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 2 އަށް  ޤާނޫނު ކޮމިޝަނުގ   ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  2008/10 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ބިލު  ގ ނައުމުގ   އިޞްލާޙު ވަނަ 
 

 .ގ ަނއުން އިޞްލާޙު އަންނަނިވި އަށް ޤާނޫނު ކޮމިަޝނުގ  ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް 2008/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 
 

 ނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ނަންވަނަ މާއްދާ އަ 5ޤާނޫނުގ   ބުނ ވިދިޔަ .1

  

 މ ންބަރުންގ  
 ލާޒިމުވާ  ހުރުން 

 ސިފަތައް 

ވަަނ ނަންބަރާއި،  8ވަނަ ނަންބަރާއި،  6ވަނަ މާއްާދގ   3މި ޤާނޫނުގ   )ހ( .5
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރުން  10

އް އ  ފަތަވާ ސިމ ންބަރުކަމުގ  މަޤާމުގައި ދ މިތިބޭއިރު ތިރީގައިމި 
 މ ންބަރުންގ  ކިބައިަގއި ފުރިހަމަވާންވާނ އ ވ .

 މުސްލިމަކު ކަމުގަިއވުން؛  .1   

ދިވ ހި ރައްޔިތަކު ކަމުަގއިވުްނ، އަދި ބޭރު ޤައުމ ްއގ    .2   
 ރައްޔިތ ްއކަމުަގއި ނުވުްނ؛

 )ތިރީސް( އަހަރު ވ ފަިއވުން؛ 30ޢުމުރުން   .3   

ވާ ކުށ އް، ނުވަތަ ފައި އ ޅިއިސްލާމްދީނުގައި ަޙއްދ ްއ ކަނޑަ  .4   
ޚިޔާނާތުގ  ކުށ ްއ، ނުވަަތ ރިޝްވަތުގ  ކުށ އް ުކރިކަން 

 ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވ ފައިވާ ީމހަކު ކަމުގައި ުނވުން؛
ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ޖުމްހޫރިއްޔާގ  ޤާނޫނުއަސާސީގ  ދަށުން ނުވަތަ   .5   

ޤާނޫނ އްގ  ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރ ވޭ ނުވަތަ ޢައްޔަންކުރ ޭވ 
 އް ފުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ުނވުން؛ޤާމ ސީ މަސިޔާ

ސިޔާސީ ޕާީޓއ ްއގ  މ ންބަރު ކަމުގަިއ ނުވަތަ ިސޔާސީ ޕާީޓއ ްއގަިއ   .6   
 ޙަރަކާތްތ ރިވާ މީހަކު ކަމުަގއި ނުވުން؛
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 .ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގަިއވުން  .7   

ކޮށްފަިއާވ ންޔާ ބަވަނަ ނަންބަުރގައި  10ވަނަ މާއްާދގ   3މި ޤާނޫނުގ   )ށ(  
މ ންބަރު ވާންވާނީ ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ސުޕްރީމްކޯޓުަގއި ވަކާލާތުުކރުމުގ  ހުއްދަ 

 ލިބިފައިވާ މީހަކަށ ވ .
ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރ ވިފަިއވާ މ ންބަރުންގ  ތ ރ އިން  3މި ޤާނޫނުގ   )ނ(  

 ބަންޑާރަނައިބު ފިޔަވަިއ، އ ހ ން އ އްވ ސް ފަރާތ އް، ކޮމިޝަނުގ 
އްގ  ގޮތުަގއި ދ މިހުރިހާ ހިނދަކު، ޤާނޫނީ ވަކީލ ްއގ  ގޮތުަގިއ ރ ބަމ ން

ނުވަތަ ދަޢުވާކުާރ ނުވަތަ ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތ ްއގ  ބަދަލުަގއި ދިވ ހިރާއްޖޭގ  
 ކޯޓުތަުކގައި ވަކާލާތުކޮްށގ ން ނުވާނ އ ވ .

 
 

  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 7ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .2

ނުގ  ޝަ ކޮމި 
ރައީސާއި 

ނައިބުރައީސް 
ޢައްޔަންކޮށް 
 ވަކިކުރުން 

ކޮމިޝަނުގ  ރަީއސަާކއި، ަނއިބުރައީަސކު ޢައްޔަްނކުރާީނ ކޮމިޝަނުގ   )ހ( .7
ައދި މިގޮތުން . މ ންބަރުންގ  ތ ރ އިން، ކޮިމޝަނުގ  މ ންބަރުންނ ވ 

 އ  ކޮމިޝަނުގ  ރައީަސކާިއ، ނައިބުރައީަސކަށް ޢައްޔަންކުާރ ބަޔަކު، 
ގަިޑއިުރގ  ( ާސޅީސް އަށ އް ) 48ށް ޢައްޔަންކުރާތާ ގިނަވ ގ ން މަމަޤާ

ތ ރޭގައި ރަްއޔިތުންގ  މަޖިލީހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ކޮމިޝަނުން 
 .އަންގަްނވާނ އ ވ 

ކޮމިޝަނުގ  ރައީސް ުނވަަތ ނައިބުރައީސް އ  މަޤާމުން ވަިކވާނީ  )ށ(  
މުން ވަކިކުރުމަްށ ޤާމަ އީސް އ ކޮމިޝަނުގ  ރައީސް ުނވަަތ ނައިބުރަ

)ހަތަރ އް( މ ންބަރަކު،  4ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރުންގ  ތ ރ އިން 
ކޮމިޝަނުގ  ޖަލްސާައކަށް ހުަށހަޅައި، އ  ޖަލްސާއަްށ ޙާިޟރުވ  ވޯޓުަގއި 

 ބައިވ ިރވާ މ ންބަރުންގ  އަޣްަލބިއްޔަތުން ފާސްކުރުމުންނ ވ .
ޅިފައިވާ ޖަލްސާއ އްގ  ހ ށަހު މަށް ކޮމިޝަނުގ  ރައީްސގ  އިތުާބރު ނ ތްކަ )ނ(  

ރައީސ ވ . އަިދ ކޮމިޝަނުގ  ކޮމިޝަނުގ  ނައިބު، ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ
ނައިބުރައީްސގ  އިތުބާރު ނ ތްކަމަށް ހުށަހ ޅިފައިވާ ޖަލްސާއ އްގ  ރިާޔސަުތ 
ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަނުގ  ރައީސްއ ވ . ކޮމިޝަުނގ  ރައީސް އަިދ 
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ތް ޙާލަތ އް މ ދުވ ރިވ އްޖ ނަމަ  ނ ންޓ ބ ލ ހ އްނައިބުރައީސަށް ިރޔާސަތު 
ޖަލްސާގ  ރިޔާސަތު ބަލަހަްއޓާނީ، ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަުރންގ  ތ ރ އިްނ 

 އ ކަމަށް ކަނަޑއ ޅޭ މ ންބަރ ކ ވ .
ކޮމިޝަނުގ  ރައީސް ުނަވތަ ނައިބުރައީްސގ  އިތުބާުރ ނ ތްކަމަށް  )ރ(  

މަށްފަހު މުންނި ގޮތ އް ހުށަހ ޅިއްޖ ނަމަ، އ  ނިންމުމަށް ވޯޓަށް އަަހއި
ނުވާނ އ ވ . އަިދ  މ ނުވީ ކޮމިޝަނުގ  އިތުރު މަސައްކަތ އް ތާވަލުކޮްށގ ން

ކޮމިޝަނުގ  ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުރައީްސގ  އިތުބާރު ނ ތްކަމަށް ހުށަހ ޅި 
ފާސްވ އްޖ ނަމަ، މި ާމއްދާގ  )ހ( ގަިއާވ ގޮުތގ މަތިން ކޮިމޝަނުން އ  

 .ވ ންވާނ އ  މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރަ
ކޮމިޝަނުގ  ރަީއސް ނުވަތަ ނައިބުރައީްސގ  އިތުބާރުނ ްތަކމަށް ފާސްކުރާ  )ބ(  

 ފާސްކުރުމާމ ދު އ އްވ ސް ކޯަޓކަށް މައްސަލައ އް ހުށައ އްޭނޭޅނ އ ވ .
 

 ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 4ހ( ގ  ވަަނ މާއްދާގ  ) 10ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .3

 ވަނަ  8ވަނަ ނަންބަރާއި،  6ވަނަ މާއްދާގ   3ޤާނޫނުގ   މި (4) ()ހ .10 
ކުރ ވޭ މ ންބަރުން ންވަނަ ނަންބަރުގ  ދަށުން ޢައްޔަ 10ނަންބަރާއި 

ޤާނޫނުއަސާސީގ  ދަށުން ނުވަަތ ޤާނޫނ އްގ  ދަށުން އިންތިޚާބުކުރ ޭވ 
 ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމުން؛

 

 ނަންބަރުގ  ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ވަނަ 6 ގ  ދާގ  )ހ(ަވނަ މާއް 10ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .4

 ނަންބަރ އް އިތުރުކުރުން.

މަޤާމުގ  މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާުކރުމަށް ނުކުޅ ދޭފަދަ ދާއިމީ ާޙލަތ އް  (7) )ހ( .10 
 ކުރިމަތިވުމުން.

 

 ވަަނ މާއްދާގ  )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 10ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .5

ރައީްސގ  މަޤާމު މިޝަނުގ  ރައީްސގ  ަމޤާމު ނުވަތަ ނައިބުކޮ (ށ) .10 
ރަީއސްއާ ދ މީހުންކުރ  މީހަކު ރަީއސާއި ނައިބު ހުސްވ އްޖ ކަމަށް ބ ލޭނީ،

އ މީހ އްގ  މަޤާމުން އިްސތިޢުފާދިނުމުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގައި 
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ރައީްސގ  ބުގ  ރަީއސް ނުވަތަ ނައިބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގ މަތިން ކޮމިޝަނު
ނ ތްކަމަށް ފާސްކުރުމުންނ ވ . ނުވަތަ އ އިްނ ފަރާތ އްގ  ބާރު ތުއި

މ ންބަރުކަމުގ  މަޤާމު ހުސްވ އްޖ ކަމަށް ބ ލ ވޭ ޙާލަތ ްއ 
 .ކުރިމަތިވުމުންނ ވ 

 
ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް  7ވަނަ ނަންބަރާއި  6ވަަނ މާއްދާގ  )ހ( ގ   17ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .6

 ކުރުން.އިޞްލާޙު

އ ްއވ ސް ފަރާތަކަށް ޖ ިހލުންވުމ އްނ ތި، ވަކި ފަާރތަކަށް  (6) (ހ) .17 
މަންފާއ އް ހޯދައިދިނުމ އްނ ތި، ތަޢައްޞުބުން އ އްކިާބވ ހުރ  
މުސްތަޤިއްލުކަމާއ ުކ، ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުުމގ  ކަްނތައްތަްއ 

ްސ ހިންގުމުގަްއޔާއި ކޯޓުަތާކގުޭޅ އ ހ ނިހ ން ކަންތައްތައްވ 
 ނާ އ ްއގޮތަށް ކުރުމާއި ކަްނކަން ނިންމުން؛ާއއި ޤާނޫސީސާޤާނޫނުއަ

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަައކާ ގުިޅގ ން މ ންބަރަކު  (7)   
ކުރާކަމަކުން، ނުވަތަ ބަިއވ ިރވާ ބައިވ ިރވުމަކުން، ނުވަތަ ދައްކާ 
ވާހަކަައކުން، ުނވަތަ ފާުޅކުާރ ޚިޔާލަކުން، ނުވަތަ އ ނޫްނވ ސް 

ުފވ ރިކަމާމ ދު ސުވާލު ޞާއިން ރ އްގ   މ ންބަ އ  ،ހ ން ގޮަތކުންއ 
 އުފ ދޭނ  އ ްއވ ސް ކަމ އް ނުުކރުން؛

 
 ވަަނ މާއްދާގ ، ތިީރގައި ނަކަުލކޮްށފައިވާ )ށ( އުިނކުރުން. 17ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .7

ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމ އްަގއި ބަިއވ ރިވި މ ންބަރ ްއ މި މާއްދާގ   (ށ) .17 

އިާވކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނަޑއަޅައިފިނަމަ، އްކޮށްފަ މ ކައާ ޚިލާފަށް ( ހ)

އ  މ ންބަރަކު ބަިއވ ރިވ ގ ން ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ އ ަކމ އް އަލުްނ 

 .މުރާޖަޢާކުރުމުގ  އިޚްތިޔާރު ޮކމިޝަނަށް ލިބިގ ންވ އ ވ 
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 .ންރުވާ )ނ( އުިނކުވަަނ މާއްދާގ ، ތިީރގައި ނަކަުލކޮްށފައި 17ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .8

ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރ އް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމ އް ކޮށްފަިއވާ ަކމަށް ޝަރުޢީ  (ނ) .17 
ކޯޓަށް ސާބިތުވ އްޖ ނަމަ، އ ަކމ އްަގއި ކޯޓުން ކަނަޑއަޅާ ގޮތ ްއގ މަތިން 
ކޮމިޝަނުން ޒިންމާ އުފުލުމުގ  އިތުރަށް، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި އ  

 އިޚްިތޔާރު ޅު އ ޅުުމގ ވަޔަ ތުގ މަތިން ފިމ ންބަރަކާމ ދު ޤާނޫނުގައިވާ ގޮ
 .ކޯޓަށް ލިބިގ ންވ އ ވ 

 
 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 19ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .9

 ކޮމިޝަނުގ  
 ޖަލްސާތައް 

 ކޮމިޝަނުގ  ޖަލްސާތައް ބާްއަވންވާނީ މި މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގ މަތިންނ ވ . .19

)އ ކ އް( ފަހަރު  1މ  މަހަކު ންކޮއް މަދުވ ގ ން ކޮމިޝަނުގ  ޖަލްސާއ   )ހ(  
 ބާއްވަްނވާނ އ ވ .

