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  ޤާނޫނު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  2008/10ޤާނޫނު ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2019/11)ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގައިވާ އިޞްލާޙުތައް ހިމަނާފައި  2ޤާނޫނު އަށް 
 

 

 ވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ާޤއިމުކޮށްފައިވާމިއީ، ދި )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

"ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން" ގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާިއ، ބާރުތަކާިއ، 

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއި، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި 

ނޑަ، ހުންނަންވާނެ ޝަުރޠުތަކާއި ނޑުތައް ކަ  އެޅުމުގެ ޤާނޫނެވެ.ުސލޫކީ މިންގަ

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު" އެވެ. )ށ(  

ޖުޑީޝަލް 

ސަރވިސް 

ކޮމިޝަނުގެ އޮފީސް 

 ޤާއިމްކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  )ހ(  .2

މަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚްގައި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި، މިޤާނޫނަށް ޢަ

 " ގެ ނަމުގައި އޮފީހެއް ޤާއިމްކުރަންވާނެއެވެ.ން "ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ، އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢްވާުކރުމާއި، ދަޢްވާ  )ށ(  

ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިިބފައިވާ، ައމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތުކުރުުމގެ ހައިސިއްޔަތު 

 .ބިފައިވާ އަދި ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ މިނިވަން ޤާޫނނީ ޝަޚްޞެކެވެލި

ކޮމިޝަން 

 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނަނިވި ެމްނބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.  .3

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް؛  .1  

ނޑިޔާރުންގެ   .2   ތެރެއިން، އެ ކޯޓުން ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަ

ނޑިޔާރަކު؛ ނޑިޔާރު ފިޔަވައި އެހެން ފަ  އިންތިޚާބުކުރާ އުއްތަމަފަ
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ނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެ ކޯޓުްނ   .3   ހައިކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަ

ނޑިޔާރަކު؛  އިންތިޚާބުކުރާ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަކުން   .4    ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަ

ނޑިޔާރަކު؛  އިންތިޚާބުކުރާ ފަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ މަޖިލީހުން   .5   

ނޑައަޅާ މެންބަރަކު؛  ކަ

ނޑައަޅާ މީހަކު؛  .6     ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަ

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް؛  .7   

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ މީހަކު؛  .8   

 ؛ބަންޑާރަނައިބު  .9   

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީުލކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ   .10   

 ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އެބައިމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު.

ޢާންމުންގެ ތެރެއިން 

ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުން މީހަކު 

 ކަނޑައެޅުން 

ކޮށްފައިވާ ޢާންމުންެގ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން 6ވަނަ މާއްދާގެ  3މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .4

ނޑައަޅާނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ މީހަކު ކަ

 ގަވާއިދުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ  )ށ( 

ނޑައަޅާ މީހަކީ،  ޢާންމުކޮށް އިޢްލާންކޮށްގެން އެކަމަށް އިޖާބަދޭ މަޖިލީހުން ކަ

ނޑައަޅާ މީހަކު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.  މީހުންގެ ތެރެއިން ކަ

މެންބަރުންގެ ހުރުން 

 ލާޒިމުވާ ސިފަތައް 

 10ވަނަ ނަންބަރާއި،  8ވަނަ ނަންބަރާއި،  6ވަނަ މާއްދާގެ  3މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .5

ޝަނުގެ މެންބަރުްނ މެންބަރުކަމުގެ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށްަފއިވާ ކޮމި

މަޤާމުގައި ދެމިތިބޭއިރު ތިރީގައިމިވާ ސިފަތައް އެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި 

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން؛ .1   

ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން، އަދި ބޭރު ޤައުމެއްގެ  .2   

 ރައްޔިތެއްކަމުގައި ނުވުން؛
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 )ތިރީސް( އަހަރު ވެފައިވުން؛ 30މުރުން ޢު .3   

އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް، ނުވަތަ  .4   

ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް، ނުވަތަ ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން 

 ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަުކ ކަމުގައި ނުވުން؛

ދަށުން ނުވަތަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ .5   

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިޚާުބ ކުރެވޭ ނުވަތަ ޢައްޔަންކުރެވޭ 

 ސިޔާސީ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރު ކަމުގައި ނުވަތަ ސިޔާސީ  .6   

 ޕާޓީއެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛

 .ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުންބުއްދި ހަމައަށް  .7   

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މެންބަުރ  10ވަނަ މާއްދާގެ  3މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ވާންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިާވ 

 މީހަކަށެވެ.

ބަރުންގެ ތެރެއިން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މެން 3މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ބަންޑާރަނައިބު ފިޔަވައި، އެހެްނ އެއްވެސް ފަރާތެއް، ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރެއްެގ 

ގޮތުގައި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާ 

ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތެއްެގ ބަދަލުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި 

 ނެއެވެ.ވަކާލާތުކޮށްގެން ނުވާ

މެންބަރުންގެ 

 މުއްދަތު 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ަޢއްޔަންކުރެވޭ މީހަކު އެ މަޤާމުގައި ހުންނާނީ ތިރީގަިއ   .6

 ބަޔާންވެގެންވާ މުއްދަތަށެވެ.

 4ވަނަ ނަންބަރާއި،  3ވަނަ ނަންބަރާއި،  2ވަނަ މާއްދާގެ  3މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  

ވަނަ ނަންބަާރ  8ނަ ނަްނބަރާއި ވަ 6ަވނަ ނަްނބަރާއި،  5ވަނަ ނަންބަރާއި، 

ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަުށން ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހަކު ނަމަ، ކޮމިޝަނުގަިއ  10އަދި 

)ފަހެއް( އަހަރުގެ އެއް ދައުރަށެވެ. އަދި އެ ދައުރު  5އޭނާއަށް ހުރެވޭނީ 

 ހަމަވުމުން، އެ މީހަކު އަލުން ެއ ކޮމިޝަނަކަށް ޢައްޔަނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
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 9ވަނަ ނަންބަރާ އަދި  7ވަނަ ނަންބަރާއި،  1ވަނަ މާއްދާގެ  3ނޫނުގެ މި ޤާ )ށ(  

ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުްނ، ވަކި މަޤާމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮމިޝަނުގައި ހިމެޭނ 

މީހަކު ނަމަ، އޭނާއަްށ ކޮމިޝަުނގައި ހުރެވޭނީ އެ މަޤާމެއްގައި އޭނާ ދެމިހުރިހަިއ 

 ދުވަހަކުއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ 

ރައީސާއި 

ބުރައީސް ނައި

ޢައްޔަންކޮށް 

 ވަކިކުރުން 

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަކާއި، ނައިބުރައީސަކު ޢައްޔަންކުރާނީ ކޮމިޝަނުެގ  )ހ(  .7

އަދި މިގޮުތން ކޮމިޝަނުގެ . މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރުންނެވެ

ރައީސަކާއި، ނައިބުރައީސަކަށް ޢައްޔަންކުރާ ބަޔަކު، އެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރާތާ 

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާިއ ( ސާޅީސް އަށެއް ) 48ނަވެގެން ގި

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކޮމިޝަނުން އަންގަންވާނެއެވެ

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސް އެ މަޤާމުން ވަކިވާނީ ކޮމިޝަނުެގ  )ށ(  

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންެގ  ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސް އެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް

)ހަތަރެްއ( މެންބަަރކު، ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅައި، ެއ  4ތެރެއިން 

ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުްނ 

 ފާސްކުރުމުންނެވެ.

އްގެ ރިޔާސަތު ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޖަލްސާއެ )ނ(  

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސްގެ ، ބަލަހައްޓާނީ 

އިތުބާރު ނެތްކަަމށް ހުށަހެޅިަފއިވާ ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްާޓީނ 

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަދި ނައިބުރައީސަށް ރިޔާސަތު 

ުދވެރިވެއްޖެނަމަ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްާޓނީ، ބެލެހެއްޓެން ނެތް ޙާލަތެއް މެ

ނޑައެޅޭ މެންބަރެކެވެ.  ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެިއން އެކަމަށް ކަ

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސްގެ އިތުާބރު ނެތްކަމަްށ  )ރ(  

 ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެ ނިންމުމަްށ ވޯޓަށް އަހައި ގޮތެއް ނިންުމމަށްފަހު މެނުވީ 

ކޮމިޝަނުގެ އިތުރު މަސައްކަތެއް ތާވަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ައދި ކޮމިޝަނުެގ 

ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅި ާފސްވެއްޖެނަމަ، މި 

މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުެގމަތިން ކޮމިޝަނުްނ އެ ަމޤާމަށް މީހަކު 
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 ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސްގެ އިތުބާރުނެްތކަމަށް ފާސްކުރާ  ކޮމިޝަނުގެ )ބ(  

 ފާސްކުރުމާމެދު އެއްވެސް ކޯޓަކަށް މައްސަލައެއް ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ 

ރައީސްގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހަްއޓާނީ ކޮމިަޝނުގެ ރަީއސެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ   .8

އްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުަމށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުްނނާ އެކިއެކި މަސަ

 ޙަވާލުކުރާނީވެސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ 

 ނައިބުރައީސް 

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ   .9

ވަތަ އެމަޤާމު ހުސްވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އުޛުރުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ނު

ޙާލަތެއްގައި، އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުްނ އަދާކުރާނީ ކޮމިޝަނުެގ 

މީގެ އިތުުރން، ކޮމިޝަނުެގ ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސާ . ނައިބުރައީސެވެ

 .ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވެސް އޭނާ އަދާކުރަންވާނެއެވެ

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ އަންނަނިވި  )ހ(  .10 ން މަޤާމު ހުސްވު

 .ޙާލަތުތަކުގައެވެ

 މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުްނ؛  .1   

 އިސްތިޢުފާ ދިނުމުން؛  .2   

 ކޮމިޝަނުގެ، ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 14ޤާނޫނުގެ  މި  .3   

 މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުން؛

 ވަނަ  8ވަނަ ނަންބަރާއި،  6ވަނަ މާއްދާގެ  3މި ޤާނޫނުގެ   .4   

ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރެވޭ  10ނަންބަރާއި 

މެންބަރުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާޫނނެއްގެ ދަށުްނ 

 އިންތިޚާބުކުރެވޭ ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމުން؛

 މަރުވުމުން؛  .5   

ވަަނ  8ވަނަ ނަންބަރާއި،  6މާއްދާގެ ވަނަ  3މި ޤާނޫނުގެ   .6   

 ވަނަ ނަންބަުރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ  10ނަންބަރާއި، 

މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުރުން މި ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ސިފަތަކުގެ 
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 .ތެރެއިން ސިފައެއް އެއިން މެންބަރެއްގެ ކިބައިން އުނިވުމުން

ށް ނުކުޅެދޭފަދަ ދާއިމީ ޙާލަތެްއ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަ  .7   

 ކުރިމަތިވުމުން.

