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އަދަދު1058 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

`

ޝން
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމި ަ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

އދު
ގވާ ި
ގތުގެ ަ
ކރާނެ ޮ
ގއި ޢަމަލު ު
ކރުމު ަ
ޔނު ު
ކޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައް ަ
މެޖިސްޓްރޭޓް ޯ
ފ
ތަޢާރަ ު

ނ
 .1މިއީ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  159ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރާއި ،ޤާނޫ ު
ނަންބަރު 10/2008

(ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ

ނބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ބރު ލިބިގެން ،ޤާނޫނު ނަ ް
(ނ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުން ާ
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި  15ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ޝަރުޠުތަކަށް

ޖސްޓްރޭޓް
މެ ި

ބލައިގެން
ަ

ކޯޓުތަކަށް

ފަނޑިޔާރުން

ޢައްޔަނުކުރުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ.
ވއު ކުރާނެ
އިންޓަ ި
ތއް
އރާތަކާއި ސުވާލު ަ
ދާ ި
ނ
އޅު ް
ކަނޑަ ެ

( .2ހ) އިންޓަވިއު ކުރާނެ ދާއިރާތަކާއި އެ ދާއިރާތަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މާކްސް ތިރީގައި
މި ވަނީއެވެ.
 .1ދުސްތޫރީ ޢިލްމުގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ،ޤާނޫނީ ޢިލްމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ހުރި
މިންވަރު ( 8މާކްސް)
 .2އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ޢިލްމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު ( 7މާކްސް)
 .3މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމުގެ ސިފަ
ހުރި މިންވަރު ( 6މާކްސް)
 .4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ފަރިތަ ވެފައިވާ މިންވަރު ( 5މާކްސް)
 .5ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމާއި

ނތެރިކަމާއި
ރޭވު ް

ލީޑަރޝިޕްގެ

ހުނަރު

ހުރި

މިންވަރު ( 4މާކްސް)
 .6ހުށިޔާރުކަމާއި

މައްސަލަތައް

ޙައްލުކުރުމުގެ

ހުނަރު

ހުރި

މިންވަރު

( 5މާކްސް)
ރވޭނެ ސުވާލުތައް،
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުން ކު ެ
އިންޓަވިއު ޕެނަލުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :
ކއި،
މވާ ފަރާތްތަ ާ
ޝަރުޠު ހަ ަ

އަދަދު1058 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

( .3ހ) ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު

އށް
ވއު ަ
އިންޓަ ި

 1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއާއި އަޚްލާޤާއި

ފރާތްތައް
ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ަ

ސުލޫކުގެ ބައިން މާކްސް ދިނުމަށްފަހު ،ޝަރުޠުހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓެއް

އޅުން
ކަނޑަ ެ

ލން ވާނެއެވެ.
އިންޓަވިއު ޕެނަލުން އެކުލަވައި ާ
(ށ) މި

މާއްދާގެ

ގައިވާ

(ހ)

ގޮތުގެމަތީން

ޝަރުޠު

ނވާ
ހަމަ ު

ކެންޑިޑޭޓުންގެ

ލިސްޓެއްވެސް އެކުލަވައިލާން ވާނެއެވެ.
ވއު
އިންޓަ ި

( .4ހ)
(ށ)

އވެ.
ޝަރުޠު ހަމަވާ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ އިންޓަވިއު ކުރަން ޖެހޭނެ ެ
އިންޓަވިއު ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ވަގުތު ،އިންޓަވިއު ޕެނަލުން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު،
ރން ވާނެއެވެ .އަދި
ލނު ކު ަ
އންމުކޮށް އެކަން އިޢު ާ
ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ާ
 3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ
އިންޓަވިއު ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ) އިންޓަވިއު ޕެނަލުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މާކުސް ދޭންވާނީ ،މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު
 1ގައިވާ ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ .އަދި ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތްވާ
ވއު ޕެނަލުގައި ހިމެނޭ
ނ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިންޓަ ި
ނޓަވިއުގެ ބައި ް
ގޮތުގެމަތީން އި ް
އ ތައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
މެންބަރުން މާކްސް ދޭނެ ޝީޓެ ް
(ރ) އިންޓަވިއުއަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މާކުހުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއިން ފާސްވުމަށްޓަކައި
މަދުވެގެން ދެބައިކުޅައެއްބައި މާކްސް ލިބެންވާނެއެވެ .އަދި އެ އަދަދަށް މާކްސް
ލިބިފައިނުވާ ކެންޑިޑޭޓުން ފަނޑިޔާރުކަމަށް ހޮވުމުގައި ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ.
(ބ)

