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 ސަރވިސް ކޮމިަޝން ޑީޝަލްޖު
 މާލެ،         

   .ދިވެހިރާއްޖެ      

 

 ވާިއދު ޮގތުގެ ގަ ުކރުމުަގއި ޢަމަލުުކރާނެ  ފަނޑިޔާރުން ޢައްަޔނު މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުތަކަށް

 
ޤާނޫުނ  ،ވަނަ ނަންބަރާއި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  159ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،މިއީ .1 ތަޢާރަފު 

ވަނަ މާއްދާގެ  21 ގެ )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(  10/2008ނަންބަރު 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  13/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ވަނަ ނަންބަރުން ާބރު ލިބިގެން 1ގެ  )ނ(

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  15އްދާގެ )ހ( އާއި ވަނަ މާ 18ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ކޯޓުތަކަށް ަފނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި  މެިޖސްޓްރޭޓް ގެންތަކަށް ަބލައިޠުޝަރު

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ.
އިންޓަިވއު ކުރާނެ 

ދާިއރާތަކާއި ސުވާލުަތއް 

 ކަނޑަެއޅުން 

ފައިވާ މާކްސް ތިރީގައި ކަނޑައަޅައި ތަކާއި އެ ދާއިރާތަކަށްއިންޓަވިއު ކުރާނެ ދާއިރާ )ހ( 2.
 މި ވަނީއެވެ.

ޤާނޫނީ ޢިލްމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ހުރި  ،އިޢިލްމުގެ ހުނަރުވެރިކަމާދުސްތޫރީ  .1
 މާކްސް( 8މިންވަރު )

 މާކްސް( 7އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ޢިލްމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު ) .2

 އިންސާފުވެރިކަމުގެ ސިފަ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއި  .3
 މާކްސް( 6ހުރި މިންވަރު )

 މާކްސް( 5މިންވަރު )ވެފައިވާ  ފަރިތަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް  .4

ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމާއި ރޭވުްނތެރިކަމާއި ލީޑަރޝިޕްގެ ހުނަރު ހުރި  .5
 މާކްސް( 4މިންވަރު )

 މިންވަރު  އްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ހުރި ޙަހުށިޔާރުކަމާއި މައްސަލަތައް  .6

 މާކްސް( 5)
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުން ކުެރވޭނެ ސުވާލުތައް،  )ށ(  

 އިންޓަވިއު ޕެނަލުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
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 ،ހަަމވާ ފަރާތްތަާކއި ޝަރުޠު
އިންޓަިވއުައށް 

ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ަފރާތްތައް 
  ކަނޑަެއޅުން

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު އިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލައިފަފަނޑިޔާރުކަމަށް  )ހ( .3
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއާއި އަޚްލާޤާއި  1

އް ލިސްޓެ ޝަރުޠުހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ،ސުލޫކުގެ ބައިން މާކްސް ދިނުމަށްފަހު
  އެވެ.ާލން ވާނެއިންޓަވިއު ޕެނަލުން އެކުލަވައި

ުނވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ހަމަ ޝަރުޠު  މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތީންމި )ށ( 
  ލާން ވާނެއެވެ.ވައިލިސްޓެއްވެސް އެކުލަ

 ޖެހޭނެެއވެ.  ހަމަވާ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ އިންޓަވިއު ކުރަން ޝަރުޠު )ހ( .4 އިންޓަިވއު 

 ،އިންޓަވިއު ޕެނަލުން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،އިންޓަވިއު ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ވަގުތު )ށ(
 އަދި ވާނެއެވެ.  ކުަރންނު ލާ ޢުއިއެކަން މުކޮށް ންއާ  ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި

ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ  މަތިން ޝަރުޠު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 3
 އިންޓަވިއު ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަންގަންވާނެއެވެ.

 ލުގެ ޖަދުވަލު ސޫމާކުސް ދޭންވާނީ، މި އުއިންޓަވިއު ޕެނަލުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  )ނ(

ގައިވާ ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. އަދި ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތްވާ  1
ނަލުގައި ހިމެނޭ ޕެގޮތުގެމަތީން އިްނޓަވިއުގެ ބައިްނ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިންޓަިވއު 

  ޖެހޭނެއެވެ. ސް ދޭނެ ޝީޓެްއ ތައްޔަރު ކުރަންކްމެންބަރުން މާ

 ތެރެއިން އިންޓަވިއުއިން ފާސްވުމަށްޓަކައި  މާކުހުގެފައިވާ އިންޓަވިއުއަށް ކަނޑައަޅައި )ރ(
އަދަދަށް މާކްސް  ނެއެވެ. އަދި އެމާކްސް ލިބެންވާ ދެބައިކުޅައެއްބައިމަދުވެގެން 

