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ހަމަޖައްސައި

 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ  (ބ)  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ  ،ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަެއއްގައި

         ،ތެރެއިން ފަރާތެއް މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދަން ބޭނުްނނުވާކަން

ވަނަ މާއްދާ (މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީވުމަށްފަހު އަނބުާރ  41މި ގަވާއިދުގެ 

ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުެގ  މައްސަލަ ،ގެންދިއުން) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ  ،ލިސްޓުން އެ ފަރާތުގެ ނަން އުނިކުރެވިފައިވާކަން

 ފަރާތްތަކަށް ޓްރައިބިއުަނލުން ައންގަންވާނެއެވެ.

ޓްރައިިބއުނަލަށް ަމްއސަލަ 

 ހުށަހެުޅމުގެ ުމްއދަތު 

           ، ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޚިލާފެއް އުފެދިްއޖެނަމަ (ހ)  .19

(ހައެއް)  6އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޚިލާފެއް އުފެދުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަްށ 

   ،ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެހެްނނަމަެވސް އުޖޫރައާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް
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) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު (ހައެއް 6މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  ފާއިތުވުމަށްފަހުގައި ވެސް ހުށަހެިޅދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ވަކި މުއްދަތެއް  (ށ)  

      ،ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިަދކުން ،ކަނޑައަޅައިފައި އޮތް ނަމަވެސް 

ޓްރައިބިއުނަަލށް ހުަށހެޅުމަށް ވަކި ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއް ވަޒީފާއާބެހޭ 

އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ަމއްސަލަ  ،މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ

       އެ ޤާނޫނެއްގަިއ ނުވަަތ  ،ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތުކަމުގައި ބަލަންވާނީ

 އެ ގަވާއިދެއްގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތަށެވެ.

      ،އިފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވުަމށްފަހުމި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ކަނޑައަޅަ (ނ)  

އެ މުއްދަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި ނުވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ 

މައްސަލައެއްގައި، އެ ސަބަބަކީ މަޤްބޫލު ސަބަބެއްކަމަށް ވަީޒފާއާބެޭހ 

އެ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ މައްސަލައެްއ  ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަނަމަ

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ލިބިެގންެވއެވެ. ،ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު

މަްއސަލަތަކުގެ ަރޖިސްަޓރީ 

 ބެލެހެއްޓުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލަށް ހުަށހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ވެސް ޓްރައިބިއުނަަލްށ   .20

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ މި ގަވާއިދާ ހުށަހެޅުމާއެކު، 

އެއްގޮތަށްތޯ ރަޖިސްޓްރާރ ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރާ 

 މައްސަލައާބެހޭ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިަމނަންާވނެއެވެ. ،ރަޖިސްޓަރީގައި

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދިވެހި ، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި  (ހ)  

މިހާުރ ، ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރާއި

 ފޯނު ނަންބަރު. ،ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ،ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހާއި

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި (ށ)  

، ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ނަްނބަރާއި ކާޑުގެ ނަންބަރު ނުވަތަ

 ފޯނު ނަންބަރު. ،ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ،މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހާއި

 މައްސަލައިގެ ބާވަތް. (ނ)  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު. (ރ)  

 މައްސަލައިގެ ނަންބަރު. (ބ)  

 ރަޖިސްޓްރާރ އެޅި ފިޔަވަޅު. (ޅ)  
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ފޯާމއެކު  މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ

 ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތަކެތި 

އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ، ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު  .21

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ،އެ ފަރާތަކީ ކާކުކަން ައްނގައިދޭ ،މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ފަރުދެއްަނމަ (ހ)  

އަދި މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫީނ  ،ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއް

އެކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން ނުވަތަ ސެޓްފިކެްޓ  ،ޝަޚްޞެއްނަމަ

 އޮފް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީއެއް.

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަީކ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ، ނުވަަތ  (ށ)  

އިދާރާއެއްނަމަ، އެ ފަރާތުން ްޓރައިބިއުނަލަށް އެ މައްސަލަ ހުަށހެޅުމަށް 

ނިންމައިފައިވާކަމުގެ ޤަރާރު ނުވަތަ ރަސްމީ ލިޔުމަކާއި، އެ ފަރާތެއް 

 ތަމްސީލު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތް ނުވަތަ ވަކީލު އައްޔަނު ުކރިކަން

 އަންގައިދޭ ޤަރާރު ނުވަތަ ރަސްމީ ލިޔުމެއް. 

މައްސަލައާ ސީދާގޮތުން ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް އެހެން ކޯޓެއްގަިއ  (ނ)  

އެކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ  ،ނުވަތަ ހިނަގއިފައިވާނަމަ ،ހިނގަމުންދާނަމަ

 .ލިޔުމެއް

ބަހަކުްނ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ބައެއް ދިވެހިބަހުން ނޫން  (ރ)  

އަދި މައްސަލައާއެކު ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް  ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ

ދިވެހިބަހުްނ ނޫން ބަހަކުން ޮއްތނަމަ، ޓްރައިބިުއނަލުން ައންގާ ގޮތެއްގެ 

 މަތީން އެ ލިޔެކިޔުމެއްގެ ތަރުޖަމާ.

މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ުފރިހަމަ 

 ނުވުން 

ފޯމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާނަމަ، ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  (ހ)  .22

ސާފުނުވާނަމަ، ނުވަތަ ފޯމާއެުކ ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ފޯމުގައިވާ 

ނުވަތަ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަްއ  ،މަޢުލޫމާތު ދިމާނުާވނަމަ

ނުވަތަ މައްސަަލއާ ގުޅުންނެތް ލިޔެކިޔުންތަކެއް ފޯމުގައި  ،ސާފުނުވާނަމަ

އެ ފޯމު  ،ނުވަތަ ގަވާިއދާ ޚިލާފަށް ފޯމު ފުރާފައިވާނަމަ ،ނައިފައިވާނަމަހިމަ

އިޞްލާޙުކޮށްފައި، ޓްރައިބިއުަނުލން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ެތރޭގައި 

ހުށަހެޅުމަށް ލިޔުމުން އެންުގމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރއަށް 

 ތެރޭގައި ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ފޯމު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުގެ

މައްސަލަ ހުަށހެޅި ފަރާތުން ލިޔުމުން ހުށަހަޅަިއފިނަމަ،  ،ހުށަނޭޅުނު ސަބަބު

ފޯމު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދިން މުއްދަތު  ،އެ ސަބަބަކީ މަޤުޫބލު ސަބަބެްއަނމަ

 އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ފޯމެްއ އިޞްލާޙު ކުރުމަށް  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން (ށ)  

ރަޖިސްޓްރާރ ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި އެ ކަމެއް އިޞްލާޙު ނުކޮށްފިނަމަ، 

އެ ފޯމު ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

       ، ނަމަވެސް، ރަޖިސްޓްރާރ ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ވެސް

 (ޓްރައިބިއުނަަލށް މައްސަލަ ހުަށހެޅުމުގެ ވަނަ މާއްދާ  19މި ގަވާއިދުގެ 

މުއްދަތު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަަމވުމުގެ 

 ކުރިން، ފޯމު އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މަްއސަލައާ ުގޅުްނނެތް ކަންކަން 

 އިޞްލާޙުުކރުން 

   މައްސަލައެއްގައި މައްސަލައާ ގުޅުންނެްތ  ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައިގަނެފަިއވާ  .23

      ހިމެނިފައިވާނަަމ، ަމއްސަލަ ހިނގަމުންދާ މުއްަދތުގައި ކޮންެމ  ބައެއް

މަރުޙަލާއެއްގައި ވެސް، އެ ބައެއް އުނިކުރުމަށް ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

 .އެ މައްސަލައެއް ބަލާ މަޖިލީހަށް ިލބިގެންެވއެވެ ،އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ހުށަހަަޅއިފަިއވާ ަމއްސަަލއެްއގެ 

މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު 

 ބަދަލުކުުރމަށް ެއދި ހުށަެހޅުން 

ޓްރައިބިއުަނލުން ަބލައިގެންފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެޭނ ވަޒީފާއާބެހޭ  (ހ)  .24

ނޭ ފަރާތަކުްނ އެއްވެސް ބައެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް މައްސަލައިގައި ހިމެ

އިޞްލާޙަކީ މައްސަލަ ރަނގަޅަށް އިންސާފުވެރިކޮށް  އެދިއްޖެނަމަ، އެ

ނިންމުމަށް ކޮންމެހެން ބޭުނން އިޞްލާޙެއްކަމަށް މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަްށ 

އަޅާ ގޮތެއްެގ ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑަވަޒީފާއާބެހޭ  ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި،

        ،އިޞްލާުޙކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަތީން، އެ ބައެއް

 އެ މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  (ށ)  

ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައިގަެނފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ ކަމެއް 

އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ އުނިކުރުމަށް ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމަްށ އެދި 

އެ މައްސަަލއިގެ ޚުލާޞާ އަޑުއެހުން ޭބއްވުމުގެ  ،ހުށަހަޅަންވާނީ

 ކުރިންނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ  (ނ)  

ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައި ވެސް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި މައްސަލަ 

 މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަްށ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވެ ވަކިގޮތަކަށް

އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މައްސަލަ ނިންމުމުގައި އެ ހުށަހެޅުމަކަށް ަމއްސަލަ 

 ބަލާ މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތް ކުރަންާވނެއެވެ. 
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މަްއސަލަ ހުށަހެޅިަކމުގެ ލިޔުން 

 ދޫކުރުން 

މައްސަލައިގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުަށހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން   .25

ހިމެނޭ ފަރާތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް ބޭނުންވެގެްނ 

 އެ ފަރާތަކަށް އެ ފަދަ ލިޔުމެއް ދޭންވާނެއެވެ. ،އެދިއްޖެނަމަ

 ފަސްވަނަ ބައި 

 މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާއި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން 

 ،ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާމެދު ނިްނމާ ގޮތްޓްރައިބިއުނަލަށް  (ހ)  .26 މަްއސަލަ ރަިޖސްޓަރީ ކުރުން 

ރަސްމީ ބަންދު ދުަވސްތައް  ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން

 (ސާދަ) ދުވަހުެގ ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ. 14 ނުހިމަނައި

  ވަނަ މާއްދާ (މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަ  22މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

ދަށުން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް އަންގާ ފޯމުތައް ރަޖިސްޓަރީ ނުވުން) ގެ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ،ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް

ޓްރަިއބިއުނަލުން ައންގައިފައިވާ ގޮތަްށ ފޯުމ  ،މުއްދަތު ގުނަން ަފށާނީ

 އިޞްލާޙުކޮށްފައި ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

އިބިއުނަލަްށ ބަލައިގަތުމާމެދު ގޮތެްއ ނިންމާީނ މައްސަލަ ޓްރަ (ނ)  

 ރަޖިސްޓްރާރއެވެ.

މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމައިފިނަމަ، ބެެލން ނެްތ  (ރ)  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން ލިޔުމުން  ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް

 .އަންގަންވާނެއެވެ

މަްއސަލަ ބަލާނެ މެްނބަރު 

 ކަނޑަެއޅުން 

 ،މައްސަލަ ބަލާނެ މަިޖލީހުގެ ރިާޔސަތު ބަލަހައްާޓ މެންބަުރ ކަނަޑއަޅާނީ (ހ)  .27

ަވނަ މާއްާދ  29މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީވާ ތަރުތީބުން ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ 

(ކޮންސިލިއޭޝަން ބައްދަލުވުްނ) ގެ (ޅ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ން ެމންބަރުްނ ކޮންސިލިއޭޝަން ނިންމައިލާ ތަުރތީބުން ނުވަތަ މައްސަލަތަކު

ތަނާޒުލްވާ ތަރުތީބުްނ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންަބރުންެގ 

 ،ރަޖިސްޓަރީގައި މެންބަރުން ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ތަރުތީބުން

 ރަޖިސްޓްރާރއެވެ.

(ތިނެއް) މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މަޖިލީހަކުން ބަލާ  3 (ށ)  

މަޖިލީހަކުން ބަަލންޖެހޭކަމަށް ނިންޭމ މައްސަލަތަކުގައި، ތިން މެންބަުރންގެ 

      ، ތަރުތީބުްނ، އެ މައްސަލަތަްއ ބަލާެނ މަޖިލިސްތައް އެކުަލވައިލައި

ހުރިހާ  ،އެ މަޖިލިސްތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަަލހައްޓާނެ މެްނބަރު އައްޔަނުކުރާނީ
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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލުެގ  ،މެންބަރުންަނށް ހަމަހަމަވާނެ ުއސޫލަކުން

 .ރާރއެވެރަޖިސްޓް

 މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  (ނ)  

 ،އެއް ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެއް ވާޤިޢާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

    އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަތައް 

އެްނމެ މަޞްލަޙަތު ބޮޑު ޮގތްކަމަށް ފެންަނ އެއް މަޖިލީހަކުން ެބލުމަކީ 

އެއް މަޖިލީހެއް ކަނޑައެޅުމަށް  ،އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ،ހާލަތުގައި

  .މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  (ރ)  

ރަކަށް ވަކި މުއްދަތެއް ވަންދެްނ ޓްރަބިއުނަލަށް އަަލށް އައްޔަނުކުރާ މެންބަ

މައްސަލަ ބެލުމަށް ހަވާލުނުުކރުމަށް ނުވަތަ ބެލުމަްށ ހަާވލުކުރެވޭ 

މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު މަދުކުރުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އާންުމ 

މަޖިލީހުން ނިންމައިފިނަަމ، މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލިސް އެކުލަވައިލަންވާީނ 

 ޟުނުވާނޭ ަފދައިންނެވެ. އެ ނިންމުމާ ތަޢާރު

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  (ބ)  

ހާލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ، ވަޒީފާާއބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުގެ އާންުމ މަިޖލީހަށް، 

އެ މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތު  ،މައްސަލަ ބަލާނެ މަޖިލިސް އެކުލަވައިލައި

 ބަލަހައްޓާނެ ެމންބަރު އައްޔަނު ކުރެވިދާނެއެވެ.

މައްސަލަ ބަލާނެ މަޖިލިސް ކަނޑައެޅުމާއެކު، އެ މެންބަރާ މައްސަލަ  (ޅ)  

         ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. މައްސަލައެއް މެންބަރަކާ ހަވާލުުކރުމަކީ، 

 ހަވާލުކުރުމެވެ. އެ މެންބަރުގެ ސެކްޝަނަށް މައްސަލައިގެ ފައިލު

މެންބަރަކާ ހަވާލުކޮްށފައިވާ މަްއސަލައަކުން މެންބަރަކު ަތނާޒުލުާވންޖެހޭ ސަބަބެްއ   .28 މަްއސަލަތަކުން ތަނާޒުުލވުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ  ،އެ މެންބަރަކު ،ތަނާޒުލުވާ ސަބަބާއެކު ،އޮވެއްޖެނަމަ

 .ރައީސަށް ލިޔުމުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ

 ހަވަނަ ބައި 

 ކޮންސިލިއޭޝަން ބައްދަލުވުމާއި އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން 

، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލަްށ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން (ހ)  .29 ކޮންސިލިއޭަޝން ަބއްދަުލވުން 

ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ކޮންސިލިއޭޝަނުން ޙައްލުކުރެވިދާނެކަމަްށ 
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މައްސަލަތައް ކޮންސިލިއޭޝަނަްށ ރަޖިސްޓްރާރއަށް ފެންނަ 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަދައިން، ކޮންސިލިޭއޝަންއަށް  (ށ)  

ފޮނުވޭ މައްސަލަތަކުގައި، ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ވާހަކަދައްކައިގެން މައްސަލަ 

 ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ 

ލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމުގެ ިއޚްތިޔާރު ކީގައި ނުވަތަ ވަކިވަކިން ބައްދައެކުއެ

 ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބާއްވާ ކޮންސިލިއޭޝަން ބައްދަލުވުމަށް ހާިޒރުވުމަށް  (ނ)  

 .މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުަވންވާނެެއވެ ،އަންގާ އަމުރު

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފޮނުވޭ އަމުރާ އެއްގޮތަްށ  )(ރ  

ވަނަ މާއްާދ (ހާިޒރުވުމުގެ  54ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، މި ގަވާިއދުގެ 

އަމުރުގައި ނުހިފުން ނުވަތަ އަމުރު ލިބި މަޤުބޫލު އުޒުެރއްނެިތ 

 .ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެއެ ފަރާތަކާމެދު ރުނުވުން) ގައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ހާޒި

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުްނތަކުން  (ބ)  

މެދުގައި ދެދެފަރާތުގެ  ،ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު މައްސަލަ ޙައްލުކުރެވިއްޖެނަމަ

ވަޒީފާއާބެހޭ ، ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރެއް  ،ރައީސް ސޮއިކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

 ނެރެންވާނެއެވެ.

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވެްނ  (ޅ)  

ކޮންސިލިއޭޝަްނ  ،ނެތްކަމަށް ރަޖިސްޓްރާރއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ

މި ަގވާއިދުގެ  ،ލުަމށްނިންމައިލިކަން ޚަޞްމުންަނށް ައންގައި، މައްސަލަ ބެ

ވަނަ މާއްދާ (މައްސަލަ ބަާލނެ މެންބަރު ކަނޑައެޅުން) އާ ެއއްގޮތަށް  27

މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލިސް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލައިގެ ފައިލު ހަވާލުކުރަން 

 ވާނެއެވެ.

މަްއސަލަ ބަލާނެ މެްނބަރު 

ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ަމއްސަލަތަުކގެ 

ކޮންސިލިއޭަޝން ކުރިޔަށް 

 ގެްނދިއުން 

   ވަނަ މާއްދާ (މައްސަލަ ބަލާނެ މެންބަުރ  27މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .30

ކަނޑައެޅުން) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ބަލާނެ މެންބަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ 

މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލައެއް، ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު 

މަޖިލީހަްށ ކޮންސިލިއޭޝަނުން ޙައްލުކުރެވިދާނެކަމަށް މައްސަލަ ބަލާ 

 ފެންނަ މައްސަލަތައް ކޮންސިލިއޭޝަނަށް ފޮނުވިާދނެއެވެ.
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       ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންސިލިއޭޝަނަށް ފޮނުވޭ މައްސަލަތަކުގައި (ށ)  

    ވަނަ މާއްދާ (ކޮންސިލިއޭޝަން ބައްދަލުވުްނ) ެގ  29މި ގަވާއިދުގެ 

ުލކުރަން (ށ) އާއި، (ނ) އާއި، (ރ) އާއި، (ބ) އާ އެއްގޮތަށް ޢަމަ

 ވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޮންސިލިއޭޝަނަށް ފޮނުވޭ މައްސަލައިގައި  (ނ)  

ހިމެނޭ ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވެން ނެތްކަމަށް 

ނުވަތަ ކޮންސިލިއޭަޝނަށް ޮފނުވުުނ  ،ރަޖިސްޓްރާރއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ 

(ސާދަ)  14 ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ތާރީޚުން ފެށިގެން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންގެ މެދުގަިއ 

އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވިއްޖެނަަމ، ކޮންސިލިއޭޝަން ިނންމަިއލިކަން 

ވަނަ މާއްދާ (މައްސަލަ ބަލާެނ  27ޚަޞްމުންނަށް އަންގައި، މި ގަވާިއދުގެ 

ން) އާ އެއްގޮތަށް ކުރިން މައްސަލަ ބެލުމަްށ މެންބަރު ކަނޑައެޅު

އަުލން މަްއސަލައިގެ ، އެކުލަވައިލައިފައިވާ މަޖިލީހުން މައްސަލަ ބެލުމަށް

 ފައިލު ހަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް  (ހ)  .31 އިބްިތދާއީ ބަްއދަލުުވން 

ރިން މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާިއ ބޭއްވުމުގެ ކު

ޤާނޫނީގޮތުްނނާއި އިދާރީގޮތުްނ ނިންމަންޖެޭހ ކަންތައްތައް ކުރުމަްށ 

އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމެއް ނުަވތަ ބައްދަލުވުްނތަކެއް މައްސަލަ ބަާލ 

ވަނަ މާއްދާ (އިޖުރާއީ  69މަޖިލީހުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.  މި ގަވާއިދުގެ 

ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދަ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ގައި ނުކުތާ) ގެ (ރ) 

އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމެްއ ނުވަަތ  ،ބޭއްވޭ އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުމަްށފަހު

 ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުަމށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

، ބައްަދުލވުންމި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭއްވޭ އިބްތިދާއީ  (ށ)  

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ އެކުއެކީގައި ނުވަތަ ވަކިވަކިން 

 .މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ިލބިގެންވެއެވެ ،ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު

އިބްތިދާއީ ބައްަދލުވުމުގައި ައންނަނިވި ކަްނތައްތައް ހާސިުލކުރުމަށް  (ނ)  

 މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން  )1(   

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ދެފަރާާތ 

 ؛ހިއްސާކުރުން
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މައްސަލަ ބެލުމަށް ބޭނުްނވާ މަޢުޫލމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކޮށް،  )2(   

ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމުްނ؛ މައްސަލައާ ގުޅުމެއްނެތް ލިޔުންތައް 

    ،މިގޮތުން ަބލައިނުގަތުމަްށ ނިންޭމ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

 އެ ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަހުން ސާބިތު ކުރަން  )3(   

 ބޭނުންވާ ކަންތަްއތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ ހޯދުން؛

ންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލައިގައި ހެކީ )4(   

 ؛ހެކިބަސް ނެގުމުގައި އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބު ލިސްޓުކުރުން

ފަަދ  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުގެ ބޭރުން ޙައްލުކުރެވިދާނެ )5(   

މައްސަލައެއްނަމަ، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ 

ވަޒީފާއާބެހޭ  ،މަޢުލޫމާތުދީ، އެ ފަރާތްތަކުްނ އެއްބަސްވާނަމަ

ޓްރައިބިއުނަލުން ބޭރުގައި މަްއސަލައަށް ޞުލްޙަވެރި ޙައްލެއް 

 ؛ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުން

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ބާއްވާނެ ދުވަސްތައް ކަނޑައަޅައި  )6(   

 ؛ތާވަލުކުރުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެްނ މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި  )7(   

ހާލަތްތަކުގައި އިްބތިދާީއ ބައްދަލުވުމުގައި ުހށަާނޅާ 

މައްސަލަ ބަލާ މަރުޙަލާގައި  ،ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހެކިތައް

 ؛ބަލައިނުގަނެޭވނެކަން އެންގުން

މިނޫންވެސް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ޢަުދލު އިންސާފު  )8(   

ކޮށްދިނުމަށް ފަސޭހަވާެނ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ޤާއިމް

 ހަމަޖެއްސުން.

އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކާިއ  (ރ)  

އެ ބައްދަލުވުްނ ނިުމމަށްފަހު ވަޒީފާއާބެޭހ ޓްރައިބިުއނަލަްށ  ،ހެކިތައް

 ،މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި މިންވަރަށާއި ،އެ ހެކީގެ ބާވަތަާށއި ،ބަލައިގަނެވޭނީ

އެ ހެއްކެއް ނުވަތަ މަޢުލޫާމތެްއ އިބްތިދާއީ ބައްަދލުވުމުގެ މަުރޙަލާގައި 

މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަްށ  ،ހުށަހެޅިފައިނުވާ ސަބަބަށް ރިޢާަޔތްކުރުމަށްފަހު

 އެ ކަމެއް ބަލައިގަންނަން ޖެހޭކަަމށް ފެންނަނަމައެވެ.
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) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 5ގެ (މި މާއްދާގެ (ނ)  (ބ)  

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއް  ،ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި  ،ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު

މައްސަލަ  ،މިގޮތުގެ މަތީން ދޭ މުއްދަތުގައި މައްސަލަ  ޙައްލު ނުވެއްޖެނަމަ

ވަޒީފާއާބެހޭ ްޓރައިބިއުނަލަށް އެކަން އަންގަންާވނެއެވެ.  ،ހުށަހެޅި ފަރާތުން

މައްސަލަ ޞުލްޙަވެރިކޮށް ނިންމުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަުހ، 

ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު މައްސަލަ ޙައްލުވެފައި ނުވާނަމަ، ނުވަަތ 

ހިމެޭނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު މައްސަލައިގައި 

މައްސަލައިގައި  ،ފަރާތަކުން  ޞުލްޙަވެވުނުކަން  އަންގައިފައި ނުވާނަމަ

 ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 5މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( (ޅ)  

މައްސަލައިގައި ހިމެޭނ  ،ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު މައްސަލަ ޙައްލުކުރެވިއްޖެނަމަ

 ،އެ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ޞުލްޙަވުމަށް އެއްބަސްވި ގޮތް ،ފަރާތްތަކުން

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ިލޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުގެ 

މަތީން ދެފަރާތުގެ ދެެމދުގައި ުޞލްޙަވެރިކަމާއެކު މައްސަލަ ޙައްލުވެފައިވާ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ައމުރެއް  ،ށްގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮ

 ނެރެންވާނެއެވެ.

އިބްިތދާއީ ބަްއދަލުުވމަށް 

 ހާޒިުރވުމަށް އެްނގުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބާއްވާ އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ  (ހ)  .32

 .މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ ،އަމުރު

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން ފޮނުވޭ އަމުރާ އެްއގޮތަްށ  (ށ)  

ވަނަ މާއްާދ (ހާިޒރުވުމުގެ  54ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، މި ގަވާިއދުގެ 

މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެިތ  ،އަމުރުގައި ނުހިފުން ނުވަތަ އަމުރު ލިބި

 .އެ ފަރާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ  މަީތންހާޒިރުނުވުން) ގައިވާ ގޮތުގެ

މަްއސަލަިއގެ ލިޔުންތައް 

 ހަވާލުކުުރމާއި ަޖާވބު ހުށަހެުޅން 

މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި  ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަނެ (ހ)  .33

ޓްރައިބިއުނަލުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުމުން، އެ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ 

ރައްދުވާ ފަރާތަށް، މައްސަލަ ުހށަހަޅާ ފޯމުގެ ކޮޕީއާއި ހުށަހަޅަިއފައިވާ 

 ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ހަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ކޮޕީއާއި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޮގތުގެ މަތީން  (ށ)  

ރަސްމީ ބަންުދ  ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ހަވާލުކުރެވުމުން،

މަްއސަލައިގެ  ،(ިދހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 10 ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި
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ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުްނ 

 ށް ުހށަހަޅަންވާނެެއވެ. ޓްރައިބިއުނަލަ

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި މައްސަލައިގެ ޖަވާބު  ،ތިރީގައިވާ ހާލަތްތަކުގައި (ނ)  

      ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހެޅުމަްށ ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައިވާ 

މުއްދަތަށް ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު 

މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަްށ  ،ޚްތިޔާރުހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ އި

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ޤާނޫނަކުން ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް  )1(   

 ؛ކަނޑައަޅައިފައިވާ މައްސަލަތައް

، މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ނުވަތަ ަމއްސަލައިގެ މައުޟޫޢަށް ބަލައި )2(   

ކަނޑައަޅާ އަވަހަށް ނިންމަންޖެހޭ ަމއްސަލައެއްކަމަށް 

 މައްސަލަތައް.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މުއްދަތު  ހަމަވުމުގެ ކުރިން ނުވަަތ  (ރ)  

މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ދޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޖަވާުބ 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަާރތުން ސަަބުބ ބަޔާންކޮށް މުއްަދތު އިތުރުުކރުމަށް 

ށަހަާޅ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ދެުވުނ މުއްދަތު ޖަވާބު ހު ، އެދިއްޖެނަމަ

 މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ިލބިގެންވެއެވެ. ،އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ގެ ދަށުން ނުވަތަ (ރ) ެގ   (ށ) ގެ ަދށުން ުނވަތަ (ނ)މި މާއްދާގެ (ބ)  

ދަށުން މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހެޅުމަށް އަންގާ މުއްދަތުގެ ެތރޭގައި 

 ،މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހަޅައިފައި ނުވިނަމަވެސް

މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަްށ  ،މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ ބައްަދލުވުމެއް

 ބޭއްވިދާނެއެވެ. 

      ،(ބ) ގެ ދަށުން އިބްތިދާއީ ބައްދަލުުވން ބޭއްވުަމށްފަހުމި މާއްދާގެ  (ޅ)  

ގެ ދަށުން ނުވަތަ (ރ) ެގ  މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ަދށުން ުނވަތަ (ނ)

ދަށުން މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަަހޅާ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ 

ހުްނ ތެރޭގައި ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީ

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ޖަވާބު ހުަށހަޅާ ފޯމުެގ  ،މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ޯފމު ހުށަހަޅާއިރު (ކ)  

(ދޭއް) ކޮޕީއާއި، މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ުހށަހަޅާ  2އެ ފޯމުގެ  ،އަސްލާއި
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ފޯމުގައިވާ ކަންތައްތައް ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހަިއ 

އަދި އިލެކްްޓރޯނިކް ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  (ތިނެްއ) 3ލިޔެކިޔުންތަކުގެ 

ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާ ދުވަހުްނ 

(ދިހައެއް) ދުވަހުެގ  10 ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި  ،ފެށިގެން

 ތެރޭގައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލަށް ހުށަހަޅަން ާވނެއެވެ.

ހުށަހަޅާ ޯފމާއެކު ޖަާވބު 

 ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތަކެތި 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލަށް ުހށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ޖަވާބު ހުށަހަާޅ   .34

 .ފޯމާއެކު، އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންަތއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

އެ ފަރާތަކީ ކާކުކަްނ  ،މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅަނީ ފަރުދެއްނަމަ (ހ)  

އަދި މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅަީނ ، ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއް ،އަންގައިދޭ

އެކަްނ އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން ނުވަަތ  ،ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ

 .ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީއެއް

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަަމ ނުވަަތ  (ށ)  

އިދާރާއެއްނަމަ، އެ ފަރާތެއް ތަމްސީލު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތް 

 އައްޔަނުކުރިކަން އަންގައިދޭ ޤަރާރު ނުވަތަ ރަސްމީ ލިޔުމެއް. 

މައްސަލައާ ސީދާގޮތުން ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް ކޯޓެއްގައި  (ނ)  

އެކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ  ،ހިނަގއިފައިވާނަމަ ނުވަތަ ،ހިނގަމުންދާނަމަ

 .ލިޔުމެއް

ދިވެހިބަސް ނޫން ބަހަުކްނ  ،މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ބައެއް (ރ)  

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމަ އަދި ޖަާވބު ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ެއއްވެސް 

ލިޔެކިޔުމެއް ދިވެހިބަސް ނޫން ބަހަކުން އޮތްނަމަ، ވަޒީާފއާބެޭހ 

 ޓްރައިބިއުނަލުން އަންގާ ޮގތެއްގެ މަތީން އެ ލިޔެކިޔުމެއްގެ ތަރުޖަމާ.

މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލިސް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން   .35 މުްއދަތު އިުތރުކުރުން 

ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ވަޒީފާއާބެޭހ  ،މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުން ފަދަ

ޓްރައިބިއުނަލުން ައންގައިފައިވާ ަކމަކަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮްށދިނުމަށް އެިދ 

ެއކަމާމެދު ގޮތެއް  ،ނަލަްށ ުހށަހަޅާ ހުށަހެޅުްނތައް ަބލައިވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު 

 .އެ މައްސަލައެއް ބަލާ މަޖިލީހުންނެވެ ،ނިންމާނީ

މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް  ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން (ހ)  .36 ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުން 

ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް 
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         އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ ކުރިން،  ،ޓްރައިބިއުނަލުން ައންގައިފިނަމަ 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ،އެ ލިޔެކިޔުމެއް

      މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާއިރު،  (ށ)  

(ދޭއް) ކޮޕީ ުހށަހަޅަންވާނެއެެވ. އަދި  2 ،އެ ލިޔެކިޔުމެއްގެ އަސްލާއި

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް މެުދވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަާޅ 

(ދިހައެއް)  10 ހިމަނައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނު ،ދުވަހުން ފެށިގެން

، (ދޭއް) ކޮޕީ 2އެ ލިޔެކިޔުމެއްގެ އަސްލާއި،  ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ހުަށހަޅަން ވާނެއެވެ.

 ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް (ނ)  

އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިއްސާ  ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ުނވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް 

 ދިނުމަށް އެްނގުން 

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަރާތެއްގެ ިކބައިގައި  (ހ)  .37

އޮތް މަޢުލޫމާތެއް ނުަވތަ ލިޔެކިޔުމެއް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި 

     ވެސް އެ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް މަސައްކަތްކޮށްގެން

ލިބެންެނތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އެ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް މެުދވެރިކޮށް ހޯދުމަށް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 

 ޚަޞްމަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަދށުން މަްއސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމަކު މަޢުލޫމާތެްއ  (ށ)  

      ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތަީކ ނުވަަތ 

އެ ލިޔެކިޔުމަކީ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަަތ 

އެ މަޢުޫލމާތެްއ  ،ނިއްޖެނަމަލިޔެކިޔުމެއް ކަމަށް މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ފެ 

ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް ޓްރައިބިުއނަލަށް ުހށަހެޅުމަށް އަމުރެއް ނެރުމުގެ 

 މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އިޚްތިޔާރު

 ހަތްވަނަ ބައި 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުކުރުމާއި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުލުވުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލން ބަަލމުންދާ މައްސަލައެއްގައި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުްނ   .38 މަޢުލޫމާތު ސާފުުކރުން 

         އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ކިބައިން މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަަމ، 

ނުވަަތ އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުަމށް އެ ފަާރެތއް އަޑުއެހުމަކަށް ހާޒިރު ކުރެވިދާނެއެވެ. 

އެ މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިޔުމުން ދިނުމަށް އެ ފަރާތަކަްށ 

 އެންގިދާނެއެވެ.
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ހުށަހެޅިަފއިވާ ަމްއސަލައަކަށް 

 ތަދަްއޚުލުުވން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގަިއ ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  (ހ)  .39

މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުލުވުމަްށ މަޞްލަޙަތު އޮތް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ 

އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް އެ މައްސަލައިގައި ތަދައްޚުލުވުމުގެ 

އެ މައްސަލައެއް ބަލާ މަޖިލީަހށް ލިބިެގްނވެއެވެ.  ،ހުއްދަދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ،އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން

   ވަީޒފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުގެ އިސްެނގުމަށް  ،ޙަތު އޮތް ފަރާތެއްމަޞްލަ

އެ މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަްށ 

 .ލިބިގެންވެއެވެ

ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިބިުއނަލުެގ  އްދާގެ (ހ) ގައިާވ ގޮތުެގ މަތީންމި މާ (ށ)  

އިސްނެގުމަށް ތަދައްޚުލުކުރެވޭ ފަރާތެއް ފިޔަވައި، އެނޫން ަފރާތްތައް 

ތަދައްޚުލުވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ 

 ފޯމުންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،   (ނ)  

ގެ ޚުލާޞާ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަްށފަހު، މައްަސލައަްށ މައްސަލައި

 .ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ

 އަށްވަނަ ބައި 

 މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިއުން 

މަްއސަލަ ރަިޖސްޓަީރވުުމގެ ކުރިން 

 އަނުބރާ ެގންިދއުން 

މައްސަލައެއް ަރޖިސްޓަރީވުމުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ   .40

ކުރިން، އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ަފރާތުން އަނބުރާ ެގންދަން ބޭނުްނނަމަ، އެަކްނ 

ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތީްނ 

 އެ މައްސަލައެއް އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މަްއސަލަ ރަިޖސްޓަީރވުމަށްފަހު 

 އަނުބރާ ެގންިދއުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްަސލައެއް  (ހ)  .41

ރަޖިސްޓަރީވުމަށްފަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުާރ 

ގެންދަން ބޭުނންނަމަ، އެ މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް އެކަްނ 

ހުށަހެޅުމަށްފަުހ، އެ މަޖިލީހުްނ ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތީން، ައނބުރާ 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިެގންވެއެވެ.  ،ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު

   މި ާމއްދާގެ ،ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގތަކަށް ަކނޑައަޅައިފައި ނުވާނަމަ (ށ)  

ވަޒީފާއާބެހޭ  ،(ހ) ގެ ދަށުން އަނބުާރ ގެންދާ މައްސަލައެއް

ޓްރައިބިއުނަލުގައި ކުރިޔަށް ނުެގންދާނެކަން އެ ީމހަކަށް އެންގި ތާރީޚުްނ 
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(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިދާރީ ފީގެ ގޮތުގަިއ  30ގިނަވެގެން  ،ފެށިގެން

 (ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ދެއްކުމަށްފަހު، އަލުން ުހށަހެޅިދާެނއެވެ. 500/-

 ،ބަޔާންކޮްށފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުގައި ވެސްމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި  (ނ)  

ވަނަ މާއްާދ (ޓްރައިބިއުނަަލށް މައްސަލަ ހުަށހެޅުމުގެ  19މި ގަވާއިދުގެ 

މުއްދަތު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަަމވުމުގެ 

ޅޭ މިގޮތަށް ހުށަހެއަލުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ކުރިން އެ މައްސަލައެއް 

މައްސަލަތަކުގައި ވެސް، މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ 

 ފީ ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.

ގެ ދަށުން ނުވަތަ (ނ) ގެ ދަށުން އަލުން ހުށަހެޭޅ  މި މާއްދާގެ (ށ) (ރ)  

މައްސަލައެއް، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އަނބުރާ ގެންދިުއމަށްފަުހ 

 ތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.އަލުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަ

 ނުވަވަނަ ބައި 

 މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ފައިލުކުރުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ަމއްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި  (ހ)  .42 މަްއސަލަިއގެ ފައިލު 

     ނަންބަރު ދެޭވ ކޮންމެ މައްަސލައަކަށް ވެސް ފައިލެއް ތައްާޔރުކޮށް، 

 .އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ފައިލުކުރަންވާނެއެވެ

މައްސަލައިގައި  ،ނަންބަރާއިމައްސަލައިގެ ފައިލުގެ ބޭރުގައި، މައްސަލަ  (ށ)  

މައްސަލަ ނިމުމުްނ   ،މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚާއި  ،ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއި

މައްސަލަ ބަާލ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ެމންބަރު ނުވަަތ  ،ނިމުނު ތާރީޚާއި

މެންބަރުންގެ ނަން، ރިޔާސަތުގައި އިންނަ މެންބަރު އެނގޭނޭހެްނ 

 .ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންާވނެއެވެ

މަްއސަލައާ ުގޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް 

 ފައިލުކުރުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލާ އެންމެހައި މައްސަލަތަކުގެ އަންނަނިވި   .43

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލަހަްއޓަންވާނެއެވެ. ،ރިކޯޑުތައް

 .ލިޔެކިޔުންތައްއެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅައިފައިވާ ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމާއި (ހ)  

މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމާއި، އެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަިއފައިވާ  (ށ)  

 .ލިޔެކިޔުންތައް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލަށް ހާޒިުރވުމުގެ  ،މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި (ނ)  

 .އަމުރުތައް
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ސިޓީއާއި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ އަދި ޓްރައިބިއުނަލުން ފޮނުވާ  (ރ)  

 އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް.

މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ބަާޔންތަކާއި  (ބ)  

 .ލިޔެކިޔުންތައް

ޤާނޫނީ ވަކީލު އައްޔަނުކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި، އެކަން ގަބޫލުުކރިކަމުގެ  (ޅ)  

 .ލިޔުންތައް

 ގަބޫލުކުރިކަމުގެ ލިޔުންތައް.ބަދަލު ހަމަޖެއްސި ލިޔުމާއި، އެކަން  (ކ)  

 މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގެ މަޙްޟަރު ބަޔާންތައް. (އ)  

 މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅޭ ވަގުތީ އަމުރާއި، އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ނިންމުން. (ވ)  

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓު. (މ)  

 .މައްސަލަ ކުރިޔަށްދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް (ފ)  

 ،މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ (ދ)   

 ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ.

