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ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޮފނުވާފައިވާ
ލަފާއާއި ހިއްސާ ކުރެވުނު މަޢުލޫމާތު

ޮކމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތައް

ޮކމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން

ޮކމިޝަނުގެ އިދާރާ

 ފަނޑިޔާރުންގެ ވަޒީފާއާގުޅިގެން
ކުރި މަސައްކަތް

ޮކންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތްތައް

 2021 ވަނަ އަހަރު ޮކމިޝަނުގެ
 މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭޮގތުން އެކިއެކި

 ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވި މުހިންމު
ބައްދަލުވުންތައް

 2021 ވަނަ އަހަރު ޮކމިޝަނުގެ
 ފަރާތުން ބައިވެރިވި ތަމްރީން
 ޕްޮރގްރާމްތައް/ މަޢުލޫމާތު

ސެޝަންސްތައް/ ޯވކްޮޝޕްތައް

 2021 ވަނަ އަހަރު ޮކމިޝަނުގެ
އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

 ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޮކމިޓީ

 2021 ވަނަ އަހަރުގެ
ޮކމިޝަނުގެ ބަޖެޓް

 2021 ވަނަ އަހަރު
ޮކމިޝަނުން ބެލި ޝަކުވާތައް

 ޮކމިޝަނަށް ކުރިމަތިވި
ގޮންޖެހުންތައް

 2022 ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް
ޮކމިޝަނުން ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް

ރިޯޕޓް ނިންމުން

30

31

32

36

40

18

42

44

48

50

22

52

24

53

54

55



4

2
0

2
1 
ޯޕޓް
 ރި

ހަރީ
 އަ

މި ރިޯޕޓަކީ 2021 ވަނަ އަހަރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަން ހިނގައި 

ދިޔަޮގތުގެ މަށްޗަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޮކމިޝަނުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ 

ރިޯޕޓެވެ. މި ރިޯޕޓުގައި މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި ބަލާލެވިފައި ވާނީ 2021 ވަނަ 

އަހަރު ޮކމިޝަނުން ޮކށްފައިވާ މުހިންމު މަސަކަތްތަކާއި، ލިބުނު ކުރިއެރުންތަކާއި، 

އަދި  ޮގންޖެހުންތަކާއި  ކުރިމަތިވި  ހިންގުމުގައި  މަސައްކަތް  ޮކމިޝަނުގެ 

މިރިޯޕޓް  އެޮގތުން  މައްޗަށެވެ.  ކަންތައްތަކުގެ  ރޭވޭ  ކުރިމަގަށް  ޮކމިޝަނުގެ 

ބިނާޮކށްފައި ވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 159 ވަނަ މާއްދާ އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

10/2008 )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(  ގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ 

ޒިންމާތައް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ޮކމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ދަށުން 

ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކުން ޮކމިޝަނުގެ 

މައްޗަށް ލާޒިމުޮކށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.  

ތަޢާރަފް

c
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އިންސާފު ކަށަވަރުޮކށްދޭ، އިތުބާރުހިފޭ ޖަވާބުދާރީވާ ވިސްނުން ފަހި، ފަނޑިޔާރުގެއެއް

ފަނޑިޔާރުން ލެއްވުން ޤާބިލުކަމަށް ބަޯރސާކުރާ، ޤާބިލުކަން 

ކުރިއަރުވާ ފަނޑިޔާރު ގެއެއްކަން ޔަޤީންކުރުން.

ފަނޑިޔާރުގޭގެ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަރުދަނާ 

ނިޒާމެއް އެކަށައެޅުން.

ފަނޑިޔާރުގޭގައި، އެންމެ މަތީ ދަރަޖާގައި ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި 

ނަޒާހަތްތެރިކަން ނެގެހެއްޓުން.

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ރޭވުންތެރި ޚިދުމަތެއް ޯފރުޮކށްދީ، ޤާނޫނުގެ 

ބާރު ކުރިއެރުވުމުގައި ބައިވެރިވުން.

ލަނޑުދަނޑި

އަމާޒު
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الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني وعىل آله وصحبه أجمعني!

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

ޮކމިޝަނުގެ ޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއެކެވެ. މި ޮކމިޝަނުގެ 

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޯޕޓް ހުށަހަޅައި ދިނުމުގެ އުފާލިބުނު ކަމަށްޓަކައި ނިޢުމަތްތަކުގެ ވެރި هللا 

ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާ ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ ޤާނޫނުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މަތިޮކށްފައިވާ  ޮކމިޝަނަށް  މި  ޤާނޫނުން  ޯކޓުތަކާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ޤާނޫނުންނާއި  ފަނޑިޔާރުންގެ 

ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ ފުރިހަމަޮގތުގައި އަދާޮކށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ ތަރައްޤީޮކށް އިޞްލާޙު 

ކުރުމަށް 2021 ވަނަ އަހަރު ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ނިންމައި ތަންފީޒު ކުރެވުނެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރަކީ 

މިޮކމިޝަނުގެ އަމާޒާ ލަނޑުދަނޑި ސާފުޮކށް ބަޔާންކުރެވި، އެމަންޒިލަށް ދަތުރު ފެށި އަހަރެވެ. ޮކމިޝަން އައު 

އެޮގތުން،  އަހަރެވެ.  ދަތުރުފެށި  ބަޔާންޮކށް  ކަޅުން  ހުދާއި  މަންޒިލް  ދަތުރުގެ  މިއުޅޭ  ކުރަން  ޯލޯގއަކާއެކު 

ރައްޔިތުންނަށް  ފަނޑިޔާރުގެއެއް«  ފަހި،  ވިސްނުން  ޖަވާބުދާރީވާ  އިތުބާރުހިފޭ  ކަށަވަރުޮކށްދޭ،  »އިންސާފު 

ކަށަވަރުޮކށްދިނުމަށް މިޮކމިޝަނުން ދަތުރު ފެށިއެވެ.

ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ޮކވިޑް-19 އާލަމީ ވަބާއަކީ، މިއަދު ޮކމިޝަނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޮގންޖެހުމެއް ނޫނެވެ. 

ވައްޓަފާޅިއާއި އާދަކާދައަށް  ޮކމިޝަނަށް ގެނެވުނު އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި މަސައްކަތުގެ  އަހަރު  2020 ވަނަ 

މިޮކމިޝަނުންގެ  މިދަނީ  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  ޮކމިޝަނުން  މިއަދު  ބަދަލުތަކާއެކު،  ހެޮޔ  އެދެވޭ  ގެނެވުނު 

މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތް ޮގތަށް އައު އާންމު ހާލަތުގައެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު މިޮކމިޝަނުގެ 93 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ 658 ނިންމުމެއް ނިންމިއެވެ. އަދި 7 ދާއިމީ 

ޮކމިޓީގެ ގިނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ 88 ތަޚްޤީޤު ޮކމިޓީ އެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

ޯކޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައިގެ އަދަދަށާއި، އެ ދާއިރާއެއްގެ ޯކތުތަކުގެ މެދުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުފަތުރުގެ 

ނިޒާމަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ފަނޑިޔާރުންގެ ދަތިކަން ދިމާވާ ޯކޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް 33 

 6 ޤާޟީންނާއި   4 ބަލައި،  ޤާބިލުކަމަށް  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ޮކށް،  އިޢުލާން  ފަހަރު   10 ޯހދުމަށް  ފަނޑިޔާރުކު 

މެޖިސްޓްރޭޓުން 2021ގެ ނިޔަލަށް ޢައްޔަނު ޮކށްފައިވާނެއެވެ.

ލިބިފައިވާ  އިތުބާރު  ޮބޑު،  ހާމަކަން  މިހާރަށްވުރެ  ގަވާއިދަކީ  ޢައްޔަނުކުރުމުގެ  ފަނޑިޔާރުން  އިރުތުން،  މީގެ 

މަސައްކަތަކަށް ހެދުމަށް ހަރުދަނާ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެސްފައިވާނެއެވެ. އެޮގތުން، ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

ޮކމިޝަނުގެ ރައީސްގެ ބަސް



7

ރެޯކޑުތައް  ކުށުގެ  އާންމުކުރުމާއި  ނަންތައް  ބޭފުޅުންގެ  އެންމެހައި 

ސާފުކުރުމުގެ މަރުހަލާ ހަރުދަނާ ޮކށްފައި ވާނެއެވެ. އަދި 2021 އަހަރުގެ 

ތެރޭގައި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ފަންނީ މާހިރެއްގެ އެހީގައި މިގަވާއިދު އިތުރަށް 

ތަރަށްޤީޮކށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު، މިހާރު މިދަނީ 

މި ގަވާއިދުގެ އަޖުމަބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު މިޮކމިޝަނަށް ލިބުނު އެންމެ ޮބޑު އެއް ކުރިއެރުމަކީ 

ފެށުމެވެ.  ޮގތުން  ޢަމަލީ  މަސައްކަތް  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  ފަނޑިޔާރުންގެ 

މަސައްކަތް  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  ފަނޑިޔާރުންގެ  އެޮގތުން 

ޯކޓުގެ  ހައި  އަދި  ޯކޓު  ސުޕްރީމް  ޮގތުގައި  އިވޭލުއޭޓަރުންގެ  ކުރުމަށް 

ހުރިހާ  ބައިވެރިވާ  މަސައްކަތުގައި  މި  ހަމަޖައްސައި،  ފަނޑިޔާރުން 

ފަރާތްތަކެއް ވާނީ ތަމްރީން ޮކށްފައެވެ. ޕައިލެޓް އިވޭލުއޭޝަންތައް މިފެށުނު 

އަހަރު ނިމޭނެކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެންމެ ޮބޑު އެއް ކުރިއެރުމެވެ.  

މި މަސައްކަތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުން ޔޫއެންޑީޕީ މެދުވެރިޮކށް 

ކެނޑިނޭޅި ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަކީ ޮކމިޝަނުން ފާހަގަ ކުރާ ކަމެކެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ގަވާއިދު 

މުރާޖާޮކށް 2021 ވަނަ އަހަރު 199 ފަނޑިޔާރުން 461 މާލީ ބަޔާން 

މާލީ  ޮކމިޝަނުން  ފަދައިން  ބުނާ  މިގަވާއިދުގައި  ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، 

އެއްވެސް  ބަޔާންތަކުގައި  މާލީ  ދިރާސާޮކށް  ބަޔާންތައް 

މަޤްސަދު  މިގަވާއިދުގެ  ނުވާކަމީ  ފާހަގަވެފައި  އިންޮކންސިސްޓަންސީއެއް 

މާނަވީ ޮގތެއްގައި ތަންފީޒްވާކަމުގެ ދަލީލެކެވެ.

އުފެދޭ  މެދުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ނިޒާމާމެދު  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ސުވާލުތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނާ ޯކޓުތަކާމެދު އުފެދޭ ކަންޮބޑުވުންތަކާ ގުޅިގެން 

ހުށަހެޅި،  މައްސަލައެއް   404 މިޮކމިޝަނަށް  އަހަރު،  ފާއިތުވެދިޔަ 

މި  ޮކމިޓީން  ނިންމާ  ޮގތެއް  ބެލުމާމެދު  މައްސަލަ  މިޮކމިޝަނުގެ 

މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން %90 މައްސަލައަށް ޮގތެއް ނިންމިއެވެ. ވޭތުވެ 

 10 ކުރީ  އޭގެ  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  މިޮކމިޝަނަށް  އަހަރު   3 ދިޔަ 

އަހަރުގެ ޖުމްލައަށްވުރެ %28 އިންސައްތަ އިތުރަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަމީ މި 

ޮބޑުވެފައިވާކަން  ޮބޑުތަނުން  އިތުބާރު  ކުރާ  އާންމުން  ޮކމިޝަނާމެދު 

ދޭހަވާކަމެކެވެ.

މައްސަލައެއް   33 ޮކމިޓީތަކުން  ތަޚްޤީޤް  އަހަރުވެސް،  ވަނަ   2021

މައްސަލައިގެ  ހުރި  ނުނިމި  މިވަގުތު  ޮކމިޝަނުގައި  ވެއެވެ.  ނިންމާފައި 

ދަށަށް  އިންސައްތަ   20 އަޅާބަލާއިރު  އަހަރާ  ވަނަ   2020 އަދަދު 

ޮގސްފައިވެއެވެ.

އިންސާނީ  ރައުސުލްމާލަކީ  އެއް  މުހިންމު  އެންމެ  މުއައްސަސާއެއްގެ 

ކުރިއެރުންތަކަކީ،  ލިބިފައިވާ  މަސައްކަތްތަކަށް  ޮކމިޝަނުގެ  ވަޞީލަތެވެ. 

މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށް ބަދަލުތަކެއް ނުގެނެސް ގެނެވުނު ކުރިއެރުމެއްކަމީ 

ނަމޫނާކަން  ލާމަސީލު  ދައްކާ  މަސައްކަތުގައި  މުވައްޒަފުން  ޮކމިޝަނުގެ 

ޙިސާން ޙުސައިން

ޮކމިޝަނުގެ ރައީސް

23 ރަޖަބު 1442
24 ފެބްރުވަރީ 2022 

 36 ކުރުމަށްޓަކައި  ތަމްރީން  މުވައްޒަފުން  ކުރަމެވެ.  ފާހަގަ  އުފަލާއެކު 

ގަޑިއިރުގެ ތަމްރީން ޕްޮރގްރާމްތައް ނިމިދިއަ އަހަރު ރާވާ ހިންގާފައިވުމީ 

މި  ތިބެ  އަހުލުވެރިވެ  ވަސީލަތްތަކަށް  ޒަމާނީ  ވެއްޓެއްގައި  ޒަމާނީ 

ޮކމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޯހދައިދެވުނު ފުރުސަތެއްކަން 

އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ޮކމިޝަނުގެ  މެންބަރުންނަކީ  ގިނަ  ޮކމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް 

މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ދައުލަތުގެ  ދިވެހި  އިތުރުން  މެންބަރުކަމުގެ 

އަދާކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ވާއިރު އެބޭފުޅުންގެ މި ދެންނެވި މަސްއޫލިއްޔަތާއި 

ބައްދަލުވުންތަކަށް  ޮކމިޝަނުގެ  އަދާކުރައްވަމުން  ފުރިހަމައަށް  ވާޖިބުތައް 

އަބަދުވެސް  އަޅުގަނޑު  ފަރުވާތެރިކަން  ބެހެއްޓެވި  ވަޑައިގަތުމަށް 

އެ  ވަޑައިގެން  ޮކމިޓީތަކަށް  އެކިއެކި  އިތުރުން  މީގެ  ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ޮކމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމެވުމަށްޓަކައި ގިނަ ވަގުތުތަކެއް މެންބަރުން 

ހޭދަކުރައްވާފައިވާ ކަންވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ޖަމިޢިއްޔާ  އަޤްވާމީ  ބައިނަލް  ޤައުމުތަކާއި  ދޭދޭ  އަހަރު  ވަނަ   2021

ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެހީގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ފެށިފައެވެ. އެޮގތުން 

މަސައްކަތްތަކާ،  ޮމޑެލްގެ  ޯކޓު  ސަރކިޓް  ޔުނިއަންއާއެކު  ޔޫރަޕިއަން 

ކުރުމުގެ  މުރާޖާ  ގަވާއިދުތައް  ލާޒިމްކުރާ   ޤާނޫނުގައި  ޮކމިޝަނުގެ 

މަސައްކަތް އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގައި ހޭދަވާ ވަގުތު ޯހދުމަށް 

ދިރާސީ މަސައްކަތެއް ފަށާފައިވެއެވެ. ޮކމިޝަނުގެ މުއާސަލާތީ ކަންކަން 

ޒަމާނީ ޮގތަކަށް ބައްޓަން ކުރުމަށްޓަކައި ޔޫއެންޑީޕީގެ އެހީގައި ޮކމިޝަނުގެ 

ޮކމިއުނިކޭޝަން ފްރޭމްވާރކް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ފަށާފައިވެއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި، އެކިޮގތްޮގތުން 

ޮކމިޝަނަށް އެހީތެރިވެދެއްވި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި އިދާރާތަކަށާއި ޖުޑީޝަލް 

ހީވާގި  މެންބަރުންނާއި  ޢިއްޒަތްތެރި  ޮކމިޝަނުގެ  ސަރވިސް 

މުވައްޒަފުންނަށާއި، އެންމެހައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު 

ދަންނަވަމެވެ.

ސް
 ބަ
ސްގެ

ރައީ
ގެ 
ޝަނު

ޮކމި
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2
0

2
1 
ޯޕޓް
 ރި

ހަރީ
 އަ

ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރުން

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނަކީ 10 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ 

އިދާރާއެއް  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  ނިންމާ  ޮކމިޝަނުން  އަދި 

ހިމެނޭޮގތުން، 04 ސެޕްޓެމްބަރު 2008 ގައި އުފައްދާފައިވާ ޮކމިޝަނެކެވެ. 

އަންނަނިވި  ހިމެނެނީ  ޮކމިޝަނުގައި  ޮގތުގައި  މެންބަރުންގެ  އެޮގތުން 

ފަރާތްތަކެވެ.

އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން

އަލްއުސްތާޛު މަސްތޫރު ޙުސްނީ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ މަޖިލީހުން

ކަނޑައަޅާ މެންބަރު

ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާގެ މެންބަރު

ޮކމިޝަނުގެ ރައީސް

ޮކމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް
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އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޞިޙް

އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އުއްމުކުލްޘޫމް

އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރު

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން

އެބައިމީހުން އިންތިޚާބުކުރި ޤާނޫނީ ވަކީލު

ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ ރައީސް

 ދަށުޯކޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ޯކޓުތަކުން

އިންތިޚާބު ޮކށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު

 އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ފިޔަވައި ސުޕްރީމްޯކޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން،

އެޯކޓުން އިންތިޚާބު ޮކށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު

ބަންޑާރަނައިބު

ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ކަނޑައެޅި މެންބަރު

 ހައިޯކޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެ ޯކޓުން އިންތިޚާބު

ޮކށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރު

ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރު

ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރު

ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރު

ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރު

ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރު

ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރު

ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރު

ރުން
ންބަ

 މެ
ނުގެ

ޝަ
ކޮމި
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2
0

2
1 
ޯޕޓް
 ރި

ހަރީ
 އަ

 2021 ނިމުނު އިރު ތިބި
ފަނޑިޔާރުގެ ޢަދަދު

 2021 ވަނަ އަހަރު އަލަށް
އައްޔަނުކުރެވުނު ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަދަދު

 2021 ވަނަ އަހަރު ރިޓަޔަރ
ކުރެވުނު ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަދަދު

 2021 ވަނަ އަހަރު އެއްޯކޓުން
 އެނެއް ޯކޓަށް ބަދަލު ކުރެވުނު

ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަދަދު

 2021 ވަނަ އަހަރު ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ
 އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އައްޔަނުކުރެވުނު

ޢަދަދު

ދަދު
 ޢަ
ންގެ

ޔާރު
ނޑި

ްފަ
ފިރިހެންއަންހެނ

183

10

1365

202120164

15173

12172

2020

2019

 ފަނޑިޔާރުންގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ

ތަފާސްހިސާބު

އެހެން  ފިޔަވައި  ފަނޑިޔާރުން  ޯކޓުގެ  ސުޕްރީމް  ފަނޑިޔާރާއި  އުއްތަމަ 

ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، ބަދަލުކުރުމާއި، 

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި 

ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ދިނުމަކީ،  މަޝްވަރާ  ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ރައީސުލް 

މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ހިމެނޭ  މާއްދާގައި  ވަނަ   21 ޤާނޫނުގެ  ޮކމިޝަނުގެ 

ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޮކމިޝަނަށް ލާޒިމުޮކށްފައިވާ 

ކަންކަމެވެ. އެޮގތުން 2021 ވަނަ އަހަރުވެސް ފަނޑިޔާރުންގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ 

ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 

 183 ޮގތުގައި  ފަނޑިޔާރުންގެ  އިރު  ނިމުނު  އަހަރު  ވަނަ   2021

)އެއްސަތޭކަ ތެޔާހި( ފަނޑިޔާރުން ތިއްބެވިއެވެ. އެއީ 163 )އެއްސަތޭކަ 

ތޭހައްޓި( ފިރިހެން ފަނޑިޔާރުންނާއި 20 )ވިހި( އަންހެން ފަނޑިޔާރުންނެވެ. 

2020 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު އަންހެން ފަނޑިޔާރުންގެ ނިސްބަތް 

ވަނީ 2.9 އިންސައްތައަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެ.

ސާބު
 ހި
ސް
ތަފާ
ޅޭ 
އާގު
ޒީފާ
 ވަ
ންގެ

ޔާރު
ނޑި

ފަ
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2
0

2
1 
ޯޕޓް
 ރި

ހަރީ
 އަ

 2021 ވަނަ ފަނޑިޔާރުކަމުން މުސްކުޅި
ކުރެވުނު ފަރާތްތައް

ލ. ޮފނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފަޙީމް

ސ.މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އަޙްމަދު

ހއ. އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

 އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޢަބްދުއްލަޠީފު

ހދ. ނެއްލައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްރައްޒާޤް އާދަމް

ދ. ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޤާދިރު އާދަމް

ހއ.އުލިގަން މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޞީރު އާދަމް
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ހއ.ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢަފީފް ޢީސާ

ތ.ޮއމަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަމީމް

ދ.މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

 އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަފީޤު

ފެމިލީ ޯކޓްގެ ޤާޟީ

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا އަދީބު

ހއ.ބާރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަލީ

ގދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް، 
ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙަސަން

ބ.ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ލަޠީފް

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަލީ

ސާބު
 ހި
ސް
ތަފާ
ޅޭ 
އާގު
ޒީފާ
 ވަ
ންގެ

ޔާރު
ނޑި

ފަ
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1 
ޯޕޓް
 ރި

ހަރީ
 އަ

 2021 ވަނަ އަހަރު ފަނޑިޔާރުކަމަށް
ޢައްޔަނުކުރި ފަރާތްތައް

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކުގެ 

ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން 2021 ވަނަ އަހަރު 10 )ދިހައެއް( ފަނޑިޔާރުން ވަނީ ޢައްޔަނު 

ކުރެވިފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 5 )ފަހެއް( އަންހެން ފަނޑިޔާރުން ހިމެނެއެވެ. އެޮގތުން ޢައްޔަނު ކުރެވުނު 

ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި ވަނީއެވެ. 

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް, ގއ.މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓްމެޖިސްޓްރޭޓް, ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް

ޤާޟީ, ކްރިމިނަލް ޯކޓްއިސްމެޖިސްޓްރޭޓް, ސ.މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް

މެޖިސްޓްރޭޓް, ބ.އޭދަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓްޤާޟީ, ކްރިމިނަލް ޯކޓް

މެޖިސްޓްރޭޓް, ޏ.ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓްއިސްމެޖިސްޓްރޭޓް, ގއ.ޮކލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް

ޤާޟީ, ފެމިލީ ޯކޓްޤާޟީ, ފެމިލީ ޯކޓް

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސުމައިނާއަލްއުސްތާޛާ ޒިޔާދާ ޠާހިރު

އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ޝަފީޢުއަލްއުސްތާޛު ޙާމިދު ރަޝީދު

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އިފްހާމް ނާޝިދުއަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަދީމް

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސަލާމްއަލްއުސްތާޛު ވިޝާޙް ވަޖީދް

އަލްއުސްތާޛާ މަޢީޝާ ޔޫސުފް ސަމީރުއަލްއުސްތާޛާ ޒަޢީމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރު
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 2021 ވަނަ އަހަރު ފިޔަވަޅު އެޅުނު
ފަނޑިޔާރުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2008 )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( 

ގެ 1-32 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން 2021 ވަނަ އަހަރު ވަނީ 14 

އެޅުނު  ފިޔަވަޅު  އެޮގތުން  އެޅިފައެވެ.  ފިޔަވަޅު  ފަނޑިޔާރަކަށް  )ސާދަ( 

ފަނޑިޔާރުންގެ ނަންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ނަޞޭހަތް ދިނުމާއެކު ޮކމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަމްރީން ޕްޮރގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުން.

ނަޞޭހަތް ދިނުމާއެކު ޮކމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަމްރީން ޕްޮރގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުން.

ނަޞޭހަތް ދިނުމާއެކު ޮކމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަމްރީން ޕްޮރގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުން.

ނަޞޭހަތް ދިނުމާއެކު ޮކމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަމްރީން ޕްޮރގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުން.

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބޭ ޮގތަށް ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނުކުތުން 3 )ތިނެއް( 
މަސްދުވަހަށް މަނާކުރުން.

ހުރި މަޤާމަށްވުރެ ދަރަޖަ ދަށްކުރުން 

ނަޞޭހަތް ދިނުމާއެކު ޮކމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަމްރީން ޕްޮރގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުން.

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ނުލިބޭޮގތަށް ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނުކުތުން 14 )ސާދަ( 
ދުވަހަށް މަނާކުރުން.

މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބޭޮގތަށް  ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނުކުތުން 2 )ދޭއް( 
ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް މަނާކުރުން.

ނަޞޭހަތް ދިނުމާއެކު ޮކމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަމްރީން ޕްޮރގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުން.

ނަޞޭހަތް ދިނުމާއެކު ޮކމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަމްރީން ޕްޮރގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުން.

ނަޞޭހަތް ދިނުމާއެކު ޮކމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަމްރީން ޕްޮރގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުން.

ނަޞޭހަތް ދިނުމާއެކު ޮކމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަމްރީން ޕްޮރގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުން.

ނަޞޭހަތް ދިނުމާއެކު ޮކމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަމްރީން ޕްޮރގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުން.

ގއ. ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ނ. ޮޅހީ  މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ޤާޟީ، ކްރިމިނަލް ޯކޓް

ބ. ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

މ.މުލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް

ޤާޟީ، ސިވިލް ޯކޓް

ސ.މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް

ބ. ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ޤާޟީ، ފެމިލީ ޯކޓް

ސ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް، ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް

ފ.މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ސ. މަރަދޫ ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

އދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް، އދ.ދަނގެތި މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް

 އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޢަބްދުލްޙަކީމް

 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކު

އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު

 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ލަޠީފް

އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން އާމިރު

އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޞީރު

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޠައްޔިބު

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝާހިދު

 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ލަޠީފް

 އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުهللا ޢަދީބު

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ހާޝިމް

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާން

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހިމް ނަފީސް ޙުސައިން

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢާމިރު

ވަކިކުރުންނަސޭހަތް + ތަމްރީން

ސަސްޕެންޝަން މަޤާމު ބަދަލުކުރުން ޖުމްލަ
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 2021 ވަނަ އަހަރު އަމިއްލައަށް އެދިގެން
އެއްޯކޓުން އަނެއްޯކޓަށް ބަދަލުކުރި ފަނޑިޔާރުން

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ 

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދަގެ )ހ( ގެ ދަށުން 2021 

ވަނަ އަހަރު 6 )ހަތެއް( ފަނޑިޔާރުން ވަނީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޯކޓާއި މަޤާމު 

ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. އެޮގތުން ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ޯކޓާއި މަޤާމު ބަދަލުކުރެވުނު 

ފަނޑިޔާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓް،

ބ.އޭދަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް،

ކ.ހުރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް،

ލ.މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް،

ފ.މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް

މެޖިސްޓްރޭޓް،

ށ.ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް

ޤާޟީ،

ކްރިމިނަލް ޯކޓް

މެޖިސްޓްރޭޓް،

ދ.ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް،

ކ.ހިންމަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް

މެޖިސްޓްރޭޓް،

ލ.ޮފނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް،

ފ.ބިލެތްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް

މެޖިސްޓްރޭޓް،

ކ.މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް

ޤާޟީ،

ޑްރަގް ޯކޓް

އަލްއުސްތާޛާ އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރު

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝަކީބު

އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާން

އަލްއުސްތާޛާ ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފު

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަމީރު

 2021 ވަނަ އަހަރު ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ޢައްޔަނުކުރި ފަނޑިޔާރުން

ފަރާތްތަކުގެ  ތިބި  މަޤާމުގައި  މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ  ދާއިރާގެ  ޖުޑީޝަލް 

