c

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޒމު) Grievance Redress Mechanism
މގެ ނި ާ
އސަލަ ހައްލުކުރު ު
(މަ ް
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް :ފުވައްމުލައް ކުނިކޮށި މަރާމާތުކުރުން.
މައްސަލަ ހައްލު

ގުޅަން ޖެހޭ ފަރާތުގެ

ކުރުމުގެ މަރުހަލާ

ތަފްސީލު

ފުރަތަމަ

ފުވައްމުލައް

މަރުހަލާ :އަތޮޅު ކައުންސިލަކީ
ކައުންސިލް

މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ ގޮތާއި ޕްރޮޖެކްޓުން ފަހި ކޮށްދޭ ކަންތައްތައް

ކަންޑައެޅޭ މުއްދަތު
އަތޮޅު



ޕްރޮޖެކްޓާއި

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ހިމެނޭ ބޯޑެއް ކައުންސިލް އޮފީހުގައާއި މަސައްކަތް ކުރާ  15ދުވަސް
ސަރަހައްދުގައި އާންމުނަށް ފެންނަ ހިސާބުގައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.

ގުޅޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް
ފުރަތަމަ ގުޅަން ޖެހޭ ފަރާތް
މިކަމައްޓަކައި
ގުޅާނެ

ވަކި



މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރާނީ ގުޅައިގެން ކައުންސިލާއި ވާހަކަދައްކައިގެންނެވެ.

ކައުންސިލުން
ފަރާތްތަކެއް



ކަންޑައެޅިފައިވާން ވާނެއެވެ.

ކައުންސިލާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެ މައްސަލަ ހައްލުނުވެއްޖެނަމަ ،ޓިއަރ  1މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯރމް ފުރުވުމަށްފަހު
ކައުންސިލަށް މައްސަލަ ރަސްމީކޮށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .އަދި ފޯރމް ފުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް
ކައުންސިލުން ފޯރމް ފުރުމުގައި އެހީވެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި ހޯދަންވާނެއެވެ.

ކޮމިއުނިޓީ އެޑްވައިސަރީ ބޯޑު
އުފެދުމުން

ކައުންސިލުން



މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯރމް މިނިސްޓްރީ އަދި ކައުންސިލް އޮފީހުން ނުވަތަ ވެބްސައިޓުން އާންމުނަށް ލިބެން

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި މެދު

ހުންނަންވާނެއެވެ .މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތައް ރަސީދެއްގެ ގޮތުން ހުށަހެޅިފޯރމް ނުވަތަ ސިޓީ ގެ ކޮޕީއެއް ހަވާލު

ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމާނީ

ކުރަންވާނެއެވެ .މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯރމް ފަރުމާ ކުރެވި އަދި ކައުންސިލަށް ފޯރުކޮށްދޭނީ މިނިސްޓްރީއިންނެވެ.

މިބޯޑާއި
ކުރުމަށްފަހު

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް

މަޝްވަރާ



މައްސަލައާއި މެދު އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ކޮމިއުނިޓީ އެޑްވައިސަރީ ބޯޑަށް ފެނިއްޖެނަމަ (
ބޯޑު އުފެދުމުގެ ކުރިން މިކަން ކުރާނީ ކައުންސިލުން) އާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ މައްސަލައާއި މެދު އާންމުންގެ
ހިޔާލު ހޯދަންވާނެއެވެ.



މައްސަލައާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމިފައިވާނަމަ ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާތާ  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް
ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި މައްސަލަ ނިންމުނު ގޮތް ކައުންސިލުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތައް [ލިޔުމުން]
އަންގަންވާނެއެވެ.



ކައުންސިލުން މައްސަލަ ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުން ލިބުމުން އެ ނިންމިގޮތާއިމެދު އެއްބަސް ވެވޭނަމަ ނުވަތަ ނުވެވޭނަމަ
އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  10ދުވަސް ތަރޭގައި ކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެއެވެ.



މިގޮތަށް ނާންގާނަމަ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވުނު ގޮތާއި މެދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްބަސްވާކަމަށް
ނިންމޭނެއެވެ.



މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އިތުރަށް ވަގުތު ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ކައުންސިލުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ލިޔުމުން
އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި އިތުރަށް ބޭނުންވާ މުދަތާއި މެދު ޢިއުތިރާޒު ނުވާކަމުގެ ސޮއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން،
ކައުންސިލުން ހޯދަން ވާނެއެވެ .މިގޮތުން އެންމެ ގިނަވެގެން އިތުރު ކުރެވޭނީ  15ދުވަހެއެވެ.

ދެވަނަ މަރުހަލާ:

ޕްރޮޖެކްޓް ނަމަ މިނިސްޓްރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިން ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް
އެންވަޔަރަމެންޓް

ޔުނިޓް

އެންޑް އެނާރޖީ

ފޮނުވާނެ

އަށް

މައްސަލަ



މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާއިން (ޓިއަރ  )1ކައުންސިލުން މައްސަލަ ނިންމިގޮތާއި މެދު ހިތްހަމަ  15ދުވަސް
ނުޖެހޭނަމަ

ނުވަތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުގެ ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާނަމަ މައްސަލަ

ހައްލުކުރުމުގެ ދެވަނަ މަރުހަލާއަށް ދެވިދާނެއެވެ.

ހާއްސަކޮށްފައިވާ ފޯމް ފުރައިގެންނެވެ .މިފޯމް މިނިސްޓްރީ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އަތޮޅު
ކައުންސިލުގެ އޮފީހުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.
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ދެވަނަ މަރުހަލާއަށް (ޓިއަރ  )2މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް



ދެވަނަ މަރުހަލާއިން މައްސަލަކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން ،ކައުންސިލުން ނިންމިގޮތުގެ ލިއުން އަދި މައްސަލަ
ނިމުނުގޮތާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭކަން އަންގާ ކައުންސިލަށް ފޮނުވި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ މައްސަލަހުށަހެޅިތާ
ކަ ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ހައްލެއް ނުވަތަ ޖަވާބެއެ ނުލެބޭނަމަ ފުރަތަމަ މަރުހަލާއަށް
ހުށަހެޅި ޝަކުވާ ފޯމު ގެ ކޮޕީ އެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.



މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ މިމަޝްރޫޢުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓާއި (ޕީ.އެމް.ޔޫ) ހަވާލު
ކުރެވޭނެއެވެ.



ޖއްސައި
މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި އާންމު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ޖެހޭނަމަ ޕީ.އެމް.ޔޫއިން އެކަން ހަމަ ަ
މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ބައްދަލުވުން ބޭއްވޭތަނާއި ވަގުތު ގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.



މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސައިޓަށްގޮސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އެކު ބަދަލުވުން ތަކެއްވެސް ބޭއްވުން
އެކަށީގެންވެއެވެ.



މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ހާއްސަ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ (މިއީ ކޮންފަރާތްތަކެއް ކަން ތިރީގައި
ބަޔާންކުރެވިފައި) އެފަރާތުން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަން ނުޖެހޭނެ ގޮތުގެ އިންތިޒާމު
ހަމަޖެއްސުމަކީ ޕީ.އެމް.ޔޫ ގެ ޒިންމާއެކެވެ.



މައްސަލަ ހުށަހަޅާތާ  15ދުވަސް ތެރޭގައި މައްސަލަ ހައްލުވިނަމަ އެކަން ލިޔުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅު ފަރާތަށް
ޕީ.އެމް.ޔޫއިން އަންގަންވާނެއެވެ.



މިނިސްޓްރީއިން މައްސަލަ ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުން ލިބުމުން އެ ނިންމިގޮތަށް އެއްބަސް ވެވޭނަމަ ނުވަތަ ނުވެވޭނަމަވެސް،
އެކަން ލިޔުމުން  10ދުވަސް ތަރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
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މިގޮތަށް ނާންގާނަމަ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވުނު ގޮތާއި މެދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްބަސްވާކަމަށް
ނިންމޭނެއެވެ.

ތިންވަނަ

ކޮންމެ

މަރުހަލާ:

މައްސަލައިގެ ހައްލު ހޯދުމަށް

ރާއްޖޭގެ

އަދުލް ރާއްޖޭގެ އަދުލް އިންސާފުގެ

އިންސާފުގެ

ފަރުދަކަށްވެސް



މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ގަނޫނީ ނިޒާމް ތެރެއިން މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ.

