މައްސަލަ ބަލާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާމެދު އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ފްލޯޗާރޓް

މަސައްކަތް ) (  :ޢިމާރާކުރުމުގެ ޤާނޫން އާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާމައްސަލަ ތަށް
ޢިމާރާކުރުމުގެ ޤާނޫން ) ޤާނޫނު ނަންބަރު  ( 4/2017ގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގަވައިދުތަކާއި ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ހުށަހަޅާ
މައްސަލަތައް ބަލައި އެ މައްސަލަތަކާ މެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ކުރަމުންދާ
މަސައްކަތެކެވެ.
ައ
މިމަސައްކަތުގެ ދަށުން ކުރެވޭ މައިގަނޑު ކަންތައްތ ް
މިމަސައްކަތަކީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގަވައިދުތަކުގެ ދަށުން)މިނިސްޓްރީގައި( ރަޖިސްޓްރީ
ވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން )ކޮންޓުރެކްޓަރުން ،އާކިޓެކްޓުން ،އިންޖިނިޔަރުން( ގަވައިދާ ހިލާފަށް އަމަލު ކޮށްފައިވަނީނަމަ މިނިސްޓްރީއިން އެ
މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލައިފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އަދި ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗައް ރިޔާއަތްކޮށް އެ ފަރާތަކާމެދު
އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި
ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ،ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓް މުޠޯލިޔާކޮށް އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެދުހަޤީގަތައް ރިޔާއަތްކޮށް
މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އަންގަންވާ އެންގުންތައް /އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަންގަންޖެހޭ
ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށްފަހު މައްސަލަ ނިންމުނު ގޮތާއި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެހާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކުރުމުގެ
މަސައްކަތް މި މަސައްކަތު ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.
އ އަންނާނެ(
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ތެރެއިން ) މިތަނަށް ހުރުހާ ގަވައިދު ތަކެ ް
މެންޑޭޓް ނަންބަރު
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ގާނޫނު ނަންބަރ ) 4/2017އިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ތަންފީޛު ކުރުން.

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫ ދަށުން އެކުލަވާލައިފައިވާ  13ގަވައިދު
ގަވައިދު ނަންބަރު
4/2017
: 2019/R-1016
2019/R-1014

މަސައްކަތް ހިމެނޭ ގަވައިދު

އިމާރާތްކުރުމުގެ ގާނޫނު
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ފަންނީ އަދި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުގެ ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ގަވާއިދު
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނިންމާ ކަންކަން
އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު

2019/R-1005

ޢިމާރާތް ކުރުމާ ގުޅޭ ފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދު

:2019/R-1020

ބިލްޑިންގ ކޯޑު

މައްސަލަ ބަލާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާމެދު އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ފްލޯޗާރޓް
2019/R-1019

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު

2019/R- 156

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތަކުގެ
ގަވާއިދު

2019/R- 1004

ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ގަވާއިދު

2019/R-1002

ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދެއް ނެތް ރަށްރަށް ނުވަތަ ފަޅުފަޅުގައި ޢިމާރާތް ކުރަންވީގޮތުގެ ގަވާއިދު

2019/R-1017

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު

2019/R-1018

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ،ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަތާތްތަކުގެ
ގަވާއިދު

2019/R-1015

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމުގެ ގަވާއިދު

2019/R-1010

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނުވެރިންގެ ގަވާއިދު

މައްސަލަ ބަލާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާމެދު އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ފްލޯޗާރޓް

)(1.0އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ،މިނިސްޓްރީއަކުން ނުވަތަ

)(1.1މިނިސްޓްރީއިން ހަދާ

)(1.2މިނިސްޓްރީއިން ޗެކްކުރާ ކުރެހުންތަކުން

ަކން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުން /ރިޕޯޓްކުރުން
އިދާރާއ ު

އެސެސްމެންޓްތަކާ ގުޅިގެން.

ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން.

