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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ،    

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  

ދާއިމީ ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެހިފައިނުވާ ކޯޓުތަކުގެ ހިންގުން ހަވާލުކުރުމުގައްޔާއި، ކޯޓު ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުންނަ 

ޗުއްޓީއަށް ދާނަމަ އެ ކޯޓުގެ ހިންގުން އެހެން ފަނޑިޔާރަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ފަނޑިޔާރު 

 އުސޫލު

 

   (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާޫނނު) ގެ  10/2008މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުްނ، ދާއިމީ ފަނޑިޔާރުން 20ގެ ( ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) 1-21

ވާލުކުރުމުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހަހަމަޖެހިފައި ނުވާ ކޯޓުތަކުގެ ހިންގުން 

ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން ކޯޓު ހިންގުމާ  )23(މާއްދާގެ (ރ) ގެ  އެހީތެރިވުމަށާއި، ހަމަ އެ

 ނަމަ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ  ދާ ހަވާލުވެހުންނަ ފަނޑިޔާރު ޗުއްޓީއަށް

ކޯޓުގެ ހިންގުން އެހެން  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން، އެ، މަތިން

 ލެވެ.ސޫވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުހަފަނޑިޔާރަކާ 

ވާލު ހަލަށް ކިޔާނީ "ދާއިމީ ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެހިފައި ނުވާ ކޯޓުތަކުގެ ހިންގުން ސޫއު މި (ށ)  

ޯކޓުގެ  އެ ،ނަމަ ކޯޓު ހިންގުމާ ހަާވލުވެ ހުންނަ ފަނޑިޔާރު ޗުއްޓީއަށް ދާއްޔާއި ކުރުމުގަ

 އެވެ. ލު" ސޫވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުހަ ހިންގުން އެހެން ފަނޑިޔާރަކާ 

ޖުޑީޝަލް 

ސަރވިސް 

ކޮމިޝަނުގެ 

 ނިންމުން 

ކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ލަށް ޢަމަލުސޫމި އު  2

ލަތެއްގައި ކޯޓު ނުވަތަ ދާއިރާ ހިންގުމާ ަހވާލުވެހުންނަ ަފނޑިޔާރު ހާއިތުރު ލަފައެއް ނެތް 

ލުކުރުމުގެ ކަންކަން ވާހައެ ޯކޓުގެ ހިންގުން އެެހން ފަނޑިޔާރަކާ ، ދާއިރު ޗުއްޓީއަށް
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ށް ގެންދާނީ ޔަކުރި

 ނެވެ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން

 

ދާއިމީ 

ފަނޑިޔާރުން 

ހަމަޖެހިފައިނުވާ 

ކޯޓުތަކުގެ ދާއިރާ 

ވާލުކުރުމުގައި ހަ

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

  ދާއިމީ ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެހިފައި ނެތް ކޯޓުތަކަށް ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން   )ހ( .3

މަސްއޫލިއްޔަތު   ހައިވާލުކުރުމުގެ އެންމެހަފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނު ކުރަންދެން، އެ ކޯޓުތަކުގެ ދާއިރާ 

 އަދާކުރާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެެވ.

 

ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެހިފައި ނެތް ކޯޓު ހިމެނޭ ޖުޑީަޝްލ ދާއިރާއެއްގައި ހުރި ދާއިމީ  )ށ( 

އިމުވެ ހުރި ރަށުގެ ކޯޓުގެ ޤާކޯޓާ އެންމެ ކައިރީގައިވާ ފަނޑިޔާރަކު  ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން އެ

 ވާލު ކުރެވިދާނެއެވެ. ހަފަނޑިޔާރާ އެފަދަ ކޯޓެއްގެ ހިންގުން 

 

ޓަކަިއ ދާއިމީ ފަނޑިޔާރުން  ވާލުކުރުމަށްހަމަތީން ކޯޓު ) ގައި ވާގޮތުގެ ށމި މާއްދާގެ ( )ނ(  

       ވުރެ  ކޯޓާ ެއންމެ ކައިރީގައިވާ ރަށުގައި އެއް ފަނޑިޔާރަށް  ،ހަމަޖެހިފައި ނެތް 

ގިނަ ފަނޑިޔާރުން ތިބި ނަަމ، އޭގެ ތެރެއިން، ކޯޓު ހިންގުމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އެވަގުތު 

