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ުއެއްވަނަުބައިު

ުޢާއްމުުމާއްދާތައްު

87ު)ވަޒީފާއާބެހޭުޤާނޫނު(2008/2ުުޤާނޫނުުނަންބަރުުު،މިުގަވާއިދަކީު)ހ(ު .1ުތަޢާރުފާއިުނަންު
ުވަނަުމާއްދާއިންުބާރުލިބިގެންުހަާދފައިވާުގަވާއިދެކެވެ.

ުޤާނޫނުގެުު)ށ(ުު ުވަޒީފާއާބެހޭ ުވަޒީފާއާބެޭހު މިއީ، ުޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ދަށުން
ު ުގޮތާއިޓްރައިބިއުނަލުގެ ުހިންގާނޭ ވަޒީފާއާބެޭހު، މަސައްކަްތ

ުވަޒީާފއާބެޭހު ުގަވާއިދާއި ުަމޖިލީހުގެ ުޢާއްމު ޓްރައިބިއުނަލުގެ
ުޢަމަލުކުރަންޖެޭހު ުބެލުމުގައި ުމައްސަލަަތއް ޓްރައިބިއުނަލުން

ުކަންަތއްތަްއުު،އުޞޫލުތަކާއި ުއެެހނިހެން ުޓްރައިބިއުނަލާބެހޭ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުބަޔާންކުރާުގަވާއިދެވެ.

ުު)ނ(ުު ުގަވާއިދު ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ު"ވަޒީފާއާެބހޭ ުކިޔާނީ ުގަވާއިދަށް "2021ުމި
ުއެވެ.
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ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލުގެު

ުމަޤްޞަދުު
ުމަޤްޞަދަކީު .2 ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ުވަޒީފާދޭުު،ވަޒީފާއާބެހޭ ުމާޙައުލުގައި ވަޒީފާގެ

ުމައްސަލަތަކާއިު ުއުފެދޭ ުދެމެދު ުއަދާކުރާފަރާތާ ުވަޒީފާ ވަޒީފާއާބެހޭުު،ފަރާތާއި
ުވަޒީފާގެު ުނުވަތަ ުގަވާއިދެއްގައި ުނުވަތަ ުޤާނޫނެއް ުއެހެންވެސް ޤާނޫނާއި
ުަކނޑައަޅާފައިވާު ުބެލުމަށް ުޓްރައިބިއުނަލުން ުވަޒީފާއާބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި

ުމައްސަލަތައްުވީހާވެސްުއަވަހަށްުބަލައިުނިންމުމެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލްު

ުހިނގަމުންދާުތަންު
ުހިނދަކުު .3 ނޑަނާާޅހާ ުކަ ުއެހެންގޮތަަކށް ުމަޖިީލހުން ުާޢންމު ު،ޓްރައިބިއުނަލުގެ

ުއެންމެހައިު ުޓްރައިބިއުނަުލގެ ުވަޒީފާއާބެހޭ ުައދި ުޓްރައިބިއުނަލް ވަޒީފާއާބެހޭ
ުދިވެހިރާއްޖޭގެު ުހިނގަމުންާދނީ ުގޮތެއްގައި ުާޢންމު ުއަޑުއެހުންތައް މައްސަލަތަކުގެ

ުވެރިރަށްުމާލޭގައެވެ.

ުއަޣުލަބިއްޔަތުންު)ހ(ު .4ުލުގެުދައުރާއިުރިސެސްުޓްރައިބިއުނަު ުމަޖިީލހުގެ ުޢާންމު އެހެންޮގތަކަށްުުޓްރައިބިއުނަލުގެ
ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ުއަހަރަކުވެސް ުޮކންމެ ުހިނދަކު، ނޑަނާޅާހާ އަހަރީުުކަ

ުރަސްމީު ުފުރަތަމަ ުމަހުގެ ުޖަނަވަރީ ުއަހަރެއްގެ ުއެ ުފެށޭނީ ުދައުރު
ނޑުމެ ުމެދުކެ ުއަދި ުދުވަހުއެވެ. ުއެުމަސައްކަތު ުހިނގުމަްށފަުހ އްނެތި

ުެއްނމެފަހުު ުހަފްތާގެ ުފަހު ުމަހުގެ ުނޮވެްނބަރު ުނިމޭނީ ުދައުރު އަހަރުގެ
ުއަންަނު ުވިދިެގން ުފެށިގެން ުދުވަހުން ުދުވަހުއެވެ.ުއެ ުމަސައްކަތު ރަސްމީ

ުަހމައަށްުުއަހަރުގެުޖަނަވަރީުމަހުގެ ފުަރަތމަުރަސްމީުމަސައްކަތުުދުވަހާ
ުއޮންާނނީ ުއަހަރީުުޓްރައިބިއުނަލް ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ުއަދި ރިސެސްގައެވެ.

ުޓްރައިބިއުނަުލގައި ުނިމޭއިރު ުދެންުުދައުރު ުމައްސަލަތަްއ ނުނިމިހުރި
ުފެށުމުންނެވެ.ުކުރިއަށްުގެންދާނީުވިދިގެންުއަްނނަުދައުރު

ުޤާނޫނެްއުުު)ށ(ުު ުވީނަމަވެސް، ުބަޔާންކޮށްފައި ުއެހެން ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ު ުގަވާއިދެއްގެ ުތެރޭގައިުނުވަތަ ުމުއްދަތެއްގެ ުވަކި ުވަކިކަމެއް، ދަށުން

ުހަލުވިިމނެއްގައިު ުއެކަށީގެންވާ ުނުވަތަ ުޙާލަތެއްގަިއ ނިންމަންޖެހިފައިވާ
ުބޭުނމުގައިު ުނިންމުމުގެ ުމައްސަލަތައް ުބަލަމުންދާ ޓްރައިބިއުނަލުން

ނޑައެޅުމެއްގެުުޓްރައިބިއުނަލުގެ ުކަ ނޑައަޅާ ުކަ ުމަިޖލީހުން ޢާންމު
ު ުއެ ުރިސެސްގައިުއަހަުމައްޗަށް، ުދެމެދުގެ ުފެށުމާ ުދައުރު ރެއްގެ

ުކުރިއަށްު ުއަޑުއެހުންތައް ުމައްސަލަަތކުގެ ޓްރައިބިއުނަލުގެ
ު.ގެންދެވިދާނެއެވެު

ުއަޑުއެހުންތަްއުު)ނ(ުު ުމައްސަލަތަކުގެ ުމުއްދަތުގައި ުރިސެސްގެ ޓްރައިބިއުނަލުގެ
ުމަްއސަލަތައްުުނުބޭއްވި ުޓްރައިބިއުނަލަށް ުނަމަވެސް، ކަމުގައިވީ
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ުއިދާރީބަލަ ުޓްރައިބިއުނަލުެގ ުރިސެސްގެުުއިގަތުމާއި މަސައްކަތްތައް
ނޑިގެންނުވާެނއެވެ ު.މުއްދަތުގައިުމެދުކެ

ުމަޖިލީހުގެުޤާނޫނީުުމައްސަލަުބަލާު
ުޢަދަދުު

ުު)ހ(ު .5 ުނަްނބަރު ުގޯނާކުރުނ2014/16ުުްޤާނޫނު ުފުރައްސާރަކުރުމާއި )ޖިންސީ
ު ުގެ ުޤާނޫނު( 27ުުހުއްޓުވުމުގެ ުދަށުން ުމާއްދާގެ ޓްރައިބިުއނަލަްށުވަނަ

ުމައްޗަށްު ުަޢދަދެއްގެ ުއޮނަހިރި ުިނންމާނީ، ުބަލައި ުމައްސަލަތައް ުހުށަހެޅޭ
ުޓްރަިއބިއުނަލުެގު ުހިމެނޭ ުމެންބަރުން ުޖިންސުގެ ުދެ އެކުލެވޭ،
ުނިމުނުގޮްތު ުމައްސަލައެއް ުއެ ުއަދި ުމަޖިލީހަުކންނެވެ. މެންބަރުންގެ

ުރުންުވަިކންުއިއްވާެމންބަުކަމުގައިވާނީުމެންބަރުންެގުމަޖިީލހުގައިުހިމެނޭ
ު.ރައުޔުތަކުގެުއަޣުލަބިއްޔަތުުނިސްބަތްވާުގޮތަށެވެު

މިުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުބަޔާންކޮްށފައިވާުބާވަތުގެުމައްސަލަތައްުިފޔަވައިުު)ށ(ުު
ު ުނިންާމނީ، ުުބަލަިއ ުމައްސަލަތައް ުއެެހްނ ުހުށަހެޅޭ 1ުޓްރައިބިއުނަލަްށ

ު ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ުހިެމޭނ ުމެންބަރެއް ެމންބަުރންގެު)އެކެއް(
ުމަޖިލީހަކުންނެވެ.

ުވީަނމަވެސްުު)ނ(ުު ުއޮތްކަމުގައި ުބަޔާންކޮށްފައި ުއެެހން ު)ށ(ުގައި ުމާއްދާގެ މި
ުމަިޖލީހުެގު ުބަލާ ުމައްސަލަ ުނުވަތަ ުރައީސްއަށް ޓްރައިބިއުނަލުގެ
ުމައްސަލަު ުހާލަތެއްގައި، ުފެނިއްޖެ ުމެންބަރަކަށް ުއިންނަ ރިޔާސަތުގައި

ު ުނިންމުަމށް ުއެކުަލވާލެވޭ،3ުުބަލައި ުމައްޗަްށ ުމެންބަރުންގެ )ތިނެއް(
ުމާއްދާއާު ުމި ުއަދި ު ުއެކުަލވާލެވިދާނެއެވެ. ުމަޖިލީހެއް މެންބަރުންގެ

ު ުމަޖިލީހަކުްނ3ުުއެއްގޮތަށް ުއެކުލަވާލެވޭ ުމައްޗަށް ުމެްނބަރުން )ތިނެއް(
ުމަޖިީލހުގަިއު ުމެންބަރުންގެ ުކަމުގައިވާނީ ުނިމުނުގޮތް ުމައްސަލައެއް ބަލާ

ުއަޣުލަބިއްޔަުތުމެންުހިމެނޭ ުރައުޔުތަކުގެ ުއިއްވި ުވަކިން ބަރުން
ު.ނިސްބަތްވާުގޮތަށެވެު

ުވަޒީފާއާބެޭހުު)ހ(ު .6ުސިއްކަު ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލުގެު ުބޭނުންކުރުމަށް، ުޓްރައިބިއުނަލުަގއި ވަޒީފާއާބެހޭ
ުސިއްކައެއް ުވަކި ުޓްރައިބިުއނަލުގެުުޓްރައިބިއުނަލުގެ އޮންނަންވާނެއެވެ.

ު ުރަސްމީުނިންމުންތައް ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ުކުރެވޭ ުޤަރާރު ލިޔެ
ޓްރައިބިއުނަލުެގުއެހެނިހެންުރަސްމީުލިޔުންތަކުގައިުއެު، ލިޔުންތަކުގައާއި

ުސިއްކަުޖަހަންވާނެއެވެ.

ުިލޔުމުންުު)ށ(ުު ުރަޖިސްޓްރާ ުނުވަތަ ުެމންބަރަކު ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުއެްއވެސްު ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ުވަޒީފާއާބެހޭ ުހުއްދައެއްނެތި، ދީފައިވާ
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ުޖަހައިގެންު ުސިއްކަ ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ުވަޒީފާއާބެހޭ ުލިޔުމެއްގައި
ު.ނުވާނެއެވެު

ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލުުުގައިު
ބެލުމުގައިުބޭނުންކުރާުމައްސަލަު

ުބަސްު

ުކުރިއަށްުު)ހ(ު .7 ުއަޑުއެހުންތައް ުަމއްސަލަތަކުގެ ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުދިވެހިު ުބަލަހައްޓަންވާނީ ުރެކޯޑުތައް ުލިޔެކިޔުންތަާކއި ުއަދި ުގެންދަންވާނީ

ުބަހުންނެވެ.ު

ުފެންވަރަށްުު)ށ(ުު ުއެކަށީގެންވާ ުފަރާތަކީ ުއެއްވެސް ުހިމެނޭ މައްސަލާގައި
ދިވެހިބަހުންުވާހަކަުދެއްކޭުމީހެްއކަމުގައިުނުވާނަމަ،ުނުވަތަުއަޑުިއވުމާއިު
ުދެކެވޭު ުއަޑުއެހުމުގައި ުފަރާތްތަކަށް ުމަހުރޫމްވެފައިވާ ވާހަކަދެއްކުމުން
ުވާަހކަތަްއު ުޭބނުންވާ ުދައްކަން ުއެފަރާތުން ުކިޔައިދީ ުއެފަރާތަށް ވާހަކަތައް

ުއެ ުހަމަޖައްސާނީ ުތަރުޖަމާނަކު ުއަިދުދައްކައިދިނުމަށް ފަރާތަކުންނެވެ.
ުފަރާތަކީ ުހަމަޖައްސާ ުތަރުޖަމާކުރުމަށް ވަޒީފާއާބެޭހުު،މިގޮތުން

ުޓްރައިބިއުނަލުންުަޤބޫލުކުރާުފަާރތަކަށްވާންވާނެއެވެ.

ުުހށަހަާޅުު)ނ(ުު ުމައްސަލަ ުބަޔާްނކޮށްފައިވާފަދައިން ުގައި ު)ށ( ުމާއްދާގެ މި
ު ުަހމަޖައްސަންޖެހިއްޖެނަމަ ުތަރުޖަމާނަކު ތަރުޖަމާނަުކުފަރާތުން

ު ުދިނުމަށްފަހ10ުުހަމަޖެއްސުމަށް ުމުއްދަތެއް ުދުވަހުގެ އެު، )ދިހައެއް(
ުމައްސަލަު ުއެ ުހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ ުތަރުޖަމާނަކު ުތެރޭގައި ުމުއްދަތުގެ

ުބާޠިލްކުރުމުގެުއިޚްތިޔާރުުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަަލށްުލިބިެގންވެެއވެ.

ުު)ރ(ުު ުގަިއ ު)ށ( ުމާއްދާގެ ުަރއްދުވާުމި ުމައްސަލަ ބަޔާްނކޮށްފައިވާފަދައިން
ުތަރުޖަމާނަުކު ުަހމަޖައްސަންޖެހިއްޖެނަމަ ުތަރުޖަމާނަކު ފަރާތުން

ު ުދިނުމަށްފަހ10ުުހަމަޖެއްސުމަށް ުމުއްދަތެއް ުދުވަހުގެ އެުު،)ދިހައެއް(
ުމައްސަލަު ުއެ ުހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ ުތަރުޖަމާނަކު ުތެރޭގައި މުއްދަތުގެ

ުޣައި ުފަރާތުގެ ުރައްދުވި ުގެންދިއުމުެގުހާޒިރު ުކުރިއަށް ުމައްސަލަ ރުގައި
ުއިޚްތިޔާރުުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލަށްުލިބިެގންވެއެވެ.

ރުކުރެވޭުފަރާތަކީުހާޒިމައްސަލާގައިުހެއްކެއްުނުވަތަުޚަބީރެއްގެުގޮތުގައިުު)ބ(ުު
ުމީހެއްަކމުގައިު ުދެއްކޭ ުވާހަކަ ުދިވެިހބަހުން ުފެންވަރަށް އެކަށީގެންވާ

ުމަހުރޫމްވެފައިާވުުނުވާނަމަ، ުވާހަކަދެއްކުމުން ުއަޑުއިވުމާއި ނުަވތަ
ުވާނަމަ ުިކޔައިދީު، ފަރާތަކަށް ުއެފަރާތަށް ުވާހަކަތައް ުދެކެވޭ އަޑުއެހުމުގައި

ުތަރުަޖމާނަކުު ުދައްކައިދިނުމަށް ުާވހަކަތައް ުބޭުނންވާ ުދައްކަން އެފަރާތުން
ު ުޚަބީރެއް ުނުވަތަ ުހެއްކެއް ުއެ އެދޭުުރުކުރުމަށްުހާޒިހަމަޖައްސަންވާނީ
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ުފަރާތަކީ ުހަމަޖައްސާ ުތަރުޖަމާކުރުމަށް ުމިގޮުތން ުއަދި ު،ފަރާތަކުންނެވެ.
ުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަުލންުޤަޫބލުކުރާުފަރާތަކަށްވާންވާނެއެވެ.

ުހުށަހެޅިުު)ޅ(ުު ުމައްސަލަ ުބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ުގައި ު)ބ( ުމާއްދާގެ މި
ުތަރުު ުފަރާތުން ުރައްދުވާ ުމައްސަލަ ުނުވަތަ ޖަމާނަުކުފަރާތުން

ު ުހަމަޖެއްސުމަށް )ދިަހއެއް(10ުުހަމަޖައްސަންޖެހިއްޖެނަމަ،ުތަރުަޖމާނަކު
ުތަރުަޖމާނަުކު ުތެރޭގައި ުމުއްދަތުގެ ުދިނުަމށްފަހު،ުއެ ުމުއްދަތެއް ދުވަހުގެ
ުހެކިބަސްު ުޚަބީރެއްގެ ުނުވަތަ ުހެއްކެއް ުއެ ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ

ުޓް ުވަޒީފާއާބެހޭ ުއިޚްިތޔާރު ުނިންމުމުގެ ރައިބިއުނަލަްށުނުނެގުމަށް
ުލިބިގެންވެއެވެ.

ުނޫްނުު)ކ(ުު ުދިވެހިބަްސ ުތެރެއިން ުލިޔެކިޔުންތަކުގެ ުހުށަހެޅޭ މައްސަލާގައި
ުތަރުަޖމާކޮށްު ުދިވެހިބަހަށް ުލިޔެކިޔުން ުހުްނނަ ުބަސްތަކުން އެހެން

ުއަދިުުހުށަހެޅުމަށް ުއެންގިާދނެއެވެ. ުފަރާތަށް ުުހަށހެޅި ުލިޔުމެއް އެ
ުމުްއދަތުގައިު ުދެވޭ ުހުށަހެޅުމަށް ުލިޔުން ުކޮށްފައިވާ ުތަރުޖަމާ މިގޮތުން
ުއެު ުނިންމުގައި ުމައްސަލަ ުހުަށނާޅައިފިނަމަ ުލިޔުން ުކޮށްފައިވާ ތަރުޖަމާ
ުބަާލު ުމައްސަލަ ުއިޚްތިޔާރު ުނިންމުމުގެ ުނުކުރުމަށް ުރިޢާޔަތް ލިޔުމަށް

ުހަށްުލިބިެގންވެއެވެ.މަޖިލީ

ުރަސްމީުު)ހ(ު .8ުގަޑިުުރަޖިސްޓްރީުހުޅުވިފައިހުންނަު ުހުޅުވިފައިހުންނާނީ ުަރޖިސްޓްރީ ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުބުާރސްފަތިުުބަންދުދުވަސްތައް ުެފށިގެން ުދުވަހުން ުއާީދއްތަ ފިޔަވައި

ުގަޑީގައެވެ.ުދުވަހުގެނިޔަލަށްުސަރުކާރުުރަސްމީ

ުު)ށ(ުު ުމިުވަޒީފާއާބެހޭ ުހުއްދައަކާއެކު، ުޚާއްޞަ ުަރއީސްގެ ޓްރައިބިއުނަލުގެ
ބަޔާންޮކށްފަިއވާުދުވަސްތަކާއިުގަޑިތައްުނޫންުއެހެންުުމާއްދާގެު)ހ(ުގައި

ުގަޑިތަކުގައި ުބެހެއްޓުމުެގުުދުވަސްތަކާއި ުހުޅުވާފައި ރަޖިސްޓްރީ
ލިބިގެންވެއެވެ.ުއަދިުމިގޮތުންުރަިޖސްޓްރީުުއިޚްތިޔާރުުރަޖިސްޓްރާރއަށް

ުއެކަންުހުޅުވާ ުެރކޯޑުކޮށްުުޙާލަތްތަކުގައި ުޓްރައިބިއުނަލުގައި ޢާންމުކޮށް،
ުޔައުމިއްޔާުކުރަންވާނެއެވެ.

ު
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ުދެވަނަުބައިު

ުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލުގެުރަޖިސްޓްރާރ

ުމިުު .9ުރަޖިސްޓްރާރ ުބަލައިގަތުމަށާއި، ުމައްސަލަތައް ުހުށަހެޅޭ ުޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ
ުޓްަރއިބިއުނަލުގަިއުުއެއްގޮތްވާުގަވާއިދާ ުމައްސަލަތައް ުއެފަދަ ގޮތުގެމަިތން

ު.ރަޖިސްޓްރާރުއަކުުޓްރައިބިއުނަލުގައިުހުންަނންާވނެއެވެުހިންގުމަށްޓަކައި

ުކަންތައްތައްުު .10ުރަޖިސްޓްރާރގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު ުއަންނަނިވި ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ
ު.ހިމެނެއެވެ

ުމަްއސަލަތަކާއިު)ހ(ުު ުހުށަހެޅޭ ުުގޅިގެންު، ޓްރައިބިއުނަލަްށ މައްސަލަތަކާއި
ު.ހުށަހެޅޭުލިޔެކިޔުންތައްުބަލައިގަުތން

ޓްރައިބިއުނަލަށްުހުށަހެޅޭުމައްސަލަތަކާއިުލިޔެކިޔުންތައްުހުށަހެޅިަފއިވަީނުު)ށ(ުު
ުގަވާއިދާ ުޓްރައިބިުއނަލަްށުުމި ުމިގޮތުން، ުކަށަަވރުކުރުން. އެއްގޮތަށްޯތ
ުޚިލާފަްށުުހުށަހެޅިފައިވާ ުގަވާއިދާ ުމި ުލިޔެކިޔުމަކީ ުނުވަތަ މައްސަލައަކީ
ުމައްސަލައެްއުުހުށަހެޅިފައިވާ ުއެ ުލިޔުމެއްނަމަ ުނުވަތަ މައްސަލައެއް

ުމި ުލިޔުމެއް، ުއެންގުމުެގުުނުވަތަ ުއިޞްލާޙުކުރުމަށް ުއެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ
ުމައްސަލައެއް ުއެ ުބަލައިނުގަތުމުގެުނުވަތަ ުލިޔުމެއް އިްޚތިޔާރުުުނުވަަތ

ުރަޖިސްޓްރާރއަށްުލިބިގެންވެއެވެ.

ުހިނދަކު،ުު)ނ(ުު ުނުވާހާ ނޑައަޅާފައި ުކަ ުއެހެންގޮތަކަށް ުގަވާއިދުގައި މި
ުޓްރައިބިއުަނލަށްު ުމަްއސަލަތައްުުވަޒީފާއާބެހޭ ުއެންމެހައި ހުށަހެޅޭ
ުބަލައިގަތުމާމެދުުގޮތެއްުިނންމުންު

ުއެމަު)ރ(ުު ުނުފެްނނަނަމަ، ުބަލައިގަތުމަްށ ބަލައިަގތުމަްށުުއްސަލައެއްމައްސަލަ
ުހުށަހެޅި ުމައްސަލަ ުލިޔުމުން ުޚުލާާޞއެއް ުސަބަބުގެ ުނުފެންނަ

ު.ފަރާތަށްދިނުންު

)ޓްރައިބިއުނަލަށްުމައްސަލަުހުށަެހޅުމުގެުުވަނަުމާއްދ19ުާމިުގަވާއިދުގެުު)ބ(ުު
ު ުމައްސަލައެއްުމުއްދަތު( ުހަމަވެފައިވާ ުމުއްދަތު ުބަޔާންކޮށްފައިާވ ގައި

ުހުަށހެޅުންތަްއުުޓްރައިބިއުނަލަށް ުހުށަހަޅާ ުއެދި ުުހއްދައަށް ހުށަހެޅުމުގެ
ުނިންމިގޮތް، ުފަރާތަށްުުބަލައި ުހުށަހެޅި ުމައްސަލަ ުއެ ުލިޔެ ސަބަބާއެކު
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ުދިނުން.

ު.ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލުގެުމަްއސަލަތަކުގެުރަޖިސްޓްރީުބެލެހެއްޓުންު)ޅ(ުު

ުޓްރައިބިުއނަލުގެުު)ކ(ުު ުތައްޔާރުކުރުމާއިުުވަޒީފާއާބެހޭ ކަލަންޑަރު
ު.ޝާއިޢުކުރުން

ުއެުު)އ(ުު ުނިންމުމެއްވެްސ، ުކޮންމެ ުނިންމާ ުޓްރައިބިުއނަލުްނ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުނިންމި ުޓްރައިބިުއނަލުގެުުނިންމުމެއް ުވަޒީފާއާބެހޭ ތާރީޚުަގއި

ުސޮއިުކުރުން.ުނިންމުންތަކުގެުރަޖިސްޓްރީގައިުރެކޯޑުކޮށް،

ުު)ވ(ުު ުަގވާއިާދުވަޒީފާއާބެހޭ ުމި ުނިންުމންތައް ުނިންމާ ޓްރައިބިުއނަލުން
ުއެއްގޮތްވާުގޮތުގެމަތިންުތަްނފީޒުކުރުމަށްުކަމާބެހޭުކޯޓަށްުހުަށހެޅުން.

ުނެރޭުު)ފ(ުު ުގުޅިގެން ުމައްސަލަތަކާ ުހިނގާ ުޓްރައިބިއުނަލުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ
ުުހންނާޭނު ުފެންަނން ުޢާންމުކޮްށ ުލިޔުްނތައް ުއެހެނިހެން އަމުރުތަކާއި

ުހަމަޖައްސައިގޮ ުއިންތިޒާމް ުނިމުުނގޮތުގެުުތުގެ ުމައްސަލަ ބެލެހެއްޓުމާއި،
ުރިޕޯޓުުތައްޔާރުކޮށްުދޫކުރުން.

ުޓްރައިބިުއނަލުެގުު)ދ(ުު ުވަޒީފާއާބެހޭ ުގަވާއިދުގައި ުމި މިނޫންވެސް
ނޑައަޅާފައިވާުުރަޖިސްޓްރާރގެ ުކަ ުގޮތުގައި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ
ު.ކަންކަންކުރުން

ުމަސްއޫލިއްޔަތުތައްުރަޖިސްޓްރާރގެު

ުޙަވާލުކުރުންުުއެހެންުފަރާތަކާު
ުވަޒީާފއާބެހޭުު)ހ(ު .11 ުމަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެތެރެއިން، ރަޖިސްޓްރާރގެ

ުެފންނަ ުރައީސްއަށް ުނުވަަތ،ުުޓްރައިބިއުނަލުގެ ުމަސްއޫލިއްޔަތު ބައެއް
ުހުއްދައާއެކު ުރައީސްގެ ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ރަޖިސްޓްރާރުުވަޒީފާއާބެހޭ

ުމަސްއޫލި ނޑައަޅާ ުއެހެްނުކަ ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ުވަޒީފާއާބެހޭ އްޔަތުތަކެއް
ު.ވަގުތީގޮތުންުޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެުމުވައްޒަފަކާ

ުނުވަަތުު)ށ(ުު ުޙާލަތެއްގައި ުނެތް ުރަޖިސްޓްރާރ ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުވަޒީފާގެ ުޙާލަތެްއގައި،ުުއޭނާ ުނުކުޅެދިއްޖެ ުއުފުލުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު

ު ުފެށެންދެްނ،ުުމަޤާމުގެރަޖިސްޓްރާރގެ ުއޭނާއަށް ުއަދާކުރަން ވާޖިބުތައް
ުރަޖިސްޓްރާރއެއް ުއެހެން ުރަޖިސްޓްރާރގެުުނުވަތަ ޢައްޔަންކުރެވެންދެން

ުޓްރައިބިުއނަލުެގު ުވަޒީފާއާބެހޭ ުފަރާތެއް ުއަދާކުރާނެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ުރައީސްުއައްޔަނުކުރަންުވާނެއެވެ.
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ުނިންމުމެއްުއަލުންު ރަޖިސްޓްރާރގެު

ުހުށަހެޅުމުގެުޙައްޤުުުބަލަންުއެދިު
ުކަމަކާމެދު،ުު)ހ(ު .12 ުއެއްވެސް ުކުރާ ުރަިޖސްޓްރާރ ުބާރުލިބިގެން ުގަވާއިދުން މި

ުއެކަމެއްުުނުވަތަ ުއަލުން ުހިތްހަމަނުޖެހޭނަަމ، ުނިންމުމަކާމެުދ ނިންމާ
ުވަޒީފާއާބެޭހު ުއެދި ުދިނުމަށް ުބަލައި ުނިންމުމެއް ުއެ ނުވަތަ

ު ުުހށަހެޅުމުގެ ުކަމުގެޓްރައިބިއުނަލަށް ުކޮންމެުުޙައްޤު، މަޞްލަޙަތުއޮތް
ު.ފަރާތަކަށްުލިބިގެންވެއެވެު

ުފަހަރަށްުު)ށ(ުު ުދެވަނަ ުކަމެއް ުފަދަ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުމި
ުފެށިގެްނު ުދުވަހުން ުނިންމި ުނިންމުމެއް ުއެ ުއެދޭނަމަ، ބަލައިދިނުމަށް

ު ުޚާއްޞަކުރެ(7ުރަސްމީ ުއެކަމަށް ުތެރޭގައި ުދުވަހުގެ ވިފައިާވުހަތެއް(
ުހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ުފޯމުން

ުފާއިތުވުމަށްަފހުގަިއުު)ނ(ުު ުމުއްދަތު ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުގައި ު)ށ( ުމާއްދާގެ މި
ުއެފަދަުނިންމުމެއްުއެުމުްއދަތުގައިުހުށަނޭޅުނުުަމޤުބޫލުުަސބަބެއްުުވެސް،

ުއިޚްތިޔާރުު ުބަލައިގަތުމުގެ ުއެހުަށހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ،
ު.ިލބިގެންވެއެވެުުޓްރައިބިއުނަލަށް

ުއެެހންގޮތަކަްށުު)ރ(ުު ުމަޖިލީހުން ުޢާންމު ުޓްރައިބިއުަނލުެގ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުހުށަހަާޅު ުަދށުން ުގެ ު)ހ( ުާމއްދާގެ ުމި ނޑަނާޅާހާހިނދަކު، ކަ

ު ުމަދުވެގެން ނޑައަޅާނީ، ުކަ ުގޮތެއް )ތިނެއް(3ުުހުށަހެޅުމާމެދު
ުވެ.މެންބަރުންގެުމަޖިލީހަކުްނނެުމެންބަރުންގެުމައްޗަށްުއެކުލެވޭ

ުއަސާސެއްކަމުގައިުު)ބ(ުު ުބެލުމުގައި ުއަލުން ުނިންމުން ރަޖިސްޓްރާރގެ
ު.ރަޖިސްޓްރާރގެުނިްނމުންުބިނާކުރިުޤާނޫނީުއަސާސްަތކެވެުބަލަންވާނީ

ުމައްސަލަުު)ޅ(ުު ުއެ ުމައްސަލައެއްގައި ުހުށަހެޅޭ ުދަށުން ުގެ ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ުގަވާއިދު ުމި ުނިންމައިިފނަމަ، ުބަލައިގަތުމަށް ުމާއްދ26ުުާގެ ވަނަ

ުރަޖިސްޓްރީު ުމައްސަލަުު)މައްސަލަ ުމަތިން ުގޮތުގެ ުގައިވާ ކުރުން(
ުކަންކަން ުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ުކުރުމަށް ކުރުމަށްުުރަޖިސްޓްރީ

ު.ރަޖިސްޓްރާރުއަންގަންވާނެއެވެ

ުމައްސަލަުު)ކ(ުު ުމައްސަލައެއްގައި، ުހުށަހެޅޭ ުދަށުން ުގެ ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ުެއުމައްސަލައެއްގައިުފައިޞަލާކުރާނީުއެ،ުބަލައިގަތުމަށްުިނންމައިފިނަމަ

ުހުއްދަު ުނުަވތަ ުނުހިމެނޭ ުމެންބަރެއް ުތެރެިއން ުމެންބަރުންގެ ުދިން ހުއްދަ
މެންަބރުންެގުުދިންުމެންބަރުންގެުއަޣުލަބިއްޔަުތުނުލިބޭގޮތަށްުއެކުލަވާލެވޭ
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ުމަޖިލީހަކުންނެވެ.

ުު)އ(ުު ުހުށަހަޅާފައިވާ ުދަށުން ުގެ ު ު)ހ( ުމާއްދާގެ މައްސަލައެއްގައި،ުމި
ުޙާަލތުގައި،ުުމައްސަލަ ުނިންމާ ުނުފެންނަކަަމށް ުހުއްދަދޭން ހުށަހެޅުމުގެ
"ރަޖިސްޓްރާރގެުިނންމުންުނުފެްނނަުސަބަުބތައްުބަޔާންކޮށް،ުުހުއްދަދޭން
ދޫކުރަންވާނެއެވެ.ުއަދިުއެުރިޕޯޓުގައިުނިމުނުގޮތުގެުރިޕޯޓް"ުުމުރާޖަޢާކޮށް

ުސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.ބެލިުމެންބަރުްނުުއެުމައްސަލައެއް

ު

ުތިންވަނަުބައިު

ުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލުގެުއިޚްތިޞާޞްއާއިުބާރުތައްު

ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލުގެު

ުއިޚްތިޞާޞްު
ވަޒީފާއާބެހޭުޤާނޫނުުނުވަތަުއެެހންުވެސްުޤާނޫނެއްުނުވަތަުގަވާއިދެއްގެުުު .13

ު ުބެލުމަށް ުޓްރައިބިއުަނލުން ުވަޒީފާއާބެހޭ ުމައްސަލަތަްއުދަށުން ނޑައަޅާ ކަ
ުމަތިންު،ބަލައި ުގޮތުގެ ުޚިލާފުނުވާ ުޤާޫނނާ ވަޒީާފއާބެޭހުު،ވަޒީފާއާބެހޭ

ުއެ ުފެންނަގޮތަކަށް ުރަނގަޅުކަމަްށ މައްސަލަތަްއު ޓްރައިބިއުނަލަށް
ުޓްރައިބިއު ުވަޒީާފއާބެހޭ ުބާރު ުފުރިހަމަ ުލިިބގެްނވެއެވެ.ުނިންމުމުގެ ަނލަށް

ުމައްސަލަތަކުެގުުމިގޮތުން ުެބލިދާނެ ުޓްރަިއބިއުނަލުން ވަޒީފާއާބެހޭ
ުތެރޭގައިުތިރީގައިވާުބާވަތްތަކުގެުމައްސަލަތައްުހިމެނެއެވެ.

ުު)ހ(ުު ުޤާޫނނުގެ ުައސާސ2ުުީވަޒީފާއާބެހޭ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުބާބުގައި ވަަނ
ުއުސޫލުތަކާުޚިލާފުވާކަމަށްުބަޔާންކޮށްުހުށަހެޅޭުމައްސަލަ؛

ސަބަބެއްުނެތިުވަޒީފާއިންުވަކިކުރިކަމަށްުބަޔާންކޮށްުވަޒީފާުުއެކަށީގެންވާު)ށ(ުު
ުު؛އަދާކުރިުމީހާުހުށަހަޅާުމައްސަލަ

ުުހށަހަޅާުު)ނ(ުު ުބަޔާންކޮށް ުނުދޭކަމަށް ުއުޖޫރަ ުއެއްގޮަތށް ުޤާނޫނާ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުމައްސަލަ؛

ުވަޒީފާގެުއެއްބަސްވުމާުޚިލާފުވާކަމަށްުބަޔާންކޮށްުހުށަހަޅާުމައްސަލަ؛ު)ރ(ުު

ުހުށަހަާޅުު)ބ(ުު ުމިނިސްޓަރަށް ުބެހޭގޮތުން ުއޭޖެންސީއަކާ ުހަމަޖައްސައިދޭ ވަޒީފާ
ުނިންމުަމކާމެދުު ުނިންމާ ުމިނިސްޓަރު ުގުޅިގެން ޝަކުވާއަކާ

ުއެ ުހުށަހަޅާުުހިތްހަމަނުޖެހިެގން، ުއިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ނިްނމުން
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ުމައްސަލަ؛

ު؛ހުަށހަޅާުމައްސަލަވަޒީފާުހަމަޖައްސައިދޭުއޭޖެންސީއަކާުބެހޭގޮތުންުު)ޅ(ުު

ުއެއްބަސްވުމަކާު)ކ(ުު ުގެންގުޅުމާބެހޭ ުވަޒީފާގައި ުދިނުމަށް ނުވަަތުު،ތަމްރީނު
ު؛ތަމްރީނާބެހޭުއެއްބަސްވުމަކާުޚިލާފުވެގެންުހުށަހަޅާުމައްސަލަ

ުރައްކާތެރިކަމަށްު)އ(ުު ުމީހުންގެ ުގުޅޭގޮތުްނުު،މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަުޞިއްޙަތާ
ުއިޙްތިރާްމު ުފުރިހަމައަށް ުމާއްދާތަކަށް ުޤާނޫނުތަކުގައިވާ ހެދިފައިވާ

ުމެޝިނަީރުު،ކުރުމަށްޓަކައި ުނުވަތަ ުމެޝިނަރީއަށް ުބޭނުްނކުރާ ތަނުގައި
ުބަދަުލު ުތެރޭގައި ުމުއްދަތެއްގެ ުވަކި ނޑައަޅާ ުކަ ުގޮތަށް އަތުރާފައިވާ

ުއޮފިސަރުން ުވަޒީފާއާބެހޭ ުހިތްހަމަނުޖެހިގެްނުުގެނައުމަށް ުއަމުރާމެދު ކުރާ
ު؛ހުށަހަޅާުމައްސަލަ

މަސައްކަތްކުރާުމީހުންގެުޞިއްޙަތަށްުނުވަތަުފުރާނައަށްުޔަޤީނުްނުވެސްުު)ވ(ުު
ނޑިވަޅުަތކުގައި،ު ުދަ ުޤަބޫލުކުރެވޭ ުދިމާވެދާނެކަމަްށ ނުރައްކަލެއް
ުއޮފިސަރު ުވަޒީފާއާބެހޭ ުއެޅުމަށް ުވަގުތުން ުފިޔަވަޅުތަކެއް ންުވަކިކަހަލަ

ު؛ކުރާުއަމުރާމެދުުހިތްހަމަނުޖެހިގެްނުހުށަހަޅާުމައްސަލަ

ުިފޔަވަޅަކީުު)މ(ުު ުއެޅި ުތަބާނުވުމުން ނޑަށް ުމިންގަ ުއަޚްލާޤީ މަސައްކަތުގެ
ުދެކިގެްނު ުމުވައްޒަފު ުއެޅުނު ުއެފިޔަވަޅު ުފިޔަވަޅެއްކަމަށް ުނުވާ އެކަށީގެން

ު؛ހުށަހަޅާުމައްސަލަ

ުު)ފ(ުު ުޤާނޫނާ ުވަޒީފާއާބެޭހުވަޒީފާއާބެހޭ ުހުަށހެޅޭ ުބަޔާންކޮށް ޚިލާފުވާކަަމށް
ު؛އެހެނިހެންުމައްސަލަތައް

ުާޤނޫެނއްގައިުު)ދ(ުު ުބަލަންޖެހޭކަމަށް ުޓްރައިބިއުނަުލްނ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުބަޔާންކޮށްފައިވާުކޮންމެުމައްސަލައެއް؛

ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލަށްު

ުނުބެލޭނެުމައްސަލަތައްު
14. ުުު ުއެހެން ުއަންނަޤާނޫނަކުން ުހިނދަކު ނޑަނާޅާހާ ުކަ ނިިވުޮގތަކަްށ

ުއިޚް ުބެލުމުގެ ުޓްރައިބިއުނަލަްށުމައްސަލަތައް ުވަޒީފާއާބެހޭ ު ތިޞާޞް
ުލިބިގެންުނުވެއެވެ.

