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 2  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
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 3  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 ޖިސްޓްރީ ކުރުން ޝަކުވާ ރަ  .1

ކުރަ .1.1 އެންޓްރީ  ހުށަހަޅުމުން  މައްސަލަ  ލިޭބ ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަށް  ގަޑީގައި  ރަސްމީ  އެގޮތުން،  ންވާނެއެވެ. 

   އެންޓްރީ ނަގާނީ ލިުބނު ތާރީޚުގައި ލިުބނު ވަގުތުގައެވެ. 

ދުވަސް ކަމަށްވާނަމަ، ޝަކުވާގެ ގޮތުގައި އޮފީހަށް ަބލައިގަންނަ   3ޖެހިގެން އަންނަނީ ސަރުކާރު ަބންދު   .1.2

ފުރަތަމަ  އަންނަ  ޖެހިގެން  ނަގާނީ  އެންޓްރީ  ފުރަތަމަ   ލިޔުންތައް  އެންމެ  ދުވަހުގެ  މަސައްކަތު 

 އެންޓްރީއާއެކުގައެވެ.

ރަސްމީ ގަޑިން ޭބރުގައި ލިޭބ ޝަކުވާތައް އެންޓްރީ ނަގާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި ފަށާ  .1.3

 ގަޑީގައެވެ.

އިންވެސްޓިގޭޝަން  ލީގަލް .1.4 އެންޑް  ޝަކު  ޑިޕާޓްމަންޓަށް  ސްކޮމްޕްލެއިންޓްސް  ވުމުން،  ރޫޓް  ވާ ޝަކުވާ 

 ވާނެއެވެ. ޖިސްޓްރީއަށް ނަގަންރަ

  ލާގައި ޝަކުވާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތަފްސީލް ނޯޓްކޮށްފައި ހުންނަން ޙަޖިސްޓްރީއަށް ނަގާ މަރުޝަކުވާ ރަ .1.5

 .ވާނެއެވެ

ޝަކުވާ ރަޖިސްޓްރީގައި ޝަކުވާ ހިމަނާ ދުވަހު، ދިރާސާކުރުމަށް މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީއަށް  .1.6

 ވާނެއެވެ.  ފޮނުވަން

 

 ޝަކުވާ ދިރާސާކުރުން  .2

ގެ ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް  ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތައް، ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި އަދި ކޮމިޝަނު  .2.1

ތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އެންމެ ނޫނީ ނައްސުތަކާ ޚިލާފުވޭޤާ ނައްސަކާ އަދި ސުލޫކީ މިންގަޑާއި ނުވަތަ އެހެނިހެން  

 ކުރެވޭނެއެވެ.  ފުރަތަމަ އެ ޝަކުވާއެއް ދިރާސާ

 

 ޝަކުވާ އަލުން ބަޔާންކުރުން  .3

 .ކުރެވޭނެއެވެ ަބޔާން އަލުން  ޝަކުވާ ގޮތަށް އަންނަނިވި .3.1

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރާއި މަޤާމް .3.1.1

 ގައި ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތްމައްސަލާ .3.1.2



 4  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

މިންގަނޑުގެ މާއްދާތައް ނުވަތަ ޝަކުވާގެ  ނޫނީ މާއްދާ ނުވަތަ މާއްދާތައް، ސުލޫކީ  ޤާކަމާެބހޭ   .3.1.3

 ޭބރުފުށުން ަބލާއިރު ޚިލާފުވެފައިވާ އެހެނިހެން ޤާނޫނީ ނައްސުތައް ަބޔާންކޮށްދެވޭގޮތަށް 

 

 ން ގޮތެއް ނިންމުން ޝަކުވާއާމެދު ކޮމިޓީ  .4

މެދު ގޮތެއް ޝަކުވާގައި ަބޔާންކުރާ ތުހުމަތު ނުވަތަ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން، ގޮތެއް ނިންމާނީ މައްސަލަ ެބލުމާ .4.1

 ނިންމާ ކޮމިޓީންނެވެ. 

ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ކުރިން ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާއި، އިދާރީ   .4.2

 ވާނެއެވެ. ންޔަތް ކުރަޢާލޫމާތަށް ރިޢުޓުން ހޯދާފައިވާ އިތުރު މަގޮތުން ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭ

ޤުކުރުމަށް ނުވަތަ ތަޙުޤީކޮމިޓީން ނިންމާނީ، ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާގައި ހިމެނޭ މައްސަލައެއް/މައްސަލަތަކެއް   .4.3

ޤަރީނާ ނެތުމުން  /ޤުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކަށޭނެ ހެކިތަޙުޤީޝަކުވާގައި ހިމެނޭ މައްސަލައެއް/މައްސަލަތަކެއް  

މައްސަލައަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ  އަސަރު  ފަނޑިޔާރެއްގެ  ނުވަތަ  އެއީ     ސުލޫކަށް  ނުވާތީ  ކަމަކަށް  ކުރާފަދަ 

 ކަމަށެވެ. ޤީޤުކުރެވެން ނެތް މައްސަލައެއްތަޙު

ރިޔާސަތައް   .4.4 ކޮމިޓީގެ  ތައްޔާރުކޮށް  ޑްރާފުޓް  އެ ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް ނިންމުމުން،  މައްސަލައަށް  ކޮމިޓީން  

ަބރުން ސޮއިކުރުމަށް، ން އިނަލްކޮށް މެަބރަކަށް ފޮނުވައި ފަންނުވަތަ ކޮމިޓީން އެކަންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ މެ

 ވާނެއެވެ.  ލަސްވެގެން ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ފޮނުވަން

  ގެ އެޖެންޑާއަށް ފޮނުވަންކޮމިޝަނު  އި،ދުވަސްތެރޭ، އެ ޝަކުވާއަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމަ  14ޝަކުވާ ހުށަހެޅިތާ   .4.5

 ވާނެއެވެ.

 

 ދިނުން ޤު ކުރަން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ ނޯޓިސް  ތަޙުޤީ  .5

  ބަލަން   މައްސަލައެއް   އެ  ،ނިންމައިފިނަމަ  ކުރަން  ޤުތަޙުޤީ  މައްސަލައެއް  ހިމެނޭ   ޝަކުވާއެއްގައި  ކޮމިޓީން .5.1

 . ވާނެއެވެ  ފޮނުވަން  ފަނޑިޔާރަށް  ތެރޭ  އެއްދުވަސް  ފައިނަލްކޮށްދޭތާ  ނިންމުން  ކޮމިޓީގެ  ،ނޯޓިސް  ނިންމިކަމުގެ

 

 

 



 5  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 އްޔަނުކުރުން ޢަ ޤު ކޮމިޓީއަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތް  ތަޙުޤީ  .6

 ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ސްއިންވެސްޓިގޭޝަން  އެންޑް  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް  ލީގަލް  ހިންގުމަށްޓަކައި  ކަންތައްތައް  ޤުގެތަޙުޤީ .6.1

 ވާނެއެވެ.  އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ހަމަޖައްސަންޤެއްގައި ކޮމިޓީއަށް  ތަޙުޤީއެ    ،މުވައްޒަފަކު  ނުވަތަ  ވަކީލަކު

 .ޖެނެރަލްއެވެ ސެކްރެޓަރީ ދިނުމާއެކު ނޯޓިސް ފަނޑިޔާރަށް ހަމަޖައްސާނީ މިފަދައިން .6.2

ޤުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނީ އެ ކޮމިޓީއަކަށް ތަޙުޤީޤު ކޮމިޓީ އަދި  ތަޙުޤީ .6.3

ކުރެވޭ   އިންވެސްޓިގޭޝަން  ލީގަލްޚާއްޞަ  އެންޑް  ނުވަތަ    ސްކޮމްޕްލެއިންޓްސް  ވަކީލަކު  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 

 މުވައްޒަފަކެވެ.

އިންވެސްޓިގޭޝަން  ލީގަލް .6.4 އެންޑް  މުވައްޒަފަކު   ސްކޮމްޕްލެއިންޓްސް  ނުވަތަ  ވަކީލަކު  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 

ފައިލުޢައެކޮމިޓީއަކަށް   މައްސަލައިގެ  މުޅި  ތައްޔާރުކޮށް  ލިޔުން  ގޮތެއް އްޔަންކުރިކަމުގެ  މައްސަލައާމެދު   ،

ސެކްރެޓޭރިއެޓު ކޮމިޓީގެ  ހަވާލުކުރަންނިންމާ  އެމުވައްޒަފަކާ  ފައިލު  ން  މި  ތިރީގައިވާ ވާނެއެވެ.  ގައި 

 ވާނެއެވެ.   ހުންނަންލިޔެކިޔުންތައް

 މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އެހާތަނަށް ލިިބފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް .6.4.1

