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

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަީރ  2013މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޮފނުވާ 
 ރިޕޯޓެވެ.

 
ވަނަ މާއްދާ އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  159މި ރިޕޯޓް ބިނާވެގެންވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

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

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

  ެވަނަ  21)ހ( އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާގެ  159ޤާނޫނުއަސާސީގ
ނޑިޔާރުން ފިޔަވައި އެހެން  )ހ(މާއްދާގެ  ނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ ގެ ދަށުން އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ނޑިާޔރާއި އުއްތަމަ ، ބަދަލުކުރުމާއި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، ފަ ފަ
ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަޝްވަރާދިނުމުގައި  ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ

  .ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
 

  ެވަނަ  21)ށ( އާިއ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުެގ މާއްދާެގ  159ޤާނޫނުއަސާސީގ
ންނާބެހޭގޮތުން ުއފުލާ ޝަކުވާތައް ބަލަިއ، އެފަރާތްަތކާމެދު ގެ ދަށުްނ ަފނޑިޔާރު )ށ(މާއްދާގެ 

މަޤާމުން ވަކިކުރާންޖެހޭ މީހުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް  ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައާއި
 .ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

 

  ެވަނަ  21)ނ( އާއި ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާގެ  159ޤާނޫނުއަސާސީގ
 .ތައް ހަދައި ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ހަދަންެޖހޭ  )ނ(މާއްދާގެ

 

  ެވަަނ  21)ރ( އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  މާއްދާގެ  159ޤާނޫނުއަސާސީގ
ޤާޢިމުކުރުމުގެ ކަންަތއްތައް ހިންގުމުގައްޔާއި ކޯޓުތަކާގުޅޭ  ޢަދުްލއިންޞާފުގެ ދަށުން  )ރ(މާއްދާގެ

 އެހެނިހެން ކަންތަްއތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލަފާދިނުން.
 

  ެވަނަ  21)ބ( އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާގެ  159ޤާނޫނުއަސާސީގ
.)ޅ(ގައި ބަޔާން ކޮށްފަިއވާގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތަްއތައްމާއްދާގެ
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  ްނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުން ޖުޑީޝަލް ސަރިވސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫާނއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
 ކޮމިޝަނާ މަތިކުރެވިފައިވާ ކަންަތއްތައް.

 

ނޑަކަށް ބަލާފައިވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުެގ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި މައި ގަ
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ނުކުތާތަކަށެވެ.  36

 

 

 ން މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ   .1.1
 

 

 2008/10ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ަނންބަރު: 158އަސާސީގެ މިޝަންގެ މެންބަރުްނނަކީ ޤާޫނނުކޮ
ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ަފރާތްތަކެވެ. ޤާނޫުނ  3)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާޫނނު( ގެ 

މިޝަންެގ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ކޮ 7)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ  2008/10ނަންބަރު:
ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ  2012އިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުގައި ތިއްބެވީ ރައީސްކަމުގެ މަގާމާއި ނަ

އާއި ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި  هللاމަގާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދު
 އެވެ.  ދީދީ هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު

 

 

 

 ން މެންބަރު ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ކޮމިޝަންގައި ތިއްބެވި  2013 .1.1.1
 

 .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 އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  .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
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 .މެންބަރުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވި  މުޙައްމަދު ސަލީމް އަލްއުސްތާޛު   .7

ޢާޒިމާ ޢާއިޝަތު  އަލްއުސްތާޛާ  .8
 ޝަކޫރު

 .ބަންޑާރަނައިބު

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

 

 

 

 ންނަށް އައި ބަދަލު މެންބަރު ވަނަ އަހަރު  2013 .1.1.2
 
 

ޝަކޫރު ޢާޒިމާ ޢާއިޝަތު  އަލްއުސްތާޛާ ކަމުގެ މަޤާމުންބަންޑާރަނައިބު 2013 މާޗް 10
 ވަކިވެވަޑައިގަތުމާގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން.

 އަލްއުސްތާޛާ ގުޅިގެން ޢައްޔަނުކުރެއްވުމާ މަޤާަމށް ބަންޑާރަނައިބުކަމުގެ 2013މާޗް  10
 .ހަމަޖެހުން މެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަންގެބިޝާމް  ޢާއިޝަތު

ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަލްފާޟިްލ މުޙައްމަދު  2012ނޮވެމްބަރ  20 2013 މާޗް 17
 ންބަރުކަމުެގ މަޤާމުން މެސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  ،ފަހުމީ ޙަސަން

ބާިޠލް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކިކުރެއްވި ވަކިކުރެއްވުން
 ގޮތުގައި ރައީސްގެ  ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ސިވިލް، ކުރެއްވުމާގުޅިގެން

ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތަކުގައި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން 
  ބައިވެރިވާން ފެއްޓެވުން.

 
      މެންބަރު    ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާކޮމިޝަނަށް    ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 2013ޖޫން  18

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުްނ  ،ސަލީމް މުޙައްމަދު އަލްއުސްތާޛު ރޭނިސް. ގ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަކިކުރެއްވުން.

 
     ގެ ގޮތުގައި މެންބަރުރައީސުލްމްހޫރިއްޔާ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރައްވާ  2013ޖޫން  24

 ޢައްޔަންކުރެއްވުން.ޤާސިމް  ލަޠީފާއަލްއުސްތާޛާ  އއ. މަތިވެރި ފިނިވާގޭ

ޢާއިޝަތު ބިޝާްމ  އަލްއުސްތާޛާ ކަމުގެ މަޤާމުން ބަންޑާރަނައިބު 2013ޖުލައި  1
 ވަކިވެވަޑައިގަތުމާގުޅިގެން )ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުުހން ނުލިުބމާގުޅިގެން(

 ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިުވން.
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު  ަޢއްޔަނުކުރައްވާފައިވާ މަށްޤާބަންޑާރަނައިބުކަމުގެ މަ 2013 ޖުލައި 02

 ކަމަށް ހަމަޖެހުން.މެންބަރުކޮމިޝަންގެ  ޝަކޫރުޢާޒިމާ 

 ކޮމިޝަނަށް މަޖިލީހުން އެ ތެރެއިން މެންބަުރންގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 2013 ޖުލައި  25
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ސިޔާސީ  އިބްރާހީްމ، ޤާސިމް އަލްފާޟިލް މެންބަރު ކަ

 ޖުޑީޝަލް) 2008/10:ނަްނބަރު ޤާނޫނު ގުޅިގެން، ލެއްވުމާ ކުރިމަތި މަޤާމަށް
 ވަނަ  4 ގެ( ހ) މާއްދާގެ ނަވަ 10 ގެ( ޤާނޫނު ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް

 .ވަކިވުން  މެންބަރުކަމުން ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގެމަިތން ނަންބަރުގައިވާ
 

ޢާޒިމާ ޢާއިޝަތު  އަލްއުސްތާޛާ ކަމުގެ މަޤާމުގަިއ ހުންނެވިބަންޑާރަނައިބު 2013އޮކްޓޯބަރ  29
 ގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމެވުމާގުޅިގެންޝަކޫރު

 ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިުވން.

ނޑައަޅުއްވާ  ކޮމިޝަނަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  2013ނޮވެމްބަރ  10 ކަ
ދާއިރާގެ މެންބަރު  ފ. ބިލެތްދޫއެ މަޖިލީހުގެ  މެންބަރުގެ ގޮތުގައި

 އްޔަނުކުރެއްވުން.ޢަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ،

އަލްއުސްތާޛު  ގުޅިގެން ޢައްޔަނުކުރެއްވުމާ މަޤާަމށް ބަންޑާރަނައިބުކަމުގެ 2013ނޮވެމްބަރ  24
 .ހަމަޖެހުން މެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަންގެމުޙައްމަދު އަނިލް 

 މުން އަލްފާޟިލް ޤާމަ ރައީސްކަމުގެ  ކޮމިޝަންގެ ސިވިލްސަރވިސް  2013 ނޮވެމްބަރ 28
ކޮމިޝަންެގ ގުޅިގެން ވެވަޑައިގަތުމާމުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން ވަކި

 މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން. 

ޑޮކްޓަރ  ހަމަޖެއްސެވުމާގުޅިގެދް ރައީސްކަމަފް ކޮމިޝަދްގެ ސިވިލްސަރވިސް 2013ނޮވެމްބަރ  28

 .ކުރުދްޢައްޔަދް ކަމަފްމެމްބަރު ކޮމިޝަދްގެމުޙައްމަދު ލަޠީފް 

      މެންބަރު    ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާކޮމިޝަނަށް    ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 2013ނޮވެމްބަރ  28
ކޮމިޝަންެގ  ،ޤާސިމް ލަޠީފާއަލްއުސްތާޛާ  އއ. މަތިވެރި ފިނިވާގޭ

 މެންބަރުކަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަކިކުރެއްވުން.

     ގެ ގޮތުގައި މެންބަރުމްހޫރިއްޔާ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރައްވާ ޖުރައީސުލް 2013ނޮވެމްބަރ  28
 ޢައްޔަންކުރެއްވުން. ޝަމްސުލްފަލާޙްދ. ކުޑަހުވަދޫ ބްލޫހެވަން އަލްުއސްތާޛު 
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ން މެންބަރު ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ތިއްބެވި  2013  .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 ޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު  .4 ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަ

ނޑިޔާރު.  އިންތިޚާބުކުރެއްވި ފަ

ންގެ ތެރެއިން އެމަޖިލީހުން މެންބަރުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ޙަމްޒާ  އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު  .5
ނޑައެޅުއްވި   .މެންބަރުކަ

އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު   .6
 ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ނޑައެޅުއްވި  ޢާންމުންގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކަ
 .މެންބަރު

 .ކޮމިޝަންގެ ރައީސްސިވިލް ސަރވިސް  ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް   .7

 .މެންބަރުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވި  ޝަމްސުލްފަލާޙް އަލްއުސްތާޛު  .8

 .ބަންޑާރަނައިބު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް  .9

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަްނ ކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ  އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު   .10
 .މެންބަރު ުކރެއްވި އިންތިޚާބުވަކީލުންގެ ތެރެއިން 

 

 1435 ރަބީޢުލްއާޚިރު 23
 2014 ފެބްރުއަރީ 23

 
 
 

 هللاއާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދު                     
  ގެ ރައީސްޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު          
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ނޑިޔާރުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންކަން   .2  ފަ
 

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

 ފަނޑިޔާރުންގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު  2.1
 

 

 

ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  21ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ޖު
ކޮމިޝަުނން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  މާއްދާެގ )ހ( ގެ ދަށުންބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެ

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު  ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރެވުނު އިރު  7ވަނަ އަހަރު  2012ފަ ފަ
ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނު ކުރެވިފައެވެ.  33ވަނަ އަހަރު ވަނީ  2013 ނޑިޔާރުން  37އަހަރު ވަނަ  2012އަދި ފަ ފަ

ނޑިޔާރުންނެވެ.  9ވަނަ އަހަރު މުސްކުޅި ކުރެވިފައި ވަނީ  2013މުސްކުޅިކުރެވުނު އިރު   ފަ

ނޑިޔާރުންގެ 33ކޮމިޝަުނން ޢައްޔަންކުރި ވަނަ އަހަރު  2013 ދަށުކޯޓުތަކުެގ ތެރޭގައި  ފަ
 2 ޤާޟީންނާއި ސިވިލް ކޯަޓށް ޢައްޔަންކުރި 2ުކރި މާލޭގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ޢައްޔަނު ތެރެއިން

 26ޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ޢައްޔަންކުރި މެ އަދިޤާޟީން ހިމެނެއެވެ.  3ފެމެލީ ކޯޓަށް ޢައްޔަންކުރި ޤާޟީންނާއި 
 ހިމެނެއެވެ.  މެޖިސްޓްރޭޓުން

ނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/22ޤާނޫނު ނަންބަުރ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުއައި ފަ
ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( ގެ ދަށުން ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ސިވިލް ކޯޓުގެ  54ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމާއި އެ ޤާނޫނުގެ  ގެ )ހ( ވަނަ މާއްދާ 68އިސްޤާޟީކަމަށް އެ ކޯޓުގެ ފަ
ނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އަދި ހަމަޖެއްސުން ހިމެނެއެވެ.  ރޭޓަކުއިސްމެޖިސްޓް ދަށުން ޅ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ފަ

އެދިގެން އެއްކޯޓުން އަނެއްކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން އަމިއްލައަށް އެދިގެްނ 
ނޑިޔާރުން 8ބަދަލުކޮށްފައިވާ  ނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުފަ ކޯޓް  ންނާއި ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަ

ނޑިޔާރުންނާއި  5އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހުނު   ޢަދަދު  މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓްފަ
ނޑައެޅުމަށް ގޮތުގެމަތިން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ  އުޞޫލުގައިވާ ވާފައިވާކޮށްފައިފާސް ކޮމިޝަނުން ކަ

ނޑިޔާރު ހިމެނެއެވެ. 1މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބަދަލުކުރެވުނު ވަޒީފާއިން ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ   ފަ

 ރާޣިބު މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް  ދާއިރާ ދާއިރާގެ ޖުޑީޝަލް.މީގެ އިތުރުން ގދ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއދި  ބަދަލުކޮށްދިނުން ކަމަށް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ދާއިރާ ދާއިރާގެ ޖުޑީޝަލް.ވ އަޙްމަދު،

ނޑިޔާރުންގެ ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ،  މަޖިލީހުން  ފަ
 އަޙްމަދު، ބުރާޣި މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ދާއިރާގެ ޖުޑީޝަލް.ގދ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު

ރުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކު ބަދަލު ކަމަށް މެޖިސްޓްރޭޓް  އިސް ދާއިރާ  ދާއިރާގެ ޖުޑީޝަލް.ވ
ނޑިޔާރުންކޮމިޝަނުގައި އެދިވަޑައިގަތުމާގުޅިގެން   ބަދަލުކުރުމުގައި އަނެއްކޯޓަށް އެއްކޯޓުން އެދިގެން އަމިއްލަޔަށް ފަ

 އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް  ދާއިރާ ދާއިރާގެ ޖުޑީޝަލް.ގދ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ަވނަ( 4) ޤަވާޢިދުގެ ޢަމަލުކުރާނެ
 ދާއިރާ  ދާއިރާގެ ޖުޑީޝަލް.ވ މަދުއަޙް ރާޣިބު މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ހުންނެވި  މަޤާމުގައި ކަމުގެ

 ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް

ނޑިޔާރުންނަކީ 9 މުސްކުޅިކޮށްފައިވާވަނަ އަހަރު  2013 އަހަރުވުމުްނ  55ޢުމުރުން  ،ފަ
ނޑިޔާރުންނަށާއި  ވާއަމިއްލައަށް ވަކިވާން ބޭުނން އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްޙީ ސަބަބުަތކަށްޓަކައި މަޤާމުްނ  55ފަ

