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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ.      
 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު( އަށް  R/2022-14ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ގަވާއިދު 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުގެ ގަވާއިދު( އަށް އަންނަނިވި އިްޞލާޙުތައް ގެނައުން. R-14/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ފަހަތަށް އަންަނިނވި ފަދައިން އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

        ( ވަަނ ަނންބަރާއި 1) ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގެ 33މި ގަވާއިދުގެ  )އ( .7  
     ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި، މި މާއްދާގ2ެ)

)ރ( އާއި )ބ( ގެ ަދށުން ތަރުޖަމާނަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ދީފައިވާ  )ނ( އާއި
ތަރުޖަމާނަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ދިނުމުެގ  ،މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިެގންވެއެވެ. ،އިޚްތިޔާރު

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( އުނިުކރުން. 17ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 19ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3

 ޓްރައިިބއުނަލަށް ަމްއސަލަ 

 ހުށަހެުޅމުގެ ުމްއދަތު 
      ނުވަތަ ޚިލާފެއް  ،ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ )ހ( .19

ނުވަތަ ޚިލާފެއް  ،އެ މައްސަލައެއް ދިމާވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ނަމަ، އުފެދިއްޖެ
)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ަވޒީފާއާބެޭހ  6 ،އުފެދުނު ތާރީޚުން ފެށިެގން

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އެ މައްސަލައެއް  ޓްރައިބިއުނަލަށް

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 22ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .4

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ނުވަތަ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިްނ  )ށ( .22  
މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ، ނަމައޮތް ބަހަކުން  ލިޔެކިޔުމެއް ދިވެހިބަސް ނޫން އެހެން
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ފޯމު ނުވަތަ އެ ލިޔެކިޔުމެއް ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމަށްފަހު،  
ޓްރައިބިއުނަލުްނ އަންގާ މުއްަދތެއްގެ ތެރޭގައި ހުަށހެޅުމަށް ލިޔުމުން 

ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި  ،އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ނޭޅުނު ސަަބބު، މައްސަލަ ތަރުޖަމާކުރުމަށް ދިން މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި ހުށަ

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ލިޔުމުން ުހށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ސަަބބަކީ މަޤުބޫުލ 
 ،ސަބަބެއްނަމަ، ތަރުޖަމާކުރުމަށް ދިން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 .ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 ަނނިވި ފަދައިން އަކުރުތަކެއް އިތުރުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް ައން 22ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފޯމު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް )ނ( .22  
 ރަޖިސްޓްރާރ ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި އެ ކަމެއް އިޞްލާޙު ނުކޮށްފިނަަމ،
 ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތަރުޖަމާ ކުރުމަށް 
ރަޖިސްޓްރާރ ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ފޯމު ނުވަތަ ލިޔުން 

 ،ެއ ފޯމު ބަލައިނުގަތުމުގެ ިއޚްތިޔާރު ނުވާނަމަ،ހުށަހަޅައިފައި 
 ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

އެއް ފޯމަކުން ހުށަހަޅައިފައިވާ  ،އެއްބާވަތަށް ވުރެ ގިނަ ބާވަތުގެ މައްސަލަ )ރ(   
ވަނަ މާއްދާ )އެއް ފަާރތަށްުވރެ ގިނަ  18މި ގަވާއިދުގެ  ،ހާލަތުގައްޔާއި
ހުށަހަޅާ މައްސަލަ( އާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި،  ފަރާތްތަކުން

އެ މައްސަލަތަކަކީ ވަކި މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
     އެ މަްއސަލަތައް  ،ށް ރަޖިސްޓްރާރއަށް ފެނިގެންމައްސަލަތަކެއްކަމަ

ރަޖިސްޓްރާރ  ،ވަކި މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަން އެންގުމުން
 ،ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި އެގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށްފައި ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ

 .ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ ،އެ ފޯމު ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު

