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 ތަޢާރަފް  .1
 

 
ވަނަ  36ގެ  ގެ ޤާނޫުނ(ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު) 2008/10ބަރު ން މިއީ ޤާނޫނު ނަ

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަީރ  2015ންގެ މަޖިލީހަށް ޮފނުވާ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ރައްޔިތު
 ރިޕޯޓެވެ.

ވަނަ މާއްދާ އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  159މި ރިޕޯޓް ބިނާވެގެންވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ގެ   SC-RU/01/2008ަވަނ މާއްދާގެ ދަށުްނ )ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ރޫލިންގ ަނންބަރު: 21ޤާޫނނުގެ  ކޮމިޝަނުގެ
ޖުޑީޝަްލ ، ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ުއނިކޮށް( 21ލިްއޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން އުނިކޮށްފަިއވާ އޫމަސް ކޮމިޝަނުގެދަށުން 

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.  ކޮމިޝަނުގެސަރވިސް    އެއީ:މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ކަމުގައި ކަ
 

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

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

  .ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
 

  ެވަނަ  21ޤާނޫނުެގ  ކޮމިޝަނުގެ)ށ( އާިއ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް މާއްދާެގ  159ޤާނޫނުއަސާސީގ
ގެ ދަށުްނ ަފނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން ުއފުލާ ޝަކުވާތައް ބަލަިއ، އެފަރާތްަތކާމެދު  )ށ(މާއްދާގެ 
މަޤާމުން ވަކިކުރާންޖެހޭ މީހުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް  ،ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައާއި އަޅަންޖެހޭ

 .ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
 

  ެވަނަ  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެ)ނ( އާއި ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް މާއްދާގެ  159ޤާނޫނުއަސާސީގ
 .އި ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްތައް ހަދަޤަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދަންެޖހޭ  )ނ(މާއްދާގެ

 

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

 ޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލަފާދިނުން.އެހެނިހެން ކަންތަްއތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް
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ނޑަކަށް ބަލާފައިރިޕޯޓް އެކުލަވާ ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ލުމުގައި މައިގަ
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ނުކުތާތަކަށެވެ.  36

 

 ން ބަރު މެން  ކޮމިޝަނުގެ   .1.1
 

 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންަބރު 158އަސާސީގެ މެންބަރުްނނަކީ ޤާނޫނު ކޮމިޝަނުގެ
އެގޮތުްނ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ަފރާތްތަކެވެ.  3ޤާނޫުނ( ގެ  ކޮމިޝަނުގެ)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  2008/10
ވަނަ އަހަރު  2015އެއް މެންބަރުން، ބަ އްބެވިމެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ތި ކޮމިޝަނުގެވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު  2015

ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ރަީއސްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެިވ  ކޮމިޝަނުގެއެގޮތުން . ނިމުނުއިރު ވަނީ ބަަދލުވެފައެވެ 
ނޑިޔާރުންގެ ނޑިޔާރު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް  ތެރެއިން، އެ ކޯޓުން ިއންތިޚާބުކުރެއްވި ފަ

މެންބަރު ކަމުން އިސްތިުޢާފ ދެއްވުމާގުޅިގެން  ކޮމިޝަނުގެ ގައި  2015ޖެުނއަރީ  13هللا ދުމުޙައްމަދު ޢަބް
ރައީސްކަމަށް  ކޮމިޝަނުގެގައި  2015ޖެނުއަރީ  21ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާތީ،  ކޮމިޝަނުގެ

ނޑިޔާރުންގެ ނޑިޔާރު ން އިްނތިޚާބުތެރެިއން، އެ ކޯޓު  ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަ  ުކރެއްވި ފަ
   އިންތިޚާބު ކުރެވުނެވެ.އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު 

 
 

 ން މެންބަރު ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ކޮމިޝަންގައި ތިއްބެވި  2015
 

 .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މަސީޙުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  .1

ނޑިޔާރުންގެސު هللاއަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދު  .2  ޕްރީމްކޯޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަ
ނޑިޔާރު.  ތެރެއިން، އެ ކޯޓުން އިންތިޚާބުުކރެއްވި ފަ

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

 

ނޑިޔާރުންެގ ތެރެއިން، އެކޯޓުތަުކން  ޢީސާފުޅު މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު  .4 ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަ

ނޑިޔާރު.ރި އިންތިޚާބުކު  ފަ
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2015ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ންގެ ތެރެއިން އެމަޖިީލހުން މެްނބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އިބްރާހީމް ރިޟާ އަލްއުސްތާޛު  .5
ނޑައެޅުއްވި   .މެންބަރުކަ

އިްނ، ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޢާންމުންގެ ތެރެ ނާން ައޙްމަދުއަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޙަން  .6
ނޑައެޅުއްވި   .މެންބަރުކަ

 ރައީސް. ކޮމިޝަނުގެސިވިލް ސަރވިސް  ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް   .7

 .މެންބަރުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވި  މުޙައްމަދު ފައިސަލް  އަލްއުސްތާޛު  .8

 .ބަންޑާރަނައިބު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް  .9

ލިބިފައިާވ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަީކލުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލަޠީފާ ޤާސިމް އުސްތާޛާއަލް  .10
 މެންބަރު. ުކރެއްވި އިންތިޚާބުވަކީލުންގެ ތެރެއިން 

 ބަދަލު  އައި  ންނަށް މެންބަރު  އަހަރު  ވަނަ  2015
 

ނޑިޔާރުންގެ  2015 ޖެނުއަރީ 13 އެ ކޯޓުްނ ، ތެރެއިން ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަ
ނޑިޔާރު   ކޮމިޝަނުގެ هللاއަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދު އިންތިޚާބުކުރެއްވި ފަ

   .މެންބަރުކަމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްުވން
ނޑިޔާރުންގެ 2015ޖެނުއަރީ  20 ޢަލީ  އަލްއުސްތާޛު ތެރެއިން، ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަ

 ންބަރުކަމަށް އިންތިޚާބު ކުރެއްުވން.މެ  ކޮމިޝަނުގެޙަމީދު މުޙައްމަދު 

އެ މަޤާމުން ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް  ކޮމިޝަނުގެ ސިވިލް ސަރވިސް  2015ޖުލައި  12
 ވެވަަޑއިގަތުން.މެންބަރުކަމުން ވަކި ކޮމިޝަނުގެގުޅިގެން އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ

މަޤާމަށް ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް  ރައީސްކަމުގެ ކޮމިޝަނުގެސިވިލް ސަރވިސް  2015އޯގަސްޓް  27
 މެންބަރުކަމަށް ހަމަޖެހުން. ކޮމިޝަނުގެހަމަޖެއްސެވުމާގުޅިގެން 

 

 ން މެންބަރު  ތިއްބެވި  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ  2015 
 

 .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މަސީޙުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  .1

ނޑިޔާރުންގެސުޕްރީ ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދުއަލްއުސްތާޛު   .2  މްކޯޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަ

ނޑިޔާރު.  ތެރެއިން، އެ ކޯޓުން އިންތިޚާބުުކރެއްވި ފަ



 

4 

2015ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

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

ނޑިޔާރުންެގ ތެރެއިން، އެކޯޓުތަުކން  ޅު މުޙައްމަދު ޢީސާފު އަލްއުސްތާޛު  .4 ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަ
ނޑިޔާރު.ރި އިންތިޚާބުކު  ފަ

ންގެ ތެރެއިން އެމަޖިީލހުން މެްނބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އިބްރާހީމް ރިޟާ އަލްއުސްތާޛު  .5
ނޑައެޅުއްވި   .މެންބަރުކަ

ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ، ޢާންމުންގެ ތެރެއިން  ނާން ައޙްމަދުންއަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޙަ  .6
ނޑައެޅުއްވި   .މެންބަރުކަ

 .ރައީސް ކޮމިޝަނުގެސިވިލް ސަރވިސް   ޢަލީ ޝަމީމްޑޮކްޓަރ   .7

 .މެންބަރުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވި  މުޙައްމަދު ފައިސަލް  އަލްއުސްތާޛު  .8

 .ބަންޑާރަނައިބު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް  .9

ލިބިފައިާވ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަީކލުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ޠީފާ ޤާސިމްލަ އަލްއުސްތާޛާ  .10

 .މެންބަރު ުކރެއްވި އިންތިޚާބުވަކީލުންގެ ތެރެއިން 

 
 

 1437 ޖުމާދަލްއޫލާ 14
  2016 ފެބްރުއަރީ 23

 
 
 

 ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު                      
  ގެ ރައީސް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު
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2015ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ނޑިޔާ .2  ރުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންކަން ފަ
 

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

 ފަނޑިޔާރުންގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު  2.1
 

މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ވަނަ 21ނޫނުގެ ޤާ ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމާއި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަނަ އަހަރުވެ 2015ކަންކަމުގެ ތެރެއިން  ސް ވަނީ ފަ

ނިޑޔާރުން ކޯޓުނޫން އެެހންކޯޓުތަކަްށ  ނޑިޔާރު 2010/13ޤާޫނނު ަނންބަރު ބަދަލުކުރުމާއި ފަ ންގެ )ދިެވހިރާއްޖޭގެ ފަ
ނޑިޔާރުންމާއްދާެގ ދަށުން މުސްކުޅިކުރުމަށް  ވަނަ 25ޤާނޫނު( ގެ  މުސްކުޅިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް  ހުށަެހޅި ފަ

ނޑިޔާރުންނާއި މަޤާމު ބަދަުލިވ ަވނަ އަހަރު ަޢއްޔަނު 2015ތުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮ ކުރެވުނު ފަ
ޔަ ކޯޓް ނޫން އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލު ކުރެވުނު ަފނޑިޔާރުންނާއި އަދި މުން ގެންދިނޑިޔާރުންނާއި މަސައްކަތް ކުރަފަ

ނޑިޔާރުންގެ ނޑިޔާރުންގެ މުސްކުޅި ކުރެވުނު ފަ މަޢުލޫމާތު ތިރީގަިއ  އިތުރުން އަމިއްލައަށް އިސްތިޢުފާ ދެއްވި ފަ
 ނީއެވެ.އެވަ

 

ލިއްޔަތާއި ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫ 21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޑީޝަލް ސަރވިސް ޖު
ނޑިޔާރުން( ހަޔެއް) 6 ،ވަނަ އަހަރު 2015 ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަނީ  ފަ

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން މަތީ ގިންތީގައި ހިމެނޭ ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް  ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އޭގެޢައްޔަންކޮށްފައެވެ. 
)އެކެއް(  1ންތީގައި ހިމެޭނ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ޢައްޔަނުކުރި )ފަހެއް( ޤާޟީންނާއި، ތިރީ ގި 5ޢައްޔަންކުރި 

  އެގޮތުން ޢައްޔަނުކުރެވުނު ފަރާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.މެޖިސްޓްރޭޓެކެވެ. 

2013, 33 

2014, 8 

2015, 6 
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 ރަޝީދު  އަޙްމަދު އާރު، އަލްއުސްތާޛު 14-06 ގޯތި. ުހޅުމާލެކަމަށް ޤާޟީ ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް .1

 ހީމްއިބްރާ ފަހީމް ޙަސަން އަލްއުސްތާޛު ޕިކެޑްލީ، ކުނުދޫމަ. ހދ ޤާޟީކަމަށް ކޯޓުގެ ސިވިލް .2

 هللاޢަބްދު ޢަލީ އަލްއުސްތާޛު ފަރިދޫ،. ގ މާލެކ.  ޤާޟީކަމަށް ކޯޓުގެ ސިވިލް .3

 ޝަފީޤް  ޢަބްދުއްނާޞިރު އަލްއުސްތާޛު ރީޙުއްޞަބާ، ކުރެންދޫ. ޅ ޤާޟީކަމަށް ކޯޓުގެ ސިވިލް .4

 ޙަލީމް  މުޙައްމަދު ލްއުސްތާޛުއަ އެލްޕާޝޯ، ވެލިދޫ. ނ ޤާޟީކަމަށް ކޯޓުގެ ސިވިލް .5

 އަލްއުސްތާޛު ގަސްކަރަ، މަނަދޫ. ނކަމަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯުޓގެ މެޖިސްޓްރޭޓް މަނަދޫ. ނ .6

   މުބާރިކް ޙުސްނީ

 

ނޑިޔާރުންގެ)ިތނެއް(  3މަޤާމު ަބދަލުވެފައިވަނީ ވަނަ އަހަރު  2015  ތެރޭގައި  އެވެ. މީގެ ފަ
ނޑިޔާރުކަމަށް ކޮ  މިޝަނުން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި، ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން،ހިމެނެނީ، ހައިކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/13ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  15)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
ނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަުނކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވު ޢާޔަކަންކަމަށް ރި މަޤާމު  ،މާގުޅިގެންތްކޮށް، ހައިޯކޓުގެ ފަ

ވަަނ  67)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުެގ ާޤނޫނު( ގެ  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޤާޟީއަކާއި )ދޭއް(  2ބަދަލުވި 
ތިރީ ގިްނތީގައި ހިމެނޭ ރ. ހަމަވުމުގެ ސަބަބުން ދަށުކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން  500އާާބދީގަިއ ( ދަށުން ށމާއްދާގެ )

އެގޮތުން . ސްޓްރޭޓެވެމެޖި)އެކެއް(  1 ބަދަލުކުރި ޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށްކޯޓުގެ ކޯ އަނގޮޅިތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް
 ތިރީގަިއ އެވަނީއެވެ. ތައްކުރެވުނު ފަރާތްބަދަލު

ހައިކޯޓުގެ  ދީދީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ هللاޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓު .1
ނޑިޔާރުކަމަށް  .ފަ

2013, 3 

2014, 7 

2015, 3 
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ހައިކޯޓުގެ  އުޘްާމްނ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝުޖާޢު ައލްއުސްތާޛު ޤާޟީ ގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓު .2
ނޑިޔާރުކަމަށް  .ފަ

 އަނގޮޅިތީމު . ރ ،މޫސާ ރަީޝދު ަޢލީ އަލްފާޟިލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ޖުޑީޝަލް. ރ .3
 .އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ގެ ކޯޓްކޯޓު މެޖިސްޓްރޭޓް

 

 
 

ނޑިޔާރުންގެ ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާ އަާދކުރަމުން ދިޔަ ކޯޓުނޫން އެެހން ކޯޓަކަށް ބަދަ 2015 ލުިވ ފަ
ނޑިޔާރުންނަކީެވސް،  6މި )ހަޔެއް( އެވެ.  6ޢަދަދަކީ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2010/13ނަްނބަރު  ޤާނޫނު)ހަޔެއް( ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު(ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން އަިމއްލައަށް އެދިގެން އެއް ކޯުޓްނ އަނެއް ކޯޓަްށ  47ފަ
ނޑައަޅާ ނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެއް ކޯޓުން  ،ފައިވާބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ "ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ފަ

އެގޮތުން ބަދަުލކުރެވުނު ފަރާތްތައް އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުާމބެހޭ ުއޞޫލު" ގެ ދަށުން ބަަދލުކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކެވެ. 
 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 
 ކަމަށް.   ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޙުސައިން، ޑްރަގް ރަޝީދު ޢަލީ އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ ކޯޓުގެ އިސް ސިވިލް .1

  ކަމަށް. ކޯޓުގެ ޤާޟީ މުޙައްމަދު، ސިވިލް ޒުބައިރު ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޑްރަގް .2

       ،އާދަމް ނަޞީރު  އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް  ކޯޓް ކޯޓުގެ، މެޖިސްޓްރޭޓް ތުރާކުނު. ހއ .3

  .ކަމަށް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ކޯޓު މެޖިސްޓްރޭޓް އުލިގަމު. ހއ

 ުފވައްމުލަކު. ޏ ،ލަޠީފް ނާހިދާ ޝީރީން އަލްފާޟިލާ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ކޯޓު މެޖިސްޓްރޭޓް ތުލުސްދޫ. ކ .4

