`

ޤާނޫނު ނަންބަރު 00/8002

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު
(ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 11/2019ޤާނޫނު ޤާނޫނު ނަންބަރު  10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
ޤާނޫނު އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ އިޞްލާޙުތައް ހިމަނާފައި
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

ޖުޑީޝަލް

.2

(ހ)

ޤއިމުކޮށްފައިވާ
މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ާ
"ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން" ގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ބާރުތަކާއި،

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއި ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި
ސލޫކީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނެވެ.
ރޠުތަކާއިު ،
ހުންނަންވާނެ ޝަ ު
(ށ)
(ހ)

މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު" އެވެ.
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
އަދާކުރުމަށްޓަކައި،

މިޤާނޫނަށް

ޢަމަލުކުރަން

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ފަށާ

ތާރީޚްގައި

ސަރވިސް

ވާޖިބުތައް

ކޮމިޝަނުގެ އޮފީސް

"ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން" ގެ ނަމުގައި އޮފީހެއް ޤާއިމްކުރަންވާނެއެވެ.

ޤާއިމްކުރުން
(ށ)

ކރުމާއި ،ދަޢްވާ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ ،އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢްވާ ު
މގެ ހައިސިއްޔަތު
އމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތުކުރު ު
ބފައިވާަ ،
ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލި ި
ނނީ ޝަޚްޞެކެވެ.
ލިބިފައިވާ އަދި ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ މިނިވަން ޤާ ޫ

ކޮމިޝަން
އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް

.3

ނބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
މ ް
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނަނިވި ެ
.1

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް؛

.2

ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ،އެ ކޯޓުން
އިންތިޚާބުކުރާ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ފިޔަވައި އެހެން ފަނޑިޔާރަކު؛

.3

ހައިކޯޓުގައި

ހިމެނޭ

ތެރެއިން،

ފަނޑިޔާރުންގެ

އެ

ނ
ކޯޓު ް

އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު؛
.4

ދަށުކޯޓުތަކުގެ

ފަނޑިޔާރުންގެ

ތެރެއިން

އެ

ކޯޓުތަކުން

އިންތިޚާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު؛
.5

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ މަޖިލީހުން
ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކު؛

.6

ގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މީހަކު؛
ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން ެ

.7

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް؛

.8

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ މީހަކު؛

.9

ބަންޑާރަނައިބު؛

.10

ލކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީ ު
ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އެބައިމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު.

ޢާންމުންގެ ތެރެއިން

.4

(ހ)

ގ
މި ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ  6ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢާންމުން ެ

ރައްޔިތުންގެ

ނ މީހަކު ކަނޑައަޅާނީ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ް

މަޖިލީހުން މީހަކު

ގަވާއިދުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

ކަނޑައެޅުން

(ށ)

މެންބަރުންގެ ހުރުން .5

(ހ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މީހަކީ ،ޢާންމުކޮށް އިޢްލާންކޮށްގެން އެކަމަށް އިޖާބަދޭ
މީހުންގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅާ މީހަކު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

ލާޒިމުވާ ސިފަތައް

މި ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ  6ވަނަ ނަންބަރާއި 8 ،ވަނަ ނަންބަރާއި10 ،
ނ މެންބަރުކަމުގެ
ފއިވާ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ް
ކށް ަ
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން ޮ
މަޤާމުގައި ދެމިތިބޭއިރު ތިރީގައިމިވާ ސިފަތައް އެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި
ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
.1
.2

މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން؛
ދިވެހި

ރައްޔިތަކު

ކަމުގައިވުން،

އަދި

ބޭރު

ޤައުމެއްގެ

ރައްޔިތެއްކަމުގައި ނުވުން؛
2

.3
.4

ޢުމުރުން ( 30ތިރީސް) އަހަރު ވެފައިވުން؛
އިސްލާމްދީނުގައި
ޚިޔާނާތުގެ

ޙައްދެއް

ކުށެއް،

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ނުވަތަ

ރިޝްވަތުގެ

ކުށެއް،
ކުށެއް

ނުވަތަ
ކުރިކަން

ކ ކަމުގައި ނުވުން؛
ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަ ު
.5

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ
ބ ކުރެވޭ ނުވަތަ ޢައްޔަންކުރެވޭ
ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިޚާ ު
ސިޔާސީ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛

.6

ޕާޓީއެއްގެ

ސިޔާސީ

މެންބަރު

ކަމުގައި

ނުވަތަ

ސިޔާސީ

ޕާޓީއެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛
.7
(ށ)

ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން.

ރ
ށފައިވާ މެންބަ ު
މި ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ  10ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮ ް
ވ
ވާންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައި ާ
މީހަކަށެވެ.

(ނ)

މި ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން
ގ
ނގެ މެންބަރެއް ެ
ނ އެއްވެސް ފަރާތެއް ،ކޮމިޝަ ު
ބަންޑާރަނައިބު ފިޔަވައި ،އެހެ ް
ގޮތުގައި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު ،ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާ
ނުވަތަ

ދަޢުވާލިބޭ

ގ
ފަރާތެއް ެ

ބަދަލުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކޯޓުތަކުގައި

ވަކާލާތުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
މެންބަރުންގެ
މުއްދަތު

.6

އ
ޢއްޔަންކުރެވޭ މީހަކު އެ މަޤާމުގައި ހުންނާނީ ތިރީގަ ި
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ަ
ބަޔާންވެގެންވާ މުއްދަތަށެވެ.
(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ  2ވަނަ ނަންބަރާއި 3 ،ވަނަ ނަންބަރާއި4 ،
ރ
ނބަރާއި  8ވަނަ ނަންބަ ާ
ނބަރާއި 6 ،ވަނަ ނަ ް
ވނަ ނަ ް
ވަނަ ނަންބަރާއިަ 5 ،
އ
ށން ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހަކު ނަމަ ،ކޮމިޝަނުގަ ި
ނބަރުގެ ދަ ު
އަދި  10ވަނަ ނަ ް
އޭނާއަށް ހުރެވޭނީ ( 5ފަހެއް) އަހަރުގެ އެއް ދައުރަށެވެ .އަދި އެ ދައުރު
އ ކޮމިޝަނަކަށް ޢައްޔަނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ހަމަވުމުން ،އެ މީހަކު އަލުން ެ

3

(ށ)

މި ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ  1ވަނަ ނަންބަރާއި 7 ،ވަނަ ނަންބަރާ އަދި 9
ނ
ނބަރުގެ ދަށުން ،ވަކި މަޤާމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮމިޝަނުގައި ހިމެ ޭ
ވަނަ ނަ ް
އ
ނގައި ހުރެވޭނީ އެ މަޤާމެއްގައި އޭނާ ދެމިހުރިހަ ި
ށ ކޮމިޝަ ު
މީހަކު ނަމަ ،އޭނާއަ ް
ދުވަހަކުއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ

.7

(ހ)

ރައީސަކާއި،

ކޮމިޝަނުގެ

ނައިބުރައީސަކު

ގ
ކޮމިޝަނު ެ

ޢައްޔަންކުރާނީ

ރައީސާއި

ތން ކޮމިޝަނުގެ
ޝނުގެ މެންބަރުންނެވެ .އަދި މިގޮ ު
މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ،ކޮމި ަ

ނައިބުރައީސް

ރައީސަކާއި ،ނައިބުރައީސަކަށް ޢައްޔަންކުރާ ބަޔަކު ،އެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރާތާ

ޢައްޔަންކޮށް

އ
ގިނަވެގެން ( 48ސާޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާ ި

ވަކިކުރުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކޮމިޝަނުން އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ގ
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސް އެ މަޤާމުން ވަކިވާނީ ކޮމިޝަނު ެ
ގ
ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސް އެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ެ
އ
ރކު ،ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅައިެ ،
ތެރެއިން ( 4ހަތަރެއް) މެންބަ ަ
ޙާޟިރުވެ

ޖަލްސާއަށް

ވޯޓުގައި

ބައިވެރިވާ

ނ
އަޣްލަބިއްޔަތު ް

މެންބަރުންގެ

ފާސްކުރުމުންނެވެ.
(ނ)

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު
ނ ،ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސްގެ
ބަލަހައްޓާ ީ
އިތުބާރު

މށް
ނެތްކަ ަ

ޖަލްސާއެއްގެ

ފއިވާ
ހުށަހެޅި ަ

ރިޔާސަތު

ނ
ޓ ީ
ބަލަހައް ާ

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްއެވެ .ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަދި ނައިބުރައީސަށް ރިޔާސަތު
ޓނީ،
ދވެރިވެއްޖެނަމަ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައް ާ
ބެލެހެއްޓެން ނެތް ޙާލަތެއް މެ ު
އން އެކަމަށް ކަނޑައެޅޭ މެންބަރެކެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެ ި
(ރ)

ކޮމިޝަނުގެ

ރައީސް

ނުވަތަ

ނައިބުރައީސްގެ

ބރު
އިތު ާ

ށ
ނެތްކަމަ ް

ވ
މމަށްފަހު މެނު ީ
ށ ވޯޓަށް އަހައި ގޮތެއް ނިން ު
ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،އެ ނިންމުމަ ް
ގ
އދި ކޮމިޝަނު ެ
ކޮމިޝަނުގެ އިތުރު މަސައްކަތެއް ތާވަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެަ .
ފސްވެއްޖެނަމަ ،މި
ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅި ާ
މާއްދާގެ

(ހ)

ގައިވާ

ގމަތިން
ގތު ެ
ޮ

ނ
ކޮމިޝަނު ް

އެ

މޤާމަށް
ަ

މީހަކު

4

ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.
(ބ)

ކޮމިޝަނުގެ

ރައީސް

ނުވަތަ

ތކަމަށް
އިތުބާރުނެ ް

ނައިބުރައީސްގެ

ފާސްކުރާ

ފާސްކުރުމާމެދު އެއްވެސް ކޯޓަކަށް މައްސަލައެއް ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ

.8

އސެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުގެ
ޝނުގެ ރަ ީ
އޓާނީ ކޮމި ަ
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހަ ް

ރައީސްގެ

އެކިއެކި

މަސްއޫލިއްޔަތު

ޙަވާލުކުރާނީވެސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ

.9

ނައިބުރައީސް

މަސައްކަތްތައް

ހިންގައި

ކޮމިޝަނުގެ

މށް
ބެލެހެއްޓު ަ

ނނާ
މެންބަރު ް

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ
ނުވަތަ

ޙާލަތެއްގައި،

ޙާލަތެއްގައި،

އުޛުރުވެރިވެއްޖެ

ނުވަތަ

އެމަޤާމު

ހުސްވެއްޖެ

ގ
ނ އަދާކުރާނީ ކޮމިޝަނު ެ
ޙާލަތެއްގައި ،އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތު ް
ނައިބުރައީސެވެ.

ރން،
އިތު ު

މީގެ

ގ
ކޮމިޝަނު ެ

ރައީސް

ކޮމިޝަނުގެ

ނައިބުރައީސާ

ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވެސް އޭނާ އަދާކުރަންވާނެއެވެ.
މަޤާމު ހުސްވުން

.10

(ހ)

ކޮމިޝަނުގެ

މެންބަރެއްގެ

މަޤާމު

ހުސްވެއްޖެކަމަށް

ބެލޭނީ

އަންނަނިވި

ޙާލަތުތަކުގައެވެ.
.1

މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން؛

.2

އިސްތިޢުފާ ދިނުމުން؛

.3

މި ޤާނޫނުގެ  14ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކޮމިޝަނުގެ
މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުން؛

.4

ނ
މި ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ  6ވަނަ ނަންބަރާއި 8 ،ވަ ަ
ނަންބަރާއި

10

ވަނަ

ނބަރުގެ
ނަ ް

ދަށުން

ޢައްޔަންކުރެވޭ

ނ
ނނެއްގެ ދަށު ް
މެންބަރުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާ ޫ
އިންތިޚާބުކުރެވޭ ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމުން؛
.5

މަރުވުމުން؛

.6

ނ
މި ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ  6ވަނަ ނަންބަރާއި 8 ،ވަ ަ
ރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ
ނަންބަރާއި 10 ،ވަނަ ނަންބަ ު
މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުރުން މި ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ސިފަތަކުގެ
5

ތެރެއިން ސިފައެއް އެއިން މެންބަރެއްގެ ކިބައިން އުނިވުމުން.
.7

އ
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދޭފަދަ ދާއިމީ ޙާލަތެ ް
ކުރިމަތިވުމުން.

(ށ)

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަޤާމު ނުވަތަ ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެކަމަށް
ބެލޭނީ ،ރައީސާއި ނައިބުރައީސްއާ ދެމީހުންކުރެ މީހަކު އެމީހެއްގެ މަޤާމުން
އިސްތިޢުފާދިނުމުން
ކޮމިޝަނުގެ

ވތަ
ނު ަ

ރައީސް

ފާސްކުރުމުންނެވެ.

