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` 
  ތަޢާރަފް .1
  

  
ވަނަ 36ގެ )2008ސެޕްޓެމްބަރ  04؛ 2008/10ނަމްބަރު (ޤާނޫނު  ކޮމިޝަންގެސަރވިސް  ޖުޑީޝަލްމިއީ 

  .އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ ވަނ2010ަދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ) ހ(މާއްދާގެ 
  
 ކޮމިޝަންގެޝަލް ސަރވިސް ވަނަ މާއްދާ އާއި ޖުޑ159ީސާސީގެ ރިޕޯޓް ބިނާވެގެންވަނީ ޤާނޫނުއަ މި

 ކޮމިޝަންގެގެ ދަށުން   SC-RU/01/2008:ގ ނަންބަރުސުޕްރީމްކޯޓުގެ ރޫލިން(ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 21ޤާނޫނުގެ 
ލިއްޔަތުތަކާއި އޫމަސް ކޮމިޝަންގެސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް، )އުނިކޮށް) ބ( 21އިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެތެރެއިން އުނިކޮށްފަ

  :އެއީ. ޒިންމާތައް ކަމުަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ
ގެ ދަށުން އުއްތަމަ )ހ( 21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަންގެސަރވިސް  ޖުޑީޝަލްްއާއި ) ހ( 159ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ، ކުރުމާއިޢައްޔަންވައި އެހެން ފަނޑިޔާރުން ފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ފިޔަ
ކުރުމުގައި ޢައްޔަންޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސު، ބަދަލުކުރުމާއި، ދިނުމާއި

 .މަޝްވަރާދިނުމުގައި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
ގެ ދަށުން )ށ( 21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަންގެސަރވިސް  ޖުޑީޝަލްއާއި ) ށ( 159ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން އުފުލާ ޝަކުވާތައް ބަލައި، އެފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައާއި، 
 .މަޤާމުން ވަކިކުރާންޖެހޭ މީހުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

ގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ )ނ( 21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަންގެސަރވިސް  ޑީޝަލްޖުއާއި ) ނ( 159ޤާނޫނުއަސާސީގެ  
 .ޤަވާޢިދުތައް ހަދައި ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް

ގެ ދަށުން ޢަދުލްއިންސާފު )ރ( 21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަންގެސަރވިސް  ޖުޑީޝަލްއާއި ) ރ( 159ޤާނޫނުއަސާސީގެ  
ތަކާގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ޤާޢިމުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައްޔާއި ކޯޓު

 .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލަީހށް ލަފާދިނުން
 ގައި ބަޔާން)ޅ( 21ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަންގެސަރވިސް  ޖުޑީޝަލްއާއި ) ބ( 159ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

 .ަސރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ޖުޑީޝަލްކޮށްފައިވާގޮތުން 
 ނާކޮމިޝަނުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  

 .ކަންތައްތައްމަތިކުރެވިފައިވާ 
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ވަނަ 36ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަންގެސަރވިސް  ޖުޑީޝަލްރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި މައިގަނޑަކަށް ބަލާފައިވަނީ 
  . ގައިވާ ނުކުތާތަކަށެވެ) ށ(މާއްދާގެ 

  ންމެމްބަރުކޮމިޝަންގެ . 1.1

 ންމެމްބަރުވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ކޮމިޝަންގައި ތިއްބެވި 2010 .1.1.1
  

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް  ޝާހިދުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  .1

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަނޑިޔާރުންގެތެރެއިން، އެސުޕްރީމްކޯޓުގައި   ީއަލްއުސްތާޛު މުޖުތާޛް  ފަހުމ .1
  .ކޯޓުން އިންތިޚާބުކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު

ހައިކޯޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަނޑިޔާރުންގެތެރެއިން، އެކޯޓުން  އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު  .3
  . އިންތިޚާބުކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެކޯޓުތަކުން  ދީދީهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  .4
  .އިންތިޚާބުކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެމަޖިލީހުން  ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ   .5
  .ކަނޑައެޅުއްވި މެމްބަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައެޅުއްވިޢާންމުންގެ ތެރެއިން،   އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން  .6
  .މެމްބަރު

  .ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް  ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް  . 7

  .ކުރެއްވި މެމްބަރުޢައްޔަންރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫ  ޒިނީޢާއިޝަތު ވެލެއަލްފާޟިލާ   .8

  ބަންޑާރަނައިބު  އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު  . 9

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ  އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު .10
  ކުރެއްވި ޢައްޔަން ވަކީލުންގެ ތެރެއިން



 

 

 
 

 

               ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   2010ކޮމިޝަންގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
 

6 
 

  ބަރުންނަށް އައި ބަދަލުމްވަނަ އަހަރު މެ 2010 .1.1.2
 

ހައިކޯޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަނޑިޔާރުންގެތެރެއިން، އެކޯޓުން އިންތިޚާބުކުރެއްވި   2010ޖެނުއަރީ  21
ަހއިކޯޓުގެ ތިންވަކިކުރުމަށް ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު، 

ހައިސިއްޔަތު ކޮށްފައިވާޢައްޔަންއްވި ޤަރާރަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ފަނޑިޔާރަކު ނެރު
  .ވަކިވުން ކަމުންމެމްބަރުގެން ގެއްލުމާގުޅި

ހައިކޯޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަނޑިޔާރުންގެތެރެއިން، އެކޯޓުން އިންތިޚާބުކުރެއްވި 2010ފެބުރުއަރީ  16
ކަމަށްމެމްބަރުކޮމިޝަންގެ هللا ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދު

  .ކުރުންޢައްޔަން

މަގާމުން އެ ޙުސްނުއްސުޢޫދު އަލްއުސްތާޛު ހުންނެވި މަގާމުގައި ބަންޑާރަނައިބުކަމުގެ  2010ޖޫން  29
ގެއްލުމާގުޅިގެން ހައިސިއްޔަތު ކޮށްފައިވާޢައްޔަން ކޮމިޝަނަށް އިސްތިޢުފާދެއްވުމާގުޅިގެ

 .ވަކިވުން ކަމުްނމެމްބަރު

ހަމަޖެއްސެވުމާގުޅިގެން ޙުސްނުއްސުޢޫދު އަލްއުސްތާޛު މަގާމަށް ބަންޑާރަނައިބުކަމުގެ  2010 ޖުލައި 12
 . ހަމަޖެހުން މެމްބަރުކަމަށް ކޮމިޝަންގެ

މަގާމުން އެ ޙުސްނުއްސުޢޫދު އަލްއުސްތާޛު ހުންނެވި މަގާމުގައި ބަނާްޑރަނައިބުކަމުގެ  2010 އޯގަސްޓް 08
ހައިސިއްޔަތު ކޮށްފައިވާޢައްޔަން ކޮމިޝަނަށް ންއިސްތިޢުފާދެއްވުމާގުޅިގެ

 .ވަކިވުން ކަމުންމެމްބަރު ގެއްލުމާގުޅިގެން

ހައިކޯޓުގައި އެކުލަވާލެއްވިއިރު އަލުން ބެންޗް ސުޕްރީމްކޯޓުގެ މަރުޙަލާނިމި އިންތިޤާލީ  2010 އޯގަސްްޓ 10
ކޮމިޝަނަށް އެކޯޓުން ތެރެއިން، ފަނޑިޔާރުންގެ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ
ސުޕްރީމް  ،هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު އާދަމް އަލްއުސްތާޛު ފަނޑިޔާރު އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ

ހައިސިއްޔަތު ކޮށްފައިވާޢައްޔަން ކޮމިޝަނަށް ހިމެނިފައިވާތީ،ކޯޓުގެ ބެންޗުގައި 
  .ވަކިވުން ކަމުންމެމްބަރު ގެއްލުމާގުޅިގެން

 
އިރު، އެކުލަވާލެއްވި އަލުން ބެންޗް ސުޕްރީމްކޯޓުގެ މަރުޙަލާނިމި އިންތިޤާލީ  2010 އޯގަސްޓް 10

ކޮމިޝަނަށް ކޯޓުން އެ ފަނޑިޔާރުންގެތެރެއިން، ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ސުޕްރީމްކޯޓުގައި
ހިމެނިވަޑައިގެންފައި ފަހުމީ މުޖުތާޒު އަލްއުސްތާޛު ފަނޑިޔާރު އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ

ކަމުންމެމްބަރު ގެއްލުމާގުޅިގެން ހައިސިއްޔަތު ކޮށްފައިވާޢައްޔަން ކޮމިޝަނަށް ނުވާތީ،
  .ވަކިވުން
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އެކުލަވާލެއްވިއިރު އަލުން ކޮމިޝަން ސަރވިސް ސިވިލް މަރުޙަލާނިމި އިންތިޤާލީ  2010 އޯގަސްޓް 12
ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޑޮކްޓަރ މަޤާމަށް ރައީސްކަމުގެ ކޮމިޝަންގެ ސިވިލްސަރވިސް
ހައިސިއްޔަތު ކޮށްފައިވާޢައްޔަން ކޮމިޝަނަށް ނުވާތީ، ހޮވިވަޑައިގެންފައި
  .ވަކިވުން ކަމުންމެމްބަރު ގެއްލުމާގުޅިގެން

ހަމަޖެއްސެވުމާގިުޅގެން ސަވާދު ޢަލީ އަޙްމަދު ޑޮކްޓަރ މަގާމަށް ބަންޑާރަނައިބުކަމުގެ  2010 އޯގަސްޓް 19
  .ހަމަޖެހުން މެމްބަރުކަމަށް ކޮމިޝަންގެ

ކޯޓުން އެ ފަނޑިޔާރުންގެތެރެއިން، ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ސުޕްރީމްކޯޓުގައި 2010 އޯގަސްޓް 29
ކޮމިޝަންގެ هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު އާދަމް އަލްއުސްތާޛު ފަނޑިޔާރު އިންތިޚާބުކުރެއްވި

  .ކުރުންޢައްޔަން ކަމަށްމެމްބަރު

އިންތިޚާބުކުރެއްވި އެކޯޓުން ފަނޑިޔާރުންގެތެރެއިން، ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހައިކޯޓުގައި 2010 އޯގަސްޓް 29
ކަމަށްމެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ މުޙައްމަދު، ޢަބްދުލްޣަނީ އަލްއުސްތާޛު ފަނޑިޔާރު
  .ކުރުންޢައްޔަން

ޙަސަން ފަހުމީ މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ރައީސްކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ސިވިލްސަރވިސް 2010 އޯގަސްޓް 29
  .ކުރުންޢައްޔަން ކަމަށްމެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ ހަމަޖެއްސެވުމާގުޅިގެން

  

ސުޕްރީމްކޯޓުން ދިނުމާގުޅޭގޮތުން ރުހުން ވަޒީރުންނަށް މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ  2010 ޑިސެމްބަރ 12
ބަންޑާރަނައިބުކަމުން ،ސަވާދު ޢަލީ އަޙްމަދު ޑޮކްޓަރ ޙުކްމާގުޅިގެން ކުރެއްވި

ހައިސިއްޔަތު ކޮށްފައިާވޢައްޔަން ކޮމިޝަނަށް ދެއްވުމާގުޅިގެން އިސްތިޢުފާ
   .ވަކިވުން ކަމުންމެމްބަރު ގެއްލުމާގުޅިގެން

ހަމަޖެއްސެވުމާގުޅިގެން ސަވާދު ޢަލީ އަޙްމަދު ޑޮކްޓަރ މަގާމަށް ބަންޑާރަނައިބުކަމުގެ  2010 ޑިސެމްބަރ 16
 .ހަމަޖެހުން މެމްބަރުކަމަށް ކޮމިޝަންގެ
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  ންމެމްބަރު ތިއްބެވި ނިޔަލަށް ގެއަހަރު ވަނ2010ަ   .1.1.3
  

  ރައީސް މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  ޝާހިދު هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް  .1

 އެ ފަނޑިޔާރުންގެތެރެއިން، ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ސުޕްރީމްކޯޓުގައި  هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު އާދަމް އަލްއުސްތާޛު  .2
  .ފަނޑިޔާރު އިންތިޚާބުކުރެއްވި ކޯޓުން

އެކޯޓުން ފަނޑިޔާރުންގެތެރެއިން، ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހައިކޯޓުގައި  މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ އަލްއުސްތާޛު  .3
  . ފަނޑިޔާރު އިންތިޚާބުކުރެއްވި

އެކޯޓުތަކުން ތެރެއިން، ފަނޑިޔާރުންގެ ދަށުކޯޓުތަކުގެ  ދީދީ هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް  .4
  .ފަނޑިޔާރު އިންތިޚާބުކުރެއްވި

އެމަޖިލީހުން ތެރެއިން މެމްބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ   ޢަލީ އަފްރާޝީމް ޑޮކްޓަރ  .5
  .މެމްބަރު ކަނޑައެޅުއްވި

ކަނޑައެޅުއްވި މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން، ޢާންމުންގެ  ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޝުޢައިބު އައްޝައިޚް  .6
  .މެމްބަރު

  .ރައީސް ކޮމިޝަންގެ ސިވިލްސާރވިސް  ޙަސަން ފަހުމީ މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް  . 7

  .މެމްބަރު ކުރެއްވިޢައްޔަން ރިއްޔާރައީސުލްޖުމްހޫ  ވެލެޒިނީ ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ  .8

  ބަންޑާރަނައިބު  ސަވާދު ޢަލީ އަޙްމަދު ޑޮކްޓަރ  . 9

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ  އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު .10
  ކުރެއްވި ޢައްޔަން ވަކީލުންގެ ތެރެއިން

  1432 ރަބީޢުލްއައްވަލް 25
2011 ފެބްރުއަރީ 28  

  
  هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު އާދަމް                     

 ރައީސް ކޮމިޝަންގެ ސްވިސަރ ޖުޑީޝަލް                  
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  ކަންކަން ވަޒީފާއާބެހޭ ފަނޑިޔާރުންގެ  .2
  

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

  ކުރެއްވިޢައްޔަން ފަނޑިޔާރުކަމަށް 2.1
 

ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްނާޞިރު އަލްއުސްތާޛު ތަރިވިދާގެ ބޮޑުފޮޅުދޫ. އއ  2010 ޖެނުއަރީ 14
ލޯ އޮފް ބެޗްލަރޒް ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި ރާގެއިދާ ޝަރުޢީ

3 ގާތްގަނޑަކަށް މަޤާމުގައި ކަމުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ހައްދަވާފައިވުމާއި
އިސް އަތޮޅުގެ. އއ ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާތީ، ދުވަހު އަހަރު

  .ކުރެއްވިޢައްޔަން މެޖިސްޓްރޭޓުކަމަށް
  

ޝަރުޢީ މުޙައްމަދު ޒުބައިރު އަލްއުސްތާޛު ދަނބުފަށުވިގެ ދަރަނބޫދޫ. ފ  2010 ޖެނުއަރީ 14
ހައްދަވާފައިވުމާއި ލޯ އޮފް ބެޗްލަރސް ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި ދާއިރާގެ

.ހއ ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާތީ، އަހަރުދުވަހު 2 މަގާމުގައި މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ
  .ކުރެއްވިޢައްޔަން އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުކަމަށް އަތޮޅުގެ

  
ލޯ އޮފް ބެޗްލަރޒް ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި ރާގެއިދާ ޝަރުޢީ  2010 މެއި 30

މާމެންދޫ. ގއ މެޖިސްޓްރޭޓުކަމަށް ގެކޯޓު ވެލިދޫ. ނ ހައްދަވާފައިވާތީ،
  .ކުރެއްވިޢައްޔަން ޝުކޫރު އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު މަސްމަރާގެ

  
ލޯ އޮފް ބެޗްލަރޒް ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި ރާގެއިދާ ޝަރުޢީ  2010 މެއި 30

ރަތަފަންދޫ. ގދ މެޖިސްޓްރޭޓުކަމަށް ގެކޯޓު ހޮޅުދޫ. ނ ހައްދަވާފައިވާތީ،
  .ކުރެއްވިޢައްޔަން ރަޝީދު ނިހާމް އަލްއުސްތާޛު ޑްްނރގާ
  

ސްޓަޑީޒް ޖަސްޓިސް އިން ޑިޕްލޮމާ ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި ގެދާއިރާާ ޝަރުޢީ  2010 މެއި 30
ބަނޑިދޫ. ދ މެޖިސްޓްރޭޓުަކމަށް ގެކޯޓު ކުޑަހުވަދޫ. ދ ހައްދަވާފައިވާތީ،

  .ކުރެއްވިޢައްޔަން ޢާމިރު އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް އަލިވާގެ
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ލޯ އޮފް ބެޗްލަރޒް ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި ގެދާއިރާ ޝަރުޢީ  2010 މެއި 30
މިލަންދޫ. ށ މެޖިސްޓްރޭޓުކަމަށް ގެކޯޓު މިލަންދޫ. ށ ހައްދަވާފައިވާތީ،

  ކުރެއްވިޢައްޔަން ޝިޔާމް ޙަސަން އަލްއުސްތާޛު ކެތީހައުސް
  

ސްޓަޑީޒް ޖަސްޓިސް އިން ޑިޕްލޮމާ ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި ގެދާއިރާ ޝަރުޢީ  2010 މެއި 30
ވޭމަންޑޫ. ތ މެޖިސްޓްރޭޓުކަމަށް ގެކޯޓު ހިރިލަންދޫ. ތ ހައްދަވާފައިވާތީ،

  ކުރެއްވިޢައްޔަން ޝަރީފު ޔޫސުފް އަލްފާޟިލް ވެޔޮދޮށުގެ
  

  

 ލިބުނު ޕެންޝަން ފުރަތަމަ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުންގެ 2.2
  

 ސީނިއަރ ގެކޯޓު ކަނޑުހުޅުދޫ. ގއ
  ދީދީ ޙަސަން އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް

20 އުޅުއްވާތާ ޚިދުމަތުގައި އަށް 2010 ޖެނުއަރީ 23
ގޮތަށް ޕެންޝަންދޭ ފެށިގެން އެތާރީޚުން އަހަރުވެފައިވާތީ،
  ހަމަޖެއްސުނު

  
 ސީނިއަރ ގެކޯޓު ކަނޑޫދޫ. ތ

 ޝަރީފް ޢަލީ އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް
  ޢަބްދުއްޞަމަދު

20 އުޅުއްވާތާ ޚިދުމަތުގައި އަށް 2009 ފެބްރުއަރީ 08
ގޮތަށް ޕެންޝަންދޭ ފެށިގެން އެތާރީޚުން އަހަރުވެފައިވާތީ،
  ހަމަޖެއްސުނު

  
 ސީނިއަރ ގެކޯޓު ގައްދޫ. ގދ

 މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް
  އަޙްމަދު ރާޣިބު

20 އުޅުއްވާތާ ޚިދުމަތުގައި އަށް 2009 ޑިސެމްބަރ 19
ގޮތަށް ޕެންޝަންދޭ ފެށިގެން އެތާރީޚުން އަހަރުވެފައިވާތީ،
  ހަމަޖެއްސުނު

  
 ސީނިއަރ ގެކޯޓު ގޮއިދޫ. ބ

 އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް
  ރަޝީދު

  
  
  

20 އުޅުއްވާތާ ޚިދުމަތުގައި އަށް 2010 މާޗް 01
ގޮތަށް ޕެންޝަންދޭ ފެށިގެން އެތާރީޚުން އަހަރުވެފައިވާތީ،
  ހަމަޖެއްސުނު
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  ލިބުނު ޕެންޝަން ދެވަނަ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުންގެ 2.3
  

 ސީނިއަރ ގެކޯޓު ކަޅައިދޫ. ލ
 هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް

  ޢަފީފް

40 އުޅުއްވާތާ ޚިދުމަތުގައި އަށް 2010 ފެބްރުއަރީ 17
ގޮތަށް ޕެންޝަންދޭ ދެވަނަ ފެށިގެން އެތާރީޚުން އަހަރުވެފައިވާތީ،
  ހަމަޖެއްސުނު

 ސީނިއަރ ގެކޯޓު މާޅޮހު. ބ
 ޙުސައިން އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް

  ޢަބްދުއްރަޙްމާން

އަހަރުވެފައިވާތީ، 40 އުޅުއްވާތާ ޚިދުމަތުގައި އަށް 2010 މާޗް 25
  ހަމަޖެއްސުނު ގޮތަށް ޕެންޝަންދޭ ދެވަނަ ފެށިގެން އެތާރީޚުން

  
 ސީނިއަރ ގެކޯޓު މާއުނގޫދޫ. ށ

 މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް
  އާދަމް

އަހަރުވެފައިވާތީ، 40 އުޅުއްވާތާ ޚިދުމަތުގައި އަށް 2010 މާޗް 24
  ހަމަޖެއްސުނު ގޮތަށް ޕެންޝަންދޭ ދެވަނަ ފެށިގެން އެތާރީޚުން

  
 ސީނިއަރ ގެކޯޓު ވޭމަންޑޫ. ތ

 ޢީސާ އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް
  ޙުސައިން

އަހަރުވެފައިވާތީ، 40 އުޅުއްވާތާ ޚިދުމަތުގައި އަށް 2010 މާޗް 24
  ހަމަޖެއްސުނު ގޮތަށް ޕެންޝަންދޭ ދެވަނަ ފެށިގެން އެތާރީޚުން

  
   ގެކޯޓު ފޭދޫ. ށ

 އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ
  ވަޙީދު މުޙައްމަދު

40 އުޅުއްވާތާ ޚިދުމަތުގައި އަށް 2010 އޭޕްރީލް 29
ގޮތަށް ޕެންޝަންދޭ ދެވަނަ ފެށިގެން އެތާރީޚުން އަހަރުވެފައިވާތީ،
  ހަމަޖެއްސުނު

  
     

  ހަމަޖެހުނު އެލަވަންސް ދިގުމުއްދަތުގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުންގެ 2.4
  

 ސީނިއަރ ގެކޯޓު މަގޫދޫ. ފ
 އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް

 ސުލައިމާން ޢަބްދުއްސައްތާރު
  

އަހަރުވެފައިވާތީ 15 އުޅުއްވާތާ ޚިދުމަތުގައި އަށް 2010 ފެބްރުއަރީ 14
  .ހަމަޖެހިފައި ދޭގޮތަށް 40% މުސާރައިގެ ފެށިގެން އެތާރީޚުން

  

 ސީނިއަރ ގެކޯޓު އިހަވަންދޫ. ހއ
 އާދަމް އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް
 ޢަބްދުއްލަޠީފް

  

އަހަުރވެފައިވާތީ 25 އުޅުއްވާތާ ޚިދުމަތުގައި އަށް 2009 ނޮވެމްބަރ 29
  .ހަމަޖެހިފައި ދޭގޮތަށް 10% މުސާރައިގެ ފެށިގެން އެތާރީޚުން

  

30 އުޅުއްވާތާ ޚިދުމަތުގައި އަށް 2009 ޑިސެމްބަރ 15 ސީނިއަރ ގެކޯޓު ދޮންފަނު. ބ
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 މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް
  ޢަބްދުލްކަރީމް

ދޭގޮތަށް 20% މުސާރައިގެ ފެށިގެން އެތާރީޚުން އަހަރުވެފައިވާތީ
  .ހަމަޖެހިފައި

  
   މެޖިސްޓްރޭޓް ކުޅުދުއްފުށި. ހދ
   އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ
 އާދަމް ޢަލީ
  

15 އުޅުއްވާތާ ޚިދުމަތުގައި އަށް 2009 ޑިސެމްބަރ 01
ދޭގޮތަށް 40% މުސާރައިގެ ފެށިގެން އެތާރީޚުން އަހަރުވެފައިވާތީ
  .ހަމަޖެހިފައި

  
 ސީނިއަރ ގެކޯޓު މަރަދޫފޭދޫ. ސ

 ޒާހިރު ޢަލީ އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް
  

އަހަރުވެފައިވާތީ 15 އުޅުއްވާތާ ޚިދުމަތުގައި އަށް 2009 ފެބްރުއަރީ 16
  .ހަމަޖެހިފައި ޭދގޮތަށް 40% މުސާރައިގެ ފެށިގެން އެތާރީޚުން

  
 މެޖިސްޓްރޭޓް އިސް އަތޮޅުގެ. ސ

 ހާޝިމް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް
  

އަހަރުވެފައިވާތީ 25 އުޅުއްވާތާ ޚިދުމަތުގައި އަށް 2009 މެއި 14
  .ހަމަޖެހިފައި ދޭގޮތަށް 10% މުސާރައިގެ ފެށިގެން އެތާރީޚުން

  
 އައްޝައިޚް ފަނޑިޔާރު ހައިކޯޓުގެ
 ޙުސައިން ޔޫސުފް

  

15 އުޅުއްވާތާ ޚިދުމަތުގައި އަށް 2010 ސެޕްޓެމްބަރ 21
ދޭގޮތަށް 40% މުސާރައިގެ ފެށިގެން އެތާރީޚުން އަހަރުވެފައިވާތީ
  .ހަމަޖެހިފައި

  
 އަލްއުސްތާޛު އިސްޤާޟީ ކޯޓުގެ ޖިނާއީ
 މުޙައްމަދު هللاޢަބްދު

  

އަހަރުވެފައިވާތީ 10 އުޅުއްވާތާ ޚިދުމަތުގައި އަށް 2009 މާޗް 17
  .ހަމަޖެހިފައި ދޭގޮތަށް 20% މުސާރައިގެ ފެށިގެން އެތާރީޚުން

  
 މެޖިސްޓްރޭޓް ގެކޯޓު އަލިފުށީ. ރ

 ވަޖީހު هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް
  

އަހަރުވެފައިވާތީ 10 އުޅުއްވާތާ ޚިދުމަތުގައި އަށް 2010 މާޗް 24
  .ހަމަޖެހިފައި ދޭގޮތަށް 20% މުސާރައިގެ ފެށިގެން އެތާރީޚުން

  
 ސީނިއަރ ގެކޯޓު ރަތްމަންދޫ. މ

 هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް
 މުފީދު

  

އަހަރުވެފައިވާތީ 25 އުޅުއްވާތާ ޚިދުމަތުގައި އަށް 2009 މެއި 14
  .ހަމަޖެހިފައި ދޭގޮތަށް 10% މުސާރައިގެ ފެށިގެން އެތާރީޚުން

  

 ސީނިއަރ ގެކޯޓު މުލަކު. މ
 ޖަޢުުފަރު އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް

 ކަމާލް
  

އަހަރުވެފައިވާތީ 25 އުޅުއްވާތާ ޚިދުމަތުގައި އަށް 2006 ނޮެވމްބަރ 22
  .ހަމަޖެހިފައި ދޭގޮތަށް 10% މުސާރައިގެ ފެށިގެން އެތާރީޚުން
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 ސީނިއަރ ގެކޯޓު ފުވައްމުލަކު. ޏ
 އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް

 ލަޠީފް
  

އަހަރުވެފައިވާތީ 35 އުޅުއްވާތާ ޚިދުމަތުގައި އަށް 2010 އޮކްޓޯބަރ 15
  .ހަމަޖެހިފައި ދޭގޮތަށް 35% މުސާރައިގެ ފެށިގެން އެތާރީޚުން

 ސީނިއަރ ގެކޯޓު ފުލިދޫ. ވ
 އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް

  ޝަރީފު

އަހަރުވެފައިވާތީ 25 އުޅުއްވާތާ ޚިދުމަތުގައި އަށް 2010 އޮކްޓޯބަރ 06
  .ހަމަޖެހިފައި ދޭގޮތަށް 10% މުސާރައިގެ ފެށިގެން އެތާރީޚުން

  
    

  ލިބުނު  ކުރިއެރުން މަގާމުގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުންގެ 2.5

  

   ގެކޯޓު ކޮނޑޭ. ގއ
  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް

  

14 ހުންނަވާތާ މަގާމުގައި ގެ 1 ގްރޭޑް މެޖިސްޓްރޭޓް
މެޖިސްޓްރޭޓް ގައި 2009 އޭޕްރީލް 09 އަހަރުވެފައިވާތީ،

އަށް 1 ގްރޭޑް މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ ން 1 ގްރޭޑް
 ބަދަލުކުރެވުނު

 
   ގެކޯޓު މާމެންދޫ. ލ

  އާދަމް ޢަލީ އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް
  

13 ހުންނަވާތާ މަގާމުގައި ގެ 1 ގްރޭޑް މެޖިސްޓްރޭޓް
ގްރޭޑް މެޖިސްޓްރޭޓް ގައި 2010 މާޗް 22 އަހަރުވެފައިވާތީ،

 ބަދަލުކުރެވުނު އަށް 1 ގްރޭޑް މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ ން 1
 

   ގެކޯޓު ހިތަދޫ. ލ
  ރަޝީދު ޢަލީ އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް

  

04 ހުންނަވާތާ މަގާމުގައި ގެ 1 ގްރޭޑް މެޖިސްޓްރޭޓް
ގްރޭޑް މެޖިސްޓްރޭޓް ގައި 2008 މެއި 03 އަހަރުވެފައިވާތީ،

 ބަދަލުކުރެވުނު އަށް 2 ގްރޭޑް މެޖިސްޓްރޭޓް ން 1
 

   އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ ކޯޓުގެ އާއިލާއާބެހޭ
  މުޞްޠަފާ އަޙްމަދު

  

04 ހުންނަވާތާ މަގާމުގައި ގެ 7 އެކްސް.އީ ޤާޟީ
ޤާޟީ ގައި 2009 ސެޕްޓެމްބަރ 02 އަހަރުވެފައިވާތީ،

 ބަދަލުކުރެވުނު އަށް 8 އެކްސް.އީ ޤާޟީ ން 7 އެކްސް.އީ
 

   ގެކޯޓު ދިއްދޫ. ހއ
   އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ
  ޢީސާ ޢަފީފު މުޙައްމަދު

  

ހުންނަވާތާ މަގާމުގައި ގެ 1 ގްރޭޑް މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ
ސީނިއަރ ގައި 2009 ނޮވެމްބަރު 01 އަހަރުވެފައިވާތީ، 04

2 ގްރޭޑް މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ ން 1 ގްރޭޑް މެޖިސްޓްރޭޓް
 ބަދަލުކުރެވުނު އަށް
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   ގެކޯޓު މުލީ. މ
   އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ
  ޒަރީރު ޙަސަން

  

ހުންނަވާތާ މަގާމުގައި ގެ 1 ގްރޭޑް މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ
ސީނިއަރ ގައި 2010 މާޗް 16 އަހަރުވެފައިވާތީ، 04

2 ގްރޭޑް މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ ން 1 ގްރޭޑް މެޖިސްޓްރޭޓް
  ބަދަލުކުރެވުނު އަށް
  

   ކޯޓުގެ  ފުވައްމުލަކު. ޏ
   އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ
  ލަޠީފް އަޙްމަދު

  

ހުންނަވާތާ މަގާމުގައި ގެ 1 ގްރޭޑް މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ
ސީނިއަރ ގައި 2010 މާޗް 22 އަހަރުވެފައިވާތީ، 15

3 ގްރޭޑް މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ ން 1 ގްރޭޑް މެޖިސްޓްރޭޓް
  ބަދަލުކުރެވުނު އަށް

    

 ބަދަލުކުރި ކޯޓުތަކަށް އެކި ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުންގެ 2.6
  

  
   ގެކޯޓު މާރަންދޫ. ހއ

  އާދަމް އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް
  

  ބަދަލުކުރެވުނު ކޯޓަށް އުތީމު. ހއ ގައި 2010 މާޗް 22

   އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ ކޯޓުގެ ކުޑަކުދިންނާބެހޭ
  ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ސަމީރު އަޙްމަދު

  

  ބަދަލުކުރެވުނު ކޯޓަށް ޖިނާއީ ގައި 2010 މެއި 16

   އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ މަދަނީ ކޯޓުގެ
  މާހިރު އިބްރާހީމް

  

  ބަދަލުކެުރވުނު ކޯޓަށް އާއިލާއާބެހޭ ގައި 2010 މެއި 23

   ގެކޯޓު މުންޑޫ. ލ
   އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

  މުޙައްމަދު ޢަލީ
  

)ސެކްޝަން ތުނޑީ( ކޯޓް ގަމު. ލ ގައި 2010 ޖޫން 08
  ބަދަލުކުރެވުނު އަށް

   ގެކޯޓު ކަޅައިދޫ. ލ
   އަލްފާޟިލް މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ
  ޢަފީފު هللاޢަބްދު

  
  

)ތުނޑީ ސެކްޝަން(ގަމު ކޯޓް . ލ ގައި 2010 ޖޫން 08
  ބަދަލުކުރެވުނު އަށް
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  މުސްކުޅިކުރެވުނު ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުންގެ 2.7

   
  

ރޯޒްލީން ކުޑަހުވަދޫ. ދ މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ ގެކޯޓު ކުޑަހުވަދޫ. ދ  2010 މާޗް 16
ޢިނާޔަތް މުސްކުޅިކޮށްފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން  އިބްރާހީމް މޫސާ އަލްފާޟިލް
  .ވަކިކޮށްފައި ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ދަށުން ޤަވާޢިދުގެ ޢަމަލުކުރާ ދިނުމުގައި

  
އަތަމާގެ ހިރިލަންދޫ. ތ މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ ގެކޯޓު ހިރިލަންދޫ. ތ  2010 މާޗް 19

ޢިނާޔަތް މުސްކުޅިކޮށްފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން  މޫސާ هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް
  .ވަކިކޮށްފައި ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ދަށުން ޤަވާޢިދުގެ ޢަމަލުކުރާ ދިނުމުގައި

އަނބުގަސްދޮށުގެ ވިލުފުށި. ތ މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ ގެކޯޓު މަޑިފުށި. ތ  2010 މެއި 09
ޢިނާޔަތް މުސްކުޅިކޮށްފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން  ލަޠީފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް
  .ވަކިކޮށްފައި ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ދަށުން ޤަވާޢިދުގެ ޢަމަލުކުރާ ދިނުމުގައި

  
ބްލޫހެވަން ވިލިނގިލި. ގއ މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ ގެކޯޓު ވިލިނގިލީ. ގއ  2010 ޖޫން 18

ޢިނާޔަތް މުސްކުޅިކޮށްފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން  ސުހައިލް هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް
  .ވަކިކޮށްފައި ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ދަށުން ޤަވާޢިދުގެ ޢަމަލުކުރާ ދިނުމުގައި

  
  

   ދިންއިސްތިޢުފާ ޤާމުންމަ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުންގެ 2.8
 

ހުންނެވި މަޤާމުގައި ކަމުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ ގެކޯޓު އުތީމު. ހއ  2010 ޖެނުއަރީ 24
  އާދަމް ޢަބްދުލްމަތީން އަލްފާޟިލް ޝިފާ ފިއްލަދޫ. ހއ
  
  

  ކުރިވަކި މަޤާމުން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ 2.9

ހުންނެވި މަޤާމުގައި ކަމުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ ގެކޯޓު މާކުރަތު. ރ  2010 ޖުލައި 28
ޙުސައިން ޢަދުނާނު އަލްފާޟިލް ޖަވާހިރުމާގެ މާކުރަތު. ރ

ފަނޑިޔާރުންގައި ބަޔާންކުރާ، މާއްދާގައި ވަނަ 149 ޤާނޫނުއަސާސީގެ
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ފުރިހަމަ ޝަރުޠު ބައިން އަޚްލާޤުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠުތަކުގެ ލާޒިމު ހުރުން
ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 285 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނުވާތީ،

  .ވަކިކޮށްފައ
 

.ދ ހުންނެވި މަޤާމުގައި ކަމުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ ގެކޯޓު ީމދޫ. ދ  2010 އޯގަސްޓް 05
ވަނަ 149 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޝަފީޤު ޢަލީ އަލްފާޟިލް ބިއްލޫރިވިލާ މީދޫ

ޝަރުޠުތަކުގެ ލާޒިމު ހުރުން ފަނޑިޔާރުންގައި ބަޔާންކުރާ، މާއްދާގައި
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނުވާތީ، ފުރިހަމަ ޝަރުޠު ބައިން އަޚްލާޤުގެ ތެރެއިން

  .ވަކިކޮށްފައި ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 285
 

ހުންނެވި މަޤާމުގައި ކަމުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ ގެކޯޓު ގުޅީ. ކ  2010 އޯގަސްޓް 05
މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަލްފާޟިލް 8538 ނަންބަރު ދަފްތަރު

ފަނޑިޔާރުންގައި ބަޔާންކުރާ، މާއްދާގައި ވަނަ 149 ޤާނޫނުއަސާސީގެ
ފުރިހަމަ ޝަރުޠު ބައިން އަޚްލާޤުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠުތަކުގެ ލާިޒމު ހުރުން
ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 285 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނުވާތީ،

  .ވަކިކޮށްފައި
 

ހުންނެވި މަޤާމުގައި ކަމުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ ގެކޯޓު ތިނަދޫ. ގދ  2010 އޯގަސްޓް 05
149 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޝަރީފް އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް މީރާގެ ތިނަދޫ. ގދ
ޝަރުޠުތަކުގެ ލާޒިމު ހުރުން ފަނޑިޔާރުންގައި ބަޔާންކުރާ، މާއްދާގައި ވަނަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނުވާތީ، ފުރިހަމަ ޝަރުޠު ބައިން އަޚްލާޤުގެ ތެރެއިން
  .ވަކިކޮށްފައި ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 285

 
ހިތްއަލިވާގެ ފޭދޫ. ސ ހުންނެވި މަޤާމުަގއި ކަމުގެ ޤާޟީ ކޯޓުގެ މަދަނީ  2010 އޯގަސްޓް 06

މާއްދާގައި ވަނަ 149 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޙިލްމީ މުޙައްމަދު އަލްއުސްތާޛު
ތެރެއިން ޝަރުޠުތަކުގެ ލާޒިމު ހުރުން ފަނޑިޔާރުންގައި ބަޔާންކުރާ،
ވަނަ 285 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނުވާތީ، ފުރިހަމަ ޝަރުޠު ބައިން އަޚްލާޤުގެ
  .ވަކިކޮށްފައި ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ

  
ހުންނެވި މަޤާމުގައި ކަމުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ ގެކޯޓު ގޮއިދޫ. ބ  2010 އޯގަސްޓް 06

149 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރަޝީދު އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް ޝާރާޒް ގޮއިދޫ. ބ
ޝަރުޠުތަކުގެ ލާޒިމު ހުރުން ފަނޑިޔާރުންގައި ބަޔާންކުރާ، މާއްދާގައި ވަނަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނުވާތީ، ފުރިހަމަ ޝަުރޠު ބައިން އަޚްލާޤުގެ ތެރެއިން
  .ވަކިކޮށްފައި ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 285
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 ފަނޑިޔާރުން ކުރިޢައްޔަން ދަށުން ގެ) ރ( މާއްދާގެ ވަނަ 285 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 2.10

 
  ފަނޑިޔާރު އިސް  ހައިކޯޓް  މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ އަލްއުސްތާޛު   1

  ފަނޑިޔާރު  ހައިކޯޓް  ޙަމީދު هللاޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު   2

  ފަނޑިޔާރު  ހައިކޯޓް  ޝަރީފް އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު   3

  ފަނޑިޔާރު  ހައިކޯޓް  މުޙައްމަދު ޙަމީދު ޢަލީ އަލްއުސްތާޛު   4

  ފަނޑިޔާރު  ހައިކޯޓް  هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު އާދަމް އަލްއުސްތާޛު   5

  ޤާޟީ އިސް   ކޯޓް މަދަނީ  ސަމީރު ޢަލީ އަލްއުސްތާޛު   6

  ޤާޟީ  ކޯޓް މަދަނީ  މޫސާ ޖަމީލު هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް   7

  ޤާޟީ  ކޯޓް މަދަނީ  ނަޞީރު ޢަލީ އަލްފާޟިލް   8

  ޤާޟީ  ކޯޓް މަދަނީ  މުޙައްމަދު ޝުޖޫން ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ   9

  ޤާޟީ  ކޯޓް މަދަނީ  ނިހާޔަތު މަރްޔަމް އަލްއުސްތާޛާ   10

  ޤާޟީ  ކޯޓް މަދަނީ  އަދީބް هللاޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު   11

  ޤާޟީ  ކޯޓް މަދަނީ  ޢަލީ هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް   12

  ޤާޟީ  ކޯޓް މަދަނީ  ޙިލްމީ ހާތިފު އަލްއުސްތާޛު   13

  ޤާޟީ  ކޯޓް މަދަނީ  ނަޢީމް މުޙައްމަދު އައްޝައިޚް   14

  ޤާޟީ އިސް  ކޯޓް ޖިނާއީ  މުޙައްމަދު هللاޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު   15

 ސަމީރު އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު   16
  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

  ޤާޟީ  ކޯޓް ޖިނާއީ

  ޤާޟީ  ކޯޓް ޖިނާއީ  ފަހްމީ މުޙްތާޒް އަލްއުސްތާޛު   17
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  ޤާޟީ  ކޯޓް ޖިނާއީ  ޔޫސުފް ޢަބްދުލްބާރީ އަލްއުސްތާޛު   18

  ޤާޟީ  ކޯޓް ޖިނާއީ  ޙުސައިން ރަޝީދު ޢަލީ އަލްއުސްތާޛު   19

  ޤާޟީ  ކޯޓް ޖިނާއީ  އިބްރާހީމް ސަޢީދު އަލްއުސްތާޛު   20

  ޤާޟީ  ކޯޓް ޖިނާއީ  ދީދީ هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް   21

