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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
  ،މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ
  

 ގޮުތެގ ގަާވއިދު ަފނޑިޔާުރން ަޢއްޔަނުކުރުުމގައި ޢަމަލުކުާރނެ  ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް

ވަނަ ނަންބަރާއި ާޤނޫނު ނަންބަުރ  1ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  159މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .1 ފު ތަޢާރަ
 ެގ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 21)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުެގ(  10/2008

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  13/2010ޤާޫނނު ނަންބަރު  ،ވަނަ ނަންބަރުން ބާރު ލިބިގެން 1
ތަަކށް ޠުަވނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރު 15މާއްދާގެ )ހ( އާއި  ވަނަ 18ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ެގ 

 ބަލައި ސުޕީރީއަރ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ.
 

ކުރާނެ ދާިއރާތަކާއި  އިންޓަިވއު
 ސުވާލުަތއް ކަނޑަެއޅުން 

 ތިރީގައި އިވާ މާކްސް ފަ އިޅަކަނޑައަދާއިރާތަކަށް  އިންޓަވިއު ކުރާނެ ދާއިރާތަކާިއ އެ )ހ( .2
 މި ވަނީއެވެ.

 
ޤާނޫނީ ޢިލްމުގެ ުހނަރުވެރިކަން ހުރި  ޢިލްމުގެ ހުނަރުވެރިކަމާއިދުސްތޫރީ  .1

 މާކްސް( 7.5) މިންވަރު
 

 މާކްސް( 7.5) ޢިލްމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ .2
 

ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމުގެ ސިފަހުރި މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަމާއި  .3
 މާކްސް( 4.5މިންވަރު )

 

 މާކްސް( 3.5) މިންވަރު ފަރިތަވެފައިވާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް  .4
 

 ހުރި މިންވަރު  ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިކަމާއި ރޭވުންތެރިކަމާއި ލީޑަރޝިޕްގެ ހުނަރު .5
 މާކްސް( 3.5)

 

  އްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ހުރި މިންވަރު ޙަހުށިޔާރުކަމާއި މައްސަލަތައް  .6
 މާކްސް( 3.5)

` 



 ދިވެިހސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް                            1026 އަދަދު:                                 48 ލިުއމް: ވޮ

 

4 

 އިންޓަވިއު ދާއިރާތަކުން ކުރެވޭނެ ސުވާލުތައް،  ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
 ޕެނަލުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 

ފަރާތްތަާކއި ހަަމވާ  ޝަރުޠު
ައށް އިންޓަިވއު

ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ަފރާތްތައް 
 ކަނޑަެއޅުން 

ހަމަވާ  ޝަރުޠުޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޑިކެންފައިވާ އިލަފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތި )ހ( .3
 ވާނެެއވެ.ލާން އިވަންޓަިވއު ޕެނަލުން އެކުލަޑޭޓުންގެ ލިސްޓެއް އިޑިކެން

ގައިވާ އަދަދުގެ ނުލާޢުޑޭޓުންގެ އަދަދު، އި ޑިކެންމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ލިސްުޓގައިވާ  )ށ( 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ގުނައަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ 2

އި ސުލޫކުގެ ބައިން އެންމެ މަތީން ޤާލާޚްއަ އާއިލީމާއި ތަޖުރިބާޢުކްރައިޓީރިއާގައިވާ ތަ
 މާކްސް ލިބޭ މީހުންގެ ތަރުތީބަްށ ބަލައި، ބޭނުންވާ އަދަދުގެ ދެުގނަޔަށްވާ އަދަދަށްވުރެ 

 އެވެ.ނެމަދުނުވާ އަދަދަކަށް ޝޯޓްލިސްްޓ ކުރަންވާ

ޕެނަލުން  އިންޓަވިއުހަމަނުވާކަމަްށ  ޠުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޝަރު (ނ)
 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 އިންޓަވިއު ކުރަންޖެޭހނެއެވެ.  ޑޭޓުންނާޑިކެންލިސްޓް ކުރެވޭ ހުރިހާ ޝޯޓް )ހ( .4 އިންޓަިވއު 

