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h
ތަޢާ ަރފު
މިއީ  2019ވަނަ އަހަރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހިނގައި ދިޔަގޮތާއި ކުރިމަތިވި
ނގެ ކުރިމަގަށް ރޭވޭ ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރާ ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ .މި ރިޕޯޓް
ގޮންޖެހުންތަކާއި އަދި ކޮމިޝަ ު
ޤނޫނުއަސާސީގެ  159ވަނަ މާއްދާ އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ބިނާވެގެންވަނީ ާ
ޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ށން ޖު ީ
ނ( ގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫ ު
ޒިންމާތައް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ:



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

ފަނޑިޔާރުން

ޢައްޔަންކުރުމުގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

މަޝްވަރާދިނުމުގައި

ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް.



ޤާނޫނުއަސާސީގެ  159މާއްދާގެ (ށ) އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ
ތތަކާމެދު
ޝކުވާތައް ބަލައި ،އެފަރާ ް
ަ
މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭގޮތުން އުފުލާ
ޅމަށް
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައާއި ،މަޤާމުން ވަކިކުރާންޖެހޭ މީހުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެ ު
ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް.



ވސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  159މާއްދާގެ (ނ) އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރ ި
ނޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް ހަދައި ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް.
މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ހަދަ ް



ޤާނޫނުއަސާސީގެ  159މާއްދާގެ (ރ) އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ
ޓތަކާގުޅޭ
ނތައްތައް ހިންގުމުގައްޔާއި ކޯ ު
ލ އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ކަ ް
ޢދު ު
މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ަ
އތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލަފާދިނުން.
އެހެނިހެން ކަންތަ ް

ުޖޑ ަީޝ ްލ ަސރވ ްިސ ޮކމ ަިޝ ްނ ެގ ައ ަހރީ ރ ޯިޕ ްޓ 9102

1



ޤާނޫނުއަސާސީގެ  159މާއްދާގެ (ބ) އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ
މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ
ކަންތައްތައް.



ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) އިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ މަތިކުރެވިފައިވާ
ކަންތައްތައް.
ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި މައިގަނޑަކަށް ބަލާފައިވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ

ތކަށެވެ.
ބޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައިވާ ނުކުތާ ަ
 36ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަ
ތ
 .1ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާ ު
ލތައް
 .2ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަ ަ
ތ
ކއި ،އެ މައްސަލަތައް ނިންމިގޮ ް
 .3ކޮމިޝަނުން ނިންމި މައްސަލަތަ ާ
އސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތައް
 .4ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަ ް
މއްސަލަތައް
އސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމިވާ ަ
 .5ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަ ް
މީގެ އިތުރަށް  2019ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ހިންގުނު މުހިންމު ހަރަކާތްތަކާއި
ހިންގުމުގައި ދިމާވި އެކިއެކި ގޮންޖެހުންތަކަށް މި ރިޕޯޓުގައި އަލިއަޅުވާލާފައި ވާނެއެވެ.
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ސ
ބ ް
ނގެ ަރއ ް
ޮކމ ަ
ީސގެ ަ
ިޝ ު

امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أأرشف ا ألنبياء
واملرسلني وعىل أهل وحصبه أأمجعني!
ޖުޑީޝަލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނަކީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި،

މއައްސަސާއެކެވެ.
އލު ު
ދފައިވާ މިނިވަން މުސްތަޤި ް
ލބިގެން އުފައް ާ
ނ ބާރު ި
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ް
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައި ދިނުމުގެ އުފާލިބުނު ކަމަށްޓަކައި
ނިޢުމަތްތަކުގެ ވެރި ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާ ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި،

ޖުޑީޝަލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުގެ

ޤާނޫނުންނާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުންނާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުން މި
ކޮމިޝަނަށް

މަތިކޮށްފައިވާ

ޒިންމާތަކާއި

މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް

އަދާކުރުމަށް

2019

ވަނަ

އަހަރު

ގިނަގުނަ

ލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 2
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ،ޖުޑީޝަ ް
ވަނަ އިސްލާޙާއެކު ކޮމިޝަނުގެ ބާރުތައް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރެވިގެންދިޔަކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަ
ކުރަމެވެ.
ނޒާމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި
ޔއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ި
 2018ވަނަ އަހަރު ނިމިގެންދި ަ
ށށް
ނތިހާއަށް ދަ ަ
އެތައް ސުވާލުތަކެއް އުފެދި ފަނޑިޔާރުންނާ ކޯޓުތަކާމެދު ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރުވަނީ އި ް
ގޮސްފައެވެ .ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއްގައި އިންސާފުން ޝަރީޢަތްކުރެވުމަކީ ކޮންމެ
ވން މުސްތަޤިއްލު ބަޔަކަށް
ކމަށާއި ،ފަނޑިޔާރުންނަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ މިނި ަ
މީހަކަށްމެ ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤެއް ަ
ސ ލާޒިމުކުރިނަމަވެސް 2018 ،ވަނަ އަހަރު ނިމިގެންދިޔައީ ޤާނޫނުއަސާސީން
ވާންވާނޭކަމަށް ޤާނޫނުއަސާ ީ
ދވޭކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދި ،މުޅި ނިޒާމުގެ ތަރުތީބު ވެސް އޮޅި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ
ކަށަވަރުކޮށްދިން އެ ޙައްޤު ލިބި ެ
އިންސާފުވެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.
ޝަރުޢީ ދާއިރާއާމެދު އިތުބާރު އުފެއްދޭނީ ފަނޑިޔާރުންނާމެދު އިތުބާރު އުފެދިގެންކަން މި
ކޮމިޝަނުން ޤަބޫލުކުރާތީ ،ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިހުރި ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބަލައި ،ފިޔަވަޅު
ކމެއް ދޭނޭ އެއް
އަޅަންޖެހޭ ފަނޑިޔާރުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ކޮމިޝަނުން އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތު ަ
ކަމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،ކޮމިޝަނުގެ މި ޒިންމާތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރެވޭތޯ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނުން  2019ވަނަ އަހަރު އާޢަޒުމަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ.
އހަރަށް ހިނގައިގަތުމާއެކު ،މި
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް  2019ވަނަ ަ
ރ
ނބަރުންނަށް ބި ު
ޝންގެ މެ ް
ފޒު ފޯރުވައި ،މަސައްކަތް ހުއްޓުވާލުމަށާއި ،ކޮމި ަ
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތަށް ނު ޫ
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ނ
މސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ .ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކު ް
ދެއްކުމަށް އެކިފަރާތްތަކުން ަ
ފޔަވަޅުތައް އެޅުން
ޖހޭ ި
ދ މި ކޮމިޝަނުން އަޅަން ެ
ހުށަހެޅިފައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެ ފަނޑިޔާރުންނާމެ ު
ތން ބިރުދެއްކުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާ މި
ހުއްޓުވުމަށާއި މި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނަށް އެކި ގޮތްގޮ ު
ކމިޝަންގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ކުރި ހޯދުނީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި
ޮ
ކޮމިޝަނުން ކުރިމަތިލައި،
ކން ފާހަގަކޮށް ހުރިހާ
ނ ކުރި އިތުބާރުގެ ސަބަބުން ަ
ކތާއި ،ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތު ް
މުވައްޒަފުންގެ މިންނެތް މަސައް ަ
ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.
ގނަގުނަ
ގ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް  2019ވަނަ އަހަރު ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންސާފު ެ
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .މިގޮތުން ،އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކުން ކޮމިޝަނަށް މަތިކޮށްފައިވާ
ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް  2019ވަނަ އަހަރު  76ޖަލްސާބޭއްވި އެ ޖަލްސާތަކުން  566ނިންމުން ނިންމާފައިވެއެވެ.
ނނަ
ށ ޤާނޫނުގައި އޮ ް
ށ ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރެއްކަމަ ް
އ ތަޙްޤީޤުކުރުމަކީ ކޮމިޝަނަ ް
ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭ ޝަކުވާތަ ް
އޮތުން

ބަދަލުވެ،

ގ
ކޮމިޝަނު ެ

ޤާނޫނަށް

ގނެވުނު
ެ

ލޙާ
އިސް ާ

ގުޅިގެން

ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭ

އ
ޝަކުވާތަ ް

ށ
ތަޙްޤީޤުކުރުމަކީ ލާޒިމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިގެން ދިއުމާއެކު ،ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އިހަށްވުރެ ހަލުވިކޮ ް
ކުރުމަށް ބާރު އަޅާފައިވާނެއެވެ .ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އާ އިސްލާޙުތަކުގެ ތެރެއިން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަކީ ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުންނަށް ލިބިގެން ދިއުމަކީ
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަމާއި އާންމު މަސްލަޙަތާއި ކޯޓުތެރޭގެ އާންމު ޙާލަތު ދެމެހެއްޓުމަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު
އިތުބާރެކެވެ.
ލންޖެހޭ
ގއި ކޮމިޝަނުން ބަ ަ
ށހަޅާ ޝަކުވާތަކު ަ
ބހޭގޮތުން ހު ަ
ހަމައެހެންމެ ފަނޑިޔާރުންނާ ެ
އދައި މި ކޮމީޓީން
މ ކޮމިޓީ" އުފަ ް
މދު ގޮތެއް ނިން ާ
މައްސަލައެއް އޮތްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި "މައްސަލަ ބެލުމާ ެ
ށ
ކމިޝަނުގެ ޤާނޫނަ ް
ގތަށް ޮ
 05ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޮ
ކވެ 2019 .ވަނަ
މހިންމު ކަމެ ެ
އިސްލާޙުގެނެވުމާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ހަލުއިވެގެން ދިއުމަކީ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ު
ތން  114ޝަކުވާ ހުށަހެޅިގެން ދިޔައިރު  114ޝަކުވާއަކީ
އަހަރު ކޮމިޝަނަށް ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭގޮ ު
ތަޙްޤީޤުކުރަންޖެހޭ

ޝަކުވާތަކެއްކަމަށް

ޤަބޫލުކުރެވި

ވަނީ

ތަޙްޤީޤުކުރެވިފައެވެ.

މިގޮތުން

ތަޙްޤީޤުކުރެވުނު

ކއި ޤާރީނާގެ މައްޗަށް ބަލައި  4ފަނޑިޔާރެއްގެ
ބފައިވާ ހެއް ާ
ވގެ ބާވަތަށާއި ،ލި ި
ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން ޝަކު ާ
ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުވެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ދިޔައެވެ.
ފަނޑިޔާރުންނަކީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ބަޔަކަށް ވުމާއި ،ފަނޑިޔާރުންގެ ވާޖިބު އެންމެ
ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ވުމާއި ،ޝަރީޢަތް ހިންގުމާއި ،ޙުކުމާ ހަމައަށް ވާޞިލުވުމުގައިއާއި
ތދުވެރިކަމާއި ،އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ
ޙުކުމް ކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ބަޔަކަށް ވުމާއިެ ،
ބ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށާއި ،ފަނޑިޔާރުންނަކީ އާންމުންގެ އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރު
ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ދެމި ތި ޭ
ލިބިގެންވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ހެދުމަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުން ގެންގުޅުނު އުޞޫލުތައް
މުރާޖައާކުރެވި ،ހަރުދަނާ ކުރެވިގެންދިޔަކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ކަންތައްތައް
ުޖޑ ަީޝ ްލ ަސރވ ްިސ ޮކމ ަިޝ ްނ ެގ ައ ަހރީ ރ ޯިޕ ްޓ 9102

4

ޑޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި މާކްސް ދެވޭ އުޞޫލު
މށް ފަނ ި
އގެ ތެރެއިން ގެންދިއު ަ
ނނަ ނިޒާމެ ް
ވީހާވެސް ދެފުށްފެ ް
ރވިގެންދިޔައެވެ.
އަދި ވޯޓުދެވޭ އުޞޫލު ބަދަލުކު ެ
ނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އ ވާގޮތުގެމަތީ ް
ވނަ މާއްދާގަ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ ަ 17
ފަނޑިޔާރުކަމުގެ

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ
އުއްތަމަފަނޑިޔާރު

ކަމުގެ

މަޤާމަށް

މަޤާމަށް

ފަނޑިޔާރުން

ބޭފުޅަކު

ޢައްޔަނުކުރުމާ

ޢައްޔަނުކުރުމާ

ގުޅޭގޮތުންނާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގުޅޭގޮތުން

ވަނަ

ވަނީ

2019

އަހަރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކޮމިޝަނުން ލަފާއަރުވާފައެވެ.
ޑޔާރުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން ފަނ ި
ހރު ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެންދިޔަކަން
ފށުމަށްޓަކައި  2019ވަނަ އަ ަ
ތން ެ
ބެލުމުގެ ނިޒާމު ޢަމަލީގޮ ު
ފާހަގަކުރަމެވެ.

އެގޮތުން

ބޭރުގެ

ފަންނީ

މާހިރަކު

މެދުވެރިކޮށްގެން

ފަނޑިޔާރުންގެ

މަސައްކަތު

ފެންވަރު

ރމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފެށިފައެވެ .އަދި އަޅުގަނޑު
އ ފާހަގަ ކު ު
ރންޖެހޭ ކަންތައްތަ ް
ޝނުން ކު ަ
ބެލުމަށްޓަކައި ކޮމި ަ
ޝނުގެ މަސައްކަތަށް
ނ އަހަރު މި މަސައްކަތް ޢަމަލީގޮތުން ފެށިގެން ދިއުމަކީ ކޮމި ަ
ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  2020ވަ ަ
ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުރިއެރުމެވެ.
ނގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން
ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ކޮމިޝަނާމެދު ދެމެހެއްޓޭނީ ކޮމިޝަ ު
ދނުމުންކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭހިނދު 2019 ،ވަނަ
ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށް ި
މއި ،މީސްމީޑިއާގެ
ނމުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާއަށް ހާމަކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިން ަ
އަހަރު ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނި ް
ގކޮށްލެވޭ އެއްކަމަކީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި
ފށުނެވެ .އެގޮތުން އެންމެ ފާހަ ަ
ބނުންކުރެވެން ެ
ވަޞީލަތްތައް ޭ
ތއެއްގައިވެސް ބާއްވާ ޖަލްސާއިން ނިންމާ މުހިންމު
މކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ހަފް ާ
ނިންމުންތައް ރައްޔިތުންނަށް ހާ ަ
އމެވެ.
ނ ރައްޔިތުންނަށް އެނގިގެން ދި ު
ނިންމުންތައް މީޑިއާގެ ޒަރިއްޔާއިންނާއި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓު ް
މުއައްސަސާއެއްގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ރައުސްމާލަކީ އިންސާނީ ވަޞީލަތްކަމުގައިވާތީއާއި،
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް އާޢަޒުމެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެ މަސައްކަތްތައް
ނ  2019އަހަރު
ހންކަމު ް
ޔއީ ދިމާވަމުންނެވެ .އެ ެ
ޝނަށް ދި ަ
ނގެ ދަތިކަން ކޮމި ަ
ވ މުވައްޒަފު ް
ކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ތރު މުވައްޒަފުން
ކށް އި ު
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވި ތަފާތު މަޤާމްތަ ަ
ހަމަޖެހިފައިވުމަކީ  2019ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް އެޅިގެންދިޔަ ވަރަށް
ޖހޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ހަލުވި
ނނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ެ
ދ މިކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތު ް
މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްކަމަށާއި ،އަ ި
ފހިވެގެން ދިޔަކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
މިނެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގު ަ
ވލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި
ޤާނޫނީގޮތުން ކޮމިޝަނާއި ޙަ ާ
ށ
ނމާތައް ފުރިހަމައަ ް
މޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޒި ް
ވޞީލަތްތައް ބޭނުންވެއެވެ .ކޮ ި
ޖޓާއި އިތުރު ަ
ކޮމިޝަނަށް ބަ ެ
ނ
ނނާއި މުވައްޒަފު ް
އަދާކުރުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް 2019 ،ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ް
ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ އެއްވިސްނުމެއްގައި އެއްޢަމާޒަކަށް ވާސިލުވުމަށެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ
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5

ގޮތުން  2019ވަނަ އަހަރަކީ ކޮމިޝަނުގެ މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ކުރިއެރުންތަކަކާއި ކާމިޔާބީތަކެއް
ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ އަހަރެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ނ
ޝނުގެ މެންބަރުކަމުގެ އިތުރު ް
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގިނަ މެންބަރުންނަކީ ކޮމި ަ
ދިވެހި ދައުލަތުގެ މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ވާއިރު އެބޭފުޅުންގެ މި ދެންނެވި
ވ
ކށް ވަޑައިގަތުމަށް ބެހެއްޓެ ި
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރައްވަމުން ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަ ަ
ނ އެ ކޮމިޓީތަކުގެ
ފަރުވާތެރިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަމެވެ .މީގެ އިތުރުން އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކަށް ވަޑައިގެ ް
ހދަކުރައްވާފައިވާ ކަންވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަމެވެ.
ގނަ ވަގުތުތަކެއް މެންބަރުން ޭ
މަސައްކަތް ނިންމެވުމަށްޓަކައި ި
ށ
ޝނަ ް
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެކިގޮތްގޮތުން ކޮމި ަ
އެހީތެރިވެދެއްވި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި އިދާރާތަކަށާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި
ޔތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
މހައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ނިހާ ަ
ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަށާއި ،އެން ެ

 04ރަޖަބު 1441
 28ފެބުރުވަރީ 2019
ޙިސާން ޙުސައިން
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް
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ނ
ބ ުރ ް
ނގެ މެ ް
ޮކމ ަ
ނ ަ
ިޝ ު
ނ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ  10މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ އަދި ކޮމިޝަނު ް
ގއި އުފައްދާފައިވާ
ކރުމަށް އިދާރާއެއް ހިމެނޭގޮތުން 04 ،ސެޕްޓެމްބަރ ަ 2008
އތައް ތަންފީޒު ު
ނިންމާ ކަންތަ ް
ފރާތްތަކެވެ.
މނިވަޑައިގަންނަވަނީ ތިރީގައިވާ ަ
ރންގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުގައި ހި ެ
ކޮމިޝަނެކެވެ .އެގޮތުން މެންބަ ު

ރައްޔިތުން ގެ
މަޖިލީހުގެ
މެން ބަރުން ގެ
ތެރެއިން އެ
މަޖިލީހުން
ކަނޑައަޅާ
މެން ބަރަކު

ަދ ުށ ޯކޓުތަކު ެގ
ފަނޑި ާޔރުން ގެ
ތެރެއިން އެ
ޯކޓުތަކުން
ބކުރާ
އިން ތިޚާ ު
ފަނޑި ާޔރަކު

ދިވެހިރާއްޖޭގަ ިއ
ޤާނޫ ނީ ވަކީލުކަން
ކުރުމުގެ ހުއް ަދ
ލިބިފައިވާ ވަކީލުން ގެ
ތެރެއިން އެބައިމީހުން
އިން ތިޚާބުކުރާ ޤާނޫ ނީ
ވަކީލަކު

