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`
 .1ތަޢާރަފް

މިއީ ޤާނޫނު ނަމްބަރު ( 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  36ވަނަ
ރ
ފނުވާ  2013ވަނަ އަހަރުގެ އަހަ ީ
ލޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޮ
މާއްދާގެ (ހ) ދަށުން ރައީސު ް
ރިޕޯޓެވެ.
މި ރިޕޯޓް ބިނާވެގެންވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  159ވަނަ މާއްދާ އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ނންބަރު 2008/SC-RU/01 :ގެ
ނ (ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ރޫލިންގ ަ
ނ މާއްދާގެ ދަށު ް
ވ ަ
ނނުގެ ަ 21
ކޮމިޝަންގެ ޤާ ޫ
ލ
އނިކޮށް) ،ޖުޑީޝަ ް
އވާ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ު
އޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން އުނިކޮށްފަ ި
ދަށުން ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލި ް
ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ:


ޤާނޫނުއަސާސީގެ  159މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ފިޔަވައި އެހެން
ޔރާއި
ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ،މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ،ބަދަލުކުރުމާއި ،އުއްތަމަ ފަނޑި ާ
ސުޕްރީމްކޯޓުގެ

ފަނޑިޔާރުން

ޢައްޔަންކުރުމުގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

މަޝްވަރާދިނުމުގައި

ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް.


ގ  21ވަނަ
އ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު ެ
ގ (ށ) އާ ި
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  159މާއްދާ ެ
ތކާމެދު
އފުލާ ޝަކުވާތައް ބަލައި ،އެފަރާތް ަ
ނ ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން ު
މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށު ް
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައާއި ،މަޤާމުން ވަކިކުރާންޖެހޭ މީހުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް
ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް.



ލ ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  159މާއްދާގެ (ނ) އާއި ޖުޑީޝަ ް
ޖހޭ ޤަވާޢިދުތައް ހަދައި ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް.
މާއްދާގެ(ނ) ގެ ދަށުން ހަދަން ެ



ނ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  159މާއްދާގެ (ރ) އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަ ަ
ތއްތައް ހިންގުމުގައްޔާއި ކޯޓުތަކާގުޅޭ
ލއިންޞާފު ޤާޢިމުކުރުމުގެ ކަން ަ
މާއްދާގެ(ރ) ގެ ދަށުން ޢަދު ް
އތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލަފާދިނުން.
އެހެނިހެން ކަންތަ ް



ޤާނޫނުއަސާސީގެ  159މާއްދާގެ (ބ) އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ
އތައް.
އވާގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތަ ް
މާއްދާގެ(ޅ)ގައި ބަޔާން ކޮށްފަ ި

ންހަގެރީއަރިހަޕޯރީޓް 2013
ސްމި ކޮ
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ޖުޑީޖުޑީ
2013
ޝަ އަ
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ޝަލް

4



ވސް
ނއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުން ޖުޑީޝަލް ސަރ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫ ާ
ތއްތައް.
ކޮމިޝަނާ މަތިކުރެވިފައިވާ ކަން ަ
ގ
ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި މައިގަނޑަކަށް ބަލާފައިވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު ެ

 36ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ނުކުތާތަކަށެވެ.

 .1.1ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން
ނންބަރު10/2008:
ނނުއަސާސީގެ  158ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ަ
ނނަކީ ޤާ ޫ
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ް
(ޖުޑީޝަލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަންގެ

ނނު)
ޤާ ޫ

ގެ

3

ވނަ
ަ

މާއްދާގައި

ފރާތްތަކެވެ.
ަ

ބަޔާންކުރާ

ނ
ޤާނޫ ު

ގ
މތިން ކޮމިޝަން ެ
ނަންބަރު( 10/2008:ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  7ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ރައީސްކަމުގެ މަގާމާއި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުގައި ތިއްބެވީ  2012ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ
މަގާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ އާއި ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި
ދ އެވެ.
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީ ީ

 2013 .1.1.1ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ކޮމިޝަންގައި ތިއްބެވި މެންބަރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް.

.1

ދ
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހި ު

.2

އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު

ސުޕްރީމްކޯޓުގައި

ޢަބްދުﷲ

ކރެއްވި ފަނޑިޔާރު.
ތެރެއިން ،އެ ކޯޓުން އިންތިޚާބު ު

.3

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު

ހައިކޯޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން،

.4

ދ
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ދީ ީ

.5

އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް

.6

އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު

ނގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައެޅުއްވި
ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ،ރައްޔިތު ް

ޢަބްދުއްރަޙްމާން

މެންބަރު.

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

ފަނޑިޔާރުންގެ

އެކޯޓުން އިންތިޚާބުކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު.
ދަށުކޯޓުތަކުގެ

ފަނޑިޔާރުންގެ

ތެރެއިން،

އެކޯޓުތަކުން

އިންތިޚާބުކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެމަޖިލީހުން
ކަނޑައެޅުއްވި މެންބަރު.

5
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

.7

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަލީމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވި މެންބަރު.

.8

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ

ބަންޑާރަނައިބު.

ޝަކޫރު
.9

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ނ ކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަ ް
ކރެއްވި މެންބަރު.
ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ު

 2013 .1.1.2ވަނަ އަހަރު މެންބަރުންނަށް އައި ބަދަލު
 10މާޗް 2013

ބަންޑާރަނައިބުކަމުގެ މަޤާމުން އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު
ވަކިވެވަޑައިގަތުމާގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން.

 10މާޗް 2013

މށް ޢައްޔަނުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އަލްއުސްތާޛާ
ބަންޑާރަނައިބުކަމުގެ މަޤާ ަ
ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ހަމަޖެހުން.

 17މާޗް 2013

ލ މުޙައްމަދު
 20ނޮވެމްބަރ  2012ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަލްފާޟި ް
ނ
ގ މަޤާމު ް
ފަހުމީ ޙަސަން ،ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމު ެ
ވަކިކުރެއްވި

ވަކިކުރެއްވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސުޕްރީމް

ކޯޓުން

ޠލް
ބާ ި

ކުރެއްވުމާގުޅިގެން ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ ގޮތުގައި
އަލްފާޟިލް

މުޙައްމަދު

ފަހުމީ

ޙަސަން

ކޮމިޝަންގެ

ޖަލްސާތަކުގައި

ބައިވެރިވާން ފެއްޓެވުން.
 18ޖޫން 2013

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކޮމިޝަނަށް

ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ

މެންބަރު

ނ
ގ .ރޭނިސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަލީމް ،ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމު ް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަކިކުރެއްވުން.
 24ޖޫން 2013

ރައީސުލްމްހޫރިއްޔާ

ކޮމިޝަނަށް

ޢައްޔަންކުރައްވާ

މެންބަރުގެ

ގޮތުގައި

އއ .މަތިވެރި ފިނިވާގޭ އަލްއުސްތާޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމް ޢައްޔަންކުރެއްވުން.
 1ޖުލައި 2013

ބަންޑާރަނައިބުކަމުގެ

ނ
މަޤާމު ް

އަލްއުސްތާޛާ

ޢާއިޝަތު

މ
ބިޝާ ް

ބމާގުޅިގެން)
ހން ނުލި ު
ވަކިވެވަޑައިގަތުމާގުޅިގެން (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރު ު
ވން.
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުން ވަކި ު

6
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

 02ޖުލައި 2013

ޢއްޔަނުކުރައްވާފައިވާ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު
ބަންޑާރަނައިބުކަމުގެ މަޤާމަށް ަ
ޢާޒިމާ ޝަކޫރު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ހަމަޖެހުން.

 25ޖުލައި 2013

ރންގެ ތެރެއިން އެ މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނަށް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަ ު
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ،ސިޔާސީ
ނބަރު( 10/2008:ޖުޑީޝަލް
މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލެއްވުމާ ގުޅިގެން ،ޤާނޫނު ނަ ް
ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  4ވަނަ
ނ.
ތން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވު ް
ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަ ި

 29އޮކްޓޯބަރ 2013

އ ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ
ބަންޑާރަނައިބުކަމުގެ މަޤާމުގަ ި
ޝަކޫރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމެވުމާގުޅިގެން
ވން.
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުން ވަކި ު

 10ނޮވެމްބަރ 2013

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅުއްވާ
މެންބަރުގެ

ގޮތުގައި

އެ

މަޖިލީހުގެ

ފ.

ބިލެތްދޫ

މެންބަރު

ދާއިރާގެ

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޢައްޔަނުކުރެއްވުން.
 24ނޮވެމްބަރ 2013

މށް ޢައްޔަނުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އަލްއުސްތާޛު
ބަންޑާރަނައިބުކަމުގެ މަޤާ ަ
މުޙައްމަދު އަނިލް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ހަމަޖެހުން.

 28ނޮވެމްބަރ 2013

ސިވިލްސަރވިސް
މުޙައްމަދު

ކޮމިޝަންގެ

ފަހުމީ

ޙަސަން

މަޤާމުން

ލ
އަލްފާޟި ް

ރައީސްކަމުގެ

ވަކިވެވަޑައިގަތުމާގުޅިގެން

ގ
ކޮމިޝަން ެ

މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން.
 28ނޮވެމްބަރ 2013

ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަދްގެ ރައީސްކަމަފް ހަމަޖެއްސެވުމާގުޅިގެދް ޑޮކްޓަރ
މުޙައްމަދު ލަޠީފް ކޮމިޝަދްގެ މެމްބަރުކަމަފް ޢައްޔަދްކުރުދް.

 28ނޮވެމްބަރ 2013

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އއ.

މަތިވެރި

ކޮމިޝަނަށް

ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ

ފިނިވާގޭ އަލްއުސްތާޛާ

ލަޠީފާ

ޤާސިމް،

މެންބަރު
ގ
ކޮމިޝަން ެ

މެންބަރުކަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަކިކުރެއްވުން.
 28ނޮވެމްބަރ 2013

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮމިޝަނަށް

ޢައްޔަންކުރައްވާ

މެންބަރުގެ

ގޮތުގައި

އސްތާޛު ޝަމްސުލްފަލާޙް ޢައްޔަންކުރެއްވުން.
ދ .ކުޑަހުވަދޫ ބްލޫހެވަން އަލް ު

7
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

 2013 .1.1.3ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ތިއްބެވި މެންބަރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް.

.1

ދ
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހި ު

.2

އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު

ސުޕްރީމްކޯޓުގައި

ޢަބްދުﷲ

ކރެއްވި ފަނޑިޔާރު.
ތެރެއިން ،އެ ކޯޓުން އިންތިޚާބު ު

.3

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު

ހައިކޯޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން،

.4

ދ
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީ ީ

.5

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

.6

އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު

ނގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައެޅުއްވި
ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ،ރައްޔިތު ް

ޢަބްދުއްރަޙްމާން

މެންބަރު.

.7

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް.

.8

އަލްއުސްތާޛު ޝަމްސުލްފަލާޙް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވި މެންބަރު.

.9

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް

ބަންޑާރަނައިބު.

.10

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ނ ކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަ ް

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

ފަނޑިޔާރުންގެ

އެކޯޓުން އިންތިޚާބުކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު.
ދަށުކޯޓުތަކުގެ

ފަނޑިޔާރުންގެ

ތެރެއިން،

އެކޯޓުތަކުން

އިންތިޚާބުކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެމަޖިލީހުން
ކަނޑައެޅުއްވި މެންބަރު.

ކރެއްވި މެންބަރު.
ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ު

 23ރަބީޢުލްއާޚިރު 1435
 23ފެބްރުއަރީ 2014

އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް

8
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

 .2ފަނޑިޔާރުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންކަން
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛

2.1

ފަނޑިޔާރުންގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު
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މުސްކުޅިކުރެވުނު

ވަޒީފާއަށް ބަދަލުއައި

ޢައްޔަންކުރި

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ނން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން
ގ (ހ) ގެ ދަށުން ކޮމިޝަ ު
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާ ެ
ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު  2012ވަނަ އަހަރު  7ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރެވުނު އިރު
 2013ވަނަ އަހަރު ވަނީ  33ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނު ކުރެވިފައެވެ .އަދި  2012ވަނަ އަހަރު  37ފަނޑިޔާރުން
މުސްކުޅިކުރެވުނު އިރު  2013ވަނަ އަހަރު މުސްކުޅި ކުރެވިފައި ވަނީ  9ފަނޑިޔާރުންނެވެ.
ގ
ނން ޢައްޔަންކުރި  33ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި ދަށުކޯޓުތަކު ެ
 2013ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަ ު
ޓށް ޢައްޔަންކުރި 2
ކރި  2ޤާޟީންނާއި ސިވިލް ކޯ ަ
ތެރެއިން މާލޭގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ޢައްޔަނު ު
ޤާޟީންނާއި ފެމެލީ ކޯޓަށް ޢައްޔަންކުރި  3ޤާޟީން ހިމެނެއެވެ .އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ޢައްޔަންކުރި 26
މެޖިސްޓްރޭޓުން ހިމެނެއެވެ.
ރ ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ވަޒީފާއަށް ބަދަލުއައި ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ނަންބަ ު
ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  54ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގެ ދަށުން ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ސިވިލް ކޯޓުގެ
9
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

އިސްޤާޟީކަމަށް އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމާއި އެ ޤާނޫނުގެ  68ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ދަށުން ޅ .ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓަކު ހަމަޖެއްސުން ހިމެނެއެވެ .އަދި ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް
ނ
އެދިގެން އެއްކޯޓުން އަނެއްކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން އަމިއްލައަށް އެދިގެ ް
ބަދަލުކޮށްފައިވާ

ފަނޑިޔާރުންނާއި

8

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓް

ކަނޑައެޅުމުގެ

ދަށުން

އުސޫލުގެ

ކޯޓް

ދ
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހުނު  5ފަނޑިޔާރުންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަ ު
ކަނޑައެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާފައިވާ އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ
ވަޒީފާއިން ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބަދަލުކުރެވުނު  1ފަނޑިޔާރު ހިމެނެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ގދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާޣިބު
އަޙްމަދު،

ވ.ޖުޑީޝަލް

ސުޕްރީމްކޯޓަށް

ދާއިރާގެ

ދާއިރާ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ،

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކަމަށް

ސުޕްރީމް

ބަދަލުކޮށްދިނުން
ކޯޓުގެ

އދި
ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ފަނޑިޔާރުންގެ

ނ
މަޖިލީހު ް

މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ގދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާޣިބު އަޙްމަދު،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން

ވ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ބަދަލު ކުރުމަށް

ކޮމިޝަނުގައި އެދިވަޑައިގަތުމާގުޅިގެން ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލަޔަށް އެދިގެން އެއްކޯޓުން އަނެއްކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގައި
ވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް
ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާޢިދުގެ (ަ )4
ކަމުގެ

މަޤާމުގައި

ވ
ހުންނެ ި

އަލްފާޟިލް

މުޙައްމަދު

ރާޣިބު

ވ.ޖުޑީޝަލް

އަޙްމަދު

ދާއިރާގެ

ދާއިރާ

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ.
ނ
 2013ވަނަ އަހަރު މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ  9ފަނޑިޔާރުންނަކީ ،ޢުމުރުން  55އަހަރުވުމު ް
ނ
ތކަށްޓަކައި މަޤާމު ް
ނންވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި  55އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްޙީ ސަބަބު ަ
އަމިއްލައަށް ވަކިވާން ބޭ ު
މުސްކުޅިކޮށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

ޕީއެޗްޑީ
2

މާރސްޓަރސް

22

1

ޑިޕްލޮމާ

95

6
1

ޑިގްރީ

18
26

2

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
1

6
2

ސެޓިފިކެޓް

ސުޕީރިއަރ ކޯޓް
ހައިކޯޓް

4

ސުޕްރީމް ކޯޓް
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ފަނޑިޔާރުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ބަލާއިރު  2013ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ސުޕްރީމްކޯޓާއި
ގތެރޭގައި އިސްލާމީ
މލަ  185ފަނޑިޔާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާއިރު އޭ ެ
ހައިކޯޓާއި ދަށުކޯޓުތަކުގައި ޖު ް
ޝަރިޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ،ނުވަތަ ޤާނޫނާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ރޮނގުން ޕީއެޗްޑީ ހަދާފައިވާ  2ފަނޑިޔާރުންނާއި
މާސްޓަރސް ހަދާފައިވާ  11ފަނޑިޔާރުންނާއި ޑިގްރީ ހަދާފައިވާ  58ފަނޑިޔާރުންނާއި ޑިޕްލޮމާ ހަދާފައިވާ 95
ފަނޑިޔާރުންނާއި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ  18ފަނޑިޔާރުން ހިމެނެއެވެ .ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ  18ފަނޑިޔާރުންގެ
ތެރެއިން  9ފަނޑިޔާރުން ގެންދަނީ ޑިޕްލޮމާއަށް ކިޔަވަމުންނެވެ.

