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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު 
 .މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިންތިޚާބުކުރާ  ރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަކުންފަނޑިޔާގެ ދަށުކޯޓުތަކު  ،ނަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ
  ލުސޫފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ އު

ވަަނ  3)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫުނ( ގެ  10/2008މިއީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ހ( .1 ފާއި ނަން ރަތަޢާ

 ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ،ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 4މާއްދާގެ 

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ަފނޑިޔާރުންގެ ެތރެއިން އެ ކޯޓުތަކުން ިއންތިޚާުބކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް 

ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރާ ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮްތ ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ އެންމެހައި ކަންކަން 

 ލެވެ.ސޫއު

ަދށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންެގ  ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ، "ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް )ށ(  

ލު" ސޫތެރެއިން އެ ކޯޓުތަކުން އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ އު

 އެވެ.

އިންިތޚާބު ހިްނަގއި 

 ބެލެހެއްޓުން 
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  ،މި އިންތިޚާބުގެ ކަންތަްއތަްއ ހިންގައި ބަަލހައްޓާނީ .2

 މެންބަރުން ހިެމނޭ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަކުްނނެވެ. )ފަހެއް( 5 ކަނޑައަޅާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 

ވޯޓު ދިނުުމގެ ަޙްއޤު 

 ލިބިފަިއވާ ފަނޑިޔާުރން 
 މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލެވޭނީ، ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށެވެ. .3

 ވޯޓު ދިނުުމގެ ަޙްއޤު

ލިބިފަިއވާ ފަނޑިޔާުރންގެ 

 ރަިޖސްޓަރީ 

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަކުން  ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް .4

ލިބިފައިވާ  އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު

ންމުކޮށް އާޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު ،ފަނޑިޔާރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

 އެ ލިސްޓަށް ޝަުކވާ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭެނއެވެ. ،ކޮށްނުއިޢުލާ
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އިންިތޚާބުުކރަންޖެހޭ 

 ދަދު އަ މެންަބރުްނގެ 
 ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިންދަށުކޯޓުތަކުގެ  ،މި އިންތިޚާބުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް .5

 ފަނޑިޔާރެވެ.)އެކެއް(  1އިންތިޚާބު ކުރާނީ 

އިންިތޚާބަށް ކުިރމަތިލުމަށް 

 ކުރުން ނު އިޢުލާ
އެ ކޯޓުތަުކްނ  ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިންދަށުކޯޓުތަކުެގ  ،"ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް )ހ( .6

ގެ ލު" ދިވެހި ސަރުކާރުސޫއިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ އު

ޖުޑީޝަްލ  )ދޭްއ( ުދވަހުގެ ތެރޭގައި 2ގިނަވެެގން ، ގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންޓުގެޒެ

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަކުން އިންތިޚާބުކުރާ  ،ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުންނަށް އެ ފުރުަޞުތ  ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ

ންމުކޮށް އަންގަިއ އާޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހުޅުވިއްޖެކަން 

 ވާނެއެވެ.ރަން ކުއިޢުލާނު

ކުާރ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެްޑމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ެގ )ހ( ގެ ދަުށންމި ނަންބަރު )ށ(  

 ހިމެނޭނެއެވެ. މަޢުލޫާމތު އަންނަނިވި ،ގައިއިޢުލާނު

 ތިޚާބަކާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު.އެއީ ކޮން އިންތިޚާބެއް ކަމާއި، އެ އިން  .1

 ށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު.އިންތިޚާބަ  .2

 އި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް.މީހުންގަ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ   .3

  .ލުފުސީމީހުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ތަކެތީގެ ތައިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ   .4

 ،ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަނާއި ،އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި  .5

 ތާރީޚާއި ވަގުތު.

ނިންމާ  ލެއްގެ ގޮތުން ވޯޓުނަގައިސޫންމު އުއާ ،ވޯޓު ނެގުން ބާއްވާ ތާރީޚާއި، ވޯޓު ނަގާ ގަޑިއާއި  .6

 ވޯޓު ގުނަން ފަށާ ގަޑި. ، ގަޑިއާއި

  .ޚުފައިވާ ތާރީޅައިކުރުމަށް ކަނޑައަނު ވޯޓުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާ  .7

ކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ގެ )ހ( ދަށުންނަންބަރުމި  (ނ)  

ަފނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ގައި، ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ދަށުކޯޓުތަުކން ނުއިޢުލާ