  ޤާޟީ  ކޯޓް ޖިނާއީ  މުޙްސިން މުހްތާޒު އަލްއުސްތާޛު   22

  ޤާޟީ އިސް  ކޯޓް ޢާއިލާއާބެހޭ  ސަޢީދު ޙަސަން އަލްއުސްތާޛު   23

  ޤާޟީ  ކޯޓް ޢާއިލާއާބެހޭ  އާދަމް ޢަބްދުއްސައްތާރު އަލްޝައިޚް   24

  ޤާޟީ  ކޯޓް ޢާއިލާއާބެހޭ  މުސްޠަފާ އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު   25

  ޤާޟީ  ކޯޓް ޢާއިލާއާބެހޭ  މުޙައްމަދު ޙުޒައިފާ އަލްއުސްތާޛާ   26

  ޤާޟީ  ކޯޓް ޢާއިލާއާބެހޭ  މާހިރު އިބްރާހީމް އަލްއުސްތާޛު   27

 ޙުސައިން ޝުޢައިބު އަލްއުސްތާޛު   28
  ޒަކަރިއްޔާ

  ޤާޟީ އިސް  ކޯޓް ކުޑަކުދިންނާބެހޭ

  ޤާޟީ  ކޯޓް ކުޑަކުދިންނާބެހޭ  ޝަކީލް އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް   29

  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކޯޓް ހުޅުމާލެ  މުޙައްމަދު ސިޔާމާ އަލްފާޟިލާ   30

 ދިއްދޫ އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ  މުޙައްމަދު ޒުބައިރު އަލްއުސްތާޛު   31
  ކޯޓް

  މެޖިސްޓްރޭޓް އިސް އަތޮޅުގެ

 އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ  ޝަރީފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް   32
   ކޯޓް ހޯރަފުށި

  މެޖިސްޓްރޭޓް

 އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ  ޢަބްދުއްލަޠީފް އާދަމް އަލްފާޟިލް   33
  ކޯޓް އިހަވަންދޫ

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ
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 ކެލާ އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ  ރަޝީދު މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް   34
  ކޯޓް

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

 އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ  ޢަލިދީދީ މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް   35
   ކޯޓް ވަށަފަރު

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

 އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ  އާދަމް ނަޞީރު އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް   36
  ކޯޓް ތުރާކުނު

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

 އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ  އިބްރާހީމް މޫސާ އަލްފާޟިލް   37
   ކޯޓް ހޯރަފުށި

   މެޖިސްޓްރޭޓް

 ދިއްދޫ އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ  ޢީސާ އަފީފު މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް   38
  ކޯޓް

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

އުލިގަމު އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ  އާދަމް އިދުރީސް އަލްފާޟިލް   39
  ކޯޓް

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

 އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ  ޤާސިމް އާދަމް އަލްފާޟިލް   40
  ކޯޓް ތަކަންދޫ

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

 ބާރަށު އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ  ޢަލީ ޢަބްދުލްޣަނީ އަލްފާޟިލް   41
  ކޯޓް

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

 އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ  ފަޔާޟް ޙަސަން އަލްފާޟިލް   42
  ކޯޓް މުރައިދޫ

  މެޖިސްޓްރޭޓް

 އުތީމު އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ  އާދަމް އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް   43
  ކޯޓް

  މެޖިސްޓްރޭޓް

ފިއްލަދޫ އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ  މުޚްތާރު ޢަލީ އަލްފާޟިލް   44
  ކޯޓް

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

  މެޖިސްޓްރޭޓް އިސް އަތޮޅުގެ ދެކުނުބުރި ތިލަދުންމަތީ  ނިޔާޒް މުޙައްމަދު އަލްއުސްތާޛު   45
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  ކޯޓް ކުޅުދުއްފުށީ

 ދެކުނުބުރި ތިލަދުންމަތީ  އަޙްމަދު ޢަލީ އަލްފާޟިލް   46
  ކޯޓް ނޮޅިވަރަންފަރު

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

 ދެކުނުބުރި ތިލަދުންމަތީ  ޝާހިދު އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް   47
  ކޯޓް ކުނބުރުދޫ

  މެޖިސްޓްރޭޓް

 ދެކުނުބުރި ތިލަދުންމަތީ  ވަޙީދު ޙުސައިން އަލްފާޟިލް   48
  ކޯޓް ހިރިމަރަދޫ

  މެޖސިްޓރޭޓް ސީނިއަރ

 ޙަނީފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް   49
  ޢަބްދުލްކަރީމް

 ދެކުނުބުރި ތިލަދުންމަތީ
  ކޯޓް ހަނިމާދޫ

  މެޖިސްޓްރޭޓް

 ދެކުނުބުރި ތިލަދުންމަތީ  އަބޫބަކުރު މޫސާ އަލްފާޟިލް   50
  ކޯޓް ކުރިނބީ

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

 ދެކުނުބުރި ތިލަދުންމަތީ  އާދަމް ޢަލީ އަލްފާޟިލް   51
  ކޯޓް ކުޅުދުއްފުށީ

  މެޖިސްޓްރޭޓް

 ދެކުނުބުރި ތިލަދުންމަތީ  މޫސާ އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް   52
  ކޯޓް ނޭކުރެންދޫ

  އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

 ދެކުނުބުރި ތިލަދުންމަތީ  އާދަމް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އަލްފާޟިލް   53
  ކޯޓް ނެއްލައިދޫ

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

 ދެކުނުބުރި ތިލަދުންމަތީ  އާދަމް هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް   54
  ކޯޓް މަކުނުދޫ

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

 އުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު  މުޙައްމަދު ޢަލީ އަލްފާޟިލް   55
  ކޯޓް ފުނަދޫ

  މެޖިސްޓްރޭޓް އިސް އަތޮޅުގެ

  މެޖިސްޓްރޭޓް އުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު  ޝިޔާމް ޙަސަން އަލްއުސްތާޛު   56



  
 
 

 

               ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   2010ކޮމިޝަންގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
 

21 
 

   ކޯޓް މިލަންދޫ
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  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ
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  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ  ކޯޓް ވޭވަށު މުލަކަތޮޅު  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް  124
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ކޯޓް ނިލަންދޫ

  މެޖިސްޓްރޭޓް އިސް އަތޮޅުގެ
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ރަޝީދު ޢަލީ އަލްފާޟިލ147ް މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓް ފޮނަދޫ ހައްދުންމަތި 

ޖަމީލު هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލ148ް މެޖިސްޓެރޭޓް ސީނިއަރކޯޓް ގަމު ހައްދުންމަތި 

މޫސާ ފިރާޤް ޢީސާ އަލްފާޟިލ149ް މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓް މާބައިދޫ ހައްދުންމަތި 

ފަހީމް އަޙްމަދު އަލްފާޟިލ150ް މެޖިސްޓެރޭޓް ސީނިއަރކޯޓް ފޮނަދޫ ހައްދުންމަތި 

ޝަރީފް ޢަލީ އަލްފާޟިލ151ް މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓް އިސްދޫ ހައްދުންމަތި 

އާދަމް ޢަލީ އަލްފާޟިލ152ް މެޖިސްޓެރޭޓް ސީނިއަރކޯޓް މާމެންދޫ ހައްދުންމަތި 

މުޙައްމަދު ޢަލީ އަލްފާޟިލ153ް  އަވަށު ތުނޑީ ގަމު ހައްދުންމަތި 
ކޯޓް

މެޖިސްޓެރޭޓް ސީނިއަރ

ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް އަލްފާޟިލ154ް މެޖިސްޓެރޭޓް ސީނިއަރކޯޓް ފޮނަދޫ ހައްދުންމަތި 

ޢަބްދުލްމަޖީދު އަލްފާޟިލ155ް މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓް ކުނަހަންދޫ ހައްދުންމަތި 

ޢަފީފު هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލ156ް މެޖިސްޓެރޭޓް ސީނިއަރކޯޓް ކަޅައިދޫ ހައްދުންމަތި 

ޝަރީފް ޢަލީ އަލްފާޟިލ157ް މެޖިސްޓެރޭޓް ސީނިއަރކޯޓް މާވަށު ހައްދުންމަތި 

 އުތުރުބުރި ހުވަދުއަތޮޅު  މަޒީދު ޙުސައިން އަލްއުސްތާޛު  158
  ކޯޓް ވިލިނގިލި

  މެޖިސްޓްރޭޓް އިސް އަތޮޅުގެ

މާމެންދޫ އުތުރުބުރި ހުވަދުއަތޮޅު  ޢަބްދުލްމުޙުސިން އަލްފާޟިލް  159
  ކޯޓް

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

 އުތުރުބުރި ހުވަދުއަތޮޅު  ޙަސަން ޢަޒީމް އަލްފާޟިލް  160
  ކޯޓް ކޮލަމާފުށީ

  މެޖިސްޓްރޭޓް

 އުތުރުބުރި ހުވަދުއަތޮޅު  ނަޖީބު ޙަސަން އަލްފާޟިލް  161
  ކޯޓް ވިލިނގިލީ

  މެޖިސްޓްރޭޓް
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 އުތުރުބުރި ހުވަދުއަތޮޅު  ދީދީ ޙަސަން އަލްފާޟިލް  162
  ކޯޓް ކަނޑުހުޅުދޫ

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

 އުތުރުބުރި ހުވަދުއަތޮޅު  ފަހުމީ هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް  163
  ކޯޓް ގެމަނަފުށީ

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

 އުތުރުބުރި ހުވަދުއަތޮޅުޢަބްދުލްޙަކީމް ޢަބްދުލްމުޙުސިން އަލްފާޟިލް  164
  ކޯޓް ނިލަންދޫ

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

 ކޮނޑޭ އުތުރުބުރި ހުވަދުއަތޮޅު  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް  165
  ކޯޓް

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

 ދާންދޫ އުތުރުބުރި ހުވަދުއަތޮޅު  އިބްރާހީމް ލުއައްޔު އަލްފާޟިލް  166
  ކޯޓް

  މެޖސިްޓްރޭޓް

 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް  167
  )ދީދީ ދޮންތުއްތު(

 ދާންދޫ އުތުރުބުރި ހުވަދުއަތޮޅު
  ކޯޓް

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

 އުތުރުބުރި ހުވަދުއަތޮޅު  މުނީރު އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް  168
  ކޯޓް ގެމަނަފުށީ

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

 ތިނަދޫ ދެކުނުބުރި ހުވަދުއަތޮޅު  ދޮންމަނިކު އަލްފާޟިލް  169
  ކޯޓް

  އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަތޮޅުގެ

 ތިނަދޫ ދެކުނުބުރި ހުވަދުއަތޮޅު  ޙަސަން ޒާހިރު މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް  170
ކޯޓް

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

 ވާދޫ ދެކުނުބުރި ހުވަދުއަތޮޅު  ރުޝްދީ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް  171
ކޯޓް

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

 ދެކުނުބުރި ހުވަދުއަތޮޅު  މޫސާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަލްފާޟިލް  172
ކޯޓް ފަރެސްމާތޮޑާ

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ
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ކޯޓް

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ
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ކޯޓް

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ
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  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ

 މަޑަވެލި ދެކުނުބުރި ހުވަދުއަތޮޅު  ޙަސަން ޝާޠިރު އަލްފާޟިލް  176
ކޯޓް

  މެޖިސްޓްރޭޓް

 ދެކުނުބުރި ހުވަދުއަތޮޅު  މުޙައްމަދު މަސްޢޫދު އަލްފާޟިލް  177
ކޯޓް ހޯނޑެއްދޫ

  މެޖިސްޓްރޭޓް

 ދެކުނުބުރި ހުވަދުއަތޮޅު  ރަޝީދު އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް  178
ކޯޓް ރަތަފަންދޫ

  މެޖިސްޓްރޭޓް

ނަޑެއްލާ ދެކުނުބުރި ހުވަދުއަތޮޅު  މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އަލްފާޟިލް  179
ކޯޓް

  މެޖިސްޓްރޭޓް
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  މެޖިސްޓްރޭޓް އިސް  ކޯޓް ފުވައްމުލަކު  ޙުސައިން ސަޢީދު އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް  181

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ  ކޯޓް ފުވައްމުލަކު  ޝަރީފް އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް  182

  މެޖިސްޓރޭޓް ސީނިއަރ  ކޯޓް ފުވައްމުލަކު  ލަޠީފް އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް  183

  މެޖިސްޓްރޭޓް އިސް އަތޮޅު  ކޯޓް ހިތަދޫ އައްޑުއަތޮޅު  ހާޝިމް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް  184

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ  ކޯޓް މަރަދޫ އައްޑުއަތޮޅު  އަޙްމަދު އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް  185

  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކޯޓް ހުޅުދޫ އައްޑުއަތޮޅު  ނަޒީރު ޢަލީ އަލްފާޟިލް  186

  މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ  ކޯޓް ހިތަދޫ އައްޑުއަތޮޅު  ޙުސައިން ނަފީސް އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް  187
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  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުނު މިޝަނަށްކޮ .3
  

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

 އެފަރާތްތަކާމެދު ބެލުމާއި، ޝަކުވާތައް އުފުލާ ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން ވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައި މާއްދާގައި މި
 އަހަރު ވަނަ 2010، ވީނަމަވެސް ކަމުގައި ވަކިކުރުން ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަންޖެހޭ މަގާމުން އެޅުމާއި، ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ

 ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ ކޯޓަކުން ޝަރުޢީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތަކުގެ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮމިޝަނަށް ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން
 ގުޅޭގޮތުން އިތުރުކޮށްދިނުމާ މުއްދަތު އޮންނަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މައްސަލަތަކާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ ބަދަލުކުރުމަށް ކޮށްބާތިލު

 ކޮމިޝަނަށް އަހަރު ވަނަ 2010 ފަރާތްތަކުން އެކިއެިކ މިގޮތުން. ފާހަގަކުރެވެއެވެ ހުރިކަން މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާފައިވާ
  .ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ މައްސަލަ 143 ޝަކުވާގެގޮތުގައި
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  މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުނު ކޮމިޝަނަށް އަހަރު ވަނަ 2010  3.1
  

ޝުމާރު 

 ނަންބަރު 
  ޝަކުވާގެ ތަފްސީލް   ލިބުނު ތާރީޚް 

ކޮމިޝަނަށް 

އެޖެންޑާ ކުރެވުނު 

  ތާރީޚް 

ނުިނމޭކަމަށާ، ަހއިކޯޓަށް ާލ ިސޓީތަކަށްެވސް ަޖވާބެްއ  ައހަރުީވއިުރވެސް 3މައްސަލަ  ހައިކޯޓަްށ ހުަށަހޅައިެގން އުޅޭ 03.01.10   .1

  . ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލަ ނުެދއްވާަކމަށް 

16.06.2010  

   . ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ ހިފަަހއްޓާަފިއވާކަމަށް  ސުންިޖން އިްނިޖނިއަިރްނގެ ަފއިާސ ތަކެްއ ަމދަީނ ޯކޓުން 12.01.10   .2

ެއްއވެސް  ން ހުިހތަޫދ ޮއފީ.ެސންޓުަރލް ުޔޓިލިޓީްސ ިލމިޓެޑް ިކާޔ ކުްނފުންޏަކަށް، ލ ހިތަޫދ ަރްއޔިުތންެގ އިްނޖީުނެގ ސައުތު.ލ 18.01.10   .3

 ހުށަަހޅަިއގެްނ އުޭޅ ަމއްސަަލ ލަސްަވމުްނދާަކަމށް  ހިަތދޫ ކޯަޓށް.ބަދަލެްއ ިދނުމަާކނުލަިއ ޙަވާލުޮކްށފައިާވ ަމއްސަަލ ލ

 .މަްއސަލަ ހުށަހަާޅފަިއވާ

09.05.2010  

ަވގުތީ ައމުރެްއ މަސް ީވއިުރެވސް  3ށް ަވގުތީ އަުމރަކަށް ެއދި ުހށަހަޅާަފއިވާ މަްއސަލައަށް ނައިަފރު ކޯޓަ .ޅ 17.01.10   .4

 .ހުށަަހޅާފަިއވާ މައްސަލަ އެކަށީެގން ނުވާަކމެްއކަމަށް ނެރެުނެދއްވިަކމަާށ، އެީއ ަމގާމާ

09.05.2010  

ިނންުމމަށްަފުހ  ިރމެންްޓަގއިާވ ޮގތަްށ މަަސއްކަތްގްަމގުމަީތ ބަްއތިަޖހާ އެ  ގައި ިހްއކި ސަރަަހއްދު  ރަށުޮއފީހުްނ ތިަނދޫތިަނދޫ .ގދ 19.01.10   .5

މަސްކުިރްނ ހުށަހަާޅފަިއާވ ަމއްސަަލ  3ކޯޓަްށ ީމެގ  ަފއިާސ ުނީދގެްނ ތިަނދޫ ކުރެުވުނ މަަސއްކަަތށް ދޭްނޖެހޭ  އިތުަރށް 

 .ާވ ަމއްސަލަހުަށހަޅާަފއި ލަސްވަުމްނދާކަމަށް 
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 ސް ކުްނުފނިްނ ަގާވއިދާޚިާލަފށް ރަުށަގއިނެީތސް ަސއުުތ ސެންްޓރަްލ ުޔޓިލިޓީ ހިތަޫދ ަރއްިޔުތންެގ ެތރެިއން ގިނަަބޔަކު.ލ 24.01.10   .6

 .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ ނުިދންކަމަށް އި ބަލަ ުމން އެަމއްސަލަގައި ކޯަޓްށ ހުަށހެޅ24.12.2009ުއަްތގަދަކޮްށފަިއވާ މައްސަަލ 

09.05.2010  

  09.05.2010 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ ެއނުގމެްއނެިތ ބާިޠލުކޮށްފަިއވާކަމަށް  ހުށަހެިޅފަރާަތށްހައިކޯޓަްށ ހުަށހަާޅފައިާވ ަމއްސަލަ  24.01.10   .7

ނިޑޔާރުކަުމެގ މަާޤުމގަިއ   27.01.10   .8  ުހރިަމދަީނ ކޯުޓަގއި މަްއސަަލ ެބލުމާ ޙަވާުލެވ  ތިިބ ބަެއްއ ަފނޑިާޔރުްނާނއިހައިކޯުޓެގ ފަ

ނޑިާޔރާއި  ނިޑޔާުރކަމުެގ މަާޤމުަގިއ  ފަ  ޭއުރ ހުިރ ަފނޑިާޔރާގުޭޅޮގތުްނ ކޮިމޝަަންށ ުހށަހެޅޭ އަިދ ަމަދީނ ކޯޓުެގ އިްސ ފަ

 .ުހށަހަާޅފައިާވ ަމއްސަލަުބނާބުުނމެއްކަަމށް ބަޔާންކޮްށ ާޤނޫާނ ޚިލާފަްށ  ބުނާުބނުމަކީކޮމިަޝނުްނ  ނުބެޭލެނކަމަށްމައްސަަލ 

  

   .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ ުނގަްނނަކަމަށް  ބަލައި  ދިްއދޫ ޯކޓުން. ޒޫްމ ިކޔާ ގޯީތގެ އެްއެވސް ަމއްސަލަެއްއ ހއ ދިްއދޫ.ހއ 02.02.10   .9

ަބލަިއގަެނ  ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް، އަކީހުަށހަޅާަފއިާވ މައްސަލަ  އެފަާރތާެމދު ޯހދުަމށް  އަބުރާބެުހުމގެ ަސބަބުްނ ލިބުުނ ެގއްލުުމެގ ބަދަލު   31.01.10   .10

ޖެުނައީރ  31ކޯޓުން  ދެންެނުވމުްނވެސް ަމއްސަލަ ބެލޭނެކަމަށް ުބނެ، ހިްނގާ ަމއްސަލަެއއްކަމަށް ަކމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ރިާޢޔަްތކޮށް

 .ހުަށހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ ހަވާލުކޮށްަފއިވާަކމަށް  އަށް ޗިޓ2010ް

  

ދުަވުހ ޮއްތ  2010ެޖނުއަީރ  31ޝަކުވާެއްއ ހުަށހެޅިކަްނ ެއނިގެގން ބެޭހގޮުތން ކޮިމަޝނަށްއަކާމަަދނީ ކޯުޓެގ ޤާޟީ 04.02.10   .11

ހުަށހަާޅފައިާވ  ްއދުުކރިކަމަށްރަިއްނޒާރުެގ އެކި ަބސްތައް  އެަފނޑިޔާުރގެ ފަާރތުްނ ޭއނާއަށް ަމިޖލިސްގަިއ  ޝަރީޢަުތގެ

 .މައްސަލަ

  

 ާކފީ ހެއްކެްއ ުނދެއްުކނުކަމަްށ ުބެނ ލިބެްނާވ ެއއްވެްސ ަފއިާސެއއް  ށަހަާޅފަިއާވ ަމއްސަލަެއއްަގއިމަަދީނ ކޯޓަްށ ހު 07.02.10   .12

 .ުހށަހަޅާަފިއވާ މައްސަލަ ނުލިބުނުކަަމށް ައދި މިަމއްސަލާަގިއ ެއއްވެްސ ެހއްެކއް ޭބނުްނނުވާަކަމށް
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އިްނޖީުނގެައށް ެގެނސްފައިާވ ޑީަސލް ަނހަަމ ގޮުތގަިއ  ފުިލދޫ.ވ ވަޒީާފަގއި ހުިރ މީހަކު ފުލިޫދ އިްނީޖނުޭގގަިއ .ވ 10.02.10   .13

 ފުިލދޫ .ައބުރުގެ ދަުޢވާ ވ އޭނާގެ މައްޗަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން، ައތޮޅުޮއފީހަށް ހުށަެހޅުުމން ބޭނުންކޮްށފަިއވާ މައްސަލަ

 .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލަ ްނދާކަމަށް ެއއް ަމއްސަަލެއއް ދެަތނަކުްނ ަބލަމު ުހށަހަަޅއި ކުރިއަްށ ެގންާދތީ،ކޯޓަށް 

  

 އި ބެއްެލިވ ޤާޟީ ޮއޅުވާލަ  ވާރިޘުްނނަްށ ެއމީހުްނގެ ޙަްއގުަތއް ގެއްލޭަފދަ ޮގތަކަށް ކުިރން މައްސަލަ ތަރިކަިއގާ ިހމެނޭ  08.02.10   .14

 ެގްނދެވިަކމަށް  ަމއްސަލަ ކުރިއަށް އި ޝަުކވާުކރުމުްނ ެއމައްސަަލ އިުތރަށް ނުަބްއލަވަ މަކަރުެހދުުމން ެއކަމާ ހިްތހަަމ ުނޖެހިެގން

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

  

ވާިރޘުްނގެ ފަރާތުްނ ވަރަށްޮބޑަްށ ބަލަން ފޮުނުވމުން  ޓް ަފންޑުަގއި ިހމެޭނ ފައިސާެގ ަމއްަސލަްނޕްރޮވިޑެ  ތަރިކަިއގާ ހިެމނޭ  08.02.10   .15
ތަްއޔާރުކޮށްަފއިާވަކަމްށ އަިމއްލައަްށ ިރޕޯޓު  އަިމއްލަކަމެްއ ުނދީ ލުކޮށްަފއިާވކަން ެއނގިހުެރ އެިއންކަމަަކށް ސަމާ ޝަކުވާ

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

  

 14މަަކރާިއ ހީަލތުްނ ިނގުޅަިއެގންފަިއވާީތ   ،ިއްނެވސްޓްމެންޓް  ކަނުއޮތްުހރާަގިއ ޓްެރޝަރ އައިެލންޑުެގ ަފރާުތްނ ކޮށްފަިއވާ.ކ 10.02.10   .16

 ކޯުޓން އޭުރ ުހްނނެިވ ަފނޑިާޔރު އެ މައްސަަލ އިްސ ޤާީޟއަކަށް ެއ ކޯޓުގެދަުއާވ  ުހށަހެޅިމަަދނީ ކޯަޓށް ގައި 2008މެިއ 

 .ހުަށހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ ރުނުޮކށް ުޙކުމްކޮށްފަިއވާކަަމށް ޙާޟި ށް ލީހަ ރީޢަުތގެ މަޖިދަުޢާވ ލިބޭ ަފރާތް ޝަ  ލައި ބޭރުކޮށް

  

ނެޑއްދޫ ޝަބްަނމީގޭ ގޯީތގެ ަރޖިސްޓްރީ.ގދ 10.02.10   .17 ޯހނޑެްއދޫ ކޯުޓެގ .ުބއްދިަހަމނުޖެހޭ ީމހަކު ލައްާވ ގދބަދަލުކުރުަމށް  ހޯ

މައްސަަލ ުހށަނާަޅނީްސ ޝަްބނަީމޭގ  ކުޘައެޯކޓަށް ޝަކުާވ ުހށަހަޅާަފއިވާަކމަްށ ައިދ ތަރިކަިއެގ ެއްއވެްސ ާވރި  މެޖިސްޓްޭރޓް

 .ސަލަުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއް  ކޮށްފަިއވާކަމަށް  ިއއުލާން  ގޯީތގެ މިލްކުެވރިކަން ސާިބތުކުރުަމްށ ކޯޓުން

  

ޙުކުމްޮކށް އޭާނއަްށ ބޮޑު ެގއްލުމެްއ ލިބިަފިއވާކަްނ ފާަހގަކުެރވޭިއުރ  ނުބަަލއި މީެހއްެގ ަމްއޗަށްވަރަްށ މައްސަަލ  ބަލަންވީ  10.02.10   .18
ހުށަަހޅާފަިއާވ  ހިއުަމން ރަިއޓްސް ޮކމިަޝނުން ަކންޮބޑުވާކަމަށް ޙުކުމް ކުރި ޤާޟީއާެމދު އެްއެވސް ފިަޔވަޅެއް ެއޅިފައިުނާވތީ

 .މައްސަލަ
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ބައިވެިރެވގެްނ ހިްނގާ  އިދާީރ ުމަވއްޒަަފކު ކޮިމޝަްނގެ  ގެ ޤާީޟއަާކއިކޯޓު ނީ ދަުއާވ ފޯމަކަްށ ޝަީރއަތްޮކށް ނުިދނުަމށް މަދަ  4 17.01.10   .19

 .ހުަށހަޅާފަިއާވ މަްއސަލަ މަށްކަ ހަމަާލދީަފއިވާ ކޯރާިޑއަކުން ޭއނާއަށް ޖަރީާމއެްއގަިއ 
  

 ގެ ސަަބބުން " މައްސަަލތަކުގަިއ ިމއޮފީުހން ެގްނގުޅޭ ުއސޫލު ުތރާިފލުވުުމގެ" އެޓަރީނ ެޖނެރަްލގެ ޮއފީހުްނ ފޮުނއްވާަފއިވާ 25.01.10   .20

 .ުހށަހަާޅފަިއވާ މައްސަލަ ގުަމށްން މަލުުކރާނެ ގޮެތްއ އެ ޢަ ކޯޓުތަކުން 
  

މައްަސލަ ކޯޓަްށ ހުށަެހުޅމުްނ  ައނިބމީހާެގ ރަަށްށ ޮގސްފައިވާ އަނިބމީާހ ަދރިްނ ގޮަވއިެގން، ފިިރމީހާައްށ ެއނުގަމކާ ނުަލިއ  03.02.10   .21

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ ކޯޓުްނ ޖަވާުބ ިދންކަަމށް އެީއ ކޯޓުން ބެޭލނެ މައްސަަލއެްއ ނޫންކަަމށް
  

ެދްއވުަމްށ  ދޭޮގތަްށ ަހމަޖަްއސަަވއިމަަދނީ ކޯަޓށް ަބޔާްނ ސަުކ ވާރި އިސްޫދ ކޯޓަްށ ހުަށހެޅިަފއިާވ ތަރިކަިއގެ މަްއަސލާގައި.ލ 11.02.10   .22

ޙާިޟރުުނިވނަަމ ަޣއިުރ ާޙޟިރުަގިއވެްސ ަމއްސަަލ ިނންާމެނކަަމްށ  ކޯޓަށް ިއ ުނދީ،އެުދމުްނ އިސްދޫޯކޓުްނ އެަކން ހަަމޖައްސަ 

 .ހުަށަހޅާފަިއވާ މައްސަލަ ފޮުނާވފައިވާަކމަށް  ކޯޓު އަުމރު

  

 18އެކަުމގެ މާލީ ަތނަވަސްަކން ެނތްކަމަށް، ، މީަހކާ އިންަނށް ުއޭޅކަމަށާ ށްބަނމެޖިސްްޓރޭްޓ ދެއަ  ހިންމަުފށީ ކޯުޓގެ.ކ 18.02.10   .23

 .ހުަށހަޅާފަިއވާ މަްއަސލަ ަކއިެވނި ހުއްުޓވަިއ ދިުނމަްށ ެއދި ގަިއ ކުރަްނއުޅ2010ޭފެބްރުއަީރ 
  

ުހށަހަާޅފައިާވ  ކުްމ ކޮށްފަިއވާކަމަށް ޙުބަލަންާވވަަރށް ނުބަލާ ކޯުޓްނ  ފިރިމީާހ ކަިއރީްނ ަވރިާވން ެއިދ ހުަށހެިޅ ަމްއސަލަ 18.02.10   .24

 .މައްސަލަ
  

ނޑިާޔރުްނގެ ާމލީ ބަާޔނާ ެބހޭޮގުތން  18.02.10   .25 ެގ މެޖިސްޓްޭރޓް ަގއްޫދ ކޯޓު.ދުވަހު ޭބއްިވ ހަފްާލގަިއ ގދ 2010ފެބްުރއަީރ  17ފަ

 .ފަިއވާ މައްސަލަހުަށަހޅާ ބޭއަދަީބ ބަސްތަަކކުން މުާޚތަބް ޮކްށފައިވާަކމަށް 

މައްސަަލ ބެލުްނ 

 ލަސްވަުމްނދާތީ،

ހުށަހެިޅފަރާުތން 
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މައްސަަލ ައނބުާރ 

  ގެްނގޮސްަފއި 

މާފުީށ .ފަާރތަކުން ަމޢުލޫާމުތ ސާފުނުކޮށް ކ މީހަކާ ިއންިއރު ދަިރްނނަށް ަޚރަދު ދޭތޯ ރަްސމީ ެއއްވެސް ށްބަ ނެދއަ ފިރިމީހާ 21.02.10   .26

 ބަލައިިދުނަމށް  ޑިޕާރޓްަމންޓަްށ މައްސަަލ ުހށަަހޅާފަިއވާީތ ެއމަްއސަލަޖެންަޑރ   ކޮްށދީފަިއވާކަަމށްކޯޓުން ަކއިެވިނ 

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

  

 އަުމރެއް ނުފޮުނވާ ައދި ކޯޓަށް މަްއަސލަ ހުށަެހޅުަމށް މިފަރާާތއި މިަމްއސަލަ  މައްސަލަ ހުަށހެިޅފަރާތް ކޯޓަްށ ާޙޟިރު ވުަމށް 22.02.10   .27

މަްއސަލައިގެ ހެކިްނެވސް ޙާޟިރު ކުުރަމްށ  ޙަވާލުކުރި މައްަސލައިގެ އަސްލު ަފރާތްެވސް ކޯޓަށް ޙާޟިރު ނުކުރާ ކަމަށާ ައދި

   ކޮށް ިނންމާަފިއާވކަމަށް ފުރުސަުތ ުނދީ ަމއްސަލާަގއި ހުކުމް

  

 ލުން ކުަރމުްނދިަޔ ފަާރތުްނ ެއއުސޫލާ ޚިލާުފވެަފއިާވތީ ކޮންޓުރެކްޓް ުއސޫ މާފުށީ ރަްއޔިުތްނގެ އިޖުިތމާީއ ަމރުކަޒުގެ މަސައްަކތް 23.02.10   .28

ައމުރެްއ  ައުގގެ ަފއިސާ ޫދުނކުރުމަށް ކޯޓު  އެމަަސއްކަުތގެ ަކންތަްއ ިހނާގޮގސްފައިާވ ގޮތް ަބލާ ުނނިެމނީސް މަސައްކަުތގެ

ިނންާމ ުޙކުމް  ބާތިލުކޮްށ ، ަމއްސަލައެައމުުރ  ސް ަހމަެނރުމަށްަފހު، ަމްއސަލަ ހުަށނާަޅނީ  ނެެރދިުނމަްށ ެއުދމުްނ ެއއަމުރު

 .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލަ ކޮށްފަިއވާކަމަށް 

  

ުހށަހަާޅފައިާވ  ުޓވަިއފިކަމަށްއްގެްނދަްނ އުެޅނިކޮށް ހު  ކެލާ ކޯުޓެގ ޤާޟީ ެއއަތޮުޅ މަނަަފރަށް ަކނދޮުޅ ގަްސތަެކއް.ހއ 23.01.10    .29
 .މައްސަލަ

  

ހުށަަހޅާަފއިާވ  ިއ ުނގަްތކަމަށްލަހުށަެހޅުުމްނ ކޯޓުްނ ަމއްަސލަ ބަ އަުގނުލިިބގެްނ ަމއްސަަލ ކޯޓަށްކޮށްފަިއވާ މަސަްއކަތަށް  24.02.10   .30
 .މައްސަލަ

  

   .ހުަށހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ ދެ ގަިޟއްާޔ ބާިތލުކޮށްދިުންނ ެއދި  ކޯުޓން ނިްނމަވާަފިއވާ ިހތަދޫ.ގޯީތގެ މައްސަާލަގއި ސ 24.02.10   .31
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   .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ ހިތަޫދ ކޯޓުްނ ިނންމާަފއިވާަކމަށް .ބަްއޕަެގ ަތރިކަިއގެ މައްސަަލ ސ ޣައިރު ޙާޟިުރަގއި  04.03.10   .32

އިސްޫދ ޯކޓުެގ މެިޖސްޓްޭރާޓިއ .ެއމަްއސަލަތަްއ ބެއްެލުވން ލ މައްސަަލއެްއ ބެއްެލވުަމްށ ަތނާޒުލްާވތީ 21ހިތަޫދ ކޯުޓގެ .ލ 24.02.10   .33

ސަބަބު ަމއްސަލަަތއް ވަކިަވކިްނ  ޮފުނވުުމްނ ަމއްސަލަަތއް ބެއްލެުވމަްށ ަތާނޒުލްވާޙަވާުލކޮށްދެްއުވމަްށ ެމސެޖު  ބެއްލެުވން

 .ުހށަހަޅާަފިއވާ މައްސަލަ އެްނގެުވމަްށ ަޖާވބު ެދއްވާަފިއވާކަަމށް

  

   .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ ަޙވާލުުކރާ ަމއްސަލަަތއް ނުބެލި ލަްސވަުމްނދާކަމަށް  ެމިޖސްޓްރޭޓާ.އަތޮުޅ ނިަލންޫދ ކޯޓުެގ ސ.ފ 25.02.10   .34

ަމއްސަލަެއްއ ކޯޓަށް ުހށަހެުޅމުްނވެސް މިކަިއވެިނ  ފިރިމީާހ ައނިޔާޮކށް އިސްާލްމދީާނ ޚިލާފު ަޢމަުލތައް ކުަރމުްނެގންދާ 25.02.10   .35

 .ުހށަހަޅާަފިއވާ މައްސަލަ ކޯޓުްނ ިނންމާަފއިވާަކަމށް ދިުނމަްށ ުނފެންނަަކމަށްއި ރޫޅަ
  

   .ންގުޅޭަކމަްށ ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަގެ  މެުދ ޒާީތގޮެތއްއޭނާއާ، ކޯުޓެގ މެިޖސްޓްރޭޓް ކުރެންޫދ .ޅ 26.02.10   .36

މާުފށީ ކޯުޓގަިއ އެޯކުޓެގ . ކޮށްދިީނ ކ މިކަިއެވނިކޮްށފަިއވާކަަމށާިއ އް ޏެ ކަިއވެން ށް ބަނނުރުުހމުަގިއ ޭއާނގެ ިފރިީމހާ ދެއަ  02.03.10   .37

 .ހުަށހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ ޓްކަމަށް މެޖިސްޓްރޭ 
  

 ސިޓީއަކަްށވެސް ޖަވާެބއް ހުަށހަޅާަމްއސަލައެއް ލަްސަވމުްނދާކަމަށާ، ހަިއކޯޓަށް  ަފއިވާޅާއިސްިތއުނާފު ުކުރމަށް ަހއިކޯޓަށް ުހށަހަ 02.03.10   .38

 .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލަ ނުެދއްވާަކމަށް 
  

ޓު ކޯ ގެ ބަާލ ފާސްކުރުަމށް  ުތހުމަތުކޮށް ަރށުަގއި ެނތީސް ިރ ގެއްުލނު މައްަސލައާ ުގޅިެގންޖޫ ތި ާދންދޫ ަޕވަރ ހައުްސގެ.ގއ 02.03.10   .39

 .ހުަށހަޅާފަިއާވ މަްއސަލަ މުުރނެރެފަިއވާަކމަށްޢަ
  

   ގައި ފަޅާލިކަުމގެ 2010ފެބުރުއަރީ  18ާދންދޫ ިއްނޖީުނގެ ިތޖޫރި .ހިްނާގ ގއ ސަުއތު ުޔޓިލިޓީގެ ެބއްލެުވމުގެ ދަުށން ރއަޕަ 02.03.10   .40
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 .ހުަށހަޅާފަިއާވ މަްއސަލަ ނެރެަފއިވާަކމަށް ފާސްކުރުުމެގ އަމުރުއި ެގ ަބލާ ގަ ތުތުހުމަ 

ނެރެ ޣަިއުރ  ޖިާނއީ ޯކޓަށް ޙާިޟރުުވަމށް ައމުރު ޗެކެއްގެ ަމއްސަާލގައި ފައިާސދޭްނޖެހޭ ަފރާތަްށ ެއފައިސާ ދީފަިއަވނީކޮށް 04.03.10   .41

ެއިދ  ދީފަިއވާީތ އެކަުމން ަސލާމަތްކޮްށދިުނމަށް އެފަރާަތށް ޙައްޤުޫނން ައަދބެއް  ޙާޟިުރގަިއ މަްއސަލާގަިއ ޙުކުްމކޮށް

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

  

   މާފުށީ ބުލްބުާލގޭ ގޯީތގެ މަްއަސލަ.ކ 08.03.10   .42

   .ގޮުތން ުހށަހަާޅފައިާވ ަމއްސަލަވެީނގެ މުޢާމަާލތުތަކާ ގުޅޭ އި ރަށުކޯޓުތަުކގަިއ ިހންާގ ަވރިކަ 14.03.10   .43

 ާނެމުދ މުާޢމަލާތްކޮށްަފއިަވނީ ދެޙަސްުމން ރުިޅއިސްކޮށްަމޖިލިްސގަިއ ާއދަާޔ ޚިލާފަްށ  ޝަީރަޢތުގެ އެއް،މަަދނީ ކޯުޓގެ ާޤޟީ 14.03.10   .44

 .ކޮށްަކމަށް ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލަތަފާތު
  

 ލަސްުކރަުމްނދާކަމަށް ުނދީ އި ބަލަ ވަރިކޮްށފައިާވ ަމއްސަަލ ކޯޓަށް ހުަށހެުޅމުްނ ެއމައްސަަލ ކޯޓުން ފިރިމީާހ ައމިއްަލ ޮގތުން 15.03.10   .45

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ
  

   .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ އަދުުލއިންާސފުން އެއްކިާބވެެގންކަމަށް  ހުށަހެިޅ ަމއްސަަލއެްއ ނިަލންޫދ ޯކޓުން ަބއްލަާވފަިއވަނީ 16.03.10   .46

ނިޭމނީ ވަކިޮގަތކަށްކަމަްށ ރަުށެތރޭގަިއ  ެއމަސްލަ ނިލަްނދޫ ކޯަޓށް ުހށަހަާޅފަިއާވ ަމއްސަލަެއއްެގ ޝަީރއަްތ ނުިނމެނީްސ .ފ 16.03.10   .47

 .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ ވާހަކަ ދެެކވެުމްނދާކަމަށް 
  

ހިަފިއގެްނ  ނުަބލައި ލަސްކުުރމާިއ ައދި ދެަވނަ ަމއްސަލަެއއް ުހށަަހޅަން  ފޯމު މައްސަަލއެއް ހުަށހެޅުުމން ގަސްުތަގއި ަމއްސަލަ 17.03.10   .48

 އެސިޓީ ލުމުެގ ކުރިން ސިީޓެގ ޖަވާުބ ދީަފިއާވކަމަށް  އަިދ ިސޓީއެއް ުލމަށްުބެނ،ދިުއމުން ފޯމު ަބލައިުނގަެނ ފޮުނާވލުމާއި 
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 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

 ާޤޟީ ަޢމަލުކުަރްއވަުމން ގޮްތގޮތަްށ  ުނނިްނމަިއ ަމއްަސލަ ދިގުަލއިެގްނދާ  މަަދީނ ކޯޓަްށ ުހށަހެިޅ ަމއްސަަލ ވަކިގޮތަަކށް 01.04.10   .49
ހުށަަހާޅފައިާވ  ާޙޟިރުުނުވމުްނެވސް ޙުކުމް ނުުކރިކަމަށް ޒުރެްއނެތިޢުގެްނެދވުާމއި ަދުއވާލިބޭފަާރތުގެ ަވކީލު އެްއވެސް 

 .މައްސަލަ

  

 ިރ ެއގުަދނަްށ ެއްއވެސް ލިބިަފއިާވ ބަިއގާހުިރ ގުަދނުަގއި ހުރި ުމާދތަކެއް ނެެރން ެއންުގމުްނ ުނނެ ބަންޑާރަ ގޯިތ ަބހަިއގެން 21.03.10   .50

މަްސވީއިުރވެްސ އެްއެވސް  3ކޯޓަްށ ުހށަހެޅިާތ  ދިްއދޫ.ަލ ހއސަކުއްޔެްއުނީދ ބޭުނންކުރަުމންާދީތ ިލބެމުްނާދ ެގއްލުުމެގ ަމއް

 .ުހަށހަޅާފަިއވާ މަްއަސލަ އަޑުއެުހމެްއ ައދި ނުބާްއވާކަމަށް 

  