 .3ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ (ށ) ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ބާރުތަކުގެ

ތެރެއިން

ދގެ
އެމާއް ާ

(ށ)

ށން
ދަ ު

ނ
ކޮމިޝަ ާ

މަތިކުރެވިފައިވާ

ޒިންމާއާ

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ

ތކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި ،މަގާމުން
ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން އުފުލާ ޝަކުވާތައް ބެލުމާއި ،އެފަރާތް ަ
ހށަހެޅުމެވެ.
ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ު
2013

ވަނަ

އަހަރު

ފަނޑިޔާރުންނާ

ބެހޭގޮތުން

ޝނަށް
ކޮމި ަ

އ
ހުށަހެޅިފަ ި

ވަނީ

62

މައްސަލައެވެ .ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭގޮތުން  2013ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅި ނުނިމިވާ  150މައްސަލަތަކުގެ
އވެ 2013 .ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ
ތެރެއިން  2013ވަނަ އަހަރު  44މައްސަލައެއް ވަނީ ނިންމިފަ ެ
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ވަނީ  106މައްސަލައެވެ .ނަމަވެސް މިހުރިހާ މައްސަލަތަކަކީވެސް ދިރާސާ
މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަލާގައި ކުރިއަށްދާ މައްސަލަތަކެވެ.
 2013ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޯޓުތަކުގައި ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ  2މައްސަލައެވެ .އޭގެތެރެއިން
ޅ
ލ އަނބުރާ ގެނެސްފައިވާއިރު ހައިކޯޓަށް ހުށަހެ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި މައްސަ ަ
ނ ދެކޮޅަށެވެ.
މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީ ކޮމިޝަ ާ
މނު އިރު،
އވާ ދަޢުވާތަކަށް ބަލާއިރު  2013ވަނަ އަހަރު ނި ު
ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އުފުލިފަ ި
 2012ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އުފުލި ނުނިމިވާ  2ދަޢުވާއަކާއި  2013ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ
މައްޗަށް އުފުލި ނިމިފައިވާ  5ދަޢުވާއަކާއި ނުނިމިވާ  2ދަޢުވާ ހިމެނެއެވެ.

11
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 3.1ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
2013
ގައި

ޝަކުވާގެ ބާވަތް

3102

3103

3100

3101

3112

3112

3102

3103

3100

3101

3112

3112

3102

3103

3100

3101

3112

4

4

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

4

-

-

2

-

-

37

37

13

6

5

2

-

3

8

3

2

-

-

34

5

3

3

2

-

12

12

1

4

4

1

1

2

-

-

1

-

-

10

1

4

3

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

1

1

-

2

2

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

2

1

-

-

ޅުނު
ށ
ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުމާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަ ް
ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ.
ނ
ކމަށް ބު ެ
އިންޓެގްރިޓީއާ ޚިލާފުވެފައިވާ ަ
ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ.
ށ
ހިތްތިރިކަމާއި ރިވެތި އަޚްލާޤު ނެތްކަމަ ް
ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ.
ވ
ހށަހަޅާފައި ާ
ހަމަހަމަކަން ނެތްކަމަށް ބުނެ ު
ޝަކުވާ.
ހުނަރާއި

ކުޅަދާނަކަން

ކމަށް
ނެތް ަ

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ.

ނ
ބު ެ

ހުށަހެޅުނު އަހަރު

ހުށަހެޅުނު އަހަރު

ހުށަހެޅުނު އަހަރު
3112

ހުށަހެ

 2013ގައި ބަލަންފެށި

 2013ގެ ނިޔަލަށް ނިންމުނު

2013ގެ ނިޔަލަށް ނުނިމިހުރި

12
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2013

3102

3103

3100

3101

3112

3112

3102

3103

3100

3101

3112

3112

3102

3103

3100

3101

3112

ޤަވާޢިދުތަކާ

3112

ހުށަހެ
ޅުނު

ޝަރީޢަތް

ހުށަހެޅުނު އަހަރު

ހުށަހެޅުނު އަހަރު

ހުށަހެޅުނު އަހަރު

ގައި

ޝަކުވާގެ ބާވަތް

ކުރުމަށް

 2013ގައި ބަލަންފެށި

 2013ގެ ނިޔަލަށް ނިންމުނު

2013ގެ ނިޔަލަށް ނުނިމިހުރި

ހެދިފައިވާ

ނ
ށ ބު ެ
ޚިލާފުވެފައިވާކަމަ ް

7

7

13

7

8

2

-

1

5

6

2

6

1

8

5

2

1

-

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ.
ކޯޓަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ
ނ
ބު ެ

ލަސްވެގެންކަމަށް

މއްސަލަ
ަ
ހޅާފައިވާ
ހުށަ ަ

2

-

1

6

-

-

-

2

4

-

-

-

-

-

1

2

-

-

ޝަކުވާ.
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
ވެފައިވާކަމަށް

ކ
ޤާނޫނުތަ ާ
ނ
ބު ެ

ޚިލާފު

ހޅާފައިވާ
ހުށަ ަ

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

ޝާކުވާ.
ޖުމްލަ

62

62

34

21
150

27

5

1

7

17

14

5
44

1

-

55

17

16

13

4

1

106
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3.2

ކޮމިޝަނުން ދަޢުވާ ކުރި މައްސަލަތައް

ދަޢުވާ އުފުލުނު އަހަރު
3102

3103

3100

3101

3112

ކޮމިޝަނާ އެއްކޮޅަށް

ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް

ދަޢުވާ ޢަނބުރާ ގެނެސްފައި

ޢައްޔަންކުރުމުގައި

2013

ސުޕީރިއާ

2012

1

ކޯޓުތަކަށް

2011

ކޯޓް

ދަޢުވާ ނިމުނުގޮތް

ދަޢުވާ ކުރި އަހަރު
2010

#

އުފުލުނު

ނަންބަރު

ނިނުމު ދަޢުވާ

ނުނިމޭ ދަޢުވާގެ ޢަދަދު
2009

ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

ދަޢުވާ

ޤަޞިއްޔާ

 2013ވަނަ އަހަރު

 2013ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް

ފަނޑިޔާރުން

ޢަމަލުކުރާނެ

ގޮތުގެ

√

ސުޕްރީމްކޯޓް

2012/SC-A/11

√

ޤަވާޢިދާމެދު.

2

ކޮމިޝަނުން

ބެލިބެލުމުން

ފަނޑިޔާރެއްގެ

މައްޗަށް ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވާތީ،
ފިޔަވަޅު

އެޅުމަށް

ނިންމުމާ

ގުޅިގެން

އެފަނޑިޔާރު ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި

ހައިކޯޓް

√

2013/HC-A/10

√

ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ސިވިލްކޯޓުން އެ މައްސަލަ

ދިދްމާފައި

ވަދީ

ޝަރުޢީ

އަދި

ޤާދޫދާ

ޚިލާފަފްކަމަފް ބުދެ ހުފަހެޅި މައްސަލަ.

14
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 3.3ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އުފުލުނު ދަޢުވާ

ދަޢުވާ އުފުލުނު އަހަރު
3102

3103

3100

3101

3112

ފަނޑިޔާރުންގެ

ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާ އާއި  27ވަނަ
މާއްދާގެ

(ނ)

ގައިވާ

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ
މުސްކުޅިކުރުމާގުޅިގެން

√
√

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  148ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)
އާއި

ކޮމިޝަނާ އެއްކޮޅަށް

ނ ދެކޮޅަށް
ކޮމިޝަ ާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް

ގޮތުގެ

√

ސިވިލް ކޯޓް

369/Cv-C/2012

ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ.
.2

ދަޢުވާ ޢަނބުރާ ގެނެސްފައި

ފަނޑިޔާރުން

ޢަމަލުކުރާނެ

ގތުން
ޤަވާޢިދާ ބެހޭ ޮ

2013

ޢައްޔަންކުރުމުގައި

2012

.1

ސުޕީރިއާ

ކޯޓުތަކަށް

2011

ކޯޓް

2010

#

ޤަޞިއްޔާ ނަންބަރު

ދަޢުވާ ކުރި އަހަރު
2009

ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ

ނިނުމު ދަޢުވާ

ނުނިމޭ ދަޢުވާގެ ޢަދަދު

ދަޢުވާ ނިމުނުގޮތް

ދަޢުވާ
އުފުލުނު

 2013ވަނަ އަހަރު

 2013ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް

ނ
ގޮތުގެމަތި ް

√

ސިވިލް ކޯޓް

769/Cv-C/2012

މަޤާމުން
އެފަރާތްތަކަށް
15

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

ލިބިދޭންޖެހޭ

ތ
ލބިފައިނުވާ ީ
ި

ޢިނާޔަތް

ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާ.
.3

ފަނޑިޔާރުންގެ

26

ޤާނޫނުގެ

ވަނަ

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ޢުމުރުން
70

އަހަރު

މުސްކުޅިކުރެވޭ

ވުމުން،

ރ 8/2009
ފަނޑިޔާރުނަށް ޤާނޫނު ނަންބަ ު
ގ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) ެ
ދެވޭ

ދަށުން
ސިވިލްކޯޓުގެ
C/2012

ތން
ޔތާބެހޭގޮ ު
ޢިނާ ަ

ނަންބަރު

√

ހައިކޯޓް

√

2013/HC-A/116

929/CVއިސްތިއުނާފު

ޤަޟިއްޔާ

ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ.
.4

ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގެ ބެންޗު އެކުލަވާލާފައި ވަނީ
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ

އެދި ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް

√

ހައިކޯޓް

2013/HC-A/116

√

ދަޢުވާ.
.5

ކޮމިޝަނުން
ގުޅިގެން

އެ

ކޮށްފައިވާތީ،

ބަލަމުންދާ

މއްސަލައަކާ
ަ

ފަނޑިޔާރު

ސަސްޕެންޑް

އެކަން

ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި

ވއިދިނުމުގެ
ހުއްޓު ަ

√

ސިވިލްކޯޓް

1127/Cv-C/2013

√

އެ ފަނޑިޔާރު
16
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ކޮމިޝާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ.
.6

ކޮމިޝަނުން
ގުޅިގެން

އެ

ކޮށްފައިވާތީ،

ބަލަމުންދާ

މއްސަލައަކާ
ަ

ފަނޑިޔާރު

ސަސްޕެންޑް

އެކަން

ވއިދިނުމުގެ
ހުއްޓު ަ

ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި

√

ސިވިލްކޯޓް

1186/Cv-C/2013

√

އެ ފަނޑިޔާރު

ކޮމިޝާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ.
.7

ކޮމިޝަނުން
ގުޅިގެން

އެ

ކޮށްފައިވާތީ،

ބަލަމުންދާ

މއްސަލައަކާ
ަ

ފަނޑިޔާރު

ސަސްޕެންޑް

އެކަން

ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި

ވއިދިނުމުގެ
ހުއްޓު ަ
އެ ފަނޑިޔާރު

√

ސިވިލްކޯޓް

1689/Cv-C/2013

√

ކޮމިޝާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ.
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 .4ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ (ނ) ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛
އ
މ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި ކުރުމަށްޓަކަ ި
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ި
އ
ލމާއި އަދި ބައެ ް
ކލަވާ ު
އހަރު ބައެއް ޤަވާއިދުތައް އެ ު
ދތަކުގެ ތެރެއިން  2013ވަނަ ަ
އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤަވާޢި ު
ޤަވާޢިދުތައް އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.

4.1

އެކުލަވާލެވުނު ޤަވާޢިދު


4.2

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު.

އިޞްލާޙު ކުރެވުނު ޤަވާޢިދު
ލ ކުރާނެ
ށ ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަ ު
ޓ ް
ނ އަނެއް ކޯ ަ
ގން އެއް ކޯޓު ް
 .1ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދި ެ
ޞލާޙު.
ޤަވާޢިދު ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ގެނައި ފުރަތަމަ އި ް
ލ ކުރާނެ
ށ ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަ ު
ޓ ް
ނ އަނެއް ކޯ ަ
ގން އެއް ކޯޓު ް
 .2ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދި ެ
ލޙު.
ޤަވާޢިދު ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ގެނައި ދެވަނަ އިޞް ާ
ނ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި  55އަހަރު
ނ ް
 .3އުމުރުން  55އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް ވަކިވާން ބޭ ު
ރނެ
ކކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކު ާ
ނުވިނަމަވެސް ޞިއްޙީ ސަބަބުތަ ަ
ގޮތުގެ ގަވާއިދު ގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ގެނައި އިޞްލާޙު.

