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`
 .1ތަޢާރަފް

މިއީ ޤާނޫނު ނަމްބަރު ( 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  36ވަނަ
ރ
ފނުވާ  2014ވަނަ އަހަރުގެ އަހަ ީ
ލޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޮ
މާއްދާގެ (ހ) ދަށުން ރައީސު ް
ރިޕޯޓެވެ.
މި ރިޕޯޓް ބިނާވެގެންވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  159ވަނަ މާއްދާ އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ނންބަރު 2008/SC-RU/01 :ގެ
ނ (ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ރޫލިންގ ަ
ނ މާއްދާގެ ދަށު ް
ވ ަ
ނނުގެ ަ 21
ކޮމިޝަންގެ ޤާ ޫ
ލ
އނިކޮށް) ،ޖުޑީޝަ ް
އވާ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ު
އޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން އުނިކޮށްފަ ި
ދަށުން ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލި ް
ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ:


ޤާނޫނުއަސާސީގެ  159މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ފިޔަވައި އެހެން
ޔރާއި
ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ،މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ،ބަދަލުކުރުމާއި ،އުއްތަމަ ފަ ނޑި ާ
ސުޕްރީމްކޯޓުގެ

ފަނޑިޔާރުން

ޢައްޔަންކުރުމުގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

މަޝްވަރާދިނުމުގައި

ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް.


ގ  21ވަނަ
އ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު ެ
ގ (ށ) އާ ި
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  159މާއްދާ ެ
ތކާމެދު
އފުލާ ޝަކުވާތައް ބަލައި ،އެފަރާތް ަ
ނ ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން ު
މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށު ް
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައާއި ،މަޤާމުން ވަކިކުރާންޖެހޭ މީހުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް
ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް.



ލ ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  159މާއްދާގެ (ނ) އާއި ޖުޑީޝަ ް
ޖހޭ ޤަވާޢިދުތައް ހަދައި ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް.
މާއްދާގެ(ނ) ގެ ދަށުން ހަދަން ެ



ނ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  159މާއްދާގެ (ރ) އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަ ަ
ތއްތައް ހިންގުމުގައްޔާއި ކޯޓުތަކާގުޅޭ
ލއިންޞާފު ޤާޢިމުކުރުމުގެ ކަން ަ
މާއްދާގެ(ރ) ގެ ދަށުން ޢަދު ް
އތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލަފާދިނުން.
އެހެނިހެން ކަންތަ ް

4
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ޤާނޫނުއަސާސީގެ  159މާއްދާގެ (ބ) އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 21
ވަނަ މާއްދާގެ(ޅ)ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާގޮތުގެމަތިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ
ކަންތައްތައް.



ވސް
ނއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުން ޖުޑީޝަލް ސަރ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫ ާ
ތއްތައް.
ކޮމިޝަނާ މަތިކުރެވިފައިވާ ކަން ަ
ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި މައިގަނޑަކަށް ބަލާފައިވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ

 36ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ނުކުތާތަކަށެވެ.

 .1.1ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން
ކޮމިޝަންގެ

ނނަކީ
މެންބަރު ް

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

158

ވަނަ

މާއްދާއާއި

ބރު
ނަން ަ

ޤާނޫނު

ނ
ފރާތްތަކެވެ .އެގޮތު ް
( 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ަ
ތގައި ތިބި ބައެއް މެންބަރުން 2014 ،ވަނަ އަހަރު
 2014ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ގޮ ު
ނިމުނުއިރު ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ .އަދި

އދަތު ހަމަވުމާގުޅިގެން
މޝަނަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މު ް
ބައެއް މެންބަރުން ކޮ ި

ދައުރު ހަމަވުމުން ވަނީ ކޮމިޝަނުން ވަކިވެފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް
ގޅިގެން  13ޖުލައި
ލއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީދީ އެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ ު
ނނެވި އަ ް
އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހު ް
ރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ
އބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށްަ ،
 2014ގައި ކޮމިޝަންގެ ނަ ި
މެންބަރު ބ .ފުޅަދޫ ވީނަސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިސަލް އިންތިޚާބު ކުރެވުނެވެ.

 2014 .1.1.1ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ކޮމިޝަންގައި ތިއްބެވި މެންބަރުން
ދ
 .1އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހި ު
 .2އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް.
ސުޕްރީމްކޯޓުގައި

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

ފަނޑިޔާރުންގެ

ކރެއްވި ފަނޑިޔާރު.
ތެރެއިން ،އެ ކޯޓުން އިންތިޚާބު ު
 .3އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު

ހައިކޯޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން،
އެކޯޓުން އިންތިޚާބުކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު.

ދ
 .4އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީ ީ

ދަށުކޯޓުތަކުގެ

ފަނޑިޔާރުންގެ

ތެރެއިން،

އެކޯޓުތަކުން

އިންތިޚާބުކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު.

5
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2014

 .5އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެމަޖިލީހުން
ކަނޑައެޅުއްވި މެންބަރު.
ނގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައެޅުއްވި
ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ،ރައްޔިތު ް

 .6އައްޝައިޚް ޝުޢައިބް ޢަބްދުއްރަޙްމާން

މެންބަރު.
 .7ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް.

 .8އަލްއުސްތާޛު ޝަމްސުލްފަލާޙް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވި މެންބަރު.

 .9އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް

ބަންޑާރަނައިބު.

 .10އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ނ ކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަ ް
ކރެއްވި މެންބަރު.
ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ު

 2014 .1.1.2ވަނަ އަހަރު މެންބަރުންނަށް އައި ބަދަލު
 10ފެބްރުއަރީ 2014

ރންގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅުއްވާ މެންބަރު،
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަ ު
ފ .ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ،ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް
ނ ނަންބަރު ( 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ނ ު
ކުރިމަތިލުމާ ގުޅިގެން ،ޤާ ޫ
ވ
ވނަ ނަންބަރުގައި ާ
ނ) ގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަ 4
ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫ ު
ރކަމުން ވަކިވުން.
ނބަ ު
ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަންގެ މެ ް

 22މެއި 2014

އވާ ދ .ކުޑަހުވަދޫ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކޮށްފަ ި
ބްލޫހެވަން

އަލްއުސްތާޛު

ޝަމްސުލްފަލާޙް،

ކޮމިޝަންގެ

މެންބަރުކަމުން

ކމުން ވަކިވުން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަކިކުރެއްވުމާގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ަ
 22މެއި 2014

ނސް އަލްއުސްތާޛު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ބ .ފުޅަދޫ ވީ ަ
މުޙައްމަދު

ފައިސަލް

ޢައްޔަންކުރެއްވުމާގުޅިގެން

ކޮމިޝަންގެ

މެންބަރަކަށް

ހަމަޖެހުން.
 27މެއި 2014

ގ ދައުރު ހަމަވެ 18 ،ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
 17ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ެ
ދ
ހ ު
ނ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާ ި
ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ް
ނގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން.
ޢައްޔަންކޮށްފައި ނުވާތީ ކޮމިޝަ ް

 3ޖޫން 2014

ނ
ހގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ް
 18ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ު
ށ
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މަސީޙު ޢައްޔަންކުރުމާގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަ ް
ހަމަޖެހުން.
6

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2014

 24ޖުލައި 2014

ރންގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅާ މެންބަރުގެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަ ު
ގޮތުގައި އެ މަޖިލީހުގެ ކ .ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް
ށ
ނ ޢައްޔަނުކުރުމާގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަ ް
ރިޟާ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ް
ހަމަޖެހުން.

 26ޖުލައި 2014

ނގެ މެންބަރުކަމަށް
ތރެއިން ،އެކޯޓުތަކުން ކޮމިޝަ ް
ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ެ
ލ ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީދީ،
އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ކްރިމިނަ ް
ކޮމިޝަންގެ

ގ
މެންބަރުކަމު ެ

ޤާނޫނީ

ދައުރު

(5

ހަމަވުމާގުޅިގެން

އަހަރު)

މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން.
 26ޖުލައި 2014

ޢާއްމުންގެ

ތެރެއިން،

ޝންގެ
ކޮމި ަ

މެންބަރުކަމަށް

ނ
މަޖިލީހު ް

ތންގެ
ރައްޔި ު

ކަނޑައަޅާފައިވާ މ .ރުއްކުރި އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ،ކޮމިޝަންގެ
މެންބަރުކަމުން

މެންބަރުކަމުގެ ޤާނޫނީ ދައުރު ( 5އަހަރު) ހަމަވުމާގުޅިގެން
ވަކިވުން.
 12އޮގަސްޓް 2014

މހި އަލްއުސްތާޛު
ނގެ މެންބަރުކަމަށް ގ .އަސް ަ
މޝަ ް
ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ކޮ ި
ޢަބްދުލްޙައްނާން

އަޙްމަދު،

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުން

ކަނޑައެޅުމާގުޅިގެން

ޖހުން.
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ހަމަ ެ
 25އޮގަސްޓް 2014

ވކީލުންގެ ތެރެއިން
ކން ކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު ަ
ވކީލު އަލްއުސްތާޛު
އންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ަ
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ި
އރު ( 5އަހަރު)
ނނީ ދަ ު
ގ މެންބަރުކަމުގެ ޤާ ޫ
އަޙްމަދު ރަޝީދު ،ކޮމިޝަން ެ
ހަމަވުމާގުޅިގެން މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން.

 28އޮގަސްޓް 2014

ނބަރުކަމަށް
ތރެއިން ،ކޮމިޝަންގެ މެ ް
ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ެ

ޑްރަގް ކޯޓުގެ

ތޚާބު ކުރުމާގުޅިގެން
ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު އެކޯޓުތަކުން އިން ި
ޖހުން.
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ހަމަ ެ
 06ނޮވެމްބަރ 2014

ވކީލުންގެ ތެރެއިން
ކން ކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު ަ
ކޮމިޝަންގެ

ށ
މެންބަރުކަމަ ް

ޤނޫނީ
ާ

ވަކީލު

އަލްއުސްތާޛާ

ލަޠީފާ

ޤާސިމް،

ބ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ ވަކީލުން އިންތިޚާ ު
ބރުކަމަށް ހަމަޖެހުން.
ކުރުމާގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ މެން ަ

7
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2014

 2014 .1.1.3ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ތިއްބެވި މެންބަރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް.

.1

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މަސީޙު

.2

އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

.3

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު

.4

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު

.5

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ

.6

އޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޙައްނާން ަ

.7

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް.

.8

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިސަލް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވި މެންބަރު.

.9

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް

ބަންޑާރަނައިބު.

.10

އަލްއުސްތާޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމް

ވ
ކލުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައި ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަ ީ

ސުޕްރީމްކޯޓުގައި

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

ފަނޑިޔާރުންގެ

ކރެއްވި ފަނޑިޔާރު.
ތެރެއިން ،އެ ކޯޓުން އިންތިޚާބު ު
ވ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން،
ހައިކޯޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަ ާ
އެކޯޓުން އިންތިޚާބުކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު.
ދަށުކޯޓުތަކުގެ

ގ
ފަނޑިޔާރުން ެ

ތެރެއިން،

ކން
އެކޯޓުތަ ު

އިންތިޚާބުކުރި ފަނޑިޔާރު.
ލހުން
ރންގެ ތެރެއިން އެމަޖި ީ
ނބަ ު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެ ް
ކަނޑައެޅުއްވި މެންބަރު.
ޢާންމުންގެ

ތެރެއިން،

ރއްޔިތުންގެ
ަ

މަޖިލީހުން

ކަނޑައެޅުއްވި މެންބަރު.

ކރެއްވި މެންބަރު.
ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ު

 06ޖުމާދަލްއޫލާ 1436
 25ފެބްރުއަރީ 2015

ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް

8
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2014

 .2ފަނޑިޔާރުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންކަން
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛

2.1

ފަނޑިޔާރުންގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު
ޢައްޔަންކުރި

33

7

8

2012
2013
2014

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ބލާއިރު ،މިއަހަރުގެ
ހރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ަ
ނ އަ ަ
ށން  2014ވަ ަ
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަ ު
ތެރޭގައި ( 8އަށެއް) ފަނޑިޔާރުންވަނީ ޢައްޔަންކޮށްފައެވެ.
(އަށެއް)

ފަނޑިޔާރުންގެ

ތެރޭގައި

ހިމެނެނީ

ނން ޢައްޔަންކުރި 8
 2014ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަ ު
ދާއިރާތަކުގެ

ޖުޑީޝަލް

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓުތަކުގެ

ކޯޓް

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ޢައްޔަނުކުރި ( 7ހަތެއް) ފަރާތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެވުނު ( 1އެކެއް)
އވެ.
ފަރާތެކެވެ .އެގޮތުން ޢައްޔަނުކުރެވުނު ފަރާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީ ެ
 .1ނ.ވެލިދޫ

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓުގެ

ކޯޓް

އިސް

މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް

ނ.ފޮއްދޫ

ގުލްފާމްގެ،

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަޢީދު ޢަލީ
 .2ގދ.ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ
ފރު މުޙައްމަދު
 8538އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަ ޫ
 .3އދ.މާމިގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ގއ.މާމެންދޫ ވީނަސް،
ނ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިހާ ް
 .4ތ.މަޑިފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ލ.މުންޑޫ ނަޒީހާމަންޒިލް،
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޡާމް
9
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2014

ށ
 .5ރ.ކިނޮޅަސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ގއ.ގެމަނަފު ި
ބރާހީމް ޒާހިރު
ޖަވާހިރުމާގެ ،އަލްއުސްތާޛު އި ް
ކޓުގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ހދ.ނޮޅިވަރަން ގަހާ،
 .6ހދ.ނޮޅިވަރަން މެޖިސްޓްރޭޓް ޯ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަޢުސޫމް
 .7ކ .ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ކ.ކާށިދޫ ޝެފްރަންވެލީ،
ބ
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝަކީ ް
 .8ސ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ސ.ހިތަދޫ ބާޒީގެ،އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން
ޝަހީދު

މަޤާމު ބަދަލުވި

23

7
3

2012
2013
2014

ނބަރު
 2014ވަނަ އަހަރު މަޤާމު ބަދަލުވި ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޤާނޫނު ނަ ް
( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  68ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ދަށުން
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ޢައްޔަންކުރެވުނު ( 7ހަތެއް)

ފަނޑިޔާރެކެވެ.

ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ

އެގޮތުން ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ޢައްޔަންކުރެވުނު ފަރާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 .1ހއ.ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ

ރ
ހއ.ވަށަފަ ު

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް

މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓުގެ

ކޯޓް

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލިދީދީ
 .2ށ.ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް

ށ.ފުނަދޫ

މޖިސްޓްރޭޓްކޯޓުގެ
ެ

މެޖިސްޓްރޭޓް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް
 .3ކ.ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ކ.ހުރާ މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް
އަލްފާޟިލް މޫސާ ނަސީމް
 .4އދ.ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް

އދ.މާމިގިލި

މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓުގެ

ކޯޓް

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢާމިރު
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 .5ގއ.ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ

ލ
ގއ.ވިލިނގި ި

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް

މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓުގެ

ބ
މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނަޖީ ު
 .6ގދ.ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ

ނދޫ
ގދ.ރަތަފަ ް

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް

މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓުގެ

ކޯޓް

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފް
 .7ޏ.ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ޏ .ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ކޯޓް ބަދަލުވި
13
11

2014

9

2013

2012

ދލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ
ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެއްކޯޓުން އަނެއްކޯޓަށް ބަ ަ
ނންބަރު 13/2010
ނނު ަ
ޤަވާއިދުގެ ދަށުން  2014ވަނަ އަހަރު ( 10ދިހައެއް) ފަނޑިޔާރަކު ބަދަލުކޮށް އަދި ޤާ ޫ
ނ
ދބީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތު ް
ށ ރިޢާޔަތްކޮށް ތައު ީ
ގ  37ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަ ް
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ެ
ނ
ކށްފައެވެ .އެގޮތު ް
( 1އެކެއް) ފަނޑިޔާރަކު ވަނީ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ކޯޓުނޫން އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލު ޮ
އ އެވަނީއެވެ.
ބަދަލުކުރެވުނު ފަރާތްތައް ތިރީގަ ި
 .1އދ.ފެންފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލާ ޝީރީން ނާހިދު ލަޠީފް
ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް
 .2ކ.ގާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފް ލ.ދަނބިދޫ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް
 .3އއ.ފެރިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނަޞީރު އއ.ތޮއްޑޫ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް
ޓގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރިޒްޚާން މުޙައްމަދު
 .4އދ.ދަނގެތި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯ ު
އދ.ހަންޏާމީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް
ބދުލްޣަފޫރު
އތާޙް ޢަ ް
ލއުސްތާޛު ޢަބްދުލްފަ ް
ގ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަ ް
 .5ލ.އިސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ެ
ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް
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ޓގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މުނާޒް
 .6ތ.ކިނބިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯ ް
ލ.އިސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް
 .7ވ.ކެޔޮދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ވިރުޝާން ކ.ގާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް
ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް
ލޣަފޫރު އިބްރާހީމް ވ.ކެޔޮދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް
 .8ވ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ް
ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް
 .9ތ.މަޑިފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒް ލ.ކަލައިދޫ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް
 .10ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފް ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް
 .11ނ.ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ނިހާމް ރަޝީދު ގދ.ރަތަފަންދޫ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް
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2013

2012

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާ އާއި
 64ގެ (ނ) ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ "އުމުރުން  55އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް
އ
އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި 55 ،އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކަ ި
ދށުން  2014ވަނަ
މލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ ަ
ށ ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަ ަ
މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަ ް
އަހަރު ( 6ހައެއް) ފަނޑިޔާރުން ވަނީ މުސްކުޅިކޮށްފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ޢުމުރުން  55އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް
އެދިގެން މުސްކުޅި ކުރެވުނު ( 5ފަހެއް) ފަނޑިޔާރުންނާއި އަދި  55އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން
ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅި ކުރަން އެދުމުން މުސްކުޅިކުރެވުނު ( 1އެކެއް) ފަނޑިޔާރު
އވެ.
ހިމެނެއެވެ .އެގޮތުން މުސްކުޅިކުރެވުނު ފަރާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީ ެ
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 .1އއ .މަތިވެރި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް މޫސާ ޢަލީ
ބދުލްކަރީމް ޢަބްދުﷲ
 .2އއ .ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް ޢަ ް
 .3ތ .ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޢަބްދުﷲ
 .4ހދ .ހިރިމަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ވަހީދު
ދ
 .5ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް ޖަޢުފަރު ރަޝީ ު
ބދުﷲ އާދަމް
ޓގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް ޢަ ް
 .6ހދ .މަކުނުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯ ު

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު
96
ސެޓްފިކްޓް
ޑިޕްލޮމާ
ޑިގްރީ
މާސްޓަރސް
ޕީ.އެޗް.ޑީ

26

27

3 1
1

2 1

ސުޕްރީމް ކޯޓް

2

5

5

ހައިކޯޓް

14

ސުޕީރިއަރ
ކޯޓްތައް

މެޖިސްޓްރޭޓް
ކޯޓުތައް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ( 182އެއްސަތޭކަ އައްޑިހަ ދޭއް)
ފަނޑިޔާރުން ތިބިއިރު އޭގެތެރޭގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ،ނުވަތަ ޤާނޫނާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ
ރޮނގުން ޕީއެޗްޑީ ހަދާފައިވާ ( 2ދޭއް) ފަނޑިޔާރުންނާއި މާސްޓަރސް ހަދާފައިވާ ( 10ދިހައެއް) ފަނޑިޔާރުންނާއި
ޑިގްރީ ހަދާފައިވާ ( 61ފަސްދޮޅަސް އެކެއް) ފަނޑިޔާރުންނާއި ޑިޕްލޮމާ ހަދާފައިވާ ( 96ނުވަދިހަ ހައެއް)
ފަނޑިޔާރުންނާއި ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ( 14ސާދަ) ފަނޑިޔާރުން ހިމެނެއެވެ.
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 .3ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ (ށ) ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛
ޖުޑީޝަލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަންގެ

ޤާނޫނުގެ

21

ވަނަ

މާއްދާގެ

(ށ)

ނ
ދަށު ް

ތތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި ،މަޤާމުން
ނ ޝަކުވާތައް ބެލުމާއި ،އެފަރާ ް
ފލު ު
ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން އު ު
ނ މަސައްކަތްތަކެއް
ނ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަނުން ވަ ީ
ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން  2014ވަ ަ
އ ވަނީ ( 48ސާޅީސް
ހށަހެޅިފަ ި
ގތުން ކޮމިޝަނަށް ު
ވނަ އަހަރު ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ޮ
ކޮށްފައެވެ .އެގޮތުން ަ 2014
ޅ ނުނިމިވާ 150
ތން  2014ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެ ި
އަށެއް) މައްސަލައެވެ .ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭގޮ ު
(އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް) މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  2014ވަނަ އަހަރު ( 39ތިރީސް ނުވައެއް) މައްސަލަ ވަނީ
ނިންމިފައެވެ.

2014

ނ
ވ ަ
ަ

އަހަރުގެ

ނިޔަލަށް

ޅފައިވާ
ހުށަހެ ި

މައްސަލަތަކުގެ

އން
ތެރެ ި

މ
ނުނި ި

ވަނީ

(111އެއްސަތޭކަ އެގާރަ) މައްސަލައެވެ .ނަމަވެސް މިހުރިހާ މައްސަލަތަކަކީވެސް ދިރާސާ މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ
ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަލާގައި ކުރިއަށްދާ މައްސަލަތަކެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޯޓުތަކުގައި ދަޢުވާކޮށްފައި ވަނީ ( 2ދޭއް) މައްސަލައެވެ.
އޭގެތެރެއިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހައިކޯޓަށް

ހުށަހެޅުނު

މައްސަލަ

ނިމިފައިވަނީ

ކޮމިޝަނާ

އެއްކޮޅަށެވެ.

އަދި

ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި  2014ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެއްވެސް އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވިފައި ނުވެއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާތަކަށް ބަލާއިރު ހިމެނެނީ  2012ވަނަ އަހަރު
އުފުލިފައިވާ ( 2ދޭއް) ދަޢުވާއާއި  2013ވަނަ އަހަރު އުފުލިފައިވާ ( 2ދޭއް) ދަޢުވާއާއި  2014ވަނަ އަހަރު
ވ ވަނީ  2014ވަނަ އަހަރު ނިމިފައެވެ.
އުފުލުނު ( 1އެކެއް) ދަޢުވާއެވެ .މީގެ ތެރެއިން ( 3ތިނެއް) ދަޢު ާ
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 3.1ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
2014
ގައި

2014

3102

3103

3100

3101

3112

3112

3102

3102

3103

3100

3101

3112

3112

3102

3102

3103

3100

3101

3112

ނު

3112

1

ހުށަހެޅުނު އަހަރު

ހުށަހެޅުނު އަހަރު

ހުށަހެޅުނު އަހަރު

ހުށަހެޅު

ޝަކުވާގެ ބާވަތް

ވަކިފަރާތަކަށް

 2014ގެ ނިޔަލަށް ބަލަމުންދާ

 2014ގެ ނިޔަލަށް ނިންމުނު

2014ގެ ނިޔަލަށް ނުނިމިހުރި

ނުޖެހުމާ

ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

3

3

4

1

2

1

1

2

1

3

ޝަކުވާ
2
3
4
5
6

ޚިލާފުވެފައިވާ

އިންޓެގްރިޓީއާ

ކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ
ހިތްތިރިކަމާއި

ރިވެތި

އަޚްލާޤު

ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ
ނެތްކަމަށް

ހަމަހަމަކަން
ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

ހުނަރާއި ކުޅަދާނަކަން ނެތްކަމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ
ޝަރީޢަތް
ޤަވާޢިދުތަކާ

ކުރުމަށް

33

33

34

5

2

3

2

4

4

10

2

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

9

1

1

1

31

25

1

4

2

1

1

3

6

1

1

1

1

4

1

1

1

2

2

2

3

1

1
2

ހެދިފައިވާ

ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް

5

5

6

5

3

3

1

2

5

3

1

3

1

2

3

2

1

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ
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1

2014
ގައި

2014

3102

3103

3100

3101

3112

3112

3102

3102

3103

3100

3101

3112

3112

3102

3102

3103

3100

7

3101

ކޯޓަށް

3112

ނު

ހުށަހެޅުނު އަހަރު

ހުށަހެޅުނު އަހަރު

ހުށަހެޅުނު އަހަރު
3112

ޝަކުވާގެ ބާވަތް

ހުށަހެޅު

 2014ގެ ނިޔަލަށް ބަލަމުންދާ

 2014ގެ ނިޔަލަށް ނިންމުނު

2014ގެ ނިޔަލަށް ނުނިމިހުރި

ހުށަހަޅާފައިވާ

މައްސަލަ

ލަސްވެގެން

1

1

1

2

1

1

2

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
8

ޤާނޫނުތަކާ
ވެފައިވާކަމަށް

ޚިލާފު

2

ބުނެ

2

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ
ޖުމްލަ

48

48

55

15

12
150

15

4

1

7

19

6

2
39

5

41

36

9

10

10

4

111
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1

3.2

ކޮމިޝަނުން ދަޢުވާ ކުރި މައްސަލަތައް
 2014ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނުނިމޭ

#

ދަޢުވާ ހުށަހެޅުނު އަހަރު

ދަޢުވާގެ ޙުލާސާ

2014

2013

2012

2011

2010

2009

އެއްކޮޅަށް

ކޮމިޝަނާ

ދެކޮޅަށް

ކޮމިޝަނާ

ގެނެސްފައި

ދަޢުވާ އަނބުރާ

2014

2013

ޚިލާފަށްކަމަށް

2012

އަދި

ކޯޓް

2011

C/2011
ޝަރުޢީ

ޤަޟިއްޔާ

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

2010

ސިވިލްކޯޓުގެ

ދަޢުވާ ހުށަހެޅުނު އަހަރު
2009

1

ނަންބަރު

ދަޢުވާ ނިމުނުގޮތް

ދަޢުވާ
ހުށަހެޅުނު

ދަޢުވާގެ ޢަދަދު

2306/Cvނިންމާފައި

ޤާނޫނީ

ވަނީ

އުޞޫލުތަކާއި
އެ

ފެންނާތީ،

√

މައްސަލަ

ހައިކޯޓް

2012/HC-A/152

√

އިސްތިޢުނާފުކުރުން

2

ކޮމިޝަނުން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައިކޯޓަށް

ފަނޑިޔާރުން

ޢައްޔަންކުރުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" އާގުޅޭގޮތުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހުށަހެޅިފައިވާ

ހައިކޯޓަށް

މައްސަލައަކީ

އެކޯޓުން

މައްސަލައެއްކަމަށް

ނުފެންނާތީ،

މައްސަލައާ

ގުޅޭގޮތުން

ހައިކޯޓުން

ނިންމާފައިވާ

2014/HC-DM/05

ބެލޭނެ
މި

√

ސުޕްރީމްކޯޓް

-

√

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ނަންބަރު
ޤަޟިއްޔާ

އިލްތިމާސްކުރުން
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 3.3ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އުފުލުނު ދަޢުވާ
 2014ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނުނިމޭ

3102

3102

3103

3112
3101
3100

ކޮމިޝަނާ އެއްކޮޅަށް

ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް

ސިވިލްކޯޓް
ސިވިލްކޯޓް

މުސްކުޅިކުރެވޭ

ފަނޑިޔާރުނަށް

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

769/Cv-C/2012

ގެންގޮސްފައި

70

ދަޢުވާ އަނބުރާ

ފަނޑިޔާރެއްގެ

ޢުމުރުން

އަހަރު

ވުމުން،

2014

2

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި

3102

ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ.

369/Cv-C/2012

3103

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދާ ބެހޭގޮތުން

ނަންބަރު

3100

ކޮމިޝަނާ

√

ޤަޟިއްޔާ

ދަޢުވާ އުފުލުނު އަހަރު
3101

1

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި

ދަޢުވާ ނިމުނުގޮތް

3112

#

ދަޢުވާގެ ޙުލާސާ

ދަޢުވާ އުފުލުނު ކޯޓް

ދަޢުވާ އުފުލުނު އަހަރު

ދަޢުވާގެ ޢަދަދު

√

√

( 8/2009ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ
ދަށުން ދެވޭ ޢިނާޔަތާބެހޭގޮތުން ސިވިލްކޯޓުގެ ނަންބަރު
CV-C/2012/929

ޤަޟިއްޔާ

އިސްތިއުނާފު

ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ.

√

18
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2014

ފަނޑިޔާރެއްގެ

ޢުމުރުން

މުސްކުޅިކުރެވޭ

ފަނޑިޔާރުނަށް

އަހަރު

ވުމުން،

70

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

ހައިކޯޓް

3

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި

2013/HC-A/80

√

√

( 8/2009ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ
ދަށުން ދެވޭ ޢިނާޔަތާބެހޭގޮތުން ސިވިލްކޯޓުގެ ނަންބަރު
929/CV-C/2012

ޤަޟިއްޔާ

އިސްތިއުނާފު

ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ.
√

ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ކޮމިޝަނާ

ހައިކޯޓް

4

ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގެ ބެންޗު އެކުލަވާލާފައި ވަނީ ޤާނޫނާ

2013/HC-A/116

√

ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ.
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހައިކޯޓް

5

ހައިކޯޓަށް

ފަނޑިޔާރުން

ޢައްޔަންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު" އަކީ ޤާނޫނޫއަސާސީގެ 17
އަދި 20
ކަނޑައަޅައި

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ޤަވާޢިދެއްކަމަށް
ދިނުމަށް

އެދި

ކޮމިޝަނާ

ދެކޮޅަށް

√

2014/HCDM/05

√

ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ.
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 .4ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތައް
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ (ނ) ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛
ހ
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަންޖެ ޭ
ދ
ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން  2014ވަނަ އަހަރު ބައެއް ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމާއި އަ ި
ތކާއި އުސޫލުތައް އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.
އެކުލަވާލާފައިވާ ބައެއް ޤަވާޢިދު ަ

4.1

އެކުލަވާލެވުނު ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތައް
ރކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުން އެއްކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގައި
 .1ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާބިލުކަން އިތު ު
ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލް

4.2

އިޞްލާޙު ކުރެވުނު ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތައް
އށް
ޒންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު ަ 1
 .1ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ،ޤާބިލްކަން ވަ ަ
ގެނައި އިޞްލާޙު.
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހައިކޯޓަށް

ފަނޑިޔާރުން

ޢައްޔަނުކުރުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނެ

ގޮތުގެ

ގ
ޤަވާޢިދު ެ

ކްރައިޓީރިއާއަށް ގެނައި އިޞްލާޙު

 .5ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ލަފާ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛
5.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކޯޓުތަކުގެ

ފަނޑިޔާރުން

ޖަވާބުދާރީ

ކުރުވުމުގެ

ގޮތުން

ނ
ނ ް
މިކޮމިޝަ ު

ގެންގުޅޭ

ކމިޓީއަށް
ގ މިނިވަން މުއްސަސާތަކާބެހޭ ޮ
މންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ެ
ގތުން ވަކިވަކި ެ
އުޞޫލުތަކާބެހޭ ޮ
ޚާޟިރުވުމަށް އަންގަވާފައިވާ މައްސަލާގައި މެންބަރުން ޙާޟިރުވުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް
20
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އ
ދރީވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ ި
އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަކޮށް އެންގެވުމުން ކޮމިޝަނުން ޖަވާބު ާ
ދެންނެވުން.
5.2

ރންސްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ހެލްތު އިންޝުއަ ެ
ދަށުކޯޓުތަކުގެ

ށ
ފަނޑިޔާރުންނަ ް

ވެސް

ހެލްތު

އިންޝުއަރެންސް

އަހަރީ

ޕްރިމިއަމްގެ

ގޮތުގައި

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަދަދު ކަމަށާއި އަދި އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާ އެއްދަރަޖަ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށުން
ދ
ދަރަޖަ ކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަށް ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބެމުން ާ
ހެލްތު

އިންޝުއަރެންސް

ޕެކޭޖަށްވުރެ

ބޮޑެތި

ޕެކޭޖުތައް

ލިބެމުންދާކަން

ފާހަގަ

ވމާގުޅިގެން
ކުރެ ު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް މަޤާމާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް އަހަރީ
ޕްރިމިއަމް ކަނޑައަޅައި ދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދެންނެވުން.
5.3

ގިނަ

ޖުޑީޝަލް

ގާއިމުވެފައިވާ

ދާއިރާތަކުގައި

ކޯޓުތަކަށްވުރެ

އެ

ދާއިރާތަކުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ރ
މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަދު މަދުވުމާއެކު އެ ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މެޖިސްޓްރޭޓުން ،އެއް ކޯޓަށްވު ެ
ކށްވުމުން
ތކެއް ފޯނުން ކުރަންޖެހޭ ބަޔަ ަ
ލތް ަ
ލއްޓުމުގައި ގިނަގުނަ މުޢާމަ ާ
ބ ެ
ގިނަކޯޓު ޙަވާލުވެ ކޯޓުތައް ެ
ވންސް ހަމަޖެހިފައި ނުވާތީ ،ފޯނު އެލަވަންސް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް
މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ފޯނު އެލަ ަ
ނވުން.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދެން ެ

5.4

ގ
ގ (ހ) ެ
ނ މާއްދާ ެ
ގ ޤަވާޢިދުގެ  100ވަ ަ
މއްދައާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  102ވަނަ ާ
 10ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ
ކރެއްވުމަށް
ނށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާތޯ ސާފު ު
އިތުރުން އެއްވެސް އިނާޔަތެއް މި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ަ
އެދިވަޑައިގެންނެވި މަޢުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން.