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަޤާމު ނުވަތަ ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެކަމަށް  )ށ(  

ރައީސާއި ނައިބުރައީސްއާ ދެމީހުންކުރެ މީހަކު އެމީހެއްގެ މަޤާމުން  ބެލޭނީ،

ގޮތުގެމަތިްނ  އިސްތިޢުފާދިނުމުން ނުަވތަ ިމ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީސްގެ އިތުާބރު ނެތްކަމަްށ 

ފާސްކުރުމުންނެވެ. ނުވަތަ އެއިން ފަރާތެއްގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު 

 .ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވުމުންނެވެ

ހުސްވާ މަޤާމަށް 

މީހުން 

 ޢައްޔަންކުރުން 

 4ވަނަ ނަންބަރާއި،  3ވަނަ ނަންބަރާއި،  2މާއްދާގެ ވަނަ  3މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .11

ވަަނ  8ވަނަ ނަންަބރާއި،  6ަވނަ ނަންބަރާއި،  5ވަނަ ނަންބަރާއި، 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ  10ނަންބަރާއި 

 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ 30މީހެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ، އެ މަޤާމެއް ހުސްވާތާ 

ތެރޭގައި އެ މީހަކު ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރި ފަރާތުން އެ މަޤާމަށް މީހަކު އަލުން 

 ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

ވަަނ  9ވަނަ ނަްނބަރާއި  7ވަނަ ނަްނބަރާއި،  1ވަނަ މާއްދާގެ  3މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ފައިވާ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެަމތިން، ވަިކ މަޤާމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޢައްޔަންކުރެވި

މީހެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ، އެ މަޤާމަށް މީހަކު އަލުން ަޢއްޔަންކުރިކަމަށް 

 ބެލެވޭނީ އެ މަޤާމުގެ ޙައިސިއްޔަތަށް އެހެން މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމުންނެވެ.

މެންބަރުން 

އެމީހުންގެ ވާޖިބު 

 އަދާކުރުން 

 .އެވެކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެވަނީ  .12

 .ހާޒިރުވުން ޖަލްސާތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ )ހ( 

 ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން. ކޮމިޝަނުން )ށ( 

ނޑައަޅާ މަޢްލޫމާތު ސިއްރުގެ ގޮތުގައި  ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުން )ނ(   ކަ

 .ހިފެހެއްޓުން
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މެންބަރުން މަޤާމާ 

 ޙަވާލުވުން 

ީމހެއްގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވޭނީ ަފނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަަކށް އެ  .13

 އަންނަނިވި ހުވައިކޮށް، ހުވައިގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއި ކުރުމުންނެވެ.

އިސްލާމްދީނަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި،  އަހުރެން ......... )މީހާގެ ނަން( ........."

ދިވެހި ޤައުމަށް ، އްކާތެރިވުމަށާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ރަ

އިޚްލާޞްތެރިވުމަށާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގައިވާ 

هللا ތީ ދެމިހުރުމަށް މާތްގޮތުގެމަތިން، ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރި ކަމާއެކު، އަދާކުރުްނމަ

 ގަންދީ ހުވައިކުރަމެވެ."

މެންބަރުކަމުން 

 ވަކިކުރުން 

 4ވަނަ ނަންބަރާއި،  3ވަނަ ނަންބަރާއި،  2ވަނަ މާއްދާގެ  3މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .14

ވަަނ  8ވަނަ ނަންަބރާއި،  6ަވނަ ނަންބަރާއި،  5، ވަނަ ނަންބަރާއި

ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  10ނަންބަރާއި 

މީހުން އެ މަޤާމުން ވަކިުކރާނީ އެ މީހަކު ކޮމިޝަނަްށ ޢައްޔަންކުރި 

 ފަރާތަކުންނެވެ.

ވަަނ  9ވަނަ ނަްނބަރާއި  7ވަނަ ނަްނބަރާއި،  1ވަނަ މާއްދާގެ  3މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ވިފައިވާ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެަމތިން، ވަިކ މަޤާމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޢައްޔަންކުރެ

މީހުން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނީ އެ މީހަކު އެ މަޤާމަކުން 

 ވަކިވުމުންނެވެ.

 1ަވނަ މާއްދާގެ  3ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުްނ އިސްތިޢުފާ ދެވޭީނ މި ޤާޫނނުގެ  )ހ(  .15 އިސްތިޢުފާ ދިނުން 

 ަވނަ ަނންބަުރގައި ބުނެފައިވާ  9ވަނަ ނަންބަރާއި،  7ވަނަ ނަްނބަރާއި، 

 މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ފިޔަަވއި އެހެން މީހުންނަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރުކަމުްނ އިސްތިޢުާފ ދެވިދާނެކަމަްށ  )ށ(  

ބުނެފައިވާ މެންބަުރންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު، މެންބަރުކަމުްނ އިސްތިޢުފާދޭްނ 

ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، ސިޓީއަކުން އެކަން ބަޔާންކޮ

ހުށަހަޅައި، އެ ސިޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުމުްނ އެ މެންބަރަކު 

 މެންބަރުކަމުން ވަކިވީއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ޭބނުންވެއްޖެނަަމ  )ނ(  
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ކޮިމޝަނުގެ ރައީސް، ސިޓީއަކުން އެކަންބަޔާންކޮށް ޮކމިޝަނަށް ުހށަހެޅުމުން، 

ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ. ހަމައެފަދައިން، ކޮމިޝަނުެގ ނައިބުރައީސް، 

ނައިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުްނވެއްޖެނަމަ ސިޓީއަކުން އެކަން 

ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށް ހުށަހަޅައި، އެސިޓީ ރައީސަށް ލިބުމުން، 

 ބުރައީސް، ނަިއބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.ކޮމިޝަނުގެ ނައި

މުސާރައާއި 

 ޢިނާޔަތްތައް 

ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުގެ ނުވަަތ  )ހ(  .16

ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނުވަަތ 

މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމެއްގައި ނެތް ކޮންމެ މީހަކަށް،  މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަނެއްގެ

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން މެންބަރުންަނށް ދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަްއ 

 ނެއެވެ.އެމީހުންގެ މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަުތގައި އުންޏެއް ނުކުރެވޭ

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް، މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކޮމިޝަނުގެ )ށ(  

ނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.  ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކަ

މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ 

ނޑުތައް   މިންގަ

އި ބާރުތައް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައާ  )ހ(  .17

ބޭނުންކުރުމުގައާއި، ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންގެ މެންބަރުކަމުެގ މުއްދަތުގައި، 

 ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަަމލުކުރަންާވނެއެވެ.

 ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަންކަންކުރުްނ؛  .1   

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ، ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ކުރިއަރުވައި  .2   

 މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކުރުން؛

މެންބަރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައާއި ބާރުތައް   .3   

ބޭނުންކުރުމުގައި ޤައުމީ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި 

 މަންފާ އަބަދުމެ ކުރިއަށްނެރެ އިސްކަންދިނުން؛

އޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައާއި ބާރުތައް މެންބަރުކަމުގެ މަސް  .4   

ނަސްލަށް، ނުވަަތ ބޭނުންކުރުމުގައި އެއްވެސް ރައްޔިތެއްގެ 

އުފަންވީ ޤައުމަށް، ނުވަތަ ުކަލޔަށް، ނުވަތަ ިޖންސަށް، ނުވަތަ 

އުމުރަށް، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާީނ 
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ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް، ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ސިޔާސީ ނުވަތަ 

ނުަވތަ މާލީ ފުދުްނތެރިކަމަށް، ނުވަަތ ، އެނޫންވެސް ވިސްނުމަކަށް

ނުވަތަ ވާހަކަ ދައްކާ  ،ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާއަށް ނުަވތަ ުއފަންރަށަށް

ބަހަށާއި އިޖްތިމާޢީ ދަރަަޖ ނުވަތަ މަޤާމަށް ބަލައި 

 ތަފާތުނުކުރުްނ؛

 މެންބަރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައާއި ބާރުތައް   .5   

ބޭނުންކުރުމުގައި އެއްވެސް މީަހކު ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

އަންގާ ގޮތަށް ކަންަކންކުރާ، އަދި އެއްވެސް މީހެއްގެ ނުވަތަ 

އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުޫފޒެއްގެ ދަށުގައިވާ މީހަކަށް 

 ވެގެންނުވުން؛

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޖެހިލުންވުމެއްނެތި، ވަކި ފަރާތަކަށް   .6   

ހޯދައިދިނުމެއްނެިތ، ތަޢައްޞުބުން އެއްިކބާވެހުރެ މަންފާއެއް 

މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު، ޢަދުުލ އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ 

ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައްޔާިއ ކޯޓުތަކާގުޅޭ އެހެނިހެން 

ކަންތައްތައްވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކުރުމާއި 

 ކަންކަން ނިންމުްނ؛

ންދާ މަްއސަލައަކާ ގުޅިގެން މެންބަރަކު ކޮމިޝަނުން ބަލަމު  .7   

ކުރާކަމަކުން، ނުވަތަ ބައިވެރިވާ ބައިވެރިވުމަކުން، ނުވަތަ ދައްކާ 

ވާހަކައަކުން، ނުވަތަ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކުން، ނުވަތަ އެނޫންވެސް 

އެހެން ގޮތަކުން، އެ މެންބަރެއްގެ އިންޞާފުވެރިކަމާމެދު ސުވާލު 

 ؛އުފެދޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢްލޫމާތެއްގެ   .8   

ނުވަތަ އެ މެްނބަރެއް އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭުނން އަމިއްލައަްށ 

ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް 

 އެފަދަ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންނުކުރުްނ؛

އްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢްލޫމާތެއް މަޤާމުގެ ހައިސި  .9   
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މެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން 

 ފިޔަވައި، ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ެއމަޢްލޫމާތެއް ހާމަނުކުރުން؛

ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ، ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް،   .10   

ޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގައި، ހުރިހާ ޢަމަލެއްގައިވެސް މު

 އެމީހެއްގެ އަޚްލާޤާއި އަބުރުގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން.

ޖުޑީޝަލް  2008/10ޤާނޫނު ޤާޫނނު ނަްނބަރު ) 2019/11ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ށ(  

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު(އިްނ  2ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު އަށް 

 ވިފައިއުވާލެވަނީ މި އަކުރު 

ޖުޑީޝަލް  2008/10ޤާނޫނު ޤާޫނނު ނަްނބަރު ) 2019/11ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ނ(  

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު(އިން  2ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު އަށް 

 އުވާލެވިފައިވަނީ މި އަކުރު 

 ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުެމ، ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެ މެންބަރެއްގެ  )ރ(  

މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތުތަކާއި 

ނޑައަޅާ ފޯރމެޓަކަށް  އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަ

ތައްޔާރުކުރާ ބަޔާނެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. ައދި ކޮމިޝަނަށް 

އެމެންބަރެއްގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވުމުގެ ކުރިން، ، ޢައްޔަންކުރެވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ

އެ މެންބަރެއްގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ 

މަޞްލަޙަތުތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ބަޔާނެއް އޮޑިޓަރ 

ހުށަހަޅާ ބަޔާނުގައި  ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. ިމގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް

މައްސަލައެއްވާ ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ފެނިއްޖެ ިހނދެއްގައި އެ 

މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮޑިޓަރ 

 ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އި، ކޮމިޝަނަށް ލިިބޭދ ކޮމިޝަނުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުންނާ  .18 ޙިމާޔަތް 

ބާރުތަކުގެ ދަުށން ޢަމަލުކުރުމުެގ ގޮތުން ާޤނޫނުގައިވާ ގޮތުގެަމިތން، ނުަވތަ ޤާޫނނަކުން 

ލިބިދޭ ބާރެއްގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް، ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ 

ސްމީ ނައިބުރައީސް، ނުވަތަ ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރަކު، ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ރަ
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ހައިސިއްޔަތުން، ހެޔޮނިޔަތުގައި ކުރާ ކަމަކާމެދު، ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކާމެދު 

 އެއްވެސް މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާއީ ދަޢްވާއެއް ނުއުފުލޭނެއެވެ.