އަދުލް
ނިޒާމްގެ



ނިޒާމް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

އިންސާފުގެ
ތެރެއިން

މިމައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީއިން ،ތިންވަނަ މަރުހަލާގައި ،އެހީ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ
ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާފަދަ ޚާއްސަ ހާލަތްތަކެއް މެދުވެރިވަފައިވާ ފަރާތަކަށް އެކަންޏެވެ.

ގޮތުގެމަތިން

ނިޒާމް ( ގާނޫނީ
ކޯޓުތައް)
އަދި



މައްސަލަ

މިގޮތުން ހާއްސަ ހާލަތްތައް މެދުވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ގާނޫނީ ނިޒާމް ބޭނުން ނުހިފޭ ނުވަތަ ހިފަންދަތިވާ
ހާލަތްތަކުގައި ،ގާނޫނީ އެހީ އެޓާރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އެފަރާތްތަކައް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް މިނިސްޓްރީގެ

ހައްލުކުރުމުގެ

ޕީ.އެމް.ޔޫއިން ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ .އަދި މިހޯދާ ޤާނޫނީ އެހީގެ ސަބަބުން އެފަރާތަކަށް އެއްވެސް ޚަރަދެއް

ނިޒާމްގެ އިތުރުން

ކުރަންޖެހިފައި ނުވާނެއެވެ .ޚާއްސަ ހާލަތްތަކެއް މެދުވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށް މިތާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް،

ފޯރުކޮށްދޭނެ އެހީ

ފަހުގެ މަރުހަލާއެއްގައި މިނިސްޓްރީއަށް އިތުރަށް ތަފްސީލު ކުރެވިދާނެއެވެ.



ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާއި މެދު ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުން އެއީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމެވެ.

ނޯޓް :ޚާއްސަ ހާލަތްތަކެއް މެދުވެރިވަފައިވާ ފަރާތައް ކަމުގައި ބެލެވެނީ ފަގީރުން ،ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދުނަތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ނަސްލީ ނުވަތަ އިޖްތިމާއީ
ސަބަބުތަކައްޓަކައި އިތުރު ގޮންޖެހުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ޔަތީމުންނާއި ހުވަފަތްވެފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި ބޭކަންބަލުންނާއި 60އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅުންނާއި ބޭކަންބަލުންނާއި ގޭބީސީގެ
އިސްވެރިއެއް ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށެވެ.
މިނިޒާމުގައި ދުވަސްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި އެވަނީ ރަސްމީ ދުވަހެވެ.
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ފުވައްމުލައް އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
އޖަ.
ހރާ ް
ލއް ،ދިވެ ި
ވއްމު ަ
ފ ަ
ު
މށް)..........................
ގ ބޭނު ަ
ފޯމް ނަންބަރ (އޮފީހު ެ

ހލާ1-
މ – މަރު ަ
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯ ް
މަޝްރޫޢުގެ ނަން :ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް :ފުވައްމުލަކު ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑްކުރުން

ފުރަތަމަ ބައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ނަން ...................................................... :އައިޑީ ނަންބަރ .................................:ފޯން ނަންބަރ...................................:
އެޑްރެސް ..................................................:އަވަށް ...................................... :ސޮއި........................................:

ދެވަނަ ބައި :ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލް (އިތުރު ގަނޑު ބޭނުންވާނަމަ އެޓޭޗްކުރައްވާ)
މައްސަލަ:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ހުށަހަޅާ ހައްލު:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

މައްސަލަ ބަލައިގަތީ (އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް):
ނަން................................................................... :

މަޤާމް..................................................:

ސޮއި.................................................... :
މައްސަލަ ބަލައިގަތް ތާރީޚް .............................:މައްސަލަ ބަލައިގަތް ގަޑި ........................:ސްޓޭމްޕް

ނޯޓް:

 .1މިއީ މިމަޝްރޫޢުއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގައި ހިމެނޭ ތިން މަރުހަލާގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ ފޯމެވެ.
މލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިކަމާއި މެދު ލިޔުމުން ދޭ ޖަވާބާއި މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ނުވަތަ 15
މިފޯމް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،ފުވައް ު
މށް
ހށަހެޅުމުގެ ދެވެނަ މަރުހަލާއަށް ދެވިދާނެއެވެ .ޝަކުވާ ހުށަހެޅު ަ
ބނަމަ ޝަކުވާ ު
ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލި ޭ
ނ
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެބްސައިޓު ް
ނނާނެއެވެ.
ލިބެން ހު ް

 .2މިފޯމު ހުށަހަޅާނީ:
ފުވައްމުލައް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނަރުގިސްމަގު ،ހޯދަނޑު އަވަށް
ފުވައްމުލަކު ،ދިވެހިރާއްޖެ.