  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަނޑިޔާރުންނަށް އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް މަދުވެގެން 

 އެވެ. ންވާނެދޭ )ފަހެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް 5
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ޖުޑީޝަލް ަސރިވސް 

ކޮމިޝަނަށް ދަށުކޯޓުތަކުން 

 ފަނޑިޔާރަކު ހޮުވމަށް ާބްއވާ

އިންިތޚާުބގައި  ވޯޓު 

ނުމަށްޓަަކއި ދި

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަކުްނ  ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް )ހ( .7

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިާވ އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި 

 ހަމަޖެހިފައިވާވޯޓުލުން އޮންަނ ދުވަހު، އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ދާއިމީ ވަޒީފާ   ،ފަނޑިޔާރުން

ޯވޓުލުމަްށ  އެ ތަނަކަށް ނަމަ، ރަށް ފިޔަވައި އެހެން ަތނަކަްށ ވޯޓުލާން ބޭުނންވާ

 ،ކުރުމުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އިޢުލާނުރީކުރުމަށް ރަޖިސްޓަ

 ވާނެއެވެ.  ހުަށހަޅަން އެ އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީންރީވުމަށް އެދި ޓަރަޖިސް

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަކުްނ  ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް )ށ(  

 ޯވުޓލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވުމަށްއިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި 

 ދެވޭނެއެވެ. ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް)ިތނެއް(  3ޓަކައި، ގިނަވެގެން 

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަކުްނ  ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް )ނ(  

ރީ ޖިސްޓަފަނޑިޔާރުންގެ ރަ ގައި ވޯޓުލާއިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު

 މަދުވެެގްނ  ،ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންއާ

 އެވެ.ންވާނެއިރުގެ މުއްދަތެއް ދޭ)ސައުވީސް( ގަޑި 24

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ  ،)ނ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ ޝަކުވާ ނަންބަރުގެމި  )ރ(  

 ތެރޭގައި އެ ހުށަހެޅުމަަކށް  ގެގަޑިއިރު)ސައުވީސް(  24 ،ހުށަހަޅާތާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް 

 އެވެ.ވާނެ ންޖަވާބު ދޭ

ގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތަކުން، އެ ނިންމުްނ މި ނަންބަރު )ބ(  

މައްސަލައެއް  ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އެ ގެގަޑިއިރު)ސައުވީސް(  24 ،ނިންމާތާ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ  ،ލުމަށްފަހުވައިއެކުލަ ރަޖިސްޓަރީގައި ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުމި  )ޅ(  

 ދެވޭނެއެވެ.ފުރުޞަތު  ގެ މަންދޫބުން ސޮއިކުރުމުގެން ޑިޑޭޓުޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެންކެން

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަކުން  ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް .8 ނަން އަނބުރާ ގެންިދއުން 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ފަނޑިޔާރަކު އޭނާގެ ނަން އަނބުރާ  އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ

ފައިވާ ަފނޑިޔާރުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުޮކށް ލައި ނަމަ، ިއންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ގެންދަން ޭބނުންވެއްޖެ

 ކުރުމުގެ ކުރިން އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދެވިދާނެއެވެ. އިޢުލާނު
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ޖުޑީޝަލް ަސރިވސް 

ކޮމިޝަނަށް ދަށުކޯޓުތަކުން 

 ފަނޑިޔާރަކު ހޮުވމަށް ާބްއވާ

އިންިތޚާުބގައި ވޯޓު ފޮށި 

 ބަހައްޓާނެ ތަްނތަން 

ދަށުޯކޓުތަކުގެ ފަނޑިާޔރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަުކން  ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް .9

އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހަްއޓާނީ އަންނަނިިވ 

 ތަންތަނުގައެވެ.  

