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 ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 
އުފައްދާފައިވަނ    ކޮމިޓ   ޭބއްވި  2019ޖޫން    11މި  މަޖިލ ހުގެ    19، ގައި  ރައްޔިތުންގެ  ޖަލްސާގައެވެ.    6ވަނަ  ވަނަ 

މި ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  121ގަވާއިދުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  

ކަންކަން   މުއައްސަސާތަކާގުޅޭ  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  ޝަރުޢ   އުފައްދާފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

މުއައްސަސާތަކު ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  އޮތްނަމަދިރާސާކުރުމާއި ޝަރުޢ   ަބދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ  އެކަން    ،ގެ ސިޔާސަތުތަކަށް 

ފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ހުށަހެޅުމާއި، ޝަރުޢ  ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ިބލުތައް ދިރާސާކޮށް، ފުރިހަމަކޮށް، ރައްޔިތުންގެ 

 މަޖިލ ހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެދި ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ.  

، ޤާނޫނުއަސާސ އާއި ޤާނޫނުން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން   ،މ ގެއިތުރުން

ވަނަ މާއްދާއިން މި ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ މިނިވަން   121ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

ތި އެ މުއައްސަސާތަކުގައި  ކުރުވުމާއި،  ޖަވާުބދާރ   ފަރާތްތައް  ތިޭބ  މަޤާމުތަކުގައި  މުސްތަޤިއްލު  މެންަބރުންނާއި  ޭބ 

މުއައްސަސާތަކުގެ އަހަރ  ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ  

ނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދިނުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކާ ަބއްދަލުކޮށް އެ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، އެ ކަންކަމަށް އެޅިދާ

ަބލައި،   ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  މުއައްސަސާތަކުން  އެ  ހޯދައި، ސުވާލުކޮށް،  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭގޮތުން  ހިންގުމާ  މުއައްސަސާތައް 

މުއައްސަސާތަކަށް އެ  ަބޔާންކޮށްދިނުމާއި،  ކަންކަން  ރައްޔިތުންގެ ޢައްޔަނު  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރާ 

މަޖިލ ހުގެ ރުހުން ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިރާސާކޮށް، އެ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކުރުމާއި، އެ 

ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލ ހަށް ލަފާ އެރުވުމާއި،  މުއައްސަސާތަކުގައި ތިޭބ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމުން ވަކިކުރަންޖެހޭ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް ޖުޑ ޝަލް   154ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  

މައްސަލަތަ ހުށަހެޅޭ  ވަކިކުރުމަށްޓަކައި  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރުން  ޤަޫބލުކުރެވިގެން  ކޮމިޝަނަށް  ދިރާސާކޮށް  ސަރވިސް  އް 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަކ ވެސް މި ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.
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 :ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން 

 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު  ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު 
 

 އިމްތިޔާޒް ފަހުމ  
 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

 
 މޫސާ ސިރާޖު   
 ފޮނަދޫ ދާއިރާ 

 
 ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން 

 

 ޙަސަން ލަޠ ފް 
 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ

 
 ޝަފ ޤް هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު 
 ވެލިދޫ ދާއިރާ

 

 އިބްރާހ މް މުޢިއްޒު 
 ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ

 
 ޙަސަން ޒަރ ރު 
 މަތިވެރި ދާއިރާ

 

 މުޙައްމަދު ނިހާދު 
 ފޭދޫ ދާއިރާ

 

 ޝަހ މް ޢަބްދުލްޙަކ މް هللا ޢަބްދު 
 ކަނޑިތ މު ދާއިރާ

 

 އިބްރާހ މް ރިޒާ 
 ގުރައިދޫ ދާއިރާ 

 
 ޢަލ  ޙުސައިން 
 ކެންދޫ ދާއިރާ

 

 ސަޢުދު ޙުސައިން 
 ވިލިނގިލި ދާއިރާ
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 ތަޢާރަފް  .1

ސަރުކާރުގެ ވަނަ ޖަލްސާގައި،    19ދައުރުގެ    ދެވަނަގައި ޭބއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ    2022  ޖޫން  27މި ރިޕޯޓަކ ،  

މެންަބރު    ކަނޑިތ މުފަރާތުން   ޢަްބދުލްޙަކ މްهللا ޢަްބދުދާއިރާގެ  ނަންަބރު    ޝަހ މް  ޤާނޫނު    2010/13ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން، ކޮމިޓ ން އެ ިބލު   މިއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު  ޤާނޫނު(    ފަނޑިޔާރުންގެދިވެހިރާއްޖޭގެ  )

 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ. 

މި ބިލަކ ، ފަނޑިޔާރުންނަކ  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމާއި ޝަރުޢ  ދާއިރާގެ މުސްތަޤިއްލުކަން ދެމެހެއްޓޭނެފަދަ އަދި ޝަރުޢ  

ކުރާ ފަރާތްތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ އުސޫލުތައް  ދާއިރާގެ އިތުާބރު ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ

ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅުމަށާއި، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމާ އެކަށ ގެންނުވާ ޢަމަލެއްކުރާ ޙާލަތުގައި އެ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމާ  

އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި އުސޫލުތައް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ެބލުމާ  ގުޅޭގޮތުން  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  ފަނޑިޔާރުންގެ   ،

ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް އިތުރަށް ތަފްޞ ލުކުރުމަށާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ  

މާއި މާލ  މުޢާމަލާތްތައް  ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި، ފަނޑިޔާރުން ވިޔަފާރިކުރު

އިތުރަށް   އުސޫލުތައް  ހުށަހެޅުމާގުޅޭ  ަބޔާން  މާލ   ފަނޑިޔާރުން  ތަފްޞ ލުކޮށް،  އިތުރަށް  އުސޫލުތައް  ކުރުމާގުޅޭ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( އަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް   2010/13ތަފްޞ ލުކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންަބރު  

 ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ިބލެކެވެ.  ގެނައުމަށް

 . ކޮމިޓ ން ބިލު ދިރާސާކުރި ގޮތް 2

ގުޅިގެން، ފޮނުއްވުމާ  ކޮމިޓ އަށް  ިބލު  ކޮމިޓިގެ    2022  ޖޫން  28  މި  ޭބއްވި  ަބއްދަލުވުމުގައި    35ގައި  ިބލުގެ ވަނަ  މި 

 ވެ. ވެއެއިކޮށްފަމެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާގެންދާނެ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ގެ  މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ކަމުގައި ކޮމިޓ ން   2022  އޮގަސްޓު   31މި ިބލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓ ން ނިންމާނެ ސުންގަޑިއަކ   އެ ަބއްދަލުވުމުގައި  އެގޮތުން،  

 އިދާރާތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމިއެވެ. މ ގެ އިތުރުން، މި ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ތިރ ގައިވާ ކަމާގުޅުންހުރި ނިންމިއެވެ. 

 ؛ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން. 2.1

 އަދި؛ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާބ ކައުންސިލު. 2.2

 ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ.ދިވެހި. 2.3
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ށާއި،  ފޮނުއްވާފައިވާ ކޮމެންޓްތަކަ  ބިލަށް ކޮމެންޓްކުރެއްވި ފަރާތްތަކުންިބލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި،  

  ކޮމިޓ ން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވެއެވެ.ިބލު ދިރާސާކުރުމުގައި ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުތަކަށް 

 ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު ބިލަށް ކޮމިޓ ން   .3

ަބއްދަލުވުމުގައި   ކޮމިޓ ގެ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  މެދުގައި  މެންަބރުންގެ  ކޮމިޓ ގެ  ގުޅޭގޮތުން  ިބލާ   ފާޅުކުރިމެންަބރުން  މި 

 ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. ތައްއިޞްލާޙުަބއެއް  ތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮމިޓ ން ބިލަށް ގެނެސްފައިވާ ޚިޔާލު

 :1  ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު ކޮމިޓ ން ބިލަށް  

ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މާއްދާ އަންނަނިވި   22ވަނަ މާއްދާއިން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ    5ިބލުގެ  

  ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް.

ސަަބުބން   )ހ(  .1-22 ބިލުގައި މާއްދާ އޮތްގޮތް  ކުރުމުގެ  ޢަމަލެއް  އެކަށ ގެންނުވާ  މަޤާމާ  ފަނޑިޔާރެއްގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން    22ފަނޑިޔާރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި މ ހަކު މި ޤާނޫނުގެ  

މަޖިލ ހުން އެމ ހަކަށް    ރައްޔިތުންގެ  ވަކިކޮށްފިނަމަ،  މަޤާމުން   ޝަރުޢ އެ 
 ދާއިރާގެ އެއްވެސް މަޤާމެއް ނުވަތަ ވަޒ ފާއެއް އަދައެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.

 
ބޭނުމަށް )ށ(  މާއްދާގެ )ހ( ގެ  ުބނެފައި ޝަރުޢ   "  ޓަކައި،މި  ކަމަށް  ދާއިރާ" 

ތިބެގެން   ފަނޑިޔާރުންތަކެއް  ނުވަތަ  ހުރެގެން  ފަނޑިޔާރަކު  އެވަނ ، 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން ފާސްކުރާ  ޝަރ ޢަތްކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސ ން ނުވަތަ  

ހިމެނޭ  ދާއިރާގައި  އެ  ތަނަކާއި،  ކޮންމެ  ޤާއިމުކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނަކުން 
 އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަކަށެވެ.

 
 

ކޮމިޓ ން  
އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

ފަނޑިޔާރުކަން   )ހ(  .22-1 ނުވަތަ  މައްޗަށް  މ ހެއްގެ  ހުރި  މަޤާމުގައި  ފަނޑިޔާރެއްގެ 
ކުށެއް  ކޮށްފައިވާ   ޖިނާއ   މައްޗަށް  ޙުކުމަކުންމ ހެއްގެ  ނިހާއ     ކުރިކަމަށް 

ދާއިރާގެ އެއްވެސް މަޤާމެއް ނުވަތަ    ޝަރުޢ އެމ ހަކަށް    ،ސާިބތުވެއްޖެނަމަ
 ނުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒ ފާއެއް އަދައެއް

 
ބޭނުމަށް )ށ(  މާއްދާގެ )ހ( ގެ  ުބނެފައި ޝަރުޢ   "  ޓަކައި،މި  ކަމަށް  ދާއިރާ" 

 ޝަރުޢ  ކޯޓުތަކާއި، ޓްރައިިބއުނަލްތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ޝަރުޢ އެވަނ ،  
 އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަކަށެވެ. ދާއިރާގައި ހިމެނޭ

 
އިސްލާމްދ ނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ރިޝްވަތުގެ  ސަބަބު 

ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރ ޢަތަށް ސާިބތުވެފައިވާ މ ހަކުކަމުގައި ނުވާނަމަ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް 
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މަޤާމާ އެކަށ ގެންނުވާ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއ  ކަމަށާއި،  ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިިބގެންވާ
ޮބޑު ކުށެއް ނުވަތަ ޮބޑު ސުލޫކ  މައްސަލައެއް ނުވަތަ ކުޑަ ސުލޫކ  މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން 

 ޢަމަލެއްކަމަށް  ވަކިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމާއެކު، އެއްވެސް ލިމިޓެއްނެތި މަޤާމާ އެކަށ ގެންނުވާ
ބުނެ، މުޅި އުމުރަށް ދެމިގެންދާގޮތަށް ޝަރުޢ  ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތުމަކ  

ޖިނާއ  ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވާ މ ހަކު  މާއެކު،  ލަކަށް ނުވުސޫހަމަޖެހޭ އު
ވަޒ ފާއެއް އަދާކުރުމުގައި ހުރަހެއް  ދާއިރާގެ އެހެން    ޢ ވުމުން ޝަރުކުށުގެ އަދަުބން ސަލާމަތް

ވަޒ ފާއަދާކުރުން   އުމުރަށް  މުޅި  މ ހަކު  ވަކިކުރާ  މައްސަލައެއްގައި  ސުލޫކ   އިރު،  ނެތް 
ކަމަށް ަބޔާންކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރ މް ކޯޓުން ޚިޔާލު  މަނާކުރުމަކ  އިންސާފުވެރިގޮތެއް ނޫން

 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

 :2  އިޞްލާޙު ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަކުރުގެ    30ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާއިން ބުނެވިދިޔަ    6ިބލުގެ  

 ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް.

އެހެން   )ރ( .30 ބިލުގައި މާއްދާ އޮތްގޮތް  )ށ(  މާއްދާގެ  މަޤާމުން  މި  ފަނޑިޔާރަކު  އޮތްނަމަވެސް، 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ   22ވަކިކުރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ  

ފަނޑިޔާރަކު   ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް  މަޖިލ ހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ގޮތުގެމަތިން 
ލިިބއެއް  ޢިނާޔަތްތައް  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  މި   އިސްތިއުފާދ ފިނަމަ، 

 ނުދެވޭނެއެވެ. 
 

އިތުރުކުރުމަށް   ކޮމިޓ ން 
 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

މަޤާމުން   )ރ( .30 ފަނޑިޔާރަކު  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ   22ވަކިކުރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ  

މަޖިލ ހަށް   ރައްޔިތުންގެ  ފަނޑިޔާރަކު  ގޮތުގެމަތިން  ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް 
ލިިބއެއް އުއިސްތި ޢިނާޔަތްތައް  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  މި   ފާދ ފިނަމަ، 

 ނުދެވޭނެއެވެ. 
 

 22ވ ނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ    މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި )ބ(   
ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  

ފަނޑިޔާރަކު   އެ  ހުށަހެޅުމުން،  މަޖިލ ހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ވަކިކުރުމަށްޓަކައި 
ނިންމާފައިވާ   ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޖުޑ ޝަލް  ވަކިކުރުމަށް  މަޤާމުން 
ފުރިހަމަނުވާކަމަށް  ކަންކަން  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  އިޖުރާއ ގޮތުން  ނިންމުމުގައި 

ނިން  މަޖިލ ހުން  ގައި ރައްޔިތުންގެ  )ރ(  މާއްދާގެ  މި  މައިފިނަމަ، 
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ފާދ ފައިވާ ފަނޑިޔާރަށް އެ ފަނޑިޔާރަކު  އުަބޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި އިސްތި
ޢިނާޔަތްތައް  އުއިސްތި ަބޔާންކުރާ  ޤާނޫނުގައި  މި  ފެށިގެން  ވަގުތުން  ފާދިން 

 ލިިބދިނުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
 

ކޮމިޓ ން   ސަބަބު  އަކުރު  މި  ހުށަހަޅާފައިވަނ ،މިފަދައިން  މަޤާމުން   އިތުރުކުރުމަށް  ފަނޑިޔާރުން 
ވަކިކުރުމުގެ ވަކިވަކި މައްސަލަތަކަށް ަބލާއިރު، އެއިން މައްސަލައެއްގައި ޖުޑ ޝަލް ސަރވިސް  

ނިންމު މަޖިލ ހަށް  މެކޮމިޝަންގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގޯސްތަކެއްވާކަމަށް  އިޖުރާއ   ޮބޑެތި  އްގައި 
ޙާލަތެއްގައި، އެ މައްސަލައެއް   އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން އެގޮތަށް ކަނޑައަޅާ  ވޭފާހަގަކުރެ

ނިންމެވުމުގެ  ގޮތެއް  ވަކި  މަޖިލ ހުން  ރައްޔިތުންގެ  މައްސަލައިގައި  )އެ  ފަނޑިޔާރު  ރައްދުވާ 
ވ ނަމަވެސް( އާ މެދުވެސް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢިނާޔަތް  ފާދިންކަމުގައިއުކުރިން އިސްތި

ނުއުފެދޭގޮތަށް، ގައިނުމުދި ސުވާލެއް  ވަކިކުރުމަށް  އެފަދަ  ސަރވިސް    މަޤާމުން  ޖުޑ ޝަލް 
ނިންމާ ނުދިކޮމިޝަނުން  ޢިނާޔަތް  ފަނޑިޔާރުންނަށް  މައްސަލަތަކުގައި  މަށް  ނުފައިވާ 

 ޢަމަލުކުރުމަށް ނުފެންނާތ އެވެ. ލާ އެއް ހަމައަކުންވާ އުސޫފައިކަނޑައަޅާ
 

 :3  ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު 

 ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުމަށް.ވަނަ މާއްދާ 30ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 

އިތުރުކުރުމަށް   ކޮމިޓ ން 
 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

ނުވަތަ   މަޤާމުގައި ހުރި މ ހަކު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަފަނޑިޔާރެއްގެ   )ހ(  .30-1
ވަކިވި ނުވަތަ  އެ  ވަކިކޮށްފިނަމަ،  އެއްވެސް ސަަބަބކާހުރެ ފަނޑިޔާރުކަމުން 

ފެށިގެން   ތާރ ޚުން  އެ    2ވަކިކުރި  މުއްދަތަށް،  އަހަރުދުވަހުގެ  )ދޭއް( 
ކުރުމާ ހަމައަށް ފަނޑިޔާރަކު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުމާ ހަމައަށް ނުވަތަ ވަކި

އަދާކޮށްފައިވާ ތިނެއް)  3ފާއިތުވި   މަޤާމު  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ  އަހަރުދުވަހު   )
ގޮތުގައި  ވަކ ލެއްގެ  މައްސަލައެއްގައި  އެއްވެސް  ކޯޓަކަށް  އެއްވެސް 

 ނުދެވޭނެއެވެ. 
 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިކަމުގައިވިޔަސް، އެ  )ށ(    މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 
ފަނޑި މަޤާމުގެ  މ ހަކު  އެ  އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަޤާމުގެ  ޔާރެއްގެ 

ފުށުއަރާފަދަ  މަޞްލަޙަތު  އޭނާގެ  މައްސަލައެއްގައި  ަބލާފައިވާ  މުއްދަތުގައި 
ޙާލަތެއް ދެމިއޮތްހައި ހިނދަކު، އެ މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ އެ މައްސަލައާ  

ގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް  ގުޅުންހުރި އެހެން އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ވަކ ލެއް
 ކޯޓަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ.   

 
މިފަދައިން މި އަކުރު ކޮމިޓ ން އިޞްލާޙުކޮށްފައިވަނ ، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވާ ނުވަތަ  ސަބަބު 

ވަކިކުރާ ފަނޑިޔާރުން ވަކިވާ ނުވަތަ ވަކިކުރާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން ޤާނޫނ  ވަކ ލެއްގެ ގޮތުގައި 
މައްސަލަތަކުގައި   ފަނޑިއެކި  އެ  ނުވަތަ  ކޯޓަކަށް  މަސައްކަތްކުރި  ފަނޑިޔާރަކު  ޔާރެއްގެ  އެ 
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ޝަރުޢ  ދާއިރާގެ މިނިވަންކަމާމެދު   މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓަށް ދިއުމުން،
ސުވާލު އުފެދި އެ ދާއިރާއަށް އޮންނަ އިތުާބރު ކުޑަވަމުންދާތ ، އެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ 

 ގޮތުންނެވެ. 
 