 .ކަމަށްޖިސްޓްރޭޓްމެ ގެމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

2013, 13 

2014, 11 

2015, 4 
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ނޑިޔާރަކެވެ. އެފަރާތްތަކަކީ  3ވަނަ އަހަރު މުސްކުޅިކޮށްފައިވަނީ  2015 ޤާނޫނު ނަންބަރު ފަ
ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/13 ގެ )ނ( ދަށުން ޖުޑީޝަލް  64ަވނަ މާއްދާ އާއި  25)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަްށ އެދިގެން ވަކިވާ  55"އުމުރުން ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ 
ނޑިޔާރުންނަށާއި ކަށްޓަކައި މަޤާމުން ތަ އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބު އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް 55 ،ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް އި  ކޮށްފަގެ ދަށުން މުސްކުޅި" ޤަވާއިދުގޮތުގެ ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ  މުސްކުޅިކުރާ ފަ
ނޑިޔާރުންނެވެ.  (އެކެއް) 1އަހަރުވުމުްނ ައމިއްލައަށް އެދިގެން މުސްކުޅި ުކރެވުނު  55މީގެ ތެރޭގަިއ ޢުމުރުން  ފަ

ނޑިޔާރަކާއި އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅި  55އަދި  ފަ
ނޑިޔާރު ހިމެނެއެވެ. ( ދޭއް) 2މުސްކުޅިކުރެވުނު  ،ކުރަން އެދުމުން އެގޮތުން މުސްކުޅިުކރެވުނު ފަރާތްތައް ފަ

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ނޑިޔާރު ހައިކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .1  ޙުސައިން ޔޫސުފް އައްޝައިޚް ފަ

ނޑިޔާރު ހައިކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2  ޝަރީފް ޢައްބާސް އަލްއުސްތާޛު ފަ

 އިބްރާހީމް  ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަލްފާޟިލް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކެޔޮދޫ. ވ .3
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2013, 0 

2014, 2 
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2015ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  13/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރު   ވަނަ މާއްދާގެ 27)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
މަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޤާމުން އިސްތިުޢފާ ދެއްވިކަ 28)ށ( އާއި 

ވަކިެވފައެވެ. އެގޮތުން މަޤާމުްނ މަޤާމުން ަފނޑިޔާރަކު ވަނީ  2ވަނަ އަހަރު  2015 ންގެކޮމިޝަނަށް އެންގެވުމާގުޅި
 ވަކިވި ފަރާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ނިހާޔަތު މަރްޔަމް އަލްއުސްތާޛާ ޤާޟީ ގެކޯޓު ސިވިލް .1

 އަޙްމަދު ޢަލީ އަލްއުސްތާޛު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ފީއަލީ. ފ .2

 

 

 

 

 (ހަތަރެއް)އެއްސަތޭކަ އައްޑިހަ  184 ކޯޓުތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 2015
ނޑިޔާރުން ޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު، ނުވަތަ ޤާނޫނާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޝަރީ އިސްލާމީ  ތިބިއިރު އޭގެތެރޭގައި ފަ

ނޑިޔާރުންނާއި މާސްޓަރސް ހަދާފައިވާ  )ދޭއް( 2ޕީއެޗްޑީ ހަދާފައިވާ  ރޮނގުން ނޑިޔާރުންނާއި )ދިހައެއް(  10ފަ ފަ
ނޑިޔާރުންާނއި ޑިޕްލޮމާ ހަދާފައިވާ  (ތިނެއް)ފަްސދޮޅަސް  63ޑިގްރީ ހަދާފައިވާ   (އްއެއްސަތޭކަދޭ) 102ފަ

ނޑިޔާރުންނާއި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ  ނޑިޔާރުން ިހމެނެއެވެ.( ހަތެއް) 7ފަ   ފަ

 

 

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ސުޕީރިއަރ ކޯޓް ހައިކޯޓް ސްޕްރީމް ކޯޓް

7 

102 

3 5 

29 26 

1 2 5 2 1 1 

 ތަޢުލީމީިފެންވަރުި

 ޕީއެޗްޑީ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓް
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2015ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ  .3

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

)ށ( ދަށުްނ  ވަނަ މާއްދާގެ 21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
ނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން އުފު މުން ޤާމަ، އް ބެލުމާއި، އެފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއިޝަކުވާތަ ލުނު ފަ

ނޑިޔާރުން ވަކިކުރު ވަކިކުރަންޖެހޭ ޝަނުން ވަީނ މަސައްކަތްތަކެއް ވަަނ އަހަރުވެސް ކޮމި 2015މާ ބެހޭގޮތުން ފަ
ނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮުތން  ކޮށްފައެވެ. ( ބާރަ)އެއްސަތޭކަ  112ހުށަހެޅި ުނނިމިވާ ކޮމިޝަނަށް ކުރީ އަހަރުތަކުގައި ފަ

ނޑިޔާރުންނާވަނަ އަހަރު  2015މައްސަލަ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު   30އިތުރު ބެޭހގޮތުން  ފަ
ނޑިޔާރުއެހެންކަުމން  ްށ ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ.ނަކޮމިޝަ މައްސަލަ)ތިރީސް(   142ުހށަހެޅިފައިވާ  ންނާބެހޭގޮުތންފަ

ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން  2015މައްސަލައެއްގެ މަސައްކަތް )އެއްސަތޭކަ ބަޔާޅީސް( 
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2015 އެހެންކަމުން މައްސަލަ ވަނީ ނިންމިފައެވެ.( ޔާޅީސްތެ) 43ވަނަ އަހަރު  2015

މިހުރިހާ ނަމަވެސް މައްސަލައެވެ.  (އޮނަސައްތަ) 99ސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ަވނީ ހުށަހެޅިފައިވާ މައް
  ނުވަތަ ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަލާގައި ކުރިއަށްދާ މައްސަލަތަކެވެ. ގައިމަރުޙަލާ ސާމައްސަލަތަކަކީވެސް ދިރާ
 

މި މައްސަލައެވެ. ( އެކެއް) 1ވަނީ  މިޝަނުން ކޯޓުތަކުގައި ދަޢުވާކޮށްފައިވަނަ އަހަރު ކޮ 2015
ހިމެެނނީ  ކޮމިޝަނުގެ ަމއްޗަށް އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާތަަކްށ ބަލާއިރުޅަށެވެ. އެއްކޮނިމިފައިވަނީ ކޮމިަޝނާ  މައްސަލަ
އި ( ދަޢުވާއާއެކެއް) 1އިވާ ވަނަ އަހަރު އުފުިލފަ 2013 އާއިަދޢުވާ( އެކެއް) 1އުުފލިފައިާވ  ވަނަ އަހަރު 2012
ވަނަ އަހަރު  2015 ވަނީވެސް  ދަޢުވާ)ތިނެއް(  3ދަޢުވާއެވެ. މި  )އެކެއް( 1ވަނަ އަހަރު އުފުލުނު  2015

  ނިމިފައެވެ.
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 2015ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު  3.1

 ޝަކުވާގެ ބާވަތް  #

20
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ެޅުނު

ށަހ
ހު

 

 ގެ ނިޔަލަށް ނުނިމި ހުރި  2015 ގެ ނިޔަލަށް ނިންމުނު  2015 ގެ ނިޔަލަށް ބަލަމުންދާ  2015
 ހުށަހެޅުނު އަހަރު  ހުށަހެޅުނު އަހަރު  ހުށަހެޅުނު އަހަރު 

20
15

 

20
14

 

20
13

 

20
12

 

20
11

 

20
10

 

20
09

 

20
08

 

20
15

 

20
14

 

20
13

 

20
12

 

20
11

 

20
10

 

20
09

 

20
08

 

20
15

 

20
14

 

20
13

 

20
12

 

20
11

 

20
10

 

20
09

 

20
08

 

 ޚިލާފުވެަފއިވާަކަމށް ުނޖެހުމާ ވަކިފަރާތަކަށް  .1
 ޝަުކވާ  ހުށަހަޅާަފއިވާ

3 3 2 3   1    1 1   1   3 1 2      

2.  
އިންޓެްގރިޓީއާ ޚިލާުފވެަފއިވާ ކަމަށް 

 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 
27 27 31 25 4 1 2 3  4 11 4 1 1 1 3  23 20 21 3  1   

ހިތްތިރިކަާމއި ިރވެތި ައޚްލާޤު ނެތްަކމަްށ   .3
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

  3 6  2 3 1 1   3  2 1  1  3 3   2 1  

މަަކން ނެތްކަމަށް ހުށަަހޅާފަިއވާ ހަމަހަ  .4
 ޝަކުވާ 

  1 1 1 1     1 1         1 1    

5.  
ހުނަާރއި ކުޅަާދނަކަން ނެތްކަމަށް 

 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 
  1   2             1   2    

ަތކާ ޤަާވިއދުޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ   .6
 ޚިލާފުވެަފއިވާަކމަށް ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަުކވާ 

   1 2 3 2 1     1 2      1 1 1 2 1  

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ަމއްސަލަ ލަްސވެެގން   .7
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

     1 2        2       1    

ޤާނޫުނއަާސސީާއއި ާޤނޫނުތަކާ ޚިލާފު   .8
 ވެފަިއވާކަމަށް ބުނެ ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝާުކވާ 

  3  2      1        2  2     

 30 ޖުމްލަ 
30 41 36 9 10 10 5 1 4 14 9 2 5 5 3 1 26 27 27 7 5 5 2  

142 43 99 
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2015ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ކޮމިޝަނުން ދަޢުވާ ކުރި މައްސަލަތައް    3.2

 

 

 ޙުލާސާ ދަޢުވާގެ  #

 ދަޢުވާ ހުށަހެޅުނު އަހަރު 
 ދަޢުވާ 

 ހުށަހެޅުނު 
 ކޯޓް 

ޤަޟިއްޔާ 
 ނަންބަރު 

 ނިމުނުގޮތް ދަޢުވާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނުނިމޭ  2015

 ދަޢުވާގެ ޢަދަދު 

ނާ 
ިޝަ

ކޮމ
ޮޅަށް 

ެއްކ
އ

 

ަށް 
ެކޮޅ

ާ ދ
ިޝަނ

ކޮމ
 

ުރާ 
ނބ

ާ އަ
ަޢުވ

ދ
ްފައި 

ެސ
ގެނ

 

 އަހަރު  ދަޢުވާ ހުށަހެޅުނު 

5
1
0
2

 

5
1
0
2

 

5
1
0
2

 
5
1
0
5

 
5
1
0
0

 

5
1
0
1

 

5
1
1
2

 

5
1
0
2

 

5
1
0
2

 

5
1
0
2

 
5
1
0
5

 
5
1
0
0

 

5
1
0
1

 

5
1
1
2

 

ކޮށްފައިވާ މުއްކޮމިޝަނުން ޢާ 1
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން 
ޢައްޔަންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 
ޤަވާއިދު" އާގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ 

ބެލޭނެ މައްސަލައެއްކަމަށް އެކޯޓުން 
ނުފެންނާތީ،   މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން 

އިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަ
ޤަޟިއްޔާ  HC-DM/05/2014ނަންބަރު 

 އިލްތިމާސްކުރުން 

 √ 
 

 SC-A/01/2015 ސުޕްރީމްކޯޓް      
 

√ 
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2015ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އުފުލުނު ދަޢުވާ  3.3

   ޙުލާސާ ދަޢުވާގެ  #

 
 ދަޢުވާ އުފުލުނު އަހަރު 

ަޢުވާ 
ދ

 
ކޯޓް 

ުނު 
ުފުލ

އ
 

ޤަޟިއްޔާ 
 ނަންބަރު 

 ތް ދަޢުވާ ނިމުނުގޮ 
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2015

 ނުނިމޭ ދަޢުވާގެ ޢަދަދު 

ޮޅަށް 
ެއްކ

ާ އ
ިޝަނ

ކޮމ
 

ަށް 
ެކޮޅ

ާ ދ
ިޝަނ

ކޮމ
 

ްފައި 
ޮސ
ެންގ

ާ ގ
ބުރ

އަނ
ުވާ 

ދަޢ
 

 އަހަރު  ދަޢުވާ އުފުލުނު 

5
1
0
2

 

5
1
0
2

 

5
1
0
2

 

5
1
0
5

 
5
1
0
0

 

5
1
0
1

 

5
1
1
2

 

5
1
0
2

 

2
0
1
4

 

5
1
0
2

 
5
1
0
5

 
5
1
0
0

 

5
1
0
1

 

5
1
1
2

 

ނޑި 1 ޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކަށް ފަ
ކޮމިޝަނާ  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދާ ބެހޭގޮތުން 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ.ދެކޮޅަށް 

   √    

ްކޯޓް 
ވިލ

ސި
 

369/Cv-C/2012 √       
 

 
 

 
 
 

 

ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގެ ބެންޗު އެކުލަވާލާފައި ވަނީ ޤާނޫނާ  2
ނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ކޮމިޝަ ނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަ

 .ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ   ދެކޮޅަށް 

  √     

ކޯޓް 
ހައި

 

2013/HC-A/116 
 

√      
 

    

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ  ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް  3
ނޑިޔާރުން އެއް ބެލުމަށްމައްސަލަ ބެންޗެއް  ގެތިން ފަ

ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  އެކުލަވާލަން ނިންމި
ކޮމިޝަނާ  ކަމަށްބުނެ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް

 .ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ   ދެކޮޅަށް 

√       

ކޯޓު 
ލް 

ސިވި
 

380/Cv-C/2015 √          
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2015ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ތަކާއި އުސޫލުތައް ޤަވާއިދު  .4
 

ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
 އްކަތްތައް؛ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ނ( ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސަ

 

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަންޖެޭހ  ކޮމިޝަނުގެޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މި 
ލުމާއި އަދި އެކުލަވާ ކާއި އުސޫލުތައްތަޤަވާއިދު ބައެއްވަނަ އަހަރު  2015ތެރެއިން  އި އުސޫލުތަކުގެތަކާޤަވާއިދު

 ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. ކުރުމުގެ މަސައްކަތްއިޞްލާޙު  ތައްަތކާއި އުސޫލުޤަވާއިދުބައެއް އެކުލަވާލާފައިވާ 
 

 ކާއި އުސޫލުތައް ތަ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލެވުނު  4.1
 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން  67ގެ ޤަވާއިދުހިންގާ  ކޮމިޝަނުގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  .1
ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ  މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ކޮމިޝަނުގެއެކުލަވާލާފައިވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

 ން.އަތްމަތީ ފޮތް ފާސްކުރު
 

 އި އުސޫލުތައް ތަކާ ޤަވާއިދު ލާޙު ކުރެވުނު ޞް އި  4.2
 

ނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމާބެޭހ  .1 ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ފަ
  ށް އިޞްލާޙު ގެނައުން.އުޞޫލަ

 ދަދުޢަ މެޖިސްޓްރޭޓުދްގެ ކޯޓުތަކަފް މެޖިސްޓްރޭޓް ،ދަފުދް ޤާދޫދުގެ ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2

 ފް އިޞްލާޙު ގެދައުދް.އުޞޫލަ ކަދޑައެޅުމުގެ

 

 

 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ލަފާ  .5
 

ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
 ރެއިން އެމާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛ބާރުތަކުގެ ތެ
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2015ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އަޅާބަލާއިރު  5.1 ނޑިޔާރުންނަށް މިހާރު ލިެބމުންދާ މުސާރައަކީ ފަ ފަ
ނޑިޔާރުން މުސާރަޔާ އިނާޔަތްތަކުެގ  ގެއެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ކުޑަ މުސާރައެއް ކަމަށް ފެންނާތީ، ފަ

ނ ނޑިޔާރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ހަަމޖައްސަވައި  ،ރިވިއުކޮށް ޑުއޮނިގަ ނޑާއެއްގޮތަށް ފަ އެ އޮިނގަ
ނޑު މިހާރަްށވުރެ ހަރުދަނާކޮށް އެކުލަވާލުމަްށޓަކައި ެއ ޤާދެއްވުމަށާއި އަދި މެޖިސްޓްރޭޓުްނގެ މަ މުގެ އޮނިގަ

ނޑާ ނޑު ވެސް ރިވިއުކޮށް އެ އޮނިގަ ނޑު އެއްގޮތަްށ މެޖިސްޓްރޭޓު އޮނިގަ ންގެ މަޤާމުެގ އޮނިގަ
 ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  ވަނަ އަހަރު 2015 ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް

 

 

 އެހެނިހެން  .6
 

ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
 ފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ޅ( ދަށުން ކުރެވި

ބަްއދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެެވ.  (ސާޅީސް) 40 ކޮމިޝަނުގެވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  2015
ނިންމުމެއް ިންނމާފައިވެއެވެ. މި ( އެއްސަތޭކަ ހަތްިދހަ ފަހެއް) 175މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޝަުނން 

ކާއި ކޮމިޝަން ފައިވާ މަސައްކަްތތަލާޒިމުކޮށް މަްއޗަށް މިޝަނުގެ ކޮނިންމުންތަކުެގ ތެރޭގައި އެކިއެިކ ޤާނޫނުތަުކން 
  ހިެމނެއެވެ. ހިންގުމަށް އިދާރީގޮތުން ޭބނުންާވ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭުނންވާ ނިންމުންތައް

 
 
 

މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ  ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން  6.1
 ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  2015 ތެރެއިން 

 
 ޤާނޫނުގެ މާއްދާ  ޤާނޫނު  މަސައްކަތް 

ނޑިޔާރުންނާ ބެހޭގޮތުްނ އުފުލާ ޝަކުވާތަްއ   .1 ފަ
ބެލުމާއި، އެފަރާްތތަކާމެދު ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 
އެޅުމާއި، މަޤާމުން ވަކިކުރަންޖެހޭ މީހުން ވަކިކުރުމަށް 

ދަމީހުން މަޤާމުްނ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަަކށް އެފަ
 ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުން.

