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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 މާލެ، 
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތައް  އެއްބަސްވުންތަކާ  އިވާ ވެފަ ދެމެދު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ  އި ސަރުކާރާ 
 ޙައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު 

 

ތަކާމެދު، ޤާޫނނާއި، އެއްބަސްވުންއެކިއެކި ވެފައިވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު  އިސަރުކާރާމިއީ،  .1 ތަޢާރުފު 
އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އަދި އެއްވެސް  ޢަމަލުކުރަމުންދާއާންމުކޮށް ސަރުކާރުން  ،ގަވާއިދާއި

އަމާޒުކޮށްގެްނ ނެތި، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކަށް  އިންސާފުވެރިކަމެއް ހަމަހަމަކަމެއް
ބަަދުލ  ށްތަފުރުޞަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ސަރުކާރުން ޢަމަލުކޮށްފައި ވު

ދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޢަށް ކައެފަދަ ގެއްލުމަ ،ހަމަޖައްސައިދީ، މާލީ ގެއްލުން ިލބިފައިވާނަމަ
 ،ރަ ވީވަރަކުން ކުޑަކުރުމާއެކުއަދި ދައުލަތުން އުފުލަންޖެހިދާެނކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މާލީ ބު

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި  ،ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދީ   ނުވަތަދީހަމަޖައްސައިގެއްލުމުގެ ބަދަލު 
 .ޓަކައި އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލެކެވެ ޢަމަލުކުރާނެ ހަމަތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރުމަށް

އުސޫލު އެކުަލވައިލި 

 ސަަބބު 
ތަކުގަިއ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުދިނުުމެގ މަޝްރޫޢުދައުލަތުގެ މި އުސޫލު އެކުލަވައިލި ސަބަބަކީ،  .2

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުްނ -ކުރެވިގެން އެންޓިޚާއްޞަނިޒާމުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ހަރުަދނާކުރުމަށް 
ކޮމިޓީްނ  ލިއްޔަތުމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ، "ހުދު ކަރުދާސް"އެކުލަވައިލައި ނެރުނު 

ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ  ކުރުމަށްފަހު، އެ ދިރާސާ ނިންމިދިރާސާ
ުރ ށް ކޯޓުން ބޭކުގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލުދިނުމަތަމަޝްރޫޢުދައުލަތުގެ ، އިރުފައިވާފާސްކޮށް

ދައުލަުތްނ ތުދޭވަނެކަމަްށ ބަޔާންކޮށް، ޞައްލުކުރުމަށް ފުރުޙަމަރުޙަލާތަކުގައި މައްސަލަ 
ގެންދިއުމަްށ  ކުރިޔަށް ދަށުންބަދަލުދިނުމުގެ ަކންކަން ކަނަޑއެޅިފައިވާ ވަކި އުސޫލެއްގެ 

 .މެވެފާދީފައިވުން ސަރުކާރަށް ލަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު
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އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި  އިސަރުކާރާ ،މި އުސޫލުގެ މަގުސަދަކީ .3 މަުގސަދު 
ފެއް އޮްނަނ ސާފާޅުކަން ބޮޑު ބޭއިން ،ކުރި ގޮތުގައިޢަމަލުމުޢާމަލާތްތަކާމެދު ސަރުކާރުން 

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ޮގތުގައި ޝަރީޢަތުން ބޮޑެތި އަދަދުަތއް ނަގައިދިނުމުގެ ފުރުޞަުތ  ހާލަތުގައި،
އޮންނާތީ، އެފަދަ މައްސަލަތަުކްނ ދައުލަތަށް ލިިބދާނެކަމަށް އަްނދާޒާކުރެވޭ ބޮޑު ގެއްލުމަކުން 
ބަރީޢަވުމާއި، ނުޙައްޤުން ބާޠިލުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުްނތައް އިޢާދަކޮށް، އެފަަދ 

ސްވުންތަކުގެ މަންފާ ދައުލަތަށް ލިބިިދނުން އަވަސްކޮށް، އެފަދަ އެއްބަސްވުންތަކުްނ އެއްބަ
އިމުކުރާ ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކުން ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ިލބޭނޭ މަުގފަހިކުރުމާއި، އެފަދަ ވިޔަފާިރ ޤާ

ނިެހްނ އިޤްތިޞާދީ އެހެ ،ހަރަކާތްތަކުން ދިވެީހންނަށް ވަީޒފާގެ ފުރުޞަތުތައް އުފެއްދުމާއި 
ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުމަށް މަުގފަހިކޮށް، އެފަދަ މައްސަލަތައް ޯކޓުން ބޭރުން ޙައްލުކުރެވޭނެ 

 ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމެވެ.

