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  ޓްރައިބިއުނަލް ވަޒީފާއާބެހޭ
 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.     

  
 ލަތުގައި ހާ ންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ އާ ކޮށްފައިވާ ނު އާ ގުޅިގެން އިޢުލާ 19-ކޮވިޑް

 ލު ސ  ށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އު ޔަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރި

)ޢާންުމ ޞިއްޙަތުގެ ކުއްިލ  2020/20ޤާނ ުނ ނަންބަރު  ، ލަކީސ  މި އު )ހ( .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 
ފައިވާ ވައިލައިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަ 38( ގެ 2020ނުރައްކަލުގެ ޤާނ ނު 

 ލެކެވެ.ސ އު

ްނުމ އާކޮށްފައިވާ ުނ ާއ ގުޅިގެްނ އިޢުލާ 19-ކޮިވޑް" ،ލަށް ކިޔާނީސ މި އު  )ށ(  
ލަތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ހާގެ ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލު

 އެވެ. "ލުސ  ށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އުޔަމަސައްކަތްތައް ކުރި

ންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްިލ އާކޮށްފައިވާ ނު އާ ގުޅިެގން އިޢުލާ 19-ލަކީ، ކޮވިޑްސ މި އު .2 ދު ޞަމަޤް
ންމުކޮްށ އާގައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ައުޑއެހުންތައް ލަތުހާގެ ނުރައްކަލު

ނުވަަތ ލިްނކް މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުންތައް އޯޑިއޯ ، ށް ގެންދިއުމާއިޔަލައިގެން ކުރިވައިހުޅު
އުމާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ށް ގެންދިޔަވީޑިއޯ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ކުރި

ވާލުކުރުމާިއ، ވަޒީފާާއބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހަލިޔެކިޔުން  ،ެހޅުމާއިމައްސަލަ ހުށަ
މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް ލުއިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 ލެވެ.ސ ޚާއްޞަ އު ކޮށްފައިވާބަޔާން

ލަށް ޢަމަލުކުރާ ސ އު
 މުއްދަތު

)ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި  2020/20ރު ނު ނަންބަނ ލަށް ޢަމަލުކުރާނީ، ޤާސ މި އު .3
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށެވެ. 3( ގެ 2020ނުރައްކަލުގެ ޤާނ ނު 

ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ 
 ހުށަހެޅުން 

އަދި  މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެިޅދާނެއެވެ. މެއިލްއީ )ހ( .4
މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ މައްަސލަތައް ލިބުނުކަން މަްއސަލަ ުހށަހެޅި ފަރާތަށް  އިލްމެއީ

 އަންގައި ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ. 
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ފައިވާ ފަދައިން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ހިނގަުމްނ ކޮށްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން (ށ)  
ސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމާިއ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އެންގުމުން މައްނުވަތަ ވަ، ދަނިކޮށް

ލު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ުހށަހެޅި ފަރާތުން ސްލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަ
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 މުއްދަތު އިތުރުކުރުން 

އިްނ  2020މާރިޗު  19ލަތާ ުގޅިގެން، ހާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ އާ )ހ( .5
 R-20/2015ގަވާއިދު ަނންބަރު  ާއ ހަމައަށް، 2020 ޖުލައި 5ގެން ފެށި

ަވނަ މާއްދާގަިއ  8( ގެ 2015)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު 
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ މައްސަލަތައް

)ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްިލ  2020/20ނު ަނންބަރު ނ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު، ޤާ
    ،( އަްށ ރިޢާޔަތްކޮށްނވަަނ މާއްދާގެ ) 37( ެގ 2020ނުރައްކަލުގެ ޤާނ ުނ 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ނިޔަލަްށ  30ލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސ މި އު
 އިތުރުކުރަންވާނެއެވެ.

 ،ލާނުކޮށްފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުންއާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢު )ށ(  
   )ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  R-20/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި މައްަސަލ  8( ގެ 2015
ހުށަނޭޅޭނެކަމަށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނިއްޖެަނމަ، ާޤނ ނު ނަންބަުރ 

       ( ގެ 2020ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްިލ ނުރައްކަލުެގ ޤާނ ުނ ) 2020/20
 ،ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 37

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މައްސަލަ 
 ރީކުރުން ޓަރަޖިސް

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ވަޒީފާއާބެހޭލަށް ޢަަމލުކުރާ މުއްދަތުގައި، ސ މި އު .6
މައްސަަލ  ،މައްސަލަ ބަލައިަގނެވުނުކަން، މައްސަލައެއް ބަލައިގަތުމަށް ނިްނމައިފިނަމަ

ލަތެްއ ސީޓްރޯނިކް ވަނ ން ެވސް އިެލކްނުވަތަ އެ  މެިއލްހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާނީ އީ
 މެދުވެރިކޮށެވެ.

