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 ވަނަ  37ގެ  ދައުރު ދެވަނަ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހު ދުވަ ބުދަ  ވި 21 މަހުގެ  އޮގަސްޓު  އަހަރުގެ ވަނަ 2019
   އަށް ( ޤާނޫނު ޮކމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ) 2008/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ފާސްކުރެްއވި ޖަލްސާއިން

 ސެޕްޓެންބަރު  3 ،ަމތިންވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ޤާނޫނު، ގެަނއުމުގެ  އިޞްލާޙު ވަނަ 2

މި ބިލު  ،ދުވަހު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން އަންގާރަ ހ( ވ1441ި މުޙައްރަމް 4) 2019
 ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއިޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ. ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2019/11 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

       އަށް  )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ( 2008/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2

 

 .ގެަނއުން އިޞްލާޙު އަންނަނިވި އަށް ޤާނޫނު ކޮމިަޝނުގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް 2008/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 
 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 5ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .1

 މެންބަރުންގެ 
 ލާޒިމުވާ  ހުރުން 

 ސިފަތައް 

ވަނަ  10ަވނަ ނަންބަރާއި،  8ވަނަ ނަންބަރާއި،  6ވަނަ މާއްދާެގ  3މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .5

ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ނަންބަރުގައި 
 ދެމިތިބޭއިރު ތިރީގައިމިވާ ސިފަތައް އެ މެންބަރުންގެ ކިަބއިަގއި ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.

 މުސްލިމަކު ކަމުގަިއވުން؛  .1   

ދިވެހި ރަްއޔިތަކު ކަމުަގއިުވން، އަދި ބޭުރ ޤައުމެްއެގ ރައްޔިެތއްކަުމގަިއ   .2   
 ނުވުން؛

 )ތިރީސް( އަހަރު ވެފަިއވުން؛ 30ޢުމުރުން   .3   

އިސްލާމްދީނުގަިއ ޙައްެދއް ަކނޑައެޅިފަިއވާ ކުށެްއ، ުނވަަތ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެްއ،   .4   
ނުވަތަ ރިޝްވަުތގެ ކުށެއް ުކރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުަގއި 

 ނުވުން؛
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުވަަތ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ   .5   

އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ުނވަތަ ޢަްއޔަންކުރެވޭ ިސޔާސީ މަޤާމެްއ ފުރަމުންދާ މީހަކު 
 ކަމުގައި ުނވުން؛

ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ މެންަބރު ކަމުަގއި ނުވަަތ ިސޔާސީ ޕާޓީެއްއގައި   .6   
 ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހަކު ކަމުަގއި ނުވުން؛
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 .ހަމައަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގަިއވުން ބުއްދި  .7   

ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މެންބަރު  10ވަނަ މާއްދާގެ  3މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

 ވާންވާނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްީރމްކޯޓުގައި ވަކާލާުތކުރުމުގެ ހުްއދަ ލިބިފައިވާ މީހަކަށެވެ.
ަބޔާންކުރެވިަފިއާވ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވަނަ މާއްދާގައި  3މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ބަންޑާރަނައިބު ފިޔަވަިއ، ެއހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ 
ގޮތުަގއި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު، ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ގޮުތގަިއ ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާ ނުވަަތ 

 ވަކާލާތުކޮްށގެން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯުޓތަކުަގއި
 ނުވާނެެއވެ.

 

  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

ކޮމިޝަނުގެ 
ރައީސާއި 

ނައިބުރައީސް 
ޢައްޔަންކޮށް 

 ވަކިކުރުން 

ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސަާކއި، ނައިބުރައީަސކު ޢަްއޔަންކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންެގ  )ހ( .7
އަދި ިމގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސަާކއި، . ކޮމިޝަުނގެ މެްނބަރުންނެވެތެރެއިން، 

   މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރާތާ ގިނަެވގެްނ  ނައިބުރައީސަކަށް ަޢއްޔަްނކުރާ ބަޔަކު، އެ
މަޖިލީހަށާއި  ރައްޔިތުންގެ  ތެޭރގައި  ގަިޑއިރުގެ  (އަެށއް ސާޅީސް ) 48

 .އަންގަންވާެނއެވެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކޮމިޝަނުން 
ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސް ނުވަަތ ނައިބުރައީސް އެ މަޤާމުން ަވކިވާނީ ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސް  )ށ(  

 ނުވަތަ ނައިބުރައީސް އެ މަާޤމުން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 
)ހަތަރެއް( މެންބަރަކު، ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅައި، އެ ޖަލްސާއަށް  4

 ޙާޟިރުވެ ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވާ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރުމުންނެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ރައީްސގެ އިތުާބރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޖަލްސާއެއްގެ ރިާޔސަތު  )ނ(  

