ޑިސްޕިއުޓް ރެޒޮލިއުޝަން މަރުހަލައިގެ އިޖުރާޢަތު
ތަޢާރަފް

.1

ޑިސްޕިއުޓް

.2

(ހ)

މިއީ ،ކޮމިޝަނުގެ "ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ނިޒާމު" ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން ޑިސްޕިއުޓް ރެޒޮލިއުޝަންއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ
ގޮތުގެ އިޖުރާޢަތެވެ.

(ށ)

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ" ،ޑިސްޕިއުޓް ރެޒޮލިއުޝަން މަރުހަލައިގެ އިޖުރާޢަތު" އެވެ.

(ހ)

ޑިސްޕިއުޓް ރެޒޮލިއުޝަން މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ ތިރީގައިވާ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ކޮމިޝަނުން
އެކުލަވައިލައިފައިވާ ޑިސްޕިއުޓް ރެޒޮލިއުޝަން ޕެނެލަކުންނެވެ.

ރެޒޮލިއުޝަން
ޕެނެލް

(ށ)

()1

އެ މައްސަލައަކަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރެއް (ޕެނަލްގެ މުޤައްރިރު)

()2

ސީ.އޭ.ސީގެ މުޤައްރިރު

()3

ސީ.އޭ.ސީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު

()4

ސީ.އޭ.ސީގައި ލީގަލް ސެކްޝަން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރު

()5

ސެކްރެޓޭރިއަޓް

މައްސަލައިގައި އަސްލެއް އޮތްތޯ ނުވަތަ މައްސަލަ ބަލަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ
ބައްދަލުވުމުގައި

ޑިސްޕިއުޓް

ރެޒެލިއުޝަންއަށް

އެމައްސަލަ

ފޮނުވުމަށް

ނިންމައިފިނަމަ،

އެ

މައްސަލައިގެ ޑިސްޕިއުޓް ރެސޮލިއުޝަން އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ދާއިރު ޑިސްޕިއުޓް ރެސޮލިއުޝަން
ޕެނަލުގައި ކޮމިޝަން ތަމްސީލުކުރާނެ މެންބަރެއް ،އެ ނިންމުން ނިންމާ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުން
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
(ނ)

މައްސަލައިގައި އަސްލެއް އޮތްތޯ ނުވަތަ މައްސަލަ ބަލަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ
ބައްދަލުވުމުގައި ޑިސްޕިއުޓް ރެޒެލިއުޝަންއަށް އެމައްސަލަ ފޮނުވުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް
ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
.1

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް (ސިދާގޮތެއްގައި މައްސަލައިން އަސަރު ފޯރާފައިވާ ފަރާތެއްތޯ)

ޖރާޢަތު
އގެ އި ު
ރހަލަ ި
ޝން މަ ު
ރޒޮލިއު ަ
ޑިސްޕިއުޓް ެ

1

.2

މައްސަލައިގެ ބާވަތް (ކޮންޓެންޓު ،ލައިސަންސިންގ ނުވަތަ އެހެނިހެން މައްސަލައެއްތޯ)

.3

ޑިސްޕިއުޓް މަރުޙަލާގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ މައްސަލައެއްތޯ

.4

މައްސަލައެއްނަމަ،

ރިވިއުކުރަމުންދާ

ނިންމާފައިވާ

ކޮމިޝަނުން

މައްސަލައިގެ

ތެރޭގައި

ޑިސްޕިއުޓްގެ ފުރުސަތު ދީފައިވޭތޯ
ބައްދަލުވުމަށް

.3

(ހ)

ޑިސްޕިއުޓް ރެޒޮލިއުޝަންއަށް ވަކި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ދުވަހުން ފެށިގެން
7

ދަޢުވަތު ދިނުން

(ހަތެއް)

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި،

އެ

ސެކްރެޓޭރިއަޓުން

ބައްދަލުވުމެއް

ކަމަށްޓަކައި

އިންތިޒާމުކުރަންވާނެއެވެ.
އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަކީ ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޑިސްޕިއުޓުގައި
ކަނޑައެޅުމުގެ