މި އުސޫުލގެ ދަށުން 

 ކުާރނެ ަމއްސަލަަތއް ޙައްލު
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ކޮށްފައިާވ  އިސަރުކާރާ ،ކުރާނީ ޙައްލުމި އުސޫލުގެ ދަށުން  )ހ( .4

އޮގަސްޓު  7ލާތްތަކަށް ހަދަިއފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރެއިން، މުޢާމަވިޔަފާރި 
               ،އިން ފެށިގެން ިމ އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާ ތާރީޚާ ދެމެދު 2008

ކުރުމުެގ އެ އެއްބަސްވުމަކާމެދު އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުން ޢަމަލު
 ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ މައްސަލަަތކެވެ.

 ؛އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުން (1)   

 ؛އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުުނކުރުން (2)   

 ؛އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން (3)   

 ބާޠިލުކުރުން. އެއްހުއްދަ ނުވަތަ ދޫނުކުރުން ހުއްދައެއް ރަސްމީ (4)   

މި އުސޫލުގެ ދަށުްނ  ،ނަމަވެސްބަޔާންކޮށްފައި އޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން  )ށ(  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޓަކަްށ ގައި މި މާއްދާގެ )ހ(  ،ކުރާނީޙައްލު

ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޙައްލުނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކަށް ނުވަތަ މައްސަލަ 
މުއައްސަސާއެއްގެ ސަމާލުކަމަށް  ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ކަށް ހުށަހަޅައިގެންރަސްމީ އިދާރާއަ

ފާއިތުވެފައިވާ  ުދވަސް)ތިނެއް( އަހަރު 3ނުލިބި  އް ޙައްލެލިޔުމުން ގެނައުމަށްފަހު 
 މައްސަލަތަކެވެ.
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މަްއސަލަ ޙައްލުުކރުމަށް 

 ހުށަހެޅުން 
ބާޠިލުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، އެއްބަސްވުން  )ހ( .5

ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަްށ  ،ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް
)ތިރީސް(  30ނުވާ ފަރާތްތަުކން، މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށތާ  ހުށަހަޅައިފައި

 ޅަންވާނެއެވެ.މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އެ މައްސަލައެއް ހުށަހަ ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހު ުހށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަޔާންކޮށްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
ބަލައިގަނެވޭީނ، އެ މައްސަލަ ހުށަނޭޅުނު ސަބަބަކީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބާރުން 

ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބެްއ ބޭރުގައިވާ ސަބަބެއްކަމަްށ މިިނސްޓްރީއަށް ނުވަތަ އިދާރާއަްށ 
 ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.

  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ، އަންނަިނިވ  )ނ(  
 ގޮތްތަކުން ކުރެ ގޮތަކަށެވެ.

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  ،އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ (1)   
 ނުވަތަ އިދާރާއަށެވެ. އަށްމިނިސްޓްރީ ފައިވާވައިލައި އެކުލަ އެއްބަސްވުމެއްއެ 

އެއްބަސްވުމާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރީގެ ހުއްދަތަކުގެ މައްސަލަތައް ަޙއްލުކުރުމަށް  (2)   
 އަށްއެ ވިޔަފާރިއެއް ރެގިއުލޭޓް ކުރުން މަތިކުރެވިފައިވާ މިިނސްޓްރީ ،ހުށަހަޅާނީ

 ނުވަތަ އިދާރާއަށެވެ.

ުކރުމަށް ޙައްލުމަްއސަލަ 

 ލަފާދޭ ކޮމިޓީ
 މެްނބަރުންެގ ައްނނަނިވި  ،ކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީޙައްލުމައްސަލަ  )ހ( .6

 މައްޗަށެވެ.

 ؛ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް (1)   

 ؛މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް (2)   

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް  (3)   
 ؛އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް

 ؛މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް (4)   

 ؛މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް (5)   
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ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް  (6)   
 ؛ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް

ކްލައިމެޓް ޗޭންްޖ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީން  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންަމންޓް (7)   
 .ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް

ފަންނީ ލަފާ ދިނުމަށާއި މައްސަލަތައް ގޮތުން  މުގެކޮމިޓީ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެދިނު )ށ(  
އި އްޔާކޮމިޓީެގ މަސައްކަތުގަ ްއ،ފަރާތްތަ އެހެނިހެންދިރާސާކުރުމަށް އިތުރަށް 

 ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރި ކުެރވިދާނެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ބެލުމުެގ  ،ގެ ސެކްޓޭރިއަޓް ބަލަހަްއޓާނީކޮމިޓީ )ނ(  
އެހެން ގޮތަކަްށ  ކޮމިީޓން، އްތަމަސައްކަތްދަށުންނެވެ. ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުުވންތަކާއި، 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ. ،ހިނދަކު ހިންގާނީ ހައިކަނޑަނާޅާ

