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ވަނަ  36ގެ  ގެ ޤާނޫުނ(ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު) 2008/10މިއީ ޤާނޫނު ނަމްބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަީރ  2012އި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޮފނުވާ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އާ
 ރިޕޯޓެވެ.

 
ވަނަ މާއްދާ އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  159މި ރިޕޯޓް ބިނާވެގެންވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގެ   SC-RU/01/2008ަވަނ މާއްދާގެ ދަށުްނ )ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ރޫލިންގ ަނންބަރު: 21ކޮމިޝަންގެ ޤާޫނނުގެ 
ޖުޑީޝަްލ ، ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ުއނިކޮށް( 21ލިްއޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން އުނިކޮށްފަިއވާ އޫޝަންގެ މަސްދަށުން ކޮމި

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ:  ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ކަމުގައި ކަ
 

  ެގެ ދަށުން  )ހ( 21ގެ ޤާނޫނުގެ )ހ( ާއއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 159ޤާނޫނުއަސާސީގ
ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ނޑިޔާރުން ފިޔަވައި އެހެން ފަ ނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ ، އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރުން ، ބަދަލުކުރުމާއި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ އުއްތަމަ ފަ
އަށް މަޝްވަރާދިނުމުގައި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ޢައްޔަންކުރުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 .މަސައްކަތްތައް
 

  ެގެ ދަށުން  )ށ( 21)ށ( ާއއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  159ޤާނޫނުއަސާސީގ
ނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން އުުފާލ ޝަކުވާތައް ބަލައި، އެފަާރތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް  ފަ

ން ވަކިކުރާންޖެހޭ މީހުން ވަކިކުރުމަށް ުހށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ކޮްށފަިއވާ މަޤާމު ،އެޅުމުގައާއި
 .މަސައްކަތްތައް

 

  ެގެ ދަށުން  )ނ( 21)ނ( ާއއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  159ޤާނޫނުއަސާސީގ
 .ހަދަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތައް ހަދައި ާފސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް

 

  ެގެ ދަށުްނ  )ރ( 21އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ )ރ(  159ޤާނޫނުއަސާސީގ
ޢަދުލްއިންސާފު ޤާޢިމުކުރުމުގެ ަކންތައްތައް ިހންގުމުގައްޔާއި ކޯޓުތަކާގުޅޭ އެހެނިހެން ަކންތައްތަުކގައި 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލަފާިދނުން.
 

  ެޅ(ގައި ަބޔާން  21ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުެގ )ބ( ާއއި ޖުޑީ 159ޤާނޫނުއަސާސީގ(
 .ކޮށްފައިވާގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
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ނޑަކަށް ބަލާފައިވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުެގ ރިޕޯ ޓް އެކުލަވާލުމުގައި މައިގަ
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ނުކުތާތަކަށެވެ.  36
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ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވީ  ކޮމިޝަންގެވަނަ އަހަރުވެސް  2012
ނޑިޔާ ނޑިޔާރު  ކުރަްއވާފައިވާ އިންތިޚާބުކޮމިޝަނަށް ން ތެރެއިން، އެ ކޯޓު ރުންގެހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަ  ފަ

ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ކޮމިޝަންގެ ަނއިބުރައީސްކަމުގެ  2012އެވެ. هللا އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދު
ންޑާރަނައިބުކަމުގެ މަޤާމުން ުމޢިއްޒެވެ. ނަމަވެސް ބަهللا މަގާމުގައި ހުންނެވީ ބަންޑާރަަނއިބު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު

މުޢިްއޒު އިސްތިޢުފާދެއްވުމާއެކު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުްނ ވަކިެވވަޑައިގެންފައިވާތީ، هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު
ދަށުކޯޓުތަކުެގ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވުމާގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަންގެ ނައިބު

ނޑިޔާރުންގެ ތެރެއި ނޑިޔާރު  އްވާފައިވާކުރަ އިންތިޚާބުކޮމިޝަންގެ މެްނަބރުކަމަށް ން، އެކޯޓުތަކުން ފަ  ފަ
 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކޮށްފައެވެ. 2012ދީދީ هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު

 

 

 ން މެންބަރު ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ކޮމިޝަންގައި ތިއްބެވި  2012 .1.1.1
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް  ޝާހިދު هللا ފާޟިލް ޢަބްދުއަލް .1

ނޑިޔާރުންގެ هللاއަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދު .2  ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަ
ނޑިޔާރު.  ތެރެއިން، އެ ކޯޓުން އިންތިޚާބުުކރެއްވި ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ހައިކޯޓުގައި ހިމެނިވަޑައި ޙަމީދުهللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .3  ގަންނަވާ ފަ
ނޑިޔާރު.   ތެރެއިން، އެކޯޓުން އިންތިޚާބުކުެރއްވި ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެކޯޓުތަކުްނ  ދީދީ هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު .4 ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަ

ނޑިޔާރު.  އިންތިޚާބުކުރެއްވި ފަ

ރެއިްނ ންގެ ތެމެްނބަރުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް   .5
ނޑައެޅުއްވި   .މެންބަރުއެމަޖިލީހުން ކަ



 

        5 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

ޢާންމުންގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ  ޢަބްދުއްރަޙްމާން އައްޝައިޚް ޝުޢައިބް .6

ނޑައެޅުއްވި   .މެންބަރުކަ

 ރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް.ސިވިލްސަ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން . 7

 .މެންބަރުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވި  ބްރާހީމްއަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން އި .8

 ބަންޑާރަނައިބު  މުޢިއްޒުهللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު . 9

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ  އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު  .10
 އިންތިޚާބުހުއްދަލިބިފައިވާ ވަކީލުންގެ ެތރެއިން 

 މެންބަރު ކުރެއްވި

 

 

 ންނަށް އައި ބަދަލު މެންބަރު ވަނަ އަހަރު  2012 .1.1.2

 

މުޢިއްޒު هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު ކަމުގެ މަޤާމުން ބަންޑާރަނައިބު 2012ފެބުރުއަރީ  08
 ކަމުން ވަކިވުން.މެންބަރުވަކިވެވަޑައިގަތުމާގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ 

 އާޒިމާ ޝަކޫރުއަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މަށް ޤާބަންޑާރަނައިބުކަމުގެ މަ 2012ފެބްރުއަރީ  12
 ކަމަށް ހަމަޖެުހްނ.މެންބަރުޢައްޔަނުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ 

މެންބަރު    ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ކޮމިޝަނަށް   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 2012 ފެބްރުއަރީ 23
ކޮމިޝަންގެ  އިބްރާހީމް، ޙުސައިން އަލްއުސްތާޛު ބޮޑުގަސްދޮށުގޭ ޅ.ކުރެންދޫ
 ވުން.ކުރެއްވަކިއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަކަމުން މެންބަރު

     ގެ ގޮތުގައި މެންބަރުރައީސުލްމްހޫރިއްޔާ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރައްވާ  2012މާޗް  26
 ޢައްޔަންކުރެއްވުން. މުޙައްމަދު ސަލީމްއަލްއުސްތާޛު ގ. ރޭނިސް 

ޟިްލ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން އަލްފާ 2012ނޮވެމްބަރު  20
މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަކިކުރެްއވުމާގުޅިގެން 

 ކަމުން ވަކިުވން.މެންބަރުކޮމިޝަންގެ 

 



 

        6 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

 ން މެންބަރު ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ތިއްބެވި  2012  .1.1.3
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް  ޝާހިދު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  .1

 އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު  .2
 هللاޢަބްދު

ނޑިޔާރުންގެ  ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަ
ނޑިޔާރު.  ތެރެއިން، އެ ކޯޓުން އިންތިޚާބުުކރެއްވި ފަ

ނޑިޔާރުންގެ  ޙަމީދުهللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު  .3 ތެރެއިން،  ހައިކޯޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަ
ނޑިޔާރު.   އެކޯޓުން އިންތިޚާބުކުރެއްވި ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެކޯޓުތަކުން  ދީދީ هللا ދުއަލްފާޟިލް ޢަބް  .4 ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަ

ނޑިޔާރު.  އިންތިޚާބުކުރެއްވި ފަ

ންގެ ތެރެއިން އެމަޖިލީހުން މެންބަރުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް    .5
ނޑައެޅުއްވި   .މެންބަރުކަ

އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު   .6
 ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ނޑައެޅުއްވި  ޢާންމުންގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކަ
 .މެންބަރު

 .މެންބަރުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވި  މުޙައްމަދު ސަލީމް އަލްއުސްތާޛު   .7

ޢާއިޝަތު އާޒިމާ  އަލްއުސްތާޛާ  .8

 ޝަކޫރު

 ބަންޑާރަނައިބު 

ކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން  އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު   .9
 މެންބަރު ުކރެއްވި އިންތިޚާބުވަކީލުންގެ ތެރެއިން 

. 
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 هللاއާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދު                    
  ގެ ރައީސްޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު          
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ނޑިޔާރުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންކަން   .2  ފަ
 

ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  21ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 
  ؛ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް

 ހިސާބު  ތަފާސް  ވަނަ އަހަރުގެ  2012ފަނޑިޔާރުންގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ  2.1
 

 ޢަދަދު   #

 7 ޢައްޔަންކުރި  .1
 23 ބަދަލުއައި ވަޒީފާއަށް   .2
 37 މުސްކުޅިކުރެވުނު   .3

 

 ތުގެ ތެރެއިންވަނަ އަހަރު ަފނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ކޮމިޝަުންނ ކުރި މަސައްކަ 2012
އުފެއްދެވި ޑްރަގްކޯޓަށް  ދަށުން އަލަށް  ގެ (ހޭ ާޤޫނނުމަސްތުވާތަކެއްޗާބެ) 2011/17ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކު ނޑިޔާޢައްޔަނުކުރަންޖެހޭ ފަ  2ރުންނެތް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަުކގެ ތެރެއިން ރުމާއި ފަ
ނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި  ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނު ކުރުން ހިމެނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ބަދަލުއައި ފަ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް ފަ

ނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެއްކޯޓުން އަނެއްކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތު ގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ފަ
ނޑިޔާރުން ނޑިޔާރުންނަކީ  37މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ  ހިމެނެއެވެ. އަމިއްލައަށް އެދިގެން ބަދަލުޮކށްަފއިވާ ފަ ޢުމުރުްނ ފަ

ނޑިޔާރުންނަށާއި  ވާއަހަރުވުމުން އަމިއްލައަްށ ވަކިވާން ބޭުނން 55 އަހަރު ނުިވނަމަވެސް ޞިއްޙީ  55ފަ
ސްކުޅިކޮށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުްނ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާުމން މު

ނޑިޔާރުންނެވެ.  މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ ފަ

 

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ  .3
 

ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  21ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 

 ؛ން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައްބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ށ( ދަށު

ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  21ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްާދގެ )ށ( ދަުށން ކޮމިޝަާނ މަތިކުރެވިފައިވާ ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

ނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން އުފުލާ ޝަކުވާތައް ބެލުމާއި އެފަރާތްަތކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، މަގާމުން ، ފަ
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ނޑިޔާރުން ވަކިކުރު ވަކިކުރަންޖެހޭ ވަނަ އަހަުރ  2012 މިގޮުތން. މަށް ކަމާބެހޭ ފަރާްތތަކަްށ ހުށަހެޅުމެވެފަ
ނޑިޔާރުންާނބެހޭޮގތުން ކޮމިޝަނަށް  ނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮުތން 51ހުަށހެޅިފައިވަނީ ފަ ކޮމިޝަނަްށ  މަްއސަލައެވެ. ފަ

އަދި މައްސަލައެއް ނިންމިފައެވެ.  107ވަނަ އަހަރުވަނީ  2012މިހާތަނަށް ުހށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 
 90މަްއސަލައެވެ. މި  90ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމިވަީނ  2012

ސް އިދާރީގޮތުން ވެމައްސަލަ  51ގެންދަނީ ބަލަުމންެނވެ. އަދި އަނެއް  ަމއްސަލައެއް 39މައްސަލައިގެ ތެރެއިން 
 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުިރހަމަކޮށް މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 

 
 

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަުކވާ
 

 
 

 ވާގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ދަޢުވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނު 2012
 

 

51 

107 
39 

 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު 2012 51

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު 2012

 ވަނަ އަހަރު ބަލަމުންދާ 2012

 ވަނަ އަހަރު ނުނިމިހުރި 2012

3 

1 

2 2 
 ކޮމިޝަނާ އެއްކޮޅަށް ނިމުނު

 ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ނިމުނު

 މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔަ

 މައްސަލަ ނުނިމޭ
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  މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު ނާބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ފަނޑިޔާރުން    1.3
   

  

 ޝަކުވާގެ ބާވަތް 

2012 
ގައި 
ހުށަހެ 
 ޅުނު 

 ގެ ނިޔަލަށް ނުނިމިހުރި 2012 ނިންމުނު  ގެ ނިޔަލަށް  2012 ބަލަމުންދާ  ގެ ނިޔަލަށް  2012

 ޅުނު އަހަރު ހުށަހެ  ޅުނު އަހަރު ހުށަހެ  ޅުނު އަހަރު ހުށަހެ 
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 ބުނެ  ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް  ހަމަހަމަކަމާ 
 ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

1           1    
 

 ބުނެ  ނެތްކަމަށް  އަޚްލާޤް  ރިވެތި  ކަމާއި  ހިތްތިރި 
 ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

1  1 1   1 2 2 1  1 1 3  
 

 ނުނިމި  މައްސަލަ  އިވާ ހުށަހަޅާފަ  ކޯޓަށް 
 ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބުނެ  ލަސްވާކަމަށް 

6  1    4 7 14   2 1   
 

 ބާތިލު  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޯޓަށް 
 ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބުނެ  ކޮށްފައިވާކަމަށް 

1           1    
 

 ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް  ޤަވާޢިދާ  އިދާރީ  ކޯޓުތަކުގެ 
 ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބުނެ 

9 1     6 5 6   3  1 1 
 

 ހުށަހަޅާފައިވާ  ބުނެ  ނެތްކަމަށް  އިންސާފު  އަދުލުން 
 ޝަކުވާ 

1           1    
 

 ޚިލާފުވެފައިވާ  މިންގަނޑާ  ސުލޫކީ  ފަނޑިޔާރުންގެ 
 ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބުނެ  ކަމަށް 

5 1 9 4 3 1  5 7   5 8 7 2 1 
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 ޝަކުވާގެ ބާވަތް 

