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ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ފ
ތަޢާރަ ް

ރ
ޤނޫނު ނަންބަ ު
ވނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  9ވަނަ ނަންބަރާއި ާ
 1މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ަ 951
10/2008

(ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ)  19ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ 9

ވަނަ ނަންބަރުން ބާރު ލިބިގެން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ
ނ
ވ ަ
ވނަ މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ)( ،ނ) ގެ ަ 9
ގ  91ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ަ 95
ޤާނޫނު) ެ
ބރު( ،ރ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރު( ،ބ) އަދި (ޅ) ގައިވާ
ނަންބަރާ އަދި  3ވަނަ ނަން ަ
ޝަރުތުތަކަށް ބަލައި ސުޕީރީއަރ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ
ގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ.
އިންޓަވިއު ކުރާނެ
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ދާއިރާތަކާއި ސުވާލުތައް

(ހ) އިންޓަވިއު ކުރާނެ ދާއިރާތަކާއި އެ ދާއިރާތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާކްސް ތިރީގައި މި
ވަނީއެވެ.
 .1ދުސްތޫރީ އަދި ޤާނޫނީ ޢިލްމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު ( 7.5މާކްސް)

ކަނޑައެޅުން

 .2އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ޢިލްމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު ( 7.5މާކްސް)
 .3މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމުގެ ސިފަހުރި
މިންވަރު ( 4.5މާކްސް)
 .4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ފަރިތަވެރިވެފައިވާ މިންވަރު ( 3.5މާކްސް)
 .5ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިކަމާއި ރޭވުންތެރިކަމާއި ލީޑަރޝިޕްގެ ހުނަރު ހުރި މިންވަރު
( 3.5މާކްސް)
 .6ހުށިޔާރުކަމާއި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ހުރި މިންވަރު (3.5
މާކްސް)
އ
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުން ކުރެވޭނެ ސުވާލުތައް ،އިންޓަވި ު
ޕެނަލުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
ޝަރުޠު ހަމަވާ
ފަރާތްތަކާއި
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(ހ) ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠުހަމަވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ
ލިސްޓެއް އިންޓަވިއު ޕެނަލުން އެކުލަވާލާން ވާނެއެވެ.

1

އިންޓަވިއުއަށް

އއުލާންގައިވާ އަދަދުގެ
ޓގައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަދަދުި ،
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ލިސް ު

ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ

 2ގުނައަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން.

ކްރައިޓީރިއާގައިވާ ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ އަދި އަޙްލާގާއި ސުލޫކުގެ ބައިން އެންމެ މަތީން
ވ އަދަދުގެ ދެ ގުނަޔަށްވާ އަދަދަށްވުރެ
ށ ބަލައި ،ބޭނުން ާ
ބ ް
މާކްސް ލިބޭ މީހުންގެ ތަރުތީ ަ
ޓ ކުރަންވާނެއެވެ.
މަދުނުވާ އަދަދަކަށް ޝޯޓްލިސް ް

ނ
ށ އިންޓަވިއު ޕެނަލު ް
(ނ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަ ް
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
އިންޓަވިއު

( 4ހ)
(ށ)

ހނެއެވެ.
ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ހުރިހާ ކެނޑިޑޭޓުންނާ އިންޓަވިއު ކުރަންޖެ ޭ
ލން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެކަން
ނ ތާރީޚާއި ވަގުތު އިންޓަވިއު ޕެނަ ު
އިންޓަވިއު ބާއްވާ ެ
ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާއްމުކޮށް އިއުލާންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި  3ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ)

ގައިވާ

މތިން
ގޮތުގެ ަ

އިންޓަވިއުއަށް

ޓ
ޝޯޓްލިސް ް

ކުރެވުނު

ފަރާތްތަކަށް

ބއްވާނެ ތާރީޚާއި ވަގުތު
ނޓަވިއު ާ
ރވުނު ކަމާއި އަދި އި ް
ޝޓްލިސްޓް ކު ެ
ޯ
އިންޓަވިއުއަށް
ކެނޑިޑޭޓުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ނ) އިންޓަވިއު ޕެނަލުން މާކްސް ދޭންވާނީ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ކްރައިޓީރިއާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ .އަދި ކްރައިޓީރިއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އިންޓަވިއުގެ
ނބަރުން މާކްސް ދޭނެ
ބައިން ކޮންމެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ މެ ް
ޝީޓެއް ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
އން ފާސްވުމަށްޓަކައި
(ރ) އިންޓަވިއުއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާކްސްގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ި
މަދުވެގެން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މާކްސް ލިބެންވާނެއެވެ .އަދި އެ އަދަދަށް މާކްސް
ޑޔާރުކަމަށް ނެގުމުގައި ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ.
ލިބިފައިނުވާ ކެނޑިޑޭޓުން ފަނ ި
(ބ)

އ
ނޓަވި ު
އިންޓަވިއު ކުރެވޭ ކޮންމެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވެސް މާކްސް ދިނުމަށްޓަކައި ،އި ް
ނ މާކްސްދޭނެ ޝީޓެއް
ތކަށްވެސް އިންޓަވިއުއަށް ވަކި ް
ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާ ަ
ވއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ
ޓވިއު ނިމުމުން ވަގުތުން އިންޓަ ި
އޮންނަން ވާނެއެވެ .އަދި އިން ަ
ގއި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ.
ފަރާތްތަކުން މާކްސް ޝީޓްތަކު ަ