ބަން ޑާރަނަ އިބު

ުޖޑ ަީޝ ްލ ަސރވ ްިސ ޮކމ ަިޝ ްނ ެގ ައ ަހރީ ރ ޯިޕ ްޓ 9102

ހައިކޯޓުގައި
ހިމެނިވަޑައިގަން ނަ ވާ
ފަނޑި ާޔރުން ގެ
ތެރެއިން  ،އެ ޯކޓުން
ބކުރާ
އިން ތިޚާ ު
ފަނޑި ާޔރަކު

ީސލްޖުމްހޫރިއް ާޔ
ރައ ު
ޢައްޔަނު ކުރާ މީހަކު

ސޕްރީމް ކޯޓުގެ
ު
ފަނޑި ާޔރުން ގެ
ތެރެއިން  ،އެ ޯކޓުން
ބކުރާ
އިން ތިޚާ ު
ރ
އުއްތަމަ ފަނޑި ާޔ ު
ފި ަޔވައި އެހެން
ފަނޑި ާޔރަކު

ިސ
ސރ ވ ް
ސިވިލް ަ
ީސ
ިޝނު ގެ ރައ ް
ޮކމ ަ

ރައްޔިތުން ެގ
ީސ
މަޖިލީހުގެ ރައ ް

ޢާން މުން ގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުން ގެ
މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ
މީހަކު

7

ނ ު
ބވިުބޭފުޅު ްު
ނު ައ ަހ ުރގެުުނ ަިޔލަ ްު
ަ ު9102ވ ަު
ބ ުރ ަކމު ަގއިުތި ްއ ެ
ށުމެ ް
ނ ަ

އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް
އަލްއުސްތާޛު މަސްތޫރު ޙުސްނީ
ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ސުޖޫން މުޙައްމަދު
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރު
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އަލްއުސްތަޛު ޢަލީ ޝަރީފް
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
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ނު ު
ބ ުރ ްު
ނ ްު
ނު ަވ ިކ ެވ ަވޑައިގެ ް
ނ ެނވިުމެ ް
ިޝ ު
ޮކމ ަ
ނ ަ
ަމ ާޤ ުމ ެގ ަހއިސ ްިއ ަޔ ުތ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ރ ްޚ
ަޢ ްއ ަޔ ުނ ުކރި ާތ ީ

 22ނޮވެމްބަރ 2018

ރ ްޚ
ަވ ިކވި ާތ ީ
ަވ ިކވި ަސ ަބ ުބ

 28މެއި 2019
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މެންބަރު ކަމުގެ
ދައުރު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހިމް

ަމ ާޤ ުމ ެގ ަހއިސ ްިއ ަޔ ުތ
ރ ްޚ
ަޢ ްއ ަޔ ުނ ުކރި ާތ ީ
ރ ްޚ
ަވ ިކވި ާތ ީ
ަވ ިކވި ަސ ަބ ުބ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން
އެމަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މެންބަރު
 22ނޮވެމްބަރ 2018
 28މެއި 2019
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މެންބަރު ކަމުގެ
ދައުރު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް

އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން

ަމ ާޤ ުމ ެގ ަހއިސ ްިއ ަޔ ުތ

ދވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ
ހުއްދަ

ރ ްޚ
ަޢ ްއ ަޔ ުނ ުކރި ާތ ީ
ރ ްޚ
ަވ ިކވި ާތ ީ
ަވ ިކވި ަސ ަބ ުބ

ލިބިފައިވާ

ވަކީލުންގެ

ތެރެއިން

އެބައިމީހުން އިންތިޚާބުކުރި ޤާނޫނީ ވަކީލު
 06ނޮވެމްބަރ 2014
 27ޖޫން 2019
"ޤާނޫނީ

ފަންނުގެ

ބިލް"

ތަސްދީޤުކުރުމާ

ގުޅިގެން މަޤާމު ގެއްލުމުން.

ަމ ާޤ ުމ ެގ ަހއިސ ްިއ ަޔ ުތ

އަލްއުސްތާޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމް

ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން
ކަނޑައެޅި މެންބަރު

ރ ްޚ
ަޢ ްއ ަޔ ުނ ުކރި ާތ ީ

 12އޮގަސްޓް 2014

ރ ްޚ
ަވ ިކވި ާތ ީ

 11އޮގަސްޓް 2019

ަވ ިކވި ަސ ަބ ުބ

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

މެންބަރު ކަމުގެ  5އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު
ހަމަވުމާ ގުޅިގެން
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ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޙައްނާން އަޙްމަދު

9

ަމ ާޤ ުމ ެގ ަހއިސ ްިއ ަޔ ުތ

ދަށުކޯޓުތަކުގެ

ފަނޑިޔާރުންގެ

އެކޯޓުތަކުން އިންތިޙާބުކުރި ފަނޑިޔާރު

ރ ްޚ
ަޢ ްއ ަޔ ުނ ުކރި ާތ ީ

 28އޯގަސްޓް 2014

ރ ްޚ
ަވ ިކވި ާތ ީ

 27އޯގަސްޓް 2019

ަވ ިކވި ަސ ަބ ުބ

ތެރެއިން

މެންބަރު ކަމުގެ  5އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު
ހަމަވުމާ ގުޅިގެން

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅުއަޙްމަދު

ަމ ާޤ ުމ ެގ ަހއިސ ްިއ ަޔ ުތ



ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ
އެ

ތެރެއިން،

ކޯޓުން

އުއްތަމަފަނޑިޔާރު


ރ ްޚ
ަޢ ްއ ަޔ ުނ ުކރި ާތ ީ
ރ ްޚ
ަވ ިކވި ާތ ީ
ަވ ިކވި ަސ ަބ ުބ

އިންތިޚާބުކުރާ

ފިޔަވައި

އެހެން

ފަނޑިޔާރަކު
10

ޖުލައި

ން

2017

ފެށިގެން

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވި
 10ޖުލައި 2017

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް

 20ނޮވެންބަރު 2019
ސުޕްރީމް

ކޯޓުގެ

ފަނޑިޔާރުކަމުން

ރިޓަޔަރކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން

ަމ ާޤ ުމ ެގ ަހއިސ ްިއ ަޔ ުތ
ރ ްޚ
ަޢ ްއ ަޔ ުނ ުކރި ާތ ީ
ރ ްޚ
ަވ ިކވި ާތ ީ
ަވ ިކވި ަސ ަބ ުބ

ހައިކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން
އެކޯޓުން އިންތިޚާބުކުރި ފަނޑިޔާރު
 16މެއި 2017
 1ޑިސެންބަރު 2019
ކޮމިޝަނުގެ

މެންބަރުކަމުން

ދެއްވުމާ ގުޅިގެން

އިސްތިއުފާ
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީމް

ުޖޑ ަީޝ ްލ ަސރވ ްިސ ޮކމ ަިޝ ްނ ެގ ައ ަހރީ ރ ޯިޕ ްޓ 9102

10

ނ
ނކު ުރ ް
ނގެ ަރއ ް
ޮކމ ަ
ީސ ަޢ ްއ ަޔ ު
ިޝ ު
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުގައި

ހުންނެވި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިންތިޚާބު ކުރައްވާފައިވާ
ނބަރު  2019ގައި ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ
ދﷲ ޢަރީފް  20ނޮވެ ް
ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބް ު
މަޤާމުން މުސްކުޅި ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައިވާތީ ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ރންގެ ތެރެއިން އެމަޖިލީހުން ކަނޑައަޅުއްފައިވާ
ރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަ ު
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށްަ ،
މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން 20 ،ނޮވެންބަރު  2019ގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް،
ނ ވަނީ ޢައްޔަނު
އދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  7ވަނަ މާ ް
ދ
ކުރައްވާފައެވެ .އެހެން ކަމުން މިއީ ކޮމިޝަނުގެ ތާރީޚްގައި އަންހެންބޭޅަކު ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު އަ ާ
ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ށ)
ބރ ަ 9112އ ް
ނ  11ޑ ެ
ނ ައރީ ް 9112
ބ ުރ ް
ނގެ މެ ް
ޮކމ ަ
ިސމް ަ
ނގެ ހާޒިރީ ( 1ޖެ ު
ނ ަ
ިޝ ު
ދގެ
ގ  19ވަނަ މާއް ާ
ނންބަރު ( 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ެ
ޤާނޫނު ަ
ދަށުން  2018ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ( 94ސައުރަޔާނަވާ) ޖަލްސާ
އެޖެންޑާ ކުރެވުނެވެ .މީގެތެރެއިން ކޯރަމް ހަމަވެގެން  2019ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިފައިވަނީ ( 76ސަހަތްތެރި)
ޖަލްސާއެވެ.
ވނީ
އ އެ ަ
ލސާގެ ޢަދަދު ބަޔާންކޮށްފަ ި
ހ ޖަ ް
ނބަރަކު ވަޑައިގަންނަވަންޖެ ޭ
މ ް
މެންބަރުންގެ ހާޒިރީގައި އެ ެ
ތ
ނ ވަކިކުރި ނުވަ ަ
ނބަރަކު ކޮމިޝަނު ް
ގން އެ މެ ް
ޢއްޔަންކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށި ެ
ނށް ަ
އެ މެންބަރަކު ކޮމިޝަ ަ
އ
ދތުގެ ތެރޭގައި ެ
އިސްތިޢުފާ ދެއްވި ތާރީޚާ ހަމައަށް ،ޝެޑިއުލް ކުރެވުނު ޖަލްސާގެ ޢަދަދުންނެވެ .އަދި މި މުއް ަ
މެންބަރަކު ސަލާމްގައި ނުވަތަ ޗުއްޓީގައި ނުވަތަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހުންނެވި ދުވަސްތައްވެސް ނުހިމަނައެވެ.
ވ ފަހުން ކޯރަމް
ބރަކު ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގަންނަ ާ
އަދި ޖަލްސާ އެޖެންޑާކޮށް ޖަލްސާ ބާއްވާ ގަޑިއަށް އެ މެން ަ
ބން ޖަލްސާ ކެންސަލްވި ނަމަވެސް އެ މެންބަރެއް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވިކަމަށް
ނުލިބުމުގެ ސަބަ ު
ބަލައިގެންނެވެ.
ޖހޭ
އ މެންބަރުން ވަޑައިގަންނަވަން ެ
އެހެންކަމުން ކޯރަމް ލިބިގެން ބޭއްވުނު ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދާ ި
ޢަދަދާއި ވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މި ތަފާތު އައިސްފައި ވާނެއެވެ.

ުޖޑ ަީޝ ްލ ަސރވ ްިސ ޮކމ ަިޝ ްނ ެގ ައ ަހރީ ރ ޯިޕ ްޓ 9102
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ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ

ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ވަޑައިގެންނެވި

ޖަލްސާތަކުގެ ޢަދަދު

ފ
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަރީ ް

76

75

1

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން

40

39

1

ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މަސްތޫރު ޙުސްނީ

83

82

1

ލ ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްފާޟި ް

27

24

3

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

44

36

8

ތޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

1

1

-

މ
ތޛު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީ ް
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

77

76

1

ތޛު ޢަލީ ސަމީރު
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

4

4

-

ތޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

43

33

10

ތޛު ޢަލީ ޝަރީފް
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

27
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3
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ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

31
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1

ނ
ތޛު ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައި ް
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ނ
ކ ް
ބހޭ ަކ ް
ނގެ ަވޒީފާއާ ެ
ަފނޑި ާ
ނ ަ
ޔ ުރ ް
ދގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
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ބ
ސހ ާ
ނގެ ަވޒީފާއާގުޅޭ ަތފާ ް
ޔ ުރ ް
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2017

2016

2015
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13

ރތް ަތ ްއ
ޔ ުރ ަކ ަމ ް
ނކުރި ަފ ާ
ަ 9112ވ ަނ ައ ަހ ުރ ަފނޑި ާ
ށ ަޢ ްއ ަޔ ު
އޔަނު ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ
 2019ވަނަ އަހަރު އަލަށް ޢަ ް
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  147ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ރައްޔަތުންގެ
މަޖިލީހުން ޢައްޔަނުކުރެއްވި ފަރާތާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  148ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕުރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވި ފަރާތްތަކެވެ.
#
1
2

ނަން
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް

ޢައްޔަނުކުރި ކޯޓާއި މަޤާމު

ދާއިމީ އެޑްރެސް

އުއްތަމަފަނޑިޔާރު  /ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މ .ގުލްފާމްގެ

ނ
ޢަދުނާ ް

ސުޕްރީމް ކޯޓް

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު މ .ކޮކާހަނދުވަރުގެ

ފަނޑިޔާރު  /ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް
ކޯޓް
ފަނޑިޔާރު  /ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް

3

ޑޮކްޓަރ އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު

މ .ސީނާ

4

އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

ހަސަންކާރިގެ  /ސ .މީދޫ

ކޯޓް
ފަނޑިޔާރު  /ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް
ކޯޓް

ނ
ޔ ުރ ްު
ބ ަދލުކުރިު ަފނޑި ާ
ދކު ާ
ަ ު9102ވ ަނު ައ ަހ ުރު ަވޒީފާ ައ ާ
ރު ޯކ ުޓު ައދިު ަމޤާމުު ަ
#

ނަން

ހުރި މަޤާމް

ހުރި ކޯޓް

ބަދަލު ކުރި

ބަދަލު ކުރި ކޯޓް

މަޤާމް
1

އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

ޤާޟީ

ޑްރަގް ކޯޓް

ފަނޑިޔާރު

2

އަލްއުސްތާޛު ހާތިފް ޙިލްމީ

ޤާޟީ

ސިވިލް ކޯޓް

ފަނޑިޔާރު

3

އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މަޒީދު

ޤާޟީ

ސިވިލް ކޯޓް

ފަނޑިޔާރު

4

އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދު

އީސް ޤާޟީ

ފެމިލީ ކޯޓް

ޤާޟީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ސުޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައިކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައިކޯޓް
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ކްރިމިނަލް ކޯޓް

14

ނ ު
ބ ަދލުކުރިު ަފނޑި ާޔ ުރ ްު
ނު ައ ެނ ްއު ޯކ ަޓ ް
ަ ު9102ވ ަނު ައ ަހ ުރު ެއ ްއު ޯކ ުޓ ް
ށު ަ
ނަން

#

ހުރި މަޤާމް

ބަދަލު ކުރި

ހުރި ކޯޓް

ބަދަލު ކުރި ކޯޓް

މަޤާމް
1

އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޢާރިފް

ޤާޟީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓް

ޤާޟީ

ޑްރަގް ކޯޓް

2

އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު

ޤާޟީ

ޑްރަގް ކޯޓް

ޤާޟީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓް

ޙުސައިން
3

އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ފާއިޒު ޤާޟީ

ޤާޟީ

ސިވިލް ކޯޓް

ކްރިމިނަލް ކޯޓް

ރަޝާދު
4

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު

ޤާޟީ

ޤާޟީ

ފެމިލީ ކޯޓް

ކްރިމިނަލް ކޯޓް

ސަމީރު
5

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު

ޤާޟީ

ޤާޟީ

ފެމިލީ ކޯޓް

ކްރިމިނަލް ކޯޓް

ޝަކީލް
6

އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޝަފީޢު

ޤާޟީ

ޤާޟީ

ފެމިލީ ކޯޓް

ސިވިލް ކޯޓް

ނ ު
ޔ ުރ ްު
ސކުުޅިުކުު
ރު ަވޒީފާއި ްު
ނު ައ ަހ ުު
ަ ު9102ވ ަު
ރިު ަފނޑި ާ
ނުމު ް
ނަން

#

ދާއިމީ އެޑްރެސް
ނޫރާނީމާގެ ،އއ.ތޮއްޑޫ

1

ފ
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަރީ ް

2

ދ
ބބަކުރު ވެނީލާގެ ،އއ .ހިމަން ޫ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަ ޫ

ހުރި މަޤާމު
ފަނޑިޔާރު

ހުރި ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ސުޕްރީމް ކޯޓް

3

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފް

މީރާގެ ،ގދ .ތިނަދޫ

4

އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު

ފިނިވިލާ ،ރ .އަނގޮޅިތީމު

ކޯޓް

އއ .ހިމަންދޫ

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

ގދ .ޖުޑީޝަލް

ގދ .ތިނަދޫ

ދާއިރާގެ ދާއިރާ

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް
މޫސާ
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ކޯޓް

ރ .އަނގޮޅިތީމު

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

15

ނ ު
ޔ ުރ ްު
ދ ްު
ިސތި ުޢފާ ި
ނު ައ ަހ ުު
ަ ު9102ވ ަު
ނު ަފނޑި ާ
ރުއ ް
ނަން

#

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ހުރި ކޯޓް

ހުރި މަޤާމު

1

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޙަލީމް

ދ
އެލްޕާޝޯ ،ނ .ވެލި ޫ

ޤާޟީ

ސިވިލް ކޯޓް

2

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް މޫސާ

ށ
ނަލަމަލަ ،ލ .މާވަ ް

ޤާޟީ

ސިވިލް ކޯޓް

3

އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ރަޝީދު

އަބްލަޣީވާދީ ،ސ .މީދޫ

މެޖިސްޓްރޭޓް

ޏ .ފުވައްމުލަކު

4

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ރާޣިބު

ދަފްތަރު ނަންބަރު

ކ .ޖުޑީޝަލް

ކ .ތުލުސްދޫ

އަޙްމަދު

ރސ 13410

ދާއިރާގެ ދާއިރާ

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

5

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ހައިލަމް

އޯޝަންލީޑް ،ސ.

6

އަލްއުސްތާޛު ޢައިނާން ޢަލީ

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް

އިސް ޤާޟީ

ދ
ހިތަ ޫ
މާވެހި ،ގދ .ފިޔޯރީ

ކ .ތުލުސްދޫ

މެޖިސްޓްރޭޓް

މުޙައްމަދު
7

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

އަލްއުސްތާޛު ޢަދުނާން ޙުސައިން

ޖަވާހިރުމާގެ ،ރ.