ތެރެއިން 5 )ފަހެއް( ފަރާތެއް ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޯކޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ 68 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން، ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ 

އެޮގތުން  ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  މަޤާމަށް  ކަމުގެ  އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް 

މަޤާމު ބަދަލުކުރެވުނު ފަނޑިޔާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓް،

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް 

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް،

އދ.ޮއމަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް 

މެޖިސްޓްރޭޓް،

ގއ.ވިލިނގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް 

މެޖިސްޓްރޭޓް،

ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް 

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް،

ދ.ބަނޑިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް،

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް 

އދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް، 

އދ.މަހިބަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް 

ގއ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް، 

ގއ.ވިލިނގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް 

ގދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް، 

ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް 

ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް، 

ދ.ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް

އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އާދަމް

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް މައުމޫރު

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އިޙްސާން

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙަސަން

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢާމިރު
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 2021 ވަނަ އަހަރު އިސްތިޢުފާދިން
ފަނޑިޔާރުން

އް  2021 ވަނަ އަހަރު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ޝަރުޠެ
އުނިވި ފަނޑިޔާރުން

 2021 ވަނަ އަހަރު މަޤާމު ބަދަލުކުރި
ފަނޑިޔާރުން

ފަނޑިޔާރަކީ،  ދިން  އިސްތިޢުފާ  ފަނޑިޔާރުކަމުން  އަހަރު  ވަނަ   2021

ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމުކުރާ ސުލޫކީ ސިފަތައް ނެތިގެންދާ 

ފަދަ ޢަމަލުތަކެއް ޮކށްފައިވާކަން ޮކމިޝަނަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ، އަދި އެއީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 154 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 

ނުވާ  އެކަށީގެން  މަޤާމާ  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ  ފަދަ  ބަޔާންޮކށްފައިވާ  ގައި 

ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ހިނދު،  ކުރެވުނު  ޤަބޫލު  ޮކމިޝަނަށް  ޢަމަލެއްކަމަށް 

10/2008 )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަންގެ ޤާނޫނު(ގެ 32-1 )ހ( ގެ 

އެދި  ވަކިޮކށްދިނުމަށް  ފަނޑިޔާރުން  އެ  ދަށުން،  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   4

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައި ވަނިޮކށް، އިސްތިޢުފާ ދިން 

ފަރާތެކެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ( ގެ 

29 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޮގތަށް ޝަރުތެއް އުނިވެގެން  

ތިރީގައިވާ ފަރާތުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމު ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

2021 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާގައި 

ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދަގެ )ހ( ގެ ދަށުން 

2021 ވަނަ އަހަރު މަޤާމު ބަދަލު ކުރެވިފަ ވަނީ އެއް ފަރާތެކެވެ. އެޮގތުން 

މަޤާމު ބަދަލުކުރެވުނު ފަނޑިޔާރުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ޤާޟީ، ކްރިމިނަލް ޯކޓް

މެޖިސްޓްރޭޓް, ދ.ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް

އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ރަޝީދު

އަލްއުސްތާޛާ އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރު

މެޖިސްޓްރޭޓް،

ހއ.އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް،

ހއ.އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓް

 އަލްއުސްތާޛު މޫސާ އިބްރާހީމް

ސާބު
 ހި
ސް
ތަފާ
ޅޭ 
އާގު
ޒީފާ
 ވަ
ންގެ

ޔާރު
ނޑި

ފަ
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ތެރޭގައި  ބާރުތަކުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ޮކމިޝަނުގެ  ޮކމިޓީއަކީ  ވަޒިފާ 

ހިމެނޭ އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ފިޔަވައި އެހެން 

ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ޮކމިޝަނުން  ވަޒީފާއާގުޅޭޮގތުން  ފަނޑިޔާރުންގެ 

ކުރުމުގައި ޮކމިޝަނަށް ލަފާއެރުވުމުގެ ޮގތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޮކމިޓީއެކެވެ. 

ވަޒީފާ ޮކމިޓީން 2021 ވަނަ އަހަރުވެސް ފަނޑިޔާރުން ވަޒީފާއާގުޅުންހުރި 

އެޮގތުން  ގެންޮގސްފައިވެއެވެ.  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  އެކި 

ޝެޑިއުލްކުރެވުނު 23 )ތޭވީސް( ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 17 )ސަތާރަ( 

ބައްދަލުވުން ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. އަދި ޮކމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު 48 )އަށާޅީސް( 

މައްސަލައިގެ ތެރެއިން 39 )ޮއނަސާޅީސް( މައްސަލަ ވަނީ ނިމިފައެވެ. 

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ

ނިމުނު

ނުނިމޭ

ކަތް
ސައް

 މަ
ކުރި

ން 
ޅިގެ
އާގު
ޒީފާ
 ވަ
ންގެ

ޔާރު
ނޑި

ފަ

 ފަނޑިޔާރުންގެ ވަޒީފާއާގުޅިގެން
ކުރި މަސައްކަތް

ވަޒީފާ ޮކމިޓީ

81%

19%

48
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މި ޮކމިޓީއަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 159 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

13/2010 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ 59 ވަނަ މާއްދާ 

ބޭނުންތައް  ތަމްރީނާގުޅޭ  ތަޢުލީމާއި  ފަނޑިޔާރުންގެ  ދަށުން  ގެ 

ދަށްޮކށް  ފެންވަރު  މިންގަނޑަށްވުރެ  އެކަށީގެންވާ  އެސެސްކުރުމާއި، 

އިންސާފު  ޢަދުލު  އަދި  ދެނެގަތުމަށާއި،  ފަނޑިޔާރުން  މަސައްކަތްކުރާ 

ޮބޑުކުރުމަށްޓަކައި  އިތުބާރު  އާންމުންގެ  މަސައްކަތަށް  ޤާއިމުކުރުމުގެ 

އަމިއްލައަށް  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  އެހީތެރިވެދިނުމަށާއި  ޮކމިޝަނަށް 

ފެންވަރު  އިންސާފުގެ  ޢަދުލު  ޯފރުޮކށްދެވޭ  އާންމުންނަށް  ރަނގަޅުޮކށް، 

އިތުރުކުރުމަށް  ގާބިލުކަން  ޝަރުޢީ  ފަނޑިޔާރުންގެ  ރަނގަޅުޮކށްދީގެން، 

ޮކމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޮކމިޓީއެކެވެ.

ފެންވަރު  މަސައްކަތު  ފަނޑިޔާރުންގެ  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  މި 

ވަޒަންކުރުމުގެ ޕައިލެޓް ޕްޮރޖެކްޓެއް ޯރލްއައުޓް ކުރުމަށްޓަކައި ޔޫ.އެން.

 ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު
ވަޒަންކުރާ ޮކމިޓީ

ވަނަ   21 ޤާނޫނުގެ  ޮކމިޝަނުގެ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ޮކމިޓީއަކީ،  މި 

ތެރޭގައި  ބާރުތަކުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ޮކމިޝަނުގެ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ 

ޯކޓުގެ  ސުޕްރީމް  އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި  ބަޔާންޮކށްފައިވާ  ކަމަށް  ހިމެނޭ 

މަޤާމުގެ  ޢައްޔަންކުރުމާއި  ފަނޑިޔާރުން  އެހެން  ފިޔަވައި  ފަނޑިޔާރުން 

 ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ޮކމިޝަނަށް
ލަފާދޭ ޮކމިޓީ

ފެންވަރު  ޢައްޔަންޮކށް،  ޮކންސަލްޓަންޓެއް  އެހީތެރިކަމާއެކު  މާލީ  ޑީ.ޕީގެ 

ވަޒަންކުރުމުގެ ގަވާއިދާއި ޓޫލްކިޓް ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ.

ޕައިލެޓް ޕްޮރޖެކްޓްގައި މަސައްކަތު ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް އިވެލުއޭޓަރުންގެ 

ހައިޯކޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ޯކޓު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް  ޮގތުގައި 

ދުވަހު  ވަނަ   2021 ސެޕްޓެމްބަރު   09 ޢައްޔަންޮކށް،  ފަނޑިޔާރުން 

ތަމްރީން،  ވަޒަންކުރުމާގުޅޭ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  ފަނޑިޔާރުންގެ 

ޢައްޔަންކުރެވުނު އިވެލުއޭޓަރުންނާއި ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ކަމާގުޅޭ 

މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީ 

ޮގތުން 30 ޮނވެންބަރު 2021ގައި އިފްތިތާހުޮކށް ޢަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ 

ޮކމިޓީން  ވަޒަންކުރާ  ފެންވަރު  މަސައްކަތު  ފަނޑިޔާރުންގެ  ފެށިފައެވެ. 

2021 ވަނަ އަހަރު 03 )ތިނެއް( ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. 

ލަފާއެރުވުމުގެ  ޮކމިޝަނަށް  ކަންކަންކުރުމުގައި  ދިނުމާބެހޭ  ކުރިއެރުން 

ޮގތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޮކމިޓީއެކެވެ. 

ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ޮކމިޝަނަށް ލަފާދޭ ޮކމިޓީއިން 2021 ވަނަ 

އަހަރު 21 )އެކާވީސް( ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. 
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ދިމާވާ  ހުށަހެޅުމުގައި  މައްސަލަތައް  ޢާއިލީ  ހުށަހެޅޭ  ޯކޓަށް  ފެމިލީ 

މައްސަލަތައް ނުނިމި  ހުށަހެޅޭ  އެޯކޓަށް  އަދި  ޮގންޖެހުންތަކުގެ ޝަކުވާ 

ގިނަދުވަސް ވާކަމުގެ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ޮކމިޝަނަށް ހުށަހަޅަމުންދާތީ، އެ 

ޯކޓުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށާއި އެޯކޓުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މައްސަލަތައް 

ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޤާނޫނަކަށް ނުވަތަ ޤަވާއިދަކަށް 

ބަދަލުނުގެނެސް މިހާރުން މިހާރަށް އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތަކަކީ ޮކބައިކަން 

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ދިރާސާއެއް ހެދިފައިވެއެވެ. 

އެ  ފާސްޮކށް،  ޮކމިޝަނުން  ރިޯޕޓު  ދިރާސާ  ތައްޔާރުކުރި  ޮކމިޓީން 

ރިޯޕޓުގައި ރިކަމަންޑޭޝަންގެ ޮގތުގައި ފާހަގަ ޮކށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ 

ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، އިދާރީ ޮގތުން ކުރަންހުރި ކަންތައްތަކެއް ކަމުގައިވާތީ، 

ޖުޑީޝަލް  ޮއފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ކުރުމަށް  ތަންފީޒު  ކަންކަން  އެ 

ހިނގަމުންދާޮގތް  މަސައްކަތްތައް  ޙަވާލުކުރެވި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ 

ޮކމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ޮމނިޓަރކުރަމުން ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 

ޝަކުވާތަކެއް  ގިނަ  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ  ހުށަހެޅޭ  ޯކޓަށް  ސިވިލް 

ޮކމިޝަނަށް ހުށަހެޅެމުންދާތީ، ޚާއްޞަޮގތެއްގައި ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޮކމިޝަނަށް ލިބޭ ޝަކުވާތައް އިތުރުވާތީ، ސިވިލް 

ކުރެވިދާނެ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  މިހާރަށްވުރެ  މަސައްކަތްތައް  ޯކޓުގެ 

ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަށާއި އަދި އެކަންކަމުގެ ތެރެއިން މި ޮކމިޝަނަށް 

ޙައްލުޮކށްދެވިދާނެ ކަންކަން ދެނެގަތުމުގެ މަޤުޞަދުގައި އެކުލަވާލި ޮކމިޓީން 

ދިރާސާޮކށް އެކުލަވާލި ރިޯޕޓް ޮކމިޝަނުން ފާސްޮކށް ޑިޕާޓްމަންޓް ޮއފް 

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އެހީއާއެކު ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އަދި 

އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  ހެދުމުގައި،  ޕްލޭން  ޯރލްއައުޓް  އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން 

ޤާނޫނާއި ފުށުނާރާ ޮގތެއްގެ މަތިން، އެ ޕްލޭންތައް ހަދައި، މި ޮކމިޝަނަށް 

ހުށަހެޅުމަށް ސިވިލް ޯކޓުގައި ދެންނެވުމަށް ޮކމިޝަނުން ނިންމެވިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ޯކޓުގައި ނުނިމި ގިނަދުވަސްވެފައި ހުރި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް 

ހުރުމާއެކު، އެ މައްސަލަތައް ނިންމުމައްޓަކައި އެހެން ޯކޓަކުން ފަނޑިޔާރުން  

ޮއފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ގުޅޭޮގތުން،  މަސައްކަތްކުރުމާ  ވަޑައިގެން  އެޯކޓަށް 

އަލީގައި  މައުލޫމާތުގެ  ޯހދުނު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ޖުޑީޝަލް 

މަޝްވަރާޮކށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރިން، ސުޕީރިއަރ ޯކޓުތަކުން 

 ފެމިލީ ޯކޓުގައި ހުރި އިދާރީ
 މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށް އެކުލަވާލެވުނު

ދިރާސާ ޮކމިޓީ

 ސިވިލް ޯކޓުގައި ހުރި މައްސަލަތައް
ދެނެގަތުމަށް އެކުލަވާލި ދިރާސާ ޮކމިޓީ

 ކްރިމިނަލް ޯކޓުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށް
އެކުލަވާލި ދިރާސާ ޮކމިޓީ

ހަމަޖައްސާނެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، އެބޭފުޅުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތަކާއި، 

އިދާރީ ޮގތުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ބައެއް އިންތިޒާމްތައް ދެނެތަތުމަށްޓަކައި 

ޮކމިޓީއެއް  ވަނީ   2021 ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  އެންމެހާ  ކުރަންޖެހޭ 

އެކުލަވާލެވިފައެވެ.

