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 7 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން  3.
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ނޑިޔާރުންގެ 4.1  01 ތަފާސްހިސާބު ވަޒީފާއާގުޅޭ ފަ

ނޑިޔާރުން ބަދަލުކުރި މަޤާމު ބަދަލުުކރި، އަނެއްކޯޓަށް އެއްކޯޓުން ޢައްޔަނުކުރި، އަހަރު ވަނަ 2017 4.2  00 ފަ

 01 ޢައްޔަނުކުރިފަނޑިޔާރުން އަހަރު ވަނަ 2017  4.2.1

ނޑިޔާރުން ބަދަލުކުރި އަނެއްކޯޓަށް އެއްކޯޓުން ރުއަހަ ވަނަ    4.2.22017  02 ފަ

ނޑިޔާރުން ބަދަލުކުރި މަޤާމު އަހަރު ވަނަ 2017  4.2.3  03 ފަ

ނޑިޔާރުން  ކުރި  މުސްކުޅި ވަޒީފާއިން އަހަރު ވަނަ   4.2.42017  03 ފަ

 16 ކޮމިޝަނުން ޝަކުވާ ބެލުން  .5
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 ފެށުން  .1
 

 

މެްނބަރުންގެ  10ފަދައިން  އި ބަޔާންވެގެްނވާޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގަ
އަމިއްލަ  ،މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ އަދި ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ކަްނތައްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އިދާރާއެއް ހިމެނޭގޮތުން

ސިއްޔަތު އިހަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތުގެކުުރމުގެ ާވލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިާވ، ައމިއްލަޢްވާކުރުމާއި، ދަޢްނަމުގައި ދަ
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  281ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަދި ވަކި ސިއްކައެްއ އޮންނަ މިނިަވން ޤާޫނނީ ޝަްޚޞެކެވެ. ލިބިފައިވާ 

 ގައެވެ. 2008ސެޕްޓެމްބަރ  04ގޮތުގެމަތިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އުފެދިފައިވަނީ 

ގޮންޖެހުންތަކާއި އަދި  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަން ހިނގައި ދިޔަގޮތާއި ކުރިމަތިވި 2017މިއީ 
މި ރިޕޯޓް ބިނާވެގެންވަީނ  ކޮމިޝަނުގެ ކުރިމަގަށް ރޭވޭ ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރާ ކޮމިޝަުނގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެވަނަ މާއްދާ އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  159ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މަސް ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  އޫލިއްޔަތުތަކާއި 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
ގެ ދަށުން ަފނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން އުުފލާ ޝަކުވާތައް ބަލައި، އެފަރާތްަތކާމެދު  )ށ(މާއްދާގެ 

މަޤާމުން ވަކިކުރާންޖެހޭ މީހުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަްށ  ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައާއި
 .އިވާ މަސައްކަތްތައްކޮމިޝަނުން ކޮށްފަ

 

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

 

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

 އެހެނިހެން ކަންތަްއތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލަފާދިނުން.



 

2 

2017ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު  

  ެވަނަ  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެ)ބ( އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް މާއްދާގެ  159ޤާނޫނުއަސާސީގ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ  ގެމަތިންގޮތު ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ )ޅ( މާއްދާގެ

 .ކަންތައްތައް
  

  ްނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫާނއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
 ތައް.ކޮމިޝަނާ މަތިކުރެވިފައިވާ ކަންަތއް

 

ނޑަކަށް ބަލާފައި  ވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި މައިގަ
 ނުކުތާަތކަށެވެ.  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 36

 ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  .1
 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަަލތައް .2
 ޝަނުން ނިންމި މައްސަލަތަާކއި، އެ މައްސަލަތައް ނިންމިގޮތް ކޮމި .3
 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތައް .4
 ަމއްސަލަތައް  ނުނިމިވާކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  .5

 
ނު މުހިންމު ޙަރަކާތްތަކާއި ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ހިްނގު 2017އެގޮތުން 

 ވާނެއެވެ. ހިންގުމުގައި ދިމާވި އެކިއެކި ގޮތްޖެހުންތަކަށް މި ރިޕޯޓްގައި އަލިއަޅުވާލާފައި
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`
 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ ބަސް  .2

 

 
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أأرشف الأنبياء 

 !نيواملرسلني وعىل أ هل وحصبه أأمجع
 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައި ދިނުމުގެ  2017ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 
  ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާ ޝުކުރު ކުރަމެވެ.هللا އުފާލިބުނު ކަމަށްޓަކައި ިނޢުމަތްަތކުގެ ވެރި 

 ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ 
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުން ބާރު ލިބިެގން އުފައްދަވާފައިވާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު 

ރާއްޖޭގެ ދިވެހި އި ންގެ ޤާނޫނުންނާޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ ޤާނޫނުއަސާސީއާއިމުއައްސަސާއެކެވެ. 
ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި  ކޮށްފައިާވ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް ކޮމިޝަނާ ހަވާލު ިހރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޫނނުންދިވެފަ

އޭގެތެރެއިްނ ، އް ކުރަންފެށިގުނަ މަސައްކަތްތަކެވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު ގިނަ   2017އަދާކުރުމަށްޓަކައި 
 ފާހަގަކުރަމެވެ.  ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާކަން ބައެއް މަސައްކަތް

ކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއްގައި އިންސާފުން ޝަރީޢަތްކުރެވުމަ
ނޑިޔާރުންނަކީ ވަކިފަރާަތކަށް ނުޖެހޭ މިނިަވން، މުސްތަިޤއްލު،  ބަެއްއ  ލިބިފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤަކަށް ވެފައި، ފަ

ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ކުރުމަށް ރައްކާތެރިކަރާމާތް ނަގަހައްޓައި،  އިންސާނީކަމާއި ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 
ނޑިޔާރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށްވެފައި، ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަްއ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމު ން ގެންދިޔުމަކީ ފަ

ކުރިއަރުވައި ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ެއންެމންގެ މައްޗަށް އެއްބީދައަކުން ހިނގަމުންދާކަްނ 
ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް އެމަޤްޞަދު  ،ވާއިރު ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމަކަށްވެފައި ކަށަވަރުކުރުމަކީ

 އަޅަންޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ފިޔަވަޅުތަކެއް ކޮމިޝަނުން އާޢަޒުމަކާ އާވިސްނުންތަކަކާއެކު އަވަސް

( ނެގެހެއްޓުމާއި މިނިވަްނ Rule of Lawދިމިޤުރާތީ ވެއްޓެއްގައި ޤާނޫނުެގ ވެރިކަން )
ނޑިޔާރު ގެއެއްގެ މުހި ނޑިޔާރުގެއިން އަދާކުރަމުންންމުކަމާމުސްތަޤިއްލު ފަ  ގެންދާ ދުސްތޫރީ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ފަ

ފާހަގަކޮްށ ބެހޭގޮތުން މުޅި މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރި ކުރުމަކީ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމެއްކަން 
ނޑިޔާރުކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އާންމުންނަށް އަންގައި ނޑިޔާރުންގެ މަދީ ފަ ސައްކަތުގެ އިތުރަްށ ގެއާއި ފަ

ން އާންމުްނ ގުޅޭގޮތު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ މަތިވެފައިވާ ދުސްތޫރީ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ

 ށް ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަތްތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ހޭލުންތެރިކުރުމަ
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އި ނިމި ހާވެސް އަވަސް ސްޕީޑެއްގަތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ވީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީކޯޓު
ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ރުހުން ލިބޭފަދަގޮތަަކށް ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އެ ކޯޓުތަކަްށ 

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރެވިގެން ކަމަށްއެކަީށގެންވާ ޤާބިލު ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް އެ މަޤުސަދު  ކަމަށްވާތީ ފަ
 ވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ.ވަނަ އަހަރު  2017ޞްތެރި މަސައްކަތްތަކެއް އާޢަޒުމަކާއެކު އިޚްލާޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ  އިނާޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫ
ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޫނނޫ ކޮމިޝަާނ  ނާިއ އަދި އެހެންވެސް ޤާޫނނުތަުކންފަ

 26 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަންގެ 2017ލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫ
 ސާޅީސް  ސަޭތކަ) 144 ކޮމިޝަނުން މިބައްދަލުވުްނތަކުގައި. ބާއްވާފައެވެ ވަނީ  ބައްދަލުވުމެއް( ސައްބީސް)

  . ނިންާމފައިވެއެވެ ނިންމުމެއް( ހަތަރެއް

 އާ އެއްގޮތްވާޕްރެކްޓިސް ބެްސޓް ޓަރނޭޝަނަލްއިން ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތްތައް ގެކޮމިޝަނު
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. ވަނަ އަހަރުވެސް  2017 ގޮތުގެމަތިން ބައްޓަން ކުރުމަްށަޓކައި

ސިންގަޕޯރގެ މެނޭޖްަމންޓް ޔުނިވަރސިޓީގެ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ އޮފް ލޯ، ިމސްޓަރ ޔޫޖީން އެގޮތުން 
  ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ޝަނުން ބައްދަލުކުރައްވާ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮމި ޓާންއާއެކު

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް ހަލުވި މިނެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވެފައިާވ 
ގެ ރެވިފައިވީނަމަވެސް ކޮމިޝަނުއް ކުމަސައްކަތްތަކެ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ގިނަ
 ފާހަގަކުރަމެވެ. ހުރިކަން ގޮންޖެހުންަތއް މަސައްކަތަކާއި ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގައި 

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި އެިކ  ވާއެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުީޢ ކޯޓުތަކަށް ބޭުނން ފަ
މަކަށް ޙައްލެއް ލިބުމުގެ ދަތިކަ ،ޖުރިބާއާއި ހުނަރު ހުރި ފަރާތްތައްތަޢުލީމާއި ތަ ވާ،މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް ބޭނުން

 ނުލިބެއެވެ.

ޤާޫނުނ  ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދަން ބަލާއިރު، ޝަކުވާތައް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ
 ތަޙްޤީޤްކުރާ ަގއި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 25 ޤާނޫނު( ގެ )ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 2008/10ނަންބަރު 
 އެފަރާތްތަކާމެދު ނުވުމުންހާޒިރު އަމުރަށް އެ ،ބާރު އޮތްނަމަވެސް ނެރުމުގެ އަމުރު  ޙާޟިރުވުމަށް ކޮމިޓީއަށް

 ޝަކުވާތައްރުނުކުރެވި ހާޒިމިފަދަ ޙާލަތުގައި މައްސަލައާގުޅޭ ފަރާތްތައް  ،ެނތުމުން ބަޔާންވެފައި ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނެ
 މާިވއެވެ.ދާޮގތް ދިނުބެލި ދިގުލައިގެން 

އިންސާނީ  ،ނީގޮތުން ކޮމިޝަަނށާ މަތިކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަދާކުރަންބަލާއިރުޤާނޫ
ކޮމިޝަނުގެ   ،ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިެއރުވުމަކީ އެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ބައެއްކަމަށް ވާއިރު

އަިދ  ތަމްރީްނ ކުރުމާއި ބަޖެޓުގައި މިކަމަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަަބުބން މުވައްޒަފުން

ނޑިޔާރުންގެ "ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް" އަށް ބޭނުންވާ ޙަރަކާތްތައް  އެވެ.ފަ ގޮތް ަވނީ ނުވެނެހިންގޭ ފަ
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އެއްވިސްނުމެއްގައި  މުވައްޒަފުން މެންބަރުނާއި ކޮމިޝަނުގެ ،ދިމާވިނަމަވެސްކަން މިހެން 
ވަނަ އަހަރަީކ  2017ްތ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުްނ ހިތްވަރާއި މިންނެ އެއްމާޒަކަށް ވާސިލުވުމަށް ކުރި

ބީތަކެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިާވ ކުރިއެރުންތަކަކާއި ކާމިޔާ އިމަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގަމުހިންމު ކޮމިޝަނުގެ 
  ފާހަގަކުރަމެވެ. އަހަރެއްކަން އުފަލާއެކު 

 2017އް އަދާކުރުމުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަ 
ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި  ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުންނާިއ 

ނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގަިއ ހުންނަވައިގެން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ
 މަނިކުފާނަްށ  އެމި ފުރުޞަތުގައި ޝަނަށް ކޮށްދެއްވާފައިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް ޙަމީދު މުޙަންމަދު ކޮމި

 ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުެގ  މެންބަުރންނަކީ ގިނަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 
އްވާ ފަރާތްތަކަށް ވާއިރު އެބޭފުޅުންގެ ިމ އިތުރުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ުމހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަ

ގެ ބައްދަލުވުންތަަކށް ވަޑައިގަތުމަްށ ށް އަދާކުރައްވަމުްނ ކޮމިޝަނުދެންނެވި މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިުބތައް ފުރިހަމައަ
މީގެ އިތުރުން އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކަށް ވަޑައިގެން އެ ބެހެއްޓެވި ފަރުވާތެރިކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ނުޑ މެްނބަރުން ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމެުވމަށްޓަކައި ގިނަ ވަުގތުތަކެއް  ހޭދަކުރައްވާފައިވާ ކަންެވސް އަޅުގަ
 ރަމެވެ. ފާހަގަކު

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެކިގޮތްގޮތުން 
ޢިއްޒަތްތެރި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރާތަކަށާއި ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިވެދެއްވި ދަުއލަތުގެ އެންމެހައި އިދާ

  ކުރު ދަްނނަވަމެވެ.ހީވާގި މުވައްޒަުފންނަށް ނިހާޔަަތށް ޝުމެންބަރުންނާއި 

 އަހަރު ފުރޭ އަހަރުކަމަށް 10 ހަރަކީ ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށްވަނަ އަ 2018އަދި 
ޝަންެގ މުވައްޒަފުންނަށް މިއަހަރުގެ މުނާސަބަތުގަިއ ވުމާއެކު ކޮމިޝަނުގެ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށާއި ކޮމި

 ހެޔޮއެދުމާއި ތަޙްނިޔާ ދަންނަވެމެވެ.

 1439 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 05
  2018 ފެބްރުއަރީ 21

 ރީފްޢަهللا ޢަބްދު          
 ގެ ރައީސްކޮމިޝަނު
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ޮގތް 
ވާ 
ގެްނ

ެިވ ލ
ެއުކ
ްނ 

ަޝ
ޮކިމ
 

ުސޕީްރމް ޯކުޓގެ ަފނިޑާޔުރްނގެ ެތެރިއްނ، ެއޯކުޓްނ  
ިއްނީތޚާުބކާުރ ުއްއަތަމ ަފނިޑާޔުރ ފަިޔަވިއ ެއެހްނ  

 ަފނިޑާޔަރުކ 

 ަރްއިޔތްުނގެ ަމޖިީލުހގެ ަރީއސް 

ަހިއޯކުޓަގިއ ިހެމޭނ ަފނިޑާޔުރްނގެ ެތެރިއްނ، ެއޯކުޓްނ  
 ިއްނިތޚާުބކާުރ ަފނިޑާޔަރުކ 

ަރްއިޔތްުނގެ ަމޖިީލުހގެ މްެނަބުރްނގެ ެތެރިއްނ، ެއ 
 ަމޖިީލުހްނ ަކނޑަައޅާ މްެނަބރު 

ާޢްނމްުނގެ ެތެރިއްނ، ަރްއިޔތްުނގެ ަމޖިީލުހްނ  
 ަކނޑަައޅާ ީމަހކު 

 ިސވިލް ަސރވިްސ ޮކމަިޝުނގެ ަރީއސް 

 ަރީއުސލްޖުމްހިޫރްއާޔ ަޢްއަޔުނުކާރ ީމަހކު 

 ަބްނޑަާރަނިއބު 

ިދެވިހާރްއޖަޭގިއ ޤާޫނީނ ަވީކލަުކްނ ުކުރުމގެ  
ުހްއަދިލިބފިައވާ ަވީކލްުނގެ ެތެރިއްނ، ެއަބއިމީުހްނ  

 ިއްނިތޚާުބކާުރ ޤާޫނީނ ަވީކލުަކ 

ަދުށޯކުޓަތުކގެ ަފނިޑާޔުރްނގެ ެތެރިއްނ، ެއޯކުޓްނ  
 ިއްނިތޚާުބކާުރ ަފނިޑާޔަރުކ 
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 ން މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  .3

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ޢަރީފް هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު
 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް
 ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް

 މަދު މަޞީޙު މުޙައްهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު
 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު 

 އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައޫފް އިްބރާހީމް 
 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު 

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު 
 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު 

 އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު 

 އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޙަންނާން ައޙްމަދު
 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު 

 ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް
 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު 

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢަނިލް
 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު 

 ޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމްއަލްއުސްތާ
 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު 
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 މެންބަރު  ވެވަޑައިގެންވި ވަކި ކޮމިޝަނުން 
 

 

  

 
 
 

 
 

 
 

 މެންބަރަކު ހަމަޖެއްސުން  ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމަށް 

 

 

 

 

 

 

 

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ެގ  158އަސާސީގެ ޤާނޫނޫ
ނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް  ދަށުން ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަ

ނޑިޔާރަކު ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަެރއްގެ ގޮތުގައި  ނޑައަޅާ ފަ ކަ
 2ހޭދަކުރާނީ، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި 

އަހަރުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އިތުރު  2ށާއި އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ކަމަ
ނޑިޔާރުންގެ ަމޖިލީހުން  ނޑިޔާރަކަށް ހުރެވޭނީ ފަ މުއްދަތަކަށް ހަމަ އެފަ
ނޑައަޅައިފިނަމަ ކަމަށާއި އެގޮތުން އިތުރު މުއްދަތަކަށް  ަޢއްޔަނު  ކަ
ނުކޮށްފިނަމަ ެދން ޢައްޔަނުުކރެވޭނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އެހެން 

ނޑިޔާރަކު ކަމަށް،  ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް  2017ޖުލައި  9ފަ
ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިން ނޑިޔާރު މެކޯޓުގެ ފަ ވުމާގުޅިގެން ފަ

އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙަންމަދު ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަނުކޮްށފައިވާ 
ގައި ކޮމިޝަނުގެ  2017ޖުލައި  9މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ، 

 .މެންބަރުކަމުން ވަނީ ވަކިވެފައެވެ

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި 
ނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު  ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ވަނަ  158ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކި ކުރައްވައި، ޤާނޫނޫއަސާސީގެ 
ނިޑޔާރުންގެ މާއްދާގެ )ށ( ެގ ދަށު ްނ ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަ

ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްެގ ގޮތުގައި 
ނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު ޢަރީފް هللا ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ  ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ
  2017ޖުލައި  10 ،މާގުޅިގެންގައި ނިންމެވު 2017ޖުލައި  9މަޖިލީހުން 

ަޢރީފް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަުމގެ ހުވާ هللا ގައި އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު
هللا ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު

 2017ގައި ބޭއްިވ  2017ޖުލައި  10ޢަރީފް ހަމަޖެއްސެވުމާގުޅިގެން 
ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ވަނަ  48ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނުގެ 

ޢަރީްފ ވަނީ هللا ތާޛު ޢަބްދުސްރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް އަލްއު
 ޢައްޔަނުކޮށްފައެވެ.

 އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙަންމަދު 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ނޑިޔާރު   ފަ

 ޢަރީފް هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ނޑިޔާރު   ފަ
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 އަށް(    2017ޑިސެމްބަރ  31ން  2017ޖެނުއަރީ  1) ރީ ހާޒި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ  3.1

ވަނަ މާއްދާެގ  19 )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ 2008/10ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
)އައްޑިހަ ތިނެއް( ޖަލްާސ  83ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި  2017ދަށުން 

)ސައްބީސް(  26ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިފައިަވނީ  2017އެޖެންޑާ ކުރެވުނެވެ. މީގެތެރެިއން ކޯރަމް ހަމަވެގެން 
މެންބަރަކު ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ޖަލްސާގެ ޢަދަދު ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ  ޖަލްސާއެވެ. މެންބަރުންގެ ހާޒިރީގައި އެ

އެ މެންބަރަކު ކޮމިޝަަނށް ޢައްަޔންކުރެވުނު ތާރީޚާ ހަމައިން ނުަވތަ އެ މެންބަރަކު ކޮމިަޝނުން ަވކިކުރި ތާރީޚާ 
ނުވަތަ ޗުްއޓީގައި ނުަވަތ  ހަމައަށް ޝެޑިއުލް ކުރެވުނު ޖަްލސާގެ ޢަދަދުންނެވެ. އަދި އެ ެމންބަރަކު ސަލާމްގައި

ޖަލްސާ އެޖެންޑާކޮށް ޖަލްސާ ބާއްާވ އަދި  ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހުންނެވި ދުވަސްތައްވެސް ނުހިމަނައެވެ.
ގަޑިއަށް އެ މެންބަރަކު ކޮމިަޝނަށް ވަޑައިގަންނަވާަފހުން ކޯަރމް ނުލިބުމުގެ ަސބަބުްނ ޖަްލސާ ކެންސަލްވި 

 ނުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވިކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް އެ މެންބަރެއް ކޮމިޝަ

އެހެންކަމުން ކޯރަމް ލިބިގެން ޭބއްވުނު ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދާއި މެންބަރުން ވަޑައިގަންނަވަންެޖޭހ 
 އި ވާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މި ތަފާތު އައިސްފަ ޢަދަދު ވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާތަކުގެޢަދަދާއި 

 މެންބަރުން 

ެހޭ 
ަންޖ

ްނަވ
ިގަނ

ަޑައ
ވ

ަދަދު 
ެ ޢ

ަކުގ
ްސާތ

ޖަލ
 

ެވި 
ެންނ

ައިގ
ވަޑ

ަކުގެ 
ްސާތ

ޖަލ
 

ަދަދު 
ޢ

 

ަވާ 
ަންނ

ިނުގ
ަޑައ

ވ

ަދަދު 
ެ ޢ

ަކުގ
ްސާތ

ޖަލ
 

 2 6 8 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު 

 1 16 17 ޢަރީފް هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް

 0 26 26 ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް 

 6 13 19 މަސީޙު މުޙައްމަދު هللا މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ކޮމިޝަނުގެ

 0 22 22 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު  ޢަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހިމް 

 13 9 22 ރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަ

 1 22 23 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހިމް ރިޟާ 

 0 26 26 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު 

 0 20 20 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް

 4 11 15 ޙައްމަދު އަނިލް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު މު

 0 26 26 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމް 
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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
 

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި އަހަރު ވަނަ 2017 ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން  ފަ
ނޑިޔާރުން ގެންދިޔަ ކޯޓުނޫްނ އެހެންކޯޓުތަަކށް  ޖުޑީޝަލް ދާިއރާގެ ކޯޓުތަކުެގ  ބަދަލުކުރުމާގުޭޅ މަސައްކަތްތަކާއިފަ

ނޑައެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށް ނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުންއިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންކޯޓު  ފައިާވ އުޞޫލުގައިވާ ކަ
ނޑިޔާރުންގެ މަޤާމު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގޮތުގެމަތިން  2010/13ޤާނޫނު ނަންަބރު  ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ   ހުށަހެޅިކުރުމަށް ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިމާއްދާގެ  ވަނަ 25)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
ނޑިޔާރުން  ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.  މުސްކުޅިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފަ
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ނޑިޔާރުންގެ ޢަދަދު  ވަނަ އަހަރު 2017  ފަ