2012 
ގައި 
ހުށަހެ 
 ޅުނު 

 ގެ ނިޔަލަށް ނުނިމިހުރި 2012 ނިންމުނު  ގެ ނިޔަލަށް  2012 ބަލަމުންދާ  ގެ ނިޔަލަށް  2012

 ޅުނު އަހަރު ހުށަހެ  ޅުނު އަހަރު ހުށަހެ  ޅުނު އަހަރު ހުށަހެ 
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 ބުނެ  ޚިލާފުވާކަމަށް  ޤަވާޢިދުތަކާ  ޤާނޫނާއި 
 ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

6 1 1    3 1 2   3 1   
 

 ޚިލާފަށް  ނުތަކާ ޤާނޫ  އަސާސީއާއި  ޤާނޫނު 
    1   1        1 ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބުނެ  ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް 

 

 ޚިލާފު  ޤަވާޢިދުތަކާ  ހެދިފައިވާ  ކުރުމަށް  ޝަރީޢަތް 
 3 8 6 17  1 14 11 3  3 5 1 1 20 ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބުނެ  ވެފައިވާކަމަށް 

 

 ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުރިކަމަށްބުނެ  ކުށެއް  ޚިޔާނާތުގެ 
            1    ޝަކުވާ 

 

 މަޢުލޫމާތު  ދޮގު  ލަސްވުމާއި  މައްސަލަ 
  1          1    ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދީފައިވާކަމަށްބުނެ 

 

 ނެތްކަމަށް  ކުޅަދާނަކަން  ހުނަރާއި  ޤާބިލުކަމާއި 
  1          1    ޝަކުވާ  ޅާފައިވާ ހުށަހަ  ބުނެ 
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ހުށަހެ 
 ޅުނު 

 ގެ ނިޔަލަށް ނުނިމިހުރި 2012 ނިންމުނު  ގެ ނިޔަލަށް  2012 ބަލަމުންދާ  ގެ ނިޔަލަށް  2012

 ޅުނު އަހަރު ހުށަހެ  ޅުނު އަހަރު ހުށަހެ  ޅުނު އަހަރު ހުށަހެ 
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 ދޫނުކޮށްގެން  ރިޕޯޓު  ނިމުނުގޮތުގެ  ޝަރީޢަތް 
   2          2   ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

 

 ހުށަހަޅާފައިވާ  ހިތްހަމަނުޖެހިގެން  ޙުކުމާއިމެދު 
  1     2         ޝަކުވާ 

 

 ކޯޓުން  ފައިސާތަކެއް  ކުންފުނީގެ 
       1         ޝަކުވާ  ށަހަޅާފައިވަ ހު  ބުނެ  ހިފަހައްޓާފައިވާކަމަށް 

 

 ޤާޟީ  އެކޯޓުގެ  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޯޓަށް 
 ބުނެ  ބޭނުންނުވާކަމަށް  ބަލަން  ލައްވާ 

 ޝާކުވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ 
        1       

 

 ބުނެ  ބަލައިނުގަތްކަމަށް  މައްސަލަ  ކޯޓުން 
       1         ޝކުވާ  ހުށަހޅާފައިވާ 

 

 މުދަލާއި  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދާ، މުވައްޒަފުންނާބެހޭ 
 ބުނެ  ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް  ޤަވާއިދާ  ފައިސާއާބެހޭ 
 ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

        1       
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 މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.  39ވަނަ އަހަރު ބަލަމުންދާ  2012މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި  90އަހަރު ނުނިމި ހުރި  ވަނަ 2012ނޯޓް: 

 

 ޝަކުވާގެ ބާވަތް 

2012 
ގައި 
ހުށަހެ 
 ޅުނު 

 ގެ ނިޔަލަށް ނުނިމިހުރި 2012 ނިންމުނު  ގެ ނިޔަލަށް  2012 ބަލަމުންދާ  ގެ ނިޔަލަށް  2012

 ޅުނު އަހަރު ހުށަހެ  ޅުނު އަހަރު ހުށަހެ  ރު ޅުނު އަހަ ހުށަހެ 
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 ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް  ހިންގުމާ  އިދާރީ  ކޯޓުތަކުގެ 
  1     3         ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބުނެ 

 

 ބުނެ  މަށް ޚިލާފުވެފައިވާކަ  ނުޖެހުމާ  ވަކިފަރާތަކަށް 
        1        ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

 

 ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުރިކަމަށްބުނެ  ކުށެއް  ޚިޔާނާތުގެ 
  1              ޝަކުވާ 

 

 ލަސްވެގެން  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޯޓަށް 
  5 2             ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

 

 51 ޖުމްލަ 
4 15 13 6 1 17 33 55 2 0 35 20 28 6 1 

39 107 90 
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 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ދަޢުވާ ކުރި މައްސަލަތައް  2012  1.2
 

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  ލަ ހުށަހެޅި ކޯޓް މައްސަ  ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ  #

20
12

 
ްމުނު 

ނިނ
ށް 

ިޔަލަ
ެ ނ

ގ
 

20
12

ނުނި 
ަށް 

ިޔަލ
 ނ

ގެ
މޭ 

 

 
 

    

1 
ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ  ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކަށް ފަ

 ހައިކޯޓުން ނިންމެިވ ނިންމެވުން އިލްތިމާސް ކުރުން.  ޤަވާޢިދާމެދު 
 √ - SC-A/11/2012 ޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯ

2 
ނޑިޔާރަކު  285ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކިކުރެވިފައިވާ ފަ

ސިވިލްކޯޓުން ނިންމެވިގޮްތ ހައިކޯޓުގައި  ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައެއްގައި
  އިސްތިޢުނާފް ކުރުން.

 √ - HC-A/152/2012 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް

3 
 މައްސަލައެއްއިޖުރާއީގޮތުން ނިންމާފައިވާ  ކޯޓުންމެޖިސްޓްރޭޓް ހުޅުމާލެ 

  ހަޅާފައިވާ ަމއްސަލައެއްގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓަށް ުހށަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް
 ރާތުން ތަދައްޚުލުާވ މައްސަލަކޮމިޝަނުގެ ފަ

 √ - HC-A/294/2012 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް

4 
ގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހެދުމަށް މާލޭގެ ދެއަވަށް ކަމަށްވާ ވިލިނގިއްޔާއި ހުޅުމާލޭ

 ކޮމިޝަނުން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާ 
  √ SC-S/31/2012 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓް 

  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކުރި ދަޢުވާ  2012 3.2
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 ކޮމިޝަދުގެ މައްޗަފް އުފުލުދު ދަޢުވާވަނަ އަހަރު  2012 1.1

 ދަޢުވާގެ ބާވަތް  #
މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު 

 ކޯޓް 
 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 

ިމުނު 
ް ނ

ޮޅަށ
ެއްކ

ާ އ
ިޝަނ

ކޮމ
 

ިމުނު 
ް ނ

ޮޅަށ
ދެކ

ނާ 
ިޝަ

ކޮމ
ްފައި  

ޮސ
ެންގ

ާ ގ
ބުރ

އަނ
ުވާ 

ދަޢ
 

ނިމޭ 
ަ ނު

ްސަލ
މައ

 

        
ނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ސުލޫކީ މައްސަލައެްއ  1 ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފަ

ނޑިޔާރު ކޮ ސާބިތުވާތީ، ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން މިޝަންގެ އެފަ
 މައްޗަށް ހުށަހެޅި ދައުވާ.

 - - √ - Cv-C/2011/2253 ސިވިލް ކޯޓް 

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ  2 ޑްރަގްކޯޓަށް ފަ
 ޤަވާޢިދާގުޅޭގޮތުން  ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާ 

 - √ - - Cv-C/2012/365 ސިވިލް ކޯޓް 

ޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޑްރަގްކޯޓަށް ފަނ 3
 ޤަވާޢިދާގުޅޭގޮތުން  ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާ 

 √ - - - Cv-C/2012/369 ސިވިލް ކޯޓް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  148ޤާނޫނުއަސާސީގެ  4
ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  ނަ މާއްދާގެ )ނ( ވަ 27ވަނަ މާއްދާ އާއި  25ފަ

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުމާގުޅިގެން  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފަ
އެފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އިނާޔަތް ލިބިފައިނުވާތީ ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް 

 - - - √ Cv-C/2012/0795 ސިވިލް ކޯޓް 

  ދަޢުވާ ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކުރި  2012 3.3
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  ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާ

ވެހިރާއްޖޭގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި ދި  148ޤާނޫނުއަސާސީގެ  5
ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  27ވަނަ މާއްދާ އާއި  25ފަ

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުމާގުޅިގެން  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފަ
އެފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އިނާޔަތް ލިބިފައިނުވާތީ ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް 

 ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާ 

 √ - - - Cv-C/2012/769 ސިވިލް ކޯޓް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  148ޤާނޫނުއަސާސީގެ  6
ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  27ވަނަ މާއްދާ އާއި  25ފަ

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުމާގުޅިގެން  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފަ
ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް  އެފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އިނާޔަތް ލިބިފައިނުވާތީ

 ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާ 

 - - - √ Cv-C/2012/929 ސިވިލް ކޯޓް 

މާލޭގެ ދެއަވަށް ކަމަށްވާ ވިލިނގިއްޔާއި ހުޅުމާލޭގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  7
ހެދުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް 

 ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާ 

މިމައްސަލައަކީ ސިވިލް ކޯޓުން ބެލޭނެ  Cv-C/2011/675 ސިވިލް ކޯޓް 
މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅަިއ 
ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާގުޅިގެން 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮމިޝަނާ 

 ނިމިފައި.އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ 
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 ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް  .4
 

ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަުކެގ  21ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  ޖުޑީޝަލް
 ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ނ( ދަށުްނ ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛

 

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި ކުރުމަށްޓަކަިއ 
 ވަނަ އަހަރު ތިރީގައިވާ ޤަވާއިދުތައް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. 2012ޢިދުތަކުގެ ެތރެއިން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤަވާ

 
 
 

  ުނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ަބދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދ  ފަ
 

 އްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާދޫދުގެ ދަފުދްދިވެހިރާފަދޑިޔާރުދްގެ ޤާދޫދާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީގެ އިތުރަށް 

ދް ކޮމިޝަދުދް ހަދަދްޖެހޭ ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމަފްޓަކާކ އެޑިއުކޭޝަދް ޓްރޭދިދްގ އެދްޑް ކޮދްސަލްޓެދްސީއާ ޙަވާލުކޮފްގެ

 ފައިދަލް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައެވެ.  ވަދީ ޑްރާފްޓް ކުރެވި ޤަވާޢިދުތައްތިރީގައިވާ 

 

 ފޮނުވާފައިވާ ލަފާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  .5
 

ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަުކެގ  21ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 
 ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛

 ުނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/13ޤާނޫނު ނަްނބަރ މާއްދާ( އަށް ވަަނ  50)ކުރީގެ  51)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
 އިސްލާޙް ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން 

  ްޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް ޮއފް ޖުޑީޝަލ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ކުރިމަތީގައި އޮންނަ ޕާކިން ޒޯންގައި ރޯދަމަހު ކަރާ ވިއްކުމަށް ޚާއްޞަ މާރުކޭޓެއް 

ށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް މީިޑއާގައި ޢާއްމުވެފައިވާތީ މިކަމުގައި ކޮމިޝަންގެ ހެދުމަ

 ުފަދޑިޔާރުދްގެ ޢާދްމު ޤަވާޢިދ 

 ާބެހޭ ޝަކުވާތައް ތަޙްޤީޤުކޮފް ގޮތެއް ދިދްމުމުގައި ޢަމަލުކުރާދޭ ގޮތުގެ އިޖުރާއީ ޤަވާޢިދުފަދޑިޔާރުދްދ 

 ްޤަވާޢިދު ގެ މަސައްކަތުގެ ފެދްވަރާއި ޤާބިލުކަދް ވަޒަދްކޮފް އަޅަދްޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާބެހޭފަދޑިޔާރުދ 



 

        17 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

 ވިސްނުން ޙިއްޞާކުރުމުގެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދެންނެވުން.

 ާނޑިޔާރުންނަށް އެކަށީގެންވާ ސަލ ނޑިޔާރުންގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން މިހާރު ހިނގަމުންދާގޮތާއި ފަ މަތާއި، ފަ
ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ސާފުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެދިވަޑައިގަތުމާގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން 

 ލަފާއެރުވުން.

  ެވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓާގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  2010ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގ
 މަޢުލޫމާތާގުޅިގެން އެކަންތައްަތއް ކޮމިޝަނުން ސާފުކޮށްދިނުން  ސާފާކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި 

  ްހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާބެހޭޮގތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހން ސާފުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މަޢުލޫމާތުތައ
 ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ފޮނުވުން 

 
 

 އެހެނިހެން  .6
 

ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަުކެގ  21ންގެ ޤާނޫނުގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ
 ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ޅ( ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛

ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.  95ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަންގެ  2012
ންމާފައިވެެއވެ. މި ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުްނ ނިންމުމެއް ނި 427މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޝަުންނ 

 ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ. 
 

އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  6.1
  ކަތްތައް މަސައް ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ  2012

 

 ޤާނޫނުގެ މާއްދާ  ޤާނޫނު  މަސައްކަތް  

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން  .1  39  މަސްތުވާ ތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު ޑްރަގްކޯޓަށް ފަ
ހަމަވާ ރަށްރަުށގެ ތެރެއިން  500އާބާދީގަ   .2

ކޮށްހުރި ހުސްވަނަ އަހަރު  2012
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިްނ ޢިޢުލާންކޮްށ 

ނޑިޔާރުން ލިބު ނޑިޔާރުން  ނު ރަްށތަކަށްފަ ފަ
 ޢައްޔަންކުރުން

 ވަނަ މާއްދާގެ 67 ޤާޫނނު  ކޯޓުތަކާބެހޭދިވެހިރާއްޖޭގެ 
  1 ގެ )ށ(



 

        18 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

ރޭޓުން މެޖިސްޓްރޭޓަށްވުރެ ގިނަ މެޖިސްޓްއެއް   .3
ތިއްބެވި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުަތކުގައި ކޯޓް 

 އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުން

ވަނަ މާއްދާެގ  65 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާޫނނު 
 )ށ( 

ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭން ނެްތ   .4
ސް ެމޖިސްޓްރޭޓުން ޖުޑީޝަލްދާއިރާތަކަށް އި

 ޢައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން 

ވަނަ މާއްދާެގ  68 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާޫނނު 
 )ހ(

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުމަށް   .5 ފަ
ނޑިޔާރުން މަޤާމުްނ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަ
 މުސްކުޅި ކުރުވުން 

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު  ވަނަ މާއްދާެގ  26 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
ަވަނ  64)ށ( އަދި 

 މާއްދާގެ )ނ(

އެއްކޯޓުން އަނެއްކޯޓަށް ަބަދލުވާން އެދޭ   .6
ނޑިޔާރުން ބަދަލުކުރުން   ފަ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ 
 ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއްދާެގ  21
 )ހ(

 

 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރ 2012 6.2
 

 

 ތަފްސީލު ނަންބަރު  ތާރީޚް

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަުދ  JSC/2012/CIR/01 2012ޖަނަވަރީ  03
ނޑައެޅުމުގެ އު  ލު ޞޫކަ

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަދު  JSC/2012/CIR/02 2012ޖަނަވަރީ  03
ނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުގެދަށުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ  ކަ

ނޑު  މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މަޤާމު ހަމަޖެިހފައިވާ ގޮތުގެ އޮނިގަ

ގދ. ރަތަފަދްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ގދ.  JSC/2012/CIR/03 2012ޖަނަވަރީ  03

ތިދަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަފް 

ފ. ފީއަލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް  ބަދަލުކުރުމާއި

ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަފް 

ބަދަލުކުރުމާއި ތިލަދުދްމަތީ އުތުރުބުރީ ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ 

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ދ. ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ އިސް 

މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަފް ބަދަލުކުރުމާއި އދ. ފެދްފުފި 

މެޖިސްޓްރޭޓް ކ. ގުޅި މެޖިސްޓްރޭޓް  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ

ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަގާމަފް 



 

        19 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

 ބަދަލުކުރިކަމަފް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާދޫދުގެ ދަފުދްކ މެޖިސްޓްރޭޓް  JSC/2012/CIR/04 2012ޖަނަވަރީ  04

ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުދް ކަދޑައެޅުމުގެ އުސޫލު 

މާގުޅިގެދް އެ އުސޫލުގެ ދަފުދް ކޮމިޝަދުދް ފާސްކުރެއްވު

ތައްޔާރުކޮފްގައިވާ މަޤާމުގެ އޮދިގަދޑުގައިވާ ގޮތަފް 

 .މެޖިސްޓްރޭޓުދް އެ މަޤާމުތަކަފް ހަމަޖެއްސުދް
މެޖިސްޓްރޭޓަކު އަދެއް މެޖިސްޓްރޭޓަކަފް މަސައްކަތުގެ  އެއް JSC/2012/CIR/05 2012ޖަނަވަރީ  05

 ދްދަވައި.މާހައުލުގައި އެއްބާރުލުދް ދެއްވުމަފް ދަ
 ފަދޑިޔާރުދް ހަމަޖެއްސުދް ޑްރަގްކޯޓަފް  JSC/2012/CIR/06 2012ޖަނަވަރީ  19

ގައި ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ނަންބަުރ  2012ޖަނަވަރީ  JSC/2012/CIR/07 03 2012އޭޕްރީލް  19
JSC/2012/CIR/02  ،ްސަރކިއުލަރ ބާތިލުކޮށ

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަދު 
ނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުގެދަށުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ  ކަ

ނޑު  މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މަޤާމު ހަމަޖެިހފައިވާ ގޮތުގެ އޮނިގަ
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަފް ފަދޑިޔާރުދް ހަމަޖެއްސުދް JSC/2012/CIR/09 2012އޯގަސްޓް  27

 ސްކުޅިކުރެއްވުދް ފަދޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުދް މު JSC/2012/CIR/10 2012ނޮވެމްބަރ  01

ވ. ދ. ތ. ލ އަދި ގދ. ޖުޑީޝަލްދާއިރާއަފް ދާއިރާ  JSC/2012/CIR/11 2012ނޮވެމްބަރ  12

 އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުދް ހަމަޖެއްސުދް 
 ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުދް ހަމަޖެއްސުދް  JSC/2012/CIR/12 2012ނޮވެމްބަރ  12

ރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަފް މެޖިސްޓްރޭޓަކު ހދ. ދޮޅިވަރަދްފަ JSC/2012/CIR/13 2012ނޮވެމްބަރ  12

 ހަމަޖެއްސުދް 
  ފަދޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުދް މުސްކުޅިކުރެއްވުދް JSC/2012/CIR/14 2012ނޮވެމްބަރ  28

 

 ކަންތައްތައް  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ބައެއް މުހިންމު  2012 3.1

 ތާރީޚް  މަސައްކަތް  

   ްލައަށް ވަކިވާން ބޭނުންާވ އަހަރުވުމުން އަމިއް 55"ޢުމުރުނ
ނޑިޔާރުންނަށާއި  އަހަުރ ނުވިނަމަވެސް ޞިއްޙީ ސަަބބުތަކަށްޓަކައި  55ފަ

މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން މުސްކުޅި 
ނޑައެޅުން   ކުރުމުގައި އިސްކަންދޭނެ އުސޫލެއް ކަ

 2012ފެބްރުއަރީ  16



 

        20 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

  ައި މާލެވަޑައިގަންނަވާ މެޖިސްޓްޭރޓް ކޯޓުތަކުެގ އެކިއެކި ތަމްރީން ކޯސްތަކުގ
ނޑިޔާރުން ކޯސް ނިމިގެން މާލޭގައި މަޑުކުރައްވާ މަޑުކުރެއްވުމުގައި  ފަ

 ޢަމަލުކުރައްވަންޖޭ ގޮތް ބަޔާންކޮްށ ކޯޓުތަކަށް އާއްމު ސިޓީއެއް ފޮނުވުން

 2012ފެބްރުއަރީ  20
 

  ިނޑިޔާރުންނާއ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި  މާލޭގައި ގާއިމުވެފައިވާ ކޯޓުތަކުގެފަ
ނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުން އެފަރާތްތަކަށް ޢަުދލު އިންސާފު  މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަ
ޤާއިމުކުރުމަށްދަތިވެ އެބޭފުޅުންެގ އަމިއްލަ ރައްކާތެރިކަން ގެއްލިފައިވާތީ 
ޝަރުޢީދާއިރާގައި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ 

މަތްވުމަްށޓަކައި މިކަންތައްތައް ޢަދުލު އިންސާފު ގޮންޖެހުންތަކުން ސަލާ
ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ެއފަރާތްތަކުގައި 

 ދެންނެވުން.

 2012ފެބްރުއަރީ  09

   ުޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްކަަމށް މެމްބަރަކ
ނޑައެޅުން  ކަ

 2012އޭޕްރީލް  23

  ްނޑިޔާރުނ ޤަވާއިދަކަށް  3ނާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ ފަ
ނޑިޔާރުންނަށް އާއްމު  އިސްލާޙު ހުށަހެޅުވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާއި ފަ

 ސިޓީއެއް ފޮނުވުން

 2012މެއި  29

  08 ީތަކާގުޅިގެން ޙާދިޡާ ހިނގާދިޔަ ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ގައި 2012 ފެބްރުއަރ 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓަށް އެރަށު ފީހުންއޮ ޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރ

 މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓުގައި ފުވައްމުލަކު ޏ. ސަބަބުތަާކހުރެ އެކި މައްސަލަތަކަކީ

 އުޛުރުވެރިވާ  ބެލުމަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ގެންދަވާ ކުރައްވަމުން ޝަރީޢަތް 

 ފޮނުވުމަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން 02 އެރަށަށް މައްސަލަތަކެއް ކަމަށްވާތީ،

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ކޮމިޝަނަްށ ހުށަހެޅުާމގުޅިގެން ޏ.  ވައްމުލަކުޏ.ފު
 މެޖިސްޓްރޭޓުން އެކުލެވޭ ވަފުދެއްފޮނުވުން  2ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަްށ 

 2012ޖޫން  18

  % ްއުނިކުރުމަްށ މިނިސްޓްރީ  15ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓުނ
ގެވުމާގުޅިގެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އެން

 ުއނިކުރުން. 15ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓުން %

 2012ޖޫން  28

   ްނޑިޔާރުންނަށް އެކި ރޭންކްތަކުގެ މަޤާމުތަކުގައި އިނގިރޭސިބަހުނ ފަ
 މުޚާޠަބުކުރާނެ ގޮތްތައް ނިންމުން 

 2012އޯގަސްޓް  16
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  ސައްކަތް ކުގެ މަ ކޮމިޓީތަ ކޮމިޝަނުން އުއްފައްދަވާފައިވާ  3.6
 

 

 ތައުދީބީ ކޮމިޓީ   6.4.1

 

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ ދި ނޑިޔާރުންނާމެުދ  35ވެހިރާއްޖޭގެ ފަ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފަ
ވަނަ އަހަރު  2012 ގައިތައުދީބީ ކޮމިޓީއުފައްދަވާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި 

 ންބަރުންނެވެ. ހިމެނިވަޑައިގެންނެވީ ތިރީގައިވާ މެ
 

 ވަކިވި ތާރީޚް  ތާރީޚް  ހަމަޖެހުނު  މެންބަރު  #
ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު  .1

 )ކޮމިޓީގެ ރައީސް( هللاއަބްދު
 - 2011މާޗް  20

 - 2011މާޗް  20 ދީދީ هللا މިޝަންގެ މެންބަރު އަލްފާޟިްލ އަބްދުކޮ .2

 - 2011މާޗް  20 އިބް އަބްދުއްރަޙްމާންކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އައްޝައިޙް ޝުޢަ .3

 ސެޕްޓެމްބަރ 03 އަލްއުސްާތޛު މުޙައްމަދު ސަލީމް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު  .4
2012 

- 

 ސެޕްޓެމްބަރ 03 އަލްއުސްާތޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު  .5
2012 

- 

   ްކޯޓަށް  ޓްމެޖިސްޓްރޭ ހުޅުމާލެ އޮފީހުން ޖެނެރަލްގެ ރޮސިކިއުޓަރޕ 
 ކޯޓުގައި  މެޖިސްޓްރޭޓް ހުޅުމާލެ ،ބެލުމަށް މައްސަލަތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ނޑައަޅައިދިނުމަށް ބެންޗެއް  ކޮމިޝަނުގައި ކޯޓުން މެޖިސްޓްރޭޓް ހުޅުމާލެ ކަ
ނޑިޔާރުން 3 ކޯޓުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ހުޅުމާލެ، އެދުމާގުޅިން  ބެންޗެއް ހިމެނޭ ފަ
 އެކުލަވާލުން 

 2012ރ ސެޕްޓެމްބަ 4

   ްނޑިޔާރުން ނުވަތަ އިސް ޤާޟީން ނުވަތަ ޖުޑީޝަލ ކޯޓުތަކުގެ އިސް ފަ
ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ސަލާމުގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކުަގއި އެ ކޯޓެއް 
ނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް ބަޔާންޮކށް ކޯޓުތަކަށް  ހިނގާނެ ފަރާތެއް ކަ

 އާއްމު ސިޓީއެއް ފޮނުވުން

 2012ނޮވެމްބަރ  12

   ،ްޟަރޫރީ ޙާލަތުގައި އިމާމުވެ ހުކުރުކުރާނެ މީހަކު ރަށެއްގައި ނެތިގެނ
ނޑިޔާރަކަށް ހުކުރުކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ޢަމަލުކުރަންވީޮގތް ބަޔާންކޮްށ  ފަ

 ކޯޓުތަކަށް އާއްމު ސިޓީއެއް ފޮނުވުން

  2012ޑިސެމްބަރ  9



 

        22 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

ނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުްނ ކޮމިަޝނަށް ހުަށހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ  ވަނަ ައަހރު  2012ތެރެއިން ފަ
ޝަކުވާ މައްސަލައެއްގެ  5މައްސަލައެއް ނިމި  3މައްސަލައެއް ބެލުމަށް މި ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުކުރެވި އޭގެތެރެއިން  13

ނޑިޔާރު ތައް ވަނީ މަސައްކަތްމަރުޙަލާއާ ހަމައަށް ރިޕޯޓް ަފއިނަލްކުރުމުގެ  ޟިރުކޮށް ބަޔާންނެގިޚާކޮމިޓީއަށް  ،ރައްދުވާ ފަ
މައްސަލައެއްގެ އިދާރީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ކޮމިޓީގެ ޢަމަީލ  5ށް ގެންދެވިފައެވެ. އަދި ކުރިއަ

 ވަނަ އަހަރުެގ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.  2012މަސައްކަތް ފެށުމާހަމަށް މަސައްކަތްތައްވަނީ 
  

  ޤަވާޢިދު ކޮމިޓީ  6.4.2
 

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ކޯޓު  ތަކުގެ ޤާނޫނާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުަތްއ ފަ
ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކުގެ ޑްރާފްޓްތަްއ ހެދުމަށްޓަކާ، އެޑިއުކޭޝަން ޓްރޭނިންގ އެންޑް ކޮންސަލްޓެންސީއާ ޙަވާލުކޮށްގެން 

ހަރު ހިމެނިވަޑައިގެންނެވީ ވަނަ އަ 2012ފައިނަލް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން އުފައްދަވާފައިވާ ޤަވާއިދުކޮމިޓީގައި 
 ތިރީގައިވާ މެންބަރުންނެވެ. 