 :4  ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު 

ވަނަ    35  އެ ޤާނޫނުގެ  ން އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، ތިރ ގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުވަނަ މާއްދާއިން    9ިބލުގެ  

 ޤާނޫނުން އުނިނުކުރުމަށް.)އ(،  މާއްދާގެ

  ވަނަ މާއްދާގައި   9  ބިލުގެ 
އުނިކުރުމަށް   ޤާނޫނުން 

 ހުށަހަޅާފައިވާ އަކުރު 

އުޞޫލުތައް  )އ(  .35 ގަވާއިދުތަކާއި  އެންމެހައި  ެބނުންވާ  ހިންގުމަށް  ކޯޓުތައް 
 ؛ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވުން

ހުށަހަޅާފައިވަނ ،   ސަބަބު  އިތުރުކުރުމަށް  ކޮމިޓ ން  އަކުރު  މި   ަބޔާންކުރާ ޤާނޫނުއަސާސ މިފަދައިން 
 އުއްތަމަ އިސްފަރާތްކަމަށްވެފައި އެންމެ ދާއިރާގެ  ޝަރުޢ  ފަނޑިޔާރަކ  އުއްތަމަ ގޮތުން

މާއްދާގައި  35ޤާނޫނުގެ   ގޮތުގައި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ފަނޑިޔާރުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ 
 އެހެން  ފެންނަކަމަށާއި، ކަމަށް ލާޒިމުވާ އޮތުން( އ) މާއްދާގެ މި އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ޤާނޫނުއަސާސ  ނޫންނަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ   މަސްއޫލިއްޔަތު މަތިކޮށްފައިވާ ންދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އެޅޭނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރ މް ކޯޓުން ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި،   ހުރަސް އަދާކުރުމަށް

ކޮންމެ ކޯޓަކުން ވަކި އިޖުރާއ  އުސޫލުތަކެއް ހެދުމުން އެކި ކޯޓުތަކުން އެކި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން 
އެޅޭ ހުރަސް  އެންޑް   ކަމަށާއި،އިންސާފަށް  ޔުނިފޯމިޓ   ގަވާއިދުތަކުގައި  ކޯޓުތަކުގެ 

ސުޕްރ މް  ކޮންސިސްޓެން ހެދުމަށްޓަކައި  ގަވާއިދުތައް  ވ ހިނދު  މުހިންމުކަމަކަށް  އޮތުމަކ   ސ  
ނޫންނަމަ ކޯޓުތަކުގެ   އްކަމަށާއި، އެހެންކޯޓާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ދައުރު އޮތުމަކ  ލާޒިމުކަމެ

ނޫނުން  ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރ މް ކޯޓުން ަބޔާންކޮށް، މި އަކުރު ޤާނިޒާމުގެ ހައިރާކ  ގެއްލޭނެ
  އުނިކުރުމަށް ނުފެންނަކަމަށް އެ ކޯޓުން ޚިޔާލު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އެ ޤާނޫނުން    35އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  
ިބލުގެ   ނުފެންނާތ ،  ކޮމިޓ އަށް  ކޮމިޓ ން    9އުނިކުރުމަށް  އުނިކުރުމަށް  ިބލުން  މާއްދާ  ވަނަ 

 ވެ. ނިންމާފައިވެއެ
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 ނިންމުން  .4

   ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް،އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލުޤާނޫނު(    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ)  2010/13ޤާނޫނު ނަންަބރު  

  2022  ނޮވެންަބރު  16  ތަކާއެކު،ކޮމިޓ ން ބިލަށް ގެނައި އިޞްލާޙުއަދި    ވަރާކުރުމަށްފަހު،ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝް

މެންަބރުންގެ   ވިކޮމިޓ އަށް ހާޒިރުިބލު ފާސްކޮށްފައިވަނ   ،  ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި  62ގައި ޭބއްވި މި ކޮމިޓ ގެ މި އަހަރުގެ  

 ނެވެ. އިއްތިފާޤުން

ފާސްކޮށްފައިވާ ކޮމިޓ ން  ފަރާތުން    ،ވ މާ،  މެންަބރު  ކަނޑިތ މުސަރުކާރުގެ  ޢަްބދުލްޙަކ މް هللا ޢަްބދު  ދާއިރާގެ  ޝަހ މް 

އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  ޤާނޫނު(    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ)  2010/13ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ންނަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ފެނިވަޑައިގަ ދަށުން،  ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ  121ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ    ިބލު"

 ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމެވެ.  

އަށް ... ޤާނޫނު(    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ)  2010/13"ޤާނޫނު ނަންަބރު  ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް، އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ  

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ.1- ޖަދުވަލު " ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު" މި ރިޕޯޓުގެ 

ތަފްޞ ލު މި ރިޕޯޓުގެ   ގޮތުގެވިޭބއްވި މި ކޮމިޓ ގެ ަބއްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުން ހާޒިރު  އަދި، މި ިބލު ދިރާސާކުރުމަށް

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ. 2- ޖަދުވަލު"

 2022 ނޮވެންަބރު 23
 

 
 
 

                                          މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމ 
 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު

 
 
 
 
 
 
 
 
 .ގައެވެ   2022  ނޮވެންބަރު 24 ސޮއިކޮށްފައިވަނ   ރިޕޯޓުގައި މި
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 1ޖަދުވަލު  
 

ޤާނޫނު(   ފަނޑިޔާރުންގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/13ޤާނޫނު ނަންަބރު ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ 
 އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު 
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 ` 

 
 

  …ޤާނޫނ ( އަށް   ފަނޑިޔާރ ންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )   13/ 2010 ނަންބަރ   ޤާނޫނ  
 ވަނަ އިޞްލާޙ  ގެނައ މ ގެ ބިލ  

 
 . ެގނައ ން ިއޞްލާޙ ތައް އަންނަނިވި އަށްޤާނޫނ (  ފަނޑިޔާރ ންގެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ) 2010/13 ނަންބަރ  ޤާނޫނ 

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   2ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .1

 

ައދާކ ރަންވާނީ  )ނ( . 2  ބާރ ތައް  މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކާއި  ފަނޑިޔާރ ންެގ 
ނަންބަރ    ޤާނޫނ   )ދިވެހިރާއްޖޭެގ    2010/22ޤާނޫނ އަސާސީާއއި، 

ނަންބަރ    ޤާނޫނ   އާިއ،  ޤާނޫނ (  )ޖ ޑީޝަލް   2008/10ކޯޓ ތަކ ެގ 
އާއި،   ޤާނޫނ (  ކޮމިޝަނ ެގ  ޤާނޫނާިއ،  ސަރވިސް    އެނޫންވެސްމި 

މަސައްކަތްތަކާއި  މަސްއޫލިއްޔަތ   ކޯޓ ތަކ ެގ    ތައްފަނޑިޔާރ ންެގ 
ދަށ ންތަކ ޤާނޫނ   އެޤާނޫނ ތަކާިއ،    ކަނޑައަޅާފަިއވާ   ހަދާ   ެގ 

ބަޔާންކޮށްފައިަގާވއި ހިމެނޭދ ތަކ ަގިއ  ތަބާވ ން  އ ޞޫލ ތަކަށް   ވާ 
 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 

 
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  4ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .2

 
މިނިވަންކަމާއި    
 މ ސްތަޤިއްލ ކަން 

ވާޖިބ ތަކާއި   )ހ( . 4 އެންމެހައި  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ 
އިޚްތިޔާރާިއ   ޤާނޫނީ  ފ ރިހަމަ  ފަނޑިޔާރ ންނަކީ  އަދާކ ރ މ ަގއި 

 މިނިވަންކަމާއި ބާރ  ލިބިެގންާވ ބައެކެެވ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ   )ށ(   ޤާއިމ ކ ރ މ ަގއްޔާއި،  އިންޞާފ   ޢަދ ލ  
އެހެން  ފަނޑިޔާރ ންނަކީ  އަދާކ ރ މ ަގއި  ވާޖިބ ތަްއ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި 

ނ ފޫޒެއް އެްއވެ ނ ަވތަ  ބާރެއް  މ އައްސަސާެއއްެގ  ނ ވަތަ  މީހެއްެގ  ސް 
ނޫނެވެ.   ބައެއް  ކަމެްއ  ފޯރ ވޭނޭ  ދައ ލަތ ެގ  ިވޔަސް،  ފަރ ދަކ   އަމިއްލަ 
ވިޔަސް، ފަނޑިޔާރ ންެގ މަސައްކަތާ ބެހި،  ހިންގ މާ ޙަވާލ ވެހ ރި މީހަކ 
 ނ ވާނެެއވެ.   އްނ ފޫޒ  ފޯރ ވައި ހަދަިއެގނެ

 
ާވޖިބ ތަކާއި މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް އަދާކ ރ މ ެގ   )ނ(   ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ އެންމެހައި 

ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ބާރ   މިނިވަންކަމާއި  އިޚްތިޔާރާއި  ޤާނޫނީ  ފ ރިހަމަ 
ބާރ    ލިބިެގންވާ މިނިވަންކަމާއި  އިޚްތިޔާރާއި  އެ  ބަލަިއަގނެ،  ކަމ ަގއި 

ލިބެމ ންދާކަން   ދައ ލަތ ެގ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ކަށަވަރ ކ ރ މަކީ 
ފަރާތްތަކަށް   އެންމެހައި  ދައ ލަތ ެގ  އެނޫންެވސް  މ އައްސަސާތަކާއި 

 ލާޒިމ ެވެގންވާ ކަމެކެވެ. 
 

ހައިބަތާއި   )ރ(   ކޯޓ ތަކ ެގ  ރައްކާތެރިކ ރ މަށާއި،  މިނިވަންކަން  ކޯޓ ތަކ ެގ 
ފަސޭހައިންޙިޤަދަރ    މީހަކަށްމެ  ކޮންމެ  ތަންތަނަކީ  އެ    މާޔަތްކޮށްދީ، 

ވަކި  ހ ށަހެޅޭ،  ހަރ ދަނާޮގތެްއަގިއ    މައްސަލަ  ނ ޖެހި،  ފަރާތަކަށް 
ަގާވއިދ ތަކ ެގ    މަސައްކަތްކ ރާ ތަންތަން ކަަމށް ހެދ މަށްޓަކައި، ޤާނޫނާއި 

އިދާރާތަކ ންނާިއ  ދައ ލަތ ެގ  ޮގތްޮގތ ންވެސް  އެހެނިހެން  ޛަރީޢާއިންނާއި 
ކަންދަ މީހ ން    ހިންގ މާ  ތައްތައްއ ލަތ ެގ  އެންމެހައި  ޙަވާލ ވެތިބި 

 ކޯޓ ތަކަށް އެހީތެރިވާންވާނެެއވެ. 
 

 
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  7ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .3

 
މަޤާމ ގެ   ކަމ ގެފަނޑިޔާރ  

އަދި ޝަރ ޢީ ދާއިރާގެ  
 އިތ ބާރ  ދެމެހެއްޓ ން 

ވަގ ތެއްަގއިެވސް )ހ( . 7 ދާއިރާގެ   ،ހ ރިހާ  ޝަރ ޢީ  މަޤާމާއި    ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ 
ަވކި ޢަދ ލ ވެރިކަމާއި،  ނ ޖެހޭކަމ ގެ   މ ސްތަޤިއްލ ކަމާއި  ފަރާތަކަށް 

ހިފެ ފަނޑިޔާރަކ ވެސް  އްޓ ހެއިތ ބާރ   ކޮންމެ  މަށް 

Deleted :ްް

Deleted :ްކަނ

Deleted :ެް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 ޓަކައިނިޔާ ކަނޑައެޅ މަށް  މަސައްކަތްކ ރަންވާނެެއވެ. ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް، 
ކ ރިމަ ފަނޑިޔާރ  ބެ  ހ ށަހެޅިފައިވާއްޗަށް  ެގ  އެ  މައްސަލަ  ލ މ ަގާއއި 

ހަިއސިއްޔަތ ން    މައްސަލައަށް ފަނޑިޔާރެއްެގ  ކަނޑަެއޅ މ ަގިއ،  ޮގތެއް 
ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަޤާމާއި ޝަރ ޢީ އަދި އޭނާެގ އަމިއްލަ ހައިސިްއޔަތ ން،  

 ރެްއެގެވސްއިތ ބާރ  ދެމެހެއްޓޭނެ ޮގތެއްެގމަތިން ކޮންމެ ފަނޑިޔާދާއިރާެގ  
 ޢަމަލ ތައް ބަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

 
އ ޅ ން  (ށ)   ފަނޑިޔާރ ންެގ  ބޭރ ަގިއވެސް  ކޯޓ ން  އަދި  ކޯޓ ަގއި 

ޝަރ ޢީ ޤާނޫނީ  ރަްއޔިތ ންނާއި  ޢާންމ   ބަހައްޓަންވާނީ،   ަވކީލ ންނާއި 
ފަރާތްތަކ ެގ އެނޫންވެސް  މަސަްއކަތްކ ރާ  މެދ ަގއި    ދާއިރާަގއި 
އޮންނަ ދާއިރާއާމެދ   ޝަރ ޢީ  މަޤާމާއި  އިތ ބާރ    ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ 

 ދެމެހެއްޓޭނެ ޮގތެްއެގމަތިންނެެވ.

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން. ވަނަ މާއްދާ  13ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .4

 
ސަލާމަތާއި 
 ރައްކާތެރިކަން 

ކަށަަވރ ކޮށްދިނ މަކީ ފަނޑިޔާރ ންެގ   (ހ) . 13 ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާިއ 

 އެކެވެ. ެގ ޒިންމާޚިދ މަތްތަކ ދައ ލަތ ެގ ސަލާމަތީ 
 

ކޯޓ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    އިއ އްތަމަފަނޑިޔާރާ  (ށ)   އެހެން ސ ޕްރީމް 
ބަލަހައްޓާނީ ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާިއ  ޤާނޫނ     ،ފަނޑިޔާރ ންެގ 

ކަމާބެހޭ    2008/1ނަންބަރ    ހަދާ  ދަށ ން  ެގ  ޤާނޫނ (  )ސިފަިއންެގ 
ޮގތ ެގމަތިން ނޭޝަނަލް  ަގާވއިދ ަގިއވާ  ޑިފެންސް  މޯލްޑިވްސް 

 ނެވެ. ފޯސްއިން
 

އެހެން  (ނ)   ފިޔަވަިއ،  ފަނޑިޔާރ ން  ކޯޓ ެގ  ސ ޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
ސަލާމަތާއިފަނޑިޔާރ ން ބަލަހައްޓާނީ  ެގ  ެއފަރާތްތަކަށް   ،ރައްކާތެރިކަން 

ރައްކާތެރިކަން މިންވަ  ސަލާމަތާއި  ބޭނ ންާވ  ރަކަށް  އެަވގ ތަކަށް 
 ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތ ންނެވެ.ރިޢާޔަތްކޮށް، 

Deleted : ބާރ ތަކ

Deleted :¶
...

Deleted :ނ

Deleted :ައި ް  ފިޔަވ

Deleted :ރ
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 އިތ ރ ކ ރ ން.މާއްދާއެއް   ފަދައިންވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ   22ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .5

 

 
ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން  ފަނޑިޔާރަކަށް  ( ެގ ދަށ ން  ނމި މާއްދާެގ ) (ރ)  

އަދި އެ ފަނޑިޔާރަކަށް ރައްކާތެރިކަން    ،ޅާނީކަނޑައަ ރ   ބޭނ ންވާ މިންވަ
ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި  ޚިދ މަތ ން ފޯރ ކޮށްދޭނީ،  ފ ލ ހ ންެގ    ދިވެހި 

 އ ސޫލާ ެއްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.  އެކ ލަވާލާ

 
) (ބ)   މާއްދާެގ  ދަށ ން  ރމި  ެގ  ޚިދ މަތ ން  (  ފ ލ ހ ންެގ  އެކ ލަވާލާ  ދިވެހި 

ނ ރައްަގއި،  އ ސޫލ  ކ ރިމަތިވެދާނެ  ޙާލަތްތަކާއި   ކަލ ގެ ފަނޑިޔާރ ންނަށް 
ޮގތްތަކާއި،   ދެނެަގންނާނެ  ޙާލަތްތައް  ނަށް ފަނޑިޔާރ ންވަކިވަކި  އެފަދަ 

އެ   ބިނާކޮށް،  ރިސްކަށް  ސަލާމަތާއި ފަނޑިޔާރ ންނަށް  އޮތް 
ފ ލ ހ ންެގ    ކަނޑައެޅ މ ަގއިކަން  ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ  ރައްކާތެރިކަން ދިވެހި 

ކަންކަމާއި،  ން  ޚިދ މަތ  އޮތް  ރިޢާޔަތްކ ރާނެ  ނަށް ފަނޑިޔާރ ންރިސްކް 
ރިސްކް  ޮގތާއި،  ފޯރ ކޮށްދޭނެ  ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި 
މ ަވއްޒަފ ންނާިއ   ކޯޓ ތަކ ެގ  ފަނޑިޔާރ ންނާއި  ރިޕޯޓ ކ ރ މ ަގިއ 

  ން އަދާކ ރާނެ ދައ ރ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖ ޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ 
 ންވާނެެއެވ.ކޮށްފައި އޮންނަބަޔާން
 

ޖިނާއީ ކ ށެއް ކ ރިކަން  
  ސާބިތ ވާ

ޝަރ ޢީ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  
 އަދާ މަޤާމެއްދާއިރާގެ 
 ނ ކ ރެވ ން 

ނ ވަތަ ފަނޑިޔާރ ކަން    ހެއްެގ ަމއްޗަށް ފަނޑިޔާރެްއެގ މަޤާމ ަގއި ހ ރި މީ )ހ( . 1-22
 ނިހާީއ ޙ ކ މަކ ންކ ރިކަމަށް  މީހެްއެގ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކ ށެއް    ވާކޮށްފައި

މަޤާމެއް   ޝަރ ޢީއެމީހަކަށް    ،ސާބިތ ވެއްޖެނަމަ އެްއެވސް  ދާއިރާެގ 
 ނ ކ ރެވޭނެެއވެ.  ނ ވަތަ ަވޒީފާއެއް އަދަެއއް

 
ދާއިރާ" ކަަމށް ބ ނެފައި ޝަރ ޢީ " ޓަކައި، މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނ މަށް )ށ(  

ކޯޓ ތަކާއި،  އެވަނީ،   މިނޫންވެސް ޝަރ ޢީ  އަދި  ޓްރައިބިއ ނަލްތަކާއި 
 ެއހެނިހެން މ އައްސަސާތަކާއި ިއދާރާތަކަށެވެ.   ޝަރ ޢީ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ

Deleted :ބ

Deleted :ރ

Deleted :ޅ

Deleted :ބ

Deleted : ޭމަޤާމ ން ވަކިކ ރެވ

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :ްފަނޑިޔާރެއ  

Deleted : ެގ

Deleted :  މަޤާމާ އެކަށީެގންނ ވާ ޢަމަލެްއ ކ ރ މ ެގ
ޔާރެއްެގ މަޤާމ ަގއި ހ ރި މީހަކ  މި ފަނޑިސަބަބ ން 
ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ރައްޔިތ ންެގ   22ޤާނޫނ ެގ 
…އެ މަޤާމ ން  މަޖިލީހ ން

Deleted :  ،ަވަކިކޮށްފިނަމ

Deleted :  ަފަނޑިޔާރަކ  ހ ރެެގން ނ ވަތ
ޝަރީޢަތްކ ރ މަށް  ފަނޑިޔާރ ންތަކެއް ތިބެެގން

ޤާނޫނ އަސާސީން ނ ވަތަ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން  
ފާސްކ ރާ ޤާނޫނަކ ން ޤާއިމ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ތަނަކާިއ،  

ޝަރ ޢީ ކޯޓ ތަކާއި،  އެ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ
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 އިތ ރ ކ ރ ން.   އަކ ރ  ދެވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން   30ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .6

 

 
 ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތ ރ ކ ރ ން.ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ   30ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .7

 
ވަކީލ ކަމަށް  ޤާނޫނީ  

ރ ޖޫޢަވ މަށްފަހ   
މަޞްލަޙަތ  ފ ށ އަރާ  

ވަކީލެއްގެ    ކަށްކޯޓަ 
 ނ ދެވ ން ގޮތ ގައި 

މީހަކ  )ހ( . 1-30 ހ ރި  މަޤާމ ަގއި  ވަކިވެ  ފަނޑިޔާރެްއެގ   އްޖެނަަމ ފަނޑިޔާރ ކަމ ން 
ސަބަބަކާހ ރެ ެއއްެވސް  އެ   ަވކިކޮށްފިނަމަ،  ފަނޑިޔާރ ކަމ ން  ނ ވަތަ 

ފެށިެގން   ތާރީޚ ން  ވަކިކ ރި  ނ ވަތަ  ައހަރ ދ ވަހ ެގ    2ވަކިވި  )ދޭއް( 
ހަމައަށް ނ ވަތަ    ފަނޑިޔާރ ކަމ ންޑިޔާރަކ   އެ ފަނ  މ އްދަތަށް، ވަކިވ މާ 

ހަމައަށް   ެގ  ކަމ  ފަނޑިޔާރ ދ ވަހ   ( އަހަރ ތިނެއް)  3ފާއިތ ވި  ވަކިކ ރ މާ 
އަދާކޮށްފައިވާ  ކޯޓަ  މަޤާމ   މަްއސަލައެްއަގިއ    ކަށް ެއއްެވސް  ެއއްެވސް 

މަޤާމ ން   )ރ( . 30  ފަނޑިޔާރަކ   އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 
މި   ަގއި  ވަނަ    22ޤާނޫނ ެގ  ވަކިކ ރ މަށްޓަކައި  )ށ(  މާއްދާެގ 

މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތ ންެގ  ޮގތ ެގަމތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 
މާއްދާަގިއ  ހ ށަ މި  އިސްތިއ ފާދީފިނަމަ،  ފަނޑިޔާރަކ   ހަޅާފައިވަނިކޮށް 

 ނ ދެވޭނެެއވެ.  އް ލިބިެއއްބަޔާންކ ރާ ޢިނާޔަތްތަ
 

މާއްދާެގ   )ބ(   އޮތްަގއި  )ރ(  މި  ޤާނޫނ ގެ  ނަމަވެސް،  ކަމ ަގިއވީއެހެން  މި 
ޮގތ ެގމަތިން،    22 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގިއ  )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތ ންެގ  ަވކިކ ރ މަށްޓަކައި  މަޤާމ ން  ފަނޑިޔާރަކ  
ވަކިކ ރ މަށް   މަޤާމ ން  ފަނޑިޔާރަކ   އެ  ޖ ޑީޝަލް ހ ށަހެޅ މ ން، 

ިއޖ ރާއީޮގތ ން   ނިންމ މ ަގއި  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޝަނ ން  ސަރވިސް 
ކަންފ ރި މަޖިލީހ ން  ހަމަވާންޖެހޭ  ރައްޔިތ ންެގ  ފ ރިހަމަނ ވާކަމަށް  ކަން 

ޙާލަތ ަގއި    ނިންމައިފިނަމަ، ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ަގއި  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 
ފަނޑިޔާރަށް   އިސްތިއ ފާދިން އިސްތިއ ފާދީފަިއވާ  ފަނޑިޔާރަކ   އެ 

 ށް ކަލިބިދިނ މަ  ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޢިނާޔަތްތައްމި  ވަގ ތ ން ފެށިެގން  

   މި މާއްދާ ހ ރަހެއްނާޅައެވެ.