ގޮތެއް

ބާރު

ފަރާތެއްކަމުގައި

ލިބިފައިވާ

ވާންވާނެކަމުގައި

އެފަރާތަކަށް

އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެ ފަރާތަށް ފޯނުން ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމަށް ދަޢުވަތު
ދެވުނުކަން ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަކީ ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޑިސްޕިއުޓުގައި
ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޝަނުން ދޭ ދައުވަތާއި ގުޅިގެން އެ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރުމަށް ބައްދަލުވުމަށް
ހާޒިރުވާ

ފަރާތްތަކުގެ

މަޢުލޫމާތު

ކޮމިޝަނުން

ދީފައިވާ

މުޙުލަތުގައި

ލިޔުމުން

ކޮމިޝަނަށް

އަންގަންވާނެއެވެ.
އަދި

މި

މަ ޢުލޫމާތު

ކެންސަލްކޮށް،

އެ

ކޮމިޝަނުން
މައްސަލައިގެ

ދީފައިވާ
ތަޙްޤީޤު

މުއްދަތުގައި
މަރުހަލާ

އަންގާފައިނުވާނަމަ،

ކުރިއަށްދާނެކަން

ދެ

ބައްދަލުވުން

ފަރާތަށް

ވެސް

އަންގަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާން ޖެހޭ ދެ ފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން ހާޒިރުވާން ބޭނުންނުވާކަން ކޮމިޝަނަށް
އަންގައިފިނަމަ ،ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،ބައްދަލުވުން
އސަލައިގެ ތަޙްޤީޤް މަރުހަލާ ކުރިއަށްދާނެކަން ދެ ފަރާތަށް ވެސް
ކެންސަލްކުކުރެވޭނެކަމާއި ،އެ މަ ް
އަންގަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާން ޖެހޭ ދެ ފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ބަޔާންކޮށް ބައްދަލުވުން
ފަހުގެ ތާރީޚަކަށް އިންތިޒާމުކޮށްދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ،
ބައްދަލުވުން ފަހުގެ ތާރީޚަކަށް އިންތިޒާމުކޮށްދިނުމުގެ އިޙްތިޔާރު ޑިސްޕިއުޓް ޕެނަލްގެ ރިޔާސަތަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
އަދި ބައްދަލުވުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޒުރަކީ ،މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ނޫންކަމަށް
ޑިސްޕިއުޓް ޕެނަލްގެ ރިޔާސަތަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަބައްދަލުވުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދޭނަމަ ،އެ
މައްސަލަ ސީއޭސީއާއެކު ބާއްވާ ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

(ޅ)

ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ ސިއްރު މަޢުލޫމާތެއްކަމުން މައްސަލަ
ރައްދުވާ ފަރާތަށް ބައްދަލުވުމަށް ދައުވަތު ދޭއިރު އެ މައުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުން
ހިނގާނެ ގޮތް

.4

(ހ)

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެ ފަރާތުންކުރެ އެއްވެސް
ފަރާތަކުން ،ބައްދަލުވުމުގައި އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މިއުސޫލުގެ  3ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެންގުމަށްފަހު ހާޒިރުނުވެއްޖެ ނަމަ ،މައްސަލަ ފެށުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ އިތުރަށް  11މިނެޓް ހިނގަންދެން ބެލުމަށް ފަހު ،އެ ބައްދަލުވުން

ޖރާޢަތު
އގެ އި ު
ރހަލަ ި
ޝން މަ ު
ރޒޮލިއު ަ
ޑިސްޕިއުޓް ެ

2

ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ބުނާ ހާލަތު މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ މައްސަލަ ތަހްޤީޤު މަރުހަލާއަށް ފޮނުވުމަށް
ރިޔާސަތުން ނިންމަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން ،ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާ ދެފަރާތަށް ވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ
ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .އެ ގޮތުން އިތުރަށް ތަފްސީލު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ
ރިޔާސަތުން

ކަނޑައަޅާ

ގޮތެއްގެ

މަތީން

ޑިސްޕިއުޓް

ޕެނަލްގެ

މެންބަރުން

އެކަމެއް

ތަފްސީލުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
(ރ)

ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ ދޭނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށެވެ .އެއަށްފަހު މައްސަލައަށް
ޖަވާބުދިނުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

(ބ)

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުގެ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމަށްފަހު ،މައްސަލައިގެ ޒާތަށް ބަލާއިރު ދެ
ފަރާތައް ވަކިން ބައްދަލުކުރަން ފެންނަކަމަށް ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ
ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،އެފުރުސަތު އެފަރާތަކަށް ދިނުމުގެ އިޙްތިޔާރު ރިޔާސަތަށް

(ޅ)

ރިޔާސަތަށް

ލިބިގެން ވެއެވެ.

