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 އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންއައި ކޯޓާ އެއް ދަރަޖައެއްގެ  ފަނޑިޔާރުން

 މަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަ

 

 އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންއައި ކޯޓާ އެއް ދަރަޖައެއްގެ  ފަނޑިޔާރުން

 މަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަ

 

 ތަޢާރުފާއި ނަން 
 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިންނާިއ  159މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  (ހ)  .1

ވަަނ  21ގެ ޤާނޫނު) ގެ ނު (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ 10/2008ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަދށުން ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު 

ގެ (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު 10/2008ަނންބަރު  ތަންފީޛުކުރުމުގައި، ޤާނޫނު

އަށް ހަވާލާދީ، ފަނޑިޔާރަކު  6ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  21ވަނަ މާއްދާއާއި  40ޤާނޫނު) ގެ 

 އްޔަނު ކުރެވިފައިވާ ކޯޓުން އެ ދަރަޖައިގެ އެހެން ކޯޓަކަށްޢައެދިއްޖެނަމަ، އެ ފަނޑިޔާރަކު 

 ވާއިދެވެ.ގަގޮތް ކަނޑައަޅާ ބަދަލުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ

އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންއައި ކޯޓާ ވާއިދަށް ކިޔާނީ "ފަނޑިޔާރުން ގަމި  (ށ)

  އެއް ދަރަޖައެއްގެ އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

ފަނޑިޔާރަކު އެެހން 
ކޯޓަކަށް 

 ބަދަލުކުެރވޭެނގޮތް 

ބަދަލުކުރަންވާީނ، ޤާނޫުނ އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ވާއިދުގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުން ގަމި  ހ)(  .2

ވަނަ މާއްދާގެ  21(ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  10/2008ނަންބަރު 

    ކޯޓާ  އްޔަނު ކޮށްފައިވާޢަފަނޑިޔާރަކު އޭނާ  ،(އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގޮތުގެމަތީން

ލިޔުމުން ހުށަހަާޅ އެއް ދަރަޖައެއްގެ އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުވުމަށް އެދި ކޮމިޝަނަށް 

 ވެ. އްގެ ދަށުންނެކޮމިޝަނުން ނިންމާ ިނންމުމެށް ކޮއްގެ މައްޗަށް ބިނާހުށަހެޅުމެ

ޖުޑީޝަލް  ގުޅޭގޮތުން ުހށަހެޅުަމކާމަތީން ހުށަހަޅާ  ވާއިދުގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެގަމި  (ށ)

  ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން 3 ދުގެއިވާގަ މި ،ކީކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމަސަރވިސް 

ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަްށ ރިޢާޔަްތކުރުމަށްފަހު، ކޮމިަޝނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް 5
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ކޮމިަޝނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއަކަށް  ،ކޮށްގެ މައްޗަށް ބިނާވަޒީފާ ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުެމއް

 ފާސްވެފައިވާ ނިންުމމެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. ހުށަހަޅައި، 

ފަނޑިޔާރަކު އެެހން 
ކުރެޭވނެ ކޯޓަކަށް ބަދަލު

 ލަތްތައް ހާ

ހާަލތްތަކުން އަންނަނިވި ވޭނީ، ބަދަުލކުރެދަށުން ފަނޑިޔާރަކު އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް  ވާއިދުގެގަމި   .3

 އެވެ.ކުރެ ހާލަތެއްގަ

 .ންމު އެދުއެ ފަނޑިޔާރަކު އަމިއްލައަށް އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުވާން  (ހ)

ކަްށ ކޯޓަނުވަތަ އެއިން  ކޯޓުތަކެއް ކަނޑައަޅައި، އެ ކޯޓަކަށްނުވަތަ  ކޮމިޝަނުން ވަކި ކޯޓެއް (ށ)

 .މުކޮށް ހުޅުވާލުމުންއާންބަދަލުވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ަފނޑިޔާރުންނަށް 

ބަދަުލވާން ެއދި 
ހުށަހެުޅމުަގއި 

ފުރިހަަމވާްނޖެހޭ  
 ޝަރުޠުތައް 

ޝަރުޠުތަްއ  ވޭނީ، އަންަނނިވިބަދަުލކުރެދަށުން ފަނޑިޔާރަކު އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް  ވާއިދުގެގަމި   .4