 ،އިންޓަވިއު ޕެނަުލން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،އިންޓަވިއު ބާއްވާނެ ތާރީޚާިއ ވަގުތު )ށ(
ވަަނ  3ކުރަންާވނެއެވެ. އަދި  ލާނުޢު މުކޮށް އިންއާ އެަކންގައި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓު

 ،އަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށްއިންޓަވިއުމާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަިތން 
 އިންޓަވިއު ބާްއވާނެ ތާރީޚާއި ވަގުތު  ،ކަމާއި އަށް ޝޯްޓލިސްޓް ުކރެވުނުއިންޓަވިއު

    އަންގަންވާނެއެވެ.

ގައިވާ ކްރައިޓީރިއާ  1ލުގެ ޖަދުވަލު ސޫއު މި ،ދޭންވާނީ އިންޓަވިއު ޕެނަލުން މާކްސް )ނ(
މަތީން އިންޓަވިއުގެ ކްރައިޓީރިއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. އަދި

ން މާކްސް ދޭނެ  މެްނބަރު ގައި ހިމެނޭލުޑޭޓަކަށް އިންޓަވިއު ޕެނަޑިކެންބައިން ކޮންމެ 
 ޓެއް ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.ޝީ

 އިން ފާސްވުމަށްޓަކައިއިންޓަވިއު ގެ ތެރެއިން ހުކުފައިވާ މާއިޅައަށް ކަނޑައައިންޓަވިއު )ރ(
އަދަދަށް މާކްސް  އަދި އެ ނެއެވެ.މާކްސް ލިބެންވާ ދެބައިކުޅައެއްބައިމަދުވެގެން 
 ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ. ގައިހޮވުމު ަފނޑިޔާރުކަމަށް ޑޭޓުންޑިކެންލިބިފައިނުވާ 

 

ޑޭޓަކަށް ވެސް މާކްސް ދިނުމަށްޓަކައި، އިންޓަވިުއ ޑިކެން އިންޓަވިއު ކުރެވޭ ކޮންމެ  (ބ)
ޓެއް ޝީވަކިްނ މާކްސްދޭނެ އަށް އިންޓަވިއުފަރާަތކަށްވެސް  ގައި ހިމެނޭ ކޮންމެލުޕެނަ

ގައި ހިމެނޭ ލުއިްނޓަވިުއ ޕެނަ ،އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަދި ިއންޓަވިއު ނިމުމުން
 ވާނެއެވެ.  ސޮއި ކުރަންވަގުތުން ޓްތަކުަގއި ޝީފަރާތްތަކުން މާކްސް 



 ދިވެިހސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް                            1026 އަދަދު:                                 48 ލިުއމް: ވޮ

 

5 

އަށް ދީފައިވާ އިންޓަވިއުމެންބަރުން  ގެލުިއންޓަވިއު ޕެނަ ،މުމަށްަފހުއިންޓަވިއުކޮށް ނި (ޅ) 
ވާ މާްކސް އެއްކުރުމަށްފަހު، ބައިތަކަށް ލިބިފައިއެހެން ރައިޓީރިއާގައިވާ ކްމާކުހާއި 

ޑޭޓުންނަށް ޑިކެންހިމެނޭގޮތަށް ހުރިހާ  މާކްސްޖުމުލަ ލިބުނު  ޑޭޓަކަށްޑިކެން މެކޮން
ތަރުތީބު  ޓުލިސް އެނގޭނެ ލިސްޓެއް ހަދަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިބުނު މާކްސްތައް

   ޑޭޓުންގެ ތަރުީތުބންނެވެ.ޑިކެންލިބިފައިވާ  މާކްސް އެންމެ މަތިން ކުރާނީ 
 

ފައިވާ ދީކްސް( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މާޅމާއްދާގެ ) މި  ،އިންޓަވިއުކޮށް ނިމުަމށްފަހު (ކ) 
ކޮމިޝަނުގެ  ،ކޮމިޝަަނށް ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތަްށ ހުށަަހޅާއިރު ،ޓުގޮތުގެ ލިސް
ޓުންނަށް މާކްްސ ޑޭޑިެކންވަކި މެންބަރުން ވަކިގެ ލު މަޢުލޫާމތަށްޓަކައި ޕެނަމެންބަރުންގެ