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުގެ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމަށްފަހު ،މައްސަލައިގެ ޒާތަށް ބަލާއިރު،
ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާގެ އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި ދެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކައިގެން މައްސަލަ
ހައްލުކުރެވިދާނެކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާގެ އިތުރު
ބައްދަލުވުމެއް  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ.
އަދި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމުކޮށް ،މި އުސޫލުގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގެ

.5

(ކ)

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ،އެންމެ ގިނަވެގެން ބޭއްވޭނީ ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާގެ ( 2ދޭއް) ބައްދަލުވުމެވެ.

(ހ)

މި ބައްދަލުވުމުގައި ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިއްޖެ ނަމަ އެ
މައްސަލައިގައި އެއްބަސްވެނުނު ގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ވާޞިލްވި ނިންމުން

ނިންމުން

ރިޔާސަތުން އިއްވުމުން އެ ގޮތަކަށް ލިޔުމަށްފަހު ބައްދަލުވުން ނިމުމާއެކު އެ
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ލިޔުން ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި

ބައްދަލުވުމުގައި،

މައްސަލައިގައި

ހިމެނޭ

ފަރާތްތައް

ޚިޔާލު

ތަފާތުވެ،

އެއްބަސްވުމަކަށް

ނާދެވޭނެކަމަށް ރިޔާސަތަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ބައްދަލުވުން ކުރުކޮށްލުމުގެ އިޙްތިޔާރު ރިޔާސަތަށް
ލިބިގެންވެއެވެ .
އަދި ،މި ބައްދަލުވުމުގައި ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވިއްޖެ ނަމަ އެ
މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު ކޮމިޝަނުން ފަށާނެކަން ދެ ފަރާތަށް ވެސް ލިއުޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ޑިސްޕިއުޓް

ރެޒޮލިއުޝަންގެ

މަރުހަލާގައި

މައްސަލައިގައި

ހިމެނޭ

މައްސަލަ

ފަރާތްތަކުން

ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިއްޖެ ނަމަ ،މައްސަލަ ނިންމުމަށްޓަކައި ޕެނަލްގެ ނިމުން
ސީއޭސީއާއެކު ބާއްވާ ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޑިސްޕިއުޓް ރެޒޮލިއުޝަން ޕެނެލުން ހުށަހަޅަން
ވާނެއެވެ.
އަދި ،ސީއޭސީއާއެކު ބާއްވާ ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މައްސަލައިގައި
ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ޑިސްޕިއުޓް

ޖރާޢަތު
އގެ އި ު
ރހަލަ ި
ޝން މަ ު
ރޒޮލިއު ަ
ޑިސްޕިއުޓް ެ
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ރެޒޮލިއުޝަންގެ މަރުހަލާގައި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން
އެއްބަސްވުމަކަށް

އާދެވިއްޖެ

ނަމަ،

އެ

އެއްބަސްވުމަށާއި

ޤާނޫނު

16/2010

ނަންބަރު

(ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ކަމާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ނޯޓު- :

(ރ)

ބައްދަލުވުން ހިނގާ ދިޔަގޮތުގެ ޔައުމިއްޔާއެއް ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.

(ބ)

މި އިޖުރާޢަތަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި އިޖުރާޢަތު ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

އވެ.
މގަ ެ
ލވު ު
ބއްދަ ު
ނގެ ަ
ވނު ކޮމިޝަ ު
ވނީ  03ޑިސެމްބަރ  2121ގައި ބޭއް ު
ފއި ަ
ޖރާތު ފާސްކޮށް ަ
މި އި ު

ޖރާޢަތު
އގެ އި ު
ރހަލަ ި
ޝން މަ ު
ރޒޮލިއު ަ
ޑިސްޕިއުޓް ެ
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