 އަންހެން

 ފިރިހެން 
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ކޯޓަށް ބަދަލުކުރި، މަޤާމު  ކޯޓުން އަނެއް  ވަނަ އަހަރު ޢައްޔަނުކުރި، އެއް  2017 4.2
 ބަދަލުކުރި ފަނޑިޔާރުން 

 
ނޑިޔާރުންނާއި މަޤާުމ ބަދަލުވި ަފނޑިޔާރުންނާއި  2017 ވަނަ އަހަރު ޢައްޔަނުުކރެވުނު ފަ

ނޑިޔާރުންގެ  ނޫން އެެހން ކޯޓަކަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ކޯޓު  މަޢުޫލމާތު ތިރީގަިއ ބަދަުލ ކުރެވުނު ފަ
 އެވަނީއެވެ.
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ަނޑިޔާރުން  ހަރެއް ނިނުމުއިރުކޮންމެ އ  ޢަދަދު ތިބިފަ
 

 ވަނަ އަހަރު ޢައްޔަނުކުރި ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަދަދު  2017 7

ކޯޓަށް ބަދަކުރި  ކޯޓުން އަނެއް  ވަނަ އަހަރު އެއް  2017 4
 ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަދަދު 

 ވަނަ އަހަރު މަޤާމު ބަދަލުވި ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަދަދު  2017 2
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 ފަނޑިޔާރުން  ވަނަ އަހަރު ޢައްޔަނުކުރި  2017 4.2.1

 
 
 

ވަނަ މާއްދާަގއި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޑީޝަލް ސަރވިސް ޖު
ނޑިޔާރުން (ހަތެއް) 7 ،ވަނަ އަހަރު 2017 ދަށުން ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ހ( ގެ ވަނީ  ފަ

  އެގޮތުން ޢަްއޔަނުކުރެވުނު ފަރާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ޢައްޔަންކޮށްފައެވެ. 
 

 ޢައްޔަނުކުރި ކޯޓް  ޢައްޔަނުކުރި މަޤާމު  ދާއިމީ އެޑްރެސް  ނަން 

 ޢަލީ އަލްއުސްތާޛު
 ޝަރީފް

 މެޖިސްޓްރޭޓް މާމެންދޫ. ލ ޓްރޭޓްއިސްމެޖިސް ކޯޓް އިސްދޫ. ލ ބީޗްރެސްޓް،
 ކޯޓް

 ސުލައިމާން އަލްއުސްތާޛު
 މުޙައްމަދު 

 ހިންނަވަރު .ޅ  އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ކުރެންދޫ. ޅ ނޫރާނީގެ،
 ކޯޓް މެޖިސްޓްރޭޓް

 ލިމްޢާން  އަލްއުސްތާޛު
 މުޙައްމަދު 

 މެޖިސްޓްރޭޓް  ވާދޫ .ގދ  އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ވާދޫ. ގދ ވަޑިގެ،
 ކޯޓް

 މުޙައްމަދު  އުސްތާޛުއަލް
 އިޙްސާން 

 މަކުނުދޫ .ހދ  އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ތުލުސްދޫ. ކ ނޫރުވާދީ،
 ކޯޓް މެޖިސްޓްރޭޓް

. ޏ ކޯޒީ،. ފުނާޑު ލީނާ ޚަދީޖާ އަލްއުސްތާޛާ
 ފުވައްމުލައް

 ފުވައްމުލަކު .ޏ މެޖިސްޓްރޭޓް
 ކޯޓް މެޖިސްޓްރޭޓް

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް 
 ނަޞްރާ

ޅ. ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް  މެޖިސްޓްރޭޓް އަލޭރު، ކ. ތުލުސްދޫ
 ކޯޓް

 މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު
 هللاޢަބްދު ޝަނީޒް

. ގދ ހަނދުވަރީނާޒް،
 ގައްދޫ

 މެޖިސްޓްރޭޓް  ގައްދޫ. ގދ  މެޖިސްޓްރޭޓް
 ކޯޓް

29 
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 ކޯޓަށް ބަދަލުކުރި ފަނޑިޔާރުން  ކޯޓުން އަނެއް  ވަނަ އަހަރު އެއް  2017 4.2.2

 

 
ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަެހޅުމަކަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ފަ

 3ވަޒީފާ ައދާކުރަމުން ދިޔަ ކޯޓުނޫްނ އެެހން ކޯޓަކަށް  ،ވަނަ އަހަރު 2017ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން  159
ނޑިޔާރުން ވަނީ ބަަދލު ކުރެވިފައެވެތިނެއް)  . ( ފަ

 

ނޑިޔާރުން 2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަދި ަވަނ  37ގެ ޤާނޫުނ( ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ކޯޓު ނޫން އެހެްނ ، މާއްދާގެ )ނ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން

ނޑިޔާރަކުވެސް ހިމެނެއެވެ. 1 ކޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ އެގޮތުން ބަދަލުކުރެވުނު ފަރާތްތައް ތިރީގައި  )އެކެއް( ފަ
 އެވަނީއެވެ.

 ބަދަލު ކުރި ކޯޓް  ބަދަލު ކުރި މަޤާމް  ހުރި ކޯޓް  ރި މަޤާމް ހު  ނަން 

 އަލްއުސްތާޛު
 ޔޫސުފް ޢަބްދުލްބާރީ

 ކޯޓް  ޖުވެނައިލް  ޤާޟީ ކޯޓް ކްރިމިނަލް  ޤާޟީ އިސް

 އަލްއުސްތާޛު
 ޝަކީލް އަޙްމަދު

 ކޯޓް ފެމިލީ  ޤާޟީ ކޯޓް ކްރިމިނަލް  ޤާޟީ

 އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް
 ލަޠީފް 

 ޖުޑީޝަލް. ބ
 ދާއިރާ  ދާއިރާގެ
  މެޖިސްޓްރޭޓް އިސް

 އޭދަފުށީ . ބ
 ކޯޓް މެޖިސްޓްރޭޓް

 ކޯޓް
  އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

 ދަރަވަންދޫ. ބ
 ކޯޓް މެޖިސްޓްރޭޓް

 އަލްއުސްތާޛު
 ޝަހީދު ޙުސައިން

 އިސް  ކޯޓް
  މެޖިސްޓްރޭޓް

 ހޮޅުދޫ. ނ
 ކޯޓް މެޖިސްޓްރޭޓް

 ފޭދޫ . ސ  މެޖިސްޓްރޭޓް
 ކޯޓް މެޖިސްޓްރޭޓް
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 ޢަދަދު
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 މު ބަދަލުކުރި ފަނޑިޔާރުން ވަނަ އަހަރު މަޤާ  2017 4.2.3
 

 
 

 

ނޑައެޅުމަށް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުން  ކޯޓުޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ކޯޓުތަކުގެ  ކަ
ނޑިޔާރުންގެ ދޭއް() 2ވަނަ އަހަރު  2017ުއޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން  ކޮށްފައިވާކޮމިޝަނުން ފާސް މަޤާުމ  ފަ

 ބަދަލުކުރެވުނު ފަރާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އެގޮުތން މަޤާމު ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

 ބަދަލު ކުރި ކޯޓް  ބަދަލު ކުރި މަޤާމް  ހުރި ކޯޓް  ހުރި މަޤާމް  ނަން 

 މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފަހީމް
 ޖުޑީޝަލް. ލ)

 ( ދާއިރާ

 ފޮނަދޫ. ލ
 މެޖިސްޓްރޭޓް

 ކޯޓް

 ފޮނަދޫ. ލ  މެޖިސްޓްރޭޓް
 ކޯޓް މެޖިސްޓްރޭޓް

 އަލްއުސްތާޛު
 ޢަބްދުލްފައްތާޙް
 ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 ގަމު. ލ  މެޖިސްޓްރޭޓް
 މެޖިސްޓްރޭޓް

 ކޯޓް

 އިސް  ކޯޓް
 މެޖިސްޓްރޭޓް

 ގަމު . ލ
 ކޯޓް މެޖިސްޓްރޭޓް

 

 މުސްކުޅި ކުރި ފަނޑިޔާރުން ވަޒީފާއިން ވަނަ އަހަރު  2017 4.2.4
 

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/13ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ާދ ވަނަ މާއް 25)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ
އަހަރުވުމުްނ  55"އުމުރުން ގެ )ނ( ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ  64އާއި 

ނޑިޔާރުންނަށާއި އެދިގެން ޞިއްޙީ  އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް 55 ،އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަ
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2017ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު  

ނޑިޔާރުންނަށްސަބަބުތަ " ޤަވާއިދުގޮތުގެ ނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޢި ކަށްޓަކައި ަމޤާމުން ުމސްކުޅިކުރާ ފަ
ނޑިޔާރެއް ވަނީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކޮށްފައެވެ. 4 ގެ ދަށުން މުސްކުޅި ވަޒީާފއިން އެގޮތުން  )ަހތަރެއް( ފަ

 ފަރާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 

 ހުރި ކޯޓް  ހުރި މަޤާމު  ދާއިމީ އެޑްރެސް  ނަން 

ޢަލީ  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް
 ދީދީ

. ގދ ލައިޓްނިންގ،
 ތިނަދޫ 

 ދާއިރާގެ  ޖުޑީޝަލް. ހއ
  އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ދާއިރާ

 ދިއްދޫ. ހއ
 ކޯޓް މެޖިސްޓްރޭޓް

 މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް
 އިސްމާޢީލް

 ދާއިރާގެ  ޖުޑީޝަލް. ށ  މެޖިސްޓްރޭޓް
  އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ދާއިރާ

 މެޖިސްޓްރޭޓް  ފުނަދޫ. ށ
 ކޯޓް

 هللاޢަްބދު އަލްފާޟިލް
 ޖަމީލު

 ގަން . ލ ،ހާވިލާ
 (މަތިމަރަދޫ)

 މެޖިސްޓްރޭޓް  ގަމު. ލ  އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
 ކޯޓް

 ޢަލީ ޝާމް އަލްފާޟިލް
 މުޙައްމަދު 

 ހިންމަފުށީ . ކ  އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މާލެ ހިޔާ،. ގ
 ކޯޓް މެޖިސްޓްރޭޓް
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2017ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު  

  ން ޝަކުވާ ބެލުންކޮމިޝަނު .5

އި މަސްއޫލިއްޔަތާ ހިމެނޭ އްދާގައިމާ ވަނަ 21 ޤާނޫނުގެ ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް

 :ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ށ( ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް

ނޑިޔާރަކާ ބެހޭގޮތުން ހުށަެހޅޭ ޝަކުވާތަކާއި ނުވަތަ ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން ެއ  ފަ
ނޑިޔާރަކާ ސުވާލުކުރުމާއި، އެ  އެގޮުތްނ  ނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަ ޝަކުވާފަ

ކޮންމެގޮތަކުން ކޮމިޝަަނށް ަޝކުވާއެއް ހުށަހެޅުނު ނަމަވެސް އެ ޝަކުވާއެއް ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައިވާ 

 ގެންދަނީ ބަލަުމންނެވެ.