ުހިނގަމުންދާު)ހ(ުު ުކޯޓެއްގައި ުޝަރުޢީ ުނިމިފައިާވުު،އެއްވެސް ުބަލައި ނުވަތަ
ުމައްސަލައެއްުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލުންުބަލައިގެންނުާވނެއެވެ.
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ޝަރުޢީުކޯޓަކަށްުމައްސަލަުުހަށހެޅުމުން،ުއެުމައްސަލައަކީުވަޒީފާއާބެޭހުު)ށ(ުު
ނޑައަޅާު ުކަ ުކޯޓަކުން ުަމއްސަލައެއްކަމަށް ުަބލަންޖެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން

ުވަޒީފާއާބެހޭ ު)ހ(ުުމައްސަލަތައް ުމިމާއްދާެގ ުބެލުމަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން
ުހުރަހެއްުނާޅައެވެ.

ުވަކިކުރުމުން،ުު)ނ(ުު ުވަޒީފާއިން ުމުވައްޒަފަކު ުމުއްދަތުގައި ުވަގުތީ ވަޒީފާގެ
ުއިސްތިޢުާފު ު ުގޮުތން ުއެވަޒީފާގެ ުީމހާ، ުއަދާކުރާ ުއެވަޒީފާއެއް ނުވަތަ

ު ުއައުމުން، ުދުވަސް ުކުރަންޖެހޭ ުމުސްކުޅި ުނުވަތަ ވަޒީފާއިްނުދޭންޖެހޭ
ުވަކިކުރިުމައްސަލަުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލުންުުނބެލޭނެއެވެ.

ުނުވަަތުުު .15ުވަގުތީުއަމުރަށްުއެދުންު ުހުށަހަޅާއިރު ުމައްސަލައެއް ުޓްރައިބިއުނަލަްށ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުހިނގަމުންު ުހުށަހެޅި ުެއދޭނަަމުުމައްސަލައެއް ުއަމުރަކަށް ުވަގުތީ ދަނިކޮށް

ު ުޚާއްޞައެދެންވާނީ ުއެކަމަށް ކުރެވިފައިާވުުޓްރައިބިއުނަލުގަިއ
ު.ނެވެުފޯމުން

ުޙާލަތަްށުު)ހ(ު .16ުވަގުތީުއަމުރުުނެރުންު ުމައްސަލައެއްގެ ުބަލަމުންދާ ުޓްރައިބިއުނަލުން ވަޒީފާއާބެހޭ
ުނުނެރެފިނަމަ،ު ުއަމުރެއް ުވަގުތީ ުމައްސަލައިގައި ުއެ ުކުރާއިރު، ރިޢާޔަތް
ުއުނިކަމެއްު ުމަޞްލަޙަތަށް ުފަރާތެއްގެ ުހިމެނޭ އެމައްސަލައިގައި

މަ،ުލިބިދާނެކަމަްށ،ުމައްސަލަުބަލާުމަޖިލީހުގެުމެންބަރުންަނށްުފެނިއްެޖނަ
ުޓްރައިބިއުނަލަްށު ުވަޒީފާއާބެހޭ ުއިޚްތިޔާރު ުނެރުމުގެ ުއަމުރެއް ވަގުތީ

ުލިބިގެންވެއެވެ.ު

ުއޮންނަންާވީނުު)ށ(ުު ުއަމުރު ުވަގުތީ ުނެރޭ ުދަށުްނ ުގެ ު)ހ( މިމާއްދާގެ
ުނެރުނުުސަބަބާއި ުއަމުރު ުލިޔުމުގައިުވަގުތީ އަމުރުެގުު،ލިޔުމުންނެވެ.ުމި

ުނެރުނުުު،ތަފްޞީލާއި ުއަމުރު ުމުއްދަތާއި، ުދެމިއޮންނާނެ އަމުރު
ުމަޖިލީހުގެުމެންބަރުންގެުނަމާއިުސޮއިުއޮންނަންވާނެއެވެ.

ުމައްސަލައެއްގައި،ުު)ނ(ުު ުހުށަހެޅޭ ުއެދި ުއަމުރުކަށް ުވަުގތީ ޓްރައިބިއުނަލަށް
ުނެރުްނު ުއަމުރު ުވަގުތީ ުރިޢާޔަތްކޮށް ުޙާލަތަށް މައްސަލައިގެ

ު ުއަމުރަށް ުއުނިކަމެއްުލަސްވެއްޖެނަމަ، ުމަޞްލަޙަތަށް ުފަރާތުގެ އެދުނު
ުފެނިއްޖެު ުމަޖިލީހަށް ުބަލާ ުމައްސަލަ ުއޮތްކަމަްށ ުއިޙްތިމާލު ލިބުމުގެ
ުއިޖުރާއަުތތަކުގެު ުޢާންމު ުފަރާތަށް ުރައްދުވާ ުއަމުރު ުވަގުތީ ހިނދެއްގައި،
ު)ހ(ު ުމާއްދާގެ ުމި ުކުރިން ުދިނުމުގެ ުފުރުޞަތު ުޖަވާބުދާރީވުމުގެ ދަށުން

ުމަތި ުގޮތުގެ ުވަޒީފާއާބެޭހުގައިވާ ުއިޚްތިޔާރު ުނެރުމުގެ ުއަމުރެއް ުވަގުތީ ން
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ުު.ޓްރައިބިއުނަލަށްުިލބިގެންވެއެވެު

މިުމާއްދާގެު)ނ(ުގެުދަށުންުެނރޭުވަގުތީުއަމުރު،ުމުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަްށުު)ރ(ުު
ވަޒީފާއާެބހޭުޓްރައިބިުއނަަލްށުފޯމުންުކުރެވިފައިވާުުއެދިުއެކަމަށްުޚާއްޞަ
ު ުޙައްޤު ުިމުހުށަހެޅުމުގެ ުލިބިގެންވެއެެވ. ުފަރާތަކަށް ުރައްދުވާ އަމުރު

ުގޮތްު ުނިންިމ ުޓްރައިބިއުނަލުން ުމެދު ުހުށަހެޅުމާ ުހުށަހެޅޭ ފަދައިން
ުމަސްލަޙަތުުހިމެނޭުފަރާތްތަކަށްުލިޔުމުންުއަންގަންވާނެއެވެ.

ު

ުހަތަރުވަނަުބައިު

ުމައްސަލަުހުށަހެޅުންު

ުއެކަމަށްު)ހ(ު .17ުޓްރައިބިއުނަލަށްުމައްސަލަުހުށަހެޅުންު ުުހަށހަޅާނީ ުމައްސަލަ ުކުރެވިފައިވާުުޓްރައިބިއުނަލަށް ޚާއްޞަ
ު.ފޯމުންނެވެު

ުވަޒީފާއާބެޭހުު)ށ(ުު ުމައްސަލަތައް ުހުށަހަޅާ ުޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ
ުއެުމަްއސަލައެއްުއުފެދުނުުރަށެއްގެުރަށުުކޯޓަށްުޓްރައިބިއުނަލަށްުނުވަތަު

ރޑްުޕޯސްޓްުމެދުވެރިކޮށްުހުށަހެޅިދާނެެއވެ. ުއީމެއިލްުނުވަތަުރަޖިސްޓަ

މައްސަލަުހުށަހަޅާުު،ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުަނލަށްުމަްއސަލަުހުށަހަޅާއިރުު)ނ(ުު
ު ުއަސްލާއި ުސާބިތުކުރުމަށ2ުުްފޯމުގެ ުމައްސަލަ ުއަދި ުކޮޕީ )ދޭއް(

ު ުލިޔެކިޔުންތަކުގެ ުއެންމެހާ ުހުަށހަޅަްނ3ުުހުށަހަޅާ ުކޮޕީ )ތިނެްއ(
ުވާނެއެވެ.

ުމައްސަލަުު)ރ(ުު ުމެދުވެރިކޮށް ުއީމެއިލް ުދަށުން ުގެ ު)ށ( މިމާއްދާގެ
)ދޭއް(ުކޮޕީުއަދ2ުުިލާއިުމައްސަލަުހުށަހަޅާުފޯމުގެުއަސްު،ހުށަހަޅާނަމަ

ު ުލިޔެކިޔުންތަކުގެ ުއެންމެހާ ުހުށަހަޅާ ުސާބިތުކުރުމަށް 3ުމައްސަލަ
ުބަންުދުު،)ތިނެއް(ުކޮޕީ ުފެށިެގންުސަރުކާރު ުދުވަހުން ުހުަށަހޅާ މައްސަލަ

ު ުޓްރަިއބިުއނަލަްށ10ުުނޫން ުވަޒީފާއާބެހޭ ުދުވަހުެގތެރޭގައި )ިދހައެއް(
ުހުށަހަޅަންުވާނެއެވެ.

ުު)ބ(ުު ުމައްސަލަތައްމި ުހުަށހެޅޭ ުކޯޓުތަކަށް ުަރށު ުދަށުން ުގެ ު)ށ( ު،މާއްދާގެ
ުަމއްސަލަު ުޓްރައިބިއުަނލަށް ުވަޒީފާއާބެހޭ ުތާރީޚަކީ ުހުށަހެޅުނު ކޯޓަށް
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ުކޯޓަްށު ުފަދައިން ުމި ުއަދި ުބަލަްނވާނެއެވެ. ުތާރީޚުކަމުގައި ހުށަހެޅުނު
ުދވަހުގެު)ތިނެއް(3ުުހުށަހެޅޭުމައްސަލަތައްުހުށަހެޅޭުާތރީޚުންުފެށިގެންު

ުއެނގޭނެފަދައިްނުު،ތެރޭގައި ުތާރީޚު ުބަލައިގަން ުމައްސަލަ ުކޯޓަކަށް އެ
ުއިލެކްޓްރޯނިްކު ުވެސް ުއެނޫން ުނުވަތަ ުއީމެއިލް ުކުރުމަށްފަހު އެންޓްރީ
ުއެު ުލިޔެކިޔުންތައް ުފޯމާއި ުހުށަހެޅި ުމައްސަލަ ުމެދުވެރިކޮށް ވަޞީލަތެއް

ުއެވެ.ކޯޓަކުންުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުަނލަށްުފޮނުވަންާވނެ

ުމައްސަލަުު)ޅ(ުު ުކޯޓަށް ުރަށު ުނުވަތަ ުޓްރައިބިއުނަަލްށ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުއަސްލާއިުު،ހުށަހަޅާއިރު ުހުށަހަޅާުފޯމުގެ )ދޭއް(ުކޮޕީުއަދ2ުުިމައްސަލަ

ު ުލިޔެކިޔުންތަކުގެ ުއެންމެހައި ުހުށަހަޅާ ުސާބިތުކުރުމަށް 3ުމައްސަލަ
ުދަ ުމާއްދާގެ ުމި ުއަދި ުވާނެއެވެ. ުހުށަހަޅަން ުކޮޕީ ުރަށުު)ތިނެއް( ށުން

ުަމއްސަލަު ުލިޔެކިޔުންތައް ުފޯމާއި ުުހށަހަޅާ ުމައްސަލަ ުުހށަހެޅޭ ކޯޓުތަކަށް
ު ުނޫން ުބަންދު ުސަރުކާރު ުފެށިގެން ުދުވަހުން )ތީރީސް(30ުުހުށަހަޅާ

ުދުވަހުގެތެރޭގައިުއެުކޯޓަކުންުޓްރައިބިއުނަލަށްުފޮނުަވންވާނެއެވެ.

ުމަު)ކ(ުު ުހުށަހެޅިފައިވާ ުޓްރައިބިއުނަަލށް ުގުޅިގެްނުވަޒީފާއާބެހޭ އްސަލައަކާއި
ުކަމުގެު ުހުށަހެޅިފައިވާ ުމައްސަލަ ުފަރާތަކުން ުހިމެނޭ މައްސަލައިގައި

ުއެދިއްެޖނަމަ ުބޭނުންވެގެން ުިލޔުމެއްުު،ލިޔުމެއް ުއެފަދަ އެފަރާތަކަށް
ުދެވިދާނެއެވެ.

އެއްފަރާތަށްވުރެުގިނަުފަރާތްތަކުންު
ުހުށަހަޅާުމައްސަލަު

ުު)ހ(ު .18 ުނުވަތަ ުހާދިސާއަކާގުޅިގެން ުިބނާކޮށްއެއް ުމައްޗަށް ުޙަޤީޤަތެއްގެ ު،އެއް
ުމައްސަލަަތކުގައިު ުހުށަހެޅިދާނެފަދަ ުފަރާތްތަަކކަށް ުގިނަ އެއްފަރާތަށްވުރެ

ނޑައަޅާފައިވާުފޯމުންުފަރާތްތަކުންުުމައްސަލަުހުށަހަޅާ އެފަަދުއެކަމަށްުކަ
ުމައްސަލަތައްުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލަށްުުހށަހެޅިދާނެއެވެ.

ުު)ށ(ުު ުަފރާތުންުމި ުިގނަ ުއެއްފަރާތަށްވުރެ ުގޮތުެގމަތިން ުގައިވާ ު)ހ( ުމާއްދާގެ
ުމައްސަލައެއްު ުހުށަހެޅޭ ުގޮތުގައި ުމައްސަލައެއްގެ ުއެއް އެކުވެގެން
ުފަރާތެއްެގު ުހިމެނޭ ުަބލައިގަތުމަށްފަުހ،ުއެމައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް

ުއިސްނެގުމަ ުއަމިއްލަ ުޓްރައިިބއުނަލުގެ ުނުަވތަ ުމަތިން ުެއުއެދުމުގެ ކަްށ،
ުމައްސަލަތަކެއްގެ ުވަކި ުއޮތްުުމައްސަލައަކީ ުހިންގޭގޮތަށް ގޮތުގައި

ުމެންބަރުންގެ ުމައްސަލަބަލާ ަމޖިލީހަްށުުމައްސަލައެއްކަމަށް،
ނޑައަޅައި،ު ުކަ ުގޮތުގައި ުަމއްސަލަތަކެއްގެ ުއައު ުވަކިވަކި ފެނިއްޖެނަމަ،
ުއެ ުތެރޭގައި ުމުއްދަތެއްގެ ުއެކަށީގެންވާ ުއަންގާ ުޓްރައިބިއުނަލުން
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ުއިޚްތިޔާރު ުއެްނގުމުގެ ުހުށަހެޅުމަށް ުބަާލުުމައްސަލަތައް ުމައްސަލަ އެ
ު.މެންބަރުންގެުމަޖިލީހަށްުިލބިގެްނވެއެވެ

ުބިނާވާު)ބ(ުު ުމައްޗަށް ުހާދިސާއެއްގެ ުއެއްފަރާތަށްވުރެުުއެއް މައްސަލަތަކެއް
ުފަާރތެއްެގު ުހިމެނޭ ުމައްސަލައިގައި ުހުށަހަޅައިފިނަަމ ުފަރާތުްނ ގިނަ

ުމަތި ުއަމިއްލައެދުމުގެ ުޓްރައިިބއުނަލުގެ ުނުަވތަ ުެއުުން އިސްނެގުމަކަްށ،
ުމައްސަލަތަކުގެުއަޑުއެހުންތައްުއެއްކޮށްުކުރިއަށްުގެންދިއުމުގެުއިޚްތިޔާރު

ު.ޓްރައިބިއުނަލަށްުިލބިގެންވެއެވެު

ުނިންޭމުު)ނ(ުު ުގެންދިއުމަށް ުކުރިއަށް ުއެކުގައި ުދަށުން ުމާއްދާގެ މި
ހުށަހަޅާުފަރާތްތަކުގެުތެރެއިންުއެފަރާތްތަްއުމައްސަލަތަކުގައި،ުމައްސަލަު

ުހަަމޖައްސައިު ުފަރާތްތަކެއް ުނުވަތަ ުފަރާތެއް ުކުރާނެ ތަމްސީލު
ުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަަލށްުއަްނގަންވާނެއެވެ.

ުވުރެުު)ރ(ުު ުފަރާތަްށ ުއެއް ުބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދައިން ުމާއްދާގައި މި
ުމައްސަލައެއްގައި ުހުަށހަޅާ ުހުށަހެޅިުު،ގިނަފަރާތްތަކުން މައްސަލަ

ުގެންދަްނު ުކުރިއަށް ުމައްސަލަ ުފަރާތެއް ުތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ
ަމއްސަލަުު،ބޭނުންނުވާަކންުމިުގަވާއިދުެގު)(ުގެުދަށުްނުހުށަހަޅައިިފނަމަ

ުއުނިކުރެވިފައިވާކަންު ުނަން ުފަރާތުގެ ުއެ ުލިސްޓުން ުފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅި
ުއިބިއުނަލުންުއަްނގަންވާެނއެވެ.މައްސަލައިގައިުހިމެނޭުފަރާތްތަކަށްުޓްރަ

ުޚިލާފެއްު)ހ(ު .19ުމައްސަލަުހުށަހެޅުމުގެުމުއްދަތުު ުނުވަތަ ުމައްސަލައެއް ުނުވަަތު، ވަޒީފާއާގުޅޭ ުމައްސަލައެއް އެ
ު ުފެށިގެން ުތާރީޚުން ުއުފެދުނު ުދުވަހުގ6ުުެޚިލާފެއް ުމަސް )ހައެއް(

ު ުޓްރައިބިއުނަލަށް ުވަޒީފާއާބެހޭ ުމައްސަލަ ުއެ ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.ުތެރޭގައި
އެހެންނަމަވެސްުއުޖޫރައާގުޅުންހުރިުމައްސަލަތައްުހުށަހެޅުމަށްުިމުމާއްދާު

ުހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ު

ުމުއްދަތެްއުު)ށ(ުު ުވަކި ުހުށަހަޅަން ުމައްސަލަ ުގައި ު)ހ( މިމާއްދާގެ
ުވީނަމަވެސް ނޑައަޅާފައި ުގަވާއިދަުކންު،ކަ ުނުވަތަ ވަކިުު،ޤާނޫނަކުން

ުހުަށެހޅުމަށްު ުޓްރައިބިއުަނލަށް ުވަޒީފާއާބެހޭ ުމައްސަލައެއް ބާވަތެއްގެ
ުމައްސަލަު ުމައްސަލަތަކުގައި ުއެފަދަ ނޑައަޅާފައިވާނަމަ ުކަ މުއްދަތެއް
ުނުވަަތު ުއެާޤނޫނެއްގަިއ ުބަލަންވާނީ ުމުއްދަތުކަމުގައި ހުށަހެޅުމުގެ
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ނޑައަޅާފައިވާުމުއްދަތެވެ. ުގަވާއިދެއްގައިުކަ

ުމާއްު)ނ(ުު ުފާއިތުވުމަށްފަހުމި ުމުއްދަތު ނޑައަޅާފައިވާ ުކަ ުގައި ު)ހ( ުު،ދާގެ
މައްސަލަުއެުމުއްދަތުގައިުހުށަެހޅިފައިުނުވާުސަބަބުުބަޔާންކޮްށުހުށަހަޅާު
ުވަޒީފާއާބެޭހު ުސަބަބެއްކަމަށް ުމަޤްބޫލް ުސަބަބަކީ ުުއެ މައްސަލައެއްގައި،

ުމައް ުއެ ުރިޢާޔަތްކޮށް، ުއެކަމަކަށް ުފެްނނަނަމަ ސަލައެއްުޓްރައިބިއުނަލަށް
ުބަލައިގަތުމުގެުއިޚްތިޔާރުުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަަލށްުލިބިެގންވެެއވެ.

ުިދނުމަްށުު)ރ(ުު ުމުރާޖަޢާކޮށް ުއަލުން ުނިންުމންތައް، ުނިންމާ ވަޒީފާދޭފަރާތުން
ުވަޒީފާދޭފަރާތުްނު ުފަހިކޮށްދޭުނިޒާމެއް ުމުވައްޒަފުންނަށް ުހުށަހެޅުމަށް އެދި

ު ުމި ުމުއްދަތުތަްއުޤާއިމުކޮށްފައިވާނަމަ، ުބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި
ުއެދިު ުިދނުަމށް ުމުރާޖަޢާކޮށް ުފަދައިން ުެއ ުބަލާީނ، ުފެށުމުގައި ގުނަން
ުއެކަްނު ުނިންމައި ުގޮތެއް ުއެކަމާމެދު ުވަޒީފާދޭފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން

ުމުވައްޒަފަށްުއެންގިުތާރީޚަށެވެ.

ުމައްސަލަތަކުގެުރަޖިސްޓްރީު
ުބެލެހެއްޓުންު

ުވެސްުުު .20 ުމައްސަލައެއް ުކޮންމެ ުހުށަހެޅޭ ުޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ
ުމައްސަލަ ުހުށަހެޅުމާއެކު، ުފުރިހަަމުުޓްރައިބިއުނަލަށް ުފޯމު ހުށަހަޅާ

ުކަށަވަރު ުރަޖިސްޓްރާރ ުއެއްގޮތަށްތޯ ުގަވާއިދާ ުމި ުކޮށްފައިވަނީ
ުމައްސަލައާބެޭހު ުރަޖިސްޓްރީގައި ުރަޖިސްޓްރީކުރާ ކުރުމަށްފަހު،ުމައްސަލަ

ުމަޢުލޫމާތުުހިަމނަންާވނެއެވެ.ުއަންނަނިވި

ުއަންގައިދޭު )ހ(ުު ުރައްޔިތެއްކަން ުދިވެހި ުނަން، ުފަރާތުގެ ުހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ުރަިޖސްޓަރީުުކާޑު ުނުވަތަ ުނަންބަރު ުޕާސްޕޯޓު ުނުވަތަ ނަންބަރު

ުދާއިމީުއެޑްރެސް،ުފޯނުުނަންބަރު.ުނަންބަރު،ުމިހާރުުއުޅޭުއެޑްރެސް،

ުު)ށ(ުު ުއަންގައިދޭުމައްސަލަ ުރައްޔިތެއްކަން ުދިވެހި ުނަން، ުފަރާތުގެ ރައްދުވާ
ުރަިޖސްޓަރީުުކާޑު ުނުވަތަ ުނަންބަރު ުޕާސްޕޯޓު ުނުވަތަ ނަންބަރު

ުދާއިމީުއެޑްރެސް،ުފޯނުުނަންބަރު.ުނަންބަރު،ުމިހާރުުއުޅޭުއެޑްރެސް،

ުމައްސަލައިގެުބާވަތް.ު)ނ(ުު

ު.މައްސަލަުހުށަހެޅުނުުތާރީޚާއިުގަޑިު)ރ(ުު

ުފޯމުުނަންބަރުުު)ބ(ުު
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ު.ރަޖިސްޓްރާރުއެޅިފިޔަވަޅުުު)ޅ(ުު

މައްސަލަުހުށަހަޅާުފޯމާއެކުު
ުހުށަހަޅަންޖެހޭުތަކެތިު

ުުހށަހަޅާއިރުުު .21 ުމައްސަލަ ުލިޔެކިުޔންތައްު، ޓްރައިބިއުނަލަށް އަންނަނިވި
ު.ހުށަހަޅަންުވާނެއެވެު

ުު)ހ(ުު ުދިވެހި ުފަރާތުގެ ުއެ ުފަރުދެއްަނމަ ުހުށަހަޅަނީ، ރައްޔިތެއްކަްނުމައްސަލަ
ުކޮޕީއެއް،ުޤާނޫނީުޝަޚްޞެއްުނަމަު ުނުވަތަުޕާސްޕޯޓްގެ ުކާޑު އަންގައިދޭ

ު.ސެޓްފިކެޓްުއޮފްުރަޖިސްޓްރޭޝަންގެުކޮޕީއެއް

ުނުވަަތުު)ށ(ުު ުނަމަ، ުޝަޚްޞެއް ުޤާނޫނީ ުފަރާތަކީ ުހުށަހަޅާ މައްސަލަ
އެުފަރާތުންުޓްރައިބިއުނަލަށްުއެުމައްސަލަުހުށަހެޅުމަށްުުއިދާރާއެއްނަމަ،

ުކަމުގެ ުފަރާތެއްުުނިންމާފައިވާ ުއެ ުއަދި ުލިޔުމެއް ުރަސްމީ /ު ޤަރާރު
ުފަރާތް ނޑައަޅާ ުކަ ުކުރުމަށް ުޢައްޔަނުކުރިކަންުުތަމްސީލު ުވަކީލު ނުވަތަ
ުއަންގައިދޭުޤަރާރުު/ުރަސްމީުލިޔުމެއް.ު

ުކޯޓެއްގަިއުު)ނ(ުު ުއެހެން ުމައްސަލައެއް ުގުޅުންހުރި ުސީދާގޮތުން މައްސަލައާ
ުއަދި ުއަންގައިދޭުހިނގަމުންދާނަމަ ުއެކަން ރަސްމީުުހިނގާަފއިވާނަމަ

ު.ލިޔުމެއް

ުަބހަކުްނުު)ރ(ުު ުނޫން ުބަހުން ުދިވެހި ުަބއެއް ުފޯމުގެ ުހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ުއެއްވެސްު ުހުށަހަޅާ ުމައްސަލައާއެކު ުއަދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ

ުބަހުން ުދިވެހި ުޓްރައިބިުއނަލުްނުުލިޔެކިޔުމެއް ުޮއތްނަމަ، ޫނންބަހަކުން
ުގޮތެއްގެމަތީންުއެުލިޔެކިޔުމެއްގެުތަރުޖަމާ.އަންގާު
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މައްސަލަުހުށަހަޅާުފޯމުުފުރިހަމަު

ުނުވުންު
މަޢުލޫމާތުުފުރިހަމަނުާވނަމަ،ުުޓްރައިބިއުނަލަށްުމައްސަލަުުހށަަހޅާުފޯމުގެު)ހ(ު .22

ުލިޔެކިޔުންތަކާއިު ުހުށަހަޅާ ުފޯމާއެކު ުނުވަަތ ުސާފުނުވާނަމަ، ނުވަތަ
ުދިމާނުވާނަމަ ުމަޢުލޫމާތު ުގުޅުންނެްތުުފޯމުގައިވާ ުމައްސަލައާ ނުވަތަ

ުގަވާއިދާުުބައެއް ު ުނުވަތަ ުހިމަނާފައިވާނަމަ ުލިޔެކިޔުންތަކެއް ނުވަތަ
ުފުރާފައިވާނަމަ ުފޯމު ުޓްރައިބިއުނަުލްނުުޚިލާފަށް ުއިޞްލާޙްކޮށް ުފޯމު އެ

ުހުށަހެޅުމަށް ުތެރޭގައި ުމުއްދަތުގެ ނޑައަޅާ ުއެންގުމުެގުުކަ ލިޔުމުން
ުލިބި ުރަޖިސްޓްރާރއަށް ުަސބަބެްއުއިޚްތިޔާރު ުމަުޤބޫލު ުއަދި ގެންވެއެވެ.

ުއިތުރުކުރުމުގެ ުލިޔުމުން ުމުއްދަތު ުމި ުހުށަހަޅައިފިނަމަ، ުލިޔުމުން
ުއިޚްތިޔާރުުރަޖިސްޓްރާރއަށްުލިބިގެންވެއެވެ.

ުކުރުމަށްުު)ށ(ުު ުއިޞްލާޙު ުފޯމެއް ުގޮތުގެމަތިން ުގައިވާ ު)ހ( މިމާއްދާގެ
ު ުނުކޮށްފިނަމަ،ުުދީފައިވާުރަޖިސްޓްރާރ ުއިޞްލާޙު ުއެކަމެއް މުއްދަތުގައި

ުބަލައިނުގަތުމުގެ ުފޯމު ުލިބިގެންވެއެވެ.ުުއެ ުރަޖިސްޓްރާރއަށް އިޚްތިޔާރު
ުރަޖިސްޓްރާރ ުމިުުނަމަވެސް، ުވެްސ، ުހަމަވުމަށްފަހު ުމުއްދަތު ދީފައިވާ

ު ުމާއްދ19ުުާގަވާއިދުގެ ުހުށަެހޅުމުގެުުވަނަ ުމައްސަލަ )ޓްރައިބިއުނަލަށް
ު ުމުއްދަތުުގަމުއްދަތު( ުހުށަހެޅުމުގެ ުމައްސަލަ ުބަޔާންކޮށްފަިއވާ އި
ުއަލުންުުހަމަވުމުގެ ުފަހު ުއިޞްލާޙުކުރުމަށް ުފޯުމ ުކުރިން،

ުހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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ުކަންކަންު މައްސަލައާުގުޅުންނެތްު

ުއިޞްލާޙުކުރުންު
ުމައްސަލައާުުު .23 ުމައްސަލައެއްގައި ުބަލައިގެންފަިއވާ ޓްރައިބިއުނަލުން

ުބައެއް ުހިނަގމުންދާުުގުޅުންނެތް ުމައްސަލަ ހިމެިނަފއިވާނަމަ،
ުއުނިކުރުމަށްު ުއެބައެއް ުވެސް، ުމަރުޙަލާއެއްގައި ުކޮންމެ ުމުއްދަތުގައި
ުަބާލު ުމައްސަލައެއް ުއެ ުއިޚްތިޔާރު ުއެންުގމުގެ ުއިޞްލާޙުކުރުމަށް ނުވަތަ

ު.މަޖިލީހަށްުިލބިގެްނވެއެވެުމެންބަރުންގެ

ހުށަހަޅާފައިވާުމައްސަލައެއްގެު

ހުށަހަޅާުފޯމްުމައްސަލަު

ުހުށަހެޅުންުުބަދަލުކުރުމަށްުއެދިު

ުު)ހ(ު .24 ުހިމެޭނުވަޒީފާއާބެހޭ ުމައްސަލައެއްގައި ުަބލައިގެންފައިވާ ޓްރައިބިއުަނލުން
ުފަާރތަކުްނު ުހިމެނޭ ުމައްސަލާގައި ުކުރުމަށް ުއިސްލާޙު ުބައެއް އެއްވެސް
ުނިންުމމުގައިު ުރަނގަޅަށް ުމައްސަލަ ުއެއިސްލާޙަކީ އެދިއްޖެނަމަ،

ޭބނުންުއިސްލާޙެއްކަމަށްުމައްސަލަުބަލާުމަޖިީލހަށްުެފނިއްެޖުކޮންމެހެންު
ނޑައަޅާުގޮތެއްެގމަތިން،ުވަޒީފާއާބެހޭުުޙާލަތެއްގައި،ު ޓްަރއިބިއުނަލުންުކަ

ުބަލާު ުއެމައްސަލަ ުއިޚްތިޔާރު ުދިނުމުގެ ުހުއްދަ ުއިސްލާޙުކުރުމުގެ އެބައެއް
ުމަޖިލީހަށްުލިބިެގންވެއެވެ.

ުމާއްދާގެު)ށ(ުު ުުމި ުގައި ުވީަނމަވެސް،ު)ހ( އެހެންބަޔާންކޮށްފައި
ުހުށަހަޅާފައިވާކަމެއްުުޓްރައިބިއުނަލުން ުމައްސަލައެއްގައި ބަލައިގެންފައިާވ
ުއެދިުުއިތުރުކުރުމަށް ުބަަދލުކުރުމަްށ ުނުވަތަ ުއުނިުކރުމަށް ނުވަތަ

ުއެ ުނިމުމުގެުުހުށަހަޅަންވާނީ ުއަޑުއެހުން ުޚުލާޞާ މައްސަލައިގެ
ުކުރިންނެވެ.

ުއެފޯމުުުު .25ުލިޔުންުދޫކުރުންުުކަމުގެުފޯމުުހުށަހެޅިު ުހުށަހެޅުމުން ުޓްރައިބިއުނަލަށް ުފޯމު ުހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ުލިބުނުކަމުގެ ުދޫުކރަްނުުޓްރައިބިއުނަލަށް ުޓްރައިބިއުނަލުން ލިޔުމެއް

ުު.ވާނެއެވެ

ު
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ުފަސްވަނަުބައިު

ުމައްސަލަުބަލައިގަތުމާއިުރަޖިސްޓްރީުކުރުންު

ުިންނމާގޮތްުު)ހ(ު .26 މައްސަލަުރަޖިސްޓްރީުކުރުންު ުބަލައިގަތުމާމެދު ުމަްއސަލަތައް ުހުށަހެޅޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް
ުތާރީޚުން ުހުށަހެޅި ުުމައްސަލަ ުރަސްމީ ުދުވަހުގ14ުުެެފށިގެން )ސާދަ(
ުތެރޭގައިުއަންގަންވާނެއެވެ.

ުު)ށ(ުު ުގަވާއިދުގެ ުމާއްދ22ުާމި ުފުރިހަމަުުވަނަ ުފޯމު ުހުށަހަޅާ )މައްސަލަ
ު ުނުވުން( ުއިޞްލާޙު ުަދށުން ުރަިޖސްޓްރީުގެ ުފޯމުތައް ުއެންގޭ ކުރުމަށް

ުބަޔާންކޮށްފައިާވު ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުމި ުނިންމުމަށް ުގޮތެއް ކުރުމާމެދު
ުމުއްދަތުުއިތުރުުކުރެވިދާނެއެވެ.

ުިނންމާީނުު)ނ(ުު ުގޮތެއް ުބަލައިގަތުމާމެދު ުޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ
ުރަޖިސްޓްރާރއެވެ.

ުރަިޖސްު)ރ(ުު ުބަލައިނުގަތުަމށް ުބެެލންނެްތުުޓްރާރމައްސަލަ ނިންމައިފިނަމަ،
ުލިޔުމުން ުއެކަން ުފަރާތަށް ުހުށަހެޅި ުމައްސަލަ ުބަޔާންކޮށް ުސަބަބު

ު.އަންގަންވާނެއެވެު

މައްސަލަުބަލާނެުމެންބަރުންު
ނޑައެޅުންު ުކަ

ުެމންބަރުްނުު)ހ(ު .27 ުބަލަހައްޓާ ުރިޔާސަތު ުމަޖިީލހުެގ ުބަލާނެ މައްސަލަ
ު ުރަޖިސްޓްރީވާ ުމައްސަލަ ނޑައަޅާނީ ވަޒީފާއާބެޭހުު،ތަރުތީބުންކަ

ުތަރުތީބުކޮްށފައިވާު ުމެންބަރުން ުރަޖިސްޓްރީގައި ޓްރައިބިއުނަލުގެ
ުތަރުތީބުްނނެވެ.

ތިންުމެންބަރުންގެުމައްޗަށްއެކުެލވޭުމަޖިލީހަކުންުބަލާުމައްސަލަތަކުގައި،ުު)ށ(ުު
ތިންުެބންބަރުންެގުމަޖިލީހަކުންުބަލަންޖެހޭކަމަްށުނިންޭމުތަރުތީުބން،ުެއު

ުމެންބަރުންގެ ުބަލާނެ ުއެކުލަވާލައިުުމައްސަލަތައް އެު، މަޖިލިސްތައް
ުބަލަހައްޓާނެ ުރިޔާސަތު ުޢައްޔަްނކުރާނީުުމަޖިލިސްތަކުގެ މެންބަުރން
ުހަަމހަމަވާނެ ުމެންބަރުްނނަށް ުވަޒީާފއާބެޭހުުހުރިހާ އުސޫލަކުން

ު.ޓްރައިބިއުނަލުގެުރައީސްއެވެ

ުވީނަމަވެސް،ުު)ނ(ުު ުބަޔާންކޮށްފައި ުއެހެން ު)ށ(ުގައި ު)ހ(ުއަދި ުމާއްދާގެ މި
ުހުށަހަޅާފައިވާު ުފަރާތުން ުގިނަ ުފަރާތަށްވުރެ ުއެއް ުމައުޟޫޢުއެއްގައި އެއް
ުމަޖިލީހަކުްނު ުއެކުލެވޭ ުމައްޗަށް ުމެންބަރުންތަކެއްގެ ުއެއް މައްސަލަތައް
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ުއެންމެ ުޙާލަތުުބެލުމަކީ ުފެންނަ ުޮބޑުގޮތްކަމަށް ުއެފަދަުމަްޞލަޙަތު ގަިއ
ުބެލުމަށް ުެއކުލެޭވުުމައްސަލަތައް ުމައްޗަށް ުމެންބަރުންތަކެއްގެ އެއް

ނޑައެޅުމަށްުމިުމާއްދާުހުރަހެއްނާޅައެވެުމެންބަރުންރުންގެުމަޖިލީހެއް ު.ކަ

ުމެންބަރުންގެު)ރ(ުު ުމެންބަާރުުމައްސަލަބަލާނެ ުއެ ނޑައެޅުމާއެކު، ުކަ ަމޖިލިސް
ުޙަވާލުކުރަންު ުމައްސަުމައްސަލަ ުމެންބަރަާކުވާނެއެވެ. ލައެއް

ުމެންބަރުގެ ުއެ ުފައިލުުުޙަވާލުކުރުމަކީ، ުމައްސަލައިގެ ސެކްޝަނަށް
ުޙަވާލުކުރުމެވެ.

ުމައްޗަށްުއެކުލެވޭުުތިންުމެންބަރުންގެު

ުމައްސަލަތައްުުމަޖިލީހަކުންުބަލަންޖެހޭު
ުހުއްޓުވުމުގެުު)ހ(ު .28 ުގޯނާކުރުން ުފުަރއްސާރަކުރުމާއި ު)ޖިންސީ ުނަްނބަރު ޤާނޫނު

)(ު ުެގ ުހުށަހެޅޭުުޤާނޫނު( ުޓްރައިބިއުނަަލށް ުދަށުން މާއްދާެގ
ުމައްސަލަތައް.

ުޖެޭހކަމަށްުު)ށ(ުު ުބަލަން ުމަޖިލީހަކުން ުެއކުލެވޭ ުމައްޗަށް ުމެންބަރުންގެ ތިން
ުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލުގެުރަީއސްއަށްުފެންނަުމައްސަލަތައް.

ުު)ނ(ުު ުބަލަން ުމަޖިލީހަކުން ުެއކުލެވޭ ުމައްޗަށް ުމެންބަރުންގެ ޖެޭހކަމަށްުތިން
ުމައްސަލަުބައްލަވާުމެންބަރަށްުެފންނަުމައްސަލަތައް.

ުމެންބަރަުކުު)ހ(ު .29ުތަނާޒުލުވުންު މައްސަލަތަކުންު ުމައްސަލައަކުން، ުޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މެންބަރަކާ
ުއެކަންުުތަނާޒުލުވާންޖެހޭ ުސަަބބާއެކު ުތަނާޒުލުވާ ުއޮވެްއޖެނަމަ ސަަބބެއް

ު ުވަޒީފާއާބެހޭ ުމެންބަރަކު ުލިޔުމުްނުއެ ުރައީސްއަށް ްޓރައިބިއުނަލުގެ
ު.އަންގަންވާނެއެވެު

ު

ުހަވަނަުބައިު

ުކޮންސިލިއޭޝަންުބައްދަލުވުންުއަދިުއިބްތިދާއީުބައްދަލުވުންުބޭއްވުންު

ުތެރެއިން،ުު)ހ(ު .30ުކޮންސިލިއޭޝަންުބައްދަލުވުންު ުމައްސަލަތަކުގެ ުހުށަހެޅޭ ުޓްރައިބިއުނަަލށް ވަޒީފާއާބެހޭ
ު ުއިން ުފެންަނުކޮންސިލިއޭޝަން ުރަޖިސްޓްރާރއަށް ޙައްލުކުރެވިދާނެކަމަށް

ުމައްސަލަތައްުކޮންސިލިއޭޝަންއަށްުފޮނުވަންުވާނެއެވެ.

ުފޮނުޭވުު)ށ(ުު ުކޮންސިލިއޭޝަންއަށް ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ުމައްސަލަު ުދެއްކައިގެން ުވާހަކަ ުސުލްޙަވެރިކަމާއެކު މައްސަލަތަކުގައި،
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ު ުފަރާތްތަކާުޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި، ުހުރިހާ ުހިމެނޭ މައްސަލައިގައި
މުގެުއިޚްތިޔާރުުއެކުއެކީގައިުނުވަތަުވަކިވަކިންުބައްދުލުވުންުތަކެއްުބޭއްވު

ުރެޖިސްޓްރާރއަށްުލިބިގެންވެއެވެ.