މެންބަރެއްގެ ފައިލުގައި އޮންނަން ރިފަރެންސްެގ ގޮތުގައި ކޮންމެ  ޓުތައްޝީދިން 
 .ވާނެއެވެ

 

ކުާރނެ ފަނޑިޔާުރން ނުއްޔަޢަ
 ކަނޑަެއޅުން 

 ކުރާނެ ނުއްޔަޢަފަނޑިޔާރުކަމަށް  ،ގެ މާކްސް ލިސްޓަށް ބެލުމަށްފަހު ލުއިންޓަވިއު ޕެނަ )ހ( 5
 ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.

 

  ލިސްޓުގެ އެންމެ  ،ޅ( ގައި ުބނާ މާކްސް ލިސްޓަށް ެބލުމަށްަފހު) މާއްދާގެ ވަނަ 4 )ށ(
ޑިޑޭޓަކަށް ންޑިޑޭޓުންގެ ތަރުތީުބން ަފހަރަކު ކެމަތީން މާކްސް ލިބިފައިވާ ކެން

 ފުރަތަމަ އެންމެން ެއކަމަށް ޤުކޮމިޝަނުގެ އަޣުަލިބއްޔަތުން ނުވަތަ އިއްތިފާ ،ވޯޓުނަގައި
 ކުރަން ނިންމަންވާނެއެވެ.ނުއްޔަޢަޑިޑޭޓުންގެ ތަރުތީބުން ަފނޑިޔާރުން ންހޮވޭ ކެ

  

ކަްށ ނަންތަވާ ގައިވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްޓު 4މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(
. މިގޮތަށް ނަމަކަށެވެފަހަރަކު  ގޮތަށް ތަުރތީބު ކުރެވިފައިވާވޯޓަށް އަހަންވާނީ ނަންތައް 

އެންެމފުރަތަ ކޮމިޝަނުން ވޯޓްދޭީނ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ.  އެހުމުން ވޯޓަށް 
ކުރަން އްޔަނުޢައަޣުލަބިއްޔަތު ލިބޭ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތަރުތީބުން ފަނޑިޔާރުކަމަށް 

 ނުދިން ލިސްޓުގެ އެްނމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓް ނިންމަންވާނެއެވެ.
 ސަަބބު ޖަލްސާގައި ހާމަކުރަން ވާނެއެވެ. ންވޯޓު ނުދިމެންބަރަކު 

 

  ޖުމުލަ މާކްސް  ލިބިފައިވާޑިޑޭޓަކަށް ންނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ކެ ކަށްޑިޑޭޓަންކެ ދެ )ރ(
ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އަހާނެ ނުއްޔަޢަފަނޑިޔާރުކަމަށް  ،ވެއްޖެނަމައެއްވަރު

 . ޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުލައިގެންނެވެންކެ
 

ފަނޑިޔާރުކަަމށް 

 ކުުރން ނުއްޔަޢަ
6 

 
އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަުކގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުކަމަްށ ހޮވުނު ފަރާތްތަަކށް  )ހ(

 ކޮމިަޝނުން އަްނގަންވާނެއެވެ. ،ނުހޮުވނު ފަރާތްތަަކްށ ނުހޮވުނުކަން ،ހޮވުނުކަން
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6 

 )ށ(
  

ޑިޑޭޓުން ަފއިވާ ކެންއިމަކުރުމަށް ކޮމިޝަނުްނ ނިންނުއްޔަޢަފަނޑިޔާރުކަމަށް 
ކަންތައްތައް  އިހަކުރުމަށް އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެނުއްޔަޢަފަނޑިޔާރުކަމަށް 

 މަން ވާނެއެވެ.ނިން  ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކޮށް

 



