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rwluaikr ws

  
ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެއްކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކު އަނެއް ކޯޓުގައި ވަގުތީ ގޮތުން 

  ޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަ
  

އެއްކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކު އަނެއްކޯޓުގައި ވަގުތީގޮތުން ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެތެރެއިން  .1
މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެކަމަށް 

 .ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމައެވެ
 

ވަގުތީގޮތުން ފަނޑިޔާރަކު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ  )ހ(
މިންވަރު އިތުރުވުމާގުޅިގެން، އެކޯޓުގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު، އެކޯޓުގައި 

މައްސަލައަށްވުރެ  100އެވަގުތު ތިބި ފަނޑިޔާރުންގެ ނިސްބަތުން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް 
  .އިތުރުވެފައިވުން

  

ވަގުތީގޮތުން ފަނޑިޔާރަކު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި   )ށ(
ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ، އެކޯޓަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަދަދު މަދުވެފައި ވުމާއެކު، އެކަމުގެ ސަބަބުން އެކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ 

އްސަލަތައް އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި ނިންމަމުން ގެންދިއުމަށް މަ
  .ހުރަސްއެޅިފައިވުން

  

ވަގުތީގޮތުން ފަނޑިޔާރަކު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ކޯޓަކީ އެއްފަނޑިޔާރަކު   )ނ(
އެއް ހަފްތާއަށްވުރެ ދިުގ މުއްދަތެއްގެ  މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓަކަށްވެފައި، އެފަނޑިޔާރު

  .ޓީއެއް ނެގުމަށް ބޭނުންވެފައިވުންޗުއް
  

ވަގުތީގޮތުން ފަނޑިޔާރަކު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ކޯޓަކީ، އެއްފަނޑިޔާރަށްވުރެ   )ރ(
ގިނަ ފަނޑިޔާރުން ދާއިމީގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓަކަށް ވެފައި، އެކޯޓުގެ 

ތަކެއް ޗުއްޓީގައި ތިބުމުގެ ފަނޑިޔާރުން ޔާރުންގެ ތެރެއިން، ފަނޑިޔާރަކު ނުވަތަ ފަނޑި
ސަބަބުން، އެކޯޓަށް ުހށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި 

  .ނިންމަމުން ގެންދިއުމަށް ހުރަސް އެޅިފައިވުން
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ވަގުތީގޮތުން ފަނޑިޔާރަކު ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދިފައިވާ ކޯޓުގައި ދާއިމީކޮށް   )ބ(
ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރަކު ނުވަތަ އެކޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ 

ފަނޑިޔާރުން ތަކެއް، ޖުޑިޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ކަމާބެހޭ އެހެން 
ފަރާތަކުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ވަގުތީ ގޮތުން ވަޒީފާއަށް ނުނެރުމަށް 

ސަލަތައް އެކަށީގެންވާ އަވަސް އެކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައް ،ކޮމިޝަނުން ނިންމުމުގެ ސަބަބުން
  .މިނެއްގައި ނިންމަމުން ގެންދިއުމަށް ހުރަސް އެޅިފައިވުން

  

  .އަދި މިނޫންވެސް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވުން  )ޅ(
  

ން ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެއްކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކު އަނެއް ކޯޓުގައި ވަގުތީ  ގޮތު .2
އަދި މި . މަސް ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްަދތަކަށެވެ 6މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސައި ދެވޭނީ 

އުޞޫލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާއިރު ވަގުތީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިހާތަނަށް ހަމަޖައްސައި 
މި އުޞޫލަށް ޢަމަލު މަސް ދުވަސް ވެފައިވާ ފަނޑިޔާރުން،  6ދެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން 

ކުރަން ފަށާތާ އެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަނޑިޔާރަކު ވަޒީފާ ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯޓަކަށް ވަޒީފާއަށް 
 .ނުކުންނަށް ވާނެއެވެ

  

އެއްކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކު އަނެއް ކޯޓުގައި ވަގުތީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް  .3
މިގޮތުން ހަމަޖައްސާނެ ފަނޑިޔާރަކު . ރިވސް ކޮމިޝަނަށެވެޝަލް ސަނީ ޖުޑީއެދި ހުށަހަޅާ

ން މަސް ދުވަހުގެ ކުރި 01ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެކޯޓަކުން ފަނޑިޔާރަކު ގެންނަ ބޭނުންވާ ތާރީޚެއްގެ 
އަދި މިގޮތަށް ފަނޑިޔާރަކު ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދި ކޮމިޝަނަށް . ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ގޮތުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގެ ތެރޭގައި އެކޯޓެއްގައި ވަގުތީއަހަރު ދުވަހު 2ހުށަހަޅާއިރު، ވޭތުވެދިޔަ 
މިލިސްޓުގައި އެފަނޑިޔާރުން މީގެ  އަދި. ފަނޑިޔާރުންގެ ލިސްޓެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
އެމުއްދަތުގައި ކުރި މަސައްކަތާ ދޭތެރޭގައި ، ކުރިން އެކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތާއި

 .ގޮތެއް ބަޔާން ކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ އެކޯޓަކުން ދެކޭ
  

އްކަތް ކުރާނެ މުއްދަތު ވަގުތީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެންނަ ފަނޑިޔާރަކު އެކޯޓެއްގައި މަސަ .4
ކަނޑައަޅާނީ އެކޯޓެއްގެ އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަ ފަނޑިޔާރަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު 

މިގޮތުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރިން އެފަނޑިޔާރަކާ ހަވާލު ކުރެވުނު . ކޮމިޝަނުންނެވެ
 .އެވެމަސައްކަތް ނިމިއްޖެނަމަ، އެކަން އެކޯޓަކުން ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެ
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އެއްކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކު އަނެއް ކޯޓުގައި ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  .5
މުއްދަތުގައި، ޗުއްޓީއެއް ނަގަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، ޗުއްޓީއަށް އެދޭނީ އެފަނޑިޔާރަކު ދާއިމީކޮށް 

 .މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯޓުގައެވެ
  

އަނެއް ކޯޓުގައި ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާއިރު، އެފަނޑިޔާރެއްގެ ކޮންމެ  ފަނޑިޔާރަކުއެއްކޯޓެއްގެ  .6
 .ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކޯޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ ހެއްގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް އެފަނޑިޔާރަކުމަ
  

ނުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެއްކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރު އަނެއް ކޯޓުގައި ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތްކުރަން ކޮމިޝަ .7
ވަގުތީގޮތުން  ،އެދުނު ކޯޓަށާއި ކަތްކުރުމަށް ފަނޑިޔާރަކު ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށްވަގުތީގޮތުން މަސައް

މަސައްކަތްކުރަން ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަނޑިޔާރަށް އަދި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
މިއާގުޅިގެން ދެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ . އަންގަންވާނެއެވެއެކަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ކޮމިޝަނުން 
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