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 އުންސިލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކަ 

 މާލެ، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  ފު އިސްތިއުނާ  

         މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކާމެދު  ދިވެހިރާއްޖޭގައިމިއީ،  (ހ)  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި

ބާ ކައުންސިލުން އަޅާ ފިޔަވަޅަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، އެ ނިްނމުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެުޅމާއި، 

ކޮމިޓީން ެއ މައްސަލަ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތުގެ  ފުއިސްތިއުނާ

 .ރާ ގަވާއިދެވެންކުއިޖުރާއަތުތައް ބަޔާ

 

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް  ފުކިޔާނީ "އިސްތިއުނާ ގަވާއިދަށްމި  (ށ)  

 ވެ." އެަގވާއިދުބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަްނނުގެ  2019/5މިއީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ނ)  

ފައިވާ ވައިލައި އެކުލަ) ގެ ދަށުން ހވަނަ މާއްދާގެ ( 75ޤާނޫނު) ގެ 

 ކެވެ.ދެއިގަވާ

 

އިސްިތއުނާފުުކރެވޭނެ 

 މަްއސަލަތައް 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ  ،ކުރެވޭނެ މައްސަލަތައް ފުއިސްތިއުނާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން   .2

 ވަނީއެވެ.މި

 

   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ( 2019/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ) 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އަދި ގަވާއިދު ނަްނބަރު  60ގެ ) ޤާނޫނު

2020/R-47  ޭޤާނޫނީ ވަކީުލންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލުމާބެހ)

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން، ޝަކުވާ ބެލުމުެގ ޕެަނލުން  21ގަވާއިދު) ގެ 
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ފައިވާ ރިޕޯޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ވަކީލަކާމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅަކާމެދު ޅައިހުށަހަ

 .ހަމަނުޖެހިެގން ހުށަހަޅާ މަްއސަލަތްހި

 

(ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ުހއްދަ  R-20/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު  (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޤާނޫނީ  16ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ 

ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ނިންމާ 

 .ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުެޖހިގެްނ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

 

(އަސްލާ އެއްގޮތްަކމުގެ  R-1067/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު  (ނ)  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަޅާ  7ތައްގަނޑުޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ 

 .ހަމަނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތްފިޔަވަޅަކާމެދު ހި

 

(ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި  R-1066/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު  (ރ)  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަޅާ  9މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ 

 ފިޔަވަޅަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.

 

ކުުރމަށް ެއދި  ފުއިސްިތއުނާ

 ހުށަހެުޅމުގެ ުމްއދަތު 

ތާރީޚުން ފެށިގެން އެދި ހުށަހަޅާ ނިންމުން ނިންމި  ކުރުމަށް ފުއިސްތިއުނާ (ހ)  .3

ކުރުމަށް އެދި  ފުނާއިސްތިއު(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެޭރގައި  30

  ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ.ނާފު ކޮމިޓީއަށް އިސްތިއު

  

ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު  މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް އިސްތިއުނާފު (ށ)  

ނިންމުން ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  އިސްތިއުނާފު  ،ގުނަން ފަށާނީ 

ން ޚުކުރި ތާރީހިއްސާބާ ކައުންސިލުން  އިކުރާ ފަރާތާއިސްތިއުނާފު

 ފެށިގެންނެވެ.

 

މުއްދަތު ފާއިތުވާ ފަހުން ހުަށހަޅާ  ކޮްށަފއިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ނ)  

މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީން ބަލައިަގނެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި 

އެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ސުލޫކީ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުން 

ނުވާނަމަ، އިސްތިއުާނފު ުކރުމުގެ  ފައިޅައި ކުރުމަށް ހުށަހަ އިސްތިއުނާފު

 މުގައި ބަލަންވާެނއެވެ.ދޫކޮށްލީކަ ޙައްޤު
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ނަމަވެސް، މުްއދަތު  ) ގައި އެެހން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތްނމި މާއްދާގެ ( (ރ)  

ނުވަނީ  ހަމަވިއިރު އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި

ވާނަމަ، އެ މައްަސލައެއް  ކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަުބތަކެއް ހުރެެގން

އެ މައްސަލައެއް  ފައިސަަބބުތަކަްށ ރިޢާޔަތްކޮށްހުށަހެޅުމުން އެ 

 ބަލައިގަތުމާމެދު އިސްތިއުނާފު ޮކމިޓީން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ.