މަްއސަލަ ޙައްލުުކރުުމގެ 

 އިުޖރާއަތު 
 )ހ( .7

 

 

ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ އިދާރާއަށް ހުަށހަޅާ މައްސަލަތައް ޙައްލުމައްސަލަ 
މިގޮުތްނ  އެ މިނިސްޓްރީއަކުން ނުވަތަ އެ އިދާާރއަކުންނެވެ. ،ދިރާސާ ކުރާނީފުރަތަމަ 

               ން، ތީގޮތުގެ މަ ލާފުނުވާޚިމައްސަލަ ދިރާސާކުރަންވާނީ، މި އުސޫލާ 
        ފަރާތްތަކެއް މެދުވެރިކޮށް، އެ މިނިސްޓްރީއަކުން ނުވަތަ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅާ

 އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅާ އިންތިޒާމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.އެ އެ މިނިސްޓްރީއަކުން ނުވަތަ 

ގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުްނ ހުށަހަޅައިފައިވާ ދިރާސާކުރުމުމައްސަލަތައް  )ށ(  
އިދާރާއާ ދެމެދު ނުވަތަ ލިޔުންތަކަށާއި، އެ ފަރާތާއި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ނުވަތަ 

ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާއަކާ ެދމެދު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ލިޔުންަތކަށާއި، އެ ފަރާތުްނ 
ގެއްލުން ހިސާބުކޮށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް  ،ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް އެދޭނަމަ

 ކުރަންވާނެއެވެ. ރިޢާޔަތް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ،މުގައިދިރާސާކުރުމިނިސްޓްރީން ނުވަތަ އިދާރާއިްނ މައްސަލަ  )ނ(  
ނުވަތަ ލިޔުމެއް  ،ފަރާތުގެ ކިބައިން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

ލިޔުމެްއ އެ އެ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ  ،ހޯދަން ބޭުނންވެއްޖެނަމަ
 ން ނުވަަތ އިދާރާއިން އެ ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ހުށަހެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީެގ  )ރ(  
ލޫާމތެއް ސާފުކޮށްދޭން ޢުނުވަތަ އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް އަނގަބަހުން މަ

ކަމަށް ފުރުޞަތު ދޭްނވާނެއެވެ. މިގޮތުން،  އެދިްއޖެނަމަ، އެފަރާތުން  ބޭނުންވާކަމަށް އެ
މިނިސްޓްރީގެ ނުވަތަ އިދާރާެގ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ބާއްާވ ބައްދަލުވުންތަކުެގ 
ޔައުމިއްޔާ އެ ތަނަކުން ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. ަމއްސަލައިގައި ކަން 

ތުގައި މިފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ހިނގައިފައިވާ ގޮތް އަންގައިދޭ ރިކޯޑެއްގެ ގޮ
 .ނަމައެވެ ވެސް ސޮއިކޮށްފައިވާ އޭގައި ދެ ފަރާތުން ،ގަބޫލުކުރެވޭނީ

 މައްސަލައިގެ ،ށްފަހުދިރާސާކުރުމަ މައްސަލަ އިދާރާިއން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން )ބ(  
 ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ،ކޮޕީއާއި ބަޔާންތަކުގެ ،ކޮޕީއާއިކުގެ ލިޔެކިޔުންތަ އެންމެހައި

 ކޮމިޓީައށް  ލަފާދޭ ޙައްލުކުރުމަށް މައްސަލަ ،ތައްޔާރުކޮށް ޔައުމިއްޔާތައް
 ކަންަކން  އަންނަނިވި ،ލައަކާއެކުމައްސަ ކޮންމެ ފޮުނވާ މިޮގތުން. ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 .ވާނެއެވެހިމަނަން

 ؛ނގައިފައިވާ ގޮތުގެ ޓައިމްލައިންއިގައި ކަންހިމައްސަލަ (1)   

އެ މައްސަލައެއް އުފެދުމުގެ އަސްލަކަށްވި ނިންމުން ނިންމި ފަރާުތގެ ނަމާއި  (2)   
 މު ނުވަތަ ހައިސިއްޔަތު.ޤާމަ

އެއީ ކޯޓުން ބޭރުްނ  ،ަފހުބެލުމަށްމިނިސްޓްރީން ނުވަތަ އިދާރާއިްނ ފޮނުވާ މައްސަލަ  )ޅ(  
ކުރުމަށް ޙައްލުމައްސަލަ  ،މަށް ފެންނަކަމަށް ލަފާދޭނީޙައްލުކުރެވިދާނެ މައްސަލައެއްކަ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންާވނަަމ،  ބެލުމުގައިލަފާދޭ ކޮމިޓީންނެވެ. ކޮމިީޓން މައްސަލަ 
މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ސީދާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާާތ 

