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 ުޖޑީަޝްލ ަސރވްިސ ޮކމިަޝން 
  މެާލ، ިދެވިހާރްއޖެ     

  

        
 
 

 ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދު
 

 
ގައި،) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  148މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަހަރުވުމުން މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެވޭނެ ބައެއްކަމަށް 70ފަނޑިޔާރުންނަކީ އުމުރުން 
  .ވާތީ، އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ޤަވާޢިދެވެބަޔާންކޮށްފައި

  
 

)ހ( 1.  ތަޢާރުފާއި ނަން

މުސްކުޅިކޮށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައިފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން "ދަށް ކިޔާނީ، އިވާޤަމި 
  .އެވެ" ޤަވާއިދުޢަމަލުކުރާނެ 

  
 

)ށ(   

ފަނޑިޔާރަކަށްވެސް ތިރީގައިއެވާ ޢިނާޔަތްތައްކުރުމުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މުސްކުޅި
  .ދެވޭނެއެވެ

 

2. މުސްކުޅި ކުރުމުގައި
 ޢިނާޔަތްދެވޭ ގޮތް

  ޢިނާޔަތް ދެޭވ މަހުންމަހަށް ޢުމުރަށް މުޅި
  

)ހ(    

 އަދި ؛ޢިނާޔަތް ދެވޭ އެއްފަހަރާ އިރު މުސްކުޅިކުރެވޭ
  

)ށ(    

އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 2ނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަކާލާތުކުރުން ޤާ
  މަނާކުރާތީ އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތް

  
 

     )ނ(

ނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ފަނޑިޔާރުކަމުން މުސްކުޅިޢިމުޅި ޢުމުރަށް މަހުންމަހަށް ދެވޭ 
ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކޮށަްފއިވާކުރެވޭއިރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބެމުންދާ މުސާރައަށާއި 

 އަހަރު 70މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭ ޢިނާޔަތް އެމީހަކަށް . މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ
ލިބެމުންއައި މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ ،ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު

)ހ( 3. މުޅި ޢުމުރަށް މަހުން
  މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް
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މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރުއެމީހަކަށް މުޅި ޢުމުރަށް މަހުންމަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ 
500އަދި ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭވަރު . މުސާރައިގެ ޢަދަދެވެ އެމީހަކަށް ލިބެމުން ދިޔަ

ދަދަކީއަރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެމީހަކަށް މަހުންމަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ ) ފަސްސަތޭކަ(
  .ރުފިޔާއެވެ) ފަސްސަތޭކަ( 500

  
މިުޅ ޢުމުރަށް މަހުންމަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި، މިހާރު ލިބެމުންދާ
ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ހިސާބުކުރާނީ އެންމެފަހުން ޕެންޝަން ދެވުނު

އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ 70ތާރީޚުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރަށް 
މުއްދަތުކަމުގައި ބަލައިގެން،އެއީ ދަދު އައަހަރުގެ  މަތްކޮށްފަިއވާދައުލަތަށް ޚިދުހަމައަށް 

އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު އެފަނޑިޔާރަށް 70ދަދާ، އައެ 
ގުނަކުރުމުން ލިބޭ) ސާޅީސްބައިކަުޅ އެއްބައި( 40/1އައި މުސާރައިގެ  ލިބެމުން

ދަދުއަންތަކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމްލަ ދަދު، ލިބެމުން އައި ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެންޝައަ
އެއީ ކޮންމެ މަހަކު އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ދެމުން ގެންދެވޭ

  .ޢިނާޔަތްކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ
  
 

)ށ(    

މުޅި ޢުމުރަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ
ނަމަ، ނުވަތަ އެހިސާބަށް ފަނޑިޔާރަށްންަފނޑިޔާރު ބޭނުންނޫޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން 

އަހަރު ފުރުމުގެ 70ޕެންޝަން ލިބިފައި ނުވާނަމަ ހިސާބުކުރާނީ ފަނޑިޔާރަށް، 
ދަދުއައަހަރުެގ  ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް 

އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި 70 ދަދާއައެއީ މުއްދަތުކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ 
ސާޅީސްބައިކުޅަ( 40/1ކުރެވޭއިރު އެ ފަނޑިޔާރަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެން 

ގުނަކުރުމުން ލިބޭ ޢަދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު، އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ) އެއްބައި
  .ވެދުވަހަކު، ދެމުން ގެންދެވޭ ޢިނާޔަތްކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެ

  
 

)ނ(    

ދައުލަތަށް ފަނޑިޔާރަކު މުސްކުޅިކުރެވޭ ސަބަބުން އަހަރުފުރުުމގެ 70ޢުމުރުން 
އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހަކު 30ޚިދުމަތްކޮށްފައި ވަނީ 

އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން 70ދައުލަަތށް ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށް ޢުމުރުން 
ތިންބައިކުޅަ( 3/1މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު އެ ފަނޑިޔާރަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ 

