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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

`

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ދާއިމީ ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެހިފައިނުވާ ކޯޓުތަކުގެ ހިންގުން ހަވާލުކުރުމުގައްޔާއި ،ކޯޓު ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުންނަ
ފަނޑިޔާރު ޗުއްޓީއަށް ދާނަމަ އެ ކޯޓުގެ ހިންގުން އެހެން ފަނޑިޔާރަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
އުސޫލު
ނ
ތަޢާރަފާއި ނަ ް

.1

ޖުޑީޝަލް

2

)ހ(

ގ
ނނު( ެ
މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާ ޫ
 21-1ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) (20ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ،ދާއިމީ ފަނޑިޔާރުން
ހަމަޖެހިފައި ނުވާ ކޯޓުތަކުގެ ހިންގުން ހަވާލުކުރުމުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
ގ ދަށުން ކޯޓު ހިންގުމާ
ނބަރު ެ
ގ )ރ( ގެ ) (23ވަނަ ނަ ް
އެހީތެރިވުމަށާއި ،ހަމަ އެ މާއްދާ ެ
ހަވާލުވެހުންނަ ފަނޑިޔާރު ޗުއްޓީއަށް ދާ ނަމަ ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ
މަތިން ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ،އެ ކޯޓުގެ ހިންގުން އެހެން
ފަނޑިޔާރަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލެވެ.

)ށ(

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "ދާއިމީ ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެހިފައި ނުވާ ކޯޓުތަކުގެ ހިންގުން ހަވާލު
ކޓުގެ
ވލުވެ ހުންނަ ފަނޑިޔާރު ޗުއްޓީއަށް ދާ ނަމަ ،އެ ޯ
ކުރުމުގައްޔާއި ކޯޓު ހިންގުމާ ހަ ާ
ހވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" އެވެ.
ހިންގުން އެހެން ފަނޑިޔާރަކާ ަ

ސަރވިސް
ކޮމިޝަނުގެ
ނ
ނިންމު ް

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
ހވާލުވެހުންނަ ފަނޑިޔާރު
ތ ދާއިރާ ހިންގުމާ ަ
އ ކޯޓު ނުވަ ަ
ތ ހާލަތެއްގަ ި
އިތުރު ލަފައެއް ނެ ް
ހން ފަނޑިޔާރަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ ކަންކަން
ކޓުގެ ހިންގުން އެ ެ
ޗުއްޓީއަށް ދާއިރު ،އެ ޯ
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ކުރިޔަށް ގެންދާނީ މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

ދާއިމީ
ފަނޑިޔާރުން
ހަމަޖެހިފައިނުވާ
ކޯޓުތަކުގެ ދާއިރާ

.3

)ހ(

ޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން
ދާއިމީ ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެހިފައި ނެތް ކޯޓުތަކަށް ޖު ީ

ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނު ކުރަންދެން ،އެ ކޯޓުތަކުގެ ދާއިރާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކުރާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

ހަވާލުކުރުމުގައި
ތ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ ް
)ށ(

ލ ދާއިރާއެއްގައި ހުރި
ޝ ް
ދާއިމީ ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެހިފައި ނެތް ކޯޓު ހިމެނޭ ޖުޑީ ަ
ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓާ އެންމެ ކައިރީގައިވާ ފަނޑިޔާރަކު ޤާއިމުވެ ހުރި ރަށުގެ ކޯޓުގެ
ފަނޑިޔާރާ އެފަދަ ކޯޓެއްގެ ހިންގުން ހަވާލު ކުރެވިދާނެއެވެ.

