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` 
 ތަޢާރަފް .1

 

 

ގެ  (1118ސެޕްޓެމްބަރ  11 (1118/11ސަރވިސް ކޮމިޝަދްގެ ޤާދޫދު ދަމްބަރު  ޖުޑީޝަލްމިއީ 

ވަދަ އަހަރުގެ އަހަރީ  1111ވަދަ މާއްދާގެ )ހ( ދަފުދް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހަފް ފޮދުވާ  16

 ރިޕޯޓެވެ.
 

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދްގެ ވަދަ މާއްދާ އާއި ޖުޑީ 159ސާސީގެ މި ރިޕޯޓް ބިދާވެގެދްވަދީ ޤާދޫދުއަ

ގެ ދަފުދް ކޮމިޝަދްގެ   SC-RU/01/2008ގެ ދަފުދް )ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ރޫލިދްގ ދަދްބަރު:ވަދަ މާއްދާ 11ޤާދޫދުގެ 

ސަރވިސް ކޮމިޝަދްގެ  ޖުޑީޝަލް، )ބ( އުދިކޮފް(ވަދަ މާއްދާގެ  11ތެރެއިދް އުދިކޮފްފައިވާ  މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ

 މައްޗަފެވެ. އެއީ:މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިދްމާތައް ކަމުގައި ކަދޑައަޅާފައިވާ ކަދްތައްތަކުގެ 

 

  ެގެ ދަފުދް  )ހ( 11ސަރވިސް ކޮމިޝަދްގެ ޤާދޫދުގެ  ޖުޑީޝަލްް)ހ( އާއި  159ޤާދޫދުއަސާސީގ

، ކުރުމާއިވައި އެހެދް ފަދޑިޔާރުދް ޢައްޔަދްއުއްތަމަ ފަދޑިޔާރާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަދޑިޔާރުދް ފިޔަ

ޕްރީމްކޯޓުގެ ފަދޑިޔާރުދް ޔާރާއި ސުއުއްތަމަ ފަދޑި، ބަދަލުކުރުމާއި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުދް ދިދުމާއި

 .ކުރުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަފް މަޝްވަރާދިދުމުގައި ކޮމިޝަދުދް ކޮފްފައިވާ މަސައްކަތްތައްޢައްޔަދް

  ެގެ ދަފުދް  )ފ( 11ސަރވިސް ކޮމިޝަދްގެ ޤާދޫދުގެ  ޖުޑީޝަލް)ފ( އާއި  159ޤާދޫދުއަސާސީގ

އް ބަލައިކ އެފަރާތްތަކާމެދު އަޅަދްޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައާއިކ ފަދޑިޔާރުދްދާބެހޭގޮތުދް އުފުލާ ޝަކުވާތަ

 .މަޤާމުދް ވަކިކުރާދްޖެހޭ މީހުދް ވަކިކުރުމަފް ހުފަހެޅުމަފް ކޮމިޝަދުދް ކޮފްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

  ެގެ ދަފުދް  )ދ( 11ސަރވިސް ކޮމިޝަދްގެ ޤާދޫދުގެ  ޖުޑީޝަލް)ދ( އާއި  159ޤާދޫދުއަސާސީގ

 .ވާޢިދުތައް ހަދައި ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްހަދަދްޖެހޭ ޤަ

  ެގެ ދަފުދް  )ރ( 11ސަރވިސް ކޮމިޝަދްގެ ޤާދޫދުގެ  ޖުޑީޝަލް)ރ( އާއި  159ޤާދޫދުއަސާސީގ

ޢަދުލްއިދްސާފު ޤާޢިމުކުރުމުގެ ކަދްތައްތައް ހިދްގުމުގައްޔާއި ކޯޓުތަކާގުޅޭ އެހެދިހެދް ކަދްތައްތަކުގައި 

 ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހަފް ލަފާދިދުދް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަފާއި

  ެޅ(ގައި ބަޔާދް  11ސަރވިސް ކޮމިޝަދްގެ ޤާދޫދުގެ  ޖުޑީޝަލް)ބ( އާއި  159ޤާދޫދުއަސާސީގ(

 .ސަރވިސް ކޮމިޝަދުދް ކުރަދްޖެހޭ ކަދްތައްތައް ޖުޑީޝަލްކޮފްފައިވާގޮތުދް 

  ެދުދް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ދޫފަދޑިޔާރުދްގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާދޫދާއި ދިވެހިރާއްޖޭގ

 ކޮމިޝަދާ މަތިކުރެވިފައިވާ ކަދްތައްތައް.

 

 16ސަރވިސް ކޮމިޝަދްގެ ޤާދޫދުގެ  ޖުޑީޝަލްރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި މައިގަދޑަކަފް ބަލާފައިވަދީ 

 ވަދަ މާއްދާގެ )ފ( ގައިވާ ދުކުތާތަކަފެވެ. 
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 . ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރުދ1.1ް

 ޝަދްގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުދްވަދަ އަހަރު ފެފުދުއިރު ކޮމި 1111 1.1.1

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް   ޝާހިދު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 

ނޑިޔާރުންެގ   هللاއަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދު  ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަ
ނޑިޔާރު   ތެރެއިން އެކޯޓުން އިންތިޚާބު ކުެރއްވި ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން   ނީ މުޙަްއމަދުދުލްޣައަލްއުސްތާޛު ޢަބް  ހައިކޯޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަާވ ފަ
ނޑިޔާރު   އެކޯޓުން އިންތިޚާބުކުރެއްވި ފަ

ނޑިޔާރުންެގ ތެރެއިން، އެކޯޓުތަކުްނ   ދީދީ هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަ
ނޑިޔާރު   އިންތިޚާބުކުރެއްވި ފަ

ގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ ރައްޔިތުން  ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ 
ނޑައެޅުއްވި މެންބަރު  އެމަޖިލީހުން ކަ

 މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ،ތެރެއިން ޢާންމުންގެ  އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން 
ނޑައެޅުއްވި  ބަރު.މެން ކަ

 ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްސިވިލް  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން 

 ބަރުންރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވި މެ ޒިނީ ވެލެ ޢާއިޝަތު ލްފާޟިލާއަ 

 އިބު ބަންޑާރަނަ  ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދު  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުަކްނ ކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިާވ   އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު  
 ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ޢައްޔަން ކުރެއްވި

 ވަދަ އަހަރު މެމްބަރުދްދަފް އައި ބަދަލު 1111 1.1.1

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުްނ ނުލިބުމުގެ ސަަބބުން ބަންާޑރަނައިބުކަމުގެ  2011މާޗް  21
 ،ނުވާތީޢައްޔަން ކުރައްވާފައިޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދު  މަޤާމަށް

 ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިުވން
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މުޢިއްޒު ޢައްޔަނުކުރެއްވުމާ هللا މަށް ައލްއުސްތާޛު ޢަބްދުޤާމުގެ މަބަންޑާރަނައިބުކަ 2011މާޗް  23
 ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ހަމަޖެހުން.

 
އަލްފާޟިާލ  މއ. ޝިމާގުމެންބަރު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 2011މެއި  19

 ކުރެއްވުން.ޢާއިޝަތު ވެލެޒިނީ، އެމަޤާމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަކި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންގެ ތެރެއިން އެ މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނަށް  2011ޖޫން  13
ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ރ. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް 

 ޢަލީ، ކޮމިޝަންގެ މެްނބަރުކަމުްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަކިކުރެއްވުން.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަުރންގެ ތެރެއިން އެ މަިޖލީހުގެ އދ. މާމިގިލި  2011ޖޫން  15
ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްާފޟިްލ ޤާސިމް އިބްރާހީމް ކޮމިަޝންގެ މެންބަރުެގ 

 ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އައްޔަނުކުރެއްވުން.

ނޑި 2011ޖޫން  20 ނޑިޔާރު ޔާރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަށް ކަހައިކޯޓުގެ ފަ ނޑައަޅާފައިވާ ފަ
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުްނ މުޙައްމަދު ލްޣަީނ ޢަބްދުއަލްއުސްތާޛު 
 ންއިސްތިއުފާދެއްވު

ނޑިޔާރުންގެތެރެއިން  2011ސެޕްޓެމްބަރ  07 އެކޯޓުން ، ހައިކޯޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަްނނަވާ ފަ
ނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު ންގެ ޙަމީދު ކޮމިޝަهللا އިންތިޚާބުކުރެއްވި ފަ

 މެމްބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުން

     ރައީސުލްމްހޫރިއްޔާ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރައްވާ މެންބަރެްއގެ ގޮތުގައި  2011ސެޕްޓެމްބަރ  07
 އިބްރާހީމްއަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ކުރެންދޫ ބޮޑުގަސްދޮށުގޭ، ޅ. 

 ޢައްޔަންކުރެއްވުން.

 

 މެމްބަރުދް ތިއްބެވި ދިޔަލަފް އަހަރުގެ ވަދަ 1111   1.1.1
 

 ރައީސް މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުދްގެ ޝާހިދު هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް .1

 މުޙައްމަދު އާދަމް އަލްއުސްތާޛު .1

 هللاޢަބްދު

 ފަދޑިޔާރުދްގެ ހިމެދިވަޑައިގަދްދަވާ ސުޕްރީމްކޯޓުގައި

 .ފަދޑިޔާރު އިދްތިޚާބުކުރެއްވި ކޯޓުދް އެ ތެރެއިދްކ

 ތެރެއިދްކ ފަދޑިޔާރުދްގެ ހިމެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގައިހައިކޯޓު ޙަމީދުهللا ޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު .1

 . ފަދޑިޔާރު އިދްތިޚާބުކުރެއްވި އެކޯޓުދް
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 އެކޯޓުތަކުދް ތެރެއިދްކ ފަދޑިޔާރުދްގެ ދަފުކޯޓުތަކުގެ ދީދީ هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް .1

 .ފަދޑިޔާރު އިދްތިޚާބުކުރެއްވި

 އެމަޖިލީހުދް ތެރެއިދް މެމްބަރުދްގެ ގެމަޖިލީހު ރައްޔިތުދްގެ  އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް  .5

 .މެމްބަރު ކަދޑައެޅުއްވި

 ޝުޢައިބު އައްޝައިޚް .6

 ޢަބްދުއްރަޙްމާދް

 ކަދޑައެޅުއްވި މަޖިލީހުދް ރައްޔިތުދްގެ ތެރެއިދްކ ޢާދްމުދްގެ

 .މެމްބަރު

 ފަހުމީ މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް . 7

 ޙަސަދް

 .ރައީސް ކޮމިޝަދްގެ ސިވިލްސާރވިސް

 .މެމްބަރު ކުރެއްވިޢައްޔަދް ރިއްޔާރައީސުލްޖުމްހޫ ސްތާޛު ޙުސައިދް އިބްރާހީމްއަލްއު .8

 ބަދްޑާރަދައިބު މުޢިއްޒުهللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު . 9

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާދޫދީ ވަކީލުކަދް ކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ  އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު .11

 ޢައްޔަދް ކުރެއްވި ވަކީލުދްގެ ތެރެއިދް

 

 

 1111 ރަބީޢުލްއާޚިރު 05

 1111 ފެބްރުއަރީ 17

 

 

 

 هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު އާދަމް                         

  ރައީސް ކޮމިޝަދްގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް          
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 ކަދްކަދް ވަޒީފާއާބެހޭ ފަދޑިޔާރުދްގެ  .1

 

 ބާރުތަކުގެ އްޔަތާއިމަސްއޫލި ހިމެދޭ މާއްދާގައި ވަދަ 11 ޤާދޫދުގެ ކޮމިޝަދްގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް

  ؛މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވާ ދަފުދްގެ ( ހ) އެމާއްދާގެ ތެރެއިދް

ދ. ލަދްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ސީދިއަރ މެޖިސްޓްރޭޓް ފަދޑިޔާރުދްގެ ތެރެއިދް  ،ވަދަ 1111

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްޞަމަދު ރަޝާދާއި އއ. ފެރިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ސީދިއަރ މެޖިސްޓްރޭޓް 

 މުޙައްމަދު ތައްޚާދު ވަދީ ދިޔާވެފައެވެ.

 

 

 ހިސާބު ތަފާސް ވަދަ އަހަރުގެެ 1111 ފަދޑިޔާރުދްގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ 1.1

 

 ޢަދަދު މަސައްކަތް #

 14 ޢައްޔަދްކުރި  .1

 9 ބަދަލުއައިވަޒީފާއަފް   .1

 11 މުސްކުޅިކުރެވުދު  .1

 

 

 

 

 ޝަކުވާ ހުފަހެޅުދު ކޮމިޝަދަފް .1

 

 ބާރުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ހިމެދޭ މާއްދާގައި ވަދަ 11 ޤާދޫދުގެ ކޮމިޝަދްގެ ރވިސްސަ ޖުޑީޝަލް

 ؛މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވާ ދަފުދް( ފ) އެމާއްދާގެ ތެރެއިދް

 ބާރުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ހިމެދޭ މާއްދާގައި ވަދަ 11 ޤާދޫދުގެ ކޮމިޝަދްގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް

 އުފުލާ ފަދޑިޔާރުދްދާބެހޭގޮތުދް ކޮމިޝަދާ މަތިކުުރެވިފައިވާ ޒިދްމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ދަފުދް( ފ) އެމާއްދާގެ ތެރެއިދް

 ފަދޑިޔާރުދް ވަކިކުރަދްޖެހޭ މަގާމުދް އެޅުމާއިކ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަދްޖެހޭ އެފަރާތްތަކާމެދު ބެލުމާއިކ ޝަކުވާތައް

 މައްސަލަތަކުގެ ހުފަހެޅިފައިވާ ކޮމިޝަދަފް ގޮތުދް ފަދޑިޔާރުދްދާބެހޭ އަހަރު ވަދަ 1111 ދަމަވެސްވަކިކުރުމެވެ. 
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 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ
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ާގެ 
ަކުވ

ޝ
ްބަރު 

ނ
 

 ޝަކުވާގެ ބާވަތް 

2.  03.01.2011 S11-1 ާކޯޓަފް ހުފަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ލަސްވެފައިވާކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވ 

3.  10.01.2011 S11-2 ްވެގެދްކަމަފް ބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާޚިލާފު އިޖްރާޢަތާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ހެދިފައިވާ ޝަރީޢަތްކުރުމަފ 

4.  10.01.2011 1-11S ިދެތްކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ޤާބިލްކަދް ދުވަތަ ކަދް ކުޅަދާދަ ހުދަރާއ 

5.  11.01.2011 S11-4 ްދުގަތް ކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ބަލައި މައްސަލަ ކޯޓުދ 

6.  11.01.2011 S11-5 ްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާޚިލާފުވެގެދް ކަމަފް އިޖްރާޢަތާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ހެދިފައިވާ ޝަރީޢަތްކުރުމަފ 

7.  11.01.2011 S11-6 ަލަސްވެފައިވާ ކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ކޯޓަފް ހުފަހަޅާފައިވާ މައްސަލ 

8.  11.01.2011 S11-7 ަލަސްވެފައިވާ ކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ކޯޓަފް ހުފަހަޅާފައިވާ މައްސަލ 

9.  19.01.2011 S11-8 ަލަސްވެފައިވާ ކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ އިވާ މައްސަލަކޯޓަފް ހުފަހަޅާފ 

:.  25.01.2011 S11-9 ަލަސްވެފައިވާ ކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ކޯޓަފް ހުފަހަޅާފައިވާ މައްސަލ 

21.  31.01.2011 S11-10 ަލަސްވެފައިވާ ކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ކޯޓަފް ހުފަހަޅާފައިވާ މައްސަލ 

22.  01.02.2011 S11-11 ަޚިލާފުވެގެދް ކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ކަމާހަމަހަމ 

23.  13.02.2011 S11-12 ާޤަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެދް ކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވ 

24.  16.02.2011 S11-13 ްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާސުލޫކީ މިދްގަދޑާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަފ 

25.  21.02.2011 S11-14 ާކޯޓަފް ހުފަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ލަސްވެފައިވާ ކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވ 

26.  22.02.2011 S11-15 ާޤާވާއިދާ ޤާދޫދާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވ 

27.  24.02.2011 S11-16 ީއާމެދު ސުވާލު އުފައްދައި ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއިދްޓެގްރިޓ 

28.  24.02.2011 S11-17 ާކޯޓަފް ހުފަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ލަސްވެފައިވާ ކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވ 

29.  02.03.2011 S11-18 ާސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަމަފް ބުދެ ހުފަހަޅާ ޝަކުވ 

2:.  06.03.2011 S11-19  ާޝަކުވާއަޚްލާޤަފް އަސަރުފޯރާފަދަކަމެއް ކޮފްފައިވާކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވ 

31.  17.03.2011 S11-20 ާރަފުކޯޓަފް ހުފަހެޅޭ ކައިވެދީގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ޝަކުވ 

32.  20.03.2011 S11-21 ުހިތްހަމަދުޖެހިގެދް ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ކޯޓުދް ކޮފްފައިވާ ޙުކުމާއިމެދ 

33.  20.03.2011 S11-22 ީޅާފައިވާ ޝަކުވާއާމެދު ސުވާލު އުފައްދައި ހުފަހައިދްޓެގްރިޓ 

34.  

17.03.2011  

27.03.2011 
S11-23 ާއަޚްލާގަފް އަސަރުފޯރާފަދަކަމެއް ކޮފްފައިވާކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވ 

35.  17.03.2011 S11-24 ްދުގަތްކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ބަލައި މައްސަލަ ކޯޓުދ 

36.  17.03.2011 S11-25  ަލަސްވެގެދް ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާކޯޓަފް ހުފަހަޅާފައިވާ މައްސަލ 

37.  20.03.2011 S11-26 ިދެތްކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ޤާބިލްކަދް ދުވަތަ ކަދް ކުޅަދާދަ ހުދަރާއ  
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38.  24.03.2011 S11-27 ިރިވެތި އަޚްލާޤުދެތުދް އަދި ތެދުވެރިކަދް ދެތްކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ހިތްތިރިކަމާއ 

39.  28.03.2011 S11-28 ާކޯޓަފް ހުފަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ލަސްވެގެދް ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވ 

3:.  30.03.2011 S11-29 ްދުގަތްކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ބަލައި މައްސަލަ ކޯޓުދ 

41.  05.04.2011 S11-30 ިޚިލާފުވެގެދް ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ހަމަހަމަކަމާއ 

42.  05.04.2011 S11-31 ަޚިލާފުވެފައިވާކަމަފް ބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ އިޖްރާޢަތާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ހެދިފައިވާ ފްޝަރީޢަތްކުރުމ 

43.  06.04.2011 S11-32 ްޚިލާފުވެފައިވާކަމަފް ބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ އިޖްރާޢަތާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ހެދިފައިވާ ޝަރީޢަތްކުރުމަފ 

44.  12.04.2011 S11-33 ުމަކާމެދު ހިތްހަމަދުޖެހިގެދް ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ  ކޯޓުދް ކޮފްފައިވާ ޙުކ 

45.  12.04.2011 S11-34 ަކޮފްފައިވާކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ފުފުއަރާކަމެއް މަސްލަހަތާއި އަމިއްލ 

46.  14.04.2011 S11-35 ެކުފެއްކޮފްފައިވާކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ރިޝްވަތުގ 

47.  24.04.2011 S11-36 ޫޝަކުވާ ފައިވާދުއަސާސީއާއި ސުލޫކީ މިދްގަދޑާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަފް ބުދެ ހުފަހަޅާޤާދ 

48.  25.04.2011 S11-37 ްޚިލާފުވެގެދް ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ އިޖްރާޢަތާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ހެދިފައިވާ ޝަރީޢަތްކުރުމަފ 

49.  26.04.2011 S11-38 ަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަޚްލާޤަފް އަސަރުފޯރާފަދަކަމެއް ކޮފްފައިވާކަމ 

4:.  27.04.2011 S11-39 ުހިތްހަމަދުޖެހިގެދް ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ޙުުކުމާއިމެދ 

51.  28.04.2011 S11-40  ެހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާކޯޓަފް ހުފަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ލަސްވެފައިވާކަމަފްބުދ 

52.  22.05.2011 S11-41 ްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ޤާދޫދާ ޤާވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަފ 

53.  15.05.2011 S11-42 ްދުގަތްކަމަފް ބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ބަލައި މައްސަލަ ކޯޓުދ 

54.  23.05.2011 S11-43 ެބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާކުފެއް ކޮފްފައިވާކަމަފް  ރިޝްވަތުގ 

55.  24.05.2011 S11-44 ްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ވާކަމަފްދޫދުކޮފްފައި ރިޕޯރޓް ގޮތުގެ ދިމުދު ޝަރީޢަތ 

56.  29.05.2011 S11-45 ުހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާހިތްހަމަދުޖެހިގެދް  ޙުކުމާއިމެދ 

57.  30.05.2011 S11-46 ުހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާހިތްހަމަދުޖެހިގެދް  ޙުކުމާއިމެދ 

58.  02.06.2011 S11-47 ްފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާހުދޫދުކުރާކަމަފްބުދެ  ރިޕޯރޓް ގޮތުގެ ދިމުދު ޝަރީޢަތ 

59.  01.06.2011 S11-48 ާތެދުވެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވ 

