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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްޭލނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 މާލެ،                   

 .ދިވެހިރާއްޖެ                
 

ނިންމާ ކަންަކން ެދއްެގ ދަށުން ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ަހދާ ަގވާއި އެމާރާތްކުރުުމގެ ޤާޫނނާިއ، ޢި
ަގވާއިދު  އިސްތިއުާނފު ކުރުުމގެ  

  

 އެްއވަނަ ބާބު   
 ފެށުން 
 

ދަށުްނ އެ ާޤނޫނުގެ ަދށުން ަހދާ ގަވާއިދެއްގެ  ނާއިޤާނޫޢިމާރާތްކުރުމުގެ  ،މި ގަވާއިދަކީ (ހ) .1 އި ނަން ފާރަތަޢާ
ގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކުރުމަށްޓަކަިއ ނިންމާ ކަންކަްނ އިސްތިއުނާުފ ކުރުމު

)ހ( ގެ ވަނަ މާއްދާގެ  95 ގެ (ތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުރާ)ޢިމާ 4/2017ނޫނު ނަންބަރު ޤާ
 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ވައިލައިދަށުން ެއކުލަ ވަނަ ނަްނބަރުގެ( 9)

ދެއްގެ ގަވާއި ހަދާޤާނޫނުގެ ދަށުން  އެމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، ޢި" ،ކިޔާނީ ގަވާއިދަށްމި  (ށ)  
  .އެވެ" ގަވާއިދުނިންމާ ކަންކަން އިސްތިުއނާފު ކުރުމުގެ ދަށުން 

 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރުެމވެ.  ،މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ .2 މަޤުަޞދު 

 ލަތު؛ހާރެޭވނެ ކު ފުއިސްިތއުނާ ،ެރވޭނެ މައްަސލަތަކާއިކު ފުއިސްތިއުނާ )ހ(  

 ހޭނެ ގޮތްތައް؛ޖެ ންރުުމގައި ޢަމަލުކުރަކު ފުއިސްތިއުނާ )ށ(  

 ރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު؛ކު ފުއިސްތިއުނާ )ނ(  

 އިސްތިއުނާފުކުރި މަްއސަލަ ނިމުނު ގޮތް ހާމަކުރާނެ ގޮތް. )ރ(  

ރެއްގައި ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ އެ އި ޅޭ ސިޔާސަތު މާ ގުޢިާމރާތްކުރު ،ދު ތަންފީޛުކުރާނީމި ގަވާއި .3 ގަާވިއދު ތަންފީޛުުކރުން 
 ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއިންނެވެ.ހަ

 ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާ  މި ގަވާއިދުމި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރަން ަފށާީނ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  .4 ށާ ތާރީޚު ން ފަތަންފީޛުކުރަ 
 ފެށިގެންނެވެ.
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ަފއިވާ ކަންކަން ގައިކުރިން ހިނ
ވާިއދުގެ ދަށުން  މި ގަ 

 އިސްިތސްާނވުން 

ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ފައިވާ ގައިޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނ .5
  މައްޗަށް މި ގަވާއިދެއް ނުހިނގާެނއެވެ.

ތުން އެހެން ޮގތަަކށް ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަނުވާހައި  ގޮ ވާމި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ހިެމނިފައި .6 މާނަކުރުން 
ތިރީގަިއ ހިނދަކު، މި ގަވާއިދުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލަފުޒުތަކާއި ިޢބާރާތްތައް މާނަކުރާނީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނނެެވ.

ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ  ،"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ހ(  
 ޒިންމާ އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ. 

ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް   ،"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ށ(  
 ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.

ނޫނުގެ ދަށުްނ ޤާ އެނޫނާިއ ޤާމާރާތްކުރުމުގެ ޢި"ކޮމެޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ،  )ނ(  
 އް މެދު ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފު މައްސަލަތަ ކާ ދެއްގެ ދަށުން އަޅާ ފިޔަވަޅަފައިވާ ގަވާއިދައިހަ

 ވެ.އަށެފައިވާ ކޮެމޓީވައިލައިބެލުމަށް އެކުލަ

"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު" ނުވަަތ "ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ޤާޫނނު ނަްނބަުރ  )ރ(  
 )ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުތަކަށެވެ. 2017/4