 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވަްނވާނީ މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނނެވެ.  .19 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާ 

)އެކެއް( ފަހަރު  1ސާއެއް މަދުވެގެން ކޮންމެ މަހަކު ކޮމިޝަނުގެ ޖަލް )ހ(  

 ބާއްވަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަލްސާގެ އިތުރުން، ތިރީގައި  )ށ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ކޮމިޝަުނގެ ޖަލްސާއެއް 

 ބޭއްވިދާނެއެވެ.

 ނުގެ ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލުން؛ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ކޮމިޝަ (1)   

 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންުމން؛ (2)   

)ހަތަރެއް( މެންބަރުްނ  4ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެެރއިން  (3)   

 ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް އެދުން؛

ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ  (4)   

 ން ނިންުމން.ގޮތުގެމަތި

ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ފިޔަވައި، ކޮމިޝަނުގެ  )ނ(  

)ބާރަ( ގަޑިއިރުގެ ނޯޓިހެއް  12ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންވާނީ މަދުވެގެން 

 މެންބަރުންަނށް ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.

ގެ ތެރެއިްނ ކޮމިޝަނުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ، ކޮމިަޝނުގެ މެންަބރުން )ރ(  

)ތިނެއް( ެމންަބރުން ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް އެިދ  3މަދުވެގެން 

ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުމުްނނެވެ. އަދި އެ ޙާލަތުގައި ކޮމިޝަނުގެ ކުއްިލ 

ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނެ އިްނތިޒާމު ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލް ވީއެންެމ 

 ވެ.އަވަހަކަށް ހަމަޖައްސަންވާނެއެ

ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ކަމަކާމެދުވެސް ކުއްލި  )ބ(  

ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުއްލި ޖަލްސާއެއްގައި 

ނިންމޭނީ، އެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ނުވަތަ ެއ 
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 .މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށެވެ

)ބާރަ( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  12ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ެއދޭތާ ގިނަވެގެން  )ޅ(  

 އެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.

އެއްވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ކުއްލި ޖަލްސާއަކަށް ޙާޟިރުނުވެވުނުނަމަ، ެއ  )ކ(  

)ސާޅީސް އަށެއް(  48 ޖަލްސާއެއް ތާވަލުކުރެވުނު ވަގުތުން ފެށިގެން ލަސްވެގެން

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުނުވެވުނު ސަަބބު ކޮމިޝަނުެގ 

 ރައީސަށް އެ މެންބަރަކު ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ޢަދަދާއި 

 ވޯޓުދިނުން 

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ  )ހ( .20

 ނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެ.އެއްބަޔަށްވުރެ ގި

ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމޭނީ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި  )ށ(  

 .މެންބަރުންގެ އަޣްަލބިއްޔަތު އެކަމަކަށް ލިބިގެންނެވެ

އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ދައުރެްއ ނުވަތަ މާީލ  )ނ(  

ދާއެއް އޮތް މައްސަލައެއް ިނންމުމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެ މެންބަރަުކ ފައި

ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަިދ މިފަދަ މައްސަލައެއްކަން އެނގޭހިނދު މިކަން 

ކޮމިޝަނުގެ އެހެން މެންބަރުްނނަށް އެންގުމާއެކު، އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން 

 އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ. ނިންމަންޖެހޭ ިނންމުމެއް ނިންމުުމން

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މީހަކު، ކޮމިޝަނުގެ ެއ  )ރ(  

ޖަލްސާގައި ނިންމާ ނިންުމންތަުކގައި ވޯޓު ދީގެން ނުވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 

ކަމަކާމެދު ނަގާ ވޯޓުގެ ފެްނނަ ނުފެންނަ ަޢދަދު ހަމަހަމަވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ 

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މީހަކު އޭނާއަށް ފެންނަ ކޮޅަކަށް ވޯޓު  ޖަލްސާގެ

 ދޭންވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ބާރުތައް 

 ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ އެވަނީއެވެ. .21

ނޑިޔާރުން ފިޔަވައި )ހ(  ނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ ނޑިޔާރުން  އުއްތަމަފަ އެހެން ފަ

ޢައްޔަންކުރުމާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، ބަދަލުކުރުމާއި، 



 

 

 13 

ނޑިޔާރުން ަޢއްޔަންކުރުމުގައި  ނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ އުއްތަމަފަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަޝްވަރާ ދިނުން.

ނޑިޔާރާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާ )ށ(   ރުންނާއި، އުއްތަމަފަ

ނޑިޔާރުންގެ ޤާބިލުކަމާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ފަ

ނޑިޔާރުންނާ ބެހޭގޮތުން އުފުލާ ޝަކުވާތަްއ ބެލުމާއި، އެ  ވަޒަންކުރުމާއި، ފަ

ވަކިކުރަންޖެހޭ މީހުްނ  ފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް އެޅުމާއި، މަޤާމުން

 .ތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔި

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަްއތަކާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުން: )ނ(  

ނޑިޔާރުން ހޯދުމާއި ޢައްޔަންކުރުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން؛  .1     ފަ

ނޑު؛  .2    ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ  ފަ

ނގަޅަށް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ރަ  .3   

 އަދާކުރުމަށްޓަކައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންތައްތައް؛

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އަމިއްލަ މަސްލަހަތާއި   .4    ފަ

 ތަޢާރުޒުވާ ފަދަ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް.

ނޑިޔާރުންގެ ޤާބިލުކަމާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް   .5    ފަ

 ކުރިއެރުން ދޭނެ ގޮތް؛

ނޑިޔާރުން އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަަދލުކުރުމުގައި   .6    ފަ

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ނުވަތަ ޤާނޫީނ ދާއިރާގެ މަސައްކަތަކަށް ނުވަަތ   .7   

ތަމްރީނަށް ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގައި ނުވަތަ ބައިނަލްޢަޤުވާމީ 

ނޑިޔާރުން ވީއް ލުމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަ

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛

ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކާއި ފެންވަރާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި   .8    ފަ

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް.

ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައްޔާއި ކޯޓުތަކާގުޅޭ  )ރ(  

މަޖިލީހަށް  އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ
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 ލަފާދިނުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިްނޞާުފ ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ޢާންުމ އިދާރީ ކަންކަން  )ބ(  

 ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

ނޑިޔާރުގެ  )ޅ(   ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ލަފާގެމަިތން ފަ

ނޑިޔާރަކު މަސަ އްކަތްކުރަމުން އައި ކޯޓާ އެްއ ރުހުން ހޯދުމަށްަފހު، އެ ފަ

 ދަރަޖައެއްގެ އެހެން ކޯޓެއްގައި ވަގުތީ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުން.

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ތަމްރީނަްށ  )ކ(  

ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގައި ނުވަތަ ބައިނަލްޢަޤުވާީމ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި 

ނޑިޔާރުން ވީއްލުން.  މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަ

ނޑިޔާރަކު އެދިއްޖެނަމަ، އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓާ އެއް ދަރަޖައެއްގެ އެހެން  )އ(   ފަ

 ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުން.

ނޑިޔާރުންނާއި އިސް ޤާޟީން  )ވ(   ހައިކޯޓާއި، ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ އިސް ފަ

ގެ އިސް ާޤޟީންނާއި، އިްސ ޢައްޔަންކުރުމާއި، ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކު

 މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ބަދަލުކުރުމާއި ވަކިކުރުން.

ނޑިޔާރެއްގެ  )މ(   ހައިކޯޓާއި، ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަ

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން.  މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ ހުސްވާ މަޤާމަށް ފަ

ނޑިޔާރުންގެ މަޢުލޫ )ފ(   ނޑިާޔރުންގެ ރެކޯޑް ފަ މާތު ފައިލް ބަލަހައްޓައި، ފަ

 ބެލެހެއްޓުން.

 ޑިޕާޓްމަންޓް 

އޮފް ޖުޑީޝަލް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 އުފެއްދުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިްނޞާުފ ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ޢާންުމ އިދާރީ ކަންކަން  )ހ( .1-21

މަލުުކރަން ފެށުމާއެކު ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުަމްށޓަކައި، މި ޤާނޫަނށް ޢަ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް 

 .އުފެދުނީއެވެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުެނފައިވާ އިދާރާ އުފެދުމާއެކު، މި ޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުރަްނ  )ށ( 

ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގަުމންއައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 

ޓްރޭޝަން އުވި، އެ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި، އެޑްމިނިސް

މަސައްކަތްތަކާއި، އެ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކާއި، އެންމެހައި މާލީ 
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އަދި މަދަނީ ޒިންމާތަކާއި ޙައްޤުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުެފދޭ ޑިޕާޓްމަންޓް 

 .ށިގެން ަބަދލުވީއެވެއޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އެހިނދުން ފެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޗީފް ޖުޑީޝަލް  3-21މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޢައްޔަންކުރުމާ ހަމައަށް، ޑިޕާޓްމަންޓް ޮއފް ޖުޑީޝަލް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ހުރި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ، މި ޤާނޫނުގައި 

ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފެދޭ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  )ރ(  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން 

 ހިމެނިގެންވެއެވެ.

ދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަ (1)   

ނޑު އެކުލަވާލުމާއި،  ހިމެނޭ އެންމެހައި ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންކަން އެ ކޯޓެއްގެ ޗީފް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަތަ އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުގެ 

 ހެއްޓުން؛މަޝްވަރާގެ މަތިން ހިންގައި ބެލެ 

ކޯޓުތަކަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރުމާއި، މަޤާމުގެ  (2)   

 ކުރިއެރުންދިނުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، ވަކިކުރުން؛

ނޑައަޅާ އުސޫލަކުން  (3)    ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަ

ނޑިޔާރުންނަށާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ފަ

ކޮމިަޝނުެގ މުވައްޒަފުންނަށާއި، ޝަރުޢީ މެންބަރުންަނށާއި، 

ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީްނ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ތާޒާކުރުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން؛

ނޑިޔާރުންގެ ޢިލްމީ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ފަންނީ  (4)    ފަ

އި، ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުުވންތަކާ

ސެމިނާރ އަދި ކޮންފަރެންސްތައް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

ނޑައަޅާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ބޭއްވުން؛  ކޮމިޝަނުން ކަ
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ޤާނޫނުތަކަށާއި ާޤނޫނީ ނިާޒމަށް އަންނަ ބަދަުލތަކާގުޅޭ  (5)   

 މަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީން ދިނުާމބެހޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން؛

ހަަމއަށް ރެކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތައް ފުރި (6)   

ނިންމުންތައް ޢާންމުކޮށް ފަސޭހައިން ލިބެްނ ހުްނނާނެ ނިޒާމެްއ 

 ޤާއިމުކުރުން؛

ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުެގ ބާރުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ބަޖެޓް  (7)   

 ކޯޓުތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެކުލަވާލުން؛

ނޑައަޅާފައިވާ ރަޖިސްޓްރާރއެއް ހުންނަންވާނެ (8)    ކަމަށް ޤާނޫނުގައި ކަ

އެންމެހައި ކޯޓުތަކަށް ރަޖިސްޓްރާރއިން ޢައްޔަންކުރުމާއި 

 ވަކިކުރުން؛

ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންާވނެ އެކިެއކި ވަސީލަތްތައް ސަރުކާރާއި  (9)   

 އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ހޯދައިިދނުން؛

ދައުލަތުގެ ، ކޯޓުތަކުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްުޓމުގެ ކަންތައްތައް (10)   

( ގައިވާ  2006/3 ނޫުނ ނަންބަރުޤާމާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު )

ގޮތުގެމަތިން، ހިނާގތޯ ެބލުަމށްޓަކައި އިންޓަރަނލް އޮޑިޓްގެ 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުްނ؛

ނު އަހަރު ޝަރުޢީ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން، އެ ނިމު (11)   

ދާއިރާ ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯެޓއް ތައްޔާރުކޮށް އެ ރިޕޯޓު 

ނޑިޔާރަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، ޖުޑީޝަލް  އުއްތަމަފަ

ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް، ވިދިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ 

މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފޮނުވަިއ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 

 ޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި އެ ރިޕޯޓު ޝާއިޢުކުރުން.އެޑްމިނިސްޓްރޭ

އެކިއެކި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވުމުގެ  (12)   

ސަބަބުން ނުވަތަ އެ ދާއިރާއެއްގައި މެޖިސްޓްރޭޓުން މަދުވުމުގެ 

ސަބަބުން މައްސަލަ ބެލުްނ ލަސްވަމުންދާނަމަ، ޖުޑީޝަލް 

ނޑައަޅާ އުސޫލަކުން ރަށްރަށަށް  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަ

http://gaanoon.com/laws/show/273
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ފޮނުވަންޖެހޭ ޝަރުޢީ ވަފުދުަތއް ފޮނުވުމުގެ އިދާރީ ކަންކަން 

 ހަމަޖެއްސުން؛

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި  (13)   

ހިމެނޭ އެންމެހައި ކޯުޓތަކުގެ ިއދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ 

ނޑައަޅާ އުސޫލަކާ  ކަންކަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަ

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ިހންގަިއ ބެލެހެއްޓުްނ؛

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ޚަރަދުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާ،  (14)   

ހަމަޖެހިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޮފނުވައި، 

ގެ ހިސާބުތައް އެކަމުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި، ކޯޓުތަކުގެ ފައިސާ

 އޮޑިޓްކުރުން؛

ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުންތަްއ ގިނަ ދުވަހަްށ ދެމިހުންާނނެ  (15)   

ގޮތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ ލިޔުންތަކަކީ 

ޢާންމުކޮށް ލިބޭ ލިޔުންތަކެއްެގ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި، އެ 

 ން؛ލިޔުންތަކުގެ ކަރުދާސްކޮޕީ ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސު

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ބޭނުމަްށޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ޢިމާރާްތތައް ހޯދުމާއި  (16)   

ނޑައަޅައި ޢިމާރާތްކުރުމާއި  ޢިމާރާތްކުރަންޖެހޭ ތަްނތަްނ ކަ

މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ތަންަތން މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓޭނެ އިންތިޒާުމ 

 ހަމަޖެއްސުން؛

ދުތަކާއި، އެ ޤާނޫނުތަކާއި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނާއި، ގަވާއި (17)   

ގަވާއިދުތަކަށް އަންނަ އިްޞލާޙުތަކާއި، އުސޫލުތައް ކޯޓުތަކަްށ 

 ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިްނތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން؛

ކޯޓުތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާއި، ރައްކާކުރުމާއި ޢާންމުކޮށް  (18)   

 ޝާއިޢުކުރުން؛

އެންެމަހއި ތަކެތި، ކޯޓުތަކުން އެދޭ  ކޯޓުތަކަށް ހޯދަންޖެހޭ (19)   

ގޮތުގެމަތިން، ހޯޭދނެ އިންތިާޒމު ހަމަޖައްސައި، އެ ތަކެތީގެ 

 އިންވެންޓްރީ ބެލެހެްއޓޭނެ އިންިތޒާމު ހަމަޖެއްސުން؛
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ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ  (20)   

 އެހީތެރިކަން އެ ފަރާތަށް ފޯރުކޮްށދިނުން؛

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ލަފަޔާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (21)   

ސުޕްރީމްކޯޓާއި، ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ފިޔަވައި، އެހެން 

ނޑައެޅުން؛ ނޑިޔާރުންގެ ޢަދަދު ކަ  ކޯޓުތަކުގެ ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ޗުއްޓީ ދިނުން؛ (22)     ފަ

ނޑިޔާރު ޗުއްޓީ (23)    އަށްދާނަމަ، ކޯޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންަނ ފަ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެމަތިން އެ ކޯޓުގެ 

ނޑިޔާރަކާ ޙަވާލުކުރުން؛  ހިންގުން އެ ކޯޓުގެ އެހެން ފަ

ނޑައެޅުން؛ (24)     ޢާންމުންނަްށދޭ ޚިދުމަތުގެ ފީ ނަގާނެ އުސޫލެއް ކަ

މިނޫނަސް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އެހެން ޤާނޫުނތަކުން ޙަވާލުކުރެވޭ  (25)   

 ހައި ކަންކަން ކުރުން.އެންމެ

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން  )ހ( .21-2 ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ 

ހިނގަމުންއައި ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ އުވި، އެ އެކެޑަމީގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި، 

އި، ެއންެމހައި މާލީ އަދި މަސައްކަތްތަކާއި، އެ އެކެޑަމީގެ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކާ

މަދަނީ ޒިންމާތަކާއި ޙައްޤުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން އުފެދޭ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ 

 .ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އެހިނދުން ފެށިގެން ބަދަލުވީއެވެ 

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ޗީފް ޖުޑީޝަލް  )ށ(   

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއެވެ.

ނޑު އެކުލަާވލައި އެންމެހަިއ  ()ނ   ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އޮނިގަ

ވަސީލަތްތައް ހޯދައި ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާނީ 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

ޗީފް ޖުޑީޝަލް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 

 ޢައްޔަންކުރުން 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އިދާރީ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ  )ހ( .3-21

ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެވެ. ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 

 ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރާނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ޔަންކުރާ މީެހއްގެ ކިބައިގައި ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ކަމަށް ޢައް )ށ( 
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 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަަމވާންވާނެއެވެ.

 މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން؛ (1)   

 ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން؛ (2)   

އިދާރީ ހިންގުމުގެ ނުަވތަ ޤާޫނނީ ދާއިރާއިން ފުރަތަަމ ޑިގްރީ  (3)   

 ހާސިލުކޮށްފައިވުން؛

 10ގެ ނުވަަތ ޤާޫނނީ ދާއިރާއިން މަދުވެގެން އިދާރީ ހިންގުމު (4)   

 )ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުިރބާ ލިބިފައިވުްނ؛

 ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި ނުވުން. (5)   

ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކަށް ހުންނަ މީހަކު އޭނާގެ މަޤާމުގެ އިތުރުްނ  )ނ(  

ނުވަތަ މުސާރަ ލިބޭ އެނޫްނވެސް މަޤާމެއް  ސަރުކާރުގެ އެހެން މަޤާމެއް

ފުރައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ، 

އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަެތއްގައި ޝާމިލުވެ އެހެން އެއްެވސް ފަރާތެއްގެ 

ޔަތުން ލިބޭ ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް މަޤާމުގެ ހައިސިއް

މަޢުލޫމާތު އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ފައިދާއަށް ވިޔަސް 

 ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.

 ޝަކުވާތައް  ހުށަހެޅޭ 

 ތުހުމަތުތައް  ނުވަތަ 

 ބާރު  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ 

22. 

 

ނޑިޔާރަކާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޭޅ ޝަކުވާއަކާ ނުވަތަ ތުހުމަތަާކ ގުޅިގެން އެ )ހ(  ފަ

ނޑިޔާރަކާ ސުވާލުކުރުމާއި، އެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް  ފަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ

ނޑިޔާރަކާ ބެހޭގޮތުން، ކުރެޭވ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ތުހުމަތެްއ ކޮމިޝަނަށް  )ށ(  ފަ

ނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލު  ހުށަނޭޅުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ވަކި ފަ

ބަބުތަކެއް ހުރިަކމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަޫބލުކުރެވޭނަމަ، އެފަަދ އުފެދޭފަދަ ސަ

ނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ  .ފަ

ކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއަކީ މަޤްބޫލު ސަަބބަާކހުރެ ކޮށްފައިވާ  )ނ(  

ކީ ޝަކުވާއެއް ކުރެވިދާނެފަދަ ޝަކުވާއެއްކަމަށް ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަ

މައްސަލައެއް ކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް ނުފެންަނނަމަ އެފަދަ މައްސަލައެއް ނުބެލުމުެގ 

 އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ފަދައިން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުބެލުމަްށ  )ރ(  

ނުބެލުމަްށ ނިންމި ސަބަބު  ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިނަމަ، އެމައްސަލައެއް 

ބަޔާންކޮށް އެކަން ޝަކުވާކުރި ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަްށ  

 ކޮމިޝަނުން ލިޔުމުން އަންގަންާވނެއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ، އެކަމަށްޓަކައި  )ހ( .22-1 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 

ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރާ ފޯމުން، ނުވަތަ ސިޓީއަކުން، ުނވަތަ އީމެއިލް 

ގޭ ގޮތަށްވެސް މެދުވެރިކޮށެވެ. މައްސަލަ ހުަށހަޅާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން ނޭނ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ އިތުރު ޮގތްތައް ޖުޑީޝަްލ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން )ށ(  

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިދާނެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ 

ގުޅޭގޮތުން އަސާސެއްކަމަށް ބަލަންވާނީ މައްސަލަ ުހށަހަޅާ ފަރާތްތަކަްށ 

 ޗަށެވެ.ފަސޭހައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮތުމުގެ މައް

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލައަކީ  )ނ(  

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ  އެ ކޮމިޝަނުން ބަލާނެ ަމއްސަލައެއްތޯ ކަ

 ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީައށް އެ މައްސަލައެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކުރާ މައްސަލަ ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީއަކީ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާން )ރ(  

)ތިނެއް(  3ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ 

މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެޭވ ދާއިމީ ކޮމިޓީއެކެވެ. އެ ކޮމިޓީ އެކަށައަޅާީނ 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

އް ބެލުމަށް މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެ )ބ(  

ކޮމިޓީން ނިންމައިިފނަމަ އެ ަމއްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި އެއްެވސް މައްސަލައަކީ ކޮމިޝަނުން ބަލަްނނުޖެޭހ 

މައްސަލައެއްކަމަށް އެ ކޮމިޓީްނ ނިންމައިފިނަަމ، އެ ނިންމުްނ ކޮމިޝަނުްނ 

 ޢާކޮށް އެ ނިންމުމާމެދު ގޮެތއް ނިންމަންވާނެއެވެ.މުރާޖަ

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީން ނިންާމ  )ޅ(  

)ފަހެއް( ދުވަހުެގ  5ނިންމުން އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
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 ތެރޭގައި ނިންމައި، ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މެންބަރުން ޙާޟިރުވެ ތިބެގެންނެވެ.  2ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމަންވާނީ މަދުވެގެން  )ކ(  

މައްސަލަ ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަަމނުވެގެން ނުވަަތ 

އެނޫންވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން އެ ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ނުނިންމޭ ފަަދ 

އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ފެށެންދެްނ، ެއ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ައލުން 

 މަސައްކަތް ހިންގާނެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލަންާވނެއެވެ.

