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`  

  
  ޤަވާޢިދު  ގެ ޓްރައިބިއުނަލް  ވަޒީފާއާބެހޭ  

 

 ފުރަތަމަ ބާބު 

 ޢާންމު ކަންތައްތައް 
 

 ހަދާފައިވާދަށުން  ގެ ) ޤާނޫނު ވަޒީފާއާބެހޭ( 2008/2 ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޤަވާޢިދަކީ މި
 މައްސަލަތައް  ޓްރައިބިއުނަލުން، ގޮތާއިނޭ ހިންގާ މަސައްކަތް  ޓްރައިބިއުނަލުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ކަންތައްތައް  އެހެނިހެން ޓްރައިބިުއނަލާބެހޭ، އުޞޫލުތަކާއި ޢަމަލުކުރާންޖެހޭ  ބެލުމުގައި
  .ވެޤަވާޢިދެ ބަޔާންކުރާ

)ހ(  1. ނަން  ތަޢާރުފާއި   

  

)ށ( .އެވެ" ޤަވާޢިދު ނަލުގެވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު"ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ  މި   

  

ފަރާތާއި ވަޒީފާ  ވަޒީފާދޭ  އުލުގައިވަޒީފާގެ މާހަ ،މަޤްޞަދަކީ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެހެންވެސް ޤާނޫނެއް  ،އުފެދޭ ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކާއި މެދުއަދާކުރާފަރާތާއި ދެ

ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގައި ނުވަތަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލުމަްށ 
ނޑައަ  .ލުއިފަސޭހަކޮށް ބަލައި ނިންމުމެވެ ،ހަށްފައިވާ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަޅައިކަ

2.   ޓްރައިބިއުނަލުގެ  
މަޤްޞަދުތައް 

  
 ވަޒީފާއާބެހޭ ދަށުން ޤަވާޢިދެއްގެ ނުވަތަ  ޤާނޫނެއް އެހެންވެސް ޤާނޫނު ނުވަތަ ވަޒީފާއާބެހޭ

ނޑައަޅާ ބެލުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން  ޚިލާފުނުވާ  ޤާނޫނާ ވަޒީފާއާބެހޭ ،ބަލައި މައްސަލަތައް ކަ
 ނިންމުމުގެ މައްސަލަތައް އެ ފެންނަގޮތަކަށް ރަނގަޅުކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ،މަތިން ގޮތުގެ

 ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލިދާނެ މިގޮތުން .ލިބިގެންވެއެވެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ބާރު  ފުރިހަމަ
 .ހިމެނެއެވެ  މައްސަލަތައް ބާވަތްތަކުގެ ތިރީގައިވާ ތެރޭގައި މައްސަލަތަކުގެ 

)ހ(  3.  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  
ތިޞާޞް އިޚް

   

ކާ އުޞޫލުތަ އަސާސީ ބަޔާންކޮށްފައިވާބާބުގައި  ވަނަ 2 ޤާނޫނުގެ ޒީފާއާބެހޭވަ .1

 ލަ؛ޚިލާފުވާކަމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަ 
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އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާ އަދާކުރި މީހާ  .2

  ؛ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

  

   

 ހުށަހަޅާ ނުދޭކަމަށް ބުނެ  އުޖަޫރ ދޭންޖެހޭ  މިނުންކުޑަ  އެންމެ މުވައްޒަފްަށ .3

 މައްސަލަ؛

  

   

 މައްސަލަ؛ ޚިލާފުވާކަމަށް ހުށަހެޅޭ އެއްބަސްވުމާ ވަޒީފާގެ .4   
  

 ހުށަހަޅާ މިނިސްޓަރްަށ ބެހޭގޮތުން އޭޖެންސީއަކާ ހަމަޖައްސައިދޭ ވަޒީާފ .5
 ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، ނިންމުމަކާމެދު  ނިންމާ މިނިސްޓަރު ގުޅިގެން ޝަކުވާއަކާ
 މައްސަލަ؛ ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެނިންމުން 

  

  
 ؛މައްސަަލ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ  އޭޖެންސީއަކާ ހަމަޖައްސައިދޭ ވަޒީާފ .6   

  
 ތަމްރީނާބެހޭ ނުވަތަ  ،އެއްބަސްވުމަކާ ގެންގުޅުމާބެހޭ  ވަޒީފާގައި ދިނުމަށް ތަމްރީނު .7

 ؛މައްސަލަ ޚިލާފުވެގެން ހުށަހެޅޭ އެއްބަސްވުމަކާ

  

  
 ގުޅޭގޮތުން  ޞިއްޙަތާ ނުވަތަ ،ރައްކާތެރިކަމަށް  މީހުންގެ މަސައްކަތްކުރާ  .8

 ،ކުރުމަށްޓަކައި އިޙްތިރާމް ފުރިހަމައަށް މާއްދާތަކަށް ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ހެދިފައިވާ
 ގޮތަށް  އަތުރާފައިވާ  މެޝިނަރީ  ނުވަތަ މެޝިނަރީއަށް ބޭނުންކުރާ ތަނުގައި

ނޑައަޅާ  އޮފިސަރުން  ވަޒީފާއާބެހޭ ގެނައުމަށް ބަދަލު  ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ ވަކި  ކަ
 ؛މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އަމުރާމެދު  ކުރާ

  

  
 ޔަޤީނުންވެސް ފުރާނައްަށ ނުވަތަ ޞިއްޙަތަށް މީހުންގެ މަސައްކަތްކުރާ  .9

ނޑިވަޅުތަކުގައި، ޤަބޫލުކުރެވޭ  ދިމާވެދާނެކަމަށް  ނުރައްކަލެއް  ވަކިކަހަލަ  ދަ
 އަމުރާމެދު  ކުރާ  އޮފިސަރުން ވަޒީފާއާބެހޭ އެޅުމަށް  ވަގުތުން  ފިޔަވަޅުތަކެއް 
 ؛މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  ހިގެންހިތްހަމަނުޖެ

  

    

ނޑަށް އަޚްލާޤީ މަސައްކަތުގެ   .10  އެކަށީގެން  ފިޔަވަޅަކީ އެޅި ތަބާނުވުމުން މިންގަ
  ؛މައްސަލަ ހުށަހަޅާދެކިގެން  މުވައްޒަފު އެޅުނު  އެފިޔަވަޅު ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ނުވާ
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އްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ޤާނޫނެޓްރައިބިއުނަލުން ބަލަންޖެހޭކަމަށް   .11

  ލައެއް؛މައްސަ

  

    

 މައްސަލައެއް ނިމިފައިވާ ބަލައި ނުވަތަ ،ހިނގަމުންދާ ކޯޓެއްގައި ޝަރްޢީ އެއްވެސް
  .ނުވާނެއެވެޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައިގެން

)ހ(  4 . ޝަރްޢީ ކޯޓަކުން  
ބަލާ މައްސަލަ 

ނުބެލުން 
   

 ބަލަންޖެހޭނެ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލައަކީ އެ ،ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ކޯޓަކަށް ޝަރްޢީ 
ނޑައަޅާ  ކޯޓަކުން  މައްސަލައެއްކަމަށް  ބެލުމަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަތައް ކަ