 .5ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ލަފާ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛
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 .1ފަނޑިޔާރުންގެ

ރޭންކް/ކްލެސިފިކޭޝަން

ސާފުކުރުމަށާއި،ފަނޑިޔާރުންގެ

މުސާރައިގެ

ސ
އގެ ކޯޓުތަކުގައި ،އަސާ ީ
އޮނިގަނޑުގައި ފަނޑިޔާރުން ލެވެލްކޮށްފައިވާއިރު އެއް ލެވެލެ ް
ނ
ލ ތަފާތުވެފައިވާތީ އެކަ ް
މުސާރައާއި އެލަވަންސް އެއްވަރަކަށް ލިބޭ ޤާޟީންގެ ލެވެ ް
ޙައްލުކޮށްދެއްވުން އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދެންނެވުން.
ނ
 .2ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ،ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމެޓީ ް
ކޮމިޝަން އޮފް ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ (ކޯނި) ގެ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުން
ސާފުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން.
ށ
ޖލީހުން ސާފުކުރެއްވުމަ ް
ބންޗާބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަ ި
 .3ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ެ
އެދިވަޑައިގެންނެވި މަޢުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން.
 .4ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

ނވަން
މި ި

މުއައްސަސާތަކާބެހޭ

މޓީން
ކޮ ި

ށ
ބނުންފުޅުވާކަމަ ް
ޭ

އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަކާއި ،އެކަމާ ގުޅިގެން
ޔކިޔުންތައް ރައްޔިތުންގެ
ކޮމިޝަނުން އެކި ފަރާތްތަކާ ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ލި ެ
މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން.
ނ
ނނަ ް
ނބަރު ( 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް ގެ ް
 .5ޤާނޫނު ނަ ް
ފެންނަ އިޞްލާޙުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގެވުމާގުޅިގެން އެ ޤާނޫނަށް
ށ ފޮނުވުން.
ނނަ އިޞްލާޙުތައް ފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ ް
ގެންނަން ފެ ް
ޓ
ނ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯ ާ
ވ ަ
 .6ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  2011އަދި ަ 2012
ނ
ގ ް
ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސާފާކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މަޢުލޫމާތާގުޅި ެ
އެކަންތައްތައް ސާފުކޮށްދިނުން.
ނބަރު ( 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  17ވަނަ
 .7ޤާނޫނު ނަ ް
ނބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފު
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެ ް
ނ އިމުގެތެރެއިން ފިޔަވަޅު
ނ ީ
ނބަރަކު ހިންގާފައިވާތީ ޤާ ޫ
ޢަމަލުތަކެއް ކޮމިޝަނުގެ މެ ް
ށ
އަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަ ް
ފޮނުވުން.
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 .6އެހެނިހެން
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ (ޅ) ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛
 2013ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަންގެ  77ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
ތރޭގައި އެކިއެކި
ފއިވެއެވެ .މި ނިންމުންތަކުގެ ެ
ނން  353ނިންމުމެއް ނިންމާ ަ
މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޝަ ު
ޝންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ.
ޤާނޫނުތަކުން ކޮމި ަ

 6.1އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ
ތެރެއިން  2013ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

މަސައްކަތް
.1

ޤާނޫނު
އިސްޤާޟީއަކު

ސިވިލްކޯޓަށް
ޢައްޔަންކުރުން.

.2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މެޖިސްޓްރޭޓް

ތެރެއިން

ހ
ކޯޓުތަކާބެ ޭ

ނ
ޤާނޫ ު

ނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ގ ތެރެއި ް
އާބާދީގަ  500ހަމަވާ ރަށްރަށު ެ
ހުސްކޮށްހުރި

ޤާނޫނުގެ މާއްދާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ލަފާދެއްވާފައިވާ
ފަނޑިޔާރުން

(ވ)

ހ  67ވަނަ މާއްދާގެ
ކޯޓުތަކާބެ ޭ

ނ
ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫ ު

ފަނޑިޔާރުން

 54ވަނަ މާއްދާގެ

(ށ) ގެ 1
ރ
ނަންބަ ު

ށ
ހޯދުމަ ް
ސުޕްރީމްކޯޓުން
ށ
ޢޢުލާންކޮ ް
ި

ކށް
ކޯޓްތަ ަ

ށ
ރަށްތަކަ ް

ލިބުނު

ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން.
.3

އެއް

މެޖިސްޓްރޭޓަށްވުރެ

މެޖިސްޓްރޭޓުން

ތިއްބެވި

ގިނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހ
ކޯޓުތަކާބެ ޭ

ނ
މެޖިސްޓްރޭޓް ޤާނޫ ު

ގ
 65ވަނަ މާއްދާ ެ
(ށ)

ވނަ އަހަރު
ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ަ 2012
ނިމުނު އިރު ،ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން
ށ
ކަނޑަނޭޅިހުރި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަ ް
ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުން.
.4

ޖުޑީޝަލް
ނެތް

ދާއިރާގެ

އިސްމެޖިސްޓްރޭން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ށ
ޖުޑީޝަލްދާއިރާތަކަ ް

މެޖިސްޓްރޭޓުން

ނ
އިސް ޤާނޫ ު

ހ
ކޯޓުތަކާބެ ޭ

ގ
 68ވަނަ މާއްދާ ެ
(ހ)

ޢައްޔަންކުރުމުގެ

މަސައްކަތްކުރުން.
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.5

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ

ނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މަޤާމު ް

ގ
 27ވަނަ މާއްދާ ެ

މުސްކުޅިކުރުމަށް

ވ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު
އެދިވަޑައިގަންނަ ާ

ނ
ވ ަ
(ށ) އަދި ަ 64

ފަނޑިޔާރުން މަޤާމުން މުސްކުޅި ކުރުވުން.
.6

ވން އެދޭ ޖުޑީޝަލް
އެއްކޯޓުން އަނެއްކޯޓަށް ބަދަލު ާ
ފަނޑިޔާރުން ބަދަލުކުރުން.

.7

މާއްދާގެ (ނ)
ސަރވިސް

ނ
ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫ ު

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ޖުޑީޝަލް
ޤާބިލުކަން

ގ
 21ވަނަ މާއްދާ ެ

ގ
ވަޒަންކުރުމު ެ

(ހ)
ގ
 21ވަނަ މާއްދާ ެ

ސަރވިސް

ނ
ޤަވާޢިދު ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫ ު

(ނ)ގެ

އެކުލަވާލުން.

3

ނ
ވަ ަ

ރ
ނަންބަ ު
 60ވަނަ މާއްދާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު

 2013 6.2ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރ

ތާރީޚް

ތަފްސީލު

ނަންބަރު

 07ޖަނަވަރީ 2012

JSC/2013/CIR/01

 08ޖަނަވަރީ 2013

JSC/2013/CIR/02

 07ފެބްރުއަރީ 2013

JSC/2013/CIR/03

 04ޖަނަވަރީ 2013

JSC/2013/CIR/04

 24މާޗް 2013

JSC/2013/CIR/06

 16ޖުލައި 2013

JSC/2013/CIR/07

މަޤާމުދް

ފަދޑިޔާރުކަމުގެ

0

ފަދޑިޔާރަކު

މުސްކުޅިކުރުވުދް.
ކޯޓުތަކަފް

މެޖިސްޓްރޭޓް

7

ފަދޑިޔާރުދް

ޢައްޔަދްކުރުދް.
މެޖިސްޓްރޭޓް
ޢަދަދު

ކޯޓުތަކަފް

މެޖިސްޓްރޭޓުދްގެ

ކަދޑައެޅުމުގެ

އުސޫލުގެދަފުދް

ކޯޓުތަކުގެ

މެޖިސްޓްރޭޓުދްގެ

މެޖިސްޓްރޭޓް

މަޤާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އޮދިގަދޑު.
ދ
ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ހއ .އިހަވަން ޫ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އަދި ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން
ހަމަޖެއްސުން.
މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓުތަކަފް

5

ފަދޑިޔާރުދް

ޢައްޔަދްކުރުދް.
ދާއިރާ

ޙަވާލުވުމުން

މިހާރު

ދ
ދެމުންގެން ާ

އެލަވަންސްތައް ރިވިއުކުރުން.
21
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 15އޯގަސްޓް 2013

JSC/2013/CIR/08

 22އޯގަސްޓް 2013

JSC/2013/CIR/09

 27އޮކްޓޯބަރ 2013

JSC/2013/CIR/10

 13ނޮވެމްބަރ 2013

JSC/2013/CIR/11

 24ނޮވެމްބަރ 2013

JSC/2013/CIR/12

 01ޑިސެމްބަރ 2013

JSC/2013/CIR/13

ކޯޓުތަކަފް

މެޖިސްޓްރޭޓް

ފަދޑިޔާރުދް

6

ހަމަޖެއްސުދް.
ޅ.

ދާއިރާއާއި

ޖުޑީޝަލް

ވ.

ޖުޑީޝަލްދާއިރާއަށް ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން
ހަމަޖެއްސުން.
ސިވިލް ކޯޓަށް އިސްޤާޟީއަކު ހަމަޖެއްސުމާއި
ސުޕީރިއަރ

ކޯޓުތަކަށް

ހަމަޖެއްސުން.

ކޯޓުތަކަފް

މެޖިސްޓްރޭޓް

ފަނޑިޔާރުން
ފަދޑިޔާރުދް

11

ޢައްޔަދްކުރުދް.
"ޢުމުރުދް

އަހަރުވުމުދް

55

އަމިއްލައަފް

އެދިގެދް ވަކިވާ ފަދޑިޔާރުދްދަފާއިކ  55އަހަރު
ދުވިދަމަވެސް އަމިއްލައަފް އެދިގެދް ޞިއްޙީ
ސަބަބުތަކަފްޓަކައި

މަޤާމުދް

ފަދޑިޔާރުދްދަފް
ޢަމަލުކުރާދެ

މުސްކުޅިކުރާ
ޢިދާޔަތްދިދުމުގައި

ގޮތުގެ

ގެ

ޤަވާޢިދު"

ދަފުދް

މުސްކުޅިކުރުމަފް ކަދޑައެޅި އުސޫލު.

3.2

ފަދޑިޔާރުކަމުގެ

މަޤާމުދް

7

ފަދޑިޔާރަކު

މުސްކުޅިކުރުވުދް.

 2013ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ބައެއް މުހިންމު ކަންތައްތައް

މަސައްކަތް


ތާރީޚް

މެޖިސްޓްރޭޓުން ރަސްމީގަޑީގައި ކޯޓުތަކުގައި ނުތިބޭކަމުގެ ކަމުގެ

 02ޖަނަވަރީ 2013

މންދާތީ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ 151
ހށަހެޅެ ު
ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަށް ު
ވަނަ

މާއްދާގައި

ފަނޑިޔާރުކަމުގައި

ފަނޑިޔާރުންނަކީ
ތަޚްޞީޞް

ހުރިހާ

ކުރަންޖެހޭ

ވަގުތެއް
އ
ބަޔަކަށްވެފަ ި

ފަނޑިޔާރުން ރަސްމީގަޑީގައި ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި
އަދި ރަސްމީ ގަޑީގައި ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ފިޔަވައި އެހެން
މަސައްކަތްތަކުގައި ވަގުތު ހޭދަ ނުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަން
ކށް ޢާއްމު ސިޓީއެއް ފޮނުވުން.
ދިނުމަށް ،މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަ ަ
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ޝަރުޢީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މައްސަލަތަކާގުޅިގެން،
މައްސަލައާގުޅޭ

ކޯޓުތަކަށް

މައްސަލަ

މަޢުލޫމާތު

ފއިވާ
ހށަހެޅި ަ
ު

ހުށަހަޅާ

ސާފުކުރުމަށް

 13ފެބްރުއަރީ 2013

ނ
ފަރާތްތަކު ް
ވ
ފޮނު ާ

ކޯޓުތަކަށް

ކށް
ދވި ގިނަދުވަސްވުމާއި ،ކޯޓުތަ ަ
ބނު ެ
ކން ޖަވާ ު
ސިޓީތަކަށް ކޯޓުތަ ު
ނށް
މންދާކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮމިޝަ ަ
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ލަސްވަ ު
ގތެއްގައި
ގ އިންތިޒާމް ހަރުދަނާ ޮ
ދ ކަންކަމު ެ
ލިބެމުންދާތީ ،މިފަ ަ
ށ
ޓތަކަ ް
ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝަރުޢީ ކޯ ު
ޢާއްމު ސިޓީއެއް ފޮނުވުން.


ޝަރީޢަތް

ނިމުނުގޮތުގެ

އ
ބައެ ް

މައްސަލަބަލާ

ރިޕޯޓުތަކުގައި

 27ފެބްރުއަރީ 2013

ށ
ޙުކުމްކުރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ސޮއިނުކޮށް އޮންނަކަން ކޮމިޝަނަ ް
ފާހަގަކުރެވޭތީ ،މައްސަލަބަލާ ޙުކުމް ކުރުމަށްފަހު ވީ އެންމެ
އަވަސް

ފުރުޞަތެއްގެ

ރިޕޯޓުގައި

ތެރޭގައި

މައްސަލަބަލާ

ނިމުނުގޮތުގެ

ޝަރީޢަތް

މެޖިސްޓްރޭޓް،

ނިޔާކަނޑައެޅި

ސޮއިކުރުމަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ޢާއްމު ސިޓީއެއް ފޮނުވުން.


ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  6ވަނަ

 22މެއި 2013

ތ
ޢލޫމާ ު
މޝަނުން މީޑިއާއަށް މަ ު
މާއްދާގައި ވާގޮތުގެމަތިން ކޮ ި
ދޭނެފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން.


ނބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ
ޤާނޫނު ނަ ް

 26ޖޫން 2013

ކޓެއްގައި
ގ (ށ) ގައި ،އެހެން ޯ
ވނަ މާއްދާ ެ
ޤާނޫނު) ގެ ަ 51
ވަގުތީގޮތުން ޝަރީޢަތްކުރަން ޙަވާލުކުރެވޭ ފަނޑިޔާރަކަށް އެ
ޖހޭ
މސާރައިގެ އިތުރުން ލިބިދޭން ެ
ނ ު
އ ބު ާ
މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި
އެހެނިހެން

ޢިނާޔަތްތައް

ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށް
ގައިވާގޮތުގެމަތިން

ޑޝަލް
ޖު ީ

ސަރވިސް

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،
ނ
ވަގުތީގޮތު ް

އެ

ކޮމިޝަނަށް

މާއްދާގެ

ޝަރިޢަތްކުރަން

(ހ)

ޙަވާލުކުރެވޭ

ފަނޑިޔާރުންނަށް މިހާރު ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް ރިވިއުކޮށް 2014
ޓ
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މި އެލަވަންސް ހިމެނުމަށް ޑިޕާޓްމަން ް
ޖނުއަރީ
އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވައި ެ 01
2014

އިން

ގން
ފެށި ެ

ވއުކުރި
ރި ި

ޢިނާޔަތްތައް

މށް
ދިނު ަ

ހަމަޖެއްސުން.


 2014ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.