 
 

 ޝަކުވާތައް  ބެލި ޝަނުން ކޮމި ވަނަ އަހަރު  2017 5.1

ނޑިޔާރުންނާ 2017 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފަިއ ގައި ޝަކުވާގެ ގޮތުބެހޭގޮުތން  ވަނަ އަހަރު ފަ
ވަނަ އަހަރު  2017ތަކާއެކު ޝަކުވާއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާ)ނުވައެއް(  9ވަނީ 
އިްނ އެއް  ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ. މީގެ ތެރެަޝކުވާ)އެއްސަތޭކަ ފަނަރަ(  115

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވަިކ ގޮތެއް ނުިނިމ  2017އެވެ. އެހެންކަމުން ޝަކުވާ( އްޓި )ބައިހަ 62ނިމިފައިވަނީ 
ތަކަީކވެސް ދިރާސާ މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ތަޙްޤީީޤ ޝަކުވާމިހުރިހާ އެވެ. ޝަުކވާ )ތޭަވންނަ( 53ވަނީ 

 ތަކެވެ. ޝަކުވާމަރުޙަލާގައި ކުރިއަށްދާ 

 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ

 ދައުލަތުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ

ކޮމިޝަނުން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ބަލާ  
  ޝަކުވާ
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2017ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު  

 ވޭ އުސޫލު ޢަމަލުކުރެ  ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާމެދު ޝަނަށް ކޮމި  5.2
 

ތެއް ނިންމުން ރިޔާސަތުން ގޮ ޝަކުވާ ހުށެހެޅުން  
ިޝަނަށް 

ކޮމ
 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނީ ފޯމުން 

  ދިރާސާކުރަން ނުފެނޭ  ދިރާސާކުރަން ފެނޭ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި 
ފަރާތަށް ޖަވާބު ދިނުން 

  

ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ  ދިރާސާކޮށް
 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން 

 ކޮމިޓީތަޙްޤީޤު
 އެކުލަވާލުން 

ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުރިޕޯޓާމެދު ގޮތެއް 
 ނިންމުން 

ތަޙްޤީޤުރިޕޯޓު އެކުލަވާލާ 
 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން 

ތަޙްޤީޤުރިޕޯޓު 
 ފުރިހަމަވެފައިވާކަން 

ތަޙްޤީޤުރިޕޯޓު 
 ފުރިހަމަނުވާކަން 

 މި 

އަލުން އަނބުރާ 
 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން 

ޖަވާބުދާރީވުމަށް ރިޕޯޓު 
ނޑިޔާރަށް ފޮނުވުން  ފަ

ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ އަނބުރާ ފޮނުވުމުން، ކޮމިޓީއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން 
 އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު، އިސްވެ ދެންނެވުނު ތަރުތީބުން އަލުން ކޮމިޝަނަށް ގެނައުން.

 މި ދ

 މ

ކުރަން ފެނޭ ތަޙްޤީޤު ކުރަން ނުފެނޭ ތަޙްޤީޤު   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 
  ޖަވާބު ދިނުން 
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ޢަދަދު  ޝަކުވާގެ ނިޔަލަށް ބަލަމުންދާ  ވަނަ އަހަރުގެ 2017  
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 ތަފާސްހިސާބު  ޝަކުވާގެ ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2017 5.3

 ޝަކުވާގެ ބާވަތް  

 ގެ ނިޔަލަށް ނުނިމި ހުރި  2017 ގެ ނިޔަލަށް ނިންމުނު  2017 ގެ ނިޔަލަށް ބަލަމުންދާ  2017
 ހުށަހެޅުނު އަހަރު  ހުށަހެޅުނު އަހަރު  ހުށަހެޅުނު އަހަރު 
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 ޚިލާފުވެަފއިވާަކަމށް ުނޖެހުމާ ވަކިފަރާތަކަށް  .1
 ޝަުކވާ  ހުށަހަޅާަފއިވާ

 
3 2 1 2     

 
3  1 2     

 
 2       

އިންޓެްގރިޓީއާ ޚިލާުފވެަފއިވާ ކަމަށް   .2
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

7 22 14 15 20 2  1  
 

13 7 12 9   1  7 9 7 3 11 2    

ހިތްތިރިކަާމއި ިރވެތި ައޚްލާޤު ނެތްަކމަްށ   .3
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

1 1  1 3   2 1 
 

1  1      1    3   2 1 

 ހަމަހަމަަކން ނެތްކަމަށް ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަކުވާ   .4
 

    1 1   
 

     1   
 

    1    

ނެތްކަމަށް ހުށަަހޅާފަިއވާ  ހުނަާރއި ކުޅަާދނަކަން  .5
 ޝަކުވާ 

 
  1   2   

 
  1   1   

 
     1   

6.  
ސިޔާސީ ަޙރަކާުތގައި ަބިއވެިރވާކަމަށް 

 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 
1 1        

 
        1 1        

7.  
ޝަރީޢަތް ކުުރމަށް ހެދިަފއިވާ ޤަވާިޢދުަތކާ 
 ޚިލާފުވެަފއިވާަކމަށް ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝަުކވާ 

 
   1  1 1  

 
   1  1 1  

 
        

ލަްސެވެގން  ޝަކުވާކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ   .8
 ހުށަހަޅާަފއިވާ ޝަުކވާ 

 
     1   

 
     1   

 
        

ޤާނޫުނއަާސސީާއއި ާޤނޫނުތަކާ ޚިލާފު   .9
 ވެފަިއވާކަމަށް ބުނެ ހުށަަހޅާފަިއވާ ޝާުކވާ 

 
3  1  2    

 
3  1  1    

 
    1    

 ޖުމްލަ  
9 30 16 19 26 5 5 4 1  20 7 16 12 1 4 2 0 9 10 9 3 14 4 1 2 1 

115 62 53 
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 ކަށް އައިބަދަލުތައް ތަކާއި އުސޫލުތަ ޤަވާއިދު ވަނަ އަހަރު  2017 .6
 

އްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވަނަ މާ 21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
 ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )ނ( ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛

 

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަންޖެޭހ  ކޮމިޝަނުގެޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މި 
ތަކާއި ޤަވާއިދުބަެއއް  އަހަރު، ވަނަ 2017 ،ރެިއންއެކުަލވާލުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެ އި އުސޫލުތައްތަކާޤަވާއިދު

  އް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.މަސައްކަތްތަކުރުމުގެ އިޞްލާޙު  އުސޫލުތައް

 އި އުސޫލުތައް ތަކާ ޤަވާއިދު ލާޙު ކުރެވުނު ޞް އި  6.1

 

ވަނަ   17ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 
 .  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން(ޅ)މާއްދާގެ 

ވަނަ   58ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 
. އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން(އ)މާއްދާގެ   

ނޑު ރިވިއުކުރުން  .މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މަޤާމުގެ އޮނިގަ

ވަނަ   67ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 
 .  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން( ދ)އަދި ( ފ)މާއްދާގެ 
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ލަފާ  .7
 

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

 

ވަނަ އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކޮމިަޝނުގެ  2017
 ށް ލަފާފުޅެއް އަރުވާފައެއް ނުވެއެވެ.ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮ މަސައްކަތްތަކާ

 
 

 ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތައް  .8
 

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

ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.  (ސައްބީސް) 26 ނުގެކޮމިޝަވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  2017
ިނންމުމެއް ނިްނމާފައިވެއެވެ. މި  ސާޅީސް ހަތަރެއް(ސަތޭކަ ) 144މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިަޝުނން 

ކާއި ކޮމިޝަްނ ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަ ަމއްޗަށް ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަުކން 
  ހިެމނެއެވެ. ންގުމަށް އިދާރީގޮތުން ޭބނުންާވ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭުނންވާ ނިންމުންތައްހި
 
 

 

 މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން  8.1
 ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  2017

 ގެ މާއްދާ ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  މަސައްކަތް  

ނޑިޔާރުންނާ ބެހޭގޮތުން ުއފުލާ ޝަކުވާތަްއ   .1 ފަ
ބެލުމާއި، އެފަރާްތތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ 
އެޅުމާއި، މަޤާމުން ވަކިުކރަންޖެހޭ މީހުްނ 
ވަކިކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަމީހުްނ 

ޖުޑީޝަލް 
ސަރވިސް 

 ޝަނުގެ ޤާނޫނު ކޮމި

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 21  
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2017ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު  

  

  

 ކަންތައްތައް ބައެއް  މުހިންމު  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ  2017  8.2

 މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުން.

ހަމަވާ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިްނ  500އާބާދީގަ   .2
ހުސްކޮށްހުރި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ތެރެިއްނ 

ނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަ
ސުޕްރީމްކޯޓުން ލަފާދެއްވާފައިވާ ކޯޓްތަކަްށ 
ނޑިޔާރުން ލިބުނު ރަށްތަަކްށ  އިޢުލާންކޮށް ފަ

ނޑިޔާރުން  ޢައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް. ފަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާޫނނު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  67
ނަންބަރު ވަނަ  1ގެ   

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުމަށް   .3  އެދޭ ފަ
ނޑިޔާރުން މަޤާމުން މުސްކުޅި   ކުރުން.ފަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ނޑިޔާރުންގެ  ފަ

 ޤާނޫނު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  27
ވަނަ މާއްދާެގ  64އަދި 
 )ނ(

ނޑިޔާރުން   .4 އެއްކޯޓުން އަނެއްކޯޓަށް ބަދަލުވާްނ އެދޭ ފަ
  .ބަދަލުކުރުން

ޖުޑީޝަލް 
ސަރވިސް 
 ޤާނޫނު  ކޮމިޝަނުގެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 21

ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުްނ ހުސްވެފައިވާ ދި  .5
ނޑިޔާރުކަމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ  ފަ

 މަސައްކަތް.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ނޑިޔާރުންގެ ފަ

 ޤާނޫނު 

 (ބވަނަ މާއްދާގެ ) 18

ނޑިޔާރުން  ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން   .6 ފަ
ން ހޯދުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމްކޯޓު

ނޑިޔާރުން  ލަފާދެއްވާފައިވާ ކޯޓުތަކަްށ ފަ
 ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާޫނނު 

 (ކވަނަ މާއްދާގެ ) 54

 ތާރީޚް  މަސައްކަތް  

   ީމޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން އެ އޮތޯރިޓީެގ އިޖުތިމާޢ
ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލޭގޭ މަގުތައް ާސފުކުރުމުގެ 

  ެވރިވުން.ގޮތުން ހިންގި ޙަރަކާތުގައި ބައި

  2017ޖަނަވަރީ  21
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2017ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު  

  ްނޑިޔާރުނ  ދަޢުލަތުގެ  ކޯޓުތަކާއި ޝަރުޢީ ދިވެހިރާއްޖޭގެނާ ގުޅޭގޮތުން، ފަ
 ފަދަ މެސެޖު ފެކްސް ސިޓީ ޝަކުވާތައް، ހުށަހަޅާ މުއްސަސާތަކުން

 ކޮމިޝަނަށް  އެއްޝަކުވާ އެފަދަ ބަަދލުގައި ހުށަހެޅުމުގެ ލިޔުންތަކުން
 2010/13ނަްނބަރު  ޤާނޫނު ންވެއްޖެނަމަ،ބޭނު  ހުށަހަޅަން އެފަރާތްތަކުން

ނޑިޔާރުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  ގައިވާ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 38 ގެ(ޤާނޫނު ފަ
ނޑިޔާރަކާމެދު ގޮތުގެމަތިން،  ތުުހމަތުތަކާއި ކުރެވިފައިވާ ެއފަ

 ކޮމިޝަނުން  މި އެކަމަށް ހެކިތަކާއެކު، ދެނިވި  ތާއީދު އެތުހުމަތުތަކަށް
 ންގައިއަ ހުށަހެޅުމަށް  ކޮމިޝަނަށް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

 ޢާއްމު  މުއްސަސާތަކަށް ދަޢުލަތުގެ ކޯޓުތަކަށާއި ޝަރުޢީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
   .ފޮނުވުން ސިޓީއެއް

 2017މާރިޗު  15
 

   ޭނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ގޮތުްނ ކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅ ަތއް ބަލައި ޝަކުވާފަ
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް  ،މުގެ ގޮތުންތަޙްޤީޤް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާ އަވަސްކުރު