ކޮމިޝަނުގެ ަނިއބުރައީސެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުެގ ނައިބުރައީްސގެ އިތުބާރު ، ބަލަހައްޓާނީ
ހެޅިފައިވާ ޖަލްސާއެްއގެ ރިޔާސަތު ަބލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަނުގެ ނެތްކަމަށް ހުށަ

ރައީސްެއވެ. ކޮމިޝަުނގެ ރަީއސް އަދި ނައިބުރައީސަށް ިރޔާސަތު ބެލެހެއްޓެން ނެތް 
ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ، ކޮމިޝަނުގެ 

 ވެ.މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެކަމަްށ ކަނޑައެޅޭ މެންބަރެކެ 
  ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސް ުނވަަތ ނައިބުރައީްސގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ،  )ރ(  

އެ ނިންމުމަށް ވޯޓަށް އަަހިއ ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު މެނުވީ ކޮމިޝަނުެގ އިތުރު 
ނުވާނެއެވެ. އަދި ކޮިމޝަނުގެ ރައީސް ނުވަތަ  މަސައްކަތެއް ތާވަުލކޮށްގެން 

އިތުބާރު ނެތްަކމަށް ހުށަހެޅި ފާސްވެއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ނައިބުރައީްސގެ 
 ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުން އެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ.
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ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސް ުނަވތަ ނައިބުރައީްސގެ އިތުާބރުނެތްކަމަށް ފާސްކުރާ  )ބ(  
 ހުށައެއްޭނޭޅނެއެވެ.ފާސްކުރުމާމެދު އެއްެވސް ކޯަޓކަށް މައްސަލަެއއް 

 ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 4ހ( ގެ ވަަނ މާއްދާގެ ) 10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

  ނަންބަރާިއ  ވަނަ 8ވަނަ ނަންބަރާިއ،  6ވަނަ މާއްާދގެ  3މި ޤާނޫނުގެ  (4) )ހ( .10 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކުރެވޭ މެންބަރުން ންވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޢައްޔަ 10

ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނެްއެގ ދަށުން އިންތިޚާބުކުެރވޭ ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް 
 ކުރިމަތިލުމުން؛

ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ނަންބަރެއް  6ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

 އިތުރުކުރުން.

އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދޭފަދަ ދާއިމީ ޙާލަތެއް މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  (7) )ހ( .10 
 ކުރިމަތިވުމުން.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސްެގ މަޤާމު ނުވަތަ ނައިބުަރއީސްެގ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެކަމަްށ  (ށ) .10 
ދެމީހުންކުރެ މީހަކު އެމީހެއްގެ މަޤާމުން ބެލޭނީ،ރައީސާއި ަނއިބުރަީއސްއާ 

ެގ އިސްތިޢުފާދިނުމުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނު
ރައީސް ނުވަތަ ނައިބުަރއީްސެގ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރުމުންނެވެ. ނުވަތަ ެއއިން 

 .ވޭ ާޙލަތެއް ކުރިމަތިވުމުންނެވެފަރާތެއްގެ މެންބަރުކަމުގެ މަާޤމު ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލެ

ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް  7ވަނަ ނަންބަރާއި  6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 އިޞްލާޙުކުރުން.

އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ޖެހިލުންވުމެއްނެތި، ވަކި ފަާރތަކަށް މަންފާއެއް  (6) (ހ) .17 
ތަޢައްޞުބުން އެއްކިާބވެހުރެ މުސްތަޤިއްލުކަމާެއކު، ޢަދުލު ހޯދައިދިނުމެއްނެތި، 

އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ކަްނތައްތައް ހިންގުުމގަްއޔާއި ކޯުޓތަކާގުޅޭ އެހެނިހެން 
ކަންތައްތަްއވެސް ޤާނޫނުއަާސސީއާއި ޤާނޫނާ ެއއްގޮތަށް ކުރުމާއި ކަންކަްނ 

 ނިންމުން؛
މައްސަލައަކާ ގުިޅގެން މެންބަރަކު ކުރާކަމަކުން، ުނވަތަ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ  (7)   

ބައިވެިރވާ ބަިއވެރިވުަމކުން، ނުވަތަ ދައްކާ ވާހަަކއަކުްނ، ނުވަތަ ފާޅުކުރާ 
 ޚިޔާލަކުން، ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ގޮަތކުން، އެ މެންބަރެއްގެ 

 ފުވެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭނެ އެްއވެސް ކަެމއް ނުުކރުން؛ޞާއިން
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 ވަަނ މާއްދާގެ، ތިީރގައި ނަކަުލކޮްށފައިވާ )ށ( އުިނކުރުން. 17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

ާއ ( ހ)ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމެއްަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރެްއ މި މާއްދާގެ  (ށ) .17 

ޚިލާފަށް ކަމެއްކޮށްފަިއވާކަމަްށ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަަޅިއފިނަމަ، އެ މެންބަރަކު 

މިޝަނުން ނިންމާފައިވާ އެކަެމއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބައިވެިރެވގެން ކޮ

