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 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.     

  
 ލު ސ  ގޮތުގެ އު  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ

ބާބު  ފުރަތަމަ   

 ބައިތައް  އާންމު 

 ގެ ( ޤާނ ނު ކައުންިސލުގެ މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް ) 2008/15 ނަންބަރު  މިއީ، ޤާނ ނު  ()ހ .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ދުެގ އިވާގަމޯްލޑިވްްސ ީމޑިާއ ކައުްނސިލުގެ  ،ޓަކައި ދަށްގުސަމަ މާއްދާގެ  ވަނަ  2
 ލެކެވެ.ސ ފަިއވާ އުވައިލައިވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަ 3

ބެލުމުގަިއ  ަޝކުވާ"މޯލްޑިްވސް މީޑިާއ ކައުންސިލުްނ  ،ލަްށ ކިޔާނީސ މި އު )ށ(  
 ވެ.އެލު" ސ ގޮތުގެ އު ޢަމަލުކުރާނެ

 މީިޑއާ  ޯމލްޑިވްސް) 2008/15 ނަންބަރު ޤާނ ނު ،ބަލާނީ ދަށުން އުސ ލުގެ  މި )ނ(  
 ވްސް ޝަކުވާތަކާއި، މޯލްޑި ހުށަހަޅާ ކައުންސިލަށް ދަށުން ގެ( ޤާނ ނު ކައުންސިލުގެ

 ޝަކުވާތަކެވެ. ބަލާ އިްސނަގައިގެން ކައުްނސިލުން މީޑިއާ

 ކައުްނސިލުންނެވެ. މީޑިއާ މޯލްޑިްވސް ،ހިންގާނީ ލު ސ އު މި )ރ(  

ކައުންސިލުން ޝަކުވާ 
ބެލުމުގައި ބޭނުންކުރާ 

 ބަސް

 

ބޭނުންކުރާީނ  ބެލުމުގައި ކައުންސިުލން ޝަކުވާ ހުށަހެުޅމުގައްޔާއިޝަކުވާ  ކައުންސިލަށް .2
        ކަމުގައި ރައްޔިތެއް ދިވެހި ،ފަރާތަކީ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ކައުންސިލަށް. ދިވެހިބަހެވެ

 ުގޅޭ ޝަކުވާއާ އެ  ،ަނމަ އަހުލުވެރިޔަކު ބަހެއްގެ  އެެހން ނ ން މި  ނުވަތަ  ،ަނމަ ނުވާ
 ތަރުޖަމާކުރުމަށް ދިެވހިބަހަށް ވާހަކަތައް ދައްކާ މަޖިލީހުގައި ބަލާ ޝަކުވާ ތަކެއްޗާއި
 އަދި . ފަރާތްތަކުންނެވެ ހުށަހަޅާ  ޝަކުވާ ހަަމޖައްސާނީ ކަންަކން ހައިއެންމެ ކުރަންޖެހޭ

 ދިވެހިބަހުން  ،ލިޔަންކިޔާށާއި ދިވެހިބަހުން ފަރާތަކީ އެ  ،ަހމަޖައްސާަނމަ ތަރުޖަމާނަކު
 ވާންވާނެއެވެ. ަކމުގައި މީހަކު ދަންނަ މުޢާމަލާތުކުރަން ރަނގަޅަށް

ބާރު  ލުމުގެ ބެ
 ލިބިގެންނުވާ ޝަކުވާ 

 ތަކަކީޝަކުވާ އަްނނަނިވި  ތެރެއިން ތަކުގެޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ ކައުންސިލަށް )ހ( .3
 ތަކެއް ނ ނެވެ.ޝަކުވާކައުންސިލުން ބެލޭނެ 
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ގުޅޭ ަމއްސަަލ  ޝަކުވާއަކާތަކުގެ ތެރެއިން ޝަކުވާކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ  (1)   
ޤާނ ނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ފައިވަނީ، މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގައިހިނ

ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  ، މި އުސ ލުގައި އެހެން ވިޔަސް  ފަހުން ކަމުގައި
           ބެލޭނީ، ގުޭޅ މައްސަަލ  ޝަކުވާއަކާ  ހިނދަކު، ކައުންސިލަްށ އެހައި ނުވާ
   އެއް ަޝކުވާހިނިގ ތާރީޚާއި، ެއ ގުޭޅ މައްސަަލ  ޝަކުވާއަކާއެ 

)ތިނެއް(  3ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ދެމެދު، މީލާދީގޮތުން 
 އެވެ. ނަމަ  ފުރިހަމަ ނުވާ       މަސްދުވަސް 

 ުނބެލޭނެ  ކައުންސިލުން ތެރެއިން ތަކުގެޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ  މާއްދާގެ ދަށުން މި (2)   
 ؛ތައްޝަކުވާ ފައިވާޅައިކަނޑައަ ކަމަށް

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ެގ  25ކައުްނސިލުގެ ޤާނ ނުގެ  މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް (3)   
 ؛ދަށުން ޙައްލެއް ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތައް

 ތެރެއިން  ޝަކުވާތަކުގެ ފައިވާމައިނިން  ގޮތެއް އެއާމެދު  ބަލައި  ކައުންސިލުން (4)   
 ގައިވަަނ ނަންަބރު 1ެގ  (ނ) މާއްދާގެ ވަނަ  13 ލުގެސ އު  މި

 ؛ޝަކުވާތައް ފަދަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ޝަކުވާތައް؛ ނުހިމެނޭ ތެރޭގައި އިޚްތިޞާޞްގެ ކައުންސިލުގެ (5)   

 ؛ޝަކުވާތައް ގެންދާ އަނބުރާ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ  4 އުސ ލުގެ  މި (6)   

 ؛ތައްކުވާޝަ ހުށަހަޅާ ފުރިހަމަނުކޮށް ތުއައިޖުރާ (7)   

 ގޮތަކަށް ވަކި ކޯޓަކުން ޝަރުޢީ ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ކޯޓެއްގައި ޝަރުޢީ (8)   
  ؛ތައްޝަކުވާ ފައިވާމައިނިން

 ޮކމިޓީން  ަކމަށް ނުބެލޭނެ ދަށުން ގެ( ފ) މާއްދާގެ ވަނަ  15 ލުގެސ އު  މި (9)   
 .ތައްޝަކުވާ ނިންމާ

ޝަކުވާ އަނބުރާ 
 ގެންދިއުން 

އަނބުރަިއ  ަޝކުވާފައިވާ ޅައިހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކައުްނސިލަށް ހުށަހަ ޝަކުވާ )ހ( .4
އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެދޭ ސަބަބު  ޝަކުވާނަމަ، އެ  ގެންދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ލިޔުމުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަިދ މި ލިުޔމާއެކު،  ފައިބަޔާންކޮށް
ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކާކުކަްނ އަންގައިދޭ ރަްސީމ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީެއްއ  ޝަކުވާ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ކައުންސިލަށް   ،ހުށަެހޅީ  ލިޔުން ކައުންސިލަށް ކޮށްފައިވާބަޔާން މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި (ށ)  
 ޝަކުވާ އަދި ،ަނމަ  މީހެއް އެހެން ނުލައި އެނގުމަކާ ފަރާތަށް ހުށަހެޅިޝަކުވާ 

 ފައި ޅައިހުށަހަ ލިޔުމެއް ކައުންސިލަށް ބާޠިލުކުރުމަށް ޝަކުވާ ފަރާތުން ށަހެޅިހު
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 ފަރާތަށް ކަމާބެހޭ ،ޝަކުވާ ފަރާތެއްގެ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިލިޔުން  އެ ،ނުވާނަމަ
 ލިބިގެންވެއެވެ. ކައުންސިލަށް އިޚްތިޔާރު ހުށަހެޅުމުގެ

 )ހ( ގައިވާ  މާއްދާގެ މި ،ހިނދަކު ނުވާހައި ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަށް އެހެން ޤާނ ނުގައި (ނ)  
 ފިޔަވައި ފަރާތް ހުށަހެޅި ޝަކުވާ ،އެއްގައިޝަކުވާ ގެންދާ އަނބުރާ މަތިން ގޮތުގެ
 އެއް ކުރިޔަށްޝަުކވާ އެ ،ނަމަ ނުވާ  ހިމެނިފައި މަޞްލަޙަތު ފަރާތެއްގެ އެހެން
 ލިބިގެންވެއެވެ. ކައުންސިލަށް އިޚްތިޔާރު ދިޔުމުގެނުގެން

 ދެވަނަ ބާބު 

ބެލުން  ޝަކުވާ ،ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމާއި ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި   
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 

 

 ނުވަތަ  ގައި (ޤާނ ނު ކައުންސިލުގެ  ީމޑިއާ ޯމލްޑިވްސް ) 2008/15 ނަންބަރު ޤާނ ނު )ހ( .5
 ގައި ވާއިދު( ގަ)މޯލްޑިްވސް މީޑިާއ ކައުންސިލުެގ  R-4/2011 ގަވާއިދު ނަންބަރު
ޤާނ ނާއި ގަވާއިދާ  ،ގުޅިގެން ކަންތައްތަކާ ހިނގާ ޚިލާފަށް އުސ ލުތަކާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ކޮންމެ ފަރާތަކަށް  އަދި މީހަކަށް  މަތިން މި އުސ ލުގެ ދަށުން ޮކންމެ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ޝަކުވާ ކައުންސިލަށް

 ލަތެއްގައި ސީވަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން މީޑިއާގެ (ށ)  
ނަަމ،  ކުރާޒުތިރާއުއި ނުވަތަ ،ނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ މެދު އެއްޗަކާ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ

 2008/15 ނަްނބަރު ޤާނ ނު ،ހުށަހަޅަންވާނީ ކައުްނސިލަށް ޝަކުވާ ކަމެއްގެ އެ
ގެ ދަށުން، ( ހ) މާއްދާގެ ނަވަ 25 ގެ (ޤާނ ނު ކައުްނސިލުގެ މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް)

ަކމަްށ  ލަތެއް ޝާއިޢުކުރި އެޑިޓަރަށް ނުވަތަ ފަރާތަށް ހުށަހަޅަިއގެން އެސީއެ ވަ
  ލަތުގައެވެ.ހާޙައްލެއް ނުހޯދިއްޖެ 

      ،ހުށަހަޅަންވާނީ  ޝަކުވާ ކައުްނސިލަށް މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ( ށ) މާއްދާގެ މި (ނ)  
 ީމޑިއާ  މޯްލޑިވްސް" ފައިވާނައިހިމަ ގޮތުގައި ގެ 1 ޖަދުވަލު ލުގެސ އު މި

 އިންނެވެ." ފޯމު  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ކައުންސިލަށް

 ލިޔުން  ިނސްބަތްވާ ޝަކުވާ ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ  ،ހުށަހަޅާއިރު ޝަކުވާ ކައުންސިލަށް )ރ(  
 އެއީ  އަދި ،ތާރީޚާއި ޝާއިޢުކުރި ލަތެއްސީވަ އެ ،ދަދާއިއަ ލަތެއްގެސީވަ އޮތް

 ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެ ،އާއިސަފުހާ އޮތް ލިޔުން އެ ،ނަމަ ލަތެއްސީވަ ޗާޕްކޮށްފައިވާ
 އެއިން ނުވަތަ ،މަންޒަރެއް ނުވަތަ ،ކޮޕީއެއް ސްކޭން ނުވަތަ ފޮޓޯކޮޕީއެއް  އެއްޗެއްގެ

 ވެބްސައިޓެއްގައި އަދި. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އެކުގައި އާޝަކުވާ ،ކެފުމެއް ފައިވާފައިކަ
    އެޑްރެހާއި  އެލް.އާރް.ޔ  ވެބްސައިޓެއްގެ އެ ،ނަމަ މަޢުލ މާތެއް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ

 ނުަވތަ  ރޭޑިއޯއަކުން ހުށަހަަޅނީ  ޝަކުވާ އަދި. ނެއެވެހުށަހަޅަންވާ ޕްރިންޓްއައުޓް އޭގެ
 ވީޑިއޯ  ނުވަތަ އޯިޑއޯ އޭގެ  ،ަނމަ ގޮތުން އެއްޗަކާބެހޭ ފައިވާވައިފޮނު ޗެނަލަކުން ޓީވީ

 ޕްރޮގްރާމެއް  އެ  ،ަނމަ ނުލިބިއްޖެ  ރިކޯޑިންގއެއް . ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ ރިކޯޑިންގއެއް
 ނަން  ލަތެއްގެސީވަ  ފޮނުވި  ޑިއާއިގަ ތާރީޚާއި ފޮނުވި އެއްޗެއް އެ ނުވަތަ

      ގުޅޭ  ލަތަކާސީވަ އެހެން މީޑިއާގެ ޝަކުވާއަކީ އަދި. ހިމަނަންވާނެއެވެ
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 ަހއި އެންމެ އެހީތެރިވެދޭނެ ބެުލމަށް ކައުންިސލުން އެއްޝަކުވާ އެ ، ނަމަ ޝަކުވާއެއް
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޯމާއެކު ޝަކުވާ ،ތަކެތި

އިތުރުން، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ  )ބ(  
 ޝަކުވާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ،ތަކެތި

ދިވެހި ރައްިޔތެއްކަން ނަމަ، އޭނާގެ  ފޯމު ހުށަހަޅަނީ ވަކި ފަރުދެއް (1)   
 ކާޑުގެ ކޮޕީ؛ އަންގައިދޭ 

ލުކުރާ މީހެއްެގ ސީ ފަރާތް ތަމް ނަމަ، އެ އްޞެފޯމު ހުށަހަޅަނީ ޤާނ ނީ ޝަޚު (2)   
އޭނާގެ ަމޢުލ މާތު  ،ކާޑުގެ ކޮޕީއާއިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ދި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛

ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހަިއ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ؛ ޝަކުވާ (3)     

 އެަކމާ ުގޅޭ ިލޔުން؛ ،ނަމަ އާ ގުޅިގެން ހެކި ހުށަހަަޅން ބޭނުންވާޝަކުވާ (4)   

       ނަމަ،  ހުށަހަޅަނީ، ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ (5)   
 އެ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ؛

ނަަމ، ެއކަމާބެޭހ  އެއްޝަކުވާފައިވާ ޅައިއަކީ އެހެން ފަރާތަކަށް ހުށަހަޝަކުވާ (6)   
 ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ؛

މުޢާމަލާތެްއ     ން އެއްވެސްރައްދުވާ ފަރާތާއެކު، ލިޔެކިޔުމު ޝަކުވާ (7)   
 ނަމަ، އެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ. ފައިވާކޮށް

       ހުށަހަޅާ ފޯމު ކައުްނސިލަށް ލިބުމުްނ، އެ ޯފމުަގއިވާ މަޢުލ މާތު  ޝަކުވާ (ޅ)  
 ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންެޖހޭ  އާއެކުޝަކުވާ ނުވަތަ ،ަނމަ ނުވާ ފުރިހަމަ

 ،ުފރިހަމަކުރުމަށާއި މަޢުލ މާތު ކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަ  ،ނަމަ ނުވާ ހުށަހަޅައިފައި
 އެންގުމުގެ  ފަާރތަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ،ހުށަހެުޅމަށް ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
 ލިބިގެންވެއެވެ. ކައުންސިލަށް އިޚްތިޔާރު

    ކޮށްފައިވާބަޔާން ކުުރމަށް މަތިން ފުރިހަމަ ގައިވާ ގޮތުގެ( ޅ) މާއްދާގެ މި (ކ)  
 ފަހަރު ( ދޭއް) 2 ހުށަހެުޅމަށް ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަްނޖެހޭ  ނުވަތަ މާތު މަޢުލ 

           ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ނުވަތަ/އަދި މަޢުލ މާތެއް އެފަދަ ،އެންގުމަށްފަހު
 އިޚްތިޔާރު  ނުބެުލމުގެ އެއްޝަކުވާގެ ޝަކުވާ އެ  ،ަނމަ ނުވާ ފައިޅައިހުށަހަ

 ލިބިގެންވެއެވެ. ކައުންސިލަށް

 އެއް ފަރާތަށް ވުރެ 

 ގިނަ ފަރާތްތަކުން 

 ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ 

           ،ބިނާކޮށް މަްއޗަށް ޙަޤީޤަތެއްގެ އެއް ނުވަތަ  ގުޅިެގން ހާދިސާއަކާ އެއް )ހ( .6
   ތަކުގައި، ޝަކުވާފަދަ  ހުށަހެޅިދާނެ ފަރާތްތަކަކަށް ގިނަ ފަރާތަށް ވުރެ އެއް

 ފޯމަކުންނެވެ. ވަކި ފަރާތަކަށް ކޮންމެ  ހުށަހަޅަންވާނީ ޝަކުވާ
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           ،ބިނާކޮށް މަްއޗަށް ޙަޤީޤަތެއްގެ އެއް ނުވަތަ  ގުޅިެގން ހާދިސާއަކާ އެއް )ށ(  
      ފަރާތަކީ ަރއްދުވާ ތައްޝަކުވާ ހުށަހަޅާ  ފަރާތްތަކުން ގިނަ  ފަރާތަށް ވުރެ އެއް
 އިޚްތިޔާރު  ބެލުމުގެ ގޮތުގައި އެއްގެޝަކުވާ އެއް ތައްޝަކުވާ ،ނަމަ ފަރާތެއް އެއް

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 މުއްދަތު

 

 ނުވަތަ  ގައި (ޤާނ ނު ކައުންސިލުގެ  ީމޑިއާ ޯމލްޑިވްސް ) 2008/15 ނަންބަރު ޤާނ ނު )ހ( .7
ގަިއ  )މޯލްޑިްވސް މީޑިާއ ކައުންސިލުެގ ގަވާއިދު( R-4/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ތަކުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ ކައުންިސލަށް ،ނަމަ ނުވާ ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން
      ހިނގި ތާރީޚާއި،ުގޅޭ ަކމެއް  ޝަކުވާއަކާ އެ ،ބަލާނީ ކައުންސިލުން ތެރެއިން

( ތިނެއް) 3 މީލާދީ ގޮތުން ،ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ދެމެދު ޝަކުވާއެ 
 ތަކެވެ.ޝަކުވާމަސްދުވަސް ފުރިހަަމ ނުވާ 

ގުޭޅ  އަކާޝަކުވާ ނަމަވެސް، އެ އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އެހެން ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި (ށ)  
 ޝަކުވާތަކުގެ ފުރިހަމަ ވުމަށްފަހު ހުށަަހޅާ މަސްދުވަސް( ތިނެއް) 3 ހިނގިތާކަމެއް 

 ބެލުމުގެ  ޝަކުވާއެއް އެ ފައިރިޢާޔަތްކޮށް ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ޝަކުވާގެ ،ބާވަތަށާއި
 ވެއެވެ.ލިބިގެން ކައުންސިލަށް އިޚުތިޔާރު

ކައުންސިލުން ބެލެން 
ނެތް ޝަކުވާއެއް 
 ކަމަށް އެންގުން 

 

 ީމޑިއާ  ޯމލްޑިވްސް) 2008/15 ނަންބަރު ޤާނ ނު އަކީޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ ކައުންސިލަށް )ހ( .8
)މޯލްޑިވްްސ  R-4/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު  ނުވަތަ ގައި (ޤާނ ނު ކައުންސިލުގެ

 ނުބެލޭނެކަމަށް  އަދި މި ުއސ ލުގައި  ގައި މީޑިއާ ކައުްނސިލުގެ ގަވާއިދު(
 ޝަކުވާ ،ބަޔާންކޮށް ސަބަބު ނުބެލޭ ޝަކުވާ އެ ،ނަމަ އެއްޝަކުވާ ކަނޑައެޅިފައިވާ

. އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން ލިޔުމުން މަތިން ގޮތުގެ ލުގައިވާސ އު މި ،ފަރާތަށް ހުށަހެޅި
 ރައީސް  ނައިބު ކައުްނސިލުގެ  ނުވަތަ ރައީސް ކައުންސިލުގެ  ސޮއިކުރާނީ ލިޔުމުގައި މި

 މީހެކެވެ. ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލުން ނުވަތަ

       ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ ކައުންސިލަށްވުރެ ،ޝަކުވާއަކީ ހުށަހެޅޭ ކައުންސިލަށް (ށ)  
ބަާލ ކޮމިީޓްނ  ޝަކުވާ ،ކަމަށް ޝަކުވާއެއް ބެލިދާނެ  އިދާރާއަކުން އެހެން

 ހުށަހެޅި  ޝަކުވާ ،ބަޔާންކޮށް ސަބަބު ކަނޑައެޅި  ގޮތަށް އެ  ،ނަމަ ކަނޑައަޅައިފި
 އަންގަންވާނެއެވެ. އެކަން ފަރާތަށް

 ޝަކުވާ ބަލައިގަތުން 

 

 އުސ ލުގެ  މި ،ބަލައިގަންނާނީ  ކައުންސިލުން އެއްޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ކައުންސިލަށް (ހ) .9
 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  ތުތަކެއްއައިޖުރާ ހުރިހައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ދަށުން

 ޝަކުވާ " ،ނަމަ ބަލައިގެންފި އެއްޝަކުވާ ކައުްނސިލުން  އަދި. ހުށަހެޅުމުންނެވެ
    ،ލިޔުން މި. އެވެހުށަހެިޅ ފަރާތަށް ދޭންވާނެ ޝަކުވާއެ " ލިޔުން ބަލައިގަތްކަމުގެ
 ވާނެއެވެ.  ިހމެނިފައި ގައި 3 ޖަދުވަލުމި އުސ ލުެގ 

 ނަންބަރެއް  ައކަށްޝަކުވާ ކޮްނމެއެްއ ބަލައިގަތުމަށްފަހު، ޝަކުވާ ކައުންސިލުން ށ()  
 މައްޗަށް  ތަރުތީބުގެ ތާރީޚާއި ހުށަހެޅުނު  ޝަކުވާ ،ދޭނީ ނަންބަރު އެ. ދޭންވާނެއެވެ

 ތަރުތީބުންނެވެ. ހުށަހެޅޭ ،ބިނާކޮށް
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 ރަސްމީ  ،ނަމަ ހުށަހަޅައިފި  އެއްޝަކުވާ ކައުންސިލަށް ފަރާތަކުން އެއްވެސް (ނ)  
     . ދޭންވާނެއެވެ ޖަވާބު ފަރާތަކަށް އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ތިނެއް) 3 ބަންދުނ ން

       ތެރެއިން  ގޮތްތަކުގެ އަންނަނިވި  ،އިޚުތިޔާރުކުރާނީ ޓަކައި ދިުނމަށް ޖަވާބު އެ
 ގެ ޝަކުވާ ޑު،ެރކޯ ގޮތުގެ ޖަވާބުދެވުނު އަދި. ގޮތެކެވެ ުމނާސަބު އެންމެ ފަރާތަކާ އެ

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. ތެރޭގައި ފައިލުގެ

 ހުށަހެޅުމުްނ ދޭ ޖަވާބު" ގެ ޒަރީޢާއިން؛ ޝަކުވާ" (1)   

 އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން؛ (2)   

 އެސްގެ ޒަރީޢާއިން.އެމްއެސް (3)   

 ޝަކުވާ ބެލުން 

 

ތިރީގައި  ،އާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީޝަކުވާއެއް ބަލައިގަތުމަށްފަހު، އެ ޝަކުވާކައުންސިލަށް  .10
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. 

  އަކީ، ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ޙައްލުކުރެވިދާނެ ޝަކުވާކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ  )ހ(  
ަނމަ، އެކަްނ  ފެނިއްޖެ ޝަކުވާ ބަލާ ޮކމިޓީއަށްއެއް ކަމަށް ކައުންސިލުގެ ޝަކުވާ

 ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި  ޝަކުވާޙައްލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ބޭނުންވާކަން، 
ކައުންސިލުގެ ރައީްސ ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) 3ލަތަށް ސީރައްދުވާ މީޑިއާގެ ވަ

 އެންގުން؛

އަށް ުޞލްޙަވެރި ޙައްލެްއ ޝަކުވާމި އެންުގާމ ގުޅިގެްނ ެދ ފަރާތުން ދޭ ޖަވާބާއެކު  )ށ(  
ނިުމމަކަށް ގެނައުމަށްފަހު، އެކަން ނިމުނު ގޮްތ،  މައްސަލަގެ ޝަކުވާ ،ނަމަ ހޯދިއްޖެ
)ތިނެއް( ދުވަހުގެ  3 ،ރައްދުވާ ފަރާތަށް ޝަކުވާހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި  ޝަކުވާ

 ތެރޭގައި ލިޔުމުން އެންގުން؛

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަންާގ އެންގުމަށް އެކަން ަރއްދުވާ ފަރާތުން  )ނ(  
)އެކެއް( ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ޖަވާބެއް ނުދީފިނަމަ، ނުވަތަ ދީފައިވާ ޖަވާބަކީ އެކަްނ  1

ކަށް ނުވާނަމަ، ކައުންސިލުން ރަސްމީކޮށް އެ ޝަކުވާގެ ޝަކުވާ ޙައްލުވާ ފަދަ ޖަވާބަ
)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  3ބަލަން ނިްނމައި، ެއ ޝަކުާވ ބަލާކަމުެގ ނޯޓިސް، 

 އެ ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ދިނުން؛

   ހުށަހެޅި ފޯމާިއ،  ޝަކުވާދާގެ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓިސްއާއެކު އްމި މާ )ރ(  
          ފައިވާ އެންމެހަިއ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތީގެ ކޮޕީއެއް، ޅައިފޯމާއެކު ހުށަހަ އެ
 ލަތަށް ދިނުން؛ސީ އެއް ރައްދުވާ މީޑިއާގެ ވަޝަކުވާއެ 

އެްއ ޝަކުވާގެ ޝަކުވާނޯޓިސް، ެއ  ގޮތުެގ މަތިްނ ދޭ ދާގެ )ރ( ގައިވާއްމި މާ )ބ(  
ގެ ތެރޭގައި ެއކަމަށް  ޖަވާބެްއ )އެކެއް( ހަފުތާ 1 ،ރައްދުވާ ފަރާތަކަށް ލިބުމުން

ގެ ގޮތުގަިއ  4ލުގެ ޖަދުވަލު ސ  މި އު ،އަށް  ޖަވާބެއް ފޮނުވަންވާނީޝަކުވާދިނުން. 
 ؛" އިންމުފޯ ޖަވާބުދާރީވާއަށް ޝަކުވާހިމެނިފައިވާ "
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)ރ( އާއި، )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓިހަށް، ޝަކުވާ ، މި މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ޅ(  
ފަރާތުން ދިން ޖަވާބަކީ، ެއ ޝަކުވާއެއް ޞުލްޙަވެރިކަމާެއކު ނިްނމޭ ފަަދ ރައްދުވާ 

އެ ޝަކުވާއެއް ނިުމމަކަށް ގެނެސް، އެކަްނ ނިުމނުގޮތް، ޝަކުާވ  ،ޖަވާބެއް ނަމަ
)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  3ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް 