މިނޫނަސް މައްސަލައިގެ ފައިލުަގއި ހުންނަންޖެހޭކަަމށް މައްސަަލ ބަލާ  (ތ)  

 .މަޖިލީހަށް ފެންނަ ހުރިހާ ރިކޯޑު

މަްއސަލަިއގެ އަުޑއެުހމުަގއި ދެެކވޭ 

 ވާހަކަތަކުގެ ރިކޯޑު ބެލެެހއްޓުން 

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގައި އަނގަބަހުްނ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުެގ އޯޑިއޯ    (ހ)  .44

ރެކޯޑިންގ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގއާއި އެ ރެކޯޑިންގ ޓްރައިިބއުނަލުްނ 

 .ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ

  ،އަކުރުން އަކުރަށް ލިޔެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް (ށ)  

 މަޙްޟަރު ބަޔާނެއްގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތައްޔާރުކުރާ މަޙްޟަރު ބަޔާން  (ނ)  

ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، އެ ބަޔާނުގައި ލިޔެވިފައިވަނީ އަޑުއެހުމުގައި ދެކެވުުނ 

ޓަކައި އެ އަޑުއެހުމެއްގައި ވާހަކަދެއްކި  ކުރުމަށް ކަށަވަރުވާހަކަތައްކަން 

އެ ަމޙްޟަރު  ،ފަރާތްތަކަށް މަޙްޟަރު ބަޔާްނަތއް ހިއްސާކުރުމަށްފަހު

 ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުިހމަނައި ސަލައެއް އޮތްނަމަ،ބަޔާނުގައި މައް
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 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ޓްރައިބިއުނަލަށް އެކަން އެްނގުމަށް  3

 ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި މަޙްޟަރު  (ރ)  

ނުވަތަ ދެވުުނ  ،ބަޔާނުގައި މައްސަލައެއް ނެތްަކމަށް އަންގައިފިނަމަ

ބަޔާން ޓައިޕްކުރި  ،ނުވާނަމަ މުއްދަތުގައި ވަކިއެއްޗެއް އަންގައިފައި

މުވައްޒަފު "މިއީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  މުވައްޒަފާއި ބަޔާން ޗެކްކުރި

(ނަންބަުރ) މައްސަލައާ ގުޅިގެްނ (ތާރީޚު) ގައި ބޭއްިވ އަޑުއެހުމުގައި 

ދެއްކި ވާހަކަތައް، ރެކޯޑިންގއާ އެއްގޮތަށް އަކުރުން އަކުރަްށ ލިޔެ 

މަޙްޟަރު ކޮށްފައިވާ ބަޔާނެކެވެ." މިގޮތަށް  މަޙްޟަރު ބަޔާނުގައި ލިޔެ 

ޓްރައިބިއުނަލުގެ ސިއްކަޖެހުމުން އެއީ ޞައްޙަ ބަޔާނެއްކަމުގައި  ސޮއިކޮށް

 ބެލޭނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި މަޙްޟަރު  (ބ)  

ބަޔާނުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް އަންގައިފިނަމަ، ފާަހގަކުރި 

ާފހަގަކުރި  ،ޗެކުކުރުމަށްފަހުކަންތައްތައް ރެކޯޑިންގ އަޑުއަހައި އަލުން 

 އެ ކަންކަން އިޞްލާޙު  ،ޖެހޭނަމަ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙު ކުރަން

ބަޔާން ޓައިޕްކުރި މުވައްޒަފާއި ބަޔާން ޗެކްކުރި މުވައްޒަފު  ،ކުރުމަށްފަހު

"މިއީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުގެ (ނަްނބަރު) މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

(ތާރީޚު) ގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ދެއްކި ވާހަކަތައް، ރެކޯޑިންގއާ 

." ށްފައިވާ ބަޔާނެކެވެއެއްގޮތަށް އަކުރުން އަކުރަށް ލިޔެ މަޙްޟަރު ކޮ

މަޙްޟަރު ބަޔާނުގައި ލިޔެ ސޮއިކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުެގ  މިގޮތަށް

 ސިއްކަޖެހުމުން އެއީ ޞައްޙަ ބަޔާނެއްކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އަޑުއެހުން ނިމި، މަޙްޟަރު  (ޅ)  

މި މާއްދާގެ ، ކޮށްފައިވާ ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިުނކުރެވި ހުރިނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ

 .(ބ) ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ ،(ރ)  އާއި، (ނ) އާއި

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި، މައްސަލައިގެ   .45 އޯޑިއޯ ުނވަތަ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިްނގ

       ރެކޯޑިންގ އަޑުއެހުމަށް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ، 

ރަޖިސްޓްރާރ ނުވަތަ މައްސަލަ ބަާލ  ،ރެކޯޑިންގތައް އަޑުއެހުމުގެ އިންތިޒާމުއެ 

 .މަޖިލީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހަމަަޖއްސައިދޭންވާނެއެވެ

 ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުން ަމއްސަލައިގެ ނިންމުން އިއްވާ ތާީރޚުން ފެށިގެން  .46 މަްއސަލަިއގެ ފައިލު ައރުޝީފުކުުރން 

ރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލައިގެ އެންމެހައި ލިޔުންތަްއ (ތި 30ގިނަވެގެން 
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އަރުޝީފު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ،އެ މައްސަލައިގެ ފައިލު ،ސްކޭންކުރުމަށްފަހު

       އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އަރުޝީފު ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 

ޔުމެއް ނުަވތަ އެ ފައިލުެގ ކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ފައިލުގައި ހިމެނޭ ލި އަރުޝީފު

ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ  ކޮޕީއެއް ބޭނުންވާނަމަ، އަރުޝީފު 

 ގޮތުގެ މަތީން އެ ލިޔުމެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

 ދިހަވަނަ ބައި 

 ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރުން 

ޚަޞްުމން ތަމްސީލު ކުާރނެ ފަރާެތއް 

 އައްޔަނު ުކރުން 

ޓްރައިބިއުނަަލށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ޚަޞްމުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  (ހ)  .47

ފަރާތުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ގޮތުން، 

ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ އޮންަނ ފަާރތެއް އައްޔަނު ކުރެވިދާނެއެވެ. ައދި އޭގެ 

ޒިރުވާޭނ އިތުރުން، ޚަޞްމުންގެ ބަދަލުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ހާ

 .އެހެން ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުގަިއ   (ށ)  

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ާހޒިރުވާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި 

 ހުށަހަޅާނީ، އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްަފއިވާ ފޯމުންނެވެ.

އެޓަރނީ ެމުދވެރިކޮށް ޕަވަރ އޮފް 

ވަކީލު އައްަޔނު ކުރުން ުނވަތަ 

 ބަދަލު ަހވާލުކުރުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ްޓރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވާންޖެޭހ ަފރާތުގެ  މައްސަލައެއްގައި (ހ)  .48

ޕަވަރ އޮފް ، ބަދަލުގައި ނުވަތަ ވަކީލެއްގެ ޮގތުގައި ހާޒިރުވާނެ ފަރާތެއް

ކުރެވިދާނެއެވެ. މިފަދަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ މެދުވެރިކޮށް އައްޔަނު 

އެ މީހަކާ  ،ކުރާ ބޭނުމާއިއެ މީހަކު އައްޔަނު ،އެޓަރނީތަކުގައި

ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ސާފުކޮށް ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފަިއ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

"ޕަވަރ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއާއެކު (ށ)  

އޮފް އެޓަރނީ މެދުވެރިކޮށް ވަީކލު ނުވަތަ ބަދަލު ހަމަޖައްސާ ފަރާތުެގ 

 މަޢުލޫމާތު ފޯމު" ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ޤާނޫނީ ަޝޚްޞު ތަްމސީލު ކުރާނެ 

 ފަރާތެއް ައއްޔަނު ކުުރން 

ވަނަ މާއްދާ (ަޕވަރ އޮފް އެޓަރނީ މެދުވެރިކޮށް ވަކީލު އައްޔަނު  48މި ގަވާއިދުގެ   .49

ވަތަ ބަދަލު ހަާވލުކުރުން) ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮްށފައި އޮތް ނަމަވެސް، ކުރުން ނު

މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ނުވަތަ މައްސަލަ ރައްދުވަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށްނަމަ، 

އެފަދަ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމަްށ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތަކީ، ެއ ޝަޚްޞެއް 

ނުވަތަ އެފަަދ ، އިދުތަކުގެ ތެރެއިންހިންގުމަށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާ

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން ބާރު ލިބިގެން އައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން 
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، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އެ ލިޔުމުގައި ،އެނގޭ ލިޔުމެއް

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިަމނަންާވނެއެވެ.

 .ފުރިހަމަނަން (ހ)  

 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އެޑްރެހާއި، ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު. (ށ)  

 .މެންބަރުންގެ އަދަދު (ނ)  

 .ކޯރަމް ހަމަވާ އަދަދު (ރ)  

 ތަނާއި، ވަގުތު. ،ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚާއި (ބ)  

 ކަނޑައެޅި ނިމިފައިވާ ގޮތް. (ޅ)  

 ސޮއި. ، ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ނަމާއި (ކ)  

 .ސިއްކަ (އ)  

މަްއސަލަިއގައި އައްޔަނު ކޮށްަފއިވާ 

ވަކީލު ނުވަތަ ަބދަުލގައި ހާިޒރުވާ 

 ފަރާތް ބަދަލުުކރުން 

މައްސަލައެއްގައި ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން އައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ވަކީލުގެ   (ހ)  .50

      ކިބައިން ނުވަތަ ބަދަލުގައި ައއްޔަނު ކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ިކބައިން، 

ވަނަ މާއްާދ (މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފު  101މި ގަވާއިދުގެ 

ޢަމަލުތައް) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޢަމަލެއް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ވަކީލަކު 

އެ މައްސަލަ  ،ނުވަތަ އެ ފަރާތެއް ބަދަލުކުރުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 .ބަލާ މަޖިލީހަށް ިލބިގެންވެއެވެ

ޓްރައިބިއުަނލަށް ހުަށހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި، ޚަޞްމުެގ ވަޒީފާއާބެހޭ  (ށ)  

ފަރާތުން އައްޔަނު ކޮށްފަިއވާ ވަކީލާމެދު ނުވަތަ ަބދަލުގައި 

ނުވަަތ ޙައްޤަށް  ،ހަމަޖައްސައިފައިވާ ފަރާތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ

ނުވަތަ އެނޫން ވެސް  ،އުނިކަމެއް އަންނަކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ

މައްސަލައިގައި އައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ވަކީލު ނުވަތަ ބަދަލުގައި  ސަބަބަކާހުރެ

ހަމަޖައްސައިފައިވާ ފަރާތް ބަދަލުުކރަން ބޭުނންވާ ހާަލތެއް ދިމާވެއްެޖނަމަ، 

ތާވަލުކޮށްފައިވާ އަޑުއެހުމެއް ލަސްނުވާނެ ގޮތުގެ މަތީން، އެހެްނ ވަކީލަކު 

މައްސަލައިގައި ، އްޤުނުވަތަ ބަަދލުގައި އެހެން ފަާރތެްއ ހަމަޖެއްސުމުގެ ޙަ

 .ހިމެނޭ ޚަޞްމަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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މަްއސަލަިއގައި އައްޔަނު ކޮށްަފއިވާ 

ވަކީލު ނުވަތަ ަބދަުލގައި ހާިޒރުވާ 

 ފަރާތް ވަިކވުން ނުަވތަ ތަނާޒުލުުވން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ޚަޞްމުެގ  (ހ)  .51

ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރާ އެއްެވސް ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބަދލުގައި 

ހަމަޖައްސައިފައިވާ ފަރާތެއް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެްއނެތި އަދި އެަކށީގެންާވ 

ުޒލުވެގެން މުއްދަތެއްގައި ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި އެ މައްސަލައަކުން ތަނާ

          ނުވާނެއެވެ. އަދި މައްސަލައަކުން ތަނާޒުލުވާން ޖެހިއްޖެނަމަ، 

ރަސްމީ ބަންުދ  ،އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ދުވަހުގެ

 ،(ދޭއް) ދުވަހުގެ ކުރިން 2 މަދުވެގެން ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި

 ފޮނުވަންާވނެެއވެ. ޓްރައިިބއުނަލަށް ލިޔުމުން ،ތަނާޒުލުވުމުގެ ނޯޓިސް

 ،މި މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް ވަކީލަކު ތަނާޒުލުވެއްޖެނަމަ (ށ)  

 ގެނެވޭނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ސަމާލުކަމަށް  އެކަން

 އެގާރަވަނަ ބައި 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުން 

ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްަރއިިބއުނަލަށް 

 ހާޒިުރވުމަށް އަްނގާ އަުމރު 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލަށް ުހަށހަޅާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ  (ހ)  .52

ޓްރައިބިއުނަލަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭުނންވެއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައިެގ 

އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށް ނުވަތަ އެ މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ 

 ކުރިން، "ވަޒީފާއާބެޭހ (ތިެނއް) ދުވަހުގެ 3ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން 

    ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު" އެ މީހަކަށް ފޮނުވާންވާނެއެވެ. 

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަަނންވާނެެއވެ. ،މި އަމުރުގައި

 ؛ހާޒިރުވާންވީ މީހާގެ ނަން )1(   

އަމުރު ފޮނުވަންވީ  ،ހާޒިރުވާންވީ މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެހާއި )2(   

 ؛ފޯނު ނަންބަރު ،އެޑްރެހާއި

 ؛ހާޒިރުވާންވީ ތަން )3(   

 ؛ހާޒިރުވާންވީ ދުވަހާއި ގަޑި )4(   

 ހާޒިރުވާންޖެހޭ ސަބަބު. )5(   

"ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަްށ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ށ)  

، ޚާއްޞަ އެންގުމެއްގެ ޮގތުގައިގެ ނުފުުށގައި، ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު" 

  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫާމތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް        )1(   

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް، އަމުރުގައި 
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، ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފާ ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަނަށް ހާޒިރުވެ

 ލަސްނުކޮށް އެ އަމުރު ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު )2(   

 ޓްރައިބިއުނަލުގެ ހުއްދަެނތި ބޭރަްށ ދިއުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚަށާިއ  )3(   

ވަަނ މާއްދާ  55މި ގަވާއިދުގެ  ،ހާޒިރުވެވެން ނެްތނަމަގަޑިއަށް 

) ގައިވާ ޮގތަްށ ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ ސަަބބު އެންގުން(

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލްށ ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގައި  )4(   

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލްށ 

 ވަނަ މާއްދާ (ވަޒީފާއާެބހޭ 53ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ 

       ހާޒިރުވުން) ގޮތުގެ މަތީން  އަޑުއެހުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުގެ

 އެ މީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ާހޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގައި  )5(   

 ،ނުވަތަ ހަވާލުނުވެއްެޖނަމަ ،ނުހިފައިިފަނމަހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާ 

އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ، ނުވަތަ އަމުރު ރައްދުވެ

ހާޒިރުވުމުގެ ވަނަ މާއްދާ ( 54ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ 

މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެިތ  ،އަމުރުގައި ނުހިފުން ނުވަތަ އަުމރު ލިބި

 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަީތންހާޒިރުނުވުން

ހާޒިރުވާ މީހާގެ  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވާއިރު ) 6(   

 ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ. ،ކާކުކަން އަންގައިދޭ

މި މާއްދާގެ  ،ޓްރައިބިއުަނލަށް ހާިޒރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގައިވަޒީފާއާބެހޭ  (ނ)  

ހާޒިރުވާންޖެޭހ  ،(ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން

ޓްރަިއިބއުނަލަށް ވަޒީފާއާެބހޭ  ފަރާތަށް ކޮންމެެހން އެނެގންެޖހޭނެކަމަށް

 ފެންނަ މަޢުލޫމާތު ހިަމނަންވާނެެއވެ.

ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްަރއިިބއުނަުލގެ 

 އަޑުެއހުމަށް ހާިޒުރވުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ާހޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ލިބޭ ކޮންމެ  (ހ)  .53

އެ އަމުރުގައި   ،އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަނަށް ،ފަރާތަކުން

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއާބެޭހ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން (ށ)  

       މަޤުޫބލު އުޒުރެއްނެިތ  ،ޓްރައިބިއުނަލަްށ ހާޒިރުވުމަށް އަމުރު ލިބި

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނުވަތަ މައްސަލަ  ،އެ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް

ވަނަ މާއްދާ  54ރައްދުވާ ފަރާތް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ 
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މަޤުބޫުލ  ،ތަ އަމުރު ލިބިހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގައި ނުހިފުން ނުވަ(

ެގ ބޭނުމަށް އެ ފަރާތެއް ޓްރަިއބިއުނަލަްށ  )އުޒުރެއްނެތި ހާޒިރުނުވުން

 ހާޒިރުނުވީ ކަމުގައި ބަލަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ާހޒިރުނުވާ  (ނ)  

މަޖިލީހުގެ ެމންބަުރ އަޑުއެހުމެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ، މައްސަލަ ބަާލ 

އި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންނަްށ މައްސަލައިގަ ،ނުވަތަ މެްނބަރުން ސޮއިކޮށް

 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.  ލިޔުމުން

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގެ  (ރ)  

ގެ (ނ) ގައި ކޮންސިލިޭއޝަން ބައްދަލުުވން) ވަނަ މާއްދާ ( 29

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންސިލިއޭަޝން ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވުމަްށ އަންގާ 

އަމުރާ އެއްގޮތަށް ހާޒިރުނުވާކަމަށް ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސް ސޮއިކޮށް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންނަްށ  

 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

ތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެްނ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާ (ބ)  

ފަރާތަކުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގައި 

މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި އެ އަުމރުގައިވާ  ،ނުހިފައިފިނަމަ، ނުވަތަ އަމުރު ިލބި

(ދުއިސައްތަ ފަންސާސް)  -/250ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތެއް 

 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވިދާނެއެވެ.

ހާޒިުރވުުމގެ ައމުުރގައި ުނހިފުން 

ަމޤުބޫލު  ،ނުވަތަ ައމުރު ލިބި 

 އުޒުެރއް ނެތި ހާިޒރުުނވުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ާހޒިރުވުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް  (ހ)  .54

 ،ނުވަތަ އެ އަުމރު ލިބި ،އެ އަމުރާ ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ ،އަމުރު ފޮނުވުމުން

 ،(ދޭއް) އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ 2މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ޖުމުލަ 

ހުށަހެޅިފައިވާ  ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި

ލަްށ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ ،މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލަށް ާހޒިރުވުމަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަްށ  (ށ)  

ނުވަތަ ވަޒީފާއާބެޭހ  ،އެ އަމުރާ ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ ،އަމުރު ފޮނުވުމުން

ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ  ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ދީފައިވާ އެޑްރެހުގައި ނޫޅޭނަމަ

މަސައްކަތް ކޮށްގެންވެސް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާަތށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު 

މަޤުބޫލު އުޒުރެއް  ،ނުވަތަ ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބި ،ރައްދުނުކުރެވޭނަމަ

އެ މައްސަލައެއް  ،(ދޭއް) އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ 2ޖުމުލަ  ،ނެތި
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ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަްށ  ،ރުމުގެ ިއޚްތިޔާރުއިދާރީގޮތުން ބާޠިލު ކު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަުށން ާބޠިލުކުރި މައްސަލައެއް، މައްސަލަ ބާިޠުލ  (ނ)  

(ިތރީސް)  30ކުރިކަން އެ މީހަކަށް އެންގި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެެގން 

(ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ  500/-ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިދާރީ ފީގެ ގޮތުގައި 

ދައްކައިފައި އަލުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އެ މައްސަލަެއއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ޓްރައިބިުއަނލަކުން 

 ނުބެލޭނެއެވެ.

     މި މާއްދާގެ ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ބާޠިލުކުރާ މައްސަލައެއް (ރ)  

 (އެކެއް) ފަހަރުއެވެ. 1ހެޅޭނީ ޖުމުަލ (ބ) ގެ ދަށުން ހުށަ

ަސބަބު  ،ހާޒިުރވެެވން ނެތްނަމަ 

 އެްނގުން 

 ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބިފައިވަނިކޮށް (ހ)  .55

އަމުރުގައި ހާިޒރުވުމަށް  ،މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ދިމާވުމުެގ ސަބަބުން

 ،ސަަބބު ބަާޔންކޮށް ،އަންގައިފައިވާ ތަނަށް ހާޒިރުެވވެން ނެތްނަމަ

ވަޒީފާއާބެޭހ  ،(އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ކުރިން 1އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ 

ޓްރައިބިއުނަލަށް އެކަން އަންގަްނވާނެއެވެ. އަދި ހާޒިރުވެވެން ނެތްކަްނ 

 ،ހާޒިރު ނުވެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،ލިޔުމުން ނޫންގޮތަކަށް އަންގާނަމަ 

(ތިނެއް) ދުވަހުެގ  3 އް ނުހިމަނައިރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަ ،ގިނަވެގެން

 ތެރޭގައި ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ލިޔުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ނުވަތަ  (ށ)  

ހުށަހަޅައިފައިވާ ސަބަބަކީ މަޤުބޫލު ސަބަބެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ، އަޑުއެހުމަްށ 

އެ އަޑުއެހުމަީކ  ،ސަބަބެއް ެނތިކަމަށް ަބލައިހާޒިރުވެފައި ނުވަނީ މަުޤބޫލު 

 ،އެ ފަރާތުން ހާޒިރުނުވާ އަޑުއެހުމެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ލިިބގެންވެއެވެ.

ތިރީގައިވާ  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަޤުބޫލު އުޒުރެއްކަމަށް ބަލާނީ (ނ)  

    ކަންކަމުންކުރެ ކަމަކަށެވެ.

 ؛ތިމާ ހާޒިރުނުވެވޭ ފަދަ ބައްޔެއްވުން )1(   

 ތިމާ ނުހުރެ ނުވާފަދަ މީހަކު ބަްއޔެއްވުން. )2(   
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ވައިގެ ، މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުމަގުންނާއި )3(   

 މަގުންނާއި، އެއްގަމުމަގުން ދަތުުރ ކުރެވޭގޮތް ނުވުން.

ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލަށް މަުޤބޫލުކަމަށް ގަޫބލުކުރެވޭ އެހެްނ  )4(   

 އުޒުރެއް މެދުވެރިވުން.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުގެ އަމުރަށް ހާޒިރު ވެވެން ނެތް ަސބަބެއްެގ  (ހ)  .56 މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ހުށަހެޅުން 

ހާޒިރުވެވެްނ ވަނަ މާއްދާ ( 55މި ގަވާއިދުގެ  ،ގޮތުގައި ދިމާވި ސަބަބަކީ

) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ނުވަތަ 1) ގެ (ނ) ގެ (ނެތްނަމަ ސަބަބު އެންގުން

ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ  ،) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ސަބަބުކަމަށްވާނަމ2ަ(

ކަމާބެޭހ  ،ހޮސްޕިޓަލަކުން ނުވަތަ ޞިްއޙީ މަރުކަޒަކުން ދޫކުރާ

ތެރިއެއްގެ ސޮޔާއި އިދާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލަްށ  ،ތައްގަނޑު އޮންނަ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުްނ ހުަށހަޅާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު، މަްއސަލައިގެ  (ށ)  

ރަސްމީ ބަންދު ދުަވސްތައް  ،އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުނުވެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން

(ތިނެްއ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.  3 ގިނަވެގެން ނުހިމަނައި

އަޑުއެހުމަްށ  ،މި މުއްދަތުގައި މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ހުށަނާޅައިފިނަމަ

އެ އަޑުއެހުމަީކ  ،ހާޒިރުވެފައި ނުވަނީ މަުޤބޫލު ސަބަބެއް ެނތިކަމަށް ަބލައި

 ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.ކަމުގައި  އެ ފަރާތުން ހާޒިރުނުވާ އަޑުއެހުމެއް

ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްަރއިިބއުނަލަށް 

 ހާޒިުރވުުމގެ ައމުރު ަރްއދުކުރުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާިޒރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު  (ހ)  .57

އެ ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ދީފައިވާ އެޑްރަހަށް ރައްދުކުރެވެން އޮތްނަމަ، 

      ،ތަޞައްރުފު ފުދިފައިވާ ފަރާތަކާ އަމުރު ހަވާލުކޮށް ،އެ އެޑްރެހުން

ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު  ،އެ ފަރާތުން އަމުރުގައި ސޮއިކުރުމުން

 ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. އަދި އަމުރު ރައްދުކުރަންޖެހޭ އެޑްރެސް 

ވަޒީފާއާބެހޭ ްޓރައިބިއުނަލަށް އެކަން އެންގުމަކީ އަމުރު  ،ބަދަލުވެފައިވާނަމަ

 ރައްދުވާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލަށް ހާިޒރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު، މައްސަލައިގައި  (ށ)  

ހިމެނޭ ފަރާތްތަުކން ވަޒީފާއާބެޭހ ޓްރައިބިއުނަލަށް ދީފައިވާ އެ ފަާރތެއްގެ 

ރެހަށް ނުވަަތ ފޯނު ނަންބަރަްށ ފޮނުވުމަްށފަހު، އެ ަފރާތަްށ އީމެއިލް އެޑް

ފޯނުން ގުޅައިގެން ނުވަތަ އެސް.އެމް.އެސް.ގެ ޒަރީޢާއިން އެކަން 

އެ އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.  ،އެންގުމުން
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މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ދޭ 

އެޑްރެހަށް ނުވަތަ ފޯނު ނަންބަރަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަިއބިއުނަލަްށ އީމެއިލް 

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ލިބިފައިވޭތޯ ބެލުމާއި، ޓްރައިބިއުނަަލށް ދީފައިވާ 

ވަީޒފާއާބެޭހ  ،އީމެއިލް އެޑްރެސް ނުވަތަ ފޯނު ނަންބަރު ބަދަލުވެފައިވާނަމަ

 އްގެ ޒިންމާއެކެވެ.އެކަން އެންގުަމކީ އެ ފަރާތެ ޓްރައިބިއުނަލަށް

އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ ަފރާތުގެ އެޑްރެސް ނުވަތަ އެ ޫނންވެސް  (ނ)  

ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތެއް ޓްރައިބިއުަނލަށް ދީފައިނުވާނަމަ، ތިރީގައިާވ ގޮތުގެ 

 މަތީން ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ.

ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނުވަތަ  އެ ފަރާތަކީ )1(   

އެ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީ  ،އެހެން މުއައްސަސާއެއް ކަމަށް ވާނަމަ

ކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށް އަމުރު ރައްދު ކުރުމުން ނުވަތަ އެ އެޑްރެހުެގ 

ދޮރާށީގައި އަމުރު ތަތްކުރުމުން އެ ފަރާތަށް އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީ 

 .ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ

އެ ފަރާތެއްެގ  ،އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ އާންުމ ފަރުދެއްނަމަ )2(   

ދާއިމީ އެޑްރެހަށް އަމުރު ރައްދު ނުވެއްޖެނަމަ، އެ އަމުރާ ގުޅިގެން 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުޮކށް 

މީ އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ިމގޮތަށް އިޢުލާނު ކުރެޭވތާ ރަސް

      މުން (ތިނެއް) ދުވަސް ވު 3 ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި 

 އެ ފަރާތަށް އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން އަމުރު ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފަރާތުގެ  (ރ)  

އެޑްރެސް ނުވަތަ ފޯނު ނަންބަރު ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެސް 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ދީފައިވާނަަމ، އެ އެޑްރެސް ނުވަތަ ފޯނު ނަންބަރު ނުވަަތ 

މާއްދާގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް އަމުރު ރައްދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް މި 

 (ނ) ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލަށް ހާިޒރުވާންޖެހޭ މީހާގެ ޤާޫނނީ ވަކީލަށް ނުވަަތ  (ބ)  

 ،ބަދަލުގައި އައްޔަނު ކޮށްފައިާވ ފަރާތަށް އަމުރު ހަވާލުކުެރވުމުން

 ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.
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ޓްރައިބިއުަނލަށް ހާިޒރުވުމުގެ އަމުރު، މައްސަލައިގައި ހިމެޭނ ވަޒީފާއާބެހޭ  (ޅ)  

ފަރާތެއްގެ އެޑްރެހަށް ފޮނުވާނަަމ، އަމުރު ހަވާލުކުރި ފަރާތާއި، އަމުރާ 

 އަމުރުގެ އަސްލާއި ކޮޕީގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. ،ހަވާލުވި ފަރާތް

    ގައިވާ ގޮތަށް ނުވަތަ   (ހ)  ގައިވާ ގޮތަށް ނުވަތަ (ށ)މި މާއްދާގެ (ކ)  

ގައިވާ ގޮތަށް ނުވަތަ (ބ) ގައިވާ ގޮތަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު  (ނ)

ހަވާލުކޮށްފައިވަނިކޮްށ، އަމުރު ލިބެންވާ ފަރާުތން އަމުރު ލިުބނުކަމަްށ 

އިންކާރުކުރާ ހާލަތުގައި، ވަޒީފާާއބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުގެ ފަރާުތން އަމުރު 

       ދޭ ހެކިބަހަކީ،  ،އަމުރު ހަވާލުކުރިކަމަށް ބުނެ ،ހަވާލުކުރި ފަރާތުން

 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. އެ އަމުރު ރައްދުވިކަމުގެ ފުރިހަމަ ހެކިބަހެއް

ބަންދުކޮށްަފއި ތިބޭ މީހުންނަށް 

ނުވަތަ ޖަުލގައި ިތބޭ މީހުްނނަށް 

 އަުމރު ރަްއދުކުުރން 

ހުރި މީހަކު ވަޒީފާއާބެޭހ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ނުަވތަ ޖަލުގައި  (ހ)  .58

 އެ މީހަކު ބަންދުކުރުމުގެ  ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ައމުރު ފޮނުވާނީ

ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެފައިވާ ކަންތައްތަކާ 

 އިދާރާއަކަށެވެ.

ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ނުަވތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް  (ށ)  

ނުވަަތ ކަްނތައްތަާކ  އަމުރު ފޮނުވުމުން، އެ މީހަުކ ބަންދުކުރުމުގެ 

ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ ަހވާލުވެފައިވާ އިދާރާއަކުން އެ މީހަކަށް 

ައުމުރަގިއ ، އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަނަށް، އެކަން އަންގައި

 .ަކނަޑައަޅިއަފިއާވ ާތީރާޚިއ ަގިޑައްށ ެއ ީމަހުކ ާހިޒުރުކަރްނާވެނެއވެ 

ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ހާޒިރުވުމަްށ  (ނ)  

ނުވަތަ ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް އަމުރުގައިވާ  ،އުޒުރުވެރިވާނަމަ

 މީހެއްގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެފައިވާ ތަނަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެ 

ވަނަ މާއްދާ (ހާޒިރުވެްނ  55މި ގަވާއިދުގެ  ،އިދާރާއިން އުޒުރުވެރިވާނަމަ

ވަނަ މާއްދާ (މެޑިކަލް ެސޓުފިކެޓު  56ނެތްނަމަ ސަަބބު އެންގުްނ) އާިއ 

ހުށަހެޅުން) ގައި ބަޔާންވެގެްނވާ ގޮތަށް އެ މީހެއްގެ ކަންތައްތަާކ 

(އެކެއް)  1އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ  ،ދާރާއިން ޢަމަުލކޮށްހަވާލުވެފައިވާ އި

 ވަޒީފާއާބެހޭ ްޓރައިބިއުނަލަށް  އެކަން ައންގަންާވނެއެވެ. ،ގަޑިއިރުގެ ކުރިން

ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު އާންމުގޮތެއްގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނުލގެ މުވައްޒަފުން   .59 އަުމރު ރަްއދުކުރާ ަފރާތް 

އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާ ރައްދުކުރާ ގޮތަށް 

ހާލަތެއްގައި، ވަޒީފާާއބެހޭ ޓްރަިއބިއުނަލުން ެއ އިރެއްގައި ކަނޑައަޅާ އިދާރާއެއް 

 ނުވަތަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ހާިޒރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ.
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މަްއސަލަ ހުށަހެޅިަފއިވާ ރަށް ނޫން 

ްއގައި ުހރި ފަރާތެއް އެހެން ރަށެ 

 ހާޒިރުކުުރން 

މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ހުއްޓައި   .60

އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތެއް 

އަޅާ އެ އިރެއްގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުން ކަނޑަ ،ހާޒިރުކޮށްދިނުމުގެ އަމުރު

 ،އިދާރާއެއް ނުވަތަ ފަރާތެއް މެުދވެރިކޮށް އެ ފަރާތަށް ހަާވލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ލިިބގެންވެއެވެ.  

ފޯނު ނަންަބާރއި،  ،އެޑްެރހާއި 

 އީެމއިލް އެްޑރެސް ަބދަލުުވން 

މައްސަލަ ހުށަހަާޅ  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުގައި ިހނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި  .61

ފަރާތުގެ ނުވަތަ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކުން އައްޔަނު 

ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ އެޑްރެސް ނުވަތަ ފޯނު ނަްނބަރު ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެސް 

(ިތނެއް) ދުވަުހެގ  3ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، ރަސްމީ ބަންުދ ދުވަސްތައް ނުހިމަނަިއ 

ބަދަލުިވ އެޑްރެސް، ނުވަތަ ފޯނު ަނންބަރު ނުވަތަ އީެމއިލް އެޑްރެސް  ތެރޭގައި،

 ލިޔުމުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.   ަވީޒފާާއެބޭހ ްޓަރިއިބުއަނަލށް ، އެނގޭގޮތަށް

މަްއސަލަ ހުށަހެޅިަފއި ވަނިކޮށް 

ޚަޞްމަކު ުނވަތަ ަބދަލުަގއި 

ަފއިވާ ަފރާތެއް ުނވަތަ އައްޔަނު ކޮށް

ފުރަިއގެން ިދއުން ުނވަތަ  ކުވަކީލަ

ހާޒިރުުނެވވޭފަދަ ހާލަެތއް 

 މެުދވެިރވުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގަިއ ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި  (ހ)  .62

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް ުނވަތަ އެއިން ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި ނުވަަތ 

ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުވުމަށް އައްޔަނު 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކޮށްފައިވާ އެހެްނ 

ފަރާތަކުން ވެސް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކަށް ފުރައިގެްނ 

 .ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެްނނެވެ ،ދާންވާނީ

މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހާޒިރުވާންޖެހޭ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކަްށ މި  (ށ)  

ފުރައިގެން ދިއުމުގެ ހުއްދައަްށ އެދި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލަްށ 

ހުށަހަޅަންވާނީ، އެކަމަށް ކަނަޑއެޅިފައިވާ ފޯމުންނެވެ. މި ފޯމުގައި، 

 ބޭރަށް ރަށުން ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ާހޒިރުވާންޖެހޭ ސަބަބާއި

އަނބުރާ އާދެވޭނެކަމަށް  ،ފުރަން ބޭުނންވާ ދުވަހާއި ،ދާންޖެހޭ ސަބަބާއި

ރަސްމީ ބަންުދ  ،ފުރަން ބޭނުންވާ ދުވަހުގެ ،ލަފާކުރެވޭ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް

ވަީޒފާއާބެޭހ  ،(ދޭއް) ދުވަހުގެ ކުރިން 2 ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި

ޓްރައިބިއުނަލަށް  މި ފޯމު ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ. މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ 

 މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުންނެވެ. ،ހުށަހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ

 (ނ)  

 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ 

އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  ،ލުކުރެވޭނަމަހިންގުމަށް ދަތިވެދާނެކަަމށް ގަބޫ 

ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ހާޒިރުވާނެ އެހެން މީހަކު ހަމަޖެއްސުމަށް އެންގުމުގެ 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ބާރު
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 ބާރަވަނަ ބައި 

 އަޑުއެހުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން 

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ މަތީން މައްސަލައިގެ އިބްތިދާީއ  (ހ)  .63 މަްއސަލަ ތާވަލުކުރުން 

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށްަފހު، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަްށ، 

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ހާޒިރުވުމުގެ 

ފަރާތާއި ަމއްސަލަ  އަމުރު  ނެރެންވާނެއެވެ. މިޮގތުްނ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

   ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އިތުރުން، މައްސަލައިގައި އިތުރު ފަރާތެއް ވާނަމަ، 

އެ ފަރާތަކަށް ވެސް ވަޒީފާއާބެޭހ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު 

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުެގ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ާތވަލުކުރެވޭ  (ށ)  

އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވޭނެ ތާރީޚާިއ ގަޑި، އަޑުއެހުން ތާވަލު ކޮްށފައިވާ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލުެގ  ،(އެކެއް) ދުވަހުގެ ކުރިން 1ތާރީޚުގެ 

 ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

އަޑުެއހުން އޮްނނަ ުދވަހާއި ގަޑި 

 ބަދަލުކުުރން 

ޓްރައިބިުއނަލަށް ުހށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުްނ ވަޒީފާއާބެހޭ  (ހ)  .64

ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚަށް ނުވަތަ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެަނއުމުގެ 

 .މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ، އިޚްތިޔާރު

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުން  (ށ)  

ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚަށް ނުވަތަ ގަޑިއަށް އެއްވެސް ބަދަލެްއ 

  ،ގެންނަން ނިންމަިއފިނަމަ، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް

 .ލަސްނުކޮށް އެކަން އަންގަންވާނެެއވެ  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއިނަުލން

އަޑުެއހުން އޮްނނަ ުދވަސް ުނވަތަ 

ށް ެއދި ގަޑި ަބދަލުކޮށް ދިުނމަ

 ހުށަހެޅުން 

މަޤުބޫލު ސަބަބެއް މެދުވެރިެވގެން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލަްށ  (ހ)  .65

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިާވ 

ތާރީޚަށް ނުވަތަ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 

ރަސްމީ އަުޑއެހުން ތާވަލު ކޮށްފައިވާ ދުވަހުގެ ، ފަރާތަކުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

(ދޭއް) ދުަވހުގެ ކުރިން،  2 މަދުވެގެން ބަންދު ދުވަސްތައް ުނހިމަނައި

ސަބަބާއެކު ލިޔުމުން އެކަން  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ައޑުއެހުން  (ށ)  

(ދޭއް) ދުވަހު (ރަސްމީ ބަންދުނޫން) ގެ  2ތާވަލު ކޮށްފައިވާ ދުވަހުގެ 

ކުރިން، މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚަށް 
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ނަމަ، ހުަށނޭޅުުނ ނުވަތަ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުަމށް އެދި ހުށަނޭޅިއްޖެ

 ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، އަޑުއެހުން ލަސްކޮށްދިނުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ. އަދި

(ދޭއް) ދުަވހުގެ ކުރިން  2 ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ުނހިމަނައި

މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަްށ  ،ސަބަބަކީ މަުޤބޫލު ސަބަބެއްކަމަށް ހުށަނޭޅުނު

 މި މާއްދާގެ (ނ) ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރަން ާވނެއެވެ. ،ފެންނަނަމަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަޑުއެހުން ޭބއްވުމަށް  (ނ)  

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚަށް ނުވަތަ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހެޭޅ 

ހުންނެވެ. މައްސަލަތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ، އެ މައްސަލައެއް ބަލާ މަޖިލީ

އަދި  އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް ަކނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚަށް ނުވަތަ ގަޑިއަށް 

އެކަން  އި ހިމެނޭ ފަރާތްތަަކށް ލިޔުމުން މައްސަލައިގަ، ބަދަލުގެނެސް

އަޑުއެހުން ބޭްއވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚު ނުވަަތ  ،އެންގުމުން ނޫނީ

 .ވެގަޑި ބަދަލުވިކަމަށް ބަލައިގެން ުނވާނެއެ

އަޑުެއހުުމގައި ވާހަކަެދއްކުުމގެ 

 ފުރުޞަތު ދިުނން 

، އަޑުއެހުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަ ދެއްކޭނީ (ހ)  .66

 .މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގެ އިޒުނަޔާ އެކީގައެވެ

އަޑުއެހުމަށް ވަކީލު ހާޒިރުވެ ހުރިނަމަ، ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ވާހަަކދައްކާނީ  (ށ)  

 .ވަކީލެވެ

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެެހން ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތް ނަަމވެސް،  (ނ)  

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުން ކުރެ ޚަޞްމަކު، ނުވަތަ ޚަޞްމެއްގެ 

ބަދަލުގައި އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން އަޑުއެހުމުގައި އަމިއްލައަށް 

ގެ ގުޅިގެން ސީދާ ޚަޞްމުވާހަކަދައްކަން އެދިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މައްސަލައާ 

ނުވަތަ ޚަޞްމުގެ ބަދަުލގެ ގޮތުގައި އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން  ފަރާތުން

ކަމެއް ސާފުކުރުމަށް މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ފެނިްއޖެނަމަ، 

މައްސަލަ ަބާލ  ،ވާހަކަދެއްކުމުގެ ހުއްދަ އެ ފަރާަތށް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު

  މަޖިލީހަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ޚަޞްމެއްގެ ބަދަލުގައި އައްޔަނުކޮށްފައިާވ  (ރ)  

ފަރާތަކުން ހާޒިރުވެ ހުރެއްޖެނަމަ، ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކާީނ  

ބަދަލުގައި އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ަފރާތެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

ލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ސީދާ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ކަމެއް ސާފުކުރުމަށް މައްސަ

 ،ޚަޞްމަށް ވާހަކަެދއްކުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިްޚތިޔާރު، ފެނިއްޖެނަމަ

 މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 
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އަޑުެއހުެމއްަގއި ހުށަަހޅާ 

 ހުށަހެޅުންަތއް 

އަޑުއެހުމެއްގައި  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލން ަބލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ (ހ)  .67

 ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ،ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުްނތައް ހުށަހަަޅންވާނީ

މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަާޅ ފޯމުގައި އެ ފަރާތަކުން ލިޔުމުން 

ހުށަހަޅައިފައިވާ ނުކުާތތަކުގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށެވެ. ިއތުރު ކަމެއް ނުވަތަ 

 .އެކުގައެވެ މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގެ ހުއްދައަކާ ،އައުކަމެއް ހުށަހެޅޭނީ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ  (ށ)  

ޚުލާޞާ އަޑުއެހުމުގައި ނުވަތަ ޚުލާޞާ އަޑުއެހުން ނިމުމަށްފަހު، 

މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު ނުކުތާއެއް ނުވަތަ ާޤނޫނީ އައު ނުުކތާއެްއ 

އްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގެ ހުއްދައާ ނުލައި، މަ، ނުވަތަ ހެއްކެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް

 މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ  (ނ)  

ޚުލާޞާ އަޑުއެހުމުގައި ނުވަތަ ޚުލާޞާ އަޑުއެހުން ނިމުމަށްަފހުގައި ވެސް، 

މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަްށ  ،ހެއްކެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް

 އެންގިދާނެއެވެ.

މައުޟޫީޢގޮތުން މަްއސަލަ ބެލުުމގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުން ަމއްސަލަތައް ނިންމުމުގައި އިންާސފުވެރިކަމާއެކު  .68

ދެފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް  ،ގެ މަޞްލަޙަތާއިވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތު

 ރައްކައުތެރިކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގައި ޝަފަހީގޮތުްނ  (ހ)  .69 އިުޖރާއީ ނުކުތާ 

އިޖުރާއީ ނުވަތަ ލިޔުމުން އިޖުރާއީ ނުކުތާ ނެގިދާނެއެވެ. ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލން އެކަމަށް  ،ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅޭނީ

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަދައިން ޝަަފހީގޮތުްނ ނެޭގ  (ށ)  

މައްސަލަ  ،އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ބަލާ މަޖިލީހަށް ިލބިގެންވެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ  (ނ)  

އެ މައްސަލަ ބަލައި ގޮތެްއ  ،ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުަށހެޅުމުގެ ކުރިން

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ިލބިގެްނ  ،ނިންމުމުގެ އިޚްތިޞާޞް

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ިއޖުރާއީ  ،މަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ެއދިނުވާކަ

 ނުކުތާއެއް ލިޔުމުން ހުށަހެޅިދާނެެއވެ. 
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މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއް  (ރ)  

 ވަނަ މާއްދާ (އިބްތިދާއީ  31ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، މި ގަވާއިުދގެ 

ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ބައްދަލުވުން) ގައި 

އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމެއް ނުވަތަ އަޑުއެހުންތަކެްއ  ،ކުރިން

 ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

ވަޒީފާއާބެޭހ  ،މައްސަލަ ބަލައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޞާޞް (ބ)  

މައްސަލަ  ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެން ނުވާކަަމށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި

ރައްދުވާ ފަރާތުން ނަގާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ ފިޔަވައި އެހެނިހެން ކަންަކމުގައި 

މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުގައި ނަގާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއް، އެ ކަމެއް ދިމާވާ 

އް ދިމާވާ ފަހުން ދެން ބޭއްވޭ އަޑުއެހުމުގަިއ އަޑުއެހުމުގައި ނުވަތަ އެ  ކަމެ

 އިޖުރާއީ ނުކުތާ ނަގަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ އިޖުރާއީ ނުކުތާ ބަލައިގަތުމާމެދު މައްސަލައިގެ  (ޅ)  

 އަޑުއެހުމުގައި، މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާެނއެވެ.