ކޯޓް އިސް

ރ .މާކުރަތު

މާކުރަތު

މެޖިސްޓްރޭޓް

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

ރތް ަތ ްއ
ނ ަވކިކުރި ަފ ާ
ޔ ުރ ަ
ކމު ް
ަ 9112ވ ަނ ައ ަހ ުރ ަފނޑި ާ
ނަން

#

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ހުރި މަޤާމު

1

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

ހ .ހަނދުވަރު

ރ
ފަނޑިޔާ ު

2

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު

ހ .ހޯސްޓްސައިޑް

ރ
ފަނޑިޔާ ު

3

އަލްއުސްތާޛު ޢާދަމް މުޙައްމަދު

ރެހެންދި 3A 1

ރ
ފަނޑިޔާ ު

ހުރި ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް
ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް
ކޯޓް

ޢަބްދުﷲ

4

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ކޯޓް
ގާކުރެލި ،ގދ.
ތިނަދޫ

ުޖޑ ަީޝ ްލ ަސރވ ްިސ ޮކމ ަިޝ ްނ ެގ ައ ަހރީ ރ ޯިޕ ްޓ 9102

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް

މެޖިސްޓްރޭޓް

ގދ .ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް
ކޯޓް

16

ސ
ފޮޓޯ :ރައީސް އޮފީ ް

ުޖޑ ަީޝ ްލ ަސރވ ްިސ ޮކމ ަިޝ ްނ ެގ ައ ަހރީ ރ ޯިޕ ްޓ 9102

17

ސ
ފޮޓޯ :ރައީސް އޮފީ ް

ސ
ފޮޓޯ :ރައީސް އޮފީ ް

ސ
ފޮޓޯ :ރައީސް އޮފީ ް

ސ
ފޮޓޯ :ރައީސް އޮފީ ް

ކ
ރކަމަށް ބޭފުޅަ ު
ޔ ު
އއްތަމަފަނޑި ާ
އޖޭގެ ު
ހރާ ް
ދވެ ި
ރމާއިި ،
ރމްކޯޓަށް  05ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކު ު
ޖގެ ސުޕް ީ
ރއް ޭ
ދވެހި ާ
ރން އަދި ި
ޖގެ ހައިކޯޓަށް  02ފަނޑިޔާ ު
ރއް ޭ
ފޮޓޯ :ދިވެހި ާ
ިޝއިްނ ް
ރ
ިސގެ ޮކމތެ ަ ެ
ތވތަ ްކު
ސޔާރ ު
އް
ީޝ ްލް
ރމު ުގެޖޑރަ
ޢައްޔަންކު ު
ސމި ަ
ނ ެގ ައ ަހރީ ރ ޯިޕ ްޓ 9102

18

ނ
ނ ް
ބލު ް
ކވާ ެ
ނ ަ
ިޝ ު
ޮކމ ަ
ޝ ު
ދގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ނ މާއް ާ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  22ވަ ަ
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް:
ޤާނޫނު ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2
ހޅޭ ޝަކުވާއަކާ
ނ ފަ ނޑިޔާރަކާ ބެހޭގޮތުން ހުށަ ެ
ށ ް
ނނުގެ  22މައްދާގެ (ހ) ދަ ު
ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާ ޫ
ށ
އ ފަނޑިޔާރަކާ ސުވާލުކުރުމާއި ،އެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަ ް
މތަކާ ގުޅިގެން ެ
ނުވަތަ ތުހު ަ
ލިބިގެންވެއެވެ .އެގޮތުން ތިރީގައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ،ފަނޑިޔާރަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުނު
ނަމަވެސް އެ ޝަކުވާއެއް ގެންދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ
ދައުލަތުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ
ކޮމިޝަނުން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ބަލާ ޝަކުވާ

ޝަކުވާހުށަހެޅޭނެތް ގޮތްތައް

ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް

ކޮމިޝަނަށް

ސިޓީ
އީމެއިލް

ުޖޑ ަީޝ ްލ ަސރވ ްިސ ޮކމ ަިޝ ްނ ެގ ައ ަހރީ ރ ޯިޕ ްޓ 9102

19

ނ ް
ޝކުވާ ަތއް
ނ ެ
ބ ިލ ަ
ިޝ ު
ނ ައ ަހ ުރ ޮކމ ަ
ަ 9112ވ ަ
2019
ފަނޑިޔާރުންނާ

ވަނަ

ނ
ބެހޭގޮތު ް

އަހަރު
ހުށަހެޅުނު

މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޝަކުވާގެ ގޮތުގައި
ރަޖިސްޓްރީ

ވަނީ

ކުރެވިފައި

2019ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާގެ

65

ބާވަތްތައް

114

(އެއްސަތޭކަ ސާދަ) ޝަކުވާއެވެ .ވޭތުވެދިޔަ
ޝކުވާތަކާއެކު
ަ
އަހަރުތަކުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ

19
14

 2019ވަނަ އަހަރު ( 154އެއްސަތޭކަ
ޝަކުވާއެއް

ސައުރަވަންނަ)

ވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝާކުވާ

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފު

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

މަރުޙަލާގައި ކުރިއަށްދާ ޝަކުވާތަކެވެ.

ސިޔާސީ ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާކަމަށް

ނުވަތަ

ޝަކުވާ

މަރުޙަލާގައި

ތަޙްޤީޤީ

ހުނަރާއި ކުޅަދާނަކަން ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

ޝަކުވާއެވެ.
ދިރާސާ

މިހުރިހާ

ވތަކަކީވެސް
ޝަކު ާ

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

ތކަ ހައެއް)
ނުނިމި ވަނީ ( 106އެއްސަ ޭ

ހިތްތިރިކަމާއި ރިވެތި އަޚްލާޤު ނެތްކަމަށް

 2019ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވަކި ގޮތެއް

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

(އަށުސަޔާޅީސް) ޝަކުވާއެވެ .އެހެންކަމުން

އިންޓެގްރިޓީއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް

ވަނީ

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

48

1
ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުމާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް

މީގެ

ތެރެއިން

7

ބެލުމުގެ

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ.
ނިމިފައި

8

ޖުމްލަ 114 :ޝަކުވާ
70
65

62

60
55
50

48

45

43

40
35
30

29

25

23
2019



20
2018

2017

2016

2015

ދ
ކޮންމެ އަހަރެއްގައި ކޮމިޝަނުން ނިންމި ޝަކުވާގެ ޢަދަ ު

ުޖޑ ަީޝ ްލ ަސރވ ްިސ ޮކމ ަިޝ ްނ ެގ ައ ަހރީ ރ ޯިޕ ްޓ 9102

20

ބ
ނ ް
ނ ައ ަހ ުރގެ ނި ަޔލަ ް
ސ ހ ާ
ޝކުވާ ަތކުގެ ަތފާ ް
ށ ހު ަށ ެހޅިފައިވާ ަ
ިޝ ަ
ށ ޮކމ ަ
ަ 9112ވ ަ
ިސ ު

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2019

2018

1

8

54

1

1

13

1

1

1

1

1
1

7

12

1

1

6

154

ުޖޑ ަީޝ ްލ ަސރވ ްިސ ޮކމ ަިޝ ްނ ެގ ައ ަހރީ ރ ޯިޕ ްޓ 9102

2017

ޖުމްލަ

8

1

7
11
4

2016

ށހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ
ވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ހު ަ

2015

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފު

2014

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

2013

ސިޔާސީ ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާކަމަށް

14

2012

ޝަކުވާ

2011

ށ ހުށަހަޅާފައިވާ
ހުނަރާއި ކުޅަދާނަކަން ނެތްކަމަ ް

1

2

11

1

1

1

2
1

21

1

5

4

48

1

9

1

5

2

1

1

1

13

1
7

2019

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

2018

ހިތްތިރިކަމާއި ރިވެތި އަޚްލާޤު ނެތްކަމަށް

19

1

2

6

2017

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

65

5

11

5

2

8

11

4

6

3

2016

އިންޓެގްރިޓީއާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް

1

2015

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

8

1

2014

ފއިވާކަމަށް
ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުމާ ޚިލާފުވެ ަ

ހުށަހެޅުނު އަހަރު

ހުށަހެޅުނު އަހަރު

ހުށަހެޅުނު އަހަރު
2013

ޝަކުވާގެ ބާވަތް

 2019ގެ ނިޔަލަށް ބަލަމުންދާ

 2019ގެ ނިޔަލަށް ނިންމުނު

 2019ގެ ނިޔަލަށް ނުނިމި ހުރި

1

5
1

94

1

2

5

2

1

106

21

1

ސލަ ަތ ްއ
ދރާ ަތ ަކ ް
ަ 9112ވ ަނ ައ ަހ ުރ ަތޙްޤީ ީޤ އި ާ
ނ ަމއް ަ
ނވު ު
ށ ޮފ ު
އ
ލއި އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާއިރުެ ،
ށހަޅޭ ޝަކުވާތައްބަ ަ
ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހު ަ
މޝަނަށް ފާހަގަ
ޅން ހުރި މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮ ި
އދާރާއަކުން ބަލާ މައްސަލަތަކާގު ު
މައްސަލައަކީ ތަޙްޤީޤީ އެހެން ި
ކުރެވޭ މައްސަލަތައް  2019ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކަމާގުޅުންހުރި ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވިފައެވެ .އެގޮތުން؛


 އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުނު މައްސަލައިގެ ޢަދަދު3 :

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވުނު މައްސަލައިގެ ޢަދަދު7 :

ަ 9112ވ ަނ ައ ަހ ުރގެ ނ ަިޔލަ ް
ޗ ް
ނ ް
ނ ކުރި ަދ ުޢވާ
ިޝ ު
ނ ަދ ުޢވާއާއި ައދި ޮކމ ަ
ނގެ ަމ ްއ ަ
ށ ޮކމ ަ
ށ ުއފުލު ު
ިޝ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އުފުލުނު ދަޢުވާއާއި ކޮމިޝަނުން ދަޢުވާ ކުރި
ވނަ
ޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)އަށް ަ 2
ނ ނަންބަރު ( 10/2008ޖު ީ
މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫ ު
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  21-1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ނލްގައި އެ އިދާރާގެ މައްޗަށް
ޓތަކާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު ަ
އުފެދުމާގުޅި  2019ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކޯ ު
އުފުލުނު ދަޢުވާތަކާއި އެ އިދާރާއިން ދަޢުވާ ކުރި މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތު ކޮށްފައެވެ .އެގޮތުން؛

 2019ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އުފުލުނު ދަޢުވާގެ ޢަދަދު:


 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް05 :
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް11 :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓް01 :
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 2019ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ކުރި ދަޢުވާގެ ޢަދަދު:


 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް02 :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓް03 :

ސލުަުތއްު ު
ދ ަތކާއިު ުއ ޫ
ަޤވާއި ު
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ (ނ) ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ
ތރެއިން 2019 ،ވަނަ އަހަރު ،ބައެއް ޤަވާއިދުތަކާއި
ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ެ
ނ
އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމާއި އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ޤާނޫ ު
ގ
ވނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ެ
ލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް ަ 2
ނަންބަރު ( 10/2008ޖުޑީޝަ ް
އއް ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހިމެނެއެވެ.
ދަށުން އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ބަ ެ

ދ ަތކާއި ުއ ޫ
ސލު ަތއް
އ ް
ނ ަޤވާއި ު
ިޞލާޙު ކު ެރ ުވ ު


 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  41ވަނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން.
 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  58ވަނަ މާއްދާގެ (އ) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން.
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން.
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ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  66ވަނަ މާއްދާ ގެ (ނ)( ،ރ)( ،ބ)( ،ޅ)( ،ކ)
ތރީގައިވާ ގޮތަށް ތަރުތީބުކުރުން.
އަދި (އ) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށްފަހު ޤަވާއިދުގެ މާއްދާތައް ި

-



އ ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ"
 67ވަނަ މާއްދާ" -ބަލިވެއިނުމާ ި
 68ވަނަ މާއްދާ" -ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޢިނާޔަޔްތައް"
 -69ވަނަ މާއްދާ" -އަނބިމީހާ ވިހެއުމުން ފިރިމީހާއަށް ދޭ ޗުއްޓީ"

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދާއި ކްރައިޓީރިއާއަށް
އިޞްލާޙު ގެނައުން.



ޔންކުރުމުގައި މާކްސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއަށް އިޞްލާޙު
ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައް ަ
ގެނައުން.



ދަށުކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދިނުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން.



ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރަށް ދޭ ނޯޓިސްއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން.

ދ ަތކާއި ުއ ޫ
ސލު ަތއް
ނ ަޤވާއި ު
ެއކުލަވާލެ ުވ ު





މައްސަލަ ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީން މައްސަލައެއް ބަލަން ނިންމުމުން ޢަމަލު ކުރާނެ އުޞޫލު.
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު .
ދާއިމީ ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެހިފައި ނުވާ ކޯޓުތަކުގެ ހިންގުން ޙަވާލު ކުރުމުގައާއި ކޯޓު ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނަ
ފަނޑިޔާރު ޗުއްޓީއަށް ދާނަމަ ،އެކޯޓުގެ ހިންގުން އެހެން ފަނޑިޔާރަކާ ޙަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
އުޞޫލު.


 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު.
ފަނޑިޔާރުންގެ ޙާޟިރީއާއި ،ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު.
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ނގެ ަމޖި ީލ ަހ ް
ނވާ ަފ ިއވާ ލަފާ
ީސލްޖުމްހޫރި ްއ ާޔއާއި ަރ ްއޔިތު ް
ށ ޮފ ު
ަރއ ު
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކުގެ
ތެރެއިން އެ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަން ކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާދިނުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ވަނަ

148

މާއްދާގެ

(ހ)

ގެ

ދަށުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަޝްވަރާދިނުމަށްޓަކައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ސޕްރީމް
ު
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަ
ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް
ފަރާތްތަކާއި
ނަންފުޅުތައް

ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އެކަމަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ދިރާސާކޮށް

އެ

އަލްފާޟިލް

ބޭފުޅުންގެ

އިބްރާހީމް

ތަޢުލީމާއި

މުޙައްމަދު

ޖރިބާއަށް
ތަ ު

ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ
ޞާލިޙް

ބަލައި،

ފޮނުއްވާފައިވާ

ލ
ވ ި
އެކުލަ ާ

ރިޕޯޓު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވައި އެ ރިޕޯޓްގެ އަލީގައި ކޮމިޝަނުން އިސްކަންދޭ ތަރުތީބު އެނގޭނެ
ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  26އޯގަސްޓް  2019ގައި ވަނީ ލަފާއަރުވާފައެވެ .އެގޮތުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވި ނަންފުޅުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
-

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު މ .ކޮކާހަނދުވަރުގެ

-

ޑޮކްޓަރ އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު މ .ސީނާ

-

އަލްއުސްތާޛު ޝުއައިބް ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ ދަފްތަރު ނަންބަރު 6993

-

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ގްރީންވިލާ  /ހދ .ވައިކަރަދޫ

-

އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރު

މއ .ވޭސައިޑް 610

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއާ
ޙިއްސާކުރުން
ވމަށް
ގ ކޮށްދެއް ު
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ފާހަ ަ
ގކޮށް
ފހަ ަ
ފއިވާތީ ،މިފަދަ ދަތިތައް ާ
އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީން އެދިވަޑައިގެން ަ
އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް  9އޮކްޓޯބަރ 2019ގައި ނިންމައި އެކަމާގުޅޭ
ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ުޖޑ ަީޝ ްލ ަސރވ ްިސ ޮކމ ަިޝ ްނ ެގ ައ ަހރީ ރ ޯިޕ ްޓ 9102

25

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަން ކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާދިނުން
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ވަނަ

މާއްދާގެ

ގެ

(ހ)

ދަށުން

ނންބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަޝްވަރާދިނުމަށްޓަކައި ،ޤާނޫނު
ތން ސުޕްރީމް
ޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަ ާ
ތގައި އެކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ
ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަ ު
ފަރާތްތަކާއި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އިބްރާހީމް

އަލްފާޟިލް

މުޙައްމަދު

ޞާލިޙް

ފޮނުއްވާފައިވާ

ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށް އެ ބޭފުޅުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،އެކުލަވާލި ރިޕޯޓު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވައި އެ ރިޕޯޓްގެ އަލީގައި ކޮމިޝަނުން އިސްކަންދޭ ތަރުތީބު އެނގޭނެ
ގތުން
ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  16ސެޕްޓެމްބަރު  2019ގައި ވަނީ ލަފާއަރުވާފައެވެ .އެ ޮ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވި ނަންފުޅުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
-

އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު (މޭނާ ،ގދ .މަޑަވެލި)

-

އަލްއުސްތަޛާ ފާޠިމަތު ދިޔާނާ ސަޢީދު (ގޯރަންވިލާ ،ސ .ހުޅުދޫ)

-

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނިޔާޒް (ގްރީންވިލާ  /ހދ .ވައިކަރަދޫ)

-

އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރު (މއ .ވޭސައިޑް )610

-

އަލްއުސްތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ (ދަފްތަރު ނަންބަރު )6993

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން ޢައްޔަންކުރުމަށް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާދިނުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ

މަޤާމަށް

ޢައްޔަނުކުރުމަށް

މަޝްވަރާއަށް

އެދިވަޑައިގެން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މ .ގުލްފާމުގޭ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން އާއި
މެދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ
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ވަނަ

މާއްދާގެ

ދަށުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަޝްވަރާދިނުމަށްޓަކައި ،އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން އާއި
ކޮމިޝަނުން އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު ،އުއްތަމަފަނޑިޔާރުކަމަށް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް
ޢަދުނާން

ޢައްޔަންކުރުމަށް

ފެންނަކަމަށް

1

ޑިސެމްބަރު

2019

ގައި

ނިންމައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަނީ ލަފާއަރުވާފައެވެ.

ުޖޑ ަީޝ ްލ ަސރވ ްިސ ޮކމ ަިޝ ްނ ެގ ައ ަހރީ ރ ޯިޕ ްޓ 9102

26

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ޢައްޔަން ކުރުމަށްފެންނަކަމަށް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލަފާދިނުން
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ވަނަ

މާއްދާގެ

(ހ)

ގެ

ދަށުން

އޖޭގެ
ނންބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާ ް
ަ
ޤނޫނު
ާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަޝްވަރާދިނުމަށްޓަކައި،
ނ ސުޕްރީމް
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަ
ކޯޓުގެ

ފަނޑިޔާރުކަމަށް

ފަރާތްތަކާއި

ކުރިމަތިލުމަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ހުޅުވާލި

އަލްފާޟިލް

ތގައި
ޞ ު
ފުރު ަ
އިބްރާހީމް

އެކަމަށް

މުޙައްމަދު

ފއިވާ
ކުރިމަތިލައްވާ ަ

ޞާލިޙް

ފޮނުއްވާފައިވާ

ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށް އެ ބޭފުޅުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،އެ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން،
ސ.މީދޫ ހަސަންކާރީގެ ،އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށް
ޢައްޔަނުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް  1ޑިސެމްބަރު  2019ގައި ނިންމައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަނީ
ލަފާއަރުވާފައެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ހދ .ވައިކަރަދޫ ވައިޖެހޭގެ ،އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން
ޢައްޔަންކުރުމާގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާދިނުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް މަޝްވަރާއަށް އެދިވަޑައިގެން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ހދ .ވައިކަރަދޫ ވައިޖެހޭގެ ،އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒް
ޙުސައިން އާއި މެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  147ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ވއިކަރަދޫ ވައިޖެހޭގެ ،އަލްއުސްތާޛު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަޝްވަރާ ދިނުމަށްޓަކައި ،ހދަ .
އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ

އާއި އަދި އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވުމުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ
ގޮތް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ،އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ
ޖމްހޫރިއްޔާއަށްވަނީ އަރުވާފައެވެ.
ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރުމާމެދު ފެންނަގޮތުގެ ލަފާ ރައީސުލް ު
މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ފޯން އެލަވަންސް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދެންނެވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހައިކޯޓާއި ދަށުކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން މަތީ ގިންތީގެ ކޯޓުތައް ކަމަށްވާ
ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ފޯނު އެލަވަންސް ގޮތުގައި މަހަކު ( 1000/-އެއްހާސް) ރުފިޔާ
ދެމުން އަންނައިރު ،މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ފޯނު
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އެލަވަންސެއް ދެމުން ނުދާތީ ،މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް މަހަކު ( 500/-ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ފޯނު
އެލަވަންސްއެއް ހަމަޖައްސައި ދެއްވުން އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި
ދެންނެވުން
ސވިލް
މލާތްތައް ހިމެނޭ މައްސަލަތައް ި
ށހެޅޭ މައްސަތަކަށްބަލާއިރު ފައިސާގެ ބޮޑެތި މުޢާ ަ
ކޮމިޝަނަށް ހު ަ
ތކަށް
ރކޮށްދިނުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ގޮ ަ
ޢދުލުއިންސާފު ލިބިދޭކަން ކަށަވަ ު
ހންގުމުގައި ަ
ކޯޓުން ބަލައިގަނެ ި
ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން ފާހަގަވާތީ މިކަމުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށާއި ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ.
 19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  10ވަނަ ޖަލްސާގައި ނިންމި ނިންމުންތަކާގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ލަފާދިނުން.
 19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  10ވަނަ ޖަލްސާގައި ނިންމި ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ
އވެ.
ރގައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަނީ ލަފާއަރުވާ ެ
މަޖިލީހުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ތި ީ



ނށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ އެއްވެސް ފަނޑިޔާރެއްގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައެއް ކޮމިޝަ ަ
ށހެޅުން.
ހށަހެޅި ހު ަ
ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ އެމައްސަލައެއް ލަސްނުކޮށްބެލުމަށް ު



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރު  2019/SC-SJ/02އަމުރު ނެރުނު ފަނޑިޔާރުންގެ
ނންބަރު ( 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ޝަރުތުތައް ،ޤާނޫނު ަ
ޤާނޫނު)ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް ފުރިހަމަވޭތޯ ބަލައި ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު ،ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން.