މި މާއްދާގ  )ހ( ަގއި ަބާޔންކޮށްފައިާވ ޖަލްސާގ  އިތުުރން، ތިރީަގއި  )ށ(  
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތްަތކުގ  ތ ރ އިން ގޮތަކަށް ކޮމިޝަނުގ  ޖަލްސާއ ްއ 

 ބޭއްވިދާނ އ ވ .
 ލުން؛ވާގޮ   ޖަލްސާއަކަށްކޮމިޝަނުގ  ރައީސް ކޮމިޝަނުގ  (1)   

 ކޮމިޝަނުގ  ޖަލްސާއ އް ބޭްއުވމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމުން؛ (2)   

)ހަތަރ އް( މ ންބަރުން  4ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރުންގ  ތ ރ އިން  (3)   
 ޖަލްސާއ އް ބޭްއވުމަށް އ ދުން؛

މާއްދާގ  )ރ( ގަިއާވ  ކުއްލި ޖަލްސާއ އް ބޭްއވުމަށް މި (4)   
 ންމުން.ގޮތުގ މަތިން ނި

ކުއްލި ޖަލްސާއ އް ބާްއވަންޖ ހިއްޖ  ޙާލަތ އްގައި ފިޔަަވއި، ކޮމިޝަނުގ   ()ނ  
)ބާރަ( ގަިޑއިުރގ  ނޯޓިހ އް  12ޖަލްސާއ އް ބާްއވަންވާނީ މަުދވ ގ ން 

 މ ންބަރުންނަށް ދިނުމަށްފަހުގައ ވ .
ކޮމިޝަނުގ  ުކއްލި ޖަލްސާއ އް ބޭްއވޭނީ، ކޮމިޝަުނގ  މ ންބަރުންގ   )ރ(  

( މ ންބަރުން ކޮމިޝަނުގ  ޖަލްސާއ ްއ )ތިނ އް 3 ންގ ރ އިން މަދުވ ތ 
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ބޭއްވުމަށް އ ދި ސަބަބު ބަާޔންކޮށް ހުށަހ ޅުމުންނ ވ . އަދި އ  ޙާލަތުގައި 
ކޮމިޝަނުގ  ުކއްލި ޖަލްސާއ އް ބޭްއވޭނ  އިންިތޒާމު ކޮމިޝަނުގ  

 ސ ކްރ ޓަރީ ޖ ނ ރަލް ވީއ ންމ  އަވަހަކަށް ހަމަޖައްސަްނވާނ އ ވ .
ތިޞާޞްގ  ތ ރޭގަިއ ހިމ ނޭ ކޮންމ  ކަމަކާމ ދުވ ްސ އިޚް ގ ކޮމިޝަނު )ބ(  

ކުއްލި ޖަލްސާއ އް ބޭްއވުމަށް އ ދ ވިދާނ އ ވ . އ ހ ންނަމަވ ސް ުކއްިލ 
ޖަލްސާއ ްއގައި ނިންމޭނީ، އ  ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް އ ދި ހުށަހ ޅި 

 މައްސަލައަށް ނުވަތަ އ  މަްއސަލައާ ގުޅުންހުރި ކަްނކަމަށ ވ .
)ބާރަ( ގަޑިއިުރގ   12 ޭބއްވުމަްށ އ ދޭތާ ގިނަވ ގ ން އ އްސާލްކުއްލި ޖަ )ޅ(  

 ތ ރޭގައި އ  ޖަލްސާއ އް ާބްއަވންވާނ އ ވ .
އ ްއވ ސް ސަބަބ އް މ ދުވ ރިވ ގ ން ުކއްިލ ޖަލްސާއަކަްށ  )ކ(  

ޙާޟިރުނުވ ވުނުނަމަ، އ  ޖަްލސާއ އް ާތވަލުކުރ ވުނު ަވގުުތން ފ ށިގ ން 
ަގޑިއިުރގ  ތ ޭރގައި އ  ޖަލްސާއަށް ( )ސާޅީސް ައށ އް 48ލަސްވ ގ ން 

ޙާޟިރުނުވ ވުނު ސަބަބު ކޮމިޝަނުގ  ރައީސަށް އ  މ ންބަރަކު ލިޔުމުން 
 އަންގަްނވާނ އ ވ .

 
 ވަަނ މާއްދާގ  )ނ( ގ  ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކުރ އް ިއތުރުކުރުން. 20ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .10

މީހަކު، ޮކމިޝަނުގ  އ  ލަހައްޓާ ބަ ތުއ އްގ  ިރޔާސަކޮމިޝަނުގ  ޖަލްސާ (ރ) .20 
ޖަލްސާގައި ނިންމާ ނިްނމުންތަކުގައި ވޯޓު ީދގ ްނ ނުވާނ އ ވ . 
އ ހ ންނަމަވ ސް، ކަމަކާމ ުދ ނަގާ ވޯުޓގ  ފ ންނަ ނުފ ންނަ ޢަދަދު 
ހަމަހަމަވ އްޖ  ޙާލަތ އްގައި އ  ޖަލްސާގ  ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މީހަކު 

 ނ އ ވ .ވާންޅަކަށް ވޯުޓ ދޭއޭނާއަށް ފ ންނަ ކޮ
 

 ވަަނ މާއްދާގ  )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 21ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .11

ކޯުޓގ  ފަނޑިޔާރުންނާިއ، އުއްތަމަފަނޑިޔާާރއި، ިދވ ހިރާއްޖޭގ  ސުޕްރީމް (ށ) .21 
ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ކޯޓުތަުކގ  ފަނޑިޔާރުންގ  ޤާބިލުކަާމިއ މަސައްކަުތގ  

ބ ހޭގޮތުން އުފުލާ ޝަކުވާތަްއ ޑިޔާރުންނާ ނފަ ވަޒަންކުރުާމއި،ފ ންވަރު 
 އ  ފަރާތްތަކާމ ދު އަޅަންޖ ހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އ ޅުާމއި، މަޤާމުން ބ ލުމާއި،
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 .ވަކިކުރަންޖ ހޭ މީހުން ވަކިކުުރމަށް ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހަށް ހުށަހ ޅުން
 

 ހަތަރުފަދައިން ންނަނިވި އަ ށްންބަރުގ  ފަހަތަވަނަ ނަ 4ވަަނ މާއްދާގ  )ނ( ގ   21ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .12
 ނަންބަރު އިތުރުކުރުން.

 

ފަނޑިޔާރުންގ  ޤާބިލުކަާމއި މަސައްކަުތގ  ފ ންވަުރ ަވަޒންކޮށް  (5) (ނ) .21 
 ކުރިއ ރުން ދޭނ  ގޮތް؛

ފަނޑިޔާރުން އ އް ކޯޓުްނ އަނ އް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގަިއ  (6)   
 ؛ގޮތް ޢަމަލުކުރާނ 

ރާގ  މަަސއްކަތަކަށް ނުވަަތ  ޤާނޫނީ ދާއިތަވަޝަރުޢީ ދާއިރާގ  ނު  (7)   
ތަމްރީނަށް ނުވަތަ ބޭރު ަޤއުމ ްއގައި ުނވަތަ ަބއިނަލްޢަޤުވާމީ 
ޖަމްޢިއްޔާއ ްއަގއި މަސައްކަްތކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުން ވީއްުލމުގަިއ 

 ؛ޢަމަލުކުރާނ  ގޮތް
ވަޅު އ ުޅމުގަިއ ފަނޑިޔާރުންގ  ސުޫލކާއި ފ ންވަރާމ ދު ފިޔަ (8)   

 ނ  ގޮތް.ރާކުޢަމަލު
 

ަވނަ މާއްދާގ  )ބ( އަދި )ޅ( އިޞްލާޙުކޮށް، އ  މާއްާދގ  )ޅ( ގ  ފަހަތަށް  21ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .13

 އަންނަނިވި ައކުރުތައް އިތުރުުކރުން.

 

އިްނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގ  ބާރުގ  ޢާންމު އިދާރީ  ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ޢަދުލު (ބ) .21 

 .އި ހިންގައި ބ ލ ހ އްޓުންކަންކަން ރާވަ 

މަތިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ  ލަފާގ  )ޅ(  

ފަނޑިޔާރުގ  ރުހުން ހޯދުމަށްފަހު، އ  ފަނޑިޔާރަކު މަަސއްކަތްކުރަމުްނ 

އ އް ދަރަޖައ އްގ  އ ހ ން ކޯޓ ްއގައި ވަގުތީ ގޮތުްނ  އައި ކޯޓާ

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖ އްުސން.

ގ  މަސައްކަަތކަށް ނުވަަތ ޤާނޫނީ ދާއިރާ ތަވަޝަރުޢީ ދާއިރާގ  ނު )ކ(  

ތަމްރީނަށް ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމ އްަގއި ނުވަތަ ބައިނަލްޢަޤުވާމީ 
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 ޖަމްޢިއްޔާއ ްއަގއި މަސައްކަްތުކރުމަށް ފަނޑިޔާރުން ވީއްލުން.

ޖައ އްގ  ފަނޑިޔާރަކު އ ދިއްޖ ނަމަ، ޭއނާ މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓާ އ ްއ ދަރަ )އ(  

 ކުރުން.ލުދައ ހ ން ކޯޓަކަށް ބަ

ހައިކޯޓާިއ، ސުޕީިރއަރ ކޯޓުަތކުގ  އިްސ ފަނޑިޔާރުންނާިއ އިސް ޤާޟީން  )ވ(  

ކުރުމާިއ، ޖުޑީޝަްލ ދާއިރާތަުކގ  އިްސ ޤާީޟންނާއި، ިއސް ންޢައްޔަ

 ކުރުމާއި ބަދަލުކުރުމާއި ަވކިކުރުން.ންމ ޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަ

ކޯޓުތަުކގ  ފަނޑިޔާރ ްއގ   ޓްސުޕީިރއަރ ކޯޓުަތކާއި މ ޖިސްޓްރޭހައިކޯޓާިއ،  )މ(  

 ކުރުން.ންޤާމު ހުސްވ އްޖ ނަމަ ހުސްވާ މަޤާމަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަމަ

ފަނޑިޔާރުންގ  މަޢުލޫމާތު ފައިލް ބަލަހައްޓައި، ފަނޑިޔާުރންގ  ރ ކޯްޑ  )ފ(  

 ބ ލ ހ އްޓުން.

 
 ރުން ކުރުހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާތައް އިތުވަަނ މާއްދާގ  ފަ 21ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ  ބުނ  .14

 ޑިޕާޓްމަންޓް 
އޮފް ޖުޑީޝަލް 

 މިނިސްޓްރޭޝަން އ ޑް 
 އުފ އްދުން 

އިންާޞފު ޤާއިމުކުރުމުގ  ބާރުގ  ޢާންމު އިދާރީ  ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ޢަދުލު (ހ) .21-1

ކަންކަން ރާަވއި ހިންަގިއ ބ ލ ހ އްޓުމަށްޓަކަިއ، ިމ ޤާނޫނަށް 

ކު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ޢަމަލުކުރަން ފ ށުމާއ 

 .ރާއ އް އުފ ދުީނއ ވ ނިސްޓްރޭޝަންގ  ނަުމަގއި އިދާމިޑްއ 

މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ބުނ ފައިވާ އިދާރާ އުފ ދުމާއ ކު، މި ޤާނޫނަށް  )ށ(  

ޢަމަލުކުރަން ފ ށުމުގ  ކުިރން ހިނގަމުންއައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 

ގ  ހުރިހާ ޓް ޕާޓްމަންޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އުވި، އ  ޑި

އި، އ  ޑިޕާޓްމަންޓްގ  ހުރިހާ ، މަަސއްަކތްތަކާއިނާމުވަްއޒަފުން

ލަތްތަާކއި، އ ންމ ހައި ާމލީ އަދި މަދަނީ ޒިންމާތަާކއި ޙައްޤުތައް، ސީވަ

މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ުއފ ދޭ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 

 .އ ވ އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އ ހިނދުން ފ ށިގ ން ބަދަލުވީ

)ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްަފއިވާ ޗީފް  ގ ދާއްވަނަ މާ  3-21މި ޤާނޫނުގ   )ނ(  
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ހަމައަްށ، ޑިޕާޓްމަންޓް  ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޢައްޔަންކުރުމާ

އޮފް ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ހުިރ ޖުޑީޝަލް 

އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޗީްފ ޖުޑީޝަލް 

 ވ .ދާކުރަްނވާނ އ  އަ އްގ  މަސްއޫިލއްޔަތުތަޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު އ 

މާއްދާގ  )ހ( ގ  ދަށުން އުފ ދޭ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  މި (ރ)  

އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ  މަްސއޫލިއްޔަތުަތކުގ  ތ ޭރގައި އަންނަނިިވ 

 ކަންކަން ހިމ ނިގ ންވ އ ވ .