 އި އެްގީރމެންޓް ކުްއޔަްށ ހިުފމަްށ ެއގްީރމެންޓްކޮްށ ަމަދީނ ކޯޓުގަ  އަހަުރ ުދވަަހށް 5ްނ ރާތުޫޕނާ އެެވ ިކާޔ ެގ ެއޭގ ެވރިފަ .ވ 25.03.10   .51

ަހމަުނވަނީްސ ެއެހން ަފރާތަކަްށ އެގެ  އަހަުރ ދުަވަހށްާވ ކުލި ެއއްޮކށް ދައްކާަފއިަވިނކޮށް، މުްއދަތު 5ރަޖިސްޓްރީޮކށް 

މިެގ އެހެްނ ަފާރތަކަްށ  ފަިއާވ ފަރާުތްނ ައްނގާފަިއާވ ކަަމށާ،ރު އެެގ ގަނެ ޫޕނާިއްނ ނުުކތުަމށް މިހާ .ވިއްކާަފއިވާަކމަށާ، ައިދ ވ

ހުަށހަޅާަފިއާވ  އެްގރިމެންަޓްށ ެއއްެވސް ވަރަކަްށ ިރާއޔަްތ ކޮށްަފއިުނާވކަމަށް  ިއ ރަިޖްސޓްރީކޮށްފަިއވާވިއްކިިއުރ ަމދަީނ ކޯޓުގަ 

 .މައްސަލަ

  

 ލަްއވާ ަބލަން ޭބނުްނުނާވކަމަށް ގުރަިއޫދ ކޯޓުެގ ެމޖިްސޓްރޭޓްިއނ. ެގ ަމއްސަަލ ރސާބިތު ދަަރންަޏށް ަފއިާސ ޯހުދމު 28.03.10   .52

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ
  

 ުނާވކަަމށް  އަމަީލގޮުތން އެްއވެްސ ިފޔަަވޅެްއ ކޯޓުްނ އަޅުްއވާަފއި އިގަފަިއާވ ޯގީތގެ މައްަސލާޅާާމިމގިލީ ކޯަޓށް ހުށަހަ .އދ 31.03.10   .53

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ
  

ނޑަްށ ތިިބ ުކދިްނގެ ޭއނާގެ ރަްށދެަބއިެގ ހުރިބިްނ  ހިތަދޫ .ސ 08.04.10   .54   ހިަތޫދ ކޯޓަށް ހުށަަހޅާފަިއާވ .ުދގަިއ ެބހުމަްށ ސމެ ަބއްަޕެގ އެިކބަ
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ދިުނމަްށ ުހށަހަާޅފައިާވ ަމއްސަާލަގއި  ެއެހންކުިދންަނށް ޭދަވރަށްުވރެ ކުޑަކޮށް އޭާނއަށް ބަްއޕަ ެއދޭޮގަތށް  ޭއާނގެމައްސަާލގަިއ 

 ކަމަށް  ުހަށހެޅިފަިއާވގޮތަްށ ކުރިއަށް ގެްނދާ  ޤާީޟ މައްސަލަ ބަަލުމންެގންދާ މައްސަލަ   ަނމަވެސް ރުުކރިއިންކާއޭނާ 

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

ކް ޗެ ން ޭއނާ ބަިއވެިރވާ ކުންުފނީގެތެރެިއން ވަކި ޝަުރތެްއގެ ދަށު  ހިނާގފަިއާވ ވިޔަާފރީެގ މުާއމަލާުތގެ  ްނގެ ެމުދގައިހުމީ 3 12.04.10   .55

ނާްނާގ ެއޗެކްތައް ޭބންކަްށ ހުށަހަަޅިއގެްނ ާޤނޫނާޚިލާަފްށ ފުުލސް  ޭއނާއަްށ ްއާޓފައި ަވނިކޮްށ ހަައތުަގިއ ބަ އަެނއް ހިއްާސދާރު 

 .ުހށަހަޅާަފިއވާ މައްސަލަ މައްސަަލ ބަލައިަގނެ ޝަީރޢަތަްށ މިަމއްސަަލ ފޮުނވާަފއިވާަކަމށް އޮފީހަށް

  

ށް، ކޮލައްކަ ުރފިޔާިއން ޖޫރިަމނާ  3ޖަަލްށ ލުމަށް ޙުުކމްޮކށް  އަހަުރ ުދވަހަށް 3ިޚޔާާނތުެގ މަްއަސލާގައި  މެޖިސްޓްޭރޓް 12.04.10   .56

އުނިކުުރމަށް ުޖޑީޝަލް ސަރިވސް  ކޯުޓގެ ޙާޟިރީްނ ނަން ވަޒީފާ ހަަމެޖހިފަިއވާ ވަޒީފާިއްނ ވަކިޮކށް  މައްސަަލ ިނމި

ވާަހކަ އަެނއް މެޖިސްޓްޭރޓް ަކއިރީަގއި  ްނެގ ކައިީރގަާޔއި ަރށުގެ މީުހންގެ ުމވައްޒަފު  އަްނގައިފިަކމުަގއި ޯކޓުގެ  ކޮމިޝަުނން

 .ހުށަަހޅާފަިއވާ މައްސަލަ ދައްކާކަަމށް

  

. ައގުކޮްށ ވިއްކާުލމަށް ަކމަށް ރުފިާޔއަށް 50000/-ގަެނވިްއކުމުގެ ުމޢާމަާލުތގައި ދެފަާރތުން އެއްބަްސވީ ެއޯދނި  ދޯންެޏއް 14.04.10   .57

ަނމަވެްސ  .ަމްއޗަށް ަބދަލުކޮްށިދނުުމން ަކމަށް އޭާނގެ ޯދީނެގ ރަޖިްސޓްރީ  ރުފިާޔ ޭދން އެއްަބސް ެވުވނީ 10000/-މީެގތެރެިއްނ 

ަނއިފަރު ކޯޓަްށ . ރުފިޔާ ޯހދުަމށް ޅ 10000/-ިވއްކި ފަާރުތން ބާކީ  މައްަޗށް ބަދަުލނުކޮށް ދޯނި އޭާނގެދޯީނގެ ަރޖިސްްޓރީ 

ރުފިާޔ  10000/-މުާޢަމލާތައް އެްއވެްސ ވަރަކަްށ ނުަބއްަލވަިއ  ވަީނ ކުެރވުުނ ިވޔަފާީރގެުހށަހެުޅމުްނ މެިޖސްޓްރޭްޓ   މައްސަލަ

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ ުކރައްާވފަިއވާކަަމށް ދިުނމަްށ ޙުކުމް

  

އަިދ ކޯޓުްނ ކޮްށފައިާވ ީމހުްނނަްށ އެކޯުޓގެ ވަޒީާފ ެދއްވާަކމާއި،  ބޭފުުޅްނގެ ާއއިލާގެއެ  ްނކުޑަކުދިންނާެބހޭ ކޯޓުގެ ޤާޟީ  18.04.10   .58
 .ުހށަހަޅާަފިއވާ މައްސަލަ މަސަްއކަތްތަކުަގއިވެްސ ކޮރަޕްަޝންެގ ަމއްސަލަަތއްާވ ކަަމށް އެސްޓިމޭޓް
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އެަޤޟިްއޔާގެ ވާހަކަ ކޯަޓްށާދ  ދައުލަުތން ުހށަހަޅާަފއިވާ މަްއސަލައެއް ަބއްލަަވމުން ގެްނަދވާ ެމޖިސްޓްރޭޓް އަންެހުނންގެ މަްއޗަށް 18.04.10   .59

އަިދ  އެަމއްސަަލއަްށ ިތންަމްސ ެވެގްނ ިދޔަިއރުވެްސ ވަކި ޮގތަކަްށ ނުިނންަމވާކަަމށާިއ، ހެްނމީުހންެގ ާގތު ަދއްކާ ަކމަާށއި،އެ

 .ުހށަހަާޅަފއިާވ ަމއްސަލަ ކަމަށް ބު ޮކށްފަިއވާ ޚާޠަޭބއަދަީބ ޮގތެްއގަިއ މު އޭާނގެ ޮކއްކޮއާ

  

ބައްަޕ  ގައި އެކުިދްނގެފޭދޫ ކޯޓަށް ހުަށަހޅާފަިއވާ ަމއްސަލާ . ބަްއޕައަުތްނ ހޯުދމަށް ސ އެުކދިްނގެްނނަށް ކުަރްނޖެހޭ ޚަަރދު ދިކު 19.04.10   .60
ޭފޫދ ކޯޓުން އަްނަގވާފަިއާވތީ، އެުކދިްނެގ ބައްަޕ  .ކޯޓަށް ާޙޟިރުުކރުމަްށ މަސައްކަްތކުރަންެޖހޭީނ ައިމއްލައަްށ ަކމުަގިއ ސ

 .ހަޅާަފއިާވ މަްއސަލަހުށަ  ުނމަށްެއހީެތރިެވދި ކޯޓަށް ޙާިޟރުުވުމގައި

  

ުމުރ ޢަ ކޯޓު   ވައްކަުމެގ ތުުހމަެތއްަގއި ަހްއޔަރުުކރުމަށްޕޮލިސް އިންެޓގްިރޓީ ކޮމިަޝނަްށ ުހށަހެުޅނު ަމއްސަަލއެްއގަިއ މީެހްއގެ  20.04.10   .61

ޝަކުވާ ުހށަަހޅާފަިއާވ މުާޢމަާލތްކޮށްފަިއަވނީ ަރނގަަޅށްޫނންކަަމްށ   ަބއެއް ާޤޟީން ުމަގޔާއި މިަމއްސަލަ ބެއްެލވުުމގައިރުނެ

ކޮިމަޝނުްނ ުހށަހަުޅއްާވފައިާވ ޕޮލިްސ ިއްނޓެގްރިީޓ  ފަރާތުްނ ާފހަގަޮކށްފަިއވާތީ، އެަކްނ ކޮިމޝަްނެގ ަސމާލުކަމަްށ ދަްނަނވައި

 .މައްސަލަ

  

ިއ ަލސްކުރަމުްނާދ ަކމަށް، ނެިތ ނުބަލަ  ސަބަބެއް ނާަފށް ހުށަަހާޅފައިާވ މައްސަަލެއއް އެްއވެްސ ަމޤްބޫލުއުހައިކޯޓަްށ ިއސްތި  27.04.10   .62

 .ުހށަހަޅާަފިއވާ މައްސަލަ އަޑުއެުހން ބޭއްވިަފހުްނ ެއއްައހަރު ވެަފއިާވ ކަަމށް އެޮގތުްނ ެއމައްަސލައިެގ ެއންެމ ުފރަތަމަ
  

 ބަލަިއ ނުިނމިުވމުގެ ައހަރުެވފަިއ ާވއިުރވެްސ ެއމައްސަަލ  1ހުަށަހޅާފަިއވާާތ  ތަރިކަިއގެ މަްއަސލަ ބެލުަމށް ަމަދނީ ކޯަޓށް 28.04.10   .63

 .ަކމަށް ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަސަބަބުން، ެއތަެކއް ގެއްުލންތަެކއް ލިބެމުްނދާ 
  

ހުަށހަޅާަފއިާވ  ހަަމތަާކއި ޚިލާަފށް ިހްނގާ ޙުުކމްކޮށްފަިއާވ ކަމަށް  ަބލައިަގނެ، ެއދަުޢާވ ޝަުރއީ ކޯޓަށް މަަދނީ  ދޮުގ ަދޢުާވއެއް  02.05.10   .64

 .މައްސަލަ
  

   ޙާިޟރުވުުމގެ އަުމރު ހަވާލުކުުރމަކާނުާލ ކޯޓު އަުމރަްށ ާޙޟިރުުނވިކަަމށް ބުނެ  ކޯޓަށްަމދަީނ  ދާ ޙިލާަފށް،ޢިހަމަެޖހިފަިއވާ ަޤވާ  05.05.10   .65
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ހުށަަހާޅފައިާވ  ޙާޟިރުކުުރމުެގ ައމުެރްއ ެނރުްއވިކަމަށް  ފުލުސް އޮފީުހެގ ބެލުުމެގ ދަުށްނ ަބންުދގަިއ ަބަހއްޓަިއގެްނ ކޯަޓށް 

 .މައްސަލަ

ިނންާމލަމުްނ ެމޖިސްްޓޭރްޓ  ކޯޓަްށ ވަިރވުަމށް ެއިދ ަމއްސަަލއެްއ ުހށަހެުޅމުން، ެއމަްއސަލަ ބަލާ ކުޅުދުއްުފށީ. އަންެހުންނ ހދ 09.05.10   .66
ޮއންަނއިުރ  ޙުްއަޖތެްއ ލިބޭފަަދ ޮގތަކަށް ޝަރީަޢުތގެ މަޖިީލހުްނ ެއއްވެްސ ކަެމއް ނުކުރެޭވގޮަތށް ޚަސްުމންކުެރ ޚަސްމަކަށްދެ

ިނންާމފަިއވާކަމަްށ ެއދުްނ ކަަމށް ިއޝާރާތްކޮްށ މަްއސަލަ  ވަިރވުަމށް އެުދަމށްވުެރ ަރނގަުޅާވނީ ތަފްރީޤަްށ ުނވަަތ ފަސްަޚށް
 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

  

ޭދެތރެއިްނ  ދޭތެރެހުަށހެޅިފަިއވާ ަމއްަސލައެްއގެ އަުޑއެުހމަށް  ޢާއިާލއާބެހޭ ކޯޓަށް އިތިަނޫދގަިއ ޝަރުޢީ ކޯެޓްއ ހުއްޓަ . ގދ 24.05.10   .67

 .ކަަމށް ުހށަަހޅާފަިއވާ މައްސަލަޙާޟިރުކުަރމުްނ ގެްނދާ
  

 ިއރު ބަސްަމގު ަބހައްޓާ ބަލަމުްނގެްނދާ ޤާޟީ މައްަސަލ  ބަލަމުންެގންދާ މަަދނީ ކޯޓަށް ހުށަހަަޅިއގެން ުއޅޭ މައްސަަލއެއް  27.05.10   .68

ުހށަހަާޅފައިާވ އެހެްނ ޤާީޟއަާކ ަހވާލުކޮްށދެްއުވން އެިދ  ުލން ގޮުތންާނއި ވާހަަކ ެދއްކުުމގެ ރާުގ ުހންަނ ޮގތުްނ އެމަްއސަލަ ބެ

 .މައްސަލަ

  

ްސ ޓި ނޯ، އި ޙާިޟރުާވންެޖހޭކަްނ ައންަގންެޖހޭ އެްއވެްސ ޮގަތކަށް ނާްނގަ ކޯޓަށް އްަގއި ުޓަގއި ހިނގަުމންާދ ަޤޟިްއޔާއެ މަަދނީ ކޯ 30.05.10   .69

 .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ ކަމަށް ޕާްސޕޯުޓ ިހފެހެއްުޓމަށް ކޯުޓ އަމުުރ ެނރެފަިއާވ  ނުދީ،
  

 ުގޅިެގން ުހށަހަޅާަފިއާވ ބައެްއ ލިޔެިކޔުްނތަކަކީ ޮދުގ ލިުޔންތަކެްއ ކަމަށް މަަދނީ ކޯޓަްށ ހުށަހަާޅފަިއވާ ަމއްސަލައަކާ 30.05.10   .70

ނޑައަަޅއި، ައިދ ޮދގު ިލުޔންތަކެްއގެ މައްޗަްށ ބިނާޮކށް ަމއްސަލަ  .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ ިންނމަވާަފއިާވ ކަަމށް ކަ
  

ނޑައަަޅިއ ހަަމޖެހިފަިއާވ ުމްއަދތުތެޭރ  ގަްއޫދ ކޯަޓށް ހުށަެހޅިފަިއާވ ަމއްސަަލއެްއެގ އަުޑއެުހން. ގދ 02.06.10   .71 ބޭްއވުަމށް ތާރީެޚްއ ކަ

ކަަމްށ ދަތިތަެކއް ުކރިމަިތވެަފއިާވ  ލެްއ ހޯުދމަށްފަުހ އަޑުެއުހްނ ނުޭބއްުވމުެގ ސަބަބުންކީވަ، ދިުނުމން ޞަޠު ފުރު ވަކީލެްއ ޯހދުަމށް
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 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

   .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ މައްސަލަެއއް ުނބެލި ލަސްަވމުްނާދ ކަމަށް  ނައިަފރު ޯކޓަށް ުހށަހަާޅފަިއވާ . ޭފދޫ ކޯޓަާށިއ ޅ. ށ 02.06.10   .72

އިްސ  އޮްފ ޖުީޑޝަލް އެޑްިމނިްސޓްރޭޝަުންނ ިހްނިގ މަްޝރޫައށް  ކޯޓުތަކުެގ ާޖގަިއެގ ަދތިކަްނ ޙަްއލުކުރުމަްށ ޑިާޕްޓމަންޓް 06.06.10   .73

 .ނުދޭަކމަްށ ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލަެއއްބާރުުލން  ޤާޟީ
  

ުހށަެހޅުމުްނ އާއިާލއާެބހޭ ކޯުޓގެ އިްސ ޤާޟި  ކުުރމަްށ ބައްަޕެގ ވަީލއަްށ ެއދުުމްނ ވަީލ ނުިދންަމއްސަަލ ޝަރީޢަަތށް ކާވެނި 06.06.10   .74

 .ުހށަހަޅާަފިއވާ މައްސަލަ ަމޖިިލސްގަިއ ެދހަސްުމން ަތފާތުކުރާަކަމށް ޝަރީޢަުތގެ
  

 އިުހމާލުެވފަިއވާ ކަަމށް، އަިދ ހައިކޯޓަްށ އިްސިތއުނާަފށް ުހށަަހާޅފައިވާ  މަަދނީ ކޯޓަްށ ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލައެްއގަިއ އެޯކޓުން 14.06.10   .75

ނިޑާޔރުން ފަ  .ކުަޑކޮށްފަިއވާކަމަްށ ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލަުރވާ މައްސަަލއެްއގަިއ އެކޯޓުެގ ފަ
  

 ާނފަްށ ަހއިޯކޓަށް ތިއުއިސް  ޙުކުމްކުަރްއވާފަިއާވ ަމއްަސލައެްއގަިއ ދަޢުާވލިބޭ ފަާރތުްނ އެމަްއސަލަ  ކޯުޓންބަަލއިމަަދނީ  15.06.10   .76

 .ުހަށހަޅާފަިއވާ މަްއަސލަ ލިެބމުްނދާކަމަށް  ވަަރށް ގިަނ ގެއްުލންތަކެއް   ރަޖިްސޓްރީނުކޮްށ ިގނަ ދުވަްސުވމާ ގުިޅެގން ހުށަހަަޅއި،
  

ކޮށްަފއިާވ  ަފނިޑޔާރެްއގެ މަޤާމާ އެކަށީެގްނނުވާަފަދ ޢަމަލުަތއް ފަުރވާކުޑަކޮށް މުަގއިބެލުހައިކޯޓަށް ހުށަަހޅާފަިއވާ ަމއްސަަލ  16.06.10   .77

 .ހުަށހަޅާފަިއވާ މަްއަސލަ ަކމަށް  ގެްނދާބަލަުމން މައްސަަލ  ޖެިހެގންވަިކއަތަކަްށ  ބެލުުމގައި ކަމަށާއި، މަްއަސލަ 
  

ަގިއ ެބލުމުުނނިމި ިގނަ ުދވަްސތަކެްއ ވަުމްނދާކަމަާށިއ އެަމއްސަލަ  އާއިާލއާބެހޭ ކޯަޓށް ހުަށހަޅާަފއިާވ ވަީލގެ ަމއްަސލައެއް 08.07.10   .78

ނޑިާޔރު   .ެޖހިފަިއވާކަަމްށ ހުަށހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަވަިކއަތަަކށް  ފަުރާވކުޑަކޮށް ފަ
  

  މައްަސލަ އެކޯުޓން ިނންަމވާފަިއާވ ޮގާތމެުދ ިހތްހަަމނުެޖހިެގްނ  ޓުއަރިޒަްމ މިިނސްޓްރީާއ ދެކޮަޅށް މަަދނީ ކޯަޓްށ ހުަށހެޅި 08.07.10   .79
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ޮއޅުވާަލިއ ަދޢުާވެގ މަުޢޟޫުއ  އިްސތިއުާނފަްށ ަހއިކޯޓަށް ހުށަެހޅުުމްނ، އެކޯޓުްނ ެއމައްސަަލއިެގ ަދޢުވާ އެމަްއސަލަ

 ޚިާލފަށްކަމަށް  ަފިއވަީނ ޤާޫނނާިއ ޤަވާިއދާާވކަމަށާއި، މަްއސަލަ ިނންމާކޮށްފައި ޙުކުމް ިއގައި މަްއސަލަ ބަދަލުކުރުަމށްފަހު 

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

ގަިއ ެއމައްސަލާ   ކޯޓަށް ހުށަހެުޅމުން، އެޯކޓުން ނިްނމަވާަފިއވަނީ ހައިކޯޓަްށ އިްސިތއުނާަފށް ުހށަހެިޅ މަްއސަލަެއއް ސުޕްީރމް 12.07.10   .80
 ުނވާކަަމށް ބަލާފައި އެަމއްސަލަ ަހއިކޯޓުްނ  ތަުޙވީުލކުރުމަށްކަަމށާއި، ނަަމވެސް ެއތައް ދުަވހެއް ާފއިުތެވެގންާދއިުރވެސް ހައިކޯޓަށް

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

  

. ަބާޔން އއ ން އެވަޒީފާސޮިއ ފޯރޖްކުުރމަށްފަުހ ކޯުޓގެ ެފކްސް ެމޝިނު  ޭއނާ  ަނމުަގއި ވަޒީާފ ަބާޔނެްއ ަހދައި،ޭއާނގެ ޤާޟީ  13.07.10   .81

 .ޮކށްފަިއވާކަމަްށ ުހަށހަޅާފަިއވާ މަްއަސލައަތޮަޅށް ފެކްސް
  

ނުިނިމ ލަސްވަުމްނދާތީ، ެއމައްސަަލ ައވަސްކޮްށދެްއވުަމްށ ެއދި  ހައިކޯޓަްށ ިއްސތިއުާނފަްށ ުހށަަހޅާފަިއވާ މައްަސލައެއް 13.07.10   .82
 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

  

ިތނަޫދ ކޯޓަށް ޙާިޟރުުވމަްށ ނޯޓިސް ޮފުނުވމުން، . ގދ ޯކޓަށް ުހށަހަޅާަފިއވާ ަމއްސަަލއެްއެގ ޝަރީަޢތަށްތިަނދޫ . ގދ 14.07.10   .83

ޙާޟިރުކުާރނެކަމުެގ އިންާޒުރ  ބަާޔްނކޮށް އެކޯޓަށް ިސޓީ ފޮުނވުުމންެވސް، ބަންުދގަިއ ބަހައްޓަިއެގން އެނޯޓިްސއަށް ުނދެޭވނެކަން

 .ސަލަހުަށހަޅާަފއިާވ ަމއް ފޮނުާވފަިއވާކަމަށް 

  

ކޯޓުެގ ެމޖިސްްޓރޭޓްެގ ފަުރވާކުަޑކަާމިއ  އިްނޖީުނގޭެގ ަމއްސަލަ ަކނޑައެޅިެގްނ އޮަމދޫ  އޮަމދޫ ކޯަޓށް ހުށަހަާޅފަިއވާ، ޮއމަދޫ.ތ 18.07.10   .84

ުހށަހަާޅފައިާވ  ދުަވސްީވއިރުެވސް ނުބާްއވާކަމަށް  150ެއއްެވސް އަުޑއެހުެމްއ  އިންިތހާ އިުހމާުލން ލަސްޮކށް ަމއްސަލަިއގެ

 .މައްސަލަ

  

 އިސްިތއުނާފުކޮްށެދއްުވްނ ެއދި ހައިކޯަޓްށ ހުަށހެޅުުމން، އެމަްއސަލަ ހަިއކޯޓަށް  ދަށުކޯޓަކުްނ ނިްނމަވާަފއިާވ މަްއސަލައެއް 18.07.10   .85

 .ހުަށހަޅާަފއިާވ މަްއސަލަބަލައިަގނެފަިއުނާވތީ، 
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ހުަށހަާޅ މަްއސަލަތަްއ ލަްސަވމުްނދާީތވެ، އެަމްއސަލަ  ިޖނާީއ ކޯަޓށް  ޖެެނރަލްެގ ަފާރތުން ޕްރޮސިިކއުޓަރ މިފަރާުތެގ ަމއްަޗށް 18.07.10   .86

 .ހުށަަހޅާފަިއާވ މައްސަލަ  ބަލައިެދއްުވން ެއދި
  

 ަމއްސަލަ ބަްނދުވެަފިއވާކަމަާށއި، އެަމރާމާީރގެ ދެުކދިްނ ޕޮިލސް ސްޓޭަޝންަގއި  ހިަތދޫ. މާރާާމރީ ިހންގިަކމުގެ ތުުހމަުތގަިއ ސ 19.07.10   .87

 .ުހށަަހޅާފަިއވާ މައްސަލައިންސާުފވެރިޮކށް ކުރިއަްށދާެނ ޮގްތ ހަަމޖައްަސިއދެްއވުަމށް އެިދ 
  

ރަށު ކޯެޓއްެގ ެމޖިސްޓްރޭޓަކު ޭއނާެގ ައންެހނުްނ ވަރިުކރުަމށްފަުހ ކައިެވިނ ރުޖޫަޢ ކުރުުމގަިއ ަޝރުޢީ ަހމަތަާކ ިޚލާަފްށ  19.07.10   .88

 ުހށަހެޅިަފިއވާ ޝަކުވާ ޢަމަލުކޮށްަފއިވާކަަމށް 
  

89.   20.07.10, 

26.10.10 

އެޙައްޤުތަްއ ޯހދުަމްށ  ަބއިެވރިެވ، އަކުޤާޟީ  ާޔނާްތތެރި ަބޔަކާއިޚި ފޭިރގަުތމުގެ ޢަމަުލތަކެްއ ހިްނގި  އާއިލީ ަޙއްޤުތަކެއް އޭާނގެ

 .ކޮްށފަިއވާކަމަްށ ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަޝަރީަޢތެްއ ިހންާގ ޙުކުމް ިއރު ާޤޫނނީޣަހުރަސްައޅަިއ ޮދުގ ދަުޢވާެއއް އުަފްއދަިއ 
  

 އޭާނގެ ތަހުޤީޤުކުރަން ެފށުުމން،  ަގއި އޭާނގެ ަމއްޗަށްމައްސަަލެއއް ބެންކް އޮްފ މޯްލޑިވްސް ތެޭރގައި ހިނގަުމންާދ ޚިާޔނާުތގެ 20.07.10   .90

ައމުެރްއ ނެުރއްަވއި، ުޙކުމް ކުރަްއވާަފިއވަީނ  ޤާޫނީނ ޝަރީަޢތެްއ ިހންަގވައި، އަކުޤާޟީމަަދނީ ކޯުޓގެ އަުގ ަވއްޓާލުަމްށ 

 .ހިފަިއެގންކަމަްށ ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަރިޝްަވތު 

  

ނޑިާޔރެްއެގ ބާރުތަްއ ަނހަަމގޮުތގަިއ  20.07.10   .91 ނޑިާޔރުްނެގ ޚިޔާާނތުެގ މަްއސަލަތަްއ ބެލުަމްށ  ޭބނުްނކޮށްފަ އެެހން ފަ

ރިްޝވަުތެގ ޢަމަުލ  ކޮށްފަިއަވނީ ޙުކުމް ނެރެ،މުރެްއ އަ ިހންަގއި،  ިއރު ާޤޫނނީ ޝަރީަޢތެއް ޣަ ހުރަސްެއޅުމަްށޓަކައި

 .ހިްނގަިއގެންަކމަްށ ހުަށހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ

  

ގުިޅގެްނ މާލީ  ަމއްސަލަ ުނނިިމ ލަްސވަުމްނ ިދއުމާ ގެްނދާަކމަށާ  މުން ަޢމަުލކުރަ ވަކިފަރާތަަކށް ަމންފާާވގޮަތްށ ސުްޕރީމް ކޯުޓން 20.07.10   .92

 .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ އެެހިނހެން ޮގތްތަކުްނ ގެއްުލން ލިެބމުްނދާކަމަށް ގޮުތންާނއި 
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ުނލިބުނުތާ ޖަވާެބްއެވްސ  ގެ އެހީެތރިކަމެއްށް ކޮމިަޝން މައްސަލައަކަ   ގައި ކޮމިަޝނަށް ުހށަހަާޅފަިއވ2010ާމާރޗް  14 22.7.10   .93

 ިނންމާަފިއވާކަަމށް  ގައ2010ިޖުަލިއ  15ުޅވަިއ ެއމައްސަަލ ބޮލުގަިއ އަ ނުލިބިަވނިކޮްށ ައނިާޔވެިރ އިލްޒާްމތަކެްއ ނުަޙއްޤުން 

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

  

ނޑިާޔރުްނެގ އިޚުިތޔާާރ ިއމްިތޔާޒުްނ ބޭުރވެ 25.7.10   .94  އެކަންކަން، ޝަރީޢަތްުކރުުމެގ ާއއްުމ ޤަާވޢިަދށް ހުރުަމތްތެރިޮކށް ނުިހތާ ފަ

އިމާާރތުެގ ތެރޭަގއި ާމރާާމރީ ހިްނގި ަމއްަސަލ  އެުދމުްނވެްސ އިޖާަބނުދީ، ައިދ ކޯޓުގެފުރިހަމަޮކށްިދނުަމށް ދަުޢވާލިބޭ ަފާރތުން 

 .ަޝރީޢަތެއްޮކށްފަިއާވކަމަށް ހުށަަހޅާފަިއވާ މައްސަލަލިބޭފަރާާތެމދު އަިނޔާެވރިެވ  ބެލުމެްއނެިތ ދަުޢވާ

  

އިްނޖީނު ނީަލުމގަިއ  ނިްނމަިއ ރު ކޯޓުން މަްއސަލަ ަނިއފަ އިތަރިަކއިގާ ހިެމނޭ ބާިއންީޖނެއް ނީލަުމަގއި ިވއްކާލަ  ގެބައްޕަ  25.7.10   .95

އެަފިއސާ ޯހދުަމށް އެަތއް ދުަވހަކު މަަސއްކަްތ  އިާވތީީދަފއިވަ  ެއހެްނ ވާރިުޘންަނށްޭއނާައށް ނުީދ ވިއްކަިއެގން ލިުބނު ަފއިާސ 

 .ހުަށހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ އަިދވެސް ހަަމއަްށ ަފއިސާ ނުލިބޭކަމަށް  ކޮށްގެްނވެސް

  

މަްއސަލަ  ކޯަޓށް ނުލިިބގެންލިބުނުބައި  މިަފރާަތށްލިބިފައިާވ ފައިާސގެތެެރިއން  ބައްަޕގެ ަތރިކަ ބަހަިއގެން ވާިރުޘންަނށް 28.07.10   .96

 .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ ނުކޮްށ ވާކަމަށް  ހުށަހެުޅމުްނ ެއފަިއސާ ޙަވާލުުކރުަމްށ ކޮށްފަިއާވ ޙުކުްމ ތަްނފީޒު
  

ުކރެްނދޫ ކޯޓަށް ުހށަހެުޅމުން އަނިބމީހާ ވަރިކުުރމަްށފަުހ .ހެއްދުަމށް ޅ ސެްޓފިކެޓް ގެއްިލފަިއވާތީ ެސޓްފިކެޓެއް ކައިެވނީގެ  27.07.10   .97

އަުލްނ ކަިއވެިނ ކުރުުމްނ ސެޓްިފކެޓް  ަކއިެވިނ ުކރުމުްނ ނޫީނ ެސޓްފިކެޓެްއ ނެެހްއދޭނެކަަމްށ ބުނެ، އަނިބމީާހ ަވރިޮކށް އަލުން

 .ޅާަފއިާވ ަމއްސަލަހުަށހަ ހައްާދދީަފއިވާަކމަށް 

  

ނޑޫ.މައްސަަލއެްއ ތ ދަުއވާކުރާމިފަރާުތެގ ަމއްޗަށް ދައުަލތުެގ ފަާރުތން  29.07.10   .98  ައހަރަްށ ުވރެ ގިަނދުވަސް  1ކޯޓުަގިއ ޮއންަނތާ  ދޫ ކަ

 .ހުށަަހޅާފަިއވާ މައްސަލަ ނުިނޭމކަމަށް ވީއިުރވެސް
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ކުރުމަށްފަުހ ކޯޓަްށ ހުށަހެުޅމުްނ ަމްއސަލަ  ަގއިާގ ބަޔަކު ތަޅާ ާމރާމާިރ ހިްނިގ ަމއްސަލަެއއް ފުުލުހން ަތހުޤީޤު ދަރިފުުޅގެ 01.08.10   .99

 .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލަ ނުެގންދާަކމަށް ނުލިބޭކަމަށްުބނެ މައްސަަލ ކުރިައށް 
  

ނައިފަުރ ކޯޓަްށ ހުށަަހޅައި ނަިއފަުރ . ިޅެގްނ އެ ަމއްސަލަ ޅބެލުމަށް ޢުުޒރުވެިރވުާމގު ަމއްަސލަ ްށ ހުށަެހޅިކުރެންޫދ ކޯޓަ.ޅ 03.08.10  .100

. ޅ ނަިއފަރު ކޯޓުގެ ެމޖިސްޓްޭރޓްގެ ވާްތ ފަާރުތން ޭމޒު ދޮުށގައި . ަމޖިލިްސަގއި ޅ ޝަީރޢަތުގެ ަމއްަސލަ ިނންމިެއ  ކޯޓުން

ުނލިޔުްއާވ  އަްތ ލިޔާޮފތުަގއިއިްނނެވިަކމަށާ، އަިދ މަްއސަލަިއގެ ޙުކުްމ ިއްއވެީވ ަޝރީ ކުރެންޫދ ކޯޓުެގ މެޖިްސޓްރޭޓް

 .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލަ ކަރުދާސްތަުކން ަބލައިެގންކަމަށް 

  

ނިޑޔާރުަކަމށް.ގއ 04.08.10  .101 ނޭޑ ކޯޓުގެ މެޖިްސޓްރޭަޓކީ ފަ އަްއަޔންކުރަްނ އެކަީށެގންާވ ވަރަްށވުެރ ސުޫލކީ ިމންަގނުޑ ދަްށ  ކޮ

 .ހުަށަހޅާފަިއވާ މައްސަލަ މީހެއްަކމަށް 
  

 ްނެގ ާޕސްޕޯުޓ ހިަފހައްަޓމުްނާދކަމަށް ހުމީ ން ޚިާލފަށް ކޯުޓތަކު ަވނަ މާްއދާއާ 41ދިެވހިރާްއޭޖގެ ުޖމްހޫިރއްާޔެގ ޤާޫނނުއަސާީސ  05.08.10  .102

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ
  

 ހުށަެހޅިމައްސަަލއަށް ެހކިން  ،ންފީޒު ނުކުރުުމންތަ  ކުމްކޯޓުން ކޮށްަފއިާވ ޙު ގެ ަމއްސަާލަގއި ާއއިލާއާ ެބހޭނާތު ދަރިފުުޅގެ ަޙޟާ  05.08.10  .103

 .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ ިނންމާަފިއވާކަމަށް  ހުށަހަާޅފަިއ ަވނިޮކށް ހެިކން ހާޟިުރނުކޮށް ާޤޟީައށް ފެންަނގޮތަަކށް ަމއްސަލަ
  

 މީުހންަނށް ަފއިާދާވެނހެން މެޖިްސޓްރޭޓް ޭބނުްނާވ ގޮތަކަށް، ެމޖިްސޓްރޭޓު ުރހޭ  ަގްއދޫ ކޯަޓށް ުހށަހެޭޅ މަްއސަލަތައް. ގދ 08.08.10  .104

 .މަްށ ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަބަިއވެިރވާކަ ނިްނމަަވއިެދްއވާކަމަށާއި، ރަުށގަިއ ހިްނގާ މާރާާމރީަތކުގަިއވެސް މެިޖސްޓްރޭޓް
  

ނިްނމަވާަފިއނުާވތީވެ، ތަރިކަިއގެ ަމއްސަލަެއްއ މިހާަތނަްށވެްސ  ވަނަ އަަހރު ުހށަަހޅާފަިއވާ 2008ނައިަފރު ޯކޓަށް . ޅ 19.08.10  .105

ޝަކުވާާއިއ ަމއްސަަލ  ަލްސވަުމންިދއުާމ ުގޅިގެްނ ތަރިަކިއެގ ާވރިޘުްނނަްށ ވަރަްށ ދަިތވަުމންދާަކމުގެ  މައްސަލަ
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  .އަވަސްޮކށްިދނުަމްށ ެއދި ހުށަަހޅާފަިއވާ މައްސަލަ

 ުނހިމެޭނ ފަާރތަކުްނ ހައިކޯަޓށް އެަތރިކަޔާބެޭހ ަމއްަސލަެއއް ެތރެިއން  ތަރިކަިއގެ މައްަސލައަކާ ުގޅިެގން ތަރިކަިއގެ ވާރިުޘންގެ 24.08.10  .106

އެިދ  ކޮށްިދނުަމށް ނެެރފަިއާވތީ، އެައމުުރ ާބޠިލް ގަާވއިާދ ޚިލާަފްށ ެއމަްއސަލަާއ ުގޭޅ ައމުރެއް  ން ހުށަހެުޅމުން، ަހއިކޯޓު

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

  

އަޑުެއުހން ބޭްއުވނު ަފުހން، ަމއްސަލަ ުކރިއަްށ ުނދާކަަމާށއި،  އެްއެގ ފުރަަތމަނަިއާވދޫ ޯކޓަށް ުހށަހަޅާަފިއވާ މައްސަލަ . ހދ 29.08.10  .107

 .ދިުނމަްށ ެއދި ހުަށހަޅާފަިއވާ މަްއަސލަކުިރއަްށނުގޮްސ ލަްސވާ ސަބަބެއް ސާފުޮކށް  މައްސަލަ
  

އޭަގިއ ސޮއިކޮށްަފއިުނާވތީ،  ލުކުރިއިރުހަވާ ނިްނމި ޮގތުގެ ރިޕޯޓް  ިތނަދޫ ކޯުޓްނ ނިްނމަވާަފިއވާ މައްސަަލއެްއގެ ަޤޟިްއޔާ. ވ 05.09.10  .108

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ
  

ތުުހަމތުކުރެވިަފއި ަވިނކޮށް ެއހާ ުދވަަހށްފަުހ ިޖނާީއ ކޯޓަށް  މަސްުތވާތަކެީތެގ މައްސަަލއެްއގަިއ މީެގ ަހމަސްުދަވސް ކުރިން 06.09.10  .109

 .ހުަށަހޅާފަިއވާ މައްސަލަަކމަްށ ައތޮުޅވެީހގަިއ ބަްނދުކޮްށފައިވާ ޙާޟިރުކޮށް
  

އަަހރަްށވުެރ  ުތގެ އަޑުއެުހމެްއ ނުާބއްާވތާ ދެޢަަމސްތުާވ ތަކެިތ ެފނިފަިއވާ މައްސަަލއިެގ ޝަރީ  އަުތން ގިަނ ައދަެދްއގެ މީހެްއގެ 15.09.10  .110

 .ހުށަަހޅާފަިއވާ މައްސަލަ ގިަނުދވަސްެވފަިއާވކަމަށް
  

   .ހަަދމުްނދާކަމަްށ ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަވިަޔފާރިކޮށް އަމަީލގޮުތން ަމތިެވރީ ކޯުޓގެ މެޖިސްްޓރޭޓް .އއ 15.09.10  .111

ނޑާ، ޯގީތގެ ވެރިަފރާުތގެ ހުރަށު ކޯެޓއްެގ ެމޖިސްޓްރޭޓަކު  16.09.10  .112 ނުޯހދާ ެގައށްަވދެ، ކުޑަކުިދްނނަާށ  ދައްޯގިތ ެގދޮުރގެ ހުރުަމތް ކަ

 .ަށހެޅިަފއިާވ ޝަކުވާހު ހިްނގާފަިއވާކަަމށް  އަންެހުނންަނށް ިބރުދައްާކ ާމރާމާރީ
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 ހުްނނަްނޖެހިަފިއވާ  ޖަލަށްލީޮގތަށް މަްއސަލަ ވަިކގޮތަކަްށ ނުިނމި ޖަލުަގއި ގައ19.2.08ި ކެީތގެ މައްސަަލއެްއގައި މަސްުތވާތަ 19.09.10  .113

އެިދ  ބަލަިއދިުނމަށްަތއް ގެއްިލފައިާވތީ މައްސަަލ ތުޞަފުރު  ުވމަްށ ލިބިފަިއވާޙު ލާޞްައދި ިމކަމުގެ ސަބަުބްނ އި އި ކަމަށާ

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

  

 6 ބާރުލިބިގެން ުނވާހާލު ފުލުހުން ެދއްކި ވާހަަކތަކުގެ ަމއްޗަށް ިއޢުިތމާުދވެ އެްއވެސް ޤާޫނަނކުން ައދި ަޤާވއިދަުކން 19.09.10  .114

ހުށަަހޅާފަިއާވ  ކޮށްަފއިވާކަަމށްގަބޫުލުނކުރާ ޮގތަށް ަސސްޕެންުޑ  މަސްުދވަަހށް ިޖނާއީ ކޯަޓށް ަވކީލެއްގެ ހައިިސއްަޔތުން

 .މައްސަލަ

  

 ުނބަލައި ނެރެފަިއަވީނ ަމއްސަަލ ަބލަންީވވަަރށް  ައުމރެއް ންެގ ަމއްޗަށް ހުޅުުދއްފާުރ ކޯޓުން އިލެކްަޝން ޮކމިޝަ .ރ 20.09.10  .115

 ުސވާލެްއވެްސ ނުކުާރކަަމށް  އަިދ ެއއްވެސް ާސފުނުކޮށްކަަމށާއި ކޮިމޝަުނން އެްއވެްސ މަޢުޫލމާެތއް  މައްސަާލގަިއ އިެލކްޝަންސް