 

 

 ންސައްތަައި
އެންމެަ

ގިނަވެގެންަ
 ދެވޭަމާކްސްަ

 ނަންބަރުަ ކްރައިޓީރިއާަ ކުރުމުގައިަމާކްސްަދޭނެަގޮތުގެަކްރައިޓީރިއާަނުައްޔަަޢަަ ސުޕީރިއާަކޯޓަށްަފަނޑިޔާރުންަ މާކްސްަ

 
  
  
  

 

20 
 1 ަަލީމުަޢުަތަަ އިސްލާމީަޝަރީޢާއިންަފުރަތަމަަޑިގްރީ

 ޤާނޫނުންަފުރަތަމަަޑިގްރީަ
 އިސްލާމީަޝަރީޢަތާއިަޤާނޫނުންަފުރަތަމަަޑިގްރީަ 25 
 ނުވަތަަޤާނޫނީަދާއިރާއިންަމާސްޓަރސްަަދާއިރާއިންގެަޝަރީޢާަ 5 

  
 ަަނުވަތަަޤާނޫނީަދާއިރާއިންަޕީ.އެޗް.ޑީަަގެަދާއިރާއިންޝަރީޢާަ 5  

2.5 

ޤާނޫނީަަތިރީގައިމިވާަޑިގްރީަލިބިފައިވާަފަރާތެއްގެަޓްރާންސްކްރިޕްޓަށްަބަލާއިރުހަމައެކަނިައިސްލާމީަޝަރީޢާއިންަ
ަ)ސުމެއްަޕޮއިންޓްަފަހެއް(0.5ަކަށްަލަަހަމައަށްަކޮންމެަމޮޑިއުަލާމޮޑިއުަ)ފަހެއް(5ަފައިވާނަމަަވައިކިޔަަައްލެންކުރެަމޮޑިއުމޮޑިއުލު
ަމާކްސްަ

 ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްައެންޑްައެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްަލޯަ -
 ލޯައޮފްަކޮންޓްރެކްޓްަ -
 ލޯައޮފްަޓޯޓްަ -
 ކްރިމިނަލްަލޯަ -
 ބިޒްނަސްަލޯަ -
 ލޭންޑްަލޯަ -
 އިކުއިޓީައެންޑްަޓްރަސްޓްަ -
 ލޯައޮފްައެވިޑެންސްަ -
  ޖޫރިސްޕްރޫޑެންސް -

 
 

.52  

ކުރެަަންލުޝަރީޢާަމޮޑިއުަތިރީގައިމިވާަަ،ހަމައެކަނިަޤާނޫނުންަޑިގްރީަލިބިފައިވާަފަރާތެއްގެަޓްރާންސްކްރިޕްޓަށްަބަލާއިރު
ަމާކްސްަަ)ސުމެއްަޕޮއިންޓްަފަހެއް(0.5ަކަށްަލަހަމައަށްަކޮންމެަމޮޑިއުަލާމޮޑިއުަ)ފަހެއް(5ަަ،ފައިވާނަމަވައިަކިޔައްަލެމޮޑިއު

 ޕްރިންސިޕަލްައޮފްައިސްލާމިކްަޖޫރިސްޕްރޫޑެންސް -
 އިސްލާމިކްަލީގަލްަސިސްޓަމްަ -
 ފެމިލީަލޯަ -
 އިސްލާމިކްަކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްަލޯަ -
 އިސްލާމިކްަކްރިމިނަލްަލޯަ -

 

 

1ޖަދުވަލުަ  



 

 އިސްލާމިކްަކޮމާޝަލްަލޯަ/ަޓްރާންސެކްޝަންަ -
 ލޯައޮފްަސަކްސެޝަންަ/ައިންހެރިޓަންސްަކްއިސްލާމި -
 އެވިޑެންސްައެންޑްަޕްރޮސީޖަރަ/ައިސްލާމިކްައެވިޑެންސްަލޯަަޢާަޝަރީ -
 އިސްލާމިކްަލީގަލްަމެގްސިމްސްަ -