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް ) ހ( މިމާއްދާގެ

)ށ(   

     
ވަޒީފާއާ ބެހޭ މި ޤަވާޢިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް، 

 9ކަމަށްވާ  ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު ތާރީޚުޓްރައިބިޔުނަލުން ބަލާނީ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ 
 . ގެ ފަހުން ހިނގާފައިވާ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ މައްސަލަތަކެވ2008ެޖުލައި 

 5 . ވަޒީފާއާ ބެހޭ  
ޤާނޫނަށް 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު 
ތާރީޚުގެ ކުރިން 

 ދިމާވެފައިވާ
 މައްސަލަތައް 

ނުބެލުން 
     

ބާބު  ދެވަނަ   

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލައަށް ޖަވާބުދިނުން 

   
ނޑައަޅާ ،ންވާނީޅާ މައްސަލަ ހުށަހަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަކަށް ކަ

 .ފޯމުންނެވެ
)ހ(  6 . ހުށަހެޅުން  މައްސަލަ  

   
 މައްސަލަ  ،ކޮޕީއާއި 3މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ  ،ޅާއުިރމައްސަލަ ހުށަހަ ޓްރައިބިއުނަލަށް

މައްސަލައާ ގުޅިގެން  އި،ކޮޕީއާ 3ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  އެންމެހާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 
 . ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ޤަރީނާ އިހެއްކާހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ 

)ށ(   

   
ނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް  އި ޤާނޫނުގަ ވަޒީފާއާބެހޭ )ހ( ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައިކަ  7.  މައްސަލަ  
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އުފެދުނު މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޚިލާފެއް  އެ، ވަޒީފާއާގުޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޚިލާފެއް
 ޓްރައިބިއުނަލަށް  މައްސަލަ  އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  މަސް 3 ފެށިގެން  ތާރީޚުން

ޓްރައިބިޔުނަލަށް  މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ފާއިތުވުމަށްފަހު މުއްދަތު މި. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 .ނުގަނެވޭނެއެވެ ބަލައެއް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
މުއްދަތު 

     
ނޑައަޅައިފައިވާ) ހ( މާއްދާގެ މި  ބާރު  އަމިއްަލ ފާއިތުވުމަށްފަހުވެސް، މުއްދަތު ގައި ކަ

 މައްސަލަ ރިޢާޔަތްކޮށް، އެކަމަކަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ  ސަބަބެއް މަޤްބޫލް ނުފޯރާފަދަ
  .ލިބިގެންވެއެވެ ޓްރައިބިއުނަލަށް އިޚްތިޔާރު ބަލައިގަތުމުގެ

)ށ(    

   
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށަހަޅާ  ޙަޤީގަތްތަކެއްގެ އެއްހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ  ޓްރައިބިއުނަލަށް
 މައްސަލައެއް  އެ ،ފޯމަކުން އެއް ތްތަކުންވެސް،ފަރާ ގިނަ  ފަރާތަށްވުރެ އެއް ނަމަ،މައްސަލައެއް

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ޓްރައިބިއުނަލަށް

8. ގިނަ  އެއްފަރާތަށްވުރެ  
ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަ 
    

ހިމެނޭ ފަރާތަކުން، އޭނާގެ  މަޞްލަޙަތެއް  ގުޅޭ  މައްސަލައަކާ ހުށަހެޅިފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލަށް
މަޞްލަޙަތު އޮތް ގޮތެއް ބަޔާންކޮށް، މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، 
މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހުއްދައާއެކު މައްސަލައިގައި ބައިވެރިވެ، މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

 . ދައްކަން ބޭނުން ވާހަކައެއް ދެއްކިދާނެއެވެ

9. ހިމެނޭ  މަޞްލަޙަތު 
ފަރާތްތައް 
 ބައިވެރިވުން 

   
 އެ ،ލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާނަމަޢް ފޯމުގައިވާ މަ އެ ،ލިބުމުން ފޯމު ހުށަހަޅާމައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް

 . އެންގިދާނެއެވެ ޓްރައިބިއުނަލަށްލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުށަހެޅުމަށް ޢްމަ
10 . ފުރިހަމަ  މަޢްލޫމާތު 

 ނުވުން 
    

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލުމުގެ ބާރު ލިބިފައިނުވާ 
. މައްސަލައެއްނަމަ، އެކަން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ލިޔުމުން އަންގާންވާނެއެވެ

 ބެލުމުގެ ބާރު ލިބިފައިނުވަނީ ކޮން ސަބަބަކާމިގޮތުން ދޭ ލިޔުމުގައި، އެމައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލުން 
ހުރެކަން އެނގޭގޮތަށް ލިޔެ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސް އެކަމަށް 

 .ސޮއިކުރާންވާނެއެވެ ނޑައަޅާ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރަކުކަ
 

11 .  ޓްރައިބިއުނަލުން 
ނުބެލޭނެ 

މައްސަލައެއްކަމަށް 
ނޑައެޅުން   ކަ

     

 ،އަހަރާއިމައްސަލަ ހުށަހެޅުނު  ،ބަލައިގަތުމާއެކު ޓްރައިބިއުނަލުން ފޯމު ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
 ޚާއްޞަވަކި  ވެސްށްކަމައްސަލައަކޮންމެ ، ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ލިބުނު ތަރުތީބަށް ބިނާކޮށް

ނޑައަޅަ ޓްރައިބިއުނަލުން ނަންބަރެއް  . ންވާނެއެވެކަ

ނަންބަރު  މައްސަލަ  12.
 ދިނުން 
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މި . ން ވާނެއެވެބަލަހައްޓާ ޓްރައިބިއުނަލުންހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ދަފްތަރު  ޓްރައިބިއުނަލަށް
މައްސަލައިގެ  ،ލޫމާތާއިޢްފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަހެޅި ދަފްތަރުގައި މައްސަލަ ހުށަ 

 ތާރީޚާއި، ނިމުނު ތާރީޚާއި، މައްސަލައާމެދު މައްސަލަ ނަންބަރާއި، ހުށަހެޅުނު  ،ބާވަތާއި
 .ވާނެއެވެރެ◌ެކޯޑްކުރާން ޢަމަލުކުރެވުނުގޮތް،

13.  މައްސަލައިގެ 
 ދަފްތަރު 

    

މައްސަލަ ށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަ ،ހުށަހަޅާ ފޯމު ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައިގަތުމަށްފަހު  މައްސަލަ 
މައްސަލަ ން ޙަވާލުކޮށް، ޓްރައިބިއުނަލު އެފޯމާއެކު ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ  ،ހުށަހެޅި ފޯމާއި 