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރު  2019/SC-VA-J/02އަމުރާއި2019/SC-VA- ،
 SJ/02އާ ގުޅިގެން ،ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ހިންގި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ ބާރު ކަނޑުވާލި މައްސަލަ ،ބަލައި ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ށހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން.
ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދި ހު ަ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުން ކޮމިޝަނާ،

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ އަދި ދަޢުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ

އިޙްތިޞާޞް ގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ކުރި މަސައްކަތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސުޕްރީމްކޯޓުން

ކޮމިޝަނާ،

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހާ

އަދި

ދަޢުލަތުގެ

އހެން
ެ

މށް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމާގުޅިގެން
މުއައްސަސާތަކުގެ އިޙްތިޞާޞް ގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވޭތޯ ބެލު ަ
އެކަން

ދިރާސާކުރުމަށް

އެކުލަވާލެވުނު

ކޮމިޓީން

ރިޕޯޓުގައި،

ތައްޔާރުކުރި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނވި ފަނޑިޔާރުންގެ ނިންމުންތަކަކީ
ނންމުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ެ
ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނިންމުންތައް ި
ބން
ނނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކަށް ތަބާވެ ،ތައައްޞު ު
މިނިވަންކަމާއެކު ،ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި ،ޤާ ޫ
އކު ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގެ އިމުގެތެރޭގައި ނިންމާފައިވާ
އެއްކިބާވެތިބެ މުސްތަޤިއްލުކަމާ ެ
ކމަށް ބުނެ ،މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރި ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ
ފންނަ ަ
ނިންމުންތަކެއްކަމަށް ނު ެ
ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތައް ނުނިމި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ދިގުދެމިގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ
އެކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން.
ނދާ މައްސަލަތައް ނުނިމި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ދިގުދެމިގެންދާ ކަމުގެ
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމު ް
ތއް ލަސްވާން ދިމާވާ މައިގަނޑު
ނދާތީ ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ަ
ލބެމު ް
ޝަކުވާތައް ކޮމިޝަނަށް ި
ސަބަބުތަކީ

ކޮބައިތޯ

ތމަށް
ދެނެގަ ު

އެކުލަވާލެވުނު

ރިޕޯޓުގައި

ފާހަގަކޮށްފައިވާ

މައްސަލަތައް

ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއެކު ،ކޮމިޝަނުން އެކަންކަން
ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއެކު މި ދެންނެވި ރިޕޯޓް
ފއެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަނީ ފޮނުވި ަ
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ނ ަތ ްއ
ބ ްއ ަދލު ުވ ް
ޮކމ ަ
ނގެ ަ
ިޝ ު
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ (ޅ) ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް؛

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާ މާލެއިން ބޭރަށް
އވާފައިވަނީ  24ނޮވެމްބަރު 2019
ނގެ  84ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާ ް
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަ ު
ނދޫގައެވެ .މި ބައްދަލުވުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަތޮޅުތެރޭގައި
ވަނަ ދުވަހު ހައްދުންމަތީ ފޮ ަ
ނ
އވުމަށް ކޮމިޝަނު ް
ލސާތައް މާލެއިން ބޭރުގައި ބޭ ް
ލވުމެވެ .މިއީ ކޮމިޝަނުގެ ޖަ ް
ބޭއްވުނު މިކޮމިޝަނުގެ ބައްދަ ު
ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ރިޔާސަތު
ބަލައްޓަވާފައި

ވނީ
ަ

ޝނުގެ
ކޮމި ަ

ނައިބުރައީސް

އސްތާޛު
އަލް ު

މަސްތޫރު

ޙުސްނީއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އިތުރު މެންބަރުންނަކީ:
 .1ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ބރާހީމް
 .2އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައޫފު އި ް
 .3އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް
 .4ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް
ތ
 .5އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަ ު
 .6އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން

ނމު ި
ނ ި
ނ ް
ނ ް
ނ ް
ނ ަތއް
ނމު ް
ނމި މުހި ް
ިޝ ު
ނ ައ ަހ ުރ ޮކމ ަ
ަ 9112ވ ަ


 2019 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުތަކުގެ ޢަދަދު566 :
ތކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
ލ ޝަކުވާތައް ބެލުމާއި ،އެފަރާތް ަ
 ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭގޮތުން އުފު ާ
 ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުމަށް އެދޭ ފަނޑިޔާރުން މަޤާމުން މުސްކުޅި ކުރުން.
 2019ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގެ ޢަދަދު76 :
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ލވާން އެދޭ ފަނޑިޔާރުން ބަދަލުކުރުން.
އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަ ު
ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
ނޖެހޭ ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމާއި އެ ޤަވާޢިދުތަކަށް
ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ހަދަ ް
އމުގެ މަސައްކަތް.
ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާޙުތައް ގެނަ ު



ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރާ އެކިއެކި ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭ ސުލޫކީ މައްސަލަތަށް ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށް ދަތުރުތައް
ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ދަތުރުތައް ކުރުމުގެ ކުރިން އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހުގައި އެ
ދަތުރުތައް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީތަކަށް ދިނުން.



ށ
ނދާ ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަ ް
ތަޙްޤީޤު އިދާރާތަކުން ބަލަމު ް
ށ އެއްވެސް
ބނާކޮ ް
ޢލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ި
ނނަވައި އަދި މިފަދަ އިދާރާތަކުން ލިބޭ މަ ު
ފޮނުވުމަށް ދަ ް
ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ނިންމުން.



ނ
ށހެޅޭ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓުތަކުގެ އަންހެ ް
ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހު ަ
މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ އަސަރު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް ނިންމުން.



ލ
ހތަކަށް ޢަމަ ު
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުން ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާ ު
އޞްލާޙުތަކުގެ
ތޢާރުޒްވާގޮތަށް ނުވަތަ އެ ި
ލފަށް ނުވަތަ އިޞްލާޙުތަކާ ަ
ޤނޫނާ ޚި ާ
ނުކުރުމަށް ނުވަތަ ާ
ބާރުކެނޑޭގޮތަށް އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމައިފިނަމަ ،އެކަމުގައި ބައިވެރިވި ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ
މައްސަލަ ބެލުމަށް ނިންމުން.



ށ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ ޢާންމު އިދާރީ ކަންކަން ރާވައި ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަ ް
ލއިގަތުމާއި،
އުފައްދަވާފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަ ބަ ަ
މައްސަލަތައް

ހިންގުމާއި،

ޙުކުމް

ތަންފީޒުކުރުމުގައި

އުޞޫލުތަށް

ބޭނުންކުރެވޭ

ހަރުދަނާ

ގޮތެއްގައި

ގ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް
ކޓުތަކު ެ
ހިފެހެއްޓިފައިވޭތޯއާއިޯ ،
މައްސަލައެއް ދިމާވޭތޯއާއި ،މި ކަންކަމުގައި އެއްވެސް ނާޖާއިޒް ނުފޫޒެއް ފޯރުވޭގޮތަށް އެއްވެސް އުޞޫލެއް
ފ ޖުޑީޝަލް
ތ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ ް
ބލައި ،އެކަންކަން އޮތްގޮ ް
ޤަވާއިދެއް ނަމަވެސް އޮތްތޯ ަ
ނންމުން.
މތު މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެމަޢުލޫ ާ



ކޮމިޝަނުގެ

ވަކި

ޖަލްސާއެއްގެ

އޯޑިއޯ

ރެކޯޑިންގ

އަދި

ޔައުމިއްޔާ

ހޯދުމަށް

ޕީ.އެން.ސީން

ނ ބޭއްވެވި
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ތ
ޖަލްސާއަކަށްވެފައި ،އެ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ އަދި އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާ ު
ލކީ މައްސަލަތަކުގައި އެ މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ
ޝނުގެ ޤާނޫނުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ސު ޫ
ހިމެނޭނެތީއާއި އަދި ކޮމި ަ
ރތެއް ކަމަށް
މން ،ޕީ.އެން.ސީ އަކީ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަ ާ
ށފައި އޮތު ު
ފަރާތްތަށް ބަޔާންކޮ ް
ކމަށް ނިންމުން.
ނުފެންނާތީ ،އެ މަޢުލޫމާތު އެ ޕާޓީއާ ހިއްސާ ކުރުމަށް ނުފެންނަ ަ



ނންމައި އެ
ި
ނން ފަރާތްތައް ހިމެނުމަށް
ޫ
ކށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީތަ ަ
ނންބަރު ( 10/2008ޖުޑީޝަލް
ަ
ކ ޤާނޫނު
ނ ލާޒިމް ކުރާ ޝަރުތުތަކަ ީ
ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ހުރު ް
ކ
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ކަމާއި އެ ފަރާތަ ީ
ގއި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުއްދަތުގައި އެ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރު
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްނަމަ ،ކޮމިޓީ ަ
މަސައްކަތްކުރައްވާ ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް ނިންމުން.



ނ އިޞްލާޙު
ނބަރު ( 2008/10ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަ ަ
ޤާނޫނު ނަ ް
މބަރ  2019ގައި ތަސްދީޤުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ،ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ އުވި
ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 3 ،ސެޕްޓެ ް
މ ގުޅިގެން،
ދލުވު ާ
އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދަށަށް ބަ ަ
އަދި ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ ޗާންސެލަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ
ލ އެކަޑަމީގެ ޗާންސެލަރގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް
ހމެނިފައިވާތީ ،ޖުޑީޝަ ް
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ި
ތއް ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ަ
ނެތްކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިކަ ާ
މން.
މަތިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިން ު



ނ އިޞްލާޙު
ނބަރު ( 2008/10ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަ ަ
ޤާނޫނު ނަ ް
ކ ގުޅިގެން
ނތައްތަ ާ
ކށްފައިވާ ތަހުޤީޤު ރިޕޯޓުގައިވާ ކަ ް
މއްދާގެ (މ)ގައި ބަޔާން ޮ
ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ ާ
ކރުން މާނަ
ނޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ު
ވ ް
ގ ތެރޭގައި  01އަޑުއެހުން ބާއް ަ
ފހެއް) ދުވަހު ެ
މަދުވެގެން ަ ( 5
ނގޮތަކީ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓުގައިވާ ކަންތައްތަކާ
ކުރުމުގައި އޮޅުން އަރާތީ ،މިކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާ ެ
މން.
ގުޅިގެން މަދުވެގެން ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށްފަހު  01އަޑުއެހުން ބޭއްވުން ކަމުގައި ނިން ު



ނ އިޞްލާޙު
ނބަރު ( 2008/10ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަ ަ
ޤާނޫނު ނަ ް
ގ
ށން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޝަކުވާއެއް ެ
ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަ ު
މޤާމުގައި ހުރިފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކާ ގުޅޭގޮތުން
ގޮތުގައި ބެލުމުގެ އިޚްޠިޞާޞް ލިބިދީފައިވަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ ަ
ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ކަމަށްވުމުން ،ހުށަހެޅޭ އެފަދަ ޝަކުވާތަކަށް އިދާރީގޮތުން ޖަވާބު ދިނުމަށާއި ޖަވާބު
ނމުން.
ދިނުމުގައި ބަލާނެ ކަންކަން ނި ް
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އދަލުކުރުމަށް
އެކި އެކި ޖަމްޢިއްޔާ ،ކައުންސިލްތައް އަދި އާންމު ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ބަ ް
ރމަށް އެދި
ކތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކު ު
ށހެޅުމަކީ ،ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައް ަ
އެދި ހުށަހެޅުމުން އެހު ަ
ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސްގެ
ނދިއުމަށް ނިންމުން.
ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެ ް



ފަނޑިޔާރުންގެ ސްލޫކީ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އެކުލަވާލާ ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް
އކޮމިޓީތަކުގެ
ނގޮތަށް އަދާހަމަކުރުމަށްޓަކައި ެ
ބބުތައް އެނގޭ ެ
ކުރިޔަށްދާ ގޮތާއި ،ކުރިޔަށް ނުދާނަމަ ،ސަ ަ
މަސައްކަތް ހިނގާގޮތް ބެލެހެއްޓުމާއި ،މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސްގެ
ބެއްލެވުމުގެ

ދަށުން

ށ
ކުރިޔަ ް

ގެންދިއުމަށާއި

މިގޮތުން

މއްސަލަތައް
ަ

ކުރިޔަށްދާގޮތުގެ

އ
ތަފްޞީލުތަ ް

ކށް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރުމަށް ނިންމުން.
އެނގޭނެގޮތުގެ ތާވަލެއް ތައްޔާރު ޮ



ފނުވުމުން،
ދންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޮ
ތކާއި ގުޅިގެން ކޯޓުތަކުން ހޯ ަ
ށހެޅޭ ޝަކުވާ ަ
ކޮމިޝަނަށް ހު ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  16( 2013/02/SCސެޕްޓެމްބަރ  )2013ސަރކިއުލަރގެ
ކއުލަރ ކޯޓުތަކުން އެކިގޮތަށް މާނަކޮށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
މަފްހޫމުން ބޭރުން ،އެ ސަރ ި
މެދުވެރިކޮށް އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ވިދާޅުވެ ،ބައެއް ކޯޓުތަކުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އިންކާރު
އ
ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މިމައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށާ ި
އސަލައެއްގެ
ތޙްޤީޤު ތަކަށް ހުރަސްއަޅާނަމަ ،މިފަދަ ކަންތައްތައް ސުލޫކީ މަ ް
އަދި ކޯޓުތަކުން ކޮމިޝަނުގެ ަ
ނންމުން.
ގޮތުގައި ބެލުމަށް ި



ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް ރެކޯޑު ކުރުން ހުއްޓާލެވިފައި އޮތް އޮތުން އުވާލައި ،ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް
ހޘްކުރެވުނު
ބ ު
ހށަހެޅި ަ
ތކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމުގައި ،އެދުވަހަކު ކޮމިޝަނަށް ު
ރެކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ޖަލްސާ ަ
މައްސަލަތަކާއި ،މެންބަރުން ފާހަގަ ކުރި ،ނުކުތާތަކާއި އަދި ނިންމުނު ކަންތައްތައް ހިމަނައިގެން ކޮމިޝަންގެ
ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔަމުން ގެންދިއުމަށް ނިންމުން.



ޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި އަދި ދައުލަތުގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ،ޖުޑީ ަ
ނ
ތ ބެލުމަށް ދިރާސާކުރުމަށް އެކުލަވާލެވު ު
އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވޭ ޯ
ކޮމިޓީން

ތައްޔާރުކުރި

ރިޕޯޓުގައި

ފާހަގަކޮށްފައިވާ

ކަންތައްތަކުގައި

ހިމެނޭ

ފަނޑިޔާރުންގެ

ސުލޫކީ

މައްސަލަތައް ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައި އަދި މި
ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި އިތުރު ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަންވެސް ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށް ނިންމުން.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޝަރުޢީ

ދާއިރާގެ

ހުރިހާ

ކޯޓުތަކާއި

އިދާރާތައް

އޮޓޮމޭޓްކޮށް،

ޒަމާނީ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ

ޢ ދާއިރާގެ
ނކަމާއެކު ހިންގުމަށްޓަކައި ޝަރު ީ
ދ ާ
މސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް ހަރު ަ
ކށްގެން ަ
ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ޮ
ވަކިވަކި

ކޯޓުތަކާއި

ކގައި
އިދާރާތަ ު

ހޯސްޓްކުރެވިފައިވާ

ކޭސްމެނޭޖްމަންޓް

ސިސްޓަމްތަކާއި،

މެމްސްގެ

އވާ ޝަރުޢީ
މނިސްޓްރޭޝަނުގައި ޤާއިމުކޮށްފަ ި
އެންމެހައި އެޕްލިކޭޝަންތައް ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑް ި
ދާއިރާގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރުގެ ސަރވަރތަކުގައި ހޯސްޓްކުރުމަށާއި ،މެމްސްއާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ޑޭޓާ އެ
ސަރވަރތަކުގައި ރައްކާކުރުމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެކުލަވާލި އުޞޫލު
ރމަށް ނިންމުން.
ބަލައިގަނެ އެއުޞޫލަށް ޢަމަލުކު ު



ވަގުތީގޮތުން އެހެން ކޯޓެއްގެ ޝަރީޢަތް ކުރަން އެހެން ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކާ ޙަވާލުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި އެ
ނގައި ބަޔާންވެފައިވީ ނަމަވެސް ،އެ ކޯޓެއްގެ
ފަނޑިޔާރެއްގެ މުސާރަ ހަމަޖައްސާނެގޮތް ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫ ު
ހން ފަނޑިޔާރަކާ ޙަވާލުކުރާއިރު ،މުސާރަ
އިސްފަޑިޔާރު ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި އެކޯޓު ހިންގުން އެކޯޓުގެ އެ ެ
ގ ފަރާތުންވެސް
އ ކަންބޮޑުވުން ފަނޑިޔާރުން ެ
އ ބަޔާންވެފައި ނެތުމުންެ ،
ހަމަޖައްސާނެގޮތެއް ޤާނޫނުގަ ި
ކޮމިޝަނާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވުމާއެކު ،ފަނޑިޔާރަކު އެކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުގެ ޒިންމާއާ ޙަވާލުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި،
ތށް
އެޙަވާލުކުރެވޭ މުއްދަތަށް އިސްފަނޑިޔާރުގެ މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ މުސާރައެއް އެ ފަނޑިޔާރަށް ލިބޭގޮ ަ
ޤާނޫނު އިޞްލާޙު ކުރުމަށްޓަކައި އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނައުމަށް ނިންމުން.