 
 

 ވަކިވި ތާރީޚް  ތާރީޚް  ހަމަޖެހުނު  މެންބަރު  

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު  .1
 )ކޮމިޓީގެ ރައީސް( هللاއަބްދު

 ސެޕްޓެމްބަރ 03
2012 

- 

 ޙަމީދު هللاޢަބްދު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު .2
 

 ޕްޓެމްބަރސެ 03
2012 

- 

 އާޒިމާ ޢާއިޝަތު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛާ .3
 ޝަކޫރު

 ސެޕްޓެމްބަރ 03
2012 

- 

 ސެޕްޓެމްބަރ 03 އަލްއުސްާތޛު މުޙައްމަދު ސަލީމް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު  .4
2012 

- 

 ސެޕްޓެމްބަރ 03 އަލްއުސްާތޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު  .5
2012 

- 

 

ދުަތއް އިނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ކޯުޓތަކުގެ ޤާނޫނާ ގުޅިގެން ކޮިމޝަނުން ހަދަންެޖހޭ ޤަވާފަ
ޙަވާލުކޮށް ޑްރާފްޓްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިަވީނ  ހެދުމަށްޓަކާ، އެޑިއުކޭޝަން ްޓރޭނިންގ އެންޑް ކޮންސަލްޓެްނސީއާ
އި ކޮމިޝަނަށް ުހށަހެޅުމުެގ ކުރިން ޑްރާފްޓްތަކަްށ ތިރީގައިވާ ޤަވާދުތަކެވެ. އަދި ިމ ޤަވާއިދުތައް ފައިނަްލ ކުރުމަްށޓަކަ

 މި ކޮމިޓީން ފަށާފައެވެ.ވަނަ އަހަރުވަނީ  2012ގެންނަންޖެހޭ އެއްވެސް އުނިއިތުެރއް އޮތްތޯބެލުމުގެ މަސައްކަތް 

 ުފަދޑިޔާރުދްގެ ޢާދްމު ޤަވާޢިދ 

 ުރާދޭ ގޮތުގެ އިޖުރާއީ ޤަވާޢިދުފަދޑިޔާރުދްދާބެހޭ ޝަކުވާތައް ތަޙްޤީޤުކޮފް ގޮތެއް ދިދްމުމުގައި ޢަމަލުކ 



 

        23 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

 
 ވަޒީފާއާބެހޭ ކޮމިޓީ  6.4.3

ނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ  ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ އުއްތަމަފަ
ނޑިޔާ ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާބެހޭ ކަންކަންކުރުމުގަިއ ފަ ރުން ފިޔަވައި އެހެން ފަ

ވަނަ އަަހރު ހިމެނިވަޑައިގެންެނީވ  2012ކޮމިޝަނަށް ލަފާއެރުވުމުގެ ގޮުތން އެކުލަވާލާފައިވާ ވަޒީފާއާބެޭހ ކޮމިޓީގައި 
 ތިރީގައިވާ މެންބަރުންނެވެ. 

 

 ވަކިވި ތާރީޚް  ތާރީޚް  ޖެހުނު ހަމަ  މެންބަރު  #
 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު  .1

 )ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު(
 - 2011ޖުލައި  20

ޑިސެމްބަރ  12 ޙަމީދު هللاޢަބްދު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު .2
2011 

- 

 2012 އޯގަސްޓް 05 2011ޖުލައި  20 ދީދީ  هللاޢަބްދު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު .3
ނޮވެމްބަރ  26  

2012 
- 

 2012ނޮވެމްބަރ  20 2011ޖުލައި  20 ޙަސަން  ފަހުމީ މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު  .4
 - 2011ޖުލައި  20 ދުއްރަޙްމާން ޢަބު ޝުޢައިބް އައްޝައިޚްކޮމިޝަންގެ މެންބަރު  .5
 2012 ފެބްރުއަރީ 07 2011ޖުލައި  20 ޢިއްޒުމު هللاކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު .6
ޢާއިޝަތު އާޒިާމ  ައލްއުސްތާޛާކޮމިޝަންގެ މެންބަރު  . 7

 ޝަކޫރު
 ފެބްރުއަރީ 13

2012 
 ސެޕްޓެމްބަރ 03

2012 

ޑިސެމްބަރ  12 އިބްރާހިމް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު ޙުސައިން .8
2011 

 2012 ފެބްރުއަރީ 23

 - 2012 އޯގަސްޓް 05  މުޙައްމަދު ސަލީމްރު އަލްއުސްާތޛު މެންބަ ކޮމިޝަންގެ .9

 

މައްސަލައެއް ުހށަހެޅި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ިމ ހުިރހާ  50ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާއާެބޭހ ކޮމިޓީއަށް  2012
 ފިޔައި ހުރިހާމައްސަލައެއް  8 މީގެތެރެއިން މައްސަލައަކަށްވެސް ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުއެޅި

މި  އެކަމާގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅައި ވަނީ ނިމިފައެވެ.ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައި މައްސަލައެއް 
ބެލުަމްށ މައްސަލައަކީ ަފނޑިޔާރުންގެ ސްލޫކާގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކެއް ކަމަށްވާތީ ެއ މައްސަލަތައް  8ދެންނެވި 

 ވާފައެވެ.ފޮނުވަނީ ސެކްޝަަނށް  ކަމާބެހޭކޮމިޝަންގެ 

 

 ުފަދޑިޔާރުދްގެ މަސައްކަތުގެ ފެދްވަރާއި ޤާބިލުކަދް ވަޒަދްކޮފް އަޅަދްޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާބެހޭ ޤަވާޢިދ 



 

        24 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

 ތަޙްޤީޤް ކޮމިޓީ  6.4.4

 އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަިއން ވަނަ ާމއްދާގަ 23ޝަންގެ ޤާނޫނުެގ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމި
ނޑިޔާރުންނާގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް ބެުލމަށްޓަކައި  ނޑިޔާރަކާގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ފަ ކޮންމެ ފަ

ކޮމިޓީއެއްެގ  26 އަހަރުގެ ނިޔަަލށް ވަނަ 2012އް އުފައްދައި މިގޮުތން ތަްޙޤީޤު ކޮމިޓީތަމައްސަލަތައް ބެލުމަށް ވަކި 
ަވނަ އަހަރު ނިމިފައެެވ.  2012ކޮމިޓީެއއްގެ މަސައްކަތް ވަނީ  8އޭގެތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފަިއވެއެވެ. 

ވާލެވި އަދި ބައެއް ކޮމިޓީތަކުގެ ތަޙްޤީޤު އަދި މީގެތެރެއިން ބައެއްކޮމިޓީތަކުގެ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާނިމި ރިޕޯޓްތައް އެކުލަ
 ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާއަށް މަސައްކަތްތައްވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.ނިމި ރިޕޯޓްތައް 

 
 

 ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން   .7
 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ކޮމިޝަނާ ޙަވާލުކުރެވިަފއިވާ 
ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުަމށްަޓކައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ރުތައް ހިންގުމުގައި ކޮމިޝަނުންޔަތުތަކާއި ބާމަސްއޫލި

ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ަވނަ އަހަރު  2012ހަރުަދނާކުރުމުގެ ޮގތުން އިތުރަށް  މަސައްކަްތތައް އިދާރާގެކޮމިޝަންގެ 
ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި؛ ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ކުރެވިފައި   ވާ މައިގަ

 

 ތާރީޚް  މަސައްކަތް  

   ެމުސާރައިގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކުގ
ނޑަށް ބަދަލު ގެނައުން   އޮނިގަ

 2012ޖަނަވަރީ  19

  ީކީ ކޮމިޝަންގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މާލ
މަޤާމުގައި އެވަގުތަކު  ހުްނނަވާ ބޭފުަޅކު ނުވަަތ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ އެވަގުތަކު ހަވާލުވެހުންނަާވ 
 ބޭފުޅަކުކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން

 2012ފެބްރުއަރީ  13

  17  ްގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 2011މާޗ 
ނޑަ ށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ދަތިދަކެއް ހުރިކަްނ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަ

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުންފާހަގަކުރެވުމާގުޅިގެން، 
ނޑު  މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުްނ ނިންމަވައި އެބޭފުޅުން އެ ޮއނިގަ
ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 

ނޑު ފާސްކުރުންމުވައްޒަފުންގެ އާ އޮނި  ގަ

 2012އޭޕްރީލް  16

   ،ިގައި  2012މާޗް  21ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑ
ބަދަލުވުމާގުޅިގެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ 

ކަމަށް  15:00ން މެންދުރުަފހު  8:00މަސައްކަތުގަޑިއަކީވެސް ހެނދުނު 
 ހަމަޖެއްސުން.

 2012އޭޕްރީލް  19



 

        25 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

 ރު ކޮމިޝަންގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ މުވައްޒަފުން ވަނަ އަހަ  2012 7.1
 

ންގެ އިުތރުްނ މެންބަރުވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  2012
މުވައްޒަފުންނަށް  2ވަނަ އަހަރު  2012މުވައްޒަފުންނެވެ.  26ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދިޔައީ 

 ވަޒީފާއިން ވަނީ ވަކިވެފައެވެ.  ކުމުވައްޒަފަ 1 ވަޒީފާދެވި، އަދި
 
 

ޖަލްސާ/ ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުން/ 2012 7.2
 ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:ރކްޝޮޕްތަކާ ސެމިނަރ/ވާ 

 

 ން ބައިވެރިވި މެންބަރު ގެ މިޝަން ކޮ . 7.2.1
 

 ބައިވެރިވި  ބައްދަލުވުން 

ަނ ުދވަހު މޯލްޑިވްސް ވަ 2012ޖަނަވަރީ  16
ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯހުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ 

މުޙައްމަދު هللا އިސް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަްބދު
ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 19މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއާއެކު، 
ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2012ޖަނަވަރީ 

 އްވި ބައްދަލުވުން އިދާރާގައި ބޭ

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު  .3
 هللاޢަބްދު

هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު ނައިބުރައީސްކޮމިޝަންގެ  .3
 މުޢިއްޒު

 ޝާހިދު هللا އަލްފާޟިްލ ޢަބްދު މެންބަރުކޮމިޝަންގެ  .3
 ޙަމީދު هللا އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު މެންބަރުކޮމިޝަންގެ  .4
 ދީދީ هللا ޢަބްދު އަލްއުސްާތޛު މެންބަރުކޮމިޝަންގެ  .5
 އަލްފާޟިްލ ޤާސިމް އިބްރާހިމް  މެންބަރުކޮމިޝަންގެ  .6
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ  މެންބަރުކޮމިޝަންގެ  .7

 ޙަސަން 
އައްޝައިޚް ޝުޢައިބް  މެންބަރުކޮމިޝަންގެ  .8

 ޢަބްދުއްރަޙްމާން 
އަލްުއސްތާޛު ޙުސައިން  މެންބަރުކޮމިޝަންގެ  .9

 އިބްރާހިމް
ލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އަ  މެންބަރުކޮމިޝަންގެ  .31

 ރަޝީދު

ގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2012ފެބްރުއަރީ  7
ވެރިކަން ބަދަލުވުމަށްފަުހ  ޤައުމުގެ 

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު  .1
 هللاޢަބްދު



 

        26 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

 ރާއްޖޭގައިހާލަތާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުުރމަށް 
އާއެކު  .ގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެން.ޔޫ ވާ ހުންނަ

 2012ެފބްރުއަރީ  12ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލްގައި 
 ން ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވު

 

 އަލްފާޟިްލ ޤާސިމް އިބްރާހިމް  މެންބަރުކޮމިޝަންގެ  .2
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ  މެންބަރުކޮމިޝަންގެ  .3

 ޙަސަން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްީޓ 
ޒަރީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ފެކަލްޓީ އެޑްވައި

 2012ެފބްރުއަރީ  22ކަމަށް މެންބަރުކޮމިޓީގެ 
 ގައި ހަމަޖެއްސެވި 

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު   މެންބަރުކޮމިޝަންގެ  .1
 ރަޝީދު

 

"ނޭޝަނަލް ގަވަރނަންސް ކޮިމޓީ"ގެ ނަމުގައި 
 19އުފައްދަވާފައިވާ ދާއިމީ ކޮމިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން 

ގައި  2012ސެޕްޓެމްބަރ 
ގައި ބޭއްިވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހު 

 ބައްދަލުވުން 

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ  .1
 ޙަސަން 

ވަނަ އަހަރަށް ަލފާކުރާ ބަޖެޓުެގ  2013
މަޢުލޫމާތު އެރުވުމަށް މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް 

ގައި  2012ނޮވެްމަބރ  8އެންޓް ޓްރެޜަރީގައި 
  ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

 

ތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސް .1
 هللاޢަބްދު

  

ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާގުޅޭގޮތުްނ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ށްހައިކޯޓަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަްނ 

ން ބޭނުނުްފޅުވެގެްނ        މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ
ގަިއ ރައްޔިތުންގެ 2012މްބަރ ނޮވެ 13

 މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް  .3
 هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދު

هللا ކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .3
 ދީދީ

 ޝާހިދު هللا އަލްފާޟިްލ ޢަބްދު މެންބަރުކޮމިޝަންގެ  .3
 ޙަމީދު هللا އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު މެންބަރުކޮމިޝަންގެ  .4
 އަލްފާޟިްލ ޤާސިމް އިބްރާހިމް  މެންބަރުކޮމިޝަންގެ  .5
އަްލފާިޟލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ  މެންބަރުކޮމިޝަންގެ  .6

 ޙަސަން 
އައްޝައިޚް ޝުޢައިބް  މެންބަރުކޮމިޝަންގެ  .7

 ޢަބްދުއްރަޙްމާން 
އަލްއުސްާތޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ  މެންބަރުކޮމިޝަންގެ  .8

 ޝަކޫރު 
 އަލްއުސްާތޛު މުޙައްމަދު ސަލީމް  މެންބަރުޝަންގެ ކޮމި .9



 

        27 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު   މެންބަރުކޮމިޝަންގެ  .31

 ރަޝީދު

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ ބަޖެޓާގުޅޭގޮތުްނ  2013
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ 

ގައި  2012ޑިސެމްބަރ  4ކޮމިޓީއާއެކު 
ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި 

 ބައްދަލުވުން 

هللا ކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .3
 ދީދީ

 އަލްއުސްާތޛު މުޙައްމަދު ސަލީމް  މެންބަރުކޮމިޝަންގެ  .3

 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުްނ 
ކޯޓުތަކުެގ  ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ "ސުޕީރިއަރ

ނޑިޔާރުން އެއްކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަްށ  ފަ
ނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ

އާއިގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 
ޑިސެމްބަރ  11ބެންޗާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް 

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގައި  2012
 ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 

هللا ކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .3
 ދީދީ

ބް އައްޝައިޚް ޝުޢައި މެންބަރުކޮމިޝަންގެ  .3
 ޢަބްދުއްރަޙްމާން

އަލްުއސްތާޛު މުޙައްމަދު  މެންބަރުކޮމިޝަންގެ   .3
 ސަލީމް 

 

 ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި  .7.2.2
 

 

 ބައިވެރިވި  ބައްދަލުވުން 
 

ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް 
އަމާޒުކުރައްވައިގެން މައިކްރޮސޮފްޓާއި ނޭަޝނަްލ 

ފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާިއ ސެންޓަރ ފޮރް އިން
 16ން  2012ޖަނަވަރީ  15ގުޅިވަޑައިގެން 

އައި.ސީ.ޓީ "ގެ ނިޔަލަށް ހިންގެވި  2012ޖަނަވަރީ 
ފޮރ އެން އެފިޝަންޓް އެންޑް ޕްރޮޑަކްޓިވް 

ޔޫސިން މައިކްރޮ ސޮފްޓް އޮފީސް  –ގަވަރމަންޓް 
 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް  "2010