Deleted : ްްެއ

Deleted : ްމި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޢިނާޔަތްތައ

Deleted :،

Deleted :  ްއެ ފަނޑިޔާރަކ  އިސްތިއ ފާދިން ވަގ ތ ނ
ލިބިދޭންވާނެއެވެ.  ފެށިެގން

Deleted :ިްެއްގައ

Deleted :ްނ ކ ރެވ ން  މަސައްކަތ

Deleted :  ްނ ދެވ މާއި ވަކީލެއްގެ ގޮތ ގައި  ޤާނޫނީ  ްަކަށ
ވަކީލެއްގެ ގޮތ ގައި  ޤާނޫނީ  އި މަޞްލަޙަތ  ފ ށ އަރާ މައްސަލައެއްގަ 

ނ ދެވ ން 

Deleted : އެމީހަކ

Deleted :  ްިއިރ

Deleted :  ، ވަކިކ ރިއިރ

Deleted :  ިފަނޑިޔާރެްއެގ ޮގތ ަގއ

Deleted : 

Deleted :ިހ ރ

Deleted :(

Deleted : ިްެއްަގއ
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 . ނ ދެވޭނެެއވެވަކީލެއްެގ ޮގތ ަގއި 

ހަމަވިކަމ ަގިއވިޔަސް،   )ށ(   މ އްދަތ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  މާއްދާެގ )ހ(  މި 
އަދާކ ރ މ ަގއި  ފަނޑިޔާރެްއެގ  މީހަކ   އެ މަސްއޫލިްއޔަތ   ެއ    މަޤާމ ެގ 

މ އްދަތ ަގއި މައްސަލައެްއަގއި  މަޤާމ ެގ  މަޞްލަޙަތ    އޭނާެގ  ބަލާފަިއވާ 
ދެމިއޮތްހައި ހިނދަކ ، އެ މައްސަލަެއއްަގއި ނ ވަތަ   ފ ށ އަރާފަދަ ޙާލަތެއް

ވަކީލެއްެގ  މައްސަލައެްއަގިއ    އެހެން އެްއވެސް  އެ މައްސަލައާ ގ ޅ ންހ ރި
   .ެއްއވެސް ކޯޓަކަށް ނ ދެވޭނެެއވެޮގތ ަގއި 

 
 ކ ރ ން. ރ ޚީ އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ ތިންވަނަ ބާބ ެގ ސ  .8

 

 
 ވަނަ ާމއްދާ އ ނިކ ރ ން.  32 ތިރީަގިއ ނަކަލ ކޮށްފައިވާ ،ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .9

 

 ތިންވަނަ ބާބ  
 ފަނޑިޔާރ ންގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި ބާރ ތައް 

ފަނޑިޔާރ ންގެ ސ ލޫކީ  
 މިންގަނޑ  

މަޤާމ ގެ   (ހ) . 32 އޭނާެގ  އަދާކ ރ މ ަގއި  މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް  ފަނޑިޔާރ ންެގ 
 މ އްދަތ ަގިއ، ފަނޑިޔާރ  އަންނަނިވިޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

 
 ؛ޮގތ ެގމަތިން ކަންކަންކ ރ ން ޤާނޫނ އަސާސީާއއި ޤާނޫނ ަގިއވާ  (1)   

 
ޤައ މަށް،  (2)    އ ފަންވީ  ނ ވަތަ  ނަސްލަށް،  މީހެއްެގ  އެްއވެސް 

ނ ވަތަ ކ ލަޔަށް، ނ ވަތަ ޖިންސަށް، ނ ވަތަ ޖިސްމާނީ ނ ަވތަ 
ސިޔާސީ  އެމީހެއްެގ  ނ ވަތަ  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމަށް،  ނަފްސާނީ 

ާމލީ  ނ ވަތަ  ިވސްނ މަކަށް،  އެނޫންެވސް  ނ ވަތަ 
ފ ދ ންތެރިކަމަށް، ނ ވަތަ ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާއަށް ނ ވަތަ އ ފަން 
ދަރަޖަ  އިޖްތިމާޢީ  ބަހަށާއި،  ވާހަކަދަްއކާ  ނ ވަތަ  ރަށަށް، 

 ؛ނ ވަތަ މަޤާމަށް ބަލައި ތަފާތ ނ ކ ރ ން

Deleted :ެއެްއވެސް   މަސައްކަތެއް ނ ކ ރެވޭނެއެވ /
ކޯޓެްއެގ ކ ރިމަތީަގއި މ ަވއްކިލެއް ތަމްސީލ ކޮށް،  

ވަކާލާތެއް ނ ކ ރެވޭނެއެވެ(. ކޮންމެވެސް އެްއޮގތަކަށް 
. ެގނައ މަށް

Deleted : ް2ތާރީޚ ން ފެށިެގން  އެ  ،ކަށްކޯޓަ އެްއވެސ 
ވަކީލެްއެގ ޤާނޫނީ ދ ވަހ ެގ މ އްދަތަށް  )ދޭއް( އަހަރ 

ޮގތ ަގއި ނ ދެވޭނެއެވެ. 

Deleted : އެ މީހަކ

Deleted :  ިފަނޑިޔާރ ކަމ ަގއ

Deleted :،

Deleted :ްފ ށ އެރ ނ

Deleted :ަސައްކަތެއް ނ ކ ރެވޭނެއެވެ މ

Deleted : ްަގއި  ްއެގ ޮގތ ވަކީލެޤާނޫނީ އެ މީހަކަށ
 އެްއވެސް ކޯޓަކަށް ނ ދެވޭނެެއެވ.

Deleted :¶
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ފަރާތަކަށް  (3)    ވަކި  ޖެހިލ ންވ މެއްނެތި،  ފަރާތަކަށް  އެްއވެސް 

އެްއކިބާވެހ ރެ މަންފާއެއް   ތަޢައްޞ ބ ން  ހޯދައިދިނ މެއްނެތި، 
މަސައްކަތްތަްއ  ފަނޑިޔާރ ންެގ  މ ސްތަޤިއްލ ކަމާއެކ ، 

ކ ރ ާމއި ޤާނޫނާެއއްޮގތަށް  ކަންކަން   ،ޤާނޫނ އަސާސީާއއި 

 ؛ނިންމ ން
 

ހަމަހަމަކަމާއި،  (4)    އަސާސް  މަސަްއކަތ ެގ  ފަނޑިޔާރ ންެގ 
 ؛ބިނާކ ރ ންހާމަކަމ ެގ މައްޗަށް 

 
ނ ަވތަ  (5)    ބަިއވެރިވ ަމކ ން،  ނ ވަތަ  ކ ރާކަމަކ ން،  ފަނޑިޔާރ  

ނ ަވތަ  ޚިޔާލަކ ން،  ފާޅ ކ ރާ  ނ ވަތަ  ވާހަކަައކ ން،  ދައްކާ 
މިނިވަންކަާމއި،   ފަނޑިޔާރ ެގ  އެހެންޮގތަކ ން،  އެނޫންވެސް 
އ ފެދޭނެ  ސ ވާލ   އިންޞާފ ވެރިކަމާމެދ   މ ސްތަޤިއްލ ކަމާއި، 
ސިޔާސީ  އަދި  ނ ކ ރ ން  އެްއވެސްކަމެއް  އ ފެދިދާނެ  ނ ވަތަ 

 ؛ޮގތ ން ވަކި ފަރާތަކަށް ބ ރަވެހ ރެ ވާހަކަ ނ ދެއްކ ން
 

މަޢ ލޫމާތެއްެގ   (6)    ލިބިފައިވާ  ޭއނާއަށް  ހައިސިްއޔަތ ން  މަޤާމ ެގ 
ނާޖާއިޒް  އަމިއްލައަށް  ބޭނ ން  ަވޒީފާެގ  އަދާކ ރާ  އޭނާ  ނ ވަތަ 

އެފަދަ މަންފާއެއް   މީހަކަށް  އެހެން  ނ ވަތަ  ހާސިލ ކ ރ މަށް 

 ؛މަންފާއެއް ހޯދައިދިނ މަށް ބޭނ ންނ ކ ރ ން
 

މަޢ ލޫމާތެްއ  (7)    ލިބިފައިާވ  ޭއނާއަށް  ހައިސިްއޔަތ ން  މަޤާމ ެގ 
ޮގތ ން  އަދާކ ރ މ ެގ  މަސްޫއލިއްޔަތ   ވާޖިބ ތަކާއި  އޭނާެގ 

 ؛މަޢ ލޫމާތެއް ހާމަނ ކ ރ ންފިޔަވަިއ، އެހެން ޮގތަކަށް އެ  
 

ބައިވެރިވެ  (8)    ޢަމަލީޮގތ ން  ހިންގ މ ަގިއ    ، ވިޔަފާރިެއއް 
ޝާމިލ ެވ،  މަސައްކަތެްއަގއި  ފަންނީ  ހޯދ މަށް  އާމްދަނީއެއް 
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މަސައްކަތެްއކޮށް  އެއްވެސް  އެހެން  ލިބޭފަދަ  އާމްދަނީއެއް 
ފަރާތެްއެގ  އެހެން ެއއްވެސް  ، )ޢިލްމީ މަސައްކަތްތައް ފިޔަަވއި(

 ؛ވަޒީފާއެއް އަދާނ ކ ރ ން
 

ހ ރިހާ   (9)    ަވގ ތެްއަގިއވެސް،  ހ ރިހާ  ފަނޑިޔާރ ންެގ 

ޢަމަލެއްަގިއވެސް، މ ޖްތަމަޢ  ޤަބޫލ ކ ރާ ފެންވަރ ަގިއ، އޭނާެގ  
 ؛އަޚްލާޤާއި އަބ ރ ެގ ރަްއކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓ ން

 
 ؛ސިޔާސީކަެމއްަގއި ނ އ ޅ ން ސިޔާސީ ޚިޔާލ ތައް ފާޅ ކޮށް   (10)   

 
ޭއނާ  (11)    ނ ވަތަ  މަްއސަލައަކާގ ޅޭޮގތ ން،  ބަލަމ ންދާ  ފަނޑިޔާރަކ  

ފަރާތްތަކ ން  ސިޔާސީ  ކޯޓަކާގ ޅޭޮގތ ން،  މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާ 
ވާހަކަައކަށް  ދައްކަމ ންދާ  ފަރާތަކ ން  މީޑިއާެގ  ނ ވަތަ 

ނ ވަތަ   މީޑިާއަގއި  ވަސީލަތެްއ ރައްދ ދިނ މަށްޓަކައި،  މީޑިއާެގ 
އަދި،  ނ ދިނ ން.  ރައްދ   ސީދާ  ފަނޑިޔާރަކ   މެދ ވެރިކޮށް 
މީޑިއާަގއި އ ފެދޭ މައްސަލަތަކަށް ކޯޓ ެގ ކަމާބެހޭ މ ަވއްޒަފަކ  

 ؛މެދ ވެރިކޮށް ޖަވާބ ދާރީވ ން 
 

ތިންަވނަ  (12)    ފަނޑިޔާރަކާ  އެ  ފަނޑިޔާރަކ ،  އެްއވެސް 
 ؛ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ނ ބެލ ންދަރަޖައަށްވ ރެ ތިމާެގ މީހަކ  

 
އަމިްއލަ  (13)    ނ ސީދާޮގތ ން  ނ ވަތަ  ސީދާޮގތ ން  ފަނޑިޔާރަކ ، 

މައްސަލަިއަގއި  ނ ވަތަ  މަޞްލަޙަތެއްއޮތް  ޝަޚްޞީ  ނ ވަތަ 
ސަބަބ ން  ގ ޅ ެމއްެގ  ފަރާތަކާއެކ އޮތް  އެއްވެސް  ހިމެނޭ 

ހ ރަސްއެޅިދާނެ ފަނޑިޔާރެްއެގ ޮގތ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ ވާޖިބަށް  
 ؛އެްއވެސް މައްސަލައެއް ނ ބެލ ން

 
ފަނޑިޔާރަކ  ެއއްެވސް ޚަޞްމެއް ނ ވަތަ ޚަޞްމެްއެގ ވަކީލަކ   (14)   
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 ޤާނޫނ ެގ ތިންވަނަ ބާބ ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ބާބެއް އިތ ރ ކ ރ ން. ބ ނެވިދިޔަ  .10

  

ކިބަިއން  މީހެްއެގ  ގ ޅ މެއްއޮތް  މީހަކާ  ެއއިން  ނ ވަތަ 
ެއފަދަ  އަދި  ޤަބޫލ ނ ކ ރ ން.  ހަދިޔާއެްއ  އެްއވެސްޮގތަކަށް 

މީހަކަށްވިޔަސް ހަދިޔާއެއް   ޢާއިލާެގ  ިއޒ ނަ  ޤަބޫލ ކ ރ މ ެގ 
މަސައްކަތްކ ރާ  ދަށ ން  އޭނާެގ  އެނިގހ ރެ  ނ ވަތަ 

 ؛މ ވަްއޒަފަކަށްވެސް ނ ދިނ ން
 

ނ ަވތަ  (15)    މީހަކަށް،  ހާޒިރ ކ ރެޭވ  ަމއްސަލަެއްއަގއި  އެްއވެސް 
ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް އަމާޒ ވާޮގތަށް ކ ށްވެރިކ ރ މ ެގ ނ ވަތަ ކ ށް 
މަލާމާތ ެގޮގތަށް  ނ ވަތަ  ބަސްތަްއ،  ދެއްކ މ ެގ 

 ބަސްމޮށ ންތެރިކަން ނ ބެހެއްޓ ން.
 

އ ޞޫލ ތައް   )ށ(   މައިަގނޑ   ބަޔާންކ ރާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
އެކ ލަވާލަިއ   މިންަގނޑ ތައް  ތަފްޞީލ   ބޭނ ންވާ  ނެެގހެއްޓ މަށްޓަކައި 

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންެވއެވެ. ހިންގ މ ެގ ބާރ  ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް 

 ހަތަރ ވަނަ ބާބ  
 ފަނޑިޔާރ ންގެ ސ ލޫކީ މިންގަނޑ  

 
ސ ލޫކީ މިންގަނޑ   

 ދެމެހެއްޓ ން 
ޢައްޔަނ ކ ރެވޭ . 1-40 މަޤާމަށް  ދެމިހ ރިހާ   ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ  މަޤާމ ަގއި  އެ    މީހަކ  

މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް   ވާޖިބ ތަކާިއ  އެންމެހައި  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ  ހިނދަކ ، 
ހަމަތައް  މިންަގނޑ ތަކާއި  ސ ލޫކީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ބާބ ަގއި  މި  އަދާކ ރ މ ަގއި 

ހައިސިއްޔަތ ންނާއި   ައމިއްލަ  ހައްސިއްޔަތ ން    ަމޤާމ ެގހިފަހައްޓައި، ފަނޑިޔާރ ެގ 
ކަމެްއަގއިކ  ހ ރިހާ  ހަމަތައް   އެ   ،މެރާ  މިންަގނޑ ތަކާިއ  ސ ލޫކީ 

 ންވާނެެއވެ. ދަމަހައްޓަ

Deleted :>#<ތިރީަގިއ  ،ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ
¶ވަނަ މާްއދާެގ )އ( އ ނިކ ރ ން.  35 ނަކަލ ކޮށްފަިއވާ

Deleted :¶

35 .
...

Deleted :¶
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ރައްކާތެރިކޮށް   )ހ( . 40-2 ނެގެހެއްޓ ން  މިނިވަންކަން މިނިވަންކަން  ދާއިރާެގ  ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ  އިންޞާފ   ޢަދ ލ  

 މަޤާމ ެގދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި، ފަނޑިޔާރ ެގ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތ ންނާއި  
ކަމެއްަގއި ހ ރިހާ  ކ ރާ  ޢަމަލ ތައް   ،ހައްސިއްޔަތ ން  ފަނޑިޔާރ ެގ 
ރަ މިނިވަންކަން  އެ  ދެމެހެއްޓޭބަހައްޓަންވާނީ  ނެ އްކާތެރިކޮށް 

 ންނެވެ. ފަދައަކ 
  

ރައް )ށ(   މިނިވަންކަން  ދާއިރާެގ  ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ  އިންޞާފ   ކާތެރިކޮށް  ޢަދ ލ  
ފަދައަކ ން ހިފެހެއްޓ މ ަގއި    ދެމެހެއްޓޭނެ  ސ ލޫކ   ފަނޑިޔާރ ންެގ 

ފަނޑިޔާރ ން އެްއޮގތްާވ    އ ސޫލ ތަކާއަންނަނިވި   ޮގތ ެގމަތިން 
 ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ.  