 . އަދާނުކުރާ ފަނޑިޔާރަށް އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ

 

މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެންމެ ކައިރީގައި އޮތް ރަށުގައި ހުރި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރާ  މި )ރ(  

ވާލުވެ ހުރި ހަފަނިޑޔާރަކު  ވާލުކުރާއިރު، އެހައެހެން ރަށެއްގެ ކޯޓެއްގެ ހިްނގުން 

ނަމަ، މަސައްކަތުގެ ލޯޑަށް  ވުރެ އިތުރުވާ  (އެކެއް) އަށް 1ކޯޓުތަކުގެ އަދަދު 

ނަމަ، ދެން ެއންމެ  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތުގެ ލޯޑު ބޮޑުވާނެކަމަށް ބެެލވޭ

 ވާލު ކުރެވިދާނެއެވެ. ހަކައިރީގައިވާ ރަށުގައި ހުރި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރާ ހިންގުން 

       ވާލުކުރަްނ ބަލާއިރު، ކައިރީގައި ހަމި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޯޓު ހިންގުން  )ބ(  

އެއް ދުރުމިނެއްގައި އެއްރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށް ވާނަމަ، ކޯޓު ހިންގުން ހަވާލުކުރުމުގައި 

 އިސްކަންދޭނީ މަސައްކަތުގެ ލޯޑު އެންމެ ލުއި ފަނޑިޔާރަކަށެވެ. 
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ވަގުތީގޮތުން 

ހިންގުން 

ހަވާލުކުރެވިދާނެ 

 ހާލަތްތައް 

ނޑިޔާރަކާ ފަކޯޓުގެ ހިންގުން އެހެްނ  ،ނަމަ ަލތެްއ މެދުވެރިވެއްޖެހާަލތުންކުރެ ހާނަނިވި ންއަ .4

 ވާލުކުރަން ވާނެެއވެ.ހަވަގުތީގޮތުން 

ބެހޭ ޤާނޫނުން  ވަޒީފާއާ ،ނުވަތަ ދާއިރާގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ގެ އިސް ފަނޑިޔާރުކޯޓު (ހ) 

 ލިބިދޭ ޗުއްޓީއެއްގައި ހުރުން.

ނުވަތަ ދާއިރާގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ރަސްމީ މަސައްކަތަކަށް  ގެ އިސް ފަނޑިޔާރުކޯޓު (ށ) 

 ފައި ހުރުން.ލައިވީއް

 ޗުއްޓީއެއްގައި ހުރުން.އެނޫން ވެސް މްރާގެ ޗުއްޓީއާއި، ޙައްޤުވާ ޢުފަރުޟު ޙައްޖާއި  (ނ) 

ނުވަތަ ދާއިރާގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ވަގުތީގޮތުން ޒިންމާއިްނ  ގެ އިސް ފަނޑިޔާރުކޯޓު (ރ) 

 އެކަހެރިކުރެވުން.

 ނުވަތަ ދާއިރާގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ސަލާމުގައި ހުރުން.އިސް ފަނޑިޔާރު ކޯޓުގެ  (ބ) 

 

ހިންގުން 

 ހަވާލުކުރުން

(ބ) ގަިއ އާއި ) ނ(، އާއި )ށ(، އާއި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 4ލުގެ ސޫމި އު (ހ) .5

ަލތްތަކުގައި ޯކޓުގެ ހިންގުން ހަވާލުކުރާީނ، އެަވގުތު އެ ކޯޓުގައި ނުަވތަ ހާބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ތަނެއްގެ ޚިދުމަތުގައި އެންމެ  ދާއިރާއެއްގައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ  އެ

 ގިނަދުވަސްވީ ފަނޑިޔާރުންގެ ތަރުތީބުންނެވެ.

