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  ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  

  ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯގެ ޤަވާޢިދު
  

  ފާއި ނަންތަޢާރު
  
އާއި ޤާނޫނު ) ބ( ވަނަ މާއްދާގެ 42މިޤަވާޢިދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ) ހ(  .1

ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމަހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ) 1ޗެޕްޓަރ އޮފިޝަލް ކަންތައްތައް (ޖ 68/1ނަންބަރު 
ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ މަތިން އުފައްދަވާފައިވާ ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންޓަސް ބިޔުރޯގެ ވާޖިބުތަކާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، 

 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ބާރުތައް ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކުރުމަށާއި، ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯއަށް
  .އަމަލުކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ

  
  .އެވެ" ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯގެ ޤަވާޢިދު"މިޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ،   )ށ(

  
  

  މާނަ
  
  މިޤަވާޢިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވާ ހިނދަކު؛. 2

  .އަށެވެ" ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންޓަސް ބިޔުރޯ"ނެފައި އެވަނީ ކަމަށް ބު" ބިޔުރޯ"  
  . ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މައްސަލަ އެއޮފީހަކާމެދު އުފުލިފައިވާ އޮފީހަށެވެ" މައްސަލަ ރައްދުވާ އޮފީސް"  
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި، ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ  "ސަރުކާރުގެ އޮފީސް"  
  .ތައް ހިމެނޭގޮތަށެވެކުންފުނި

  
  

  ބިޔުރޯގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތައް
  
  :ގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކަކީބިޔުރޯ. 3
  

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ރައްޔިތުންނަށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގައި އަދި ) ހ(  
ތަކާ ބެހޭގޮތުން އެކިއެކި ފަރުދުން ހުށަހަޅާ  ނުދެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންތައްއެކަށީގެންވާ ރަގަޅު ފެންވަރެއްގައި



މައްސަލަތައް ބަލައި، އެފަދަ ކަންކަން އިޞަލާހުކުރުމަށް، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާއެއްގޮތަށް، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 
  .އެޅުން

 ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުން ރައްޔިތުންނަށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް) ށ(  
ފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ބޭައިންސާފުން ނުވަތަ ވަކި މުވައްޒަފަކަށް ލިބިފައިވާ ބާރާއިނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން، އެޚިދުމަތެއް ދީ

ޅާ ޝަކުވާ ބަލައި، އެފަދަ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާއެއްގޮތަށް އަޅަންޖެހޭ ތުހުމަތުކޮށް ހުށަހަ
  .ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

  
  
  ރޯއިން ބަލާ މައްސަލަބިޔު
  
  :ބިޔުރޯއިން ބަލަން ޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކަކީ. 4

ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއްގައި ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އެދުމުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކަށް މައްސަލައެއް ) ހ(  
ރަށް ވުރެ ހުށަހެޅުމުން، އެމައްސަލައެއްގައި ގޮތެއް ނިންމުން ނުވަތަ ޖަވާބެއް ލިބުން އެކަށީގެންވާވަ

  .ލަސްވެއްޖެކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް
 ދެމީހަކާމެދު ދެތޮގަތަކަށް ސަރުކާރު އޮފީހަކަށް ހުށަހެޅޭ އެއްބާތެއްގެ މައްސަލަތަކުގައި) ށ(  

  .މާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައްނިން
ން ނިންމާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ހުށަހަޅާ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކު) ނ(  

  .މައްސަލަތައް
  .ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ފޯރުކޮށްދޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާމެދު ޝަކުވާކޮށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް) ރ(  
 ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން އަމަލުކުރަމުންގެންދާ ޤަވާޢިދެއް ނުވަތަ އުސޫލެއް ހެދިފައިވަނީ ވަކިފަރާތަކަށް) ބ(  

  .ފައިދާކުރާނެ ގޮތަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް
މުމަކީ  އެ އޮފީހަކުން ނިންމާފައިވާ ނިން މައްސަލައެއްގައިސަރުކާރުގެ އޮފީހަކަށް ހުށަހެޅޭ) ޅ(  

  ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ހުށަހަޅާމާފައިވާ ނިންމުމެއްވޭ ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނިންސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ނޭދެ
  .މައްސަލަތައް
ސަރުކާރު މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ދަށްވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ) ކ(  

  .ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް
ޤަވާޢިދުތަކާއި ޤާނޫނުތައް ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފަކު އިހުމާލުވަމުންދާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ) އ(  

  .އްހުށަހަޅާ މައްސަލަތަ
  

  ބިޔުރޯއިން ނުބަލާ މައްސަލަ
  
ތިރީގައި ނަންގަނެވިފައިވާ ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކުން ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލަތަކާއި، ބަލާ ނިންމަވާފައިވާ . 5

  .މައްސަލަތަކެއް ބިޔުރޯއަކުން ނުބެލެވޭނެއެވެ
  

  ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް) ހ(  
  އޯޑިޓް އޮފީސް) ށ(  



  ކޮރަޕްޝަން ބޯޑު-އެންޓި) ނ(  
  އުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްހި) ރ(  
  ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ އޮފީސް) ބ(  

  
  ބެހޭ އޮފީހަކަށް އެމައްސަލަ ހުށަހެޅުންރޯއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، ކަމާމައްސަލައެއް ބިޔު

  
ރިން، އެމައްސަލައަކާބެހޭ އަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުށަހެޅޭނީ، އެ މައްސަލައެއް ބިޔުރޯބިޔުރޯއަށް މައްސަލައެއް ހު. 6

އޮފީހަކަށް ފުރަތަމަ ހުށަހަޅައި، އެއޮފީހަކުން އެކަމެއް ހައްލުނުވެގެން ނުވަތަ އެއޮފީހަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު 
އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އޮެެފީހަކުން އަޅާފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

  .ނގިފައިވާނަމައެވެއެ
  

  މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
  
މި ފޯމު . ބިޔުރޯއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނީ، އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯމަކުންނެވެ) ހ(  . 7

  .ފުރިހަމަކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިފަދަ އެހީ ބިޔުރޯއިން ހަމަޖައްސަދޭންވާނެއެވެ
 އެލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއާއި،  އޮތްނަމަ ފޯމާއެކު، ހުށަހަޅާ މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުމެއްމައްސަލަ ހުށަހަޅާ) ށ(  

  .މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ވަނަ ނަމްބަރުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ ) ހައެއް( 6 އްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު މިޤަވާޢިދުގެބިޔުރޯއަށް މަ) ނ(  

ސަލަ ކަމާބެހޭ އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ޙައްލުނުވިކަން ނުވަތަ އެތަނަކުން އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ މަތިން، އެމައް
އެތަކެތި ތެރޭގައި އެއްވެސަ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަން އެނގޭނެ ހެކި އަދި ޤަރީނާ ލިބިފައިވާނަމަ، 

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ފޯމް ފުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އިބާރާތާއި، މައްސަލަ ބިޔުރޯއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ފުރާ ) ރ(  

ށް ފެތޭ އްމު އަހުލާޤީ މިންގަނޑަހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅާ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ މުޖުތަމަޢުގެ ޢާ
  .ފެންވަރެއްގައެވެ

  
  މައްސަލަ ބަލައިގަތުން

ހަމަޖެހިފައިވާ ބާވަތުގެ ކީ ބިޔުރޯއިން ބަލަން ބިޔުރޯއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލައަ) ހ(  . 8
މައްސަލައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އެމައްސަލައަކީ ބަލަންޖެހިފައިވާ ބާވަތުގެ 

  .މައްސަލައެއްކަމަށްވާނަމަ، މައްސަލަ ބަލައިގަތްކަން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ
އަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ، ބިޔުރޯއިން ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ބިޔުރޯ) ށ(  

  .މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ، ތެރޭގައި ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައަކަށް ވާނަމަ
  