ނޑިޔާރުންނެވެ.މުސްކުޅިކޮށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މުސްކުޅި  ކޮށްފައިވާ ފަ

 

 

 ސުޕްރީމް ކޯޓް

 ހައިކޯޓް

 ސުޕީރިއަރ ކޯޓް

 18 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

1 

95 

4 

6 

26 

22 

2 

2 

6 

2 

1 

1 

 ޕީއެޗްޑީ މާރސްޓަރސް ޑިގްރީ ޑިޕްލޮމާ ސެޓިފިކެޓް
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ނޑިޔާރުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ބަލާއިރު  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ސުޕްރީމްކޯޓާއި  2013ފަ
ނޑިޔާރުން  185ހައިކޯޓާއި ދަށުކޯޓުތަކުގައި ޖުްމލަ  އިސްލާމީ  މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާއިރު އޭެގތެރޭގައިފަ

ނޑިޔާރުންނާއި  2ޕީއެޗްޑީ ހަދާފައިވާ  ޝަރިޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު، ނުވަތަ ޤާނޫނާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ރޮނގުން ފަ
ނޑިޔާރުންނާއި ޑިގްރީ ހަދާފައިވާ  11ރސް ހަދާފައިވާ މާސްޓަ ނޑިޔާރުންނާއި ޑިޕްލޮމާ ހަދާފައިވާ  58ފަ  95ފަ

ނޑިޔާރުންނާއި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ  ނޑިޔާރުން ހިމެނެއެވެ. 18ފަ ނޑިޔާރުންގެ  18ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ  ފަ ފަ
ނޑިޔާރުން ގެންދަނީ ޑިޕްލޮމާއަށް ކިޔަވަމުންނެވެ. 9ތެރެއިން   ފަ

 

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ  .3
 

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

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ  21ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްާދގެ )ށ( ދަުށން ކޮމިޝަާނ މަތިކުރެވިފައިވާ ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
ނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން އުފުލާ ޝަކުވާތައް ބެލުމާއި، އެފަރާތްަތކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، މަގާމުން  ފަ

ނޑިޔާރުން ވަކިކު ވަކިކުރަންޖެހޭ  . މަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ުހށަހެޅުމެވެރުފަ
 

ނޑިޔާރުންނާ 2013  62ވަނީ  ހުށަހެޅިފައި ކޮމިަޝނަށް ބެހޭގޮތުން  ވަނަ އަހަރު ފަ
ނޑިޔާރުންނާ   މައްސަލަތަކުގެ  150 ނުނިމިވާ ހުށަހެޅި ނިޔަލަށް އަހަރުގެވަނަ  2013ބެހޭގޮތުން  މައްސަލައެވެ. ފަ

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  2013މައްސަލައެއް ވަނީ ނިންމިފަެއވެ.  44ވަނަ އަހަރު  2013 ތެރެއިން
 ސާ މިހުރިހާ މައްސަލަތަކަކީވެސް ދިރާ ނަމަވެސް މައްސަލައެވެ.  106މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ވަނީ 

 ކެވެ. ނުވަތަ ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަލާގައި ކުރިއަށްދާ މައްސަލަތަ ގައިމަރުޙަލާ
 

މައްސަލައެވެ. އޭގެތެރެއިން  2ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޯޓުތަކުގައި ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ  2013
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި މައްސަަލ އަނބުރާ ގެނެސްފައިވާއިރު ހައިކޯޓަށް ހުށަހެިޅ 

 މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީ ކޮމިޝަާނ ދެކޮޅަށެވެ.
 

ވަނަ އަހަރު ނިުމނު އިރު،  2013މައްޗަށް އުފުލިފަިއވާ ދަޢުވާތަކަށް ބަލާއިރު ކޮމިޝަނުގެ 
ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ  2013ދަޢުވާއަކާއި  2ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އުފުލި ނުނިމިވާ  2012

 ދަޢުވާ ހިމެނެއެވެ. 2ދަޢުވާއަކާއި ނުނިމިވާ  5މައްޗަށް އުފުލި ނިމިފައިވާ 
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  ހިސާބު މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ގޮތުން ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ   3.1
 

 

 
  

  

 ޝަކުވާގެ ބާވަތް 

2013 
ގައި 
ހުށަހެ 
 ޅުނު 

 ގެ ނިޔަލަށް ނުނިމިހުރި 2013 ގެ ނިޔަލަށް ނިންމުނު  2013 ބަލަންފެށި  ގައި  2013

 ހުށަހެޅުނު އަހަރު  ހުށަހެޅުނު އަހަރު  ހުށަހެޅުނު އަހަރު 
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0
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3
1
1
2

 

3
1
1
2

 

 

 ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުމާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް 
 .ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ ބުނެ

4 4 - - 2 - - - 2 - - - - 4 - - 2 - - 

 ބުނެ  އިންޓެގްރިޓީއާ ޚިލާފުވެފައިވާ ަކމަށް
 .ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

37 37 13 6 5 2 - 3 8 3 2 - - 34 5 3 3 2 - 

ހިތްތިރިކަމާއި ރިވެތި އަޚްލާޤު ނެތްކަމަްށ 
 .ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

12 12 1 4 4 1 1 2 - - 1 - - 10 1 4 3 1 1 

ުހށަހަޅާފައިާވ  ބުނެ ހަމަހަމަކަން ނެތްކަމަށް
 .ޝަކުވާ

1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 1 - - - 

 ބުނެ  ހުނަރާއި ކުޅަދާނަކަން ނެތްަކމަށް
 .ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

1 1 - 2 2 - - 1 - - 1 - - - - 2 1 - - 
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 

 

  

 ޝަކުވާގެ ބާވަތް 

2013 
ގައި 
ހުށަހެ 
 ޅުނު 

 ގެ ނިޔަލަށް ނުނިމިހުރި 2013 ގެ ނިޔަލަށް ނިންމުނު  2013 ބަލަންފެށި  ގައި  2013

 ހުށަހެޅުނު އަހަރު  ހުށަހެޅުނު އަހަރު  ހުށަހެޅުނު އަހަރު 
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0
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ޝަރީޢަތް ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ 
 ބުނެ  ތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ޤަވާޢިދު

 .ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ
7 7 13 7 8 2 - 1 5 2 6 1  6 8 5 2 1 - 

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލަ 
ހުށަަހޅާފައިވާ  ކަމަށް ބުނެ ލަސްވެގެން

 .ޝަކުވާ
-  2 1 6 - - - 2 - 4 - - - - 1 2 - - 

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަާކ ޚިލާފު 
ވެފައިވާކަމަށް ބުެނ ހުށަަހޅާފައިވާ 

 .ޝާކުވާ
- - 2 - - - - - - - - - - - 2 - - - - 

 62 ޖުމްލަ
62 34 21 27 5 1 7 17 5 14 1 - 55 17 16 13 4 1 

150 44 106  
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ކޮމިޝަނުން ދަޢުވާ ކުރި މައްސަލަތައް    3.2
 

 ޚުލާސާ  ގެ ވާ ދަޢު  #

 ދަޢުވާ އުފުލުނު އަހަރު 

ދަޢުވާ 
ފުލުނު އު 

 ކޯޓް 

ޤަޞިއްޔާ 
 ނަންބަރު 

 އަހަރު  ވަނަ  2013
 ދަޢުވާ  ނިނުމު 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2013
 ޢަދަދު ނުނިމޭ ދަޢުވާގެ 

 އަހަރު  ކުރި ދަޢުވާ  ދަޢުވާ ނިމުނުގޮތް 
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2

 

ޮޅަށް 
ެއްކ

ާ އ
ިޝަނ

ކޮމ
 

ޮޅަށް 
ދެކ

ނާ 
ިޝަ

ކޮމ
 

ުރާ 
ަނބ

 ޢ
ަޢުވާ

ދ
ްފައި 

ެސ
ގެނ

 

2
0
1
3

 

2
0
1
2

 

2
0
1
1

 

2
0
1
0

 

2
0
0
9

 

  

               

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން  1
ޢައްޔަންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

 .ޤަވާޢިދާމެދު

 
√ 

    
 ސުޕްރީމްކޯޓް 

 
2012/SC-A/11 

 

  
√ 

     

ކޮމިޝަނުން ބެލިބެލުމުން ފަނޑިޔާރެއްގެ  2
މައްޗަށް ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވާތީ، 
 ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން 
ނޑިޔާރު ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި  އެފަ
 ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ސިވިލްކޯޓުން އެ މައްސަލަ

ވަދީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާދޫދާ  ދިދްމާފައި

 .މައްސަލަ ހުފަހެޅި  ބުދެ ޚިލާފަފްކަމަފް

√ 

     
 
 ހައިކޯޓް 

 
 

2013/HC-A/10 

 

√ 
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 މައްޗަށް އުފުލުނު ދަޢުވާ ކޮމިޝަނުގެ   3.3

 ޚުލާސާ  ގެ ވާ ދަޢު  #

 ދަޢުވާ އުފުލުނު އަހަރު 

ދަޢުވާ 
ފުލުނު އު 

 ކޯޓް 
 ޤަޞިއްޔާ ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރު  2013
 ނިނުމު ދަޢުވާ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2013
 ނުނިމޭ ދަޢުވާގެ ޢަދަދު 

 އަހަރު  ކުރި ދަޢުވާ  ދަޢުވާ ނިމުނުގޮތް 

3
1
0
2

 

3
1
0
3

 

3
1
0
0

 

3
1
0
1

 

3
1
1
2

 

ޮޅަށް 
ެއްކ

ާ އ
ިޝަނ

ކޮމ
 

ޮޅަށް 
ދެކ

ނާ 
ިޝަ

ކޮމ
 

ުރާ 
ަނބ

 ޢ
ަޢުވާ

ދ
ްފައި 

ެސ
ގެނ

 

2
0
1
3

 

2
0
1
2

 

2
0
1
1

 

2
0
1
0

 

2
0
0
9

 

  

ނޑިޔާރުން   .1                ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކަށް ފަ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޢައްޔަންކުރުމުގައި 
ކޮމިޝަާނ ދެކޮޅަށް   ޤަވާޢިދާ ބެހޭޮގތުން
 ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ.

 

√ 
   

 Cv-C/2012/369 ސިވިލް ކޯޓް

  
 

 
√ 

   

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  148ޤާނޫނުއަސާސީގެ   .2
އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ 

ވަނަ  27ވަނަ މާއްދާ އާއި  25ޤާނޫނުގެ 
މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ 
ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން  ފަ
މުސްކުޅިކުރުމާގުޅިގެން އެފަރާތްތަކަށް 

 √ 

   

 Cv-C/2012/769 ސިވިލް ކޯޓް

 

 

  √    
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ިލބިފައިނުވާީތ  ޢިނާޔަތްލިބިދޭންޖެހޭ 
 .ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާ

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ   .3 ވަނަ  26ފަ
ނޑިޔާރެއްގެ ޢުމުރުން  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ފަ

އަހަރު ވުމުން، މުސްކުޅިކުރެވޭ  70
ނޑިޔާރުނަށް ޤާނޫނު ނަންބަުރ   2009/8ފަ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( ެގ 
ދަށުން ދެވޭ ޢިނާަޔތާބެހޭގޮުތން 

-CV/929ސިވިލްކޯޓުގެ ނަންބަރު 
C/2012 ާއިސްތިއުނާފު ޤަޟިއްޔ 

 ދަޢުވާ. ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

√  

   

 ހައިކޯޓް
 

2013/HC-A/116 
 

 

 

 

√ 

    

ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގެ ބެންޗު އެކުލަވާލާފައި ވަނީ   .4
ނޑައަޅައިދިނުމަށް  ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަ

ހުށަހަޅާފައިވާ   އެދި ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް 
 .ދަޢުވާ

√  
    

 ހައިކޯޓް
 

2013/HC-A/116 
 

 
 

 
√ 

    

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ަމއްސަލައަކާ   .5
ނޑިޔާރު ސަސްޕެންޑް  ގުޅިގެން އެ ފަ
ކޮށްފައިވާތީ، އެކަން ހުއްޓުަވއިދިނުމުގެ 

ނޑިޔާރު   ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި  އެ ފަ

√      
 ސިވިލްކޯޓް

 
1127/Cv-C/2013 √        
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 

 

 .ކޮމިޝާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ަމއްސަލައަކާ   .6
ނޑިޔާރު ސަސްޕެންޑް  ގުޅިގެން އެ ފަ
ކޮށްފައިވާތީ، އެކަން ހުއްޓުަވއިދިނުމުގެ 

ނޑިޔާރު   ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި  އެ ފަ
 .ކޮމިޝާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ

        √ Cv-C/2013/1186 ސިވިލްކޯޓް     √

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ަމއްސަލައަކާ   .7
ނޑިޔާރު ސަސްޕެންޑް  ގުޅިގެން އެ ފަ
ކޮށްފައިވާތީ، އެކަން ހުއްޓުަވއިދިނުމުގެ 

ނޑިޔާރު   ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި  އެ ފަ
 .ކޮމިޝާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ

√      
 ސިވިލްކޯޓް

 
1689/Cv-C/2013 √        
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް  .4
 

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

 

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ިމ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި ކުރުމަށްޓަކަިއ 
ުލމާއި އަދި ބައެްއ އެުކލަވާޤަވާއިދުތައް  ބައެއްވަނަ ައހަރު  2013ތަކުގެ ތެރެއިން ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލަންޖެހޭ 

 ގެންދެވިފައެވެ.ވަނީ ކުރިއަށް  ކުރުމުގެ މަސައްކަތްއިޞްލާޙު  ތައްޤަވާޢިދު
 

 ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލެވުނު  4.1
 

 ެނޑިޔާރުންގ  .ޤަވާޢިދުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރުމުގެ  ފަ
 

 ޤަވާޢިދު ލާޙު ކުރެވުނު ޞް އި  4.2
 

ނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިެގން އެއް ކޯޓުްނ އަނެއް ކޯަޓްށ ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަުލ ކުރާނެ  .1 ފަ
  .އިްޞލާޙުގެނައި ފުރަތަމަ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް  2ގެ  ޤަވާޢިދު

 

ނޑިޔާރުން އަމިއްލައަ .2 ށް އެދިެގން އެއް ކޯޓުްނ އަނެއް ކޯަޓްށ ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަުލ ކުރާނެ ފަ
  .އިޞްާލޙު ދެވަނަވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ގެނައި  2ގެ  ޤަވާޢިދު

 

ނޑިޔާރުންނަށާއި  55އުމުރުން  .3 އަހަރު  55އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް ވަކިވާން ބޭުންނ ފަ
ނުވިނަމަވެސް ޞިއްޙީ ސަބަބުތަަކކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުާރނެ 

  .އިޞްލާޙުގެނައި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް  7ގޮތުގެ ގަވާއިދު ގެ 
 

 
 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ލަފާ  .5
 

ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  21ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 
 ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ނޑިޔާރުންގެ .1 ނޑިޔާރުންގެ ކްލެސިފިކޭޝަން/ރޭންކް ފަ  މުސާރައިގެ  ސާފުކުރުމަށާއި،ފަ
ނޑުގައި ނޑިޔާރުން އޮނިގަ  އަސާސީ  ކޯޓުތަކުގައި، ވެލެްއގެލެ އެއް ލެވެލްކޮށްފައިވާއިރު ފަ

 އެކަން  ތަފާތުވެފައިވާތީ ލެވެލް  ޤާޟީންގެ ލިބޭ އެއްވަރަކަށް އެލަވަންސް މުސާރައާއި
  މަޖިލީހުގައި ދެންނެވުން. ރައްޔިތުންގެ އެދި އްވުންޙައްލުކޮށްދެ

 
 ކޮމެޓީން  ބަލާމިންވަރު އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު ސަރުކާރުގެ، މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ .2

ކޮމިޝަނުން  ދިރާސާކުރުމުގައި ރިޕޯޓު ގެ( ކޯނި) އިންކުއަރީ ނޭޝަނަލް އޮފް ކޮމިޝަން
 ސާފުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން. 