ޖުޑީޝަލް 
ސަރވިސް 
 ޤާނޫނު  ކޮމިޝަނުގެ

ވަނަ މާއްދާގެ  21
 )ށ(
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 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރ 2015 6.2
 

 ތަފްސީލު  ނަންބަރު  ތާރީޚް 

އަހަރުވުމުން އަިމއްލައަށް އެދިގެން ވަކިާވ  55"ޢުމުރުން  JSC/2015/CIR/01 2015  ފެބްރުއަރީ 01
ނޑިޔާރުންނަށާއި،  އަހަރު ނުވިނަމަވެސް  55ފަ

އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިްއޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކަިއ 
މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް 

" ގެ ދަށުން ޤަވާއިދުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ 
ނޑިޔާރު އައްޝައިޚް ޔޫސުފް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން  މުސްކުޅި ކުރުން. ޙުސައިން ފަ

ހަމަވާ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިްނ  500އާބާދީގަ   .2
ހުސްކޮށްހުރި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިްނ 
ނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުން  ފަ

ނޑިޔާރުްނ އިޓްތަކަށް ލަފާދެއްވާފައިވާ ކޯ ުޢލާންކޮށް ފަ
ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން.  ލިބުނު ރަށްތަަކށް ފަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާޫނނު 

ވަނަ މާއްދާގެ  67
 1)ށ( ގެ 
 ނަންބަރު 

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުމަށް   .3  އެދޭ ފަ
ނޑިޔާރުން މަޤާމުން މުސްކުޅި   ން.ކުރުފަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ނ ޑިޔާރުންގެ ފަ

 ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއްދާެގ  27
ަވަނ  64)ށ( އަދި 

 މާއްދާގެ )ނ(

ނޑިޔާރުްނ   .4 އެއްކޯޓުން އަނެއްކޯޓަށް ބަދަލުާވން އެދޭ ފަ
  .ބަދަލުކުރުން

ޖުޑީޝަލް 
ސަރވިސް 
 ޤާނޫނު  ކޮމިޝަނުގެ

ވަނަ މާއްދާެގ  21
 )ހ(

ނޑިޔާރެއް   .5 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަްށ އިސްފަ
 ޢައްޔަނުކުރުން.

ރާއްޖޭގެ ދިވެހި
 ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާޫނނު 

ވަނަ މާއްދާެގ  29
 )ހ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުްނ ހުސްވެފައިވާ   .6
ނޑިޔާރުކަމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރުން.  ފަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ނޑިޔާރުންގެ  ފަ

 ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއްދާެގ  18
 (ބ)

ނޑިޔާރުން  ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން   .7 ފަ
ން ލަފާދެއްވާފައިާވ ސުޕްރީމްކޯޓު ހޯދުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުން.ކޯޓު  ތަކަށް ފަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާޫނނު 

ވަނަ މާއްދާެގ  54
 (ކ)
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ފަދޑިޔާރުދް އަމިއްލައަފް އެދިގެދް އެއްކޯޓުދް  JSC/2015/CIR/02 2015 ފެބްރުއަރީ 18

ގެ ޤަވާއިދުއަދެއްކޯޓަފް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާދެ 

ސްޓްރޭޓް ދަފުދް ހއ. ތުރާކުދު ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖި

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ދަޞީރު އާދަމް ހއ. އުލިގަމު 

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަފް 

 ބަދަލުކުރުދް.

އަހަރުވުމުން އަިމއްލައަށް އެދިގެން ވަކިާވ  55"ޢުމުރުން  JSC/2015/CIR/03 2015 ފެބްރުއަރީ 18
ނޑިޔާރުންނަށާއި،  އަހަރު ނުވިނަމަވެސް  55ފަ

ލައަށް އެދިގެން ޞިްއޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކަިއ އަމިއް
މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް 

ވ.  " ގެ ދަށުން ޤަވާއިދުރާނެ ގޮތުގެ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކު
ކެޔޮދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް 
ނޑިޔާރުކަމުގެ  އަލްފާޟިލް ޢަބްުދލްޣަފޫރު އިްބރާހީމް ފަ

 ސްކުޅި ކުރުން.މު މަޤާމުން

 1ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިދް ކްރިމިދަލް ކޯޓަފް  JSC/2015/CIR/04 2015 ފެބްރުއަރީ 19

)ތިދެއް(  3ސިވިލް ކޯޓަފް ފަދޑިޔާރު އަދި )އެކެއް( 

 ހަމަޖެއްސުދް. ދްފަދޑިޔާރު

 ފަދޑިޔާރުދް އަމިއްލައަފް އެދިގެދް އެއްކޯޓުދް JSC/2015/CIR/05 2015 ފެބްރުއަރީ 23

ގެ ޤަވާއިދުއަދެއްކޯޓަފް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާދެ 

ދަފުދް ސިވިލްކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ 

ރަޝީދު ޙުސައިދް ޑްރަގް ކޯޓަފް އަދި ޑްރަގްކޯޓުގެ ޤާޟީ 

އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު ސިވިލް ކޯޓަފް 

 ބަދަލުކުރުދް.

ގައި ފާސްކޮފްފައިވާ  2111މްބަރ ސެޕްޓެ JSC/2015/CIR/06 13 2015 މާޗް 16

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަފް މެޖިސްޓްރޭޓުދްގެ ޢަދަދު 

ކޮމިޝަދުދް  ،ކަދޑައެޅުމުގެ އުސޫލު ރިވިއުކޮފް

ފާސްކޮފްފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަފް މެޖިސްޓްރޭޓުދްގެ 

 ޢަދަދު ކަދޑައެޅުމުގެ އައު އުސޫލު.

ގައި ކޮމިޝަދުދް ފާސްކޮފްފައިވާ  2115މާޗް  JSC/2015/CIR/07 11 2015 މާޗް 16

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަފް މެޖިސްޓްރޭޓުދްގެ ޢަދަދު 

ވަދަ  2115ކަދޑައެޅުމުގެ އައު އުސޫލުގެ ދަފުދް 
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އަހަރަފް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުދްގެ 

 .މަޤާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އޮދިގަދޑު

މަދަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ ދ.  JSC/2015/CIR/08 2015 އޭޕްރީލް 07

މަޤާމަފް ދ. މަދަދޫ ގަސްކަރަ އަލްއުސްތާޛު ހުސްދީ 

 .ހަމަޖެއްސުދްމުބާރިކް 

ރ. ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް ޢަީލ  JSC/2015/CIR/09 2015 އޭޕްރީލް 15
ރަޝީދު މޫސާ، ރ. އަނގޮޅިީތމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ 

ސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ހަމަޖެއްސުމާއި ކ. ކޯޓް އި
ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލާ 
ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް ޏ. ުފވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް 

 ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބަދަުލކުރުން.

ނޑިޔާރުކަމަށް ތި JSC/2015/CIR/11 2015 ޖޫން 09 ރީގައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ
 .ފަރާތްތައް ހަމަޖެއްސުން

هللا ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަްލއުސްތާޛު ޢަބްދު .1
 ދީދީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަްލއުސްތާޛު ޝުޖާޢު  .2
 އުޘްމާން 

 ސެޕްޓެމްބަރ 29
2015 

JSC/2015/CIR/12  ްއަހަރުވުމުން އަިމއްލައަށް އެދިގެން ވަކިާވ  55"ޢުމުރުނ
ނޑިޔާރުންނަށާއި،  ނުވިނަމަވެސް އަހަރު  55ފަ

އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިްއޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކަިއ 
މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް 

 " ގެ ދަށުންޤަވާއިދުރާނެ ގޮތުގެ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކު
ނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢައްބާސް ޝަރީްފ  ހައިކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން  މުސްކުޅި ކުރުން. ފަ

ދާއިރާ ހަވާލުވުމުންނާއި ވަކިވަކި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް  JSC/2015/CIR/13 2015 ވެމްބަރނޮ 23
ނޑިޔާރުންނަށް ދެމުންގެންދާ އެލަަވންސް  ކޯޓުތަކަށް ާދ ފަ

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް.
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 ކަންތައްތައް  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ބައެއް މުހިންމު  2015 3.2
 

 ތާރީޚް  މަސައްކަތް  

  ު( ޤާނޫނު ޙައްޤުގެ ލިބިގަތުމުގެ ހޯދައި މަޢުލޫމާތު) 2014/1 ނަްނބަރު ޤާނޫނ
 ހުށަހެޅުމުން، ކޮމިޝަނުންދެވޭނެ  ކޮމިޝަނަށް ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތެއް ދަށުން ގެ

ނޑައެޅުން މަޢުލޫާމތަީކ ކޮބައިކަން ނުދެވޭނެ މަޢޫލޫމާތާއި  .ކަ

  2015ޖެނުއަރީ  12

  ު2015/04 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރ/SC (14  ީޖެނުއަރ
)ފަހެއް(  5އިން ސިވިލްކޯޓުގައި އުފެއްދެވި ( ސަރކިއުލަރ 2015

ނޑިޔާރުން، ، ޑިވިޜަނަށް ސިވިލްކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ފަ
ނޑައެޅުން.   ކަ

 2015ފެބްރުއަރީ  21

  ުށުން ދަ ގެ( ޤާޫނނު  ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 22/2010 ަނންބަރު ޤާނޫނ 
ދަދު ޢަޓްރޭުޓންގެ މެޖިސް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓް  އެކުލަވާލާފައިވާ
ނޑައެޅުމުގެ ޓް ކޯޓުަތކުގެ މަޤާމުގެ މެޖިސްޓްރޭގެނެސް  އިޞްލާޙް އުސޫލަށް ކަ

ނޑު  ފާސްކުރުން. އޮނިގަ

 2015މާރޗް  11

  2016 ަ2015 ޖުލައި 30 ފާސްކުރުން.  ބަޖެޓް ކޮމިޝަނުގެ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނ 

  ުގެ(ޤާނޫނު ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް  ުޖޑީޝަލް) 2008/10ޤާނޫނު ނަންބަރ 
 ވުމަށް ޖަވާބުދާރީ ގުޅިގެން ރިޕޯޓާ ަތޙްޤީޤް ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 30

ނޑިޔާރަށް  ގުޅިގެން  ރިޕޯޓާ އެ ،ތެރޭގައި ފުރުޞަތުގެ ދުވަހުގެ  30 ދެވޭ ފަ
 ކޮމިޝަނަށް އެކަން  ބަޔާންކޮށް  ބޭނުންވާކަމަށް  ހުށަހަޅަން  ހުަށހެޅުމެއް ޝަފަހީ

 ކަމުގައި ކޮމިަޝނަށް ވާންޖެހޭނީ  ޖަވާބުދާރީ ޝަފަހީޮގތުން ،އަންގައިފިނަމަ
 މުން.ނިން

 2015އޮކްޓޯބަރ  05
 

   ުކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރJSC-C/2014/CIR/10 (30  ް2014ޖޫނ )
ނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާ  ނޑިޔާރުންނަށް ދިނުމަށް ކަ ސަރކިއުލަރއިން ފަ

ކޮށް މި އިސްލާޙުތަކާ އެއްގޮތަްށ ޙުލާޞްއިސް، އެލަވަން އެލަވަންސްއާއި ދަތުރު
 ޢަމަލު ކުރުމަށް ނިންމުން.

 2015ނޮވެމްބަރ  09

   ްދާއިރާ ޙަވާލުވުމުންނާއި ވަކިވަކި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ާދ ަފނޑިޔާރުންނަށ
ބަދަލެއްެގ  އަްނނަދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެލަވަންްސތައް މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދަށް 

އިޞްލާހެއް ެގންނަްނ ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްެގ  ސަބަބުން
 ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ިނންުމން

 2015ނޮވެމްބަރ  09
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  އް ކޮމިޓީތަ  3.2

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާިއ ވަނަ މާއްދާަގއި ހިމެނޭ  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
މަޖައްސަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި ކޮމިޝަނުެގ ވާޖިބުތައް ރަނގަޅަށް އަދާުކރުމަށްޓަކައި ހަ

ވަނީ އެ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކޮށްފައި 
ތްތައް ނިންމައި ކޮމިޝަނަްށ ހުށަހަޅާ އުސޫލަކުންނެވެ. ެއގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކުރަންެޖޭހ މަސައްކަ އެކަމެއް

މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޝަނުގެކުރުމުގައި ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކާއި ވަގުތީ އެތައް ކޮމިޓީތަކެއް އެކުލަވާލެވި 
ނަތީޖާ ނެރެވޭނެފަދަ ގޮތަަކށް ވަީނ އިންތިޒާމްކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުްނ ތިރީގައި އެވަީނ  ފުރިހަމަގޮތެއްގައި އަވަސްކޮށް

ފައިވާ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކާއި އެކޮމިޓީތަކުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކުލަވާލާ 2015
 މަސައްކަތްތަކެވެ.

 

 ތައުދީބީ ކޮމިޓީ  6.4.1

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ ދި ނޑިޔާރުންނާމެުދ  35ވެހިރާއްޖޭގެ ފަ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފަ
ވަނަ އަހަރު ހިމެނިފައި  2015ގައި އުދީބީ ކޮމިޓީތަކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައި ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި 

  ވަނީ ތިރީގައިވާ މެންބަރުންނެވެ.

 

 ވަކިވި ތާރީޚް  ތާރީޚް  ހަމަޖެހުނު  މެންބަރު  #

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

ޖެނުއަރީ  13 2011މާޗް  20
2015 

ޢަލީ ޙަމީުދ ސްތާޛު ރައީސް އަލްއު ކޮމިޝަނުގެ  .2
 )ކޮމިޓީގެ ރައީސް( މުޙައްމަދު

 - 2015 ޖެނުއަރީ 21

ދައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  ކޮމިޝަދުގެ  .3

 ފައިސަލް

ސެޕްޓެމްބަރ  1
2014 

 

  2013ޖޫން  26 ޙަމީދުهللا މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު ކޮމިޝަނުގެ  .4

 ދާދްޢަބްދުލްޙަދް އަލްއުސްތާޛު މެދްބަރު ކޮމިޝަދުގެ  .5

 އަޙްމަދު

 ސެޕްޓެމްބަރ 1

4112 

- 

ސެޕްޓެމްބަރ  1 ކޮމިޝަދުގެ މެދްބަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު  .6
2014 

- 
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ނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން ކޮމިަޝނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  ވަނަ  2015ފަ
ވަނީ ޙަވާލުކުރެވިފަެއވެ. އޭގެތެރޭގައި ީދބީ ކޮމިޓީއާ ތަޢުބެލުަމށް )ތިރީސް ހަތެއް( މައްސަލަ  37 ނިޔަލަށްއަހަރުގެ 
)ތިނެްއ(  3ވަނަ އަހަރު ހަވާލުކުރެވިަފއިވާ  2012 )ދޭއް( މައްސަލައާއި 2ހަވާލުކުރެިވފައިވާ ވަނަ އަހަރު  2011

ވަނަ އަހަރު ހަވާލު  2014 އިމައްސަލައާ ީވސް(ބާ) 22ވަނަ އަހަރު ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  2013 މައްސަލައާއި
 )ހަތަރެއް( މައްސަލަ 4ވަނަ އަހަރު ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ  2015އާއި  ( މައްސަލަހަޔެއް) 6ކުރެވިފައިވާ 
( ހައެއް) 6 ވަނަ އަަހރު 2015ތަޢުދީބީ ކޮިމޓީއާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނެއެވެ. 
ނ އިގެމައްސަލަ)އެކެއް(  1 ،މައްސަލަ ނިމި ރިޕޯްޓ  ،ޟިރުކޮށް ބަޔާންނެގިކޮމިޓީއަށް ޙާ ،ޑިޔާރުޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަ

 )ސައްބީސް( 26ތައް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. އަދި މަސައްކަތްމަރުޙަލާއާ ހަމައަށް ފައިނަލްކުރުމުގެ 
ކަމާގުޅޭ  ތަޙްޤީޤް ނިންމުމަށް، ސަލައިގެމައް ()ހަތަރެއް 4 ،ރިއަށްދާއިރުތަޙްޤީޤް ކު އިގެމައްސަލަ

 ރާއަށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭތީ އެހިސާބަށް މަސައްކަތްވަީނ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. ޖުޑީޝަލްދާއި
 

 ކޮމިޓީ  ޤަވާއިދު  6.4.2
 

ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
ނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތަށް ކޮމިޝަ 3ގެ ( ނބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )

ކޮމިޓީގެ  ަޤވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ޤަާވއިދުއެކުލަވާލަންޖެޭހ ވާޖިބުތައް ރަނގަޅަށް އަދާކުުރމަށްޓަކައި 
ވަނަ އަހަރު  2015އެވެ. އެގޮތުން ގަ 2014ސެޕްޓެމްަބރ  29އެކުލަވާލާފައި ވަނީ ނަމުގައި ދާއިމީ ކޮމިޓީއެއް 

  އި ވަނީ ތިީރގައިވާ މެންބަރުންނެވެ.ހިމެނިފަމިކޮމިޓީގައި 

•  

 ވަކިވި ތާރީޚް  ތާރީޚް  ހަމަޖެހުނު  މެންބަރު  

1.  
 

ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަްމ  ކޮމިޝަނުގެ
 )ކޮމިޓީގެ ރައީސް( هللاބްދުޢަމުޙައްމަދު 

 2015ޖެނުއަރީ  13 2012 ސެޕްޓެމްބަރ 03

ޢަީލ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު  ކޮމިޝަނުގެ  .2
 މިޓީގެ ރައީސް()ކޮ ޙަމީދު މުޙައްމަދު

 - 2015 ޖެނުއަރީ 21

ދައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު  ކޮމިޝަދުގެ  .3

 މުޙައްމަދު ފައިސަލް

 - 2014 މެއި 26

 هللاޢަބްދު މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު ކޮމިޝަނުގެ  .4
 ޙަމީދު

 - 2012 ސެޕްޓެމްބަރ 03

އަލްއުސްތާޛު މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  .5

 މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު

 - 2014ސެޕްޓެމްބަރ  1
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އަލްއުސްތާޛު މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  .6

 ޢަބްދުލްޙަދްދާދް އަޙްމަދު

 - 2014ސެޕްޓެމްބަރ  1

އަލްއުސްތާޛު މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  .7

 މުޙައްމަދު އަދިލް

 2015 ޖެނުއަރީ 21 2014ސެޕްޓެމްބަރ  29

 

 ތަކުގެ ޤަވާއިދު ތިރީގައިވާކުރިއަށް ދަނީ  އަހަރު ނިމުނުއިރު 2015 ކޮމިޓީގައި ޤަވާއިދު
 މަސައްކަތެވެ.

ނޑިޔާ .1  ޤަވާއިދުރުންގެ ޢާންމު ފަ
ނޑިޔާރުންނާ .2 ބެހޭ ޝަކުވާތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އިޖުރާީއ ފަ

 ޤަވާއިދު

 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ކޮމިޓީ  6.4.3

ނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް  ކޮމިޝަނުގެ ކޯޓުެގ  މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އުއްތަމަފަ
ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާބެހޭ ކަންކަންކުރުމުގަިއ  ނޑިޔާރުން ފިޔަވައި އެހެން ފަ ފަ

ހިމެނިފައިވަީނ ވަނަ އަހަރު  2015ކޮމިޝަނަށް ލަފާއެރުވުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ކޮމިޓީގައި 
 ތިރީގައިވާ މެންބަރުންނެވެ. 

 

 ވަކިވި ތާރީޚް  ހަމަޖެހުނު ތާރީޚް  ބަރު މެން #

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ރައީސް ނައިބު ކޮމިޝަނުގެ  .1
 ފައިޞަލް

  2014މެއި  26

هللا މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު ކޮމިޝަނުގެ  .2
 ޙަމީދު

 - 2011ޑިސެމްބަރ  12

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  .3
 )ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު(

 2015ޖުލައި  12 2013ބަރ ޑިސެމް 01

މެންބަުރ އަލްއުސްތާޛު  ކޮމިޝަނުގެ  .4
 ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު 

  2014އޯގަސްޓް  13

އަލްުއސްތާޛު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ  .5
 ޢީސާފުޅު

  2014ސެޕްޓެމްބަރ  1

  2015އޯގަސްޓް  12 އަލްއުސްާތޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމް މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ  .6
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( ބާރަ) 12ބައްދަލުުވން ޝެޑިއުލްކޮށް ( ސާދަ) 14އަހަރު ވަޒީފާ ޮކމިޓީގެ  ވަނަ 2015
 2015ވަނީ ެކންސަލް ކުރެވިފައެވެ.  ވުންަބއްދަލު( ދޭއް) 2ބައްދަލުވުން ބޭއްވި، ކޯރަމް ުނލިބުމުގެ ސަބަުބން 

މައްސަލަ ( ރީސްއޮނަތި) 29މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު ( އެއްތިރީސް) 31ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާ ކޮމިޓީއަށް 
މައްސަލަ ވަނީ ކޮމިީޓ ( އެކެއް) 1އަދި ފިޔަވަޅުއަޅައި ވަނީ ނިމިފައެވެ.  އަޅަންޖެހޭ މަރުޙަލާގައި ކޮމިޓީގެ

ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާކޮމިޓީއަށް  2015އެހެންކަމުން މަރުޙަލާގައި ނިމި ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވާފައެވެ. 
 މައްސަލައެވެ.)ދޭއް(  2ޓީ މަރުޙަލާގައި ނުނިމި ވަނީ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމި

 

 ތަޙްޤީޤް ކޮމިޓީ  6.4.4

 އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަިއން ވަނަ މާއްދާގަ  23ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
ނޑިޔާރުންނާގުޅޭގޮތުން ހުށަެހޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށްޓަކައި  ނޑިޔާރަކާގުޅޭގޮތުން ހުށަހެފަ ޅޭ ކޮންމެ ފަ

ވަނަ  2015ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީތައް ކޮމިޝަުންނ ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. މިގޮުތްނ  ވަކިމައްސަލަތައް ބެލުމަށް ވަކި
 12ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން )ސާޅީސް އެކެއް(  41އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 

ތަޙްޤީޤު  އެއްގެކޮމިޓީ)ފަހެއް(  5ނިމިފައެވެ. އަދި ނީ ވަވަނަ އަހަރު  2015 ،ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް( )ބާރަ
 ނިމި ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާއާ ހަމައަށް މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކުރިއަްށ ގެންދެވިފައެވެ.  މަރުޙަލާނިމި ރިޕޯޓްތައް

 24ށް ގެންދަނީ ވަނަ ައހަރު ނިމުނު އިރު ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި މަސައްކަތް ކުރިއަ 2015އެހެންކަމުން 
 ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.

 
 

ނޑިޔާރުން  6.4.5  އްޔަނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ ޢަ ފަ

ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޑީޝަލް ސަރވިސް ޖު
ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ކޮ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  11މިޝަނަށް ލަފާދިނުމަށް ފަ

ވަަނ  2015ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިާވ ކޮމިޓީަގއި އެ ގައިވަނީ ދާިއމީ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާފައެވެ.  2014އޯގަސްޓް 
 ތިރީގައިވާ މެންބަރުންނެވެ. ހިމެނިފައިވަނީ އަހަރު 

 ވަކިވި ތާރީޚް  ތާރީޚް  ހަމަޖެހުނު  މެންބަރު  

1.  
 

އާދަމް މުޙައްމަދު ރައީސް އަލްއުސްތާޛު  ކޮމިޝަނުގެ
 )ކޮމިޓީގެ ރައީސް( هللاބްދުޢަ

ޖެނުއަރީ  13 2014އޯގަސްޓް  11
2015 

ޢަލީ ޙަމީދު ރައީސް އަލްއުސްތާޛު  ކޮމިޝަނުގެ  .2
 )ކޮމިޓީގެ ރައީސް( މުޙައްމަދު

 - 2015 ޖެނުއަރީ 21
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2015ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ދައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  ކޮމިޝަދުގެ  .3

 ފައިސަލް
 - 2014އޯގަސްޓް  11

 - 2014އޯގަސްޓް  11 ޙަމީދު هللاޢަބްދު މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު ނުގެކޮމިޝަ  .4

  2014އޯގަސްޓް  11 އަލްއުސްާތޛު އިބްރާހިމް ރިޟާމެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  .5

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޙަދްދާދް މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  .6

 އަޙްމަދު

  2014އޯގަސްޓް  12

  2014އޯގަސްޓް  11 އަދިލްއަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  .7

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  .8

 ޢީސާފުޅު

ސެޕްޓެމްބަރ  1
2014 

 

 

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީވަނަ އަހަރު،  2015  10ގެ ފަ
ވަނަ  2015އްކަތްތަކުގެ އަލީަގއި ބައްދަލުވުން ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވި މަސަ

ނޑިޔާރަކު  ދިވެހި ރާއްޖޭގެ  ޢައްޔަނު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލަފާދިނުމާއި އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްފަ
ނޑިޔާރުންގެ މަޤާމަ ދިނުން  )ދޭއް( ބޭުފޅަކު ޢައްޔަނު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލަފާ  2ށް ހައިކޯޓުން ހުސްވެފައިވާ ފަ

ނޑައެޅުއްވި ކޯޓުތަކަްށ ސުޕްރީމްކޯޓުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން  . މީގެ އިތުރަށް ހިމެނެއެވެ ކަ
 ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ( އެކެއް) 1 މަށްަފނޑިޔާރުކަމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުެގ  ަފނޑިޔާރުން އަދި(ފަހެއް) 5

 ލަފާދީފައެވެ.  ވަނީ ކޮމިޝަނަށް  ވެސްކުރުމާގުޅޭގޮތުން

 

 އިދާރީ ހިންގުން  ނުގެ ކޮމިޝަ  .7
 

މަތިން ކޮމިޝަނާ ޙަވާލުކުރެވިފައިާވ ޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގެ ކޮމިޝަނުގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަަކިއ ރުތައް ހިންގުމުގައި ކޮމިޝަނުންޔަތުތަކާއި ބާއްމަސްއޫލި

ވަނަ އަހަުރ  2015ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރަށް  ތައްމަސައްކަތް އިދާރާގެ ކޮމިޝަނުގެޤާއިމުކުރެވިފައިވާ 
ނޑު     މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި؛ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ކުރެވިފައިވާ މައިގަ

 

 ތާރީޚް  މަސައްކަތް  

  ްގައި 2 ޖަދުވަލު  ދުގެއިވާޤަ ހިންގާ ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލ، 
ލްސާތަކުގެ ޔަުއމިއްޔާގައި ރިޔާސަތުން ސޮއިކުރަން ޖަ ކޮމިޝަނުގެ

 ހިންގާ  ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލްއޮންނަ އޮތުްނ އުނިކޮްށ، 

  2015ޖެނުއަރީ  19
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2015ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ގޮތަށް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގައި(ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 20 ޤަވާއިދުގެ
 ނުވާނަމަ  ހުށަހެޅިފައި އިޞްލާޙެއް ކުރުމަށްފަހު މެއިލް މެންބަރުންަނށް
 ަޖްލސާގެ  އެދުވަހުގެ ނުވަތަ ޖެެނރަލް ރީސެކްރެޓަ ކޮމިޝަނުގެ

 ޔައުމިއްޔާ ކުރެއްވުމުން ސޮއި ޭބފުޅަކު ބެލެހެއްޓެވި ސެކްރެޓޭރިއަޓް
ނޑައަޅައި ފާސްވީކަމަށް ހިންގާ  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ،ކަ

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން. 2ގެ ޖަދުވަލު ޤަވާއިދު

  ްނޑުގައިވާ ލީގަލް  ސަރވިސް ޖުޑީޝަލ ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަ
ނޑު ރިވިއުކުރުން. މަޤާމުތަކު  އޮނިގަ

 2015 އޭޕްރީލް 06

  ްވަނަ  51ގެ ޤަވާއިދުކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ  ސަރވިސް ޖުޑީޝަލ
 ގެނައުން.( އަށް އިޞްލާޙު ނމާއްދާގެ )

 2015 އޭޕްރީލް 09

  ްވަނަ  51 ގެޤަވާއިދުކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ  ސަރވިސް ޖުޑީޝަލ
ޅިގެން، ކޮމިޝަނުެގ އިދާރީ ގެނައުމާގު އިޞްލާޙު އަށް މާއްދާގެ )ނ(

 .މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަްށ ޕެނަލެއް އެކުލަވާލުން

 2015 އޭޕްރީލް 13
 
 
 

  ެބޭނުންކުަރމުންދާ  މިހާރު ވަޒީފާއާގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ ކޮމިޝަނުގ 
ނޑުގައި  ދެވޭނެ ކުރިއެރުން މުގެމަޤާ ނުވަތަ ޕްރޮމޯޝަން އޮނިގަ

 މަޤާުމތަކަށް  ކޮމިޝަނުގެ، ނުވާތީ ބަޔާންކުރެވިފައި ސާފުކޮށް އުސޫލެއް
 ކުރިން ކުރުމުގެ އިޢުލާނު ޢާންމުކޮށް ހޯދުމަށް މުވައްޒަފުން

 ފުރުޞަތު  މުވައްޒަފުންނަށްކުރާ  މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުގައި
 ާވއިދުގެޤަ ހިންގާ  ކޮމިޝަނުގެދިނުމަށްޓަކައި ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް 

 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން.( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 50

 2015 އޯގަސްޓް 10
 

  ެމަޤާުމތަކަށް  އެ ކުރުމުން  އިޢުލާނު ަމޤާމުތަކަށް  ލީގަލް ކޮމިޝަނުގ 
 ގޮތުން  ޙައްލުކުރުމުގެ އެކަން ނުދާތީ، ލިބެމުން މީހުން ހަމަވާ ޝަރުޠު

 މަޤާމުތަކުގެ ލީގަލް ހިމެނޭ އޮނިަގނޑުގައި މަޤާމުތަކުގެ ކޮމިޝަނުގެ
 ޑިގްރީ ފުރަތަމަ މަޤާމުތަކަށް ބައެއް ހުރި ހުސްކޮށް ތެރެއިން
 ަޝރުޠު ނުލައި ތަޖުރިބާއާ ަމސައްކަތު ފަރާތްތަކަށް ކޮށްފައިވާޙާޞިލު

 .ދަށްކުރުން މަާޤމުތަކުގެ ރޭންކު އެ އާދެވޭނެވަރަށް ހަމަވެގެން

 2015 އޯގަސްޓް 10
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2015ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

  ެނޑުގެއޮނި މަޤާމުތަކުގެ  އިދާރީ ކޮމިޝަނުގ  ލީގަލް  ހިމެނޭ ތެރޭގައި  ގަ
 ކްލެސިފިކޭޝަނާއި  މަޤާމުތަކުގެ އެ ދީފައިވަނީ  ނަންތައް މަޤާމުތަކަށް

 އެ މަޤާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ސެކްޝަނުގެ ނަމާއި  އަދި
 މަޤާމުތައް  ލީގަލް ކޮމިޝަނުގައި ހިމެނޭ ގުޅުވައިގެންކަމުގައިވާތީ،

 ޤާމުތަކުގެމަ އެ ،ނަންތައްވެސް އެހެން މަޤާމުތަކުގެ ފިޔަވައި
 އެ މަޤާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ސެކްޝަނުގެ ނަމާއިއަދި  ކްލެސިފިކޭޝަނާއި

  ގުޅުވައިގެން ރިވައިސްކުރުން.