އޮފިސަރ  ސީނިއަރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ .1
 އަލްފާޟިލް އަކްބަރު ޢާޞިފް 



 

        28 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއި އިސްލާމިކް 
ރިސާރޗް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްެގ 

 2012ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކުރައްވައިގެން 
އަށް ހިންގެވި "އިސްލާމިކް  26ން  22ޖަނަވަރީ 

ބޭންކިން ޕްރޮޑަކްޓްސް:ޝަރިޢާ އެންޑް 
ލް އެސްޕެކްޓްސް" ޓްރެއިނިންގ އޮޕަރޭޝަނަ
 ޕްރޮގްރާމް 

 

ޑެޕިއުޓީ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން  .1
 ފަހީމް

ވަަނ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް  2012ޖަނަވަރީ  16
ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯުހން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ 

މުޙައްމަދު هللا އިސް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު
މަޖިލީހުެގ ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ 

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ޖުޑީޝަްލ 
 19ންނާއެކު މެންބަރުސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 

ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  2012ޖަނަވަރީ 
 އިދާރާގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 

ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާިޟްލ  .1
 އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު

ނިންގ އިންސްޓިއުޓުްނ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޓްރޭ
ހިންގެވި އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓް އެންޑް ފިނޭސް 
ސެކްޝަންގެ އެންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ 

ޖަނަވަރީ  23ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން 
 ގައި  ހިންގި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން  2012

ސީނިއަރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެްކނޮލޮޖީ އޮފިސަރ  .1
 ރު ޢާޞިފް އަލްފާޟިލް އަކްބަ

 
 

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން  2012ފެބްރުއަރީ  7
ބަދަލުވުމަށްފަހު  ޤައުމުގެ ހާލަތާގުޅޭގޮތުްނ 

ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ   މަޝްވަރާކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި 
ޖުޑީޝަލް  އާއެކުޔޫ.އެން.ގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް

ންނާއެުކ މެންބަރުސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 
ގައި  2012ފެްބރުއަރީ  12ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލްގައި 

 ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 
 

ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާިޟްލ  .1
 އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު

 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ނެޓްވާރކް ސެކިއުރިޓީ 
އާގުޅޭގޮތުން ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ 

 2012މާޗް  4އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގަިއ 
 ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 

ރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުުރ ސެކް .1
 މުޙައްމަދު 

ސީނިއަރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރ  .2
 އަލްފާޟިލް އަކްބަރު ޢާޞިފް 



 

        29 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކާިއ މުއައްސަސާތަކުގެ 
ޤާނޫނުތަކަްށ އެ މަޤާުމތަކުގެ ނުވަަތ 
މުއައްސަސާތަކުގެ ފަރާތުން ެގންނަން ބޭނުންާވ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭެނ  ،އިސްލާޙްތައް
 ޤަވާއިދަށް ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

އް ހުށަހެޅުމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޙެލާޞްއި
ގައި ސިވިލް ސަރވިސް  2012މާޗް  26

 ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުްނ 

ނެރަލް އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުުރ ރެޓަރީ ޖެސެކް .1
 މުޙައްމަދު 

ރ އަލްއުސްތާޛު ލީގަލް އޮފިސަ ޑެޕިއުޑީ  .2
 ޢަބްުދލްޣަފޫރު  ޢަބްދުލްފައްތާޙް

 

ބެހޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް  އިސްލާމިކް ފައިނޭންސާ
 12އިންތިޒާމް ކުރައްވައިގެން މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން 

 ގައި ބޭއްވި ލެކްޗަރ 2012އޭޕްރީލް 

ޑެޕިއުޓީ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ޒޫނާ  .3
 މުޙައްމަދު 

އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަކުބަރު  ސީނިއަރ އައިޓީ .3
 ޢާޞިފް 

 

ކޮމިޝަން އެކުލެވިފައިވާ ގޮތްަތކާއި ކޮމިޝަނުެގ 
މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ިހއުމަން ރައިޓްސް 
ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިްވސުން ބޭނުންފުޅުާވ 

ގައި  2012އޭޕްރީލް  26މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް 
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ިދ 

 ވްސްގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުންމޯލްޑި

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު  .1
 މުޙައްމަދު 
 
 

"ނޭޝަނަލް ގަވަރނަންސް ޮކމިޓީ"ގެ ނަމުގައި 
 19އުފައްދަވާފައިވާ ދާއިމީ ކޮމިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން 

ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  2012ސެޕްޓެމްބަރ 
 އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 

ޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުުރ ސެކްރެ .1
 މުޙައްމަދު 

 

ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ 
 1މުވައްޒަފުން އަޙުލުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި 

ގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް  2012އޮކްޓޯބަރ 
ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުެގ 

 ސެޝަން

ލްފާޟިލް ޢަބްދުލްކަރީްމ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އަ .1
 ޢަލީ

هللا އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު .2
 ޖަމީލު



 

        30 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ޖުޑީޝަލް  2013
ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓުގެ މަޢުލޫމާުތ 

ގައި މިނިސްޓްރީ  2012އޮކްޓޯބަރ  06އެރުވުމަށް 
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި ބޭއްވި 

 ވުން ބައްދަލު

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުުރ  .1
 މުޙައްމަދު  

 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މުއިމިނާ ޢުމަރު  .2
އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްކަރީްމ  .3

 ޢަލީ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ޫބޓާން ރޯޔަލް އޮޑިްޓ 
އޮތޯރިޓީއާއި ގުޅިވަޑައިގެން "ރޯލް އޮފް  

ޑިޓަރޖެނެރަލްސް އޮފީސް އިން ޕްރޮމޯޓިން އޮ
 14ޕަބްލިކް އެކައުންޓިބިލިޓީ" އާއި ބެހޭގޮތުން 

  ބޭއްވި ޕަބްލިކް ލެކްޗަރގައި  2012އޮކްޓޯބަރ 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުުރ  .1
 މުޙައްމަދު  

 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މުއިމިނާ ޢުމަރު .2

ބެހޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް  ސާއިސްލާމިކް ފައިނޭން
 07މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން އިންތިޒާމް ކުރައްވައިގެން 

 ގައި ބޭއްވި ލެކްޗަރ 2012ނޮވެމްބަރ 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ޢުމަރު .1
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ  .2

 މަރިޔަމް ޒަކަރިއްޔާ 
ޢަބްދުލްކަރީްމ  އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް .3

 ޢަލީ
 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގެ މަޢުލޫމާުތ  2013
އެރުވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޓ 

ގައި ބޭއްިވ  2012ނޮވެމްބަރ  8ޓްރެޜަރީގައި 
 ބައްދަލުވުން 

ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާިޟްލ  .1
 އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު

ލްފާޟިލް ޢަބްދުލްކަރީްމ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އަ .2
 ޢަލީ

ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް 
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންެގ 
މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީްނ 

ންނާއެުކ މެންބަރުބޭނުންފުޅުވެގެން  ކޮމިޝަންގެ 
ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 2012ނޮވެމްބަރ  13

 އިދާރާގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 

ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިްލ  .1
 އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާގުޅޭގޮތުްނ  2013
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ 

 ގައި 2012ސެމްބަރ ޑި 4ކޮމިޓީއާއެކު 

ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިްލ  .1
 އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މުއިމިނާ ޢުމަރު .2



 

        31 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

 
ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއެކު  2012  7.3

 ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް  
 

  ބައިވެރިވި  ބައްދަލުވުން 

 ދުވަހު  ވަނަ 2012 ޖަނަވަރީ 16
 ،ފޯހުން ޑިފެންސް ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް

 ޤާޟީ އިސް ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް
 މުޙައްމަދު  هللاޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު
 ހިއުމަން ގުޅިގެން  ހައްޔަރުކުރުމާ

 16 މޯލްޑިވްސްއާއެކު ދި އޮފް ރައިޓްސް
 ބޭއްވި ދުވަހު  ވަނަ 2012 ޖަނަވަރީ

 ބައްދަލުވުން 

 މުޙައްމަދު އާދަމް ސްތާޛުއަލްއު ރައީސް މިޝަންގެކޮ .3
 هللاޢަބްދު

 މުޢިއްޒު هللاޢަބްދު އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .3
  ޝާހިދު هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް  މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .3
  ޙަމީދު هللاޢަބްދު އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .4
  ދީދީ هللاޢަބްދު އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .5
  އިބްރާހިމް ޤާސިމް އަލްފާޟިލް  މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .6
 ފަހުމީ މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .7

  ޙަސަން
 ޝުޢައިބް އައްޝައިޚް މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .8

  ޢަބްދުއްރަޙްމާން
 އިބްރާހިމް ޙުސައިން އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .9

 ރަޝީދު އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު  މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .31
 އަބޫބަކުރު  އަލްފާޟިލް ޖެނެރަލް ރީސެކްރެޓަ ކޮމިޝަންގެ .33

   މުޙައްމަދު

ރައްޔިތުންގެ  ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއެކު 
 މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 
ފައިވާ "ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ޑްރާފްޓްކޮށް

ނޑިޔާރުން އެއްކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް  ފަ
ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" 
އާއިގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

  މެންބަރުކޮމިޝަންެގ  ބެންޗާއެކު
ގައި  2012ޑިސެމްބަރ  11މަޝްވަރާކުރުމަށް 

 ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓު

ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް  .1
 އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު



 

        32 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

 ދުވަހު  ވަނަ 2012 ޖަނަވަރީ 16
 ،ފޯހުން ޑިފެންސް ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް

 ޤާޟީ އިސް ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް
 މުޙައްމަދު  هللاޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު
 މާލޭގައި ގުޅިގެން  ހައްޔަރުކުރުމާ
 ގުޅޭގޮތުން ހަމަނުޖެހުްނތަކާ ހިނގަމުންދާ
 ހައި  ބްރިިޓޝް ހުންނަ ކާގައިސްރީލަން

 2012 ޖަނަވަރީ  31 ކޮމިޝަނަރާއެކު
  ް ބައްދަލުުވނ ބޭއްވި ދުވަހު ވަނަ

 މުޙައްމަދު އާދަމް އަލްއުސްތާޛު ރައީސް މިޝަންގެކޮ .3
 هللاޢަބްދު

 މުޢިއްޒު هللاޢަބްދު އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .3
  ޝާހިދު هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް  މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .3
  ޙަމީދު هللاޢަބްދު އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ގެކޮމިޝަން .4
  ދީދީ هللاޢަބްދު އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .5
  އިބްރާހިމް ޤާސިމް އަލްފާޟިލް  މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .6
 ފަހުމީ މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .7

  ޙަސަން
 ޝުޢައިބް އައްޝައިޚް މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .8

  ޢަބްދުއްރަޙްމާން
 އިބްރާހިމް ޙުސައިން އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު މިޝަންގެކޮ .9

 ރަޝީދު އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު  މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .31
 އަބޫބަކުރު އަލްފާޟިލް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ކޮމިޝަންގެ .33

 މުޙައްމަދު 

 ދުވަހު  ވަނަ 2012 ޖަނަވަރީ 16
 ،ފޯހުން ޑިފެންސް ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް

 ޤާޟީ އިސް ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް
 މުޙައްމަދު  هللاޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު
 ރާއްޖޭގައި  ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރުމާ
 ގުޅޭގޮތުން ހަމަނުޖެހުްނތަކާ ހިނގަމުންދާ
 އިންޑިއާގެ  ހުންނަވާ ރާއްޖޭގައި

 ފެބްރުއަރީ 02 ހައިކޮމިޝަނަރާއެކު
 ް ބައްަދލުވުނ ބޭއްވި ދުވަހު ވަނަ 2012

 އްމަދުމުޙަ އާދަމް އަލްއުސްތާޛު ރައީސް މިޝަންގެކޮ .1
 هللاޢަބްދު

 މުޢިއްޒު هللاޢަބްދު އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .2
  ޝާހިދު هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް  މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .3
  ޙަމީދު هللاޢަބްދު އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .4
  ދީދީ هللاޢަބްދު އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .5
  އިބްރާހިމް ޤާސިމް އަލްފާޟިލް  މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .6
 ފަހުމީ މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .7

  ޙަސަން
 ޝުޢައިބް އައްޝައިޚް މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .8

  ޢަބްދުއްރަޙްމާން
 އިބްރާހިމް ޙުސައިން އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .9

 ރަޝީދު އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު  މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .10
 އަބޫބަކުރު  ޟިލްއަލްފާ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ކޮމިޝަންގެ .11

 މުޙައްމަދު 
 



 

        33 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

 2011 ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް
 މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓް އަހަރުގެ ވަނަ
 އޮޑިޓަރ ގައި 2012 ޖުލައި 25

  ބައްދަލުވުން  ބޭއްވި ޖެނެރަލްއާއެކު

 މުޙައްމަދު އާދަމް އަލްއުސްތާޛު ރައީސް މިޝަންގެކޮ .1
 هللاޢަބްދު

 އާޒިމާ ޢައިޝަތު ޛާއަލްއުސްތާ މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .2
 ޝަކޫރު

 އަޫބބަކުރު އަލްފާޟިލް ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ ކޮމިޝަންގެ .3
 މުޙައްމަދު 

 އަލްފާޟިލާ އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސިނިއަރ .4
 ޒަކަރިއްޔާ  މަރިޔަމް

 

 ޖުޑީޝަރީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެނެޑާއާއި
 ކެނެޑާގެ  ގޮތުން  ބަދަހިކުރުމުގެ ގުޅުން

 ހިމެނޭ ރާތްަތއްފަ އިސްބައެއް ޖުޑީޝަރީގެ
 ގައި  2012 އޮކްޓޯބަރ 01 ވަފުދާއެކީ

  ބައްދަލުވުން ބޭއްވި

 މުޙައްމަދު އާދަމް އަލްއުސްތާޛު ރައީސް ކޮމިޝަންގެ .1
 هللاޢަބްދު

 ދީދީ  هللاޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު ރައީސް ނައިބު ކޮމިޝަންގެ .2
 ޝުޢައިބު ައއްޝައިޚް މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .3

 ޢަބްދުއްރަޙްމާން
 ފަހުމީ މުޙައްމަދު އަްލާފޟިލް މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .4

  ޙަސަން
 ރަޝީދު  އަޙްމަދު އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .5

 

 ޖުޑީޝަރީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެނެޑާއާއި
 ގޮތުން ބަދަހިކުރުމުގެ  ގުޅުން