ުބާްއވާު)ނ(ުު ުދަށުން ުގަވާއިދުގެ ުބައްދަުލވުމަށްުުމި ުކޮންސިލިއޭޝަން
ުއަމުރުހާޒި ުއަންގާ ުފަރާތަްށުު،ރުވުމަށް ުހިމެނޭ މައްސަލައިގައި

ު.ފޮނުވަންވާނެއެވެު

ުއެްއގޮތަށްުު)ރ(ުު ުއަމުރާ ުޮފނުވޭ ުޮގތުގެމަތިން ުގައިވާ ު)ނ( ުމާއްދާގެ ުމި
ުހާޒި ުގަވާއިދުގެ ުމި ުފަރާތަާކމެދު ުއެ ުމާއްާދ55ުުރުނުވެއްޖެނަމަ، ވަނަ

ުމަޤުބޫުލު ުލިބި ުއަމުރު ުނުވަތަ ުނުހިފުން ުއަމުރުގައި )ހާޒިރުވުމުގެ
ު.ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެުުގައިާވުގޮތުގެމަތިންހާޒިރުނުވުން(ުުޢުޛުރެއްނެތި

ުބައްަދލުވުްނތަކުްނުު)ބ(ުު ުބޭއްވޭ ުމަތިން ުގޮުތގެ ުގައިވާ ު)ށ( ުމާއްދާގެ މި
ުޙައްލުކުރެވިއްޖެނަމަ ުމައްސަލަ ުެމދުގައިުު،ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ދެފަރާތުގެ

ުބިާނކޮށް ުމައްޗަށް ުގޮތުގެ ުނިންމި ުމައްސަލަ ، ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު

ުސޮއިކޮށް ުރައީސް ުޓްރައިބިއުނަލްެގ ވަޒީފާއާބެޭހުު،ވަޒީފާއާބެހޭ
ުޓްރައިބިއުނަލުންުއަމުރެއްުނެރެިވދާނެއެވެ.

ުއާދެވެްނުު)ޅ(ުު ުއެއްބަސްވުމަކަށް ުމެދުގައި ުޚަޞްމުންގެ ުހިމެނޭ މައްސަލައިގައި
ުކޮންސިިލއޭޝަްނު ުޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ުރަޖިސްޓްރާރއަށް ނެތްކަމަށް

ޚަޞްމުންނަށްުއަްނގައި،ުމައްސަލަުބެލުމަށްުމިުގަވާއިދުގެުނިންމާލިކަންު
ުމާއްދ27ުާ ުުވަނަ ނޑައެޅުްނ( ުކަ ުމެްނބަރުން ުބަލާނެ އާު)މައްސަލަ

ނޑަައޅައި،ު ުކަ ުމަޖިލިސް ުެމންބަރުންގެ ުަބލާ ުމައްސަލަ އެއްގޮތަށް
ުމައްސަލައިގެުފައިލުުހަވާލުކުރަންުވާނެއެވެ.

ުއަޑުއެހުންތަްއުު)ހ(ު .31ުބައްދަލުވުންު އިބްތިދާއީު ުމައްސަލައެއްގެ ުުހށަހެޅޭ ުޓްރައިބިއުަނލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ
ުމަުޢޫލމާތާއިު ުސާފުކުރަންޖެހޭ ުމައްސަލައާގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުމުގެކުރިން
ުކުރުމަށްު ުކަންތައްތަްއ ުނިންމަންޖެޭހ ުޮގތުްނ ުއިދާރީ ުއަދި ޤާނޫނީ

ގެުއިޚްތިޔާރުުބައްދަލުވުންތަކެއްުބޭއްވުމުުއިބްތިދާއީުބައްދަލުވުމެއްުނުވަތަ
ު.މައްސަލަުބަލާުމެންބަރަށްުިލބިެގންވެއެވެ

ުބައްދަުލވުންު)ށ(ުު ުއިބްތިދާއީ ުބޭއްވޭ ުގޮތުގެމަތިން ުގަވާއިދުގައިވާ ، މި

މައްސަލައިގައިުހިމެނޭުހުރިހާުަފރާތްތަކާުއެކުއެކީގައިުނުވަތަުވަިކވަކިންު
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ު.ލިބިެގންވެއެވެުމައްސަލަުބަލާުމެންބަރަށްުުބޭއްވުމުގެުއިޚްތިޔާރު

ުޙާޞިލުުކރުމަށްުު)ނ(ުު ުކަންތަްއތައް ުއަްނނަނިވި ުބައްަދލުވުމުގައި އިބްތިދާއީ
ުމަސައްކަތްުކުރަންވާނެއެވެ.

 

ުހުށަހެޅި .1 ުރައްދުވާުމައްސަލަ ުމައްސަލަ ފަރާތުންުުފަރާތާއި
ުލިޔެކިޔުންު ުއެންމެހައި ުހުށަަހޅާ ުގުޅިގެން މައްސަލައާ

 ދެފަރާތާއިުޙިއްސާކުރުން.
ުލިޔެކިޔުންތައްު .2 ުމަޢުލޫމާތާއި ުބޭނުންާވ ުބެލުމަށް މައްސަލަ

ުއެއްކިބާކުރުން.ު ުލިޔުންތައް ުގުޅުމެއްނެތް ހަމަކޮށް،ުމައްސަލައާ
ުއެލިޔުންު ުމަޢުލޫމާތު ުލިޔުންތަކުގެ ުކުރެވޭ ުއެއްކިބާ މިގޮތުން

 ހުށަހެޅިުފަރާތަށްުދެވޭނެއެވެ.ު
ުފަރާތްތަްއު .3 ުބޭނުންވާ ުދޭން ުހެކިބަސް މައްސަލައިގައި

 ސްކަންދޭުތަރުތީބުންުލިސްޓުުކރުން.އި
ުސާިބުތު .4 ުހެކިބަހުން ުއެފަރާތްތަކުގެ ުފަރާތްތަކާއި ހެކިބަސްދޭ

 ކުރަންބޭނުންވާުކަްނތައްތަކުގެުަމޢުލޫމާތުުނެގުން.
ުޙައްލުކުރެވިދާނެފަަދު .5 ުބޭރުން ުޓްރައިބިުއނަލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ

ުއެކަމު ުހިމެނޭފަރާތްތަަކށް ެގުމައްސަލައެއްނަމަ،ުމައްސަލައިގައި
ުވަޒީފާއާބެޭހު ުއެއްބަސްވާނަމަ ުއެފަރާތްތަުކން މަޢުލޫމާތުދީ،
ުހޯދުމަށްު ުޙައްލެއް ުމައްސަލައިގެ ުބޭރުގައި ޓްރައިބިއުނަލުން

 ފުރުޞަތުުދިނުން.
ނޑައަޅައިު .6 ުކަ ުދުވަސްތައް ުބާއްާވނެ ުއަޑުއެހުން މައްސަލައިގެ

 ތާވަލުކުރުން.ު
ުފި .7 ުޙާލަތްތައް ުބަޔާންކުރެވިފައިވާ ުގައި ު)ރ( ޔަވައިުމިމާއްދާގެ

ުހުށަނާާޅު ުބައްދަލުވުމުގައި ުއިބްތިދާއީ ުޙާލަތްތަކުގައި އެހެން
ުމަރުޙަލާގައިު ުބަލާ ުމައްސަލަ ުހެކިތައް ލިޔެކިޔުންތަކާއި

 ބަލައިނުގަނެޭވނެކަންުއެންގުން.
ުއިްނސާުފު ުޢަދުލު ުފަރާތްތަކަްށ ުހިމެނޭ ުމައްސަލާގައި މިނޫންވެސް

ުތަްއތައްުހަމަޖެއްސުން.ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށްުފަސޭހަވާނެުެއހެނިހެންުކަން

ުނުވަަތުު)ރ(ުު ުހޯދިފައި ުނިމުނުފަހުްނ ުމަުރޙަލާ ުބައްަދލުވުމުގެ އިބްތިދާއީ
އެުބައްދަލުވުންުބޭއްވުމަށްުަފހުުހިންާގުުު،ލިބިފައިވާުހެއްކާއިުމަޢުލޫމާތު
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ުެއހެކީގެު ުަބލައިގަނެވޭނީ ުްޓރައިބިއުނަލަށް ުވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި
ުމިންވަރަށާއިު،ބާވަތަށާއި ުގުޅުންހުރި ުނުވަތަުު،މައްސަލައާ ުހެއްކެއް އެ

ުހުށަހެޅިފައިނުާވު ުމަރުޙަލާގައި ުބައްދަުލވުމުގެ ުއިބްތިދާއީ މަޢުލޫމާތެއް
ުރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ުެއުކަމެއްުު،ސަބަބަށް ުމަޖިލިސްއަށް ުބަލާ މައްސަލަ

ުބަލައިގަންަނންޖެހޭކަމަށްުފެްނނަަނމައެވެ.

ު

ު)ނ(ު)ބ(ުު ުުމިމާއްދާގެ ުޞުލްޙަވެރިކަމާއެކ5ުުުގެ ުމަތިން ުގޮތުގެ ގައިާވ
ުޙައްލުކުރުމަށް ުދިނުމުެގުު،މައްސަލަ ުމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ

ުއަދި،ު ުިލބިގެންވެއެވެ. ުޓްރައިބިއުނަލަށް ުވަޒީފާއާބެހޭ އިޚްތިޔާރު
ުޙައްލުނުވެއްޖެނަަމު ު ުމައްސަލަ ުމުއްދަތުގައި ުދެވޭ މިގޮތުގެމަތިން

ުފަރާތު ުހުށަހެޅި ުމައްސަލަުމައްސަލަ ު ުއަންގަންވާނެއެވެ. ުއެކަން ން
ުފާއިތުުވމަށްފަހު،ު ުމުއްދަތު ުދެވޭ ުނިންމުމަްށ ޞުލްޙަވެރިކޮށް
ުނުވަަތު ުޙައްލުވެފައިނުވާނަމަ، ުމައްސަލަ ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު

ުހަމަވުމަށްފަހު ުމުއްދަތު ނޑައަޅާފައިވާ ުވަިކުު،ކަ ޞުލްޙަވެވުނުކަމާމެުދ
ުފަރާތަކު ުހިމެނޭ ުމައްސަލާގައި ުއަންގާފައިުނވާނަަމުގޮތަކަށް ން

ުމައްސަލާގައިުގޮތެއްުނިންމުމަށްުމައްސަލަުކުރިއަށްުގެންދެވޭނެއެވެ.

ު

ުު)ޅ(ުު ުގެ ު)ނ( ުޞުލްޙަވެރިކަމާއެކ5ުުުމިމާއްދާގެ ުމަތިން ުގޮތުގެ ގައިާވ
ުޙައްލުކުރެވިއްޖެނަމަ ުެއުު،މައްސަލަ ުފަރާތްތަުކން ުހިމެނޭ މައްސަލައިގައި

ު ުމައްސަލަ ުމެދުގައި ުުވަޒީާފއާބެޭހުފަރާތްތަކުގެ ުުލިޔުމުން ުގޮތް ނިންމި
ުއަދި ުއަންގަންާވނެއެވެ. ުދެފަރާތުެގުު،ޓްރައިބިއުނަލަށް މިގޮތުގެމަތިން

މެދުގައިުޞުލްޙަވެރިކަމާއެކުުމައްސަލަުނިންމިުގޮތުގެުމައްޗަށްުިބނާކޮްށު
ުއަމުރެއްުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުަނލުންުނެރެވިދާނެއެވެ.

ު

ުބައްދަލުވުމަށްު އިބްތިދާއީު

ުއެންގުންުުރުރުވުމަށްުހާޒިު
ުބާއްވާު)ހ(ު .32 ުގެދަށުން ުގަވާއިދުގެ ުުމި ުބައްދަލުވުމަށް ރުވުމަްށުހާޒިއިބްތިދާއީ

ު.އަންގާުއަމުރުުމައްސަލައިގައިުހިމެނޭުފަރާތްތަކަށްުފޮނުަވންވާނެެއވެ

ުއެއްގޮތަށްުު)ށ(ުު ުއަމުރާ ުޮފނުވޭ ުޮގތުގެމަތިން ުގައިވާ ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުމި
ުހާޒި ުއެ ުގަވާއިދުގެރުނުވެއްޖެނަމަ، ުމި ުމާއްާދ55ުުުފަރާތަާކމެދު ވަނަ

ުމަޤުބޫުލު ުލިބި ުއަމުރު ުނުވަތަ ުނުހިފުން ުއަމުރުގައި )ހާޒިރުވުމުގެ
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ު.ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެުުގައިާވުގޮތުގެމަތިންުޢުޛުރެއްނެތިުހާޒިރުނުވުން(

މައްސަލައިގެުލިޔުންތައްު
ުޙަވާލުކުރުމާއިުޖަވާބުުހުށަހެޅުންު

ުހުށަހަޅާު)ހ(ު .33 ުގޮތުގައިުުމައްސަލަ ުމައްސަލައެއްގެ ުބަލައިގަނެ ފޯމު
ުމައްސަލައިގައިުުޓްރައިބިއުނަލުގައި ުއެ ުކުރެވުމުން، ރަޖިސްޓްރީ

ުފަރާތަށް، ުރައްދުވާ ުހުށަހަޅާމައްސަުމައްސަލަ ުއަދިުުލަ ުކޮޕީ ފޯމުގެ
ުހުށަހަޅާފައިވާުލިޔުންތަކުގެުކޮޕީުޙަވާލުކުރަންުވާނެއެވެ.

ުމާއްދާގެު)ށ(ުު ުވާގޮތުގެުުމި ުގައި ުހުށަހަޅާު)ހ( ުއަިދުުމައްސަލަ ުކޮޕީ ފޯމުެގ
ހުށަހަޅާފައިވާުލިޔުންތަކުގެުކޮޕީުޙަވާލުކުރެވޭުދުވަހުންުފެށިގެންުރަސްމީު

ުޖަވާބު(10ު ުމައްސަލައިގެ ުެތރޭގައި ުދުވަހުގެ ފޯމުު ދިހައެއް(
ުޓްރައިބިއުނަލަްށުުފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ުފަރާތުން ުރައްދުވާ މައްސަަލ
ު.ހުށަހަޅަންވާނެއެވެު

ުތިީރގައިވާު)ނ(ުު ުވީނަމަވެސް، ުބަޔާންކޮށްފައި ުއެހެން ުގައި ު)ށ( ުމާއްދާގެ ުމި
ނޑައަޅާ ުކަ ުޓްރައިބިއުނަލުން ުފޯމު ުޖަވާބު ުމައްސަލައިގެ ުޙާލަތްތަކުގައި

ުމުއްދަތެއްގެުތެރޭގައިުހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

ނޑައަޅާު .1ުުު ުކަ ުނިންމަން ުެތރޭގައި ުމުއްދަތެއްގެ ުވަކި ުޤާނޫނަކުން
ު.މައްސަލަތައް

ުމައުޟޫޢުއަށްު .2ުުު ުމައްސަލައިގެ ުނުަވަތ ުބާވަތުން މައްސަލައިގެ
ނޑައަޅާުުބަލައި ުކަ ުމައްސަލައެއްކަމަށް ުޖެހޭ ުނިންމަން އަވަހަށް

ު.މައްސަލަތައް

ުޖަވާބުުު)ރ(ުު ުއިތުރުކުރުމަށް ުމުއްދަތު ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ު)ރ(ުގައި ުމާއްދާގެ ުމި
ުބައްަދލު ުއިބްތިދާއީ ުއެޭދަނމަ، ުފަރާތުން ުބާއްވާުހުށަހަޅަންޖެހޭ ވުން

ުުދުވަހުން ުރަސްމީ ުލިުޔމުްނ7ުުފެށިގެން ުތެރޭގައި ުދުވަހުގެ )ހަތެއް(
ު.އެދެންވާނެއެވެު

ުޖަވާުބުު)ބ(ުު ުމައްސަލައިގެ ުދަށުން ުގެ ު)ނ( ުނުވަތަ ު)ށ( މިމާއްދާގެ
ުފޯމުުުހުށަހެޅުމަށް ުޖަވާބު ުމައްސަލައިގެ ުތެރޭގައި ުމުއްދަތުގެ އަންގާ
ުބޭއްވިދާެނއެވެ.ު، ނުވިނަމަވެސްުހުށަހަޅާފައި ުއަޑުއެހުން މަްއސަލައިގެ

ުމައްސަލައިގެ ުބަާލުުއަދި ުމައްސަލައެއް ުއެ ުބޭއްވުމަށްފަހު އަޑުއެހުން
ުުހށަެހޅުމުގެު ުޖަާވބު ުލިޔުމުން ުެފންަނނަމަ، ުމަޖިީލހަށް މެންބަރުންގެ
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ުފަރާތަށްުދެވިދާނެއެވެ.ުފުރުޞަތުުމައްސަލަުރައްދުވާ

ުހުށަހަޅާއިރުުުު .34ުތަކެތިުޖަވާބުފޯމާއެކުުހުށަހަޅަންޖެހޭު ުޖަވާބު ުމައްސަލައެއްގެ ުުހށަހެޅިފައިާވ ޓްރައިބިއުނަލަށް
ު.ލިޔެކިޔުންތައްހުށަހަަޅންވާނެއެވެުުއަންނަނިވި

ުޖަވާބުހުށަު)ހ(ުު ުފަރާތަކީމައްސަލައިގެ ުއެ ުފަރުދެއްނަމަ ކާކުކަންުުހަޅަނީ،
ުލިޔުމެއް ުފޮޓޯޖެހި ުރަސްމީ ުޖަވާބުު، އަންގައިދޭ ުމައްސަލައިގެ އަދި

ުޤާނޫނީ ުލިޔުްނުުހުށަހަޅަނީ ުރަސްމީ ުއަންގައިދޭ ުއެކަން ޝަޚްޞެއްނަމަ
ު.ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެުކޮޕީއެއްުނުވަތަުސެޓްފިކެޓްުއޮފް

ުނުވަަތުު)ށ(ުު ުފަރާތް ނޑައަޅާ ުކަ ުތަމްސީލުކުރުމަށް ުފަރާތް ުރައްދުވާ މައްސަލަ
ުޢައްޔަނުކުރިކަންުއަންގައިދޭުޤަރާރު/ރަސްމީުލިޔުމެއް.ުވަކީލު

ުކޯޓެއްގައިމައްު)ނ(ުު ުމައްސަލައެއް ުގުޅުންހުރި ުސީދާގޮތުން ުސަލައާ
ުރަސްމީު ުއަންގައިދޭ ުއެކަން ުހިނގާަފއިވާނަމަ ުއަދި ހިނގަމުންދާނަމަ

ު.ލިޔުމެއް

ުނޫްނުު)ރ(ުު ުބަހުން ުދިވެހި ުބައެއް ުފޯމުގެ ުހުށަހަޅާ ުޖަވާބު މައްސަލައިގެ
އެއްވެސްުފުރިހަމަކޮްށފައިވާނަމަުައދިުޖަވާބުުފޯމާއެކުުހުަށހަޅާުުބަހަކުން

ުޓްރައިބިުއނަލުްނުުލިޔެކިޔުމެއް ުޮއތްނަމަ، ުޫނންބަހަކުން ުބަހުން ދިވެހި
ުތަރުޖަމާ. ލިޔެކިޔުމެއްގެުއަންގާުގޮތެއްގެމަތީންުއެ

ުއެުުު .35ުއިތުރުކުރުންު މުއްދަތުު ނޑައެޅުމަށްފަހު، ުކަ ުމަޖިލިސް ުމެންބަރުންގެ މައްސަލަބަލާ
ުގުޅިގެން ުުމައްސަލައަކާ ުފަަދުމައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުން

ުއަންާގފައިވާ ުޓްރައިބިއުނަލުން ުކުރުމަށް ުތެރޭގައި ުވަކިމުއްދަތެއްގެ
ުޓްރައިބިއުނަލަްށު ުއެދި ުއިތުރުކޮށްދިނުމަށް ުމުއްދަތު ުދީފައިވާ ކަމަކަށް

ުހުށަހެޅުންތައް ުބަލާުުހުށަހަޅާ ުމައްސަލައެއް ުއެ ުނިންމާނީ ުޮގތެއް ބަލައި
ު.މެންބަރުންގެުމަޖިލީހުްނނެވެު

ުއެު)ހ(ު .36ުލިޔެކިޔުންުހުށަހެޅުންު ުހުށަހަޅަންޖެހޭނަަމ، ުލިޔެކިޔުމެއް ުއެއްވެސް ުގުޅިގެން ުމައްސަލައާ
ުހުަށެހޅުމަށްު ުޓްރައިބިއުނަލަށް ުފެށުމުގެކުރިން، ުއަޑުއެހުން ލިޔެކިޔުމެއް

ުހިމެނޭުފަރާތްތަކަށްުޓްރައިބިއުނަލުންުއަްނގަންވާެނއެވެ.ުމައްސަލައިގައި

ުު)ށ(ުު ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުމައްސަލައިގައިުމި ުލިޔެކިޔުންތައް ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި
ު.ހިމެނޭުފަރާތްތަކާުއަޑުއެހުންުފެުށމުގެކުރިންުޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ
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ުމަޢުލޫމާތުުދިނުމަށްުޚަޞްމުންނަށްު

ުއެންގުންު
ުގޮެތއްގައިުު .37 ުއެކަށީގެންާވ ުމަޢުލޫމާތަކީ ުއޮތް ުކިބައިގައި ުޚަޞްމެއްގެ

ު ުއެ ުވެސް ުލިެބންނެްތުމަސައްކަތްކޮށްގެން ުޚަޞްމަށް ުއަނެއް މަޢުލޫމާތު،
ުމެދުެވރިކޮށްުުމަޢުލޫމާތެއް ުޓްރައިބިއުަނލް ުމަޢުލޫމާތު ުއެ ކަމުގައިވާނަމަ،

ުއެދެވިދާނެއެވެ.ުހޯދުމަށްުއެުޚަޞްމަކަށްުޓްރައިބިއުނަލުގައި

ުމަޢުލޫމާތުުު .38ުމަޢުލޫމާތުުސާފުކުރުންު ުސާފުކުރަންޖެހޭ ުބެހޭގޮތުން ުޖަވާބާ ުދޭ ު،މައްސަލައަށް
ުިދނުމަށް ުލިޔުމުން ުނުވަތަ ުޓްރައިބިއުަނލުްނުު،އަނގަބަހުން ވަޒީފާއާބެހޭ

ުއެންގިދާނެއެވެ.

ުހަތްވަނަުބައިު

ުމައްސަލައަކަށްުތަދައްޚުލުވުންުުުރުކުރުމާއިުހުށަހެޅިފައިވާުހާޒިުމަޢުލޫމާތުުސާފުކުރުމަށްު

ުުު .39ުރުކުރުންުހާޒިމަޢުލޫމާތުުސާފުކުރުމަށްު

ުމައްސަލައަކަށްު ުށަހެޅިފައިވާުހުު

ުތަދައްޚުލުވުންު
ުގުޅިގެންުު)ހ(ު .40 ުމައްސަލައަކާ ުހިނގަމުންދާ ުޓްރައިބިއުނަލުގަިއ ވަޒީފާއާބެހޭ

ުއޮތް ުމައްސަލައަކަްށުުމަސްލަޙަތު ުއެ ުފަރާތަކުން އެއްވެސް
އެުފަރާތަަކށްުއެުމައްސަަލއިގައިުުތަދައްޚުލުވުމަށްުއެދިުހުަށހަޅައިފިނަމަ،

ު ުއެތަދައްޚުލުވުމުގެ ުއިޚްތިޔާރު ުބަލާުުހުއްދަދިނުމުގެ ުމައްސަލައެއް
ުވަޒީފާއާބެޭހު ުއަދި ުލިބިގެންވެއެވެ. ުމަޖިލީހަށް މެންބަރުންގެ

ުމައްސަލައަކާހިުޓްރައިބިއުނަލުގައި ުމަސްލަޙަތުއޮްތުުނގަމުންދާ ގުޅިގެން
ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ުތަދައްޚުލުުުފަރާތެއް ުމައްސަލައަކަށް ުއެ އިސްނެގުމަށް

ުއިޚްތިުކު ުބަލާރުމުގެ ުމައްސަލަ ުމަޖިލީހަްށުުޔާރު މެންބަރުންގެ
ު.ލިބިގެންވެއެވެު

ުއިސްެނގުމަށްުު)ށ(ުު ުޓްރައިބިުއނަލުގެ ުޮގތުެގމަތިން ުގައިވާ ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ުތަދައްޚުލުވުމުެގުުތަދައްޚުލުކުރެވޭ ުފަރާތްތައް ުއެނޫން ުފިޔަވައި، ފަރާތެއް
ުހުށަހަޅާނީުއެކަމަށްުޚާއްޞަކުރެވިފައިވާުފޯމުންނެވެ.ުުހުއްދައަށްުއެދި

ުމިމާއްދާގެު)ނ(ުު ުވީަނމަވެސް،ުުއަދި ުބަޔާންކޮށްފައި ުއެހެން ުގައި )ހ(
ުމައްަސލައަށްުުމައްސަލައިގެ ުބޭއްވުމަްށފަހު، ުއަޑުއެހުން ުޚުލާޞާ

ު.ތަދައްޚުލުވުމަށްުއެދިުހުށައެއްުޭނޅޭނެއެވެ

ު
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ުއަށްވަނަުބައިު

 ގެންދިއުންުމައްސަލަުއަނބުރާު

ކުރިންުުރަޖިސްޓްރީވުމުގެު މައްސަލަު

ުގެންދިއުންުުއަނބުރާު
ުކުރިން،ުުު .41 ުރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ުމައްސަލައެއް ުހުށަހެޅިފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލަށް

ުއެކަންުުއެމައްސަލަ ުގެންދަންބޭުނންނަމަ، ުއަނބުރާ ުފަރާތުން ހުށަހެޅި
ުލިޔުމުން ުުރަޖިސްޓްރާރއަށް ުރަޖިސްޓްރާރ ނިންާމުހުށަހެޅުމަށްފަހު،

ުއަނބުރާ ުމައްސަލައެއް ުއެ ުއިޚްތިޔާރު،ުުގޮތެއްގެމަތިން ގެންދިއުމުގެ
ުމައްސަލަުހުށަހެޅިުފަރާތަށްުލިބިެގންވެއެވެ.

ުމައްސަލަުރަޖިސްޓްރީވުމަށްފަހުު
ުއަނބުރާުގެންދިއުންު

ުރަޖިސްޓްރީވުމަށްފަހު،ުު)ހ(ު .42 ުމައްސަލައެއް ުުހށަހެޅިފައިާވ ޓްރައިބިއުނަލަށް
ުުމައްސަލަ ުބޭުންނނަމަ،ުހުށަހެޅި ުގެންދަން ުއަނބުރާ ުމައްސަލަ ފަރާތުން
ުއެ ުހުށަހެޅުމަށްފަުހ،ުެއުުއެކަން ުމަޖިލީހަށް ުމެންބަރުންގެ ުބަލާ މައްސަލަ
ުިއޚްތިޔާރުުުމަޖިލީހުން ުގެންދިއުމުގެ ުއަނބުރާ ުގޮތެއްގެމަިތން، ިނންމާ
ުފަރާތަށްުލިބިެގންވެއެވެ.ުުހުށަހެޅިުމައްސަލަ

ުު)ށ(ުު ުއެހެން ުމާއްދާގެުޤާނޫނުނެއްގައި ުމި ނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ ުކަ ގޮތަކަްށ
ުމައްސަލައެއް ުގެންދާ ުއަނބުާރ ުދަށުން ުގެ މައްސަލަުު،)ހ(

ޓްރައިބިއުނަލުގައިުކުރިއަށްުނުެގންދާނެކަންުއެުމީހަަކށްުއެންގިުާތރީޚުންު
ު ުގިނަވެެގން ުފީެގ30ުުފެށިގެން ުއިދާރީ ުތެރޭގައި ުދުވަހުގެ )ތިީރސް(

ު ުސަތޭކ500ަ/-ގޮތުގައި ު)ފަސް ުހުށަހެިޅުުރ. ުއަލުން ުދައްކައި ރުފިޔާ(
ުދާނެއެވެ.

ުހަމަވުަމށްފަހުުު)ނ(ުު ުމުއްދަތު ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުއެހެން ު)ށ(ުގައި ުމާއްދާގެ މި
ުހުަށެހޅުމުގެު ުމައްސަލަ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުގައި )(ު ުގަވާއިދުގެ ުމި ވެސް

ުއެވެ.ލައެއްުއަލުންުހުށަހެޅިުދާނެމުއްދަތުުހަމަވުމުގެުކުރިންުއެުމައްސަ

މިުމާއްދާގެު)ށ(ުއަދިު)ނ(ުގެުދަށުންުއަލުންުހުށަހެޅޭުމައްސަލައެއް،ުު)ރ(ުު
ުއަލުންު ުގެްނދިއުމަށްފަުހ ުއަނބުރާ ުަދށުްނ ުގެ ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި

ުހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.

ު
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ުނުވަވަނަުބައިު

ުމައްސަލައާގުޅޭުލިޔުންތައްުބެލެހެއްޓުމާއިުފައިލުކުރުންު

ުރަޖިސްޓްރީކޮްށުު)ހ(ު .43ުމައްސަލައިގެުފައިލުުު ުގޮތުގައި ުމައްސަލައެއްގެ ުޓްރައިބިއުނަލުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ
ުފައިލެއްުުމައްސަލަ ުވެސް ުމައްސަލައަކަށް ުކޮންމެ ުދެވޭ ނަންބަރު

ުއެ ުލިޔުންތަކެްއުުތައްޔާރުކޮށް، ުހުރިހާ މައްސަލައާގުޅޭ
ު.ފައިލުކުރަންވާނެއެވެު

ުު)ށ(ުު ުބޭރުގައި،ުމައްސަލަ ުފައިލުގެ މައްސަލައިގައިުު،ނަންބަރާއިމައްސަލައިގެ
ުބާވަތާއިު،ފަރާތްތަކާއިުހިމެނޭ މައްސަލަުު،މައްސަލައިގެ

ުސެކްޝަނާއި ުއަދިު، ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ުތާރީޚާއި ުހުށަހެޅުނު މައްސަލަ
ުާތރީޚާއި ުނިމުނު ުނިމުމުން ުމެންބަރުންެގު، މައްސަލަ ުބަލާ މައްސަލަ

ުއެނގޭނޭހެން ުމެންބަރު ުއިންނަވާ ުރިޔާސަތުގައި ބަޔާންޮކށްފަިއުުނަން،
ު.އޮންނަންވާނެއެވެު

ުމައްސަލައާުގުޅޭުލިޔުންތައްު

ުފައިލުކުރުންު
ުމައްސަލަތަކުެގުުު .44 ުއެންމެހައި ުބަލާ ުޓްރައިބިއުަނލުްނ ވަޒީފާއާބެހޭ

ުބަަލހައްޓަންވާނެއެވެ.ުއަންނަނިވިުރެކޯޑުތައްުޓްރައިބިުއނަލުން

ު.ލިޔުންތައްުފޯމާއެކުުހުށަހަޅާފައިވާު، މައްސަލަުހުށަހެޅިުފޯމާއިު)ހ(ުު

ު.މައްސަލައިގެުޖަވާބާއިުއެފޯމާއެކުުހުށަހަޅާފައިވާުލިޔުންތައްުު)ށ(ުު

ު.ރުވުމުގެުއަމުރުތައްހާޒިމައްސަލައާުގުޅުންހުރިުޓްރައިބިއުނަލަށްުު)ނ(ުު

ުމައްސަލައާުގުޅިގެންުފޮނުވާުސިޓީއާއިުއެންމެހައިުލިޔެކިޔުން.ު)ރ(ުު

ު.ފަރާތްތަކުންުހުށަހަޅާުބަޔާންތަކާުލިޔުްނތައްމައްސަލައަށްުތަދައްޚުލުވާުު)ބ(ުު

ު.ޤާނޫނީުވަކީލުުޢައްޔަންކުރިކަންުއަދިުއެކަންުޤަބޫލުކުރިކަމުގެުލިޔުންު)ޅ(ުު

ުބަދަލުުހަމަޖެއްސިުލިޔުމާއި،ުއެކަންުޤަބޫލުކުރިކަމުގެުލިޔުން.ު(ކ)ުު

ުމައްސަލައިގެުއަޑުއެހުމުގެުމަޙްޟަރުބަޔާން.ު(އ)ުު

ުނިންމުންމައްސަލައިގެުު(ވ)ުު
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ު.މައްސަލަުކުރިއަށްދާގޮތުގެުމަޢުލޫމާތުުޝީޓްުު(މ)ުު

ުމައްސަލަބަލާުު(ފ)ުު ުހުންނަންޖެހޭކަމަށް ުފައިލުގައި ުމައްސަލައިގެ ުމިނޫނަސް
ނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަށްުފެންަނުހުރިހާުރެކޯޑުު ު.ފަ

ުމައްސަލައިގެުއަޑުއެހުމުގައިުދެކެވޭު
ުބެލެހެއްޓުންުުވާހަކަތަކުގެުރެކޯޑުު

ުއޯޑިއޯުު)ހ(ު .45 ުވާހަަކތަކުގެ ުދެކެވޭ ުއަނގަބަހުން ުއަޑުއެހުމުގައި މައްސަލައިގެ
ުބަޔާންތަްއުުއަދި/ނުވަތަ ުމަޙްޟަރު ުރެކޯޑިންގެ ުއެ ުރެކޯޑިންގއާއި ވީޑިއޯ

ު.ޓްރައިބިއުނަލުންުބަލަހައްަޓންވާެނއެވެ

ުމައްސަލައިެގުު)ށ(ުު ުބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން، ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ުވާހަކަތައްުއަޑުއެހުމުގައި ުލިޔެ، ރެކޯޑްކުރެވޭ ުު،އަކުރުންއަކުރަށް

ުގޮތުގައިުތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.ުމަޙްޟަރުުބަޔާނުގެ

ުމަޙްޟަރުުު)ނ(ުު ުތައްޔާރުކުރެވޭ ުގޮުތގެމަތިން ުގައިވާ ު)ށ( މިމާއްދާގެ
ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ުވަޒީފާއާބެހޭ ު"މިއީ ުފަރާުތން ުދިން ުބަޔާން ުބަޔާނުގައި،

ގުޅިގެންު)ތާރީޚް(ުގައިުބޭއްވުނުުއަޑުއެހުމުގައިުު)ނަންބަުރ(ުމައްސަލައާ
ުއަކުރުންު ުއެއްގޮތަށް ުރެކޯޑިންގއާ ުވާހަކަތައް، ުދެއްކި ނޑު އަޅުގަ

ުލިޔެ ުލިޔެުުއަކުރަށް ުމިގޮތަްށ ުބަޔާނެކެވެ." ުކުރެވިފައިވާ މަޙްޟަރު
ުބަޔާނެއްކަމުގައިު ުޞައްޙަ ުއެއީ ުެޖހުމުން ުނިޝާން ުއިނގިލީގެ ސޮއިކޮށް

ުބެލޭނެއެވެ.

ުބަާޔނުގައިުމިު)ރ(ުު ުފަރާތަށް ުދިން ުބަޔާން ުގޮތުގެމަތިން ު)ނ(ުގައިވާ މާއްދާގެ
ުސޮއިު ުބަޔާނުގައި ުމަޙްޞަރު ުމުއްދަތުގައި ުދެވޭ ސޮއިކުރުމަށް
ުމުވައްޒަފާއިު ުޓައިޕްކުރި ުބަޔާން ުބަޔާުނގައި، ުމަޙްޟަރު ނުކޮށްފިނަމަ،
ުޓްރައިބިުއނަލުގެު ުވަޒީފާއާބެހޭ ު"މިއީ ުމުވައްޒަފު ުޗެކްކުރި ުބަޔާން

ބަުރ(ުމައްސަލައާުގުޅިގެންު)ތާރީޚް(ުގައިުބޭއްވުނުުއަޑުއެހުމުގައިު)ނަން
ުލިޔެ ުއަކުރަްށ ުއަކުރުން ުއެއްގޮތަށް ުރެކޯޑިންގާއ ުވާހަކަތައް، ުދެއްކި
ުސޮއިކޮށްު ުލިޔެ ުމިގޮތަށް ުބަޔާނެކެވެ." ުކުރެވިފައިވާ މަޙްޟަރު

ުސިއްކަ ުބަޔާނެއްކަމުގައިުުޓްރައިބިއުނަލުގެ ުޞައްޙަ ުއެއީ ޖެހުމުން
ު.ވެުބެލޭނެއެ

ުމިުގަވާއިދަށްުޢަމަލުކުރަންުފެށުުމގެުކުރިންުއަޑުއެހުންުނިމި،ުމަޙްޟަރުުު)ބ(ުު
 މި ހުރިނަމަ،ުޢަމަލުކުރާނީ ނުކުރެވި ސޮއި ބަޔާންތަކުގައިު ކުރެވިފައިވާ
ު.)ނ(ުއަދިު)ރ(ުގައިވާުގޮތުގެުމަތިންނެވެުުމާއްދާގެ
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ުުު .46ުރެކޯޑިންގ އަދި/ނުވަތަުވީޑިއޯު އޯޑިއޯު ުހިނގަމުންދާޓްރައިބިއުވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލައެއްގައި،ުުނަލުގަިއ
އަޑުއެހުމަށްުމައްސަލައިގައިުހިމެނޭުފަާރތަކުްނުުމައްސަލައިގެުރެކޯޑިންގ

ުރެކޯޑިންގތައް ުއެ ުރަޖިސްޓްރާރުއަޑުއެުއެދިއްޖެނަމަ، ުއިންތިޒާމު ހުމުގެ
ު.ދޭންވާނެއެވެުެބލުމުގެުދަށުްނުހަމަޖައްސައިުނުވަތަުމެންބަރުގެ

ުމައްސަލައިގެުރިޕޯޓުުތައްޔާރުކުރުމާއިު
ުއަރުޝީފުކުރުންުުފައިލުު

ުތާރީޚުންުުު .47 ުއިއްވާ ުނިންމުން ުަމއްސަލައިގެ ުޓްރައިބިއުނަލުން ވަޒީފާއާބެހޭ
)ފަހެއް(ުދުވަހުގެުތެރޭގައިުއެުމައްސަލައިގ05ުުެފެށިގެންުގިނަުވެގެންު

ުރިޕޯޓު ުގޮތުގެ ުުމައްސަލަުނިމުނު ނިންމުްނުތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.ުއަދި
ު ުގިނަވެގެން ުފެށިގެން ުތާރީޚުން ުދުވަހުެގ90ުުއިއްވާ )ނުވަދިހަ(

ުއެންމެހައި ުމައްސަލައިގެ ުއެުުތެރޭގައި، ުސްކޭންކުރުމަށްފަހު ލިޔުންތައް
ުއަރުޝީފުކުރުމަށް ުފައިލު ުއުސޫލާުުމައްސަލައިގެ ނޑައެޅިފައިވާ ކަ

ުއަދި ުއަރުޝީފުކުރަންވާނެއެވެ. ުގޮތުގެމަތިން އަރުޝީފުކުރެވޭުުއެއްގޮތްވާ
ުކޮޕީއެއްު ުއެފައިލުގެ ުނުވަތަ ުލިޔުމެއް ުހިމެނޭ ުފައިލުގައި ުމައްސަލައިގެ

ުއަ ުއުސޫލާުބޭނުންވާނަަމ، ނޑައެޅިފައިވާ ުކަ ރުޝީފުކުުރމަށް
ުލިޔުމެއްުދޫކުރެވޭނެއެވެ.ުގޮތުގެމަތިންުއެއެއްގޮތްވާ

ު

ުދިހަވަނަުބައިު

ުތަމްސީލުކުރުންު ޚަޞްމުންު

ުފަރާތެއްުުތަމްސީލުކުރާނެު ޚަޞްމުންު
ުޢައްޔަންކުރުންު

ުޚަޞްމުންގެުު)ހ(ު .48 ުމައްސަލަތަކުގައި ުުހށަހެޅޭ ުޓްރައިބިއުނަަލށް ވަޒީފާއާބެހޭ
ުޓްރައިބިުއނަލުގައި ވަކީލުކަމުެގު ގޮތުން، ކުރުމުގެ ވަކާލާތުުފަރާތުން،

ފަރާތެއްުޢައްޔަްނކުރެވިދާނެއެވެ.ުއަދިުއޭގެުއިތުރުން،ުެއުުހުއްދަުއޮންނަ
ު ުބަދަލުގައި އެހެންފަާރތެއް،ުުރުވާނޭހާޒިުޓްރައިބިުއނަލަށްފަރާތުގެ

ު.ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ

ުބަދަލުގަިއުު)ށ(ުު ުނުވަތަ ުވަކީލަކު ުގޮތުގެމަތިން ުގައިވާ ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ުހުށަހަޅާނީ،ުހާޒިުޓްރައިބިއުނަލަށް ުއެދި ުހަމަޖެއްސުމަށް ުފަާރތެއް ރުވާނެ

ުފޯމުންނެވެ.ުޚާއްޞަކުރެވިފައިވާުއެކަމަށް
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މެދުވެރިކޮށްު އެޓަރނީުޕަވަރުއޮފްު

ުޙަވާލުކުރުންުުބަދަލުު
49. ުުު ުޓްރައިބިއުނަލަށް ުބަދަލުގަިއުހާޒިމައްސަލައެއްގައި ުފަރާތުގެ ރުވާންޖެހޭ

ުފަރާތެއްހާޒި ުމެދުވެރިކޮށްުުރުވާނެ ުއެޓަރނީ ުއޮފް ޕަވަރ
ުއޮފް ުޕަވަރ ުމިފަދަ ުއެމީހަކުުުޢައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ. އެޓަރނީތަކުގައި

ު ުބޭނުމާއި ުޙަވާލުކުރެވިފައިވާޢައްޔަންކުރެވޭ މަސައްކަތްުުއެމީހަކާ
ު ުބަޔާންކޮށްފައި ނޑައެޅި ުކަ ުޕަވަރސާފުކޮށް ުއެ ުއަދި ުއޮންނަންވާނެއެވެ.

ުރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާު ުނުވަތަ ުނޯޓަރައިޒްކޮށްފައިވާ ުއެޓަރނީއަކީ އޮފް
ުއެޓަރނީއަކަށްވާންވާނެއެވެ.ުޕަވަރުއޮފް

ުތަމްސީލުކުރާނެު ޤާނޫނީުޝަޚްޞުު

ުކުރުންުޢައްޔަންުުފަރާތެއްު
50. ުުު ުގަވާއިދުގެ ުމެދުެވރިކޮށ49ުުްމި ުއެޓަރނީ ުއޮފް ު)ޕަވަރ ުމާއްާދ ުވަނަ

ުބަދަލުުޙަވާލުކުރުން(ުގައިުއެހެންުބަޔާންކޮށްފައިުވީނަމަވެސް،ުމައްސަލަ
ުޝަޚްޞަކަށްނަަމ،ު ުޤާނޫނީ ުރައްދުވަނީ ުމައްސަލަ ުނުވަތަ ހުށަހަޅަނީ

ުުއެފަދަ ނޑައަޅާފައިވާ ުކަ ުތަމްސީލުކުރުމަށް ުއެުފަރާތެއް ފަރާތަކީ،
ުއެކުލަވާލާފައިވާުޝަޚްޞެއް ުގަވާއިދުތަކުެގުުހިންގުމަށް ޤާނޫނާއި
ުއެަފދަ، ތެރެއިން ުުނުވަތަ ުތެރެއިން ބާރުިލބިގެްނުޤާނޫނާިއުގަވާއިދުތަކުގެ

ުޓްރައިބިއުނަލަްށުުފަރާތެއްކަންުޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ުލިޔުމެއް އެނގޭ
ުލިޔުމުގައި ުއެ ުމިގޮތުްނ، ުވާނެއެވެ. ުމަޢުލޫމާުތުުހުށަހަޅަން އަންނަނިވި

ުހިމަނަންވާނެއެވެ.

ު.ފުރިހަމަނަންުު)ހ(ުު

ުއެޑްރެސްުއަދިުރަޖިސްޓްރީުނަންބަރު.ުރަޖިސްޓްރީުކުރެވިފައިވާު)ށ(ުު

ު.މެންބަރުންގެުޢަދަދުުު)ނ(ުު

ު.ޢަދަދުުހަމަވާކޯރަމްުު)ރ(ުު

ުތަނާއި،ުވަގުތުު، ބޭއްވުނުުތާރީޚާއިުޖަލްސާު)ބ(ުު

ނޑައެޅިުު)ޅ(ުު ުގޮތްުނިމިފައިވާކަ

ުސޮއި، ރުވިުމެންބަރުންގެުނަމާއިހާޒިު(ކ)ުު

ު.ސިއްކަުު(އ)ުު
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ުޢައްޔަންކޮށްފައިވާު މައްސަލައިގައިު

ުބަދަލުގައިުއަންނަުުވަކީލުުނުވަތަު
ުފަރާތްުބަދަލުކުރުންު

ުމައްސަލައެއްގައިުޚަޞްމުގެުފަރާތުންުޢައްޔަންކޮށްފައިވާުވަކީލަކުުނުވަތަުު)ހ(ު .51
ު ުގަވާއިދުގެ ުމި ުކިބައިން، ުަފރާތުގެ ުޢައްޔަންކޮށްފައިވާ 97ުބަދަލުގައި

ު)މައްސަލައިގެު ުމާއްދާ ުނިޒާމާ ވަނަ ުޢަމަލުތައް(ުުމަޖިލީހުގެ ގައިުޚިލާފު
ުނުވަަތުުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުވަކީލަކު ުއެ ުފެނިއްޖެނަމަ، ުޢަމަލެްއ ފަދަ

ުބަދަލުކުރުމަށް ުުއެފަރާތެއް ުއެ ުއިޚްތިޔާރު ުބަާލުއެންުގމުގެ މައްސަލަ
ު.ިލބިގެްނވެއެވެުމެންބަރުންގެުމަޖިލީހަށް

ުމައްސަލަެއއްގައި،ުު)ށ(ުު ުހުށަހެޅިފައިވާ ުޓްރައިބިއުަނލަްށ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުފަރާތުން ުނުވަުޢައްޔަންކޮށްފައިވާުޚަޞްމުގެ ުބަަދލުގަިއުވަކީލާމެދު ތަ
ުޙައްޤަްށުުފަރާތާމެދުުހަމަޖައްސާފައިވާ ުނުވަތަ ހިތްހަމަނުޖެޭހނަމަ

ުޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ުއަންނަކަމަށް ުއެޫނންވެސްުުއުނިކަމެއް ނުވަތަ
ުނުވަތަު ުވަކީލު ުޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ުމައްސަލައިގައި ސަބަބަކާހުރެ
ުާޙލަތެއް ުޭބނުންވާ ުބަދަލުކުރަން ުަފރާތް ުހަމަޖައްސާފައިވާ ުބަދަލުގައި
ުލަސްނުވާެނު ުއަޑުއެހުމެއް ުތާވަލުކުރެވިަފއިވާ ދިމާވެއްޖެނަމަ،

ުފަރާތެއްުު،ގޮތުގެމަތިން ުއެހެން ުބަދަލުގައި ުނުވަތަ ުވަކީލަުކ އެހެން
ު.މައްސަލައިގައިުހިމެނޭުޚަޞްމަށްުލިބިގެންެވއެވެުހަމަޖެއްސުމުގެުޙައްޤު

ުޢައްޔަންކޮށްފައިވާު މައްސަލައިގައިު

ުބަދަލުގައިއަންނަުުވަކީލުުނުވަތަު
ުނުވަތަުތަނާޒުލުވުންުުފަރާތްވަކިވުންު

ުވަޒީފާއާބެު)ހ(ު .52 ުަބލަމުންދާހޭ ޚަޞްމުގެުުމައްސަލައެއްގައިުޓްރައިބިއުަނލުން
ުވަކާލާތުކުރާ ުބަދަލުގަިއުުފަރާތުން ުނުވަތަ ުވަކީލަކު އެއްވެސް

ުއެކަށީގެންވާހަމަޖައް ުފަރާތެއް ުއެކަީށގެންވާުުސާފައިވާ ުއަދި ުސަބަބެއްނެތި
ުއެ ުނުލައި ުދިނުމަކާ ުނޯޓިސް މައްސަލައަކުންުުމުއްދަތެއްގައި

ު ުތަނާޒުލުވާންުތަނާޒުލުވެގެން ުމައްސަލައަކުން ުއަދި ުނުާވނެއެވެ.
ުދުވަހުގެު ުތާވަލުކުރެވިފައިވާ ުއަޑުއެހުން ުމައްސަލައިގެ ުއެ ުޖެހިއްޖެނަމަ،

ު ުރަސްމީ ުނޯޓިސ2ުްމަދުވެގެން ުތަނާޒުލުވުމުގެ ުކުރިން ުދުވަސް ު)ދޭއް(
ުފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ުތަނާޒުލުވެއްު)ށ(ުު ުވަކީލަކު ުޚިލާފުވާގޮތަށް ު)ހ(ުއާ ުމާއްދާގެ ުއެކަންުމި ުޖެނަމަ
ުކައުންސިލްގެުސަމާލުކަމަށްުގެނެވޭނެއެވެ.ުދިވެހިރާއްޖޭގެުބާ

ު
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ުވަނަުބައިުއެގާރަ

ުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލަށްުމީހުންުހާޒިރުކުރުންު

ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލަށްު

ުހާޒިރުވުމަށްުއަންގާުއަމުރުު
ުު)ހ(ު .53 ުހުށަހަޅާ ުޓްރައިބިއުނަލަްށ ުގުޅިގެްނުވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލައަކާ

ުބޭނުންވެއްޖެނަމަ،ު ުހާޒިރުކުރުމަށް ުީމހަކު ުޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ
ުމީހަކުު ުއެ ުނުވަތަ ުބޭއްވުމަށް ުއަޑުއެހުމެއް ުމައްސަލައިގެ އެ

ު ުމަދުވެގެން ުތާީރޚުގެ ުހަމަޖެހިފައިވާ )ިތނެއް(ުުދވަހުެގ3ުުހާޒިރުކުރުމަށް
ުޓްރައިިބއުނަލަށް ު"ވަޒީފާއާބެހޭ ުއެުުކުރިން، ުއަމުރު" ހާޒިރުވުމުގެ

ުބަޔާންކޮށްފައިާވު ުތިރީގައި ުއަމުރުގައި ުމި ުފޮނުވާންާވނެއެވެ. މީހަކަށް
ުމަޢުލޫމާތުުހިމަނަންާވނެއެވެ.

ު؛ހާޒިރުވާންވީުމީހާގެުނަން .1

ުފޮނުވަންވީު .2 ުއަމުރު ުއަދި ުދާއިމީ ުމީހާގެ ހާޒިރުވާންވީ
ު؛އެޑްރެސްުނުވަތަުއީމެއިލްުނުވަތަުފޯނުުނަންބަރު

 ؛ތަންުހާޒިރުވާންވީ .3

 ؛ހާޒިރުވާންވީުދުވަހާއިުގަޑި .4

 ހާޒިރުވާންޖެހޭުސަބަބު. .5

ު

ުނުފުުށގައި،ުު)ށ(ުު ުއަމުރުގެ ުއަންގާ ުހާިޒރުވުމަށް ުޓްރައިބިއުަނލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ
ުގޮތުގައި ުއެންގުމެއްގެ ުމަުޢލޫމާުތު، ޚާއްޞަ ުބަޔާންކޮްށފައިވާ ތިރީގައި

ުހިމަނަންވާނެއެވެ.

ު

1. ު ުޓްރައިބިުއނަލަށް ނޑައަޅާފައިވާުވަޒީފާއާބެހޭ ުކަ ހާޒިރުވުމަށް
ުތަނަށްު ނޑައަޅާފައިވާ ުކަ ުއަމުރުގައި ުގަޑިއަށް، ތާރީޚާއި
ުމުވައްޒަފާު ުކަމާބެހޭ ުއަމުރު ުއެ ު ުލަސްނުކޮށް ހާޒިރުވެ

ުޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
ުވަ .2 ުޓްރައިބިއުނަަލށް ުވަޒީފާއާބެޭހުޒީފާއާބެހޭ ހާޒިރުވުމަށްފަހު

 ކީުމަނާކަމެކެވެ.ޓްރައިބިއުނަލުގެުހުއްދަެނތިުބޭރަްށުދިއުމަ
ުތާރީޚަށާއިުހާޒި .3 ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުއަމުރުގައި ުއަންގާ ރުވުމަށް
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ވަނަުމާއްދ56ުުާުގަޑިއަށްުހާޒިރުވެވެންުނެތްނަމަުމިގަވާއިދުގެ
ުއެންގުން) ުސަބަުބ ުނެތްނަމަ ުހާޒިރުވެވެން ުގޮތަށްު( ގައިވާ

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
4. ު ުހާޒިރުވުމުގެ ުޓްރައިބިއުަނލަްށ އަމުރުގައިުވަޒީފާއާބެހޭ

ުޓްރައިބިއުނަަލށްު ުވަޒީފާއާބެހޭ ު ުގަޑިއަށް ނޑައެޅިފައިވާ ކަ
ުގަވާއިދުގައިވާު ުމި ުމީަހކާމެދު ުއެ ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ،

 ގޮތުގެމަތީންުޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
ުއަމުރުގައިު .5 ުއަންގާ ުާހޒިރުވުމަށް ުޓްރައިބިއުަނލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ

ުޙަ ުނުވަތަ ުނުހިފައިފިަނމަ ުމީހާ ވާލުނުވެއްޖެނަމަުހާޒިރުވާންޖެހޭ
ުރައްދުވެ ުއަމުރު ުގަޑިއަށްު، ނުވަތަ ުތާރީޚާއި އަމުރުގައިވާ

ުގަވާއިދުގެ ުމި ުމާއްދ55ުާުހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، ުވަނަ
ުލިިބު) ުއަމުރު ުނުވަަތ ުނުިހފުން ުއަމުރުގައި ހާޒިރުވުމުގެ

ުހާިޒރުނުވުން ުުޢޛުރެއްނެތި ުގެމަޤުބޫލު ަދށުްނުު(
 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

6. ު ުާހޒިރުވާއިރުވަޒީފާއާބެހޭ ުމީހާގެުު،ޓްރައިބިއުަނލަށް ހާޒިރުވާ
ުހާޒިރުވާު ުނުވަތަ ުކާޑު ުއަންގައިދޭ ުރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި
ުސަރުކާރުގެު ުފޮޓޯޖެހި ުއެމީހާގެ ުއަންގައިދޭ، ުކާކުކަން މީހާއަކީ

ުރަސްމީުޞައްޙަުލިޔުމެއްުގެންނަންވާނެއެވެ.
ުުނ(ުު ުއަންގާވަޒީފާއާބެހޭ ުާހޒިރުވުމަށް ުނުފުށުގައިުުޓްރައިބިއުނަލަށް އަމުރުގެ

ުިއތުރަށްު ުމަޢުލޫމާތުގެ ުަބޔާންކޮށްފައިވާ ުގައި ު)ށ( ުމާއްދާގެ މި
ުއެނގެންޖެޭހނެކަމަށް ުކޮންމެެހން ުފަރާތަްށ ވަޒީާފއާބެޭހުުހާޒިރުވާންޖެހޭ

ުޓްރައިބިއުނަލަށްުެފންނަުމަޢުލޫާމތުުހިމަނަންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލަށްު

ުހާޒިރުވުންު
ުކޮންމެުު)ހ(ު .54 ުލިބޭ ުއަމުރު ުއަންގާ ުާހޒިރުވުމަށް ުޓްރައިބިއުަނލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ

ުގަޑިއަށްު ުތާރީޚާއި ނޑައެޅިފައިވާ ުކަ ުއަމުރުގައި ުއެ ފަރާތަކުން
ުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަަލށްުހާިޒރުވާންވާނެއެވެ.

ުވަޒީފާއާބެޭހުު)ށ(ުު ުފަދައިން ުަބޔާންކޮށްފައިވާ ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ުެއު ުޢުޛުރެއްެނތި ުމަުޤބޫލު ުލިބި ުައމުރު ުހާޒިރުވުމަށް ޓްރައިބިއުނަލަްށ
ުމައްސަަލު ުނުަވތަ ުފަރާތް ުހުށަހަޅާ ުމައްސަލަ ުގަޑިއަށް އަމުރުގައިވާ
ުގޮތުގެމަތިްނު ުގަވާއިދުގައިވާ ުމި ުހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، ުފަރާތް ރައްދުވާ

ުއެފަރާތަކާމެދުުޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
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ުހުށަހަޅާު)ނ(ުު ުއެހެްނުުމައްސަލަ ުފިޔަވައި ުފަރާތް ުރައްދުވާ ުމަްއސަލަ ފަރާތާއި
ުއަުމރުގައިު ުހާޒިރުވުމުގެ ުޓްަރއިބިއުނަލަށް ުވަޒީފާއާބެހޭ ު ފަރާތަކުން
ުއެު ުޢުޛުރެއްެނިތ ުމަުޤބޫލު ުލިބި ުއަމުުރ ުނުވަތަ ނުހިފައިފިނަމަ،

ު ުއެފަރާތެއް ުހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، ުގަޑިއަށް ރ.ު-/250އަމުރުގައިވާ
ުސްުރުފިޔާ(ުއިންުޖޫރިމަނާުކުރެވޭނެއެވެ.)ދުއިސައްތަުފަންސާ

ހާޒިރުވުމުގެުއަމުރުގައިުނުހިފުންު

ނުވަތަުއަމުރުުލިބިުމަޤުބޫލުު

ުޢުޛުރެއްނެތިުހާޒިރުނުވުންު

ުަފރާތަށްުު)ހ(ު .55 ުރައްދުވާ ުމައްސަލަ ުާހޒިރުވުމަށް ުޓްރައިބިުއނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ
ުފޮނުވުމުން ުލިބިު،އަމުރު ުއަމުރު ުއެ ުނުވަތަ ުޙަވާލުނުވެއްޖެނަމަ ު،އަމުރާ

ު ުުޖމްލަ ުޢުޛުރެއްނެތި ުއަޑުއެހުމަްށ2ުުމަޤުބޫލު )ދޭއް(
ުހާިޒރުގައިު،ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ުމައްސަލައާމެދުުު،ޣައިރު ހުށަހެޅިފައިވާ

ުޓްރައިބިުއނަލަްށު ުވަޒީފާއާބެހޭ ުއިޚްތިާޔރު ުނިންމުމުގެ ގޮތެއް
ުލިބިގެންވެއެވެ.

ުފަރާތަށްުު)ށ(ުު ުހުށަހަޅާ ުމައްސަލަ ުާހޒިރުވުމަށް ުޓްރައިބިއުނަަލށް ވަޒީފާއާބެހޭ
ުފޮނުވުމުން ުވަޒީފާއާބެޭހުު،އަމުރު ުނުވަތަ ުޙަވާލުނުވެއްޖެނަމަ ުއަމުރާ އެ

ުއެކަށީގެންވާު ުނުވަތަ ުނޫޅޭނަމަ ުއެޑްރެހުގައި ުދީފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލަށް
ހާޒިރުވުމުގެުއަމުރުުމަސައްކަތްކޮށްގެންވެސްުމައްސަލަުހުށަހަޅާުފަރާަތށްު

ުއުޛުރެއްު ުމަޤުބޫލު ުލިބި ުއަމުރު ުހާޒިރުވުމުގެ ުނުވަތަ ރައްދުނުކުރެވޭނަމަ
ުު،ނެތި ުއ2ުުެޖުމްލަ ުހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ުއަޑުއެހުމަށް )ދޭއް(

ުުވަޒީފާއާބެޭހު ުއިޚްތިޔާރު ުކުރުމުގެ ުބާޠިލު ުގޮތުން ުއިދާރީ މައްސަލައެއް
ުޓްރައިބިއުނަލަށްުިލބިގެންވެއެވެ.

ނޑައަޅާފައިނުވާނަމަުމިުމާއްދާގެު)ށ(ުެގުޤާު)ނ(ުު ނޫނުގައިުއެހެްނުގޮތަކަްށުކަ
ުއެު ުބާޠިުލުކުރެވުނުަކން ުމައްސަލަެއއް،ުމައްސަލަ ުކުރެވޭ ުާބޠިލު ދަށުން

ު ުގިނަވެގެން ުފެށިގެން ުތާރީޚުން ުއެންގި )ތިރީސް(ުދުވަސ30ުުްމީހަކަށް
އްކައިު)ފަސްުސަތޭކަުރުފިޔާ(ުދ500ުުަ/-ތެރޭގައިުއިދާރީުފީގެުގޮތުގައިު

ުހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ުހުށަނާުއަލުން ުތެރޭގައި ުމުްއދަތުގެ ުއެުމި ޅައިފިނަަމ،
ުމައްސަލައެއްުދެވަނަުފަހަރަށްުޓްރައިބިއުނަލުންުބަލައެއްުުނދެވޭެނއެވެ.

ނޑައަޅާފައިނުވާނަމަުމިުމާއްދާގެު)ށ(ުެގުު)ރ(ުު ޤާނޫނުގައިުއެހެްނުގޮތަކަްށުކަ
ުމައްސަލަެއއް ުާބޠިލުކުރެވޭ ުދަށުްނުުމި، ދަށުން ުގެ ު)ނ( މާއްދާގެ

ު)އެކެއް(ުަފހަރެވެ.1ުހުށަހެޅޭނީުޖުމުލަު
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ހާޒިރުވެވެންުނެތްނަމަުސަބަބުު

ުއެންގުންު
ުލިބިފައިވަނިކޮށްު)ހ(ު .56 ުއަމުރު ުހާޒިރުވުމުގެ ުޓްރައިބިއުނަލަށް ު،ވަޒީފާއާބެހޭ

ުހާިޒރުވުމަށްު ުއަމުރުގައި ުސަބަބުން ުދިމާވުމުެގ ުޢުޛުރެއް މަޤުބޫލު
ުނެތްނަމަ ުހާޒިރުވެވެން ުތަނަށް ުބަޔާްނކޮށްު،އަންގާފައިވާ ު،ސަބަބު

ު ުގަޑީގެ ުކުރިނ1ުްއަމުރުގައިވާ ުގަޑިއިރު ުވަޒީފާއާބެޭހުު،)އެކެއް( އެކަން
ތަކަްށުޓްރައިބިއުނަލަށްުލިޔުމުންުއަންަގންވާނެއެވެ.ުއަދިުލިޔުމުންުނޫންގޮ

ުބަޔާންކޮްށު ުސަބަބު ުހާޒިރުނުވެވުނު ުއަންގާަނމަ ުނެތްކަން ހާޒިރުވެވެން
ު ުނޫން ުބަންުދ ުސަރުކާރު ުދުވަސްތެރޭގަިއ3ުުގިނަވެގެން )ތިނެްއ(

ުލިޔުމުންުހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ުހުށަނާޅައިފިނަމަ،ުނުވަަތުު)ށ(ުު ުލިޔުން ު)ހ(ުގައިވާުގޮތުގެމަތިން ުމާއްދާގެ މި
ު ުނުވާނަމަ،ުހުށަހަޅާފައިވާ ުސަބަބެއްކަމުގައި ުމަޤުބޫލު ސަބަބަކީ

އަޑުއެހުމަށްުހާޒިރުވެފައިނުވަނީުމަޤުބޫލުުސަބަބެއްުނެތިކަމަށްުަބލައިުއެު
ނޑައެޅުމުގެު ުކަ ުއަޑުއެހުމެއްކަމުގައި ުހާޒިރުނުވާ ުއެފަރާތުން އަޑުއެހުމަކީ

ުއިޚްތިޔާރުުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލަށްުލިބިެގންވެއެވެ.

ގަވާއިދުގެުދަށުންުމަޤުބޫލުުުޢޛުރެއްކަމަށްުބަލާނީުތިރީގައިވާުމިުު)ނ(ުު
ުކަންކަމުންކުރެުކަމެކެވެ.

ުތިމާުހާޒިރުނުވެވޭފަދަުބައްޔެއްވުްނ. .1

 ތިމާުނުހުރެުނުވާފަދަުމީހަކުުބަްއޔެއްވުން. .2

ނޑު،ުވައިުއަދިު .3 މޫސުންުގޯސްވުމުގެުސަބަބުންުކަ
 އެއްގަމުުދަތުރުުކުރެވޭގޮތްުނުވުން.

ޓްރައިބިއުނަަލށްުމަޤުޫބލުކަމަށްުވަޒީފާބެހޭު .4
 ޤަބޫލުކުރެވޭުއެހެންުޢުޛުރެއްުމެުދވެރިވުން.

ު
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ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިުއނަލުގެުއަުމރަށްުހާޒިރުުނުވެވެންުދިމާވިުަސބަބަީކުު)ހ(ު .57ުމެޑިކަލްުސެޓްފިކެޓްުުހުށަހެޅުންު
ުގަވާއިދުގެ ު)56ުުމި ުމާއްދާ ުސަބަުބުވަނަ ުނެތްނަމަ ހާޒިރުވެވެން

ުގެއެންގުން )ުު ުގެ 1ުު)ނ( ުަނންބަުރގައިވ2ުުާނުވަތަ ަވނަ
ުނުވަަތުު،ސަބަބުކަމަށްވާނަމަ ުހޮސްޕިޓަލަކުން ުޤަބޫލުކުރާ ސަރުކާރު

ުދޫކުރާ ުމަރުކަޒަކުން ުއިދާރާއެއްގައިުު،ޞިއްޙީ ކަމާބެހޭ
ނޑުު ުތައްގަ ުސޮޔާއި ުމަސައްކަތްތެރިއެއްގެ ުޞިއްޙީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ުވަޒީފާއާ ުސެޓްފިކެެޓއް ުމެޑިކަލް ުޓްރައިބިުއނަލަްށުއޮންނަ ބެހޭ
ުހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މިުމާއްދާގެު)ހ(ުގެުދަށުންުހުަށހަޅާުމެޑިކަލްުސެޓްފިކެޓްުމައްސަލައިގެުު)ށ(ުު
ުސަރުކާރުު ުގިނަވެގެން ުފެށިގެން ުދުވަހުން ުހާޒިރުނުވެވުނު އަޑުއެހުމަށް

ު ުނޫން ުމ3ުުިބަންދު ުހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ުތެރޭގައި ުދުަވހުގެ )ތިނެއް(
ުއަޑުއެހުމަްށު ުހުށަނާޅައިފިނަމަ ުސެޓްފިކެޓް ުމެޑިކަލް މުއްދަތުގައި
ހާޒިރުވެފައިނުވަނީުމަޤުބޫލުުސަަބބެއްުނެތިކަމަށްުބަލައިުއެުއަޑުއެހުމަކީު

ނޑައެޅޭނެއެވެ. ުއެފަރާތުންުހާޒިރުނުވާުއަޑުއެހުމެއްކަމުގައިުކަ

ކުންފުނިުނުވަތަުޤާނޫނީު

ޝަޚްޞަކަށްުހާޒިރުވުމުގެުއަމުރުު
ުރައްދުކުރުންު

ުފަރާތަކީ،ުު)ހ(ު .58 ުރައްދުވާ ުއަމުރު ުާހޒިރުވުމުގެ ުޓްރައިބިުއނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ
ުއެހެންވެސްު ުނުވަތަ ުޝަޚްޞެއް ުޤާނޫީނ ުނުވަތަ ކުންފުންޏެއް
ުހިނގަމުންާދު ުމަސައްކަތް ުއެތަނުގެ ުކަމަށްވާނަމަ، މުއައްސަސާއެއް

ުރަ ުއަމުރު ުއެފަރާތަކަށް ުރައްދުކުރުމުން ުއަމުރު އްުދވީކަމަށްުއިދާރާއަށް
ުބެލެވޭނެއެވެ.

ުއަމުރުުު)ށ(ުު ުހާޒިރުވުމުގެ ުގޮތަށް ުބަޔާންކުރާ ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ުއެހެންވެސްު ުނުވަތަ ުޝަޚްޞެއް ުޤާނޫީނ ުނުވަތަ ކުންފުންޏެއް
ުެއތަނެއްު ުނެތްނަމަ، ުރައްދުކުރެވެން މުއައްސަސާއަކަށް

ު ުއަމުރު ުހާޒިރުވުމުގެ ުއެޑްރެހަށް ރައްދުކުރުމުން،ުރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ
ުއެފަރާތަކަށްުއަމުރުުރައްދުކުރެވުނީކަމަށްުބެލެވޭނެއެވެ.

ކުންފުންޏެއްުނުވަތަުޕާޓްނަޝިެޕއްުނުވަތަުޖަމްޢިއްޔާއެއްުނުވަތަުއެނޫްނުު)ނ(ުު
ުއެތަނަާކު ުއެޑްރެހާ ުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީުޝަޚްޞެއްވިޔަސް،ުރަޖިސްޓްރީ

ރައިބިއުނަލަށްުޤަޫބުލކުރެވޭުއެއްވެސްުގުޅުމެއްުނެތްކަމަށްުވަޒީފާއާބެހޭުޓް
ުލިޔެގެންު ުފަރާތަކަށް ުރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފައިވާ ުއެފަރާތެއް ޙާލަތްތަކުގައި،
ުއެަތނެއްގެު ުސާފުކުރުމަށްފަހު، ުމަޢުލޫމާުތ މަސްޢޫލުވެރިންގެ
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ުއަމުރުު ުމީހަކަށް ުތެރެއިން ުމަްސޢޫލުރެވިންގެ ުނުވަތަ މަސްޢޫލުވެރިންނަށް
ުދުކުރެވުނީކަމުގައިުބެލެވޭނެއެވެ.ފޮނުވުމުންުއެތަނަކަށްުއަމުރުުަރއް

ުު)ރ(ުު ުމާއްދާގެ ުމި ުގަވާއިދުގެ ުމި ުމާއްދ59ުުާމަޤްޞަދަށްޓަކައި، ވަނަ
ުެގުު ުރައްދުކުރުން( ުއަމުރު ުހާޒިރުވުމުގެ ުޓްރައިބިުއނަލަށް )ވަޒީފާއާބެހޭ

ުަގއި ު)ނ( ުއަދި ު)ށ( ު)ހ(، ުޢަަމލުުގެ ުފަދައިން ކުރެވެްނުބަޔާންކުރާ
ުމާއްދާގެ ުއެ ުކ)ުނެތްނަމަ، ުޢަމަލުކުރުމުްނު( ުބަޔާންކުރާގޮތަށް ގައި

ުހާޒިރުވުމުގެުއަމުރުުރައްދުކުރެވުނީކަމަށްުބެލެވޭނެއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލަށްު

ުކުރުންުރައްދުުުހާޒިރުވުމުގެުއަމުރުު
ުއަމުރު،ުު)ހ(ު .59 ުއަންގާ ުހާޒިރުވުމަށް ުޓްރައިބިއުަނލަްށ ވަޒީފާއާބެހޭ

ު ުފަރާތްތަކުން ުހިމެނޭ ުޓްރައިބިުއނަލަްށުމައްސަލައިގައި ވަޒީފާއާބެހޭ
ުނަންބަަރްށު ުފޯނު ުނުވަތަ ުއެޑްރެހަށް ުއީމެއިލް ުއެފަރާތެއްގެ ދީފައިވާ
ުއެސް.އެމް.އެސްު ުނުވަތަ ުގުޅައިގެން ުޯފުނން ުއެފަރާތަށް ފޮނުވުމަށްފަުހ،
ުރައްދުކުރެވުނީކަމުގައިު ުއަމުރު ުއެ ުއެންގުމުްނ ުއެކަން ކޮށްގެން

ުހިމެނޭ ުމައްސަލައިގައި ުވަީޒފާއާބެޭހުުބެލެވޭނެއެވެ. ފަރާތްތަކުން
ުަންނބަރަްށު ުފޯނު ުނުވަތަ ުއެޑްރެހަށް ުއީމެއިލް ުދޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް
ުފޮނުވޭޯތު ުއަމުރު ުއަންގާ ުހާޒިރުވުމަށް ުޓްރައިބިއުނަަލށް ވަޒީފާއާބެހޭ
ުަނންބަުރު ުފޯނު ުނުވަތަ ުއެޑްރެސް ުއީމެއިލް ުއަިދ ބެލުމަކީ،

ުޓްރައިބިއުނަލަ ުވަޒީފާާއބެޭހ ުެއންގުމަކީުބަދަލުވެފައިވާނަމަ ުއެކަން ްށ
ުއެފަރާތެއްގެުޒިންމާއެކެވެ.

ުހާޒިރުވުމުެގުު)ށ(ުު ުފަރާތަށް ުހާޒިރުވާންޖެހޭ ުޓްރައިބިއުނަަލށް ވަޒީފާއާބެހޭ
ުއެމީހާއާު ުއަމުރު ުހާޒިރުވުމުގެ ުއޮތްނަމަ، ުރައްދުކުރެވެން އަމުރު
ުއަމުރުު ުސޮއިކުރުމުން ުައމުރުގައި ުއެފަރާތުން ޙަވާލުކޮށް،

ުރައްދުކުރެވުނީކަމުގައިުބެލެވޭނެއެވެ.ު

ުޓްރައިބިުއނަލަށްުު)ނ(ުު ުހޯދުމަްށުުވަޒީފާއާބެހޭ ުފަރާތެއް ހާޒިރުވާންޖެހޭ
ުމީހަކުު ުއެ ުކުރުމަށްފަހުގައިވެސް ުމަސައްކަތްތަކެއް އެކަށީގެންވާ

ުޙާލަތެއްގައި ުނުވާނަމަު،ނުފެނިއްޖެ ުމީހަކަށް ުހުރި ުބަންދުގައި ު،އެމީހަކީ
ުތަޞައްރަފުު ުއުޅޭ ުގޭގައި ުދިރިއުޅޭ ުފަރާތް ުފޮނުވޭ ުއަމުރު ހާޒިރުވުމުގެ
ުހާޒިރުާވންޖެހޭު ުޓްރައިބިއުނަލަށް ުވަޒީފާއާބެހޭ ުނުވަތަ ުމީހަކާ ފުދިފައިވާ
ުމީހާއާު ުޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ުބަދަލުގައި ުނުވަތަ ުވަކީލާ ުޤާނޫނީ މީހާގެ

ުޙަވާލުކުރުމުން ުރައްދުކުރެވުު،އަމުރު ުއަމުރު ނީކަމަްށުހާޒިރުވުމުގެ
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ުބެލެވޭނެއެވެ.

ުމައްސަަލުު)ރ(ުު ުފޮނުވާނީ ުއަމުރު ުާހޒިރުވުމުގެ ުދަށުން ުގެ ު)ށ( ުމާއްދާގެ މި
ުފަރާތަށް ުރައްދުވާ ުމައްސަލަ ުފަރާތާއި ުއެފަރާތުްނުު،ހުށަހެޅި ނުވަތަ

ބަދަލުގައިުނުަވތަުޤާޫނނީުވަކީެލއްގެުގޮތުގައިުހާޒިރުވުމަށްުޢައްަޔނުކުރާު
ުފަރާތަކަށެވެ.

ުމައްސަލައިގައިުު)ބ(ުު ުއަމުރު، ުހާޒިރުވުމުގެ ުޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ
ުަފރާތާއި،ު ުޙަވާލުކުރި ުއަމުރު ުޮފނުވާނަމަ، ުއެޑްރެހަށް ުފަރާތެއްގެ ހިމެނޭ
ުކޮޕީގައިު ުއަޞްލާއި ުއަމުރުގެ ުފަރާތް ުޙަވާލުވި އަމުރާ

ުސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ުު)ޅ(ުު ުގޮތަށް ުގައިވާ ު)ނ( ުއާއި ު)ށ( ުމާއްދާގެ ުއަމުރުުމި ހާޒިރުވުމުގެ
ުިލބުުނކަމަށްު ުއަމުރު ުފަާރތުން ުލިބެންވާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނިކޮށް،ުއަމުރު
ުއަމުރުު ުފަރާތުން ުޓްރައިބިއުަނލުގެ ުވަޒީފާއާބެހޭ ުޙާލަތުގައި، އިންކާރުކުރާ
ޙަވާލުކުރަންދިޔަުފަރާތުންުއަމުރުުޙަވާލުކުރިކަމަށްބުނެުދޭުހެކިބަހަކީ،ުއެު

ުފުރިހަމަުހެކިބަހެއްކަމުގައިުބެލެވޭނެއެވެ.އަމުރުުރައްދުވިކަމުގެު

މިުމާއްދާގެު)ހ(،ު)ށ(،ު)ނ(ުގައިވާުގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވެންުނެތްނަމަ،ުު)ކ(ުު
ުގެއެއްު ުދިރިއުޅޭ ުޢާއްމުގޮތެއްގައި ުފަރާތް ުފޮނުވޭ ުއަމުރު ހާޒިރުވުމުގެ
ުހިްއޕުމުންު ުއަމުރު ުއުޅަނދެއްގައި ުުނވަތަ ުދޮރާށީގައި، ުަތނެއްގެ ނުވަތަ

ު ުތަެނއްގަިއުނުވަތަ ުއެއިން ުފެންނާނެގޮތަަކށް ުފަސޭހައިން ުއަމުރު އެ
ުބެހެއްޓުމުްނ،ުހާޒިރުވުމުގެުއަމުރުުރައްދުކުރެވުނީކަމަށްުބެލެވޭނެއެެވ.

ބަންދުގައިުނުވަތަުޖަލުގައިުތިބޭު
ުމީހުންނަށްުއަމުރުުރައްދުކުރުންު

ުު)ހ(ު .60 ުވަޒީފާއާބެހޭ ުމީހަކު ުހުރި ުޖަލުގައި ުނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަްށުބަންދުގައި
ުފޮނުވާނީ ުއަމުރު ުނުވަަތުު،ހާޒިރުކުރުމަށް ުބަންދުކުރުމުގެ އެމީހަކު

ުހައްޔަރުކުރުމުގެުކަންތައްތަކާުޙަވާލުވެފައިވާުއިދާރާއަކަށެވެ.

ުއަމުރުުު)ށ(ުު ުހާޒިރުކުރުމަށް ުމީހަކު ުހުރި ުޖަލުގައި ުނުވަތަ ބަންދުގައި
ު ުނުވަތަ ުބަްނުދކުރުމުގެ ުއެީމހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެުފޮނުވުމުން،

ުައންގާ ުއެކަން ުއެމީހަކަށް ުއިާދރާއަކުން ުޙަވާލުވެފައިވާ ، ކަންތައްތަކާ

ުޓްރައިބިއުނަލަްށު ުވަޒީފާއާބެހޭ ުއެމީހަކު ުގަޑިއަށް ުތާރީޚާއި އަމުރުގައިވާ
ުހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.
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ުޢުޛުރުވެިރވާނަަމުު)ނ(ުު ުހާޒިރުވުމަށް ުމީހަކު ުހުރި ުޖަލުގައި ުނުަވތަ ބަންދުގައި
ުތަނަްށުނުވަ ުއަމުރުގައިވާ ުގަޑިއަށް ުއަމުރުގައިވާ ުހާޒިރުވުމުގެ ތަ

ުއިދާރާއިްނު ުޙަވާލުވެފައިވާ ުކަންތައްތަކާ ުއެމީހަކުގެ ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް
ވަނަުމާއްދާު)ހާޒިރުވެންުެނތްނަަމ56ުުމިުގަވާއިދުގެުު،އުޛުރުވެރިވާނަމަ

ު ުއެންގުން( ުސަބަބު ުމާއްދ57ުާއާއި ުސެޓްފިކެްޓުުވަނަ )މެޑިކަލް
ު ުކަންަތއްތަކާުހުށަހެޅުން( ުއެމީހަކުގެ ުބަޔާންވެެގންވާގޮތަށް ގައި

ުޢަމަލުކޮށް ުއިދާރާއިން ުު،ޙަވާލުވެފައިވާ ުގަޑީގެ )އެކެއް(1ުުއަމުރުގައިވާ
ުގަޑިއިރުުކުރިންުއެކަންުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލަށްުއަންަގންވާެނއެވެ.

