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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަ ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ފ
ތަޢާރު ް

1

ނ
ނ ނަންބަރާއި ޤާނޫ ު
(ހ) މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  951ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  9ވަ ަ
ނަންބަރު 10/2008

(ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ)  19ވަނަ

ނންބަރު 13/2010
ޤނޫނު ަ
ބރުން ބާރު ލިބިގެންާ ،
މާއްދާގެ (ނ)ގެ  9ވަނަ ނަން ަ
ނ މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ)( ،ނ) ގެ
ގ  95ވަ ަ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ެ
ދ
 9ވަނަ ނަންބަރާ އަދި  3ވަނަ ނަންބަރު( ،ރ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރު( ،ބ) އަ ި
ދގެ (ހ) އާއި 51
ގ  91ވަނަ މާއް ާ
ބލައި މި ޤާނޫނު ެ
ކށް ަ
(ޅ) ގައިވާ ޝަރުތުތަ ަ
(ކުރީގެ  )51ވަނަ މާއްދާގެ

(ހ)

އާއި (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހައިކޯޓަށް ފަ ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ.
ނ ޢައްޔަނުކުރުމުގައި
ރއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރު ް
(ށ) މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ދިވެހި ާ

ނ
ޤަވާއިދުގެ ނަ ް

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.
އިންޓަރވިއު ކުރާނެ
ދާއިރާތަކާއި ސުވާލުތައް
ކަނޑައެޅުން

2

(ހ) އިންޓަރވިއު ކުރާނެ ދާއިރާތަކާއި އެ ދާއިރާތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާކްސް ތިރީގައި
މި ވަނީއެވެ.
 .1ދުސްތޫރީ އަދި ޤާނޫނީ ޢިލްމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު ( 8މާކްސް)
 .2އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ޢިލްމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު ( 8މާކްސް)
 .3މިނިވަންކަމާއި

މުސްތަޤިއްލުކަމާއި

ހަމަހަމަކަމާއި

އިންސާފުވެރިކަމުގެ

ސިފަހުރި މިންވަރު ( 6މާކްސް)
 .4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ފަރިތަވެރިވެފައިވާ މިންވަރު ( 5މާކްސް)
 .5ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިކަމާއި ރޭވުންތެރިކަމާއި ލީޑަރޝިޕްގެ ހުނަރު ހުރި
މިންވަރު ( 4.5މާކްސް)
ނވަރު (4.5
 .6ހުށިޔާރުކަމާއި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ހުރި މި ް
މާކްސް)
ނ ކުރެވޭނެ ސުވާލުތައް،
ޔންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކު ް
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަ ާ
އިންޓަރވިއު ޕެނަލުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

1

ޝަރުޠު ހަމަވާ

3

(ހ) ފަނޑިޔާރުކަމަށް

ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ

ކުރިމަތިލާފައިވާ

ޝަރުޠުހަމަވާ

ތެރެއިން

އވެ.
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓެއް އިންޓަރވިއު ޕެނަލުން އެކުލަވާލާން ވާނެ ެ
ނ
އންޓަރވިއު ޕެނަލު ް
މނުވާކަމަށް ި
މތީން ޝަރުތު ހަ ަ
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ކަނޑައެޅުމުން އެކަން އެފަރާތްތަކަށް ސިޓީއަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

އިންޓަރވިއު

( 4ހ)
(ށ)

ނނާ އިންޓަރވިއު ކުރަންވާނެއެވެ.
ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓު ް
އިންޓަރވިއުއަށް ޙާޟިރުވާން ޖެހޭނެ ތާރީޚާއި ގަޑި ޝަރުޠުހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ) ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަރވިއު ޕެނަލުން މާކްސް ދޭންވާނީ މި
ދ
ގ މަތީންނެވެ .އަ ި
ވ ކްރައިޓީރިއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތު ެ
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ާ
ށ
ނ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަ ް
ނޓަރވިއުގެ ބައި ް
މތީން އި ް
ކްރައިޓީރިއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަ
ކ ޝީޓެއް ތައްޔާރު
ނ މެންބަރުން މާކްސް ދޭނެ ވަ ި
އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެ ޭ
ކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ) އިންޓަރވިއުއަށް

މާކްސްގެ

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އިންޓަރވިއުއިން

ތެރެއިން

ދބައިކުޅަ އެއްބައި މާކްސް ހޯދަންވާނެއެވެ .އަދި އެ
ފާސްވުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން ެ
މާކްސް

އަދަދަށް

ކެންޑިޑޭޓުން

ލިބިފައިނުވާ

ނެގުމުގައި

ފަނޑިޔާރުކަމަށް

ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ.
(ބ)