 .މާލެ  .1

 .ކޮންމެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއެއްގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް  .2

ދަށުޯކޓުތަކުގެ ފަނޑިާޔރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަުކން  ،ކޮމިޝަނަށްޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  .10 ޚު ވޯޓު ނަގާ ތާރީ 

ބޭއްވުަމްށ ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކީ، އިންތިޚާބަށް އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު 

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ނުއިޢުލާ ންމުކޮށް އަންގައިއާކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ނަންތައް 

  ންވާނެއެވެ.( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ޮއންނަގޮތަށް ކަނޑައެޅޭ ތާރީޚަކަށް ވާފަހެއް) 5

ޖުޑީޝަލް ަސރިވސް 

ކޮމިޝަނަށް ދަށުކޯޓުތަކުން 

 ފަނޑިޔާރަކު ހޮުވމަށް ާބްއވާ

ކުިރމަތިލާ   އިންިތޚާބަށް

ފަނޑިޔާެރއްަގއި ހުންަނން 

 ޖެހޭ ޝަރުޠުަތއް 

ދަށުޯކޓުތަކުގެ ފަނޑިާޔރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަުކން  ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް .11

 10/2008ޤާނޫނު ނަްނބަރު ށް ކުރިމަތިެލވޭނީ، އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަ

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގަތށް  6)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ،ކުރެވިފައި ނުވާނު ވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަ)ފަހެއް( އަހަރުދު 5

 ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށެވެ.

ޖުޑީޝަލް ަސރިވސް 

ކޮމިޝަނަށް ދަށުކޯޓުތަކުން 

 ފަނޑިޔާރަކު ހޮުވމަށް ާބްއވާ

ކުިރމަތިލުމަށް އިންިތޚާބަށް  

 އެދި ހުށަެހޅުން 

 ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮފް  ނު،ެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ އިުޢލާނަންބަރުވަނަ  6ލުގެ ސޫމި އު )ހ( .12

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ދަށު   ކުރުމުން،ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 

  ،ކޯޓުތަކުން ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭކަން ބަޔާންކޮށް

 ވާނެއެވެ. ހުށަހަޅަން މަތީންގޮތުގެ  އެ އިޢުލާނުގައިވާ

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ަފނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަކުްނ  ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް )ށ(  

ކުރިަމތިލުމަށް އެދޭ ފަނޑިޔާރަކު  އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް

 އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަަނންވާނެެއވެ.

 ފުރިހަމަ ނަން.  .1

 .ޚުއުފަން ތާރީ .2

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު.  .3

 ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް އެނގޭގޮތަށް(. .4

 ޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް އެނގޭގޮތަށް(.މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެ .5
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 .އީ މެއިލް އެޑްރެސް .6

މީހާއަށް  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން .7

 ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިއުމާއި އެންގުންތައް ފޮނުވާނެ ރަސްމީ އެޑްރެސް )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއެކު(.

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ަފނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަކުްނ  ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް )ނ(  

މީހާ ހުަށހަޅާ  ކުރިމަިތލުމަށް އެދޭއިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާަބށް 

 މަޢުލޫމާތާއެކު އަންނަނިވި ތަެކތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައި  .1

 ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް. ރަސްމީ ފަނޑިޔާރެއްކަން އެނގޭނެ .2

 އެ ނިޝާން. ،ކުރާ ނަމަގަސްތުއެ ފަނޑިޔާރަކު އިންތިޚާބުގައި ޚާއްޞަ ނިޝާނެއް ބޭނުންކުރުމަށް . 3

 ގައި އެ ފޮޓޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ.ޓު ފޯމެ JPECފޮޓޯއަކާއި،  ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ .4

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ަފނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަކުްނ  ،ކޮމިޝަނަށްޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  )ރ(  

  ،ކުރިަމތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީއިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް 

 ގައި ވާ ފޯމުންނެވެ. 1މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 

ޖުޑީޝަލް ަސރިވސް 

ކޮމިޝަނަށް ދަށުކޯޓުތަކުން 

 ހޮުވމަށް ާބްއވާފަނޑިޔާރަކު 

އިންިތޚާބަށް  

ަފިއވާ މީހުްނގެ ލައިކުރިމަތި

 ކުުރން ނުނަން އިޢުލާ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ )ހ( ގެ ދަށުން  ނަންބަރުގެވަނަ  6ލުގެ ސޫމި އު )ހ( .13

ދަށުކޯޓުތަުކން ފަނޑިޔާރަކު އިންތިޚާބަށް  ،ކުރާ އިޢުލާނުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން

)ތިނެއް( ދުވަހުެގ  3ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަެވގެން  ކުރިމަތިލުމަށް

ޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ ޑި ޓު،ލިސްއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިިލ ކެންޑިޑޭޓުންގެ  ތެރޭގައި

 އެވެ. ންވާނެކުރަ ޢުލާނުންމުކޮްށ އިއާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ  ،ކުރާއިރުުނ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިުޢލާ ގެ )ހ( ގެ ދަުށންމި ނަންބަރު )ށ(  

ިއންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަުރޠު ފުިރހަމަވާ މީހުންގެ މެދުގަިއ  ،ނަންތައް ތަރުީތބުކުރާނީ

ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ. މިގޮތުން ަނގާ ގުރުއަތުލުން ބާއްވަންވާނީ އިްނތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި މީހުން 

  މަންދޫުބންގެ ހާޒިރުގައެވެ. އަދި އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި މީހަކު ނުަވަތ ނުވަތަ އެމީހުންގެ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ  ،ނަމަ ނުވެއްޖެ އެ މީހެއްގެ މަންދޫބެއް ހާިޒރު

 ،ކުރާ މަންދޫބެއްގެ ހާޒިރުގައި ގުރުއަތުލުމުގެ އިޚްތިޔާރުނުޢައްޔަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން

 ލިބިެގންވެއެެވ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
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ވޯޓުލުމުގެ ޙަްއޤު ލިބިަފއިވާ 

މަޢުލޫާމތު  ފަނޑިޔާރުްނގެ

އެކުލެވޭ ލިސްުޓގެ ކޮޕީއެއް 

ިއވާ ފަ ލައިއިންިތޚާބަށް ކުިރމަތި

 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދޫުކރުން 

ދަށުޯކޓުތަކުގެ ފަނޑިާޔރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަުކން  ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް .14

 ފަނޑިޔާރުންގެ ގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު

 އެކަމަށް އެދިއްޖެ  ފައިވާ ފަރާތަކުންލައި އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިމަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ލިސްޓުގެ ކޮޕީއެއް

  ެއވެ.ންވާނެރަދޫކުޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ،އެ ލިސްޓުގެ ކޮޕީއެއް ،ނަމަ

ދަށުޯކޓުތަކުގެ ފަނޑިާޔރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަުކން  ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް .15 މޮނިޓަރުން 

ގައި ވޯޓުލުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ރަކާތްތެރިވެޭވނީހަމޮނިޓަރކުރުމަށް 

)ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ ޤާނޫުނ(  78/47ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ރޭޑިއޯ/ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަކުންނާއި

)ދޭްއ(  2ކޮންެމ ތަނަކުން ގިނަވެގެން  ، ނޫސް މަޖައްލާތަކުންގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 ،ތެރިވާ މޮނިޓަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ރަކާތްހަގޮތުގައި  ގެމީހަކަށެވެ. އެގޮތުން މި އިންތިޚާބުގައި މޮނިޓަރުން

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ. އެ މީހުން، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވައި

ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް  ނެގުމާއި، ވޯޓު ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް ވޯޓު ނެގުން އޮންނަ ދުވަހު ވޯޓު .16 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންޫދބުން 

ގުނުމުގެ ކަްނަތއްތައް ހިނގާ ކޮންމެ މަރުކަޒަކަށް ނެގުމާއި ވޯޓު  ތް ބެލުަމށް، ޯވޓުހިނގާ ނުހިނގާގޮ 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.  ނުޢައްޔަ ބު)އެކެއް( މަންދޫ 1

 ވޯޓެކެވެ.  ބާޠިލު ،ގުނުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް އޮްނަނ ކޮންމެ ވޯޓަކީ ވޯޓު .17 ބާޠިލު ވޯޓު

 ވޯޓުކަރުދާސް ނޫން އެހެން ކަރުދާހެއްގައި ދީފައިވާ ވޯޓު. ފައިވާ ޅައިވޯޓުލުމަށް ކަނޑައަ  .1

 . ކަރުދާހެއް ވޯޓު ފައި ނުވާހައިއެއްވެސް ފާހަގައެއް ޖަ  .2

އި އޮންނަ ފަހައިވުރެ ގިނަ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަ ދަދަށް އަކުރަންޖެހޭ  އިންތިޚާބު  .3

 ޓެއް.ކޮންމެ ވޯ 

 ވޯޓު ދޭ ވަކި ކެންޑިޑޭޓެއް ކަށަވަރުކުރަން ނޭނގޭގޮތަށް ދީފައިވާ ވޯޓު.  ،ވޯޓު ދޭ މީހާ  .4

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  ކުރުމަށްފަހު، އެ ނަތީޖާ، ނުމަރުކަޒުތަކުން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާވޯޓުލާ  .18 ވަގުތީ ަނތީޖާ 