އަނބުރާ  ވަނަ މާއްދާ )މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީވުމަށްފަހު 41މި ގަވާއިދުގެ  )ބ(   
ވަނަ މާއްދާ  54ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ  ،ގެންދިއުން( ގެ )ށ( ގެ ދަށުން
އުޒުރެއް  މަޤުބޫލު ، ނުވަތަ އަމުރު ލިބި )ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގައި ނުހިފުން

އަލުން ހުށަހަޅާ މައްސަަލތަކުގައި ނެތި ހާޒިރުނުވުން( ގެ )ނ( ގެ ދަށުން 
ޓްރައިބިއުނަލުން އަންގާ މުއްދަތެއްގައި ދައްކައިފައި  ،ދައްކަންޖެހޭ ފީ
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ރަޖިސްޓްރާރއަށް  ،ނުވާނަމަ، އެ ފޯމު ބަލައިުނގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު
 ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( އާއި )ބ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮްށފައި އޮތް  )ޅ(   
      މަވެސް، ރަޖިސްޓްރާރ ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުގައި ވެސް،ނަ

 ވަނަ މާއްާދ )ޓްރައިބިއުަނލަށް މައްސަލަ ުހށަހެޅުމުގެ  19މި ގަވާއިދުގެ 
 މުއްދަތު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ

މިގޮތަށް  .ހުަށހެޅިދާނެއެވެކުރިން، ފޯމު އިޞްލާޙުކުރުމަްށފަހު އަލުން 
 ،ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚުގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ

 .އަލުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚެވެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 26ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .6

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހެޅޭ މަްއސަލަތައް ބަލައިގަތުމާމެދު ިންނމާ ގޮތް، )ހ( .26 މަްއސަލަ ރަިޖސްޓަރީ ކުރުން  
 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންދު ުދވަސްތައް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަްށ  ،)ހަތެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި 7ނުހިމަނައި 
 .އަންގަންވާނެއެވެ

 މާއްދާގެ )ބ( އަންަނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ  29ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .7

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބާއްވާ ބައްދަލުވުްނތަކުން  )ބ( .29  
ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު މައްސަލަ ޙައްލުކުރެވިއްޖެނަމަ، ދެފަރާތުގެ ެދމެދުގައި 
ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، 

ވަޒީފާއާބެޭހ ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރަކު ސޮއިކޮށްފައި
 ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރެއް ނެރެްނވާނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 31ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .8

  ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައްވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  )ހ( .31 އިބްިތދާއީ ބަްއދަލުުވން  
 ބޭއްވުމުގެ ކުރިން މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި
 ޤާނޫނީގޮތުްނނާއި އިދާރީގޮތުްނ ނިންމަންޖެހޭ ކަްނތައްތައް ކުރުމަށް

 މައްސަަލ ބަލާ ،އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމެއް ނުަވަތ ބައްދަލުވުންތަކެއް
        ވަނަ މާއްދާ 69ބާއްަވންވާނެއެވެ. މި ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުން 

)އިޖުރާއީ ނުކުތާ( ގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިޖުރާއީ ުނކުތާއާ 
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ވަަނ މާއްާދ  16ނުވަތަ މި ގަވާއިދުެގ  ،ގުޅިގެން ބޭއްވޭ އަޑުއެހުންތައް
އަމުރާ )ވަގުތީ އަމުރު ނެރުން( ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ވަުގތީ 

ިއބްތިދާއީ ބައްދަުލވުމެއް ، ގުޅިގެން ބޭއްވޭ އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުމަށްފަހު
 ނުވަތަ ބައްދަލުވުްނތަކެއް ބޭއްވުަމށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅާއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 33ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .9

 ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު، ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގެމައްސަލައިގެ  )ކ( .33  
)ދޭއް( ކޮޕީއާއި، މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަާޅ  2އަސްލާއި، އެ ފޯމުގެ 

 ފޯމުގައިވާ ކަންތައްތައް ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި 
 )ތިނެއް( ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  3ލިޔެކިޔުންތަކުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން. 34ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .10