 .ފުރިހަމަވާނަމައެވެ

އެއް ދަރަޖައެއްގެ  ކޯޓާފަނޑިޔާރަކު ބަދަލުވާން އެދޭ ކޯޓަކީ އެ ފަނޑިޔާރަކު ހުރި  (ހ)

 .ކޯޓެއްކަމުގައިވުން

ނުވަތަ އެ ފަނޑިޔާރަކު  .ފަނޑިޔާރަކު ބަދަލުވާން އެދޭ ކޯޓުގައި ހުސް މަޤާމެއް އޮތުން (ށ)

ބަދަލުވާން އެދޭ ކޯޓުގައި ހުރި ަފނޑިޔާރު އެ ބަދަލުވާ ފަނޑިޔާރު ހުރި ކޯޓަށް ނުަވތަ މަޤާުމ 

 .ހުސްކޮށް އޮތް އެ ދަރަޖައެއްގެ އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުާވން އެދުން

އެ ފަނޑިޔާރު ހުރި ކޯޓަށް އައްޔަންކުރިތާ ނުވަތަ އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެހެން ކޯޓަކަށް  (ނ)

 .އަހަރުުވން 2ބަދަލުވިތާ މަދުވެގެން 

ޤާނޫނަުކން އެ ކޯޓެއްަގއި މަދުވެގެން ިތބެންޖެޭހ އެ ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ކޯޓަކީ  (ރ)

ބަދަލުވުމުން އެ ކޯޓުން އެ ފަނޑިޔާރަކު  ،ކޯޓެއްނަމަފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ނުަވތަ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ  .އަދަދު މަދުނުވުން ކޯޓުގައި ތިބެންޖެހޭ ަފނޑިޔާރުންގެ އެ

 ގޮތަށް އެހެން ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކު އެ ކޯޓަށް ބަދަލުވާން އެދުން.

ފަނޑިޔާރަކު އެެހން 
ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުުމަގއި 

 ރާނެ ކަންކަން ރިޢާޔަތް ކު

ޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ބަ މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓު ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަެހޅުމުން،ފަނޑިޔާރަކު   .5

އިސްވާނެ  ލަޙަތުޞްމައިންސާފު ޤާޢިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ އާންމު ުދލު ޢަ ،ޔަތްކޮށްޢާރިކަންތައްތަކަށް 

ގޮތެއްގެ މަތިްނ، އެ ފަނޑިޔާރަކު އެހެން ކޯޓަކަށް ގޮތަށް، އަދި ކޯޓުތަކުގެ މަސައްަކތަށް ދަތިނުާވނެ 

 ބަދަލުކުރުމަކީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރެކެވެ.



 ގެ ގެޒެޓްދިވެހިސަރުކާރު              R-117/2020 : ނަންބަރު ގަވާއިދު               249އަދަދު:               49ވޮލިއުމް: 

  5 
 

 

ޝަކުވާއެްއ ކޮމިޝަނަށް ލް ސަރވިސް ޝަޖުޑީއެ ފަނޑިޔާރަކާ ގުޅޭގޮތުން  (ހ)

އެ ޝަުކވާއަކީ ސުލޫކީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ  އަދި ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ،

އެ މައްސަލައެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް   ،ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުކޮށްނިމި ސާބިތުެވފައިވާ މައްސަލައެއްނަމަ

 .މަށްސީރިއަސްކަނުވަތަ އެ މައްސަލައެއްގެ 

 .ފަނޑިޔާރު އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަުލވާން އެދޭ ސަބަބު (ށ)

ހުށަހެޅިފައިވާ ދުވަހު އަހަރު(ދޭއް)  2ކޮށްފައިވާ ކޯޓަށް ވޭތުވެދިޔަ  އްޔަނުޢައެ ފަނޑިޔާރަކު  (ނ)

       މައްސަލަތަކުގެ އަދަދާއި އެ ފަނޑިޔާރަކު ބަދަލުވުމަށް އެިދފައިވާ ކޯޓަށް ޭވތުވެދިޔަ 

 .ހުށަހެޅިަފއިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދުދުވަހު އަހަރު (ދޭއް) 2

ހަމައަށް ތާރީޚާ  އައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކޮށްދިުނން އެިދ ހުށަހެޅި ކުފަނޑިޔާރައެ  (ރ)