5.5

ގތުން ސާފުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި
ކރާ ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭ ޮ
 2015ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ ު
ލހަށް ފޮނުވުން.
މަޢުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖި ީ

5.6

ޤާނޫނު ނަންބަރު (22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  5ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ
ގުޅިގެން

ސުޕްރީމް

ކޯޓުގައި

ތިއްބަވާނީ

5

ފަނޑިޔާރުން

ކަމަށް

އެ

ޤާނޫނުން

ކަނޑައެޅުމުން

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  154ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން
އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން އާއި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބްލް
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މށް ކަނޑައަޅައި އެ
ބލު ނޫންކަ ަ
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޤާ ި
ނ.
ފަނޑިޔާރުން މަޤާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވު ް
5.7

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒު
ގ
ޙުސައިން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރަން  14ޑިސެމްބަރ  2014ގައި ބޭއްވުނު ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ނ
ނނުއަސާސީގެ  147ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
ސއިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ،ޤާ ޫ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލް ާ
ޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ދިވެހިރާއް ޭ
ށ
ފންނަކަމަ ް
ދﷲ ސަޢީދު ޢައްޔަނުކުރުމަށް ެ
ޢބް ު
ހުންނެވި ސ .މީދޫ އަލިވާގެ އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަޝްވަރާ ދިނުން.

 .6އެހެނިހެން
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ (ޅ) ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛
ނ
ވ ީ
ރ ކޮމިޝަންގެ ( 65ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް) ބައްދަލުވުމެއް ަ
 2014ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއި ު
މ
ގއި ކޮމިޝަނުން ( 305ތިންސަތޭކަ ފަހެއް) ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވެއެވެި .
ބާއްވާފައެވެ .މިބައްދަލުވުންތަކު ަ
ތތަކާއި ކޮމިޝަން
އޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މަސައްކަ ް
ގ މަ ް
ކން ކޮމިޝަން ެ
ކ ޤާނޫނުތަ ު
ގ ތެރޭގައި އެކިއެ ި
ނިންމުންތަކު ެ
މނެއެވެ.
ނންވާ ނިންމުންތައް ހި ެ
ވ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭ ު
ބނުން ާ
ހިންގުމަށް އިދާރީގޮތުން ޭ

 6.1އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ
ތެރެއިން  2014ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

މަސައްކަތް
 .1އާބާދީގަ
ހުސްކޮށްހުރި

500

ހަމަވާ

މެޖިސްޓްރޭޓް

ޤާނޫނު

ޤާނޫނުގެ މާއްދާ

ރަށްރަށުގެ

ނ
ތެރެއި ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 67ވަނަ މާއްދާގެ

ކޯޓުތަކުގެ

ނ
ތެރެއި ް

ކޯޓުތަކާބެހޭ

ނބަރު
(ށ) ގެ  1ނަ ް

ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުން

ނ
ޤާނޫ ު

ނ
ޢލާންކޮށް ފަނޑިޔާރު ް
ލަފާދެއްވާފައިވާ ކޯޓްތަކަށް އި ު
ކށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން.
ލިބުނު ރަށްތަ ަ
22
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 .2ޖުޑީޝަލް

ދާއިރާގެ

އިސްމެޖިސްޓްރޭން
އިސް

ޖުޑީޝަލްދާއިރާތަކަށް

ތ
ނެ ް

މެޖިސްޓްރޭޓުން

ޢައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.
 .3ފަނޑިޔާރުކަމުގެ

މަޤާމުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

68

ކޯޓުތަކާބެހޭ

(ހ)

ވަނަ

މާއްދާގެ

ނ
ޤާނޫ ު
މުސްކުޅިކުރުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

27

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަނޑިޔާރުން މަޤާމުން މުސްކުޅި

ފަނޑިޔާރުންގެ

ނ
(ށ) އަދި  64ވަ ަ

ކުރުވުން.

ނ
ޤާނޫ ު

މާއްދާގެ (ނ)

ނ
ވން އެދޭ ފަނޑިޔާރު ް
 .4އެއްކޯޓުން އަނެއްކޯޓަށް ބަދަލު ާ
ބަދަލުކުރުން.

ޖުޑީޝަލް

21

ސަރވިސް

(ހ)

ވަނަ

ވަނަ

މާއްދާގެ

މާއްދާގެ

ކޮމިޝަންގެ
ނ
ޤާނޫ ު
 .5އެހެންކޯޓެއްގައި
ޙަވާލުކުރެވޭ

ނ
ވަގުތީގޮތު ް
ފަނޑިޔާރަކަށް

ނ
ޝަރިޢަތްކުރަ ް

މުސާރައިގެ

އިތުރުން

ތއް ކަނޑައެޅުން
ނހެން އިނާޔަތް ަ
ލިބެންޖެހޭ އެހެ ި

ވަނަ

މާއްދާގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

51

ފަނޑިޔާރުންގެ

(ހ) އަދި (ށ)

ނ
ޤާނޫ ު

 .6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

5

ނ
ނ ަ
ފެ ް

ކޯޓުތަކާބެހޭ

(ނ) އަދި (ރ)

ށ
ރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ ް
ަ
ފަނޑިޔާރުން ގެ ނަންތައް

ޤާނޫނުއަށް

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ

މަޤާމަށް

ޤާބިލުނޫންކަމަށް

ވަނަ

ހުށަހެޅުން.

ވަނަ

މާއްދާގެ

1

އިޞްލާޙު

ނ
ގެނައުމުގެ ޤާނޫ ު
 .7ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޢައްޔަނުކުރުމުގައި

އުއްތަމަފަނޑިޔާރުކަމަށް

ބޭފުޅަކު

 147ވަނަ މާއްދާ

ޤާނޫނުއަސާސީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

މަޝްވަރާދިނުން.

 2014 6.2ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރ
ތާރީޚް
 12ޖަނަވަރީ 2014

ނަންބަރު
JSC/2014/CIR/01

ތަފްސީލު
ދާއިރާ

ޙަވާލުވުމުންނާއި

މައްސަލަތައް

ވަކިވަކި

ސ
މންގެންދާ އެލަވަން ް
ބެލުމަށްދާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދެ ު
ތ
ހަމަޖެހިފައިވާގޮ ް
 14ޖަނަވަރީ 2014

JSC/2014/CIR/02

އދ.

ފެދްފުފީ

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް،

މެޖިސްޓްރޭޓް
ކ.

ކޯޓުގެ

ތުލުސްދޫ

ކޯޓް

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަފް ބަދަލު ކުރުދް
23
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 09މާޗް 2014

JSC/2014/CIR/04

 28އޭޕްރީލް 2014

JSC/2014/CIR/05

 19މެއި 2014

JSC/2014/CIR/06

 21މެއި 2014

JSC/2014/CIR/07

 29މެއި 2014

JSC/2014/CIR/08

 11ޖޫން 2014

JSC/2014/CIR/09

 30ޖޫން 2014

JSC/2014/CIR/10

އަމިއްލައަފް

ފަދޑިޔާރުދް

އެއްކޯޓުދް

އެދިގެދް

އަދެއްކޯޓަފް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާދެ ޤަވާޢިދުގެ
ދަފުދް

6

މެޖިސްޓްރޭޓަކު

ކުރަމުދް

މަސައްކަތް

ގެދްދިޔަ ކޯޓު ދޫދް އެހެދް ކޯޓަކަފް ބަދަލުކުރުދް
އަމިއްލައަފް

ފަދޑިޔާރުދް

އެއްކޯޓުދް

އެދިގެދް

އަދެއްކޯޓަފް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާދެ ޤަވާޢިދުގެ
ދަފުދް

4

މެޖިސްޓްރޭޓަކު

ކުރަމުދް

މަސައްކަތް

ގެދްދިޔަ ކޯޓު ދޫދް އެހެދް ކޯޓަކަފް ބަދަލުކުރުދް
މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓުތަކާއި

ސުޕީރިއަރ

ކޯޓުތަކުގައި

މަސައްކަތްކުރާ ފަދޑިޔާރުދް ގަޑިޖެހުމާއި ގަޑިލާރި
ކެދޑުމުގައި ޢަމަލުކުރާގޮތް ރިވިއުކުރުދް
ފަދޑިޔާރުދް

އަމިއްލައަފް

އެދިގެދް

އެއްކޯޓުދް

އަދެއްކޯޓަފް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާދެ ޤަވާޢިދުގެ
ދަފުދް މެޖިސްޓްރޭޓަކު މަސައްކަތް ކުރަމުދް ގެދްދިޔަ
ކޯޓު ދޫދް އެހެދް ކޯޓަކަފް ބަދަލުކުރުދް
ދ.

ވެލިދޫ

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓަފް

ކޯޓް

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓެއް ހަމަޖެއްސުދް.
ހއ .ށ .ކ .އދ .ގއ .ގދ .އަދި ޏ .ޖުޑީޝަލް
ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަށް ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން
ހަމަޖެއްސުން.
ދާއިރާ

ޙަވާލުވުމުންނާއި

ވަކިވަކި

މައްސަލަތައް

ސ
މންގެންދާ އެލަވަން ް
ބެލުމަށްދާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދެ ު
ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް
ފޮނުވާފައިވާ

ވއި
ދަންނަ ަ
ނަންބަރު

ނ
ކޮމިޝަނު ް

JSC/2014/CIR/01

ސަރކިއުލަރ ބާޠިލުކޮށް ،ދާއިރާ ޙަވާލުވުމުންނާއި
ށ
ށދާ ފަނޑިޔާރުންނަ ް
ވަކިވަކި މައްސަލަތައް ބެލުމަ ް
ހނުގޮތް.
ދެމުންގެންދާ އެލަވަންސް ހަމަޖެ ު

24
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 24ޖުލައި 2014

JSC/2014/CIR/11

 24ޖުލައި 2014

JSC/2014/CIR/12

 15އޮކްޓޯބަރ 2014

JSC/2014/CIR/13

 30ނޮވެމްބަރ 2014

JSC/2014/CIR/14

 01ޑިސެމްބަރ 2014

JSC/2014/CIR/15

 18ޑިސެމްބަރ 2014

JSC/2014/CIR/16

 18ޑިސެމްބަރ 2014

JSC/2014/CIR/17

އ
މާލެ ފިޔަވައި އަމިއްލަ ރަށް ނޫންއެހެން ރަށެއްގަ ި
މަސައްކަތްކުރާ

މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް

ދ
ދެމުންގެން ާ

އެލަވަންސް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.
ލ
ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ އިސް ޤާޟީންނާއި ޖުޑީޝަ ް
ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ސަލާމުގައި ހުންނަ
ދުވަސްތަކުގައި ކޯޓު ޙަވާލުކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް.
"ޢުމުރުން  55އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން
ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި 55 ،އަހަރު ނުވިނަމަވެސް
އަމިއްލައަށް

އެދިގެން

ޞިއްޙީ

އ
ސަބަބުތަކަށްޓަކަ ި

ތ
މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަ ް
ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ ދަށުން
( 2ދޭއް) މެޖިސްޓްރޭޓަކު މުސްކުޅި ކުރުން.
މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓުތަކުގެ

ރއިން
ތެ ެ

7

(ހަތެއް)

ކޯޓަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން.
"ޢުމުރުން  55އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން
ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި 55 ،އަހަރު ނުވިނަމަވެސް
އަމިއްލައަށް

އެދިގެން

ޞިއްޙީ

އ
ސަބަބުތަކަށްޓަކަ ި

ތ
މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަ ް
ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު"ގެ ދަށުން 3
(ތިނެއް) މެޖިސްޓްރޭޓަކު މުސްކުޅި ކުރުން.
މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު
ހަމަޖެއްސުން
"ޢުމުރުން  55އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން
ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި 55 ،އަހަރު ނުވިނަމަވެސް
އަމިއްލައަށް

އެދިގެން

ޞިއްޙީ

އ
ސަބަބުތަކަށްޓަކަ ި

ތ
މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަ ް
ނ
ގ ޤަވާޢިދު"ގެ ދަށު ް
ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތު ެ
މެޖިސްޓްރޭޓަކު މުސްކުޅި ކުރުން.
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3.2



 2014ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ބައެއް މުހިންމު ކަންތައްތައް
މަސައްކަތް

ތާރީޚް

ނބަރު 13/2010
ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،ޤާނޫނު ނަ ް

 10ފެބްރުއަރީ 2014

ނ
ވ ަ
ވނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ަ 2
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ ަ 15
ށ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް،
ނަންބަރުގައި ބުނާ ފެންވަރަ ް
ފަނޑިޔާރުންގެ

ޤާނޫނުގެ

15

ވަނަ

މާއްދާގެ

(ކ)ގައި

ވ
ބަޔާންކޮށްފައި ާ

ވ
ލކޮށްފައި ނު ާ
ތޢުލީމް ޙާޞިލުކުރުމަށް ދެވުނު ފުރުޞަތު ޤަބޫ ު
ގޮތުގެމަތިންަ ،
ވ
އ ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ގ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ކ)ގަ ި
ފަނޑިޔާރުންނަށް ،އެ ޤާނޫނު ެ
މލު ކުރެވޭނެކަމަށް އަންގައި ސިޓީ ފޮނުވުން.
ގޮތުގެމަތިން ،ޢަ ަ


ޤާނޫނު

ނންބަރު
ަ

13/2010

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ފަނޑިޔާރުންގެ

ޤާނޫނު)

 24ފެބްރުއަރީ 2014

ފާސްވުމުގެ ކުރިން ،އުމުރުން  70އަހަރުވުމުން ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ
ނވާ ފަރާތަކުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ކުރި
ތެރެއިން ޢިނާޔަތް ހަމަޖެހިފައި ު
ގ
ހނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
އނާޔަތް ދޭންޖެ ޭ
ދަޢުވާއާގުޅިގެން އެފަރާތަށް ި
ޖނުއަރީ )2014
ނބަރު  /HC-A/802014ޤަޟިއްޔާ (ެ 29
ހައިކޯޓުގެ ނަ ް
ޤޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް،
އިން ނިންމެވުމާގުޅިގެން އެ ަ
ތ
ޔ ް
ހތަނަށް ޢިނާ ަ
 70އަހަރުވުމުން ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ާ
ތ ދިނުމަށް ނިންމުން.
ތތަކަށް ޢިނާޔަ ް
ލިބިފައިނުވާ ފަރާ ް


ނ
ށ ް
ނ) ގެ ދަ ު
ނންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫ ު
ޤާނޫނު ަ

 24ފެބްރުއަރީ 2014

އޅުމުގެ އުސޫލުން
ޖސްޓްރޭޓުންގެ އަދަދު ކަނޑަ ެ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެ ި
 2014ވަނަ އަހަރަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މަޤާމްތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު
ގެނައުމަށް ނިންމުން.