ފުރަތަމަ މަރުހަާލގެ ރިޕޯޓް  އެ ޝަކުވާއެއްގެ އެއް ހުށަހެޅުމާއެކުޝަކުވާއެ 
ނޑައެޅުން.  ތައްޔާރު ކުރާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންޯތ، ކޮމިޝަނުގެ ރިޔާސަތުން ކަ

 2017މާރިޗު  22
 

  ީނަންބަރު  ޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް ފިނޭްނސް އޮފް މިނިސްޓްރ           
13-D2/CIR/2016/15 (29 2016 ޑިސެމްބަރ ) ޭމާީލއްޔަތާބެހ 

 އަނެއް އެއްރަށުން  ރާއްޖޭގެ މުއައްސަސާތަކުން ދައުލަތުގެ ސަރކިއުލާއިން
ީތ، ބޮޑުކޮށްފައިވާ އެލަވަންސްތައް ދޭ ދަތުރުތަކަށް  ކުރާ ރަށަށް

ނޑިޔާރުން  ދާއިރާ  ,ޖުޑީޝަލްދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަ
މެޖިސްޓްރޭޓް  ބެލުމަށް ތައްމައްސަލަ ވަކިވަކި އަދި  ޙަވާލުވުމުންނާއި

ނޑިޔާރުން ކޯޓުތަކަށް  ްތައްއެލަަވންސ ދެމުންެގންދާކުރާ ދަތުރުތަކަށް  ފަ

 ރުން.ރިވިއުކު

 2017މެއި  15
 

   ާދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ އިޖުތިމާޢީ ގުޅުމާއި ފަރުދީ ޒިންމ
މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން  އަދާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިނިވަން

 އުފައްދާފައިވާ "އާރޯ" ޙަރަކާތުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  "މައިލޯ 
ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި ޮކމިޝަނުެގ  " ގައ2017ި ކަޕް ފުޓްސަލް އާރޯ

 ދިދައެއް ފާސްކުރުން. 

 2017 އޮކްޓޯބަރ 05
 

   ާދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ އިޖުތިމާޢީ ގުޅުމާއި ފަރުދީ ޒިންމ
އަދާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން 

 2017 އޮކްޓޯބަރ 07
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  އް ކޮމިޓީތަ ދާއިމީ    8.3

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވަނަ މާއްދާަގއި ހިމެނޭ  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
ކާ ަވީނ އެ މަސައްކަތަ ވާޖިބުތައް ރަނގަޅަށް އަދާކުުރމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ މަސަްއކަތްތައް ބައްަޓންކޮށްފައި

ނިންމައި ކޮމިޝަނަށް ުހށަހަާޅ އުސޫލަކުންނެވެ.  ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާަލއި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެކަމެއް 
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކާއި އެކޮމިޓީތަކުން ކުރިއަްށ  2017ތިރީގައި އެވަނީ 

 ގެންގޮސްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެވެ.

 

 ތައުދީބީ ކޮމިޓީ  8.3.1

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ ދި ނޑިޔާރުންނާމެދު  35ވެހިރާއްޖޭގެ ފަ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފަ
ވަނަ އަަހރު ހިމެނިފައި ވަނީ  2017ގައި ތައުީދބީ ކޮމިޓީކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައި ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި 

  ތިރީގައިވާ މެންބަރުންނެވެ.

 ވަކިވި ތާރީޚް  ތާރީޚް  ހަމަޖެހުނު  މެންބަރު  #

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

 2017ޖުލައި  09 2015 ރީވަޖަނަ 21

 ޢަރީފްهللا ޢަބްދުރައީސް އަލްއުސްތާޛު  ކޮމިޝަނުގެ  .2
 )ކޮމިޓީގެ ރައީސް(

 - 2017 ޖުލައި 10

ތާޛު މުޙައްމަދު ނައިބުރައީސް އަލްއުސް ކޮމިޝަނުގެ  .3

 ފައިޞަލް

 - 2014ސެޕްޓެމްބަރ  1

 ޢަބްދުއްރައޫފް އަލްއުސްތާޛު މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ  .4
 މްއިބްރާހީ

 - 2017ޖޫން  07

 ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  "މައިލޯ އުފައްދާފައިވާ "އާރޯ" ޙަރަކާތުގެ ފަރާތުން 
ކޮމިޝަންގެ މެންަބރުންނާއި " ގައި 2017 ކަޕް ފުޓްސަލް އާރޯ
 ވައްޒަފުން ބައިވެރިވުން. މު
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 ޢަބްދުލްޙަންނާން އަލްއުސްތާޛު މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ  .5

 އަޙްމަދު

 - 4112 ސެޕްޓެމްބަރ 1

 - 2017 މާރިޗު 07 އަލްއުސްާތޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު  .6

 
ނޑިޔާރުންނާ ވަަނ  2017ތަކުގެ ތެރެއިން ޝަކުވާ ބެހޭގޮތުން ކޮިމޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ފަ

ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ތަޢުދީބީ ކޮމިޓީން ވަނީ ކުރިއަށް  ޝަކުވާ ( ސައުރަޔާޅީސް) 44 ނިޔަލަށްއަހަރުގެ 
( އަށާރަ) 18 ވަނަ އަހަރު 2017ގެ ތެރެއިން ތަކުޝަކުވާތަޢުދީބީ ކޮމިީޓއާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ . ގެންގޮސްފައެވެ

 ވަނީ ނިމިފައެވެ. ޝަކުވާ
 

މަރުޙަލާއާ ހަމައަށް ރިޕޯޓް ފައިނަލްކުރުމުގެ ތަޙްޤީޤު ނިމި  ގެ ޝަކުވާ (އެގާރަ) 11 އަދި
 ދަނީ ކުރިއަށެވެ.ތަޙްޤީޤް  އެއްގެޝަކުވާ ފަނަރަ() 15 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާއިރުތައް މަސައްކަތް

 

  ކޮމިޓީ  އިދު ޤަވާ  8.3.2

ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
ވަަނ ނަްނބަރުގައި ާވގޮތަށް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްަޔތުތަކާއި ވާޖިބުތައް  3ގެ ( ނބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ )
ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ދާއިމީ  ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ޤަވާއިދުއެކުލަވާލަންޖެހޭ ރަނގަޅަށް އަދާކުރުމަށްޓަކައި 

 މެނެނީހިިމކޮމިޓީގައި ވަނަ އަހަރު  2017އެގޮތުން  ގައި ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. 2014ސެޕްޓެމްބަރ  29ކޮމިޓީއެއް 
   ތިރީގައިވާ މެންބަރުންނެވެ.

 ވަކިވި ތާރީޚް  ތާރީޚް  ހަމަޖެހުނު  މެންބަރު  

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

 2017 ޖުލައި 09 2015 ޖަނަވަރީ  21

هللا ޢަބްދުރައީސް އަލްއުސްތާޛު  ކޮމިޝަނުގެ  .2
 )ކޮމިޓީގެ ރައީސް( ޢަރީފް

 - 2017 ޖުލައި 10

ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  ކޮމިޝަނުގެ  .3

 ލްޞަފައި

 - 2014 މެއި 26

 ޢަބްދުއްރައޫފް އަލްއުސްތާޛު މެންބަރު ގެކޮމިޝަނު  .4
 މްއިބްރާހީ

 - 2017ޖޫން  07
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އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  .5

 ޢީސާފުޅު

 - 2014ސެޕްޓެމްބަރ  1

އަލްއުސްތާޛު މެންބަުރ  ކޮމިޝަނުގެ  .6

 ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު

 - 2014ސެޕްޓެމްބަރ  1

ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް އަހަރު  ވަނަ 2017 ކޮމިޓީގައި ޤަވާއިދު
ޖުލައި  10ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މި މަސައްކަތް ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

 ބައްދަލުން ަވނީ 9ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަްށ  2017ގައެވެ. އެގޮތުން މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި  2017
 ބާއްވާފައެވެ.

 

 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ކޮމިޓީ  8.3.3

ނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އުއްތަމަފަ
ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާބެޭހ ކަންކަންކުރުމުގައި  ނޑިޔާރުން ފިޔަވައި އެހެން ފަ ފަ

ހިމެނިފައިވަނީ ވަނަ އަހަރު  2017އެރުވުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ކޮމިޓީގައި ކޮމިޝަނަށް ލަފާ
 ތިރީގައިވާ މެންބަރުންނެވެ. 

 ވަކިވި ތާރީޚް  ހަމަޖެހުނު ތާރީޚް  މެންބަރު  #

އަލްުއސްތާޛު މުޙައްމަދު ރައީސް ނައިބު ކޮމިޝަނުގެ  .1
 ފައިޞަލް

 - 2014މެއި  26

 ޢަބްދުއްރައޫފް  އަލްއުސްތާޛުރު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަ  .2
 އިބްރާހީމް

 - 2017ޖޫން   07

މެންބަުރ އަލްއުސްތާޛު  ކޮމިޝަނުގެ  .3
 ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު 

 - 2014އޯގަސްޓް  13

އަލްުއސްތާޛު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ  .4
 ޢީސާފުޅު

 - 2014ސެޕްޓެމްބަރ  1

 - 2015އޯގަސްޓް  12 ޤާސިމްއަލްއުސްާތޛާ ލަޠީފާ  މެންބަރު ކޮމިޝަނުގެ  .5
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 (ހައެއް) 6ބައްދަލުވުން ޝެޑިއުލްކޮށް  (އެއްނުވަ) 9ޒީފާ ކޮމިޓީގެ ވަނަ އަހަރު ވަ 2017
 2017ވަނީ ކެންސަލް ކުރެވިފައެވެ.  ވުންއްދަލުބަ ތިނެްއ() 3ބައްދަލުވުން ބޭއްވި، ކޯރަމް ުނލިބުމުގެ ސަބަބުން 

 ކޮމިޓީގެ  ޝަކުވާ ނުވައެއް() 9ހުށަހެޅިފައިވާއިރު  ޝަކުވާ )އްދިހައެ) 10ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާ ކޮމިޓީއަށް 
ވަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ނިމި  ޝަކުވާ( އެކެއް) 1އަދި ފިޔަވަޅުއަޅައި ވަނީ ނިމިފައެވެ.  އަޅަންޖެހޭ މަރުޙަލާގައި

 ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވާފައެވެ. 
 