ޢުމުރުން  55އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް ވަކިވާން ބޭނުން ފަނޑިޔާރުންނަށާއި  55އަހަރު ނުވިނަމަވެސް
ނ
އދުގެ ދަށު ް
މގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާ ި
ޤމުން މުސްކުޅިކޮށް ޢިނާޔަތްދިނު ު
ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަ ާ
ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވާ ފަރާތްތަކަށް މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ހަމަޖައްސައި ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތަކީ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުން.



ނ
ބލަހައްޓަވަ ް
އބުރައީސް ކޮމިޓީތަކުގެ ރިޔާސަތު ަ
ލވާ ޙާލަތްތަކުގައި ،ނަ ި
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ތަނާޛު ް
ގ
ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމިޓީތަކުގައި އެކަން ކަނޑައަޅާ ލިޔެކިޔުމުގައި ސޮއިކުރައްވާނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ެ
މ ގިނަ ދުވަސް ވީ މެންބަރުކަމުގައި ނިންމުން.
ތެރެއިން ،މެންބަރުކަމުގައި އެން ެ



ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާއަށް ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ،ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް
ށ ދިނުމަށް
ވހަށް މީޑިއާއަ ް
ލމާތު ދުވަހުން ދު ަ
ޢ ޫ
މންތަކުގެ މަ ު
ގއި ނިންމާ ނިން ު
ނިމުމުން އެ ދުވަހެއްގެ ޖަލްސާ ަ
ނިންމުން.



މއްސަލައެއް
ަ
ތ އެފަދަ
ފއިވަނިކޮށް ނުވަ ަ
ހށަހަޅާ ަ
ު
ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް
ނ މުސްކުޅި
ދނިކޮށް ،ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމުން ނުވަތަ ވަޒީފާއި ް
ބލަމުން ަ
ކޮމިޝަނުން ަ
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ކުރެއްވުމުން ،އެ ފަނޑިޔާރަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއްގެ ތެރޭގައި އެ ފަނޑިޔާރަކާ ގުޅޭގޮތުން
ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއެއްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ޖެހޭފަދަ މައްސަލައެއް ވާނަމަ އެކަމަކާ
ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާއަކާ އެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމަށް ނިންމުން.



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރު  2019/SC-VA-J/02އަމުރަކީ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ( 159ށ)
ށ
އވާ ބާރަ ް
ނ މާއްދާގެ (ށ) އިން ލިބިފަ ި
އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަ ަ
ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް،

ގ
ކޮމިޝަނު ެ

ދުސްތޫރީ

އަދި

ނ
ޤާނޫ ީ

ވާޖިބަށް

ހުރަސްއެޅިފައިވާ

އމުރެއްކަމަށް
ަ

ހ ނިންމި މި
ވނަ ދުވަ ު
ކަނޑައެޅުމާއި އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  12ޖޫން ަ 2019
ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު  12) JSC-B-CB/2019/110ޖޫން  )2019ނިންމުމަކީ ތަންފީޒުވަމުންދާ،
ދެމިއޮތް ނިންމުމެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުން.



ނ
ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށް ،ބައެއް ފަރާތްތަކު ް
ނ
ށއި ޤާނޫ ު
ބުނަމުންދާތީ ،ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ކަންކަން ބަލަނީ މި ކޮމިޝަނުން ކަމަ ާ
އަސާސީގެ ރޫޙާއި އޭގެ އުސޫލުތައް ގެއްލޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް ސިޔާސީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެހެން
ނ މަސައްކަތް
ފަރާތަކުން ނަމަވެސް ޢަމަލު ނުކުރެއްވުމަށާއި ފަނޑިޔާރުންވެސް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއި ް
ނ
ކުރުމަށާއި މިފަދަ ވާހަކަ ދެކެވޭނެ ފަދަ ގޮތްގޮތަށް އެބޭފުޅުންގެ ޢަމަލުތައް ނުބެހެއްޓުމަށް މި ކޮމިޝަނު ް
ނރުމަށް ނިންމުން.
އިލްތިމާސްކޮށް ނޫސްބަޔާނެއް ެ



ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅަށް ކޯރާޑިއަކުން ގެއްލުންދީފައިވާތީ ،މިކަން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށާއި ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށާއި އަދި
ނ
ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިފަދަ ކަމެއް ފަނޑިޔާރަކަށް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކޮމިޝަނުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ެ
އެމަރޖަންސީ ޕްރޮޓޮކޯލްއެއް ޤާއިމުކުރުމަށާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ
އ
ނމުންނަށާ ި
ށ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށާއި އާ ް
މ ް
ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރަށްތިބި ކަ ަ
މން.
އ ދެންނެވުމަށް ނިން ު
ފަނޑިޔާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކަ ި



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނަށް ނަސޭޙަތް ދިނުމަށް  7އޮކްޓޯބަރު  2019ގައި
ނިންމުމާ

ގުޅިގެން،

ސޙަތް"
"ނަ ޭ

ފޮނުވުމުން

"ނަސޭޙަތް"

ށ
ބަލައިގަތުމަ ް

އެ

ފަނޑިޔާރުން

އުޒުރުވެރިވެފައިވާތީ ،ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ރަޖިސްޓަރޑް ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް "ނަސޭޙަތް"
އ
ބފުޅުންގެ ރެކޯޑް ފައިލުގަ ި
ނށް "ނަސޭޙަތް" ޙަވާލު ކުރެވުމުން އެކަން އެ ޭ
ދ އެބޭފުޅުން ަ
ފޮނުވުމަށާއި ،އަ ި
ހިމެނުމަށާއި ،އަދި

ށ "ނަސޭޙަތް"
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފަނޑިޔާރުންނަ ް

ދިނުމަށް ނިންމައިފިނަމަ،

"ނަސޭޙަތް" އެ ފަނޑިޔާރަކަށް އިއްވުމަށް ނިންމުން.
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ނލް ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ އޮފް އިންޑިއާ އާއި
ޝ ަ
ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނޭ ަ
ކޮމިޝަނާ ދެމެދު އެކުލަވާލެވުނު އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ސޮއިކުރުމަށް ނިންމުން.



ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ވނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  21-1ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)ގެ  12ވަނަ
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް ދެ ަ
ތ
މައްދާގައި ބަޔާންކުރާ ،އެކިއެކި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަ ަ
ނ ފާހަކުރެވޭ
އސަލަ ބެލުން ލަސްވަމުންދާކަ ް
ބން މަ ް
އެ ދާއިރާއެއްގައި މެޖިސްޓްރޭޓުން މަދުވުމުގެ ސަބަ ު
މައްސަލަތަކުގައި އެ މައްސަލައެއް އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް ،އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށާއި އެފަދަ
މައްސަލަތަކުގެ

މ
ި

މަޢުލޫމާތު

ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް

ކޮމިޝަނާއި

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ޖުޑީޝަލް

ނވުމަށް ނިންމުން.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ދެން ެ



ޑޔާރުންނަށް
އ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މެދުވެރިކޮށް އޮޑިޓް ކުރެވޭނެކަން ފަނ ި
ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ބަޔާންތަ ް
ނބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ނގާ އިޢުލާން ކުރުމަށް ނިންމުން.ޤާނޫނު ނަ ް
އެންގުމަށްޓަކައި އާންމުކޮށް އަ ް
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު)ގެ ( 45ކުރީގެ  )42ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި،ފަނޑިޔާރަކު ފަނޑިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި
ލ ފާރމެއް
ތ ޯ
ހުންނަހާ ހިނދަކު ،އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުން ،ނުވަ ަ
ނއްގައި މަސައްކަތް ކުރުން އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ކޮށްގެން ނުވާނެކަން
ދ ތަ ެ
ހިންގުން ،ނުވަތަ އެފަ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ލޯ ފާރމް ތަކުގެ ޕާޓުނަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭކަން ކޮމިޝަނަށް
ކމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ހޯދާއި ފަނޑިޔާރެއްގެ
ލތުގެ ަ
ހ މަޢުލޫމާތުތައް ދައު ަ
ބ ޭ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މިކަމާ ެ
މައްސަލައެއް

އޮތްނަމަ

އެކަން

ބެލުމަށްފަހު

އެ

ފަނޑިޔާރަކާމެދު

މެދު

ފިޔަވަޅު

އެޅުމަށާއި

އަދި

ށ
ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުންގެވެސް އެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮތަ ް
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމަށް އިސްލާޙު ގެނައުމަށް ނިންމުން.



ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅުމާބެހޭ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް
ޅ ބަލަމުންދާ
ކޯޓުން ނެރެފައިވާ  2016/02/SCނަންބަރު ސާރކިއުލަރ ގެ ދަށުން ،ދަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެ ި
މައްސަލަތައް

ހުއްޓުވައި،

އެ

މައްސަލައާއި

މައްސަލައިގެ

ފައިލް،

ސުޕްރީމް

ކޯޓަށް

ގެންދިއުމަކީ،

ދފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤަށް ހުރަސްއެޅި،
ނތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބި ީ
ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޤާނޫ ު
ޝަރުޢީ ތިން މަރުޙަލާއިން ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް އޮތް ފުރުޞަޠު ގެއްލިގެން ދާކަމެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭތީ،

މިގޮތަށް

ށކޯޓަށް
ދ ު
ަ

ހުށަހެޅޭ

ގ
މައްސަލަތަކު ެ

ފައިލްތައް

ނުގެންދިއުމަށް

ދަންނަވައި

ސަރކިއުލާއެއް ޝަރުއީ ހުރިހާ ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމުން.
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އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައިގައި ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިވާކަމަށް ،ރައްޔިތުން
ހމަތު ކުރެވޭ
މަޖުލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެފައިވާތީ ،މިކަމާއި ގުޅިގެން ތު ު
ޓ-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށާއި،
ށ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށާއި ،އެން ި
ފަނޑިޔާރުންގެ ނަންތައް ހޯދުމަ ް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އަދި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށާއި ،މި މައްސަލައަކީ
ނންމުން.
ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ކަމުގައިވާތީ ،މައްސަލަ ވީހާވެސް އަވަހަށް ތަހްޤީޤުކުރުމަށް ި



އ އިންތިޒާމް
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތައް ހަމައެކަނި މާލޭގައި ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގަ ި
ހަމަޖެހޭ ވަރަކުން ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް މާލެ ފިޔަވައި އަތޮޅުތެރޭގެ
ނމުން.
ރަށްރަށުގައިވެސް ބޭއްވުމަށް ނި ް



ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތައް ނުނިމި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ދިގުދެމިގެންދާކަމުގެ ޝަކުވާ
ދތީ ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ލަސްވާ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މިހާރު
ކޮމިޝަނަށް ލިބެމުން ާ
ފއި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ މިންވަރު ބަލައި އެ
ކޯޓުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ބަލައި ،ނުހިނގި ނުވަތަ ހުއްޓި ަ
މށާއި ،އަދި އެއީ ފަނޑިޔާރެއްގެ އިޙުމާލުން ދިމާވެފައިވާ
މައްސަލަތައް ހުއްޓިފައިވާ ސަބަބު ދެނެގަތު ަ
ކަމެއްނަމަ އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބަލައި އެ ފަނޑިޔާރަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމުން.



ތކުގައި ބައެއް
ނންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެދި ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވާ މައްސަލަ ަ
ބ ު
ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤުތަކަށް ޭ
ގ
ފހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެއްބާރުލުން ދެއްވާފައިނުވާ ފަރާތްތަކު ެ
ރލުން ނުލިބޭކަން ާ
ކޯޓުތަކުން އިދާރީގޮތުން އެއްބާ ު
ށ
ކމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަ ް
މަޢުލޫމާތު ފޮނުވައި އެފަރާތްތަ ާ
އެންގުމަށް ނިންމުން.



ފަނޑިޔާރަކަށް ރައްދުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުމެއް ރައްދު ނުކުރެވޭ ފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް
ނގެ ރަސްމީ
އަދި ކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރުވެ އެ ލިޔެކިޔުމާ ޙަވާލުވުމަށް މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު އެކަން ކޮމިޝަ ު
ވެބްސައިޓުގައި އިޢުލާން ކުރުމަށާއި އޭގެ ފަހުންވެސް އެ ލިޔެކިޔުމަކާ ޙަވާލު ނުވެއްޖެނަމަ އެ ލިޔެކިޔުމެއް
ވތަ ގެޒެޓުގައި އާންމުކުރުމަށް ނިންމުން.
ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ނު ަ



ނބަރު ( 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް ދެވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ
ޤާނޫނު ނަ ް
ރށް ތަޙްޤީޤު
ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) އަދި (މ) މާނަކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކީ ،ފަނޑިޔާ ަ
ގ މުއްދަތެއް
ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް  07ދުވަހު ެ
އ ތަޙްޤީޤު
ކށް މަޑުކުރުން ލާޒިމެއް ނޫންކަމަށާ ި
ދތު ހަމަވުމުން އިތުރު މުއްދަތަ ަ
ދިނުން ކަމަށާއި އެ މުއް ަ
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އ
ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚެއްގައި ޤާނޫނުގައި ބުނާ ފަހު އަޑުއެހުން  07ދުވަހުގެ ފަހުން ބޭއްވުމަށް ކަމާ ި
އަދި  07ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިން އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވޭނެކަމަށް ނިންމުން.



ފަނޑިޔާރަކާމެދު ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،އެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ޝަކުވާ އަނބުރާ
ޤ
ގނެ ތަޙްޤީ ު
ނ ނިންމާފައިވާ ،ނުވަތަ ބަލައި ަ
ށހެޅިނަމަވެސް އެޝަކުވާއަކީ ކޮމިޝަނުން ބަލަ ް
ގެންދަވަން ހު ަ
ދ ކޮމިޝަނަށް
ތ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ،އަ ި
ކުރަމުންދާ ޝަކުވާއެއްނަމަ ،އެ ޝަކުވާއެއް ބެލުމުގެ މަސައްކަ ް
ނންމާފައި ނުވާ ޝަކުވާއެއްނަމަ ،އެފަދަ
ި
ހުށަހެޅި އެ ޝަކުވާއަކާ މެދު ކޮމިޝަނުން ވަކިގޮތެއް
ޝަކުވާއަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ނިންމުން.



ޝނަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅުއްވާ ސަބަބު ކޮމި ަ
ތަނުގައި މާލީ ބަޔާން ހުށައަޅުއްވާ އިރު ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށާއި
ށ
މ ް
ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ބަޔާން ގަވާއިދުން ހުށަނާޅުއްވާ ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު ސުލޫކީ މައްސަލަ ބަލާނެކަ ަ
ށ ނިންމުން.
ލިޔުމުން އެފަރާތްތަކަށް އެންގުމަ ް



ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަޤާމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ނިންމުން.
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ޮކމިޓީ ަތއް
ކއި
ދގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަ ާ
ވނަ މާއް ާ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ަ 21
ކށްފައި ވަނީ އެ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން
ތތައް ބައްޓަން ޮ
މށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަ ް
ވާޖިބުތައް ރަނގަޅަށް އަދާކުރު ަ
ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެކަމެއް ނިންމައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ އުސޫލަކުންނެވެ.

ދބީ ޮކމިޓީ
ަތ ުއ ީ
ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން އެ ފަނޑިޔާރަކާމެދު ތަޢުދީބީ
ބރުން އެކުލެވޭގޮތަށް
ނ ަ
މޝަނުގެ މެ ް
ލއެއް ބެލުމަށް ކޮ ި
އ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެ މައްސަ ަ
ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭފަދަ ހާލަތެ ް
ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލައި  2019ވަނަ އަހަރުވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ .އެގޮތުން  2019ވަނަ އަހަރު 28
ދބީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިގެންގޮސްފައިވެއެވެ .އޭގެތެރެއިން ( 16ސޯޅަ) ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް،
(އަށާވީސް) ތަޢު ީ
ވަނީ ނިމިފައެވެ.
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ދ ޮކމިޓީ
ަޤވާއި ު
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ (ނ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތަށް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް
ރަނގަޅަށް އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ޤަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ދާއިމީ
ކޮމިޓީއެއް  29ސެޕްޓެމްބަރު  2014ގައި ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.
ޤަވާއިދު ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  2019ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް
މސައްކަތްތަކެވެ.
ގެންގޮސްފައިވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ަ

ނމާ ޮކމިޓީ
ދ ޮގތެ ްއ ި
ނ ް
ސލަ ެ
ަމ ްއ ަ
ބލުމާމެ ު
ނބަރު ) 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު
ޤާނޫނު ނަ ް
ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 3 ،ސެޕްޓެމްބަރ  2019ގައި ތަސްދީޤުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ،އެ ޤާނޫނުގެ  22-1ވަނަ މާއްދާގެ
މ ކޮމިޓީ ގެ ނަމުގައި ދާއިމީ ކޮމިޓީއެއް  2019ވަނަ
އސަލަ ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިން ާ
(ނ) އަދި (ރ) ގެ ދަށުން މަ ް
އަހަރު ވަނީ އުފައްދާފައެވެ.

171

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

131

ކޮމިޓީން ބަލަން ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމި މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

25

ކޮމިޓީން ބަލަން ނިންމި މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

15

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު އަލުން ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޢަދަދު
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ަތޙްޤީޤް ޮކމިޓީ
އން
މއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ި
ވނަ ާ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ަ 23
ށހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށްޓަކައި ،ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ
ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ހު ަ
ތން  2019ވަނަ އަހަރުގެ
ވނީ އެކުލަވާލާފައެވެ .މިގޮ ު
ނން ަ
ތޙްޤީޤު ކޮމިޓީތައް ކޮމިޝަ ު
މށް ވަކިވަކި ަ
ޝަކުވާތައް ބެލު ަ
ނިޔަލަށް ( 94ސައުރަޔާނަވާ) ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ .އޭގެތެރެއިން ( 38އަށުސަޔާޅީސް)
ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް 2019 ،ވަނަ އަހަރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.

 2019ވަނަ އަހަރު ތަޙްޤީޤް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ތަފާސްހިސާބު

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރު ،މަޤާމުން ވަކިވުމާގުޅިގެން މައްސަލަ

17

ބެލުމުގެ އިޙްތިޞާޞް ނެތިގެން ދިޔަ ޝަކުވާގެ ޢަދަދު

1

ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރު ،މަޤާމުން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ

2

ބެލުމުގެ އިޙްތިޞާޞް ނެތިގެން ދިޔަ ޝަކުވާގެ ޢަދަދު

1

2

7

ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ޝަކުވާގެ ޢަދަދު

ބަޔާން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ޝަކުވާގެ ޢަދަދު
ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރު މުސްކުޅި ކުރުމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ
ބެލުމުގެ އިޙްތިޞާޞް ނެތިގެން ދިޔަ ޝަކުވާގެ ޢަދަދު
ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު ،ނިންމަވާފައިވާ
ޝަކުވާގެ ޢަދަދު
މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ

32

ޝަކުވާގެ ޢަދަދު
ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ޝަކުވާގެ ޢަދަދު

22

10
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ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ސާބިތު ނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމާގުޅިގެން
ނިމިފައިވާ ޝަކުވާގެ ޢަދަދު

41

ަވޒީފާ ޮކމިޓީ
ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ފަނޑިޔާރުން ފިޔަވައި އެހެން ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާބެހޭ ކަންކަންކުރުމުގައި
ތން އެކުލަވާލާފައިވާ ވަޒީފާ ކޮމިޓީން ފަ ނޑިޔާރުން ވަޒީފާއާގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް
ކޮމިޝަނަށް ލަފާއެރުވުމުގެ ގޮ ު
 2019ވަނަ އަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.


