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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ،      

 ދިވެހިރާއްޖެ.   

  

 ޝަރުޢީ ވަފުދު ފޮނުވުމާ ގުޅޭ އުސޫލު 

 

 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  10/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ (ހ) 1 ފާއި ނަން ރަތަޢާ

 ،މަތީން ) ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގ12ެގެ ( ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) 1-21

ދަށު ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ުނވަތަ ދަށު ކޯޓުތަކުގަިއ 

ނަމަ، އެފަދަ  ފަނޑިޔާރުން މަދުވުމުގެ ސަބަުބން މައްސަލަ ބެލުން ލަސްވަުމންދާ

 ޓަކައި ފޮުނވަންޖެހޭ ޝަރުޢީ ވަފުުދތައް ފޮުނވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް

 ވެ.ލެސޫގޮތުގެ އު

 ލު" އެވެ.ސޫގުޅޭ އު "ޝަރުޢީ ވަފުދު ފޮނުވުމާ ،ލަށް ކިޔާނީސޫއު މި (ށ)  

ޝަރުޢީ ވަފުދުގެ ގޮތުގައި 

 މަސައްކަތްކުރުން 

ފައިވާ ކޮށްވާލުހަދަށު ކޯޓުތަކުގައި ފަނޑިޔާރަކާ ، ޝަރުޢީ ވަފުދުގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ 2

 ،ސަބަބުތަކާހުރެ ނުނިމި ލަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލައިމައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ތަފާތު އެކި 

ޓަކައި، އެ ކޯޓަކަށްވުރެ ގިންތީގެގޮުތން ދަށް ނޫން އެހެން ކޯޓެއްެގ  އެ މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް

ބަލައި، ވާލުކޮްށގެން އެ މައްސަލަތައް ހަފަނޑިޔާރަކާ ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުންތަކަކާ އެ މައްސަލަތައް 

ނާފީ ކޯޓެއްގެ އުނިންމުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމެވެ. ޝަރުޢީ ވަފުދެއްގައި އިސްތި އެ މައްސަލަތައް

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.އެއް އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކު ބައިވެރި
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ޝަރުޢީ ވަފުދު 

 ފޮނުވުމަށް ކަނޑައެޅުން 

 ގެން ދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބަށް ބަލައި ޝަރުޢީ ންމަތީ ލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެސޫމި އު 3

މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ޝަުރޢީ ވަފުދު ފޮނުވަްނ ކަނޑައަޅާނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

ެގ ނުކޮމިޝަނުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. ،އެދުމަށް

ޝަރުޢީ ވަފުދު 

ފޮނުވުމުގެ ކަންކަން 

 ހެއްޓުން ހިންގައި ބެލެ

މަތީން، ޝަރުޢީ ވަފުދު ފޮނުވަންޖެހޭ ދާއިރާތައް  ލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެސޫމި އު 4

މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި ފޮނުަވންޖެހޭ ޝަރުޢީ ަވފުދުތައް ފޮނުވުމުގެ އެންމެަހިއ  ،ކަނޑައަޅައި

ޖުޑީޝަލް ކަންކަން ރާވައި ހިންގައި ބަލަހައްާޓނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  އިދާރީ

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

ޝަރުޢީ ވަފުދު 

ފޮނުވައިގެން މައްސަލަތައް 

 ބެލުން 

   ފައިވާ މައްސަލަތައް އަވަސްކަމާއި ހަލުވިކަމާއެކު ހިންގައި ނިންމުމަްށ ކޮށްވާލުހަފަނޑިޔާރަކާ  5

އެހެންނަމަވެްސ، ވާނެއެވެ.  ކުރަން ވާލުކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރަކު މަސައްކަތްހައެ މައްސަލައެއް 

ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ިނންުމްނ  މައްސަލައެއް ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅި އެ މައްސަލައަކާ

ގިނަދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި، ކޯޓަށް ހުށަހެޅުުނ ރުދުވަހަށްވުރެ (އެކެއް) އަހަ 1ނުނިމި 

(ތިނެްއ)  3ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅި ޓަކައި އަޅަން މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހިންގުމަށް

މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާ މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ޓަކައި ޝަރުޢީ ވަފުދު ފޮނުވައިގެްނ 

 ކުރެވިދާނެއެވެ. މަސައްކަތް

ދު ޝަރުޢީ ވަފު

އެދި ފޮނުވައިދިނުން 

 ހުށަހެޅުން 

ދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބަށް ބަލައި،  ން ޝަރުޢީމަތީ ލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެސޫމި އު (ހ) 6

ޝަރުޢީ ވަފުދު ފޮނުވައިގެްނ މައްސަލަތައް ނިންމަންޖެހޭކަމަްށ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މައްސަލަތައް ިންނމުމަށް ޝަރުޢީ ވަފުދު 