 01ޑިސެމްބަރ 2013



ށ
ނނަ ް
ކތި މެންބަރު ް
ކޮމިޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެހެނިހެން ތަ ެ

 04ޑިސެމްބަރ 2013

މއި ކޮމިޝަނުގައި ތިއްބަވައިގެން
ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސު ާ
ނށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
މެންބަރުން ަ
23
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ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރަށް ސަރުކާރުން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ހުށަހަޅަން

ޤަޞްދުކުރާ

އެޖެންޑާގައި

ލތައް
ބި ް

ކޮމިޝަނުން

އެކުލަވާލާ

ހިމަނަން

 30ޑިސެމްބަރ 2013

ލެޖިސްލޭޓިވް

ބޭނުންވާ

ލތަކުގެ
ބި ް

ފހަށް ފޮނުވުން.
ތަފްޞީލް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮ ީ

3.6

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން
މަސައްކަތް


ހައިކޯޓުގެ

ފަނޑިޔާރުންނާ

ތާރީޚް

ގުޅޭގޮތުން

ދ
ބަލަމުން ާ

ހުށަހެޅި

 23މެއި 2013

ށ
ހއިކޯޓަ ް
މ ގުޅިގެން ަ
ގ ބެންޗް ހެދު ާ
ޝަކުވާތަކާއި ،ހުޅުމާލެ ކޯޓު ެ
ދނުމުގެ
ތފާތު ދެކަމެއްކަން ބަޔާންކޮށް ި
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ަ
ގޮތުން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުން.


ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓާއި ،ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ،ޝަކުވާތަކުގެ
އަޕްޑޭޓާއި،

ފަނޑިޔާރުންނާ

ހައިކޯޓުގެ

ދ ޝަކުވާއާއި
ބަލަމުންގެން ާ

ގުޅޭގޮތުން

 23މެއި 2013

ނ
ކޮމިޝަނު ް

މޝަންގެ
ނ ކޮ ި
މޝަނުން އަދާކުރަމުންދަ ީ
ކޮ ި
ގޮތުން ޓީވީ ވޯލްޑިވްސްއިން ވަގުތުން

ޤާނޫނީ ޒިންމާކަން ބުނެދިނުމުގެ

ދައްކާ ރާއްޖެމިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުން.


ކޮމިޝަނުގެ

ޒިންމާ

ގޮތުން

އަދާކުރުމުގެ

ކޮމިޝަނުންކުރާ

 26މެއި 2013

އތަކެއް
މަސައްކަތްތަކަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ކުރާ ކަންތަ ް
ދނުމާއި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅޭގޮތަށް
ނޫންކަން ބުނެ ި
ށ
ނވުމަ ް
މަސައްކަތް ނުކުރުމާއި އަދި އެފަދަ ކަންކަމުގައި ބައިވެރި ު
އިލްތިމާސްކޮށް ހުރިހާ މީޑިއާތަކަށް ނޫސްބަޔާނެ ނެރުން.


ކޮމިޝަންގެ

މެންޑޭޓާއި

ހުށަހެޅުމާއި،

ށހެޅޭ
ހު ަ

މަސައްކަތްތައް
ޝަކުވާތައް

ބުނެދިނުމާއި

ޕްރޮސަސްވާގޮތް

ޝަކުވާ

 27މެއި 2013

އ
ބުނެދިނުމާ ި

ވ
ނ ޓީ ީ
ގ ގޮތު ް
ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބުތައް ބުނެދިނުމު ެ
ވޯލްޑިވްސްއިން

ވަގުތުން

ދައްކާ

ރާއްޖެމިއަދު

ޕްރޮގްރާމްގައި

ބައިވެރިވުން.

24
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013



 29މެއި  2013ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި
އިސްފަނޑިޔާރު

ހައިކޯޓުގެ

ކުރުމުގައި

ސަސްޕެންޑް

 29މެއި 2013

ވ
ބަލާފައި ާ

މިންގަޑާއި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި
އވުން.
ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރާބެހޭގޮތުން ނޫސްކޮންފަރެންސެއް ބޭ ް


އިސްފަނޑިޔާރު

ހައިކޯޓުގެ

ސަސްޕެންޑް

ވ
ބަލާފައި ާ

ކުރުމުގައި

 02ޖޫން 2013

ނގޮތުގެ
ދ ް
ދ ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް ވޯޓް ި
ލބި ޭ
މިންގަޑާއި ޤާނޫނުން ބާރު ި
ނއް ނެރުން.
ތަފްސީލް ބަޔާންކޮށް ނޫސްބަޔާ ެ


އުފެދިފައިވާ

ކޮމިޝަން

ގޮތާއި،

ކޮމިޝަނާ

ނގޮތުން
ޤާނޫ ީ

 06ޖޫން 2013

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމާއި މެޖިސްޓްރޭޓް
ރޓުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި
ލިބުން ދަތިވާހަކައާއި މެޖިސްޓް ޭ
މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް

ހުރި

ލިބޭ

ފުރުސަތުތަކާއި

އ
ޢިނާޔަތްތަކާ ި

ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ މައްސަލަތަކާއި
ޝަކުވާ

ބެލުމުގައި

ކޮމިޝަންގައި

ކރަންވީ
ޢަމަލު ު

އިންތިޒާމް

ކުރެވިފައިވާ

ގޮތާއި،

ޝަކުވާ

ނ
ތ ް
ގޮތްތަކާބެހޭގޮ ު

ނ
ބެލު ް
ޓީވީ

މޯލްޑިވްސްއިން ދައްކާ މީޒާން ޕްރޮގްރާމް ގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުން.


ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ،މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން

 06ޖޫން 2013

ނ
ހށަހަޅަން އޮން ަ
ހޯދުމަށްކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ު
ހރާއްޖޭގެ
ގތުން ދިވެ ި
ގޮތާއި ޝަކުވާ ގެ ޕްރޮސަސް ކުރިއަށް ދާގޮތާބެހޭ ޮ
އަޑުން ވަގުތުން ފޮނުވާ ރައްކާވެ ތިބިއްޔާ ދަތުރު ޕްރޮގްރާމްގައި
މަޢުލޫމާތު ދިނުން.


ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަށް އައި އިޞްލާޙާ

 2ޖުލައި 2013

ގުޅޭގޮތުން މަޢޫލޫމާތު ދިނުމާއި ،ފަނޑިޔާރުން ރިޓަޔަކުރުމުގައި ދިމާވާ
ކ މަގޭ
މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ،ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އިން ވަގުތުން ދައް ާ
ރާއްޖެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.


ށ އައި
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަ ް
އިޞްލާޙާއި

ގުޅޭގޮތުން

މަޢޫލޫމާތު

ދިނުމާއި،

 3ޖުލައި 2013

ފަނޑިޔާރުން

ބލުމާއި
ރިޓަޔަކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކު ެ
ވ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގައި ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭން ީ
ވހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ވަގުތުން ފޮނުވާ ރައްކާވެ
ކަންކަމާބެހޭގޮތުން ،ދި ެ
ތިބިއްޔާ ދަތުރު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.


ކން
ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތާއި ،އެ ަ
ވރާއި
ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާއި ،ފަނޑިޔާރުންގެ ތަޢުލިމީ ފެން ަ

 16ޑިސެމްބަރ
2013

ތކުރާ ފަނޑިޔާރުންގެ ތަޢުލީމީ ޙާލަތު
ހާލަތާއި ،ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަ ް
އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ،ޓީވީ މޯލްޑިވްސްއިން ދައްކާ މީޒާން
ޕްރޮގްރާމް ގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުން.
25
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

 3.6ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީތައް
ގއި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ވނަ މާއްދާ ަ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ަ 21
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ (ނ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތަށް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ވާޖިބުތައް

ރަނގަޅަށް

ކރުމަށްޓަކައި
އަދާ ު

ހަމަޖައްސަންޖެހޭ

ކަންތައްތައް

ހަމަޖެއްސުމުގައި

ގ
ކޮމިޝަނު ެ

އ ވަނީ އެ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި
މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކޮށްފަ ި
ހ މަސައްކަތްތައް
ޖ ޭ
އގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކުރަން ެ
ށ ހުށަހަޅާ އުސޫލަކުންނެވެެ .
އެކަމެއް ނިންމައި ކޮމިޝަނަ ް
ކުރުމުގައި

ކޮމިޓީތަކާއި

ދާއިމީ

ވަގުތީ

އެތައް

ކޮމިޓީތަކެއް

އެކުލަވާލެވި

ކޮމިޝަންގެ

މަސައްކަތްތައް

ނ
ނ ތިރީގައި އެވަ ީ
ނ އިންތިޒާމްކުރެވިފައެވެ .އެގޮތު ް
ކށް ވަ ީ
ފުރިހަމަގޮތެއްގައި އަވަސްކޮށް ނަތީޖާ ނެރެވޭނެފަދަ ގޮތަ ަ
 2013ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކާއި އެކޮމިޓީތަކުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ
މަސައްކަތްތަކެވެ.

 6.5.1ތައުދީބީ ކޮމިޓީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުންނާމެދު
ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައި ތައުދީބީ ކޮމިޓީގައި  2013ވަނަ އަހަރު ހިމެނިފައި
ވަނީ ތިރީގައިވާ މެންބަރުންނެވެ.

#

މެންބަރު

 .1ކޮމިޝަންގެ

ރައީސް

އަލްއުސްތާޛު

އާދަމް

މުޙައްމަދު

ހަމަޖެހުނު ތާރީޚް

ވަކިވި ތާރީޚް

 20މާޗް 2011

-

ޢަބްދުﷲ (ކޮމިޓީގެ ރައީސް)
.2

ކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

ތޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
 .3ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ
 .4ކޮމިޝަންގެ

މެންބަރު

އައްޝައިޙް

ޝުޢައިބް

 20މާޗް 2011

-

 26ޖޫން 2013
 20މާޗް 2011

-

ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ތޛު މުޙައްމަދު ސަލީމް
 .5ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

 03ސެޕްޓެމްބަރ

 18ޖޫން 2013

2012
ތޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު
 .6ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

 03ސެޕްޓެމްބަރ

-

2012
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ލތަކުގެ ތެރެއިން  2013ވަނަ
މޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަ ަ
ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭގޮތުން ކޮ ި
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި ކޮމިޓީއާ  32މައްސަލަ ބެލުމަށް ވަނީ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ .އޭގެތެރޭގައި  2011ގައި
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  3މައްސަލައަކާއި  2012ވަނަ އަހަރު ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  7މައްސަލައަކާއި  2013ވަނަ
އަހަރު ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  22މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ .މީގެތެރެ  6މައްސަލައެއް ނިމި  4މައްސަލައެއްގެ ޝަކުވާ
އ
ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރު ،ކޮމިޓީއަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަޔާންނެގި ރިޕޯޓް ފައިނަލްކުރުމުގެ މަރުޙަލާއާ ހަމައަށް މަސައްކަތްތަ ް
ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ .އަދި  12މައްސަލައެއްގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރިއަށްދާއިރު  10މައްސަލާގައި އިދާރީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ކޮމިޓީގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް
ރގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.
ފެށުމާހަމަށް  2013ވަނަ އަހަ ު

 6.5.2ޤަވާޢިދު ކޮމިޓީ
އ
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާޢިދުތަ ް
ޓރޭނިންގ އެންޑް ކޮންސަލްޓެންސީއާ ޙަވާލުކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކުގެ
ހެދުމަށްޓަކާ ،އެޑިއުކޭޝަން ް
ޑްރާފްޓްތައް ފައިނަލް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާއިދުކޮމިޓީގައި  2013ވަނަ އަހަރު
ބރުންނެވެ.
ހިމެނިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ މެން ަ
•

.1

މެންބަރު

ހަމަޖެހުނު ތާރީޚް

ވަކިވި ތާރީޚް

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު

 03ސެޕްޓެމްބަރ 2012

-

ޢަބްދުﷲ (ކޮމިޓީގެ ރައީސް)
.2

ތޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

 03ސެޕްޓެމްބަރ 2012

-

.3

ތޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

 03ސެޕްޓެމްބަރ 2012

 29އޮކްޓޯބަރ 2013

ޝަކޫރު
.4

ތޛު މުޙައްމަދު ސަލީމް
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

 03ސެޕްޓެމްބަރ 2012

.5

ތޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމް
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

 26ޖޫން 2013

.6

ތޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

 03ސެޕްޓެމްބަރ 2012

 18ޖޫން 2013
 28ނޮވެމްބަރ 2013
-
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އ
ތ ް
ޖހޭ ޤަވާއިދު ަ
ޝނުން ހަދަން ެ
ޓތަކުގެ ޤާނޫނާގުޅިގެން ކޮމި ަ
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ކޯ ު
މ
ނސީއާ ޙަވާލުކޮށް ޑްރާފްޓްގެ މަސައްކަތް ނި ި
ޓރޭނިންގ އެންޑް ކޮންސަލްޓެ ް
ހެދުމަށްޓަކާ ،އެޑިއުކޭޝަން ް
ނ
ކ ް
ކޮމިޓީއާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކުގެ ތެރެއިން "ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ޤާބިލު ަ
ށހެޅި އިޞްލާޙުތަކާއެކު  18ޑިސެމްބަރ
ޓ މަރުޙަލާގައި އިޞްލާޙުކޮށް ކޮމިޓީން ހު ަ
ވަޒަންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު" ،ކޮމި ީ
ށ
 2013ގައި ވަނީ ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި ކޮމިޓީން އިތުރަ ް
ދިރާސާކުރަމުން ގެންދަނީ ތިރީގައިވާ ދެ ގަވާޢިދެވެ.
 .1ފަނޑިޔާރުންގެ ޢާންމު ޤަވާޢިދު
 .2ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭ ޝަކުވާތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އިޖުރާއީ
ޤަވާޢިދު

 6.5.3ވަޒީފާއާބެހޭ ކޮމިޓީ
ތމަފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް
ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އުއް ަ
ކޯޓުގެ

ފަނޑިޔާރުން

ފިޔަވައި

އެހެން

ފަނޑިޔާރުން

ޢައްޔަންކުރުމާއި

މަޤާމުގެ

ހ
ބ ޭ
ދިނުމާ ެ

ކުރިއެރުން

ރ
ފއިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ކޮމިޓީގައި  2013ވަނަ އަހަ ު
ކަންކަންކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ލަފާއެރުވުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލާ ަ
ބރުންނެވެ.
ހިމެނިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ މެން ަ
ހަމަޖެހުނު ތާރީޚް

#

މެންބަރު

.1

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު  20ޖުލައި 2011

ވަކިވި ތާރީޚް
-

(ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު)
.2

ތޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

.3

ދ
ތޛު ޢަބްދުﷲ ދީ ީ
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

 12ޑިސެމްބަރ

-

2011
 26ނޮވެމްބަރ

 01ޑިސެމްބަރ 2013

2012
.5

ކޮމިޝަންގެ

މެންބަރު

އއްޝައިޚް
ަ

ޝުޢައިބް  20ޖުލައި 2011

-

ޢަބްދުއްރަޙްމާން
.6

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް

.7

ތޛު މުޙައްމަދު ސަލީމް
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

 05އޯގަސްޓް 2012

.8

ތޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމް
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

 26ޖޫން 2013

.9

ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު ޝަމްސުލްފަލާޙް

 01ޑިސެމްބަރ

 01ޑިސެމްބަރ
2013
 18ޖޫން 2013
 28ނޮވެމްބަރ 2013

2013
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 2013ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާ ކޮމިޓީގެ  34ބައްދަލުވުން ޝެޑިއުލްކޮށް  23ބައްދަލުވުން ބޭއްވި،
ކޯރަމް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން  11ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ކެންސަލް ކުރެވިފައެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާ
ކޮމިޓީއަށް  81މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު  67މައްސަލައެއް ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުއަޅައި ވަނީ
ޓ
އށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމި ީ
ނިމިފައެވެ .އެހެންކަމުން  2013ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާކޮމިޓީ ަ
މަރުޙަލާގައި ނުނިމި ވަނީ  14މައްސަލައެވެ.