ުޓްރަިއބިުއނަލުގެުުު .61ުއަމުރުުރައްދުކުރާުފަރާތްު ުވަޒީފާއާބެހޭ ުޮގތެއްގައި ުޢާންމު ުއަމުރު ހާޒިރުވުމުގެ
ުވަޒީފާއާބެޭހު ުއޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް، ުގޮތަްށ ުރައްދުކުރާ މުވައްޒަފުން
ނޑައަޅާުޙާލަތެއްގައި،ުވަޒީފާއާބެޭހުޓްރައިބިުއނަލުްނު ޓްރައިބިއުނަލުްނުކަ

ުފަރާތެއް ުނުވަތަ ުއިދާރާއެއް ނޑައަޅާ ުކަ މެދުވެރިޮކށްގެްނުުއެއިރެއްގައި
ުހާޒިރުވުމުގެުއަމުރުުރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ.

މައްސަލަުހުށަހެޅިފައިވާުރަށްުނޫންު

އެހެންުރަށެއްގައިުހުރިުމީހަކުު

ުހާޒިރުކުރުންު

ުަރއްދުވާުުު .62 ުމައްސަލަ ުރަށެއްގައި ުއެހެން ުޫނން ުރަށް ުހުށަހެޅޭ މައްސަލަ
ުހުށަހެ ުމައްސަލައެއް ުމައްޗަށް ުއެމީހާގެ ުހުއްޓާ، ޅިއްޖެނަމަ،ުފަރާތް

ުވަޒީފާއާބެޭހު ު ުއެއިރެއްގައި ުއަމުރު ުހާޒިރުކޮށްދިނުމުގެ އެމީހަކު
ުމެުދވެރިކޮށްު ުފަރާތެްއ ުނުވަތަ ުއިދާރާއެއް ނޑައަޅާ ުކަ ޓްރައިބިއުނަލުްނ
ުޓްރައިބިުއނަލަްށު ުވަޒީފާއާބެހޭ ުއިޚްތިޔާރު ުޙަވާލުކުރުމުގެ އެމީހާއާ

ުލިބިގެންވެއެވެ.ުު

އެޑްރެސް،ުފޯނުުނަންބަރުުއަދިު
ުއީމެއިލްުއެޑްރެސްުބަދަލުވުންު

ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލުގައިުިހނގަމުންދާުމައްސަލައެއްގައިުމައްސަލަުު)ހ(ު .63
ުއެއިންު ުނުވަތަ ުފަރާތުގެ ުރައްދުވާ ުމައްސަލަ ުނުވަތަ ުފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ
ުފޯނުު ުނުވަތަ ުއެޑްރެސް ުފަރާތެއްގެ ުޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން

ުއީމެއިލް ުނުަވތަ ުބަންުދުުނަންބަރު ުރަސްމީ ުބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެޑްެރސް
ު ުފޯުނ3ުުނޫން ުއެޑްރެސް، ުބަދަލުިވ ުތެރޭގައި، ުދުވަހުގެ )ތިނެއް(

ުވަީޒފާއާބެޭހު ުއެނގޭގޮތަށް، ުއެޑްރެސް ުއީމެއިލް ުނުަވތަ ނަންބަރު
ުޓްރައިބިއުނަލަށްުއެކަންުލިޔުމަުކންުއަންގަންވާނެއެވެ.ުު

ުނުވަަތުު)ށ(ުު ުއެޑްރެސް ުފަދައިން ުބަޔާންުކރެވިފައިވާ ުގައި ު)ހ( މިމާއްދާގެ
ުވަޒީފާއާބެޭހު ު ުބަދަލުވިކަން ުއެޑްރެސް ުއީމެއިލް ުނުަވތަ ުނަންބަރު ފޯނު
ުމަތީންު ުގޮތުެގ ުމިގަވާއިދުގައިވާ ުއަންާގފައިނުާވނަމަ، ޓްރައިބިއުނަލަށް
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ުބިެގންެވއެވެ.ޢަމަލުކުރުމުގެުއިޚްތިޔާރުުުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަަލށްުލި

ވަނިކޮށްުުހުށަހެޅިފައިުުމައްސަލަު
ޚަސްމަކުުނުވަތަުބަދަލުގައިުޢައްޔަންު

ކުރެވިފައިވާުފަރާތެއްުނުވަތަުވަކީލެއްު

ފުރައިގެންުދިއުންުނުވަތަު
ހާޒިރުނުވެވޭފަދަުޙާލަތެއްު

ުމެދުވެރިވުންު

ުމައްސަލައެއްގަިއުު)ހ(ު .64 ުހިނގަމުންދާ ުޓްރައިބިއުަނލުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ
ުބަަދލުގައިު ުފަރާތެއްގެ ުއެއިން ުނުވަތަ ުފަރާތެއް ުހިމެނޭ މައްސަލާގައި
ުަފރާތެއްު ުޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ުާހޒިރުވުމަށް ުގޮތުގައި ުވަކީލެއްގެ ނުވަތަ
ުއަމުރުު ުހާޒިރުވުމުގެ ުޓްރަިއބިއުނަލަށް ުވަޒީފާއާބެޭހ ނުވަތަ
ުނޫްނު ުރަށް ުހާޒިރުވާންޖެހޭ ުފަރާތަކުންވެސް ުއެހެން ރައްދުކުރެވިފައިވާ
އެހެންުރަށަކަށްުފުރައިގެންުދާންވާނީުވަޒީފާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލުގެުހުއްދަު

ު.ލިޔުމަކުންުލިބިގެންނެވެު

ުވަޒީފާއާބެޭހުު)ށ(ުު ުއެދި ުހުއްދައަށް ުދަށުން ުގެ ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ުޓްރައިބިުއނަލަްށު ުވަޒީފާއާބެހޭ ުލިޔުމުގައި ުުހށަހަޅާ ޓްރައިބިއުނަލަށް

ުސަބަބާއި ުސަަބބާއިު،ހާޒިރުވާންޖެހޭ ުާދންޖެހޭ ުބޭރަށް ުފރަންުު،ރަުށްނ
ުދުވަހާއި ުދުވަހެއްުު،ބޭނުންވާ ުލަފާކުރެވޭ ުއާދެވޭނެކަމަށް އަނބުާރ
ުު،ބަޔާންކުރުމާއެކު ުނޫން ުބަންދު ުސަރުކާރު ުދުވަހުގެ ުބޭނުްނވާ 2ުފުރަން

ުދުވަސްުކުރިންުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލަށްުުހށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ު)ށ(ުު)ނ(ުު ުމާއްދާގެ ުމައްސަލަުމި ުސަބަބުން ުހުށަހެޅުމުގެ ުހުށަހަޅާ ުދަށުން ގެ
ުހުށަހަޅާު ުއެދި ުއެކަމަށް ުަޤޫބލުކުރެވޭނަމަ ުދަތިވެދާނެކަމަށް ހިންގުމަށް
ފަރާތުގެުބަދަލުގައިުހާޒިރުވާނެުއެހެންުމީހަކުުހަމަޖެއްސުމަށްުއެންގުމުެގު

ުބާރުުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަަލްށުލިބިގެންވެއެވެ.

ު
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ުރަވަނަުބައިުބާ

ުއަޑުއެހުންތައްުކުރިއަށްުގެންދިއުންު

މިުގަވާއިދުގައިުބަޔާންކުރެވިފައިވާުގޮތުގެމަތިންުމައްސަލައިގެުއިްބތިދާއީުުު .65ުމައްސަލަުތާވަލުކުރުންު
ުބޭއްވުމަށްަފހު، ުފަރާތްތަކަްށ،ުުބައްދަލުވުން ުހިމެނޭ މައްސަލައިގައި

ުހާޒިރުވުމުގެ ުޓްރައިބިއުނަލަށް ުއަޑުއެހުމަށް އަމުރުުުމައްސަލައިގެ
ުފަރާތާިއު ުހުަށހެޅި ުމައްސަލަ ުމިޮގތުން، ުނެރެންވާނެއެވެ. މެންބަރު
ުފަރާތެއްު ުއިތުރު ުއިތުރުން،ުމައްސަލައިގައި ުފަރާތުގެ ުރައްދުވާ މައްސަލަ

ުވެސްު ުފަރާތަކަށް ުއެ ުއަމުރުުުވާނަމަ، ުހާޒިރުވުމުގެ ޓްރައިބިއުނަލަށް
ު.ފޮނުވަންވާނެއެވެު

ުދުވަހާއިުގަޑިު އަޑުއެހުންުއޮންނަު

ުބަދަލުކުރުންު
ުއަޑުއެހުްނުު)ހ(ު .66 ުމައްސަލައެއްގެ ުުހށަހެޅިފައިވާ ުޓްރައިބިުއނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ

ުގެނައުމުގެުުބޭއްވުމަށް ުބަދަލު ުގަޑިއަށް ުނުވަތަ ުތާރީޚަށް ނޑައަޅާފައިވާ ކަ
ު.ބަލާުމެންބަރުންގެުމަޖިލީހަށްުލިބިެގންވެއެވެުމައްސަލަުއިޚްތިޔާރު

ުު)ށ(ުު ުގައިވާ ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުބަދަލެްއުމި ުއެއްވެސް ުތާވަލަށް ގޮތުގެމަތިން
ުއެކަންުުގެންނަން ުފަރާތްތަަކްށ ުހިމެނޭ ުމަްއސަލައިގައި ނިންމައިފިނަަމ،

ު.ލަސްނުކޮށްުޓްރައިބިއިނަލުންުައްނގަންވާނެއެވެު

އަޑުއެހުންުއޮންނަުދުވަސްުނުވަތަު
އެދިުުބަދަލުކޮށްދިނުމަށްުުގަޑިު

ުހުށަހެޅުންު

ުު)ހ(ު .67 ުސަބަބެއް ުޓްރައިބިުއނަލަްށުމަޤުބޫލު ުވަޒީފާއާބެހޭ މެދުވެރިެވގެން،
ނޑައަޅާފައިވާު ުކަ ުބޭއްވުމަށް ުއަޑުއެހުން ުމައްސަލައެއްގެ ހުށަހެޅިފައިވާ

ުގަޑިއަށް ުނުވަތަ ުހިމެނޭުުތާރީޚަށް ުމައްސަލައިގައި ުގެނައުމަށް ަބަދލު
ުޭބނުންވެއްޖެނަމަ ުުދވަހުގެު، ފަރާތަކުން ުކުރެވިފައިވާ ުތާވަލު އަުޑއެހުމަށް

ުމަދުވެ ުރަސްމީ ުދުވަސ2ުުްގެން ުއެކަންުު)ދެއެއް( ުސަބަބާއެކު ކުރިން،
ު.ލިޔުމުންުޓްރައިބިއުނަލަށްުުހށަހަަޅންވާނެއެވެު

ުުހށަހެޅޭު)ށ(ުު ުބަދަލުގެްނނަން ުމިުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިވާުގޮތުގެަމތިންުތާވަލަށް
ުމައްސަލަތަކާމެދުުގޮތެއްުނިންމާީނ،ުއެުމައްސަލައެއްުބަލާުމެންަބރުންގެު
ުހިމެނޭު ުމައްސަލައިގައި ުބަދަލުގެނެވި، ުތާވަަލށް ުއަދި ުމަޖިލީހުންނެވެ.
ުފަރާތްތަކަށްުލިޔުމުންުއެންގުުމްނުނޫނީުތާވަލުުބަދަލުވިކަމަށްުބަަލއިގެން

ު.ނުވާނެއެވެު
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ުއަޑުއެހުމުގައިުވާހަކަުދެއްކުމުގެު

ުފުރުޞަތުދިނުންު
ުު)ހ(ު .68 ުފުރަތަމަ ުއެންމެ ުވެސް، ުއަޑުއެހުމެއްގައި ުދެވޭީނުކޮންމެ ފުރުޞަތު

ުދެވޭނީުުމައްސަލަ ުފުރުޞަތު ުއެންމެފަހުގެ ުއަދި ުފަރާތަށެވެ. ހުށަހެޅި
ުރައްދުވާ ުފަރާތްތަކަްށުުމައްސަލަ ުބައިވެރިވާ ުއަޑުއެހުމުގައި ފަރާތަށެވެ.

ުދެއްކޭނީ ުވާހަކަ ުއިޒުނަޔާުުއަޑުއެހުމުގައި ުމެްނބަރުގެ ުބަލާ މައްސަލަ
ު.އެކީގައެވެ

ުު)ށ(ުު ުވަކީލު ުފަރާތުންއަޑުއެހުމަށް ުޚަޞްމުގެ ުހުރިނަމަ، ުހާޒިރުވެ
ު.ވާހަކަދައްކާނީުވަކީލެވެ

ުވީނަަމވެސް،ުު)ނ(ުު ުބަޔާންކޮށްފައި ުއެހެން ުގައި ު)ށ( ުމާއްދާގެ މި
ުއަޑުއެހުމުގައިުުމައްސަލައިގައި ުޚަޞްމަކު، ުކުރެ ުޚަޞްމުން ހިމެނޭ

އަމިއްލައަށްުވާހަކަުދައްކަންުއެިދއްޖެނަމަ،ުނުވަަތުމައްސަލައާުުގޅިގެންު
ކަމެއްުސާފުކުރުމަށްުމެންބަރަށްުފެންަނނަމަ،ުުސީދާުޚަޞްމުގެުފަރާތުން
އެފަރާަތށްުދިނުމުގެުއިޚްތިޔާރުުމައްސަލަުަބާލުުވާހަކަުދެއްކުމުގެުހުއްދަ
ު.ިލބިގެްނވެއެވެުމެންބަރުންގެުމަޖިލީހަށް

 އަޑުއެހުމެއްގައިުހުށަހަޅާު

ުހުށަހެޅުންތައްު
ުު)ހ(ު .69 ުޓްރައިބިުއނަލުްނ ުމައްސަލައެއްގައި،ުވަޒީފާއާބެހޭ ބަލަމުންާދ

ުމަްއސަލަުުއަޑުއެހުމެއްގައި ުާވނީ ުހުށަހަޅަން ުހުށަެހޅުންތައް ހުށަހަޅާ
ުމައްސަލައިގެ ުފޯމާއި ުލިޔުމުްނުުހުށަހެޅި ުއެފަރާތަކުން ުފޯމުގައި ޖަވާބު

ުމައްޗަށް ުނުކުތާތަކުގެ ުނުވަަތުުހުށަހަޅާފައިވާ ުއިތުރު ބިނާކޮށެވެ.
ުމައްސަލަބަ ުހުށަހެޅޭނީ ުަމޖިލީހުގެުުލާއައުކަމެއް މެންބަރުންގެ

ު.ހުއްދައަކާއެކުއެވެ

ުވީނަަމވެސް،ުު)ށ(ުު ުބަޔާންކޮށްފައި ުއެހެން ުގައި ު)ށ( ުމާއްދާގެ މި
ުއަުޑއެހުންުުމައްސަލައިގެ ުޚުލާޞާ ުނުވަތަ ުއަޑުއެހުމުގައި ޚުލާޞާ

ުމައްސަލައާ ުޤާނޫީނުުނިމުމަށްފަހު، ުއައު ުނުވަތަ ުއިތުރު ގުިޅގެން
ުހުށަނޭޅޭނެއެވެ.ުނުވަަތުލިޔުމެއްުނުކުތާއެއްުނުވަތަުހެއްކެއް
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ުމައުޟޫޢީުގޮތުންުމައްސަލަބެލުމުގައިު

ުޢަމަލުކުރާނެގޮތްު
ުނިންުމމުގައިުުު .70 ުމައްސަލަތައް ުޓްރައިބިއުަނލުްނ ވަޒީފާއާބެހޭ

ުއަދާކުރާފަރާތުގެުު،އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ުވަޒީފާ ވަޒީފާދޭފަރާތާއި
ުގޮްތތަކަްށުު،މަޞްލަޙަތާއި ުރައްކާތެރިކޮށްދެވޭނޭ ުޙައްޤުތައް ދެފަރާތުގެ

ުރިޢާޔަތްުކުރަންވާނެއެވެ.

ުޝަފަީހުު)ހ(ު .71ުއިޖުރާއީުނުކުތާު ުމަޖިލީހުގައި ުމައްސަލައިގެ ުޓްރައިބިއުނަލްގަިއ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުގޮތުންުނުވަތަުލިޔުމުންުއިޖުރާއީުނުކުތާުނެގިދާނެއެވެ.

ުު)ށ(ުު ު)ހ(ުގައި ުމާއްދާގެ ުގޮތުްނުނެގޭުމި ުފަދައިންުޝަފަހީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ުއިޚްތިޔާރުު ުއެންގުމުގެ ުހުށަހެޅުމަށް ުލިޔުމުން ުނުކުތާއެއް އިޖުރާއީ

ުމައްސަލަުބަލާުމަޖިލީހަށްުލިބިެގންވެއެވެ.

ުގޮތެްއުު)ނ(ުު ުބަލައި ުމައްސަލަ ުއެ ުބަދަލުގައި، ުދިނުމުގެ ުރައްދު މައްސަލައަށް
ުވަީޒފާއާބެ ުއިޚްތިޞާޞް ުލިިބގެްނުނިންމުމުގެ ުޓްރަިއބިއުނަލަްށ ހޭ

ުފަރާތަްށު ުރައްދުވާ ުމައްސަލަ ުއެދި ނޑައަޅައިދިނުމަށް ުކަ ނުވާކަމަށް
ުއަޑުއެހުމުގައެވެ.ު ުފުރަތަމަ ުމައްސަލައިގެ ުހުށަހެޅޭނީ ުނުކުތާއެއް އިޖުރާއީ
ުއިޖުރާއީު ުނަގާ ުމަޖިލީހުގައި ުމައްސަލައިގެ ުކަންކަމުގައި އެހެނިހެން

ުފު ުމައްސަލައިގެ ުއެ ުއެއާުނުކުތާއެއް، ުނުވަތަ ުއަޑުއެހުމުގައި ރަތަމަ
ުއެު ުކަމަކާމެދު ުކުރީގެ ުނަގަންވާނެއެވެ. ުއަޑުއެހުމުގައި، ުބޭއްވޭ ވިދިގެން

އެުއިޖުރާއީުނުކުތާއެއްުެދންުއަލުްނު، އަޑުއެހުމެއްުފަހަނާޅާުދިއުމަށްފަހުު
ނުނެގޭނެއެވެ.ުއަލުންުއިޖުރާއީުުނކުތާއެއްުނެގޭނީުއެއިގެުފަހުންުއަންަނު

ުކާއިުގުޅިގެންނެވެ.އިޖުރާއީުކަމަ

ުބަލައިގަުތމާމެުދުު)ރ(ުު ުނުކުތާ ުއިޖުރާއީ ުހުަށހެޅޭ ުދަށުން ުމައްދާގެ މި
ުގޮތެްއު ުމެންބަރުން ުމައްސަލައިގެ ުމަޖިލީހުގައި މައްސަލައިގެ

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ުކަ

ުބަލައިަގތުމަްށުު)ބ(ުު ުނުކުތާއެއް ުއިޖުރާއީ ުއެއްގޮަތށް ުއާ ު)ރ( ުމާއްދާގެ މި
ު ުެއުނިންމައިފިނަމަ، ުޙަޞްމުންަނށް ުއެހެްނ ުހިމެނޭ މައްސަލައިގައި
އިޖުރާއީުނުކުތާުނެގޭުއަޑުއެހުމެއްގައިުނުވަތަުއެއާު، އިޖުރާއީުނުކުތާއަށް

ުިލޔުމުންު ުނުަވތަ ުގޮތުން ުޝަފަހީ ުއަޑުއެހުމުގައި ުބޭއްވޭ ވިދިގެން
ުޖަވާބުދިނުމުގެުފުރުޞަތުުދޭންާވނެއެވެ.

ުގޮތެއްުު)ޅ(ުު ނޑައަޅާ ުކަ ުމަޖިލީހުން ުބަލާ ުމައްސަލަ ުނުކުތާމެދު އިޖުރާއީ
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ުމައްސަލައިގައިުހިމެނޭުޚަޞްމުންނަށްުލިޔުމުންުދޭންވާނެއެވެ.

ުުު .72ުގޮތެއްގައިުބަލަންވާުމައްސަލަު އަވަސްު ުޤާޫނނުގެ ުައސާސ2ުުީވަޒީފާއާބެހޭ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުބާބުގައި ވަަނ
ުޙައްޤަކާ ުިލބިޭދ ުދަށުން ުވަޒީފާއާބެޭހުުއުސޫލުތަކުގެ ގުޅޭގޮތުން

ުޓްރައިބިއުނަލުްނު ުުވަޒީފާއާބެހޭ ުމައްސަލަތައް ުހުަށހެޅޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް
ުއަވަސްުގޮތެއްގައިުބަލަންވާނެއެވެ.

މައްސަލައާުގުޅިގެންުހުށަހަޅާު

ުކަންތައްތައްުސާބިތުކުރުންު
ުބާވަތުެގުު)ހ(ު .73 ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުގައި ު)ރ( ުއަދި ު)ނ( ު)ށ( މިމާއްދާގެ

ުވަކިު ނޑައެޅިގެން ުކަ ުގަވާއިދަކުން ުނުވަތަ ުޤާނޫނަކުން މައްސަލަތަކާއި،
ުފިޔަވައި ުމައްސަލަތައް ުބަޔާންކުރާ ުސާބިތުކޮށްދިނުަމށް ު،ގޮތަކަށް

ުކަމެއްު ުގުޅިގެން ުމައްސަލައަކާ ުުހށަހަޅާ ުޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ
ުސާބިތުކުރުމަކީުއެކަމެއްުުހުށަހަޅާުފަރާތުގެުޒިންމާއެކެވެ.

ުގުޅިގެންު)ށ(ުު ުވަކިކުރުމާ ުވަޒީފާއިން ުހުށަހަޅާުު،މުވައްޒަފަކު އެމުވައްޒަފަކު
ުދަޢުވާއެއްގައި ުނުވަތަ ުސަބަބަީކުު،ޝަކުވާއެއް ުވަކިކުރި ުވަޒީފާއިން އޭނާ

ުސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ުސަބަބެއްކަން ުަފރާތުެގުު،އެކަށީގެންވާ ވަޒީފާދޭ
ުޒިންމާއެކެވެ.

ުު)ނ(ުު ުޤާނޫނުގެ ުމ4ުާވަޒީފާއާބެހޭ ުފަދައިްނުަވނަ ުބަޔާންކުރާ އްދާގައި
ުޓްރައިބިުއނަލަްށު ުވަޒީފާއާބެހޭ ުޝަކުވާއެއް ތަފާތުކުރިކަމުގެ

ުެގނައީު،ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ުތަފާތު ުނުވަތަ ުނުުކރެވޭކަމަށް ު،ތަފާތު
ު ުޤާނޫނުގެ ުޚިލާފުނުާވ4ުުވަޒީފާއާބެހޭ ުއާ ު)ހ( ުމާއްދާގެ ވަނަ

ުބިނާ ުމައްޗަށް ުސަބަބެއްގެ ުއެކަށީގެންވާ ކޮށްކަްނުގޮތުގެމަތިން
ުވަޒީފާުދޭުަފރާތުގެުޒިންމާއެކެވެ.ު،ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ

ުވަޒީފާދޭު)ރ(ުު ުޢަދަދެއް ުކުޑަ ުުއޖޫރައަށްވުރެ ުދޭންޖެހޭ ުކުޑަމިނުން ުއެންމެ
ުއުފުލިއްޖެނަމަ،ު ުޝަކުވާ ުއެކަމުގެ ުދީގެްނ، ުމުވައްޒަފަކަށް ފަރާތުން

ނޑައަޅާ،ުމިނިސްޓަރު ުކަ ުއުޖޫރަ ުދޭންޖެހޭ ުކުޑަމިނުން ކޮށްފައިވާުއެންމެ
ުަފރާތުގެު ުވަޒީފާދޭ ުސާބިތުކޮށްދިނުމަީކ، ުނުވާކަން ުޚިލާފު އަމުރާ

ުޒިންމާއެކެވެ.
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ުމައްސަލަެއއްގައި،ުު)ހ(ު .74ުމައްސަލައިގެުލިޔުންތައްުދޫކުރުންު ުހުށަހެޅިފައިވާ ުޓްރައިބިއުަނލަްށ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުހިމެނޭ ުޯހދުމަށްުުމައްސަލައިގައި ުލިޔުންތައް ުމައްސަލައިގެ ފަރާތަުކން

ބޭނުންވާނަމަުޓްރައިބިުއނަލަށްުއެކަންުލިޔުމުންުހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ުއަދިު
ުގަނޑަކަށްުުމިގޮތަށް ުކޮންމެ ުހަދާފައިވާ ުކޮޕީ ުލިޔުމެއް ުއެ ހުށަހެޅުމުން

ުގެުމަގުންުފައިސާުނެގުމަށްފަހުުދޫކުރެވޭނެއެވެ.ުރ.ު)އެކެއްުރުފިޔާ(-/1

ުު)ށ(ުު ުިލޔުންތައް ުދަުށން ު)ހ(ުގެ ުމާއްދާގެ ުމައްސަލައެއްގެމި ުއެ ުދޫކުރެވޭނީ
ު.އަޑުއެހުންތައްުނިމިފައިުނުވާނަަމއެވެ

ު

ުތޭރަވަނަުބައިު

ުއަޑުއެހުންތައްުދުރުންުކުރިއަށްުގެންދިއުންު

ޓްރައިބިއުނަލުގެުއަޑުއެހުންތައްު

އޯޑިއޯުއަދިުވީޑިއޯުކޮންފަރެންސިންގު
ުމެދުވެރިކޮށްުކުރިއަށްުގެންދިއުންު

75. ުުު ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުަހމަތައްުތިރީގައި ުއިންޞާފުގެ ުޢަދުލު ޙާލަތްތަކުގައި،
ުއަޑުއެހުންތަްއު ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ުވަޒީފާއާބެހޭ ުމަތިން، ުގޮތުގެ ނުގެއްލޭނެ
ުތިޭބު ުފަރާްތތަްއ ުއެހެނިހެން ުހިމެނޭ ުމައްސަލައިގައި ުމާލަމާއި، ހިންގާ
ުމެުދވެރިކޮށްު ުކޮންފަރެންސިންގ ުީވޑިއޯ ުއަދި ުއޯޑިއޯ މާލަންތައް

ުކު ުބަލާުގުޅުވާލައިގެން ުމައްސަލަ ުއިޚްތިޔާރު، ުގެންދިއުމުގެ ރިއަށް
ު.މެންބަރަށްުލިބިެގންވެއެވެު

ުލިބިެގްނުު)ހ(ުުު ުބާރު ުާޤނޫނަކުން ުނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީން
ުނުވަަތު ުޙާލަތެއް ުުނރައްކަލުގެ ުކުއްލި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ
ުއަޑުއެހުމަށްު ުމައްސަލައިގެ ުސަބަބުްނ ުޙާލަތެއްގެ ކާރިސާގެ

ުރައްކާތެރިކަމެއްުނެތުން؛ހާޒިރުވުމުގައިު

ުއެތުރިފައިވާުު)ށ(ުުު ުސަރަޙައްދުތައް ުރަށްތަކާިއ ުގޮތުން ޖޯގުރަފީގެ
ުމޫސުމީގޮތުންނާއި،ު ުކުރުމަށް، ުދަތުރުފަތުުރ ުސަބަބުން ގޮތުގެ
ުފަރާތެއްު ުހިމެނޭ ުމައްސަލައިގައި ުނުވަތަ ޚަރަދުގެގޮތުންނާއި
ުއޮްތު ުވަުގތަކު ުއެ ުސަބަބުން ުބުރައެއްގެ ުމާލީ އުފުލަންޖެހޭ

ު ުގޮންޖެހުންތަކަްށ ުއަދިުހުރަސްތަކާއި ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު،
ުމެދުވެރިވެ،ު ުލަސްވުމަށް ުނިްނމުން ުމައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާ
ުޙާލަތެއްު ުފަދަ ުބުރޫއަރާފާނެ ުޤާއިމުކުރުމަށް ުއިންޞާފު ޢަދުލު
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ު.އޮތުންު

ުޚަރަދުުު)ނ(ުުު ުދަތުރުފަތުރުގެ ުނުވަތަ ުސަބަބުން، ުގޯސްވުމުގެ މޫސުން
ުދަތުރުފަތުރު ުނުވަަތ ުސަބަބުްނ، ުދަތިަކްނުބޮޑުވުމުގެ ގެ

ުރަށެއްގެު ުހުރި ުމީހާ ުހެކިބަސްދޭ ުމައްސަލައިގައި ހުރިގޮތުން،
ު.ކޯޓަށްުހާޒިރުކޮށްގެންުހެކިބަސްުނަގަންޖެހުންު

ުހުރީުު)ރ(ުުު ުހެކިވެރިޔަކު ުނުވަތަ ުފަރާތެއް ުހިމެނޭ މައްސަލައިގައި
ުކަމަށްވާދި ުބޭރުގައި ުހުރީުވެހިރާއްޖެއިން ުމީހަކު ުއެ ުއަދި ނަމަ،

ު ުހައިކޮމިޝަނެްއުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުނުވަތަ އެމްބަސީއެއް
ުކަމަށްވާޤާއިމު ުޤައުމެއްގައި ުމީހަކުުކޮށްފައިވާ ުއެ ނަމަ،

ުބަޔާންު ުހާޒިރުކޮށް ުހައިކޮމިޝަނަށް ުނުވަތަ އެމްބަސީއަށް
ު.ނަގަންޖެހުންު

ުހުރީުު)ބ(ުުު ުހެކިވެރިޔަކު ުނުވަތަ ުފަރާތެއް ުހިމެނޭ މައްސަލައިގައި
ުނު ުސަރވިސްގެ ުކަރެކްޝަނަލް ުމޯލްޑިވްސްުމޯލްޑިވްސް ވަތަ

ުބެލުމުެގު ުއިދާރާއެއްގެ ުއެނޫންވެސް ުނުވަތަ ުސަރވިސްގެ ޕޮލިސް
ުބަްނދުގަިއު ުފަރާތުން ުިއދާރާއެއްގެ ުއެ ުވެފައި، ުކަމަށް ދަށުގައި
ުހާޒިރުކުރުމަްށު ުޓްރައިބިއުނަލަށް ުވަޒީފާއާބެހޭ ުމީހާ ހުރި

ު.ދަތިވުންު

ުހެކިވެރިޔަކީު)ޅ(ުުު ުނުވަތަ ުފަރާތަކީ ުހިމެނޭ ުމައްސަލައިގައި
ުޖެހިފައިވާު ުބައްޔެއް ުނުރައްކާތެރި ުއަރާ ގައިންގަޔަށް

ު.މީހެއްކަމަށް،ުޑޮކްޓަރަކުުލިޔުންުދީފައިވުންު

ުގުޅިގެންުު)ކ(ުުު ުމައްސަލައަކާ ުުހށަހެޅޭ ުޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޒީފާއާބެހޭ
ުކުއްާޖު ުޙާލަތެއްގައި، ުޖެހިއްޖެ ުނަގަްނ ުހެކިބަސް ކުޑަކުއްޖެއްގެ

ުކޯޓަކަު ުނުވަތަ ުހެކިބަްސުޓްރައިބިއުނަލަށް ުހާޒިރުކޮށްގެން ށް
ުމައްސަަލު ުނޫންކަމަށް، ުގޮތް ުހުރި ުމަޞްލަޙަތު ުއެންމެ ނެގުމަކީ
ބަލާުމެންބަަރށްުޤަބޫލުުކުރެވިއްެޖުނަމަ،ުކުޑަކުދިންގެުހެކިބަްސު
ނަގަންުއެކަށީގެންވާުތަނަކަްށުކުއްޖާުހާޒިރުކޮށްގެންުއޯޑިއޯުއަިދު

ު.ގަންޖެހުންުވީޑިއޯުކޮންފަރެންސިންގުމެދުވެރިކޮށްުހެކިބަސްުނަ

ުމައްސަލަތަްއުު)އ(ުުު ުހުށަހެޅިފައިވާ ުޓްރައިބިއުަނލަްށ ވަޒީފާއާބެހޭ
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ުޢަދުުލު ުސަބަބުން ުކަމުގެ ުއެ ުއަދި ުނަަމ، ުލަސްވާ ނުނިމި
ުބަާލު ުމައްސަލަ ުއަރާފާނެކަމަށް ުބުރޫ ުޤާއިމުކުރުމަށް އިންޞާފު
ުމައްސަލައެއްގެު ުއެ ުޙާލަތެްއގައި، ުފެނިއްޖެ މެންބަރަށް

ު.ކުރިއަށްުގެންދިއުންއަޑުއެހުންތައްު

އޯޑިއޯުއަދިުވީޑިއޯުކޮންފަރެންސްު
ހޯސްޓުކުރުމާއިުކޮންފަރެންސްގައިު

ުބައިވެރިވުންު

ުބާއްާވުު)ހ(ު .76 ުމެދުވެރިކޮށް ުކޮންފަރެންސިންގ ުވީޑިއޯ ުއަދި އޯޑިއޯ
ުވަީޒފާއާބެޭހު ުހޯސްޓުކުރާނީ ުތާވަލުކޮްށ އަޑުއެހުންތައް

ު.ޓްރައިބިއުނަލުްނނެވެު

ުު)ށ(ުު ުއަދި ުބާއްާވުއޯޑިއޯ ުމެދުވެރިކޮށް ުކޮންފަރެންސިންގ ވީޑިއޯ
ުޚަޞްުމންނާިއު ުލިބިފައިވާ ުވަސީލަތްތައް ުބައިވެރިވާނެ އަޑުއެހުންތަކުގައި
ވަކީލުންނަށް،ުއެުފަާރތްތަކުގެުައމިއްލަުވަސީލަތްުބޭނުންކޮށްެގންުއޯޑިއޯު

ު .އަދިުވީޑިއޯުކޮންފަރެންސްގައިުބައިވެރިވުމުގެުފުރުޞަތުުދެވިދާނެއެވެ

ުު)ހ(ު .77ުހެކިބަސްުނެގުންު ުގަވާއިދުގެ ުމާއްދ76ުުާމި ުކޮންފަރެންސްުުވަނަ ުވީޑިއޯ ުއަދި )އޯޑިއޯ
ުބައިވެރިވުން( ުކޮންފަރެންސްގައި ުއެހެްނުުހޯސްޓުކުރުމާއި ުގައި ު)ށ( ގެ

ުކުރެވިފަިއު ުއިސްތިސްނާ ުޤާނޫނަކުން ުނަމަވެސް، ުއޮތް ބަޔާންކޮށްފައި
ކޮންފަރެންސިންގުމެދުވެރިކޮްށުނުވާުޙާލަތުތަކުގައި،ުއޯޑިއޯުއަދިުވީޑިއޯު

ުވަޒީފާާއބެހޭު ުހުންނަންވާނީ ުހެކިވެިރޔާ ުނަގާއިރު،  ހެކިބަސް
ުދިވެހިރާއްޖޭގެު ުނުވަތަ ުކޯޓެއްގައި ުނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުގައި
ުނުވަަތު ުއެމްބަސީއެއްގައި ުިދވެހިރާއްޖޭގެ ުނުވަތަ ހައިކޮމިޝަނެއްގައި

ު.އެނޫންވެސްުރަސްމީުއިދާރާއެއްގައެވެ

ުު)ށ(ުު ުކޮންފަރެންސިންގުމި ުވީޑިއޯ ުއަދި ުއޯޑިއޯ ުމަތިން ުގޮތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ
ުޓްރައިބިުއނަްލުނޫްނު ުވަޒީފާއާބެހޭ ުހުރީ ުފަރާތް ުހެކިބަސްދޭ މެދުވެރިކޮށް

ު ުޖަދުވަލު ުގަވާއިދުގެ ުމި ުނަމަ، ުތަނެއްގައި ުފޯމ1ުުުއެހެން ގައިވާ
ު.ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ



This document is a draft 

 

56 

 

މެޖިސްޓްރޭޓްުކޯޓުތައްުމެދުވެރިކޮށްު

ޑިއޯުއަދިުވީޑިއޯުކޮންފަރެންސްުއޯ
ުބޭއްވުންު

ުކޮންފަރެންސިންގުު)ހ(ު .78 ުވީޑިއޯ ުއަދި ުއޯޑިއޯ ުދަށުން ުގަވާއިދުގެ މި
ުވަީޒފާއާބެޭހު ުތެރެއިްނ، ުއަޑުއެހުންތަކުގެ ުބާއްވާ މެދުވެރިކޮށް
ުކޯޓުތަާކު ުމެޖިސްޓްރޭޓް ުމާލަމާއި ުހިންގާ ުއަޑުއެހުންތައް ޓްރައިބިއުނަލުގެ

ު ުކުރިއަށް ުއިދާީރުގުޅުވައިލައިގެން ުބޭއްވުމުގެ ުއަޑުއެހުންތައް ގެންދާ
ުޖުޑީޝަލްު ުއޮފް ުޑިޕާޓްމަންޓް ުހަމަޖައްސާނީ އިންތިޒާމު

ނޑައަޅާުއުސޫލެއްގެުމަތިންނެވެ ު.އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންުކަ

ުގަޑިުު)ށ(ުު ުތާރީޚާއި ުބާއްވާނެ ުއަޑުއެހުންތައް ުމަތިން ުގޮތުގެ ުމާއްދާގައިވާ މި
ު ުވީޑިއޯ ުއަދި ުއޯޑިއޯ ނޑައަޅައި، ުތާވަލުކުރާނީ،ުކަ ކޮންފަރެންސްތައް

ުގުޅުވައިލެވޭު ުމާލަމާ ުހިންގާ ުއަުޑއެހުންތައް ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުވަޒީފާއާބެޭހު ުކުރުމަށްފަހު، ުމަޝްވަރާ ުކޯޓަކާ މެޖިސްޓްރޭޓް

ު.ޓްރައިބިއުނަލުްނނެވެު

ުތާވަލުކުރެވޭުު)ނ(ުު ުއަޑުއެހުންތައް ުބާއްވާ ުމަތިން ުގޮތުގެ ުމާއްދާގައިވާ މި
ުހިމެޭނު ުމައްސަލައިގައި ުހާޒިރުވުމަށް، ުކޯޓަށް ުމެޖިސްޓްރޭޓް ވަގުތަށް
ުވަޒީފާއާބެޭހު ުފޮނުވާނީ ުއަމުރު ުއަންގައި ފަރާތްތަކަށް
މިފަދައިންުފޮނުވޭުއަމުރުތައް،ުމެޖިސްޓްރޭޓްުކޯޓު  ޓްރައިބިއުނަލުްނނެވެު.