ފަނޑިޔާރުންގެ

ސުލޫކީ

މައްސަލަތަކާ

ގުޅޭގޮތުން

ކޮމިޝަނަށް

ޅ
ހ ޭ
ހުށަ ެ

 05މާޗް 2014

ލިޔެކިޔުންތައް ފިޔަވައި ކޮމިޝަނަށް އެޖެންޑާކުރެވޭ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާގުޅޭ
ލިޔެކިޔުންތައް އެޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއާއެކު މެންބަރުންނަށް އީމެއިލްކުރުމަށާއި
ފަނޑިޔާރުންގެ

ސުލޫކީ

މައްސަލަތަކާ

ގުޅޭގޮތުން

ކޮމިޝަނަށް

ޅ
ހ ޭ
ހުށަ ެ

ށ ކޮމިޝަނުގެ
ނނަ ް
ލިޔެކިޔުންތައް އިތުރަށް ދިރާސާކުރަން ބޭނުންވާ މެންބަރު ް
ނ
ޒމް އިދާރީގޮތު ް
ނ އިންތި ާ
ލޔެ ކިޔުންތައް ބެލޭ ެ
އފަދަ ި
އިދާރާގައި ތިބެގެން ެ
ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ނިންމުން.
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ނންބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު)ގެ 51
ޤާނޫނު ަ

 17މާޗް 2014

ގ
ޢ ދާއިރާގެ ކަމަކަށް ފިޔަވައި ކޯޓުން ބޭރު ެ
ށން ޝަރު ީ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
ގން  06މަސް
އެއްވެސް ކަމަކަށް ފަނޑިޔާރަކު ދޫކުރެވޭނީ އެންމެ ގިނަވެ ެ
ދުވަހަށް ކަމަށް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ބައި އުނިކޮށްދިނުމަށް އެދި  03ފަނޑިޔާރަކު
ގ
ތރީ މައްސަލަޔަކާ ގުޅިގެން އެޓަރނީޖެނެރަލް ެ
ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސް ޫ
ނންމުން.
އއޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ި
އޮފީހުން އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ެ


ލ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްފަނޑިޔާރަކު ހަމަޖެހިފައި ނެތުމާއި ،ޖުވެނައި ް

 09އޭޕްރީލް 2014

ކޯޓް އަދި ޑްރަގް ކޯޓުގައި ވެސް އިސްޤާޟީއަކު ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުން
ނ
ވަގުތީގޮތު ް

ހިންގުން

އެކޯޓުގެ

ފަނޑިޔާރަކާއި

ޙަވާލުކުރެވޭ

ޙާލަތުގައި

އެފަނޑިޔާރަކަށް އެޙަވާލުކުރެވޭ ޒިންމާއި މަސްޢޫލިއްޔަތްތަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް
ތއާއި ،އެކޯޓެއްގެ އެހެން ފަނޑިޔާރުންނަށްވުރެ
އިތުރު އިނާޔަތެއް ލިބެމުންނުދާ ީ
މކީ ،އެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ
ނަންގަވަންޖެހޭ ޒިންމާ ބޮޑުވު ަ
ނ
އުޞޫލެއް އޮތްކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތުމާއި ،މިގޮތަށް ކޯޓު ހިންގު ް
ޙަވާލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ތަޖުރިބާ އަކީވެސް އެކޯޓެއްގައި ތިބޭ ހުރިހާ
ކ
ފަނޑިޔާރުންނަށް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ހަމަޖެހިގެންދާ ކަމެއްގެގޮތުގައި އޮތުމަ ީ
ނ ޙަވާލުކުރެވޭ
ހންގު ް
ވގުތީގޮތުން އެކޯޓްތައް ި
ަ
މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައިވާތީ،
ނ
ފަނޑިޔާރުން  06މަސްދުވަހުން  06މަސްދުވަހުން ރޮޓޭޓް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނު ް
ނިންމުން.


ލ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްފަނޑިޔާރަކު ހަމަޖެހިފައި ނެތުމާއި ،ޖުވެނައި ް

 09އޭޕްރީލް 2014

ކޯޓް އަދި ޑްރަގް ކޯޓުގައި ވެސް އިސްޤާޟީއަކު ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުން
އ
ނ ޙަވާލުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ހަވާލުކުރާނެ އުޞޫލެ ް
ވަގުތީގޮތުން އެކޯޓްތައް ހިންގު ް
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅުން.


ށ
އ ް
ނބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ަ
ޤާނޫނު ނަ ް
ރިޢާޔަތްކޮށް

އުމުރުން

70

އަހަރުވުމުން

ފަނޑިޔާރުކަމުން

 19މެއި 2014

މުސްކުޅިކުރާ

ނ
ނ ް
ފަރާތްތަކާއި ،އަދި "އުމުރުން  55އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް ވަކިވާން ބޭ ު
އ
ކށްޓަކަ ި
ފަނޑިޔާރުންނަށާއި  55އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްޙީ ސަބަބުތަ ަ
ގ
ތގެ ޤަވާޢިދު" ެ
މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ ު
ދަށުން
ޚިދުމަތުގެ

ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ
އަގު

ފަނޑިޔާރުންނަށް ،ޖުޑީޝަރީއަށް

ވަޒަންކުރުމުގެ

ގޮތުން

ޝަރަފާއި

ކޮށްދެއްވާފައިވާ

އޒަތް
ޢި ް

އެރުވުމަށް

ކޮމިޝަނުން ނިންމުން.
27
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އެކިއެކި މީޑިއާތަކާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފަނޑިޔާރުން އެފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ

 2މެއި

ރންގެ
ފަނޑިޔާ ު

ސުލޫކަށް

2014

ކންކަން
މި ަ

ށ
ސާފުކޮ ް

ޚިޔާލު

ފާޅުކުރަމުންދާތީ،

އަސަރުކުރާނެ

ފދަ
މި ަ

ކަންތައްތަކެއް

ބަޔާންވާނެގޮތަކަށް
ފަނޑިޔާރުންގެ

ކަންތައްތަކަކީ

ކަމުގައި

ފަނޑިޔާރުންގެ

ބެލެވޭތީ،

ސުލޫކީ

ސުލޫކާގުޅޭގޮތުން

މިންގަނޑުގައި

ހަދާފައިވާ

އ
ހިމެނުމަށްޓަކަ ި

އ
ދތަކާ ި
ޤަވާޢި ު

އުޞޫލުތައް

ނމުން.
ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނި ް


އމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި،
"އުމުރުން  55އަހަރުވުމުން ަ

 16ޖޫން 2014

އ
ކށްޓަކަ ި
 55އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަ ަ
ގ
މލުކުރާނެ ގޮތު ެ
ޢނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަ ަ
މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ި
ޓ
ދންޖެހޭ ޗުއް ީ
ޤަވާޢިދު" ގެ ދަށުން މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޭ
ފައިސާ ،އެ ޤަވާޢިދުގައި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިނާޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
ހިމެނިފައިވީނަމަވެސް ،ފަނޑިޔާރުކަމުން މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ޗުއްޓީ ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޗުއްޓީ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައި ނުވާތީ،
މިކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ،ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅުން.


އ
ނބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު)ގަ ި
ޤާނޫނު ނަ ް
ފަނޑިޔާރުކަމުގެ

މަޤާމުން

މުސްކުޅިކުރާ

ފަނޑިޔާރުންނަށް

 16ޖޫން 2014

ށ
ދނުމަ ް
ި

ޢނާޔަތްތަކަކީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މުއްދަތުގައި އެ ފަނޑިޔާރަކު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ި
ކޮށްދީފައިވާ

ޚިދުމަތްތަކުގެ

އަގު

ވަޒަންކުރުމުގެ

ގޮތުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ޢިނާޔަތަކަށްވާތީ ،ފަ ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް
ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި

އެ ފަނޑިޔާރަކު މުސްކުޅިކުރުމާ ހަމައަށް

އެއްވެސް

ވ ދުވަސްތަކެއް
ހިސާބެއްގައި ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމު އަދާކޮށް މެދުކެނޑިފައި ާ
ށ
މ ް
ވާނަމަ ،އެދުވަސްތައް ގުޅުވައި ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތު ގުނު ަ
ކޮމިޝަނުން ނިންމުން.



ލކުރެވޭ ވަކިވަކި
ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާ ޙަވާ ު

 16ޖޫން 2014

ށ
ޔނުކޮށްފައިވާ ކޯޓު ފިޔަވައި އެހެން ކޯޓުތަކަ ް
މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ،ޢައް ަ
ކށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެލަވަންސްތައް ރިވިއުކޮށް
މެޖިސްޓްރޭޓުން ކުރާ ދަތުރުތަ ަ
ކަނޑައެޅުން.
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މިކޮމިޝަނުން ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ

 20ޖުލައި 2014

ތ
ނން ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮ ާ
އާންމު އުސޫލަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދީ ،ކޮމިޝަ ު
ޚިލާފަށް ދޮގުޚަބަރެއް ފަތުރާފައިވާތީ ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާކަން ހާމަކޮށް،
ދ
ނ ޙަޤީޤީ ތެ ު
ދންޖެހޭ ީ
ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަމެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ޭ
މށް ރާއްޖެ ޑޮޓް
ދ ކަންތައްތައް މިގޮތަށް ނުކުރު ަ
މަޢުލޫމާތު ކަމަށްވުމާއެކު މިފަ ަ
އެމްވީއާއި ރާއްޖެޓީވީއަށް އިލްތިމާސްކޮށް ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުން.

 11އޯގަސްޓް 2014



 2015ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން.



ގ
ނބަރު ( 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ެ
ޤާނޫނު ނަ ް

 01ސެޕްޓެމްބަރ

ދަށުން ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އުފެދިފައި ވަނީ  04ސެޕްޓެމްބަރ

2014

 2008ގައި ކަމަށްވާތީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ  04ވަނަ
ދުވަހަކީ ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ދުވަސްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި އެދުވަސް ފާހަގަ
ކުރާގޮތަށް ނިންމުން.


ލ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްފަނޑިޔާރަކު ހަމަޖެހިފައި ނެތުމާއި ،ޖުވެނައި ް

 19އޮކްޓޯބަރ

ކޯޓް އަދި ޑްރަގް ކޯޓުގައި ވެސް އިސްޤާޟީއަކު ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުން

2014

ށ
އެކޯޓްތައް ހިންގުން  06މަސްދުވަހުން  06މަސްދުވަހަށް ރޮޓޭޓްކުރާގޮތަ ް
އެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޙަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުން.

 3.2ކޮމިޓީތައް
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ (ނ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތަށް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ވާޖިބުތައް

ރަނގަޅަށް

ކރުމަށްޓަކައި
އަދާ ު

ހަމަޖައްސަންޖެހޭ

ކަންތައްތައް

ހަމަޖެއްސުމުގައި

ގ
ކޮމިޝަނު ެ

އ ވަނީ އެ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި
މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކޮށްފަ ި
ހ މަސައްކަތްތައް
ޖ ޭ
އގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކުރަން ެ
ށ ހުށަހަޅާ އުސޫލަކުންނެވެެ .
އެކަމެއް ނިންމައި ކޮމިޝަނަ ް
ކުރުމުގައި

ދާއިމީ

ކޮމިޓީތަކާއި

ވަގުތީ

އެތައް

ކޮމިޓީތަކެއް

އެކުލަވާލެވި

ކޮމިޝަންގެ

މަސައްކަތްތައް

ނ
ނ ތިރީގައި އެވަ ީ
ނ އިންތިޒާމްކުރެވިފައެވެ .އެގޮތު ް
ކށް ވަ ީ
ފުރިހަމަގޮތެއްގައި އަވަސްކޮށް ނަތީޖާ ނެރެވޭނެފަދަ ގޮތަ ަ

29
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2014

 2014ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކާއި އެކޮމިޓީތަކުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ
މަސައްކަތްތަކެވެ.

 6.4.1ތައުދީބީ ކޮމިޓީ
ދ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުންނާމެ ު
ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައި ތައުދީބީ ކޮމިޓީގައި  2014ވަނަ އަހަރު ހިމެނިފައި
ވަނީ ތިރީގައިވާ މެންބަރުންނެވެ.
މެންބަރު

#

 .1ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު

ހަމަޖެހުނު ތާރީޚް

ވަކިވި ތާރީޚް

 20މާޗް 2011

-

ޢަބްދުﷲ (ކޮމިޓީގެ ރައީސް)
 .2ކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީދީ
 .3ކޮމިޝަދްގެ

ދައިބުރައީސް

އަލްއުސްތާޛު

މުޙައްމަދު

ފައިސަލް

 20މާޗް 2011

 26ޖުލައި 2014

 1ސެޕްޓެމްބަރ
2014

ތޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
 .4ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ
 .5ކޮމިޝަންގެ

ރ
މެންބަ ު

އައްޝައިޙް

ބ
ޝުޢައި ް

 26ޖޫން 2013
 20މާޗް 2011

 26ޖުލައި 2014

ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ތޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު
 .6ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ
.7

ކޮމިޝަދްގެ މެދްބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޙަދްދާދް
އަޙްމަދު

.8

 03ސެޕްޓެމްބަރ

 25އޮގަސްޓް

2012

2014

 1ސެޕްޓެމްބަރ

-

4112

ކޮމިޝަދުގެ މެދްބަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު

 1ސެޕްޓެމްބަރ

-

2014
ޝނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  2014ވަނަ
ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން ކޮމި ަ
މޓީއާ ( 30ތިރީސް) މައްސަލަ ބެލުމަށް ވަނީ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ .އޭގެތެރޭގައި
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ތަޢުދީބީ ކޮ ި
ފއިވާ ( 3ތިނެއް)
ވފައިވާ ( 2ދޭއް) މައްސަލައާއި  2012ވަނަ އަހަރު ހަވާލުކުރެވި ަ
 2011ވަނަ އަހަރު ހަވާލުކުރެ ި
މައްސަލައާއި  2013ވަނަ އަހަރު ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ( 21އޭކާވީސް) މައްސަލައާއި  2014ވަނަ އަހަރު ހަވާލު
ކުރެވިފައިވާ ( 4ހަތަރެއް) މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ .މީގެތެރެއިން ( 3ތިނެއް) މައްސަލަ ނިމި( 1 ،އެކެއް)
30
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2014

ކރުމުގެ މަރުޙަލާއާ
ނލް ު
މައްސަލައިގެ ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރު ،ކޮމިޓީއަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަޔާންނެގި ރިޕޯޓް ފައި ަ
ހަމައަށް މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ .އަދި ( 20ވިހި) މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤް ކުރިއަށްދާއިރު5 ،
(ފަހެއް) މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަ ކުރެވެންއޮތީ ކަމާގުޅޭ ޖުޑީޝަލްދާއިރާއަށް ދަތުރުކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ
އެހިސާބަށް މަސައްކަތްވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ .އަދި ( 1އެކެއް) މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު ފައިދަލްކޮފް
ކޮމިޝަދަފް ހުފަހެޅުމުދްކ އިތުރަފް ދިރާސާކޮފްގެދް ގެދައުމަފް ފޮދުވާފައިވުމުދް ،އެކަދް ވެސް މި ކޮމިޓީދް
ގެދްދަދީ ކުރަމުދްދެވެ.