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރުގެ ވަނަވަރު .6.4.2

)އޭނާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި ސާިބތުނުވާކަމަށް    ތައްމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރުގެ ސުލޫކީ ރެކޯޑު .6.4.3

 ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ވަކި މުއްދަތެއް ނެތްގޮތުން ހުރި ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ ރެކޯޑް( 

 

 ޝަކުވާއާމެދު ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިންމުން  .7

މައްސަލަ   .7.1 ކޮމިޓީން  ނިންމާ  ގޮތެއް  ެބލުމާމެދު  ނިންމަތަޙުޤީމައްސަލަ  ކުރުމަށް  ދީފައިވާ އި ޤު  ނޯޓިސް   ،

ަބރުން  ންަބރުންނާ / މެންމެ  ގެޤު ކުރާނެ ކޮމިޓީއެއް ކޮމިޝަނުން، ކޮމިޝަނުތަޙުޤީ މައްސަލަތަކުގައި މައްސަލަ  

 ވާނެއެވެ. ަބރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލަންންދަދުގެ މެއަ އެކު އޮނަހިރިނާނޫން މީހުން

ެބލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީން މައްސަލަ   .7.2 ޤުކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމައިފިނަމަ،  ތަޙުޤީމައްސަލަ 

ރި  ދިރާސާއަށް  ކުރި  ކޮމިޓީން  ގުޅިގެން  ޝަކުވާއާ  ގޮތެއް  ޢާޝަކުވާއާއި  މައްސަލައާމެދު  ޔަތްކުރުމަށްފަހު 

 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއަކުންނެވެ.  ،ނިންމާނީ
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 ންމުން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނި  .8

މައްސަލަ   .8.1 ަބލައިގަތުމަށް ނުވަތަ  ކޮމިޓީގެ ނިންމުން  ގޮތެއް ނިންމާ  ެބލުމާމެދު  ޤުކުރުމަށް ތަޙުޤީމައްސަލަ 

އެޅުމަށްވެސް  ފިޔަވަޅެއް  އިތުރު  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  އަދި  ދިރާސާކުރުމަށް  އިތުރަށް  މައްސަލަ  ނުވަތަ 

 ވެއެވެ.  ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން

ލީގަލް   ނިންމުން   ނިންމާ  ކޮމިޝަނުން  ތްކޮށްޢާޔަރި  ނިންމުމަށް  ކޮމިޓީގެ  ނިންމާ  ގޮތެއް  ބެލުމާމެދު  މައްސަލަ .8.2

 އަދި  ފަނޑިޔާރަށް  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ލިުބމުން  ޑިޕާޓްމަންޓަށް  ސްއިންވެސްޓިގޭޝަން  އެންޑް  ކޮޕްލެއިންޓްސް

 5ލަސްވެގެން    ޓުންެބލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ  މައް

 ވާނެއެވެ.  )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން އެކަން އަންގަން

 

 ތު ދިނުން ޞަޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ފުރު  .9

ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރު އެދޭނަމަ،   މަށް މައްސަލަހޯދު  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ޤުގައިތަޙުޤީ  މައްސަލައިގެ .9.1

 ވާނެއެވެ. ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ފުރުޞަތު ދޭން) 24ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް މަދުވެގެން 

 

ޢާޔަތްކޮށް ރި  ދިރާސާއަށް  ކުރި  ކޮމިޓީން  ގައިމައްސަލާ  މި  ޝަކުވާގައިވާ ކޮންމެ ތުހުމަތަކަށް ބާރުދޭ ހެކިތައް ދެނެގަތުން: .10

 އެކުލާވާލުން އަދި ހެކި ދެނެގަތުން  މައްސަލައިގެ ފައިލު

 ތުހުމަތުތައް  ޝަކުވާގައިވާ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ހެއްކެއް  އެ  ހަވާލާދޭނަމަ  ހެއްކަކަށް   އެއްވެސް  ޝަކުވާގައި .10.1

 . ކުރެވޭނެއެވެ ދިރާސާ

 ކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒަން ުބރަދަން އޭގެ ،އެކަށީގެންވޭތޯއާއި ހެކި ހަވާލާދޭ ޝަކުވާގައި .10.2

 . ދެނެގަނެވޭނެއެވެ އުނިކަން ހުރި ހުރިނަމަ ހެކީގައި .10.3

 މަސްދަރުތައް  ހެކިތަކުގެ  އިތުރު  ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ފޫެބއްދުމަށްޓަކައި  އުނިކަންތައް  ހުރި  ހެކީގައި .10.4