މައްސަލަ ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީގެ މެްނބަރުްނ ބަދަލުކުރުމަށް  )އ(  

ނަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ކޮމިޓީ ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް ކޮމިޝަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 .23 ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮމިޓީ 

 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް މައްސަލަ ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ  )ހ(

ކޮމިޓީން ނުވަތަ ކޮމިޝަުނން ނިންމައިފިނަމަ، އެ މައްސަލައެްއ ތަޙްޤީޤުކުރާނެ 

ތަ އެ މައްސަލައަކީ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް ކޮމިޝަނުން އެކަށައަޅަންވާނެއެވެ. ނުވަ

މުޅި ކޮމިޝަނުން ބަލަންޖެޭހ ަމއްސަލައެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ެފނިއްޖެނަމަ، ެއ 

މައްސަލައެއްގައި ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީގެ ދައުރު އަދާކުރާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ. މުޅި 

ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރާ މަްއސަލަތައް ބެލުމުގައި ތަޙްޤީޤުުކރާ ކޮމިޓީން ިމ 

 ިހންގަންޖެހޭ ެއންމެހައި އިޖުރާއަތުތަކަށް ޢަމަލުުކރަންވާނެއެވެ.ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ޫނން މީހުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ  )ށ(  

 .އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ

ނުގެ ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަުރންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރެވޭ، ކޮމިޝަ )ނ(  

ވަނަ ނަންބަރުެގ  6ވަނަ މާއްދާގެ  3ޤާނޫނުގެ  މެންބަރުން ނޫން މީުހންނަކީ މި 

ދަށުން ޢައްޔަންކުރެވޭ މެންބަުރގެ ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމުކުރާ ޝަރުޠުތައް 

 ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

 .ޢަދަދަކަށް ވާްނވާނެއެވެތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ ޢަދަދު އޮނަހިރި  )ރ(  

ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަުރްނގެ ތެރެއިން މެްނބަރަކު އެ ކޮިމޓީގެ ރިޔާސަތު  )ބ(  

 ބަލަހައްޓާނެ ފަާރތުގެ ގޮތުގައި ކޮމިޓީން ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.
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މައްސަލަތައް 

ބެލުމުގައި 

 އިންސާފުވެރިވުން 

ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުކުާރ ކޮމިޓީން މައްސަލަތައް ބަލަންވާނީ އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު،  .24

ނޑިޔާރުންނާމެދު އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ އަ ސާސްގެ ކޯޓުތަކާއި ފަ

 މައްޗަށެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ނުވަތަ 

ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮމިޓީގެ 

 ބާރުތައް 

ކޮމިޝަނުން ނުަވތަ މައްަސލަ ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީްނ މައްސަލަތައް ބަލަިއ،  .25

 ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ނޑިޔާރު ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީއަށް  )ހ(  މައްސަލަ ލިބުމުން، އެ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަ

ޙާޟިރުކުރުމަށް ނިންމައިފިނަމަ އެ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު 

ނޑިޔާރަށް ފޮނުވަންާވނީ، އެ މައްަސލައިގައި ކުރެވޭ  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަ

ތަށް މަދުވެގެްނ ތުހުމަތާއި، ތަޙްޤީަޤށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި ވަގުތު އެނގޭގޮ

 )ބާރަ( ގަޑިއިރުގެ ވަގުތުލިޭބ ގޮތަށެވެ. 12

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި ޤާޫނނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަްނ ޯހދުމަށް މައްސަލަ  )ށ(  

ނޑިޔާރު އެދޭނަމަ، ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް މަދުވެގެން   24ރައްދުވާ ފަ

 އެވެ.)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެ

ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީން ބަލަމުންާދ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވާ  )ނ(  

ނޑިޔާރުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައާއި، އެ މައްސަލައިގެ ތަފްޞީުލ  ފަ

ނޑިޔާރަށް ދިނުމުްނ، ަބލަމުންދާ މައްަސލައާ ގުޅޭގޮތުން  އެ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަ

ނޑިޔާރު ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ.ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީން ކުރާ ސު  ވާލުތަކަށް ފަ

ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަްށ އިތުރު ވަގުތު  )ރ(  

ނޑިޔާރު އެދިއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ ބާވަތަށް  ބޭނުންވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަ

ޙްޤީޤު ބަލައި ޖަވާބުދާރީވުމަްށ އެކަީށގެންވާ ވަގުތު ދިނުމުެގ އިޚްތިޔާރު ތަ

 ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާފަރާތުން  )ބ(  

 ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލާ މަޝްވަރާކުރެވިދާނެއެވެ.

މުގެ ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހިންގާ ތަޙްޤީޤުގައި ދިފާޢުގައި ހެކި ހުށަހެޅު )ޅ(  

ނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަޅާ  ފުރުޞަތު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަ
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ހެއްކެއް ބަލައިނުގަތުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމާނަމަ، އެ ނިްނމުން ބިނާކުރި 

 ސަބަބުތައް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ނޑިޔާރު ހުށަހަޅާ ހެކިން ޙާޟިރުކުރު )ކ(   މަށް ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަ

ނިންމާނަމަ، އެ ހެކިން ޙާޟިުރކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ަމއްސަލަ ރައްދުވާ 

ނޑިޔާރަށް ދޭންވާނެއެވެ.  ފަ

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު، އެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީން  )އ(  

ނޑިޔާރަށް ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި އެ ރިޕޯޓު މައްސަ ލަ ރައްދުވާ ފަ

 ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި ފޮނުވަްނާވނެއެވެ.

)ަފހެއް( ދުވަހުެގ ެތރޭގައި، ރިޕޯޓާ  5ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓު ލިބޭާތ ގިނަެވގެން  )ވ(  

ގުޅޭގޮތުން ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިީޓއަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ަކްނތައްތަކާއި، އެ 

ކޮށްދިނުން އެދޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ކޮމިޓީން ރިޢާޔަތް

ނޑިޔާރަށް  ލިޔުމުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ

ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން މުޅި މައްސަލައާމެދު  )މ(  

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  5ން ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް މަދުވެގެ

 އެއް އަޑުއެހުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )މ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމުން، މައްސަލައިގެ  )ފ(  

 އަޑުއެހުންތައް ނިމުނީއެވެ.

ނޑިޔާރަށް ތަޙްޤީޤަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބި، މަުޤބޫލު  )ދ(    މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަ

ސަބަބެއް ނެތި ތަޙްޤީޤަށް ޙާިޟރުނުވެއްޖެނަމަ، ހުަށހެޅިފައިވާ ެހކިތަކުގެ މައްޗަށް 

ނޑިޔާރުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަ

 މައްސަލައަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނޑިޔާރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ބާވަ  )ތ(   ތަށް ބަލާއިރު، އެ މައްސަލަ ރަްއދުވާ ފަ

ވަގުތީ ގޮތުން ަފނޑިޔާރުކަމުގެ މަސައްކަތުން ދުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޓީއަްށ 

ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަން ކޮމިަޝނަށް ހުށަހަޅައި، ކޮމިަޝނުެގ ޖަލްސާއަކުން 

 އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެެއވެ.
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ނޑި )ލ(   ޔާރު މަޤާމުގެ މަސައްކަތުން ވަގުތީ ގޮތުން ދުރުކުރުމަްށ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަ

ނިންމަންވާނީ އެ މައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކަށާއި، އެ 

ނޑިޔާރު މަސައްކަތުގައި ދެމިހުރެއްޖެނަމަ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އެޅިދާނެ  ފަ

އަާސސްގެ މައްޗަށް ހުރަހަކަށާއި، ޝަރުީޢ ދާއިރާގެ އިތުބާރު ނެެގހެއްޓުމުގެ 

 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށެެވ. 60ބިނާކޮށް، 

ނޑިޔާރު މަޤާމުގެ މަސައްކަތުން ވަގުތީ ގޮތުން ދުރުކުރުމަްށ  )ގ(   މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަ

ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީން ނިންމައި ކޮިމޝަނަށް ހުށަހަޅަްނވާނީ އެ މައްސަލަ ރައްދުވާ 

ނޑިޔާރަށް އެކަ  މާގުޅޭ ގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުަމްށފަހުއެވެ.ފަ

ނޑިޔާރަކު ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ، ނުވަަތ  )ޏ(   ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތެއްގަިއ ފަ

ނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ  ބަންދުކޮށްިފނަމަ ނުަވތަ ތަްޙޤީޤު އިދާރާއަކުން ފަ

ށް އެ އިދާރާއަކުން ތަޙްޤީޤުކުރަން ފަށައިފިކަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަ

އަންގައިފިނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ަމއްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެިޅއްޖެނަމަ، ނުވަަތ 

ނިޑޔާރެއް މަޤާމުގެ  އެފަދަކަމެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ފަ

)ސާޅީސް  48މަސައްކަތުން ވަގުތީގޮތުން ދުރުކުރުމާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް 

އިރު ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ިނންމަންވާނެއެވެ. ިމ މާއްދާގެ ދަށުްނ އަށެއް( ގަޑި

ނޑިޔާރުގެ ބަހެއް ހޯދުން ކޮމިޝަނަްށ  ނޑިޔާރަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެކުރިން ފަ ފަ

 ލާޒިމެއްނޫނެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  2008/10ާޤނޫނު ޤާނޫނު ނަްނބަރު ) 2019/11ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .26 

 ވަނީ  މާއްދާ މި ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު(އިން 2 ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު އަށް

 އުވާލެވިފައި

ތަޙްޤީޤާއި ގުޅިގެން 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު 

 ޢައްޔަންކުރުން 

ނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ބަލާ ތަޙްޤީޤްކުރުމަްށޓަކައި، ތަޙްޤީޤްކުާރ  )ހ( .27 އެއްވެސް ފަ

ޙަރަކާތްތެރިވުމަްށ  ކޮމިޓީއެއް ޢައްޔަންކޮށްފިނަމަ، އެ މައްސަލައިގައި އިސްވެ

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ޢައްޔަންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

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

ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި 

ހަޖައްސައިދިނުމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ  ކަންތައްތައް
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ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ބެހޭ ގޮތުން ލަފާދިނުމާއި، މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި 

ސާފުކުރަން ބޭނުންވާކަންތަްއތަްއ ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުވާލުތައް 

 ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ.

އްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލު، އޭނާެގ މަސްއޫލިއްޔަތު މި މާ )ނ(  

އަދާކުރަންވާނީ ވަކި ފަރާތަކަްށ ބުރަނުވެ ޢާންުމ މަސްލަހަތު ަރއްކާތެރިކުރެވޭނެ 

 ގޮތަކަށެވެ.

މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ ބަލަމުންދާ  )ރ(  

ނޑިޔާރާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް، ސީދާ މައްސަލައަކާ ނުވަތަ މައްސަ ލައަކާ ގުޅޭ ފަ

 ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުންވިައސް ހުރި މީހެއް ކަމުގައި ވެގެންނުވާނެއެވެ.

މައްސަލައިގެ 

 އަޑުއެހުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުްނ ނުވަތަ ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮމިޓީން ހިންގާ ތަޙްޤީޤެއްގެ ނުވަތަ  .28

މުގެ ބައެއް ނުވަތަ މުޅި އަޑުއެހުން ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެްނ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހު

ނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ހިންގުމަށް ކަ

ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮމިޓީގެ 

 ރިޕޯޓު 

ނޑިޔާރަކާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނިންމަންވާނީ ތަޙްޤީޤު  )ހ( .29 ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީން ފަ

ށްފައިވާ ކަްނތައްތަކަށް ޖަާވބުދާރީވުމަށް މަްއސަލަ ރައްދުވާ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮ

ނޑިޔާރަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަްށފަހުގައެވެ.  ފަ

ނޑިޔާރާމެދު ޢަމަލުކުރަން  )ށ(   މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަ

ނޑައަޅައި ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަ ށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ގޮތް ކަ

 ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނަށް ފޮުނވަންވާނެއެވެ.

ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައިވާ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް ދޭހަނުވާނަމަ، ނުވަތަ  )ނ(  

ރިޕޯޓު ފުރިހަމަ ނޫންކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އަދި ރިޕޯޓުގައިވާ ވަކި 

ޤީޤަކަށް ބޭނުންވާކަމަްށ ކަމެއްގެ ތަފްޞީލު ނުވަތަ މައްސަލައިގައި އިތުރު ތަޙް

ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްެޖނަމަ، ރިޯޕޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަކިކަަމކާ ބެހޭގޮތުްނ 

ނުވަތަ މުޅި މައްސަލައިގައި ސާފުކުރަން ބޭުނންވާ ކަންތަްއތައް ސުވާލުތަކެއްގެ 

ސިފައިގައި ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި، އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާެނ 

ނޑައަޅައި، މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެންގިދާނެއެވެ.މުއްދަތެ  އް ކަ
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މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރުމުން އެ  )ރ(  

ރިޕޯޓު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މައްސަލައަކީ 

ސަލައެއްނަމަ، އެ މައްސަލައިގެ ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ިހންގާފައިވާ މައް

 ރިޕޯޓު ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ޖުޑީޝަލް  2008/10ޤާނޫނު ޤާޫނނު ނަްނބަރު ) 2019/11ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ބ(  

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު(އިްނ  2ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު އަށް 

 އުވާލެވިފައި އަކުރު ވަނީ މި

ކޮމިޓީން 

ތަޙްޤީޤްކުރާ 

ސަލައިގެ މައް 

ނޑިޔާރު  ރިޕޯޓަށް ފަ

 ޖަވާބު ދިނުން 

ތަޙްޤީޤުކުރެވުނު މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު ލިބޭތާ ބަންދުދުވަސް ހިމެނޭގޮތަްށ  )ހ( .30

)ހަތެްއ( ދުވަުހގެ ތެރޭގައި، ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަްށ  7ގިނަވެގެން 

ނުން ހުށަހަޅަން ބޭުނންވާ ކަންތައްތަާކއި، އެ މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ކޮމިޝަ

ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެދޭ ަކންކަްނ ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުްނ ކޮމިޝަަނށް ހުށަހެޅުމުެގ 

ނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ  .ފުރުޞަތު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަ

ނޑިޔާރުގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ކަމަކާނުލައި ިމ މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަ

ގެ ތެރޭގައި އެ ނަންބަުރގައިވާ ފަދައިން ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މުހުލަތ1ުގެ )

ިއތުުރ މުހުލަތަކަށް އެދި ކޮމިަޝނަށް ހުށަހެޅުމުެގ  ޢަމަލުކުރެވެންނެތްނަމަ

ނޑިޔާރަކަށް ލިބިގެންވެެއވެ.  ފުރުޞަތު މި މާއްދާގެ ދަށުން އެފަދަ ފަ

ނޑިޔާރަކު ކޮމިޝަނަ )ނ(    ށްމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ިއތުރު މުހުލަތަކަށް އެދި ފަ

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ހުަށހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ބަލައި، އެއީ މަޤްބޫޫޫުލ 

ސަބަބަކާހުރެ ހުށަހަޅާފައިވާ ުހަށހެޅުމެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެިނއްޖެނަމަ އެފަދަ 

ނޑިޔާރަކަށް އިތުރު މުހުލަތު ދޭންވާނެއެވެ.  ފަ

ޑީޝަލް ސަރވިސް ޖު 2008/10ާޤނޫނު ޤާނޫނު ނަްނބަރު ) 2019/11ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .31 
މިމާއްވަނީ ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު(އިން  2ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު އަށް 

 އުވާލެވިފައި

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  2008/10ާޤނޫނު ޤާނޫނު ނަްނބަރު ) 2019/11ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .32 
 މިމާއްދާވަނީ ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު(އިްނ  2ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫުނ އަށް 

 އުވާލެވިފައި
ނޑިޔާރަކު ކުރި ޢަމަލެއްގެ ކުޑަބޮޑު  )ހ( .32-1 ފަނޑިޔާރުންނާމެދު  ނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭނީ އެ ފަ ފަ



 

 

 27 

 މިނަށް ބަލައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެވެ. އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް 

ނޑައަޅާ ތަމްރީން  (1)    ނަޞޭޙަތްދިނުމާއެކު ކޮމިޝަނުން ކަ

 ރާމެއް ފުރިހަމަކުރަން އެންގުން؛ޕްރޮގް

 ހުރި މަޤާމަށްވުރެ ދަރަޖަ ދަށްކުރުން؛ (2)   

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ނުިލބޭ ގޮަތށް  (3)   

)ިތނެއް(  3ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނުކުުތން ގިނަވެގެން 

 މަސްދުވަހަށް މަނާކުރުން؛

ނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް (4)     ހުށަހެޅުން. ފަ

ނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އޭނާ މަސަްއކަތްކުރާ ކޯޓާ  )ށ(   ފަ

 އެއް ދަރަޖައެއްގެ އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ.

 މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުމުގެ ރިޕޯޓު ތަޙްޤީޤް  )ހ( .33 ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓު 

މަރުހަލާގެ ރިކޯޑްތަކާއިއެކު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާެބހޭ ކޮމިޓީއަްށ 

ނޑިޔާރަށް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މިރިޕޯޓުގެ ނަކަލެއް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަ

 ދޭންވާނެއެވެ.

 ރިޕޯޓުގައި އަންނަނިވި ބައިތައް ުފރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ. )ށ(  

 ނަށް ލިބުނު މަޢްލޫާމތު،ޝަމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކޮމި  .1   

މައްސަލައަކީ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ބެލުނު މައްސަލައެއްނަމަ،   .2   

ޝަކުވާ ބިނާވެފައިވަނީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށްކަން 

 ނުވަތަ ނޫންކަްނ؛ އަދި 

ނޑިޔާރާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅާބެހޭ   .3    މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފަ

ލަފައެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންާވނަމަ  ގޮތުން ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް

ނޑިޔާރު ވަޒީފައިން ވަކިކުރުމާމެދު  އެކަން. މީގެތެރޭގައި ފަ

 ކޮމިޝަނުގެ ލަފާ ހިމެނެއެވެ.

ޖުޑީޝަލް  2008/10ޤާނޫނު ޤާޫނނު ނަްނބަރު ) 2019/11ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ނ(  

އިްނ (ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 2ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު އަށް 

 އުވާލެވިފައިވަނީ އަކުރު  މި
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ނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަުނން ެއ މައްސަލައާމެދު  )ރ(   ފަ

ނޑިޔާރެއްގެ ފައިލްގައި ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  ނިންމި ނިންމުން އެ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހުން އެ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް  ފަ

ނޑިޔާރުގެ ފައިލްގައި ، މަނިންމާފައިވާނަ އެ މަޢުލޫމާތުވެސް ފަ

 ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ.

މައްސަލަ 

 ސާބިތުކުރުމުގައި 

ނޑު   ބެލޭނެ މިންގަ

ނޑިޔާރަކާމެދު ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއްގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ނުވަތަ  .1-33 ފަ

އިރު އެކަމެއް ލާކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދާ ހެއްކާއި ޤަރީާނއަށް ބަ

ހިނގާކަމަށް ނުަވތަ ހިނގާފައިާވކަމަށް ބުއްދީގެ ހަަމތަކުން ބުަރވެވޭނަމަ، އެ ޝަކުވާއެްއ 

ނޑިޔާރަކާ ދެކޮޅަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންަމންާވނެއެވެ.  އެ ފަ

ފަނޑިޔާރުންގެ 

އިސްތިއުނާފު 

 މަޖިލިސް 

ނޑިޔާރަކާގުޅޭ ޝަކުވާއެއް ބަލައި، ޖުޑީޝަ )ހ( .2-33 ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ފަ

ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން، ަފނޑިޔާރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ިނންާމ ނިންމުންތައް ފިޔަވައި، އެޫނން ނިންމުންތަްއ 

)ދިހައެއް(  10އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަނުން އެ ނިންމުމެއް ނިންމާތާ 

ނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ގެދުވަހު ތެރޭގައި ފަ

ނޑިޔާރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް  ފަ

ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންުމމެއް އެއްވެސް ގޮތަކުން އިސްތިއުނާފެއް 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރެޭވ މައްސަލަތައް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން )ށ(  

ނޑިޔާރުންގެ  3ބެލުމަށްޓަކަިއ،  )ތިނެްއ( ަފނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ފަ

ނޑައަޅައި އެކަން ޗީފް  އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހެއް، ކޮންެމ ޖުޑީޝަލް އަހަރަކަށް ކަ

 ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.

ނޑިޔާރުންގެ އި )ނ(   ސްތިއުނާފު މަޖިލީހުގެ އިދާރީ އެންމެހަިއ އިންތިޒާމުތަްއ ފަ

 ހަމަޖައްސާނީ، ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެވެ.

ނޑިޔާރު  )ރ(   ނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަ ފަ

ނޑިޔާރަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަ އިކޯޓުގެ ފިޔަވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރަކު ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި  ނޑިޔާރަކާއި، ސުޕީރިއަރ ކޯޓެއްގެ ފަ ފަ
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ނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ފަ

 މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ަފނޑިޔާރަކު ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.