 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ޢަދަދު10 :
 ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ޢަދަދު41 :
 ނިމުނު މައްސަލައިގެ ޢަދަދު36 :

ޝެޑިއުލްކުރެވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ޢަދަދު20 :

ދ ޮކމިޓީ
ނ ް
ނކު ުރ ަމ ް
ށ ލަފާ ޭ
ޔ ުރ ް
ަފނޑި ާ
ިޝ ަ
ށ ޮކމ ަ
ނ ަޢ ްއ ަޔ ު
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ފއްދާފައިވާ ފަނޑިޔާރުން
ދށުން ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި އު ަ
ގ (ހ) ގެ ަ
ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާ ެ
އ
ބއްދަލުވުން ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މި ބައްދަލުވުންތަކުގަ ި
ރ) ަ
ލފާދޭ ކޮމިޓީގެ ( 19ނަވާ ަ
ޢައްޔަނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ަ
ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.



ސުޕީރިއަރ ކޯޓްތަކަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އަދި ކްރައިޓީރިއަރ ގެ މަސައްކަތް ނިންމާ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން.



މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އަދި ކްރައިޓީރިއަރ ގެ މަސައްކަތް ނިންމައި
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން.



ސުޕީރިއަރ ކޯޓްތަކަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އަދި ކްރައިޓީރިއަރ އާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް
ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އަދި ކްރައިޓީރިއަރ އަލުން އިޞްލާޙުކޮށް ވަކިވަކި ޤަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ
ތކަށް ފަނޑިޔާރުން
ކށް އެޑަޕްޓް ކުރެވޭގޮތަށް އެއް ޤަވާއިދެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓު ަ
ބަދަލުގައި ހުރިހާ ކޯޓްތަ ަ
ށހެޅުން.
ޢައްޔަންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު ގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ކޮމިޝަނަށް ހު ަ
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ގޅިގެން ކުރިމަތިލި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ު
ނން.
ކމިޝަނަށް ލަފާދި ު
މވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކޮށް ޮ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތުހަ ަ



ނ ހޯދުމަށް  3ފަހަރެއްގެ މަތިން ކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ
ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް ޤާޟީ ް
ލފާދިނުން.
ކ އިންޓަރވިއުކޮށް ކޮމިޝަނަށް ަ
ތެރެއިން ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަ ާ



މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ނން.
ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކޮށް ކޮމިޝަނަށް ލަފާދި ު



އއްތަމަފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރާ މީހަކު
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  147ވަނަ މާއްދާގެ ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ު
ކަނޑައެޅުމުގައި އެ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވަންޖެހޭ މަޝްވަރާ އެރުވުމުގައި ކޮމިޝަނަށް
ލަފާދިނުން.



ހރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް
ދށުން ދިވެ ި
މއްދާގެ (ހ) ގެ ަ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  148ވަނަ ާ
ޢައްޔަނުކުރާ މީހުން ކަނޑައެޅުމުގައި އެ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވަންޖެހޭ މަޝްވަރާ
ނން.
އެރުވުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ލަފާދި ު

ނ ޮކމިޓީ
ޝ ް
ީޝލް ެއޑ ް ިމނ ް
ރ ަ
ިސޓް ޭ
ޖުޑ ަ
ނބަރު ( 2008/10ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު
ޤާނޫނު ނަ ް
ތނެއްގެ
ހންގަމުންދާނެ ަ
ނޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަކީ ކޮމިޝަނުގެ ދަށުން ި
ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގައި ޑިޕާޓްމަ ް
އދި މި ދެންނެވި ޤާނޫގައި އެ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގައި
ގޮތުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްއެވެަ .
މން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
އތަކެއް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ .އެހެންކަ ު
ކޮމިޝަނުގެ ލަފަޔާ މަޝްވަރާ ހޯދަންޖެހޭނެ ކަންތަ ް
ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯދަންޖެހޭ
ޓރޭޝަން ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި  04ސެޕްޓެމްބަރު 2019
މށްޓަކައި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސް ް
ކަންތައްތަކުގައި މަޝްވަރާ ކުރު ަ
ގައި ވަނީ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާފައެވެ.
މި ކޮމިޓީގެ އިޚްތިޞާޞްއަކީ ތިރީގައިވާ ކަންކަން ކަމަށް  19ސެޕްޓެމްބަރު  2019ވަނަ ދުވަހު
ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ .މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ކޮމިޓީގެ  19ބައްދަލުވުން ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.
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ށ
ޖހޭނެކަމަ ް
ޖޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ނިންމަން ެ
ޤާނޫނުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ު
ނންމުން.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ގޮތެއް ި



ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ނަމަވެސް
މން.
ފ ހޯދާ ކަންކަން ކޮމިޓީން ނިން ު
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝައިން ކޮމިޓީގެ ލަ ާ



ޝނުން ގޮތެއް
ގޅޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކޮމި ަ
ޖޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ ު
އފް ު
ޤާނޫނުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް ޮ
މށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި އެހެން ކަންކަން ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު.
ނިންމަންޖެހޭނެކަ ަ

ދރީ ޮކމިޓީ
އި ާ
މި ކޮމިޓީއަކީ ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސްއަށާއި ކޮމިޝަނަށް ލަފާ
ރގައި މި ކޮމިޓީގެ 15
ނ ކޮމިޓީއެކެވެ .މިއަހަރުގެ ތެ ޭ
ރ  2019ގައި އެކުލަވާލެވު ު
ދިނުމަށްޓަކައި  13އޮކްޓޯބަ ު
ވފައެވެ .މި ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު ޒިންމާތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ބައްދަލުވުން ވަނީ ބޭއް ި


 ކޮމިޝަނުގެ

އިދާރީ ކަންކަން ހިންގުމުގައި އުސޫލުތަކާގުޅޭ ގޮތުން ،މުރާޖަޢާ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މުރާޖާ ކުރުން
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންގެންދާ ގޮތާއި އެ މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒު

ކުރެވެމުންދާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ،ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައިދީ ،ދައްކައިދޭންޖެހޭ މިސްރާބު ދައްކައިދިނުން.



ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންގެންދާ ގޮތާއި އެ މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒު
ނސް ދިނުން
ކުރެވެމުންދާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ،ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލުތައް ގެ ެ


ނ
 ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭނާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ލަފާ ދިނު ް
ނ
 ކޮމިޝަނަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ލެއްވުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ލަފާ ދިނު ް
ނ
ނ ް
ކމިޝަނަށް ލަފާ ދި ު
ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން ޮ

ުޖޑ ަީޝ ްލ ަސރވ ްިސ ޮކމ ަިޝ ްނ ެގ ައ ަހރީ ރ ޯިޕ ްޓ 9102

44

ނ
ނގު ް
ނގެ އި ާ
ދރީ ިހ ް
ޮކމ ަ
ިޝ ު
ޖުޑީޝަލް
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ބާރުތައް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުގެ

ތަންފީޒުކުރުމުގައި

ޤާނޫނުގައިވާ

ނންކުރާ
ކޮމިޝަ ު

ގޮތުގެމަތީން

ކޮމިޝަނާ

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ

މަސައްކަތްތައް

ހިންގައި

ށޓަކައި
ބެލެހެއްޓުމަ ް

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ  2019ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ
ތެރޭގައި:



ޤމަށް މީހަކު
ނ ކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން އެ މަ ާ
ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް  2ފަހަރު މަތި ް
ޢައްޔަންކުރެވިފައި ނުވާތީ ،އެ މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ގެ ބަޔަށް ބަދަލު ގެނައުން.



ފރާތްތަކަށް ،އެލަވަންސެއް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ
ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީތަކުގައި ހިމެނޭ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ނޫން ަ
ގންދިއުމަށް ނިންމުން.
މަސައްކަތްތައް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބެލެމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ެ



ރ ޝިހާމް
ލފާޟިލާ އިޒްމީ ާ
ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމަށް މއ .ޗަނބޭލީވިއު އަ ް
ހަމަޖެއްސުން.


ތރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި ،އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ކެޕްކޮށްފައި އޮތް އޮތުން
 ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އި ު
ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ހެނދުނު  08:00ން މެންދުރުފަހު  15:00އަށް ބަދަލުކުރުން.

އުވާލައި ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީގަޑީގެ ގޮތުގައި ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމައްސަވާފައިވާ30 ،
ގަޑިއިރުގެ އިތުރުން ،މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިތަކަށް 01 ،ޖޫން  2019އިން ފެށިގެން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ
ދިނުމަށް ނިންމުން.


1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހާއި ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ  7ދުވަހުގެ ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު
މސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ނިންމުން.
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ު

ގަޑި އާއި ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާނެ ގަޑި ކަނޑައެޅުން.



ދ
އދީއްތަ އަ ި
އއްގެ ާ
މ ހަފްތާ ެ
އން ފެށިގެން ކޮން ެ
ރ ި 2019
އ  01ނޮވެމްބަ ު
ރސްމީ ޖަލްސާތަ ް
ނގެ ަ
ކޮމިޝަ ު
ފހު 14:30 ،ން  15:30އަށް ބާއްވާގޮތަށް ނިންމުން.
ދރު ަ
ހގެ މެން ު
ބުދަ ދުވަ ު




މ ތަކުގެ ބަޖެޓްފާސްކުރުން.
ރ ް
ރގް ާ
ރ އަލަށްކުރުމަށް ރާވާ ޕް ޮ
އހަ ު
ނގެ  2020ވަނަ ަ
ކޮމިޝަ ު
އމަށް ނިންމުން.
ކރިއަށް ގެންދި ު
މސައްކަތް ު
ދމުގެ ަ
އމާރާތެއް ހޯ ު
އފީސް ި
ކޮމިޝަން ހިންގާނެ ޮ
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ތިމާވެއްޓަށް

ވޞީލަތްތަކަށް
ަ

ގެންލުންދޭ

ނޫނެކޭބުނެ،

ތިމާވެއްޓާ

ކޮމިޝަނަކީ

ރަށްޓެހި

ތަނަކަށް

ސޓިކް ފުޅި
ގއި ޕްލާ ް
އސުމު ަ
ނތިޒާމް ހަމަޖެ ް
ޒފުންނަށް ،ބޯފެނުގެ އި ް
ބރުންނާއި މުވައް ަ
ހެދުމަށްޓަކައި ،މެން ަ
ބޭނުން ނުކުރުމަށް ނިންމުން.

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ނންބަރު 10/2008
ޤާނޫނު ަ

ދގެ
ގ  34ވަނަ މާއް ާ
(ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ެ

ގމަށްޓަކައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް 15
ދއިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިން ު
ކށްފައިވާ ފަ ަ
(ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
ލ
ސފައެވެ .އަލްފާޟި ާ
ޒމީރާ ޝިހާމް ވަނީ ހަމަޖައް ާ
ފޟިލާ އި ް
ސެޕްޓެމްބަރު  2019ގައި މއ .ޗަނބޭލޭވިއު އަލް ާ
އ
މންރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ދާއިރާގައި މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގަ ި
އިޒުމީރާ ޝިހާމަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ހިއު ަ
މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އިޒްމީރާއަކީ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ދާއިރާއިން ހިންގުމުގެ  12އަހަރު ދުވަހުގެ
ތަޖުރިބާހުރި ބޭފުޅެކެވެ .އިޒުމީރާ އަކީ މާސްޓަރޒް އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ލިމްކޮކްވިންގ
މގެ އިތުރުން ވެސްޓްމިންސްޓަރ ޔުނިވަރސިޓީއިން
ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކްރިއޭޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީއިން ފުރިހަމަކުރެއްވު ު
ޕޯސްޓް

ގްރެޖުއޭޓް

ޑިޕްލޮމާ

އަދި

ޔުނިވަރސިޓީ

އޮފް

ނ
ނޮދަންމްބްރިއާއި ް

އިންޓަރނޭޝަލް

ސ
ބިޒްނަ ް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލު ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ބޭރުގެ ކޮންސަލްޓަންސީ
އެމެރިކަން

ބާއެސޯސިއޭޝަންގެ

ފަރާތުން

26

އޯގަސްޓް

2019

ގައި

ކޮމިޝަނާކުރެއްވި

މސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި
ވރާތަކުތެރެއިން އެއެސޯސިއޭޝަން ގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނުގައި ަ
ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަޝް ަ
ނ ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާފައެވެ .މިސް މާޔާ އެހީގައި
ނ މިސް މާޔާ ބްލޮކޯން ވަ ީ
ގތު ް
ގައި ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ޮ
ފަނޑިޔާރުންގެ

ފެންވަރު

ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި

ކޮމްޕީޓެންސީ

ފްރޭމްވާރކެއް

އެކުލަވާލުމުގެ

މަސައްކަތް

އ
ފަށަ ި

ފަނޑިޔާރުންގެ ޕާރފޮމެންސް އެޕްރައިޒްކުރާނެ ހަރުދަނާ މެކޭނިޒަމްއެއްގެ މަސައްކަތް  2019އަހަރު ތެރޭވަނީ ފަށާފައެވެ.
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ކޮމިޝަން އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު
( 31ޑިސެމްބަރ 2019ގެ ނިޔަލަށް)

31
25

6

ޖުމްލަ

ފިރިހެން

އަންހެން


 2019 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު5 :
 2019ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުން ވަޒީފާ ދިން މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު6 :
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ދރީ ޮއ ި
ނގެ އި ާ
ިޝ ް
ސރވ ް
ިސ ޮކމ ަ
ީޝލް ަ
ޖުޑ ަ
ނގަނޑ ު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން

ޔުނިޓް
އެޗް.އާރު.ޔުނިޓް

ހެޑް އޮފް
އޯގަނައިޒޭޝަން

ކއުންޓްސް އެންޑް
އެ ަ

ފައިނޭންސް ޔުނިޓް
ޕްރޮކިއޯމަންޓް ޔުނިޓް

1

ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރސް

ސެކްޝަން

ކޮމިޝަން ބިއުރޯ

އައި.ސީ.ޓީ ޔުނިޓް

ސްޓްރެޓެޖިކް
ޕްލޭނިންގ އެންޑް
ޓ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނި ް

ހެޑް އޮފް އޯގަނައިޒޭޝަން

ުޖޑ ަީޝ ްލ ަސރވ ްިސ ޮކމ ަިޝ ްނ ެގ ައ ަހރީ ރ ޯިޕ ްޓ 9102

ޖުޑީޝަލް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް

ޖުޑީޝަލް ހިއުމަން ރިސޯސް

އިންވެސްޓިގޭޝަން ސެކްޝަން

މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން

ސެކްޝަން

ޔުނިޓް/ފަންކްޝަން

48

 2019ވަނަ އަހަރު ހާޟިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފު



އަލްފާޟިލް އަޙްމަދުﷲ ޖަމީލް ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 2019ވަނަ އަހަރު ،ކޮމިޝަނުގައި  10އަހަރުގެ ޚިދުމަތައް ހަނދާނީ ފިލާ ލިބުނު މުވަޒައްޒަފުން


 އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ޢުމަރު  /ޑިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް
 އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޒަކަރިއްޔާ  /އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ،ޖެނެރަލް އެޑްމިން
ޓސް
ބދުއްރަޙްމާން  /އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިން ް
ޢ ް
ަ
 އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު
އަލްއުސްތާޛާ ޙަސަން ޛަހީން  /ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން

އެންޑް

ނ
އިންވެސްޓިގޭޝަ ް



އަލްފާޟިލާ ހަލީމަތު ޙަސަން  /އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
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ނ ަތ ްއު ު
ކާުގުޅޭ ޮގތު ްު
ސ ްއ ަކތް ަތު
ނު ައ ަހ ުު
ަ ު9102ވ ަު
ނު ެއކި ެއކިު ަފ ާ
ބ ްއ ަދލު ުވ ް
ނގެުު ަމ ަ
ރު ޮކމ ަ
ރތް ަތކާ ެއކުުުބޭ ްއވިު ަ
ިޝ ު
ބޭނުން

ބައްދަލުކުރި ފަރާތް

ތާރީޚް

ށ  30ޖަނަވަރީ
 .1އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބްލް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ފަނޑިޔާރުން އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަ ް
ދ
ޢަބްދުﷲ ދީ ީ
 .2ސުޕްރީމްކޯޓުގެ

ބަދަލުކުރުމާ
ފަނޑިޔާރު

ނ 2019
ބހޭގޮތު ް
ެ

ލ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް
އޮނަރަބް ް

 .3ސުޕްރީމްކޯޓުގެ
 .4ސުޕްރީމްކޯޓުގެ

ތޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު
 .5ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

ލ
އޮނަރަބް ް

ލ އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން
 .6ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްފާޟި ް
ދ
ތޛު ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަ ު
 .7ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

ލ
އޮނަރަބް ް

ދ
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީ ީ
 .5ސުޕްރީމްކޯޓުގެ

ފަނޑިޔާރު

 .2ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މަސްތޫރު ޙުސްނީ
މ
ތޛު ޢަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީ ް
 .4ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
ފަނޑިޔާރު

ފ
 .1ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަރީ ް
ލ ޤާސިމް އިބްރާހީމް
 .3ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްފާޟި ް

ފ
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަރީ ް
ފަނޑިޔާރު

ބައިވެރިން

 .8ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ އަލީ ޝަމީމް
ތ
ތޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަ ު
 .9ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

ލ
އޮނަރަބް ް

އސްތާޛާ ލަތީފާ ޤާސިމް
 .10ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލް ު

އމަދު
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙަ ް
ޝ އެމްބެސެޑަރ
ރޓި ް
ކޮންސަލްޓަންޓް ޓު ދި ބް ި

ކޮމިޝަނުގެ

މިސްޓަރ ޕައުލް މެލްވެގްނަމް

ގޮންޖެހުންތަކާއި
ޙައްލުކުރާނެ
މަސައްކަތްތައް

މަސައްކަތްތަކާއި

ދިމާވާ  30ޖަނަވަރީ

އ 2019
ނތައްތަ ް
އެކަ ް

ގޮތްތަކާއި،

ޑޝަރީގެ
ޖު ި

ހިނގާ

ނ
ބހޭގޮތު ް
ތ ެ
ގޮ ާ

މައުލޫމާތު ހިއްސާކުކުރުން.

