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Green Building, Handhuvaree Hingun, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.

މި ޝަކުވާ/މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާ ހައްލު ކުރުމުގެނިޒާމް ތައްޔާރު

ހައްލުހޯދައިދިނުމެވެ .މި ނިޒާމް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ

ކުރެވިފައިވަނީ ،ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ (ޖެފް)

ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތްތައް ،ހާއްސަކޮށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ

ގެ އެހީއާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،ކްލައިމެޓް

އުމްރާނީ މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމަށެވެ.

ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން ކުރިއަށްގެންދާ «އެލިމިނޭޓިން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސަކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާ ސަރަހައްދުގައި އުފެދޭ

ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓްސް (ޕޮޕްސް) ތްރޫ ސައުންޑް

ޝާކުވާ ނުވަތަ މައްސަލައަކީ ޕްރެޖެކްޓް ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި

މި ނިޒާމް ގެ

ނަމަވެސް ،ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތާއި ސިދާ އަދި ނުސިދާ

މަޤްސަދަކީ ،ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ނުވަތަ މައްސަލަތައް ރެކޯޑްކޮށް

ގޮތުން ގުޅުމެއް ނެތް ޝާކުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ނަމަ ،މި

މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލްސް» މަޝްރޫއަށެވެ.
ކުރިއަށްދާގޮތް ބަލައި ހައްލުކުރުމާއި ،މި

(މަޝްރޫޢުއިން

ނިޒާމްގެ ދަށުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފަނުވެއެވެ.

އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޙިޔާލާއި ޝަކުވާތަކަށް

މި ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓް ގެ ފަ ރާ ތު ން ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދި ޔު މަ ށް ހަ މަ ޖެ ހި ފަ އި ވާ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ށް:
 .1ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލްއާއި ކުނި ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީއެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމް ކުރުން
 .2ނުރައްކާތެރިކުނި އަދި ނުރައްކާތެރިކެމިކަލް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީއް ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމް ކުރުން
 .3އައްޑޫސީޓީ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޕީ.ސީ.ބީ ކެމިކަލްއިންތަޣައްޔަރު ވެފައިކަމަށް ބެލެވޭ ކަރަންޓު ޓްރާންސްފޯމަރުތައް އަދި
ސުވިޗު ގިޔަރުތައް އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމް ކުރާ ހެޒަޑަސް ވޭސްޓް ސްޓޯރޭޖެއް ފެސިލިޓީއަށް ގެންދިޔުން
 .4އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުރި ޕީ.ސީ.ބީ ކެމިކަލައިން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ޓްރާންސްފޯމަރ ތައް އަދި ސުވިޗު ގިޔަރުތައް ހެޒަޑަސް ވޭސްޓް
ސްޓޯރޭޖެއް ފެސިލިޓީއަށް ގެންދިޔުން

ޕޮލިއުޓަންޓްސް

ދެ މަރުޙަލާއެއް ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ .ޝަކުވާ ނުވަތަ

(ޕޮޕްސް) ތްރޫ ސައުންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލް» މަޝްރޫޢުގެ

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މުޢާމަލާތް ކުރާނެ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު،

ޝަކުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅައި ހައްލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް

މައްސަލަ ބަލާކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ،މުޢާމަލާތް ކުރެވޭނެ

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ .މި ނިޒާމް ބިނާވެފައިވަނީ

ގޮތާއި ޕްރޮޖެކްޓުން މަގުފަހި ކޮށްދޭ ކަންތައްތައް އަދި މައްސަލަ

މިޕްރޮޖެކްޓަށް ތައްޔާރު ކުރެވުނު އެންވަޔަރަމަންޓަލް އެންޑް

ހައްލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި

«އެލިމިނޭޓިންގ

ޕަރސިސްޓަންޓް

އޯގަނިކް

ސޯޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ފްރޭމްވާރކް އަށެވެ.

މި ނިޒާމްގެ

އެވަނީއެވެ.