 ޙިއްޞަ  މަޢުލޫމާތު  ޚިޔާލުބަދަލުކުރުމާއި
 ޖުޑީޝަރީގެ  ކެނެޑާގެ  ގޮތުން ކުރުމުގެ

 ވަފުދާއެކީ ނޭހިމެ ފަރާތްތައް އިސްބައެއް
 ބޭއްވި  2012 އޮކްޓޯބަރ 08

  ބައްދަލުވުން

 މުޙައްމަދު އާދަމް އަލްއުސްތާޛު ރައީސް ކޮމިޝަންގެ .1
 هللاޢަބްދު

 ދީދީ  هللاޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު ރައީސް ނައިބު ކޮމިޝަންގެ .2
 ޝުޢައިބު ައއްޝައިޚް މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .3

 ޢަބްދުއްރަޙްމާން
 ފަހުމީ މަދުމުޙައް އަްލާފޟިލް މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .4

  ޙަސަން
 ރަޝީދު  އަޙްމަދު އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .5

 
 
 

 



 

        34 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރި ދަތުރުތައް ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން  2012 7.4

  ބައިވެރިވި  ދަތުރު 

 ހުރި ޖުޑިޝަލްދާއިރާގައި  އައްޑޫ
 ޖަނަވަރީ 11 ބެލުމަށް މައްސަލަތަކެއް

 އަށް  2012 ޖަނަވަރީ 14 ނ2012ް
 ދަތުރު  ކުރި އައްޑުއަތޮޅަށް

 هللاޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު ރައީސް  ނައިބު ކޮމިޝަންގެ .1
 މުޢިއްޒު

 ދީދީ  هللاޢަބްދު އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .2
 ފަހުމީ  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .3

 ޙަސަން 
 ރާހީމްއިބް ޙުސައިން އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .4
 ޒޫނާ  އަލްއުސްތާޛާ އޮފިސަރ ލީގަލްސް ޑެޕިއުޓީ .5

 މުޙައްމަދު 
 އަލްފާޟިލާ އޮފިސަރ ރިސޯސް ހިއުމަން ސީނިއަރ .6

  ޝަފާ ފާޠިމަތު
 

 ހުށަހަޅާ އިތުރުކުރުަމށް މުއްދަތު  ބަންދުގެ
 ޖުޑީޝަލް  ހައްދުންމަތީ މައްސަލަތަކުގައި

 ކޯޓުތަކުން މެޖިސްޓްރޭޓް  ހިމެނޭ ދާއިރާގައި
 އެއްބާރުލުން ސައްކަތަށްމަ ފުލުންގެ

 މައްސަލައެއް  ހުަށހަޅާފައިވާ ބުނެ ނުދޭކަމަށް
 އަށް  12 ން 10 މެއި 2012 ބެލުމަށް

  ދަތުރު ކުރި ހައްދުންމައްޗަށް
 

 އިބްރާހީމް ޤާސިމް އަލްފާޟިލް  މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .1
 ޙަމީދު هللاޢަބްދު އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .2
 ރަޝީދު  އަޙްމަދު ާތޛުއަލްއުސް މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .3
 ފަހީމް ޙަސަން އަލްއުސްތާޛު އޮފިސަރ ލީގަލް ޑެޕިއުޓީ .4

 ޒަހީން ޙަސަން އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ މީޑިއާ .5

 އިްނތިޒާމްކޮށްގެން ކޮމަންވެލްތުން
 ސަރވިސް  ލީގަލް ޖުޑީޝަލް މޮރިޝަސްގެ
 ޤައުމުގެ  އެ ގޮތާއި ރޭވިފައިވާ ކޮމިޝަން

 އިގޮތާ ބައްޓަންވެފަިއވާ ޝަރުޢީދާއިރާ
ނޑިޔާރުންގެ  ކުރިއަށް ކަންކަން ފަ
 ގޮތާބެހޭގޮުތން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގެންދިއުމުގައި

 ރާއްޖޭގެ  ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު
 މަޢުލޫމާތު ޖުޑިޝަރީއާބެހޭގޮތުން 

 ން 24 ޫޖން 2012 ގޮތުން ބަދަލުކުރުމުގެ
 ދަތުރު ކުރި މޮރިޝަސްއަށް އަށް 30

 އްމަދު މުޙަ އާދަމް އަލްއުސްތާޛު ރައީސް ކޮމިޝަންގެ .1
 هللاޢަބްދު

 ދީދީ هللاޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު ރައީސް ނައިބު ކޮމިޝަންގެ .2
 ޙަމީދު هللاޢަބްދު އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .3
 ފަހުމީ  މުޙައްމަދު އަްލާފޟިލް މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .4

 ޙަސަން 
 ސަލީމް  މުޙައްމަދު އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .5
 ރަޝީދު  މަދުއަޙް އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .6
 މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު އަލްފާޟިލް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ .7
 އިބްރާހީމް ޒޫނާ އަލްއުސްތާޛާ އޮފިސަރ ލީގަލް ޑެޕިއުޓީ .8
 ނުހާ އަލްއުސްތާޛާ އޮފިަސރ ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް .9
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 ޢަބްދުލްޢަޒީޒް 
 އަލްފާޟިލާ  އޮފިސަރ ރިސޯސް  ހިއުމަން ސީނިއަރ .10

 ޝަފާ  ފާޠިމަތު
 ޒަހީން ޙަސަން ފާޟިލްއަލް އޮފިސަރ މީޑިއާ .11
 ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .12

 ޢަބްދުއްލަޠީފް 
 ޙަލީމަތު  އަލްފާޟިލާ އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .13

 ޙަސަން 
 ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .14

 ޢަބްދުއްރަޙްމާން

 މޫސާ ސިފާނާ އަލްފާޟިލާ އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .15

 ޖުީޑޝަލްދާއިރާއާއި  އުތުރުބުރީ ދުންމަތީތިލަ
 ދާއިރާގައި ޖުޑީަޝލް ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީ 

 ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ހިމެނޭ
ނޑިޔާރުންނަށް  މަސައްކަތަށް  އަމާޒުކޮށްގެން ފަ

 މަސައްކަތު  ބޭއްވި ކުރުވުމަށް އަހުލުވެރި
 ރޭވިފައިވާގޮތާއި ޖުޑީޝަރީ ބައްދަލުވުމާއި

 ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް
 ގޮތާމެދު  ކުރެވިފައިވާ ބައްޓަން މަސައްކަތްތައް

 ސްކޫލްގެ  ޖަލާލުއްދީން ކުޅުދުއްފުށީ. ހދ
 ބޭއްވި  އަމާޒުކޮށްގެން  ދަރިވަރުންނަށް

 ބޭއްވުމަށްޓަކައި  ސެޝަން މަޢުލޫމާތު
 އަށް 21 ން  20 ޖުލައި 2012

 ކުރި ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީ
  ދަތުރު
 

 ޙަމީދު هللاޢަބްދު އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ންގެކޮމިޝަ .1
 ރަޝީދު  އަޙްމަދު އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .2
 ޢަބްދުލްފަްއތާޙު  އަލްއުސްތާޛު އޮފިސަރ ލީގަލް ޑެޕިއުޓީ .3

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު 
 هللاއަޙްމަދު އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .4

 ޖަމީލު
 

 ޅު މުލަކަތޮ ޖުޑީޝަލްދާއިރާއާއި ފެލިދެއަތޮޅު
 މެޖިސްޓްރޭޓް  ހިމެނޭ ދާއިރާގައި ޖުޑީޝަލް
ނޑިޔާރުންނަށް ކޯޓުތަކުގެ  އަމާޒުކޮށްގެން ފަ

 ބޭއްވި ކުރުުވމަށް އަހުލުވެރި މަސައްކަތަށް
 ޖުޑީޝަރީ  ބައްދަލުވުމާއި މަސައްކަތު

 ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް ރޭވިފައިވާގޮތާއި
 ބައްޓަން މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަންގެ

 ޙަމީދު هللاޢަބްދު އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .1
 ގެ ކޮމިޝަން ސިވިްލސަރވިސް މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .2

 ޙަސަން  ފަހުމީ މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ރައީސް
 ޢަބްދުލްފަްއތާޙު  އަލްއުސްތާޛު އޮފިސަރ ލީގަލް ޑެޕިއުޓީ .3

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު 
 ފަހީމް ޙަސަން އަލްއުސްތާޛު އޮފިސަރ ލީގަލް ޑެޕިއުޓީ .4
 އަލްފާޟިލާ  އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސީނިއަރ .5
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ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް،  2012
މީގެ އެވެ.  ރުފިޔާ(ތިރީސް އައްމިލިޔަން ހަލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހާސް ފަންސަވީސް ) 38,660,025ވަނީ ދެއްވާފައި

ނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ އިން މުސްކުޅި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ިލބިދެޭވ އިނާޔަތުގެ ގޮތުަގިއ  ތެރޭގައި ފަ
ނޑައަޅުއްވާފައި  ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ އައްރުފިޔާ( ހިމެ )ނަވާރަ މިލިޔަން ފަސްލައްކަ ސާޅީސް 19,547,508ވާ ކަ

އުނިކުރުމަްށ  15ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން % 2012އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ނެއެވެ. 
ވަީނ   )ފަސްމިލިއަން ަހތްލައްކަ ުނވަދިހަ ނުވަހާސް ިތންރުފިޔާ ހަްތދިހަ އައްލާރި( 5,799,003.78އެންގެވުމާގުޅިގެން 

ނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ އިން މުސްކުޅި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހެންކަމުން  ގެ ބަޖެޓުން އުނިކޮްށަފއެވެ.ކޮމިޝަން ފަ
 15ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިަޝންގެ ބަޖެުޓން % 2012ލިބިދެވޭ އިނާޔަތުގެ ޮގތުގައި ަކނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފައިސާއާއި 

ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުކުރުމަށް  2012ޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި ކެޕި ކޮމިޝަންގެ ،އުނިކުރުމުން
ތޭރަމިލިއަން ތިންލައްކަ ތޭރަހާސް ފައްސަތޭކަ ތޭރަރުފިޔާ ފަންސާސް ) 13,313,513.55ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވަނީ 

ަކ ދިހަމިލިއަން ދެލައް) 10,288,526.07ގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ވެފައިވަނީ  2012ޑިސެމްބަރ  31  ( އެވެ.ފަސްލާރި
 އެވެ. އައްޑިހައައްހާސް ފައްސަތޭކަ ސައްބީސް ރުފިޔާ ހަތްލާރި( 

 
 

 ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް  2013 .8
 

 ިހުރި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަްށ ނުނިމ
 ފާސްކޮށް އާއްމުކުރުން. ޤަވާޢިދުތައް

  ްޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީއާގުޅިގެން ދާއިރާގެ އެކްސްޕާރޓުންގެ ލަފަޔާ ކޮމިޝަންގެ މެދުރާސްތާގެ އެްކޝަން ޕްލޭނެއ
 އެކުލަވާލުން އިރުޝާދުގެ ދަށުން 

 ްަމސައްކަތްތައް ަނތީޖާ ނެރެވޭނެފަަދ ގޮތަކަްށ  ުފރިހަމަގޮތެއްގައި އަވަސްކޮށް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައ
 ންތިޒާމްކުރުން.އި

. މ އަދި މުލަކު .މ ގޮތާމެދު ކުރެވިފައިވާ
 އަމާޒުކޮށްގެން ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލްގެ މުލީ

 ބޭއްވުމަށްޓަކައި  ސެޝަން މަޢުލޫމާތު ބޭއްވި
  އަށް  12 ން  10 އޮކްޓޯބަރ 2012

  ދަތުރު ކުރި މުއްޔަށް މުލަކަތޮޅު

 ޒަކަރިއްޔާ  މަރިޔަމް
 ޒަހީން ޙަސަން އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ މީޑިއާ .6
 هللاއަޙްމަދު އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .7

 ޖަމީލު
 



 

        37 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

 .ްމަސައްކަތާގުޅޭ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ވިއުގަކޮށް، ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ތަޖުރިބާ ހިއްސާކޮށް ހެދުނ 
 ެަންށ ންމެންބަރުކޮމިޝަންގެ  ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ގެޖުޑީޝަލް އެކްސްޕާޓުން ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގ

 ކުރުން.ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުަމށް މަސައްކަތް މަސައްކަތު
 .ްނޑިޔާރުންނާއި އާއްމުން އަހުލުވެރިކުރުނ  ކޮމިޝަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކަށް ފަ
  ްނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ ޖަލްސާތައް އާއްމުކޮށ ކޮމިޝަނުން ކަ

 ހުޅުވާލުން. 
  ްނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީނ ަތކުގެ އެޖެންޑާ ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާކޮމިޝަނުން ކަ

 ޝާއިޢުކުރުން
 ިނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން ކޮމިޝަންގެ ނިންުމތަކާއ ޔައުމިއްޔާތައް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގަިއ ، ކޮމިޝަނުން ކަ

 ޝާއިޢުކުރުން
  ްނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީނ  ންތާއެއް ބޭއްވުން.ކަމާބެހޭ ފަރާްތތަކާއެކު އަހަރަކު އެއްފަހަރު މަހާސިކޮމިޝަނުން ކަ
  ްނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީނ  ހަކު އެއްފަހަރު ކޮމިޝަނުން ނޫސްކޮންފަރެންސް ބޭއްވުްނ.މަކޮމިޝަނުން ކަ
  ެނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން އ ކޮމިޝަނުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމާ ނިންމުްނތަކާ ބެހޭގޮުތްނ ކޮމިޝަނުން ކަ

 ޚަބަރުތައް މީޑިއާއަށް ދިނުން
 ޮނޑޔާރުންނާގުޅޭގ ރޯނިކްކޮށް ެބލެހެއްޓުމަްށ ޤާއިުމކުރެވިފައިވާ ތުން ކޮމިަޝނަށް ހުަށހެޅޭ ޝަކުވާތައް އިލެްކޓްފަ

 ހައްލުކޮށް އެނިޒާމުގެ ބޭުނން ހިފަންފެުށން.މައްސަލަތައް  ނިޒާމުގައި ދިމާވެފައިވާ 
  ްނޑޔާރުންނާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައ ދިޔުމަށްޓަކައި ބެލުން އިތުބާރުހުރިގޮތަަކށް ގެން ފަ

ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި އޮންނަފަދަ "އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އޮން ޖުޑީޝަލް އެތިކްސް" އެއް 
 އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

  ްނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކާބެހޭގޮތުްނ ކޮމިޝަނުން ނިންމާ އެންެމަހއި ނިންމުންތަްއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓ ފަ
ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ަޝރުޢީ ކޯޓަކުން ުނބެލޭެނ ގޮތްަތއް އޮތްތޯބަލަިއ އަޅަންޖެހޭ ހުިރހާ ފިޔަވަޅެއް 

 އެޅުން.
  2010 ،2011  ިޝަކުވާތަކުގެ ބެކްޮލގު ހުސްކުރުން. ގެވަނަ އަހަރު 2012އަދ 
 ްނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދިމާވާ މައ  ސަލަތައް ހައްލުކުރުން.ކޮމިޝަނުން ބަލަުމންދާ ފަ
 .ްމުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި ޢިލްމީ ލައިބްރަރީއެއް އުފެއްދުނ 

 

 

 



 

        38 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

 ނިންމުން  .9
 

ނޑިޔާރުންގެ  ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
ެކއްޗާ ބެހޭ ޤާޫނނުން ކޮިމޝަނާ ހަވާލުކޮްށފައިވާ ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯކުޓތަކުގެ ޤާނޫނާއި މަސްތުާވތަ

 2012ކޮމިޝަނުން ވަނީ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްފައެވެ.  ވެސްވަނަ އަހަރު  2012މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި 
 427ޝަނުން ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މިބައްދަލުވުންތަކުަގއި ކޮމި 90ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަންގެ 

  ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވެއެވެ.
 