ވަުގީތ  ،ނަީތޖާތަކުގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް ފޮނުވުުމން، ވޯުޓލާ މަރުކަޒުތަކުގެއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް 

 އެވެ.ނެންވާޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އިޢުލާނު ކުރަ ،ނަތީޖާ

ަގއި ޓުރަްސމީ ނަތީޖާ ެގޒެ

 ޝާއިޢުކުަރންޖެހޭ ުމްއދަތު 
ދަށުޯކޓުތަކުގެ ފަނޑިާޔރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަުކން  ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް .19

ގެ ވޯޓުލުން ބާއްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ،ަރސްމީ ނަތީޖާ ،)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3
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އަދި އެކަން  އެވެ.ންވާނެ ކުރަގައި ޝާއިޢުޓުަސރުކާރުގެ ގެޒެ ،ކޮށް ނުންމުކޮށް އިޢުލާއާ

 ،ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާއި،

 އެވެ.ންާވނެ ންގައަޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 

 ފަނޑިޔާރަކު ހޮުވމަށް ާބްއވާ

އިންިތޚާުބގައި މެންަބރު 

 ހޮޭވގޮތް 

ދަށުޯކޓުތަކުގެ ފަނޑިާޔރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަުކން  ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް .20

ގައި، މެްނބަރަކު އިންތިޚާބުވާނީ، އެ މަޤާަމށް އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު

  ޑިޑޭޓެވެ.ކެން ވޯޓު ލިބޭދަދެއްގެ އައެންމެ ގިނަ  ،ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ބުެރއް  އިންިތޚާުބގެ އިުތރު

 ބާްއވަްނޖެހުން 
ދަށުޯކޓުތަކުގެ ފަނޑިާޔރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަުކން  ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް .21

މެންބަރުކަމަށް ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ  ،ގައިއިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު

 ،ނަމަ ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކަމުގައިވާ އެކަކަށްދަދެއްގެ ވޯޓު ލިބުނީ އަތެރެއިން އެންމެ ގިނަ 

)ިތނެއް( ދުވަުހގެ  3އެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ ގިނަވެގެން 

އެ މަޤާމަކަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިގެން އެއްވަރުވި ކެްނޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި އިތުރު ބުރެއް  ،ތެރޭގައި

 ހޮވެންެދން މިގޮތުގެމަތިން ވޯޓު ނަގަުމން  ށް ކެންޑިޑޭޓަކުއަދި އެ މަޤާމަ .ބާއްވަން ވާނެއެވެ

 ދާންވާނެއެވެ.

އެއް ކެންިޑޑޭޓަކު 

 ކުރިމަތިލުން 
ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަކުްނ  ،ނަށްޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ )ހ( .22

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުަމްށ ، ގައި އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު

ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ އެންމެ ެކްނޑިޑޭޓެއް ނަމަ، އެ މީހަކު 

 އިންތިޚާބުކުރާނީ ފެްނނަ ނުފެންނަ ވޯޓަުކންނެވެ.އެ މަޤާމަށް 

މި ނަންބަރުގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ވޯޓު ދިން ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން  )ށ(  

 ނަމަ، އެ މަޤާމަށް ފަނޑިޔާރަކު  ލިބިއްޖެޑިޑޭޓަކަށް ނުޞައްޙަ ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެ ކެން

 )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ެތރޭގައި އަލުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. 5ހޮވުމަށް 

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަކުްނ  ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް )ހ( .23 ޝަކުވާ ހުށަެހޅުން 

ހިނގަމުންދާއިރު، އިންތިޚާބުެގ  އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު

އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ޭބނުންވާ ފަރާްތަތކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭެނ 

 އެވެ.ންވާނެާޤއިމްކުރަޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ،ނިޒާމެއް
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ބެލުަމށް، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުަމްށ ެގ )ހ( ގައި ބަާޔންކުރާ މައްސަލަތައް މި ނަންބަރު )ށ(  

ޑިޕާޓްމަންޓް  ،)ތިނެްއ( މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެޭވ ކޮމިޓީއެއް 3އިޢުލާނުކުރުމާއެކު، 

 އެވެ.ންވާނެއުފައްދައޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 

 ،އިޢުލާނުކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެންއިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ޖަތީޖާއާބެހޭ ޝަކުވާތައް، ވަގުތީ ނަތީޖާ  )ނ(  

)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، މި ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީއަށް  24