ދަށުން ޝަކުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅައި ބަލައިގަންނާނެ
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ފު ރަ ތަ މަ މަ ރު ހަ ލާ :އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ،ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ނުވަތަ ހައުސިންގ
ޝަ ކު ާވ ނު ވަ ަތ މަ އް ސަ ލަ
ހަ އް ުލ ކު ރު ުމ ގެ މަ ރު ހަ ލާ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗް.ޑީ.ސީ) (އައްޑޫސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓް މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ
ޝަކުވާ/މައްސަލަ ބަލާނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްއިންނެވެ .އަދި މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތިލަފުށީގައި
ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތެއްނަމަ ޝަކުވާ ބަލާނީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗް.
ޑީ.ސީ) އިންނެވެ .އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތަކާއި ގުޅުންހުރި ޝަކުވާތައް ބަލާނީ
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ.

ޝަ ކު ވާ ނު ވަ ތަ މަ އް ސަ ލަ އަ ކާ
ގު ޅި ގެ ން މު ޢާ މަ ލާ ތް ކު ރާ ނެ
ފަ ރާ ތު ގެ މަ އު ލޫ މާ ތު

މައްސަލަ/ޝަކުވާ އަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުރަތަމަ ގުޅަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ،އައްޑޫ/ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް
ނުވަތަ އެޗް.ޑީ.ސީ އެވެ .މިކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލްތަކުން ގުޅާނެ ވަކި ފަރާތްތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ.
•އައްޑޫ/ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ނުވަތަ އެޗް.ޑީ.ސީ އިން މައްސަލަ ބަލާ ކޮމެޓީ އަށް

މަ އް ސަ ލަ ހަ އް ލު ކު ރާ ކޮ މެ ޓީ
އެ ކު ލެ ވި ގެ ން ވާ ގޮ ތް

ކަނޑައަޅާފައިވާ މެންބަރު (ޗެއަރޕަރސަން)
•އައްޑޫ/ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ނުވަތަ އެޗް.ޑީ.ސީ ގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
•ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ތަމްސީލްކުރާނެ ފަރާތެއް
•ކޮންޓްރެކްޓަރ ތަމްސީލް ކުރާނެ ފަރާތް
•މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ޢާންމުނަށް ފެންނަ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ
ތަނާއި ކައުންސިލްތަކުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅާނެ ގޮތާއި،
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެހައި މަރުޙަލާތަކުގައި އެކަމަށްޓަކައި ގުޅަންޖެހޭ ފަރާތެއް އިނގޭނެހެން
ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް އަދި ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި އެ މަޢުލޫމާތު
ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
•ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް/ފޯނު ނުވަތަ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވެގެން ނުރަސްމީކޮށް ޝަކުވާ ނުވަތަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ނ ގޮ ތާ ިއ
މު ޢާ މަ ލާ ތް ކު ރެ ވޭ ެ
ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓު ން މަ ގު ަފ ހި ކޮ ށް ދޭ
ކަ ން ތަ އް ތަ އް

•ނުރަސްމީ ކޮށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ނުވަތަ މައްސަލައެއް ،ޙައްލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ޝަކުވާހުށަހަޅާ
ފަރާތުން އެފަރާތުގެ ޝަކުވާ ޓިއާ  1ގެ ޝަކުވާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށް މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމުން ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތަތް
އެފަރާތުން ހުށަހެޅި ފޯމުގެ ކޮޕީއެއް (ކައުންސިލްގެ ތައްގަނޑު ޖެހުމަށްފަހު) ޝަކުވާހުށަހެޅި ކަމުގެ
ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލް އިން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
•ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް ،އިލްކްޓްރޯނިކް ވަރޝަން ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް
އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޭޖްއިން ލިބެންހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު ގެ ހާޑް
ކޮޕީކައުންސިލް އިދާރާއިން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.
•އަދި ފޯރމް ފުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެޗް.ޑީ.ސީންނާއި ކައުންސިލްތަކުން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯކްލްޕޮއިންޓްގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

މަ އް ސަ ލަ ހަ އް ލު ކު ރު މަ ށް
ކަނ ޑަ އެ ޅޭ މު އް ދަ ތު

•ރަސްމީ  15ދުވަސް

•ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށް ،ވަކި ރެޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލައި
ކައުންސިލްއިން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