5:.  21.06.2011 S11-49 ްޚިލާފުވެފައިވާކަމަފް ބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ އިޖްރާޢަތާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ހެދިފައިވާ ޝަރީޢަތްކުރުމަފ 

61.  03.07.2011 S11-50 ެހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާހިތްހަމަދުޖެހިގެދް  ދުޙުކުމާއިމ 

62.  14.07.2011 S11-51 ްޚިލާފުވެފައިވާކަމަފް ބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ އިޖްރާޢަތާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ހެދިފައިވާ ޝަރީޢަތްކުރުމަފ 

63.  14.07.2011 S11-52  ްހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާކޯޓަފް ހުފަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ލަސްވެގެދ  

64.  14.07.2011 S11-53 ާޤާދޫދާ ޤާވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވ 

65.  31.07.2011 S11-54 ާކޯޓަފް ހުފަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ލަސްވެގެދް ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވ 

66.  31.07.2011 S11-55 ާޤަވާއިދާ ޤާދޫދާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވ 

67.  21.08.2011 S11-56 ާކޯޓަފް ހުފަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ލަސްވެގެދް ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވ 

68.  28.08.2011 S11-57 ާޤަވާއިދާ ޤާދޫދާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަފް ބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވ 

69.  28.08.2011 S11-58 ާޤަވާއިދާ ޤާދޫދާ ޚިލާފުވެގެދް ބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވ 

6:.  28.08.2011 S11-59 ާޤަވާއިދާ ޤާދޫދާ ޚިލާފުވެގެދް ބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވ 

71.  29.08.2011 S11-60  ްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ކަމަފްބުދެހިދްގާފައިވާބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއ 

72.  04.09.2011 S11-61 ާއިދްޓަގްރިޓީއާމެދު ސުވާލުއުފެދޭކަމަފް ބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވ 

73.  11.09.2011 S11-62 ްޓަގްރިޓީއާމެދު ސުވާލުއުފެދޭކަމަފް ބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއިދ 
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74.  28.09.2011 S11-63 ާއިދްޓަގްރިޓީއާމެދު ސުވާލުއުފެދޭކަމަފް ބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވ 

75.  27.10.2011 S11-64 ާއިދްޓަގްރިޓީއާމެދު ސުވާލު ސުވާލުއުފެދޭކަމަފް ބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވ 

76.  17.10.2011 S11-65  ްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ކަމަފްބުދެހިދްގާފައިވާބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއ 

77.  19.10.2011 S11-66 ާއިދްޓަގްރިޓީއާމެދު ސުވާލުއުފެދޭކަމަފް ބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވ 

78.  18.10.2011 S11-67 ްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަފް އިޖްރާޢަތާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ހެދިފައިވާ ޝަރީޢަތްކުރުމަފ 

79.  18.10.2011 S11-68 ްޚިލާފުވެފައިވާކަމަފް ބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ އިޖްރާޢަތާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ހެދިފައިވާ ޝަރީޢަތްކުރުމަފ 

7:.  19.10.2011 S11-69 ްފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާޚިލާފުވެފައިވާކަމަފް ބުދެ ހު އިޖްރާޢަތާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ހެދިފައިވާ ޝަރީޢަތްކުރުމަފ 

81.  20.10.2011 S11-70  ެހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާޤަވާއިދާ ޤާދޫދާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަފްބުދ 

82.  20.10.2011 S11-71 ްޚިލާފުވެފައިވާކަމަފް ބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ އިޖްރާޢަތާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ހެދިފައިވާ ޝަރީޢަތްކުރުމަފ 

83.  20.10.2011 S11-72 ަމާ ރިވެތި އަޚްލާޤުދް އެއްކިބާވެފައިވާކަމަފް ބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާހިތްތިރިކ 

84.  23.10.2011 S11-73 ާކޯޓަފް ހުފަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ލަސްވެގެދް ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވ 

85.  14.11.2011 S11-74 ުހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ދެރެފައިވާކަމަފްބުދެ ދުވަހެއްގައި ކޯޓު އަމުރު ބަދްދ 

86.  16.11.2011 S11-75  ްހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާކޯޓަފް ހުފަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ލަސްވެގެދ 

87.  17.11.2011 S11-76  ްހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާކޯޓުދް ކޮފްފައިވާ ޙުކުމަކާމެދު ހިތްހަމަދުޖެހިގެދ 

88.  25.12.2011 S11-77 ްއިވާކަމަފް ބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާޚިލާފުވެފަ އިޖްރާޢަތާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ހެދިފައިވާ ޝަރީޢަތްކުރުމަފ 
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 ޝަކުވާގެ ބާވަތް 

 ިއންޓެްގރިޓީާއ ޚިލާފު ވެފަިއވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަހަޅާަފިއވާ ޝަކުވާ  ަގއިވާމިންަގނޑު ސުލޫކީ  01 03.2008.09  .1

 ހިތްިތރިކަާމއި ރިވެތި އަޚްާލޤާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ަކމަށްުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  މިންަގނުޑަގއިވާސުލޫކީ  02 15.11.2008  .2

 ޚިލާފު ވެފަިއވާކަަމށްބުނެ ހުަށހަޅާފަިއވާ ޝަުކވާ  ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދާ އިްޖރާއާތާ 03 11.02.2009  .3

 ބޭނުންކޮށްަފިއވާކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  ޒުމަާޤމްގެ ނުފޫ  04 04.06.2009  .4

5.  29.07.2009 05 
ސުލޫކީ މިންަގނުޑަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކުޅަދާނަަކމާއި ޤާބިލުކަން ނެތްަކމަށާއި އަދި ސިާޔސީ ަޙރަކާތުަގިއ 

 ިރވެަފއިވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަަހޅާަފއިާވ ޝަކުވާ .ބަިއވެ

 ސުލޫކީ މިންަގނުޑގެ ހިތްިތރިކަާމއި ރިެވތި އަޚްލާޤާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  06 10.08.2009  .6

 ނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށބު  07 13.08.2009  .7

 ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  08 13.08.2009  .8
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  ސުލޫކީ މިންަގނުޑގެ ވަކިަފރާތަކަށް ުނޖެހުާމއި ޚިލާފު ވެަފއިވާ ަކމަށްުބނެ ހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވާ 09 19.08.2009  .9

 ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  10 05.04.2009  .10

 ސުލޫކީ މިންަގނުޑގެ އިންެޓގްރިީޓއާ ިޚލާފު ވެފައިވާ ަކމަށްބުނެ ހުަށހަޅާަފއިވާ ޝަކުވާ  11 07.09.2009  .11

 ސިޔާސީ ޙަރަކާުތގައި ބަިއވެިރވެަފއިވާަކމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  ގާ ޚިލާުފވެސުލޫކީ މިންަގނޑު  12 18.10.2009  .12

 ިރވެތި ައޚްާލާޤއި ހިތްތިރިަކމާ ޚިލާފުވެަފިއވާކަމަށް ުބެނ ހުށަހެޅިފަިއވާ ޝަުކވާ  މިންަގނުޑަގއިވާސުލޫކީ  13 24.12.2009  .13

 މަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަުކވާ ޤާބިލުކަން ެނތްކަ މިންަގނުޑަގއިވާސުލޫކީ  14 26.01.2010  .14

 މުަވއްޒަފުްނނާ ބެހޭ ަގާވއިދާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  15 28.01.2010  .15

16.  31.01.2010 S10-10 ާޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ  

 ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  17 11.02.2010  .17

18.  08.02.2010 S10-14  ާޙުކުާމމެދު ހިތްަހމަ ނުޖެިހގެން ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

19.  25.02.2010 S10-36 ިވާ ޝަުކވާ މަްއސަލަ ބެލުން ލަްސވެގެން ހުަށހަޅާަފއ 

20.  05.05.2010 S10-67  ާޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

21.  27.07.2010 S10-99  ުވާ ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަކ 

22.  01.08.2010 S10-101  ާމަްއސަލަ ލަސްުވމާއި ދޮގު މަޢުޫލމާތު ީދފައިވާަކމަށްުބނެ ހުށަހަޅާަފިއވާ ޝަކުވ 

23.  04.08.2010 S10-103  ާޤާބިލުކަާމއި ހުަނރާ ކުޅަާދނަކަން ނެތްަކމަށްބުނެ ހުަށހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

24.  15.09.2010 S10-113  ީފުވެފަިއވާކަަމށްބުނެ ހުަށހަޅާަފއިވާ ޝަކުވާ ިއންޓެްގރިޓީާއ ޚިލާ މިންަގނުޑަގއިވާސުލޫކ 

25.  16.09.2010 S10-114  ާމާރާާމރީ ހިްނގާފަިއވާކަަމށް ބުނެ ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަކުވ 

26.  27.11.2010 S10-134  ާޚިޔާނާުތގެ ކުށެއް ކުރިަކމަށްބުނެ ހުަށހަާޅފައިވާ ޝަުކވ 

27.  21.12.2010 S10-140 ާަފއިވާ ޝަުކވާ ޙުކުާމމެދު ހިތްަހމަ ނުޖެިހގެން ހުށަަހޅ 

28.  26.12.2010 S10-143  ާރިްޝވަތާއި ޮދގު ހެިކބަސް ދީަފިއވާކަަމށްބުނެ ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަުކވ 

3:.  16.02.2011 S11-13  ީިރވެތި ައޚްާލާޤއި އިންެޓގްރިޓީއާ ޚިލާފުވެަފިއވާކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  މިންަގނުޑަގއިވާސުލޫކ 

41.  02.03.2011 S11- 18  ަރަކާުތގައި ަބިއވެިރވެފަިއވާަކމަށް ބުނެ ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަުކވާ ސިޔާސީ ޙ 

42.  24.04.2011 S11-46  ާޝަރީޢަތް ކުުރމުގެ އިްޖރާއާތާ ގަާވއިދާ ޚިލާފުވެަފއިވާ ކަަމށްބުނެ ހުަށހަޅާަފއިވާ ޝަކުވ 

43.  02.06.2011 S11-47  ާޝަރީޢަތް ނިުމނުގޮުތގެ ރިޕޯޓު ޫދނުކޮްށގެން ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަުކވ 

44.  29.08.2011 S11-60  ާސުލޫކީ މިންަގޑުގެ ރިވެތި އަޚްާލޤާ ޚިާލފުވެފަިއވާކަމަށް ބުނެ ހުށަަހޅާފަިއވާ ަޝކުވ 

45.  28.09.2011 S11-63 ާހުަނރާއި ުކަޅދާނަކަން ުނވަތަ ާޤބިލްކަން ނެތްކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  ސުލޫކީ މިންަގނުޑަގއިވ 

46.  17.10.2011 S11-64  ަބުެނ ހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވާ ތިރިަކމާޢި ޚިލާފުވެަފިއވާކަމަށް ިރވެތި ައޚްާލާޤއި ހިތް އިވާސުލޫކީ މިންަގނުޑގ 

47.  18.10.2011 S11-67  ީހުަނރާއި ުކަޅދާނަކަން ުނވަތަ ާޤބިލްކަން ނެތްކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  މިންަގނުޑަގއިވާސުލޫކ 

48.  20.10.2011 S11-72  ީކަާމއި ރިވެތި އަޚްާލޤާއި ޚިލާފުވެަފއިވާަކމަށްުބެނ ހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވާ ހިތްިތރި މިންަގނުޑަގއިވާސުލޫކ 
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 ވަދަ އަހަރު ދިމިފައިވާ މައްސަލަތައް:  1111  1.1

 

ސުމާރު 
 ނަންބަރު 

ކޮމިޝަނަށް 
 ލިބުނު ތާރީޚް 

ޝަކުވާގެ 
ރަޖިސްޓްރީ 
 ނަންބަރު 

މައްސަލަ ނިމުނު 
 ތާރީޚް 

 މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް  ޝަކުވާގެ ބާވަތް 

1.  20.12. 2009 S09-66 28.12.2011  ްކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ަމއްސަލަ ލަސްެވގެނ
 ކަމަށްބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ނޑިޔާރަކާ ކުަރންޖެހޭފަދަ ސުލޫކާ ޚިލާފުކަމެްއ  ގުޭޅގޮތުން ތަްޙީޤޤު ފަ
ނެތަތީ، ިމމަްއސަލަ، ޝަުކވާެއއްގެ ޮގތުގައި ޮކމިޝަނަށް ބަލަިއގަެނ 

 ނެތްަކމަށް  ތަޙްީޤޤުކުާރނެ ތަނެއް

ކަމަށްބުެނ އިދާ ޚިލާފުވެަފއިވާ ޤާނޫނާ ޤަވާ  13.10.2011  24.11.2009  .2
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ނޑިާޔރު ެއމަްއސަލަ ބައްލަވާަފއިުނވާތީ،  ތުހުމަތުކޮށްފަިއވާ ފަ
 އެފަރާުތގެ ސުލޫކީ ަމއްސަަލއެއްެނތްކަަމށް.

3.  08.02.2010 S10-15 21.09.2011  ުވާލު އުފެދޭަކމަށް ބުެނ އިންޞާުފވެރިަކމާެމދު ސ

 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

މަްއސަލަ ބަަލއިިދނުން ެއދި ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަުކވާއަީކ،  އެ އަލުން

އިޚްިތޞާްޞގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭކަމަކަށް ުނވާތީާއއި ައިދ  ކޮމިޝަުނގެ
ނޑިޔާުރގެ ސުލޫކީ ަމްއސަލަެއއް ިމކަމުަގއި ފާހަގަކޮށްަފއި ުނވާތީ،  ފަ

 ރަށް ބަލާެނތަނެއް ނެތްަކމަށް އެަމއްސަލަ އިތު 

4.  10.02.2010 S10-17 05.10.2011  ާކަމަށްބުެނ ޚިލާފުވެަފއިވާ ޤާނޫނާ ޤަާވއިދ

 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ނޑިޔާުރގެ ސުލޫކީކަެމއް ފާހަގަކުެރިވފައި ނެތުމުން އިުތރަށް ބަލަިއ  ފަ

 ތަޙްީޤޤުކުާރނެ ތަނެއް ނެތްަކމަށް 

5.  17.01.2010 S10-19 12.10.2011  ާކަމަށްބުެނ އިދާ ޚިލާފުވެަފއިވާ ޤާނޫނާ ޤަވ
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ނޑިާޔރެްއެގ  2009ޖޫން  14 ގައިޖަާވބުދެ ެދވިަފއިވާީތާއއި އަދި ފަ
ތަނެްތ  ސުލޫކަށް އަަސރުކުރާަފދަ ކަމެްއނެތަީތ އިތުރަށް ަޖވާުބދޭނެ

 ނެތްކަމަށް 

6.  03.02.2010 S10-23 20.11.2011 ިުނގަތް ކަމަށްބުެނ  ކޯޓަށް މައްސަލަ ބަލައ
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ނޑިޔާރަކީ  ަމއްސަލަ ބެިލއިރުކޮމިޝަނުން އެ  ިދވެިހރާްއޖޭެގ އެ ފަ
ނޑިޔާރަކަށް ނުވާތީ  ަމްއސަލަ ، އެްއވެސް ކޯެޓއްަގއި ަމސައްކަތް ުކރާ ފަ

 އިތުރަށް ބަލައި ތަްޙީޤޤުކުެރވޭނެ ތަެނއް ނެތްކަމަށް 
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7.  18.02.2010 S10-25 29.06.2011 ޯޓުން ކުރަން ުއޅޭކަެމއް ހުއްުޓވަިއ ދިނުމަްށ ކ
 އެދި ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަުކވާ 

މަސްޢޫިލއްޔަތާ ބާރުތަުކގައި ހިެމނޭކަމަކަށް ުނވާީތ  ކޮމިޝަުނގެ
 ނެތްކަަމށް ޖަާވބުދިުނމަށް  އިތުރަށް މަްއސަލަ ބަލާނެތަެނއް

8.  18.02.2010 S10-27 20.07.2011  ްއަޚްާލޤަށް ައސަރުުކރާ ފަަދ ކަމެއ

 ށްފައިވާަކމަށް ބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ަޝކުވާ ކޮ

ގެްނގޮސްަފިއވާތީާއއި،  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާުތން މައްސަލަ އަނުބރާ

ނޑިޔާރު ބޭައދަބީކޮށް ދައްކާަފއިވާ ާވހަކައެއް ބަޔާންކޮށްފައި ުނވާީތ  ފަ
ބަަލއިަގނެ ތަޙްީޤޤު ކުރާެނތަނެްއ  މިަމއްސަލަ އިުތރަށް ކޮމިޝަަނށް

 ނެތްކަމަށް 

9.  21.02.2010 S10-28 25.08.2011  ާކަމަށްބުެނ އިދާ ޚިލާފުވެަފއިވާ ޤާނޫނާ ޤަވ
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

މެިޖްސޓްރޭޓް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަްށ  ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާަގއި
ކުަރއްވާަފއިކަމަްށ ުބނެފަިއވީނަަމވެްސ އެަފދަކަެމްއ  ކަންތައްތަެކއް

ާއގުިޅގެން ލިބިަފިއާވ ޝަކުވާ، ުނވާތީާއއި ފާަހގަކޮށްފައި ޝަކުާވގައި
މި  ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިުރވެސް އެަފަދ ކަމެއް ފާހަގަނުވާީތ،

 މަްއސަލަ ޝަކުވާެއއްގެ ޮގތުަގިއ ބަލައިގަނެ ތަްޙޤީޤްުކރާނެ 
 ތަނެްއއޮތްކަމަކަށް ނުފެްނނަކަމަށް 

10.  23.01.2010 S10-31 04.07.2011  ާކަމަށްބުެނ އިދާ ޚިލާފުވެަފއިވާ ޤާނޫނާ ޤަވ

 ަފއިވާ ޝަުކވާ ހުށަހަޅާ

ގައި 2011އޭޕްރީލް  13މެިޖސްޓްރޭްޓ  ވާދުމަްއސަލަ ރައް 

ރިޓަޔަކޮށްފަިއވާތީ އިތުރަށް ަމއްސަލަުކރިއަށް ނުެގންޮގސް އިާދީރގޮތުްނ 
 ނިންމާަފއި.

11.  24.02.2010 S10-32 13.05.2011  ަކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއާވ މައްސަލ

 ލަސްެވގެންކަމަްށބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ަޝކުވާ  

ށަހަޅާަފއިވާ ޝަކުާވަގއި ތުުހމަތުކޮްށފައިވާ މެިޖސްޓްރޭޓަކީ މިހާުރ ހު

ނޑިޔާެރްއ  ދިވެިހާރއްޭޖގެ އެްއެވސްކޯޓެްއގައި ަމސައްކަތް ކުަރއްވާ ފަ
ޖުޑީޝަލް ސަރިވްސ ) 2008/10 ކަމުަގއިުނވާތީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު

ވަނަ ާމްއދާގެ )ށ( އާިއޤާނޫނު ނަްނބަުރ  21ކޮމިޝަުނގެ ާޤނޫނު(ގެ 
ނޑިޔާުރްނގެ ޤާނޫނު(ގެ 2010/13 ވަނަމާްއދާެގ 38)ދިވެހިރާްއޭޖގެ ފަ

ވަނަ މާއްދާ( )ޅ(އަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް، މިމަްއސަލައަީކ  37)ކުރީގެ 
 ިއދާީރޮގތުން ޖަާވބުދީަފއި.މަްއސަލަެއއް ނޫންަކމަށް  ބެލޭނެ

12.  24.02.2010 S10-33 18.08.2011  ްހުށަހަޅާަފއިާވޝަކުާވއަކީ ކޮމިަޝނުެގ މަސްއޫިލއްޔަތާ ާބރުތަުކެގ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ަމްއސަލަތަކެއ
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ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމަކަށްުނވާތީ، އިުތަރށް ބަލައި ތަޙްީޤޤުކުރާނެ ތަނެްއ  ުނމަށް ެއދި ހުށަހަޅާަފިއވާ ޝަކުވާ ބާޠިލްކޮށްދި
 ނެތްކަމަށް.