 

ޢަދ ލ  (1)    ހިންގ މާއި  ޤާއިމ ކ ރ މ ަގިއ  ޝަރީޢަތް  އިންޞާފ  
ޤާނޫނ ތަކަ ޢަމަލ ކ ޤާނޫނ އަސާސީާއއި   އަދި؛ ރ ންށް 

މަރ ޙަލެާގ  ތަކ ޤާނޫނ    ،ޤާނޫނ އަސާސީާއއި މަތީ  ަގއާިއ، 
ނިންމާ ނިންމ ންތަކ ަގިއ ޤާނޫނ ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން    ންކޯޓ ތަކ 

ވަކިޮގތެއް ކަނޑައަޅާފައިނ ވާ ކަންކަން ނިންމ މ ަގއި އިސްލާމީ 
 ؛ރ ންކ ވާ ޮގތަށް ރިޢާޔަތްޝަރީޢަތ ަގއި އެކަމެއް ކަނޑަެއޅިފައި

 

ވާޖިބ ތައްމަސްއޫލިއްޔަތ ތަފަނޑިޔާރ ންެގ   (2)     ރ މ ަގއި އަދާކ   ކާއި 

ވަކި   ވަކި ައދި  ނ ޖެހި،  ކިޔާފާނެ   ފަރާތަކަށް  ފަރާތަކ ން 
ފާޑ ކިޔ މަކަށް ނ ވަތަ ދައްކަފާނެ ބިރަކަށް ޖެހިލ ންވ މެއް ނެތި، 

 ؛ކަންކަން ނިންމ ން ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން 
 

ހިނިގޔަނ ދިނ މަށްޓަކަިއ،  (3)    ނ ފޫޒެއް  ބާވަތެއްެގ  އެްއވެސް 
ތިބޭ   ނަކީފަނޑިޔާރ ން އެްއކިބާވެ  ނ ފޫޒ ތަކ ން  އެންމެހަިއ 

 ، ޮގތ ން ވިޔަސް ޮގތ ން ނ ވަތަ ނ ސީދާ އަދި ސީދާ ؛ށްވ ން ބަޔަކަ
 ، ފަނޑިޔާރ ންެގ ަމއްޗަށް ނ ފޫޒެއް އަތ ވެދާނެ އެްއވެސް ކަމެއް 

Deleted : 
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އެްއެވސް އެފަދަ  ނ ވަތަ   މަގ ފަހިވެދާނެ  ައއ މަށް  ނ ފޫޒެއް 
 ؛ނ ކ ރ ންކަމެއް 

 

އަމިއްލަ ފަރ ދަކ ވިޔަސް، ދައ ލަތ ެގ ކަމެއް ހިންގ މާ ޙަވާލ ެވ   (4)   
ނ ފޫޒ   ބެހި  މަސަްއކަތާ  ފަނޑިޔާރ ންެގ  މީހަކ ވިޔަސް،  ހ ރި 

ފަދަ ޢަމަލެއް ކ ރ މ ެގ  އެއަދި   ؛ނ ދިނ ން ފޯރ ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  
ފ ރ ޞަތ  ޢަދ ލ  އިންޞާފ  ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ ދާއިރާެގ ެއްއެވސް 

 ؛ނ ދިނ ން އެހެން ފަރާތަކަށްވިޔަސް މ ވަްއޒަފަކަށް ނ ވަތަ
 

ޮގތެްއ  (5)    މައްސަލަތަކާމެދ   ހ ށަހެޅޭ  ކ ރިމަްއޗަށް  ފަނޑިޔާރ ެގ 
ވިސްނ މ ެގ   އަިމއްލަ  މީހެއްެގ  ެއ  ހަމަެއކަނި  ކަނޑައެޅ މ ަގއި 

  ޤާނޫނ ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިންޤާނޫނ ައސާސީއާިއ  މައްޗަށް ބ ރަވެ،  
ޮގތެްއ ފަނޑިޔާރ ންނަކީ  އަދި  ؛ ޢަމަލ ކ ރ ން މައްސަލަތަކާމެދ  

ފަނޑިޔާރ ންނާއިކަނޑައެޅ މ ަގއި   އިންޞާފ    އެހެން  ޢަދ ލ  
އެނޫންވެސް   މަސައްކަތްކ ރާ  ދާއިރާަގިއ  ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ 

ފ ރިހަމައަށް މިނިވަންވެ ތިބޭ   ނ ފޫޒ ން ފަރާތްތަކ ެގ  އެންމެހައި
 ؛ށްވ ން ބަޔަކަ
 

ވެރިކަން ހިންގ މ ެގ ބާރާއި ޤާނޫނ  ހެދ މ ެގ ބާރ ެގ ނ ފޫޒ ން  (6)   
އެއްކިބާެވެގން  ބާރާ  ؛ވ ންފ ރިހަމައަށް  ހިންގ މ ެގ  ވެރިކަން 

ދެ  އެ  ނ ވަތަ  ދެމެދ   ބާރާ  ހެދ މ ެގ  ޤާނޫނ   ނ ވަތަ  ދެމެދ  
ދެމެދ   ފަރާތަކާ  އެްއވެސް  މަސައްކަތްކ ރާ  ތެރޭަގއި  ބާރ ެގ 

މިނިވަ ފަނޑިޔާރ ެގ  ނ ވަތަ  ހ އްދަނ ކ ރާ  ންކަމާ ޤާނޫނ  
މި ެއއްެވސް  ގ ޅ މެްއ  ފަނޑިޔާރ ން އެކަށީެގންނ ވާ  ންވަރަކަށް 

  ؛ނ ބޭއްވ ން

 

ނ ވަތަ  (7)    ބާރ ެގ  ހިންގ މ ެގ  ވެރިކަން  މައްޗަށް  ފަނޑިޔާރ ެގ 
ޤާނޫނ  ހެދ މ ެގ ބާރ ެގ ނ ފޫޒެއް އޮތްކަމ ަގއި ނ ވަތަ ވެރިކަން 

Deleted :¶
...

Deleted :5

Deleted :6

Deleted : ްކިބައިނ

Deleted :7

Deleted :ިް

Deleted :8
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ބާރާ ދެމެދ   ހެދ މ ެގ  ދެމެދ  ނ ވަތަ ޤާނޫނ   ބާރާ  ހިންގ މ ެގ 
ެއއްެވސް  މަސައްކަތްކ ރާ  ތެރޭަގއި  ބާރ ެގ  ދެ  އެ  ނ ވަތަ 

ހ އްދަ ޤާނޫނ   ދެމެދ   ނ ަވތަ ފަރާތަކާ  ގ ޅ ެމއް  ނ ކ ރާ 
މިނިވަ ގ ޅ މެްއ ފަނޑިޔާރ ެގ  އެކަށީެގންނ ވާ  ންކަާމ 

އެްއެވސް  ޤަބޫލ ކ ރެވޭފަދަ  މީހަކަށް  ސަބަބ ވެރި  އޮތްކަމ ަގއި، 
  މަޤާމ ގެ ކަމެއް ފަނޑިޔާރ ެގ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތ ން ނ ވަތަ  

 ؛ ންވިޔަސް ނ ކ ރ ންސިއްޔަތ ހައި
 

ބެލ މ ަގއިފަނޑިޔާރ ެގ   (8)    މައްސަލަތައް  ހ ށަހެޅޭ    ،ކ ރިަމއްޗަށް 
ވަކި ފަނޑިޔާރަކީ  ތަޢައްޞ ބ ން   އެ  ނ ޖެހޭ،  ފަރާތަކަށް 
މިނިވަ ފަނޑިޔާރެްއކަންއެްއކިބާވެފައިވާ  ސަބަބ ވެރި   ން 

ޤަބޫލ ކ ރެވޭފަދަ   ޢަމަލ ތަްއ   ށްޮގތަމީހަކަށް  ފަނޑިޔާރ ެގ 
 ؛ބެހެއްޓ ންއަބަދ މެ 

 

ފަނޑިޔާރ ންެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި ވާޖިބ ތައް އަދާކ ރ މ ަގއި،   (9)   
ެއ  މިނިވަންކަމާއި  ދާއިރާެގ  ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ  އިންޞާފ   ޢަދ ލ  
ރައްކާތެރިކޮށް  މިނިވަންކަން  މަސަްއކަތްތަކ ެގ  ދާއިރާެގ 
ރައްކާތެރިކަމ ެގ   އެންމެހައި  އަޅަންޖެހޭ  ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި 

 ؛ައޅަމ ންދިޔ ންާމއެކ   ފިޔަވަޅ ތައް ތެދ ވެރިކަ
 

މިނިވަންކަމާމެދ   (10)    ދާއިރާެގ  ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ  އިންޞާފ   ޢަދ ލ  
އ ފައްދަިއ  ޔަޤީންކަން  އިތ ބާރާއި  މެދ ަގއި  ޢާންމ ންެގ 

އެ އިތ ބާރާއި ޔަޤީންކަން ެގއްލިެގންނ ދާނެ ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި  
ބެހެއްޓ ން  ޮގތަކަށް ޢަމަލ ތައް  ފަނޑިޔާރެްއެގެވސް  ؛ ކޮންމެ 
ޔަޤީންކަން   ފަނޑިޔާރަކަށް  އަދި އިތ ބާރާއި  ކ ރެވޭ 

ޢަމަލަކ ން ެގއްލިެގންދާނެ ކޮންމެ  ޤަބޫލ ކ ރާ  މ ޖ ތަމަޢ   ކަމަށް 
 ން.ދ ރ ހެލިވ 
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ކ  )ހ( . 40-3 ނ ޖެހ ން  ފަރާތަކަށް   ވަކި ހ ށަހެޅޭ  ފަނޑިޔާރ ެގ  އެއްެވސް  ރިމަްއޗަށް  މައްސަލައެއްެގ 
މައްސަލައަށް  މަރ ޙަލާއެއްަގއި ކަނޑައެޅ މ    އެ  އަދި  ަގޮގތެއް  އެ ިއ، 

ކަންކަމ ަގއިމަށް  ނިންމ  އެންމެހައި  ހިނަގއިދާ    ،ވާޞިލ ވ މ ަގިއ 
ފ ރިހަމަ    ،ނ ޖެހި  ފަރާތަކަށް  ފަނޑިޔާރ ެގ ޢަމަލ ތައް ބަހަްއޓަންވާނީ ަވކި

 މަތީަގެއވެ.  ންމ ސްތަޤިއްލ ކަ
 

ނ ޖެހި   )ށ(   ފަރާތަކަށް  ދެމެހެއްޓޭނެ ވަކި  ހިފަހައްޓައި  މ ސްތަޤިއްލ ކަން 
އ ސޫލ ތަކާ  ފަދައިން ފަނޑިޔާރ ންެގ ސ ލޫކ  ހިފެހެއްޓ މ ަގއި އަންނަނިިވ  

 ޮގތ ެގމަތިން ފަނޑިޔާރ ން ޢަމަލ ކ ރަންވާނެެއވެ.  އެްއޮގތްވާ  
 

އެއްކިބާެވހ ރެ  ވަކި  (1)    ތަޢައްޞ ބ ން  ނ ޖެހި،  ، ފަރާތަކަށް 
  ފަނޑިޔާރ ކަމ ގެ   މ ސްތަޤިއްލ ކަމާއެކ ފ ރިހަމަ  

 ؛މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި ވާޖިބ ތަްއ އަދާކ ރ ން
 

ޢަދ ލ  އިންޞާފ  ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ ދާއިރާައކީ   ފަނޑިޔާރަކީ އަދި  (2)   
މަސަްއކަތްކ ރާ   ވަކި މ ސްތަޤިއްލ ކަމާއެކ   ފަރާތަކަށްނ ޖެހި 

އިތ ބާރ    އަދި  ފަރާތްތަކެއްކަމ ެގ  ޤާނޫނީ  ޢާންމ ންނާއި، 
މަސައްކަތްކ ރާ  ދާއިރާަގއި  ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ  އިންޞާފ   ޢަދ ލ  
  އެންމެހައި ފަރާތްތަކާިއ، މަްއސަލަތަކ ަގއި ހިމެނޭ ޚަޞްމ ންގެ 

ފަދައަކ ން އަށަަގންނާނެ  އިތ ބާރ    މެދ ަގއި  އެ  އަދި 
ބޭރ ަގިއ  ނެދެމެހެއްޓޭ ކޯޓ ން  ކޯޓ ަގއާއި  ޮގތަކަށް،  ފަދަ 
 ؛ބެހެއްޓ ންރ ންެގ ޢަމަލ ތައް ފަނޑިޔާ

 

ނ ަވތަ   (3)    ބެލ މ ެގ  މައްސަލަެއއް  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް 
ފަނޑިޔާރ ެގ  އަހ ލިއްޔަތ   ފައިޞަލާކ ރ މ ެގ  މައްސަލަެއއްަގއި 

ހިނަގއިދާނެ   ެގއްލިެގން  ކަމަކ ން  ކިބައިން  ނ ަވތަ އެންމެހައި 
މައްސަލައެއްަގއި  ނ ވަތަ  ބެލ މ ން    މައްސަލަެއއް 

ތަނާޒ ލ ާވން އެންފައިޞަލާކ ރ މ ން  ކަމަކ ން ޖެހިދާނެ  މެހައި 

Deleted : 
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 ؛ދ ރ ވެހ ރ ން
 

ކޯޓަށް   (4)    ނ ވަތަ  ގ ޅޭޮގތ ން  މައްސަލައަކާ  ހ ށަހެޅިފައިާވ  ކޯޓަށް 
ެއ  ގ ޅޭޮގތ ން،  މައްސަލައަކާ  އޮތް  ފ ރ ޞަތ   ހ ށަހެޅ މ ެގ 

ައސަރެއް މައްސަލައެ  ެއއްވެސް  ޙ ކ މަށް  ފަދަ ކޮށްފާނެ  އްެގ 

އިންޞާފ ވެރިކަާމއެކ   މައްސަލައެއް    ނ ވަތަ  ބެލ މަށް އެ 
މަޝްވަހ ރަސްއެޅިދާނެ ނ ވަތަ  ލަފައެްއ  ނ ވަތަ  ފަދަ  ރާއެއް 

ޢާންމ  ޮގތަކ ންެވސް   ނ ކ ރ ންރައ ޔެއް  އެނޫން  ނ ވަތަ 
ފަރާތަކަށް  މަޝްވަރާެއްއ   އެފަދަ  އެްއވެސް  ނ ވަތަ  ލަފައެއް 
 ؛ނ ަވތަ ހާމަނ ކ ރ ން ނ ދިނ ންނ ވަތަ ރައ ޔެއް 

 

މައްސަލަެއްއ   ވަކި  (5)    މ ސްތަޤިއްލ މަކާެއކ   ނ ޖެހި  ފަރާތަކަށް 
އަިމއްލަައށް ބަ ފަނޑިޔާރަށް  ކަމަށް  ފައިޞަލާކ ރެވިދާނެ  ލައި 

ވަކިޤަބޫލ ނ ކ ރެވޭނަމަ   ނ ޖެހި    ނ ވަތަ  ފަރާތަކަށް 
ބަލަިއ  މައްސަލަެއއް  ފަނޑިޔާރަކަށް  މ ސްތަޤިއްލ ކަމާއެކ  
މީހަކަ  ސަބަބ ވެރި  ކަމަށް  ށް ފައިޞަލާކ ރެވިދާނެ 

މަްއސަލަތަކ ން  އެންމެހައި  އެފަދަ  ޤަބޫލ ނ ކ ރެވޭނަމަ، 
 ؛ވ ންތަނާޒ ލ  ފަނޑިޔާރ 

 

ފަނޑިޔާރ    (6)    ބެލ މ ން  މަްއސަލައެއް  ޙާލަތްތަކަކީ  އަންނަނިވި 
ހިެމނޭ  ތެރޭަގއި  ޙާލަތްތަކ ެގ  ތަނާޒ ލ ވާންވާނެ  އަމިއްލައަށް 

 ޙާލަތްތަކެވެ. 
 

    i.    ފަނޑިޔާރ  މައްސަލަިއެގ ޚަޞްމަކާމެދ  
ފަދަ   ޢަދ ލ ވެރިނ ެވވޭ  ނ ވަތަ  ތަޢައްޞ ބ ވ ން 

 ؛އެކަށީެގންވާ ޙާލަތެއް އޮތ ން
 

    ii.   ީވާޤިޢ އ ފެދިފައިވާ  ޚ ޞޫމާތް  މައްސަލަިއަގއި 
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 ؛ހެއްކެްއެގ މަޢ ލޫމާތ  ފަނޑިޔާރަށް ލިބިފައި އޮތ ން
  

    iii.    ްމަޞްލަޙަތެއ އަމިއްލަ  ެއްއވެސް  ފަނޑިޔާރ ެގ 
 ؛ޮގތަކ ން މައްސަލައިަގއި އޮތ ން 

  

    iv.   ައި ފަނޑިޔާރ  ކ ރިން  މައްސަލަިއެގ ަވކީލެްއެގ ޮގތ ގ
މައްސަލަިއެގ  މަސައްކަތް ނ ވަތަ  އޮތ ން  ކޮށްފައި 

ޮގތ ަގއި ފަނޑިޔާރ     އަސާސީ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއްގެ 
 ؛ކ ރިން ހެކިބަސް ދީފައި އޮތ ން 

 

    v.  ފަނޑިޔާރ ެގ ނ ވަތަ  ޢާއިލާެގ  ފަނޑިޔާރ ެގ   
ފަރާތެްއެގނ މެންބަރެއްެގ   އޮތް  ގ ޅ މެއް  ޒާތީ    ވަތަ 

ނިންމ މާ  މައްސަލައިެގ  މަޞްލަޙަތ   މާލީ 
 ؛ގ ޅިފަިއވ ން

 

    vi.    ްކ ރިމަްއޗަށ ހ ށަހެޅިފައިާވ  ފަނޑިޔާރ ެގ 
ހ އްދަކ ރެިވެގން  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  މައްސަލައަކީ 
މާލީ  ނ ވަތަ  ވިޔަފާރިއެއް  ކ ރަމ ންދާ  ފަނޑިޔާރ  
ނ ސީދާ   ނ ވަތަ  ޮގތ ން  ސީދާ  މ ޢާމަލާތަކާ 

. ނ ވަތަ  ކަށްވ ންއަޮގތ ންިވޔަސް ގ ޅިފައިވާ ަމްއސަލަ

ެއ   ޮގތެްއެގ ސަބަބ ން  އެ މައްސަލައެްއަގއި ނިންމާ 
އޭެގ ވިޔަފާރި މ ޢާމަލާތަކަށް  މާލީ  ނ ވަތަ  ައކަށް 

 އަސަރެްއކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ޮއތ ން.
 

ތެދ ވެރިކަމާއި 
އަމާނާތްތެރިކަމާއި  
 އިޚްލާޞްތެރިކަން 

ވާޖިބ ތައް  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ   )ހ( . 4-40 ިއ    މ ަގައދާކ ރ މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކާއި 
ަވގ ތެްއަގިއވެސްފަނޑިޔާރ  ހ ރިހާ  ތެދ ވެރިކަމާިއ    ންނަކީ 

ދަރަޖައެއް   ،އިޚްލާޞްތެރިކަން  ،އަމާނާތްތެރިކަމާއި ަގއި  މަތީ 
 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ބައެކެވެ. 
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އިޚްލާޞްތެރިކަންންފަނޑިޔާރ  )ށ(   އަމާނާތްތެރިކަމާއި  ތެދ ވެރިކަމާިއ    ،ެގ 
ދަރަޖައި ހިފެހެއްޓ މ ަގއި މަތީ  އެްއޮގތްާވ  އ ސޫލ ތަކާ  އަންނަނިވި    ،ަގއި 
 ނޑިޔާރ ން ޢަމަލ ކ ރަންވާނެެއވެ. ޮގތ ެގމަތިން ފަ

 

އަމާނާތްތެރިކަާމިއ   (1)    ތެދ ވެރިކަމާއި  ފަނޑިޔާރ ެގ 
މަތީ  މިންަގނޑަކަށްވ ރެ  ޢާންމ   ހ ރީ  އިޚްލާޞްތެރިކަން 

މަތީ   ފަދަށް ޤަބޫލ ކ ރެވޭމިންަގނޑެްއަގިއކަން ސަބަބ ެވރި މީހަކަ
ތެދ ވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަާމިއ ފަނޑިޔާރ ެގ  ްއަގއި  މިންަގނޑެ

 ؛ރ ންމަސައްކަތްކ  މެއިޚްލާޞްތެރިކަން ހިފެހެއްޓ މަށް އަބަދ 
  

އަމާނާތްތެރިކަމާެމދ  ފަނޑިޔާރ ެގ    (2)    ނ ވަތަ  ތެދ ވެރިކަމާމެދ  
އ ފައް ޢާންމ ން ސ ވާލ   ދައިފާނެ ނ ވަތަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާމެދ  

 ؛ންމަސައްކަތްކ ރ ޙާލަތެއް މެދ ވެރިިވޔަނ ދިނ މަށް އަބަދ މެ 
 

ތެދ ވެރިކަމާިއ   (3)    ދާއިރާެގ  ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ  އިންޞާފ   ޢަދ ލ  
މެދ ަގިއ  ޢާންމ ންެގ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާމެދ   އަމާނާތްތެރިކަމާއި 

މަތީ   ،އިތ ބާރ  އަށަަގނެ އެ އިތ ބާރ  ދެމެހެއްޓިެގންދާނެ ފަދަ 
ފަނޑިޔާރ  އަމާނާތްތެރިފެންވަރެްއަގއި  ތެދ ވެރިކަމާއި  ކަާމއި ެގ 
 ބެހެއްޓ ން.  އިޚްލާޞްތެރިކަން އަބަދ މެ

 
ވާޖިބ ތަްއ  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ   )ހ( . 40-5 މަތީ ފެންވަރ ގެ އަޚްލާޤ   ފ ރިހަމައަށް  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި 

ވަގ ތެްއަގއި  ،އަދާކ ރ މަށްޓަކައި އަޚްލާޤީ   ގެ ފަނޑިޔާރ ން   މެހ ރިހާ 
 ވާނެެއވެ. ޓަންއްހިފަހަ  އްަގއިސިފަތައް މަތީ ފެންވަރެ

 

އަންފަނޑިޔާރ  )ށ(   ފެންވަރ ެގ  މަތީ  ސިފަތައް  ހިފެހެއްޓ މ ަގއިޚްލާޤީ    ، ަގއި 
އެްއޮގތްާވ  އަންނަނިވި   ފަނޑިޔާރ ން އ ސޫލ ތަކާ  ޮގތ ެގމަތިން 

 ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ.  

