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 ފެށުން  .1
 

 

މެްނބަރުންގެ  10ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންވެެގންވާފަދައިން 
އަމިއްލަ  ،ހިމެނޭގޮތުންމައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ އަދި ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ކަްނތައްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އިދާރާއެއް 

ސިއްޔަތު ހައި ވާލިބިގަތުމުގެ ބާރު ިލބިފައިވާ، އަމިއްލަނަމުގައި މުޢާމަލާތުގެކުުރމުގެޢްވާކުރުމާއި، ދަޢްނަމުގައި ދަ
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  281ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަދި ވަކި ސިއްކައެްއ އޮންނަ މިނިަވން ޤާޫނނީ ޝަްޚޞެކެވެ. ލިބިފައިވާ 

 ގައެވެ. 2008ސެޕްޓެމްބަރ  04ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އުފެދިފައިވަނީ ގޮތުގެމަތިން 

ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަން ހިނގައި ދިޔަގޮތާއި ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކާއި އަދި  2016މިއީ 
މި ރިޕޯޓް ބިނާވެގެންވަީނ  ކޮމިޝަނުގެ ކުރިމަގަށް ރޭވޭ ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރާ ކޮމިޝަުނގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެވަނަ މާއްދާ އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  159ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ކަމުގައި ކަ

  އެއީ:މައްޗަށެވެ. 
 

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

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

  .ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
 

  ެވަނަ  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެ)ށ( އާއި ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް މާއްދާގެ  159ޤާނޫނުއަސާސީގ
ތައް ބަލައި، އެފަރާތްަތކާމެދު ގެ ދަށުން ަފނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން އުުފލާ ޝަކުވާ )ށ(މާއްދާގެ 

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

 

  ެވަނަ  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެ)ނ( އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް މާއްދާގެ  159ޤާނޫނުއަސާސީގ
 .ތައް ހަދައި ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްޤަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދަްނޖެހޭ  )ނ( މާއްދާގެ

 

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

 އެހެނިހެން ކަންތަްއތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލަފާދިނުން.
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  ެވަނަ  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެ)ބ( އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް މާއްދާގެ  159ޤާނޫނުއަސާސީގ
ޖެހޭ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރަން  ގެމަތިންގޮތު ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ )ޅ( މާއްދާގެ

 .ކަންތައްތައް
  

  ްނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫާނއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
 ކޮމިޝަނާ މަތިކުރެވިފައިވާ ކަންަތއްތައް.

 

ނޑަކަށް ބަލާފައިރިޕޯޓް އެކުލަވާ ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ލުމުގައި މައިގަ
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ނުކުތާތަކަށެވެ.  36
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`
 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ ބަސް  .2

 

 
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أأرشف الأنبياء 

 !واملرسلني وعىل أ هل وحصبه أأمجعني
 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 
ޖުޑީޝަލް  ޤާނޫނުއަސާސީއާއިޤާނޫނުން ބާރު ިލބިގެން އުފައްަދވާފައިވާ މިނިވަން މުސްތަޤިްއުލ މުއައްސަސާއެކެވެ. 

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުން އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު   2016ޤާނޫނުގައި ކޮމިޝަނާ ހަާވލުކޮށްަފއިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި 

 ފާހަގަކުރަމެވެ.  ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާކަންތައް ބައެއް މަސައްކަތްއޭގެތެރެއިން ، އް ކުރަންފެށިގުނަ މަސައްކަތްތަކެގިނަ

ހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީކޯޓުތަކަްށ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ވިހާވެސް އަވަސް ސްޕީޑެއްގައި ނިމި ދިވެ
ލިބޭފަދަގޮތަކަށް ކޯުޓތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އެ ކޯޓުތަކަްށ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ރުހުން 

ނޑިޔާރުން ޢަްއޔަނުކުރެވިގެންކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ. އެ  އެކަށީެގންވާ ޤާބިލުކަމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަަދށް ފަ

 އާޢަޒުމަކާއެކު އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރަންޖެހިފައެވެ.މަޤުސަދު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި 

މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއްގައި އިންސާފުން ޝަރީޢަތްކުރެވުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް 
ނޑިޔާރުންނަކީ ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ މިނިވަްނ، މުސްތަޤިއްލު، ލިބިފައިވާ  ބައެްއ  އަސާސީ ޙައްޤަކަށް ވެފައި، ފަ

ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކުރުމަށްކަރާމާތް ނަގަހައްޓައި،  އިންސާނީކަމާއި ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 
ނޑިޔާރުންގެ މަސް އޫލިއްޔަތަކަށްވެފައި، ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދިޔުމަކީ ފަ

ކުރިއަރުވައި ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން އެންެމންގެ މައްޗަށް އެއްބީދައަކުްނ ހިނގަމުންދާކަން 
 އެމަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ،ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމަކަށްވެފައިވާއިރު ކަށަވަރުކުރުމަކީ

 އަޅަންޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ކޮމިޝަނުން އާޢަޒުމަކާ އާވިސްނުންތަކަކާއެކު އަވަސްފިޔަވަޅުތަކެއް 

( ނެގެހެއްޓުމާއި މިނިވަން Rule of Lawދިމިޤުރާތީ ވެއްޓެއްގައި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން )
ނޑިޔާރު ގެއެއްގެ މުހިންމުކަމާ ގެންދާ ދުސްތޫރީ އަދާކުރަމުންއި ަފނޑިޔާރުގެއިން މުސްތަޤިއްލު ފަ

މަސްއޫލިއްޔަތާބެހޭގޮތުން މުޅި މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރި ކުރުމަކީ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ބޭުނންވެފައިާވ ކަމެއްކަން ކޮންމެ 
ނޑިޔާރުކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އާންމުންނަށް އަންގައި ،ކޮށްދެމުންދާއިރު ދުވަހަކުމެ ކަށަވަރު ގެއާއި ީދ ފަ
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ނޑިޔާރުން  ގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ މަތިވެފައިވާ ދުސްތޫރީ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ފަ
ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެިރކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮމިޝަނުން ފައްޓަވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ރަސާތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި އަތޮޅުތަކުގެ ސާނަވީ ކޮލެޖުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި މާލޭގެ ސާނަވީ މަދް ، ޔުނިވަރސިޓީ
ވަނަ އަހަރު  2016މަދްރަސާތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ހޭލުންތެިރކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 

 ވެސް އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 

އާ ޕްރެކްިޓސް ބެސްޓް އިްނޓަރޭނޝަނަލް ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޝަންގެ
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. ވަނަ އަހަުރވެސް  2016 އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ބައްޓަން ުކރުމަށްޓަކައި

ދި މިނިސްޓަރ،   ސިންގަޕޫރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ސްޕެޝަލް އެސިސްޓެންޓް ޓް
ސުޖިންގ ގެންއާއި ސްޕެޝަންލް އެންވޯއީ ޓް ދި ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑޮކްޓަރ ވިލީ  މިސް ޖީނީ

  އެވެ. އިވެކުރައްވާފަ ކޮމިޝަނުން ބައްަދލުކުރައްވާ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާއެކު އާމުޓުންގާ

ކުިރއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް ހަލުވި މިނެއްގައި 
ގެ އް ކުރެވިފައިވީނަމަެވސް ކޮމިޝަނުދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ވޭތުެވދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ގިނަމަސައްކަތްތަކެ

 ފާހަގަކުރަެމވެ. ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ކުރުގޮތަކަށްމަސައްކަތަކާއި ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގައި 

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި އެކި  ވާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންއެގޮތުން  ފަ
ނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތި ނުލުމުެގ  ،ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރު ުހރި ފަރާތްތައް ވާ،މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް ބޭުނން ފަ

ނޑިޔާރުން ލިުބމުގެ  ދަތިކަން ވަރަށްބޮޑަށް ކުރިމަތިވެއެވެ. ސަބަބުން އެކި މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ފަ

ބެހިފައިވާ ޮކންމެ  އިދާރީ ޮގތުން ރާއްޖެ ،މީގެއިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް
ނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ  ،އެދާއިރާތަކުގައި ޤާއިމުވެ ތިއްބަވާ ،ދާއިރާއެއްގައި ޤާއިމުވެފައިވާއިރުޖުޑީޝަލް ފަ

ޝަކުވާތައް ބެލުަމށްޓަކައި ކޮިމޝަނުން އެދާއިރާތަކަށް ދަތުުރކުރަން ބަލާއިރު ބަެޖޓުގެ ަދތިކަން ދިމާވާކަން 
 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހިތްވަރާއި މިންނެތް  ،ކަން މިހެން ހުރިކަމުގައިވިޔަސް
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައާއި މުހިންުމ ވަނަ ައހަރަކީ ކޮމިޝަނުގެ  2016ނަތީޖާއެއްގެ ގޮުތން  މަސައްކަތުގެ

ބީތަކެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ އަހަރެއްކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރާއިރު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކުރިއެރުންތަކަކާއި ކާމިޔާ
އެހީތެރިވެދެއްވި ދަުއލަތުގެ އެންމެހައި ކޮމިޝަނަށް ން ކޮމިޝަންގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެކިގޮތްގޮތު

  އިދާރާތަކަށާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަށް ނިހާޔަަތށް ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.

ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ އިތުރުން  މެންބަރުންނަކީ ގިނަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ުމހިންމު ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ވާއިރު ެއބޭފުޅުްނގެ މި ދެންނެިވ 
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރައްވަމުން ކޮމިޝަނަށް ވަގުތު ދެއްވުމުގަިއ ހުރި ދަތިތަކާ 

ނިންމުން ނިންމާފައިވާކަްނ  139ޖަލްސާއެއް ބާއްވާ   23ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން  2016ވެސް ހުރަސްތަކާއެކު
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކަށް ވަޑައިގެން އެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް 
ނޑު ފާހަގަކުހޭދަކުރައްވާފައިވާ ކަމެންބަރުން ނިންމެވުމަށްޓަކައި ިގނަ ވަގުުތަތކެއް  ރަމެވެ. އެހެންކަމުްނ ންވެސް އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  ގެކޮމިޝަނު  މެންބަރުން ކޮށްދެއްިވ މަސައްކަތްތަކަށް، އަޅުގަ

 

 1438 ޖުމާދަލްއޫލާ 26
  2017 ފެބްރުއަރީ 23

  
 
 

 ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު                 
 ގެ ރައީސް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުޖުޑީޝަލް 
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
މެންބަރުޢައްޔަންކުރެއްވި   

 ން މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  .3
 

 އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު ރައީސް: 

 
ނޑިޔާރުއުއްތަމަ  ފިޔަވާ ސްޕްރީމްކޯޓްގައި ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ފަ
ނޑިޔާރު  ކުރެއްވި އިންތިޚާބު އެކޯޓުން  ފަ

 
 

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ނައިބު ރައީސް:

 
 
 
 
 
 

 މަސީޙު މުޙައްމަދު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  މެންބަރު:
 
 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 ރައީސް 

 
 
 

 ޙަމީދު هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު މެންބަރު:
 

ހައިކޯޓުގައި 
ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 

ނޑިޔާރުންގެ  ފަ
ތެރެއިން، އެކޯޓުން 

ކުރެއްވި  އިންތިޚާބު
ނޑިޔާރު   ފަ

 

 މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު  އަލްއުސްތާޛު މެންބަރު:
 

 
ނޑިޔާރުންގެ  ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަ

ތެރެއިން، އެކޯޓުތަކުން 
ނޑިޔާރު ރެއްވި ކު އިންތިޚާބު  ފަ

 އިބްރާހީމް ރިޟާ އަލްއުސްތާޛު މެންބަރު:
 
 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
ންގެ ތެރެއިން މެންބަރު

ނޑައެޅުއްވި  އެމަޖިލީހުން ކަ
 މެންބަރު 
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު މެންބަރު:
 

 
ޢާންމުންގެ ތެރެއިން، 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ނޑައެޅުއްވި   މެންބަރުކަ

 ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް މެންބަރު:
 
 

ސިވިލް ސަރވިސް 
 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް މެންބަރު:
 
 

 

 އިބު ބަންޑާރަނަ

 ލަޠީފާ ޤާސިމް އަލްއުސްތާޛާ މެންބަރު:
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ 
ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ 

ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ
ވަކީލުންގެ ތެރެއިން 

 ކުރެއްވި އިންތިޚާބު
 މެންބަރު 

 

 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންަބރު  158އަސާސީގެ މެންބަރުންނަކީ ޤާނޫނު ކޮމިޝަނުގެ
 2016ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.  3ޤާނޫނު( ގެ  ކޮމިޝަނުގެ)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  2008/10