13.  02.03.2010 S10-39 25.08.2011  ާކަމަށްބުެނ އިދާ ޚިލާފުވެަފއިވާ ޤާނޫނާ ޤަވ

 ހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ހުށަ

މެިޖސްޓްރޭޓް  ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަްށ  ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާަގއި

ކުަރއްވާަފއިކަމަްށ ުބނެފަިއވީނަަމވެްސ އެަފދަކަެމްއ  ކަންތައްތަެކއް
ޝަކުވާާއގުިޅގެން ލިބިަފިއާވ ، ުނވާތީާއއި ފާަހގަކޮށްފައި ޝަކުާވގައި

މި  ގަނުވާީތ،ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިުރވެސް އެަފަދ ކަމެއް ފާހަ
 މަްއސަލަ ޝަކުވާެއއްގެ ޮގތުަގިއ ބަލައިގަނެ ތަްޙޤީޤްުކރާނެ 

 ތަނެްއއޮތްކަމަކަށް ނުފެްނނަކަމަށް 

14.  08.03.2010 S10-44 30.11.2011 ިދުވާތީ  ކޯޓަފް މައްސަލަ ބަލައިގެދްފައ

 ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

ިއ ކޯޓަށް މައްސަލަބަަލއިަގނެ ނިންާމފައިވާަކމަށް ބުނެަފއިވާީތއާ 
ނޑިޔާރަކާ ގުޭޅގޮތުން ންޖެހޭފަދަ ސުލޫކާ ޚިލާފުކަމެްއ ތަްޙީޤޤު ކުރަ  ފަ

ނެތަތީ، ޝަުކވާެއްއގެ ގޮތުަގއިކޮިމަޝނަށް ބަަލއިގަެނ ތަްޙީޤޤުކުރާެނ 
 ތަނެއް ނެތްކަަމށް 

15.  12.04.2010 S10-57 26.09.2011  ާކޯޓުތަކުން ޤާނޫނާ ޤަާވިއދާ ިޚލާފުވެފަިއވ

 ވާ ކަމަށްބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަކު 

ބަަލއިގަުތުމގަިއ ހިނގާ ިއާދރީ ކަންކަުމެގ  ކޯޓަށް މައްސަލަަތއް

ަޙްއލުކޮށް އެކަންކަމަށް ފިަޔވަުޅ  ސަަބބުން ިދާމވާ ަމއްސަލަަތއް
ާބރުތަކުގެ ެތރޭަގއި ިހމެޭނ  އެުޅމަކީ މިކޮިމޝަުނގެ ަމސްޢޫލިއްޔަާތއި

ނޑިޔާރަާކ  ކަމަކަށް ނުވާީތއާިއ، ހުށަަހޅާފަިއާވ ޝަކުވާަގއި ފަ
ފާހަގަކޮށްފަިއ  ކުރަންޖެހޭަފދަ ުސލޫކާ ޚިލާފުކަމެއް ގޮތުން ތަްޙީޤޤުގުޅޭ 

ބަަލއިަގެނ  ނެތުމުން ިމމަްއސަލަ ޝަކުާވއެްއގެ ޮގތުގައި ކޮިމޝަނަށް

 ފެްނނަކަމަށް ތަޙްީޤޤުކުާރނެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް ނު

16.  12.04.2010 S10-58 

 

ާއމެދު ުސވާލު އުފެދޭ ކަމަށްބުެނ އިންޓެްގރިޓީ 20.11.2011

 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ކޯެޓއްަގއި މިހާުރ  ިދވެިހރާްއޭޖގެ ެއްއވެސްމަްއސަލަ ަރއްުދވާ ަފރާތަކީ 

ނޑިޔާރަކަށް ނުވާތީ   މައްސަލަ ބެލެން ނެތްކަމަށް  މަަސއްކަތް ކުރާ ފަ
 .އިާދރީގޮުތން ނިންމާަފއި

17.  02.05.2010 S10-66 12.10.2011  ސުލޫކަށް އަސަރުުކރާފަދަަކމެއް ނެަތތީ ތަޙްޤީޤު ކުާރނެ ތަނެްއ ޤާނޫނާ ޤަާވއިދާ ޚިލާފުވެަފއިވާ ކަމަށްބުެނ
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 ނެތްކަމަށް  ށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ހު

18.  09.05.2010 S10-68 29.06.2011  ޤާނޫނާ ޤަާވއިދާ ޚިލާފުވެަފއިވާ ކަމަށްބުެނ
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ނޑިޔާެރްއގެ ސުލޫކަށް ަފދަ ކަމަކަށް ުނވުުމން އިުތރަްށ  އަަސރުކުރާ ފަ
 ލާނެތަެނއް ނެތްކަމަށް ބަ

19.  12.05.2010 S10-69(1) 29.06.2011  ްއަޚްާލޤަށް ައސަރުކުރާަފަދ ޢަމަލެއ

 ހިންގާަފއިވާަކމަށް ބުނެ ހުަށހަޅާަފއިވާ ޝަކުވާ 

ނޑިޔާެރްއގެ ސުލޫކަށް އަސަރުުކރާަފދަ ކަމަކަށް ނުވުމުން ިއތުރަްށ  ފަ

 ަޖާވބުދިުނމަށް  ބަލާނެތަެނއް ނެތްކަމަށް

20.  02.06.2010 S10-74 29.09.2011  ްކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ަމއްސަލަ ލަސްެވގެނ

 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

 ޝަކުާވގައި ަފނިޑޔާރަކާ ުގޅޭގޮުތން ތަްޙީޤޤު  ހުށަހަޅާަފއިވާ

ކުރަންޖެހޭަފދަ ސުލޫކާ ޚިލާފުކަމެްއެނތަތީ، ޝަކުާވެއއްގެ ގޮުތގަިއ 
 މަށް ނުފެންނަކަ ބަލަިއގަނެ ތަްޙީޤޤުކުރާނެަތނެއް އޮތްކަަމކަށް

21.  06.06.2010 S10-76 23.11.2011  ހަމަހަާމމެދު ސުވާލު އުފެޭދކަމަށްބުެނ

 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ގުޭޅގޮތުން ަތޙްީޤޤު ކުރަްނޖެހޭަފދަ ސުލޫކަްށ  ޝަކުާވގައި ަފނޑިޔާރަކާ

ޝަުކވާެއްއގެ ގޮުތގައި ޮކމިޝަނަްށ  ،އަަސރުކުރާަފދަ ކަމެއް ނެތަތީ
 ތް ނެްތކަމަށް ބަލަިއގަނެ ތަްޙީޤޤު ކުރާނެ ތަނެ

22.  15.06.2010 S10-78 29.06.2011 ްޝަުކވާއަކީ ކޮމިަޝުނގެ މަްސއޫލިއްޔަތާ ާބރުތަކުެގ  ހުށަހަޅާަފއިވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ަމއްސަލަ ލަްސވެެގނ

ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމަކަށްުނވާތީ، އިުތަރށް ބަލައި ތަޙްީޤޤުކުރާނެ ތަނެްއ 
 ނެތްކަމަށް.

23.  08.07.2010 S10-80 19.10.2011  ެހަމަހަމަަކމާެމދު ުސވާލު އުފެދޭަކަމށް ބުނ
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ނޑިޔާުރގެ  ސުލޫކަށް އަަސރުކުާރފަދަކަެމއް ނެތްކަމަށް ޖަާވުބ ފަ
 ދިނުމަށް 

24.  13.07.2010 S10-83 07.12.2011  ާކަމަށްބުެނ އިދާ ޚިލާފުވެަފއިވާ ޤާނޫނާ ޤަވ

 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

މެިޖސްްޓރޭޓް ނިޔާވެފަިއވާތީ ަމއްސަަލ  އިގ2011ަފެބްރުއަރީ  01

 ނިންމާފައި. ބަލާ ކުރިއަށް ގެންާދނެ ތަނެއް ނެތްަކަމށް

25.  13.07.2010 S10-84 02.11.2011  ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލަ ލަސްވެަފއިާވ

 ކަމަށްބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ނޑަ ުތރަްށ ސުލޫކަށް ައސަރުުކރާަފދަ ކަމެއް ނެުތމުން އި ޔާުރގެފަ

 ބަލައި ތަްޙީޤޤު ކުރާނެތަެނއް ނެތްަކމަށް 

26.  18.07.2010 S10-87 29.06.2011  ެކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައިުނގަތްކަަމށް ބުނ
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  

ސާބިތުކޮށް ތަްނފީޒުކޮށް ހެދުން ކޮމިޝަުނެގ  ކޯޓުން މައްސަލަ
ޮކމިޝަނަްށ މައްސަލަ  އިޙްިތޞާޞް ހިެމނޭކަމަކަށް ުނާވތީ

 ލޭނެކަމަށް ނުބެ
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27.  18.07.2010 S10-88 23.11.2011  ްކޯޓަށް ހުށަހަޅަފަިއވާ ަމއްސަލަ ލަސްެވގެނ
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ނޑީޔާރަކާ ގުޭޅގޮތުން ތަްޙީޤޤު ކުރަްނޖެހޭފަދަ ސުލޫކަށް ައސަރުުކާރ  ފަ
ޝަުކާވއެްއގެ ޮގތުގައި ކޮިމޝަނަށް ބަަލއިަގެނ  ފަދަ ކަމެއް ނެތަތީ

 ތް ނެތްކަމަށް ތަޙްީޤޤުކުާރނެ ތަނެ

28.  19.07.2010 S10-89 12.10.2011  ކޯޓުގައި ިހނަގމުްނދާ ަމއްސަަލއެްއ ބަލަިއ
 ދިނުމަށް އެދި ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ނޑި  ސުލޫކަށް ައސަރު ުކރާފަަދ ކަމެއް ނެތްކަމަށް  ޔާުރގެފަ

29.  20.07.2010, 

26.10.2010 

S10-91 31.05.2011 ްތަކާއި ަޤވާިއދު ހެދިަފއިވާ ޝަރީޢަތްކުުރމަށ 

ޚިލާފުވެަފއިވާ ކަމަށްބުެނ  އިްޖރާޢަތާއި
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ނޑިާޔުރ ކަމުގައި ހުންެނވިަނަމވެސް،  ޝަކުވާ ހުށަެހޅިިއރު ފަ

ނޑިާޔރުކަުމގައި ނެތުމުްނ  ކޮމިޝަނުން ޝަކުވާ ބަލަން ފެިށިއރު  ފަ
ނޑިޔާެރްއގެ ސުލޫކު ބެިލ  ކޮމިޝަުނގެ ޤާޫނނުަގިއވާ ގޮތުން ފަ

ނޑިާޔރަކަށް ަކމުަގއިވެަފއި ަފނޑިޔަރުަކމުން ފިޔަވަުޅއެޅޭ   ނީ ފަ
ވަކިވެަފިއވާ ބޭފުޅަާކމެދު އެޅޭނެ ފިަޔވަެޅއް ނެތްކަމަށް އިާދރީޮގތުްނ 

 ޖަާވބުިދނުމަށް.

30.  20.07.2010 S10-92 12.10.2011 ްަޤވާިއދުތަކާއި  ހެދިަފއިވާ ޝަރީޢަތްކުުރމަށ 
ޚިލާފުވެަފއިވާ ކަމަށްބުެނ  އިްޖރާޢަތާއި

 ވާ ޝަުކވާ ހުށަހަޅާަފއި

ނޑިޔާެރްއގެ ސުލޫކަށް އަސަރުުކރާފަަދ ކަމެއް ނެތަތީ ތަޙްޤީޤުުކރާެނ  ފަ
 ތަނެއް ނެތްކަަމށް 

31.  28.07.2010 S10-98 19.10.2011  ްކޯޓުން ޙުކުމް ތަންީފޒުކޮްށ ނުީދގެނ

 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

 ީޤޤް ކަމެއް ނެުތމުން އިުތރަށް ބަލައި ަތޙް ސުލޫކަށް އަަސރުކުރާަފދަ

 ތަނެއް ނެތްަކމަށް  ކުރާނެ

32.  24.08.2010 S10-108 20.07.2011  ކޯޓަކުން ނެރެފަިއވާ އަުމރެއް ބާޠިލުކޮށް ދިނުމަްށ
 އެދި ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަުކވާ 

ޝަުކވާއަކީ ކޮމިަޝުނގެ މަްސއޫލިއްޔަތާ ާބރުތަކުެގ  ހުށަހަޅާަފއިވާ
ކޮިމޝަނުްނ  ތެރޭަގއި ިހމެނޭ ކަމަކަށްުނވާީތ، ަޝކުވާާއއި ުގިޅގެން

 ޅޭނެ ފިަޔވަެޅއް ނެތްކަަމށް ޖަާވުބދިުނމަށް އެ

33.  20.09.2010 S10-117 23.11.2011 ްަޤވާިއދުތަކާއި  ހެދިަފއިވާ ޝަރީޢަތްކުުރމަށ 
ޚިލާފުވެަފއިވާ ކަމަށްބުެނ  އިްޖރާޢަތާއި

 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ގެނެްސފައިވާ ަމއްސަަލއަކަށްވާީތާއިއ  ކޮމިޝަުނގެ ސަމާލުކަމަށް
ނޑިޔާރަކާ ގުޭޅގޮ  ފަދަ ސުލޫކަށް އަަސރުކުރާ  ތުން ތަްޙީޤޤުކުރަްނެޖހޭފަ

ކޮމިަޝނަށް ބަަލިއ  ފަދަ ކަމެއް ނެތަތީ ޝަުކާވއެްއގެ ގޮތުަގއި
 ނުގަންނަަކމަށް 
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34.  30.09.2010 S10-120 26.10.2011  ިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ަމްއސަލަެއްއ ބަލައ
 ދިނުމަްށެއދި ހުށަހަޅާަފިއވާ ޝަކުވާ 

ނޑީޔާުރގެ ސުލޫކާ ފުކަމެއް ނެުތމުން އިުތރަށް ބަލައި ތަްޙީޤުޤ ހިލާ ފަ
 ކުރާނެ ތަނެއް ނެތްަކމަށް 

35.  10.10.2010 S10-121 21.12.2011  ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލަ ލަސްވެަފއިާވ

 ކަމަށްބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

 ޝަކުާވގައި ަފނިޑޔާރަކާ ުގޅޭގޮުތން ތަްޙީޤޤު  ހުށަހަޅާަފއިވާ

 ޝަކުާވެއއްގެ ގޮުތގައި  ޚިލާފުކަމެްއެނތަތީ، ކުރަންޖެހޭަފދަ ސުލޫކާ
 ކަަމށް ކުރާނެތަެނއް އޮތްަކމަކަށް ނުފެންނަ ބަލަިއގަނެ ތަްޙީޤޤު

36.  10.10.2010 S10-122 18.08.2011  ްކޯޓުގައި ހިނަގމުްނދާ މައްސަލަ އެެހްނ ކޯޓަކަށ

 ބަދަލުކޮްށދިނުމަށް އެދި ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަކުވާ 

އޮފީހުން  ޕްޮރިސކިއުޓަރ ޖެެނރަލްގެ ހިާސބެއް މަްއސަލަ ގޮސްަފިއވާ

 ަފއި ސާފު ކުރުމަށްފަހު ޖަާވބު ދީ

37.  11.10.2010 S10-123 27.11.2011  ްޖުީޑޝަލް ސަރވިސް އަިމއްލަ ފަރާތަކުނ 

ކޮމިޝަުނގެ މައްޗަށް ަދުއވާކުރި މަްއސަލަާއ 
ުހށަހަޅާފަިއާވ  ގުިޅގެން ކޮިމޝަުނގެ މެްނބަރަކު

 މަްއސަލަ

ނޑިޔާރަކާ ނުވަތަ ކާ ގުޭޅގޮތުްނ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަކުާވއަކަްށ ކޯޓަ ފަ

 ުއނިކުރެވިަފއި  އިވާތީ ޝަުކވާެއްއގެ ގޮުތގަިއނުބަލަ ނު

38.  13.10.2010 S10-125 06.07.2011  ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލަ ލަސްވެަފއިާވ
 ކަމަށްބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ލަތަްއ މައްސަަލއަކާ ުގޅިެގން ދިާމވާ މަްއސަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ
ހުށަަހޅަންޖެހޭ ަފރާތަކީ ެއމަްއސަލަެއއް ހުށަެހިޅ  ހައްލުކުުރމަށް ފުރަަތމަ

އެކޯޓުން އެަކމެްއގެ ހައްލު ނުފެނިްއޖެނަަމ  ކަމުގައިުވާމއި، ކޯޓަށް
ެއދާިއރާެއއްގެ އިސް މެިޖސްޓްރޭްޓ  އެކަން ހުށަަހޅަންެޖހޭ ފަރާތަކީ

ާވގައި ަފނޑިޔާެރްއެގ ކޯޓަށް ކަމުގައި ޮއންނާީތއާިއ، ހުށަހަޅާަފއިާވޝަކު

ނުފެންނާތީ، މިޝަުކާވ  ސޫލޫކަށް އަސަރުުކރާފަދަ ކަެމއް އޮްތކަމަށް
 ނުފެްނނަކަމަށް  ީޤޤު ކުރާނެ ތަެނއް އޮތްކަމަށްޙް ތަ ލައިއިތުރަށް ބަ

39.  21.10.2010 S10-128 29.06.2011  ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލަ ލަސްވެަފއިާވ
 ވާ ކަމަށްބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަކު 

ބަލަިއގަނެ ތަޙްީޤޤްކުަރންޖެޭހނެ ތަނެއްޮއްތ  ކޮމިޝަނުން އިުތރަށް
 މަްއސަލައަކަށް ުނވާކަމަށް 

40.  25.10.2010 S10-129 12.10.2011  ަކޯޓަށް ޙާޟިރުުވމަށް އަްނގައި ފަހުްނ މައްސަލ

ކެންސަލް ވެަފއިވާަކމަށް ބުނެ ުހށަހަޅާފަިއާވ 
 ޝަކުވާ.

ނޑިޔާުރގެ ކަމެއް ނެުތމުން ތަްޙޤީުޤ  ސުލޫކަށް ައސަރުުކރާަފދަ ފަ

ތަެނއް ނެތްަކމަށް ަޖވާުބ ދިުނމަްށ އަދި މިާބވަުތގެ ަމްއސަލަތަްއ ކުރާނެ
ާދތީ މިފަދަ ކަންަތއްަތއް ތަކުާރުރ  ކޮމިޝަނަށް ހުށަެހޅުން އިތުުރަވމުން
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 ުޓތަކަށް ދެންެނވުމަށް ނުވާނެަފދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުުކރުމަށް ކޯ

41.  26.10.2010 S10-130 29.06.2011  ެކޮމިޝަނަށް ހުަށހަޅާަފއިވާ ިއލްތިމާްސގ
 ސިޓީއެއް.

ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަކުާވއަކަށް ނުވެ، އިލްިތމާްސެގ  ކޮމިޝަނަށް
ދޭނެ ޖަވާެބއް އޮތްކަމަްށ ތަްށ ސިޓީއަކަްށވާތީ އިތުރަށް އެަފރާ

 ނުފެންނަކަމަށް 

42.  10.11.2010 S10-132 06.07.2011  ުވަކި ކޯޓަކުން މައްސަލަ ބެލޭނެ އިންތިާޒމ
ހަމަަޖއްަސއި ދިުނމަށް ެއދި ހުށަހަޅާފަިއާވ 

 ޝަކުވާ.

 ކޮމިޝަުނގެ މަްސއޫލިއްަޔތާއި ާބރުަތކުގެ ތެޭރގައި ިހމެނޭކަެމއް 
ނޑިާޔރެްއގެ ސުލޫކަށް އަަސރުކުރާަފދަ ކަމެއް ނެތަތީ،  ނޫންކަާމއި ފަ

 ތަނެްއއޮތްކަަމށް ނުފެންަނކަމަށް ޖަާވުބދިނުމަށް  ތަޙްީޤޤްކުާރނެ

43.  24.10.2010 S10-133 28.12.2011  ޙުކުމަކާެމދު ހިތްަހމަނުެޖހިެގން ހުށަހަޅާފަިއާވ

 ޝަކުވާ 

 ާޔރަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ަތޙްީޤޤު ަފއިވާ ޝަުކާވގައި ަފނޑިހަޅާހުށަ

މައްސަަލ  ކުރަންޖެހޭަފދަ ސުލޫކާ ޚިލަފާކަެމްއ ނެތަތީ، މި
ކުރާެނތަނެްއ  ކޮމިޝަަނށް ބަަލއިަގނެ ތަޙްީޤޤު ޝަކުާވއެްއގެޮގތުަގއި

 ނެތްކަމަށް 

44.  30.11.2010 S10-135 06.07.2011  ުވަކި ކޯޓެއްަގއި މަްއސަލަ ހިންގޭނެ އިންތިާޒމ
ހަމަަޖއްަސއި ދިުނމަށް ެއދި ހުށަހަޅާފަިއާވ 

 ޝަކުވާ.

ކޮމިޝަުނގެ މަްސއޫލިއްޔަާތއި ާބރުތަކުގެ ތެޭރަގއި ހިމެޭނ 
ނޑިޔާެރްއގެ ސުލޫކަށް ފަަދ  އަސަރުުކރާ ކަމެއްޫނންކަމަާށއި ފަ

ަމްއސަލަެއއްެގ ގޮތުަގއި ކޮމިަޝނަްށ  ކަމެއްނެުތމުން
 ބަލައިުނގަންނަަކމަށް 

45.  12.12.2010 S10-138 18.08.2011  ކޯޓަށް މައްސަލަ ބަލައި ނުގަްތކަމަށްބުެނ

 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ެއރަެށއްގެ ކޯޓުްނ ، ދަުޢވާ މެިޖސްޓްރޭޓްގެ ަމއްޗަށްުކރާ ފައިސާ ޯހދުުމގެ

ޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިަނަމ ބެލޭނެކަމަށާ ައދި އެ ަމއްސަލަ ެމޖިސް 
 މެިޖސްޓްރޭޓަށްދަުޢވާ ލިބޭ ަމއްސަަލއެއް ބެުލމުން، ތަާނޒުލުވެ 

ވަަޑއިގަްނނަާވނެކަމަށާ، ެދން އެަމއްސަަލއެއް ަބއްލަވާނީ އަޮތުޅގެ އިްސ 
ވާލުުކރަްއާވ ޙަ މެިޖސްޓްރޭޓް އެ މަްއސަލަެއްއ ބެއްެލވުން

 ންނެވިަފއި.މަޢުލޫމާތަށްޓަަކއިދެ  މަށްމެިޖސްޓްރޭޓެއްކަ 

46.  22.12.2010 S10-141 06.07.2011  ާނޑިޔާެރްއގެ ސުލޫކަށް އަުމރެއް ެނރެދިުނމަްށއެދި ހުށަަހޅާަފއިާވ ޝަކުވ އަސަރުުކރާަފދަ ކަމެއް ނެތުމުން ިއތުރަްށ  ފަ
 ޖަވާުބދިުނމަށް  ތަެނއްނެތްަކމަށް  ކުރާނެ ބަލައި ތަްޙީޤޤް
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47.  27.12.2010 S10-144 23.11.2011 ީާއމެދު ުސވާލު އުފެދޭކަަމށް ބުނެ އިންޓެްގރިޓ
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ނޑިޔާެރްއގެ އަަސރުކުާރ ަފދަ ކަެމއް ނެތަީތ ޝަުކވާެއއްެގ  ސުލޫކަށް ފަ
 ަތްޙޤީުޤ ކުރާނެ ތަނެއް ނެތްަކމަށް  ގޮތުަގއި ކޮމިަޝނަށް ބަަލއިގަނެ

48.  03.01.2011 S11-01 29.12.2011  ިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަަލ ނުނިމ

 ލަސްވެަފއިވާ ކަަމށްބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަކުވާ 

ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަކުާވއާ ުގިޅގެން ޯކޓުން މަޢުލޫމާތު ސާފުުކިރއިުރ 

ޝަކުާވގެ މަޢުލޫމާތު ޞަްއޙަ ނޫްނކަމަށްވާީތ، އިތުރަށް ކުިރއަްށ 
 ނުގެްނގޮސް އިާދރީޮގތުން ނިްނމާފައި.