•މައްސަލަ ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ  15ދުވަސް ތެރޭގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރެވިއްޖެ ނަމަ އެކަން
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތައް ކައުންސިލުން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

•މައްސަލަ ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުން ލިބުމުން އެ ނިންމިގޮތާއިމެދު ހިތްހަމަޖެހޭނަމަ ނުވަތަ
އެއްބަސްނުވެވޭނަމަ އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ރަސްމީ  10ދުވަސް ތެރޭގައި
ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތް ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދަށް ބަލައި އައްޑޫ ނުވަތަ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ނ ގޮ ތާ ިއ
މު ޢާ މަ ލާ ތް ކު ރެ ވޭ ެ
ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓު ން މަ ގު ަފ ހި ކޮ ށް ދޭ
ކަ ން ތަ އް ތަ އް

ކައުންސިލް ނުވަތަ އެޗެ.ޑީ.ސީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

•މިގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކާމެދު ،އިތުރު ޝަކުވާއެއް ފާޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،މައްސަލަ ނުވަތަ
ޝަކުވާ ހައްލުކުރެވުނު ގޮތާއި މެދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްބަސްވިކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

•މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމެޓީއަށް އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވާ ނަމަ،
ލިޔުމުން އެކަން މައްސަމަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި އެ ފަރާތުގެ އިއުތިރާޟެއް ނެތްކަމުގެ ހުއްދަ
ހޯދަންވާނެއެވެ .އަދި މި މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނީ ރަސްމީ  15ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.ނުވަތަ ޝަކުވާ
ހައްލުކުރެވުނު ގޮތާއި މެދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްބަސްވިކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

•ޝަކުވާހުށަޅާ ފަރާތަށް ،އެފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ކައުންސިން އަދި އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮމެޓީގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓް އިން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

ދެ ވަ ނަ މަ ރު ހަ ލާ :މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ޝަ ކު ާވ ނު ވަ ަތ މަ އް ސަ ލަ
ހަ އް ުލ ކު ރު ުމ ގެ މަ ރު ހަ ލާ

ޝަ ކު ވާ ނު ވަ ތަ މަ އް ސަ ލަ އަ ކާ
ގު ޅި ގެ ން މު ޢާ މަ ލާ ތް ކު ރާ ނެ
ފަ ރާ ތު ގެ މަ އު ލޫ މާ ތު

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ

•ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ (ޗެއަރޕަރސަން)
މަ އް ސަ ލަ ހަ އް ލު ކު ރާ ކޮ މެ ޓީ
އެ ކު ލެ ވި ގެ ން ވާ ގޮ ތް

•މިނިސްޓްރީގެ ސިވިލް ސްޓާފެއް
•މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ތަމްސީލް ކުރާނެ ފަރާތެއް
ނޯ ޓް :ޓިއަރ  2ގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.
•މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއިން (ޓިއަރ  )1މައްސަލަ ނިންމިގޮތާއި މެދު
ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ނުވަތަ އެމައްސަލަ އަކީ އެޗް.ޑީ.ސީ ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ އިހްތިސާސްގެ ބޭރު
މައްސަލައެއްނަމަ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ދެވަނަ މަރުހަލާއަށް ދެވިދާނެއެވެ.
•ނުވަތަ ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒް ނުކުރާނަމަ ،ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ގެ މައްސަލަ
ހައްލު ކުރާ ކޮމެޓީން ދެވަނަ މަރުޙަލާ ގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމެޓިއަށް ހުށެހެޅިދާނެއެވެ.

ނ ގޮ ތާ ިއ
މު ޢާ މަ ލާ ތް ކު ރެ ވޭ ެ
ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓު ން މަ ގު ަފ ހި ކޮ ށް ދޭ
ކަ ން ތަ އް ތަ އް

•މި ގޮތުން ،ދެވަނަ މަރުޙަލާ އަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ނުވަތަ މައްސަލަތަކުގައި ،ޝަކުވާ ނުވަތަ
މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށްފަހު ،ޝަކުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމުގެ ގެ ކޮޕީއެއް (މިނިސްޓްރީގެ
ތައްގަނޑާ އެކު) ޝަކުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތަށް ހަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ .ޝަކުވާ
ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފޯމް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް އިން އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޭޖް އިން
ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.އަދި ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.
•އޮންލައިންކޮށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމުން ،ޝަކުވާ ބަލައިގަނެ ،އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ ފޯމުގެ
ކޮޕީއަކާ އެކު ހުށަހެޅި ފަރާތައް ފޮނުވާނެއެވެ.
•ސޯޝަލްމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ވެސް ބައިގަނެވޭނެއެވެ.

