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Grievance Redress Mechanism ( ނިާޒމު)މަްއސަލަ ހައްލުކުރުުމގެ    
 ންޑް ކޮމްޕޮނަންޓް.ޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް: ވެޓްލޭ އެ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް 

އްސަލަ ހައްލު މަ
 މަރުހަލާ ކުރުމުގެ 

ގުޅަން ޖެހޭ ފަރާތުގެ 
 ލު ތަފްސ  

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް  މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ ގޮތާއި ޕްރޮޖެކްޓުން ފަހި ކޮށްދޭ ކަންތައްތައް 
 ކަންޑައެޅޭ މުއްދަތު 

ފުރަތަމަ 
އައްޑޫ : މަރުހަލާ

 ސިޓ  ކައުންސިލް 

 އައްޑޫ ސިޓ  ކައުންސިލަކ  
ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ މައްސަލަ 

ފުރަތަމަ ގުޅަން ހުށަހެޅުމަށް 
ޖެހޭ ފަރާތް މިކަމައްޓަކައި 

ން ޓ  ކައުންސިލު އައްޑޫ ސި
ގުޅާނެ ވަކި ފަރާތްތަކެއް 

 ކަންޑައެޅިފައިވާން ވާނެއެވެ.
 

ކޮމިއުނިޓ  އެޑްވައިސަރ  ބޯޑު 
ން ފެދުމުން ކައުންސިލު އު

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި މެދު 
ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމާނ  
މިބޯޑާއި މަޝްވަރާ 

 ކުރުމަށްފަހު 

  ެއޮފ ހުގައާއި މަސައްކަތް ކުރާ  ކައުންސިލް  ހިމެނޭ ބޯޑެއް  ތަފްސ ލްމައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވ  ގޮތުގ
 .ސަރަހައްދުގައި އާންމުނަށް ފެންނަ ހިސާބުގައި ހުންނަން ވާނެއެވެ

 
 ަހައްލުކުރުމަށް ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރާނ  ގުޅައިގެން ކައުންސިލާއި ވާހަކަދައްކައިގެންނެވެ. މައްސަލ 

 
 ިވުމަށްފަހު ފުރު  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯރމް 1 ޓިއަރ، ވާހަކަ ދައްކައިގެ މައްސަލަ ހައްލުނުވެއްޖެނަމަ ކައުންސިލާއ

 ށް ކަ ތްތަފުރުމުގައި އެހ ތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާ  ފޯރމް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި  ކައުންސިލަށް މައްސަލަ ރަސްމ ކޮށް 
 ފޯރމް ފުރުމުގައި އެހ ވެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި ހޯދަންވާނެއެވެ.  ކައުންސިލުން

 
  ާއޮފ ހުން ނުވަތަ ވެބްސައިޓުން އާންމުނަށް ލިބެން  ކައުންސިލް މް މިނިސްޓްރ  އަދި ފޯރމައްސަލަ ހުށަހަޅ

ކޮޕ އެއް ހަވާލު ހުށަހެޅިފޯރމް ނުވަތަ ސިޓ  ގެ ހުންނަންވާނެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތައް ރަސ ދެއްގެ ގޮތުން 
 ރ އިންނެވެ.ފޯރުކޮށްދޭނ  މިނިސްޓްކައުންސިލަށް  އަދި  ވިމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯރމް ފަރުމާ ކުރެ  ކުރަންވާނެއެވެ.

 
 ުކޮމިއުނިޓ  އެޑްވައިސަރ  ބޯޑަށް ފެނިއްޖެނަމަ އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަކ  މުހިންމުކަމެއްކަމަށް މައްސަލައާއި މެދ  ( 

އާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ މައްސަލައާއި މެދު އާންމުންގެ  (ކައުންސިލުން  މިކަން ކުރާނ  ން އުފެދުމުގެ ކުރި ބޯޑު
 ހިޔާލު ހޯދަންވާނެއެވެ.

 
 

  ،ަތެރޭގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް  ހުގެދުވަ 15 މައްސަލަ ހުށަހަޅާތާމައްސަލައާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމިފައިވާނަމ
ހުށަހެޅިފަރާތައް ]ލިޔުމުން[ މައްސަލަ  ކައުންސިލުން ންމުނު ގޮތް ނިމައްސަލަ ތައްތަކާއި ންކުރެވުނު ކަ 

 .އަންގަންވާނެއެވެ
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  ްވެވޭނަމަ ނުވަތަ ނު  ވެވޭނަމަމައްސަލަ ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުން ލިބުމުން އެ ނިންމިގޮތާއިމެދު އެއްބަސް  ކައުންސިލުނ

  އަންގަންވާނެއެވެ.  ކައުންސިލަށްދުވަސް ތަރޭގައި  10އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 
 

 
  ްނާންގާނަމަ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވުނު ގޮތާއި މެދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްބަސްވާކަމަށް މިގޮތަށ

 ނިންމޭނެއެވެ.
 

  ްމައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އިތުރަށް ވަގުތު ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ކައުންސިލުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ލިޔުމުނ
ފަރާތުން،  އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އިތުރަށް ބޭނުންވާ މުދަތާއި މެދު ޢިއުތިރާޒު ނުވާކަމުގެ ސޮއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

 ދުވަހެއެވެ.  15ކައުންސިލުން ހޯދަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ގިނަވެގެން އިތުރު ކުރެވޭނ  
 

 
: މަރުހަލާ ދެވަނަ 

މިނިސްޓްރ  އޮފް 
އެންވަޔަރަމެންޓް 
 އެންޑް އެނާރޖ  

ޕްރޮޖެކްޓް ނަމަ މިނިސްޓްރ   
މެނޭޖްމަންޓް އިން ޕްރޮޖެކްޓް 

ޔުނިޓް އަށް މައްސަލަ 
 ފޮނުވާނެ 

  ަމެދު ހިތްހަމަ  މައްސަލަ ނިންމިގޮތާއި ކައުންސިލުން( 1ން )ޓިއަރ އިމަރުހަލާމައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ ފުރަތަމ
ނޑައަޅާ  ނުޖެހޭނަމަ މައްސަލަ  ފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުގެ ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާނަމަނުވަތަ ކަ

 އަށް ދެވިދާނެއެވެ.ލާމަރުހަ ހައްލުކުރުމުގެ ދެވަނަ 
 
 

 ަނޑައަޅުއްވާފ ވަތަ ގުޅުއްވައިގެން ނު  ކަށް ތަތް އިވާ ފަރާމައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރ  އިން އެކަމަށް ކަ
ގެންވެސް މައްސަލަ އިވައްމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯރމް ފުރު 2ގެން ނުވަތަ ޓިއަރ ލިޔުއްވައި ޓ  އަށް ސިޓްރ މިނިސް

މިނިސްޓްރ އިން  ފޯރމް ފުރުމުގައި އެހ ވެ  ށް ތަކަތްފޯރމް ފުރުމުގައި އެހ ތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި ހޯދަންވާނެއެވެ.

 
  ،ްއަދި މައްސަލަ  ނިންމިގޮތުގެ ލިއުން ކައުންސިލުންދެވަނަ މަރުހަލާއިން މައްސަލަކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ގޮތުނ

ތަ މައްސަލަހުށަހެޅިތާ ނުވަ ފޮނުވި ލިޔުމުގެ ކޮޕ  ކައުންސިލަށްކަން އަންގާ ނުޖެހޭ އި މެދު ހިތްހަމަ ނިމުނުގޮތާ
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ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ  ފުރަތަމަ މަރުހަލާއަށް ފަރާތުން ހައްލެއް ނުވަތަ ޖަވާބެއެ ނުލެބޭނަމަ  ކައުންސިލުގެތެރޭ  ކަ
 އެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ގެ ކޮޕ  ފޯމު ހުށަހެޅި ޝަކުވާ

 
 ައަދި  )ޕ .އެމް.ޔޫ( ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓާއި ބެލުމަށް މައްސަލަތައްމިމަޝްރޫޢުގެ  ހެޅޭމިނިސްޓްރ އަށް ހުށ

 ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ. އ .ޕ .އޭއާއި
 

 
 ެމިނިސްޓްރ ގެ ފަރާތުން ބެލުމުގައި އެންމެ އިސް ރޯލެއް އަދާކުރާނ  އ .ޕ .އޭ ލަތައް މައްސަ އިގެމަރުހަލަވަނަ ދ

 ހިނގުމާއި ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތަކުންނެވެ. 
 

 ްއި  މައްސަލަ އެކަން ހަމަޖައްސަ .ޕ .އޭއިންއ  ޖެހޭނަމަ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި އާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނ 
ގެ މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުން ން ބޭއްވޭތަނާއި ވަގުތު މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ބައްދަލުވު .އޭ ގެ ވެބްސައިޓުގައި އ .ޕ 

 ބޭއްވުމުގެ  ފަސް ދުވަސް ކުރިން ޝާޢިއުކުރަންވާނެއެވެ. 
 

  ާތިރ ގައި ތަކެއް ކަން ތް ކޮންފަރާ މިއ )ކުރިމަތިވެފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ  ތަކ  ހާއްސަ ހާލަތެއްމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރ
ން ނުޖެހޭނެ ގޮތުގެ އިންތިޒާމު އެފަރާތުން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަ ބަޔާންކުރެވިފައި(

  ރި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ހަމަޖެއްސުމަކ  އ .ޕ .އޭ ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހު
 

 
  ާށަހެޅު ފަރާތަށް ހު ރޭގައި މައްސަލަ ހައްލުވިނަމަ އެކަން ލިޔުމުން މައްސަލަތެ ސްދުވަ 15މައްސަލަ ހުށަހަޅާތ

 އެވެ. އަންގަންވާނެމިނިސްޓްރ ން އ .ޕ .އޭއިން ނުވަތަ 
 

 
  ްވެވޭނަމަ މައްސަލަ ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުން ލިބުމުން އެ ނިންމިގޮތަށް އެއްބަސް ނުވަތަ އ .ޕ .އޭއިން މިނިސްޓްރ އިނ 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން މިނިސްޓްރ އަށް  ދުވަސް ތަރޭގައި 10ވެސް، އެކަން ލިޔުމުން ނުވެވޭނަމަނުވަތަ 
 އަންގަންވާނެއެވެ. 
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  ްމިގޮތަށް ނާންގާނަމަ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވުނު ގޮތާއި މެދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްބަސްވާކަމަށ

 ނިންމޭނެއެވެ.
 