 ޖުޑީޝަްލ ފޮނުވުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުަށހަޅާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

        ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަަލތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު ބެލެހެްއޓުމަކީ އެ ކޯޓެއްގެ  (ށ)  

        ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަތަ އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި 

އްގަިއ ދަށު ކޯޓެ ،ަލތްތަކުގެ އިުތރުންހާވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  4ލުގެ ސޫމި އު

އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުން  ނުނިމި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް
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 ،މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެޫނންވެސް ސަބަބަކާހުރެ މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވާނަމަ

ދު ފޮނުވައިެގން ެއ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ޝަރުޢީ ވަފު

 .ގައި  އެދެންވާނެއެވެނުކޯޓަކުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ އެދި އެ

މި ނަންބަރުގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޝަރުޢީ ވަފުދު ފޮނުވައިގެން މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް  )ނ(  

އަންނަނިިވ  ،އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުުމގެ ކުރިން އެދި ޑިޕާޓްމަންޓް

އެ ކޯޓެއްގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަތަ އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފު ކަށަވަރު  ،ކަންކަން

 ކުރަންވާނެއެވެ.  

ފައިާވ ކޮށް  ނުވަތަ ކްލަސްަޓރދަށު ކޯޓެއްގެ ނުަވތަ ޖުޑީޝަްލ ދާއިރާއެއްގެ 1   

އިތުރުވެފައިވާކަްނ  ުނނިމި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައްތަކުގެ ކޯޓުރަށްތަކުގެ 

 ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު ،ނަމަ ނުވަތަ ޫނންކަން އަދި ިއތުރުވެަފއިވާ

ނުނިމި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އަށް ވުރެ ) އިން ސައްތަ  (ދިހައެއް 10%

 އިތުރުވެފައިވާކަން.މައްސަލަތައް 

ތައް ރަށުގައި ނުވަތަ ފަރާތް  މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 2   

 ޤާއިމުވެތިބިކަން ނުަވތަ ނޫންކަން.

ދަތިކޮްށ ފައިވާ ަފނޑިޔާރަށް އެ މައްސަލަތައް ހިންގުމުގައި ކޮށްވާލުހަމައްސަލަތައް  3   

 ކޮބައިކަން. ކަންކަމަކީދިމާވާ 

މި ނަންބަރުގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޝަރުޢީ ވަފުދު ފޮނުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އެ ކޯޓެއްގެ  )ރ(  

ނުވަތަ އެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއެއް ނުވަތަ ކްލަސްޓަރއެއްގައި ހިމެނޭ ކޯޓުތަކުގައި ތިިބ 

ހަވާލުކޮށްފައިާވ އެ ވަގުތަށް ބެލުމަށް އެ ފަނޑިޔާރުން  ،ފަނޑިޔާރުންގެ މަޢުލޫމާތާއި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  ،މަޢުލޫމާތު ތަކުގެމައްސަލަ

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް، ފަނޑިޔާރުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން  މި ނަންބަރުގެ (ށ) ގައި އެހެްނ އޮތް )ބ(  

 ނުބެލި ލަސްވަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި، މައްސަލައެއް ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅި އެ މައްސަލައަކާ 

ދުވަސްވެފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ެއންެމ ފަހުގެ ނިންމުން ނުނިމި ގިނަ
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މައްސަލަތަކާއި، ކޯޓަށް ހުށަހެުޅނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހިންގުމަށްޓަކައި 

މައްސަލަތަާކއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ  ވެފައިވާއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅި ިގނަ ދުވަސް

ލާއިރު ޝަރުީޢ ވަފުދު ފޮނުވައިގެން މައްސަލަތައް ނިންމަންޖެހޭކަމަށް ތަފާސްހިސާބަށް ބަ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ މައްސަލަތަކާއި، 

މައްސަލައެއް ނުހިންގި ލަސްވަމުންދާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ މައްސަލައިގައި މަޞްލަޙަތު 

ތަކަށް ބިނާކޮށް އެފަަދ މައްސަލަތައް ބަލައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ

ހިންގުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ އަމިއްލަ 

އިސްނެގުމަކަށް ޝަރުޢީ ވަފުދު ފޮނުވަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ނިންމުމަށް އެދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ ޝަރުޢީ ވަފުދު ފޮނުވައިެގން މަްއސަލަތައް  )ޅ(  

 ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނީ ތިރީގައިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ޖުޑީ

 އެކުެއވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާ

 ؛ޝަރުޢީ ވަފުދު ފޮނުވަން އެދޭ ސަބަބު 1   

 އަދި؛ ފަނޑިޔާރުންޝަރުޢީ ވަފުދުގައި ހިމަނަން އެޭދ ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ  2   

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު. (ރ) އާއި(ނ)  މާއްދާގެ މި 3   

 ޓުގައިބަޖެ އެ ފައިސާ ،ގެ އަދަދާއިމި ދަތުރަށް ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފައިސާ 4   

 ނުވަތަ ނޫންކަން. ހުރިކަން

ޝަރުޢީ ވަފުދަށް 

 ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނު

ކުރުމުގެ އިދާރީ 

 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

           ވީއްލުމަށް އެދި ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުން ފަނޑިޔާރު  ޝަރުޢީ ވަފުދުގައި ފޮނުވާ )ހ( 7

މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުން އެ ފަނޑިޔާރަކު 

ޝަރުޢީ ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެންގުމާއެކު، އެ ފަނޑިޔާރަކު 

ވަފުދުގެ ބޭނުމަށް ވީއްލައި، ަޝރުޢީ ވަފުދުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން އެނބުރި ދާއިރާއާ 

ޙަވާލުވުމާގުޅޭގޮތުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހައި އިންތިޒާމްަތއް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 

ނުވަތަ ޔާރަކު އެ ފަނޑި ،ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ހަމަޖައްސާނީ

މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަތަ އިދާރީ އެންމެ އިސް ފަނޑިޔާރުން 
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އަދި އެފަނޑިޔާރު މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓުގެ މައްސަލަތައް އެމުއްދަތައް އަލުން މުވައްޒަފެވެ. 

 ތަރުތީބު ކުރަންވާނެއެވެ.

ގައި ގޮސް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ޝަރުޢީ ވަފުދުގައި ފޮނުވޭ ފަނޑިޔާރު ވަފުދު )ށ(  

   ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިންތިޒާމްތަކާިއ، ޝަރުޢީ ވަފުދުގެ މަސައްކަްތ ނިމުމުން އެނބުރި 

ގުޅޭގޮތުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންކަން  ކުރެވިފައިވާ ކޯޓަށް ދިއުމާނު އެ ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަ

ވަރާއާއެކު ހަމަޖައްސާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ މަޝް

  ޝަރުޢީ ވަފުދުގައި ގޮސް އެ ފަނޑިޔާރަކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯޓުގެ 

 ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަތަ އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފެވެ.

ޝަރުޢީ ވަފުދުން 

 މައްސަލަ ބެލުން 

ވާލުކުރެވޭ މައްސަލަތައް ހަޝަރުޢީ ވަފުދުގައި ފޮނުވޭ ފަނޑިޔާރުން އެ ފަނޑިޔާރުންނާ  (ހ) 8

ހަލުވިކަމާއި އަވަސްކަމާއެކު ބަލައި ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެވެ. މިގޮތުން 

 މަސައްކަތްކުރާއިރު، އަންނަނިވި ކަންކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

ނިންމުން އަވަސްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސަބަބުްނ މައްސަލަ ބަލައި  1 )ށ(  

 މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ލިިބދޭންޖެހޭ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ނުެދވި ނުވާކަން.

ށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ޔަޝަރުޢީ ވަފުދުން މައްސަލަ ބަލައި ކުރި 2   

ށް ޔަދަދާއި، މައްސަލަ ކުރިއައަޑުއެހުން ބާއްވާނެ  ،އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި

ކުރެވިގެން ސާއްހި ގޮތުގެ ތާވަލު ފަަދ މަޢުލޫމާތު ޚަޞްމުންާނ  ގެންދާނެ

 މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭކަން.

ޝަރުޢީ ވަފުދުގައި 

ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ 

 މާލީ ޢިނާޔަތް 

 )2017މޭ  JSC/2017/CIR/3 )24ގެ ނަންބަރު ނުވިސް ކޮމިޝަ ސަރޖުޑީޝަލް  9

ން، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން، ޝަރުީޢ މަތީ ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތުގެ

 ވަފުދުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް މާލީ ޢިނާޔަތް ހަމަަޖއްސަން ވާނެއެވެ.

ލުގައި ނެތްކަމެއް ސޫއު

 ދިމާވުން 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ،ކަމެއް ޙައްލުކުރާނީ އެ ،ދިާމވެއްޖެނަމަލުގައި ނެތްކަމެއް ސޫމި އު 10

 އެކު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.ޔާކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާ

މަލުކުރަން ޢަލަށް ސޫއު

 ފެށުން 

ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން މި އުސޫލު ގައި ޓުމަލުކުރަން ފަށާީނ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޢަލަށް ސޫމި އު 11

 ފެށިގެންނެވެ. 
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