 

ފަނޑިޔާރުން  ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އެއް ،އޮތްކަމުގައި ވިއަސް އެހެން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި (ށ)

ތިބޭ ކޯޓުތަކުގެ ިހންގުން ހަވާލުުކރާނީ، އެ ކޯޓާ ނުވަތަ އެ ކޯޓު ހިމެނޭ ކްލަސްޓަރގައި 

ހުންނަ ކޯޓުެގ  ގައިއެންމެ ކައިރީގައިވާ ރަށު ރަށަކާ ހިމެނޭ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން އެ 

ދަދު އަވާލުވެ ހުރި ކޯޓުތަކުގެ ހަފަނޑިޔާރަކު  ރު އެވާލުުކރެވޭއިހަފަނޑިޔާރާއެވެ. މިގޮތުން 

 ދެން އެންމެ ،ނަމަ، މަސައްކަތުގެ ލޯޑަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވުރެ އިތުރުވާ (އެކެއް) އަށް 1

 ވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.ހަކައިރީގައި އޮންނަ ރަށެއްގައި ހުންނަ ފަނޑިޔާރަކާ 

        ނަމަވެސް، ކޯޓު ނުވަަތ ދާއިރާގެ ހިންގުން  މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެެހްނ އޮތް މި (ނ)  

ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ އެއްވެސް  ޖެހޭއިރު، އެ ވާލުކުރަންހަވަކި ފަނޑިޔާރަކާ 
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ޤީޤަށާއި ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާކަމަށް ބަލައި ޙުތަ ނަމަ، އެ ޤީޤެއް ހިންގާޙުއިދާރާއަކުން ތަ

ން ހަވާލުކުރުމަކީ އެންމެ މަޞްލަޙަތު ހުރި ފަނޑިޔާރަކާ ކޯޓު ނުވަތަ ދާއިރާގެ ހިންގު އެ

ނަމަ،  ގޮތް ނޫންކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފެންނަ

ގައި ނުވާލު ކުރާނެ ފަނޑިޔާރެއް ކަނޑައެޅުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަހަހިންގުމާ 

 އެދެންވާނެއެވެ. 

 

 ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާަލެތއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ) ނވަނަ މާއްދާގެ ( 4ލުގެ ސޫމި އު (ރ)  

ކޯޓުގެ ނުވަތަ ދާއިރާގެ ހިންުގން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

 ކޮމިޝަނުންނެވެ.

 

ވާލުވެހުރި ފަނޑިޔާރަކު ހަލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޯޓު ނުވަތަ ދާއިރާގެ ހިންގުމާ ސޫއު މި (ބ)  

މަސްދުވަހަށް ވުރެ ިދގު މުއްދަތަކަށް މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން އަދާނުކުރެވޭ  (ތިނެއް) 3

އެ ކޯޓެއް ނުވަތަ ދާއިރާގެ ހިންގުން ހަވާލުކުރާނެ  ،ނަމަ ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެހާފަދަ 

 ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ހިންގުން 

ހަވާލުކުރެވޭ 

ފަނޑިޔާރުގެ 

 އްޔަތުތައްމަސްއޫލި

 ލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޯޓު ނުވަތަ ދާއިރާގެ ހިންގުން އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުވޭސޫމި އު (ހ) .6

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، އިތުރު  ހައިވާލުވެހުިރ ފަނޑިޔާރުގެ އެންމެހަހިންގުާމ  ،ނަމަ

ދާއިރާތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންާމ  އެ ،ނަމަ ވާލުވެ ހުރެއްޖެހަލިއްޔަތާ އޫދާއިރާއެއްގެ މަސް

 ވާލުކުރެވޭ ފަނޑިޔާރެވެ.ހައަދާކުރަންވާނީ، އެވަގުތު ކޯޓު ުނވަތަ ދާއިރާ ހިންގުމާ 

 

(ބ) ގަިއ އާއި ) ނ(، އާއި )ށ(، އާއި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 4ލުގެ ސޫމި އު (ށ) 

        ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަުތން ކުރެ ހާލަތެއްގައި ކޯޓު ނުވަަތ ދާއިރާގެ ހިންގުްނ 

ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަްށ  (ތިނެއް) މަސްދުވަހަށް 3ވާލުކުރެވެނީ ހައެހެން ފަނޑިޔާރަކާ 

          މު ސިޔާސަތުތައް ނިންމުމުގައި ންކަމަށްވާނަމަ، ކޯޓު ނުވަަތ ދާއިރާގެ މުހި

 ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ.އިސް ފަނޑިޔާރުގެ 

 



 ދިވެިހސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް                          1146 އަދަދު:                                48 ލިުއމް: ވޮ
 

7 

ލަށް ސޫމި އު

މަލުކުރަން ޢަ

 ފެށުން 

ކުރާ ތާރީޚުން ލު ޝާއިޢުސޫމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުޢަލަށް ސޫމި އު .7

 ފެށިގެންނެވެ.

.......................................... 

 