އިންޓަވިއު ކުރެވޭ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެސް މާކްސް ދިނުމަށްޓަކައި ،އިންޓަވިއު
ޕެނަލުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އިންޓަވިއުއަށް ވަކިން މާކްސް ދޭނެ
ވގުތުން އިންޓަވިއު
ވނެއެވެ .އަދި އިންޓަވިއު ނިމުމުންަ ،
ޝީޓެއް އޮންނަން ާ
މކްސް ޝީޓުތަކުގައި ސޮއި ކުރަން ވާނެއެވެ.
ޕެނަލުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ާ

(ޅ)

ނޓަވިއުއަށް ދީފައިވާ
ނޓަވިއު ޕެނަލުގެ މެންބަރުން އި ް
އިންޓަވިއުކޮށް ނިމުމަށްފަހު ،އި ް
ކސް އެއްކުރުމަށްފަހު،
ބފައިވާ މާ ް
ކށް ލި ި
މާކުހާއި ކްރައިޓީރިއާގައިވާ އެހެން ބައިތަ ަ
ހ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
ޖމުލަ މާކްސް ހިމެނޭގޮތަށް ހުރި ާ
ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބުނު ު
އ ލިސްޓު ތަރުތީބު
ލސްޓެއް ހަދަންވާނެއެވެ .އަދި ެ
ލިބުނު މާކްސްތައް އެނގޭނެ ި
ބންނެވެ.
ކުރާނީ އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތަރުތީ ު
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އަދަދު1058 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ކ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

އވާ މާކްސް ދީފައިވާ
ށފަހު ،މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
އިންޓަވިއުކޮށް ނިމުމަ ް
ހޅާއިރު ކޮމިޝަނުގެ
ގޮތުގެ ލިސްޓު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ހުށަ ަ
އ ޕެނަލުގެ މެންބަރުން ވަކިވަކި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
ށޓަކަ ި
މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަ ް
ތށް
ބރަކަށް ބެލޭނެގޮ ަ
މާކްސް ދިން ޝީޓުތައް ރިފަރެންސްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މެން ަ
އޮންނަން ވާނެއެވެ.

ރން
ރނެ ފަނޑިޔާ ު
އަޢްޔަނުކު ާ

( .5ހ)

ނ
އޅު ް
ކަނޑަ ެ

އިންޓަވިއު ޕެނަލުގެ މާކްސް ލިސްޓަށް ބެލުމަށްފަހު ،ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަޢްޔަނުކުރާނެ
ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.

(ށ)

 4ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބުނާ މާކްސް ލިސްޓަށް ބެލުމަށްފަހު ،ލިސްޓުގެ އެންމެ
ށ
ރކު ކެންޑިޓޭޓަކަ ް
ތބުން ފަހަ ަ
ވ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތަރު ީ
މަތިން މާކްސް ލިބިފައި ާ
ނ އެކަމަށް އެންމެ
އތިފާޤު ް
ލބިއްޔަތުން ނުވަތަ އި ް
ގ އަޣު ަ
ވޯޓުނަގައި ،ކޮމިޝަނު ެ
ފުރަތަމަ