ކަތް
ސައް

 މަ
ކުރި

ން 
ޅިގެ
އާގު
ޒީފާ
 ވަ
ންގެ

ޔާރު
ނޑި

ފަ
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 ޮކ
ޝަން

ޓްރޭ
ސް
މިނި

އެޑް
ލް 
ޝަ
ޖުޑީ

 ޖުޑީޝަލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮކމިޓީ

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮކމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، ޤާނޫނު 

ނަންބަރު 10/2008 )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( އަށް 2 

ޖުޑީޝަލް  ޮއފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ޤާނޫނުގައި،  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގައި ޮކމިޝަނުގެ 

ލަފަޔާ މަޝްވަރާ ޯހދަންޖެހޭނެ ކަންކަމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް ޮއފް ޖުޑީޝަލް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ލަފަޔާ އިރުޝާދު ދިނުމެވެ. އެޮގތުން 2021 ވަނަ 

އަހަރު މި ޮކމިޓީގެ 31 )އެއް ތިރީސް( ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. 

 ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮކމިޓީން
ރ. އަޮތޅަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

ދާއިރާތަކުގެ  ޖުޑީޝަލް  ޮކމިޓީން،  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޖުޑީޝަލް 

ދިމާވާ  ހިންގަމުންދާޮގތާއި  މަސައްކަތްތައް  ޯކޓުތަކުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް 

ޮގންޖެހުންތަކަކީ ޮކބައިޯތ، ވީހާ ގާތުން ދެނެގަތުމާއި ޖުޑީޝަލްދާއިރާތަކުގައި 

ޮގންޖެހުންތައް  ހުރި  ކުރުމާގުޅޭޮގތުން  ގާއިމު  ޯކޓުތައް  ސަރކިޓް 

ހައްލު  މިޮގންޖެހުންތަކަށް  އެހީގައި  ޮކންސަލްޓަންޓްގެ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 

ޯހދުމަށް ބޭނުންވާތީ، އީ.ޔޫ ގެ ޮކންސަލްޓެންޓް ޖަޖް ރައިނާ ޑެވިލް އާއެކު، 

ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ 10 މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓަށް ވަނީ ޒިޔާރަތްޮކށްފައެވެ. މި 

ދަތުރު ޮކއްފައިވަނީ 25 ޮއކްޯޓބަރ 2021 ން 28 ޮއކްޯޓބަރު 2021 

ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން.

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮކމިޓީ ރ.ދުވާފަރު 

މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގައި

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮކމިޓީ ރ.މާކުރަތު 

މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގައި
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 2021 ވަނަ

 އަހަރު ޮކމިޝަނުން

ބެލި ޝަކުވާތައް

)ހަތަރުސަތޭކަ   404 ބެހޭޮގތުން  ފަނޑިޔާރުންނާ  އަހަރު  ވަނަ   2021

ހަތަރު( ޝަކުވާ ހުށަހެޅުނެވެ. މި ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން 26 )ސައްބީސް( 

މައްސަލަ ވަނީ ތަޙްޤީޤްކުރަން ނިންމާފައެވެ.  މި މައްސަލަތަކާއެކު 2021 

ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ 88 )އަށާހި( މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤް ވަނީ ކުރިއަށް 

ގެންޮގސްފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 2021 ވަނަ އަހަރު 33 )ތިރީސް ތިން( 

ތަޙްޤީޤް ވަނީ ނިމިފައެވެ. އަދި 2021 އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވަކި ޮގތެއް 

ޝަކުވާ  މިހުރިހާ  ޝަކުވާއެވެ.  )ފަންސަވަންނަ(   55 ވަނީ  ނުނިމި 

ތަކަކީވެސް ދިރާސާ މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަލާގައި ކުރިއަށްދާ 

ޝަކުވާތަކެވެ. 

2021 ވަނަ އަހަރު ބެލި 88 )އަށާހި( މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރު 

ނިމުނު އިރު 37.5 އިންސައްތަ މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުނު އަދަދު

2019 2020 2021

404

288

114

 2021 ވަނަ އަހަރު ޝަކުވާ
ހުށަހެޅުނު ޢަދަދު

 2021 ވަނަ އަހަރު ޮކމިޝަނުން
ބެލި ޝަކުވާގެ ޢަދަދު

 2021 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު މައްސަލަ
ތަކުގެ ޢަދަދު

4048833
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115
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85
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48

62
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2021 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު

ސާބިތުވި

ސާބިތުނުވާ

މައްސަލަ

މައްސަލަ

ތައް
ކުވާ
ޝަ
ލި 
 ބެ
ނުން

ޝަ
ކޮމި
ރު 

އަހަ
ނަ 

 ވަ
20
21

ޮކމިޝަނުން ބެލި ޝަކުވާގެ ތަފާސް ހިސާބު

45%
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 ޮކމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާގެ ތަފާސް
ހިސާބު

 ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުމާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

 އިންޓެގްރިޓީއާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ޝަކުވާ

 ހިތްތިރިކަމާއި ރިވެތި އަޚްލާޤު ނެތްކަމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރާކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ
ޝަކުވާ

 ސިޔާސީ ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާކަމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

 ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމަށް / ބަދުއަޚުލާޤީ
ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

 ޯކޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ލަސްވެގެން
ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

 ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފު
ވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝާކުވާ

ޖުމްލަ
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ހުށަހެޅުނwު އަހަރު
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ޯމލްޑިވްސް ޮޕލިސްސަރވިސް އަށް 

މައްސަލ1ަ މައްސަލ1ަ

އެންޓި ޮކރަޕްޝަން އަށް

 2021 ވަނަ އަހަރު ތަޙްޤީޤީ
އިދާރާތަކަށް ޮފނުވުނު މައްސަލަތައް

 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޮކމިޝަނުގެ މައްޗަށް އުފުލުނު
 ދަޢުވާއާއި އަދި ޮކމިޝަނުން ކުރި ދަޢުވާ

ޮކމިޝަނުން ކުރި ދަޢުވާތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބުޮކމިޝަނުގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު

ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭޮގތުން ޮކމިޝަނަށް ހުށަހަޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައި އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާއިރު، 

އެ މައްސަލައަކީ ތަޙްޤީޤީ އެހެން އިދާރާއަކުން ބަލާ މައްސަލަތަކާގުޅުން ހުރި މައްސަލައެއް ކަމަށް ޮކމިޝަނަށް 

ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތައް ޮކމިޝަނުން ދަނީ އެކަމާގުޅޭ ތަޙްޤީގު އިދާރާތަކަށް ޮފނުވަމުންނެވެ. 

ކުރި  ދަޢުވާ  ޮކމިޝަނުން  ދަޢުވާއާއި  އުފުލުނު  މައްޗަށް  ޮކމިޝަނުގެ  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2021

މައްސަލަތަކުގައި ޯކޓުތަކާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ވަކާލާތު ޮކށްފައެވެ. އެޮގތުން؛
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 މައްސަލަ ބެލުމާމެދު ޮގތެއް
ނިންމާ ޮކމިޓީ

 ތަޙްޤީޤް ޮކމިޓީތަކަށް ޮކމިޝަނުން ބޭރުން
މެންބަރުން ހަމަޖެއްސުން

ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭޮގތުން ޮކމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 )ޖުޑީޝަލް 

ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 1-22 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މައްސަލަ 

ބެލުމާމެދު ޮގތެއް ނިންމާ ޮކމިޓީން  2021 ވަނަ އަހަރު ވަނީ 437 )ހަތަރުސަތޭކަ ސަތުތިރީސް( މައްސަލަ 

ދިރާސާ ޮކށްފައެވެ. މި މައްސަލަތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް މި ޮކމިޓީގެ 112 ބައްދަލުވުން 2021 ވަނަ އަހަރު 

ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

ތަޙްޤީޤްކުރަން ފެންނަ 

މައްސަލައިގެ ޢަދަދު 

ތަޙްޤީޤްކުރަން ނުފެންނަ 

މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

ދިރާސާ ކުރަމުންދާ 

މައްސަލައިގެ ޢަދަދު 

ތަޙްޤީޤް ޮކމިޓީތަކަށް ޮކމިޝަނުން ބޭރުން މެންބަރުން ނެގުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ 

ތެރެއިން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއާއި އަދި އިންޓަރވިއުއަށް ބަލައި، ލ.ގަން.ތުނޑި ނޫރާނީއާގެ، އަޙްމަދު ސިމާޙް 

ޮކމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤް ޮކމިޓީތަކަށް، ޮކމިޝަނުން ބޭރުން އަންނަ މެންބަރެއްގެ ޮގތުގައި ވަނީ ޢައްޔަނުޮކށްފައެވެ.

 2021 ވަނަ އަހަރު ދިރާސާ ކުރެވުނު

މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

 އަލަށް
ހުށަހެޅުނު

 ކުރީއަހަރުގެ
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ހަރީ
 އަ

 ގަވާއިދުތަކާއި

 އުސޫލުތައް
ޮކމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި 

އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، 2021 ވަނަ އަހަރު، 

އިޞްލާޙުކުރުމުގެ  އެކުލަވާލުމާއި  އުސޫލުތައް  ގަވާއިދުތަކާއި  ބައެއް 

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންޮގސްފައިވެއެވެ. 

މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި  މަޤާމްތަކަށް  ޮކމިޝަންގެ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

އަމަލުކުރާ ޮގތުގެ gގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން.

އުމުރުން 55 އަހަރު ވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 

ޞިއްޙީ  އެދިގެން  އަމިއްލައަށް  ނުވިނަމަވެސް  އަހަރު   55 އުމުރުން 

ޢިނާޔަތް  ފަނޑިޔާރުންނަށް  މުސްކުޅިކުރާ  މަޤާމުން  ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި 

ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތުގެ ގަވާއިދު« ގެ ދަށުން މުސްކުޅިޮކށްދިނުމަށް 

ޮކމިޝަނުން ނިންމާ ފަރާތްތައް މުސްކުޅި ކުރުމަށް ޮކމިޝަނުން ނިންމާ 

މުއްދަތު ދިނުމަށް ތާރީޚް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލަށް އިޞްލާޙް ގެނައުން. 

ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ޯކޓާ އެއް 

ޮގތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ބަދަލުކުރުމުގައި  ޯކޓަކަށް  އެހެން  ދަރަޖައެއްގެ 

ގަވާއިދަށް އިސްލާޙު ގެނައުން.

މުއްދަތުގައި  ޙާލަތުގެ  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ސިއްޙަތުގެ  އާންމު 

ފަނޑިޔާރުންނަށް ޚާއްޞަ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދޭ އުސޫލަށް ބަދަލުގެނައުން.

ގަވާއިދު  އިޖުރާއަތުގެ  ވަޒަންކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  ފަނޑިޔާރުންގެ 

ފާސްކުރުން.

ޮކމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ފާސްކުރުން.

ޙު ކުރެވުނު ގަވާއިދުތަކާއި  އިޞްލާ
އުސޫލުތައް

 އެކުލަވާލެވުނު ގަވާއިދުތަކާއި
އުސޫލުތައް
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޮފނުވާފައިވާ ލަފާއާއި

ހިއްސާ ކުރެވުނު މަޢުލޫމާތު

ފަނޑިޔާރެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމުކުރާ ސުލޫކީ ސިފަތައް ނެތިގެންދާ 

ފަދަ ޢަމަލުތަކެއް ޮކށްފައިވާކަން ޮކމިޝަނަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ، އަދި އެއީ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 154 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަދަ 

ޮކމިޝަނަށް  ޢަމަލެއްކަމަށް  ނުވާ  އެކަށީގެން  މަޤާމާ  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ 

ޤަބޫލުކުރެވުނު ހިނދު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2008 )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

ދަށުން،  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   4 ގެ  )ހ(   1-32 ޤާނޫނު(ގެ  ޮކމިޝަނުގެ 

ކްރިމިނަލް ޯކޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުރި، އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް 

ވަނީ  އަހަރު  ވަނަ   2021 ވަކިކުރުމަށް  ފަނޑިޔާރުކަމުން  ރަޝީދު 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ޝަކުވާތަކެއް  ގިނަ  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ  ހުށަހެޅޭ  ޯކޓަށް  ސިވިލް 

ޮކމިޝަނަށް ހުށަހެޅެމުންދާތީ، ޚާއްޞަ ޮގތެއްގައި ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޮކމިޝަނަށް ލިބޭ ޝަކުވާތައް އިތުރުވާތީ، ސިވިލް 

ކުރެވިދާނެ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  މިހާރަށްވުރެ  މަސައްކަތްތައް  ޯކޓުގެ 

ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަށާއި އަދި އެކަންކަމުގެ ތެރެއިން މި ޮކމިޝަނަށް 

ދިރާސާޮކށް  މަޤުޞަދުގައި  ދެނެގަތުމުގެ  ކަންކަން  ޙައްލުޮކށްދެވިދާނެ 

އެކުލަވާލި ރިޯޕޓް 2021 ވަނަ އަހަރު ވަނީ މަޖިލީހަށް ޮފނުވާފައެވެ. 

ދިމާވާ  ހުށަހެޅުމުގައި  މައްސަލަތައް  ޢާއިލީ  ހުށަހެޅޭ  ޯކޓަށް  ފެމިލީ 

ނުނިމި  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  އެޯކޓަށް  އަދި  ޮގންޖެހުންތަކުގެ ޝަކުވާ 

އެ  ލިބެމުންދާތީ،  ޮކމިޝަނަށް  ޝަކުވާތަކެއް  ގިނަ  ގިނަދުވަސްވާކަމުގެ 

ޯކޓުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށާއި އެޯކޓުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މައްސަލަތައް 

ފިޔަވަޅުތަކަކީ  ހުރި  އެޅެން  ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ކުރިއަށް  ހަލުވިކަމާއެކު 

ޮކބައިކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ކުރި ދިރާސާ ރިޯޕޓް 2021 ވަނަ އަހަރު 

ވަނީ މަޖިލީހަށް ޮފނުވާފައެވެ. 

މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމުގެ ޮއނިގަނޑާއި މުސާރައިގެ 

ޮއނިގަނޑަށް، ޮކމިޝަނަށް ފެންނަ އިސްލާޙުތަކާއެކު އެ ޮއނިގަނޑު ވަނީ 

2021 ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ޮކމިޓީއަށް ޮފނުވާފައެވެ.