އެއްގޮތަށް އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއް ބަލައިގަތުމަްށ މި މާއްދާގެ (ޅ) އާ  (ކ)  

ނިންމައިފިނަމަ، އިޖުރާއީ ނުކުާތ ނެގި ފަރާތް ފިޔަވައި މައްސަލައިގަިއ 

ިއޖުރާއީ ނުކުތާ ނެގޭ އަޑުއެހުމުގައި ނުވަަތ  ،ހިމެނޭ އެހެން ޚަޞްމުންނަށް

 އެއާ ވިދިގެން ބޭއްވޭ އަޑުއެހުމުގައި އެ އިޖުރާއީ ނުކުތާއަށް ޝަފަހީގޮތުން 

 ނުވަތަ ލިޔުމުން ޖަވާބުދިނުމުގެ ުފރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ޅ) އާ އެއްގޮތަށް އިޖުރާއީ ނުކުތާއެއް ބަލައިގަތުމަްށ  (އ)  

ނިންމައިފިނަމަ، އިޖުރާއީ ނުުކތާއާމެދު މައްސަލަ ބަލާ މަިޖލީހުްނ 

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންނަށް ލިޔުމުްނ  ،ކަނޑައަޅާ ގޮތެއް

 ދޭންވާނެއެވެ. 

ވަނަ ބާބުގަިއ  2(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނ) ގެ  2/2008ޤާނޫނު ނަްނބަރު   .70 އަަވސްޮގތެްއގައި ބަލަންވާ މަްއސަލަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްަޤކާ ގުޅޭގޮތުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލަްށ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަވަސްގޮތެއްގައި 

 ބަލަންވާނެއެވެ.

މަްއސަލައާ ުގިޅގެން ހުށަަހޅާ 

 ކަންތައްަތއް ސާބިތުުކރުން 

މި މާއްދާގެ (ށ) އާއި، (ނ) ާއއި، (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުެގ  ހ)(  .71

      މައްސަލަތަކާއި، ޤާނޫނަކުްނ ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ަކނޑައެޅިގެން 

 ،ވަކި ގޮތަކަށް ސާބިތުޮކށްދިނުަމށް ބަޔާންކުރާ މައްސަލަތައް ިފޔަވައި
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ގުޅިގެން ކަމެއް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލަށް ުހށަހަޅާ މައްސަލައަކާ 

 ސާބިތުކުރުމަކީ އެ ކަމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

އެ މުވައްޒަފަކު ހުށަހަާޅ  ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން (ށ)  

އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  ،ޝަކުވާއެއްގައި ނުވަތަ މައްސަލައެއްގައި

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ  ،ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަަބބެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ

 ޒިންމާއެކެވެ.

ވަނަ މާްއދާގައި  4(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނ) ގެ  2/2008ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ނ)  

ަތާފތުކުރިކަމުގެ ޝަކުވާއެއް ވަޒީފާއާބެހޭ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން

ތަފާތު ނުކުރެވޭކަމަށް ނުވަތަ ތަފާުތ  ،ރައިބިއުނަލަށް ުހށަހެޅިއްޖެނަމަޓް

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތީން  4އެ ޤާނޫނުގެ  ،ގެނައީ

   ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަން ސާބިތުކޮށްިދނުމަކީ

 ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ވަޒީފާ ދޭ  ،ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއްއެންމެ  (ރ)  

ފަރާތުން މުވައްޒަފަކަށް ދީގެން، އެކަމުގެ ޝަކުވާ އުފުލިއްޖެނަމަ، އެންމެ 

ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅައިފައި މިނިސްޓަރު ކޮށްފައިވާ އަމުރާ 

 ޒިންމާއެކެވެ. ޚިލާފު ނުވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުަމކީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ

ބަދަލުހިފުުމގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ލިޭބ  ،ވިސްލްބްލޯ ކުރުމުން (ބ)  

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ހުަށހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ވަކި ފިޔަވަޅެއް 

އަޅައިފައިވަނީ ނުވަތަ ކަމެއް ހިންގައިފައިވަނީ ވިސްލްބްލޯ ކޮށްފައިވާީތ 

      ނޫންކަމާއި، ވިސްލްބްލޯ ކޮށްަފއި ނުވިނަމަވެސް، ހަމަ އެ ފިޔަވަޅު 

އެ ގޮތުގައި އެޅުމަށް ނުަވތަ ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަަބބުތަކެްއ 

ަބދަލުހިފުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިފަިއވާކަމަށް  ،ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ

ބުނެ އެ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތެއްގެ 

 .ޒިންމާއެކެވެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލްށ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި،  (ހ)  .72 ދޫުކރުން މަްއސަލަިއގެ ލިޔުންތައް 

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ހޯދުމަްށ 

ވަޒީފާާއބެޭހ ޓްރައިބިއުނަލަްށ އެކަްނ ލިޔުމުން  ،ބޭނުންވާނަމަ

އެ ލިޔުމެއްެގ ކޮޕީ  ،ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮަތށް ހުށަހެޅުމުން

(ދޭއް) ރުފިޔާގެ މަގުން ފައިސާ  2/-ހަދައިފައިވާ ކޮންމެ ގަނޑަކަށް 

 ނެގުމަށްފަހު ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
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އެ މައްސަލައެއްގެ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ިލޔުންތައް ދޫކުރެވޭނީ (ށ)  

 .އަޑުއެހުންތައް ނިމިފައި ނުވާނަަމއެވެ

 ތޭރަވަނަ ބައި 

 ދުރުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން އަޑުއެހުންތައް 

ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްަރއިިބއުނަުލގެ 

އަޑުެއހުންަތއް އޯިޑއޯ  

ކޮންފަރެންިސންގާއއި  ވީިޑއޯ 

ކޮންފަރެންިސންގ މެުދވެރިކޮށް 

 ކުރިޔަށް ގެްނދިުއން 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްަތކުގައި، ޢަދުލު އިްނޞާފުގެ ހަަމަތއް ނުގެއްލޭެނ   .73

ވަޒީފާއާބެހޭ ްޓރައިބިއުނަލުގެ އަޑުއެހުންތައް ހިންގާ މާލަމާއި، ގޮތުގެ މަތީން، 

 މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ިތބޭ މަޖިިލސްތައް އޯޑިއޯ 

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ގުޅުވައިލައިގެން  ކޮންފަރެންސިންގއާއި

 .ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު، މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ލިބިެގންވެއެވެ

ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫަނކުން ބާރު ލިބިގެން އިޢުލާނުޮކށްފައިާވ  (ހ)  

 ާހލަތެއްގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއްެގ ސަބަބުން ނުަވތަ ކާރިސާގެ

ސަބަބުން މައްސަލައިގެ އަޑުއެުހމަށް ހާޒިރުވުމުގައި ރައްކައުތެރިކަމެއް 

 ނެތުން.

 ،ގޮތުން ރަށްތަކާއި ސަރަޙައްދުތައް އެތުރިފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ޖޯގުރަފީ (ށ)  

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް މޫސުމީގޮތުން ނުވަތަ ޚަރަދުގެގޮތުްނ ނުވަތަ 

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް އުފުލަންޖެހޭ މާލީ ބުރައެއްގެ ސަބަބުްނ 

އެ ވަގުތަކު އޮތް ހުރަސްތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމާއެކު، 

ރިވެ، ޢަދުުލ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ިނންމުން ލަސްވުމަށް މެދުވެ

 .އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ބުރޫއަރައިފާނެ ފަދަ ހާލަތެއް އޮތުން

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދު ޮބޑުވުމުގެ  (ނ)  

ސަބަބުން، ނުވަތަ ަދތުރުފަތުރުެގ ދަތިކަން ހުރިގޮުތން، މައްސަަލއިގައި 

ޒިރުކޮށްގެން ހެކިބަސް ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓަށް ހާ

 .ނަގަންޖެހުން

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ހެކިވެރިޔަކު ހުރީ ދިވެހިރާއްޖެއިްނ  (ރ)  

ބޭރުގައި ކަމަށް ވާނަމަ، އަދި އެ މީހަކު ހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް 

ނުވަތަ ހައިކޮމިޝަނެއް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޤައުމެއްގައި ކަމަށް ވާނަމަ، 

ބަޔާން  ގެންއެ މީހަކު ހާޒިރުކޮށް ބަސީއަށް ނުވަތަ ހައިކޮމިޝަނަށްމްއެ

 .ޖެހުން ނަގަން

މޯލްޑިވްސް  ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ހެކިވެރިޔަކު ހުރީ (ބ)  

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 
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ދަށުގައި ކަމަށް ވެފައި، ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިދާރާއެއްގެ ބެލުމުގެ 

     ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުުކރުމަށް

 .އެ އިދާރާއަކަށް ދަތިވުން

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަީކ ނުވަތަ ހެކިވެރިޔަކީ ގައިންގަަޔށް އަރާ  (ޅ)  

 ލިޔުން ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ މީހެއްކަމަށް، ޑޮކްޓަރަކު

 .ދީފައިވުން

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުޑަކުއްޖެއްގެ  (ކ)  

ހެކިބަސް ނަގަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލަްށ 

ނުވަތަ ކޯޓަކަށް ކުއްޖާ ހާޒިރުކޮށްގެން ހެކިބަސް ނެގުމަކީ އެންެމ 

ނޫންކަަމށް، މައްސަލަ ބަލާ މަޖިީލހަށް ގަބޫުލ  މަޞްލަޙަތު ހުރި ގޮތް

ކުރެވިއްޖެނަމަ، ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަސް ނަގަން އެކަށީގެންވާ ތަނަކަށް ކުއްޖާ 

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ   ކޮންފަރެންސިންގއާއި ހާޒިރުކޮށްގެން އޯޑިއޯ 

 .މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނަގަންޖެުހން

ޓްރައިބިުއނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ނުނިިމ ވަޒީފާއާބެހޭ  (އ)  

ލަސްވާނަމަ، އަދި އެ ކަމުގެ ސަބަބުން ޢަދުލު އިްނޞާފު ޤާއިމުުކރުމަށް 

   މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ެފނިއްޖެ ހާލަެތއްގައި،  ،ބުރޫއަރައިފާނެކަމަށް

 .އެ މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން

ންަފރެންްސއާއި ވީިޑއޯ އޯޑިއޯ  ކޮ

 ،ކޮންފަރެންސް ޯހސްޓުކުުރމާއި 

 ކޮންފަރެންްސަގއި ަބއިެވރިުވން 

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް   ކޮންފަރެންސިންގއާއި އޯޑިއޯ  (ހ)  .74

ވަޒީފާއާބެޭހ  ،ބާއްވާ އަޑުއެހުންތައް ތާވަލުކޮށް ހޯސްޓުކުރާނީ

 .ޓްރައިބިއުނަލުްނނެވެ

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮްށ   ކޮންފަރެންސިންގއާއި އޯޑިއޯ  (ށ)  

ބާއްވާ އަޑުއެހުންތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ ވަސީލަތްތައް ލިބިފައިާވ 

ޚަޞްމުންގެ ބަދަލުގައި އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ، ޚަޞްމުންނާއި

 އޯ ވަކީލުންނަށް، އެ ފަރާްތތަކުގެ ައމިއްލަ ވަސީލަތް ޭބނުންކޮށްގެްނ އޯޑި

ގައި ބަިއވެރިވުމުގެ ންގވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސި ކޮންފަރެންސިންގއާއި

 ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.

އޯޑިއޯ  ކޮންަފރެންިސންގއާއި  

ވީިޑއޯ ކޮންފަރެްނސިްނގ  

 މެުދވެރިކޮށް ހެިކބަސް ެނގުން 

ވީޑިއޯ  ކޮންފަރެންސްއާއި  ވަނަ މާއްދާ (އޯޑިއޯ  74މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .75

    ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުން) ގެ ،ކޮންފަރެންސް ހޯސްޓުކުރުމާއި

(ށ) ގައި އެެހން ބަޔާންޮކށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ޤާޫނނަކުން އިްސތިސްނާ 

ވީޑިއޯ   ކޮންފަރެންސިންގއާއި ކޮށްފައި ނުވާ ހާަލތްތަކުގައި، އޯޑިއޯ 
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ކިވެރިޔާ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނަގާއިރު ހެ

ވަޒީފާާއބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލުގައި ނުވަތަ ކޯޓެއްގަިއ ނުވަަތ  ،ހުންނަންވާނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނެއްގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަީސއެއްގައި 

 .ނުވަތަ އެނޫންވެސް ރަސްމީ އިދާރާއެއްގައެވެ

ވީޑިއޯ   ކޮންފަރެންސިންގއާއި  މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އޯޑިއޯ  (ށ)  

ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް ހުރީ ވަޒީާފއާބެހޭ 

ޓްރައިބިއުނަލް ނޫން އެެހން ތަނެްއގައި ނަމަ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުްނ 

 .އަންގާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރަންވާނެެއވެ

ޓް ކޯޓުތައް މެުދެވރިކޮށް މެިޖސްޓްރޭ

ްނގާއއި  ސިކޮންަފރެން  އޯޑިއޯ

 ބޭްއވުން  ްނގވީިޑއޯ ކޮންފަރެްނސި

ވީޑިއޯ   ކޮންފަރެންސިންގއާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޯޑިއޯ  (ހ)  .76

ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮްށ ބާއްވާ އަޑުއެހުންތަކުގެ ެތރެއިން، 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުެގ އަޑުއެހުންތައް ހިންގާ ަމޖިލީހާއި، 

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާ ގުޅުވައިލައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ އަޑުއެހުންތަްއ 

ޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ޑިޕާޓްމަން ،ބޭއްވުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނީ

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތީންނެވެ

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަީތން އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ގަޑި  (ށ)  

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްތައް   ކޮންފަރެންސިންގއާއި ކަނޑައަޅައި، އޯޑިއޯ 

ތާވަލުކުރާނީ، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރަިއބިއުނަލުގެ އަޑުއެހުންތައް ިހންގާ މަޖިލީހާ 

ގުޅުވައިލެވޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު، ވަޒީފާއާބެޭހ 

 .ޓްރައިބިއުނަލުްނނެވެ

ކުރެވޭ ވަގުތަްށ މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ާބއްވާ އަޑުއެހުންތައް ތާވަލު (ނ)  

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަްށ، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާްތތަކަށް 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލންނެވެ.  ،އަންގައި އަމުރު ފޮނުވާނީ

ދިވެިހާރއްެޖއިން ޭބރުަގިއވާ ފަރާތެއް 

 ހިމެނޭ ަމއްސަލަ ހިްނގުން 

އިން ހެކިވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ  (ހ)  .77

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ  ކޮންފަރެންސިންގއާއި ބޭރުގައި ހުރިނަމަ، އޯޑިއޯ

މެދުވެރިކޮށް އެ ފަރާތެއް އަޑުއެހުމުގައި ބައިވެރިވާގޮތަށް އަުޑއެހުްނ 

 .ބޭއްވިދާނެއެވެ

 މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ހެކިވެރިޔަކު އޯޑިއޯ  (ށ)  

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާއާބެޭހ   ކޮންފަރެންސިންގއާއި

ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަޑުއެހުްނތައް ހިންގާ މަޖިލީާހ ގުޅުވައިލެވެނީ ޭބުރ 

ޤައުމެއްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނެއް ނުވަތަ 
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ން ބާއްވާ ތާރީޚާއި އެމްބަސީއެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައި ވާނަމަ، އަޑުއެހު

ގަޑިއަށް އެ ފަރާތެއް އެމްބަސީއަށް ނުވަތަ ހައިކޮމިޝަަނށް ނުވަަތ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި 

 .ވަޒީފާއާބެހޭ ްޓރައިބިއުނަލުންނެވެ ،އަމުރު ފޮނުވާނީ

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަީތން އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ގަޑި  (ނ)  

ވީޑިއޯ ކޮންފަެރންސް   ކޮންފަރެންސިންގއާއި ކަނޑައަޅައި، އޯޑިއޯ 

  ތާވަލުކޮށް، އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަްށ އަމުރު ފޮުނވާނީ، 

މިޝަނަާކ އެ އަޑުއެހުމަކާ ގުޅުވައިލެވޭ އެމްބަސީއަކާ ނުވަތަ ހައިކޮ

 .މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލންނެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއަކަށް ނުވަތަ ހައިކޮމިޝަނަކަށް ހާިޒރުކުރެވޭ  (ރ)  

ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ޤައުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ވަގުތުގެ ގޮތުން ބޮޑު 

ކޮމިޝަނެއް ހުރި ޤައުމުގެ ތަފާތެއް ހުރިނަމަ، އެ އެމްބަސީއެއް ނުވަތަ ހައި

ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ވަގުތުގައި ހެކިބަސް ނުވަތަ ބަޔާން ނެގުމުގެ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ްޓރައިބިއުނަލުން ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ.  ،އިންތިޒާމު

ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ނުވަތަ ހައިކޮމިޝަނެއް ފަދަ 

ވީޑިއޯ   ކޮންފަރެންސިންގއާއި އިދާރާއެއް މެދުވެރިވުމަކާ ނުލައި، އޯޑިއޯ 

ކޮންފަރެންސް ބާއްވާނަަމ، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ 

 .ތެއްގައި އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަްށ އިސްކަންދެވިދާނެއެވެވަގު

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް  (ބ)  

އެމްބަސީއަކަށް ނުވަތަ ހައިކޮމިޝަނަކަށް ހާޒިރުކޮށްގެން ހެކިަބސް ނުވަަތ 

ތަކީ ބަޔާން ނަގަްނ ފެށުމުގެ ކުރިްނ، ހެކިބަސް ނުވަަތ ބަޔާން ޭދ ފަރާ

ކާކުކަން، އެ އެމްބަސީއަކުން ނުަވތަ ހައިކޮމިޝަނަކުން ަކނޑައަޅާ ފަރާތެްއ 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.، މެދުވެރިކޮށް

ތަރުަޖމާނަކު ބޭުނންކުރަްނޖެހޭ 

 ހާލަތުގައި ަޢމަލުކުރާނެ ޮގތް 

ހެކިވެރިޔަކަށް ދިެވހިބަސް ނޭނގޭނަަމ، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމަކަށް ނުވަތަ   .78

ނުވަތަ އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ނުވަތަ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 

ހުަށހެޅި ފަރާތަކުްނ  އެ ޚަޞްމަކު ނުވަތަ އެ ހެއްކަކު، ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރިނަމަ

ކޮންފަރެންސިންގއާއި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ  ސާ ތަރުޖަމާނަކު، އޯޑިއޯ ހަމަޖައް

 މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ އަޑުއެހުންތަކުގައި ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ. 
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އޯޑިއޯ ކޮންަފރެްނސިްނގާއއި ވީިޑއޯ 

ކޮންފަރެންިސންގ ުކރިޔަށް 

 ،ގެްނދިުއމަށް ހޯދަްނޖެހޭ ތަކެއްާޗއި 

 ޤާިއމުކުރަްނޖެހޭ ަވސީލަތްަތއް 

ކޮންފަރެންސިންގއާއި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް އޯޑިއޯ  (ހ)  .79

ގުޅައިލެވޭ މަޖިލިސްތަކުގައި، އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގއާއި ވީޑިއޯ 

ގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި، އަންނަނިވި ަތކެއްޗާއި ގކޮންފަރެންސިން

 .ވަސީލަތްތައް ހަމަޖެހިފައި ހުންަނންވާނެއެވެ

 ؛(ވެބްކެމާއި، ސްޕީކަރާއި، މައިކްރޯފޯނާއެކު) ނުވަތަލެޕްޓޮޕެއް  (1)   

އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގެ ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމެއް (ވެބްކެމާއި،  (2)   

 ؛ސްޕީކަރާއި، މައިކްރޯފޯނާއެކު) ނުވަތަ

ރޮންޓް ކެމެރާއާއި، ސްމާޓްފޯނެއް ނުވަތަ ޓެްބެލޓެއް (ފް (3)   

 މައިކްރޯފޯނާއެކު). ސްޕީކަރާއި،

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއި އެވަނީ، އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގއާއި  (ށ)   

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުމެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަްށ 

 .ބޭނުންވާ އެންމެ މަދު މިންވަރެވެ

ޓްރާންްސމިޝަން ސްީޕޑާއި 

 ބޭންްޑވިުތގެ މިްނގަނޑު 

 ޔަށްގެންދާ ތަނަކީ، އޯޑިއޯ  ޓްރައިބިއުނަލުގެ ައޑުއެހުން ކުރިވަޒީފާއާބެހޭ  (ހ)  .80

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެކަށީގެންވާ  އިކޮންފަރެންސާ

 .ޓްރާންސްމިޝަން އިންޓަރެނޓް ސްޕީޑް ލިބޭ ތަނެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ

މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ  ކޮންފަރެންސިންގއާއިއޯޑިއޯ  (ށ)  

އަޑުއެހުންތަކުގައި، އޯޑިއޯއާއި ވީޑިއޯގެ ކޮލިޓީ އެކަށީގެންވާ 

މިންގަނޑެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ޓަަކއި، ބޭންޑްވިތް ސްޕީޑް އެންމެ މަދުވެގެން 

(އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) އެމް.ބީ.ޕީ.އެސް (މެގަ ބައިޓް ޕަރ  1.5

 .ސެކަންޑް) ގައި ހުންނަންވާނެއެވެ

ގާއއި ވީިޑއޯ ކޮންަފރެްނސިން އޯޑިއޯ 

ިސންގަގއި ަބއިެވރިވާ ކޮންފަރެން

އެންެމހައި ފަރާްތތަކުން ވާްނޖެހޭ 

 ތައްޔާރީަތއް 

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގއާއި އޯޑިއޯ  (ހ)  .81

       ކުރިޔަށްގެންދާ އަޑުއެހުންތަކަށް ހާޒިރުވުމަށް ފޮނުވާ އަމުރުގައި، 

. އަޑުއެހުމަށް ލޮގިންވުމަށް ބޭުނންވާ ލިންކާއި ޕާސްވޯޑް ހިމަނަންވާނެއެވެއެ 

 ،ޓުގެ ކުރިން(ތިރީސް) މިނި 30ފައިވާ ގަޑީގެ ށްނުވަތަ އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮ

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަަތ ފޯުނ 

 .ވެމެދުވެރިކޮށް ލިންކާއި ޕާސްވޯޑު ފޮނުވަންވާނެއެ
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ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގއާއި އޯޑިއޯ  (ށ)  

ކުރިޔަށްގެންދާ އަޑުއެހުންތަކަށް ލޮގިންވުމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާިއ 

 .ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލުން ދޭންާވނެއެވެ ،އިރުޝާދުތައް

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގއާއި އޯޑިއޯ  (ނ)  

ޓްރަިއބިުއނަލުްނ  ،ކުރިޔަށްގެންދާ އަޑުއެހުންތަކަށް ލޮގިންވާ ފަރާތްތަކުން

ލިޔުމުގައިވާ  ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ،އެ ފަރާތެއްގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ،އެދުމުން

 ވީޑިއޯއިން ސާފުކޮށް ފެންނާނޭެހން ދައްކަންވާނެއެވެ. ،މަޢުލޫމާތު

ކޮންަފރެންިސންގއާއި އޯޑިއޯ  

ވީިޑއޯ ކޮންފަރެްނސިްނގ 

މެުދވެރިކޮށް އަޑުެއހުންަތއް ކުރިޔަށް 

 ގެްނދާނެ ގޮތް 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ ކުރިން، އޯޑިއޯ  (ހ)  .82

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ސިސްޓަމް ރަނގަޅަށް  ކޮންފަރެންސިންގއާއި

މަސައްކަތްކުރާކަން ޔަގީންކޮށް، ގުޅިފައިވާ މަޖިލިސްތަކަށް އަޑާއި މަންޒަރު 

ލިބޭކަން، އެ ކަމަށް ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

 މުވައްޒަފު ކަށަވަރު ކުރަން ވާނެއެވެ. 

