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އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ  ،ޤާނޫނާއިޢިމާރާތްކުރުމުގެ ( R-1014/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު  
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  އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ ،އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ރ  މިނިސްޓް 
  ،މާލެ               
 ދިވެހިރާއްޖެ.             

 

 ގަވާއިދެއްގެ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އެ  ،ޤާނޫނާއި  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ( R/2019-4101 ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1( އަށް ގަވާއިދު  ކުރުމުގެ  އިސްތިއުނާފު  ކަންކަން  ނިންމާ  ދަށުން 

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނިންމާ  ،)ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި R-1014/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން. 1ކަންކަން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު( އަށް 

 ށް އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާއެއް އިތުުރކުރުން.ޔަވަނަ މާއްދާގެ ކުރި 7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ބާުބގެ  .1

އިސްިތއުނާފަށް  
 ލަތު ހާހުށަހެޅޭނެ 

 

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާިއދަކުން  ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި )ހ( 6-1
އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅަކާ މެދު ތިރ ގައިވާ ފަދައިން މިނިސްޓްރ ން ގޮތެއް 
ނިންމައިފައިވާ ކަންކަމުގައި ނިންމި ނިންމުން އިސްތިއުާނފުކުރަން 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މައްސަލައެއްނަމަ، ރަޖިސްޓަރ  ކުރެވޭ ގިންތި ނުވަތަ ދާއިރާއާ ގުޅޭ  (1)    
 ؛ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮމިޓ ން ގޮތެްއ ނިންމައިފައިވާ މައްސަލައެއް

ނުރައްކައުތެރި ޢިމާރާތެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ  (2)    
މައްސަލައެއްނަމަ، ނުރައްކައުތެރި ޢިމާރާތްތަކާ ގުޅޭ ކޮމިޓ ން 

 ؛ގޮތެއް ނިންމައިފައިވާ މައްސަލައެއް

ވަަނ ( 2ނުވަތަ )ވަަނ ނަންބަރަށް ( 1)ހ( ގެ )މި މާއްދާގެ  (3)    
ނުެފތޭ މައްސަލައެއް ނަމަ، މިނިސްޓްރ ގެ މައްސަލަ ނަންބަރަށް 

 ބަލާ ކޮމިޓ ން ގޮތެއް ިނންމައިފަިއވާ މައްސަލަތައް.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 11ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

)ހ( ެގ ދަށުްނ އެކުލަވައިލެވޭ އިސްތިއުނާުފ ކޮމިޓ  މި މާއްދާގެ  )ށ( .11  
ލަ ޖުމުދާއިރާތަކުން ކަނޑައެޅޭ  ށްފައިވާބަޔާްނކޮތިރ ގައި  ،އެކުލެވިގެންވަނ 

 މަްއޗަށެވެ. )ނުވައެއް( މެންބަރުންގެ 9
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މާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ފަންނ  ތަޢުލ މު ނުވަތަ ތަޖުރިާބ އި (1)    
         ތެރެިއން މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ލިބިފައިވާ ފަރާްތތަކުގެ

 )ތިނެއް( މެްނބަރުން؛ 3

ރަކާތްތެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހަ ގައި މާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއި (2)    
 ؛)ހަތަރެއް( މެންބަރުން 4ކަނޑައަޅާ 

ޤާނޫނ  ދާއިރާއިން ތަޢުލ މާިއ ތަޖުރިބާ ހާސިލުކޮށްފައިާވ  (3)    
)އެކެއް(  1 ިމނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 މެންބަރު؛

އެ އޮތޯރިޓ ްނ ، ތަމްސ ލުކުރާ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯިރޓ   (4)    
      ކަނޑައަޅާ، ތިރ ގައިވާ ޝަރުޠުތަކުން ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާ 

 .)އެކެއް( މެންބަރު 1

   
 

މާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ފަންނ  ަތޢުލ ުމ އި 4.1 
 ލިބިފައިވުން؛

 މާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުްނ؛އި 4.2     

   
  4.3 

އ އެކްސް ދަރަޖަ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތ  ދަރަޖައެއްގެ 
 މަޤާމެއްގައި ހުރި ފަރާތަކަށް ވުން.

 އިތުރުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ގޮަތށް މާއްދާއެއް  18ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3

އިސްިތއުނާފުުކރާ  

މަްއސަލަތައް ިނމުނު 
 ގޮތް ހާމަުކރުން 

އިސްތިއުނާފުކުރި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް، ތިރ ގައިވާ މަުޢލޫމާުތ ހިމެނޭގޮތަްށ،  .18-1
 މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

 .މައްސަލައިގެ ނަންބަރު )ހ(  

 .މައްސަލައިގެ ބާވަތް )ށ(  

 .މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް )ނ(  

 .މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރ ޚު )ރ(   

 .މައްސަލަ ހުށަހެޅި ގޮތް )ބ(   

 .މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ )ޅ(   

 .މައްސަލަ ނިންމުނު ގޮތް )ކ(   
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 .މައްސަލަ ނިންމުނު ތާރ ޚު )އ(   

 މިނިސްޓްރ ގެ ތައްގަނޑު. )ވ(   

 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުންފެށިގެންނެވެ.މި  .4
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