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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

 ުނާފު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުއފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތި

 

ެގ )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(  2008/10ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ދަކީއިވާގަމި  )ހ( .1 ތަޢާރަފާއި ނަން  

މަތިކޮށްފައިާވ  އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާޑިޕާޓްމަންޓް  އިންމާއްދާގެ )ވ(  33-2

މަޖިލީހުގެ އިދާރީ  އެ ،ުލމާއިއި ިއސްތިއުނާފު މަޖިލިސް އެކުލަވަފަނޑިޔާރުންގެ ޒިންމާގެ ދަށުން

 ދެކެވެ. އިވާގަފައިވާ އި ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަ އިންތިޒާމްތަކާ

 މިހެންނެވެ. ދު"ގަވާއިހުގެ "ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީ ،ނީދަށް ކިޔާގަވާއިމި  )ށ(  

ގުޅޭ ޝަކުވާއެއް ބަލައި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ފަނޑިޔާރަކާ ،މަޤްޞަދަކީ ވާއިދުގެގަ މި .2 ދުގެ ަމޤްަޞދު ގަާވއި 

ނިންމާ ނިންުމންތަކުގެ ތެރެއިްނ ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ުހށަހެޅުަމށް 

ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،ޓަކައި ނޫން ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމުންތައް ފިޔަވައި، އެ

 )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫުނ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ 2008/10

 ،ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި  ގެންމަޖިލީހަށް މައްސަލަ ުހށަހަޅައި އެ ،ލުމާއިއިއިސްތިއުނާފު މަޖިލިސް އެކުލަވަ

 ލުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ. ސޫއިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާނޭ ގޮތުގެ އު އިކަންކަމާގުޅޭ އެންމެހަ މި
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އިސްިތއުނާފު 

 މަޖިލީުހގެ ބަސް 

ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އަދި މައްސަލައިގެ އިދާރީ  .3

 އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ބަހައްަޓންވާނީ ދިވެހިބަުހންނެވެ. 

ފަނޑިޔާރުްނގެ 

 އިސްިތއުނާފު ަމޖިލިސް 

ަވނަ  33-2ެގ  )ުޖޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( 2008/10ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ހ( .4

 މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ޮގތުންެގ މަތީން، ޮކންމެ ޤަޟާއީ ައހަރެއް ފެށުމުގެ ކުރިން، 

ކަން،  ލައި، އެއި އިސްތިއުނާފު މަޖިލިސް އެކުލަވައަހަރަކަށް ކަނޑައެޅޭ ފަނޑިޔާރުންގެ އެ

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ނުނިސްޓްރޭޓަރ އިޢުލާޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމި

 ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަިޖލިސް އެކުލެވިގެންވަނީ އަްނނަނިވި މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.  )ށ(  

 ،ޔާރާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ުއއްތަމަފަނޑި .1   

ތެރެއިން ހިމެޭނ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ  ގައި އެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު 

 އެހެން ފަނޑިޔާރެއް.  އިފަނޑިޔާރު ފިޔަވަ

ގައި ރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެ . 2   

 ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރު ފިޔަވާ އެހެން ފަނޑިޔާރެއް.  އެ

ގެ ރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެ .3   

 މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ ަފނޑިޔާރެއް.  

ވަނަ  1ގެ  މާއްދާގެ )ށ( ޓަކައި މި  ލުމަށްއި އިސްތިއުނާފު މަޖިލިސް އެކުލަވަފަނޑިޔާރުންގެ )ނ(  

 ގެ ކޯޓެއް ޓަކައި އެ ކަމަށް ަވނަ ަނންބަރުގަިއ ހިމެނޭ މެްނބަރުން ހޮާވނީ އެ 2ނަންބަރާއި 

 ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގައި ނެގޭ ވޯޓަކުންނެވެ. 
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ގައި  3ގެ  މާއްދާގެ )ށ( ޓަކައި މި  ލުމަށްއި އިސްތިއުނާފު މަޖިލިސް އެކުލަވަފަނޑިޔާރުންގެ )ރ(  

 ހިމެނޭ މެންބަރުކަމުގައި ހަމަޖަްއސާނީ، ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިްނ 

