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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

މުރުން   ،އަހަރު ނުވިނަމަވެސް  55އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި،  55އު

 ް އްޙީ ސަބަބުތަކަށ އި  ޞި ނާޔަތް ޓަކަ އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢި

ތުގެ ގަވާއިދު  މަލުކުރާނެ ގޮ ނުމުގައި ޢަ   ދި

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ  2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން

(ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރު  55ވަނަ މާއްދާ ދަށުން އުމުރުން  27ޤާނޫނު) ގެ 

    އެ ޤާނޫނުގެ ،ވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ

ގެ   66ނުގެއެ ޤާނޫ  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ދެވޭ ޢިނާޔަތާއި  28

(ނ) ދަށުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

 ކަނޑައަޅާ ޢިނާޔަތް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.

އަހަރު ވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ  55އުމުރުން "މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ،  (ށ)  

ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށް  ،އަހަރު ނުވިނަމަވެސް 55އުމުރުން  ،ފަނޑިޔާރުންނަށާއި

ޓަކައި އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް 

 ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

ޢިނާޔަތް ލިބިދެވޭނޭ 

 ފަރާތްތައް

 ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢިނާޔަތް ލިބިދެވޭނީ .2

      (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ 2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) 

އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން  55އުމުރުން  ،ވަނަ މާއްދާ ދަށުން 27

ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅާ 

ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަކިކުރުމަށް 

 ކަނޑައަޅާ ފަނޑިޔާރުން.
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ގެ   66(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު)  2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)  

 (ނ) ގެ ދަށުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަނޑިޔާރުން.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

ޢިނާޔަތް ލިބުން 

 އިސްތިސްނާވާ ފަރާތްތައް

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާ ފަނޑިޔާރުގެ ސްލޫކީ  (ހ) .3

        މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނުވަތަ 

 .އެ ފަނޑިޔާރުގެ ސްލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ފަނޑިޔާރުން

 ،ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށްދެވޭނީ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހުށްހެޅިފައިވާ  (ށ)  

އެ މައްސަލައަށް  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

 ފަހުގައެވެ.

މި މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  (ނ)  

       ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފަނޑިޔާރަކު" ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ބަލާނީ

އެ ފަނޑިޔާރަކު މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚާ ހަމަޔަށް 

 ،ކޮމިޝަނުން އެ ފަނޑިޔާރަކާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލަމުން ގެންދާނަމަ

ނުވަތަ އެ ފަނޑިޔާރަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮމިޝަނަށް 

 އެވެ.މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ

ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  (ރ)  

ހުށަހަޅާ ތާރީޚުގެ ފަހުން އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނަށް 

އެ ޝަކުވާއެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ވަޒީފާކޮމިޓީން ބެލުމަށްފަހު  ،ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ

ފަނޑިޔާރު މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުމާމެދު ވަޒީފާ ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމާ 

 .ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

 ލިބިދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް

ފުވެރިކަމާއެކު ވަކިވާ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޝަރަ 1މި ގަވާއިދުގެ  .4

 އަންނަނިވި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދެވޭނެއެވެ. ،ފަނޑިޔާރުންނަށް

 އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތް. (ހ)  

 މުޅި އުމުރަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް. (ށ)  

 އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް. (ނ)  

 ޞިއްޙީ ސަބަބަކާހުރެ ވަކިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް. (ރ)  



 ޒެޓްސަރުކާރުގެ ގެ ދިވެހި            R-57/2022ނަންބަރު:  ގަވާއިދު               83 އަދަދު:             51 ވޮލިއުމް:
 

  5 
 

ޢިނާޔަތަކާއެކު ކުރިން 

ވަކިކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ 

 މުއްދަތު ބަލާނެ ގޮތް

 ،ނުވަތަ އަލަށް ތަޞްދީޤުކުރާ ޤާނޫނަކުން  ،ޤާނޫނަކަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙެއްގެ ސަބަބުން .5

ފަނޑިޔާރަކު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރިއިރު ދައުލަތަށް  ،ނުވަތަ އެހެން ސަބަބަކާހުރެ ވެސް

ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް  ،ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް

އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތެއް ދައުލަތުން ދީފައިވާ ފަނޑިޔާރުން، ދެވަނަ ފަހަރަށް  ،ބަލައި

އެފަދަ  ،ވަނިކޮށް މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ހާލަތުގައި ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަނު ކޮށްފައި

ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި އެއްފަހަރާ ދޭ ޢިނާޔަތާއި މަހުންމަހަށް ދޭ ޢިނާޔަތް 

 ދިނުމުގައި މުއްދަތު ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 އެ ފަނޑިޔާރަކު ފަހުން  ،އެއްފަހަރާ ދޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މުއްދަތު ބަލާނީ (ހ)  

ޢައްޔަނުކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުމާ ދެމެދު ޚިދުމަތްކުރި 

 މުއްދަތެވެ.