 .ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ

 ވަަނ މާއްދާގެ، ތިީރގައި ނަކަުލކޮްށފައިވާ )ނ( އުިނކުރުން. 17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8

ޯކޓަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއް ޤާޫނނާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކޮށްފަިއވާ ކަމަށް ޝަރުޢީ  (ނ) .17 
ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެކަެމއްަގިއ ކޯޓުން ކަނޑައަާޅ ގޮެތްއގެމަތިން ކޮމިޝަނުން ޒިންމާ 
އުފުލުމުގެ އިތުރަށް، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި އެ މެންބަރަކާމެދު ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން 

 .ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޯކޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ

 އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަަނ މާއްދާ 19ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

 ކޮމިޝަނުގެ 
 ޖަލްސާތައް 

 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް ބާްއަވންވާނީ މި މާއްދާގަިއވާ ގޮތުެގމަތިންނެވެ. .19

)އެކެްއ( ފަހަރު  1ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާެއއް މަދުވެގެން ކޮންމެ މަހަކު  )ހ(  

 ބާއްވަްނވާނެެއވެ.
ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޖަލްާސގެ އިތުރުން، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  

 ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން ގޮަތކަށް ޮކމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެއް ޭބއްވިާދނެއެވެ.
 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއަކަށް ޮގވާލުން؛ (1)   

 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާެއއް ބޭްއުވމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމުން؛ (2)   

)ހަތަރެއް( މެންބަރުން ޖަލްސާއެއް  4ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  (3)   

 ބޭއްވުމަށް އެދުން؛
 ކުއްލި ޖަލްސާެއއް ބޭްއވުމަށް މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއިވާ ގޮުތެގމަތިން ނިންމުން. (4)   

ޖަލްސާއެއް ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާްއވަންެޖހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ފިޔަަވއި، ކޮމިޝަނުގެ  )ނ(  
)ބާރަ( ގަިޑއިރުގެ ނޯޓިހެއް މެންބަރުންނަށް  12ބާއްވަްނވާނީ މަދުވެގެން 

 ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ުކއްލި ޖަލްސާއެއް ބޭްއވޭނީ، ކޮމިޝަުނެގ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  )ރ(  

 )ތިނެއް( މެްނބަރުން ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާެއއް ބޭްއވުމަށް އެދި ސަބަބު  3މަދުވެގެން 

ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އަދި އެ ޙާލަތުގައި ކޮމިަޝނުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެްއ 
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ބޭއްވޭނެ އިންތިޒާމު ކޮިމޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެެނރަލް ވީއެންމެ ައވަހަކަށް 
 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިާޞޞްގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ކަމަކާެމދުވެސް ުކއްލި ޖަލްސާެއއް  )ބ(  
     ބޭއްވުމަށް އެދެވިދާނެެއވެ. އެހެންނަމަވެސް ުކއްލި ަޖލްސާއެްއގަިއ ނިންމޭނީ، 
އެ ޖަލްސާ ބޭްއވުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ނުވަތަ އެ މައްސަަލއާ ގުޅުންހުިރ 

 ކަންކަމަށެވެ.
   )ބާރަ( ގަޑިއިުރގެ ތެރޭަގިއ  12ކުއްލި ޖަލްސާެއއް ބޭްއވުމަށް އެދޭތާ ގިނަެވގެން  )ޅ(  

 އެ ޖަލްސާއެއް ާބްއވަންވާނެެއެވ.
    އެްއވެސް ސަބަބެއް މެދުެވރިވެގެން ުކއްލި ޖަލްސާއަަކށް ޙާޟިރުނުވެވުނުނަމަ،  )ކ(  

)ސާޅީސް އަށެއް(  48އެ ޖަލްސާއެއް ތާވަލުކުެރވުުނ ވަގުތުން ފެށިގެން ލަސްވެެގން 

 ގަިޑއިރުެގ ތެރޭަގއި އެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުުނވެވުނު ަސބަބު ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސަްށ 
 އެ މެންބަރަކު ލިޔުމުން އަންަގންވާނެެއވެ.

 ވި ފަދައިން އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނި 20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާެއްއގެ ިރޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މީހަުކ، ޮކމިޝަނުގެ އެ ޖަލްާސަގއި  (ރ) .20 
ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި ވޯުޓ ދީގެން ނުވާެނއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކަމަކާމެދު ނަާގ 

ޙާލަތެއްަގިއ އެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ވޯޓުގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ޢަދަދު ހަމަހަމަވެއްޖެ 
 ބަލަހައްޓާ މީހަކު އޭނާއަށް ފެންނަ ކޮޅަކަށް ވޯޓު ދޭްނވާނެެއވެ.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11

ދިވެހިާރއްޖޭެގ އުއްތަމަފަނޑިޔާާރއި، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯުޓގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި،  (ށ) .21 
ކޯޓުތަުކގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާބިލުކަމާއި މަސައްކަުތގެ ފެންވަރު ވަޒަްނކުރުމާއި، 

އެ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ  ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭގޮތުން އުފުލާ ޝަކުވާތައް ބެލުމާިއ،
ވަކިކުރަންޖެހޭ މީހުން ވަކިކުރުމަށް ރަްއޔިތުންގެ  ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމާިއ، މަޤާމުން

 .ލީހަށް ހުށަހެޅުންމަޖި

ނަންބަރު  ހަތަރުވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން  4ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12

 އިތުރުކުރުން.