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހައިކޯޓުގައި ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ކޮމިޝަންގައި ތިއްބެވި މެންބަރުްނގެ ތެރެއިން، 
ނޑިޔާރުންގެ ނޑިޔާރު އްވާފައިވާތެރެއިން އެކޯޓުން އިންތިޚާބުކުރަ ފަ ކޮމިޝަނަށް ، ޙަމީދުهللا ޢަބްދުއަލްއުސްތާޛު ، ފަ

ން  2016ސެޕްޓެްމބަރ  6ހަމަވެފައިވާީތ،  ގެ ނިަޔލަށް 2016ސެޕްޓެމްބަރ  5 ޢައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ މުއްދަތު
  ވަނީ ކޮމިޝަންގެ މެްނބަރުކަމުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ. ޙަމީދުهللا ދުފެށިގެން އަލްއުސްތާޛު ޢަބް

 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 އަށް(    2016ޑިސެމްބަރ  31ން  2016ޖެނުއަރީ  1) ރީ ހާޒި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ  3.1

ވަނަ މާއްދާގެ  19)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2008/10 ޤާނޫނު ނަންބަރު
)އަްއޑިހަ ދޭއް( ޖަލްސާ  82ވަަނ އަހަރު ޮކމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަްށ ގެންދިޔުމަށްޓަކައި  2016ދަށުން 

ސް( ޖަލްސާއެވެ. )ތޭވީ 23ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިފައިވަނީ  2016އެޖެންޑާ ކުރެވުނެވެ. މީގެތެރެއިން ކޯރަމް ހަމަވެގެން 
ރީގައި އެ މެްނބަރަކު ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ޖަްލސާގެ ޢަދަދު ބަޔާންކޮށްފައި އެަވނީ އެ މެންބަރަުކ ހާޒިމެންބަރުންގެ 

ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެވުނު ާތރީޚާ ހަމައިން ނުވަތަ އެ މެންބަަރކު ކޮމިޝަނުން ވަކިކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށް ޝެޑިއުްލ 
ޢަދަދުންނެވެ. އަދި އެ މެންބަރަކު ސަލާމްގައި ނުވަތަ ޗުއްޓީގައި ނުވަތަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ކުރެވުނު ޖަލްސާގެ 

ޖަލްސާ އެޖެންޑާކޮށް އެ މެންބަރަކު ޖަލްސާ ބާއްވާ ގަޑިއަްށ އަދި  ހުންނެވި ދުވަސްތައްވެސް ނުިހމަނައެވެ.
ސާ ކެންސަލްވި ނަމަވެސް އެ މެންބަރެއް ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގަންނަވާފަުހްނ ކޯރަމް ނުލިބުމުގެ ސަބަުބްނ ޖަލް

 ރުވިކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. ހާޒިކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއަށް 

އެހެންކަމުން ކޯރަމް ލިބިގެން ބޭއްވުނު ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދާިއ މެންބަރުން ވަޑައިގަންނަވަންެޖހޭ 
 ސްފައި ވާނެއެވެ. އިއަ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މި ތަފާތު ޢަދަދު ވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާތަކުގެޢަދަދާއި 

ްޖެހޭ  ން މެންބަރު 
ަވަނ

ަންނ
ައިގ

ވަޑ
 

ަކުގެ 
ްސާތ

ޖަލ
 

ދަދު 
ޢަ

 

ަކުގެ 
ްސާތ

ޖަލ
ެވި 

ެންނ
ައިގ

ވަޑ
 

ަދަދު 
ޢ

 

ުގެ 
ާތަކ

ްސ
ޖަލ

ަވާ 
ންނ

ިނުގަ
ަޑައ

ވ

ަދަދު 
ޢ

 

 12 14 25 ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު 

 0 25 27 އިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލްކޮމިޝަނުގެ ނަ

 12 13 24 މަސީޙު މުޙައްމަދު هللا މެންބަރު އަލްފާޟިްލ ޢަބްދު ކޮމިޝަނުގެ

 0 21 23 ޙަމީދުهللا މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދުކޮމިޝަނުގެ 

 23 3 26 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު 

 9 15 27 ރިޟާ އިބްރާހިމް އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ

 0 23 25 އަޙްމަދު  ޢަބްދުލްޙަންނާން އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ

 0 20 22 ޝަމީމް ޢަލީ ޑޮކްޓަރ މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ

 6 8 16 އަނިލް މުޙައްމަދު އަލްއުސްާތޛު މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ

 0 25 27 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމް
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ނޑިޔާރުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންކަން  .4  ފަ
 

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

 

 ފަނޑިޔާރުންގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު  4.1
 

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ވަނަ 21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ސް ވަވަނަ އަހަރުވެ 2016ކަންކަމުގެ ތެރެއިން  ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން  ނީ ފަ

ނޑިޔާރުން ގެންދިޔަ ކޯޓުނޫން އެހެންކޯޓުތަަކށް   2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  މަސައްކަތްތަކާއިބަދަލުކުރުމާގުޅޭ ފަ
ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  ނޑިޔާރުން މާއްދާެގ ދަށުން މުސްކުޅިކުރުމަށް  ވަނަ 25)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ  ހުށަހެޅި ފަ

ކުރެވުނު ވަނަ އަހަރު ޢައްޔަނު 2016ތުން މުސްކުޅިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮ
ނޑިޔާރު ނޫން އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަުލ  މުން ގެންދިޔަ ކޯޓުނޑިޔާރުންނާއި މަސައްކަތް ކުރަންނާއި މަޤާމު ބަދަލުިވ ފަފަ

ނޑިޔާރުންގެ ނޑިޔާރުންނާއި އަދި މުސްކުޅި ކުރެވުނު ފަ އަމިއްލައަށް އިސްތިޢުފާ ދެއްވި  ،އިތުރުން ކުރެވުނު ފަ
ނޑިޔާރުންގެ  ނީއެވެ.މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަ ފަ

 

 
 

ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޑީޝަލް ސަރވިސް ޖު
ނޑިޔާރުން ދޭއް() 2 ،ވަނަ އަހަރު 2016 ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން  ވަނީ  ފަ

ދަށުކޯޓުތަކުެގ ތެރެިއން މަތީ ިގންތީގައި ހިެމނޭ ުސޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް  ތެރޭގަިއ ހިމެނެނީ އޭގެޢައްޔަންކޮށްފައެވެ. 
  އެގޮތުން ޢައްޔަނުކުރެވުނު ފަރާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. )ދޭއް( ޤާޟީްނނެވެ. 2ޢައްޔަންކުރި 

2014 2015 2016
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 ޢައްޔަންކުރި 
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 

 ޢަލީ އާދަމް އަލްުއސްތާޛު، 3087 ނަންބަރު. ަދފްތަރުކަމަށް ޤާޟީ ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް .1
 އާދަމް ޢާރިފް އަލްއުސްތާޛު ދެރަހަ، ކެލާ.ހއޤާޟީކަމަށް  ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް .2

 
 

 

ނޑިޔާރުންގެ ބާރަ() 12ނީ މަޤާމު ަބދަލުވެފައިވަވަނަ އަހަރު  2016  ތެރޭގައި އެވެ. މީގެ ފަ
ނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 29ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫުނގެ  ހައިކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޮކމިޝަނުން ިނންމެވުމާގުޅިގެން މަޤާމު ބަދަލުވި   1އެ ކޯޓުގެ އިސްފަ
ނޑިޔާރު ހިމެނެއެވެ.  ވަނަ  54)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ާޤނޫނު( ގެ  2010/22ޤާނޫނު ނަްނބަރު އަދި )އެކެއް( ފަ

ގެ ދަށުން ުސޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ އިސްޤާޟީކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ނިންެމވުމާގުޅިގެން މަޤާމު  މާއްދާގެ )ވ(
 ( ޤާިޟން ހިެމނެއެވެ.  ދޭއް) 2ބަދަލުވި 

ވަނަ ާމއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  21ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ޖުއަދި 
ނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ުކރި އިޢުލާނާގުޅިގެން  ންބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށު ސްޕީރިއަރ ކޯުޓތަކަށް ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/13ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު   15)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
ގައި ހިމެނޭ ސުޕީރިއަރ ްނތީވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދަށުޯކުޓތަކުގެ ތެރެއިން މަތީ ގި

)ދޭއް( ޤާޟީ  2ޢައްޔަންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވުމާގުޅިގެން މަޤާމު ބަދަލުވި  ކަމަށްޟީކޯޓުތަކުގެ ޤާ
 ހިމެނެއެވެ. 

ވަނަ  68)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަުރ މީގެ އިތުރަށް 
ޢައްޔަނުކުރުމަށް ނިންމެުވމާގުޅިގެން މަޤާުމ ރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް މާއްދާގެ )ހ( ަދށުން  ޖުޑީަޝލް ދާއި

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީުހގެ ހުށަހެޅުމަކަްށ  3ބަދަލުވި  )ތިނެއް( މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

)އެކެއް( ޤާޟީ  1 ބަދަލުވިމަޤާމު ޤާޟީކަމުގެ  ،އިސްޤާޟިކަމުންވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  159ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
)އެކެއް(  1އަކާއި ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުން ކޯޓު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް ަބދަލުވި 
)ދޭއް(  2މެޖިސްޓްރޭޓަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުން ކޯުޓ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަުލވި 

 ިތރީގައި އެވަނީއެވެ. ތައްކުރެވުނު ފަރާތް ބަދަލުއެގޮތުން  ހިމެނެއެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓުން

ނޑިޔާރު ހައިކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .1  އިސް  ހައިކޯޓުގެ ދީދީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ هللاޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު ފަ

ނޑިޔާރުކަމަށް  .ފަ

  .ޤާޟީކަމަށްކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ޤާޟީގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓު .2

 ޢަލީ، ސިވިލް ކޯުޓގެ އިސް ޤާޟީކަމަށް.هللا ބްދުއަލްއުސްތާޛު ޢަ ޤާޟީގެ ކޯޓު ސިވިލް .3

  މުޙައްމަދު، ފެމެލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް.هللا ޢަބްދުއަލްއުސްތާޛު  ޤާޟީއިސް ގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓު .4

 ،އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލްއަލްއުސްތާޛު އާދަމް އދ. އޮމަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް  .5

 .ކަމަށްޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓުގެ

 ސިވިލް ކޯޓުގެ ،އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަހީދުމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ސ.ހިތަދޫ  .6

 .ކަމަށްޤާޟީ

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒު، ހދ. މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ހދ. ވައިކަރަދޫ  .7

 .ކަމަށްޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް

ނ.  އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނީ މުބާރިކު،މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯުޓގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ނ. މަނަދޫ  .8

 ކަމަށް.ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ޖުޑީޝަލް

. ރއްމަދު ޞާދިޤު، އަލްއުސްތާޛު މުޙަމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ރ. އުނގޫފާރު  .9

 ކަމަށް.ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ޖުޑީޝަލް

ގދ. ގައްދޫ  އަލްފާޟިލް މޫސާ ނަސީމް، މެޖިސްޓްރޭޓް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސް . ޖުޑީޝަލްކ .10

 ކަމަށް.މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ސ.  ،އިބްރާހީމް ނަފީސް ޙުސައިންއަލްފާޟިލް  މެޖިސްޓްރޭޓްސ. ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ  .11
 ކަމަށް.ގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްމަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ނ. ހޮޅުދޫ  ،އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހީދު މެޖިސްޓްރޭޓްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ސ. ފޭދޫ  .12

 ކަމަށް.ގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 
 

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުމަކަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ   159ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ފަ
 ތޭރަ() 13ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ކޯޓުނޫން އެހެން ކޯޓަކަށް  ،ވަނަ އަހަރު 2016ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 

ނޑިޔާރުން ވަނީ ބަދަލު ކުރެވިފަ  އެގޮތުން ބަދަލުކުރެވުނު ފަރާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.. އެވެފަ
 

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު މީގެ ތެރޭގައި   37)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ކޯޓު ނޫން އެހެްނ ، ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން

ނޑިޔާރަކު )އެެކއް( 1 ކޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ  ހިމެނެއެވެ. ވެސްފަ
 

 ކަމަށް.   ކޯޓުގެ ޤާޟީއަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަލީ، ކްރިމިނަލް  ޤާޟީފެމިލީ ކޯޓުގެ  .1

  ކަމަށް. ކޯޓުގެ ޤާޟީފެމިީލ ، ނަޝީދުهللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުކޯޓުގެ ޤާޟީ  ކްރިމިނަލް .2

  ކަމަށް. ޤާޟީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ސަމީރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް .3

  ކަމަށް. ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޖުވެނައިލް، އަލްއުސްތާޛު ސަޢީދު އިބްރާހީމްކޯޓުގެ ޤާޟީ  ކްރިމިނަލް .4