 .ވާނެއެވެލިޔުމަކުން ދޭން  ރާތަށްރައްދުވާ ފަ  މައްސަލަހުށަހެޅިކަމުގެ ނޯޓިސް 

14.  މައްސަލަ  
ހުށަހެޅިކަމުގެ 

ނޯޓިސް މައްސަލަ 
ރައްދުވާ ފަރާތަށް 

 ދިނުން 
    

މައްސަލައަށް، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޖަވާބު ދޭންވާނީ އެކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ 
ނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމަކު◌ުންނެވެ ޅާ މައްސަލައިގައިވާ މިގޮތުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަ . ކަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް  5ގިނަވެގެން  ކަންކަމަށް
 .ނަލުން އަންގާންވާނެއެވެޓްރައިބިއު

15.  މައްސަލައަށް  
 ޖަވާބުދިނުން 

    

އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ، ލޫމާތުޢްދޭ ޖަވާބާ ބެހޭގޮތުން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަ  މައްސަލައަށް
 .އެންގިދާނެއެވެޓްރައިބިއުނަލަށް ދިނުމަށް، 

16.  މަޢްލޫމާތު 
 ސާފުކުރުން 

    

މަޤްބޫލް ސަބަބަކާ ، މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި މިޤަވާޢިދު ފަރާތުން  ރައްދުވާ މައްސަލަ
 އަޑުއެހުަމށް) ދޭއް( 2ވިދިވިދިގެން ނުވަތަ  ،ނުވާނަމަ ޖަވާބުދީފައި މައްސަލައަށް ނުލައި،

 ގޮތެއް ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލައާމެދު  ރުގައި ޙާޟިއެފަރާތުގެ ޣައިރު  ،ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ
 .ވެމިދާނެއެނިން

17. ޖަވާބު  މައްސަލައަށް  
 ނުދިނުން 

    

ނޑައެޅިގެން ޤާނޫނުގައި  ހުށަހަޅާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް ،ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ ގޮތަކަށް އެހެން ކަ
 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަކީ މައްސަލަ 

18.  މައްސަލަ  
 ސާބިތުކުރުން 

    

 ހެކިބަސް ، ހާޒިރުކުރުމާއި މީހުން ބެލުމަށްޓަކައި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް
 ހޯދާ  ޙަޤީޤަތް މައްސަލައިގެ ގޮތަކުންވެސް މިނޫން އަދި، ހޯދުމާއި ޤަރީނާ ހެއްކާއި، ހޯދުމާއި

 .ލިބިގެންވެއެވެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ބާރު ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ކަށަވަރުކުރުމަށް 

)ހ(  19 . ހާޒިރުކުރުމާއި  މީހުން  
މާއި، ހެކި ހޯދު
ހެކިންނާ 

 ސުވާލުކުރުން 
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 ،ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހާޒިރުކޮށްދިނުމްަށ ހެކީން މަޖިލީހަށް ބަލާ  މައްސަލަ
 ފުރިހަމަ ހެކިންގެ  އެދޭ  ހާޒިރުކޮށްދޭން  މިގޮތުން . އެދެވިދާނެއެވެ ފަރާތަށް  ރައްދުވާ  މައްސަލަ 
  .ދޭންވާނެއެވެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ފަރާތަކުން އެދޭ ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ހެއްކަކު އެ މަޢްލޫމާތު

)ށ(    

     
 ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ ހުށަހެޅިފައިވާ މީހަކާ ކޮންމެ ހާޒިރުކުރެވޭގެ ދަށުން ) ށ(މިމާއްދާގެ 

 މައްސަލަ ރަށްދުވާފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅިފަރާތަށާއި، މައްސަލަ ތުޞަ ފުރު ސުވާލުކުރުމުގެ 
  .ލިބިގެންވެއެވެ  މެންބަރަކަށް  ކޮންމެ މަޖިލީހުގެ ބަލާ މައްސަލަ 

)ނ(    

     
 ،ނުވަތަ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ  ،ނުވަތަ މަޢްލޫމާތެއް ދިނުމަށް ،ޙާޟިރުވުމަށް  ޓްރައިބިއުނަލަށް

ޓްރައިބިއުނަލުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިދޭ ބާރެއްގެ ދަށުން 
ކަށް، އެ އެންގުމެއް އަމުރުތަ އިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް އަންގާ އެންމެހާ އެންގުންތަކާ

 .އެވެފުރިހަމައަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެ ކުން◌ްފަރާތަރައްދުވާ  ނުވަތަ އަމުރެއް 

20.  އެންގުންތަކަށް 
  ތަބާވުން 

   
 ،މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށާއި  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ،މައްސަލަތަކުގައި ބަލާ ޓްރައިބިއުނަލުން

އެއިން ކޮންމެ ފަރާތަކުން  ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށާއި
ނޑައަޅާ އެހެން މީހަކު ނުވަތަ އެފަރާތެއް ނިސްބަތްވާ  ވަކީލަކު ނުވަތަ އެފަރާތުން ކަ

ގައި ލައިމަސައްކަތްތެރްީނގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ޔޫނިއަންއެއްގެ މަންދޫބުން ބޭނުންކޮށްގެން މައްސަ
އެކަމުގައި އެފަރާތުން ޢަމަލުުކރި  ނުވަތަ ،ކަންހިނގި ގޮތް ކަމަށް އެފަރާތަށް ފެންނަ ގޮތެއް

 . ތު ދޭންވާނެއެވެޞަގޮތްކަމަށް އެފަރާތުން ބުނާ ގޮތެއް ޓްރައިބިއުނަލަށް ބަޔާން ކޮށްދިނުމުގެ ފުރު
  

ދެއްކުމުގެ  ވާހަކަ   .21
 ދިނުންރުޞަތު ފު

     

  ތިންވަނަ ބާބު 
 މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމުން 

    

ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  އެ ހުށަހެޅިފައި ވަނިކޮށް، މައްސަލައެއް ޓްރައިބިއުނަލަށް
 ޓްރައިބިއުނަލުން އެ  ،ފަރާތްތަކުން މައްސަލަ ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު ޙައްލުކުރުމަށް އެދިއްޖެނަމަ

 . މައްސަލަ ބެލުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލާންވާނެއެވެ

.22 )ހ(  ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު 
ވާހަކަދެއްކުމަށް 

ބާރުއެޅުން 
      

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ) ހ(މިމާއްދާގެ     )ށ(
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އަދި، އެމުއްދަތު . ވެތެއް ދޭންވާނެއެ ދުވަހުގެ މުއްދަ) ސާދަ( 14ގިނަވެގެން 
ފާއިތުވުމަށްފަހު، ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްފައިނުވާނަމަ، މައްސަލަ 

ތެއް ދިނުމަކާނުލައި، މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޙައްލުކުރަން އިތުރު ފުރުޞަ
  . އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

   
ފަރާތެއް  ވަނަހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ތިން  ޓްރައިބިއުނަލަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް 

ރިކަމާއެކު ޞުލްޙަވެނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް  ދައްކައިގެންގެން ދެފަރާތުން ވާހަކަ ބޭނުންކޮށް 
އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް  ،ވާނަމަ ޝަރުޠުކޮށްފައި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހައްލުކުރުމަށް 

 . ވާނެއެވެގާން އަން ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް 

23.  މައްސަލަ  
ޙައްލުކުރުމުގައި 

ތިންވަނަ ފަރާތެއް 
ބޭނުންކުރުން 

   
ވަޒީފާ  ވެރިކަމާއެކު، ވަޒީފާދޭފަރާތާއިއިންޞާފު ނިންމުމުގައި މައްސަލަތައް ޓްރައިބިއުނަލުން

ރިޢާޔަތް  ރައްކާތެރިކޮށްދެވޭނޭ ގޮތްތަކަށް ހައްޤުތައް މަޞްލަޙަތާއި، ދެފަރާތުގެ އަދާކުރާފަރާތުގެ 
  .ކުރާންވާނެއެވެ

 

24.  މައްސަލަ  
ނިންމުމުގައި 

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ 
ކަންތައް 

   
ދަށުން ލިބިދޭ  ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ އުޞޫލުތަކުގެ 2ޤާނޫނުގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ

އުނަލުން އަވަސް ގޮތެއްގައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ޓްރައިބި ޓްރައިބިއުނަލަށްޙައްޤަކާ ގުޅޭގޮތުން 
 .ންވާނެއެވެލާބަ

25. ސް ގޮތެއްގައި އަވަ 
ބަލަންވާ މައްސަލަ 

   
 މަޖިލީހުގެ ބަލާ  މައްސަލަ ،ލިޔުމުން ބަޔާނެއް ހެކިންގެ ހާޒިރުކުރެވޭ މަޖިލީހަށް ބަލާ  މައްސަލަ

ފުރިހަމަ  ފަރާތުގެ ހެކިބަސްދޭ  ބަޔާނުގައި ރެކޯޑުކުރެވޭ  މިގޮތުން. ރިކޯޑްކުރަން◌ްވާނެއެވެ ރިޔާސަތުން 
 .ހިމަނާންވާނެއެވެތާއި، އެފަރާތުގެ ސޮއި ލޫމާމަޢް

26. ބަޔާން  ހެކިންގެ 
ނެގުން 

   
މެންބަރުންގެ  މަޖިލީހުގެ ބަލާ  މައްސަލަ ،ނިންމާންވާނީ ނިންމުމެއް ކޮންމެ ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

 .އަޣްލަބިއްޔަތުގެ ރައުޔަށް ފެންނަ ގޮތަށެވެ
27.  އަޣްލަބިއްޔަތުން  

މައްސަލަ ނިންމުން 
   

މައްޗަށް ބިނާކޮށް  ޙަޤީޤަތްތަކެއްގެ ރަނގަޅު މައްސަލައަކީ،ހުށަހަޅާ  ޓްރައިބިއުނަލަށް
އަންނަނިވި އަމުރުތައް  ،މައްސަލައެއްކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނިއްޖެނަމަ ޅިފައިވާހުށަހެ 

 .ބާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ  ނެރުމުގެއަމުރެއް ނުވަތަ އަމުރުތަކެއް  ،ށްހިމެނޭގޮތަ

.28 )ހ( ނިންމިދާނެ  މައްސަލަ  
ގޮތްތައް 

   ؛ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ކުރާ އަމުރު ވަކި .1

   ؛ވަކިކޮށްފައިވާ މީހާއަށް އަނބުރާ ވަޒީފާ ދިނުމަށް ކުރާ އަމުރު ވަޒީފާއިން .2
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ގެއްލިފައިވާ މަންފާއެއް ނުވަތަ ފަސޭހައެއް އަނބުރާ އެމީހަކަށް ލިބޭނެގޮތް  މީހަކަށް  .3

 ކުރާ އަމުރު؛ހެދުމަށް 

  

   ދިނުމަށް ކުރާ އަމުރު  ބަދަުލ .4

އިސްވެދެންނެވި އަމުރުތަކުގެ އިތުރުންވެސް، އެމައްސަލައިގައި އިންޞާފު ޤާއިމް  .5

  .ކުރުމަށްޓަކައި ކުރާންޖެހޭކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ ކޮންމެ އަމުރެއް

  

މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލިއިރު، އެ
މައްސަލައަކީ  ސާބިތުނުވާކަމަށް މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ

ސާބިތުނުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ނިންމައި، މިގޮތުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން، 
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައި ދިނުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ 

 . އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  )ށ(

     

މައްސަލައިގައި  ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު، އެ
ވަގުތީ އަމުރެއް ނުނެރިއްޖެނަމަ، އެމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތަށް 

 މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެއުނިކަމެއް ލިބިދާނެކަމަށް، 
މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތެއް ނިންމުމާ ހަމައަށް، ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުން 
ނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތެއް ނިންމުމާ ހަމައަށް ދެމިއޮންނަ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުމުގެ  ކަ

 . ވެއެވެއިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެން 

.29 )ހ( އަމުރު  ވަގުތީ  

   

 ލިޔުމުގައި  މި. ލިޔުމުންނެވެ އޮންނަންވާނީ އަމުުރ ވަގުތީ  ނެރޭ ދަށުން  ގެ)ހ( މިމާއްދާގެ 
 މުއްދަތާއި، ދެމިއޮންނާނެ އަމުރު ،އިތަފްޞީލާ އަމުރުގެ ،ސަބަބާއި ނެރުނު އަމުރު ވަގުތީ
 .އޮންނަންވާނެއެވެ ނަމާއި ސޮއި މެންބަރުގެ ބެލެހެއްޓި  ރިޔާސަތު މަޖިލީހުގެ ނެރުނު  އަމުރު

  )ށ(

   

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ނިމޭ ދުވަހުން ފެށިގެން، ވީ އެންމެ އަވަސް 
މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި، މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ޓްރައިބިއުނަލުން ތައްޔާރު 

 .ކުރާންވާނެއެވެ

.30 )ހ( ރިޕޯޓު މައްސަލައިގެ  
ތައްޔާރުކުރުން 

     
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި، މައްސަލަ ) ހ(މިމާއްދާގެ 

ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢްލޫމާތާއި، މައްސަލައިގެ ނަންބަރާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި 
   )ށ(
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މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގެ ތާރީޚާއި، މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚާއި، މައްސަލަ ނިންމުމުގައި 
މެންބަރުންގެ ރައުޔާއި، މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮީޕ 

އަދި މިރިޕޯޓުގައި މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން . ހިމަނާންވާނެއެވެ
  .ސޮއިކޮށްފައި އޮންނާންވާނެއެވެ

   

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލާ މައްސަލައެއް ނިމޭ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު، 
ނޑައަޅާ ފީއެއް ދެއްކުމުން ލިބޭނޭޮގތް އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި  ޓްރައިބިއުނަލުން ކަ

އަދި މި ރިޕޯޓު ޢާންމުކޮށް  .ޓްރައިބިއުނަލުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ
 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

