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ދިވެހި ަ

`

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޝަރުޢީ ވަފުދު ފޮނުވުމާ ގުޅޭ އުސޫލު

ތަޢާރަފާއި ނަން

1

ޝަރުޢީ ވަފުދުގެ ގޮތުގައި

2

)ހ(

މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2008/10ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ
ށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން،
ނންބަރުގައި ބަޔާންކޮ ް
 21-1ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) (12ވަނަ ަ
އ
ނވަތަ ދަށު ކޯޓުތަކުގަ ި
ދަށު ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ު
މންދާ ނަމަ ،އެފަދަ
ބން މައްސަލަ ބެލުން ލަސްވަ ު
ފަނޑިޔާރުން މަދުވުމުގެ ސަބަ ު
ނވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ
ދތައް ފޮ ު
ނވަންޖެހޭ ޝަރުޢީ ވަފު ު
މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޓަކައި ފޮ ު
ގޮތުގެ އުސޫލެވެ.

)ށ(

މަސައްކަތްކުރުން

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ" ،ޝަރުޢީ ވަފުދު ފޮނުވުމާ ގުޅޭ އުސޫލު" އެވެ.

ޝަރުޢީ ވަފުދުގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ،ދަށު ކޯޓުތަކުގައި ފަނޑިޔާރަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ނުނިމި ލަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލައި،
ގ
ތން ދަށް ނޫން އެހެން ކޯޓެއް ެ
އެ މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ޓަކައި ،އެ ކޯޓަކަށްވުރެ ގިންތީގެގޮ ު
ށގެން އެ މައްސަލަތައް ބަލައި،
ފަނޑިޔާރަކާ ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުންތަކަކާ އެ މައްސަލަތައް ހަވާލުކޮ ް
އެ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމެވެ .ޝަރުޢީ ވަފުދެއްގައި އިސްތިއުނާފީ ކޯޓެއްގެ
އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކު ބައިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް49 :
ޝަރުޢީ ވަފުދު

އަދަދު26 :

3

ފޮނުވުމަށް ކަނޑައެޅުން

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ނ
މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބަށް ބަލައިގެ ް
ނ ކަނޑައަޅާނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ރޢީ ވަފުދު ފޮނުވަ ް
މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ޝަ ު
ގ
ޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނު ެ
ކޮމިޝަނުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު ީ
އެދުމަށް ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ޝަރުޢީ ވަފުދު

4

ފޮނުވުމުގެ ކަންކަން

މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ޝަރުޢީ ވަފުދު ފޮނުވަންޖެހޭ ދާއިރާތައް
އ
ހ ި
ގ އެންމެ ަ
ވފުދުތައް ފޮނުވުމު ެ
ވންޖެހޭ ޝަރުޢީ ަ
ކަނޑައަޅައި ،މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި ފޮނު ަ

ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

އިދާރީ

ކަންކަން

ހިންގައި

ރާވައި

ޓނީ
ބަލަހައް ާ

ޑިޕާޓްމަންޓް

ޖުޑީޝަލް

އޮފް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.
ޝަރުޢީ ވަފުދު

5

ށ
ފަނޑިޔާރަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް އަވަސްކަމާއި ހަލުވިކަމާއެކު ހިންގައި ނިންމުމަ ް

ފޮނުވައިގެން މައްސަލަތައް

އެ މައްސަލައެއް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރަކު މަސައްކަތް ކުރަން ވާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް،

ބެލުން

ނ
މ ް
ނން ު
މައްސަލައެއް ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅި އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ި
ނ
ނުނިމި ) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅު ު
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހިންގުމަށް ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅި ) 3ތިނެއް(
ނ
މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާ މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ޓަކައި ޝަރުޢީ ވަފުދު ފޮނުވައިގެ ް
މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ޝަރުޢީ ވަފުދު

6

)ހ(

މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބަށް ބަލައި،

ފޮނުވައިދިނުން އެދި

ށ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
ނ މައްސަލަތައް ނިންމަންޖެހޭކަމަ ް
ޝަރުޢީ ވަފުދު ފޮނުވައިގެ ް

ހުށަހެޅުން

ނމުމަށް ޝަރުޢީ ވަފުދު
ނ ް
ށ ޤަބޫލުކުރެވޭ މައްސަލަތައް ި
ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަ ް
ލ
ށހަޅާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަ ް
ފޮނުވުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހު ަ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.
)ށ(

