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 ދައުުރެގ ތްިނވަނަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަންގާރަ ވި 28މަހުގެ  ޑިސެމްބަރ ވަނަ އަހަރުގެ 2010
ނޑިޔާރުނެްގ ޤާނުޫނ (2010/13ޤާނޫނު ނަންބަުރ [އިން ފާސްކުރެއްވި  ވަނަ ޖަްލސ29ާ  އަްށ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
 2011  ޖަނަވަރ17ީ ، ވަނަ މާއްާދަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިނ92ްނުއަސާސީގެ ޤާނޫ] ލު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބ2ި
 ، މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ، ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުުމންހޯމަވި ) ހ1432 ޞަފަރު 13(

 .ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ
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 2011/1 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ (2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު   އަށް)  ފަ
 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 2

 ވަނަ 24  މި ޤާނޫނުގެ، މި މާއްދާއަކީ، ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކޮށ23ްޤާނޫނުގެ  . 1
 . ދެންހުރި މްާއދާތައް އަލުން ތަރުތީބުކުރުން،އިމާއްދާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަ

 
 ވަނަ މާއްދާގެ 25 މި ޤާނޫނުގެ ،ގެ ދަށުންނާއި) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 23މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(.24

ނޑިޔާރަކީ،ދަށުން ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވާ ޮކންމެ ފަ  ، ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ފަ
ނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވާ މީހެކެވެ  .  ފަ

ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު 
ވަކިވުމުން ދެވޭ 
އިމްތިޔާޒުތަކާއި 

 ޢިނާޔަތްތައް

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވާ  ،ގެ ދަށުން) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 23މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  ފަ
ކޮންމެ މީހަކަށް އަންނަނިވި ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތްތަކާއި އިމްތިޔާޒުތައް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

 .ލިބިދޭންވާނެއެވެ

ޖަސްޓިސް [ށް މުާޚޠަބުކުރުމުގަިއ އެމީހެއްގެ ނަމުގެ ކުރިއަށް އެމީހަކަ .1   

ރޑް(  . މި ލަޤަބު ބޭނުންކުރުން])ރިޓަޔަ

ނޑިޔާރަކީ )ހ( .2    އަހަރަށްވެުރ ުކރު މުްއދަތެއްގައި ) ވިހި (20 ،އެ ފަ

 ކޮންމެ މަހަކުވެސް ސުޕްރީމް ،ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މީެހއްނަމަ
ނޑިޔާރަަކށް ލިބޭ މުސާރައިގެކޯޓުގެ މަޤާުމގައި ހު  ންނަ ފަ

 .އާ އެއްވަރުގެ މާލީ ޢިނާޔަތެއް) ދެބައިކުޅަ އެއްބައި (2/1

ނޑިޔާރަީކ  )ށ(      އަހަާރ) ފަންސަވީސް (25އަހަރާއި ) ވިހި (20އެ ފަ
 ކޮންެމ ،ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މީހެއްނަމަ

ނޑިޔާރަކަށް ލިބޭ މަހަކު ސްުޕީރމް ކޯޓު ގެ މަޤާމުގައި ހުންނަ ފަ

 .އާ އެއްވަރުގެ މާލީ ޢިނާޔަތެއް) ތިންބައިކުޅަ ދެބައި (3/2މުސާރައިގެ 

ނޑިޔާރަކީ)ނ(     އަހަރަށްވުރެ ދިގު މްުއދަތެއްގައި ) ފަންސަވީސް (25 ،އެ ފަ
 ކޮންމެ މަހަކު ސުޕްރީްމ ،ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މީހެއްނަމަ

ނޑިޔާރަަކށް ލޭިބ މުސާރައިގެކޯޓުގެ މަ  ޤާުމގައި ހުންނަ ފަ
 .އާ އެއްވަރުގެ މާލީ ޢިނާޔަތެއް) ހަތަރުބައިކުޅަ ތިންބައި (4/3

ލިވިންގ އެލަވަންސްއެއްގެ ގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަ  .3   

ނޑިޔާރަކަށް ލިބޭ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާ އެއްވަރުގެ މާލީ ޢިނާޔަތެ  .އްފަ
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ނޑިޔާރަކަށާއި،މެޑަިކލް ސްކީމެއްގެ ދަށުން .4     ، މަޤާމުން ވަކިވާ ފަ
ނޑިޔާރެއްގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ރާއްޖެއާއި  ސާރްކ ،އެ ފަ

ޤައުމުތަކާއި އަދި އާސިއާންގެ ޤައުމުތަކުން ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބޭނެގޮތް 

 .ހަމަޖެއްސުން

ނޑި .5    ޔާރުކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް އެކަށީެގންވާ ރަނގަޅު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ
 .ފެންވަރުގެ ސަލާމަތީ ގޮތުން ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން

 .އެމީހަކު ދިރިުއޅޭ ރަށުގައި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް .6   

ހަކަށް  ޢިނާޔަތްތަކާއި ޙިމާޔަތްތައް އެމީ،އެމީހަކަށް ލިބެންވާ ޝަރަފުެވރިކަމާއި .7   
. ދިނުމުގެ ަކންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ

 ން ފެށިގެން 2010 އޯގަސްޓް 7އަދި މި މާއްދާގައި މިބުނާ މާލީ ޢިނާޔަތްތައް 
 .އެމީހަކަށް ލިބެންވާނެއެވެ

 މި މާއްދާގެ ދަށުން ،ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް) ށ(މި މާއްދާގެ  )ނ(  
 ، އަހަރު ފުުރމުނ70ް ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދޭ ފަރާތެއްގެ ޢުމުރުން ،މްތިޔާޒުތަކާއިއި

ގެ ދަށުން ޢުމުރުން ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 26 މި ޤާނޫނުގެ ،އެމީހަަކށް ލިބިދޭނީ
ނޑިޔާރުންނަށް ދިނުމަށ70ް ނޑައެޅޭ ، އަހަރު ފުރުމުން މުސްކުޅިުކރެވޭ ފަ  ކަ

ނޑިޔާރެއްގެ ) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 26އިަދ މި ޤާނޫނުގެ . ޢިނާޔަތްތަކެވެ ގެ ދަށުން ފަ
 ، އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމ55ަޢުމުރުން 

ނޑިޔާރަކަށް ލިބިދޭ ޢިނާޔަތްތަކަށްވުރެ މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ  އެ ފަ

ތިޔާޒުތަކާއި  އިމް، މި މާއްދާގެ ދަށުން،އިމްތިޔާޒުތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް މަދުނަމަ
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