 އެންގުން؛

ޝަކުާވ     )ރ( އާއި، )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓިހަށް، ، މި މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ކ(  
     ރައްދުވާ ފަރާތުން ދިން ޖަވާބުން، ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެކަން ޙައްުލ 

ކައުންިސލުގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ ކޮމިޓީެއއް މެދުވެރިކޮށް  ،ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ
 ވޭތޯ ބެލުން؛ ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ވާހަކަދައްކައިގެން އެކަން ޙައްލުކުރެ

މި މާއްދާގެ )ކ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޝަކުވާ ޙައްލުކުރަން ޢައްޔަނު ކުރެވޭ  )އ(  
 ،އެކަން ކުރިޔަށްދާ ގޮތުގެ މަޢުލ މާތު، މެންބަރު ނުވަތަ މެންބަރުން ނުވަތަ ކޮމިޓީއަކުން

 ކައުންސިލުެގ ރައީސަށް ދިނުން؛ ،)ތިނެއް( ދުވަހަކުން 3ކޮންމެ 

ތަށް ކައުންސިލުގެ ެމންބަރަކު ނުވަަތ ގޮ ކޮށްފައިވާމާއްދާގެ )ކ( ގަިއ ބަޔާންމި  )ވ(  
     ފުތާގެ ތެރޭގައި އެކަން ޙައްުލ )އެކެއް( ހަ 1ކޮމިޓީއެއް، މެދުވެރިކޮށް 

ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ޙައްލުނުީވ ކަމުގައި ބަލައި،  ޝަކުވާނަަމ، އެ  ނުކުރެވިއްޖެ
 ބެލުން.ަރސްމީކޮށް  ޝަކުވާކައުންސިލުން އެ 

ޝަކުވާ ރަސްމީކޮށް 
 ބަލަން ފެށުން 

ގަިއ  3ުލގެ ބާބު ސ  ތައް ރަްސމީކޮށް ބަލާނީ، ިމ އުޝަކުވާކައުންސިލަށް ހުށަހެޭޅ  )ހ( .11
  ންނެވެ.ބަލާ ކޮމިޓީ ޝަކުވާބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނެކަމާއި، ޝަކުވާއެއް ބަލަން ފަށާއިރު، އެ ޝަކުވާއެއް ބަލާކައުންސިލުން ަރސްމީކޮށް  )ށ(  
އެއް ބަލާނޭ ތާރީޚާއި ގަޑިއާއި އެަކމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ވަގުތު، ޝަކުވާއެ 

 ގައި ހިމެނޭ ދެ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ޝަކުވާ

 ފަރާތް ރައްދުވާ ޝަކުވާ ،ފަރާތާއި ހުށަހެޅި ޝަކުވާ ،ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީއަށް )ނ(  
  ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ.

ޝަކުވާގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން އަޑުއަހަން ހާޒިރުވުމަްށ  ،ބަލާ ކޮމިޓީއަށްޝަކުވާ  ()ރ  
 ކައުންސިލުން ހިތްވަރުދޭންވާނެއެވެ.

ގައި ިހމެނޭ ދެ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ހާޒިރުވުަމްށ ޝަކުވާ ،ބަލާ މަޖިލީހަށް ޝަކުވާ )ބ(  
ިމގޮތަށް ބަދަލުގައި  ކުރެވިދާނެއެވެ. ޢައްޔަނު ލަކުއެހެން ފަރާތެއް ނުވަތަ ޤާނ ނީ ވަކީ

ވަނަ ބާބުގަިއ  5ލުގެ ސ މި އު  ،ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އެހެން ފަރާތެއް ޢައްޔަނު
 މަތިންނެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

ޝަކުވާ ބަލައި 
 ނިންމުން 

 ނަންބަރު ޤާނ ނު ،އަކީޝަކުވާ އެ ،ބެލުމަށްފަހު އެއްޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ ކައުންސިލަށް (ހ) .12
ގަވާއިދު ނަންބަރު  ނުވަތަ ގައި (ޤާނ ނު ކައުންސިލުގެ މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް) 2008/15

2011/R-4 )ުއި، ކައުންސިލުްނ ގަ )މޯލްޑިވްސް ީމޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދ
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 ގޮުތން  ގުޅޭ ކަމަކާ ކޮށްފައިވާ ޚިލާފަށް ލާސ  ހަމަތަކާއި އު ފައިވާޅައިކަނޑައަ
ަނމަ،  ކޮމިޓީން  ކަނޑައަޅާ ބަލާ ޝަކުވާ އެއް ނ ންކަމުގައިޝަކުވާ ފައިވާޅައިހުށަހަ
 ގެނެވިދާނެއެވެ. ިނމުމަކަށް  ހިސާބުން އެ ޝަކުވާ ގެޝަކުވާ އެ ،ބަޔާންކޮށް ސަބަބު

 ނަންބަރު  ޤާނ ނު އަކީޝަކުވާ އެ ،ބެލުމަށްފަހު އެއްޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ ކައުންސިލަށް )ށ(  
ަގވާއިދު ނަންބަރު  ،އިއާ (ޤާނ ނު ކައުންސިލުގެ މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް) 2008/15

2011/R-4 )ުއި، ކައުންސިލުން އާ )މޯލްޑިވްސް ީމޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދ 
 ގުޅޭގޮތުން  ކަމަކާ ކޮށްފައިވާ ލާ ޚިލާފަށްސ އު ހަމަތަކާއި ފައިވާޅައިކަނޑައަ
      ،ަނމަ ަކނޑައަޅާ ކޮމިޓީން ބަލާޝަކުވާ  އެއް ކަމުގައިޝަކުވާ ފައިވާޅައިހުށަހަ
 މީިޑއާ  ޯމލްޑިވްސް) 2008/15 ނަންބަރު ޤާނ ނު ،ޢަމަލުކުރާނީ އަކާމެދުޝަކުވާ އެ

ފައިވާ އުސ ލަްށ ބަޔާންކޮށް ގައި ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ  23 ގެ  (ޤާނ ނު ކައުންސިލުގެ
 ގޮތަކަށެވެ. ތެރެއިން ގޮތްތަކުގެ ނަނިވިއަން ،ޔަތްކޮށް ޢާރި

 ައވަހަކަށް ވީހާވެސް  ،ނަމަ މަޢުލ މާތެއް ތެދުނ ން މަޢުލ މާތަކީ ޝާއިޢުކުރި (1)   
 ؛ެއންގުން ގެންދިޔުމަށް އަނބުރާ ލިޔުމެއް  އެ  ،އެދުމާއެކު މަޢާފަށް އެކަމަށް
 ނުވަތަ

ވީހާވެސް ައވަހަކަށް  ،ނަމަ ލ މާތެއްޝާއިޢުކުރި މަޢުލ މާތަކީ ތެދުނ ން މަޢު (2)   
 ނުވަތަ ؛އެ މަޢުލުމާތެއް ރަނގަޅުކުުރމަށް އެންގުން

ވީހާވެސް ައވަހަކަށް  ،މަޢުލ މާތަކީ ތެދުނ ން މަޢުލ މާތެއް ނަމަޝާއިޢުކުރި  (3)   
 ނުވަތަ  ؛ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެންގުން ،ކަމެއް އިތުރަށް ބުނެދީ އެ

ވީހާވެސް ައވަހަކަށް  ،ނަމަ ޝާއިޢުކުރި މަޢުލ މާތަކީ ތެދުނ ން މަޢުލ މާތެއް (4)   
 އެކަމަށް މަޢާފަށް އެދޭކަން ހާމަކުރުމަށް އެންގުން.

)ދޭއް(  2މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމުގައި،  )ނ(  
ލަތްތަކާ މެދު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްެގ ސީތަކުރާރުކުރާ މީޑިއާގެ ވަފަހަރަށް 

 މަތިން ޢަމަލުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

        ރިޕޯޓުގައި ޮގތުގެ ނިންމި ޝަކުވާ ،ބެލުމަށްފަހު އެއްޝަކުވާ ކައުންސިލުން )ރ(  
      ،ގޮތާއި ފައިވާަގއިހިނ ޝަކުވާއާ ގުޅޭ މައްސަލަ  އެ ޚުލާޞާއާއި ގެޝަކުވާ އެ
 ވަކިގޮތަކަށް ޝަކުވާ ،ނުކުތާތަކާއި  ފާހަގަކުރެވޭ ކައުންސިލަށް އެއްގައިޝަކުވާ އެ

 ،ނަކަލެއް އޮނިަގނޑުގެ ގެރިޕޯޓު މި. ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ސާފުކޮށް ސަބަބު ނިންމި
 ިހމެނިފައިވާނެއެވެ. ގައި 5 ޖަދުވަލު ގެ ލުސ އު މި

 މީޑިއާގެ  ަރއްދުވާ ނިްނމުން އެ ،ނިންުމމެއް ކޮންމެ ނިްނމާ ކައުންސިލުން (ބ)  
 ލިޔުން  އެ  އަދި. ފޮނުވަންވާނެއެވެ އެޑިޓަރަށް ފަރާތަށާއި ލުވެރި އ ަމސް ލަތެއްގެސީވަ
 ކުރަންވާނެއެވެ. ކަށަވަރު ލިޔުމުން ރައްދުވިކަން ފަރާތަށް އެ
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 ،ނިްނމުމެއް  ނިްނމާ ކައުންސިުލން ގުޅިެގން އަކާޝަކުވާ ބެލި ކައުންސިލުން (ޅ)  
މީޑީއާެގ  ރައްދުވާ އެއްޝަކުވާ ތެރޭގައި، އެންސިލުން ކަނޑަައޅާ މުއްދަތެއްގެ ކައު
 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. ލަތެއްގައިސީވަ

 މީޑިއާގެ  ރައްދުވާ އެ  ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުގެ ނިންުމންޅމާއްދާގެ )މި  (ކ)  
       ޝާއިޢުކުރަންދެން  މުއްދަތުގައި ދެވޭ ޝާއިޢުކުރުމަށް ފުރަތަމަ ވަސީލަތަކުން

 ނުކުެރވޭނެއެވެ. ހާމައެއް  ކައުންސިލަކުން ފަރާތަކަށް އެހެން  މަޢުލ މާތެއް އެ

 ،ނިްނމުން ކައުްނސިލުގެ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ކ) މާއްދާގެ މި (އ)  
 އެެހން  މީޑިއާގެ ،ނަމަ ނުކޮށްފި ޝާއިޢު ލަތުގައިސީވަ ރައްދުވާ ޝަކުވާ

 ކައުންސިލަށް  އިޚްތިޔާރު ޝާއިޢުކުރުމުގެ ނިންމުމެއް އެ ލަތެއްގައިސީވަ
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ކައުންސިލުން ނިންމާ 
ބެލުން ޝަކުވާ އަލުން   

 ނިންުމމަކާެމދު  ނިންމާ  ކައުންސިލުން  ުގޅިގެން  އަކާޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ ކައުންސިލަށް (ހ) .13
 ޝަކުވާ  އެ  ،ަނމަ ނުެޖހޭ ހިތްހަމަ  ފަރާތެއް ފަރާތުންކުރެ ދެ ހިމެނޭ ގައިޝަކުވާ
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ރަީއސަށް ކައުންސިލުގެ ފަރާތަކުން އެ އެދި ބަލައިދިނުމަށް އަލުން

   ،ަނމަ އެދޭ ބަލައިދިުނމަށް އަލުން  އެއްޝަކުވާ ފައިވާމައިނިން  ބަލާ  ކައުންސިލުން (ށ)  
 މަސްދުވަހުގެ ( އެެކއް) 1 މީލާދީ  ގިނަވެގެން  ނިްނމާތާ ކައުންސިލުން  އެއްޝަކުވާ އެ

 ހުށަހެޅޭ  ފާއިތުވުމަށްފަހު މުއްދަތު މި އަދި. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކައުންސިލަށް ތެރޭގައި
 ނޯންނާނެއެވެ. ބަލައިދިނުމެއް އަލުން އްތަޝަކުވާ މިފަދަ

 ،ަނމަ  އެދިއްޖެ ބަލައިދިނުމަށް އަލުން  އެއްޝަކުވާ މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ މި (ނ)  
 ކުރެވިދާނެއެވެ. ޢަމަލު  ކައުންސިލަށް ގޮތަކަށް ކުރެ ގޮތްތަކުން އަންނަނިވި

 އެދި ބަލައިދިނުަމށް އަލުން  ،ހިތްހަމަުނޖެހިގެން މެދު ގޮތާ ނިންމި ޝަކުވާ (1)   
ސަބަބެއް ނެތި، ހަމައެކަިނ އެަކާމ  އެކަށީގެންވާ ހުށަހެޅުމަކީ  ހުށަހެޅި

 ހުށަހެޅި ހުށަހެުޅމެއް ަނމަ، ެއ ޝަކުވާ ނުބަލައި ހިތްހަމަނުޖެހިގެްނ 
 ދ ކޮށްލުން؛

 އެދި ބަލައިދިނުަމށް އަލުން  ،ހިތްހަމަުނޖެހިގެން މެދު ގޮތާ ނިންމި ޝަކުވާ (2)   
 ގެންބިނާޮކށް މައްޗަށް ސަބަބުތަކެއްގެ އެކަށީގެންވާ ހުށަހެޅުމަކީ ހުށަހެޅި
 ދެވަނަ ،ގެންގޮސް ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ އެ  ،ނަމަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި
 ހުށަހެޅުން. ކައުންސިލަށް ބެލުމަށް ފަހަރަށް

 އެދި ބަލައިދިނުމަށް އަލުން އެއްޝަކުވާ ފައިވާމައިނިން ލައިބަ ކައުންސިލުން (ރ)  
 ފަހަރުއެވެ.( އެކެއް) 1 ހުށަހެޅޭނީ

ކައުންސިލުން މައްސަލައެއް އަލުްނ ބެލުމަށް ިނންމައިފި ހާލަތެްއގައި، މައްސަަލ  )ބ(  
 ބަލާނީ "މަްއސަލަ ރިވިއުކުރާ ޮކމިޓީ" އިންނެވެ.



