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 ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝަލް ޑީޖު
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
 ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު  ނު ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔައިސް ކޯޓުތަކަށް 

 
 )ހ(  .1 ނަން  ފާއިތަޢާރަ

 

ޤާނޫުނ  ،ވަަނ ނަްނބަރާއި 3ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ެގ  159ޤާނޫނުއަާސސީެގ މިއީ 
ވަަނ  21ޤާނޫނު( ގެ  )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ 2008/10ނަންބަރު 

 ،ވަނަ މާްއދާގެ )ވ( އާއި 21ޤާނޫނުގެ  އެ ،ވަނަ ނަންބަރާއި 3މާއްދާގެ )ނ( ގެ 
ވަަނ  29ޤާނޫނު( ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ،ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( އާއި 68 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( އާއި 54 ،މާއްދާގެ )ހ( އާއި
ވަަނ  18)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  13/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ،ހައި ކޯޓާއި، ސުޕީރީއަރ ކޯޓުތަކާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ޔަތްކޮށްޢާމާއްދާގެ )ށ( އަށް ރި 
ކުރުމުގައި ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތުެގ  އިސް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނު ގެތަކުދާއިރާޖުޑީޝަލް 
 ގަވާއިދެވެ. 

ކުރުމުގަިއ ނު މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ "ކޯޓުތަކަށް އިސް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަ  )ށ(  
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ބަޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީމި ގަވާއިދުގައި "އިސް ފަނޑިޔާރު" ަކމަށް  )ނ(
ޕީރިއާ ކޯޓުތަކަށް ސު ،އެ ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރަށާއި ރާހައި ކޯޓަށް ޢައްޔަނުކު

އެ ކޯޓުތަކުގެ އިްސ ޤާޟީންނަށާއި، ޖުޑީޝަްލ ދާއިރާތަކަށް  ރާޢައްޔަނުކު
 އެ ދާއިރާތަކުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށެވެ. ރާޢައްޔަނުކު

ށް އިސް ފަނޑިޔާރުކަމަ
 ކުރުން  ޔަނު ޢައްމީހަކު 

 ،ފަރާތެއްގެ ތަޢުލީމާއި އެ  ،ކުރަންވާނީ ޔަނު ޢައްފަނޑިޔާރުކަމަްށ ފަނޑިޔާރަކު އިސް   .2
އެންމެ އެކަށޭަނ  ލިއްޔަތު އަދާކުރަންއޫމަސް އެ ،ޤާބިލުކަމަށާއި ،އަޚްލާޤާއި ،ތަޖުރިބާއާއި

މެންބަރުންެގ ރިވސް ޮކިމޝަނުގެ ޖުޑީޝަލް ސަ ،ބެލުމަށްފަހު ތޯފަރާތެއް
 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
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އިސް ފަނޑިޔާރުކަމަށް 
ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ލުން ވައި ހުޅު

ހައި ކޯޓަށް ނުވަތަ ސުޕީރީއަރ ކޯޓުތަކަށް ނުވަތަ ޖުޑީޝަްލ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ހ(  .3
ޮކމިޝަނުްނ ކަނޑައަޅައިިފ  ކުރުމަށް ޔަނުޢައްއިސް ފަނޑިޔާރަކު ދާއިރާއަކަށް 
ކަމަްށ  ވެރިކަން ހުިރ ފަރާތްތަކަށް އެޤުމަޤާމު އަދާކުރުމަށް ޝައު އެ ހިނދެއްގައި،

 ަލންވާނެއެވެ. ވައިކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ކޮމިޝަނުން ހުޅު

 ގެއްނުވަތަ ސުޕީރިއަރ ކޯޓެ ގެހައިކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން  މި )ށ(  
 މަސައްކަތްކުރާ އެ ކޯޓެއްގައި  ،އިސްފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ

 ެމިޖސްޓްރޭޓުކަމަށްފަނޑިޔާރުންނަށެވެ. އަދި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިްސ 
ކޯޓުތަކުގެ  ަމސައްކަތްކުރާޖުޑީޝަލް ދާއިރާއެއްގައި އެ  ،ކުރިމަތިލެވޭނީ

 މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށެވެ.