ފަނޑިޔާރުކަމުގައި  ،މުޅި އުމުރަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ (ށ)  

ކުރިން ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތާއި ފަހުން ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރި މުއްދަތު 

ގުޅުވައި، މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުމާ ހަމަޔަށް ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްކުރި މުޅި 

 މުއްދަތަށެވެ.

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަކިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 1މި ގަވާއިދުގެ  .6 އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން މި ގަވާއިދުގެ 

ފަނޑިޔާރުންނަށާއި އެހެން ފަނޑިޔާރުންނަށް އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ 

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

          ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީމުސްކުޅިކުރެވޭ ފަނޑިޔާރަކު  (ހ)  

(ތިރީސް) އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށް ވާނަމަ، އެ މީހަކު  30

ގައި އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބޭސް  1ވަކިވާއިރު، މި ގަވާއިދު ޖަދުވަލު 

ދުމަތްކުރި އެ މީހަކު ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޚި ،(ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި) 3/1ޕޭގެ 

 މުއްދަތާ ގުނަކުރުމުން ލިބޭ މިންވަރު އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.

         މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަނޑިޔާރަކު ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވަނީ (ށ)  

      (ތިރީސް) އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށް ވާނަމަ، 30

ގައި އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  1އެ މީހަކު ވަކިވާއިރު، މި ގަވާއިދު ޖަދުވަލު 

އެ މީހަކު ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްކުރި  ،(ދެބައިކުޅަ އެއްބައި) 2/1ބޭސް ޕޭގެ 

 މުއްދަތާ ގުނަކުރުމުން ލިބޭ މިންވަރު އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.
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މަހުން މަހަށް  ،މުޅި އުމުރަށް

 ޢިނާޔަތް ދެވޭ

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ،މުޅި އުމުރަށް (ހ) .7

ގައި އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބޭސް ޕޭ އާއި ފަނޑިޔާރުކަމުގައި  1

 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ.

މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި، މިހާރު ލިބެމުންދާ  ،މުޅި އުމުރަށް (ށ)  

އެންމެފަހުން ޕެންޝަން ދިން  ،ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ހިސާބުކުރާނީ

ތާރީޚުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރު މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަޔަށް ފަނޑިޔާރުކަމުގައި 

މުއްދަތުކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ އަދަދާއި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ އަހަރުގެ އަދަދު އެއީ 

 40/1ގައި އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބޭސް ޕޭގެ  1މި ގަވާއިދު ޖަދުވަލު 

(ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު، ލިބެމުންއައި ޕެންޝަނާ 

ނިޔޭގައި އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމުލަ އަދަދެވެ.  އެއީ ކޮންމެ މަހަކު އެ މީހަކު ދު

 ހުރިހާ ދުވަހަކު ދެމުންގެންދާ ޢިނާޔަތްކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.

މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ  ،މުޅި އުމުރަށް (ނ)  

ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން ފަނޑިޔާރު ބޭނުން ނޫންނަމަ، ނުވަތަ އެހިސާބަށް 

ފަނޑިޔާރު މުސްކުޅި  ،އިނުވާނަމަ ހިސާބު ކުރާނީފަނޑިޔާރަށް ޕެންޝަން ލިބިފަ

ކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަޔަށް ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ އަހަރުގެ އަދަދު އެއީ 

          ގައި 1މުއްދަތުކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ އަދަދާއި މި ގަވާއިދު ޖަދުވަލު 

ބައިކުޅަ އެއްބައި) (ސާޅީސް 40/1އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބޭސް ޕޭ  

އެ މީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ  ،ކޮންމެ މަހަކު ،ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދެވެ.  އެއީ