49.  11.01.2011 S11-04 05.10.2011 ަލައިުނގަތްކަަމށް ބުނެ ކޯޓުން މައްސަލަ ބ

 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ނޑިޔާުރގެ ސުލޫކަށް ައސަރުުކރާފަދަ ކަމެއް ނެތަތީ، އިތުރަށް ބަލަިއ  ފަ

 ނެތްަކމަށް ަޖވާުބ ދިނުމަށް  ތަޙްީޤޤުކުާރނެ ތަނެއް

50.  11.01.2011 S11-06 21.12.2011  ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލަ ލަސްވެަފއިާވ

 އިވާ ޝަުކވާ ކަމަށްބުނެ ހުށަަހޅާފަ 

ލަްސވެެގން ބެލޭެނ އިންތިާޒމް ހަަމެޖއްުސމަްށ  މަްއސަލަެއއް

އެދެްނޖެހެނީ މަްއސަލަ ހުށަެހޅިކޯޓެްއގައި ަކމާއި އަދި އެކޯޓަކުްނ 
އޮންނަަފރާތަީކ  އެކަެމއް ޙައްލުުނެވއްޖެަނމަ ދެްނ ހުށަހަޅަން

 އެާދއިާރއެްއގެ ިއސްެމޖިސްްޓރޭޓް ކަމުަގއި ުވމާއެކު، ބުނެިވދިޔަ 

ުނވާތީާއ، ހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަކުާވގަިއ  ދެަމރުޙަލާ ފުރިަހމަކޮށްފައި
ނޑިޔާެރްއގެ  ފަދަ ކަމެއް ފާަހގަ  ސުލޫކަށް ައސަރުުކރާ ފަ

ނޑިޔާރަކާ ގުޭޅޮގތުން ުކރަންޖެހޭަފަދ  ތަްޙޤީޤު ކުރެވިަފއިުނވާތީ، ފަ
ސުލޫކީ ކަމެއް ނެތަތީ މިމަްއސަލަ ، ޝަކުާވއެްއގެޮގތުަގއި ކޮމިޝަނަްށ 

 ނެ ތަްޙީޤޤުކުރާނެ ތަެނއް ނެތްަކމަށް ބަލަިއގަ

51.  25.01.2011 S11-09 08.12.2011  ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލަ ލަސްވެަފއިާވ
 ކަމަށްބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ނޑިޔާރަކާ ުގޅޭޮގތުްނ  ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކާވގަިއ ފަ
 ތަޙްީޤޤުކުަރންޖެހޭަފދަ ސޫލޫކާ ޚިލާުފކަމެއް ނެތަީނ، ޝަކުާވއެްއގެ 

 ގޮތުނގައި ކޮިމޝަނަްށބަލަިއގަނެ ތަްޙީޤޤު ކުރާނެ ތަެނއް ނެތްކަމަށް 

52.  31.01.2011 S11-10 08.12.2011  ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލަ ލަސްވެަފއިާވ

 ކަމަށްބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މަްއަސލަތައް ލަްސވަުމންދާކަުމެގ 

ޓުތަކުެގ ސަމާލުކަމަށް ގެަނުއމަށާިއ، ޝަކުވާލިެބމުްނދާތީ، އެކަން ކޯ

ނޑިޔާރަާކުގޅޭގޮުތން ތަްޙޤީޤުުކރަންެޖހޭފަދަ ސުލޫކާ ޚިލާފުކަެމްއ  ފަ
 ނެތްކަމަށްަޖާވބުދިުނމަށް 
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53.  22.02.2011 S11-15 31.05.2011 ޫނާ ޤާާވއިދާ ޚިލާފުވެަފއިވާ ކަމަށްބުެނ ޤާނ
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ނޑިޔާރު ކަމު  ަގއި ޝަކުވާ ހުށަެހޅިިއުރ ފަ
ހުންނެިވނަަމވެްސ،ކޮމިަޝނުން ަޝކުވާ ބަލަން ފެށިިއުރ 

ނޑިޔާރުަކމުަގއި ނެުތމުން ޮކިމޝަނުެގޤާނޫުނަގއިވާ ގޮތުްނ  ފަ

ނޑިޔާރަކަށްކަުމަގއިވެަފިއ  ނޑިޔާެރްއގެ ސުލޫކު ބެލި ފިޔަވަޅުެއޭޅނީ ފަ ފަ
ނޑިޔަރުަކމުން ވަިކވެފަިއވާ ބޭފުޅަާކެމދު އެޅޭނެ ފިޔަަވޅެްއނެތްކަމަްށ  ފަ

 ރީގޮުތން ަޖވާބު ިދނުމަށް.އިދާ 

54.  24.02.2011 S11-17 30.11.2011  ާނޑި މަްއސަލަ ލަސްެވގެން ހުށަަހޅާފަިއވާ ަޝކުވ ޔާެރްއގެ ސުލޫކަށް ައސަރުކުާރފަދަ ކަެމއްނެުތމުން މަްއސަަލ ފަ

 ތަޙްީޤޤުކުާރނެ ތަނެއް ނެތްަކމަށް 

55.  06.03.2011 S11-19 28.12.2011 ާކަމަށްބުެނ  ޤާނޫނާ ޤަާވއިދާ ޚިލާފުވެަފއިވ
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ގަިއ 2010ޑިސެމްބަރ  19އެ މެިޖސްޓްރޭޓަށް ކޮމިަޝނުން، 
ގައިވަޒީާފއިްނ 2011 މާރޗް 14ވަޒީާފއިން މުސްުކޅިކޮށް، 

ނޑިޔާރުގެ ސުލޫކަްށ  ވަކިކުރިކަުމގެޗިޓް ފޮނުވިަފިއވާތީާއިއ ފަ
ތަެންއ  އަަސރުކުރާަފދަކަެމއް ނެތަތީއިުތރަށް ބަލައި ތަްޙޤީޤުުކރާނެ

 ނެތްކަމަށް 

56.  17.03.2011 S11-24 08.12.2011  ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައިުނގަތް ކަމަށްބުެނ
 ޝަުކވާ ހުށަހަޅާަފއިވާ 

ހުށަހަޅާަފއިާވޝަކުާވއަކީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ަމއްސަލަ ބަލަިއ 
ނޑިާޔރެްއެގ  ނުގަެނގެން ހުށަަހޅާފަިއވާޝަުކވާެއއްަކމަށްުވމުންާނއި، ފަ

ުކރާފަދަ ކަެމއްނެަތތީ، ޝަކުވާެއްއގެ ގޮތުަގިއ ސުލޫކަށް އަސަރު
 ކޮމިޝަނަށް ބަަލއިަގނެ ތަްޙޤީޤުުކރާނެ ތަނެއްނެތްަކމަށް.

57.  20.03.2011 S11-26 24.03.2011 ިޤާބިލްކަން  ުނވަތަ ކުޅަދާނަކަން ހުނަާރއ 

 ޝަކުވާ ނެތްކަމަށްުބނެ ހުށަހަޅާަފިއވާ 

ތަޢުީދބީ ކޮމިޓީްނ  ސުލޫކީ މައްސަލަތަެކއް ހުރިަކމަށް ފާހަގަކުެރވޭތީ

 މަްއސަލަބަލައި ފިަޔވަޅު އަޅާަފއި. 

58.  30.03.2011 S11-29 05.10.2011  ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައިުނގަތް ކަމަށްބުެނ

 ޝަުކވާ ހުށަހަޅާަފއިވާ 

ނޑިޔާުރެގސުލޫކާ ޚިލާފުކަމެއް ެނތަތީ ޝަކުވާެއއްގެ ގޮތުަގިއ  ފަ

 ށް ޖަާވބު ދިުނމަށް ބަލަިއގަނެ އިުތރަށް ތަްޙީޤޤުކުރާނެ ތަެނއްނެތްކަމަ

59.  05.04.2011 S11-31 12.10.2011  ިޙުކުމަކާެމދު ހިްތހަމަުނޖެިހގެން ހުށަހަޅާަފއ
 ޝަކުވާ 

ނޑިޔާުރެގސުލޫކަށް ައސަރުުކރާފަދަ ަކމެއް ެނތުމުން އިުތރަށް ބަަލިއ  ފަ
 ތަޙްީޤޤު ކުރާެނތަނެއް ނެތްަކމަށް 
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60.  12.04.2011 S11-33 10.08.2011  ުޖެިހގެން ހުށަހަޅާަފއި ޙުކުމަކާެމދު ހިްތހަމަނ
 ޝަކުވާ 

ނޑިޔާރު ކަުމަގއި  ޝަކުވާ ހުށަެހޅިިއުރ ފަ
ހުންނެިވނަަމވެްސ،ކޮމިަޝނުން ަޝކުވާ ބަލަން ފެށިިއުރ 

ނޑިޔާރުަކމުަގއި ނެުތމުން ޮކިމޝަނުެގޤާނޫުނަގއިވާ ގޮތުްނ  ފަ

ނޑިޔާރަކަށްކަުމަގއިވެަފިއ  ނޑިޔާެރްއގެ ސުލޫކު ބެލި ފިޔަވަޅުެއޭޅނީ ފަ ފަ
ނޑިޔަރުކަ  މުން ވަިކވެފަިއވާ ބޭފުޅަާކެމދު އެޅޭނެ ފިޔަަވޅެްއނެތްކަމަްށ ފަ

 އިާދރީގޮުތން ަޖވާބު ިދނުމަށް.

61.  25.04.2011 S11-36 12.10.2011  ެޤާނޫނާ ޤާާވއިދާ ޚިލާފުވެަފއިވާަކަމށް ބުނ

  ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ

ނޑި ޔާުރެގސުލޫކަށް ައސަރުުކރާފަދަ ަކމެއް ެނތުމުން އިުތރަށް ބަަލިއ ފަ

 ީޤޤު ކުރާެނތަނެއް ނެތްަކމަށް ތަޙް

62.  28.04.2011 S11-39 26.10.2011  ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލަ ލަސްވެަފއިާވ
 ކަމަށްބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  

ނޑިޔާުރެގސުލޫކަށް ައސަރުުކރާފަދަ ަކމެއް ެނތުމުން އިުތރަށް ބަަލިއ  ފަ
 ތަޙްީޤޤު ކުރާެނތަނެއް ނެތްަކމަށް 

63.  15.05.2011 S11-41 23.11.2011 ަކަމަށްބުެނ  ުނގަތްއިކޯޓަށް މައްސަލަ ބަލ

 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ނޑި ޔާރަާކުގޅޭގޮުތން ތަޙްީޤޤު ކުރަްނޖެހޭ ފަދަ ސުލޫކާ ޚިލާފުކަެމްއ ފަ

 ނެތުމުން ަތޙްީޤޤުކުާރނެ ތަނެއް ނެތްަކަމށް 

64.  23.05.2011 S11-42 17.10.2011  ުކޯޓުތަކުގައި ިރޝްަވތުެގ ޢަމަލ

 ންދާަކމަްށބުނެ ހުށަހަޅާަފިއވާ ޝަކުވާ ހިންަގމު

ވަނަ ނަންބަުރަގއިވާ ަބއިަތއް ފުރިހަމަުނވާީތ  2ޝަކުވާ ފޯުމގެ 

 ޝަކުާވއެްއގެ ގޮުތަގއި ކޮމިޝަނަށް ބަލައި ނުގަްނނަކަމަށް 

65.  03.07.2011 S11-50 28.12.2011  ުކޯޓަކުން ނެރެފައިވާ ައމުރަކާެމދ
 ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަކުވާ ހިތްހަމަުނޖެިހގެން 

ނިްނމުެމއްތޯ ނުވަތަޫނންޯތ  ަޞއްޙަކޯޓަކުން ނިންމާފަިއވާ ނިންމުމަކީ 
ނޑަެއޅުުމގެ ބާރު ޤާނޫީނ ގޮތުން ކޮިމޝަނަްށ  ކަ

ަކމާެމުދ ަޞއްޙަލިބިދީަފއިނުވާަކމާިއ،ދަށުކޯޓަކުން ނެރެަފއިވާ އަުމރެްއގެ 
ވާލު އުެފދޭނަަމ،ެއއަްށވުރެ މަތީ މަރުހަާލގެ ކޯޓަކަށް އެއަުމރެްއ ސު

ކޯޓުން ނެރެަފއިވާ ައމުުރ  ޮއުތމާއިނާފު ކުރުންަކންއެނގެން އިސްިތއު
މުރުަގއި ސޮއިކޮށްަފއިާވ ޢަ ޝާމިލުެވއެ މެޖިސްްޓރޭޓް ނެރުުމަގއި 

ދިިރުއޭޅ އޭނާއަކީ ެއރަުށގައި ުމރު ނެރުުނއިުރ ޢަޓް، މެިޖސްޓްރޭ

މަކީ ާޤނޫނީ ގޮތުން ބަލާިއރުހަަމއެކަނި ަފނޑިޔާުރެގ ފަރާތަކަށް ވު 
ެތއްޭއަގއި ހިެމޭނ ކަމެއްަކމުަގއި ުނވާތީ، ޚާލިސް މަސްލަހަ
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ނޑިާޔރަކާ ުގޅި  ތަޙްީޤޤުކުަރންޖެހޭަފދަ ސުލޫާކ ން ގެމިޝަކުާވަގއި ފަ
ޚިލަފުކަމެއް ނެތަީތ، ޝަކުާވއެްއގެ ގޮތުަގއިކޮިމޝަނަށް ބަަލއިަގެނ 

 ތަޙްީޤޤުކުާރނެ ތަނެއް ނެތްަކމަށް 

66.  14.07.2011 S11-53 28.12.2011  ާކަމަށްބުެނ ަފއިވާ އިދާ ޚިލާފުވެޤާނޫނާ ޤަވ
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

ކޮމިޝަން އުެފދުުމގެ ކުރީގެ ޝަކުާވއަކަށްވާީތ، މިަމއްސަަލ 
ޝަކުާވއެްއގެ ގޮުތގައި ކޮިމޝަނަށް ބަލަިއގަނެ ތަްޙީޤޤުކުރާނެަތނެްއ 

 ނެތްކަމަށް 

67.  20.10.2011 S11-72 28.12.2011 ާފަދަަކމެްއ ކޮށްފައިާވ އަޚްާލޤަށް ައސަރުޯފރ
 ވާ ކަމަށްބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަކު 

ނޑިާޔރުެގ  ޝަކުާވގައި ފާަހގަކޮށްފަިއވާ ކަމަކީ ސާބިުތވެްއޖެަނމަ ފަ
ސުލޫކަށް ައސަރުުކރާނެފަދަ ަކމެއްަކމުަގއި ބެެލވޭތީ، މިަމއްސަަލ، 

ޝަކުާވއެްއގެ ގޮުތގައި ކޮިމޝަނަްށ ބަލައިގަނެ އިތުރަށް ބަަލިއ 
 ނިްނމާފަިއވާކަަމށް  ތަޙްީޤޤުކުުރމަށް
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 ޝަކުވާގެ ބާވަތް 

 ޝަކުވާ  ސުލޫކީ މިންަގނުޑގެ އިންެޓގްރިީޓއާ ިޚލާފު ވެފައިވާ ަކމަށްބުނެ ހުަށހަޅާަފއިވާ 01 03.2008.09  .1

 ސުލޫކީ މިންަގނުޑގެ ހިތްިތރިކަާމއި ރިެވތި އަޚްލާޤާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  02 15.11.2008  .2

 ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދާ އިްޖރާއާތާ ޚިލާފު  ވެފަިއވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  03 11.02.2009  .3

 ބޭނުންކޮށްަފިއވާކަމަށް ބުނެ ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަކުވާ  ޒުމަާޤމްގެ ނުފޫ  04 04.06.2009  .4

5.  29.07.2009 05 
ނުޑގެ ހުަނރާ ކުަޅދާަނކަން ނުވަތަ ޤާބިލުކަން ނެުތާމއި ައދި ސިާޔސީ ަޙރަކާތުަގިއ  ސުލޫކީ މިްނގަ

 ބަިއވެިރވެަފއިވާަކމަށްުބނެ  ހުށަހަޅާަފއިާވ ޝަކުވާ 

 ގެ ހިތްިތރިކަާމއި ރިެވތި އަޚްލާޤާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ސުލޫކީ މިންަގނޑު  06 10.08.2009  .6

 ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  07 13.08.2009  .7

 ދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވއި  08 13.08.2009  .8

 ސުލޫކީ މިންަގނުޑގެ ވަކިަފރާތަކަށް ުނޖެހުާމއި ޚިލާފު ވެަފއިވާ ަކމަށްުބނެ ހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވާ  09 19.08.2009  .9

 ފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާ 10 05.04.2009  .10

 ސުލޫކީ މިންަގނުޑގެ އިންެޓގްރިީޓއާ ިޚލާފު ވެފައިވާ ަކމަށްބުނެ ހުަށހަޅާަފއިވާ ޝަކުވާ  11 07.09.2009  .11

 ސުލޫކީ މިންަގނުޑގެ ސިާޔސީ ޙަރަާކުތގައި ބަިއވެިރވެަފއިވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަަހާޅފައިވާ ޝަުކވާ  12 18.10.2009  .12

 ސުލޫކީ މިންަގނުޑގެ ިރވެތި ައޚްލާާޤއި ހިތްތިރިކަމާ ޚިލާފު ވެފަިއވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  13 24.12.2009  .13

 ސުލޫކީ މިންަގނުޑގެ ާޤބިލުކަން ނެތްަކމަށްބުނެ  ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަުކވާ  14 26.01.2010  .14

 ކަމަްށބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  މުަވއްޒަފުްނނާ ބެހޭ ަގާވއިދާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ 15 28.01.2010  .15

16.  31.01.2010 S10-10  ާޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ 17 11.02.2010  .17

18.  08.02.2010 S10-14  ާޙުކުާމމެދު ހިތްަހމަ ނުޖެިހގެން ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

19.  25.02.2010 S10-36  ާމަްއސަލަ ބެލުން ލަްސވެގެން ހުަށހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

20.  05.05.2010 S10-67 ާކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވ 

21.  27.07.2010 S10-99  ާޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

22.  01.08.2010 S10-101  ްމަްއސަލަ ލަސްުވމާއި ދޮގު މަޢުޫލމާތު ިދނުނ 

23.  04.08.2010 S10-103  ާއި ހުަނރާ ކުޅަާދނަކަން ައދި ޤާބިލުކަން ނެުތން ޤާބިލުކަމ 

24.  15.09.2010 S10-113  ާސުލޫކީ މިންަގނުޑގެ އިންެޓގްރިީޓއާ ިޚލާފު ވެފައިވާ ަކމަށްބުނެ ހުަށހަޅާަފއިވާ ޝަކުވ 

25.  16.09.2010 S10-114  ާމާރާާމރީ ހިްނގާފަިއވާކަަމށް ބުނެ ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަކުވ 

26.  27.11.2010 S10-134  ާޚިޔާނާުތގެ ކުށެއް ކޮށްފަިއވާކަމަްށބުނެ  ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 
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27.  21.12.2010 S10-140  ާޙުކުާމމެދު ހިތްަހމަ ނުޖެިހގެން  ހުށަަހާޅފައިވާ ޝަުކވ 

28.  26.12.2010 S10-143  ާރިްޝވަތާއި ޮދގު ހެިކބަސް ދީަފިއވާކަަމށް ބުނެ  ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

29.  16.02.2011 S11-13 ްަގނުޑގެ ިރވެތި ައޚްލާާޤއި އިންޓެްގރިޓީއާ ޚިލާފު ވެފަިއވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  ސުލޫކީ މިނ 

30.  02.03.2011 S11- 18  ާސިޔާސީ ަޙރަކާުތގައި ަބިއވެިރވެފަިއވާ ަކމަށްބުނެ ހުަށހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

31.  24.04.2011 S11-46  ިވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަަހޅާފަިއާވ ޝަކުވާ ޝަރީޢަތް ކުުރމުގެ އިްޖރާއާތާ ގަާވއިދާ ޚިލާފު ވެފައ 

32.  02.06.2011 S11-47  ާޝަރީޢަތް ނިުމނުގޮުތގެ ރިޕޯޓު ޫދނުކޮްށގެން ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަުކވ 

33.  29.08.2011 S11-60 ަމަށްުބނެ ހުށަހަޅާަފިއވާ ޝަކުވާ ސުލޫކީ މިންަގޑުގެ ރިވެތި އަޚްާލޤާ ޚިާލފު ވެފަިއވާ ކ 