.31 )ހ( މައްސަލަ ނިންމި  
ގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

ދޫކުރުން 

   
ޤާނޫނަކުން ހުއްދަކުރާ މިންވަރަށް ނުވަތަ އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ) ހ(މިމާއްދާގެ 

ރިޕޯޓު ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު 
ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުމުގެ ރިޕޯޓުން ބައެއް އުނިކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓު ދޫކުރުމުގެ 

 .އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  )ށ(

   
 ނުވަތަ  ،އުޞޫލަކާ ޝަރްޢީ  ،ނިންމައިފައިވަނީ މައްސަލައެއް ނިންމާ ޓްރައިބިއުނަލުން

ލާފަށްކަމަށް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ޚި ޤަވާޢިދަކާޤާނޫނަކާ ނުވަތަ 
 އިސްތިއުނާފު  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ )ފަސްދޮޅަސް( 60 ނިންމާތާ  އެމައްސަލައެއް 
 .  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ހައިކޯޓަށް ކުރުމަށްޓަކައި

.32 )ހ( އިސްތިއުނާފުކުރުން 

   
އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގައި، ހައިކޯޓުން  ގައިވާގޮތުގެމަތިން) ހ( މާއްދާގެ މި

ނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް އަމުރުނުކުރާހާ ހިނދަކު، އެމައްސަލައިގައި   ޓްރައިބިއުނަލުން ކަ
 .ގޮތަށް ޢަމަލުކުރާންވާނެއެވެ ނިންމައިފައިވާ

  )ށ(

   
 ،މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހްަށ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ،މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށްފަހު  ޓްރައިބިއުނަލަށް

އެމައްސަލައެްއ  ،ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ އަޑުއެހުމަށް) ދޭއް( 2ވިދިވިދިގެން މަޤްބޫލް ސަބަބަކާނުލައި، 
ބާޠިލް ކުރާ  މިގޮތަށް އަދި . ލަށް ލިބިގެންވެއެވެއިދާރީ ގޮތުން ބާޠިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަ

 . ރުފިޔާގެ ފީއަކާއެކުއެވެ) ފަސްސަތޭކަ( 500.00މައްސަލައެއް އަލުން ބަލައިގަނެވޭނީ 

33.  މައްސަލަ  
ބާޠިލުކުރުން 

     
ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، 

 . ލިޔުމުން އެކަން ޓްރައިބިއުނަލަށް އަންގައި، މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދެވިދާނެއެވެ
34.  އަނބުރާ މައްސަލަ  

 ގެންދިޔުން 
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީސް 
   

މައްސަލަތައް ބަލާނީ، ޓްރައިބިއުނަލުގެ އޮނަހިރި ޢަދަދެއްގެ މެންބަރުން  ހުށަހެޅޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް
މިގޮތުން . ހިމެނޭ ގޮތުން، ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސް އެކުލަވާލާ މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަކުންނެވެ

ބަރެއް، ޓްރައިބިއުނަލުެގ އެކުލަވާލާ މައްސަލަ ބަލާ ކޮންމެ މަޖިލީހެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ މެން
ނޑައަޅާންވާނެއެވެ   . ރައީސް ކަ

35. ބަލާ  މައްސަލަ  
މަޖިލީސް 

އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 

      
ނޑައަޅާނީ މެންބަރުން ބަލާނެ މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް  ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ،ކަ

 ކުޑަބޮޑު މައްސަލަތަކުގެ ،ހަމަޖެއްސުމުގައި މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ބަލާ  މައްސަލަ. ރައީސްއެވެ
ނޑައެޅޭ  މަޖިލީހަށް ،ވަގުތަށާއި ލަފާކުރެވޭ ހޭދަވާނެކަމަށް މައްސަލަތަކުގައި ،މިނަށާއި  މެންބަރުން ކަ

ފުލްޓައިމް ނުވަތަ ޕާޓްޓައިމްކޮށް ކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް  ހިމެނެނީ  ޓްރައިބިއުނަލުގައި
  .ކުރާންވާނެއެވެ

36. ބަލާ  މައްސަލަ  
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

ނޑައެޅުން   ކަ

      
ނޑައަޅާނީ ގަޑި  ތާރީޚާއި ބާއްވާނެ  އަޑުއެހުން މަޖލީހުގެ މައްސަލަބަލާ  މަޖިލީހުގެ ބަލާ މައްސަަލ ،ކަ
  .މެންބަރެވެ ބަލަހައްޓާ ރިޔާސަތު

37. ބަލާ  މައްސަލަ  
މަޖިލިސް ބާއްވާނެ 

ގަޑި  އިތާރީޚާ  
   
.38 .ގޮތުގައެވެ މަޖިލީހެއްގެ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބާއްވަންވާނީ ޢާންމުކޮށް މަޖިލިސް ބަލާ މައްސަލަ  ބަލާ  މައްސަލަ  

މަޖިލިސް 
ހުޅުވާލެވިފައި އޮތުން

   

އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ލާޒިމުކުރާ ސަބަބެއް ނުވަތަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މައްސަލައިގައި 
 ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ މައްސަލައިގެހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި 

ބޭއްވުމަށް މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ މަޖިލީސް ގައި ބައެއް ސިއްރު މަޖިލީހެއް 
އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ނުވަތަ މަޖިލީހުން ބައެއް ނަމަވެސް ސިއްރު މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމުގެ 

 . ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެބަލާ މަޖިލީހުގެ 

39. މަޖިލިސް  ސިއުްރ 

     
 މަޖިލީހުގެ  ބަލާ  ނިންމުމުގައި، މައްސަލަ  ބަލައި މައްސަލައެއް ކޮންމެ ހުށަހެޅޭ  ޓްރައިބިއުނަލަށް

 ގުޅޭ މައްސަލައާ ،މިގޮތުން. އޮންނަންވާނެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތް  ފެނުނު  މެންބަރަކަށް ކޮންމެ 
40. ބެލި  މައްސަލަ  

މަޖިލީހުގެ 
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 ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދުގައި ޤާނޫނާއި ގޮތުން ކަމާބެހޭ  ،ނުކުތާތަކާއި ހަގަކުރެވުނުފާ ،ގޮތުން
 ހެކިން  ދެފަރާތުންނާއި މަޖިލީހުގައި ބަލާ މައްސަލަ ލިޔުންތަކާއި ހުށަހެޅިފައިވާ  މައްސަލާގައި އަލީގައި

 ވިސްނާފައިވާ ވާސިލުވުމުގައި ގޮތަށް ނިންމި މައްސަލަ ،ދެކޭގޮތާއި ވާހަކަތަކާމެދު ދައްކާފައިވާ 
 ބަދަލުގެ  ،ކުރާނަމަ އަމުރެއް ދައްކަން ފައިސާއެއް އެއްވެސް ގޮތުގައި ބަދަލުގެ ،ކަންތައްތަކާއި