 

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާބިލުކަާމއި ަމސައްކަުތގެ ފެންވަުރ ަވޒަންޮކށް ކުރިއެރުން ދޭނެ  (5) (ނ) .21 
 ގޮތް؛

 ؛ގޮތް ފަނޑިޔާރުން އެއް ކޯޓުން އަެނއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ (6)   



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1108 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

 8 

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ނުވަތަ ާޤނޫނީ ދާއިރާގެ މަސައްކަަތކަށް ނުވަތަ ތަމްރީނަށް  (7)   
ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްަގިއ ނުވަތަ ބައިނަލްޢަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއެްއގަިއ 

 ؛ލުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްމަސައްކަތްކުރުމަށް ފަނޑިޔާުރން ވީއް
 ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫާކއި ފެންވަރާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުަގއި ަޢމަލުކުރާނެ ގޮތް. (8)   

ަވނަ މާއްދާގެ )ބ( އަިދ )ޅ( އިޞްލާޙުކޮްށ، އެ މާއްާދެގ )ޅ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަިނވި  21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .13

 އަކުރުތައް އިތުރުކުރުން.

 

އިންާޞފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ޢާންމު އިދާރީ ކަންކަން ރާވައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު (ބ) .21 

 ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ލަފާެގމަތިން ފަނޑިޔާރުގެ ރުހުން  )ޅ(  

ދަރަޖައެްއގެ އެހެން ހޯދުމަށްފަހު، އެ ފަނޑިޔާރަުކ މަސައްކަތްކުރަމުން އަިއ ކޯާޓ އެްއ 

 ކޯޓެްއގައި ަވގުތީ ގޮތުން މަަސއްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުން.
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ުނވަތަ ޤާޫނނީ ދާއިރާގެ މަަސއްކަތަކަށް ނުވަތަ ތަމްރީނަށް ނުވަތަ  )ކ(  

ބޭރު ޤައުމެއްގައި ނުވަތަ ބައިނަލްޢަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާެއއްަގއި މަސައްކަްތކުރުމަށް 

 ވީއްލުން.ފަނޑިޔާރުން 

ފަނޑިޔާރަކު އެދިއްޖެނަމަ، އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓާ އެއް ދަރަޖައެްއގެ އެހެން  )އ(  

 ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުން.

ހައިކޯޓާިއ، ސުޕީރިއަރ ޯކޓުތަކުގެ އިސް ފަނޑިޔާުރންނާއި އިސް ޤާޟީން  )ވ(  

މެޖިސްޓްރޭޓުްނ ކުރުމާިއ، ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ އިސް ޤާޟީންނާއި، އިސް ންޢައްޔަ

 ކުރުމާއި ބަދަލުކުރުާމިއ ވަކިކުރުން.ންޢައްޔަ

ހައިކޯޓާިއ، ސުޕީިރއަރ ކޯުޓތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަުކގެ ފަނޑިޔާެރްއގެ މަޤާމު  )މ(  

 ކުރުްނ.ންހުސްވެއްޖެނަމަ ހުސްވާ މަޤާމަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަ

 ފަނޑިޔާރުްނެގ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.ފަނޑިޔާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލް ބަލަހައްޓައި،  )ފ(  

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން  21ވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެ .14

 ޑިޕާޓްމަންޓް 
އޮފް ޖުޑީޝަލް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 އުފެއްދުން 

އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ޢާންމު އިދާރީ ކަންކަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު )ހ( .1-21

ރާވައި ހިންަގއި ބެލެހެއްުޓމަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު 
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ ނަމުގައި އިދާާރއެްއ 

 .އުފެދުނީއެވެ

އުފެދުމާެއކު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ އިދާރާ  )ށ(  

ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގަމުންައއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނ 

         ެގ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާިއ، މަސައްކަތްަތކާިއ، ޓްއުިވ، އެ ޑިޕާޓްމަން

ނީ ޒިންމާތަކާިއ ލަތްތަކާއި، އެންމެހައި މާލީ އަދި މަދަސީއެ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހުރިހާ ވަ

ޙައްޤުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދޭ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އެހިނދުން ފެށިގެން ބަދަލުވީއެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޗީފް ޖުޑީޝަލް  3-21މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  ހަމައަށް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޢައްޔަްނކުރުމާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންަގއި ހުިރ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްޭރޓަރ، މި ޤާނޫނުގައި 