)ނ(

އ ދާއިމީ ފަނޑިޔާރުން
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ކޯޓު ހަވާލުކުރުމަށް ޓަކަ ި
ތ،
ހަމަޖެހިފައި ނެ ް

އންމެ ކައިރީގައިވާ ރަށުގައި އެއް ފަނޑިޔާރަށް ވުރެ
ކޯޓާ ެ

މސްއޫލިއްޔަތު އެވަގުތު
ގިނަ ފަނޑިޔާރުން ތިބި ނަމަ ،އޭގެ ތެރެއިން ،ކޯޓު ހިންގުމުގެ ަ
އަދާނުކުރާ ފަނޑިޔާރަށް އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެންމެ ކައިރީގައި އޮތް ރަށުގައި ހުރި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރާ
ޑޔާރަކު ހަވާލުވެ ހުރި
ނގުން ހަވާލުކުރާއިރު ،އެ ފަނ ި
އެހެން ރަށެއްގެ ކޯޓެއްގެ ހި ް
ކޯޓުތަކުގެ އަދަދު ) 1އެކެއް( އަށް ވުރެ އިތުރުވާ ނަމަ ،މަސައްކަތުގެ ލޯޑަށް
އންމެ
ލވޭ ނަމަ ،ދެން ެ
ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މަސައްކަތުގެ ލޯޑު ބޮޑުވާނެކަމަށް ބެ ެ
ކައިރީގައިވާ ރަށުގައި ހުރި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރާ ހިންގުން ހަވާލު ކުރެވިދާނެއެވެ.

)ބ(

ނ ބަލާއިރު ،ކައިރީގައި
މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޯޓު ހިންގުން ހަވާލުކުރަ ް
އެއް ދުރުމިނެއްގައި އެއްރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށް ވާނަމަ ،ކޯޓު ހިންގުން ހަވާލުކުރުމުގައި
އިސްކަންދޭނީ މަސައްކަތުގެ ލޯޑު އެންމެ ލުއި ފަނޑިޔާރަކަށެވެ.
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ހިންގުން

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ނ ފަނޑިޔާރަކާ
އ މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ،ކޯޓުގެ ހިންގުން އެހެ ް
ލތެ ް
ލތުންކުރެ ހާ ަ
އަންނަނިވި ހާ ަ
އވެ.
ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުކުރަން ވާނެ ެ

ހަވާލުކުރެވިދާނެ

)ހ(

އ
ހާލަތްތަ ް

ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ ދާއިރާގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ،ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުން
ލިބިދޭ ޗުއްޓީއެއްގައި ހުރުން.

)ށ(

ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ ދާއިރާގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ރަސްމީ މަސައްކަތަކަށް
ވީއްލައިފައި ހުރުން.

)ނ(

ފަރުޟު ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ ޗުއްޓީއާއި ،ޙައްޤުވާ އެނޫން ވެސް ޗުއްޓީއެއްގައި ހުރުން.

)ރ(

ނ
ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ ދާއިރާގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ވަގުތީގޮތުން ޒިންމާއި ް
އެކަހެރިކުރެވުން.

ހިންގުން

.5

)ބ(

ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ ދާއިރާގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ސަލާމުގައި ހުރުން.

)ހ(

އ
މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި) ،ށ( އާއި) ،ނ( އާއި )ބ( ގަ ި

ހަވާލުކުރުން

ވތަ
ވގުތު އެ ކޯޓުގައި ނު ަ
ނ ހަވާލުކުރާނީ ،އެ ަ
ކޓުގެ ހިންގު ް
ލތްތަކުގައި ޯ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާ ަ
އެ ދާއިރާއެއްގައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ތަނެއްގެ ޚިދުމަތުގައި އެންމެ
ގިނަދުވަސްވީ ފަނޑިޔާރުންގެ ތަރުތީބުންނެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިއަސް ،ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އެއް ފަނޑިޔާރުން
ކރާނީ ،އެ ކޯޓާ ނުވަތަ އެ ކޯޓު ހިމެނޭ ކްލަސްޓަރގައި
ހންގުން ހަވާލު ު
ތިބޭ ކޯޓުތަކުގެ ި
ގ
އ ރަށަކާ އެންމެ ކައިރީގައިވާ ރަށުގައި ހުންނަ ކޯޓު ެ
ހިމެނޭ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ެ
ކރެވޭއިރު އެ ފަނޑިޔާރަކު ހަވާލުވެ ހުރި ކޯޓުތަކުގެ އަދަދު
ފަނޑިޔާރާއެވެ .މިގޮތުން ހަވާލު ު
) 1އެކެއް( އަށް ވުރެ އިތުރުވާ ނަމަ ،މަސައްކަތުގެ ލޯޑަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ދެން އެންމެ
ކައިރީގައި އޮންނަ ރަށެއްގައި ހުންނަ ފަނޑިޔާރަކާ ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