 2015 އޯގަސްޓް 10
 

   ާލީގަލް މަޤާމުތަކަށް މީހުން ޯހދުމަށް ކޮމިޝަނުގެ އެތެރޭގައި ކުރ
އިޢުލާންތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ އަސާސީ ޝަރުުޠ 

ނޑު ފާސްކުރުއޮ  .ންނިގަ

 2015 އޯގަސްޓް 10
 

   ްމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެްނވަރުބެލުމުގެ ސިޔާސަތާއި އުޞޫލުތައ
ވަނަ  67ގެ ޤަވާއިދުޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ 

މަތިން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ
 މަށް ވަގުތީކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުން.އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރު

 2015 އޯގަސްޓް 12

   ްސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރެއްވުމަށ
ނޑައަޅުއްވާ ބޭފުޅުން އެބޭފުޅުންނާ ޙަވާލުކުރެވިފައިާވ ، ކޮމިޝަނުން ކަ

ސެކްރެޓެރީ  މަސްޢޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން
ޖެނެރަލްގެ ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ ކޮމިޝަނުގެ ކޮމިޓީަތކުގައި 

އެ ޙާލަތަކަްށ ، ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެިހއްޖެ ޙާލަތެއްގައި
ނޑަ ނީ ކޮމިޝަނުެގ އަޅުއްވާރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ކަ

ނޑައެޅުން.ރިޔާސަތުން  ކަމުގައި ކަ

 2015 އޯގަސްޓް 17

  01 މަސައްކަތު ރަސްމީ ކޮމިޝަނުގެ ންފެށިގެ އިން 2015 އޮކްޓޯބަރ 
 ގަޑިލާރި އަދި ގަޑި އިތުރު ގުޅިގެން އައުމާ ބަދަލު ގަޑިއަށް

ނޑުމުގައި  ދިމާވާ ކުރުމުގައި  ހިސާބު ޢަދަދު ޖެހޭ ގަޑިއަކަށް ކެ
 ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް ގޮތުން ގެނައުމުގެ ޙައްލެއް މައްސަލަތަކަށް

 62އަިދ  )ވ( ،)އ(ވަނަ މާއްދާގެ  58ގެ ޤަވާއިދުކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ 
 ގެނައުން.އަށް އިޞްާލޙު  )ށ( ވަނަ މާއްދާގެ

 2015 އޮކްޓޯބަރ 05

  ްވަނަ 67 ގެޤަވާއިދު ހިންގާ ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލ 
 ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް އެކުލަވާލާފައިވާ ދަށުން ގެ( ރ) މާއްދާގެ

 ައތްމަތީ  ބެލުާމބެހޭ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކޮމިޝަނުގެ
 ން.ފާސްކުރު ފޮތް

 2015 އޮކްޓޯބަރ 05
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2015ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

  2013 ިމުވައްޒަފުންގެ  ކޮމިޝަނުގެ އަހަރު ވަނަ  2014 އަދ 
 ސިވިލް ބަލާފައިވަނީ އަސާސެއްކަމަށް ބެލުމުގައި ޕަރފޯމަންސް
 ބޭނުންުކރަމުން ފެންވަރުބެލުަމށް މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ

 އަހަރުގެ ވަނަ 2014، 2013 ،ކަމަށްވާތީ އުޞޫލުތައް ދިޔަ
 ކޮމިޝަނުން  އުޞޫލުތައް ސިޔާސަތާއި އެ ބެލުމުގައި ޕަރފޯމަންސް
 ެފންވަރު މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަހަރު  2 ވޭތުެވދިޔަ ،ބަލައިގަނެ

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  އިވެލުއޭޓްކޮށް ،އެޕްރައިޒްކޮށް ކަންތައް ގެބެލުމު
 67 ގެ ޤަވާއިދު ހިންގާ ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް ފޯމުތަކަށް

 މަށް ނިންމުން.ކުރު ަޢމަލު ދަށުން ގެ( ރ) މާއްދާގެ ވަނަ

 2015 އޮކްޓޯބަރ 05

  ްވަނަ  53ގެ ޤަވާއިދުކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ  ސަރވިސް ޖުޑީޝަލ
 ގެނައުން. ( އަށް އިޞްލާޙު ހމާއްދާގެ )

 2015 އޮކްޓޯބަރ 21

  ްދުމަށް ހޯ  މީހުން މަޤާމުތަކަށް އެހެނިހެން ނޫން މަޤާމުތައް ލީގަލ 
 ެނގުމަށް  މުވައްޒަފުން އިޢުލާންތަކަށް ކުރާ އެތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ

ނޑު ޝަރުޠު އަސާސީ ކުރާނެ ބޭނުން  ފާސްކުރުން އޮނިގަ

 2015 އޮކްޓޯބަރ 21

  ްޯހދުމަށް  މީހުން މަޤާމުތަކަށް އެހެނިހެން ނޫން މަޤާމުތައް ލީގަލ 
ން ެފށިގެްނ  GS1އިޢުލާންތަކާގުޅިގެން  ކުރާ އެތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ

GS3  ،6ރޭންކުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ 
މަޤާމުގެ ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގަިއ  ،މަސްދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

ހިމެނޭތީ އެ ޝަރުތާ ގުޅިގެން މި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްަތކުްނ 
އެކުލަވާލައި މް" ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ "މުވައްޒަފުގެ އިވެލުއޭޝަން ފޯ

 ފާސްކުރުން.

 2015 އޮކްޓޯބަރ 21

   ާވަނަ މާއްދާެގ  3ގެ ޤަވާއިދުޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގ
 )ށ( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން.

 2015 ނޮވެމްބަރ 30

 

 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ މުވައްޒަފުން  2015  7.1
 

ވަޒީފާ  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ުނއިރުވަނަ އަހަރު ނިމު 2015
މުވައްޒަފުން  3ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން  2015 ވެ.މުވައްޒަފުންނެ( ސައްވީސް) 24އަދާކުރަމުން ގެންދިޔައީ 
ސެކްޝަންތައް މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޝަނުގެއިދާރީ ހިންގުމަށްޓަކައި  ކޮމިޝަނުގެވަނީ ވަކިވެފައެވެ. 
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2015ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ަވނަ އަހަރު އަލަށް  2015އިތުުރ މުވައްޒަފުން ޭބނުންވެއެވެ. ނަމަވެސް ފައިވާގޮުތން އެ ސެކްަޝންތަކަށް ބަހާލެވި
ޓްރެޜަރީން ހުއްޓުވާފައިވާތީ މިދެންނެވި މަޤާމުތަކަށް  ޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެން ،މުވައްޒަފުން ވެއްދުން

 ނަ އަހަރު ވަކިވި މުވައްޒަފުންގެ ބަދަލުގައިވެސް ވަ 2015މުވައްޒަފުން ލެއްވުމުގެ އިތުރަށް ކޮމިޝަނުން 
ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ވަކިވެފައިވަނީ ތިރީގައިވާ  2015 ވެއްދޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ.އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު 

 ފަރާތްތަކެވެ.
 

ކޮމިޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ މަޤާމުގައި ހުންެނވި  .1
 ސްތާޛު ޙަސަން ފަހީމް އިބްރާހިމްއަލްއު

 

 އަނޫޝާ  މަރްޔަމް މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލާ އޮފިސަރގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކޮމިޝަނުގެ .2
 ފީފް ޢަ

 

 ކޮމިޝަނުގެ ޕެރަލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު އަކްޝަމް  .3
 
 

 

ޖަލްސާ/ އިވެރިވި ބައްދަލުވުން/ފަރާތުން ބަ  ކޮމިޝަނުގެ ވަނަ އަހަރު  2015 7.2
 ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރކްޝޮޕްތަކާ ސެމިނަރ/ވާ 

 

 ން ބައިވެރިވި މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ   7.2.1
 

 ބައިވެރިވި  ބައްދަލުވުން 

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީާޢ އެންްޑ ލޯގެ "ފެކަލްީޓ 
އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ"ގެ މެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަނުްނ 

އަލްއުސްތާޛު ހަމަޖައްސަވާފައިވާ މެންބަުރ 
 2015 ޖުލައި 8ބަދަލުގައި  މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅުގެ
  ގައި ހަމަޖެއްސެވި.

 އަލްއުސްާތޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމްކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު  .1

"ނޭޝަނަލް ވޯކްޝޮޕް ޮއން ކައުންޓަރ 
ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އެންޑް އެޑްރެސިންގ ފޮރިން 

ރޒް" ބައްދަލުވުމުގަިއ  ޓެރަރިސްޓް ފައިޓަ
ރާތުން ވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރަކަްށ ކޮމިޝަނުގެ ފަ

 .ގައި ހަމަޖެއްސެވި 2015އޯގަސްޓް  12

މެންބަުރ އަލްއުސްތާުޛ  ކޮމިޝަނުގެ .1
 ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު 

 



 

29 

2015ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި  ކޮމިޝަނުގެ   7.2.2

 ބައިވެރިވި  ބައްދަލުވުން 
 

      ކެޕިޓަލްމާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީްނ 
  ގައި ބޭއްިވ  2015އަރީ ފެބްރު 2

ނޭންޝިއަްލ އެކައުންޓިންގ ފޮރ ފައި
 ފްރޮމް ޕްލެއިން ވެނިލާ ޓް  އިންސްޓްރުމަންޓްސް

 .ކްޒޯޓިކް ޕްރޮޑަކްޓާބެހޭ ލެކްޗަރއެ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް  .1
 މުޙައްމަދު އަކްޝަމް 

 

)މަޢުލޫމާތު ހޯދަިއ  2014/1ޤާނޫނު ނަްނބަރު: 
އްޤުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ލިބިގަތުމުގެ ޙަ

 ކޮމިޝަނުން އުފައްދާފައިވާ  ކޮިމޝަނުގެ މުރާޖަޢާ 
ހިމެނިވަޑައިގެންެނވި އަލްއުސްތާޛު  ކޮމިޓީގައި

ޙަސަން ފަހީމް އިބްރާހިމް ބަދަލުގައި އެކޮމިޓީއަށް 
 ގައި ހަމަޖެއްސެވި.  2015މާޗް  2

ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް  .1
 ތާާޛ ޒޫނާ މުޙައްމަދު އަލްއުސް އިންވެސްޓިގޭޝަން

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ 
ޕަރމަނަންޓް ސެކެޓްރީ ނުވަތަ އެކްޓިންގ ޕީއެސް 
ނުވަތަ ޕޮލިޓިކަލް އެޕޮއިންޓީ ނުވަތަ  ސްޓްރެޓެޖިކް 
ޕްލޭނިންގައި އުޅުއްވާ އެކްޒެކެޓިވް ލެވެލްގެ ސިވިލް 

އަމާޒުކޮށްގެން  ސިވިލް  ސަރވިސް އިސްވެރިންނަށް
 2015ރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުްނ ސަ

 ސްްޓރެޓެޖިކް ފޯސައިޓް:އަށް ހިންގި 4ން  3މާޗް 
   2020މޯލްޑިވްސް ސިވިލް ސަރވިސް އިން 

 .ވޯކްޝޮޕް

އަލްފާޟިާލ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިރެކްޓަރ  .1
 މުއުމިނާ ޢުމަރު 

 

ޖުލައި  06އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ޮއފީހުން 
ލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުެގ މައުގައި ބޭއްވި  2015

ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާބެހޭ މަުޢލޫމާތު ދިނުމުެގ 
 .ބައްދަލުވުން

އަލްއުސްތާޛު އޮފިސަރ މީޑިއާ ސީނިއަރ  .1
  ޙަސަން ޛަހީން
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2015ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 
 

މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއެކު  ކޮމިޝަނުގެ ވަނަ އަހަރު  2015  7.2.3
  ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި 

 

 ބައިވެރިވި  ބައްދަލުވުން 

ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ 
އެކު  ބޭފުޅުންނާ 3ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި  2015އޭޕްރީލް  12
 ބައްދަލުވުން.

ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ނައިބުކޮމިޝަނުގެ  .1
 މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

هللا ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .2
 ޙަމީދު

 ންބަރު ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފްކޮމިޝަނުގެ މެ .3
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު  .4

 ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު 
ގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ ލަޠީފާ ކޮމިޝަނު .5

 ޤާސިމް
ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް  .6

 އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު
ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިރެކްޓަރ ކޮމިޝަނުގެ  .7

 އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ޢުމަރު 

އޯގަސްްޓ  15 އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނން
ޭނޝަނަލް އިްނޓެގްރިީޓ    ގައި ބޭއްވި  2015
 .ގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންޕްލޭން

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލާ ރ ޑިރެކްޓަ .1
 މުއުމިނާ ޢުމަރު 

 

 2015  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން
ކައުންޓަރ އަށް ބޭއްވި 3ން  1ސެޕްޓެމްބަރ 

ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އެންޑް އެޑްރެސިންގ ފޮރިން 
ރޒް  .ވޯރކްޝޮޕް  ޓެރަރިސްޓް ފައިޓަ

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލާ ޑިރެކްޓަރ  .1
  މުއުމިނާ ޢުމަރު

 

ޑިސެމްބަރ  3ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 
ތަމްރީން ސީ.ެއމް.އެސް  ގައި ބޭއްވި  2015

 .ޕްރޮގްރާމް

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހިއުމަން ރިސޯސް  .1
 އާމިނަތު ޝުރުފަތު އާދަމް  އަލްފާޟިލާ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖުޑީޝަލް ހިއުމަްނ  .2
 ފާޠިމަތު ޝާނީޒް  އަލްފާޟިލާ  ރިސޯސް



 

31 

2015ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ފެމިލީ ކޯޓު ހިންގުމުގައި ދިމާވެފައިވާ 
މެންބަރުންނާއެުކ  ކޮމިޝަނުގެ ދަތިތަކާގުޅޭގޮތުން 

ޝްވަރާކުރުމަށް ފެމެލީ ކޯޓުގެ މަ
އެދިވަޑައިގަތުމެއްގެ މަތިން، އެ ކޯޓުގެ 

ނޑިޔާރުންނާއެކު  ވަނަ  2015އޭޕްރީލް  28ފަ
 .ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީުދ  .1
 މުޙައްމަދު 

ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނައިބުކޮމިޝަނުގެ  .2
 ފައިޞަލް

هللا ގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުކޮމިޝަނު .3
 ޙަމީދު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  .4
 ޢީސާފުޅު

 ންބަރު ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފްކޮމިޝަނުގެ މެ .5
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަުރ އަލްއުސްތާޛު  .6

 ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު 
 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމް .7
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިްލ ކޮމިޝަނުގެ  .8

 އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު
ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިރެކްޓަރ ކޮމިޝަނުގެ  .9

 އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ޢުމަރު 

ގުޅޭގޮތުން ގްރިީޓ ޕްލޭނާނޭޝަނަލް އިްނޓެ
ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތްތަކާ ކޮމިޝަނުގެ

 12  ދިނުމަށް އެްނޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއެކު
ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި  2015އޮކްޓޯބަރ 
 ބައްދަލުވުން.

