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 މްސް އޮފް ރިފަރަންސް ރ ޓާ

   ންވަކާލާތުކުރު ގައިކޯޓު  ސުޕްރީމް  ފަރާތުން ކޮމިޝަންގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  
 

 ތަޢާރަފު  •

   ކޮމިޝަނަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއިމި   މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއެކެވެ.  މިނިވަންޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ  

ޔަތު ލިބިފައިވާ އަދި ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ އްދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ، އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހައިސި

ގާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ. ފަނޑިޔާރުން މި    މިނިވަން  ސުޕްރީމްކޯޓުގެ  އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި  މަސްއޫލިޔްޔަތަކީ  މައިގަނޑު  ކޮމިޝަނުގެ 

ގުޅޭ އެއްމެހައި ކަންކަން ކުރުމާއި އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ   އިފިޔަވައި އެހެން ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި އަދި ވަޒީފާއާ

ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަޝްވަރާ ދިނުމާއި ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭގޮތުން އުފުލާ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ފަނޑިޔާރުން  ޢައްޔަންކުރުމުގައި ރައީސުލް

  ބެލުމާއި، އެ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ޢާންމު

 މެވެ. އިދާރީ ކަންކަން ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓު

 

 މަޤްސަދު •

އެއްމެހައި  މައްސަލަތަކާއި އަދި ކޮމިޝަނަށް ދަޢުވާ ލިބޭ އެއްމެހައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓަށް މި ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ 

 މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުން 

 މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ  •

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މި ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި އަދި ކޮމިޝަނަށް ދަޢުވާ ލިބޭގޮތަށް ހުށަހެޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ   .1

ވަކާލާތުކުރު ކޯޓުގައި  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަރާތުން  ކޮމިޝަންގެ  މި  އެއްމެހައި މައްސަލަތަކުގައި  ކުރަންޖެހޭ  މަށް 

 މަސައްކަތްތައްކުރުން

  ގުޅިގެން   މައްސަލައާހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެ    ޅަންޖެހިއްޖެނަމަ އެ މައްސަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަސުޕްރީމް ކޯޓަ  މި ކޮމިޝަނުން .2

މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ޝަރީޢަތުގެ   ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައްކޮށް

އެންމެހައި   ހުށަހަޅަންޖެހޭ  މި  ތައްލިޔެކިޔުންމަޖިލީހަށް  ކޯޓުގައި  ސުޕްރީމް  ވަކީލެއްގެ ކޮމިޝަ ތައްޔާރުކުރުމާއި  ނުގެ 

 ލުކުރުންސީތަމް ހައިސިއްޔަތުން

    

   

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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ޖަވާބުދާރީ .3 މައްސަލަތަކުގައި  ދަޢުވާލިބޭ  ކޮމިވުމަކޮމިޝަނަށް  މި  ކުރަންޖެހޭ ށް  ހައިސިއްޔަތުން  ވަކީލެއްގެ  ޝަނުގެ 

 ކުރުން މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް

ކޮމިޝަ .4 އެންމެހާ މި  ކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  އެ  ހުށަހަޅަންޖެހިއްޖެނަމަ  މައްސަލަ  ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް  ނުން 

 ކަންތައްތައް 

 

 ން ތަޢުލީމާ ތަޖުރިބާ  •

ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވެސް    ގައިސުޕްރީމް ކޯޓު  ޝަރުޢީކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތުމާއެކު    ދިވެހިރާއްޖޭގެ .1

 އޮތް ފަރާތެއް ކަމަށްވުން 

 މުޢާމަލާތް ކުރަން އެނގޭ ފަރާތަކަށްވުން.  ރަނގަޅަށްއިނގިރޭސި ބަހާއި ދިވެހި ބަހުން  .2
 

 މަސްލަހަތު ފުށުއެރުން  •

 ނަސަބުގެ ގޮތުން ގުޅުންނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ  ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކާއި    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ    ޕްރޮޕޯސަލް .1

ވާނަމަ    އޮތް ފަރާތެއްކަމުގައި  އޮތް  ގުޅުމެއް  އެއްވެސް  ވިޔަފާރީގެ  ހުށަހަޅާއިރު  ނުވަތަ  އެނގޭނެ އެކަން  ޕްރޮޕޯސަލް 

 . ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ

 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  •

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ސޮއިކުރާ  އެއްބަސްވުމުގައި  މަސައްކަތުގެ  މުއްދަތަކީ  ހަވާލުކުރެވޭ  އަހަރުގެ  (   01މަސައްކަތް  އެކެއް) 

 މުއްދަތެވެ. 

މުއްދަތު   އެއްބަސްވުމުގެ  ނިންމައިފިނަމަ  ކޮމިޝަނުން  އިތުރުކުރުމަށް  މުއްދަތު  ހަމަވުމުން،  މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ 

 އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭތަ  •

ސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި  ވަކާލާތު ކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސުޕްރީމް ކޯޓުގައި  މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  

 ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. ބޭނުންވާނެ ވަސީލަތްތައް  އިކާމި އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ތަނަ
 

 އުޖޫރަ  •

މީގެ އިތުރަށް މައްސަލައާ ގުޅިގެން    ) ލިބޭނެއެވެ.ރުފިޔާ  ފަސްހާސް(ރ.   -/5,000މިމަސައްކަތަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް މަހަކު

ދެވޭނެއެވެ.    ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ)(ރ.  500/- އިރަކަށް    އް ގަޑި ކުރާ މަސައްކަތަގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރަށް    1ދުވާލަކު  

   އިރަށެވެ. ޑިގަ  6ގިނަވެގެން ށް ލަކަދުވާދެވޭނީ ފައިސާ މިގޮތުން 
 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  •

 ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ހުށަހަޅާ ސިޓީ. 1

 ޕްރޮފައިލް އަދި ވަނަވަރު   ވަކީލުންގެނަމަ، އެ ފަރމުގެ ފަރާތުން ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރާނެ ޅާ. ލޯ ފަރމަކުން ހުށަހ2ަ
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