 ގައި ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ.ހޮވުމުލިބިފައިނުވާ ކެންޑިޑޭޓުން ަފނޑިޔާރުކަމަށް 

ވިއު އިންޓަވިއު ކުރެވޭ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެސް މާކްސް ދިނުމަށްޓަކައި، އިންޓަ )ބ(
ދޭނެ  ގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އިންޓަވިއުއަށް ވަކިން މާކްސްޕެނަލު

ވިއު ަވގުތުން އިންޓަ ،ޝީޓެއް އޮންނަން ާވނެއެވެ. އަދި އިންޓަވިއު ނިމުމުން
 ވާނެއެވެ.  ތަކުގައި ސޮއި ކުރަން ޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ާމކްސް ޝީޕެނަލު

ގެ މެންބަރުން އިްނޓަވިއުއަށް ދީފައިވާ ވިއު ޕެނަލުއިްނޓަ ،އިންޓަވިއުކޮށް ނިމުމަށްފަހު )ޅ( 
އެއްކުރުމަށްފަހު، މާކުހާއި ކްރައިޓީރިއާގައިވާ އެހެން ބައިތަަކށް ލިިބފައިވާ މާްކސް 

ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބުނު ުޖމުލަ މާކްސް ހިމެނޭގޮތަށް ހުރިާހ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 
ތަރުތީބު  އެވެ. އަދި ެއ ލިސްޓުލިބުނު މާކްސްތައް އެނގޭނެ ިލސްޓެއް ހަދަންވާނެ

 ސް ލިބިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތަރުތީުބންނެވެ.ކްމާމަތިން  ކުރާނީ އެންމެ
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ދީފައިވާ  ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މާކްސްމާއްދާގެ )ޅ މި ،އިންޓަވިއުކޮށް ނިމުމަްށފަހު )ކ( 
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހުށަަހޅާއިރު ކޮމިޝަނުގެ  ގޮތުގެ ލިސްޓު

ގެ މެންބަރުން ވަކިވަކި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ރުންގެ މަޢުލޫމާތަްށޓަކަިއ ޕެނަލުމެންބަ
 ކޮންމެ މެންަބރަކަށް ބެލޭނެގޮަތށްއް ރިފަރެންސްގެ ގޮތުގައި މާކްސް ދިން ޝީޓުތަ

 އޮންނަން ވާނެއެވެ.

ކުާރނެ ފަނޑިޔާުރން އަޢްޔަނު
 ކަނޑަެއޅުން 

ކުރާނެ ޢްޔަނުފަނޑިޔާރުކަމަށް އަ ،ގެ މާކްސް ލިސްޓަށް ބެލުމަށްފަހުވިއު ޕެނަލުއިންޓަ )ހ( .5
 ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ބުނާ މާކްސް ލިސްޓަށް ބެލުމަށްފަހު، ލިސްޓުގެ އެންމެ ޅ( ގައި ) މާއްދާގެ ވަނަ 4 )ށ(
މަތިން މާކްސް ލިބިފައިާވ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތަރުީތބުން ފަހަަރކު ކެންޑިޓޭޓަކަްށ 

 އެންމެ ްނ އެކަމަށްޤުވޯޓުނަގައި، ކޮމިޝަނުެގ އަޣުަލބިއްޔަތުން ނުވަތަ އިްއތިފާ
ފުރަތަމަ ހޮވޭ ކެންޑިޑެޓުްނގެ ތަރުތީބުން ަފނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރަން 

 ނިންމަންވާނެއެވެ. 

 

   
 )ނ(

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައިވާ ނަންތަކަްށ  4މި ގަވާއިދުގެ 
މިގޮތަްށ ފައިވާ ގޮަތށް ފަހަރަކު ނަމަކަށެވެ. ކޮށްވޯޓަށް އަހަންވާނީ ނަންތައް ތަުރތީބު 

ކޮމިޝަނުން  މަފުރަތަ ވޯޓަށް އެހުމުން ވޯޓްދޭނީ އަްތ އުފުލައިގެންނެވެ. އެންމެ
ކުރަން އްޔަނުޢަ ކަމަށްއަޣުލަބިއްޔަތު ލިބޭ ކެންޑިޑޭުޓންގެ ތަރުތީުބން ފަނޑިޔާރު

ލިސްޓުގެ ެއންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިާވ ފަރާތްތަކަށް ވޯްޓ  ނިންމަންވާނެއެވެ.
 ވޯޓު ނުިދން ސަބަބު ޖަލްސާގައި ހާމަކުރަން ވާނެއެވެ.ނުދިން މެންބަރަކު 

 

 ޖުމުލަ ލިބިފައިވާކަށް ނުވަަތ އެއަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ޑިޑޭޓަކެން )ދޭއް( 2 (ރ)  
ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އްޔަނުޢަފަނޑިޔާރުކަމަށް  ،ނަމަ ޖެ ވެއްއެއްވަރު  މާކްސް

 އަހާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ. 