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީުދ  .1
 މުޙައްމަދު 

 މުޙައްމަދު ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު .2
 ފައިޞަލް

 هللاޢަބްދު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު .3
 ޙަމީދު

 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަުރ އަލްއުސްތާޛު .4
 އަޙްމަދު  ޢަބްދުލްޙަންނާން

 ޝަމީމް ޢަލީ ޝަނުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރކޮމި .5
 ޤާސިމް ލަޠީފާ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛާ .6
އަލްފާޟިްލ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނުގެ  .7

 މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު
މީޑިއާ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރކޮމިޝަނުގެ  .8

 ހީންޛަޙަސަން އަލްއުސްތާޛު 
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ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު  އެކިއެކި  އްކަތްތަކާގުޅޭގޮތުން މަސަ  ކޮމިޝަނުގެ  އަހަރު  ވަނަ  2015   7.2.4
 ހިންގި ޕްރޮގްރާމް  ދިނުމަށް 

 

 ޕްރޮގްރާމް 
މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުން 

 ބައިވެރިވި 

މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
އޮޅުން ފިލުވައިދީ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ފަރާތުން 

ކައުންސިލްތައް  ކަންތައްތަކާއިވާ ކުރެވިފައި ފާހަގަ
ޭބނުންާވ ހިންގުމުގައި މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ފަރާތުން 

ގއ. އަތޮޅު  އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާބެހޭގޮުތން
ރަށުކައުންސިލްގެ ގއ. ވިލިނގިލި  ކައުންސިލާއި

ވަނަ  2015ރުއަރީ ފެބް 5 މެމްބަރުންނާއެކު
 ން.ގއ. ވިލިނިގިލީގައި ބޭއްިވ ބައްދަލުވު ދުވަހު

އިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަ ކޮމިޝަނުގެ .1
 ފައިސަލް

هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުމެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ .2
 ޙަމީދު 

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ .3
 ޢީސާފުޅު

އަލްއުސްތާޛު މެންބަުރ  ކޮމިޝަނުގެ .4
 ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު 

އާޒް ޑިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެކޮމިޝަނުގެ  .5
 އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ޢުމަރު 

ސީނިއަރ ީމޑިއާ އޮފިސަރ ކޮމިޝަނުގެ  .6
 ޛަހީންއަލްއުސްތާޛު ޙަސަން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކޮމިޝަނުގެ  .7
 އަލްފާޟިލާ ނިހާޔާ އަޙްމަދު

ގއ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ 
ނޑިޔާރުންގެ  މެޖިސްޓްރޭޓުންނަްށ ފަ

ނޑު އޮޅުން ފިލުވައިދީ އެއަށް  ސުލޫކީމިންގަ
ނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުްނ  އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި ފަ

ތަކާއި އުސޫލުތައް ޤަވާއިދު ކޮމިޝަނުން ހަދާފައިވާ 
ނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  އަދި ފަ
ނޑިޔާރުން  ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަަކށް ފަ

އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމުގެ  
ވަނަ ދުވަހު ގއ.  2015ފެބްރުއަރީ  6ގޮތުން 

 ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ސެމިނަރ 

އިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަ ކޮމިޝަނުގެ .1
 ފައިސަލް

هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ .2
 ޙަމީދު 

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ .3
 ޢީސާފުޅު

އަލްއުސްތާޛު  މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ .4
 ބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު ޢަ

ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް ކޮމިޝަނުގެ  .5
އިންވެސްޓިގޭޝަން އަލްއުސްތާުޛ ޙަސަން ފަހީމް 

 އިބްރާހިމް
ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް ކޮމިޝަނުގެ  .6
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 އިންވެސްޓިގޭޝަން އަލްއުސްތާާޛ ޒޫނާ މުޙައްމަދު 
ޑިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ކޮމިޝަނުގެ  .7

 ލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ޢުމަރު އަ
ސީނިއަރ ީމޑިއާ އޮފިސަރ ކޮމިޝަނުގެ  .8

 ހީންޛައަލްއުސްތާޛު ޙަސަން 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކޮމިޝަނުގެ  .9

 އަލްފާޟިލާ ނިހާޔާ އަޙްމަދު

މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން 
މީހުންނަށް  ދެމެހެއްޓޭނީ ކުށްމަދުކޮށް ުކްށކުރާ

 ީވހާވެސް އަވަހަކަށް ދެވިގެން  ދަބުއައެކަށީގެންވާ 
ނޑިޔާރެއްގެ  ކަމަށްވާތީ، ކުށްކުރާމީހުްނ ފަ

 ށް ޙާޟިރުކޮށް މުއްދަތު ޖެހުމުގެކުރިމައްޗަ
މައްސަލަތައް ހަލުވިކުރުމުގައި އަޅަންޖެހޭ 

 މެދު ގއ. ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ތަކާފިޔަވަޅު
ވަނަ ދުވަުހ  2015ފެބްރުއަރީ  7ސްޓޭޝަނާއެކު 

ސްޓޭޝަންގައި ބޭއްވި  ގިލީ ޕޮލިސްނގއ. ވިލި
 ބައްދަލުވުން. 

އިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަ ކޮމިޝަނުގެ .1
 ފައިސަލް

هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ .2
 ޙަމީދު 

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ .3
 ޢީސާފުޅު

އަލްއުސްތާޛު  މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ .4
 ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު 

ސީނިއަރ ީމޑިއާ އޮފިސަރ މިޝަނުގެ ކޮ .5
 ހީންޛައަލްއުސްތާޛު ޙަސަން 

 

 ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
ނޑިޔާރުންގެ މުހިންމުކަމާ  މަސައްކަތްތަކާއި ފަ

ބެހޭގޮތުން ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 
ފެބްރުއަރީ  7ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުަމށް 

ގި ހިންގއ. ވިލިނގިލީގައި ދުވަހު  2015
 ޕްރޮގްރާމް.

އިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަ ކޮމިޝަނުގެ .1
 ފައިސަލް

هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ .2
 ޙަމީދު 

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ .3
 ޢީސާފުޅު

އަލްއުސްތާޛު  މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ .4
 ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު 

ޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިރެކްޓަރ ކޯ ކޮމިޝަނުގެ  .5
 އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ޢުމަރު 

ސީނިއަރ ީމޑިއާ އޮފިސަރ ކޮމިޝަނުގެ  .6
 ހީންޛައަލްއުސްތާޛު ޙަސަން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކޮމިޝަނުގެ  .7
 އަލްފާޟިލާ ނިހާޔާ އަޙްމަދު
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މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޝަނުގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުމާއި މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ 
ފަރާތުން ކައުންސިލްތަކަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 
ކަންކަމާއި ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި 

މުންދާ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތި ވަ
ގުޅޭގޮތުން ގދ.  މައްސަލަތަކާއި ދަތިތަކާ

އަތޮޅުކައުންސިލާއި ގދ. ތިނަދޫ ރަށުކައުންސިލްގެ 
ވަނަ  2015އޭޕްރީލް  15މެމްބަރުންނާއެކު 

ހު ގދ. ތިނަދޫގައި ޭބއްވި މަޝްވަރާ ދުވަ
 ބައްދަލުވުން.  

އިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަ ކޮމިޝަނުގެ .1
 ފައިސަލް

هللا މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު ކޮމިޝަނުގެ .2
 ޙަމީދު 

އިބްރާހީމް މެންބަރު އަލްުއސްތާޛު  ކޮމިޝަނުގެ .3
 ރިޟާ

މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  ކޮމިޝަނުގެ .4
 ޅު އީސާފު

 މެންބަރު ޑރ. މުޙައްމަދު ލަޠީފް  ކޮމިޝަނުގެ .5
މެންބަރު  އަލްއުސްތާޛު  ކޮމިޝަނުގެ .6

 ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު 
هللا ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .7

 ދީދީ
ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް  ކޮމިޝަނުގެ .8

 އިންވެސްޓިގޭޝަން އަލްއުސްތާާޛ ޒޫނާ މުޙައްމަދު 
އެސިސްޓެންްޓ ޑިރެކްޓަރ  ކޮމިޝަނުގެ .9

ކޮންޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަްނ 
 ޢަބްދުލްޢަޒީޒްއަލްއުސްތާޛާ ނުޙާ 

ސީނިއަރ ީމޑިއާ އޮފިސަރ  ކޮމިޝަނުގެ .10
 ޛަހީންއަލްއުސްތާޛު ޙަސަން 

 

ނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށް އަދި  ފަ
ނޑިޔާރު ގެއަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ފަ

މުއްދަތު ޖެހުމާއި، ކޯޓު އަމުރު އިތުރުކުރުމަށާއި 
ދިނުމުގައި ހުރި މައްސަލަަތއް ފާހަގަކޮށް، 
އެކަންކަން ހައްލުކުރާނެ ޮގތް ަތކާމެދު މަޝްވަރާ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2015އޭޕްރީލް  15ކުރުމަށް 
ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޭޓޝަންގައި ބޭއްވި 

  ބައްދަލުވުން.

އިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު ނަ ކޮމިޝަނުގެ .1
 މަދު ފައިސަލް މުޙައް

هللا މެންބަރު އަލްުއސްތާޛު ޢަބްދު ކޮމިޝަނުގެ .2
 ޙަމީދު 

 އިބްރާހީމް މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު  ކޮމިޝަނުގެ .3
 ރިޟާ

މެންބަރު އަލްއުްސތާޛު މުޙައްމަދު  ކޮމިޝަނުގެ .4
 އީސާފުޅު 

 މެންބަރު ޑރ. މުޙައްމަދު ލަޠީފް  ކޮމިޝަނުގެ .5
މެންބަރު  އަލްއުސްތާޛު  ކޮމިޝަނުގެ .6
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 ން އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޙަންނާ
هللا ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .7

 ދީދީ
ސީނިއަރ މީޑިއާ އޮފިސަރ  ކޮމިޝަނުގެ .8

 ޛަހީންއަލްއުސްތާޛު ޙަސަން 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  ކޮމިޝަނުގެ .9

 ޖަމީލްهللا އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު
 

މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
ގދ. އަތޮޅު ތާބެހޭގޮުތން ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާ ގޮ

ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންަނށް   މަޢުލޫާމތު 
ގދ. ދުވަހު  2015އޭޕްރީލް  17ދިނުމަށް 
 ހިންގި ޕްރޮގްރާމް.ތިނަދޫގައި 

އިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު ނަ ކޮމިޝަނުގެ .1
 މުޙައްމަދު ފައިސަލް 

هللا މެންބަރު އަލްުއސްތާޛު ޢަބްދު ކޮމިޝަނުގެ .2
 ޙަމީދު 

ްމ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީ މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ .3
 ރިޟާ

މެންބަރު އަލްއުްސތާޛު މުޙައްމަދު  ކޮމިޝަނުގެ .4
 އީސާފުޅު 

 މެންބަރު ޑރ. މުޙައްމަދު ލަޠީފް  ކޮމިޝަނުގެ .5
މެންބަރު  އަލްއުސްތާޛު  ކޮމިޝަނުގެ .6

 ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު 
هللا ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .7

 ދީދީ
ނިއަރ މީޑިއާ އޮފިސަރ ސީ ކޮމިޝަނުގެ .8

 ޛަހީންއަލްއުސްތާޛު ޙަސަން 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  ކޮމިޝަނުގެ .9

 ޖަމީލްهللا އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު

ގދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ 
ނޑިާޔރުންގެ ސުލޫކީ  މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ފަ
ނޑު އޮޅުން ފިލުވައިދީ އެއަށް  މިންގަ

ނ ޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުްނ އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި ފަ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާަތކަކީ ކޮބައިކަމާއި 
ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ުއސޫލުތައް އޮޅުން 

އިބުރައީްސ އަލްއުސްތާޛު ނަ ކޮމިޝަނުގެ .1
 މުޙައްމަދު ފައިސަލް 

هللا މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު ކޮމިޝަނުގެ .2
 ދު ޙަމީ

 އިބްރާހީމް މެންބަރު ައލްއުސްތާޛު  ކޮމިޝަނުގެ .3
 ރިޟާ
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2015ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ނޑިޔާރުން  ފިލުވައިދިނުމާއި އަދި ފަ
ޝަރީޢަތްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އާންމު 
އުސޫލުތަކާއި، މުއްދަތު މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދާ 

ނޑިޔާރުންގެ  މަސައްކަތް އިތުރަށް ގޮތާއި، ފަ
ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތްތަކާ 

ރީލް އޭޕް 18ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ިދނުމަްށ 
ވަނަ ދުވަހު ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި  2015

 ސެމިނަރ.
 

މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  ކޮމިޝަނުގެ .4
 އީސާފުޅު 

 މެންބަރު ޑރ. މުޙައްމަދު ލަޠީފް  ކޮމިޝަނުގެ .5
މެންބަރު  އަލްއުސްތާޛު  ކޮމިޝަނުގެ .6

 ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު 
هللا ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްުއސްތާޛު ޢަބްދު .7

 ދީދީ
ސީނިއަރ މީޑިއާ އޮފިސަރ  ކޮމިޝަނުގެ .8

 ޛަހީންއަލްއުސްތާޛު ޙަސަން 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  ކޮމިޝަނުގެ .9

 ޖަމީލް هللا އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު
 

 

 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރި ދަތުރުތައް ފަރާތުން  ކޮމިޝަނުގެ ވަނަ އަހަރު  2015  7.2.5

 ބައިވެރިވި  ދަތުރު 

ރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާ ގުޅޭގޮތުްނ ޖުޑީޝަލްދާއި ގއ.
 ބެލުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް 

 ޖުޑީޝަލްއަށް ގއ.  7ން  5ފެބްރުއަރީ  2015
  .ކުރި ދަތުރު ދާއިރާއަށް

އިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު ނަ ކޮމިޝަނުގެ .1
 މުޙައްމަދު ފައިސަލް 

هللا އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ .2
  ޙަމީދު

އަލްއުސްތާޛު  މެންބަރު ނުގެކޮމިޝަ .3
 ސާފުޅު ޢީމުޙައްމަދު 

އަލްއުސްތާޛު  މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ .4
 މަދު ޙްއަ ޙަންނާންލްޢަބްދު

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް  ޑިރެކްޓަރ ކޮމިޝަނުގެ .5
އުސްތާޛު އަލްއެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން 

 މްޙަސަން ފަހީމް އިބްރާހީ
ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް  ކޮމިޝަނުގެ .6

ވެސްޓިގޭޝަން އަލްއުސްތާޛާ އެންޑް އިން
 ޒޫނާ މުޙައްމަދު 
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މެޖިސްޓްރޭޓުންނާ  ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ  ގދ.
ފައިވާ ޝަކުވާތައް ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަެހޅި

 .ގދއަށް  19ން  15 އޭޕްރީލް 2015 ބެލުމަށް
 .ކުރި ދަތުރު ޖުޑީޝަލްދާއިރާއަށް

 

އިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު ނަ ކޮމިޝަނުގެ .1
 ސަލް މުޙައްމަދު ފައި

هللا އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ .2
 ޙަމީދު 

އަލްއުސްތާޛު  މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ .3
 މުޙައްމަދު އީސާފުޅު 

 ޑރ. މުޙައްމަދު ލަޠީފް  މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ .4
އަލްއުސްތާޛު  މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ .5

 އަޙްމަދު  ޢަބްދުލްޙަންނާން
ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް  ކޮމިޝަނުގެ .6

ވެސްޓިގޭޝަން އަލްއުސްތާޛާ އެންޑް އިން
 ޒޫނާ މުޙައްމަދު 

އެސިސްޓެންްޓ ޑިރެކްޓަރ  ކޮމިޝަނުގެ .7
ކޮންޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން 

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އަލްއުސްތާޛާ ނުޙާ
ޕެރަލީގަލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް  ކޮމިޝަނުގެ .8

 މުޙައްމަދު އަކްޝަމް 

ނަްށ ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަ ސ.
 2015ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް ބެުލމަށްޓަކައި، 

ކުރި  އަށްހިތަދޫ އަށް  ސ. 17ން  15މެއި 
 ދަތުރު.

 އަލްއުސްތާޛު ރައީސް އިބު ނަ ކޮމިޝަނުގެ .1
 ފައިޞަލް މުޙައްމަދު

 އަލްއުސްތާޛު މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ .2
 އަޙްމަދު  ޢަބްދުލްޙަންނާން

 އަލްއުސްތާޛު މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ .3
 ރިޟާ ހީމްއިބްރާ

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް  ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް .4
 އަލްއުސްތާޛާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް
 ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  ނުހާ

 ޢާއިޝަތު  އަލްފާޟިލާ އޮފިސަރ ޕެރަލީގަލް .5
 ޢަބްދުއްރަޙްމާން

 އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .6
 ޖަމީލް  هللاއަޙްމަދު
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ވަނަ އަހަރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓަށް ލިބުނު އަދި ކުރެވުނު  2015  7.3
 ޚަރަދު 
  

 ފާސްކޮްށ، މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ޮގތުގައި ބަޖެޓުގެ ކޮމިޝަނުގެ މި އަހަރު ނަވަ 2015
ތޭރަމިލިއަން ިތންލައްކަ ސާޅީސް ހަތަރުހާސް ) ރ13,344,664.00 ކޮމިޝަނަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ދެއްވާފައިވަނީ

 ޓްރެޜަރީން ންޑްއެ  ފިނޭންސް އޮފް ިމނިސްޓްރީ އިތުރުން މީގެ. އެވެ( ހަތަރުރުފިޔާ ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް
 ބަޖެޓަށް  ވަނީ( އެއްރުފިޔާ ނުވަދިހަ ނުވަލާރި  ހަތަރުލައްކަ ސާޅީސްހަހާސް އަށްޑިހަ)ރ 446,081.99

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ފައިސާ ނުދެއްކިވާ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަްށ  2014މިއީ  .އިތުރުކޮށްދެއްވާފައެވެ
ރ )ދިހަމިލިއަްނ 10,868,033.48ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން  2015އަދި ބަޖެޓަށް އިތުރު ކުރެވުނު ފައިސާއެވެ. 