ު.މެދުވެރިކޮށްުނުވަތަުއީމެއިލްުމެދުވެރިކޮށްުރައްދުުކުރެވިދާނެއެވެ

ހިރާއްޖެއިންުބޭރުގައިވާުފަރާތެއްުދިވެ

ުހިމެނޭުމައްސަލަުހިންގުންު
ުދިވެހިރާއްޖެއިްނުު)ހ(ު .79 ުހެކިވެރިޔަކު ުނުވަތަ ުފަރާތެއް ުހިމެނޭ މައްސަލައިގައި

ބޭރުގައިުހުރިުނަމަ،ުއޯޑިއޯުއަދިުވީޑިއޯުކޮންފަރެންސިންގުމެދުވެރިކޮށްު
ު.ބޭއްވިދާނެެއވެއެުފަރާތެއްުއަޑުއެހުމުގައިުބައިވެރިވާގޮތަށްުއަޑުއެހުންު

މައްސަލައިގައިުހިމެނޭުފަރާތެއްުނުވަތަުހެކިވެރިޔަކުުއޯޑިއޯުއަދިުވީޑިއޯުު)ށ(ުު
ުޓްރައިބިުއނަލުެގު ުވަޒީފާއާބެހޭ ުމެދުވެރިކޮށް ކޮންފަރެންސިންގ
ުޤައުމެއްގައިު ުބޭރު ުގުޅުވައިލެވެނީ ުމާލަމާ ުހިންގާ އަޑުއެހުންތައް

ުހައިކޮމިޝަ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުއެމްޤާއިމުކޮށްފައިވާ ުނުވަތަ ަބސީއެއްުނެއް
ުކަމުގައިވާ ުއެުމެދުވެރިކޮށް ުގަޑިއަށް ުތާރީޚާއި ުބާއްވާ ުއަޑުއެހުން ނަމަ،

ުައންގަިއު ުހާޒިރުވުމަށް ުހައިކޮމިޝަނަށް ުނުވަތަ ުއެމްބަސީއަށް ފަރާތެއް
ު.އަމުރުުފޮނުވާނީުވަޒީފާއާބެހޭުޓްަރއިބިއުނަލުންނެވެު

ުގަޑިުު)ނ(ުު ުތާރީޚާއި ުބާއްވާނެ ުއަޑުއެހުންތައް ުމަތިން ުގޮތުގެ ުމާއްދާގައިވާ މި
ުތާވަލުކޮށް،ު ުކޮންފަރެންސް ުވީޑިއޯ ުއަދި ުއޯޑިއޯ ނޑައަޅައި، ކަ
ުއެު ުފޮނުާވނީ، ުއަމުރު ުފަރާތްތަކަށް ުހާޒިރުވާންޖެހޭ އަޑުއެހުމަށް
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ުހައިކޮމިޝަނަާކު ުނުވަތަ ުއެމްބަސީއަކާ ުގުޅުވައިލެވޭ އަޑުއެހުމަކާ
ު.ކުރުމަށްފަހު،ުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަުލންނެވެުމަޝްވަރާު

ުހާޒިުރކުރެވޭުު)ރ(ުު  ުހައިކޮމިޝަނަކަށް ުނުވަތަ ުއެމްބަސީއަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ުބޮުޑު ުވަގުތުގެގޮތުްނ ުދެމެދު ުދިވެހިރާއްޖެއާ ުޤައުމާއި ުދިރިއުޅޭ ފަރާތް
ުހުރިު ުހައިކޮމިޝަނެްއ ުނުވަތަ ުއެްމަބސީއެއް ުއެ ުނަމަ، ުހުރި ތަފާތެއް

އުމުގެުރަސްމީުދުވަހެއްގެުރަސްމީުވަގުތުގައިުހެކިބަސްުނުވަތަުބަޔާންުޤަ
ުޓްރައިބިއުނަުލްނު ުވަޒީފާއާބެހޭ ުއިންތިޒާމު ނެގުމުގެ
ުނުވަަތު ުއެމްބަސީއެއް ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުނަމަވެސް، ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
ުއަިދު ުއޯޑިއޯ ު ުމެދުވެރިވުމަކާނުލައި، ުއިދާރާއެއް ުފަދަ ހައިކޮމިޝަނެއް

ު ުދުވަހެއްގެުވީޑިއޯ ުރަސްމީ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުަނމަ، ުބާއްވާ ކޮންފަރެންސް
ު.ރަސްމީުވަގުތެއްގައިުއަޑުއެހުންުބޭއްވުމަށްުއިސްކަންދެވިދާނެއެވެު

ުަފރާތެއްުު)ބ(ުު ުހިމެނޭ ުމައްސަލައެއްގައި ުމަތިްނ، ުގޮތުގެ ުމާއްދާގައިވާ މި
ުހެިކބަސް ުހާޒިރުކޮށްގެން ުހައިކޮިމޝަނަކަށް ުނުވަތަ ުއެމްބަސީއަކަށް
ުދޭު ުބަޔާން ުނުވަތަ ުހެކިބަސް ުކުރިން، ުފެށުމުގެ ުނަގަން ުބަޔާން ނުވަތަ
ުހައިކޮމިޝަނަކުންު ުނުވަތަ ުއެމްބަސީއަކުން ުއެ ުކާކުކަން، ފަރާތަކީ
ުޓްރައިބިުއނަލުްނު ުވަޒީފާއާބެހޭ ުމެދުވެރިކޮށް، ުފަރާތެއް ނޑައަޅާ ކަ

ު .ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ

ތަރުޖަމާނަކުުބޭނުންކުރަންޖެހޭު
ުޢަމަލުކުރާނެުގޮތްުޙާލަތުގައިު

ުދިވެިހބަސްުުު .80 ުހެކިވެރިޔަކަށް ުނުވަތަ ުޚަޞްމަކަށް ުހިމެނޭ މައްސަލައިގައި
ުވާހަކަދެއްކުމުގެު ުނުވަތަ ުައޑުއިވުމުގެ ުނުަވތަ ުނަމަ، ނޭނގޭ
ުހެއްކަކުު ުއެ ުނުވަތަ ުޚަޞްމަކު ުއެ ުނަމަ، ުހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް

ުއޯޑިއޯ ހުށަހެޅި ުތަރުޖަމާނަކު، ުހަމަޖައްސާ ުވީޑިއޯުުފަރާތަކުން އަދި
ުއަޑުއެހުންތަކުގައިު ުބާއްވާ ުމެދުވެރިކޮށް ކޮންފަރެންސިންގ

ު .ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ

އޯޑިއޯުއަދިުވީޑިއޯުކޮންފަރެންސިންގު

ހެދުމަށްުހޯދަންޖެހޭުތަކެއްޗާއިު
ުޤާއިމުކުރަންޖެހޭުވަސީލަތްތައްު

ުގުޅައިލެވޭުު)ހ(ު .81 ުމެދުވެރިކޮށް ުކޮންފަރެންސިންގ ުވީޑިއޯ ުއަދި އޯޑިއޯ
ުޤާއިމުުމާ ުނިޒާމު ުކޮންފަރެންސިންގެ ުވީޑިއޯ ުއަދި ުއޯޑިއޯ ލަންތަކުގައި،

ުއަންަނނިވިު ުޓަކައި، ުހަމަެޖހިފައިު ކުރުމަށް ުވަސީލަތްތައް ތަކެއްޗާއި
ު.ހުންނަންވާނެއެވެު

ލެޕްޓޮޕެއްު)އިންބިލްޓްުވެބްކެމާއި،ުސްޕީކަރާއި،ުމައިކްރޯފޯނާއެކު(ުު(1)ުުު
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ުނުވަތަ؛

ުުު(2)ުު ު)ޕްލަގްއިންުއެކަށީގެންވާ ުކޮމްޕިއުޓަރުސިސްޓަމެއް ފެންވަރެއްގެ
ުވެބްކެމާއި،ުސްޕީކަރާއި،ުމައިކްރޯފޯނާއެކު(ުނުވަތަ؛

ުކެމެރާއާއި،ުު(3)ުުު ު)ފްރޮންޓް ުޓެްބެލޓެއް ުނުވަތަ ސްމާޓްފޯނެއް
ު(ސްޕީކަރާއި،ުުމައިކްރޯފޯނާއެކު

ުު)ށ(ުުު ުއަދި ުއޯޑިއޯ ުއެވަނީ، ުބަޔާްނކޮށްފައި ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާގެ ވީޑިއޯުމި
ުގެްނދިއުމަށްު ުކުރިއަށް ުއަޑުއެހުމެއް ުމެދުވެރިކޮްށ ކޮންފަރެންސިންގ

ު.ބޭނުންވާުއެންމެުމަދުުމިންވަރެވެު

ޓްރާންސްމިޝަންުސްޕީޑާއިު

ނޑުު ުބޭންޑްވިތުގެުމިންގަ
ުތަނަކީ،ުު)ހ(ު .82 ުގެންދެވޭ ުކުރިއަށް ުއަޑުއެހުން ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ

ު ުކޮންފަރެންސް ުވީޑިއޯ ުއަދި ުއެކަށީގެންާވުއޯޑިއޯ ުގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް
ުތަނެއްކަމުގައިު ުލިބޭ ުސްޕީޑް ުއިންޓަރެންޓ ޓްރާންސްމިޝަން

ު .ވާންވާނެއެވެު

ުބާއްާވުު)ށ(ުު ުމެދުވެރިކޮށް ުކޮންފަރެންސިންގ ުވީޑިއޯ ުއަދި އޯޑިއޯ
ުއެކަށީގެންާވު ުކޮލިޓީ ުވީޑިއޯ ުއަދި ުއޯޑިއޯ އަޑުއެހުންތަކުގައި،

ު ުބެހެއްޓުމަށް ނޑެއްގައި ުއެންެމުމިންގަ ުސްޕީޑް ުބޭންޑްވިތް ޓަކައި،
ުބައިްޓ1.5ުުމަދުވެގެންު )އެކެއްުޕޮއިންްޓުފަހެއް(ުއެމްބީޕީއެސްުު)މެގަ

ު.ޕަރުސެކަންޑް(ުގައިުހުންނަންވާނެއެވެ

އޯޑިއޯުއަދިުވީޑިއޯުކޮންފަރެންސްގައިު
ބައިވެރިވާުއެންމެހައިުފަރާތްތަކުންު

ުވާންޖެހޭުތައްޔާރީތައްު

ުކޮު)ހ(ު .83 ުވީޑިއޯ ުއަދި ުކުރިއަށްގެންާދުއޯޑިއޯ ުމެދުވެރިކޮށް ންފަރެންސިންގ
ުއަޑުއެހުމަްށު ުއެ ުއަމުރުގައި، ުފޮނުވާ ުހާޒިރުވުމަށް އަޑުއެހުންތަކަށް
ުނުވަަތު ުހިމަނަންވާނެއެވެ. ުޕާސްވޯޑް ުލިންކާއި ުބޭުނންވާ ލޮގިންވުމަށް

ު ުގަޑީގެ ުތާވަލުކުރެވިފައިވާ ުކުރިްނ30ުުއަޑުއެހުން ުމިނިޓުގެ )ތިރީސް(
ުހިމެ ުފޯނުުމައްސަލައިގައި ުނުވަތަ ުމެދުވެރިކޮށް ުއީމެއިލް ުފަރާތްތަކަށް ނޭ

ު.މެދުވެރިކޮށްުލިންކާއިުޕާސްވޯޑުުފޮނުވަންުވާނެއެވެު

ުކުރިއަށްގެންާދުު)ށ(ުު ުމެދުވެރިކޮށް ުކޮންފަރެންސިންގ ުވީޑިއޯ ުއަދި އޯޑިއޯ
ުއިރުާޝދުތަްއު ުމަޢުލޫމާތާއި ުއިތުރު ުގުޅޭ ުލޮގިންވުާމ އަޑުއެހުންތަކަށް

ު.ޓްރައިބިއުނަުލންުޭދންވާނެއެވެުވަޒީފާއާބެހޭު

ުގެންާދުު)ނ(ުު ުކުރިއަށް ުމެދުވެރިކޮށް ުކޮންފަރެންސިންގ ުވީޑިއޯ ުއަދި އޯޑިއޯ
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ުދިވެިހު ުފަރާތެއްގެ ުއެ ުަފރާތްތަކުން، ުލޮގިންވާ އަޑުއެހުންތަކަށް
ުމަޢުލޫމާުތު ުޕާސްޕޯޓުގެ ުނުވަތަ ުކާޑުގެ ުއަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން

ުވަޒީފާއާބެހޭު ުއެުުހިއްސާކޮށްދިނުމަށް ުއެދުމުްނ ޓްރައިބިއުނަލުން
ު.މަޢުލޫމާތުުހިއްސާކުރަންވާނެއެވެު

އޯޑިއޯުއަދިުވީޑިއޯުކޮންފަރެންސިންގު
މެދުވެރިކޮށްުއަޑުއެހުންތައްުކުރިއަށްު

ުގެންދާނެުގޮތްު

ުއަދިުު)ހ(ު .84 ުއޯޑިއޯ ުކުރިން، ުފެށުމުގެ ުައޑުއެހުން ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުސިސްޓަމް ުކޮންފަރެންސިންގ ުމަސައްކަތްކުރާކަްނުުވީޑިއޯ ރަނގަޅަށް

ޔަޤީންކޮށް،ުގުޅިފައިވާުމާލަންތަަކށްުއަޑާއިުމަންޒަރުުލިބޭކަން،ުއެކަމަްށު
ުކަށަވަރުކުރަންވާެނއެވެ.ު ުމުވައްޒަފު ނޑައަޅައިފައިވާ ުކަ ޓްރައިބިއުނަލުްނ
ުފަރާތްތަްއު ުއެ ުނަްނތަކާއި ުފަރާތްތަކުގެ ުބައިވެރިވާ ުއަޑުއެހުމުގައި އަދި

ނގޭނޭހެްނުިލސްޓެއްުތައްޔާރުކޮށްފައި،ުމައްސަލަުބަާލުތިބިުަތންތަންުއެު
ު.މޭޒުމަތީގައިުބާއްވަންާވނެއެވެ މެންބަރުގެު

ުގުޅުވައިލެވިފައިވާުު)ށ(ުު ުމެދުވެރިކޮށް ުކޮންފަރެންސިންގ ުވީޑިއޯ ުއަދި އޯޑިއޯ
ުކުރުމަކީު ުކަންަކން ުއަންނަނިވި ުފަރާްތތަަކށް، ުތިބި މާލަންތަކުގައި

ު.ފެށުުމގެުކުރިންުއަންގަންވާނެއެވެުުމަނާކަމެއްކަން،ުއަޑުއެހުން

ުމެންބަރުެގުު(1)ުުު ުބަލާ ުމައްސަލަ ުދަނިކޮށް، ުކުރިއަށް އަޑުއެހުން
ުހުއްދަނެތިުއަޑުއެހުމުގެުމާލަންުޫދކޮށްުދިއުން؛

ުހުއްދަުު(2)ުުު ުމެންބަރުގެ ުބަލާ ުމައްސަލަ ުކުރިއަށްދަނިކޮށް، އަޑުއެހުން
ުމާލަމަށްުވެއްދުން؛ނެތިުއިތުރުުއެއްވެސްުމީހަކުުއަޑުއެހުމުގެު

ުއެއްވެސްުު(3)ުުު ުއަޑުއެހުމުގައި ުނެތި ުހުއްދަ ުމެންބަރުގެ ުބަލާ މައްސަލަ
ުވާހަކައެއްުދެއްކުން؛

އަޑުއެހުންުކުރިއަށްދާުވަގުތުުއިތުރުުއެހެންުއެއްވެސްުކަމެއްގައިުު(4)ުުު
ުމަސްއޫލުވެުއުޅުން؛

ުރެކޯޑުކުރުން؛ޓްރައިބިއުނަލުގެުހުއްދަުނެތިުއަުޑއެހުންުު(5)ުުު

ުދަތިވެދާެނުު(6)ުުު ުހިންގުމަށް ުައޑުއެހުން ުޓްރައިބިުއނަލުގެ މިނޫންވެސް،
ު.ނުވަތަުއުނދަގޫވެދާނެުއެއްވެސްުކަމެއްުކުރުން

ުވަޒީފާއާބެޭހުު)ނ(ުު ުމެދުވެރިކޮށް، ުކޮންފަރެންސިންގ ުވީޑިއޯ ުއަދި އޯޑިއޯ
ުވަޒީފާއާބެޭހު ުފަރާތަކުން، ުބައިވެރިވާ ުއަޑުއެހުމެއްގައި ޓްރައިބިއުނަލުގެ
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ުހިން ުޢަމަލެއް ުފަދަ ނޑޭ ުޙުރުމަތްކެ ުނަމަ،ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ގައިިފ
ުނަންބަރު ުޓްރައިބިުއނަލުެގު)R-20ު/2015ުގަވާއިދު ވަޒީފާއާބެހޭ

ުގަވާ ުފިޔަވަޅ2015ުުއިދު ުފަރާތަކާމެދު ުއެ ުމަތިން ުގޮތުގެ ުގައިވާ )
ު.އެޅުމުގެުއިޚްތިޔާރު،ުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލަށްުިލބިގެންވެއެވެު

ުފަަށންވާީނުު)ރ(ުު ުމަޖިލީސް ުބަލާ ުމައްސަލަ ުޓްރައިބިއުަނލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުފެށުމާއި ުމަޖިލީހުގެ ުބަލާ ުބަރަކާތުންނެއެވެ.ުމައްސަލަ ނިމުްނުުބިސްމީގެ

ުއޯޑިއޯު ުއަޑުއެހުމަކީ ުއެ ުއަދި ުވާނެއެވެ. ުކުރަން ުއިޢުލާނު ރިޔާސަތުން
ުގެންދެޭވު ުކުރިއަށް ުމެދުވެރިކޮށް ުކޮންފަރެންސިންގ ުވީޑިއޯ އަދި
އަޑުއެހުމެއްކަމަށާއި،ުއޯޑިއޯުއަދިުވީޑިއޯުކޮންފަރެންސިންގުމެދުވެރިކޮށްު

ުމާލަ ުއެ ުކަމާއި، ުމާލަންތަކެއް ުހުރި ުކޮންތާކު ންތަކުގައިުގުޅިފައިވަނީ
ުއިންު ުފަރާތެއް ުއެ ުނަންތައް، ުފަރާތްތަކުގެ ުގުޅުންހުރި ުކަމާ ތިބި،

ު.ތަނާއެކުުރިޔާސަތުންުބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

ދިމާވާުޓެކްނިކަލްުމައްސަލަތަކާު
ުގުޅިގެންުޢަމަލުކުރާނެުގޮތްު

ުއަޑުު)ހ(ު .85 ުމެދުވެރިކޮށް ުކޮންފަރެންސިންގ ުވީޑިއޯ ުއަދި އެހުންތަްއުއޯޑިއޯ
ޓަކައި،ުއަުޑއެހުންތައްުފެށުމުގެުކުރިންުއޯޑިއޯުއަދިުގެންދިއުމަށްކުރިއށްު

ުޕްލެޓްފޯމްގެ ުކޮންފަރެންސިންގ ުކުރަންުުވީޑިއޯ ުތައްޔާރު ސެޓަޕް
ު .ވާނެއެވެ

ުއަޑުއެހުންތަްއުު)ށ(ުު ުމެދުވެރިކޮށް ުކޮންފަރެންސިންގ ުވީޑިއޯ ުއަދި އޯޑިއޯ
ޙައްލުކުރުމަށްޓަކަިއުކުރިއަށްުގެންދާއިރުުދިމާވާުޓެކްިނކަލްުމައްސަލަތައްު

ުއަޑުއެހުންތަްއު ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ުޓްރައިބިއުނަލުގަާއއި، ވަޒީފާއާބެހޭ
ުކޯޓުތަކާއި ުމެޖިސްޓްރޭޓް ުގުޅައިލެވޭ ުމާލަމާ އެެހނިހެްނު ހިންގާ
ު.އިދާރާތަކުގައިުއެކަމަށްުއަހުލުވެރިުމީހަކުުހުންނަންވާނެއެވެު

ުު)ނ(ުު ުކުރިއަށް ުކޮންފަރެންސް ުވީޑިއޯ ުއަދި ުމައްަސލައިގައިުއޯޑިއޯ ދަނިކޮށް،
ުމައްަސލައެއްު ުލިބުމުގައި ުމަންޒަރު ުނުވަަތ ުއަޑު ުފަރާތަކަްށ ހިމެނޭ
ުޓްރައިބިއުނަލުެގު ުނުވަތަ ުމެންބަރުގެ ުބަލާ ުމައްސަލަ ުނަމަ، ދިމާވެއްޖެ

ު.މުވައްޒަފުގެުސަމާލުކަމަށްުއެކަންުގެންނަންވާނެއެވެު

ުނަމަ،ުު)ރ(ުު ުމެދުވެރިވެއްޖެ ުޙާލަތެއް ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ު)ނ(ުގައި ުމާއްދާގެ މި
ުވީޑިއޯު ުއަދި ުއޯޑިއޯ ުފަރާތަކާ ުހިމެނޭ ުމައްސަލައިގައި ނުވަތަ
ުކޮންފަރެންްސު ުގުޅައިލައިފައިވާ ުމެދުވެރިކޮށް ކޮންފަރެންސިންގ
ުގުޅައިލެވެންދެްނު ުއަލުން ުފަރާތަކާ ުއެ ުނަމަ، ނޑިއްޖެ މެދުކެ
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ުއެކަންުމަޑުކުރެވިދާނެއެ ުމުވައްޒަފުންަނށް ުޓެކްނިކަލް ުނުވަތަ ވެ.
ުވަގުތީގޮުތްނު ުމަޖިލިސް ުބަލާ ުމައްސަލަ ޙައްލުކުރެވެންދެން

ނޑައިލެވިދާނެއެވެ ު.މެދުކަ

ުދަްއކަމުންުު)ބ(ުު ުވާހަކަ ުއަޑުއެހުމުގައި ުފަރާތަުކން ުހިމެނޭ މައްސަލައިގައި
ު ުމަޙްޟަރު ުވާހަކަ ުދައްކާ ުފަރާތުން ުއެ ުއަޑުުދަނިކޮށް، ނުކުރެވޭވަރަށް

ނޑައިލުމަްށު ުމެދުކަ ުދެއްކުން ުވާހަކަ ުނަމަ، ުފަށައިފި ނޑެން ކެ
އަޑުު، ރިޔާސަތުންުއަންގަންވާނެއެވެ.ުައދިުއެުމައްސަލަުޙައްލުކުރެވުމުން

ުވާހަކަު ުދެއްކި ުފަރާތުްނ ުއެ ުފެިށގެން ުހިސާބަކުން ނޑެންފެށި ކެ
ު.ތަކުރާރުކުރުމަށްުރިޔާސަތުންުއަންގަންވާނެއެވެު

ހުމުގައިުބައިވެރިވާުފަރާތްތަކުންުއަޑުއެު
ކަންުދޭންވީުމާލުުޚާއްޞަުސަު

ުކަންތައްތައްު

އޯޑިއޯުއަދިުވީޑިއޯުކޮންފަރެންސްގައިުބޭނުންކުރާުލެޕްޮޓފާއިުއެޫނންވެސްުު)ހ(ު .86
ުކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.ު ުބަލައި ުޙާލަތެއްގައިތޯ ުތައްޔާރީ ުހުރީ އާލާތްތައް

ު ުޓެބްލެާޓއި، ުލެޕްޓޮޕާއި، ުތަކެިތުމިގޮތުން، ުފަދަ ުހެޑްސެޓް ފޯނާއި
ު.ރަނގަޅަށްުޗާޖުކުރެވިފައިވާކަންުކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ

ުެފށުމުގެުު)ށ(ުު ުއަޑުއެހުން ުނަމަ، ުފެންނަ ުޖެހިދާނެކަަމށް ުޗާޖުކުރަން އިތުރަށް
ު.ކުރިންުކަރަންޓާުގުޅަންވާނެއެވެ

ު.މޯޑުގައެވެބޭނުންކުރާުހުރިހާުޑިވައިސްތަކެއްުހުންނަންވާނީުސައިލެްނޓްުު)ނ(ުު

ުއިޚްތިޔާރުކުރާުު)ރ(ުު ުބައިވެރިވުމަށް ުކޮންފަރެންސިންގައި ުވީޑިއޯ ުއަދި އޯޑިއޯ
ުއަލިު ުރަނގަޅަށް ުމޫނަށް ުސާފުވާނޭހެން ުމަންޒަރު ުވީޑިއޯއިން ތަނަކީ
ުތަެނއްކަްނު ުއެކަށީގެންވާ ުގެންދިއުމަށް ުކުރިއަށް ުއަޑުއެހުން ލިބޭ،

ު.ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ

ުު)ބ(ުު ުތަނެްއުވީހައިވެސް ުލިބޭ ުރޭންޖް ުނެޓްވޯކް ުނުވަތަ ުވައިފައި ުމަޑު، އަޑު
ު.ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެު

ުއަަބދުވެސްުު)ޅ(ުު ުހުންނަންވާނީ ުވީޑިއޯ ުވަގުތުަގއި ުކުރިއަށްދާ އަޑުއެހުން
ު.އޮންކޮށްފައެވެު

ުވަގުުތަތކުގައިުު)ކ(ުު ުއެނޫން ުވާހަކަދެއްކުމަށެވެ. ުހަމައެކަނި ުއޮންކުރާނީ މައިކް
ު.ވާނީުމިއުޓްުކޮށްަފއެވެމައިކްުހުންނަން
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އަޑުއެހުންތައްުއާންމުކޮށްު

ުހުޅުވައިލުންު
ުޙާލަތްތަކުގައި،ުު)ހ(ު .87 ުއެހެން ުފިޔަވައި ުޙާލަތްތައް ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

ުބާއްާވު ުމެދުވެރިކޮށް ުކޮންފަރެންސިންގ ުވީޑިއޯ ުއަދި އޯޑިއޯ
ު.އަޑުއެހުންތައްުބާއްވަންވާނީުއާްނމުކޮށްުހުޅުވައިލައިގެންނެވެު

ުނުވަަތުު(1)ުުު ުހިފެހެއްޓުމަށް ުއުސޫލުތައް ުއަޚްލާޤީ މުޖުތަމަޢުގެ
ުނުވަތަު ުޤާއިމުކުރުން ުއަމާންކަން ުއަމަން މުޖުތަމަޢުގައި

ު.ދިވެހިރާއްޖޭގެުޤައުމީުސަލާމަތަށްުބުރޫުއެރިޔަުނުދިނުމަށް

ުމަޞްލަޙަތުުު(2)ުުު ުކުޑަކުދިންގެ ުމައްސަލައެއްގައި ހުށަހެޅިފައިވާ
ު ުއަނިޔާުޙިމާޔަތްކުރުން، ުސަބަބުން ުކުށެއްގެ ުކުރި ުމީހަކު ނުވަތަ

ު.ލިބިފައިވާުފަރާތުގެުމަޞްލަޙަތުުރައްކާތެރިކުރުން

ުބޭއްވުމަށްުު(3)ުުު ުއަޑުއެހުން ުހުޅުވައިަލއިގެން ުޤާނޫނަކުން އެހެން
ު.މަނާކުރާުސަބަބެއްުމެދުވެރިވުން

ުބާއްާވުު)ށ(ުު ުމެދުވެރިކޮށް ުކޮންފަރެންސިންގ ުވީޑިއޯ ުއަދި އޯޑިއޯ
ުފެށުމުެގު ުކޮންފަރެންސް ުފަރާތްތަކުްނ، ުއެޭދ ުވަންަނން އަޑުއެހުންތަކަށް
ުއެު ުމަތިން ުގޮތެއްގެ ނޑައަޅާ ުކަ ުޓްރައިބިުއނަލުން ުވަޒީފާއާބެހޭ ކުރިން،
ުވީޑިއޯު ުއަދި ުއޯޑިއޯ ުވާނެއެވެ. ުޯނޓުކުރަްނ ުނަން ފަރާތެއްގެ
ުފީޑް ުލައިވް ު"ޕްރައިވެޓް ުފަރާތްތަކަށް ުއެދޭ ުއަޑުއެހުމަށް "ުކޮންފަރެންސް

ފޮނުވައިގެންުނުަވތަުކޮންފަރެްނސްގައިުބައިވެރިކުރުވައިގެންުއަޑުއެހުމަްށު
ު.ފުރުޞަތުުދެވިދާނެއެވެު

ުވީޑިއޯުު)ނ(ުު ުއަދި ުއޯޑިއޯ ުގޮތުގެމަތިން ުބަޔާންކޮށްފައިާވ ުމާއްދާގައި މި
ުމައިކްު ުފަރާތެއްގެ ުއެ ުފަރާތްތަކުން، ުވަންަނ ުއަޑުއަހަން ކޮންފަރެންސް

ު ުހިނގަުމްނދާއިރު،ުއަބަދުވެސް ުއަޑުއެހުން ުބެހެްއޓުމަށާއި، މިއުޓްކޮށްފައި
ުނުކުރުމަށްު ުޢަމަލެއް ުއެއްވެސް ުފަދަ ުއަރާ ުބުރޫ ުހިންގުމަށް އަޑުއެހުން

ު.އަންގަންވާނެއެވެު

ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލުގެުއަޑުއެހުންތަކުގެުމަންޒަރާއިުއަޑުުއެއްވެސްުު)ރ(ުު
ރޮޑިއުސްކޮށްގެން،ުއޭގެުއަސްލުުއޮޅޭުގޮތަކަށްުބަދަލުކޮށްގެންުނުވަތަުިރޕް

ުމަާނު ުބޭުނންކުރުމަކީ ުގޮތަކަށް ުފަދަ ުއޮޅޭ ުާމނަ ުނުވަތަ ުގޮތަކަށް ފަދަ
ު.ކަމެކެވެ
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ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުަނލުގެުހުްއދަުނެތި،ުވަޒީފާާއބެހޭުޓްރައިބިުއނަލުެގުު)ބ(ުު
ުބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަކީު ުނުވަތަ ުރެކޯޑުކުރުމަކީ ުއަޑުއެހުމެއް އެއްވެސް

ު.މަނާކަމެކެވެ

ުބާއްާވުު)ހ(ު .88ުމަޙްޟަރުުބަޔާންތަކުގައިުސޮއިކުރުންު ުމެދުވެރިކޮށް ުކޮންފަރެންސިންގ ުވީޑިއޯ ުއަދި އޯޑިއޯ
ުގޮތުގައިު ުބަޔާނުގެ ުލިޔުމުން ުވާހަކަތައް ުދެކެވޭ އަޑުއެހުންތަކުގައި

ު.ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ

ުު)ށ(ުު ުމެދުވެރިކޮށް ުކޮންފަރެންސިންގ ުވީޑިއޯ ުއަދި ބާއްާވުއޯޑިއޯ
ުމަޙްޟަ ުސޮއިކުރުމަށްއަޑުއެހުންތަކުގެ ުބަޔާންތަކުގައި ޓަކައި،ުރު

ުބަޔާްނު ުމެދުވެރިކޮށް ުއީމެއިލް ުފަރާތްތަކަށް ުސޮއިކުރަންޖެހޭ ބަޔާނުގައި
ުއިނގިލީގެ ުސޮއިކޮށް ުބަޔާނުގައި ުއެ ުމުއްދަތުގައި، ުދެވޭ  ފޮނުވައިގެން

ުފޮނުވާ ުޓްރައިބިއުނަލަށް ުވަޒީފާއާެބހޭ ުޖެހުމަށްފަހު ުނުވާުނިޝާން ފަިއ
ުއެު ުމުވައްޒަފު ުޗެކްކުރި ުބަޔާން ުމުވައްޒަފާއި ުތައްޔާރުކުރި ނަމަ،ުބަޔާން
ުޞައްޙަު ުއެއީ ުޖެހުމުން، ުނިޝާން ުއިނގިލީގެ ުސޮއިކޮށް ބަޔާނުގައި

ު.ބަޔާނެއްކަމުގައިުބެލެވޭނެއެވެު

ުނިިމުު)ނ(ުު ުއަޑުއެހުން ުކުރިން ުފެށުމުގެ ުޢަމަލުކުރަން ުގަވާއިދަށް މި
ުނަމަ،ުުމަޙްޟަރުކުރެވިފައިވާ ުހުރި ުނުކުރެވި ުސޮއި ބަޔާންތަކުގައި

ު.ޢަމަލުކުރާނީ،ުމިުމާއްދާގެު)ށ(ުގައިވާުގޮތުގެުމަތިންނެވެު

ުކުރިއަށްގެންާދުުު .89ުރެކޯޑިންގުބެލެހެއްޓުންު ުމެދުވެރިކޮށް ުކޮންފަރެންސިންގ ުވީޑިއޯ ުއަދި އޯޑިއޯ
ުފެށިގެންު ުތާރީޚުން ުނިމޭ ުމައްސަލައެއް ުރެކޯޑިންގ،ުއެ އަޑުއެހުންތަކުގެ

ުރައްާކތެރިކޮްށ10ުު ުމުއްދަތަށް ުއަހަރުުދވަހުގެ )ދިހައެއް(
ު.ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެު

ު
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ުވަނަުބައިުސާދަ

ުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލުގެުމައްސަލައިގެުމަޖިލީހުގެުނިޒާމާއިުޓްރައިބިއުނަލުގެުޙުރުމަތްު

ުމައްސަލައިގެުމަޖިލީހަށްުމީހުންު

ުވެއްދުންު
ުު)ހ(ު .90 ުމަޖިލީހަށް ުއޮިފސަރުުމައްސަލައިގެ ުޓްރައިބިއުނަލް ުވައްދާނީ މީހުްނ

ުއެކަމަށް ުއެުުނުވަތަ ުމުވައްޒަެފއް ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ނޑައަޅާފަިއވާ ކަ
ުރަސްމީ ުފޮޓޯޖެހި ުއަންގައިދޭ ުކާކުކަން ުކަށަވަރުކޮށްުމީހަކީ ، ލިޔުމަކުން

ުނަން ުދަފްތަރުގައި ުމީހުންގެ ުހާޒިރުވާ ުމަޖިލީހަށް ުމައްސަލައިގެ
ު.ނޯޓުކުރުމަށްފަހުގައެވެު

ުފަރާތަކުްނުު)ށ(ުު ުދެފަރާތުންކުރެ ުވައްދާއިރު، ުމީހުން ުމަޖިލީހަށް މައްސަލައިގެ
ވަކީލުންނަށްވުރެުގިނަުވަީކލުންުހާޒިރުވާުޙާލަތުގައި،ުމަްއސަލައިގެުުއެއް

ުަޢދަދެއްު ުވަދެޭވނެ ުވަކީލުންނަށް ުަބލައި، ުމިންވަރަށް ުޖާގައޮތް މާލަމުގެ
ނޑައެޅުމުގެ ުޓްރައިބިއުނަލަށްުކަ ުއަދިުުއިޚްތިޔާރު ލިބިެގންވެއެވެ.

