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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 

 ފަނޑިޔާރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދު 

  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ  2010/13ޤާނޫނު ނަންަބރު  ،މި ގަވާއިދަކީ )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
)ފަްނސާސްފަހެއް( އަހަރު  55އުމުރުން  ،ދަށުން ގެ ވަނަ މާއްދާ 27ޤާނޫނު( ގެ 

ވަނަ  28އެ ޤާނޫނުގެ  ،ވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ
ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގެ   66އެ ޤާނޫނުގެ ،މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން ދެވޭ ިޢނާޔަތާއި

ދަށުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ 
ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު  ،އަހަރު ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް 55ޢިނާޔަތް ބަޔާންކުރާ އަދި 

 މަޤާމުން ވަކިވެވޭނެ އުސޫލު ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.

 ފަނޑިޔާރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދު" އެވެ."މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ،  )ށ(

.2 ރިޓަޔަރ ެވވޭނެ ހާލަތްަތއް   މި ގަވާއިގެ ދަށުން ރިޓަޔަރވެވޭނީ އަންނަނިވި ހާލަްތތަކުގައެވެ. 

 ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުން. )ހ( 

ތައުދީބީ މައްސަލައެއްގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންާމ  (1)  
ފަނޑިޔާރުންނާއި، ފަނޑިޔާރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރެ ކުރި ކަމެއްގެ ސަބަުބްނ 
އޭނާއާމެދު އެޅިދާނެ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅަކުން ބަރީޢަވުމަށް ޓަކައި ފަނޑިޔާރުކަމުގެ 

ރާތްތައް ފިޔަވައި، ަފނޑިޔާރެއްގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭ ނުަވތަ ވަކިވާ ފަ
ގޮތުގައި ހުރެވޭނެ އެންމެ ދޮީށ އުމުރު ހަމަވުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ 
ފަރާތްތަކާއި، އެއްވެސް ތައުދީީބ މައްސަލައެއް އުފުލިފައި ނެތް ހާލަތުގަިއ، 
އަދި އެފަދަ މައްސަލައެއް އުފުލުމުގެ ހާލަތު ވެސް އުފެދިފައި ެނތި، އަމިއްލަ 

ރުގައި ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާއިން އިސްތިޢުފާދޭ ނުވަތަ ވަކިވާ އިޚްތިޔާ
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ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ 
ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން މި ގަާވއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޝަރަުފވެރިކަމާއެކު 

 .ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވުމަށް އެދޭ ފަނޑިޔާރުންނެވެ

ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު މަޤާމުން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދެވޭނެ ފަރާތްތައް، ތިރީގައި  (2)  
 ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

)ދިހައެއް( އަހަރުދުވަހު ޚިދުމަތް ކޮށްފަިއވާ  10ފަނޑިޔާރުކަމުގައި  2.1   
 ؛ފަނޑިޔާރުން

ޤާނޫނު  ،އެކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ،ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ 2.2   
    )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  10/2008ނަންބަރު 
( ވަނަ ނަްނބަރުަގއި 1ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 1-32ޤާނޫނު( ގެ  

)އެކެއް( އަހަރުދުވަުހގެ  1ވޭުތވެދިޔަ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅު
 ތެރޭގައި އަޅައިފައިނުވާ ފަނޑިޔާރުން.

ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ، އެކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން،  2.3   
)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  10/2008ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

( ވަނަ ނަންބަރާއި 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 1-32ޤާނޫނު( ގެ  
      ( ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅު، ވޭތުވެިދޔަ 3)
 )ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އަޅައިފައިނުވާ ފަނޑިޔާރުން. 3

 ކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވުން.އަހަރު ވުމުން ފަނޑިޔާރުފަހެއް( )ފަންސާސް 55އުމުރުން  )ށ( 

 ގެަވނަ މާއްދާ 27)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާޫނނު( ގެ  2010/13ޤާނޫނު ަނންބަރު  
)ފަންާސސް ފަހެއް( އަހަރުވުމުން އަމިްއލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން  55އުމުރުން  ،ދަށުން

ވަކިވުމަށް އެދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމަކުން ހުށަަހޅާ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން 
 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަކިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަނޑިޔާރުން.

 މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށްދިނުން.ޞިއްޙީ ސަބަބަކާހުރެ  )ނ( 
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  ވަނަ މާއްދާގެ 66)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު(  13/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  
)ނ( ގެ ދަށުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަނޑިޔާރުން މުސްކުޅިކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކަްށ 

ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ބެލުމަށްފަހު
 ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަްށ ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކެވެ. 

ޖިސްޓަރީ ޞިްއޙީ ވުޒާރާގައި ރަ ،ގައިާވ ފޯމު ފުރިހަމަކުރަންވާނީ 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
ލައްވައެވެ. އަދި  ތެރިންގެ ތެރެއިން އެ ބައްޔަކަށް ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކުމަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ،ބަލީގެ ދާއިރާއިން ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކު ނެތް ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނީ
 ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.

 2010/13ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ފަނޑިޔާރަކަށް ކުރިމަތިވާ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން (1)  
ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އާިއ  66)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ 

)ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޗުއްޓީތަކަށް ފަހުގައި ވެސް ަބލިހާުލހުރިގޮތުްނ 
މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް އުޒުރުވެރިވުން ނުވަތަ މަޤާމުގައި ހުރުމަށް 

 ؛ނުކުޅެދުން

   )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  (2)  
ފަނޑިޔާރުކަމުގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ އެހެން އޮތް ނަމަވެސް 66

ނުވަތަ ނަފްސާނީ  ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ދިމާވާ ޖިސްމާނީ
ކަމެއްގެ ސަބަބުްނ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުންތެރި

 .ޅެދުންނުކު

ޢިނާޔަތް ލިބިެދވޭނެ 

 ފަރާތްތައް 
 އި   އާ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 2މި ގަވާއިދުގެ  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢިނާޔަތް ލިބިދެވޭނީ .3

ކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ  )ނ( ގެ ދަށުން ރިޓަޔަރ
 ފަނޑިޔާރުންނަށެވެ.

މި ަގވާިއދުގެ ދަށުން 
 ޢިނާޔަތްތައް ލިބިެދވޭ 

4. 

 

 

)ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު  އާއިވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  2މި ގަވާއިދުގެ 
 އަންަނނިވި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދެޭވނެއެވެ. ،ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް

 އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތް. )ހ(

 މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް. ،މުޅި އުމުރަށް )ށ(

 އެހެނިހެން ޢިނާޔަްތތައް. )ނ(
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މި ަގވާިއދުގެ ދަށުން 

ޢިނާޔަތް ލިބުން 
 ފަރާތްަތއް  ވާއިސްިތސްނާ 

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާ ފަނޑިޔާރުގެ ސްލޫކީ  )ހ( .5
މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ުނވަތަ އެ ފަނޑިޔާރުގެ 

 .މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ފަނޑިޔާރުންސްލޫކީ 

     ،ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށްދެވޭނީ ށ()
 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިންުމމަށް ފަހުގައެވެ. އެ މައްސަލައަށް

މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް މި މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ސުލޫކީ  )ނ(
           ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފަނޑިޔާރަކު" ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ބަާލނީ

އެ ފަނޑިޔާރަކު މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚާ ހަމަޔަށް 
 ،ކޮމިޝަނުން އެ ފަނޑިޔާރަކާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލަމުން ގެންދާނަމަ

ނުވަތަ އެ ފަނޑިޔާރަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް 
 ނަމައެވެ.  ހުށަހަޅައިފައިވާ

ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަށް ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  )ރ( 
 ،ހުށަހެޅިއްޖެނަމަހުށަހަޅާ ތާރީޚުގެ ފަހުން އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނަށް 

އެ ޝަކުވާއެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ވަޒީފާ ކޮމިޓީން ބެލުމަށްފަހު ަފނޑިޔާރު މަޤާމުން 
 .މުސްކުޅިކުރުމާމެދު ވަޒީފާ ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމައިފައި ކޮމިޝަަނށް ހުށަހެޅުން

ޢިނާޔަތަކާއެކު ކުރިން 

ވަކިކޮށްފަިއވާ 
ފަނޑިޔާރުްނގެ ުމއްދަތު 

 ބަލާނެ ގޮތް 

6. 

 

ނުވަަތ  ،ނުވަތަ އަލަށް ތަޞްީދޤުކުރާ ޤާނޫނަކުން ،ޤާނޫނަކަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙެއްގެ ސަބަބުން
ފަނޑިޔާރަކު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރިއިރު ދައުލަތަށް  ،އެހެން ސަބަބަކާހުރެ ވެސް
 ،ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލައި ،ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް

އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތެއް ދައުލަތުން ދީފައިވާ ފަނޑިޔާރުން، ދެވަނަ ފަހަރަށް ފަނޑިޔާރުކަމަށް 
އެފަދަ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަްތ ، އައްޔަނު ކޮށްފައި ވަނިކޮށް މަޤާުމން މުސްކުޅިކުރާ ހާލަތުގައި

އި މުއްދަތު ބަލާނީ ދިނުމުގައި އެއްފަހަރާ ދޭ ޢިނާޔަތާއި މަހުންމަހަށް ދޭ ޢިނާޔަތް ދިނުމުގަ
 ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 )ހ(

 

އެ ފަނޑިޔާރަކު ފަހުން  ،އެއްފަހަރާ ދޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މުއްދަތު ބަލާނީ
މާ ދެމެދު ޚިދުމަތްކުރި އައްޔަނުކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެްނ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރު

 ވެ.ށެމުއްދަތަ
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 ފަނިޑޔާރުކަމުގައި ކުރިން  ،ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ މުޅި އުމުރަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ  )ށ(
 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތާއި ފަުހން ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަނުކުރި މުއްދަތު ގުޅުވައި، 
 މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުމާ ހަމަޔަށް ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްކުރި މުޅި މުއްދަތަށެވެ.

)ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު  އި)ށ( އާވަނަ މާއްދާގެ  2މި ގަވާއިދުގެ  .7 އެއްފަަހރާ ެދވޭ ޢިނާޔަތް 
 ފަނޑިޔާރުންނަށް އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ. ވަކިވާ

)ތިރީސް(  30މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަނޑިޔާރަކު ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ  )ހ(
            ށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ީމހަކު ވަކިވާއިރު، އަހަރަ

ގައި އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަސާސީ މުސާރައިގެ  1މި ގަވާއިދު ޖަދުވަލު 
އެ މީހަކު ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތާ  ،)ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި( 3/1

  އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.ގުނަކުރުމުން ލިބޭ މިންވަރު

)ތިރީސް(  30ކޮށްފައިވަނީ ރަކު ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްމުސްކުޅިކުރެވޭ ފަނޑިޔާ )ށ(
އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު ުމއްދަތެއްގައި ކަމަށް ވާނަމަ، އެ މީހަކު ވަކިވާއިރު، 

އަސާސީ މުސާރައިގެ ގައި އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  1މި ގަވާއިދު ޖަދުވަލު 
ެއ މީހަކު ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތާ  ،)ދެބައިކުޅަ އެއްބައި( 2/1

 ގުނަކުރުމުން ލިބޭ މިންވަރު އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.

މަުހން  ،ށް މުރައު މުޅި 

 މަހަށް ެދވޭ ޢިނާޔަތް 
     މި ގަވާއިދުގެ  ،މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ،މުޅި އުމުރަށް )ހ( .8

ގައި އެ ަމޤާަމކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަސާސީ މުސާރައާއި  1ޖަދުވަލު 
 ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ. 

މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި، މިހާރު ލިބެމުންދާ  ،މުޅި އުމުރަށް )ށ(
އެންމެފަުހން ޕެންޝަން ދިްނ  ،ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން ބޭނުްނނަމަ ހިސާބުކުރާނީ

ތާރީޚުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރު މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަޔަށް ފަނޑިޔާރުކަމުގައި 
   މުއްދަތުކަމުގައި ބަލަިއގެން، އެ އަދަދާއި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ އަހަރުގެ އަދަދު އެއީ 

ގައި އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަސާސީ މުސާރައިގެ  1މި ގަވާއިދު ޖަދުވަލު 
)ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި( ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު، ލިބެުމންއައި ޕެންޝަނާ  40/1
ކޮންމެ  ،ގައި ހުރިހާ ދުވަހަކުއެއީ އެ މީހަކު ދުނިޔޭ ކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމުލަ އަދަދެވެ.އެއް

 މަހަކު ދެމުންގެންދާ ޢިނާޔަތްކަުމގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.
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މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ  ،މުޅި އުމުރަށް )ނ(
ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން ފަނިޑޔާރު ބޭނުން ނޫްނނަމަ، ނުަވތަ އެހިސާބަށް 

ކުރެވޭ ފަނޑިޔާރު މުސްކުޅި  ،ފަނޑިޔާރަށް ޕެންޝަން ލިބިފައިނުވާނަމަ ހިސާބު ކުރާނީ
އިވާ އަހަރުގެ އަދަދު އެއީ ތާރީޚާ ހަމަޔަށް ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފަ

ަގއި އެ މަޤާމަކަށް  1މުއްދަތުކަމުގައި ބަލައިގެްނ، އެ ައދަދާއި މި ގަވާއިދު ޖަދުވަލު 
އި( ގުނަކުރުމުން )ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބަ 40/1ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަސާސީ މުސާރަ 

 ،ކުކޮންމެ މަހަ ،ެއ މީަހކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ،އެއީ ލިބޭ އަދަދެވެ.
 ދެމުންގެންދާ ޢިނާޔަތްކަމުގައި ަހމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން އަންަނނިވި ޢިނާަޔތްތައް ލިބިދެވޭނެއެވެ.  4މި ގަވާއިދުގެ  .9 އެހެނިހެން ޢިނާަޔތްތައް 

 )ހ(
ގައި އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެޑިޝަނަލް  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 އެލަވަންސް.

 )ށ(

އެ ފަނޑިޔާރަކު ވަކިވާއިރު ހުރި ކޯޓެއްގެ  ،މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސްގެ ގޮތުގައި
ފަނޑިޔާރަކަށް ލިބޭ މެޑިކަލް ިއންޝުއަރެންސްގެ "ޕެކޭޖު" އާ އެއްވަރުގެ ޕެކޭޖެއް 
ހަމަޖައްސައި، އޭގެ ދަށުން މަޤާމުން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރަށާއި، އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ 

ނަށް ޞިއްޙީ )އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިން 18އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާައށާއި 
 ފަރުވާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.

 )ނ(
ފާހަގަކުރެވޭ  ،ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އެހީގައި ހަދާ ރިސްކް އެސެސްމަންޓަށްފަހު

ސަލާމަތީގޮތުން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފެްނވަރުގެ ޙިމާޔަތާއި  ،ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
 ރައްކައުތެރިކަން ލިބިދެވޭނެއެވެ.

މި ަގވާިއދުގެ ދަށުން 
ރިޓަޔަރ ކުެރވޭ 

ފަނޑިޔާރުްނނަށް ެދވޭ 

 ލަޤަބު 

އެ މީހަކަށް  ،ކޯޓުގައި ނުވަތަ ހައިކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރި ފަނޑިޔާރެއްނަމަ އެ މީހަކީ ސުޕްރީމް  .10
މުޚާޠަބުކުރުމުގައި އެ މީހެއްގެ ނަމުގެ ކުރިޔަށް "ޖަސްޓިސް )ރިޓަޔަރޑް(" މި ލަޤަުބ 

ދި އެ މީހަކީ ަދށު ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ސުޕީރިއަރ ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރި ބޭނުންކުރުން. އަ
ޓްރޭޓް ފަނޑިޔާރެއްނަމަ "ޖަޖް )ރިޓަޔަރޑް(" މި ލަޤަބު ބޭނުންކުރުމާއި، އެ މީހަކީ މެޖިސް

ފަނޑިޔާރެއްނަމަ "މެޖިސްޓްރޭޓް )ރިޓަޔަރޑް(" މި ލަޤަބު  ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރި
 ބޭނުންކުރުން.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި                   R-241/2022ގަވާިއދު ނަންަބރު:             332 އަދަދު:           51 ވޮލިުއމް:
 

9 

ޢިނާޔަތް ހަމަަޖއްާސނެ 

 ފަރާތް 
 )ހ( .11

 

 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރަކަށް ލިބެންވާ ޝަރަފުވެރިަކމާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި 
ޙިމާޔަތް އެ މީހަކަށް ދިނުމުެގ ކަންތައްތައް ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

      ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. އަދި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިންތިޒާމުކޮށް 
އެ ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން ވަކިވާ ދުވަުހން ފެިށގެން އެ މީހަކަްށ  ،މާލީ ޢިނާޔަތްތައް
 ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަުށން ލިބިދެވޭ ޢިނާޔަތައް  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 11މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(
މެޑިކަލް  ،ހަމަޖައްސާ ފަރާތަކީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ކަމުގައި ވިޔަސް

އެކަމާ ގުޅުންހުރި  އެންމެހައި ކަންކަން  ،އިންޝުއަރެންސް ހަމަޖެއްސުމާއި
ޑިޕާޓްމަންޓް ޮއފް ޖުޑީޝަލް  ،އިންތިޒާމުކޮށް ހަމަޖައްސާނީ

 ނުންނެވެ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޢުލޫމާތު )ނ(
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ގަވާއިދުން  ،ކޮމިޝަނުން

 އަންގަންވާނެއެވެ.

މި ަގވާިއދުގެ ދަށުން 
ބަޔާންކުރާ ޢިނާޔަތްަތއް 

 ތް ހާލަނުެދވޭނެ 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަކިވާ ފަނޑިޔާރަކު ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މަޤާމެއް މި  .12
     ،ނާޔަތްތަކާއިޢި ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ( ވަނަ މާއްދ8ާފުރާ މުއްދަތުގައި، މި ގަވާއިދުގެ )

         އެ މީހަކަށް  ،( ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާިއ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަތްތައ9ް)
 އެ މުއްދަތުގައި ނުދެވޭނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ހާލަތުގައި މަޤާމުން  2މި ގަވާއިދުގެ  .13 އިސްިތސްނާ 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5މި ގަވާއިދުގެ  ،މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތައް

 ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގައި އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

 "ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތު" އާއި "ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްކުރި އަހަރު" .14 މާނަކުރުން 
       ،"ފަނޑިޔާރު" ކަމުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށާއި ،ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ވުޖޫދަށް އައުމުެގ  2010/13ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
             ކުރިން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާކޮށްގެން "ޤާޟީގެ އެހީތެރިޔާ" ނުވަތަ

ޑިޔާރުންގެ މަސްއޫލިޔަތު އަދާކުރުމަށް "ފަނޑިޔާރުގެ އެހީތެރިޔާ" ގެ ނަމުގައި ފަނ
 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށެވެ.
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ދިވެިހ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާނީ .15 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރުން 
 ފެށިގެންނެވެ.

                                                                                                                           ލެވޭއުަވއި

 ގަާވިއދު 
ނަންބަރު  ން ޢަމަލުކުރަމުްނދިޔަ ގަވާއިދުމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ެފށުމާއެކު، ކުރި .16

2022/R-57  ްއަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި،  55)އުމުރުނ
ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަޤާމުން  ،އަހަރު ނުވިނަމަވެސް 55

    ،މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތުގެ ގަވާއިދު( އާއި
 ށް ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުތައް އުވުނީއެވެ.އެ ގަވާއިދަ
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 1 ޖަދުވަލު 

 ނާޔަތްތައް ހިސާބުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑު ޢި

 އެޑިޝަނަލް އެލަވަންސް )ރުފިޔާ(
 އަސާސީ މުސާރަ 

 )ރުފިޔާ(
 މު މަޤާ 

ެވެލް 
ލ

 

 ސުޕްރީމް ކޯޓް 

 J1 އުއްތަމަފަނޑިޔާރު  53,125 20,000

 J2 ފަނޑިޔާރު  51,000 20,000

 ހައިކޯޓު  

 J3 ފަނޑިޔާރު  އިސް 38,000 15,000

 J4 ފަނޑިޔާރު  36,000 15,000

 ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތައް 

ޤާޟީ  އިސް 31,000 15,000  J5 

 J6 ޤާޟީ  30,000 15,000

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް 

 J13 އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް  ގެ ދާއިރާ 23,150 4,000

 J14 އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް  ގެޓު ކޯ 21,000 4,000

 J15 މެޖިސްޓްރޭޓް  18,850 4,000
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 2ޖަދުވަލު 

 މު މުން މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަނޑިޔާރުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މެޑިކަލް ފޯ ޤާ ޓަކައި މަ  އްޙީ ސަބަބުތަކަށް ޞި 

 ލޫމާތު ޢުމު މަންއާ .1
 

---------------------------------------------------ދާއިމީ އެޑްރެސް:  ---------------------------------------------------------------------------- ނަން:  

-------------------------------------------------------ކޯޓުގެ ނަން:  ---------------------------------------------------------------------------- މަޤާމު:  

----------------------------------ކާޑު ނަންބަރު:  ދ.ރ.އ.  --------------------------------------------------------------------އުފަން ތާރީޚު:   

 

 އެ ބައްޔަކާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކު ލައްވައެވެ.( ،ޞިއްޙީ ހާލަތު )މި ބައި ފުރިހަަމކުރަންވާނީ .2

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ :ފުސީލުބަލީގެ ތަ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------.............................................................----------------------------------------------------------------------------------------------------------       
 

------------------------------------------------------------------------------------ އްޙީގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް:ޞި މީހަކަށް  ބަލީގެ ސަބަބުން އެ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...............................................................------------  

ލޫމާތެވެ.ޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުމަތީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަ ހުރެން،އަ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ޑޮކްޓަރުގެ ނަން:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ގެ ނަމާއި އެޑްރެސް: ލުހޮސްޕިޓަ  

---------------------------------------------------------------------ސޮއި: -------------------------------------------------------------- ފޯނު ނަންބަރު:  

 

------------------------------------------------------ތައްގަނޑު:  -------------------------------------------------------------------------------ތާރީޚު:   

 ނޯޓު: 

 ީވެފައިވާ ޞިއްޙީ ޔާންކޮށްފައިވާ  ބައްޔަށް ޚާއްޞައެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކިބައިގައި ހުރިކަމަށް މި ފޯމުގައި ބަ ،މި ފޯމު ފުރާނ
 ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ލައްވައެވެ.

 ުޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.  ،ލް ރިޕޯޓުތަކުގެ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތަކުގެ އަސްލުމެޑިކަ ،މި ފޯމާއެކ

 ކޮމިޝަނަނުން މެޑިކަލް ރިޕޯޓުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ޔަގީންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

____________________________________________ 