މައްސަލައެއް  ދާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން )ބ(  

ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގައި، ވަގުތީ ގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި 

ނިންމާ ނިންމުްނތައް މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުެގ 

ނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެްސ ވަގުތީ ގޮތުްނ  ޙައްޤު ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަ

ވަޅުތަކާއި ނިންމާ ިނންމުންތައް އެ ކޮމިޝަނުްނ ޔައެ ކޮމިޝަނުން އަޅާ ފި

ނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު  އެކަމެއްގައި ނިހާއީ ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ފަ

 މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އިސްތިއުނާފެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ްއ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިާހއީ ނިންމުމެ )ޅ(  

ނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަްށ  އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ފަ

ހުށަހެޅުމުން، އެ މަޖިލީހުްނ އެކަމެއްގައި ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެއަށް 

ތަޢުނުނުކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހުެގ ނިންމުމެވެ. އަދި އެ ނިންމުން އެއްވެސް 

ނުަވތަ ުމރާޖަޢާއެއްވެސް  ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ އެޫނންވެސް ޮގތަކުން އިސްތިއުނާފެއް

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހުން ބަލާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި  )ކ(   ފަ

އަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކާއި ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނިންމަންާވނީ ދާއިމީ ޙައްލެއް 

ަބާލ  ލިބިގެންދާެނ އަސާސްގެ މަތިންކަމަށްވީހިނުދ، އެ މަިޖލީހުން

މައްސަލައެއްގައި ވަގުތީ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ނިންމުމެއް ނިންމައިގެނެްއ 

 ނުވާނެއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ މައުޫޟޢީ ގޮތުން އަލުްނ  )އ(  

ބެލުމާއި އެ ކޮމިޝަނުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު އެނޫން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ 

ނޑިޔާރުން  ގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަކަށް ލިބިގެނެްއނުވެއެެވ.ބާރެއް ފަ

ނޑައެޅުމާއި، އެ މަޖިލީހަށް އިދާީރ  )ވ(   ނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލިސް ކަ ފަ

ގޮތުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ެއންމެހައި ކަމެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން 

ރީސް( ތި) 30އެކުލަވާލަންޖެހޭ ގަވާއިދު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާތާ 
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ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުްނ 

 އެކުލަވާލައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

އަދި މުވައްޒަފުން 

 އަޢްޔަންކުރުން 

ކްރެަޓރީ ޖެނެރަލެއް ސެކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުަމްށޓަކައި ކޮމިޝަނުން  )ހ( .34

އަދި ކޮިމޝަނުން ހަާދ ގަވާއިދާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިްނ . ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ

 .ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހިންގާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ

ކޮމިޝަނަށް ޭބނުންވާ މުވައްަޒފުންނަށް ވަޒީާފދީ، މުވައްޒަުފން ވަޒީފާއިްނ  )ށ( 

 .ވަކިކުރާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ

ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ޭބނުންވާ ފައިސާ،  )ހ( .35 ލީ ކަންކަން މާ 

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓެއްގެ ދަށުން 

މިކަމަށްޓަކަިއ  .ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން، ޮކމިޝަނަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ

ސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމިޝަނުްނ ންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ

ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާަލއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާއެކު ޮކންމެ އަހަރަކު 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.

އެއްވެސް ބަޔަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަަތ ބޭރު ޤައުމެްއގެ ސަރުކާރުން  )ށ(  

ލީ އެހީއެއް، ކޮމިޝަނުގެ މަޤްޞަދުގެ ތެރޭގައިވާ ކަންކަން ކޮމިޝަނަށްދޭ މާ

 .ކުރުމަށް މެނުވީ ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ

ކޮމިޝަނުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި، މާލީ ޒިންމާަތކާބެހޭ ހިސާުބ،  )ނ(  

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ 

ތުގެމަތިން ލިޔެ ބަލަހައްޓައި އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު، އެކުލަވާލެވޭ މާލީ ބަޔާނެްއ، ގޮ

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ އަހަީރ ރިޕޯޓާއެކު،  36މި ޤާނޫނުގެ 

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޮފނުވަންވާނެެއވެ

މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް، ކޮންމެ  ކޮމިޝަނުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ )ހ( .36 އަހަރީ ރިޕޯޓު 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  28އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކޮމިޝަނުން 

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި، އެ ރިޕޯޓުގެ ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ށ(  
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 .މުއްދަތުގައި ހިނގާދިޔަ، އަންނަިނވި ކަންކަން ހިމަންވާނެއެވެ

 ؛ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢްލޫމާތު .1   

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަަލތައް؛ .2   

ކޮމިޝަނުން ނިންމި މައްސަލަތަކާއި، އެ މައްސަލަތައް  .3   

 ނިންމިގޮތް؛

އްސަލަތަކުގެ ތެރެިއން މަކޮމިޝަނަށް ުހށަހެޅިފައިާވ  .4   

 ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލަތަްއ؛

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމިވާ  .5   

 މައްސަލަތައް.

ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ނ(  

ހުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަނުްނ ވަދު( ސާދަ) 14ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާާތ 

 .އެރިޕޯޓު ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ދިމާވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގައި، ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ރ(  

ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ިހނެދއްގައި، އެޙާލަތަކާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ ރިޕޯޓެއް 

ހުށަހެޅުުމގެ އިޚްތިޔާރު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

 .ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ

ކޮމިޝަން 

 އެކުލަވައިލުން 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ  .37

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނެއް  60ޖަލްސާ ބާއްވާތާ 

ރައީސް މި ޤާނޫނުގައިވާ މެްނބަރުންނާއި ރައީސާއި ނައިބު ޝަނުގެއުފައްދައި، ކޮމި

 ގޮތުގެމަތިން ޢައްޔަންކޮށް ިނންަމންވާނެއެވެ.

އިންތިޤާލީ 

މަރުޙަލާގައި 

ޢައްޔަންކުރާ 

ޖުޑީޝަލް 

ސަރވިސް 

 ކޮމިޝަން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢައްޔަްނކުރާ ޖުޑީޝަލް  281ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ހ( .38

ކޮމިޝަނަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރާ ކޮިމޝަނުގެ އެންމެާހ  ސަރވިސް

ވަަނ  281މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ިލބިގެންވެއެވެ. އަދި ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުފައްާދ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް މި 

ވަނަ މާއްދާއާއި،  3މި ޤާޫނނުގެ  ،ން ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަންފަށާ ދުަވުހން ފެށިގެ

ވަނަ މާއްދާ ފިޔަވައި މި ޤާނޫނުެގ ެއހެން މާއްދާތަްއ  6ވަނަ މާއްދާއާއި،  4
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 ހިނގާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުްނ އުފައްދާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ދެމި  )ށ(  

ޖުޑީޝަްލ  ،ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 37މި ޤާޫނނުގެ  ،އޮންނާނީ

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުމާ ހަމައަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނެއް  37މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

އުފެއްދުމުން، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފައްދާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންއައި ެއންމެހައި މަސައްކަތްތައް ެއ ކޮމިޝަނަށް 

 ލުވާނެއެވެ.ބަދަ

ޤާނޫނަށް 

ޢަމަލުކުރަންފަށާ 

 ތާރީޚް 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަާށނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްީދޤުކޮށް ދިވެިހ   .39

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ގަވާއިދު ހަދައި 

 ހިންގުން 

ހާހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ .40

 ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދާީނ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

އުވާލެވޭ 

ޤާނޫނުތަކުގެ 

 މާއްދާތައް 

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫުނ  )ހ( .1-40 މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަން ފެުށމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
 ދާތައް އުވުީނއެވެ.( ގެ އަންނަނިވި މާއ2010/13ް)ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ވަަނ  16ބުނެވިދިޔަ ޤާޫނނުގެ ތިރީގަިއ ނަކަލުކޮށްފައިވާ،  (1)  

 މާއްދާގެ )ޅ(

ޖުޑީޝަލް  ،މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެންއޮތްނަަމވެސް )ޅ( .16    

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ދަށު ކޯޓަކަށް 

ނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކުރާނީ ޖުޑީޝަލް  ،ފަ

ނޑިޔާރުުއއްތަ ،ކައުންސިލްގެ ލަފާގެމަތިން  ،މަފަ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި  ،އެކަމަށް

 އެދުމުންނެވެ.

ވަަނ  38ބުނެވިދިޔަ ޤާޫނނުގެ ތިރީގަިއ ނަކަލުކޮށްފައިވާ،  (2)   

 މާއްދާގެ )ށ(

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ތައުދީީބ  )ށ( .38    
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 ކޮމިޓީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ. 39ގައި ަނކަލުކޮށްފައިވާ، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީ (3)   

ފަނޑިޔާރަކާ    

މެދު އެޅޭނެ 

ތައުދީބީ 

 ފިޔަވަޅުތައް 

ނޑިޔާރަކު  .39 ނޑައެޅޭނީ އެ ފަ ނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ކަ ފަ
ތިރީގައިާވ  ،ކުރި ޢަމަލެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި

 ތައުދީބީ ފިޔަވަޅުތަކެވެ.
 ނަސޭހަތްދިނުްނ؛ )ހ(    

 ޒާރުކުރުން؛ންއި )ށ(    

 ހުރި މަޤާމަށްވުރެ ދަރަޖަ ދަށްކުރުން؛ )ނ(    

ނޑިޔާރު މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓާ އެއްދަރަޖައިގެ  )ރ(      ފަ

 އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުްނ؛

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުްނ. )ބ(     

 އްދާ.ވަނަ މާ 40ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަނކަލުކޮށްފައިވާ،  (4)   

ތައުދީބީ    

މައްސަލަ 

 ބެލުން 

ނޑިޔާރެއްގެ ތައުދީބީ މައްސަލަތައް ބަލައި )ހ( .40  ،ފަ

ނޑައަޅާނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ގޮތެއް ކަ

ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެއްގައި ޙާޟިރު  

ވެތިބި މެންބަރުންގެ އަްޣލަބިއްޔަތުންނެވެ. 

ނޑައަޅާއިރު އެ  ،މިގޮތުން ޮގތެއް ކަ

ގޮތުން އެކަށީެގންވާ މިންވަރުެގ  މައްސަލައަކާބެހޭ

 ތަޙްޤީޤެއްކުރެވިފައި އޮންނަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާފަދަ މައްސަލައެއް  )ށ(     

ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތަކާއި ެއ  ،ހުށަހަޅަންވާނީ

އެކަމަށް  ،ތުހުމަތަށް ތާއީދު ެދނިވި ހެކިަތކާއެކު

ނޑައެޅިފައިވާ ފޯމަކުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ކަ

 ކޮމިޝަނަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާފަދަ މައްސަލައެއް  )ނ(     

 ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާއެކު
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އެ ކޮމިޝަނަށް ެއ  ،އެ ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ 

ނޑިޔާރަކު ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު  ފަ

 ނެރެންވާނެއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޭޅ  )ރ(      

ނޑިޔާ ރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރާއިރު، އެ ފަ

ނޑިޔާރަކު މައްސަލައިގައި ބުނާ އެއްޗެްއ  ފަ

ހޯދުމަށް އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށްފަހު، މައްސަލައިގެ 

ނޑިޔާރު މައްސަލައިގައި ބުާނ  ބާވަތަށާއި، ފަ

ނޑިޔާރަކު  އެއްޗަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ފަ

 ގެވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ މަޑުކުރުމަށް އެންގުމު

އިޚްތިޔާރު އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ނޑިޔާރަކު ހުންނަ ުހރުމުގައިވެސް އެ  މިގޮތަށް ފަ

ނޑިޔާރެއްގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުްނ  ފަ

 މަޙްރޫމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި މި  )ބ(     

މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ނިްނމުމާމެދު އަލުްނ 

ށް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުްނ މަނާކޮށްފައިާވ ކޮނަޒަރު