 ފަނޑިޔާރުކަމުން  ވަކިކުރަން ފެންނަ
ފަރާތްތައް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން

 ސިވިލް ޯކޓުގައި ހުރި މައްސަލަތައް
 ދެނެގަތުމަށް ކުރި ދިރާސާ ރިޯޕޓް

މަޖިލީހަށް ޮފނުވުން

 ފެމިލީ ޯކޓުގައި ހުރި އިދާރީ
 މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށް އެކުލަވާލެވުނު
ދިރާސާ ރިޯޕޓް މަޖިލީހަށް ޮފނުވުން

 މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ
 މަޤާމުގެ ޮއނިގަނޑާއި މުސާރަ އަދި
 އިނާޔަތްތައް ރިވިއުކުރަން ނިންމިޮގތް

މަޖިލީހަށް ޮފނުވުން
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ޮކމިޝަނުގެ ރައީސް ޙިސާން ހުސައިން ޮކމިޝަނުގެ 

ބައްދަލުވުމެއްގައި

 ޮކމިޝަނުގެ

ބައްދަލުވުންތައް

ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2008 )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( 

ގެ 19 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 2021 ވަނަ އަހަރު ޮކމިޝަނުގެ 93 

)ތެޔާނަވާ( ޖަލްސާ ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ޖަލްސާތަކުން 658 )ހަސަތޭކަ 

އަށުވަންނަ( ނިންމުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި 

ޤާނޫނުން ޮކމިޝަނާ މަތިޮކށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައިވާ 

ވަނީ  ނިންމުންތަކެއް  މުހިންމުން  ޮކމިޝަނުން  ކަންކަމާގުޅޭޮގތުން 

ނިންމާފައެވެ.
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ތައް
ވުން

ދަލު
ބައް
ގެ 
ޝަނު

ޮކމި

ބައެއް  މަރުޙަލާގައި  ތަޙްޤީޤީ  މައްސަލަތަކުގެ  ހުށަހެޅޭ  ޮކމިޝަނަށް 

ޮބޑަށް  ވަރަށް  ނުނިމި  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ޯކޓަށް  މެޖިސްޓްރޭޓް 

ދިގުދެމިގެން ޮގސްފައިވާ މައްސަލަތައް ހުރިކަމާއި މައްސަލަތައް ނުނިމި 

ވަރަށް ގިނަ މުއްދަތު ހޭދަވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ، އެކަން އެފަދަ 

މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ނިންމުން.

ކުރިއަށް  މައްސަލަ  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ  ހިނގަމުންދާ  ޯކޓުތަކުގައި 

ނުދާކަން  ކުރިއަށް  މައްސަލަތައް  ހިއްސާކުރެވި  ޝެޑިއުލް  ދާނެޮގތުގެ 

ޮކމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ، މައްސަލައާގުޅޭ އަޑުއެހުންތައް ތާވަލް 

ޝެޑިއުލްޮކށްފައިވާ  ނިންމުމަށް  މައްސަލަތައް  އެ  ޮގތާއި  ކުރެވިފައިވާ 

ތާރީޚްތައް ޯހދުމަށާއި، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ޝެޑިއުލް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި 

ޢަމަލުކުރާ  އެޮގތަށް  ސަބަބު،  ނުވާ   ކުރެވިފައި  ތައްޔާރު  ނުވާނަމަ، 

ޯކޓުތަކުން ޯހދުމަށް ނިންމުން.

ނިންމުމަށް  ޝަރިޢަތް  ގަތުމާއި  ބަލައި  މައްސަލަތައް  ޯކޓުތަކުގައި 

އެ  ކުރެވޭތީވެ،  ފާހަގަ  ވާކަން  ގިނަދުވަސް  ވަރަށްވުރެ  އެކަށީގެންވާ 

މައްސަލަތައް އަވަސްކުރުމާ ގުޅޭޮގތުން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ޯކޓުތަކަށް ލަފަޔާ 

އިރުޝާދީ އެކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެންނެވުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިޯކޓުގެ ޮގފިތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައް ބަލައިގަތުމުގައި 

ހުށަހެޅޭ  ހައިޯކޓަށް  އާއި  ޝަކުވާ  ކުރަމުންދާކަމުގެ  ޢަމަލު  ތަފާތުޮކށް 

މައްސަލަތަކުގައި އެއްވެސް އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވި ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރެވިފައިވާތީ،  ފާހަގަ  ޮކމިޝަނަށް  ހުރިކަން  މައްސަލަ 

ހައިޯކޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.

ދިރާސާކުރުމުން  ރެޯކޑްތައް  މައްސަލަތަކުގެ  ހުރި  ނުނިމި  ޯކޓުތަކުގައި 

ކްރިމިނަލް ޯކޓުގައި ވަރަށް ޮބޑަށް ދިގުދެމިގެން ޮގސްފައިވާ މައްސަލަތައް 

ފާހަގަ  ގިނަކަމަށް  ޚިލާފަށް  އާދަޔާ  ބެކްޮލގް  ޯކޓުގެ  އަދި  ހުރިކަމާ 

ޯކޓުތަކުން  ސުޕީރިއާ  އެހެން  ހުއްދަކުރާނަމަ  ޤާނޫނު  ކުރެވިފައިވާތީ، 

ފަނޑިޔާރުން އެޯކޓުގެ ބެކްޮލގް ކްލިއަރ ކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުމަށާއި، އަދި 

ދަތިތަކާއި  ހުރި  އިދާރީޮގތުން  ލަސްވުމުގައި  މަސައްކަތްތައް  ޯކޓުގެ 

އެދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކްރިމިނަލްޯކޓުން ހުށަހަޅާ ޙައްލުތަކަކީ ޮކބައިޯތ 

ދަތިނުވާޮގތަށް  މަސައްކަތްތަކަށް  ކްރިމިނަލްޯކޓުގެ  ސާފުކުރުމާއި، 

އިދާރާތައް  ގުޅުންހުރި  މަސައްކަތްތަކާ  އެޯކޓުގެ  ދިނުމަށް  އެއްބާރުލުން 

ޮއފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އަދި  ޮޕލިސް ސަރވިސަސް  ޯމލްޑިވްސް  ކަމުގައިވާ 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމުން.

މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ތަރިކަ މައްސަލަތަކުގައި ސިވިލް ޯކޓުން 

ޯހދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބުން،  އާދަޔާޚިލާފަށް ލަސްވާކަމަށް ޮކމިޝަނަށް 

ފާހަގަ ކުރެވޭތީ ލަސްވާ ސަބަބު ސިވިލްޯކޓުން ސާފުކުރުމަށް ނިންމުން.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 )ޖިނާއީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 198 ވަނަ 

މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

 7 ގިނަވެގެން  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ކުރާ  އިސްތިއުނާފު  މައްސަލަތައް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޯކޓުން ޮގތެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭކަމަށް އެ މާއްދާގެ )ބ( 

ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެބާވަތުގެ މައްސަލަތައް 

ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ ދައްކައި ލިޔަންކިޔަން 

ނުދަންނަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅެމުން ދާކަމަށާއި އެފަދަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފާހަގަޮކށް،  ދަތިތައް  ދިމާވާ  ހިންގުމުގައި  މައްސަލަތައް 

ސުޕްރީމް ޯކޓުން، އެކަން ޮކމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާ ގުޅިގެން، 

ތަރުޖަމާނުން  ގެންދިމަށް  ކުރިއަށް  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ޯކޓުތަކަށް 

ޯހދުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑިޕާޓްމަންޓް ޮއފް 

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓޭޝަނާ މަޝްވަރާ ޮކށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް 

ނިންމުން.  

ޮސއިކުރާ  ލިޔެކިޔުންތަކުގައި  އެކިއެކި  ޮފނުވާ  އާންމުންނަށް  ޯކޓުތަކުން 

ފަރާތުގެ ނަމާއި، މަޤާމު ހިމެނޭ ޮގތަށް ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް 

ޖުޑީޝަލް  ޮއފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ދެންނެވުމަށް  ޯކޓުތަކުގައި 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމުން.

ދަތިކަމާއި،  ޖާގައިގެ  ޯކޓުތަކުގެ  ދިމާވެފައިވާ  ޖުޑީޝަރީއަށް  މުޅި 

ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރައާއި، ފަނޑިޔާރުން ލިބުން ދަތިވުމާއި، ޯކޓުތަކަށް 

އިދާރީޮގތުން  ޯކޓަށް  ދަތިތަކާއި،  ދިމާވެފައިވާ  ލިބުމުގައި  މުވައްޒަފުން 

ބޭނުންވާ ޒަމާނީ އައި.ޓީ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ނުލިބުންފަދަ މައްސަލަތައް، 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ 

އެންޑް  ސައިންސް  ޮކމިއުނިކޭޝަން  ޮއފް  މިނިސްޓްރީ  ސްޓްރަކްޗަރ، 

ހަޔަރ  ޮއފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ފިނޭންސް،  ޮއފް  މިނިސްޓްރީ  ޓެކްޮނޮލޖީ، 

އެޑިއުކޭޝަން އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް ޮއފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއާއެކު 

މަޝްވަރާކުރަން ނިންމުން.

ޮކމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ޯކޓަށް 

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމުގައި ބައެއް ޯކޓުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރާގެ 

ސުލޫކާ ގުޅުންހުރި ޮބޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ، 

ތަޙްޤީޤު ނިމުނުޮގތް  ތަޙްޤީޤު ނިމުމުން  ޮކށްދިނުމަށާއި،  ތަޙްޤީޤު  އެކަން 

ޖުޑީޝަލް  ޮއފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އެދި  ޙިއްޞާޮކށްދިނުން  ޮކމިޝަނާ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމުން.

 ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމު ކުރުމުގެ
 އާންމު އިދާރީ ކަންކަން
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ފަނޑިޔާރުންގެ ހާޒިރީއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޯހދުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާތީ، 01 ޖަނަވަރީ 2022 އިން 

ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުންގެ ހާޒިރީ ރެޯކޑްތައް އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމުން ބެލެހެއްޓުމަށް ޯކޓުތަކުގައި ދެންނެވުމަށް 

ނިންމުން.

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން "އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި އޭނާގެ ޢާއިލާ ދިރިއުޅޭނެ ރަސްމީ 

ތަނަކާއި، އެ ތަނަށް ބޭނުންވާ އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނާއި، އެ ތަނަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ދައުލަތުގެ 

ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ" ކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައިވާއިރު އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ދިރިއުޅުއްވާ ގެޮކޅުގެ ސެކިއުރިޓީ 

މިހާރު  ދެއްވެންދެން،  ހަމަޖައްސަވައި  ގެޮކޅު  ރަސްމީ  އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ  ނުވާތީ،  ހަމަޖެހިފައި  ކަންކަން 

އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ދިރިއުޅުއްވާ ގެޮކޅުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަވައި ދެއްވުމަށް ޯމލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް 

ޯފސްއަށް ދެންނެވުމަށް ނިންމުން. 

ރަޖިސްޓްރީ  ޙާލަތުގައި،  އުޛުރުވެރިވާ  ނުކުތުމަށް  މަސައްކަތަށް  މުވައްޒަފުން  އަންހެން  ބަލިވެއިނުމާގުޅިގެން 

ޮކށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫޮކށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމުން ހަމަޖައްސާ 28 ދުވަހުގެ 

ޮގތުގައި  ޗުއްޓީއެއްގެ  ލިބޭ  މުސާރަ  ޙާލަތުގައި  އެދޭ  ޗުއްޓީއަށް  އެ  ފަނޑިޔާރަކު  އަންހެން  ޗުއްޓީއަކީ 

ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިންމުން.

އެކަމުގައި  ކަމަށްވާތީ  އިޚްތިޔާރެއް  ލިބިފައިވާ  ފަނޑިޔާރަށް  ކުރުމަކީ  މަސައްކަތް  ހުންނަވައިގެން  ޗުއްޓީގައި 

ވަކި  ކުރަންވާނީ  މަސައްކަތް  ޮގތަށް  މި  ކަމަށާއި،  ނުޖެހޭނެ  ޯހދަން  ހުއްދައެއް  ޚާއްޞަ  ވަކި  ޮކމިޝަނުން 

މައްސަލައެއް ބަލަން ނޫންކަމަށް އަދި ހަމަހަމަ ޮގތެއްގައި އެ ފަނޑިޔާރަކު ޢަމަލު ކުރުމަށާއި އަދި މި ޮގތަށްވެސް 

މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ އެވަގުތު އެޯކޓެއް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ފަނޑިޔާރެއްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންކަމަށް 

ނިންމުން.

ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރާ ފަރާތަކީ އެ ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންޮކށްފައިވާ 

ޯކޓުގައި ހުރެގެން ދާއިރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭނެ ފަރާތެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމާއި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ 

ވެރިކަންކުރާ ރަށުގައި ހުންނަ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގައި 2 މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަގާމު އުފެދޭޮގތަށް ޮއތްޮއތުން ބާތިލް 

ކުރަން ނިންމުން. 

އެލަވަންސް  އެ  މަގުން،  ރުފިޔާގެ  )ފަސްސަތޭކަ(   500/- މަހަކު  އެލަވަންސަށް  ޯފނު  މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ 

ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވިކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމެވުމާގުޅިގެން 01 އޭޕްރީލް 2021 އިން ފެށިގެން 

މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ޮކންމެ މަހަކު -/500 )ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާގެ މަގުން މި އެލަވަންސް ދޭން ފެއްޓިފައިވެއެވެ. 

 ފަނޑިޔާރުންގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ ކަންކަން
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ޮކމި

ބަލަން  މައްސަލަތައް  ސުލޫކީ  ގުޅިގެން  ޝަކުވާތަކާ  ހުށަހެޅޭ  ޮކމިޝަނަށް  ގުޅޭޮގތުން  ފަނޑިޔާރުންނާ 

ބިނާޮކށް  މައްޗަށް  ކަންތައްތަކުގެ  އެކިއެކި  ފާހަގަވާ  މައްސަލަތަކުގައި  އެ  ޙާލަތްތަކުގައި،  ނުފެންނަ 

ޖުޑީޝަލް  ހިންގުމަށް  ދާއިމީޮގތެއްގައި  ޕްޮރގްރާމްތަކެއް  ޑިވެޮލޕްމަންޓް  ޕްޮރފެޝަނަލް  ފަނޑިޔާރުންނަށް 

އެކަޑަމީގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމުން.