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގއާއި އޯޑިއޯ (ށ)  

ގުޅުވައިލެވިފައިވާ މަޖިލިސްތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަަކށް، ައންނަނިިވ 

ކަންކަން ކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަން، އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ ކުރިން 

 .އަންގަންވާނެއެވެ

އަޑުއެހުން ކުރިޔަށްދަނިކޮށް، މަްއސަލަ ބަލާ މެންބަރުގެ ހުއްދަެނތި  (1)   

 ޑުއެހުމުގެ މަޖިލިސް ދޫކޮށް ދިއުން؛އަ

އަޑުއެހުން ކުރިޔަށްދަނިކޮށް، ަމއްސަލަ ބަލާ މެްނބަރުގެ ހުއްަދ  (2)   

 އިތުރު އެއްވެސް މީހަކު އަޑުއެހުމުގެ މާލަމަށް ވެއްދުން؛ ،ނެތި

އަޑުއެހުމުގައި އެއްވެސް  ،މައްސަލަ ބަލާ މެންބަރުގެ ހުއްަދ ނެތި (3)   

 ވާހަކައެއް ދެއްކުން؛

އިތުރު އެހެން އެއްވެސް ކަމެއްގައި  ،އަޑުއެހުން ކުރިޔަށްދާ ވަގުތު (4)   

 މަޝްޣޫލުވެ އުޅުން؛

އަޑުއެހުން  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ ހުއްދަ ނެތި (5)   

 ރިކޯޑުކުރުން؛

މިނޫންވެސް، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރަިއބިއުނަލުގެ އަޑުއެހުން ހިންގުމަްށ  (6)   

 ނުވަތަ އުނދަގޫެވދާެނ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން.ދަތިވެދާނެ 
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ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް،  ކޮންފަރެންސިންގއާއި އޯޑިއޯ (ނ)  

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ައޑުއެހުމެއްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަކުން، 

މަ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ޙުރުމަތްކެނޑޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގަިއފިނަ

ވަނަ  103ވަނަ މާްއދާ (ޖޫރިމަނާކުރުން) އާއި،  102މި ގަވާއިދުގެ 

މާއްދާ (ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފުވުން) ގައިވާ 

ގޮތުގެ މަތީން އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ވަޒީފާއާބެޭހ 

 .ޓްރައިބިއުނަލަށް ިލބިގެންވެއެވެ

 ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުގެ މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލިސް ފަަށންވާނީ (ރ)  

ބިސްމީގެ ބަރަކާތުންނެވެ. މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގެ ެފށުމާިއ ނިމުްނ 

 ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ އަޑުއެހުމަކީ އޯޑިއޯ 

ޔަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ކުރި ކޮންފަރެންސިންގއާއި

ވީޑިއޯ  ކޮންފަރެންސިންގއާއި ވޭ އަޑުއެހުމެއްކަމަށާއި، އޯޑިއޯ ގެންދެ

ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ގުޅިފައިވަނީ ކޮންތާކު ހުރި މަޖިލިސްތަކެއް 

ކަމާއި، އެ މަޖިލިސްތަކުގައި ިތބި، ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ަނންތައް، 

 .ކުރަންވާނެއެވެއެ ފަރާތެއް ހުރި ތަނާއެކު ރިޔާސަތުން ބަޔާން

ދިާމވާ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކާ 

 ގުިޅގެން ޢަމަލުުކރާނެ ގޮތް 

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގއާއި އޯޑިއޯ (ހ)  .83

އަޑުއެހުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި، އަޑުއެހުންތައް ފެށުމުެގ 

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ  ކޮންފަރެންސިންގއާއި އޯޑިއޯ ،ކުރިން

 ޕްލެޓްފޯމުގެ ސެޓަޕް ތައްޔާރު ކުރަން ވާނެއެވެ.

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގއާއި އޯޑިއޯ (ށ)  

އަޑުއެހުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދާއިރު ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް 

ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައްޔާއި، ވަީޒފާއާބެޭހ 

ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަޑުއެހުްނތައް ިހންގާ މަޖިލިސް ގުޅައިލެވޭ މެޖިސްޓްރޭްޓ 

އެހެނިހެން އިދާާރތަކުގައި އެކަމަށް އަހުލުވެރި މީހަކު  ،ކޯޓުތަކާއި

 .ހުންނަންވާނެއެވެ

ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ކުރިޔަށްދަނިކޮށް،   ކޮންފަރެންސިންގއާއި އޯޑިއޯ  (ނ)  

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަަކށް އަޑު ނުވަތަ ަމންޒަރު ިލބުމުގައި 

މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުެގ ނުވަަތ  

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ މުވައްޒަފެއްގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން 

 .ގެންނަންވާނެއެވެ
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މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،  ރ)(  

  ކޮންފަރެންސިްނގއާއި ލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކާ އޯޑިއޯނުވަތަ މައްސަ

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ގުޅައިލައިފައިވާ ކޮންފަރެންްސ 

ދެން މެދުކެނޑިއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތަކާ އަލުން ގުޅައިެލވެން

މަޑުކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންަންށ އެކަން 

މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލިސް ވަގުތީގޮުތްނ  ،ޙައްލުކުރެވެންދެން

 .މެދުކަނޑައިލެވިދާނެއެވެ

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ދަނިކޮށް،  (ބ)  

މަޙްޟަރު ނުކުރެވޭވަރަށް އަޑު ކެނޑެްނ  އެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަ

ފަށައިފިނަމަ، ވާހަކަދެއްކުްނ މެދުކަނޑައިލުމަށް ރިޔާސަތުން 

އަޑު ކެނޑެންފެިށ ، އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރެވުމުން

ހިސާބަކުން ފެށިެގން އެ ފަާރތުން ދެއްކި ވާހަކަ ތަކުރާރުުކރުމަށް 

 .ރިޔާސަތުން އަންގަންވާނެއެވެ

އަޑުެއހުުމގައި ބަިއވެިރވާ 

ފަރާތްތަކުން ާޚއްޞަ ަސމާލުކަން 

 ދޭްނވީ ކަންތައްަތއް 

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގގައި ބޭުނންކުާރ  ކޮންފަރެންސިންގއާއި އޯޑިއޯ (ހ)  .84

ލެޕްޓޮޕާއި އެނޫންވެސް އާލަތްތަްއ ހުރީ ތައްޔާރީ ހާލަތެއްގައިތޯ ބަލަިއ 

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ، ލެޕްޓޮޕާއި، ޓެބްލެޓާއި، ފޯނާއި 

ފަދަ ތަކެތި ރަނގަޅަށް ޗާޖުކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރު  ހެޑްސެޓް

 .ކުރަންވާނެއެވެ

އިތުރަށް ޗާޖުކުރަން ޖެހިދާނެކަމަށް ފެންނަނަަމ، އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ ކުރިން  (ށ)  

 .ކަރަންޓާ ގުޅަންވާނެއެވެ

އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް  ،ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ޑިވައިސްތަެކއް ހުންނަންވާނީ (ނ)  

 ގެންދިއުމަށް ދަތިނުާވނޭހެން ސެިޓންގ ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގގައި ބައިވެިރވުމަށް  އާއިކޮންފަރެންސިންގ އޯޑިއޯ (ރ)  

އިޚްތިޔާރުކުރާ ތަނަކީ ވީޑިއޯއިން މަންޒަރު ސާފުވާނޭހެން މޫނަށް ަރނގަޅަށް 

އަލި ލިބޭ، ީވހައިވެސް އަޑު މަޑު، އަޑުއެހުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަްށ 

 .އެކަށީގެންވާ ތަނެއްކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގގައި ބައިވެިރވުމަށް  ކޮންފަރެންސިންގއާއި އޯޑިއޯ (ބ)  

 .ވައިފައި ނުވަތަ ނެޓްވޯކުގެ ރޭންްޖ ލިބޭ ތަނެއް ޭބނުންކުރަންވާނެެއވެ
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އަޑުއެހުން ކުރިޔަށްދާ ވަގުތުގައި އަޑުއެހުމުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ  (ޅ)  

 ވާނެއެވެ.ފަރާތްތަކެއްގެ މަންޒަރު އަބަދުެވސް ފެންނަން ހުންަނން

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގއާއި އޯޑިއޯ (ކ)  

އަޑުއެހުން ކުރިޔަށްދާ ވަގުތު މައިކް އޮންކުރަންވާނީ މައްސަލަ ބަާލ 

ންނެވެ. އެނޫްނ ދިނުމުހަކަެދއްކުމަށް ފުރުޞަތު މަޖިލީހުން އެ ފަރާތަކަށް ވާ

 .ކޮށްފައެވެމިއުޓްގައި މައިކް ހުންނަންާވނީ ވަގުތުތަކު

ކޮންަފރެްނސިްނގާއއި ވީިޑއޯ  އޯޑިއޯ

ކޮންފަރެންިސންގ އަުޑއެހުންަތއް 

 އަޑުެއހުމަށް ޓަކައި ަބިއވެިރވުން 

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ  ކޮންފަރެންސިންގއާއި އޯޑިއޯ (ހ)  .85

އަޑުއެހުްނ ، އަޑުއެހުންތައް އަޑުއެހުމަށް ޓަކައި ވަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް

ފެށުމުގެ ކުރިން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީްނ 

 ކޮންފަރެންސިންގއާއި ން ނޯޓުކުރަން ވާނެއެވެ. އޯޑިއޯއެ ފަރާތެއްގެ ނަ

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް އަޑުއެހުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް "ޕްރައިވެޓް ލައިވް 

ސްގައި ބައިވެރިކުރުވައިގެން ފީޑް" ފޮނުވައިގެން ނުވަތަ ކޮންފަރެން

 .އަޑުއެހުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިދާނެެއވެ

  ކޮންފަރެންސިންގއާއި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އޯޑިއޯ  (ށ)  

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް އަޑުއަހަން ވަންނަ ފަރާތްތަކުްނ، އެ ފަރާތެއްގެ މައިކް 

އަބަދުވެސް މިއުޓްކޮށްފައި ބެހެްއޓުމަށާއި، އަޑުއެހުން ހިނގަުމްނދާއިރު، 

އަޑުއެހުން ހިންގުމަށް ބުރޫއަރާ ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުކުރުމަްށ 

 .އަންގަންވާނެއެވެ

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ  އާއިކޮންފަރެންސިންގ އޯޑިއޯ (ނ)  

އަޑުއެހުމެއް މިސްމީޑިއާ ނުވަތަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ަވސީލަތެއް 

މެދުވެރިކޮށް ވަގުތުން ދުރަށް ދެއްކުމަށް މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުްނ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިްނ  ،ނިންމައިފިނަމަ

ޓަކައި ވަންނަން އެދޭ ފަާރތްތަކަްށ  އެހުން އަޑުއެހުމަށްމައްސަލައިގެ އަޑު

 އެ ފުރުޞަތު ދެވުނީކަމުގައި ބަަލންވާނެއެވެ.  

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަުޑއެހުންތަކުގެ މަންޒަރާއި އަޑު އެއްވެސް  (ރ)  

   ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްެގން ނުވަަތ ރީޕްރޮޑިއުސްކޮށްގެން، އޭގެ އަސްލު 

ގޮތަކަށް ނުވަތަ މާނަ އޮޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާ އޮޅޭ ފަދަ 

 .ކަމެކެވެ
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ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށްގެންދާ  ކޮންފަރެންސިންގއާއި އޯޑިއޯ  .86 ރެކޯޑިްނގ ބެލެހެއްުޓން 

         އަޑުއެހުންތަކުގެ ރެކޯޑިންގ، އެ މައްސަލައެއް ނިމޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން

 .(ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރައްކައުތެރިކޮށް ބަލަހަްއޓަންވާނެއެވެ 10

 ސާދަވަނަ ބައި 

 ހެކިން ނުވަތަ ޚަބީރުން ހާޒިރުކުރުމާއި ހެކިބަސްނެގުން 

ހެކިން ނުވަތަ ަޚބީުރން 

 ހާޒިރުކުުރާމއި ހެކިބަްސނެުގން 

މައްސަލައެއްގައި، އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ޓްރައިބިއުަނލުން ބަަލމުންދާ ވަޒީފާއާބެހޭ   .87

މައްސަލަ ހިންގުމުގެ ގޮތުން، ަމއްސަލައިގެ މަޖިލީހަށް ހެކިން ުނވަތަ ޚަބީރުްނ 

 ހުށަހެޅުމަށް ދެފަރާތަށް އެންގުމުގެ  ހާޒިރުކޮށްގެން އެ މީހުންގެ ހެކިަބސް ނެގުމަށް

 .މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ ،އިޚްތިޔާރު

ޓްރައިބިއުނަަލށް ހެކިްނ ވަޒީފާއާބެހޭ  މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ޓަކައި (ހ)  .88 ނުވަތަ ަޚބީުރން ހާޒިރުުކރުން ހެކިން 

ނަަމ، ހާޒިުރކުރަން ނުވަތަ ޚަބީރުން ހާޒިރުކުރަން ޚަޞްމަކު ބޭނުންވާ

ހާޒިުރކުރަން  ،ންގެ ނުވަތަ ޚަބީުރންގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުބޭނުންވާ ހެކީ 

ވަނަ މާއްދާ (ިއބްތިދާީއ  31މި ގަވާއިދުގެ  ،ބޭނުންވާ ސަަބބާއެކު

ބައްދަލުވުން) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މައްސަލައިގެ އިބްތިދާީއ 

ވަޒީފާއާބެޭހ  ،ބައްދަލުވުމުގައި ނުވަތަ ަބއްދަލުވުމުގެ ކުރިން

 .ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހަޅަންވާނެެއވެ

ކިން ނުވަތަ ޚަބީރުންެގ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ހެ (ށ)  

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިޔަށްދާ  ،މަޢުލޫމާތު ހުަށހަޅައިފައި ނުވާނަމަ

މަރުޙަލާގައި ހެކިން ނުވަތަ ޚަބީރުން ހުށަހެޅޭނީ، މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުެގ 

 .ހުއްދަ އެކަމަށް ލިބުމުންނެވެ

ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް  (ނ)  

ޚުލާޞާ އަޑުއެހުމުގައި ނުވަތަ ޚުލާޞާ އަޑުއެހުމަށްފަހު މައްސަލައާ 

ގުޅިގެން ހެއްކެއް ނުވަތަ ޚަބީރެއް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެދި  މައްސަލައިގެ 

 ޚަޞްމަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

މައްސަލައިގެ  ، އޮތް ނަމަވެސްމި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި (ރ)  

ޚުލާޞާ އަޑުއެހުމުގައި ނުވަތަ ޚުލާޞާ އަޑުއެހުން ނިމުމަްށފަހުގަިއ ވެސް 

 ޚަބީރެއް ހާޒިރުކުރުމަށް، މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ިނންމިދާނެއެވެ.

ވަނަ  90މި މާއްދާގެ ދަށުން ހާޒިރުކުރާ ޚަބީރަކަށް ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ  (ބ)  

ންގެ ރައުޔު ލިޔުމުން ހުށަހެޅުން) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މާއްދާ (ޚަބީރު

އެ ޚަބީރަކަްށ  ،ޚަބީރުންގެ ރައުޔު ލިޔުމުން ހޯދާ ހާލަތުގައި ،ފަދައިން



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R/2022-14ގަވާއިދު ނަްނަބރު:         14  އަދަދު:            51ވޮލިުއމް: 
 

60 
 

އެ ފަރާތެއް  ،ފަންނީ ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭނަަމ، އެ ފީއެއް ދައްކާނީ

  .ހާޒިރުކުރުމަށް އެދުނު ފަރާތުންެނވެ

އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް  ހާޒިރުކުރާ ޚަބީރަކަްށ މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގެ  (ޅ)  

ނުވަތަ މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުެގ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް މި ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާ (ޚަބީރުންެގ ރައުޔު ލިޔުމުން ހުށަހެޅުން) ގައި  90

ޚަބީުރންގެ ރައުޔު ލިޔުމުން ހޯދާ ހާލަތުގައި،  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން

 ، ފަންނީ ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭނަމަ، އެ ފީއެއް ދައްކާނީއެ ޚަބީރަކަށް

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލންނެވެ.

މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ހެއްކެއް ނުވަތަ ޚަބީރެްއ  (ކ)  

  ޓްރައިބިއުނަލަްށ ނުވަަތ ްޓރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަްށ 

ރިޔާ ނުވަތަ ޚަބީރު ހުރި ރަށް ނޫން އެހެްނ ހާޒިރުވުމަށް ޓަކައި ހެކިވެ

ރަށަކަށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭނަމަ، ދަތުރުގެ ޚަރަދާއި، ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

ބޭނުމަށް ރަށުން ބޭރުގައި ހުންަނ މުއްދަތުގައި، ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދު 

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ، ޤާނޫނު ަނންބަުރ 

ލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު) އާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ (ދައު 2006/3

 ގޮތުގެ މަތީން އެ ޚަރަދުތައް ޓްރައިބިއުނަލުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާެނއެވެ. 