Deleted :ާހ
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ޢާންމ    (1)    ހ ރީ  ސިފަތައް  އަޚްލާޤީ  ފަނޑިޔާރ ެގ 
ސަބަބ ެވރި  މިންަގނޑެްއަގއިކަން  މަތީ  މިންަގނޑަކަށްވ ރެ 

ޤަބޫލ ކ ރެވޭހާ މިންަގނޑެމީހަކަށް  މަތީ  ފަނޑިޔާރ ެގ    އްަގއި 
 ؛މެ މަސައްކަތްކ ރ ންއަޚްލާޤ  ހިފެހެއްޓ މަށް އަބަދ 

 

ނ އ ފައްދާނެފަދަ  (2)    ސ ވާލ   ޢާންމ ން  އަޚްލާޤާމެދ   ފަނޑިޔާރ ެގ 
 ؛ރ ން މަސައްކަތްކ  އަބަދ މެބަޔަކަށް ވ މަށް 

 

މ ޖ ތަމަޢ   (3)    ކ ރެވޭނެކަމަށް  އެމީހަކަށް  ރައްޔިތަކަށްވީތީ  ޢާންމ  
ެއކަމެްއ އެހެންޤަބޫލ ކ ރާ،   ފަނޑިޔާރަކަށްވީތީ  ނަމަވެސް 

ކޮންމެ  ޤަބޫލ ކ ރާ  މ ޖ ތަމަޢ   ނ ވާނެކަމަށް  ކޮށްެގން 
 ؛ންޢަމަލަކ ން، ފަނޑިޔާރ ެގ ރ ހ މާއި އިޚްތިޔާރ ަގއި ދ ރ ހެލިވ  

 

ޤަދަރާ  ޢަދ ލ  (4)    ހައިބަތާއި  ދާއިރާެގ  ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ  އިންޞާފ  
ފަދަ މަތީ ފެންވަރެއްަގއި ފަނޑިޔާރ ންެގ އަޚްލާޤާިއ އެކަށީެގންވާ

 ؛މެ ބެހެއްޓ ންސ ލޫކ  އަބަދ 
 

ޢާންމ    (5)    ވަކީލ ންނާއި  އަންނަ  ަވކާލާތ ކ ރަން  ކޯޓ ތަކ ަގއި 
ފަނޑިޔާރ ދެ  ރައްޔިތ ންނާ ެއކަމ ެގ  ،  ގ ޅ ން  ބާްއވާ  މެދ  

ަވކި ކިބަިއަގިއ  ފަނޑިޔާރ ެގ  ފަރާތަކަށް   ސަބަބ ން 
ދޭހަނ ާވ   އޮންނަކަން  ތަޢައްޞ ބެއް  ނ ވަތަ  ޚާއްޞަކަމެއް 

 ؛ންްއވ ށް ބޭޮގތަ
 

މަޢ ލޫމާތ ،   ފަނޑިޔާރަކަށް (6)    ލިބޭ  ހަިއސިއްޔަތ ން  މަޤާމ ެގ 
 އަދާކ ރ މ ަގއި   އްވާޖިބ ތަ  ކާއިފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަ

ބޭނ ން ސިފަެއްއަގއި  އެްއވެސް  ނ ަވތަ   ނ ކ ރ ންމެނ ވީ 
 ؛ނ ކ ރ ންހާމަ

Deleted : ްެހެއްޓ
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ަމސައްކަތްފަ (7)    ޮގތ ަގއި  ހިނދަކ ،  ނޑިޔާރެްއެގ  ކ ރަމ ންދާހާ 
ޤާނޫނީ   ބާވަތެއްެގ  އެހީތެރިކަމެއް އެްއވެސް  ނ ވަތަ   ޚިދ މަތެއް 

 ؛ންނ ދިނ ފޯރ ކޮށްއެހެން ފަރާތަކަށް އެްއވެސް މިންވަރަކަށް 
 

ހިނދަކ  ޤާނޫނ ތަކާ    އިޤާނޫނ އަސާސީއާ  (8)    ފ ށ ނާރާހާ 
ކ ރ ަމކީ   އިތ ރ ންެގ  ފަނޑިޔާރ ކަމ  ކަންކަން  އަންނަނިވި 

 ކަމެއް ނޫނެވެ. ޚިލާފ ފަނޑިޔާރ ންެގ ސ ލޫކީ މިންަގނޑާ 
 

    i.  ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ އިންޞާފ   ޢަދ ލ   ދާއިރާއާއި  ޤާނޫނީ 
ލިޔ ންތައް  ކަންކަމ ަގއި  ގ ޅ ންހ ރި  ދާއިރާއާ 
ލެކްޗަރކ ރ މާއި،   ކިޔަަވއިދިނ މާއި،  ލިޔ މާއި، 

 ؛އެނޫންވެސް އެފަދަ ޢިލްމީ މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން
 

    ii.  ާޤާޤާނޫނ އަސާސީއ ކަނޑައަޅާފައިާވ  އި  ނޫނ ަގއި 
ހައިސިއްޔަތ ން  ޙާލަތްތަކ  މަޤާމ ެގ  ަގިއ، 

ކޮމިޝަނެ ނ ވަތަމ ސްތަޤިއްލ     ެގ ެއއްކޮމިޓީ  ްއ 
ބޯޑެ  ލަފާދޭ  ރަސްމީ    އްނ ވަތަ  އެނޫންެވސް  ނ ވަތަ 

މ އައްސަސާ ލިބިެގންާވ    ްއެގއެ ހައިސިއްޔަތެއް 
 ؛މެންބަރ ކަން ކ ރ ން

 

    iii. ަބައިނ ެއކ ލެވޭ  މަްއޗަށް  ލްއަޤްވާމީ ދައ ލަތްތަކ ެގ 
ނ ވަތަ   ކޮމިޝަނެއް  ނިސްބަތްާވ  ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް 
އެފަދަ   ނ ވަތަ  ކ ރ މަކީ  މެންބަރ ކަން  ކޮމިޓީއެްއެގ 
ފަނޑިޔާރ ެގ   ފ ރ މަކީ  މަޤާމެއް  ތަނެއްެގ 
ކަމެއް  ފ ށ އަރާނެ  މ ސްތަޤިއްލ ކަމާ  މިނިވަންކަމާއި 

ފަނޑިޔާރ ެގ    ،ކަމ ަގއިނ ވާނަމަ އެއީ  މަޤާމ ެގ  އަދި 
އަދާކ ރ މަށް  މަސްއޫލިއްޔަ ވާޖިބ ތައް  ތ ތަކާއި 

Deleted : ްމަސައްކަތެއ

Deleted : ނ ކ ރ

Deleted :ވަޒީފާެގ  

Deleted :ާފ ށ އަރ

Deleted : ިްްތަކާއ

Deleted : ތަކ

Deleted :¶
...
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ހ ރަސްނޭޅޭނެ ކަމެއް ކަމ ަގިއވާނަމަ އެފަދަ ތަނެއްެގ  
 ؛މެންބަރ ކަން ކ ރ ން ނ ވަތަ މަޤާމެއް ފ ރ ން

 

    iv. ިޖަމްޢިއްޔާތަކާއ ފަނޑިޔާރ ންެގ    ،ފަނޑިޔާރ ންެގ 
ރައްކާތެރިކ ރ މ ަގއި   ޙިމާޔަތްކޮށް  މަޞްލަޙަތ  

އެފަދަ  އ ފެއްދ މާއި  ޖަމްޢިއްޔާތަްއ  ޙަރަކާތްތެރިވާ 
 ؛ޖަމްޢިއްޔާތަކ ަގއި ބަިއވެރިވ ން

 

    v. ައި  އިބަތާ ޢަދ ލ  އިންޞާފ  ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ ދާއިރާެގ ހ
ފަނޑިޔާރ   ނަމަށް  ޤަދަރަށާއި  މަޤާމާއި  އ ނިކަން  ެގ 

ފަދަ ޮގތަކަށް ކ ރާ ކޮންމެ ކަމެއް ކ ރ މާިއ  ނެނާންނާ
ެއކަމެ ފަނޑިޔާރ އަދި  ސަބަބ ން  ކ ރ މ ެގ  ެގ  އް 

މަސްއޫލި ތަްއ  ވާޖިބ   ތަކާއިއްޔަތ  މަޤާމ ެގ 
 ކޮންމެ ކަމެއް ކ ރ ން. ނެނޭޅޭއަދާކ ރ މަށް ހ ރަސް

 

ފަނޑިޔާރ ެގ ވާޖިބ ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ  (9)   
ކަމަކާ   ނ ަވތަ ޚިލާފަށް  އެްއވެސް  ކ ރ މަށްޓަކައި  ކަމެްއ  ަވކި 

ދޫކޮށްލ މަށްޓަކަިއ   އެކަމ ެގ ވާ ނ ފޫޒަކަށްނ ކޮށް  ޮގތަށް 
ނ ވަތަ    ،މ ޤާބިލ ަގއި ދަށ ން ފަނޑިޔާރ   ފަނޑިޔާރ ެގ 

މ ވަްއޒަ އެްއވެސް  ފަނޑިޔާރ ެގ  ނ ވަތަ    އްފެމަސައްކަތްކ ރާ 
ނ ވަތަ ފަނޑިޔާރާ ޒާތީ ގ ޅ ެމއް   އް ރެޢާއިލާެގ އެްއވެސް މެންބަ

ފަރާތެްއ،   އެްއވެސް  ހަދިޔާެއްއ އޮތް  ބާވަތެްއެގ  އެްއވެސް 
ރިޝްވަތެއް   މެހެމާންދާރީއެއް ނ ވަތަ  މަންފާއެއް ނ ވަތަ  ނ ވަތަ

ކަމެއް  ނ ވަތަ  އެްއޗެއް  އެނޫންެވސް  ބެލެވިދާނެ   ކަމ ަގއި 
  ؛ދ ން ނ ވަތަ ބަލައިނ ަގތ ންހޯނ 

 

މައްސަލައެްއަގއި (10)    ހ ށަހެޅިފައިވާ  ޢާއިލާެގ    ކޯޓަށް  ފަނޑިޔާރ ެގ 
މެންބަރަކ  ެއ   އެްއވެސް  ނ ވަތަ  ތަމްސީލ ކ ރާނަމަ  ޚަޞްަމކ  

Deleted :iv

Deleted :v

Deleted :ާް

Deleted :ަް

Deleted :¶
...

Deleted : ަފަނޑިޔާރ ެގ ވާޖިބ ތަކާއި ނ ވަތ
މެނޭ އެއްވެސް ކަމަކާ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހި

… ން، ގ ޅޭޮގތ 

Deleted : ަލޯނެއް ނ ވަތަ ވަޞިްއޔަތެއް  ނ ވަތ

Deleted :،

Deleted :  ފަނޑިޔާރ  ނ ވަތަ ފަނޑިޔާރ ެގ ޢާއިލާެގ
ނ  އެްއވެސް މެންބަރަކ  

Deleted :¶
...

Deleted :11

Deleted : 
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މައްސަލަެއއްަގއި ފަނޑިޔާރ ެގ ޢާއިލާެގ އެްއވެސް މެންބަރެްއެގ  
އެފަދަ  ހިމެނޭނަމަ،  ސިފައެްއަގއި  އެްއވެސް  ބައިވެރިވ ން 

މައްސަލައަށް ޮގތެއް ކަނޑައެޅ މ ން   އެ  މައްސަލަެއއް ބެލ މާއި
 ؛ވ ންލ ތަނާޒ 
 

އެްއކިބާވ މަށްޓަކައި  (11)    ނ ފޫޒ ތަކ ން  އެންމެހައި  ސިޔާސީ 
ސިޔާސީ ޙާލަތެްއަގއި  ޙަރަކާތެްއަގިއ   އެްއވެސް  އެްއވެސް 

ޖެހިފައިާވކަން  ފަރާތަކަށް  ވަކި  ޮގތ ން  ސިޔާސީ  ބައިވެރިވެ، 
އަދި ސިޔާސީ ޮގތ ން  ؛ނ ކ ރ ންދޭހަވާފަދަ އެްއވެސް ޢަމަލެއް  

ފަރާތަކަށް   ވަކި އެްއވެސް  ޖެހ މަށް  ފަރާތަކަށް 
  ؛ދިނ ންނ ހިތްވަރ 

 

ލެނބިފައިާވ   (12)    ނ ފޫޒަކަށް  ސިޔާސީ  އެްއވެސް  ފަނޑިޔާރަކީ 
ފަރާތެއް ނޫންކަން ޢާންމ  ރަްއޔިތ ންނަށް ދޭހަވާނެ ފަދައަކ ން، 

ކަންކަމ ަގއިވެސް ހައިސިްއޔަތ   މަޤާމ ެގ އެންމެހައި  ކ ރާ  ން 
ދިރިއ ޅ މ ަގިއވެސް    އަދި ޢަމަލ ތައް ފަނޑިޔާރ ެގ  ޢާންމ  

އަދި، ވަކި ކަމަކީ ޢާންމ  ރައްޔިތ ންެގ ނަޒަރ ަގިއ  ؛ބެހެއްޓ ން
ބެލެ  ކަެމއްކަމަށް  ކަސިޔާސީ  އެންމެހައި  ން ންކަމ ވިދާނެ 

 ؛ނ ންދ ރ ހެލިވ މަށް ޚާއްޞަ ސަމާލ ކަމެއް ދި
 

މަސައްކަތްތަ (13)    ނ ކ ރ މާިއ،ޤާނޫނީ  ބޭރ ަގިއ  ކޯޓ ން  ޤާނޫނީ   ްއ 
ކޯޓ ން   ދާއިރާެގ މީހ ންނާއެކ މަސައްކަތަކާ ގ ޅޭޮގތ ން ޤާނޫނީ  

ބައްދަލ  ކަެމްއ ނ ބޭރ ަގއި  އެްއވެސް  އެފަދަ  ނ ވަތަ  ކ ރ ން 
 ؛ތ  ނ ދިނ ންކ ރ މަށް އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ފ ރ ޞަ

 

ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ެގ   (14)    ޙައްޤާިއ،  ފިކ ރ ކ ރ މ ެގ  މިނިވަންކަމާއެކ  
މިނިވަންކަމ ެގ ޙައްޤާިއ، ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް ހެދ މ ެގ 
ޢާންމ   ޙައްޤ   އެްއވެއ ޅ މ ެގ  ޙައްޤާއި،  މިނިވަންކަމ ެގ 

Deleted :12

Deleted :13

Deleted : މަކ

Deleted :14

Deleted :15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

ލިބިދީފަިއ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  އެއްފަދައިން  ރައްޔިތ ންނެކޭ 
އިން ޢަދ ލ   ދާިއރާެގ  ވީނަމަވެސް،  ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ  ޞާފ  

މިނިވަންކަާމިއ  ދާއިރާެގ  ެއ  ޤަދަރާއި،  ހައިބަތާއި 
ފަދަމ ސްތަޤިއްލ ކަން   ދެމެހެއްޓޭނެ  އަކ ން ރަްއކާތެރިކޮށް 

 ؛އެފަދަ ޙައްޤެްއެގ ބޭނ ންކ ރ ން 
 

މާލީ   ފިޑިއ ޝަރީފަނޑިޔާރ ެގ އަމިއްލަ މާލީ މަޞްލަޙަތ ތަކާއި   (15)   
ެގންދިޔ  ބަލަމ ން  މަޢ ލޫމާތ   އަދި، ؛ ންމަޞްލަޙަތ ތަކ ެގ 

މަޞްލަޙަތ ތަކ ެގ   މާލީ  މެންބަރ ންެގ  ޢާއިލާެގ  ފަނޑިޔާރ ެގ 
 ؛ކ ރ ންމަޢ ލޫމާތ  ބެލ މަށް އެކަށީެގންާވ މަސައްކަތް 

 

އަދި  (16)    މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކަށް  ވާޖިބ ތަކާިއ  ފަނޑިޔާރ ެގ 
ނިންމ މަކަށް ނިންމާ  ހައިސިއްޔަތ ން   އެއްެވސް  ފަނޑިޔާރ ެގ 

އެްއވެސް ބާވަތެއްެގ ނ ފޫޒެއް ފޯރ ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ފަރާތަކ ން  
 ؛ނ ދިނ ން

 

ނ ވަތަ   (17)    ަމޞްލަޙަތެއް  އަމިއްލަ  އެްއެވސް ފަނޑިޔާރ ެގ 
ކ ރިއެރ ވ މަށްޓަކައި   މަޞްލަޙަތެއް  ފަނޑިޔާރ ެގ  ފަރާތެއްެގ 

ހައިބަތ   މަޤާމ ެގ ނ ވަތަ  ނ ވަތަ ކޯޓ ެގ  ނ ވަތަ    ނަން  ނަން 
 ؛ނ ކ ރ ންެއްއވެސް ޮގތަކ ން ބޭނ ން ނ ވަތަ ކޯޓ  ހައިބަތ 

  

ގ ޅ މެްއ  (18)    ޚާއްޞަ  ފޯރ ވޭފަދަ  ނ ފޫޒެއް  މައްޗަށް  ފަނޑިޔާރ ެގ 
ކަމ ަގއި   އޮތް  ފަރާތަކާެއކ   އެފަދަ ؛ ނ ދެއްކ ން ވަކި  އަދި 

ހ އްދަދީ ފަރާތަކަށް  އެހެން  ދެްއކ ަމށް  އޮތްކަމ ަގއި   ،ގ ޅ މެއް 
 ؛ނ ކ ރ ވ ންމަގ ފަހި

 

މައްސަލަތަކ ަގއި ކޯޓަށް ހާޒިރ ވާ ޚަޞްމ ންނާއި، އެނޫންެވސް  (19)   
ޝަރީޢަތ ެގ   ފަރާތްތަކާމެދ   ހާޒިރ ވާ  ކޯޓަށް  ބޭނ ންތަކ ަގއި 

Deleted :16

Deleted :17

Deleted : 

Deleted : ފަރާތ ން ނ ވަތަ ޢާއިލީ ފަނޑިޔާރ ެގ ޢާއިލާެގ
ެއްއވެސް ގ ޅ ން ފިޔަވައި އެނޫން އެްއެވސް ގ ޅ މެއް އޮތް

Deleted :18

Deleted :  ަފަނޑިޔާރ ެގ ޢާއިލާެގ މެންބަރެއްެގ ނ ވަތ
އެްއވެސް ފަރާތެްއެގ ަމޞްލަޙަތެއް އެނޫން 

Deleted :  ިކޯޓާއ

Deleted :19

Deleted :20
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ެއްއޮގތްާވ  މަޖިލީ ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  ތެރޭަގިއ  ކޯޓ ެގ  ހ ގައާއި 
އަޚްލާޤާއި  ޮގތ ެގމަތިން   އިޙްތިރާމާއެކ  ރިވެތި  އަދަބ  

 ކ ރ ން. މ ޢާމަލާތ 
 

ަގިއ ބަޔާންކ ރާ    ivއަދި    ii ،iii( ވަނަ ނަންބަރ ެގ  8މި މާއްދާެގ )  )ނ(  

ނ ވަތަ   ބޯޑެްއެގ  ލަފާދޭ  ނ ވަތަ  ކޮމިޓީއެްއެގ  ނ ވަތަ  ކޮމިޝަނެއްެގ 
ނ ވަތަ   ހަިއސިއްޔަތ ން  ޖަމްޢިއްޔާމ އައްސަސާއެްއެގ  މެންބަރެްއެގ  ެގ 

ހަިއސިއްޔަތ  ފަރާތެއްެގ  އަދާކ ރާ  މަޤާމެއް  ތަނެްއެގ  ެއއިން  ން  ނ ވަތަ 
ތަންތަނ ެގ  އެފަދަ  އަދި  ކ ރ މަކީ  މަސައްކަތްތައް  ކ ރަންޖެހޭ 
ބައްދަލ ވ ންތަކ ަގއި ބަިއވެރިވ މަކީ، ޭއެގ ޒާތ ަގއި ފަނޑިޔާރ ެގ މަޤާމ ެގ  
ކަމެއް  ހ ރަސްއެޅޭނެ  އަދާކ ރ މަށް  ވާޖިބ ތައް  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި 

 ކަމ ަގެއއް ނ ބެލެވޭނެއެވެ. 
 