 ގެޒެޓްދިވެހިސަރުކާރުގެ                          235 އަދަދު:                              49 ލިއުމް: ވޮ

 

10 

 

މައްަސލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ އެްއވެސް މެންބަރަުކ  ،"މައްސަލަ ރިވިއުކުރާ ޮކމިޓީ" ގައި )ޅ(  
 ގެން ނުާވނެއެވެ.ހިމަނައި

ބެލިގޮތުެގ  "މައްސަަލ ރިވިއުކުރާ ކޮމިޓީ" އިން މައްސަަލ އަލުން ބަލައި، މަްއސަލަ )ކ(  
 ލަންވާނެއެވެ.ވައިރިޕޯޓު އެކުލަ

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީ 

 R-4/2011ގަވާއިދު ނަންބަުރ  ،ބަލާނީ ތައްޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ ކައުންސިލަށް )ހ( .14 ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީ 
 ގަިއވާ ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  23 ގެ )މޯލްޑިވްްސ ީމޑިއާ ކައުްނސިލުެގ ގަވާއިދު(

 ،ގޮތަށް ހިމެނޭ މެންބަރުން ދަދެއްގެއަ އޮނަހިރި ގެލުކައުންސި ،މަތިން ގޮތުގެ
 ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. ބަލާ ޝަކުވާ ،ލާވައިއެކުލަ ރައީސް ގެލުކައުންސި

 ،ކުރުމުގައިނު އްޔަޢަ މެންބަރުން ކޮމިޓީއަށް ކޮށްފައިވާބަޔާން ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ވަގުތަށް ލަާފކުރެވޭ ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލުމަށް ޝަކުވާ ،ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި ގެޝަކުވާ
 ،މެންބަރުންނަށް އެ ކޮމިޓީގެ ،ލުމަށްފަހުވައިއެކުލަ ކޮމިޓީ އެ. ކުރަންވާނެއެވެ ރިޢާޔަތް

 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަްނ  ލިުޔމުން ،ރައީސް ކައުންސިލުގެ

 ކަނޑަެއޅިފައިވާ  ،ަމސައްކަތް ރާ ވާލުކުހަ މެންބަރުންނާ  ކޮމިޓީގެ  ބަލާ ޝަކުވާ )ނ(  
 .ނިންމަންވާނެއެވެ ކޮށް މުއްދަތުގައި

ގައި ޝަކުވާ ، ާއއިބަލާ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނޭ ތާރީޚާއި، ގަޑި ޝަކުވާ )ރ(  
ަބާލ  ޝަކުވާ ،ގައި ހިެމނޭ ެދ ފަރާތަށްޝަކުވާހޭދަވާނޭކަމަށް ލަފާކުރާ ވަގުތު، 

 ކޮމިޓީން އަންގަންވާނެއެވެ.

ލެވިފައިާވ ވައިްނމުކޮށް ބާއްވަންވާނީ ހުޅުއާބަލާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް  ޝަކުވާ )ބ(  
  މަޖިލީހެއްެގ ގޮތުގައެވެ.

ަނމަވެސް، އެްއވެސް ޤާނ ނަކުްނ  ބ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްމި މާއްދާގެ ) )ޅ(  
ގައި ހިމެޭނ ޝަކުވާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ަނމަ، ނުވަތަ ހާލާޒިމުކުރާ ސަބަބެއް ނުވަތަ 

ގެ ބައެއް، ސިއްުރ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ޝަކުވާލަޙަތަށްޓަކައި، ޞްފަރާތެއްގެ މަ
        މަ،ނަ ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ޝަކުވާށް ގެންދިއުމަށް ޔަމަޖިލީހެއްގައި ކުރި

ގެ ބައެްއ ނަމަެވސް، ސިއްުރ ަމިޖލީހެއްގެ ގޮތުގަިއ ޝަކުވާއެއް ނުވަަތ ޝަކުވާއެ 
 ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޝަކުވާ ،ބޭއްވުމުގެ އިޚުތިޔާރު

ެއއް ބެލި ޮކމިޓީެގ ޝަކުވާއެއް ބަލައި ނިންުމމުގައި، އެ ޝަކުވާކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ  )ކ(  
ނަމަ، އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ނިންމުމާ ޚިޔާލު ތަފާތުވި  ފާޤު ނުވެވިއްޖެތިއިއްމެންބަރުންނަށް 

 ،ގޮތާއި ސަބަބު ، އެ ޝަކުވާ ނިންމަްނ ފެންނަ މެންބަރަށް ނުވަތަ ެމންބަރުންނަށް
 ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  ޝަކުވާ
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 2008/15 ނަްނބަރު ޤާނ ނުބަލައި ނިންމުމުގައި،  ޝަކުވާބަލާ ކޮމިޓީން  ޝަކުވާ (އ)  
 R-4/2011ގަވާއިުދ ނަންަބރު  ،އިއާ (ޤާނ ނު ކައުްނސިލުގެ މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް )

 ލުތަކާއި،ސ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އު )މޯލްޑިވްސް މީޑިާއ ކައުންސިލުެގ ގަވާއިދު(
 ހަމަތަކާއި  ީމޑިއާގެ ދިވެހި" ލައިފައިވާވައިއެކުލަ ކައުްނސިލުން މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
 . ކުރަންވާނެއެވެ ރިޢާޔަތް އަށް" މިންގަނޑު އަޚުލާޤީ

 ނިންމުމުގަިއ ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ތަޙުޤީޤު ބަލައި ޝަކުވާ ،ކޮމިޓީން ބަލާޝަކުވާ  (ވ)  
 އަދިއިންސާފުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރަންވާނެވެ.  ބުރަވުމެއްނެތި އަތަކަށް ވަކި

 ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ ހެކި ފަރާތަށް ރައްދުވާ ޝަކުވާ ،ފަރާތަށާއި ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ
 . ދޭންވާނެއެވެ

 ހަތަރެއް() 4 ށާތާ އެންެމ ަލސްވެގެން ފަ ބަލަން  ޝަކުވާކޮމިޓީްނ  ބަލާޝަކުވާ  (މ)  
     . ބަލައި ނިންމަންވާނެއެވެ މައްސަލަ  ޝަކުވާގެހުށަހެޅި  ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ

 ،ނަމަ ލަފާކުރެވޭ ނުނިްނމޭނެކަމަށް މައްސަލަގެ ޝަކުވާ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ މި
 ގޮތެއް އެކަމަށް  ކައުންސިލުން ގެންހުށަހަޅައި ކައުންސިލަށް އިތުރުކުރުމަށް މުއްދަތު

 .އެވެނިންމަންވާނެ

 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި ޝަކުވާބެލުމުގައި  މަްއސަލަ ގެ ޝަކުވާބަލާ ކޮމިޓީން  ޝަކުވާ (ފ)  
      ،ނަމަ ފެނިއްޖެ ކޮމިޓީއަށް ބަލާ  ޝަކުވާ ނުދޭކަމަށް އެއްބާރުލުން އެކަށީގެންވާ

 ޝަކުވާ ،އިުޚތިޔާރު ެގނައުމުގެ  ނިުމމަކަށް މައްސަަލ ގެ ޝަކުވާ ސަބަބަށްޓަކައި އެ
 ލިބިގެންވެއެވެ. ކޮމިޓީއަށް ބަލާ

ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ 
 ބާރު

)މޯލްޑިްވސް މީޑިާއ   15/2008ޤާނ ުނ ނަންބަރު   ،ތައް ބެލުމުގައިޝަކުވާކައުންސިލުން  .15
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުެގ  26 ކައުންސިލުގެ ޤާނ ނު( ގެ

 ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޝަކުވާ ،ބާރު

       ،ހާޒިރުކުރުމާއި ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ކައުންސިލަށް ގޮތުގައި ހެކީންގެ )ހ(  
 ؛ހޯދުން ހެކިބަސް ފަރާތްތަކުގެ އެ

 ކައުންސިލަށް  ފަރާތްތައް  ފެންނަ ގުޅުންހުރިކަމަށް އަކާޝަކުވާ ބަލަމުންދާ )ށ(  
 ؛ހޯދުން ބަޔާން ފަރާތްތަކުގެ އެ ،ހާޒިރުކުރުމާއި

 ހިނގަމުންދާ  ނުަވތަ ކުރަމުންދާ  އިދާރާއަކުން އެހެން  ލިބިގެން ބާރު ޤާނ ނީ )ނ(  
 އަކާޝަކުވާ ބަަލމުްނދާ ކައުންސިލުން ،ފިޔަވައި ލިުއމެއް ހިމެނޭ ތަޙުޤީޤެއްގައި

އެ ލިޔެކިޔުންތައް             ،ހޯދުމާއި ލިޔެކިއުންތައް ފެންނަ ގުޅުންހުރިކަމަށް
 ؛ނައުންގެ  ކައުންސިލަށް ލިޔުންތައް އެ ނަމަ  ބޭނުންވެއްޖެ ،ބެލުމާއި

 ފެންނަ  ކައުންސިލަށް ކަމަށް ދެވިދާނެ މަޢުލ މާތެއް ޚާއްޞަ ގުޅޭގޮތުން ކަންކަމާ ވަކި )ރ(  
 ؛ެއންގުން ދިނުމަށް ކައުްނސިލަށް ލިޔުމަކުން މަޢުލ މާތެއް އެ ،ފަރާތްތަކުން
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 ކަނޑައެޅޭ  ފަރާތްތަކުން ަކމާބެހޭ ުގޅޭގޮތުން އަކާޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ ކައުންސިލަށް )ބ(  
 ރިޕޯޓެއް ނުވަތަ ،ދިނުމަށް މަޢުލ މާތެއް ކައުންސިލަށް ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ
 މަޢުލ މާތެއް  އަކާބެހޭޝަކުވާ އެ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އެ ،އެންގުމުން ހުށަހެޅުމަށް
     ފަރާތުން ކައުންސިލުގެ ،ނަމަ ހުށަނާޅައިފި ރިޕޯޓެއް ތަނުވަ ،ނަމަ ނުފޮނުވައިފި

 ؛ބެލުން އަމިއްލައަށް ޝަކުވާ އެ

 ހަކު މީ ސުާވލުުކރަމުންދާ ކައުންސިލުން އެއްގައިޝަކުވާ ބަލަމުންދާ ކައުންސިލުން )ޅ(  
 ތާރީޚެއް އަންނަ އެނބުރި ތާރީޚަކާއި ފުރާ ،ނަމަ ފުރައިގެންދާ ބޭރަށް ންޖެއިރާއް

 ؛އެންުގން މީހަކަށް އެ  އަންގަންވާނެކަމަށް ކައުންސިލަށް

 ؛ޤަބ ލުކުރުން ވަކީލުން )ކ(  

 ؛ބެލުންޝަކުވާ  ނުލައި ވައިހުޅު ނުވަތަ ،ލައިގެންވައިހުޅު ންމުކޮށްއާ )އ(  

 .ބަަލއިގަތުންހެކި ބަލަމުންދާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ހޯދަންެޖހޭ ހެކި ހޯދުމާިއ  )ވ(  

ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް 
ޓަކައި އެހެން 

 އިދާރާއަކަށް ފޮނުވުން 

އަންނަނިިވ ، ޓަކައި ކުރުމަށް އެއް ތަޙުޤީޤުޝަކުވާކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  )ހ( .16
ތަޙުޤީޤުކުރާ އެހެން އިދާރާއަކަށް  ޝަކުވާލަތުތަކުގައި ނުވަތަ ހާލަތެއްގައި، ހާ

 ފޮނުވިދާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ޝަކުވާ ބަާލ ކޮމިޓީން ެއ ޝަކުވާއެއް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގަިއ  (1)   
 ؛ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ޝަކުވާ ބަލާ ޮކމިޓީން ނިްނމުން. ނުަވތަ

ޝަކުވާ ބަާލ ކޮމިޓީްނ އެ ޝަކުވާއެއް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަްށ ކައުންސިލުގެ  (2)   
ވުރެ އެހެން އިދާރާއަކުން ތަޙުޤީޤު ކޮށްފި ނަމަ، ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަވާެނ 

 ؛ކަމަށް ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ފެނުން. ނުވަތަ

ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއެއްގެ ނުވަތަ ޝަކުވާތަކެއްގެ ތަޙުޤީޤު  (3)   
 އަވަސްކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ ނިންުމން. ނުވަތަ؛

ތަޙުޤީޤީ   ،ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ޖިނާއީ ތުހުމަތެއް ކުރެޭވ ނަމަ (4)   
 އިދާރާއަކަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމަށް ކައުންސިލުްނ ނިްނމުން.