އިމުކުރުމުގ  ބާރުގ  ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ޢަދުލު އިްނޞާފު ޤާ (1)   

ޑު މ ހައި ކޯޓުތަކުގ  އިދާރީ އޮނިަގނންއ ދަށުގައި ހިމ ނޭ 

 އ ކުަލވާލުމާއި، އިދާރީ ުމވަްއަޒފުންގ  ަވޒީފާއާބ ހޭ ކަންކަން އ 

ކޯޓ ްއގ  ޗީފް އ ޑްމިނިސްޓްރޭަޓރ ނުވަތަ އިދާރީ އ ންމ  ިއސް 

 މުވަްއޒަފުގ  މަޝްވަާރގ  މަިތން ހިންގައި ބ ލ ހ އްޓުން؛

ކުރުމާއި، މަޤާމުގ  ންޔަކޯޓުތަކަށް އިދާރީ މުވަްއޒަުފން ޢައް (2)   

 ކުރިއ ރުންދިނުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އ ޅުމާިއ، ަވކިކުރުން؛

ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮިމޝަނުން ކަނޑަައޅާ އުސޫަލކުން  (3)   

ގ  ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު

ްއޒަފުންނަށާއި، ޝަުރޢީ ގ  މުވަމ ންބަރުންނަށާއި، ކޮމިޝަނު

ރުމުގ   ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަާކއި ތާާޒކުވާން ދާއިރާއަށް ބޭނު

 ޕްރޮގްރާމްތައް ރާަވއި ހިންގުްނ؛

ފަނޑިޔާރުންގ  ޢިލްމީ ފ ންވަރު މަތިކުރުމުގ  ގޮތުންނާއި  (4)   

ފަންނީ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގ  ގޮތުން ބާއްވަންޖ ހޭ 

ދި ކޮންފަރ ންސްތައް ބައްދަލުވުންތަާކއި، ސ މިާނރ އަ

ނުން ކަނޑައަޅާ ުއޫސލާ ޝަމި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮ

 ބޭްއވުން؛އ ްއގޮތަށް 
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ޤާނޫނުތަކަށާއި ޤާނޫނީ ނިޒާމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ  (5)   

 މަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީން ދިނުމާބ ހޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުްނ؛

ކޮށް ބ ލ ހ އްޓުމާއި ކޯޓުތަުކގ  ނިންމުންތައް ފުރިހަމައަށް ރ ކޯޑް (6)   

ކޮށް ފަސޭހައިން ލިބ ން ހުންނާނ  މުންއ  ނިންމުންތައް ޢާ

 ޒާމ އް ޤާއިމުކުރުން؛ނި

ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުުމގ  ބާުރގ  ކޮންސޮިލޑޭޓ ްޑ ބަޖ ޓް  (7)   

 ކޯޓުތަުކގ  މަޝްވަާރއާއ ކު އ ުކލަވާލުން؛

އި ރަޖިސްޓްރާރއ އް ހުްނނަންވާނ ކަމަށް ޤާނޫނުގަ  (8)   

ރަޖިސްޓްރާރއިން  ށްކަނޑައަޅާަފިއވާ އ ންމ ހަިއ ކޯޓުތަކަ

 ކުރުމާއި ވަިކކުރުން؛ންޢައްޔަ

ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާނ  އ ިކއ ކި ވަސީލަތްތައް ސަުރކާާރއި  (9)   

 އ ހ ނިހ ން އިދާރާތަކުން ހޯދައިދިނުން؛

 ކޯޓުތަުކގ  ފައިސާ ބ ލ ހ އްުޓމުގ  ކަންތައްތަްއ، ދައުލަުތގ  (10)   

( ަގިއވާ  2006/3 ނޫނު ނަންބަރުޤާމާލިއްޔަތުގ  ޤާނޫނު )

ރނަލް އޮިޑްޓގ  ގޮތުގ މަތިން، ހިނގާތޯ ބ ލުމަށްޓަކައި އިންޓަ

 ނިޒާމ އް ޤާއިމުކޮށް ބ ލ ހ އްުޓން؛

ުރޢީ ކޮންމ  މީލާދީ އަހަރ އް ނިމުމުން، އ  ނިމުނު އަހަރު ޝަ (11)   

ށް އ  ރިޯޕޓު ކޮރުދާއިރާ ހިނގި ގޮތުގ  ރިޯޕޓ އް ތަްއޔާ

ްއިޔތުންގ  މަޖިލީހަށާއި، ޖުޑީޝަލް އުއްތަމަފަނޑިޔާރަާށއި، ރަ

ރީ ބުރުވަ ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް، ވިިދގ ން އަންނަ އަހަރުގ  ފ 

މަސް ނިމުމުގ  ކުރިން ފޮނުވައި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 

 ޓު ވ ބްސައިޓްަގއި އ  ރިޕޯ އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ 

 ޝާއިޢުކުރުން.

އ ިކއ ކި ޖުޑީޝަލް ާދއިާރތަކުގ  މަްއސަލަތައް ނުިނމި  (12)   

http://gaanoon.com/laws/show/273
http://gaanoon.com/laws/show/273
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ލަސްވުމުގ  ސަބަބުން ނުވަތަ އ  ދާއިާރއ ްއަގއި 

މ ޖިސްޓްރޭޓުން މަދުވުމުގ  ސަބަބުން މައްސަލަ ބ ލުން 

ލަސްވަމުންދާނަމަ، ޖުޑީަޝލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަުނން 

ސޫލަކުން ރަްށރަށަށް ފޮނުވަންޖ ހޭ ޝަރުޢީ ކަނޑައަޅާ އު

 ނުވުމުގ  އިދާރީ ކަންކަން ހަމަޖ އްސުން؛ފޮ އްވަފުދުތަ

ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ޢަދުލު އިްނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގ  ބާރުގ   (13)   

ތ ރޭގަިއ ހިމ ނޭ އ ންމ ހައި ކޯޓުތަުކގ  އިދާީރ މުަވއްޒަފުްނގ  

މިޝަނުން ވަޒީާފއާބ ހޭ ކަންކަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮ

ހިންަގއި ، ންކަނޑައަާޅ އުސޫަލކާ އ ްއޮގތްވާ ގޮުތގ މަތި

 ބ ލ ހ އްޓުން؛

މ ޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގ  ޚަަރދުތަކަށް ފޮނުވަންޖ ހޭ ފައިސާ،  (14)   

ހަމަޖ ހިފައިވާ ަގވާއިދުތަކާ އ އްގޮްތވާ ގޮތުގ މަތިން ފޮނުަވިއ، 

 އ ކަމުގ  ރ ޯކޑް ބ ލ ހ އްުޓމާއި، ކޯޓުތަުކގ  ފަިއާސގ 

 ހިސާބުތައް އޮޑިްޓކުރުން؛

ނަ ދުވަހަށް ދ މިހުންނާނ  ޔުންތަްއ ގިލި  ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ (15)   

ލިޔުންަތަކކީ  ގޮތަކަށް ަރއްކާތ ރިކަާމއ ކު ބ ލ ހ އްޓުމާއި، އ 

ޢާންމުކޮށް ލިބޭ ލިޔުންތަކ އްގ  ގޮުތގައި ހަމަޖައްސަިއ، އ  

 ލިޔުންތަކުގ  ކަރުދާްސކޮޕީ ލިޭބނ ގޮތް ހަމަޖ އްސުން؛

މާރާތްތައް ޢި ހޭޝަރުޢީ ދާއިރާގ  ބޭނުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖ  (16)   

ޖ ހޭ ތަންތަން ކަނޑައަޅައި ހޯދުމާއި ޢިމާރާތްކުރަން

ޢިމާރާތްކުރުމާއި މަރާމާތުކުރަންޖ ހޭ ތަންތަން މަރާމާތުކޮށް 

 ބ ލ ހ އްޓޭނ  އިންތިޒާމު ހަމަޖ އްސުން؛

ތަާކއި، އ  ޤާނޫނުތަކާިއ ޢަމަލުކުރ ވ މުންދާ ޤާނޫނާއި، ގަާވއިދު (17)   

ލުތައް ކޯޓުތަަކށް ސޫތަކާއި، އުޙުލާ ގަާވއިދުތަކަށް އަންނަ އިޞް
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 ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގ  ިއންތިޒާމު ހަމަޖ އްސުން؛

ކޯޓުތަުކގ  ތަފާސްހިސާބު އ އްކުރުމާިއ، ރައްކާުކރުމާއި  (18)   

 ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުން؛

އ ންމ ހައި ތަކ ތި، ކޯޓުތަކުން އ ދޭ  ކޯޓުތަކަށް ހޯދަންޖ ހޭ (19)   

 އިންތިާޒމު ހަމަޖައްސައި، އ  ތަކ ީތގ  ނ ދޭގޮތުގ މަތިން، ހޯ

 ޓްރީ ބ ލ ހ އްޓޭނ  އިްނތިޒާމު ހަމަޖ އްސުން؛އިންވ ން

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުގ  ވާޖިބު އަާދކުރުމަށް  (20)   

 ބޭނުންވާ އ ހީތ ރިކަން އ  ފަާރތަށް ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ގ  ޖޭ އްގ  ލަފަޔާއ ކު ދިވ ހިރާޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނު (21)   

ކޯޓާއި، ހަިއކޯޓުގ  ފަނޑިޔާރުން ފިޔަވަިއ، އ ހ ން ސުޕްރީމް

 ކޯޓުތަުކގ  ފަނޑިޔާރުންގ  ޢަަދދު ކަނޑައ ޅުން؛

 ފަނޑިޔާރުންނަށް ޗުއްޓީ ދިނުްނ؛ (22)   

ދާަނމަ، އަށްކޯޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވ  ހުންނަ ފަނޑިޔާރު ޗުއްޓީ (23)   

ޯކޓުގ   އ  މަތިންގ  ލަފާގ ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮިމޝަނު

 ކޯުޓގ  އ ހ ން ފަނޑިޔާރަކާ ަޙވާލުކުރުން؛ ހިންގުން އ 

 ލ އް ކަނަޑއ ޅުން؛ސޫޢާންމުންނަށްދޭ ޚިދުމަތުގ  ފީ ނަގާނ  އު (24)   

މިނޫނަސް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އ ހ ން ޤާނޫނުތަކުން  (25)   

 ންމ ހައި ކަންަކން ކުރުން.ޙަވާލުކުރ ވޭ އ 

 

ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފ ށުމާއ ކު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ޤާ މި )ހ( .2-21 ޖުޑީޝަލް އ ކ ޑަމީ 

ފ ށުމުގ  ކުރިން ހިނގަމުްނއަިއ ޖުޑީޝަލް އ ކ ޑަމީ ުއވި، އ  އ ކ ޑަމީގ  

އިދާރީ މުވަްއޒަފުންނާއި، ަމސައްކަތްތަާކއި، އ  އ ކ ޑަީމގ  ހުރިހާ 

، އްތަލަތްތަާކއި، އ ންމ ހައި ާމލީ އަދި މަދަނީ ޒިންމާތަާކއި ޙައްޤުސީވަ

 މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ުއފ ދޭ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް



 

 

 

 

 

 

 

 13 

 .އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އ ހިނދުން ފ ށިގ ން ބަދަލުވީއ ވ 

ޖުޑީޝަލް އ ކ ޑަމީގ  އ ންމ  އިސް ފަރާތަކީ ޗީފް ޖުޑީޝަލް  )ށ(  

 އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއ ވ .