ހުރިާހ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ުކރިމަތިލާ  ކޮމިޝަނުން ކުރާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ިއސް )ހ(  .4 ކުރުން  އިންޓަވިއު
 ކުރަންވާނެއެވެ. އިންޓަވިއުކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  ފަނޑިޔާރުންނާ

އިސްފަނޑިޔާރު ކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ހޮވަްނ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކުރާ އިންޓަވިއު  )ށ(  
 މުގައި ކުރު ޢައްަޔނު ނޑިޔާރުން"ފަކޮމިޝަނުގެ  ކީލަ ޕެނަށް ގެންދާނެޔަކުރި

 ވެ.އެ ކޮމިޓީ" ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭ

ފަނޑިޔާރުންނަްށ  ހު،ކޮމިޓީން ކަނޑައެޅުމަށްފަ ،ގަޑިބާއްވާނެ ތާރީޚާއި  އިންޓަވިއު )ނ(  
 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން 

އިންޓަވިއު ގްރޭޑް 
 ކުރާނޭ ގޮތް 

ނުވަަތ ކުުރމަށްފަހު، "ހައިީލ ރެޮކެމންޑަޑް"  ޕެނަލުްނ އިންޓަވިއު އިންޓަވިއު (ހ)  .5
ތިން ކެޓަގަރީގެ ތެރެއިން  މި ،"ރިކޮމެންަޑޑް" ނުވަތަ "ނޮޓް ރެކޮމެްނޑަޑް"

 ކެޓަގަރީއަކަށް ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކުވެްސ ގްރޭޑް ކުރަންވާނެއެވެ.

 އިގަ ހ(ގެ )ވަނަ މާްއދާ 6 ގަވާއިދުގެމި  ދިނުމުގައި  ގްރޭޑްޕެނަލުން  އިންޓަވިއު (ށ)  
ގައިވާ ގްރޭޑްތައް  )ހ(މާއްދާގެ  މި، ކޮށްޔަތްޢާށް ރިމިންގަނޑުތަކަ ކޮށްފައިވާބަޔާން

 އިންޓަވިއު   ،ނިުމުމން އިންޓަވިއުއަދި  ނެއެވެ.ވާކުރަން ފުރިހަމަޝީޓެއް ގްރޭޑް  ،ދީ
 ކުރަންވާނެއެވެ.ސޮއި ވަގުތުން ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ގްރޭޑް ޝީޓްތަކުގައި ލުޕެނަ

ނަްށ ފަނޑިޔާރުންހުރިހާ  ،ގެ ެމންބަރުންލުޕެނަ އިންޓަވިއު ،ންކޮށް ނިމުމުއިންޓަވިއު (ނ)  
 ންވާނީ ތަރުތީބު ކުރަ ޓުއެނގޭނެ ލިސްޓެއް ހަދަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ިލސް ދިން ގްރޭޑް

 ގެ ތަރުތީބުންނެވެ.ފަނޑިޔާރުންލިބިފައިވާ  ގްޭރޑް ޖްރެއެވްއެންމެ މަތިްނ 

 ޓު،( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްނމާއްދާގެ ) މި ،ކޮށް ނިމުމަށްފަހުއިންޓަވިއު (ރ)  
ކޮމިޝަނުެގ  ،ހުށަހަޅާއިރުލިސްުޓ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް 
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ްށ ފަނޑިޔާރުންނަގެ ެމންބަރުން ވަކިވަކި ލުމެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ޕެނަ
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ޮކމިޝަނަށް  ގޭނޭ ޝީޓްނއެ ގޮތްދިން  ގްރޭޑް