ނޑިޔާރަކު އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ނެރެވިދާނެއެވެ.  ފަ

ނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރަމުން  )ޅ(      ފަ

ދަނިކޮށް، ނުވަތަ މައްސަލަިއގައި ވަކިގޮތެއް 

ނޑިޔާރަކު މަޤާމުން  ނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އެ ފަ ކަ

މައްސަލަ  އިސްތިޢުފާދީފިނަމަ، ތައުީދބީ

އެހިސާބުން ބާޠިލުާވނެއެވެ. ނަމަވެސް މީގެ 

ސަބަބުން އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ 

ކަމަކުން އުފެދުނު މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާީއ 

 ދަޢުވާއަކަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ.
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ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިާވ  )ކ(     

ރުްނ މައްސަލައަކާބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ކު

ލާޒިމްކަމަށް ފެންނަ ޮކްނމެ ތަޙްޤީޤެއް 

ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުރާ ަތޙްޤީޤެއް ކުރުމަށް 

ނޑައަޅާ ކޮމިޓީއަކާ ނުވަތަ  ކޮމިޝަނުން ކަ

 މެންބަރަކާ ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންާދ  )އ(     

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ކޮމިޝަނަށް ނުވަަތ 

ޙްޤީޤު ކޮމިޓީއަށް ނުަވަތ ތަޙްޤީޤުކުރުމާ ތަ

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މެންބަރަކަށް، ހެކިްނ 

ޙާޟިރުކޮށް، އަޑުއެހުން ބޭއްވުންފަދަ ކަންތަކުގައި 

ކޯޓަކަށް ލިބިދޭ އެންމެހަިއ އިޚްތިޔާރުތައް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ނޑިޔާރަކާމެދު އެއްވެސް ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއް  )ވ(      ފަ

ނޑިޔާރެއްގެ  ،އަޅައިފިނަމަ އެކަން ެއ ފަ

މަޢުލޫމާތު ފައިލުގައި ހިމަަނންވާނެއެވެ. އަިދ 

ނޑިޔާރަކަށް  އެފަދަ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ އެ ފަ

 ލިބެންވާނެއެވެ.

ނޑިޔާރަކު މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި ހިނދެއްގައި،  )މ(      ފަ

އޭނާއަށް ލިބިެގންވާ ޕެންަޝނުެގ ޙައްޤު ފިޔަވައި، 

ބުމުްނ އެނޫން އެހެން ޢިނާޔަެތއް ލި

 މަޙްރޫމުކުރެވިގެންވެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ. 46ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަނކަލުކޮށްފައިވާ،  (5)   

ފަނޑިޔާރުން    

ގެ ޢަދަދު 

 ކަނޑައެޅުން 

ނޑިޔާރުން ތިބޭނެ  .46 ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޓެއްގައި ފަ
ނޑައަޅާފައި ނުވާހާހިނދަކު ދަުށ  ،ޢަދަދު ޤާނޫނަކުން ކަ

ނޑައަޅާނީ ޖުޑީޝަލް ކޯޓު ނޑިޔާރުންގެ ޢަދަުދ ކަ ތަކުގެ ފަ
ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ ހުަށހެޅުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ 
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
 ވަނަ މާއްދާ. 49ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަނކަލުކޮށްފައިވާ،  (6)   

 ފަނޑިޔާރަކު    

 އެހެން 

 ކޯޓަކަށް 

 ބަދަލުކުރުން 

ނޑިޔާރަކު މަސައްކަތްކުރަމުންއައި ކޯޓު އުވިގެންާދ  .49 ފަ
އެއްވެސް  ،އެހެން ޙާލަތްތަކުގައި ،މަރުޙަލާ ފިޔަވައި

ނޑިޔާރަކު އޭނާ ޢައްޔަންކުރެވޭ ކޯޓު ނޫން އެހެން  ފަ
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލްގެ  ،ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރަންވާނީ

ނޑިޔާރަކު އެހެން ކޯޓަކަށް  ހުށަހެޅުމަކަށެވެ. މިގޮތުްނ ފަ
ނޑިޔާރަކު  ،ބަދަލުކުރާނަމަ ބަަދލުކުރެވޭީނ އެ ފަ

އެއް ދަރަޖައެއްގެ  ،މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ކޯޓާ ެއއްފަދަ
 ކޯޓަކަށެވެ.

ވަނަ  52ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ،  (7)   
 މާއްދާ.

އެހެން    

ކޯޓެއްގައި 

ވަގުތީ 

ގޮތުން 

ޝަރީޢަތްކު 

ރަން 

ޙަވާލުކުރުމާ 

ތެއް މެދު ގޮ

 ކަނޑައެޅުން 

ވަގުތީ ގޮތުން އެެހން ކޯޓެްއގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުްނ  .52

ނޑިޔާރަކާ ޙަވާލުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޮގތެއް  ފަ

ނޑައަޅާނީ  ،ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލްގެ ލަފާގެމަތިން ،ކަ

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

 

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ  )ހ( .54 (8)   

ކޯޓުން ބޭރު އެއްވެސް  ،ށް ފިޔަވައިކަމަކަ

ނޑިޔާރަކު ދުލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ،ކަމަކަށް  ފަ

ފަނޑިޔާރަކު    

ކޯޓުން ބޭރުގެ 

ކަމަކަށް 

 ދޫކުރުން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުއްދަކުރެވޭ  )ށ( 

ނޑިޔާރަކު ދޫކުރެވޭނީ ޖުޑީޝަލް  ،ޙާލަތެއްގައި ފަ

އެ  ،ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދައަކާއެކު

ނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށެވެ. ެއ ކޮ މިޝަނުން ކަ
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)ހައެއް(  6 ،އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި  ،މުއްދަތު

 މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ. 55ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަނކަލުކޮށްފައިވާ،  (9)   

ފަނޑިޔާރަކު    

ބޭރު 

ޤައުމަކަށް 

ފޮނުވާފައި 

 ހުރުން 

ބޭރު  ،ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދައަކާއެކު ޖުޑީޝަލް .55

ޤައުމެއްގައި ނުވަތަ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުއައްސަސާއެއްގައި 

ނޑިޔާރަކު ފޮނުވިދާނެއެވެ. މިގޮތަްށ  މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަ

ނޑި  ނޑިޔާރަކު ފޮނުވާފައި ބެހެއްޓޭނީ މެދުނުކެ ފަ

)ދޭއް( އަހަރު ވަންދެނެވެ. މި މުއްދަތު  2ގިނަވެގެން 

 ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިތުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.ޖުޑީޝަ

 ވަނަ މާއްދާ. 67ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަނކަލުކޮށްފައިވާ،  (10)   

ޗުއްޓީ ދޭ    

 ފަރާތް 

ނޑިޔާރުން ތިޭބ  )ހ( .67 ނޑިޔާރަކަށްވުރެ ގިނަ ފަ އެއް ފަ

ނޑިޔާރުންގެ  ކޯޓެއްގައިނަމަ، އެ ކޯޓުގެ ފަ

މަޖަްއސާނީ އެ ކޯޓުގެ ހަޗުއްޓީގެ ކަންތައްތައް 

ނޑިޔާރެވެ. އަދި ކޯޓެއްގެ އިސް  އިސް ފަ

ނޑިޔާރުގެ ޗުއްޓީގެ ކަންތައްަތއް ހަމަޖައްސާނީ  ފަ

ނޑިޔާރަކު ހުންނަ  ނޑިޔާރެވެ. އެއް ފަ އުއްތަމަފަ

ނޑިޔާރުގެ ޗުއްޓީގެ  ކޯޓެއްނަމަ، އެ ފަ

ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާނީ ެއ ދާއިރާގެ އިސް 

ނ ނޑިޔާރު ނުވަތަ އިސް ފަ ޔާރުގެ ޑިފަ

ނޑިޔާރެވެ.  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި މިހެން އޮތްނަމަވެސް، މި  )ށ(     

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޞިއްޙީ  66ޤާނޫނުގެ 

ސަބަބަށްޓަކައި ދޭ ދިގު މުްއދަތުގެ ޗުއްޓީއާ 

ނޑައަޅާނީ ޖުޑީޝަލް  ބެހޭގޮތުން ޮގތެއް ކަ

ކޯޓެއްގެ އިސް  ކައުންސިލްގެ ލަފާގެމަތިން އެ 

ނޑިޔާރެވެ.  ފަ
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މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުާމއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު )ޤާޫނުނ  )ށ(  

 ( ގެ އަްނނަނިވި މާއްދާތައް އުވުނީއެވެ.2010/22ނަންބަރު: 

ވަަނ  23ބުނެވިދިޔަ ޤާޫނނުގެ ތިރީގަިއ ނަކަލުކޮށްފައިވާ،  (1)   

 މާއްދާގެ )ށ(

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރ ޢައްޔަންކުރާނީ  (ށ) .23    

ނޑިޔާރުންގެ  ސުޕްރީމްކޯޓުގެ އެހެން ފަ

ނޑިޔާރެވެ.  މަޝްވަރާއާއެކު އުއްތަމަފަ

ވަަނ  49ބުނެވިދިޔަ ޤާޫނނުގެ ތިރީގަިއ ނަކަލުކޮށްފައިވާ،  (2)   

 މާއްދާގެ )ށ(

ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރ ޢައްޔަންކުރާނީ  )ށ( .49    

ނޑިޔާރުންގެ ލަފާގެމަތިން ހައިކޯޓުެގ ހައިކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރެވެ.  އިސް ފަ

ވަަނ  59ބުނެވިދިޔަ ޤާޫނނުގެ ތިރީގަިއ ނަކަލުކޮށްފައިވާ،  (3)   

 މާއްދާގެ )ށ(

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރާރ  )ށ( .59    

ޢައްޔަންކުރާނީ އެ ކޯޓެއްގެ ާޤޟީންގެ ލަފަޔާއެކު 

 އެ ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ  93ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަނކަލުކޮށްފައިވާ،  (4)   

ކޯޓުތަކުގެ    

އިދާރީ 

 މުވައްޒަފުން 

ކޯޓުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރާރއިން ފިޔަވައި ކޯޓުތަކާއި،  .93

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 

އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަްށ ވަޒީފާދީ، ވަޒީފާއިްނ 

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންދީ މުވައްޒަފުންާނބެޭހ  ވަކިކޮށް،

އެންމެހައި ކަންކަން މި ާޤނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ 

ބަލަހައްޓާނީ ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮފް ޖުޑީޝަލް 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.
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 .41 މާނަކުރުން 

 

 ހިނދަކު؛މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބުެނފައި ނުވާހާ )ހ(

ބުނެފައި އެވަނީ، އޮޑިޓް ޤާނޫނު )ާޤނޫނު ނަންބަުރ  "އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް" ކަމަށް

 ( ގެ ދަށުން އިސްކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށެވެ.2007/4

 "ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި އެެހންގޮތަކަްށ ބުނެފައި ނުވާހާހިނދަުކ، މި ޤާނޫނުގަިއ  )ށ(  

 ވާ މުއްދަތުތައް ގުާނނީ ބަންދުދުވަސްތައް ހިމެނޭ ގޮަތށެވެ.އިބަޔާންކޮށްފަ

 

_________________ 