ވާލައި ލަ ކުޖުޑީޝަލް އ ަކޑަމީ ހިންގުަމށް ބޭނުންވާ އޮިނގަނޑު އ  )ނ(  

ލަތްތައް ޯހދައި ޖުޑީޝަލް އ ަކޑަމީއަްށ ބޭނުންވާ ސީއ ންމ ހައި ވަ 

މުވަްއޒަފުން ހަމަޖައްސާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 

 އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނ ވ .

 

ޗީފް ޖުޑީޝަލް 
އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 

 ރުން ޢައްޔަންކު 

ދާރީ އ ންމ  އި  ގ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  )ހ( .21-3

ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ވ . ޗީްފ ޖުޑީޝަލް އިސްފަރާތަކީ ޗީފް ޖުޑީޝަްލ އ 

ކޮށް ަވކިކުރާނީ ޖުޑީޝަްލ ސަރވިްސ ން އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ަޢއްޔަ

 ކޮމިޝަނުންނ ވ .

ކުާރ މީހ އްގ  ންކަމަށް ޢައްޔަޗީފް ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  )ށ(  

 ހަމަވާންވާނ އ ވ .ރިފުކިބަިއގައި އަންނަނިވި ޝަރުުޠތައް 

 މުސްލިމަކު ކަމުގަިއވުން؛ (1)   

 ދިވ ހި ރައްޔިތަކު ކަމުަގއިވުްނ؛ (2)   

އިދާރީ ހިންގުމުގ  ނުވަތަ ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ  (3)   

 ކޮށްފައިވުން؛ހާސިލު

 10އިދާރީ ހިންގުމުގ  ނުވަތަ ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން މަދުވ ގ ން  (4)   

 އަހަރު ދުވަުހގ  ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛( )ދިހައ އް

 ސިޔާސީ ޕާޓީއ ްއގ  މ ންބަރ އް ކަމުގައި ުނވުން. (5)   

ޗީފް ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްްޓރޭޓަރަކަށް ހުންނަ މީހަކު އޭާނގ  މަޤާމުގ   )ނ(  

ގ  އ ހ ން މަޤާމ އް ނުވަތަ މުސާރަ ލިބޭ އ ނޫންވ ްސ އިތުރުން ސަރުކާރު

އ ވ . އަދި ވިޔަފާރިއ އް ހިންގުމުގަިއ ނ  ވާމަޤާމ އް ފުރައިގ ން ނު
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ދަނީއ އް ހޯދުމަށް މަަސއްކަތ ްއަގއި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވ ިރވ ، އާމް

ޝާމިލުވ  އ ހ ން އ އްވ ސް ފަރާތ އްގ  ވަޒީފާ އަދާކޮްށގ ން ނުވާނ އ ވ . 

 މަޤާމުގ  ހައިސިްއޔަތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު އަމިއްލަ އަދި އޭނާއަށް

  މީހ އްގ  ފައިދާއަށް ވިޔަސް ޭބނުންކޮށްގ ންންހ ފައިދާއަށް ނުވަތަ އ 

 ނުވާނ އ ވ .

 
 ވަަނ މާއްދާގ  )ހ( ާއއި )ށ( ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 22ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .15

 ހުށަހ ޅޭ 
 ނުވަތަ  ޝަކުވާތައް 
 ތުހުމަތުތައް 

 ތަޙްޤީޤުކުރުމުގ  
 ބާރު 

ވަތަ ތުހުމަތަކާ ގުިޅގ ން ނު ކާފަނޑިޔާރަކާ ބ ހޭގޮތުން ހުށަހ ޅޭ ޝަކުާވއަ )ހ( .22

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުުކރުމުގ  ބާރު  ރަކާ ުސވާލުކުރުާމއި، އ އ  ފަނޑިޔާ

 .ކޮމިޝަނަށް ލިބިގ ންވ އ ވ 

އް ފަނޑިޔާރަކާ ބ ހޭގޮތުްނ، ުކރ ވޭ ޝަުކާވއ ްއ ނުވަަތ ތުހުމަތ  )ށ( 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަނޭޅުނު ކަމުގަިއވީނަމަވ ްސ، ަވކި ފަނޑިޔާރ ްއގ  

ގޮތުން ސުވާލު އުފ ދޭފަދަ ސަބަބުތަކ އް ހުރިކަމަށް ހޭބ  ސުލޫކާ

ކުރ ވޭނަމަ، އ ފަދަ ފަނޑިޔާރ ްއގ  މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލު

 .ތަޙްޤީޤުކުރުމުގ  ބާރު ކޮމިަޝނަށް ލިބިގ ންވ އ ވ 

 
 ވަަނ މާއްދާގ  ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއ އް އިތުރުުކރުން. 22ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .16

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ، އ ކަމަށްޓަކަިއ  )ހ( .1-22 ސަލަ ހުށަހ ޅުން އް މަ 

ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރާ ފޯމުން، ނުވަތަ ސިޓީއަކުން، ނުަވތަ އީމ އިލް 

ހަޅާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން ނޭނޭގ ގޮތަށްވ ްސ މ ދުވ ރިކޮށ ވ . ަމއްސަލަ ހުށަ

 މައްސަލަ ހުށަހ ޅިދާނ އ ވ .

މާއްދާގ  )ހ( ގ  ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހ ޅޭނ  އިތުރު ގޮތްތައް  މި ށ() 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  ަގާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރ ވިދާނ އ ވ . 

މައްސަލަ  މައްސަލަ ހުށަހ ޅުމާ ގުޅޭގޮތުން އަސާސ އްކަމަށް ބަލަންާވނީ
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 މު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން މައްސަލަ ހުށަހ ޅޭނ  އިންތިޒާ

 ހަމަޖ ހިފައި އޮތުމުގ  މައްޗަށ ވ .

ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮިމޝަނަށް މައްސަލައ އް ހުށަހ ޅުމުން، އ   )ނ(  

މައްސަލައަކީ އ  ކޮމިޝަނުން ބަލާނ  މައްސަލައ އްޯތ 

މާމ ދު ގޮތ އް ނިންމާ ކޮމިޓީއަށް އ  ކަނޑައ ޅުމަށްަޓކަިއ، މައްސަަލ ބ ލު

 މައްސަލައ އް ފޮނުވަންވާނ އ ވ .

މި މާއްދާގ  )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ މައްސަލަ ބ ލުމާމ ދު ގޮތ އް ނިންމާ  ރ()  

 3 ކޮމިޓީއަކީ ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރުންގ  ތ ރ އިން

އ ކ ވ . އ  ކޮމިޓީ )ތިނ އް( މ ންބަރުންގ  މައްޗަްށ އ ކުލ ވޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ 

 އ ކަށަައޅާނީ ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުންނ ވ .

ޝަނަށް ހުށަހ ޅޭ މައްަސލައ އް ބ ލުމަށް މި މާއްާދގ  )ނ( ަގއި މިކޮ )ބ(  

ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިނަމަ އ  މައްސަލައ ްއ ޖުޑީޝަލް 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަންވާނ އ ވ . އަދި އ އްވ ސް މައްސަލައަކީ 

ކޮމިޝަނުން ބަލަންނުޖ ހޭ މައްސަލައ އްކަމަށް އ  ކޮމިޓީން 

ންމުން ކޮމިޝަނުން މުރާޖަޢާކޮށް އ  ނި އ ނިންމައިފިނަމަ، 

 ވ .ނިންމުމާމ ދު ގޮތ އް ނިންމަންވާނ އ 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހ ޅޭ މައްސަލައ އް ބ ލުމާމ ދު ގޮތ އް ނިންމާ ކޮމިޓީން  )ޅ(  

 5ށަހ ޅޭ ތާރީޚުން ފ ށިގ ން ނިންމާ ނިންމުން އ  މައްސަލައ އް ހު

 ފޮނުވަްނވާނ އ ވ . ށް)ފަހ އް( ދުވަހުގ  ތ ޭރގައި ިނންމައި، ކޮމިޝަނަ

މ ންބަރުްނ ޙާޟިރުވ   2ކޮމިޓީން ކަމ އް ނިންމަންވާީނ މަދުވ ގ ން  )ކ(  

ތިބ ގ ންނ ވ . މަްއސަލަ ބ ލުމާމ ދު ގޮތ އް ނިންމާ ކޮމިޓީގ  ކޯރަްމ 

 ސަބަބ އް މ ދުވ ރިވ ގ ން އ  ކޮމިޓީގ  ހަމަނުވ ގ ން ނުވަތަ އ ނޫންވ ސް

ދުވ ރިވ އްޖ ނަމަ، އަލުން އ  މ  ނިންމުންތައް ނުނިންމޭ ފަދަ ޙާލަތ އް

ކަތް ހިންާގނ  ވަގުތީ ކޮމިޓީގ  މަސަްއކަތް ފ ށ ންދ ން، އ  މަސައް
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 ކޮމިޓީއ އް ކޮމިޝަނުން އ ކުަލވާލަންވާނ އ ވ .

ގ  މ ންބަރުން ބަދަލުކުރުމަށް މައްސަލަ ބ ލުމާމ ދު ގޮތ އް ނިންމާ ކޮމިޓީ )އ(  

ގ  އިޚްތިޔާރުވ ްސ މުރުކޮމިޝަނަށް ފ ނިއްޖ ނަމަ، އ  ކޮމިޓީ ބަދަލުކު

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގ ންވ އ ވ .

 
 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 23ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .17

ލުމަށް ަމއްސަލަ ބ ލުާމމ ދު ގޮތ އް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހ ޅޭ މައްސަަލއ އް ބ  )ހ( .23 ކޮމިޓީ  ތަޙްޤީޤުކުރާ 

ފިނަމަ، އ  މައްސަލައ ްއ އިމަނިންމާ ކޮމިޓީން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ނިން

އ ކަށައަަޅންވާނ އ ވ . ތަޙްޤީޤުކުރާނ  ވަގުތީ ކޮމިީޓއ އް ކޮމިޝަނުން 

ނުވަތަ އ  ަމއްސަލަައީކ މުޅި ކޮމިޝަނުން ބަލަންޖ ހޭ 

މަ، އ  މަްއސަލައ ްއގަިއ މައްސަލައ އްކަމަށް ކޮމިޝަަނށް ފ ނިއްޖ ނަ

މުޅި . ވ ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީގ  ދައުރު އަދާކުރާނީ ކޮމިޝަނުންނ 

މިޓީން ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަތައް ބ ލުމުގައި ތަޙްޤީޤުުކރާ ކޮ

މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ހިންގަންޖ ހޭ އ ންމ ހައި އިޖުރާއަތުތަކަްށ 

 ޢަމަލުކުރަންވާނ އ ވ .

ޓީއަްށ ޮކމިޝަނުގ  މ ންބަރުން ނޫން މީހުން ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމި )ށ( 

 .ނަށް ލިބިގ ންވ އ ވ ޝަމިޢައްޔަންކުރުމުގ  އިޚްތިޔާރު ކޮ 

ކުރ ޭވ، ންތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީގ  މ ންބަރުންގ  ގޮތުަގއި ޢަްއޔަ )ނ(  

ވަނަ  3ޤާނޫނުގ   ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރުން ނޫން މީހުންނަކީ މި

ކުރ ވޭ މ ންބަރުގ  ންޢަްއޔަ ވަަނ ނަންބަރުގ  ދަށުން 6މާއްދާގ  

ފަރާތްތަކ ްއ  ވާކިބަިއގައި ހުރުން ލާޒިމުކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ

 ކަމުގައި ވާންވާނ އ ވ .

ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިީޓގ  މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު އޮނަހިިރ ޢަދަދަކަށް  )ރ(  

 .ވާންވާނ އ ވ 
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ރަކު އ  ކޮމިޓީގ  ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީގ  މ ންބަރުންގ  ތ ރ އިން މ ންބަ )ބ(  

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނ  ފަރާތުގ  ގޮތުަގިއ ކޮމިޓީން 

 ވާނ އ ވ .ން ރަޢައްޔަންކު

 
 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 24ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .18

މައްސަލަތައް 
ބ ލުމުގައި 

 ފުވ ރިވުން ޞާ އިން 

ތައް ބަލަންވާީނ ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީން މައްަސލަ .24

ފުވ ރިކަާމއ ކު، ކޯޓުަތކާއި ފަނޑިޔާރުންނާމ ދު އޮްނނަންޖ ހޭ އިތުބާރު ޞާއިން

 .ޤާއިމުކޮށް ދ މ ހ އްޓުމުގ  ައާސސްގ  މަްއޗަށ ވ 

 
 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 25ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .19

ކޮމިޝަނުގ  ނުވަތަ 
ތަޙްޤީޤުކުރާ 
 ބާރުތައް ކޮމިޓީގ  

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީން މައްސަލަތައް ބަލައި، ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ  .25

 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮތުގ މަތިންނ ވ . ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާީނ މި

ކުރާ ކޮމިޓީއަށް ަމްއސަލަ ލިބުމުން، އ  މަްއަސލަ ރައްދުވާ ޤުތަޙްޤީ )ހ( 

ގ  ތަޙްޤީޤަށް މަށް ިނންމައިފިނަމަ އ  މައްސަަލއިފަނޑިޔާރު ޙާޟިރުކުރު

 ޙާޟިރުވުމުގ  އަމުރު މައްސަަލ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރަށް ފޮނުަވންވާނީ، އ  

މައްސަލަިއގައި ކުރ ޭވ ތުހުމަތާއި، ތަޙްޤީޤަށް ޙާޟިުރވާންޖ ހޭ ތާރީޚާއި 

)ބާރަ( ަގޑިއިުރގ  ަވގުތުލިބޭ  12ވަގުތު އ ނގޭގޮތަށް މަދުވ ގ ން 

 ގޮތަށ ވ .