 .މުޢާމަލާތުކޮށްގެން އެ މަޢުލޫާމތު ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ލާއަކަށް ޒިންމާވާ ޙަޓަކައި، އެ މަރު  މި އުސޫލުގެ ދަށުން މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކ()  
 އަންނަނިވި މުއްދަތުތަކުގަިއ ނިންމަންވާނެއެވެ. ،ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަްނކަން

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާއިރު މިނިސްޓްރީއަށް ނުަވަތ އިދާރާއަށް  (1)   
ިމ އުސޫލަށް ފަހު، ދިރާސާކުރުމަށް ހުރިހާ މައްސަލައެއް ފައިވާޅައިހުށަހަ

 )ނުވަދިަހ( ދުވަުހގެ ތެރޭގައި  90ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ެފށިގެން 
 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ  5މި އުސޫލުގެ  (2)   
އެ ަމއްސަލައެއް  ފަހު،ދިރާސާކުރުމަށް އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަަތއް

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީއަށް  60ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން 
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ  )އ(  
ތެރެއިން ކަމެއް އެ މުއްދަތުގައި ފުރިހަމަ ނުކުރެވުނީ، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުްނ 
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން ނުަވތަ މަޢުލޫމާތު ނުިލބިގެން ކަމަްށ ވާނަމަ، އެފަަދ 

  ތެއް ދީ، ފުރުޞަޢުލޫމާތު ޯފރުކޮށްދިނުމަށް އެ ފަރާތަށް ިއުތރު ލިޔެކިޔުން ނުވަތަ މަ
  ރެވިދާނެއެވެ.އިތުރު ވަގުތު ހޭދަކު ބެލުމަށް ނުވަތަ  އެ މައްސަލައެއް  ދިރާސާކުރުމަށް

ކޯޓުން ބޭރުަގއި ަމއްސަލަ 

 ޙައްލުކުުރން 
  ،ނިންމޭނީކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ލަފާދިނުމަށް ކޮމިޓީއަށް  )ހ( .8

 .އި އެކަްނޏެވެއަންނަނިވި ހާލަްތތަކުގަ

ތަކާ ޚިލާފަށް ނުވަަތ ތުއެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަ (1)   
ކަނޑައެޅިގެން ބޭއިންސާފުން އެއްބަސްވުމެއް ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަްނ ހާމަކޮށް 

 ފެންނަން އޮުތން؛ ނުވަތަ 

ބޭއިންސާފުން ވަކި ބަޔަކަށް އެކަނި  ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހުކޮމިޓީން މައްސަލަ  (2)   
 ުނވަތަ ؛ފާހަގަވުންއަމާޒުކޮށްގެން އެއްބަސްވުން ބާިޠލުކޮށްފައިވާކަމަށް 

އެއްބަސްވުމުގެ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ހުއްދައެއް  (3)   
ބާިޠލުުކރުމާ ގުޅޭ ހުއްދައެއް ނުވަތަ  ،މައްސަލައެއް ނަމަ މުގެދޫނުކުރު

     އެކަމާ ގުޅުންހުރި މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ އިދާރާއިން  ،މައްސަލައެއް ނަމަ
ގުޅޭ ޤާނޫނާ ނުަވތަ ގަވާއިދާ  ކޮށްފައިވަނީ، އެކަމާޢަމަލުއެ މައްސަލައިގައި 

ނުވަތަ އުސޫލަކާ ނުވަަތ އެފަަދ ހާލަތްތަކުގައި ާއންމުކޮށް ޢަަމލުކުރާ ގޮތާ 
 ޚިލާފަށްކަން ފާހަގަވުން؛ ނުވަތަ 

       ،ގެ އަދަދުބަދަލު  ނެނަގައިދެވޭ ކުމަކުންޙު މައްސަލައެއްގައި، ކޯޓުގެއެ  (4)   
ވުރެ އަދަދަށް ޙައްލުކުރުމުގައި ދެވޭމި އުސޫލުގެ ދަށުން މައްސަލަ 

 ބޮޑުވެދާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހާަލތުގައި؛ ނުވަތަ 
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ކީ ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮުޑވާނެ ގޮތަކުރުމުގައި ޙައްލުއެ މައްސަލައެއް  (5)   
އެ މައްސަލައެއްގައި  ކުރުން ކަމަށް،ޙައްލުއެ މައްސަލައެއް ކޯޓުން ބޭރުން 

 އަށް މިނިސްޓްރީނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާ  ށްއަރާއިދާ ޝާމިލުވާ
 ން ަގބޫލުކުރެވުން.ތީއެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުގެ މަ

     ަވނަ ނަްނބަރުގައިާވ ( 2( ވަނަ ަނންބަރާއި )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  ) )ށ(  
      ންވާީނ، ންމަނި ށްމަ ން ބޭރުގައި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުހާލަތްތަކުގައި ވެސް ކޯޓު

ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ނިންމާ ހިނދެއްގައި، ކޯޓުން ނަަގއިދޭނެކަމަށް ބެލެޭވ 
ބަދަލުގެ މިންވަރު، ދެފަރާްތ މަޝްވަރާކޮށްގެން އެއްބަސްވެވޭނެ ބަދަލަށްވުެރ 

 ގެންވާ ހަަމތަކުގެ މަތީން ގަބޫލުކުރެވޭނަމައެެވ.ނެކަމަށް އެކަށީވެދާބޮޑު

 އާބިޓްރޭޝަނުގައި  )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް، އާއިމި މާއްދާގެ )ހ(  (ނ)  
 ވެސް ހިންގިދާނެއެވެ. މެދުގައި  ދާ މައްސަލައަކާކުރިޔަށް

މަްއސަލައަށް ޯހދަިއދޭ 
 ޙައްލު 

 ގޮތަކަށް ތެރެއިން ގޮތްތަކުގެ އަންނަނިވި މައްސަލަތައް ނިންމާނީ،  ކުރާ ޙައްލު ދަށުން އުސޫލުގެ  މި .9
 އްލު ހޯދައިދިނުމަށެވެ.ޙަމުޅި މައްސަލައަށް  ކަށްކަގޮތްތަ ނުވަތަ

 

 އަލުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން. ރުމަށް ނިްނމައި،އެއްބަސްވުން އިޢާދަކު )ހ( 

 އައުކޮށްދިނުން.ކުރުން ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫ ހުއްދައެއް ރަސްމީ )ށ(  

 .ން ނުވަތަ ަބދަލު ހަމަޖައްސައިދިނުންގެއްލުމުގެ ބަދަލުދިނު (ނ)  

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަދަލު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ މައްސަލަތަކުގައި،  )ހ( .10 ގެއްުލމުގެ ބަދަުލދިނުން 
ޤާޫނުނ ، ށްފަރާތަ ގުޅިގެން އެ ލާތަކާމުޢާމައެ  ،ދައުލަތުން ފައިސާ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި

 އެހެނިެހން ލުިއތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް ސަރުކާރުން ދެވެން އޮތް ހުއްދަކުރާ މިންވަރަކަށް 
 މައްސަލަ ނިންމުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. ފައިދީ

 ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ޖުމުލަ ައދަދަކީ ދައުލަތަށް  )ށ(  
 ފައިވާ އަދަދެއްަކމުގައި ވާންވާނެއެވެ.ށްކޮ ހިސާބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާގަބޫލުކުރެވޭފަދަ

ދޫކުރެވޭނީ، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  އި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ އަދަދު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގަ )ނ(  
އަދަދެއް އެ  ،ފަރާތުން ދައުލަތަށް ދައްކަްނޖެހިފައިވާ ފައިސާއެއް އޮތްނަމަ
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އުނިކުރުމަށްފަހު، ނުވަތަ އެ ަފއިސާ ދައްކާނެ ގޮތަކާމެދު އެ ފަރާތާއި ދައުލަތުެގ 
 އެފަދަ އެއްބަސްވުމަކަށް ރިޔާޢަތްކޮށެވެ.  ،ވާނަމަކާ ދެމެދު ކުރީން އެއްބަސްވެފައިއިދާރާއަ

ގެއްުލމުގެ ބަދަލު 

 ހިސާބުުކރުން 
ފައިވާ ކަންކަމަށް ބަޔާންކޮށްމި މާއްދާގައި  ،ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހިސާބުކުރަްނވާނީ )ހ( .11

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ކޮށް، ރިޢާޔަތް
 ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ. 

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެއްވެސް އެޑްވާންސް ،  ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހިސާބުކުރުމުގައި )ށ(  
ފައިސާއެއް )އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް، ލީޒް އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް، އެޑްވާންސް ރެންްޓ 
ހިމެނޭގޮތަށް( ދައްކައިފައިވާ ާހލަތުގައި، އެ ފައިސާ ދެއްކި ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 
އެއްބަސްވުން އަނބުރާ އިޢާދަކޮްށދިނުމާ މެދު ހިނގާ މުއްދަތަށް ެއ ފަދަ އެޑްވާންސް 

ުރ އެކަން ހިނގި ދުވަސްވަ، އިނޭންސިންގ" ބެލުމުގައިފައިސާގެ "ކޮސްޓް އޮފް ފަ
ރޭޓަށް ރިޔާޢަތް ކުރަންވާނެއެވެ.  މުކޮށް ހުރި އިންޓަރެސްޓްންތަކުގައި އާރާއްޖޭގެ ބޭންކް