  ކަމަށް. ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޖުވެނައިލްއަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު، ކޯޓުގެ ޤާޟީ  ޑްރަގް .5

  ކަމަށް. ޤާޟީކޯޓުގެ  ޑްރަގް، އައްަޝއިޚް މުޙައްމަދު ނަޢީމްކޯޓުގެ ޤާޟީ  ޖުވެނައިލް .6

  ކަމަށް. ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކްރިމިނަލްއަލްުއސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަކީލު، ކޯޓުގެ ޤާޟީ  ޖުވެނައިލް .7

ކ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ  ،ވ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާޣިބު އަޙްމަދު .8

 .ކަމަށްޖިސްޓްރޭޓްމެއިސް 

2014 2015 2016

11 

5 
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 ކޯޓް ބަދަލުވި
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

   ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްަޣފޫރު ުމޙައްމަދު،  .9

 ކަމަށް.ޖިސްޓްރޭޓްމެވ. ކެޔޮދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް 

   އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު ުސލައިމާން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ފ. މަގޫދޫ  .10

 ކަމަށް.ޖިސްޓްރޭޓްމެމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުެގ ކޯޓް އިސް ލެއްދޫ ފ. ބި

         އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝަކީބު،މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް  ކ. ކާށިދޫ .11

 ކަމަށް.ޖިސްޓްރޭޓްމެމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް ކ. ހުރާ 

     އަލްފާޟިލް އިބްރާހީްމ އަބޫބަކުރު، މެޖިސްޓްރޭްޓ ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް  އއ. ހިމަންދޫ .12

 ކަމަށް.ޖިސްޓްރޭޓްމެމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް ކ. ކާށިދޫ 

      އަލްފާޟިލް ޖިނާްނ އިބްރާހީްމ ލަޠީފް، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކ. ގުޅީ  .13

 ކަމަށް.ޖިސްޓްރޭޓްމެކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް  މެޖިސްޓްރޭޓްކ. މާފުށީ 

 
 

 

ނޑިޔާރަކެވެ. އެފަރާތްތަކަކީ )ފަހެއް(  5ވަނަ އަހަރު މުސްކުޅިކޮށްފައިވަނީ  2016 ޤާނޫނު ފަ
ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ެގ  2010/13ނަންބަރު  ގެ )ނ( ދަށުން  64ވަނަ މާއްދާ އާިއ  25)ދިވެހިރާްއޖޭގެ ފަ

އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ  55"އުމުރުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ 
ނޑިޔާރުންނަށާއި ކަށްޓަކައި މަޤާމުްނ އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަ އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް  55 ،ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް އި  ކޮށްފަގެ ދަށުން މުސްކުޅި" ޤަވާއިދުގޮތުގެ ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ  މުސްކުޅިކުރާ ފަ
ނޑިޔާރުންނެވެ.  އެގޮތުން މުސްކުޅިކުރެވުނު ފަރާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ފަ

2014 2015 2016

6 

3 

5 

 މުސްކުޅި  ކުރެވުނު
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 .ޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޒާހިރުސ. މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯ  .1

 .ލ. ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު .2

 .ޏ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝަރީފް .3

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙުސައިން.މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކ. މާފުށި  .4

 އަލްފާޟިލް ޢަބްުދއްލަޠީފް ޢަލީ.މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ލ. ފޮނަދޫ  .5

 

 

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

ނޑިޔާރަކު ވަނީ  )ތިނެއް( 3ވަނަ އަހަރު  2016 ންގެކޮމިޝަނަށް އެންގެވުމާގުޅި އެގޮތުން ވަކިވެފައެވެ. މަޤާމުން ފަ
 މަޤާމުން ވަކިވި ފަރާތްތައް ތިރީަގއި އެވަނީއެވެ.

ނޑިޔާރު ޑޮކްޓަރ އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު. .1  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިދު  އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ކޯުޓގެ މެޖިސްޓްރޭޓްބ. ދަރަވަންދޫ  .2

 އަލްފާޟިލާ ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ޏ. ފުވައްމުލަކު .3

 

 

 

2014 2015 2016

2 2 

3 

 އިސްތިޢުފާ ދެއްވި
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ތަޢުލީ ފެންވަރު 

)އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށެއް(  178ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި  2016
ނޑިޔާރުން ތިބިއިރު އޭގެތެރޭަގއި އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ނުވަަތ ޤާނޫނު، ނުވަތަ ޤާނޫނާއި އިްސލާމީ ޝަރީޢަތުގެ  ފަ

ނޑިޔާރަކާއި މާސްޓަރސް ހަދާފައި 1ރޮނގުން ޕީއެޗްޑީ ހަދާފައިވާ  ނޑިޔާރުންނާއި  13ވާ )އެކެއް( ފަ )ތޭރަ( ފަ
ނޑިޔާރުންނާއި ޑިޕްލޮމާ ހަދާފައިވާ  61ޑިގްރީ ހަދާފައިވާ  )އެއްސަތޭކައެކެއް(  101)ފަސްދޮޅަސް އެކެއް( ފަ

ނޑިޔާރުންނާއި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ  ނޑިޔާރުން ހިމެނެއެވެ.  2ފަ  )ދޭއް( ފަ

 

 

 

 ޕީއެޗްޑީ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ

3 

1 1 

 ސުޕްރީމް ކޯޓް

 ޕީއެޗްޑީ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ

4 

3 

0 

 ހައިކޯޓް
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ޕީއެޗްޑީ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ  .5

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

)ށ( ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ 21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
ނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން އުފު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ، ބަލައިއް ޝަކުވާތަ ުލނު ފަ

ނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮުތން ހުށަހެޅުނީ  2016ވަނަ އަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.  2016  36ވަނަ އަހަރު ފަ
ނުވަދިހަ ) 99ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ުނނިިމވާ  2015މައްސަލައެވެ.  (ހައެއް)ތިރީސް 
( މައްސަލައެއްގެ މަސައްކަތް ތިރީސްފަހެއް)އެއްސަތޭކަ  135ވަނަ އަހަރު  2016މައްސަލަ އޮތުމާއެކު  ނުވައެއް(

 އަހަރު ނިމުނު އިރު ނިމިފައިވުމާއެކު މައްސަލަ ( އޮނަތިރީސް) 29މީގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 
 (އެއްސަތޭކަ ހައެއް) 106ސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ވަނީ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައް 2016

ނުވަތަ ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަލާގައި ކުރިއަށްދާ  ގައިމަރުޙަލާ ސާމިހުރިހާ މައްސަލަތަކަކީވެސް ދިރާ ނަމަވެސް މައްސަލައެވެ. 
 މައްސަލަތަކެވެ. 

 
އެއްވެސް މައްސަލައެއް ކޯޓުތަކުގައި ދަޢުވާކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން  2016

)އެކެއް( ދަޢުވާ އުުފލި އެ ދަޢުވާ ވަނީ  1ވަނައަހަރު ސިވިލް ކޯޓުގައި  2016ނަމަވެސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް 
  އަހަރުތެރޭގައި ނިމިފައެވެ.
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 2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު  5.1

 ޝަކުވާގެ ބާވަތް  #

20
16

 
ޅުނު 

ުށަހެ
ހ

 

 ގެ ނިޔަލަށް ނުނިމި ހުރި  2016 ގެ ނިޔަލަށް ނިންމުނު  2016 ގެ ނިޔަލަށް ބަލަމުންދާ  2016
 ހުށަހެޅުނު އަހަރު  ހުށަހެޅުނު އަހަރު  ހުށަހެޅުނު އަހަރު 
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 ޚިލާުފވެަފއިވާަކމަށް  ުނޖެހުމާ ވަކިފަރާތަކަށް  .1
 ޝަުކވާ  ހުށަހަޅާަފއިވާ

3 3 3 1 2      1       3 2 1 2     

އިންޓެްގރިޓީއާ ޚިލާުފވެފަިއާވ ކަމަށް   .2
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

28 28 23 20 21 3  1  6 9 5 1 1    22 14 15 20 2  1  

ހިތްތިރިކަާމއި ރިެވތި އަޚްާލޤު ނެތްކަމަްށ   .3
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

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

   1 1               1 1      ހަމަހަމަަކން ނެތްކަމަށް ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަކުވާ   .4

ޅަދާނަަކން ނެތްކަމަށް ހުަށހަޅާފަިއާވ ހުނަާރއި ކު  .5
 ޝަކުވާ 

   1   2             1   2   

ސިޔާސީ ަޙރަކާތުަގއި ބަިއެވރިވާަކމަްށ   .6
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

1 1                1        

ކުރުމަށް ހެދިަފިއވާ ަޤވާޢިދުތަާކ ޝަރީޢަތް   .7
 ޚިލާފުވެަފއިވާަކމަށް ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަުކވާ 

    1 1 1 2      1  1     1  1 1  

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ަމއްސަލަ ަލސްެވގެްނ   .8
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

      1  1        1      1   

ޤާނޫުނއަާސސީާއއި ޤާޫނނުތަާކ ޚިލާފު   .9
 ބުނެ ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝާުކވާ  ވެފަިއވާކަމަށް

3 3  2  2      1      3  1  2    

 ޖުމްލަ 
36 

36 26 27 27 7 5 5 2 6 10 8 1 2  1 1 30 16 19 26 5 5 4 1 
135 29 106 
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ވަނަ އަހަރު އައިބަދަލުތައް  2016ކަށް ތަކާއި އުސޫލުތަ ޤަވާއިދު  .6
 

ބާރުތަުކގެ ވަަނ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
 ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ނ( ދަށުްނ ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛

 

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަންެޖހޭ  ކޮމިޝަނުގެޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މި 
 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަީނ  2016އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  އި އުސޫލުތައްތަކާޤަވާއިދު

 މަސައްކަތްތަކެވެ.ކުރުމުގެ އިޞްލާޙު  ަތކާއި އުސޫލުތައްޤަވާއިދުބައެއް އެކުލަވާލާފައިވާ 
 

 އި އުސޫލުތައް ތަކާ ޤަވާއިދު ލާޙު ކުރެވުނު ޞް އި  6.1
 

  އިޞްލާޙު ގެނައުން.އަށް މާއްދާ ވަނަ 42 ޤަވާޢިދުގެ ހިންގާ ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް .1
)ވ( ހަމަ އެ މާއްދާގެ ، ވަނަ މާއްދާގެ )އ( 58ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް .2

  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން.ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  62އަދި 
ނޑު ރިވިއުކުރުން .3  .މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މަޤާމުގެ އޮނިގަ
ނޑިޔާރަށް ދޭ ނޯޓިސް" އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން. .4  "ތަޙްޤީޤާއި ގުޅިގެން ފަ

 

 

 ފޮނުވާފައިވާ ލަފާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  .7
 

ަވނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަުކގެ  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
 ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛

 

ވަނަ އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކޮމިޝަނުގެ  2016
 މަސައްކަތްތަކާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ލަފާފުޅެއް އަރުވާފައެއް ނުވެއެވެ.
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 ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތައް  .8
 

ަވނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަުކގެ  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
 ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ޅ( ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛

ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.  (ތޭވީސް) 23 ނުގެކޮމިޝަވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  2016
ނިންމުމެއް ިނންމާފަިއވެއެވެ. މި ނިންމުންތަކުެގ ( ތިރީސް ނުވައެއްއެއްސަތޭކަ ) 139މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިަޝުނން 

ކާއި ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް އިދާރީގޮތުްނ ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަ މައްޗަށް ކޮމިޝަނުގެތެރޭގައި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުން 
  ހިެމެނއެވެ. ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުަމށް ބޭނުންވާ ިނންމުންތައް

 
 
 

 މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން  8.1
 ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  2016

 ޤާނޫނުގެ މާއްދާ  ޤާނޫނު  މަސައްކަތް  

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

އެފަދަމީހުން މަޤާމުްނ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަަކށް 
 ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުން.