އަހަރު ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ޗީފް ޖުޑީޝަލް  އެ

މެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އިޚްތިޔާރުކުރާ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން،ފަނޑިޔާރުކަމުގައި އެން

ފަދަ ފަނޑިޔާރަކު ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު  ގިނަ ދުވަސްވީ ފަނޑިޔާރެކެވެ. ނަމަވެސް، އެ

ކޯޓުަގއި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ  ދެން އެ ،ނަމަ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުން ަތނާޒުުލވާން ބޭނުން

 މަޖިލީހަށް ޢައްޔަނު ކުރެވިދާނެއެވެ.  ފަނޑިޔާރަކު އެ

ވިދިވިދިގެން  ،ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމެނޭ މެންބަރު ހަމަޖެއްސުމުގައި 3މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  )ބ(  

 އެއްކޯޓަކުން ފަނޑިޔާރަކު އިޚްތިޔާރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ހިނގަމުންދާ ޤަޟާއީ ައހަރުގެ ެތރޭގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހުގެ މެްނބަރަކު  (ޅ)  

 މަޤާމު ފުރާީނ،  ނަަމ، ބަދަލުގައި ޢައްޔަނުކުރެވޭ މެްނބަރު އެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވެއްޖެ

 ޤަޟާއީ އަހަރުގެ ނިޔަލަށެވެ.  އެ

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްާޓ  ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހުގެ މުޤައްރިރަކީ އަދި އެ (ކ)  

 މަޖިލީހުގައި ހިމެޭނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެވެ.  ފަރާތަކީ، އެ

މަޖިލީުހގެ 

މެންަބރުކަުމން 

ވަކިުވމާއި ވަުގތީ 

 މެންަބރުން 

ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު  ،ނަމަ ވެއްޖެަލތެއް މެދުވެރިހާލަުތން ކުރެ ހާއަންނަނިވި  )ހ( .5

 މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު، މެްނބަރުކަމުން ވަކިވާނެއެވެ. 

އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ނިންމައި އެކަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  .1  

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ލިޔުމުން އެންގުން.

 ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުން.  . 2   
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ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ކިބައިގަިއ ހުންނަންޖެހޭކަމަްށ  . 3   

 ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠެއް އުނިވުން. 

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ވަގުތީގޮުތން އެ  )ށ(  

 ނަމަ، ނުވަތަ ވަކި މައްސަލައަކުން ތަނާޒިލު ވާން ބޭނުންވާ އަދާކުރުމަށް އުޛުރުވެރި ވެއްޖެ

 ލާ މަޖިލީހުން ބަ ސީދާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކާ ނަމަ، ނުވަތަ އެ

ގޮތުްނ ވަގުތީ، އްޔަތުގެ އެހެން ފަނޑިޔާރަކުސިންބަރު މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ހައިއެ މެނަމަ، 

 ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަށް ޢައްޔަނު ކުރަންވާނެއެވެ. 

 މަޖިލީހަށް ުހށަހެޅިއްޖެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު ަމޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ މައްސަލަ އެ )ނ(  

 މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުން،  މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުނު ދުވަހުން ފެށިގެން، އެ އެނަމަ، 

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުގައި  ފަނޑިޔާރަކު އެ  ނޑިޔާރަކު ތަނާޒިލުވާން ވާނެއެވެ. އަދި އެފަ އެ

މަޖިލީހުން  ފައިވާ މައްސަލައާމެދު އެއިފަނޑިޔާރަކު ހުށަހަޅަ ވާންވާނީ އެއަލުން ބައިވެރިވެރި

 ންނެވެ.ގޮތެއް ނިންމުމު

އިސްިތއުނާފު 

މަޖިލީހަށް ަމއްސަލަ 

 ހުށަހެޅުން.  