 . ދެނެގަނެވޭނެއެވެ

 . ދެނެގަނެވޭނެއެވެ މަސްދަރުތައް ޤަރީނާތަކުގެ ބޭނުންކުރެވިދާނެ .10.5
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 ރާވާފައިވާގޮތް ތަރައްޤީކުރުން ޤު  ތަޙުޤީ  .11

 ހެކި ލިސްޓް ތައްޔާރުކުރުން .11.1

 އެކުލަވާލުން  ޕްލޭން ޤުތަޙުޤީ .11.2

 ޒާތް  ހެކިަބހުގެ ެބލެވޭ ދޭނެކަމަށް އެމީހުން ،ލިސްޓަކާއި ހެކިވެރިންގެ .11.2.1

އެހެނިހެން    ވެދާނެ  ހެކިވެރިންނަށް  ،ލިޔުންތަކާއި   ނުވަތަ  ،ސާފުކުރުމަށް  އިތުރަށް  ވާގިއާތައް .11.2.2

ނަންތައް ަބސްދީގަތުމެއް   މީހުންގެ  ފަރާތުގެ  ޝަކުވާކުރި  ހޯދުމަށްޓަކައި،  ހެކި  އިތުރު  ފަދަ 

 ޭބނުންވޭތޯ ނުވަތަ ނުވޭތޯ ކަނޑައެޅުން

  އެހެނިހެން   ވެދާނެ  ހެކިވެރިންނަށް  ،ލިޔުންތަކާއި   ނުވަތަ  ،ސާފުކުރުމަށް  އިތުރަށް  ވާގިއާތައް .11.2.3

ަބސްދީގަތުމެއް  ހޯ  ހެކި  އިތުރު  ނަންތައްފަދަ  މީހުންގެ ހެކިވެރިއެއްގެ  ކޮންމެ  ދުމަށްޓަކައި، 

 ޭބނުންވޭތޯ ނުވަތަ ނުވޭތޯ ކަނޑައެޅުން

 ކިތާީބ ހެކިތަކުގެ ލިސްޓެއް، އަދި އެ ހޯދާނެ ތަންތަނާއި ގޮތް ހުރިހާ .11.2.4

 ތް ހުރިހާ ހެކިތަކުގެ ލިސްޓެއް، އަދި އެ ހޯދާނެ ތަންތަނާއި ގޮ ކުރެވިދާނެ ބޭނުން .11.2.5

ފަރާތްތަކުގެ ާބރުގެ ދަށުގައި   ފަރާތް ނުވަތަ ހެކިވެރިންގެ ހިޔާޒަތުގައި، ނުވަތަ އެ   ޝަކުވާކުރި .11.2.6

ޤުކުރާ ފަރާތަށް ލިިބފައިވާ ޤާނޫނީ ާބރުތަކުގެ  ތަޙުޤީނެތް ކިތާީބ އަދި އެހެނިހެން ހެކިތައް ހޯދުމަށް  

 އެސެސްމަންޓެއް

 އްޔަނުކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭނެ ކިތާީބ ހެކި ޢަޤުކުރާ ފަރާތް  ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް  ތަޙުޤީޝަކުވާ    މި .11.2.7

ކުރާނެ   ޝަކުވާކުރި .11.2.8 މީގައި އިންޓަރވިއު  ހެކިވެރިންގެ އިންޓަރވިއުތަކުގެ ތާވަލެއް.  ފަރާތާއި، 

ތަނުގެ ތަފްސީލާއި، އިންޓަރވިއުގެ އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ރެކޯޑުކުރުމަށް ހަމަޖައްސަން ޖެހިދާނެ 

 ހިމެނޭ  އިންތިޒާމުތައް

  ޓައިމްލައިނެއް ގޮތުގެ  ގެންދާނެ ކުރިއަށް ޤުތަޙުޤީ .11.2.9

 ޤަށް ޚާއްޞަކޮށް، އަންނަނިވި ތަކެތި ހިމެނޭ ސިއްރު ފައިލެއް ތަޙުޤީމި  ހަމައެކަނި .11.2.10

)ލޮގު ތަޙުޤީ • ލޮގެއް  ތަފްސީލު  އެނގޭނެ  ފިޔަވަޅެއް  ހުރިހާ  އަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ޤުކުރާ 

އޭގައި   ކަމެއްފުރިހަމަކުރާނީ  ކޮންމެ  ވީހާވެސް   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ހިނގިވަގުތާ 