 6.4.2ޤަވާޢިދު ކޮމިޓީ
އެޑިއުކޭޝަން

އެންޑް

ޓްރެއިނިންގ

ކޮންސަލްޓެންސީ

(އީ.ޓީ.ސީ)

ނ
ކޮމިޝަނު ް

އާ

ނބަރު JSC-B1/12/176
ކއި ކޮމިޝަނުގެ ނަ ް
ށޓަ ަ
ވޢިދުތައް ފައިނަލް ކުރުމަ ް
ދފައިވާ ޤަ ާ
ހަވާލުކޮށްގެން ހަ ާ
( 14މެއި  )2012ނިންމުމުން އެކުލަވާލައި ،ޤަވާޢިދު ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްދާ ކޮމިޓީއަކީ ކޮމިޝަނުގެ
ދ މިއީ ކޮމިޝަނުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށާއި ،އީ.ޓީ.ސީ އާ
"ޤަވާޢިދު ކޮމިޓީ" ކަމަށާއި ،އަ ި
މފައިވާ އެންމެހައި
ނން ާ
ޢދު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ި
ނށް ޤަވާ ި
އ ،ކޮމިޝަނުން މިހާތަ ަ
ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ ި
ށ ގެންދިއުމަށް  29ސެޕްޓެމްބަރ  2014ގައި
ކމިޓީއާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަ ް
ނ މި ޮ
ޤަވާޢިދުތަކާއި ،ކަންކަ ް
ބރުންނެވެ.
ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ .އެގޮތުން  2014ވަނަ އަހަރު ހިމެނިފައި ވަނީ ތިރީގައިވާ މެން ަ
•

މެންބަރު
.1

ހަމަޖެހުނު ތާރީޚް

މ  03ސެޕްޓެމްބަރ 2012
ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަ ް

ވަކިވި ތާރީޚް
-

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ (ކޮމިޓީގެ ރައީސް)
.2

ކޮމިޝަދްގެ

ދައިބުރައީސް

އަލްއުސްތާޛު

 26މެއި 2014

-

މުޙައްމަދު ފައިސަލް
.3

ތޛު ޢަބްދުﷲ
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

 03ސެޕްޓެމްބަރ 2012

-

ޙަމީދު
.4

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު  03ސެޕްޓެމްބަރ 2012

 25އޮގަސްޓް 2014

ރަޝީދު
.5

ކޮމިޝަންގެ

މެންބަރު

އަލްއުސްތާޛު

 24ފެބްރުއަރީ 2014

 22މެއި 2014

ޝަމްސުލްފަލާޙް
.6

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އައްޝައިޚް ޝުޢައިބް

 29ޖުލައި 2013

 26ޖުލައި 2014

ޢަބްދުއްރަޙްމާދް
31
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2014

.7

މެންބަރު

ކޮމިޝަންގެ

އަލްއުސްތާޛު

 1ސެޕްޓެމްބަރ 2014

މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު
.8

މެންބަރު

ކޮމިޝަންގެ

އަލްއުސްތާޛު

 1ސެޕްޓެމްބަރ 2014

ޢަބްދުލްޙަދްދާދް އަޙްމަދު
.9

މެންބަރު

ކޮމިޝަންގެ

އަލްއުސްތާޛު  29ސެޕްޓެމްބަރ 2014

މުޙައްމަދު އަދިލް
ގ
ނ ތިރީގައިވާ ޤަވާޢިދު ތަކު ެ
ޤަވާޢިދު ކޮމިޓީގައި  2014އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުރިއަށް ދަ ީ
މަސައްކަތެވެ.
 .1ފަނޑިޔާރުންގެ ޢާންމު ޤަވާޢިދު
 .2ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ޝަކުވާތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އިޖުރާއީ
ޤަވާޢިދު

 6.4.3ވަޒީފާއާބެހޭ ކޮމިޓީ
ގ
ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓު ެ
އ
ފަނޑިޔާރުން ފިޔަވައި އެހެން ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާބެހޭ ކަންކަންކުރުމުގަ ި
ނ
ކޮމިޝަނަށް ލަފާއެރުވުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ކޮމިޓީގައި  2014ވަނަ އަހަރު ހިމެނިފައިވަ ީ
ތިރީގައިވާ މެންބަރުންނެވެ.
#
.1

މެންބަރު
މެންބަރު

ކޮމިޝަންގެ

އސްތާޛު
އަލް ު

އަޙްމަދު

ހަމަޖެހުނު ތާރީޚް

ވަކިވި ތާރީޚް

 20ޖުލައި 2011

 25އޯގަސްޓް 2014

ރަޝީދު (ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު)
.2

މެންބަރު

ކޮމިޝަންގެ

ބ
ޝުޢައި ް

އޝައިޚް
އަ ް

 26ޖުލައި 2014

 20ޖުލައި 2011

ޢަބްދުއްރަޙްމާން
.3

ކޮމިޝަންގެ

މެންބަރު

އސްތާޛު
އަލް ު

ޢަބްދުﷲ  12ޑިސެމްބަރ 2011

-

ޙަމީދު
.4

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް

 01ޑިސެމްބަރ 2013

(ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު)
.5

ކޮމިޝަންގެ

މެމްބަރު

އަލްއުސްތާޛު  01ޑިސެމްބަރ 2013

 22މެއި 2014

ޝަމްސުލްފަލާޙް
32
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2014

.6

ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު

 26މެއި 2014

ފައިޞަލް

.7

ކޮމިޝަންގެ

ރ
މެންބަ ު

އަލްއުސްތާޛު  13އޯގަސްޓް 2014

ދ
ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަ ު
.8

ކޮމިޝަންގެ

މެމްބަރު

އަލްއުސްތާޛު

މުޙައްމަދު  1ސެޕްޓެމްބަރ 2014

ޢީސާފުޅު

އދަލުވުން ޝެޑިއުލްކޮށް 27
 2014ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާ ކޮމިޓީގެ ( 30ތިރީސް) ބަ ް
ލ
ވން ވަނީ ކެންސަ ް
ނ ( 3ތިނެއް) ބައްދަލު ު
ސބަބު ް
ަ
ދލުވުން ބޭއްވި ،ކޯރަމް ނުލިބުމުގެ
(ހަތާވީސް) ބައް ަ
ކުރެވިފައެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާ ކޮމިޓީއަށް ( 75ހަތްދިހަ ފަހެއް) މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު 71
ކމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުއަޅައި ވަނީ ނިމިފައެވެ .އަދި ( 2ދޭއް)
(ހަތްދިހަ އެކެއް) މައްސަލަ ޮ
މައްސަލަ ވަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ނިމި ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވާފައެވެ .އެހެންކަމުން  2014ވަނަ އަހަރު
އސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ނުނިމި ވަނީ ( 2ދޭއް) މައްސަލައެވެ.
ވަޒީފާކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު މަ ް

 6.4.4ތަޙްޤީޤް ކޮމިޓީ
ނ
އ ް
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ި
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާ ަ
ހޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކާގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ
ފަނޑިޔާރުންނާގުޅޭގޮތުން ހުށަ ެ
ނ  2014ވަނަ
ތ ް
ނ ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ .މިގޮ ު
ނ ް
މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ވަކިވަކި ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީތައް ކޮމިޝަ ު
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ( 41ސާޅީސް އެކެއް) ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ .އޭގެތެރެއިން 9
(ނުވައެއް) ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ވަނީ  2014ވަނަ އަހަރު ނިމިފައެވެ .އަދި ބައެއް ކޮމިޓީތަކުގެ ތަޙްޤީޤު
މަރުޙަލާނިމި ރިޕޯޓްތައް އެކުލަވާލެވި އަދި ބައެއް ކޮމިޓީތަކުގެ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓްތައް ނިމި ފައިނަލް ކުރުމުގެ
ނ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.
މަރުޙަލާއަށް މަސައްކަތްތައް ވަ ީ

 6.4.5ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަށް ލަފާދިނުމަށް 11
ނ
ގއި  2014ވަ ަ
ވ ކޮމިޓީ ަ
އގޮތުން އެކުލަވާލާފައި ާ
އމީ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާފައެވެެ .
އޯގަސްޓް  2014ގައިވަނީ ދާ ި
އަހަރު ހިމެނިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ މެންބަރުންނެވެ.
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މެންބަރު
.1

ހަމަޖެހުނު ތާރީޚް

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު

ވަކިވި ތާރީޚް

 11އޯގަސްޓް 2014

-

 11އޯގަސްޓް 2014

-

.3

ތޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

 11އޯގަސްޓް 2014

-

.4

ތޛު އިބްރާހިމް ރިޟާ
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

 11އޯގަސްޓް 2014

.5

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަދިލް

 11އޯގަސްޓް 2014

.6

ތޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

 11އޯގަސްޓް 2014

ޢަބްދުﷲ (ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު)
.2

.7
.8

ކޮމިޝަދްގެ

ދައިބުރައީސް

އަލްއުސްތާޛު

މުޙައްމަދު

ފައިސަލް

 25އޮގަސްޓް
2014

ނ  12އޯގަސްޓް 2014
ނ ް
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޙަން ާ
އަޙްމަދު
ކޮމިޝަންގެ

ޢީސާފުޅު

މެންބަރު

އަލްއުސްތާޛު

މުޙައްމަދު  1ސެޕްޓެމްބަރ
2014

ގ
ޓ ެ
 11އޯގަސްޓް  2014ގައި ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭ ކޮމި ީ
ނަމުގައި

ދާއިމީ

އ
ކޮމިޓީއެ ް

އުފެއްދުމުގެ

ކުރިން

ފަނޑިޔާރުން

ޢައްޔަނުކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ކުރިއަށް

ނ އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .ދާއިމީ ކޮމިޓީ އުފެއްދިފަހުން ފަނޑިޔާރުން
ގެންގޮސްފައިވަނީ ވަގުތީ ގޮތު ް
ނ
ވ ް
ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން  2014ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ( 10ދިހައެއް) ބައްދަލު ު
ބާއްވައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ( 8އަށެއް) ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރުމާގުޅޭގޮތުން
ކޮމިޝަނަށް ލަފާދީފައެވެ.

 .7ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން
ވ
ގތުގެމަތިން ކޮމިޝަނާ ޙަވާލުކުރެވިފައި ާ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގައިވާ ޮ
މަސްއޫލިޔަތުތަކާއި

ބާރުތައް

ހިންގުމުގައި

ރ
ކޮމިޝަނުންކު ާ

މަސައްކަތްތައް

ހިންގައި

އ
ށޓަކަ ި
ބެލެހެއްޓުމަ ް

ރ
ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން  2014ވަނަ އަހަ ު
ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުން ކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި؛
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މަސައްކަތް


ތާރީޚް

ނ
ޝނު ް
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުތުތައް އިސްލާޙުކޮށް ކޮމި ަ

 27ޖެނުއަރީ 2014

ފާސްކުރުން


ނ
ކޮމިޝަންގެ ޖުޑީޝަލް ކޮމްޕްލައިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަ ް

 14މެއި 2014

ގ
ނކޮށް ހަލުއިކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނު ެ
ސެކްޝަނުގެ ހިންގުން ހަރުދަ ާ
ރއާއެކު
މސުލްފަލާޙުގެ ބެލުމާ މަޝްވަ ާ
މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޝަ ް
ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން.


ގ
ގ ޙައްޤު ެ
ނންބަރު ( 1/2014މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމު ެ
ޤާނޫނު ަ

 04ޖޫން 2013

ޝނުގެ
ދގެ (ހ) ގެ ދަށުން ،ކޮމި ަ
ޤާނޫނު) ގެ  36ވަނަ މާއް ާ
މޖައްސައި އަދި މިޤާނޫނުގެ  40ވަނަ
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކު ހަ ަ
ފއިވާ "މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ" އާއި މުރާޖަޢާ
މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ނ
ހގަ ކުރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފާ ަ
ލން.
އުފައްދަންޖެހޭ ކޮމިޓީ އެކުލަވާ ު


ލ މަހުގެ
ވ ު
މޟާން މަހާއި އަދި ޝައް ާ
 1435ވަނަ އަހަރުގެ ރަ ަ

 25ޖޫން 2014

ހތެއް) ދުވަހު ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
ފުރަތަމަ ަ ( 7
ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ކަނޑައެޅުން.


ގ
ޖުޑީޝަލް ކޮމްޕްލައިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ސެކްޝަނު ެ

 18އޯގަސްޓް 2014

އގަނޑު
ރމަށްޓަކައި އެ ސެކްޝަނުގެ މަ ި
ކށް ހަލުއިކު ު
ހިންގުން ހަރުދަނާ ޮ
ކރިއަށް
ހލުމާއެކު ،އެ ސެކްޝަނުން ު
މަސައްކަތްތައް  2ބަޔަކަށް ބަ ާ
ގެންދާ

ތަޙްޤީޤްތައް

ނގެ
ކޮމިޝަ ު

ނައިބު

ރައީސް

ޛ
އަލްއުސްތާ ު

މުޙައްމަދު ފައިސަލްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި އަދި
ރތަމަ މަރުހަލާގެ ދިރާސާތައް ،މެންބަރު
ސެކްޝަނުން ބަލަމުންގެންދާ ފު ަ
އޙްމަދުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޙަންނާން ަ
ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން.


ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ރިވިއުކޮށް

 03ސެޕްޓެމްބަރ 2014

ފާސްކުރުން.


އޞްލާޙު
ވޢިދުގެ  58ވަނަ މާއްދާގެ (އ) އަށް ި
ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަ ާ

 03ސެޕްޓެމްބަރ 2014

ގެނައުން.


ނންތައް
އނިގަނޑުގައިވާ ލީގަލް މަޤާމުތަކުގެ ަ
ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމުތަކުގެ ޮ

 03ސެޕްޓެމްބަރ 2014

ރިވައިސްކޮށް ފާސްކުރުން.
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ލ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާލިބޭ އަދި ޖުޑީޝަ ް



ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުން

ވަޑައިގަންނަވާނެ

ދަޢުވާކުރާ

ވަކީލުން

މައްސަލަތަކުގައި

ކޯޓަށް

ކަނޑައެޅޭނެ

ށ
ކަމަ ް

ރިޔާސަތުން

 08ސެޕްޓެމްބަރ 2014

ގ
ބރުން ެ
އސަލަތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ މެން ަ
ނިންމާފައިވުމާއެކު ،އެފަދަ މަ ް
ރ
ވނެ މެންބަރުން ކަނޑައެޅުމުގެ ބާ ު
ތެރެއިން ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަ ާ
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްއަށް ދިނުން.
ކޮމިޝަނުގެ



ލީގަލް

އޮފިސަރުންނަށް

ކޯޓް

ފަޓްލޫން

ވންސް
އެލަ ަ

 15އޮކްޓޯބަރ 2014

ދިނުމަށް ނިންމުން.

 2014 7.1ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ މުވައްޒަފުން
ނއިރު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ
 2014ވަނަ އަހަރު ނިމު ު
ނ
ށ ވައްދާފައި ވަ ީ
އލަ ް
ހތާވީސް) މުވައްޒަފުންނެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާއަށް ަ
އަދާކުރަމުން ގެންދިޔައީ ަ ( 27
ގ
( 1އެކެއް) މުވައްޒަފެވެ .އެއީ ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  52ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކޮމިޝަނު ެ
ޖުޑީޝަލް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސި
ފޟިލާ އާމިނަތު ނިޒްނާއެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން
ގދ .ފިޔޯރީ ގުލްފާމުގޭ އަލް ާ
ވަކިކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

ވަނަ

2014 7.2

އަހަރު

ކޮމިޝަންގެ

ފަރާތުން

ބައިވެރިވި

ބައްދަލުވުން/ޖަލްސާ/

ސެމިނަރ/ވާރކްޝޮޕްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
 7.2.1ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވި
ބައިވެރިވި

ބައްދަލުވުން
ތ
ޝަރީޢާއިން ޑިގްރީ ހަދާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަކާލާ ު
ކުރުމުގެ ހުއްދަ
ދޫކުރަމުން

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން

ނުދާތީ،

ކަންބޮޑުވުންތަކާ،

ކޮމިޝަނުގައި
ދ
އަ ި

ހުރި

ފަނޑިޔާރުން

 .4ކޮމިޝަދުގެ

ދައިބު

ރައީސް އަލްއުސްތާޛު

ޢަބްދުﷲ ދީދީ
 .0ކޮމިޝަދުގެ މެދްބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ
ޙަމީދު

ޢައްޔަންކުރުމުގައި ތަޖުރިބާއަށް ބެލުމުގައި ގެންގުޅޭ

 .6ކޮމިޝަދުގެ

އުޞޫލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން  30މާޗް  2014ގައި

ރަޝީދު

މެދްބަރު

އަލްއުސްތާޛު

ޢަޙްމަދު

36
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ނ
ބއްވި ބައްދަލުވު ް
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ޭ

ޑިމޮކްރެޓިކް

ނޭޝަނަލް

ފޯރ

ނސްޓިޓިއުޓް
އި ް

އ
އފެއާރޒްގެ ފަންނީ އެހީގަ ި
އިންޓަރނޭޝަނަލް ެ

 .1ކޮމިޝަންގެ

ރ
މެންބަ ު

ޛ
އަލްއުސްތާ ު

ޝަމްސުލްފަލާޙް

ށ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަ ް
މޯލްޑިވްސްއިން

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ

ވ
ހަދާފައި ާ

ހ މުއައްސަސާތަކާއެކު
ސަރވޭގެ ހޯދުންތައް ކަމާބެ ޭ
ޙިއްސާކުރުމަށް،

އ
ބައްދަލުވުމުގަ ި

ބާއްވާ

ށ
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރަކަ ް
 12މެއި  2014ގައި ހަމަޖެއްސެވި
ޓ
ޑ ލޯގެ "ފެކަލް ީ
ޢ އެން ް
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީ ާ
ކޮމިޓީ"ގެ

އެޑްވައިޒަރީ
ކޮމިޝަނުން

މެންބަރުކަމަށް

ހަމަޖައްސަވާފައިވާ

މ
ި

އސްތާޛު މުޙައްމަދު
ރ އަލް ު
 .1ކޮމިޝަނުގެ މެންބަ ު
ޢީސާފުޅު

މެންބަރު

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ބަދަލުގައި 8
ސެޕްޓެމްބަރ  2014ގައި ހަމަޖެއްސެވި.