 ތަޙްޤީޤް ކޮމިޓީ  8.3.4

 އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަިއންަވނަ މާއްާދގަ 23ނޫނުގެ ޤާ ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
ނޑިޔާރުންނާ ނޑިޔާރަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށްޓަކައި  ފަ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ  ކޮންމެ ފަ

ަނ ވަ 2017ޤު ކޮމިޓީތައް ކޮމިަޝނުްނ ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. މިގޮުތން ތަޙްޤީ ވަކިތައް ބެލުަމށް ވަކިޝަކުވާ
 ސާދަ() 14ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން  ދޭއް()ސާޅީސް  42އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 
އަުކން ބަލަމުން ގެންދިޔަ ކޮމިޓީ ތިނެއް() 3ނިމިފައެވެ. އަދި ވަނީ ވަނަ އަހަރު  2017 ،ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް

އަދި ވަނީ އެޖެންޑާ ކުރެވިފައެވެ. ޝަކުވާން ގޮތެއް ނިންުމމަށްޓަކައި ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާ ނިންމައި ކޮމިޝަނު ޝަކުވާގެ
ފައިނަލް ކުރުމުގެ ރިޕޯޓްތައް ނިމި  ރިޕޯޓްތައްތަޙްޤީުޤ ( ކޮމިޓީއަކުން ަބަލމުން ގެންދާ ޝަކުވާގެ ހަތަރެއް) 4

ރެއް( ޮކމިޓީއަކުން ކުރިއަށް )ަހތަ 4މީގެ އިތުރަށް މަރުޙަލާއާ ހަމައަށް މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. 
ވަަނ  30)ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ  2008/10ގެންދިޔަ ތަޙްޤީޤްގައި، ޤާޫނނު ނަންބަރު

ނޑިޔާރު ޖަވާބު ޝަކުވާެގ ރިޕޯޓަށް އެ ޝަކުވާމާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުްނ، ކޮިމޓީން ތަޙްޤީޤްކުރާ  އެއް ރައްދުާވ ފަ
ނޑިޔާރަށް ވަ  ތަޙްޤީޤު ނިމުނުއިރު ވަނަ އަހަރު  2017އެހެންކަމުން  ނީ އެ ފުރުޞަތު ދީފައެވެ.ދިނުމަށްޓަކައި ފަ

 ކޮމިޓީއެއްގެ މަސައްކަތެވެ. ސަތާރަ() 17ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ކުރިއަށްދަނީ 

 

 

ނޑިޔާރުން  8.3.5  ޔަނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ އްޢަ ފަ

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

ތިރީގައިވާ ހިމެނިފައިވަނީ ވަނަ އަހަރު  2017ކޮމިޓީގައި އުފައްދަވާފައިވާ ދައިމީ  ގައި  2014އޯގަސްޓް 
 މެންބަރުންނެވެ. 
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 ވަކިވި ތާރީޚް  ތާރީޚް  ހަމަޖެހުނު  މެންބަރު  

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

 2017 ޖުލައި 09 2015 ޖަނަވަރީ 21

 هللاޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ  .2
 (ރައީސް ކޮމިޓީގެ) ޢަރީފް

 - 2017 ޖުލައި 10

ސް އަލްއުސްތާޛު ނައިބުރައީ ކޮމިޝަނުގެ  .3

 ލްޞަަމުޙައްމަދު ފައި
 - 2014އޯގަސްޓް  11

 މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ކޮމިޝަނުގެ  .4
 މް އިބްރާހީ ޢަބްދުއްރައޫފް

 - 2017ޖޫން   07

ްމ އަލްއުްސތާޛު އިބްރާހީމެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  .5
 ރިޟާ

 - 2014އޯގަސްޓް  11

އަލްއުސްތާޛު މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  .6

 ޙްމަދުޢަބްދުލްޙަންނާން އަ

 - 2014އޯގަސްޓް  12

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މެންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ  .7

 އަނިލް
 - 2014އޯގަސްޓް  11

އަލްއުސްތާޛާ ލަޠީފާ  ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު  .8
 ޤާސިމް

 - 2017 މާރިޗު 9

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ކޮމިޝަަނށް ލަފާވަނަ އަހަރު،  2017  (ސާދަ) 14ދޭ ކޮިމޓީގެ ފަ
 ތިރީގައިާވ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.ވުން ވަނީ ބޭއްިވފައެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައްދަލު

 ުނޑަޤާޟީން ހޯދުމަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން  ޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެސ ކޯޓުތަކަށް ޤާޟީން  އެޅިކަ
ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކޮށް  ހަމަވާއިން ޝަރުތުލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން ކުރިމަތި

 ކޮމިޝަނަށް ލަފާއެރުވުން. 
 

 ެނޑައެޅި މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން  ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގ ކޯޓުތަކަށް ކަ
ފަރާތްތަކާ  ހަމަވާން ޝަރުތުލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިމެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން ކުރިމަތި

 އިންޓަރވިއުކޮށް ކޮމިޝަނަށް ލަާފއެރުވުން. 
 

 ުނޑިޔާރ ކުރި އިުޢލާނާގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްަތކުގެ ތެރެއިން ހޯދުމަށް ކުރެވުުނ  ންދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަ
 ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކޮށް ކޮމިޝަނަށް ލަފާއެރުވުްނ. ޝަރުތުހަމަވާ
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 ޯނޑިޔާރުކަމުގެ  ،އިގެ ނިސްބަތްޝަކުވާޓަށް ހުށަހެޅޭ ސިވިލް ކ އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުންދާތީ، އެ ކޯޓަށް ފަ
މަޤާމު  2ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެ ކޯޓަށް  ޝަކުވާ މަޤާމު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ސިވިލްކޯޓުން ހުށަހެޅި 

 އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޮމިޝަަނށް ހުށަހެޅުން. 

 

 ހިންގުން  އިދާރީ  ކޮމިޝަނުގެ  .9
 

މަތިްނ ކޮމިޝަނާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ ކޮމިޝަނުގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
ުކރާ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި ރުތައް ހިންގުމުގައި ކޮމިޝަނުންޔަތުތަކާއި ބާއްމަސްއޫލި

ވެސް ަވނަ އަހަރު  2017ނާކުރުމުގެ ގޮތުން ހަރުދަ މަސައްކަތްތައް އިދާރާގެ ކޮމިޝަނުގެޤާއިމުކުރެވިފައިވާ 
ނޑު     :މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައިމަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ކުރެވިފައިވާ މައިގަ

 

 ތާރީޚް  މަސައްކަތް  

   ްކޮމިޝަނުގެ  ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ެތރެއިން އަމިއްލައަށް އެދިގެނ
މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްދެއްވުމުގެ  ވަކިވާން ބޭނުންވާ ވަޒީފާއިން

ކަންތައް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮމިޝަނުެގ 
ރައީސް ނުވަތަ ނާއިބުރައީސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އިދާރީ ގޮތުން ކުރިއަށް 

  ނިންމުން. ގެންދިއުމަށް

 2017 ރުއަރީފެބް 20

  ިވަނަ މާއްދާގެ )އ(  58ންގާ ޤަވާއިދުގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހ
 އަށް އިސްލާޙު ގެނައުން.

 2017 މާރިޗު 15

  ިމި ގުޅިގެން،ފެތުރެމުން ދިއުމާ  ރޯގާ އިންފުލުއެންޒާ ކަމާއެކު  ހަލުވި ރާއްޖޭގައ 
 ތެރޭގައި ތަކުގެ ކެޓަގަރީ މެދުވެރިވާ ޙާލަތް ނުރައްކާތެރި އެންމެ ރޯގާގެ

ނޑު  މާރިޗު  23 ފެށިގެން އިން 2017 ރިޗު މާ 19 ހިމެނޭތީ، މީހުން މާބަ
 ގޮތަށް  ނުނިުކންނަ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުން އެފަދަ ނިޔަލަށް ގެ 2017

 އަދި ޗުއްޓީއާއި އަހަރީ ހަމަޖެއްސުން. އަދި މިގޮތަށް ނުނިކުންނަ މުއްދަތުގައި 
 އަދި ުނކުރުމާއި އުނި  ދުވަސްތައް ުމއްދަތަށްވާ މި ޗުއްޓީއަކުން އެނޫންވެސް

 މި އެލަވަންސްވެސް އެހެނިހެން މުސާރައާއި ފިޔަވައި އެލަވަންސް ހާޒިރީ
 ލިބޭނެކަަމށް ނިންމުން. ވައްޒަފުންނަށްމު ދުވަސްތަކުގައި ހުންނަ ޗުއްޓީގައި

 2017 މާރިޗު 16
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2017ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު  

  ިރޯގާ ފެތުރެުމން ިދއުމާގުޅިގެން، އިްނފުލުއެންޒާ ކަމާއެކު ހަލުވި ރާއްޖޭގައ 
ވެކްސިން  H1N1އްޒަފުންގެ އާއިލާއަށް، ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ުމވަ

 ހަމަޖެއްސުން. ހޭނެ އިންތިޒާމް ކޮމިޝަނުގެ ިއދާރާގައިޖެ

 2017އޭޕްރީލް  24
 

  ެކުރިމަިތލާ ފަރާތްތަކާ މަޤާމަށް އޮފިސަރުގެ ޓެކްނިަކލް.ޓީ.ސީ.އައި ކޮމިޝަނުގ 
 ޕެނަލްގެ އުއިންޓަރވި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ކުރުމަށް އިންޓަރިވިއު
އިތުރުން، އައި.ސީ.ޓީ ޓެކްނިކަލްގެ ތަޖުރިބާއާއި ޖުޑިޝަރީގެ  މެންބަރުންގެ

 ނިންމުން  ބައިވެރިކުރުމަށް ޕެނަލްގައި އިންޓަރިވއު ފަރާތެއްތަޖުރިބާ ހުރި 

 2017މެއި  15
 

  2017  ަ2017ސެޕްޓެމްބަރު  11 ކުރުން.ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގ 

  ަމަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަުތމުގެ ޙައްޤުގެ  2014/1ރު: ޤާނޫނު ނަްނބ(
ޤާނޫނު(ގެ ދަުށން މި ކޮމިޝަުނން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ މުރާޖަޢާކޮމިޓީ 

 އަލުން އެކުލަވާލުން. 

 2017 ޑިސެމްބަރު 04
 

 

 

 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު   9.1
 

މަތިން )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ 34ގެ ޤާނޫނު ކޮމިޝަނުގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
 ކޮމިޝަނުގެ ގެ އިދާރީ ހިންގުަމްށޓަކައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޝަުނގެ އިދާރާގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްކޮމިޝަނު
ގެ އަހަރު ވަނަ 2017މެންބަރުންގެ ިއތުރަށް )ދިހަެއއް(  10ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ ކޮމިޝަންގެ  3ޤާނޫނުގެ 
 .  މުވައްޒަފުންނެވެ)ފަންސަވީސް(  25ފާ އަދާކުރަމުން ގެންދިޔައީ ވަޒީ ނިޔަލަށް

 
މަތިން ޮކމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

އިވާ ހިންގުމަށްޓަަކއި އެކުލަވާލާފަ އިރާވަހިންގައި ބެލެހެްއޓުމާއި ކޮމިަޝންގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ަތރައްޤީކޮށް 
 2014އޭޕްރީލް  16ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ  2017ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް 

ނޑާ އެއްގޮތަށެވެ.  ކޮމިޝަނުން  ފާސްކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަ
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2017ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު  

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު 

 ބަރުން ން މެ ގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު

 ބިއުރޯ  ކޮމިޝަން

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.އިއަ   

   
 ހެޑް އޮފް އޯގަނައިޒޭޝަން 

ސްޓްރެޓެޖިކް 
ޕްލޭނިންގ އެންޑް 
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް 

 ޔުނިޓް/ފަންކްޝަން ސެކްޝަން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  
 ޔުނިޓް 
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2017ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު  

 ޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ މުވައްޒަފުން ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގައި ވަ  2017  9.2

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުްނ  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 2017
 2( މުވައްޒަފު ވަކިވެ ދޭއް) 2ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން  2017 ވެ.ފުންނެމުވައްޒަ ފަންސަވީސް() 25 ގެންދިޔައީ

ވަޒީފާ ަވނަ އަހަރު ވަކިވި މުވައްޒަފުންާނއި އަލަށް  2017އެގޮތުން  ަވއްދާފައެވެ. މަޤާމަކަށް މުވައްޒަފުން ވަނީ 
 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހުނު

 
 

ކޮމިޝަނުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ  .1 ވަކިވި 
 .ޒްއަލްއުސްތާޛާ ނުޙާ ޢަބްދުލްޢަޒީ ހުރިމަޤާމުގައި 

 

ކޮމިޝަންގެ އިންފޮމޭޝަން ޮކމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޓެްކނިކަލް އޮފިސަރކަމުގެ  .2
 .މަޤާމުގައި ހުރި އަލްފާޟިލް އަކްބަރު އާޞިފް 

އަލަށް ވަޒީފާ 
 ހަމަޖެހުނު 

 

އިންފޮރމޭޝަްނ ހއ.ހޯރަފުށީ އަސްރަފީގޭ، ުމޙައްމަދު އަޙްމަދު، ކޮމިޝަންގެ  .1
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުިނކޭޝަން ޓެކްނޮލޮީޖ  ުޔނިޓުގެ ނޮލޮޖީޓެކްކޮމިއުނިކޭޝަން 

 އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް.ޓެކްނިކަލް 
 

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ، ގދ.ތިނަދޫ ބަހާރީވިާލ، ލުބާނަތު އިސްމާޢިލް .2
  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން މަޤާމަށް.