ޝަރީޢަތް  )ހ( . 40-6 ހަމަހަމަކަން  މަްއޗަށް  މީހެއްެގ  އެްއވެސް  އަދި  ކ ރިމަތީަގއި  ޝަރީޢަތ ެގ 
އަދި  ޢަމަލ ކ ރ މަކީ  ހަމަހަމަކަމާއެކ   އެންމެންނާމެދ   ހިންގ މ ަގިއ، 
ފަނޑިޔާރ ެގ   ކަށަވަރ ކ ރ މަކީ  ޢަމަލ ކ ރެޭވކަން  ހަމަހަމަކަމާއެކ  

 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 
 

ޝަރީޢަތް  )ށ(   މަްއޗަށް  މީހެއްެގ  އެްއވެސް  އަދި  ކ ރިމަތީަގއި  ޝަރީޢަތ ެގ 
ޢަމަލ ކ ރ މަށްޓަކައި   ހަމަހަމަކަމާއެކ   އެންމެންނާމެދ   ހިންގ މ ަގިއ، 

އެްއޮގތްާވ  އަންނަނިވި   ފަނޑިޔާރ އ ސޫލ ތަކާ   ޮގތ ެގމަތިން 
 ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ.  

 

ފަރ ދ ންނަކީ    (1)    ތަފާތ ކަެމްއ މ ޖ ތަމަޢ ެގ  އެނެކަކާ  އެކަކ  
ެއ  ކޮބަިއކަމާއި  ތަފާތ ކަމަކީ  އެ  ކަމ ަގާއއި،  ބައެއް  ހ ންނާނެ 
ފަނޑިޔާރ   އެކަމާމެދ   ދެނެަގނެ  މަޞްދަރ ތައް  ތަފާތ ކަމ ެގ 

 ؛ ވ ންއަހ ލ ވެރި 
   

Deleted :ްނ

Deleted :ިެގ ނަސްލާިއ، ކ ލައާިއ، ޖިންސާއި،  މީހެއް އަދ
ޤައ ާމއި، ޖިސްމާނީ ނ ވަތަ ނަފްސާނީ  ވީއ ފަން
ންތެރިކަމާއި، ޢ މ ރާިއ، ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާާއއި،  ނ ކ ޅެދ 
ރަށާއި، މާލީ ޙާލަތާއި، އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތާއި، ޒާތީ   އ ފަން

އެްއވެސް ކަމަކަށް،  ފަދަ  އެދިރިއ ޅ މ ެގ ޙާލަތާިއ، 
… ؛ނ ކ ރ ންރިޢާޔަތް ްއވެސް މިންވަރަކަށް ފަނޑިޔާރ އެ
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އަދާކ ރ މ ަގިއ   (2)    މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް  ވާޖިބ ތަކާއި  ފަނޑިޔާރ ންެގ 
ބަލައި،  ތަފާތަކަށް  ރިޢާޔަތްކ ރަންނ ޖެހޭ  ހ ރި  މީހެއްަގއި  ވަކި 

އަދި ެއއްވެސް ބާވަތެްއެގ  އެމީހަކާމެދ  އެއްވެސް މިންަވރެއްެގ  
 ؛ޅ ންެގންގ ނ ންވިޔަސް ޢަމަލ ން ނ ވަތަ ބަހ ކ ރ މެއް ތަފާތ 
 

އަދާކ ރ މ ަގިއ   (3)    މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް  ވާޖިބ ތަކާއި  ފަނޑިޔާރ ންެގ 
ކަން ރިޢާޔަތްކޮށް  އެއްހަމަައކ ން  ؛ ރ ން ކ އެންމެންނާމެދ ވެސް 

ޚަޞްމ ން   ޚަޞްމ ންނާއި،  ަމއްސަލަިއެގ  ޚާއްޞަކޮށް 
ތަމްސީލ ކ ރާ ވަކީލ ންނާއި ެއނޫންވެސް ފަރާތްތަކާިއ، ހެކިބަސް 

ހެކިވެރިން  ހާޒިރ ވާ  މ ަވއްޒަފ ންނާއި،  ދިނ މަށް  ކޯޓ ެގ  ނާއި، 
ކ ރަންނ ޖެހޭ ރިޢާޔަތް  ންނަަގއި ހ ެގ ކިބައިއެހެން ފަނޑިޔާރ ން
ބަލައި، މިންވަރެްއެގ    ތަފާތަކަށް  އެްއވެސް  އެފަރާތްތަކާމެދ  

  ؛ނ ެގންގ ޅ ންއަދި އެްއވެސް ބާވަތެްއެގ ތަފާތ  ކ ރ މެއް 
 

ހ ށަހެޅިފައިާވ    (4)    ގ ޅ ންކޯޓަށް  ެއްއެވސް މަްއސަލައަކާ  ހ ރި 
ހ ރި ކިބަިއަގއި  ތަފާތަކަށް ރިޢާޔަތް  ފަރާތެއްެގ  ކ ރަންނ ޖެހޭ 

ެގންގ ޅ ަމށް   ބަލައި، ތަފާތ ކ ރ މެއް  މެދ ަގއި  ފަރާތްތަކ ެގ  އެ 
މ ަވއްޒަފަކަށް  ެއއްެވސް  މަސައްކަތްކ ރާ  ދަށ ން  ފަނޑިޔާރ ެގ 

ހ އްދަ ފަރާތަކަށް  އެނޫންވެސް  އެފަދަ ނ ވަތަ  ނ ވަތަ  ނ ދިނ ން 
 ؛ ނ ކ ރ ންމަގ ފަހި ކަމަކަށް

 

ވަކި ކަމެްއަގއި ހަމަހަމަކަން ެގންގ ޅ މާމެދ  ޚިލާފ  އ ފެދިފައާިވ    (5)   
ޤާނޫ  ،ކަންކަމާއި ކަންކަން ތަފާތ ކ ރ މަށް  ހ އްދަކ ރާ  ނ  
ތަފާތ ކ ރ މެއް  ފިޔަވައި އެްއވެސް  ފަނޑިޔާރ ެގ    ،އެނޫން 

ފަރާތެްއ  ހިމެނޭ  މައްސަލަެއއްަގއި  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ކ ރިމައްޗަށް 

ބަހ ން  ެގންގ ޅޭ އެފަރާތ ެގ  ޢަމަލ ން   ކަމ ަގއި  ނ ވަތަ 
 ވ ން. ހ އްޓ ވަގ ތ ން އެކަމެއް  ނަމަ، ދޭހަވާ
 

Deleted : 
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އަދާކ ރ މަށް ބޭނ ންވާނެ ތައް  ވާޖިބ   ތަކާއިފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ   )ހ( . 40-7 ޤާބިލ ކަމާއި ހ ނަރ  
ހ ނަރ  ކިބަިއަގއި  ޤާބިލ ކަމާއި  އެ   ފަނޑިޔާރ ެގ  އަށަަގންނ ވަިއ، 

ފަނޑިޔާރ  ދެމެހެއްޓ މަށް  ކ ރިއަރ ަވއި  ހ ނަރ     މެ އަބަދ    ންޤާބިލ ކަމާއި 
 މަސައްކަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

 އަދާކ ރ މަށް ބޭނ ންވާނެ ތަކާއި ވާޖިބ ތައް  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ   )ށ(  
އެ  އަށަަގންނ ވަިއ،  ކިބަިއަގއި  ފަނޑިޔާރެއްެގ  ހ ނަރ   ޤާބިލ ކަމާއި 

ކ ރިއެރ ވ  ހ ނަރ   ޮގތ ންޤާބިލ ކަމާއި  އ ސޫލ ތަކާ  އަންނަނިވި    މ ެގ 
 ޢަމަލ ކ ރަންވާނެެއވެ.  އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން ފަނޑިޔާރ 

 

ވާޖިބ ތަކާއި    (1)    ފަނޑިޔާރ  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް، 
ެއންމެ އެހެން  މަްއޗަށް އަދާކ ރަންޖެހޭ  ކަންކަމ ެގ  ހައި 

ހ ރިހާ އެހެން  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ   އިސްކޮށް،  ކަމަކަށްވ ރެ 
ވަގ ތާިއ  ފަނޑިޔާރ ެގ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކަށް  ވާޖިބ ތަކާިއ 

 ؛ރ ންޢަމަލ ތައް ތަޚްޞީޞްކ 
 

ވާޖިބ ތަކާިއ   (2)    ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ  އަދާކ ރަންޖެހޭ  ކޯޓ ަގއި 
ވާޖިބ ތަކާއި  އެ  އިތ ރ ން  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކ ެގ 
ހ ރިހާ  އެހެން  ކ ރަންޖެހޭ  އަދާކ ރ ަމށް  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 
ކަންކަން  އެންމެހައި  ހިންގ މާގ ޅޭ  ކޯޓ ެގ  ކަންކަމާއި، 

އްކަތްތަްއ ފަނޑިޔާރ ެގ ރަސްމީ އެންމެހައި މަސަހިމެނޭޮގތ ން،  
ހަމައެކަނި  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ ވާޖިބ ތަކާއި މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކަށް 

 ؛ރ ންތަޚްޞީޞްކ 
 

ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއާވ    (3)    ބެލ މަށް  އެމީހަކ   ފަނޑިޔާރަކ މެ،  ކޮންމެ 
މައްސަލަތައް އަަވސްމިނެއްަގިއ،   ،ހ ރިހާ  އެކަށީެގންވާ 

ނިންމ މަށް   ،ކަމާއެކ އިންޞާފ ެވރިޢަދ ލ ވެރިކަމާއި   ބަލައި 
 ؛ކ ރ ންމަސައްކަތް 

Deleted : ޤާބިލ
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ފ ރިހަމައަށް   (4)    މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  ވާޖިބ ތަކާއި  ފަނޑިޔާރ ެގ 
ހ ނަރ   ތަމްރީނާއި،  ތަޢ ލީމާއި،  ބޭނ ންވާ  އަދާކ ރ މަށްޓަކައި 

ކ ރިއެރ ވ ަމށް އަދި   އެކަންކަން  ލިބިަގނެ،  ހޯދައި،  ސިފަތައް 
ަމސައްކަތް މިންވަރެއްެގ  ފަނޑިޔާރ ންެގ ކ ރ ާމއި،  އެކަށީެގންވާ 

ތަނަވަސްކޮށްދެޭވ   ިއތ ރ ކ ރ މަށް  ހ ނަރ   ޤާބިލ ކަމާއި 
 ؛ހިފ ންފ ރ ޞަތ ތަކ ެގ ބޭނ ން ފ ރިހަމައަށް 

 

ވާޖިބ ތަކާއި    (5)    ފ ރިހަމައަށް ފަނޑިޔާރ ެގ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 
އަންނަމ ންދާ  ޤާނޫނަށް  ބައިނަލްައޤްވާމީ  އަދާކ ރ މަށްޓަކައި، 
ބައިވެރިވެފަިއާވ   ދިވެހިރާއްޖެ  ކ ރިއެރ ންތަކާއި،  ބަދަލ ތަކާއި 
އިންސާނީ  މަޢ ލޫމާތާއި،  މ ޢާހަދާތަކ ެގ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ފެދެމ ންދާ ޝަރަފާއި ހަމަހަމަކަމާއި މިނިވަންކަމަށް ބިނާކޮށް އ 
އެކަންކަން  ދެނެަގނެ،  އ ސޫލ ތައް  ހަމަތަކާއި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 ؛ދިޔ ންދިރާސާކ ރަމ ން ެގން
 

ޙ ރ މަތާިއ ތ ެގ  ޝަރީޢަ  (6)    ކޯޓ ެގ  އިޖ ރާއަތެްއަގއި  އެންމެހައި 
ވަކީލ ންނާިއ،  ޚަޞްމ ންނާއި،  ހިފަހައްޓައި،  ޤަދަރ  

ފަނޑިޔާރ    މަޤާމ ގެ ހެކިވެރިންނާއި،   ހައިސިއްޔަތ ން 
ކެތްތެރިކަމާިއ  ފަރާތްތަކާމެދ   އެނޫންވެސް  މ ޢާމަލާތްކ ރަންޖެހޭ 

 ؛ރ ންއިޙްތިރާމާއި ޤަދަރާއެކ  މ ޢާަމލާތްކ 
 

އަދާކ ރ މ ަގިއ   (7)    މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް  ވާޖިބ ތަކާއި  ފަނޑިޔާރ ެގ 
ޤަބޫލ ކޮށް  އެންމެންނަށްވެސް  ޢާންމ ކޮށް  ފަރ ވާތެރިވެ، 

 ؛ދެމެހެއްޓ ންބަލައިަގނެވޭފަދަ ޤާބިލ ކަމާއި ހ ނަރ ވެރިކަން 
 

ބޭނ ންކޮށްެގން   (8)    ބާރެްއެގ  ލިބިދީފައިވާ  ވީތީ  ފަނޑިޔާރަކަށް 
އަމިއްލަ   ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ  ހައިސިްއޔަތ ންނ ވަތަ  ވިޔަސް، 
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  44ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .11
 

ފަނޑިޔާރ ކަމ ގެ  
 ހ ރެ މަޤާމ ގައި 

 ކ ރެވޭނެ ކަންކަން ނ 

ެއއްެވސް  . 44 ފަނޑިޔާރަކ   ހިނދަކ ،  ހ ންނަހާ  މަޤާމ ަގިއ  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ 
 ޙާލަތެއްަގއި ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ. 

 
ވަޒީފާެއްއ   )ހ(   އެްއވެސް  އެހެން  ދައ ލަތ ެގ  ފިޔަަވއި  ފަނޑިޔާރ ކަން 

 ؛އަދާކ ރ ން
 

ވަޒީފާއެއް )ށ(   ފަރާތެްއެގ  ކޮންޓްރެކްޓް    އަމިއްލަ  އ ސޫލ ން ނ ވަތަ 
 ؛އަދާކ ރ ން  މަސައްކަތެއް

 
ެއއްެވސް   )ނ(   ހިނާގ  ޓްރައިބިއ ނަލެްއަގއި  ނ ވަތަ  ކޯޓ ތަކ ަގއި 

ޚަޞްމ ން  ނ ވަތަ  ޮގތ ަގއި  ވަކީލެއްެގ  މައްސަލަެއއްަގއި 
 ؛ ތަމްސީލ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ެއްއެވސް ހައިސިްއޔަތަކ ން މަސަްއކަތްކ ރ ން

 
ޕްރެކްޓިސް  )ރ(   ނ ވަތަ  ލީަގލް  ހިންގ ން،  ފާރމެއް  ލޯ  ނ ވަތަ  އެފަދަ ެއއް 

 ތަނެއްަގއި މަސައްކަތްކ ރ ން. 

 
 
 ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި   45ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .12

 
މާލީ   އާއިވިޔަފާރި
 ނ ކ ރ ން   މ ޢާމަލާތް

 އެްއވެސް ބާވަތެްއެގ ިވޔަފާރިެއއް ކޮށްެގންނ ވާނެއެވެ. އަދި   އްފަނޑިޔާރެ )ހ( . 45
އަދި  ކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ.  ކަމެއް  ެއއްެވސް  އ ސޫލ ން   ވިޔަފާރީެގ 

ނ ަވތަ  ކަމެްއ  ނ ބައްދަލ   މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކާ  ވާޖިބ ތަކާއި 
ދާއިރާެގ   ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ  އިންޞާފ   މިނިވަންކަާމިއ ޢަދ ލ  

 ނ ކ ރ ން. ސް ކަމެއް ހައިބަތާއި ޤަދަރާ ނ ބައްދަލ  ެއއްވެ
 

Deleted :ެތިބ

Deleted :   ިކ ރެވޭނެ އަދ

Deleted :)ހ(

Deleted :¶

Deleted :  ްމި ޤާނޫނ ެގ ހަތަރ ވަނަ ބާބ ަގއި ފަނޑިޔާރ ނ
ކ ރ ން ހ އްދަ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމ ެގ  

އިތ ރ ން، ފަނޑިޔާރ ންެގ މިނިވަންކަމާއި  
ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ  މ ސްތަޤިއްލ ކަމަށް ނ ވަތަ 

މަސްއޫލިއްޔަތަށް ބ ރޫނާރާކަމަށް ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް  
ކޮމިޝަނ ން ކަނޑައަޅާ މަސަްއކަތްތައް ކ ރ މަކީ  

¶ފަނޑިޔާރ ކަމާ ތަޢާރ ޟ ވާކަެމއް ނޫނެވެ. 

Deleted :¶
...