ނޑައެޅުމުގައި ޢަދަދު ދައްކަންޖެހޭ ގޮތުގައި  އެ އެނޫންވެސް ،އިކަންތައްތަކާ ބަލައިފައިވާ ކަ
 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ނުކުތާތައް މުހިންމު ފެންނަ މެންބަރަކަށް 

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު

     

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ޓްރައިބިއުނަލަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

     
ޓްރައިބިއުނަލަށް މީހަކު ޙާޟިރުކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން 

ބޭއްވުމަށް ނުވަތަ އެމީހަކު ޙާޟިރުކުރުމަށް އެމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، 
އުނަލަށް ޓްރައިބި"ގެ ކުރިން، ދުވަހު) ތިނެއް( 3ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން ހަމަޖެހިފައިވާ 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ . މީހަކަށް ފޮނުވާންވާނެއެވެއެ  "ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު
ނުވަތަ އެނޫންވެސް  ޞެއްނަލަށް މީހަކު ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚް އަމުރަކީ ޓްރައިބުއު

މިއަމުރުގިައ .  ގެ ފަރާތުން މީހަކު ޙާޟިރުވުމަށް ފޮނުވޭ އަމުރެކެވެމުއައްސަސާއެއް
  .މަނަންވާނެއެވެތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢްލޫމާތު ހި

.41 )ހ( ޓްރައިބިއުނަލަށް  
ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ 

 އަމުރު

  
 ޙާޟިރުވާންވީ މީހާގެ ނަން  .1
 ޙާޟިރުވާންވީ މީހާގެ ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ އެޑްރެސް  .2
 ޙާޟިރުވާންވީ ތަން .3
 ޙާޟިރުވާންވީ ދުވަސް  .4
 ޙާޟިރުވާންވީ ގަޑި  .5
 ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ސަބަބު  .6

  

   

ށާއި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މައްސަލައިގެ ބާވަތަ، ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައިޓްރައިބިއުނަލަށް 
މުއްދަތަށްވުރެ ކޮށްފައިވާ ބަޔާންގައި ) ހ(މިމާއްދާގެ ، މަސްލަޙަތަށް ބެލުމަށްފަހުފަރާތްތަކުގެ 

 .ތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެޚްކުރުމުއްދަތެއް ދިނުމުގެ އި

  )ށ(

   

ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގެ ނުފުށުގައި، ޚާއްޞަ އެންގުމެއްގެ ގޮތުގައި، 
 .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢްލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ

ޓްރައިބިއުނަލަށް   )ނ(
ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ 
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އަމުރުގައިވާ ޚާއްޞަ 
އެންގުން 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވުމަށްފަހު ލަސްނުކޮށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު  .1
 . ޓްރައިބިއުނަލުގެ މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

 

  

ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވުމަށްފަހު ޓްރައިބިއުނަލުގެ ހުއްދަނެތި ބޭރަށް ދިއުމަކީ  .2
 .މަނާކަމެކެވެ

 

  

ތާރީޚަށާއި ގަޑިއަށް  އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ  .3
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  45ވަނަ މާއްދާ،  44 ވާއިދުގެޙާޟިރުވެވެން ނެތްނަމަ މިޤަ 

 .ވެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެ 
 

  

ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް  .4 ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރުގައި ކަ
ގައިވާ ގޮތުގެ ވާއިދު ޤައެމީހަކާމެދު މި  އްޖެނަމަ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުނުވެ 

 .ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެމަތީން
 

  

ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގައި ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހާ  .5
ޙަވާލުނުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އަމުރު ރައްދުވެ، އަމުރުގައިާވ ނުވަތަ  ނުހިފައިފިނަމަ 
ވަނަ  54 ނުވަތަ 53 ވާއިދުގެޤަ އަށް ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ، މި ތާރީޚާއި ގަޑި

 .  ލުކުރެވޭނެއެވެދަށުން ޢަމަމާއްދާގެ 
  

  

ޙާޟިރުވާ މީހާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވާއިރު،  .6
ޙާޟިރުވާ މީހާއަކީ ކާކު އަންގައިދޭ، އެމީހާގެ ފޮޓޯޖެހި ސަރުކާރުގެ ކާޑު ނުވަތަ 

 .ގެންނަންވާނެއެވެލިޔުމެއް ޞައްޙަ ރަސްމީ 
  

  

    

އަމުރުގައި  އެފަރާތަކުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ލިބޭ ކޮންމެ 
ނޑައެޅި    .ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ ފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ޓްރައިބިއުނަލަށްކަ

.42 )ހ( ޓްރައިބިއުނަލަށް  
ޙާޟިރުވުން 

    

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަމުރު ލިބި ގައި ) ހ(މިމާއްދާގެ 
ބާބުގައިާވ  މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއްނެތި އެއަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ، މި 

  )ށ(



ގަވާއިދު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ   

13 
 

  .ގޮތުގެމަތިން އެފަރާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ 
    

    

އަމުރު ފޮނުވުމުން، އެއަމުރުގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވުމަށް މީހަކަށް  .1
ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ، ރު ލިބި، މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއްނެތި ނުހިފައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއަމު

 މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާމެދުއެއެމީހެއްގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި، 
 .ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓްރިބިޔުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ ގޮތެއް

  

.43 )ހ( ޓްރައިބިއުނަލަށް  
ޙާޟިރުވުމުގެ 

އަމުރުގައި ނުހިފުން 
ނުވަތަ އަމުރު ލިބި 

މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއްނެތި 
ޙާޟިރުނުވުން 

    

ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެއްވެސް މީހަކަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން، އެއަމުރުގައި 
ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ، ނުހިފައިފިނަމަ ނުވަތަ އަމުރު ލިބި މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއްނެތި 

  .  ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން◌ްމިޤަވާއިދު

  )ށ(

    

ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބިފައިވަނިކޮށް، މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއް ދިމާވެގެން 
 1ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވެވެން ނެތްނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ 

  .  ގަޑިއިރު ކުރިން، އެކަން ޓްރައިބިއުނަލަށް އަންގަންވާނެއެވެ) އެކެއް(

.44 )ހ(   ޙާޟިރުވެވެން  
ނެތްނަމަ ސަބަބު 

އެންގުން 
    

  )ށ(  .ކަމެކެވެ ރެއްކަމަށް ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަމުންކުރެވާއިދުގެ ދަށުން މަޤުބޫލު ޢުޛުމިޤަ

 .ޙާޟިރުނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއްވުންޓްރައިބިއުނަލަށް ތިމާ  .1
 

ނޑު، ވައި އަދި އެއްގަމު ދަތުރު ކުރެވޭގޮތް  .2 މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަ
 .ނުވުން

  

  

    .ޓްރައިބިއުނަލަށް މަޤުބޫލުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެހެން ޢުޛުރެއް މެދުވެރިވުން .3

    

ސަބަބަކީ ގެމަތިން ޙާޟިރު ނުވެވެން ދިމާވި ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަމުރުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ސަބަބުކަމަށްވާނަމަ،  1ގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  44ވާއިދުގެ މިޤަ