ނެތް  ބެލެން
 މައްސަލައެއްކަން އެންގުން 

ނެތްކަމަްށ  ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ބެލެންވަ .7
 ބެލެން ،ފައިވާ ފަދައިންކޮށް ބަޔާންގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު، ނިންމައިފިނަމަ

 މެއިލް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އީ ،ލިޔުން ދޭ ފައިނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި
 ލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވިދާނެއެވެ.ސީޓްރޯނިކް ވަނ ން ވެްސ އިލެކްވަތަ އެނު

އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެދޭ 
 މައްސަލަތައް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްަސލަ އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  .8
މައްސަލަ އަނބުާރ  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު

ނ ން ެވްސ ނުވަތަ އެ މެއިލް ޞްމުންނަށް އީ ޚަމަްއސަލައިގެ  ،ގެންދިޔަކަން އަންގާ ލިޔުން
 ލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވިދާނެއެވެ.ސީޓްރޯނިކް ވައިލެކް
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 ،މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުކަން
މައްސަލަ ރައްދުވާ 
 ފަރާތަށް އެންގުން 

ލަ ހުށަހެޅިފައިވާކަން އެންގުުމގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަ .9
 ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު

ލަތެްއ ސީޓްރޯނިކް ވަނ ްނ ވެްސ އިެލކްނުވަަތ އެ މެއިލް އީ ،މައްސަަލ ރައްދުވާ ފަރާތަށް
 މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވިދާނެއެވެ.

ޅޭ މައްސަލަތަކާ ުގޅިގެން ެއ މައްސަލައެއް ރައްދުާވ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެ .10 ސަލައަށް ޖަވާބުދިނުން މައް
ފަދައިން މައްސަލައަށް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު

 މެއިލް ބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލަށް އީޖަވާބުދާރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމާިއ ލިޔެކިޔުން ވަޒީފާއާ
 މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ގުޅޭ  މައްސަލައާ
 ކުރުން ހިއްސާލިޔެކިޔުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ހިނގަުމންދާ މަްއސަލަތަކާ ގުޅިގެްނ ހުށަހަޭޅ  .11
   ަތ ނުވަ މެއިލް ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޙްޟަރު ބަޔާންތައް މައްސަލައިެގ ޚަޞްމުްނނާ އީ

 ކުރެިވދާނެއެވެ.ހިއްސާލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ސީއެނ ން ވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް ވަ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  .12 އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން 
ނުވަތަ ވީޑިއޯ ލިންުކ ލިންކް ޑިއޯ އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން އޯގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު

 މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވިދާނެއެވެ.

ރުވުމުގެ އަމުރު ހާޒި
 ރައްދުކުރުން 

ރުކުރުމަްށ ހާޒިވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބާއްވާ އަޑުއެހުންތަކަށް އެކި ފަރާތްތައް  )ހ( .13
 މެދުވެރިކޮްށ ލަތެއްސީ ނުވަތަ އެނ ން ވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް ވަ މެއިލް ފޮނުވޭ އަމުރު އީ 
 ފޮނުވިދާނެއެވެ.

ނުވަތަ ވީޑިޯއ ިލންކުގެ އެހީގަިއ ލިންކުގެ އެހީގަިއ އޯޑިއޯ ލުެގ ދަށުން ސ މި އު )ށ(  
އަމުރުގައިވާ އަޑުއެހުމަްށ  ވާފޮނު ފައިރުވުމަށް އަންގައިހާޒިބާއްވާ އަޑުއެހުންތަކަށް 

 R/2015-20 ގަވާއިދު ނަންބަރު ރުނުވެްއޖެނަަމ، ހާޒިރެއްނެތި ޒުމަޤުބ ލު އު
ވަަނ މާްއދާއާ އެއްގޮތްވާ  23( ގެ 2015)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު 

 މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. ގޮތުގެ

ފައި ވަނިކޮށް، ކޮށްލަުތ އިޢުލާނުހާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްިލ ނުރައްކަލުެގ އާ )ނ(  
 ،ަކމުގައި ވާަނމަ ކުރެވޭ  ރުހާޒިވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް 

ލުތަކާިއ ސ ފައިވާ އުގައިޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ޢަމަލުކުުރމަށް އަން ތްހެލް
 މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތައް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