 6.5.4ތަޙްޤީޤް ކޮމިޓީ
ނ
އ ް
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ި
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާ ަ
ހޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކާގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ
ފަނޑިޔާރުންނާގުޅޭގޮތުން ހުށަ ެ
ނ  2013ވަނަ
ތ ް
ތޙްޤީޤު ކޮމިޓީތައް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ .މިގޮ ު
މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ވަކި ަ
ގ
ޓއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ .އޭގެތެރެއިން  4ކޮމިޓީއެއް ެ
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  24ކޮމި ީ
އ
މަސައްކަތް ވަނީ  2013ވަނަ އަހަރު ނިމިފައެވެ .އަދި ބައެއް ކޮމިޓީތަކުގެ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާނިމި ރިޕޯޓްތަ ް
އެކުލަވާލެވި އަދި ބައެއް ކޮމިޓީތަކުގެ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓްތައް ނިމި ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާއަށް މަސައްކަތްތައް
ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.

 .7ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން
ވ
ގތުގެމަތިން ކޮމިޝަނާ ޙަވާލުކުރެވިފައި ާ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގައިވާ ޮ
މަސްއޫލިޔަތުތަކާއި

ބާރުތައް

ރ
ކޮމިޝަނުންކު ާ

ހިންގުމުގައި

މަސައްކަތްތައް

ހިންގައި

އ
ށޓަކަ ި
ބެލެހެއްޓުމަ ް

ރ
ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން  2013ވަނަ އަހަ ު
ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުން ކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި؛

މަސައްކަތް


ތާރީޚް

 2މެއި  2013ފެށިގެން ސިވިލް ސަރވިސްއިން މަސައްކަތު ގަޑީގައި ދޭ
ހުސްވަގުތުކޮޅު

1

ގަޑިއިރަށް

ބަދަލުކުރުމާ

ގުޅިގެން

 29މެއި 2013

ކޮމިޝަންގެ

މުވައްޒަފުންނަށް ދެމުންގެންދިއަ  45މިނިޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅު އެއްގަޑިއިރަށް
ބަދަލުކުރުން.

29
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013



 17ސެޕްޓެމްބަރ  2012ގައި ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ އޮނިގަނޑަށް
ހިޖުރަކުރުމުގައި

އޮނިގަނޑުގައިވާ

އާ

ހުސްމަގާމުތަކަށް

 05ޖޫން 2013

ކޮމިޝަންގެ

އެތެރޭގައި އިޢުލާންކޮށް އެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ހން ހަމަޖެއްސުން.
އިންޓަރވިއުކޮށް މަގާމުތަކަށް މީ ު


 17ސެޕްޓެމްބަރ  2012ގައި ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ އޮނިގަނޑާ
ކޮމިޝަންގެ

އެއްގޮތަށް

ސެކްޝަންތަކާއި

ޔުނިޓްތަކުގެ

 1ޖުލައި 2013

މސައްކަތް
ަ

ހަމަޖެއްސުން.

 2013 7.1ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ މުވައްޒަފުން
 2013ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރަމުން ގެންދިޔައީ  26މުވައްޒަފުންނެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރު  3މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާދެވި ،އަދި 3
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަނީ ވަކިވެފައެވެ.

 2013 7.2ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުންނަށް އައި ބަދަލު
ނގަނޑަށް ހިޖުރަކުރުމުގައި
 17ސެޕްޓެމްބަރ  2012ގައި ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ އޮ ި
އާ އޮނިގަނޑުގައިވާ ހުސްމަގާމުތަކަށް ކޮމިޝަންގެ އެތެރޭގައި އިޢުލާންކޮށް އެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ
ތެރެއިން  5ފަރާތެއް ވަނީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކަށް ހަމަޖައްސާފައެވެ.

2013 7.3

ވަނަ

ކޮމިޝަންގެ

އަހަރު

ފަރާތުން

ބައިވެރިވި

ބައްދަލުވުން/ޖަލްސާ/

ސެމިނަރ/ވާރކްޝޮޕްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
 7.3.1ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވި
ބައްދަލުވުން
ހުޅުމާލެ

މެޖިސްޓްރޭޓް

އެކުލަވާލާފައިވާ
ރައްޔިތުންގެ

ބައިވެރިވި
ކޯޓުގައި

ނ
ޗބެހޭގޮތު ް
ބެން ާ
މަޖިލީހުގެ

މިނިވަން

 .2ކޮމިޝަނުގެ

ރައީސް

އަލްއުސްތާޛު

އާދަމް

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
އލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ
 .1ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ަ
ޙަމީދު
30

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

ށ
މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަކަ ް
 20މާޗް  2013ގައި ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.

 .0ކޮމިޝަނުގެ

މެންބަރު

ފޟިލް
އަލް ާ

ޤާސިމް

އިބްރާހިމް
 .1ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އައްޝައިޚް ޝުޢައިބް
ޢަބްދުއްރަޙްމާން
 .2ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު
ޢާޒިމާ ޝަކޫރު
ރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު
 .3ކޮމިޝަނުގެ މެންބަ ު
ރަޝީދު
ރ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު
 .7ކޮމިޝަނުގެ މެންބަ ު
ސަލީމް

ކޮމިޝަންގެ

މަސައްކަތްތަކާ

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ

ގުޅޭގޮތުން

ފަނޑިޔާރުންގެ

މަޖިލީހާއެކު  24އޭޕްރީލް  2013ގައި
ސުޕްރީމް

ބޭއްވި

ކޯޓުގައި

ބައްދަލުވުންތައް.

 .1ކޮމިޝަނުގެ

ބ
ނާއި ު

ރައީސް

އަލްއުސްތާޛު

ދ
ޢަބްދުﷲ ދީ ީ
ސތާޛު ޢަބްދުﷲ
 .2ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއު ް
ޙަމީދު
އލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު
 .3ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ަ
ސަލީމް
އލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު
 .4ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ަ
ރަޝީދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން
އވާ ޒަކާތު
އަލަށް އުފެއްދުމަށް ހަމަޖެހިފަ ި
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް  29މެއި 2013

ފޟިލް މުޙައްމަދު
ރ އަލް ާ
 .1ކޮމިޝަންގެ މެންބަ ު
ފަހުމީ ޙަސަން

ގައި ހަމަޖެއްސެވި.
ފަނޑިޔާރުން މުސްކުޅިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން
ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

މުއައްސަސާތަކާބެހޭ

މިނިވަން
ބޭނުންވި

ކޮމިޓީން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށް  01ޖުލައި
2013

ގައި

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

 .2ކޮމިޝަނުގެ

ރައީސް

އަލްއުސްތާޛު

އާދަމް

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
 .3ކޮމިޝަނުގެ

ނާއިބު

ރައީސް

އަލްއުސްތާޛު

ދ
ޢަބްދުﷲ ދީ ީ

އިދާރާގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ
ޒަކާތު ކޮމިޓީއަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ފަހުމީ

ޙަސަންގެ

އ
ބަދަލުގަ ި

 .1ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ
ޙަމީދު

30

ޑިސެމްބަރ  2013ގައި ހަމަޖެއްސެވި.

31
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

 7.3.2ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި

ބައްދަލުވުން
ސިވިލް

ސަރވިސް

އެމް.އެސް2.
މުވައްޒަފުންނަށް

އިން

ބައިވެރިވި

މުވައްޒަފުންގެ
އީ.އެކްސް

ނ
ތެރެއި ް
1

ނ
އަމާޒުކޮށްގެ ް

ގެ

 .1އެސިސްޓެންޓް

ލ
އަލްފާޟި ާ

ޑިރެކްޓަރ

މުއުމިނާ ޢުމަރު.

ސިވިލް

ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން 2013
ޓ
ކޮންފްލިކް ް

އޭޕްރީލް  14ން  16ހިންގި
ނންގ ޕްރޮގްރާމް.
މެނޭޖްމަންޓް ޓްރޭ ި
ކޮމިޝަންގެ

ނ
ގުޅޭގޮތު ް

މަސައްކަތްތަކާ

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހާއެކު 24

 .1ސެކްރެޓަރީ

ލ
އަލްފާޟި ް

ޖެނެރަލް

އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު

އޭޕްރީލް  2013ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި
ބައްދަލުވުންތައް.
ސިވިލް

ސަރވިސް

އެމް.އެސް2.
މުވައްޒަފުންނަށް

މުވައްޒަފުންގެ

އިން

ނ
ތެރެއި ް

އެމް.އެސް4.

ނ
އަމާޒުކޮށްގެ ް

ގެ

 .1ސީނިއަރ

ހިއުމަން

ރިސޯސް

އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝުރުފަތު އާދަމް.

ސިވިލް

ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން 2013
އޭޕްރީލް  28ން  30ހިންގި
އެޕްރައިޒަލް

ޕާފޯރމަންސް
ޓްރޭނިންގ

މެނޭޖްމަންޓް

ޕްރޮގްރާމް.

ސިވިލް

ސަރވިސް

އެމް.އެސް1.
މުވައްޒަފުންނަށް

އިން

ނ
ތެރެއި ް

މުވައްޒަފުންގެ

އެމް.އެސް3.

ނ
އަމާޒުކޮށްގެ ް

ގެ

 .1ސީނިއަރ

އިންފޮރމޭޝަން

ޓކްނޮލޮޖީ
ެ

އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަކްބަރު ޢާޞިފް

ސިވިލް

ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން 2013
މެއި  5ން  9އަށް ހިންގި ޕޮޒިޓިވް ތިންކިންގ
އެންޑް ޕޮޒިޓިވް

ކޮމިއުނިކޭޝަން

ޓްރޭނިންގ

ޕްރޮގްރާމް.
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ސިވިލް

ސަރވިސް
1

ޖީ.އެސް

މުވައްޒަފުންނަށް

މުވައްޒަފުންގެ

ނ
ތެރެއި ް

ޖީ.އެސް

ގެ

އިން

4

ނ
އަމާޒުކޮށްގެ ް

އޮފިސަރ

 .1އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އަލްފާޟިލާ ޙަލީމަތު ޙަސަން

ސިވިލް

ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން 2013
މޯޓިވޭޝަން

މެއި  29ން  30އަށް ހިންގި

އެންޑް ކްރިއޭޓިވިޓީ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް.

ސިވިލް

ސަރވިސް

އެމް.އެސް1.

މުވައްޒަފުންގެ

އިން

މުވައްޒަފުންނަށް

ނ
ތެރެއި ް

އެމް.އެސް4.

ނ
އަމާޒުކޮށްގެ ް

ގެ

 .1ސީނިއަރ

ހިއުމަން

ރިސޯސް

އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝުރުފަތު އާދަމް.

ސިވިލް

ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން 2013
ރިޕޯޓް

ގ
ހން ި
ޖޫން  2ން  6އަށް ި
ރައިޓިންގ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް.
ސިވިލް

ސަރވިސް

ޖީ.އެސް

1

މުވައްޒަފުންނަށް

މުވައްޒަފުންގެ

އިން

ނ
ތެރެއި ް
1

އެމް.އެސް

ނ
އަމާޒުކޮށްގެ ް

ގެ

 .1އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދުﷲ ޖަމީލު

ސިވިލް

ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން 2013
ޖޫން  9ން  13އަށް

ހިންގި

މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ

ދައުލަތުގެ
ޓްރޭނިންގ

ޕްރޮގްރާމް.
ފަނޑިޔާރުން

މުސްކުޅިކުރުމާ

ގުޅޭގޮތުން

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

ނ
މިނިވަ ް

ތ
މ ު
ބނުންވި މަޢުލޫ ާ
މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ޭ
ސާފުކޮށްދިނުމަށް
ރައްޔިތުންގެ

01
މަޖިލީހުގެ

އ
ޖުލަ ި

2013

އިދާރާގައި

ބައްދަލުވުން.

އ
ގަ ި
ބޭއްވި

ޖެނެރަލް

 .1ސެކްރެޓަރީ

ލ
އަލްފާޟި ް

އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު
 .2ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން
މ
ފަހީމް އިބްރާހީ ް
 .3ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ޢުމަރު
 .4ސީނިއަރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޒަކަރިއްޔާ.
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ސަރވިސް

ސިވިލް
ޖީ.އެސް

1

މުވައްޒަފުންގެ

އިން

މުވައްޒަފުންނަށް

ނ
ތެރެއި ް
2

އެމް.އެސް

ނ
އަމާޒުކޮށްގެ ް

ގެ

ލ
 .1އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟި ާ
މަރްޔަމް އަނޫޝާ ޢަފީފް

ސިވިލް

ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން 2013
ސެޕްޓެމްބަރ  22ން  24އަށް ހިންގި

ލައިފް

ސްކިލްސް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް.
އިސްލާމިކް

ނ
ބެހޭގޮތު ް

ފައިނޭންސާ

 .1ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ޢުމަރު

ކެޕިޓަލްމާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން 2013
22

ން

26

އަށް

ހިންގި

އޮކްޓޯބަރ

ފަންޑަމެންޓަލްސް

އޮފް

އިސްލާމިކް

ކެޕިޓަލް

މާކެޓްސް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް
ކެޕިޓަލްމާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން 2013
ޕަބްލިކް

ހންގި
ޑިސެމްބަރ  4ން  5އަށް ި

 .1އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދުﷲ ޖަމީލު

ލ
ޝން ޓު ކެޕިޓަ ް
ސެމިނަރ އޮން އިންޓްރޮޑަކް ަ
މާކެޓް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް.
ޔޫއެންޑީޕީން  2013ޑިސެމްބަރ  8ން  13އަށް

 .1ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ޢުމަރު

ނ
ލ ކޮމިޓީ ވޯރކިންގ ސެޝަ ް
ބޭއްވި ޓެކްނިކަ ް
އޮން އައި.ޖީޕީ ރިވިއު ބައްދަލުވުންތައް.

7.3.3

 2013ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއެކު
ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި
ނ
ބައްދަލުވު ް

ފަނޑިޔާރުންނާއި

ބައިވެރިވި
ވަކީލުންގެ

ނ
ގާނޫ ީ

ގ ޚާއްޞަ ރެޕަޓުއާރ
މިނިވަންކަމާބެހޭ އދެ .
ގެބްރިއެއްލާ

ނައުލްއާއެކު

20

ފެބްރުއަރީ

ދލުވުން.
 2013ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައް ަ

 .1ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް
މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
ލ ޤާސިމް
 .0ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްފާޟި ް
އިބްރާހިމް
 .6ކޮމިޝަނުގެ

މެންބަރު

އައްޝައިޚް

ނ
ޝުޢައިބް ޢަބްދުއްރަޙްމާ ް
ތޛާ
 .4ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ
34
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ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު
ތޛު
 .5ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ
އަޙްމަދު ރަޝީދު
 .6ކޮމިޝަނުގެ

ޖެނެރަލް

ސެކްރެޓަރީ

އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު
އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި
ހުންނަވާ

ސަފީރު

ޖޭ.