34.  28.09.2011 S11-63 ްަގނުޑގެ ހުަނރާއި ކުަޅދާަނކަން ނުވަތަ ާޤބިލްކަން ނެތްކަމަްށބުނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ސުލޫކީ މިނ 

35.  17.10.2011 S11-64  ާސުލޫކީ މިންަގނުޑގެ ިރވެތި ައޚްލާާޤއި ހިތްތިރިކަމާޢި ޚިލާފުވެަފއިވާ ކަަމށްބުނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

36.  18.10.2011 S11-67 ުަޅދާަނކަން ނުވަތަ ާޤބިލްކަން  ނެތްކަމަްށބުެނ ހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވާ ސުލޫކީ މިންަގނުޑގެ ހުަނރާއި ކ 

37.  20.10.2011 S11-72  ާސުލޫކީ މިންަގނުޑގެ ހިތްިތރިކަާމއި ރިެވތި އަޚްލާާޤއި ޚިލާުފވެފަިއވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

38.  11.02.2010 S10-24 ެހުަށހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  ޚިލާުފވެފަިއވާ ަކމަށްބުނެ ހިްނގުމާ އިާދރީ ކޯޓުގ 

39.  03.01.2010 S10-01  ްކަމަށްބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ަމއްސަލަ ލަްސވެެގނ 

40.  12.01.2010 S10-02  ާޤާނޫނާ ޤަާވއިދާ ޚިލާފުވެަފއިވާ ަކމަށްުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

41.  19.01.2010 S10-05 ަކަމަށްބުނެ ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަުކވާ ްސގެްނ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ަމއްސަލަ ލ 

42.  27.01.2010 S10-08  ާޤާދޫދާ ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވ 

43.  02.02.2010 S10-09  ެހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަުކވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މަްއސަލަ ބަލައި ުނގަްތކަމަށް ބުނ 

44.  07.02.2010 S10-12  ްހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ޝަރީޢަތް ކުުރމަށ 

45.  2010.02.10 S10-13  ާޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

46.  10.02.2010 S10-16  ައިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިފ 

47.  10.02.2010 S10-18  ެހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވާ  ޙުކުާމމެދު ހިތްަހމަނުެޖހޭކަމަށް ުބނ 

48.  25.01.2010 S10-20 ަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމ 

49.  29.12.2009 S10-21  ެހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވާ  އަިމއްލަ މަްއސަލަހަތާ ފުށުައރާކަމަށް ުބނ 

50.  22.02.2010 S10-29  ާޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

51.  23.02.2010 S10-30  ްހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  ޙުކުާމމެދު ހިތްަހމަނުެޖހިެގނ 

52.  04.03.2010 S10-34  ްހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  ޙުކުާމމެދު ހިތްަހމަނުެޖހިެގނ 

53.  24.02.2010 S10-35  ާޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

54.  25.02.2010 S10-37  ްހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  ޙުކުާމމެދު ހިތްަހމަނުެޖހިެގނ 

55.  26.02.2010 S10-38  ެހުށަހަޅާަފިއވާ ޝަކުވާ  ހަމަހަމަަކންނެތްކަމަށް ބުނ 

56.  02.03.2010 S10-40  ާކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ަމއްސަލަ ލަްސވެަފއިވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

57.  02.03.2010 S10-41  ްހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  ޙުކުާމމެދު ހިތްަހމަނުެޖހިެގނ 

58.  02.03.2010 S10-42  ްހުށަަހާޅފައިވާ ޝަުކވާ  ޙުކުާމމެދު  ހިތްހަަމނުޖެިހގެނ 

59.  04.03.2010 S10-43  ްހުށަަހާޅފައިވާ ޝަުކވާ  ޙުކުާމމެދު  ހިތްހަަމނުޖެިހގެނ 

60.  14.03.2010 S10-45 ިހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަކުވާ  ގޮތުން ހިްތހަމަުނޖެިހގެްނ ވެީނގެ މުާޢމަލާތުތަކާ ގުޅޭ ހިްނގާ ވަރިކާ  ރަށުކޯޓުތަކުަގއ 

61.  14.03.2010 S10-46 ިހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  އަޚްާލޤާ ހަމަަހމަކަން ނެތުން ިހތްހަމަުނޖެހިެގން  ރިވެތ 

62.  15.03.2010 S10-47  ައިވާ ޝަުކވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ަމއްސަލަ ލަްސވެަފއިވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަަހޅާފ 

63.  16.03.2010 S10-48   ެހުށަހަޅާަފއިާވ ޝަކުވާ ޤާބިލްކަން ނެތްަކމަށްުބނ 
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64.  16.03.2010 S10-49 ެްގރިޓީ ޚިލާފުވެަފިއވާ ކަމަށްުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ އިންޓ 

65.  17.03.2010 S10-50 ަުކވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ަމއްސަލަ ލަްސވެަފއިވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝ 

66.  01.04.2010 S10-51  ާކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ަމއްސަލަ ލަްސވެަފއިވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

67.  21.03.2010 S10-52  ާކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ަމއްސަލަ ލަްސވެަފއިވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

68.  25.03.2010 S10-53   ްށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ހުޙުކުާމމެދު ހިތްަހމަނުެޖހިެގނ 

69.  28.03.2010 S10-54  ިހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ަމއްސަލަ އެެހން މެިޖސްޓަރޭޓަކާ ހަވާލުކޮށްިދނުމަށް އެދ 

70.  31.03.2010 S10-55  ްހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ަމއްސަަލއެއް ލަްސވެެގނ 

71.  08.04.2010 S10-56 ާހުށަހަޅާަފިއވާ ޝަކުވާ  ެތއްގެ މަސްަލޙަތު ިއސްކޮށްފަިއާވކަމަށް ބުނެ ވަކިފަރ 

72.  14.04.2010 S10-59  ްހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވާ  ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާެމދު ހިތްަހމަނުެޖހިެގނ 

73.  18.04.2010 S10-60  ެހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވާ  އަިމއްސަލަ ަމސްލަހަތު ފުށުައރާކަމަްށުބނ 

74.  18.04.2010 S10-61 ަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ޝ 

75.  19.04.2010 S10-62  ިހުށަހަޅާަފިއވާ ޝަކުވާ  ޚަްސމަކު ޙާިޟރުކޮށްިދނުުމގައި އެހީތެިރވެިދނުމަށް ެއދ 

76.  20.04.2010 S10-63 ަހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވާ  ްށުބނެ އިންޓަްގރިޓީާއމެދު ުސވާލު އުެފދޭކަމ 

77.  27.04.2010 S10-64  ާކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ަމއްސަލަ ލަްސވެަފއިވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

78.  28.04.2010 S10-65  ާކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ަމއްސަލަ ލަްސވެަފއިވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

79.  24.05.2010 S10-69 ަށް ޙާޟިރު ކުުރުމގެ ބަދަުލގަިއ ފެމެލީކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރާތީ އެކަމާ ހިްތހަމަނުެޖހިެގން ރަށު ކޯޓ 

80.  27.05.2010 S10-70  ެހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަކުވާ  އަޚްާލޤަށް ައސަރުޯފރާކަމަްށބުނ 

81.  30.05.2010 S10-71  ުނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށބ 

82.  30.05.2010 S10-72  ްހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  ޙުކުާމމެދު ހިތްަހމަނުެޖހިެގނ 

83.  02.06.2010 S10-73  ާކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ަމއްސަލަ ލަްސވެަފއިވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

84.  06.06.2010 S10-75  ުނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ޤާނޫނާ ޤަާވއިދާ ޚިލާފުވެަފއިވާ ަކމަށްބ 

85.  14.06.2010 S10-77  ާޤާނޫނާ ޤަާވއިދާ ޚިލާފުވެަފއިވާ ަކމަށްުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

86.  16.06.2010 S10-79  ާޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާޢަތާ  ޚިލާފުވެަފިއވާކަމަށް ުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

87.  08.07.2010 S10-81 ުހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  ކުާމމެދު ހިތްަހމަނުެޖހިެގން ޙ 

88.  12.07.2010 S10-82  ްހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވާ  ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާެމދު ހިތްަހމަނުެޖހިެގނ 

89.  14.07.2010 S10-85  ުވާ ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަކ 

90.  18.07.2010 S10-86  ާކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ަމއްސަލަ ލަްސވެަފއިވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

91.  19.07.2010 S10-90 ީާއމެދު ުސވާލު އުެފދޭ ކަމަްށބުނެ ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަކުވާ އިންޓެްގރިޓ 

92.  20.07.2010 S10-93 ިހުށަަހޅާފަިއާވ ޝަކުވާ  ފާފަިއވާކަމަްށބުނެ ޙުކުާމމެދު ހިތްަހމަނުެހޖުހުން ައދި ރިްޝވަތު ހ 

93.  20.07.2010 S10-94  ާހަމަހަމަަކންނެތްކަާމއި ައދި ަމއްސަލަ ލަސްވެަފއިވާ ަކމަށްބުނެ ހުަށހަޅާަފއިވާ ޝަކުވ 

94.  22.7.2010 S10-95 ްހުށަހަޅާަފިއވާ ޝަކުވާ  ޙުކުާމމެދު ހިތްަހމަނުެޖހިެގނ 

95.  25.07.2010 S10-96 ެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހ 

96.  25.07.2010 S10-100  ެހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަުކވާ  ޝަރީޢަތް ކުުރމުަގއި ވަކިަފރާތަކަށް ޖެިހފައިވާަކމަށް ބުނ 

97.  29.07.2010 S10-102  ާޝަކުވާ މަްއސަލަ ލަސްވެަފއިވާ ަކމަށްބުނެ ހުަށަހޅާފަިއވ 

98.  03.08.2010 S10-104 ެހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  އަޚްާލޤަށް ައސަރުުކރާފަދަ ކަެމއް ކޮށްަފއިވާަކމަށް ބުނ 

99.  05.08.2010 S10-105  ހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަކުވާ  ހައްުޤތައް ިނގުަޅިއގެންފަިއވާަކމަށް ބުެނ 

100.  05.08.2010 S10-106  ިއިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއ 
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101.  08.08.2010 S10-107  ެހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  ވަކިފަރާތަކަްށޖެހުން ައދި ހަަމހަމަކަން ނެތްކަމަށްުބނ 

102.  19.08.2010 S10-108  ާމަްއސަލަ ލަސްވެަފއިވާ ަކމަށްބުނެ ހުަށަހޅާފަިއވާ ޝަކުވ 

103.  29.08.2010 S10-109  ާމަްއސަލަ ލަސްވެަފއިވާ ަކމަށްބުނެ ހުަށަހޅާފަިއވާ ޝަކުވ 

104.  05.09.2010 S10-110  ާޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

105.  06.09.2010 S10-111  ާތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާއ 

106.  15.09.2010 S10-112  ާމަްއސަލަ ލަސްވެަފއިވާ ަކމަށްބުނެ ހުަށަހޅާފަިއވާ ޝަކުވ 

107.  19.09.2010 S10-115  ާމަްއސަލަ ލަސްވެަފއިވާ ަކމަށްބުނެ ހުަށަހޅާފަިއވާ ޝަކުވ 

108.  19.09.2010 S10-116 ާގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވ 

109.  19.09.2010 S10-118  ާޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

110.  30.09.2010 S10-119 ެހުަށަހޅާފަިއވާ ޝަކުވާ  މަްއސަލަ ލަސްވެަފއިވާ ަކމަށްބުނ 

111.  
14.10.2010 

31.10.2010  
S10-126  ާވަކިފަރާތަކަށް ެޖހުމާ ހަަމހަމަކަން ނެތްަކމަށްބުނެ  ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަުކވ 

112.  17.10.2010 S10-127  ާޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

113.  26.10.2010 S10-131  ާޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

114.  01.12.2010 S10-136  ާޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

115.  12.12.2010 S10-137  ާމަްއސަލަ ލަސްވެަފއިވާ ަކމަށްބުނެ ހުަށަހޅާފަިއވާ ޝަކުވ 

116.  12.12.2010 S10-139  ާޙުކުާމމެދު ހިތްަހމަނުެޖހިެގން  ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

117.  26.12.2010 S10-142  ރިވެތި އަޚްާލޤާ އިންެޓގްރިީޓއާ ޚިލާފުެވފައިވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކާވ 

118.  29.12.2010 S10-145  ާޙުކުާމމެދު ހިތްަހމަނުެޖހިެގން ހުށަހަޅާަފިއވާ ޝަކުވ 

119.  10.01.2011 S11-03 ިނެތްކަމަށްުބނެ ހުށަހަޅާަފިއވާ ޝަކުވާ  ޤާބިލުަކން ނުވަތަ ކަން ކުޅަާދނަ ހުނަާރއ 

120.  10.01.2011 S11-02 ަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކ 

121.  11.01.2011 S11-04  ާކޯޓުން މައްސަލަ ބަަލއިުނގަތްކަމަްށބުނެ  ހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވ 

122.  11.01.2011 S11-05  ާޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

123.  11.01.2011 S11-07  ާމަްއސަލަ ލަސްވެަފއިވާ ަކމަށްބުނެ ހުަށަހޅާފަިއވާ ޝަކުވ 

124.  19.01.2011 S11-19  ާމަްއސަލަ ލަސްވެަފއިވާ ަކމަށްބުނެ ހުަށަހޅާފަިއވާ ޝަކުވ 

125.  01.02.2011 S11-22  ްމަްއސަލަ ލަސްވެަފއިވާ ަކމަށްބުނެ ހުަށަހޅާފަިއވާ ޝަކުވާ  ައދި ވަކިަފރާތަކަށް ޖެހުނ 

126.  13.02.2011 S11-23  ާޤާނޫނާ ޚިލާުފވެަފއިވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަކުވ 

127.  21.02.2011 S11-25  ާމަްއސަލަ ލަސްވެަފއިވާ ަކމަށްބުނެ ހުަށަހޅާފަިއވާ ޝަކުވ 

128.  24.02.2011 S11-27 
ެމޖިސްްޓޭރޓަކާ އެމަްއސަލަ ބެލުްނ  މެިޖސްޓްރޭޓް ަމއްސަލަ ބަލަން ިހތްހަމަ ުނޖެހޭތީ ެއހެން

 ށް ެއދި  ހުށަހަޅާަފިއވާ ޝަކުވާ ނުމަހަވާލުކޮށްދި 

129.  17.03.2011 S11-31 ިނެތްކަމަްށބުނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  ާޤބިލްކަން ނުވަތަ ކުަޅދާަނކަން ސުލޫކީ މިންަގނުޑގެ ހުަނރާއ 

130.  20.03.2011 S11-32 ެގްރިޓީއާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަފްބުދެ ހުފަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ އިދްޓ 

131.  20.03.2011 S11-33 ްޓީއާ ޚިލާުފވެަފއިވާ ކަމަްށބުެނ ހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވާ ްގރިޓެއިނ 

132.  
17.03.2011 
 27.03.11 

S11-34  ާއަޚްާލޤަށް ައސަރުުކރާ ކަމަށްުބނެ  ހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވ 

133.  17.03.2011 S11-36  ާމަްއސަލަ ލަސްުވމާ ޮދގު މަޢުލޫމާތު ދީަފއިވާަކމަށްުބނެ  ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

134.  24.03.2011 S11-38 ީމަްއސަލަ ހުރިަކމަށްބުނެ  ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  އިންޓެްގރިޓ 
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135.  28.03.2011 S11-39  ާމަްއސަލަ ލަސްވެަފއިވާ ަކމަށްބުނެ ހުަށަހޅާފަިއވާ ޝަކުވ 

136.  05.04.2011 S11-41  ާއިހުމާުލވެފަިއވާ ކަމަްށބުނެ ހުށަަހޅާފަިއާވ ޝަކުވ 

137.  06.04.2011 S11-43  ައިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިފ 

138.  12.04.2011 S11-45  ާވަކިފަރާތަކަށް ެޖހިފަިއވާކަމަށް ބުނެ  ހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވ 

139.  14.04.2011 S11-46  ާރިްޝވަތުހިފާފަިއވާކަަމށްބުނެ  ހުށަަހޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

140.  26.04.2011 S11-48 ަުދއަޚްާލޤީ ޢަމަލެއް ިހންގާަފއިވާަކމަށް ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ބ 

141.  27.04.2011 S11-49  ާޙުކުާމމެދު ހިތްަހމަނުެޖހިެގން  ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

142.  22.05.2011 S11-51  ާޙުކުާމމެދު ހިތްަހމަނުެޖހިެގން  ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

143.  24.05.2011 S11-54  ުހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވާ  ނުލިިބެގން ޝަރީޢަތް ނިުމނުގޮުތގެ ރިޕޯޓ 

144.  29.05.2011 S11-55  ްހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވާ  މަްއސަލަ ނިންިމގޮތާެމދު ހިތްަހމަނުެޖހިެގނ 

145.  30.05.2011 S11-56  ްހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވާ  މަްއސަލަ ނިންިމގޮތާެމދު ހިތްަހމަނުެޖހިެގނ 

146.  01.06.2011 S11-59 ާަކމަށްުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  ޤާނޫނާ ޤަާވއިދާ ޚިލާފުވެަފއިވ 

147.  21.06.2011 S11-5:  ާޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

148.  14.07.2011 S11-62  ާހަމަހަމަަކމާެމދު ުސވާލު އުފެދޭަކމަށްުބެނ ހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވ 

149.  14.07.2011 S11-63  ާމަްއސަލަ ލަސްވެަފއިވާ ަކމަށްބުނެ ހުަށަހޅާފަިއވާ ޝަކުވ 

150.  31.07.2011 S11-65  ާއަޚްާލޤަށް  ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

151.  31.07.2011 S11-66  ާޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

152.  21.08.2011 S11-67  ާމަްއސަލަ ލަސްެވގެން  ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަކުވ 

153.  28.08.2011 S11-68  ާޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

154.  28.08.2011 S11-69  ުވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފ 

155.  28.08.2011 S11-6:  ާޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

156.  11.09.2011 S11-72 ީޚިލާުފވެަފއިވާ ކަމަްށބުެނ ހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވާ  އާއިންޓެްގރިޓ 

157.  27.10.2011 S11-73 ެްގރިޓީއާ ޚިލާުފވެަފއިވާ ކަމަްށބުެނ ހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވާ އިންޓ 

158.  04.09.2011 S11-76 ެްގރިޓީއާ ޚިލާުފވެަފއިވާ ކަމަްށބުެނ ހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވާ އިންޓ 

159.  19.10.2011 S11-77 ެްގރިޓީއާ ޚިލާުފވެަފއިވާ ކަމަްށބުެނ ހުށަހަޅާފަިއވާ ޝަުކވާ އިންޓ 

160.  18.10.2011 S11-79  ާޤަާވއިދާ ޚިލާފުވެަފިއވާ ކަމަށްުބނެ ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަކުވ 

161.  19.10.2011 S11-7:  ާޤަާވއިދާ ޚިލާފުވެަފިއވާ ކަމަށްުބނެ ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަކުވ 

162.  20.10.2011 S11-81  ާޤަާވއިދާ ޚިލާފުވެަފިއވާ ކަމަށްުބނެ ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަކުވ 

163.  20.10.2011 S11-82  ާޚިލާފުވެަފިއވާ ކަމަށްުބނެ ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަކުވާ ޤަާވއިދ 

164.  23.10.2011 S11-84  ާމަްއސަލަ ލަސްވެަފއިވާ ަކމަށްބުނެ ހުަށަހޅާފަިއވާ ޝަކުވ 

165.  14.11.2011 S11-85  ާޙުކުާމމެދު ހިތްަހމަނުެޖހިެގން  ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 

166.  16.11.2011 S11-75  ަޅާފަިއވާ ޝަކުވާ މަްއސަލަ ލަސްވެަފއިވާ ަކމަށްބުނެ ހުަށހ 

167.  17.11.2011 S11-76  ްހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ  ޙުކުާމމެދު ހިތްަހމަނުެޖހިެގނ 

168.  25.12.2011 S11-77  ާޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ގަާވިއދުަތކާއި އިުޖރާާއތާ ޚިލާފު ވެަފއިވާ ކަމަްށުބނެ ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވ 
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 އުސޫލުތައް ޤަވާއިދުތަކާއި .1

 

 ބާރުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ހިމެދޭ މާއްދާގައި ވަދަ 11 ޤާދޫދުގެ ކޮމިޝަދްގެ ރވިސްސަ ޖުޑީޝަލް

 މަސައްކަތްތައްއ ކުރެވިފައިވާ ދަފުދް( ދ) އެމާއްދާގެ ތެރެއިދް

 

 ކުރުމަފްޓަކައި އެދެވޭގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަދްގެ މި ބަޔާދްކުރެވިފައިވާ ޤާދޫދުގައި

 .އެކުލަވާލާފައެވެ ވަދީ ޤަވާއިދުތައް ތިރީގައިވާ އަހަރު ވަދަ 1111 ތެރެއިދް ޤަވާޢިދުތަކުގެ އެކުލަވާލަދްޖެހޭ
 
 
 

# 
 

 ދަދް

 ކޮމިޝަދްގެ ހިދްގާ ޤަވާއިދުޖުޑީޝަލް ސަރވިސް   .1

މަލުކުރާދެ ގޮތުގެ ފަދޑިޔާރުދްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އަމިއްލަ މަސްލަޙަތާ ތަޢާރުޟުވާ ކަދްކަމުގައި ޢަ  .1

 ޤަވާއިދު

ރުދުވިދަމަވެސް ހައަ 55ވުމުދް އަމިއްލައަފް ވަކިވާދް ބޭދުދް ފަދޑިޔާރުދްދަފާއި  ހަރުއަ  55ޢުމުރުދް  .1

 އިދާޔަތް ދިދުމުގައި ޢަމަލުކުރާދެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަފްޓަކައި މަޤާމުދް މުސްކުޅިކޮފް
 

 

 ލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަދުދް ގެދްދަދީ ކުރަމުދްދެވެ.އެކުލަވާ ޤަވާއިދުތައް ތިރީގައިވާ އިތުރަފް މީގެ

 

# 
 

 ދަދް

ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަށް   .1 ފަ
 ބަލައި ތަޙްޤީޤްކޮށް ގޮތެއް ނިންުމމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާޢަތު. 