މަ އް ސަ ލަ ހަ އް ލު ކު ރު މަ ށް
ކަނ ޑަ އެ ޅޭ މު އް ދަ ތު

•ރަސްމީ  15ދުވަސް

•ދެވަނަ މަރުޙަލާގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ،ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ
ފޯމުގެ ކޮޕީ ފޮނުވަންވާއެވެ.

•މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ހަވާލުކުރާނީ

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖެމަންޓް ޔުނިޓަށް

(ޕީ.އެމް.ޔޫ) އަށެވެ.

•ޕީ.އެމް.ޔޫ އިން އެ މައްސަލަ އަކީ ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅުންހުރި މައްސައެއްތޯ ބަލަން ސްކްރީން
ނ ގޮ ތާ ިއ
މު ޢާ މަ ލާ ތް ކު ރެ ވޭ ެ
ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓު ން މަ ގު ަފ ހި ކޮ ށް ދޭ
ކަ ން ތަ އް ތަ އް

ކުރަންވާނެއެވެ .މައްސަލައަކީ ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅުމެއްނެތް މައްސަލައެއް ނަމަ ،އެކަން ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގާ އެމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަ ގޮތާއި މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާ
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައްވެސް އަންގަންވާނެއެވެ.

•ޕީ.އެމް.ޔޫ އިން އެ މައްސަލަ އަކީ ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅުންހުރި މައްސައެއްތޯ ބަލަން ސްކްރީން
ކުރަންވާނެއެވެ .މައްސަލައަކީ ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅުމެއްނެތް މައްސަލައެއް ނަމަ ،އެކަން ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގާ އެމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަ ގޮތާއި މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާ
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައްވެސް އަންގަންވާނެއެވެ.

•މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ،ދެވަނަ މަރުހަލާގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަން ނުޖެހޭނެކަން
ޕީ.އެމް.ޔޫ އިން ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ.

•މައްސަލަ ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ  15ދުވަސް ތެރޭގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ޕީ.އެމް.ޔޫ
އިން އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތައް [ލިޔުމުން] އަންގަންވާނެއެވެ.

•މައްސަލަ ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުން ލިބުމުން އެ ނިންމިގޮތާއި މެދު އެއްބަސް ވެވޭނަމަ ނުވަތަ
ނުވެވޭނަމަ އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  10ދުވަސް ތަރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ.

•މިގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކާމެދު ،އިތުރު ޝަކުވާ ފާޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،މައްސަލަ ނުވަތަ
ނ ގޮ ތާ ިއ
މު ޢާ މަ ލާ ތް ކު ރެ ވޭ ެ
ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓު ން މަ ގު ަފ ހި ކޮ ށް ދޭ
ކަ ން ތަ އް ތަ އް

ޝަކުވާ ހައްލުކުރެވުނު ގޮތާއި މެދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްބަސްވިކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

•މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކޮމެޓީއަށް އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވާ ނަމަ ،ލިޔުމުން އެކަން
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގައި އެ ފަރާތުގެ އިއުތިރާޟެއް ނެތްކަމުގެ ހުއްދަ
ހޯދަންވާނެއެވެ .އަދި މި މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނީ ރަސްމީ  15ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

•މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ދެވަނަ މަރުހަލާއިންވެސް ޕްރޮޖެކްޓް އިން އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން
އެދޭ ވަރަށް މައްސަލަ ހައްލުނުވެއްޖެނަމަ ،ޤާނޫނީ އެހީ ހޯދުމަށް ނުވަތަ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ
މައްސަލަބަލައި ހައްލުކުރުމުގެ ނިޒާމަށް އަށްމައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ގަސްދުކުރާކަން މައްސަލައިން
އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.
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