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމާއި  މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދަވާ ފައިވާ ޑްރަގްކޯޓަށް ފަ
ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ނެތް ކޯޓްތަކަށް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަނުކުރުމާއި  ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން

ނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި މެޖިސްޓްރޭޓުން ގެ ކޯޓު އިސް ކޯޓުތަކު ނޑައަޅާފައި ނުވާ ކޯޓްތަކަށް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ކަ  ކަ
ކޯޓަކަްށ މެޖިސްޓްރޭޓުން ވަީނ  2ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން މެިޖސްޓްރޭޓުން ނެތް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ގެ ފަހުކޮޅު ފެށިފައިވާ ވަނަ އަހަރު 2011މީގެ އިތުރުން ޔަންކޮށްފައެވެ. އްޢަ
ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ މުސާރައިގެ  2010ޑިސެމްބަރ  28ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނާއި 

ނޑަށް މެޖިސްޓް  ނޑެއް އެކުލަާވލައި އެ އޮނިގަ ނޑަށް ބިނާކޮްށ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އޮނިގަ ރޭޓުން ހިޖުރަކުރުމުގެ އޮނިގަ
 ނިމިފައެވެ.ކުރިއަށް ގެންގޮސް ވަނަ އަހަރުވަނީ  2012 މަސައްކަތް

 
ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/13ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ވަނަ މާއްދާ ދަށުްނ  25)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

ނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ އެ ޤާނޫ 55ޢުމުރުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  26ނުގެ އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ފަ
ގެ )ނ( ދަށުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  64ދަށުން ލިބިދެވޭ އިނާޔަތާއި އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 

ނޑައެޅިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު  ގައި ކޮމިޝަނުން  2011ނޮވެމްބަރ  17ކޮމިޝަނުން އިނާޔަތެއް ކަ
ނޑިޔާރުންަނށާއި  55 ފާސްކޮށްފައިވާ "ޢުމުރުން އަހަރު   55އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް ަވކިވާން ބޭނުްނ ފަ

ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު"ެގ ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ނުވިނަމަވެސް ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށް 
ނޑިޔާރުން  37ވަނަ އަހަރު  2012ދަށުން  ވަނަ އަހަރު  2012ން އެފަރާތްތައް މުސްކުޅިކުރުމަށް އެދުމާގުޅިގެފަ

އަހަރުން މަތީގެ  60މުސްކުޅިކޮށް އިނާޔަތް ވަނީ ހަމަޖައްސައިދީފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގިނައިން ހިމެނެނީ ޢުމުރުން 
ފަރާތްތަްއ  އަހަރުވެގެން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މުސްކުޅިކުރަންޖެހޭ 70ފަރާތްތައް ކަމަށްވުމާއެކު ޢުމުރުން 

 ދާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.މަދުވެގެން
 

ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުްނތަާކއި، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް 
ނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން އާންުމން ހޭލުްނތެރިކުރުމުގެ މަްޤޞަދުގައި ކޮމިޝަނުްނ  އާންމުންނަށް ައންގައިދީ ފަ

ވަރސިޓީ، ކޮލެުޖގެ ދަރިވަރުންނަށާއި މާލޭގެ ސާނަވީ މަދްރަސާތަކުގެ ފައްޓަވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޔުނި



 

        39 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

ދަރިވަރުންނަށާއި އަތޮޅުތަކުގެ ސާނަވީ މަދްރަސާތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންާގ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުެގ 
ވިލާކޮެލޖުގެ ދަރިވަރުންނަށާިއ ަވނަ އަހަރު ވަނީ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގާފައެވެ. އެގޮުތން  2012ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 

ކޫލާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލާއި މ.އަޮތޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ސްކޫލާއި އަދި އަމީނިއްޔާ ސް ދަރުމަވަންތަ
ގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އެ ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން މ. މުލަކު ސްކޫލުގެ 

ތިރާމް ހޯދުމާއި އުފެދެމުން އަންނަ ޒުވާންޖީލަކީ ޝަރުޢީދާއިރާއަށް އިތުބާރުކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމާއި، ޙްށް އިނޑިޔާރުންނަފަ
ގެ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އެހީގައި އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމުއެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ޝަރުޢީ ދާއިރާ 

 ންދެވިފަެއވެ. އެކުދިންނަށްވަނީ މަޢުލޫާމތު ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެ
 

ނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކަށް ިބނާކޮްށ،  އާންމުންގެ ފަރާތުން ފަ
ނޑިޔާރުންނަްށ މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަްށ  ނޑަށް އަހުލުވެރިކުރުވައި، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ފަ ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތަށް ފާރަ ވެރިވާ ކޮމިޝަނެއްެގ ގޮތުގައި ކޮމިޝަން އޮތްމިްނވަރާއި، ރައްޔިތުންގެ ހޯދުމާއި ފަ
ނޑިޔާރުން ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށްގެންާދ ޤުއްޙަ ތައް އިންސާފުން ހޯދަދިނުމަށް ފަ

ވަނީ ޕްޮރގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް  ވަނަ އަހަރުވެސް 2012ލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހުމަސައްކަތަށް އަ
 ގެންދެވިފައެވެ. އެގޮތުން ތިލަުދންމަތީ އުތުރުބުރީ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއާއި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގައި 
ނޑިޔާރުންނާއި ފެލިދެއަތޮޅު ޖުޑިޝަލްދާއިރާއާއި މުލަކަތޮޅު ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ  ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަ

ނ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއެއްގެ ހުރިހާ  8މިހާތަނަށް މި ޕްރޮގާމް  ޑިޔާރުންނަށް އަމާޒުކޮށް މި ޕްރޮގްރާމްވަނީ ހިންގާފައެވެ.ފަ
ނޑިޔާރުންނަށް ހިނގިފައިވާކަްނ ފާހަގަކުރަމެވެ.   ފަ

 

ވަދަ އަހަރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދްގެ މެދްބަރުދްދާއި މުވައްޒަފުދް ހިމެދޭގޮތަފް  1111

ކޮމިޝަދަފް ކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރަކީކ ދުދިޔޭގެ އެހެދް ގައުމުތަކުގައި ޖުޑީޝަލް އެދްޑް ލީގަލް ސަރވިސް  މޮރީޝަސްގެ

ގެ އެހީގައި ކުރިއަފް ގެދްދިއަ ތަޖުރިބާ ތްމިފަދަ ކޮމިޝަދްތައް ހިދްގާގޮތް ދެދެގަދެކ ދަސްކުރުމަފްޓަކައި ކޮމަދްވެލު

އްތަކުގެ ތެރޭގައި މޮރީޝަސް ޖުޑީޝަލް އެދްޑް ލީގަލް ސަރވިސް ދަތުރުގައި ފާހަގަކުރެވުދު ކަދްތަ ދަތުރެކެވެ. މި

ކޮމިޝަދުގެ މެދްބަރުދްގެ މަދުކަމާއިކ ދިދްމުދްތައް ދިދްމުމުގައި މިދިވަދްކަމާއިކ ހަމަހަމަކަމާއި ދުފޫޒުދް އެއްކިބާވެފައިވާ 

ސަރވިސް ކޮމިޝަދުގެ  މިދްވަރާއި ފަދޑިޔާރުދްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަބެލުމަފް މޮރީޝަސް ޖުޑީޝަލް އެދްޑް ލީގަލް

އެ ކޮމިޓީދް އެ މައްސަލަ ބަލައި އެ ފަދޑިޔާރަކާގުޅޭގޮތުދް އެކަފީގެދްވާ  ގެ ތެރެއިދް ކޮމިޓީއެއް އުފައްދައިމެދްބަރުދް

އެބޭފުޅުދް ސިޔާސީ ކަދްތައްތަކާ  ކުރަދް ފެފުމާއެކުޤާދޫދީ ވަކީލުދްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ފިޔަވަޅު އަޅަމުދް ގެދްދާކަމާއި

މުދް މޮރީޝަސްގެ ޖުޑީޝަލް ލީގަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދާމެދު ދެކޭގޮތް ދްއި އމާމަސައްކަތް ކުރައްވާކަދުރުވެ މުޅިދް

މަތްތެރި ގޮތްތަކެއް މުގައި އާދްމުދްދާއިކ ވަރަފް ރަޙްރަދގަޅުކަމާއި މޮރީޝަސްގެ ކޯޓުތަކަފް މައްސަލަތައް ހުފަހެޅު

  ހަވެގެދްދާކަދް ފާހަގަކުރެވުދެވެ.ގެދްގުޅުމުގެ ސަބަބުދް މައްސަލަ ހުފަހެޅުމަފް ފަސޭ

 



 

        40 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

ވަދަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ވާގޮތުގެމަތިދް ޢަދުލްއިދްސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ  359ޤާދޫދުއަސާސީގެ 

ކަދްތައްތައް ހިދްގުމުގައްޔާއި ކޯޓުތަކާގުޅޭ އެހެދިހެދްކަދްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހަފް މި 

ދުމުގެ ގޮތުދް ޖުޑިޝަރީ ފުރިހަމަކޮފް ހަރުދަދާކުރުމަފްޓަކައި ކުރަދްޖެހޭ ކަދްތައްތައްކ ފުރިހަމަކޮފް ކޮމިޝަދުދް ލަފާދި

ހަރުދަދާކުރުމަފްޓަކައި ކުރަދްޖެހޭ ކަދްތައްތަކެއް ހުރިކަމަފް ތަފާތު ފަރާތްތަކުދް ތަކުރާރުކޮފް ވިދާޅުވަމުދް ގެދްދަވާތީކ މި 

މުގައި ޖުޑީޝަރީއަފް ގެދްދަދްޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ދެދެގަތުމަފް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދާއިރާގެ ޤާދޫދުތަކާއި އެހެދިހެދްކަދްކަ

 3133މަސައްކަތްތައް  ދުމުގެބޭދުދްވާ ފަދްދީ އެހީތެރިކަދް ޔޫ.އެދް.ޑީ.ޕީދް ހޯ ދިރާސާއެއްހެދުމަފް ދިދްމައި މިކަމަފް

 ވަދަ އަހަރުވަދީ ފެފިފައެވެ. 

 

 ޕްރެކްޓިސްގައިވާ ގޮތުމަތީދް ބެސްޓް އިދްޓަރދޭޝަދަލް ފްހަރުދަދާކޮ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަދްގެ

 އިޖާބަދީ ގޮވާލުދްތަކަފް ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެފަދަ އަދި ހޯދުމާއި ކޮދްސަލްޓެދްސީ ރާއްޖޭދްބޭރުދް ޢަމަލުކުރުމަފް

. ވާލާފައިވާދެއެވެހުޅު ފުރުޞަތުތައް ބޭދުދްކުރުމަފް އެހީތައް ފޯރުކޮފްދޭ އެފަރާތްތަކުދް ބަދަހިކޮފް އެފަރާތްތަކާގުޅުދް

 ވަދީ މަޝްވަރާކޮފްފައެވެ.ދުތަކާއެކު ކެެދެޑާގެ ޖުޑީޝަރީގެ ވަފު ކޮމަދްވެލްތާއި އާއި ޕީ.ޑީ.އެދް.ޔޫ އެގޮތުދް

 
ނޑިޔާރުންނަށް ދިާމވާ ވަނަ އަހަރުވެސް  2012 ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ފަ

ކޮމިީޓތަކާއި ސުޕްރީމްކޯޓާ ބައްދަލުކޮށް މަްޝވަރާތައް ވަނީ ކުރިއަށް  ދަތިތަކާބެހޭޮގތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ
 ގެންދެވިފައެވެ.

ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތްތައް ހަލުވިމިނެއްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމުމަށްޓަަކއި 
ނޑު ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޓެކްނިކަމުވައްޒަފުން ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ  ލްޭބުފޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ގެ އޮނިގަ

ނޑަށް މުވައްޒަފުން ހިޖުރަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަން  ޖެހޭ އިސްލާޙްކޮށް ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރުމާގުޅިގެން އެ އޮނިގަ
ވަނަ އަހަރުވަނީ ކުރިއަށް ގެންދަންަފށާފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުން އިތުރުވެ  2012މަސައްކަތްތައް 
 ވެގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ފެންވަރު ރަނގަޅުފުރުޞަތު ބޮޑުވެ މަސައްކަތުގެ ވާލައި ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރާ

 

ރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޕް
ނޑައަޅައިދި ހުޅުމާެލ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި މައްސަލަތަކެއް ބެލުމަށް ނުމަށް ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯުޓްނ ެބންޗެއް ކަ
ނޑިޔާރުން ހިމެނޭ ެބންޗެއް  3ުހޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި  ން،ގެކޮމިޝަނުގައި އެދުމާގުޅި  ވަނަ އަަހރު  2012ފަ

 159ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަނީ ކޮމިޝަނުން އެުކލަވާލާފަެއވެ. މި ބެންޗު އެކުލަވާލުމުގަިއ ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުޮކށްފައިވަނީ 
ވަނަ ނަންބަަރށާއި އަދި ހަމަ ާޤނޫނުއަސާސީގެ ބުނެވުުނ  3ވަނަ ނަންބަރަށާއި   1ގެ  އަށާއި )ނ( ނަ މާއްދާގެ )ހ(ވަ

ވަަނ  21)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު(ގެ  2008/10އަދި ާޤނޫނު ނަްނބަރު  ،އަށާއި މާއްދާގެ )ބ(
 2010/13އަދި ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،ނަންބަރަށާއިވަނަ  3ވަނަ ނަންބަރަށާއި  1ގެ  މާއްދާގެ )ހ( އަށާއި )ށ(

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު(ގެ   ރިޢާޔަތްކޮށްވަަނ މާއްދާއަށް  50ވަނަ މާއްދާއާއި  49ވަނަ މާއްދާއާއި  48)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
ނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގެ ލަމި ފަދަ ބެންޗެއް އެކުލަާވލުމަްށ ބޭނުންވާކަަމށް  ާފފުޅަކަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ



 

        41 2012ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( 2010/13ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،އެދި ވަނަ  49ވަނަ މާއްދާއާއި  48ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
ވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރިމް ކޯޓުގައި ދި އެދި ލަފާފުޅަކަށް އެކުލަވާލުމުގެ ބެންޗެއް ،ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 50މާއްދާއާއި 
ނޑިޔާރުްނ  ބެންޗެއް އެފަަދ  ،ދެންނެވުމުން އެކުލަވާލުން އެންެމ ރަނގަޅުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

މިބަޔާންުކރެވުނު ދުސްތޫރީ އަދި ނިންމާފައިވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮމިޝަނަށް އެންގެވުމާގުޅިގެންނެވެ. 
ރޮސިކިއުޓަރ ޕް ޔަތްކޮށް، އިސްވެ އިޝާރަތްކުރެވުނުޤާނޫނީ ހަމަތަަކށާއި، އަދި ޢަާދލަތުގެ މަތިވެރި ހަމަތަަކށް ރިޢާ 

މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުްނ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 
ނޑިޔާރުންނަކީ ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ތިބި މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ނޑައެޅި ބެންޗުގައި ހިމަނާފައިވާ ފަ  ތެރެއިން ކަ

ނޑިޔާރުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ފަރާްތތަކުގެތަޢުލީމީގޮތުްނނާއި ތަޖުރިބާގެ ގޮުތން އެންމެ ޤާބިލް    ެތރޭގައި ހިމެނޭ ފަ

 
ނޑިޔާރުންނާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ނިޒާމަށް  ވަނަ އަހަރު  2012ފަ

ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޭޅ މައްސަލަތައް ބެލުމުެގ މަސައްކަތް ހަލުވިކޮްށ ނަީތާޖ ގެނެވުނު ަބދަލުގެ ސަަބބުން ަފނޑިޔާރުންނާ
ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާކަން ާފހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުްނ  2012ކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށް  ލުހާޞި

މައްސަލައެއް  107 ހަރުގެ ނިޔަލަށްވަނަ އަ 2012މިހާތަނަށް ކޮމިޝަަނށް ހުށަހެިޅފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 
 90ނުނިމިވަނީ  ނިމިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ކޮމިޝަަނށް ުހށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން

 51މައްސަލަ ގެންދަނީ ތަޙްޤީކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ކަމާއި އަދި އަނެއް  37މައްސަލަކަން ފާހަގަކޮށް އޭގެތެެރއިން 
އަދި މިހާތަނަްށ  ސަލަވެސް އިދާރީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޕްރޮސިޖާތައް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.މައް

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2012މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  369ކޮމިޝަން އުފެދުނުފަހުން ކޮިމޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 
 2012ޕަސަންޓެވެ. އެހެންކަމުން  86ވެ. މިއީ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ މައްސަލަ ނިންމިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެ 318

ޕަސަންޓް މައްސަލަކަންވެސް  14ވަނަގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެތެރެއިން ނުނިމިވަނީ 
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

ގައި ކުރިއަފް ގެދްދިއުމުގައި ދަމަވެސް އަދިވެސް ކޮމިޝަދްގެ މަަސައްކަތް ހަރުދަދާކޮފް ހަލުވިމިދެއް

ވަދަ އަހަރު ފާހަގަކޮފްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިދް ތިރީގައިވާ ކަދްކަދް ޙައްލުދުވެ ހުރުމުގެ ސަބަބުދް  3133

ހުރަސްތަކެއް ގެދްދިއުމުގައި ފް ކޮމިޝަދްގެ މަސައްކަތަކާއި ޒިދްމާތައް ދަތީޖާ ޙާސިލުކުރެވޭދެ ފަދަގޮތަކަފް ކުރިއަ

 ހަގަކުރަމެވެ. ފާ  ހުރިކަދް

 
ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން އުފެދޭ މައްސަލަތައް ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގެ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ފަ .1

ނޑިޔާރުން  ،އޮތުމުން ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުުރމަށް ހުރަސްތަކަކާ ކުރިމަތިވެ، ފަ ކޯޓުތަަކށް ޭބނުންވާ ައދަދަށް ފަ
ނޑިޔާރުން ކޯޓުތަކަށް ޢައްޔަންނުކުރެވި ލަސްވެގެން ދިއުމާއި އަދި ޢައްޔަންކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ދި  ގުލާ ފަ

 ތައް ނުނިމި ލަސްވުމަށް މެދުވެރިވުން.ލައެކަމުގެ ސަބަބުން ކޯޓުތަކަށް ުހަށހެޅޭ މައްސަ
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ނޑިޔާރުންގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި  ގެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުމެ .2  އަހަރު ދުވަސް ބަލަންޖެހުމުން މަތީ ތަޢުލީމު 2ފަ
ނޑިޔާރުކަމުގެ ފެށޭ ލެވަލްގެ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށްވެްސ  ޙާޞިލްކޮށްގެން އަލަށް އަންަނ ބޭފުޅުންނަށް ފަ
ނޑިޔާރުން ލިބުމަްށ  ކުރިމަތި ލެވޭގޮތް ނުވުމާއި، އެލެވަލްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަްށ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފަ

 ދަތިތަކެއް ދިމާވުން.
 

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަމުގައި ފުށުއަރާ ކަންތައްތަކެްއ  ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ ކަންކަންފަ .3 ބެލުމަްށ ޤާނޫނުގަިއ ކަ
 ހުރުން.

 

ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކާގުޅިގެން  .4 ކޮމިޝަނުން ނިންާމ ނިންމުންތައް ކޯޓަށް ުހށަހެޅޭެނކަން ނުވަަތ ފަ
ނޑައެޅި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުން މުހިންމު ކަމަށާއި އަދި އެގޮތުން ކޯޓަށް  ނޫންކަން ޤާނޫނުގައި ކަ

އެންމެ މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށްކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައި އެ ަމއްސަލައެއް ހުށަހެޅޭނީ  ހުށަހެޅޭނެކަމަށް ވާނަމަ،
ނޑައެޅިދާނެކަން، ނުވަތަ ނޫންކަްނ ޟޫއުހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އެ މައްސަލާގެ މައޮތުމާއެކު  އާމެދު ގޮތެއް ކަ

ނޑަ  އެޅި ބަޔާންވެފަިއ ނެތުން.ޤާނޫނުން ކަ
 

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  .5 ނޑިޔާރެއްގެ  26ފަ އަހަރުވުމުން މުސްކުޅި  70މުރުން ޢުވަނަ މައްދާގެ )ހ( ގައި ފަ
ނޑިޔާރުންނަށް ޕެންޝަނާބެހޭ ާޤނޫނުްނ ލިބިދެޭވ ޢިނާޔަތްތައް ފިޔަވައި އެެހން އިނާޔަތެްއ  ކުރެވޭ ފަ

ނޑައެޅޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކަ ޕެންޝަނާެބހޭ ޤާނޫނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮށްފައިވުުމން، މަށް ބަޔާންކަ
ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  70 މުރުން ޢުޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން  އަހަރުވެގެން ފަ

އެފަދަ ެވސް ާޤނޫނުން ޕެންޝަނާބެހޭދިވެހިރާއްޖޭގެ އާއި މަޖިލީހުން އެފަދަ އިނާޔަތެއް ަކނޑައަޅާފައިނުވާތީ 
ނޑިޔާރުންނަށް ދެވެްނ  65 މުރުންޢު އިރުއެ ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަން ފެށުނުއިނާޔަތެއް  އަހަރުވެފައިވާ ފަ

ނޑައަޅުއްވާފައިފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެ އިނާޔަތެއް  ވާނެތުމުން، މިހާރު މުސްކުޅިކޮށްފައި ނުވާތީ،  މަޖިލީހުން ކަ
   ނެތުން.ހޯދިފައި އަދި އެކަމަށް ޙައްލެއް 

 

( ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ނވަނަ ާމއްދާގެ ) 35ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  .6
އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކާެބހޭ ހިސާބު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަްޝވަރާއާއެކު، 

އެކުލެވޭ މާލީ  ޑިޓްކުރުމަށްފަހު،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިޔެ ަބލަހައްޓައި އޮ
ވަނަ އަހަރު  2012ބަޔާނެއް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ިރޕޯޓާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް 

ވެްސ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުްނ މާލީ ބަޔާްނ  ކަމާބެހޭ ފަާރތްތަކަށް ުހށަހެޅުމާހަމައަށްކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓު
   .ނުވުން ކަމާބެހޭ އޮފީސްތަކަށް ޮފނުވޭގޮތްފައި ނުވާތީ މާލީބަޔާން ކޮށްދެއްވާ ތައްޔާރު
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)ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް  2008/10ޤާނޫުނ ަނންބަރު: ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  159ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .7
ނޑިޔާރުންފިޔަވައި  21ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު(ގެ  ނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އުއްތަމަފަ

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންދިނުމާއި، ބަދަލުކުރުމަީކ ކޮމިޝަންެގ އެ ހެން ފަ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އަދި ޤާނޫުނ ނަންބަރު: 

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/13 އެ  ވަަނ މާއްދާ( 28)ކުރީގެ  ަވނަ މާއްދާގައި 29)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް ވަނަ މާއްދާ(  26)ކުރީގެ ވަނަ މާއްދާގައި  27ޤާނޫނުގެ 

ނޑިޔާރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ، އެކަށީގެްނވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  މެދުވެރިވެގެން ފަ
މީހަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަުރ: ކޮމިޝަނުން އެ މަޤާމަށް 

ވަނަ  47އާއި އެ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( 16)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/13
ގަކުރެވިފައިވުމުން މި ނެވި ބާރުތައް ހަނިކުރެވިފައިވާކަމަށް ފާހަމާއްދާއިން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީަފއިވާ އިސްވެދެން

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި މަޤާމުގެ މާއްދާތަކުގައި ތަޢާރުޒުތަކެްއ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ،  ފަ
 ކުރިއެރުންދިނުމާއި، ބަދަލުކުރުމުަގއި ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ދަތިވުން. 

 
ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގިއ  35ޤާނޫނު(ެގ  )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 2008/10ޤާނޫނު ަނންބަރު:  .8

ބަޔާންކުރާ ކޮމިޝަނުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކާބެހޭ ހިސާބު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
މަޝްވަރާއާއެކު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ލިޔެ ބަަލހައްޓައި އޮޑިްޓކުރުމަށްފަހު، 

ޤާނޫނު މާލީ ބަޔާނެއް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ަނމަވެސް  އެކުލެވޭ
ަވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން މާލީ އަހަރެްއގެ ތެރޭގައި  8)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު( ގެ  2006/3ނަންބަރު: 

ފައިސާގެ ބިލެއް، އެމާީލ އަހަރެއް ނިމޭ ފަހުން އަްނަނ  ހޯދާފައިވާ މުދަލަކަށް، ނުވަަތ ޚިދުމަތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅައި ހިސާބުތައް ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވުމާއެކު އެ 30ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 

ރުގެ ގެ ނިޔަލަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ބިލްތައް ޖެހިގެން އަްނނަ އަހަ 31އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރުމަހުގެ 
ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅައި ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ހަމަށް ފެބްރުއަރީމަހުގެ މެދެއްހާ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ(  35)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާޫނނު(ގެ  2008/10ޤާނޫުނ ނަްނބަރު:  ،ނިމި
ަވނަ މާއްދާގައި  36ޝްަވރާއާއެކު މި ޤާނޫނުގެ ށްފައިވާ ަފދައިްނ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަބަޔާންކޮގައި 

އެކަްނ  ޢަމަލީގޮތުންބުނެފައިވާގޮަތށް ކޮމިޝަންގެ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއެކު ހުށަހަޅާގޮތަށް އޮތުމުން 
 ދަތިވުން.  ތަންފީޒުކުރުން
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ނަން /  މެންބަރުގެ 
 މަޤާމް 

89 33 88 99 16 26 95 46 141 

އާދަމް  އަލްއުސްތާޛު
هللا / މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 ރައީސް 

56 7 9 16 0 0 95 46 343 

هللا ޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު
އިބު މުޢިއްޒު / ނަ

 ރައީސް 

86 31 109 339 0 12 95 46 141 

هللا ޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު
 އިބު ރައީސްދީދީ / ނަ

63 44 30 74 32 35 95 46 141 
هللا ޢަބްދު އަލްފާޟިލް

 ޝާހިދު / މެންބަރު 

85 38 105 333 3 15 95 46 141 
هللا ޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު

 ޙަމީދު / މެންބަރު

83 35 94 319 21 11 95 46 141 
ޤާސިމް  އަލްފާޟިލް

 އިބްރާހިމް / މެންބަރު

21 8 107 335 13 13 95 46 141 

ޝުޢައިބް  އައްޝައިޚް
ޢަބްދުއްރަޙްމާން / 

 މެންބަރު 

1-ޖަދުވަލު   
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22 33 86 98 18 6 95 46 141 

މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް
ފަހުމީ ޙަސަން / 

 މެންބަރު 

97 3 115 118 11 12 95 46 141 

 އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު
 މެންބަރު/  ރަޝީދު

95 1 20 33 0 1 95 46 141 

ސައިން ޙު އަލްއުސްތާޛު
 އިބްރާހިމް / މެންބަރު

40 45 30 75 17 32 95 46 141 

 އަލްއުސްތާޛާ
 އާޒިމާ ޢާއިޝަތު
 މެންބަރު/  ޝަކޫރު

23 4 89 93 11 3 95 46 141 

 އަލްއުސްތާޛު

މުޙައްމަދު ސަލީމް / 
 މެންބަރު 

 

 33.6 އިންސައްތަ ކެންސަލްވި ޖަލްސާތަކުގެ
 67.4 ޖަލްސާތަކުގެ އިންސައްތަ  ބޭއްވުނު