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ިޅ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެ)ނ( ގެ ދަުށން،  ގެމި ނަންބަރު (ރ)  

ގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު މި ނަންބަރު ،ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން

 ނަމަ،  ނުޖެހޭނަމަ، ނުަވތަ އިންތިޚާބުގެ ަނތީޖާއާމެުދ ހިތްހަމަ  ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯަޓްށ  ،ފަރާތަކުން އެދި އެ އެ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިްނމައިދިނުން

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ދަށުޯކޓުތަކުގެ ފަނޑިާޔރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަުކން  ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް .24 ލުން ަތއިާދސް ނައްވޯޓު ކަރު

 ،)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ނިމޭތާ އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަުނން  ،އިންތިޚާބުގައި ބޭުނންކުރި ވޯޓު ކަރުދާސްތައް

 ނެއެވެ.ންވާލަތައިނައް

ުލގައި ނެތްަކމެއް ސޫމި އު

 ދިާމވުން 
ވަނަ ނަންބަރުގައި  2ލުގެ ސޫމި އު ،ކަމެއް ނިންމާނީ ނަމަ، އެ ލުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެސޫމި އު .25

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީންނެވެ.

 ލުގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނުމުގައި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނޭނެއެވެ.ސޫމި އު .26 މުްއދަތު ގުުނން 

ލަށް ޢަމަލުުކރުން ސޫމި އު

 ފެށުން
ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން މި އުސޫލު ގައި ޓުފަށާީނ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެ ލަށް ޢަމަލުކުރަންސޫމި އު .27

 ފެށިގެންނެވެ.
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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު 

 .މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ެގ ފަނޑިޔާރުްނގެ ތެެރއިްނ އެ ކޯޓުތަކުން ދަށުކޯޓުތަކު ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނަށް
 މު ކުރިމަތިލުމަށް ެއދޭ ފޯ ަފނޑިާޔަރކު ހޮވުމަށް ާބއްވާ އިންިތޚާބަށް އިންތިޚާބުުކރާ

 . އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: 1

ނަން: ފުރިހަމަ   

:ޚު ތާރީ އުފަން  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ   
ނަންބަރު:ކާޑުގެ   

މެއިލް އެޑްރެސް:-އީ   

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: ގޭގެ ނަން:  ފޯނު ނަންބަރު: 

 ފަންގިފިލާ: 

 އަވަށް: 

 ރަށް: 

ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: ރުމިހާ ގޭގެ ނަން:   

 ފަންގިފިލާ: 

 އަވަށް/ރަށް: 

ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ ރަސްމީ  ނަން: ގޭގެ  
 ފަންގިފިލާ:  އެޑްރެސް:

 އަވަށް/ރަށް: 

 . އިޤްރާރު:  2

 ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ. މުމި ފޯ

 : ޚުތާރީ 
 ސޮއި:  

 . ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި: 3

   ުމއްަދތު ހަމަނުވާ ކާުޑގެ ދެފުުށގެ ސާފު ފޮޯޓކޮޕީ ،ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ދިވެހި
  ފަނޑިޔާެރއްކަން އެނގޭނެ ރަްސމީ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ 

   އެ ިނޝާން/ޯލގޯ ،ނަމަ ުކރާ ަގސްތުމީހަކު އެ ިއންތިާޚުބގައި ޚާއްޞަ ޯލގޯ/ނިާޝނެއް ބޭނުންކުުރމަށް  އެ

 1ޖަދުވަލު 
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  ޕާސްޕޯޓް ސައިުޒގެ ފޮޓޯ 
    ސޮފްޓް ކޮޕީ(ފޯމެޓުގެ JPEG ގެގެ ކުލަ ފޮޓޯޒު ސީޑީ )އިންިތޚާބަށް ުކރިމަތިލާ މީާހގެ ާޕސްޕޯޓް ސައި

ަމންޫދބުގެ ގޮުތގަިއ  ،) މަޢުލޫާމތު ީޝޓާއެކު ލޫމާތު ޝީޓްޢުއްޔަނު ކުރާ މީހުްނެގ މަޢަ އިންިތޚާބަށް ުކރިމަތިލާ މީހާގެ މަްނދޫުބންގެ ގޮތުަގއި 
  ކާޑުގެ ސާފު ކޮީޕއެއް ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.(ދިވެހި ރައްޔިެތްއކަން އަންަގިއދޭ ޢައްޔަނުކުރާ ފަާރތުގެ 
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