ނޑިޔާރުންގެދިވެހި  .1 ނޑިޔާރުންގެ ޤަާވޢިދުކަންކަމާގު ފަ  ޅޭގޮތުން ހަދާ، ފަ

ނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތާއި ފެންވަރާޢި ޤާބިލުކަން ވަޒަންކޮށް އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން   .1  ފަ
 

 

 ލަފާ ފޮދުވާފައިވާ މަޖިލީހަފް ރައްޔިތުދްގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި .5

 

 ބާރުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ހިމެދޭ އިމާއްދާގަ ވަދަ 11 ޤާދޫދުގެ ކޮމިޝަދްގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް

 މަސައްކަތްތައްއ ކުރެވިފައިވާ ދަފުދް ގެ( ރ) އެމާއްދާގެ ތެރެއިދް

http://jsc.gov.mv/2011/11/1108
http://jsc.gov.mv/2011/11/1108
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 މަސައްކަތް #

 ވަދަ މާއްދާއަފް އިޞްލާޙު ގެދައުމަފް ހުފަހެޅުދް  37ޤާދޫދުގެ  ދްގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަދޑިޔާރު  .2

ވަދަ  31އި ވަދަ މާއްދާއާ 25ގެ ( ހޭ ޤާދޫދުޕެދްޝަދާބެ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  9/:311ޤާދޫދު ދަދްބަރު   .1

 އިޞްލާޙު ގެދައުމަފް ހުފަހެޅުދްފް މާއްދާއަ

 

 

 އެހެދިހެދް .6
 

 ބާރުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ހިމެދޭ މާއްދާގައި ވަދަ 11 ޤާދޫދުގެ ކޮމިޝަދްގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް

 މަސައްކަތްތައްއ ކުރެވިފައިވާ ދަފުދް( ޅ) އެމާއްދާގެ ތެރެއިދް

. ބާއްވާފައެވެ ވަދީ ބައްދަލުވުމެއް 115 ކޮމިޝަދްގެ ދިމުދުއިރު އަހަރު ދަވަ 1111

ދިދްމުދްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި ޤާދޫދުތަކުދް  މި. ދިދްމާފައިވެއެވެ ދިދްމުމެއް 168 ކޮމިޝަދުދް މިބައްދަލުވުދްތަކުގައި

 ކޮމިޝަދްގެ މައްޗަފް ލާޒިމުކޮފްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިމެދެއެވެ. 

 

 އެކި ޤާދޫދުތަކުގެ ދަފުދް ކޮމިޝަދްގެ މައްޗަފް ލާޒިމުކޮފްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެކި 6.1

  މަސައްކަތްތައްވަދަ އަހަރު ކޮފްފައިވާ  1111ތެރެއިދް 

 

 މަސައްކަތް #
 ޤާދޫދުގެ މާއްދާ ޤާދޫދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ  އްޔަދްކުރުދްޢަހައިކޯޓުގެ ފަދޑިޔާރުދް   .1

 ޤާދޫދު 

38 

 :3 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާދޫދު ފް އިސް ފަދޑިޔާރުދް ޢައްޔަދްކުރުދް ހައިކޯޓަ  .1

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި،   .1
ނޑައެޅުން  ދާއިރާ މެޖިސްޓްރޭޓުން ކަ

 64އަދި  63 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާދޫދު

ސުޕީރިއަރ ކޯޓްތަކުގެ އިސް ޤާޟީދް   .1

 ކަދޑައެޅުދް

 (ވ) 54 ގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާދޫދުދިވެހިރާއްޖޭ

 )ހ( 68 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާދޫދު ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުދް ކަދޑައެޅުދް  .5
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަދޑިޔާރުދްގެ  ދުދް ތައުދީބީ ކޮމިޓީ އުފެއް  .6

 ޤާދޫދު

14 

ނޑިޔާރުން އުމުރުން   .7 އަހަރުވެގެން  66ފަ
 ރިޓަޔަރ ކުރުމުގައި ޢަލުކުރާނެ ޤަވާއިދު

ނޑައެޅުން  ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަދޑިޔާރުދްގެ 

 ޤާދޫދު

 )ށ(25އަދި 24
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 ވަދަ އަހަރު ކޮމިޝަދުދް ދެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރ 1111  6.1

 

 

 ތަފްސީލު ދަދްބަރު ތާރީޚް

 1111ޑިސެމްބަރ  18ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުދް  JSC/2011/CIR/01 3122 ޖަދަވަރީ 19

މުސާރަޔާ  ގައި ފާސްކޮފްފައިވާ ފަދޑިޔާރުދްގެ

 އިދާޔަތްތައް

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަފް ފަދޑިޔާރުދް ހަމަޖެއްސުދް JSC/2011/CIR/02 3122 އޭޕްރީލް 11

ޖުވެދައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަފް ބޭފުޅަކު  JSC/2011/CIR/03 3122 އޭޕްރީލް 17

ހަމަޖެއްސުމާއިކ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަފް ބޭފުޅަކު 

ލް ދާއިރާގެ ހަމަޖެއްސުމާއިކ އދ. ޖުޑީޝަ

 އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަގާމަފް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުދް

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުްނ  JSC/2011/CIR/04 71 3122 އޭޕްރީލް 17 އަހަރުވުމުން ފަ
 މުސްކުޅިކުރެވުނު ބޭފުޅުން

 ސްފަދޑިޔާރަކު ޢައްޔަދްކުރުދްހައިކޯޓަފް އި JSC/2011/CIR/05 3122 އޭޕްރީލް 17

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަފް މެޖިސްޓްރޭޓުދްގެ ޢަދަދު  JSC/2011/CIR/06 3122 ޖުލައި 11

 ކަދޑައެޅުމުގެ އުސޫލު

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަފް މެޖިސްޓްރޭޓުދްގެ ޢަދަދު  JSC/2011/CIR/07 3122 ޖުލައި 11

ކަދޑައެޅުމުގެ އުސޫލުދް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ 

 މެޖިސްޓްރޭޓުދްގެ މަޤާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ

 އޮދިގަދޑު

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ހދ.  JSC/2011/CIR/08 3122 އޮކްޓޯބަރ 11

ވައިކަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް 

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަފް ބަދަލުރުމާއި އދ. 

ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ގއ. 

ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަފް 

ރުމާއިކ ގއ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް ބަދަލުކު

މެޖިސްޓްރޭޓް އދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ 

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަފް ބަދަލުކުރުމާއި ދ. 

ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ދ. 

ބަދޑިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓު އިސް 

 މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަފް ބަދަލުކުރިކަމަފް

ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ  JSC/2011/CIR/09 3122 ޑިސެމްބަރ 16

 ބޭފުޅުދް ޢައްޔަދްކުރުދް  7މެޖިސްޓްރޭޓްމަކަފް 

 ފަދޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުދް މުސްކުޅިކުރެއްވުދް JSC/2011/CIR/10 3122 ޑިސެމްބަރ 19
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  ކަދްތައްތައް  ކޮމިޝަދުދް ކޮފްފައިވާ ބައެއް މުހިދްމު އަހަރު ވަދަ 1111 6.1

 

 މަސައްކަތް #
 ތާރީޚް

 ދޫކުރުމުގައިކޮމިޝަދުގެ ލިޔެކިޔުދްތަކާ އެހެދިހެދް ތަކެތި   .1

 ޢަމަލުކުރާދެ އުޞޫލެއް ކަދޑައެޅުދް
 1111ޖަދަވަރީ  17

ގައި  3121ޑިސެމްބަރު  39ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުދް   .1

ޑިޔާރުދްގެ މުސާރަޔާ އިދާޔަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފާސްކޮފްފައިވާ ފަދ

  ދްގުދްކޯޓުތަކަފް އެ

 1111ޖަދަވަރީ  19

 ހުއްޓިފައިހުުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ވަގުތީގޮތުދް   .1

 ޙައްލުކުރުދް. އޮތްއޮތުދް

 3122 މާޗް 35

ވަގުތީގޮތުދް އެހެދްކޯޓެއްގައި ޝަރީޢަތްކުރަދް ހަވާލުކުރާ   .1

މުސާރަ ދިދުމުގައި ޢަމަލުކުރާދެގޮތް ބަޔާދްކޮފް  ފަދޑިޔާރުދްދަފް

 ކަފް އާއްމު ސިޓީއެއް ފޮދުވުދް ކޯޓުތަ

 3122 ޖޫދް 35

މީހުދް ހަމަދުވާ ރަފްރަފުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް  611އާބާދީގައި   .5

ކޯޓުތަކުގައި ތިއްބެވި މެޖިސްޓްރޭޓުދް އެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ 

 މެޖިސްޓްރޭޓުދްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަދްކުރުދް 

 2011ސެޕްޓެމްބަރ  12

ބު ރައީސްކަމަފް މެމްބަރަކު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދްގެ ދައި  .6

 ކަދޑައެޅުދް

 1111އޮކްޓޯބަރ  11

 ގޮތްލާރި ކެދޑުމުގައި ޢަމަލުކުރާދެ ޑިގަ، ގަޑިޖެހުމާއި ފަދޑިޔާރުދް  .7

 ކަދޑައެޅުދް

 2011ޑިސެމްބަރ  08

 

 

  ވަދަ އަހަރު ކޮމިޝަދުދް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީތަކާއި އުވާލި ކޮމިޓީތައް 1111 6.1

 

 ތައުުދީބީ ކޮމިޓީ   6.1.1

 

ވަދަ މާއްދާގެ )ފ( ގެ ދަފުދް ފަދޑިޔާރުދްދާމެދު  15ފަދޑިޔާރުދްގެ ޤާދޫދުގެ ވެހިރާއްޖޭގެ ދި

ވަދަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  1111މާޗް  11ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަފްޓަކައި ތައުދީބީ ކޮމިޓީއެއް 

 ހިމެދިވަޑައިގަދްދަވާ މެދްބަރުދްދަކީ : ވަދަ ބައްދަލުވުމުދް ވަދީ އުފައްދާފައެވެ. މި ކޮމިޓީގައި 11ކޮމިޝަދްގެ 

 

 هللاކޮމިޝަދްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު އަބްދު .2

 ދީދީ هللا ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަބްދު .3

 ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އައްޝައިޙް ޝުޢައިބް އަބްދުއްރަޙްމާދް .4
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 ޝަކުވާ ކޮމިޓީ 6.1.1
 

 

 ތަޙުޤީޤްކުރާ ބަޔާދްކޮފްފައިވާ މާއްދާގައި ވަދަ 11 ޤާދޫދުގެ ކޮމިޝަދްގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް

 ކުރެވޭފަދަ ތަޚްޤީޤް އެއީ ދިރާސާކޮފް މައްސަލަތައް ހުފަހެޅޭ ކޮމިޝަދަފް ކުރިދްކ ހުފަހެޅުމުގެ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަފް

 އޫލިއްޔަތާއިމަސް މިކޮމިޝަދްގެ މައްސަލައަކީ ހުފަހެޅިފައިވާ އަދި ކަދޑައެޅުމަފާއި މައްސަލައެއްތޯ ހުރި ބަރުދަދެއް

 ބޭދުދްވާދެ އިތުރުހެކި ކުރިދް ދިއުމުގެ ހަމައަފް ތަޙްޤީޤަކާ ދުވަތަ ދަމަކ މައްސަލައެއް ދުހިމެދޭ ތެރޭގައި ޒިދްމާގެ

ޝަކުވާ އެކުލަވާލައްވާފައިވާ   އެދްގުމަފްޓަކައި ފަރާތަފް ހުފަހެޅި މައްސަލަ ބަޔާދްކޮފް އެފަދައިދް ފެދްދަދީދަމަކ ކަމަފް

 2011މެއި  09 ދް ގެދްދިޔަ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަދުގެ ލީގަލް ސެކްޝަދުދް ކުރިއަފް ގެދްދިއުމަފް ކޮމިޓީދް ކުރަމު

ލީގަލް ސެކްޝަދުދް މައްސަލަތައް ދިރާސާ މުދް ވަދީ ފާސްކޮފްފައެވެ. އަދި ވަދަ ބައްދަލުވު 56ކޮމިޝަދުގެ  ބޭއްވި ގައި

ވަދީ ލޭ ޝަކުވާތަކަފް އިދާރީ ގޮތުދް ޖަވާބު ދިދުމަފްވެސް ކުރަމުދްދާއިރު ފަދޑިޔާރުކަމުގައި ދެތް މީހުދްދާމެދު އުފު

 ފާސްކޮފްފައެވެ.

 

 ޤަވާޢިދު ކޮމިޓީ  6.1.1

 

 21 ކޮމިޓީ ޤަވާޢިދު އުފައްދާފައިވާ އެކުލަވާލުމަފްޓަކައި ޤަވާޢިދުތައް އެކިއެކި ހަދަދްޖެހޭ ކޮމިޝަދުދް

  ފާސްކޮފްފައެވެ. މުދް ވަދީވަދަ ބައްދަލުވު 96ކޮމިޝަދުގެ  ބޭއްވި ގައި 2011 ސެޕްޓެމްބަރ

 
 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ކޮމިޓީ 6.1.1

 ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް އުއްތަމަފަދޑިޔާރާއި ހިމެދޭ ތެރޭގައި ބާރުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ކޮމިޝަދްގެ

 ކަދްކަދްކުރުމުގައި ދިދުމާބެހޭ ކުރިއެރުދް މަޤާމުގެ ކުރުމާއިޢައްޔަދް ފަދޑިޔާރުދް އެހެދް ފިޔަވައި ފަދޑިޔާރުދް

މެދްބަރުދް ތިއްބަވަތީ ބައްދަލުވުދްތަކުގެ  5 ކޮމިޓީގައި ވަޒީފާއާބެހޭ އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތުދް ރުވުމުގެލަފާއެ ކޮމިޝަދަފް

ވަދަ ދުވަހު  1111ޑިސެމްބަރ  11ކަމުގައި  7ކޯޜަމް ހަމަވުމުގައި ދަތިތައް ދިމާވަމުދްދާތީކ ވަޒީފާ ކޮމިޓީގެ ޢަދަދަކީ 

 ދިމުދުއިރު ވަދައަހަރު 1111ފާސްކޮފްފައެވެ. އެގޮތުގެމަތިދް  ވަދަ ބައްދަލުވުމުދް ވަދީ 115ބޭއްވި ކޮމިޝަދްގެ 

 .ބޭފުޅުދްދެވެ ތިރީގައިވާ  ހިމެދެދީވަޒީފާ ކޮމިޓީގައި 

 

 ރިޔާސަތު(ކޮމިޓީގެ ރަޝީދު )އަޙްމަދު ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު .1

 މުޢިއްޒުهللا ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .1

 ޙަމީދުهللا އުސްތާޛު ޢަބްދުއަލްކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު  .1

 ދީދީهللا ޢަބްދުކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު  .1

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަޙުމީ ޙަސަދްކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު  .5

  ރަޙްމާދްްއްޢަބްދުއައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު  .6

  އިބްރާހީމްކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު ހުސައިދް  .7
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 ތަޙްޤީޤް ކޮމިޓީ 6.1.5

ފަދޑިޔާރުދްދާގުޅޭ ގޮތުދް   ދަފުދް މާއްދާގެ ވަދަ 11 ޤާދޫދުގެ ކޮމިޝަދްގެ ސަރވިސް ޑީޝަލްޖު

 ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީ އުފައްދާފައެވެ.  19 ވަދަ އަހަރު 1111ހުފަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަފްޓަކައި 

 

 

 ކޮމިޝަދްގެ އިދާރީ ހިދްގުދް  .7

 

 ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޮމިޝަދާ މަތިދް ގެގޮތު ޤާދޫދުގައިވާ ކޮމިޝަދްގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް

 ބެލެހެއްޓުމަފްޓަކައި ހިދްގައި މަސައްކަތްތައް ކުރާ ކޮމިޝަދުދް ހިދްގުމުގައި ބާރުތައް މަސްއޫލިޔަތުތަކާއި

މީދުތައް އްމުޖްތަމަޢުގެ އުކޮމިޝަދުދް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަދާކޮފް ، އިދާރާ ކޮމިޝަދްގެ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ

ރޭވިގެދްކ އިސްލާމްދީދާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާހައުލާއި އިދްޓަރދޭޝަދަލް  މުސްތަޤްބަލަފްފަދަ ގޮތަކަފް  ފްދޭޙާސިލުކޮ

ރާވާ ހިދްގުމަފްޓަކައި ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިދް ކޮމިޝަދްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮފް 

ގަދޑު މަސައްކަތްތަކުގެ އެގޮތުދް ކޮފްފައިވާ މައިތްތަކެއް ކޮފްފައެވެ. ވަދަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަދުދްވަދީ މަސައްކަ 1111

 ؛ތެރޭގައި

 

 

 މަސައްކަތް #
 ތާރީޚް

1.  
 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދްގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކުގެ އޮދިގަދޑު ފާސް

 ކުރުދްރުދް
3122މާޗް  28  

1.  
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެދެރަލް ކަމުގެ މަޤާމަފް 

 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަދުކުރުދް
 3122މާޗް  28

1.  
ރާއްޖޭގައި ހިދްގާ ތަމްރީދް ޕްރޮގްރާމްތަކަފް ކޮމިޝަދްގެ މުވައްޒަފުދް 

 ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރާދެގޮތް ކަދޑައެޅުދް
 3122މެއި  18

 2011ސެޕްޓެމްބަރ  19 ދްވަދަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަދްގެ އޯވަރހެޑް ބަޖެޓް ފާސްކުރު 3123  .1

 2011ސެޕްޓެމްބަރ  22 ގެ ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓް ފާސްކުރުދްރުގެ ކޮމިޝަދްވަދަ އަހަ 3123  .5

6.  
ކޮމިޝަދުގެ ވެރިދްފެދްވަރުގެ މަޤާމުތަކަފް މީހުދްހޮވުމުގައި އިދްޓަރވިއު 

 ކުރުމަފް ދާއިމީޕެދަލެއް އެކުލަވާލުދް.
 3122އޮކްޓޯބަރ  7

 2011ޑިސެމްބަރ  22 ސުދްޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދްގެ މާލީ ޒިދްމާދާރު ވެރިޔާ ހަމަޖެއް  .7
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 މުވައްޒަފުދް ދިޔަ އަދާކުރަމުދް ވަޒީފާ ކޮމިޝަދްގައި އަހަރު ވަދަ 1111 7.1
 

 އިތުރުދް މެމްބަރުދްގެ ހިމެދިވަޑައިގަދްދަވާ ގައިކޮމިޝަދު ދިމުދުއިރު އަހަރު ވަދަ 1111

މުވައްޒަފުދްދަފް  8އަހަރު ވަދަ  1111 .މުވައްޒަފުދްދެވެ 15 ގެދްދިޔައީ އަދާކުރަމުދް ވަޒީފާ ގައިކޮމިޝަދު

ގައި ކޮމިޝަދްގެ ސެކްރެޓަރީ  1111މާޗް  17މުވައްޒަފުދް ވަޒީފާއިދް ވަދީ ވަކިވެފައެވެ. އަދި  1ވަޒީފާދެވިކ އަދި 

 ވަދީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު 1111ދަފްތަރު ދަދްބަރު ޖެދެރަލް ކަމުގެ މަޤާމަފްކ 

 

 ވަދަ އަހަރުގެ ދިޔަލަފް މުވައްޒަފުދް އެތުރިފައިވާގޮތް  1111ބަތުދް ދަރަޖަތަކުގެ ދިސް

 

 

 
 

 

 

 

 

 / ބައްދަލުވުދް ބައިވެރިވި ފަރާތުދް ވަދަ އަހަރު ކޮމިޝަދްގެ 1111 7.1

 :މަޢުލޫމާތު ބެހޭ ވޯރކްޝޮޕްތަކާ/ސެމިދަރ/ ޖަލްސާ
 

 ކޮމިޝަދްގެ މެދްބަރުދް ބައިވެރިވި 7.1.1

 ބައިވެރިވި ބޭފުޅުދް ބައްދަލުވުދް

ސުޕްރީމްކޯޓާ ކޮމިޝަދާ ދެމެދު 

ވިލަރެސްކުރަދްޖެހޭ ކަދްތައްތަކާއެކު 

 3122އޭޕްރީލް  23މަޝްވަރާކުރުމަފް 

 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި

 ްބައްދަލުވުދ

ކޮމިޝަދްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު  .2

 هللاޢަބްދު

 ދީދީهللاކޮމިޝަދްގެ މެދްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު .3

 ދްބަރު އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާދްކޮމިޝަދްގެ މެ .4

 ކޮމިޝަދްގެ މެދްބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު .5

ސުޕްރީމްކޯޓާ ކޮމިޝަދާ ދެމެދު 

ވިލަރެސްކުރަދްޖެހޭ ކަދްތައްތަކާއެކު 

 3122އޭޕްރީލް  :2މަޝްވަރާކުރުމަފް 

 ދީދީهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދުކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު  .2

 ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު .1

5 

17 

3 
 ސީދިއަރ އަދި މިޑްލް މެދޭޖުމަދްޓް ސަރވިސް

 ސަޕޯޓް އޮފިސަރ

 ސަޕޯޓް ސަރވިސް  
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ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި 

 ބައްދަލުވުދް

ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުގެ މިދިވަދް 

މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއާއެކުކ 

ކޮމިޝަދުގެ މަސައްކަތް 

ހިދގަމުދްދާގޮތާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަފް  

ގައި ރައްޔިތުދްގެ  3122އޭޕްރީލް  38

ބޭއްވި  މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި

 ބައްދަލުވުދް 

އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ކޮމިޝަދްގެ ރައީސް  .2

 هللاޢަބްދުު

 އަފްރާޝީމް ޢަލީކޮމިޝަދްގެ ދައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ  .3

 ދީދީهللا ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު .4

 ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާދް .5

 ޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަދްކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްފާ .6

 މުޢިއްޒުهللا ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .7

 ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު .8

 

މިދިވަދް މުއައްސަސާތަކުގެ މިއަދުގެ 

ހާލަތު ދައްކުވައިދޭ ތަޞައްވުރެއް 

ހޯދުމަފްޓަކައި ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުގެ 

ތަކާބެހޭ ކޮމިޓީދް މިދިވަދް މުއައްސަސާ

ބެހޭގޮތުދް  ފޮދުވި ސުވާލުކަރުދާހާ

 39ކޮމިޝަދާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަފް 

ގައި ރައްޔިތުދްގެ  3122އޯގަސްޓް 

މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި 

 ބައްދަލުވުދް 

އުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު އަލްކޮމިޝަދްގެ ރައީސް  .2

 هللاދުޢަބް

 ޙަމީދުهللا ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .3

 ދީދީهللا ދުއަލްފާޟިލް ޢަބް ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު .4

 ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާދް .5

 ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަދް .6

 މުޢިއްޒުهللا ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .7

 އިބްރާހީމްދް ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު ހުސައި .8

 ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު .9

ޕެދްޝަދްގެ ގޮތުގައި ޑަބަލް ބެދިފިޓް 

ދޫކުރެވެމުދްދާތީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުދް 

ޕެދްޝަދް މަޝްވަރާކުރުމަފް މޯލްޑިވް 

 31އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދާއެކު 

ގައި މޯލްޑިވްސް  3122ސެޕްޓެމްބަރ 

ގައި ޕެދްޝަދް އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދު

 ބޭއްވި ބައްދަލުވުދް

 ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާދް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުދިވަރސިޓީގެ 

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެދްޑް ލޯ ގެ 

ގެ ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ

ސެޕްޓެމްބަރ  32މެމްބަރުކަމަފް 

 ގައި ހަމަޖެއްސެވި 3122

 މާދްޙްއައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަ ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު
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ކޮމިޝަދްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުދްގެ 

ދައުލަތުގެ  މުސާރައާ އިދާޔަތްތައް

މިފަދަ އެހެދް ކޮމިޝަދްތަކާ އެއް 

ގުޅޭގޮތުދް ގެދައުމާ ހަމައަކަފް

އޮފް ފިދޭދްސް އެދްޑް  ރމިދިސްޓަ

 29 އާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަފްރީޓްރެޜަ

ވި ގައި ބޭއް 3122އޮކްޓޯބަރ 

 ބައްދަލުވުދް

އުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު އަލްކޮމިޝަދްގެ ރައީސް  .2

 هللاދުޢަބް

 އިބްރާހީމްކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޤާސިމް  .3

 

 

 ކޮމިޝަދްގެ މުވައްޒަފުދް ބައިވެރިވި 7.1.1

 

 ބައިވެރިވި ބޭފުޅުދް ބައްދަލުވުދް

ސުޕްރީމްކޯޓާ ކޮމިޝަދާ ދެމެދު 

އެކު ވިލަރެސްކުރަދްޖެހޭ ކަދްތައްތަކާ

 3122އޭޕްރީލް  23މަޝްވަރާކުރުމަފް 

ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި 

 ބައްދަލުވުދް

 ސެކްރެޓަރީ ޖެެދެރަލް އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު .2

ޑެޕިއުޑީ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްފައްތާޙު  .3

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 

ސުޕްރީމްކޯޓާ ކޮމިޝަދާ ދެމެދު 

ދްތައްތަކާއެކު ވިލަރެސްކުރަދްޖެހޭ ކަ

 3122އޭޕްރީލް  :2މަޝްވަރާކުރުމަފް 

ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި 

 ބައްދަލުވުދް

 ސެކްރެޓަރީ ޖެދެރަލް އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު .1

އެސިސްޓެދްޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ދުހާ  .1

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުގެ މިދިވަދް 

ހޭ ކޮމިޓީއާއެކުކ މުއައްސަސާތަކާބެ

 ކޮމިޝަދުގެ މަސައްކަތް ހިދގަމުދްދާ

 38ގޮތާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަފް  

ގައި ރައްޔިތުދްގެ  3122އޭޕްރީލް 

މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި 

 ބައްދަލުވުދް

 ސެކްރެޓަރީ ޖެދެރަލް އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު .1

 މީޑިއާ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަދް ޒަހީދް .1

ގައި މިދިސްޓްރީ  1111 މެއި 11

އޮފް ޔޫތް އެދްޑް ސްޕޯޓްސް އިދް އިދް 

ބޭއްވި ބައިދަލްއަޤުވާމީ 

މަސައްކަތްތެރިދްގެ ދުވަސް ފާހަގަ 

 ކުރުމުގެ ގޮތުދް ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕް

 އެސިސްޓެދްޓް ޑިރެކްޓަރ މުއުމިދާ ޢުމަރު .1

ސީދިއަރ އެޑްމިދިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަރިޔަމް  .1

 ޒަކަރިއްޔާ

 ރ ޙަސަދް ޒަހީދްމީޑިއަރ އޮފިސަ .1
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 1111މެއި  16ދް  1111މެއި  22

އަފް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދުގެ 

ފަރާތުދް ބޭއްވި އޮފީސް ދިވެހި ދަމުގައި 

 ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕް

 އެޑްމިދިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އަކްޝަމް

އަފް  11ދް  11ޖުލައި  1111

މިދިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒާއި 

ޕްރިވެދްޝަދް  އެސޯސިއޭޝަދް ފޮރ ދަ

އޮފް ޓޯޗަރ އާއި ގުޅިގެދް ބޭއްވި 

 މަސައްކަތު ބައްދަލުވުދް

އަލްއުސްތާޛާ ދުހާ އެސިސްޓެދްޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

އަފް ލަފާކުރާ  3125ދް  3123

މީޑިއަމް ޓާމް ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓް 

ތައްޔާރުކުރާދެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ދިދުމާގުޅޭގޮތުދް މިދިސްޓްރީ އޮފް

ޖުލައި  32ފިދޭދްސް އެދްޓްރެޜަރީގައި 

 ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުދް 3122

 ސެކްރެޓަރީ ޖެދެރަލް އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު .1

 އެސިސްޓެދްޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މުއުމިދާ ޢުމަރު .1

މިދިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގައި 

ޤާއިމުކޮފްފައިވާ "ކޮދްވެދްޝަދް 

ގައި ކޮމިޝަދްގެ އެގެއިދްސްޓް ޓޯޗަރ" 

އޯގަސްޓް  14ފޯކަލް ޕޮއިދްޓްގޮތުގައި 

 ގައި ހަމަޖެއްސެވި 3122

އަލްއުސްތާޛާ ދުހާ އެސިސްޓެދްޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 

  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

މިދިވަދް މުއައްސަސާތަކުގެ މިއަދުގެ 

ހާލަތު ދައްކުވައިދޭ ތަޞައްވުރެއް 

ހޯދުމަފްޓަކައި ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުގެ 

އައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީދް މިދިވަދް މު

ބެހޭގޮތުދް  ފޮދުވި ސުވާލުކަރުދާހާ

 39ކޮމިޝަދާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަފް 

ގައި ރައްޔިތުދްގެ  3122އޯގަސްޓް 

މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި 

 ބައްދަލުވުދް

ސެކްރެޓަރީ ޖެދެރަލް އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު  .1

 މުޙައްމަދު

އުމިދާ އެސިސްޓެދްޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މު .1

 ޢުމަރު

ކޮމިޝަދްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުދްގެ 

ދައުލަތުގެ މިފަދަ  މުސާރައާ އިދާޔަތްތައް

އެހެދް ކޮމިޝަދްތަކާ އެއް ހަމައަކަފް 

އޮފް  ރީމިދިސްޓްގުޅޭގޮތުދް ގެދައުމާ

އާއެކު ރީފިދޭދްސް އެދްޑް ޓްރެޜަ

ރެޓަރީ ޖެދެރަލް އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު ސެކް .1

 މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެދްޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މުއުމިދާ  .1

 ޢުމަރު
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ސެޕްޓެމްބަރ  12 މަޝްވަރާކުރުމަފް

 ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުދް 2011

ސީދިއަރ ހިއުމަދް ރިސޯސް އޮފިސަރ އާމިދަތު  .1

 ޝުރުފަތު އާދަމް

 

ޕެދްޝަދްގެ ގޮތުގައި ޑަބަލް ބެދިފިޓް 

ދޫކުރެވެމުދްދާތީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުދް 

ދްޝަދް މަޝްވަރާކުރުމަފް މޯލްޑިވް ޕެ

 31އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދާއެކު 

ގައި މޯލްޑިވްސް  3122ސެޕްޓެމްބަރ 

ޕެދްޝަދް އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދުގައި 

 ބޭއްވި ބައްދަލުވުދް

 ސެކްރެޓަރީ ޖެދެރަލް އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުދްދަފް ޕެދްޝަދްގެ 

ގޮތުގައި ޑަބަލް ބެދިފިޓް 

ކަދް ދޫކުރެވެމުދްދާތީ އެ

އިޞްލާޙުކުރުމަފް ސިޔާސަތެއް 

ކަދޑައެޅުމަފްޓަކައި އެކަފައަޅާ 

ސެޕްޓެމްބަރ  25ޓެކްދިކަލް ކޮމިޓީގެ  

ގައި މޯލްޑިވްސް ޕެދްޝަދް  2011

އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދްގައި ބޭއްވި 

 ބައްދަލުވުދް 

ސެކްރެޓަރީ ޖެދެރަލް އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު 

 މުޙައްމަދު

ދްގެ ކޮމިޝަދްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފު

ދައުލަތުގެ މިފަދަ  މުސާރައާ އިދާޔަތްތައް

އެހެދް ކޮމިޝަދްތަކާ އެއް ހަމައަކަފް 

އޮފް  ރމިދިސްޓަގުޅޭގޮތުދް ގެދައުމާ

އާއެކު ރީފިދޭދްސް އެދްޑް ޓްރެޜަ

އޮކްޓޯބަރ  18 މަޝްވަރާކުރުމަފް

 ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުދް 2011

ސެކްރެޓަރީ ޖެދެރަލް އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު  .1

 ދުމުޙައްމަ

ސީދިއަރ އެޑްމިދިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ  .1

 މަރިޔަމް ޒަކަރިއްޔާ

ގައި ސިވިލް  1111ދޮވެމްބަރ  11

ސަރވިސް ކޮމިޝަދުގެ ފަރާތުދް ބޭއްވި 

 ޓީމް ބިލްޑިދގ ވޯކްޝޮޕް

 އެޑްމިދިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ޢަބްދުއްރަޙްމާދް

ގައި ސިވިލް  1111ދޮވެމްބަރ  11

ދުދް ބޭއްވި ހިއުމަދް ސަރވިސް ކޮމީޝަ

 ރިސޯސް މެދޭޖްމަދްޓް ވޯކްޝަޕް

ސީދިއަރ ހިއުމަދް ރިސޯސް އޮފިސަރ އާމިދަތު ޝުރުފަތު 

 އާދަމް

 11ދް  1111ދޮވެމްބަރ  11

އަފް ސިވިލް  1111ޑިސެމްބަރ 

ސަރވިސް ކޮމިޝަދުދް ބޭއްވި 

 ދުއްލަޠީފްއެޑްމިދިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ޢަބް
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ޝަދްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުދް އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއެކު ކޮމިޝަދްގައި ވަދަ އަހަރު ކޮމި 1111  7.1

  ބޭއްވި ބައްދަލުވުދްތައް 

 

 ބައިވެރިވި ބޭފުޅުދް ބައްދަލުވުދް

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކަފް ބޭދުދްވާ 

ފަދޑިޔާރުދްގެ ޢަދަދު 

ކަދޑައެޅުމާގުޅޭގޮތުދް ފެމެލީ ކޯޓާއިކ 

ޖުވެދައިލް ކޯޓާއެކު )ކޮދްމެ ކޯޓެއް 

ގައި  3122އޯގަސްޓް  15ކިދް( ވަ

 ބޭއްވި ބައްދަލުވުދް 

ކޮމިޝަދްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު  .2

 هللاޢަބްދު

ކޮމިޝަދްގެ މެދްބަރު އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު  .3

 ޢަބްދުއްރަޙްމާދް

 ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު .4

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކަފް ބޭދުދްވާ 

ޢަދަދު ފަދޑިޔާރުދްގެ 

ކަދޑައެޅުމާގުޅޭގޮތުދް ސިވިލް ކޯޓު 

އަދި ކްރިމިދަލް ކޯޓާއެކު )ކޮދްމެ 

 3122އޯގަސްޓް  18ކޯޓެއް ވަކިދް( 

 ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުދް

ކޮމިޝަދްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު  .2

 هللاޢަބްދު

ކޮމިޝަދްގެ މެދްބަރު އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު  .3

 ޢަބްދުއްރަޙްމާދް

 މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދުކޮމިޝަދްގެ  .4

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަފް ފަދޑިޔާރުދް 

ޢައްޔަދްކުރުމަފް އެކުލަވާލާފައިވާ 

ޤަވާއިދުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް 

ދުކުތާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަފްް 

މެލޭޝިއާގެ އިސްލާމިކް 

ޔުދިވަރސިޓީގައި ގާއިމުކޮފްފައިވާ 

ދްގެ ދިވެހި ދަރިވަރުދްގެ އެސޯސިއޭޝަ

އޯގަސްޓް  33ބައެއް ދަރިވަރުދްދާއެކު 

 ގައި ބޭއްވި ބަދައްލުވުދ3122ް

އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ކޮމިޝަދްގެ ރައީސް  .2

 هللا ޢަބްދު

 ދީދީ هللاއަލްފާޟިލް ޢަބްދުކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު  .3

އައްޝައިޚް ޝުޢައިބް ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު  .4

 ޢަބްދުއްރަޙްމާދް

 އިބްރާހީމްޟިލް ގާސިމް އަލްފާކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު  .5

 މުޢިއްޒުهللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު  .6

 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދުކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު  .7

ކޮމިޝަދްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު  .2ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ފަދޑިޔާރުދްދަފް 

 ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް ވޯކްޝަޮޕް

 17ދް  1111ޑިސެމްބަރ  15

ގައި ސިވިލް  1111ޑިސެމްބަރ 

ސަރިވސް ކޮމިޝަދުގެ ފަރާތުދް ހިދްގި 

 ސީ.އެސް ރެގިއުލޭޝަދް ވޯކް ޝޮޕް

ޑެޕިއުޓީ ލީގަލް އޮފިސަރ ޢަބްދުލްފައްތާޙް  .1

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 އެސިސްޓެދްޓް ޑިރެކްޓަރ މުއުމިދާ ޢުމަރު .1
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ދިމާވާ ދަތިތަކާ ބެހޭގޮތުދް 

މަޝްވަރާކުރުމަފްޓަކައި ފެމެލީ ކޯޓާއިކ 

އް ޖުވެދައިލް ކޯޓާއެކު )ކޮދްމެ ކޯޓެ

ގައި  3122އޮކްޓޯބަރ  34ވަކިދް( 

 ބޭއްވި ބައްދަލުވުދް 

 هللاޢަބްދު

 ޙަމީދުهللا ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .3

ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު  .4

 ޢަބްދުއްރަޙްމާދް

 އިބްރާހީމްކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޤާސިމް  .5

ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ  .6

 ޙަސަދް

 މުޢިއްޒުهللا ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .7

 ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު .8

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ފަދޑިޔާރުދްދަފް 

ދިމާވާ ދަތިތަކާބެހޭގޮތުދް 

ލް ކޯޓާއިކ މަޝްވަރާކުރުމަފްޓަކައި ސިވި

ކްިމިދަލްް ކޯޓާއެކު )ކޮދްމެ ކޯޓެއް 

ގައި  3122އޮކްޓޯބަރ  36ވަކިދް( 

 ބޭއްވި ބައްދަލުވުދް

ކޮމިޝަދްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު  .2

 هللاޢަބްދު

 ޙަމީދުهللا ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .3

ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު  .4

 ދްޢަބްދުއްރަޙްމާ

 ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް .5

ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ  .6

 ޙަސަދް

 މުޢިއްޒުهللا ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .7

 ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު .8

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަދްތައްތަކާ 

 32ކުރުމަފް  ގުޅޭގޮތުދް މަޝްވަރާ

ގައި  3122ސެޕްޓެމްބަރ 

 ޔޫ.އެދްޑީ.ޕީއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުދް

ކޮމިޝަދްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު  .2

 هللاޢަބްދު

 ދީދީهللا ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު. 3

 އިބްރާހީމްކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޤާސިމް  .1

ޚް ޝުޢައިބު ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އައްޝައި .1

 ޢަބްދުއްރަޙްމާދް

ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ  .5

 ޙަސަދް

 މުޢިއްޒުهللا ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .6

 ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު .7
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ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަދްތައްތަކާ 

 33ގުޅޭގޮތުދް މަޝްވަރާ ކުރުމަފް 

ގައި ޔޫ.އެސް.  3122ރ ސެޕްޓެމްބަ

އެމްބަސީގެ ބޭފުޅުދްދާއެކު ބޭއްވި 

 ބައްދަލުވުދް

ކޮމިޝަދްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު  .2

 هللاޢަބްދު

ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު  .3

 ޢަބްދުއްރަޙްމާދް

ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ  .4

 ޙަސަދް

 މުޢިއްޒުهللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު .5

 ރަޝީދު އަޙްމަދު ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު  .6

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަދްތައްތަކާ 

 35ގުޅޭގޮތުދް މަޝްވަރާ ކުރުމަފް 

ގައި  3122އޮކްޓޯބަރ 

 ޔޫ.އެދްޑީ.ޕީއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުދް

ކޮމިޝަދްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު  .2

 هللاޢަބްދު

 ދީދީهللا ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު .3

ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު  .4

 ޢަބްދުއްރަޙްމާދް

ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ  .5

 ޙަސަދް

 މުޢިއްޒުهللا ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .6

 ދުރަޝީ އަޙްމަދު ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު  .7

ކޮމިޝަދުދް އައުޓްސޯސްކޮފްގެދް 

އީޓީސީ އާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 

ޤަވާޢިދުތަކާ ގުޅޭގޮތުދް 

ޑިސެމްބަރު  :2މަޝްވަރާކުރުމަފް 

ގައި އެޑިއުކޭޝަދް އެދްޑް  3122

ޓްރެއިދިދްގ ކޮދްސަލްޓެދްސީއާއެކު 

 ބޭއްވި ބައްދަލުވުދް 

 ދީދީهللا ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު .2

 އިބްރާހީމްމެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޤާސިމް  ކޮމިޝަދްގެ .3

ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު  .4

 ޢަބްދުއްރަޙްމާދް

ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ  .5

 ޙަސަދް

 ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިދް އިބްރާހީމް .6

 ރަޝީދު އަޙްމަދު ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު  .7

 

ކޮމިޝަދުދް އައުޓްސޯސްކޮފްގެދް 

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އީޓީސީ އާ 

 ގޮތުދް މަޝްވަރާ ގުޅޭޤަވާޢިދުތަކާ

ގައި  3122ޑިސެމްބަރު  39ކުރުމަފް 

ކޮމިޝަދްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު  .9

 هللاޢަބްދު

 ޙަމީދުهللا ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .:

 އިބްރާހީމްކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޤާސިމް  .21
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އެޑިއުކޭޝަދް އެދްޑް ޓްރެއިދިދްގ 

ކޮދްސަލްޓެދްސީއާއެކު ބޭއްވި 

 ބައްދަލުވުދް

 ދީދީهللا ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު .22

ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު  .23

 ޢަބްދުއްރަޙްމާދް

ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ  .24

 ޙަސަދް

 ރަޝީދުއަޙްމަދު މިޝަދްގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު ކޮ .25

 

 ވަދަ އަހަރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދުގެ ބަޖެޓަފް ލިބުދު އަދި ކުރެވުދު ޚަރަދު 1111 7.1 

 

ފާސްކޮފްކ މަޖިލީހުދް ރައްޔިތުދްގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި މި ކޮމިޝަދްގެ ވަދަ އަހަރު  1111

 ރުފިޔާ(ވަދިހަ ހަދުއައްސަތޭކަ ދުވަދިހަ ހަތަރުހާސް  ލައްކަމިލިއަދް ދުވަ )އަފާރަ 18,994,896.00ދެއްވާފައިވަދީ 

ހަތްހާސް  ލައްކަ)ހަތްމިލިޔަދް ދުވަ 7,907,709.30ގެ ދިޔަލަފް ޚަރަދު ވެފައިވަދީ  1111ޑިސެމްބަރ  11އެވެ. 