 ވެއެވެ.ސާޅީސްއަށްލާރި( ޚަރަދު ވެފައި އަށްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްއަށްހާސް ތެއްތިރީސްރުފިޔާ

ގެ ޖުޑީޝަލް ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓޭރިއޭޓާ، ެމލޭޝިޔާ
   ،ގުޅިގެން އާއެޕޮއިންޓްމަންޓް ކޮމިަޝން

ނޑިޔާރުން  ނޑިޔާރުންނާ ޢަފަ އްޔަނުކުރުމާ އަދި ފަ
ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް ކޮމަންވެްލްތ 

އުމުތަކުގައި ހެދިފައިވާ މިފަދަ ކޮމިޝަންތަކުގެ ޤަގެ 
ލުްނތެރި "މޮޑެލް ލޯ" އާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީ ހޭ

ގޮތުން ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުމުގައި މުގެކުރު
ެގ  11ން  09ޖޫްނ   2015 ބައިވެރިވުމަށް

 އަށް  ކުރި ދަތުރު ނިޔަލަށް މެލޭޝިޔާ

މަސީޙު هللا މެދްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ކޮމިޝަދުގެ .1

 މުޙައްމަދު

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓްތަްއ 
އި ފުޅާވެގެންދާއިރު ސައުތު އޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަކާ

ޗައިނާއާދެމެދު ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގަިއ 
ހުރި ޤާނޫނީ ހުރަސްތަކާއި ދަތިތައް ދެނެގަނެ ޤާނޫނީ 
ނިޒާމް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމާމެދު 
މަޝްވަރާކުރުމަށް ޗައިނާގެ ލޯ ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން 
ބޭއްވި "ޗައިނާ ސައުތް އޭޝިޔާ ލީގަލް ފޯރަމް" ގައި 

 ،އަށް 07ން   2ނޮވްެމބަރ  2015 ބައިވެރިމުމަށް
  ޗައިނާއަށް ކުރި ދަތުރު

މެންބަުރ އަލްއުސްތާޛު  ކޮމިޝަނުގެ .1
 ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު 

 ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޙާތިފް ޙިލްމީ .2
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 ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް  2015  .8
 

  ްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ުނނިމިހުރި ޤަވާއިދު ޗަށް ލާޒިމްކުރާ މައް ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސ
 .އްމުކުރުންއާތައް ފާސްކޮށް ޤަވާއިދު

 

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

 ޢައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

  ެނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރުމުގ ނޑިޔާރުންގެ ޤަވާއިދުފަ ގެ ދަށުން ފަ
 ޕާރފޯމަންސް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

 

 ްނޑައަޅާ ކޮމިޝަނުނ  އާއްމުކޮށް ޖަލްސާތައް ކޮމިޓީތަކުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމިޝަނުގެ ގޮތެއްގެމަތީން ކަ
 .ހުޅުވާލުން

 

  ްނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީނ ވެބްސައިޓްގަިއ  ކޮމިޝަނުގެޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ  ކޮމިޝަނުގެކޮމިޝަނުން ކަ
 .ޝާއިޢުކުރުން

 

 ްނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން  ކޮމިޝަނުނ  ކޮމިޝަނުގެ އް ނިންމުތަކާއި، ޔައުމިއްޔާތަ ކޮމިޝަނުގެކަ
 .ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުން

 

 ެނޑިޔާރުންނާއި އާއްމުން އަހުލުވެރިކުރުންއޫމަސް ކޮމިޝަނުގ  .ލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކަށް ފަ
 

  ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަީތްނ ކޮމިޝަނުން ދުވަހުްނ ދުވަހަށް ނިންމާ ނިންުމންތަކާ ެބހޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކަ
 .ންއެ ޚަބަރުތައް މީޑިއާއަށް ދިނު

 

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

 

 2016  ެސްކުރުންޝަުކވާތަކުގެ ބެކްލޮގު ހުނިޔަލަށް 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 މައްަސލަތ އް ކޮމިޝަނުން ަބލަމުންދާ ފަ
 .ހައްލުކުރުން

 

 ެއުފެއްދުން ލައިބްރަރީއެއް ޢިލްމީ މަތިކުރުމަށްޓަކައި ފެންވަރު މުވައްޒަފުންގ. 
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 ްނޑޔާރުންނާގުޅޭގޮތުނ  ބެލެހެއްޓުމަށް  އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޝަނަށް ފަ
 އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން. ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ

 

 ެޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާގުޅިގެން މަސްއޫލިއް ކޮމިޝަނުގ
ކޯޓުތަކަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލަަތއް ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަިނ އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަަކްށ ކަމަށް 
ނޑައަޅައި ދިނުމަށް، ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް ގެނަުއމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތައް  ކަ

 ސްކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން. އަވަ
 

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

 ބިފައިނުވާތީ އެކަން ޙައްލުކުރުަމށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަާރކުރުން. ލި
 

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

 

 ާކަމާބެހޭ އިރުޝާދުގެ ދަށުން  ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ޖުޑީޝަލް އެކްސްޕާޓުންގެ ލަފަޔ
 .ެމންބަރުންަނށް މަސައްކަތު ތަޖުރިާބ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ކޮމިޝަނުގެފަރާތްތަކާގުޅިގެން 

 
 

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

 

 ުފެްނނަ  ގެންނަން ައށް( ޤާނޫނު ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް) 2008/10 ނަްނބަރު ޤާނޫނ 
މައްޗަށް ކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ  ކޮމިޝަނުގެ އިޞްލާޙުތަކާއި އަދި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުން 

މިކޮމިޝަނުން އެކަންކަްނ ކުރުމަށް  ،ޤާނޫނުތަްއ ބައްޓަންކުރެވިފައި ހުރިޮގތުން  ،ކަންކަންކުރުމުގައި
ހުށަހެޅުމަްށޓަކައި  މަޖިލީހަށް ޤާޫނނުތަކަށް ެގންަނން ފެންަނ އިޞްލާޙުތައް ރަްއޔިތުންގެ ،ދަތިވާތީ

 ފަރާތްތަކާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުން.  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަމާބެހޭ
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 ނިންމުން  .9
 

ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުންނާިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
ނޑިޔާ ކޮމިޝަާނ  ާނއި އަދި އެހެންވެސް ޤާޫނނުަތކުންރުންގެ ޤާނޫނާއި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޫނނޫފަ

ަވނަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަނުން ަވީނ މަސައްކަތްތަކެއް  2015ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުމަށްޓަކައި 
ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.  ންބައްދަލުވު( ޅީސް)ސާ 40ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަންގެ  2015ކޮށްފައެވެ. 

އެގޮތުްނ  .ނިންމާފަިއވެއެވެ ންނިންމު)އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަހެއް(  175މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޝަުނން 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަާލއިރު؛ 2015

ދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ މާއް ވަނަ 21ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ޖު
ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމާއި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދިަޔ  2015ކަންކަމުގެ ތެރެއިން  ަވނަ އަހަރުވެސް ވަނީ ފަ

ނިޑޔާރުން ކޯޓުނޫން އެހެންކޯޓުތަކަށް ނޑިޔާރުންގެ  2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ބަދަލުކުރުމާއި  ފަ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
މާއްދާގެ ދަށުން މުސްކުޅިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް މުސްކުޅިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް  ވަނަ 25ޤާނޫނު( ގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ  21ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޖު
ނޑިޔާރުން  6 ،ވަނަ އަހަރު 2015 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން  )ހަޔެއް( ފަ

ވަނީ ޢައްޔަންކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ަދށުކޯޓުތަކުެގ ތެރެއިން މަތީ ިގންތީގައި ިހމެނޭ ސުޕީރިއަރ 
 1)ފަހެއް( ޤާޟީންނާއި، ތިރީ ގިންތީަގއި ހިމެނޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ޢައްޔަނުކުރި  5ކޯޓުތަކަށް ޢައްޔަންކުރި 

 ކެއް( މެޖިސްޓްރޭޓެކެވެ.)އެ

ނޑިޔާރެކެވެ. އޭގެ 3ވަނަ އަހަރު މަޤާމު ބަދަލުވެފައި ވަނީ  2015 ތެރޭގައި  )ތިނެއް( ފަ
ނޑިޔާރުކަމަށް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި، ކުރިމަތިލި ފަރާްތތަކުގެ ތެރެއިން،  ހިމެނެނީ، ހައިކޯޓުގެ ފަ

ނޑި 2010/13ޤާނޫނު ަނންބަރު  ޔާންކޮށްފަިއާވ ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަ 15ޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
ނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވުމާގުޅިގެންކަންކަމަށް ރިޢާޔަ މަޤާމު  ،ތްކޮށް، ހައިކޯޓުގެ ފަ

ވަނަ  67)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫުނ( ގެ  2010/22)ދޭއް( ޤާޟީއަކާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  2ބަދަލުވި 
 ހަމަވުމުގެ ސަބަުބން ަދށުކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިްނ ތިރީ ގިްނތީގައި ހިމެނޭ ރ. 500މާއްދާގެ )ށ( ަދށުން ާއބާދީގަިއ 

 ސްޓްރޭޓެވެ.)އެކެއް( މެޖި 1ބަދަލުކުރި  އަނގޮޅިތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް

ްނ އެހެން ކޯޓަކަްށ ބަދަުލިވ ވަނަ އަހަރު ވަޒީާފ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ކޯޓުނޫ 2015
ނޑިޔާރުންގެ ޢަދަދަކީ  ނޑިޔާރުންނަކީވެސް، ޤާނޫނުނަްނބަރު  6)ހަޔެއް( އެވެ. މި  6ފަ  2010/13)ހަޔެއް( ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު()ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެއް ކޯޓުން އަނެއް  47ގެ  ފަ
ނޑައަޅާފައިވާ ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެއް  ،ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ "ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ފަ

 ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަަދލުކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު" ގެ ދަށުން ބަަދލުޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.
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2015ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ނޑިޔާރަކެވެ. އެފަރާތްތަކަކީ  3ވަނަ އަހަރު މުސްކުޅިކޮށްފައިވަނީ  2015 ބަުރ ޤާނޫނު ނަން ފަ
ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/13 ގެ )ނ( ދަށުން ޖުޑީޝަްލ  64ަވނަ މާއްދާ އާއި  25)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިާވ  55"އުމުރުން ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ 
ނޑިޔާރުންނަށާއި ކަށްޓަކައި މަޤާމުްނ ޞިއްޙީ ސަބަބުތައެދިގެން  އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް  55 ،ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ކޮށްފައި  ގެ ަދށުން މުސްކުޅި" ޤަވާއިދުގޮތުގެ ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަަމލުކުރާެނ  މުސްކުޅިކުރާ ފަ
ނޑިޔާރުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޢުމުރުން  ( )އެކެއް 1އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން މުސްކުޅި ކުރެވުނު  55ފަ

ނޑިޔާ އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުްނ  55އަދި ރަކާއި ފަ
ނޑިޔާރު ހިމެނެއެވެ. 2މުސްކުޅިކުރެވުނު  ،މުސްކުޅި ކުރަން އެދުމުން  )ދޭއް( ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  13/2010ޤާނޫނު ަނންބަރު  ަވނަ މާއްާދެގ  27)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
މަްށ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވިކަ 28 )ށ( އާއި

ނޑިޔާރަކު ވަނީ މަޤާމުން  2ވަނަ އަހަރު  2015 ންގެކޮމިޝަނަށް އެންގެވުމާގުޅި  ވަކިވެފައެވެ. ފަ

)ށ( ދަުށްނ  ވަނަ މާއްދާގެ 21ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 
ނޑިޔާރުން މުން ޤާމަ، އް ބެލުމާއި، އެފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއިޝަކުވާތަ ުލނު ނާބެހޭގޮތުން އުފުފަ

ނޑިޔާރުން ވަކިކުރު ވަަނ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަނުން ވަީނ މަސައްކަތްތަކެއް  2015މާ ބެހޭގޮތުން ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަ
ނޑިޔާރުންނާ ރަ( ބާ)އެއްސަތޭކަ  112ކުގައި ކޮމިަޝނަށް ހުަށހެޅި ނުނިމިާވ ެބހޭޮގތުން ކުރީ އަހަރުތަ ކޮށްފައެވެ. ފަ

ނޑިޔާރުންނާ ބެހޭގޮުތން އިތުރު  2015މައްސަލަ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު   30ވަނަ އަހަރު ފަ
ނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން ހުށަެހޅިފަ)ތިރީސް( މައްސަލަ ކޮމިޝަށް ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ. އެހެންކަ  142އިވާ  މުްނ ފަ

ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންޮގސްފައިވެއެވެ. މީގެ  2015މައްސަލައެއްގެ މަސައްކަތް  )އެއްސަތޭކަ ބަޔާޅީސް(
ވަނަ އަހަރުެގ  2015)ތެޔާޅީސް( މައްސަލަ ވަނީ ނިންމިފައެވެ. އެހެންކަމުން  43ވަނަ އަހަރު  2015ތެރެއިން 

މައްސަލައެވެ. ަނމަވެސް މިހުރިހާ )އޮނަސައްތަ(  99ނުނިމި ވަީނ  ނިޔަލަށް ހުަށހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން
  މައްސަލަތަކެވެ. މައްސަލަތަކަކީވެސް ދިރާސާ މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަލާގައި ކުރިއަށްދާ

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އަޅާބަލާއިރު  ނޑިޔާރުންނަށް މިހާރު ލިބެމުްނދާ މުސާރައަކީ ފަ ފަ
ނޑު އް ކަމަށް ފެންނާތީ، ަފނޑިޔާރުންގެ ންވާ ވަރަށްވުރެ ކުޑަ މުސާރައެއެކަށީގެ މުސާރަޔާ އިނާޔަތްތަކުގެ އޮނިގަ

ނޑާ ނޑިޔާރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށާއި އަިދ  ރިވިއުކޮށް އެ އޮނިގަ އެއްގޮތަށް ފަ
ނޑު މިހާރަށްވުރެ ހަރު ނޑު ވެސް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މަގާމުގެ އޮިނގަ ދަނާކޮށް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި އެ ޮއނިގަ

ނޑު ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް  ނޑާ އެއްގޮތަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މަޤާމުެގ އޮނިގަ  2015ރިވިއުކޮށް އެ އޮނިގަ
 ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވަނަ އަހަރު 

ކޮށް މަސައްކަތްތައް ހަލުވިމިނެއްގައި ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ހަރުދަނާވަނަ އަހަރުވެސް  2015
 ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. އެގޮތުން  ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމުމަށްޓަކައި
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2015ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ކުރިއެރުން  ަމޤާމުގެ ނުވަތަ ޕްރޮމޯޝަން އޮނިަގނޑުގައި ބޭުނންކުރަމުންދާ މިހާރު ގުޅޭގޮތުން  ވަޒީފާއާ މުވައްޒަފުންގެ
 ޢާންމުކޮށް  ހޯުދމަށް މުވައްޒަފުން މަޤާމުތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ، ނުވާތީ ބަޔާންކުރެވިފައި ސާފުކޮށް އުސޫލެއް ދެވޭނެ

ދިނުަމްށޓަކައި ޖުޑީޝަލް  ފުރުޞަތު މުވައްޒަފުންނަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުގައި ކުރިން ކުރުމުގެ އިޢުލާނު
މީގެ  ވަނީ އިޞްާލހު ެގނެވިފައެވެ.އަށް ( ހ) ދާގެމާއް ވަނަ 50 ޤަވާއިދުގެ ހިންގާ ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ

 ލިބެުމން  މީހުން ހަމަވާ ޝަރުޠު މަޤާމުތަކަށް އެ ކުރުމުން އިޢުލާނު މަޤާމުތަކަށް ލީގަލް ކޮމިޝަނުގެއިތުރަށް 
ނޑުގައި މަޤާުމތަކުގެ ކޮމިޝަނުގެ ޮގތުން ޙައްލުކުރުމުގެ އެކަން ނުދާތީ،  ރެއިން ތެ މަާޤމުތަކުގެ ލީގަލް ހިމެނޭ ޮއނިގަ
 ނުލައި  ތަޖުރިބާއާ މަސައްކަތު ފަރާތްތަކަށް ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ޑިގްރީ ފުރަތަމަ މަޤާމުތަކަށް ބައެއް ހުރި ހުސްކޮށް
ދަްށކޮށް އެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ޯހދުމުގެ މަސައްކަތް  މަޤާމުތަކުގެ ރޭންކު އެ އާދެވޭނެވަަރށް ހަމަވެގެން ޝަރުޠު

 ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް ޖުޑީޝަލްއްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ވަނީ ފެށިފައެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ުމވަ
 ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް އެކުލަވާލާފައިވާ ދަށުން ގެ( ރ) މާއްދާގެ ވަނަ 67 ގެޤަވާއިދު ހިންގާ

 ަވނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. އަތްމަތީ ޮފތް ބެލުމާބެހޭ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަްއ ، ތުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ިނންމުންތަކާއި ރައްޔި
ނިޑޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުްނ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަޤްަޞުދގައި ކޮމިޝަނުްނ  އާންމުންނަށް ައންގައިދީ ފަ

އި މާލޭގެ ސާނަވީ މަދްރަސާތަކުގެ ކޮލެޖުގެ ދަރިވަރުންނަށާ، ފައްޓަވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިޓީ
ދަރިވަރުންނަށާއި އަތޮޅުތަކުގެ ސާނަވީ މަދްރަސާތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ިހންގާ ޭހލުންތެރިކުރުވުމުގެ 

ގއ. އަތޮޅު  ވެސް އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުންވަނަ އަހަރު  2015ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 
ޖުޑީޝަްލ ޚާއްޞަކޮށްގެން   ދަރިވަރުންނަށް މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންަނށާއި ގދ. އަތޮޅު ތަުޢލީމީ މަުރކަޒުގެތަޢުލީމީ 

ގޮތް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމާބެޭހ  ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ހިނގަުމްނދާ
 މި  .ކުރިއަށް ެގންދެވިފައެވެ  އް ވަނީ މަުޢލޫާމތު ސެޝަނެން ެއ ދެ ސްކޫލަށް ވަކިވަކިފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އެހީގައި 

އަދި ދަރިވަރުން ކޮށްފައިވާ  ބެހުމާއިކޮމިޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލީފްލެޓާއި ލުއިފޮތް  ޕްރޮގްރާމްގައި
 ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން އޮެތވެ. 