މައްސަލަ ބެލުމާމެދު ޮގތެއް ނިންމާ ޮކމިޓީއަށް ޮކމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ވަރީގެ 

ގެންދިއުމުގައި  ކުރިއަށް  މައްސަލަތަށް  އަނިޔާގެ  ގެވެށި  އަދި  މައްސަލަ  ސުލުހައިގެ  މައްސަލަތަކާއި 

ޯކޓުތަކުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ޮގތާގުޅޭޮގތުން ފާހަގަވާ ކަންތައްތަކަށް ބިނާޮކށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ތަމްރީން 

ޕްޮރގްރާމްތައް ހިންގައި ދިނުމަށް އެދި ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގައި ދެންނެވުމަށް ނިންމުން. 

 ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާބިލުކަމާއި ހުނަރު
 އިތުރުކުރުން
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މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން 

 ޮކމިޝަނުގެ

އިދާރީ ހިންގުން

ޮގތުގެމަތީން ޮކމިޝަނާ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގައިވާ 

ތަންފީޒުކުރުމުގައި  ބާރުތައް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ 

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ހިންގައި  މަސައްކަތްތައް  ޮކމިޝަނުންކުރާ 

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޮކމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް 

2021 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި: 

ކުރި  ނެގުމަށް  މެންބަރުން  ބޭރުން  ޮކމިޝަނުން  ޮކމިޓީތަކަށް  ތަޙްޤީޤް 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއާއި 

އަދި އިންޓަރވިއުއަށް ބަލައި، ލ.ގަން.ތުނޑި ނޫރާނީއާގެ، އަޙްމަދު ސިމާޙް 

ޮކމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤް ޮކމިޓީތަކަށް، ޮކމިޝަނުން ބޭރުން އަންނަ މެންބަރެއްގެ 

ޮގތުގައި ޢައްޔަންކުރުމަށް ނިންމިއެވެ.

ފެކަލްޓީ ޮއފް ޝަރީޢާ އެންޑް ޯލގެ ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ޮކމިޓީ އަށް މި 

ޮކމިޝަނުން މެންބަރަކު ހަމަޖައްސައި ދިނުން އެދި އެ ޔުނިވަރސިޓީން 

އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ، އެ ޮކމިޓީއަށް ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ 

ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު ހަމަޖެއްސުމަށް ޮކމިޝަނުން ނިންމިއެވެ. އަދި 

ދެއްވިކަމުގައި  ޢިނާޔަތެއް  ފެކަލްޓީން  އެ  ބައްދަލުވުންތަކަށް  ޮކމިޓީގެ 

ވިޔަސް ޮކމިޝަން ތަމްޡީލު ކުރާފަރާތެއް މަސައްކަތް ކުރާނީ، އެއްވެސް 

އުޖޫރައެއް ނެގުމެއް ނެތި ކަމަށް ޮކމިޝަނުން ނިންމިއެވެ.

 ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ޮކމީޓީއަށް
ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުން

 ޯކޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ އެކި ބާވަތުގެ
 މައްސަލަތަކަށް ހޭދަވާ ވަގުތު ދެނެގަތުމަށް

ބޭނުންވާ ޮކންސަލްޓަންސީ

ގުން
ހިން

ރީ 
އިދާ
ގެ 
ޝަނު

ޮކމި

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ 

ފާސްކުރާ  ޮކމިޝަނުން  ޮގތުގެމަތިން  ބުނެފައިވާ  ގައި  )ހ(  މިމާއްދާގެ 

މަޤުޞަދާއި،  މަސައްކަތާއި،  ބައިތަކާއި،  ހިމެނޭ  ޮއނިގަނޑުގައި،  އިދާރީ 

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ލިޔެ، މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާ 

 2021 ޕްޮރސީޖަރސް(  ޮއޕަރޭޓިންގ  )ސްޓޭންޑަޑް  އުސޫލުތައް  ޮގތުގެ 

ވަނަ އަހަރު ޮކމިޝަނުން ވަނީ ފާސްޮކށްފައެވެ.

ޮކމިޝަނުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އިދާރީ ޮއނިގަނޑު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

ވާޮގތުގެ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   5 ގަވާއިދުގެ  ހިންގާ  ޮކމިޝަނުގެ 

މަތިން، ޮކމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ގެންނަންޖެހޭ 

ބަދަލުތައް ގެނެސް އާ ޮއނިގަނޑެއް 2021 ވަނަ އަހަރު ޮކމިޝަނުން ވަނީ 

ފާސްޮކށްފައެވެ. 

 ސްޓޭންޑަޑް ޮއޕަރޭޓިންގ ޕްޮރސީޖަރސް
ފާސްކުރުން

 ޮކމިޝަނުގެ އައު އިދާރީ ޮއނިގަނޑު
ފާސްކުރުން

staff working image
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ޮކމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓަކީ ޮކމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނާ 

ލިބޭނެޮގތަށް  ފަސޭހައިން  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  އާންމުން  ގުޅޭޮގތުން 

ވަނީ  އަހަރު  ވަނަ   2021 ހެދުމަށްޓަކައި  އެއްޗަކަށް  ފަރުމާކުރެވިފައިވާ 

ބަލާލެވޭޮގތަށް  ފަސޭހައިން  މަޢުލޫމާތުތައް  ގެނެސް  ބަދަލުތައް  ޒަމާނީ 

އިޞްލާޙު ކުރެވިފައެވެ.

 04 ބަދަލުޮކށް،  ޯލޯގ  ދިޔަ  ބޭނުންކުރަމުން  މިހާތަނަށް  ޮކމިޝަނުން 

ކުރުމަށް  ބޭނުން  ޯލޯގ   އައު  ފެށިގެން  ން   2021 ސެޕްޓެންބަރު 

ޮކމިޝަނުން ނިންމައި އެ ޯލޯގ ދަނީ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ. 

 ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓަށް
ބަދަލު ގެނައުން

ޮކމިޝަނުގެ އާ ލޯޯގ ފާސްކުރުން
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ
ޮއނިގަނޑު
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ޮކމިޝަނުގެ އިދާރާ

2021 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޮކމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނީ 

32 މުވައްޒަފުންނެވެ. އެއީ އަންހެން 24 މުވައްޒަފުންނާއި 08 ފިރިހެން 

މުވައްޒަފުންނެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ޮކމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޮގތުގައި 

މުވައްޒަފުން   02 އަދި  ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.  މުވައްޒަފުން   03 އަލަށް 

ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައި ވެއެވެ.

 ޮކމިޝަން ވަޒީފާގައި 2021 ވަނަ އަހަރު، 10 އަހަރުގެ ޚިދުމަތަށް
ހަނދާނީ ފިލާ ލިބުނު މުވައްޒަފުން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިސަރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިސަރ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހިއުމަން ރިޯސސް

މަރްޔަމް ޝިރުފާ ސިފާނާ މޫސާ އާމިނަތު ޝުރުފަތު އާދަމް
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އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިސަރ/މަލްޓިމީޑިއާ 

އަޙްމަދު މާނިސް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިސަރ

ފާޠިމަތު ނޫރާ ޢަލީ

މެއިންޓެނެންސް އެސިސްޓެންޓް

ޙުސައިން އިނާޒް

ޒަމާރަތު  އަލްފާޟިލާ  މަޤާމުން  ކަމުގެ  ޮއފިސަރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

އަޙްމަދު

ޙުސައިން  މަޤާމުން  ކަމުގެ  ޮއފިސަރ/މަލްޓިމީޑިއާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

ހިޒާމް 

އިދާރީޮގތުން ޮކމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ޮކމިޝަނުގެ 

އުސޫލުތަކާ  ގަވާއިދުތަކާއި  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކުރުވުމާއި  ބާރުވެރި  އިދާރާ 

ގެންދެވޭނެޮގތަށް  ކުރިއަށް  ކަންކަން  ފަސޭހަކަމާއެކު  އެއްޮގތަށް 

ޮގތުން،  ބައްޓަންކުރުމުގެ  އިދާރާ  ޮކމިޝަނުގެ  އިންތިޒާމުވެގެންދާޮގތަށް  

މަޤާމުތަކަށް  ދަށް  ލެވެލްއަށްވުރެ  މެނޭޖްމަންޓް  ސީނިއަރ  ޮކމިޝަނުގެ 

މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ވަޒީފާއަށް ދާއިމީ ކުރުމުގެ ކަންތައް އިދާރީ 

ޮގތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްއަށްވުރެ މަތީ 

ކަންކަން  ކުރުމުގެ  ދާއިމީ  ޢައްޔަންކުރުމާއި  މުވައްޒަފުން  މަޤާމުތަކަށް 

ޮކމިޝަނުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 2021 ވަނަ 

އަހަރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   46 ގަވާއިދުގެ  ހިންގާ  ޮކމިޝަނުގެ 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން އެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 

ލާޒިމްކުރާ ސްލޫކީ މިންގަނޑެއް ފާސްކުރެވުނެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ސްލޫކީ 

ޮކމިޝަންގެ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ބޭނުމަކީ  އެކުލަވާލުމުގެ  މިންގަނޑު 

މުވައްޒަފުންނަކީ އުޅުމާއި އަޚްލާޤީ ޮގތުން މުޖުތަމަޢު ގަބޫލުކުރާ ބަޔަކަށް 

ހެދުމާއި، ހަވާލުކުރެވޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި، 

ނެތި،  ބިރުގަތުމެއް  ޖެހިލުންވުމެއް،  އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު،  މިނިވަންކަމާއި 

އިންސާފުވެރިކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބޭ ބަޔަކަށް 

ނުރަސްމީގަޑީގައި  ރަސްމީގަޑީގަޔާއި  މުވައްޒަފުން  އަދި  ހެދުމެވެ. 

އުސޫލު  ޮގތުގެ  ބަހައްޓަންވީ   ހެދުން  އުޅޭއިރު  މަސައްކަތުގައި 

އެކުލަވާލެވުނެވެ.

ޕްޮރބޭޝަންގެ  ފަރާތްތައް،  ޢައްޔަނުކުރާ  އަލަށް  ވަޒީފާއަށް  ޮކމިޝަނުގެ 

ޮކމިޝަނުގެ  ނިންމާނީ  ޮގތެއް  ކުރުމާމެދު  ދާއިމީ  ހަމަވުމުން  މުއްދަތު 

ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމާއި، ދާއިމީ ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލާ 

އެއްޮގތަށް ޮކމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން، ޮކމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއަކުން 

ފާސްޮކށްގެން ކަމުގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޮކމިޝަނުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވިޮކމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހުނު

މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާފައިވާ ކަންކަން

ޮކމިޝަނުގެ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ދާއިމީކުރުން  މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

ޕްޮރބޭޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން މުވައްޒަފު ދާއިމީ ކުރުން
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ޮކންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތްތައް

ޯކޓުތަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރަމުންދާ  ޢަމަލު  ފާސްޮކށް  ޮކމިޝަނުން 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ގަވާއިދު  ޢައްޔަނުކުރުމާބެހޭ  ޯހދުމާއި  ފަނޑިޔާރުން 

އެހީތެރިކަމާއެކު  މާލީ  ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ  ގުޅިގެން  ނިންމެވުމާއި 

މި  އެކުލަވާލެވިފައެވެ.  ވަނީ  ގަވާއިދު  ކަނޑައަޅައި   ޮކންސަލްޓެންޓެއް 

ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2022 ގަވާއިދަށް  އައު  އެކުލަވާލެވުނު 

އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ތަމްރީން ޕްޮރގްރާމަކާއެކު ޕައިލެޓް ޕްޮރގްރާމެއް 

ގެޒެޓް  ގަވާއިދު  މި  ޕްޮރގްރާމަށްފަހު  ޕައިލެޓް  ގެންދިއުމަށާއި  ކުރިއަށް 

ކުރުމަށް ޮކމިޝަނުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. 

އެ  ނިންމުމުގައި  މައްސަލަތައް  ބާވަތުގެ  އެކި  ހުށަހެޅޭ  ޯކޓުތަކަށް 

ބާވަތްތަކަށް ޖުމްލަޮކށް ހޭދަވާ ވަގުތު  ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޮގތުން  ޔޫރަޕިއަން 

ޔޫނިއަންގެ އެހީއާއެކު ޮކންސަލްޓަންޓް ރައިނާ ޑެވިލް އާއެކު މަސައްކަތް 

އެކަމަށް  ތެރެއިން  ފަނޑިޔާރުންގެ  ފެއްޓުމަށް  މަސައްކަތް  މި  ފެށުނެވެ. 

ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރި ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް މައިކްޮރޮސފްޓް 

ޓީމްސް މެދުވެރިޮކށް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. އަދި މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ 

 1 ދެނެގަތުމަށް،  ވަގުތު  ހޭދަވާ  މައްސަލަތަކުގައި  ބޭނުމަށް،  ދިރާސާގެ 

ޝީޓް  ޓައިމް  ދުވަހަށް  މަސް   6 ފެށިގެން  އިން   2021 ޑިސެންބަރު 

ފުރުމަށް، މިދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ފަނޑިޔާރުންނަށް ވަނީ އެންގިފައެވެ. 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯކޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޯހދުމާއި
 ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ކަންކަމާގުޅޭޮގތުން ބޭނުންވާ

ޮކންސަލްޓަންސީ

 ޯކޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ އެކި ބާވަތުގެ
 މައްސަލަތަކަށް ހޭދަވާ ވަގުތު ދެނެގަތުމަށް

ބޭނުންވާ ޮކންސަލްޓަންސީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯކޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޯހދުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ކަންކަމާގުޅޭޮގތުން ބޭނުންވާ ޮކންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
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ޮކމިޝަނުގެ މީޑިއާ އަދި ޮކމިއުނިކޭޝަންސްގެ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅުޮކށް، 

ޮކމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ މީޑިއާއާ ގުޅިގެން ވީހާވެސް ދެފުށް ފެންނަ 

ޮކންސަލްޓަންޓެއް  އެހީގައި  ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ  ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ޮގތަކަށް 

ކަނޑައަޅައި މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ. މި ޮކންސަލްޓެންސީގެ ދަށުން 

ޮކމިއުނިކޭޝަންސް ފްރޭމްޯވރކް ސްޓްރެޓެޖީ އެއް އެކުލަވާލައި ޮކމިޝަނުގެ 

އެތެރޭގެ މުޢާމަލާތްތައް ބަންޓަން ކުރަންވީޮގތާއި، ޮކމިޝަނުން ޯސޝަލް 

ގެންދާނެޮގތުގެ  ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް  މަލްޓިމީޑިއާގެ  އަދި  މީޑިއާ 

ސްޓޭންޑަރޑް ޮއޕަރޭޓިންގ ޕްޮރސީޖަރސްތަކާއި، ގައިޑްލައިންތަކެއް ވަނީ 

ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ. އަދި ޮކމިޝަނުގެ ސްޓާފުންނަށް މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު 

ދިނުމާއި، ހެދިފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ވަނީ ތަމްރީން 

ދެވިފައެވެ.