ނުވަތަ

މ
ި

ޤާނޫނުގައި

ނުވަތަ
އެއިން

ވ
ބަޔާންކޮށްފައި ާ

ނ
ގޮތުގެމަތި ް

ބރު
އިތު ާ

ށ
ނެތްކަމަ ް

ނައިބުރައީސްގެ
ފަރާތެއްގެ

މެންބަރުކަމުގެ

މަޤާމު

ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވުމުންނެވެ.
ހުސްވާ މަޤާމަށް

.11

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ  2ވަނަ ނަންބަރާއި 3 ،ވަނަ ނަންބަރާއި4 ،

މީހުން

ނ
ބރާއި 8 ،ވަ ަ
ވނަ ނަންބަރާއި 6 ،ވަނަ ނަން ަ
ވަނަ ނަންބަރާއިަ 5 ،

ޢައްޔަންކުރުން

ނަންބަރާއި  10ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ
މީހެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ ،އެ މަޤާމެއް ހުސްވާތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އެ މީހަކު ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރި ފަރާތުން އެ މަޤާމަށް މީހަކު އަލުން
ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ނ
ނބަރާއި  9ވަ ަ
ނބަރާއި 7 ،ވަނަ ނަ ް
މި ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ  1ވަނަ ނަ ް
ކ މަޤާމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ
މތިން ،ވަ ި
ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ޢއްޔަންކުރިކަމަށް
މީހެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ ،އެ މަޤާމަށް މީހަކު އަލުން ަ
ބެލެވޭނީ އެ މަޤާމުގެ ޙައިސިއްޔަތަށް އެހެން މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމުންނެވެ.

މެންބަރުން
އެމީހުންގެ ވާޖިބު
އަދާކުރުން

.12

އލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މަސް ޫ
(ހ)

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވުން.

(ށ)

ކޮމިޝަނުން ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.

(ނ)

ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ މަޢްލޫމާތު ސިއްރުގެ ގޮތުގައި
ހިފެހެއްޓުން.

6

މެންބަރުން މަޤާމާ

.13

ޙަވާލުވުން

މހެއްގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވޭނީ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައި
ކށް އެ ީ
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަ ަ
އަންނަނިވި ހުވައިކޮށް ،ހުވައިގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއި ކުރުމުންނެވެ.
"އަހުރެން ( .........މީހާގެ ނަން)  .........އިސްލާމްދީނަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ރައްކާތެރިވުމަށާއި ،ދިވެހި ޤައުމަށް
އިޚްލާޞްތެރިވުމަށާއި ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީ

ޤާނޫނުގައިވާ

އާއި

ނމަތީ ދެމިހުރުމަށް މާތްﷲ
ގޮތުގެމަތިން ،ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރި ކަމާއެކު ،އަދާކުރު ް
ގަންދީ ހުވައިކުރަމެވެ".
މެންބަރުކަމުން

.14

(ހ)

ވަކިކުރުން

މި ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ  2ވަނަ ނަންބަރާއި 3 ،ވަނަ ނަންބަރާއި4 ،
ނ
ބރާއި 8 ،ވަ ަ
ވނަ ނަންބަރާއި 6 ،ވަނަ ނަން ަ
ވަނަ ނަންބަރާއިަ 5 ،
ނަންބަރާއި  10ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ
މީހުން

އެ

ކރާނީ
ވަކި ު

މަޤާމުން

އެ

މީހަކު

ޢައްޔަންކުރި

ށ
ކޮމިޝަނަ ް

ފަރާތަކުންނެވެ.
(ށ)

ނ
ނބަރާއި  9ވަ ަ
ނބަރާއި 7 ،ވަނަ ނަ ް
މި ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ  1ވަނަ ނަ ް
ކ މަޤާމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ
މތިން ،ވަ ި
ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ ަ
މީހުން

ކޮމިޝަނުގެ

މެންބަރުކަމުން

ވަކިވާނީ

މީހަކު

އެ

އެ

މަޤާމަކުން

ވަކިވުމުންނެވެ.
އިސްތިޢުފާ ދިނުން

.15

(ހ)

ވނަ މާއްދާގެ 1
ނނުގެ ަ 3
ނ މި ޤާ ޫ
ނ އިސްތިޢުފާ ދެވޭ ީ
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމު ް
ވ
ރގައި ބުނެފައި ާ
ނންބަ ު
ވނަ ަ
ނބަރާއި 7 ،ވަނަ ނަންބަރާއިަ 9 ،
ވަނަ ނަ ް
ވއި އެހެން މީހުންނަށެވެ.
މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ފިޔަ ަ

(ށ)

ށ
ފ ދެވިދާނެކަމަ ް
ނ އިސްތިޢު ާ
ޝނުގެ މެންބަރުކަމު ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކޮމި ަ
ނ
ނ އިސްތިޢުފާދޭ ް
ރންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު ،މެންބަރުކަމު ް
ބުނެފައިވާ މެންބަ ު
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،
ހުށަހަޅައި،

އެ

ސިޓީއަކުން
ސިޓީ

އެކަން

ބަޔާންކޮށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
ނ
ލިބުމު ް

އެ

މެންބަރަކު

މެންބަރުކަމުން ވަކިވީއެވެ.
(ނ)

މ
ބނުންވެއްޖެނަ ަ
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ޭ
7

މޝަނުގެ ރައީސް،
ހށަހެޅުމުން ،ކޮ ި
ކމިޝަނަށް ު
ސިޓީއަކުން އެކަންބަޔާންކޮށް ޮ
ގ ނައިބުރައީސް،
ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ .ހަމައެފަދައިން ،ކޮމިޝަނު ެ
ނވެއްޖެނަމަ ސިޓީއަކުން އެކަން
ނައިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނު ް
ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށް ހުށަހަޅައި ،އެސިޓީ ރައީސަށް ލިބުމުން،
އބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް ،ނަ ި
މުސާރައާއި

.16

(ހ)

ޢިނާޔަތްތައް

ތ
ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުގެ ނުވަ ަ
ތ
ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނުވަ ަ
މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަނެއްގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމެއްގައި ނެތް ކޮންމެ މީހަކަށް،
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް
އ
ނށް ދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަ ް
ދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން މެންބަރުން ަ
ތގައި އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
އެމީހުންގެ މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަ ު

(ށ)

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.

މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ .17
މިންގަނޑުތައް

(ހ)

ކޮމިޝަނުގެ

މެންބަރުންގެ

ބޭނުންކުރުމުގައާއި،

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
މެންބަރުންގެ

ގ
ކޮމިޝަނު ެ

އަދާކުރުމުގައާއި
ގ
މެންބަރުކަމު ެ

ބާރުތައް

މުއްދަތުގައި،

ވނެއެވެ.
މލުކުރަން ާ
ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަ ަ
.1
.2

ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަންކަންކުރުން؛
ޤާނޫނުގެ

ވެރިކަން

ކުރިއަރުވައި،

ރައްޔިތުންގެ

ޙައްޤުތަކާއި

މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކުރުން؛
.3

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

މެންބަރުކަމުގެ

އަދާކުރުމުގައާއި

ބާރުތައް

ބޭނުންކުރުމުގައި ޤައުމީ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި
މަންފާ އަބަދުމެ ކުރިއަށްނެރެ އިސްކަންދިނުން؛
.4

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

މެންބަރުކަމުގެ
ބޭނުންކުރުމުގައި

އެއްވެސް

އަދާކުރުމުގައާއި

ރައްޔިތެއްގެ

ނަސްލަށް،

ބާރުތައް
ތ
ނުވަ ަ

ޖންސަށް ،ނުވަތަ
ލޔަށް ،ނުވަތަ ި
ކ ަ
އުފަންވީ ޤައުމަށް ،ނުވަތަ ު
އުމުރަށް،

ނުވަތަ

ޖިސްމާނީ

ނުވަތަ

ނ
ނަފްސާ ީ
8

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް ،ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ސިޔާސީ ނުވަތަ
ތ
ނތެރިކަމަށް ،ނުވަ ަ
ވތަ މާލީ ފުދު ް
އެނޫންވެސް ވިސްނުމަކަށް ،ނު ަ
އފަންރަށަށް ،ނުވަތަ ވާހަކަ ދައްކާ
ވތަ ު
ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާއަށް ނު ަ
ބަހަށާއި

އިޖްތިމާޢީ

ޖ
ދަރަ ަ

މަޤާމަށް

ނުވަތަ

ބަލައި

ތަފާތުނުކުރުން؛
.5

މެންބަރުކަމުގެ

އަދާކުރުމުގައާއި

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ބާރުތައް

ހކު ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ބޭނުންކުރުމުގައި އެއްވެސް މީ ަ
ކންކުރާ ،އަދި އެއްވެސް މީހެއްގެ ނުވަތަ
އަންގާ ގޮތަށް ކަން ަ
ފަރާތެއްގެ

އެއްވެސް

ދަށުގައިވާ

ފޒެއްގެ
ނު ޫ

މީހަކަށް

ވެގެންނުވުން؛
.6

އެއްވެސް

ފަރާތަކަށް

މަންފާއެއް

ހޯދައިދިނުމެއްނެތި،

މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު،
ކަންތައްތައް

ވަކި

ޖެހިލުންވުމެއްނެތި،

ފަރާތަކަށް

ތަޢައްޞުބުން

ކބާވެހުރެ
އެއް ި

އިންޞާފު

ޤާއިމުކުރުމުގެ

ލ
ޢަދު ު

އ
ހިންގުމުގައްޔާ ި

ކޯޓުތަކާގުޅޭ

އެހެނިހެން

ކަންތައްތައްވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކުރުމާއި
ކަންކަން ނިންމުން؛
.7

ކޮމިޝަނުން

ބަލަމުންދާ

އސަލައަކާ
މަ ް

ގުޅިގެން

މެންބަރަކު

ކުރާކަމަކުން ،ނުވަތަ ބައިވެރިވާ ބައިވެރިވުމަކުން ،ނުވަތަ ދައްކާ
ވާހަކައަކުން ،ނުވަތަ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކުން ،ނުވަތަ އެނޫންވެސް
އެހެން ގޮތަކުން ،އެ މެންބަރެއްގެ އިންޞާފުވެރިކަމާމެދު ސުވާލު
އުފެދޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން؛
.8

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢްލޫމާތެއްގެ
ށ
ނން އަމިއްލައަ ް
ނބަރެއް އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭ ު
ނުވަތަ އެ މެ ް
ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް
އެފަދަ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންނުކުރުން؛

.9

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢްލޫމާތެއް
9

މެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން
އމަޢްލޫމާތެއް ހާމަނުކުރުން؛
ފިޔަވައި ،ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ެ
ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ ،ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް،

.10

ހުރިހާ ޢަމަލެއްގައިވެސް މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގައި،
އެމީހެއްގެ އަޚްލާޤާއި އަބުރުގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން.
(ށ)

ނބަރު  10/2008ޖުޑީޝަލް
ނނު ނަ ް
ނބަރު ( 11/2019ޤާނޫނު ޤާ ޫ
ޤާނޫނު ނަ ް
ނ
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)އި ް
މި އަކުރު ވަނީ އުވާލެވިފައި

(ނ)

ނބަރު  10/2008ޖުޑީޝަލް
ނނު ނަ ް
ނބަރު ( 11/2019ޤާނޫނު ޤާ ޫ
ޤާނޫނު ނަ ް
ނ
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)އި ް
މި އަކުރު ވަނީ އުވާލެވިފައި

(ރ)

ގ
ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ ،ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެ މެންބަރެއް ެ
މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި ،ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި
ދަރަނި

އަރަންޏާއި

ހާމަކޮށް

އޮޑިޓަރ

ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާ

ފޯރމެޓަކަށް

އދި ކޮމިޝަނަށް
ތައްޔާރުކުރާ ބަޔާނެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެަ .
ޢައްޔަންކުރެވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ ،އެމެންބަރެއްގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވުމުގެ ކުރިން،
އެ މެންބަރެއްގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި ،ވިޔަފާރީގެ
މަޞްލަޙަތުތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ބަޔާނެއް އޮޑިޓަރ
މގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާ ބަޔާނުގައި
ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެި .
މައްސަލައެއްވާ
މައްސަލައެއް

ކަމަށް

އޮޑިޓަރ

ރައްޔިތުންގެ

ޖެނެރަލްއަށް

މަޖިލީހަށް

ފެނިއްޖެ

ހުށަހެޅުމުގެ

ހިނދެއްގައި

އިޚްތިޔާރު

އެ

އޮޑިޓަރ

ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޙިމާޔަތް

.18

ދ
ބ ޭ
ކޮމިޝަނުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ،ކޮމިޝަނަށް ލި ި
ނނަކުން
ވތަ ޤާ ޫ
ތން ،ނު ަ
މ ި
ޤނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ގ ގޮތުން ާ
ށން ޢަމަލުކުރުމު ެ
ބާރުތަކުގެ ދަ ު
ލިބިދޭ