މައްސަލަތަކުގެ 
 އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުން 

 ، ބާއްވާނީޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައްވަ )ހ( .14
 ފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށެވެ.ކޮށްތިރީގައި ބަޔާން
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އެހުްނ ނުވަަތ ވީޑިޯއ ލިންކުެގ އެހީގައި އަޑު ލިންކުެގ އެހީގައި  އޯޑިއޯ (1)   
 ؛ބޭއްވުން

 ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުން.ވަޒީފާއާބެހޭ  އަޑުެއހުން މައްސަލައިގެ (2)   

 ދާގެންށްޔަމަތިން ކުރި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
، އްލައިެގން ބާއްވަްނޖެހޭ އަޑުއެހުންތަވައިްނމުކޮށް ހުޅުއާއަޑުއެހުންތަކުގެ ތެރެއިން 

ބޭއްވޭ  ިމގޮތުންލައިގެންނެވެ. ވައިންމުކޮށް ހުޅުއާގެންދަންވާނީ  ށްޔަކުރި
 ލަށްއާބެހޭ ްޓރައިބިއުނަކުން ވަޒީފާއަޑުއެހުމަްށ ބޭނުންވާ ފަރާތަ އަޑުއެހުންތައް
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ަހމަޖައްސައިދޭން  ،އިންތިާޒމް އެ  ،އެންގުމުން
 ވާނެއެވެ. 

 ބާއްވާވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ނ(  
ދަދު އަފަރާތްތަކުގެ  ބައިވެރިވެވޭނެ އެންެމ ގިނަވެގެްނ  އްގައި އަޑުއެހުމެ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ވަޒީފާއާބެހޭ ކަނޑައެޅުމުެގ ބާރު 

ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޓުނޯ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ނަން )ރ(  
ަންނ މަ، ނަދަދަށްވުރެ ގިނައަދަދު، މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ކަނޑައެޭޅ އަ

 ދޭންވާނެއެވެ. އިސްކަން ނޯޓުކޮށްފައިވާ ތަރުތީބަށް

ވަަނ ނަންބަރުގަިއ  1ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  ،މުއްދަތުގައިމި އުސ ލަށް ޢަަމލުކުރާ  )ބ(  
ނުވަތަ ވީޑިއޯ ލިންކުގެ އެހީގަިއ ލިންކުގެ އެހީގައި ފަދައިން އޯޑިއޯ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

ފައިވާ ފަދައިން ހެކިބަްސ ކޮށްަނންބަރުގައި ބަޔާން ަވނަ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ  )ޅ(  
ހުވާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަގާނަމަ، ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު

ހެކިވެރިންނަށް ލައިދިނުމުެގ އިތުރުން، ހެކިބަްސ ދޭން ހުީރ އެކަެހރި ތަނެއްގަިއ 
 އެކަން ކަށަވަރު ،ށްކޮލުތޯ ސުވާލަތެއްގައިހާއެހެން ފަރާތެއްގެ ނުޒ ފެއް ނުފޯރާ 

 ވާނެއެވެ. ކުރަން

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ުގޅިގެން ަވގުތީ އަމުރެްއ  )ހ( .15 ވަގުތީ އަމުރު 
ަވނަ މާއްދާއާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  14ލުެގ ސ ނެރެދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، ިމ އު
 މަތިން އަޑުއެުހމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަގުތީ ައމުރާމެދު ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންިމ ޮގތް އިއްވުމަށް،  ()ށ  
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  14ލުގެ ސ މި އު

ރިކޮށް އެ ނިންުމން ޙަޞްމުންާނ މެދުވެ މެއިލްއަޑުއެހުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. އަދި އީ
 ކުރެވިދާނެއެވެ.ހިއްސާ
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ށް ގެންދެވޭ ޔަލުްނ ުކރިސ ންުމ އުއާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތްތައް  )ނ(  
 ލު ސް ފައިވާ ނިންމުމުގެ އަކޮށްލަތަށް ރުޖ ޢަވުމުން، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންހާ

 ފަރާތަކާ  ިނންުމމުގެ އަްސލު އެ ،ބޭނުންވެގެން މައްަސލައިގެ ޚަޞްމަކު އެދިއްޖެަނމަ
 އެވެ.ކުރަންވާނެހިއްސާ

ގައި ހިނަގމުންދާ މައްސަލައަާކ ގުިޅގެން އިޖުރާީއ ލުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ )ހ( .16 އިޖުރާއީ ނުކުތާ
ނުކުތާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ިއޖުރާއީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ބޭއްޭވ އަޑުއެހުންތަްއ 