ުއަޑުއެހުމަށް ުފަރާތްތަކަށްވެސްުމައްސަލައިގެ މައްސަލައިގެުުހާޒިރުވާ
ުދެވޭނީ، ުފުރުޞަތު ުވަނުމުގެ ުޖާަގުުމަޖިލީހަށް ުމާލަމުގެ މައްސަލައިގެ

ު.އޮތްުމިންވަރަށްުބަލައި،ުހާޒިރުިވުތަރުތީބުންނެވެު

ުމައްސަލައިގެުމަޖިލީހުގައިުމައްސަލައިގެުމަޖިލީހަށްުވަންނަުފަރާތްތަކުންުު)ނ(ުު
ނޑައަޅާފައިވާު ުކަ ުއެކަމަށް ުނުވަތަ ުއޮިފސަރު ުޓްރަިއބިއުނަލް ތިބެންވާނީ

ުމުވައްޒަފު ުއެުުޓްރައިބިއުނަލުގެ ުމަތިން ުގޮތެއްގެ ނޑައަޅާ ކަ
ު.ތަރުތީބުްނނެވެު

ުމަޖިލީހަށްުވަންނަު މައްސަލައިގެު

ުހެދުންުުފަރާތްތައްުއަޅަންޖެހޭު
91. ުުު ުހާޒިރުވާ ުމަޖިލީހަށްޓްރައިބިއުނަލަށް ުމައްސަލައިގެ ވައްދާނީުުފަރާްތތައް

ުހުރިނަމައެވެ.ު ުހެދުމެއްގައި ުއެކަށީގެންވާ ުޙުރުމަތާ ޓްރައިބިއުނަލުގެ
ުއަޅައިގެްނުުމިގޮތުން ުގަހަނާ ުހެދުމާއި ުބާވަތްަތކުގެ އަންނަނިވި

ު.މަާނކަމެކެވެުޓްރައިބިއުނަލަށްުހާޒިރުވުމަކީ

ުކަކޫުނިވާނުވާުފަދަުހެދުން.ު)ހ(ުު

ުއިސްލާމްދީނާއިުު)ށ(ުުު ުހެދުމާއި ުހުންނަ ުިލޔެފައި ުއިބާރާތް ުފަދަ ުއެކަށީގެންނުވާ
ނޑުތަާކުޚިލާފުުޝިޢާރުތައްުރަމްޒުކޮށްދޭުފަދަު ުޢާންމުުއިޖުތިމާއީުމިންގަ
ުއެފަދަު ުހެދުމާއި، ުހުރި ުކުރެހުމެއް ުނުވަތަ ުލިޔުމެއް ުސިޔާސީ ުހެދުމާއި،

ު.ގަހަނާތައްު
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ުއަންު)ނ(ުު ުހުރި ުހާޒިރުވެ ުހުރިުޓްރައިބިއުނަލަށް ުނިވާޮކށްގެްނ ުމޫނު ހެނަކީ،
ުކާކުކަްނުުމީހެއްނަމަ، ުއެއީ ުކުރިން ުވެއްދުމުގެ ުމަޖިލީހަށް މައްސަލައިގެ

ު.މުވައްޒަފަކުުކަށަވަރުުކުރަންވާނެއެވެުޓްރައިބިއުނަލުގެުއަންެހން

ުގުޅޭުކަންކަންު މައްސަލައިގެުމަޖިލީހާު
ުއިޢުލާންކުރުންު

92. ުުު ުމެންަބރުން ުމަޖިލީހަށް ުމަިޖލީހަީކުމައްސަލައިގެ ުއެ ުކުރިން ވަނުމުގެ
ުހިންގޭުުމައްސަލައެއްގެ ުމަޖިލީހުގައި ުމައްސަލައިގެ ުއެ މަޖިލީހެއްކަމާއި،

ުރިޔާސަތު ުަބާލުުމައްސަލައިގެ ުމައްސަލަ ުއަިދ ުމެންބަރު ބަލަހައްޓާ
ުނިޒާމް ުމަޖިލީހުގެ ުމައްސަލައިގެ ުނަމާއި، ހިފަހައްޓަންޖެޭހުުމެންބަރުންގެ

ު ުމައްސަލައިގެ ުކޮށްފިނަމަުގޮތާއި، ުޢަމަލެއް ުޚިލާފު ުނިޒާމާ ުމަޖިލީހުގެ
ުމުވައްޒަފެއް ުޓްރައިބިުއނަްލގެ ުހާޒިރީންނަްށުު،ޢަމަލުކުރެވޭނެގޮތް ހުރިހާ

ު.އިއްވަންވާނެއެވެ

ުވަޒީފާއާބެޭހުުު .93ުމަޖިލިސްުފެށުންު މައްސަލައިގެު `"ު ުފެށޭނީ، ުމަޖިލިސް މައްސަލައިގެ
ުމައްސަލައިގެ ުުޓްރައިބިއުނަލުގެ ުކިޔައިުމަޖިލިސް ުމިހެން ފެށުނީ"

ުމަޖިލިސް ުބަަލހައްޓާުުމައްސަލައިގެ ުރިޔާސަތު ުމައްސަލައިގެ ފެށުނުަކން
ު.އިޢުލާންުކުރުމުންނެވެުުމެންބަރު

ުމަޖިލިސްު މައްސަލައިގެު

ނޑާލުންު ުމެދުކަ
ުބަލާުުު .94 ުމައްސަލަ ުހިނގަމުންދަނިކޮްށ، ުމަޖިލިސް މައްސަލައިގެ

ހިނދެއްގައިުމައްސަލައިގެުމަޖިލިސްުމެންބަރުންގެުުމަޖިލީަހށްުފެނިްއޖެު
ނޑާލުމުގެ ުމެންބަރަްށުުމެދުކަ ުބަލަހައްޓާ ުރިޔާސަތު އިޚްތިޔާރު
ު.ލިބިގެންވެއެވެު

ުނިމުނުކަްނުު)ހ(ު .95ުމައްސަލައިގެުމަޖިލިސްުނިމުންު ުމަޖިލިސް ުމައްސަލައިގެ ުނިމޭނީ، ުމަޖިލިސް މައްސަލައިގެ
ުމަޖިލިސްުނިމުނީ"ުކަމަށްބަލަހައްޓާުމެްނބަރުު"މައްސަލައިގެުުރިޔާސަތު

ު.އިޢުލާންކުރުމުންނެވެު

ުކުރިން،ުު)ށ(ުު ުއިޢުލާންކުރުމުގެ ުނިމުނުކަން ުމަޖިލިސް މައްސަލައިގެ
ުއެކަްނުުމައްސަލައިގެ ުފަހުން ުބާއްވާނަމަ، ުއަޑުއަހުމެއް އިތުރު

ުއަދި ުނިމިއްޖެނަމަ،ުުއަންގާނެކަމަށާއި، ުއަޑުއެހުން މަްއސަލައިގެ
ު ުއަޑުއެހުން ުމެންބަރުުުނިމުނުކަންމައްސަލައިގެ ުބަލަހައްޓާ ރިޔާސަތު

ުއިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.
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ުމައްސަލައިގެުމަޖިލީހުގެުނިޒާމްު

ުބެލެހެއްޓުންު
ުގަވާިއދުތަކާިއުު)ހ(ު .96 ުމަޖިލީހުގެ ުއެ ުކޮންޓްރޯލްކޮށް ުމަޖިލިސް މައްސަލައިގެ

ުބަލަހައްޓާނީުއެުމަޖިލީހުެގުރިޔާސަތުުބަލަހައްޓާުމެންބަރެވެ.ުނިޒާމު

ުބަަލހައްާޓުު)ށ(ުު ުރިޔާސަތު ުވާހަކަދެއްކޭނީ، ުމަޖިލީހުގައި މައްސަލައިގެ
ުއެހެްނުުމެންބަރު ުމެންބަރު ުފަރާތަކަށެވެ. ުދިން ުހުއްދަ ުދިނުމުން ހުއްދަ
ުމަޖިލީހުގައިުުގޮތަކަށް ުމައްސަލައިގެ ުހިނދަކު، ނޑަނާޅާހާ ކަ

ު.ތެދުވެުހރެއެވެުވާހަކަދައްކަންވާނީުކޮޅަށް

ުމަޖިލީހަށްު)ނ(ުު ުހުށަހަޅާުުމައްސަލައިގެ ުފަރާތުްނ ުހިމެނޭ މަްއސަލައިގައި
ުރިޔާސަތުުުލިޔެކިޔުމާއި ުހުަށހަޅާނީ ުމަޖިލީހަށް ުމައްސަލައިގެ ތަކެތި

ުމެްނބަރުގެ ުމުވައްޒަފެއްުުބަލަހައްޓާ ުޓްރައިބިއުަނލުގެ ުދިނުމުން ހުއްދަ
ު.މެދުވެރިކޮށެވެ

ުމައުޟޫޢުު)ރ(ުު ުމައްސަލައިގެ ުހިނގަމުންދާ ުމަޖިލީހުގައި ްނުމައްސަލައިގެ
އެއްވެސްުފަރާތަކުންުެއހެންުފަރާތެއްގެުނަފްސަްށ،ުޒާަތށްުއަިދުުބޭރުން،

ުެދއްކުންު ުވާހަކަ ުިދމާކުރުމުގެގޮތުން ުހަޑިހުތުރުކޮށް އަބުރަށް
ުމިފަދަު ުބަޔާނެއްގައި ުހުށަހެޅޭ ުއަދި ުނުވެއެވެ. ހުއްދަކުރެވިގެން

ުއުނިުކރުމަށްުުޢިބާރާތްތައް ުއެޢިބާރާްތތައް ބޭނުންކޮްށފައިވާަނމަ،
ު.ބަލަހައްޓާުމެންބަރަށްުިލބިގެންވެއެވެުުންގުމުގެުބާރުުރިޔާސަތުއެ

ުކުރަމުންދާުު)ބ(ުު ުނުވަތަ ުވާހަކައަކީ ުދައްކަމުންދާ ުމަޖިލީހުގައި މައްސަލައިގެ
ކަމަކީ،ުމައްސަލައިގެުމަޖިލީހުގެުނިޒާމާުޚިލާފުުވާހަކައެއްުނުވަތަުކަމެއްު

ުމެްނބަރު ުބަލަހައްޓާ ުރިޔާސަތު ުުކަމަށް ނޑައަޅައި ުެއުކަ އަންގައިފިނަމަ،
ު.ތަކުރާރުކޮށްގެންުނުވާނެއެވެުުވާހަކައެއްުނުވަތަުއެކަމެއްުއަލުން

ުމެްނބަރުންު)ޅ(ުު ުމަޖިލީހުގައި ުެއންގުންުުގެމައްސަލައިގެ ުއެ ުއެންގުްނތަކަށް
ުމައްަސލައިގެު ުއަދި ުކިޔަަމންވާންވާނެއެވެ. ުފަރާތްތަކުން ރައްދުވާ

ުޙުރުމަތް ުއެއްވެުމަޖިލީހުގެ ުޮކށްގެްނުކުޑަވާގޮތަށް ުޢަމަލު ުފަރާތަކުން ސް
މަޖިލީހުގެުނިޒާމާުޚިލާފުވާފަދަުއެއްވެސްުުނުވާނެއެވެ.ުއަދިުމައްސަލައިގެު

ުހާޒިރީންކުރެ ުމަޖިލީހުގެ ުކޮށްގެްނުުޢަމަލެއް ުފަރާތަކުން އެއްވެސް
ު.ނުވާނެއެވެު

ުމައްސަލައިގެުއަޑުއެހުމަށްުހާޒިރުވެުތިބިުފަރާތްތަކުގެުތެރެއިންުފަރާތެއްު)ކ(ުު
ުއެކަންު ުޢަމަލެއްކޮށް ުޚިލާފު ުނިޒާމާ ުމަޖިލީހުގެ މައްސަލައިގެ
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ުއެު ުކުރާނަމަ، ުތަކުރާރު ުއެކަން ުއެންގުމުންވެސް، ރަނގަޅުކުރުމަށް
ުމަޖިލީހުން ުމައްސަލައިގެ ުޓްރައިބިުއނަލުެގުުފަރާތެއް ުބާރު ނެރުމުގެ

ު.މުވައްޒަފަށްުލިބިގެންވެއެވެު

ުމަޖިލީހުގެުނިޒާމާު މައްސަލައިގެު
ުޢަމަލުތައްުޚިލާފުު

ުައްނނަނިވިުުު .97 ުބެލެވޭނީ ުޚިލާފުވީކަމުގައި ުނިޒާާމ ުމަޖިލީހުގެ މައްސަލައިގެ
ު.ތެރެއިންކަމެއްުކުރުމުންނެވެުުކަންތައްތަކުގެ

ުނުވަތަުު)ހ(ުު ުހުރަސްއެޅުން ުމައްސަލައަކަށް ުހިނގަމުްނާދ ޓްރައިބިއުނަލުގައި
ު.މަސައްކަތްކުރުންުުހުރަސްުއަޅަން

ުު)ށ(ުު ުމެންަބރަކަށްހިނގަމުންދާ ުމައްސަލައެއްގައި ުނުވަތަ ުމައްސަލައެއްގައި
ުއެއްވެސް ުފަދަ ުހުރަސްއެޅޭ ުނިންމުމަށް ުމައްސަލަ ުއިންޞާފުވެރިކޮށް

ުޢަމަލެއްކުރުން.

ުމައްސަލައަކާުގުޅިގެންުޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހަށްުހާޒިރުވެުޝަރީަޢެތއްގައިު)ނ(ުު
ު.ދޭންޖެހޭުމަޢުލޫމާތުުދިނުަމށްުއިްނކާރުކުރުން

ުހެކިބަހެްއުުރ()ުު ުދޭންޖެހޭ ުމައްސަލައެއްގައި ުހާޒިރުވެ ުމަޖިލީހަށް މައްސަލައިގެ
ުހެކިބަސްޭދންޖެހޭުުދިނުމަށް ުނުވަތަ ުަހއިސިއްޔަތުން ުހެއްކެއްގެ ނުވަތަ

ުމަޤާމެއްގައި ުިދނުމަްށުުފަދަ ުމަޢުލޫމާތު ުބޭުނންވާ ުމައްސަލައަށް ހުރެ
ުއިންކާރުކުރުން.

ުު)ބ(ުު ުހުއްދައާ ުރެކޯޑްކުރެވޭ،ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ުމަންޒަރު ުނުވަތަ ނުލައި،ުއަޑު
ުފޮޓޯ ުމަޖިލީހަްށުުނުވަތަ ުމައްސަލައިގެ ުވަސީލަތެއް ުއެއްވެސް ނެގޭ

ު.މަންޒަރުުރެކޯޑްުކުރުންުުވައްދައިުއަޑުުނުވަތަ

ުގެއްލުމެއްުު)ކ(ުު ުގަސްތުގައި ުފަރާތަށް ުއަނެއް ުމައްސަލައެއްގައި ހިނގަމުންދާ
ު.ގޮތުންުކަމެއްކުރުންުުދިނުމުގެ

ުމައްަސލައިގެުު)އ(ުު ުވަކީލުން، ުޚަޞްމުންނާއި ުހާޒިރުވާ ުގުޅިގެން މައްސަލައާ
ުިއޒުނަުުމަޖިލިސް ުމެންބަރުގެ ުބަލަހައްޓާ ުިރޔާސަތު ހިނގަމުންދަނިކޮށް،

ުމައްސަލައިގެ ުމައްަސލައިގެުުނެތި ުނުވަތަ ުނުކުތުން މަޖިލީހުްނ
ު.ނުކިޔަމަންތެރިވުންުުމަޖިލީހުގައިުއެންގޭުއެންގުމަކަށް

ުމައްސަލައިގެުމަޖިލިސްުއަޑުއެހުމަށްުވަންނަުފަރާތްތަކުން،ުމައްސަލައިގެުު)ވ(ުު



This document is a draft 

 

68 

 

ު.ނުކިޔަމަންތެރިވުންުުމަޖިލީހުގައިުއެންގޭުއެންގުމަކަށް

ުފަދަުު)މ(ުު ުޚިލާފުވާ ުނިޒާމާ ުމަޖިލީހުގެ ުމައްސަލައިގެ ުވެސް މީގެއިތުރުން
ުޢަމަލެއްުކުރުން.

ވަނަުމާއްދާު)މައްސަލައިގެުމަޖިލީހުގެުނިޒާމާުޚިލާފ97ުުުމިުގަވާއިދުގެުުު .98ުރިމަނާުކުރުންުޖޫ
ުނިޒާމާު ުމަޖިލީހުގެ ުމައްސަލައިގެ ުފަދަިއން ުބުނާ ުގައި ޢަމަލުތައް(

ުއެކަމުގެ ުުޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ުބަލައި ު)ފަސްު-/5,000ކުޑަޮބޑުމިނަށް ރ.
ުހާސްުރުފިޔާ(ުއަށްވުރެުބޮޑުނޫންުޢަދަދަކުންުޖޫރިމަނާކުރެވިދާނެއެވެ.

ވަކީލަކުުމައްސަލައިގެުޤާނޫނީު

ުނިޒާމާުޚިލާފުވުންު މަޖިލީހުގެު
ވަނަުމާއްދާު)މައްސަލައިގެުމަޖިލީހުގެުނިޒާމާުޚިލާފ97ުުުމިުގަވާއިދުގެުުު .99

ޢަމަލުތައް(ުގައިވާުފަަދުޢަމަލެްއުކޮށްފައިވަނީުާޤނޫނީުވަކީލަކުަނމަ،ުެއު
ުމަޖިލީހުގެ ުމައްސަލައިގެ ުުވަކީލަކު ުޢަމަލާއި ުކުރި ުޚިލާފަށް އަދިުނިޒާމާ

ުބާު ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުމަޢުލޫމާތު ުއެކަމުގެ ުކުރެވުނުނަމަ، ޖޫރިމަނާއެއް
ު.ކައުންސިލަށްުޓްރައިބިއުނަލުންުައންގަންވާނެއެވެު

ު

ުވަނަުބައިުފަނަރަު

ުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލުގެުނިންމުންު

ުނިމުމުން،ު)ހު( .100ުމައްސަލައިގެުނިންމުންު ުއަޑުއެހުންތައް ުދުވަހު،ުުމައްސަލައިގެ ުނިމޭ އަޑުއެހުންތައް
ުއެ ުތާރީޚެއްގައި، ުފަހުގެ ުއެއަށްވުރެ ުނިންމުްނުުނުވަތަ މައްސަލައެއްގެ
ުބަލާ ުމައްސަލަ ުއިޚްތިޔާރު ުމަިޖލީހަްށުުއިއްވުމުގެ މެްނބަރުންގެ

ު.ލިބިގެންވެއެވެު

ުފަހުެގުުމިު)ށ(ުު ުއިއްވާނީ ުނިންމުން ުގޮތުގެމަތިން ުގައިވާ ު)ހ( މާއްދާގެ
ުނަމަ، ުދުވަސްުުތާރީޚެއްގައި ުއޮންނާނެ ުއިއްވުން ނިންމުން

ު.އަންގަންވާނެއެވެުުމައްސަލައިގައިުހިމެނޭުފަރާތްތަކަށްުދުރާލާ
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ުމައްސަލައަކީ،ުު .101ުމައްސަލަުނިންމިދާނެުގޮތްތައްު ުހުށަހަޅާ ުޓްރައިބިއުނަަލްށ ރަނގަޅުުުވަޒީފާއާބެހޭ
ުމައްސަލައެއްކަމަށްު ުހުށަހެޅިފައިވާ ުބިނާކޮށް ުމައްޗަށް ުޙަޤީޤަތްތަކެއްގެ

ުފެނިއްޖެނަމަ ުޓްރައިބިއުަނލަށް ުއަުމރުތައްުު،ވަޒީފާއާބެހޭ އަންަނނިވި
ުނުު،ހިމެނޭގޮތަށް ުބާރުއަމުރެއް ުނެރުމުގެ ުައމުރުތަކެއް ވަޒީފާއާބެހޭުުވަތަ

ުޓްރައިބިއުނަލަށްުިލބިގެންވެއެވެ.

ު؛ވަކިުކަމެއްުކުރުމަށްުނުވަތަުނުކުރުމަށްުކުރާުއަމުރުު)ހ(ުު

ުު)ށ(ުު ުކުރާުވަޒީފާއިން ުދިނުމަްށ ުވަޒީފާ ުއަނބުރާ ުމީހާއަށް ވަކިކޮށްފައިވާ
ު؛އަމުރު

މީހަކަށްުގެއްލިފައިވާުމަންފާއެއްުނުވަތަުފަސޭހައެއްުއަނބުރާުއެމީހަކަށްުު)ނ(ުު
ުލިބޭނެގޮތްުހެދުަމށްުކުރާުއަމުރު؛

ު؛ބަދަލުުދިނުމަށްުކުރާުއަމުރުު)ރ(ުު

ުު)ބ(ުު ުއިތުރުންވެސް، ުއަމުރުތަކުގެ އެމައްސަލައިގައިުއިސްވެދެންނެވި
ުޤާއިމްއިން ުވަޒީފާއާބެޭހުޞާފު ުކުރާންޖެހޭކަމަށް ކުރުމަށްޓަަކއި

ުޓްރައިބިއުނަލަށްުެފންނަުކޮންމެުއަމުރެއް.

ުބަދަުލުު)ހު( .102ުބަދަލުުނަގައިދިނުންު ުބަދަލުނަގައިދިނުމުގައި ުމައްސަލަތަކުގައި ުވަކިކުރުމުގެ ވަޒީފާއިން
ނޑައަޅާނީުއަންނަނިވިުކަންކަމަށްު ުރިޢާޔަތްުކޮށެވެ.ކަ

 ވަޒީފާގައިުދެމިހުރިުމުއްދަތު؛ .1
 މުވައްޒަފުގެުޢުމުރު؛ .2
 ވަޒީފާގެުއެއްބަސްވުމުގެުމުއްދަތު؛ .3
 މުސާރައާއިުޢިނާޔަތް؛ .4
ުއެހެނިހެްނު .5 ުފެންނަ ުމުހިްނމުކަމަށް ުމަޖިލީހަށް މައްސަލަބަލާ

ުުކަންކަން.
ުު)ށ(ުު ުފިޔަވައި ުމައްސަލަތައް ުހުށަހެޅޭ ުވަކިކޮށްގެން އެހެނިހެްނުވަޒީފާއިން

މައްސަލަތަކުގައިުުވަޒީފާއާބެހޭުްޓރައިބިއުނަލަށްުޢަދުލުވެރިކަމަށްުެފންނަު
ުޓްރައިބިއުނަލަްށު ުވަޒީފާއާބެހޭ ު ުއިޚްިތޔާރު ުނަގައިދިނުމުގެ ބަދަލެއް

ުލިބިގެންވެއެވެ.
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މައްސަލަުބެލިުމަޖިލީހުގެު

ުމެންބަރުންގެުރައުޔުު
ުކޮންުު .103 ުުހށަހެޅޭ ުޓްރައިބިއުނަލަށް ުބަލަިއުވަޒީފާއާބެހޭ ުމައްސަލައެއް މެ

ުފެނުުނު ުމެންބަރަކަށް ުކޮންމެ ުމަޖިލީހުގެ ުބަލާ ުމައްސަލަ ނިންމުމުގައި،
ުމިގޮތުން ުއޮންނަންާވނެއެވެ. ުބަޔާންކޮށްފައި ުގުޅޭުު،ގޮތް މައްސަލައާ

ުުނކުތާތަކާއިފާު،ގޮތުން ގަވާިއދުގައިުުޤާނޫނާއިު،ހަގަކުރެވުނު
ުުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުއަލީގައި ުހުށަހެޅިފައިާވުގޮތުގެ މައްސަލާގައި

ުހެކިްނު ުދެފަރާުތންނާިއ ުމަޖިލީހުގައި ުބަާލ ުމައްސަލަ ލިޔުންތަކާއި
ުދެކޭގޮތާއި ުވާހަކަތަކާމެދު ުގޮތަްށުު،ދައްކާފައިވާ ުނިންމި މައްސަލަ

ުކަންތައްތަކާއި ުވިސްނާފައިވާ ުގޮތުގަިއުު،ވާސިލުވުމުގައި ބަދަލުގެ
ުއަމުރެ ުނަގައިދިނުމަށް ުފައިސާއެއް ުކުރާނަމައެއްވެސް ބަދަލުެގުު،އް

ު،އިގޮތުގައިުދައްކަންޖެހޭުޢަދަދުުކަނޑައެޅުމުގައިުބަލާފައިވާުކަންތައްތަކާ
ުނުކުތާތަްއު ުމުހިންމު ުފެންނަ ުމެންބަރަކަށް ުއެ އެނޫންވެސް

ުބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ުު)ހު( .104ުޚުލާޞާުރިޕޯޓްުދޫކުރުންު ުކޮންމެ ުަބލާ ުޓްރައިބިުއނަލުން ުެވސް،ުވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލައެއްގައި
ުޚުލާޞާު ުމައްސަލައެއްގެ ުއެ ުދުވަހު، ުއިއްވާ ުނިންމުން މައްސަލައިގެ

ު.ހިމެނޭުފަރާތަކާުޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެުރިޕޯޓްުއެުމައްސަލައިގައި

ުމައްސަލަުު)ށ(ުު ުރިޕޯޓުގައި، ުޚުލާޞާ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުގައި ު)ހ( މިމާއްދާގެ
ުރައްދުވާ ުފަރާތާއި،ުމައްސަލަ ުަމޢުޫލމާތާއި،ުުހުށަހެޅި ުފުރިހަމަ ފަރާތުގެ

ުމައްސަލަު ުތާރީޚާއި، ުހުށަހެޅި ުމައްސަލަ ުނަންބަރާއި، މައްސަލައިގެ
ުަމޖިލީހުގެު ުބެިލ ުމައްސަލަ ުބާވަތާއި، ުމައްސަލައިެގ ުތާރީޚާއި، ނިމުނު
ުހިމަނަންވާނެއެވެ.ުއަދިު ުނިންމުން ުމައްސަލައިގެ ުރައުޔާއި، މެންބަރުންގެ

ުމަ ުބެލި ުމައްސަލަ ުސޮއިކޮށްފަިއުމިރިޕޯޓުގައި ުމެންބަރުން ޖިލީހުގެ
ު.އޮންނަންވާނެއެވެު
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ުއިމްާލުުު .105ުނުގެނައުންު ނިންމުމަށްުބަލުު ުލިޔުމުގައިވާ ުނުވަތަ ުއޮޅުމެއް ުއަރާފައިވާ ުޖެހުމުގައި ހިސާބު
ުޓްރައިބިއުނަލުގެުުކުށެއް ުވަޒީފާއާބެހޭ ުފިޔަވައި އިޞްލާޙުކުރުން

ުވިޔަސް ުރައުޔަކަށް ުތަފާތުިވ ުނުވަތަ ނިންމުްނުުނިންމުމަކަށް
ުއިއްވުމަށްފަހުުއެއްވެސްުބަދަލެއްުގެނެސްގެންުނުވާނެއެވެ.

ނިމުނުގޮތުގެުރިޕޯޓުު މައްސަލަު
ުތައްޔާރުކުރުންު

ުއެަމއްސަލަުު)ހު( .106 ުނިމުމުން ުމައްސަލައެއް ުަބލާ ުޓްރައިބިުއނަލުން ވަޒީފާއާބެހޭ
ުަތއްޔާރުު ުޓްރަިއބިއުނަލުްނ ުވަޒީފާއާބެހޭ ުރިޕޯޓް ުގޮތުެގ ނިމުނު

ު.ކުރަންވާނެއެވެ

ުހުށަހެިޅުު)ށ(ުު ުމައްސަލަ ުރިޕޯޓުގައި، ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުގައި ު)ހ( މިމާއްދާގެ
ުމަޢްޫލމާތާއި،ު ުފުރިހަމަ ުފަރާތުގެ ުރައްދުވާ ުމައްސަލަ ފަރާތާއި،
ުމައްސަލަު ުތާރީޚާއި، ުހުށަހެޅި ުމައްސަލަ ުނަންބަރާއި، މައްސަލައިގެ

ު ުބާވަތާއި، ުމައްސަލައިެގ ުތާރީޚާއި، ުަމޖިލީހުގެުނިމުނު ުބެިލ މައްސަލަ
ުމައްސަލައިގަިއު ުނިންމުމާއި، ުމައްސަލައިގެ ުރައުޔާއި، މެންބަރުންގެ
ުއަދިު ުހިމަނަންވާނެއެވެ. ުކޮޕީ ުލިޔެކިޔުންތަކުގެ ުއެންމެހާ ހުށަހެޅިފައިވާ
ުސޮއިކޮށްފަިއު ުމެންބަރުން ުމަޖިލީހުގެ ުބެލި ުމައްސަލަ މިރިޕޯޓުގައި

ު.އޮންނަންވާނެއެވެު

ތުގެުރިޕޯޓްުމައްސަލަުނިންމިުގޮު

ުދޫކުރުންު
ުރިޕޯޓު،ުު)ހު( .107 ުގޮތުގެ ުނިމޭ ުމައްސަލައެއް ުަބލާ ުޓްރައިބިއުނަލުން ވަޒީފާއާބެހޭ

ުރިޕޯޓްު ުއެ ުހިނދެއްގައި ުއެދިއްޖެ ުފަރާތަުކން ުހިމެނޭ މައްސަލައިގައި
ުިރޕޯޓަށްު ުޮގތުގެ ލިބޭނެގޮްތުހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.ުމައްސަލަުނިމުނު

ުވެ.ުއެދެންވާނީުމައްސަލަުނިމުނުުގޮުތގެުރިޕޯޓަށްުއެދޭުފޯމުންނެ

ުޖަހަންޖެޭހުު)ށ(ުު ުއެރިޕޯޓްގައި ުޫދކުރެވޭނީ ުރިޕޯޓް ުނިމުނުގޮތުގެ 20ުމައްސަލަ
ރުފިޔާގެުސްޓޭމްޕްއާއިުއަދިުއެުރިޕޯޓްގައިުހިމެނޭުކޮންމެުޞަފްޙާއަކަްށު

ުރ.ު)އެކެއްުރުފިޔާ(ުގެުމަގުންުފައިސާުދެއްކުމުންނެވެ.-/1

ުނިންާމުު)ނ(ުު ުގޮތްގޮތުން ުއެހެނިހެން ުފިޔަވައި ުމައްސަލަތައް ުނެރޭ އަމުރު
ުހިމެޭނު ުމައްސަލައިގައި ުބޭނުންވެގެން ުލިޔެކިޔުން މައްސަލަތަކުގެ

ު ުޞަފްާޙއަކަށް ުއެދިއްޖެނަމަ ުގެު-/1ފަރާތަކުން ުރުފިޔާ( ު)އެކެއް ރ.
ުމަގުންުލިޔުންުދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

ުއޮތްނަމަު)ރ(ުު ުއެހެން ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުހުްއދަކުރާުމި ުޤާނޫނަކުން ވެސް،
ުމަސްަލޙަތަށްު ުފަރާތްތަކުގެ ުހިމެނޭ ުމައްސަލައިަގއި ުނުވަތަ މިންވަރަށް
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ުއުނިކުރުމަށްފަުހު ުބައެއް ުރިޕޯޓުން ުނުވަތަ ުރިޕޯޓު ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު
ުއިްޚތިޔާރުު ުޝާއިޢުކުރުމުގެ ުާޢންމުކޮށް ުނުވަތަ ުދޫކުރުމުގެ ރިޕޯޓު

ުިބގެންވެއެވެ.ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަަލށްުލި

ުބަޔާންކޮށްފައިުނުވާހާުހިނދަކުުވަީޒފާއާބެޭހުު)ހު( .108ުނިންމުންުއިސްތިއުނާފުުކުރުންު ޤާނޫނުގައިުއެހެންުގޮތަކަށް
ޓްރައިބިއުނަލަށްުުހށަހަޅާުމައްސަލައެއްގައިުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިުއނަލުްނު

ުނިްނމާފައިވަނީ ުނިންމުމެއް ުޤާނޫީނުު،ނިންމާފައިވާ ުނުވަތަ ޝަރުއީ
ަވޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިުއނަލަށްުލިބިެގންނުާވުުު،އުޞޫލަކާުޚިލާފަށްުނުަވތަ

ުފަރާތަކަްށު ުހިމެނޭ ުމައްސަލާގައި ުބޭނުންކޮށްެގންކަމަްށ ބާރެއް
ުހައިޯކޓުގައިުު،ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުނިްނމުމެއް އެ

ުއިސްތިއުނާފުކުރުމަށްުހުށަހެޅިދާެނއެވެ.

ުުހށަހަާޅުު)ށ(ުު ުއިސްތިއުނާފަށް ުގައިވާގޮތުގެމަތިން ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ުއެހެްނު ނޑައެޅިގެން ުކަ ުހައިކޯޓުން ުދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްސަލައެއްގައި،
ުވަޒީފާއާބެޭހު ުމައްސަލައިގައި ުއެ ުހިނަދކު، ުއަމުރުނުކުރާހާ ގޮތަކަށް

ުޓްރައިބިއުނަލުންުިނންމާފައިވާގޮަތށްުޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ު

ުވަނަުބައިުސޯޅަ

ުމަތީުމަރުޙަލާގެުކޯޓެއްގެުނިންމުމަކާުގުޅިގެންުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލުންުމައްސަލަުބެލުންު

މަތީުމަރުޙަލާގެުކޯޓެއްގެުނިންމުމަކާު

ގުޅިގެންުވަޒީފާއާބެހޭު
ުޓްރައިބިއުނަލުންުމައްސަލަުބެލުންު

ުު)ހު( .109 ުމަތީ ުމައްސަލައެއް ުނިންމާ ުޓްރައިބިއުނަލުން މަރުޙަލާގެުވަޒީފާއާބެހޭ
ުއިސްތިއުނާފްކުރެވި ުު،ކޯޓެއްގައި ުމައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާބެޭހުުއެ

ުމަރުޙަލާގެު ުމަތީ ުމައްސަލައެއްކަމަށް ުހުަށހެޅިދާނެ ޓްރައިބިއުނަލަށް
ނޑައަޅައިފިނަމަ ުކަ ުމައްސަލައެްއުު،ކޯޓަކުން ުއެ ުނިންމިއިރު މައްސަލަ

ު ުވަކިުއަލުން ުހުށަހެޅުމަށް ުޓްރައިބިއުނަލަށް މުއްދަތެއްުުވަޒީފާއާބެހޭ
ުނުވާނަމަ ނޑައަޅާފައި ުތާރީޚުންުު،ކަ ނޑައެޅި ުކަ ުއެގޮތަށް ުކޯޓުން އެ

ުނޫްނު ުބަންދު ުސަރުކާރު ުއ30ުުެފެށިގެން ުތެރޭަގއި )ތިރީސް(ުދުވަހުގެ
ުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލަށްުހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.ުމައްސަލަު

ުު)ށ(ުު ުމުއްދަތު ނޑައަޅާފައިވާ ުކަ ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުު،ފާއިތުވުމަށްފަހުމި
މައްސަލަުއެުމުއްދަތުގައިުހުށަެހޅިފައިުނުވާުސަބަބުުބަޔާންކޮްށުހުށަހަޅާު
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ުވަޒީާފއާބެޭހުުު،މައްސަލައެއްގައި ުސަަބބެއްކަމަށް ުމަޤުބޫލު ުސަބަބަކީ އެ
ޓްރައިބިއުނަލްއަށްުފެންަނނަމަުެއކަމަކަށްުރިޢާޔަތްކޮށް،ުއެުމައްަސލައެއްުު

ުޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަަލށްުލިބިެގންވެެއވެ.ބަލައިގަތުމުގެުއިޚްތިޔާރުުވަ

ުހުށަހަޅަންވާނީުު)ނ(ުު ުމައްސަލައެއް ުހުށަހަޅާ ުދަށުން ުގެ ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަަލށްުމައްސަލަުހުށަހަޅާުފޯމުންނެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލަށްު

ުތަހްވީލްވާުމައްސަލަތައްުބެލުންު
ުު)ހު( .110 ުަމރުހަލާެގުވަޒީފާއާބެހޭ ުމަތީ ުމައްސަލައެއް ުނިންމާ ޓްރައިބިުއނަލުން

ުއިސްތިއުނާފުކުރެވި ުގޮްތުު،ކޯޓެއްގައި ުކަންހިނގާފައިވާ މައްސަލާގައި
ުޓްރައިބިއުނަލަްށު ުވަޒީފާއާބެހޭ ނޑައަޅައި ުކަ ުބަލަންޖެހޭކަަމށް އަލުން

ުމައްސަލަ ވަޒީފާއާބެޭހުުތަޙްވީލުކުރެވުނުކަންު،ތަހްވީލުކުރާ
ުއެންގުމުން ުމައްސަލަުު،ޓްރައިބިއުނަލަށް ުއައު ުމައްސަލައަށް އެފަދަ

ނަންބަރެއްުދީުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލަށްުހުަށހެޅިފައިވާުމައްސަލައެްއު
ުގޮތުގައިުރަޖިސްޓްރީކުރަންވާނެއެވެ.

ުމައްސަލަުމިު)ށ(ުު ުމައްސަލަތަކުގައި ުކުރެވޭ ުރަޖިސްޓްރީ ުދަށުން ުމާއްދާގެ
ުބަލާނީު ުފަރާތްކަމުގައި ުއިސްތިއުނާްފުުހުށަހެޅި ުމައްސަލައެއް އެ

ުކުރިފަރާތެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަަލށްުތަްހވީލްުކުރެވިގެންުބެލޭުމައްސަލަަތކުގައިުު)ނ(ުު
ުކުރެ ުފަރާތަކުން ުހިމެނޭ ުއަމުރާުުމައްސަލައިގައި ުހާޒިރުވުމުގެ ފަރާތެއް

ު ުނުވަތަ ުީދފައިާވުޙަވާލުނުވެއްޖެނަމަ ުޓްރައިބިުއނަލަށް ަވޒީފާއާބެހޭ
ުސަބަބަކާުނލައި ުމަޤްބޫލު ުނުވަތަ ުނޫޅޭނަމަ ުު،އެޑްރެހުގައި 2ުޖުމްލަ

ުއެފަރާތެއްެގު ުއެމައްސަލައެއްގައި ުހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ )ދޭއް(ުއަޑުއެހުމަށް
ުވަޒީފާއާބެޭހު ުއިޚްތިޔާރު ުނިންމުމުގެ ުގޮތެއް ުހާޒިރުގައި ޣައިރު

ުންވެއެވެ.ޓްރައިބިއުނަލަށްުިލބިގެ

ު
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ުވަނަުބައިުސަތާރަ

ުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލްގެުމެންބަރުންގެުޢާންމުުމަޖިލިސްު

ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލްގެު

ުމެންބަރުންގެުޢާންމުުމަޖިލިސްު
ުމަޖިލީހެްއުު)ހު( .111 ުޢާންމު ުމެންބަރުންގެ ުޓްރައިބިއުނަލްެގ ވަޒީފާއާބެހޭ

ުއޮންނަންވާނެއެވެ.

ުު)ހު( .112ުލިބިގެންވާުބާރުތައްުޢާންމުުމަޖިލީހަށްު ުނަންބަރު ުއެހެނިހެްނ2008/2ުުޤާނޫނު ުއާއި ުޤާނޫނު( )ވަޒީފާއާބެހޭ
ުއިޚްތިޞާޞްެގު ުިލބިގެންވާ ުޓްރައިބިއުނަލަށް ުވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނުތަކުން
ުގަވާިއދުގައިު ުމި ުކަންތައްތަކާއި، ުއެންމެހަިއ ުކުރަންޖެޭހ ދަށުން

ރުމުގެުބާރުުޓްރައިބިއުނަލްެގުބަޔާންކޮށްފައިވާުއެންމެހައިުކަންތައްތައްުކު
ުޢާންމުުމަޖިލީހަށްުިލބިގެންވެއެވެ.

ުމަސްއޫލިއްޔަތުތަްއުުު .113ުޢާންމުުމަޖިލީހުގެުމަސްއޫލިއްޔަތުތައްު ުމަޖިލީހުގެ ުޢާންމު ުޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުތިރީގައިުބަޔާންކޮށްފައިުއެވަނީއެެވ.

ުު)ހ(ުު ުދޭ ުޓްރައިބިއުަނލުްނ ުެފންވަރުުވަޒީފާއާބެހޭ ޚިދުމަތުގެ
ުގޮތެއްު ުމަޝްވަރާކޮށް، ުކަންކަމާމެދު ުކުރަންޖެހޭ ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި

ުނިންމުން.

ުު)ށ(ުު ުނަންބަރު ުއެހެނިހެްނ2008/2ުުޤާނޫނު ުއާއި ުޤާނޫނު( )ވަޒީފާއާބެހޭ
ުހަަދންޖެޭހު ުޓްރައިބިއުނަލުން ުވަޒީފާއާބެހޭ ުދަށުން ޤާނޫނުތަކުގެ

ުގަވާއިދުތައްުހެދުން.

ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުަނލްގެުަމސައްކަތްުހިންގާގޮތާއި،ުޓްރައިބިުއނަލުްނުު)ނ(ުު
ުއުޞޫލުތަކާިއ،ު ުޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ުބެލުމުގައި މައްސަލަތައް
ނޑުތަކާއި،ު ުިމންގަ ުސުލޫކީ ުަތބާވާންޖެހޭ ުެމންބަރުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ުޓްރައިބިއުނަލްގެުޢާންމުުމަޖިީލހުެގުގަވާއިދުުހެދުން.

ުބަެޖޓުގައިުު)ރ(ުު ުކުރިން ުތައްޔާރުކުރުމުގެ ުބަެޖޓު ުޓްރައިބިުއނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުހިމަނަންުބޭުނންވާުކަންކަމާމެދުުގޮތެއްުނިންމުން.

ުބޭނުންާވުު)ބ(ުު ުތަމްރީނުކުރަން ުމުވައްޒަފުން ުޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ
ނޑައެޅުން. ުދާއިރާތައްުކަ
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ުޙަވާު)ޅ(ުު ުނުވަތަ ނޑައެޅޭ ުކަ ުކުރުމުގެުޤާނޫނަކުން ުކަމެއް ލުކުރެވޭ
ުއިންތިޒާމުތައްުހަމަޖެއްސުން.

ުކުރަންޖެޭހުު)ކ(ުު ުއިތުރުން ުކަންކަމުގެ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި
ުޓްރައިބިއުނަލްގެުދާޚިލީުކަންކަންުކުރުން.

ުަމރުކަޒީުު)އ(ުު ުމައްސަލަތަކުގެ ުބަލަމުންދާ ުޓްރައިބިއުނަުލން ވަޒީފާއާބެހޭ
ޓްރައިބިއުނަލްގައިުާޤއިމުކޮށް،ުއެުމައްސަލަތައްުއެކަށީގެންާވުދަފްތަރެއްު

ުަމރުކަޒީު ުފަސޭހަތައް ުއިދާރީ ުޭބނުންވާ ުހިންގުަމށް ހަލުވިމިނެއްގައި
ުގޮތެއްގައިުލިބެމުންދާނެޮގތްުހެދުްނ.

ުު)ހު( .114ުޢާންމުުމަޖިލިސްުއެކުލެވިގެންވާުގޮތްު ުމަޖިލިސް ުޢާންމު ުޓްރައިބިއުަނލްގެ ، އެކުލެވިގެްނވަނީވަޒީފާއާބެހޭ

ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލްގެުރަީއސްއާއި،ުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލްެގު
ުމެްނަބރުންގެު ުޓްރައިބިުއނަލްގެ ުވަޒީފާާއބެހޭ ުރައީސްއާއި، ނާއިބު

ުމައްޗަށެވެ.

ޢާންމުުމަޖިލިސްުބޭއްވުމާއިު
ުރިޔާސަތުު

ުއެު)ހު( .115 ުމަޖިލީހުން ުޢާންމު ުޓްރައިބިއުނަލްގެ ުޮގތަކަްށުވަޒީފާއާބެހޭ ހެން
ުމަޖިލިސްު ުޢާންމު ުޓްރައިބިއުނަލްގެ ުވަޒީފާއާބެހޭ ުހިނދަކު، ނޑަނާޅާހާ ކަ

ުމަދުވެގެންުހަފުތާއަކުުއެއްފަހަރުުބާއްވަންވާނެއެވެ.

ުބަލަހައްޓާީނުު)ށ(ުު ުރިޔާސަތު ުމަޖިލީހުގެ ުާޢންމު ުޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުަރއީސްއެވެ.ު ުޓްރައިބިއުނަލްގެ ުޓްރައިބިއުނަލްގެުވަޒީފާއާބެހޭ ވަޒީފާއާބެހޭ

ުބަލަހައްޓަވާީނު ުރިޔާސަތު ުމަޖިލީހުގެ ުހާޒިރުުނުވެވޭނަމަ،ުއެ ރައީސްއަށް
ުވަޒީފާއާބެޭހު ުރައީސްއެވެ. ުނާއިބު ުޓްރައިބިއުނަލްެގ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުހާޒިރުު ުވެސް ުނައިބުރައީސްއަށް ުއަިދ ުރައީސް ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ުބަލަ ުރިޔާސަތު ުމަޖިލީހުގެ ުއެ ުވަޒީާފއާބެހޭުނުވެވޭނަމަ، ހައްޓާނީ،
ުމަސްއޫލިއްޔަުތު ުބެލެހެއްޓުމުެގ ުރިޔާސަތު ުރައީސް ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ުލިޔުމުންުޙަވާލުކުރާުމެންބަރެކެވެ.