  މައްސަލަ ބެލުން
ސް، އެމައްސަލަ ރައްދުވާ ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން އެ  ބިޔުރޯއިން ބަލާ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިވެ.9

އެއޮފީހަކުން ދެކޭގޮތެއް ބިޔުރޯއިން  މައްސަކައަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް، އެމައްސަލައަކާ ބެހޭގޮތުން 



މިގޮތުގެ މަތިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގައާއި އެމައްސަލައާމެދު އެއޮފީހަކުން ދެކޭގޮތެއް . ބަލަންޖެހޭނެއެވެ
  .މުގައި، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު، ބިޔުރޯއިން އެއޮފީހަކަށް ނުދެވޭނެއެވެބެލު
  

  ބިޔުރޯއަށް ލިބޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުމައްސަލަ ބެލުމުގައި 
  

  . ބިޔުރޯގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި، އަންނަނިވި ބާރުތައް ބިޔުރޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 10
ހެޅޭ މައްސަލައެއް ރައްދުވާ އޮފީހެއްގައި ހުރި ކަމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލުމާއި ބިޔުރޯއަށް ހުށަ) ހ(  

އެގޮތުގެ މަތިން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ބިޔުރޯއިން ބަހައްޓާނަމަ، އެއްޗެއް . ކިޔުންތައް ހޯދުންލިޔެ
  .ރެވޭނެއެވެވަގުތީގޮތުން ބެހެއްޓިކަމުގެ ލިޔުމެއް އެތަކެތި އަތުލެވުނު ފަރާތަށް ދޫކު

ބިޔުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ރައްދުވާ އޮފީހެއްގެ ކަމާ ބެހޭ މުވައްޒަފުންނާއި، އެމައްސަލައަކާ ) ށ(  
  .ޔާންނަގައި، މައްސަލަ ތަހުޤީޤުކުރުންގުޅުންހުރިކަމަށް ބިޔުރޯއަށް ފެންނަ އެހެނިހެން މީސްމީހުންގެ ބަ

އިން އެކަމެއް ބަލާ ނިމުމުގެ ކުރިން އެމައްސަލައެއް ބިޔުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ، ބިޔުރޯ )ނ(   
އެފަދަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ،  އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފިނަމަރައްދުވާ އޮފީހަކުން އެކަމެއްގައި

އިން މައްސަލައާގުޅޭ އެހެންފަރާތަކަށް އެއްވެސް ގޮތަކުން ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ މައްސަލައަކަށް ވާނަމަ، ބިޔުރޯ
 ސަރިކާރުގެ ކަމާބެހޭ ސަލަ ބަލާ ނިމެންދެން އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ މަޑުކުރަންމައް

  .އޮފީހަކަށް އެންގުން
 ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކުރުވުމާއި، ހޯދާ ގެ ދަށުން ބިޔުރޯއިން ނަގާ) ށ(، )ހ(މިނަންބަރުގެ ) ރ(  

  .އްސަލައާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީހެދުމާއި، އެތަކެތީގެ ބޭނުން ކުުރުންމާއި، ރެކޯޑްކުރުމާއި، މަމަޢުލޫމާތު ލިޔު
މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ބިޔުރޯއަށް އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިވާ ކަމެއް ކުރުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ) ބ(  

 ކުރާކަމަށް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތަކުން ވިޔަސް ހުރަސްއަޅައިކަމަށް ނުވަތަ ހުރަސްއަޅަން މަސައްކަތް
އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެފަދަ  ކަމެއް ކުރިމަތި ކުރި ފަރާތަކާމެދު ޤަވާޢިދުން ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު 

  .ހުށަހެޅުން
ބިޔުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ކަނޑައަޅާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި، ) ޅ(  

ވާ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ރިޕޯޓެއް ބިޔުރޯއަށް ފޮނުއްވައިދިނުމަށް ކަމާބެހޭ މައްސަލައާގުޅިގެން ބިޔުރޯއަށް ބޭނުން
  .ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކަށް އެންގުން

 ބިޔުރޯއިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން) ޅ(މިނަންބަރުގެ ) ކ(  
ން އަންގާފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ރިޕޯޓެއް ފޮނުވުމަށް ބިޔުރޯއިޔުރޯއަށް ރޭގައި، ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ބިތެ

  .ނުފޮނުވައިފިނަމަ، ބިޔުރޯއިން އެމައްސަލަ އަމިއްލައަށް ބެލުން
  

  މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތް
  

ވަނަ ) ތޭރަ (13ބިޔުރޯއިން ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިމުމުން، މިޤަވާޢީދުގެ ) ހ(  . 11
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި، އެމައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، އެ މައްސަލައެއް ރުގައިނަންބަ

ރައްދުވާ ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން އެ މައްސަލައެއް ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ކަމަށްވާނަމަ، 
ތުގައި ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ހެއްގެ މުވައްޒަފެއް ނަހަމަ ގޮ ކަމަށްވާނަމަ، ނުވަތަ އެ އޮފީނުވަތަ ބޭައިންސާފުން



ރުމަށް، ކޮމިތީގެ ލަފާގެ މަތިން އަޅަން ފެންނަ ފިޔަވަޅެއް އެމައްސަލައެއް ނިންމާފައިވާގޮތް އިޞްލާޙުކު ކަމަށްވާނަމަ،
  .ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް، އެމައްސަލައެއް ރައްދުވާ އޮފީހަށް ބިޔުރޯއިން އެންގިދާނެއެވެ

ލާޙުކުރަން ބިޔުރޯއިން އަންގާކަމެއް ބިޔުރޯއިން ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އިޞް) ހ(މިނަންބަރުގެ ) ށ(  
ލާޙުކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅު ނުވަތަ ދުވާ އޮފީހުން އިޞްލާޙުކޮށް، އިޞްދަތެއްގެ ތެރޭގައި، މައްސަލަ ރައްއްއަންގާ މު

  .ފިޔަވަޅުތައް ބިޔުރޯއަށް އަންގަންވާނެއެވެ
އަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބަލާ ނިމުމުން، އެމައްސަލަ ނިމުނުގޮތް އެމައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ބިޔުރޯ) ނ(  

  .ގަންވާނެއެވެފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އަން
  

  ޤާނޫނީ ނުވަތަ އިދާރީ ފިޔަވަޅުއެޅުން
  

 އިދާރީ ބިޔުރޯއިން ބަލާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާމެދު ޤާނޫނީ ނުވަތަ. 12
ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭނަމަ، އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަދާކުރާ އޮފީހަކުން އެކަމެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް 

 13 މީގެ އިތުރުންވެސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ލަފާ ބޭނުންވާކަމަށް، މިޤަވާޢިދުގެ   .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ކަމަކާމެދު ނުވަތަ ބިޔުރޯ ހިނަގްނަ ހުންނަ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާ) ތޭރަ(

  .ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ލަފާ ހޯދިދާނެއެވެކަށް ފެންނަ ކަމަކާމެދު ރައީސުލްވެރިޔަ
  

  ލަފާދޭ ކޮމިޓީ
  

އްޗަށް އެކުލެވޭ ދާއިމީ މެމްބަރުންގެ މަ) ހަތެއް (7ބިޔުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާމެދު ލަފާދިނުމަށްޓަކައި، . 13
މިކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވޭނީ އަންނަނިވި އިދާރާތަކުގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން . ކޮމިޓީއެއް އޮންނާނެއެވެ

  . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ބައެއްގެ މައްޗަށެވެ
  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް) ހ(  
  ކޮރަޕްޝަން ބޯޑު-އެންޓި) ށ(  
   އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީމިނިސްޓްރޯ) ނ(  
  ޤާނޫނީ ދާއިރާ) ރ(  
  ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް) ބ(  
  އަމިއްލަ ފަރާތްތައް) ޅ(  