 ދެވަނަަަ ބާބު

 އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުން

 
 އެކުގައެވެ. ތަކާއިވާ ލިޔެކިޔުންފަށްތިރީގައި ބަޔާންކޮ ،އިސްތިއުނާފަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ .7 އިސްިތއުނާފަށް ހުށަެހޅުން 

 
 މު ނާފަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯއުއިސްތި؛ އިސްތިއުނާފަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ )ހ(  

 އިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.ގައި ޝާވެބް ސައިޓު ގެމިނިސްޓްރީ

 ކޮޕީ، ގެކާޑު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  )ށ(  

ޅު ވަފައިާވ ގަވާއިދަކުން ފިޔަދައިގެ ދަށުން ހަނުނޫޤާއެ  ،ނޫނާއިޤާމާރާތްކުރުމުގެ ޢި )ނ(  
 އަދި  ؛ލިޔުމުގެ ކޮޕީފައިވާ ގައިފައިވާކަން އަންޅައިއަ

ކެއް ހުށަހަޅަން ންތަގުޅިގެން އިތުރު ލިޔެކިޔު އަކާއްސަލައެ މައިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  )ރ(  
 .ކުގެ ކޮޕީންތަޔުއެ ލި ،ންނަމަބޭނު
 

އިސްިތއުނާފަށް ހުށަަހޅަން ެދވޭ 
 މުްއދަތު 

 ޅަކާ ފައިވާ ފިޔަވަޅައިގަވާއިދަކުން އަ ހަދަިއފައިވާގެ ދަށުން ނޫނުޤާއެ  ،ނޫނާއިޤާމާރާތްކުރުމުގެ ޢި .8
ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ )ތިރީސް( 30އެ ފިޔަވަޅެއް އަޅާތާ  ،ަނމަހަޅާމެދު އިސްތިއުނާފަށް ހުށަ

 ނެެއވެ.ވާ ންއިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅަ
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 އިސްިތއުނާފަށް ހުށަަހޅާ
 މަްއސަލަ ބަލަިއގަތުން 

ަގނެވޭެނ އިލައްސަލައެއް އެއީ ކޮމެޓީއަށް ބަހުށަހަޅާ މަ ފަށް އިސްތިއުނާމިނިސްޓްރީއަށް  .9
މައްސަލަ   ،ތެރޭގައި ހުގެދުވަ )ފަހެއް( 5މައްސަލަ ހުށަހަޅާތާ  ްނ،ކަނުވަތަ ނޫން ކަންމައްސަލައެއް

 އަންަގންވާނެއެވެ. ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން 

އިސްިތއުނާފަށް ހުށަެހޅި 
 ވުން ޠިލުހުށަހެޅުން ބާ

  ،ކޮށް ެބލުމަށްފަހު ޢާލިޠާމު ތައްފައިވާ ލިޔެކިޔުންޅައިހުށަހަޅާއިރު ުހށަހައިސްތިއުނާފަށް  )ހ( .10
އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން  ،ނަމަ މާތު ހުރިލޫޢުއްޙަނޫން މަޞައެ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި 

 ތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޚުކުރުމުގެ އިޠިލުބާ

ފައިވާ ޅައިހާލަތެއްގައި އިސްތިއުނާފަށް އެދި ހުށަހައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( ގަމި މާއްދާގެ )ހ )ށ(  
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ،ވިކަންޠިލުބާ އެ މައްސަލައެއް ،ބާޠިލުވާނަމަމައްސަލައެއް 

 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 ތިންވަނަަަ ބާބު

 އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީ

 
ކޮމިޓީ  ފުއިސްިތއުނާ

 ލުން ަވއިއެކުލަ
ފައިވާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން އަާޅ ދައިނޫނުގެ ަދށުން ހަ ެއ ޤާ  ،ނޫނާއިޤާމާރާތްކުރުމުގެ ޢި )ހ( .11

 އް މެދު ހިތްހަމަ ނުެޖހޭ ފަރާތުްނ، އިސްތިއުނާފަްށ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަ  ކާފިޔަވަޅަ
 " ގެ ނަމުގައި ކޮމިޓީއެްއ  އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ. ކޮމިޓީ ބެލުމަށްޓަކަިއ، "އިސްތިއުނާފު