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

  

ުފލުހުން ދޫކޮށްުލުމންވެްސ ކޯޓުްނ ދޫކޮށް ނުލާ ަބްނދުެގ  މީހަކު  ަހއްަޔރުކޮށްފަިއވާ މަސްުތވާތަކެީތގެ މައްސަަލއެްއގަިއ ފުލުހުން 20.09.10  .116

 .ުހަށހަޅާފަިއވާ މަްއަސލަ ިއތުރުކުަރމުްނދާކަމަށް  މުްއދަތު
  

މަސްެވފައިާވ  17މުާސަރނުީދ  ކުރުވައި  މަސައްކަްތތަކެއް  ހުިރިއރު ޭއނާލަްއަވއި ޖަލުަގއި މާުފށީ.ެގ ޮގތުން ޭއނާ ކއް މުަވއްޒިފެ 30.09.10  .117

 .ހުަށހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ ނުބަާލ ަލސްކުރަމުްނދާކަަމށް ަމްއސަލަ މައްސަަލ ކޯޓަށް ހުށަހެުޅމުްނ 
  

ަޑއިިދނުަމްށ ެއިދ ކަނ ސަބަބުްނ ދަިތވެ، ބޮުޑގެއްުލމެްއ ލިބިާދނެީތ ުރއް  ޫފޓުެގ ިދުގ ރުކެްއގެ 60ހުިރ  ގޯއްޗެްއެގ ެތރޭަގއި 30.09.10  .118

ނޭޑނެޮގތެްއ ަހދަިއިދނުމަށް  ބަަލއިހުށަަހޅާފަިއވާ މައްސަަލ  ކޯޓަށް  .ެއިދ ހުަށަހޅާފަިއވާ މައްސަލަ އެރުްއ ކެ
  

  ތުާޅދޫ ޯކަޓްށ .ދުަވހުެގ ސެޓްފިކެޓް ނުހެްއިދވާ މައްަސލަ ބ ބަްއޕަ ޮސއިނުުކރުމުްނ ުއފަންދަރިފުުޅެގ ފޫޅުާމ ފޯމްަގއި އެކުްއޖާެގ  10.10.10  .119
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 ުނނިިމ ިގނަުދވަްސވަުމންާދކަމަށް ޭނނގޭަކަމށް ުބެނ ާޙޟިުރނުކުރެިވެގްނ ަމްއސަލަ ަދިރފުޅުެގ ަބއްަޕ ީވތަނެއް  ހުށަހެުޅމުން 

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

 އަަވށަްށ ބަޔަުކ ގޮސް ހިްނިގ ަހަމނުޖެުހމަކާ ގުިޅެގން ފުުލހުްނ ަމްއސަލަ  ގަުމ މުކުިރމަގު .ދުަވހުެގ ޭރ ލ 2010އޭޕްރީްލ  17 10.10.10  .120

ނަަމެވްސ  އި ޙާިޟުރވުަމށް ޗިްޓ ލިބިަފއިވާކަަމށާ އަށް ކޯަޓށ2010ްޮއކްޓޯބަރ  20ތަޙުޤީޤު ކުުރމަށްަފހު ދޫކޮށްލާަފއިީވނަަމވެްސ 

ބަދަލުކޮށްިދނުން  ޫދކޮށްލާފައި މާލެައްށ ދިުއން ދަިތވާީތ ރަށާ ކަިއރި ަރެށއްގެ ކޯޓަަކށް ަމްއސަލަ ތަކާ އާއިލާދިރިުއޅުުމގެ ަކްނތައް

 .ހުަށހަޅާަފއިާވ މަްއސަލަ އެދި 

  

ަދއުާވ ގެ މައްޗަްށ ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ޮކމިަޝން  ންޓްރެޒަރ އައިެލްނޑް އެންަޓރ ްޕރައިސަްސ ޕްަރިއވެޓް ިލމިޓެޑު 11.10.10  .121

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ
  

ނޑައަާޅފަިއވާ ުމއްަދތުަގއި ަޙވާުލނުކުރުުމންސަފާރީ ުއޅަުދ  11.10.10  .122 މަްއސަލަ ަމދަނީ ޯކޓަްށ  ޙަވާލުކުރުަމށް ެއގްރިެމންްޓގަިއ ކަ

 ކަމަށް ވާ  ަރިޖސްޓްރީކޮށްފައި އި ކޯޓުގަ  ޓްެއގްިރމެން  ުކއްަޔށް ދިުނމަށްަފހު އެ  ެއހެން ަފރާތަކަށް ދު ހުށަހަާޅފަިއވަނިޮކށް ެއއުަޅނ

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

  

   .ކުރިައށް ނުދާކަަމށް ހުަށހަާޅފައިާވ ަމއްސަލަ ހިތަޫދ ކޯޓުަގިއ ހިނަގމުްނދާ ާސބިތު ދަރަީނެގ ަމއްސަލަ.ލ 13.10.10  .123

124.  14.10.10 

31.10.10  

އެހެްނ  ކޯޓަްށ ހުށަހަާޅފަިއވާ ަމދަނީ ދެަމއްސަލައެ  ެގްނުގޅޭތީ،ާޒތީކަްނތައްތަެކއް ޭއނާާއމެދު  ފޭދޫ ކޯޓުެގ މެޖިސްޓްޭރޓް.ސ

 .އެިދ ހުަށހަޅާަފއިާވ މަްއސަލަ މެޖިސްޓްޭރޓަކާ ަޙވާލުކޮްށދިުނމަށް 
  

ެއްއ މައްސަަލއެްއެގ ޮގތުަގއި ަބއްަލވަުމންައއިސް މެޖިްސޓްރޭްޓ  ހިަބ ބެހުުމެގ ަމއްސަލަދެ ގޯއްެޗްއގެ ކޯޓުގަިއ ިހނަގުމންާދ  17.10.10  .125

މައްސަަލ ެބއްލެިވ މެޖިސްްޓޭރޓް  ދެަޤޟިްއޔާެއއްެގ ދަުށން ެދ ަމއްސަަލެއއްެގ ގޮުތގަިއ ަބްއލަވާކަމަާށ އަިދ ުކރިން ބަދަލުުވމުން 
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މަްއސަަލ  ބެލިކުރިން  ުބނެ،ެމިޖސްޓްރޭޓް  ަފުހން ހަވާުލވި  ަލންމިަމްއސަލަ ބަ ،މައްސަަލ ބެއްެލިވ ޮގތާެމުދ ިހތްހަަމޖެހޭކަަމށް

 ބާްއވަުމްނދާކަމަށް  މައްަސަލއިެގ އަުޑއެުހންަތއް ސަރުާކރު ަބްނދު ދުަވސްުދވަުހ ރޭނގަޑު ައދި ބާތިލުކޮށްފަިއވާކަަމށާއި

 ްނ ފޮުރަވއިެގން ުނދައްާކ ައިދ ީމހުްނ ޮފނުަވިއގެްނ ާމރާާމރީ ިހންގާ ދިކު 2ލިބިފަިއާވ  ީމހުްނނަށް ވަިރުވމަށްފަުހ ދެ ންއަންެހނު  21.10.10  .126

ފުަރތަަމ އަުޑއެހުްނ ބާްއވާަފިއާވ  ގައ2010ިއޮކްޓޯބަރ  18ގައި ުހށަހަާޅ 2010ޮއކްޓޯބަރ  13ހިަތދޫ ކޯޓަްށ .ސ މައްސަލަ 

 .ެއދި ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ މައްސަަލ ައވަްސކޮށްދިުނމަށް 

  

ށް ޗިޓެއްޮފނުާވ 11:30ެގ 2010އޮކްޓޯަބރ  25ޙާޟިުރުވަމށް  ވަިރ ސާިބތުކުުރމުެގ މައްސަާލގަިއ ާއއިލާާއ ެބޭހ ކޯޓަށް 25.10.10  .127

ަޖވާބުދީަފިއވާތީ، ިމއަުދ  މިެނޓަށް ވެަފިއވަނިޮކށް ަމއްސަލަ ެކންސަލްެވއްޖެަކމަްށ ބުނެ ޯފނުން 30 ޙާޟިުރވާްނޖެހޭ ގަޑީގެ

ެއިދ  ބަލައިިދނުަމށްގެއްުލންތަކެއް ވެަފއިާވތީ މިކަން ިމގޮތަްށ އަމަލުކުރާ ސަަބބު  ކުރަންެޖހޭ މަަސްއކަތް ހުއްޓާަލންެޖހި އެތަެކއް

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

  

ނޑިާޔރުްނތަކެއް ދިެވހިާރއްޭޖެގ ހައިކޯަޓށް ުނެވއްުދމަްށ  ތިބިަކހަލަ ހަިޑމުޑުާދރު  ދަުށ ކޯޓްތަކަްށ ވަްއދާފައި  26.10.10  .128 އިްލތިާމސްކޮށް ފަ

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ
  

ގައި 2010އޮކްޓޯބަރ  6ނިމިަފއިަވނީ  ުސލްަހވުަމށް ހުަށހަޅާަފއިވާ މައްސަލަ އަނިބމީާހާއމެުދގައިއާއިާލއާބެހޭ ކޯުޓގައި  26.10.10  .129

ނޑީ.ކަމަށްާވއިުރ އަިދ މިޤަޟިްއާޔ ލ  ން ައނެއްާކ މިަފރާތާެމުދ ަދއުވާުކރަ  ައނިބމީހާ ިއ ިހނަގުމންަދނިކޮްށ ައވަުށ ކޯޓުގަ ަގމު ތު

 .ުހަށހަޅާފަިއވާ މަްއަސލަ ށްަމއްސަަލ ކޯޓުްނ ބަލަިއެގންފަިއވާކަމަ  ހުށަހެޅި 

  

 ޭގގެަބދަުލ ޯހދުުމގެ ަމއްސަަލ މާޭލެގ ަމދަީނ ކޯުޓން ބެޭލނެޮގތް  ވިލުުފށީ.ވަަނ އަަހރުެގ ުސނާީމގަިއ ހަލާުކވެފަިއާވ ތ 2004 10.11.10  .130

 .ެއދި ހުށަަހޅާފަިއވާ މައްސަލަ ހަދަިއިދނުަމށް
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މަރު ސާބިތުކޮްށފައިވާ މަްއސަލަެއއްެގ ، އްކަމަށް ޖަަހއިޚެާތރީޚަށް ވުރެ ކުީރގެ ާތރީ ނޫން އެހެްނ ރަށަުކން ނިާޔވި  ނިާޔވިަރށް 24.11.10  .131

ކޯޓުން ނިްނާމފައިާވތީ، ުހށަހަާޅފައިާވ  ނޭޅޭަކމަށް  މަހިަބދޫ ަބނުޑގެ ދަިރންެގ ކިަބއިަގއި.އދ  ސަބަބުން މަރުޫހމްެގ ަދރަނި

 .މައްސަލަ

  

 މުރު ޢުދެަފހަުރމަތިްނ ކޯޓަށް ހުަށހަަޅއިެގން އަސްުލ  ،ުމރު ސާބިތު ކުުރމަށް ޢު ގެމެޖިސްޓްޭރޓްެގ އަންެހުނންެގ ަމންމަ  27.11.10  .132

 ހުަށހަޅާފަިއާވ މަްއސަލަ  އޮޅުވާުލމަްށ މަަސއްކަތް ކޮްށފަިއވާަކމަށް
  

އައުމަީކ ފަޭސހަަކމަކަށް ހުށަަހޅާަފއިުވމުްނ  މާެލ  ދެމީުހްނނަްށ ލިިބފައިާވ ދަރިފުުޅެގ ހަޟާަނުތގެ މަްއސަލަ މާޭލ ެފމެީލ ކޯޓަށް 30.11.10  .133

 .ހުށަަހޅާފަިއވާ މައްސަލަ ފުަވއްމުލަކު ކޯޓަށް ަބދަލުކޮށްިދނުްނ ެއދި.އެަމއްސަަލ ޏ ނުާވތީ
  

 ަހްއގަކަްށ ބަޔަކު އަަރއިަގެނފައިާވ މައްސަާލަގއި ކޯްޓ އަުމރަަކށް މިފަާރތުެގ ަވަނ ާމއްާދެގ ަދށުްނ  24ގާުނނުއަާސސީެގ  01.12.10  .134
ހުށަެހިޅފައިާވ  ަނގާފަިއވާކަމަށް  ޗުއްޓީމިމައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ ، އެހެްނ ާޤޟީއަާކ ަމއްސަަލ ަހވާުލނުކޮށްއެދިަފއިަވނިކޮްށ 

 .މައްސަލަ

  

   .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލަ ާޅފައިާވ ަމއްސަލަ ލަސްވަުމްނދާތީހައިކޯޓަްށ ހުަށހަ 12.12.10  .135

ބުނެ ޯފމްބަަލއިެގންފަިއ ޅުމަްށ ހެ ލިބޭފަރާތްަތްއ ދިރިުއޅޭ ރަށުކޯަޓށް ހުށަ ަދުއވާ ސިވިްލ ކޯޓަްށ މައްަސއަލަެއއް ުހށަހެުޅމުްނ  12.12.10  .136
 .ނުާވތީ، ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ

  

އެއް ލިޭބެނ ްމދަނީ ައމުުރ ނެުރމުެގ ސަަބބުން ލޮީރ ުނދުްއވި އާ  ީއދުކޮށް ހައިކޯޓުންތާމަަދނީ ކޯޓުްނ ުކރައްާވފަިއވާ ޙުުކމަށް  12.12.10  .137

 .ހުަށހަާޅފައިާވ ަމއްސަލަ ނެތުުމްނ ާއއިލާައށް ގެއްުލން ލިެބުމންދާކަަމށް ގޮެތއްއެްއވެސް 
  

 ިޚލާފަށް ނިްނމި ޮގތާއި ށްފަހުމެޖިްސްޓރޭޓް އެ ކޯާޓއި ހަވާުލވުމަ  އަޮތުޅ އިސް.ގދ އެއްާލެޖއްސުުމގެ ަމއްަސލަ ފަިއވާނިްނމާ 21.12.10  .138

 .ާވ މަްއސަލަވާަކމަށް ހުަށހަޅާފައި ިނންމާަފއިެއ ަމއްަސލަ  އަލުން 
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ކުްއޖާެގ މަްނަމ ނޭނގި  ފިރިީމހާއަްށ  މަހަްށދާ ަދރިފުޅު ގޮަވއިެގން  6ެދމަފިިރންެގ ފިރިމީާހގެ އަމުަރށް ނުިކޔަަމންތެިރވެ،  22.12.10  .139

ކޯޓުައުމރެްއ ާރްއޖޭްނ ބޭރަްށ ުނެދވޭޮގތަްށ ، ިދނުަމށާ އިްނޑިޔާއަްށ ދާްނއުޭޅތީ އެަކން ހުއްުޓވާކުްއާޖ ޮގވަިއެގން މާލެއަިއސް 

 ނެެރދިުނން އެދި 

  

ްނ ފިިރެހްނ ޔަފާިރ ކުރާ މީެހއްކަަމށާއި، އަިދ ަރށުަގއި އުޅޭ ުޒވާވި  ެމޖިސްޓްޭރޓަކީ މަސްުތވާ ަތކެތީގެއަޮތޅުެގ ަރށެްއގެ . ގދ 26.12.10  .140

ގިަނއިްނ އުޭޅ ަރށެްއެގ މީުހން  ތިަނޫދ ކަހަލަ. ގދމަްސުތވާތަކެިތ ީދެގން ފިރިހެންކުިޅ ކުެޅމުްނދާ މީހަކަްށާވތީ  ކުދިްނނަށް

 .ެއިދ ހުަށހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ މެޖިސްޓްޭރޓްކަމަްށ ބަދަުލ ނުކުުރަމށް

  

ބޭުނންކޮށްފަިއާވތީ، ެއ މައްސަލަ ޝަީރޢަތުްނ  މަސްޯދންޏެްއގެ ެތލުގެ ސަބްސިޑީ ނަހަަމ ޮގތުަގއި ދޯީނގެ ފަުޅވެިރްނނަށް ނޭނގި 26.12.10  .141

ނަހަަމގޮުތަގއި ޭބނުންކޮްށ  ނުފޫާޒއި ާބރުެގ ޭބނުން އެްއގެ ަވނިކޮްށ ކްިރިމނަލް ކޯުޓެގ ާޤޟީގޮސްފަިއ  ހުކުމެްއ ިއްއވުާމ ހަމަައށް

 ޮދގު ހެިކބަސް  ރިޝްަވުތެގ ބޭުނންކޮްށ ައިދ ިއަހވަްނޫދ ކޯުޓ ެމުދވެރިކޮށް  ,އްީދ ޞަޠެ އިތުުރ ފުރު މައްސަަލ ަރްއދުާވ ފަާރތަްށ 

 . ދާކަަމށް ހުަށހަާޅފައިާވ ަމއްސަލަަމއްސަލަ އޮއްަބއިލުމަްށ ަމސައްކަތް ުކރަުމްނ  ،ހޯދައި 

  

މައްސަާލގަިއ ހުަށހަޅާފަިއވާ ިލޔުްނތަކުގެ ޙަޤީޤަަތށް ނުބަލާ ަޝރީޢަެތއް ިނންާމފަިއވުުމން، ެތދުެވރިކަުމަގއި ަޝރީޢަތް ުކުރަމްށ  27.12.10  .142

ދައުވާ ކުރާފަރާތުން ލިޔުންތައް، އިުނހުްނާނނެކަން ހާަމވާކަަމށާ މިޤާީޟ ދެމި އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެަމތިން  ޔާ ކޮށްފަިއވާ ުހވަ
 .ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް އެކަން ވަންހަނާ ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަމަށް

  

ސްޓޭޝަަނށް ޮކްށފައިާވ އަމުރަީކ ކޮްނ  ޕޮލިސްިއހަަވންޫދ .ހިަތޫދ ކޯޓަްށ ާޙޟިުރ ކުރުަމްށ ހއ.ބަހައްަޓއިެގްނ ސ ބަންުދގައި   29.12.1  .143

  .ހުަށހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ ސާފުކުުރމަށް  މުެރއްތޯއަ ޤާނޫނެްއެގ ަދށުްނ ކޮށްފަިއާވ 
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ޝުމާރު 

 ނަންބަރު 
  ސްޓޭޓަސް   ޝަކުވާ  ލިބުނު ތާރީޚް 

ފެށުނު ޤީޤު ތަޙް 

  ތާރީޚް 

ކޯޓުގެ ބައެއް އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނާކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު އޭނާއާއި  15.11.08   .1
ދިމާއަށް އަޑުގަދަކޮށް އެއްޗެތި ކިއުއްވާ ހައްދަވާކަމަށާއި، ކޯޓުތެރޭގައި
ވަކި ގުރޫޕުތަކެއް ހައްދަަވއިގެން މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން

މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމަށާއި، އިދާރީ ސެކްޝަނާއިއުފެއްދެވުމަށް 
ސެކްޝަންތަކުގެ ބެހި އެ ފައިސާއާބެހޭ ސެކްޝަނުގެ ކަންތައްތަކާ

މުވައްޒަފުންނާ ޒާތީގޮތުން ދިމާކޮށް އެއްޗެތި ކިއުއްވާ ތަނުގެ
އަދި ޒާތީގޮތުން، ކުރާކަމާއިމަޞްލަޙަތު ނަގާލަން މަސައްކަތް 

  ހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަޖައްސާލައިގެން އުޅޭކަމަށް ހުށަ

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާ 

  ކުރަމުންދަނީ 

17.12.2009  

އިނޮވޭޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްސަލާގައި ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް  11.02.09   .2
ހުށަހެޅުމުންވެސް) ގައި 2009ފެބްރުއަރީ  09( ޙާޟިރު ވުމަށް ސިޓީ 
ކުރިމަތި ދައްކަވައި، އިތުރު އުނދަގޫތައްބެއް ނުޤާނޫނީ އެއްވެސް ސަބަ

  .ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަކުރައްވާފައިވާކަމަށް 

ތަޙުޤީޤު ކުރާ ކޮމިޓީގައި މައްސަލަ ދިރާސާ 

  ކުރަމުންދަނީ 

17.12.2009  
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ފަރިދޫކޯޓަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިގެން، ފަނޑިޔާރަކު އޭނާގެ. ހދ 04.06.09   .3
ކޮއްކޮގެ ކައިވެޏެއް ކޮށްދީފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން

  މައްސަލަިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މކޮމިޝަނުން 

ނޑިޔާރު ޙާޟިރުކޮށް ބަޔާން ނެގުމަށްފަހު  ފަ

މަށް ދަތުރެއް އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރު 

  ރޭވިފައި

02.09.2009  

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ޤާނޫނީ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށާއި، ސިޔާސީ  29.07.09   .4
މީހަކާ ށްދެއަނބަޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވަމުންދާކަމަށާއި އަދި 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ހުއްދަ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން ހުރިހާއެ އިނުމަށް 
ވަގުތު ޖެހުމުން ކައިވެނި ކުރަން ހުއްދަ ޚަރަދެއްކޮށް ކައިވެނީގެ

ކޮށްދެވެންނެތްކަމަށް ފަނޑިޔާރުދެވެންނެތްކަމަށާ އަދި އެކައިވެނި 
  .ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ބުނާކަމަށް

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރާ ކޮމިޓީން،މައްސަލަ 

ިނންމަން ފެންނަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

  އެކުލަވާލަމުންދަނީ

09.12.2009  

ފަނޑިޔާރަކީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުންނާއި ކޯޓުގެ ރީމްސްޕު ރާއްޖޭގެދިވެހި  03.08.09   .5
ދިއެފް ނޫންކަމަށް ބައެއް އަދާކުރާ ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ އެބޭފުޅުންގެ
އާގުޅިގެންއިންޓަވިއުފަނޑިޔާރަކު ދީފައިވާ ރޭޑިއޯއަށް އެމް 

  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

  17.12.2009 ދަނީ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރާ ކޮމިޓީން ބަލަމުން

މަދަނީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް   10.08.09   .6

ޙާޟިރުވުމަށް ފޮނުވާފައިވާ އަމުރަށް ޙާޟިރު ނުވެވުނު ސަބަބު އަންގާ، 

ޙާޟިރު ނުވުމުން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކާފައިވަނިކޮށް 

ކުރުމަށް ޕޮލިހަްށ ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރު 

  އަންގާފައިވާކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ރައްދުވާ ފަރާތް 

ޙާޟިރު ކުރެވި ބަޔާން ނެގުމަށްފަހު، 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ރިޕޯޓު 

  އެކުލަވާލަމުންދަނީ

17.12.2009  
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ގުޅިގެން ބަންދުގައި މަދަނީ ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ޤަޟިއްޔާއަކާ   13.08.09   .7

ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރު ކުރުމަށް އަމުރު ނެރެފައިވާ މީހަކު 

ޙާޟިރުކޮށް ނުދެވުމުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް 

  .އަމުރު ނެރެފައިވާކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ

ތަޙުޤީޤު އަޑުއެުހމަށް ޙާޟިރުވުމަށް  ލިޔުން 

ގައި މައްސަލަ 2010 ޖޫން 20ފޮނުވުމުން 

އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންނުވާކަމަށް 

ހުށަހެޅިފަރާތުން ބުނުމުން، އެފަރާތުން 

ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް 

ނޑިޔާރުގެ ސުލޫކީ  ނުގެންދިޔަ ނަމަވެސް ފަ

މައްސަލައެއް ހުރިނަމަ އެ މައްސަލައެއް 

ގައި 2010ޖޫން 24ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް 

  .ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި

17.12.2009  

ކުރުމުގައި މުޢާމަލާތު ނާމުވައްޒަފުން ދަރަޖައިގެ އެކިއެކި ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް  13.08.09   .8
ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔާތާއި ،ނުދޭކަމަށާއިފުލުހުން ކޯޓުތަކަށް އެއްބާރުލުން 

އަދި މިކަމުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކޯޓަށް އަދާނުކުރާކަމަށާއިވާޖިބު 
މައްސާލާގައި ދަޢުވާ ކުރާފަރާތާއި ތަކުރާރުކޮށް މި ކުރާނެކަމަށްޙާޟިރު 

ފަނޑިޔާރު ބުނަމުންއެފަރާތުގެ ވަކީލުގެ ޙާޟިރުގައި، ކޯޓުތެރޭގައި 
  ގެންދާކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ޕޮލިހުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ އެއް 

  މައްސަލައަކަށްވާތީ އެގޮތަށް ނިންމާފައި

17.12.2009  

ކުރީގެ ރައީސްގެ އަނބުރުފުޅާ ބެހުނުކަމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  19.08.09   .9
މައްސަލާގައި ޙާޟިރުވުމަށް ޢަމުރު ފޮނުވާފައިވަނީ ރަށުގައި

ތަޙުޤީޤު އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވުމަށް 

ދެންނެވުމުން މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް 

17.12.2009  
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ނެތީސްކަމަށް ވުމުން ޙާޟިރު ނުވެވުމުން ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން
  ށް އަމުރު ނެރެފައިވާކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލަޙާޟިރުކުރުމަ

އޭޕްރީލް  18ގެންދަން ބޭނުންނުވާކަމަށް 

އޭޕްރީލް  25ގައި ވިދާޅުވުމުން 2010

ގައި ކޮމިޝަނުން އެގޮތަށް ނިންމަވާ 2010

ދިނުމަށްފަހު، ކޮމިޓީން މައްސަލައިގެ ޖަވާބު 

  ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރަމުންދަނީ 

ން ފޮނުވި ޚަބަރުގައި .ވީ .ޓީ.ގައި ދ20:00ިގެ  2009ޖުލައި  16  13.12.09   .10

ނޑިޔާރަކު ދިން އިންޓަރވިއުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށާއި  ފަ

ތުން ކޮމިޝަނުްނ ކެބިނެޓަށް ނިސްބަތްކޮށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކައާގުޅޭގޮ

  ބަލަމުންދާ މައްސަލަ 

ޙާޟިރު ( މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރެވެމުންދަނީ 

ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ޙާޟިރުކުރެވި 

  )ބަޔާންތައް ނެގެމުން

30.12.2009  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ މުސްތަޤިއްލުކަންފަނޑިޔާރަކު   07.09.09   .11
ރަކާތްތަކުގައިޙަފަދައިން ސިޔާސީ  ފޫދުއްވާލުމަށްފަހު ސިޔާސީ ލީޑަރަކު

  ބައިވެރިވަމުންދާކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރާ ކޮމިޓީން،މައްސަލަ 

ިނންމަން ފެންނަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

  އެކުލަވާލަމުންދަނީ

09.12.2009  

މަތިން ވާގޮތުގެ މާއްދާގައި ވަނަ 31 ޤާނޫނުއަސާސީގެ   18.10.09   .12
އޯގަސްޓް 05 ބަޔާންކޮށް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ޙައްޤު ހަޅުތާލުކުރުމުގެ

ހުންނެވި ނުނިކުންނަވާ ވަޒީފާއަށް  ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 2009
ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއްކަމަށް ސުލޫކީ ފަނޑިޔާރެއްގެ ހުންނެވުމަކީ

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރާ ކޮމިޓީގައި 

  ބަލަމުންދަނީ

17.12.2009  
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ކޮމިޝަނުން  އެދި ބަލައިދިނުން މިކަން ރެވުނުހިނދު،ޤަބޫލުކު
  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމާއި މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުރައްކާތެރި  24.11.09   .13
ހަމަލައެއް ދިންކަމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގައި  ވަކީލަކު

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި މައްސަލަ ކުރިއަށްގެ ހަމަޖައްސާފައިވަނިކޮށް ވަކީލު
ގެންދިއުމާއި އެމައްސަލަ އަޑުއަހަން ނަންނޯޓުކުރި މީހާވެސް އެތެރެއަށް

  .ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ނުވައްދާ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަމަށް

މައްސަލަ ނިންމަން ފެންނަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

  އެކުލަވާލަމުންދަނީ

19.05.2010  

 ގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ނުބެލ2009ިފެބްރުއަރީ  01  22.12.09   .14

  .ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަށް ލަސްވަމުންދާކަމަ

ޝަކުވާ ކޮމިޓީގައި މައްސަަލ 

  )ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދަމުން(ބަލަމުންދަނީ

  

 ޒުލްވާންޖެހޭ މައްސަލައެއްޅުގެ އެހެން މެޖިސްޓްރޭޓުން ތަނާއަތޮ  24.12.09   .15

ހާލަތު ހުރިގޮތުން އެހެން ރަށްރަށަށް ދެވެން  ޙީއްޞިޙަވާލުކުރުމުން 

  .ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ބުނެ އުޒުރުވެރިވަމުންދާކަމަށް ނެތްކަމަށް 

    މަޢުލޫމާތު ސާުފކުރުމަށް ސިޓީ ފޮނުވިފައި

ދުވަސްތަކަށް ނުނިކުންނަވާ ވަޒީފާއަށް އަތޮޅެއްގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަކު  26.01.10   .16
  .މައްސަލަ މުސާރަ ނަގާފައިވާ

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރާ ކޮމިޓީން މައްސަލަ 

  ބަލަމުންދަނީ

17.12.2009  

  17.12.2009މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާ ހިންގަން ފެށުމުން، މައްސަލައަކީ ބަލައިގަނެ މައްސަލަ ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ  28.01.10   .17
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ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަލައިގަނެ ހިންގާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަމާބެހޭ ޤާނޫނަށް
ޖެނުއަރީ 31ދެންނެވުމުންވެސް މައްސަލަ ބެލޭނެކަމަށްބުނެ،  ރިޢާޔަތްކޮށް

   .އަށް ޗިޓް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ 2010

  ކޮށްނިމިފައި 

18.   31.01.10 

  

މަަދނީ ކޯޓަްށ ހޯދުަމށް  އަބުރާބެުހމުެގ ަސބަބުން ލިުބނު ެގއްލުުމގެ ަބދަލު

ޚިލާފަްށ މަްއސަލަ ބަލަިއަގނެ، ިހންަގްނ  ޤާނޫނާ، ެއއްހުށަހަާޅފަިއާވ ަމއްސަލަ

ބަލަިއގަެނ ިހންާގ ަމއްސަލަެއްއކަމަްށ  ފެށުުމން މައްސަަލއަކީ ޤާޫނާނ ޚިާލފަށް

ެދންެނވުުމންެވސް މައްސަަލ ބެލޭެނކަމަްށ  ކަމާބެހޭ ޤާޫނނަްށ ރިާޢޔަތްކޮށް

  .ހަވާލުކޮށްަފިއވާކަަމށް އަށް ޗިޓ2010ްޖެުނއަީރ  31ބުނެ،

މައްސަލަ ތަުޙޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީން ިދރާާސ 

 ކުރަމުްނދަނީ 

  

17.12.2009 

  

ނޑިޔާރުން މެމްބަރުކޮމިޝަންގެ   11.02.10   .19 ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރު  އިސް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ހައިކޯޓުގެ   ކޮމިޝަންގެފަ

ނޑިޔާރުން ކޮމިޝަނަށް ކަމުން ވަކިކުރުމަމެމްބަރު ށް އެދި ހައިކޯޓުގެ ފަ

ޖެހޭ މައްސަލައެއް އޮތްތޯ ޤަރާރުގައި ކޮމިޝަނުން ބަލަން  ފޮނުވާފައިވާ

  .މަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަބެލު

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްޓަކާ 

އެކުލަވާލެވިފައިާވ ކޮމިޓީގެ ބޭއްވިފައިވަނީ 

ކޮމިޓީ އަލުން . ވުމެއްއެންމެ ބައްދަލު

އްގެ މެމްބަރުއެކުލަވާލެއްވި އިރު މިނިވަން 

ގެ މެމްބަރުގޮތުގައި އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 

ބަހެއް ނުލިބޭތީ ކޮމިޓީގެ އިތުރު ބައްދަލުވުމެއް 

  .ނުބޭއްވޭ

04.07.2010  
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 : މައްސަލަތައް ނިމިފައިވާ އަހަރު ވަނ2010ަ  3.3
 

ޝުމާރު 

ނަންބަރު 

ލިބުނު 

  ތާރީޚު 
  ޝަކުވާގެ ތަފްސީލް 

ކޮމިޝަނަށް 

އެޖެންޑާ 

ކުރެވުނު 

  ތާރީޚު 

  ނިމުނު ތާރީޚު   ނިމުނު ގޮތް 

1.   07.6.09 

  

ޢީ އި ޝަރުދީފައިވާ ބަ  ހިބައިންގޯތިން ދަރިންނަށް  3

ފޯމު  ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭހަމަތަކުގެ މަތިން ވަކި

ހިފައިގެން ދިއުމުން ފޯމު ބަލައިނުގަނެ ތިޔައީ ބަލަން 

ނޑިޔާރު ބުނެފައިވާތީ  ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ފަ

  ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލަ

17.02.10 

  

ދަށުކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު 

އެފަދަ މައްސަލަތައް  ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ،

އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް 

އެފަރާތެއްގެ ކަމެއްކަމުގައި  ގެންދިއުމަކީ

  .ޖަވާބު ދިނުމަށްދަންނަވައި، 

09.05.2010  

2.   13.09.09

  

ނޑިޔާރަކު އްގެކޯޓެރަށު   ހާޟިރުވެ  ކޯޓަށް ރަމަޟާންމަހު  ފަ

އެނޫން  އިގައި ކަމަށ1:00ާ ޙާޟިރީގައި ސޮއިކުރަނީ 

 ގައިކަމަށް އަދި ގިނަވަގުތު ކޯޓުން 11:00މަސްމަހު 

 ހޭދަކުރާކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާބޭރުގައި 

  

17.06.10 

  

 ޝަކުާވއާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުްނހުށަހެޅި 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރިއިރު ކަންތައްތައް 

 އެގޮތަށް ހުރުމުން، ރަށްރަށުގެ 

ނޑިޔާރުންނަށް ޙާޟިރީއާމެދު  ފަ

 ސިޓީއެއް އަންގައި ފަރުވާތެރިވުމަށް 

ސަމާލުކަމަށް  ކޮމިޝަންގެއަދި މުށާއިފޮނުވު

21.06.2010  
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 މިކަން ގެނައުމުން އެކަމަށް ޝުކުރު 

ހުށަހެިޅ ފަރާތަށް އަދާކޮށް މައްސަލަ 

  .ސިޓީއެއް ފޮނުވުން

3.   11.8.09 

  

ޝަރީއަތް  އެއްގައިބަލަމުންދާ މައްސަލަ ރަށުކޯޓަކުން

ގެ ފުރަތަމަ 6.1 ކުރުމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުގެ

ގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 87އިސްލާހުގެ 

 ހަމަޖައްސައިގޭނެގޮތް ހުރިރަށުން ބަޔާން ނެ އޭނާ ގޮތަށް

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ  ނުދިންކަމަށް 

  

 ޑިޕާރޓްަމންޓް ޮއފް ޖެންަޑރ ެއްނޑް ފެމިލީ   17.02.10

ޕްރޮޓެކްަޝން ސަރވިްސއިން ފޮނުްއވާަފއިާވ 

ިނމިފަިއވާކަމަްށ  ރިޕޯުޓްނ މިަމްއސަލަ މިހާރު 

ފާހަގަކުެރވޭތީ، މައްސަލަ ަފއިްލ ކުރުމަްށ 

ކޮމިަޝނަށް ުހށަހަޅާަފއިާވ  މައި ނިން 

ދީިފނަަމ  ޝަކުވާައްށ ޭއނާއަްށ ަޖވާބެއް 

މައްސަަލ ިއތުރަްށ ގޯްސވެާދނެކަަމްށ 

ޖަވާެބްއ  ފެންާނތީ، ިމމަްއސަލައިަގއި އިުތރު

  .ނުނުޭދގޮަތށް ނިްނމު 

06.05.2010  

4.   26.8.09 

  

ބަންދު ދުވަހެއްގައި ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަމުރު  ސަރުކާރު

ހުށަހަޅާފައިާވ  ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ކުރިއަށްނެރެ މައްސަލަ 

 މައްސަލަ

  

01.02.10 

  

މައްސަލާގައި  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެްއ 

ބަލަންޖެހޭ  މިމައްސަލައަކީ މުންނެތު

  ޖަވާބު ދިނުމަށް  މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް

24.01.2010  
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5.   18.10.09

  

 ޤަިޟއްޔާގެ ރިޕޯޓް ހޯއްދެވުމަށްހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ 

އެދިފައިވާތާ އެތަށް ދުވަހެއް ވެއްޖެކަމަށާއި، އަދި މައްސަލަ 

ރިޕޯޓާއި ޙުކުމް އަދި ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް  ނިމުނުގޮތުގެ

ދައްކާފައިވާ ފައިސާ  ޙާޟިރު ކުރުމަށް އެޑްވާންސްކޮށް

 ން އިތުރަށް މައްސަލާގައި ކުރިއަށް ދާން ބުނުލިބުމުގެ ސަބަ

  .ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ފައިވާކަމަށް ދަތިވެ

18.03.10 

  

ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީއަތް 

ރިޕޯުޓ  ނިމުނު ގޮތުގެ

ދޫކުރައްވާފައިވާކަމަށާ އަދި ޑިޕޮސިޓް ކުރި 

ލިބެންވާ  ފައިސާގެ ތެރެއިން އަނބުރާ 

ހައިކޯޓުން  ކަމަށްފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

މައްސަަލ  މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަމަށް

  ހުށަހެޅިފަރާތަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް 

22.02.2010  

6.   22.10.09

  

ންގެ މެދުގައި ބަހާފައިވާއިރު އުނިއިތުރު ޘު ވާރި  ގެގޯތީ

ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަަލ  ހަމަޖެއްސުމަށް މަދަނީ

 .ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ލަސްވަމުންދާކަމަށް

  

12.01.10 

  

ނޑިޔާރުގެމުމިމައްސަލަ ނިްނ  މުގައި ފަ

ސުލޫކީ މައްސަލައެްއ 

 އްވާފައިާވކަމަށް ނުފެންނަކަމަށާ ހުށަހަޅު

 މައްސަލަ ލަސްވާކަމުގެ ޝަކުވާ 

ނޑިޔާ  ލިޔެގެން  ރަށް އެކޯޓެއްގެ އިސް ފަ

ގެންދިޔުމަށް މައްސަލަ ހުށަހަިޅ ކުރިއަށް 

  .ފަރާތަށް ޖަވާބުދިނުމަށް

14.03.2010  

7.   25.10.09 

  

ލަސްަވމުްނ  ހުަށހަޅާފަިއވާ އަބުުރގެ ދަުއވާ ނުބެލި  ރަށުކޯޓަކަށް

 .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ ދާކަމަށް 

  

 މިމަްއސަަލ ނިްނމާފަިއވާކަަމްށ ކޯޓުން   12.01.10

ައދި ޝަކުާވގަިއ  ޖަވާުބދީފަިއުވމާއި 

ނޑިާޔރުެގ ސުލޫކީ  މަްއސަލަެއްއ  ފަ

14.03.2010  
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ަމއްސަލާަގިއ  މި  ފާހަގަކޮްށފައި ނުާވތީ

  .ެނތްކަމަށް ަތނެއް އިތުަރށް ބަާލނެ 

8.   29.10.09

  

އޭނާ ހޯދުމަށް ކޯޓުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް 

ހޯދާ ނުފެނުނު ކަމަށް  ނުފޮނުވައި،ޗިޓެއްވެސް ގެއަށް 

މީޑިއާގެ ކުރިމަތީގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް

  .ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަގުވައްޓާލާފައިވާކަމަށް

21.4.10 

  

މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެްއ 

ބަލަންޖެހޭ  މިމައްސަލައަކީ ތީނެތަ

  .މައްސަލައެއް ނޫންކަމުގައި ދެންނެވުމަށް

26.06.10  

9.   16.11.09 

  

ކަަމށާިއ  ުކރާޔަފާރިވި ހޯްއެދުވމަްށ  ާއމްަދނީމެޖިސްޓްޭރޓް 

ަހދަިއިދނުމަްށ ތެާލ  ރަސްީމ ގަީޑގަިއ ޯދނިފަަހރުެގ އިްނޖީނު 

 ތަތްެތޅިެގން އުޭޅކަމަށާއި، ސަރުާކރަށް ނުރުުހްނެވ ރައީސުލް 

ޖުމްޫހރިްއޔާެގ ައނބުރަްށ ހުުތރުާވގޮަތށް ވަރަްށ ަހޑިހުތުރުކޮްށ 

ޝަރީޢަްތ ތެޭރގައ ވާހަކަ ަދއްކާކަމަށް އަިދ  އާއްުމްނގެ

 ހުަށހަޅާފަިއާވ މަްއސަލަ  ޖެހޭަކމަށް ތަކަށްކުރުމުަގއިެވސް ަވކިފަރާ

 މިބާވަުތގެ ަކންކަމުްނ ުދުރހެލިުވމަށް      17.02.10
 އަދި ޮފނުުވމަށާިއ  ސިޓީއެއް ްށ މެޖިސްޓްޭރޓަ

ސިޓީގެ ޮކޕީަގިއ ސުލޫކީ ަމއްސަލަެއްއ 
 އޮތްކަަމްށ ނުަބލަްނ ޝަުކާވ ކޮމިީޓން 

ނޯޓް ކުރުމަށްަފުހ  ނިްނމާފަިއވާކަަމށް 
ފައިްލަގިއ ކޮީޕއެްއ  ރެކޯޑްެގ މެޖިސްޓްޭރޓް

  .ފައިލް ކުުރމަށް

06.05.10 

  

10.   05.11.09

  

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ފުރަތަމަ  މަދަނީ

އެހިސާބުން ހުރިހާ އަޑުއެހުމެއް  އަޑުއެހުން ބޭއްވި ދުވަހު

އެއްވެސް  ފަހުންވެސް މައްސަލައިގެބުނިނިމުނީކަމަށް 

  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ މުންދާކަމަށް ހަބަރެއް ނުވެ ލަސްވަ

