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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ،

 .ދިވެހިރާއްޖެ

   

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

 

ަބރު ޤާނޫނު ނަން ،ވަނަ ނަންބަރާއި 1ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  159ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،މިއީ 1 ތަޢާރަފު 

ަނ ވަ 1ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) 21ގެ ) ރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު (ޖުޑީޝަލް ސަ  10/2008

   ންގެ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރު 13/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނަންބަރުން ބާރު ލިބިގެން

    ާދގެވަނަ މާއް 18މި ޤާނޫނުގެ  ،ތަކަށް ބަލައިޠުޝަރުގައިވާ ވަަނ މާއްދާ  15ޤާނޫނު) ެގ 

ރާއްޖޭގެ (ހ) އާއި (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދިވެހި ދާގެ) ވަނަ މާއ58ް(ކުރީގެ  61 (ހ) އާއި

 ގަވާއިދެވެ.ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  ކޯޓުތަކަށް

 

ނެ މަލުކުރާ އި ޢަމި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގަ 2 ގަވާއިދުގެ ނަން

 ވެ.ގޮތުގެ ގަވާއިދު" އެ

 

މަށް ޤާބިލް ން އެ ކަރެއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެ 3 ކްރައިޓީރިއާ

ވާ ޅައިފައި ނޑައައެ ކޯޓަކަށް ކުރިމަތިލައިފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް ކަ ،ފަރާތެއް ހޮވުމަށް މާކްސްދޭނީ

 ބައިތައް އިވާއި މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފަކްރައިޓީރިއާގައިވާ ގޮތަށެވެ. ެއ ކްރައިޓީރިއާ

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 (ދިހައެއް) މާކްސް 10ތަޢުލީމު:  .1

 (ވިހި) މާކްސް 20ތަޖުރިބާ:  .2

 (ދިހައެއް) މާކްސް 10އިންޓަރގްރިޓީ  .3

ވޭ ރފޯމްކުރެއި ޕައިންޓަވިއުގަ ،އިންޓަވިއު (އިންޓަވިއުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ދަރަޖަ ކުރެވޭނީ .4

ނޮޓް ""ހައިލީ ރިކޮމެންޑަޑް" އާއި، "ރިކޮމެންޑަޑް" އާއި، ބަލައިގެން ވަރަކަށް 

 އާ ތިން ދަރަޖައިންނެވެ.)ރިކޮމެންޑަޑް" 

 

އިޢުލާނުގައިވާ މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު  (ހ) 4 ސްކްރީން ކުރުން

ހޭ ލިޔެކިުޔންތައް ހުށަހަޅައިފައިވާކަްނ ފުރިހަމަކޮށްފައި، ފޯމާއެުކ ހުށަހަޅަންޖެ
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 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

 13/2010ރު ޤާނޫނު ނަންބަ ،މުގައިނިޑޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ފަ (ށ)  

 ފައިވާގައި ބަޔާންކޮށްވަނަ މާއްދާ 15(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 މާުތތައް ޢުލޫމަޝަރުޠުތަކާއި، އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ އަސާސީ  ،ފަދައިން

 ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ބަލަންާވނެއެވެ.

 

ތަޢުލީމުގެ ބަޔަށް 

 މާކްސް ދިނުން

. ާވނެއެވެ ދޭންމި ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމަްށ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގައިވާ ގޮތަށް މާކްސް 5

 .ނެއެވެތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާ ،ތަޢުލީމުގެ ބަޔަށް މާކްސް ދިނުުމގައި

ޑިޓްކޮށް  އެކްރެކަކީތަޢުލީމީ ފެންވަރު ބެލުމަށް ހުށަަހޅާ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަ (ހ)  

ޕީއާިއ ކުގެ ކޮޓުތައެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓަކަްށ ވާންވާނެއެވެ. އަދި ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެ

އިާވ ކޮށްފަޓަރީޓެސްޓްކުރާނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ުނވަތަ ރަޖިސްޓްރާންސްކްރިޕްޓްތައް އެ

ވާ ލޯ ފާމަކުން ނުވަތަ މިިނސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި

 ކޮލެޖް/ޔުނިވަސިޓީއަކުންނެވެ.