 

 

 މުވައްޒަފުން  ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވަނަ އަހަރު  2017 9.2

ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހަރު ވަނަ އަ 2017
ކޮމިޝަނުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  އްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީހާޒިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވަ 

ކޮމިޝަނުެގ އަހަރީ ދުވަސް  ހަރުގެއެކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަޖަމީލެވެ. هللا އަޙްމަދުއަލްފާޟިލް 
 ވަނީ ދީފަެއވެ.ހަނދާނީ ފިލައެއް ޖަމީލަށް هللا އަޙްމަދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި

 
ަގއި ގައި ބޭއްވި އޮީފސްތަކުގެ އަތުލިޔުމުގެ މުބާރާތު 9އޭޕްރީލް  2017، އިންދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީ

ވި މުވައްޒަފުންގެ ެތރެއިން މަސައްކަތު އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ދިފްލީން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރި
ވަނީ އެންމެ ރީތިކޮްށ ލިޔުުނ ފަރާތަކަށް ހޮވިފައެވެ. މިކަްނ ފާހަގަކޮށް ޢާއިަޝތު ދިފްީލންނަށް ދިވެިހބަހުގެ 

 އެކަޑަމީން ވަނީ ހަނދާނީ ލިޔުމެއް ދީފައެވެ.
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ޖަލްސާ/ ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުން/ ފަރާތުން  ކޮމިޝަނުގެ ވަނަ އަހަރު  2017  9.3
 ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރކްޝޮޕްތަކާ ސެމިނަރ/ވާ 

 

 ޙަރަކާތްތައް  މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި  ކޮމިޝަނުގެ   9.3.1

 ބައިވެރިވި   ބައްދަލުވުން 

މާރިޗު  2017އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ޮއފީހުން، 
ގައި ބޭއްވި މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ  21

ޤާނޫނަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމަްށ 
 ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ެސޝަން.

 ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 
 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުްނ 
އަށް ބޭއްވި، ޕޮޒިޓިވް  6ން  3އޭޕްރީލް  2017

  .ރާމްގްޕްރޮ ތިންކިންގ  އެންޑް ޕޮޒިޓިވް އެޓިޓިއުޑް

ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް  .1
އިންވެސްޓިގޭޝަން އަލްއުސްާތޛާ  ޒޫނާ 

 .މުޙައްމަދު
 އަލްފާޟިލާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  .2

 ނިހާޔާ އަޙްމަދު.

ގައި  9އޭޕްރީލް  2017ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީން، 
 ބޭއްވި އޮފީސްތަކުގެ އަތުލިޔުމުގެ މުބާރާތް.

ޓަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކް .1
 އަލްފާޟިލާ  އާމިނަތު ޝުރުފަުތ އާދަމް.

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ  .2
 ސިފާނާ މޫސާ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ  .3
 ނިހާޔާ އަޙްމަދު 

 މަސައްކަތު އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަުތ ދިފުލީން  .4
 މަސައްކަތު އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރަޝީދާ  .5

ގައި  15އޭޕްރީލް  2017އެކެޑަމީްނ،  ދިވެހި ބަހުގެ
ބޭއްވި ދިވެހިބަސް ހެޔޮގޮތުގަިއ ބޭނުންކުރުމަށް ހިންިގ 

 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް.

. އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހިއުމަން ރިސޯސް 1
 އަލްފާޟިލާ  އާމިނަތު ޝުރުފަުތ އާދަމް.
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ސެޕްޓެމްބަރ  2017ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން، 
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މީޑިއާ އަށް،  15ން  10

ޔުނިޓުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުންނަށް ބޭއްިވ 
 ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް.

ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް  .1
އިންވެސްޓިގޭޝަން އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން 

 ޛަހީން.

 2017ން،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ސާރޗް ޤާއިމްކޮށް ރި، އަށ13ްން  2އޮކްޓޯބަރ 

ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭން 
ގައިވާ މަޤްސަދުތައް ހާސިލްުކރުމުގެ ގޮތުން "ތެވެިލ 

 " ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ކޮންފަރެންސް.2017

ރޒް އަލްފާޟިލާ  .1 ޑިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ
 މުއުމިނާ ޢުމަރު

  2017 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން
އެކައުންޓް އެންޑް  ބޭއްވި،ގައި 14އޮކްޓޯބަރ 

ފައިނޭންސްގެ އަސާސީ އުޞޫލުތަކާއި، މާލިއްޔަތާބެޭހ 
ޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދުތަކަްށ އަހުލުވެރި ކުރުމާބެހޭ 

 .ސެމިނާރ

ސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ އެންޑް އެ .1
 .ފައިނޭންސް އަލްފާޟިލް ޢަބްުދްލކަރީމް ޢަލީ

 އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ ޓިވްއެޑްމިނިސްޓްރޭ .2
 . ޖަމީލް هللاއަޙްމަދު

އޮކްޓޯބަރ   2017ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން 
 2000/2ގައި ބޭއްވި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  15

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަދި 
ކަމާބެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި، އަދި އެ ޤާނޫނުތަކާއި 

ރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޢަމަލު ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޛު ކު
ކުރައްވަމުން  ގެންދަވާ ޕްރޮސީޖަރތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާުތ 

 .ޙިއްޞާ ކުރުމުގެ ސެމިނާރ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ އެންޑް  .1
 .ފައިނޭންސް އަލްފާޟިލް ޢަބްުދްލކަރީމް ޢަލީ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް  .2
 .ޖަމީލް هللا އަޙްމަދު

އޮކްޓޯބަރ  2017ތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެްނސީން،ހެލް
 ގައި ބޭއްވި  ސްޓްރެސް މެނޭޖްމެންޓް ސެޝަން. 31

 ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 
 

 2017މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީން، 
ައށް ބޭއްވި މެޓީރިއަްލ  19ން  18ޑިސެމްބަރ 

 .ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރޭިނންގ

 ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު ރީސެކްރެޓަ .1
  މުޙަންމަދު

އެޑްމިން  ެޖނެރަލް ޑިރެކްޓަރ، އެސިސްޓެންޓް .2
  ޒަކަރިއްޔާ  އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް

 އެކައުންޓިންގ ޑިރެކްޓަރ، އެސިސްޓެންޓް .3
  ޢަލީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްކަރީމް ފައިނޭންސް އެންޑް
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 ބޭއްވި  ފަރާތްތަކާއެކު  އެކިއެކި  ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތްތަކާ  ކޮމިޝަނުގެ  އަހަރު  ވަނަ  2017 9.3.2
   ބައްދަލުވުންތައް 

 

 ބައިވެރިވި  ބައްދަލުވުން 

ސިންގަޕޫރާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީއާ ދެމެދު ހުރި 
ކޮމިޝަނަށް ިދމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާިއ  ތަފާތުތަކާއި

ކޮމިޝަނުގެ  އަދި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތކާއި
ސިންގަޕޯރގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

ސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީގެ ެއސޯ
 2017 އާއެކުއޮފް ލޯ، މިސްޓަރ ޔޫޖީން ޓާން 

ބޭއްވި  ކޮމިޝަންގައި ވަނަ ދުވަހު  09ޖަނަވަރީ 
 ބައްދަލުވުން.

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު  .1
 މުޙައްމަދު 

އިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު ކޮމިޝަނުގެ ނަ .2
 މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

هللا ލް ޢަބްދުކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްާފޟި .3
 މަސީޙު މުޙައްމަދު 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީްމ  .4
 ރިޟާ

 ރިސޯސް  ހިއުމަން ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް .4
  އާދަމް ޝުރުފަތު ޟިލާ އާމިނަތުއަލްފާ .5
 ހިއުމަން ޖުޑީޝަލް ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް .6

  ނިޒްނާ ރިސޯސް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު
އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .7

  ޖަމީލް هللاއަޙްމަދު
އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .8

  އަޙްމަދު ޒަމާރަތު

އަިދ  އޮކްޓޯބަރު 2017ކޮމިޝަނުން އިްނތިޒާމްކޮށްގެން 
އައުޓްލުކް މަިއކްރޮސޮފްޓް މަހު ބޭއްވި  ނޮވެމްބަރު
 ޕްރޮގްރާމް ޓްރޭނިންގ

 ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 

 2017މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެޜަރީން، 
އޮފް ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ ގައި  25ޑިސެމްބަރ 

 B/CIR/2017/29-13ނަންބަރު އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ 
ސަރކިއުލަރއާ ގުޅިގެން ބޭއްވި މާލީ ޒިންމާދާރު 

  ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން. 

 ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު ސެކްރެޓަރީ .1
  މުޙަންމަދު
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ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު  .5 
 ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދު 

 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް .6
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްުއސްތާޛާ ލަޠީާފ  .7

 ޤާސިމް
ލްފާޟިްލ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަ .8

 އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު

އޯޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ހުރި ކޮމިޝަނުގެ 
ތަކާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް އޮޑިޓަރ މައްސަލަ

ވަނަ ދުވަހު  25މެއި  2017ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއެކު 
 ބޭއްވި ބައްދަލުވުްނ.ކޮމިޝަންގައި 

 
 
 

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިްލ  .1
 އްމަދުއަބޫބަކުރު މުޙަ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ޖެނެރަލް އެޑްމިން  .2
 އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޒަކަރިއްޔާ 

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ  .3
އެންޑް ފައިނޭންސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްކަރީްމ 

 .ޢަލީ 
އަލްފާޟިްލ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ .4

 .ޖަމީލް هللا އަޙްމަދު
 

 

 

 

 

 ކުރި ދަތުރުތައް  އަތޮޅުތެރެއަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  ވަނަ އަހަރު  2017  9.3.3
 
 

 ބައިވެރިވި  ދަތުރު 

ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާ ގުޅޭގޮތުްނ  ޖުޑީޝަލްތ.
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް 

. ތއަށް  އަށް  15ން  13ޖުލައި  2017
 ގެ ބައެއް މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށްރާޖުޑީޝަލް ދާއި

 ދަތުރު.  ކުރި

އަްލއުސްތާޛު މުޙައްމަުދ  ނައިބުރައީސްކޮމިޝަނުގެ  .1
 ފައިސަލް

 މް ރިޟާ އަލްއުސްާތޛު އިބްރާހީކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު  .2
ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް  .3

 ހީންޛައިންވެސްޓިގޭޝަން އަލްއުސްތާުޛ ޙަސަން 
هللا އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  .4

 ޖަމީލު 
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ޝަލްދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާ ގުޅޭގޮތުްނ ޖުޑީ.ރ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް 

. ރއަށް   28ން  25އޮކްޓޯބަރ  2017
 ގެ ބައެއް މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށްރާޖުޑީޝަލް ދާއި
 ކުރި ދަތުރު.