ގެ މަސްއޫލިްއޔަތުަތްއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު 

 އަދާކުރަންވާެނއެވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން އުފެދޭ ޑިޕާްޓމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  މި )ރ(  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ަމސްއޫލިްއޔަތުތަުކގެ ތެރޭގަިއ އަންނަނިވި ކަންކަްނ 

 ހިމެނިގެންވެެއވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިްނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުެގ ދަށުގައި ހިމެޭނ  (1)   

އެންމެހައި ކޯޓުތަުކގެ އިާދރީ އޮނިގަނުޑ ެއކުލަވާުލމާއި، އިދާީރ 

ކޯޓެްއގެ ޗީފް އެްޑމިނިސްޓްރޭޓަރ  ަކންކަން އެމުވަްއޒަފުންގެ ވަޒީާފއާބެހޭ 

ނުވަތަ އިދާީރ އެންމެ އިްސ މުވަްއޒަފުެގ މަޝްވަާރގެ މަތިން ހިންގަިއ 

 ބެލެހެއްޓުން؛

ކުރުާމއި، މަޤާމުގެ ންކޯޓުތަކަށް އިދާރީ މުަވއްޒަފުން ޢައްޔަ (2)   

 ކުރިއެރުންދިނުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާިއ، ަވކިކުރުން؛

ޖުޑީޝަލް ސަރިވްސ ކޮމިޝަނުން ކަނަޑއަޅާ އުސޫލަކުްނ  (3)   

ގެ މެންބަރުންނަށާއި، ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނު

ގެ މުަވއްޒަފުންނަށާިއ، ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ބޭުނންވާ ތަމްރީން ކޮމިޝަނު

 ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ާތޒާކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމްތައް ރާަވއި ހިންގުން؛
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ފަނޑިޔާރުންގެ ޢިލްމީ ފެންަވރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުންާނއި ފަންނީ ހުނަރު  (4)   

އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބާްއަވންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކާއި، ސެމިނާރ އަދި 

ކޮންފަރެންސްތައް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫާލ 

 އެްއގޮތަށް ބޭްއވުން؛

 އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ޤާނޫނުތަކަށާއި ޤާނޫނީ ނިޒާމަށް (5)   

 ތަމްރީން ދިނުމާބެހޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުްނ؛

       ކޯޓުތަުކގެ ނިންމުންތައް ފުރިހަމައަށް ރެކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި  (6)   

އެ ނިންމުންތައް ޢާންމުކޮށް ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނާނެ ނިޒާމެއް 

 ޤާއިމުކުރުން؛

އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުެގ ކޮންސޮލިޑޭެޓޑް ަބޖެޓް ކޯޓުތަުކެގ ޢަދުލު  (7)   

 މަޝްވަރާާއއެކު އެކުލަވާލުްނ؛

ރަޖިސްޓްރާރއެއް ހުންނަްނވާނެކަމަށް ޤާނޫނުަގއި ކަނޑައަޅާަފިއވާ  (8)   

 ކުރުާމއި ަވިކކުރުން؛ންއެންމެހައި ކޯޓުތަކަށް ރަޖިސްްޓރާރއިން ޢައްޔަ

ނެ އެިކެއކި ވަސީލަތްތައް ސަރުކާާރިއ އެހެނިހެން ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ (9)   

 އިދާރާތަކުން ހޯދައިދިނުން؛

ކޯޓުތަުކގެ ފައިސާ ބެލެހެއްުޓމުގެ ކަންތައްަތއް، ަދއުލަތުެގ މާލިއްޔަުތެގ  (10)   

ގޮުތގެަމތިން، ހިނގާތޯ ( ަގއިވާ  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ޤާނޫނު )

 ރނަލް ޮއޑިޓްގެ ނިޒާެމއް ޤާއިމުކޮށް ބެެލހެއްޓުން؛ބެލުމަށްޓަކައި އިންޓަ

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން، އެ ނިމުނު އަހަރު ޝަރުޢީ ދާއިރާ  (11)   

ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯެޓއް ތަްއޔާރުކޮށް އެ ރިޕޯޓު އުއްތަަމފަނޑިޔާރަށާިއ، 

އި، ުޖޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް، ވިދިގެްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާ

ީރ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިްނ ފޮނުވަިއ، ޑިޕާޓްމަްންޓ ބުރުވައަންނަ އަހަުރގެ ފެ

 ޓުއޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިްސޓްރޭޝަންގެ ވެބްަސއިްޓގަިއ އެ ރިޕޯ

 ޝާއިޢުކުރުން.