 )ހ( 6

 

ނަންބަުރ  ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅަްނވާނީ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް އިސްތިއުނާފު ފަނޑިޔާރުންގެ

ގޮތުގެ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ 33-2 ގެ ޤާނޫނު( ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް )ޖުޑީޝަލް 2008/10

 ، އެއް ބަލައި ނިމުމުންބަލަމުްނދާ މައްސަލަމަތީން، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

ޓަކައި  )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރެގައި އެކަމަށް 10މައްސަލައެއް ބަލައި ނިމުުނތާ  އެ

 ފޯމުންނެވެ.  ފައިވާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅަޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް

 ާވނެއެވެ. ތަކުގެ ތިން ސެޓު ހުށަހަޅަންފޯމާއެކު އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުން އެ

 .ކާޑުގެ ކޮޕީ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ދިވެހި ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ .1 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ލިޔުން.  .2 
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 )އެކެއް( ކޮޕީ. 1ހުށަހަޅާ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކުގެ  .3 

 ވަކީލެއްގެ ދރއ. ކާޑުގެ ކޮޕީ.  ނަމަ، އެ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރާ . 4 

 ވަކީލެއްގެ ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ. ނަމަ، އެ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރާ .5 

 )ށ(

 

ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަަމ 

ޖުޑީޝަލް ފޯމެއް ަބލައި ނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ފަދަ  ނަމަ، އެ ނޫން

 ލިބިގެންެވއެވެ. ށްސްޓްރޭޝަނައެޑްމިނި

 )ނ(  

 

 ،ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު ަމޖިލީހަށް ހުަށހެޅި ކުރިއަށް ގެްނދާ މައްސަލައަކާ

ދިވެހި ބަސް ނޫން ބަހަކުން ޮއތް ލިޔުމެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ނުވަތަ މައްސަލަ 

ނަމަ، ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހުން އަންާގ  ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާކަމުގައިވާ

 ލިޔުމެއްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެެއވެ.  މަތީން އެ ތެއްގެގޮ

ރީ ލަ ރަިޖސްޓަމަްއސަ

އަށް ކުރުާމއި މަްއސަލަ

 ނަންަބރު ދިނުން 

ޖިލީހަށް ބަލައިަގނެޭވ މަ ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކީ، އެ )ހ( .7

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ  5ރަސްމީ  ނަމަ، އެކަން ފަދަ މައްސަލައަކަށް ވާ

 ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ލިޔުމުން އަްނގަންވާނެއެވެ.

 )ށ(

 

 (ަފހެއް) 5ލިބޭތާ  ށްހުށަހެޅި ފަރާތަޔުން މައްސަލަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފަިއވާ ލި

ސަތޭކަ( ރުފިޔާ މައްސަލަ އެއް ) 100/-ގެ ގޮތުގަިއ ޓްރޭަޝން ފީގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްހުދުވަ

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ދެއްކުމުްނ، މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު އަހަރާއި، އިސްތިއުނާފަށް ހުަށހެޅޭ 

 ،ނަންބަރެއް އްޞަޚާތަރުތީބަށް ިބނާޮކށް، ކޮންމެ މައްސަލައަކަށްވެސް ވަކި މައްސަލަތަކުގެ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެްޑމިނިސްޓްރޭޝަނުން ީދ، އެކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ނުވަަތ 

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.  ށްޕެއް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަސްލި
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 ،ތަރު އިވާ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ދަފުއިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަެނ، ނަްނބަރު ދީފަފަނޑިޔާރުންގެ  .8 ަތރު މަްއސަލަިއގެ ދަފު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެްޑމިނިސްޓްރޭޝަނުން ބަލަހައްަޓްނވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ މައްސަަލއަކާ 

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. ޑުކޯދުން ފައިލްކޮށް މައްސަލަތަކުގެ ރެގަވާއިގުޅޭ އެންމެހައި އިދާރީ ލިޔެކިޔުންތައް 

މަްއސަލަ ކުރިއަށް 

 ގެްނދިއުން 

  ނިންަމންވާީނ ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި )ހ( .9

ރީކޮށް، ކުރިއަށް  ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަްއ ރަޖިސްޓަލަބިއްޔަުތންެނވެ. އަދިމަޖިލީހުގެ އަޣު އެ

 ދުަވހުގެ ތެރޭގައި ބަލައި ިނންމަންވާނެއެވެ.)ތިރީސް(  30ގެންދިއުމަށް ިނންމާތާ ގިނަވެެގން 