 

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް އަްލއުސްތާޛު މުޙައްމަުދ  .1
 ފައިޞަލް

ބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރަޫއްފ ކޮމިޝަނުގެ މެން .2
 އިބްރާހީމް 

 ރު އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދުލްޙަންާނން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަ .3
 އަޙްމަދު

ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް  .4
 އިންވެސްޓިގޭޝަން އަލްއުސްތާުޛ ޙަސަން ޛަހީން

ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލައިންޓްސް އެންޑް  .5
 މަދު އިންވެސްޓިގޭޝަން އަލްއުސްތާާޛ ޒޫނާ މުޙައް

ސިސްޓެންޑް ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލައިންޓްސް އެންްޑ އެ .6
އަލްއުސްތާޛާ ލުބާަނުތ  އިންވެސްޓިގޭޝަން

 އިސްމާއީލް 
އަލްފާޟިްލ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  .7

 ޖަމީލް هللا އަޙްމަދު
އަލްފާޟިލާ ޙަލީމަުތ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  .8

 ޙަސަން 
ާހާޔ އަލްފާޟިލާ ނިއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  .9

 އަޙްމަދު 
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 ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް    9.4
 

ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުގެ ޮގތުގައި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮްށ،  2017
ހަތަރުހާސް ލައްކަ ފަންސާސް އަށްމިލިޔަން ދިހަ) ރ10,854,474.00 ކޮމިޝަނަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ދެއްވާފައިވަނީ

ނޑައެޅުއްވި ބަެޖޓުންވަނަ އަހަރުގެ ކޮ 2017 ރުފިޔާ( އެވެ.ހަތްދިހަ ަހތަރުތަރުސަތޭކަ ހަ ޚަރަދު ކުރެވިފައި  ،މިޝަނަށް ކަ
ލާރި( ހަސްސާޅީރުފިޔާ ިތން ސަތޭކަ ހަތްިދހަ ހަތް ސާޅީފަސްހާސްން ހަލައްަކ )ދިހަމިލިއަރ 10,645,773.46ވަނީ  

 އެވެ.
ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަންގެ  2016މު ކުރި ންގައި ޢާ 31މެއި  2017އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން 

އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް  2016ޑިސެމްބަރ  31އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 
ބަޖެޓްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާސިލުވާގޮތަށް، އެ  ފާސްކުރިކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް، ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާިއ ބަޖެ ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓްގައި ކަ ޓްގައި ކަ
 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްކަން ވަނީ ފާހަގަކޮްށފައެެވ.

 

ފްސީލް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓްގެ ތަ  2017ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  

 

12,739,900 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް  2017
 އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ވަނަ އަހަރަށް  2017 10,854,474

 ވަނަ އަހަރު މުޅި ޖުމްލަ ޚަރަދުވި ޢަދަދު  2017

ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހެދި  2017
 ޚަރަދު ނުކުރެވި ބާކީ ހުރި ޖުމްލަ ޢަދަދު 

10,645,773.46 

208,700.54 
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 ހިނގި ޚަރަދު  ތަފްޞީލް  ޑް ކޯ 

 6,759,588.53 ރަދުޙަ ހިނގާ މުވައްޒަފުންނަށް 210

 ދޭ ގޮުތން ނޫން ޚިދުމަތަކަށް ވަކި އަދި މުވައްޒަފުންނަށާއި މުސްކުޅިކުރައްވާ ޕެންޝަނާއި، 213

 ފައިސާ

273,867. 51  

 81,964.52 ޚަރަދު  ކުރުމުގެ ދަތުރުފަތުރު 221

 186,501.26 އަގު ތަކެތީގެ ހޯދާ  ބޭނުމަށް މުގެހިންގު އޮފީސް 222

 3,241,015.74 ޚަރަދު ޚިުދމަތުގެ ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް އޮފީސް 223

 - ޚަރަދު  ކުރެވޭ ކުރުމަށް ތަމްރީން 225

 6,483.70 ޚަރަދު  ބެލެހެއްޓުމުގެ ކުރުމާއި މަރާމާތު 226

 96,352.20 ޚަރަދު  ކުރާ ހޯދުމަށް ހަުރމުދާ ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް އޮފީސް 421

 

 

 ކޮމިޝަނަށް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތައް  .10
 

ދިމާވާ ދަތިތައް މިނެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި  ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް ހަލުވި
ންެގ ކޮމިޝަޖެޓާއި އަދި އެހެނިހެން ސަަބބުތަކާހެދި ބަޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ނަމަވެސް 

 މަސައްކަތަކާއި ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންަތއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އޭގެތެރޭގައި؛ 
 

ނޑިޔާރުންގެ "ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް" އަށް ބޭުނންވާ  މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމާއި .1 އަދި ފަ
ހިންގިފައި ތައް ހުރުމުން އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުްނވާ ފައިސާގެ ދަތި ޙަރަކާތްތައް

 ނުވުން.
 

 މާއްދާގެ ވަނަ 25 ޤާނޫނު( ގެ )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 2008/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2
 އަމުރަށް އެ ،ބާރު އޮތްނަމަވެސް ނެރުމުގެ  އަމުރު ވުމަށްހާޒިރު ކޮމިޓީއަށް ތަޙްޤީޤްކުރާ ގައި( ހ)

މިފަދަ ޙާލަތުގައި  ،ނެތުމުން ބަޔާންވެފައި ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނެ މެދު އެފަރާތްތަކާ ނުވުމުންހާޒިރު
 ތައް ނުބެލި ދިގުަލއިގެން ދިއުން.ޝަކުވާރުނުކުރެވި ހާޒިއާގުޅޭ ފަރާތްތައް ޝަކުވާ
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މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެްނވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާާމ އެއްގޮތަްށ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ްސޓެޕް  .3
ނުވާީތ،  ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެަޜރީން ހުއްދަ ދެއްވާފައިދިނުމަށް މިފައިސާ 

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވުން. 
 

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޖާގަ ކުޑަކަމާއެކު ކޮމިޝަންގެ ކޮމްޕްލައިންޓްސް އެންޑް  .4
ން ސެކްޝަްނ އެހެން ޢިމާރާތެއްގައި ހިްނގަންޖެހުމުން މަސައްކަތާއި ވަގުތު އިންވެސްޓިގޭޝަ

 މެނޭޖްކުރުމަށް ދަތިވެ މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑް ލަސްވުން.
 

މާއި ބު ކޮމިޝަން އިދާރާ ހިންގުމަށް ީތމުގޭން ލިބިފައިވާ ޢިމާރާތް ބާވެ ފާޚާނާގެ ސީލިންގއިން ފެންފޭ .5
ނުންކުރުމުގައި ދަތިތައް ކުިރމަތިވެ، މަރާމާތު ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ފާޚާނާތައް ވަރަށްބޮޑަށް ބައުވެ ތަންބޭ

 ލު ނުކުރެވުން.އްފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެކަްނތައް ޙަ

 

 

 ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް ކޮމިޝަނުން ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް  2018 .11
 

  ްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަަންށ ނުނިމިހުރި ޤަވާއިދުޒިމްކުރާ މައްޗަށް ލާ 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 

 ކަތްކުރުން.މަސައް
 

 ްނޑައަޅާ ކޮމިޝަނުނ   މަޢުލޫމާތު އާންމުުކރުން. ކޮމިޓީތަކުގެ ޖަލްސާތަކާއި  ކޮމިޝަނުގެ ގޮތެއްގެމަތީން ކަ
 

 ެނޑިޔާރުންނާއި އާއޫމަސް ކޮމިޝަނުގ  .މުން އަހުލުވެރިކުރުން ންލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކަށް ފަ
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 2017  ެތެރެއިން ދިގުލައިގެްނ ގޮސްފައިވާ ކުވާތަކުގެ ޝަ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވަނަ އަހަރުގ
 .ހުސްކުރުން ޝަކުވާތައް ބަލައި

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

 

 ާނޑޔާރުންނ  ެބލެހެއްޓުމަށް އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ޝަކުވާތައް ހުަށހެޅޭ ކޮމިޝަނަށް ޅޭގޮތުންގު ފަ
 އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ

 

 ެތަކާގުޅިގެން ކޯޓުތަކަށް ޝަކުވާމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި  ކޮމިޝަނުގ
ނޑައަޅައި ދިނުމަށް، ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ ތައް ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަނި އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް ކަމަށް ކަ

ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް ގެނައުމަްށ ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތައް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު 
 މަސައްކަތްކުރުން. 

 

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

 

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

 

 ަކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާގުޅިގެން އިވާ ޤައުމުތަކުގެ ޖުޑީޝަލް އެކްސްޕާޓުންގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުރިއަރާފ
ބޭރުެގ ފަރާތްތަާކ  މަސައްކަތު ަތޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމަށް އި މުވައްޒަފުންނަށް މެންބަުރންނަށާ ކޮމިޝަނުގެ

 .މަސައްކަތްކުރުން  ގުޅުންބަދަހިކޮށް
 

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

 

  ެގޮތުން  ނަތްތެރިަކމާގުޅޭހައިބަތު ދެމެހެއްުޓމުގެ ގޮތުން އިމާރާތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި ޒީކޮމިޝަނުގ
 އަހަރަށް އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް އަހަރުން އަހަރަށް ހިންގުން. 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

ކާއެކު ަފރާތްތަ ުހށަހެޅުމަށްޓަކައި ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަމާބެހޭ  މަިޖލީހަށް އިޞްލާޙުތައް ރައްޔިތުންގެ
 ކުރިއަށް ގެންދިއުން. 
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 ނިންމުން ރިޕޯޓް  .12
 

ރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ކޮމިޝަާނ ޙަވާލުކު
ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިނގައި ދިޔަގޮތުގެ ފުރިހަމަ  2017 ބުތައް އަދާކުރުމުގައިވާޖި

 ނޫނީގޮތުން ކޮމިަޝނާޤާ  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާައށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ.هللا ލެވުނު ކަމަށްޓަަކއި މާތްލަވާރިޕޯޓެއް އެކު
 ދިމާވި އެކި  ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ ހަލުވިމިނާއި ފެންވަރުގައި ކުރުމުގައި ،މަތިކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

އް ފުރިހަމަކުރުމަށް އީޖާބީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުވެނުކަްނ ވަނަ އަހަރު އެ މަސައްކަތްތަ 2017ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް 
 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ކޮމިޝަނަށް ޤާޫނނީގޮތުން ަމތިކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދިވެހިާރއްޖޭގެ 
ނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން ރައް ނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމާއި ފަ ޔިތުންނާއި ދަޢުލަތުގެ ސްޕްރީމްކޯޓު ފިޔަވައި އެހެން ކޯޓުތަށް ފަ

ވަނަ އަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސް އަދި މި  2017ބެލުމުގެ މަސައްކަތް  ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް
 ގެންދެވުނުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.   މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްމަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރުމަށް 

 
ވަނަ އަހަުރގެ  2016ގައި ާޢއްމު ކުރި  31މެއި  2017އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީުހން ދި އަ

އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ  2016ޑިސެމްބަރ  31ކޮމިޝަންގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 
ކުރި ބަޖެޓްގެ މަޤްޞަދުތަްއ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނަށް ފާސް

ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް، ދައުލަތުެގ  ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓްގައި ކަ ޙާސިލުވާގޮތަށް، އެ ބަޖެޓްގައި ކަ
ދު ކޮމިޝަުނގެ މަސައްކަތްތަކާމެ ވުމަކީ ށްފައިފާހަގަކޮމާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްކަްނ 

 ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާ ޔަޤީންކަްނ އިތުރުވެގެންދިޔަ ކަމެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި އެ ނިޒާމާއި ދާއިރާގެ 
ން އުފައްަދއި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހައިބަތާއި ޤަދަރު ޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި އާންމުންގެ މެދުގައި އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަ

ފުރިހަމަކުރުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ އެންމެ ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭން
 އިސް ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތުކަމުގެ ދެކެމެވެ. 

ނޑިތައް ވަނަ އަހަރަކީވެސް  2018 ނޑުދަ ނޑައަޅާފައިވާ ލަ ޙާޞިލުކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުން ކަ
 ރައްވާށި! އާމީން!އުއްމީދީ އަހަރެއްކަމުގައި މިންވަރުކުހުރިހާގޮތަކުން މަގުތައް ތަނަވަްސ ވެގެންދާނެ 
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