އިންޓަރވިއު

ކޮންމެ

ކުރެވޭ

ކެންޑިޑޭޓަކަށް

މާކްސް

ވެސް

ދިނުމަށްޓަކައި،

ނ
ނޓަރވިއުއަށް ވަކި ް
ނ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އި ް
އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެ ޭ
ނ
ގތު ް
ނޓަރވިއު ނިމުމުން ވަ ު
ނ ވާނެއެވެ .އަދި އި ް
ނ ް
މާކްސްދޭނެ ޝީޓެއް އޮން ަ
އިންޓަރވިއު

ޕެނަލްގައި

ހިމެނޭ

ފަރާތްތަކުން

މާކްސް

ޝީޓްތަކުގައި

ސޮއި

ކުރަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

އިންޓަރވިއުކޮށް ނިމުމަށްފަހު އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ މެންބަރުން އިންޓަރވިއުއަށް
ދީފައިވާ

މާކުހާއި

ކްރައިޓީރިއާގައިވާ

އެހެން

އތަކަށް
ބަ ި

ލބިފައިވާ
ި

ސ
މާކް ް

ހ
ހމެނޭގޮތަށް ހުރި ާ
ލ މާކްސް ި
ލބުނު ޖުމް ަ
ކންޑިޑޭޓަކަށް ި
އެއްކުރުމަށްފަހު ،ކޮންމެ ެ
ނވާނެއެވެ .އަދި އެ
ދ ް
ލބުނު މާކްސްތައް އެނގޭނެ ލިސްޓެއް ހަ ަ
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ި
ލިސްޓް

ތަރުތީބު

ކުރާނީ

އންމެ
ެ

މަތިން

މާކްސް

ފއިވާ
ލިބި ަ

ކެންޑިޑޭޓުންގެ

ނނެވެ.
ތަރުތީބު ް
(ކ)

އިންޓަރވިއުކޮށް ނިމުމަށްފަހު މިމާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާކްސްދެވިފައިވާ
ހޅާއިރު ކޮމިޝަނުގެ
ހށަ ަ
ހށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ު
ގޮތުގެ ލިސްޓް ކޮމިޝަނަށް ު
ށ
ވކި ކެންޑިޑޭޓުންނަ ް
އ ޕެނަލްގެ މެންބަރުން ވަކި ަ
މތަށްޓަކަ ި
މެންބަރުންގެ މަޢުލޫ ާ
އ
މާކްސް ދިން ޝީޓުތައް ރިފަރެންސްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ފައިލުގަ ި
އޮންނަން ވާނެއެވެ.

2

އައްޔަންކުރާނެ

( 5ހ)

ފަނޑިޔާރުން

މށްފަހު ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަންކުރާނެ
ލސްޓަށް ބެލު ަ
އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ މާކްސް ި
ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.

(ށ)

ކަނޑައެޅުން

 4ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބުނާ މާކްސް ލިސްޓަށް ބެލުމަށްފަހު ލިސްޓުގެ އެންމެ
ރކު ކެންޑިޑޭޓަކަށް
މަތީން މާކްސް ލިބިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތަރުތީބުން ފަހަ ަ
ވޯޓުނަގައި

އެންމެފުރަތަމަ

ފަނޑިޔާރުން

އަޣުލަބިއްޔަތު

އައްޔަންކުރަން

ލިބޭ

ނިންމަންވާނެއެވެ.

ޓންގެ
ކެންޑިޑޭ ު
މިގޮތުދް

ނ
ތަރުތީބު ް
ފަދޑިޔާރުދް

ޢައްޔަދްކުރުމަފް ދަގާދީ ސިއްރު ވޯޓެކެވެ.
(ނ) ދެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ލިބިފައިވާ ޖުމުލަ މާކްސް
އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ

ފަނޑިޔާރުކަމަށް

އައްޔަންކުރުމަށް

މ
ފުރަތަ ަ

ވޯޓަށް

ނ
އަހާ ެ

ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.
ފަނޑިޔާރުކަމަށް

6

(ހ)

އައްޔަންކުރުން

ށ
ކގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުކަމަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަ ް
އިންޓަރވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަ ު
ގންވާނެއެވެ.
ނން އަން ަ
ރތްތަކަށް ނުހޮވުނުކަން ކޮމިޝަ ު
ހޮވުނުކަން ނުހޮވުނު ފަ ާ

(ށ)

ފަނޑިޔާރުކަމަށް

އައްޔަންކުރުމަށް

ކޮމިޝަނުން

އވާ
ނިންމާފަ ި

ކެންޑިޑޭޓުން

އތައް
އންމެހާ ކަންތަ ް
ޖހޭ ެ
ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަންކުރުމަށް އިދާރީ ގޮތުން ކުރަން ެ
މން ވާނެއެވެ.
ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކޮށްނިން ަ
ނ
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރު ް

ނ
ނ ފަށާނީ  21އޮގަސްޓް  2116ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ް
 7މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަ ް
ފެށިގެންނެވެ.