ބާރެއްގެ

ދާއިރާގެ

ތެރޭގައި،

ކޮމިޝަނުގެ

ރައީސް،

ނުވަތަ

ކޮމިޝަނުގެ

ނގެ މެންބަރަކު ،ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ
ނައިބުރައީސް ،ނުވަތަ ކޮމިޝަ ު
10

ހައިސިއްޔަތުން ،ހެޔޮނިޔަތުގައި ކުރާ ކަމަކާމެދު ،ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކާމެދު
އެއްވެސް މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާއީ ދަޢްވާއެއް ނުއުފުލޭނެއެވެ.
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ނނެވެ.
ނވާނީ މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވަ ް
(ހ)

ކޮމިޝަނުގެ

ޖަލްސާއެއް

ކޮންމެ

މަދުވެގެން

1

މަހަކު

ފަހަރު

(އެކެއް)

ބާއްވަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި

(ހ)

މާއްދާގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ތެރެއިން

ގޮތްތަކުގެ

ޖަލްސާގެ

ގޮތަކަށް

އިތުރުން،

ނގެ
ކޮމިޝަ ު

ތިރީގައި
ޖަލްސާއެއް

ބޭއްވިދާނެއެވެ.
()1

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލުން؛

()2

މން؛
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިން ު

()3

ނ
ރއިން ( 4ހަތަރެއް) މެންބަރު ް
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެ ެ
ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް އެދުން؛
ކުއްލި

()4

ޖަލްސާއެއް

ބޭއްވުމަށް

މި

މާއްދާގެ

(ރ)

ގައިވާ

މން.
ގޮތުގެމަތިން ނިން ު
(ނ)

ކުއްލި

ޖަލްސާއެއް

ޖަލްސާއެއް

ބާއްވަންޖެހިއްޖެ

ބާއްވަންވާނީ

މަދުވެގެން

ޙާލަތެއްގައި
12

(ބާރަ)

ފިޔަވައި،
ގަޑިއިރުގެ

ކޮމިޝަނުގެ
ނޯޓިހެއް

ނށް ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.
މެންބަރުން ަ
(ރ)

ނ
ބރުންގެ ތެރެއި ް
ޝނުގެ މެން ަ
ކޮމިޝަނުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ ،ކޮމި ަ
ދ
ބރުން ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް އެ ި
މން ަ
މަދުވެގެން ( 3ތިނެއް) ެ
ލ
ނނެވެ .އަދި އެ ޙާލަތުގައި ކޮމިޝަނުގެ ކުއް ި
ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުމު ް
މ
ޖނެރަލް ވީއެން ެ
ނތިޒާމު ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ެ
ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނެ އި ް
އަވަހަކަށް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ކަމަކާމެދުވެސް ކުއްލި
ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ކުއްލި ޖަލްސާއެއްގައި
އ
ނިންމޭނީ ،އެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ނުވަތަ ެ
11

މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށެވެ.
(ޅ)

އދޭތާ ގިނަވެގެން ( 12ބާރަ) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި
ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ެ
އެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.

(ކ)

އ
އެއްވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ކުއްލި ޖަލްސާއަކަށް ޙާޟިރުނުވެވުނުނަމަެ ،
ޖަލްސާއެއް ތާވަލުކުރެވުނު ވަގުތުން ފެށިގެން ލަސްވެގެން ( 48ސާޅީސް އަށެއް)
ގ
ބބު ކޮމިޝަނު ެ
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުނުވެވުނު ސަ ަ
ރައީސަށް އެ މެންބަރަކު ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ޢަދަދާއި

.20

(ހ)

ވޯޓުދިނުން

ޖަލްސާއެއް

ކޮމިޝަނުގެ

ބޭއްވޭނީ

ކޮމިޝަނުގެ

މެންބަރުންގެ

ދެބައިކުޅަ

އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެ.
(ށ)

ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމޭނީ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި
ލބިއްޔަތު އެކަމަކަށް ލިބިގެންނެވެ.
މެންބަރުންގެ އަޣް ަ

(ނ)

ލ
އ ނުވަތަ މާ ީ
އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ދައުރެ ް
ކ
ނންމުމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެ މެންބަރަ ު
ފައިދާއެއް އޮތް މައްސަލައެއް ި
ދ މިފަދަ މައްސަލައެއްކަން އެނގޭހިނދު މިކަން
ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަ ި
ނނަށް އެންގުމާއެކު ،އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން
ކޮމިޝަނުގެ އެހެން މެންބަރު ް
މން އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ.
ނންމުމެއް ނިންމު ު
ނިންމަންޖެހޭ ި

(ރ)

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މީހަކު ،ކޮމިޝަނުގެ

އ
ެ

ކގައި ވޯޓު ދީގެން ނުވާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް،
މންތަ ު
ޖަލްސާގައި ނިންމާ ނިން ު
ޢދަދު ހަމަހަމަވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ
ނނަ ނުފެންނަ ަ
ކަމަކާމެދު ނަގާ ވޯޓުގެ ފެ ް
ޖަލްސާގެ

ރިޔާސަތު

ބަލަހައްޓާ

މީހަކު

އޭނާއަށް

ފެންނަ

ކޮޅަކަށް

ވޯޓު

ދޭންވާނެއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ބާރުތައް

.21

އ އެވަނީއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
(ހ)

އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ފިޔަވައި އެހެން ފަނޑިޔާރުން
ޢައްޔަންކުރުމާއި

މަޤާމުގެ

ކުރިއެރުން

ދިނުމާއި،

ބަދަލުކުރުމާއި،
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އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ

ޢއްޔަންކުރުމުގައި
ަ

ފަނޑިޔާރުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަޝްވަރާ ދިނުން.
(ށ)

އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ފަނޑިޔާރުންނާއި،

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ

ރ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާބިލުކަމާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަ ު
އ ބެލުމާއި ،އެ
ވަޒަންކުރުމާއި ،ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭގޮތުން އުފުލާ ޝަކުވާތަ ް
ނ
ވޅުތައް އެޅުމާއި ،މަޤާމުން ވަކިކުރަންޖެހޭ މީހު ް
ފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަ ަ
ނ.
ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅު ް
(ނ)

އތަކާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުން:
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަ ް
.1

ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމާއި ޢައްޔަންކުރުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން؛

.2

ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު؛

.3

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ކޮމިޝަނުގެ

ވާޖިބުތައް

ރަނގަޅަށް

އަދާކުރުމަށްޓަކައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންތައްތައް؛
.4

މަސްއޫލިއްޔަތާއި

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ

މަސްލަހަތާއި

އަމިއްލަ

ތަޢާރުޒުވާ ފަދަ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް.
.5

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާބިލުކަމާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް
ކުރިއެރުން ދޭނެ ގޮތް؛

.6

ފަނޑިޔާރުން

އެއް

ކޯޓުން

އަނެއް

ކޯޓަށް

ދލުކުރުމުގައި
ބަ ަ

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛
.7

ތ
ނ ދާއިރާގެ މަސައްކަތަކަށް ނުވަ ަ
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ނުވަތަ ޤާނޫ ީ
ތަމްރީނަށް ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގައި ނުވަތަ ބައިނަލްޢަޤުވާމީ
ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުން ވީއްލުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛

.8

ފަނޑިޔާރުންގެ

ސުލޫކާއި

ފެންވަރާމެދު

ފިޔަވަޅު

އެޅުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް.
(ރ)

ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައްޔާއި ކޯޓުތަކާގުޅޭ
އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
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ލަފާދިނުން.
(ބ)

މ އިދާރީ ކަންކަން
ފ ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ޢާން ު
ނޞާ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އި ް
ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

(ޅ)

ތން ފަނޑިޔާރުގެ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ލަފާގެމަ ި
އ
ފހު ،އެ ފަނޑިޔާރަކު މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ކޯޓާ އެ ް
ރުހުން ހޯދުމަށް ަ
ދަރަޖައެއްގެ އެހެން ކޯޓެއްގައި ވަގުތީ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުން.

(ކ)

ށ
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ތަމްރީނަ ް
ނުވަތަ

ޤައުމެއްގައި

ބޭރު

ނުވަތަ

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި

މ
ބައިނަލްޢަޤުވާ ީ

މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުން ވީއްލުން.
(އ)

ފަނޑިޔާރަކު އެދިއްޖެނަމަ ،އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓާ އެއް ދަރަޖައެއްގެ އެހެން
ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުން.

(ވ)

ހައިކޯޓާއި ،ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުންނާއި އިސް ޤާޟީން
ޖުޑީޝަލް

ޢައްޔަންކުރުމާއި،

ދާއިރާތަކުގެ

ޤޟީންނާއި،
ާ

އިސް

ސ
އި ް

މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ބަދަލުކުރުމާއި ވަކިކުރުން.
(މ)

ހައިކޯޓާއި ،ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ
މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ ހުސްވާ މަޤާމަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން.

(ފ)

ފަނޑިޔާރުންގެ

މަޢުލޫމާތު

ފައިލް

ޔރުންގެ
ފަނޑި ާ

ބަލަހައްޓައި،

ރެކޯޑް

ބެލެހެއްޓުން.
ޑިޕާޓްމަންޓް

.21-1

(ހ)

އޮފް ޖުޑީޝަލް

މ އިދާރީ ކަންކަން
ފ ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ޢާން ު
ނޞާ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އި ް
ކރަން ފެށުމާއެކު
ނށް ޢަމަލު ު
ށޓަކައި ،މި ޤާނޫ ަ
މ ް
ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓު ަ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ޑިޕާޓްމަންޓް

އުފެއްދުން

އޮފް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ

ޖުޑީޝަލް

ނަމުގައި

އިދާރާއެއް

އުފެދުނީއެވެ.
(ށ)

ނ
ނށް ޢަމަލުކުރަ ް
ނފައިވާ އިދާރާ އުފެދުމާއެކު ،މި ޤާނޫ ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބު ެ
ފެށުމުގެ

ކުރިން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

މންއައި
ހިނގަ ު
އުވި،

އެ

ޑިޕާޓްމަންޓް

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ

ހުރިހާ

އޮފް

ޖުޑީޝަލް

މުވައްޒަފުންނާއި،

މަސައްކަތްތަކާއި ،އެ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކާއި ،އެންމެހައި މާލީ
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ފދޭ ޑިޕާޓްމަންޓް
އަދި މަދަނީ ޒިންމާތަކާއި ޙައްޤުތައް ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އު ެ
ދލުވީއެވެ.
ބ ަ
ފށިގެން ަ
އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އެހިނދުން ެ
(ނ)

ށފައިވާ ޗީފް ޖުޑީޝަލް
މި ޤާނޫނުގެ  21-3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
އފް ޖުޑީޝަލް
ޮ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޢައްޔަންކުރުމާ ހަމައަށް ،ޑިޕާޓްމަންޓް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ހުރި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ،މި ޤާނޫނުގައި
ޗީފް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ

ޖުޑީޝަލް

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އަދާކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ)

މި

(ހ)

މާއްދާގެ

ގެ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ

އުފެދޭ

ދަށުން

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ

ޑިޕާޓްމަންޓް
ތެރޭގައި

ޖުޑީޝަލް

އޮފް

ކަންކަން

އަންނަނިވި

ހިމެނިގެންވެއެވެ.
()1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި
ހިމެނޭ އެންމެހައި ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި،
އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންކަން އެ ކޯޓެއްގެ ޗީފް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަތަ އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުގެ
ލހެއްޓުން؛
މަޝްވަރާގެ މަތިން ހިންގައި ބެ ެ

()2

ކޯޓުތަކަށް

މުވައްޒަފުން

އިދާރީ

މަޤާމުގެ

ޢައްޔަންކުރުމާއި،

ކުރިއެރުންދިނުމާއި ،އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ،ވަކިކުރުން؛
()3

ޖުޑީޝަލް

ސަރވިސް

ފަނޑިޔާރުންނަށާއި،
ނށާއި،
މެންބަރުން ަ
ދާއިރާއަށް

ކޮމިޝަނުން
ޖުޑީޝަލް

ގ
ޝނު ެ
ކޮމި ަ

ބޭނުންވާ

ނ
ތަމްރީ ް

ކަނޑައަޅާ
ސަރވިސް

އުސޫލަކުން
ކޮމިޝަނުގެ

މުވައްޒަފުންނަށާއި،
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި

ޝަރުޢީ

ތާޒާކުރުމުގެ

ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން؛
()4

ފަނޑިޔާރުންގެ ޢިލްމީ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ފަންނީ
ވންތަކާއި،
ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލު ު
ސެމިނާރ

އަދި

ކޮންފަރެންސްތައް

ޖުޑީޝަލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ބޭއްވުން؛
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()5

ޤާނޫނުތަކަށާއި

ޒމަށް
ނި ާ

ޤނޫނީ
ާ

ލތަކާގުޅޭ
ބަދަ ު

އަންނަ

މބެހޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން؛
މަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީން ދިނު ާ
()6