 ދެމުންގެންދާ ޢިނާޔަތްކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ. ،ދުވަހަކު

 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އަންނަނިވި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދެވޭނެއެވެ.  4މި ގަވާއިދުގެ  .8 އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް

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

 އެލަވަންސް

ކޯޓެއްގެ މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސްގެ ގޮތުގައި އެ ފަނޑިޔާރަކު ވަކިވާއިރު ހުރި  (ށ)  

ފަނޑިޔާރަކަށް ލިބޭ މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސްގެ "ޕެކޭޖު" އާ އެއްވަރުގެ ޕެކޭޖެއް 

ހަމަޖައްސައި، އޭގެދަށުން މަޤާމުން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރަށާއި، އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ 

(އަށާރަ) އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިންނަށް ޞިއްޙީ  18އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށާއި 

 .ފަރުވާ ލިބިދެވޭނެއެވެ
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ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އެހީގައި ހަދާ ރިސްކް އެސެސްމަންޓަށްފަހު ފާހަގަކުރެވޭ  (ނ)  

ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ސަލާމަތީގޮތުން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ 

 ޙިމާޔަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ލިބިދެވޭނެއެވެ.

 ،މަސައްކަތްކުރި ފަނޑިޔާރެއްނަމައެ މީހަކީ ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ނުވަތަ ހައިކޯޓުގައި  (ރ)  
އެ މީހަކަށް މުޚާޠަބުކުރުމުގައި އެ މީހެއްގެ ނަމުގެ ކުރިޔަށް "ޖަސްޓިސް 

(ރިޓަޔަރޑް)" މި ލަޤަބު ބޭނުންކުރުން. އަދި އެ މީހަކީ ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން 

     ސުޕީރިއަރ ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރި ފަނޑިޔާރެއްނަމަ "ޖަޖް (ރިޓަޔަރޑް)" 

ޤަބު ބޭނުންކުރުމާއި، އެ މީހަކީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރި  މި ލަ

 ފަނޑިޔާރެއްނަމަ "މެޖިސްޓްރޭޓް (ރިޓަޔަރޑް)" މި ލަޤަބު ބޭނުންކުރުން.

ޢިނާޔަތް ހަމަޖައްސާނެ 

 ފަރާތް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރަކަށް ލިބެންވާ ޝަރަފުވެރިކަމާއި،  (ހ) .9

ޢިނާޔަތްތަކާއި ޙިމާޔަތް އެ މީހަކަށް ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. އަދި މި މާއްދާގައި 

އެ ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން ވަކިވާ ދުވަހުން ފެށިގެން  ،ބުނެފައިވާ މާލީ ޢިނާޔަތްތައް

 އެ މީހަކަށް ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޢިނާޔަތައް  9މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

މެޑިކަލް  ،ހަމަޖައްސާ ފަރާތަކީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ކަމުގައި ވިޔަސް

އެކަމާ ގުޅުންހުރި  އެންމެހައި ކަންކަން  ،އިންޝުއަރެންސް ހަމަޖެއްސުމާއި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  ،އިންތިޒާމުކޮށް ހަމަޖައްސާނީ

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ. 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ޖުޑީޝަލް  (ނ)  

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް 

 ގަވާއިދުން އަންގަންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

ކުރާ ޢިނާޔަތްތައް ބަޔާން

 ނުދެވޭނެ ހާލަތް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަކިވާ ފަނޑިޔާރަކު ދައުލަތުގެ އެއްވެސް  .10

  ) ވަނަ މާއްދާގެ 8) ވަނަ މާއްދާއާއި (7މަޤާމެއް ފުރާ މުއްދަތުގައި، މި ގަވާއިދުގެ (

މީހަކަށް އެ މުއްދަތުގައި (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް އެ 

 ނުދެވޭނެއެވެ.