3

ޖަދުވަލު 9
ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމުގައި މާކްސް ދޭނެ ގޮތުގެ ކްރައިޓީރިއާ

އެންމެ
ނަންބަރު

ކްރައިޓީރިއާ

މާކްސް

މާކްސް ދެވޭގޮތް

ގިނަވެގެން

އިންސައްތަ

ދެވޭ މާކްސް

9

ތަޢްލީމް

އިސްލާމީ ޝަރީޢާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

20

ރ
ޤާނޫނުން ފުރަތަމަ ޑިގް ީ
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

25

އން މާސްޓަރސް
ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ދާއިރާ ި

5

އން ޕީ.އެޗް.ޑީ
ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ދާއިރާ ި

5

ނ މޮޑިއުލްއެއް
ހަމައެކަނި އިސްލާމީ ޝަރީޢާއިން ޑިގްރީ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓަށް ބަލާއިރު ޤާނޫ ީ
ކިޔަވާފައިވާނަމަ  55މޮޑިއުލްއާ ހަމައަށް ކޮންމެ މޮޑިއުލްއަކަށް  5.0މާކްސް
ބފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓަށް ބަލާއިރު ޝަރީޢާ މޮޑިއުލްއެއް
ހަމައެކަނި ޤާނޫނުން ޑިގްރީ ލި ި

1
1

ކިޔަވާފައިވާނަމަ  55މޮޑިއުލްއާ ހަމައަށް ކޮންމެ މޮޑިއުލްއަކަށް  5.0މާކްސް

ނޯޓް :އިސްލާމީ ޝަރީޢާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އަދި ޤާނޫނުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ވަކިވަކިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި
ޔށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  25މާކްސް ލިބޭނެއެވެ.
ޤާނޫނުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ބަ ަ
މިބައިގެ ޖުމްލަ
1

ތަޖްރިބާ

35

ގިނަވެގެން  10އަހަރާ ހަމައަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގައި ،މަސައްކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް  9މާކްސް (މުއްދަތުގެ
އަހަރު ހަމަކުރަން ބަލާއިރު އަހަރު ހަމަވެ  50މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާނަމަ އިތުރު  5.5މާކްސް)

35%

10

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ އޮތުމާއެކު ފުލުސް އޮފީސް ނުވަތަ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ
އިދާރާއެއްގައި ޤާނޫނީ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ މަގާމެއްގައި ،ގިނަވެގެން  90އަހަރާ ހަމައަށް ،ހޭދަކޮށްފައިވާ ކޮންމެ
އަހަރަކަށް

9.5

މާކްސް

(މުއްދަތުގެ

އަހަރު

ހަމަކުރަން

ބަލާއިރު

އަހަރު

ހަމަވެ

0

މަސްދުވަހަށްވުރެ

10

އިތުރުވެފައިވާނަމަ އިތުރު  5..5މާކްސް)

4

ށ ގޮސް
ލންގެ ހައިސިއަޔަތުން ކޯޓަ ް
އދި ޤާނޫނީ ވަކީ ު
ތމާއެކު އޭޖީ ،ޕީޖީ ،އޮފީހާއި ަ
ދ އޮ ު
ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއް ަ
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  0މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާނަމަ އިތުރު 9
މާކްސް)
ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ،ގިނަވެގެން  1އަހަރާ ހަމައަށް ،ހޭދަކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް  3މާކްސް (މުއްދަތުގެ އަހަރު
ހަމަކުރަން ބަލާއިރު އަހަރު ހަމަވެ  0މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާނަމަ އިތުރު  1.5މާކްސް)

10

ސކަންދީ އެ
ގނައިން މާކްސް ލިބޭ ބައަށް އި ް
އދަތަގައި މާކްސް ދޭނީ އެއްމެ ި
ނޯޓް :ތަޖުރިބާގެ ބައިން މާކްސް ދޭއިރު ފުށުއަރާނަމަ ފުށުއަރާ މު ް
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 ު

0

ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ވާނަމަ މިބައިން އެއްވެސް މާކްސްއެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

0

މިބައިގެ ޖުމްލަ
0

އިންޓަރވިއު

5

ބލުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އިންޓަރވިއު
ޤާބިލުކަން ެ

10 %

5%

36
36

މިބައިގެ ޖުމްލަ
މުޅި ޖުމްލަ

100

30%
100%

5