(ޅ)

އންޓަވިއުއަށް ދީފައިވާ
ނޓަވިއު ޕެނަލްގެ މެންބަރުން ި
ފހު އި ް
އިންޓަވިއުކޮށް ނިމުމަށް ަ
ކސް އެއްކުރުމަށްފަހު،
މާކުހާއި ކްރައިޓީރިއާގައިވާ އެހެން ބައިތަކަށް ލިބިފައިވާ މާ ް
ހރިހާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް
ށ ު
ބނު ޖުމުލަ މާކްސް ހިމެނޭގޮތަ ް
ކޮންމެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ލި ު
ލިބުނު މާކްސްތައް އެނގޭނެ ލިސްޓެއް ހަދަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ލިސްޓް ތަރުތީބު
ބންނެވެ.
ކުރާނީ އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތަރުތީ ު

2

(ކ )

ފއިވާ މާކްސްދެވިފައިވާ
ށ ަ
މއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
މށްފަހު މި ާ
އިންޓަވިއުކޮށް ނިމު ަ
ށހަޅާއިރު ކޮމިޝަނުގެ
ތށް ހު ަ
ހށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮ ަ
ނށް ު
ގޮތުގެ ލިސްޓް ކޮމިޝަ ަ
ތށްޓަކައި ޕެނަލްގެ މެންބަރުން ވަކިވަކި ކެނޑިޑޭޓުންނަށް މާކްސް
މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާ ަ
ގ ގޮތުގައި ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ފައިލުގައި އޮންނަން
ދިން ޝީޓުތައް ރިފަރެންސް ެ
ވާނެއެވެ.

އައްޔަންކުރާނެ

( 5ހ)

ފަނޑިޔާރުން
ކަނޑައެޅުން

ފހު ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަންކުރާނެ
އިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ މާކްސް ލިސްޓަށް ބެލުމަށް ަ
ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.

(ށ)

ފހު ލިސްޓުގެ އެންމެ
 4ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބުނާ މާކްސް ލިސްޓަށް ބެލުމަށް ަ
އ
ތބުން ފަހަރަކު ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުނަގަ ި
ވ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތަރު ީ
މަތީން މާކްސް ލިބިފައި ާ
ވ
ފގުން އެކަމަށް ހޮ ޭ
އޣުލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އިއްތި ާ
ަ
އެންމެފުރަތަމަ ކޮމިޝަނުގެ
ޑޔާރުން އައްޔަންކުރަން ނިންމަންވާނެއެވެ.
ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތަރުތީބުން ފަނ ި

(ނ) ދެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ލިބިފައިވާ ޖުމުލަ މާކްސް
އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ

ފަނޑިޔާރުކަމަށް

އައްޔަންކުރުމަށް

ތމަ
ފުރަ ަ

ވޯޓަށް

ނ
އަހާ ެ

ކެނޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.
ފަނޑިޔާރުކަމަށް

( 6ހ)

އައްޔަންކުރުން

ށ
އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުކަމަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަ ް
ގންވާނެއެވެ.
ނން އަން ަ
ރތްތަކަށް ނުހޮވުނުކަން ކޮމިޝަ ު
ހޮވުނުކަން ނުހޮވުނު ފަ ާ

(ށ)

ފަނޑިޔާރުކަމަށް

އައްޔަންކުރުމަށް

ކޮމިޝަނުން

މފައިވާ
ނިން ާ

ކެނޑިޑޭޓުން

ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަންކުރުމަށް އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް
މން ވާނެއެވެ.
ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކޮށްނިން ަ

3

ޖަދުވަލު 9

ސުޕީރިއާ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމުގައި މާކްސް ދޭނެ ގޮތުގެ ކްރައިޓީރިއާ
( 13އޭޕްރިލް  1192ގައި ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީއިން އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ކްރައިޓީރިއާ)
އެންމެ
ނަންބަރު

ކްރައިޓީރިއާ

މާކްސް

މާކްސް ދެވޭގޮތް

ގިނަވެގެން

އިންސައްތަ

ދެވޭ މާކްސް

9

ތަޢްލީމް

އިސްލާމީ ޝަރީޢާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

20

ޤާނޫނުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

25

ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ދާއިރާ އިން މާސްޓަރސް

5

ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ދާއިރާ އިން ޕީ.އެޗް.ޑީ

5

ހަމައެކަނި އިސްލާމީ ޝަރީޢާއިން ޑިގްރީ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓަށް ބަލާއިރު ޤާނޫނީ މޮޑިއުލްއެއް
ކިޔަވާފައިވާނަމަ  15މޮޑިއުލްއާ ހަމައަށް ކޮންމެ މޮޑިއުލްއަކަށް  1.0މާކްސް
ހަމައެކަނި ޤާނޫނުން ޑިގްރީ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓަށް ބަލާއިރު ޝަރީޢާ މޮޑިއުލްއެއް ކިޔަވާފައިވާނަމަ 15
މޮޑިއުލްއާ ހަމައަށް ކޮންމެ މޮޑިއުލްއަކަށް  1.0މާކްސް