ކޮށްގެން ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީވަނަ  1ސެޕްޓެންބަރު  2016 (ށ)  

އެކު އްދަޔާހުގެ  މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީހިންގާ

 ދޭ މުންކުރިއަށްގެންދާ ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަކުރު

 ސެޓުފިކެޓުތައް އެކްރެޑިޓްކޮށްފައި ނެތަސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ާވ ރެއިން މާކްސް ދޭނީ ެއ މީހަކު ހުށަހަޅައިފައިތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެުޓތަކުގެ ތެ  (ނ)  

 .ސެޓުފިކެޓްތަކަށް ބަލައި ކްރައިީޓރިއާގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުންނެވެ

 

ފާ އި ވަޒީތަކުންނާއިދާރާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ސާފުކުރަން ކުށުގެ ރެކޯޑު ،މި ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމުގައި 6 އިންޓަރގްރިޓީ 

 ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. ރެކޯޑު އަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަުނން

 

އިންޓަވިއުއަށް 

 ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުން 

 އިންޓަވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުާރނީ ތިރީގައިމިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ. 7

ިލޭބ (އައްޑިހަ) އިންސައްތަ ނު 80އިންޓަރގްރިޓީއަށް ކަނޑައެޅިަފއިވާ މާކުހުގެ  (ހ)  

 ކެންޑިޑޭޓުން ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ.

ތީަބްށ ގެ ތަރުހުންެގ ބައިން އެންމެ މަީތން މާކްސް ލިބޭ މީޤުއަޚްލާ އާއިލީމާއި ތަޖުރިބާޢުތަ )ށ(  

ކަށް އަދަދަ ނުވާޮކށްފައިވާ އަދަުދގެ ތިން ގުނަޔަށް ވާ އަދަދަށްވުރެ މަދުނުބަލައި، އިޢުލާ

 ޝޯޓްލިސްޓް ކުރަންވާނެއެވެ.

 ވާކަމަށް  ނުއިންޓަވިއުއަްށ ޝޯޓްލިސްޓް މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން  (ނ)  

 ވެ.ންވާނެއެންގައިންޓަވިއު ޕެނަލުން ކަނޑައެޅުމުން އެކަން އެ ފަރާތްތަކަށް ސިީޓއަކުން އަ
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އިންޓަވިއު ކުރާނެ 

ދާއިރާތަކާއި 

ސުވާލުތައް 

 ކަނޑައެޅުން

ޓަވިއު  އިންއިންޓަވިއު ކުރާނެ ދާއިރާތަކާއި އެ ދާއިރާތަކުން ކުރާނެ ސުވާލުތައް ކަނޑައަޅާނީ 8

 ޕެނަލުންނެވެ.

 

 

ލީމާިއ ވަނަ ނަންަބރުގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަޢު  7މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) 9 އިންޓަވިއު

 ޓްވި އިްނޓަިވއުއަށް ޝޯޓްލިސް ،ތަޖުރިބާއާއި އިންޓަރގްރިޓީ ބަޔަށް ބެލުަމށްފަހު

 ވެ.ންވާނެއެންގަޚާއި ގަޑި އައިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވާންވީ ތަނަކާއި ތާރީ ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށް

 އުގައިޓަވިއިންޓަވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓްވެެގން އިންޓަވިއުއަށް އަންނަ ކެންޑިޑޭޓުން އިން (ށ)  

ވާ ރިއާގައިއިޓީއިންޓަވިއުގައި ޕަރފޯމްކުރެވޭ ވަރަކަށް ބަލައިެގން، ކްރަ ،ދަރަޖަކުރެވޭނީ

 އާ ޑަޑް" ކޮމެން" އާއި، "ނޮޓް ރި"ހައިލީ ރިކޮމެންޑަޑް" އާއި، "ރިކޮމެންޑަޑް ގޮތުގެމަތިން 

 ތިން ދަރަޖައިންނެވެ.