  .އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ) އެއްބައި
   

)ހ( 4.   އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތް

ދައުލަތަށްމުސްކުޅިކުރެވޭ ފަނޑިޔާރަކު  ސަބަބުން ފުރުމުގެ އަހަރު 70ޢުމުރުން 
މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު 30ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވަނީ 

އަހަރު ފުރުމުގެ 70ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށް ޢުމުރުން  ދައުލަތަށްއެމީހަކު 
2/1ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު އެފަނޑިޔާރަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ 

  .އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ) ދެބައިކުޅަ އެއްބައި(

      )ށ(
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އަހަރުފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަނޑިޔާރަކަށް ޝަރުޢީ 70ޢުމުރުން 

އަހަރުދުވަހުގެ 2ނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަކާލާތުކުރުން ޤާކޯޓުތަކުގައި 
މުސާރައިގެ މުއްދަތަށް މަނާކުރާތީ މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު އެފަނޑިޔާރަކަށް ލިބެމުންއައި

  .އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖެހޭމިންވަރު އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ 2ން  %45

 
  .5 )ހ(
 

 އަހަރު 2ވަކާލާތުކުރުން 
ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 

މަނާކުރާތީ އެއްފަހަރާ 
  ދެވޭ ޢިނާޔަތް

 
 

އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުން މުސްކުޅިކުރެވޭ 60ޢުމުރުން 
  .ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މުޅި ޢުމުރަށް މަހުންމަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތެވެ

 

 60 ޢުމުރުން .6
އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް 

  އެދިގެން ވަކިވުން
  

މުޅި ޢުމުރަށް މަހުންމަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ފަނޑިޔާރުކަމުން މުސްކުޅި
ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާކުރެވޭއިރު އެފަނޑިޔާރަކަށް ލިބެމުންދާ މުސާރައަށާއި 

މިގޮތަށް ހާިސބުކުރުމުން ޖެހޭ މިންވަރު އެމީހަކު. މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ
އައި މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އެމީހަކަށް މުޅި ޢުމުރަށް މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން

އަދި. ދަދެވެއަމަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ އެ މުސާރައިގެ 
ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެ މީހަކަށް) ފަސްސަތޭކަ( 500ހިސާުބކުރުމުން ޖެހޭވަރު 

  .ރުފިޔާއެވެ) ތޭކަފަސްސަ( 500މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ، 
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މަހުންމަހަށް ދެވޭ 

ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނެ 
  ގޮތް
  

މުޅި ޢުމުރަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި، މިހާރު ލިބެމުންދާ
ޕެންޝަން ަދމަހައްޓަން ފަނޑިޔާރަކު ބޭނުންނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ އެންމެފަހު ޕެންޝަން

ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާދެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް 
ދަދާ، މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެއަދު މުއްދަތުކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ދައައަހަރުގެ 

)ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި( 40/1ފަނޑިޔާރަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިެގ 
ދަދު، ލިބެމުން އައި ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެންޝަތަކާ އެއްކުރުމުންއަގުނަކުރުމުން ލިބޭ 

އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ދެމުންދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު އަޖެހޭ ޖުމްލަ 
  .ގެންދެވޭ ޢިނާޔަތްކަމުގައި ަހމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ

  
 

)ށ(    

މުޅި ޢުމުރަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން
ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް ފަނޑިޔާރަށް ެޕންޝަން، ނޫންނަމަދަމަހައްޓަން ފަނޑިޔާރު ބޭނުން

ދައުލަތަށްލިބިފައި ނުވާނަމަ، ހިސާބުކުރަނީ ފަނޑިޔާރު މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް 
ދަދާ،އަ ދަދު އެއީ މުއްދަތުކަމުގައި ބަލައިގެން، އެއައަހަރުގެ  ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ

ސާޅީސްބައިކުޅަ( 40/1މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު އެފަނޑިޔާރަކަށް ލިބެމުންއައި މުސާރައިގެ 
ދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު، އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާއަގުނަކުރުމުން ލިބޭ ) އެއްބައި

  .ދުވަހަކު، ދެމުންގެންދެވޭ ޢިނާޔަތްކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ
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  .ހަދައި ހިންގާނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ ޤަވާއިދުމި 
  

.8  )ހ(   ހަދައި ހިންގުން ޤަވާއިދު

  .މިޤާވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރެވޭނީ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަންދެންނެވެ
  
  

     )ށ(

ދަށް ޢިވާޤަ  .9  .ފެށިގެންނެވެ ން 2009އޭޕްރީލް  16ފަށާނީ،  ދަށް ޢަމަލުކުރަންޢިވާޤަމި 
  ޢަމަލުކުރަންފެށުން

 
  
  
 

  ދީދީهللا ޢަބްދު
  ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް

  ކޯޓުތައް ޝަރުޢީ
 ދާއިރާގެ އޮފީސްތައް  ޝަރުޢީ: ކޮޕީ

 