 ޕްރެކްޓިސްގައިވާ ބެސްޓް އިންޓަރނޭަޝނަލް  ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަންގެ
 ގޮވާލުންތަކަށް  ޖަމާޢަތްތަުކގެ އެފަދަ އަދި ޯހދުމާއި ކޮންސަލްެޓންސީ ރާްއޖޭންބޭރުން ،ޢަމަލުކުރުމަށް ގޮތުމަތީން
ބޭނުންކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުން ގެންގުޭޅ  އްއެހީތަ ފޯރުކޮށްދޭ  އެފަރާތްތަކުން ބަަދހިކޮށް އެފަރާތްތަކާގުޅުން އިޖާބަދީ

ކޮމިޝަނުގެ އެކިެއކި މަސައްކަތްތަކާ  އެގޮތުންވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ ދަމަހައްޓާފައެވެ.  2015ސިޔާސަތު 
ކޮންސްޓިޓިއުަޝނަްލ އެކްސްޕާރޓް އަދި މޯލްޓާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު  ގުޅޭގޮތުން ކޮމަންވެލްްތ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ

އަދި ޔޫރަޕަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ޑޮކްޓަރ ލައުރެންސް ގޮންޒީއާއި ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓޭރިއަޓުްނ އެޝިޔާ
ކްރެޓޭރިއަޓްގެ ލީގަލް އެންޑް ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަްލ ކޮމަންވެލްތް ސެ ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރ އެލިސަން ޕިއެމަން އާއި 

ރޒް ޑިވިޝަންގެ ލީގަލް އެޑްވައިޒަރ، މިސްޓަރ މާކް ޖޭ ގުތްރީއާއި ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުކުރައްވާ  އެފެއާ
  އެވެ. އިވެކަތްތަކާ ބެޭހގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފަކޮމިޝަނުގެ މަސައް
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2015ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓޭރިއޭޓާ، މެލޭޝިޔާގެ ޖުޑީޝަލް އެޕޮއިންޓްމަންޓް  ތުރުންމީގެ އި
ނޑިޔާރުން  ،ގުޅިގެން އާކޮމިޝަން ނޑިޔާރުންނާ ބެހޭގޮުތން ހުށަހެޅޭ ޝަ ޢަފަ ކުވާތައް ބެލުމަްށ އްޔަނުކުރުމާ އަދި ފަ

ލުްނތެިރ މުތަކުގައި ހެިދފައިވާ މިފަދަ ކޮމިޝަންތަކުެގ "މޮޑެލް ލޯ" އާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުޫލމާތުދީ ހޭއުޤަގެ ކޮމަންވެލްތް
 ވަނީ މުޙައްމަދު ަމޞީޙުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދުކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަުލވުމުގައި ކުރުމުގެ

ހިނގަމުންދާގޮތާއި، ޖުޑިޝަރީ ޝަރީ ތަކުގެ ޖުޑިމުކޮމަންވެލްތްގެ ޤައުއި ބައިވެރިވަޑައިގެންފައެވެ. މި ދަތުރުގަ
ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް އަހުލުވެރިވުމުެގ ތައް ދެނެގަނެ، އަދި ޖުޑިޝަރީއާހަރުދަނާކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ މުހިއްމު ފިޔަވަޅު

ތަޖުރިބާގެ  އުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭުފޅުންގެޤަފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔައެވެ. އަިދ މި ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވެފައިވާ 
 އަލީގައި ވަރަށްގިނަގުނަ އަދި ބޭުނންތެރި މަޢުލޫމާތުތައް ިލބިގެންދިަޔއެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ފުޅާވެގެްނދާއިރު ސައުތު އޭޝިޔާގެ 
ތައް ދެނެގަެނ ޤައުމުތަކާއި ޗައިނާއާދެމެދު ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ހުރި ޤާނޫނީ ހުރަސްތަކާއި ދަތި

ޤާނޫނީ ނިޒާމް އިތުރަށް ފުރިަހމަ ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ޗައިނާގެ ލޯ ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން ޗައިނާގަިއ 
ބޭއްވި "ޗައިނާ ސައުތް އޭޝިޔާ ލީގަލް ފޯރަމް" ގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޮމިޝަނަށް ިލބުނު ފުރުޞަުތގައި ކޮމިޝަންެގ 

އްނާން އަޙްމަދާއި ސިވިލްކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޙާޠިފު ޙިލްމީ ވަނީ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުްލޙަ
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. މި ދަތުރުގައި ޗައިނާއާއި ސައުތުއޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫީނ ނިޒާމް ދެނެގަނެ، 

ޔާލު ޚިމެދު ަމޝްވާރާކޮށް ަބދަލުތަކާ ންޖެހޭފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުުރކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ނިޒާމަށް ގެންނަ
 ބަދަލުކުރެވިގެން ދިޔަކަން ފާހަގަުކރަމެވެ.

ދިމާވެފައިވާ މިނެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި  ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް ހަލުވި
ސް ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ގިނަމަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް އަދިވެ

ބައެއްކަންތައްތައް ޙައްލުކުރެވިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތަކާއި ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަްށ 
 އަދާކުރުމުގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންަތއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އޭގެތެރޭގައި؛ 

ނޑިޔާރުން  .1  ލާއެއްގެމަރުހަ ހުރިހާ މައްސަލަތައް އުފެދޭ ގޮތުން ގުޅޭ ޢައްޔަންކުރުމާ  ފަ
ނޑިޔާރުން  ،އޮތުމުން ގޮތަށް  ުހށަހެޅޭ ކޯޓުތަކަށް ކޯޓުތަކަްށ ބޭުންނވާ އަދަދަށް ފަ

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ދިގުލާ  ޢައްޔަންކުރުމަށް ހުރަސްތަކަކާ ކުރިމަތިވެ، ފަ
ނޑިޔާރުން ކޯޓުތަކަށް ޢައްޔަންނުކުރެވި ލަސްވެގެން ދިއުމަށް މެދުވެރިވެއެވެ. އަދި  އެކަމުގެ ފަ

 ވުން.ރިތައް ނުނިމި ލަސްވުމަށް މެދުވެލަސަބަބުން ކޯޓުތަަކށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަ
 

ނޑިޔާރުންގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި  ގެމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކު .2 އަހަރު ދުވަސް ބަލަންޖެހުމުްނ  2ފަ
ގެ މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކޮށްެގން އަލަށް އަންނަ ބޭފުޅުންނަްށ ަފނޑިޔާރުކަމުގެ ފެށޭ ލެވަލް

ރޭޓު ކޯޓުތަކަށްވެސް ުކރިމަތި ލެވޭގޮތް ނުވުމާިއ، އެލެަވލްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަްށ ޓްމެޖިސް
 ވުން.ށް ަފނޑިޔާރުން ލިބޭގޮތް ނުބޭނުންވާ މިންވަރަ
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ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކާ .3 ޅޭ ކަންކަން ކޯޓުތަަކްށ ގުޝަނުން ބަލަުމންދާ މައްސަލަތަކާގޮތުން ކޮމިގުޅޭފަ

ނޑިޔާރުން ، ގޮތަށް ޮއތުމުންހުށަހެޅޭ ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބެލުމަށާއި ފަ ފަ
ކުރުމަށް ޒިންމާދާރުކުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކޮމިޝަނާ މަތިކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާ

 ދިއުން.ހުރަސްއެޅިގެން 
 

 ަވނަ  25 ގެ( ޤާނޫނު ކޮމިޝަންގެ)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  2008/10ޤާނޫނު ަނންބަރު  .4
 އޮތްނަމަވެސް  ބާރު ނެރުމުގެ އަމުރު ޙާޟިރުވުމަށް ކޮމިޓީއަށް ތަޙްޤީޤްކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ

 .ނެތުން ބަޔާންވެފައި ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނެ އެފަރާތްތަކާމެދު ޙާޟިރުނުވުމުން އަމުރަށް އެ
 

 ަވނަ  28 ގެ( ޤާނޫނު ކޮމިޝަންގެ)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  2008/10ޤާނޫނު ަނންބަރު  .5
 ނުވަތަ  ތަޙްޤީޤްގެއް ހިންގާ ކޮިމޓީން  ތަޙްޤީޤްކުރާ ނުވަތަ ކޮމިޝަުނން  ވާގޮތުން މާއްދާގައި

 ކުރިއަށް ހުޅުވާލައިގެން އާއްމުންނަށް އަޑުއެހުން މުޅި  ނުވަތަ ބައެއް  އަޑުއެހުމުގެ  މައްސަލައިގެ
 ގައި( ރ) މާއްދާގެ ވަނަ 29 ވީނަމަވެސް ލިބިެގން ކޮމިޝަނަށް އިޚްތިޔާރު ގެންދިއުމުގެ
 މައްސަލައެއްގެ އެ މައްސަލައެއްނަމަ ހިންގާފައިވާ ހުޅުވާލައިގެން އްމުންނަށްއާ މައްސަލައަކީ

 ނުަވތަ  އްތަޙްޤީޤެ ހިންގާ ކޮމިޓީން  ތަޙްޤީޤްކުރާ ބުނެަފއިވުމުން އާއްމުކުރަންވާނޭ ރިޕޯޓު
 ވަނަ  29 މައްސަލައެއްނަމަ ގެންގޮސްފައިވާ  ސިއްރުކޮށްގެން ،ބައެއް އަޑުއެހުމުގެ މައްސަލައިގެ

 ސުވާލު  ކުރުމާމެދު  އާއްމު ރިޕޯޓު އެމައްސަލައެއްގެ މުންއޮތު އޮތް އެ ގައި( ރ) ގެމާއްދާ
 އުފެދޭގޮތަށް އޮތުން.

 
ވަނަ އަހަރު  2012ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ށް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިމިނެއްގައި ކުރިއަ .6

ނޑު އިސްލާޙުކޮށް ފާސްކޮށް އެ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮ މުވައްޒަފުްނ  ތަށްކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަ
އިތުރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުއްދަ ދެއްވާފައި ވީނަމަވެްސ 

ނޑާ އެއްގޮތަށް   2015ހޯދުމާއި އަދި ތިބި މުވައްަޒފުންގެ ތެރެއިންވެސް މުވައްޒަފުން އެ އޮނިގަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް  މަށްވެސްވަނަ އަހަރު ވަކިވި މުވައްޒަފުންގެ ބަދަލުގައި މުވައްޒަފުން ހޯދު

ބުްނ، މުވައްޒަފުން މަދުވެ ން ހުއްދަ ދެއްވާފައި ނުވުމުގެ ސަބައެންޑް ޓްރެޜަރީ ފިނޭންސް
 އަވަސްކޮށް ހަލުވިކަމާއެކު ނިންމުމަްށ ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވުން. ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް 
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 އަށް(    2015ޑިސެމްބަރ  31 އިން  2015ޖެނުއަރީ  1) ޟިރީ ޙާ  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޝަނުގެ  .10

 

ަވނަ މާއްާދެގ  19ޤާނޫނު( ގެ  ކޮމިޝަނުގެ)ުޖޑީޝަލް ސަރވިސް  2008/10ޤާނޫނު ަނންބަރު
ޖަލްާސ ( ބައިހަތްތެރި) 72ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި  ކޮމިޝަނުގެވަނަ އަހަރު  2015ދަށުން 

( ސާޅީސް) 40 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިފައިވަނީ 2015 ންކޯރަމް ހަމަވެގެތެރެއިން މީގެއެޖެންޑާ ކުރެވުނެވެ. 
ނަވަންޖެޭހ މެންބަރަކު ވަޑައިގަން ގައިވާ މެންބަުރންގެ ޙާޟިރީގައި އެ 1ރިޕޯޓްގެ ޖަދުވަލް މި ޖަލްސާއެވެ. 

ނުވަތަ އެ  ހަމައިން ތާރީޚާޢައްޔަންކުރެވުނު ކޮމިޝަަނށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ އެ މެންބަރަކު  ޖަލްސާގެ ޢަދަދު
ައދި އެ މެންބަރަކު ންބަރަކު ކޮމިޝަނުން ވަކިކުިރ ތާރީޚާ ހަމައަށް ޝެޑިއުލް ކުރެވުނު ޖަލްސާގެ ޢަދަދުންނެވެ. މެ

ސަލާމްގައި ނުވަތަ ޗުއްޓީގައި ނުވަތަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހުންނެވި ދުވަސްތައްވެސް ނުހިމަނައެެވ. 
އިގަންނަވަންޖެޭހ ބަޔާންކޮށްަފއިވާއިރު އެކި މެންބަރުން ވަޑައެހެންކަމުން މެންބަރުން ވަޑައިަގންނަވަންޖެހޭ ޢަދަދު 

  ނެއެވެ.ޢަދަދު ތަފާތުވެފައިވާ
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 ޑިސެމްބަރ 31 އިން  2015 ޖެނުއަރީ  1) ތަފްސީލު  ޙާޟިރީ  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޝަނުގެ   10.1
 (އަށް  2015

 

 ން މެންބަރު 

ްޖެހޭ 
ަވަނ

ަންނ
ައިގ

ވަޑ
 

ަކުގެ 
ްސާތ

ޖަލ
 

ަދަދު 
ޢ

 

ަކުގެ 
ްސާތ

ޖަލ
ެވި 

ެންނ
ައިގ

ވަޑ
 

ަދަދު 
ޢ

 

ަވާ 
ަންނ

ިނުގ
ަޑައ

ެ ވ
ުނުވ

ިދާޅ
ް ވ

ްޗެއ
އެއ

ަކި 
ވ

ަދަދު 
ެ ޢ

ަކުގ
ްސާތ

ޖަލ
 

 1 0 1 هللاރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދު ކޮމިޝަނުގެ

 24 20 44 ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު 

 3 44 47 އިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލްކޮމިޝަނުގެ ނަ

 17 16 33 މަސީޙު މުޙައްމަދު هللا މެންބަރު އަލްފާޟިްލ ޢަބްދު ކޮމިޝަނުގެ

 1 45 46 ޙަމީދުهللا ޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދުކޮމި

 12 29 41 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު 

 18 46 22 ރިޟާ އިބްރާހިމް އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ

 1 51 54 އަޙްމަދު  ޢަބްދުލްޙަންނާން އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ

 3 12 17 ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޑޮކްޓަރ ންބަރުމެ ކޮމިޝަނުގެ

 1 12 12 ޝަމީމް ޢަލީ ޑޮކްޓަރ މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ

 13 16 49 އަނިލް މުޙައްމަދު އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ

 5 41 46 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމް

1-ލުިޖަދުވަ  