17.02.10 

  

ނިންމާފައިވާކަމަށް މަދަނީ މައްސަލަ  

 ކޯޓުން ޖަވާބު ދީފައިވާކަމަށް ދެންނެވުމަށް 

09.05.10  
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11.   16.11.09

  

ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ދެޤަޟިއްޔާއިން ނިމުނުތާ  މަދަނީ

ރިޕޯޓު ނުދީ  މަސްދުވަްސ ވާންއުޅޭ އިރުވެސް 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ލަސްކުރަމުންދާކަމަށް

  

ސާފުކުރިއިރު ޝަރީޢަްތ މަޢުލޫމާތު   17.02.10

ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް  ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު

އަދި ކަމަށާ  މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާ

ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެްއ  ފަ

 ހިމަނުއްވާފައިނުވާތީ މިމައްސަލަ

   .ބަލައިގަންނަން ނުފެންނަކަމަށް

14.03.10  

12.   01.12.09

  

ވާތީ، ކޯޓަށް  އަކަށްރިއަދާވާތްތެއޭނާގެ  މެޖިސްޓްރޭޓަކީ 

އެހެން މެޖިސްޓްރޭޓަކާ  ހުށަހާފައިވާ ަމއްސަލަ ބެލުން

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ޙަވާލުކޮށްދިނުމަށް 

  

 ބެލުމަށްފަހުޝަކުވާ  ހަޅާފައިވާ ހުށަ  17.02.10

މެޖިސްޓްރޭޓް  މައްސަލަ ބައްލަވާ

ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންތައް ވަކިގޮތަކަށް 

މެޖިސްޓްރޭޓަށް  ނިންމެވުމަށް އިސް

މައްސަލަ ވާހަކަ  އަންގާފައިވާ

  .ހުށަހަޅާފައިވާ ަފރާތަށް އެންގުމަށް

3.2.10 

  

13.   06.12.09

 

ނޑައެޅުމަށް   2009ބަރ އޮކުޓޯ  29ބަންދުގެ މުއްދަތު ކަ

ނޑައެޅުމުގެ މަޖިލީހަށް ޤާީޟ  ދުވަހުގެ ރޭ މުއްދަތު ކަ

ނަން ނޯޓު  ކުށްވެރިޔާގެ ކަރުދާސްކޮޅެއްގައި ޙާޟިރުވީ

އޭނާގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް  އިކަމަށާ  ކޮށްގެން

ދުވަހަށް  10މުއްދަތު  ބަންދުގެ ނުދީ ޞަޠުދެއްކުމުގެ ފުރު

21.12.09 

  

މައްސަލައަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއްކަމަށް  ފަ

ނުފެންނާތީ މިމައްސަލަ ބަލައިގަންނަން 

 .ނުފެންނަކަމަށް

21.03.10  
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    .ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލަ އިތުރުކުރިކަމަށް

14.   07.12.09 

  

ފަދަ ޙާލަތެއްގައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޙާޟިރުވެވޭ ކޯޓަށް 
އަނބުރާ އެސިޓީ  ލިޔެ ފޮނުވި ސިޓީ ބަލައިގަނެ

ރައްދުކުރުމުގެ ޙައްޤެއް ކޯޓުގެ އިޚުތިސާސްގައިވާކަމަށް 
މަލަކީ ރައްޔިތެއްގެ އަސާސީ ޢަނުކުރެވޭ ހިނދު މި ޤަބޫލު

ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަލެއްކަމަށް ޢަ ނަގާލުމުގެއް ޤެއްޙަ
  .މައްސަލަ

ކޯޓުގެ   މައްސަލައަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ  

މައްސަލައެއްކަމުން  އިދާރީ ކަމަކާގުޅޭ

 މަށް ޅުމިމައްސަލަ އިސް ޤާޟީއަށް ހުށަހެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ޖަވާބު 

  .ދިނުމަށް

25.2.10 

  

15.   8.12.09 

  

ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި ޖަލަށް  ތަކެއްޗާއި މަސްތުވާ

އަވަސް މުއްދަތެއްގައި  މައްސަލަ ގެލާފައިވާ ފިރިމީހާ

 .ހައިދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަނިމޭނެގޮތް 

  

އަވަސްކުރުމަށް ނުވަތަ  މައްސަލައެއް ވަކި  10.01.10
ގެ ކޮމިޝަން ރުމަށް އެންގުމަކީލަސްކު
މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި  ޒިންމާއާ

މައްސަލަ  ހިމެނޭ ކަމަކަށް ނުވާތީ މި 
ނުފެންނަކަމަށް  ބަލައިގަންނަން 

ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމަށް އަދި 
ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް  މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ
ގެންދިޔުން ކުރިއަށް  ހުށަހަޅައިގެން

ރަނގަޅުވާނެކަމަށް މައްސަލަ 
  .ހުށަހެޅިފަރާތަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް

25.2.10 

  

16.   09.12.09 

  

ނުވާއިރު އަދި ޙުކުމް  މައްސަލާގައި ހެކިން ހެކިބަސްދީފައި
ކަމަށް ލުކުރިން އެކަން ޝަރީޢަތުގެ ސަމާ ކުރުމުގެ

ދިންކަމަށް ބުނެ  ހެކިން ހެކިބަސް ގެނެސްފައިވަނިކޮށް،

 މަްއސަލަ ދިރާާސ ުކރުމަށްަފހު، ހުށަހަާޅފަިއވާ  03.2.10

ނިޑޔާުރގެ ސުލޫީކ  މިމަްއސަލާަގިއ ފަ

 ނެުތމުން  ފާަހަގވެފައި  މައްސަަލއެއް ހުިރކަމަށް

27.06.10  
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 .ޙުކުމްކޮށްފައިވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
  

ަމރުހަާލއަކަށް ާދން ުނޖެހޭކަަމްށ  ޤީޤުތަޙު  

ޝަުންނ ނިްނމާފަިއވާކަަމްށ ކޮމި

  ހުށަހެިޅފަރާަތށް ަޖވާބު ދިުނމަށް 

17.   14.12.09 

  

ޮގތަްށ މަސްލަހަުތ ހިެމނޭ މައްސަަލ ުހށަެހޅި ަފރާުތެގ 

ިތނަޫދ . ގދ ތިަނދޫަގއި ިހންާގ ޖޭސެްޓ ިތނަޫދއާ ދެކޮޅަށް .ގދ

ަބދަލުޮކށް ދިުނމަށް  މާޭލ ކޯޓަކަށް،ުހށަހަޅާަފިއވާ މައްސަލަ  ކޯޓަށް

  

 ކޮމިޝަްނގެ ޝަުކވާއަީކ  ހުށަހަުޅްއވާފަިއވާ   03.02.10

ޒިންާމއާިއ ަމސްއޫލިްއޔަުތެގ ތެޭރަގިއ 

ލަ ނުާވީތ މިަމއްސަ  ހިމެނޭަކމަށް 

ްނނަކަަމށް ކޮމިޝަުންނ ފެބަލައިަގންަނން ނު

ނިްނމާފަިއވާކަަމްށ މައްސަލަ ހުަށހެޅިފަާރތަްށ 

  .ޖަވާުބ ިދނުަމށް

15.3.10 

  

18.   18.01.10 

  

 ަރއްިޔތުްނގެ އިްނޖީުނެގ ސައުުތ ސެްނޓުަރލް ޔުޓިިލޓީސް  އެރަށު 

 ެއްއެވސް ަބދަލެއް  ަރށުއޮފީުހން ލިމިޓެޑް ިކާޔ ުކންފުންޏަކަށް، 

ަމއްސަލާަގިއ  ކޯޓުްނ ޮގތެްއ  ދިުނމަކާނުަލއި ަޙވާލުކޮށްަފއިވާ 

  .ނުިނމި ލަްސވަުމންާދތީ ހުށަަހޅާފަިއވާ މައްސަލަ

09.05.10 

  

މަޢުލޫާމތު ހޯިދޯހދުުމން ކޯުޓން މިމަްއސަަލ 

ފިޔަަވުޅ  ކުރިއަްށ ެގންިދުއމަށް އެކަީށގެްނވާ 

އަޅުްއވާަފއިވާަކމަްށ ފާަހގަކުރެޭވތީ، 

ސުލޫީކ  ސްޓްޭރޓްގެމިޝަކުާވަގިއ ެމޖި

  .ޖަވާުބ ިދނުމަށް .މައްސަަލއެްއ ެންތކަމަށް

06.06.10 

  

19.   17.01.10 

  

ަމސް ީވއިުރވެްސ  3މަްއސަލާގަިއ  ގެޓަށް ުހށަހަާޅަފއިާވ ޯގތީ ކޯ
މާ ޤާ މަ މެޖިސްްޓރޭޓްގެ  އެއީ  ނެެރދީފަިއ ުނާވީތ،މުެރްއ ޢަވަުގތީ 

  .މަްއަސލަހުަށހަޅާފަިއވާ  ވާކަމެްއ ޫނންކަމަްށ އެކަށީެގން 

09.05.10 

  

މިމަްއސަލާަގއި އިތުަރށް ބަާލނެަތނެްއ ެންތ 

  ަޖވާބު ދިުނމަށް  .ކަމަށް

17.06.10 
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20.   24.01.10 

  

 ރަްއޔިުތްނގެ ެތރެިއން ިގަނބަޔަކު ރަުށަގއިެނތީސް ސަުއތު  ރަށުގެ 

ްސ ކުންފުިނން ަގވާިއދާޚިލާަފށް ސެންޓްރަްލ ޔުޓިލިޓީ

ގަިއ ކޯޓަްށ 24.12.2009 އަްތގަދަކޮްށފަިއާވ ަމއްސަލަ 

ހުށަހަާޅފަިއާވ  ނުިދންކަމަށް ިއ މުން އެަމއްސަލަ ބަލަހުށަހެޅު 

  މައްސަލަ 

02.02.10 

  

މަޢުލޫާމތު ހޯިދޯހދުުމން ކޯުޓން މިމަްއސަަލ 

ފިޔަަވުޅ  ކުރިއަްށ ެގންިދުއމަށް އެކަީށގެްނވާ 

އަޅުްއވާަފއިވާަކމަްށ ފާަހގަކުރެޭވތީ، 

ސުލޫީކ  މިޝަކުާވަގިއ ެމޖިސްޓްޭރޓްގެ

   .ޖަވާުބ ދިުނމަށް މައްސަަލއެްއ ެންތކަމަށް

06.06.10 

  

21.   24.01.10 

  

ހުަށހެިޅ ފަރާތަްށ  ،އެއްހައިކޯޓަށް ހުށަަހޅާފަިއވާ ަމއްަސލަ

 .ހުަށހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ އެނގުެމއްެނތި ާބޠިލުކޮށްފަިއވާކަަމށް 

  

އަިދ  ަމުއލޫމާތު ާސފުކުުރމަށާހައިކޯޓުްނ   

ހުށަހަާޅފަިއާވ ަމއްސަާލގަިއ ަމޢުލޫާމުތ 

މަޢުލޫމާުތ ފުރިަހމަކޮްށ  ފުރިހަަމުނވާތީ،

ަމްއސަލަ ހުަށހެޅިފަާރތަށް ޖަވާުބ ހުށަހެުޅމަްށ 

  .ދިުނމަށް

06.06.10 

  

22.   11.02.10 

  

 ެޘއްެގ ބަާޔން ކޯޓަށް ުހށަހެިޅފަިއވާ ތަރިކަިއެގ ަމއްސަލާަގއި ވާރި 

ކޯުޓން  ،އެުދުމން ހަަމޖައްަސިއ ިދނުަމށްކޯޓަށް ޭދޮގތަށް  މަަދނީ

ކޯޓަށް ާޙޟިުރނުިވނަަމ ޣަިއުރ  ނުދީ،ަހމަަޖްއސައި  އެކަން

މުުރ ޢަމައްސަލަ ނިްނމާނެކަަމށް ކޯޓު  ޙާޟިުރގަިއވެސް 

  .ހުަށހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ ފޮނުާވފަިއވާކަމަށް 

ަރއީސްގެ ަލފާެގ މަިތްނ  ކޮމިޝަްނގެ  

ނިޑޔާުރގެ އެމަްއސަލާ ސުލޫީކ ަގިއ ފަ

އަތޮުޅވެިރކަން ކުާރ  ،ުނިހމެނޭތީ  މައްސަަލއެއް

 ރަށުެގ ކޯޓަށް ުހށަހެުޅމަށް ދަްނަނވަިއ ަޖވާބު 

  ދިުނމަށް 

14.02.10  
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   މައްސަލަތައް ނުނިމިވާ ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ ހުށަހެޅިފައިވާ  3.4
  

#  
ލިބުނު 

  ތާރީޚް 
  ސްޓޭޓަސް   ޝަކުވާގެ ތަފްސީލް 

ތަޙުޤީޤު ފެށުނު 

  ތާރީޚު 

1.  12.01.10

  

އިްނޖިިނއަރިްނގެ ފައިސާ ތަެކްއ މަަދނީ ކޯޓުްނ  ސުންިޖން

  .ުހށަހެޅިަފިއވާ މައްސަލަ ހިފަހައްާޓފަިއވާކަަމށް

ިއތުރަށް މަޢުޫލމާުތ  ޮކށްކޮމިީޓގަިއ މަްޝވަރާ ޝަކުވާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް، ސާފުކުރުމަްށ ބޭުނންާވތީ
ބައްދަުލވުަމށް ދެްނނެުވުމްނ، ބައްދަުލވުމަަކްށ 

 ފޯނުކުރުމުން މިހާރު މައްސަލަ، އައިސްަފއި ުނާވތީ

އެކަން ިލުޔމުްނ  ބުނެފަިއާވތީ ނިމިަފއިވާަކމަްށ 

ހުށަހެުޅމަްށ ެއްނގިަނމަެވސް އެިލޔުްނ ހުަށހަޅާަފިއ 

  . ނުާވތީ، ަމއްސަަލ ުނނިމި

  

ަބްއތިޖަާހ ހިއްކި ސަރަަހްއދު ަމގުމަީތ  ތިަނޫދ ރަުށއޮފީުހން ތިަނދޫ.ގދ 19.01.10   .2

ނިްނމުަމށްަފހު ިއތުަރށް ުކރެުވުނ  ިރެމންޓްަގއިާވ ޮގތަްށ މަަސްއކަތްގްއެ

މަސްުކރިން  3ކޯަޓްށ ީމގެ  މަސައްކަަތށް ޭދްނޖެހެ ފައިާސ ުނީދގެްނ ިތނަދޫ

 .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ ލަްސވަުމްނދާކަމަށް 

ޝަކުވާކޮމިޓީގައި މަޢުލޫމާތު ސާުފކުރެވި 

  އެޖެންޑާ ކޮށްފައި 
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3.  27.01.10

  

 ތިބި ަބއެއް ަފނިޑޔާުރންާނއި ހައިކޯުޓގެ ަފނޑިޔާރުކަުމގެ މަާޤމުަގއި  

ައިދ މަަދީނ  ަފނޑިާޔރާއި  ހުރި މަަދީނ ކޯޓުަގިއ މައްސަަލ ބެުލމާ ޙަވާލުެވ 

ނިޑޔާާރގުޭޅގޮުތްނ ކޯޓުގެ އިްސ ަފނޑިާޔރުކަުމގެ ަމޤާމުގަިއ  އޭުރ ުހރި ފަ

 ުބނާުބނުމަކީޮކމިަޝނުްނ  ނުބެލޭނެކަަމށްަމއްސަަލ  ކޮމިޝަަންށ ުހަށހެޅޭ 

 .ބުނާބުުނމެއްކަަމްށ ބަާޔންކޮށް ހުަށަހޅާފަިއވާ މައްސަލަޤާނޫނާ ޚިލާފަްށ 

ޝަކުވާ ކޮމިޓީގައި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވަނިކޮށް 

މިފަރާތުން ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް 

ޅިގެން މި ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލައާ ގު

  .މައްސަލަ ބާއްވާފައި

  

4.  02.02.10

  

 ބަލައި  ކޯޓުން  އެަރށު އެްއެވސް ަމއްސަލަެއްއ  އޭާނ ުހށަހަާޅ ޯގއްޗެއްގެ 

 .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލަ ނުަގންނަަކމަށް 
މަޢުލޫމާތު ސާުފކޮށް ޝަކުވާ ކޮމިޓީގައި 

  އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި

  

5.  30.01.10

 

ވަިކ ީމހަުކ ހޯުދމަްށ  ގެއްުލމުެގ ަބަދލުއަބުރާބެުހުމގެ ސަބަބުްނ ލިބުުނ  

ަމއްަސަލ ކޯޓަްށ ޚިާލފަށް  ޤާނޫނާ ކޯޓަށް ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަައކީ

ކަމާބެޭހ ާޤނޫަންށ ަފށާފަިއާވ ަމއްސަަލއެއްަކްނ ބަލައިަގނެ، ހިްނގަްނ 

ަމއްސަަލ  ަފނޑިާޔރުެގ ަސމާލުކަމަްށ ގެަނއުުމންވެސް  ރިޢާަޔތްކޮށް

 ހަވާލުކޮށްަފއިާވކަމަށް  އަށް ޗިޓ2010ްޖެނުއަީރ  31ބެލޭނެކަމަްށ ބުެނ،

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

    ޝަކުވާ ކޮމިޓީގައި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި

6.  04.04.10

  

ަޝކުވާއެްއ  ކޮމިޝަަނށް އަކާބެޭހގޮުތން ޭއނާމަަދނީ ކޯޓުެގ ޤާޟީ
ދުަވުހ އޮްތ  2010ެޖނުައރީ  31އެ ޤާޟީއަްށ ެއނިގގެްނ ހުށަހެޅިަކން 
އިްނޒާރުގެ އެކި ަބސްތަްއ އޭާނއަްށ އެ ޤާޟީ މަޖިިލސްގައި  ޝަރީޢަުތގެ

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ އްދުުކރިކަމަށް ރަ

    ޝަކުވާ ކޮމިޓީގައި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި
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7.  07.02.10

  

ކާީފ ެހއްކެއް ުނދެއްކުުނކަމަށް  މަަދނީ ކޯަޓށް ުހަށހަޅާފަިއވާ މަްއަސލައެްއގައި

ަމއްސަާލގަިއ  ނުލިބުނުަކމަްށ އަިދ މި  ފަިއސާެއއްބުނެ ލިެބންާވ ެއއްވެްސ 

ަމދަީނ ކޯޓުްނ ުބނެފަިއވާކަަމށް  ބޭުނންުނވާކަަމށް  އެްއވެސް ހެއްކެއް 

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

    ޝަކުވާ ކޮމިޓީގައި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި

8.  10.02.10

  

އެްއ ަމއްސަލަެއއް އަތޮުޅ ޮއފީހުްނނާިއ ކޯުޓން ބަަލމުްނދާަކމަްށ 

  .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ
    ޝަކުވާ ކޮމިޓީގައި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި

9.  08.02.10

  

ަތއް ެގއްލޭފަަދ ޮގތަކަްށ ޤުްނނަްށ ެއމީހުްނެގ ަޙއްޘު ވާރި ތަރިކަިއާގ ހިެމނޭ 

މަކަުރހެދުުމްނ އެަކާމ ހިތްަހަމ  އި ބެއްލެިވ ޤާީޟ އޮޅުވާލަ  ކުރިްނ ަމއްސަލަ

 ަމއްސަލަ ކުރިައށް ާޤޟީ  ނުބަލައިކުރި ަމއްސަަލ ޝަކުވާ ނުޖެިހެގން

 .ގޮސްަފއިާވތީ ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަގެން 

ޝަކުވާ ކޮމިޓީގައި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވަނިކޮށް 

މިފަރާތުން ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް 

  ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލައާ ގުޅިގެން ބޭއްވިފައި 

  

10.  08.02.10

  

ޓް ަފންޑުަގއި ިހމެޭނ ފައިާސގެ ަމްއސަލަ ން ޕްރޮވިޑެ ތަރިކަިއގާ ިހމެނޭ 

ކޮށްަފިއވާކަްނ  ްނެގ ފަާރތުްނ ވަރަށްބޮަޑްށ ޝަުކވާޘުވާރި   ބަލަްނ ފޮުނވުުމން 

ކަމެއް ުނީދ އަިމއްލައަްށ ރިޕޯުޓ ލުއެނގިހުރެ އެިއންކަމަކަށް ަސމާ 

 ކޮށްަފއިާވކަމަށް ހުށަަހޅާފަިއވާ މައްސަަލ ތަްއޔާރު

    ޑާގައިޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެން

11.  10.02.10

  

ަމކަރާިއ  ،އިްނވެސްޓްެމންޓް ފަރާުތްނ ކޮށްފަިއވާ އެ ކަނުއޮްތހުާރަގއި  .ކ

ެއ މައްސަަލ ބަަލއި ދިުނމަްށ ަމަދީނ ކޯޓަްށ ހީލަތުްނ ިނގުޅަިއގެންަފިއވާީތ 

ިއ ުހށަހެިޅ ަމއްސަލާަގިއ އޭުރ އެ ކޯުޓގެ އިްސ ޤާީޟ ގ2008ަމެިއ  14

    ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި
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އަިދ ދަުޢވާ ލިބޭ ފަރާްތ އެ ަމއްސަލަ ޯކޓުން ބޭރުކޮްށފަިއވާކަމަާށއި 

ހުަށަހޅާފަިއާވ  ާޙޟީރުުނކޮށް ހުުކމްކޮށްަފއިވާކަަމށް  ށްހަޝާރީޢަުތެގ ަމިޖލީ

 .މައްސަލަ

12.  10.02.10

  

ކޯޓުގެ މެޖިްސްޓރޭޓް، ބުްއިދ ހަމަުނޖެޭހ ީމަހކު ލަްއާވ ޯގްއޗެއްގެ 

ައިދ  އި ަބަދލުކުރުމަްށ ކޯޓަްށ ޝަުކވާ ހުަށހަޅާފަިއވާކަަމށާ ރަޖިސްޓްރީ

މަްއސަލަ ުހށަާނޅަީނސް ގޯީތެގ މިލްުކވެރިކަްނ  ކުޘަތަރިކަިއެގ ެއއްެވސް ވާރި

 .ަހޅާފަިއވާ މައްސަލަުހށަ ކަމަށް  ާލނުކޮށްަފއިވާ ޢުއި ސާބިތުކުރުަމށް ޯކޓުން

    ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

13.  10.02.10

 

މައްސަާލގަިއ ަބލަންާވވަަރށް ނުަބލައި ީމހެްއގެ ަމއްޗަށް ކުރި ޙުުކމްެގ 

ޙުކުްމ ކުރި ޤާޟީއާެމދު އެްއެވްސ  ،ގެއްުލމެއްިލބި ބޮޑު ސަބަބުން އޭާނއަށް 

 ރައިޓްްސ ކޮިމަޝނުްނ ކަންބޮުޑވާަކމަށް ހިުއމަްނ   ،ފިޔަަވޅެްއ އެޅިފަިއނުާވތީ

 .އެ ކޮިމޝަުނން ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

 ައކާއި ކޯޓުެގ ޤާީޟ  ނީ ަދއުާވ ޯފމަކަްށ ަޝރީައތް ޮކށް ނުިދނުަމށް ަމދަ 4 17.01.10  .14

ބައިވެިރވެެގްނ ހިްނގާ ަޖރީާމއެްއގަިއ  ކޮމިޝަްނގެ އިާދރީ ުމވައްޒަފަކު 

 .އޭާނއަށް ޯކރަޑިައކުން ަހމަލާީދފަިއވާކަމަްށ ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

 ތުރާފިުލވުުމގެ " އެޓަރީނ ޖެެނރަލްެގ ޮއފީުހން ފޮުނއްާވަފއިވާ 25.01.10  .15

ޯކޓުތަކުްނ  ގެ ސަބަބުން" މައްސަަލތަކުަގިއ ިމއޮފީުހްނ ެގންގުޭޅ އުސޫލު

 .ުހަށހަޅާފަިއވާ މަްއަސލަ ގުަމށްން މަލުކުރާެނ ގޮެތއް އެޢަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި
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ދިޔަ ަމއްސަަލ ކޯޓަށް  ނިލަްނދުައށް  .ޮގަވއިެގން ފ އަންެހުނން ަދިރން 03.02.10  .16

ކޯޓުްނ ަޖވާުބ  އެީއ ކޯޓުްނ ބެޭލެނ ަމއްސަލަެއްއ ނޫންކަަމށްހުށަހެުޅމުްނ 

 .ދީފަިއވާކަަމށް ހުަށހަޅާފަިއވާ މަްއަސލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ަމދަީނ ކޯޓަށް ޘަކު ވާރި ކޯޓަްށ ހުަށެހޅިފަިއވާ ަތރިކަިއގެ މައްސަާލގައިރަށު 11.02.10  .17

ކޯުޓްނ އެަކްނ ރަށުެއދުުމން  ދިުނމަށް  ބަޔާްނ ދޭޮގތަްށ ަހމަަޖއްސައި

ާޙޟިރުުނިވނަަމ ޣައިުރ ޙާިޟރުަގއިވެްސ  ކޯޓަށް  ުނދީ،ހަމަަޖއްސަިއ 

ހުށަަހޅާފަިއާވ  ފޮުނވާަފއިވާކަަމށް ކޯުޓ އަުމރުރަށުމައްސަލަ ިނންާމނެކަމަްށ 

 .މައްސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

 ނަަމވެސް މީހަާކ ިއްނނަށް އުޅޭަކމަށާ، މެޖިސްޓްޭރޓް ދެައތްބަތް 18.02.10  .18

ފެބްުރއަރީ  18 ،ނެތްަކމަށާ މެއް ާމލީ ަތނަވަސްކަ މެޖިސްޓްޭރޓްެގ 

ެމޖިސްޓްރޭްޓގެ  ކަިއވެިނ ުހްއޓުވަިއ ިދނުަމށް އެދި  ގައި ކުރަްނއުޅ2010ޭ

 .އަންެހުނން ުހށަަހޅާފަިއވާ މައްސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ަބލަންާވވަަރށް ނުަބލާ  ފިރިމީާހ ކައިީރްނ ަވރިާވން އެިދ ުހށަހެިޅ ަމއްސަލަ 18.02.10  .19

 .ހުަށަހޅާފަިއވާ މައްސަލަ ކުްމ ކޮްށފައިވާަކމަށް ޙުކޯޓުން 
   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ނޑިާޔރުްނެގ މާލީ ަބާޔނާ ެބޭހގޮުތން  18.02.10  .20 ދުަވހު  2010ފެްބރުއަީރ  17ފަ
 ޮކމިަޝންގެ ބޭައދަީބ ބަްސތަކަކުން  ެމޖިސްޓްރޭޓަކު ބޭއްިވ ހަފްާލަގިއ 

ިމމައްސަަލ ުހށަހެޅިަފރާުތްނވަީނ ( މުާޚތަބް ކޮްށފަިއވާަކމަށް މުަވއްޒަފަކާ 
 )މައްސަަލ ައނބުާރ ެގންޮގސްފައި

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި
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ީމހަކާ އިްނއިރު ދަިރންަންށ ޚަަރދު ދޭޯތ ރަސްީމ  ށްބަ ނެދއަ ފިރިމީހާ  21.02.10  .21

ކައިެވިނ  ކޯޓަކުން ަފރާަތކުން މަޢުލޫާމުތ ސާުފނުކޮްށ  އެްއވެސް

ޑިާޕރޓްމަްނޓަށް މަްއސަލަ ހުށަަހޅާފަިއވާީތ ޖެންޑަރ   ކޮށްދީަފއިވާކަަމށް

 .ެއ ޑިާޕރޓްމަްނޓުްނ ހުަށހަޅާފަިއވާ މަްއަސލަ ބަަލިއދިުނމަށް  އެމަްއސަލަ

   މިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައިޝަކުވާ ކޮ

ަޣއިުރ  ޅާަފިއވާ މައްސަލަ، ަމއްސަލަ ހުށަެހޅި ފަރާުތގެކޯޓަށް ުހށަހަ 22.02.10  .22

 ޙާޟިުރގަިއ ިންނމާފަިއވާކަމަށް 
   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ރެކްްޓ އުޫސލުްނ ޮކންޓް ރައްިޔތުްނެގ ިއުޖތިމާީއ މަރުކަޒުެގ މަަސއްކަތް 23.03.10  .23

އެމަަސއްކަުތގެ ަކންތަްއ   ކުރަމުްނދިަޔ ފަާރތުްނ ެއއުސޫާލ ޚިލާފުވެަފއިާވތީ

ައގުެގ ފައިާސ  ހިނގާގޮްސފަިއާވ ޮގްތ ބަާލ ުނނިެމނީްސ މަަސއްކަތުގެ 

ނެުރަމށްފަުހ   މުރުޢަ  އަުމރެްއ ެނރެިދނުމަްށ ެއދުުމން އެ ދޫނުކުުރމަްށ ކޯޓު 

 ބާތިލުކޮށް ، ަމްއސަލަ ުމރުޢަ އެ ުހށަނާަޅނީްސ ހަމައިުތރަށް މައްސަލަ ، 

 .ުހަށހަޅާފަިއވާ މަްއަސލަ ކުްމ ޮކށްފަިއވާކަމަށް ޙުނިްނމާ 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ރަުށްނބޭރަްށ  ކަނދޮޅު ަގސްތަކެއް ގިނަ ޢަަދދެްއގެ އަކު ކޯޓުގެ ޤާޟީ 23.02.10  .24

  .ގެްނދަްނ ުއޅެނިޮކށް ހިަފހައްާޓފަިއާވ މަްއސަލަ
   ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައިޝަކުވާ 

ހުށަެހޅުުމން ކޯޓުްނ  ކޮށްފަިއވާ ަމސަްއކަތަށް އަުގނުލިިބގެްނ ަމއްސަލަ ޯކޓަށް 24.02.10  .25

 .ހުށަަހާޅފައިާވ ަމއްސަލަ މައްސަަލ ބަިއ ުނގަތްކަަމށް
   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި
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ދެ ަގޟިްއޔާ  ނިްނަމވާފަިއވާކޯޓުން  ިހތަދޫ .ގޯީތގެ މައްަސާލގަިއ ސ 24.02.10  .26
 .ހުަށހަޅާަފއިާވ މަްއސަލަ ބާތިލުކޮށްިދނުްނ އެދި 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

 ޣައިރު ާޙޟިުރގަިއ ބައްަޕގެ ތަރިކަިއގެ ަމއްސަލަ ކޯުޓން ިނންމާަފިއވާކަަމށް  04.03.10  .27
 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

   އެޖެންޑާގައިޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން 

މައްސަަލތަެކްއ  އަތޮުޅ ވެރިކަްނކުރާ ަރށުެގ ކޯޓަށް ުހށަހެިޅފައިވާ  24.02.10  .28

ބެއްލެުވމަށް އެޯކޓުގެ ެމޖިސްޓްރޭްޓ ތަނާޒުްލވާތީ ެއމައްސަަލތައް ެބްއލެވުްނ 

އެހެްނ ަރށެްއެގ ކޯޓުގެ ޖެމިްސޓްރޭޓަށް ެދންެނވުުމން އެަމއްަސލަތަކުެގ 

ެއންުގމަްށ ިވދާޅުެވފަިއާވކަމަށް ުހށަހެިޅފައިާވ ތަފްސީލް ވަކިަވކިން 

 .މައްސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

 ޙަވާލުކުރާ މައްސަަލތައް ުނބެލި ލަސްވަުމްނދާކަމަށް ވަކި މެިޖސްޓްޭރޓަކާ  25.02.10  .29

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ
   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

 ފިރިމީާހ ައނިާޔކޮށް އިސްާލމްީދނާ ޚިލާުފ ޢަަމލުތައް ުކރަުމްނގެްނދާ  25.02.10  .30

މައްސަަލއެއް ކޯޓަށް ހުަށހެުޅމުްނވެސް މިަކއިެވނި ރޫާޅިދނުމަްށ 

 .ހުަށހަޅާފަިއާވ މަްއސަލަ ކޯޓުން ނިްނމާފަިއވާަކމަށް ނުފެްނނަކަަމށް

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ގެްނގުޅޭކަަމށް ުހށަަހޅާފަިއާވ  މެުދ ޒާީތގޮެތއްޭއނާއާ ކޯޓްގެ ެމޖިސްްޓރޭޓް  26.02.10  .31

 .މައްސަލަ
   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

 ކޮށްަފިއވާކަަމށާއި އް ޏެ ކަިއވެން ށް ބަނނުރުުހމުަގއި ޭއާނގެ ިފރިީމހާ ދެއަ  02.03.10  .32

ކޮްށިދން މެޖިސްްޓރޭްޓގެ މަްއސަލަ ބަަލއިިދނުަމށް ހުށަަހޅާފަިއާވ  މިކައިެވނި 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި
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 .މައްސަލަ

ަމއްަސލައެްއ  ފައިވާޅާ އިސްިތއުނާުފ ކުރުމަށް ހަިއކޯޓަށް ހުަށހ02.03.10ަ  .33

ަޖވާބެްއ ެވސް  ސިީޓައކަށް ހުށަހަޅާ ަހއިކޯޓަށް ، އިލަސްވަުމްނދާކަމަށާ 

 .ނުދޭކަަމށް ހުަށހަާޅފައިާވ ަމއްސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

އޭާނ ަރށުަގއި  ިރ ެގްއލުުނ ަމއްސަލަާއ ގުިޅގެން ޖޫތި ަޕވަރ ަހުއސްގެ ރަށުގެ  02.03.10  .34

 ނެރެަފިއވާކަަމށް  މުރުޢަ ޓު ކޯެގ ބަލާ ފާްސކުރުމަްށ  ުތހުމަތުޮކށް ނެތީސް 

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ިއންީޖުނގެ ތިޖޫިރ  ެއރަށުހިްނގާ  ުމގެ ދަުށންބެލުއަޕަ ަސއުތު ޔުިޓލިޓީގެ  02.03.10  .35

ގެ ބަާލ އޭާނެގ ތުުހަމގުަތއި  ގައި ަފޅާލިކަމުގ2010ެފެބުރުއަީރ  18

 .ުހށަހަޅާަފިއވާ މައްސަލަ ކަަމށް ނެރެަފއިވާ  ުމރުޢަ ފާސްކުރުުމގެ 

   މިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައިޝަކުވާ ކޮ

ނެރެފަިއަވނިކޮްށ  މުރުޢަޗެކެއްގެ މަްއސަާލގަިއ ިޖނާީއ ކޯަޓށް ާޙޟިުރވުަމށް  04.03.10  .36

ަޣއިރު ޙާޟިުރގަިއ  ޭއާނގެ ކޮށްފައިސާޭދންެޖހޭ ަފރާތަްށ އެަފއިސާ ދީފަިއަވނި

ެއކަމުްނ އެަފރާަތށް ޙައްޤުޫނން އަަދެބއް ދީަފއިާވތީ  މައްސަާލގަިއ ޙުުކމްކޮށް

 ެއދި ުހށަހަާޅފައިާވ ަމއްސަލަ  ކޮށްިދުނމަށް ސަލާމަތް 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

މައްސަަލ ުހށަހެިޅ ފަާރތުެގ ަބއްަޕގެ ޯގތީެގ ަމއްަސލަ ކޯޓަްށ ުހށަެހޅުމުްނ  08.03.10  .37

ގޯީތގެ ަރޖިސްްޓރީ ބަްއޕަެގ ަނމަށް ަބދަލުކޮްށެގން ގެަނއުުމން މެުނީވ 

މައްސަަލ ކޯޓަްށ ބަލަިއަގނެެވްނ ެނތްކަމަްށ ކޯޓުން އަްނގާަފއިާވީތ 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި
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 .މައްސަލަ މިމަްއސަލަ ކޮިމޝަުނން ބަަލއިިދނުްނ ެއދި ހުށަަހޅާފަިއވާ

ގޮުތން ެވީނގެ ުމޢާމަލާތުތަާކ ުގޅޭއިރަށުކޯޓުތަުކގަިއ ިހންާގ ަވރިކަ 14.03.10  .38

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ
   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

 ރުޅި މަޖިލިްސަގިއ ާއދަޔާ ޚިލާފަްށ  މަަދނީ ކޯުޓގެ ޤާޟީ ޝަީރޢަުތގެ 14.03.10  .39
 .ާފތުކޮށްފަިއވާކަމަްށ ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަދެޙަްސމުްނ ތަ ށްއިސްކޮ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ަވރިކޮްށފައިާވ މައްސަަލ ކޯޓަްށ ުހށަހެުޅމުްނ  ފިރިމީާހ އަިމއްަލ ޮގތުން  15.03.10  .40
.ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ ލަްސކުރަމުްނދާކަަމށްުނދީ އިބަލަ އެމަްއސަލަ ކޯުޓން 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ިއްނސާފުން  ދުލުޢަ ބަލާފަިއަވނީ ހުށަހެިޅ ަމްއސަލައެއް ކޯުޓން  16.03.10  .41

 .ުހށަހަޅާަފިއވާ މައްސަލަ އެއްކިާބވެެގންކަަމށް
   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

 ކޯޓަށް ުހށަަހޅާަފއިާވ ަމއްސަަލެއއްެގ ަޝރީައްތ ުނނިެމނީްސ އެމަސްލަ 16.03.10  .42

 ނިޭމނީ ވަކިޮގަތކަށްކަމަްށ ރަުށތެރޭަގިއ ާވހަކަ ދެެކވެުމންދާަކަމށް 

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ނުަބލައި ލަސްކުުރމާިއ އަިދ  މައްސަަލއެއް ހުަށހެޅުުމން ގަސްުތަގއި ަމއްސަލަ 17.03.10  .43

ހިަފއިެގްނ ިދއުުމްނ ޯފުމ  ދެަވަނ ަމއްސަަލއެްއ ުހށަހަަޅްނ  ޯފމު

އެސިޓީ ލުުމގެ ުކރިްނ  ބަލައިުނގަެނ ފޮުނވާލުާމއި ައދި ިސޓީއެއް ުލމަށްުބނެ،

 .ހުަށަހޅާފަިއވާ މައްސަލަ ސިޓީގެ ަޖވާބު ީދފައިވާަކމަށް 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

   ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައިޝަކުވާ ނުިނންަމިއ މަްއސަަލ  މަަދީނ ކޯޓަްށ ހުށަހެިޅ މައްަސލަ ވަކިޮގތަކަށް 01.04.10  .44
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 ާވލިބޭ ޢު ދަ ެގންިދޔުާމއި ކުރަުމންދިގުަލިއގެްނދާ ޮގތްޮގތަްށ ޤާޟީ ޢަމަލު

ާޙިޟރުުނވުުމންވެްސ ޙުކުްމ  ޒުރެއްެނތިޢު ފަރާުތގެ ވަކީުލ ެއއްެވސް 

 .ުހަށހަޅާފަިއވާ މަްއަސލަ ނުކުރިކަމަށް 

ލިބިފަިއާވ ބަިއގާހުިރ ުގަދނުަގއި ުހރި މުާދތަކެްއ  ބަންޑާރަ ގޯިތ ަބހަިއގެން 21.03.10  .45

ކުއްޔެްއުނީދ  ނެރެްނ ެއންުގމުން ނުެނިރ އެުގދަަންށ އެްއވެސް

 3ަލ ކޯޓަށް ހުށަެހިޅތާ ސަބޭނުންކުަރމުްނދާީތ ލިބެމުްނާދ ެގްއލުމުެގ ަމއް

ހުށަަހާޅފައިާވ  މަސްީވއިުރވެްސ އެްއވެްސ އަުޑއެުހމެްއ ައިދ ުނބާްއވާކަމަށް 

 .މައްސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

 ެއގެ  ައހަުރ ުދވަަހށް 5 ރާާތއިވެިރފަ އޭާނ ކުްއޔަްށ ހިަފއިެގން ދިިރއުޭޅޭގގެ 25.03.10  .46

 ކޯޓްގަިއ ެއްގރީމެންޓް ކުއްޔަްށ ހިުފމަްށ އެްގރީެމންްޓ ކޮށް ަމަދީނ 

ައހަރު ުދވަހަްށވާ ކުިލ އެއްޮކްށ  5ރަޖިސްޓްރީޮކްށ 

ޭގގެ ވެރިަފރާތުްނ ހަމަުނަވީނސް  ުމއްަދތު އެގްިރެމންޓްގެ ދައްކާަފއިަވނިކޮށް،

ނުުކތުމަްށ  ޭއނާ އެެގއިން އަދި ، އި ެއހެްނ ފަާރތަކަށް ވިއްކާަފިއާވކަމަށާއެެގ 

ިމެގ އެެހން ، އި ގާފަިއާވ ކަމަށާގެ ގަނެަފިއވާ ފަާރުތން ައން  ރު އެމިހާ

ެއގްރިެމންޓަްށ  ފަރާތަކަްށ ިވއްިކއިރު ަމދަީނ ކޯްޓގަިއ ަރޖިސްޓްީރކޮށްފަިއވާ

 .ހުަށހަާޅފައިާވ ަމއްސަލަ އެްއވެސް ވަރަަކްށ ރިާއޔަްތ ކޮށްަފިއނުވާަކމަށް

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ޯކޓުގެ ހުށަހަާޅފަިއވާ ެގ ަމއްސަަލ މުސާބިތު ދަަރންަޏށް ަފއިާސ ޯހދު  28.03.10  .47

 .ހުަށހަާޅފައިާވ ަމއްސަލަ ލަްއވާ ބަަލން ޭބނުްނނުވާަކމަށް މެޖިސްޓްޭރޓް
   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި
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މިައދާހަަމއަްށެވްސ  ފަިއވާ ޯގތީގެ މައްސަަލާގއިޅާ ކޯޓަށް ހުށަހަ ރަށު 31.03.10  .48

ހުށަަހޅާފަިއާވ  ނުވާަކމަށް ައޅާފައިއަމަީލގޮުތން އެްއވެސް ިފަޔވަޅެްއ ކޯޓުން 

 .މައްސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ެބހުމަްށ ކޯޓަްށ ބަްއަޕގެ ގޯތި ުދގަިއ މެ ބައްަޕގެ އެކިަބނޑަށް ތިބި ުކދިްނގެ 08.04.10  .49