ހެކިންގެ ހެކިަބހާއި ަޚީބރުންގެ 

 ރައުޔު ޯހދުން 

ންެގ ންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހެކީވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ަބލަމު (ހ)  .89

ހެކިބަސް  ،ހެކިބަސް ނުވަތަ ޚަބީރެއްގެ ރައުޔު ހޯދަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި

 ޓްރައިބިއުނަަލށް އެ ފަރާތެއް ވަޒީފާއާބެހޭ  ،ނުވަތަ ރައުޔު ހޯދާނީ

 މައްސަލަ ބަލާ މެންބަރުގެ ކުރިމަތީގައި ހުވާކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ،ހާޒިރުކޮށް

ވަޒީފާއާބެޭހ  ށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮ (ށ)   

ޓްރައިބިއުނަލުގައި މައްސަލަ ިހނގަމުން ދަނިކޮްށ، އެއްވެސް ފަާރތެއްގެ 

ޓްރައިބިއުަނލަށް ޭބނުންވާ ަވޒީފާއާބެހޭ  ހެކިބަސް ނުވަތަ ރައުޔު

ވަނަ މާއްދާ (އޯޑިއޯ   75ހާލަތްތަކުގައި، މި ގަވާއިުދގެ 

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ  މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް   ކޮންފަރެންސިންގއާއި

މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ  ،ނެގުން) ގެ (ހ) އާ އެއްގޮތަށް

މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތެްއ  ،ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި ހުވާކުރުމަށްފަހު

ޢަދުލު އިންާޞުފގެ ހަމަތައް ނުގެއްޭލނެ ގޮތުެގ މަތީްނ  ،މެދުވެރިކޮށް

 .މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ލިބިެގްނވެއެވެ ، އިޚްތިޔާރުހެކިބަސް ނެގުމުގެ
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ޚަީބރުްނގެ ރައުޔު ލިޔުުމން 

 ހުށަހެޅުން 

ލިޔުމުން އޮންނަ ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަްށ  ،ޚަބީރުންގެ ހެކިބަސް (ހ)  .90

 .މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ކަނަޑއެޅިދާނެއެވެ

ޓްރައިބިއުނަލުގެ މައްޗަށް ޚަބީަރށް އޮްތ ޚަބީރުންގެ ރިޕޯޓުގެ ނިންމުމުގައި،  (ށ)  

ޒިންމާތައް އެނގުނުކަމާއި، ެއ ޒިންމާތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަުލކުރިކަން 

އަންގައިދޭ ބަޔާނެއް ހިަމނައި، ރިޕޯޓު އެ މައްޗަށް ިބނާކޮށްފައިާވ 

 .އަސާސްތައް ބަޔާން ކުރަން ވާނެއެވެ

ދެ ޚަްޞމުން އެުކގައި އެއް ޚަީބރަކު 

 ުދން ހުށަހެުޅމަށް އެ

ދެ ޚަޞްމުން އެއް ކަމަކާ ގުޅިގެން ޚަބީރުންގެ ހެކިބަސް ުހށަހަޅަން  (ހ)  .91

ބޭނުންވާނަަމ، އެ ޚަޞްމުންގެ ފަރާތުން އެއް ޚަބީރަކު ހުށަހެޅުމަށް 

 މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް އެންިގދާނެއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަުލން އަންގާ ވަޒީފާއާބެހޭ  މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  (ށ)  

އެންގުމަކާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާނެ ޚަބީރަކާމެދު ޚަޞްމުންނަްށ 

މައްސަލަ ަބލާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން  ،އެއްބަސްނުވެވޭނަމަ

ޚަބީރަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ނުވަތަ ޚަޞްމުންގެ ފަރާތުން ހުަށހަޅާ ޚަބީރުންގެ 

މަޖިލީހަްށ މައްސަލަ ބަލާ  ،ލިސްޓަކުން ވަކި ޚަބީރަކު ހަމަޖެއްސުމަށް

 .ނިންމިދާނެއެވެ

ޓްރައިބިއުަނލުން ިހންގާ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިން ނުވަތަ ޚަބީރުްނ ވަޒީފާއާބެހޭ   .92 ންގެ ުނވަތަ ަޚބީރުްނގެ ުހވާ ހެކީ

ހެކިބަސް ދޭން ފަށަންވާނީ، މަްއސަލައިގެ މަޖިލީހުގައި އަންނަނިވި ހުވާ ކުރުމަށް 

ޓްރައިބިއުނަލުގައި ހިނގަމުންދާ މި މައްސަލައިގައި ފަހުގައެވެ. "ވަޒީފާއާބެހޭ 

އަހުރެންނާ ކުރެވޭ އެންމެހައި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައްޔާއި، އަހުރެން ބުާނ 

ކޮންމެ ބަހެއްގައި ތެދު ބުނުމަށާއި، ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް 

 ގަްނދީ ހުވާުކރަމެވެ."هللا މާތް ،ނުބުނުމަށް

މައްސަލައެއްގައި ދޮގުހެކި ދީފިކަމަށް މައްސަލަ  ަބލާ ޓްރައިބިއުަނލުން ވަޒީފާއާބެހޭ   .93 ދޮގު ހެކި ިދނުން 

ކަމާބެޭހ ، ބަލާ މަޖިލީހަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ެއ ކަމެއް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް

 އިދާރާއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

 ފަނަރަވަނަ ބައި 

 މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ޙުރުމަތް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މައްސަލައިގެ 

މަްއސަލަިއގެ މަޖިލީަހށް މީހުން 

 ވެްއދުން 

ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރު ނުވަަތ  ،މައްސަލައިގެ މަޖިލީހަށް މީހުން ަވއްދާނީ (ހ)  .94

    ،ޓްރައިބިއުނަލުގެ މުވަްއޒަފަކުވަޒީފާއާބެހޭ އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ 
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ޖިލީހަށް ހާޒިރުވާ މައްސަލައިގެ މަ  ،މީހަކީ ކާކުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެ 

 .ތަރުގައި ނަން ޯނުޓކުރުމަށްފަހުގައެވެމީހުންގެ ދަފު

   މައްސަލައިގެ މަޖިލީހަށް މީހުްނ ވައްދާއިރު، ދެފަރާތުންކުރެ ަފރާތަކުން  (ށ)  

(އެކެއް) ވަކީލަށްވުރެ ގިނަ ވަކީލުން ހާޒިރުވާ ހާލަތުގައި، މައްސަލައިގެ  1

މަޖިލީހުގައި ޖާގައޮތް މިންވަރަށް ބަލައި، ވަކީލުންަނށް ވަދެވޭނެ ައދަދެއް 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިެގްނވެއެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ  ،ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ފަރާތްތަކަށް ވެސް މައްސަލައިެގ  އަދި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވާ

މަޖިލީހަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ، މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުަގއި ޖާގަ 

އޮތް މިންވަރަށް ަބލައި، އަޑުއެހުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދުުނ 

 .ތަރުތީބުްނނެވެ

މައްސަލައިގެ މަޖިލީހަށް ވަންަނ ފަރާތްތަކުން މައްސަލައިގެ މަޖިީލހުގައި  (ނ)  

 ޓްރައިބިއުަނލް އޮފިސަރު ނުވަތަ އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ،ބެންވާނީތި

     ،ޓްރައިބިއުަނލުގެ ުމވައްޒަފު ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީންވަޒީފާއާބެހޭ 

 .އެ ތަރުތީބުންނެވެ

މަްއސަލަިއގެ މަޖިލީަހށް ވަންނަ 

 ފަރާތްތައް އަޅަްނޖެހޭ ެހދުން 

ހާިޒރުވާ ފަރާތްތައް މައްސަލައިގެ މަޖިލީހަށް ޓްރައިބިއުނަަލށް ވަޒީފާއާބެހޭ  (ހ)  .95

ޓްރައިބިއުނަލުގެ ޙުރުމަތާ އެކަށީގެންވާ ހެދުމެއްގައި ވަޒީފާއާބެހޭ  ،ވައްދާނީ

 ،ހުރިނަމައެވެ. މިގޮތުން ައންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ ހެދުމާއި ގަަހނާ އަޅައިގެން

 .ޓްރައިބިއުނަަލށް ހާިޒރުވުމަކީ މަނާކަމެކެވެވަޒީފާއާބެހޭ 

 ؛ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން ) 1(   

 ؛ގައި ފެންނަވަރުގެ ތުނި ހެދުން  )2(   

 ،އެކަށީގެންނުވާ ފަދަ އިބާރާްތ ލިޔެފައި ހުންނަ ހެދުމާއި ) 3(   

އިސްލާމްދީނާއި އާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު 

ޝިޢާރުތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ ފަދަ ހެުދމާއި، ސިޔާސީ ލިޔުމެއް ނުވަތަ 

 ؛ކުރެހުމެއް ހުންނަ ހެދުމާއި، އެަފދަ ގަހަނާތައް

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުުވމަށް އެކަށީގެންނުވާކަމަށް  ) 4(    

 މެ ހެދުމެއް.ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާ ކޮން 

ޓްރައިބިއުނަލަްށ ހާޒިރުވެ ހުިރ އަންހެނަކީ، މޫނު ނިވާޮކށްެގން ހުރި  (ށ)  

 ،އެއީ ކާކުކަން ،މީހެއްނަމަ، މައްސަލައިގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން
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މިގޮތުްނ  .ޓްރައިބިއުނަލުން ަކނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ

 ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކީ އަންހެނެއް ކަމުގައި ވާންވާެނއެވެ.

މަްއސަލަިއގެ މަޖިލީހާ ގުޅޭ ކަންކަން 

 އިޢުލާނު ކުރުން 

އެ މަޖިލީހަކީ ކޮން  ،މައްސަލައިގެ މަޖިލީހަށް މެންަބރު ވަނުމުގެ ކުރިން  .96

މައްސަލައެއްގެ މަޖިލީހެއްކަމާއި، އެ މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުގައި ހިންޭގ 

މައްސަލައިގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މެންބަރުގެ ނަމާއި، މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގައި 

ހިފަހައްޓަންެޖޭހ  ◌ުަމްއަސަލިއެގ ަމިޖީލުހެގ ިނާޒމ، ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ނަމާއި

ސަލައިގެ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކޮށްފިނަމަ ޢަމަލުކުރެވޭެނ ގޮތާއި، މައް

ހުރިާހ ހާޒިރީންނަްށ  ،ޓްރައިބިުއނަލުގެ މުވައްޒަފަކުވަޒީފާއާބެހޭ  ،ގޮތް

 .އިއްވަންވާނެއެވެ

މައްސަލައިގެ މަޖިލިސް ފެށޭނީ، "` ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ   .97 މަްއސަލަިއގެ މަޖިިލސް ފެށުން 

މައްސަލައިގެ މަޖިލިސް  ،މައްސަލައިގެ މަޖިލިސް ފެށުނީ" މިހެން ކިޔައި

 .މައްސަލަ ބަލާ މަޖިީލހުން އިޢުލާނު ކުރުމުންނެވެ ،ފެށުނުކަން

މަްއސަލަިއގެ މަޖިިލސް 

 މެދުކަނަޑއިލުން 

މައްސަލައިގެ މަޖިލިސް ހިނގަމުންދަނިކޮށް، މައްސަލަ ބަލާ މަިޖލީހަށް ފެނިްއެޖ   .98

މައްސަލަ  ،އްސަލައިގެ މަޖިލިސް މެދުކަނޑައިލުމުގެ އިޚްތިޔާރުމަ ،ހިނދެއްގައި

 .ބަލާ މަޖިލީހަށް ިލބިގެންވެއެވެ

  ،މައްސަލައިގެ މަޖިލިސް ނިމޭނީ، މައްސަލައިގެ މަޖިލިސް ނިމުނުކަން (ހ)  .99 މަްއސަލަިއގެ މަޖިިލސް ނިމުން 

މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުން "މައްސަލައިގެ މަޖިލިސް ނިމުނީ" ކަމަށް 

 .އިޢުލާނު ކުރުމުންނެވެ

ރިން، މައްސަލައިގެ މަޖިލިސް ނިމުނުކަން އިޢުލާނު ކުރުމުގެ ކު (ށ)  

ހުމެއް ބާއްވާނަމަ، ފަުހން އެކަްނ މައްސަލައިގެ އިތުރު އަޑުއެ

އަޑުއެހުންތައް ނިމިްއޖެނަމަ، އަންގާނެކަމާއި، އަދި މައްސަލައިގެ 

މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުްނ  ،މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމުނުކަން

 އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

މަްއސަލަިއގެ މަޖިލީުހގެ ނިާޒމު 

 ބެލެހެއްޓުން 

މައްސަލައިގެ މަޖިލިސް ކޮންޓްރޯލްކޮށް އެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ނިޒާުމ  (ހ)  .100

 އެ މަޖިލީހުގެ ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓާ މެްނބަރެވެ. ،ބަލަހައްޓާނީ

މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކޭނީ، މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީުހން ހުއްދަ  (ށ)  

މައްސަލަ ބަލާ މަިޖލީހުްނ އެހެްނ  ހުއްދަ ިދން ފަރާތަަކށެވެ. ،ދިނުމުން

ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅައިހައި ިހނދަކު، މައްސަލައިގެ މަިޖލީހުގައި 

   .ކޮޅަށް ތެދުެވ ހުރެއެވެ ،ވާހަކަދައްކަންވާނީ
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މަްއސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތުްނ ހުށަހަޅާ  ،މައްސަލައިގެ މަޖިލީހަށް (ނ)  

 ،މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުން ހުއްދަ ިދނުމުން ،ހުށަހަޅާނީ ކިޔުމާއި ތަކެތިލިޔެ

  .ޓްރައިބިއުނަލުގެ މުަވއްޒަފަކު މެދުވެރިކޮށެވެވަޒީފާއާބެހޭ 

މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުގައި ހިނގަުމންދާ މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢުން ޭބރުން،  (ރ)  

އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަފްސަށް ނުވަތަ ޒާތަްށ ނުވަަތ   ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން

އަބުރަށް ހަޑިހުތުރުކޮށް ދިމާކުުރމުގެ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ުފރުޞަުތ 

ދީގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ހުަށހެޅޭ ބަޔާނެއްގައި މިފަދަ ޢިބާރާތްތަްއ 

މައްސަަލ ބަލާ  ،ބޭނުންކޮްށފައިވާނަމަ، އެ ިޢބާާރތްތައް އުނިކުރުމަށް

 ލީހުން އަންގަންވާނެއެވެ.މަޖި

މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކަމުންދާ ވާހަކައަކީ ނުވަތަ ކުރަމުންދާ  (ބ)  

ކަމަކީ، މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް  ކަމަށް ނުވަތަ 

    ކަމެއް ކަމަށް މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅައި އަންގައިފިނަމަ، 

 .ނުވަތަ އެ ކަމެއް އަލުން ތަކުރާރުކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ އެ ވާހަކައެއް

އެ އެންގުން ަރއްދުވާ  ،މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުގައި މެންބަުރގެ އެންގުންތަކަށް (ޅ)  

ފަރާތްތަކުން ކިޔަމަންވާންވާނެއެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަްތ 

ކެނޑޭގޮތަށް އެއްވެސް ފަރާތަުކން ޢަމަލު ޮކށްގެން ނުާވނެއެެވ. އަދި 

މަޖިލީހުގެ  ،މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފުވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް

 .ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެހާޒިރީންކުރެ އެއްވެސް 

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވެ ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެްއ  (ކ)  

މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކޮށް އެކަން ރަނގަުޅކުރުމަށް 

އެންގުމުން ވެސް، އެކަން ތަކުާރރު ކުރާނަމަ، އެ ފަރާތެއް މަްއސަލައިގެ 

ޓްރައިބިއުނަލުގެ މުވައްޒަފަްށ ވަޒީފާއާބެހޭ  ،ލީހުން ނެރުމުގެ ބާރުމަޖި

 .ލިބިގެންވެއެވެ

މަްއސަލަިއގެ މަޖިލީުހގެ ނިާޒމާ 

 ޚިލާފު ޢަމަލުތައް 

އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުގެ ތެެރއިން ކަމެއް ކުރުމަކީ މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުގެ   .101

 ކަމުގައި ބަލަްނވާނެއެވެ. ނިޒާމާ ޚިލާފުވުން

ޓްރައިބިުއނަލުގައި ިހނގަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ހުަރސްއެޅުން ވަޒީފާއާބެހޭ  (ހ)  

 .ނުވަތަ ހުރަސް އަޅަން މަސައްކަތްކުރުން

ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް އިންސާފުވެރިކޮްށ  (ށ)  

 ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން. މައްސަލަ ނިންމުމަށް ހުރަސްއެޅޭ
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މައްސަލައިގައި  ،މައްސަލައިގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ،މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން (ނ)  

 .ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުަމށް އިްނކާރުކުރުން

މައްސަލައެއްގައި ދޭންޖެހޭ ހެކިބަހެްއ  ،މައްސަލައިގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ (ރ)  

ދޭންެޖހޭ ފަަދ  ދިނުމަށް ނުވަތަ ހެއްކެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ ހެިކބަސް

މަޤާމެއްގައި ހުރެ މައްސަލައަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ިދނުމަށް 

 އިންކާރުކުރުން.

ޓްރައިބިއުަނލުގެ ުހއްދައާ ނުލައި، އަޑު ނުވަތަ ަމންޒަރު ވަޒީފާއާބެހޭ  (ބ)  

މައްސަލައިގެ  ،ރިކޯޑުކުރެވޭ، ނުވަތަ ފޮޓޯނެގޭ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް

 .އަޑު ނުވަތަ މަންޒަރު ރިކޯޑު ކުރުން ،މަޖިލީހަށް ވައްދައި

 ،އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ،މައްސަލައެއްގެ މަޖިލީހުގައި (ޅ)  

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަނެއް ަފރާތަށް ގަސްތުގައި ގެއްލުމެއް ިދނުމުގެ 

 .ގޮތުން ކަމެއް ކުރުން

ހާޒިރުވާ ޚަޞްމުންނާިއ މައްސަލައިގެ މަޖިލީހަށް  ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން (ކ)  

ވަކީލުން، މައްސަލައިގެ މަޖިލިސް ހިނގަމުންދަނިކޮށް، މައްސަލަ ބަލާ 

މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުން ނުކުތުްނ ނުވަތަ  ،މަޖިލީހުގެ އިޒުނަ ނެތި

 .މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުގައި އެންގޭ އެންގުމަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން

ފަރާތްތަކުން، މައްސަލަ ބަލާ ަމޖިލީހުްނ މައްސަލައިގެ މަޖިލީހަށް ވަންނަ  (އ)  

 .އަންގާ އެންގުންތަކަށް ނުކިޔަމަްނތެރިވުން

މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފުވާފަދަ ޢަމަލެއް  ،މީގެ އިތުރުން ވެސް (ވ)  

 ކުރުން.

ވަނަ މާއްދާ (މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފު  101މި ގަވާއިދުގެ   .102 ޖޫރިަމނާ ކުރުން 

މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،  ،ޢަމަލުތައް) ގައި ބުނާ ފަދައިން

(ފަސްހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން  -/5,000އެކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި 

 އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވިދާނެއެވެ.

ަމއްސަަލއިގެ  ،ޤާނޫނީ ވަކީލަކު

 މަޖިލީުހގެ ނިޒާމާ ޚިލާފުވުން 

ވަނަ މާއްދާ (މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފު  101ވާއިދުގެ މި ގަ  .103

އިގެ ފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވަނީ ޤާޫނނީ ވަކީލަކު ނަަމ، މައްސަލަ ޢަމަލުތައް) ގައިވާ

ޖޫރިމަނާއެއް ކުރެވުނުނަމަ،  ،އެ ވަކީލަކު ކުރި ޢަމަލާއި މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފަށް
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ޓްރައިބިއުނަލުްނ ވަޒީފާއާބެހޭ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލަށް ،އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 ސޯޅަވަނަ ބައި 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން 

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމުމުން، އަޑުއެހުންތައް ނިމޭ ދުވަހު، ނުވަަތ  (ހ)  .104 މަްއސަލަިއގެ ނިންުމން 

މައްސަލަ  ،ތާރީޚެއްގައި، އެ މައްސަލައެއްގެ ނިންމުންއެއަށްވުރެ ފަހުގެ 

 ބަލާ މަޖިލީހުން އިއްވަންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން ނިންމުން އިއްާވީނ ފަހުގެ  (ށ)  

މި ގަވާއިދުެގ  ،ތާރީޚެއްގައިނަމަ، މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް ހާޒިރުވުމަށް

ވަނަ މާއްދާ (ވަޒީފާއާބެޭހ ޓްރައިބިއުނަަލށް ހާޒިރުވުމަްށ އަންާގ  52

 ،މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ،އަމުރު) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ހާިޒރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ޓްރައިބިއުަނލަށް ުހށަހަޅާ މައްސަލައަކީ، ރަނގަޅު ޙަޤީޤަތްތަކެއްެގ  ވަޒީފާއާބެހޭ  .105 މަްއސަލަ ނިންިމދާނެ ގޮްތތައް 

މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުަށހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލްށ 

އަމުރެއް ނުަވތަ އަމުރުތަކެއް  ،އަންނަނިވި އަމުުރތައް ހިމެނޭގޮތަށް ،ފެނިއްޖެނަމަ

 މަޖިލީހަށް ލިބިެގންވެއެވެ.މައްސަލަ ބަލާ  ،ނެރުމުގެ ބާރު

 ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ކުރާ އަމުރު. (ހ)  

 ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މީހާއަށް އަނބުރާ ވަޒީފާ ދިނުމަށް ކުރާ އަމުރު. (ށ)  

މީހަކަށް ގެއްލިފައިވާ މަންފާއެއް ނުވަތަ ފަސޭހައެއް އަނބުރާ އެ މީހަކަށް  (ނ)  

 ހެދުަމށް ކުރާ އަމުރު.ލިބޭނެގޮތް 

 ބަދަލު ދިނުމަށް ކުރާ އަމުރު. (ރ)  

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުތަކުގެ އިތުރުންވެސް، އެ މައްސަލައިގައި  (ބ)  

އިންސާފު ޤާއިމު ކުރުމަށް ަޓކައި ނެރޭންޖެހޭކަމަށް މައްސަަލ ބަލާ 

 މަޖިލީހަށް ފެންނަ ކޮންމެ އަމުރެްއ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލަށް ހުަށހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ބަލައި ނިންމުމުގަިއ،   .106 މަޖިލީުހގެ ަރއުޔު މަްއސަލަ ބެލި 

މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ފެނުނު ގޮތް ބަޔާންކޮށްފަިއ 

 ،ހަގަކުރެވުުނ ނުކުތާތަކާއިމަްއސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ފާ ،އޮންނަންވާނެއެވެ. މިޮގތުން

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ އަލީގަިއ މައްސަލައިގައި 
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މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްިކ  ،ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި

ަމއްސަލަ ނިންމި  ،ވާހަކަތަކާއި، ހެކިްނ ދައްކައިފަިއވާ ވާހަކަތަކާމެދު ދެކޭ ޮގތާއި

ބަދަލުގެ ޮގުތގައި އެއްވެސް  ،އިވާ ކަންތައްތަކާއިގޮތަށް ވާސިލުވުމުގައި ވިސްނައިފަ 

ބަދަލުގެ ގޮތުަގއި ދައްކަންޖެހޭ  ،ފައިސާއެއް ނަގައިދިނުމަށް އަުމރެއް ކުރާނަމަ

އެ މެންބަރަކަށް ފެންަނ  ،އިއަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލައިފައިވާ ކަންތައްތަކާ

 މުހިންމު އެ ނޫން ނުކުތާތައް ެވސް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލން ބަލާ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި ވެސް،  (ހ)  .107 ޚުލާޞާ ރިޕޯޓު ދޫކުުރން 

މައްސަލައިގެ ނިންމުން އިއްވާ ދުވަހު، އެ މައްސަލައެއްގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓު 

   .ތައްޔާރުކޮށް، އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރަންާވނެއެވެ

(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓުގައި، މައްސަލަ މި މާއްދާގެ  (ށ)  

ހުށަހެޅި ފަރާތާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި، 

މައްސަލައިގެ ނަންބަރާއި، މައްަސލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚާއި، މައްސަލަ ނިމުނު 

އި، ތާރީޚާއި، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި، މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގެ ރައުޔާ

މައްސަލަ ބެިލ  ،މި ރިޕޯޓުގައި ނިންމުން ހިމަަންނވާނެއެވެ. މައްސަލައިގެ

 .މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ސޮއިކޮށްަފއި އޮންނަންވާނެއެވެ

ހިސާބު ޖެހުމުގައި އަރައިފައިވާ އޮޅުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމުގައިވާ އިމްލާ ކުށެއް   .108 ނިންުމމަށް ބަދަލު ުނގެަނއުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިްނމުމަކަށް ނުވަަތ  ،އިޞްލާޙުކުރުން ފިޔަވައި

ތަފާތުވި ރައުޔަކަށް ވިޔަސް ނިންމުން އިއްވުމަށްފަހު އެއްވެސް ބަދަލެއް 

 ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ.