މއަށް ރެކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އެ
ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތައް ފުރިހަ ަ
އ
ނނާނެ ނިޒާމެ ް
ނ ހު ް
ނިންމުންތައް ޢާންމުކޮށް ފަސޭހައިން ލިބެ ް
ޤާއިމުކުރުން؛

()7

ގ ބާރުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ބަޖެޓް
ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމު ެ
ކޯޓުތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެކުލަވާލުން؛

()8

ރަޖިސްޓްރާރއެއް ހުންނަންވާނެކަމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
އެންމެހައި

ރަޖިސްޓްރާރއިން

ކޯޓުތަކަށް

ޢައްޔަންކުރުމާއި

ވަކިކުރުން؛
()9

ކޯޓުތަކަށް

އކި
އެކި ެ

ވނެ
ބޭނުން ާ

ވަސީލަތްތައް

ސަރުކާރާއި

ދނުން؛
އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ހޯދައި ި
()10

ފައިސާ

ކޯޓުތަކުގެ

ޓމުގެ
ބެލެހެއް ު

ދައުލަތުގެ

ކަންތައްތައް،

ނ ނަންބަރު  ) 3/2006ގައިވާ
މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫ ު
ނލް އޮޑިޓްގެ
މށްޓަކައި އިންޓަރ ަ
ބލު ަ
ގތޯ ެ
ގޮތުގެމަތިން ،ހިނ ާ
ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛
()11

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން ،އެ ނިމުނު އަހަރު ޝަރުޢީ
ދާއިރާ

ހިނގި

ޓއް
ރިޕޯ ެ

ގޮތުގެ

އުއްތަމަފަނޑިޔާރަށާއި،

ތައްޔާރުކޮށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި،

އެ

ރިޕޯޓު
ޖުޑީޝަލް

ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ،ވިދިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ
މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފޮނުވައި ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި އެ ރިޕޯޓު ޝާއިޢުކުރުން.
()12

އެކިއެކި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވުމުގެ
ސަބަބުން ނުވަތަ އެ ދާއިރާއެއްގައި މެޖިސްޓްރޭޓުން މަދުވުމުގެ
ނ
ބެލު ް

ސަބަބުން

މައްސަލަ

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުން

ލަސްވަމުންދާނަމަ،

ޖުޑީޝަލް

އުސޫލަކުން

ރަށްރަށަށް

ކަނޑައަޅާ
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ތއް ފޮނުވުމުގެ އިދާރީ ކަންކަން
ފޮނުވަންޖެހޭ ޝަރުޢީ ވަފުދު ަ
ހަމަޖެއްސުން؛
()13

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި
އދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ
ޓތަކުގެ ި
ހިމެނޭ އެންމެހައި ކޯ ު
ކަންކަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކާ
އ ބެލެހެއްޓުން؛
ހންގަ ި
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންި ،

()14

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ޚަރަދުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާ،
ފނުވައި،
ހަމަޖެހިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޮ
އެކަމުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކޯޓުތަކުގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް
އޮޑިޓްކުރުން؛

()15

ނނެ
ށ ދެމިހުން ާ
އ ގިނަ ދުވަހަ ް
ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުންތަ ް
ގޮތަކަށް

ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ބެލެހެއްޓުމާއި،

އެ

ލިޔުންތަކަކީ

ގ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި ،އެ
ޢާންމުކޮށް ލިބޭ ލިޔުންތަކެއް ެ
ލިޔުންތަކުގެ ކަރުދާސްކޮޕީ ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން؛
()16

ތތައް ހޯދުމާއި
ށޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ޢިމާރާ ް
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ބޭނުމަ ް
ޢިމާރާތްކުރަންޖެހޭ

ނ
ނތަ ް
ތަ ް

ކަނޑައަޅައި

ޢިމާރާތްކުރުމާއި

މ
އޓޭނެ އިންތިޒާ ު
ތން މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެ ް
މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ތަން ަ
ހަމަޖެއްސުން؛
()17

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،އެ ޤާނޫނުތަކާއި
ށ
ޞލާޙުތަކާއި ،އުސޫލުތައް ކޯޓުތަކަ ް
ގަވާއިދުތަކަށް އަންނަ އި ް
ނތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން؛
ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އި ް

()18

ކޯޓުތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާއި ،ރައްކާކުރުމާއި ޢާންމުކޮށް
ޝާއިޢުކުރުން؛

()19

ކޯޓުތަކަށް

ހޯދަންޖެހޭ

ހއި
މ ަ
އެން ެ

ތަކެތި،

ކޯޓުތަކުން

އެދޭ

ޒމު ހަމަޖައްސައި ،އެ ތަކެތީގެ
ދނެ އިންތި ާ
ގޮތުގެމަތިން ،ހޯ ޭ
ތޒާމު ހަމަޖެއްސުން؛
އޓޭނެ އިން ި
އިންވެންޓްރީ ބެލެހެ ް
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()20

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ
ށދިނުން؛
އެހީތެރިކަން އެ ފަރާތަށް ފޯރުކޮ ް

()21

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ލަފަޔާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ސުޕްރީމްކޯޓާއި،

ހައިކޯޓުގެ

ފިޔަވައި،

ފަނޑިޔާރުން

އެހެން

ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުން؛
()22

ފަނޑިޔާރުންނަށް ޗުއްޓީ ދިނުން؛

()23

ނ ފަނޑިޔާރު ޗުއްޓީއަށްދާނަމަ،
ކޯޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުން ަ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެމަތިން އެ ކޯޓުގެ
ހިންގުން އެ ކޯޓުގެ އެހެން ފަނޑިޔާރަކާ ޙަވާލުކުރުން؛

()24

ށދޭ ޚިދުމަތުގެ ފީ ނަގާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން؛
ޢާންމުންނަ ް

()25

ނތަކުން ޙަވާލުކުރެވޭ
މިނޫނަސް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އެހެން ޤާނޫ ު
އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ

.21-2

ޗީފް ޖުޑީޝަލް

.21-3

(ހ)

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން
ހިނގަމުންއައި ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ އުވި ،އެ އެކެޑަމީގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި،
މހައި މާލީ އަދި
އން ެ
މަސައްކަތްތަކާއި ،އެ އެކެޑަމީގެ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކާއިެ ،
ފ
ށން އުފެދޭ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ ް
މަދަނީ ޒިންމާތަކާއި ޙައްޤުތައް ،މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ވ.
ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އެހިނދުން ފެށިގެން ބަދަލުވީއެ ެ

(ށ)

ޖުޑީޝަލް

އެކެޑަމީގެ

އެންމެ

އިސް

ފަރާތަކީ

ޗީފް

ޖުޑީޝަލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއެވެ.
(ނ)

އ
ވލައި އެންމެހަ ި
ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އޮނިގަނޑު އެކުލަ ާ
ވަސީލަތްތައް ހޯދައި ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާނީ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

(ހ)

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އިދާރީ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެވެ .ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ޢައްޔަންކުރުން

ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރާނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
(ށ)

ހއްގެ ކިބައިގައި
ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ މީ ެ
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މވާންވާނެއެވެ.
އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަ ަ
()1

މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން؛

()2

ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން؛

()3

މ ޑިގްރީ
ނނީ ދާއިރާއިން ފުރަތަ ަ
ވތަ ޤާ ޫ
އިދާރީ ހިންގުމުގެ ނު ަ
ހާސިލުކޮށްފައިވުން؛
ނނީ ދާއިރާއިން މަދުވެގެން 10
ތ ޤާ ޫ
އިދާރީ ހިންގުމުގެ ނުވަ ަ

()4

ރބާ ލިބިފައިވުން؛
(ދިހައެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖު ި
()5
(ނ)

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި ނުވުން.

ނ
ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކަށް ހުންނަ މީހަކު އޭނާގެ މަޤާމުގެ އިތުރު ް
ނވެސް މަޤާމެއް
ސަރުކާރުގެ އެހެން މަޤާމެއް ނުވަތަ މުސާރަ ލިބޭ އެނޫ ް
ފުރައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ،
ވސް ފަރާތެއްގެ
ތއްގައި ޝާމިލުވެ އެހެން އެއް ެ
އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަ ެ
ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އޭނާއަށް މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބޭ
މަޢުލޫމާތު އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ފައިދާއަށް ވިޔަސް
ގން ނުވާނެއެވެ.
ބޭނުންކޮށް ެ

ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް

.22

(ހ)

ކ ގުޅިގެން އެ
ޅ ޝަކުވާއަކާ ނުވަތަ ތުހުމަތަ ާ
ފަނޑިޔާރަކާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެ ޭ

ނުވަތަ ތުހުމަތުތައް

ފަނޑިޔާރަކާ ސުވާލުކުރުމާއި ،އެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް

ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު

ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

އ ކޮމިޝަނަށް
ވ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ތުހުމަތެ ް
ފަނޑިޔާރަކާ ބެހޭގޮތުން ،ކުރެ ޭ
ހުށަނޭޅުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،ވަކި ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލު
އުފެދޭފަދަ

ސަބަބުތަކެއް

ކމަށް
ހުރި ަ

ކޮމިޝަނަށް

ބލުކުރެވޭނަމަ،
ޤަ ޫ

ދ
އެފަ ަ

ގންވެއެވެ.
ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ
(ނ)

ކޮމިޝަނަށް

ށހެޅިފައިވާ
ހު ަ

ޝަކުވާއަކީ

މަޤްބޫލު

ކހުރެ
ބބަ ާ
ސަ ަ

ކޮށްފައިވާ

ޝަކުވާއެއްކަމަށް ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ ޝަކުވާއެއް ކުރެވިދާނެފަދަ
ގ
ނނަމަ އެފަދަ މައްސަލައެއް ނުބެލުމު ެ
މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް ނުފެން ަ
ވއެވެ.
އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ެ
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(ރ)

މި

މާއްދާގެ

(ނ)

ކޮމިޝަނުން
ބަޔާންކޮށް

ގައިވާ

ފަދައިން

ނިންމައިފިނަމަ،
އެކަން

އެއްވެސް

އެމައްސަލައެއް

ޝަކުވާކުރި

މައްސަލައެއް

ށ
ނުބެލުމަ ް
މައްސަލަ

ފަރާތަށާއި

ށ
ނުބެލުމަ ް

ނިންމި
ރައްދުވާ

ސަބަބު
ށ
ފަރާތަ ް

ވނެއެވެ.
ކޮމިޝަނުން ލިޔުމުން އަންގަން ާ
މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

.22-1

(ހ)

ޖުޑީޝަލް

ކޮމިޝަނަށް

ސަރވިސް

ޝަކުވާ

ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރާ ފޯމުން ،ނުވަތަ

ހުށަހަޅާނީ،

ސިޓީއަކުން،

އެކަމަށްޓަކައި
ނވަތަ
ު

އީމެއިލް

ށހަޅާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށްވެސް
މެދުވެރިކޮށެވެ .މައްސަލަ ހު ަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
(ށ)

ލ
ގތްތައް ޖުޑީޝަ ް
ދށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ އިތުރު ޮ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަ
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިދާނެއެވެ .މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ
ގުޅޭގޮތުން

އަސާސެއްކަމަށް

ބަލަންވާނީ

މައްސަލަ

ށ
ފަރާތްތަކަ ް

ހށަހަޅާ
ު

ފަސޭހައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮތުމުގެ މައްޗަށެވެ.
(ނ)

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން ،އެ މައްސަލައަކީ
އެ

ކޮމިޝަނުން

ބަލާނެ

މއްސަލައެއްތޯ
ަ

މައްސަލަ

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،

އށް އެ މައްސަލައެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީ ަ
(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ މައްސަލަ ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީއަކީ
ޖުޑީޝަލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުގެ

ނ
ތެރެއި ް

މެންބަރުންގެ

3

(ތިނެއް)

ނ
ވ ދާއިމީ ކޮމިޓީއެކެވެ .އެ ކޮމިޓީ އެކަށައަޅާ ީ
މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެ ޭ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
(ބ)

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ
މއްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން
ފނަމަ އެ ަ
ކޮމިޓީން ނިންމައި ި
ބަލަންވާނެއެވެ.