           ށްއަހަރަކަ ،މިގޮތުން ހިސާބުކުރެވޭނެ ެއންމެ މަތީ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކީ
 )އެގާރަ އިންސައްތަ( އެވެ. 11%

ެއއްބަސްވުމުގެ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ  ،ލުކުރިއިރުއެއްބަސްވުން ބާޠި )ނ(  
 ށް މަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުރި ހާލަަތށް އަބާޠިލުކުރިއިރު ހު އްބަސްވުންއެ ،އިންވެސްޓްމަންޓް

ަނއުމަށް ނުވަތަ ހުއްޓިފައިވާ ވިޔަާފރިއެއް އެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ އެ ފެންވަރަށް އަލުން ގެ 
އިާޢދަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި އެކަމަްށ ހުއްޓުނު ވަގުތު ހުރި ހާލަަތށް 

 ބަދަލުގެ ގޮތުަގއި ހިމެނިދާނެއެވެ. ،ހިނގާނެ ޚަރަދު

އެ ތަނެއް  ކުބާޠިލުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްަފއިވުމާއެ )ރ(  
އަނބުރާ ދެވެްނ  އް އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫޮކށްފައިވާނަމަ، ނުަވތަ އެ ތަނެ

ނެތްނަމަ، އެ ތަނެއްެގ ކުލީެގ އެއްބަސްވުން ާބޠިލުކުރުމާ ހަމަޔަށް އެ ތަްނ 
ތަރައްޤީކުރުމަށް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށް ކޮށްފައިާވ 

 އިންވެސްޓްމަންޓް ބަދަލުގެ ޮގތުަގއި ހިމެނިދާނެއެވެ.

ަމްޝރޫޢެއް ހިންގުމަށް ހަވާލުކޮށްފަިއވާ އެއްބަސްވުމެއް ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން  )ބ(  
ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި އެ ަމޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް އެ ފަރާުތްނ ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު 

 ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހިމެނިާދނެއެވެ.
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އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރި އިުރ އެއްބަސްވުމުގެ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށް މާލީ  )ޅ(  
އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެްނ  ،ކުން ލޯނެއް ނަގައިފައިވާނަމައައިދާރާ

ސްޓާއި ރެއެއްބަސްވުން އިޢާދަކޮށްދިނުމާ ހަމަޔަށް ހިނގާ މުއްދަތުގައި ހިނގާ އިންޓަ
 އެ ފައިސާ ހިމެނިދާނެއެވެ. ،ފައިވާނަމަރައިޖޫރިމަނާއެއް އަ

ތެރެއިން، ސަރުކާރުގެ ޢަމަލަކުން ވިޔަފާރިއެއް  މި އުސޫލުގެ ދަށުން ބެލޭ މައްސަލަތަކުގެ )ކ(  
ހުއްޓިފައިވާނަމަ، އެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުނުއިރު އެ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ނުަވަތ 

އެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުނު  ،ވެސް ތަރައްޤީކުރުމަށް މާލީ އިދާރާތަކުން ނަގައިފައިވާ ލޯނުތަކަށް
ކުރާ ާތރީޚާ ހަމަޔަށް ހިނިގ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސެްޓލްމަންްޓ އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއި

އެ ފައިސާ  ،ނަމަވެފައިވާސްޓާއި، އެ މުއްދަތުގައި ޖޫރިމަނާއެއް ރެމުއްދަތުގެ އިންޓަ
 ހިމެނިދާނެއެވެ.

އޮޕޮޗޫނިޓީ ވިޔަފާރިއަކާ ގުޅިގެން  ނުވަތަގުޅިގެން އެްއބަސްވުމަކާ  ބާޠިލުކޮށްފައިވާ )އ(  
އަްނނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަްތ   ،ދޭނަމަގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ބަދަލެއް ޓުކޮސް

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ؛އެއްބަސްވުމުގެ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް (1)   

އެއްބަސްވުމުގެ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށް ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަސައްކަތުން  (2)   
 ؛ލިބެުމންިދޔަ އާމްދަނީ ،އާމްދަނީއެއް ލިބޭނަމަ

އެއްބަސްވުމުގެ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ  (3)   
ެއ މަސައްކަތް  ،އިމުކުރުމުގެ ަމސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭނަމަޤާފެސިލިޓީއެއް 

އް ޚެކުރަމުން ގެންދިޔަ އަވަސްމިނަްށ ބަލައި، އެ މަސައްކަތް ނިޭމނެ ތާރީ
އެ ތާރީޚުން ެފށިގެން ލިޭބނެކަމަށް ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން  ،އަންދާޒާކޮށް

 ގަބޫލުކުރެވޭ އާމްދަނީ.

 ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ަމްޝރޫޢެއް ހިންގުމަށް ހަވާލުކޮށްފަިއވާ އެއްބަސްވުމެއް (ވ)  
ގެއްލުމުގެ ބަދަލުެގ ގޮތުގައި ަފއިސާ ދޫކުރާއިރު،  އިޢާދަކޮށްދެވެން ެނތް ހާަލތުގައި،

އެ މަޝްރޫޢެއްގެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި  ،ގިނަވެގެން އެ ފަރާތަށް ދޫކުރެވޭނީއެންމެ 
 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޖުމުލަ އަދަދު ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓް ވެލިއުއާ ހަަމއަށެވެ.
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ގެ ލު އިކޮނޮމިކް ކަުއންސި

 ލަފާ ހޯދުން 
ކުރުމަށް ލަފާދޭ ޙައްލުމައްސަލަ ޓަކައި،  މި އުސޫލުގެ ދަށުން މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް )ހ( .12

 އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ،ވެސް ކޮންމެ މައްސަލައެއް ،ކޮމިޓީން

 އިކޮނޮމިކް ،ށްފަހުބެލުމަ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ލަފާދޭ  ޙައްލުކުރުމަށް މައްސަލަ )ށ(  
 މައްސަލައިގެ  އެ ،ވަކިން މައްސަލައަކަށް ކޮންމެ ،ހުށަހަޅަންވާނީ ކައުންސިލަށް
 ޚުލާޞާ އެކުލަވަިއލައިފައިވާ ބިނާކޮށް ބަޔާންތަކަށް ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެންމެހައި

 ކަންކަން  އަންނަނިވި މައްސަލައަކާއެކު  ކޮންމެ ހުށަހަޅާ ތުންމިގޮ. ރިޕޯޓަކާއެކުގައެވެ
 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

 ؛ކުރުމަށް ކޮމިޓީން ދޭ ލަފާޙައްލުމައްސަލަ  (1)   

 ލޫމާތު.ޢުޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަމައްސަލައިގައި  (2)   

ކުރުމަށް ޮކމިޓީއަށް އެންގުމުެގ ޢާޖަކޮމިޓީގެ ނިންމުން ބަލައިގަތުމަށް ނުވަތަ އަލުން މުރާ (ނ)  
 އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އިޚްތިޔާރު

ސެޓްލްމަންޓް ެއގްީރމަންޓް 

 ކުރުން 
 ރުމަށް ނިންމި ޮގތާ މައްސަލަ ޙައްލުކު ން،ތީމަ ގެ ލަފާގެއިކޮނޮމިކް ކައުންސިލު )ހ( .13

 ،ނުވަތަ އިދާރާއިން ންއެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއެކު މިނިސްޓްރީގުޅޭގޮތުން، 
 ސެޓްލްމަންޓް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ން ތީސެޓްލްމަންޓް އެއްބަސްވުމުގައި، މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކުގެ މަ )ށ(  
އަންނަިނިވ  ،ކަންކަމުގެ އިތުރުން ބަޔާންކޮށްފައިވާފައިވާ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމުަގއި މައިނިން

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. ލަފަޔާއެކުއެ ކަންކަމުގެ  ،ކަންކަން

       ދައްކައިފައިވާ ނަމަ،  ފައިސާއެއްއެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް  (1)   
      ،ފައިސާއެއްކަން ބަޔާންކުރުމާއެކުއެ ފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ 

 ؛ނުކުރުން އެ ފައިސާ އަނބުރާ ރައްދު

އެ ފައިސާ  ،ރީފަންޑަަބލް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކައިފައިވާނަމަ-ނަން (2)   
 ؛އަނބުރާ ރައްދު ނުކުރެވޭނެކަން ބަޔާންކުރުން

ކުިލ ، މުއްދަތަށްބާޠިލުޮކށްފައިވާ  ،އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ާހލަތުގައި (3)
 ؛ދައްކަްނ ނުޖެހޭކަމަށް ކަނޑައެޅުން ނުވަތަ ޖޫރިމަނާ ނުވަތަ
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، ސެޓްލްމަންޓަކަށް ދާން ބޭނުންާވ މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް (4)   

ނޫން އިދާރާއަކަށް  ށް ނުވަތަ އެކަނުވަތަ ޓްރައިބިއުަނލަ ކޯޓަކަށް
އެފަދަ  ،އެ މައްސަލައެއް އަނބުރާ ނެގުމަށް އެއްބަސްވުމާއި ،ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ

ބުނެވިދިޔަ އެއްވެސް ތަނަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ދޫކޮށްލުމަށް  ،މައްސަލައެއް
 އެއްބަސްވުން.