 .1ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މަސްތޫރު ޙުސްނީ
ލ ޤާސިމް އިބްރާހީމް
 .2ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްފާޟި ް
ލ އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން
 .3ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްފާޟި ް
 .4ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ އަލީ ޝަމީމް
ތޛާ ލަތީފާ ޤާސިމް
 .5ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ
 .6ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލްގެ

މަސްޢޫލިއްޔަތާއި

ޙަވާލުވެހުރި

ޑިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ޢުމަރު
ުޖޑ ަީޝ ްލ ަސރވ ްިސ ޮކމ ަިޝ ްނ ެގ ައ ަހރީ ރ ޯިޕ ްޓ 9102
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އ  11ފެބްރުއަރީ
މަސައްކަތްތަކާ ި

ޔޫ.އެސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖަސްޓިސް ނެޝަނަލް

ކޮމިޝަނުގެ

ސެކިއުރިޓީ ޑިވިޝަންގެ ކެރިއަރ ޕްރޮސެކިއުޓަރ މިސް

ދއުމުގައި 2019
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެން ި

ލޮލީތާ ލުކޯސީ

އ
ނތައްތަ ް
ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކަ ް

 .1ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މަސްތޫރު ޙުސްނީ
 .2ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލްގެ

މަސްޢޫލިއްޔަތާއި

ޙަވާލުވެހުރި

ރ
ޑިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ޢުމަ ު

ޑޔާރުންގެ
ޙައްލުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ،ފަނ ި
މަސައްތަކުގެ

ފެންވަރާއި

ފެންވަރުފަދަ

އތަކާއި
ކަންތަ ް

މ
ތަޢުލީ ީ
ދ
އަ ި

އ
ކޮމިޝަނާގުޅޭ އެހެނިހެން މައުލޫމާތުތަ ް
ހިއްސާކުކުރުން.
ކޮންސަލްޓެންޓް ޓު ދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން މިސިޒް

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި

 18ފެބްރުއަރީ

މިޝެއިލް ލޯ

އެފަރާތުން އެހީވެވިދާނެގޮތް

2019

ނ
ގތުން މަޝްވަރާކުރު ް
ގޮތްތަކާބެހޭ ޮ
އިންޑިއަން

ހައިކޮމިޝަނަރ

ހިސްއެކްސެލެންސީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް

މިސްޓަރ ސަންޖޭ ސުދިރު

ނނާއި
ހަރުދަނާކުރުމަށް މެންބަރު ް

 .1ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މަސްތޫރު ޙުސްނީ
 .2ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލްގެ

މަސްޢޫލިއްޔަތާއި

ޙަވާލުވެހުރި

ރ
ޑިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ޢުމަ ު
 11ޖުލައި

 .1ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މަސްތޫރު ޙުސްނީ

2019

ތޛާ ޙިސާން ޙުސައިން
 .2ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

ނވާ
ނ ް
ނންވާ ބޭ ު
މުވައްޒަފުންނަށް ބޭ ު

ތ
ތޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަ ު
 .3ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

ތަމްރީނާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

 .4ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ އަލީ ޝަމީމް
ދ
ތޛު ޢަބްދުލްޙަންނާން އަޙްމަ ު
 .5ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ
 .6ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލްގެ

ޑިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
ޖައިކާ މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް އޮފް އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން
ުޖޑ ަީޝ ްލ ަސރވ ްިސ ޮކމ ަިޝ ްނ ެގ ައ ަހރީ ރ ޯިޕ ްޓ 9102

ކޮމިޝަނުގެ

އ  22އޯގަސްޓް
މަސައްކަތްތަ ް

މަސްޢޫލިއްޔަތާއި

ޙަވާލުވެހުރި

ރ
އަލްފާޟިލާ މުއުމިނާ ޢުމަ ު

 .1ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މަސްތޫރު ހުސްނީ
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މިސް ނައޯކޯ ޔުޒާވާ

ހަރުދަނާކުރުމަށް
މުވައްޒަފުންނަށް

އ 2019
ރންނާ ި
މެންބަ ު
ވ
ބޭނުން ާ

ވ
ބނުން ާ
ޭ

ތަމްރީނާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ އެސިއާ ކޮމިޝަނަގެ
ކ
ޕެސިފިކް-ރޫލް އޮފް ލޯ ،މިސް އެލިޒަބަތު ބަރަ ާ

މަސައްކަތްތަކުގައި  26އޯގަސްޓް
ނ 2019
ފޯރުކޮށްދެވޭ ެ

އެހީތެރިކަން

ދައިރާތަކާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
މަސައްކަތްތަކުގައި  27އޯގަސްޓް

 .1ސީނިއަރ ޑިރެކްޓަރ ،ގަވަރނަންސް އެންޑް ޕީސް ކޮމިޝަނަގެ
ޑައިރެކްޓަރޭޓް ،ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓޭރިއަޓް މިސް އެހީތެރިކަން
ކެތަލީނާ ސަޕްލޯ

ނ 2019
ފޯރުކޮށްދެވޭ ެ

ދައިރާތަކާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

 .2ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ،ކޮމަންވެލްތު ފައުންޑޭޝަން،

 .2ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު
 .3ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް
 .1ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު
 .2ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް
 .3ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން
 .1ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މަސްތޫރު ޙުސްނީ
ތޛާ ޙިސާން ޙުސައިން
 .2ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ
 .3މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް
ނ
ތޛު ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައި ް
 .4ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

ޑރ .އޭން ގެލެގަރ
 .3ޕޮލިޓިކަލް
ގަވަނަންސަ

އޮފިސަރ

ފޯ

އޭޝިއާ/ޔޫރަޕް،

އެންޑް

ޕީސް

ޑައިރެކްޓަރޭޓް،

ނ
މިސްޓަރ ޖޮނަތަން ޝެ ް
އދ .ގެ ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސްގެ ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް ކައުންޓަރ ޓްރެރިޒަމް މައްސަލަތަކުގައި  07އޮކްޓޯބަރ

ތޛާ ޙިސާން ޙުސައިން
 .1ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ

އ 2019
ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ މިސް އެޑްރިއާ ޑި ހެކި ނެގުމުގައި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަ ް

 .2ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް

ލަންޑްރިއަރ

ބޭނުންކުރުމާގުޅޭ

ނ
ގޅޭގޮތު ް
ތަމްރީންތަކާ ު

 .3ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ އިޒްމީރާ ޝިހާމް

މަޝްވަރާ ކުރެއްވުން.
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ނ 05
ލގެ ރައީސް ޖަސްޓިސް ސީޝެލްގެ ކޯޓް އޮފް އެޕީލްގެ ފަރާތު ް
ސީޝެލްގެ ކޯޓް އޮފް އެޕީ ް
ޖުޑީޝަލް

ފްރޭންސިސް މެކްގްރެގަރ

ސަރވިސް

ށ ނޮވެންބަރު
ކޮމިޝަނަ ް

ތ 2019
މޢުލޫމާ ު
ަ
ކބެހޭ
ކޮށްދެވޭނެ ކަންތައްތަ ާ

 .1ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މަސްތޫރު ޙުސްނީ
 .2ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް
 .3ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ އިޒްމީރާ ޝިހާމް

ނ
އޮޅުންފިލުއްވު ް
 .1ޔޫއެންޑީޕީގެ ރެސިޑެންޑް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް މިސް ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީން  2019އަދި 18 2020
އަކީކޯ ފުޖީ
 .2ޔޫއެންޑީޕީގެ

ނ ނޮވެންބަރު
ވަނަ އަހަރު ޖުޑިޝަރީއަށް ހިންގޭ ެ
އެސިސްޓެންޓް

ރެސިޑެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ

ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒްނާ

ދ 2019
ދާއިރާތަކާމެ ު

މަޝްވަރާކުރުން.

 .1ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މަސްތޫރު ޙުސްނީ
 .2ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް
ތ
ތޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަ ު
 .3ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ
ނ
ތޛު ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައި ް
 .4ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ
 .5ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ އިޒްމީރާ ޝިހާމް

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އެކްސްޕާރޓް މިސްޓަރ ޕެތްރޯ ޔޫރަޕިއަންއިން  2019އަދި 20 2020
ގޮމޭޒް ޕެރޭރާ

ނ ނޮވެންބަރު
ވަނަ އަހަރު ޖުޑިޝަރީއަށް ހިންގޭ ެ
ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ

ދ 2019
ދާއިރާތަކާމެ ު

 .1ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މަސްތޫރު ޙުސްނީ
 .2ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް
 .3ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ އިޒްމީރާ ޝިހާމް

މަޝްވަރާކުރުން.
ގ 27
ރެސިޑެންޓް ލީގަލް އެޑްވައިޒަރ އޮފް ޔޫއެސް އެމްބަސީ ޖުޑިޝަރީއަށް ހިންގޭނެ ތަމްރީންތަކު ެ
މިސްޓަރ މައިކަލް ހޭމަން

ދާއިރާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.

 .1ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މަސްތޫރު ޙުސްނީ

ނޮވެންބަރު

 .2ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް

2019

ނ
ތޛު ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައި ް
 .3ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ
 .4ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ އިޒްމީރާ ޝިހާމް
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ބ ިއ ެވ ރިު ަޙ ަރކާތް ަތ ްއު ު
ރތު ްު
ނު ައ ަހ ުު
ަ ު9102ވ ަު
ނގެުު ަފ ާ
ރު ޮކމ ަ
ނު ަ
ިޝ ު
ޙަރަކާތް

ޙަރަކާތް އިންތިޒާމް ކުރި

ބައިވެރިން

ތާރީޚް

ފަރާތް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ޑިމޮކްރޮސީ ރަން

ޓ-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އެން ި

ނ
ބަންޑާރަ ކަފަ ހިނގާލު ް

14

ސެޕްޓެމްބަރ

2019

 .1ކޮމިޝަނުގެ ނައިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު މަސްޠޫރު ޙުސްނީ
 .2ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޑރ.ޢަލީ ޝަމީމް
ނ
ތޛު ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައި ް
 .3ކޮމިޝަނުގެ މަންބަރު އަލްއުސް ާ

 6ޑިސެންބަރު 2019

 .1އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ބިއުރޯ އަލްފާޟިލާ ނިހާޔާ އަޙްމަދު
މރްޔަމް
ނރަލް އެޑްމިން އަލްއުސްތާޛާ ަ
 .2އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ،ޖެ ެ
ޒަކަރިއްޔާ
ތ
 .3އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އަލްފާޟިލާ އާމިނަ ު
ޝުރުފަތު އާދަމް
 .4އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދުﷲ ޖަމީލް
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ރމް ަތ ްއު ު
ބ ިއ ެވ ރިވިު ަތމް ީރ ްު
ރުމު ަވ ްއ ަޒފު ްު
ނު ައ ަހ ުު
ަ ު9102ވ ަު
ނުޕް ޮރގް ާ
ނު ަ
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން
ލ ޕެކޭޖްތަކާ ގުޅޭ
ޓްރެވެ ް
ސެޝަން

ޓްރޭނިންގ ރޭވި ފަރާތް
މަޢުލޫމާތު ލަކްސް ޓުއަރޒް

ބައިވެރިން

މުއްދަތު
8

8

1

ޖަނަވަރީ

ޖަނަވަރީ

ދުވަސް

2020

2020

26

ވޯކް އެތިކްސް ޓްރޭނިންގ

ކޮމިޝަން

ޓިޕްސް އެންޑް ޓްރިކްސް

އެން.ސީ.އައި.ޓީ

މީޑީއާ ޓްރޭނިންގ

ޔޫ.އެސް ގެ ޕަބްލިކް ސްޓްރެޓެޖިކް 17

2019

މެއި 26

މެއި

2019

1

ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން

ދުވަސް

 15ޖޫން  15ޖޫން  1ދުވަސް
2019

ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން

2019

 .1އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ،ޖެނެރަލް އެޑްމިން
އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޒަކަރިއްޔާ
 .2އެސިސްޓެންޓް
ހިއުމަން

ޑިރެކްޓަރ

ރިސޯސް

ޖުޑީޝަލް

ލ
އަލްފާޟި ާ

އާމިނަތު

ނިޒުނާ
17

ޓ އޭން ޑިސެމްބަރު ޑިސެމްބަރު
އެލް.އެލް.ސީގެ ކޮންސަލްޓެން ް
ޝްވަރޓްސް

2019

2019

 1ދުވަސް

 .1އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
އެންޑް

އިންވެސްޓިގޭޝަން

އަލްއުސްތާޛާ

ލުބާނަތު އިސްމާޢީލް
 .2އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
އެންޑް

އިންވެސްޓިގޭޝަން

އަލްއުސްތާޛާ

ޢާއިޝަތު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
 .3އެސިސްޓެންޓް

ޑިރެކްޓަރ،

ޖެނެެެެެރަލް

އެޑްމިން އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޒަކަރިއްޔާ
 .4އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހިއުމަން ރިސޯސް
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝުރުފަތު އާދަމް
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 .5އެސިސްޓެންޓް

ޑިރެކްޓަރ

ބިއުރޯ

އަލްފާޟިލާ ނިހާޔާ އަޙްމަދު
 .6އެސިސްޓެންޓް

ޑިރެކްޓަރ

ޖުޑީޝަލް

ހިއުމަން ރިސޯސް އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް
ނިޝާދު
 .7އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ
ޙައްވާ ޢަބްދުﷲ

ވ ަ ކޮމިޝނުގެ މު ވި ތމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ށުުކުރިު ަދތު ުރ ަތ ްއު ު
ރތު ްު
ނު ައ ަހ ުު
ަ ު9102ވ ަު
ނު ައ ޮތޅު ެތ ެރ ައ ް
ނގެުު ަފ ާ
ރު ޮކމ ަ
ިޝ ު
ބޭނުން
މެޖިސްޓްރޭޓުންނާ
ކޮމިޝަނަށް

އަތޮޅު
ގުޅޭގޮތުން ގއ .އަތޮޅު
ހުށަހެޅިފައިވާ

ޝަކުވާތައް ބެލު

މުއްދަތު
18
 2019ން

ޖުލައި 22

ބައިވެރިން
ޖުލައި

 2019އަށް

5

 .1ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މަސްތޫރު ޙުސްނީ

ދުވަސް

ތޛު އިބްރާހިމް ރިފްއަތު
 .2ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ
މ
ތޛު ޢަބްދުއްރާޢޫފު އިބްރާހި ް
 .3ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ
ތޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު
 .4ކޮމިޝަންގ މެންބަރު އަލްއުސް ާ
ތޛާ ހިސާން ޙުސައިން
 .5ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ
 .6ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން އަލްއުސްތާޛާ
ޒޫނާ މުޙައްމަދު
 .7އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް
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ލ
ޛ ލުބާނަތު އިސްމާއީ ް
އިންވެސްޓިގޭޝަން އަލްއުސްތާ ާ
 .8އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް
ނ
ޛ ޢާއިޝަތު ޢަބްދުއްރަޙްމާ ް
އިންވެސްޓިގޭޝަން އަލްއުސްތާ ާ
ޢޒީޒު
 .9ލީގަލް ކޮމްޕްލައިންޓްސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ރަޙްމަތު ޢަބްދުލް ަ
 .10އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޙަލީމަތު ޙަސަން
 .11ސަޕޯޓް ސްޓާރފް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙަނީފު
ދާއިރާގެ ކ.އ

ކ.ޖުޑީޝަލް
އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ގުޅޭގޮތުން ެަތޮޅު

ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ
މައްސަލަތަކެއްގެ،
ގެތެރެއިން

ފުރިހަމަ

ތަޙްޤީޤް
ޖހޭ
ކުރަން ެ

މަސައްކަތްތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުން.

29
2019

ޖޫން 29
2019

ޖޫން

1

 .1ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މަސްތޫރު ޙުސްނީ

ދުވަސް

ތ
ތޛު އިބްރާހިމް ރިފްޢަ ު
 .2ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ
މ
ތޛު ޢަބްދުލްރަޢޫފު އިބްރާހި ް
 .3ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ
ތޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު
 .4ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ
ތޛާ ހިސާން ޙުސައިން
 .5ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސް ާ
 .6ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން އަލްއުސްތާޛާ
ޒޫނާ މުޙައްމަދު
 .7އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް
ލ
ޛ ލުބާނަތު އިސްމާއީ ް
އިންވެސްޓިގޭޝަން އަލްއުސްތާ ާ
 .8އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު
ޢަބްދުއްރަޙްމާން
 .9އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދުﷲ ޖަމީލް
 .10އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޙަލީމަތު ޙަސަން
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59

ސ
ނ ް
ދ ަވ ް
ނ ިހ ް
ިޝ ު
ނ ައ ަހ ުރ ޮކމ ަ
ަ 9112ވ ަ
ނ ު
ނގި ަޙ ަރކާތް ަތކާއި ފާ ަހގަ ކު ެރ ުވ ު
 2019ވަނަ އަހަރު ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުން
ކރުމުގެ ސިޔާސަތު ކޮމިޝަނުން
ށފައި އެއްލާލާ ބާވަތުގެ ޕްލާސްޓިކް މަދު ު
އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮ ް
ނކަމުން މިކަން ފެށުމުގެ
މފައެވެ .އެހެ ް
ތަންފީޒު ކުރުމަށް  09ސެޕްޓެމްބަރު  2019ގައި ވަނީ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިން ާ
ލ
އ ބިއްލޫރިއަށް ބަދަ ު
ގ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ފެންބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ފުޅިތަ ް
ރަމުޒެއްގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނު ެ
ނށް ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން
ނ ަ
ޝނުގެ މެންބަރުނާއި މުވައްޒަފު ް
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފުޅި ،ކޮމި ަ
 11ސެޕްޓެމްބަރު  2019ގައި ބޭއްވި ޙަފްލާގައި އެފަރާތްތަކާ ވަނީ ޙަވާލު ކުރެވިފައެވެ .ފުޅިތައް އެފަރާތްތަކާ
ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދެވެ.

 2019ވަނަ އަހަރު ކުލަބް ޖޭއެސްސީ އުފެއްދުން
ވއްޒަފުންގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކުރުމާއި ،އަދި އެހެނިހެން
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި މު ަ
އިޖުތިމާޢީ ގުޅުންތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުލަބް ޖޭއެސްސީގެ ނަމުގައި ކްލަބެއް  2019ވަނަ އަހަރު ވަނީ
ކރަންޖެހޭ އެކިއެކި މަޤާމުތަކާއި ކްލަބުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައެވެ .އަދި ކްލަބު ހިންގުމަށްޓަކައި ޢައްޔަނު ު
އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.
ްކ ަލ ުބ ެގ ަރއ ްީސ އެސިސްޓެންޓް

ޑިރެކްޓަރ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

އެންޑް

އިންވެސްޓިގޭޝަން

އަލްއުސްތާޛާ

މަރްޔަމް އާޞިރާ
ްކ ަލ ުބ ެގ ަނއ ުިބ ަރއ ްީސ އެސިސްޓެންޓް

ޑިރެކްޓަރ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

އެންޑް

އިންވެސްޓިގޭޝަން

އަލްއުސްތާޛާ

ލުބާނަތު އިސްމާއީލް
ާޚ ްއ ަ
ޞ މު ޝ ުީރ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އިޒްމީރާ ޝިހާމް
ހ ްިނ ާގ ޮކމިޓ ެީގ ެމ ްނ ަބ ުރ ްނ :އިދާރީ ސެކްރެޓަރީ  :ލީގަލް ކޮމްޕްލައިންޓްސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ރަޙްމަތު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު.
އަމީން އާންމު :އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢަބްދުއްރަޙްމާން.
ޚަޒާންދާރު:
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 2019ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ދުވަސް ( 4ސެޕްޓެމްބަރު) ފާހަގަކުރުމުގެ  11ސެޕްޓެމްބަރު  2019ގައި ވަނީ
ރަސްމިއްޔާތެއް

ބާއްވާފައެވެ.