 ކައިރިކޮށްފައެވެ.(

 ހުރިހާ ހެކިވެރިންގެ ލިސްޓާއި، އެފަރާތްތަކަށް ގުޅޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލު •
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 ހުރިހާ ހެއްކަކާއި، ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެކީގެ ލިސްޓެއް •

 ފިޔަވަޅުތަކުގެ ލިސްޓެއްއިތުރު ހެކި ހޯދުމަށް ޭބނުންވެދާނެ އެހެން  •

 ނޫނީ ާބރުތައް ޤާޤުގައި ބޭނުންކުރަންޖެހިދާނެ ތަޙުޤީ •

ޤާނޫނުގެ    މައުލޫމާތު .11.2.11 ކަމާެބހޭ  ހިމެނޭގޮތުން،  ކަންކަން  އެހެން  އެފަދަ  ލިިބގަތުމާއި،  ހޯދައި 

 ގުޅުންހުރި މާއްދާތައް

 

 ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން   ޤީޤް ޙު ތަ  .12

ޤު ލޮގެއް ތަޙުޤީލޫމާތުތައް ހިމެނޭ  ޢުފަރާތުން އަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކާގުޅޭ މަޤުކުރާ  ތަޙުޤީޤުގެތެރޭގައި  ތަޙުޤީ .12.1

 ވާނެއެވެ. ންތައްޔާރުކޮށް، އެ ލޮގު އަދާހަމަކުރެވޭކަން ކަށަވަރުކުރަ

 ވާނެއެވެ. ކުރަންޖެހޭ އިންޓަރވިއުތައްކޮށް، ލިޔުމުން ރެކޯޑުކުރުމާއެކު އެ ރެކޯޑުތައް ރައްކާކުރަން .12.2

ޑިޔާރު ހާޒިރުކުރުމަށް ނިންމައިފިނަމަ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނ .12.3

 ވާނެއެވެ. ހާޒިރުކޮށް ަބޔާން ނަގައި، މަހުޟަރު ކުރުމަށްފަހު މި ރިކޯޑު ރައްކާކުރަން

ދި ތަނާއި،  ކިތާީބ އަދި މާއްދީ ހުރިހާ ހެއްކެއް އެއްކޮށް )ކޮންމެ ހެއްކެއް ހޯދުނު ތާރީޚާއި ވަގުތު، އަދި އެ ހޯ .12.4

ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާކަން  އެކަން  ހޯދަންޖެހޭނަމަ  ރުހުމެއް  އެއްވެސް  ހޯދުމަށް  ހެކި  ކިަބއިންކަމާއި،  ކާކުގެ 

 ވާނެއެވެ.  ޔަގީންކުރުން( ލޮގް އަދާހަމައަށް ބަލަހައްޓަން

ހުއްދައާއެކު މެނުވީ އެހެން ޤުކުރާ ފަރާތުގެ އެނގުމާއި  ތަޙުޤީމަދުން ނުވަތަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ ގޮތަކަށް، އަދި   .12.5

މީހުންނަށް ވާސިލު ނުވެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ހެކި ބަލަހައްޓާނެ ރައްކާތެރި ތަނެއް ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރުކޮށް 

 ވާނެއެވެ. އެފަދައިން ރައްކާކުރަން

ލިޔުމުގައި އެއްވެސް  ހުރިހާ ކިތާީބ ހެއްކެއްވެސް ހުންނަންވާނީ އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަކާ ނުލައި )އަސްލު   .12.6

 އެއްޗެއް ލިޔެ، ނޯޓުކޮށްފައި ނެތުން( ަބހައްޓަންވާނީ ވަކިން، ރައްކާތެރިކަމާއެކުއެވެ.

ޤީޤުކުރާ  ޙުޤުކުރާ ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި އަސްލު ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ހެއްދުން. ތަތަޙުޤީ .12.7

 ވާނެއެވެ. ން ކުރަންފަރާތަށް އަސްލު ލިޔުންތައް ލިުބނުހާ އަވަހަށް މިކަ
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 ކޮމިޓީ   ޤު ތަޙުޤީ  .13

މައްސަލައަށް  ތަޙުޤީޓީ(  ކޮމިޓީން )މައްސަލަ ެބލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމި .13.1 ޤު ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ 

ިބއުރޯއިން އެ ނިންމުމުގެ އަސްލު ނުވަތަ ޑްރާފުޓެއް ކޮމިޝަނުގެ  ކޮމިޓީއެއް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅުމުން،  