އެިކއެކި ޖުޑީޝަލް ާދއިރާތަުކެގ މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަްސުވމުގެ ސަބަބުން  (12)   

ނުވަތަ އެ ދާއިރާެއއްަގއި މެޖިސްޓްރޭޓުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ 

ބެލުން ލަސްވަމުންދާނަމަ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނން ކަނޑައަޅާ 

http://gaanoon.com/laws/show/273
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ފޮނުވުމުގެ އިދާީރ އުސޫލަކުން ރަށްރަށަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ޝަރުޢީ ވަފުދުތައް 

 ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން؛

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާުރެގ ތެރޭގައި ހިމެޭނ  (13)   

އެންމެހައި ކޯޓުތަުކގެ އިާދރީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީާފާއބެހޭ ކަންކަން 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުން ކަނޑައަާޅ އުސޫަލކާ ެއއްގޮްތާވ 

 ހިންަގއި ބެލެހެްއޓުން؛ ގޮތުގެމަތިން،

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ޚަަރދުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާ، ހަމަޖެހިފައިވާ  (14)   

ގަާވއިދުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ޮގތުގެމަތިން ފޮނުވައި، އެަކމުގެ ރެކޯްޑ 

 ބެލެހެއްޓުމާއި، ކޯޓުަތކުގެ ަފިއސާގެ ހިސާބުތައް އޮޑިްޓކުރުން؛

ލިޔުންަތއް ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިހުންނާނެ ގޮތަކަށް ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ  (15)   

ިލޔުންތަކަކީ ާޢންމުކޮށް ލިބޭ  ރައްކާތެރިކަާމއެކު ބެލެހެއްުޓމާއި، އެ

ލިޔުންތަކެްއގެ ގޮުތަގއި ހަމަޖައްސައި، އެ ލިޔުންތަުކެގ ކަރުދާސްކޮީޕ 

 ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން؛

ޢިމާރާތްތައް ހޯދުމާިއ  ޝަރުޢީ ދާއިރާެގ ބޭނުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ (16)   

ޢިމާރާތްކުރަންޖެހޭ ތަންތަން ކަނޑަައޅަިއ ޢިމާރާތްކުރުމާިއ 

މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ތަންތަން މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާުމ 

 ހަމަޖެއްސުން؛

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނާއި، ގަާވއިދުތަާކއި، އެ ޤާނޫނުތަކާިއ ގަާވއިދުތަކަްށ  (17)   

ލުތައް ކޯޓުތަކަްށ ފަސޭހައިްނ ސޫޙުތަާކއި، އުއަންނަ އިޞްލާ

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން؛

ކޯޓުތަުކގެ ތަފާސްހިސާބު އެްއކުރުމާއި، ަރއްާކކުރުމާިއ ޢާންމުކޮށް  (18)   

 ޝާއިޢުކުރުން؛

، ކޯޓުތަކަށް ހޯދަންޖެހޭ އެންމެހައި ތަކެތި، ކޯޓުތަކުން އެދޭ ގޮތުގެމަތިން (19)   

ހޯދޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި، އެ ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓޭނެ 

 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން؛

ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮިމޝަނުގެ ވާޖިބު އަާދކުރުމަށް ބޭނުންާވ  (20)   

 އެހީތެރިކަން އެ ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދިނުން؛
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ދިވެހިރާއްޖޭެގ ގެ ލަފަާޔއެުކ ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނު (21)   

ސުޕްރީމްކޯޓާއި، ަހއިކޯުޓގެ ފަނޑިޔާރުން ފިޔަަވއި، އެެހން ކޯޓުތަކުެގ 

 ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަދަދު ކަނޑަެއޅުން؛

 ފަނޑިޔާރުންނަށް ޗުއްޓީ ދިނުްނ؛ (22)   

ކޯޓު ހިންގުމާ ަޙވާލުެވ ހުންނަ ފަނޑިޔާރު ުޗއްީޓއަށްދާނަމަ، ޖުޑީޝަްލ  (23)   

ކޯޓުގެ އެހެން  ކޯޓުގެ ހިންގުން އެ  ލަާފެގމަތިން އެގެ ސަރވިސް ކޮމިޝަނު

 ފަނޑިޔާރަކާ ޙަވާުލކުރުން؛

 ލެއް ކަނަޑއެޅުން؛ސޫޢާންމުންނަށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފީ ނަގާނެ އު (24)   

މިނޫނަސް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އެހެން ޤާނޫނުތަކުން ޙަވާލުކުރެވޭ އެންމެހަިއ  (25)   

 ކަންކަން ކުރުން.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން  )ހ( .21-2 ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ 

ހިނގަމުންއައި ޖުޑީޝަލް ެއެކޑަމީ އުިވ، އެ އެކެޑަީމގެ ިއދާރީ މުވައްޒަފުންނާިއ، 

ލަތްތަކާއި، އެންމެހައި މާލީ އަދި ސީމަސައްކަތްތަާކއި، އެ ެއކެަޑމީގެ ހުރިހާ ވަ

ޒިންމާތަކާއި ޙައްޤުަތއް، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ުއފެދޭ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ މަދަނީ 