Deleted :(1)

Deleted :(2)

Deleted :(3)

Deleted :(4)

Deleted : 

Deleted : ން ފަނޑިޔާރ  

Deleted :ިކ ރ މާއ

Deleted : ްްނ
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އ ސޫ މ ދަލާއި  ލ ންވިޔަފާރީެގ  ކ އްޔަށް   ދައ ލަތ ެގ  ނ ވަތަ  ަގނެ  ބިން 
ދެމެދ   ފަރާތަކާ   ހިފައިެގންނ ވާނެއެވެ. އަދި ދައ ލަތާއި އެހެން އެްއވެސް

ނ ވަތަ މ ޢާމަލާތެއްަގއި ސީދާޮގތ ންިވޔަސް  ނ ސީދާޮގތ ންިވޔަސް   ކ ރެވޭ 

 .ބާްއވަިއެގންނ ވާނެއެވެ ެގ މާލީ ެއއްެވސް މަޞްލަޙަތެއްފަނޑިޔާރ 

ޙިއްޞާ   )ށ(   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ޕަބްލިކް ޝެައރހޯލްޑަރެްއ ކ ންފ ންޏެއްެގ   ވިްއކާ  ސިްގނިފިކަންޓް 

ކ ންފ ންޏެއްެގ ޙިއްޞާ މިލްކ ކ ރ މަކީ، ިމ   ކަމ ަގއިނ ވާ ޮގތ ން، އެފަދަ

 ކަމ ަގެއއް ނ ބެލެވޭނެއެވެ.   މާއްދާެގ ބޭނ މަށްޓަކައި ވިޔަފާރިކ ރ ން

"ދިވެހިރާއްޖޭަގއި )ނ(   ބޭނ މަށްޓަކައި  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  ވިއްކާ   މި  ޙިްއޞާ 
ކަަމށް ޕަބްލިކް   ޝެއަރހޯލްޑަރެއް"  ސިްގނިފިކަންޓް   ކ ންފ ންޏެއްެގ 

ޕަބްލިކް  ިވއްކާ  ޙިއްޞާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބަޔާންކޮށްފައިެއވަނީ، 
% ކ ންފ ންޏެއްެގ ރައ ސ ލްމާލ ެގ  އިންސައްތަ(    5ޙިއްޞާެގ  )ފަހެއް 

ޢަދަދެްއގެ  ިގނަ  ނ ވަތަ   އަށްވ ރެ  ސީދާޮގތ ން  މަްއޗަށް  ޙިއްޞާެގ 

 .ހ ރި ޙިއްޞާދާރަކަށެވެ  ފޯރ ވޭ މަޤާމެއްަގއި ނ ސީދާޮގތ ން ބާރ 

އޮތް  )ރ(   ނަމ ަގއި  ފަނޑިޔާރެްއެގ  ބޭނ މަށްޓަކައި،  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ   މި 
ޯގްއޗެްއ   އެފަދަ  ބާޒާރ ަގއި  މ ދަލެއް،  ނ ަވތަ  ެގެއއް  ނ ވަތަ  ޯގްއޗެއް 

ެގއެއް އަަގށްވ ރެ   ނ ވަތަ  ހ ރި  ޢާންމ ކޮށް  އަގ   މ ދަލެއްެގ  ނ ވަތަ 
ެގއެއް ނ ވަތަ   ބޮޑ ނޫން ައަގކަށް ވިްއކާލ މާިއ، ޯގްއޗެްއ ނ ވަތަ  އެފަދަ 

ކ އްޔަށްދީއ ޅޭ ޢާންމ ކޮށް  ބާޒާރ ަގއި  ބޮޑ ނޫން  މ ދަލެއް  އަަގށްވ ރެ 
ހޯދ   ާއމްދަނީ  ކ އްޔަށްދީެގން  ނ ވަތަ އަެގއްަގއި  ސަރ ކާރ ން  މާއި، 

މަޝްރޫޢ ތަކ  ބޯހިޔާވަހިކަމ ެގ  ހިންާގ  ފަރާތަކ ން  ދަށ ން އަމިއްލަ  ެގ 
މި    ޯގްއޗެއް ނ ވަތަ ދިރިއ ޅޭނެ ތަނެއް ަގތ ން ނ ވަތަ ކ އްޔަށް ހިފ ން،

)ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިާއއި މަސަްއކަތ ެގ ތެރޭަގިއ   މާއްދާެގ

 .ނ ވެެއވެ އްހިމެނިެގނެ

 

Deleted :ްނ

Deleted :،ްނ

Deleted : 

Deleted :ްް
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 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ ހަތަރ ވަނަ ބާބ ެގ ސ ރ ޚީ އަންނަނިވި ޮގތަށް  .13

 

 
 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ ފަސްވަނަ ބާބ ެގ ސ ރ ޚީ އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  .14

 

 
 އ ނިކ ރ ން.   ވަނަ ާމއްދާ 50 ތިރީަގިއ ނަކަލ ކޮށްފައިވާ ،ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .15

 

 
  .ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން  51ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .16

 

 ފަސްވަނަ ބާބ  
 މ ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް 

 ހަވަނަ ބާބ  
 ކަން ފަނޑިޔާރ ކަމ ގެ މަސައްކަތާގ ޅޭ އެހެނިހެން ކަން 

 

ފަނޑިޔާރަކާ އެހެން  
ކޯޓެއްގައި ވަގ ތީ ގޮތ ން  

ޝަރީޢަތްކ ރަން  
 ޙަވާލ ކ ރ ން 

ޙަވާލ ކ ރާނަމަ،  . 50 ފަނޑިޔާރަކާ  ޝަރީޢަތްކ ރަން  ކޯޓެއްެގ  އެހެން  ވަގ ތީޮގތ ން 
އައި ދަރަޖައެްއެގ  ޙަވާލ ކ ރެވޭނީ އެ ފަނޑިޔާރަކ  މަސައްކަތްކ ރަމ ން  ކޯޓާ އެްއ   

 ކޯޓެްއެގ މަސަްއކަތެވެ. 

ފަނޑިޔާރ   
ޢައްޔަންކ ރެވިފައިވާ ކޯޓ   
ފިޔަވައި އެހެން ކޯޓެއްގެ  
މައްސަލަތައް ވަގ ތީގޮތ ން  

 ޙަވާލ ކ ރ ން  

އެކަށީެގންާވ   )ހ( . 51 މަސައްކަތްތަްއ  ކޯޓެއްެގ   ،ނ ހިނާގނަމަޮގތެްއަގިއ  ވަކި 
ކޯޓެްއެގ އެ  މިނެއްަގިއ  ނ ވަތަ  އަަވސް  އެކަށީެގންވާ  މަސަްއކަތްތައް   

ޢަދަދަށް    ެގންދިޔ މަށްކ ރިއަށް   ކޯޓ ަގިއ  ބޭނ ންވާ  ފަނޑިޔާރ ން ެއ 

ނ ވަތަ  ނެތްނަމަ ހ ށަހެޅިފައިވާނޫންވެސް  އެ،  ކޯޓަށް  މައްސަލަތަްއ    އެ 
އަދި ެއ  ،  ސަބަބ ތަކެއް ހ ރިނަމަ  އާދަޔާ ޚިލާފަށް ލަސްވެފަިއވާ  ންނިންމ 

ޝަރީޢަތް   ކޯޓެްއަގިއ  އެ  ފަނޑިޔާރެއް  އިތ ރ   ނިންމޭނީ  މައްސަލަތައް 
ހަމަޖައްސަިއެގންހި ވަގ ތީޮގތ ން  ޙާލަތ ަގިއ،  ކަމ ަގިއވާ  ންގ މަށް  ެއ   

މައްސަލަތަކ ެގ  ކޯޓެްއަގިއ   ހ ރި  އެ   ޝަރީޢަތްނ ނިމި    ހިންަގިއ، 
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އެހެން ކޯޓަކަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިާވ ފަނޑިޔާރަކާ    މައްސަލަތައް ނިންމ މަށް
ކޮމިޝަނަށް   ސަރވިސް  ޖ ޑީޝަލް  ޙަވާލ ކ ރ މަށް  ވަގ ތީޮގތ ން 

 މިދާނެއެވެ.ނިން
 

ކޯޓެްއގެ  )ށ(   އެހެން  ވަގ ތީޮގތ ން  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ    މި 

ނިންމ މަށް  ކޮށް، ޝަރީޢަތް   މައްސަލަތަކ ެގ ފަނޑިޔާރަކާ    މައްސަލަތައް 
ފަނޑިޔާރަކ     ،ޙަވާލ ކ ރެވޭނީއެފަދައިން  ޙަވާލ ކ ރާނަމަ،   ެއ 
ކޯޓެްއެގ    މަސައްކަތްކ ރަމ ން ދަރަޖަެއއްެގ  އެއް  ކޯޓާ  ައިއ 
 މައްސަލަތަކެވެ. 

 
ފަނޑިޔާރަ )ނ(   ދަށ ން،  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ކޯޓ     ކ މި  ޢައްޔަންކ ރެިވފައިވާ 

ނިންމ މަށް   މައްސަލަތަްއ  ޝަރީޢަތްކޮށް  ކޯޓެްއަގއި  އެހެން  ނޫން 
ކޮމިޝަނ ން  ސަރިވސް  ޖ ޑީޝަލް  ފަނޑިޔާރެްއ  ޙަވާލ ކ ރާނެ 

 އެވެ. ަގކަނޑައަޅާނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކ ރ މަށްފަހ 
 

ފަނޑިޔާރާ ފަނޑިޔާރ    (1)    އެ  ކޯޓ ަގއި  ޢައްޔަންކ ރެވިފަިއވާ 
ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ މައްސަލަތަކ ެގ ބާވަތާިއ،  ޢަދަދާއި، އެހެން 
ޙަވާލ ކޮށްފިނަމަ   ފަނޑިޔާރާ  ެއ  މަްއސަލަތައް  ކޯޓެްއެގ 
އޭެގ   މަސައްކަތްތަކަށް  ކޯޓ ެގ  ޢައްޔަންކ ރެވިފަިއވާ  ފަނޑިޔާރ  

 އަދި ؛ ސަބަބ ން އަސަރ ކ ރާނެ މިންަވރ 
 

ަގިއ  ކޯޓ  ރ  ަވގ ތީޮގތ ން މަސައްކަތްކ ރ މަށް ކަނޑައެޅޭ  ފަނޑިޔާ (2)   
ޢަދަހ ރި   މައްސަލަތަކ ެގ  ބާވަތާިއ  އެ މައްސަލަތަކ ެގ  ދާއި، 

މ އްދަތާއި، އެކަމަށް  ލަފާކ ރެވޭ  މައްސަލަތައް ނިންމޭނެ ކަމަށް 
ޤާއިމ ވެފައިހ ރި  ކޯޓ ަގއި  އެ  ވަޞީލަތްތައް  ބޭނ ންވާނެ 

 މިންވަރ .
 

ކޯޓެްއެގ   )ރ(   އެހެން  ފިޔަަވއި  ކޯޓ   ޢަްއޔަންކޮށްފަިއވާ  ފަނޑިޔާރަކ  
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 ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ެގ )ނވަނަ މާއްދާ  56ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .17

 

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   58ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .18

 

 
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  59ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .19

ޝަރީޢަތް ނިންމ މަށްކޮށް  މައްސަލަތަކ ެގ  މާއްދާެގ    މައްސަލަތައް  މި 
)ހައެއް(    6ޙަވާލ ކ ރެވޭނީ ިގނަވެެގން  ވަގ ތީޮގތ ން  ފަނޑިޔާރަކާ  ދަށ ން  

 މަސްދ ވަހ ެގ މ އްދަތަށެެވ. 
 

ކޯޓެްއެގ   )ބ(   ވަކި  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ޝަރީޢަތްމި   ކޮށް ަމއްސަލަތަކ ެގ 

ޙަާވލ ކ މައްސަލަތައް ނިންމ މަށް   ކޯޓެއްެގ ފަނޑިޔާރަކާ  ަގިއ  ރ މ އެހެން 
ދަށ ން  މި    ތައް، އ ސޫލ   ޢަމަލ ކ ރާނެ ސަރިވސް  ޤާނޫނ ެގ  ޖ ޑީޝަލް 
 ހަދާ ގަވާއިދ ަގިއ ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ.  ކޮމިޝަނ ން 

އެ  ()ނ . 56  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  ބެލ މަށްޓަކައި  މައްސަލަތައް  ހ ށަހެޅޭ  ކޯޓ ތަކަށް 
ޙަވާލ ކ ރާނީ   ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތައް  މަްއސަލަތައް  ކޯޓަކަށް  އެ 

ރަ ތަރ ތީބަކ ން،   ކޯޓެއްެގ  ރަެއ  ނ ވަތަ  ނެތް ޖިސްޓްރާރ  ޖިސްޓްރާރ 
ޙަވާލ ވެހ ރި  ރަޙާލަތެއްަގއި،   މަސްއޫލިއްޔަތާ  ޖިސްޓްރާރެގ 

ޙަވާލ ކ ރ މ ަގއި އެ  ކ ންނެވެ.ފަރާތަ ަމއްސަލަތަްއ  ކޯޓަކ ން   ޮގތ ން    އެ 
މިންަގނޑ ތައް   ަގާވއިދ ަގިއ  އް ކޯޓެއެ  ެގންގ ޅޭ  ހިންގ މާބެހޭ  އިދާރީ  ެގ 

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެެއެވ. 
 

ގ ޅޭޮގތ ން   )ށ( . 58  މައްސަލަތަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
އ ސޫލެްއގެ  ވަކި  ކަނޑައެޅޭ  މަޢ ލޫމާތ ،  މިންވަރާބެހޭ    ފިޔަވަޅ އެޅޭ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށްމަތިން،   ޖ ޑީޝަލް  އޮފް  ކޯޓ ެގ   ޑިޕާޓްމަންޓް 
 ދޭންވާނެެއވެ.   ންއިސް ފަނޑިޔާރ 

Deleted : 

Deleted :ްޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށ
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ފަނޑިޔާރ ންގެ  

މަސައްކަތ ގެ ފެންވަރ   
 ބެލ ން 

ސަރިވސް   )ހ( . 59 ޖ ޑީޝަލް  ދިނ މަށް  ކ ރިއެރ ން  މަޤާމ ެގ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް 
ފަނޑިޔާރ ންެގ    ދެ އަހަރ ން އެއް އަހަރ ކޮމިޝަނ ން މަދ ވެެގން ކޮންެމ  

 ފެންވަރ  ަވޒަންކ ރަންވާނެެއވެ.  މަސައްކަތ ެގ
 

ފެންވަރ   )ށ(   މަސައްކަތ ެގ  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
 62، މި ޤާނޫނ ެގ  ންވާނީ ވަޒަންކ ރަޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން  

އެ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކ ރާ   ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިން
ިގންތިެއްއ   ކޮންމެ  އެއިން  ިގންތިތަކާއި  ަވޒަންކ ރ މ ެގ  ފެންވަރ  
ވަޒަންކ ރ މ ަގއި ބަލަންޖެހޭކަމ ަގއި އެ މާއްދާެގ ދަށ ން ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  

 ށެވެ. މިންަގނޑ ތަކ ެގ މައްޗަ
 

ފެންވަރ   )ނ(   މަސައްކަތ ެގ  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ޮގތ ން  ނަތީޖާެއއްެގ  ވަޒަންކ ރ މ ެގ  އެ  ފަހަރަކ ،  ކޮންމެ  ވަޒަންކ ރެވޭ 

 އަންނަނިވި ދަރަޖަތަކ ެގ ތެރެިއން ދަރަޖައެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 
 

 ؛ޤާބިލ  (1)   
 

 ؛ޤާބިލ ކަން މެދ މިން (2)   
 

 ؛ވ ރެ ދަށްޤާބިލ ކަން މެދ މިނަށް (3)   
 

 ޤާބިލ  ނ ވ ން. (4)   
 

ފެންވަރ    )ރ(   ފަނޑިޔާރ ންެގ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ަވޒަންކ ރ މަށްޓަކަިއ  މި 
ކޮމިޝަންެގ   ސަރވިސް  މައްޗަށް    5ޖ ޑީޝަލް  މެންބަރ ނެްގ  )ފަހެއް( 

 އެކ ލެވޭ ކޮމިޓީެއއް އެ ކޮމިޝަނ ން އެކ ލަވާލަންވާނެެއވެ. 
 

Deleted : އަހަރަކ  ެއއްފަހަރ

Deleted : 
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ފަނޑިޔާރެމި   (ބ)   ދަށ ން  ެގ  )ހ(  ފެންވަރ   އް މާއްދާެގ  ެގ 
ފެންވަރ   ވަޒަންކ ރ މަށްފަހ ަގއި މަސައްކަތ ެގ  ިމ ،  ޮގތާިއ،  ބެލެވ ނ  

ނަތީޖާއަށް  ެއ  ނަތީޖާާއއި،  ކަނޑައެޅ ނ   ދަށ ން  ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ 
ކޮޕީއެއް   ޮގތ ެގ  ވިވާސިލ  ރިޕޯޓ ެގ  އެ  އެކ ލަވާލައި،  ެއ    ،ރިޕޯޓެއް 

 ފަނޑިޔާރަކަށް ދޭންވާނެެއވެ. 
 

ފަނޑިޔާރަކަށް   (ޅ)   ވަޒަންކ ރ މ ން  ފެންވަރ   މަސަްއކަތ ެގ  ފަނޑިޔާރ ެގ 
)ލިބ ނ    ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ  މި  ނަންބަރ ަގިއ  3ނަތީޖާއަކީ،  ވަނަ   )

ކަމ ަގިއވާނަމަ،   ދަރަޖަެއއް  ދަށް  ެއއަށްވ ރެ  ނ ވަތަ  ދަރަޖަ  ބަޔާންކ ރާ 
ފަނޑިޔާރ   ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  ޤާބިލ ކަން  ފަނޑިޔާރެްއެގ  އެ 

ކަންކަ އިރ ޝާދ އިޞްލާޙ ކ ރަންީވ  ސަރވިސް    ،މ ެގ  ޖ ޑީޝަލް 
ފަނޑިޔާރަކަ އެ  ފަނޑިޔާރ ެގ  ނެެއވެ.  ދެވިދާށް  ކޮމިޝަނ ން  އަދި، 

ނ ވަތަ  ޕްރޮްގރާމެއް  ތަމްރީނ   އިތ ރ ކ ރ މަށް  ޤާބިލ ކަން  ހ ނަރާއި 
ފ ރިހަމަކ ރ ަމށް ކޮމިޝަނަށް   ޕްރޮްގރާމްތަކެއް  ސަރިވސް  ޖ ޑީޝަލް 

ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ފަނޑިޔާރ   އެފަދައިން  ފެންނަ  ފެންނަނަމަ    ކަމަށް 
 ނެެއވެ. ދެވިދާ ކ ެގ އިރ ޝާދ ޕްރޮްގރާމްތަ

 

)ނ(   ( ކ)   މާއްދާެގ  މި  ވަޒަންކ ރ މ ން  ފެންވަރ   މަސަްއކަތ ެގ  ފަނޑިޔާރ ެގ 
( ދަރަޖަ  4ެގ  ބަޔާންކ ރާ  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ    ފަނޑިޔާރަކަށް ( 

ފަހަރ   ދެ  ފެންވަރ     ޖެހިޖެހިެގން  ފަނޑިޔާރ ެގ  ލިބިއްޖެނަމަ، 
މަްއޗަށް  ރިޕޯޓ ެގ  އެކ ލަވާލާ  ކޮމިޓީން  މަސަްއކަތްކ ރި  ވަޒަންކ ރ މ ެގ 

 އަންނަނިވި ޮގތްތަކ ެގ ތެރެއިން ޮގތަކަށް ނިންމިދާނެއެވެ. ބިނާކޮށް، 
 

 ނ ވަތަ ؛ އެ ފަނޑިޔާރަކ  ވަޒީފާއިން މ ސްކ ޅިކ ރ މަށް (1)   
 

ނޫންކަމ ަގއި   ފަނޑިޔާރަކ  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަޤާމަށް ޤާބިލ    އެ (2)   
ޤާނޫނ ެގ   މި  ދަށ ން   22ކަނޑައަޅައި  މާއްދަެގ  ވަނަ 

މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ވަކިކ ރ މަށް  މަޤާމ ން  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ 

Deleted : ްއެ ފަނޑިޔާރަކ  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަޤާމަށ
ވަނަ  22މ ަގއި ކަނޑައަޅަިއ މި ޤާނޫނ ެގ ޤާބިލ ނޫންކަ

މާއްދާެގ ދަށ ން ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަޤާމ ން ވަކިކ ރ މަށް  
ން ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނ ވަ 
¶ކޮމިޝަނަށް ނިންމިދާނެއެވެ.

Deleted : 
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 ކ ރ ން.އަކ ރެއް ިއތ ރ  ފަދައިންައންނަނިވި  ެގ )ށ( ެގ ފަހަތަށްވަނަ މާއްދާ  60ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ  .20

 

 
 ިއޞްލާޙ ކ ރ ންވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް    62ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .21

 

 ޅ މަށް.  ހ ށަހެ
 

) ( އ)   މާއްދާެގ  ފަނޑިޔާރަކ   ކމި  ދަށ ން  ެގ  މަޤާމަށް  (  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ 
ކަނޑަައޅައި  ޤާބިލ  ނިންމ މ ަގއި   ،ނޫންކަމ ަގއި  ވަކިކ ރ މަށް  މަޤާމ ން 

ކަންކަ ރިޢާޔަތްކ ރާނެ  ކޮމިޝަނ ން  ސަރިވސް  ާމިއ  ޖ ޑީޝަލް 

އ ސޫލ ތަްއ، ަގާވއިދ ަގިއ    ޢަމަލ ކ ރާނެ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ިމ 
 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ.  