               ،ހަވާލުކޮށްފައިވާ ަމއްސަލަތަކުގެ އަދަދާއިދުވަހު އަަހރު(ދޭއް)  2ފާއިތުވި 

            ،ނިންމާފައިވާ ަމއްސަލަތަކުގެ އަދަދާއިތެރޭގައި ދުވަހުެގ އަހަރު(ދޭއް)  2އެ 

ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަކުގެ މިހަމައަށް ނުނިތާރީޚާ  ކޯޓު ބަދަލުކޮށްދިނުން އެދި ހުަށހެޅި

 އް.ހުރި ސަބަބުތަމައްސަލަތައް ނުނިމި އެ ،އަދަދާއި

ފައިވާ ހުށަހަޅާ ބަދަުލވާން އެދި އެފަނޑިޔާރު، ކޯޓާއިއައްޔަނު ކޮށްފައިވާ  ކުފަނޑިޔާރައެ  (ބ) 

          ،ފަނޑިޔާރުގެ ޤާބިލުކަމަށް ބަލާއިރު ،ނަމަވާ ކަމުގައި ތަފާތު ތިޞާޞްޚްއިކޯޓުގެ 

 .ރަނގަޅު ކޯޓަކީ ކޮން ކޯޓެއްކަން މެންއެކުރުމަށް  މަސައްކަތް އެ ފަނޑިޔާރަކު

 އިގައި ހުރި ކޯޓުތަކުގެ އަދަދާށްފައިވާ ކޯޓު ހިމެނޭ ކްލަސްޓަރކޮ އެ ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަނު (ޅ)

ފައިާވ ހުށަހަޅާ ބަަދުލވުމަށް އެދި އަދި ،(ރޭޝިއޯ) އެ ކްލަސްޓަރގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ނިސްބަތް

  .އެ ކްލަސްޓަރގައި ތިބި ަފނޑިޔާރުންގެ ނިސްބަތް އިކްލަސްޓަރގައި ހުރި ކޯޓުތަކުގެ އަދަދާ

ފަނޑިޔާރުންގެ ކޮށްފައިވާ ކޯޓު ހިމެނޭ ކްލަސްޓަރގެ ކޯޓުތަކުގެ  އެ ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަނު (ކ)  

ބަދަލުވުަމްށ އަދި  ،އެ ކްލަސްޓަރގެ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ިނސްބަތް އިއަދަދާ

އެ ކްލަސްޓަރގެ  އިފައިވާ ކްލަސްޓަރގައި ހުރި ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދާހުށަހަޅާ އެދި

 .ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއިގެ ނިސްބަތް

 .ގެ ނަތީޖާކުރާ އިންޓަރވިއުރާ ޔާފަނޑިބަދަލުވާން އެދޭ  (އ)  

ކޮމިޝަނުން 
 މަލުކުރަްނވާނެ ގޮތް ޢަ

ވިސް ރޖުޑީޝަލް ސަ ަދލުކުރުމުގައިބަނެއް ކޯަޓށް އެއް ކޯޓުން އަވާއިދުގެ ދަށުން ަފނޑިޔާރުން ގަމި   .6

 ވެ.ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެ ޢަމަލުކުރާނީކޮމިޝަނުން 
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      ،ންމުކޯޓު ބަދަލުކުރަން ނިންމުފަނޑިޔާރަކު އައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ދަށުން  ވާއިދުގެގަމި  (ހ)

           އެ ފަނޑިޔާރަކު ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ 

ފަނޑިޔާރަކު އެ ، ެދން ޖެހިގެން އަންނަ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދުވަހު ،ދުވަސް ހަމަވެ(ފަނަރަ)  15

 ވެ. އެނެކޯޓުގައި އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މަސައްކަތް ފަށަންވާބަދަލުވުމަށް އެދުނު 

 އައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ގެ ތެރޭގައި ފަނިޑޔާރު މުއްދަތުމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ  (ށ)

ނިންމަންވާނެއެވެ. ބުނެވުނު މުއްދަތުގަިއ  މަސައްކަތް ުހރި ނިންމަން ފަނޑިޔާރުކޯޓުގައި 

އިތުރު މުއްދަތެއް ދިނުމަށް  ،ނުވާނަމަ ފައިމާންނިމަސައްކަތް  ހުރި ނިންމަންފަނޑިޔާރު 

           ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި އެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެދި، ސަބަބުތަކާއެކު، 

ލިބިގެންވެއެެވ. މި އަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިން ފަނޑިޔާރު ކަށް ފަނޑިޔާރައެ 

          އެދޭ ހާލަތުގަިއ، މަށްޓަކައި އިތުރު މުއްަދތަކަށްމުންނިމަސައްކަތް  ހުރި ނިންމަން

(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި މާއްދާގެ، ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކު ހުށަހަޅާ ފަނޑިޔާރައެ 

އިތުރު ނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ދުވަހަށްވުރެ (ފަނަރަ)  15ރަސްމީ މުއްދަތުގެ އިތުރުން، 

 މުއްދަތެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމެްއ ވާއިދުގައި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޮގތެއް ނިންމުމުގައި މި ގަމި  (ނ)

 އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

ބަދަުލވާ ފަނޑިޔާރު 
 ޢަމަލުކުރަްނވާނެ ގޮތް 

ވާއިދުގެ ގަ މިުޖޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ފަނޑިޔާރުން،  މަށްއެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރު  .7

 ނިންމަންވާނެއެވެ.   މަސައްކަތްތައްތިރީގައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި 6

 .ފައިވާ ޤަޟިއްޔާތަކުގެ ރިޕޯޓުތައް ނިންމައި ސޮއިކުރުންޙުކުމްކޮށްއެ ފަނޑިޔާރު  (ހ)

 .ތަކުގައި ސޮއިކުރުންފިކެޓުކޮށްދީފައިވާ ކައިވެނިތަކުގެ ސެޓު ޤުދުޢައެ ފަނޑިޔާރަކު  (ށ)

 މެހައިންއެގުޅިގެން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތާ އެ ފަނޑިޔާރަކު ހުރި ކޯޓުގައި ކޮށްފައިވާ  (ނ)

 .ފުރިހަމަކުރުންތައް ޔުންލިޔެކި

ގުޅޭ  ޭހ ޢަމުރުަތއް ދޫކޮށް އެ އަމުރާއެ މުއްދަތުގައި ތެރޭގައި ކޯޓުްނ ކޮންމެހެން ދޫކުރަންޖެ (ރ)

  .ލިޔެކިއުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ސޮއިކުރުން
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 ޤަޟިއްޔާތަކުެގ އެއް ފަނޑިޔާރަކު ހުންނަ ކޯޓެއްަނމަ، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ (ބ)

ހޭ މައްސަލަތައް ޖެގޮތެއް ކަނޑައަޅަންކޮންމެހެން ސް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ނުވަތަ ތެރެއިން އަވަ

 .ލިޔެ ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކުރުން ގެ ރިޕޯޓުތަކުއެ ޤަޟިއްޔާ ،ނިންމައި

 މާނަ  ތައްއިބާރާތް ކާއި ައންނަިނވި ލަފުޒުތަ ،އެހެންގޮތަކަްށ ަބޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ވާއިދުގައިގަމި   .8 މާނަކުރުން 

 ކުރަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތަށެވެ.

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށެވެ. ،"ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއި އެވަނީ (ހ)

ެއހެްނ ނޫން  ކޯޓުފަނޑިޔާރު ހުރި  ،ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ "ދުވަހުއަހަރު 2"ފާއިތުވި  (ށ)

ދުވަްސ އަހަރު(ދޭއް)  2 ކޯޓަކަށް ބަދަލުާވން އެދި ކޮިމޝަނަށް ުހށަހަޅާ ތާރީޚަށް މީާލދީ

 ފުރިހަމަވާ މުއްދަތަށެވެ.

ކު ފަނޑިޔާރައެ  ،ފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީށް"ހަވާލުކޮ (ނ)

 އި ހުރި ކޯޓުތަކުގަ ގެދާއިރާ ،ނަމަދާއިރާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ،ކޮށްފައިވާ ކޯޓާއި އައްޔަނު

 ހަވާލުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށެވެ. ކާރަފަނޑިޔާމައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެ 

އުސޫލަށް ޢަމަލުކުަރން 
 ފެށުން

ކުރާ ދުވަހުން ޝާއިޢުވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ގެޒެޓުގައި ގަފަާށީނ، މި މަލުކުރަން ޢަމި އުސޫލަށް   .9

 ފެށިގެންނެވެ.  

 