 
  ަނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅިތާ މަ ނުޖެހޭނަމަ އިން ލިބުނު ހައްލާއިމެދު ހިތްހަމަރުހަލާމައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ދެވަނ

ފަރާތުން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ  މައްސަލަ ހުށަހެޅިދުވަސް ތެރޭ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބިފައިނުވާނަމަ،  30
 މިނިސްޓްރ އަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ން ށް ދާން ގަސްތުކުރާކައަ މަރުހަލާތިންވަނަ 

 
ތިންވަނަ 
: މަރުހަލާ

ރާއްޖޭގެ އަދުލް 
އިންސާފުގެ 

ނިޒާމް ) ގާނޫނ  
 ކޯޓުތައް(
މައްސަލަ އަދި  

ހައްލުކުރުމުގެ 
ނިޒާމްގެ އިތުރުން 
 ފޯރުކޮށްދޭނެ އެހ  

ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް 
މައްސަލައިގެ ހައްލު ހޯދުމަށް 
ރާއްޖޭގެ އަދުލް އިންސާފުގެ 

 ނިޒާމް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

  ނިޒާމް ތެރެއިން މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ގަނޫނ 
 

 ެއެހ  ދިނުމަށް  ތިންވަނަ މަރުހަލާގައި،، މިނިސްޓްރ އިންން ނިޒާމްގެ ތެރެއި މިމައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގ
 އެކަންޏެވެ.  ށްފަރާތަކަ ތިރ ގައި ދެންނެވިފައިވާފަދަ ޚާއްސަ ހާލަތްތަކެއް މެދުވެރިވަފައިވާޖެހިފައިވަނ  ހަމަ

 
 ިފަރާތްތަކަށް ގާނޫނ  ނިޒާމް ބޭނުން ނުހިފޭ ނުވަތަ ހިފަންދަތިވާ ގޮތުން ހާއްސަ ހާލަތްތައް މެދުވެރިވެފައިވާ މ

މިނިސްޓްރ ގެ ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް  ފޯރުކޮށް ތަކައްތްފަރާ އެއެޓާރނ  ޖެނެރަލް އޮފ ހުން ހާލަތްތަކުގައި، ގާނޫނ  އެހ  
ވެސް ޚަރަދެއް މިހޯދާ ޤާނޫނ  އެހ ގެ ސަބަބުން އެފަރާތަކަށް އެއް އަދި. ވާނެއެވެން އިން ހަމަޖައްސައިދޭޕ .އެމް.ޔޫ

ކަމަށް މިތާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް،  އް ފައިވާ ފަރާތެތްތަކެއް މެދުވެރިވެޚާއްސަ ހާލަ ނުވާނެއެވެ. ކުރަންޖެހިފައި
 އިތުރަށް ތަފްސ ލު ކުރެވިދާނެއެވެ. މިނިސްޓްރ އަށް މަރުހަލާއެއްގައިފަހުގެ 

 
 

 ުކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުން އެއ  އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމެވެ. ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާއި މެދ 

އަދުލް އިންސާފުގެ 
ނިޒާމްގެ ތެރެއިން 

ހަމަޖެހިފައިވާ 
 ގޮތުގެމަތިން 

ނަސްލ  ނުވަތަ އިޖްތިމާއ  ގޮތުން ނުކުޅެދުނަތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި  ޖިސްމާނ ގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނ ، ބެލެވެނ  ފަގ ރުންޚާއްސަ ހާލަތްތަކެއް މެދުވެރިވަފައިވާ ފަރާތައް ކަމުގައި  ނޯޓް:
ނާއި ގޭބ ސ ގެ ބޭކަންބަލުންއަހަރުން މަތ ގެ ބޭފުޅުންނާއި 60ބޭފުޅުންނާއި ބޭކަންބަލުންނާއި ހުވަފަތްވެފައިވާ ޔަތ މުންނާއި  ސަބަބުތަކައްޓަކައި އިތުރު ގޮންޖެހުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި 

 .ބޭފުޅުންނަށެވެ އަންހެންހަރަކާތްތެރިވާ ތުގައި އިސްވެރިއެއް ގޮ

 ނ  ރަސްމ  ދުވަހެވެ. މިނިޒާމުގައި ދުވަސްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި އެވަ


