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ތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ކޮންމެ ހަފުގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނީ  •

 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ •

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00ގެ މެންދުރު އަންގާރަ ދުވަހު 

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ  •

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333 ފޯނު: 

 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

172އަދަދު:  2016 ބަރުނޮވެން 6 – 1438 ޞަފަރު 6ތާރީޚު:  އާދީއްތަ 45ވޮލިއުމް:    

ނޑިޔާރުންނަށާއި ވަކިވާއެދިގެން އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް  55މުރުން އު( R-51/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު   ރުއަހަ 55 ،ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކައަމިއްލައަށް އެދިގެން ނުވިނަމަވެސް  ތް ދިނުމުގައި ޢިނާޔަ ފަ

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން 2) އަށް ގަވާއިދުގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ 
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 ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޑީޝަލް ޖު

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

 ރު އަހަ  55 ،ފަނޑިޔާރުންނަށާއި  ވަކިވާ އެދިގެން އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް  55މުރުން އު ( R/2013-51ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ތް ދިނުމުގައި ޢިނާޔަ  ފަނޑިޔާރުންނަށް ކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަ އަމިއްލައަށް އެދިގެން ނުވިނަމަވެސް 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން  2) އަށް ގަވާއިދުގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ 

 

ނޑިޔާރުންނަށާއި 55އުމުރުން " .1 ރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން އަހަ 55 ،އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް   ގެ " ގަވާއިދުގޮތުގެ ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަ

 އަލުން ތަރުތީބުކުރުން. ވިޔަނިތައްދެން ހުރި (ރ) އުނިކޮށް އެ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ  6

 

 ވަނީއެވެ.މި ވީގޮތް ތިރީގައި ންވަނަ މާއްދާ އޮންނަ 6އިޞްލާޙު ގެނައުމުން 

. 

ވަަނ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަުށން އަްނނަނިވި ޢިނާޔަްތތަްއ  3މި ގަވާއިދުގެ  .6 އެހެނިހެން ޢިނާޔަްތތައް

 ލިބިދެވޭނެއެވެ.

 ލިވިންގ އެލަވަންސް  (ހ) 

 މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް (ށ) 

 ސެކިއުރިޓީ(ނ)  

 ދެވޭ ލަޤަބު  ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަކިވުމުން(ރ)  

 

ލިވިންގ  

 އެލަވަްނސް 

ނޑިޔާރަކު ވަކިވާއިރު ހުރި ކޯޓެއްގެ  އްގެ ގޮުތގައި އެލިވިންގ އެލަވަންސެ ފަ

ނޑި  ލިބިދެވޭނެއެވެ. އެއްވަރުގެ މާލީ ޢިނާޔަތެއް ޔާރަކަށް ލިބޭ ލިވިންގ އެލަވަންސާފަ

 

މެޑިކަލް  

 އިންުޝއަެރންސް 

 

ނޑިޔާރަކު ވަކިވާއިރު ހުރި ކޯޓެއްގެ  މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސްގެ ގޮތުގައި އެ ފަ

ނޑިޔާރަކަށް ލިބޭ މެޑި އެއްވަރުގެ ޕެކޭޖެއް  ކަލް އިންޝުއަރެންސް "ޕެކޭޖު" އާ ފަ

ނޑިޔާރައޭގެދަ ،ހަމަޖައްސައި ނޑިޔާރެއްގެ ށުން މަޤާމުން ވަކިވާ ފަ ށާއި، އެ ފަ

އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިންަނށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ  18އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށާިއ 

 ދެވޭނެއެވެ.ލިބި

 

3 
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ނޑިޔާރުކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް އެބޭފުޅަކު އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމާ  ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ސެކިއުރިޓީ   ފަ

 ގޮތުން ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޅު ފެންަވރުގެ ސަލާމަތީވާ ރަނގައެކަށީގެން

 ލިބިދެވޭނެއެވެ.

 

ޝަރަފުެވރިކަާމއެކު  

ދެވޭ  ވަކިުވމުން 

 ލަޤަބު 

ނޑިޔާރެއްނަމަ އެ  ،މީހަކީ ސުޕްރީމްކޯޓު ނުވަތަ ހައިކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރި ފަ

ރޑް)" މި ޠައެމީހަކަށް މުޚާ ބުކުރުމުގައި އެމީހެއްގެ ނަމުގެ ކުރިއަށް "ޖަސްޓިސް (ރިޓަޔަ

ތެރެއިން ސުޕީރިއަރ ކޯޓުގައި އަދި އެީމހަކީ ދަށު ކޯޓުތަކުގެ  .ލަޤަބު ޭބނުންކުރުން

ނޑިޔާރެއްނަމަ ރޑް)" މި ލަޤަބު ބޭނުންކުރުން ،މަސައްކަތްކުރި ފަ އަދި  ."ޖަޖް (ރިޓަޔަ

ނޑިޔާރެއްނަމަ ޓްރޭޓް ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރިމީހަކީ މެޖިސް އެ "މެޖިސްޓްރޭޓް  ،ފަ

ރޑް)" މި   ލަޤަބު ޭބނުންުކރުން. (ރިޓަޔަ

 

 ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ،މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ .2
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