ކޯޓުތަކަށް

ލތަކުގެ
މައްސަ ަ

ހުށަހެޅޭ

ތަފާސްހިސާބު

އޓުމަކީ
ބެލެހެ ް

އެ

ކޯޓެއްގެ

ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަތަ އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި
އ
ތރުން ،ދަށު ކޯޓެއްގަ ި
ލތްތަކުގެ އި ު
ނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާ ަ
މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ ނަ ް
ނުނިމި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުން
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އަދަދު26 :

ވޮލި ުއމް49 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ނންވެސް ސަބަބަކާހުރެ މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވާނަމަ،
މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެ ޫ
ނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް
އ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ އި ް
ގން ެ
ޝަރުޢީ ވަފުދު ފޮނުވައި ެ
އެދި އެ ކޯޓަކުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި އެދެންވާނެއެވެ.
)ނ( މި ނަންބަރުގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޝަރުޢީ ވަފުދު ފޮނުވައިގެން މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް
ވ
މގެ ކުރިން ،އަންނަނި ި
އެދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅު ު
ކަންކަން ،އެ ކޯޓެއްގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަތަ އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފު ކަށަވަރު
ކުރަންވާނެއެވެ.
1

ވ
ލ ދާއިރާއެއްގެ ނުވަތަ ކްލަސްޓަރ ކޮށްފައި ާ
ވތަ ޖުޑީޝަ ް
ދަށު ކޯޓެއްގެ ނު ަ
ނ
ނ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް އިތުރުވެފައިވާކަ ް
ނނިމި ގި ަ
ރަށްތަކުގެ ކޯޓުތަކުގެ ު
ފއިވާ ނަމަ ،ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު
އތުރުވެ ަ
ނންކަން އަދި ި
ނުވަތަ ޫ
) 10%ދިހައެއް

އިން ސައްތަ( އަށް ވުރެ ނުނިމި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ

މައްސަލަތައް އިތުރުވެފައިވާކަން.
2

ތތައް ރަށުގައި
މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާ ް
ވތަ ނޫންކަން.
ޤާއިމުވެތިބިކަން ނު ަ

3

ށ
މައްސަލަތައް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރަށް އެ މައްސަލަތައް ހިންގުމުގައި ދަތިކޮ ް
ދިމާވާ ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން.

)ރ( މި ނަންބަރުގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޝަރުޢީ ވަފުދު ފޮނުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އެ ކޯޓެއްގެ
ބ
ނުވަތަ އެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއެއް ނުވަތަ ކްލަސްޓަރއެއްގައި ހިމެނޭ ކޯޓުތަކުގައި ތި ި
ވ
ފަނޑިޔާރުންގެ މަޢުލޫމާތާއި ،އެ ފަނޑިޔާރުން ބެލުމަށް އެ ވަގުތަށް ހަވާލުކޮށްފައި ާ
މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
)ބ(

ނ އޮތް ނަމަވެސް ،ފަނޑިޔާރުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން
މި ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި އެހެ ް
ނުބެލި ލަސްވަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި ،މައްސަލައެއް ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅި އެ މައްސަލައަކާ
މ ފަހުގެ ނިންމުން ނުނިމި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ
އން ެ
ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ެ

5

އަދަދު26 :

ވޮލި ުއމް49 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ޅނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހިންގުމަށްޓަކައި
މައްސަލަތަކާއި ،ކޯޓަށް ހުށަހެ ު
ކއި ،ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ
ގނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތަ ާ
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅި ި
ޢ ވަފުދު ފޮނުވައިގެން މައްސަލަތައް ނިންމަންޖެހޭކަމަށް
ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރު ޝަރު ީ
ކރެވޭ މައްސަލަތަކާއި،
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ޤަބޫލު ު
މައްސަލައެއް ނުހިންގި ލަސްވަމުންދާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ މައްސަލައިގައި މަޞްލަޙަތު
ދ މައްސަލަތައް ބަލައި
ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކަށް ބިނާކޮށް އެފަ ަ
ހިންގުމަށްޓަކައި
އިސްނެގުމަކަށް

ޑިޕާޓްމަންޓް
ޝަރުޢީ

އޮފް

ވަފުދު

ޖުޑީޝަލް
ފޮނުވަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ

ޖުޑީޝަލް

ސަރވިސް

އަމިއްލަ

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ލ
ށ އެދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަ ް
އސަލަތައް ނިންމުމަ ް
ގން މަ ް
)ޅ( ޝަރުޢީ ވަފުދު ފޮނުވައި ެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނީ ތިރީގައި
އވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެކު ެ
1

ޝަރުޢީ ވަފުދު ފޮނުވަން އެދޭ ސަބަބު؛

2

ދ ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުން؛ އަދި
ޝަރުޢީ ވަފުދުގައި ހިމަނަން އެ ޭ

3

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

4

މި ދަތުރަށް ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފައިސާގެ އަދަދާއި ،އެ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި
ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.