އި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގަ ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި، )ށ(  

ލު ކަމަށްވާތީ، މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ސޫކަށް ބަލަންވާނީ އިސްތިއުނާފީ އުއަސާސަ

ގެ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު()ޖުޑީ 2008/10ގެންދިއުމުގައި  ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އް ކުރިއަށް ވަނަ މާއްދާގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހުން މައްސަލަތަ 2-33

 ކުރަންވާނެއެވެ.              ބެހޭ ގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ގެންގޮސް ނިންމުމާ

ންތައް އޮންނާެނ ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހު )ނ(  

މަޖިލީހުްނ  ހުަމށްފަހު އެ އަޑު އެއީތާވަލެއް، މައްސަލަިއގެ އިބްތިދާގޮތުގެ 

އޮފް ޖުޑީޝަލް މުކޮށް ެފންނާނެެހން ޑިޕާޓްމަންޓް ންއާތާވަލު  ލަންވާނެއެވެ. އަދި މިއިއެކުލަވަ

މުންނަށް ެފންނާނޭފަަދ ންއާ ގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގެ ވެބްސައިޓުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނު

 ކުރަންވާނެއެވެ.  އިޢުނެއްގައި ޝާތަ

ފައިވާ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިއުމަްށ އިއިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަފަނޑިޔާރުންގެ  )ރ(  

މައްސަލަ  މަޖިލީހުގެ މުޤައްރިރަށް އެޑްރެސްކޮށް ފޮނުވާ ސިޓީއަކުން އެ ނަަމ، އެ ބޭނުންވެއްޖެ

އަނބުރާ ގެންދެވިދާނެއެވެ. މިޮގތުން އަނބުރާ ެގންދާ މައްސަލައެއް އަލުން ހުށަެހްއ 

 ވެ. ނޭޅޭނެއެ
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ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު ަމޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓާއި އަޑުއެހުމާއި ބައްދަލުވުްނތަކުގެ  )ބ(  

 އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ. 

އެއް ލަމައްސަ މައްސަލައެއްގައި އެފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކުރިއަށްދާ  )ޅ(  

ނުލައި ނުވަތަ ވަކީލެއްގެ އެހީެތރިކަމާއެކު ޖަވާބުދާރީވާން  ހެޅި ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ ހުށަ

 ވާނެއެވެ.

ތަކަކީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލަ )ކ(  

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން،  ގެ ނިންމުމެއްގެ އިސްތިއުނާފީ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށްވާީތ، އެކޮމިޝަނު

މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާީރ  ގޮތެއްގެ ަމތީްނ އެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހުން އަންގާ

 ވެ. ވާންވާނެއެ

އެހެން ގޮތަކަށް ނާންާގހައި ިހނދަކު، ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަށް ހުަށހެޅޭ  )އ(  

ލަތެއްގައި، ހާޖެހިއްޖެ  ވާން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޖަވާބުދާރީ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން،

އެކަމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ  ،ޖަވާބުދާރީވާނީ

 މުންނެވެ. ފޯ

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއްފަރާތުން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް މައްސަލައިގައި  )ވ(  

 ހިމެނޭ އަނެއްފަރާތަށް ދޫކުރަންާވނެއެވެ. 

 )ހ( .10 ރުުވން.ޒި މަޖިލީހަށް ހާ

 

 

ކުރުމަްށ  ހާޒިރުފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު 

)ތިނެއް( ދުވަހުެގ ކުރިްނ  3ވާންޖެހޭ ތާރީޚުގެ  ހާޒިރުީމހަކު  ނަމަ، އެ ބޭނުންވެއްޖެ

 ވުމުގެ އަމުރު" ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ހާޒިރު"ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަށް 

ފޮނުވުމުގައި  މީހަކަށް ފޮނުވާން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން، އަމުރު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެ

 މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.  ލަތެއް އިޚްތިރާރުކުރުން މިސީއިލެކްޓްރޯނިކް ވަ



 ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެޓް                       1124 އަދަދު:                                48 ލިުއމް: ވޮ