ހިނގާބިނގާ ނުއުޅެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް، ބަލީގެ ބާވަތާއި އެބަލީގެ ސަބަބުން 
މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޚީ 

ނޑު އޮންނަ    .  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ސެޓްފިކެޓެއް މެޑިކަލްސޮޔާއި ތައްގަ

 45. ސެޓްފިކެޓް މެޑިކަލް  
.ހުށަހެޅުން 
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ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު އެމީހަކާ 
  .  އެވެކަމަށް ބެލެވޭނެ ޙަވާލުކުރުމުން އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީ

.46 )ހ( ޓްރައިބިއުނަލަށް  
ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު 

ރައްދު ކުރުން 
    

ޓްރައިބިއުނަލަށް ގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް، )ހ(މި މާއްދާގެ 
 ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށްފަހުގައިވެސް އެ 

އެމީހަކީ ބަންދުގައި ހުރި މީހަކަށް ނުވާނަމަ، ޙާޟިރުވުމުގެ މީހަކު ނުފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، 
އަމުރު ފޮނުވޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭގައި އުޅޭ ތަޞައްރަފު ފުދިފައިވާ މިހަކާ ނުވަތަ 
ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާ ނުވަތަ ބަދަލުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ 

  .ރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެމީހާއާ އަމުރު ޙަވާލުކުރުމުން، ޙާޟި

  )ށ(

    

ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ޙަވާލުކުރި ފަރާތާއި، ޙަވާލުވި ފަރާތް އަމު◌ު◌ުރުގެ އަޞްލާއި ކޮޕީގައި 
  .    ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

  )ނ(

    

އެމީހަކު  ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ޙާޟިރުކުރުމަށް އަމުރު ފޮނުވާނީ،
  .ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވެފައިވާ އިދާރާއަކަށެވެ

.47 )ހ( ނުވަތަ ބަންދުގައި  
ތިބޭ ޖަލުގައި 

މީހުންނަށް އަމުރު 
ރައްދުކުރުން 

     

ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ޙާޟިރުކުރުމަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން، އެމީހަކު 
އެމީހަކަށް  ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވެފައިވާ އިދާރާއަކުންބަންދުކުރުމުގެ 
އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް އެމީހަކު ޓްރައިބިއުނަލަށް ، އެކަން އަންގާ

  .  ◌ޭންވާނެއެވެޙާޟިރުކޮށްދ

   )ށ(

     

 44ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ޙާޟިރުވުމަށް ޢުޛުރުވެރިވާނަމަ، މިޤަވާއިދުގެ 
ވަނަ މާއްދާގައި ބާޔާންވެގެންވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް، އެމީހަުކ  45ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 

 ޓްރިބިޔުނަލަށްގަޑިއިރު ކުރިން ) އެކެއް( 1ބަންދުކުރި ފަރާތަކުން އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ 
  .  ންވާނެއެވެއަންގަ

   )ނ(

     

ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ޢާންމު ގޮތެއްގައި ޓްރައިބިއުނަލުގެ މުވައްޒަފުން ރައްދުކުރާ ގޮތަްށ   48. އަމުރު ރައްދުކުރާ  
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ނޑައަޅާ ޙާލަތެއްގައި، ޓްރައިބިއުނަލުން  އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް، ޓަރައިބިއުނަލުން ކަ
ނޑައަޅާ އިދާރާއެއް ނުވަތަ ފަރާތެއް  މެދުވެރިކޮށްގެން ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު އެއިރެއްގައި ކަ

  .ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ

ފަރާތް 

    

މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ހުއްޓާ، 
އަމުރު އެމީހާގެ މައްޗަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެމީހަކު ޙާޟިރުކޮށްދިނުމުގެ 

ނޑައަޅާ އިދާރާއެއް ނުވަތަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އެމީހާއާއި  އެއިރެއްގައި ޓްރިބިޔުނަލުން ކަ
  .ޙަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓްރިބިޔުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 49. މައްސަލަ  
ހުށަހެޅިފައިވާ ރަށް 

ނޫން އެހެން 
ރަށެއްގައި ހުރި 

މީހަކު ޙާޟިރުކުރުން 
     

ފަރާތުގެ ނުވަތަ  މައްސަލަ ހުށަހަޅާރައިބިއުނަލުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ޓް
) ތިނެއް( 3ފަރާތުގެ އެޑްރެސް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެޑްރެސް ބަދަލުވިތާ  މައްސަލަ ރައްދުވާ

ލިޔުމަކުްނ ރައިބިއުނަލަށް އެކަން ޓްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ބަދަލުވި އެޑްރެސް އެނގޭގޮތަށް، 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ) ތިނެއް( 3މި .  ންވާނެއެވެއަންގަ

  .  ނުހިމެނެއެވެ

.50 )ހ( އެޑްރެސް ބަދަލުވުން  

    

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން އެޑްރެސް ބަދަލުވިކަން ޓްރައިބިއުނަލަށް ) ހ(މިމާއްދާގެ 
ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  މަތީންގައިވާ ގޮތުގެ އަންގާފައިނުވާނަމަ، މިޤަވާއިދު
  .  ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

  )ށ(

    

މަޤުބޫލު އުޛުރެއް މެދުވެރިވެގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް، 
ފުރައިގެން ދާންޖެހޭ ޙާލަތެއްެ◌  ނުވަތަ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް 

ލަށް ލިޔުމަކުން އެކަން އަންގައި، އަދި ބަދަލުގައި ޓްރައިބިއުނަމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ 
  .ޙާޟިރުވާނެ ފަރާތެއް ލިޔުމުން ޓްރިބިޔުނަލަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 51. މައްސަލަ  
ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް 
ޚަސްމަކު ފުރައިގެން 

ދިއުން 
    

ޤާނޫނީ  ފަރާތަކީ، ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ  ހާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވާ ޓްރައިބިއުނަލަށް
ކަމަށްވާނަމަ، އެތަނުގެ މަސައްކަތް ނުވަތަ އެހެންވެސް މުއައްސަސާއެއް ޝަޚްޞެއް 

އަމުރު ރައްދުވީކަމަށް ހިނގަމުންދާ އިދާރާއަށް އަމުރު ރައްދުކުރުމުން އެފަރާތަކަށް 
  .  ބެލެވޭނެއެވެ

.52 )ހ( ކުންފުނި ނުވަތަ  
ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް 
ނުވަތަ އެހެންވެސް 
 މުއައްސަސާތަކަށް

ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު 
ރައްދުކުރުން 



ގަވާއިދު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ   

16 
 

    

މިމާއްދާގެ  ސް މުއައްސަސާއަކަށްޞެއް ނުވަތަ އެހެންވެ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚް 
ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރެވެން ނެތްނަމަ، އެފަރާތެއް ) ހ(

ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އެޑްރެހަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރުމުން، އެފަރާތަކަށް 
  .  އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ

  )ށ(

    

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވުމުގެ 
 މައްސަލަ ރައްދުވާ އަމުރު ލިބި، މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއްނެތި، އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް 