ޖުޑީޝަލް 
ސަރވިސް 
 ޤާނޫނު  ކޮމިޝަނުގެ

ވަނަ މާއްދާގެ  21
 )ށ(

ހަމަވާ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިްނ  500އާބާދީގަ   .2
ހުސްކޮށްހުރި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިްނ 

ނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުން  ފަ
ނޑިޔާރުްނ  ލަފާދެއްވާފައިވާ ކޯޓްތަކަށް އިުޢލާންކޮށް ފަ

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަން ކުރުމުެގ ލިބުނު ރަްށތަކަށް ފަ
 މަސައްކަތް.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާޫނނު 

ވަނަ މާއްދާގެ  67
ވަނަ  1)ށ( ގެ 
 ނަންބަރު 

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ނޑިޔާރުންގެ  ފަ

 ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއްދާެގ  27
ަވަނ  64)ށ( އަދި 

 މާއްދާގެ )ނ(
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 ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން  2016  8.2
 

 ތަފްސީލު  ނަންބަރު  ތާރީޚް 

ޖަނަވަރީ  11
2016 

JSC/2016/CIR/01  ިނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުގައ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ
ދީީދ هللا ހުންނެވި، ހެންވޭރު ހަނދުވަރު، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު

ނޑިޔާރު ކަމަށް ޢައްޔަންކުރުން.  ހައިކޯޓުގެ އިސްފަ

 ޖަނަވަރީ 28
2016 

JSC/2016/CIR/02  ްއަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ  55"ޢުމުރުނ
ނޑިޔާރުންނަށާއި،  އަހަުރ ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް  55ފަ

އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަްށަޓކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ 
ނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިުނމުގައި ޢަމަލުކު ރާނެ ގޮތުެގ ފަ

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ . މަރަދޫފޭދޫ ސ ދަށުންޤަވާއިދު" ގެ 
 ޢަލީ ޒާހިރު ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް 

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން  މުސްކުޅި ކުރުން. ފަ

ނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެއްކޯޓުން އަނެއްޯކޓަްށ    ފަ
ފެމެީލ ކޯޓުެގ ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޤަާވއިދުގެ ދަށުން 

ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ިއބްރާހީްމ ޢަލީ ކްރިމިނަްލ ކޯޓުގެ 

ނޑިޔާރުްނ   .4 އެއްކޯޓުން އަނެއްކޯޓަށް ބަދަލުާވން އެދޭ ފަ
  .ބަދަލުކުރުން

ޖުޑީޝަލް 
ސަރވިސް 
 ޤާނޫނު  ކޮމިޝަނުގެ

ވަނަ މާއްދާެގ  21
 )ހ(

ނޑިޔާރެއް   .5 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަްށ އިސްފަ
 ޢައްޔަނުކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާޫނނު 

ވަނަ މާއްދާެގ  29
 )ހ(

ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުްނ ހުސްވެފައިވާ ދި  .6
ނޑިޔާރު  ކަމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް.ފަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ނޑިޔާރުންގެ  ފަ

 ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއްދާެގ  18
 (ބ)

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

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުން.ކޯޓު  ތަކަށް ފަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާޫނނު 

ވަނަ މާއްދާެގ  54
 (ކ)
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ބަދަލުކުރުްނ.ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް 

 ފެބްރުއަރީ 18
2016 

JSC/2016/CIR/03  ެވަދަ މާއްދާގެ ދަފުދްކ ކްރިމިދަލް  959ޤާދޫދުއަސާސީގ

މުޙަައްމަދު ފެމެލީ هللا ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު

 .ޤާޟީކަމަފް ބަދަލުުކުރުދްކޯޓުގެ 

 ފެބްރުއަރީ 25
2016 

JSC/2016/CIR/04  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާދޫދުގެ ދަފުދްކ މެޖިސްޓްރޭޓ

ކޯޓުތަކަފް މެޖިސްޓްރޭޓުދްގެ ޢަދަދު ކަދޑައެޅުމުގެ އުސޫލުދް 

ވަދަ އަހަރަފް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ  6196

ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުދްގެ މަޤާމުތައް 

 .އޮދިގަދޑު

ވަދަ މާއްދާގެ ދަފުދްކ ތިރިގައިވާ  959ޤާދޫދުއަސާސީގެ  JSC/2016/CIR/06 2016 މާރިޗް 24

 ގޮތަފް ފަދޑިޔާރުދް ބަދަލުކުރުދް.

هللا ކްރިމިދަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .9

 .ދަޝީދުކ ފެމެލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަފް
އަލްުއސްތާޛު އަޙްމަދު ސަމީރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ  .6

  .ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، ފެމެލީ ކޯޓުގެ ާޤޟީކަމަށް
ސ. ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް  .3

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަީފސް ޙުސައިން، ސ. 
މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް 

  .އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް

އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ  55"ޢުމުރުން  JSC/2016/CIR/07 2016 މާރިޗް 31
ނޑިޔާރުންނަށާއި،  އަހަުރ ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް  55ފަ

އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަްށަޓކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ 
ނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިުނމުގައި ޢަމަލުކު ރާނެ ގޮތުެގ ފަ

ޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ލ. ގަމު މެޖިސް ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން
ނޑިޔާރުކަމުގެ  އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު މެޖިސްޓްރޭޓް ފަ

 މުސްކުޅި ކުރުން. މަޤާމުން

 އޭޕްރީލް 14
2016 

JSC/2016/CIR/08  ްސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ފަދޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަފ

 ތިރީގައިވާގޮތަފް ފަދޑިޔާރުދް ޢައްޔަދްކުރުދް.
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ދަދްބަރު  .ދަފްތަރުކްރިމިދަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަފް  .9

 .އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އާދަމް 3187

ކްރިމިދަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަފް ހއ. ކެލާ ދެރަހަކ  .6

 .އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޢާރިފް

ރސ  .ސިވިލްކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަފް ދަފްތަރު ދަދްބަރު .3

 .އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް 6561

 ސިވިލްކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަފް ސ. ފޭދޫ ބެލޫދް .4

 .އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދު

 އޭޕްރީލް 14
2016 

JSC/2016/CIR/09  ްބ. ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓ
ގައި  2016މާރިޗު  8އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިދު 
އެ ދުވަހުން ފެށިގެްނ  ،މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައިވާތީ

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވުން.  މުޙައްމަދު ޒާހިދު ފަ

ވަދަ މާއްދާގެ ދަފުދްކ ތިރިގައިވާ  959ޤާދޫދުއަސާސީގެ  JSC/2016/CIR/10 2016 ޖޫން 05

 ގޮތަފް ފަދޑިޔާރުދް ބަދަލުކުރުދް.

ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް  .1
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްުދލްޤަފޫުރ  އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ވ. ކެޔޮދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް  ،މުޙައްމަދު
 އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމަށް.

ކ. ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް  .2
ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް  ،އަލްފާޟިލް މޫސާ ނަސީމް

  .ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމަށް
ގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ .ވ .3

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާޣިބު އަޙްމަދު، ކ. ޖުޑީޝަލް 
 މަޤާމަށް. ގެދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ސަޢީދު  .4
 އިބްރާހީމް، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ާޤޟީކަމުގެ މަޤާމަށް.

ދު ޢީސާފުޅު ޑްރަގްކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަ .5
 ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް.
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޢީމު،  .6
 ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟިކަމުގެ މަޤާމަށް.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު  .7
 ޝަކީލު، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ާޤޟިކަމުގެ މަޤާމަށް.

އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ  55"ޢުމުރުން  JSC/2016/CIR/11 2016 ޖުލައި 05
ނޑިޔާރުންނަށާއި،  އަހަުރ ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް  55ފަ

އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަްށަޓކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ 
ނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިުނމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ  ފަ

ޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ ޏ. ޖު ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 
 އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅި ކުރުން.  ފަ

ފ. މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް  JSC/2016/CIR/12 2016 ޖުލައި 05
ރު ސުލައިމާން ފ. ބިލެއްދޫ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާ

ޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް މެޖިސް
 ބަދަލުކުރުން.

ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކަށް ތިރީގައިވާގޮތަށް ދާއިރާ  JSC/2016/CIR/13 2016 ޖުލައި 05
 އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުން.

ހދ. ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ  .1
މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް މަޤާމަށް ހދ. ވައިކަރަދޫ 

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެިވ 
 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒު.

ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ ނ.  .2
ކޯޓުގެ ކޯްޓ  މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓްމަޤާމަށް ނ. 

ނެިވ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުން
 ކު.މުބާރި އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނީ

ރ. ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ  .3
މަޤާމަށް ރ، އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ 
މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާުޛ 

 މުޙައްމަދު ޞާދިޤު.
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 އޮގަސްޓް 04
2016 

JSC/2016/CIR/14 ްސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ އިސްޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށ 
 ަހމަޖެއްސުން. އިސްޤާޟީންތިރީގައިވާގޮތަށް 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް.  .1
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާީޟ އަްލއުސްތާޛު ޢަބްދުްލބާރީ 

 ޔޫސުފް.
ސިވިލްކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް، ސިވިލްކޯޓުެގ  .2

 ަޢލީ.هللا ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު

 އޮގަސްޓް 11
2016 

JSC/2016/CIR/15  ްއަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ  55"ޢުމުރުނ
ނޑިޔާރުންނަށާއި،  އަހަުރ ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް  55ފަ

އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަްށަޓކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ 
ނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިުނމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ  ފަ

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް  މާފުށީ ކ.  ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިްލ 

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅި  އިބްރާހީމް ޙުސައިން ފަ
 ކުރުން.

 އޮކްޓޯބަރ 16
2016 

JSC/2016/CIR/16  ެވަދަ މާއްދާގެ ދަފުދްކ ތިރިގައިވާ  959ޤާދޫދުއަސާސީގ

 ބަދަލުކުރުދް.ގޮތަފް ފަދޑިޔާރުދް 

ކ. ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް  .1
ކ. ހުާރ  އިބްރާހީމް ޝަކީބު،އަލްއުސްތާޛު 

ޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މެ
 މަޤާމަށް.

އއ. ހިމަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް  .2
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު، 

ދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް ކ. ކާށި
 އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމަށް.

ސ. ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް  .3
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހީދު، ނ. ހޮޅުދޫ 
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ 

 މަޤާމަށް.
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 ކަންތައްތައް ބައެއް  މުހިންމު  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ  2016  8.3

 

  އް ކޮމިޓީތަ    8.4

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވަަނ މާއްދާގައި ހިމެނޭ  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
އަދާކުރުމަށްޓަކައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ވާޖިބުތައް ރަނގަޅަށް 

ނިންމައި  ވަނީ އެ މަަސއްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީތަްއ އެކުލަވާލައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެކަމެއް ބައްޓަންކޮށްފައި 
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ދާއިީމ  2016ތިރީގައި އެވަނީ ކޮމިޝަނަށް ހުަށހަޅާ އުސޫލަކުންނެވެ. 

 ކޮމިޓީތަކާއި އެކޮމިޓީތަކުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެވެ.

 ތާރީޚް  މަސައްކަތް  

  ެނޑިޔާރެއްގ  އެ  ޙާލަތުގައި ކުރެވޭ ތުހުމަތު ކުށެއްގެ މައްޗަށް ފަ
ނޑިޔާރަކާމެދު  ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަ

ނޑައަޅަންޖެހޭނެކަމަށް  ަބދަލުގެނެސް މުއްދަތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަ
 މާއްދާއަށް ވަނަ 42 ޤަވާއިދުގެ  ހިންގާ ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް
  .ނައުންގެ އިޞްލާޙު

 2016 ޖަނަވަރީ 18

  ުގެ( ޤާނޫނު ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 22/2010 ނަްނބަރު ޤާނޫނ 
ދަދު ޢަޓްރޭޓުްނގެ މެޖިސް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްްޓރޭޓް ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ

ނޑައެޅުމުގެ އުސޫލަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ގެނެސް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް  ކަ
ނޑު  ފާސްކުރުން. ކޯޓުތަކުގެ މަޤާމުގެ އޮނިގަ

 2016ފެބްރުއަރީ  22

  ްޖަލްސާތައް  ރަސްމީ ކޮމިޝަނުގެ ބޭއްވޭ ޝެޑިއުލްކޮށްގެން އާއްމުކޮށ 
 ދުވަހުގެ ބުދަ ދުވަހާއި ހޯމަ ކޮންމެ ަގޑިއަކީ ބާއްވާނެ އޮތްތަނުގައި ކުރިޔަށް

ނޑައެޅުން  ކަމުގައި އަށް 15:30 ން 14:30 މެންދުރުފަހު،  ކަ

  2016މާރިޗް  07

   ާދައުލަތުގެ މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަކުގެ އިޖުތިމާޢީ ގުޅުމާއި ފަުރދީ ޒިންމ
އަދާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން 
އުފައްދާފައިވާ "އާރޯ" ޙަރަކާތުގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 

ންނާއި ހިންގި ގަސްއިންދުމުގެ ޙަރަކާތުގައި ކޮމިޝަންގެ މެްނަބރު
 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުން. 

 2016ޖޫން  04

  2017 ަ2016އޯގަސްޓް   24 ފާސްކުރުން.  ބަޖެޓް ކޮމިޝަނުގެ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނ 
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 ތައުދީބީ ކޮމިޓީ  8.4.1

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ ދި ނޑިޔާރުންނާމެުދ  35ވެހިރާއްޖޭގެ ފަ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފަ
ވަނަ އަހަރު ހިމެނިފައި ވަީނ  2016ގައި ަތއުދީބީ ކޮމިޓީކޮމިޝަނުން އެކުލަވާާލފައި ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކަިއ 

  ތިރީގައިވާ މެންބަރުންނެވެ.