ހޮވޭ

ނގެ
ކެންޑިޑެޓު ް

ތަރުތީބުން

ފަނޑިޔާރުން

ޢައްޔަނުކުރަން

ނިންމަންވާނެއެވެ.
ށ
މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައިވާ ނަންތަކަ ް
ށ
ތށް ފަހަރަކު ނަމަކަށެވެ .މިގޮތަ ް
ރތީބު ކޮށްފައިވާ ގޮ ަ
(ނ) ވޯޓަށް އަހަންވާނީ ނަންތައް ތަ ު
ތ އުފުލައިގެންނެވެ .އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮމިޝަނުން
ވޯޓަށް އެހުމުން ވޯޓްދޭނީ އަ ް
ބން ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރަން
ޓންގެ ތަރުތީ ު
އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބޭ ކެންޑިޑޭ ު
ޓ
ވ ފަރާތްތަކަށް ވޯ ް
އންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައި ާ
ނިންމަންވާނެއެވެ .ލިސްޓުގެ ެ
ދން ސަބަބު ޖަލްސާގައި ހާމަކުރަން ވާނެއެވެ.
ނުދިން މެންބަރަކު ވޯޓު ނު ި
ތ އެއަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބިފައިވާ ޖުމުލަ
(ރ) ( 2ދޭއް) ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަ ަ
މާކްސް

އެއްވަރުވެއްޖެ ނަމަ ،ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް ފުރަތަމަ ވޯޓަށް

އަހާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.
މށް
ފަނޑިޔާރުކަ ަ

( .6ހ)

ނ
ރ ް
ޢައްޔަނުކު ު

ކށް
ކގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުކަމަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަ ަ
ތތަ ު
އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާ ް
ކށް އެ ފަރާތްތައް ނުހޮވުނުކަން،
އެ ފަރާތްތައް ހޮވުނުކަން ،އަދި ނުހޮވުނު ފަރާތްތަ ަ
ކޮމިޝަނުން އަންގަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ފަނޑިޔާރުކަމަށް

ޢައްޔަނުކުރުމަށް

ކޮމިޝަނުން

އވާ
ނިންމައިފަ ި

ކެންޑިޑޭޓުން

ނމެހައި ކަންތައްތައް
ހ އެ ް
ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަނު ކުރުމަށް އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެ ޭ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމިޝަނުގެ
އވެ.
އިދާރާއިން ކޮށް ނިންމަން ވާނެ ެ

5

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި މާކްސް ދޭނެ ގޮތުގެ ކްރައިޓީރިއާ

ޖަދުވަލު 1

އެންމެ
ނަންބަރު

ކްރައިޓީރިއާ

މާކްސް

މާކްސް ދެވޭގޮތް

ގިނަވެގެން

އިންސައްތަ

ދެވޭ މާކްސް

އިސްލާމީ ޝަރީޢާއިން ޑިޕްލޮމާ

1

23

ޤާނޫނުން ޑިޕްލޮމާ
ތަޢުލީމު

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން ޑިޕްލޮމާ

24

އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން ބެޗްލާސް ޑިގްރީ

+3

އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން މާސްޓާސް ޑިގްރީ

+3

އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން ޕީ.އެޗް.ޑީ

+3

އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން އޮނާސް
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން

ޑިގްރީ

ޑިގްރީ

މާސްޓާސް

+1

މާސްޓާސް

ޕީ.އެޗް.ޑީ

+1

ނޯޓު:
" )1އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން އޮނާސް" މި ބަޔަށް އެއް ސެޓުފިކެޓަށް ވުރެ ގިނަ ސެޓުފިކެޓު ހުށަހެޅި
ނަމަވެސް ،ލިބޭނީ ގިނަވެގެން ( 1އެކެއް) މާކުހެވެ.
" )2އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން" މި ބަޔަށް ( 1އެކެއް) ސެޓުފިކެޓަށް ވުރެ ގިނަ ސެޓުފިކެޓު ހުށަހެޅި ނަމަވެސް ،ލިބޭނީ ގިނަވެގެން ( 1އެކެއް)
މާކުހެވެ.
 )3ޤާނޫނު ،ނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ،ނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން ،ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ ފަސްޓް ޑިގްރީ ހާސިލުނުކޮށް މި ( 3ތިނެއް) ދާއިރާއިން
މާސްޓާސް ނުވަތަ ޕީ.އެޗް.ޑީ ހާސިލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ތަޢުލީމީ ބައިން ލިބެންވާ މާކުހެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
 )4ޑިޕްލޮމާ ހާސިލުނުކޮށް ޑިގްރީ ނުވަތަ މާސްޓާސް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ނަމަ ،ޑިގްރީ ނުވަތަ މާސްޓާސް ހަދައިފައިވަނީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ދާއިރާއަކުން ކަމަށްވާ ނަމަ ،އެ ޑިޕްލޮމާއަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މާކުހެއް ދެވޭނެއެވެ.
 )5މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތައް ފިޔަވައި އެހެން ދާއިރާތަކުން ހުށަހަޅާ ސެޓުފިކެޓަކަށް މާކުހެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
 )6ސެޓުފިކެޓުގެ ބާވަތް ކަނޑައަޅާނީ އެ ކިޔެވި މަރުކަޒެއްގެ ބޯޑުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައިފައެވެ.
މި ބައިގެ ޖުމުލަ

35

35%

2

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

ތަޖުރިބާ

ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކޮށް ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ނަމަ.
ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ނުވަތަ ޤަނޫނީ ވަކީލުކަމުގައި ނުވަތަ އެ ދެކަމުންކުރެ ކަމެއްގައި

ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ ލީގަލް މަޤާމެއްގައި

ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކޮށް ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް ( 1އެކެއް) މާކުހެވެ .އަދި އަހަރު ގުނުމުގައި
ބަލާނީ،

15

ބުނެވިދިޔަ ( 2ދޭއް) އަހަރު ނުލައި ،ގިނަވެގެން ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ( .އަހަރު ހަމަކުރަން ބަލާއިރު

5

( 6ހައެއް) މަސްދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާ ނަމަ ،އިތުރު ( 0.5ސުމެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް) މާކްސް ދެވޭނެއެވެ).
ނޯޓު:

ތަޖުރިބާގެ ބައިން ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހާ ހަމަޔަށް މާކްސް ދޭއިރު ފަނޑިޔާރުކަމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ވެސް ކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އެ ކަމެއް ކޮށްފައިވާ

މުއްދަތަކަށް ( 2ދޭއް) ބައިންވެސް މާކްސް ދެވޭނެއެވެ .މިގޮތަށް މާކްސް ދޭއިރު ފުށުއަރާ ނަމަ ،ފުށުއަރާ މުއްދަތުގައި މާކްސް ދޭނީ އެންމެ ގިނައިން މާކްސް
ލިބޭ ބައިންނެވެ.
މި ބައިގެ ޖުމުލަ
3

އަޚްލާޤު

20
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގައި ބުނާ އަޚްލާޤީ ބައިން ޝަރުޠު ހަމަވުމުގެ އިތުރުން ،އެއްވެސް ރެކޯޑެއް ނެތުމާ އެކު ،ތައުދީބީ

20%

5

ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައި ނެތުން.

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގައި ބުނާ އަޚްލާޤީ ބައިން ޝަރުޠު ހަމަވުމުގެ އިތުރުން ،ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތުން.

0

ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފައި ވާ ނަމަ ،މި ބައިން އެއްވެސް މާކުހެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

0

މި ބައިގެ ޖުމުލަ
4

އުމުރު

5
ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަށް އުމުރުން ( 25ފަންސަވީސް) އަހަރު ފުރި( 45 ،ސާޅީސް ފަހެއް) އަހަރު ނުފުރޭނަމަ.

5

ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަށް އުމުރުން ( 46ސާޅީސް ހައެއް) އަހަރު ފުރި( 55 ،ފަންސާސް ފަހެއް) އަހަރު ނުފުރޭނަމަ.

3

ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ އުމުރު ( 56ފަންސާސް ހައެއް) އަހަރުން މަތިނަމަ.

0

މި ބައިގެ ޖުމުލަ
5

އިންޓަވިއު

5
ޤާބިލުކަން ބެލުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އިންޓަވިއު

35
މުޅި ޖުމްލަ

5%

5%
35%

100

100%