 ވާނެއެވެ.   ދުވަހުގެތެރޭ ާބއްވަން 2ޤު ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ަބއްދަލުވުން ގިނަވެގެން ތަޙުޤީ  ،ލިބުމުން

 ވާނެއެވެ. ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ަބއްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ޢައްޔަނުކުރަން .13.2

ނުކުތާތަ .13.3 ޤާނޫނީ  ލިސްޓާއި  ހެކި  ފާސްކޮށް  ޓައިމްލައިން  ޕްލޭން،  ގޮތުގެ  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  އް މައްސަލަ 

ގެންދަން  ކުރިއަށް  މައްސަލަ  އެއްގޮތަށް  ޓައިމްލައިނާ  ޕްލޭން،  ފާސްކުރި  ކޮމިޓީން  ހުށަހަޅައި    ކޮމިޓީއަށް 

 ވާނެއެވެ. 

ޕްލޭނާތަޙުޤީ .13.4 އަމުރު  ޤު  ހާޒިރުކުރުމަށް  ފަރާތްތައް  ނަގަންޖެހޭ  ަބޔާން  ކޮމިޓީގެ   އެއްގޮތަށް،  ތައްޔާރުކޮށް، 

ަބރަކު ލައްވައި އެ އަމުރުގައި ސޮއިކުރުވައި އެފަރާތައް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ންރިޔާސަތު ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ މެ

ކުރަން ދުވަސްކުރިން  1)ހާޒިރުވުމުގެ   ކަށަވަރު  ލިބުނުކަން  އަމުރު  އަދި  ވާނެއެވެ.  ފޮނުވަން  އޮތްވައި   ) 

 ވާނެއެވެ.

 

 ޤީޤު ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުން ޙު ތަ  .14

ޤީޤުކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި، ޙުޤީޤު ކޮމިޓީއަށެވެ. ތަޙުކުރެވެނީ ތަ ގޮތެއްގައި އަމާޒު  މައިގަނޑު ޤީޤު ރިޕޯޓު ޙުތަ .14.1

ޤީޤުގައި އަޅާފައިވާ ހުރިހާ ޙުއޭގެ ފަރުވާތެރިކަން ވަޒަންކުރުމުގެ ިބނާއެއް ކޮމިޓީއަށް ފޯރުކޯށްދިނުމަށްޓަކައި، ތަ

ޙުޤީޤުގެ ތެރޭގައި، ތަޙުޤީޤުކުރި ފަރާތަށް ވެ. އަދި ތަވާނެއެ  ފިޔަވަޅެއް ރިޕޯޓުގެ ޒަރީއާއިން ކޮމިޓީއަށް އަންގަން

 ވާނެއެވެ. ހުރަހެއް ނުވަތަ ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވިނަމަ އެކަމެއް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން

ގެ  މަލުތަކެއް ހިމެނޭ، އަދި ޭބރުފުށުން ަބލާއިރު އޭޢައޭގެ ަބއެއް ހުރަސްތަކަކީ ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ   .14.2

ޤީޤު ކޮމިޓީއަށް އެކަމާމެދު ޙުވާނަމަ، އެއީ ތަ  ޒާތުން އިތުރު ޝަކުވާއެއް އުފުލަން އެކަށޭނެ ސަަބެބއްކަމަށް

 ކަމެކެވެ.  ގޮތެއް ނިންމިދާނެ

ޤީޤު ރިޕޯޓުގައި އިތުރު ތުހުމަތެއް ިބނާކުރާނެ އައު ހެއްކަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވާނަމަ،  ޙުމީގެ އިތުރުން، ތަ .14.3

ޤީޤެއްގެ ތެރެއިން ފާހަގަވާ ޙުކަމެކެވެ. ތަ ޤީޤު ކޮމިޓީއަށް އެކަމާމެދު ވަކިން ގޮތެއް ނިންމިދާނެޙުއެއީވެސް ތަ

ލޫމާތު އެކަށޭނެ ވަގުތުގައި ޢުޤީޤުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަމާ ގުޅުންހުރި މަޙުއިތުރުކަމެއް ތަ

 ވެ. ވެއެ ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބިގެން ،އްޤުޙަލިިބގަތުމުގެ 
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 ތަހުޤީޤު ކޮމިޓީއަށް ތަހުޤީޤު ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން  .15

ޤީޤު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓަކީ،  މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދިފައިވާ އެންމެހާ މައުލޫމާތާއި ހެކި އަދި  ތަޙު .15.1