މި

ރަސްމިއްޔާތުގައި

ކޮމިޝަނުގެ

ނނާއި
މެންބަރު ް

ޒފުންގެ
މުވައް ަ

މަސައްކަތުގެ

އަގުވަޒަންކުރުމާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކުރުމާއި ،އަދި އެހެނިހެން އިޖުތިމާޢީ ގުޅުންތައް
ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ޙަރަކާތްތައް ވަނީ ހިންގިފައެވެ .އެގޮތުން؛


 މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހާޒިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށް އެ ކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ
ނން.
ކށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދި ު
ހާޒިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މެންބަރުންނަށް އެކަމުގެ އަގުވަޒަން ޮ

ދނުން.
ގޮތުން ހަނދާނީ ލިޔުން ި



ބނުންވާ ފުޅި،
ދލު ކުރުމަށް ޭ
އ ބިއްލޫރިއަށް ބަ ަ
ފންބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ފުޅިތަ ް
ފން ެ
މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަ ު
އެފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރުން.



ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާތާ  2019ވަނަ އަހަރު 10 ،އަހަރު ވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަމުގެ
ދނީ ފިލާ އެރުވުން.
އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހަނ ާ

 2019ވަނަ އަހަރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ނންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ފިރިހެން މުވައްޒަފުން
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެ ު
އކިއެކި ޙަރާކްތައްވަނީ
އިންތިޒާމްކުރި ޙަފްލާއެއް  8މާޗް  2019ގައި ބާއްވާފައެވެ .މި ޙަފްލާގައި ދުވަހާގުޅޭ ެ
ހިންގާފައެވެ.

 2019ވަނަ އަހަރު ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
ކން އިތުރުކުރުމުގެ
ދނީ ހޭލުންތެރި ަ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ީ
މަޤްޞަދުގައި ރަމަޟާންމަހު ބާއްވާ ސުވާލު މުބާރާތް  1440ވަނައަހަރު ރަމަޟާން މަހުވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ .މި
މ ދުވަހަކަށް ސުވާލެއް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތެކެވެ.
މުބާރަތަކީ ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮން ެ
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މުބާރާތުން

ވނައަށްއައި
ވަނަ ަ

ފަރާތްތަކަށް

މ
އިނާ ު

ޅއްވީ
ހުށަހެ ު

ކޮމިޝަންގެ

ނގެ
ނބަރު ް
މެ ް

މވައްޒަފުންނެވެ.
ނތަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ު
ފަރާތުންނެވެ .މި މުބާރާތުގެ ވަ ަ

ަ 0ވ ަނ ައ ްށ :އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ސިފާނާ މޫސާ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އުލާ
ަ 9ވ ަނ ައ ްށ :އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޙަލީމަތު ޙަސަން
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ނިހާޔާ އަޙްމަދު
ބދުﷲ ޙަނީފް
ސަޕޯޓް ސްޓާފް އަލްފާޟިލް ޢަ ް
ަ 3ވ ަނ ައ ްށ :އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ،ޖެނެރަލް އެޑްމިން އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޒަކަރިއްޔާ
ޒ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖުޑީޝަލް ހިއުމަން ރިސޯސް އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝާނީ ް

 2019ވަނަ އަހަރު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ނންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން  19ނޮވެމްބަރ  2018ވަނަ ދުވަހު
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފިރިހެ ު
ވފައެވެ .މި ޙަފްލާގައި
ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ވަނީ ހަފްލާއެއް ބާއް ާ
ދުވަހާގުޅޭ ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް ވަނީ ހިންގާފައެވެ.
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ބޖެޓް
ިޝ ް
ސރވ ް
ިސ ޮކމ ަ
ީޝލް ަ
ޖުޑ ަ
ނގެ ަ
ނ ފާސްކޮށް،
އ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ް
ޖޓުގެ ގޮތުގަ ި
މ ކޮމިޝަނުގެ ބަ ެ
 2019ވަނަ އަހަރު ި
ކޮމިޝަނަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ދެއްވާފައިވަނީ ( 10,930,222.00ދިހަމިލިޔަން ނުވަލައްކަ ތިރީސްހާސް ދުއިސައްތަ ބާވީސް
ބދަލުތަކާއެކު  2019ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނަށް ޚަރަދު
ރުފިޔާ) އެވެ 2019 .ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓަށް ގެނައި ަ
ތރީސް ހަތަރުހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް ހަތްރުފިޔާ)
ނލައްކަ ި
ކުރުމަށް ( 17,334,237.00ސަތާރަ މިލިއަން ތި ް
ނ
ބޖެޓުން ،ޚަރަދު ކުރެވިފައި ވަ ީ
ލބުނު ަ
ވނަ އަހަރުގެ ކޮމިޝަނަށް ި
ލިބިފައި ވެއެވެަ 2019 .

15,303,130.00

ނހާސް އެއްސަތޭކަ ތިރީސް ރުފިޔާ) އެވެ.
ނލައްކަ ތި ް
(ފަނަރަ މިލިއަން ތި ް

ކޯޑް

ހިނގި ޚަރަދު

ތަފްޞީލް

210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

7,347,691

213

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން

232,838

ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
221

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

234,382

222

ދ ތަކެތީގެ އަގު
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯ ާ

140,632

223

ދމަތުގެ ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚި ު

4,638,884

225

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

-

226

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

782,484

421

ރމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަ ު

1,926,219
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ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  2019ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓްގެ ތަފްސީލް
•  2019ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓް
 2019ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓް •

•  2019ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާއެކު ޖުމްލަ
ބަޖެޓް

13,907,923.00
10,930,222.00
17,334,237.00

•  2019ވަނަ އަހަރު މުޅި ޖުމްލަ ޚަރަދުވި ޢަދަދު

15,303,130.00

ރ އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހެދި
•  2019ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އި ު
މލަ ޢަދަދު
ޚަރަދު ނުކުރެވި ބާކީ ހުރި ޖު ް

2,031,106.00
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ނ ަތ ްއ
ނ ް
ނޖެ ުހ ް
ކރި ަމ ިތވި ޮގ ް
ިޝ ަ
ޮކމ ަ
ށ ު
ދތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް
މނެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވާ ަ
ދނާކޮށް ހަލުވި ި
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހަރު ަ
މޝަންގެ މަސައްކަތަކާއި
މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ .ނަމަވެސް ބަޖެޓާއި އަދި އެހެނިހެން ސަބަބުތަކާހެދި ކޮ ި
ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގައި  2019ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކުރަމެވެ .އޭގެތެރޭގައި؛
ނބަރު( 10/2008 :ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ނ ް
ޤނޫނު ަ
މއްދާގެ (ހ) އާއި ާ
 .1ޤާނޫނުއަސާސީގެ  159ވަނަ ާ
ތމަފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން
ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އުއް ަ
ކމިޝަންގެ
ފިޔަވައި އެހެން ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންދިނުމާއި ،ބަދަލުކުރުމަކީ ޮ
ނ ނަންބަރު:
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ޤާނޫ ު
ނ މާއްދާގައި (ކުރީގެ  28ވަނަ މާއްދާ) އެ
( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  29ވަ ަ
ނ މާއްދާގައި (ކުރީގެ  26ވަނަ މާއްދާ) ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް
ޤާނޫނުގެ  27ވަ ަ
މެދުވެރިވެގެން ފަނޑިޔާރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ ،އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖުޑީޝަލް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެ ކަމަށްވެސް

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް

ދވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އާއި އެ
ނންބަރުި ( 13/2010:
ޤާނޫނު ަ
ޤާނޫނުގެ  47ވަނަ މާއްދާއިން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ އިސްވެދެންނެވި ބާރުތައް ހަނިކުރެވިފައިވުމުން،
ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންދިނުމާއި ،ބަދަލުކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކުރުމަށް ދަތިވެއެވެ.
ނންބަރު 10/2008
 .2ޤާނޫނު ަ

އދާގެ (ހ)
ވނަ މާ ް
(ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ ަ 34

ބޔާންކޮށްފައި
މށް ަ
ގައި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށްޓަކައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއެއް ހުންނަންވާނެ ކަ ަ
ވީނަމަވެސް  4ޑިސެމްބަރު  2018ން ފެށިގެން  15ސެޕްޓެމްބަރު  2019ގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަން
ނ
ހިންގަމުން ދިޔައީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމުގައި މީހަކު ނެތިއެވެ .އެހެން ކަމުން ޤާނޫނީގޮތު ް
ތވިއެވެ.
ކރުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަ ި
ކޮމިޝަނާ މަތިކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް އިދާރީގޮތުން ތަންފީޒު ު
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.3

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓުތަކުގެ

ތރެއިން
ެ

މެޖިސްޓްރޭޓުން

ތ
ނެ ް

ކޯޓުތަކަށް

ނ
މެޖިސްޓްރޭޓު ް

ހޯދުމަށް

ވ
ބން ،ބޭނުން ާ
ލބުމުގެ ސަބަ ު
ކށްވެސް ކަމަށް ޤާބިލު ހުނަރު ހުރި ފަރާތްތައް ނު ި
އެކިފަހަރުމަތިން އިޢުލާން ޮ
ޢަދަދަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢަޔަނު ކުރުމަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ޓކައި "ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް" އަށް ބޭނުންވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަކީ،
 .4މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ަ
އވާ ކަމެކެވެ .ނަމަވެސް އެކަމަށް ބޭނުންވާ
ނންވެފަ ި
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ނުހަނު ބޭ ު
ފައިސާގެ ދަތިތައް ހުރުމުން އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް  2019ވަނަ އަހަރުވެސް ހިންގާފައި ނުވެއެވެ.
.5

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2008/10ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު
ބދަލާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވެ ،މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު
ވނު ަ
ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުން ގެނަ ު
ގިނަވިނަމަވެސް ،މަސައްކަތުގައި ބޭނުންވާ ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މާލީ ތަނަވަސްކަން
ވއެވެ.
ދތި ި
ކންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ަ
ކޮމިޝަނުގެ  2019އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި ނެތުމުން އެ ަ

ނބަރު ( 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ ގައި،
 .6ޤާނޫނު ނަ ް
ދ  10ކަމުގައި ވީނަމަވެސް 11 ،އޮގަސްޓް  2019ގައި ،ކޮމިޝަންގެ
ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުގެ ޢަދަ ު
މެންބަރުންގެ

ތެރޭގައި

މނިވަޑައިގަންނަވާ،
ހި ެ

ގ
ޢާންމުން ެ

ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ

ނ
މަޖިލީހު ް

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މެންބަރުގެ މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާގުޅިގެން ،ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވާފައި
ތއް ބޭއްވުމަށް ކޯރަމް ލިބުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއެވެ.
ނުވުމުން ،ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާ ަ
 .7ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2008/10ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު
ވއިދުތަކާއި
އކުލަވާލަންޖެހޭ ބައެއް ކަހަލަ ޤަ ާ
ނ ެ
ބދަލާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނު ް
ވނު ަ
ނން ގެނަ ު
ގެނައުމުގެ ޤާނޫ ު
ނންވާ ހަލުވި
ބން ބޭ ު
ނވާ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ނެތުމުގެ ސަބަ ު
އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނު ް
މިނުގައި އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވިއެވެ.
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ނ ަތ ްއ ަތ ްއ
ނ ައ ަހ ުރ ކު ުރ ަމ ް
ނ ް
ކ ް
ނ ާ
ރވާ ަފއިވާ ަ
ިޝ ު
ށ ޮކމ ަ
ަ 9191ވ ަ



ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ޤަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ނުނިމިހުރި
ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އިޖުރާތުތައް ފާސްކޮށް އާންމުކުރުން.



ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރެވިފައި ނުވާ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ގެންދިއުން.



ޒންކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުންގެ
ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ޤާބިލުކަން ވަ ަ
ށ ފަނޑިޔާރުންގެ
ވފައިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮ ް
މށް ދިމާ ެ
ޕާރފޯމަންސް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއު ަ
މަސައްކަތުޕާރފޯމަންސް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން.



ކރުން.
އ ކޮމިޓީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމު ު
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކާ ި



ނ.
ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކަށް ފަނޑިޔާރުންނާއި އާންމުން އަހުލުވެރިކުރު ް



ފަނޑިޔާރުންނާގުޅޭގޮތުން

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަޅޭ

އ
ވތަ ް
ޝަކު ާ

ވީހާ

ފަސޭހަކޮށް

ކޮންމެ

ފަރާތަކަށްވެސް،

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.



ހތެރިކަން ހޯދުން.
ނވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފަންނީ އެ ީ
ނ ް
މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމަށް ބޭ ު



މަސްއޫލިޔަތާއި

ކޮމިޝަނަށް

ނނުއަސާސީއާއި
ޤާ ޫ

ނ
ޤާނޫނު ް

މަތިކޮށްފައިވާ

ޒިންމާތައް

އަދާކުރުމަށް

މެދުވެރިވެފައިވާ ހުރަސްތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަމަށް ޙައްލުހޯދުން.



ނ ގޮސްފައިވާ
ޝކުވާތަކުގެ ތެރެއިން ދިގުލައިގެ ް
ަ
ހށަހެޅިފައިވާ
ށ ކޮމިޝަނަށް ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަ ް
މން.
ޝަކުވާތައް ބަލައި ނިން ު
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މުވައްޒަފުންގެ

ފެންވަރު

ކރުމަށްޓަކައި
މަތި ު

ޢިލްމީ

ނސް
ރެފަރެ ް

ޝެލްފެއް

ޤާއިމުކޮށް

ޕރޮފެޝަނަލް
ް

ނގުމަށް އިންހައުސް ތަމްރީން ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން.
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެޝަންތައް ހި ް



ފަނޑިޔާރުންނާ

ގުޅޭގޮތުން

ކޮމިޝަނަށް

ހށަހެޅޭ
ު

ކވާތައް
ޝަ ު

އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް

ބލެހެއްޓުމަށް
ެ

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.



ކޮމިޝަނުން

ނންމާ
ި

ނތަކާ
ނންމު ް
ި

ގުޅިގެން

ކށް
ކޯޓުތަ ަ

ހށަހެޅޭ
ު

ޝަކުވާތައް

ނ ހަމައެކަނި
ހށަހެޅޭ ީ
ު

ށ ގެނައުމަށް
ނނަ ް
ޝނުގެ ޤާ ޫ
ތކަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ،ކޮމި ަ
އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓު ަ
ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތައް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން.



ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ،ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެކްސްޕާރޓުންގެ ލަފަޔާ
ގ މަސައްކަތްކުރުން.
އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެކުލަވާލުމު ެ



ކޮމިޝަނުގެ

ތަޞައްވުރު

އިތުރަށް

ރަނގަޅުކުރުމަށާއި

އާންމު

ރައްޔިތުންނަށް

ތން
ކޮމިޝަނާބެހޭގޮ ު

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
ބޭރުގެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންތަކާއި ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިއުޓް ތަކާއެކު
މއި
ނށާއި މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނު ާ
މންބަރުން ަ
ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ެ
ތަމްރީނާއި ހުނަރު މަތިކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުން.



އޞާކުރެވޭނެ
ފަނޑިޔާރުންނާއި ޝަރުޢީދާއިގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭރުގެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ތަޖުރިވާ ޙި ް
އދިނުން.
މރީން ވުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދަ ި
ރއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަ ް
ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުމާއި ހުނަ ާ



ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން 5
އަހަރުގެ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޒުކުރަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.



ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު މުރާޖާކުރުން
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ރި ޯޕޓް ި
ނ
ނ ް
ނމު ް
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި  2018ވަނަ އަހަރު
އ މާތްﷲ ސުބްޙާނަހޫ
ގ ހެޔޮތައުފީޤް ދެއްވިކަމަށްޓަކަ ި
އކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމު ެ
ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސަ ް
ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ.
އވާ
ވމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިފަ ި
ގއި އިންސާފުން ޝަރީޢަތްކުރެ ު
މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއް ަ
ނ
ކއި ،ފަނޑިޔާރުންނަކީ ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ،މިނިވަ ް
އަސާސީ ޙައްޤަކަށްވެފައި ،މި ޙައްޤު ފުރިހަމައަށް ލިބިދިނުމަށްޓަ ަ
މުސްތަޤިއްލު،

އަދި

ނ
އިންސާ ީ

ޙައްޤުތައް

ދަމަހައްޓާ

އކާތެރިކުރުމަށް
ރަ ް

މަސައްކަތްކުރާ

ބައެއްކަން

ކަށަވަރު

ފއިވާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް ކުރުމަކީ
ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުން ކޮމިޝަނާ މަތިކޮށް ަ
ހރުވެސް ކޮމިޝަނުންގެ
ނ އަ ަ
ބއި މަސްއޫލިއްޔަތުކަމުގެ ދެކެމެވެ .އެހެންކަމުން  2019ވަ ަ
ކޮމިޝަނުގެ އެންމެ އިސް ވާޖި ާ
މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރެވި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނީ މިދެންނެވި މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވާނެ ގޮތްތަކަށް މަގުފަހިވާ
ގޮތަށެވެ.
އކު،
ގނެވުނު  2ވަނަ އިސްލާހާއި ެ
ށ ެ
މި ރިޕޯޓްގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަ ް
ހމަކަން ބޮޑު ގޮތަކަށް
ތން ާ
ފހިވެ ،ރައްޔިތުންނާއި ގާ ު
ޙޞިލް ކުރުމަށް އިތުރަށް މަގު ަ
މަތީގައިދެންނެވުނު މަޤްސަދު ާ
ތމައުގައި ކޮމިޝަންގެ
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިވުމީ ،މިކޮމިޝަނާއިމެދު އާއްމުންގެ އިތުބާރު ބޮޑުވެ ،މުޖު ަ
ބކެވެ.
މަސައްކަތްތައް ބަލައިގަތް ސަބަ ެ
ދމުގެ
އވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ޙަލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޢިމާރާތެއް ހޯ ު
ކޮމިޝަނު ހިންގުމަށް ދިމާވެފަ ި
މަސައްކަތް ފެށި ،އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުގައި ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް
ނކަމުން މާތް ﷲ ގެ ވާޤިފުޅާއެކު  2020ވަނަ އަހަރު
 2019ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ވަނީ ކުރަން ފެށިފައެވެ .އެހެ ް
ކގައެވެ.
އއްފުރާޅެއްގެ ދަށުގައި ކޮމިޝަން ހިނގަމުންދާނެކަމަށް އުއްމީދާއެ ު
ފަށާނީ ،އެކަމަށް ޙައްލެއް ލިބި ެ
ކޮމިޝަނުގެ
މުވައްޒަފުންގެ

އަގުހުރި

ޚިދުމަތް

މަސައްކަތްތައް
ފާހަގަކޮށް،

ފުރިހަމަކަމާއެކު

ނިންމުމުގައި

ކމާއެކު
އިޚްލާސްތެރި ަ

ޝުކުރު

ކޮމިޝަނުގެ
ދަންނަވަމެވެ.

ރންނާއި
މެންބަ ު
އަދި

ކޮމިޝަނުގެ

ތކަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން ދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތް ަ
 2020ވަނަ އަހަރަކީވެސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމުގައި
ސ ވެގެންދާނެ އުއްމީދީ އަހަރެއްކަމުގައި މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ .އާމީން!
ހުރިހާގޮތަކުން މަގުތައް ތަނަވަ ް
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