ދިވެހިބަސް ނޫން ބަހަުކްނ  ،މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ބައެއް )ރ( .34  
އަދި ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ އެއްވެސް  ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ

ލިޔެކިޔުމެއް ދިވެހިބަސް ނޫން ބަހަކުން އޮތްނަމަ، ވަޒީާފއާބެޭހ 
 ، ޓްރައިބިއުނަލުން ައންގާ ގޮތެއްެގ މަތީން އެ ލިޔެކިޔުމެއްގެ ތަރުޖަމާއާއި

އެ ފަރުދަކީ ދިެވހިބަުހްނ  ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ފަރުދަކަށް ވެފައި
ޔަންކިޔަން އެނގޭ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ، އެ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާެނ ލި

ފަރާތެއް ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަ ތަރުޖަމާކުރާނެ ފަރާތެއް 
 ހަމަޖެއްސިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 36ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .11

        މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާއިރު، )ށ( .36  
 )ދޭއް( ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  2އެ ލިޔެކިޔުމެއްގެ އަސްލާއި، 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 41ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .12

   ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާނަމަ، މި މާއްދާގެޤާނޫނެއްގައި އެހެން  )ށ( .41  
 ހ( ގެ ަދށުން އަނބުރާ ގެންދާ މައްސަލައެއް، ަވޒީފާއާބެހޭ )

ޓްރައިބިއުނަލުގައި ކުރިޔަށް ނުެގންދާނެކަން އެ ީމހަކަށް އެންގި ތާރީޚުްނ 
)ިތރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިދާރީ ފީގެ  30ފެށިގެން، ގިނަވެގެން 
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ސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ދެއްކުމަށްފަހު، ކުރިން ހުށަހެޅި )ފަ 500/- ގޮތުގައި
އުމެއްނެތި އަލުްނ ލައަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ގެނަމައްސަ

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ފަދައިން އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 41ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .13

ދަށުން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔައިރު ކުރިޔަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ބ( .41  
ގޮސްފައިވާ ހިސާބުން، މި މާްއދާގެ )ށ( ެގ ދަށުްނ އަލުން ހުށަހެޭޅ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަްށ  ،މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 އާއި )ނ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ(  44ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .14

މަްއސަލަިއގެ އަުޑއެުހމުަގއި  

ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ރިކޯޑު 
 ބެލެހެއްޓުން 

 މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގައި އަނގަބަހުްނ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުެގ އޯޑިއޯ )ހ( .44
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުން  ،ކޯޑިންގވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގ ނުވަތަ ރި

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

 މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އަކުރުން އަކުރަށް ލިޔެ، )ށ(   
އެ ބަޔާްނ ، މަޙްޟަރު ބަޔާނެއްގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކޮށް

ަބހަކުްނ  ދިވެހިބަސް ނޫންއެހެންނަަމވެސް،  .ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ
 ވެހިަބސް ނޫންއަޑުއެހުމުގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާނަމަ، ދި

ށް މި މާއްދާ ލާޒިމެއް ކަބަހަކުން ދައްކާ ވާހަކަތައް މަޙްޟަރުކުރުމަ
 ނުކުރެއެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތައްޔާރުކުރާ މަޙްޟަރު ބަޔާން  )ނ(   
 އެ ބަޔާުނގައި ލިޔެފައިވަނީ އަޑުއެހުމުގައި ދެއްކި ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، 

 ވާހަކަތައްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި އެ އަޑުއެހުމެއްގައި ވާހަކަދެއްކި
 ފަރާތްތަކަށް މަޙްޟަރު ބަޔާންތައް ހިއްސާކުރުމަށްފަހު، އެ މަޙްޟަރު

ބަޔާނުގައި މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުިހމަނައި 
 ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ޓްރައިބިއުނަލަށް އެކަން އެްނގުމަށް ( 3

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަްށ  ،ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު
 ލިބިގެންވެއެވެ.
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 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 48ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .15

އެކު،  ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ( .48  
އޮފް އެޓަރނީ މެދުވެރިކޮށް ވަކީލު ނުވަތަ ބަދަލު ހަަމޖައްސާ  "ޕަވަރ
ވަޒީފާއާބެޭހ  ،މަޢުލޫމާތު ފޯމު" ހުށަހެުޅމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަރާތުގެ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ިލބިގެންވެއެވެ.

 މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް ައންަނނިވި ފަދައިން އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.ވަނަ  52ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .16

         ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ނިންމުމެއް އިއްވުމަށް ،ވަގުތީ އަމުރާ ގުޅިގެން )ރ( .52  
        ( ވަނަ ނަންބަރާއި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 33މި ގަވާއިދުގެ 

 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި، މަްއސަލައިގ2ެ)
)އެކެއް( ދުވަހުގެ  1ތާރީޚުގެ  އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ

ޓްރައިބިުއނަލަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު" އެ މީހަކަށް  ކުރިން، "ވަޒީފާއާބެހޭ
 ފޮނުވުމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ހުަރހެއް ނާޅައެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން. 53ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .17

         މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ަނމަވެސް،  )ރ( .53  
    ވަނަ މާއްދާ )ކޮންސިލިއޭޝަން ބައްދަލުވުްނ( ގެ   29މި ގަވާއިދުގެ

ކޮްނސިލިއޭޝަން ބައްދަލުވުމަށް ހާިޒރުވުމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާ  )ނ( ގައި
 އަމުރާ އެއްގޮތަށް ހާޒިރުނުވާކަމަށް ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއާބެހޭ  އަންގާ

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ  ،ސޮއިކޮށް ކު ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެްނބަރަ
 .އެކަން އަންގަންާވނެއެވެ ޚަޞްމުންނަށް

 )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. )ނ( އާއި މާއްދާގެ )ހ( އާއިވަނަ  54ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .18

 ،ހާޒިުރވުުމގެ ައމުުރގައި ުނހިފުން 
ނުވަތަ ައމުރު ލިިބ، ަމޤުބޫލު 

 އުޒުެރއް ނެތި ހާިޒރުުނވުން 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަްށ  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ާހޒިރުވުމަށް )ހ( .54
 ،އަމުރު ފޮނުވުމުން، އެ އަމުރާ ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ، ނުަވތަ އެ އަމުރު ލިބި

)ދޭއް( އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ،  2ޖުމުލަ  ،މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި
ހާޒިރުގައި، ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޣައިރު

އުމާއި، މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ކުރިޔަށް ގެންދި
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ލިިބގެންވެއެވެ.
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    ވަަނ މާއްދާގެ 7މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ަދށުން ނުވަތަ މި ގަވާއިދުެގ  )ނ(   
 ،މައްސަލަ ބާޠިލުކުރިކަންއެ )ނ( ގެ ދަށުން ާބޠިލުކުރި މައްސަލައެއް، 

       ިގަނވެގެން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ެއންގި ތާރީޚުން ފެށިގެން
                 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިދާރީ ފީގެ ގޮތުގައި )ތިރީސް( 30
ދެއްކުމަށްފަހު، ކުރިން ހުށަހެޅި  )ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ 500/-

މައްސަލައަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ގެނައުމެއްނެތި އަލުްނ 
        ހުަށނާޅައިފިނަމަ،  ޅިދާނެއެވެ. އަދި ިމ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިހުށަހެ

 .ނުބެޭލނެއެވެ އެ މައްސަލައެއް އަލުން ޓްރައިބިއުނަލަކުން

ޖުމުަލ  ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ހުަށހެޅޭނީ ،ބާޠިލުކުރާ މައްސަލައެއް )ރ(   
 )އެކެއް( ފަހަރުއެވެ. 1

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ފަދައިން އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 54ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .19