 7.2.2ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި
ބައްދަލުވުން
ކެޕިޓަލްމާކެޓް
ޖެނުއަރީ

ބައިވެރިވި

ޓ
ޑިވެލޮޕްމަން ް
ގައި

2014

އޮތޯރިޓީން
ބޭއްވި

15

އިސްލާމިކް

ފައިނޭންސް ވޯކްޝޮޕް
ސިވިލް

ސަރވިސް

އެމް.އެސް3.
މުވައްޒަފުންނަށް

 .1ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ޢުމަރު
 .2އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް
ޒަކަރިއްޔާ

މުވައްޒަފުންގެ

އިން

އީ.އެކްސް

އަމާޒުކޮށްގެން

ނ
ތެރެއި ް
ގެ

1

ސިވިލް

ނ 2014
ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓު ް
މެއި  11ން  15ހިންގި

 .1އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް
ޒަކަރިއްޔާ
 .2ސީނިއަރ މީޑިއާ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން
ޒަހީން

ޕޮޒިޓިވް ތިންކިންގ

އެންޑް ޕޮޒިޓިވް އެޓިޓިއުޑް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
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ލބޭ
ި

ދައުލަތަށް

ނ
އަންދާޒާކުރު ް

ނ
އާމްދަ ީ

ދ
ލތުގެ ޚަރަދު ކޮންޓްރޯލްކޮށް އަ ި
ހަރުދަނާކޮށް ،ދައު ަ
ދައުލަތަށް

ފައިސާ

ލިބޭ

ގޮތެއްގައި

އެންމެ

އޮފިސަރ

 .1އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އަލްފާޟިލް

އަޙްމަދުﷲ ޖަމީލް

އެކަށީގެންވާ
ގުޅޭގޮތުން

މ
ބޭނުންކުރު ާ

ރ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މެނުއަލްއާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓް ީ
އ
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން  15މެ ި
 2014ގައި ބޭއްވި ޓްރޭނިންގ ސެޝަން
ވ
ޔޫއެންޑީޕީން  17ސެޕްޓެމްބަރ  2014ގައި ބޭއް ި
ރ
ޓ ދަ ޕާލިމެންޓް ީ
ު
މީޓިންގ ވިތް ރިގާޑްސް
ފައިންޑިންގ

ލީގަލް

އޮފް

ޖަސްޓިސް

އެންޑް

 .1ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލް

ރ
އަބޫބަކު ު

އަލްފާޟިލް

މުޙައްމަދު
 .2ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ޢުމަރު

ސެކްޓަރ ބޭސްލައިން
ކެޕިޓަލްމާކެޓް

އޮތޯރިޓީން

ޓ
ޑިވެލޮޕްމަން ް

ސެޕްޓެމްބަރ  2014ގައި ބޭއްވި

23

އިސްލާމިކް

ކެޕިޓަލް މާކެޓް އެވެއަރނެސް ވޯކްޝޮޕް

 .1ސީނިއަރ

ރިސޯސް

ހިއުމަން

އޮފިސަރ

ޝނީޒް
ާ
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު
 .2ސީނިއަރ

ރިސޯސް

ހިއުމަން

އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝުރުފަތު އާދަމް
ސިވިލް

ސަރވިސް

ޖީ.އެސް

އަދި

1

މުވައްޒަފުންނަށް

މުވައްޒަފުންގެ
އެމް.އެސް

ނ
ތެރެއި ް
ގ
ެ

2

 .1އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
ލޠީފް
ޢާއިޝަތު ޢަބްދުއް ަ

ސިވިލް

 .2އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

ނ 2014
ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓު ް

ޢާއިޝަތު ސިނާޔާ

އޮކްޓޯބަރ

20

އަމާޒުކޮށްގެން
ން

22

ހިންގ

އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ

އޮފިސަރ

ލ
އަލްފާޟި ާ

ޖެންޑަރ

ޝޕް
އިންޓެގްރޭޓަޑް ޕްލޭނިންގ ވޯކް ޮ
ކެޕިޓަލްމާކެޓް

ޓ
ޑިވެލޮޕްމަން ް

ނޮވެމްބަރ  2014ގައި ބޭއްވި

އޮތޯރިޓީން

18

މިޑް ޓާރމް

 .1ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލް

އަލްފާޟިލް

ރ
އަބޫބަކު ު

މުޙައްމަދު

ރިވިއު އޮފް އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް
ކެޕިޓަލްމާކެޓް

ޓ
ޑިވެލޮޕްމަން ް

ނޮވެމްބަރ  2014ގައި ބޭއްވި

އޮތޯރިޓީން

26

ސެމިނަރ އޮން

"ވިމެން އޮން ބޯޑްސް"

 .1ޑިރެކްޓަރ
އިންވެސްޓިގޭޝަން

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
ތޛާ
އަލްއުސް ާ

އެންޑް
ޒޫނާ

މުޙައްމަދު

38
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 2014 7.2.3ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއެކު ކޮމިޝަންގައި
ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް
ބައިވެރިވި

ބައްދަލުވުން
ނ
ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތު ް
ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ

ކޮމަންވެލްތް

ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް

ލީގަލް

އެފެއާރޒް

އެންޑް

ޑިވިޝަންގެ

ލީގަލް އެޑްވައިޒަރ މިސްޓަރ މާކް ޖޭ ގުތްރީ
އާއެކު

ވ
 23ޖަނަވަރީ  2014ވަނަ ދުވަހު ބޭއް ި

 .1ކޮމިޝަނުގެ

މެންބަރު

އލްއުސްތާޛު
ަ

ޢަބްދުﷲ

ޙަމީދު
 .2ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް
އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު
 .3ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ޢުމަރު

ބައްދަލުވުން.
އެމެރިކާގެ

ސްޓޭޓް

އިންޓަރނޭޝަނަލް

ޑިޕާޓްމަންޓް ބިއުރޯ

ފ
އޮ ް

އެންޑް

ލޯ

ކޓިކްސް
ނާ ޮ

ކ  4ނޮވެމްބަރ
ނނާއެ ު
އެންފޯސްމަންޓްގެ ބޭފުޅު ް
 2014ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.

 .1ކޮމިޝަނުގެ

ރައީސް

އަލްއުސްތާޛު

އާދަމް

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
 .2ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ
ޙަމީދު
 .3ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު
ޢީސާފުޅު
 .4ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލް

ރ
އަބޫބަކު ު

އަލްފާޟިލް

މުޙައްމަދު
ނ
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ،ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
މި

ށ
ކޮމިޝަނަ ް

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
އެންޓިކޮރަޕްޝަން
ފުށުއަރާ

ކަމަށް

މަތިކޮށްފައިވާ
އިޚްތިޞާޞްތައް،

ކޮމިޝަނުގެ
ފާހަގަކުރެވޭތީ،

އިޚްތިޞާޞާ
އެކަމާމެދު

 .1ކޮމިޝަނުގެ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
 .2ކޮމިޝަންގެ

ނައިބު

ރައީސް

އަލްއުސްތާޛު

މުޙައްމަދު ފައިސަލް
މ
ސތާޛު އިބްރާހީ ް
 .3ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއު ް

މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ

ރިޟާ

މބަރ  2014ގައި
މެންބަރުންނާއެކު  17ނޮވެ ް

 .4ކޮމިޝަންގެ

ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.

ރައީސް

އަލްއުސްތާޛު

އާދަމް

މެންބަރު

އަލްއުސްތާޛު

ޢަބްދުލްޙައްނާން އަޙްމަދު
 .5ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް
 .6ކޮމިޝަންގެ

މެންބަރު

އަލްއުސްތާޛާ

ލަޠީފާ

ޤާސިމް

39
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 2014ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު

7.2.4

ދިނުމަށް ހިންގި ޕްރޮގްރާމް
މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުން

ޕްރޮގްރާމް
ޖުޑީޝަލް

ސަރވިސް

ބައިވެރިވި
އުފެދިގެން

ކޮމިޝަން

ނ
މންޑޭޓާއި ،ކޮމިޝަ ް
އައިގޮތާއި ،ކޮމިޝަންގެ ެ
މަސައްކަތްކުރާގޮތާއި،

ފަނޑިޔާރުންގެ

ޝަކުވާ

ސތާޛު ސަމްސުލް
 .4ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަލްއު ް
ފަލާޙް
 .0ސެކްރެޓްރީ

ނ
ތއި ،ކޮމިޝަނު ް
ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮ ާ

މުޙައްމަދު

ކާމިޔާބުތަކާއި،

 .6ސީނިއަރ

މިހާތަނަށް

ވ
ހާސިލްކޮށްފައި ާ

މަސައްކަތްކުރުމުގައި
ގޮންޖެހުންތަކާ

ހުރި

ކޮމިޝަނަށް
ނ
ތ ް
ގުޅޭގޮ ު

އިސްލާމިއްޔާގެ

ދަރިވަރުންނަށް

ޒަކަރިއްޔާ

މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް  25ފެބްރުއަރީ  2014ވަނަ

 .5ސީނިއަރ

ދުވަހު ހިންގި ޕްރޮގްރާމް.

ލީގަލް

އަލްފާޟިލް

އޮފިސަރ

ކޮންޕްލެއިންޓް

އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ފަހީމް އިބްރާހީމް

ކުއްލިއްޔަތުއް

ދިރާސާތުލް

ޖެނެރަލް

ރ
އަބޫބަކު ު

 .4އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް
މީޑިއަރ

އޮފިސަރ

ލ
އަލްފާޟި ް

ޙަސަން ޒަހީން
ޔ
 .6އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ނިހާ ާ
އަޙްމަދު
 .7އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އޮފިސަރ

ލ
އަލްފާޟި ާ

މަރްޔަމް އަނޫޝާ ޢަފީފް

 2014 7.2.5ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރި ދަތުރުތައް
ދަތުރު
ގއ.

އަދި

ގދ.

ބައިވެރިވި

ޖުޑީޝަލް

ދާއިރާގެ

ދާއިރާ

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް  11ޖޫން  2014ގައި
ޢައްޔަން ކުރެވުނު

ފަރާތްތަކަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު

27

ގއ.

އެރުވުމަށް

ޖޫން

2014

ގައި

 .1ކޮމިޝަންގެ

ނައިބު

ސ
ރައީ ް

އަލްއުސްތާޛު

ދ
ޢަބްދުﷲ ދީ ީ
ތޛު މުޙައްމަދު
 .2ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަލްއުސް ާ
ފައިސަލް

ވިލިނގިއްޔަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި ދަތުރު
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ޖުޑީޝަލް

ޏ.

ދާއިރާ

ދާއިރާގެ

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް  11ޖޫން  2014ގައި
ޢައްޔަން ކުރެވުނު
އެރުވުމަށް

ޅ
ށ މަޤާމުގެ ފަތްކޮ ު
ފަރާތަ ް
ޖުލައި

03

ގައި

2014

ޏ .ފުވައްމުލަކަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި ދަތުރު

 .1ކޮމިޝަންގެ

ނައިބު

ސ
ރައީ ް

އަލްއުސްތާޛު

ދ
ޢަބްދުﷲ ދީ ީ
ތޛު މުޙައްމަދު
 .2ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަލްއުސް ާ
ފައިސަލް
ތޛު މުޙައްމަދު
 .3ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރ އަލްއުސް ާ
އަނިލް

ޖުޑީޝަލް

ހއ.

ދާއިރާ

ދާއިރާގެ

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް  11ޖޫން  2014ގައި
ޢައްޔަން

ކުރެވުނު

އެރުވުމަށް

06

ށ
ފަރާތަ ް
ޖުލައި

މަޤާމުގެ
2014

ފަތްކޮޅު
ގައި

 .1ކޮމިޝަންގެ

ނައިބު

ސ
ރައީ ް

އަލްއުސްތާޛު

ދ
ޢަބްދުﷲ ދީ ީ
ތޛު މުޙައްމަދު
 .2ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަލްއުސް ާ
ފައިސަލް

ހއ .ދިއްދޫއަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި ދަތުރު
ކ .ށ .އަދި އދ .ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް  11ޖޫން  2014ގައި
ޢައްޔަން ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު
އެރުވުމަށް

ޖުލައި

13

ގައި

2014

ކރި ދަތުރު
ކ .ތުލުސްދޫއަށް ކޮމިޝަނުން ު

 .1ކޮމިޝަންގެ

ނައިބު

ސ
ރައީ ް

އަލްއުސްތާޛު

ދ
ޢަބްދުﷲ ދީ ީ
ތޛު މުޙައްމަދު
 .2ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަލްއުސް ާ
ފައިސަލް
 .3ސީނިއަރ

ހިއުމަން

އޮފިސަރ

ރިސޯސް

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝުރުފަތު އާދަމް
 .4އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އޮފިސަރ

ލ
އަލްފާޟި ް

އަޙްމަދުﷲ ޖަމީލް
 .5އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އޮފިސަރ

ލ
އަލްފާޟި ާ

ޢާއިޝަތު ސިނާޔާ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަންތައް ޤާއިމްކުރުމާ
އަދި

ހިންގުމާ

ޤާނޫނުތަކާ

ގުޅޭގޮތުން

ތައްޔާރުކުރާ

ނ
ގުޅޭގޮތު ް

ލިވިންގސްޓޯންގައި،

ނަމޫނާ

ރ
ޟލް އަބޫބަކު ު
 .1ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާ ި
މުޙައްމަދު

ޒެމްބިޔާގެ

ނވެލްތުން
ކޮމަ ް

ވ
ބޭއް ި

ޙައިޘިއްޔަތުން

ސެމިނާރގެ

އޮބްސަރވަރެއްގެ

ބައިވެރިވުމަށް

 2014ސެޕްޓެމްބަރ  05އިން 07

އަށް ޒެމްބިޔާއަށް ކުރި ދަތުރު
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ޗައިނާ ސަރުކާރުން އިންތިޒާމްކުރި "އަންޑަސްޓޭންޑް
ރިއަލް

ދަ

ބައިވެރިވުމަށް

ތަމްރީން

ޗައިނާ"

ވމެބަރ
ނޮ ް

2014

 .1ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

ޕްރޮގްރާމްގައި
27

އސްތާޛު މުޙައްމަދު
އަލް ު

ޢީސާފުޅު

ނ
ް

ޑިސެމްބަރ  8އަށް ،ޗައިނާއަށް ކުރި ދަތުރު

 2014ވަނަ އަހަރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓަށް ލިބުނު އަދި ކުރެވުނު

7.3

ޚަރަދު
ގތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް،
 2014ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓުގެ ޮ
އކަ އަށާވީސްހާސް
ތންލަ ް
ދއްވާފައިވަނީ 11,328,521.00ރ (އެގާރަ މިލިއަން ި
ކޮމިޝަނަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ެ
ނޑް ޓްރެޜަރީން
ނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެ ް
މ ި
ި
ފަސްސަތޭކަ އެކާވީސް ރުފިޔާ) އެވެ .މީގެ އިތުރުން
52,985.36ރ

(ފަންސާސްދެހާސް

ނުވަސަތޭކަ

އަށްޑިހަ

ފަސްރުފިޔާ

ތިރީސް

ހަލާރި)

ވަނީ

ށ
ބަޖެޓަ ް

ފއިސާ ދެއްކުމަށް
އިތުރުކޮށްދެއްވާ ފައެވެ .މިއީ  2013ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ފައިސާ ނުދެއްކިވާ ބިލްތަކަށް ަ
ނޑް ޓްރެޜަރީން
ސއެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރުވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެ ް
ބަޖެޓަށް އިތުރު ކުރެވުނު ފައި ާ
ރ
ހ ު
ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅިގެން ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރުލައްކަ ފަންސާސް ހާސްރުފިޔާ ގެ ބިލްތަކަށް އަ ަ
ނިމުނުއިރު ފައިސާ ނުދެއްކިވެއެވެ.