އަދި

ވސް
އެއް ެ

މައްސަލައަކީ

ކޮމިޝަނުން

ހ
ނނުޖެ ޭ
ބަލަ ް

ނ
ނ ކޮމިޝަނު ް
ނ ނިންމައިފިނަމަ ،އެ ނިންމު ް
މައްސަލައެއްކަމަށް އެ ކޮމިޓީ ް
ތއް ނިންމަންވާނެއެވެ.
މުރާޖަޢާކޮށް އެ ނިންމުމާމެދު ގޮ ެ
(ޅ)

މ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީން ނިން ާ
ގ
ނިންމުން އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް) ދުވަހު ެ
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ތެރޭގައި ނިންމައި ،ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
(ކ)

ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމަންވާނީ މަދުވެގެން  2މެންބަރުން ޙާޟިރުވެ ތިބެގެންނެވެ.
ތ
މނުވެގެން ނުވަ ަ
މައްސަލަ ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަ ަ
ދ
އެނޫންވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން އެ ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ނުނިންމޭ ފަ ަ
އ
އލުން އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ފެށެންދެންެ ،
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަަ ،
ވނެއެވެ.
މަސައްކަތް ހިންގާނެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލަން ާ

(އ)

މައްސަލަ

ބެލުމާމެދު

ގޮތެއް

ނިންމާ

ކޮމިޓީގެ

ނ
ނބަރު ް
މެ ް

ބަދަލުކުރުމަށް

ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ ކޮމިޓީ ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް ކޮމިޝަނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮމިޓީ

.23

(ހ)

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް މައްސަލަ ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ
އ ތަޙްޤީޤުކުރާނެ
ނން ނިންމައިފިނަމަ ،އެ މައްސަލައެ ް
ކޮމިޓީން ނުވަތަ ކޮމިޝަ ު
ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް ކޮމިޝަނުން އެކަށައަޅަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ އެ މައްސަލައަކީ
އ
ފނިއްޖެނަމަެ ،
މއްސަލައެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ެ
ހ ަ
މުޅި ކޮމިޝަނުން ބަލަންޖެ ޭ
މައްސަލައެއްގައި ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީގެ ދައުރު އަދާކުރާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ .މުޅި
މ
ކރާ ކޮމިޓީން ި
އސަލަތައް ބެލުމުގައި ތަޙްޤީޤު ު
ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރާ މަ ް
ކރަންވާނެއެވެ.
އންމެހައި އިޖުރާއަތުތަކަށް ޢަމަލު ު
ހންގަންޖެހޭ ެ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ި

(ށ)

ނން މީހުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ
ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ޫ
ވއެވެ.
އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ެ

(ނ)

ތަޙްޤީޤުކުރާ

ކޮމިޓީގެ

ރންގެ
މެންބަ ު

ގޮތުގައި

ޢައްޔަންކުރެވޭ،

ކޮމިޝަނުގެ

ގ
މ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ  6ވަނަ ނަންބަރު ެ
ހންނަކީ ި
މެންބަރުން ނޫން މީ ު
ރގެ ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމުކުރާ ޝަރުޠުތައް
ދަށުން ޢައްޔަންކުރެވޭ މެންބަ ު
ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
(ރ)

ނވާނެއެވެ.
ގ ޢަދަދު އޮނަހިރި ޢަދަދަކަށް ވާ ް
ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ެ

(ބ)

މޓީގެ ރިޔާސަތު
ނބަރަކު އެ ކޮ ި
ނގެ ތެރެއިން މެ ް
ރ ް
ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަ ު
ރތުގެ ގޮތުގައި ކޮމިޓީން ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.
ބަލަހައްޓާނެ ފަ ާ
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މައްސަލަތައް
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ރ ކޮމިޓީން މައްސަލަތައް ބަލަންވާނީ އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު،
ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުކު ާ

ބެލުމުގައި

ކޯޓުތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނާމެދު އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ އަސާސްގެ

އިންސާފުވެރިވުން

މައްޗަށެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ނުވަތަ
ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮމިޓީގެ
ބާރުތައް

.25

ކޮމިޝަނުން

ވތަ
ނު ަ

ސލަ
މައް ަ

ތަޙްޤީޤުކުރާ

މައްސަލަތައް

ނ
ކޮމިޓީ ް

ބަލައި،

ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
(ހ)

ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ލިބުމުން ،އެ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރު
ޙާޟިރުކުރުމަށް ނިންމައިފިނަމަ އެ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު
ސލައިގައި ކުރެވޭ
ވނީ ،އެ މައް ަ
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރަށް ފޮނުވަން ާ
ނ
ޤށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި ވަގުތު އެނގޭގޮތަށް މަދުވެގެ ް
ތުހުމަތާއި ،ތަޙްޤީ ަ
ބ ގޮތަށެވެ.
( 12ބާރަ) ގަޑިއިރުގެ ވަގުތުލި ޭ

(ށ)

ހދުމަށް މައްސަލަ
ނ ޯ
ނނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަ ް
މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި ޤާ ޫ
ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރު އެދޭނަމަ ،ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް މަދުވެގެން 24
(ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

ތަޙްޤީޤު

ކޮމިޓީން

ދ
ބަލަމުން ާ

މައްސަލައާ

ގުޅިގެން

މައްސަލަ

ރައްދުވާ

ލ
ފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައާއި ،އެ މައްސަލައިގެ ތަފްޞީ ު
ސލައާ ގުޅޭގޮތުން
ބލަމުންދާ މައް ަ
އެ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރަށް ދިނުމުންަ ،
ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ފަނޑިޔާރު ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ.
(ރ)

ތަޙްޤީޤު

ކޮމިޓީން

ކުރެވޭ

ސުވާލުތަކަށް

ޖަވާބު

ށ
ދިނުމަ ް

އިތުރު

ވަގުތު

ބޭނުންވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރު އެދިއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ ބާވަތަށް
ގ އިޚްތިޔާރު ތަޙްޤީޤު
ށގެންވާ ވަގުތު ދިނުމު ެ
ށ އެކަ ީ
ބަލައި ޖަވާބުދާރީވުމަ ް
ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ބ)

ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާފަރާތުން
ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލާ މަޝްވަރާކުރެވިދާނެއެވެ.

(ޅ)

ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހިންގާ ތަޙްޤީޤުގައި ދިފާޢުގައި ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ
ފުރުޞަތު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހަޅާ
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ހެއްކެއް

ބަލައިނުގަތުމަށް

ކޮމިޓީން

ނިންމާނަމަ،

އެ

ނމުން
ނި ް

ބިނާކުރި

ސަބަބުތައް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(ކ)

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރު ހުށަހަޅާ ހެކިން ޙާޟިރުކުރުމަށް ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީން
މއްސަލަ ރައްދުވާ
ރކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ަ
ނިންމާނަމަ ،އެ ހެކިން ޙާޟި ު
ފަނޑިޔާރަށް ދޭންވާނެއެވެ.

(އ)

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު ،އެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީން
ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި އެ ރިޕޯޓު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރަށް
ވނެއެވެ.
ނ ާ
ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި ފޮނުވަ ް

(ވ)

ތރޭގައި ،ރިޕޯޓާ
ގ ެ
ފހެއް) ދުވަހު ެ
ވގެން ަ ( 5
ތ ގިނަ ެ
ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓު ލިބޭ ާ
ނތައްތަކާއި ،އެ
ކ ް
ޓއަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ަ
ގުޅޭގޮތުން ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމި ީ
މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ކޮމިޓީން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެދޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް
ގ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރަށް
ލިޔުމުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމު ެ
ލިބިގެންވެއެވެ.

(މ)

ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން މުޅި މައްސަލައާމެދު
ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް މަދުވެގެން ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އެއް އަޑުއެހުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.

(ފ)

މި މާއްދާގެ (މ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމުން ،މައްސަލައިގެ
އަޑުއެހުންތައް ނިމުނީއެވެ.

(ދ)

ލ
ޤބޫ ު
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރަށް ތަޙްޤީޤަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބި ،މަ ު
ހކިތަކުގެ މައްޗަށް
ށހެޅިފައިވާ ެ
ޟރުނުވެއްޖެނަމަ ،ހު ަ
ސަބަބެއް ނެތި ތަޙްޤީޤަށް ޙާ ި
ރިޢާޔަތްކޮށް

މައްސަލަ

ރައްދުވާ

ފަނޑިޔާރުގެ

ޣައިރު

ޙާޟިރުގައި

އެ

މައްސަލައަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ތ)

އދުވާ ފަނޑިޔާރު
ވތަށް ބަލާއިރު ،އެ މައްސަލަ ރަ ް
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ބާ ަ
ށ
ވަގުތީ ގޮތުން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސައްކަތުން ދުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޓީއަ ް
ފެނިއްޖެނަމަ،

އެކަން

ޝނަށް
ކޮމި ަ

ހުށަހަޅައި،

ގ
ޝނު ެ
ކޮމި ަ

ޖަލްސާއަކުން

އވެ.
އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެ ެ
23

(ލ)

ށ
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރު މަޤާމުގެ މަސައްކަތުން ވަގުތީ ގޮތުން ދުރުކުރުމަ ް
ނިންމަންވާނީ އެ މައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި ،ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކަށާއި ،އެ
ފަނޑިޔާރު މަސައްކަތުގައި ދެމިހުރެއްޖެނަމަ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އެޅިދާނެ
ސސްގެ މައްޗަށް
ގހެއްޓުމުގެ އަ ާ
ޢ ދާއިރާގެ އިތުބާރު ނެ ެ
ހުރަހަކަށާއި ،ޝަރު ީ
ބިނާކޮށް( 60 ،ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށެވެ.

(ގ)

ށ
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރު މަޤާމުގެ މަސައްކަތުން ވަގުތީ ގޮތުން ދުރުކުރުމަ ް
ނވާނީ އެ މައްސަލަ ރައްދުވާ
މޝަނަށް ހުށަހަޅަ ް
ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީން ނިންމައި ކޮ ި
ށފަހުއެވެ.
މ ް
ފަނޑިޔާރަށް އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނު ަ

(ޏ)

ޖިނާއީ

ކުށެއްގެ

ފނަމަ
ބަންދުކޮށް ި

އ
ތުހުމަތެއްގަ ި
ވތަ
ނު ަ

ޙޤީޤު
ތަ ް

ފަނޑިޔާރަކު
އިދާރާއަކުން

ތ
ނުވަ ަ

ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ،

މައްސަލަ

ފަނޑިޔާރެއްގެ

ތަޙްޤީޤުކުރަން ފަށައިފިކަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެ އިދާރާއަކުން
ތ
ޅއްޖެނަމަ ،ނުވަ ަ
މއްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެ ި
އަންގައިފިނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ަ
ޑޔާރެއް މަޤާމުގެ
އެފަދަކަމެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،އެ ފަނ ި
މަސައްކަތުން ވަގުތީގޮތުން ދުރުކުރުމާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ( 48ސާޅީސް
ނ
މ މާއްދާގެ ދަށު ް
ނންމަންވާނެއެވެި .
އަށެއް) ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ި
ށ
ފަނޑިޔާރަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެކުރިން ފަނޑިޔާރުގެ ބަހެއް ހޯދުން ކޮމިޝަނަ ް
ލާޒިމެއްނޫނެވެ.
.26

ނބަރު  10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ޤނޫނު ޤާނޫނު ނަ ް
ނބަރު ާ ( 11/2019
ޤާނޫނު ނަ ް
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)އިން މި މާއްދާ ވަނީ
އުވާލެވިފައި

ތަޙްޤީޤާއި ގުޅިގެން

.27

(ހ)

ރ
ށޓަކައި ،ތަޙްޤީޤްކު ާ
އެއްވެސް ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ބަލާ ތަޙްޤީޤްކުރުމަ ް

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު

ށ
ކޮމިޓީއެއް ޢައްޔަންކޮށްފިނަމަ ،އެ މައްސަލައިގައި އިސްވެ ޙަރަކާތްތެރިވުމަ ް

ޢައްޔަންކުރުން

ވއެވެ.
ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ޢައްޔަންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ެ
(ށ)

ދއުރަކީ މައްސަލަ
ޢއްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ަ
ކުރިއަށް

ގެންދިޔުމަށްޓަކައި

ތަޙްޤީޤްކުރާ

ކޮމިޓީއަށް

ބޭނުންވާ

އެންމެހައި

ކަންތައްތައް ހަޖައްސައިދިނުމެވެ .މީގެ ތެރޭގައި މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ
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ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ބެހޭ ގޮތުން ލަފާދިނުމާއި ،މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި
އ ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުވާލުތައް
އތަ ް
ސާފުކުރަން ބޭނުންވާކަންތަ ް
ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ.
(ނ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގެ

ދަށުން

ޤާނޫނީ

ވަކީލު،

ގ
އޭނާ ެ

މަސްއޫލިއްޔަތު

ރއްކާތެރިކުރެވޭނެ
މ މަސްލަހަތު ަ
ށ ބުރަނުވެ ޢާން ު
އަދާކުރަންވާނީ ވަކި ފަރާތަކަ ް
ގޮތަކަށެވެ.
(ރ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ ބަލަމުންދާ
މައްސަލައަކާ ނުވަތަ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ފަނޑިޔާރާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ،ސީދާ
އސް ހުރި މީހެއް ކަމުގައި ވެގެންނުވާނެއެވެ.
ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުންވި ަ