 

 ވަކިވި ތާރީޚް  ތާރީޚް  ހަމަޖެހުނު  މެންބަރު  #

ޢަލީ ޙަމީުދ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު  ކޮމިޝަނުގެ  .1
 )ކޮމިޓީގެ ރައީސް( މުޙައްމަދު

 2015 ޖެނުއަރީ 21
- 

ދައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  ކޮމިޝަދުގެ  .2

 ފައިޞަލް

 2014ސެޕްޓެމްބަރ  1
- 

ސެޕްޓެމްބަރ  06 2013ޖޫން  26 ޙަމީދުهللا މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު ކޮމިޝަނުގެ  .3
2016 

 ޢަބްދުލްޙަދްދާދް އަލްއުސްތާޛު މެދްބަރު ކޮމިޝަދުގެ  .4

 އަޙްމަދު

 4112 ސެޕްޓެމްބަރ 1
- 

 2016މާރޗް  07 2014ސެޕްޓެމްބަރ  1 ކޮމިޝަދުގެ މެދްބަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު  .5

 - 2016 މާރިޗް 07 އަލްއުސްާތޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު  .6
 

ނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން ކޮމިަޝނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  ވަނަ އަހަރުގެ  2016ފަ
ވަނަ  2011ވަނީ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ތަޢުދީބީ ކޮިމީޓއާ ބެލުމަށް ( މައްސަލަ ސަތުތިރީސް) 37 ނިޔަލަށް
 )ތިނެއް( މައްސަލައާއި  3ވަނަ އަހަރު ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  2012 ( މައްސަލައާއިއެކެއް) 1ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އަހަރު 
( ހަޔެއް) 6ވަނަ އަހަރު ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ  2014 އިމައްސަލައާ ސަތާރަ() 17ވަނަ އަހަރު ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  2013

ވަނަ އަހަރު ޙަވާލު  2016އާއި މައްސަލަ ހަތަރު() 4ވަނަ އަހަރު ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ  2015އާއި  މައްސަލަ
ވަނަ  2016ތަޢުދީބީ ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނެއެވެ. )ހަޔެއް( މައްސަލަ  6ކުރެވިފައިވާ 

މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު ނިންމައި ކޮމިޝަނަށް ވަނީ އެޖެންޑާ )ނުވައެއް(   9 ،މައްސަލަ ނިމިހަތަރެއް( ) 4 އަހަރު
  ކުރެވިފައެވެ.

މަރުޙަލާއާ ހަމައަށް ރިޕޯޓް ފައިނަލްކުރުމުގެ ތަޙްޤީޤު ނިމި  އިގެމައްސަލަ އަށެއް() 8 މީގެ އިތުރަށް
)އެކެއް(  1 ،ރިއަށްދާއިރުތަޙްޤީޤް ކު އިގެމައްސަލަ ފަނަަރ() 15ތައް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. އަދި މަސައްކަތް
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މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ނިމިފައިވީނަމަވެސް އެކަމާގުޅޭ މައްސަލައެއް ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާތީ، ކޮމިޝަނުްނ 
 ފިޔަވަޅު އެޅުން ވަނީ ފަސްކުރެވިފައެވެ. 

 

 ކޮމިޓީ  ޤަވާއިދު  8.4.2

ވަަނ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަުކގެ  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
ވަނަ ަނންބަރުގައި ވާގޮަތށް ޮކމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ރަނގަޅަްށ  3ގެ ( ނތެރެއިން އެމާއްދާގެ )
ޓީގެ ނަމުގައި ދާއިމީ ކޮމިޓީއެއް ކޮމި ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ޤަވާއިދުއެކުލަވާލަންޖެހޭ އަދާކުރުމަށްޓަކައި 

ހިމެނިފައި ވަނީ މިކޮމިޓީގައި ވަނަ އަހަރު  2016އެވެ. އެގޮތުން ގަ 2014ސެޕްޓެމްބަރ  29އެކުލަވާލާފައި ވަނީ 

   ތިރީގައިވާ މެންބަރުންނެވެ.

 ވަކިވި ތާރީޚް  ތާރީޚް  ހަމަޖެހުނު  މެންބަރު  

ޢަލީ ޙަމީދު ރައީސް އަލްއުސްތާޛު  ކޮމިޝަނުގެ  .1
 )ކޮމިޓީގެ ރައީސް( މުޙައްމަދު

 2015 ޖެނުއަރީ 21
- 

ދައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  ކޮމިޝަދުގެ  .2

 ލްޞަ ފައި

 2014 މެއި 26
- 

 هللاޢަބްދު މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު ކޮމިޝަނުގެ  .3
 ޙަމީދު

 2012 ސެޕްޓެމްބަރ 03
 2016ސެޕްޓެމްބަރ  06

މުޙައްމަދު އަލްއުސްތާޛު މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  .4

 ޢީސާފުޅު

 2014ސެޕްޓެމްބަރ  1
- 

އަލްއުސްތާޛު މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  .5

 ޢަބްދުލްޙަދްދާދް އަޙްމަދު

 2014ސެޕްޓެމްބަރ  1
- 

ަތކުެގ  ޤަވާއިދު ތިރީގައިވާކުރިއަްށ ދަނީ  އަހަރު ނިމުނުއިރު ަވނަ 2016 ކޮމިޓީގައި ޤަވާއިދު
 މަސައްކަތެވެ.

ނޑިޔާ .1  ޤަވާއިދުރުންގެ ޢާންމު ފަ
ނޑިޔާރުންނާ .2 ބެހޭ ޝަކުވާތަްއ ތަޙްޤީޤުކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އިޖުރާއީ ފަ

 ޤަވާއިދު
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 ވަޒީފާއާބެހޭ ކޮމިޓީ  8.4.3

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

ތިރީގައިާވ ހިމެނިފައިވަނީ ވަނަ އަހަރު  2016ގައި ކޮމިޝަނަށް ލަފާއެރުވުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ކޮމިޓީ
 މެންބަރުންނެވެ. 

 ވަކިވި ތާރީޚް  ހަމަޖެހުނު ތާރީޚް  މެންބަރު  #

ައލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ރައީސް ނައިބު ކޮމިޝަނުގެ  .1
 ފައިޞަލް

 2014މެއި  26
- 

ޑިސެމްބަރ  12 ޙަމީދުهللا މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު ކޮމިޝަނުގެ  .2
2011 

 2016ސެޕްޓެމްބަރ  06

މެންބަރު އަލްުއސްތާޛު ޢަބްދުލްޙަންާންނ  ކޮމިޝަނުގެ  .3
 އަޙްމަދު

 - 2014އޯގަސްޓް  13

ސެޕްޓެމްބަރ  1 އަލްއުސްާތޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު  މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ  .4
2014 

- 

 - 2015އޯގަސްޓް  12 އަލްއުސްާތޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމް މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ  .5

 ހަެތއް() 7ބައްަދލުވުން ޝެޑިއުލްކޮށް  (އެއްނުވަ) 9ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާ ކޮމިޓީގެ  2016
ވަނަ  2016ވަނީ ކެންސަލް ކުެރވިފައެވެ.  ވުންަބއްދަލު( ދޭއް) 2ބައްދަލުވުން ބޭއްިވ، ކޯރަމް ުނލިބުމުގެ ސަބަުބން 

 އަޅަންޖެހޭ  މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ކޮމިޓީގެ ހަތެއް() 7މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު  އަށެއް() 8އަހަރު ވަޒީފާ ކޮމިޓީއަށް 
މައްސަލަ ވަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ނިމި ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަނަށް ( އެކެއް) 1އަދި ފިޔަވަޅުއަޅައި ވަނީ ނިމިފައެވެ. 

ޓީ މަރުޙަލާގައި ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމި 2016އެހެންކަމުން ފޮނުވާފައެވެ. 
 މައްސަލައެވެ. އެކެއް() 1ނުނިމި ވަނީ 

 

 ތަޙްޤީޤް ކޮމިޓީ  8.4.4

 އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިންވަނަ މާއްދާގަ 23ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
ނޑިޔާރުންނާގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށްޓަކައި  ނޑިޔާރަކާގުޅޭގޮތުން ފަ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކޮންމެ ފަ

 42ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2016ޤު ކޮމިޓީތައް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެކުލަވާާލފައެވެ. މިގޮތުން ތަޙްޤީ ވަކިބެލުމަށް ވަކި
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 ،ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހަތަރު() 4ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެެއވެ. އޭގެތެރެއިން  ދޭއް()ސާޅީސް 
ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާ  އަކުން ބަލަމުން ެގންދިޔަ ޝަކުވާގެކޮމިޓީ  އެގާރަ() 11ނިމިަފއެވެ. އަދި ވަނީ ވަނަ އަހަރު  2016

)ނުވައެއް( ކޮމިޓީއަކުން  9އަދި ނިންމައި ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ިނންމުމަށްޓަކައި މައްސަލަވަނީ އެޖެންޑާ ކުރެވިފައެވެ. 
ނިމި ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާއާ ހަމައަށް މަސައްކަތްތައް  މަރުޙަލާނިމި ރިޕޯޓްތައްތަޙްީޤޤު ބަލަމުން ގެންދާ ޝަކުވާގެ 

ތަޙްޤީްޤ ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ނިމުނުއިރު ވަަނ އަހަރު  2016އެހެންކަމުން  ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. 
 ކޮމިީޓއެއްގެ މަސައްކަތެވެ. )އަށާރަ( 18ކުރިއަށްދަނީ 

 

 

ނޑިޔާރުން  8.4.5  އްޔަނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ ޢަ ފަ

ަވނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަުކގެ  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޑީޝަލް ސަރވިސް ޖު
ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަށް ލަފާިދނުމަށް  ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދުށން  2014އޯގަސްޓް  11ފަ

 ތިރީގައިވާ މެންބަރުްނނެވެ. ހިމެނިފައިވަނީ ވަނަ އަހަރު  2016ކޮމިޓީގައި އުފައްދަވާފައިވާ ދައިމީ  އިގަ
 

 ވަކިވި ތާރީޚް  ތާރީޚް  ހަމަޖެހުނު  މެންބަރު  

ޢަލީ ޙަމީދު ރައީސް އަލްއުސްތާޛު  ކޮމިޝަނުގެ  .1
 )ކޮމިޓީގެ ރައީސް( މުޙައްމަދު

 - 2015 ޖެނުއަރީ 21

ދައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  ކޮމިޝަދުގެ  .2

 ލްޞަަފައި
 - 2014އޯގަސްޓް  11

ސެޕްޓެމްބަރ  06 2014އޯގަސްޓް  11 ޙަމީދު هللاޢަބްދު މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު ކޮމިޝަނުގެ  .3
2016 

 - 2014އޯގަސްޓް  11 އަލްއުސްާތޛު އިބްރާހިމް ރިޟާމެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  .4

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޙަދްދާދް މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  .5

 އަޙްމަދު

 - 2014އޯގަސްޓް  12

 - 2014އޯގަސްޓް  11 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަދިލްމެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  .6

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  .7

 ޢީސާފުޅު

 2016 މާރިޗް 9 2014ސެޕްޓެމްބަރ  1

 - 2016 މާރިޗް 9 ލަޠީފާ ޤާސިމްއަލްއުސްާތޛާ  ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު  .8
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލަފާވަނަ އަހަރު،  2016  )އަށެއް( 8ދޭ ކޮމިޓީގެ ފަ
ސުޕްރީމްކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެބައްދަލުވުން ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން 

ނޑައެޅުއްވި  ޤާޟީން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުާލނާގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްަތކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު  ކޯޓުތަކަށްކަ
ހަމަވާފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކޮްށ ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ލަފާއަރުވާފައެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޓީން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކުގެ 

 ސްޕީރިއަރ )ދޭއް( މެޖިސްޓްރޭޓަކު، 2އްޔަންކޮށް އަދި ޤާޟީއަކު ސްޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް އަލަށް ޢަ  ދޭއް() 2 ގައިއަލީ
  ކޯޓުތަކުގެ ޤާޟީކަމަށް ވަނީ ބަަދލުކޮށްފައެވެ.