 

) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ ގޮތުގައި ރމި މާއްދާގެ ( (ބ)  

ފަދަ  ބަލާނީ، އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަާރތުގެ ކޮންޓްރޯލުން ބޭރުގައިވާ

 ނަމައެވެ. ވެފައިވާ  ސަބަބުން މައްސަލަ ހުަށހެޅުމަށް އުޒުރުވެރިކަމެއްގެ

 

ކުުރމަށް ެއދި  އިސްިތއުނާފު

 ހުށަހަޅާނެ ގޮތް 

       މި ގަވާއިދުގެ  ،ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ އިސްތިއުނާފު (ހ)  .4

 ގައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ. 1ޖަދުވަލު 

 

 ،އިސްތިއުނާފު ފޯުމގައި ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ށ)  

 .އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިަމނަންާވނެއެވެ

 

 ؛ފުކުރާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުއިސްތިއުނާ  )1(   

ނިންިމ  ންކޮމިޓީ ތަފުސީލާއި،ފުކުރާ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާ  )2(   

 ؛ނިންމުމުގެ ތަފުސީލު

  ތަފުސީލު؛އޭގެ  ،އިތަކާފު ބިނާކުރާ ޤާނޫނީ ސަބަބުއިސްތިއުނާ  )3(   

 ފުކުރާ މައްސަލަ ނިންމަން އެދޭގޮތް.އިސްތިއުނާ  )4(   

 

ކުރުމަށް އެދި ހުށަަހޅާ މައްސަލައިގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އިސްތިއުނާފު (ނ)  

ކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ، ބާ ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓުގައި  ޢައްޔަނު

ފޯމު" އާންމުކޮށްފައިވާ "ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރިކަން އަންގާ 

ބާ ކައުންސިލަށް  ،އިސްތިއުނާުފ ފޯމާއެކު ފައި،ފުރިހަމަކޮށް

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީގެ މެންބަރަާކއި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ   .5 މަޞްލަޙަތު ފުުށއެުރން 

ނުސީދާގޮތުްނ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ އެއްވެސް ފަރާތަކާ، ސީދާގޮުތން ނުވަަތ 

ވާނަމަ، އެ މެންބަރަކު އެކަން އެގްޒެކެޓިވް  ނަމަވެސް މަޞްލަޙަތުގެ ފުށުއެރުމެއް
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   ކޮމިޓީއަށް އެންގުމާއެކު، ެއ މައްސަލައާ ގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކުން 

 ވާންވާނެއެވެ. ތަނާޒުލު

 

އިސްިތއުނާފު ކޮމިީޓގެ 

ނިންމުންަތއް ނިްނމުުމގެ 

 ޤާނޫނީ ައަދދު 

އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ނިންމާނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ  (ހ)  .6

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 

 

ވެފައިވާނަމަ، އެ މައްސަލައާ ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކުން މެންބަރަކު ތަނާޒުލު (ށ)  

ގުޅޭ ނިންމުންތައް ިނންމާނީ، އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވޭ 

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ، 

 އިއްތިފާގުންނެވެ.

 

ކުުރމަށް ެއދި  އިސްިތއުނާފު

ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަަތއް 

 ބަލަިއގަތުން 

އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުން ކުރަންޖެހޭ އެްނމެހައި  (ހ)  .7

 ބާ ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުންނެވެ.  ،މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނީ

 

    ،އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައެއް ހުށަހެުޅމުން (ށ) 

      ވަނަ މާއްދާގެ 3ހުށަހެޅިފައިވަނީ މި ގަވާއިދު  އެ މައްސަލައެއް

ބާ ކައުންިސލުން  ،(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްަދތުގެ ތެރޭގައިކަން

 ންކުރަންވާނެއެވެ. ގީޔަ

 

ހަމަާވފަހުން ބާ ކައުންސިލަށް ހުަށހެޅޭ އިސްތިއުނާފުގެ މުއްދަތު  (ނ)  

 ން ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެެވ.ތީމައްސަލަތަކާ މެދު އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަ

 

 އި ާބ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުުނހަ ،އެފަދަ މައްސަލައެއް  )1(   

          އަވަހަކަށް، އިސްތިއުނާުފ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް 

 އެ މައްސަލައެއް ގެނައުން؛ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި މައްސަލަ ބެލުމުގަިއ  3މި ގަވާއިދުގެ   )2(   

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ބަލައި، އެ މައްސަލަ  ރިޢާޔަތް

ބަލައިގަތުމާމެދު ކޮމިޓީން ނިންމިޮގތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ 

 ކުރުން.ހިއްސާ
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 ،އިއިސްތިއުނާފު ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯއާ  (ރ)  

          ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިާހ ލިޔެކިޔުމެއް ހަމައަށް ހުިރތޯ

 ންކުރަންވާނެއެވެ.ގީބާ ކައުންސިލުން ޔަ

 

(ތިނެއް)  3ގިނަވެގެން ރަސްމީ  ،ހުށަހެޅުމުން މުފޯ އިސްތިއުނާފު (ބ)  

ރީކޮށް، އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ރަޖިސްޓަހުގެ ދުވަ

           ސެކްރެޓޭރިއެޓު ބެލެހެއްޓުަމށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވަްއޒަފު، 