މައްސަލައިގެ

.28

އަޑުއެހުން

ނ ނުވަތަ ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮމިޓީން ހިންގާ ތަޙްޤީޤެއްގެ ނުވަތަ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނު ް
ނ
މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގެ ބައެއް ނުވަތަ މުޅި އަޑުއެހުން ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެ ް
ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮމިޓީގެ

.29

(ހ)

ރިޕޯޓު

ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީން ފަނޑިޔާރަކާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނިންމަންވާނީ ތަޙްޤީޤު
އސަލަ ރައްދުވާ
ވބުދާރީވުމަށް މަ ް
ނތައްތަކަށް ޖަ ާ
ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަ ް
ށފަހުގައެވެ.
ފަނޑިޔާރަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަ ް

(ށ)

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރާމެދު ޢަމަލުކުރަން
ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ގޮތް ކަނޑައަޅައި ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް
ނވަންވާނެއެވެ.
ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނަށް ފޮ ު

(ނ)

ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައިވާ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް ދޭހަނުވާނަމަ ،ނުވަތަ
ރިޕޯޓު ފުރިހަމަ ނޫންކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އަދި ރިޕޯޓުގައިވާ ވަކި
ށ
ކަމެއްގެ ތަފްޞީލު ނުވަތަ މައްސަލައިގައި އިތުރު ތަޙްޤީޤަކަށް ބޭނުންވާކަމަ ް
ނ
މކާ ބެހޭގޮތު ް
ޕޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަކިކަ ަ
ޖނަމަ ،ރި ޯ
ކޮމިޝަނަށް ފެނިއް ެ
އތައް ސުވާލުތަކެއްގެ
ނންވާ ކަންތަ ް
ނުވަތަ މުޅި މައްސަލައިގައި ސާފުކުރަން ބޭ ު
ނ
ސިފައިގައި ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި ،އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާ ެ
މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި ،މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެންގިދާނެއެވެ.
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(ރ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރުމުން އެ
ރިޕޯޓު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރަށް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި މައްސަލައަކީ
ހންގާފައިވާ މައްސަލައެއްނަމަ ،އެ މައްސަލައިގެ
ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ި
ރިޕޯޓު ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ނބަރު  10/2008ޖުޑީޝަލް
ނނު ނަ ް
ނބަރު ( 11/2019ޤާނޫނު ޤާ ޫ
ޤާނޫނު ނަ ް
ނ
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)އި ް
މި އަކުރު ވަނީ އުވާލެވިފައި

ކޮމިޓީން

.30

(ހ)

ތަޙްޤީޤުކުރެވުނު

މައްސަލައިގެ

ރިޕޯޓު

ލިބޭތާ

ބަންދުދުވަސް

ށ
ހިމެނޭގޮތަ ް

ތަޙްޤީޤްކުރާ

ށ
ހގެ ތެރޭގައި ،ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަ ް
ގިނަވެގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަ ު

މައްސަލައިގެ

ކއި ،އެ މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ކޮމިޝަނުން
ނންވާ ކަންތައްތަ ާ
ހުށަހަޅަން ބޭ ު

ރިޕޯޓަށް ފަނޑިޔާރު

ގ
ނށް ހުށަހެޅުމު ެ
ނ ކޮމިޝަ ަ
ނ ބަޔާންކޮށް ލިޔުމު ް
ކންކަ ް
ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެދޭ ަ

ޖަވާބު ދިނުން

ފުރުޞަތު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

މ މާއްދާގެ (ހ)
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރުގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ކަމަކާނުލައި ި
ރގައިވާ ފަދައިން
ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މުހުލަތުގެ ތެރޭގައި އެ ނަންބަ ު
ޢަމަލުކުރެވެންނެތްނަމަ

ރ
އތު ު
ި

މުހުލަތަކަށް

އެދި

ޝނަށް
ކޮމި ަ

ގ
ހުށަހެޅުމު ެ

އވެ.
ފުރުޞަތު މި މާއްދާގެ ދަށުން އެފަދަ ފަނޑިޔާރަކަށް ލިބިގެންވެ ެ
(ނ)

އތުރު މުހުލަތަކަށް އެދި ފަނޑިޔާރަކު ކޮމިޝަނަށް
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ި
ހުށަހަޅައިފިނަމަ،

ށހަޅާފައިވާ
ހު ަ

ހުށަހެޅުމަށް

ބަލައި،

އެއީ

ލ
މަޤްބޫޫޫ ު

ނއްޖެނަމަ އެފަދަ
ށހެޅުމެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެ ި
ހ ަ
ސަބަބަކާހުރެ ހުށަހަޅާފައިވާ ު
ފަނޑިޔާރަކަށް އިތުރު މުހުލަތު ދޭންވާނެއެވެ.
.31

ނބަރު  10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ޤނޫނު ޤާނޫނު ނަ ް
ނބަރު ާ ( 11/2019
ޤާނޫނު ނަ ް
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)އިން މިމާއްވަނީ
އުވާލެވިފައި

.32

ނބަރު  10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ޤނޫނު ޤާނޫނު ނަ ް
ނބަރު ާ ( 11/2019
ޤާނޫނު ނަ ް
ނ
ނ މިމާއްދާވަ ީ
ނ އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)އި ް
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫ ު
އުވާލެވިފައި

ފަނޑިޔާރުންނާމެދު

.32-1

(ހ)

ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭނީ އެ ފަނޑިޔާރަކު ކުރި ޢަމަލެއްގެ ކުޑަބޮޑު
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ށފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެވެ.
މިނަށް ބަލައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮ ް

އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް

()1

ނަޞޭޙަތްދިނުމާއެކު

ކޮމިޝަނުން

ތަމްރީން

ކަނޑައަޅާ

ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރަން އެންގުން؛
()2

ހުރި މަޤާމަށްވުރެ ދަރަޖަ ދަށްކުރުން؛

()3

ތށް
ލބޭ ގޮ ަ
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ނު ި
ވަޒީފާގެ

މަސައްކަތަށް

ތން
ނުކު ު

ގިނަވެގެން

3

ތނެއް)
( ި

މަސްދުވަހަށް މަނާކުރުން؛
()4
(ށ)

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުން.

އކަތްކުރާ ކޯޓާ
ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ،އޭނާ މަސަ ް
ވނެއެވެ.
އެއް ދަރަޖައެއްގެ އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން ނު ާ

ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓު

.33

(ހ)

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުމުގެ ރިޕޯޓު ތަޙްޤީޤް
މަރުހަލާގެ

ރިކޯޑްތަކާއިއެކު،

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

ބހޭ
ކަމާ ެ

ށ
ކޮމިޓީއަ ް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މިރިޕޯޓުގެ ނަކަލެއް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރަށް
ދޭންވާނެއެވެ.
(ށ)

ފރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
ރިޕޯޓުގައި އަންނަނިވި ބައިތައް ު
.1

މތު،
މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ލިބުނު މަޢްލޫ ާ

.2

މައްސަލައަކީ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ބެލުނު މައްސަލައެއްނަމަ،
ޝަކުވާ ބިނާވެފައިވަނީ

އެއްވެސް

އަސާސެއްގެ

މައްޗަށްކަން

ދ
ނުވަތަ ނޫންކަން؛ އަ ި
.3

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅާބެހޭ
ވނަމަ
ގޮތުން ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ލަފައެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުން ާ
އެކަން.

މީގެތެރޭގައި

ފަނޑިޔާރު

ވަޒީފައިން

ވަކިކުރުމާމެދު

ކޮމިޝަނުގެ ލަފާ ހިމެނެއެވެ.
(ނ)

ނބަރު  10/2008ޖުޑީޝަލް
ނނު ނަ ް
ނބަރު ( 11/2019ޤާނޫނު ޤާ ޫ
ޤާނޫނު ނަ ް
ނ
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)އި ް
މި އަކުރު ވަނީ އުވާލެވިފައި
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(ރ)

އ މައްސަލައާމެދު
ނން ެ
ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަ ު
ނިންމި ނިންމުން އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ފައިލްގައި ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ .އަދި
ފަނޑިޔާރުންގެ

އިސްތިއުނާފު
އެ

ނިންމާފައިވާނަމަ،

މަޖިލީހުން

އެ

މަޢުލޫމާތުވެސް

މައްސަލައާމެދު
ފަނޑިޔާރުގެ

ގޮތެއް
ފައިލްގައި

ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ.
މައްސަލަ

.33-1

ފަނޑިޔާރަކާމެދު

ޝަކުވާއެއްގައި

ހުށަހެޅޭ

ހުށަހެޅިފައިވާ

ހެއްކާއި

ޤަރީނާ

ނުވަތަ

ސާބިތުކުރުމުގައި

ނއަށް ބަލާއިރު އެކަމެއް
ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދާ ހެއްކާއި ޤަރީ ާ

ބެލޭނެ މިންގަނޑު

އ
ރވެވޭނަމަ ،އެ ޝަކުވާއެ ް
މތަކުން ބު ަ
ވކަމަށް ބުއްދީގެ ހަ ަ
ވތަ ހިނގާފައި ާ
ހިނގާކަމަށް ނު ަ
ވނެއެވެ.
މން ާ
އެ ފަނޑިޔާރަކާ ދެކޮޅަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިން ަ

ފަނޑިޔާރުންގެ

.33-2

(ހ)

ފަނޑިޔާރަކާގުޅޭ ޝަކުވާއެއް ބަލައި ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ
ފަނޑިޔާރަކު

ތެރެއިން،

މަޤާމުން

ވަކިކުރަން

ރައްޔިތުންގެ

އިސްތިއުނާފު

ނިންމުންތަކުގެ

މަޖިލިސް

އ
ނން ނިންމުންތަ ް
މ ނިންމުންތައް ފިޔަވައި ،އެ ޫ
ނން ާ
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ި
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ،ކޮމިޝަނުން އެ ނިންމުމެއް ނިންމާތާ ( 10ދިހައެއް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ފަނޑިޔާރަކު

މަޤާމުން

ވަކިކުރަން

ރައްޔިތުންގެ

ކޮމިޝަނުން

ނިންމާ

މމެއް
ނިން ު

އެއްވެސް

މަޖިލީހަށް
ގޮތަކުން

ހުށަހެޅުމަށް
އިސްތިއުނާފެއް

ނުކުރެވޭނެއެވެ.
(ށ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ވ
އިސްތިއުނާފުކުރެ ޭ

މައްސަލަތައް

ބެލުމަށްޓަކައި( 3 ،ތިނެއް) ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ފަނޑިޔާރުންގެ
މ ޖުޑީޝަލް އަހަރަކަށް ކަނޑައަޅައި އެކަން ޗީފް
އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހެއް ،ކޮން ެ
ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

އ
އ އިންތިޒާމުތަ ް
ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހުގެ އިދާރީ އެންމެހަ ި
ހަމަޖައްސާނީ ،ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެވެ.

(ރ)

ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު
ފިޔަވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ
ފަނޑިޔާރަކާއި ،ސުޕީރިއަރ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކު ހިމަނަންވާނެއެވެ .އަދި
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ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރަކު ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.
(ބ)

ޖުޑީޝަލް

ކޮމިޝަނުން

ސަރވިސް

މައްސަލައެއް

ދ
ބަލަމުން ާ

ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގައި ،ވަގުތީ ގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި
ގ
ނތައް މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމު ެ
ނިންމާ ނިންމު ް
ނ
ސ ވަގުތީ ގޮތު ް
ޙައްޤު ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ނަމަވެ ް
ނ
ނންމުންތައް އެ ކޮމިޝަނު ް
އެ ކޮމިޝަނުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ނިންމާ ި
އެކަމެއްގައި ނިހާއީ ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު
މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އިސްތިއުނާފެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
(ޅ)

ޖުޑީޝަލް

ސަރވިސް

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ
ހުށަހެޅުމުން،

އެ

ކޮމިޝަނުން

ނިންމާފައިވާ

ގޮތުން

ފަނޑިޔާރުންގެ

ނ
މަޖިލީހު ް

އެކަމެއްގައި

ހއީ
ނި ާ

އ
ނިންމުމެ ް

އިސްތިއުނާފު

ށ
މަޖިލީހަ ް

ނިންމާ

ނިންމުމަކީ

އެއަށް

ގ ނިންމުމެވެ .އަދި އެ ނިންމުން އެއްވެސް
ތަޢުނުނުކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހު ެ
މރާޖަޢާއެއްވެސް
ވތަ ު
ގތަކުން އިސްތިއުނާފެއް ނު ަ
ނންވެސް ޮ
ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ އެ ޫ
ނުކުރެވޭނެއެވެ.
(ކ)

ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހުން ބަލާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި
ވނީ ދާއިމީ ޙައްލެއް
އަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކާއި ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނިންމަން ާ
ނ
ލިބިގެންދާ ެ
މައްސަލައެއްގައި