 2015 .8ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް


ނނިމިހުރި
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ޤަވާޢިދުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ު
ޤަވާޢިދުތައް ފާސްކޮށް އާއްމުކުރުން.



އާބާދީގައި 500
ފަ ނޑިޔާރުން

ތރެއިން
ެ
ރ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ
ށރަށުގެ ތެރެއިން ހުސްކޮށްހު ި
ހަމަވާ ރަ ް

ހޯދުމަށް

ހރާއްޖޭގެ
ދިވެ ި

ސުޕްރީމްކޯޓުން

ލަފާދެއްވާފައިވާ

ށ
ކޯޓްތަކަ ް

ނ
ފަނޑިޔާރު ް

ޢައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
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ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުންގެ
ޕާރފޯމަންސް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.



ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ ޖަލްސާތައް އާއްމުކޮށް
ހުޅުވާލުން.



އ
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގަ ި
ޝާއިޢުކުރުން.



ކޮމިޝަނުން

ކަނޑައަޅާ

ގޮތެއްގެމަތީން

ކޮމިޝަންގެ

ޔައުމިއްޔާތައް

ނިންމުތަކާއި،

ގ
ކޮމިޝަން ެ

ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުން.


ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކަށް ފަނޑިޔާރުންނާއި އާއްމުން އަހުލުވެރިކުރުން.



ނ
ތ ް
ބހޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަ ީ
މންތަކާ ެ
ނ ދުވަހަށް ނިންމާ ނިން ު
ކޮމިޝަނުން ދުވަހު ް
އެ ޚަބަރުތައް މީޑިއާއަށް ދިނުން.



ވ
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން ކޮމިޝަނުން ކުރެވިފައިވާ ހުރި ކަންތައްތަކާއި ކުރުމަށް ރާވާފައި ާ
ނން.
އފަހަރު މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދި ު
ކަންތައްތާކާގުޅޭގޮތުން މަހަކު އެ ް



ކވާތަކުގެ ބެކްލޮގު ހުސްކުރުން.
 2015ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަ ު



ކއި އެ
ށޓަ ަ
ތއް ކުރިއަށް ގެންގޮސް މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަ ް
މޓީ ަ
ހުއްޓިފައިހުރި ތަޙްޤީޤު ކޮ ި
ކޮމިޓީތަކާ މަޝްވަރާކޮށް އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް ގޮތްތަކެއް ހޯދުން.



ކޮމިޝަނުން

ބލަމުންދާ
ަ

ފަނޑިޔާރުންގެ

ސުލޫކީ

މައްސަލަތަކާ

ގުޅޭގޮތުން

ދިމާވާ

ސލަތައް
މައް ަ

ހައްލުކުރުން.



މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި ޢިލްމީ ލައިބްރަރީއެއް އުފެއްދުން.
ފަނޑޔާރުންނާގުޅޭގޮތުން

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހެޅޭ

ޝަކުވާތައް

އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް

ށ
ބެލެހެއްޓުމަ ް

ނ.
ފށު ް
ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ނިޒާމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް އެނިޒާމުގެ ބޭނުން ހިފަން ެ


ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާގުޅިގެން
ށ ކަމަށް
ކ ް
ނ އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަ ަ
ތއް ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަ ި
ހށަހެޅޭ މައްސަލަ ަ
ކޯޓުތަކަށް ު
ކަނޑައަޅައި

ދިނުމަށް،

ކޮމިޝަނުގެ

ޤާނޫނަށް

އމަށް
ގެނަ ު

ހުށަހަޅާފައިވާ

އިޞްލާޙުތައް

އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން.
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ނ
ފަނޑިޔާރުންނާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ކަމާބެހޭ ލީގަލް މުވައްޒަފު ް
އ
ނ ޙައްލެ ް
ށ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކު ް
ތއް ،ޙައްލުކުރުމަށް މިހާތަނަ ް
މަދުވުމުން ދިމާވާ މައްސަލަ ަ
ރކުރުން.
މށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަ ާ
ލިބިފައިނުވާތީ އެކަން ޙައްލުކުރު ަ



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



ކުރިއަރާފައިވާ

ޖުޑީޝަލް

ޤައުމުތަކުގެ

އެކްސްޕާޓުންގެ

އިރުޝާދުގެ

ލަފަޔާ

ދަށުން

ކަމާބެހޭ

ބ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ނށް މަސައްކަތު ތަޖުރި ާ
މންބަރުން ަ
ފަރާތްތަކާގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ ެ


ފަނޑޔާރުންނާގުޅޭގޮތުން

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހެޅޭ

ތއް
ޝަކުވާ ަ

ބެލުން

އިތުބާރު

ށ
ހުރިގޮތަކަ ް

ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި އޮންނަފަދަ "އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އޮން
ޖުޑީޝަލް އެތިކްސް" އެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.


ގން އަހަރަކު އެއްފަހަރު މަހާސިންތާއެއް
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާގުޅި ެ
ނ.
ބޭއްވު ް



ނ
ނ ަ
އށް ގެންނަން ފެ ް
ނބަރު ( 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ަ
ޤާނޫނު ނަ ް
އިޞްލާޙުތަކާއި

އަދި

އެކިއެކި

ޤާނޫނުތަކުން

ގ
ކޮމިޝަން ެ

މައްޗަށް

ކުރުމަށް

ލާޒިމުކޮށްފައިވާ

ށ
ނތަކަ ް
ވތީ ،ޤާނޫ ު
ކންކަން ކުރުމަށް ދަތި ާ
ބއްޓަންކުރެވިފައި ހުރިގޮތުން ،އެ ަ
ކަންކަންކުރުމުގައި ،ޤާނޫނުތައް ަ
ހޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް
އ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަ ެ
ނނަ އިޞްލާޙުތަ ް
ގެންނަން ފެ ް
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

 .9ނިންމުން
ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި

ލ
ޖުޑީޝަ ް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަންގެ

އ
ޤާނޫނުންނާ ި

ގ
ދިވެހިރާއްޖޭ ެ

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުން ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
އަދާކުރުމަށްޓަކައި 2014

ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު

އ
ނިމުނުއިރު ކޮމިޝަންގެ ( 65ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް) ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .މިބައްދަލުވުންތަކުގަ ި
މފައިވެއެވެ.
ކޮމިޝަނުން ( 305ތިންސަތޭކަ ފަހެއް) ނިންމުމެއް ނިން ާ
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ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ނ
އ ް
ދ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެ ި
ނން ކުރިއަށް ގެން ާ
ނ ކޮމިޝަ ު
ގ ދަށު ް
ނ އެމާއްދާގެ (ހ) ެ
ބާރުތަކުގެ ތެރެއި ް
ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު  2014ވަނަ އަހަރު ޢައްޔަންނު ކުރެވިފައިވަނީ ( 8އަށެއް)
ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

މި

8

ޢައްޔަނުކުރެވުނު ފަރާތްތަކެވެ.

(އަށެއް)
އަދި

ފަނޑިޔާރުންނަކީވެސް

ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ

މެޖިސްޓްރޭޓް

ށ
ކޯޓުތަކަ ް

 2014ވަނަ އަހަރު ( 6ހައެއް) ފަނޑިޔާރުން ވަނީ މުސްކުޅިކޮށްފައެވެ.

ނ މުސްކުޅި ކުރެވުނު ( 5ފަހެއް) ފަނޑިޔާރުންނާއި
ހރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެ ް
މީގެ ތެރޭގައި ޢުމުރުން  55އަ ަ
ނ
ބތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅި ކުރަން އެދުމު ް
 55އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަ ު
މުސްކުޅިކުރެވުނު ( 1އެކެއް) ފަނޑިޔާރު ހިމެނެއެވެ.
ނ،
ނބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ފާސްވުމުގެ ކުރި ް
ޤާނޫނު ނަ ް
އ ނުވާ ފަރާތަކުން،
ތރެއިން ޢިނާޔަތް ހަމަޖެހިފަ ި
ރޓަޔަރކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ެ
އުމުރުން  70އަހަރުވުމުން ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ކުރި ދަޢުވާއާގުޅިގެން އެފަރާތަށް އިނާޔަތް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ގ
ހައިކޯޓުން  29ޖެނުއަރީ 2014ގައި ނިންމެވުމާގުޅިގެން 70 ،އަހަރުވުމުން ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކު ެ
މއި  2014ވަނަ
ތ ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިން ަ
ލބިފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ޢިނާޔަ ް
ތެރެއިން އެހާތަނަށް ޢިނާޔަތް ި
އަހަރު ވަނީ އެފަރާތްތަކަށް އެ ޢިނާޔަތް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައި ދެވިފައެވެ.
ނނު) ގެ  54ވަނަ މާއްދާގެ (ވ)
ނންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާ ޫ
ޤާނޫނު ަ
ގ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.
ޑޔާރުން ވަނީ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ ެ
ހތެއް) ފަނ ި
ގެ ދަށުންަ ( 7 ،
މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހއ .ށ .ކ .އދ .ގއ .ގދ .ޏ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއެވެ .ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް
ނ  2014ވަނަ އަހަރު 10
ގތުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށު ް
ށ ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޮ
ޓ ް
އެދިގެން އެއްކޯޓުން އަނެއްކޯ ަ
ދލުކޮށްފައެވެ.
(ދިހައެއް) ފަނޑިޔާރުން ވަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދިޔަ ކޯޓުނޫން އެހެންކޯޓަކަށް ބަ ަ
އ
އ ،ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަ ް
ނންމުންތަކާ ި
ި
ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ
ނ
ދގައި ކޮމިޝަނު ް
ޞ ު
ނ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަޤް ަ
ޑޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން އާންމު ް
އންގައިދީ ފަނ ި
އާންމުންނަށް ަ
ފައްޓަވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިޓީ ،ކޮލެޖުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި މާލޭގެ ސާނަވީ މަދްރަސާތަކުގެ
ހލުންތެރިކުރުވުމުގެ
ހންގާ ޭ
ދަރިވަރުންނަށާއި އަތޮޅުތަކުގެ ސާނަވީ މަދްރަސާތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ި
އ
ތން ކުއްލިއްޔަތު ް
ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން  2014ވަނަ އަހަރު ވެސް އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ .މިގޮ ު
ދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ދަރިވަރުންނަށް

ޖޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް
ޚާއްޞަކޮށްގެން ު

ރޭވިފައިވާގޮތާއި ހިނގަމުންދާ ގޮތް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އެހީގައި މަޢުލޫމާތު
ސެޝަނެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.
ކޮމިޝަންގެ

މަސައްކަތްތައް

ހަރުދަނާކޮށް

ލ
ޝނަ ް
އިންޓަރނޭ ަ

ބެސްޓް

ޕްރެކްޓިސްގައިވާ

ށ
ކ ް
ކގެ ގޮވާލުންތަ ަ
ހދުމާއި އަދި އެފަދަ ޖަމާޢަތްތަ ު
ލޓެންސީ ޯ
މށް ،ރާއްޖޭން ބޭރުން ކޮންސަ ް
ގޮތުމަތީން ޢަމަލުކުރު ަ
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ރޞަތުތައް 2014
ބނުންކުރުމަށް ފު ު
ށދޭ އެހީތައް ޭ
ނ ފޯރުކޮ ް
ބދަހިކޮށް އެފަރާތްތަކު ް
އިޖާބަދީ އެފަރާތްތަކާ ގުޅުން ަ
ވަނަ

އަހަރުވެސް

ހުޅުވާލާފައި

އެގޮތުން

ވާނެއެވެ.

ކމަންވެލްތް
ޮ

ގ
ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެ

ލީގަލް

އެންޑް

ނ
ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް އެފެއާރޒް ޑިވިޝަންގެ ލީގަލް އެޑްވައިޒަރ ،މިސްޓަރ މާކް ޖޭ ގުތްރީއާއެކު ކޮމިޝަނު ް
ކރައްވާފައެވެ.
ގތުން މަޝްވަރާ ު
އކަތްތަކާ ބެހޭ ޮ
ބައްދަލުކޮށް ،ކޮމިޝަނުގެ މަސަ ް

މީގެ އިތުރަށް އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް

ގ
ނނާއެކު ކޮމިޝަނު ެ
ޑިޕާޓްމަންޓް ބިއުރޯ އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓްގެ ބޭފުޅު ް
އ ފަނޑިޔާރުންނާ
ޖހޭ ތަމްރީނުތަކާ ި
މެންޑޭޓާއި ،އައު ޤާނޫނުތައް ތަޢާރަފްވުމުގެ ސަބަބުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބެން ެ
ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް
ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،ޗައިނާ ސަރުކާރުން އިންތިޒާމްކުރި އަންޑަސްޓޭންޑް ދަ ރިއަލް ޗައިނާ ތަމްރީން
މ
ޕްރޮގްރާމްގައި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު ވަނީ ބައިވެރިވަޑައިގެންފައެވެި .
ދަތުރުގައި ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރެއިނިންގ ދިނުމަށް ޗައިނާގެ ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުތަކުން
ދ
ނދަވާފައެވެ .އަ ި
ނ ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާތައް ވަނީ ކުރިއަށް ގެ ް
ބހޭގޮތު ް
ފުރުޞަތު ހޯދުމާ ެ
ނ
ހންގުމާ ގުޅޭގޮތު ް
ގއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަންތައް ޤާއިމްކުރުމާ ި
ޖތަމަޢުތަކު ަ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މު ު
ތައްޔާރުކުރާ ނަމޫނާ ޤާނޫނުތަކާ ގުޅޭގޮތުން

ޒެމްބިޔާގެ ލިވިންގސްޓޯންގައި ،ކޮމަންވެލްތުން ބޭއްވި ސެމިނާރގެ

އޮބްސަރވަރެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު  2014ވަނަ
އަހަރު ޒެންބިއާއަށް ވަނީ ދަތުރެއް ކުރައްވާފައެވެ .މި ދަތުރުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ
އ
ނވާ މަޢުލޫމާތާ ި
ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނު ް
ޝވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ގތެއްގައި އެހީތެރިވުމާގުޅޭގޮތުން މަ ް
ތގެ ފަރާތުން ދެމެހެއްޓެނިވި ޮ
މިކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ކޮމަންވެލް ު
ކންތައްތައް ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ނތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ަ
އެގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަ ް


ކ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އުފުލުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަ ާ
ފޔާ
ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކަށް ގެނެވިދާނެ އިޞްލާޙުތަކާބެހޭގޮތުން ލަ ަ
އިރުޝާދު ދިނުން.



ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން.



އ
ނ ނިޒާމެ ް
ކންކަން ކުރުމަށް ހަރުދަ ާ
ރއެރުން ދިނުމާއި އެފަދަ ަ
ފަނޑިޔާރުންނަށް މަޤާމުގެ ކު ި
އެކުލަވާލުން.



ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަކުވާބަލާ މިންގަނޑާއި އެކަމާގުޅޭކަންކަން އިތުރަށް ކުރިއަރުވައި ހަރުދަނާކުރުން.



ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު އިތުރަށް ކުރިއަރުވާ ހަރުދަނާކުރުން.