 އެވެ. ހަތްސަތޭކަ ދުވަރުފިޔާ ތިރީސް ލާރި(

 

 ކަދްތަައްތައް ރާވާފައިވާ ކުރުމަފް އަހަރު ވަދަ 1111 .8

 

 ްގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިދް މިހާތަދަފް ދުދިމިވާ ހުރިހާ  ލާޒިމްކުރާ މައްޗަފް ކޮމިޝަދްގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލ

 .އާއްމުކުރުދް ފާސްކޮފް ޤަވާޢިދުތައް

 ެއެކުލަވާލުދް ޕްލޭދެއް އެކްޝަދް މެދުރާސްތާގެ ކޮމިޝަދްގ 

 ަފުރިހަމަގޮތެއްގައި އަވަސްކޮފްކ ޚަރަދުކުޑަކޮފް ކުރެވޭދެ ގޮތްތައް ދެދެގަދެ  އްކޮމިޝަދްގެ މަސައްކަތްތ

 އެކަދްކަދް ތަޢާރަފު ކުރުދް.

 ެފަރާތްތަކާއި ވިއުގަކޮފްކ ގުޅުދް ބަދަހިކޮފް ތަޖުރިބާ ހިއްސާކޮފް ހެދުދް. މަސައްކަތާގުޅޭ ބޭރުގ 

 ްތަޖުރިބާ މެމްބަރުދް ކޮމިޝަދްގެ ސްގެދެ އެކްސްޕާޓުދް އިދްޓެގްރިޓީ ޖުޑީޝަލް  ކުރުމުއްދަތަކަފ 

 .މަސައްކަތްކުރުދް ހޯދައިދިދުމަފް

 ޭބައްދަލުވުދްތަކާ މަސައްކަތު ދަފްދާއި މުވައްޒަފުމެމްބަރުދް ކޮމިޝަދްގެ ބޭފުޅުދްދާއެކު ފަދްދީ ކަމާބެހ 

 .ބޭއްވުދް ސެމިދާތައް

 ެހާމަކުރުދް ރުދްދަފްފަދޑިޔާ ދިދްމުދްތައް ދިދްމާ ކޮމިޝަދުދް ގުޅޭގޮތުދް މަޤާމާ ފަދޑިޔާރުދްގ. 

 ެެއަހުލުވެރިކުރުދް އާއްމުދް ފަދޑިޔާރުދްދާއި ބާރުތަކަފް މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ކޮމިޝަދްގ. 

 ްއާއްމުކޮފް ޖަލްސާތައް ކޮމިޓީތަކުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމިޝަދްގެ ގޮތެއްގެމަތީދް ކަދޑައަޅާ ކޮމިޝަދުދ 

 . ހުޅުވާލުދް
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 ެޝާއިޢުކުރުދް ވެބްސައިޓްގައި ގެކޮމިޝަދް އެޖެދްޑާ ޖަލްސާތަކުގެ ކޮމިޝަދްގ 

 ްވެބްސައިޓްގައި ކޮމިޝަދްގެ ޔައުމިއްޔާތައް ދިދްމުތަކާއިކ ކޮމިޝަދްގެ ގޮތެއްގެމަތީދް ކަދޑައަޅާ ކޮމިޝަދުދ 

 ޝާއިޢުކުރުދް

 ޭބޭއްވުދް މަހާސިދްތާއެއް އެއްފަހަރު އަހަރަކު ފަރާތްތަކާއެކު ކަމާބެހ. 

 ުބޭއްވުދް ދްސްދޫސްކޮދްފަރެ ކޮމިޝަދުދް އެއްފަހަރު މަހަކ. 

 ްއެ ގޮތެއްގެމަތީދް ކަދޑައަޅާ ކޮމިޝަދުދް ބެހޭގޮތުދް ދިދްމުދްތަކާ ދިދްމާ ދުވަހަފް ދުވަހުދް ކޮމިޝަދުދ 

 ދިދުދް މީޑިއާއަފް ޚަބަރުތައް

 ިހާރު ފަދޑޔާރުދްދާގުޅޭގޮތުދް ކޮމިޝަދަފް ހުފަހެޅޭ ޝަކުވާތައް އިލެކްޓްރޯދިކްކޮފް ބެލެހެއްޓޭދެ ދިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާއި މ

 ބޭދުދްކުރަމުދްދާ ދިޒާމުގައިހުރި މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮފް އެކަދް ހައްލުކުރުދް

  ްފަދޑޔާރުދްދާގުޅޭގޮތުދް ކޮމިޝަދަފް ހުފަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ވީހާ އަވަހަކަފް ދިދްމުމަފްޓަކައި އިދާރީގޮތުދް ކޮމިޝަދ

 ވަކިކުރުދް ޓެއް ޤާއިމުކޮފް މަސައްކަތްތައް ހަރުދަދާކުރުމުގެ ގޮތުދް ކޮމްޕްލައިދްޓްސް އަދި އިދްވެސްޓިގޭޝަދް ޔުދި

 

 

 ދިދްމުދް .9

 

 ޤާދޫދުދް ކޮމިޝަދްގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް ޤާދޫދުއަސާސީދްދާއި ކޮމިޝަދަކީ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް

 މައްޗަފް މުއައްސަސާގެ މި. މުއައްސަސާއެކެވެ މުސްތަޤިއްލު މިދިވަދް އުފައްދަވާފައިވާ ލިބިގެދް ބާރު

 ޤާދޫދާއި ފަދޑިޔާރުދްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާދޫދުދްދާއި ކޮމިޝަދްގެ ސަރވިސް ޑީޝަލްޖު ޤާދޫދުއަސާސީދްދާއި

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލުކޮފްފައިވާ ކޮމިޝަދާމަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާދޫދުދް  ޤާދޫދާއި ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މަސައްކަތްތައް  ބައެއްކުރެވި އަދި  އްކަތްތެއްމަސަ ގިދަގުދަ ދިޔައިރު ދިމިގެދް އަހަރު ވަދަ  1111 އަދާކުރުމަފްޓަކައި

. ބާއްވާފައެވެ ވަދީ ބައްދަލުވުމެއް 115 ކޮމިޝަދްގެ ދިމުދުއިރު އަހަރު ވަދަ 1111ވަދީ ކުރަދްފެފިފައެވެ. 

 .ދިދްމާފައިވެއެވެ ދިދްމުމެއް 168 ކޮމިޝަދުދް މިބައްދަލުވުދްތަކުގައި

 

ރުދް ޢައްޔަދްކޮފް އެ ފަދޑިޔާރުދްގެ ތެރެއިދް ޤާދޫދުގައި ބުދާ ޢަދަދަފް ހައިކޯޓަފް ފަދޑިޔާ

ހައިކޯޓަފް އިސްފަދޑިޔާރަކު ޢަޔަދްކުރުމާއި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ އިސް ޤާޟީދް ކަދޑައެޅުމާއި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ 

 މެޖިސްޓްރޭޓުދް ވަދީ ކަދޑައަޅާފައެވެ. އަދި އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުދްދާއި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ކޯޓުތަކުގެ ކޯޓު އިސް

ކޯޓަކަފް މެޖިސްޓްރޭޓުދް ވަދީ  6ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިދް މެޖިސްޓްރޭޓުދް ދެތް 

 18ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަދޑިޔާރުދްގެ ޤާދޫދާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާދޫދާއި ީމގެ އިތުުރން ޔަދްކޮފްފައެވެ. އްޢަ

ފާސްކޮފްފައިވާ މުސާރައިގެ އޮދިގަދޑަފް ބިދާކޮފް މެޖިސްޓްރޭޓުދްގެ  ގައި ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުދް 1111ޑިސެމްބަރ 

ވަދަ އަހަރުވަދީ  1111އޮދިގަދޑެއް އެކުލަވާލައި އެ އޮދިގަދޑަފް މެޖިސްޓްރޭޓުދް ހިޖުރަކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި 

 ދިމިފައެވެ.
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 ކުރުމަފްޓަކައި ގޮތެއްގައިއެދެވޭ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަދްގެ މި ބަޔާދްކުރެވިފައިވާ ޤާދޫދުގައި

 ވަދީ ގިދަ ޤަވާއިދުތަކެއް އެކުލަވާލައި ޢަމަލުކުރަދް އަހަރު ވަދަ 1111 ތެރެއިދް ޤަވާޢިދުތަކުގެ އެކުލަވާލަދްޖެހޭ

ވަދަ އަހަރު ދިމުދުއިރު  1111އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްފެފި  ޤަވާއިދުތައް  ބޭދުދްވާ އިތުރަފްފެފިފައެވެ. އަދި  

 ދިމުމަކާ ހަމައަފްވަދީ ގޮސްފައެވެ. އެމަސައްކަތް 

 

 ގޮތުމަތީދް ޕްރެކްޓިސްގައިވާ ބެސްޓް އިދްޓަރދޭޝަދަލް ހަރުދަދާކޮފް މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަދްގެ

 އިޖާބަދީ ގޮވާލުދްތަކަފް ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެފަދަ އަދި ހޯދުމާއި ކޮދްސަލްޓެދްސީ ރާއްޖޭދްބޭރުދް ޢަމަލުކުރުމަފް

. ހުޅުވާލާފައިވާދެއެވެ ފުރުޞަތުތައް ބޭދުދްކުރުމަފް އެހީތައް ފޯރުކޮފްދޭ އެފަރާތްތަކުދް ކޮފްބަދަހި އެފަރާތްތަކާގުޅުދް

 ވަދީ މަޝްވަރާކޮފްފައެވެ. ޖަމާޢަތްތަކާއެކު ފަދަ ޔޫ.އެސް.އެމްބަސީ އާއި ޕީ.ޑީ.އެދް.ޔޫ އެގޮތުދް

 

ގޮތުދް ރައްޔިތުދްގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ފަދޑިޔާރުދްދަފް ދިމާވާ ދަތިތަކާބެހޭ

މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީތަކާއި ސުޕްރީމްކޯޓާއި ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގެ ފަދޑިޔާރުދްދާއެކު އެކިފަހަރުމަތިދް ބައްދަލުކޮފް 

 މަޝްވަރާތައް ވަދީ ކުރިއަފް ގެދްދެވިފައެވެ.

 

އި ކުރިއަފް ވަދަ އަހަރު ކޮމިޝަދްގެ އިދާރާ ހަރުދަދާކޮފް މަސައްކަތްތައް ހަލުވިމިދެއްގަ 1111

ގެދްގޮސް ދިދްމުމަފްޓަކައި މުވައްޒަފުދް އިތުރުކޮފް މަސައްކަތްތައް ރާވާލައި ހިދްގުމުގެ ދަތީޖާއެއްގެގޮތުދް ކޮމިޝަދަފް 

ހުފަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިދް ގިދަ މައްސަލަތަކެއް ވަދީ ދިމިފައެވެ. ދަމަވެސް އަދިވެސް ކޮމިޝަދްގެ 

ހުރިކަދް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިދް  ހަލުވިމިދެއްގައި ކުރިއަފް ގެދްދިއުމުގައި ދަތިތަކެއް މަަސައްކަތް ހަރުދަދާކޮފް

 މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި ތިރީގައިވާ ކަދްކަދް ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

 ތަފްގޮ ހުފަހެޅޭ ކޯޓުތަކަފް މަރުހަލާއެއްގެ ހުރިހާ މައްސަލަތައް އުފެދޭ ގޮތުދް ޢައްޔަދްކުރުމާގުޅޭ ަދޑިޔާރުދްފ .1

ކޯޓުތަކަފް ބޭދުދްވާ އަދަދަފް ފަދޑިޔާރުދް ޢައްޔަދްކުރުމަފް ހުރަސްތަކަކާ ކުރިމަތިވެކ ފަދޑިޔާރުދް  ،އޮތުމުދް

އަދި  މާއިޔަދްދުކުރެވި ލަސްވެގެދް ދިއުޢައްޔަދްކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ދިގުލާ ފަދޑިޔާރުދް ކޯޓުތަކަފް ޢައް

 ދް.ރިވުދުދިމި ލަސްވުމަފް މެދުވެ އެކަމުގެ ސަބަބުދް ކޯޓުތަކަފް ހުފަހެޅޭ މައްސަތައް

 

އަހަރު ދުވަސް ބަލަދްޖެހުމުދް މަތީ ތަޢުލީމު  1ެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކު ފަދޑިޔާރުދްގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި މ .1

ރޭޓު ކޯޓުތަކަފްވެސް ޓްޙާޞިލްކޮފްގެދް އަލަފް އަދްދަ ބޭފުޅުދްދަފް ފަދޑިޔާރުކަމުގެ ފެފޭ ލެވަލްގެ މެޖިސް

ލިބުމަފް މާއިކ އެލެވަލްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަފް ބޭދުދްވާ މިދްވަރަފް ފަދޑިޔާރުދް ކުރިމަތި ލެވޭގޮތް ދުވު

 ދަތިތަކެއް ދިމާވުދް.

 

ކަދްކަމުގައި ފުފުއަރާ ކަދްތައްތަކެއް  ވާަދޑިޔާރުދްގެ ސުލޫކީ ކަދްކަދް ބެލުމަފް ޤާދޫދުގައި ކަދޑައެޅިފައިފ .4

 ހުރުދް.

 
 ފަދޑިޔާރުދްދާ ،ފިޔަވައި  ތެރެއިދް ތަހުޤީގުކުރުމުގެ ބެލުމުގައި ތައްޝަކުވާ ހުފަހެޅޭ ގުޅޭގޮތުދް ފަދޑިޔާރުދްދާ .1

 ކޮމިޝަދަފް ފަދޑިޔާރުދް ،ކަދްތައްތަކާގުޅިގެދް ފާހަގަކުރެވޭ މީޑިއާއިދް ،ވާހަކައާއި ތަފާތު ދެކެވޭ ގުޅޭގޮތުދް

 .ދެތުދް ރީކުރެވޭދެ ފަސޭހަގޮތެއްގެދެސް އެކަދްކަމާމެދު ޖަވާބު ދާ
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އަހަރުވެގެދްދާއި އަދި ޞިއްޙީ ހާލަތުހުރިގޮތުދް ވަޒީފާއަދާކުރުމަފް  55ވެގެދްދާއި އަހަރު 71ޢުމުރުދް  .5

ގެދްދަފް ބޭދުދްވާ ފަދޑިޔާރުދްގެ ޤާދޫދަފް  ވޭދެގޮތަފްޔާރުދް މުސްކުޅިކޮފް ޢިދާޔަތްދެޢުޒުރުވެރިވާ ފަދޑި

 ވުދް.ހަމަޖެހިފައިދުއް އެކަމާމެދު ގޮތެ ޑްރާފުޓްކޮފް ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހަފް ފޮދުވާފައިވާއިރުއިޞްލާޙު 

 

ކޮމިޝަދުދް ދިދްމާ ދިދްމުދްތައް ކޯޓަފް ހުފަހެޅޭދެކަދް ދުވަތަ ދޫދްކަދް ޤާދޫދުގައި ކަދޑައެޅި ސާފުކޮފް  .6

ބަޔާދްކުރެވިފައި އޮތުދް މުހިދްމު ކަމަފާއި އަދި އެގޮތުދް ކޯޓަފް ހުފަހެޅޭދެކަމަފް ވާދަމަކ ހުފަހެޅޭދެ ކޯޓެއް 

ތުމާއެކު އިތުރު އެހެދް އެޕީލް ކޯޓަކަފް ދެވޭދެކަދް ދުވަތަ ދޫދްކަދް ބަޔާދްކޮފްފައި އޮ ޤާދޫދުގައި ބަޔާދްވެފައި

އާމެދު ގޮތެއް ކަދޑައެޅިދާދެކަދްކ ޟޫއުދެތުމާއި އަދި އެގޮތުދް ހުފަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އެ މައްސަލާގެ މަ

 ދުވަތަ ދޫދްކަދް ޤާދޫދުދް ކަދޑައެޅި ބަޔާދްވެފައި ދެތުދް.

 

އަހަރުވުމުދް މުސްކުޅި  71ވަދަ މައްދާގެ )ހ( ގައި ފަދޑިޔާރެއްގެ އުމުރުދް  16ދޫދުގެ ފަދޑިޔާރުދްގެ ޤާ .8

ކުރެވޭ ފަދޑިޔާރުދްދަފް ޕެދްޝަދާބެހޭ ޤާދޫދުދް ލިބިދެވޭ ޢިދާޔަތްތައް ފިޔަވައި އެހެދް އިދާޔަތެއް ކަދޑައެޅޭދީ 

ޤާދޫދަފް ޢަމަލުކުރަދް  ދްޝަދާބެހޭޕެދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮފްފައިވުމުދްކ ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހަފް ކަމަފް ބަޔާދް

އަހަރުވެގެދް ފަދޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުދް މުސްކުޅިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަފް މަޖިލީހުދް އެފަދަ  71 ފެފުމުދް އުުމުރުދް

އެފަދަ އިދާޔަތެއް އެ ޤާދޫދުދްވެސް  ޕެދްޝަދާބެހޭދިވެހިރާއްޖޭގެ އާއި އިދާޔަތެއް ކަދޑައަޅާފައިދުވާތީ 

އަހަރުވެފައިވާ ފަދޑިޔާރުދްދަފް ދެވެދް ދެތުމުދްކ މިހާރު  65 އުމުރުދް އިރުރަދް ފެފުދު ޤާދޫދަފް ޢަމަލުކު

އެކަމަފް ޙައްލެއް ދުވާތީކ  މަޖިލީހުދް އަދި ކަދޑައަޅުއްވާފައިފަރާތްތަކަފް ދެވޭދެ އިދާޔަތެއް  ވާމުސްކުޅިކޮފްފައި

 ދެތުދް.ހޯދިފައި އަދި 

 

ވަދަ މާއްދާގެ )ފ( ގައި ބަޔާދްކުރާ ކޮމިޝަދުގެ އާމްދަދީއާއި  15ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދްގެ ޤާދޫދުގެ  .8

ރ ޖެދެރަލް ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިދްމާތަކާބެހޭ ހިސާބުކ އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކުކ އޮޑިޓަ

ކޮމިޝަދްގެ  އެކުލެވޭ މާލީ ބަޔާދެއް ގޮތުގެމަތިދް ލިޔެ ބަލަހައްޓައި އޮޑިޓްކުރުމަފްފަހުކހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ 

ވަދަ އަހަރު ކޮމިޝަދްގެ  1111އަހަރީ ރިޕޯޓާއެކު ހުފަހަޅަދްވާދެކަމަފް ބަޔާދްކޮފްފައިވީ ދަމަވެސް 

 ވެސް އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލްގެ އޮފީހުދް މާލީ ބަޔާދް ތައްޔާރު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަފް ހުފަހެޅުމާހަމައަފްރިޕޯޓު

 .ދުވުދް ކަފް ފޮދުވޭގޮތްކަމާބެހޭ އޮފީސްތަކޮފްދެއްވާފައި ދުވާތީ މާލީބަޔާދް 
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 ދަދް

 هللاދުބްމް މުޙައްމަދު ޢައާދަ އަލްއުސްތާޛް 143 36 107 143 115 6 9 13

 ޝާހިދުهللا ދުޢަބް އަލްފާޟިލް 143 36 107 143 35 27 46 35

 ދުލްޣަދީ މުޙައްމަދުޢަބް އަލްއުސްތާޛް 143 36 107 83 27 10 8 38

 މީދުޙަهللا ދުޢަބް  އަލްއުސްތާޛް 143 36 107 45 35 5 0 5

 ދީދީهللا ދުޢަބް އަލްއުސްތާޛް 143 36 107 143 123 4 7 9

 ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ ކްޓަރޑޮ 143 36 107 80 58 4 1 17

 އިބްރާހީމްޤާސިމް  އަލްފާޟިލް 143 36 107 60 41 9 1 9

 ދުއްރަޙްމާދްޝުޢައިބު ޢަބް އިޚްއައްޝަ 143 36 107 143 127 9 0 7

 މުޙައްމަދު ފަޙުމީ ޙަސަދް އަލްއުސްތާޛް 143 36 107 143 78 9 17 39

 އިޝަތު ވެލެޒިދީއާ އަލްފާޟިލާ 143 36 107 76 26 4 1 45

 އިބްރާހީމްޙުސައިދް  އައްޝައިޚް 143 36 107 45 37 1 7 0

 މަދު ޢަލީ ސަވާދުއަޙް ޑަކްޓަރ 143 36 107 47 16 12 0 19

 މުޢިއްޒުهللا ދުޢަބް އަލްއުސްތާޛް 143 36 107 94 50 17 12 15

 މަދު ރަޝީދުޢަޙް އަލްއުސްތާޛް 143 36 107 143 133 3 7 0
 