 ޤީޤަށް ހޯދިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހިމަނާފައިވާ  ރިޕޯޓެކެވެ.މައްސަލައިގެ ތަޙު

ޤީޤު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި ޙުޤީޤުކޮށް ނިންމުމުން ގިނަވެގެން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލައިގެ ތަމައްސަލަ ތަޙު .15.2

ގެ ހެޑް ނުވަތަ އެ ޒިންމާއާ އެވަގުތު ޕާޓްމަންޓުޑި  ސްކޮންޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން  ލީގަލް

 ވާނެއެވެ.  ހަވާލުވެހުރި ފަރާތަކަށް އެ ރިޕޯޓް ފޮނުވަން

ހެޑް ނުވަތަ އެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތުގެ ކޮމެންޓް ލިުބމުން އެބަދަލުތައް ގެނެސް ކޮމިޓީގެ   ޓްޑިޕާޓްމަން .15.3

 ވާނެއެވެ.  ޤީޤު ރިޕޯޓް ފޮނުވަންޙުަބރުންގެ ކޮމެންޓަށް ތަންމެ

މެޙުތަ .15.4 ރިޕޯޓަށް  ކޮމެންޤީޤު  މެންަބރުން  އަލުން  ގެނެސް  ަބދަލުތައް  އެ  މިންވަރަކުން  ންަބރުންނަށް  ޓްދޭ 

ދުވަހުގެތެރޭ   ގައި ހިމަނައި ގިނަވެގެން ދެވާނެއެވެ. މިގޮތަށް މެންަބރުންދޭ ކޮމެންޓް ރިޕޯޓު  ފޮނުވަމުން ގެންދަން

 ވާނެއެވެ.  ފޮނުވަން

ކޮށް ނިމުމުން، ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓް ފާސްކުރަންވާނީ ލާޙުޞްއެއްގޮތަށް ރިޕޯޓް އި  ަބރުންގެ ކޮމެންޓާންކޮމިޓީ މެ .15.5

 ތަޙުޤީޤު ކޮމިޓީންނެވެ. 

 

ޙުޤީޤު ކޮމިޓީން އެކަމެއް  ވެއްޖެނަމަ، ތަ   ޤީޤުގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ތަޙު   އް ޤީ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ކަމެ ތަޙުޤީ އެހެނިހެން   .16

އެ  ރަސްމީދުވަހު  އަންނަ  ޖެހިގެން  ދުވަހު ނުވަތަ  ކުރަން ނިންމާ  ހިއްސާ  އިދާރާއަކަށް  ސަމާލުކަމަށް  އިދާރާގެ    އެ 

 އެކަމެއް ފޮނުވުން 

 

ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށްފަހު، ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރަށް ރިޕޯޓަށް ޖަވާބުދާރީވެ، ހެއްކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ    ން ކޮމިޓީ  ތަޚުޤީޤު  .17

 ތު ދިނުން ޞަ ކުރަން ބޭނުން ނުކުތާތަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރު   ނުވަތަ ފާހަގަ 

 

  ދުވަސް ގުނާނީ ބަންދު  7ވާނެއެވެ. މި    ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭން  7ރީ ވުމަށް  ފަނޑިޔާރަށް ލިޔުމުން ޖަވާުބދާ .17.1

 ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ. 
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ޚުން ފެށިގެން ަބންދު ދުވަސްތައް ތު ދިނުމަށްފަހު، އެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޞަލިޔުމުން ޖަވާުބދާރީވުމަށް ފުރު .17.2

 ވާނެއެވެ. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަހުގެ އަޑުއެހުމެއް ާބއްވަން 7ނުހިމަނައި 

ވާނެއެވެ.    ގައި ރައްކާކުރަންމި އަޑުއެހުމުގެ ރެކޯޑުތައް ފުރިހަމަކުރުމާއެކު، މައްސަލައިގެ ފައިލު .17.2.1

ކުރުމަށްފަހު، އޮންލައިންކޮށް  އެގޮތުން، މި އަޑުއެހުމުގެ ަބޔާން ލިޔެ ފަނޑިޔާރު ލައްވައި ސޮއި 

ދެ   ކޮމިޓީގެ  އޮތްނަމަ  އުޒުރެއް  މަޤުޫބލު  ހާޒިރުވުމަށް  ފަނޑިޔާރަށް  ަބޔާނެއްނަމަ  ނާގަފައިވާ 

 މެންަބރުން ނުވަތަ މެންަބރަކާއި ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ކަންތައްތައް ަބލަހައްޓާ ފަރާތުން ސޮއިކުރަން

 .ވާނެއެވެ

 

 ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުން މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ   .18

ޤީޤުގައި ހޯދުނު ހެކީގެ އަލީގައި އަދި ފަނޑިޔާރުން ލިޔުމުން ޤީޤު ކޮމިޓީގައި ފާހަގަކުރާ ނުކުތާތަކަށާއި ތަޙުތަޙު .18.1

  ޔަތްކޮށް މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލަންޢާލަގޮތެއްގައި ދެއްވި ަބޔާނަށް ރިދެއްވި ޖަވާާބއި ޖުމު

 ވާނެއެވެ.