 ޮކމިޝަނުގެ މީޑިއާ އަދި ޮކމިއުނިކޭޝަންސްގެ
 މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ހިންގާ

ޮކންސަލްޓަންސީ

ތައް
ކަތް
ސައް

 މަ
ސީ
ޓެން

ސަލް
ޮކން

އެކި  ބޭނުންވާ  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ޒިންމާއާއި  ޮކމިޝަނުގެ 

ގަވާއިދުތައް  ތިރީގައިވާ  އެކުލަވާލުމުގައި  އުސޫލުތައް  ޤަވާއިދުތަކާއި 

ޔޫނިއަންގެ  ޔޫރަޕިއަން  އެހީތެރިންކަން  ފަންނީ  ބޭނުންވާ  އެކުލަވާލުމަށް 

އެހީތެރިކަމާއެކު 2021 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންޮގސްފައެވެ.

ޮކންފްލިކްޓް ޮއފް އިންޓްރެސްޓް ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ 

މަސައްކަތް.

ފަނޑިޔާރުން ތަނާޒުލްވުމާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ 

މަސައްކަތް.

ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް.

ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީބަޔާނާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ 

މަސައްކަތް.

އިސް ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭ ގަަވާއިދަށް އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް.

 ޮކމިޝަނުން އެކުލަވާލާ ގަަވާޢިދުތަކާއި
 އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ބޭނުންވާ

 ޮކންސަލްޓަންސީ

ޮކމިޝަނުގެ މީޑިއާ އަދި ޮކމިއުނިކޭޝަންސްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ހިންގި ޮކންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
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2
0

2
1 
ޯޕޓް
 ރި

ހަރީ
 އަ

 2021 ވަނަ އަހަރު ޮކމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭޮގތުން އެކިއެކި
ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވި މުހިންްމު ބައްދަލުވުންތައް

ނޭޝަނަލް ޕޭ ޮކމިޝަން

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޮފރިން އެފެއަރޒް

އެމެރިކަން ބާ އެޯސސިއޭޝަން

ޯލކަލް ގަވަރމަންޓް ޮއޯތރިޓީ

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޯހމް އެފެއަރޒް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިޯކޓް

އީޔޫ ޮކންސަލްޓެންޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ޯކޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ޯކޓް

ޑީ.ޖޭ.އޭ ގެ ޮކންސަލްޓެންޓް

ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީސް,

ޯމލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް,

ޔޫ.އެން

ޖުވެނައިލް ޯކޓް

ކްރިމިނަލް ޯކޓް

އީޔޫ ޮކންސަލްޓެންޓް

14 ޖަނަވަރީ 2021

09 މާރިޗް 2021

18 ޖަނަވަރީ 2021

23 މާރިޗް 2021

27 ޖަނަވަރީ 2021

25 މާރިޗް 2021

05 އޭޕްރީލް 2021

14 ފެބުރުވަރީ 2021

14 ފެބުރުވަރީ 2021

12 މޭ 2021

01 މާރިޗް 2021

07 މާރިޗް 2021

01 އޭޕްރީލް 2021

16 މޭ 2021

ފަނޑިޔާރުންނާ ޖުޑީޝަރީ އަދި ޖޭއެސްސީގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން

ޮކންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތްތައް

ޮކންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތްތައް

ޯކޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

ޝަރީޢަތާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭޮގތުން

ޝަރީޢަތާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭޮގތުން

ޮކންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތްތައް

ޝަރީޢަތާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭޮގތުން

ޝަރީޢަތާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭޮގތުން

ޮކންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތްތައް

ޝަރީޢަތާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭޮގތުން 

ޝަރީޢަތާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭޮގތުން

ޝަރީޢަތާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭޮގތުން

ޮކންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތްތައް
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ނުގެ
ޝަ
ޮކމި
ރު 

އަހަ
ނަ 

 ވަ
20
21

 ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ރެސިޑެންޓް
ރެޕްރެސެންޓޭޓިވް އަކީޯކ ފުޖީ

އދ. ގެ ރެސިޑެންޓް ޯކޑިނޭޓަރ

އީ.ޔޫ ކޮންސަލްޓެންޓް ޑރ.ރެއިނާ

އީ.ޔޫ ކޮންސަލްޓެންޓް ޑރ.ރެއިނާ

އިޓާރލިއަން އެމްބެސެޑަރ

ދިވެހި ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ

ޖަޖް މެލްކަމް ސިޮމން

 ގަވަރމެންޓް ޮކމިއުނިކޭޝަންސް ޕްޮރޖެކްޓްސް
ސްޓޭކްޯހލްޑަރސް މީޓިންގ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީސް

މީޑިއާ ޮކންސަލްޓެންޓް ރާއީ މުނައްވަރު

  ޔޫ.އެން ރެސިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް
Mr.Enrico Gaveglia

 ޔޫ.އެން. ރެސިޑެންޓް ޯކޑިނޭޓަރ
މިސް ކެތަރިން

USAID މިޝަން ޑައިރެކްޓަރ 
ރީޑް

ޑީ.ޖޭ.އޭ ގެ ޮކންސަލްޓެންޓް

 ހިއުމަންރައިޓްސް ޮކމިޝަން ޮއފް
ދި ޯމލްޑިވްސް

 ޔޫ.އެސް. ޑިޕާރޓްމަންޓް ޮއފް
 ޖަސްޓިސް ރެސިޑެންޓް ލީގަލް

 އެޑްވައިޒަރ ޓު ޯމލްޑިވްސް މިސް
ޔީ ޓިންގް

24 މޭ 2021

22 ޖޫން 2021

10 ޖުލައި 2021

18 ޯއގަސްޓް 2021

23 ޯއގަސްޓް 2021

28 ޯއގަސްޓް 2021

05 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

06 ޮއކްޯޓބަރު 2021

13 ޮއކްޯޓބަރު 2021

25 ޮއކްޯޓބަރު 2021

31 ޮއކްޯޓބަރު 2021

10 ޯއގަސްޓް 2021

17 ޯއގަސްޓް 2021

27 ޖޫން 2021

07 ޖުލައި 2021

04 ޯއގަސްޓް 2021

ފަނޑިޔާރުންނާ ޖުޑީޝަރީ އަދި ޖޭއެސްސީގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން

ޮކންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތްތައް

ޮކންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތްތައް

ޮކންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތްތައް

ނިޒާމް  ހިންގުމުގެ  އިދާރީ  ޮކމިޝަނުގެ  އަދި  ޖުޑީޝަރީ  ފަނޑިޔާރުންނާ 
ހަރުދަނާކުރުން

ޝަރީޢަތާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭޮގތުން

ޮކންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތްތައް

ނިޒާމް  ހިންގުމުގެ  އިދާރީ  ޮކމިޝަނުގެ  އަދި  ޖުޑީޝަރީ  ފަނޑިޔާރުންނާ 
ހަރުދަނާކުރުން

ނިޒާމް  ހިންގުމުގެ  އިދާރީ  ޮކމިޝަނުގެ  އަދި  ޖުޑީޝަރީ  ފަނޑިޔާރުންނާ 
ހަރުދަނާކުރުން

ޮކންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތްތައް

ތަޢާރަފްވުމަށް އަދި ކުރިޔަށް ހުރި ޕްޮރޖްޓްތަކާ ގުޅޭ މަޝްވަރާކުރުމަށް

ނިޒާމް  ހިންގުމުގެ  އިދާރީ  ޮކމިޝަނުގެ  އަދި  ޖުޑީޝަރީ  ފަނޑިޔާރުންނާ 
ހަރުދަނާކުރުން

ނިޒާމް  ހިންގުމުގެ  އިދާރީ  ޮކމިޝަނުގެ  އަދި  ޖުޑީޝަރީ  ފަނޑިޔާރުންނާ 
ހަރުދަނާކުރުން

ޮކންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތްތައް

ޝަރީޢަތާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭޮގތުން

ނިޒާމް  ހިންގުމުގެ  އިދާރީ  ޖޭއެސްސީގެ  އަދި  ޖުޑީޝަރީ  ފަނޑިޔާރުންނާ 
ހަރުދަނާކުރުން
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ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ

މީޑިއާ ކައުންސިލް

އެމެރިކަން ބާ އެޯސސިއޭޝަން

އީޔޫ ޑެލިގޭޝަން ޓު ޯމލްޑިވްސް

މިނިސްްޓރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޮފރިން އެފެއަރޒް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު

ޔޫ.އެންޑީ.ޕީ މީޑިއާ ޮކންސަލްޓެންޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިޯކޓް

UN Working Group on 
Arbitrary Detention

 ކްރިމިނަލްޯކޓް،
 މިނިސްޓްރީޮއފް ޯހމް އެފެއަރޒް،

ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ހދ. ޮނޅިވަރަމް ކައުންސިލް

01 ޮނވެންބަރު 2021

01 ޮނވެންބަރު 2021

09 ޮނވެންބަރު 2021

15 ޮނވެންބަރު 2021

08 ޑިސެންބަރު 2021

08 ޑިސެންބަރު 2021

09 ޑިސެންބަރު 2021

14 ޑިސެންބަރު 2021

22 ޑިސެންބަރު 2021

23 ޑިސެންބަރު 2021

15 ޮނވެންބަރު 2021

14 ޮނވެންބަރު 2021

ފަނޑިޔާރުންނާ ޖުޑީޝަރީގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން

ޮކންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތްތައް

ޮކންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތްތައް

ޮކންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތްތައް

ޝަރީޢަތާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭޮގތުން

ޝަރީޢަތާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭޮގތުން

ނިޒާމް  ހިންގުމުގެ  އިދާރީ  ޮކމިޝަނުގެ  އަދި  ޖުޑީޝަރީ  ފަނޑިޔާރުންނާ 
ހަރުދަނާކުރުން

ޝަރީޢަތާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭޮގތުން

ޮކންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތްތައް

ޝަރީޢަތާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭޮގތުން

ޝަރީޢަތާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭޮގތުން

ނިޒާމް  ހިންގުމުގެ  އިދާރީ  ޮކމިޝަނުގެ  އަދި  ޖުޑީޝަރީ  ފަނޑިޔާރުންނާ 
ހަރުދަނާކުރުން
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ތައް
ވުން

ދަލު
ބައް
މު 

ހިން
 މު

އްވި
 ބޭ
އެކު
ތަކާ
ރާތް

 ފަ
އެކި
އެކި
ން 

ޮގތު
ގުޅޭ
ކާ 
ތްތަ
އްަކ
ސަ
 މަ

ނުގެ
ޝަ
ޮކމި
ރު 

އަހަ
ނަ 

 ވަ
20
21

އީޔޫ ޑެލިގޭޝަން ޓު ޯމލްޑިވްސް އާއި ޮކމިޝަން ބައްދަލުކުރެއެވުން

ޮނޅިވަރަން ކައުންސިލްއާއި ޮކމިޝަން ބައްދަލުކުރެއްވުން
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ހަރީ
 އަ

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ޯސޝަލް 
ސަރވިސަސް

• ޖޭ.އެސް.ސީ 
1. ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރު އާމިނަތު އުއްމުކުލްޘޫމް، 

2. ސީނިއަރ އައި.ސީ.ޓީ.ޓެކްނިކަލް ޮއފިސަރ
  މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

ނޭޝަނަލް ޕޭ ޮކމިޝަން

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަން

• ޖޭ.އެސް.ސީ 
• ސީނިއަރ އައި.ސީ.ޓީ.ޓެކްނިކަލް ޮއފިސަރ

  މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީސް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ޮފރ އިންޮފމޭޝަން ޓެކްޮނޮލޖީ

ދިވެހި ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާ

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ޯސޝަލް 
ސަރވިސަސް 

ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީސް

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ

ޖޭ.އެސް.ސީ 

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އާއި ޖޭ.އެސް.ސީ

04 ޖަނަވަރީ 2021

20 ޖަނަވަރީ 2021

14 ޖަނަވަރީ 2021

28، 31 ޖަނަވަރީ 2021

14 މާރިޗް 2021

31 މާރިޗު 2021

31 މާރިޗު 2021

31 މާރިޗު 2021

31 މާރިޗު 2021

23 ޖޫން 2021

 27 ޖޫން 2021

21 ޖުލައި 2021

 19 ޯއގަސްޓް 2021

9 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ތަމްރީން/ބައްދަލުވުން/މަޢުލޫމާތު ސެޝަންސް/ޯވކްޮޝޕްޕްޮރގްރާމް ރޭވި/ކުރިއަށް ގެންދިއަ ފަރާތް

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު
ތަންފީޒު ކުރުމާގުޅޭޮގތުން

ލެޓަރ ޑްރާފްޓިންގ އެންޑް ޯފމެޓިންގ

ފަނޑިޔާރުންނާއި ޮކމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާ ގުޅޭޮގތުން

އެސް.ޯއ.ޕީ.ޯވކްޮޝޕް

ޑިޖިޓަލް އެމްޕަވަރމަންޓް- ބޭސިކް ހާޑްވެއަރ

އެން.އެމް.އާރް.އެފް ފަރސްޓް މީޓިންގ

އީ.ގަވަރންމަންޓް / ޖެމްސް

ފަނޑިޔާރުންގެ ބައްދަލުވުން

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭންއާ ގުޅޭޮގތުން

މަނީ ޯލންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ އާ ގުޅޭ

އެން.އެމް.އާރު.އެފް ރިޯޕޓިންގ ސަބްޮކމިޓީ މީޓިންގ

ޕަބްލިކް އެވެއަރނަސް ކެމްޕެއިން

ޑިޖިޓަލް އެމްޕަވަރމަންޓް- އިންޮފމޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޓްޭރނިންގ

ޖުޑީޝަލް ޕަރޯފމަންސް އިވެލުއޭޝަން ޓްރޭނިންގ

 2021 ވަނަ އަހަރު ޮކމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ތަމްރީން ޕްޮރގްރާމްތައް/ މަޢުލޫމާތު
ސެޝަންސްތައް/ ޯވކްޮޝޕްތައް
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ތައް
ޮޝޕް