ިއސްލާމީަޝަރީޢަާތއިަޤާނޫުނންަފުރަތަމަަޑިގްީރގެަބަޔަްށަަ،ވަކިވަކިންަފުރިަހމަަކޮށްފަިއވާނަމަައިސްލާމީަޝަރީާޢއިންަފުރަތަމަަޑިގްރީަައދިަޤާނޫުނންަފުރަތަމަަޑިްގރީަ:ަޓުނޯ
 މާކްސްަލިބޭެނެއވެ.ަަ)ފަންސަީވސް(25ަަފއިވާަޅައިކަނޑައަަ

 ލަަމުަބައިގެަޖުަަމިަ 35 35%ަ

  
    

24 
ަ ަވަކީލުކަމުގައިަ)ސައުވީސް(24ަގިނަވެގެން ަޤާނޫނީ ަހަމައަށް ަަ،އަހަރާ ައަހަރަކަށް ަކޮންމެ 1ަމަސައްކޮށްފައިވާ

ަަ)އެކެއް( ަހަމަވެ ައަހަރު ަބަލާއިރު ަހަމަކުރަން ައަހަރު ަ)މުއްދަތުގެ މަސްދުވަހަށްވުރެަަ)ހައެއް(6ަމާކްސް
 މާކްސް(ަ)ސުމެއްަޕޮއިންޓްަފަހެއް(0.5ައިތުރުަަ،އިތުރުވެފައިވާނަމަ

 2 ަރިބާަޖުަތަަ
  

24 

ަ ަހުއްދަ ަވަކީލުކަމުގެ ަދައުލަތުެގަަ،ޮއތުމާއެކުޤާނޫނީ ަނުވަތަ ަމުއައްސަސާތައް ަމިނިވަްނ ަނުަވތަ ައޮފީސް ފުލުސް
ހޭދަކޮށްފައިާވަަ،ހަމަައށްއަހަރާަަ)ސޯޅަ(16ަންަގިނަެވގެ، މެއްގައިޤާއިދާރާއެއްގައިަޤާނޫނީަމަސައްކަތްަކުރަންޖެހޭަމަ

6ަމާކްސްަ)މުއްދަތުގެައަހަރުަހަމަކުރަންަބަލާއިރުައަހަރުަހަމަވެަަ)އެކެއްަޕޮއިންޓްަފަހެއް(1.5ަކޮންމެައަހަރަކަށްަ
 މާކްސް(ަ)ސުމެއްަޕޮއިންޓްަހަތެއްަފަހެއް(0.75ައިތުރުަަަ،މަސްދުވަހަށްވުރެައިތުރުވެފައިވާނަމަަ)ހައެއް(

 
24 
 
 

ައޮުތމާއެކު ަހުއްދަ ަވަކީލުކަމުގެ ަފަރާތުްނަނުވަތަަަ،ޤާނޫނީ ަޮއފީހުގެ ަޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރަޖެނެރަލްެގަައެޓަރނީ
ަ ައެނޫްނަހައިސިއްޔަތަކުން ަނުަވތަ ަފަރާތުން ަވަކީުލންއޮފީހުގެ ަގޮތުގައިޤާނޫނީ ަކޮށްފައިވާަަގެ ަވަީކލުކަން ަގޮސް ކޯޓަށް

ަޢީޝަރުަ،މީހުންނާއި ަތަޤާަދާއިރާއިންނާއިަ ަދާއިރާއިން ަހާސިޢުަނޫނީ ަޤާނޫނީަލުލީމު ަދާއިރާގައި ަޝަރުޢީ ކުރުމާއެކު
ަކުރަން ަމަމަސައްކަތް ަ، މެއްަގއިޤާޖެހޭ ަަ،ހަމައަށްަައަހރާަ)ބާރަ(12ަގިނަވެގެން ައަހަރަކަށް ަޮކްނމެ 2ަހޭދަކޮށްފައިވާ