 ައްށ އެހެން ޭއނާބަްއަޕ ެއޭދޮގތަްށ  ޭއާނގެހުށަހަާޅފަިއާވ ަމއްސަލާަގިއ 

އޭާނ ިދނުމަށް ހުަށހަޅާަފއިވާ މައްސަާލަގިއ  ކުދިްނނަށް ދޭަވަރށްވުރެ ކުޑަކޮށް

 ޤާޟީ މައްަސލަ  ބަލާމައްސަލަ  ކުރިަނމަެވސް އިންާކރުއެކަމަށް 

 .ގެްނދާަކމަށް ހުަށހަޅާފަިއާވ މަްއސަލަހުށަހެިޅފަިއވާޮގތަްށ ކުރިައށް 

   ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައިޝަކުވާ 

ތެެރއިްނ ވަިކ  ިހނގާފަިއާވ ިވޔަފާީރެގ ުމާއމަލާުތގެ  ންެގ ެމުދގައިހު މީ 3 12.04.10  .50

 އެތަުނން ެއކެއްގެ ކް ޗެ ބަިއވެިރވާ ކުްނފުންެޏއްގެޭއނާ ޝަރުެތއްެގ ަދުށން، 

ާންނގާ އެޗެކްަތއް ޭބންކަްށ  އޭާނއަށް އްާޓފައި ވަނިކޮްށ ހައަުތގައި ބަ 

މައްސަލަ ަބލައިަގެނ  ހުށަހަަޅިއގެން ޤާނޫނާޚިލާަފށް ފުލުސް އޮީފހަށް 

 .ހުށަަހޅާފަިއވާ މައްސަލަ ޝަރީޢަަތށް މިަމްއސަލަ ފޮުނވާަފއިާވކަމަށް

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

 3ޖަަލްށ ލުަމްށ ޙުކުމްކޮްށ  ައަހރު ުދވަހަށް  3 އެްއގައި ޚިޔާާނތުެގ މައްަސލަ 12.04.10  .51

ަވޒީފާއިްނ ވަކިކޮްށ ކޯޓުެގ  ށް، މައްސަަލ ިނމިކޮ ލައްކަ ރުިފޔާިއްނ ޖޫިރމަނާ

 އުނިކުުރމަްށ ޖުީޑޝަްލ ސަރވިްސ ޮކިމޝަުނން ޙާޟިރީްނ ަނން 

ުމަވއްޒަފުްނގެ ަކއިީރގަާޔއި ަރުށގެ މީހުްނ  ކޯުޓގެ އެއަްނގައިފިަކމުަގިއ 

ުހށަހަާޅަފއިާވ  ވާހަަކ ަދއްކާކަމަށްއަެނއް ެމޖިސްޓްރޭްޓ ކައިރީަގއި 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި
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 .މައްސަލަ

- ގަެނވިްއކުމުެގ މުާޢމަލާުތގަިއ ދެފަާރތުްނ ެއއްބަްސީވ ެއދޯިނ  ދޯންެޏއް 14.04.10  .52

. ައގުކޮށް ިވއްކާލުމަްށ ކަމަށް ރުފިާޔއަށް )ފަންސާސް ހާސް( 50000/

ދޯީނެގ  ބަްސ ވެުވނީރުިފާޔ ޭދްނ އެއް )ދިހަހާސް(10000/-މީެގތެރެިއްނ 

ަނމަވެްސ  އިމައްަޗށް ބަދަލުކޮްށިދުނމުން ކަަމށާ ޭއާނގެ ަނމަށްރަޖިސްޓްރީ 

ިވއްކި ފަާރުތން ބާީކ  މައްަޗށް ބަދަުލނުކޮށް ދޯނިޭއނާގެ ދޯީނގެ ަރޖިސްްޓރީ 

 ،ހުަށހެުޅމުން ރުފިޔާ ޯހދުަމށް ކޯޓަށް މައްސަލަ )ދިހަާހސް(10000/-

މުޢާމަާލަތއް ެއއްެވސް ަވރަކަްށ  މެޖިސްޓްޭރޓް  ވަނީ ުކރެުވނު ިވޔަފާީރގެ

ޮކށްފަިއކަމަްށ  ކުމްޙުރުފިާޔ ދިުނމަްށ  )ދިހަހާސް(10000/- ނުބަލައި 

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ީމުހންަނށް  އާއިާލގެއަާކއި އިސް ާޤީޟއަކު ެއ ދެީމހުްނގެ ކޯޓުގެ ާޤޟީ 18.04.10  .53

 މަަސއްކަތް  ައދި ކޯޓުން ކޮށްފަިއާވ އެސްޓިމޭޓް ދޭކަމަާށއި،އެކޯޓުގެ ވަޒީފާ 

.ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލަ ތަކުގަިއވެްސ ކޮަރޕްަޝންެގ ަމއްަސލަތަްއވާ ކަަމށް

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ބަލަމުްނ ަދއުލަުތްނ ހުަށހަޅާފަިއާވ މަްއސަލަެއއް  އަންެހުނންެގ ަމއްޗަށް 18.04.10  .54

ޤަިޟއްާޔެގ ާވހަކަ ކޯަޓްށާދ އެެހންީމހުްނެގ ގާުތ  އެ  ެމޖިސްްޓރޭޓް ގެްނދާ 

އެމައްސަލަައްށ ތިންަމސް ެވެގން ިދޔަިއރުެވްސ ވަކި  ދައްކާ ކަަމށާއި،

ުބ ާޚޠަމުކޮށް ޤާޟީ ކޮއްކޮއަށް ޭބއަަދބީ އަދި އޭާނގެ  ށާއި،ގޮތަކަށް ުނނިްނމާ 

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ ކަމަށް  ކޮށްފަިއވާ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި
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ބަްއަޕއަތުްނ ހޯުދމަްށ ކޯޓަްށ  ްނނަްށ ކުަރންޖެޭހ ަޚރަުދ އެކުިދންގެދިކު 19.04.10  .55

ޙާިޟރުކުރުމަްށ ބައްަޕ ކޯޓަށް  ހުށަހަާޅފަިއވާ ަމއްސަލަިއގަިއ ެއކުދިްނގެ

ކުަރންޖެޭހީނ ައމިއްަލއަްށ ކަުމގަިއ ކޯޓުން އަްނަގވާފަިއވާީތ،  މަސައްކަތް 

ދިުނމަްށ ުހށަހަާޅފައިާވ އެީހތެިރވެ  އެކުިދންެގ ަބއްަޕ ކޯޓަްށ ާޙޟިުރވުުމގައި 

  .މައްސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

 ަވއްކަމުެގ ުތހުަމެތއްަގއި ަހްއޔަރުުކރުމަށް ޭއނާެގ ފިިރމީހާ  ބައެއް ާޤޟީން 20.04.10  .56

ޮގތާެމދު  ށްަފއިވާ ުމގަިއ މުާޢމަލާތްކޮބެލުކޯޓު ައމުުރ ެނުގމުަގޔާިއ ިމމަްއަސލަ 

މީހަކު ހުަށހަޅާފަިއވާ ސިޓީާއގުިޅގެްނ ެއ  ޕޮލިްސ ިއންޓެްގިރޓީ ކޮިމޝަަނށް

  .ކޮމިޝަުނން ހުަށހަޅާފަިއވާ މަްއަސލަ

   ޖެންޑާގައިޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެ

ކޯޓަްށ އިްސތިއުާނފަްށ ހުަށަހޅާފަިއވާ މައްސަަލއެްއ ެއއްވެްސ ަމޤްބޫްލ  ހައި 27.04.10  .57

ެނިތ ުނބަލައި ަލސްކުރަުމންާދ ކަަމށް، ެއގޮުތްނ ެއމައްަސލައިެގ  ސަބަބެއް

 އަޑުއެުހން ޭބއްވިަފހުްނ ެއއްައހަރު ވެަފއިާވ ކަަމށް  އެްނމެ ުފރަތަމަ 

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

އަހަުރވެފަިއ  1ުހށަހަާޅފައިާވތާ  ތަރިކަިއގެ މައްަސލަ ބެލުމަްށ ަމަދނީ ކޯޓަށް 28.04.10  .58

ސަބަބުން، އެތަކެްއ  ވާއިުރވެްސ ެއމައްސަލަ ބަަލިއ ނުިނމިުވުމގެ 

 ކަމަްށ ުހަށހަޅާފަިއވާ މަްއަސލަގެއްުލންތަކެްއ ލިެބމުްނދާ

   ގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައިޝަކުވާ ކޮމިޓީ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައިހަަމތަކާ ިޚލާފަށް  ޢީދޮުގ ަދޢުާވއެްއ ކޯޓަށް ބަލަިއަގެނ، އެދަުޢާވ ަޝރު 02.05.10  .59
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 .ުހށަަހޅާފަިއވާ މައްސަލަ ހިްނގާ ހުުކމްކޮށްަފއިާވ ކަމަށް 

 މުުރ ަހވާލުކުރުމަކާ ޢަޙާޟިުރވުުމެގ  ހަމަެޖހިފަިއވާ ަޤާވއިދާ ޙިލާފަށް، ޯކޓަށް 05.05.10  .60

ފުުލސް އޮީފހުެގ ެބލުމުެގ  ުމރަށް ާޙޟިުރނުިވކަމަށް ުބނެޢަ ކޯޓު  އި ނުލަ

 މުރު ޢަާޙޟިރުކުރުުމެގ  ދަުށން ަބްނދުަގއި ަބހައްަޓއިެގން ކޯަޓށް

 .ނެރެަފއިވާކަަމށް ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ކޯޓަށް ަވރިުވަމށް ެއދި އަްނހެނުްނ ަމއްަސލައެއް ހުަށހެުޅމުން،  09.05.10  .61

ޙުްއަޖތެއް ލިޭބފަަދ ގޮތަކަްށ ަޝރީަޢތުގެ  ޚަސްުމންކުެރ ޚަސްމަކަށްދެ

ެމޖިސްްޓރޭްޓ ، ޮއްނނައިރު  މަޖިލީުހްނ ެއއްެވސް ކަެމްއ ުނކުރެވޭޮގތަށް 

ަވރިުވމަްށ ެއދުަމށްުވރެ ަރނގަުޅވާީނ  ،ނިްނމާލަުމން އެމަްއސަލަ ބަލާ 

ެއދުްނ ކަމަްށ ިއޝާރާތްކޮްށ މަްއސަލަ  ތަފްރީޤަްށ ުނަވތަ ފަސްަޚށް

 .ކަަމށް ުހށަހަޅާަފިއވާ މައްސަލަނިްނމަވާަފިއވާ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ހުށަހެިޅފައިާވ  ޢާއިާލއާބެޭހ ކޯޓަށް އިަޝރުީޢ ކޯޓެއް ހުއްޓަ  ރަށުަގއި 24.05.10  .62

ޢައިލާއާެބޭހ ކޯޓަށް ދޭެތރެިއްނ  މައްސަަލއެްއގެ އަޑުއެުހމަށް ޭދތެރެ

  .ކަަމށް ުހށަަހޅާފަިއވާ މައްސަލަޙާޟިރުކުަރމުްނ ގެްނދާ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ޤާީޟ  ބަލަމުްނެގންދާ  މަަދީނ ކޯޓަްށ ހުށަހަަޅިއގެްނ ުއޅޭ މައްސަަލއެއް  02.06.10  .63

ޮގުތންާނއި ވާހަކަ ެދއްކުމުެގ  ަބސްަމގު ބަަހއްޓާ ަބލަުމންާދއިރުމައްސަލަ 

އެހެްނ ާޤޟީއަކާ  ަމއްސަލަ ބެުލން  އެ، ރާުގ ުހންަނ ގޮުތން

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި
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 .ިދނުމަްށ ހުަށހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަހަވާލުކޮށް 

 ކޯޓަށް  ގުިޅގެން ޤަިޟއްާޔއަކާމަަދނީ ކޯޓުަގއި ިހނަގމުްނދާ  27.05.10  .64

ޕާްސޕޯޓު ހިފެެހއްޓުމަްށ ކޯުޓ  ސް ުނދީ،ނޯޓި، އި ޙާޟިުރވާްނޖެހޭަކން ނާްނގަ

 .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ އަމުުރ ެނރެފަިއާވ ކަމަށް 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ހުަށހަޅާފަިއާވ ބައެްއ ގުިޅގެްނ  މަަދނީ ކޯޓަްށ ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލައަކާ 30.05.10  .65

ނޑައަޅައި، ައިދ ދޮުގ  ލިޔެކިުޔންތަކަީކ ދޮުގ ިލުޔންތަެކއް ަކމަށް  ކަ

 ނިްނމަވާަފިއވާ ކަމަށް  ލިޔުްނތަކެްއގެ މައްޗަށް ިބނާޮކށް ަމއްސަލަ

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ބޭއްުވމަްށ ާތރީޚެްއ  ަމއްސަލަެއއްެގ އަުޑއެުހން ކޯޓަށް ުހށަހެިޅަފއިާވ  02.06.10  .66

ނޑައަަޅިއ ަހމަޖެހިަފިއާވ ުމްއދަތުެތޭރ ވަކީެލްއ ޯހދުަމށް  ޞަޠުުފރު  ކަ

ަދތިތަކެްއ  ައޑުއެހުްނ ނުޭބްއުވމުެގ ސަބަބުން ޯހދިަފހުން ެލއް ކީވަ ދިުނމުން،

 .ަކމަށް ހުަށހަޅާފަިއާވ މަްއސަލަކުރިމަިތވެފަިއވާ

   ން އެޖެންޑާގައިޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑި

 މަްއސަލައެްއ ނުބެިލ ލަްސވަުމންާދ ކަަމށް  ުހށަހަޅާަފއިވާ  ަކށްކޯޓަ ދެ 02.06.10  .67

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ
   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

އޮފް ޖުީޑޝަްލ  ކޯޓުތަކުގެ ާޖގަިއގެ ދަތިަކން ޙަްއލުކުރުމަްށ ޑިޕާްޓމަންޓް 06.06.10  .68

ެއއްާބރުުލްނ އިްސ ޤާޟީ އެޑްމިިނސްޓްރޭަޝނުން ހިްނގި ަމޝްރޫައށް 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި
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 .ނުދޭކަަމށް އެ ިޑާޕރޓްމަްނޓުްނ ހުަށހަޅާފަިއވާ މަްއަސލަ

ަމއްސަަލ  ކުރުަމްށ ބަްއަޕެގ ވަީލއަްށ ެއދުުމްނ ވަީލ ުނދިން  ެވނިއިކަ 06.06.10  .69

ަމޖިލިްސގަިއ  ުހށަެހޅުމުްނ ކޯުޓގެ ިއސް ޤާިޟ ަޝރީޢަުތގެ ޝަރީޢަަތށް

 .ހުަށހަާޅފައިާވ ަމއްސަލަ ދެހަްސމުްނ ތަާފުތކުރާކަމަށް

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ިއހުމާުލވެފަިއާވ  މަަދނީ ކޯަޓށް ހުށަހަާޅފަިއވާ ަމއްސަލަެއއްަގއި އެކޯޓުން 14.06.10  .70

މައްސަަލެއއްަގއި  ކޯޓަށް އިްސިތއުނާަފށް ހުށަަހާޅފައިވާކަމަށް، އަިދ ަހއި

ނިޑާޔރުން ފަ  .ުރވާކުޑަކޮށްފަިއވާކަމަްށ ުހަށހަޅާފަިއވާ މަްއަސލައެކޯޓުެގ ފަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ަމއްސަލަެއްއަގއި ދަުޢވާލިބޭ ަފާރތުްނ  ކޮށްަފިއވާޙުކުމްން ަބލައި މަަދނީ ކޯޓު 15.06.10  .71

ިގަނ  މައްސަަލ ުނނިމި  ހުށަަހޅައި،  އިްސތުއުާނފަްށ ހައިޯކޓަށް އެމަްއސަލަ

 ވަަރްށ ގިަނ ެގއްުލންތަކެއް ލިެބުމންދާކަަމށް  ދުވަްސުވމާ ުގިޅގެން

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

 ފަރުާވ ކުޑަކޮށް، ބެލުމުަގއި ަފނޑިޔާރުހައިކޯޓަށް ހުށަަހާޅފައިވާ މައްސަަލ  16.06.10  .72

ނޑިާޔރެްއގެ ަމޤާމާ އެަކށީެގންުނވާފަަދ ަޢމަލުަތއް  ކޮށްފައިާވ ކަަމށާއި،  ފަ

 .ެޖހިފަިއވާކަމަްށ ުހަށހަޅާފަިއވާ މަްއަސލަވަކިއަތަަކށް  ބެލުުމަގއިމައްސަަލ 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ނުިނމި ިގަނ ުދަވސްތަކެްއ  ކޯޓަށް ހުށަަހޅާަފއިާވ ވަީލެގ ަމއްސަލަެއއް 08.07.10  .73

ނޑިާޔރު ބެލުުމގައި ވަުމންދާަކމަާށިއ އެަމއްސަަލ   ުރވާކުޑަކޮށްފަ ފަ

  .ޖެހިަފއިވާކަަމށް ހުަށހަާޅފައިާވ ަމއްސަލަވަކިއަތަަކށް 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި
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މައްސަލަ އެކޯޓުްނ  ޓުއަރިޒަްމ ިމނިްސޓްރީއާ ދެކޮޅަށް ަމދަނީ ކޯަޓށް ުހށަެހޅި 08.07.10  .74

އިްސތިުއނާފަްށ  ނިްނމަވާަފިއވާ ގޮާތމެުދ ިހތްހަަމނުޖެިހެގން އެަމއްސަލަ

އޮުޅވާލަިއ ދަުޢވާެގ  ހައިކޯޓަްށ ހުަށހެުޅމުން، އެކޯޓުްނ ެއމައްސަަލއިެގ ަދުޢވާ

 ކޮށްފަިއވާކަަމށާއި ޙުކުމް ަގއިހު މައްސަަލއިކުރުމަށްފަ މަޢުޫޟއު ަބަދލު

ުހށަހަާޅފައިާވ  ޚިލާަފށްކަމަށް  މައްސަަލ ނިްނަމވާފަިއަވނީ ާޤނޫާނއި ަޤވާިއދާ

 .މައްސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ކޯޓަށް  ހައިކޯޓަްށ އިްސތިއުާނފަްށ ުހަށހެޅި މަްއސަލަެއއް ުސޕްީރމް 12.07.10  .75

 އެަމްއސަލައިަގިއ ަހިއކޯޓަށް   ނިްނަމާވފައިަވނީހުށަހެުޅމުން، ެއކޯޓުން 

 ތަޙުވީލުކުުރމަށްަކމަށާއި، ނަަމވެްސ އެަތއް ދުަވހެްއ ފާއިުތެވގެްނދާިއރުެވސް 

 .ބަލާަފއި ުނވާކަމަްށ ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލައެމަްއސަލަ ަހއިޯކޓުން 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ސޮިއ  ޭއާނގެ  ނަުމގައި ަވޒީފާ ަބޔާެންއ ަހަދއި، އޭާނގެ ޤާޟީ  13.07.10  .76

އަތޮަޅްށ . ބަޔާން އއ ފޯރޖްކުުރމަށްފަުހ ކޯޓުގެ ފެކްސް މެިޝނުން އެަވީޒފާ

 .ފެކްސް ކޮށްަފއިާވކަމަށް ހުށަަހޅާފަިއވާ މައްސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ނުިނިމ  މައްސަަލއެއްހައިކޯޓަްށ ިއސްތިުއނާފަްށ ހުށަހަާޅފަިއވާ  13.07.10  .77

އަވަސްޮކށްިދނުަމްށ އެދި ހުށަަހާޅފައިާވ ލަސްވަުމްނދާީތވެ، އެަމއްސަލަ 

 .މައްސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ކޯޓަށް  އެ  ކޯޓަްށ ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލައެްއގެ ަޝރީޢަތަށް ރަށު 14.07.10  .78

ބަާޔންޮކްށ  ޙާޟިުރވުމަްށ ޯނޓިސް ފޮުނވުުމން، އެނޯޓިްސއަށް ނުެދވޭނެަކން

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި



  
 
 

 

               ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   2010ކޮމިޝަންގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
 

85 
 

 އެކޯޓަްށ ސިީޓ ފޮުނުވމުްނެވސް، ބަްނދުަގއި ަބހައްަޓިއގެން 

 .ހުަށހަޅާފަިއވާ މަްއަސލަ ޙާޟިރުކުާރނެކަުމގެ އިންާޒރު ޮފުނވާފަިއވާކަަމށް

ނޑައެިޅގެްނ އެަރށު ޓަށް ހުަށހަޅާަފިއވާ، ކޯ 18.07.10  .79  ެއރަށުއިްނީޖނުޭގގެ މައްސަަލ ކަ

 ކޯޓުެގ މެިޖސްޓްޭރޓްެގ ފަުރވާކުޑަކަމާިއ ިއހުމާުލްނ ލަސްކޮށް މައްަސލަިއގެ 

 ދުވަްސީވއިުރވެްސ ނުާބއްާވކަމަށް  150އެްއވެްސ އަުޑއެހުެމްއ 

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

   އެޖެންޑާގައިޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން 

ެއދި  ިދނުަމށް އިސްިތއުނާފުކޮށް  ދަށުކޯޓަކުްނ ިނންަމވާފަިއާވ ަމްއސަލައެއް  ,18.07.10  .80

ގެންަފިއނުާވތީ ބަލައި  ހައިކޯޓަްށ ުހަށހެޅުުމން، ެއަމއްސަލަ ހައިކޯަޓށް

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

 ޖިާނއީ ކޯޓަށް  ޖެނެރަްލގެ ަފރާތުން ޕްޮރސިކިއުަޓރ މައްަޗށްމިފަރާުތގެ  18.07.10  .81

 ެއދި ނުަމްށ ހުށަހަާޅ މައްސަަލތަްއ ލަްސވަުމްނދާީތވެ، އެަމއްަސލަ ބަަލއިދި 

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ޮޕލިްސ  ހިަތދޫ. ދެކުިދްނ ސއޭާނގެ މާރާާމރީ ިހންގިަކމުގެ ތުުހމަުތގަިއ  19.07.10  .82

 ކަަމށާއި، އެމަާރމާީރެގ ަމއްސަލަ  ސްޓޭޝަްނގަިއ ބަްނުދވެފަިއވާ 

ިދނުަމްށ އެދި އިންސާުފވެރިޮކްށ ކުރިއަްށާދެނ ގޮްތ ަހަމޖައްަސއި

 . ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި
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އަްނހެުނން ަވރިކުރުމަްށފަހު ަކއިެވިނ ރަށު ކޯެޓއްެގ ެމޖިސްޓްރޭޓަކު ޭއާނގެ  19.07.10  .83

ރުޖޫޢަ ކުުރމުަގއި ޝަުރޢީ ަހމަތަކާ ޚިލާަފްށ ޢަމަލުކޮށްަފއިާވކަމަްށ 

 ހުށަހެިޅފަިއވާ ަޝކުވާ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

84.  20.7.10 

26.10.10 

ފޭިރގަުތމުގެ ަޢމަލުތަެކްއ ހިްނގި ިހާޔނާްތތެިރ  ާއއިލީ ަޙއްޤުތަކެއް އޭާނގެ

އެޙައްޤުތަްއ ޯހދުަމށް ހުަރސްއަަޅިއ ޮދުގ  ޤާީޟ ބަިއވެިރވެ،  ބަޔަކާއި

ޝަރީޢަެތއް ިހންާގ  ިއރު ޤާނޫނީޣަދަޢުާވއެްއ އުަފއްަދވައި 

 .ކޮށްފަިއވާކަަމށް ުހށަހަޅާަފިއވާ މައްސަލަޙުކުމް

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ަމއްަސލައެްއ  ިހނަގުމންާދ ހިާޔނާުތގެބެންކް އޮްފ މޯްލޑިވްްސ ތެޭރަގިއ  20.7.10  .85
ޣަިއރު ޤާނޫީނ ، އަުގ ަވއްޓާލުަމްށ ޤާޟީ ޭއާނގެ، އޭނާ ކޯަޓށް ުހަށހެޅުުމން
 ިރްޝވަތު  ޮކށްފަިއވަނީ ޙުުކމް  ނެރެ،ައމުެރއް  ޝަރީޢަެތްއ ހިްނގައި،

 .ހިފަިއގެންަކމަށް ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ނޑިާޔރެްއގެ ާބރުތައް ނަަހަމގޮުތގައި ޭބުނން 20.7.10  .86 ނިޑޔާުރންެގ  ކޮށްފަ އެހެްނ ފަ

ޢަިއުރ ޤާނޫީނ  ހިާޔނާުތގެ މަްއސަލަތަްއ ބެލުަމށް ުހރަސްއެުޅަމށްޓަކައި

ރިްޝަވތުގެ ަޢމަލު  ކޮށްފައިަވނީ ޙުކުމް ެނެރ،ޝަރީޢަެތއް ިހްނގައި، ައމުެރއް

 ަމއްސަލަ ގަިއގެންަކމަްށ ހުަށހަޅާަފއިާވ ހިން 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

 ަޢމަލުކުރަުމންާދ ަކމަށާއި  ވަކިފަރާތަަކށް ަމންފާާވގޮަތށް ުސޕްރީްމ ކޯޓުން 20.07.10  .87

ގުިޅެގން މާީލ ގޮުތންާނއި އެެހނިހެްނ  މައްސަލަ ނުިނިމ ލަސްަވމުން ިދއުމާ

 .ސަލަުހށަހަޅާަފިއވާ މައް ގޮްތތަކުން ެގއްުލން ލިެބމުްނދާކަަމށް

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި
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ްށ މައްަސލައަކަ  ގައި ކޮިމޝަނަްށ ހުށަަހާޅފައިވ2010ާމާރޗް  14 22.07.10  .88

ުނލިބުނުާތ ަޖވާެބއްވެްސ ނުލިިބވަނިކޮްށ  ކޮމިޝަްނެގ ެއހީތެރިކަެމއް

 15ބޮލުގައި އަުޅވައި އެަމއްސަަލ  އަިނޔާެވރި އިލްާޒމްތަކެއް ނުޙައްުޤން

 ހުަށހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ  ނިްނމާފަިއވާކަަމށް  ގައ2010ިޖުލަިއ 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ނޑިާޔރުްނގެ އިޚުިތޔާރާ އިްމިތޔާޒުްނ ބޭުރވެ 25.07.10  .89 ޝަރީޢަތްުކރުުމެގ އާްއުމ  ފަ

ފުރިަހމަކޮްށދިުނމަްށ  ޤަވާޢިަދށް ހުުރމަތްެތރިކޮށް ުނހިތާ، އެކަންަކން

ިއމާާރތުގެ  ފަާރުތން ެއދުުމންެވްސ އިޖާަބނުދީ، ައދި ކޯޓުގެ ދަޢުވާިލބޭ

ލިބޭފަާރތާެމދު  ތެރޭަގއި މާރާާމީރ ހިްނގި ަމއްަސލަ ބެލުމެްއނެިތ ދަުޢވާ

 .ޮކށްފަިއވާަކމަށް ހުަށހަޅާފަިއާވ މަްއސަލައަިނޔާެވރިެވ ަޝރީޢަތް 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

 ިވއްކި ަމއްަސލަ އިްނޖީެނއް ނީަލމުަގއި ުއ ަތރިކައިގާ ހިެމނޭ ބަ  ގެބައްޕަ  25.07.10  .90

ިއންީޖުނ ނީަލުމގަިއ ވިއްކަިއެގްނ ލިބުުނ ަފއިާސ އެހެން  ނިްނމިިއރު ކޯޓުން 

ކޮްށ އެަފިއސާ ޯހދުަމށް އެަތއް ދުަވހަކު މަަސއްކަްތ ދީަފއިަވނި ންަނށްޘު ވާރި

ހުށަަހާޅފައިާވ  ށްައދިވެްސ ަހމަައްށ ފައިާސ ނުިލބޭކަމަ ކޮށްގެްނވެސް

 .މައްސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ލިބިަފއިވާ ަފއިާސގެެތރެއިްނ  ްނނަށްޘުބައްަޕގެ ަތރިަކ ބަހަިއގެން ާވރި 28.07.10  .91

މައްސަަލ ހުށަެހޅުުމން ެއފައިާސ  ނުލިބުުމްނ ކޯޓަށް އޭާނއަށް ލިެބްނީވބައި 

ހުށަަހާޅފައިާވ  ނުކޮްށ ވާކަމަށް  ތަންފީޒުޙަވާލުކުރުަމްށ ޮކށްފަިއާވ ޙުކުްމ 

 .މައްސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި
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ހެްއދުަމށް ކޯޓަށް  ކައިެވނީެގ ސެްޓފިކެޓް ެގއްލިފަިއވާތީ ސެޓްފިކެެޓއް 27.07.10  .92

ަކއިެވނި ކުުރމުްނ ޫނީނ  ހުށަހެުޅމުްނ ައނބިމީހާ ވަރިކުުރަމށްފަހު އަލުން

އަުލްނ ަކއިެވނި  ެނެހއްޭދނެކަމަްށ ުބެނ، ައނބިމީާހ ަވރިކޮށްސެޓްފިކެޓެްއ 

 .ހުަށހަޅާފަިއާވ މަްއސަލަ ކުރުމުްނ ސެޓްފިެކޓް ހަްއާދދީފަިއވާަކމަށް

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

މައްސަަލއެްއ ޯކޓުގަިއ  ދަުއވާކުރާ ޭއނާެގ މަްއޗަށް ލަުތެގ ފަާރުތްނ ޢުދަ 29.07.10  .93

 ުނިނމޭކަމަށް   އަހަަރށް ުވެރ ގިަނުދވަްސވީިއރުވެސް 1އޮްނނަތާ 

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ހިްނިގ މައްސަަލއެްއ ފުުލހުްނ  މާރާާމރީ އި ގަިއާގ ބަޔަުކ ތަޅަ ދަރިފުުޅގެ  01.08.10  .94

ނުލިބޭކަަމށްބުެނ ކުރުަމްށފަހު ކޯަޓްށ ުހށަހެުޅމުްނ ަމްއސަލަ  ތަހުޤީޤު

 .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލަ ނުެގންދާަކމަށް މައްސަަލ ކުރިައށް 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

މައްސަަލއެއް ބެުލމަށް ުޢޒުރުވެިރވި އެ ކޯޓުެގ  ުހށަހެޅި ރަށު ކޯޓަކަށް 03.08.10  .95

ެއ މައްސަަލ ބެލި ޝަރީޢަުތގެ މަިޖލީހުަގއި ަމއްސަަލ ބެިލ  ،މެޖިސްޓްޭރޓް

ައިދ  މެޖިސްޓްޭރޓްެގ ވާތްަފރާުތން ޭމޒު ދޮުށގަިއ އިންކަަމށާިއ 

ކަުރދާްސތަކުްނ  ޔެ ނުލި މައްސަަލއިގެ ޙުުކމް އިްއީވ ޝަީރއަްތ ިލޔާފޮުތގައި 

 .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލަ ބަލައިެގންކަމަށް 

   އެޖެންޑާގައިޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން 

ކުރަްނ އެަކށީެގންާވ ަޢއްަޔން ެމޖިސްޓްރޭޓަކީ ަފނޑިާޔރުކަމަށް ރަށު ކޯޓެްއގެ  04.08.10  .96

 .ުހަށހަޅާފަިއވާ މަްއަސލަ ވަރަްށވުެރ ސުލޫީކ ިމންަގނޑު ދަްށ މީެހއްކަަމށް
   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި
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ޚިާލފަްށ  ަވނަ މާްއދާއ41ާޤާޫނނުއަސާީސ ދިެވހިރާްއޭޖގެ ުޖމްހޫިރއްާޔެގ  05.08.10  .97

ުހަށހަޅާފަިއވާ  ދާކަަމށް ންގެ ޕާްސޕޯުޓ ހިފަަހއްޓަުމން ހު މީ  ންކޯޓުތަކު

 .މައްސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ކޯޓުން ކޮްށަފއިާވ  ދަރިފުުޅެގ ޙަާޟބަތުެގ ަމއްސަާލގަިއ ާއއިލާއާެބހޭ  05.08.10  .98

ހުށަަހާޅފައި  ަމއްސަަލައށް ހެކިން ނުކުރުުމްނ ުހށަހެޅި ންީފޒު ތަ ޙުމުްނތަްއ 

 ވަނިކޮްށ ހެކިްނ ާހޟިުރނުކޮްށ ޤާީޟއަްށ ެފންަނގޮތަކަްށ ަމއްސަލަ 

 .ހުަށހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ ނިްނމާފަިއވާކަަމށް 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ބޭުންނާވ ގޮތަކަށް، މެޖިސްްޓރޭްޓ  ކޯޓަށް ހުށަެހޭޅ ަމއްސަލަަތއް  08.08.10  .99

ަރށުަގިއ  ިއދޭކަމަާށއި ނިްނމަ މެޖިސްޓްޭރޓު ުރހޭ މީހުްނނަްށ ަފއިާދވާެނހެން

މަްށ ުހށަަހާޅފައިާވ ބަިއވެިރވާކަ ހިްނގާ މާާރމާރީަތކުގަިއވެްސ މެިޖސްޓްރޭޓް

 .މައްސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ތަރިކަިއެގ ަމއްސަލަެއްއ  ުހށަހަޅާަފިއވާ ވަަނ އަހަުރ  2008ކޯޓަށް  100.19.08.10

ަލސްވަުމންިދއުާމ ގުިޅގެްނ  މިހާަތނަްށވެސް ނިްނމަވާަފއިުނާވީތ، މައްސަލަ

ޝަކުާވއާިއ ަމއްސަަލ  ންަނށް ވަަރްށ ދަިތވަުމންދާަކމުގެ ޘު ތަރިކަިއެގ ާވރި

  .އަވަސްޮކށްިދނުަމްށ ެއދި ހުށަަހޅާފަިއވާ މައްސަލަ

   ޖެންޑާގައިޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެ

ެތރެިއން ުނހިމެޭނ  ންގެޘު ތަރިކަިއގެ މައްަސލައަކާ ުގޅިެގން ތަރިކަިއގެ ވާރި 101.24.08.10

ހުށަހެުޅމުން، ަހިއކޯޓުގެ  ފަރާތަކުްނ ަހއިޯކޓަށް އެތަރިަކޔާެބހޭ ަމއްސަަލއެއް

މުުރ ޢަ ެނރެފަިއވާީތވެ، އެ  މުެރއްޢަގަާވއިާދ ޚިލާަފްށ އެަމއްސަަލއާ ގުޅޭ 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި
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 .ކޮށްިދނުަމްށ ެއދި ހުށަަހޅާފަިއވާ މައްސަލަބާޠިލް

އަޑުެއުހން ބޭްއުވނު ފަުހން،  ކޯޓަށް ހުަށހަޅާަފިއވާ ަމއްސަަލއެްއެގ ފުރަަތމަ 102.29.08.10

ުކރިއަްށނުޮގސް ަލސްާވ  މައްސަލަ ުކރިައށް ުނދާކަަމށާއި، މައްސަލަ

 .ެއދި ހުަށހަޅާފަިއވާ މަްއަސލަދިުނމަްށ ސަބަބެއް ސާފުޮކށް 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ނިންިމ ގޮުތެގ ރިޯޕޓް  ކޯޓުން ނިްނމަާވފައިާވ ަމއްސަަލއެްއގެ ޤަިޟްއޔާ  103.05.09.10

 .ހުށަަހޅާފަިއވާ މައްސަލަ ޭއގަިއ ސޮއިޮކށްފަިއނުާވތީ ހަވާލުކުިރއިރު 
   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

 މަސްުތވާތަކެީތެގ މައްސަަލއެްއގައި މީގެ ހަމަްސދުވަްސ ކުިރން  104.06.09.10

 ތުހުަމތުކުރެިވފަިއ ަވނިކޮށް އެހާ ދުަވހަށްަފހު ިޖާނއީ ކޯޓަށް ޙާިޟރުކޮށް 

 .ަމށް ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލައަތޮުޅވެީހގަިއ ބަްނދުކޮށްަފއިވާކަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ަމސްތުވާ ތަކެތި ެފނިފަިއވާ މައްސަަލއިެގ  އަުތން ގިނަ ައދަެދއްގެ މީހެްއގެ 105.15.09.10

 އަަހރަްށުވރެ ގިަނުދވަސްެވފައިވާ  ުތެގ އަުޑއެހުެމއް ނުާބއްާވތާ ދެޢަޝަރީ

 .ހުށަަހޅާފަިއވާ މައްސަލަ ކަމަށް

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ހުަށހަާޅފައިާވ  ވިަޔފާރިކޮށް ަހދާކަމަށްއަަމލީޮގތުްނ ކޯޓުގެ ެމޖިސްްޓރޭޓް  106.15.09.10

 .މައްސަލަ
   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ނުޯހާދ  ދައްގޯިތ ެގދޮުރގެ ހުރުަމތް ަކނޑާ، ޯގތީެގ ެވރިަފރާތުެގ ހު  107.16.09.10

 ގެައށްަވދެ، ކުޑަކުދިްނނަށާ އަންެހުނންަންށ ބިރުދައްާކ މާރާާމރީ 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި
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 .ހުަށހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ ހިްނގާފަިއވާކަަމށް 

ޖަލަށްީލގޮތަްށ ަމއްސަަލ  ގައ19.2.08ި ކެީތެގ ަމއްސަަލއެްއގައި މަސްުތާވ ތަ 108.19.09.10

އަިދ މިަކމުެގ  އި ަކމަށާ ުހްނނަްނޖެހިަފއިވާ  ވަކިޮގތަކަްށ ުނިނމި ޖަލުަގއި

ތަްއ ެގއްލިފަިއވާީތ ަމްއސަލަ ޞަޠު ފުރު ވުަމށް ލިިބފަިއވާ ޙުލާ ޞްސަބަބުން އި

 .ެއދި ހުށަަހޅާފަިއވާ މައްސަލަ ބަލައިިދނުަމށް

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ބާރުލިިބގެްނ ުނވާހާުލ ފުލުހުްނ  އެްއވެސް ާޤނޫަނކުން ައދި ަޤާވއިދަުކން 109.19.09.10

މަްސދުަވހަްށ ިޖާނއީ ކޯޓަްށ  6 ދެއްިކ ވާހަކަތަުކެގ ަމއްޗަްށ އިުޢތިާމދުވެ

 ގަބޫލުނުުކރާ ގޮތަްށ ސަްސޕެންުޑ ކޮށްަފއިާވކަަމށް  ވަކީލެްއގެ ހައިިސއްަޔތުން

 ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ނެރެަފއިަވނީ މަްއސަލަ  ުމރެއްޢަ ެގ މައްޗަށް ކޯޓުން ިއލެކްަޝން ކޮިމޝަން  110.20.10.10

ކޮިމޝަުންނ  މައްސަލާގައި އިލެކްޝަންސް، އިބަލަންީވވަަރށް ނުބަލާކަމަށާ 

 އަދި އެއްވެސް، އިުނވާކަަމށާ  އެްއވެސް ަމޢުޫލމާތެްއ ސާފުކޮްށފައި

 .ހުަށހަާޅފައިާވ ަމއްސަލަ ސުވާލެްއވެްސ ުނކުރާކަމަށް

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

 މީހަކު   ހައްޔަރުޮކށްފަިއވާ މައްސަަލއެްއަގއި ފުލުުހންމަސްުތވާތަކެީތެގ  111.20.10.10

 އިތުރު  ފުލުހުްނ ދޫޮކށްުލމުްނވެސް ކޯުޓްނ ދޫޮކށް ނުލާ ަބންުދެގ މުްއަދތު

 ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ ކުރަމުްނދާކަަމށް

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި
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ޖަުލަގއި ަމސައްކަތް ތަކެއްުކރިއިުރ  މާފުށީ .ެގ ޮގތުްނ ޭއނާ ކއް މުަވއްޒިފެ 112.30.10.10

މަްސވެަފއިާވ މައްސަަލ ކޯޓަށް  17މަސައްކަްތ ޮކްށފަިއ މުާސރަުނީދ 

 .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ ލަސްކުަރމުްނދާކަމަށް  އިހުށަހެުޅމުްނ ުނަބލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ސަބަބުްނ ަދތިވެ،  ޫފޓުގެ ިދގު ރުކެްއގެ 60ުހރި  ގޯއްޗެްއެގ ތެޭރަގއި 113.30.10.10

ހުށަަހާޅފައިާވ  ޑަިއދިުނމަްށ ެއިދ ކޯޓަށްނކަ  ބޮޑުގެއްުލމެްއ ިލބިދާެނީތ ރުއް 

ބަލަިއީދ ެއ ރުްއ ެކނޑޭނެޮގތެްއ ހަަމަޖއްސަިއ ިދނުަމްށ ެއދި މައްސަަލ 

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

 ދަރިފުުޅގެ ޫފޅުާމ ފޯްމގައި އެުކއްާޖގެ ބަްއޕަ ސޮއިނުކުުރމުްނ އުފަން  114.10.10.10

ދަިރފުޅުެގ  ދުަވހުެގ ސެޓްފިެކޓް ނުެހއްިދވާ ަމއްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެުޅމުން

ނުިނިމ  ނުކުެރވިެގްނ ަމއްސަލަ ނޭނގޭކަަމށް ުބެނ ޙާިޟރު  ބައްަޕ ވީަތނެއް 

 .އްސަލަހުަށހަާޅފައިާވ މަ  ކަަމށް ގިަނުދވަސްަވމުްނދާ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

އަަވށަްށ ބަޔަުކ ގޮްސ  ގަުމ މުކުިރމަގު .ދުަވހުެގ ޭރ ލ 2010އޭޕްީރލް  17 115.10.10.10