ލ
މިޝެ ް

 .1ކޮމިޝަންގެ

ރައީސް

ސިސޯން،

އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

އާއެކު  08މެއި  2013ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި

މެންބަރު

 .0ކޮމިޝަންގެ

ބައްދަލުވުން.

އަލްއުސްތާޛު
ލ
އަލްފާޟި ް

މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން
 .6ކޮމިޝަންގެ

ސެކްރެޓަރީ

ލ
ޖެނެރަ ް

އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު
ޔޫރަޕިއަން

ޔޫނިއަންގެ

އެކްސްޕަރޓް

މިޝަންގެ

އިލެކްޝަން
ޓީމުގެ

ލީޑަރ

މިސްޓަރ ޑޭވިޑް ވަރޑްއާއި އެޓީމުގެ މެމްބަރ
އަދި

ލީގަލް

މިސް

ޓ
އެނަލިސް ް

 .1ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް

މާރސޭ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
 .2ކޮމިޝަނުގެ

ސެކްރެޓަރީ

ލ
ޖެނެރަ ް

އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު

ނ
ކާސްޓެލްސްއާއެކު  22އޯގަސްޓް  2013ވަ ަ
ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.

7.3.4

 2013ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު
ދިނުމަށް ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތައް
މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާތްތައް

ޕްރޮގްރާމް
ޖުޑީޝަލް

ސަރވިސް

ނ
ކޮމިޝަ ް

އުފެދިގެން

އައިގޮތާއި،

ގ
ކޮމިޝަން ެ

މެންޑޭޓާއި،

ކޮމިޝަން

މަސައްކަތްކުރާ

 .1ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ
ޙަމީދު
 .2ސެކްރެޓްރީ

ޓ
ގޮތާއި އަދި ކޮމިޝަނާ ޑިޕާރޓްމަން ް

މުޙައްމަދު

ގ
އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ެ

 .3ސީނިއަރ

ތަފާތާއި،

ޝނުން
ކޮމި ަ

ޝަކުވާ

ބެލުމުގައި

ޑޔާރުންގެ
ފަނ ި
ދ
ޢަމަލުކުރަމުން ާ

ދ
ގޮތާއި ،ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާމެ ު
މީޑިއާއަށް

ދިމާވާ

ސާފުކޮށްދިނުމުގެ

އ
އޮޅުންއެރުންތަ ް
ގޮތުން

ޖެނެރަލް
ލީގަލް

އަލްފާޟިލް
ކޮންޕްލެއިންސް

ރ
ބބަކު ު
ޢަ ޫ
އޮފިސަރ

އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ފަހީމް އިބްރާހީމް
 .4ސީނިއަރ

ލީގަލް

ކޮންޕްލެއިންސް

އޮފިސަރ

އަލްއުސްތާޛާ ޒޫނާ މުޙައްމަދު
 .5މީޑިއާ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒަހީން

ރާއްޖޭގައި
35

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

މަސައްކަތްކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތަކާއި ރޭޑިއޯ
ޗެނަލްތަކާއި

ދުވަހު

އަމާޒުކޮށްގެން

 08މެއި  2013ވަނަ

ހިންގި

ދުވަހު

ށ
ނޫސްތަކަ ް
ގ
ދިނުމު ެ

މަޢުލޫމާތު

ބައްދަލުވުން.
ޖުޑީޝަލް

ސަރވިސް

ނ
ކޮމިޝަ ް

އުފެދިގެން

އައިގޮތާއި،

ގ
ކޮމިޝަން ެ

މުޙައްމަދު

މެންޑޭޓާއި،

ކޮމިޝަން

މަސައްކަތްކުރާ

 .2ސީނިއަރ

ޓ
ގޮތާއި އަދި ކޮމިޝަނާ ޑިޕަރޓްމަން ް
ގ
އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ެ
ތަފާތާއި،

ޝނުން
ކޮމި ަ

ޝަކުވާ

ބެލުމުގައި

ގޮތާއި،

ޑޔާރުންގެ
ފަނ ި

 .1ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލް
ލީގަލް

އަލްފާޟިލް
ކޮންޕްލެއިންސް

ރ
އަބޫބަކު ު
އޮފިސަރ

އަލްއުސްތާޛާ ޒޫނާ މުޙައްމަދު
 .3ސިނިއަރ

މީޑިއާ

އޮފިސަރ

ލ
އަލްފާޟި ް

ޙަސަން ޒަހީން

ދ
ޢަމަލުކުރަމުން ާ
ށ
މިހާތަނަ ް

ކޮމިޝަނުން

ކާމިޔާބުތަކާއި،

ހާސިލްކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތްކުރުމުގައި
ގޮންޖެހުންތަކާ

ކޮމިޝަނަށް

ގުޅޭގޮތުން

ރ
ހު ި

މލްޑިވްސް
ޯ

ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް
ޝަރީޢާ

ލޯގެ

އެންޑް

ށ
ދަރިވަރުންނަ ް

މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް  23ޖުލައި 2013
ވަނަ ދުވަހު ހިންގި ޕްރޮގްރާމް.
ޖުޑީޝަލް

ސަރވިސް

ނ
ކޮމިޝަ ް

އުފެދިގެން

އައިގޮތާއި،

ގ
ކޮމިޝަން ެ

މެންޑޭޓާއި،

ކޮމިޝަން

މަސައްކަތްކުރާ

ޓ
ގޮތާއި އަދި ކޮމިޝަނާ ޑިޕަރޓްމަން ް
ގ
އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ެ
ތަފާތާއި،

ޝނުން
ކޮމި ަ

ޝަކުވާ

ބެލުމުގައި
ކޮމިޝަނުން

ގޮތާއި،

ހާސިލްކޮށްފައިވާ

 .2ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ
ޙަމީދު
 .1ސީނިއަރ

އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ފަހީމް އިބްރާހީމް
 .0ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ

ޑޔާރުންގެ
ފަނ ި

ޢުމަރު

ދ
ޢަމަލުކުރަމުން ާ

 .4ކޮމިޝަންގެ

ށ
މިހާތަނަ ް

ލީގަލް

ކޮމްޕްލައިންޓްސް

އޮފިސަރ

ސިނިއަރ

މީޑިއާ

އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒަހީން

ކާމިޔާބުތަކާއި،

މަސައްކަތްކުރުމުގައި

ކޮމިޝަނަށް

ރ
ހު ި

އލިއްޔަތުއް
ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކު ް
އިސްލާމިއްޔާގެ

ދިރާސާތުލް

ނމަށް 29
ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދި ު
ޖުލައި

2013

ވަނަ

ހ
ދުވަ ު

ގ
ހިން ި

ޕްރޮގްރާމް.
36
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

 2013 7.4ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރި ދަތުރުތައް
ދަތުރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ބައިވެރިވި
އެކިއެކި

ޖުޑިޝަރީގެ

ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ކެނެޑާގެ
ސަރުކާރުން
2013

ދެއްވި

ގުޅިގެން

ދަޢުވަތަކާ

ޖެނުއަރީ  17ން  30އަށް

ކެނަޑާއަށް ކުރި ދަތުރު.

އސްތާޛު ޢަބްދުﷲ
ރ އަލް ު
 .1ކޮމިޝަނުގެ މެންބަ ު
ޙަމީދު
 .2ކޮމިޝަނުގެ

މެންބަރު

އައްޝައިޚް

ޝުޢައިބް

ޢަބްދުއްރަޙްމާން
 .3ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް
އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު

ލ.

ޖުޑިޝަލްދާއިރާއާ

ކޮމިޝަނަށް

ނ
ގުޅޭގޮތު ް

އ
ހުށަހެޅިފަ ި

ހުރި

މައްސަލަތަކެއް ބެލުމަށް  19މާޗް 2013
ގައި ލ .ފޮނަދޫއަށް ކުރި ދަތުރު.

 .1ކޮމިޝަނުގެ

މެންބަރު

އަލްއުސްތާޛު

އަޙްމަދު

ރަޝީދު
 .2ކޮމިޝަނުގެ

މެންބަރު

އައްޝައިޚް

ޝުޢައިބް

ޢަބްދުއްރަޙްމާން
 .3ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު
ސަލީމް
 .4ކޮމިޝަނުގެ ސީނިއަރ ލީގަލް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު ޒޫނާ މުޙައްމަދު
ނޓްސް އޮފިސަރ
 .5ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް ކޮމްޕްލެއި ް
ޒ
އަލްއުސްތާޛު ނުހާ ޢަބްދުލްޢަޒީ ު
 .6ކޮމިޝަނުގެ

ހިއުމަން

ރިސޯސް

އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝުރުފަތު އާދަމް
 .7ކޮމިޝަނުގެ ޕެރަލީގަލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް
މުޙައްމަދު އަކުޝަމް

7.5

 2013ވަނަ އަހަރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓަށް ލިބުނު އަދި ކުރެވުނު
ޚަރަދު
ގތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް،
ޝންގެ ބަޖެޓުގެ ޮ
 2013ވަނަ އަހަރު މި ކޮމި ަ

ރފިޔާ) އެވެ .މީގެ
ހސް ހަތަރުސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަ ު
ދެއްވާފައިވަނީ ( 932363476ނުވަމިލިއަން ދެލައްކަތިރީސްހަ ާ
އިތުރުން

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފިނޭންސް

އެންޑް

ޓްރެޜަރީން

233333891.92

(ދެމިލިއަން

ކ
އ ަ
ތިންލަ ް

ކށްދެއްވާ ފައެވެ.
ތެއްތިރީސްހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއްރުފިޔާ ނުވަދިހަ ދެލާރި) ވަނީ ބަޖެޓަށް އިތުރު ޮ
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މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރި ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ
ބޭނުންވާ 03
އަހަރުވުމުން

ނ
ތތަކަށް ކޮންމެހެ ް
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަ ް

މުވައްޒަފުން ވެއްދުމަށްޓަކައި ،އެފަރާތްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ފައިސާއާއި ޢުމުރުން 55
އަމިއްލައަށް

ވަކިވާން

ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން

ބޭނުން

ނނަށާއި
ފަނޑިޔާރު ް

55

އަހަރު

ނމަވެސް
ނުވި ަ

މުސްކުޅިކޮށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ

ޞިއްޙީ

ގަވާއިދުގެ ދަށުން

ރންސް ފައިސާއާއި
ހލްތު އިންޝުއަ ެ
ޕންޑެންޓުންގެ ެ
މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުންނާއި އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ ޑި ެ
ނ
ފޅުންގެ ޑިޕެންޑެންޓުންގެ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ފައިސާގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނު ް
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާ އެ ބޭ ު
ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގެ ގެ  06ވަނަ ފަންގި ފިލާގެ ކުއްޔާއި ކަރަންޓްގެ ޚަރަދު ފައިސާއެވެ31 .
ކ ތިރީސްހަހާސް
ހތްލައް ަ
ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ވެފައިވަނީ (937363335.75ނުވަމިލިއަން ަ
އ
ތިންސަތޭކަ ތިރީސްފަސްރުފިޔާ ހަތްދިހަ ފަސްލާރި) އެވެ .ޚަރުދުނުވާ ފައިސާގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ ި
އ
ހމަޖެއްސި  3މުވައްޒަފުން ވެއްދުމުގެ ކަންތަ ް
ދން ަ
ހިމެނެނީ  2013ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް އަލަށް ވައް ަ
ރކުރި ފައިސާއެވެ.
ޓށް އިތު ު
ބން އެފަރާތްތަކުގެ މުސާރާއާ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ބަޖެ ަ
ހަމަނުޖެހި ދިއުމުގެ ސަބަ ު
ވސް ބައެއްފައިސާ ޚަރަދުނުވެ ބާކީ އެބަހުއްޓެވެ.
ނ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ބައިން ެ
އަދި ތަމްރީން ކުރުމުގެ ބައިން ާ
މީގެ އިތުރުންވެސް  24ޑިސެމްބަރ  2013ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ބަޖެޓް
ށ ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ވަނީ ނުދެއްކިއެވެ.
ބަންދުކުރުމާ ގުޅިގެން ގާތްގަޑަކަ ް

 2014 .8ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް


ނނިމިހުރި
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ު
ޤަވާޢިދުތައް ފާސްކޮށް އާއްމުކުރުން.



އާބާދީގައި 500
ފަ ނޑިޔާރުން

ތރެއިން
ެ
ރ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ
ށރަށުގެ ތެރެއިން ހުސްކޮށްހު ި
ހަމަވާ ރަ ް

ހޯދުމަށް

ހރާއްޖޭގެ
ދިވެ ި

ސުޕްރީމްކޯޓުން

ލަފާދެއްވާފައިވާ

ށ
ކޯޓްތަކަ ް

ނ
ފަނޑިޔާރު ް

ޢައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.


ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުންގެ
ޕާރފޯމަންސް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.



ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ ޖަލްސާތައް އާއްމުކޮށް
ހުޅުވާލުން.



އ
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގަ ި
ޝާއިޢުކުރުން.
38
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ކޮމިޝަނުން

ގޮތެއްގެމަތީން

ކަނޑައަޅާ

ކޮމިޝަންގެ

ޔައުމިއްޔާތައް

ނިންމުތަކާއި،

ގ
ކޮމިޝަން ެ

ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުން.


ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކަށް ފަނޑިޔާރުންނާއި އާއްމުން އަހުލުވެރިކުރުން.



ނ
ތ ް
ބހޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަ ީ
މންތަކާ ެ
ނ ދުވަހަށް ނިންމާ ނިން ު
ކޮމިޝަނުން ދުވަހު ް
އެ ޚަބަރުތައް މީޑިއާއަށް ދިނުން.



ވ
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން ކޮމިޝަނުން ކުރެވިފައިވާ ހުރި ކަންތައްތަކާއި ކުރުމަށް ރާވާފައި ާ
ނން.
އފަހަރު މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދި ު
ކަންތައްތާކާގުޅޭގޮތުން މަހަކު އެ ް



ކވާތަކުގެ ބެކްލޮގު ހުސްކުރުން.
 2013ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަ ު



ކއި އެ
ށޓަ ަ
ތއް ކުރިއަށް ގެންގޮސް މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަ ް
މޓީ ަ
ހުއްޓިފައިހުރި ތަޙްޤީޤު ކޮ ި
ކޮމިޓީތަކާ މަޝްވަރާކޮށް އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް ގޮތްތަކެއް ހޯދުން.



ކޮމިޝަނުން

ބލަމުންދާ
ަ

ފަނޑިޔާރުންގެ

ސުލޫކީ

މައްސަލަތަކާ

ގުޅޭގޮތުން

ދިމާވާ

ސލަތައް
މައް ަ

ހައްލުކުރުން.



މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި ޢިލްމީ ލައިބްރަރީއެއް އުފެއްދުން.
ފަނޑޔާރުންނާގުޅޭގޮތުން

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހެޅޭ

ޝަކުވާތައް

އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް

ށ
ބެލެހެއްޓުމަ ް

ނ.
ފށު ް
ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ނިޒާމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް އެނިޒާމުގެ ބޭނުން ހިފަން ެ


ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާގުޅިގެން
ށ ކަމަށް
ކ ް
ނ އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަ ަ
ތއް ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަ ި
ހށަހެޅޭ މައްސަލަ ަ
ކޯޓުތަކަށް ު
ކަނޑައަޅައި

ދިނުމަށް،

ކޮމިޝަނުގެ

ޤާނޫނަށް

އމަށް
ގެނަ ު

ހުށަހަޅާފައިވާ

އިޞްލާޙުތައް

އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން.


ނ
ފަނޑިޔާރުންނާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ކަމާބެހޭ ލީގަލް މުވައްޒަފު ް
އ
ނ ޙައްލެ ް
ށ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކު ް
ތއް ،ޙައްލުކުރުމަށް މިހާތަނަ ް
މަދުވުމުން ދިމާވާ މައްސަލަ ަ
ރކުރުން.
މށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަ ާ
ލިބިފައިނުވާތީ އެކަން ޙައްލުކުރު ަ



ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެކްސްޕާރޓުންގެ ލަފަޔާ
އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެކުލަވާލުން.



ކުރިއަރާފައިވާ

ޤައުމުތަކުގެ

ޖުޑީޝަލް

އެކްސްޕާޓުންގެ

ލަފަޔާ

އިރުޝާދުގެ

ދަށުން

ކަމާބެހޭ

ބ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ނށް މަސައްކަތު ތަޖުރި ާ
މންބަރުން ަ
ފަރާތްތަކާގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ ެ
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ށޓަކައި
ނ އިތުބާރުހުރިގޮތަކަށް ގެންދިޔުމަ ް
ފަނޑޔާރުންނާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލު ް
ތކްސް"
ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި އޮންނަފަދަ "އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އޮން ޖުޑީޝަލް އެ ި
އެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.



ގން އަހަރަކު އެއްފަހަރު މަހާސިންތާއެއް
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާގުޅި ެ
ނ.
ބޭއްވު ް

 .9ނިންމުން
ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި

ލ
ޖުޑީޝަ ް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަންގެ

އ
ޤާނޫނުންނާ ި

ގ
ދިވެހިރާއްޖޭ ެ

ނ
ނނުން ކޮމިޝަ ާ
އ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާ ޫ
ވހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނާ ި
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ދި ެ
ހަވާލުކޮށްފައިވާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އަދާކުރުމަށްޓަކައި

2013

ވަނަ

އަހަރުވެސް

ކޮމިޝަނުން

ނ
ވ ީ
ަ

ވނީ ބާއްވާފައެވެ.
ދލުވުމެއް ަ
މނުއިރު ކޮމިޝަންގެ  77ބައް ަ
މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރު ނި ު
އވެ .
ނ  353ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވެ ެ
ނ ް
މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޝަ ު
ގއި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާ ަ
ނ
އ ް
ދ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެ ި
ނން ކުރިއަށް ގެން ާ
ނ ކޮމިޝަ ު
ގ ދަށު ް
ނ އެމާއްދާގެ (ހ) ެ
ބާރުތަކުގެ ތެރެއި ް
ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު  2012ވަނަ އަހަރު  7ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރެވުނު އިރު
 2013ވަނަ އަހަރު ވަނީ  33ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނު ކުރެވިފައެވެ .އަދި  2012ވަނަ އަހަރު  37ފަނޑިޔާރުން
މުސްކުޅިކުރެވުނު އިރު  2013ވަނަ އަހަރު މުސްކުޅި ކުރެވިފައި ވަނީ  9ފަނޑިޔާރުންނެވެ.
ގ
ޓތަކު ެ
ނން ޢައްޔަންކުރި  33ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި ދަށުކޯ ު
 2013ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަ ު
ތެރެއިން މާލޭގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ޢައްޔަނުކުރި  2ޤާޟީންނާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ޢައްޔަންކުރި
ތކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް
ނއެވެ .އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ަ
ކޓަށް ޢައްޔަންކުރި  3ޤާޟީން ހިމެ ެ
 2ޤާޟީންނާއި ފެމެލީ ޯ
ނބަރު 13/2010
ނނު ނަ ް
ރޓުން ވަނީ ޢައްޔަންކުރެވިފައެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރު ޤާ ޫ
ކަމުގެ މަޤާމަށް  26މެޖިސްޓް ޭ
ކރާ މެޖިސްޓްރޭޓް
ގ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން ު
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  15ވަނަ މާއްދާ ެ
ޓ
ނ މެޖިސްޓްރޭ ް
ފހު ް
ށ ގެންނެވި އިޞްލާޙުގެ ަ
ގ ތަޖުރިބާއަ ް
ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކު ެ
ކޯޓުތަކަށް  10މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކުރެވުނުކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
ނބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  54ވަނަ މާއްދާގެ (ވ)
ޤާނޫނު ނަ ް
ނ
ގ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއި ް
ގ އިސްޤާޟީކަމަށް އެ ކޯޓު ެ
ގ ތެރެއިން ސިވިލް ކޯޓު ެ
ގެ ދަށުން ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކު ެ
40
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ބޭފުޅަކު

ހަމަޖެއްސުމާއި

ޖުޑީޝަލް

ޅ.

ދާއިރާ

އާއި

ޖުޑީޝަލް

ވ.

ދާއިރާއަށް،

ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ހަމަޖެއްސުން ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެއްކޯޓުން
ށން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ބަދަލުކޮށްފައިވާ 8
ޢމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަ ު
އަނެއްކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ަ
އ
ފަނޑިޔާރުންނާއި ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ގޮތުގަ ި
ނ
ޅމަށް ކޮމިޝަނު ް
ޖސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެ ު
ށ މެ ި
ހަމަޖެހުނު  5ފަނޑިޔާރުންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަ ް
ޒފާއިން ޖުޑީޝަލް
ރޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ ވަ ީ
އވާ ގޮތުގެމަތިން މެޖިސްޓް ޭ
ފާސްކޮށްފައިވާފައިވާ އުޞޫލުގަ ި
ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބަދަލުކުރެވުނު  1ފަނޑިޔާރު ހިމެނެއެވެ.
ތން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ
ނނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮ ު
ކޮމިޝަނާ މީޑިއާތަކާ ދެމެދު އޮ ް
ގ
ނ  2013ވަނަ އަހަރު ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމު ެ
ދުވަހު ނޫސްތަކާއި ރޭޑިއޯ އަދި ޓީވީ ޗެނަލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެ ް
ގ މަސައްކަތްތައް
ވފައެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓާއި ،ކޮމިޝަން ެ
އެއްދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއް ާ
ގ
ރއި ،މެމްބަރުން ެ
އސޫލުތަކާއި މެމްބަރުންގެ ދައު ާ
މޝަންގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ު
ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި ކޮ ި
ހރި ތަފާތުތަކާއި
އހެން އިދާރާތަކާއި ކޮމިޝަނާ ު
ދނުމާއި ޖުޑިޝަރީގައި ހިމެނޭ ެ
މަސައްކަތްތައް އޮޅުން ފިލުވައި ި
ނ
ނމާއި ކޮމިޝަނު ް
ނތަކާ ހުރި ތަފާތު އޮޅުން ފިލުވައިދި ު
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ އެހެން މިނިވަން ކޮމިޝަ ް
ދފައެވެ.
ތން މި ބައްދަލުވުމުގައި މީޑިއާތަކަށްވަނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ީ
ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮ ު
ޝނުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ،ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް
ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމި ަ
ނ
ދގައި ކޮމިޝަނު ް
ޞ ު
ނ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަޤް ަ
ޑޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން އާންމު ް
އންގައިދީ ފަނ ި
އާންމުންނަށް ަ
ފައްޓަވާފައިވާ

މަސައްކަތްތަކުގެ

ތެރެއިން

ޔުނިވަރސިޓީޮ ،
ކ ެލ ުޖ ެގ

ނ ާ
ނ ަ
ރ ް
ރ ަވ ު
ަ
ށ ިއ
ދ ި

ާމލޭ ެގ

ސ ަ
ާ
ނވ ީ

ށ ެގ ް
ކ ް
ށ ައ ާމ ުޒ ޮ
ނ ް
ނ ަ
ރ ް
ރ ަވ ު
ސ ަތ ުކ ެގ ަ
ރ ާ
ދ ަ
ނވ ީ ަމ ް
ސ ަ
ާ
ތ ު
ށ ިއ ައ ޮ
ނ ާ
ނ ަ
ރ ް
ރ ަވ ު
ސ ަތ ުކ ެގ ަ
ރ ާ
ދ ަ
ަމ ް
ނ
ޅ ަތ ުކ ެގ
ދ ި
ދ ި
ށ ް
ދ ު
ރ ްމ ެގ ަ
ރ ްގ ާ
ރ ުވ ުމ ެގ ްޕ ޮ
ރ ުކ ު
ހ ުލ ް
ގ ޭ
ނ ާ
ިހ ް
ނ  2013ވަނަ އަހަރު ވަނީ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގާފައެވެ.
ނ ެތ ި
އެގޮތުން ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ ދަރިވަރުންނާއި ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތުލް
ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުންނަށް އިޙްތިރާމް

އިސްލާމިއްޔާގެ ދަރިވަރުންނަށް

އތުބާރުކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމާއި ،ޝަރުޢީ ދާއިރާ
ޒވާންޖީލަކީ ޝަރުޢީދާއިރާއަށް ި
ހޯދުމާއި އުފެދެމުން އަންނަ ު
ތ
މ ު
އ ވަނީ މަޢުލޫ ާ
ހ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އެހީގަ ި
ނ ކަމާބެ ޭ
ފލުވައިދިނުމުގެ ގޮތު ް
އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް އޮޅުން ި
އ
ޓ ި
ވފައެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކޮމިޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލީފްލެ ާ
ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެ ި
ނން އޮތެވެ.
ބހުމާއި އަދި ދަރިވަރުން ކޮށްފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދި ު
ލުއިފޮތް ދަރިވަރުންނަށް ެ
ކޮމިޝަންގެ

މަސައްކަތްތައް

ހަރުދަނާކޮށް

ލ
ޝނަ ް
އިންޓަރނޭ ަ

ބެސްޓް

ޕްރެކްޓިސްގައިވާ

ށ
ކގެ ގޮވާލުންތަކަ ް
ހދުމާއި އަދި އެފަދަ ޖަމާޢަތްތަ ު
ޓންސީ ޯ
އޖޭންބޭރުން ކޮންސަލް ެ
ގޮތުމަތީން ޢަމަލުކުރުމަށް ،ރާ ް
އިޖާބަދީ

އެފަރާތްތަކާގުޅުން

ބަދަހިކޮށް

އެފަރާތްތަކުން

ފޯރުކޮށްދޭ

އެހީތައް

ށ
ބޭނުންކުރުމަ ް

އ
ފުރުޞަތުތަ ް

މބެހޭ އދ.ގެ ހާއްސަ ރެޕަޓުއާ
ލންގެ މިނިވަންކަ ާ
ނ ފަނޑިޔާރުންނާއި ގާނޫނީ ވަކީ ު
ހުޅުވާލާފައިވާނެއެވެ .އެގޮތު ް
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ލ ޖޭ .ސިސޯން،
ގެބްރިއެއްލާ ނައުލް އާއި އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މިޝެ ް
އާއި

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އިލެކްޝަން އެކްސްޕަރޓް މިޝަންގެ ޓީމުގެ ލީޑަރ މިސްޓަރ ޑޭވިޑް ވަރޑްއާއި

ނ
އނަލިސްޓް މިސް މާރސޭ ކާސްޓެލްސްއާއެކު  2013ވަނަ އަހަރުވަނީ ކޮމިޝަނު ް
އެޓީމުގެ މެމްބަރ އަދި ލީގަލް ެ
ރކުރައްވާފައެވެ.
ބައްދަލު ކުރައްވާ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަ ާ
ގ
ނ ެ
މީގެ އިތުރުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބައެއް މެންބަރުންނާއި ކޮމިޝަ ް
ނ ގައުމުތަކުގައި
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  2013ވަނަ އަހަރު ކެނެޑާއަށް ކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރަކީ ،ދުނިޔޭގެ އެހެ ް
އ
އ ކެނެޑާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދި ަ
ތ ދެނެގަނެ ،ދަސްކުރުމަށްޓަކަ ި
ހންގާގޮ ް
މިފަދަ ކޮމިޝަންތައް ި
ޅންހުރި ކަންކަމުގެ
ރގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގު ު
ތަޖުރިބާ ދަތުރެކެވެ .މި ދަތު ު
ޑ
ގޅޭގޮތުން ކެނެ ާ
މަޢުލޫމާތާއި އަދި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި މިކަންކަމާ ު
ސަރުކާރުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެހީތެރިވުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު
ނވި ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.
ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަ ި


ޖުޑީޝަލް

ސަރވިސް

ގޮންޖެހުންތަކާގުޅޭގޮތުން

ކޮމިޝަންގެ
ވހިރާއްޖޭގެ
ދި ެ

މަސްއޫލިއްޔަތާއި

ޒިންމާ

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

އުފުލުމުގައި

ޤާނޫނުތަކަށް

ހުރި

ނ
ގެނެވިދާ ެ

ލފަޔާ އިރުޝާދު ދިނުން.
އިޞްލާޙުތަކާބެހޭގޮތުން ަ


ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން.



އ
ނ ނިޒާމެ ް
ކންކަން ކުރުމަށް ހަރުދަ ާ
ރއެރުން ދިނުމާއި އެފަދަ ަ
ފަނޑިޔާރުންނަށް މަޤާމުގެ ކު ި
އެކުލަވާލުން.



ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަކުވާބަލާ މިންގަނޑާއި އެކަމާގުޅޭކަންކަން އިތުރަށް ކުރިއަރުވައި ހަރުދަނާކުރުން.



ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު އިތުރަށް ކުރިއަރުވާ ހަރުދަނާކުރުން.