 ޓީ އެކުލަވައިލާނީ މިނިސްޓަރެވެ.މި ކޮމި

ޅޭ ދާިއރާއިން ފަންނީ ަތޢުލީުމ މާ ގުކޮމެޓީ އެކުލެވިގެްނވާނީ، ޢިމާރާތްކުރު ފުއިސްތިއުނާ )ށ(  
)ހަތެއް(  7 ރާކުނުއަދި/ނުވަތަ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިާވ، ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން ޢައްޔަ

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

 )ދޭއް( މެންބަރުން؛ 2ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓަރު  (1)   

 ؛)ތިނެއް( ެމންބަރުން 3ކުން ތަމްޢިއްޔާފަންނީ ޖަ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ (2)   

 )އެކެއް( މެންބަރު؛ 1ކުރާ ނުޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ޢައްޔަ (3)   

 .)އެކެއް( މެންބަރު 1ކުރާ ނުގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ަޢއްޔަ ލޯކަލް (4)   

 ކޮށް ވަކިކުރާނީ މިނިސްޓަރެވެ.ނުކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ޢައްޔަ )ނ(  

 ކުރާ ފަރާތެކެވެ.ނުޢައްޔަ ރުކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަ  ،ކޮމެޓީގެ ޗެއަރމަނަކީ .12 ކޮމެޓީގެ ޗެައރަމން 

 )ހ( .13 ގެ ޒިްނމާ ނުގެ ޗެައރމަ މެޓީކޮ
 

ކުގެ ދަށުްނ ދުތަފައިާވ ގަވާއިދައިދަށުން ހަ  ނޫނުގެއެ ޤާ ،ނޫނާއިޤާމާރާތްކުރުމުގެ ޢި
 އަކާއެ މައްސަލަ ،ކޮމެޓީއަށް ޮފނުވުމުން ރީންމިނިސްޓް އްއިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާ މައްސަަލތަ

ގުޅިގެން  ކާެއ މައްސަލައަ ،ކޮށްޢާމުޠާލި ޓުރިޕޯ އެކުލަވައިލައިފައިވާ ރީންގުޅިގެން މިނިސްޓް
ހުށަހެޅުުނ  ،ލޫމާތެއް ފުރިހަމަކޮށްޢުއެ މަ ،އޮތް ނަމަޫލމާތެއް ޢު މަ އޮޅުންފިލުވަންޖެހޭއިތުރަށް 
 އެންގުން؛މެދު ކޮމެޓީގެ ނިންމުން މިނިސްޓްރީއަށް  ލައާމައްސަ
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 ބެލެހެއްޓުން.ރިާޔސަތު  ގެވުންތަކުލުކޮމެޓީގެ ބައްދަ )ށ(  

މިނިސްޓަރަށް ޮފނުވާ  ،ބޭުނންެވއްޖެނަމަކޮމެޓީގެ މެންބަރަކު އޭނާެގ ަމޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭްނ  .14 އިސްތިޢުާފދިނުން 
  ،ންކަމުގެ ލިޔުން މިނިސްޓަރަށް ލިބުމުންފާ ދިވިދާނެއެވެ. އިސްތިޢުފާ ދެލިޔުމަކުން އިސްތިޢު

 އެ މެންބަރަކު އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.

މަޢުލޫމާތަކީ ސިއްރުގެ ގޮތުގަިއ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރުންަނށް ލިބޭ  .15 ސިްއރު ހިފެހެއްޓުން 
ތިން ހާމަކުރަންޖެޭހ ގެ މަވެ. ެއފަދަ މަޢުލޫމާތެއް، ޤާނޫނު ހުއްދަުކރާ ގޮތުކެހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެ

 ފަރާތަކަށް ހާމަކުރާ ކުރުން ފިޔަވައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މަޞްލަޙަތު ފުުށއަރާ ކަންކަން 
 ަބިއވެރިުނވުން ބެލުުމގައި 

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  )ހ( .16
އެ މައްސަލައަކީ ކޮމެޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަްޞލަޙަތެއް ނުވަތަ ފައިދާއެްއ 

ނުވަަތ މަ، އެ މައްސަލައެއް ބެލުމުގައިވެސް އް ނަނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް މައްސަލައެ
ނިންމުމުގައިވެސް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެ މެންބަރަކު ބައިވެިރވެގެން ނުވާނެއެވެ. ައިދ 

ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ  ،ބަލާ މައްސަލައަކީ ޓީންކޮމެ
އެކަން އެނގޭ ހިނުދްނ  ،ދައުރެއް އޮތް މައްސަލައެއްކަން ކުރިން އެނގިފައި ނެްތނަމަވެސް

އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް އަދި/ނުވަަތ  ،ފެށިގެން އެކަން ކޮމެޓީގެ ޗެއަރމަނަށް އެންގުމާއެކު
އެ މެްނބަރަުކ  މުންއެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުްނތައް ިނންމު

 ނެއެވެ.ން ވާތަނާޒުލުވާ

މަ، ޖެ ނަލަތެއް ކޮމެޓީގެ ޗެއަރމަނަށް މެދުވެރިވެއްހާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ  )ށ(  
 ވާލުކޮްށ، ހަދަ ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން ކޮމެޓީގެ އެހެްނ މެންބަރަކާ އެ ފަ

 ނެއެވެ.ން ވާއެ މައްސަލަ ބެލުމުން އޭނާ ތަާނޒުލުވާ

ހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި، އެ މީކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  )ނ(  
ނާޢީ ނުވަަތ ޞިޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ މާލީ ނުވަތަ 

ވިޔަފާރިއާއި ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ފަރާތެްއގެ، ނުވަތަ އެޫނންވެސް 
 .ާވނެއެވެބޫލުކޮށްގެން ނުގަ އެ އިރުޝާދުފަރާތެއްގެ އިރުޝާދު ލިބިގަނެ، 

ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޭނާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ވަކި  )ރ(  
ފަރާތަކަށް ބުރަވެވިދާނެ ފަދަ ގޮތެއްގައި، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަދިޔާއެއް، ނުވަތަ މަންފާއެއް 

 ،ިއލާގެ މީހެއްގެ ނަމުގައިއާލިބޭފަދަ ކަމެއް، އޭނާގެ އަމިއްަލ ނަމުގައި، ނުވަތަ އޭނާގެ 
 ،ހަކާ ގުޅުމެއް އޮތް މީހެއްގެ ނަމުގައިއެ މީނުވަަތ މާލީގޮތުން  ،ތުންގެ ގޮނުވަތަ ވިޔަފާރީ

 .ވާނެއެވެން ނުބޫލުކޮށްގެގަނުވަތަ އެފަދަ މީހެއްގެ ދަރިއެއްގެ ނަމުގައިވެސް، 
 ީޓގެއިސްިތއުނާފު ކޮމި

 ބާރުަތއް  އާއިޒިންމާ 
 ކާފައިވާ ގަވާއިދަކުން އަޅާ ފިޔަވަޅަދައިނޫނުގެ ދަށުން ހައެ ޤާ  ،ނޫނާއިޤާޢިމާރާތްކުރުމުގެ  )ހ( .17

ތުގެ ތްވާ ގޮއެއްގޮ ކާމެދު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަ ތަކާށަހަޅާ މައްސަލަހު ފަށްއިސްތިއުނާން ގުޅިގެ
 މަތިން ގޮތް ނިންމުމަކީ އިސްތިުއނާފު ކޮމެޓީގެ ޒިންމާއެކެވެ.
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  ،ފައިވާ ރިޕޯޓާއިށްތައްޔާރުކޮ ރީންއުނާފަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި މިނިސްޓްތިއިސް )ށ(  
ފަިއާވ މައިނިން ތަޙުޤީޤުތަކާއިފައިވާ ގައިހިން ންގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ ޔާއްސަލައެ މަ
 އިދުތަކާ ފައިވާ ގަވާދައިމާާރތްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން ހަޢިކީ މުންތަކަނިން

 ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ. ކަންކަން ަކންއެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ 
ފަްށ ގުޅިގެން ކޮމެޓީއަށް ފެނިއްޖެ ާހލަތެއްގައި އިސްތިއުނާ އަކާމައްސަލަ ކުރިއިސްތިއުނާފު )ނ(  

ފަރާތް ކޮމެޓީއަްށ  ތަޙުޤީޤުކުރިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މައްސަލަ  ތާއިހުށަހެޅި ފަރާ މައްސަލަ
 ސާފުކުރެވިދާނެއެވެ. ތުލޫމާޢުއިތުރު މަ ،ހާޒިރުކޮށް