 
ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ސާފުކުރެއްވުމަްށ ގެ ެބންޗާހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު .3

 . އެދިވަޑައިގެންނެވި މަޢުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން
 

މިިނވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮިމޓީން ޭބނުންފުޅުވާކަމަްށ  މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ .4
 ގުޅިގެން  އެކަމާ ޔައުމިއްޔާތަކާއި،އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

ރައްޔިތުންގެ  ލިެޔކިޔުންތައް މުޢާމަލާތްތަކުގެ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާ އެކި ކޮމިޝަނުން
 ށް ފޮނުވުން. މަޖިލީހަ

 
 ގެްނނަން  އަށް( ޤާނޫނު ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް) 2008/10 ނަްނބަރު ޤާނޫނު .5

އެންގެވުމާގުޅިގެން އެ ޤާނޫނަށް  ހުށަހެޅުމަށް މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ އިޞްލާޙުތައް ފެންނަ
 ގެންނަން ފެްނނަ އިޞްލާޙުތައް ފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ ފޮނުވުން. 

 
 ރިޕޯޓާ  އޮޑިޓް އަހަރުގެ ަވނަ  2012 އަދި 2011 ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް .6

 މަޢުލޫމާތާގުޅިެގން  އެދިވަޑައިގެންނެވި ސާފާކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ގުޅިގެން
  ސާފުކޮށްދިނުން. އެކަންތައްތައް

 
 ވަނަ 17 ޤާނޫނު( ގެ ކޮމިޝަނުގެ)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  2008/10ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .7

ނޑުތަކާ ސުލޫކީ މެްނބަރުންގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ނޑައެޅިގެން މިންގަ  ޚިލާފު ކަ
ފިޔަވަޅު  އިމުގެތެރެއިން ޤާޫނނީ  ހިންގާފައިވާތީކޮމިޝަނުގެ މެްނބަރަކު  ޢަމަލުތަކެއް

 ށް ކޮމިޓީއަ މުއައްސަސާތަކާބެހޭ މިނިވަން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ އަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް
  ފޮނުވުން.
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 އެހެނިހެން  .6
 

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

ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.  77ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަންގެ  2013
ނިންމުމެއް ނިންމާަފއިވެއެވެ. މި ނިންމުންތަކުގެ ެތރޭގައި އެކިއެކި  353މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޝަުނން 

 ޤާނޫނުތަކުން ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ. 
 
 

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

 

 ޤާނޫނުގެ މާއްދާ  ޤާނޫނު  މަސައްކަތް  

ސިވިލްކޯޓަށް އިސްޤާޟީއަކު   .1
 .ޢައްޔަންކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާބެޭހ 
 ޤާނޫނު 

 މާއްދާގެ ވަނަ  54
 (ވ)

ހަމަވާ ރަށްރަށުެގ ތެރެއިްނ  500އާބާދީގަ   .2
ކޮށްހުރި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ހުސް

ނޑިޔާރުން ހޯދުމަްށ ތެރެއިން  ފަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުން 

ިޢޢުލާންކޮްށ ލަފާދެއްވާފައިވާ ކޯޓްތަަކށް 
ނޑިޔާރުން ލިބުނު ރަށްތަކަށް   ފަ

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން  .ފަ

 ކޯޓުތަކާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ޤާނޫނު 

 ވަނަ މާއްދާގެ 67
 1 ގެ )ށ(

 ނަންބަރު 

އެއް މެޖިސްޓްރޭޓަށްވުރެ ގިނަ   .3
އްބެވި މެޖިސްޓްރޭޓް މެޖިސްޓްރޭޓުން ތި
ަވނަ އަހަރު  2012ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން 

ނިމުނު އިރު، ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން 
ނޑަނޭޅިހުރި  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް  ކަ

 .ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާބެޭހ 
 ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއްދާެގ  65
 )ށ( 

ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭން   .4
ސް ނެތް ޖުޑީޝަލްދާއިރާތަކަްށ އި

މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ 
 .މަސައްކަތްކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާބެޭހ 
 ޤާނޫނު 

މާއްދާެގ  ވަނަ 68
 )ހ(
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު  ފަ

ވަނަ މާއްދާެގ  27
ަވަނ  64)ށ( އަދި 

 މާއްދާގެ )ނ(

އެއްކޯޓުން އަނެއްކޯޓަށް ބަދަލުާވން އެދޭ   .6
ނޑިޔާރުން    .ބަދަލުކުރުންފަ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
 ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއްދާެގ  21
 )ހ(

ނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި   .7 ފަ
 ޤަވާޢިދުޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރުމުެގ 

 އެކުލަވާލުން.
 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
 ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއްދާެގ  21
ވަަނ  3)ނ(ގެ 
 ނަންބަރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު  ފަ

 ވަނަ މާއްދާ 60

 

 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރ 2013 6.2
 

 

 ތަފްސީލު  ނަންބަރު  ތާރީޚް 

ފަދޑިޔާރަކު  0ފަދޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުދް  JSC/2013/CIR/01 2012ޖަނަވަރީ  07

 ކުރުވުދް.މުސްކުޅި

ފަދޑިޔާރުދް  7މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަފް  JSC/2013/CIR/02 2013ޖަނަވަރީ  08

 .ޢައްޔަދްކުރުދް

 މެޖިސްޓްރޭޓުދްގެ ކޯޓުތަކަފް މެޖިސްޓްރޭޓް JSC/2013/CIR/03 2013ފެބްރުއަރީ  07

 އުސޫލުގެދަފުދް ކަދޑައެޅުމުގެ ޢަދަދު

 މެޖިސްޓްރޭޓުދްގެ ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް

 .އޮދިގަދޑު ގޮތުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ މަޤާމު

ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ހއ. އިހަވަންޫދ  JSC/2013/CIR/04 2013 ޖަނަވަރީ 04
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އަދި ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު 
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން 

 .ހަމަޖެއްސުން
ފަދޑިޔާރުދް  5މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަފް  JSC/2013/CIR/06 2013 މާޗް 24

 .ޢައްޔަދްކުރުދް
ދާއިރާ ޙަވާލުވުމުން މިހާރު ދެމުންގެންާދ  JSC/2013/CIR/07 2013 ޖުލައި 16

 .އެލަވަންސްތައް ރިވިއުކުރުން
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ފަދޑިޔާރުދް  6މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަފް  JSC/2013/CIR/08 2013އޯގަސްޓް  15

 .ހަމަޖެއްސުދް

ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއާއި ވ. ޅ.  JSC/2013/CIR/09 2013އޯގަސްޓް  22
ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން  އަށްޖުޑީޝަލްދާއިރާ
 .ހަމަޖެއްސުން

ސިވިލް ކޯޓަށް އިސްޤާޟީއަކު ހަމަޖެއްސުމާއި  JSC/2013/CIR/10 2013 އޮކްޓޯބަރ 27
ނޑިޔާރުން  ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް ފަ

 ހަމަޖެއްސުން.
ފަދޑިޔާރުދް  11މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަފް  JSC/2013/CIR/11 2013ނޮވެމްބަރ  13

 .ޢައްޔަދްކުރުދް

އަހަރުވުމުދް އަމިއްލައަފް  55"ޢުމުރުދް  JSC/2013/CIR/12 2013ނޮވެމްބަރ  24

އަހަރު  55އެދިގެދް ވަކިވާ ފަދޑިޔާރުދްދަފާއިކ 

ދުވިދަމަވެސް އަމިއްލައަފް އެދިގެދް ޞިއްޙީ 

ސަބަބުތަކަފްޓަަކައި މަޤާމުދް މުސްކުޅިކުރާ 

ފަދޑިޔާރުދްދަފް ޢިދާޔަތްދިދުމުގައި 

" ގެ ދަފުދް ޤަވާޢިދުޢަމަލުކުރާދެ ގޮތުގެ 

  .ފް ކަދޑައެޅި އުސޫލުމުސްކުޅިކުރުމަ
 ފަދޑިޔާރަކު 7 މަޤާމުދް ފަދޑިޔާރުކަމުގެ JSC/2013/CIR/13 2013 ޑިސެމްބަރ 01

 .މުސްކުޅިކުރުވުދް
 

 

 

 

 

 ކަންތައްތައް  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ބައެއް މުހިންމު  2013 3.2
 

 

 

 
 ތާރީޚް  މަސައްކަތް 

  ިކަމުގެ  ނުތިބޭކަމުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުން ރަސްމީގަޑީގައި ކޯޓުތަކުގައ
 151ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަށް ުހށަހެޅެުމންދާތީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑިޔާރުންނަކީ ހުރިހާ ވަގުތެއް  ވަނަ މާއްދާގައި ފަ
ނޑިޔާރުކަމުގައި ތަޚްޞީޞް ކުރަންޖެހޭ ބަޔަކަށްވެފަިއ  ފަ

ނޑިޔާރުން ރަސްމީގަޑީގައި ކޯޓުގައި މަސައްކަތް   ކުރުމަށާއި ފަ
ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ފިޔަވައި އެހެން އަދި ރަސްމީ ގަޑީގައި 

ޚާއްޞަ ސަމާލުކަން  ނުކުރުމަށްމަސައްކަތްތަކުގައި ވަގުތު ހޭދަ 
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަަކށް ޢާއްމު ސިޓީއެއް ފޮނުވުން.  ދިނުމަށް،

 2013 ޖަނަވަރީ 02
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

   ާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ުހށަހެޅިަފއިވ
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުްނ މައްސަލަތަކާގުޅިގެން، މައްސަލަ 

ކަށް ފޮނުާވ ތަމައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކޯޓު
ސިޓީތަކަށް ކޯޓުތަުކން ޖަވާުބނުެދވި ގިނަދުވަސްވުމާއި، ކޯޓުތަަކށް 
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ލަސްވަުމންދާކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮމިޝަަނށް 

ހަރުދަނާޮގތެއްގައި ލިބެމުންދާީތ، މިފަަދ ކަންކަމުެގ އިންތިޒާމް 
ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝަރުޢީ ކޯުޓތަކަްށ 

 ޢާއްމު ސިޓީއެއް ފޮނުވުން.

 2013ފެބްރުއަރީ  13

  ީބަލާ ތުގެ ބައެްއ ރިޕޯޓުތަކުގައި މައްސަލަޢަތް ނިމުނުގޮޝަރ
ޙުކުމްކުރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ސޮއިނުކޮށް އޮންނަކަން ކޮމިޝަނަްށ 
ފާހަގަކުރެވޭތީ، މައްސަލަބަލާ ޙުކުމް ކުރުމަށްފަހު ވީ އެންމެ 
އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ 

ނޑައެޅި  ،މެޖިސްޓްރޭޓް ރިޕޯޓުގައި މައްސަލަބަލާ ނިޔާކަ
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ޢާއްމު ސިޓީއެއް ފޮނުވުން. ސޮއިކުރުމަށް

 2013ފެބްރުއަރީ  27

  ްވަނަ 6 ގެޤަވާޢިދު ހިންގާ ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލ 
 މަުޢލޫމާތު  މީޑިއާއަށް ކޮިމޝަނުން ވާގޮތުގެމަތިން މާއްދާގައި

ނޑައެޅުން ދޭނެފަރާތްތައް  .ކަ

 2013 މެއި 22

  ުނޑިޔާރުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/13 ނަްނބަރު ޤާނޫނ  ފަ
 ޯކޓެއްގައި އެހެން ،ގައި( ށ) މާއްދާގެ  ަވނަ 51 ގެ( ޤާނޫނު

ނޑިޔާރަކަށް ޙަވާލުކުރެވޭ ޝަރީޢަތްކުރަން ވަގުތީގޮތުން  އެ  ފަ
 ލިބިދޭންެޖހޭ އިތުރުން ުމސާރައިގެ ބުނާ  ގައި ( ހ) މާއްދާގެ

 ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް ޖުީޑޝަލް ތައްޢިނާޔަތް އެހެނިހެން
ނޑައެޅިދާނެކަމަށް އެ މާއްދާގެ )ހ(  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ކަ

ގައިވާގޮތުގެމަތިން ވަގުތީގޮތުްނ ޝަރިޢަތްކުރަން ޙަވާލުކުރެވޭ 
ނޑިޔާރުންނަށް މިހާރު ދެވޭ   2014ތައް ރިވިއުކޮށް ޢިނާޔަތްފަ

 ޑިޕާޓްމަންޓް  ހިމެނުމަށް އެލަވަންސް މި ބަޖެޓުގައި ގެއަހަރު ވަނަ
 ެޖނުއަރީ 01 ފޮނުވައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ޖުޑީޝަލް އޮފް

 ދިނުަމށް ތައްޢިނާޔަތްރިިވއުކުރި  ފެށިެގން އިން 2014
 ހަމަޖެއްސުން.