ކުރިން ކުއްޔަށް 
ދޫކޮށްފަިއވާ ތަެނއް 

 ހަވާލުކުެރވެން ނެތުން 

ޙައްލުކުރުމުގައި، ސަރުކާރުން ތަނެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މި އުސޫލުގެ ދަށުން މައްސަލަ  )ހ( .14
އެ އެއްބަސްވުން އިާޢދަކޮށް، އެ ތަނެްއ  ،ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ބާޠިލުކޮްށފައިވާނަމަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންކަމަްށ  15މި އުސޫލުގެ  ،އަނބުރާ ހަވާލުކުރެވެން ެނތްނަމަ 
ތަނަކާމެުދ  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދޭނެ އެހެން ،ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު

އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި  ފައިކޮމިޓީން އެ ފަރާތާ މަޝްވަރާކޮށް
 އެ ފަދަ ތަނެއް ނުވަތަ ތަްނތަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ކުރިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ުހށަހެުޅމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު )ށ(  
އިކޮނޮމިކް  ،ތަނެއްގެ ބަދަލުގައި އެހެން ތަނެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ިނންމާނީ

 ކައުންސިލުންނެވެ.

ކުއްޔަށް ދޭނެ ެއހެން 
 ތަނެއް ކަނަޑއެުޅން 

ތަން  ރިފަރާތުގެ ކިބައިން ވަކިކު އެ  ،ބަދަލުގައި ކުއްޔަށް ދޭން ކަނޑައަޅާ ތަނަކީ )ހ( .15
 މަގުސަދު ހާސިލުކުރެވޭފަދަ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ކުރި ދޫ ކުއްޔަށް

     ތަން ފުރަތަމަ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މަގުސަދު  ،މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް )ށ(  
ފަދަ ތަނެއްކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކަށް  ހާސިލުކުރެވޭ

 އިސްކަންދޭންވާނީ އަންނަނިވި ަތރުތީބުންނެވެ.

 ؛ބޮޑުމިން ތަނުގެ (1)   

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ަދތުރުަފތުރަށް ބިނާާވ ފަދަ މަގުސަދަަކށް ދީފައިވާ  (2)   
އެ ތަނަާކ ނަމަ، ވެާލނާ އިންޓަރޭނޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ފެށިގެން  ތަނެއް
 ؛ދުރުމިންހުރި 

ނަމަ،  އެތެރޭގެ ދަތުރުފަތުރަށް ބިނާާވ ފަދަ މަގުސަދަކަށް ދީފައިވާ ަތނެއް (3)   
އެ ތަނަކާ  ނުވަތަ ސީޕޯޓާ ޓާއެންމެ ކައިރީގައިވާ އެއަރޕޯ ،މަގުސަދަށް ބަލައި

 ؛ދެމެދު ހުރި ދުރުމިން
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ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުން ފިޔަަވއި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް  (4)   
ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓަށް  ތައްދޫކޮށްފައިވާ ތަނެއްނަމަ، އެ ަތނެއްގެ އުފެއްދުން
 ؛ނެރުމުގައި ހުރި ފުރުޞަތުތައް ުނވަތަ ފަސޭހަތައް

 ރަށެއް ނަމަ، ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބޮޑުމިން. (5)   

ޒިންާމވާްނޖޭ 
ފަރާތްތަކާެމދު ފިޔަަވޅު 

 އެޅުން 

ސަރުކާރަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަްށ  ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި .16
އެފަދަ  ،ކޮިމޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަތައް ބަލައިނުވަތަ އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް 

ފަރާތްތަކާމެދު ޤާޫނނީގޮތުން ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަްށ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ،ލާތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި މުއްދަތު ގުނާނީޙަމި އުސޫލުގެ ދަށުން މުއްދަތު ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަރު .17 ްއދަތު ގުުނން މު
 ނެވެ.ހިމަނައިގެންސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް 

އިވަނީ ތިރީގައިާވ ުޒތަކަށް ދީފަފުޓަކައި، އަންނަނިވި އިބާރާތްތަކާއި ލަ މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް .18 މާނަކުރުން 
 މާނަކުރުމެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށް " ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހުއްދަ "ރަސްމީ )ހ(  
ބޭނުްނާވ  ޓަކައި ކުރުމަށް ޛުކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަަތ އެއްބަސްވުން ތަންފީ ބޭނުންވާ

 ކަމެއް ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ކޮންމެހެން ނަގަންޖެހޭ ުހއްދަތަކަށެވެ.

"ތަން" ނުވަތަ "ތަނެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ  (ށ)
 އްދުތަކަށެވެ.ޙަސަރަ ،ބިނާތަކާއި، އިއިމާރާތާ، އިބިންބިމާ، އިފަޅުފަޅާ، އިރަށްރަށާ

އުސޫލަށް ޢަމަލުުކރަން 

 ފެށުން
ޝާއިޢުކުރާ މި އުސޫލު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .19

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

_______________ 

 

 


