c
ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް ފުރަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު:
 .1ޤާނޫނު އަސާސީގެ  159ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފަނޑިޔާރުންނާއި ބެހޭގޮތުން އުފުލާ ޝަކުވާތައް ބެލުމާއި،
ޤމުން ވަކިކުރަންޖެހޭ މީހުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމަކީ
އެފަރާތްތަކާއިމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި ،މަ ާ
މިކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 .2ފަނޑިޔާރަކާބެހޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންނަމަ އެކަމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެޑްރެސްކޮށް
ފއިވާ ސިޓީއުރައެއްގައި ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ފޮނުވާނީއެވެ.
ބަންދުކުރެވި ަ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މ.ތީމުގެ ،އާބުރުޒުހިނގުން 1 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
 .3ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއާއި އެކަމާގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ހެކިތަކަކީ މިކޮމިޝަންގެ ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
މިކޮމިޝަންގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ މިސާލު:
ހ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ބަދަލުކުރުން.
ކރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް އެންގުން.
ށ .އިސްތިއުނާފު ު
ނ .ކޯޓްތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ފަނޑިޔާރުންނާއި ޙަވާލުކުރުމާއި ،ބަދަލުކުރުން.
ރ .މީހުން ޙާޟިރުކޮށްދިނުން.
 .4މިކޮމިޝަނުން ޝަކުވާއެއް ބަލައިގަތުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލާނީ:
ހ .ޤާނޫނު އަސާސީގެ  154ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ،ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް އެމީހަކު ޤާބިލުނޫންކަމަށް ނުވަތަ އެމަޤާމާ
އެކަށީގެންނުވާފަދަ ޢަމަލެއް އެފަނޑިޔާރު ކޮށްފައިވޭތޯ ،އާއި
ޔންކުރާ ފަނޑިޔާރެއްގެ ހުރުން ލާޒިމް ޝަރުތުތަކުގެތެރެއިން ޝަރުތެއް އުނިވެފައިވޭތޯ އާއި
ށ .ޤާނޫނު އަސާސީގެ  149ވަނަ މާއްދާގައި ބަ ާ
ނ .ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި ޚިލާފު ވެފައިވޭތޯ،އާއި
ރންގެ ސުލޫކީ
ރ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާ )ކުރީގެ  29ވަނަ މާއްދާ(ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާ ު
މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވޭތޯއެވެ.
.5

ފޯމްގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއްފުރިހަމަ ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.

.6

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 .1ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑްގެ ކޮޕީ.
 .2ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އައިޑީ ކާޑްގެ ކޮޕީ.
ޅ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.
 .3ޝަކުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަ ާ

c
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ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް
1

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު.
އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:

ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް) :އަތޮޅާއި ރަށާއި ،ގޭގެނަމާއި ،ފަންގިފިލާ/އެޕާރޓްމަންޓް ނަންބަރު(
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް) :އަތޮޅާއި ރަށާއި ،ގޭގެނަމާއި ،ފަންގިފިލާ/އެޕާރޓްމަންޓް ނަންބަރު(
ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:
2

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރު:
ނަން:
މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޯޓު:

3

)އެނގޭނަމަ ފުރަން(

ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ:
ޝަކުވާ ބިނާކުރި ޙާދިޘާ ހިނގި:

)އެނގޭނަމަ(

ގަޑި:

ތާރީޚް:

ޝަކުވާގެ ކުރު ބަޔާން:

4

މައްސަލަ ހިނގިއިރު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޯޓު:

ތަން:

)ފަނޑިޔާރު މަޤާމާ އެކަށީގެން ނުވާގޮތަށް ކުރި ޢަމަލު ސާފުކޮށް ،ކުރުކޮށް ،ބަޔާންކުރުމަށް(

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނަމަ:
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:
މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

ކޯޓު:

ޤަޟިއްޔާ ހުށަހެޅި ތާރީޚް:

)ގުޅޭ ދިމާލުގައި  3ޖައްސަވާ(

މަދަނީ

ޖިނާއީ

ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ

އާއިލީ

އެހެނިހެން:
މައްސަލައާ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތާ ހުރި ގުޅުން:
ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް:

)ގުޅޭ ދިމާލުގައި  3ޖައްސަވާ(

ދައުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތް:

ވަކީލު:

ހެއްކެއް:

އެހެނިހެން:
‐‐1

‐‐2
5

ޝަކުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓް:

)ލިޔުންތައް އެޓޭޗު ކުރުމަށް(

-1
-2
-3

6

ޝަކުވާ ސާބިތު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކިން:
ނަން:

އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:

އެޑްރެސް:

ފޯނު ނަންބަރު:

-1
-2
-3
7

ފަނޑިޔާރު ،މަޤާމާ އެކަށީގެން ނުވާފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ފެންނަ ސަބަބާއި އެކަމުގެ ތަފްޞީލު:
ސއިކުރަންވާނެއެވެ(.
)އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ ގަނޑު އެޓޭޗްކޮށް ،ކޮންމެ ގަނޑެއްގައި ނަމާއި އައި.ޑީ.ނަންބަރާއި ތާރީޚް ޖަހާ ޮ

8

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ:
ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ:
ޝަކުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:
އަހަރެން މީފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .އަދި މި މަޢުލޫމާތަކީ ދޮގު މަޢުލޫމާތެއްނަމަ އަހަރެންނާމެދު ޤާނޫނީގޮތުން
ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ޙައްޤު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި:

ތާރީޚު:

ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށް

9
ފޯމު ނަންބަރު:

ޝަކުވާ ނިމުނު ތާރީޚް:

ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚް:
ޝަކުވާ އައިގޮތް:

10

ކޮމިޝަނުން:

ޢާއްމު ފަރާތަކުން:
ބަލައިގަތް ސްލިޕް:

11
ފޯމު ނަންބަރު:

ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

މުވައްޒަފު:

ސޮއި:

