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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 

 ފަނޑިޔާރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދު 

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

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

ދަށުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ 
 ،)ފަންސާސްފަހެއް( އަހަރު ުނވިކަމުގައި ވިޔަސް 55ޢިނާޔަތް ބަޔާންކުރާ އަދި 

 ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު މަޤާމުން ވަކިވެވޭނެ އުސޫލު ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.

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

 ގެ ދަށުން ރިޓަޔަރވެވޭނީ އަންނަނިވި ހާަލތްތަކުގައެވެ.ދުމި ގަވާއި 2. ރިޓަޔަރ ެވވޭނެ ހާލަތްަތއް 
 

 ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުން. )ހ(

 
 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާ ތައުދީބީ މައްސަލައެއްގައި ފަނޑިޔާރުންގެ  (1)
ފަނޑިޔާރުންނާއި، ފަނޑިޔާރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރެ ކުރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން 

ޓަކައި  ވުަމށްއަ އޭނާއާމެދު އެޅިދާނެ ތައުދީީބ ފިޔަވަޅަކުން ބަރީ
ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭ ނުވަތަ ވަކިވާ ފަރާްތތަްއ ފިޔަވައި، 
ފަނޑިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެވޭނެ އެންމެ ދޮށީ އުމުރު ހަމަވުމުން ވަޒީފާއިން 
ވަކިކުރާ ފަރާތްތަކާއި، އެއްވެސް ތައުދީބީ މައްސަލައެއް އުފުިލފައި ނެތް 

ސަލައެއް އުފުލުމުގެ ހާލަތުވެސް އުފެދިފައި ނެތި، ހާލަތުގައި، އަދި އެފަދަ މައް
އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާއިން އިސްތިޢުފާދޭ ނުވަތަ 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-61/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:             66 އަދަދު:             52 ވޮލިުއމް:
 

4 

ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ 
ކަމާއެކު ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން މި ގަާވއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ޝަރަުފވެރި

 ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވުމަށް އެދޭ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

 
 

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

  
 

)ދިހައެއް( އަހަރުދުވަހު ޚިދުމަތް ޮކށްފަިއވާ  10ފަނޑިޔާރުކަމުގައި  2.1
 ؛ފަނޑިޔާރުން

  
 

  ،އެކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން  ،ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ 2.2
    )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  10/2008ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

( ަވނަ ނަްނބަރުަގއި 1ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ) 1-32 ޤާނޫނު( ގެ
)އެކެއް( އަހަރުދުވަުހގެ  1ވޭުތވެދިޔަ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅު

 ތެރޭގައި އަޅައިފައިނުވާ ފަނޑިޔާރުން.

  
 

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

( ަވނަ ނަްނބަާރއި 2ވަަނ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 1-32 ޤާނޫނު( ގެ 
      ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅު، ވޭތުވެިދޔ3ަ)
 )ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އަޅައިފައިނުވާ ފަނޑިޔާރުން. 3

 
)ފަންސާސްފަހެއް( އަހަރު ވުމުން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން  55އުމުރުން  )ށ(

 .ރިޓަޔަރކުރުން

 
 

   )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ 2010/13ޤާނޫނު ނަްނބަރު  -
)ފަންސާސް ފަހެއް( އަހަރުވުމުން  55އުމުރުން  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 27

އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމަކުން ުހށަހަޅާ ަފނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

 ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަނޑިޔާރުން.ރިޓަޔަރކޮމިޝަނުން 
 

 ސަބަބަކާހުރެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށްދިނުން.ޞިއްޙީ  )ނ(
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 ގެ   )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( 13/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރު  -  
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަނޑިޔާރުން  66

  ިމ ގަވާއިދުގެ  ،މުސްކުޅިކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކަށް ބެލުމަްށފަހު
ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2ޖަދުވަލު 

ޅާ ނުމަްށ ކަނޑައަޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މުސްކުޅިކޮށްދި
 ،ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރަންވާނީ 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ފަރާތްތަކެވެ.

    ންގެ ތެރެއިން ޞިއްޙީ ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތެރި
ލައްވައެވެ. އަދި ބަލީގެ ދާއިރާއިން ޚާއްޞަ  އެ ބައްޔަކަށް ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކު

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

 
 

 2010/13ޤާޫނނު ނަްނބަރު  ،ފަނޑިޔާރަކަށް ކުރިމަތިވާ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން (1)
ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އާއި  66)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ހުރިގޮތުން  )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗުްއޓީތަކަށް ފަހުގައިވެސް ބަލިހާލު
މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް އުޒުރުވެރިވުން ނުވަތަ މަޤާމުގައި ހުރުމަށް 

 ؛ނުކުޅެދުން

 
 

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

ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ދިމާވާ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ 
ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުްނ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރުމަށް 

 .ކުޅެދުންނު

ޢިނާޔަތް ލިބިެދވޭނެ 
 ފަރާތްތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި     2މި ގަވާއިދުގެ  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢިނާޔަތް ލިބިދެވޭނީ .3
)ނ( ގެ ދަށުން ރިޓަޔަރ ކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ 

 ފަނޑިޔާރުންނަށެވެ.

މި ަގވާިއދުގެ ދަށުން 

 ޢިނާޔަތްތައް ލިބިެދވޭ 
4. 

 

 

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

 އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތް. )ހ(

 މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް. ،މުޅި އުމުރަށް )ށ(



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-61/2023ގަވާިއދު ނަންަބރު:             66 އަދަދު:             52 ވޮލިުއމް:
 

6 

 އެހެނިހެން ޢިނާޔަްތތައް. )ނ(

މި ަގވާިއދުގެ ދަށުން 

ޢިނާޔަތް ލިބުން 
 އިސްިތސްާނވާ ފަރާތްަތއް 

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާ ފަނޑިޔާރުގެ ސްލޫކީ  )ހ( .5
ނުވަަތ  ފަނޑިޔާރުންމައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

 .ފަނޑިޔާރުގެ ސްލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ފަނޑިޔާރުންއެ 

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

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

އެ ފަނޑިޔާރަކު މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަަހޅާ ތާރީޚާ ހަމަޔަށް 
 ،ންދާނަމަކޮމިޝަނުން އެ ފަނޑިޔާރަކާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލަމުން ގެ

ނުވަތަ އެ ފަނޑިޔާރަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް 
 ހުށަހަޅައިފައިވާ ނަމައެވެ. 

ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  )ރ( 
 ،ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ހުށަހަޅާ 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. 

 

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

އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތެއް ދައުލަތުން ދީފައިވާ ފަނޑިޔާރުން، ދެވަނަ ފަހަރަށް ފަނޑިޔާރުކަމަށް 
އެފަދަ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ، 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
އައްޔަނުކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެްނ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުމާ ދެމެދު ޚިދުމަތްކުރި 

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

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު  2މި ގަވާއިދުގެ  .7 އެއްފަަހރާ ެދވޭ ޢިނާޔަތް 
 ފަނޑިޔާރުންނަށް އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ. ރިޓަޔަރވާ

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

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

 ންވަރު އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.ގުނަކުރުމުން ލިބޭ މި

)ތިރީސް(  30މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަނޑިޔާރަކު ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ  )ށ(
އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު ުމއްދަތެއްގައި ކަމަށް ވާނަމަ، އެ މީހަކު ވަކިވާއިރު، 

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

 ގުނަކުރުމުން ލިބޭ މިންވަރު އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.

މަުހން  ،މުޅި ުއމުރަށް 

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

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

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

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

ގައި އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަސާސީ މުސާރައިގެ  1މި ގަވާއިދު ޖަދުވަލު 
)ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި( ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު، ިލބެމުންއައި ޕެންޝަާނ  40/1

 ،ދުވަހަކު އިގައި ހުރިހައެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމުލަ އަދަދެވެ. އެއީ އެ މީހަކު ދުނިޔޭ
 ކޮންމެ މަހަކު ދެމުންގެންދާ ޢިާނޔަތްކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.
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މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ  ،މުޅި އުމުރަށް )ނ(
ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން ފަނިޑޔާރު ބޭނުން ނޫްނނަމަ، ނުަވތަ އެހިސާބަްށ 

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

ަގއި އެ މަޤާމަކަށް  1މުއްދަތުކަމުގައި ބަލައިގެްނ، އެ ައދަދާއި މި ގަވާއިދު ޖަދުވަލު 
)ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި( ގުނަކުރުމުްނ  40/1ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަސާސީ މުސާރަ 

 ،ކުކޮންމެ މަހަ ،ދުވަހަކު އިއެ މީހަުކ ދުނިޔޭގައި ހުރިހަ ،ލިބޭ އަދަދެވެ. އެއީ
 ދެމުންގެންދާ ޢިނާޔަތްކަމުގައި ަހމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.

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

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

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

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

ފާހަގަކުރެވޭ  ،ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އެހީގައި ހަދާ ރިސްކް އެސެސްމަންޓަށްފަހު )ނ(
ސަލާމަީތގޮތުން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފެްނވަރުގެ ޙިމާޔަތާއި  ،ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ރައްކައުތެރިކަން ލިބިދެވޭނެއެވެ.

މި ަގވާިއދުގެ ދަށުން 
ރިޓަޔަރ ކުެރވޭ 

ފަނޑިޔާރުްނނަށް ެދވޭ 

 ލަޤަބު 

އެ މީހަކަށް ނަމަ، ރިޓަޔަރވާ ފަނޑިޔާރެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމުންއެ މީހަކީ  .10
މި ލަޤަބު  "ޗީފް ޖަސްޓިސް ރިޓަޔަރޑް" މުޚާޠަބުކުރުމުގައި އެ މީހެއްގެ ނަމުގެ ކުރިޔަށް 

    ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ނުވަތަ ހައިކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރި ފަނޑިޔާރެއްނަމަ  ،އިބޭނުންކުރުމާ
      އެ މީހަކަށް މުޚާޠަބުކުރުމުގައި އެ މީހެއްގެ ނަމުގެ ކުރިޔަށް "ޖަސްޓިސް )ރިޓަޔަރޑް(" 
މި ލަޤަބު ބޭނުންކުރުން. އަިދ އެ މީހަކީ ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ތެެރއިން ސުޕީރިއަރ ކޯޓުގައި 

އެ މީހަކަށް މުޚާޠަބުކުރުމުގައި އެ މީހެއްގެ ނަމުގެ ކުރިޔަށް  ތްކުރި ފަނޑިޔާރެއްނަމަމަސައްކަ
"ޖަޖް )ރިޓަޔަރޑް(" މި ލަަޤބު ބޭުނންކުރުމާއި، އެ މީހަީކ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި 
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މަސައްކަތްކުރި ފަނޑިޔާރެއްނަމަ އެ މީހަކަށް މުޚާޠަބުކުރުމުގައި އެ މީހެއްގެ ނަމުގެ ކުރިޔަށް 
                                                                                                                                                                                                                      ޓްރޭޓް )ރިޓަޔަރޑް(" މި ލަޤަބު ބޭުނންކުރުން.                                                                                  "މެޖިސް

ޢިނާޔަތް ހަމަަޖއްާސނެ 

 ފަރާތް 
 )ހ( .11

 

 

ޢިނާޔަތްތަކާިއ  ޝަރަފުވެރިަކމާއިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރަކަށް ލިބެންވާ 
ޙިމާޔަތް އެ މީހަކަށް ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 
    އިންތިޒާމުކޮށް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. އަދި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

       ދުވަހުން ފެށިގެްނ  ރިޓަޔަރކުރާ އެ ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން  ،މާލީ ޢިނާޔަތްތައް
 ވާނެއެވެ.އެ މީހަކަށް ލިބިދޭން

މި ގަވާއިދުގެ ަދށުން ލިބިދެވޭ ޢިނާޔަތަްއ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 11މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(
       ،ހަމަޖައްސާ ފަރާތަކީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ކަމުގައި ވިޔަސް

އެކަމާ ގުޅުންހުރި  އެންމެހައި ކަންކަން  ،މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ހަމަޖެއްސުމާއި
ޑިޕާޓްމަންޓް ޮއފް ޖުޑީޝަލް  ،އިންތިޒާމުކޮށް ހަމަޖައްާސނީ

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ. 

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

 އަންގަންވާނެއެވެ.

މި ަގވާިއދުގެ ދަށުން 

ބަޔާންކުރާ ޢިނާޔަތްަތއް 
 ނުެދވޭނެ ހާލަތް 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝަރަފުވެިރކަމާއެކު ވަކިވާ ފަނޑިޔާރަކު ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މަޤާމެއް  .12
         ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަތްތަކާއި 8ގަވާއިދުގެ ފުރާ މުއްދަތުގައި، މި 

          އެ މީހަަކށް  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާިއ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް 9
 އެ މުއްދަތުގައި ނުދެވޭނެއެވެ.

ޝަރަފުެވރިކަާމއެކު 
ފަނޑިޔާރުކަުމން ވަިކވާ 

ފަނޑިޔާރުން ތަްކރީމް 

 ކުރުން 

ތަކްރީމް ކުރުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަނޑިޔާރުން ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް  ،ތަކްރީމް ކުރުމަކީ )ހ( .13
 ޝަރަފު ދިނުމެވެ. ން، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީކުރި ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް

ޚާއްޞަކޮށްގެން ޓަކައި  އެކަމަށް ،ގޮތެއްގައި ފަނޑިޔާރުން ތަކްރީމް ކުރެވޭނީންމުއާ )ށ(
 ރަސްމީ ޖަލްސާއެއްގައެވެ. އްވާބާ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޖަލްސާގެ ބަދަލުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ  )ނ(
 ވެސް ތަކްރީމް ކުރެވިދާނެއެވެ. ގުޅޭ ޖަލްސާއެއްގައި ޚާއްޞަ ކަމަކާ
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ހަމަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ލިސްޓު މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް  )ރ(
ތަކްރީމް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަނޑިޔާރުންގެ  ،ލުމަށްފަހުއިދާރީގޮތުން އެކުލަވައި

ފް ޖުޑީޝަލް ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮ ،ށްދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްަތމަ ފަނޑިޔާރަ ،ނަންތައް
 ން ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނު

ޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދެވޭ ލަޤަބު ދީ، ދިވެހިރާއްތަކްރީމް ކުރެވޭ  (ބ)
           ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ތަކްރީމް ކުރާނީ ،ދީ ފައިވާ ފަތްކޮޅުއިސިއްކަ ޖަހަ

 ފަނޑިޔާރެވެ.  އުއްތަމަ

 ފައިވާ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.ރިޓަޔަރކޮށްޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ފަނޑިޔާރުކަމުން  ،ތަކްރީމް ކުރެވޭނީ .14 ތަކްރީމް ކުުރމުގެ ަޝރުޠު 

ޝަރަފުެވރިކަާމއެކު 

ވާ ރިޓަޔަރ ފަނޑިޔާރަކަުމން
ފަނޑިޔާރުްނނަށް ެދވޭ 

 ޝަރަފު 

 )ހ( .15

 

 ،ވާ ފަނޑިޔާރުން ތަކްރީމް ކުރެވޭނީރިޓަޔަރ ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ފަނޑިޔާރުކަމުން
       އަދި  ނެވެ.ންކޮޅަކުފައިވާ ފަތްއިޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސިއްކަ ޖަހަދިވެހިރާއް

 އެވެ.ދެޭވނެކުރެވޭ ފަނޑިޔާރުންނަށް  ތަކްރީމް  ،ޝަރަފުގެ މެޑައްޔެއް، މި ފަތްކޮޅާއެކު

          ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަތްކޮޅުގެ އިތުރުން، މަދުވެގެންހމި މާއްދާގެ ) (ށ)  
ނުކެނޑި ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމު އަދާކޮށްފައިވާ މެދު )ފަންސަވީސް( އަހަރު 25

 އެވެ.ދެވޭނެފަނޑިޔާރުންނަށް ޝަރަފުގެ އައްޑަނައެއް ވެސް 

ފަނޑިޔާރުކަން ކޮށްަފއިވާ 

 ފަރާތެއް ނިަޔއުުވން 
 ،ފަނޑިޔާރުކަން ކޮށް ލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށމުގެ ކުރިން އަދި ފަހުން ެވސް،ސޫމި އު .16

      ޝަފަރުވެރިކަމާއެކު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވެފައިވާ ފަނޑިޔާރަކު ނިޔާވެފައިވީނަމަވެސް 
 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ގަވާއިދުއެ ފަނޑިޔާރަކު ތަކްރީމްކުރުން މި 

ތަކްރީމް ކުުރމުގެ އިާދރީ 
 މަަސއްކަތް 

ގުޅޭ އެންމެހައި އިދާރީ  ގެ ދަށުން ތަކްރީމް ުކރެވޭ ފަނޑިޔާރުން ތަކްރީމް ކުރުމާގަވާއިދުމި  .17
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  ށް ގެންދާނީ،ޔަންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި ކުރިއި

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

ޝަކުވާތައް  އެ ށަހަޅަން ޭބނުންވާ ފަރާްތތަުކންހު  ތަކްރީމް ކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ )ހ( .18 ޝަކުވާ ހުށަެހޅުން 
 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށެވެ. ،ހުށަހަޅާނީ

    ގޮތެއް ރަސްމީ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވަތަކާ ގުޅިގެން ނިންމާ )ށ(  
 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 7

 ވާނެއެވެ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އަންގަން 
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ގޮތުން ުގޅޭ  ތަކްރީމްކުުރމާ

ަގއި ަގވާިއދު މި
ހިމެނިފަިއނުވާ ަކމެއް 

 ދިާމވުން 

ތަކްރީމް ކުރުމާގުޅޭގޮތުން މި ަގވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެްއ ދިމާވެއްޖަނަމަ، އެ ދިމާިވ  .19
 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ. ،ކަމަކާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމާނީ

"ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތު" އާއި "ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްކުރި އަހަރު"  .20 މާނަކުރުން 
       ،"ފަނޑިޔާރު" ކަމުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށާއި ،ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ

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

"ފަނޑިޔާރުގެ އެހީތެރިޔާ" ގެ ނަމުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ މަސްއޫލިޔަތު އަދާކުރުމަށް 
  މުއްދަތަށެވެ.ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ

ދިެވިހ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާނީ .21 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރުން 
 ފެށިގެންނެވެ.

                          އުަވއިލެވޭ                                                                                                 

 ގަާވިއދު 
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ެފށުމާއެކު، ކުރިން ޢަމަލުކުރަުމންދިޔަ ގަވާއިދު ނަންބަުރ  .22

2022/R-241 (ުއާއިފަނޑިޔާރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދ )،  ާއެ ގަވާއިދަށް ގެނެސްފައިވ
 އިޞްލާޙުތައް އުވުނީއެވެ.

____________________ 
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 1ޖަދުވަލު 

 ނާޔަތްތައް ހިސާބުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑު ޢި

 އެޑިޝަނަލް އެލަވަންސް )ރުފިޔާ(
އަސާސީ މުސާރަ 

 )ރުފިޔާ(
 މަޤާމު 

ެވެލް 
ލ

 

 ސުޕްރީމް ކޯޓް 

 J1 އުއްތަމަފަނޑިޔާރު  53,125 20,000

 J2 ފަނޑިޔާރު  51,000 20,000

 ހައިކޯޓު  

 J3 އިސް ފަނޑިޔާރު  38,000 15,000

 J4 ފަނޑިޔާރު  36,000 15,000

 ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތައް 

 J5 އިސް ޤާޟީ  31,000 15,000

 J6 ޤާޟީ  30,000 15,000

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް 

 J13 ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް  23,150 4,000

 J14 ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް  21,000 4,000

 J15 މެޖިސްޓްރޭޓް  18,850 4,000
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 2ޖަދުވަލު 

 ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަނޑިޔާރުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މެޑިކަލް ފޯމު 

 އާންމު މަޢުލޫމާތު  .1
 

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

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

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

 

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

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ބަލީގެ ތަފުސީލު:

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

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

------------------------------------------------------------------------------------ ބަލީގެ ސަބަބުން އެ މީހަކަށް ިޞއްޙީގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 އަހުރެން، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ޑޮކްޓަރުގެ ނަން:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:   

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

 

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

 ނޯޓު: 

 ީޞިއްޙީ  ، ޚާއްޞަވެފައިވާބައްޔަށް ށް ިމ ޯފމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކިބައިގައި ހުރިކަމަ ،މި ފޯމު ފުރާނ
 ކު ލައްވައެވެ.ޔަށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮ

 ުޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.  ،ންތަކުގެ އަސްލުޔުލް ރިޕޯޓުތަކުގެ ހުރިހާ ލިޔެކިމެޑިކަ ،މި ފޯމާއެކ

 ކޮމިޝަނަނުން މެޑިކަލް ރިޕޯޓުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ޔަގީންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

____________________________________________ 