ނޑިޔާރުންގެ ބެްނޗުން ހުސްވެފައިވާ  މަޤާަމްށ  2މީގެ އިތުރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ
ނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ކުރި ިއޢުލާނާގުޅިގެން ކުރިމަތިިލ ފަރާްތތަކުގެ ތެރެ އިން އެ ަމޤާމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަާކ ފަ

ނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ލަފާއަރުވާފައެެވ. އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް  އިންޓަރވިއުކޮށް، އެ މަޤާމަށް ފަ
ދުަމށް ކުރި މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓުތަކަްށ މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިްނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސްޕްރީމްކޯޓުން ލަފާދެއްވާފައިާވ 

އިޢުލާނާގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތުހަމަާވ ފަރާތްތަކާއި އިންޓަރވިއުކޮށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަްށ 
ވަނައަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2016މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކުރުމަްށވެސް ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ލަފާައރުވާފައެވެ. ނަމަވެސް 

ނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ކޮމިޓީން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހައިކޯޓުގެ ބެންޗަށް ފަ
 ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަންގެ މަރުޙަލާގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ވަނީ ގޮތެއް ުނިނމިއެވެ.

 

 

 އިދާރީ ހިންގުން  ކޮމިޝަނުގެ  .9
 

މަިތން ކޮމިޝަނާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ ކޮމިޝަނުގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި ރުތައް ހިންގުމުގައި ކޮމިޝަނުން ޔަތުތަކާއި ބާއްމަސްއޫލި

ވެސް ވަނަ އަހަރު  2016ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން  މަސައްކަތްތައް އިދާރާގެ ކޮމިޝަނުގެޤާއިމުކުރެވިފައިވާ 
ނޑު     މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި؛މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ކުރެވިފައިވާ މައިގަ

 ތާރީޚް  މަސައްކަތް  

  ެއަބޫބަކުރު  އަލްފާޟިލް  ހުންނެވި މަޤާމުގައި ސެކްރެޓަރީޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނުގ 
 މާރިޗް  17( އަހަރު 5)    ދައުރު ކަމުގެ ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ މުޙައްމަދުގެ

 27 ޤަާވޢިދުގެ ހިންގާ  ކޮމިޝަނުގެ ހަމަިވނަަމވެސް، ނިޔަލަށް ގެ 2016

 2016ފެބްރުއަރީ  14
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ޤަބޫލުކުރެވޭ ކޮމިޝަނަށް މަސައްކަތް އެމީހެއްގެ " މާއްދާގައި ވަނަ
 އަހަރުން 5 އަހަރުން  5 މުއްދަތު މި ހުރެއްޖެނަމަ ފެންވަރެއްގައި
 ރިޢާޔަތްކޮށް އެމާއްދާައށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ކަމަށް" އިތުރުކުރެވޭނެ
 5 މުއްދަތު ކަމުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މުޙައްމަދުގެ އަޫބބަކުރު އަލްފާޟިލް

   ކުރުން.އިތުރު އަހަރަށް

  ަނިންމުމުެގ ފުރުޞަުތ  މްރާ ދަތުރަށްވާ ފައިސާ އަދާކޮށްޢުއްޖު އަދި ޙ
 ހައްޖުކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުންމޯލްޑިވްސް ގޮތަށް ފަސޭހައިން ލިބިދޭ 

ކޮމިޝަންގެ ބައިވެރިވުމަށް  ގައި "މުވައްޒަފުންެގ ސްކީމް"ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ 
ިމ ސްކީމްގައި  ،ދިނުމުގެ ގޮތުންމުވައްޒަފުންނަށް ފުރުަޞތުހޯަދއި 

މޯލްޑިވްސް ހައްޖުކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއެކު  ނިންމައި ބައިވެރިވުމަށް
 ން.އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރު

 2016ފެބްރުއަރީ  14

   ްކޮމިޝަންގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ސެކްޝަނ
ވަނަ  6ހިންގުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށް ހިފާފަިއވާ، މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ 

 28ފަންގިފިލާ، ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 
އަހަރު ދުވަހުގެ  2އާއި އަދި ކުރިއަށް އޮތް އަށް ހަމަވާތީ  2017ފެބްރުއަރީ 

 ،ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އެހެން އިމާރާތަކުންވެސް ޖާގަ ލިބެން ނެތުމާއެކު
އިްނ  2017 މާރިޗް 01ވަނަ ފަންިގފިލާ  6މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓަޑްގެ 

 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ނިންުމން. 03ފެށިގެން 

 2016އޯގަސްޓް  03

   ެދަޢުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަކީ އުޞޫލެއްގ
ގޮތުން ކުރަމުން އަންަނ ކަމަކަްށވެފައި، އެކަމަކީ އެތަނެއްގައި ަމސައްކަތްކުރާ 
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށާއި، މުވައްޒަފުްނގެ މެދުގައި 

ގުޅުންތައް  ޢީއާލާކުރުމަށާިއ، އަދި އެހެނިހެން އިޖުތިމާއެއްބައިވަންތަކަން 
ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނުގެ  2016 ހަރުދަނާ ވެގެންދާ ހަރަކާތެއް ކަމަށްވާތީ،

 އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން.

 2016ސެޕްޓެމްބަރ  04

   ުަމޢުލޫމާތު ހޯދާ ިލބިގަތުމުގެ ޙައްުޤގެ ޤާނޫނު(  2014/1ޤާނޫނު ަނންބަރ(
އިންފޮމޭޝަްނ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  36ގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން  އޮފިސަރުގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުން ކަ
ގޮތުގައި ޒަޙީންގެ މަޤާމު ބަދަލުވެފައިާވތީ، އިންފޮރމޭޝަްނ އޮފިސަރުގެ 

ހަމަޖައްސައި އަދި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ސިފާނާ މޫސާ

 2016ސެޕްޓެމްބަރ  19
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ" 40މިޤާނޫނުގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ފަހީމް ކޮމިޝަނުްނ  އަށް ކަ

މްލެއިންޓްސް އެންޑް ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވާތީ، ބަދަުލގައި ޑިރެކްޓަރ ކޮ
ނޑައެޅުން.  އިންވެސްޓިގޭޝަން އަލްއުސްތާާޛ ޒޫނާ މުޙައްމަދު ކަ

   ެކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އަތޮޅުަތކުގައި ހިންގާ އެކިއެކި ހޭލުންތެރިކުރުމުގ
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިްނފޮރމޭޝަން 

ކުގައި ޤާިއމުކޮށްފައިވާ ކޮމިއުނިޓީ އީ ސެންޓަރ ތަކުގެ ޓެކްނޮލޮޖީން އަތޮޅުތަ
 ފޮރ ެސންޓަރ އީ ކޮމިއުނިޓީ  އޮފް ޔުޓިލަިއޒޭޝަން"ބޭނުން ކުރުމާގުޅޭގޮތުްނ 

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ  ގައި  ޔޫ.އޯ.އެމް " ޕްރޮގްރާމް އެވެއަރނަސް
 ކުރުން.ސޮއި އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއެުކ   ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން

 2016ނޮވެމްބަރ  07
 

   ްކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑި އަދި ގަޑި ލާރި ހިސާބުކުރުމާގުޅޭގޮތުނ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދެއްވާފައިވާ ލަފަޔާއެއްގޮތަށް ުމވައްޒަފުންގެ 

 ޙައްލެއް  މައްސަލަތަކަށް ދިމާވާ ކުރުމުގައި ހިސާބު އިތުރުގަޑި އަދި ގަޑިލާރި
 58ގެ ޤަވާއިދުކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ  ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް ގޮތުން ގެނައުމުގެ

އަްށ އިޞްލާޙު  )ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 62އަިދ  )ވ( ،ވަނަ މާއްދާގެ )އ(
 ގެނައުން.

 2016ޑިސެމްބަރ  26

 

 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ މުވައްޒަފުން  2016  9.1

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުްނ  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 2016
 2)އެކެއް( މުވައްޒަފު ވަކިވެ  1ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން  2016 ވެ.ފުންނެމުވައްޒަ ފަންސަވީސް() 25 ގެންދިޔައީ

ވަޒީފާ ވަނަ އަހަރު ވަކިވި މުވައްޒަފުންނާއި އަލަށް  2016އެގޮތުން  މަޤާމަކަށް މުވައްޒަފުން ވަނީ ވައްދާފައެވެ.
 ތިރީގަިއ އެވަނީއެވެ. ނާއި މަާޤމު ބަދަލުވި މުވައްޒަފުންމުވައްޒަފުން ހަމަޖެހުނު
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ޢާއިަޝތު  މަޤާމުގައި ހުންެނވި އަލްފާޟިލާ އޮފިސަރގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ކޮމިޝަނުގެ .1 ވަކިވި 
 ސިނާޔާ.

އަލަށް ވަޒީފާ 
 ހަމަޖެހުނު 

 

ކޮިމޝަންގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ،ކ. ގުރައިދޫ ގްރީންލައިފް އަްލފާޟިލާ މަރްޔަމް އުލާ .1
 އޮފިސަރކަމުގެ މަޤާމަށް. 

ނޑުހުޅުދޫ ފެހިވިނަ އަްލފާޟިލާ ޒަމާރަތު އަޙްމަދު، ކޮިމޝަންގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  .2 ގއ. ކަ
 އޮފިސަރކަމުގެ މަޤާމަށް. 

މަޤާމު 
 ބަދަލުވި 

 

މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް  (EX1)ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕެލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން 
ނޮވެމްބަރ  195-A-HR/1/2015/07 (18(IUL) ކޮމިޝަންގެ އެތެރޭގައި ކުރި ަނންބަރު

ޓް ( އިޢުލާނާގުޅިގެން ކުރިަމތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮިމޝަން ބިއުރޯގެ އެސިސްޓެނ2015ް
ަވނީ  ހީންޛަ( މަޤާމުގައި ހުްނނެވި އަލްުއސްތާޛު ޙަސަން MS3ޑިރެކްޓަރ، މީޑިއަރ )

 މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައެވެ. (EX1)ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕެލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ޖަލްސާ/ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުން/ ކޮމިޝަނުގެ ވަނަ އަހަރު  2016 9.2
 ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރކްޝޮޕްތަކާ ސެމިނަރ/ވާ 

 ޙަރަކާތްތައް  ން ބައިވެރިވި މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  9.2.1
 

 ބައިވެރިވި  ބައްދަލުވުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން 
ވިލަރެސްކުރައްވާ ޒަކާތު ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޝަނުްނ 
ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ކޮމިޝަންގެ މެންބަުރ 

 21ޙަމީދުގެ ބަދަލުގައި هللا ޢަބްދުއަލްއުސްތާޛު 
 .ގައި ހަމަޖެއްސެވި 2016ނޮވެމްބަރ 

 ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛާ  ލަޠީފާ ޤާސިމް .1
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ޙަރަކާތްތައް  މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި  ކޮމިޝަނުގެ   9.2.2

 ބައިވެރިވި   ބައްދަލުވުން 
 

ރވިސް ޓްރެއިނިންގ ސިވިލް ސަ
އަށް 12ން  11މެއި  2016އިންސްޓިޓިއުޓުން 

"ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮންފަރެންސް  ބޭއްވި
2016 "    

މުއުމިާނ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލާ ޑިރެކްޓަރ  .1
 ޢުމަރު 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ިހއުމަން ރިސޯސް  .4
 އާމިނަތު ޝުރުފަތު އާދަމް  އަލްފާޟިލާ

 2016އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝނުން 
ނޭޝަނަްލ   ބޭއްވިގައި  9ފެބްރުއަރީ 

އިންޓެގްރިޓީ ޕްލޭްނ އެންޑޯޒްކުރުމުގެ 
 .ބައްދަލުވުން

މުއުމިާނ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލާ ޑިރެކްޓަރ  .1
 ޢުމަރު 
 

ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުުރމަށް ކުރެވިދާނެ 
ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮުތން  ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީން 

ގައި ބޭއްވި މަޝްވަރާ  23 މާރިޗް 2016
 ބައްދަލުވުން. 

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ޖެނެރަލް އެޑްމިން  .1
 އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޒަކަރިއްޔާ 

ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ އިޖުތިމާީޢ 
ގުޅުމާއި ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ 
މަޤްޞަދުގައި މިނިވަްނ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން 

އެކްޓިވިީޓ އިވާ "އާރޯ" ޙަރަކާތުގެ އުފައްދާފަ
ކޮމިޓީގައި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން 

ވަނަ  2016އޭޕްރީލް  26ތަމްސީލު ކުރުމަށް 
 ދުވަހު ހަމަޖެއްސެވި.