ޯވކް
 /
ތައް
ސް
ޝަން

ސެ
ތު 
ލޫމާ
މަޢު
 /
ތައް
ރާމް

ޮރގް
 ޕް
ރީން

ތަމް
ވި 
ވެރި

ބައި
ން 

ރާތު
 ފަ
ނުގެ

ޝަ
ޮކމި
ރު 

އަހަ
ނަ 

 ވަ
20
21

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

• ޖޭ.އެސް.ސީ 
• ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރު އައިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

ނެޝަނަލް އެންޓި-ޮކރަޕްޝަން ޮޕލިސީ

އިންޮފރމޭޝަންސް ޮކމިޝަނަރސް ޮއފީސް

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ

ވިލާ ޮކލެޖް

30 ސެޕްޓެންބަރު 2021

4 ޮއކްޯޓބަރު 2021

25 ޮނވެންބަރު 2021

30 ޮނވެންބަރު 2021

5 - 12 ޑިސެންބަރު 2021

11 ޑިސެންބަރު 2021

ބަޖެޓް ޯވކްޮޝޕް

ރެގިއުލޭޝަން ޑްރާފްޓިންގ

 އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަން

 މަޢުލޫމާތު ޯހދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާއި އަލަށް ތަޢާރަފް ކުރާ
ޯޕޓަލްގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން

 ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އެންޑް ސްޓްރެންތެނިންގ އޮފް ޮކމިއުނިކޭޝަން
ފަންކްޝަން ޮއފް ޖޭ.އެސް.ސީ

ޓީމް ބިލްޑިންގ )ޓްރޭނިންގ(
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ހަރީ
 އަ

 2021 ވަނަ އަހަރު

 ޮކމިޝަނުގެ އަހަރީ ދުވަސް

ފާހަގަކުރުން

ޮކމިޝަނުގެ އަހަރީ ދުވަސް )4 ސެޕްޓެމްބަރު( ފާހަގަކުރުމުގެ ޮގތުން 04 

ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ގައި ހ. މީރުމާ ގައި ވަނީ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް 

ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޮކމިޝަނުގެ އާ ޯލޯގ އިފްތިތާޙުކުރުމާއި 

އަހަރު  ވަނަ   2021 ކުރުމާއި  އިފްތިތާޙު  ވެބްސައިޓް  ޮކމިޝަނުގެ 

ޮކމިޝަނުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭތާ 10 އަހަރުވި މުވައްޒަފުންނަށް އެކަމުގެ 

އަގުވަޒަންޮކށް ހަނދާނީ ފިލާ ވަނީ ހަވާލުޮކށްފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި 

ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ޮކމިޝަނުގެ އަހަރީ ދުވަސް )4 ސެޕްޓެމްބަރު( ފާހަގަކުރުމުގެ ޮގތުން 04 ސެޕްޓެމްބަރު 

2021 ގައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން

ރުން
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ސް 

ދުވަ
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 2021 ވަނަ އަހަރުގެ

ޮކމިޝަނުގެ ބަޖެޓް
ރައްޔިތުންގެ  ޮގތުގައި  ބަޖެޓުގެ  ޮކމިޝަނުގެ  މި  އަހަރު  ވަނަ   2021

ވަނީ   ލިބިފައި  ޚަރަދުކުރުމަށް  ޮކމިޝަނަށް  ފާސްޮކށް،  މަޖިލީހުން 

އަށްސަތޭކަ  ސައުވީސްހާސް  އެއްލައްކަ  މިލިއަން  18,124,830)އަށާރަ 

ތިރީސް ރުފިޔާ( އެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޮކމިޝަނަށް ލިބުނު ބަޖެޓުން، 

ޚަރަދު ކުރެވިފައި ވަނީ  14,997,839.83 )ސާދަމިލިއަން ނުވަލައްކަ 

ނުވަދިހަ ހަތްހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ނުވަރުފިޔާ އަށްޑިހަ ތިންލާރި( 

އެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

2021 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާޮކށް މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓް

2021 ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓް

ޮއފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ޯހދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

ޚަރަދު ނުކުރެވި ބާކީ ހުރި ޖުމްލަ ޢަދަދު 

ޮއފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ޯހދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

ވަކި  އަދި  މުވައްޒަފުންނަށާއި  މުސްކުޅިކުރައްވާ  ޕެންޝަނާއި، 

ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ޮގތުން ދޭ ފައިސާ

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

ޮއފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ޯހދާ ތަކެތީގެ އަގު

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

MVR 8,828,905.00

MVR 21,124,830.00

MVR 18,124,830.00

MVR 18,124,830.00

MVR 4,893,525.22

MVR 3,126,990.17

MVR  520,777.99

MVR  299,542.00

MVR  203,239.45

MVR  141,052.17

MVR 94,058.00

MVR  16,740.00
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 ޮކމިޝަނަށް ކުރިމަތިވި

ޮގންޖެހުންތައް
ކުރިއަށް  މިނެއްގައި  ހަލުވި  ހަރުދަނާޮކށް  މަސައްކަތް  ޮކމިޝަނުގެ 

ދަނީ  މަސައްކަތްތައް  ޙައްލުކުރުމަށް  ދަތިތައް  ދިމާވާ  ގެންދިއުމުގައި 

ޮކމިޝަނުގެ  ސަބަބުތަކާހެދި  އެހެނިހެން  ނަމަވެސް  ކުރެވެމުންނެވެ. 

އަހަރު  ވަނަ   2021 އަދާކުރުމުގައި  ޒިންމާތައް  މަސައްކަތަކާއި 

ކުރިމަތިވެފައިވާ ޮގންޖެހުންތައް ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އޭގެތެރޭގައި؛ 

މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުތަކުގެ ތެރެއިން މެޖިސްޓްރޭޓުން ނެތް ޯކޓުތަކަށް 

މެޖިސްޓްރޭޓުން ޯހދުމަށް އެކި ފަހަރު މަތިން އިޢުލާން ޮކށްވެސް 

ނިސްބަތުން އާބާދީ މަދު ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ކުރިމަތިލާ 

މެޖިސްޓްރޭޓުން  އެރަށްތަކަށް  ސަބަބުން  މަދުވުމުގެ  ފަރާތްތައް 

ޢައްޔަނު ކުރުމަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ޢަމަލީ  ވަޒަންކުރުމުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  ފަނޑިޔާރުންގެ 

އެހީތެރިންނާއި  ފަންނީ  ބޭނުންވާ  ފެށުމަށް،  މަސައްކަތް 

އިވެލުއޭޓަރުންނާއި އެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ހުނަރު ހުރި، 

ފަންނީ ޤާބިލު މީހުން ލިބުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވިއެވެ.

މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށްޓަކައި ޕްޮރފެޝަނަލް ޑިވެޮލޕްމަންޓް 

އަށް ބޭނުންވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަކީ، ޮކމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް 

ހަރުދަނާކުރުމަށް ނުހަނު ބޭނުންވެފައިވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަން 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ވަށައިގެންވާ ކަންކަން 

ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަތިތައް ހުރުމުން އެފަދަ ޕްޮރގްރާމްތައް 2020 

ވަނަ އަހަރުވެސް ހިންގާފައި ނުވެއެވެ.

ހުރި  ކުރުމުގައި  ދަތުރުފަތުރު  ގުޅިގެން  ޙާލަތާއި  ޮކވިޑްގެ 

ޯހދުމާއި  މީހުން  ފަންނީ  ކަމާބެހޭ  ބޭރުގެ  ހުރަސްތަކާގުޅިގެން 

ޯކޓުތައް އަދި ފަނޑިޔާރުން މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާޮގތް ގާތުން 

ބެލުމުގައި ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވިއެވެ.
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 2022 ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ޮކމިޝަނުން

ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް

ކެޕޭސިޓީ  ދެނެގަނެ،  ދާއިރާތައް  ބޭނުންވާ  ތަމްރީނު  މުވައްޒަފުންނަށް 

ސެޝަންތަކާއި  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  އަދި  ޕްޮރގަރާމް  ބިލްޑިންގ 

ސެކްޝުއަލް  އަދި  ހެރެސްމަންޓް  ގަވާއިދު،  ހިންގާ  ޮކމިޝަނުގެ 

މިނޫންވެސް  އަދި  އަހުލުވެރިކުރުމާއި  މުވައްޒަފުން  ހެރެސްމަޓަށް 

އަހުލުވެރި  ގާނޫނުތަކަށް  އަދި  ގަވާއިދު  ބޭނުންވާ  މުވައްޒަފުންނަށް 

މާހިރުންގެ  ފަންނީ  ރޭވުންތެރިކަމާއެކު  ޕްޮރގްރާމްތައް  ކުރުވުމުގެ 

އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުން.

ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން.

މިހާތަނަށް  ތެރެއިން  ގަވާއިދުތަކުގެ  ލާޒިމްކުރާ  މައްޗަށް  ޮކމިޝަނުގެ 

ފާސްޮކށް  އިޖުރާތުތައް  އުސޫލުތަކާއި  ގަވާއިދުތަކާއި  ނުނިމިހުރި 

އާންމުކުރުން.

އެކަމުގެ  ޯކޓުތަކުގެތެރެއިން  ނުވާ  ޢައްޔަނުކުރެވިފައި  ފަނޑިޔާރުން 

ބޭނުން އެންމެ ޮބޑުކަން ފާހަގަކުރެވޭ ޯކޓުތައް ބަލައި އެ ޯކޓުތަކަށް 

ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

ވަޒަންކުރުމުގެ  ޤާބިލުކަން  ފެންވަރާއި  މަސައްކަތުގެ  ފަނޑިޔާރުންގެ 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުންގެ ޕާރޯފމަންސް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ޙައްލުޮކށް ފަނޑިޔާރުންގެ 

މަސައްކަތު ޕާރޯފމަންސް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން.

ޓެކްޮނޮލޖީގެ  ވަޞީލަތަކާއި  އިންސާނީ  ބޭނުންވާ  ޮކމިޝަނަށް 

ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ  ވަސީލަތްތައް 

ގެންދިއުން. 

ޮކމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކަށް ފަނޑިޔާރުންނާއި އާންމުން 

އަހުލުވެރިކުރުން.

ޮކމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު މުރާޖާޮކށް އާންމުކުރުން.

ޒަމާނީ  ސިސްޓަމް،  އެޕަރެއިޒަލް  ޕަރޯފމަންސް  ބޭނުންކުރާ  މިހާރު 

ޕަރޯފމަންސް އިވެލުއޭޝަން ސިސްޓަމަކަށް ބަދަލުކުރުމާއެކު ހަރުދަނާ 

އަދި ދާއިމީ ޮގތެއްގައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ 

މަސައްކަތް ފެށުން.

ގަވާއިދު،  ޢައްޔަނުކުރުމާބެހޭ  ފަނޑިޔާރުން  ޯކޓުތަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާބިލުކަމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުން، އެގަވާއިދުގައިވާ 

ޮގތުގެމަތީން އެކަމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރުން.

ތަޙްޤީޤު ކުރަންޖެހޭ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 

އިން   50% އަޅާއިރު  2021އާ  ނިމޭއިރު،  އަހަރު  އަދި  ނިންމުން 

މަދުކުރުން. 

ހުށަހެޅޭ  ޮކމިޝަނަށް  އަދި  މިންގަނޑަށް  ސުލޫކީ  ފަނޑިޔާރުންގެ 

އަހުލުވެރި  ފަނޑިޔާރުން  ރިޢާޔަތްޮކށް  އަސާސްތަކަށް  މައްސަލަތަކުގެ 

ކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަކެއް ސީރީސްއެއްގެ ޮގތުގައި ފެށުން.
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އަހަރު  ވަނަ   2021 އަދާކުރުމުގައި  ވާޖިބުތައް  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ޮކމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް 

މާތްهللا  ދެއްވިކަމަށްޓަކައި  ހެޮޔތައުފީޤް  ގެންދިޔުމުގެ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  ޮކށްފައިވާ  ޮކމިޝަނުން 

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. 

ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި އެ ނިޒާމާއި ދާއިރާގެ ހައިބަތާއި 

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  އުފައްދައި  ޔަޤީންކަން  އިތުބާރާއި  މެދުގައި  އާންމުންގެ  ޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި  ޤަދަރު 

ޮކމިޝަނުގެ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަކީ ޮކމިޝަނުގެ 

އެންމެ އިސް ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތުކަމުގެ ދެކެމެވެ. ޮކމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް 2021 ވަނަ އަހަރުވެސް 

ބިނާކުރެވިފައި ވާނީ މި ދެންނެވި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލުކުރުމުގެ އަސާސްގެ މައްޗަށެވެ.

މަސައްކަތުގެ  ތަރައްޤީއާއި  އުމްރާނީ  ގެނެވުނު  މަސައްކަތްތަކަށް  ޮކމިޝަނުގެ  އަހަރު  ވަނަ   2020

ވައްޓަފާޅިއާއި އާދަކާދައަށް ގެނެވުނު އެދެވޭ ހެޮޔ ބަދަލުތަކާއެކު، ޮކވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތުގައިވެސް 

އާންމު  އައު  މަޑުޖެހުމެއްނެތި  ވަނީ  ގެންޮގސްފައި  މަސައްކަތްތައް  ޮކމިޝަނުން  އަހަރު  ވަނަ   2021

ހާލަތުގައެވެ.

ޮކމިޝަނުގެ  މަރުޙަބާކިޔައި  ބަދަލުތަކަށް  ގެނެވުނު  ވައްޓަފާޅިއަށް  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  ޮކމިޝަނުގެ 

ކުރެއްވި  މުވައްޒަފުން  މެންބަރުންނާއި   ޮކމިޝަނުގެ  ވިސްނުމެއްގައި،  އެއް  ނިންމުމަށް  މަސައްކަތްތައް 

އަގުހުރި ޚިދުމަތް ފާހަގަޮކށް، އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި ޮކމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

އަދާކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން ދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރަކީވެސް ޮކމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމުގައި ހުރިހާޮގތަކުން 

މަގުތައް ތަނަވަސް ވެގެންދާނެ އުއްމީދީ އަހަރެއްކަމުގައި މިންވަރުކުރައްވާށި! އާމީން!