ދ
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ އަ ި
ނން.
ދ ު
ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ި



ވ
ނން ާ
މށް ބޭ ު
މންދާ ޝަކުވާތައް މެނޭޖްކޮށް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓު ަ
ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން ބަލަ ު
"ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް" އެއް ފޯރުކޮށްދިނުން.
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ށ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އެކުލަވާލެފައިވާގޮތް ދިރާސާކޮށް ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަ ް
އެހީތެރިވެދިނުން.
ނ
ޤނޫ ު
 2014ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރުާ ،

އޞްލާޙާ ގުޅިގެން
ގނެވުނު ި
ގ  5ވަނަ މާއްދާއަށް ެ
ނނު) ެ
ރއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާ ޫ
ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހި ާ
ސސީގެ  154ވަނަ
ނން ކަނޑައެޅުމުން ،ޤާނޫނުއަ ާ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިއްބަވާނީ  5ފަނޑިޔާރުންކަމަށް އެ ޤާނޫ ު
ތން ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް
ގތުގެމަ ި
މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ޮ
ހށް ފޮނުވާފައެވެ.
އހަރު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ަ
މށް ފެންނަ ފަނޑިޔާރުންގެ ނަންތައް  2014ވަނަ ަ
ޤާބިލުނޫންކަ ަ
މީގެ އިތުރަށް ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒު
ޙުސައިން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރަން  14ޑިސެމްބަރ  2014ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ޖަލްސާއިން

ނިންމުމާ

ގުޅިގެން،

ޤާނޫނުއަސާސީގެ
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ވަނަ

މާއްދާގެ

ދަށުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދ
އުއްތަމަފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ސ .މީ ޫ
ނ
ހރިއްޔާއަށް ވަ ީ
ޛ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ޢައްޔަނުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ރައީސުލްޖުމް ޫ
އަލިވާގެ އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާ ު
މަޝްވަރާ އަރުވާފައެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތްތައް ހަލުވިމިނެއްގައި
ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ .އެގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ
މތަކުގެ ނަންތައް
ގ އޮނިގަނޑުގައިވާ ލީގަލް މަޤާ ު
ލޙުކޮށް ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމުތަކު ެ
މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުތުތައް އިސް ާ
އ
ގޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައްބަލަ ި
ވަނީ ރިވައިސް ކުރެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރަށް ފަނޑިޔާރުންނާ ު
ނ
އެމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޮމިޝަންގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ޖުޑީޝަލް ކޮމްޕްލައިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަ ް
ށ
ސކްޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް  2ބަޔަކަ ް
ނކޮށް ހަލުއިކުރުމަށްޓަކައި އެ ެ
ދ ާ
ސެކްޝަނުގެ ހިންގުން ހަރު ަ
ނމައި ،އެސެކްޝަނާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް،
މޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ނި ް
ބަހާލެވުނެވެ .އޭގެތެރެއިން ކޮ ި
ދ
ނދިއުމަށާއި އަ ި
ށން ކުރިއަށް ގެ ް
ލއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިސަލްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަ ު
ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އަ ް
ފރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ދިރާސާތައް ،މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަދުގެ
ސެކްޝަނުން ބަލަމުންގެންދާ ު
ނދާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި މަސައްކަތްތައް ވަނީ ތަރުތީބު ކުރެވިފައެވެ.
ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެ ް
ގއި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާ ަ
މސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު 2014 ،ވަނަ އަހަރު
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ (ށ) ދަށުން ކުރެވިފައިވާ ަ
މޝަނަށް ހުށަހެޅިފައި ވަނީ ( 48ސާޅީސް އަށެއް) މައްސަލައެވެ .ނަމަވެސް ކުރީ
ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭގޮތުން ކޮ ި
ނ
އސަތޭކަ ފަންސާސް) މައްސަލައެއް  2014ވަ ަ
ވ މައްސަލަތަކާއެކު ( 150އެ ް
ނނިމި ާ
އަހަރުތަކުގައި ހުށަހެޅި ު
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން ގެންދެވިފައިވެއެވެ .މީގެތެރެއިން ( 39ތިރީސް ނުވައެއް) މައްސަލަ ވަނީ
 2014ވަނަ އަހަރު ނިންމިފައެވެ .އެހެންކަމުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ވަނީ 111
(އެއްސަތޭކަ އެގާރަ) މައްސަލައެވެ .ނަމަވެސް މި މައްސަލަތަކަކީ ދިރާސާ މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަލާގައި
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ރ
ބލާއިރު ހިމެނެނީ  2012ވަނަ އަހަ ު
ދޢުވާތަކަށް ަ
ކުރިއަށްދާ މައްސަލަތަކެވެ .ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ަ
އ
އުފުލިފައިވާ  2ދަޢުވާއަކާއި  2013ވަނަ އަހަރު އުފުލިފައިވާ  2ދަޢުވާއަކާއި  2014ވަނަ އަހަރު އުފުލުނު އެ ް
ދަޢުވާއެވެ .މީގެ ތެރެއިން  3ދަޢުވާއެއް ވަނީ  2014ވަނަ އަހަރު ނިމިފައެވެ.
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް ހަލުވި މިނެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވެފައިވާ
ދަތިތައް

ޙައްލުކުރުމަށް

ވޭތުވެދިޔަ

އަހަރުތަކުގައި

ގިނަމަސައްކަތްތަކެއް

ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް

އަދިވެސް

ށ
ބައެއްކަންތައްތައް ޙައްލުކުރެވިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތަކާއި ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަ ް
ތއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އޭގެތެރޭގައި؛
އަދާކުރުމުގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުން ަ
ށ
 .1ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން އުފެދޭ މައްސަލަތައް ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގެ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަ ް
ނންވާ އަދަދަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ހުރަސްތަކަކާ ކުރިމަތިވެ ،ފަނޑިޔާރުން
އޮތުމުން ،ކޯޓުތަކަށް ބޭ ު
އމާއި އަދި
ޢއްޔަންނުކުރެވި ލަސްވެގެން ދި ު
ށ ަ
ޢައްޔަންކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ދިގުލާ ފަނޑިޔާރުން ކޯޓުތަކަ ް
ށހެޅޭ މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވުމަށް މެދުވެރިވުން.
ހ ަ
އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޯޓުތަކަށް ު
އ
 .2ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ ކަންކަން ބެލުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަމުގައި ފުށުއަރާ ކަންތައްތަކެ ް
ހުރުން.
ތ
ނކަން ނުވަ ަ
 .3ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކާގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ެ
ނޫންކަން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުން މުހިންމު ކަމަށާއި އަދި އެގޮތުން ކޯޓަށް
ނކުރެވިފައި
ތ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށްކަމަށް ބަޔާ ް
މ ީ
އސަލައެއް ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ ަ
ހުށަހެޅޭނެކަމަށް ވާނަމަ ،އެ މަ ް
ތ
އޮތުމާއެކު ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އެ މައްސަލާގެ މައުޟޫއާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅިދާނެކަން ،ނުވަ ަ
ނ.
ނން ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެފައި ނެތު ް
ނޫންކަން ޤާނޫ ު
މން މުސްކުޅި
ޔރެއްގެ ޢުމުރުން  70އަހަރުވު ު
ވނަ މައްދާގެ (ހ) ގައި ފަނޑި ާ
 .4ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ ަ 26
ވ ޢިނާޔަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ޢިނާޔަތެއް
ލބިދެ ޭ
ނނުން ި
ކުރެވޭ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާ ޫ
ށ
ހ ޤާނޫނަ ް
ނބެ ޭ
މން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަ ާ
އޅިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވު ު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކަނޑަ ެ
ށ
ނ  70އަހަރުވެގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަ ް
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ޢުމުރު ް
ނމަށް ކަނޑައަޅާފައި ނުވުން.
މަޖިލީހުން އެފަދަ ޢިނާޔަތެއް ދި ު
ރ ކޮމިޝަނުގެ
މއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކު ާ
 .5ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  35ވަނަ ާ
އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކާބެހޭ ހިސާބު ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު،
ލ
ކލެވޭ މާ ީ
ލހައްޓައި އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ،އެ ު
ޢދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިޔެ ބަ ަ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަދާ ޤަވާ ި
ނ
ބަޔާނެއް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް  2012ވަ ަ
ށ
ޅމާހަމައަ ް
ހށަހެ ު
ރތްތަކަށް ު
އަހަރާއި  2013އަދި  2014ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓް ކަމާބެހޭ ފަ ާ
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ނ ރިޕޯޓާއެކު
ލބަޔާ ް
ވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރު ކޮށްދެއްވާފައި ނުވާތީ މާ ީ
ކަމާބެހޭ އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވޭގޮތް ނުވުން.
ނބަރު( 10/2008 :ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ނނު ނަ ް
މއްދާގެ (ހ) އާއި ޤާ ޫ
 .6ޤާނޫނުއަސާސީގެ  159ވަނަ ާ
ތމަފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން
ވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އުއް ަ
ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު)ގެ ަ 21
ގ
ބދަލުކުރުމަކީ ކޮމިޝަން ެ
ފިޔަވައި އެހެން ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއިަ ،
ނ ނަންބަރު
ނ ު
ޔންކޮށްފައިވާއިރު ،އަދި ޤާ ޫ
ތރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަމަށް ބަ ާ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކުގެ ެ
ނ
( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  29ވަނަ މާއްދާއާއި އެ ޤާނޫނުގެ  27ވަ ަ
މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޙާލަތްތަކުގެ

ޙާލަތެއް

ތެރެއިން

ފަނޑިޔާރެއްގެ

މެދުވެރިވެގެން

މަޤާމު

ކ
މއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެ މަޤާމަށް މީހަ ު
ހުސްވެއްޖެނަމަ ،އެކަށީގެންވާ ު
ޢައްޔަންކުރަންވާނެކަމަށް

ނކޮށްފައި
ބަޔާ ް

ވީނަމަވެސް،

ނަންބަރު13/2010

ނނު
ޤާ ޫ

ދވެހިރާއްޖޭގެ
( ި

ށ
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ  47ވަނަ މާއްދާއިން ކޮމިޝަނަ ް
ލިބިދީފައިވާ

އ
ށ ފާހަގަކުރެވިފައިވުމުން މި މާއްދާތަކުގަ ި
އިސްވެދެންނެވި ބާރުތައް ހަނިކުރެވިފައިވާކަމަ ް

ހގަކުރެވޭތީ ،ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންދިނުމާއި،
ތަޢާރުޟުތަކެއް ހުރިކަން ފާ ަ
ބަދަލުކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ދަތިވުން.
އ
ގ (ނ) ގަ ި
ނބަރު( 10/2008 :ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު)ގެ  35ވަނަ މާއްދާ ެ
 .7ޤާނޫނު ނަ ް
ބހޭ ހިސާބު ،އޮޑިޓަރ
ދނީއާއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކާ ެ
ބަޔާންކުރާ ކޮމިޝަނުގެ އާމް ަ
އ
ޓ ި
ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަދާ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިޔެ ބަލަހައް ަ
އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު،

އެކުލެވޭ

މާލީ

ބަޔާނެއް

ކޮމިޝަންގެ

އަހަރީ

ރިޕޯޓާއެކު

ހުށަހަޅަންވާނެ

ކަމަށް

ނ
ގ  8ވަ ަ
ނނު) ެ
އލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާ ޫ
ނބަރު ( 3/2006ދަ ު
ނނު ނަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ޤާ ޫ
ހ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުން މާލީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހޯދާފައިވާ މުދަލަކަށް ،ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް ދައްކަންޖެ ޭ
ހގެ ތެރޭގައި
ފައިސާގެ ބިލެއް ،އެމާލީ އަހަރެއް ނިމޭ ފަހުން އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  30ދުވަ ު
ކ އެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރުމަހުގެ  31ގެ
ލބިދީފައިވުމާއެ ު
މގެ ފުރުޞަތު ި
ހުށަހަޅައި ހިސާބުތައް ނިންމު ު
ނިޔަލަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ބިލްތައް ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ މެދަކާހަމައަށް
ނ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅައި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ނިމި ،ޤާނޫ ު
އ
ގ (ނ) ގަ ި
ލ ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު)ގެ  35ވަނަ މާއްދާ ެ
ނަންބަރު( 10/2008ޖުޑީޝަ ް
ޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު މި ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އޮ ި
ޢމަލީގޮތުން
މން ަ
ނމެ އަހަރެއްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭގޮތަށް އޮތު ު
ތށް ކޮމިޝަންގެ ކޮ ް
ބުނެފައިވާގޮ ަ
އެކަން ތަންފީޒުކުރުން ދަތިވުން.
ނ
ނނަން ފެން ަ
 .8ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް ގެ ް
އިޞްލާޙުތަކާއި

އަދި

އެކިއެކި

ޤާނޫނުތަކުން

ނގެ
ޝ ް
ކޮމި ަ

މައްޗަށް

ކުރުމަށް

ލާޒިމުކޮށްފައިވާ
49
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ނ
ޞލާޙުކޮށްގެން ނޫނީ ކޮމިޝަނުން އެކަންކަ ް
ބއްޓަންކުރެވިފައި ހުރިގޮތުން އި ް
ކަންކަންކުރުމުގައި ،ޤާނޫނުތައް ަ
އ
ކުރުމަށް ދަތިވާތީ ،އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގަ ި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި ވީނަމަވެސް އިޞްލާހުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި
މަޝްވަރާ ނުކުރެވި ވަނިކޮށް މަޖިލީހުގެ ދައުރު ނިމުމާގުޅިގެން އެކަންކަމަށް ޙައްލެއް އައިސްފައިނެތުން.

 .10ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ޙާޟިރީ

( 1ޖެނުއަރީ  2014އިން  31ޑިސެމްބަރ  2014އަށް)

ގ
ދ ެ
ވނަ މާއް ާ
ޖޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ ަ 19
ނންބަރުު ( 10/2008
ޤާނޫނު ަ
ސ
ގންދިޔުމަށްޓަކައި ( 88އައްޑިހަ އަށެއް) ޖަލް ާ
ށ ެ
މޝަންގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަ ް
ވނަ އަހަރު ކޮ ި
ދަށުން ަ 2014
ޖލްސާގެ ތެރެއިން
ނ ނުބޭއްވި ވަނީ ( 23ތޭވީސް) ޖަލްސާއެވެ .މި ( 23ތޭވީސް) ަ
އެޖެންޑާ ކުރެވުނެވެ .މީގެތެރެއި ް
އ ( 11އެގާރަ)
ރވުނު ޖަލްސާއެވެ .އަދި އަނެ ް
ޖހުމުގެ ކުރިން ކެންސަލް ކު ެ
( 12ބާރަ) ޖަލްސާއަކީ ގަޑި ެ
ނ
ސއެވެ .އެހެންކަމު ް
ބން ކެންސަލް ކުރެވުނު ޖަލް ާ
ބ ު
ޖަލްސާއަކީ ޖަލްސާގެ ގަޑިޖެހުނުއިރު ކޯރަމް ނުލިބުމުގެ ސަ ަ
ކޯރަމް ހަމަވެގެން  2014ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިފައިވަނީ ( 65ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް) ޖަލްސާއެވެ.

ރިޕޯޓްގެ ޖަދުވަލް

އ
ކށްފައި އެވަނީ ެ
 1ގައިވާ މެންބަރުންގެ ޙާޟިރީގައި އެ މެންބަރަކު ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ޖަލްސާގެ ޢަދަދު ބަޔާން ޮ
ނ ވަކިކުރި ތާރީޚާ
މޝަނު ް
ވތަ އެ މެންބަރަކު ކޮ ި
ނކުރެވުނު ތާރީޚާ ހަމައިން ނު ަ
ށ ޢައްޔަ ް
މެންބަރަކު ކޮމިޝަނަ ް
ދ
ނވަންޖެހޭ ޢަދަ ު
ނކަމުން މެންބަރުން ވަޑައިގަން ަ
ހަމައަށް ޝެޑިއުލް ކުރެވުނު ޖަލްސާގެ ޢަދަދުންނެވެ .އެހެ ް
ރން ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ޢަދަދު ތަފާތުވެފައިވާނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެކި މެންބަ ު
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ލ1-
ޖަދުވަ ު
 10.1ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ޙާޟިރީ ( 1ޖެނުއަރީ  2014އިން  31ޑިސެމްބަރ  2014އަށް)

ވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ސަލާމް ވިދާޅުވި ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ޗުއްޓީގައި ހުންނެވި ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދ

ވަޑައިނުގަންނަވާ ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ހުންނެވުމުގެ ސަބަބުން ބައިވެރިވެ

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި  /މަސައްކަތެއްގައި

ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ވަކި އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ
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