ޓްރައިިބއުނަލުން ިނންމާ 

ނިންމުންތަާކއި ަމއްސަލަ 

ނިމުުނގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓު 

 އާންމުކޮށް ާޝއިޢުކުުރން 

އިޖުރާއީގޮތުން ނިންާމ  ،ޓްރައިބިއުނަލުން ިނންމާ ވަގުތީ އަމުރުތަކާއި ވަޒީފާއާބެހޭ  .109

މައްސަލަ  ،މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ނިންމާ އެ ނޫން ނިންމުންތަކާއި ،ނިންމުންތަކާއި

ވަޒީފާއާބެޭހ  ،ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓު ާއންމުކޮށް ފެްނނަން ުހންނާޭނހެން 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ޢުޓްރައިބިއުނަލުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއި

މަްއސަލަ ނިމުުނގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 ތައްޔާރުުކރުން 

އިއްވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުން ބަލާ މައްސަލައެއްގެ ނިންުމްނ  (ހ)  .110

 ިގަނވެގެން ،ރަސްމީ ަބްނދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ،ތާރީޚުން ފެށިގެން

ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު، އެ މައްސަލަ ، (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 10

 .ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލން ތަްއޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ

އި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގަ (ށ)  

މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ، ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި ފަރާތުގެ

މަޢުލޫމާތާއި، މައްސަލައިގެ ަނންބަރާއި، މައްސަލަ ުހށަހެޅި ތާރީޚާއި، 
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މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚާއި، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި، މައްސަަލ ބެިލ 

މަޖިލީހުގެ ރައުޔާއި، މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި، މައްސަލައިގައި 

  ކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެ

މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ސޮިއކޮށްފައި  ،މި ރިޕޯޓުގައި

 .އޮންނަންވާނެއެވެ

މަްއސަލަ ނިމުުނގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 ދޫކުރުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލން ަބލާ މައްސަލައެއް ނިމޭ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު،  (ހ)  .111

ހިމެނޭ ފަރާތަުކން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ިލޭބނެގޮތް މައްސަލައިގައި 

 ،ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދެންވާނީ

  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމުންނެވެ. 

އެ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ ކޮންެމ  ،މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދޫކުރެވޭނީ (ށ)  

 (އެކެއް) ރުފިޔާގެ މަގުން ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ. -/1ށް ސަފުހާއަކަ

އަމުރު ނެރޭ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ގޮތްގޮުތން ނިންާމ  (ނ)  

މައްސަލަތަކުގެ ލިޔެކިޔުން ބޭނުންވެގެން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުްނ 

(އެކެއް) ރުފިޔާގެ މަގުން ލިޔުްނ  -/1ސަފުހާއަކަށް  ،އެދިއްޖެނަމަ

 ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

 ،ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ިހނދަކު ޤާނޫނެއްގައި އެހެން (ހ)  .112 ނިންމުން އިސްިތއުނާފު ކުރުން 

ވަޒީފާއާބެޭހ  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހަޅާ މައްސަލައެއްގައި

ޓްރައިބިއުނަލުްނ ނިންމައިފައިާވ ނިންމުމެއް ިނންމައިފައިވަނީ ޝަރުީޢ 

ނުވަތަ ވަޒީފާއާބެޭހ  ،ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުސޫލަކާ ޚިލާފަށް ،އުސޫލަކާ  ޚިލާފަށް

އްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިެގންނުވާ ާބރެއް ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް މަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،އެ ނިންމުމެއް ،ނަމަގަބޫލުކުރެވޭ ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް

 ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާ  (ށ)  

މައްސަލައެއްގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް 

ހިނދަކު، އެ މައްސަލައިގައި ވަޒީފާއާބެހޭ އަމުރުނުކުރާހައި 

 ޓްރައިބިއުނަލުން ިނންމައިފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.
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 ސަތާރަވަނަ ބައި 

 މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ބެލުން 

މަތީ މަުރޙަލާގެ ކޯޓެްއގެ ނިްނމުމަކާ 

ވަޒީފާާއބެހޭ ގުިޅގެން 

 ޓްރައިިބއުނަލުން މަްއސަލަ ބެލުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލން ނިންމާ މައްސަލައެއް މަތީ މަރުޙަލާގެ  (ހ)  .113

އެ މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާބެޭހ  ،ކުރެވި ކޯޓެއްގައި އިސްތިއުނާފު

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެ މަްއސަލައެއްކަމަށް މަތީ މަރުޙަލާގެ ޯކޓަކުން 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ،މައްސަލަ ނިންމިއިރު ،އަޅައިފިނަމަކަނޑަ

ހުށަެހޅުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައިފައި  އަލުން އެ މައްސަލައެއް

ރަސްމީ  ،ޮގތަްށ ކަނޑައެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ ކޯޓުން އެ ،ނުވާނަމަ

 ،(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ެތރޭގައި 30 ބަންދު ދުވަސްތައް ުނހިމަނައި 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

      ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވުަމށްފަހު (ށ)  

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި ނުވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ  އެ މުއްދަތުގައި

އެ ސަބަބަކީ މަޤުބޫލު ސަބަބެއްކަމަށް ވަީޒފާއާބެޭހ  ،މައްސަލައެއްގައި

އެ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ މައްސަލައެްއ   ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަނަމަ

 ންެވއެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ލިބިގެ  ،ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންވާނީ (ނ)  

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެވެ.

         މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ވެސް ހުށަހަޅާއިރު،  (ރ)   

(މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަަހޅަންޖެޭހ ވަނަ މާއްދާ  21މި ގަވާއިދުގެ 

 ތަކެތި) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިލޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އާބެހޭ ޓްަރއިިބއުނަލަށް ވަޒީފާ 

 ވާ ަމއްސަލަަތއް ބެލުން ތަޙްވީލު 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލން ނިންމާ މައްސަލައެއް މަތީ މަރުޙަލާގެ  (ހ)  .114

މައްސަލައިގައި ކަންހިނގައިފަިއވާ ގޮްތ  ،ކުރެވި އިސްތިއުނާފުކޯޓެއްގައި 

އަލުން ބަލަންެޖހޭކަމަށް ކަނަޑއަޅައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަްށ 

ކުރެވުނުކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަިއބިއުނަލަްށ  ތަޙްވީލު ،ތަޙްވީލުކުރާ މައްސަލަ

 ،ދީ އެފަދަ މައްސަލަައށް އައު މައްސަލަ ނަްނބަރެއް  ،އެންގުމުން

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ގޮތުގަިއ 

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

މައްސަލަ  ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި (ށ)  

އެ މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފު ކުރި  ،ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައި ބަލާނީ

 ފަރާތެވެ.
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 އަށާރަވަނަ ބައި 

 ކަންތައްތައް  އެހެނިހެން 

ހުޅުަވއިެލވިފަިއވާ މަޖިލީެހްއގައި 

 މަްއސަލަ ބެލުން 

އާންމުކޮްށ  ،ޓްރައިބިއުނަލުގެ މައްސަލައިގެ މަޖިލިސް ބާއްވަންވާނީ (ހ)  .115

 ހުޅުވައިލައިފައިވާ މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އެއްވެސް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  (ށ)  

ޤާނޫނަކުން ނުަވތަ ގަވާއިދަކުްނ ލާޒިމުކުރާ ސަބަބެއް ނުވަތަ ހާލަތެްއ 

 ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ  ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

ލައެއް މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލާ މައްސަ

ސިއްރު މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަްށ  ،ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ބައެއް

ސް ނުވަތަ މަޖިލީހުްނ ށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ މަޖިލިމައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަ

 ،ބައެއް ނަމަވެސް ސިއްރު މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

އީެމއިލް މެުދވެރިކޮށް ހުަށހަޅާ 

ލިޔެކިޔުންތައް ވަޒީާފާއބެހޭ 

ޓްރައިިބއުނަލަށް ލިުބނުކަން 

 ކަށަވަރުުކރުން 

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް   .116

  ށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ިލބުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮ

 އެ ލިޔެކިޔުމެއް ފޮނުވި ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްަރއިިބއުނަުލގެ 

 ނިންމުން ތަންީފޛުކުުރން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލްނ މައްސަލައެއް ނިންމުމަށްފަހު،   (ހ)  .117

ޓްރައިބިއުނަލުން ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި  އެ ނިންމުން ރައްދުވާ ފަރާތުްނ 

    އަންގައިފައި ނުވާނަމަ، އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށްއެ ނިންމުމާ 

އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އެ ނިންުމން ރައްދުވާ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްަފއިވޭތޯ 

 ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަމިއްލަ އިސްެނގުމުގައި ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. 

އެއްގޮތަށް އެ ނިންމުން ރައްދުވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ިނންމުމާ  (ށ)  

ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް އަންގައިފިނަމަ، ނުވަތަ 

ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުމާ އެއްގޮަތށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާަކން ނުވަތަ  ުނވާކަްނ 

ޓްރައިބިއުނަލަށް އެންގުމަށް މަްއސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަށް، 

    ރައިބިއުނަލުން ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދީފައި ނުވާނަމަ،ޓް

އެ ނިންމުން ަތންފީޛު ކުރުމަށް ޓަކައި، އެ ނިންުމން ތަްނފީޛު ކުރުމުގެ 

       ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަިއބިއުނަލުން ،އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ޯކަޓކަށް

 އެ ނިންމުމެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ މި މާއްދާގެ (ނ)  

ނިންމުން ަތންފީޛުކޮށްފައި ުނވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 
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ޓްރައިބިއުނަލަށް އަންގާ ާހލަތުގަިއ، ޓްރައިބިއުނަލުގެ ިނންމުމާ އެއްގޮތަްށ 

ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ،ޢަމަލުކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮުތން 

އެ ނިންމުން ތަންީފުޛ  ،ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތުކުރުމަށްފަހު

ކުރުމަށް ޓަކައި، އެ ނިންމުން ތަންފީޛު ކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންާވ 

      ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލުން އެ ނިންމުމެއް ފޮުނވުމަްށ  ،ކޯޓަކަށް

  ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.މި މާއްދާ

ވަޒީފާއާބޭހޭ ޓްރައިބިުއނަލުގެ ިނންމުންތައް ަތންފީޛު ކުރުމަްށ ޯކޓުތަކަްށ  (ރ)  

 ،ތަންފީޛު ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ކޯޓަކުން ،ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލާ ހިްއސާ ކުރަންވާނެއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލުން ެނރޭ ވަގުތީ އަމުރުތައް ވެސް ތަންފީުޛ ވަޒީފާއާބެހޭ  (ބ)  

 ކުރަންވާނީ މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ނުފޫޒު ފޯރުުވމަށް ަމސައްކަތް 

 ނުކުރުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް   .118

  ގޮުތން ރަސްމީގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލާިއ ބެހޭ މައްސަލައާ ،ފަރާތަކުން

ވަޒީފާއާބެހޭ  ،އެ ފަރާތާއެކު ކުރާ މުޢާމަލާތެއްގައި ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް

ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހެޅި ހިނަގމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ބަލާ 

އެެހން މެންބަރަާކ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކާ ނުވަތަ ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަުލގެ 

ނުވަތަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަިއބިއުަނލުގެ މުވައްޒަފަކާ ސީދާގޮތުން ވިޔަސް ނުވަތަ 

ނުސީދާ ގޮތުންވިޔަސް ވާހަކަދައްކައި، މުޢާމަލާތުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއިން 

ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ވެސް 

 .ނުވާނެއެވެ

ގަާވިއދުަގއި ހިމެނިަފއިުނވާ ކަެމއް 

 ދިާމވުން 

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ ކަމަކާ ބެހޭގޮތުްނ  (ހ)  .119

 ވަޒީފާއާބެހޭ ްޓރައިބިއުނަލުގެ އާންމު މަޖިލީހުްނނެވެ. ،ގޮތެއް ނިންމާނީ

 

 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުގެ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން (ށ) 

ވަޒީާފއާބެޭހ  ،އާންމު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންަމއިފިނަމަ، އެ ނިންމުމެއް

 ޓްރައިބިއުނަލުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެެވ.

ގޮުތން އެހެން ގޮތަކަްށ  މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި، ޢިބާރާތް އޮތް (ހ)  .120 މާނަކުރުން 

ތަކާއި ޢިބާާރތްތަކުގެ ލަފުޒުއަްނނަނިވި ، ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު

 .ތިރީގައި އޭގެ މާނަ ދީފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ ،މާނަކުރެވޭނީ
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"މެންބަރު" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުގެ   (ށ)  

 .މެންބަރަކަށެވެ

ވަީޒފާއާބެޭހ  ،ބުނެފައި އެވަނީ"މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލިސް" ކަމަށް  (ނ)  

(އެކެއް)  1ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އެކުލަވައިލެވޭ 

 މެންބަރު ނުވަތަ އޮނަހިރި އަދަެދއްގެ މެންބަރުން ހިމެނޭ ޕެނަލަަކށެވެ.

 2008/2"ޓްރައިބިއުނަލް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ރ)  

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  87ޤާނޫުނ) ގެ  (ވަޒީފާއާބެހޭ

 ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލަށެވެ.

"ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ ރައީސް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ،  (ބ)  

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސް ނުވަތަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުެގ 

ޔަތުތަކާ ހަވާލުވެ ހުންނަ ވަޒީފާާއބެހޭ ޓްރަިއިބއުނަލުގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއް

 މެންބަރަކަށަވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް މުއްދަތެއް ދީފައިވާނަމަ، އެ މުއްދަތު   .121 މުްއދަތު ގުުނން 

މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހެއް ، އެ ކަމެއް ކުރުމަްށ އަންގާ ދުވަހާއި ،ގުނުމުގައި

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ

ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްަރއިިބއުނަުލގެ 

ހުއްދަާޔއެކު ފުަރއިެގން ދިުއން 

 ނުވަތަ ޗުއްީޓއަށް ިދއުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ  (ހ)  .122

ޚަޞްމަކު ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ވަީކލު ނުވަތަ ބަދަލުގައި ހަމަޖައްސައިފައިވާ 

މައްސަލައެއްގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަްށ  ފަރާތް ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ

ހާޒިރުވުމަށް އަމުރު ރައްދުކުރެވިފައިވާ އެހެން ފަރާތަކުން ވެސް ޗުއްޓީއަްށ 

ނުވަތަ އެ ފަާރތެއް ހާޒިރުވާންެޖހޭ ރަށް ޫނން އެހެްނ ރަށަކަށް ނުވަަތ 

ތަނަކަށް ފުރައިގެން ދާންާވނީ "މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެޭހ 

އުނަލަށް ހާޒިރުވާ މީހުން ޗުއްޓީއަށް އެޭދ ފޯމު" ޓްރައިބި

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުގެ ހުއްދަ، ިލޔުމުން  ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައި

 ލިބިގެންނެވެ.

       މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި،  (ށ)  

ޭބނުންވާ ުމއްދަތާއި، އެ ފަރާތް ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ސަބަބާއި، ޗުއްޓީ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި އެ ފަރާތް ތަމްސީލުކޮށް، ކުރިޔަށްާދ 

މައްސަލަތަކުގެ ތަފުސީލު ހިމެނުމަށްފަހު، ޗުއްޓީއަށް ދިޔުމަށް ނުވަތަ 

        ަރސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ުނހިމަނައި  ފުރަން ބޭުނންވާ ދުވަހުގެ
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އާބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލަްށ ކުރިން ވަޒީފާ ހުގެދުވަ(ތިނެއް)  3

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

       ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހު (ނ)  

"މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ާހޒިރުވާ އެ މުއްދަތުގައި 

ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅިފައި ނުވާ ސަބަބު މީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ފޯމު" 

ފޯމުތައް، އެ ސަބަބަކީ ަމޤްބޫލު ސަބަބެއްކަމަށް ވަޒީާފއާބެޭހ 

އެ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ފޯުމ  ،ޓްރައިބިއުނަލަްށ ފެންަނނަމަ

 ،ބަލައިގަނެ، މި މާއްދާެގ (ރ) އާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ލިިބގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ހުއްދަ ލިބިގެްނ  (ރ)  

ޗުއްޓީއަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތެއް ާހޒިރުވާންޖެހޭ ރަށް ނޫްނ އެހެން ރަށަކަްށ 

ނުވަތަ ތަނަަކށް ފުރައިގެންދާ ފަރާތެއް ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވާ މުއްދަތު 

މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތަްއ ނިމެންދެން އެ ފަރާްތ ތަމްސީލުކުރާ 

 މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ލިބިެގްނވެއެވެ. ،މަޑުޖައްސައިލުމުގެ އިޚްތިޔާރު

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ  (ބ)  

ވަކީލު ނުވަތަ ަބދަލުގައި ހަމަޖަްއސައިފައިވާ ފަރާތެއް ޗުއްޓީއަށް ނުވަަތ 

 ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފަިއވިޔަސް، އެ ޚަޞްމެއްގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފުރައިގެން

ކުރުމަށް  ފަރާތެއް ނުވަތަ އެ ޚަޞްމުގެ ަފރާތުން އެހެން ވަކީލެއް އައްޔަނު

 މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ިލބިގެންވެއެވެ. ،އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ކުރުމަށް  މި މާއްދާގެ (ބ) ގެ ަދށުްނ އެހެން ފަރާތެްއ އައްޔަނު (ޅ)  

މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް އެންގޭ ހާލަތުގައި، އެ ޚަޞްމެއްގެ ަބދަލުގައި 

    އެހެން ފަރާތެއް ނުވަތަ އެ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން އެހެން ވަކީލެްއ 

ނުވާ ސަބަަބކީ އެކަށީގެންވާ ފަދަ ސަބަބެްއކަމަށް  ކޮށްފައި އައްޔަނު

       މި ާމއްދާގެމައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ުނފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، 

މައްސަލައިގެ  ،(ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި

މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަްށ  ،އަޑުއެހުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 އިން ފެށިގެންނެވެ. 2022ފެބުރުވަރީ  1، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ   .123 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 R-20/2015މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، ގަވާއިދު ަނންބަުރ   .124 ކުރީގެ ަބެއއް ަގވާިއދު ުއވައިލުން 

އެ ގަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވާ  ،) އާއ2015ި(ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަާވއިދު 
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(އޯޑިޯއ އަދި ވީޑިއޯ  R-102/2020ގަވާއިދު ނަްނބަރު  ،އިޞްލާޙުތަކާއި

ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަޑުއެހުންތައް 

 .ކުރިޔަށްގެންދިއުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އުވުނީއެވެ
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