ޞިއްޙީ ސަބަބަކާހުރެ 

މަޤާމުން 

މުސްކުޅިކޮށްދިނުމުގައި 

 ބަލާނެ ހާލަތްތައް

ވަނަ މާއްދާގެ  66(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު)  2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  .11

ނިވި ހާލަތްތަކަށް (ނ) ގެ ދަށުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަނޑިޔާރުން މުސްކުޅިކުރެވޭނީ އަންނަ

ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ބެލުމަށްފަހު



 ޒެޓްސަރުކާރުގެ ގެ ދިވެހި            R-57/2022ނަންބަރު:  ގަވާއިދު               83 އަދަދު:             51 ވޮލިއުމް:
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ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ 

ޞިއްޙީ  ،ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރަންވާނީ 2ފަރާތްތަކަށެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ތެރިންގެ ތެރެއިން އެ ބައްޔަކަށް ޚާއްޞަ 

ޑޮކްޓަރަކު ލައްވައެވެ. އަދި ބަލީގެ ދާއިރާއިން ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކު ނެތް ހާލަތުގައި 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއް މަތީންނެވެ. ،ޢަމަލުކުރާނީ

 2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ރަކަށް ކުރިމަތިވާ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުންފަނޑިޔާ (ހ)  

   ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި   66(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ 

(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗުއްޓީތަކަށް ފަހުގައި ވެސް ބަލިހާލުހުރިގޮތުން 

 .މަޤާމުގައި ހުރުމަށް ނުކުޅެދުންމަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް އުޒުރުވެރިވުން ނުވަތަ 

ވަނަ  6(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)  

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ޚިދުމަތުގައި  ،މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް

އުޅެނިކޮށް ދިމާވާ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން 

 .ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި މަޤާމުން  2މި ގަވާއިދުގެ  .12 އިސްތިސްނާ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3މި ގަވާއިދުގެ  ،ށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތައްމުސްކުޅިކޮ

 ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގައި އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

"ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތު" އަދި "ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްކުރި އަހަރު"  .13 

ޤާނޫނު  ،"ފަނޑިޔާރު" ކަމުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށާއި ،ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން  2010/13ނަންބަރު 

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާކޮށްގެން "ޤާޟީގެ އެހީތެރިޔާ" ނުވަތަ "ފަނޑިޔާރުގެ އެހީތެރިޔާ" ގެ 

 ނަމުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ މަސްއޫލިޔަތު އަދާކުރުމަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާނީ .14 ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުންގަ

 ފެށިގެންނެވެ.

            އުވައިލެވޭ                                                                                                                   

 ގަވާއިދު

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ގަވާއިދު  ނަންބަރު  .15

2013/R-51  ްއަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ  55(އުމުރުނ

އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ  55ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 

ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު) އުވުނީއެވެ.



 ޒެޓްސަރުކާރުގެ ގެ ދިވެހި            R-57/2022ނަންބަރު:  ގަވާއިދު               83 އަދަދު:             51 ވޮލިއުމް:
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ދުވަލު:  1 ޖަ

` 

 

މިޝަންޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮ  

މާލެ،     

ޖެ.  ރާއްދިވެހި  

 

 

ޑިޝަނަލް އެލަވަންސް (ރުފިޔާ) ސް ޕޭ (ރުފިޔާ) އެ  ވެލްލެ މަޤާމު  ބޭ

 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

 

 

 

 

 

 

 

 



 ޒެޓްސަރުކާރުގެ ގެ ދިވެހި            R-57/2022ނަންބަރު:  ގަވާއިދު               83 އަދަދު:             51 ވޮލިއުމް:
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ދުވަލު   2ޖަ

` 

 

މިޝަންޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮ  

މާލެ،     

 ދިވެހިއާރްޖެ.  

 

މެޑިކަލް ފޯމު  ދޭ ފަނޑިޔާރުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަށް އެ  ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި 

 

 އާންމު މަޢުލޫމާތު .1

 

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

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

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

 

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

 

--ބަލީގެ ތަފުސީލު:  --- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------ގެ ސަބަބުން އެ މީހަކަށް ޞިއްޙީ ގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް: ބަލީ
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 އަހުރެން، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ޑޮކްޓަރުގެ ނަން:   

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

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

 

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

ަގިއ  ،މި ފޯމު ފުރާނީ • އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކިބައިގައި ހުރިކަމަށް މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބައްޔަށް ޚާއްޞަ ވެފައިވާ ޞިއްޙީ ވުޒާރާ

 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ލައްވައެވެ.

ްނ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ،މެޑިކަލް ރިޕޯޓުތަކުގެ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތަކުގެ އަސްލު ،މި ފޯމާއެކު • ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނަނު

 މެޑިކަލް ރިޕޯޓުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ޔަގީންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

 