  
  ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

  
ބިޔުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ކަމާނުބެހޭ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދީ ނުވަތަ . 14

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރާ މަޢުލޫމާތުގައިވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ . ނެއެވެހާމަކޮށްގެންނުވާ
  .ނަން ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

  
  މަނާކަންތައްތައް

  



ބިޔުރޯއިން ބަލާ މައްސަލައަކާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް . 15
  .ށްގެން ނުވާނެއެވެކޮ

  .މައްސަލައާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ އަމިއްލަގޮތުން ޚިޔާލުބަދަލުކުރުން) ހ(  
މައްސަލައާ ގުޅީގެން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުވަތަ ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ އަގަކާނުލާ ލިބޭ ޚިދުމަތެއް ) ށ(  
  .ޤަބޫލުކުރުން

  
  ހިމާޔަތް

  
ވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އެއް ބެލުމުގައި، ބިޔުރޯގެ މުވާބިޔުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކު. 16

ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނީ ނުވަތަ ކަމަކާމެދު ނުވަތަ ނުކޮށްދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކާމެދު އެމީހެއްގެ މައްޗަށް 
  .ދަޢުވާއެއް ކުރެވޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

  
  ދިޔުންމައްސަލަ އަނބުރާގެން

  
މައްސަލައެއް ބިޔުރޯއަށް ހުށަހެޅުމަށް ފަހު، އެމައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މައްސަލައެއް ) ހ(  . 17

އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންވާކަން ލިޔުމަކުން ބިޔުރޯއަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، 
ން، މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދާއިރު، އެކަމާބެހޭ އިޤުރާރެއްގައި އެމީހަކު މިގޮތު. މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދެވިދާނެއެވެ

  . ނުވަތަ އެމީހަކު ބަދަލުގައި ފޮނުވާ މީހަކު ސޮއި ކުރަންޖެހޭނެއެވެ
މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން އެމައްސަލައެއް އަނބުރާ ގެންދިޔަ ނަމްވެސް، އަނބުރާ ގެންދެވޭ ) ށ(  

ރެވިފައި އޮންނަ ކަމަކާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ބިޔުރޯއަށް މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކު
  .ފެންނަނަމަ، އެފަދަ ފިޔަވަޅު ބިޔުރޯއިން އެޅުމަކަށް އެމައްސަލައެއް އަނބުރާގެންދާ ދިޔުމަމަކުން ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

  
  މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު

  
ބިޔުރޯއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބިޔުރޯއިން ބެލޭނީ، އެމައްސަލައެއްގައި  ޤަވާޢިދުގެ ދަށުންމި. 18

އަހަރު ) އެކެއް (1ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކަމެއް ހިނގި ތާރީޚާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ދެމެދު މީލާދީ ގޮތުން 
  .ނުވާ މައްސަލަތަކެވެ

  
  އަހަރު ރިޕޯޓް

 މައްޗަށް އެކުލެވޭ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން ބިޔުރޯގެ ހަރަކާތްތަކުގެ) ހ(  . 19
  .ބިޔުރޯއިން ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ

ންކޮށްފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި، އެރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި ހިނގާދިޔަ، ގައި ބަޔާ) ހ(މިނަންބަރު ގެ ) ށ(  
  .އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ

  ށަހެޅުނު މައްސަލަތައް؛ބިޔުރޯއަށް ހު) 1(
  ބިޔުރޯއިން ނިންމި މައްސަލަތަކާއި، އެމައްސަލަތައް ނިމުނުގޮތް؛) 2(
  ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލަތައް؛) 3(



   ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުނު ކަންކަން؛)4(
  .ޙުކުރުމަށް އެންގުނު ކަންކަމާގުޅިގެން އެކަމަށް ރައްދުވާ އޮފީހަކުން އަލާފައިވާ ފިޔަވަޅުއިޞްލާ) 5(
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  .މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ: ނޯޓް
  

  