 ވަކީލެވެ.  ޤީޤު ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއެކު  ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީރިޕޯޓް އެކުލަވާލާނީ ތަޙުމި  .18.2

 

 ޤީޤު ކޮމިޓީން މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން ތަޙު  .19

 ވާނެއެވެ.  ކޮމިޓީން ރިޕޯޓް ނިންމުމުގައި ސާިބތުވާނަމަ، އަޅާނެ ފިޔަވަޅަކާއެކު ރިޕޯޓް ފާސްކުރަން .19.1

ނިންމުމުގައި ަބލަންވާނީ އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު، ކޯޓުތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނާމެދު އޮންނަންޖެހޭ އިތުާބރު ފިޔަވަޅު   .19.2

 ؛ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ އަސާސްގެ މައްޗަށް އަދި

ފަނޑިޔާރަކާމެދު ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއްގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލައާ  .19.3

ން ހޯދާ ހެއްކާއި ޤަރީނާއަށް ަބލާއިރު އެކަމެއް ހިނގާކަމަށް ނުވަތަ ހިނގާފައިވާކަމަށް ުބއްދީގެ ހަމަތަކުން ގުޅިގެ

ޤީޤުގެ ުބރަވެވޭނަމަ، އެ ޝަކުވާއެއް އެ ފަނޑިޔާރަކާ ދެކޮޅަށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމައި  މި މައްސަލައިގެ ތަޙު

 ށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ނިންމުން.ކުރިން ފަނޑިޔާރަށް އަޅާފައިވާ އެހެން ފިޔަވަޅުތަކަ
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 ޤީޤު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކަށް ގެނައުން ތަޙު  .20

ރިޕޯޓު  މެދުމައްސަލައާ .20.1 ނިންމާ  ރިޕޯޓުޙުތަ  ،ގޮތެއް  އެކުލަވާލައި،  ކޮމިޓީން  މެޤީޤު  ކޮމިޓީގެ  ަބރުން  ންގައި 

 ނިމުމަކަށް އައީއެވެ.ޤީޤު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ޙުސޮއިކޮށް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމުން ތަ

 

 ތު ދިނުން ޞަމައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރު .21

ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ލިޔުމުން   ކޮމިޝަނަށް ލިބުމުން، ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ  މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު .21.1

ރިޕޯޓު   ފަނޑިޔާރަށް  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ހިމެނޭގޮތަ ޖަވާުބދާރީވުމަށް  ދުވަސްތައް  ަބންދު   7ށް  ފޮނުވައި، 

 ވާނެއެވެ. ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭން

ގެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނާ، މިކަން ކޮމިޝަނުގެ މި ރިޕޯޓަށް ފަނޑިޔާރަށް ޖަވާުބދާރީވާން ފޮނުވިކަމަށް ކޮމިޝަނު .21.2

 ވާނެއެވެ.  ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން

، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުތަޚްޤީޤު ކޮމިޓީއަށް، ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ދިނު .21.3

ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން، އެއްވެސް    ނޑިޔާރު ލިޔުމުންދޭ ޖަވާުބ، ދިރާސާކޮށް، ކުރިން ފާހަގަފަ

އެޖެންޑާކުރުމާއެކު، ދީފައިވާ ޖަވާުބގެ   ގައި މި ރިޕޯޓުކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޝަނު  ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވޭތޯ ދިރާސާ

 ވާނެއެވެ.  ހުލާސާއެއް، ހިމަނަން

 

 މައްސަލައާމެދު ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިންމުން  .22

ދިން  ނިންމާނީ، މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓާއި ފަނޑިޔާރު ލިޔުމުން ކޮމިޝަނުން މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް .22.1

 ކުރުމަށްފަހުއެވެ.  ޔަތްޢާޖަވާަބށް ރި

 