 ނެއެވެ.ންވާ ޕެނަލުގެ ކޮންމެ މެންބަރަަކށް ކެންޑިޑޭޓުން ދަރަޖަކުރުމަށް ޝީޓެއް އޮންނަ (ނ)  

ޭނ ޑް" ހިމެންޑަޝީޓުގައި "ހައިލީ ރިކޮމެންޑަޑް" އާއި، "ރިކޮމެންޑަޑް" އާއި، "ނޮޓް ރިކޮމެ

ކު ންބަރަމެއެ  ގައި ޑިޑޭޓަކަށް ދޭންފެންނަ ދަރަޖައަކާ ދިމާކޮލަމްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ކެން

 ފާހަގަ ލާންވާނެއެވެ.

 

 އިންޓަވިއުއިން އެންމެ ަމީތ ދަރަޖަ ލިބޭ ފަރާތްތަްއ ތަރުތީުބން ފައިނަްލ ިލސްޓު  10 ފައިނަލް ލިސްޓު 

 އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

 

ފައިނަލް ލިސްޓު 

 ތަރުތީބުކުރުން 

  މުްނ ރކުރުޝީޓުތައް އެއްޝީޓަކަށް އެންޓަ ،ކެންޑިޑޭޓުްނ ދަރަޖަކޮށް ވަކިވަކި މިގޮތުން (ހ) 11

ގެ ޑޭޓުންންޑިއެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ގިނައިން ލިބިފައިވާ ދަރަޖައަކުން ދަރަޖަކޮށް ކެ

 ލިސްޓު ތަރުތީބު ކުރެވޭނެއެވެ.

 ޖަތައް ދަރަ މިގޮތަށް ދަރަޖަކުރުމުގައި އެއްވަރުވާ ފަރާތްތައް ތަރުތީބު ކުރާނީ އެހެން (ށ)  

 ލިބިފައިވާ ވަރަށް ބަލައިެގންނެވެ.

ްއ ރާތްތަފަ އެ ،ނަމަ ވެސް އެއްވަރުވެއްޖެ މި މާއްދާގެ (ހ) އާިއ (ށ) ަގއިވާ އުސޫލުން (ނ)  

ވާ ފައިތަރުތީބު ކުރާނީ އިންޓަވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމަށް މާކްސް ދިނުމުން ލިބި

 ވެ.ބުްނނެރުތީލިބިފައިވާ ފަރާްތތަކުގެ ތަ އެންމެ މަތިން މާކްސް ގެންމާކްސްތަކަށް ބަލައި

 

ޢައްޔަނުކުރާނެ 

ފަނޑިޔާރުން 

 ކަނޑައެޅުން

ރަކު ބުން ފަހަލިސްޓުގެ ތަރުތީ ،ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ލިސްޓަށް ބެލުމަށްފަހު  10މި ގަވާއިދުގެ  12

 ބުންރުތީގެ ތައެންމެ ފުރަތަމަ އަޣުލަބިއްޔަުތ ލިބޭ ކެންޑިޑޭޓުން ،ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުނަގައި

 ށް ނަގާނީ ރުމަކުނުފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރަން ނިންމަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ފަނިޑޔާރުން ޢައްޔަ

 ސިއްރުނޫން ވޯޓެކެވެ.
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ފަނޑިޔާރުކަމަށް 

 ޢައްޔަނުކުރުން

 ،ށްތަކައިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަުކގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުކަމަށް ހޮވުނު ފަރާތް (ހ) 13

ްނ މިޝަނުނުހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް ނުހޮވުނުކަން ކޮނުވަތަ ކަން ހޮވުނުފަނޑިޔާރުކަމަށް 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 (ށ)  

 

 ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންަމއިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

އްތަްއ ންތަފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެޭހ އެންމެހައި ކަ

 .ނެއެވެންވާމަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިްނ ކޮށް ނިންމަ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ

 

ގަވާއިދަށް 

 ޢަމަލުކުރުން

ރީޚުން ރާ ތާގެޒެޓުކު އިދުވާގަސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ަފށާނީ 14

 ފެށިގެންނެވެ.
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