.3

ފމުގެ ކޮޕީއެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
މބައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ،މި ޯ
އވާ "މައްސަލަ ބަލައިގަތުން" ި
މިފޯމް ހުށަހެޅުމުން ،މިފޯމުގަ ި
ފަރާތައް ދޭންވާނެއެވެ.

އން
ހޅުއްވާއިރު ،ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ި
ށ ަ
ވނީ އެކަމަށް ހާއްސަ ފޯމެކެވެ .ދެވަނަ މަރުހަލާއަށް ފޯމު ހު ަ
 .4ދެވަނަ މަރުހަލާއަށް ހުށަހަޅަން ާ
ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުމާއި ،ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގެ ކޮޕީއެއް
ގ
ރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީއަށެވެ .ދެވަނަ މަރުހަލާ ެ
ށހަޅާނީ މިނިސްޓް ީ
ހލާގެ ފޯމު ހު ަ
ވނަ މަރު ަ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ދެ ަ
ނއެވެ.
ނ ެ
ފޯމު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލިބެން ހުން ާ

c

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯމް ނަންބަރ (އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް)..........................

ހލާ2-
މ – މަރު ަ
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯ ް
މަޝްރޫޢުގެ ނަން :ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް :ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑްކުރުން (ފުވައްމުލައް)

ފުރަތަމަ ބައި :ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ....................................................... :ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ނަންބަރ.......................:
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް ............................................................ :ފޯން ނަންބަރ..........................:
އީ-މެއިލް އެޑްރެސް............................................:

ސޮއި:

ދެވަނަ ބައި :ފޯމު ހުށަހަޅާ ސަބަބު
ފުރަތަމަ މަރުހަލާއިން ނިންމިގޮތާއި މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ޖަވާބު ނުލިބުން

ތިންވަނަ ބައި :މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވާ މަޢުލޫމާތު
ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގެ ކޮޕީ

ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމިގޮތް

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް
މައްސަލަ ބަލައިގަތީ:
ނަން................................................................... :

މަޤާމް...................................................................:

ސޮއި.................................................... :

މައްސަލަ ބަލައިގަތް ތާރީޚް .............................:މައްސަލަ ބަލައިގަތް ގަޑި ........................:ސްޓޭމްޕް

ނޯޓް:

 .1މިފޯމުގެ ދެވަނަ ބައިގައިވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ،އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުން ،ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު
އވެ.
ހނެ ެ
ރގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލިބިފައިނުވާނަމަ ހިމަނާކަށް ނުޖެ ޭ
( 15ދުވަހުގެ މުއްދަތު) ގެ ތެ ޭ

 .2މިއީ މިމަޝްރޫޢުއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގައި ހިމެނޭ ތިން މަރުހަލާގެ ތެރެއިން ދެވަނަ މަރުހަލާގެ ފޯމެވެ.
ސޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީއިން މިކަމާއި މެދު ލިޔުމުން ދޭ ޖަވާބާއި މެދު
މިފޯމް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،މިނި ް
ހނަމަ ނުވަތަ
ހިތްހަމަނުޖެ ޭ

އށް
 15ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭނަމަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ތިންވަނަ މަރުހަލާ ަ

އވެ .ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ
ދނެ ެ
(ޝަރުޢީ މަރުހަލާއަށް) ދެވި ާ
ނ ހުންނާނެއެވެ.
ބ ް
އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެބްސައިޓުން ލި ެ

 .3މިފޯމު ހުށަހަޅާނީ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ
ނ
ހަނދުވަރީ ހިނގު ް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރ3018443 :
އީ.މެއިލްhamdhaan.zuhair@environment.gov.mv :
.4

ފމުގެ ކޮޕީއެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
މބައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ،މި ޯ
އވާ "މައްސަލަ ބަލައިގަތުން" ި
މިފޯމް ހުށަހެޅުމުން ،މިފޯމުގަ ި
ފަރާތައް ދޭންވާނެއެވެ.