އަސާސްގެ
ވަގުތީ

މަތިންކަމަށްވީހިނދު،
ފިޔަވަޅެއް

ނުވަތަ

އެ

ޖލީހުން
މަ ި

ނިންމުމެއް

ލ
ބ ާ
ަ

އ
ނިންމައިގެނެ ް

ނުވާނެއެވެ.
(އ)

ނ
ޟޢީ ގޮތުން އަލު ް
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ މައު ޫ
ބެލުމާއި އެ ކޮމިޝަނުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު އެނޫން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ
އނުވެއެވެ.
ބާރެއް ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަކަށް ލިބިގެނެ ް

(ވ)

ރ
ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލިސް ކަނޑައެޅުމާއި ،އެ މަޖިލީހަށް އިދާ ީ
ގޮތުން

ހަމަޖައްސަންޖެހޭ

އންމެހައި
ެ

ކަމެއް

ހަމަޖެއްސުމުގެ

ގޮތުން

ފށާތާ ( 30ތިރީސް)
އެކުލަވާލަންޖެހޭ ގަވާއިދު ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
29

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

އޮފް

ޑިޕާޓްމަންޓް

ނ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނު ް

ޖުޑީޝަލް

އެކުލަވާލައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ

.34

(ހ)

އިދާރީ

ކޮމިޝަނުގެ

ށޓަކައި
މ ް
ހިންގު ަ

ކޮމިޝަނުން

ޖެނެރަލެއް

ޓރީ
ސެކްރެ ަ

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ނ
ތވާ ގޮތުގެމަތި ް
ދ ގަވާއިދާ އެއްގޮ ް
މޝަނުން ހަ ާ
ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮ ި

އަދި މުވައްޒަފުން

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހިންގާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.
(ށ)

އަޢްޔަންކުރުން

ބނުންވާ
ޭ

ކޮމިޝަނަށް

ފދީ،
ވަޒީ ާ

ޒފުންނަށް
މުވައް ަ

ނ
ވަޒީފާއި ް

ފން
މުވައްޒަ ު

ވަކިކުރާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.
މާލީ ކަންކަން

.35

އަހަރީ ރިޕޯޓު

.36

(ހ)

ބނުންވާ ފައިސާ،
ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ޭ
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓެއްގެ ދަށުން
ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔާއިން،

ކމިޝަނަށް
ޮ

އ
މިކަމަށްޓަކަ ި

ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ނ
ނޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމިޝަނު ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެ ް
ކޮމިޝަނުގެ

ބަޖެޓް

ލއި
އެކުލަވާ ަ

ދައުލަތުގެ

ކންމެ
ޮ

ބަޖެޓާއެކު

އަހަރަކު

ނވާނެއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަ ް
(ށ)

އގެ ސަރުކާރުން
ތ ބޭރު ޤައުމެ ް
އެއްވެސް ބަޔަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަ ަ
ކޮމިޝަނަށްދޭ މާލީ އެހީއެއް ،ކޮމިޝަނުގެ މަޤްޞަދުގެ ތެރޭގައިވާ ކަންކަން
ގން ނުވާނެއެވެ.
ކުރުމަށް މެނުވީ ބޭނުންކޮށް ެ

(ނ)

ތކާބެހޭ ހިސާބު،
ކޮމިޝަނުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި ،މާލީ ޒިންމާ ަ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ލިޔެ ބަލަހައްޓައި އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ،އެކުލަވާލެވޭ މާލީ ބަޔާނެއް،
މި

36

ޤާނޫނުގެ

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބުނެފައިވާ

ރ
އަހަ ީ

ރިޕޯޓާއެކު،

އވެ.
ފނުވަންވާނެ ެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޮ
(ހ)

ކޮމިޝަނުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ،ކޮންމެ
އަހަރެއްގެ

ފެބްރުއަރީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި،

މަހުގެ

28

ރައްޔިތުންގެ

ވަނަ

ދުވަހުގެ

މަޖިލީހަށް

ކުރިން
ކޮމިޝަނުން

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ،އެ ރިޕޯޓުގެ
30

ނވި ކަންކަން ހިމަންވާނެއެވެ.
މުއްދަތުގައި ހިނގާދިޔަ ،އަންނަ ި
.1

ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢްލޫމާތު؛

.2

ލތައް؛
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަ ަ
ކޮމިޝަނުން

.3

ނިންމި

އެ

މައްސަލަތަކާއި،

މައްސަލަތައް

ނިންމިގޮތް؛
.4

ވ
ހށަހެޅިފައި ާ
ު

ކޮމިޝަނަށް

މައްސަލަތަކުގެ

އން
ތެރެ ި

ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލަތައް؛
އސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމިވާ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަ ް

.5

މައްސަލަތައް.
(ނ)

ޔންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި،
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަ ާ
ނ
ތ ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ކޮމިޝަނު ް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ާ
އެރިޕޯޓު ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ހ)
ކޮމިޝަނަށް

އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،ދިމާވާ

ފެނިއްޖެ

ދއްގައި،
ހިނ ެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި

ރައްޔިތުންގެ

އެޙާލަތަކާ
މަޖިލީހަށް

ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގައި،
ގުޅޭ

ޚާއްޞަ

މގެ
ހުށަހެޅު ު

ރިޕޯޓެއް
އިޚްތިޔާރު

ގންވެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ
ކޮމިޝަން

.37

އެކުލަވައިލުން

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ
ޖަލްސާ ބާއްވާތާ ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނެއް
އުފައްދައި،

ކޮމިޝަނުގެ

ނބަރުންނާއި
މެ ް

ރައީސާއި ނައިބުރައީސް މި ޤާނޫނުގައިވާ

މންވާނެއެވެ.
ނން ަ
ގޮތުގެމަތިން ޢައްޔަންކޮށް ި
އިންތިޤާލީ

.38

(ހ)

ނކުރާ ޖުޑީޝަލް
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  281ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢައްޔަ ް

މަރުޙަލާގައި

ހ
މޝަނުގެ އެންމެ ާ
ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރާ ކޮ ި

ޢައްޔަންކުރާ

ނ
ޤނޫނުއަސާސީގެ  281ވަ ަ
ލބިގެންވެއެވެ .އަދި ާ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ި

ޖުޑީޝަލް

ދ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް މި
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުފައް ާ

ސަރވިސް

ނނުގެ  3ވަނަ މާއްދާއާއި،
ނ ،މި ޤާ ޫ
ހން ފެށިގެ ް
ވ ު
މލުކުރަންފަށާ ދު ަ
ޤާނޫނަށް ޢަ ަ

ކޮމިޝަން

އ
އހެން މާއްދާތަ ް
ގ ެ
 4ވަނަ މާއްދާއާއި 6 ،ވަނަ މާއްދާ ފިޔަވައި މި ޤާނޫނު ެ
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ހިނގާނެއެވެ.
(ށ)

ނ އުފައްދާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ދެމި
ގ ދަށު ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ެ
ލ
ނނުގެ  37ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޖުޑީޝަ ް
އޮންނާނީ ،މި ޤާ ޫ
ސަރވިސް ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުމާ ހަމައަށެވެ.

(ނ)

މި ޤާނޫނުގެ  37ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނެއް
އުފެއްދުމުން ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އުފައްދާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނުން

ކުރަމުންއައި

މަސައްކަތްތައް

އންމެހައި
ެ

އ
ެ

ކޮމިޝަނަށް

ބަދަލުވާނެއެވެ.
ޤާނޫނަށް

ހ
ދޤުކޮށް ދިވެ ި
ށނީ ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ،ތަޞް ީ
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަ ާ

.39

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ޢަމަލުކުރަންފަށާ
ތާރީޚް
ގަވާއިދު ހަދައި

.40

ހިންގުން
އުވާލެވޭ
ޤާނޫނުތަކުގެ
މާއްދާތައް

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދާނީ ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

.40-1

(ހ)

ނ
ށމާއެކު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫ ު
މލުކުރަން ފެ ު
މި ޤާނޫނަށް ޢަ ަ
ނއެވެ.
ނންބަރު  )13/2010ގެ އަންނަނިވި މާއްދާތައް އުވު ީ
(ޤާނޫނު ަ
()1

އ ނަކަލުކޮށްފައިވާ16 ،
ނނުގެ ތިރީގަ ި
ބުނެވިދިޔަ ޤާ ޫ

ނ
ވަ ަ

މާއްދާގެ (ޅ)
.16

(ޅ)

މވެސް ،ޖުޑީޝަލް
މި މާއްދާގެ (ނ) އެހެންއޮތްނަ ަ
ކޮމިޝަނުން

ސަރވިސް
ފަނޑިޔާރަކު

ދަށު

ޢައްޔަންކުރާނީ،

ކޯޓަކަށް
ޖުޑީޝަލް

އއްތަމަފަނޑިޔާރު،
ކައުންސިލްގެ ލަފާގެމަތިންު ،
އެކަމަށް ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި
އެދުމުންނެވެ.
()2

އ ނަކަލުކޮށްފައިވާ38 ،
ނނުގެ ތިރީގަ ި
ބުނެވިދިޔަ ޤާ ޫ

ނ
ވަ ަ

މާއްދާގެ (ށ)
.38

(ށ)

ޖުޑީޝަލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުގައި

ބ
ތައުދީ ީ
32

ކޮމިޓީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
()3
ފަނޑިޔާރަކާ

ނކަލުކޮށްފައިވާ 39 ،ވަނަ މާއްދާ.
ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަ
.39

ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭނީ އެ ފަނޑިޔާރަކު
ކުރި

މެދު އެޅޭނެ

ކުޑަބޮޑުމިނަށް

ޢަމަލެއްގެ

ވ
ތިރީގައި ާ

ބަލައި،

ތައުދީބީ ފިޔަވަޅުތަކެވެ.

ތައުދީބީ
ފިޔަވަޅުތައް

(ހ)

ނަސޭހަތްދިނުން؛

(ށ)

އިންޒާރުކުރުން؛

(ނ)

ހުރި މަޤާމަށްވުރެ ދަރަޖަ ދަށްކުރުން؛

(ރ)

ފަނޑިޔާރު މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓާ އެއްދަރަޖައިގެ
އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުން؛

(ބ)
()4
ތައުދީބީ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުން.

ނކަލުކޮށްފައިވާ 40 ،ވަނަ މާއްދާ.
ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަ
.40

(ހ)

ފަނޑިޔާރެއްގެ ތައުދީބީ މައްސަލަތައް ބަލައި،
ކަނޑައަޅާނީ

މައްސަލަ

ގޮތެއް

ބެލުން

ކޮމިޝަނުގެ
ވެތިބި

ރަސްމީ

ޖުޑީޝަލް
ޖަލްސާއެއްގައި

މެންބަރުންގެ

މިގޮތުން،

ގތެއް
ޮ

ސަރވިސް
ޙާޟިރު

ޣލަބިއްޔަތުންނެވެ.
އަ ް
ކަނޑައަޅާއިރު

އެ

ގ
ގންވާ މިންވަރު ެ
މައްސަލައަކާބެހޭ ގޮތުން އެކަށީ ެ
ނއެވެ.
ތަޙްޤީޤެއްކުރެވިފައި އޮންނަންވާ ެ
(ށ)

މި

މާއްދާގެ

ހުށަހަޅަންވާނީ،

(ހ)

ގައިވާފަދަ

ކުރެވިފައިވާ

މައްސަލައެއް

ތުހުމަތަކާއި

އ
ެ

ތކާއެކު ،އެކަމަށް
ދނިވި ހެކި ަ
ތުހުމަތަށް ތާއީދު ެ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމަކުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނަށެވެ.
(ނ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައިވާފަދަ

މައްސަލައެއް

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާއެކު،
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އ
މ ،އެ ކޮމިޝަނަށް ެ
އެ ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަ ަ
ފަނޑިޔާރަކު

އަމުރު

ޙާޟިރުވުމުގެ

ނެރެންވާނެއެވެ.
(ރ)

ސަރވިސް

ޖުޑީޝަލް

ޅ
ހުށަހެ ޭ

ކޮމިޝަނަށް

ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރާއިރު ،އެ
މައްސަލައިގައި

ފަނޑިޔާރަކު

އ
އެއްޗެ ް

ބުނާ

ހޯދުމަށް އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށްފަހު ،މައްސަލައިގެ
ބާވަތަށާއި،

ފަނޑިޔާރު

އެއްޗަކަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް

ވަޒީފާއަށް

ނުނިކުމެ
އެ

އިޚްތިޔާރު

މައްސަލައިގައި
އެ

ނ
ބު ާ

ފަނޑިޔާރަކު

މަޑުކުރުމަށް

ކޮމިޝަނަށް

އެންގުމުގެ

ލިބިގެންވެއެވެ.