ތަޙުޤީޤު ކުުރަމށްފަުހ  ހިްނގި ހަަމނުެޖުހމަކާ ގުިޅގެްނ ުފލުހުްނ ަމއްސަލަ 

ޙާިޟރުވުަމްށ  އަށް ކޯޓަށ2010ްއޮްކޓޯބަރ  20ދޫކޮށްލާަފއިީވނަަމވެސް 

 ނަަމވެްސ ިދރިުއޅުުމެގ ކަްނތަްއތަކާ ާއއިލާ  އި ޗިޓް ލިބިފަިއވާަކމަށާ

ދޫކޮށްލާަފއި މާެލއަށް ިދއުްނ ަދތިާވތީ ަރށާ ަކއިރި ރަެށއްެގ ކޯޓަކަށް 

 .ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލަ ަބދަލުކޮށްިދނުްނ ެއދި މައްސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި
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ައއިލެްނޑް އެްނޓަރ ޕްަރއިސަސް ޕްަރއިެވޓް ލިމިޓެްޑން ުޖޑީޝަްލ  ޓްރެޒަރ 116.11.10.10

ޮކިމޝަްނެގ ަމއްޗަށް ދަުއވާކުިރ ަމއްސަލަާއ ގުޅިެގްނ  ސަރވިސް

  ހުށަހަާޅފަިއާވ މަްއސަލަ  ކޮމިޝަްނެގ މެމްަބރުކު

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

އެްގރިމެންްޓަގއި ަކނޑައަޅާފަިއވާ މުްއަދތުަގިއ ަޙވާލުކުރުަމށް ސަފާރީ އުަޅދު  117.11.10.10

 ދު މައްސަަލ ަމދަީނ ކޯޓަށް ހުަށހަާޅފައިަވނިކޮްށ ެއުއޅަނ ޙަވާލުނުުކރުުމން

އެްގރިެމން ކޯޓްގަިއ  ކުއްޔަށް ިދނުމަްށފަހު އެ  އެހެްނ ފަރާތަަކށް

 .ހުަށހަާޅފައިާވ ަމއްސަލަ ކަަމށް ރަޖިސްޓްރީޮކށްފަިއވާ

   އެޖެންޑާގައި ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން

ކޯޓާ ަޙވާލުެވ  އެއްކޯޓުގަިއ ހިނަގުމންާދ ސާބިުތ ދަަރނީެގ ަމއްަސލަ 118.13.10.10
ބަލާނެކަަމށް ނުބުާނތީ ުހށަހަާޅފައިާވ ެއމައްަސލަ  މެޖިްސޓްރޭޓްހުންެނވި 
 .މައްސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

119.14.10.10 

31.10.10 

ކޯޓަްށ ުހށަަހޅާފަިއާވ  ެގްނގުޅޭީތ،ާޒތީކަްނތަްއތަކެްއ  ކޯޓުެގ މެިޖސްްޓރޭޓް
އެިދ  އެހެްނ ެމިޖސްޓްރޭޓަކާ ަޙާވލުކޮށްދިުނމަށް  މަަދނީ ދެަމއްަސލަ

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

އެްއ  ހިަބ ެބުހމުެގ މައްސަލަެދ ޯގއްެޗއްެގ ކޯޓުގަިއ ިހނގަުމންާދ  120.17.10.10

 މެިޖސްޓްރޭޓް ަބދަުލވުުމން  ބަލަުމންައއިސްމައްސަަލއެްއގެ ގޮުތގަިއ 

 ބަލަުމްނދާ ަކމަށާއި ދެޤަޟިްއާޔއެްއެގ ދަުށން ދެ މަްއސަލައެްއގެ ގޮުތަގއި 

ގޮާތމެުދ  ބެލިމެޖިސްޓްޭރޓް ަމއްސަލަ  ބެލިަމއްސަލަ  އަދި ުކރިން

 ައދި  ބާޠިލުކުރާކަމަާށއި ަމއްސަަލ  ބެލިކުރިްނ  ބުނެ  ހިތްަހމަޖެހޭަކމަށް 

 މައްސަަލއިެގ ައޑުއެހުްނތަްއ ަސރުކާރު ަބންުދ ދުވަްސުދވަުހ ޭރނގަޑު 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި
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 .ުހށަހަޅާަފިއވާ މައްސަލަ ަކަމށް ބާއްަވމުްނދާ

ފޮުރަވއިެގްނ  ދަރިން  2 ދެީމހުްނނަްށ ލިބިފަިއވާ ވަިރުވމަށްފަުހ  ންއަންެހނު  121.21.10.10

ިހތަޫދ .މައްސަލަ ސ ނުަދއްކާ ައދި ީމހުން ޮފނުަވިއގެްނ މާރާާމރީ ިހންގާ 

 ަގއި 2010އޮކްޓޯބަރ  18ގައި ހުށަހަޅާ 2010އޮކްޓޯބަރ  13ކޯޓަށް 

ެއިދ  ފުރަތަަމ އަޑުއެުހން ާބއްާވފަިއާވ ަމއްސަލަ ައވަސްކޮްށދިުނމަށް 

 ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

   އެޖެންޑާގައި ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން

 25ޙާޟިރުުވމަްށ  ވަރި ސާިބތުކުރުުމގެ ަމއްސަާލގަިއ އާއިާލއާބެހޭ ޯކޓަށް 122.25.10.10
 30 ށް ިޗޓެއްފޮުނާވ ޙާިޟރުާވންޖެޭހ ގަޑީގެ 11:30ގެ 2010އޮކްޓޯބަރ 

 މިނެަޓށް ވެފަިއަވނިކޮށް މައްސަަލ ކެންސަްލވެްއެޖކަމަށް ުބނެ ޯފުނން 
 ކުރަްނޖެހޭ މަސައްަކްތ ހުއްޓާަލްނޖެިހ އެތަެކއް ޖަވާުބދީފަިއާވތީ، މިައުދ 

 ގެއްުލންތަކެްއ ެވފައިާވތީ މިކަްނ މިޮގތަްށ ައމަލުކުރާ ސަބަުބ ބަލަިއދިުނމަށް 
 .އެިދ ހުަށހަޅާަފއިާވ މަްއސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ނިޑޔާުރންތަކެްއ  ކަހަލަ ހަިޑުމޑުދާރު ތަކަްށ ަވއްދާަފއިތިބި ދަށު ކޯޓު  123.26.10.10 ފަ

ޒިންމާތަކަށް  ދިެވހިރާްއޭޖެގ ހައިކޯަޓްށ ުނވެްއދުަމްށ ދަުއލަުތގެ 

 .ޮގަތށް ުހށަހަޅާަފިއވާ މައްސަލައިލްތިާމސްެއއް

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

އާއިާލއާބެހޭ ކޯުޓގަިއ ައންެހނުްނނާ ެމދު ސުްލހަވުަމށް ހުށަަހާޅފައިާވ  124.26.10.10

ަގއި ަކމަްށވާިއުރ ައދި 2010އޮްކޓޯބަރ  6ނިިމަފއިަވީނ  މައްސަލަ

ގަިއ ިހނަގމުްނދަނިކޮްށ ައްނހެނުްނ ައވަުށ ކޯޓު ަގމު ުތނޑީ.މިޤަޟިްއޔާ ލ

ަމއްސަލަ ކޯޓުްނ  ުހށަހެޅި  ންއަެނއްކާ ިމފަާރތާެމދު ދަުއވާުކރަ

   ޖެންޑާގައިޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެ
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 .ހުަށހަޅާފަިއާވ މަްއސަލަ ބަލައިެގންފަިއވާަކމަށް

ޭގެގބަދަުލ  ވިލުފުށީ.ވަނަ ައހަރުެގ ުސނާީމަގއި ހަލާކުވެަފއިާވ ތ 2004 125.10.11.10

ެއިދ  ހަަދިއދިުނމަށް  ހޯދުުމެގ ަމއްސަަލ މާޭލގެ ަމދަީނ ކޯޓުްނ ބެލޭެނޮގތް

 .ހުށަހަާޅފަިއވާ މަްއސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ްއ ޚެއެެހންރަށަުކްނ ނިާޔވި ތާރީަޚށްވުެރ ކުރީެގ ތާރީނޫްނ  ނިާޔވިަރށް 126.24.11.10

މަުރ ސާބިތުކޮށްަފިއވާ މައްސަަލއެްއގެ ސަބަުބން ަމރުހޫްމެގ ން ޖަހަިއގެ 

ނޑުެގ ަދިރންެގ ކިބަިއަގއި.އދ  ދަަރނި ްނ ަމހިބަޫދ ބަ

 ނިގުަޅިއގަެނވިަފިއވާކަމަްށ ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ 

   އެޖެންޑާގައިޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން 

މުރު ސާިބުތ ކުރުމަްށ ޢު  ގެމެޖިސްޓްޭރޓްެގ ައންހެުންނެގ މަްނމަ  127.27.11.10

އޮުޅވާލުަމށް ަމސައްކަްތ  ދެފަހަުރމަިތްނ ޯކޓަށް ހުަށހަޅަިއެގން އަސްުލ އުމުރު 

 ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލަ ކޮށްފަިއވާކަމަށް 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ދެމީުހްނނަްށ ލިިބފައިާވ ދަރިުފޅުެގ ަހޟާަނތުެގ މައްސަަލ މާލޭ ފެެމީލ  128.30.11.10

އެަމްއސަލަ  ހުަށހަޅާަފިއވުުމްނ  މާެލ ައއުމަީކ ފަސޭހަަކަމކަށް ނުާވތީ ކޯޓަށް

 .ހުށަަހޅާފަިއވާ މައްސަލަ ފުވަްއމުލަކު ޯކޓަށް ަބދަލުކޮްށިދނުްނ ެއދި.ޏ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ކަްށ ބަޔަުކ ޤައްމިފަާރތުެގ ޙަ ަވަނ ާމއްާދެގ ަދށުްނ  24ނުއަާސސީެގ ގާނޫ  129.01.12.10

ެއދިފަިއަވނިކޮށް ެއހެްނ  މުރަަކށްޢަ އަރަިއަގނެފަިއވާ މައްސަާލގަިއ ކޯޓު

ހުަށަހޅާފަިއވާ  ނަާގަފއިވާކަަމށް ޤާޟީއަކާ މަްއސަލަ ަހވާލުނުޮކށް ޗުއްޓީ

   އެޖެންޑާގައިޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން 
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 .މައްސަލަ

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި.ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލަ ާޅފައިާވ ަމއްސަލަ ލަސްވަުމްނދާތީހައިކޯޓަްށ ހުަށހަ 130.12.12.10

ލިބޭފަރާތްަތްއ ިދރިއުޭޅ  ސިވިްލ ކޯޓަްށ ަމއްސައަަލއެްއ ުހަށހެޅުުމން ަދއުވާ 131.12.12.10

.ފޯމުބަަލއިެގންފަިއ ުނވާީތ ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލަބުެނ ރަށުކޯޓަްށ ހުަށޅުަމށް

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

ުމުރ ެނރުމުެގ ޢަ ޙުކުަމްށ ދާީއދުކޮްށ ަހިއކޯޓުން ޮކށްފަިއވާ މަަދީނ ކޯޓުްނ  132.12.12.10

ެނުތމުްނ  ސަބަބުން ޮލރީ ނުުދއްިވ ާއއްަމީނއެްއ ލިބޭެނ ެއްއވެސް ގޮެތއް

 ުހށަހަޅާަފިއވާ މައްސަލަ  ެގއްުލން ލިެބމުްނދާކަަމށްއާއިާލއަށް 

   ޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން އެޖެންޑާގައި

133.21.12.10

  

މެޖިސްްޓޭރޓް އެ  އަޮތޅު އިސް.ގދ އެއްލާެޖްއސުމުެގ ަމއްސަލަ  މިަފއިވާ ނި

 ޚިލާފަށް  ނިްނމާފަިއާވގޮތާ އެ މައްސަލަ ކުރިން، ށްފަހުކޯޓާއި ހަާވލުުވމަ 

 .ވާކަމަްށ ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަިނންމާަފއި  އަލުން 

   އެޖެންޑާގައި ގޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން

މަހަްށާދ ަދރިފުުޅ  6ދެމަިފރިްނެގ ފިރިމީާހެގ ައމުަރށް ނުކިަޔމަްނތެިރވެ،  134.22.12.10
ކުއްޖާ މާލެައއިސް ކުއްާޖެގ ަމްނމަ ޭނނިގ  ފިިރީމހާއަްށ  ގޮަވިއގެން 

ާރްއޖޭްނ ، ދިނުަމށާ އެކަްނ ުހއްޓުވާ ިއންޑިޔާައށް ދާްނއުޅޭީތ ގޮަވިއގެން 
 ބޭރަށް ނުެދޭވގޮަތށް ކޯޓުައމުެރއް ނެެރދިުނން އެދި 

    އެޖެންޑާގައި ގޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން

ޔަފާިރ ކުާރ ވި  ެމޖިސްޓްޭރޓަކީ މަސްުތވާ ަތކެތީގެއަޮތޅުެގ ަރށެްއގެ . ގދ 135.26.12.10
 ުކދިްނނަށް ްނ ފިރިެހން މީހެއްަކމަާށއި، އަދި ރަުށގަިއ އުޅޭ ޒުވާ 

ިތނަޫދ . ގދމަސްުތވާތަކެިތ ީދގެްނ ިފރިެހންކުިޅ ކުޅެުމްނާދ މީަހކަށްވާީތ 

    އެޖެންޑާގައި ގޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން
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 މީހުން ިގަނއިން އުޅޭ ރަށެްއގެ ެމޖިސްޓްރޭޓްަކމަށް ަބދަލު ނުކުރުމަށް  ކަހަަލ
 .އެިދ ހުަށހަޅާަފއިާވ މަްއސަލަ

ތެލުެގ ސަބްސިީޑ ނަހަަމ ޮގތުަގިއ ދޯީނެގ ފަުޅވެިރންަންށ މަސްޯދންޏެްއެގ  136.26.12.10

ބޭުނންކޮްށފައިާވތީ، އެ ަމއްސަލަ ަޝރީޢަުތން ހުކުެމއް އިްއވުާމިއ  ނޭނގި

ނުފޫާޒއި ބާުރެގ  އެްއގެގޮސްަފިއ ވަނިޮކށް ކްރިިމނަލް ކޯޓުގެ ާޤޟީ ހަމަައށް

ތުުރ އިަމއްސަަލ ރަްއދުާވ ަފރާތަްށ ނަަހމަޮގުތގަިއ ޭބނުންކޮްށ  ބޭނުން

ރިޝްަވުތގެ ޭބުނންކޮްށ ައދި ޮދުގ ހެކިބަްސ ިއަހވަްނދޫ  ,އްީދ ޞަޠެ ފުރު

މައްަސލަ އޮއްަބއިލުަމްށ މަސައްަކތް ުކރަމުްނ  ކޯޓު މެުދވެރިޮކްށ ހޯަދއި

 . ދާކަމަްށ ުހށަހަޅާަފއިާވ ަމއްސަލަ

    އެޖެންޑާގައި ގޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން

ލިުޔންތަކުެގ ޙަޤީޤަަތށް ނުބަލާ ޝަީރޢަތެްއ މައްސަާލގައި ުހށަހަޅާަފއިވާ  137.27.12.10

ނިްނމާފަިއވުުމން، ތެުދވެރިަކމުަގިއ ޝަރީަޢތް ކުުރމަށް ކޮްށފަިއވާ ހުަވއާ 

އެްއގޮްތވާ ޮގުތެގމަތިްނ މިޤާޟީ ދެިމނުުހންާނނެކަްނ ހާަމވާކަމަށާ، ދަުއާވ 

ކުރާފަރާުތން ލިުޔންތަްއ ހުަށހަޅާަފއިަވނިކޮށް އެކަްނ ވަްނހަނާ ކުުރމުެގ 

 .ަޔތުަގއި މައްަސލައެްއގެ ޙުުކމްކޮްށފައިވާަކމަށްނި

    އެޖެންޑާގައި ގޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން

އިަހވަްނޫދ .ހިަތޫދ ކޯޓަްށ ާޙޟިުރ ކުރުމަްށ ހއ.ބަަހއްަޓއިެގްނ ސ ބަންުދގައި  138.29.12.10

ސްޓޭަޝަނށް ކޮށްަފއިވާ އަުމރަކީ ކޮން ޤާޫނެނއްގެ ދަުށން ޮކށްަފއިާވ  ޕޮލިސް

  ުހށަހަޅާަފިއވާ މައްސަލަ  ސާފުުކރުމަށް   އަމުެރއްތޯ

    އެޖެންޑާގައި ގޝަކުވާ ކޮމިޓީގެ ޕެންޑިން
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 ދައުވާ އުފުލިފައިވާ މައްޗަށް ކޮމިޝަންގެ އަހަރު ވަނަ 2010  3.5
 

#  
ހުށަހެޅި 

  ކޯޓް /ތާރީޚު 
  ވަކީލު   ބާވަތް 

އަޑުއެހުން 

ބޭއްވުނު 

  އަދަދު 

  މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު 

01  
25.07.10 

  މަދަނީ ކޯޓް 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަްއސަލައަށް ދީފަިއވާ 

ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހި އަލުން ބަލައިދުނުމަށް 

ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ނުބަލާ ލަސްވަމުންދާތީ، 

   މަދަނީ ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާކަމަށް 

ހުށަހަޅާފައިވާ  ޓްރެޝަރ އައިލެންޑްގެ ފަރާތުން

  .މައްސަލަ

ލީގަލް  ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަންގެ

އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު 

  ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޢަބްދުލްަޣފޫރު

09  
ކޯޓްގައި މައްސަލައިގެ 

 އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ދަނީ 

  

 
   



 

 

               ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   2010ކޮމިޝަންގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
99 

  އުސޫލުތައް ޤަވާއިދުތަކާއި .4
  

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

  

 ޤަވާޢިދުތަކާއި ނިޒާމްތައް އެކުލަވާލުން  4.1

  
 ކުރުމަށްޓަކައި އެދެވޭގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަންގެ މި ކުރެވިފައިވާންބަޔާ ޤާނޫނުގައި

  .އެކުލަވާލާފައެެވ ވަނީ ދުތައްއިޤަވާ ތިރީގައިވާ އަހަރު ވަނަ 2010 ތެރެއިން ޤަވާޢިދުތަކުގެ އެކުލަވާލަންޖެހޭ
  

 މިންގަނޑު ސުލޫކީ ފަނޑިޔާރުންގެ .1
 ޤަވާއިދު ކުރުމާބެހޭޢައްޔަން ހޯދުމާއި ފަނޑިޔާރުން ރަށުކޯޓުތަކަށް .2
 ޤަވާއިދު ކުރުާމބެހޭޢައްޔަން ހޯދުމާއި ފަނޑިޔާރުން ކޯޓުތަކަށް މާލޭ .3
 ޙަވާލުކުރުން ޝަރިޢަތްކުރަން ވަގުތީގޮޮތުން ކޯޓެއްގައި އެހެން ފަނޑިޔާރުން .4
 ލުޞޫއު ށް ފަނޑިޔާރުން  ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެޓަހައިކޯ .5

  
  .ހުށަހަޅާފައެވެ ވަނީ ކޮމިޝަނަށް އެކުލަވާލާ ޤަވާއިދުތްައ ތިރީގައިވާ އިތުރަށް މީގެ
  

 ޤަވާއިދު ހިންގާ ކޮމިޝަންގެ .1

ތަޢާރުޟުވާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  މަސްލަޙަތާލިއްޔަތާއި އަމިއްލަ ފަނޑިޔާރުންގެ މަސްއޫ .2
 ޤަވާއިދު

 
  

  ލަފާ ފޮނުވާފައިވާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި .5
  

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ހިމެނޭ މާއްދާގައި ވަނަ 21 ޤާނޫނުގެ ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް
  މަސައްކަތްތައް؛ ކުރެވިފައިވާ ދަށުން ގެ) ރ( އެމާއްދާގެ ތެރެއިން ބާރުތަކުގެ
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 ކުރުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާއެރުވުންޢައްޔަން އުއްތަމަފަނޑިޔާރު  5.1

ވަނަ މާއްދާގައި، އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ  147ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ކުރާނީ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ޙައިޡިއްޔަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަށާއި، މިގޮތުން ޢައްޔަންމަޤާމަށް މީހަކު 

ކުރާ މީހަކު ކަނޑައަޅާނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ޢައްޔަންއުއްތަމަފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް 
ސާއެއްގައި ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލް

އަޣުލަބިއްޔަތުން އެނަމެއް ފާސްވުމުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މިކަމާގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމަށް  ހޯއްދެުވމަށްޓަކައިމަޝްވަރާ 
އާއި ގައި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 2010ޖުލައި  12 ފައިވާތީ،އެދިވަޑައިގެން

  .ބައްދަލުކުރަްއވާފައިވެއެވެ
  

 ވަކިވާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ގައި ތަސްދީޤުކުރެވުނު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ 2008  5.2
 ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދުފަނޑިޔާރުންނަށް އިނާޔަތް ދިނުމުގައި 

  
 ނަންބަރުން ވަނަ 3 ގެ)ނ( މާއްދާގެ ވަނަ 21 ޤާނޫނުގެ ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް

 ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރުމާ އަށް 2008 ޤާނޫނޫއަސާސީ  ،ދަށުން ބާރުގެ ލިބިފައިވާ ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް
 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ވަކިވާ ވަޒީފާއިން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ދަށުން ގެ) ނ( ގެ 285 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ބޭނުންނުވާތީ ވުމަށްޢައަްޔން އަމިއްލައަށް ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އަހަރުދުވަހުގެ ދެ ބުނާ ގައި )ށ( ގެ 285
 ޤަވާޢިދެއް ކޮމިޝަނުން އިނާޔަތްދިނުމަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޭނުންވާ ރިޓަޔަރވާން ވަޒީފާއިން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ

 ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ޤަވާޢިދުގައި މި. ފޮނުވާފައެވެ މަޖިލީހަށްވަނީ ރައްޔިތުންގެ ގައި 2010ޖޫން  14 ލަވާލައިއެކު
 އުސޫލު އިނާޔަތްދޭނެ އިނާޔަތްތަކާއި،  ދޭ ފަނޑިޔާރުންނަށް ވަކިކުރެވޭ ޙާލަތްތަކާއި، ވަކިވާ ވަޒީފާއިން

   .ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
  

  ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ރިޕޯޓް މުސާރަ އެކުލަވާލުމުގައިފަނޑިޔާރުންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން   5.3
  

 އޮނިގަނޑު މުސާރައިގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ކޮމިޝަނުން
 އަލުން މުއްދަތުގައި، ލިބިފައިވާ މުރާޖާކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވި، ކޮމިޓީގައި މާލިއްޔަތު މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ
 ކޮމިޓީއެއް ކޮމިޝަނުން ކުރުމަށްމުރާޖަޢާ އޮނިގަނޑު އެ ނިންމެވުމާގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅުމަށް މުރާޖާކޮށް
 ރައްޔިތުންގެ ގައި 2010 ނޮވެމްބަރ 1 ފާސްކޮށް ކޮމިޝަނުން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި ކޮމިޓީން އެ އެކުލަވާލައި
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 އިނާޔަތްތަކަށް އެލަވަންސްތަކާއި އޮނިގަނޑާއި މުސާރައިގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ރިޕޯޓުގައި މި .ފޮނުވާފައެވެ ވަނީ މަޖިލީހަށް
 .ފާހަގަކޮށްފައިެވއެވެ ކަންތައްތައް ބެލި އެކުލަވާލުމުގައި އޮނިގަނޑު ބަދަލާއި އަންނާނެ

 
 
 
 
 
  

  އެހެނިހެން .6
  

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

 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު ) ރ(، )ނ(، )ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  285ޤާނޫނުއަސާސީގެ  6.1
  އަދާކުރުމުގައި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް

  
 ތިބި ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް" ގައި) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 285 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ފުރިހަމަވާކަން ތައްޠުަޝރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 149 ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި ކިބައިގައި، ފަނޑިޔާރުންގެ
 މި ކޮމިޝަނުން، ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 157 ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި ނޫންކަން ނުވަތަ

  މިގޮތަށް." ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ ތެރޭގައި ދެއަހަުރދުވަހުގެ ގިނަވެގެން ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް
 ޠުޝަރު ފަނޑިޔާރުން ތިއްބެވި ޚިދުމަތުގައި ފެށިއިރު ކުރަން މަލުޢަ އަސާސީއަށް ޤާނޫނު ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ
 ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅުމަށް ގޮތުގެމަތިން މާއްދާގައިވާ ވަނަ 149 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނޫންކަން ނުވަތަ ފުރިހަމަވާކަން

 ،)ނ( ،)ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 285 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ،ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި މިގޮތުން. އެކުލަވާލާފައެވެ ކޮމިޓީއެއް ވަނީ
 ،)ނ( ،)ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 285 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފާސްކޮށް ކޮމިޝަނުން ރިޕޯޓް ލިއެކުލަވާ ރިޔާޢަތްކޮށް އަށް) ރ(
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ރިޕޯޓްގައި މި ޢަމުަލކުރާނީ ވަކިކުރުމުގައި ކުރުމާޢައްޔަން ފަނޑިޔާރުން ދަށުން ގެ) ރ(

 ވަނަ 58 ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް އޮތް ދުވަހު ވަނަ 2010މެއި  11 ބަލައިގެންކަމަށް މިންގަނޑުތަކަށް
  .ނިންމާފައެވެ ވަނީ ބައްދަލުވުމުން
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  ސަރކިއުލަރވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ  2010 6.2

 
  މިންގަނޑު ސުލޫކީ ފަނޑިޔާރުންގެ JSC/2010/CIR/01  2010 ޖަނަވަރީ 14

ކަމަށާއި އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ JSC/2010/CIR/02  2010 ޖަނަވަރީ 14
ބޭފުޅުން އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުކަމަށް އުތުރުބުރީ އަރިއަތޮޅު

  ހަމަޖެއުްސން

ބޭފުޅުން ޤާޟީކަމަށް ކޯޓުގެ ޢާއިލާބެހޭ ޖިނާއީކޯޓާއި JSC/2010/CIR/03  2010 މެއި 23
  ހަމަޖެއްސުން

ކަންތައްތައް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއާއި ފަނޑިޔާރުންގެ JSC/2010/CIR/04  2010 ޖޫން 23
  ބެލެހެއްޓުން

މިލަދުންމަޑުލު ކޯޓް، މިލަންދޫ އުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު JSC/2010/CIR/05  2010 މެއި 30
ކޯޓް،ނިލަންދެއަތޮޅު ހޮޅުދޫ ވެލިދޫ، ދެކުނުބުރީ
ހިރިލަންދޫ ކޮޅުމަޑުލު އަދި ކޯޓް، ކުޑަހުވަދޫ ދެކުނުބުރީ
  .ހަމަޖެއްސުން މެޖިސްޓްރޭޓުން ކޯޓަށް

ކުރުމާބެހޭޢައްޔަން ހޯދުމާއި ފަނޑިޔާރުން ރަށުކޯޓުތަކަށް JSC/2010/CIR/06  2010 ޖޫން 13
  ޤަވާއިދު

ކުރުާމބެހޭޢައްޔަން ހޯދުމާއި ފަނޑިޔާރުން ކޯޓުތަކަށް މާލޭ JSC/2010/CIR/07  2010 ޖޫން 13
  ޤަވާއިދު

ވަގުތީގޮތުން ކޯޓެއްގައި އެހެން ފަނޑިޔާރުން JSC/2010/CIR/08  2010 އޮކްޓޯބަރ 07
  ޙަވާލުކުރުން ޝަރިޢަތްކުރަން

ޤާނޫނުއައުމާގުޅިގެން ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ JSC/2010/CIR/09  2010 ނޮވެމްބަރ 22
މެޖިސްޓްރޭޓުން އަންގަވަންދެން ވަކިގޮތެއް ކޮމިޝަނުން

  އުސޫލު ޢަމަލުކުރަންވީ
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   ން ކޮށްފައިވާ ބައެއް މުހިންމުކަންތައްތައް ކޮމިޝަނު އަހަރު ވަނަ 2010 6.3

  
. ބާއްވާފައެވެ ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް 138 ކޮމިޝަންގެ ނިމުނުއިރު އަހަރު ވަނަ 2010

   ތެރޭގައި؛ ނިންމުންތަކުގެ މި. ވެނިންމާފައިވެއެ ނިންމުމެއް 269 ކޮމިޝަނުން މިބައްދަލުވުންތަކުގައި
 
 
  

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށާއި ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް  6.3.1
  ކުރުން ޢައްޔަންބޭފުޅަކު 

 ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ސުޕްރީމްކޯޓުގައި މަގާމަށް ރައީސްކަމުގެ ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް
 އަދި هللاަޢބްދު މުޙައްމަދު އާދަމް އަލްއުސްތާޛު ފަނޑިޔާރު އިންތިޚާބުކުރެއްވި ކޯޓުން އެ ފަނޑިޔާރުންގެތެރެއިން،

 ތެރެއިން މެމްބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަގާމަށް ރައީސްކަމުގެ ނާއިބު ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް
 ޖުޑީޝަލް ބޭއްވި ދުވަހު ވަނަ 2010 އޯގަސްްޓ 31  ޢަލީ އަފްރާޝީމް ޑޮކްޓަރ މެމްބަރު ކަނޑައެޅުއްވި އެމަޖިލީހުން
 ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް. ކުރައްވާފައެވެ ޢައްޔަން ވަނީ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނަ 98 ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް
 ކޮމިޝަންގެ ކުރައްވާފައިވަނީ ޢައްޔަން ނައިބުރައީސް ރައީސާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުންގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި
  .ވޯޓަކުންނެވެ ސިއްރު ނެގުނު މެދުގައި މެމްބަރުގެ

  
  

 ކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުން އަލުންޢައްޔަންޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިފަހުން  6.3.2
  ނުޖެހޭނެކަމަށް ނިންމުންކުރަން ޢައްޔަން

  
           ޗިޓުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ކޮށްފައިވާޢައްޔަން ފެށިފަހުން ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

 އެގޮތަށް ޖެހޭީތ ކުރަންޢައްޔަން އަލުން ފަނޑިޔާރުން ތިބި މިހާރު ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 285 ޤާނޫނުއަސާސީގެ"
 ނުޖެހޭނެކަމަށް ކުރުންޢައްޔަން އަލުން އެބޭފުޅުން ވީނަމަވެސް އޮތްކަމުގައި މިހެން" ދަންނަވަން ވާހަކަ ޢަމަލުކުރެވޭނެ
 ދުވަހު ވަނަ 2010 އޯގަސްޓް 6 ފޮނުވުމަށް އަލުން އިސްލާހުކޮްށ ޗިޓްތައް ލިޔެފައިވާ އެގޮތަށް އަދި. ނިންމެވިއެވެ

  .ވެނިންމާފައެ ވަނީ ބައްދަލުވުމުން ވަނަ 96 ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް އޮތް
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  ވަނަ އަހަރަށް ކޮމިޝަންގެ އެކްޝަން ޕްލޭން ކަނޑައެޅުން 2011 6.3.3

 23 ގޮތަށް ތިރީގައިވާ ޕްލޭން އެކްޝަނަށް އަހަރުގެ ވަނަ 2011 ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް 
 ވަނީ ބައްދަލުވުމުން ވަނަ 108 ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް އޮތް ދުވަހު ވަނަ 2010 ސެޕްޓެމްބަރ
  .ނިންމާފައެވެ

  

  ހަރަކާތް  ސްޓްރެޓެޖީނަންބަރު

  ހޯދުން އިޙްތިރާމް އިތުބާރައި ރައްޔިތުންގެ ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް  1

ކޮމިޝަނަކީ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް  1.1
މިނިވަންކަމާއެކު ކަމާ މުސްތަޤިއްލު
ބުރަނުވާ ވަކިފަރާތަކަށް

ގޮތުގައި މުއައްސަސާއެއްގެ
  .ގާއިމުކުރުން

ޢިމާރާތް، ހިނގަމުންދާ ކޮމިޝަން ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް 
 .ވަކިކުރުން އޮފީސްތަކާ ދާއިރާގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި

ލާޒިމްކުރާ މައްޗަށް ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް 
 .އާއްމުކުރުން ފާސްކޮށް ގަވާއިދުތައް

ގޮތާއި، ޝަކުވާހުށަހެޅޭނެ ގުޅޭގޮތުން ފަނޑިޔާރުންނާ 
ލާއެކުލަވާ ޕްރޮސީޖާ ބަލާނެގޮތުގެ ޝަކުވާތައް
 .އާއްމުކުރުން

ޕްލޭނެއް އެކްޝަން މެދުރާސްތާގެ ކޮމިޝަންގެ 
  އެކުލަވާލުން

 ޤާނޫނުގައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  1.2
 ކޮމިޝަންގެ  ގޮތުގެމަތިން

 ބާރުތައް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ
  .ދެނެގަތުން ންމެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ

 ދަތުރުުކރުކޮށް ޤައުމުތަކަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ތަރައްޤީވެފައިވާ 
އެ އަދި ދެނަގަތުމާއި، މަސައްކަތްތައްކުރާގޮތް އެތަންތަނުގެ
 ތަޖުރިބާ މެމްބަރުން ކުރުމުއްދަތުގައި ގައުމުތަކުގައި

 ފުރުސަރުތުހޯދުން ހޯދަދައިދިނުމަށް

 އެކްސްޕާޓުން އިންޓެގްރިޓީ ޖުޑީޝަލް  ކުރުމުއްދަތަކަށް 
 ހޯދަދައިދިނުމަށް ތަޖުރިބާ މެމްބަރުން ކޮމިޝަންގެ ގެނަސް

 .މަސައްކަތްކުރުން

ންނަށްމެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ފަންނީ ކަމާބެހޭ 
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  .ބޭއްވުން ސެމިނާތައް ބައްދަލުވުންތަކާ މަސައްކަތު

 އިދާރީ ގުޅުވައިގެން މަސްއޫލިއްޔާތާއި ކޮމިޝަންގެ   ހަރުދަނާކުރުން އިދާރާ ކޮމިޝަންގެ  1.3
 އާއި ޖާގަ ބޭނުންވާ ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅައި އޮނިގަނޑެއް
 ޗާޓެއް އޯގަނައިޒޭޝަން އާ އިތުރުކޮށް މުވައްޒަފުން
  .އެކުލަވާލުން

  ހޯދުން އިތުބާރު ފަނޑިޔާރުންގެ ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް  2

 މަސައްކަތާއި ކޮމިޝަންގެ  2.2
 ކަންތައްތައް ފަނޑިޔާރުންނާގުޅޭ

 މަޢުލޫމާތު ގެންދާގޮތާބެހޭ ކޮމިޝަނުން
  .ހާމަކުރުން

 ބަލާނެ މައްސަލަތައް އިދާރީ މަޤާމާގުޅޭ ފަނޑިޔާރުންގެ 
 އާއްމުކުރުން ހަދަިއ އޫސޫލެއް

 ނިންމާ ކޮމިޝަނުން ގުޅޭގޮތުން މަޤާމާ ފަނޑިޔާރުންގެ 
 .ހާމަކުރުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ނިންމުންތައް

 ބާރުތަކަށް މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ކޮމިޝަންގެެ 
  .އަހުލުވެރިކުރުން އާއްމުން ފަނޑިޔާރުންނާއި

  ހޯދުން ފަނޑިޔާރުގެއަށް ފަނޑިޔާރުންނާއި އިތުބާރު ރައްޔިތުންގެ  3

ތެރެއިން އިމުގެ ޤާނޫނީ ކޮމިޝަނަކީ  3.1
މުޖުތަމަޢެއްގައި ޑިމޮކްރެޓިކް
މިންވަރަށް ބަލައިގަންނަ
ހިންގާ ހުޅުވާލެވިގެން

  . ހެދުން މުޢައްސަސާއަކަށް

 ކޮމިޝަންގެ ގޮތެއްގެމަތީން ކަނޑައަޅާ ކޮމިޝަނުން 
 އާއްމުކޮށް ޖަލްސާތައް ކޮމިޓީތަކުގެ ޖަލްސާތަކާއި
 . ހުޅުވާލުން

 ކޮމިޝަންގެ އެޖެންޑާ ޖަލްސާތަކުގެ ކޮމިޝަންގެ 
 ޝާއިޢުކުރުން ވެބްސައިޓްގައި

 ކޮމިޝަންގެ ގޮތެއްގެމަތީން ކަނޑައަޅާ ކޮމިޝަނުން 
 ވެބްސައިޓްގައި ކޮމިޝަންގެ ޔައުމިއްޔާތައް ނިންމުތަކާއި،
 ޝާއިޢުކުރުން

 މަހާސިންތާއެއް އެއްފަހަރު އަހަރަކު ފަރާތްތަކާއެކު ކަމާބެހޭ 
  .ބޭއްވުން

 ނޫސްކޮންފަރެންސް ކޮމިޝަނުން އެއްފަހަރު މަހަކު މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަންގެ  3.2
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 .ބޭއްވުން  .ހާމަކުރުން މަޢުލޫމާތު އާއްމުންނަށް

 ނިންމުންތަކާ ނިންމާ ދުވަހަށް ދުވަހުން ކޮމިޝަނުން 
 އެ ގޮތެއްގެމަތީން ކަނޑައަޅާ ކޮމިޝަނުން ބެހޭގޮތުން
  ިދނުން މީޑިއާއަށް ޚަބަރުތައް

  
 

  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 2011 6.3.4

 ޕްލޭނުގައި އެކްޝަން ސްޓްރެޓީޖިކް އެކުލަވާލައިފައިވާ ކޮމިޝަނުން އަހަރަށް ވަނަ 2011 
 އެކުލަވާލައި ބަޖެޓެއް ރުފިޔާގެ މިލިޔަން 2.3 އަހަރަށް ވަނަ 2011 ހާސިލްކުރުމަށް ލަނޑުދަނޑިތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 ވަނީ ބައްދަލުވުމުން ވަނަ 109 ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް އޮތް ދުވަހު ވަނަ 2010 ސެޕްޓެމްބަރ 30
  .ފާސްކޮށްފައެވެ

  

  :ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން 6.3.5

 އޮތް ދުވަހު ވަނަ 2010 ނޮވެމްބަރ 08 އުޞޫލު ޢަމަލުކުރާނެ ނެގުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ހައިކޯޓަށް
ކޮމަިޝނުން މިއުސޫލު   .ފާސްކޮށްފައެވެ ވަނީ ބައްދަލުވުމުން ވަނަ 125 ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް

  . ކެނޑިޑޭޓުންނަށް މާރކްސްދޭނެ ގޮތް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ  ފާސްކުރެއްވިއިރު

  

ޤާނޫނު އައުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ  6.3.6
ކޯޓުގައި ވަގުތީގޮތުން  ނޫނު އައުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާކޯޓުތަކުގެ ޤާ

  :މަސައްކަތްކުރުމަށް އެންގުން

 ނިމެންދެން ކަންތައްތައްކޮށް ކުރަންޖެހޭ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 67 ޤާނޫނުގެ ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 މަސައްކަތް މެޖިސްޓްރަޭޓކު އެ ،ކުރިން އައުމުގެ ޤާނޫނު ކޯޓުތަކުގެ ބޭފުޅުން، ތިއްބެވި މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގައި

 ޤާނޫނުގެ ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެންދެވުމަށާއި މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ވަގުތީގޮތުން ކޯޓުގައި ގެންދެވި ކުރައްވަމުން
 ގޮތުގައި މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އިސް ކޯޓުތަކުގެ ނިމެންދެން ކޮށް ކަންތްައތައް ކުރަންޖެހޭ  ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 68
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 އިސް ކޯޓުގައި ކުރެއްވި މަސައްކަތް އެބޭފުޅުން  ،އައުމުގެކުރިން ޤާނޫނު ކޯޓުތަކުގެ ބޭފުޅުން، ތިއްބެވި
 2010 ނޮވެމްބަރ 21 އެންގެުވމަށް ގެންދެވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ވަގުތީގޮތުން ގޮތުގައި މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ

  .ފާސްކޮށްފައެވެ ވަނީ ބައްދަލުވުމުން ވަނަ 128 ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް އޮތް ދުވަހު ވަނަ

  

  

 ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ޢާއްމުކުރުން  6.5

 ވަނަ 32 ނު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބޭއްވު ދުވަހު ވަނަ 2009ޑިސެމްބަރ  30
ދިވެހިސަރުކާރުގެ ވަނީ ގައި  2010ފެބްރުއަރީ  3ފާސްކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު  ޖަލްސާއިން

 . ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކޮށް ޢާއްމުކޮށްފައެެވ
އުސޫލެއްގެ  7ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކު ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  •

މި މިންގަނޑުތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ފަނޑިޔާރުން، އެބައިމީހުންގެ . ެއކުލަވާލާފައިވާ މިންގަނޑެކެވެމައްޗަށް ބިނާކޮށް 
ގެ މައްޗަށް ' ބެންގަލޯ ޕްރިންސިޕަލްސް'ސުލޫކީ މިންގަނޑުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑު 
  .ނޑެކެވެބިނާކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިންގަ

އެގޮތުން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގައި ހިމަނާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ  •
ފަނޑިޔާރުން ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހިތިބުމާއި، އެބޭފުޅުންގެ ، ތެރޭަގއި ފަނޑިޔާރުންގެ މިނިވަންކަމާއި

ފަތަކަށް ލޯބިކުރުމާއެކު، ހުރިހާފަރާތަކަށް އިންޓެގްރިޓީއާއި، ހިތްތިރިކަމާއި ރިވެތި އަޚްލާގުގެ ސި
ހަމަހަމަކަމާއެކު އިންސާފު ހޯދާދިނުމާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ ހުނަރާއި ކުޅަދާނަކަމާއި،އަދި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުން 

  .ފަނޑިޔާރުން އެއްކިބާވެ ތިބުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ
ވާ ދެނެގަތުމަށް މި އާންމުކުރި ސުލޫކީ ފަނޑިޔާރުންނާމެދު ަޝކުވާއުފުލާ ފަރާތްތަކުން، އެފަދަ ޝަކު •