 2013 ޖޫން 26

  2014 ަ2013 ޑިސެމްބަރ 01 . ފާސްކުރުން ބަޖެޓް ކޮމިޝަނުގެ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނ 

   ކޮމިޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެހެނިހެން ތަެކތި މެންބަރުްނނަްށ
ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުާމއި ކޮމިޝަނުގައި ތިއްބަވައިގެން 

 މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.މެންބަރުންަނށް 
 

 2013 ޑިސެމްބަރ 04
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 

 

 

 

 

 ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން  ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ  3.6
 

 ތާރީޚް  މަސައްކަތް  

   ނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅި ބަލަމުންާދ ހައިކޯޓުގެ ފަ
ހެދުާމ ގުޅިގެން ަހއިކޯޓަްށ  ވާތަކާއި، ހުޅުމާލެ ކޯޓުެގ ބެންޗްޝަކު

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ަތފާތު ދެކަމެއްކަން ބަޔާންކޮށްިދނުމުގެ 
  .ގޮތުން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުން

 2013މެއި  23
 

  ެޑޭޓާއި، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ޝަކުވާތަކުގެ ންކޮމިޝަންގެ މ
ނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުްނ  އަޕްޑޭޓާއި، ހައިކޯޓުގެ ފަ

ކޮިމޝަނުން އަދާކުރަމުންދަީނ ކޮިމޝަންގެ  އާއި ބަލަމުންގެންާދ ޝަކުވާ
ވަގުތުން އިން ޓީވީ ވޯލްޑިވްސްޒިންމާކަން ބުނެދިނުމުގެ  ގޮތުން ޤާނޫނީ 
 ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުން.ރާއްޖެމިއަދު  ދައްކާ

 2013މެއި  23

   ްކުރާ ކޮމިޝަނުންކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުނ
ކުރާ ކަންތަްއތަކެއް ނުފޫޒު ފޯރުވުން  މަސައްކަތްތަކަކީ ވަކި ބަޔަކަށް

އެޅޭގޮތަށް  ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްނޫންކަން ބުނެިދނުމާއި 
އިވެރި ުނވުމަްށ އަދި އެފަދަ ކަންކަމުގައި ބަ މަސައްކަތް ނުކުރުމާއި

 އިލްތިމާސްކޮށް ހުރިހާ މީޑިއާތަކަށް ނޫސްބަޔާނެ ނެރުން.

 2013މެއި  26

  ްޝަކުވާ ޑޭޓާއި މަސައްކަތްތައް ބުނެދިނުމާއި ކޮމިޝަންގެ މެނ
ވާތައް ޕްރޮސަސްވާގޮތް ބުނެދިނުމާިއ ހުށަހެޅުމާއި، ހުަށހެޅޭ ޝަކު

ޓީީވ ދިފައިވާ ކާމިޔާބުތައް ބުނެދިނުމުެގ ގޮތުްނ ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ހޯ
ޕްރޮގްރާމްގައި ރާއްޖެމިއަދު  އިން ވަގުތުން ދައްކާވޯލްޑިވްސް

 ބައިވެރިވުން.

 2013މެއި  27

  ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ،ސަރުކާރުން ފަސްއަހަރަށް  އޮތް ކުރިއަށ 
 ލެޖިސްލޭޓިވް އެކުލަވާލާ ބިްލތައް ޤަޞްދުކުރާ ހުށަހަޅަން

 ބިްލތަކުގެ ބޭނުންވާ ހިމަނަންކޮމިޝަނުން  އެޖެންޑާގައި
 ފޮނުވުން. އޮީފހަށް ޖެނެރަލް އެޓަރނީ ތަފްޞީލް

 2013ޑިސެމްބަރ  30



 

25 

2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

  29  ިވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި  2013މެއ
ނޑިޔާރު ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގައި ބަލާފައިާވ  ހައިކޯޓުގެ އިސްފަ
ނޑިޔާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި  މިންގަޑާއި ހައިކޯޓުގެ ފަ

 ވުން.އް އް ބޭވަރާބެހޭގޮތުން ނޫސްކޮންފަރެންސެކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިން

 2013މެއި  29

   ނޑިޔާރު ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގައި ބަލާފައިާވ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަ
 ވޯޓްިދްނގޮތުގެފާހަގަކޮށް  ނުކުތާތައް ބާރުިލބިދޭ  ޤާނޫނުންމިންގަޑާއި 

 ބަޔާންކޮށް ނޫސްބަޔާެނއް ނެރުން. ތަފްސީލް

 2013ޖޫން  02

   ްކޮމިޝަން އުފެދިފައިވާ ގޮތާއި، ކޮމިޝަނާ ޤާނޫީނގޮތުނ
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމާއި މެޖިސްޓްރޭޓް 
ލިބުން ދަތިވާހަކައާއި މެޖިސްޓްޭރޓުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި 

ތަކާިއ ޢިނާޔަތްމެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި ލިބޭ 
ޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ މައްސަލަތަކާއި ކޮމި

ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ޢަމަލުުކރަންވީ ގޮތާއި، ޝަކުވާ ބެލުްނ 
ކޮމިޝަންގައި އިންތިޒާމް ކުރެވިފައިވާ ގޮތްތަކާބެހޭގޮުތްނ ޓީވީ 

 .މޯލްޑިވްސްއިން ދައްކާ މީޒާން ޕްރޮގްރާމް ގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުން
 

 2013ޖޫން  06

   ްކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުނ
ނަށް ޝަކުވާ ުހށަހަޅަން އޮންަނ ހޯދުމަށްކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި ކޮމިޝަ

ދިވެިހރާއްޖޭގެ  ގޮތާއި ޝަކުވާ ގެ ޕްރޮސަސް ކުރިއަށް ދާގޮތާބެހޭޮގތުން
ގްރާމްގައި އަޑުން ވަގުތުން ފޮނުވާ ރައްކާވެ ތިބިއްޔާ ދަތުރު ޕްރޮ

 .މަޢުލޫމާތު ދިނުން

 2013ޖޫން  06

   ެނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގ  ޙާލާޞްއަށް އައި އި  (ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  15ފަ
ނޑިޔާރުން ރިޓަޔަކުރުމުގައި ދިމާވާ  ގުޅޭގޮތުން މަޢޫލޫމާތު ދިނުމާއި، ފަ

މަގޭ ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އިން ވަގުތުން ދައްާކ  ،މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން
 ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.ޖެ ރާއް

 2013ޖުލައި  2

   ެނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގ އަްށ އައި  (ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  15ފަ
ނޑިޔާރުން  ޙާއިލާޞްއި ގުޅޭގޮތުން މަޢޫލޫމާތު ދިނުމާއި، ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކު ެބލުމާއި  ރިޓަޔަކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ފަ
ކަން ދޭންީވ އި ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ސަމާލުޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގަ

ދިެވހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ވަގުތުން ފޮނުވާ ރައްކާވެ  ،ކަންކަމާބެހޭގޮތުން
 ތުރު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.ތިބިއްޔާ ދަ

 

 2013ޖުލައި  3

  ްނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތާއި، އެަކނ  ފަ
ނޑިޔާރުންގެ ތަ ލިމީ ފެންަވރާއި ޢުބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާިއ، ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ތަ ލީމީ ޙާލަތު ޢުހާލަތާއި، ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަްތކުރާ ފަ
ޓީވީ މޯލްޑިވްސްއިން ދައްކާ މީޒާން  ،އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުމުގެ ގޮތުން

 .ޕްރޮގްރާމް ގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ޑިސެމްބަރ  16
2013 
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

   އް ކޮމިޓީތަ އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޝަނުން  3.6
 

ަވނަ މާއްދާަގއި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  21ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 
ވާގޮތަށް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ވަނަ ނަންބަރުގައި 3ގެ ( ނބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )

ރަނގަޅަށް އަދާުކރުމަށްޓަކައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި ކޮމިޝަނުެގ ވާޖިބުތައް 
ވަނީ އެ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކޮށްފައި 

ނިންމައި ކޮމިޝަނަްށ ހުށަހަޅާ އުސޫލަކުންނެވެ. ެއގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކުރަންެޖޭހ މަސައްކަތްތައް  އެކަމެއް
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކާއި ވަގުތީ އެތައް ކޮމިޓީތަކެއް އެކުލަވާލެވި 

ތިޒާމްކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުްނ ތިރީގައި އެވަީނ ނަތީޖާ ނެރެވޭނެފަދަ ގޮތަަކށް ވަީނ އިން ފުރިހަމަގޮތެއްގައި އަވަސްކޮށް
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކާއި އެކޮމިޓީތަކުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ  2013

 މަސައްކަތްތަކެވެ.

 

 ތައުދީބީ ކޮމިޓީ  6.5.1

 

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ ދި ނޑިޔާރުންނާމެދު  35ވެހިރާއްޖޭގެ ފަ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފަ
 ހިމެނިފައިވަނަ އަހަރު  2013 ގައިތައުދީބީ ކޮމިޓީއެކުލަވާލާފައި ކޮމިޝަނުން ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި 

 ތިރީގައިވާ މެންބަރުންނެވެ. ވަނީ 

 
 

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

 )ކޮމިޓީގެ ރައީސް( هللاބްދުޢަ
 - 2011މާޗް  20

 - 2011މާޗް  20 ދީދީ هللا ބްދުޢަ އަލްއުސްތާޛު ނައިބުރައީސްމިޝަންގެ ކޮ .2

  2013ޖޫން  26 ޙަމީދުهللا ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު .3

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އައްޝައިޙް ޝުޢައިބް  .4
 ބްދުއްރަޙްމާންޢަ

 - 2011މާޗް  20

 ސެޕްޓެމްބަރ 03 އަލްއުސްާތޛު މުޙައްމަދު ސަލީމް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު  .5
2012 

 2013 ޖޫން 18

 ސެޕްޓެމްބަރ 03 އަލްއުސްާތޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު  .6
2012 

- 
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ނޑިޔާރުންނާ ވަނަ  2013ބެހޭގޮތުން ކޮިމޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލތަކުގެ ތެރެއިން  ފަ
ގައި  2011ނީ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި މައްސަލަ ބެލުމަށް ވަ 32ގެ ނިޔަލަށް މި ކޮމިޓީއާ އަހަރު
ވަނަ  2013އި މައްސަލައަކާ 7ވަނަ އަހަރު ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  2012މައްސަލައަކާއި  3ފައިވާ ކުރެވިހަވާލު

ޝަކުވާ މައްސަލައެއްގެ  4މައްސަލައެއް ނިމި  6މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ. މީގެތެރެ  22އަހަރު ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 
ނޑިޔާރު ތަްއ މަސައްކަތްމަރުޙަލާއާ ހަމައަށް ރިޕޯޓް ފައިނަލްކުރުމުގެ  ޟިރުކޮށް ބަޔާންނެގިޙާކޮމިޓީއަށް  ،ރައްދުވާ ފަ

މައްސަލައެއްގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް  12ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. އަދި 
އިދާރީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ކޮމިޓީގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް  ގައި މައްސަލާ 10ކުރިއަށްދާއިރު 
 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. ވަނީ  މަސައްކަތްތައްށް ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަ 2013ފެށުމާހަމަށް 

  

 ކޮމިޓީ  ޤަވާޢިދު  6.5.2
 

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ހަދަންޖެހޭ  ތަްއ ޤަވާޢިދުފަ
ޤަވާއިދުތަކުގެ ހަދާފައިވާ ހެދުމަށްޓަކާ، އެޑިއުކޭޝަން ްޓރޭނިންގ އެންޑް ކޮންސަލްޓެންސީއާ ޙަވާލުކޮށްގެން 

ވަނަ އަހަރު  2013ޤަވާއިދުކޮމިޓީގައި  އެކުލަވާލާފައިވާރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ޑްރާފްޓްތައް ފައިނަލް ކު
 ތިރީގައިވާ މެންަބރުންނެވެ.  ފައިވަނީހިމެނި

 
•  

 

 ވަކިވި ތާރީޚް  ތާރީޚް  ހަމަޖެހުނު  މެންބަރު  

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

 - 2012 ސެޕްޓެމްބަރ 03

 ޙަމީދު هللاޢަބްދު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު .2
 

 - 2012 ސެޕްޓެމްބަރ 03

ޢާޒިމާ  ޢާއިޝަތު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛާ .3
 ޝަކޫރު

 2013އޮކްޓޯބަރ  29 2012 ސެޕްޓެމްބަރ 03

 2013 ޖޫން 18 2012 ސެޕްޓެމްބަރ 03 އަލްއުސްާތޛު މުޙައްމަދު ސަލީމް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު  .4

ޤާސިމް ލަޠީފާ އަލްއުސްާތޛާ މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .5 2013ޖޫން  26  2013ނޮވެމްބަރ  28   

 - 2012 ސެޕްޓެމްބަރ 03 އަލްއުސްާތޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު  .6
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ނޑިޔާރު ދުަތްއ އިގުޅިގެން ކޮމިަޝނުން ހަދަންެޖހޭ ޤަވާންގެ ޤާނޫނާއި ކޯުޓތަކުގެ ޤާނޫނާފަ
 ޙަވާލުކޮށް ޑްރާފްޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި  ހެދުމަށްޓަކާ، އެޑިއުކޭޝަން ްޓރޭނިންގ އެންޑް ކޮންސަލްޓެްނސީއާ

ނޑިޔާރުންގެ"ތަކުގެ ތެރެއިން ޤަވާޢިދުކޮމިޓީއާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ   ޤާބިލުަކން  ފެންވަރާއި މަސައްކަތުގެ ފަ
ޑިސެމްބަރ  18ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގައި އިޞްލާޙުކޮށް ކޮމިޓީން ހުަށހެޅި އިޞްލާޙުތަކާއެކު  ،"ޤަވާޢިދު ވަޒަންކުރުމުގެ

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި ކޮމިޓީން އިތުރަްށ  2013 ފާސްކޮށްފައެވެ.ނުން ގައި ވަނީ ކޮމިޝަ 2013
 ދިރާސާކުރަމުން ގެންދަނީ ތިރީގައިވާ ދެ ގަވާޢިދެވެ.