ާޤނޫނީ ވަކީލ ްއގ  އ ހީތ ރިކަން ހޯދުމަށް މައްސަލަިއގ  ތަޙްޤީޤުަގއި  (ށ)  

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރު އ ދޭނަމަ، ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ 

)ަސއުވީސް( ަގޑިއިުރގ  ފުރުޞަތު  24ކުރުމަށް މަދުވ ގ ން ންޢައްޔަ

 ދޭންވާނ އ ވ .

ގ ން މައްސަަލ ރައްދުވާ ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީން ބަލަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅި  )ނ(  

މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރ ވޭ މައްސަލަާއއި، އ  ަމއްސަލަިއގ  ފަނޑިޔާރުގ  
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ތަފްޞީލު އ  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރަށް ދިނުމުން، ބަލަމުންދާ 

މައްސަލައާ ގުޭޅގޮތުން ތަޙްޤީުޤ ކޮމިޓީން ކުާރ ުސވާލުތަކަށް ފަނޑިޔާރު 

 ޖަވާބުދޭންވާނ އ ވ .

ދިނުމަށް ިއތުރު ވަގުުތ  ކޮމިޓީން ކުރ ވޭ ުސވާލުތަކަށް ޖަވާބުތަޙްޤީޤު  )ރ(  

ބޭނުންވާކަމަށް މައްސަލަ ަރްއދުވާ ފަނޑިޔާރު އ ދިއްޖ ނަމަ، އ ކަުމގ  

ބާވަތަށް ބަލައި ަޖވާބުދާރީވުމަްށ އ ކަީށގ ންާވ ަވގުތު ދިނުމުގ  އިޚްތިޔާރު 

 ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގ ންވ އ ވ .

ިއ މައްސަލަ ން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގަ ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީ )ބ(  

ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލާ ންރައްދުވާފަރާތުން ޢައްޔަ 

 މަޝްވަރާކުރ ވިދާނ އ ވ .

ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީގ  ފަރާތުން ހިންގާ ތަޙްޤީޤުގައި ދިފާޢުގައި ހ ިކ  )ޅ(  

ވ . ހުށަހ ޅުމުގ  ފުރުޞަތު މައްަސލަ ރައްދުވާ ފަނިޑޔާރަށް ލިބިގ ންވ އ 

ނުގަތުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމާނަމަ، އ  މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ހ އްކ އް ބަލައި

 ނިންމުން ބިނާކުރި ސަބަބުތައް ކޮމިޓީގ  ރިޕޯޓުަގއި ހިމަނަންވާނ އ ވ .

މައްސަލަ ރައްުދވާ ފަނޑިޔާރު ހުށަހަޅާ ހ ކިން ޙާޟިރުކުރުމަށް ތަޙްޤީޤު  )ކ(  

މަށް އ ކަށީގ ންވާ ަވގުތު ކޮމިޓީން ނިންމާނަމަ، އ  ހ ކިން ޙާޟިރުކުރު

 ދުވާ ފަނިޑޔާރަްށ ދޭންވާނ އ ވ .މައްސަލަ ރައް

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު، އ  މައްސަލައަކާ ގުިޅގ ން ތަޙްޤީޤުކުރާ  )އ(  

މައްސަލަ ރައްދުވާ  ޓުކޮމިޓީން ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓ އް އ ކުލަވާލައި އ  ރިޕޯ

 ްނވާނ އ ވ .ފަނޑިޔާރަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށްަޓކައި ފޮނުވަ

)ފަހ އް( ުދވަހުގ  ތ ރޭގައި،  5ތާ ގިނަވ ގ ން ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓު ލިބޭ )ވ(  

ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ތަޙްޤީުޤކުރާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ 

ކަންތައްތަާކއި، އ  މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ކޮމިޓީން ރިޢާޔަްތކޮށްދިނުން 

ށް ހުށަހ ޅުމުގ  އިޚްތިޔާރު އ ދޭ ކަންކަން ބަޔާްނކޮށް ިލޔުމުން ކޮމިޓީއަ
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 .ދުވާ ފަނިޑޔާރަްށ ލިބިގ ންވ އ ވ މައްސަލަ ރައް

ގައި ފާހަގަޮކށްފައިވާ ކަންތައްަތކާ ގުިޅގ ން މުޅި ޓުތަޙްޤީޤު ރިޕޯ )މ(  

 5މައްސަލައާމ ދު ޖުމުލަ ގޮތ އްގައި ވާަހކަ ދ އްކުމަށް މަދުވ ގ ން 

 ވަްނވާނ އ ވ .)ފަހ އް( ދުވަހުގ  ތ ޭރގައި އ ްއ އަޑުއ ހުން ބާއް 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަުޑއ ހުން ބޭއްވުމުން، މި މާއްދާގ  )މ( ގައި )ފ(  

 މައްސަލަިއގ  ައޑުއ ހުންތައް ިނމުނީއ ވ .

ޟިރުވުމުގ  އަމުރު ލިބި، ޙާމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނިޑޔާަރށް ތަޙްޤީޤަށް  )ދ(  

ހ ޅިފައިާވ މަޤުބޫލު ސަބަބ އް ނ ތި ތަޙްޤީޤަށް ޙާޟިރުނުވ އްޖ ނަމަ، ހުށަ

 މައްސަލަ ރައްުދވާ ފަނޑިޔާުރގ  ޣައިުރ ހ ކިތަކުގ  މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

ޙާޟިރުގައި އ  މައްސަަލައކާމ ދު ގޮތ އް ނިންމުމުގ  އިޚްތިޔާރު 

 ކޮމިޓީއަށް ލިބިގ ްނވ އ ވ .

ހުށަހ ޅިފައިވާ މައްސަަލިއގ  ާބވަތަށް ބަލާއިުރ، އ  މައްސަަލ ރައްދުާވ  )ތ(  

ގުތީ ގޮުތން ފަނޑިޔާރުކަމުގ  ަމސައްކަތުން ފަނޑިޔާރު ވަ 

ރުކުރަންޖ ހޭކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފ ނިއްޖ ނަމަ، އ ކަން ކޮމިޝަނަށް ދު

ހުށަހަޅައި، ކޮމިޝަނުގ  ޖަލްސާއަކުން އ ކަމާމ ދު ގޮތ ްއ 

 ނިންމަންވާނ އ ވ .

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނިޑޔާުރ މަޤާމުގ  މަސައްކަތުން ަވުގތީ ގޮތުން  )ލ(  

، ުހށަހ ޅިފައިވާ މަށް ނިންމަންވާނީ އ  މައްސަލަިއގ  ާބވަތަށާއި ދުރުކުރު

ހ އްކަށާިއ، އ  ފަނޑިޔާރު ަމސައްކަުތގައި ދ މިހުރ އްޖ ނަމަ މައްސަލަ 

ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އ ޅިދާނ  ހުރަހަކަށާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގ  އިތުބާރު 

)ފަސްދޮޅަސް(  60ނ ގ ހ އްޓުމުގ  ައސާސްގ  ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް، 

 ށްވުރ  ދިގުނޫން މުއްދަަތކަށ ވ .ދުވަހަ

ސަލަ ރައްދުވާ ފަނިޑޔާުރ މަޤާމުގ  މަސައްކަތުން ަވުގތީ ގޮތުން މައް )ގ(  

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނީ އ   މައިނިން ދުރުކުރުމަށް ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީން 
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މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިާޔރަށް އ ކަމާގުޅޭ ގޮތުން ޖަާވބުދާރީވުމަށް 

 ފަހުއ ވ .ފުރުޞަތު ދިނުމަށް

ިއ ފަނޑިޔާރަކު ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ކުށ އްގ  ތުހުމަތ އްގަ  އީޖިނާ (ޏ)  

ބަންދުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ތަޙްޤީޤު އިދާރާއަކުން ފަނޑިޔާރ އްގ  މައްސަލަ 

ތަޙްޤީޤުކުރަން ފަށައިފިކަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނަށް އ  

ފަދަ މައްސަލައ އް ޝަރީޢަތަށް އިދާރާއަކުން އަންަގއިފިނަމަ ނުވަތަ އ 

ވަަތ އ ފަދަކަމ އް ކުރިކަްނ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހ ޅިއްޖ ނަމަ، ނު

ފަނޑިާޔރ އް މަޤާމުގ  މަސަްއކަތުން ވަގުީތގޮތުން  ސާބިތުވ އްޖ ނަމަ، އ 

އަށ ްއ( ގަިޑއިރު  )ސާޅީސް 48ދުރުކުރުމާމ ދު ޢަމަލުކުރާނ  ގޮތ އް 

މާއްާދގ  ދަށުން  މިތ ރޭގައި ކޮމިޝަނުން ނިންމަންވާނ އ ވ . 

މުގ ކުރިން ފަނޑިޔާުރގ  ބަހ އް ހޯދުން ފަނޑިޔާރަކާމ ދު ފިޔަވަޅު އ ޅު

 ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމ އްނޫނ ވ .

 
 ވަނަ ާމއްދާ އުނިކުރުން. 26ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ ، ތިީރގަިއ ނަކަލުކޮށްފައިވާ  .20

ގުޅިގ ން  ތަޙްޤީޤާ 
 ނޯޓިސް ދިނުން 

ސަލައަކާ ުގޅިގ ން ތަޙްޤީޤ އް ކުރާނަމަ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންގ ންދާ މައް .26

ލޫމާތާއި ފުރުޞަތުތަްއ ޢުުދވާ ފަނޑިާޔރަށް އަންނަނިވި މަމައްސަލަ ރައް

 ދޭންވާނ އ ވ .

ލާއި، މައްސަލައިގ  އަޑުއ ހުން ޞީހުށަހ ޅިފައިވާ މައްސަލަިއގ  ތަފް )ހ( 

 ތާވަލްކޮށްފަިއވާ ތާރީޚާިއ، ަގިޑއާއި ތަން.

އަުޑއ ހުމުގަިއ، ޝަޚްސީ ގޮތުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ މައްސަލަިއގ   )ށ(  

އ ހީަގއި ދިފާޢު ހުށަހ ޅުމާއި، ހ ކިންނާއި ސުވާލުުކރުން، އަިދ  ވަކީލ އްގ 

 ހ ކިން ހުށަހ ޅުމުގ  ފުރުޞަތު.
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 ވަަނ މާއްދާގ  )ހ(، )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 29ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .21

ތަޙްޤީޤުކުރާ 
 މިޓީގ  ރިޕޯޓު ކޮ 

 އަޅާނ  ފިޔަވަޅ އް ިނންމަންވާނީ ދުތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީން ފަނޑިޔާރަކާމ  )ހ( .29

ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަޮކށްފައިވާ ކަންަތއްތަކަށް ޖަާވބުދާރީވުމަށް 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނިޑޔާރަްށ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހުގައ ވ .

ސަލަ ަރއްދުވާ ަފނޑިޔާރާމ ދު މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު، މައް (ށ) 

ންނަ ގޮތް ކަނޑަައޅައި ކޮމިީޓގ  ނިންމުމާމ ދު ފ  ޢަމަލުކުރަން ކޮމިޓީއަށް

 ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނ އ ވ . ޓުގޮތ އް ނިންމުމަށް ކޮމިޓީގ  ިރޕޯ

ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީގ  ރިޕޯުޓަގއިވާ އ ްއޗ އް ރަނގަޅަށް ޭދހަނުވާނަމަ،  (ނ)  

ހަމަ ނޫންކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފ ނިއްޖ ނަމަ، އަދި ނުވަތަ ރިޕޯޓު ފުރި

ވާ ަވކި ކަމ ްއގ  ތަފްޞީލު ނުވަތަ މައްސަލަިއގައި އިތުރު އި ރިޕޯޓުގަ

ތަޙްޤީޤަކަށް ބޭނުންވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފ ނިއްޖ ނަމަ، ރިޕޯޓުގަިއ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ވަކިކަމަާކ ބ ހޭގޮތުން ނުވަތަ މުޅި ަމއްސަލަިއގަިއ 

ންވާ ކަންތައްތައް ސުވާލުަތކ ްއގ  ސިފައިގަިއ ސާފުކުރަން ބޭނު

 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި، އ  މަސަްއކަތްތަްއ ނިންމާނ  ރާތަޙްޤީޤުކު

މުއްދަތ އް ކަނަޑއަަޅއި، މައްސަލަ ކުިރއަްށ ގ ންދިޔުމަށް 

 އ ންގިދާނ އ ވ .