 ޝަކުވާ  ފައިޔަތްކޮށްޢާމަތީގައި ބާޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތަކަށް ނުވަތަ ހާލަތްތަކަކަށް ރި  )ށ(  
 ގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.އެހެން އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަން ނިންމާީނ ކައުންސިލު

ވާހަކަދެއްކުމުގެ 
 ފުރުޞަތު ދިނުން 

 

 ަރއްދުވާ ފަރާތަށް ޝަކުވާއެއްގައި، ޝަކުވާ ކުރާ ޤުޤީޙުތަ ބަލައި  ކައުންސިލުން )ހ( .17
     ގޮތްކަަމށް  ދިމާވިހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަަލ  ޝަކުވާ ،ވާހަކަދައްކައި ދިފާޢުގައި

 ގޮތްކަމަށް ޢަމަލުކުރި ފަރާތުން އެ ކަމުގައި އެ ނުވަތަ ،ގޮތެއް  ފެންނަ ފަރާތަށް އެ
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. ދޭންވާނެއެވެ ފުރުޞަތު ކޮށްދިނުމުގެ ބަޔާން  ކައުންސިލަށް ގޮތެއް ބުނާ ފަރާތުން އެ
   ކައުންސިލުން  ،ަނމަ  ނުވާ  ދީފައި ކައުންސިލުން ފަރާތަށް އެ ފުރުޞަތެއް އެފަދަ

 ނުވާނެއެވެ. ގޮތަކަށް ޞައްޙަ ގޮތަކީ ނިންމި ޝަކުވާގެ މައްސަަލ  އެ

 ޝަކުވާގެ މައްސަލަ އެއްގައި ފުރުޞަތު ނުދީ ޝަކުވާކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ  )ށ(  
ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން އެ ފަރާތުްނ  12އުސ ލުެގ ނަަމ، ިމ  ނިންމައިފި
 ބަލައިދިނުމަށް އެދި ކައުންސިލުގެ ރައީސަްށ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ޝަކުވާއަލުން 

އެއް ކައުްނސިލުގެ ރައީަސްށ ޝަކުވާގަިއ ބަޔާންވެގެންވާ ފަދަ  މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ(  
      އަުލްނ  ،އެއް ބެުލމަށް ކައުްނސިލަށް ުހށަހަޅައިޝަކުވާނަމަ، ެއ  ހުށަހެޅިއްޖެ

 ބެލުމަށް ކޮމެޓީއަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ޝަކުވާއެ 

އެންގުންތަކަށް 
 ތަބާނުވުން 

، އި އާ (ޤާނ ނު ކައުންސިލުގެ  މީޑިއާ  ޯމލްޑިވްސް ) 2008/15 ނަންބަރު  ޤާނ ނު )ހ( .18

ގައިވާ  )މޯލްޑިްވސް މީޑިއާ ކައުންސިލުެގ ގަވާއިދު( R-4/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު 
ނަަމ، ނުަވަތ  ނުވެއްޖެ  ބާތަމަތިން ކައުްނސިލުްނ އަންާގ އެންގުމަްށ  ގޮތުގެ

ކައުންސިލުގެ ޤަދަރަށް އުނިކަމެްއ ލިޭބ ގޮތަށް ޢަމަލުކުާރ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅަްނެޖޭހ 
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހަްށ  ޝަކުވާޓަކައި، ެއ  ޤާނ ނީ ފިޔަވަޅު އެުޅމަށް

 ބިގެންވެއެވެ؛ އަދިކައުންސިލަށް ލި ،ފޮނުވުމުގެ ބާރު

އެ ނ ން އެހެން ބާވަތުގެ ކަންކަމުގަިއ އެ ކަންކަާމ ގުޅޭ އިާދރާތަކަށް އެފަދަ  )ށ(  
 ތައް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިިބގެންވެއެވެ.ޝަކުވާ ފަރާތްތަކުގެ 

ކައުންސިލުން ބަލާ 
ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން 

ފަންނީ ލަފަޔާއި 
 އިރުޝާދު ހޯދުން 

ތަކާ ގުޅިގެްނ ފަންނީ، ޢިލްީމ އަދި އެ ދާއިރާއެއްގެ ޝަކުވާކައުންސިލުން ބަލާ  .19
އެއް ބަލަމުންދާ ރުޝާދު ހޯދުމުގެ އިޚުތިޔާރު، އެ ޝަކުވާތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފަޔާއި އި

މަޖިލީހަްށ ބަލާ ޝަކުވާ ބަލާ ޮކމިޓީއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ޝަކުވާ ނުވަތަ މަޖިލީހަކަށް 
ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ  ،ތަޖުރިބާކާރުން ހާޒިރުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ވެސްއެފަދަ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 މީހުން ހާޒިރުކުރުމާއި، މަޢުލ މާތު ހޯދުމާއި، ބަޔާން ނެގުން

ޝަކުވާއަށް މީހުން 
 ހާޒިރުކުރުން 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ޒިރުކުރާނީހާ ތަކާ ގުޅިގެން މީހުން ޝަކުވާކައުންސިލުން ބަލަމުންދާ  .20
 ގޮތަށެވެ.

 ޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވުމުެގ އަުމރު ފޮނުވައިގެން ހާ )ހ(  
 ؛ނުވަތަ



 ގެޒެޓްދިވެހިސަރުކާރުގެ                          235 އަދަދު:                              49 ލިއުމް: ވޮ

 

14 

 

  ؛ނުވަތަ ފޯނުގެ ޒަރީޢާއިން )ށ(  

 ؛ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށްގެން )ނ(  

 .ނެވެއިޢުލާނު ކޮށްގެން ންމުކޮށްއާ )ރ(  

ކައުންސިލަށް 
ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގައި 
ހިމެނޭނެ މަޢުލ މާތާއި، 

ޒިރުވުމުގެ އަމުރު ހާ
 ހަވާލުކުރުން 

ތަކާ ގުޅިގެްނ ކައުންސިަލށް ހާޒިރުކުރެޭވ ޝަކުވާކައުންސިލުން ބަލަމުންދާ  )ހ( .21
ައްނނަނިވި މަޢުލ މާުތ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ "ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވުމުގެ ައމުރު" ގައި 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 އްޔަތު؛ސިއިހަހާޒިރުކުރެވޭ  (1)   

 ގެ ޚުލާޞާ؛ޝަކުވާނަމަ، އެ ފަރާތާ މެދު ކުރެވޭ  ރައްދުވާ ފަރާތެއް ޝަކުވާ (2)   

     ގައި މަޢުލ މާތު ދެވިދާނެ މީހަކު ނުވަތަ ހެކިބަސް ދެވިދާނެ ޝަކުވާ (3)   
 ؛ޞާގެ ޚުލާޝަކުވާމީހަކު ަނމަ، 

 ހާޒިރުވާން އަންގާ ތަނާއި، ގަޑި؛ (4)   

 އެ އިދާރާގައި ހޭދަވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ވަގުތު؛ (5)   

 ހުއްދަ ދޭ މެންބަރުގެ ސޮއި. (6)   

އެ އަމުރު އެ ފަރާތަކަށް  ފޮނުވުމަށްފަހު ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު )ށ(  
 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.ރައްދުވިކަން ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން 

ރަސްީމ  ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވުމުެގ އަމުުރ، ހާޒިރުާވންޖެޭހ ފަރާތަށް މަދުވެގެން )ނ(  
 ( ދުވަހުގެ ކުރިން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ފަހެއް) 5 ބަންދުނ ން

 ،ލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްހާމި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެްސ،  )ރ(  
( ދުވަހަށް ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު، ފަހެއް) 5 ރަސްމީ ބަންދުނ ން 

ފަރާތަކަށް ކައުންސިލަްށ  ކައުންސިލަށް ހާޒިރުުވމަށް އެންގިދާނެއެވެ. ނުވަަތ އެ 
 ހާޒިރުވުމުގެ ައމުރު ފޮނުވިދާނެއެވެ. 

 ،ފަރާތުން އެންގޭ ގައި ކައުްނސިލަށް ހާޒިރުުވމަށްޝަކުވާކައުންސިލުން ބަލަމުންދާ  )ބ(  
ވާންވާނެއެވެ. ރުކައުންސިލަށް ހާޒރުުވމުގެ ައމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ކަުއންސިލަށް ާހޒި

ގައިވާ ގަޑިއަްށ ގެ އަުމރުރެއް އޮވެގެން ކައުްނސިލަށް ާހޒިރުވުމުޒުނަމަވެސް މަޤުބ ލު އު
     )އެކެއް( ގަިޑއިރުގެ ކުރިން،  1ނުވެޭވ ނަމަ، ހާޒިރުވާްނޖެހޭ ަގޑީގެ  ހާޒިރު
 ނުވެވޭ ސަބަބު ކައުންސިލަށް އަންގަްނވާނެއެވެ.  ނުވެވޭކަމާިއ، ހާޒިރު  ހާޒިރު
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     ކައުންސިލަށް ހާޒިރުުވމަށްފަހު، ކައުންސިލަށް ާހޒިރުުވމުގެ އަމުުރ،  )ޅ(  
 ވާލުކުރަންވާނެއެެވ.ހަކައުންސިލުގެ ކަމާބެޭހ މުވައްޒަފަކާ ަލސްނުކޮށް 

އަކާ ގުޅިގެން ކައުްނސިލަށް ހާޒިުރކުރަން ބޭނުންާވ ޝަކުވާކައުންސިލުން ބަލަމުންދާ  )ކ(  
)ދޭއް(  2)ދޭއް( އަމުރު ވިދިވިދިގެން  2ފަރާތަކަށް، ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވުމުގެ 

ަނމަ، ކައުންސިލަްށ  ނުވެްއޖެ  ކައުންސިލަށް ހާޒިރުފަހަރު ރައްދުވުމަށްފަހު
ދެވޭ އިންޒާރެއްގެ ގޮތުގަިއ )ތިނެއް( ވަނަ ައމުރު، އެ ފަރާތަކަށް  3ހާޒިރުވުމުގެ 

  ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އަކާ ގުޅިގެން ކައުްނސިލަށް ހާޒިުރކުރަން ބޭނުންާވ ޝަކުވާކައުންސިލުން ބަލަމުންދާ  )އ(  
)ތިނެއް(  3އަމުރު ވިދިވިދިގެން )ތިނެއް(  3ފަރާތަކަށް، ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވުމުގެ 

ނަމަ،  ކައުންސިލަްށ ހާޒިުރ ނުވެއްޖެ  ރެއްނެތި ޒުފަހަރު ފޮނުވުމަށްފަހު، މަޤުބ ލު އު
 ޝަކުވާ  ލައި،އެ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ޙައްުޤ ދ ކޮށްލީކަމުގައި ބަ

  ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވާެނއެވެ. ޝަކުވާ ،ބަލައި ނިންމުމުެގ އިޚްތިޔާރު

އަކާ ގުޅިގެން ކައުްނސިލަށް ހާޒިުރކުރަން ބޭނުންާވ ޝަކުވާކައުންސިލުން ބަލަމުންދާ  )ވ(  
ަނމަ، ކައުންސިަލށް ހާޒިރުވުަމްށ  ރައްދުވާ ފަރާތްކަމުގައި ވާ ޝަކުވާފަރާތަކީ 

)ތިނެއް(  3)ތިނެއް( އަމުރު ވިދިވިދިގެން  3އަންގައި، ކައުންސިލަށް ހާޒިރުުވމުގެ 
     ްނ ކައުންސިލަްށ ރެއްނެތި އެ ފަރާތުޒުވެްސ މަޤުބ ލު އު  ފަހަރު ފޮނުވުމުން
ލްޑިވްްސ )މޯ 15/2008ަނމަ، އެ ފަރާތަކާމެދު ޤާނ ނު ނަންބަރު ހާޒިރު ނުވެްއޖެ 

 ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.( މީޑިއާ ކައުްނސިލުގެ ޤާނ ނު

ކައުންިސލަށް ހާޒިރުުވމުެގ އަމުރުގަިއ، ހާޒިރުުވމަްށ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް  )މ(  
)ތިރީސް(  30ހާޒިރުނުެވ  ރެއް ނެތި އުޒުފައިވާ ގަޑިއަށް މަޤުބ ލު ޅައިކަނޑައަ

 ،އެ ފަރާތުގެ ޝަކުވާ ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުނަމަ،  މިނެޓަށް ވުރެ ލަސްވެއްޖެ
 ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކައުންސިލަށް 
ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރާ 

 ހަވާލުނުވުން 

 

ކައުންސިލުން ބަަލމުންދާ ޝަކުވާއަާކ ގުޅިގެްނ ކައުންސިލަްށ ހާޒިރުކުރަްނ ބޭނުންާވ  .22
ޤާނ ނު ނަންބަރު ފަރާތަކުން، ކައުންސިލަށް ާހޒިރުވުމުެގ އަމުާރ ހަވާުލނުވެއްެޖ ނަމަ، 

  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން        28ގެ  މޯލްޑިވްްސ ީމޑިއާ ކައުންސިލުެގ ޤާނ ނު( 15/2008
 ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިީޓއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރުއެ ފަރާތަކާމެ

)ތިނެއް(  3ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި ޖެހިޖެހިގެން  .23 ޝަކުވާ ބާޠިލުކުރުން 
ެވ، މަޤުބ ލު ފަހަރުމަތިން "ކައުންިސލަށް ހާޒިރުުވމުެގ އަމުރު" ފޮނުވުުމން ެއ އަމުރާ ހަވާލު

އުޒުރެއް ނެތި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކައުންސިލަށް ހާޒިރު ުނވެއްޖެ ަނމަ، އެ ޝަކުވާ 
 ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ،ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ފޯނު މެދުވެރިކޮށް 
 މީހުން ހާޒިރުކުރުން 

ކައުންސިލުން ބަލަމުންދާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ކައުްނސިލަށް ހާޒިުރކުރަން ބޭނުންާވ  )ހ( .24
 ފަރާތަކަށް ފޯނުން ގުޅައިގެން ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވާްނ އެންގިދާނެއެވެ. 
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   ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވުމަްށ އެންގުމުްނ ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ަނަމ،  )ށ(  
 ވައިގެންނެވެ. ާހޒިރުކުރާނީ ކައުންިސލަށް ހާޒިރުވުމުެގ އަމުުރ ފޮނުއެ މީހަކު 

ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން 
 ހާޒިރުކުރުން 

 

  ހާޒިރުކުރަްނ ކައުންސިލުން ބަލާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން  ،ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް .25
ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ، އެ ފަރާތެއް ހާޒިރުކުރާނީ، އެ ފަރާތެއް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިހުރި 

 ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ންސިލަށް ކައު
 ހާޒިރުވިކަން އެންގުން 

   އަާކ ގުޅިގެްނ ކައުންިސލަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު، ޝަކުވާކައުންސިލުން ބަަލމުންދާ  .26
 ށް ލަްސނުކޮށް އެކަން އަންގަންވާެނއެވެ. އުންސިލުގެ ކަމާބެޭހ މުވައްޒަފަކަ

ހާޒިރުވާއިރު ކާކުކަން 
އެނގޭނެ ލިޔުމެއް 

 ގެނައުން 

    އަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަްށ ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތުން، ޝަކުވާކައުންސިލުން ބަލަމުންދާ  .27
ހަކީ ކާކުކަން ެއނގޭނޭ ރަސްމީ ލިޔުމެްއ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ އެ މީ

 އެވެ.ވާނެގެންނަން

ކައުންސިލުގެ 
ހުއްދަނެތި ބޭރަށް 

 ދިއުން

 )ހ(  .28

 

ތެއް ކައުންސިލަްށ އަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާޝަކުވާބަލަމުންދާ 
ބޭރަށް ދިޔުމަކީ ހާޒިރުވުމަށްފަހު، ކައުންސިލުގެ ހުއްދަނެތި ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން 

 މަނާކަމެކެވެ.