+
މިނިސްޓްރީ

)(1.2އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްނަމަ އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަތޯ ބެލުން

)(1.3މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް މުޠޯލިޔާކޮށް އެކަމާގުޅިގެން ތަހުޤީޤެއް ކުރަންޖެހޭނަމަ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ތަހުޤީގުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުން

މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ
)(1.4ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހުރި ލިޔެކިޔުންތައް މުޠޯލިޔާކޮށް
އެކަމާގުޅިގެން ހިގި ތަހުޤީޤުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން.

މައްސަލައެއް ނޫޅޭނަމަ
)(1.5ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި މައްސަލައެއް ނެތްކަން ބަޔާންކޮށް
ރޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް އެންގުން.
އެސެސްމަންޓް ި

)(1.6ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެސެސްމަނަޓް ރިޕޯޓް އަދި މައްސަލައާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް މައްސަލަ ބަލާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން

މައްސަލަ ބަލާ ކޮމެޓީ
)(1.7މައަސަލަބަލާ ކޮމެޓީ އިން ބަލައި ،ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓް މުޠޯލިޔާކޮށް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
ލއިގެ ތެދުހަޤީގަތަށް ރިޔާއަތްކޮށް މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުން
މައްސަ ަ

)(1.8މައްސަލަ ބަލާ ކޮމެޓީގެ ނިންމުން
)(1.9ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަންގަންވާ އެންގުންތަށް  /މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަށް އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން

މައްސަލަ ބަލާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާމެދު އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ފްލޯޗާރޓް


ުނ ނުވަތަ
ޢިމާރާކުރުމުގެ ޤާނުންގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވައިދުތަކާއި ހިލާފުވާ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެކަން އަމިއްލަފަރާތަކ ް
ި
ާފއިވާ
އދާރާއަކުން މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން އެންގުން /މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅ ަ
ފޯމާއި  ،އެއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން.



ޢިމާރާކުރުމުގެ ޤާނޫންގެ ދަށުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ގަވައިދުތަކާއި ހިލާފުވާ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެކަމާ ގުޅިގެން ހާދާ
މނިސްޓްރީއިން މައްސަލަ ބަލައިގަތުން.
އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަހު ި



ށހަޅާ މައްސަލައެއްނަމަ އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަތޯ  5ދުވަސް
އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހު ަ
ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއިން ބަލުން



އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނޫން ނަމަ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތައް މައްސަލައާއި ގުޅޭ
ލި ެ
އ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ނުވާތީ
ޔކިޔުންތައް  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން /ލިޔެކިޔުންތަ ް
މައްސަލަ ބާތިލުކުރުން.



މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހުއްދަދޫކުރާ އިރާތަކުން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދަންޖެހޭނަމަ އެ މައުލާތު ހޯދުމަށް ކައުންސިލް ތަކަށް ފޮނުވުން.



މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަ ް
އ މުޠޯލިޔާކޮށް ތަހުޤީގުކުރުމަށްފަހު މައްސަލައެއް ނޫޅޭނަމަ ،ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި
މައް ަ
ސލައެއް ނެތްކަން ބަޔާންކޮށް  5ދުވަސް ތެރޭގައި އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން.



މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް މުޠޯލިޔާކޮށް ތަހުޤީގުކުރުމަށްފަހު މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ،ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި
ގުޅިގެން ހުރި ލިޔެކިޔުންތަށް މުޠޯލިޔާކޮށް އެކަމާގުޅިގެން ހިގި ތަހުޤީގުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  5ދުވަސް ތެރޭގައި އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް
ތައްޔާރުކުރުން.



ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެ ް
ނ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އަދި މައްސަލައާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް މައްސަލަބަލާ
ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅާ  10ދުވަސް ތެރޭގައި ގޮތްނިންމުން



ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ކޮމިޓީން ނިންމިގޮތް  /އެޅުނު ފިޔަވަޅު މައްސަލަހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެންގުން.