)ނ(

ތ ދާއިރާގެ ހިންގުން
ނ އޮތް ނަމަވެސް ،ކޯޓު ނުވަ ަ
ހ ް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެ ެ
ވަކި ފަނޑިޔާރަކާ ހަވާލުކުރަން ޖެހޭއިރު ،އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ އެއްވެސް
5

އަދަދު1146 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އިދާރާއަކުން ތަޙުޤީޤެއް ހިންގާ ނަމަ ،އެ ތަޙުޤީޤަށާއި ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާކަމަށް ބަލައި
އެ ފަނޑިޔާރަކާ ކޯޓު ނުވަތަ ދާއިރާގެ ހިންގުން ހަވާލުކުރުމަކީ އެންމެ މަޞްލަޙަތު ހުރި
ގޮތް ނޫންކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފެންނަ ނަމަ،
ހިންގުމާ ހަވާލު ކުރާނެ ފަނޑިޔާރެއް ކަނޑައެޅުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި
އެދެންވާނެއެވެ.

)ރ(

ތއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ،
ލ ެ
މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާ ަ
ނ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ގން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާ ީ
ކޯޓުގެ ނުވަތަ ދާއިރާގެ ހިން ު
ކޮމިޝަނުންނެވެ.

)ބ(

މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޯޓު ނުވަތަ ދާއިރާގެ ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަނޑިޔާރަކު
ދގު މުއްދަތަކަށް މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން އަދާނުކުރެވޭ
) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހަށް ވުރެ ި
ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ކޯޓެއް ނުވަތަ ދާއިރާގެ ހިންގުން ހަވާލުކުރާނެ
ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ހިންގުން

.6

)ހ(

ހަވާލުކުރެވޭ

މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޯޓު ނުވަތަ ދާއިރާގެ ހިންގުން އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުވޭ
ރ ފަނޑިޔާރުގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،އިތުރު
މ ހަވާލުވެހު ި
ނަމަ ،ހިންގު ާ

ފަނޑިޔާރުގެ

މ
ދާއިރާއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެ ހުރެއްޖެ ނަމަ ،އެ ދާއިރާތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިން ާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ނވަތަ ދާއިރާ ހިންގުމާ ހަވާލުކުރެވޭ ފަނޑިޔާރެވެ.
އަދާކުރަންވާނީ ،އެވަގުތު ކޯޓު ު

)ށ(

އ
މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި) ،ށ( އާއި) ،ނ( އާއި )ބ( ގަ ި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ތން
ހާލަ ު

ކުރެ

ހާލަތެއްގައި

ކޯޓު

ތ
ނުވަ ަ

ދާއިރާގެ

ނ
ހިންގު ް

ށ
އެހެން ފަނޑިޔާރަކާ ހަވާލުކުރެވެނީ ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަ ް
ކަމަށްވާނަމަ،

ކޯޓު

ތ
ނުވަ ަ

ދާއިރާގެ

އިސް ފަނޑިޔާރުގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ.

6

މުހިންމު

ސިޔާސަތުތައް

ނިންމުމުގައި

ވޮލި ުއމް48 :

މި އުސޫލަށް
ޢަމަލުކުރަން
ނ
ފެށު ް

އަދަދު1146 :
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
ފެށިގެންނެވެ.
..........................................
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