1
1

ށ
ރގެ ބަޔަ ް
ޑގް ީ
ފރަތަމަ ި
ޤނޫނުން ު
ތއި ާ
ސލާމީ ޝަރީޢަ ާ
އ ް
އވާނަމަ ި
ހމަ ކޮށްފަ ި
ފރި ަ
ޑގްރީ ވަކިވަކިން ު
ތމަ ި
ނނުން ފުރަ ަ
އދި ޤާ ޫ
ފރަތަމަ ޑިގްރީ ަ
ޢއިން ު
ލމީ ޝަރީ ާ
ނޯޓް :އިސް ާ
ނއެވެ.
ފއިވާ  25މާކްސް ލިބޭ ެ
އޅާ ަ
ކަނޑަ ަ

މިބައިގެ ޖުމްލަ
1

ތަޖްރިބާ

35

ގިނަވެގެން  10އަހަރާ ހަމައަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގައި ،މަސައްކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް  9މާކްސް (މުއްދަތުގެ
އަހަރު ހަމަކުރަން ބަލާއިރު އަހަރު ހަމަވެ  12މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާނަމަ އިތުރު  1.5މާކްސް)

35%

10

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ އޮތުމާއެކު ފުލުސް އޮފީސް ނުވަތަ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ
އިދާރާއެއްގައި ޤާނޫނީ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ މަގާމެއްގައި ،ގިނަވެގެން  92އަހަރާ ހަމައަށް ،ހޭދަކޮށްފައިވާ ކޮންމެ
އަހަރަކަށް

9.5

މާކްސް

(މުއްދަތުގެ

އަހަރު

ހަމަކުރަން

ބަލާއިރު

އަހަރު

ހަމަވެ

2

މަސްދުވަހަށްވުރެ

10

އިތުރުވެފައިވާނަމަ އިތުރު  1..5މާކްސް)

4

ލންގެ ހައިސިއަޔަތުން ކޯޓަށް ގޮސް
އދި ޤާނޫނީ ވަކީ ު
ތމާއެކު އޭޖީ ،ޕީޖީ ،އޮފީހާއި ަ
އ ު
ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ޮ
ވަކީލުކަން ކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ ދާއިރާއިން ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމާއެކު ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި
ޤާނޫނީ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ މަގާމެއްގައި ،ގިނަވެގެން  91އަހަރާ ހަމައަށް ،ހޭދަކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް 1

10

މާކްސް (މުއްދަތުގެ އަހަރު ހަމަކުރަން ބަލާއިރު އަހަރު ހަމަވެ  2މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާނަމަ އިތުރު 9
މާކްސް)
ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ،ގިނަވެގެން  1އަހަރާ ހަމައަށް ،ހޭދަކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް  3މާކްސް (މުއްދަތުގެ އަހަރު
ހަމަކުރަން ބަލާއިރު އަހަރު ހަމަވެ  2މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާނަމަ އިތުރު  1.5މާކްސް)

10

އސްކަންދީ އެ
މއްދަތަގައި މާކްސް ދޭނީ އެއްމެ ގިނައިން މާކްސް ލިބޭ ބައަށް ި
ނޯޓް :ތަޖުރިބާގެ ބައިން މާކްސް ދޭއިރު ފުށުއަރާނަމަ ފުށުއަރާ ު
ވނީ  42މާކްސްއެވެ.
ޖރިބާގެ ބައަށް ގިނަވެގެން ދެ ޭ
ބންނެވެ .ތަ ު
ބައިތަކުގެ ތަރުތީ ު
މިބައިގެ ޖުމްލަ
3

އަޚްލާޤް

10

މގެ އިތުރުން ކުށުގެ އެއްވެސް ރެކޯޑެއް
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގައި ބުނާ އަޚްލާޤީ ބައިން ޝަރުތު ހަމަވު ު
ނެތުމާއެކު ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނެތުން

5

މގެ އިތުރުން ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތުން
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގައި ބުނާ އަޚްލާޤީ ބައިން ޝަރުތު ހަމަވު ު

1

ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ވާނަމަ މިބައިން އެއްވެސް މާކްސްއެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

1

މިބައިގެ ޖުމްލަ
0

އުމުރު

5
ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ އުމުރަކީ  15އަހަރު ފުރި  35އަހަރު ނުފުރޭ

0

ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ އުމުރަކީ  32ފުރި  05އަހަރު ނުފުރޭ

2

ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ އުމުރަކީ  02އަހަރު ފުރި  51އަހަރު ނުފުރޭ

1

ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ އުމުރަކީ  59އަހަރުން މަތި

1

މިބައިގެ ޖުމްލަ
5

އިންޓަވިއު

6
ޤާބިލުކަން ބެލުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އިންޓަވިއު

10%

5%

6%

31
31

މިބައިގެ ޖުމްލަ
މުޅި ޖުމްލަ

100

31%
100%

5