ުބޭއްވޭީނުު)ހު( .116ުޢާންމުުމަޖިލީހުގެުޤާނޫނީުޢަދަދުު ުޖަލްސާއެއް ުމަޖިލީހުގެ ުާޢންމު ުޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުޓްރައިބިއުނަލްގެ ުއެއްބަޔަށްވުރެުުވަޒީފާއާބެހޭ ުދެބައިކުޅަ ެމންބަރުންގެ

ުގިނަުމެންބަރުންުއެުޖަލްސާއަށްުހާޒިރުވުމުންނެވެ.

ުއޮންަނުު)ށ(ުު ުހުސްވެފައި ުމަޤާމު ުެމންބަރެއްގެ ުޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުމަިޖލީހުގެު ުާޢންމު ުޓްރައިބިއުނަލްގެ ުވަޒީފާއާބެޭހ ޙާލަތްތަކުގައި،
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ު ުބޭއްވޭނީ ުޖަލްސާއެއް ުޓްރައިބިއުނަލަްށުއެއްވެސް ުވަޒީފާއާބެހޭ އެވަގުތަކު
ުަޢދަދުގެު ުއެއްބައިގެ ުދެބައިކުޅަ ުމެންބަރުްނގެ ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ

ުމެންބަރުންގެުހާޒިރުގައެވެ.

ުޢަދަުދުު)ނ(ުު ުމި ުވީނަމަވެސް، ުބަޔާންކޮށްފައި ުއެހެން ުގައި ު)ށ( ުމާއްދާގެ މި
ުވެ.)ތިނެއް(ުމެްނބަރުންނަށްުުވރެުމަދުވެގެންުނުވާނެއ03ުެ

ުޖަްލސާއެއްުު)ހު( .117ުކުއްލިުޖަސްލާުބޭއްވުންު ުކުއްލި ުމަޖިލީހުގެ ުޢާއްމު ުޓްރައިބިއުަނލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުޙާލަތެްއު ުމުހިއްމު ުފަދަ ުބާއްވަންޖެހޭ ުޖަލްސާއެްއ ުއެފަދަ ބާއްވަންޖެހޭނީ
ުޢާންުމު ުޙާލަްތތަކުގައި ުއަންނަނިވި ުމިގޮތުްނ، މެދުވެރިވެގެންނެވެ.

ުޖަލްސާއެއްުބޭއްވިދާނެއެވެ.މަޖިލީހުގެުކުއްލިު

ުބާއްވަންޖެހޭކަމަްށު (1) ުޖަލްސާއެއް ުކުއްލި ުގުޅިގެން ވަކިކަމަކާ
 ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލްގެުރަީއސްއަށްުފެނުން.

ުބޭއްވުމަށްުުޖަލްސާއެއްުކުއްލިުުބެހޭގޮތުންުުވަކިކަމަކާ (2)
ުއެހެންުރަުާނއިބުުޓްރައިބިއުނަލްގެުވަޒީފާއާބެހޭ ުނުވަތަ އީސް
ުހުށަހެޅުން.މެންބަރަކުު

ުބޭއްވުމަްށުު)ށ(ުު ުޖަލްސާއެއް ުކުއްލި ުދަށުން ުގެ ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ުބަޔާންކޮށްު ުސަބަބު ުކަމަކާއި ުބޭނުންވާ ުބާއްވަން ުޖަލްސާ ހުށަހަޅާނަމަ،

ުޢާއްމުުމަޖިލީހުގެުސެކްރެޓޭރިއެޓަށްުލިޔުމުންުހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ުޢާންުމުު)ހު( .118ުއެޖެންޑާުތައްޔާރުކުރުންު ުޓްރައިބިއުނަލްގެ ުވަޒީފާއާބެހޭ ުފިޔަވައި، ުޖަލްސާތައް ކުއްލި
ުކަންތައްތަާކު ުއެ ުއެޖެންޑާ ުކަންތައްތަކާބެހޭ ުބަހުސްކުރާ މަޖިލީހުގައި

ު ުމަދުވެގެން ުބަހުސްކުރުމުގެ ުކުރިްނ1ުުބެހޭގޮތުން ުދުވަސް )އެކެއް(
ުެމންަބރުންނަްށު ުމަޖިލީހުގެ ުޢާންމު ުޓްރައިބިުއނަލްެގ ވަޒީފާއާބެހޭ
ފޮނުވުމަކީުޢާންމުުމަިޖލީހުގެުެސކްރެޓޭރިއެޓުގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުއަދިު

ު ުގަވާއިދުގެ ުމެންބަރުންނަްށ123ުުމި ު)ޖަލްސާއަށް ުމާއްދާ ވަނަ
ުޖަލްާސއެއްގެު ުފަސްކުރެވޭ ުދަށުން ުެގ ު)ހ( ުގެ ހާޒިރުނުވެވުން(

ުއެޖެންޑާގައި ުޖަލްސާއެއްނަމަ، ުބާއްވާ ފަސްކުރެވުނުުު،ބަދަލުގައި
ުތާ ުބާއްާވުޖަލްސާގެ ުބަދަލުގައި ުޖަލްސާގެ ުާތރީޚުގެ ުއެ ރީޚާއި،

ުޖަލްސާއެއްކަންުބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ުު)ށ(ުު ުގަވާއިދުގެ ުގައ117ުުިމި ުބޭއްވުން( ުޖަލްސާ ު)ކުއްލި ުމާއްދާ ވަނަ
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ުއަވަސްު ުއެންމެ ުވީ ުބާއްވާނަމަ، ުޖަްލސާއެއް ުކުއްލި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ
ު ުވަޒީފާއާބެހޭ ުމަޖިލީހުެގުފުރުޞަތެއްގައި ުޢާއްމު ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ުމަޖިލީހުގެު ުޢާއްމު ުތައްޔާރުކޮށް ުއެޖެންޑާ ސެކްރެޓޭރިއެޓުން
ުމެންބަރުންަނށްުއެޖެންޑާުފޯރުކޮށްދޭންުވާނެއެވެ.

މިުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުއެހެންުބަޔާންކޮށްފައިވީުނަމަވެސް،ުވަޒީފާއާބެޭހުު)ނ(ުު
ުމަޝްވަރާ ުމަޖިލީހުގެ ުޢާއްމު ުއެހިނދުްނުޓްރައިބިއުނަލުގެ އަކަށް

އެހިނދަށްުބޭއްުނންވާފަދަުކުއްިލުމައްސަލައެއްުދިމާވެއްޖެނަމަ،ުއެކަމަކީު
ުވަޒީފާއާބެޭހު ުވީނަމަވެސް، ުނެތްކަމެއްކަމުގައި އެޖެންޑާގައި
ުއެފަަދު ުމެންބަރަކަްށ ުކޮންމެ ުމަިޖލީހުގެ ުޢާއްމު ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ުމައްސަލައެއްުހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ުބަުހސްކުރާުު)ރ(ުު ުަޖލްސާގައި ުމަޖިލީހުގެ ުާޢންމު ުޓްރައިބިުއނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުއެޖެންޑާ ުޢާންުމުު،ކަންތައްތަކާބެހޭ ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ަވޒީފާއާބެހޭ

ުއެު ުއެޮގތުްނ ުފޮނުވަންވާނެއެވެ. ުމެންބަުރންަނށް ުހުރިހާ މަޖިލީހުގެ
ުޓްރައިބި ުވަޒީފާއާބެހޭ ުތާރީޚަކީ ުތާވަލުކުރެވިފައިވާ އުނަލުެގުޖަލްސާއެއް

ުހަމަޖެހިފައިާވު ުހުރުމަށް ުޗުއްޓީގައި މެންބަރަކު
ުއެޖެންާޑު ުވެސް ުމެންބަރަކަށް ުއެ ތާރީޚެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް،

ުފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މެންބަރުންުއެޖެންޑާކުރަންުބޭނުންވާު
ުކަންކަންުހުށަހެޅުންު

ުު)ހު( .119 ުނިންމުމެއް ުމަޖިލީހުގެ ުާޢއްމު ުޓްރައިބިއުަނލުގެ ެއއްވެސްުވަޒީފާއާބެހޭ
ުވަޒީފާއާބެޭހު ުހިނދެއްގައި، ުފެނިއްޖެ ުބޭނުންވާކަމަށް ކަމެއްގައި
ުއެު ުމެންބަރަަކށްވެސް ުކޮންމެ ުމަިޖީލހުގެ ުޢާއްމު ޓްރައިބިއުނަލްގެ
ުމައްސަލައެއްު ުނުވަތަ ުކަމެއް ުޭބނުްނވާ ުހުށަހަޅަން މެންބަރަކު
ުމަދުވެގެ ުދުވަހުގެ ުއޮންނަ ުޖަލްސާ ުމަޖިލީހުގެ ުޢާންމު ްނުއެޖެންޑާކުރުމަށް

ުސެކްރެޓޭރިއެޓަްށ1ުު ުމަޖިލީހުގެ ުޢާއްމު ުކުރިން ުދުވަސް )އެކެއް(
ުއެންގިދާނެއެވެ.

ޢާންމުުމަޖިލީހުގެުޖަލްސާތަކުގައިު

ުޢަމަލުކުރާނެުގޮތްު
އެޖެންޑާކުރެވޭުކޮންމެުކަމަކާުގުޅިގެންު، ޢާއްމުުމަޖިލީހުގެުޖަލްސާތަކުގައިު)ހު( .120

ުހާޒިރުވާ ުޖަލްސާއަކަށް ުދެއްކުމަށްޓަކައި،ުއެ ުމެންބަރަކަށްުުވާހަކަ ކޮންމެ
ުވަކިންުރިޔާސަތުންުފުރުޞަތުުއަރުވަންވާނެއެވެ.

ުކޮންެމުު)ށ(ުު ުނިންުމންތައް، ުނިންމާ ުޖަލްސާތަުކގައި ުމަޖިލީހުގެ ޢާންމު
ުމެންަބރުންގެު ުތާޢީދުކުރި ުނިންމުމަށް ުއެ ުނިމުމުން، ނިންމުމެއް
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ުޢަދަދާއެކު،ުއެުނިންމުންުރިޔާސަތުންުއިއްވަންވާނެއެވެ.

މަޖިލީހުގެުއަޣުލަބިއްޔަތުންުޢާންމުު
ުކަންކަންުނިންމުންު

ުނިންާމުު)ހު( .121 ުޖަލްސާއަކުން ުމަޖިލީހުގެ ުޢާންމު ުޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުފާސްވާނީ ުމެންަބރުންެގުު،ނިންމުމެއް ުބައިވެރިވި ުޖަލްސާގައި އެ
ުއަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ުު)ށ(ުު ުމަޖިލީހުން ުާޢންމު ުޓްރައިބިއުނަލްގެ ުިނންުމންތަްއުވަޒީފާއާބެހޭ ނިންމާ
ުސެކްރެޓޭރިއެޓްު ުޖަލްސާތަކުގެ ުމަޖިީލހުގެ ުޢާންމު ނިންމަންވާީނ،

ުބަލަހައްޓާުފަރާތުގެުހާޒިރުގައެވެ.

ުމަޖިލީހުގަިއުު)ހު( .122ުޔައުމިއްޔާުފާސްކުރުންު ުޢާންމު ުމެންބަރުންގެ ުޓްރައިބިއުނަލްެގ ވަޒީފާއާބެހޭ
ު ުއުޞޫލުތަކާއި، ނޑައަޅާ ުކަ ުކަންކަމާއި، ނިންމާުމަޝްވަރާކުރެވޭ

ުޢާންުމު ުޓްރައިބިއުނަލްގެ ުވަޒީފާއާބެހޭ ުބަޔާންކޮްށ، ނިންމުންތައް
ުޔައުމިއްޔާު ުމަޖިލީހުގެ ުއެ ުއެއްގޮތަށް ުފޯމެޓާ ނޑައަޅާ ުކަ މަޖިލީހުން
ުެއު ުޖަލްސާައށް ުއަންނަ ުޖެހިގެން ުތައްޔާރުކޮށް، ސެކްރެޓޭރިއެޓުން

ުޔައުމިއްޔާުފާސްކުރުމަށްޓަކައިުހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ުމާު)ށ(ުު ުޔައުމިއްޔާުމި ުފަދައިން ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުގައި ު)ހ( އްދާގެ
ުމަިޖލީހުްނު ުޢާންމު ުޓްރައިބިއުނަލްގެ ުވަޒީފާއާބެހޭ ހުށަހެޅުމުން،
ުފާހަގަކޮށް،ު ުއެކަން ުވާނަމަ، ުއިޞްލާޙެއް ުގެންނަންޖެހޭ ޔައުމިއްޔާއަށް

ުޔައުމިއްޔާުއިޞްލާޙުކުރުމަށްުއަންގަންވާނެއެވެ.

ުޓްރައިބިއުު)ނ(ުު ުޖަލްސާތަކުގެުވަޒީފާއާބެހޭ ުމަޖިލީހުގެ ުޢާންމު ނަލްެގ
ުޖަލްސާއަށްު ުއެ ުތިރީގައި، ުޞަފްޙާއެއްގެ ުކޮންމެ ޔައުމިއްޔާތަކުގެ

ުހާޒިރުވިުމެންބަރުންގެުސޮއިުއޮންނަންވާނެއެވެ.
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ޖަލްސާއަށްުމެންބަރުންނަށްު

ުހާޒިރުނުވެވުންު
ުެފށުމަްށުު)ހު( .123 ުޖަލްސާ ުމަޖިލީހުގެ ުޢާންމު ުޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ

ުަޢދަދަށްު ުޭބނުންވާ ުބޭއްވުމަށް ުަޖްލސާ ުގަޑިއަށް، ހަމަޖެހިފައިވާ
ު ުއިތުރު ުހާޒިރުނުވެވިއްެޖނަމަ، ުމިނިޓަްށ15ުުމެންބަރުންަނށް )ފަނަރަ(

ުހަަމނުވާނަމަ،ު ުަޢދަދު ުމެންބަރުންގެ ުމިޮގތުންވެްސ ބަލަންވާނެއެވެ.
ސާުވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުަނލްގެުޢާްނމުުމަޖިލީހުގެުރިޔާސަތުންުހަމަޖައް

ުފަސްކުރުމަްށު ުޖަލްސާ ުއެ ުގަޑިއަކަށް ުއެހެްނ ުނުވަތަ ުދުވަހަކަށް އެހެން
ުަޖލްސާު ނޑައަޅައި ުކަ ުބޭއްވުމަށް ުޖަލްސާއެއް ުއައު ުއަލުްނ ނުވަތަ

ުފަސްކުރަންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުަނލްގެުޢާްނމުުމަޖިލީހުގެުޖަލްސާއަށްުހާޒިރުވުމަްށުު)ށ(ުު
ުއެއް ުކަމެއް ުއެކަްނުޢުޛުރުވެރިވާފަދަ ުދިމާވެއްޖެނަމަ، ުމެންބަރަކަށް ވެސް

ު ުމަދުވެގެން ުފެށުމުގެ ުޖަލްސާ ުކުރިނ5ުުްއެދުވަހުގެ ުމިނިޓް )ފަހެއް(
ުސެކްރެޓޭރިއެޓަްށު ުމަޖިލީހުެގ ުޢާންމު ުޓްރައިބިުއނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ

ުއަންގަންވާނެއެވެ.

އޯޑިއޯުވީޑިއޯުކޮންފަރެންސިންގު

މެދުވެރިކޮށްުޢާންމުުމަޖިލީހުގެު

ބޭއްވުމާއިުޖަލްސާގައިުޖަލްސާު
ުބައިވެރިވުންު

ވަޒީފާއާބެހޭުޓްރައިބިއުނަލްގެުޢާްނމުުމަޖިލީހުގެުޖަލްސާތައްުއޯޑިއޯުއަދިުު)ހު( .124
ވީޑިއޯުކޮންފަރެންސިންގުމެދުވެރިކޮށްުބޭއްވިދާނެއެވެ.ުއަދިުވަޒީފާއާބެޭހު
ުޖަލްސާއެއްގައިު ުމަޖިލީހުގެ ުޢާންމު ުބާއްވާ ޓްރައިބިއުނަލުގައި

ުޓްރައިބިއުނަލަްށުބައިވެރިވުމަށްޓަ ުވަޒީފާއާބެހޭ ުމެންބަރަަކށް ކައި
ުފަަދު ުބަޔާންކުރެވިފައިވާ ުގައި ު)ށ( ުމާއްދާެގ ުމި ުނެތީ ހާޒިރުވެވެން
ުކޮންފަރެންސިންގު ުވީޑިއޯ ުއަދި ުއޯޑިއޯ ުކަމުގައިވާނަމަ، ސަބަބަކާހުރެ
ުވަޒީފާއާބެހޭު ުއިޚްތިޔާރު ުބައިވެރިވުމުގެ ުޖަލްސާއެއްގައި ުއެ މެދުވެރިކޮށް

ުލްގެުމެްނބަރުންނަށްުލިބިގެންވެއެވެ.ޓްރައިބިއުނަ

ުއެހެްނުު)ށ(ުު ުނޫން ުރަށް ުާޤއިމުކުރެވިފައިވާ ުޓްރައިބިުއނަލް ވަޒީފާއާބެހޭ
ުސަަބަބކާހުރެ،ު ުމަޤުބޫލު ުއެފަދަ ުނުވަތަ ުސަބަބުން ުހުރުމުގެ ރަށެއްގައި
ުއޯޑިއޯު ުޖަލްސާއެއްގައި ުމަޖިލީހުގެ ުާޢންމު ުޓްރައިބިއުަނލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ

ު ުވީޑިއޯ ުމެންބަރަކުުއަދި ުބައިވެރިވުމަށް ުމެދުވެރިކޮށް ކޮންފަރެންސިންގ
)ިތރީސް(30ުުއެދޭނަމަ،ުއެކަންުއެދުވަހުގެުޖަްލސާުފެށުމުގެުމަދުވެގެންު

ުއަންގައިފިނަމަ،ު ުސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ުމަޖިީލުހގެ ުޢާންމު ުކުރިން މިނިޓް
ުޖަލްސާގައިު ުއެ ުމެދުވެރިކޮށް ުކޮންފަރެންސިންގ ުވީޑިއޯ ުއަދި އޯޑިއޯ

ުވުމުގެުފުރުޞަތުުއެުމެންބަރަކަށްުރިޔާސަތުންުދޭންވާނެއެެވ.ބައިވެރި
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ރިޔާސަތުގެުވާޖިބުތަކާއިު

ުމަސްއޫލިއްޔަތުތައްު
ުބަލަހައްާޓުުު .125 ުރިޔާސަތު ުމަޖިލީހުގެ ުާޢންމު ުޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ

ުކަްނތައްތަްއު ުއަންނަނިވި ުތެރޭގައި ުމަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ފަރާތުގެ
ުހިމެނެއެވެ.

ުއެޖެންޑާއާުއެއްގޮތަށްުޖަލްސާުކުރިއަށްުގެންދިއުން.ު)ހ(ުު

ުޢާންމުުމަޖިލީހުންުފާސްވާުކަންަތއްތައްުތަންފީޒުވާކަންުކަށަވަރުކުރުން.ު)ށ(ުު

ުތަންފީޛުކުރެވިފަިއުު)ނ(ުު ުކަމެއް ުއެއްވެސް ުފާސްކޮްށފައިވާ ުމަޖިލީހުން ޢާންމު
ުފިޔަވަޅުތައްުއެޅުން.ނުވާނަމަ،ުއެކަންުތަްނފީޛުކުރުަމށްޓަކައިުއަޅަންޖެހޭު

ު

ުވަނަުބައިުއަށާރަ

ުކަންތައްތައްުުއެހެނިހެންު

ުމަޖިލީހެއްގައިު ހުޅުވާލެވިފައިވާު

ުމައްސަލަުބެލުންު
ުހުޅުވާލެިވފައިވާުު)ހު( .126 ުބާއްވަންވާނީ ުޢާންމުކޮށް ުމަޖިލިސް ުބަލާ މައްސަލަ

ުމަޖިލީހެއްގެުގޮތުގައެވެ.

ު

ުު)ށ(ުު ުވީނަމަވެސް، ުބަޔާންކޮށްފައި ުއެހެން ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާގެ އެްއވެސްުމި
ުޙާލަތެއްު ުނުވަތަ ުސަބަބެއް ުލާޒިމުކުރާ ުގަވާއިދަކުްނ ުނުވަތަ ޤާނޫނަކުން
ުފަރާތެއްގެު ުހިމެނޭ ުމައްސަލައިގައި ުނުވަތަ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
ުމަްއސަލައެއް ުބަލާ ުޓްރައިބިއުނަލުން ުވަޒީފާއާބެޭހ ުމަޞްލަޙަތަށްޓަކައި
ނުވަތަުމައްސަލައިގެުބައެއްުސިއްރުުމަޖިލީހެއްގައިުބޭއްވުމަށްުމަްއސަލަު
ުބައެއްު ުމަޖިލީހުން ުނުވަތަ ުމަޖިލީސް ުއެ ުފެނިއްޖެނަަމ، ުމަޖިލީހަށް ބަލާ
ނަމަވެސްުސިއްރުުމަޖިލީހެއްގެުގޮތުގައިުބޭއްވުމުގެުއިޚްތިޔާރުުމައްސަލަު

ުގެންވެއެވެ.ބަލާުމަޖިލީހުގެުރިޔާސަތަުބަލަހަްއޓާުމެންބަރަށްުިލބި
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ޓްރައިބިއުނަލުގެުނިންމުންު

ުތަންފީޒުކުރުންު
ުެއއްގޮތަްށުު)ހު( .127 ުިނންމުމާ ުނިންމުމަށްފަުހ،ުއެ ޓްރައިބިއުނަލުްނުމައްސަލައެއް

ުިނންމުްނު ުޢަމަލުކޮްށފައިވާކަން، ުފަރާތުން ުރައްދުވާ ުނިންމުން އެ
ު ުދީފައިވާ ުއެންގުމަށް ުޓްރައިބިުއަނލަށް މުއްަދތުގައިުތަންފިޒުކުރުމަށްފަހު

ުއެު ުއެއްގޮަތށް ުނިންމުމާ ުއެ ުއަންާގފައިނުާވނަމަ، ޓްރައިބިއުނަލަށް
ނިންމުންުރައްދުވާުފަާރތުންުޢަަމލުކޮށްފައިވޭތޯުޓްރަިއބިއުނަލްގެުައމިއްަލު

ުއިސްނެގުމުގައިުކަށަވަރުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ުފަުު)ށ(ުު ުރައްދުވާ ުނިންމުން ުއެ ުއެއްޮގތަށް ުނިންމުމާ ރާތުްނުޓްރައިބިއުނަލުގެ
ުިނންމުްނު ުއެ ުއަންގައިފިނަަމ، ުޓްރައިިބއުނަލަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް
ުއިޚްިތޞާޞްު ުތަންފީޒުކުރުމުގެ ުިންނމުން ުއެ ތަންފީޒުކުރުމަށްތާކައި

ުލިބިގެންވާުކޯޓަކަށްުޓްރަިއބިއުނަުލންުއެުނިންމުމެއްުފޮނުވަންވާނެެއވެ.

ުު)ނ(ުު ުޓްރައިބިއުނަލްގެ ުކޯުތތަކަށްުވަޒީފާއާބޭހޭ ުތަްނފީޒުކުރުމަށް ިނންމުންތައް
ުޯކޓަކުްނު ުހުށަހެޅޭ ުތަންފީޒުކުރުމަށް ުމަޢުލޫމަތު ުމައްސަލަތަކުގެ ހުށަހެޅޭ

ުޓްރައިބިއުނަލަށްުޙިއްޞާކުރަންާވނެއެވެ.

ުވެސްުު)ރ(ުު ުއަމުރުތައް ުވަގުތީ ުނެރޭ ުޓްރައިބިއުނަލުްނ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުމަތިންނަވެ.ުތަންފީޒުކުރަންވަނީުމިުމާއްދާގަިއވާުގޮތުގެ

ުހެކިންުނުވަތަުޚަބީރުންު

ުހާޒިރުކުރުމާއިުހެކިބަސްނެގުންު
ުއިންޞާފުވެރިކަމާއެކުުުު .128 ުަމއްސަލައެއްގައި، ުބަލަމުންާދ ޓްރައިބިއުނަލުން

ުނުވަަތުުމައްސަލަ ުހެކިން ުމަޖިލީހަށް ުމައްސަލައިގެ ުގޮތުން، ހިންގުމުގެ
ުހާޒިރުކޮށް ުނެގުމަށްުޚަބީރުން ުހެކިބަސް ުހށަެހޅުމަށްުުއެމީހުންެގ
ުއިޚްތިޔާރުުމައްސަލަުބަލާުމެންބަރުްނގެުމަިޖލީހަށްުުދެފަރާތަށްުއެންގުމުގެ

ު.ލިބިގެންވެއެވެު

ުހެކިންުނުވަތަުޚަބީރުންު
ުއެދުންުުހާޒިރުކޮށްދިނުމަށްު

މައްސަލަުސާބިތުކުރުމަށްޓަކައިުްޓރައިބިއުނަލަށްުހެިކންުނުވަަތުޚަީބރުންުު)ހު( .129
ުުހާޒިރުކުރަން ުހެކިްނުޚަޞްމަކު ުޭބނުންވާ ުހާޒިރުކުރަން ބޭނުްނނަމަ،

ުޯފމާއެކުު ުހުށަހަޅާ ުމައްސަލަ ުަމޢުލޫމާތު ުފުރިހަމަ ުޚަބީރުންގެ ނުވަތަ
ު.ހުށަހަޅަންާވނެއެވެުުނުވަތަުޖަވާބުުފޯމާއެކުުޓްރައިބިުއނަލަށް

ުޚަބީރުންު)ށ(ުު ުނުވަތަ ުހެކިން ުދަނިކޮްށ ުބަލަމުން ހުަށހެޅޭނީ،ުުމައްސަލައިގެ
ު.އެކަމަށްުލިބިގެްނެނވެުމެންބަރުންގެުމަިޖލީހުގެުހުއްދަމައްސަލަުބަލާު

ުނަަމވެސް،ުު)ނ(ުު ުބަޔާންކޮށްފައިވީ ުއެހެން ުގައި ު)ށ( ުމާއްދާގެ މި
ުއަޑުއެހުަމށްފަހުުުމައްސަލައިގެ ުޚުލާޞާ ުނުވަތަ ުއަޑުއެހުމުގައި ޚުލާޞާ
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ުއެދިުުމައްސަލައާ ުހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ުޚަބީރެއް ުނުވަތަ ުހެއްކެއް ގުޅިގެން
ު.އްުނޭޅޭނެއެވެހުށައެ

ުފީއެއްުު)ރ(ުު ުފަންީނ ުޚަބީރަކަށް ުހާިޒރުކުރާ ުދަށުްނ ުމާއްދާގެ މި
ުއެދުުނުުދައްކަންޖެހޭނަމަ،ުއެ ުހާޒިރުކުރުމަށް ުއެފަރާތެއް ުދައްކާނީ ފީއެއް

ު.ފަރާތުންނެވެު

ުހެކިންގެުހެކިބަހާއިުޚަބީރުންގެުރައުޔުު

ުނެގުންު
ުު)ހު( .130 ުބަލަމުންދާ ުޓްރައިބިއުނަލުގަިއ ުގުޅިގެންުވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލައަކާ

ުނުވަތަ ުހެކިބަސް ުޙާލަތުގަިއުުހެކިންގެ ުނަގަންޖެހިއްޖެ ުރައުޔު ޚަބީރެއްގެ
ުހާިޒރުކޮށްު ުޓްރައިބިއުނަަލށް ުއެފަރާތެއް ުނަގާނީ ުރައުޔު ުނުވަތަ ހެކިބަސް

ުހުވާކުރުމަށްފަހުއެވެ.ުމައްސަލަުބަލާުމެންބަރުންގެުކުިރމަތީގައި

ުު)ށ(ުުު ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުބަޔާންކޮށްފައިވީަނމަވެސް،ުމި އެހެން
މައްސަލަުހިނގަމުންުދަނިކޮށް،ުއެއްވެސްުފަާރތެއްގެުުޓްރައިބިއުނަލުގައި

ުރައުޔު ުނުވަތަ ުޙާލަތްަތކުގައި،ުުހެކިބަސް ުބޭުނންވާ ޓްރައިބިއުނަލަށް
ުމަޖިލީހުން ުމެންބަރުންެގ ުބަލާ ުފަރާތެއްގެުުމައްސަލަ ނޑައަޅާ ކަ

ުކަ ުޓްރައިބިއުނަލުން ުބަހައްޓައިގެންުހާޒިރުގައި، ުތަނެއްގައި ުނޑައަޅާ
ުމެދުވެރިކޮށްު،ހުވާކުރުމަށްފަހު ުވަސީލަތެއް ޢަދުުލު، މުވާސަލާތީ

ުނެގުމުގެު ުހެކިބަސް ުގޮތުގެމަތިން ުނުގެއްލޭނެ ުހަމަތައް ުއިންޞާފުގެ
ު.އިޚްތިޔާރުުމައްސަލަުބަލާުމެންބަރުންގެުމަޖިލީހަށްުލިބިެގންވެއެވެ

ލިޔުމުންު ޚަބީރުންގެުރައުޔުު
ުހުށަހެޅުންު

ުދިނުމަށްުު)ހު( .131 ުގޮތުގައި ުރިޕޯޓެއްގެ ުއޮންނަ ުލިޔުމުން ުހެކިބަސް ޚަބީރުންގެ
ނޑައެޅިދާނެއެވެުމައްސަލަ ު.ބަލާުމެންބަރުންގެުމަިޖލީހަށްުކަ

ުޚަބީރަްށުު)ށ(ުު ުމައްޗަށް ުޓްރައިބިއުނަލުގެ ުނިންމުމުގައި، ުރިޕޯޓުގެ ޚަބީރުންގެ
ުޒިންމާތައް ުުއޮތް ުއެ ުއެްއގޮތަްށުއެނގުނުަކމާއި، ޒިންމާތަކާ

ުބަޔާނެއް ުއަންގައިދޭ ުއެމައްޗަށްުުޢަމަލުކުރިކަން ުރިޕޯޓު ހިމަނައި،
ު.ބިނާކޮށްފައިވާުއަސާސްތައްުބަޔާްނކުރަންުވާނެއެވެ

ޚަބީރަކުުުދެުޚަޞްމުންުއެކުގައިުއެއްު

ުއެދުންުުހުށަހެޅުމަށްު
ުޚަބީރުންގެު)ހު( .132 ުގުޅިގެން ުކަމަކާ ުއެއް ުޚަޞްމުން ުުދެ ހުށަހަޅަްނުހެކިބަސް

ުޚަބީރަކު ުއެއް ުފަރާތުން ުޚަޞްމުންެގ ުއެ ހުަށހެޅުމަްށުުބޭނުންވާނަަމ،
ުމައްސަލަބަލާުމެންބަރުންގެުމަޖިީލހަށްުއެންގިދާނެއެވެ.

ުއެންގުމަާކުު)ށ(ުު ުއަންގާ ުޓްރައިބިއުނަލުން ުދަށުން ުގެ ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
، އެއްބަސްނުވެޭވނަމަޚަބީރަކާުެމދުުޚަޞްމުންނަށްުުއެއްގޮތަށްުހުށަހަޅާނެ
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ުބަލާ ުމަތިްނުުމައްސަލަ ުގޮތެއްގެ ނޑައަޅާ ުކަ ުަމޖިލީހުން މެްނބަރުންގެ
ުހަމަޖެއްސުމަށް ުުހށަހަާޅުުޚަބީރަކު ުފަރާތުން ުޚަޞްމުންގެ ނުވަތަ

ުޚަބީރަކު ުވަކި ުލިސްޓަކުން ުބަާލުުޚަބީރުންގެ ުމައްސަލަ ހަމަޖެއްސުމަށް
ު.މެންބަރުންގެުމަޖިލީހަށްުނިންމިާދނެއެވެ

ުޚަބީރުްނުުު .133ުހެކިންގެުނުވަތަުޚަބީރުންގެުހުވާު ުނުވަތަ ުހެކިން ުމައްސަލަތަކުގައި ުހިންގާ ޓްރައިބިއުނަލުން
ފަަށންވާނީ،ުމަްއސަލައިގެުމަޖިލީހުގައިުއަންނަނިިވުހުާވުުހެކިބަސްުދޭން

ުމިު ުހިނގަުމްނދާ ުޓްރައިބިއުނަލުގައި ު"ވަޒީފާއާބެހޭ ުފަހުގައެވެ. ކުރުމަށް
ު ުޖަވާބުމައްސަލާގައި ުސުވާލުތަކަށް ުއެންމެހާ ުކުރެވޭ ުއަހުރެންނާ

ުުބުނމަށާއި،ު ުތެދު ުބަހެއްގައި ުކޮންމެ ުުބާނ ުއަހުރެން ދިނުމުގައްޔާއި،
ުޚިލާފަށް ުާމތްުޙަޤީޤަތާ ުނުބުނުމަށް ުއެއްޗެއް ުއެއްވެސް ގަންދީުهللا

ުހުވާކުރަމެވެ".

ދީފިކަމަށްުމައްސަލަުުޓްރައިބިއުނަލުންުހިންގާުމައްސަލައެއްގައިުދޮގުހެކިުު .134ުދޮގުުހެކިުދިނުންު
ުތަްޙޤީޤުކޮްށުުބަލާ ުއެކަމެއް ުފެނިއްޖެނަމަ، ުމަޖިލީހަްށ މެންބަުރންގެ

ުކަމާބެހޭުއިދާރާއަށްުފޮނުވޭނެއެވެ.ުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށް

ނުފޫޒުފޯރުވުމަށްުމަސައްކަތްު

ުނުކުރުންު
ުހިމެނޭުުު .135 ުމައްސަލައެއްގައި ުހުށަހެޅޭ ުޓްރައިބިއުނަަލްށ ވަޒީފާއާބެހޭ

މައްސަލައާބެހޭުގޮތުންުރަސްމީގޮތުންުވަޒީފާއާބެޭހުު،ފަރާތަކުންއެއްވެސްު
ުއެހެްނު ުނޫން ުމުޢާމަލާތެއްގައި ުކުރާ ުއެފަރާތާއެކު ޓްރައިބިއުނަލާއި

ުވަޒީާފއާބެޭހުު،ގޮތަކަށް ުނުވަތަ ުމެންބަރަކާ ުމަޖިލީހުގެ ުބަލާ މައްސަލަ
ލުެގުޓްރައިބިއުނަލުގެުއެެހންުމެންބަަރކާުނުވަތަުވަޒީފާއާބެޭހުޓްރައިބިުއނަ

ުވާހަކަދައްކައި،ު ުގޮތުންވިޔަސް ުުނސީދާ ުނުވަތަ ުސީދާ މުވައްޒަފަކާ
ުެއއްވެސްު ުފަރާތަކަށް ުއެފަދަ ުއަދި ުނުވާނެއެވެ. މުޢާމަލާތުކޮށްގެން

ުސިފައެއްގައިުނުފޫޒުފޯރުވަންވެސްުމަސައްކަތްކޮށްގެންުނުވާނެއެވެ.

ުހިމެނިފައިނުވާކަމެއްު ގަވާއިދުގައިު

ުދިމާވުންު
ުގަވާއިދުގައިުހިމެނިފައިނުވާުކަމެއްުދިމާވެއްޖެނަމަ،ުއެކަމަކާބެޭހގޮތުންުމިުު)ހު( .136

ުޢާންުމު ުމެންބަރުންގެ ުޓްރައިބިއުނަލްގެ ުވަޒީފާއާބެހޭ ުނިންމާނީ ގޮތެއް
ުމަޖިލީހުންނެވެ.

ުމަތިންު)ށ(ުު ުގޮތުގެ ުގައިވާ ު)ށ( ުމާއްދާގެ ުޓްރައިބިުއނަލުގެު، މި ވަޒީފާއާބެހޭ
މެންބަރުންގެުާޢންމުުމަޖިލީހުންުގޮތެއްުނިންމައިފިނަަމ،ުއެކަމެއްުނިމުުނު
ުބަދަުލު ުގެނެވުނު ުގަވާއިދަށް ުއިތުރުކޮށް، ުމިގަވާއިދަށް ުއުސޫލު ގޮތުގެ
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ުދިވެހިުސަރުކާރުގެުގެޒެޓުގައިުޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ުު)ހު( .137ުމާނަކުރުންު ުގަވާއިދުގެ ުއެެހްނގޮތަކަްށުމި ުއޮތްގޮތުން ުޢިބާރާތް ބޭނުމަށްޓަކައި،
ުބަސްތަކާއިުޢިބާރާތްތަކުގެުމާނަުކރެވޭނީުުދޭހަނުވާހާުހިނދަކު އަންނަނިވި

ު.ގޮތުގެމަތިންނެވެުުތިރީގައިުއޭގެުމާނަުދެވިފައިވާ

ުޓްރައިބިއުނަލުެގުުުު ުވަޒީފާއާބެހޭ ުއެވަނީ، ުބުނެފައި ުކަމަށް "މެންބަރުން"
ު.މެންބަރަކަށެވެުުމެންބަރުންކުރެ

ުއެވަީނުުުު ުބުނެފަިއ ުކަމަށް ުމަޖިލިސް" ުމެންބަރުންެގ ުބަލާ "މައްސަލަ
ުބެލުމަްށު ުމައްސަލަތަށް ުހުށަހެޅޭ ުޓްރައިބިއުަނލަްށ ވަޒީފާއާބެހޭ
ުޕެނަްލު ުހިމެނޭ ުމެންބަރުން ުގިނަ ުދޭކަށްވުރެ ުނުވަތަ ުއެކެއް އެކުލަވަލެވޭ

 އަކަށެވެ.

ުު)ށ(ުު ުވަކިކަމެއް ުގަވާއިދުގައި ުއެުމި ުދެވިފައިވާނަމަ، ުމުއްދަތެއް ކުރުމަށް
ުކުރުމަށްުުމުއްދަތު ުއެކަމެއް ުދުވަސްތަކާއި ުބަންދު ުރަސްމީ ގުނުމުގައި

ު.މުއްދަތުހަމަވާުުދވަސްުނުހިމެނޭނެއެވެުުއަންގާުދުވަހާއި

ުފަށާނީުމިުު .138ުފެށުންުުގަވާއިދަށްުޢަމަލުކުރަންު ުޢަމަލުކުރަން ުުގަވާއިދަށް ުގަވާއިދު ދުވަހުްނު ގެޒެޓްކުރެވޭމި
ު.ފެށިގެންނެވެު

ުުމިގަވާއިދަށްޢަމަލުކުރަންުުު ުނަންބަރު ުގަވާއިދު R-20ު/2015ފެށުމުްނ،
ު ުގަވާއިދު ުޓްރައިބިއުަނލުގެ ުއ2015ެ)ވަޒީފާއާބެހޭ ުއާއި ގަވާއިދަްށުު(

ު ުނަންބަރު ުގަވާއިދު ުއިޞްލާޙްތަކާއި )އޯޑިއR-102ުުޯ/2020ގެނެވުނު
ުވަޒީފާއާބެހޭ ުމެދުވެރިކޮށް ުކޮންފަރެންސިންގ ުވީޑިއޯ  އަދި

ުކުރިއަށް ުއަޑުއެހުންތަްއ ުަގވާއިދު(ު ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގެންދިއުމާބެހޭ
ު.އުވުނީއެވެ

ުުުު

 