މި މާއްދާގ  )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯުޓ ކޮމިޝަނުން  )ރ(  

 ރިޕޯޓު ަމްއސަލަ ރައްދުާވ ފަނޑިޔާރަށް ދޭންވާނ އ ވ . ފާސްކުރުމުން އ 

 މައްސަލައަކީ ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގ ން ހިންގާފައިާވ ދިއަ

 މައްސަލައ އްނަމަ، އ  މައްސަަލއިގ  ރިޕޯޓު ޢާންމުކުރަންވާނ އ ވ .

 
 ވަަނ މާއްދާގ ، ތިީރގައި ނަކަުލކޮްށފައިވާ )ބ( އުިނކުރުން. 29ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .22

ުތގ  ރިޕޯޓ އް ގޮ މައްސަލަ ބަލަމުންދާއިރު، މައްސަލަ ކުރިއަށްދާ (ބ) .29 

)ތިރީސް( ދުވަހަކުން ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީން  30ލިޔުމުން ކޮންމ  
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 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .

 
 ވަަނ މާއްދާގ  )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 30ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .23

ކޮމިޓީން 
ޤުކުރާ ތަޙްޤީ 

މައްސަލައިގ  
ރިޕޯޓަށް ފަނޑިޔާރު 

 ޖަވާބު ދިނުން 

ތަޙްޤީޤުކުރ ވުނު މައްސަަލިއގ  ރިޕޯޓު ލިބޭތާ ބަންދުދުވަސް ހިމ ނޭގޮތަށް  (ހ) .30

)ހަތ އް( ދުވަހުގ  ތ ޭރގަިއ، ރިޕޯާޓ ގުޭޅގޮތުން  7ގިނަވ ގ ން 

މައްސަލަ  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަާކއި، އ  

ށް ކޮމުގައި ކޮމިޝަނުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އ ދޭ ކަންކަން ބަޔާންނިންމު

ލިޔުމުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހ ޅުމުގ  ފުރުޞަތު މައްސަލަ ރައްދުާވ 

 .ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގ ންވ އ ވ 

 
 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. 32އަދި  31ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ ، ތިީރގަިއ ނަކަލުކޮށްފައިވާ  .24

ފަނޑިޔާރު ލިޔުމުން 
 ހަޅާ ހުށަހ ޅުން ހުށަ 

ކު ިލޔުމުން ކަމ އް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ރަގުޅިގ ން ފަނޑިޔާ ރިޕޯޓާ ޤުތަޙްޤީ (ހ) .31

ވަނަ މާއްދާގ   27ކޮމިޝަނުން އ  ލިޔުމ އްގ  ނަކަލު މި ޤާނޫނުގ  

ދަށުން މައްސަލައިަގިއ ހަރަކާތްތ ރިވުމަށް ކޮމިޝަނުން 

 .ނ އ ވ ންވާހަޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނީ ވަީކލަށް ހުށަޅަ

 15ގ  ނަކަލު ލިބޭތާ މުމި މާއްދާގ  )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ިލޔު )ށ(  

ވަނަ މާއްދާގ  ދަށުން  27)ފަނަރަ( ދުވަހުގ  ތ ރޭގައި މި ޤާނޫނުގ  

މައްސަލަިއގައި ހަރަކާތްތ ިރވުމަށް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކޮށްފައިާވ 

ބުދާރީވ  ލިޔުމަކުން ޤާނޫނީ ވަކީލު އ  ލިޔުމުަގިއާވ ކަންތައްތަކަށް ަޖވާ

 .ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ 

ގުިޅގ ން ފަނޑިޔާރަކު ޝަފަހީ ބަާޔނ އްދޭނަމަ،  ްއވ ސް ަމއްސަލަައކާއ  )ނ(  

ވަނަ މާއްާދގ  ދަށުން މަްއސަލައިަގއި  27ބަޔާންދޭންވާނީ މި ޤާނޫނުގ  

 ހަރަކާތްތ ރިވުމަށް ކޮމިޝަުނން ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ޤާޫނނީ ވަކީުލގ 

ޙާޟިރުގައ ވ . އަދި ފަނިޑޔާރު ދިން ބަޔާނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލު 
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ބުދާރީވ  ޝަފަހީ ަބޔާނ ްއ ދިނުމަށް އ ދި ހުށަހ ޅުމުގ  އިޚްތިޔާުރ ވާޖަ

 .ކޮމިޝަނަށް ލިބިގ ންވ އ ވ 

ކުާރ ޤުސަލައ ްއގައި ގޮތ އް ކަނަޑއަޅާިއރު، ތަޙްޤީކޮމިޝަނުން ބަލާ މައް .32 

ގުިޅގ ްނ  ޅާފައިވާ ރިޕޯޓަށާއި، މިނޫންވ ސް މަްއސަލައާހުށަހަން ކޮމިޓީ

ވަނަ މާއްދާގ  ދަުށން މައްސަލައިަގއި  27ނުގ  ނޫފަނޑިޔާރަކު ނުވަތަ މި ޤާ

އ އްވ ްސ ހަރަކާތްތ ރިވުމަށް ކޮމިޝަުނން ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ޤާނޫީނ ވަކީލު 

ވަަތ ލިޔުމ އް ނުވަތަ ޝަފަހީ ބަޔާނ އް ދީފައިވާނަމަ އ  ލިޔުމުގައި ނު 

 ބަޔާނުގަިއވާ ކަންަތއްތަކަށް ިރޢާޔަތްކުރަންވާނ އ ވ .

 
 ވަަނ މާއްދާގ  ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ އިތުރުކުރުން. 32 ގ ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނު .25

 ފަނޑިޔާރުންނާމ ދު 
 އ ޅޭނ  ފިޔަވަޅުތައް 

ނޑިޔާރ ްއގ  މައްޗަށް ކަނަޑއ ޅޭނީ އ  ފަނޑިޔާރަކު ކުިރ ޢަމަލ އްގ  ފަ (ހ) .32-1

 ޑު މިނަށް ބަލައި ތިރީަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިފޔަވަޅުަތކ ވ .ކުޑަބޮ

 ންނުމާއ ކު ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަމްރީދިނަޞޭޙަތް (1)   

 ޕްރޮގްރާމ އް ފުރިހަމަކުރަން އ ންގުން؛

 ޖަ ދަށްކުރުން؛ހުރި މަޤާމަށްވުރ  ދަރަ (2)   

 ގޮަތށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްަތއް ލިޭބ ގޮތަށް ނުވަތަ ނުލިބޭ (3)   

)ތިނ އް(  3ވަޒީާފގ  މަސައްކަތަށް ނުުކތުން ގިނަވ ގ ން 

 ކުރުން؛ނާމަސްދުވަހަށް މަ

 ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަިކކުރުމަށް ހުށަހ ޅުން. (4)   

ގޮތުން، އޭނާ މަސައްކަތްުކާރ ފަނޑިޔާރ ްއގ  މަްއޗަށް އ ޅޭ ފިޔަވަޅ އްގ   )ށ(  

 ކޮށްގ ން ުނވާނ އ ވ .ކޯޓާ އ އް ދަރަޖައ ްއގ  އ ހ ން ކޯޓަކަށް ބަދަލު
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 ށްަފއިވާ )ނ( އުނިކުރުން.ލުކޮވަަނ މާއްދާގ  ތިރީަގއި ނަކަ 33ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .26

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށްފަިއވަީނ ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގ ްނކަމަށްވާނަމަ،  (ނ) .33 

 މައްސަލައ ްއގ  ރިޕޯޓު ޢާންމުކުރަންވާނ އ ވ . އ 

 
 ަނ މާއްދާގ  )ނ( ގ  ފަހަތަށް ައންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުން.ވަ 33ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .27

ކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުން އ  ޤުްއގ  މަްއސަލަ ތަޙްޤީޑިޔާރ ފަނ (ރ) .33 

ގައި މައްސަލައާމ ދު ނިންމި ނިންމުން އ  ފަނޑިޔާރ އްގ  ފައިލް

ރ ކޯޑްކުރަްނވާނ އ ވ . އަދި ަފނޑިޔާރުންގ  ިއސްތިއުނާފު މަޖިލީހުން އ  

އްސަލައާމ ދު ގޮތ އް ނިންމާފައިވާނަމަ، އ  ަމޢުލޫމާތުވ ސް މަ

  ރ ކޯްޑކުރަންވާނ އ ވ .ްލަގއިފަނޑިޔާރުގ  ފައި

 
 ން.ވަަނ މާއްދާގ  ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާތައް އިތުރުކުރު 33ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .28

މައްސަލަ 
 ސާބިތުކުރުމުގައި 
 ބ ލޭނ  މިންގަނޑު 

ޅޭ ޝަކުާވއ ްއގައި ހުށަހ ޅިފަިއވާ ހ ްއކާއި ޤަރީނާ ނުވަަތ ފަނޑިޔާރަކާމ ދު ހުށަހ  .33-1

އާ ގުޅިގ ން ހޯދާ ހ އްކާއި ޤަރީނާއަށް ބަލާއިުރ އްސަލަކޮމިޝަނުން އ  މަ

މަތަކުްނ އ ކަމ އް ހިނގާކަމަށް ނުވަތަ ހިނގާފަިއވާކަމަށް ުބއްދީގ  ހަ

 ބުރަވ ވޭނަމަ، އ  ޝަުކވާއ އް އ  ފަނޑިޔާަރކާ ދ ކޮަޅށް ސާބިތުވާކަމަށް 

 ކޮމިޝަނުން ނިންމަންވާނ އ ވ .

 

ފަނޑިޔާރުންގ  
އިސްތިއުނާފު 

 މަޖިލިސް 

ފަނޑިޔާރަާކގުޅޭ ޝަުކވާއ ްއ ބަލައި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  )ހ( .33-2

ުކ މަޤާމުން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގ  ތ ރ އިްނ، ފަނޑިޔާރަ

ންތައް ވަކިކުރަން ަރއްޔިތުްނގ  މަޖިލީހަށް ހުށަހ ޅުމަށް ނިންމާ ނިންމު

ފިޔަވަިއ، އ ނޫން ނިްނމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުުރމަށްޓަކައި، 

)ދިހައ އް( ދުވަހުގ  ތ ރޭގަިއ  10ނިންމުމ އް ނިންމާތާ  ން އ ކޮމިޝަނު

ވ . ފަނޑިޔާރަުކ ފަނޑިޔާރުންގ  އިސްިތއުނާފު މަޖިލީހަށް ހުށަހ ޅިދާނ އ 
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ކޮމިޝަނުން މަޤާމުން ވަކިކުރަން ރަްއޔިތުންގ  މަޖިލީހަށް ހުށަހ ޅުމަށް 

 ވ .ނިންމާ ނިންމުމ އް އ ްއވ ސް ގޮތަކުން ިއސްތިއުނާފ އް ނުުކރ ވޭނ އ  

މި މާއްދާގ  )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގ މަތިން އިސްިތއުނާފުކުރ ޭވ މައްސަލަތައް  )ށ(  

ނޑިޔާރުންގ  މައްޗަްށ އ ކުލ ވޭ )ތިނ ްއ( ފަ 3ބ ލުމަށްޓަކައި، 

 ޖުޑީޝަްލ އަހަރަކަްށ ފަނޑިޔާރުންގ  އިސްިތއުނާފު މަޖިލީހ އް، ކޮންމ 

ކަނޑައަަޅއި އ ކަން ީޗފް ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިިނސްޓްރޭޓަރ 

 ންކުރަންވާނ އ ވ .އިޢުލާ

ފަނޑިޔާރުންގ  އިސްިތއުާނފު މަޖިލީހުގ  އިދާރީ އ ންމ ހައި  )ނ(  

 ސާނީ، ޗީފް ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްޭރޓަރ ވ .އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައް

ފު މަޖިލީހުގައި ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ފަނޑިޔާރުންގ  ިއސްތިުއނާ )ރ(  

ކޯޓުގ  މްސުްޕރީއުއްތަމަފަނޑިޔާރު ފިަޔވަިއ ދިވ ހިރާއްޖޭގ  

ފަނޑިޔާރަކާިއ، ދިވ ހިާރއްޖޭގ  ހައިކޯުޓގ  ފަނޑިޔާރަާކއި، ސުޕީރިއަރ 

ންވާނ އ ވ . އަދި ަފނޑިޔާރުންގ  ކޯޓ ްއގ  ފަނިޑޔާރަކު ިހމަނަ

މިޝަނުގ  އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހުގަިއ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮ

 .މ ންބަރުންގ  ތ ރޭގައި ހިމ ނޭ ފަނޑިޔާރަކު ހިމަނައިގ ން ުނާވނ އ ވ 

ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ޮކމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައ ްއ  )ބ(  

ނުން އަޅާ ކޮމިޝަ ކުރިއަްށގ ންދިޔުމުަގއި، ަވުގތީ ގޮތުން އ 

 ފިޔަވަޅުތަާކއި ނިންމާ ނިްނމުންތައް މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އ ދި އ  

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހ ޅުމުގ  ޙައްޤު ޝަކުވާ ރައްުދވާ ފަނޑިޔާރަށް 

ކޮމިަޝނުން އަާޅ  ވ ސް ވަގުީތ ގޮތުން އ . ނަމަލިބިގ ންވ އ ވ 

ހާީއ ކޮމިޝަނުން އ ކަމ ްއގައި ނި ފިޔަވަޅުތަާކއި ނިންމާ ނިންމުންތައް އ 

ނިންމުމ އް ނިންމުމުގ  ކުރިން ފަނޑިޔާރުންގ  އިސްތިއުނާުފ 

ވަތަ އ ނޫންވ ސް ގޮަތކުން ިއސްތިއުނާފ ްއ މަޖިލީހުގައި ނު

 ނުކުރ ވޭނ އ ވ .
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ސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިހާއީ ނިންމުމ އް ސަރވިޖުޑީޝަލް  )ޅ(  

ޖިލީހަށް ގޮތުން ފަނޑިޔާރުންގ  އިސްިތއުނާފު މަ ރުުމގ ކުއިސްތިއުނާފު

މަޖިލީހުން އ ކަމ އްަގއި ނިންމާ ނިންމުމަކީ އ އަށް  ހުށަހ ޅުމުން، އ 

ނިންމުން  ޢުނުނުކުރ ވޭނ  އ ންމ  ފަހުގ  ނިންމުމ ވ . އަދި އ ތަ

ނުވަަތ އ ނޫންވ ސް ގޮތަކުން ިއސްތިއުނާފ އް  ަގއިއ ްއވ ސް ކޯޓ އް 

 ނުވަތަ މުރާޖަޢާއ އްވ ސް ނުުކރ ވޭނ އ ވ .

 ިއސްތިއުާނފު މަޖިލީހުން ބަލާ އިސްތިއުނާީފ ފަނޑިޔާރުންގ  )ކ(  

ވަޅަާކއި ނިންމާ ކޮންމ  ނިންމުމ އް މައްސަލަތަކުަގއި އަޅާ ކޮންމ  ފިޔަ

ސާސްގ  ނ  އަނިންމަންވާނީ ދާއިމީ ޙައްލ އް ލިބިގ ންދާ

ަމޖިލީހުން ބަލާ މައްސަލައ ްއގަިއ ަވގުީތ  މަތިންކަމަށްވީހިނދު، އ 

 ންމައިގ ނ އް ނުވާނ އ ވ .ފިޔަވަޅ އް ނުވަތަ ނިންމުމ އް ނި

ަސލަ މައުޟޫޢީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުން ބަލާފައިވާ މައް )އ(  

ނޫްނ ކޮމިޝަނުން އަޅާފަިއާވ ފިޔަަވޅު އ  ގޮތުން އަލުްނ ބ ލުމާއި އ 

ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގ  ބާރ އް ފަނޑިޔާރުންގ  ިއސްތިއުނާފު 

 މަޖިލީހަކަށް ލިބިގ ނ އްނުވ އ ވ .

ޔާރުންގ  އިސްިތއުނާފު މަޖިލިސް ކަނޑައ ޅުމާއި، އ  މަޖިލީހަށް ފަނޑި )ވ(  

މަޖައްސަންޖ ހޭ އ ންމ ހައި ކަމ އް ހަމަޖ އްސުމުގ  އިދާރީ ގޮތުން ހަ

 30ދު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ަގވާއި ގޮތުން އ ކުަލވާލަންޖ ހޭ 

)ތިރީސް( ދުވަހުގ  ތ ޭރގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 

ަގއި ޓުސްޓްރޭޝަނުން އ ުކލަވާލައި ިދވ ހިސަރުކާުރގ  ގ ޒ  އ ޑްމިނި

 ޝާއިޢުކުރަންވާނ އ ވ .
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 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 40ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .29

 ހަދައި ގަވާއިދު 
 ހިންގުން 

ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގ  މި ޤާނޫނުގައި އ ހ ން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ .40

  ހަދަންޖ ހޭ ގަވާއިދުަތްއ ހަދާނީ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުންނ ވ .ދަށުން

 
 
 ވަަނ މާއްދާގ  ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ އިތުރުކުރުން. 40  ޤާނޫނުގ ބުނ ވިދިޔަ .30

ވާލ ވޭ އު 
ޤާނޫނުތަކުގ  

 މާއްދާތައް 

 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފ ށުމާއ ކު، ދިވ ހިާރއްޖޭގ  ފަނޑިޔާރުންގ   (ހ) .40-1

( ގ  އަންނަނިިވ މާއްދާތައް 2010/13ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އުވުީނއ ވ .

ަވނަ  16ނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ  ތިީރަގިއ ނަކަލުކޮށްފަިއވާ، ބު (1)   

 މާއްދާގ  )ޅ(

 ،މި މާއްދާގ  )ނ( އ ހ ންއޮްތނަމަވ ސް )ޅ( .16     

ދަށު  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން

 ،ރާނީކޯޓަކަށް ފަނޑިޔާރަކު ޢައްަޔންކު

 ،ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލްގ  ލަފާގ މަތިން

ޖުޑީޝަލް  ،އ ކަމަށް ،އުއްތަމަފަނޑިޔާރު 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގައި އ ުދމުންނ ވ .

ަވނަ  38ނަކަލުކޮށްފަިއވާ، ީރަގިއ ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ  ތި (2)   

 މާއްދާގ  )ށ(

ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮިމޝަނުގަިއ  )ށ( .38     

 ންާވނ އ ވ .ތައުދީބީ ކޮމިޓީއ އް އޮންނަ

ަވނަ  39ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ  ތިީރަގިއ ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  (3)   

 މާއްދާ.
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ފަނޑިޔާރަކާމ ދު    

އ ޅޭނ  ތައުދީބީ 

 ފިޔަވަޅުތައް 

ގ  މަްއޗަށް ކަނޑައ ޅޭނީ އ  ނޑިޔާރ އް ފަ .39

ފަނޑިޔާރަކު ކުރި ޢަމަލ އްގ  ކުޑަބޮޑުމިނަްށ 

 .ވާ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅުަތކ ވ ތިރީަގއި  ،ބަލައި

 ނަސޭހަތްދިނުން؛ )ހ(      

 އިންޒާރުކުރުްނ؛ )ށ(      

 ށްކުރުން؛ހުރި މަޤާމަށްވުރ  ދަރަޖަ ދަ )ނ(      

 ކުާރ ކޯޓާ ފަނޑިޔާރު މަސަްއކަތް )ރ(      

އ އްދަރަޖަިއގ  އ ހ ްނ ކޯޓަކަށް 

 ބަދަލުކުރުން؛

 .ށަހ ޅުންހު ވަިކކުރުމަށް ވަޒީާފއިން (ބ)      

 ަވނަ  40 ،ނަކަލުކޮށްފަިއވާ ތިީރަގއި  ޤާނޫނުގ  ދިޔަބުނ ވި (4)   

 .މާއްދާ

ތައުދީބީ    

 މައްސަލަ ބ ލުން 
ދީބީ މަްއސަލަތަްއ ފަނޑިޔާރ ްއގ  ތައު )ހ( .40

އަޅާނީ ޖުޑީޝަލް ތ އް ކަނޑަ ގޮ ،ބަލައި

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  ރަސްމީ 

ވ ތިބި   ޙާޟިރުޖަލްސާއ ްއގައި 

ލަބިްއަޔތުންނ ވ . މ ންބަރުންގ  އަޣް

އ  ގޮތ އް ކަނޑަައާޅއިރު  ،މިގޮތުން

މައްސަލައަކާބ ހޭ ގޮތުން އ ކަށީގ ްނާވ 

މިންވަރުގ  ތަޙްޤީޤ ްއކުރ ވިފަިއ 

 ނ އ ވ .އޮންނަންވާ

ިއވާފަަދ ގ  )ހ( ގަމި މާއްދާ )ށ(     

 ،މައްސަލައ އް ހުށަހަޅަންވާނީ

ކުރ ވިފަިއވާ ތުހުމަތަކާއި އ  ތުހުމަތަށް 
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އ ކަމަްށ  ،ތާއީދު ދ ނިވި ހ ކިތަާކއ ކު

ޑީޝަލް ކަނޑައ ޅިަފިއވާ ފޯމަކުން ޖު

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށ ވ .

މި މާއްދާގ  )ހ( ގަިއވާފަަދ  )ނ(     

ޝަލް ސަރވިްސ މައްސަލައ އް ޖުޑީ

އ   ،ޅުމާއ ކު ށް ހުށަހ ކޮމިޝަނަ

އ   ،ކޮމިޝަނަށް ފ ނިއްޖ ނަމަ

ކޮމިޝަނަށް އ  ަފނޑިޔާރަުކ 

 ވުމުގ  އަމުރު ނ ރ ންާވނ އ ވ .ޙާޟިރު

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނަށް  )ރ(     

 ފަނޑިޔާރ އްގ  މަްއސަލައ ްއ ހުށަހ ޅޭ

ތަޙްޤީޤުކުރާއިރު، އ  ަފނޑިޔާރަުކ 

 އ ްއޗ ްއ ހޯދުމަށް  މައްސަލަިއގައި ބުނާ

މ އް ބޭއްުވމަށްފަހު، އަުޑއ ހު

މައްސަލަިއގ  ބާވަތަާށއި، ފަނޑިޔާރު 

މައްސަލަިއގައި ބުނާ އ ްއޗަކަްށ 

ރިޢާޔަތްކޮށް އ  ފަނޑިޔާރަކު ވަޒީާފއަްށ 

އ ންގުުމގ  ނުނިކުމ  މަޑުކުރުމަށް 

ޮކމިޝަނަށް  އިޚްތިޔާރު އ 

ލިބިގ ންވ އ ވ . މިގޮތަށް ަފނޑިޔާރަުކ 

ރުމުގައިވ ްސ އ  ހުންނަ ހު

ގ  ުމސާރައާިއ ނޑިޔާރ އް ފަ

ޢިނާޔަތްތަކުން މަޙްރޫމ އް 

 ނުކުރ ވޭނ އ ވ .
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ކޮމިޝަނަށް ފ ނިއްޖ  ކޮންމ   )ބ(     

ވަގުތ ްއގައި މި ާމއްދާގ  )ރ( ަގއިާވ 

ޒަރުކޮްށ ނިންމުމާމ ދު އަލުން ނަ

ވަޒީާފއަށް ނުކުތުން މަާނކޮށްފައިާވ 

ފަނޑިޔާރަކު އަނބުރާ ވަޒީާފއަްށ 

 ދާނ އ ވ .ނ ރ ވި

ޑިޔާރ ްއގ  މަްއސަލައ ްއ ފަނ )ޅ(     

ތަޙްޤީޤުކުރަމުން ދަނިކޮށް، ނުވަތަ 

މައްސަލަިއގައި ވަިކގޮތ ްއ 

ކަނޑައ ޅުުމގ  ކުރިން އ  ފަނޑިޔާރަުކ 

ދީބީ ދީފިނަމަ، ތައުމަޤާމުން އިސްތިޢުފާ

މައްސަލަ އ ހިސާބުން ބާޠިުލވާނ އ ވ . 

ނަމަވ ސް މީގ  ސަބަބުން އ ފަދަ 

 ކަމަކުން އްަގއި ހިމ ނޭމައްސަލައ  

އުފ ދުނު މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާީއ 

 ދަޢުވާއަކަށް އަސަރ އް ުނކުރާނ އ ވ .

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނަށް  )ކ(     

ހުށަހ ޅިފައިވާ މައްސަލައަކާބ ޭހ ގޮތުން 

ރުން ލާޒިމްކަަމށް ފ ންނަ ކޮމިޝަނަށް ކު

ކޮންމ  ތަޙްޤީޤ އް ކުރ ިވދާނ އ ވ . 

ށް ްއ ކުރުމަމިގޮތުން ކުރާ ތަޙްޤީޤ  

ނުން ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީއަާކ ކޮމިޝަ

 ނުވަތަ މ ންބަރަކާ ޙަވާލުކުރ ިވދާނ އ ވ .