 ވެ.ފައިވާ ގޮތަށެކޮށްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 14ލުގެ ސ މި އު ،ގެންދާނީށްޔަކުރި

ލުެގ ސ މި އު، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ އިޖުރާއީ ނިްނމުން އިއްވުމަށް  )ށ(  
ފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ައޑުއެހުމެއް ާބއްވަންވާނެއެވެ. ކޮށްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 14

 ކުރެިވދާނެއެވެ. ހިއްސާރިކޮށް އެ ނިްނމުން ޙަޞްމުްނނާ މެދުވެ މެއިލްއަދި އީ

ށް ގެންދެވޭ ޔަލުްނ ުކރިސ ންުމ އުއާފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތްތައް ވަޒީ )ނ(  
ުލ ސް ފައިވާ ނިންމުމުގެ އަކޮށްލަތަށް ރުޖ ޢަވުމުން، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންހާ

      ނިްނމުމުެގ އަްސުލ އެ  ،ބޭނުންވެގެން މަްއސަލައިގެ ޚަޞްމަުކ އެދިއްޖެނަމަ
  ނެއެވެ.ވާކުރަންހިއްސާ ފަރާތަކާ އެ

ލަްށ ޢަމަލުކުރާ މުއްދަތުގައި، މައްސަލައިެގ ޚަޞްމުން ޓްރައިބިއުނަލަްށ ސ މި އު .17 ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކުރުން 
ންޖެހޭ ލިޔެކިޔުމާއި، ޓްރައިބިއުނަލުން ޙަޞްމުންނަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުްނ ހުށަހަޅަ

 ކުރެވިދާނެއެވެ.ހިއްސާމެދުވެރިކޮށް  މެއިލްއީ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ، މުއްދަތުގައި މި އުސ ލަށް ޢަމަލުކުރާ  )ހ( .18 ންމުން މައްސަލައިގެ ނި 
     ުލގެ ސ މައްސަލައެއް ނިްނމާނަމަ، މައްސަލައިގެ ިނންމުން އިއްުވމަށް، މި އު

ފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ައޑުއެހުމެއް ާބއްވަންވާނެއެވެ. ކޮށްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 14
 ކުރެިވދާނެއެވެ.ހިއްސާރިކޮށް އެ ނިްނމުން ޙަޞްމުްނނާ މެދުވެ މެއިލްދި އީއަ

ށް ގެންދެވޭ ޔަލުްނ ުކރިސ ންުމ އުއާވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތްތައް  )ށ(  
މި މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ މަތިން އިއްޭވ ލަތަށް ރުޖ ޢަވުމުން، ހާ

  ،ންވެގެްނ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަުކ އެދިއްޖެނަމަބޭނުލު ސް ނިންމުންތަކުގެ އަ
  ރަންވާނެއެވެ.ކުހިއްސާ ނިންމުމުެގ އަސްލު ެއ ފަރާތަކާ

 ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ މަޙްަޟރު ބަޔާންތައް )ހ( .19 ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުން 
         ކުރުމަށްފަހު،  ހިްއސާ  މެދުވެރިކޮށް މެއިލް އީ އެ ބަޔާނެއް ދިްނ ފަރާތަކާ

އެ ބަޔާނުގައިވާ ކަންކަމަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ޚިޔާލެއް 
 ފަކު ގެ މުވަްއޒަލުެއ ބަޔާނެއްގައި ޓްރައިބިއުނަ ،ނުވާނަމަ ފައިޅައިހުށަހަ

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ރު ބަޔާންތައް ފަދައިން މަޙްޟަ ންކޮށްފައިވާބަޔާއްދާގެ )ހ( ގައި މި މާ (ށ)  
ނުަވތަ ހުރިކަްނ  އޮތްކަން ކުރުމުން، ބަޔާނުގައި މަްއސަލައެއް ހިއްސާ
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ގެ ލުފާހަގަކޮށްފިނަމަ، އެ ކަމެއް ރަނގަޅުކުުރމަށްފަހު، އެ ބަޔާނެއްގައި ްޓރައިބިއުނަ
 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. ފަކުމުވައްޒަ

މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ 
 ރިޕޯޓް ދ ކުރުން 

 R-20/2015ވާއިދު ނަންބަރު ގަ ،މަލުކުާރ މުއްދަތުގައިލަށް ޢަސ މި އު )ހ( .20
ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ެގ  51( ެގ 2015)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު 

      ދަށުން، މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، އެ މާއްދާގެ
، ލަށް ދެއްކުމުންފައިސާ ޓްރައިބިއުނަ އި)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓޭމްޕާ

 ކުރެވިދާނެއެވެ. ހިއްސާ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ގޮތުެގ ރިޕޯޓް މުނުމައްސަލަ ނި 

