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 ގެ ނިޔަލަށް(   2019ނޮވެންބަރު    28އިން   2019ނޮވެންބަރު    24ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞ ލް ) ކޮމިޓ    ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ 
 

# 
ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  
ތާރ ޚާއި މަޝްވަރާކުރެވުނު  
 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރ ޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 

2019 

1.  
ގައި   2019 ޑިސެންަބރު 1

 ވަނަ ަބއްދަލުުވން  62ޭބއްވުނު 

ކައިވެނ ގެ ނަމުގައި ގުޅުން އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ    13އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު    26

 ާބއްވައި އެކުއްޖާ ަބލިވެއިން މައްސަލަ

ނޮވެންަބރު  25
2019 

މައްސަލައާ ގުޅިގެން،  މިނިސްޓްރ  މި   ރިޔާސަތުން
އޮފް ޖެމންޑަރ، ފެމިލ  އެންޑް ސޯޝަލް 
ސަރވިސަސް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  

މިނިސްޓްރ  އޮފް  އަދި ސަރވިސް
ކޮމިޓ އަށް ގެ ޭބފުޅުން އެޑިއުކޭޝަން 

 ކޮސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވިޙާޒިރުކުރު
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2.  
ގައި   2019ޑިސެންަބރު  3

 ަބއްދަލުުވން ވަނަ  63ޭބއްވުނު 

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ކުދިންތަކެއް  -1

އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖެއް ަބނެދ 

 ދިރާސާކުރުން މޫދަށްލ  މައްސަލައެއް

ޑިސެންަބރު  3
2019 

 ރިޔާސަތުން

މި މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާުތ 

މިނިސްޓްރ  އޮފް  ސަފުކުރެއްވުމަށް

ޖެމންޑަރ، ފެމިލ  އެންޑް ސޯޝަލް 

ސަރވިސަސް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  

ސަރވިސް އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ކޮމިޝަން އޮދް ދަ މޯލްޑިވްސް އަށް ސިޓ  

 ފޮނުވުމަށް ނިންމެވި.

ބ. ގޮއިދޫ ކުދިންތަކަކަށް ޖިންސ   ގޯނާ ކުރި މައްސަލަ   -2

 ދިރާސާކުރުން

އޮކްޓޫަބރު  16
2016 

ކޮމިޓ ގެ 
 ރިޔާސަތުން

އެންމެ ފަހުގެ މި މައްސަލައާގުޅޭ 

ިމނިސްޓްރ   މަޢުލޫމާތު ސަފުކުރެއްވުމަށް

އޮފް ޖެމންޑަރ، ފެމިލ  އެންޑް ސޯޝަލް 

ސަރވިސަސް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  

ސަރވިސް އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ކޮމިޝަން އޮދް ދަ މޯލްޑިވްސް އަށް ސިޓ  

 ފޮނުވުމަށް ނިންމެވި.
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3.  
ގައި  2019ނޮވެންަބރު  28

 ވަނަ ަބއްދަލުުވން  61ޭބއްވުނު 

ކައުންސިލްގެ ނަިއުބ ރައ ސް ކުޑަކުދިންތަކަކަްށ ލ. މާަބއިދޫ  -3

 ޖިންސ  ގޯނާ ކުރި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުން 

 2019އޮގަސްޓު  4
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  

 އޮތޯރިޓ 

އެޓާނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން ދޭންޖެހޭ 

ލޯކަލް   ޤާނޫނ  ލަފާ ވ  އެންމެ އަވަހަްށ 

އެޓާނ    ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ އަށް ދިނުމަށް  

އޮފ ހަށް ސިޓ  ޮފނުވުމަްށ  ޖެނެރަލްގެ

   ނިންމެވި.
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 ގެ ނިޔަލަށް(   2019  ޑިސެންބަރު  5އިން   2019  ޑިސެންބަރު  1ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ) ކޮމިޓީ   ޖުޑީޝިއަރީ 

 

# 
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  
ތާރީޚާއި މަޝްވަރާކުރެވުނު  

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
 މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 

2019 

1.  
ގައި   2019 ޑިސެންަބރު 2

 ވަނަ ަބއްދަލުުވން  58ޭބއްވުނު 

 ،ހައިލަމް އަޙުމަދު އަލްއުސްތާޛު އިސްޤާޟީ  ކޯޓުގެ ކްރިމިނަލް

  ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް ގުޅޭގޮތުން ވަކިކުރުމާ މަޤާމުން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ

 މަްއސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ ކޮމިޝަނުން

ޑިސެންަބރު  02
2019 

 ޓޭަބލް އޮފީސް 

ވަނަ ދުވަހު  2019 ޑިސެންބަރ   2
ވަަނ   57ޭބއްވުނު މި ކޮިމޓީގެ މި އަހަރުގެ  

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެ  ،ަބއްދަލުވުމުގައި
މެްނަބރުންެގ  8ވޯޓުގައި ަބއިވެރިވި 

އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ، 
އިސްވެދެންނެވި މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް 
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ަބއްލަވައި 
ނިންމަވާފައިވަނީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ 
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނު 

)ޖުޑީޝަލް  2008/10ނަންަބރު 
 ،ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫުނ( އާއިސަރވިސް 

އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް ެބއްލެވުމަށް 
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުްނ 
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިޖުރާޢަތްތަކާ 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް 

 ފެންނަކަމަށް 
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2.  

ަޢއިނާން ކ. ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯުޓގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު 

ޢަލީ މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ުޖޑީޝަލް 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ޑިސެންަބރު  02
2019 

 ޓޭަބލް އޮފީސް 

ވަނަ ދުވަހު  2019 ޑިސެންބަރ   2
ވަަނ   57ޭބއްވުނު މި ކޮިމޓީގެ މި އަހަރުގެ  

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެ  ،ަބއްދަލުވުމުގައި
މެްނަބރުންެގ  8ވޯޓުގައި ަބއިވެރިވި 

އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ، 
އިސްވެދެންނެވި މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް 
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ަބއްލަވައި 
 ނިންމަވާފައިވަނީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނު 
)ޖުޑީޝަލް  2008/10ނަންަބރު 

 ،ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫުނ( އާއި
އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް ެބއްލެވުމަށް 
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުްނ 
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިޖުރާޢަތްތަކާ 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް 

 ށް ފެންނަކަމަ

3.  

ރ. މާކުރަތު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު 

ޢަދުނާން ޙުސައިން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުްނ 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ޑިސެންަބރު  02
2019 

 ޓޭަބލް އޮފީސް 

ވަނަ ދުވަހު  2019 ޑިސެންބަރ   2
ވަަނ   57ޭބއްވުނު މި ކޮިމޓީގެ މި އަހަރުގެ  

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެ  ،ަބއްދަލުވުމުގައި
މެްނަބރުންެގ  8ވޯޓުގައި ަބއިވެރިވި 

އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ، 
އިސްވެދެންނެވި މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް 
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ަބއްލަވައި 
 ނިންމަވާފައިވަނީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނު 
)ޖުޑީޝަލް  2008/10ނަންަބރު 
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 ،ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫުނ( އާއި
އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް ެބއްލެވުމަށް 
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުްނ 
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިޖުރާޢަތްތަކާ 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް 

 ފެންނަކަމަށް 
 

4.  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު ހުސްވުމާ ގުޅިގެން، އެ މަޤާމަށް މީހަކު  

ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ 

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ޑިސެންަބރު  02
2019 

 ޓޭަބލް އޮފީސް 

އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް، 
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް 

ކޮމިޓީއަށް  ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް
 ކޮމިޓީ އަށް ވަޑައިގެން ފެންނަކަމަށް

 8ވޮޓުގައި ަބއިވެރިވި ވަޑައިގެންނެވި 
 މެންަބރުންގެ އިއްތިފާުޤން.

 

5.  

ވަނަ ާމއްދާގެ  147ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ދަށުން، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް މ.ގުލްފާމްގެ، އަލްއުސްތާުޛ 

އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން ޢައްޔަނުކުރެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ޑިސެންަބރު  02
2019 

 ޓޭަބލް އޮފީސް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ 
ޤާނޫނީ އިޖުރާޢަތުތައް ޖުޑީޝަލް 
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުްނ 
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް ކޮމިޓީއަށް 

 ށް ފެންނަކަމަ
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6.  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  148ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ދަށުން ސުޕްރިމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ސ.މީދޫ، 

ހަސަންކާރިގެ، އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ  

 ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ޑިސެންަބރު  02
2019 

 ޓޭަބލް އޮފީސް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ 
ޤާނޫނީ އިޖުރާޢަތުތައް ޖުޑީޝަލް 
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުްނ 
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް ކޮމިޓީއަށް 

 .ފެންނަކަމަށް
 
 