 

ނޑިޔާރުންގެ ޢާންމު  .1  ޤަވާޢިދުފަ
 

ނޑިޔާރުންނާބެހޭ ޝަކުވާތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އިޖުރާއީ  .2 ފަ
 ޤަވާޢިދު

 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ކޮމިޓީ  6.5.3
 

ނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް  ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އުއްަތމަފަ
ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާެބޭހ  ނޑިޔާރުން ފިޔަވައި އެހެން ފަ ކޯޓުގެ ފަ

ވަނަ އަހަުރ  2013ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ކަންކަންކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ލަފާއެރުވުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލާަފއިވާ ވަޒީފާއާ
 ތިރީގައިވާ މެންަބރުންނެވެ. ހިމެނިފައިވަނީ 

 

 ވަކިވި ތާރީޚް  ތާރީޚް  ހަމަޖެހުނު  މެންބަރު  #
 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު  .1

 )ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު(
 - 2011ޖުލައި  20

ޑިސެމްބަރ  12 ޙަމީދު هللاޢަބްދު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު .2
2011 

- 

ނޮވެމްބަރ  26 ދީދީ  هللاޢަބްދު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު .3
2012 

 2013ޑިސެމްބަރ  01

 ޝުޢައިބް ައއްޝައިޚްކޮމިޝަންގެ މެންބަރު  .5
 ދުއްރަޙްމާންޢަބް

 - 2011ޖުލައި  20

ޑިސެމްބަރ  01 ލަޠީފްމުޙައްމަދު ޑޮކްޓަރ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު  .6
2013 

 

 2013ޖޫން  18 2012 އޯގަސްޓް 05  މުޙައްމަދު ސަލީމްމެންބަރު އަލްއުސްާތޛު  ކޮމިޝަންގެ .7
 2013ނޮވެމްބަރ  28 2013ޖޫން  26 ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމް .8
ޑިސެމްބަރ  01 ފަލާޙްޝަމްސުލްކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު   .9

2013 
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ބައްދަލުވުން ބޭއްިވ، 23 ބައްދަލުވުން ޝެޑިއުލްކޮށް 34އަހަރު ވަޒީފާ ކޮމިޓީގެ  ވަނަ 2013
ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާ  2013ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ކެންސަލް ކުރެވިފައެވެ.  11ކޯރަމް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން 

އަޅައި ވަނީ ފިޔަވަޅު ޅަންޖެހޭއަ މަރުޙަލާގައި ކޮމިޓީގެމައްސަލައެއް  67މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު  81ކޮމިޓީއަށް 
ކޮމިީޓ ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާކޮމިޓީައށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  2013ނިމިފައެވެ. އެހެންކަމުން 

 މައްސަލައެވެ. 14ވަނީ  ނުނިމިމަރުޙަލާގައި 

 

 ތަޙްޤީޤް ކޮމިޓީ  6.5.4
 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަިއން އި ވަނަ މާއްދާގަ  23ޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމި
ނޑިޔާރުންނާ ނޑިޔާރަކާގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ގޮތުން ހުށަެހޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށްޓަކައި ގުޅޭފަ ކޮންމެ ފަ

 ވަނަ 2013މިގޮުތްނ  ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. ަތޙްޤީޤު ކޮމިޓީތައްމައްސަލަތައް ބެލުމަށް ވަކި 
ކޮމިޓީއެއްެގ  4އޭގެތެރެއިން ކޮމިީޓއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.  24 އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
ކޮމިޓީތަކުގެ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާނިމި ރިޕޯޓްތަްއ  އަދި ބައެއްވަނަ އަހަރު ނިމިފައެވެ.  2013މަސައްކަތް ވަނީ 

 ކުރުމުގެ މަރުޙަލާއަށް މަސައްކަތްތައް ފައިނަލްނިމި އެކުލަވާލެވި އަދި ބައެއް ކޮމިޓީތަކުގެ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓްތައް 
 ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.

 
 
 
 

 ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން   .7
 

މަތިން ކޮމިޝަނާ ޙަވާލުކުރެވިފައިާވ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ކުާރ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކަިއ ރުތައް ހިންގުމުގައި ކޮމިޝަނުންމަސްއޫލިޔަތުތަކާއި ބާ

ވަނަ އަހަުރ  2013ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރަށް  މަސައްކަތްތައް އިދާރާގެޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކޮމިޝަންގެ 
ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި؛    ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ކުރެވިފައިވާ މައިގަ

 

 ތާރީޚް  މަސައްކަތް  

  2 ިދޭ  ގަޑީގައި މަސައްކަތު ސަރވިސްއިން ސިވިލް ފެށިގެން 2013 މެއ 
 ކޮމިޝަންގެ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުމާ ގަޑިއިރަށް  1 ހުސްވަގުތުކޮޅު
 އެއްގަޑިއިރަށް ހުސްވަގުތުކޮޅު މިނިޓުގެ 45 ދެމުންގެންދިއަ މުވައްޒަފުންނަށް

 .ބަދަލުކުރުން

  2013 މެއި 29
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

  17 ނޑަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުން ގައި  2012 ސެޕްޓެމްބަރ  އޮނިގަ
ނޑުގައިވާ އާ ހިޖުރަކުރުމުގައި  ކޮމިޝަންގެ ހުސްމަގާމުތަކަށް އޮނިގަ

އިޢުލާންކޮށް އެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  އެތެރޭގައި
 އިންޓަރވިއުކޮށް މަގާމުތަކަށް މީުހން ހަމަޖެއްސުން. 

 

 2013 ޖޫން 05

  17  ނޑާ  2012ސެޕްޓެމްބަރ ގައި ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ އޮނިގަ
އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަންގެ ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓްތަކުގެ ަމސައްކަތް 

 ހަމަޖެއްސުން.
 

 2013ޖުލައި  1

 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ މުވައްޒަފުން  2013 7.1
 

 

ވަޒީފާ  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައިވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  2013
 3މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާދެވި، އަދި  3ވަނަ އަހަރު  2013މުވައްޒަފުންނެވެ.  26އަދާކުރަމުން ގެންދިޔައީ 

 ވަޒީފާއިން ވަނީ ވަކިވެފައެވެ.  ކުމުވައްޒަފަ
 
 

 އައި ބަދަލު  މުވައްޒަފުންނަށް ވަނަ އަހަރު  2013 7.2
 

ނޑަށް ހިޖުރަކުރުމުގައި  2012ސެޕްޓެމްބަރ  17 ގައި ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ އޮިނގަ
ނޑުގައިވާ ހުސްމަގާމުތަކަށް ކޮމިޝަންގެ އެތެރޭގައި އިޢުލާންކޮށް އެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ  އާ އޮނިގަ

 މުތަކަށް ހަމަޖައްސާފައެވެ. ވަނީ އޮނިަގނޑުގައިވާ މަޤާ ފަރާތެއް 5ތެރެއިން 
 
 

ޖަލްސާ/ ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުން/ 2013 7.3
 ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރކްޝޮޕްތަކާ ސެމިނަރ/ވާ 

 

 ން ބައިވެރިވި މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ  7.3.1
 

 ބައިވެރިވި  ބައްދަލުވުން 

ކޯޓުގައި  މެޖިސްޓްރޭޓް ހުޅުމާލެ
އެކުލަވާލާފައިވާ ބެންާޗބެހޭގޮތުްނ 

 މިނިވަން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 އާދަމްއަލްއުސްތާޛު  ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ .2
 هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު

 هللاޢަބްދު ައލްއުސްތާޛު މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ .1
 ޙަމީދު
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަކަްށ  މުއައްސަސާތަކާބެހޭ
 ރައްޔިތުންގެ ގައި 2013މާޗް  20

 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އިދާރާގައި ގެމަޖިލީހު

 ޤާސިމް އަލްާފޟިލް މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ .0
 އިބްރާހިމް

 ޝުޢައިބް  އައްޝައިޚް މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ .1
 ޢަބްދުއްރަޙްމާން

 ޢާއިޝަތު އަލްއުސްތާޛާ މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ .2
 ޝަކޫރުޢާޒިމާ 

 އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ .3
 ރަޝީދު

 މުޙައްމަދު އަލްއުސްތާޛު މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ .7
 ސަލީމް

 

ގުޅޭގޮތުން  ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ
ގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން

ގައި  2013އޭޕްރީލް  24 މަޖިލީހާއެކު
މް ކޯޓުގައި ބޭއްވި ސުޕްރީ

 ބައްދަލުވުންތައް.
 

 

މިޝަނުގެ ނާއިުބ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ކޮ .1
 ދީދީ هللا ޢަބްދު

هللا ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުްސތާޛު ޢަބްދު .2
 ޙަމީދު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ައލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  .3
 ސަލީމް

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ައލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު  .4
 ރަޝީދު

 އެފެއާޒުން އިސްލާމިކް  އޮފް މިނިސްޓްރީ
 ޒަކާތު  ހަމަޖެހިފަިއވާ އުފެއްދުމަށް އަލަށް

 2013މެއި  29ކަމަށް މެންބަރުކޮމިޓީގެ 
 .ގައި ހަމަޖެއްސެވި

ކޮމިޝަންގެ މެންބަުރ އަލްާފޟިލް މުޙައްމަދު  .1
 ފަހުމީ ޙަސަން

ނޑިޔާރުން މުސްކުޅިކުރުމާ    ގުޅޭގޮތުން ފަ
 މިނިވަން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ބޭނުންވި  ކޮމިޓީން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ
ޖުލައި  01މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށް 

 ގެމަޖިލީހު ރައްޔިތުންގެ ގައި 2013
 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އިދާރާގައި

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް  .2
 هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދު

ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛު  .3
 ދީދީ هللا ޢަބްދު
 

 އެފެއާޒުގެ  އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ
 މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް ކޮމިޓީއަށް ޒަކާތު
 30 ބަދަލުގައި  ޙަސަންގެ ފަހުމީ

 .ގައި ހަމަޖެއްސެވި 2013ޑިސެމްބަރ 

هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުކޮމިޝަންގެ މެންބަރު  .1
 ޙަމީދު
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި  7.3.2

 ބައިވެރިވި  ބައްދަލުވުން 
 

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ 
ގެ  1އިން އީ.އެކްސް  2އެމް.އެސް.

މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ  ސިވިލް 
 2013ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން 

ކޮންފްލިކްްޓ  ހިންގި  16ން  14އޭޕްރީލް 
 ޓްރޭިނންގ ޕްރޮގްރާމް.މެނޭޖްމަންޓް 

 އަލްފާޟިލާ  ޑިރެކްޓަރއެސިސްޓެންޓް  .1
 .ޢުމަރު މުއުމިނާ

 

 ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތްތަކާ ކޮމިޝަންގެ
ނޑިޔާރުންގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ  24 މަޖިލީހާއެކު ފަ

 ބޭއްވި ކޯޓުގައި ސުޕްރީމް  ގައި  2013 އޭޕްރީލް
 .ބައްދަލުވުންތައް

 އަލްފާޟިލް  ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ .1
 މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ 
ގެ  4އިން  އެމް.އެސް. 2އެމް.އެސް.

މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ  ސިވިލް 
 2013ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން 

ޕާފޯރމަންސް   ހިންގި  30ން  28އޭޕްރީލް 
ޓްރޭނިންގ   ޖްމަންޓްއެޕްރައިޒަލް މެނޭ

 ޕްރޮގްރާމް.

ރިސޯސް އޮފިސަރ  ސީނިއަރ ހިއުމަން .1
 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝުރުފަތު އާދަމް.

 
ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ 

 ގެ 3އެމް.އެސް.އިން   1އެމް.އެސް.
މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ  ސިވިލް 

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

 ޕްރޮގްރާމް.

 
ސީނިއަރ އިންފޮރމޭޝަން ެޓކްނޮލޮޖީ  .1

 އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަކްބަރު ޢާޞިފް
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ 

  ގެ 4އިން  ޖީ.އެސް  1ޖީ.އެސް 
މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ  ސިވިލް 

 2013ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން 
މޯޓިވޭޝަން  އަށް ހިންގި  30ން  29މެއި 

 ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް. އެންޑް ކްރިއޭޓިވިޓީ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  .1
 އަލްފާޟިލާ ޙަލީމަތު ޙަސަން

 
 

 
ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ 

ގެ  4އިން  އެމް.އެސް. 1އެމް.އެސް.
މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ  ސިވިލް 

 2013ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން 
ރިޕޯޓް    އަށް ިހންިގ  6ން  2ޖޫން 

 ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް.  ރައިޓިންގ

 
ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ  .1

 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝުރުފަތު އާދަމް.

 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ 

 ެ ގ 1އިން އެމް.އެސް  1ޖީ.އެސް 

މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ  ސިވިލް 
 2013ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން 

ތުގެ ދައުލަ  އަށް  ހިންގި 13ން  9ޖޫން 
ބެލެހެއްޓުމުގެ  ޓްރޭނިންގ މުދަލާއި ފައިސާ 

 ޕްރޮގްރާމް.

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  .1
 ޖަމީލުهللا އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު

 
 

ނޑިޔާރުން    ގުޅޭގޮތުން މުސްކުޅިކުރުމާ  ފަ
 މިނިވަން  މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 މަޢުލޫާމތު  ޭބނުންވި ކޮމިޓީން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ
 ގައި  2013 ޖުލައި  01 ސާފުކޮށްދިނުމަށް

 ބޭއްވި އިދާރާގައި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ
 .ބައްދަލުވުން

 އަލްފާޟިލް  ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ .1
 މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު

 ޙަސަން  އަލްއުސްތާޛު ޖެނެރަލް ކައުންސެލް .2
 އިބްރާހީމް  ފަހީމް

 ޢުމަރު މުއުމިނާ އަލްފާޟިލާ ޑިރެކްޓަރ .3
 އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސީނިއަރ .4

 .ޒަކަރިއްޔާ މަރްޔަމް އަލްފާޟިލާ
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއެކު  2013  7.3.3
 ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި 

 

 ބައިވެރިވި  ބައްދަލުވުން 

ނޑިޔާރުންނާއި  ވަކީލުންގެ ގާނޫނީ  ފަ
 ރރެޕަޓުއާ ޚާއްޞަ ގެ .އދ މިނިވަންކަމާބެހޭ

ފެބްރުއަރީ  20އާއެކު ނައުލް ގެބްރިއެއްލާ
 ބޭއްވި ބައްަދލުވުން.ވަނަ ދުވަހު  2013

އާދަމް އަލްއުސްތާޛު ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް  .1
 هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްފާޟިްލ ޤާސިމް  .0
 އިބްރާހިމް

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އައްޝައިޚް  .6
 ޝުޢައިބް ޢަބްދުއްރަޙްމާން 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛާ  .4

  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސް ސިވިލް
  ގެ  2 އެސް.އެމް އިން 1 އެސް.ޖީ

 ސިވިލް  އަމާޒުކޮށްގެން  މުވައްޒަފުންނަށް
 2013 އިންސްޓިޓިއުޓުން ޓްރޭނިންގ ސަރވިސް

ލައިފް   ހިންގި އަށް 24 ން 22 ސެޕްޓެމްބަރ
 .ޕްރޮގްރާމް ގޓްރޭނިން  ސްކިލްސް

އަލްފާޟިާލ  ރއޮފިސަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .1
 މަރްޔަމް އަނޫޝާ ޢަފީފް

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސާ ބެހޭގޮތުްނ 
 2013ކެޕިޓަލްމާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން 

 އަށް ހިންގި  26ން  22އޮކްޓޯބަރ 
ފަންޑަމެންޓަލްސް އޮފް އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް 

 ޕްރޮގްރާމް  ގޓްރޭނިން މާކެޓްސް 

 ޢުމަރު މުއުމިނާ އަލްފާޟިލާ ޑިރެކްޓަރ .1
 

 2013ކެޕިޓަލްމާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން 
ޕަބްލިކް   އަށް ިހންގި  5ން  4ޑިސެމްބަރ 

ސެމިނަރ އޮން އިންޓްރޮޑަކްަޝން ޓު ކެޕިޓަްލ 
 .ޕްރޮގްރާމް  ގޓްރޭނިން މާކެޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  .1
 ޖަމީލުهللا އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު

 
 

އަށް  13ން  8ޑިސެމްބަރ  2013ޔޫއެންޑީޕީން 
ޓެކްނިކަްލ ކޮމިޓީ ވޯރކިންގ ސެޝަްނ ބޭއްވި 