ޤާނ ުނ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފި ނަމަ،  )ށ(  
ވަަނ  28ލްޑިވްސް ީމޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނ ނު( ގެ )މޯ 15/2008ނަންބަރު 

ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީއަްށ  ،މާއްދާގެ ދަށުން އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެުޅމުގެ އިޚްތިޔާރު
  ލިބިގެންވެއެވެ.

ކައުންސިލަށް 
ހާޒިރުނުކޮށް ބަޔާން 

 ނެގުން 

 

ކައުންސިލުން ބަލަުމންދާ ޝަކުވާއެއްގައި ކައުންސިލަށް ާހޒިރުކުެރވޭވަރު ނުވާކަމަްށ  )ހ( .29
ކައުންސިލަށް ފެންނަ ބަިލމީހުންނާއި، ޚާއްޞަ އެހީއަްށ ބޭނުްނވާ މީހުްނނާއި، 
މުސްކުޅިުވމުގެ ސަބަބުން ކައުްނސިލަށް ާހޒިރުކުރެވޭވަރު ނުވާަކަމށް ކައުންސިލަްށ 

 ާހޒިރުކުރުމަކާ ނުލައި، ކައުްނިސލުގެ ފަރާތުން،      ފެންނަ މީހުން ކައުންސިލަށް
އެ މީހަުކ ުއޅޭ ތަނަކަްށ ގޮސް، ނުވަަތ އޮންލައިންކޮށް، ނުވަަތ ފޯނުން، ނުވަަތ 
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކަުއންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެ މީހެއްގެ ބަޔާްނ 

 ނެގިދާނެއެވެ. 

ލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން،  )ށ(  
 އެ މީހަކު ކައުްނސިލަށް ހާޒިުރ ކުރުމަކާ ުނލައި، އެ މީހެއްގެ ބަާޔން ނެގިދާނެއެވެ. 

 ހެދުން އެޅުން 

 

ތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުން ތިބެންވާނީ  ޝަކުވާކައުންސިލުން ބަަލމުންދާ  .30
 ފަދަ ހެދުމެއްގައެވެ.  މިންގަނޑަށް ފެތޭއާންުމ އިޖުތިމާޢީ 

ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުން 
ކުރުން މަނާ 
 ކަންތައްތައް

ކައުންސިލުން ބަލަމުންދާ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެްނ ކައުންސިލަްށ ހާޒިރުކުރެވޭ އެއްވެްސ  .31
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަީކ ަމނާކަމެކެވެ. ،ފަރާތަކުން
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ހިންގާ ތަނަށް ވެއްދުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ  ޝަކުވާކައުންސިލުން ޗެކް ކުރުމަށްފަހު،  )ހ(  
 ޤީޤު ހިންގާ ތަނަށް ވެއްދުން؛ޙުލިޔެކިޔުންތައް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްޗެއް ތަ

ަޝކުވާގެ މަްއސަަލ  ،ލަތްތައްސީލަތްތަކާއި ރެކޯޑުކުުރމުެގ ވަސީޞަލާތުގެ ވައާމު )ށ(  
 ތަނަށް ވެއްދުން؛ތަޙުޤީޤުކުރާ 

ޝަކުވާގެ މައްސަަލ  ،މީހަކަށް ޖިސްާމނީ ގެއްލުމެއް ދެވިދާނެ ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް )ނ(  
 ތަނަށް ވެއްދުން؛ ތަޙުޤީޤުކުރާ

       ނުަވަތ ކައުންސިލުގެ ެމންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް އިންޒާުރ ދިނުން،  )ރ(  
ޖިސްާމީނ ުނވަތަ ކުރުން، ތު ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުޢާމަލާނުވަތަ ދެއްކުން، ބިރު

 އަނިޔާއެއް ދިނުން؛

 ލަޙަތު ގެއްލޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެްއ ކުރުން؛ޞްއަޑުގަދަ ކުރުމާއި، ތަނުގެ މަ )ބ(  

ހުރަސް އެޅޭ ފަދަ ނުަވތަ ކައުންސިުލެގ    މައްސަލަ ކައުންސިުލން ބެުލމަށްޝަކުވާގެ
 ޙުރުމަތް ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ަކމެއް ކުރުން؛

 )ޅ(  

ގައި ާހޒިރުކުރެވޭ އެހެން މީހުްނާނ ބެލުމުކައުންސިލުން ޝަކުވާގެ މައްސަލަ  )ކ(  
 ގޮތަށް ަޢމަލުކުރުން؛ހުަރސްއެޅޭ ބެލުމަށް  ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ،ވާހަކަދައްކައި

އެއްގައި ކައުްނސިލުން ސުވާުލކުރަމުން ގެންާދ ޝަކުވާކައުންސިލުން ބަލަމުންދާ  )އ(  
ބޭރަށް ފުރައިގެންދާ ނަމަ، ފުރާ ތާރީޚަކާއި އެނބުރި އަންނަ ތާރީޚެއް  ރަށުން، ހަކުމީ

ފައިވަނިކޮށް، ގައިކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެކަމަްށ ކައުންސިލުްނ އެ މީހަކަށް އަން 
ބޭރަށް  ރަށުންކައުންސިލަށް އެންގުމަކާ ނުލައި ކައުްނސިލުގެ ހުއްދަނެތި 

 ފުރައިގެންދިޔުން.

ލިޔުންތައް ހޯދުމާއި، 
ބެލުމާއި، ލިޔުންތައް 
ލިޔުންތައް 

 ކައުންސިލަށް ގެނައުން 

ޤާނ ނީ ބާރު ލިބިގެން އެހެްނ އިދާރާއަކުން ކުރަމުންާދ ނުަވތަ ހިނގަމުންާދ  )ހ( .32
އަާކ ޝަކުވާޤީޤެއްގައި ހިމެޭނ ލިޔުމެްއ ފިޔަވައި، ކައުންސިލުްނ ބަލަމުްނދާ ޙުތަ

         ،ބެލުމާއިއެފަދަ ލިުޔންތައް  ،ގުޅުންހުރި ަކމަށް ފެންނަ ލިޔުންތަްއ ހޯދުމާއި
ނަމަ، އެ ލިޔުންތައް ކައުންސިލަށް ގެނައުމުގެ ބާުރ  ބޭނުންވެއްޖެއެ ލިޔުންތައް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޚާއްޞަ މަޢުލ މާތެއް ދެވިދާނޭ ކަމަށް ކައުންސިލަށް ފެންަނ  )ށ(  
 ފަރާތްތަކުން، އެ މަޢުލ މާތެއް ލިޔުމަކުން ކައުްނސިލަށް ދިނުމަށް ެއންގިދާނެއެވެ.

އަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ކަމާބެޭހ ފަރާތުން ކަނޑައެޭޅ ޝަކުވާކައުންސިލަށް ހުށަހެޭޅ  )ނ(  
ތެރޭގައި ކައުންސިލަށް މަޢުލ މާތެއް ދިނުމަށް، ނުވަތަ ރިޕޯޓެއް މުއްދަތެއްގެ 

އަކާ ބެހޭ މަޢުލ މާތެްއ ޝަކުވާއެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ  ،ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުން
 ޝަކުވާ ަނމަ، ކައުްނިސލުން އެ  ނަމަ، ނުވަތަ ރިޕޯޓެއް ހުށަނާޅައިފި ނުފޮނުވައިފި

 ލިބިގެންވެއެވެ. އަމިއްލައަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު
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ތުތައް އަތަކުގައި ބަޔާން ނެގުމުގައި ައންނަނިވި އިޖުރާޝަކުވާކައުންސިލުން ބަލަމުންދާ  .33 ބަޔާން ނެގުން 
 ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

 ގައި ހާޒިރު ކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު ފުރިހަަމ ކުރުން؛ޝަކުވާ )ހ(  

  ގައި ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތުން ބަޔާންދެނީ ޤާނ ނީ ވަކީލެްއގެ އެހީތެރިކަާމ ޝަކުވާ )ށ(  
 އެކުގައި ނަމަ، ޤާނ ީނ ވަކީލުގެ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަ ކުރުްނ؛

 ރެކޯޑުކުރުން. ޝަކުވާގެ އަޑުއެހުންތައް )ނ(  

ގަިއ ބަޔާން ދިްނ ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ބަޔާނުގަިއ ޝަކުވާކައުންސިލުން ބަަލމުންދާ  )ހ( .34 ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުން 
 އެ ފަރާތެއްގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހައި، ސޮިއ ކުރުވަންވާނެއެވެ. 

ގައި ބަޔާން ދިނުމަށްފަހު، ބަޔާްނ ދިން ފަރާތުން ބަޔާނުގަިއ ޝަކުވާބަލަމުންދާ  )ށ(  
ލިޔެފައިވާ ކޮށްފި ނަމަ، އެއީ އޭާނ ކިޔައިދިން ގޮތަށް  ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރު

      ބެލި ކޮމިޓީގަިއ  ޝަކުވާބެލި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި،  ޝަކުވާބަޔާނެއްކަމަށް 
މެންބަރުން ލިޔެ، އެ ބަޔާނުގައި  )ދޭއް( 2އެ ފަރާތުން ބަޔާން ދިންއިރު އަޑުއެހި 

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ލަތެއްގައި ހުިރ ހާރުވެރިާވ ފަދަ އުޒުގައި ބަޔާންދޭ ފަރާތަކީ ސޮއިކުރުމަށް ޝަކުވާ )ނ(  
މީހަކު ނަަމ، އެ ީމހަކު ދިން ބަޔާނުގައި އެ މީހަކު ލައްވައި ސޮއިކުރުވުުމެގ 

 ބަދަލުގައި، އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހުަވންވާނެއެވެ. 

ވާ ނަމަ،  މީހަކު ކަމުގައި ގައި ބަޔާންދޭ ފަރާތަކީ ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަޝަކުވާ )ރ(  
ވާ ަނަމ،  ދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައިރުވެރިވާ ފައުޒުނުވަތަ ލިޔަން ކިޔަން 

ގައި އޭނާ ދިން ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވުމުގެ ކުރިން އޭނާ އިޚްތިޔާރުކުރާ ޝަކުވާ
ފަރާތަކުން އޭނާއަށް އެ ބަޔާން ކިޔައިދީ، އެއީ އޭނާ ކިޔައިދިން ގޮތަށް ލިޔެފައިވާ 

ފަރާތުން އެ ބަޔާނުގަިއ  ބަޔާނެއްކަން އޭނާގެ ފަރާތުން ޔަޤީން ކުރުވުމަށްފަހު، އެ ދެ
 އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހަންވާނެއެވެ.  ،ސޮއިކޮށް

ތަރުޖަމާނަކު މެދުވެރިކޮށް ނަގާ ބަޔާންތައް ލިޔާނީ ދިވެހިބަހުންނެވެ. މި ބަޔާނުގައި،  )ބ(  
 ޝަކުވާ ބެލި ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރާއި،  ޝަކުވާ ،ބަޔާންދިން މީހާ ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން

މެންބަރުންގެ ހާޒިރުަގިއ  )ދޭއް( 2ބެލި ކޮމިޓީގައި ބަޔާންދިން އިރު އަޑުއެިހ 
ތަރުޖަމާނު އެ ބަޔާން އޭނާއަށް ރަނގަޅަށް ތަރުޖަމާ ކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް 

 ތަރުޖަމާނު އެ ބަޔާނުގައި ސޮިއކުރަން ވާނެއެވެ.  ،ކަމަށް އެ ބަޔާން ތަރުޖަމާ ކޮށްދިން

     ފަރާތުން  ކީލެއްގެ ހާޒިރުގައި ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބަޔާްނ ދިންޤާނ ނީ ވަ )ޅ(  
 ،ބަޔާނުގައި ޤާނ ނީ ވަކީލު ސޮއިކޮށް ނަމަ، އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ އެދޭ

 އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަަހންވާނެއެވެ. 
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ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީއަށް 
 ދޮގު މަޢުލ މާތު ދިނުން 

 

ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ދޮގު މަޢުލ މާތެއް ދިްނކަން ސާބިތުވެއްޖެ ނަަމ،  ޝަކުވާއެއްވެސް ފަރާތަކުން  .35
ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް  ތަޙުޤީޤު ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޝަކުވާވަކި 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ޝަކުވާ ބެލުމުގައި 
ނެގުމާއި     ފޮޓޯ

 ކުރުން  ވީޑިއޯ

 ،ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ،ޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެކައުންސިލުން ބަލަމުންދާ މައްސލައަކާ ގު  .36
ނުވަތަ ތަނެއްގެ  ގެަނމަ، ެއ ެއއްޗެއް ނަގަން ޖެހިއްޖެ ނުވަތަ ވީޑިޯއ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ފޮޓޯ 

ގެ ބޭނުމަށް ޤުޤީޙުނެޭގ މީހާއަށް ެއންގުމަށްފަހު، ތަނުވަތަ ވީޑިއޯ  ނުވަތަ ފޮޓޯވެރިފަރާތުގެ 
 ތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ނެގުމުެގ އިޚް ނުވަތަ ވީޑިއޯ ފޮޓޯ

ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ 
 މަޢުލ މާތު ހޯދުން 

 

ކައުންސިލުން ބަަލމުންދާ ޝަކުވާއަކާ ުގޅުންހުިރ މަޢުލ މާުތ ޯހދުމަށް އެ މަޢުލ މާތެއް  .37
ދެވިދާނެކަމަށް ކައުންސިލަށް ފެންަނ ފަރާތަކަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

     ،ހެކި ހޯދުމާއި
 ބަލައިގަތުން ހެކި 

ހެކި ބަލައިގަތުމުގެ  ،ގުޅިެގން ހޯދަންެޖހޭ ހެކި ހޯުދމާއި ކައުންސިލުން ބަަލމުންދާ ޝަކުވާއަކާ .38
 ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ޤާނ ނީ ވަކީލުން ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުން 
ޤާނ ނީ ވަކީލުން 

 ޤަބ ލުކުރުން 
 )ހ(   .39

 

 ބެލުމުގެ ކޮްނމެ  ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން، ޝަކުވާކައުންސިލުން ބަލަމުންދާ 
 ވަކީލަކު ޢައްޔަނު  ގަިއ ހިމެޭނ ފަރާތްތަކަށް ޤާނ ނީޝަކުވާ ،ވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި

ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެގޮތުން ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނ ނީ ވަކީލުްނ  ފުރުޞަތު ކުރުމުގެ
 ޤަބ ލުކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ،ފަރާތަކީ ުހށަހަޅާ ކައުްނސިލަށް އެދި ކުރަން  ޢައްޔަނު ގޮތުގައި ވަކީލެއްގެ  ޤާނ ނީ )ށ(  
ހުއްަދ  މަސައްކަްތކުރުމުގެ ވަކީލެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން ޤާނ ނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ހައިސިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ ފަރާތަކީ އެ އަދި. ވާންވާނެއެވެ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް
 ކުރުން  ވަކާލާތު ން ދަށު ގަވާއިދުތަކުގެ ޤާނ ނުތަކާއި ޢަމަލުކުރާ ކުރުމުގައި މަސައްކަތް

 ނުވާނެއެވެ. ވެގެން ފަރާތަކަށް ފައިވާކޮށްމަނާ 

ޝަކުވާއާ ގުޅޭ 
މަޢުލ މާތު 

 ސާފުކޮށްދިނުން 

ނުވަތަ  ދެވޭނީކައުންސިލުން ބަލަމުންދާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން މަޢުލ މާތު ސާފުކޮށް )ހ( .40
ނުވަތަ މައްސަަލ ނިންިމ  ،ދެވޭނީނުވަތަ މައްސަލައިެގ ފައިލް  ،ދެވޭނީރެކޯޑިންގ 

ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދެވޭނީ، ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އަންގައިގެން ކުރާ އަމުރަކުން މެނުީވ، 
 ޝަކުވާގައި މަޞްލަޙަތެއް އޮންނަ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލ މާތު ހޯދަން އެދެންވާނީ،  )ށ(  
 "މަޢުލ މާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯުމ" އިންނެވެ.  ކައުންސިލުްނ،މޯލްޑިވްްސ މީޑިާއ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހޯދުމަށް އެދޭ މަޢުލ މާތަީކ  )ނ(  
އަކަށް ޝަކުވާޤީޤަކަށް ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާ ޙުހިނގަމުންދާ ތަ
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    ކައުްނސިލަށް ފެނިްއޖެ ިހނދެއްގައި،  ހުރަސްއެޅިދާނެ ފަދަ މަޢުލ މާތެއް ަކމަށް
 އެ މަޢުލ މާތެއް ނުދިނުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

          މީހެއްގެ  އެއްވެސް ފަރާތްތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ނުދެވޭނެއެވެ. މަޢުލ މާތެއް އެފަދަ ،ވިޔަސް ކަމުގައި އެދުނު ހޯދަން މަޢުލ މާތެއް ޒާތީ

ތަކާ ގުޅިގެްނ ދީފައިވާ ބަޔާނުގެ ކޮީޕ ޝަކުވާބަލާ ޮކމިޓީއަށް  ޝަކުވާ ކައުންސިލުގެ  )ހ( .41 ބަޔާނުގެ ކޮޕީ ދ ކުރުން 
ނެއްގެ ކޮޕީ، ކައުންސިުލްނ ހޯދުމަށް، ބަޔާން ދީފައިވާ ފަރާތުން އެދިއްޖެ ނަމަ، އެ ބަޔާ

 ނަމަ އެވެ.  ވާޤީޤު ނިމިފައިޙުގެ ތަޝަކުވާފަރާތަކަށް ދ ކުރެވޭނީ، އެ  އެ

          މަތިން ބަޔާނުގެ ކޮޕީ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
      "މަޢުލ ާމތު ހޯދުމަށް އެދޭ  މޯލްޑިްވސް ީމޑިއާ ކައުންސިލުން ، ހޯދުމަށް އެދެންވާނީ

   ންނެވެ.ފޯމު" 

)އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ކައުންސިލަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގެ ކޮީޕ  18 އުމުރުން )ނ(  
 ހޯދުމަށް އެދެންވާނީ، އެ ކުއްޖެއްެގ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާއެވެ. 

 ޝަކުވާއާ ގުޅުންހުރި 
އޯޑިއޯ  ،ލިޔުމާއި  

ވީޑިއޯ  ،ރެކޯޑިންގއާއި  
 ރެކޯޑިންގ ދ ކުރުން 

ހިނދަކު، ކައުންސިލުން ބަލަމުންާދ  ނުވާހައި ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން ޤާނ ނެއްގައި .42
ޝަކުވާތަކާ ގުޅުންހުރި ލިޔުމެއް، ނުވަތަ ރެކޯޑިންގއެއް ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން 

ނަމަ، އެ ލިޔުމެއް، ނުވަތަ ރެކޯޑިންގއެއް އެ ފަރާތަކަށް ދ ކުރެވޭނީ ކައުންސިލުެގ  އެދިއްޖެ
 ލަބިއްޔަތުން ނިންމައިގެންނެވެ. މެންބަރުންގެ އަޣު

ކައުންސިލުގެ 
އެންގުންތަކަށް 

 ،ތަބާނުވުމާއި
ކައުންސިލުގެ ޤަދަރަށް 
އުނިކަމެއް ލިބޭ ގޮތަށް 

 ޢަމަލުކުރުން 

ގަވާއިދު ، އާއި (ޤާނ ނު ކަުއންސިލުގެ މީޑިއާ މޯްލޑިވްސް) 2008/15 ނަންބަރު ޤާނ ނު .43
 މި ުއސ ލުގައިވާ  ،އިއާ )މޯލްޑިވްސް ީމޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދު( R-4/2011ނަންބަރު 

 އިދާރީ  އަންނިވި ފަރާތްތަކާމެދު ތަބާނުވާ އެންގުމަކަށް އަންގާ  ކައުންސިުލން މަތިން ގޮތުގެ
 .ލިބިގެންވެއެވެ ކައުްނސިލަށް ބާރު އެޅުމުގެ ފިޔަވަޅު

 ؛ނަސޭހަތްދިނުން އަނގަބަހުން )ހ(  

 ؛ނަސޭހަތްދިނުން ލިޔުމުން )ށ(  

 .މަލުކުރުންޢަ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ  21 އުސ ލުގެ  މި ފަރާތާމެދު ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ )ނ(  

ކައުންސިލުގެ 
މެންބަރުންނާ 
 ބައްދަލުކުރުން 

 

 ުގޅިގެން  އަކާޝަކުވާނުވަަތ ގުޅިގެްނ އަކާ ޝަކުވާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ  .44
 ގޮތުގައި  ގެ 6 ޖަދުވަލު އުސ ލުގެ މި  ،ބައްދަލުކުރެވޭނީ މެންބަރަކާ ކައުންސިލުގެ
ކައުްނސިލުގެ މެންބަރުންނާ ބަްއދަލު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" މޯލްޑިްވސް މީޑިއާ " ހިމަނައިފައިވާ

  .ހުށަހެޅުމުންނެވެ

 ނުފ ޒު ފޯރުވަން
 މަސައްކަތް ނުކުރުން 

 އާޝަކުވާ ،ފަރާަތކުން އެއްވެސް ހިމެނޭ އެއްގައިޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ ކައުންސިލަށް )ހ( .45
 ނ ން  މުޢާަމލާތެއްގައި ކުރާ ފަރާތާއެކު އެ ކައުންސިލާއި ގޮތުން ރަސްމީ ބެހޭގޮތުން
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 މެންބަރަކާ  ކޮމިޓީގެ ބަލާ ޝަކުވާ ،ބެހޭގޮތުން އާޝަކުވާ ބަލަމުންދާ ،ގޮތަކަށް އެހެން
 މުވައްޒަފަކާ  ކައުްނސިުލގެ ނުވަތަ ،މެންބަރަކާ އެހެން ކައުންސިލުގެ ނުވަތަ
 އޮޅުންފިލުވުމަށް  މަޢުލ މާތެއް  ނުވަތަ ވާހަކަދައްކައި ނުސީދާގޮތުން ނުވަތަގޮތުން ސީދާ

 ފޯރުވަން  ނުފ ޒު ސިފައެއްގައި އެއްެވސް އަދި. ނުވާނެއެވެ މަސައްކަތްކޮށްގެން
 ވެްސ ނުވާނެއެވެ. ކޮށްގެން މަސައްކަތް

މަތިްނ  ގޮތުގެ ތިރީގައިވާ  ،ފަރާތަކާމެދު އެ  ،ަނމަ ޚިލާފުވެއްޖެ  އާ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. 

 (ާޤނ ނު ކައުްނސިލުގެ މީޑިއާ  މޯްލޑިވްސް ) 2008/15 ނަންބަރު ޤާނ ނު (1)   
 ވަކި ޝަކުވާއެއްގެ ޝަކުވާ  އެ ،ނަމަ މުވައްޒަފެއް އިދާރާއެއްގެ ހިނގާ
 އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.  ،ބެލުމަށްފަހު ގޮތުގައި

 ހުށަހެޅޭެނއެވެ.  ޝަކުވާ އެ އިދާރާއަކަށް ަކމާބެހޭ ،ނަމަ ފަރާތެއް އާންމު (2)   

         ނުވަތަ ،ދައުރެއް ނުވަތަ ،މަޞްލަޙަތެއް އަމިއްލަ މެންބަރެއްގެ އެއްވެސް )ހ( .46 އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު 
 ބަލާ  ޝަކުވާ ،އެއްޝަކުވާ އޮތް ފައިދާއެއް އެނ ންވެސް  ނުވަތަ ،ފައިދާއެއް މާލީ

 އެއްވެސް  ،ނިްނުމމުގައި ނުވަތަ ބެުލމުގައި އެއްޝަކުވާ އެ  ،ހިނދުގައި ބަލާ  ކޮމިޓީން
 ނުވާނެއެވެ. ބައިވެރިވެގެން ެމންބަރަކު އެ މިންވަރަކަށް

 އަމިއްލަ  މެންަބރެއްގެ އެއްވެސް  ،އަކީޝަކުވާ ބަލާ  ކޮމިޓީން  ބަލާ ޝަކުވާ )ށ(  
 އެނ ންވެސް  ނުވަތަ ،ފައިދާއެއް މާލީ ނުވަތަ ،ދައުރެއް ނުވަތަ ،މަޞްލަޙަތެއް
 އެކަން  ،ނަމަވެސް ނެތް އެނގިފައި ކުރިން އެއްކަންޝަކުވާ އޮތް ފައިދާއެއް

 އޮތް  ގުޅުން މެންބަރަކާ އެ ގޮތަށް ބުނެވިދިޔަ އަކީޝަކުވާ އެ ،އެނގޭހިނދު
 އެއް ޝަކުވާ އެ ،އަންގައި މުޤައްރިރަށް ކޮމިޓީގެ ބަލާ ޝަކުވާ، އެއްކަންޝަކުވާ
 ނިންމުންތަކުން  އެްނމެހައި  ނިންމަންޖެހޭ ގޮތުން ގުޅޭ އަކާޝަކުވާ އެ ނުވަތަ ބެލުމުން

 އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ. ރަކުމެންބަ އެ

   ގެ ( ދުއިވާގަ ކައުންސިުލގެ މީޑިއާ  މޯލްޑިްވސް) R-4/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު  )ނ(  
 އެއްވެސް  އޮތް ގުޅުމެއް  ގާތްތިމާގެކަމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 33

 މެންބަރަކު  އޮތް ގުޅުމެއް  އެފަދަ ،ބެުލމުން އެއްޝަކުވާ ހިމެނޭ ފަރާތެއް
 އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ.