އެ މައްސަލައާއި އެ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔެކިުޔމެއް 

 ކުރަންވާނެއެވެ.ހިއްސާ ތިއުނާފު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުްނނާއިސް

 

ކޮމިީޓގެ  ފުއިސްިތއުނާ

 ބާރުަތއް 

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި  ފުއިސްތިއުނާ  .8

ންތައް ހުށަހެޅުމަށް ކިޔުފަރާތްތަކުގެ އަތުގައިވާ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ލިޔެ

ކުރާ ަފރާތް ހާޒިރުކޮށް މަޢުލޫމާތު ާސފުކުރުމުގެ ބާރު އެންގުމާއި، އިސްތިއުނާފު

 ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެްނވެއެވެ. ފުއިސްތިއުނާ

 

އިސްިތއުނާފުުކރުމަށް ެއދި 

ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަަތއް 

 ބެލެުމގެ އިުޖރާައތު 

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލަންވާނީ އެކަށީެގންވާ  ފުއިސްތިއުނާ (ހ)  .9

އަވަސް މިނެއްގައި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 

 ންނެވެ.ތީމަ

 

އަްނނަނިވި  ،އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީއަށް މަްއސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން (ށ) 

 ށް ގެންދަންވާނެއެވެ.ޔަން، އެ މައްސަލައެއް ކުރިތީއުސޫލުގެ މަ

 

ކޮށްފައިވާ ފަރާތުެގ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަަކްށ  އިސްތިއުނާފު  )1(   

ބަލައި، ިއތުރަށް ސާފުކުރަންެޖހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހޯދަންޖެޭހ 

މަޢުލޫމާތާިއ  ލިޔެކިޔުން ހުރިކަމަށް ފާހަގަުކރެވޭނަމަ، އެ

 ؛ލިޔެކިޔުން ހޯދުން

ލަތެއްގައި ހާކުރާ ފަރާތް ޚާއްޞަ އިސްތިސްނާއީ އިސްތިއުނާފު  )2(   

 ؛ ގިނަފަަހރު ހާޒިރުނުކުރުންވުރެމެނުވީ އެއް ފަހަރަށް

ގޮތެއްގައި ލަމުކުރާ ފަރާތް ހާޒިރުކޮށް ޖުއިސްތިއުނާފު  )3(   

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ ހުށަހަަޅއިދީ، މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

ކަމެްއ  އެ ،ޚާއްޞަ ކަމެއް ފާހަގަކުރަން އޮތްނަމަ
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ކުރާ ފާހަގަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާެނއެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފު

ފަރާތާ ކުރަން ޭބނުންވާ ސުވާުލތަކާއި ސާފުކުރަން ބޭުނންާވ 

 ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.މަޢުލޫމާތު މި ބައްދަލުވުމުގައި 

ދޭ މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް އިތުުރ  ކުރާ ފަރަތުންއިސްތިއުނާފު  )4(   

           ،ކިޔުމެއް ހޯދަންޖެހޭނަމަޔެ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލި

 އެ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް ހޯދުން.

މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓާއި މައްސަލައިގެ ނިންމުން ކޮމިޓީގެ   )5(   

ކައުންސިލުގެ  ބާ ،ނިންމައި ާފސްކޮށްބައްދަލުވުމެއްގައި 

ޓް މެދުވެރިކޮށް އެ ނިންމުން އިސްތިއުާނފުކުރި ސެކްރެޓޭރިއެ

 ވާލުކުރުން.ހަބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއާ  ތާއިފަރާ

 

ަފއިވާ ކޮށްއިސްިތއުނާފު

މަްއސަލަާއމެދު ޮގތެއް 

 ނިންމުން 

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ  އިސްތިއުނާފު (ހ)  .10

 ތެރެއިން ގޮތަކަށް ނިންމިާދނެއެވެ.

 

 އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ެދމެހެއްޓުމަށް؛ )1(  

ނުވަަތ  މަށްކުރުމުެގ ބައެއް ބާިޠލުއެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ނިންމު )2(   

 ެގނައުމަށް؛ ނިންމުމުގެ ބަޔަކަށް ބަދަލު

 ކުރުމަށް؛އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ާބޠިލު )3(   

ފައިވާ ފިޔަވަޅު މައިއެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން އެޅުމަށް ނިން )4(   

 ލުއިކުރުމަށް.

 

ފައިވާ މައްސަަލއާމެދު ކޮށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަދށުން ިއސްތިއުނާފު (ށ)  

ނިންމި ނިންމުމަށް ވާސިލުވި ސަބަބު ތަފުސީލުކޮށް މައްސަލައިގެ 

 ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 

އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި އަންނަނިވި  (ހ)  .11 މަްއސަލަިއގެ ރިޕޯޓް 

 މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ.

