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ނޑިޔާރުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/13 ނަންބަރު  ޤާނޫނު   ވަނަ  5 އަށް( ޤާނޫނު  ފަ
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ  ފުރަތަމަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެދުވަ އަްނގާރަވި  13މަހުގެ  މާރިޗު ވަނަ އަހަރުެގ  2018
)ިދވެހިރާއްޭޖގެ ަފނޑިޔާރުްނގެ ޤާނޫނު( އަށް    2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްާސއިން ފާސްުކރެއްވި  8
 2018 މާރިޗު  14 ،މަިތންވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮތުގެ 92ގެ އަސާސީ ޤާނޫނު" ބިލު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  5
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުންރަ ދުވަހު ބުދަހ( ވި 1439 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 26)

 ޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއި

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 37 އަަދދު:  47 ލިުއމް: ވޮ

 3 

 2018/1 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

ނޑިޔާރުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/13 ނަންބަރު  ޤާނޫނު            އަށް( ޤާނޫނު  ފަ
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  5

 
ނޑިޔާރުްނެގ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/13 ނަންބަރު ޤާނޫނު  .ގެނައުން ިއޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް( ޤާނޫނުފަ

 ގޮތަށް  އަންނަނިވި( ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް 4ގެ )ށ( ގެ )މާއްދާ ަވނަ 15 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .1

 ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން. 

ސާބިުތެވ ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގަިއ ޖިނާއީ ކުށެއް ( 5) (ށ) .15 

 ނުވުން.

 .އިތުރުކުރުން  މާއްދާ ދެ ގޮތަށް އަންނަނިވި  ގެ ފަހަތަށްމާއްދާ ވަނަ  23 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .2

 ތަޙްޤީޤަކާ  ޖިނާއީ 
 ގުޅިގެން 

 ސަސްޕެންޑްކުރުން 

ނޑިޔާރަކު ހަްއޔަރުޮކށްފި )ހ( .24 ނުވަތަ  ނަމަޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުަގއި ފަ

   ންސަރިވސް ކޮމިޝަނުމުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ޖުޑީޝަލް ބަންދުކޮށްފިނަމަ 

ނޑިޔާަރކު ސަސްޕެންޑް ކުރަ  ންވާނެެއވެ.އެ ފަ

ނޑިޔާެރްއެގ ކޮށްފައިވީނަަމވެސް، ންމި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެހެން ބަޔާ )ށ(   ފަ
އެމީހާެގ މައްޗަށް ނިހާއީ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ުއފުލައިފި ޙާލަތެއްގަިއ، 

ނޑަެއޅެންދެން،  ގޮތަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ މުސާރަ ނުލިބޭ ޙުކުމެއް ކަ
ނޑިޔާަރކު ސަސްޕެންޑް ކުރަ ންކޮމިޝަނު  ންވާެނއެެވ.އެ ފަ

ޖިނާއީ ކުށެއް 
 ސާބިތުވުން 

ނޑިޔާެރއްގެ )ހ( .25 ދަށު ކޯޓަކުން  ކާ ގުިޅެގންޖިނާއީ ކުށަ މަތުކުރެވޭހުމަްއޗަށް ތު ފަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިޯކޓަށް އިސްިތއުނާފު ކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމުމެއް 

     ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތަކީ ެއ މައްސަލަެއއް ނިންމި ާތރީޚުން ފެށިގެން 
 )ދިހައެއް( ުދވަހެވެ. 10

ނޑިޔާރެްއގެ  ތެރޭަގއި  މުއްދަުތގެ ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(    ފަ

 ަހއިކޯޓަށް  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ނާފުކުރުމަށްއުއިސްތި  ޙުކުމެއް  ކުރެވިަފއިވާ  މައްޗަށް
( ތިރީސް) 30 ފެިށެގން ތާރީޚުން ހުށަހަޅާ މަްއސަލައެއް އެ ހުށަހަޅައިފިނަމަ،

 .ނިންމަންވާނެެއވެ ގޮެތއް ަމއްސަަލއަކާމެދު އެ ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ
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ނޑިޔާެރއްގެ )ނ(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކާ ގުިޅެގންޖިނާއީ ކުށަ މަތުކުރެވޭހުމަްއޗަށް ތު ފަ
ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިންމާ ނިންމުމެއް ން ޓުކޯހައި

ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތަކީ އެ މައްސަލަެއއް ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 )ދިހައެއް( ުދވަހެވެ. 10

ނޑިޔާެރްއެގ މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ މުއްދަުތގެ ތެރޭަގއި  )ރ(   ފަ
ނާފުކުރުމަށް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް އުމައްޗަށް ކުެރވިފަިއވާ ޙުކުމެްއ އިސްތި

   ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ެއ މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 އަކާމެދު ގޮެތއް )ތިރީސް( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި އެ މައްަސލަ 30

 ނިންމަންވާނެއެވެ.
ނޑިޔާެރއްގެ މަްއޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން  )ބ(   ފަ

     ޙުކުމެްއ ނިހާއީ ުޙުކމެއްކަމަށް ަކނަޑއެޅޭ ހިނދުން ފެށިގެން، ކުރާ 
ނޑިޔާަރކު މަޤާމުން ވަިކވާނެެއވެ.  އެ ފަ

 .އިތުރުކުރުންައކުރެއް ފަހަތަށް ައންނަނިވި ގޮތަށް )މ( ގެ ވަަނ މާއްދާގެ  27 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .3

ނޑިޔާެރއްގެ މަްއޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން  (ފ) .27  ފަ

     ކުރާ ޙުކުމެްއ ނިހާއީ ުޙުކމެއްކަމަށް ަކނަޑއެޅޭ ހިނދުން ފެށިގެން، 

ނިޑާޔރުކަން ނިމުމަކަށް އައީއެވެ.  ނޑިޔާެރއްގެ ފަ      އަދި އެގޮތުންއެ ފަ

ނިޑާޔރުކަން ނިމުމަކަށް ައއުމަީކ  ނޑިޔާރެްއެގ ފަ ޤާނޫނުއަސާީސގެ އެ ފަ

ނުވަތަ ސުލޫކީ މަްއސަލައަކާ ގުޅިގެްނ  ބީވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތައުދީ 154

ވަނަ މާއްާދެގ  154ފިޔަވަޅު އެޅުން ކަުމގަިއ ނުވާތީ، ޤާނޫނުައސާސީެގ 

ނޑިޔާރެއް މަޤާމުން ވަ ކުރުމަށް އޮންނަ ކި ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ފަ

 ތެއް މި ޙާލަތުަގއި ނުހިނގާނެެއވެ.އައިޖުރާ

ގުިޅގެން އެ ޤާނޫުނގެ މާއްާދތަކުގެ ނަންބަރު  އާމި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ާޤނޫނަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާ  .4
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