ހރުމުގައިވެސް އެ
މިގޮތަށް ފަނޑިޔާރަކު ހުންނަ ު
ފަނޑިޔާރެއްގެ

ނ
ޢިނާޔަތްތަކު ް

މުސާރައާއި

މަޙްރޫމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
(ބ)

ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި މި
މާއްދާގެ

ގައިވާ

(ރ)

ނ
އަލު ް

ނމުމާމެދު
ނި ް

ވ
ނ މަނާކޮށްފައި ާ
ނަޒަރުކޮށް ވަޒީފާއަށް ނުކުތު ް
ފަނޑިޔާރަކު އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ނެރެވިދާނެއެވެ.
(ޅ)

ފަނޑިޔާރެއްގެ
ދަނިކޮށް،

މައްސަލައެއް

ނުވަތަ

ތަޙްޤީޤުކުރަމުން

އގައި
މައްސަލަ ި

ވަކިގޮތެއް

ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އެ ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން
އިސްތިޢުފާދީފިނަމަ،
އެހިސާބުން

ދބީ
ތައު ީ

ވނެއެވެ.
ބާޠިލު ާ

މައްސަލަ

ނަމަވެސް

މީގެ

ސަބަބުން

އެފަދަ

މައްސަލައެއްގައި

ހިމެނޭ

ކަމަކުން

އުފެދުނު

ނުވަތަ

އ
ޖިނާ ީ

މަދަނީ

ދަޢުވާއަކަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ.
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(ކ)

ވ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައި ާ
ގޮތުން

މައްސަލައަކާބެހޭ
ލާޒިމްކަމަށް

ކޮމިޝަނަށް
ނމެ
ކ ް
ޮ

ފެންނަ

ނ
ކުރު ް
ތަޙްޤީޤެއް

ތޙްޤީޤެއް ކުރުމަށް
ކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ކުރާ ަ
ކަނޑައަޅާ

ކޮމިޝަނުން

ނުވަތަ

ކޮމިޓީއަކާ

މެންބަރަކާ ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.
(އ)

ދ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން ާ
މައްސަލައަކާ
ތަޙްޤީޤު

ގުޅިގެން،

ކޮމިޓީއަށް

ކޮމިޝަނަށް
ތ
ވ ަ
ނު ަ

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ

ތ
ނުވަ ަ

ތަޙްޤީޤުކުރުމާ
ނ
ހެކި ް

މެންބަރަކަށް،

ޙާޟިރުކޮށް ،އަޑުއެހުން ބޭއްވުންފަދަ ކަންތަކުގައި
ކޯޓަކަށް

އ
އެންމެހަ ި

ލިބިދޭ

އިޚްތިޔާރުތައް

ލިބިގެންވެއެވެ.
(ވ)

ފަނޑިޔާރަކާމެދު އެއްވެސް ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއް
އަޅައިފިނަމަ،
މަޢުލޫމާތު
އެފަދަ

އެކަން
ފައިލުގައި

ލިޔުމެއްގެ

އ
ެ

ފަނޑިޔާރެއްގެ

ނންވާނެއެވެ.
ހިމަ ަ
ކޮޕީ

އެ

ދ
އަ ި

ފަނޑިޔާރަކަށް

ލިބެންވާނެއެވެ.
(މ)

ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި ހިނދެއްގައި،
ގ ޙައްޤު ފިޔަވައި،
ޝނު ެ
ގންވާ ޕެން ަ
އޭނާއަށް ލިބި ެ
އެނޫން

އެހެން

ތއް
ޢިނާޔަ ެ

ނ
ލިބުމު ް

މަޙްރޫމުކުރެވިގެންވެއެވެ.
()5

ނކަލުކޮށްފައިވާ 46 ،ވަނަ މާއްދާ.
ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަ

ފަނޑިޔާރުން .46
ގެ ޢަދަދު
ކަނޑައެޅުން

ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޓެއްގައި ފަނޑިޔާރުން ތިބޭނެ
ށ
ޢަދަދު ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާފައި ނުވާހާހިނދަކު ،ދަ ު
ދ ކަނޑައަޅާނީ ޖުޑީޝަލް
ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަދަ ު
ށ
ށހެޅުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮ ް
ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ ހު ަ
35

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
ނކަލުކޮށްފައިވާ 49 ،ވަނަ މާއްދާ.
ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަ

()6
ފަނޑިޔާރަކު

.49

މަސައްކަތްކުރަމުންއައި

ފަނޑިޔާރަކު

ދ
އުވިގެން ާ

ކޯޓު

މަރުޙަލާ ފިޔަވައި ،އެހެން ޙާލަތްތަކުގައި ،އެއްވެސް

އެހެން

ފަނޑިޔާރަކު އޭނާ ޢައްޔަންކުރެވޭ ކޯޓު ނޫން އެހެން

ކޯޓަކަށް

ކޯޓަކަށް

ބަދަލުކުރުން

ބަދަލުކުރަންވާނީ،

ކައުންސިލްގެ

ޖުޑީޝަލް

ނ ފަނޑިޔާރަކު އެހެން ކޯޓަކަށް
ހުށަހެޅުމަކަށެވެ .މިގޮތު ް
ނ
ދލުކުރެވޭ ީ
ބަ ަ

ބަދަލުކުރާނަމަ،

ފަނޑިޔާރަކު

އެ

އއްފަދަ ،އެއް ދަރަޖައެއްގެ
މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ކޯޓާ ެ
ކޯޓަކަށެވެ.
ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ 52 ،ވަނަ

()7

މާއްދާ.
.52

އެހެން

ނ
އގެ ޝަރީޢަތް ހިންގު ް
ހން ކޯޓެ ް
ވަގުތީ ގޮތުން އެ ެ
ޙަވާލުކުރުމާ

ކޯޓެއްގައި

ފަނޑިޔާރަކާ

ވަގުތީ

ކަނޑައަޅާނީ،

ގޮތުން

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ޖުޑީޝަލް

ބެހޭގޮތުން

ކައުންސިލްގެ

ގތެއް
ޮ

ލަފާގެމަތިން،

ޝަރީޢަތްކު
ރަން
ޙަވާލުކުރުމާ
މެދު

ގޮތެއް

ކަނޑައެޅުން
()8

.54

(ހ)

ޝަރުޢީ

ދާއިރާގެ

ނުވަތަ

ކަމަކަށް

ފިޔަވައި،

ކޯޓުން

ޤާނޫނީ

ދާއިރާގެ

ބޭރު

އެއްވެސް

ކަމަކަށް ،ފަނޑިޔާރަކު ދުލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ފަނޑިޔާރަކު
ކޯޓުން ބޭރުގެ
ކަމަކަށް
ދޫކުރުން

(ށ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގެ

ދަށުން

ހުއްދަކުރެވޭ

ޙާލަތެއްގައި ،ފަނޑިޔާރަކު ދޫކުރެވޭނީ ޖުޑީޝަލް
ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުގެ

ހުއްދައަކާއެކު،

އެ

ކޮމިޝަނުން

ކަނޑައަޅާ

މުއްދަތަކަށެވެ.

އ
ެ

36

މުއްދަތު ،އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި( 6 ،ހައެއް)
މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
()9
ފަނޑިޔާރަކު

ނކަލުކޮށްފައިވާ 55 ،ވަނަ މާއްދާ.
ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަ
.55

ބޭރު

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދައަކާއެކު ،ބޭރު
ޤވާމީ މުއައްސަސާއެއްގައި
ޤައުމެއްގައި ނުވަތަ ބައިނަލްއަ ް

ޤައުމަކަށް

ށ
މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަނޑިޔާރަކު ފޮނުވިދާނެއެވެ .މިގޮތަ ް

ފޮނުވާފައި

ފަނޑިޔާރަކު

ހުރުން

ފޮނުވާފައި

މެދުނުކެނޑި

ބެހެއްޓޭނީ

ގިނަވެގެން ( 2ދޭއް) އަހަރު ވަންދެނެވެ .މި މުއްދަތު
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިތުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

()10

ނކަލުކޮށްފައިވާ 67 ،ވަނަ މާއްދާ.
ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަ

ޗުއްޓީ

ބ
އެއް ފަނޑިޔާރަކަށްވުރެ ގިނަ ފަނޑިޔާރުން ތި ޭ

ދޭ .67

(ހ)

ފަރާތް

އެ

ކޯޓެއްގައިނަމަ،

ކޯޓުގެ

ފަނޑިޔާރުންގެ

އސާނީ އެ ކޯޓުގެ
ޗުއްޓީގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖަ ް
އިސް

ފަނޑިޔާރެވެ.

ކޯޓެއްގެ

އަދި

އިސް

ތއް ހަމަޖައްސާނީ
ފަނޑިޔާރުގެ ޗުއްޓީގެ ކަންތައް ަ
އުއްތަމަފަނޑިޔާރެވެ .އެއް ފަނޑިޔާރަކު ހުންނަ
ކޯޓެއްނަމަ،

އެ

ޗުއްޓީގެ

ފަނޑިޔާރުގެ

އ ދާއިރާގެ އިސް
ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާނީ ެ
ފަނޑިޔާރު

އިސް

ނުވަތަ

ފަނޑިޔާރުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަނޑިޔާރެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި މިހެން އޮތްނަމަވެސް ،މި
ޤާނޫނުގެ  66ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޞިއްޙީ
ސަބަބަށްޓަކައި
ބެހޭގޮތުން

ދޭ
ގތެއް
ޮ

ދިގު

އދަތުގެ
މު ް

ކަނޑައަޅާނީ

ޗުއްޓީއާ
ޖުޑީޝަލް

އ ކޯޓެއްގެ އިސް
ކައުންސިލްގެ ލަފާގެމަތިން ެ
ފަނޑިޔާރެވެ.
37

(ށ)

ނ
ނ ު
މއެކު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު (ޤާ ޫ
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށު ާ
ނނަނިވި މާއްދާތައް އުވުނީއެވެ.
ނަންބަރު )22/2010 :ގެ އަ ް
()1

އ ނަކަލުކޮށްފައިވާ23 ،
ނނުގެ ތިރީގަ ި
ބުނެވިދިޔަ ޤާ ޫ

ނ
ވަ ަ

މާއްދާގެ (ށ)
.23

(ށ)

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ

ރަޖިސްޓްރާރ

ޢައްޔަންކުރާނީ

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ

އެހެން

ފަނޑިޔާރުންގެ

މަޝްވަރާއާއެކު އުއްތަމަފަނޑިޔާރެވެ.
()2

އ ނަކަލުކޮށްފައިވާ49 ،
ނނުގެ ތިރީގަ ި
ބުނެވިދިޔަ ޤާ ޫ

ނ
ވަ ަ

މާއްދާގެ (ށ)
.49

(ށ)

ހައިކޯޓުގެ

ޢައްޔަންކުރާނީ

ރަޖިސްޓްރާރ

ގ
ހައިކޯޓުގެ ފަ ނޑިޔާރުންގެ ލަފާގެމަތިން ހައިކޯޓު ެ
އިސް ފަނޑިޔާރެވެ.
()3

އ ނަކަލުކޮށްފައިވާ59 ،
ނނުގެ ތިރީގަ ި
ބުނެވިދިޔަ ޤާ ޫ

ނ
ވަ ަ

މާއްދާގެ (ށ)
.59

(ށ)

ސުޕީރިއަރ

ރަޖިސްޓްރާރ

ކޯޓުތަކުގެ

ޤޟީންގެ ލަފަޔާއެކު
ޢައްޔަންކުރާނީ އެ ކޯޓެއްގެ ާ
އެ ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީއެވެ.
()4
ކޯޓުތަކުގެ

ދ
ނކަލުކޮށްފައިވާ 93 ،ވަނަ މާއް ާ
ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަ
.93

ކޯޓުތަކުގެ

ރަޖިސްޓްރާރއިން

އިދާރީ

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

މުވައްޒަފުން

އެންމެހައި

ށ
މުވައްޒަފުންނަ ް

ވަކިކޮށް،

މަޤާމުގެ

އެންމެހައި

ކަންކަން

ބަލަހައްޓާނީ

ޖުޑީޝަލް

ފިޔަވައި

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ
ވަޒީފާދީ،

ކުރިއެރުންދީ
މި

ޓ
ޑިޕާޓްމަން ް

ކޯޓުތަކާއި،

ނ
ވަޒީފާއި ް

ހ
ނބެ ޭ
މުވައްޒަފުން ާ

ޤނޫނުގައިވާ
ާ
އޮފް

ނ
ގޮތުގެމަތި ް
ޖުޑީޝަލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.
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މާނަކުރުން

.41

(ހ)

ނފައި ނުވާހާހިނދަކު؛
މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބު ެ
ރ
ޤނޫނު ނަންބަ ު
"އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އޮޑިޓް ޤާނޫނު ( ާ
 )4/2007ގެ ދަށުން އިސްކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށެވެ.
ވނީ ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށެވެ.
"ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ

(ށ)

މި

ޤާނޫނުގައި

ށ
ހންގޮތަކަ ް
އެ ެ

ބުނެފައި

ނުވާހާހިނދަކު،

މި

އ
ޤާނޫނުގަ ި

ތށެވެ.
ނނީ ބަންދުދުވަސްތައް ހިމެނޭ ގޮ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތައް ގު ާ

_________________
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