 R-20/2015ވާއިދު ނަންބަރު ގަލަށް ޢަމަލުކުރާ މުއްދަތުގައި، ސ މި އު )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  51( ގެ 2015)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު 

އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، އެ މާއްދާގަިއ  ށްގެ ލިޔެކިޔުންތަކަދަށުން މައްސަލަތަކު
މެދުވެރިކޮްށ  މެއިލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ ޓްރައިބިއުނަލަށް ދެއްކުމުން، އީ

  ކުރެވިދާނެއެވެ.ހިއްސާލިޔެކިޔުން 

 މުނު މައްސަލަ ނި ރާ)ށ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ދ ކު އާއިމި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  
ށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، އެ ރިޕޯޓެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުންތަކަ ޓްތަކާއި،ގޮތުގެ ރިޕޯ
އާ ހަވާލުވާންވާީނ ޓްރައިބިއުނަލުން އަންާގ ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ ލިޔެކިޔުމެއްގެ

 އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

 ން އަންގާ ގޮތުގެ މަތިން ޓްރައިބިުއނަލު މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ރ(  
ވާލުނުވެއްޖެނަމަ، ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ ހަނުވަތަ ލިޔެކިޔުމާ  މުއްދަތުގައި ރިޕޯޓާ

ގޮތުގެ  )ށ( އާ ެއއްގޮތްވާނުވަަތ )ހ( އެ ފަރާތަކަށް ދ ކުރެވޭނީ މި މާއްދާގެ 
އެދި، ދައްކަންެޖހޭ ފައިސާއާިއ  ށްނުވަަތ ލިޔެކިޔުމަ ށްމަތިން އަލުްނ ރިޕޯޓަ

 މުްނނެވެ.ސްޓޭމްޕް ހުށަހެޅު

ލަށް ބަދަލު ސ އު
ލުގައި ސ  އު ،ގެނައުމާއި

 ނުހިމެނޭ ކަންކަން 

 ފައިލަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހާރޯގާއާ ގުޅިގެން ޤައުމުގެ  19-ކޮވިޑް )ހ( .21
 ލަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެއެވެ.ސ މި އު

ލުގަިއ ސ އި، މި އުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތައް ބެލުމުގަ )ށ(  
     ،ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދަންވާނީ

ާލ ސ ލަތުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަްނމުދިޔަ އުހާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ އާ
 އެއްގޮތަށެވެ.

މުގައި ބޭނުންކުރެވޭެނ ވުލިޔެކިޔުްނ ފޮނު ލަތްތައް މެދުވެރިކޮށްސީޓްރޯނިކް ވަކްއިލެ .22 އެހެނިހެން ކަންކަން 
  ެއޑްރެސްތަކާއި، ވަޒީފާާއބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  މެއިލްވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އީ

      އެހެނިހެން ،ޖެހިްއޖެ ިހނދެއްގައި ގުޅާނެ މުވައްޒަފުންގެ ފޯނު ަންނބަރުތަކާއި ގުޅަން
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ނަލުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިްޓ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުވެސް އައިޑީތައް -އީ
 www.employmenttribunal.gov.mv ްވާނެއެވެ. ގަިއ ޝާއިޢު ކުރަނ 

ލަށް ޢަމަލުކުރަން ސ އު
 ފެށުން

ޝާއިޢުކުރާ މި އުސ ުލ ގައި ޓުސަރުކާރުގެ ެގޒެ ފަށާނީ، ދިވެހި ލަށް ޢަމަލުކުަރންސ މި އު .23
ވަހުން ފެށިގެންނެވެ. މި އުސ ލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ކުރިން ދު

ންުމ އާފައިވާ ކޮށް ރޯގާއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިުޢލާނު 19-"ކޮވިޑްޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ 
 ަމސައްކަތްތައް ލަތުގަިއ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުގެއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާޞި
 ބާޠިލުވީއެވެ.ލު" މުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އުސ ގެންދިއު ށްރިޔަކު

ވަޒީފާއާބެޭހ  ،ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ "ރުވުން ހާޒިއަޑުއެުހމަށް "ލުގަިއ ސ މި އު .24 މާނަކުރުން 
ރުވުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިގައި ބާއްވާ އަޑުއެހުމަކަށް ލުޓްރައިބިއުނަ

ވީޑިޯއ ިލންކަކުން އިންޓަރނެޓް ނުވަތަ ފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެްނ އޯޑިއޯ ހުށަހެޅި
 މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވޭ އަޑުއެހުމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ.

_________________ 
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