ފަރާތް ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ މީހާ ދީފައިވާ 
ހުގައި ނެތި، އެމީހާ ވީތަނެއް ނޭނގޭނަމަ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި މައްސަލަ ހިންގޭނެކަން އެޑްރެ

އެނގޭނެ ގޮތަށް އެމީހާ ހޯދުމަށް ރޭޑިއޯއިން ނުވަތަ ޓީވީން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޚަބަރު 
ފަތުރާ ވަޞީލަތަކުން އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު، އިޢުލާނުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް 

ރުނުވެއްޖެނަމަ، ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުނުކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟި
ބަލައި، ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެމީހެއްެގ 

އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް  ނިންމުމުގެ◌ެޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތެއް 
  .  ލިބިގެންވެއެވެ

 53. މައްސަލަ ރައްދުވާ  
ފަރާތް 

ޓްރައިބިއުނަލަށް 
ޙާޟިރުނުވުން 

    

ޙާޟިރުވުމުގެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން 
އަމުރު ލިބި، މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއްނެތި އަމުރުގައިވާ ތާރިޚާއި ގަޑިއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 

ރެސް ބަދަލުވެގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އުޅޭ އެޑްފަރާތުން 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާނަމަ، ތިރީގައި މިވާ  50މިޤަވާއިދުގެ 

  . ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 54. މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  
ފަރާތް 

ރައިބިއުނަލަށް ޓް
ޙާޟިރުނުވުން 

    

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ވަކިގޮތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ޢަމަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި  .1
  .ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، އެމައްސަލަ ބާޠިލްކުރުން 

  

    

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ވަކިގޮތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ޢަމަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި  .2
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް 

  .ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ނިންމުން
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ބާބު  ހަވަނަ   
 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

    
 މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން  ،މައްސަލައެއްގައި ކޮންމެ ބަލާ  ޓްރައިބިއުނަލުން

 ޓްރައިބިއުނަލުން އެއްކޮށް، ރެކޯޑުކޮށް މަޢްލޫމާތުތައް  ،ލިޔުންތަކާއި އެންމެހައި  ހުށަހަޅާ
 . ބަލަހައްޓާންވާނެއެވެ

55.  ލިޔެކިޔުންތައް 
ބެލެހެއްޓުން 

   
މައްސަލައާބެހޭ ގޮތުން  ،ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޓްރައިބިއުނަލަށް

މައްސަލަ  ،ރަސްމީގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލާއި އެފަރާތާއެކު ކުރާ މުޢާމަލާތެއްގައި ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް
ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ،ބަލާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކާ ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އެހެން މެންބަރަކާ

މަޢުލޫމާތެއް އޮޅުންފިލުވުމަށް  ކަދައްކާ ނުވަތަނުސީދާ ގޮތުން ވާހަ ނުވަތަ ސީދާ  މުވައްޒަފަކާ◌ާ
އަދި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ނުފޫޒުފޯރުވަން މަސައްކަތްކޮށްގެން . މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 . ނުވާނެއެވެ

56.  ނުފޫޒުފޯރުވުމަށް  
މަސައްކަތްނުކުރުން

   
ތިރީގައިވާ  މައްސަލަ ނުބެލޭނީ ކަމުގެ ސަބަބުން ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެމްބަރުންނަށް ތިމާގެ 

 .މީހުންނާ މެދުގައެވެ
.57 )ހ( ތިމާގެ ކަމުގެ  

ސަބަބުން ނުވަތަ 
އެނޫން ގޮތްގޮތުން 
 މައްސަލަ ނުބެލެވޭނެ

މީހުން 
    ބައްޕައާއި، ދޮންބައްޕަ  .1

    މަންމާއި، ދޮންމަންމަ  .2

    ދަރިންނާއި، ދޮންދަރިން  .3

    ކާފައިންނާއި، މާމައިން  .4

    ފިރިން، އަނބިން .5

ނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނާއި،  .6 ނޑު އެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަ އެއްބަ
 އެމީހުންގެ ދަރިން

   

    ދެބެންގެ ދެދަރި މީހުން  .7

    ޅީދަރިންނާއި، ދަނބިދަރިން  .8

    ބަފާކަލޭގެއާއި، މައިދައިތަ  .9

    ޅިޔަން، ފަހަރިން .10
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އަންނަނިވި ފަރާތްތައް ހިމެނޭ މައްސަލަތައް ތިމާގެ ކަމުގެ ސަބަބުން ނޫންގޮތްގޮތުން 
 .ނުބެލޭނެއެވެޓްރައިބިއުނަލުގެ މެމްބަރުންނަށް 

   )ށ(

    
    ވިޔަފާރީގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް އޮންނަ މީހުން  .1

    
ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭއިރު،  .2

އެމައްސަލައަކީ، ރައްޓެހިކަމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން 
ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރާ ގާތްގުޅުމެއް ހުރި މީހެއް ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ 

 އެ އި، އަށް އަންގަ އެކަން ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސްމައްސަލައެއްކަމަށްވާނަމަ، 
އްސަލައާ ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަމުން މަ  އެއި ބެލުމާ މައްސަލަ މެންބަރަކު އެ 

 .ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެ

   

     

ފަދަ ކަމެއް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސްއަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ) ށ( މިމާއްދާގެ
 . އެކަން އަންގާނީ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނާއިބު ރައީސްއަށެވެ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

) ނ(   

    
މިނޫން އެހެން .  ދިވެހި ބަހުންނެވެ މައްސަލަ ބަލައި، ވާހަކަ ދައްކާނީޓްރައިބިއުނަލުގައި 

ބަހެއްގެ އަހުލުވެރިއަކު، ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނަމަ ނުވަތަ މައްސަލައިގަިއ 
ހަމަޖައްސާނީ ކަންތައްތައް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތްކަމުގައިވާނަމަ، ތަރުޖަމާކުރުމުގެ 

ހަމަޖައްސާ ފަރާތަކީ، ޓްރައިބިއުނަލުން  އަދި މިގޮތުން ތަރުޖަމާކުރުމަށް. އެފަރާތަކުންނެވެ 
 .ފަރާތަކަށްވާންވާނެއެވެޤަބޫލުކުރާ 

 58. ޓްރައިބިއުނަލުގައި  
މައްސަލަ ބެލުމުގައި 

ބޭނުންކުރާ ބަސް 

   
 ،އެކަމެއް ނިންމާނީ ،ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ މިޤަވާޢިދުގައި 

 . ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސްއެވެ
59. ނުހިމެނޭ  ޤަވާޢިދުގައި 

ތައް ކަންތައް
    

މި ޤަވާޢިދަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
 .ޓްރިބިޔުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

60. ޤަވާޢިދު  
އިޞްލާޙުކުރުން 

   
.61      .ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ 2009 އޭޕްރިލް 15މިޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  ޤަވާއިދަށް  

ޢަމަލުކުރުން 
____________________ 

 






