 

ފަނޑިޔާރުކަަމށް 

 ކުުރން އްޔަނުޢަ
 އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާްތތަުކގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުކަމަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަަކށް  )ހ( .6

 ،ނުހޮވުނުކަންއެ ފަރާތްތައް ނުހޮވުނު ފަރާތްތަަކށް އަދި  ،ހޮވުނުކަންއެ ފަރާތްތައް 
 ކޮމިޝަނުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 

 )ށ(
 

ޑޭޓުން ފަިއވާ ކެންޑިކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިނުޢައްޔަފަނޑިޔާރުކަމަށް 
ކަންތައްތައް  ރީގޮތުން ކުރަންޖެޭހ އެްނމެހައިކުރުމަށް އިދާއްޔަނު ޢަފަނޑިޔާރުކަމަށް 

މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 
 ނިންމަން ވާނެެއވެ. އިދާރާއިން ކޮށް

 



 
 
 

 

 ކުރުމުގައި މާކްސް ދޭނެ ގޮތުގެ ކްރައިޓީރިއާ ނު އްޔަ ޢަ  ފަނޑިޔާރުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް  

 އިންސައްތަ 
އެންމެ 

ގިނަވެގެން 
 ދެވޭ މާކްސް 

 ނަންބަރު  ކްރައިޓީރިއާ  މާކްސް ދެވޭގޮތް  މާކްސް 
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 ޢާއިން ޑިޕްލޮމާ ޝަރީ އިސްލާމީ 

 މު ލީ ޢު ތަ 

1 
 ޑިޕްލޮމާޤާނޫނުން  

 ޑިޕްލޮމާ ޤާނޫނުން އިޝަރީޢަތާއިސްލާމީ   24
 ބެޗްލާސް ޑިގްރީ ޤާނޫނުން  އިޝަރީޢަތާއިސްލާމީ ނުވަތަ  ޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ޝަރީ އިސްލާމީ  +3
 މާސްޓާސް ޑިގްރީ ޤާނޫނުން  އިޝަރީޢަތާއިސްލާމީ ނުވަތަ  ޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ޝަރީ އިސްލާމީ  +3
 ޕީ.އެޗް.ޑީޤާނޫނުން  އިޝަރީޢަތާއިސްލާމީ ނުވަތަ  ޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ޝަރީ އިސްލާމީ  +3

  އޮނާސް ޤާނޫނުން  އިޝަރީޢަތާއިސްލާމީ ނުވަތަ  ޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ޝަރީ އިސްލާމީ  ޑިގްރީ  މާސްޓާސް +1

  ޤާނޫނުން  އިޝަރީޢަތާއިސްލާމީ  ޑިގްރީ  މާސްޓާސް ޕީ.އެޗް.ޑީ +1

 :   ޓުނޯ
 ޅިހުށަހެ ޓުފިކެ ޓުވުރެ ގިނަ ސެ ފިކެޓަށްޓުބަޔަށް އެއް ސެ ޤާނޫނުން އޮނާސް" މި އި"އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ (1

 ވެ.ކުހެ މާ)އެކެއް(  1ނަމަވެސް، ލިބޭނީ ގިނަވެގެން 
)އެކެއް(  1ނަމަވެސް، ލިބޭނީ ގިނަވެގެން  ޅި ހުށަހެ ޓުފިކެޓުވުރެ ގިނަ ސެ  ފިކެޓަށްޓުސެ  )އެކެއް( 1ބަޔަށް  ޤާނޫނުން"  މި އި"އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ (2

 މާކުހެވެ.
ދާއިރާއިން )ތިނެއް(  3ނުކޮށް މި ލުނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން، ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ ފަސްޓް ޑިގްރީ ހާސި ،ނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ،ޤާނޫނު (3

 ނުދެވޭނެއެވެ. މާކުހެއްލީމީ ބައިން ލިބެންވާ ޢުތަ ،ކޮށްފައިވީނަމަވެސްލު ނުވަތަ ޕީ.އެޗް.ޑީ ހާސިޓާސް މާސް
ފައިވާ ޅައިފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަދައިހަ ޑިގްރީ ނުވަތަ މާސްޓާސް ނަމަ،  ކޮށްފައިވާލުހާސިމާސްޓާސް  ޑިގްރީ ނުވަތަ ނުކޮށްހާސިލު ޑިޕްލޮމާ (4