ދ
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ އަ ި
ނން.
ދ ު
ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ި



ވ
ނން ާ
މށް ބޭ ު
މންދާ ޝަކުވާތައް މެނޭޖްކޮށް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓު ަ
ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން ބަލަ ު
"ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް" އެއް ފޯރުކޮށްދިނުން.
2013

ވަނަ އަހަރުވެސް ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނަށް ދިމާވާ

އ ސުޕްރީމްކޯޓާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާތައް ވަނީ
ގތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީތަކާ ި
ދަތިތަކާބެހޭ ޮ
ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.
ނ
ނބަރު ( 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް ގެންނަ ް
ޤާނޫނު ނަ ް
ނ
ނ ަ
ގންނަން ފެ ް
ނގެވުމާގުޅިގެން އެ ޤާނޫނަށް ެ
ށހެޅުމަށް އެ ް
ނގެ މަޖިލީހަށް ހު ަ
ފެންނަ އިޞްލާޙުތައް ރައްޔިތު ް
42
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ގ
ހރުވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައެވެ .މީ ެ
އިޞްލާޙުތައް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ފާހަގަކޮށް  2013ވަނަ އަ ަ
އ
ޤޞްދުކުރާ ބިލްތަ ް
ނ ަ
ށ ހުށަހަޅަ ް
އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ސަރުކާރުން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ ް
ލތަކުގެ ތަފްޞީލް ވެސް މިއަހަރުގެ
އެކުލަވާލާ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގައި ކޮމިޝަނުން ހިމަނަން ބޭނުންވާ ބި ް
ލ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައެވެ.
ތެރޭގައި ވަނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަ ް
ކޮމިޝަންގެ
ނިންމުމަށްޓަކައި

2012

އިދާރާ

ނ
ވަ ަ

ހަރުދަނާކޮށް

އަހަރު

ކޮމިޝަނުން

މަސައްކަތްތައް
ފާސްކޮށްފައިވާ

ނއްގައި
ހަލުވިމި ެ
ކޮމިޝަންގެ

ކުރިއަށް
އިދާރީ

ގެންގޮސް

މުވައްޒަފުންގެ

ގ
ކ ެ
އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮމިޝަންގެ އެތެރޭގައި ހުޅުވާލައި ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަ ު
ތެރެއިން އެ މަޤާމުތަކަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް  2013ވަނަ އަހަރު ވަނީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައެވެ .އަދި
މސައްކަތްތައްވެސް
ނގަނޑާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަންގެ ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓްތަކުގެ ަ
ފާސްކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ އޮ ި
ގ ސަބަބުން މަސައްކަތްތައް ރާވާލައި ހިންގުމުގެ
 2013ވަނަ އަހަރުވަނީ ކުރިއަށް ގެންދަންފަށާފައެވެ .މިކަމު ެ
ފުރުޞަތު ބޮޑުވެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ވެގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ލމުގައި ކޮމިޝަންގެ ކަމާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުންނާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެ ު
ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދިޔަ ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  2މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމާއި
ކ
ކތްތައް އެކިއެ ި
ފން ވެއްދުމަށް ކުރެވުނު މަސައް ަ
ދލުގައި  2013ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަ ު
އަދި އެ މުވައްޒަފުންގެ ބަ ަ
ގންދެވުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ވަރަށްބޮޑަ ކުރިމަތިވުމާގުޅިގެން
ސަބަބުތަކާހުރެ ކުރިއަށް ނު ެ
ގ
އވާ މައްސަލަތަކު ެ
ށ ހުށަހެޅިފަ ި
ކޮމިޝަންގެ އެއްމެބޮޑު އެއް އަމާޒުކަމުގައިވާ ފަނޑިޔާރުންނާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަ ް
ގކުރަމެވެ.
ބެކްލޮގް ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖެހިގެން ދިއަކަން ފާހަ ަ
2013

ވަނަ

އަހަރު

ފަނޑިޔާރުންނާ

ބެހޭގޮތުން

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހެޅިފައިވަނީ

62

މައްސަލައެވެ .ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން  2013ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅި ނުނިމިވާ  150މައްސަލަތަކުގެ
ތެރެއިން  2013ވަނަ އަހަރު  44މައްސަލައެއް ވަނީ ނިންމިފައެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ
މ ވަނީ  106މައްސަލައެވެ .ނަމަވެސް މިހުރިހާ މައްސަލަތަކަކީވެސް ދިރާޘާ
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނި ި
މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަލާގައި ކުރިއަށްދާ މައްސަލަތަކެވެ.
ފއި ވަނީ  2މައްސަލައެވެ.
 2013ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޯޓުތަކުގައި ދަޢުވާކޮށް ަ
ށ
އޭގެތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނެސްފައިވާއިރު ހައިކޯޓަ ް
ރ
ޢވާތަކަށް ބަލާއި ު
ނ ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށެވެ .ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ދަ ު
ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިމިފައިވަ ީ
މވާ  2ދަޢުވާއަކާއި
 2013ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު 2012 ،ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އުފުލި ނުނި ި
 2013ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އުފުލި ނިމިފައިވާ  5ދަޢުވާއަކާއި ނުނިމިވާ  2ދަޢުވާ ހިމެނެއެވެ.

43
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

ނަމަވެސް އަދިވެސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް ހަލުވި މިނެއްގައި ކުރިއަށް
ނކަން ޙައްލުނުވެ
ތކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައިވާ ކަ ް
އހަރު ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ަ
ގެންދިއުމުގައި  2012ވަނަ ަ
ށ
ދގޮތަކަށް ކުރިއަ ް
ނގެ މަސައްކަތަކާއި ޒިންމާތައް ނަތީޖާ ޙާސިލުކުރެވޭނެ ފަ ަ
ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަ ް
ގެންދިއުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ށ
 .1ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން އުފެދޭ މައްސަލަތައް ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގެ ކޯޓުތަކަ ް
ނންވާ އަދަދަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް
ޓތަކަށް ބޭ ު
މން ،ކޯ ު
ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް އޮތު ު
ހުރަސްތަކަކާ ކުރިމަތިވެ ،ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ދިގުލާ ފަނޑިޔާރުން
ށހެޅޭ
ޓތަކަށް ހު ަ
ސވެގެން ދިއުމާއި އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޯ ު
ކޯޓުތަކަށް ޢައްޔަންނުކުރެވި ލަ ް
މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވުމަށް މެދުވެރިވުން.
 .2ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ ކަންކަން ބެލުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަމުގައި ފުށުއަރާ
ނ.
ކަންތައްތަކެއް ހުރު ް
ށ
ނންމާ ނިންމުންތައް ކޯޓަ ް
 .3ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކާގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ި
ނ
ނ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތު ް
ވތަ ނޫންކަ ް
ހުށަހެޅޭނެކަން ނު ަ
މުހިންމު ކަމަށާއި އަދި އެގޮތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެކަމަށް ވާނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭނީ
ހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އެ
މށް ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުމާއެކު ު
އެންމެ މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށްކަ ަ
ނންކަން ޤާނޫނުން ކަނޑައެޅި
މައްސަލާގެ މައުޟޫއާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅިދާނެކަން ،ނުވަތަ ޫ
ނ.
ބަޔާންވެފައި ނެތު ް
 .4ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މައްދާގެ (ހ) ގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ޢުމުރުން 70
އަހަރުވުމުން

މުސްކުޅި

ކުރެވޭ

ފަނޑިޔާރުންނަށް

ނބެހޭ
ޕެންޝަ ާ

ނނުން
ޤާ ޫ

ވ
ލބިދެ ޭ
ި

ށ
ހށް ކަމަ ް
ޢިނާޔަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ޢިނާޔަތެއް ކަނޑައެޅޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ަ
މލުކުރަން ފެށުމުން ޢުމުރުން
ޖގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ،ދިވެހިރާއް ޭ
ދ
ހން އެފަ ަ
ފރާތްތަކަށް މަޖިލީ ު
 70އަހަރުވެގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިވެފައިވާ ަ
ދ
ނންވެސް އެފަ ަ
ބހޭ ޤާނޫ ު
ޢިނާޔަތެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާތީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ެ
އިނާޔަތެއް

އެ

ފަނޑިޔާރުންނަށް

ޤާނޫނަށް
ދެވެން

ޢަމަލުކުރަން
ތމުން،
ނެ ު

ފެށުނުއިރު

މިހާރު

ޢުމުރުން

މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ

65

އަހަރުވެފައިވާ

ފަރާތްތަކަށް

ނ
ވ ެ
ދެ ޭ

ޢިނާޔަތެއް މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ނުވާތީ ،އެކަމަށް ޙައްލެއް އަދި ހޯދިފައި ނެތުން.
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ރ
 .5ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކު ާ
ކޮމިޝަނުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކާބެހޭ ހިސާބު ،އޮޑިޓަރ
ޔ
ނ ލި ެ
ދގައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
އޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަދާ ގަވާއި ު
ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކުޮ ،
ބަލަހައްޓައި އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ،އެކުލެވޭ މާލީ ބަޔާނެއް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއެކު
ނ
ފއިވީ ނަމަވެސް  2012ވަނަ އަހަރާއި އަދި  2013ވަ ަ
ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަ
ހށަހެޅުމާހަމައަށް ވެސް އޮޑިޓަރ
ތތަކަށް ު
އަހަރުވެސް ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓް ކަމާބެހޭ ފަރާ ް
ޔން ތައްޔާރު ކޮށްދެއްވާފައި ނުވާތީ މާލީބަޔާން ރިޕޯޓާއެކު
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މާލީ ބަ ާ
ކަމާބެހޭ އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވޭގޮތް ނުވުން.
ބރު( 10/2008 :ޖުޑީޝަލް
ނ ަ
ނ ނަ ް
 .6ޤާނޫނުއަސާސީގެ  159ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޤާނޫ ު
ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު)ގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި
ސުޕްރީމްކޯޓުގެ

ފަނޑިޔާރުންފިޔަވައި

އެހެން

ފަނޑިޔާރުން

ޢައްޔަންކުރުމާއި

މަޤާމުގެ

މކީ ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި
ކުރިއެރުންދިނުމާއި ،ބަދަލުކުރު ަ
ވއިރު ،އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު( 13/2010 :ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހިމެނޭކަމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ގ
ނނު ެ
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  29ވަނަ މާއްދާގައި (ކުރީގެ  28ވަނަ މާއްދާ) އެ ޤާ ޫ
ފއިވާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން
 27ވަނަ މާއްދާގައި (ކުރީގެ  26ވަނަ މާއްދާ) ބަޔާންކޮށް ަ
ގ
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ފަނޑިޔާރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ ،އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ެ
ށ
ތެރޭގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެކަމަ ް
ނނު ނަންބަރު( 13/2010 :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ
ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،ޤާ ޫ
ށ
ޤާނޫނު) ގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ  47ވަނަ މާއްދާއިން ކޮމިޝަނަ ް
މ
ި
ށ ފާހަގަކުރެވިފައިވުމުން
ވ ބާރުތައް ހަނިކުރެވިފައިވާކަމަ ް
ލިބިދީފައިވާ އިސްވެދެންނެ ި
މާއްދާތަކުގައި ތަޢާރުޟުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ،ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި
މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންދިނުމާއި ،ބަދަލުކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް
ދަތިވުން.
ނ
ނބަރު( 10/2008 :ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު)ގެ  35ވަ ަ
 .7ޤާނޫނު ނަ ް
ލ
މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޝަނުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި މާ ީ
ޒިންމާތަކާބެހޭ ހިސާބު ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަދާ
ޔ ބަލަހައްޓައި އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ،އެކުލެވޭ މާލީ ބަޔާނެއް
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލި ެ
ނ
ކށްފައިވީ ނަމަވެސް ޤާނޫ ު
ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާން ޮ
ނަންބަރު( 3/2006 :ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު) ގެ  8ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން މާލީ
ގ
ކށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ެ
ވ މުދަލަކަށް ،ނުވަތަ ޚިދުމަތަ ަ
އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހޯދާފައި ާ
45
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ނން  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ފހުން އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ޫ
ބިލެއް ،އެމާލީ އަހަރެއް ނިމޭ ަ
ހުށަހަޅައި

ހިސާބުތައް

ނިންމުމުގެ

ފުރުޞަތު

ލިބިދީފައިވުމާއެކު

އެ

އަހަރެއްގެ

ނ
ޑިސެމްބަރުމަހުގެ  31ގެ ނިޔަލަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ބިލްތައް ޖެހިގެން އަން ަ
ނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް
އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ މެދެއްހާހަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ޭ
ހުށަހަޅައި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ނިމި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު( 10/2008 :ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު)ގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އޮޑިޓަރ
ގ
ނ ެ
ތށް ކޮމިޝަ ް
ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު މި ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮ ަ
ކޮންމެ

އަހަރެއްގެ

އަހަރީ

ރިޕޯޓާއެކު

ހުށަހަޅާގޮތަށް

އޮތުމުން

ޢަމަލީގޮތުން

ނ
އެކަ ް

ތަންފީޒުކުރުން ދަތިވުން.
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ލ1-
ޖަދުވަ ު
 .10ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ޚާޟިރީ ( 1ޖެނުއަރީ 2013އިން  31ޑިސެމްބަރ 2013އަށް)

ޝެޑިއުލްކުރެވުނު ޖަލްސާގެ ޢަދަދު

ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ކެންސަލްވި ޖަލްސާތައް

ކޯރަމް ހަމަވެގެން ބޭއްވުނު ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ވަޑައިނުގަންނަވާ ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ސަލާމް ވިދާޅުވި ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ޗުއްޓީގައި ހުންނެވި ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީދީ  /ނައިބު ރައީސް

117

46

71

91

77

14

7

3

0

ރ
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު  /މެންބަ ު

117

46

71

56

13

42

9

25

11

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު  /މެންބަރު

117

46

71

91

86

5

2

4

4

ރ
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ  /މެންބަ ު

16

4

12

13

13

0

0

0

0

އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް  /މެންބަރު

70

23

47

61

54

7

3

2

0

އައްޝައިޚް ޝުޢައިބް ޢަބްދުއްރަޙްމާން  /މެންބަރު

117

46

71

87

83

4

6

5

3

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން  /މެންބަރު

42

11

31

34

16

18

4

0

0

ރ
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފު  /މެންބަ ު

13

3

10

10

10

0

1

0

0

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހުންނެވުމުގެ ސަބަބުން

އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ  /ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް

117

46

71

77

71

7

22

0

2

ނ
މެންބަރުންގެ ނަ ް
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އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް  /މެންބަރު

14

3

11

7

7

0

4

1

0

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު  /މެންބަރު

64

29

35

43

16

27

7

1

3

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް  /މެންބަރު

16

5

11

7

7

0

5

2

0

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަލީމް  /މެންބަރު

49

16

33

40

40

0

1

6

0

ރ
އަލްއުސްތާޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމް  /މެންބަ ު

41

21

20

26

18

8

5

0

0

އަލްއުސްތާޛު ޝަމްސުލްފަލާޙު  /މެންބަރު

13

3

10

11

11

0

0

0

0

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު  /މެންބަރު

117

46

71

92

92

0

8

1

0

ކޯރަމް ހަމަވި އިންސައްތަ ޖަލްސާ:

61%

ކޯރަމް ހަމަނުވާ އިންސައްތަ ޖަލްސާ:

39%
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