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ޖެނެރަލް އެޑްމިން  .1
 އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޒަކަރިއްޔާ 

 ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާ ފާހަގަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން 
އަށް ހއ.  20ން  14ފެބްރުއަރީ  2016

 ގެންިދޔަ ޙަރަކާތްތަކާ  ހޯރަފުށީގައި ކުރިއަށް
 2016އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  ގުޅޭގޮތުން

 ން.ޝަބްރީފިްނގ ސެ-ގައި ބޭއްވި ޑީ 9ޖޫން 

ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް  .1
 ހީންޛައިންވެސްޓިގޭޝަން އަލްއުސްތާުޛ ޙަސަން 
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 މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވި  ކޮމިޝަނުގެ ވަނަ އަހަރު  2016 9.2.3
  ބައްދަލުވުންތައް 

 

 ބައިވެރިވި  ބައްދަލުވުން 

ނޑިޔާރުން ރިޓަޔަރކޮށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި  ފަ
ހުރި މައްސަލަތަކާއި ރިޓަޔަރ ކުރާ 

ނޑިޔާރުންނަށް ދޭންޖެހޭ  ފަިއސާ ކޮމިޝަންގެ ފަ
ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި އޮތުުމން ކޮމިޝަނަްށ 
ނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓް، ބަޖެޓް ސީލިންގ  ކަ
އަށްވުރެ ބޮޑުވެގެންދާ މައްސަލައާއި ޖުޑީޝަލް 
ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ހިންާގ ޤަވާއިދުގައިވާ 

ރމަންސްއަށް ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯ
ނޑައަޅައިފައިވާ ބަލައި،  ސްޓެޕް ފައިސާ ކަ

 2016މުވައްޒަފުންނަށް ލިިބދިނުމާގުޭޅގޮތުން 
ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ  28އޯގަސްޓް 

 އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.

ނައިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  ކޮމިޝަނުގެ .1
 ފައިޞަލް

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިްލ  .2
 މަދުއަބޫބަކުރު މުޙައް

ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ 
ސިންގަޕޫރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯގެ 
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ސްޕެޝަލް 

މިސް ޖީނީ  އެސިސްޓެންޓް ޓްދި މިނިސްަޓރ،

ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީުދ ކޮމިޝަނުގެ  .1
 މުޙައްމަދު 

ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް އަްލއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  .2
 ފައިޞަލް

ރވިސް ޓްރެއިނިންގ ސިވިލް ސަ
ން  16އޮްކޓޯބަރ  2016އިންސްޓިޓިއުޓުން 

ސެމިނަރ އޮން ޕަބްލިކް " ބޭއްވި އަށ18ް
  " އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ޖެނެރަލް އެޑްމިން  ،އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ .1
 އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޒަކަރިއްޔާ 

ކެޕިޓަލްމާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އޮތޯރިޓީްނ 
އިސްލާމިކް  ޭބއްވގައި  21ޑިސެމްބަރ  2016

 ކްޓުތަކުގައި އިންވެސްޓުކުރުމާފައިނޭންސް ޕްރޮޑަ
 .ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަން

ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް  .1
 އިންވެސްޓިގޭޝަން އަލްއުސްތާާޛ  ޒޫނާ މުޙައްމަދު 

މުއުމިާނ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލާ ޑިރެކްޓަރ  .2
 ޢުމަރު 
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 5ސެޕްޓެމްބަރ  2016 ގެން އާއެކު ގސުޖިން
 ބޭއްިވ ބައްދަލުވުން. ކޮމިޝަންގައި ވަނަ ދުވަހު

 ޙަމީދުهللا ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު .3
 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް .4
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްުއސްތާޛު މުޙައްމަދު  .5

 އަނިލް
 މެންބަރު އަލްއުސްާތޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމްކޮމިޝަނުގެ  .6
ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް  .7

 އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު

ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ 
ސްޕެޝަންލް އެންވޯއީ ޓް ދި ކޮމަންވެލްްތ 

 މުޓުންގާއެކު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑޮކްޓަރ ވިލީ
ވަނަ ދުވަހު  7ސެޕްޓެމްބަރ  2016

 ބޭއްވި ބައްދަލުވުްނ.ކޮމިޝަންގައި 
 
 
 

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު  .1
 މުޙައްމަދު 

ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް އަްލއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  .2
 ފައިޞަލް

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަުރ އަލްުއސްތާޛު އިބްރާހިމް  .3
 ރިޟާ

 ލީ ޝަމީމްޢަކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ  .4
 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމް .5
ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް  .6

 އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި 
ނޑައަޅާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ  ކަ
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ގެންގުޅުއްވާ 

ދޫކުރުމުގައި  ކާއި ފައިސާއުސާލުތަ
ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ރާއްވަވާފައިވާހުރި 

 2016ސެޕްޓެމްބަރ  25ކަންތައްތަކާގުޅޭގޮތުން 
ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

 ޓްރެޜަރީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް  .1
 އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު
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 ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް  އެކިއެކި  މަސައްކަތްތަކާގުޅޭގޮތުން  ކޮމިޝަނުގެ  އަހަރު  ވަނަ  2016 9.2.4
 ހިންގި ޕްރޮގްރާމް 

 
 

 ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވި  ޕްރޮގްރާމް 

މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
މެޖިސްޓްޭރޓުންގެ ފަރާުތން  ،އޮޅުން ފިލުވައިދީ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމާއި ކައުންސިލަށް 

ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ 
ފަރާތުން ކުރިމަތި ވަމުންާދ މައްސަލަތަކާއި 

 . ހޯރަފުށިހއ، ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން
 2016 ރަށުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއެކު

ހއ. ހޯރަފުށި  ،ވަނަ ދުވަހު 27އޭޕްރީލް 
 ބޭއްވި ބައްދަލުވުން. ރަށުކައުންސިލް އިދާރާގައި

އިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަ ކޮމިޝަނުގެ .1
 ފައިޞަލް

 ޙަމީދު هللا ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު .2
އަލްއުސްތާޛު މެންބަުރ  ކޮމިޝަނުގެ .3

 ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު 
ޑިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ކޮމިޝަނުގެ  .4

 އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ޢުމަރު 
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހިއުމަން ކޮމިޝަނުގެ  .5

 އާމިނަތު ޝުރުފަތު އާދަމް އަލްފާޟިލާ ރިސޯސް

ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަ ށް ކުށްކުރާމީހުން ފަ
މައްސަލަތައް  ޙާޟިރުކޮށް މުއްދަތު ޖެހުމުގެ

ހއ. މެދު ތަކާހަލުވިކުރުމުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު
އޭޕްރީލް  2016ސްޓޭޝަނާއެކު  ޕޮލިސް ހޯރަފުށީ

ހއ. ހޯރަފުށި ރަށުކައުންސިލް  ،ވަނަ ދުވަހު 27
 ބޭއްވި ބައްދަލުވުން. އިދާރާގައި

އިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަ ކޮމިޝަނުގެ .1
 ފައިޞަލް

 ޙަމީދު هللا ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު .2
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަުރ އަލްއުސްތާޛު  .3

 ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު 
ކޮމިޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް  .4

 އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ޢުމަރު 
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހިއުމަން ކޮމިޝަނުގެ  .5

 އާމިނަތު ޝުރުފަތު އާދަމް އަލްފާޟިލާ ރިސޯސް

ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގައި ހއ. ހދ. އަދި ށ. 
މަސައްކަތްކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަްށ 

ނޑު ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީމިންގަ އޮޅުން  ފަ
ފިލުވައިދީ އެއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި 
ނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ހަދާފައިާވ  ފަ
ނޑިޔާރުންގެ  ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އަދި ފަ
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 

އިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަ ކޮމިޝަނުގެ .1
 ފައިޞަލް

 ޙަމީދު هللا ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު .2
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަުރ އަލްއުސްތާޛު  .3

 ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު 
ކޮމިޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް  .4

 އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ޢުމަރު 
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ނޑިޔާރުން އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި  އުސޫލުތަކަށް ފަ
 2016 ،ތުންއޮޅުން ފިލުވައިދިނުމުގެ  ގޮ

ެގ ނިޔަލަށް ހއ.  30ން  28އޭޕްރީލް 
 ބޭއްވި ސެމިނަރ  ހޯރަފުށީގައި

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހިއުމަން ކޮމިޝަނުގެ  .5
 އާމިނަތު ޝުރުފަތު އާދަމް އަލްފާޟިލާ ރިސޯސް

 ކޮމިޝަނުގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
ނޑިޔާރުންގެ މުހިންމުކަމާ  މަސައްކަތްތަކާއި ފަ
 މަދްރަސާގެ އަތޮުޅ  ހއ.ބެހޭގޮތުން 

 2016ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް 
ވަނަ ދުވަހު ހއ. ހޯރަފުށީގައި  28އޭޕްރީލް 
ގައި ބޭއްވި ހއ. އަތޮޅު މަދްރަސާހުންނަ 

 ބައްދަލުވުން.

އިބުރައީސް އަްލއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަ ކޮމިޝަނުގެ .1
 ފައިޞަލް

އަލްފާޟިލާ ކޮމިޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް  .2
 މުއުމިނާ ޢުމަރު

ހިއުމަން  ،ކޮމިޝަނުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ .3
 ރިސޯސް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝުރުފަތު އާދަމް

 

 

 

 

 ކުރި ދަތުރުތައް  އަތޮޅުތެރެއަށް ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  2016 9.2.5
 
 

 ބައިވެރިވި  ދަތުރު 

ބ. ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންާނ 
ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް 

އަށް  12ން  10ފެބްރުއަރީ  2016ބެލުމަށް 
 ބ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަށް ކުރި ދަތުރު. 

 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްުއސްތާޛު މުޙައްމަދު  .1
 ޢީސާފުޅު

ޢަބްދުލްޙަންނާްނ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު  .2
 އަޙްމަދު

 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ .2
ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް  .3

 ހީންޛައިންވެސްޓިގޭޝަން އަލްއުސްތާުޛ ޙަސަން 
ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް  .4

 އިންވެސްޓިގޭޝަން އަލްއުސްތާާޛ ޒޫނާ މުޙައްމަދު 
ރޭޓިވް އޮފިސަރ ކޮމިޝަނުގެ އެޑްމިނިސްޓް .5

 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ަޢބްދުއްރަޙްމާން
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމް ކުރައްވައިގެން 

އަށް ހއ.  20ން  14ފެބްރުއަރީ  2016
ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާގައި 

 ތުރު. ބައިވެރިވުމަށް ހއ. ހޯރަފުށްޓަށް ކުރި ދަ

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  .1
 ފައިޞަލް 

ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން  .2
 އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޛަހީން 

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ޖެނެރަލް އެޑްމިން  .3
 އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޒަކަރިއްޔާ 

ޖުޑީޝަލް ހިއުމަން  ،އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ .4
 ރިސޯސަސް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނިޒްނާ 

هللا އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  .5
 ޖަމީލު 

ސ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާ 
ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް 

އަށް   ސ.  03ޖޫން  31މެއި  2016ބެލުމަށް 
 ކުރި ދަތުރު.ޖުޑީޝަލްދާއިރާއަށް 

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  .1
 ފައިޞަލް 

 ޙަމީދު هللا ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .2
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޙަންނާން  .3

 އަޙްމަދު 
ކޮމިޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް  .4

 ސަން ޛަހީން އިންވެސްޓިގޭޝަން  އަލްއުސްތާޛު ޙަ
ކޮމިޝަނުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ  .5

 ޢާއިޝަތު ޢަބްދުއްރަޙްމާން 
. ކޮމިޝަނުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ 6

 ޙަލީމަތު ޙަސަން 
. ކޮމިޝަނުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ 7

 ފާނާ މޫސާ ސި
އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް . ކޮމިޝަނުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 8

 ޖަމީލް هللا އަޙްމަދު

ހދ. ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސް 
މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ އަލްއުސްތާޛު 
މުޙައްމަދު ނިޔާޒަށް ފަތްކޮޅު އެރުވުމުގެ ގޮތުން 

އަށް ހދ.  27ން  25އޯގަސްޓް  2016
 ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ކުރި ދަތުރު.

އިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަ ކޮމިޝަނުގެ .1
 ފައިޞަލް

 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ .2
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު   9.3

 ބަރުން ން މެ ގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު

ކޮމިޝަން ބިއުރޯ 
 ޔުނިޓް 

ލެއިންޓްސް އެންޑް ޖުޑީޝަލް ކޮމްޕް 
 އިންވެސްޓިގޭޝަން ސެކްޝަން 

ހެޑް އޮފް 
 އޯގަނައިޒޭޝަން 

ޖުޑީޝަލް ހިއުމަން ރިސޯސް 
 މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން 

 ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރސް
 ސެކްޝަން 

 .ޔުނިޓްއާރު.އެޗް

އެންޑް  އެަކއުންޓްސް

ޔުނިޓް ފައިނޭންސް  

ޔުނިޓް  ޕްރޮކިއޯމަންޓް ޔުނިޓް ޓީ.ސީ.އައި   

   
 ހެޑް އޮފް އޯގަނައިޒޭޝަން 

ސްޓްރެޓެޖިކް 
ޕްލޭނިންގ އެންޑް 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް 

 ޔުދިޓް/ފަދްކްޝަދް ސެކްޝަން 

ޖެނެރަލް އެޑްމިން 
 ޔުނިޓް 
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ޚަރަދު ވަނަ އަހަރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓަށް ލިބުނު އަދި ކުރެވުނު  2016  9.4
  

 ފާސްކޮށް، މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓުގެ ކޮމިޝަނުގެ މި  އަހަރު ވަނަ 2016
)އެގާރަމިލިޔަން ނުވަލައްކަ ފަންސާސް ނުވަހާސް  11,959,541.00ކޮމިޝަނަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ދެއްވާފައިވަނީ 

ރ 160,000.00 ޓްރެޜަރީން އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ އިތުރުން މީގެ . އެވެ ފައްސަތޭކަ ސާޅީސް އެއްރުފިޔާ(
މިއީ ކޮމިޝަނުން ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކަށް  .އިތުރުކޮށްދެއްވާފައެވެ ބަޖެޓަށް ވަނީ( އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހާސް ރުފިޔާ)

ކުރަންޖެހިފައިހުރި ބައެއް ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ފައިސާ ބޭނުންވާތީ، އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 
 ޓްރެޜަރީގައި ދެންނެވުމުން ބަޖެަޓށް އިތުރު ކޮށްދެއްވި ފައިސާއެވެ. 

ނޑައެޅުއްވި ބަޖެ  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮިމޝަނަށް 2016  ޚަރަދު ކުރެވިފައި ަވނީ ،ޓުންކަ
 އެވެ.ރ )ދިހަމިލިއަން ހަލައްކަ ހަތްދިހައަށްހާސް އަްށސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެރުފިޔާ ތިރީސް ހަތަރުލާރި( 10,678,872.34

 

 

 ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް ކޮމިޝަނުން ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް  2017 .10
 

  ްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަަންށ ނުނިމިހުރި ޤަވާއިދުމައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސ
 .މުކުރުންއާންފާސްކޮށް އިޖުރާތުތައް  ކާއިކާއި އުޞޫލުތަތަޤަވާއިދު

 

  ިނޑިޔާރުން 500އާބާދީގައ ޢައްޔަނުކުރެވިފައި ނުވާ  ހަމަވާ ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ފަ
ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ރަށްތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަަކށް  ފަ

 

  ެނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ޤާބިލުކަން ވަޒަންުކރުމުގ ނޑިޔާރުންގެ ޤަވާއިދުފަ ގެ ދަށުން ފަ
ރުމަށް ދިއުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުގެންޕާރފޯމަންސް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން.
 

 ްނޑައަޅާ ކޮމިޝަނުނ   މަޢުލޫމާތު އާންމުުކރުން. ކޮމިޓީތަކުގެ ޖަލްސާތަކާއި  ކޮމިޝަނުގެ ގޮތެއްގެމަތީން ކަ
 

 ެނޑިޔާރުންނާއި އާއޫމަސް ކޮމިޝަނުގ  .މުން އަހުލުވެރިކުރުން ންލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކަށް ފަ
 

 2017  ެތެރެއިން ދިގުލައިގެްނ ގޮސްފައިވާ ަޝކުވާތަކުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވަނަ އަހަރުގ
 .ހުސްކުރުން ޝަކުވާތައް ބަލައި
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ެރެފަރެްނސް ޝެލްފެއް ޤާއިމުކޮށް ޕްރޮފެޝަނަލް  ޢިލްމީ މަތިުކރުމަށްޓަކައި ފެންވަރު މުވައްޒަފުންގ
 .ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހިންގުމަށް އިންހަުއސް ތަމްރީން ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން

 

 ްނޑޔާރުންނާގުޅޭގޮތުނ  ޤާއިުމކުރެވިފައިވާ  ެބލެހެއްޓުމަށް  އިލެްކޓްރޯނިކްކޮށް ޝަކުވާތައް ހުަށހެޅޭ ކޮމިަޝނަށް ފަ
 އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. ނިޒާމު

 

 ެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި ދިާމވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާގުޅިގެން ކޯޓުތަކަްށ  ކޮމިޝަނުގ
ނޑައަޅައި ދިނުމަ ށް، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭީނ ހަމައެކަނި އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް ކަމަށް ކަ

ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް ގެނައުމަްށ ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތައް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު 
 މަސައްކަތްކުރުން. 

 

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

 

 ުމު ރައްޔިތުންނަށް ކޮމިޝަނާބެހޭގޮުތން އާންރަނގަޅު ކުރުމަށާއި  އިތުރަށް ކޮމިޝަނުގެ ތަޞައްވުރ
 ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

 

  ްކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާގުޅިގެން ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ޖުޑީޝަލް އެކްސްޕާޓުންގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ ދަށުނ
ބޭރުެގ ފަރާތްތަާކ  މަސައްކަތު ަތޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމަށް އި މުވައްޒަފުންނަށް މެންބަުރންނަށާ ކޮމިޝަނުގެ

 .މަސައްކަތްކުރުން  ގުޅުންބަދަހިކޮށް
 

  5ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ުހަނރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުެގ 
 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. އަހަރުގެ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޒް ކުރަން

 

  ެގޮތުން  ހައިބަތު ދެމެހެއްުޓމުގެ ގޮތުން އިމާރާތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި ޒީނަތްތެރިަކމާގުޅޭކޮމިޝަނުގ
 ޒައިން ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް އަހަރުން އަހަރަށް ހިންގުން.އަހަރަށް އިންޓީރިއަރ ޑި 5ކުރިއަށްއޮތް 

 
 

 ުފެްނނަ ގެްނނަން އަށް ( ޤާޫނނު ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް) 2008/10 ަނންބަރު ޤާނޫނ 
 ،މައްޗަްށ ކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަންކަންކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުގެއިޞްލާޙުތަކާއި އަދި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުން 
ޤާނޫނުތަކަށް ގެްނނަން ފެންަނ  ،އެކަންކަން ކުރުމަށް ދަތިވާތީ ،ޤާނޫނުތައް ބައްަޓންކުރެވިފައި ހުރިގޮތުން

ަފރާތްތަކާއެކު  ުހށަހެޅުމަށްޓަކައި ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަމާބެހޭ  މަިޖލީހަށް އިޞްލާޙުތައް ރައްޔިތުންގެ
 ކުރިއަށް ގެންދިއުން. 
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ގޮންޖެހުންތައް ށް ކުރިމަތިވި ކޮމިޝަނަ  .11

 
ދިމާވެފައިވާ ދަތިަތއް މިނެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި  ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް ހަލުވި

އަދިވެސް ބައެއްކަންތައްތައް  ،ޙައްލުކުރުމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ގިނަމަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް
ޙައްލުކުރެވިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތަާކއި ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގައި ބޮޑެތި 

 ގޮންޖެހުންތައް ހުރިކަން ފާހަގަުކރަމެވެ. އޭގެތެރޭގައި؛ 
 

ވަނަ މާއްދާގެ  3)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2008/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1
ފެށިގެން  2016 މާރިޗް 07ކަމުގައި ވީނަމަެވސް،  10ގައި، ކޮމިޝަންގެ މެްނބަރުގެ ޢަދަދު 

ނޑިޔާރުންގެ ތެެރއިން، ކޮމިޝަންގެ މެންބަުރންގެ ތެޭރގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ަދުށކޯޓުތަކުގެ ފަ
ނޑިޔާރުރައްވާފައިވާ އެކޯޓުތަކުން އިްނތިޚާބުކު  6ސާތަކަށް ވަޑައިނުގަތުމާއި އަދި ކޮމިޝަންގެ ޖަލް  ،ފަ

ތެރެއިން، އެކޯުޓން  ހައިކޯޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ަފނޑިޔާރުންގެގައި  2016ސެޕްޓެމްބަރ 
ނޑިޔާރު ގެ ދައުރު ހަމަވުމާގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަުމން އިންތިޚާބުކުރެއްވި ފަ
ނޑައަޅުއްވާފައި ުނވާތީ،  ،ވަކިވެވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެން ހައިކޯޓުން ކޮމިޝަަނށް ެމންބަރަކު ކަ

 ދަތިތަކާ ުކރިމަތިވުން. ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުަމށް ކޯރަމް ލިބުމުގައި
 

ވަނަ އަހަރު  2016އަހަރުވެސް ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް ކުޑަވަމުން ގޮސްފައިވުމާއެކު  3 ވިފާއިތު .2
ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށް އީޖާދީ ގޮތްތައް ހޯދައި  ،ން ނުވާތީއެކަށީގެ ފެށުނުއިރު ލިބިފައިވާ ބަޖެޓް

 ހެދުނުކަމުގައި ވިޔަސް، ކޮމިޝަނުން ބޭުނންވި ފެންވަރަށް ފުރިަހމައަށް ކަންކަން ނުކުރެވި ދިޔަކަން.
ތަޙްޤީޤުތަްއ ކުރުން ލަސްވުމާއި އަދި އިދާރީ ހިންގުން ޒާމާނީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 

 ދިމާވުން.ދަތިތަކެއް 
 

ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް ކުޑަކުރެވިފައިވުމުން، އިދާރީމުވައްޒަފުން ތާޒާކުރުމާއި އަދި  2016 .3
ނޑިޔާރުންގެ "ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް" އަށް ބޭނުންވާ ޙަރަ  ނުވުން.ކާތްތައް ހިންގިފައި ފަ

 
 މާއްދާގެ ވަނަ 25 ޤާނޫނު( ގެ )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 2008/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  .4

 އަމުރަށް  އެ ،ބާރު އޮތްނަމަވެސް ނެރުމުގެ އަމުރު ޙާޟިރުވުމަށް ކޮމިޓީއަށް ތަޙްޤީޤްކުރާ ގައި( ހ)
މިފަދަ ޙާލަތުގައި  ،ނެތުމުން ބަޔާންވެފައި ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނެ އެފަރާތްތަކާމެދު  ނުވުމުންހާޒިރު

 ދިއުން.ރުނުކުރެވި މައްސަލަތައް ނުބެލި ިދގުލައިގެން ހާޒިމައްސަލައާގުޅޭ ފަރާތްތައް 
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 ދަށުން  ގެ( ރ) މާއްދާގެ ވަނަ 67 ޤަވާއިދުގެ ހިންގާ ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް .5

ލިޭބ  ން ިއންސައްތަ ވަކި ވަރަކަށްވުރެ މަތި ،ބަލައި ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ
ނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެމުވައްޒަފުންނަށް   200.00 މަހަކުސްޓެޕް ފައިސާގެ ގޮތުގައި  މަތިންކަ

މި  ،ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައި ވީނަމަވެސް 2015 ،ދިނުމަށް (ރުފިޔާ)ދުއިސައްތަ 
ނުވުްނ.  ފައިސާ ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެަޜރީން ހުއްދަ ދެއްވާފައި

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް  ،ބަލައި  ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުްނގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން
ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑް އަވަސްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސް އެޅިގެން 

 ން.ދިއު
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2016ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   

 ނިންމުން ރިޕޯޓް  .12
 

ވަނަ އަހަރަކީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ކޮމިޝަާނ  2016
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖީބުތައް އަދާކުރުމުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ އަހަރެއްކަމުގައި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ 

ޢަދުލުއިންޞާުފ ޤާއިމުކުރުމުގެ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި އެ ނިޒާމާއި ދާއިރާގެ  ފާހަގަކުރަމެވެ.
އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އުފައްަދއި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ހައިބަތާއި ޤަދަރު ޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި އާންމުންގެ މެދުގައި

ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެްއ ކުރެވެން ުހރި މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭން
 ކުރެވުނު އަހަރެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ނޑަ 2016ކޮމިޝަންގެ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް  އަޅުއްވައި ދެއްވި ބަޖެްޓ ކުރީއަހަރަށްުވރެ ވަނަ އަހަރު ކަ
ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ ަހލުވިމިނާއި ފެންވަރުގަިއ  ،މަތިކޮށްފައިވާ މަސައްކަްތތައް ޤާނޫނީގޮތުން ކޮިމޝަނާކުޑަކަމާއެކު 
އެހީތެރިކަމާއި އެހެންކަމުްނ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ. ކުރުމުގައި 

ނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމުގައި  2017އެއްބާރުލެއްވުމާއެކު  ނޑުދަ ނޑައަޅާފައިވާ ލަ ވަނަ އަހަރަކީ ކޮމިޝަނުްނ ކަ
 ހުރިހާގޮތަކުން މަގުތައް ތަނަވަްސ ވެގެންދާނެ އުއްމީދީ އަހަރެއްކަމަށް ދެކެމެވެ.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