 )ތިރީސް( 30ށިގެން ން ފެކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާ ދުވަހު  އް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަ )ރ(  
ގެ ބާވަތުން ލައިނިންމަންވާނެއެވެ. މައްސަ ތެއްލައި ގޮލަ ބަމައްސަ ގައިދުވަހުގެ ތެރޭ

ށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަިދ ީޓއަކުރުމުގެ ބާރު ކޮމެ ލާ މުުހލަތު އިތުރުލަ ބަކަށް މައްސަޙުޤީޤުތަތަ
ރާތަށް ލިޔުމުން ޅި ފަމިފަދައިން މުއްދަތު އިތުރުކުރަްނޖެހޭ ހާލަތެއްގައި މައްސަލަ ހުަށހެ

 އަންގަންވާނެއެވެ. އެކަން

 ލިޔުުމން މައްސަލަ ުހށަހެޅި ފަރާތައް  ،އިސްތިއުނާފަށް ހުަށހެޅި މައްސަލަ ނިންމި ޮގތް )ބ(  
 އަންގަންވާނެއެވެ.

ނެ އިސްިތއުނާފު ކޮމިޓީ ހިނގާ
 ތް ގޮ

 މިނިސްޓްީރން ގުޅިގެން ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެްއ ބާއްވަން  ކާމައްސަލައަ ފުއިސްތިއުނާ )ހ( .18
 ރީއަށްމިނިސްޓް ރުތިޔާޚުކޮެމޓީގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ އި ،ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

 އެވެ.ން ވެލިބިގެ

 ޓަކައި ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ކޯރަމް ހަމަވުމަށް  ފުނާއުއިސްތި )ށ(  
ްނ ބަރުން ހަމަވާ ންމެ )ފަެހއް( 5ކޮމެޓީގެ ޗެއަރމަން ހިމެނޭގޮތަށް މުޅިއެކު  ފުނާއުއިސްތި

 ހޭނެއެވެ.ޖެ

ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަިއ  އަކާއްގައި މައްސަލަގއެކޮމެޓީގެ މީޓިން ފުއިސްތިއުނާ )ނ(  
ބަރުންެގ ންބައްދަލުވުމުގައި ހާޒިރުވެ ތިބި މެ ގުތު ހިނގަމުންދާއެ ވަ ،ނިންމަންވާނީ

އިގެން އެއްވަރުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، އެ މައްސަލައިގައި ޓުލަ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ. އަދި ވޯ
 ވޯޓުންނެވެ. ންގެމަ ރކޮމެޓީގެ ޗެއަ ފުނާއުނިންމަންވާީނ އިސްތިގޮތެއް ކަނޑައަޅައި 

ޗެއަރމަންގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާއާިއ  ކޮމެޓީގެ ޗެއަރމަން ނެތިއްޖެ ހާލަތެއްގަިއ، ފުއިސްތިއުނާ )ރ(  
ބަރުންގެ ތެރެއިން ވަގުީތ ން ކޮމެޓީގެ މެ ފުނާއުގޮތަށް އިސްތި އަދާކުރެވޭނެ އްމަސްއޫލިއްޔަތުތަ

ބަރުންެގ ންކުރާނީ މެނުއްޔަޢަ  ޗެއަރމަނެއްނެއެވެ. ވަގުތީ ން ވާކުރަނުއްޔަޢަ ޗެއަރމަނެއް
 މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކުންނެވެ.

ހަދާ  ތަނުވަ ކުރާނީ ތަޙުޤީޤެއްކުރަންޖެހޭ  ކޮމެޓީންގުޅިގެން  އަކާމައްސަލަ ފުއިސްތިއުނާ )ބ(  
 ނެވެ.ރީންރާނީ މިނިސްޓްތައް ކުއަދި އެންމެހައި އިދާރީ ކަންތައް ހަދާނީރިޕޯޓެއް 

އިސްިތއުނާފަށް ހުށަެހޅި 
 ފޮުނވުން  ށްތަޢަމަްއސަލަ ޝަރީ

 ޖެހޭ ރާތުން ހިތްހަަމނުޅާ ފަތާ މެދު މައްސަލަ ހުށަހަމާ ގޮކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ނިން .19
 ރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އެ ފަތިޔާރު ޚްތަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޢައްސަލަ ޝަރީއެ މަ ،ނަމަ
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