އްޔަނު ޢަ އިސްފަނޑިޔާރު 
 ކުރާ މިންގަނޑު 

ގްރޭްޑ ދޭންވާނީ ިތރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފަނޑިޔާރުންނަށް ގައިއިންޓަވިއުޕެނަލުން   .6
 ތަކަށެވެ.މިންގަނޑު

 ؛ލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރުހުޤާނޫނުތަކަށް އަ  (1)   

  ؛ގެންގުޅޭ ަނޒަރިއްޔާތުތަމަޢުގައި ދިމާވާ ަކންތައްތަކާމެދު ޖުމު  (2)   

 ؛ކުރުމުގެ ހުނަރު މުޢާމަލާތު  (3)   

 ؛އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރުކުރާ މިންވަރު  (4)   

 މަސަތްކަތުގެ އަޚްލާޤު؛  (5)   

 ހިންގުމުގެ ހުނަރު؛ އަދި  (6)   

އްުލކުރުމުެގ ޙަފައިވާ ދާއިރާއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ލައިކުރިމަތި  (7)   
 .މިންވަރުހުރި  ވިސްނުން

ކަމަށް ރުއިސް ފަނޑިޔާ 
ކުރާނެ  ނުއްޔަޢަ

 ފަނޑިޔާރު ކަނޑައެޅުން 

އިްސ ފަނޑިޔާރުކަމަށް  ،ގެ ގްރޭޑިންގ ލިސްޓަށް ބެލުމަށްފަހުލުޕެނަ އިންޓަވިއު )ހ(  .7
 ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޮކމިޝަނުންނެވެ.ނު އްޔަޢަ

 ،ލިސްޓަށް ބެލުމަށްފަހުގްޭރޑް  ނެފައިވާގައި ބު ަވނަ މާއްދާގެ )ރ( 5ގަވާއިދުގެ  މި )ށ(  
 މެ ންއެ ފަނޑިޔާރަށް ފައިވާކޮށްގްރޭްޑ ްނ މަތި ލިސްޓުގައިވާ ތަރުތީބުން އެންމެ 

    ފަނޑިޔާރެއް ޮކމިޝަނުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ފުރަތަމަ ިލބޭ  ،ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އަހައި
 ކުރަންވާނެއެވެ.ނު އެ ކޯޓެއްގެ އިސް ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަ

ލަ މާކްްސ  މުލިބިފައިވާ ޖު ފަނޑިޔާރަކަށްނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ  ފަނޑިޔާރަކަށްދެ  )ނ(  
ކުުރމަށް ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އަހާެނ ނު އްޔަޢައިސް ފަނޑިޔާރުކަމަށް  ،އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ

 ށްފަނޑިޔާރުކަމުެގ ޚިދުމަތުގައި ވީ މުއްދަތަ ،ކަނޑައަޅާނީ ފަނޑިޔާރުން
 ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިސް ފަނޑިޔާރުކަމަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް  އިންޓަވިއު )ރ(  
ކޮމިޝަނުްނ ފަރާތަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް ނުހޮވުނުކަން  ހޮވުނުކަން އަދި ނުހޮވޭ

 އަންގަންވާނެއެވެ.
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ފައިވާ ފަރާތްތައް މައިކުރުމަްށ ކޮމިޝަނުްނ ނިން ނު އްޔަޢައިސް ފަނޑިޔާރުކަމަްށ  )ބ(  
 އި ކުރުމަށް އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަނު އްޔަޢައިސް ފަނޑިޔާރުކަމަށް 

 ވެ.ރީ ޖެނެރަލެކްރެޓަކޮމިޝަނުގެ ސެކުރާނީ ކަންތައްތައް 

މަލުކުރަން ޢަގަވާއިދަށް 
 ފެށުން

ގަވާއިދު ކޮމިޝަނުން ފާސްެވ، ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި މި  ،މަލުކުރަން ފަށާނީޢަގަވާއިދަށް  މި  .8
 ކުރުމުންނެވެ. ޝާއިޢުމި ގަވާއިދު 

____________________ 
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