 ބައްދަލުވުންތައް. އޮން އައި.ޖީޕީ ރިވިއު

 ޢުމަރު މުއުމިނާ އަލްފާޟިލާ ޑިރެކްޓަރ .1
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ޝަކޫރުޢާޒިމާ ޢާއިޝަތު 
މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު ކޮމިޝަނުގެ  .5

 އަޙްމަދު ރަޝީދު 
ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  .6

 އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް
 

ނޑައަޅާފައި  އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަ
 ހުންނަވާ ސަފީރު މިޝެްލ ޖޭ. ސިސޯން،

 ބޭއްވި ދުވަހު ވަނަ  2013މެއި  08އާއެކު 
    .ބައްދަލުވުން

 އަލްއުސްތާޛު ރައީސް މިޝަންގެކޮ .1
 هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު އާދަމް

 އަލްފާޟިލް  މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ .0
  ޙަސަން ފަހުމީ މުޙައްމަދު

ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަްލ  .6
 އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު

 

 އިލެކްޝަން ޔޫނިއަންގެ ޔޫރަޕިއަން
 ލީޑަރ ޓީމުގެ މިޝަންގެ އެކްސްޕަރޓް

ރޑްއާއި ޑޭވިޑް މިސްޓަރ  މެމްބަރ އެޓީމުގެ ވަ
 މާރސޭ  މިސް އެނަލިސްޓް  ލީގަލް އަދި

 ވަނަ  2013 އޯގަސްޓް 22 ކާސްޓެލްސްއާއެކު
 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ދުވަހު

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް  .1
 هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދު

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަްލ  .2
 އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު

 

ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު  އެކިއެކި  ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތްތަކާ  ކޮމިޝަންގެ  އަހަރު  ވަނަ  2013   7.3.4
 ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތައް  ދިނުމަށް 

 

  މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާތްތައް  ޕްރޮގްރާމް 

 ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް
 ކޮމިޝަންގެ  އައިގޮތާއި، އުފެދިގެން
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޝަން މެންޑޭޓާއި،

 ޑިޕާރޓްމަންޓް  ކޮމިޝަނާ އަދި ގޮތާއި
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖުޑީޝަލް އޮފް

ނިޑޔާރުންގެ ކޮމިަޝނުން ތަފާތާއި،  ފަ
 ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ބެލުމުގައި ޝަކުވާ
 ސައްކަތްތަކާމެދު މަ ކޮމިޝަނުގެ ގޮތާއި،

 އޮޅުންއެރުންތައް  ދިމާވާ މީޑިއާއަށް
 ރާއްޖޭގައި ގޮތުން ސާފުކޮށްދިނުމުގެ

هللا ބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުންކޮމިޝަންގެ މެ .1
 ޙަމީދު

 ޢަޫބބަކުރު  އަލްފާޟިލް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓްރީ .2
 މުޙައްމަދު 

 އޮފިސަރ ކޮންޕްލެއިންސް ލްލީގަ ސީނިއަރ .3
  އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ފަހީމް އިބްރާހީމް

 އޮފިސަރ ކޮންޕްލެއިންސް ލީގަލް ސީނިއަރ .4
 މުޙައްމަދު  ޒޫނާ އަލްއުސްތާޛާ

 ޒަހީން ޙަސަން އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ މީޑިއާ .5
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ރޭޑިއޯ ޗެނަލްތަކާއި ޓީވީ މަސައްކަތްކުރާ
 ނޫސްތަކަށް  ދުވަހު ޗެނަލްތަކާއި

 ވަނަ 2013 މެއި 08  އަމާޒުކޮށްގެން
 ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު ހިންގި ދުވަހު

 .ބައްދަލުވުން

 ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް
 ކޮމިޝަންގެ  އައިގޮތާއި، އުފެދިގެން
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޝަން މެންޑޭޓާއި،

 ޑިޕަރޓްމަންޓް  ކޮމިޝަނާ އަދި ގޮތާއި
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖުޑީޝަލް އޮފް

ނިޑޔާރުންގެ ކޮމިަޝނުން ތަފާތާއި،  ފަ
 ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ބެލުމުގައި ޝަކުވާ
 ހާތަނަށް މި ކޮމިޝަނުން ގޮތާއި،

 ކާމިޔާބުތަކާއި، ހާސިލްކޮށްފައިވާ
 ހުރި  ކޮމިޝަނަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި

ގުޅޭގޮތުން ޯމލްޑިވްސް  ގޮންޖެހުންތަކާ
ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް 
ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ ދަރިވަރުންނަްށ 

 2013ޖުލައި  23މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް 
  .ވަނަ ދުވަހު ހިންގި ޕްރޮގްރާމް

 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުުރ  .1
 މުޙައްމަދު 

ކޮންޕްލެއިންސް އޮފިސަރ ސީނިއަރ ލީގަލް  .2
 އަލްއުސްތާޛާ ޒޫނާ މުޙައްމަދު 

ސިނިއަރ މީޑިއާ އޮފިސަރ އަލްފާޟިްލ  .3
 ޙަސަން ޒަހީން

 ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް
 ކޮމިޝަންގެ  އައިގޮތާއި، އުފެދިގެން
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޝަން މެންޑޭޓާއި،

 ޑިޕަރޓްމަންޓް  ކޮމިޝަނާ އަދި ގޮތާއި
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖުޑީޝަލް އޮފް

ނިޑޔާރުންގެ ކޮމިަޝނުން ތަފާތާއި،  ފަ
 ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ބެލުމުގައި ޝަކުވާ
 ހާތަނަށް މި ކޮމިޝަނުން ގޮތާއި،

 ކާމިޔާބުތަކާއި، ހާސިލްކޮށްފައިވާ
 ހުރި  ކޮމިޝަނަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި

 ކުްއލިއްޔަތުއް ގުޅޭގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކާ
 އިސްލާމިއްޔާގެ ދިރާސާތުލް

 29 ދިުނމަށް މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް
 ހިންގި  ދުވަހު  ވަނަ 2013 ޖުލައި

 .ޕްރޮގްރާމް

هللا ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .2
 ޙަމީދު

އޮފިސަރ  ލައިންޓްސްކޮމްޕް ލީގަލް ސީނިއަރ .1
 އިބްރާހީމް ފަހީމް ޙަސަން އަލްއުސްތާޛް

 މުއުމިނާ އަލްފާޟިލާ ޑިރެކްޓަރ ކޮމިޝަންގެ .0
 ޢުމަރު

 އޮފިސަރ މީޑިއާ ސިނިއަރ ކޮމިޝަންގެ .4
 ޒަހީން ޙަސަން އަލްފާޟިލް
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރި ދަތުރުތައް ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން  2013 7.4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ވަނަ އަހަރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓަށް ލިބުނު އަދި ކުރެވުނު  2013  7.5
 ޚަރަދު 
  

 ފާސްކޮްށ، މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ޮގތުގައި ބަޖެޓުގެ ކޮމިަޝންގެ މި އަހަރު ވަނަ 2013
 މީގެ. އެވެ( ހަުރފިޔާ ހަތްދިހަ ހަތަރުސަތޭކަ ދެލައްކަތިރީސްހަާހސް ނުވަމިލިއަން) 932363476 ދެއްވާފައިވަނީ

 ތިންލަްއކަ  ދެމިލިއަން) 233333891.92 ޓްރެޜަރީން އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ އިތުރުން
. ފައެވެ އިތުރުޮކށްދެއްވާ ބަޖެޓަށް ވަނީ( ދެލާރި ނުވަދިހަ އެއްރުފިޔާ ނުވަދިހަ އަށްސަތޭކަ ތެއްތިރީސްހާސް

 ބައިވެރިވި  ދަތުރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީގެ އެކިއެކި 
ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ކެނެޑާގެ 

ދެއްވި ދަޢުވަތަކާ ގުޅިގެން  ސަރުކާރުން
އަށް  30 ން 17ޖެނުއަރީ   2013

 ކެނަޑާއަށް ކުރި ދަތުރު.

هللا ދުނުގެ މެންބަުރ އަލްުއސްތާޛު ޢަބްކޮމިޝަ .1
 ޙަމީދު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އައްޝައިޚް ޝުޢައިބް  .2
 ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް  .3
 އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު

ގުޅޭގޮތުްނ  ޑިޝަލްދާއިރާއާޖު ލ.
 ހުރި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފަިއ 

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

 އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ .1
 ރަޝީދު

 ޝުޢައިބް  އައްޝައިޚް މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ .2
 ޢަބްދުއްރަޙްމާން

 މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ .3
 ސަލީމް

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް  ލީގަލް ސީނިއަރ ކޮމިޝަނުގެ .4
 މުޙައްމަދު ޒޫނާ އަލްއުސްތާޛު އޮފިސަރ

 އޮފިސަރ ކޮމްޕްލެއިްނޓްސް ލީގަލް ކޮމިޝަނުގެ .5
 ޢަބްދުލްޢަޒީޒު  ނުހާ އަލްއުސްތާޛު

ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ  .6
 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝުރުފަތު އާދަމް

 އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ ޕެރަލީގަލް ކޮމިޝަނުގެ .7
 އަކުޝަމް  މުޙައްމަދު
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ނޑު  ކޮންމެހެން  މަސައްކަްތތަކަށް ކޮމިޝަންގެ  ހިމެނެނީ ތެރޭގައި ފައިސާގެ އިތުރުކުރި ބަޖެޓަށް ގޮތެއްގައި މައިގަ
 55 ޢުމުރުން އާއި ފައިސާ ނާޔަތްތަކުގެޢި އިމުސާރައާ އެފަރާތްތަކުގެ ދުމަށްޓަކައި،ވެއް  މުވައްޒަފުން  03 ބޭނުންވާ

ނޑިޔާރުްނނަށާއި ބޭނުން ވަކިވާން އަމިއްލައަށް އަހަރުވުމުން  ޞިއްޙީ  ނުވިަނމަވެސް އަހަރު 55 ފަ
 ގަވާއިދުގެ ދަށުން ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ ދިނުމުގައި ޢިނާޔަތް މުސްކުޅިކޮށް މަޤާމުން ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި
ނޑިޔާރުންނާއި މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ  ފައިސާއާއި އިންޝުއަެރންސް ެހލްތު ޑިެޕންޑެންޓުންގެ ބޭފުޅުންގެ އެ އަދި ފަ

 ކޮމިޝަނުން ގެ އިތުރުން ފައިސާ އިންޝުއަރެންސް ހެލްތު ޑިޕެންޑެންޓުންގެ ބޭުފޅުންގެ އެ މެންބަރުންނާ ކޮމިޝަންގެ
 31. ފައިސާއެވެ ޚަރަދު  ކަރަންޓްގެ އިކުއްޔާ ފިލާގެ ފަންގި ވަނަ 06 ގެ ބިލްޑިންގެ ޕޯސްޓް ހިފާފައިވާ ކުއްޔަށް

 ސްހަހާސްތިރީ ަހތްލައްކަ  ނުވަމިލިއަން)937363335.75 ވެފައިވަނީ ޚަރަދު ނިޔަލަށް ގެ 2013 ޑިސެމްބަރ
ނޑު ތެރޭގައި ފައިސާގެ ޚަރުދުނުވާ. އެވެ( ފަސްލާރި ހަތްދިހަ ތިރީސްފަސްރުފިޔާ ތިންސަތޭކަ  ގޮތެއްގައި  މައިގަ
މުވައްޒަފުން ވެއްދުމުގެ ކަންތަްއ  3ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނަށް އަލަށް ވައްަދން ަހމަޖެއްސި  2013 ހިމެނެނީ

. ފައިސާއެވެ އިތުުރކުރި ބަޖެަޓށް ގޮތުގައި ތަކުގެޢިނާޔަތް މުސާރާއާ އެފަރާތްތަކުގެހަމަނުޖެހި ދިއުމުގެ ސަބަުބން 
. އެބަހުއްޓެވެ ބާކީ ޚަރަދުނުވެ ބައެއްފައިސާ ންެވސްބައި ކުރުމުގެ ދަތުރުފަތުރު ބައިންނާ  ކުރުމުގެ ތަމްރީން އަދި
 ބަޖެޓް ޓްރެޜަރީން އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ގައި 2013 ޑިސެމްބަރ 24 އިތުރުންވެސް މީގެ

  .ނުދެއްކިއެވެ ވަނީ ފައިސާ ބިލްތަކަށް ރުފިޔާގެ ބައިލައްކަ ގާތްގަޑަކަށް  ގުޅިގެން ބަންދުކުރުމާ
 
 

 ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް  2014 .8
 

  ިޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ުނނިމިހުރ
 .އްމުކުރުންއާތައް ފާސްކޮށް ޤަވާޢިދު

 

 ަހަމަވާ ރަްށރަށުގެ ތެރެއިން ހުސްކޮށްހުިރ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ެތރެއިން  500 އިއާބާދީގ
ނޑިޔާރުްނ ފަ ނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުން ލަފާދެއްވާފައިވާ ކޯޓްތަކަްށ ފަ

 .ޢައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

  ިނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއ ނޑިޔާރުންގެ ޤަވާޢިދުޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރުމުގެ ފަ ގެ ދަށުން ފަ
 ޕާރފޯމަންސް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

  ްނޑައަޅާ ކޮމިޝަނުނ  އާއްމުކޮށް ޖަލްސާތައް ކޮމިޓީތަކުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތެއްގެމަތީން ކަ
 .ހުޅުވާލުން

  ްނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީނ ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގަިއ ކޮމިޝަނުން ކަ
 .ޝާއިޢުކުރުން
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ްނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން ކޮމިޝަންގެ ނިންމުތަކާއި، ޔައުމިއްޔާތައް ކޮމިޝަންެގ  ކޮމިޝަނުނ ކަ
 .ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުން

 

 ްނޑިޔާރުންނާއި އޫކޮމިޝަންގެ މަސ  .އާއްމުން އަހުލުވެރިކުރުންލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކަށް ފަ
 

  ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަީތްނ ކޮމިޝަނުން ދުވަހުްނ ދުވަހަށް ނިންމާ ނިންުމންތަކާ ެބހޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކަ
 .އެ ޚަބަރުތައް މީޑިއާއަށް ދިނުން

 

 ްނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީނ ކޮމިޝަނުން ކުރެވިފައިވާ ހުރި ކަންތައްތަކާއި ކުރުމަށް ރާވާފައިާވ  ކޮމިޝަނުން ކަ
 މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިުނން.މަހަކު އެްއފަހަރު  ކަންތައްތާކާގުޅޭގޮތުން

 

 2013  ެޝަުކވާތަކުގެ ބެކްލޮގު ހުސްކުރުންނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވަނަ އަހަރުގ. 
 