 ދެވޭނެއެވެ.  މާކުހެއް ފައިވާ ޅައިއަކަށް ކަނޑައަޑިޕްލޮމާއެ  ،ނަމަ ދާއިރާއަކުން ކަމަށްވާ
 ނުދެވޭނެއެވެ. މާކުހެއްފިކެޓަކަށް ޓުއެހެން ދާއިރާތަކުން ހުށަހަޅާ ސެ ވައިމަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތައް ފިޔަ (5
 ފައެވެ. ލައިފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަޅައިގެ ބާވަތް ކަނޑައަޅާނީ އެ ކިޔެވި މަރުކަޒެއްގެ ބޯޑުން ކަނޑައަ ޓުފިކެ ޓުސެ (6

 ލަ މު ޖު  ބައިގެ  މި  35 35%

1ޖަދުވަލު   

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    

15 
ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ ލީގަލް މަޤާމެއްގައި ކުރެ ކަމެއްގައި  ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ނުވަތަ ޤަނޫނީ ވަކީލުކަމުގައި ނުވަތަ އެ ދެކަމުން

  .ނަމަ އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ )ދޭއް(  2ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކޮށް 
 2 ރިބާ ޖު ތަ 

  

5 

ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ ލީގަލް މަޤާމެއްގައި  ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ނުވަތަ ޤަނޫނީ ވަކީލުކަމުގައި ނުވަތަ އެ ދެކަމުންކުރެ ކަމެއްގައި 
އަދި އަހަރު ގުނުމުގައި  )އެކެއް( މާކުހެވެ. 1ވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް  އަހަރުދުވަހަށް )ދޭއް(  2ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކޮށް 

ހަމަކުރަން ބަލާއިރު  މުއްދަތަށެވެ. )އަހަރުއަހަރުދުވަހުގެ )ފަހެއް(  5ގިނަވެގެން  ،ނުލައި އަހަރު)ދޭއް(  2ބުނެވިދިޔަ   ،ބަލާނީ
 މާކްސް ދެވޭނެއެވެ.()ސުމެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް(  0.5އިތުރު  ،ނަމަ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާ ދުވަސް މަސް )ހައެއް(  6

 

 
ކޮށްފައިވާ އެ ކަމެއް  ،ނަމަ ވަކީލުކަން ވެސް ކޮށްފައިވާ ށް މާކްސް ދޭއިރު ފަނޑިޔާރުކަމާއި ޤާނޫނީޔަ ހަމަ ރުދުވަހާއަހަ)ދޭއް(  2ޖުރިބާގެ ބައިން ތަ : ޓުނޯ

ފުށުއަރާ މުއްދަތުގައި މާކްސް ދޭނީ އެންމެ ގިނައިން މާކްސް  ،ނަމަ ދޭއިރު ފުށުއަރާ ބައިންވެސް މާކްސް ދެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް މާކްސް )ދޭއް(  2މުއްދަތަކަށް 
 ލިބޭ ބައިންނެވެ.

ލަ މު ޖު  ބައިގެ  މި  20 20%  

  

5 
 

ތައުދީބީ  ،އެކު އެއްވެސް ރެކޯޑެއް ނެތުމާ ،ހަމަވުމުގެ އިތުރުން ޠުބައިން ޝަރު ޤީފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގައި ބުނާ އަޚްލާ
  .ފައި ނެތުންޅައިފިޔަވަޅެއް އަ

 3 ޤު ލާ ޚް އަ 

  .ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތުން  ،ހަމަވުމުގެ އިތުރުން ޠުބައިން ޝަރު ޤީފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގައި ބުނާ އަޚްލާ 0  

  ނުލިބޭނެއެވެ. މާކުހެއްބައިން އެއްވެސް  މި ،ނަމަ ފައި ވާ ޅައިތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއް އަ 0  
ލަ މު ބައިގެ ޖު  މި   5 5%  

 

  

 4 އުމުރު   .)ސާޅީސް ފަހެއް( އަހަރު ނުފުރޭނަމަ 45)ފަންސަވީސް( އަހަރު ފުރި،  25ފަރާތަށް އުމުރުން  ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ  5
  .)ފަންސާސް ފަހެއް( އަހަރު ނުފުރޭނަމަ 55)ސާޅީސް ހައެއް( އަހަރު ފުރި،  46ޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަށް އުމުރުން ފަނ 3
  .)ފަންސާސް ހައެއް( އަހަރުން މަތިނަމަ 56އުމުރު  ފަރާތުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ  0

  ލަ މު ބައިގެ ޖު  މި   5 5%
 5 އިންޓަވިއު  ޤާބިލުކަން ބެލުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އިންޓަވިއު  35  35%
   

 މުޅި ޖުމްލަ   100 100%
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