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުން  )އ(     
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ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުިޅގ ން، 

ޤީޤު ކޮމިޓީއަްށ ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ ތަޙް

ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުކުރުމާ ޙަވާލުުކރ ވިފަިއާވ 

، ރުކޮށްޙާޟިމ ންބަރަކަށް، ހ ކިން 

ހުން ބޭއްވުންފަދަ ަކންތަކުގަިއ އަުޑއ 

ކޯޓަކަށް ލިބިދޭ އ ންމ ހަިއ 

 އިޚްތިޔާރުތައް ލިިބގ ންވ އ ވ .

ފަނޑިޔާރަކާމ ދު އ ްއވ ްސ ތައުދީބީ  )ވ(     

ން އ  ފިޔަވަޅ އް އަަޅއިފިނަމަ، އ ކަ

ފަނޑިޔާރ ްއގ  މަޢުލޫމާތު ފައިލުަގިއ 

ހިމަނަންވާނ އ ވ . އަިދ އ ފަދަ 

ޑިޔާރަކަްށ ޕީ އ  ފަނ ކޮލިޔުމ އްގ 

 ލިބ ންވާނ އ ވ .

ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން ވަކިކޮށްިފ  )މ(     

ހިނދ އްގަިއ، އޭނާއަށް ލިބިގ ންާވ 

ޕ ންޝަނުގ  ޙައްޤު ފިަޔވަިއ، އ ނޫން 

އ ހ ން ޢިނާޔަތ ްއ ލިބުމުން 

 ޙްރޫމުކުރ ވިގ ްނވ އ ވ .މަ

ަވނަ  46ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ  ތިީރަގިއ ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  (5)   

 ދާ.މާއް

ފަނޑިޔާރުންގ     

ޢަދަދު 

 ކަނޑައ ޅުން 

ދަށު ކޯޓުތަކުގ  ތ ރ ިއން ކޯޓ އްަގިއ  .46

ފަނޑިޔާރުން ތިބޭނ  ޢަދަދު ޤާނޫނަކުން 

ދަށު ކޯޓުތަކުގ   ،ކަނޑައަޅާަފއި ނުވާހާހިނދަކު

ރުންގ  ޢަދަދު ކަނަޑއަޅާނީ ޖުޑީޝަލް ފަނޑިޔާ
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 ޗަށްކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ ހުށަހ ޅުމ އްގ  މައް 

ކޮށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ބިނާ

 ކޮމިޝަނުންނ ވ .

ަވނަ  49ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ  ތިީރަގިއ ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  (6)   

 މާއްދާ.

ފަނޑިޔާރަކު    

އ ހ ން ކޯޓަކަށް 

 ބަދަލުކުރުން 

ކަތްކުަރމުންއައި ކޯުޓ ފަނޑިޔާރަކު މަސައް  .49

އ ހ ްނ  ،އުިވގ ންދާ މަރުޙަލާ ފިޔަަވއި

ސް ަފނޑިޔާރަކު އޭނާ އ ްއވ  ،އި ޙާލަތްތަކުގަ

ޢައްޔަންކުރ ވޭ ކޯޓު ނޫން އ ހ ން ކޯޓަކަށް 

ޖުޑީޝަްލ ކައުންސިްލގ   ،ބަދަލުކުރަންވާނީ

ހުށަހ ޅުމަކަށ ވ . މިގޮތުން ފަނޑިޔާރަކު އ ހ ން 

ދަލުކުރ ވޭނީ އ  ބަ ،ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރާނަމަ

ފަނޑިޔާރަކު މަސައްކަްތކުރަުމން އައި ކޯޓާ 

 ގ  ޯކޓަކަށ ވ .ދަރަޖައ އްއ އް  ،އ އްފަދަ

ަވނަ  52ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ  ތިީރަގިއ ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  (7)   

 މާއްދާ.

އ ހ ން    

ކޯޓ އްގައި ވަގުތީ 

ގޮތުން 

ޝަރީޢަތްކުރަން 

ޙަވާލުކުރުމާމ ދު 

ގޮތ އް 

 ކަނޑައ ޅުން 

ގުތީ ގޮތުން އ ހ ން ކޯޓ ްއގ  ވަ  .52

ޝަރީޢަތް ހިންގުން ފަނޑިޔާރަާކ 

 ގޮތ ްއ ގޮތުންބ ހޭ ރުމާޙަވާލުކު

ޖުޑީޝަލް ކަުއންސިލްގ   ،ކަނޑައަޅާނީ 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ  ،ލަފާގ މަތިން

 ކޮމިޝަނުންނ ވ .
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ަވނަ  54ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ  ތިީރަގިއ ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  (8)   

 މާއްދާ.

ފަނޑިޔާރަކު    

ޓުން ބޭރުގ  ކޯ 

ކަމަކަށް 

 ދޫކުރުން 

ޤާނޫނީ  ޝަރުޢީ ދާއިރާގ  ނުވަތަ  )ހ( .54

ކޯޓުން  ،ކަށް ފިަޔވައި ރާގ  ކަމަދާއި

ފަނޑިޔާރަުކ  ،ބޭރު އ އްވ ސް ކަމަކަށް 

 ދުލ އް ނުކުރ ވޭނ އ ވ .

މި މާއްދާގ  )ހ( ގ  ދަށުން  )ށ(     

ަފނޑިޔާރަުކ  ،ހުއްދަކުރ ވޭ ޙާލަތ އްަގއި

ރވިްސ ދޫކުރ ވޭނީ ޖުޑީޝަލް ސަ

އ   ،ކޮމިޝަނުގ  ހުއްަދއަާކއ ކު 

ވ . މުްއދަތަކަށ ކޮމިޝަނުން ކަނޑަައޅާ 

 6 ،އ ްއވ ސް ޙާލަތ އްަގއި ،ތުއ  މުއްދަ

)ހައ އް( މަސްދުވަހަްށވުރ  ދިގުވ ގ ްނ 

 ނުވާނ އ ވ .

ަވނަ  55ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ  ތިީރަގިއ ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  (9)   

 މާއްދާ.

ފަނޑިޔާރަކު    

 ބޭރު ޤައުމަކަށް 

ފޮނުވާފައި 

 ހުރުން 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުގ   .55

ަގއި ނުވަތަ ބޭރު ަޤުއމ އް ،ކުހުއްދައަާކއ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ުމއައްަސސާއ އްަގއި 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަނޑިޔާަރކު ފޮނުވިދާނ އ ވ . 

މިގޮތަށް ފަނޑިޔާރަކު ފޮނުާވފައި ބ ހ އްޓޭނީ 

 )ދޭއް( އަހަރު 2މ ދުނުކ ނޑި ގިނަވ ގ ން 

ވަންދ ނ ވ . މި މުއްދަތު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

 ދ ވިދާނ އ ވ . އިތުރުކޮށްކޮމިޝަނަށް
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ަވނަ  67ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ  ތިީރަގިއ ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  (10)   

 މާއްދާ.

އ އް ފަނިޑޔާރަކަްށވުރ  ގިަނ  )ހ( .67 ޗުއްޓީ ދޭ ފަރާތް    

ފަނޑިޔާރުން ތިބޭ ކޯޓ އްަގިއނަމަ، އ  

ގ  ޗުއްީޓގ  ކޯޓުގ  ފަނިޑޔާރުން

ގ  ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާނީ އ  ކޯޓު 

ޔާރ ވ . އަިދ ކޯޓ ްއގ  އިސް ފަނޑި

ސް ފަނޑިޔާުރގ  ޗުއްީޓގ  އި

ކަންތައްތައް ހަަމޖައްސާނީ 

އުއްތަމަފަނޑިޔާރ ވ . އ އް ފަނޑިޔާރަުކ 

ހުންނަ ކޯޓ އްނަމަ، އ  ފަނޑިޔާރުގ  

ގ  ކަންތައްަތއް ހަމަޖައްސާނީ އ  ޓީ ޗުއް

ފަނޑިޔާރު ުނވަތަ އިްސ ދާއިރާގ  އިްސ 

ުތ އަދާކުާރ ފަނޑިޔާރުގ  މަްސއޫލިްއޔަ

 ފަނޑިޔާރ ވ .

މާއްދާގ  )ހ( ގަިއ މިހ ން މި  )ށ(     

ވަަނ  66އޮތްނަމަވ ސް، މި ޤާނޫނުގ  

މާއްދާގައި ބުނ ފަިއާވ ޞިއްޙީ 

ސަބަބަށްޓަކައި ދޭ ިދގު މުއްދަތުގ  

ބ ހޭގޮތުން ގޮތ އް ަކނޑައަޅާީނ  ޗުއްީޓއާ

ންސިްލގ  ަލފާގ މަތިން ޖުޑީޝަލް ކައު

 ޔާރ ވ .އ  ކޯޓ އްގ  އިސް ފަނޑި
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ރަން ފ ށުމާއ ކު، ދިވ ހިާރއްޖޭގ  ކޯޓުަތުކގ  ޤާނޫނު މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކު ށ()  

 ( ގ  އަންނަނިވި ާމއްދާތައް ުއވުނީއ ވ .2010/22)ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

ަވނަ  23ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ  ތިރީަގިއ ނަކަލުކޮށްފައިާވ،  (1)   

 މާއްދާގ  )ށ(

ިޖސްޓްރާރ ސުޕްރީމްކޯޓުގ  ރަ )ށ( .23    

އ ހ ން  ޔަންކުރާނީ ސުޕްރީމްކޯޓުގ  ޢައް

ފަނޑިޔާރުންގ  މަްޝވަރާާއއ ުކ 

 އުއްތަމަފަނޑިޔާރ ވ .

ަވނަ  49ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ  ތިރީަގިއ ނަކަލުކޮށްފައިާވ،  (2)   

 މާއްދާގ  )ށ(

ރާީނ ހައިކޯޓުގ  ރަޖިސްޓްރާރ ޢަްއޔަންކު )ށ( .49     

މަތިން ހައިކޯޓުގ  ފަނިޑޔާރުންގ  ަލފާގ 

 ޓުގ  އިސް ފަނޑިޔާރ ވ .ހައިކޯ

ަވނަ  59ނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ  ތިރީަގިއ ނަކަލުކޮށްފައިާވ، ބު (3)   

 މާއްދާގ  )ށ(

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަުކގ  ރަޖިސްޓްރާރ  )ށ( .59     

ޢައްޔަންކުރާނީ އ  ކޯޓ އްގ  ޤާޟީންގ  

 ޟީއ ވ .ލަފަޔާއ ކު އ  ކޯުޓގ  އިސް ޤާ 

ަވނަ  93ކަލުކޮށްފައިާވ، ގ  ތިރީަގިއ ނަބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނު (4)   

 މާއްދާ

ތަކުގ  ކޯޓު    

އިދާރީ 

 މުވައްޒަފުން 

ކޯޓުތަުކގ  ރަޖިސްޓްރާރިއން ފިޔަވަިއ  .93

ކޯޓުތަކާިއ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 

އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ  އ ންމ ހައި 

 ވަިކކޮށް، މުވަްއޒަފުންނަށް ވަޒީފާދީ، ަވޒީފާއިން
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ފުންނާބ ހޭ ންދީ މުވަްއޒަމަޤާމުގ  ކުރިއ ރު

ގައިާވ އ ންމ ހައި ކަންކަން މި ޤާނޫނު

ޓްމަންޓް އޮފް ގޮތުގ މަތިން ބަލަހައްޓާީނ ިޑޕާ

 ޖުޑީޝަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުންނ ވ .

 
 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 41ބުނ ވިދިޔަ ޤާނޫނުގ   .31

 ހިނދަކު؛ވާހާ ބުނ ފައި ނުމި ޤާނޫނުގައި އ ހ ންގޮަތކަށް (ހ) .41 މާނަކުރުން 

އ ވަީނ، އޮޑިޓް ޤާޫނނު )ޤާނޫނު  ބުނ ފައި "އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލް" ކަމަށް
 ޮއޑިޓަރ ޖ ނ ރަލަށ ވ . ( ގ  ދަށުްނ އިސްކޮށްފަިއވ2007/4ާނަންބަރު 

އ ވަީނ، ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް  "ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނ ފައި

 ކޮމިޝަނަށ ވ .

ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގައި ހާބުނ ފައި ނުވާ މި ޤާނޫނުގައި އ ހ ންގޮަތކަށް )ށ(  
ފަިއވާ މުއްދަތުތަްއ ގުނާނީ ބަންދުދުވަސްތަްއ ހިމ ނޭ ބަޔާންކޮށް
 ގޮތަށ ވ .

 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވ ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވ ހިަސރުކާރުގ  ގ ޒ ުޓގަިއ  .32

 ޚުން ފ ށިގ ްނނ ވ .ޝާއިޢުކުރާ ތާރީ

 