 ިއެ ޤީޤު ކޮިމޓީަތއް ކުރިއަށް ގެންގޮސް މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަްށޓަަކއި ތަޙް ހުއްޓިފައިހުރ
 ކޮމިޓީތަކާ މަޝްވަރާކޮށް އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް ގޮތްތަކެއް ހޯދުން.

 

  ްނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދިމާވާ މައްަސލަތައ ކޮމިޝަނުން ަބލަމުންދާ ފަ
 .ހައްލުކުރުން

 

 ެއުފެއްދުން ލައިބްރަރީއެއް ޢިލްމީ މަތިކުރުމަށްޓަކައި ފެންވަރު މުވައްޒަފުންގ. 
 

 ްނޑޔާރުންނާގުޅޭގޮތުނ  ބެލެހެއްޓުމަށް  އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޝަނަށް ފަ
 .ންެފށުން ބޭނުން ހިފަ އެނިޒާމުގެ ހައްލުކޮށް މައްސަލަތައް  ދިމާވެފައިވާ ނިޒާމުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ

 

  ްކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާގުޅިގެނ
ނާފީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަަކްށ ކަމަށް އުކޯޓުތަކަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލަަތއް ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަިނ އިސްތި

ނޑައަޅައި ދިނުމަށް، ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް ގެނަުއމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތައް  ކަ
 އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން. 

 

 ޭނޑިޔާރުންނާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ކަމާބެހ ލީގަލް މުވައްޒަފުްނ  ފަ
ޙައްލުކުރުމަށް މިހާތަނަްށ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުްނ ޙައްލެްއ ، މަދުވުމުން ދިމާވާ މައްސަލަަތއް

  މަޝްވަާރކުރުން.ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ލިބިފައިނުވާތީ އެކަން ޙައްލުކުރުަމށް 
 

 ެލަފަޔާ އެކްސްޕާރޓުންގެ ބޭރުގެރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން  ޕްލޭނެއް އެކްޝަން ސްޓްރެޓެޖިކް ކޮމިޝަންގ 
 .އެކުލަވާލުން ދަށުން އިރުޝާދުގެ

  ްކަމާބެހޭ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ޖުޑީޝަލް އެކްސްޕާޓުންގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ ދަށުނ
 .ކޮމިޝަންގެ ެމންބަރުންަނށް މަސައްކަތު ތަޖުރިާބ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުންފަރާތްތަކާގުޅިގެން 
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ްނޑޔާރުނ  ގެންދިޔުމަްށޓަކައި އިތުބާރުހުރިގޮތަކަށް ބެލުން  ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޝަނަށް ނާގުޅޭގޮތުންފަ
" އެިތކްސް ޖުޑީޝަލް އޮން ކޮމިޓީ އެޑްވައިޒަރީ" އޮންނަފަދަ ޤައުމުތަކުގައި ބައެއް ކުރިއަރާފައިވާ ދުނިޔޭގެ

 .ކުރުން މަސައްކަތް އުފެއްދުމަށް އެއް
 

 ްނޑައަޅާ ކޮމިޝަނުނ ރަކު އެއްފަހަރު މަހާސިންތާއެއް އަހަ ފަރާތްތަކާގުޅިެގން ކަމާބެހޭ ގޮތެއްގެމަތީން ކަ
 .ބޭއްވުން 

 

 

 ނިންމުން  .9
 

ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުންނާިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނާިއ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާ ޫނނުން ކޮމިޝަާނ ފަ

ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަނުން ަވީނ   2013ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި 
ބައްަދލުވުމެއް ަވނީ ބާއްވާފައެވެ.  77ވަނަ އަހަރު ނިުމނުއިރު ކޮމިޝަންގެ  2013މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. 

  .ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވެެއވެ 353މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޝަުންނ 
 
ވަނަ މާއްދާަގއި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  21ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ޖު

ކޮމިޝަުނން ކުރިއަށް ގެންާދ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެިއްނ  ބާރުތަކުގެ ތެރެއިްނ އެމާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން 
ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބަލާ ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރެވުނު އިރު  7ވަނަ އަހަރު  2012އިރު ފަ ފަ

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނު ކުރެވިފައެވެ. އަދި  33ވަނަ އަހަރު ވަނީ  2013 ނޑިޔާރުން  37ވަނަ އަހަރު  2012ފަ ފަ
ނޑިޔާރުންނެވެ.  9ވަނަ އަހަރު މުސްކުޅި ކުރެވިފައި ވަނީ  2013މުސްކުޅިކުރެވުނު އިރު   ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި ދަށުކޯުޓތަކުެގ  33ކޮމިޝަުނން ޢައްޔަންކުރި  ވަނަ އަހަރު 2013 ފަ
ޤާޟީންނާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ޢައްޔަންކުރި  2ތެރެއިން މާލޭގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ޢައްޔަނުކުރި 

ަތކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޤާޟީން ހިމެެނއެވެ. 3ޤާޟީންނާއި ފެމެލީ ޯކޓަށް ޢައްޔަންކުރި  2
 2010/13ޤާޫނނު ނަްނބަރު  ވަނަ އަހަރު 2013މެޖިސްޓްޭރޓުން ވަނީ ޢައްޔަންކުރެވިފައެވެ.  26ކަމުގެ މަޤާމަށް 

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ބަޔާންުކރާ ގައިވަނަ ނަންބަރު 3ވަނަ މާއްދާެގ  15)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
ނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ  ތަޖުރިބާއަްށ ގެންނެވި އިޞްލާޙުގެ ަފހުްނ މެޖިސްޓްރޭްޓ  ކޯޓެއްގެ ފަ

 މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކުރެވުނުކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.  10ކޯޓުތަކަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ވ(  54( ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު 2010/22ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
ނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިްނ  ގެ ދަށުން ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުެގ ތެރެއިން ސިވިލް ކޯޓުެގ އިސްޤާޟީކަމަށް އެ ކޯޓުެގ ފަ
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2013ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ޅ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ އާއި ވ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަށް، ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ ފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމާއި ބޭ
ނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެއްކޯޓުން އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ހަމަޖެއްސުން ހިމެނެއެވެ . މީގެ އިތުރުން ފަ

 8އަނެއްކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ަޢމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަުށން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ބަދަލުކޮށްފައިވާ 
ނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭ ނޑިޔާރުންނާއި ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަ ޓުންގެ ގޮތުގަިއ ފަ

ނޑައެުޅމަށް ޢަދަދު މެިޖސްޓްރޭޓުންގެ ކޯޓުތަކަށް  ަފނޑިޔާރުންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓް 5ހަމަޖެހުނު   ކޮމިޝަނުން  ކަ
ގޮތުގެމަތިން މެޖިސްޓްޭރޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ ވަީޒފާއިން ޖުޑީޝަލް  އުޞޫލުގަިއވާ ފާސްކޮށްފައިވާފައިވާ

ނޑިޔާރު ހިމެނެއެވެ. 1ބަދަލުކުރެވުނު ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް   ފަ

މުގެ ގޮުތން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ރަނގަޅުކުރު ގުޅުން އޮްނނަ ދެމެދު ތަކާމީޑިއާ ކޮމިޝަނާ
ވަނަ އަހަރު ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުެގ  2013ދުވަހު ނޫސްތަކާއި ރޭޑިއޯ އަދި ޓީވީ ޗެނަލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ 

 މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަންެގ  މެންޑޭޓާއި، ކޮމިޝަންގެދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްާވފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެއް
 މެމްބަރުންގެ  ާރއި،އުދަ މެމްބަރުންގެ ުއސޫލުތަކާއި ހިނގާ މަސައްކަތް ކޮިމޝަންގެ ގޮތާއި ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ

 ތަކާއިތަފާތު ުހރި ކޮމިޝަނާ އިދާރާތަކާއި ެއހެން ހިމެނޭ ރީގައިފިލުވައިިދނުމާއި ޖުޑިޝަ އޮޅުން މަސައްކަތްތައް
 ފިލުވައިދިުނމާއި ކޮމިޝަނުން  އޮޅުން ތަފާތު ހުރި ކޮމިޝަްނތަކާ މިނިވަން އެހެން ކޮމިޝަނާ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް
 ފޯރުކޮށްީދފައެވެ.މި ބައްދަލުވުމުގައި މީޑިއާތަކަށްވަނީ މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮުތން  ކުރަމުންދާ

 
ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިަޝނުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާިއ، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް 
ނިޑޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުްނ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަޤްަޞުދގައި ކޮމިޝަނުްނ  އާންމުންނަށް ައންގައިދީ ފަ

ޮކެލުޖެގ ަދިރަވުރްނަނާށިއ ާމލެޭގ ާސަނވީ ، ފައްޓަވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިޓީ

ަމްދަރާސަތުކެގ ަދިރަވުރްނަނާށިއ ައޮތުޅަތުކެގ ާސަނވީ ަމްދަރާސަތުކެގ ަދިރަވުރްނަންށ ައާމުޒޮކްށެގްނ 

ވަނަ އަހަރު ވަނީ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގާފައެވެ.  2013ިހްނާގ ޭހުލްނެތިރުކުރުވުމެގ ްޕޮރްގާރްމެގ ަދުށްނ 
 ދިރާސާތުލް  ދަރިވަރުންނާއި ކުއްލިއްޔަތުއް ލޯގެ އެންޑް ޝަރީޢާ އޮފް ފެކަލްޓީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ނެޝަނަލްއެގޮތުން 

ނޑިޔާރުންނަށް އިޙްތިރާމް   ދަރިވަރުންނަށް އިސްލާމިއްޔާގެ ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ފަ
ިއތުބާރުކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހޯދުމާއި އުފެދެމުން އަންނަ ުޒވާންޖީލަކީ ޝަރުޢީދާއިރާއަށް 

އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް އޮޅުން ިފލުވައިދިނުމުގެ ގޮތުްނ ކަމާބެޭހ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އެހީގަިއ ވަނީ މަޢުލޫާމުތ 
ކޮމިޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލީފްލެާޓިއ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައިމި  .ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެިވފައެވެ

 އަދި ދަރިވަރުން ކޮށްފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިުނން އޮތެވެ.  ެބހުމާއިލުއިފޮތް ދަރިވަރުންނަށް 
 

 ޕްރެކްޓިސްގައިވާ ބެސްޓް އިންޓަރނޭަޝނަލް  ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަންގެ
 ގޮވާލުންތަކަށް  ޖަމާޢަތްތަުކގެ އެފަދަ އަދި ޯހދުމާއި ކޮންސަލްެޓންސީ ރާްއޖޭންބޭރުން ،ޢަމަލުކުރުމަށް ގޮތުމަތީން
 ފުރުޞަތުތައް  ބޭނުންކުރުމަށް  އްއެހީތަ ފޯރުކޮށްދޭ އެފަރާތްތަކުން ބަދަހިކޮށް އެފަރާތްތަކާގުޅުން އިޖާބަދީ

ނޑިޔާރުންނާއި އެގޮތުން . ހުޅުވާލާފައިވާނެއެވެ  ރެޕަޓުއާ ހާއްސަ ގެ.އދ ކަާމބެހޭމިނިވަން ވަކީުލންގެ ގާނޫނީ ފަ
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ނޑައަޅާފައި ރާއްޖެއަށް ސަރުކާރުން ނައުލް އާއި އެމެރިކާ ގެބްރިއެއްލާ ސިސޯން، . ޖޭ މިޝެލް  ސަފީރު ހުންނަވާ ކަ
ރޑްއާއި  ޑޭވިޑް މިސްޓަރ ލީޑަރ ޓީމުގެ މިޝަންގެ އެކްސްޕަރޓް އިލެކްޝަން ޔޫނިއަންގެ ޔޫރަޕިއަން އާއި   ވަ

ވަނަ އަހަރުވަނީ ކޮމިޝަނުްނ  2013ކާސްޓެލްސްއާއެކު  މާރސޭ މިސް ެއނަލިސްޓް ލީގަލް އަދި މެމްބަރ އެޓީމުގެ
  ބައްދަލު ކުރައްވާ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަާރކުރައްވާފައެވެ. 

ކޮމިޝަްނެގ މެންބަރުންނާއި ބައެއް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މީގެ އިތުރުން 
ކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރަކީ، ދުނިޔޭގެ އެހެްނ ގައުމުތަކުގައި ވަނަ އަހަރު ކެނެޑާއަށް  2013ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދިައ  ކެނެޑާ ސަރުކާރުގެމިފަދަ ކޮމިޝަންތައް ިހންގާގޮްތ ދެނެގަނެ، ދަސްކުރުމަށްޓަކަިއ 
ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުުޅންހުރި ކަންކަމުގެ ޖުތަޖުރިބާ ދަތުރެކެވެ. މި ދަތުުރގައި 

އި މިކަންކަމާުގޅޭގޮތުން ކެނެާޑ މަޢުލޫމާތާއި އަދި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާ
ން މަޝްވަރާކުރެވުނު ސަރުކާރުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެހީތެރިވުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އެގޮތު

 ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަިނވި ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.
 

  ިޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އުފުލުމުގައި ހުރ
ގޮންޖެހުންތަކާގުޅޭގޮތުން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކަށް ގެނެވިދާެނ 

 .ފަޔާ އިރުޝާދު ދިނުންއިޞްލާޙުތަކާބެހޭގޮތުން ލަ 
 .ްނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުނ  ފަ
  ނޑިޔާރުންނަށް މަޤާމުގެ ކުިރއެރުން ދިނުމާއި އެފަދަ ަކންކަން ކުރުމަށް ހަރުދަާނ ނިޒާމެްއ ފަ

 .އެކުލަވާލުން
 ިނޑާއި އެކަމާގުޅޭކަންކަން އ ނޑިޔާރުންގެ ޝަކުވާބަލާ މިންގަ  .ތުރަށް ކުރިއަރުވައި ހަރުދަނާކުރުންފަ
 ްނޑު އިތުރަށް ކުރިއަރުވާ ހަރުދަނާކުރުނ ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ  .ފަ
  ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ އަިދ

 .ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދުނން
 ޮނޑިޔާރުންނާބެހޭގ ތުން ބަލަުމންދާ ޝަކުވާތައް މެނޭޖްކޮށް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުަމށް ބޭުނންާވ ފަ

 ."ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް" އެއް ފޯރުކޮށްދިނުން
 
ނޑިޔާރުންނަށް ދިމާވާ   2013 ވަނަ އަހަރުވެސް ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ފަ

ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީތަކާިއ ސުޕްރީމްކޯޓާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާތައް ވަނީ ދަތިތަކާބެހޭޮގތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 .ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ
 

 ގެންނަން  އަށް( ޤާނޫނު ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް) 2008/10 ނަްނބަރު ޤާނޫނު
 ފެްނނަ  ެގންނަން ޤާނޫނަށް އެ އެްނގެވުމާގުޅިގެން ހުަށހެޅުމަށް މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުްނގެ އިޞްލާޙުތައް ފެންނަ
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ފޮނުވާފައެވެ. މީެގ  މަޖިލީހަށް ވަނަ އަަހރުވަނީ ރައްޔިތުންގެ 2013 ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ފާހަގަކޮށް އިޞްލާޙުތައް
 ބިލްތައް  ަޤޞްދުކުރާ ހުށަހަޅަން  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ ސަރުކާރުން، އަހަރަށް ފަސް އޮތް އިތުރުން ކުރިއަށް

ވެސް މިއަހަރުގެ  ތަފްޞީލް ބިްލތަކުގެ ބޭނުންވާ ހިމަނަން ކޮމިޝަނުން ންޑާގައިއެޖެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެކުލަވާލާ
 ފޮނުވާފައެވެ. އޮފީހަށް ޖެނެރަލް  ތެރޭގައި ވަނީ އެޓަރނީ

 
ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތްތައް ހަލުވިމިެނއްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް 

ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ވަަނ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ  2012ނިންމުމަށްޓަކައި 
ނޑު ގައިވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮމިޝަންގެ އެތެރޭގައި ހުޅުވާލައި ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަުކެގ އޮނިގަ

އަދި  ހަމަޖައްސާފައެވެ.ރު ވަނީ ވަޒީފާ ވަނަ އަހަ 2013ތެރެއިން އެ މަޤާމުތަކަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް 
ނޑާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަންގެ ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓްތަކުގެ ަމސައްކަތްތައްވެސް  ފާސްކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ އޮިނގަ

މަސައްކަތްތައް ރާވާލައި ހިންގުމުގެ  މިކަމުެގ ސަބަބުންވަނަ އަހަރުވަނީ ކުރިއަށް ގެންދަންފަށާފައެވެ.  2013
 .ޑުވެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ވެގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެފުރުޞަތު ބޮ

 
ނޑިޔާރުންނާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެުލމުގަ އި ކޮމިޝަންގެ ކަމާބެހޭ ފަ

ވަކިވުމާއި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  2ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދިޔަ ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 
އެކިއެިކ  އަހަރު މުވައްޒަުފން ވެއްދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްަކތްތައް ވަނަ 2013އަދި އެ މުވައްޒަފުންގެ ބަަދލުގައި 

ސަބަބުތަކާހުރެ ކުރިއަށް ނުެގންދެވުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ވަރަށްބޮޑަ ކުރިމަތިވުމާގުޅިގެން 
ނޑިޔާރުންނާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަްށ ހުށަހެޅިފަިއވާ މައްސަލަތަކުެގ ކޮމިޝަންގެ އެއްމެބޮޑު އެއް އަމާޒު ކަމުގައިވާ ފަ
 މަޑުޖެހިގެން ދިއަކަން ފާހަަގކުރަމެވެ. ތައްބެކްލޮގް ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 
 62 ހުށަހެޅިފައިވަނީ ކޮމިޝަނަށް ބެހޭގޮތުން ފަނޑިޔާރުންނާ އަހަރު ވަނަ 2013 

ނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން. މައްސަލައެވެ  މައްސަލަތަކުގެ 150 ވާނުނިމި ހުށަހެޅި ނިޔަލަށް އަހަރުގެ ވަނަ 2013 ފަ
 ހުށަހެޅިފައިވާ ލަށްނިޔަ އަހަރުގެ ވަނަ  2013. ނިންމިފައެވެ ވަނީ މައްސަލައެއް  44 އަހަރު  ވަނަ 2013 ތެރެއިން

 ދިރާޘާ މައްސަލަތަކަކީވެސް މިހުރިހާ ނަމަވެސް. މައްސަލައެވެ 106 ވަނީ ނުނިމި  ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ
 .މައްސަލަތަކެވެ ކުރިއަށްދާ މަރުޙަލާގައި ތަޙްޤީޤީ ނުވަތަ މަރުޙަލާގައި

 
. މައްސަލައެވެ 2 ވަނީ ދަޢުވާކޮށްަފއި ކޯޓުތަކުގައި ކޮމިޝަނުން އަހަރު ވަނަ 2013

 ހައިކޯޓަށް  ގެނެސްފައިވާއިރު އަނބުރާ މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ކޮމިޝަނުން ސުޕްރީމްކޯޓަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޭގެތެރެއިން
 ބަލާއިރު  ދަުޢވާތަކަށް އުފުލިފައިވާ މައްޗަށް ކޮމިޝަނުގެ .ދެކޮޅަށެވެ ކޮމިޝަނާ ނިމިފައިވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި
 ދަޢުވާއަކާއި  2 ނުނިިމވާ އުފުލި މައްޗަށް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރު ވަނަ 2012 އިރު، ނިމުނު އަހަރު ވަނަ 2013
 .ހިމެނެއެވެ ދަޢުވާ 2 ނުނިމިވާ ދަޢުވާއަކާއި 5 ނިމިފައިވާ އުފުލި މައްޗަށް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރު ވަނަ 2013
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މިނެއްގައި ކުރިއަށް  ނަމަވެސް އަދިވެސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް ހަލުވި
ވަނަ ައހަރު ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަަތކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައިވާ ކަްނކަން ޙައްލުނުވެ  2012ގެންދިއުމުގައި 

ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަްނގެ މަސައްކަތަކާއި ޒިންމާތައް ނަތީޖާ ޙާސިލުކުރެވޭނެ ފަަދގޮތަކަށް ކުރިއަްށ 
  .ގެންދިއުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ހުރިކަން  ފާހަގަކުރަމެވެ

 
ނޑިޔާރުން ޢައް .1 ލާއެއްގެ ކޯޓުތަކަްށ ޙަޔަންކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން އުފެދޭ މައްސަލަތައް ހުރިހާ މަރުފަ

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް  ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް އޮތުުމން، ކޯުޓތަކަށް ބޭުނންވާ އަދަދަށް ފަ
ނޑިޔާރުން  ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ދިގުލާ ފަ ހުރަސްތަކަކާ ކުރިމަތިވެ، ފަ

ޔަންނުކުރެވި ލަްސވެގެން ދިއުމާއި އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޯުޓތަކަށް ހުަށހެޅޭ ކޯޓުތަކަށް ޢައް
 .މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވުމަށް މެދުވެރިވުން

 
ނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަމުގައި ފުށުއަރާ  .2 ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ ކަންކަން ބެލުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަ ފަ

 .ކަންތައްތަކެއް ހުރުން 
 

ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ  .3 މައްސަލަތަކާގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ިނންމާ ނިންމުންތައް ކޯޓަްށ ފަ
ނޑައެޅި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުްނ  ހުށަހެޅޭނެކަން ނުަވތަ ނޫންކަްނ ޤާނޫނުގައި ކަ
މުހިންމު ކަމަށާއި އަދި އެގޮތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެކަމަށް ވާނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭނީ 

ކޯޓަށްކަަމށް ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުމާއެކު ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އެ  އެންމެ މަތީ މަރުޙަލާގެ
ނޑައެޅި  ނޑައެޅިދާނެކަން، ނުވަތަ ޫނންކަން ޤާނޫނުން ކަ މައްސަލާގެ މައުޟޫއާމެދު ގޮތެއް ކަ

 .ބަޔާންވެފައި ނެތުން 
 

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  .4 ނޑިޔާރެއްގެ ޢުމުރުން  26ފަ  70ވަނަ މައްދާގެ )ހ( ގައި ފަ
ނޑިޔާރުންނަށް ޕެންޝަާނބެހޭ ޤާޫނނުން ިލބިދެޭވ އަ ހަރުވުމުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ ފަ

ނޑައެޅޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީަހށް ކަމަްށ ޢިޢިނާޔަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން  ނާޔަތެއް ކަ
ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަން ފެށުމުން ޢުމުރުން 

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިވެފައިވާ ަފރާތްތަކަށް މަޖިލީުހން އެފަަދ އަހަރު 70 ވެގެން ފަ
ނޑައަޅާފައިނުވާތީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާެބހޭ ޤާނޫުނންވެސް އެފަަދ ޢި ނާޔަތެއް ކަ

އަހަރުވެފައިވާ  65އިނާޔަތެއް އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުނުއިރު ޢުމުރުން 
ނޑިޔާރުންނަށް ދެ ވެން ނެުތމުން، މިހާރު މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެޭވެނ ފަ

ނޑައަޅުއްވާފައި ނުވާތީ، އެކަމަށް ޙައްލެއް އަދި ހޯދިފައި ނެތުންޢި    .ނާޔަތެއް މަޖިލީހުން ކަ
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ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުާރ  35ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  .5
އި މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކާބެހޭ ހިސާބު، އޮޑިޓަރ ކޮމިޝަނުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާ

ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަދާ ގަވާއިުދގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ލިެޔ 
ބަލަހައްޓައި އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު، އެކުލެވޭ މާލީ ބަޔާނެއް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއެކު 

ވަަނ  2013އި އަދި އަހަރާވަނަ  2012ވީ ނަމަވެސް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއި
ކަމާބެހޭ ފަރާްތތަކަށް ުހށަހެޅުމާހަމައަށް ވެސް އޮޑިޓަރ  ރިޕޯޓްކޮމިޝަންގެ  އަހަރުވެސް

ރިޕޯޓާއެކު ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މާލީ ބަާޔން ތައްޔާރު ކޮށްދެއްވާފައި ނުވާތީ މާލީބަޔާން 
   .ކަމާބެހޭ އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވޭގޮތް ނުވުން

 
)ޖުޑީޝަލް  2008/10ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޤާނޫުނ ނަްނަބރު:  159ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .6

ނޑިޔާރާއި  21ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު(ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އުއްތަމަފަ
ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި މަޤާމުގެ  ނޑިޔާރުންފިޔަވައި އެހެން ފަ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ

ދަލުކުރުަމކީ ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރިއެރުންދިނުމާއި، ބަ
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/13ހިމެނޭކަމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު، އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  ވަނަ މާއްދާ( އެ ޤާޫނނުެގ  28ވަނަ މާއްދާގައި )ކުރީގެ  29ފަ
ވަނަ މާއްދާ( ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން  26ވަނަ މާއްދާގައި )ކުރީގެ  27

ނޑިޔާރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްެގ  ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ފަ
ތެރޭގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެކަމަްށ 

ނޑިޔާރުންގެ  2010/13ނަންބަރު: ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ޤާޫނނު  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
ވަނަ މާއްދާއިން ކޮމިޝަނަްށ  47ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އާއި އެ ޤާނޫނުގެ  16ޤާނޫނު( ގެ 

ލިބިދީފައިވާ އިސްވެދެންނެިވ ބާރުތައް ހަނިކުރެވިފައިވާކަމަްށ ފާހަގަކުރެވިފައިވުމުން ިމ 
ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ތަކެއް ހުރިކަން ފާހަޟުމާއްދާތަކުގައި ތަޢާރު ގަކުރެވޭތީ، ފަ

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންދިނުމާއި، ބަދަލުކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް 
  .ދަތިވުން

 
ވަަނ  35)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު(ގެ  2008/10ޤާނޫނު ނަްނބަރު:  .7

ނީއާއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި މާީލ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޝަނުގެ އާމްދަ
ޒިންމާތަކާބެހޭ ހިސާބު، އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަދާ 
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިެޔ ބަލަހައްޓައި އޮޑިޓްކުރުމަށްފަުހ، އެކުލެވޭ މާލީ ބަޔާނެއް 

ޔާންޮކށްފައިވީ ނަމަވެސް ޤާނޫުނ ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަ
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން މާލީ  8)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު( ގެ  2006/3ނަންބަރު: 

އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހޯދާފައިާވ މުދަލަކަށް، ނުވަތަ ޚިދުމަތަަކށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާެގ 
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ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ދުޫނން ބިލެއް، އެމާލީ އަހަރެއް ނިމޭ ަފހުން އަންނަ ސަރުކާރު ބަން
ހުށަހަޅައި ހިސާބުތައް ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވުމާއެކު އެ އަހަރެއްގެ 

ގެ ނިޔަލަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ބިލްތައް ޖެހިގެން އަންަނ  31ޑިސެމްބަރުމަހުގެ 
ޑް ޓްރެޜަރީއަށް އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ މެދެއްހާހަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެން

)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  2008/10މަލާތް ނިމި، ޤާނޫނު ނަންބަރު: ޢާހުށަހަޅައި ފައިސާގެ މު
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އޮޑިޓަރ  35ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު(ގެ 

ްނެގ ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮަތށް ކޮމިޝަ 36ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު މި ޤާނޫނުގެ 
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއެކު ހުށަހަޅާގޮތަށް އޮތުމުން ޢަމަލީގޮތުން އެކަްނ 

  .ތަންފީޒުކުރުން ދަތިވުން
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 އަށް(   2013ޑިސެމްބަރ  31އިން 2013ޖެނުއަރީ  1) ޟިރީ ޚާ  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޝަނުގެ  .10
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 2 0 22 7 71 77 71 46 117 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްهللا / އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދު
 0 3 7 14 77 91 71 46 117 ދީދީ / ނައިބު ރައީސްهللا ޢަބްދުއަލްއުސްތާޛު 

 11 25 9 42 13 56 71 46 117 ޝާހިދު / މެންބަރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު
 4 4 2 5 86 91 71 46 117 ޙަމީދު / މެންބަރު هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު

 0 0 0 0 13 13 12 4 16 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ / މެންބަރު 
 0 2 3 7 54 61 47 23 70 މް / މެންބަރުއަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީ

 3 5 6 4 83 87 71 46 117 އައްޝައިޚް ޝުޢައިބް ޢަބްދުއްރަޙްމާން / މެންބަރު
 0 0 4 18 16 34 31 11 42 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން / މެންބަރު

 0 0 1 0 10 10 10 3 13 ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފު / މެންބަރު 

1-ޖަދުވަލު   
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 0 1 4 0 7 7 11 3 14 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް / މެންބަރު
 3 1 7 27 16 43 35 29 64 ޒިމާ ޝަކޫރު / މެންބަރުޢާއަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު 

 0 2 5 0 7 7 11 5 16 މް / މެންބަރުޝާއަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބި
 0 6 1 0 40 40 33 16 49 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަލީމް / މެންބަރު

 0 0 5 8 18 26 20 21 41 އަލްއުސްތާޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމް / މެންބަރު 
 0 0 0 0 11 11 10 3 13 އަލްއުސްތާޛު ޝަމްސުލްފަލާޙު / މެންބަރު
 0 1 8 0 92 92 71 46 117 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު / މެންބަރު

 
 
 
 
 
 

 
 
61% : ޖަލްސާ  ކޯރަމް ހަމަވި އިންސައްތަ   

39% : ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވާ އިންސައްތަ  