 

ފަރާތުގެ ަމޢުލޫމާތާއި، އިސްތިއުނާުފ ފުކުރި އިސްތިއުނާ  )1(   

އިސްތިއުނާފު ބިނާކުިރ  ތާިއ،ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ

 ސަބަބުތައް؛
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 ،ކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ރިޢާޔަތް ންއިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީ  )2(   

ެއ ނުކުތާތައް ބިނާކޮްށފައިވާ  ،ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުާތތަކާއި

 ޤާނޫނީ ސަބަުބތައް؛ 

ގޮތަށް  އެ ،ގޮތާއި އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީން މައްސަލަ ނިންމި  )3(   

 ނިންމި ސަބަބު.

 

ކޮމިޓީން މަްއސަލަ ބެލުމުގައި ހޯދާ އެްނމެހައި  ސްތިއުނާފުއި )ށ(  

           ތަކުގެ އަސްލާއި، ބަޔާންތަކުގެ ރެކޯޑިންގތައް، ކިޔުންލިޔެ

 ޓުން ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ.ބާ ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއެ

 

ކޮމިީޓގެ  އިސްިތއުނާފު

ދިވެިހރާްއޭޖގެ ނިންމުން 

 ފުހައިކޯޓުަގއި ިއސްތިުއނާ

 ކުރުން 

ޓީއަށް ކޮމި  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފު 2މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .12

ކޮމިީޓން ިނންމާ  އިސްތިއުނާފުކާ ގުޅިގެން، ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަ

އެ ނިންމުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެިށގެން  ،ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުެޖހޭނަމަ

(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް  15

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެިޅދާނެއެވެ.

  

(ރ) ގެ ދަށުން  އާއި،ނ) ، (އާއި ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) 2މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

ކޮމިޓީއަށް ހުަށހެޅިފައިވާ މައްސަލައާކާ ގުޅިގެން،  އިސްތިއުނާފު

ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުމަކީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  އިސްތިއުނާފު

 ގެ އެންެމފަހުގެ ނިންމުމެވެ.ބާ ކައުންސިލު ،ނިންމޭ

 

 ހައި ނުވާ މި ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  .13 މުްއދަތު ގުުނން 

 މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު  ،ހިނދަކު

 ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.

 

ގަާވިއދުަގއި ހިމެނިަފއިުނވާ 

 ކަމެއް ެމދުެވިރވުން 

 

 ،މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ ކަމެއް ނިންމާނީ  .14

 އިސްތިއުނާފު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުްނގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 

މި ގަވާއިދު މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި   .15 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ފެށިގެންެނވެ.ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން 

___________________ 
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 1ޖަދުވަލު 

h 

 

 

 

 

 

 ފޯމު  ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  އިސްތިއުނާފު  ކޮމިޓީއަށް  އިސްތިއުނާފު 

  

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ މަޢުލޫމާތު: އިސްތިއުނާފަށް -1

  ލައިސެންސް ނަންބަރު:  ފުރިހަމަ ނަން:

  ފޯނު ނަންބަރު:  އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 

 މަޢުލޫމާތު: އިގެމައްސަލަ ކުރާއިސްތިއުނާފު -2

  :ތާރީޚު މައްސަލަ ނިންމި   :މައްސަލަ ނަންބަރު

 

 :ނިންމުމުގެ ތަފުސީލު ކޮމިޓީ  ތަފުސީލާއި،މައްސަލައިގެ ކުރާ އިސްތިއުނާފު  -3

 

 

 

 

 

 :ސަބަބުތައްޝަރުޢީ  ސަބަބުތަކާއި ޤާނޫނީ  ބިނާކުރާ  އިސްތިއުނާފު  -4

 

 

 

 

 

 :ލު ކުގެ ތަފުސީ ސަބަބުތަ  ޝަރުޢީ  ސަބަބުތަކުގެ ތަފުސީލާއި، ބިނާކުރާ ޤާނޫނީ  އިސްތިއުނާފު  -5
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 ގޮތް  ކުރާ މައްސަލަ ނިންމަން އެދޭ އިސްތިއުނާފު  -6

 

 

 

 

 

 ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކާއި ހެކިތައް: އިސްތިއުނާފު -7

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

  މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: -8

  ގުިޅގެން ހުަށހަޅާ ެއންމެަހއި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ؛ ޝަކުާވއާ .1

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު ފުރިަހމަކުރުމަށް: -9

  މުވައްޒަފުގެ ނަން:

  ފޯމު ހުށަހެޅި ގަޑި:  :ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚު 

 ފޯމު އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގި

 :ތާރީޚު

 ފައިއިޞްލާޙުކޮށް ފޯމު  

 :ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު

 

____________________ 