އަދި ހަމައެއާއެކު ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް މިހާރު އުފުލެމުންދާ ސުލޫކީ . މިންގަނޑުން މަގުފަހިކޮށްދެއެވެ
  .މައްސަލަތަކާއި ގުޅުމެއްނެތް ގިނަ ޝަކުވާތައް އުފުލުންވެސް މަދުެވގެންދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ

  

  

  ޔާރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުންމާލީބަޔާނާބެހޭގޮތުން ފަނޑި   6.6

 
ވަނަ މާއްދާގައި ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކުމެ، ކޮންމެއަހަރަކު އެއްފަހަރު  153ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބުތަކާއި، އަރަންޏާއި ދަރަނި  ހާމަކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ބަޔާނެއް ޔާތުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާއެމީހެއްގެ މިލްކިއް
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ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު  މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރާނެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
އަމީނީ ބިލްޑިްނ  ،ގައި 2010ފެބްރުއަރީ  17ގޮތާބެހޭގޮތުން ފަނޑިޔާރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި 

ވީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މާތު ދެއްބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމި . އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ
މި . ކަމުގެމަގާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަުދ ނަޢީމާއި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފެވެ

ންނާއި މާލޭ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި އަދި އެވަގުތު މާލޭގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުުބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަންގެ 
 .ސްޓްރޭޓުން ބައިވެރިިވއެވެރަށުކޯޓުތަކުގެ މެޖި

 

  

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑުއަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް، ފަނޑިޔާރުންގެ  6.7
 ންގަނޑާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުންސުލޫކީމި

 
ފުވައްމަލަކާއި އައްޑުއަތޮޅުގެ ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް، ފަނޑިޔާރުން 

ވަނީ އައްޑުއަތޮޅު ިހތަދޫގައި ގައި  2010މާޗް  5ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް 
  . ބާއްވާފައެވެ

ތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުމުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ އެއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގި މި މަޢުލޫމާ
މެމްބަރުންކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ވެލެޒިނީއާއި  މިންގަނޑާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ކޮމިޝަންގެ ދެ

އި ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މި ބައްދަލުމުގަ 9ޖުމްލަ  .ޢަބްދުއްރަޙްމާނެވެއައްޝައިޚް ޝުޢައިބު 
ކީ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ ރޫޙާއި، އެފަދަ މިންގަނޑެއްގެ ބޭނުން އޮޅުން ފުިލވައި ދިނުމާއި، ސުލޫ

  .އަދި ބައިވެިރން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަބާވުދެއްވިއެވެ. އޮޅުން ފިލުވައި ދެއްވިއެވެ އުސޫލު 7މިންގަނޑުގައި ހިމެނޭ 

މިއީ ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒުކޮށް، ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ބޭއްވުނު 
  . ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމެވެ

 

 

   



  
 
 

 

               ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް   2010ކޮމިޝަންގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 
 

109 
 

 މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް، ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީކޮޅުމަޑުލާއި ހައްދުންމަތީގައި   6.8
 ންގަނޑާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުންމި

 
ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި  2010މާރޗް  18ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް  ،ފަނޑިޔާރުން

ފޮނަދޫ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީޗަރ ރިސޯސް  ހައްދުންމަތީގައި  08:30ބައްދަލުވުން ފެށުނީ އެދުވަހުގެ ހެނދުނު 
ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ  15ލުގެ ފަނޑިޔާރުންގެތެރެއިން މައްޗާއި ކޮޅުމަޑުންމި ބައްދަލުވުމުގައި ހައްދު. ސެންޓަރުގައެވެ

މެމްބަރުން ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލާ  މިބައްދަލުމުގަިއ މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މި ކޮމިޝަންގެ ތިން. ވަޑައިގެންނެވިއެވެ
  .ދީދީއެވެهللا ޢާއިޝަތު ވެލެޒިނީއާއި ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފާއި އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 

 ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލި ކޮމިޓީތައް  ވަނަ އަހަރ2010ު    6.9

  
  ޝަކުވާ ކޮމިޓީ 6.9.1

  
 ތަޙުޤީޤްކުރާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 23 ޤާނޫނުގެ ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް

 ކުރެވޭފަދަ ތަޚްޤީޤް އެއީ ދިރާސާކޮށް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޝަނަށް ކުރިން، ހުށަހެޅުމުގެ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް
 މަސްއޫލިއްޔަތާއި މިކޮމިޝަންގެ މައްސަލައަކީ ހުށަހެޅިފައިވާ އަދި ކަނޑައެޅުމަށާއި މައްސަލައެއްތޯ ހުރި ބަރުދަނެއް
 ބޭނުންވާނެ އިތުރުހެކި ކުރިން ދިއުމުގެ ހަމައަށް ޤީޤަކާތަޙް ނުވަތަ ނަމަ، މައްސަލައެއް ނޭނުހިމެ ތެރޭގައި ޒިންމާގެ
 ޝަުކވާ އެކުލަވާލާފައިވާ އެންގުމަށްޓަކައި ފަރާތަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަޔާންކޮށް އެފަދައިން ފެންނަނީނަމަ، ކަމަށް
  . ންނެވެމެމްބަރު ތިރީގައިވާ ހިމެނެނީ ނިމުނުއިރު އަހަރު ވަނަ 2010 ގައިކޮމިޓީ

 ޢަލީ އަފްރާޝީމް ޑޮކްޓަރ ނާއިބުރައީސް ކޮމިޝަންގެ .1

 ދީދީ هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ .2

 ސަވާދު ޢަލީ އަޙްމަދު ޑޮކްޓަރ މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ .3

 ވެލެޒިނީ އާޢިޝަތު އަލްފާޟިލާ މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ .4

 ރަޝީދު އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ .5
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  ޤަވާޢިދު ކޮމިޓީ  6.9.2

 
 ކޮމިޓީގައި ޤަވާޢިދު އުފައްދާފައިވާ އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ޤަވާޢިދުތައް އެކިއެކި ހަދަންޖެހޭ ކޮމިޝަނުން

  .ންނެވެމެމްބަރު ތިރީގައިވާ ހިމެނެނީ ނިމުނުއިރު އަހަރު ވަނަ 2010
  

 هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު އާދަމް އަލްއުސްތާޛު ރައީސް ކޮމިޝަންގެ .1
 ޢަލީ އަފްރާޝީމް ޑޮކްޓަރ ރައީސް ނާއިބު ކޮމިޝަންގެ .2

 ސަވާދު ޢަލީ އަޙްމަދު ޑޮކްޓަރ މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ .3

 ވެލެޒިނީ އާޢިޝަތު އަލްފާޟިލާ މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ .4

 ރަޝީދު އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ .5

 
 
 
 
 
 

  ވަޒީފާއާބެހޭ ކޮމިޓީ 6.9.3

 ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި ހިމެނޭ ތެރޭގައި ބާރުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ކޮމިޝަންގެ
 ކަންކަންކުރުމުގައި ދިނުމާބެހޭ ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ ކުރުމާއިޢައްޔަން ފަނޑިޔާރުން އެހެން ފިޔަވައި ފަނޑިޔާރުން
  ހިމެނެނީ އިރުނިމުނު ވަނައަހަރު 2010 ކޮމިޓީގައި ވަޒީފާއާބެހޭ އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތުން ލަފާއެރުވުމުގެ ކޮމިޝަނަށް
  .ބޭފުޅުންނެވެ ތިރީގައިވާ
  

  ދީދީ هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ .1

 ޙަސަން ފަހުމީ އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ .2

  ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޝުޢައިބު އައްޝައިޚް މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ .3
 ސަވާދު ޢަލީ އަޙްމަދު ޑޮކްޓަރ މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ .4

 ރަޝީދު އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ .5
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  ތަޙްޤީޤް ކޮމިޓީ 6.9.4
 

 ބެލުމަށް މައްސަލަތައް ތިރީގައިވާ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 23 ޤާނޫނުގެ ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް
  .އުފައްދާފައިވެއެވެ ކޮމިޓީތައް ތަޙްޤީޤްކުރާ

  
 ބެލުމަށް މައްސަލަ) ދޮންތުއްތުދީދީ(އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު މެޖިސްޓްރޭޓް ސީނިއަރ ކޯޓުގެ ދާންދޫ.ގއ .1

 .ންނެވެމެމްބަރު ތިރީގައިވާ ހިމެނެނީ ނިމުނުއިރު އަހަރު ވަނަ 2010 ކޮމިޓީގައި ތަޙްޤީޤް އުފައްދާފައިވާ

 هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު އާދަމް އަލްއުސްތާޛު ރައީސް ކޮމިޝަންގެ .1
 މާންއަބްދުއްރަޙް އައްޝައިޚްޝުޢައިބު މެމްބަރ ކޮމިޝަން .2

  )މީހެްއ ނޫން ންމެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ( ރަޝާދު އިބްރާޙިމް އަލްފާޟިލް އަލިތަރި. މއ .3
  

 ތަޙްޤީޤް އުފައްދާފައިވާ ކުރުމަށް ތަޙުޤީޤު މައްސަލަ ޝަރީފުގެ ޢަލީ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ކޯޓުގެ މާވަށު.ލ .2
  .ންނެވެމެްމބަރު ތިރީގައިވާ ހިމެނެނީ ނިމުނުއިރު އަހަރު ވަނަ 2010 ކޮމިޓީގައި

  ޢަލި އަފްރާޝީމް ޑޮކްޓަރ ރައީސް ނާއިބު ކޮމިޝަންގެ .1
  ދީދީ هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ .2
 )މީހެއް ނޫން ންމެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ( އިބްރާހިމް ސަޢުދު އަލްފާޟިލް .3

 
 ކޮމިޓީގައި ތަޙްޤީޤް އުފައްދާފައިވާ ކުރުމަށްް ތަޙުޤީޤު މައްސަލަތައް ނަޢީމުގެ މުޙައްމަދު ޤާޟީ ކޯޓުގެ މަދަނީ .3

  .ންނެވެމެމްބަުރ ތިރީގައިވާ ހިމެނެނީ ނިމުނުއިރު އަހަރު ވަނަ 2010
 )މީހެއް ނޫން ންމެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ( ރަޝާދު އިބްރާޙިމް އަލްފާޟިލް އަލިތަރި. މއ .1
 ޙަސަން ފަހުމީ މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ކޮމިޝަން .2
 އަބްދުއްރަޙުމާން އައްޝައިޚްޝުޢައިބު މެމްަބރު ކޮމިޝަން .3
 ރަޝީދު އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު މެމްބަރު ކޮމިޝަން .4
 )މީހެއް ނޫން ންމެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ( އިބްރާހީމް ސަޢުދު އަލްފާޟިލް .5

  
 އުފައްދާފައިވާ ކުރުމަށްް ތަޙުޤީޤު މައްސަލަތައް ނިޔާޒުގެ މުޙައްމަދު މެޖިސްޓްރޭޓް އިސް އަތޮޅުގެ. ހދ .4

  .ންނެވެމެމްބަރު ތިރީގައިވާ ހިމެނެނީ ނިމުނުއިރު އަހަރު ވަނަ 2010 ކޮމިޓީގައި ތަޙްޤީޤް
 هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު އާދަމް އަލްއުސްތާޛު ރައީސް ކޮމިޝަންގެ .1
 ސަވާދު ޢަލީ އަޙުމަދު ޑޮކްޓަރ މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ  .2
 ވެލެޒިނީ އާޢިޝަތު އަލްފާޟިލާ މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ  .3
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 ރަޝީދު އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ  .4
  )މީހެއް ނޫން ންމެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ( ޙުސައިން ދީނާ އަލްއުސްތާޛާ .5

  
 ކޮމިޓީގައި ތަޙްޤީޤް އުފައްދާފައިވާ ތަޙްޤީޤު މައްސަލަ މުޙައްމަދުގެ هللاޢަބްދު ޤާޟީ އިސް ކޯޓުގެ ޖިނާއީ .5

 .ންނެވެމެމްބަރު ތިރީގައިވާ ހިމެނެނީ ނިމުނުއިރު އަހަރު ވަނަ 2010

 )މީހެއް ނޫްނ ންމެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ( ރަޝާދު އިބްރާހިމް އަލްފާޟިލް .1
  ޢަލީ އަފްރާޝީމް ޑޮކްޓަރ ރައީސް ނާއިބު ކޮމިޝަންގެ. 2
 )މީހެއް ނޫން ންމެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ( އިބްރާހިމް ސަޢުދު އަލްފާޟިލް. 3
  

 ކޮމިޓީގައި ތަޙްޤީޤް އުފައްދާފައިވާ  ކުރުމަށް ތަޙުޤީޤު މައްސަލަ ފަހުމީގެ މުހުތާޒު ޤާޟީ ކޯޓުގެ ޖިނާއީ .6
 .ންނެވެމެމްބަރު ތިރީގައިވާ ހިމެނެނީ ނިމުނުއިރު އަހަރު ވަނަ 2010

 )މީހެއް ނޫން ންމެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ( ރަޝާދު އިބްރާހިމް އަލްފާޟިލް .1
  ޢަލީ އަފްރާޝީމް ޑޮކްޓަރ ރައީސް ނާއިބު ކޮމިޝަންގެ. 2
  ރަޝީދު އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ. 3
  

 މޫސާއާ މުޙައްމަދު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ގުރައިދޫ.ކ ކުރައްވާ މަސައްކަތް ގޮތުން ވަގުތީ ގައިކޯޓު ޖިނާއީ .7
 ވަނަ 2010 ކޮމިޓީ ވަގުތީ އެކުލަވާލި ބެލުމަށް ކުރާންޖެހޭތޯ ތަޙުޤީޤު މައްސަލާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ގުޅޭގޮތުން
 .ންނެވެމެމްބަރު ތިރީގައިވާ ހިމެނެނީ ނިމުނުއިރު އަހަުރ

  هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު އާދަމް އަލްއުސްތާޛު ރައީސް ކޮމިޝަންގެ. 1
  ޢަބްދުއްރަޙުމާން ޝުޢައިބު އައްޝައިޚް މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ. 2
 ރަޝީދު އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ 3
  

 ޢަބްދުލްޣަނީ އަލްއުސްތާޛު އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުން ހައިކޯޓުގެ ކަމަށްމެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ .8
 އޮތްތޯ މައްސަލައެއް ބަލަންޖެހޭ ކޮމިޝަނުން ޤަރާރުގައި ވަކިކުރުމާބެހޭ ކަމުންމެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ ،މުޙައްމަދު
 .ންނެވެމެމްބަރު ތިރީގައިވާ ހިމެނެނީ ނިމުނުއިރު އަހަރު ވަނަ 2010 ކޮމިޓީ އެކުލަވާލި ބެލުމަށް

 ދީދީ هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ. 1
 ޢަލީ އަފްރާޝީމް ޑޮކްޓަރ މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ. 2
 ސަވާދު ޢަލީ އަޙްމަދު ޑޮކްޓަރ މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ. 3
  ރަޝީދު އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ. 4
 )މީހެއް ނޫން ންމެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ( އަދުނާން މުޢުތަސިމް އަލްއުސްތާޛު. 5
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 ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން .7
  

 ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޮމިޝަނާ މަތިން ގޮތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް
 ބެލެހެްއޓުމަށްޓަކައި ހިންގައި މަސައްކަތްތައް ކުރާ ކޮމިޝަނުން ހިންގުމުގައި  ބާރުތައް މަސްއޫލިޔަތުތަކާއި
 ވަނީ ތީމުގެއަށް. މ ސަންލީޓުން. ހ ގައި 2010 ޖެނުއަރީ 1، އިދާރާ ކޮމިޝަންގެ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ
 ސެކްޝަނަކަށް 4 ގެންގޮސްފަިއވަނީ ކުރަމުން އަހަރު ވަނަ 2010 މަސައްކަތްތައް އިދާރާގެ އަދި. ބަދަލުކޮށްފައެވެ
  . ބަހާލައިގެންނެވެ

  

  މުވައްޒަފުން ދިޔަ އަދާކުރަމުން ވަޒީފާ އިކޮމިޝަންގަ އަހަރު ނަވ2010ަ 7.1
  

 އިތުރުން ންގެމެމްބަރު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކޮމިޝަންގައި ނިމުނުއިރު އަހަރު ވަނަ 2010
  .މުވައްޒަފުންނެވެ 21 ގެންދިޔައީ އަދާކުރަމުން ވަޒީފާ ކޮމިޝަންގައި

  ޢަދަދު  ނަން މަޤާމުގެ

  1  ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ

  1  އޮފިސަރ ލީގަލް ޑެޕިއުޓީ

  1  ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް

  1  އޮފިސަރ ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް

  1  އޮފިސަރ އެޑްމިން ސީނިއަރ

  1  އޮފިސަރ މީޑިއާ

  1  އޮފިސަރ ޓެކްނޮލޮޖީ އިންފޮރމޭޝަން ސީނިއަރ
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  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި އަލަށް ހަމަޖެހުނު މުވައްޒަފުން 2010 7.2

  
ރިހިވެލި ހިތާދޫ. ބ މަގާމަށް އޮފިސަރގެ ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް  2010 ފެބްރުއަރީ 23

  ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ނުހާ އަލްފާޟިލާ

ކަރަންކާގެ މުންޑޫ. ލ މަގާމަށް އޮފިސަރގެ ލީގަލް ޑެޕިއުޓީ  2010 އޭޕްރީލް 05
  ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަބްދުލްފައްތާޙް އަލްއުސްތާޛު

ހީނާމާގެ ދިއްފުށި. ކ މަގާމަށް އޮފިސަރގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  2010 އޭޕްރީލް 14
  ރަޝާ ފާޠިމަތު އަލްފާޟިލާ

މޭރީސަޕޯޓް ހުޅުދޫ. ސ މަގާމަށް އޮފިސަރގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  2010 އޭޕްރީލް 14
  ޢަބްދުލްމުޙްސިން އިނާން އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ

ސެޑްލެސް ވައިކަރަދޫ. ހދ މަގާމަށް އޮފިސަރގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  2010 މެއި 13
  ރިޒްމާ ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ

ނޫރާނީމާގޭ ތޮއްޑޫ. އއ މަގާމަށް އޮފިސަރގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  2010 ޖުލައި 07
  މޫސާ ސިފާނާ އަލްފާޟިލާ

ގާފަރު. ކ މަގާމަށް ގެ) މަސައްކަތު( ސްޓާފް ސަޕޯޓް  2010 ޑިސެމްބަރު 08

  1  އޮފިސަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރިސޯސް ހިއުމަން

  1  އޮފިސަރ އެކައުންޓް

  9  އޮފިސަރ އެޑްމިން

  3  ސްޓާފް ސަޕޯޓް
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  هللاޢަބްދު ޢަޒީޒާ އަލްފާޟިލާ ފޭރުގަސްދޮށުގެ

ސީނުކަރަންކާގެއާގެ. މ މަގާމަށް އޮފިސަރގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  2010 ޑިސެމްބަރު 14
  ޝަމްއަކް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް

  

  ކޮމިޝަނުން ވަކިވެފައިވާ މުވައްޒަފުން އަހަރު ވަނަ  2010 7.3

  

 އަލްއުސްތާޛާ ތަންބީއާގެ .ހ އޮފިސަރ ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް  2010 މާޗް 01
  ލީޝާ ޢާއިޝަތު

 އަލްފާޟިލާ ހީނާމާގެ ދިއްފުށި. ކ އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  2010 އޭޕްރީލް 20
  ރަޝާ ފާޠިމަތު

 އަލްފާޟިލާ ޖަންބުގަސްދޮށުގެ. މއ އެސިސްޓެންޓް އެގްޒެކެޓިވް  2010 މެއި 25
  ސުހާނާ އާމިނަތު

  މުޙައްމަދު މުނާ އަލްފާޟިލާ ބަބުނަ. މ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ  2010 އޯގަސްޓް 01

 ޙައްވާ އަލްފާޟިލާ ކްއެސްޓް. ގ އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  2010 ސެޕްޓެމްބަރ 20
  ރީޝާ

  

/ ޖަލްސާ/ ބައްދަލުވުން ބައިވެރިވި ފަރާތުން ކޮމިޝަންގެވަނަ އަހަރު  2010 7.4
 :މަޢުލޫމާތު ބެހޭ ވޯރކްޝޮޕްތަކާ/ސެމިނަރ

  
ގައި 2010 ފެބްރުއަރީ 14

އޮތް ޑާކާގައި ވެރިރަށް ބަނގުލަދޭޝްގެ
  ރަޝީދު އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ
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އޭޝިއަން ސައުތު ރީޖަނަލް ސެކަންޑް
  ލޯ ހިއުމެޓޭރިއަން އޮން ކޮންފަރެންސް

ގައި 2010 ފެބްރުއަރީ 24
ބޭއްވި އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޔޫއެންޑީޕީން
ޕްރޮގްރާމްގެ ޖަސްޓިސް ޓު އެކްސެސް
    ސެމިނަރ ޭބއްވި ދަށުން

  

އަލްއުސްތާޛާ އޮފިސަރ ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް
އޮފިސަރ ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް އަދި ލީޝާ އާއިޝަތު

   ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ނުހާ އަލްއުސްތާޛާ

  ކަންތަައްތައް ރާވާފައިވާ ކުރުމަށް އަހަރު ވަނަ 2011 .8
 

 .ވަކިކުރުން އޮފީސްތަކާ ދާއިރާގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި ޢިމާރާތް، ހިނގަމުންދާ ކޮމިޝަން ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް 

 .އާއްމުކުރުން ފާސްކޮށް ގަވާއިދުތައް ލާޒިމްކުރާ މައްޗަށް ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް 

 އެކުލަވާލާ ޕްރޮސީޖާ ބަލާނެގޮތުގެ ޝަކުވާތައް ގޮތާއި، ޝަކުވާހުށަހެޅޭނެ ގުޅޭގޮތުން ފަނޑިޔާރުންނާ 
 .އާއްމުކުރުން

 އެކުލަވާލުން ޕްލޭނެއް އެކްޝަން މެދުރާސްތާގެ ކޮމިޝަންގެ 

 ދެނަގަތުމާއި، މަސައްކަތްތައްކުރާގޮތް އެތަންތަނުގެ ދަތުރުކުރުކޮށް ޤައުމުތަކަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ތަރައްޤީވެފައިވާ 
 ހޯދުންޞަޠު ފުރު ހޯަދދައިދިނުމަށް ތަޖުރިބާ މެމްބަރުން ކުރުމުއްދަތުގައި ގައުމުތަކުގައި އެ އަދި

 ތަޖުރިބާ މްބަރުންމެ ކޮމިޝަންގެ ގެނަސް އެކްސްޕާޓުން އިންޓެގްރިޓީ ޖުޑީޝަލް  ކުރުމުއްދަތަކަށް 
 .މަސައްކަތްކުރުން ހޯދައިދިނުމަށް

 ސެމިނާތައް ބައްދަލުވުންތަކާ މަސައްކަތު މެމްބަރުންނަށް ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ފަންނީ ކަމާބެހޭ 
 .ބޭއްވުން

 އާއި ޖާގަ ބޭނުންވާ ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅައި އޮނިގަނޑެއް އިދާރީ ގުޅުވައިގެން މަސްއޫލިއްޔާތާއި ކޮމިޝަންގެ 
 .އެކުލަވާލުން ޗާޓެއް އޯގަނައިޒޭޝަން އާ އިތުރުކޮށް މުވައްޒަފުން

 އާއްމުކުރުން ހަދައި އޫސޫލެއް ބަލާނެ މައްސަލަތައް އިދާރީ މަޤާމާގުޅޭ ފަނޑިޔާރުންގެ 

 .ހާމަކުރުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ނިންމުންތައް ނިންމާ ކޮމިޝަނުްނ ގުޅޭގޮތުން މަޤާމާ ފަނޑިޔާރުންގެ 

 .އަހުލުވެރިކުރުން އާއްމުން ފަނޑިޔާރުންނާއި ބާރުތަކަށް މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ކޮމިޝަންގެެ 
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 އާއްމުކޮށް ޖަލްސާތައް ކޮމިޓީތަކުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތެއްގެމަތީން ކަނޑައަޅާ ކޮމިޝަނުން 
 . ހުޅުވާލުން

 ޝާއިޢުކުރުން ވެބްސައިޓްގައި ކޮމިޝަންގެ އެޖެންޑާ ޖަލްސާތަކުގެ ކޮމިޝަންގެ 

 ވެބްސައިޓްގައި ކޮމިޝަންގެ ޔައުމިއްޔާތައް ނިންމުތަކާއި، ކޮމިޝަންގެ ގޮތެއްގެމަތީން ކަނޑައަޅާ ކޮމިޝަނުން 
 ޝާއިޢުކުރުން

 .ބޭއްވުން މަހާސިންތާއެއް އެއްފަހަރު އަހަރަކު ފަރާތްތަކާއެކު ކަމާބެހޭ 

 .ބޭއްވުން ނޫސްކޮންފަރެންސް ކޮމިޝަނުން އެއްފަހަރު މަހަކު 

 އެ ގޮތެއްގެމަތީން ކަނޑައަޅާ ކޮމިޝަނުން ބެހޭގޮތުން ނިންމުންތަކާ ނިންމާ ދުވަހަށް ދުވަހުން ކޮމިޝަނުން 
 ދިނުން މީޑިއާއަށް ޚަބަރުތައް

  

 

  ނިންމުން .9
  

 ޤާނޫނުން ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ކޮމިޝަނަކީ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް
 ޤާނޫނުއަސާސީން މައްޗަށް މުއައްސަސާގެ މި. މުއައްސަސާއެކެވެ މުސްތަޤިއްލު މިނިވަން އުފައްދަވާފައިވާ ލިބިގެން ބާރު

 ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދި ޤާނޫނުން ފަނޑިޔާރުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުންނާއި ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް
 ދިޔައިރު ނިމިގެން އަހަރު ވަނަ  2010 އަދާކުރުމަށްޓަކައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނާ ޤާނޫނުގައި
 ބޮޑެތި ކުރެވުނު އެގޮތުން. ކުރެވިފައިވެއެވެ މަސައްކަތް ބައެއް އަދި ކުރަންފެށި މަސައްކަތްތެއް ގިނަގުނަ ވަރަށް

 މަަސައްކަތް ފަނޑިޔާރުންގެ ކުރަންޖެހޭ ދާއިމީ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 285  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތަކުގެތޭެރގައި މަސައްކަތް
 ފަނޑިޔާރުންގެ ހައިކަޯޓށް ކޮށްފައިވުމާއި، ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ބޮޑެތި ތާރީޚުގައި ބުނެފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

 އެކުލަވާލުމާއި، އުސޫލު ނެގުމުގެ ފަނޑިޔާރުން ހައިކޯޓަށް ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ބޮޑެތި މައިގަނޑު ނެގުމުގެ
 މަގުޗާޓެއް އެކަންކުރާނެ އެކުލަވާލާ ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ
 ކޮމިޝަންގެ ހަމައެއާއެކު، އަދި. ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކުރެވިފައިވާކަން މަސައްކަތްތަކެއް ބޮޑެތި މިފަދަ އެކުލަވާލުމާއި،
 ބޭރުންންރާއްޖޭ ޢަމަލުކުރުމަށް ތީންޕްރެކްޓިސްގައިވާގޮތުމަ ބެސްޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތްތައް
 ބަދަހިކޮށް ގުޅުން އެފަރާތްތަކާއެކު އިޖާބަދީ ގޮވާލުންތަކަށް ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެފަދަ އަދި ހޯދުމާއި ކޮންސަލްޓެންސީ
 އާއި ޕީ.ޑީ.އެން.ޔޫ އެގޮތުން. ހުޅުވާލާފައިވާނެއެވެ ފުރުޞަތުތައް ބޭނުންކުރުމަށް އެހީތައް ފޯރުކޮށްދޭ އެފަރާތްތަކުން

 އިތުރަށް އަހަރު ވަަނަ 2011 އެފަދަކަންތައް އަދި. ކުރެވިފައިވާނެއެވެމަޝްވަރާ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު ފަދަ ޖޭ.ސީ.އައި
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 އެކަންކަމަށް ޕްލޭންގައި އެކްޝަން ސްޓްރެޓެޖިކް އަހަރުގެ ވަނަ 2011 ގޮތުން މަގުފަހިކުރުމުގެ ހިންގުމަށް
  . ފައިވާނެއެވެބާރުއަޅާ

 އެކިއެކި ތަފާތު ގޮތުންނާއި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޝަން ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް ނަމަވެސް
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މިކޮމިޝަނާ އައިއިރުވެސް، މިއަދާހަމައަށް މަރުހަލާއިން އިންތިޤާލީ ސަބަބުތަކާއެކު
 ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ތިރީގައި ތުންމިގޮ. ފާހަގަކުރަމެވެ ހުރިކަން ގޮންޖެހުންތަކެއް އެތައްކެއް ތަފާތު އަދާކުރުމުގައި
  .ކަންކަމެވެ ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތެއްގައި މައިގަނޑު
  
  

 :މައްސަލަތައް ދިމާާވ އެކުލެވިފައިވާގޮތުން ކޮމިޝަން ޤާނޫނުއަސާސީން  9.1
 

 3/2 ގާތްގަނޑަކަށް އެކުލަވާލާފައިވާއިރު، ކޮމިޝަން ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް ޤާނޫނުއަސާސީން - 1
 މަސައްކަތް ފުލްޓައިމްކޮށް މުއައްސަސާތަކުގައި އެހެން ދައުލަތުގެ ންނަކީމެމްބަރު) ދެބައި ތިންބައިކުޅަ(

 ބޭނުންވާ ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކޮމިޝަންގެ ކަމުގައިވުމުން، ފަރާތްތަކެއް ތިއްބެވި ކުރައްވާގޮތަށް
  . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ނުވާކަން ހުސްކުރެވިފައި ވަގުތުތައް

 ހުށަހެޅިގެން ޖަލްސާއަކަށް ލިބޭ ކޯރަމް ކޮމިޝަންގެ އޮންނަނީ ންމެންނި ކަމެއް އެއްވެސް ކޮމިޝަނުން - 2
 ހަމަކޮށްގެން ކޯރަމް ަކމުގައިވުމުން، އަޣުލަބިއްޔަތުން ންގެމެމްބަރު ޙާޟިރުވާ ޖަލްސާއަށް ކޮމިޝަންގެ

 ދަތިވެފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްބަލާއިރު ލިބިފައިވާ މިއަދާހަމައަށް ގެންދިއުމަކީ ކުރިއަށް މަސައްކަތްތައްް
  . ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ކަމެއްކަން

   
  

 : މައްސަލަތައް ޤަވާޢިދުގެ ޤާނޫނާއި  9.2
 

 އެކަންކަން މަސައްކަތްތަކަކީވެސް އެންމެހާ ކުރަންޖެހޭ ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ މަސައްކަތް ކޮމިޝަންގެ .1
  ކަމުގައިވުމުން، މަސައްކްަތތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ޤަވާޢިދަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ކުރުމަށް

 ދައްކުވައިދޭން ޤާނޫނަކުން މަގުތައް ސީދާ ކަންކަމުގެ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީން
ވަަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ފަނޑިޔާރުން ދާއިމީކުރުމުގެ  285ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ބުނެފައިވުމުން،

  .ވެއެވެފާހަގަކުރެ މަސައްކަތް ވަރަށްބޮޑަށް ފަސްވެގެން ދިޔަކަން
  

 އެދެޤާނޫނުގައި ވުޖޫދައްއައިުރ، ޤާނޫނު ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2
 ކުރަންހުރި ވަގުތަށް ވަގުތުން ކަންތައްތަކަކީ ބައެއް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކުރުމަށް މައްޗަށް ކޮމިޝަންގެ
 މި ޖެހޭތީ، އެކުލަވާލަން އުސޫލުތަކެއް ކުރުމަށްވެސް އެކަންތައް ވީނަމަވެސް، ކަމުގައި ކަންތައްކެއް
 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ މަޑުޖެހިފައިވާކަން މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރަންޖެހޭ ދަށުން ޤާނޫނުތަކުގެ
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 ސަރިވިސް ޖުޑީޝަލް ޤާނޫނުގައި ކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .3

 އްވެސްމަސްއިޫލއްޔަތުތަ ފަރާތްތަކުގެ ބައެއް އެހެން ކަންކަމަކީ، ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މައްޗަށް ކޮމިޝަންގެ
 އުފެދިފައި ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ މިފަދަ ކަމުގައިވުމުން، ކަންތައްކެއް ލުކޮށްފައިވާހަވާ ކުރަން އެކުލެވޭގޮތުން

 އެފަދަ ކަންކަމުގައި ނިންމްަނޖެހޭ ގޮތް މަޝްވަރާކޮށް އެފަރާތްތަކާއެކު  ސަބަބުންނާއި ނުވުމުގެ
 މަސައްކަތްތައް ސަބަބުން ނުވުމުގެ ޤާއިމުވެފައި އަދި މާހައުލެއް ކުރާނެ މަސައްކަތް ގޮތެއްގައި
 . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ދިމާވެފައިވާކަން ލަސްވާގޮތް

 
 ފައިއެކުލަވާލެވި ޤަވާޢިދުތައް ބައެއް މުހިއްމު އެކުލަވާލަންޖެހޭ ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކޮމަިޝންގެ .4

ދަތިވެފައިވާކަން  ހިންގުމަށް އިދާރާގެ ކޮމިޝަންގެ ހިންގުމަށާއި ކޮމިޝަންގެ ސަބަބުން ނުވުމުގެ
 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 
އެކުލަވާލާއިރު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތައް  އާޖުޑީޝަރީ  .5

ޖުޑީޝަރީގެ ހިންގުމަށް ބޮޑެތި ދަތިތައް ކުރިމަތިވެ މަޝްވަރާކުރެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނާ 
އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް މަގުތައްހޯދަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ލަސްވާގޮތް 

 .ދިމާވެފައިވެއެވެ
  
  
  
 

 :މައްސަލަތައް ރޭވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަންގެ 9.3
 

 
 ންގެމެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ހަލުއިކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަންގެ - 1

 ތުގިނަވަގު ވަރަށް މަސައްކަތްތަކާމެދުވެސް ނިންމާ އެކޮމިޓީަތކުން، ކޮމިޓީތައްހަދައި ކުދި ތެރެއިން
 ވަގުތު ވަރަށްގިނަ ނުވެހާޞިލު ނަތީޖާ، ލިބުމުން ޠުފުރުޞަ ކުރަންޡްބަހުކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ މަދުވާކަން ޙާޟިރުވުން ބައްދަލުވުންތަކަށް ންމެމްބަރު
 
 ކަންތައްތަކަކީ ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކުރުމަށް މައްޗަށް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުތަކުން އެކިއެކި މިއަދާހަމައަށް - 2

ހުރިހާ  ކަމުގައިވުމުން، ކަންތައްތަކެއްއަދި ކުރުމުއްދަތެއްގައި ކުރުމަށް ަހވާލުކޮށްފައިވާ  ވަރަށްގިނަ
މަސައްކަތެއް އެއްފަހަރާ ކުރަންފެށި ގިނަ މަސައްކަތެއްގެ ނަތީޖާ ހާސިލުވުމާ ހަމައަށް ގެންދެވިފައި 

 .ނުވާކަން ފަާހގަކުރެވެއެވެ
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 :މައްސަލަ ނެތުމުގެ އިދާރާއެއް ރަނގަޅު  9.4
  

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޖުޑީޝަލް އޮފް މަންޓްޑިޕާރޓް ދަށުން ޤާނޫނުގެ ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް - 1
 ޖުޑީޝަލް އޮފް ޓްމަންޓްރޑިޕާ ދަނިކޮށް، ކުރިއަށް ބަލައިގެން އިދާރާކަމުގައި ކޮމިޝަންގެ އެއީ
 ދިއުމާހަމައިން ނެއްޓިގެން ބާރުގެދަށުން ގެކޮމިޝަން ރޫލިންއަކުން، ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް މިނިސްޓްރޭޝަންއެޑް

 ،ހުރުމުން ނުކުރެވި ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ އިދާރާ ކޮމިޝަންގެ މިއަދާހަމައަށް ފެށިގެން
 .ކުރިއަށް ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެއެކަށީގެންވާ ހަލުވިމިނެއްގައި  މަސައްކަތްތައް

 
 ވަނަ 2010 ހުސްވުމާގުޅިގެން މަގާމު ޖެނެރަލްކަމުގެ ސެކްރެޓަރީ ކޮމިޝަންެގ ގައި 2010 އޯގަސްޓް 1 - 2

 ސަބަބުން އެކަމުގެ ނުވާތީ ހަމަޖައްސާފައި ކޮމިޝަނުން ޖެނެރަލަކު ސެކްރެޓަރީ ނިމުނުއިރުވެސް އަހަރު
 ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތާއި ކޮމިޝަންގެ ކުރިމަތިވެ ދަތިތައް ތަފާތު ހިންގުމުގައި އިާދރާ ކޮމިޝަންގެ
 . ދިމާވެފައިވެއެވެ ލަސްވާގޮތް ނުކުރެވި މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ އިދާރީގޮތުން

 
 ކަމަށް ވަރަށް އިދާރާއަށްބޭނުންވާ އެއްކަމަކީ މުހިއްމު އެންމެ ކުރަންޖެހޭ ހަރުދަނާކުރުަމށްޓަކައި އިދާރާ - 3

 އެކަށީގެންވާ ގެންދަނީ ހިނގަމުން އިދާރާ ކޮމިޝަންގެ ތިބުންކަމުގައިވާއިރު، މީހުން ޤާބިލު އެކަށޭނަ
 ލަސްވާގޮތް ނުކުރެވި ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށްވުމުން، ނާއެކުގައިމުވައްޒަފުންް މަދު ވަރަށްވުެރ
 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ދިމާވާކަން

 
 ކޮމިޝަނަށް މިހާރު ބަލާއިރު، އިތުރުކުރަން މުވައްޒުަފން ބޭނުންވާ ހަރުދަނާކުރުމަށް އިދާރާ ކޮމިޝަންގެ - 4

 އަހަރު ވަނަ 2010 ނުވުމުން، ޖާގައޮތްތަނަކަށް އެކަމަޑޭޓުކުރަން މުވައްޒަފަކު އިތުރު ޖާގައަކީ ލިބިފައިވާ
 މިކަމުންވެސް ގޮތަކަށްކަމުން، ނުލިބޭފަދަ ފަސޭހަކަންވެސް ވަސީލަތެއްެގ އެފަދަ ދިޔައީ، ނިމިގެން

 އެޅިފައިވާކަން ހުރަސް މަސައްކަތަށް ކުރަންޖެހޭ ކޮމިޝަނުން ހަލުއިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮމިޝަންގެ
 .ފާހަގަކުރަމެވެ
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   1- ޖަދުވަލު

  ރިޕޯޓް ޟިިރީޙާ ންގެމެމްބަރު ގެކޮމިޝަން 
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ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ޙާޟިރީ (01 ޖެނުއަރީ 2010 އިން ފެށިގެން 30 
(  އޯގަސްޓް 2010 ގެ ނިޔަލަށް

 

ޟިރުޙާ
 ނުވާ

ޟިރުވިޙާ  ޟިރުވާންޙާ 
 ޖެހޭ

  ނަން

1  މުޙައްމަދު ޣަނީ ޢަބުދުލް  ރައީސް ކޮމިޝަންގެ 9 9 0

ފަހުމީ މުޖުތާޒް ނައިބުރައީސް ކޮމިޝަންގެ 89 75 14  2

ޝާހިދު هللاޢަބުދު މެމްބަރ ކޮމިޝަންގެ 89 23 66  3

هللاޢަބުދު މުޙައްމަދު ޢާދަމް މެމްބަރ ކޮމިޝަންގެ 80 62 18  4

ދީދީ هللاޢަބުދު މެމްބަރ ކޮމިޝަންގެ 89 71 18  5

ޢަލީ އަފްރާޝީމް މެމްބަރ ކޮމިޝަންގެ 89 71 18  6

ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޝުޢައިބު އައްޝައިޚް މެމްބަރ ކޮމިޝަންގެ 89 81 8  7

ލަޠީފް މުޙައްމަދު. ޑރ މެމްބަރ ކޮމިޝަންގެ 89 62 27  8

ވެލެޒިނީ ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ މެމްބަރ ކޮމިޝަންގެ 89 70 19  9

ސުޢޫދު ޙުސްނުއް އަލްއުސްތާޛު މެމްބަރ ކޮމިޝަންގެ 85 16 69  10

ރަޝީދު އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު މެމްބަރ ކޮމިޝަންގެ 89 85 4  11
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ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ޙާޟިރީ (31 އޯގަސްޓް 2010 އިން ފެށިގެން 31 ޑިސެމްބަރ 
(  2010 ގެ ނިޔަލަށް

 

ޟިރުނުވާޙާ ޟިރުވީޙާ   ޟިރުވާންޙާ 
 ޖެހޭ

  ނަން

1  هللاޢަބްދު އާދަމްމުޙައްމަދު އަލްއުސްތާޛު  ރައީސް ކޮމިޝަންގެ 45 34 11

ޢަލީ އަފްރާޝީމް ޑޮކްޓަރ ނައިބުރައީސް ކޮމިޝަންގެ 45 31 14  2

ޝާހިދު هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ 45 18 27  3

މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ އަލްއުސްތާޛު މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ 45 22 23  4

ދީދީ هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ 45 30 15  5

ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޝުޢައިބު އައްޝައިޚް މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ 45 35 10  6

ޙަސަން ފަހުމީ މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ 45 24 21  7

ވެލެޒިނީ ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ 45 34 11  8

9  ސަވާދު ޢަލީ އަޙްމަދު. ޑރ މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ 43 25 19

ރަޝީދު އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛު މެމްބަރު ކޮމިޝަންގެ 45 43 2  10

 

  

  