ޝަރުޢީ ވަފުދަށް

7

)ހ( ޝަރުޢީ

ފޮނުވާ

ވަފުދުގައި

ފަނޑިޔާރު

ނުވަތަ

ފަނޑިޔާރުން

ވީއްލުމަށް

އެދި

ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނު

އެ ފަނޑިޔާރަކު ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުން މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް

ކުރުމުގެ އިދާރީ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެންގުމާއެކު ،އެ ފަނޑިޔާރަކު ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުން ޝަރުޢީ

އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

ޝރުޢީ ވަފުދުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން އެނބުރި ދާއިރާއާ
ަ
ވަފުދުގެ ބޭނުމަށް ވީއްލައި،
ތއް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
ޙަވާލުވުމާގުޅޭގޮތުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހައި އިންތިޒާމް ަ
ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ހަމަޖައްސާނީ ،އެ ފަނޑިޔާރަކު ނުވަތަ
ފަނޑިޔާރުން މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަތަ އިދާރީ އެންމެ އިސް
6

އަދަދު26 :

ވޮލި ުއމް49 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

މުވައްޒަފެވެ .އަދި އެފަނޑިޔާރު މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓުގެ މައްސަލަތައް އެމުއްދަތައް އަލުން
ތަރުތީބު ކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ( ޝަރުޢީ ވަފުދުގައި ފޮނުވޭ ފަނޑިޔާރު ވަފުދުގައި ގޮސް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި
ތ ނިމުމުން އެނބުރި
ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިންތިޒާމްތަކާއި ،ޝަރުޢީ ވަފުދުގެ މަސައްކަ ް
އެ ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަނު ކުރެވިފައިވާ ކޯޓަށް ދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންކަން
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ހަމަޖައްސާނީ
ޝަރުޢީ ވަފުދުގައި ގޮސް އެ ފަނޑިޔާރަކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯޓުގެ
ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަތަ އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފެވެ.
ޝަރުޢީ ވަފުދުން

8

)ހ( ޝަރުޢީ ވަފުދުގައި ފޮނުވޭ ފަނޑިޔާރުން އެ ފަނޑިޔާރުންނާ ހަވާލުކުރެވޭ މައްސަލަތައް

މައްސަލަ ބެލުން

ހަލުވިކަމާއި އަވަސްކަމާއެކު ބަލައި ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެވެ .މިގޮތުން
މަސައްކަތްކުރާއިރު ،އަންނަނިވި ކަންކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

1

ނ
މައްސަލަ ބަލައި ނިންމުން އަވަސްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސަބަބު ް
ދވި ނުވާކަން.
ބދޭންޖެހޭ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ނު ެ
މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ލި ި

2

ޝަރުޢީ ވަފުދުން މައްސަލަ ބަލައި ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި،
އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ،އަޑުއެހުން ބާއްވާނެ އަދަދާއި ،މައްސަލަ ކުރިޔަށް
ގެންދާނެ ގޮތުގެ

ދ
ތާވަލު ފަ ަ

މަޢުލޫމާތު

ނ
ޚަޞްމުން ާ

ހއްސާކުރެވިގެން
ި

މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭކަން.
ޝަރުޢީ ވަފުދުގައި

9

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު  24) JSC/2017/CIR/3މޭ (2017

ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ

ޢ
ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ،ޝަރު ީ

މާލީ ޢިނާޔަތް

ޖއްސަން ވާނެއެވެ.
ވަފުދުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް މާލީ ޢިނާޔަތް ހަމަ ަ

އުސޫލުގައި ނެތްކަމެއް

10

ދިމާވުން
އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން
ފެށުން

މވެއްޖެނަމަ ،އެ ކަމެއް ޙައްލުކުރާނީ ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
މި އުސޫލުގައި ނެތްކަމެއް ދި ާ
ނސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާޔާއެކު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމި ި

11

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