 

ފަނޑިޔާރ ންެގ މަސަްއކަތ ެގ ފެންވަރާއި ޤާބިލ ކަން ވަޒަންކޮށް ޖ ޑީޝަލް  (ނ) . 60 
ަގިއ  ސަރ )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ނިންމ މާމެދ   ނިންމާ  ކޮމިޝަނ ން  ވިސް 

ތެ މ އްދަތ ެގ  ހ ށަހަޅާފައިބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޝަކ ާވއެއް  ނ ވާނަމަ ރޭަގއި 
މަސައްކަތ ެގ  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ނިންމ މަކީ  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޝަނ ން 

 މ ެގ އެންމެ ފަހ ެގ ނިންމ މެވެ.ފެންވަރ  ކަނޑަެއޅ 

ފަނޑިޔާރ ންގެ  
މަސައްކަތ ގެ ފެންވަރ   

 ބެލ މ ގެ މިންގަނޑ  

ޤާނޫނ ެގ   )ހ( . 62 ސަރވިސް   59މި  ޖ ޑީޝަލް  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 
ވަޒަންކ ރަންވާނީ ފެންވަރ   މަސައްކަތ ެގ  ފަނޑިޔާރ ންެގ    ، ކޮމިޝަނ ން 

ކޮންމެ  ިގންތިއަންނަނިވި   ެއއިން  ވަޒަންކ ރ މ ަގިއ    ިގންތިއެއްތަކަށާއި 
މާއްދާ މި  މައްޗަށް    ަގއިބަލަންޖެހޭކަމ ަގއި  ކަންކަމ ެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ބިނާކޮށެވެ.  
 

 ؛މަސައްކަތ ެގ ޤާބިލ ކަން (1)   
 

 ؛ މަސައްކަތ ެގ ފެންވަރ  (2)   

Deleted :.ްފޮނ ވ މަށ

Deleted :ަް

Deleted :ިް
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 ފަނޑިޔާރ ެގ ނަޒާހަތްތެރިކަން.  (3)   
 

) )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ފަނޑިޔާރ ެގ  1މި  ދަށ ން  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ   )
އަންނަނިިވ   ރިޢާޔަތްކ ރާނީ  ވަޒަންކ ރ މ ަގއި  ޤާބިލ ކަން  މަސައްކަތ ެގ 

 ކަންކަމަށެވެ.  
 

އަހަރ ަގިއ   (1)    ަވޒަންކ ރެވޭ  ފެންވަރ   މަސައްކަތ ެގ  ފަނޑިޔާރ ެގ 
ނިންމ މަށް  ބަލައި  ަމއްސަލަތައް  ނިންމާފައިވާ  ފަނޑިޔާރ  

މ އްދަތ  ކަންކަމަށްމިބަ)؛ ހޭދަވެފައިވާ    ބެލ މ ގައި،   އިަގއިވާ 
ބާވަތާިއ،   ކ ޑަބޮޑ މިނާިއ، މައްސަލަތަކ ެގ  މައްސަލަތަކ ެގ 
ވަޒަން ފެންވަރ   ފ ރަތަަމ  މަސައްކަތ ެގ  އަހަރ ެގ   6ކ ރެވޭ 
މަސްދ ވަހ ަގއި   ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ    އެ )ހައެއް(  ފަނޑިޔާރާ 

ޢަދަދާއި،   ޖ މްލަ  އެ މައްސަލަތަކ ެގ  ކ ރިއަށް  މ އްދަތ ެގ  އެ 
އެ ދަދާިއ،  ޢަފަނޑިޔާރާ ޙަވާލ ކ ރެވި ނ ނިިމވާ މައްސަލަތަކ ެގ  

ބަލަމ ންދާ  ކޯޓ ން  ަމސައްކަތްކ ރާ  ފަނޑިޔާރ    މ އްދަތ ަގއި 
މައްސަލަތަކ ެގ ޖ މްލަ ޢަދަދާއި، ފަނޑިޔާރ ެގ މަސަްއކަތްތަކަށް 

ޮގތ ންނާއި އިދާރީޮގތ ން   އެ ފަނޑިޔާރ  އެހީތެރިވ މަށް ފަންނީ 
ކޯޓ ން   ވަސީލަތްތަކ ެގ  ދީފޯރ ކޮށްމަސައްކަތްކ ރާ  ފައިވާ 

ފަނޑިޔާރ   އަދި،  ރިޢާޔަތްކ ރަންާވނެއެވެ.  މިންވަރަށް 
ބަ މައްސަލަތަކާިއ  މައްސަލަތައް ނިންމާފައިވާ  ލަމ ންދާ 

ލަސްވެފަިއާވ   ލަސްވެފަިއވާނަމަ  މިންވަރަށްވ ރެ  އެކަށީެގންވާ 
ފ ރ ޞަތެއް  ސާފ ކޮށްދިނ މ ެގ  ސަބަބ   ލަސްވާ  ނ ވަތަ 

 (. ންވާނެެއވެބިދޭފަނޑިޔާރަށް ލި
  

އިންޞާފ   (2)    ޢަދ ލ   މައްސަލަތަކ ަގއި  ބަލަމ ންދާ  ފަނޑިޔާރ  
ފ ރިހަމަކ ރެޭވ  މ ޤާއި އިޖ ރާއަތ ތައް  ކ ރ މަށްޓަކައި ޝަރީޢަތ ެގ 

 ؛ މިންވަރ 

Deleted :.)
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ނިންމ މަށް (3)    އަޑ އެހ ންތަްއ  ޙ ކ މް   ޝަރީޢަތ ެގ  ފަހ ަގއި 
 ؛ތައްޔާރ ކ ރ މަށް ފަނޑިޔާރ  ހޭދަކ ރާ މ އްދަތ 

 

ނިޔާެއްއ  (4)    ތެރޭަގިއ  މ ްއދަތެއްެގ  ައވަސް  އެކަށީެގންވާ 
މައްސަލަތަކ ެގ   މަްއސަލަތަކ ަގއާިއ،  ބާވަތ ެގ  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ 
ހ ށަހަޅާ  އެދި  ނެރެދިނ މަށް  އަމ ރެްއ  ކޯޓ   ތެރެއިން 
ޮގތެއް  ތެރޭަގއި  މ އްދަތެއްެގ  ވަކި  ހ ށަހެޅ ންތަކ ަގާއއި، 
މައްސަލަތަކ ަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޤާނޫނަކ ން    ، ކަނޑައެޅ މަށް 

ނިޔާ ނ ވަތަ  ކަނޑައެޅ މަށް  ފަނޑިޔާރ  ޮގތެއް  އިއްވ މަށް   
 ؛ހޭދަކ ރާ މ އްދަތ 

  

ޝަރީޢަތް ހިންގ މާއި ޙ ކ މް ކ ރ ން ފިޔަަވއި، ޤާނޫނ ން ަވކި  (5)   
ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ފަނޑިޔާރ ން  ކަމަށް   މ އްދަތެއްަގއި 

އެހެން ފަނޑިޔާރ    ބަޔާންކ ރާ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށް  ކަންކަން 
 ؛ހޭދަކ ރާ މ އްދަތ 

 

) )ނ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ފަނޑިޔާރ ެގ  2މި  ދަށ ން  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ   )
އަންނަނިިވ  ރިޢާޔަތްކ ރާނީ  ވަޒަންކ ރ މ ަގއި  ފެންވަރ   މަސައްކަތ ެގ 

 ކަންކަމަށެވެ.  

 

ނިންމާފައިާވ   (1)    ޙ ކ މްތަކާއި  އިްއވާފަިއާވ  ފަނޑިޔާރ  
ނިންމ ންތަކ ެގ ތެރެއިން އިސްތިއ ނާފީ މަރ ޙަލާެގ ކޯޓ ތަކ ަގއި 
އިސްތިއ ނާފ ކ ރެވ ނ  ޙ ކ މްތަކާއި ނިންމ ންތަކ ެގ ތެރެއިން އެ 
ނިންމ ންތަކ ެގ   ޙ ކ މްތަކާއި  ދަމަހައްޓާފައިާވ  ކޯޓ ތަކ ން 

ނ ވަތަ  ؛ ނިސްބަތް ޙ ކ މެްއ  އިސްތިއ ނާފީ ެއ  ނިންމ މެއް 
ނިންމ މަށް  ނ ވަތަ  ޙ ކ މަށް  ބާޠިލ ކޮށްފައިވަނީ  މަރ ޙަލާއިން 

ބޭރ ން ވާސިލ ވ މ ަގއި   އިޚްތިޔާރ ެގ  ބާރާއި  ލިބިދޭ  ޤާނޫނ ން 

Deleted :¶
...
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ކަމ ަގއިނ ާވނަމަ،  ސަބަބ ން  ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ  ފަނޑިޔާރ  
މަރ ޙަލާަގިއ  އިސްތިއ ނާފ   ނިންމ މެއް  ނިންމާ  ފަނޑިޔާރަކ  

ރ ޙަލާެގ ކޯޓަކ ން ބަދަލ ކ ރ މަކީ ނ ވަތަ ބާޠިލ ކ ރ ަމކީ،  މަތީ މަ
 ކ ރެވޭނެ ކަެމއް ނޫނެެވ.ރިޢާޔަތް

 

ސާފ ކޮށް ޙ ކ މްތައް   (3)    ޮގތަށް    ލިޔެފައިވާ ފަސޭހައިން ފަހ މ ވާނެ 
ސަބަބ ތައް   ވާސިލ ވީ  ފަނޑިޔާރ   ޙ ކ މަށް  އެ  މިންވަރާއި، 

ސަބަބ ތަ ެއ  މިންވަރާއި  ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ބަޔާންކ ރާ    އް 
 ؛ފެންވަރ 

 

 ؛ފަނޑިޔާރ ެގ ރަސްމީ މަސަްއކަތްތަކ ެގ ރޭވ ންތެރިކަން (4)   
 

ޤާބިލ ކަން ފަނޑިޔާރ ެގ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނ ންވާނެ ހ ނަރާއި   (5)   
ަގންނ ވައި އެކަންކަން ކ ރިއެރ ވ މަށް ފަނޑިޔާރ  ކޮށްފަިއވާ  ށައަ

ހ ނަރ   ޤާބިލ ކަމާއި  ފަނޑިޔާރ ެގ  މަސައްކަތްތަކ ން 
   އިތ ރ ވެފައިވާ މިންވަރ .

 

) (ރ)   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ފަނޑިޔާރ ެގ  3މި  ދަށ ން  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ   )
އަންނަނިިވ   ރިޢާޔަތްކ ރާނީ  ަވޒަންކ ރ މ ަގއި  ނަޒާހަތްތެރިކަން 

 ކަންކަމަށެވެ.  

 

އެ  (1)    އިޙްތިރާމްކޮށް  މިންަގނޑ ތަކަށް  ސ ލޫކީ  ފަނޑިޔާރ ންެގ 
މަސައްކަތްތައް މިންަގނޑ ތަކާ އެްއޮގތަށް ފަނޑިޔާރ ެގ އ ޅ މާއި  

 ؛ބަހައްޓާ މިންވަރ 
 

ހިފަހައްޓާ  (2)    ޤާބިލ ކަމާއި  ފަންނީ  މަސަްއކަތްތަކ ެގ  ފަނޑިޔާރ ެގ 
އެ  ދާއިރާަގއި  ޝަރ ޢީ  ސަބަބ ން  މިންަގނޑ ެގ  އަޚްލާޤީ 

 ބ ރާއި ޤަދަރ  ހ ރި މިންވަރ . އަފަނޑިޔާރ ެގ  
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  68ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .22

 

 

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ފަނޑިޔާރ ންެގ މަސައްކަތ ެގ ފެންވަރ  ވަޒަންކ ރެޭވ   (ބ)  
ކޮންެމ    އިށާތަކަިގންތި ބަލަންޖެހޭ ިގންތިއެއިން  ަވޒަންކ ރ މ ަގިއ    އެއް 

މާއްދާ މި  މިންަގނ  ަގއިކަމ ަގއި  ބިނާކޮށް   ށްތަކަ ޑ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 
ފެންވަރ    މަސަްއކަތ ެގ  ޤާނޫނ ެގ    ށް،ވަޒަންކޮފަނޑިޔާރ ންެގ   59މި 

  އ ސޫލ    އަޅާނެ ޮގތ ެގކަނޑަ  ދަރަޖަތައް  ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ ދަށ ން
ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ  ކޮމިޝަނ ން    މި  ސަރވިސް  ހަދާ ޖ ޑީޝަލް 

 ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ.  

މީހާ )ހ( . 68 މާލީ ހިސާބ  ހ ށަހެޅ ން  ޢައްޔަނ ކ ރެވޭ  މަޤާމަށް  މަޤާމާ ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ  އޭނާެގ   ،
އޭނާ ހ ރި    ލިބިފައިވާ   އަށް ޙަވާލ ިވއިރ ،  ނަމ ަގއި  އޭނާެގ  އާމްދަނީާއއި 

މ ދަލާއި އޭނާ އަދާކ ރަންޖެހޭ ދަރަނީެގ ޒިންމާ އެނޭގނެ ާމލީ ހިސާބ ، 
ޙަވާލ ވާތާ   އޭނާ  މަޤާމާ  ތެރޭަގިއ،  )ތިނެއް(    3އެ  މަސްދ ވަހ ެގ 

 ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

)  މި )ށ(   ހިސާބ   ހމާއްދާެގ  މާލީ  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި   )
ތާރީޚ ން ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ މަޤާމަށް ޢައްޔަނ ކ ރެވޭ  ހ ށަހެޅ މ ެގ އިތ ރަށް،  

ނިމޭތާ    ްއެގއަހަރެކޮންމެ    ފެށިެގން އަހަރެއް  އެ  ހިސާބ    90މާލީ 
ދ ވަހ ެގ   ކޮމިޝަނަށް ،  ތެރޭަގއި )ނ ވަދިހަ(  ސަރވިސް  ޖ ޑީޝަލް 

މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށްޓަކައި އަހަރ  ކަމަށް   ށަހަޅަމ ން ެގންދަންވާނެއެވެ. ހ 
އެ ތާރީޚ ން މާނަކޮށްފައިެއވަނީ،  ޙަވާލ ވާ  މަޤާމާ  ފަނޑިޔާރ ެގ  މީހަކ    

 )އެކެއް( އަހަރ ދ ވަސް ހަމަވާ ތާރީޚަށެވެ.  1ފެށިެގން 
 

ސަބަބަކާހ ރެ (ނ)   ެއްއވެސް  މީހާ  ޢަްއޔަނ ކ ރެވޭ  މަޤާމަށް    ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ 
މަޤާމ ން   އިސްތިޢ ފާވައެ  ނ ވަތަ  ހިނާގ    ދިނ މަށްފަހ ކިވ މަށްފަހ  

އޭނާ މަޤާމ ން ވަކިވިިއރ     )ނ ވަދިހަ( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ،  90ފ ރަތަމަ  

Deleted : ެގ

Deleted : ިަގއި ކިބައ

Deleted : ިހ ރ

Deleted :ށ

Deleted :ެހިނދަކ ،   މަޤާމ ަގއި ދެމިހ ރިހާ މީހާ އ

Deleted :  ީމީލާދ

Deleted : ަތިނެއް( މަސްދ ވަހ ެގ  3ފ ރަތަމ(

Deleted :އޭނާެގ މާލީ ހިސާބ ،  ފާއިތ ވީ އަހަރ ެގ

Deleted :،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 
 

ވަނަ    13)ހައެއް( މަސް ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ، ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ    6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ   .23
( ދަށ ން  ރމާއްދާެގ  ެގ  ޚިދ މަތ ން(  ފ ލ ހ ންެގ  އެ    ދިވެހި  އެކ ލަވާލައި،  އ ސޫލ   އެކ ލަވާލަންޖެހޭ 

 އ ސޫލަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށަންވާނެއެވެ. 
 

ެގޒެޓ ަގިއ   .24 ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  ތަޞްދީޤ ކޮށް،  ފާސްވެ،  ޤާނޫނ   މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި 
 . ފެށިެގންނެވެޝާއިޢ ކ ރާ ތާރީޚ ން 

 
___16.11.2022___ 

ލިބިފަިއވާއޭނާ ޮގތްތަކާއި  އާމްދަނީއާއި    އަށް  ލިބޭ  އޭނާެގ  އާމްދަނީ 
ނަމ ަގއި ހ ރި މ ދަލާިއ އޭނާ އަދާކ ރަންޖެހޭ ދަރަނީެގ ޒިންމާ އެނޭގނެ  

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޖ ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  މާލީ ހިސާބ 
 

  ފަނޑިޔާރ  އޭނާގެ )ށ( އާއި )ނ( ެގ ދަށ ން    )ހ( އާއި  މި މާއްދާެގ (ރ)  

މާލީ ހިސާބ  ހ ށަހަޅާއިރ ، ޭއނާ އިނދެެގންއ ޅޭ މީހާާއއި، އޭނާެގ ސީދާ 
ބަލަހައްޓަމ ންެގންދާ  އޭނާ ސީދާ  ދަރިންނާއި،  ދަށ ަގިއވާ  ބެލެހެއްޓ މ ެގ 

މާލީ ހިސާބ ވެސް   އެއްެވސް ފަރާތެއް ހ ރިނަމަ، އެ ފަރާތްތަކ ެގއެހެން  
 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

ިމ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ ހިނދަކ ،   (ބ)  
)ރ( ެގ ދަށ ން ހ ށަހެޅ ން ލާޒިމ ކ ރާ    ައދި)ނ(    ، )ށ(  ، މާއްދާެގ )ހ(

ތައްޔާރ ކ ރާނީ،   ހިސާބ ތައް  ކޮމިޝަމާލީ  ސަރިވސް  ންެގ  ޖ ޑީޝަލް 
ޮގތ ެގމަތިން ކޮށްފައިާވ  ޢާންމ ކަނޑަައޅާ  ނ ން  ކޮމިޝަ  އެ   ޤާނޫނ ަގިއވާ 

 ނަމޫނާއަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގަމތިންނެވެ.

Deleted : ަގއި ކިބައި ެގ

Deleted : ިހ ރ

Deleted :،

Deleted :ަތިނެއް(  3ކިވާތާ އެ މަޤާމ ން އޭނާ ވ( 
…   ރޭަގއި،މަސްދ ވަހ ެގ ތެ

Deleted :ބ

Deleted :¶
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 2ޖަދުވަލު  
 

... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު" ޤާނޫނު( އަށް  ފަނޑިޔާރުންގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/13"ޤާނޫނު ނަންަބރު 
 ޒިރުވިގޮތުގެ ތަފްޞ ލު ހާޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ ން ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އެ ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުން  

 

.11.202216  62 1:00      S  - S  

15.11.2022 61 1:13      -   S  

10.11.2022 60 1:00   @   -  - S  

9.11.2022 59 00:55  @ @    -  S  

8.11.2022 58 1:10      S   S  

7.11.2022 57 1:25  - -      S  

2.11.2022 56 1:10   @   - S  S  

25.10.2022 55 1:00  @   @ @  -  S  

19.10.2022 54 1:05         S  - 

18.10.2022 53 1:00   -    -  S  -

11.10.2022 52 00:30   @   S   S  

28.06.2022 35 1:15   -  @     S  
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  ްއެހެން ކޮމިޓ އެއްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި  @ ވަޑައިނުގަންނަވާ ބައްދަލުވުން  -  ވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުނ S  ްސަލާމުގައި ހުންނެވި ބައްދަލުވުނ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