10 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުގައި )ށ(  

 ވާނެއެވެ. ހިމަނަން

 މީހާގެ ނަން. ޖެހޭހާޒިރުވާން .1  

 އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް. .2 

 ވާންވީ މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް.ހާޒިރު .3 

 ވާންވީ ތަން.ހާޒިރު .4 

 ވާންޖެހޭ ދުވަހާއި ގަޑި.ހާޒިރު .5 

 ވާންޖެހޭ ސަބަބު.ހާޒިރު .6 

 ވުމުގެ އަމުރާ ހާޒިރުފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަނިޑޔާރު،  )ނ(  

ނަމަ،  ނުވެއްޖެ ހާޒިރުނުލަިއ ޒުރަކާއުއަމުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، މަޤުބޫލު  ،ވާލުވެހަ

ކުރެވޭ ލުމަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މިގޮތުން، ާބޠި މައްސަލަ ބާޠިލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ

( އެއް )ދިހަ 10މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމިތާ  އެ ،މައްސަލައެއް

 )އެްއސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ ޖުރިމަނާއަކާއެކު އަލުން ުހށަހެޅިދާނެއެވެ.  100/- ،ނަމަ ދުވަސް ނުވާ

މަްއސަލަ ބަލާ 

މަޖިލިސް 

 ެލވިފައި އޮުތން އިހުޅުވަ 

ންކަމަށާއި މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ އެހެނިހެން ަކންކަަމށް ބަލަމުންދާ މައްސަލައިގައި ހިެމނޭ ކަ .11

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނުވަތަ އަޑުއެހުމެއް، ސިއްރުކޮށް ކުރިއަށް  ރިޢާޔަތް ކުރުމަށް ފަހު، އެ

އެހުމެއް  ންވެއެވެ. އަދި މިފަދައިން އަޑުމުޤައްރިރަށް ލިބިގެ ،ގެންދިއުމަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު

މުޮކށް ންއާ ގެންދަންވާީނ ފަދަ އަޑުއެހުމެއް ކުރިއަށް ިހނދަކު އެ އިކުރުމަށް ނުނިންމާހަސިއްރު

  ލެވިފައިވާ މަޖިލީހެއްގައެވެ. އިހުޅުވަ



 ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެޓް                       1124 އަދަދު:                                48 ލިުއމް: ވޮ

11 

ހުށަހެޅިަފއިވާ 

 މަްއސަލަ ނިންމުން 

މައްސަލައެއްގެ  އެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ނިމުމުން، .12

 ލު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަނޑިޔާރަށާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ދޭންވާނެއެވެ. ސްނިންމުމުގެ އަ

އިސްިތއުނާފު 

މަްއސަލަިއގެ ރިޕޯޓް 

 ތައްޔާރު ކުުރން 

 ފައިވާ، މައްސަލަ އެ މަޖިލީހުން ބަލައި ނިމުމުން، އިއިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަފަނޑިޔާރުންގެ  .13

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  ،އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް، މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް

 ކުރަންވާނެއެވެ.  އިޢުސްޓްރޭޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ޝާއެޑްމިނި

ގޮުތގެ ނު  ނިމުމަްއސަލަ

 ރިޕޯޓެއް ދޫުކރުން.

 

 ،ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުެގ ރިޕޯޓު )ހ( .14

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމް

 އެވެ. ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހަމަޖައްސަންވާނެ

ޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  އެކަމަށް  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފަިއވާ ރިޕޯޓަށް އެދެންވާނީ )ށ(  

ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމު" ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ "މައްސަލަ ނިމުނު 

 އަކަށްފުހާސައެ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ  ،ނެވެ. އަދި އެ ރިޕޯޓް ދޫކުރެވޭނީއިން

 )އެކެއް( ރުފިޔާގެ މަގުން ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ. 1/-

ދަށް ޢަމަލު ަގވާއި  މި

 ކުރަން ފެށުން 

ދުވަުހން  ކުރާ އިޢުޝާމި ގަވާއިދު ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ، ގަވާއިމި .15

 ފެށިގެންނެވެ. 

_________________________ 
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