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ބާޠިލުކުރިއިރު ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވާ  )ބ( .54  
ހިސާބުން، މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން އަލުން ުހށަހެޅޭ މައްސަލަ ކުރިޔަށް 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ލިބިެގންވެެއވެ. ،ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް ައންަނނިވި ފަދައިން އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 62ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .20

       މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވުަމށްފަހު، )ރ( .62  
 ހުށަހެޅިފައި ނުވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ އެ މުއްދަތުގައި ފޯމު 

 ފޯމުތައް، އެ ސަބަބަކީ ަމޤްބޫލު ސަބަބެއްކަމަށް ވަޒީާފއާބެހޭ 
 ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެްނނަނަމަ، އެ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ފޯމު

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލށް ލިބިެގންެވއެވެ. ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު،

 ވަނަ މާއްދާގެ މާއްދާގެ )ޅ( އަންނަިނވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 69ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .21

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ އިޖުރާއީ ނުކުތާ ބަލައިގަތުމާމެދު ލިޔުމުން  )ޅ( .69  
ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިފައި، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންނަށް އެކަްނ 

 ނުކުތާ ބަލައިގަތުމާމެދު މަްއސަލައިގެއަންގަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އިޖުާރއީ 
 .އަޑުއެހުމުގައި، މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާެނއެވެ
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 ވަނަ މާއްދާގެ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަިނވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 71ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .22

 މަްއސަލައާ ުގިޅގެން ހުށަަހޅާ 

 ކަންތައްަތއް ސާބިތުުކރުން 
)ބ( ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ  )ރ( އާއި )ނ( އާއި  މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ހ( .71

 މައްސަލަތަކާއި، ޤާނޫަނކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ކަނޑައެޅިގެން ބާވަތުގެ
 ޔާންކުރާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި،ވަކި ގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ބަ

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލަށް ުހށަހަޅާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް
 .ސާބިތުކުރުމަކީ އެ ކަމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ

 ވަނަ މާއްދާގެ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުުރން. 72ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .23

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަަލްށ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި، )ހ( .72 ދޫުކރުން މަްއސަލަިއގެ ލިޔުންތައް  
 މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުްނ މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް 
 ބޭނުންވާނަަމ، ވަޒީފާއާބެޭހ ޓްރައިބިއުނަލަށް އެކަްނ ލިޔުމުން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހަދައިފައިވާ  ދަށުން ހުށަހެޅުމުން، އެ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ށ(   
ނެގުމަށްފަުހ  )ދޭއް( ރުފިޔާގެ މަގުން ފައިސާ 2/-ކޮންމެ ގަނޑަކަށް 

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް ދޫކޮށްދޭން އެދޭ  .ދޫކުރެވޭނެއެވެ
  ،ހާލަތުގައި ފައިސާ ނުނަގައި ލިޔެކިޔުންތައް ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ވަޒީ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް ައންަނނިވި ފަދައިން އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 72ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .24

 މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ލިޔުންތައް ދޫކުރެވޭނީ، އެ މައްސަލައެއްގެ )ނ( .72  
 .ނުވާނަަމއެވެއަޑުއެހުންތައް ނިމިފައި 

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. 75ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .25

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. 102ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .26

ވަނަ ާމއްދާ )މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުެގ ނިޒާމާ ޚިލާފު  101މި ގަވާއިދުގެ  .102 ޖޫރިަމނާ ކުރުން  
ޢަމަލުތައް( ގައި ބުނާ ފަދަިއން، މައްސަލައިގެ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، 

)ދެހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫްނ  -/2,000އެކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި 
 .އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވިދާނެއެވެ
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 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. 121ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .27

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. 122ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .28

ވަނަ މާއްދާއަްށ ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، ދިވެހި ަސރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން  3މި ގަވާއިދުގެ  .29
މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. މި ގަވާއިދުގައި ދެންހުރި މާއްދާތަކަށް  ޢަމަލުކުރަން )ދޭއް(  2ފެށިގެން 

 ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

____________________ 