ަަ)ދޭއް( ަބަލާއިރުމާކްސް ަހަމަކުރަން ައަހަރު ަހަމަވެަ،)މުއްދަތުގެ މަސްދުވަހަށްވުރެަަ)ހައެއް(6ަަ،އަހަރު
 މާކްސް(ަ)އެކެއް(1ައިތުރުަަ،އިތުރުވެފައިވާނަމަ

24 
މާކްސްަަ)ތިނެއް(3ަހޭަދކޮށްފައިވާަކޮންމެައަހަރަކަށްަަ،އަހަރާަހަމައަށްަ)އަށެއް(8ަަގިނަވެގެންަ،ފަނޑިޔާރުކަމުގައި

ަބަލާއިރު ަހަމަކުރަން ައަހަރު ަހަމަވެަ،)މުއްދަތުގެ ައިތުރުވެފައިވާނަމަަ)ހައެއް(6ަަ،އަހަރު އިތުރުަަ،މަސްދުވަހަށްވުރެ
 (މާކްސްަ)އެކެއްަޕޮއިންޓްަފަހެއް(1.5ަ

  
ަފުށުއަރާނަމަަޓު:ނޯ ަދޭއިރު ަމާްކސް ަބައިން ަމުއްދަަ،ތަޖުރިބާގެ ަދޭނީތުފުުށއަރާ ަމާކްސް ަބަންއެަ،ގައި ަލިބޭ ަމާކްސް ަގިނަިއން ްށަޔަމެ



 

 

 
 ވެ.މާކުހެަ)ސައުވީސް(24ަށްަގިނަވެގެންަދެވޭނީަޔައެަބައިތަކުގެަަތރުތީބުންނެވެ.ަތަޖުިރބާގެަބަަގެންއިސްކަންދީ

ލަަމުަބައިގެަޖުަަމިަ 24 24%  

 
 

5 
ކުށުގެައެއްވެސްަރެކޯޑެއްަަ،ހަމަވުުމގެައިތުރުންަޠުފަނޑިޔާރުންގެަޤާނޫނުގައިަބުނާައަޚްލާޤީަބައިންަޝަރު

 .ފައިަނެތުންޅައިތައުދީބީަފިޔަވަޅެއްައަަ،ނެތުމާއެކު
 3 ޤުައަޚްލާަ

ަ.ކުށުގެަރެކޯޑެއްައޮތުންަ،ހަމަވުުމގެައިތުރުންަޠުފަނޑިޔާރުންގެަޤާނޫނުގައިަބުނާައަޚްލާޤީަބައިންަޝަރު 0    

ަނުލިބޭނެއެވެ.ަމާކުހެއްބައިންައެއްވެސްަަމިަ،ފައިަވާނަމަޅައިތައުދީބީަފިޔަވަޅެއްައަ 0    
5% 5 

 
ލަަމުަބައިގެަޖުަަމިަ   

  

ަނަމަައަހަރުަނުފުރޭަ)ސާޅީސްަފަހެއް(45ަަ،އަހަރުަފުރިަ)ފަންސަވީސް(25ަަތަށްައުމުރުންފަނޑިޔާރުކަމަށްަކުރިމަތިލާަފަރާަ 6 ައުމުރުަ 4 

3 
އަހަރުަަ)ފަންސާސްަފަހެއް(55ަަ،އަހަރުަފުރިަ)ސާޅީސްަހައެއް(46ަަތަށްައުމުރުންފަނޑިޔާރުކަމަށްަކުރިމަތިލާަފަރާަ

ަނަމަަނުފުރޭ
ަނަމަައަހަރުންަމަތިަ)ފަންސާސްަހައެއް(56ަަރުފަނޑިޔާރުކަމަށްަކުރިމަތިލާަފަރާތުގެައުމު 0

%6 ަލަަމުަބައިގެަޖުަަމިަ 6 

  

 5 އިންޓަވިއުަ ޤާބިލުކަންަބެލުމަށްޓަކައިަކުރެވޭައިންޓަވިއުަ 30
 ލަަމުަބައިގެަޖުަަމިަ 30 30%

ލަަމުަމުޅިަޖު  100 100%   
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