އުސ ލުގައި ނުހިމެނޭ 
 ކަންކަން 

 ަކމެއް  އެ ،ނަމަ މެދުވެރިވެއްޖެ ކަމެއް ނުވާ ބަޔާންކޮށްފައި ވަކިގޮތަކަށް ލުގައިސ އު މި .47
 ކައުްނސިލުންނެވެ. ނިންމާނީ

 ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙެއް އެ ިހނދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ ގެންނަން  އިޞްލާޙެއް ލަށްސ އު މި .48 އުސ ލު އިޞްލާޙުކުރުން 
 ލިބިގެންވެއެވެ. ކައުްނސިލަށްމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  ،އިޚްތިޔާރު
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     ،ލު ފާސްކޮށްސ މި އު މޯލްޑިްވސް މީޑިއާ ކައުންިސލުން، އުސ ލަށް ޢަމަލުކުރާނީމި  .49 އުސ ލަށް ޢަމަލުކުރުން 
  ނެވެ.ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ިމ އުސ ުލ 

______________________ 
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 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ހުށަހަޅާ ފޯމު  ޝަކުވާ 
 ލ މާތު:ޢު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަ  ޝަކުވާ . 1

  ފުރިހަމަ ނަން:
  ޖިންސް:  އާންމު ނަން:

  ދާއިމީ އެޑްރެސް:
  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 ޓުގެނުވަތަ ޕާސްޕޯ  ނަންބަރު: ގެ ކާޑު ދ.ރ.އ.
 ނަންބަރު:

 

  ފޯނު ނަންބަރު:
  ފެކްސް ނަންބަރު:
  އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 

 

 އާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް:ޝަކުވާ . 2
  އާންމުކުރި ތާރީޚު:
  އާންމުކުރި ވަގުތު:

ޝާއިޢުކުރި ވަސީލަތާ ދިމާވާ 
ފާހަގަ  މި  ގޮޅީގައި 
 ޖަހާށެވެ!

 އެހެނިހެން  ސޯޝަލް މީޑިއާ  އޮންލައިން  ޕްރިންޓް  މަޖައްލާ  ނ ސް 
      

  ވަސީލަތުގެ ނަން/ލިންކް:
 

 ރައްދުވާ ފަރާތުގެ: ޝަކުވާ . 3
  މީޑިއާގެ ނަން:

  އެޑްރެސް:
  ފޯނު ނަންބަރު:

  އިތުރު މަޢުލ މާތު:
 

 ނަމަ، އެހެން ގަނޑެއްގައި ލިޔެފައި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ( )މި ބައިގައި ނުލިޔެވިއްޖެ  ޞާ ގެ ޚުލާ ޝަކުވާ . 4
 
 
 

1ޖަދުވަލު   
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 . އިޤުރާރު:6
އަކީ، ޤާނ ނަކުން ލިބިދޭ ޝަކުވާމި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މަޢުލ މާތަކީ، ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލ މާތު ކަމަށާއި، މި ފޯމުން ހުށަހަޅާ  އަހުރެން

ނަމަ، އެ ޤާނ ނީ ޙައްޤު ދ ކޮށްލުމަށް އިޤުރާރުވަމެވެ. މި ކަމަށް މި އިޤުރާރުވަނީ، ދ ކޮށްލާ  ވާ އެއް ކަމަށްޝަކުވާޙައްޤަކުން ދަޢުވާ އުފުލިދާނެ ފަދަ 
ދަންޖެހޭ ޤާނ ނީ ލަފާ ޙައްޤުގެ ބާވަތާއި، މިންވަރާއި، އެކަމުން ނުކުންނާނެ ނަތީޖާއާ މެދު ފުރިހަމައަށް ވިސްނުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި އެކަމާބެހޭ ގޮތުން ހޯ

 ހޯދުމަށްފަހު، އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުގައެވެ.ވެސް 
  

 ނަމަ ތައްގަނޑު  ޤާނ ނީ ޝަޚުޞެއް . ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު:7
   ފުރިހަމަ ނަން:

  މަޤާމު ނުވަތަ ހައިސިއްޔަތު:
  ސޮއި:

  ސޮއިކުރި ތާރީޚު:
 

 :ިމި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތ 

 ކާޑުގެ ކޮޕީ.ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ނަމަ، އޭނާގެ  ފަރުދެއް ފޯމު ހުށަހަޅަނީ ވަކި  .1
އޭނާގެ މަޢުލ މާތު  ،ކޮޕީއާއި ގެ ކާޑު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ މީހެއްގެ  ނަމަ، އެ  ފޯމު ހުށަހަޅަނީ ޤާނ ނީ ޝަޚުޞެއް .2

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް

 ޓަކައި ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ. ސާބިތުކުރުމަށް މައްސަލަ ގެ ޝަކުވާ .3
 .އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔުން ،ނަމަ އާ ގުޅިގެން ހެކި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ޝަކުވާ .4
 ނަމަ، އެ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ. ހުށަހަޅަނީ، ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން  ޝަކުވާ .5
 .ކޮޕީ  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އެކަމާބެހޭ، ނަމަ ފައިވާ ޅައިހުށަހަ ފަރާތަކަށް އެހެން  ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި  ފޯމުން މި .6
 ނަމަ، އެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ. ރައްދުވާ ފަރާތާއެކު، ލިޔެކިޔުމުން އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކުރެވިފައިވާ  ޝަކުވާ .7
 
 
 
 

 ފުރިހަމަކުރުމަށް:މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު 
  މުވައްޒަފުގެ ނަން:

  ފޯމު ބަލައިގަތް ގަޑި:  ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު:
  ގެ ނަންބަރު:ޝަކުވާ  މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:

 

މައްސަލަ        ޝަކުވާ ކުރި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  25ގެ  (ޤާނ ނު  ކައުންސިލުގެ  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް ) 15/2008 ނަންބަރު  ޤާނ ނު . 5
 މިފާހަގަ ޖަހާށެވެ!( ތަނަށް: )އިޚްތިޔާރުކުރާ ގޮޅީގައި ހައި ޓަކައި މި  އްލު ކުރުމަށް ޙަ

  ނުވޭ އެއް މަސައްކަތް ކުރެވިފަ  މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ 
 އެ މަސައްކަތުގެ ޚުލާޞާއެއް ތިރީގައި ލިޔާށެވެ. ،ނަމަ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ 
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 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،

 .ދިވެހިރާއްޖެ

  
 

 

 ބަލާ ފޯމު  ޝަކުވާ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން 
 
 އައިގޮތް: ޝަކުވާ . ކައުންސިލުގެ ސަމާލުކަމަށް 1

  އަމިއްލަ ފަރާތަކުން:
  ރަސްމީ ފަރާތަކުން:

  އެހެނިހެން:
 
 ރައްދުވާ މީޑިއާ: ޝަކުވާ . 2

  މީޑިއާގެ ނަން:
  ރިޕޯޓަރު:

  މަސްއ ލުވެރިޔާ:
  :އެޑިޓަރު

  އެޑްރެސް:
  ފޯނު ނަންބަރު:

 
 ގެ:ޝަކުވާ . 3

  ތާރީޚު:  ނަންބަރު:
  ޚުލާޞާ:

 
 
 

2ޖަދުވަލު   
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 ރުމަށް:ފުރިހަމަކު ފުރި މުވައްޒަފު . ފޯމު 4
  ފޯމު ފުރި ތާރީޚު:  ނަން:މުވައްޒަފުގެ 

  ސޮއި:  މަޤާމު:
 
 

  



 ގެޒެޓްދިވެހިސަރުކާރުގެ                          235 އަދަދު:                              49 ލިއުމް: ވޮ

 

27 

 

c 

 

 
 
 

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،

  .ދިވެހިރާއްޖެ

  
 

 

 ބަލައިގަތްކަމުގެ ލިޔުން  ޝަކުވާ 
 
  ާހުށަހެޅި ފަރާތް: ޝަކުވ  
  ާރައްދުވާ މީޑިއާ: ޝަކުވ  
 :ްމީޑިއާގެ ބާވަތ  
 :ުއާންމު ކުރި ތާރީޚ  
  ާހުށަހެޅި ތާރީޚު: ޝަކުވ  
 

 
 

 
 މި ކައުންސިުލން ބަލައިގެންފީމެވެ.  ޝަކުވާތިޔަ ފަރާތުން ހުށަހެޅި 

   
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

3ޖަދުވަލު   
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 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 

 މާލެ،
 .ދިވެހިރާއްޖެ

  
 

 އަށް ޖަވާބުދާރީވާ ފޯމު ޝަކުވާ 
 

 އަށް ރައްދުދޭ ފަރާތުގެ:ޝަކުވާ. 1
  ނަން:

  އެޑްރެސް:
  ނަންބަރު: ގެކާޑު ދ.ރ.އ.

  ފޯނު ނަންބަރު:
 

 ގެ:ޝަކުވާ. 2
  ނަންބަރު:
  ތާރީޚު:

 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.(: ަނމަ، އެހެން ގަނޑެއްގައި ލިޔެފައި . މި ފޯމާއެކު ހުށަހެިޅ ތަކެތި )މި ބައިގައި ނުލިޔެވިްއޖ3ެ
  
  
  
  

 

 ަނމަ، އެހެްނ ގަނޑެއްގައި ލިޔެފައި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.(:  ޖަވާބު )މި ބައިގައި ނުލިޔެވިްއޖެޝަކުވާގެ. 4
 

 

 )މުއައްސަސާއަކުން ނަމަ(ތައްގަނޑު  ފަރާތުގެ: ޖަވާބުދާރީވާ. 5
   ނަން:

  ހައިސިއްޔަތު:
  ތާރީޚު:
  ސޮއި:

 

4ޖަދުވަލު   
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 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 
 

 

 ރިޕޯޓު  ގޮތުގެ  ނިންމި  ޝަކުވާ 

 

 އާބެހޭ އަސާސީ މަޢުލ މާތު:ޝަކުވާ 

 
  ނަންބަރު: ޝަކުވާ
  ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޝަކުވާ
  :ފަރާތް ރައްދުވާ ޝަކުވާ
  :ތާރީޚު ހުށަހެޅި ޝަކުވާ
  :ތާރީޚު ނިމުނު ޝަކުވާ
  ގެ ޚުލާޞާ:ޝަކުވާ

 
 
 
 
 
 

ގައި ކަން ޝަކުވާ
 ފައިވާ ގޮތް:ގައިހިނ

 
 
 
 
 
 

ގައި އިތުރަށް ޝަކުވާ
 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން

 

5ޖަދުވަލު   
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 :ޓު ފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުގެ ލިސް ޅައި ހުށަހަ 

 އާބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅުުނ ލިޔެކިއުންތަކެވެ.ޝަކުވާތިރީގައި މިވަނީ، މި 
 ޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުން.އިޝާ

 ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔުން/ބަޔާން. ޝަކުވާ
 ލިބިފައިވާ ލިޔުން/ބަޔާން: އެނެކްސްއެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެުނަމށް. ޝަކުވާ

 
 

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:

ފާހަގަކުރެވުުނ އާ ގުޅޭގޮތުްނ ޝަކުވާބެިލ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުްނގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށް  ޝަކުވާ ފައިވާނީ، ނައިބައިގަިއ ިހމަ މި
 ނުކުތާތަކެވެ.

 
 
 
 

 ޚިޔާލުތަފާތުވި މެންބަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތް:

 ތަފާތުވި މެންބަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތް  ބަލާ ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތާ ޚިޔާލު ޝަކުވާ  6.1
 
 
 
 
 ފާހަގަކުރި ނުކުތާތައް: މެންބަރުން   6.2
 
 
 
 
 ތަފާތުވި މެންބަރުން: ޚިޔާލު 6.3
1. 
2. 
3. 
 



 ގެޒެޓްދިވެހިސަރުކާރުގެ                          235 އަދަދު:                              49 ލިއުމް: ވޮ

 

31 

 

 ގޮތް: ނިންމުމަށް ވާސިލުވި  ޝަކުވާ

  

 :ގެ ނިންމުން ޝަކުވާ 

 
 ބެލި މެންބަރުން: ޝަކުވާ 

 ބެލި މެންބަރުންެގ ނަމާިއ ސޮޔާއި ތާރީޚެވެ. ޝަކުވާބައިގައި ިހމަނާނީ،  : މިޓުނޯ
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 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،

 .ދިވެހިރާއްޖެ

  
 

 
 އުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު މީޑިއާ ކަމޯލްޑިވްސް 

 

 ފަރާތުގެ: ފޯމު ހުށަހަޅާ
  ނަން:

  އެޑްރެސް:
  ނަންބަރު: ގެކާޑު ދ.ރ.އ.

  ފޯނު ނަންބަރު:
 

  ނަންބަރު:ޝަކުވާ 
  ތާރީޚު:ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 

 

 ދާނެއެވެ.(ަނމަ، އެހެން ގަނޑެއްގައި ލިޔެފައި ހުށަހެޅި )މި ބައިގައި ނުލިޔެވިއްޖެ ބައްދަލުކުރަން އެދޭ ސަބަބު:. 4
 

 

 )މުއައްސަސާއަކުން ނަމަ(ތައްގަނޑު   ނަން:
  ހައިސިއްޔަތު:

  ތާރީޚު:
  ސޮއި:

 
___________________ 
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