 .ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނަށް އެހިނދުން ފެށިގެން ބަދަލުވީެއވެ

 ޖުޑީޝަލް އެކެޑަީމގެ އެންމެ ިއސް ފަރާތަކީ ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއވެ. )ށ(  

ބޭނުންވާ އޮނިގަނޑު އެކުަލވާލައި އެންމެހަިއ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ ހިންގުަމށް  )ނ(  

ލަތްތައް ހޯދައި ޖުޑީަޝލް އެކަޑަމީއަށް ބޭނުންވާ މުވަްއޒަފުން ހަމަޖައްސާނީ ސީވަ

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

ޗީފް ޖުޑީޝަލް 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 

 ޢައްޔަންކުރުން 

ޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ އިދާީރ އެންމެ އިސްފަރާތަީކ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  )ހ( .3-21

ޗީފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެވެ. ޗީފް ޖުޑީޝަްލ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 

 ކޮށް ވަކިކުރާނީ ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުްނނެވެ.ންޢައްޔަ

ަގިއ ކުރާ މީހެއްގެ ކިބައިންޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ކަމަށް ޢައްޔަ )ށ(  

 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިަހމަވާންވާނެެއވެ.

 މުސްލިމަކު ކަމުގަިއވުން؛ (1)   

 ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުަގއިވުްނ؛ (2)   
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އިދާރީ ހިންގުމުގެ ނުވަަތ ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ  (3)   

 ކޮށްފައިވުން؛ހާސިލު

)ދިހައެއް(  10ދާއިރާއިން މަދުވެގެން އިދާރީ ހިންގުމުގެ ނުވަތަ ޤާނޫނީ  (4)   

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުްނ؛

 ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި ުނވުން. (5)   

ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްްޓރޭޓަރަކަށް ހުންނަ މީހަކު ޭއނާގެ މަޤާމުގެ އިތުރުްނ  )ނ(  

ލިބޭ އެނޫންެވސް މަޤާމެއް ފުރައިގެްނ ސަރުކާރުގެ އެހެން މަޤާމެއް ނުވަތަ މުސާރަ 

ނުވާނެެއވެ. އަދި ިވޔަފާރިެއްއ ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެިރވެ، އާމްދަނީއެްއ 

ހޯދުމަށް މަސައްކަތެއްަގއި ޝާމިލުވެ އެހެން ެއއްވެްސ ފަރާތެއްގެ ަވޒީާފ 

ޢުލޫމާތު އަދާކޮށްގެން ުނވާނެެއވެ. އަިދ އޭނާއަށް މަޤާމުގެ ހައިިސްއޔަތުން ލިބޭ މަ

 އަމިއްލަ ަފއިދާއަށް ުނވަތަ އެހެން މީހެއްެގ ފައިދާއަްށ ވިޔަްސ ބޭނުންކޮށްގެން 

 ނުވާނެެއވެ.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ާއއި )ށ( ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .15

 ޝަކުވާތައް  ހުށަހެޅޭ 

 ތުހުމަތުތައް  ނުވަތަ 

 ބާރު  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ 

      ފަނޑިޔާރަކާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާައކާ ނުވަަތ ތުހުމަތަކާ ގުޅިގެްނ  )ހ( .22

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުުރމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް  އެ ފަނޑިޔާރަކާ ސުވާުލކުރުމާއި، އެ

 .ލިބިގެންެވއެވެ

ފަނޑިޔާރަކާ ބެހޭގޮތުން، ުކރެވޭ ޝަކުާވެއއް ނުވަތަ ތުހުމަތެއް ކޮމިޝަނަށް  )ށ( 

ކަމުގައިވީނަަމވެްސ، ވަކި ފަނޑިޔާެރްއގެ ސުލޫކާ ބެހޭގޮތުން ސުވާުލ  ހުށަނޭޅުނު

އުފެދޭފަދަ ސަބަބުތަކެއް ހުރިކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެަފަދ 

 .ފަނޑިޔާރެްއގެ މައްސަލަ ތަޙްީޤޤުކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ

 އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން.ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް  22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .16

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ، ެއކަމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުްނ  )ހ( .22-1 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 

ތައްޔާރުކުާރ ފޯމުން، ނުވަތަ ސިޓީއަކުްނ، ނުވަަތ އީމެއިްލ މެދުވެރިކޮށެވެ. މައްސަަލ 

 ނޭނގޭ ގޮތަްށވެސް މައްސަލަ ުހށަހެޅިދާނެއެވެ.ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން 

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ އިތުރު ގޮތްތައް ޖުޑީަޝްލ  މި )ށ( 

ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުެރވިދާނެެއވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ 
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ތަކަށް ފަސޭހައިން ގުޭޅގޮތުން އަސާެސއްކަމަށް ަބލަންވާނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް

 މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮތުމުގެ މައްޗަެށވެ.

   ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލައަކީ  )ނ(  

އެ ކޮމިޝަނުން ބަލާނެ ަމްއސަލައެއްޯތ ކަނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި، ަމއްސަލަ ބެލުމާމެދު 

 ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީއަށް އެ މައްސަލަެއއް ފޮނުވަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބާޔންކުރާ މައްސަލަ ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިީޓއަީކ  )ރ(  

)ތިނެއް( މެންބަރުންެގ  3 މެންބަރުންގެ ތެރެއިންޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ 

މައްޗަށް ެއކުލެވޭ ދާއިމީ ކޮިމޓީއެެކވެ. އެ ކޮމިޓީ އެކަަށއަާޅނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ 

 ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުާރ  )ބ(  

އެއް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުްނ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިނަމަ އެ މައްސަލަ

ބަލަންވާނެއެެވ. އަދި ެއްއވެސް މައްސަަލއަކީ ކޮމިޝަނުން ބަލަންނުޖެހޭ 

މައްސަލަެއއްކަމަށް އެ ކޮިމޓީން ނިންމައިފިނަމަ، އެ ނިންމުން ކޮމިޝަނުން 

 މުރާޖަޢާކޮށް އެ ނިންމުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެެއވެ.

ސަލައެއް ބެލުމާމެދު ގޮތެްއ ނިންމާ ކޮމިޓީން ނިންމާ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައް )ޅ(  

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ  5ނިންމުން އެ މައްސަލައެއް ހުަށހެޅޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ނިންމައި، ކޮމިޝަނަށް ފޮނުަވންވާނެެއވެ.

މެންބަރުން ޙާޟިރުވެ ތިބެގެންނެެވ.  2ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމަންވާނީ މަދުވެގެން  )ކ(  

ސަލަ ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ނުވަތަ އެނޫްނެވްސ މައް

ސަބަބެއް މެދުވެިރވެގެން ެއ ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ުނނިންމޭ ފަދަ ޙާލަތެއް 

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އަލުން ެއ ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ފެށެންދެން، އެ މަސަްއކަްތ 

 ޝަނުން އެކުލަވާލަންވާެނއެެވ.ހިންގާނެ ވަގުތީ ކޮމިޓީެއއް ޮކމި

މައްސަލަ ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް  )އ(  

 ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ކޮމިޓީ ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރުވެސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  23ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .17

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް މައްސަލަ ެބލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންާމ  )ހ( .23 ކޮމިޓީ  ތަޙްޤީޤުކުރާ 

ކޮމިޓީން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުާރެނ 
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   ވަގުތީ ކޮމިީޓއެއް ކޮމިޝަުނން އެކަށައަޅަްނވާނެެއވެ. ނުވަތަ އެ މައްސަލަައީކ 

        މުޅި ކޮމިޝަނުން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ، 

   އެ މައްސަަލއެްއަގއި ތަޙްީޤޤު ކޮމިޓީގެ ަދއުރު އަާދުކރާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

   ރާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގަިއ ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީން މުޅި ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކު 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގަންޖެހޭ އެންމެހައި އިޖުރާއަތުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީއަށް ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރުން ނޫން މީހުން ޢައްޔަންކުރުމުެގ  )ށ( 

 .އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެެއވެ

ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ޢައްޔަންކުެރވޭ، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން  )ނ(  

ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  6ވަނަ މާއްދާގެ  3ޤާނޫނުގެ  ނޫން މީހުންނަކީ މި

ޢައްޔަންކުެރވޭ މެންބަރުގެ ިކބައިަގއި ހުރުން ލާޒިމުކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަާވ 

 ވާްނވާެނއެވެ.ފަރާތްތަކެއް ކަމުަގއި 

 .ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު އޮނަހިރި ޢަދަދަކަށް ވާންވާނެެއވެ )ރ(  

ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު އެ ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު  )ބ(  

 ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތުގެ ގޮުތގައި ކޮމިޓީން ޢައްޔަންކުރަންވާެނެއެވ.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 24ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .18

މައްސަލަތައް 
ބެލުމުގައި 

 ފުވެރިވުން ޞާ އިން 

ފުވެިރކަމާއެުކ، ޞާކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުުކރާ ކޮމިޓީން މައްސަލަތައް ަބލަންވާނީ އިން .24

އްޓުމުގެ އަާސްސގެ ކޯޓުތަކާިއ ފަނޑިޔާރުންނާމެދު އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ޤާިއމުކޮށް ދެމެހެ

 މައްޗަށެެވ.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 25ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .19

ކޮމިޝަނުގެ ނުވަތަ 
ތަޙްޤީޤުކުރާ 

 ކޮމިޓީގެ ބާރުތައް 

ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީން މައްސަލަތައް ބަލައި، ތަޙްޤީޤުކުރުމުަގިއ  .25

 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. މިޢަމަލުކުރާނީ 

ކުރާ ކޮމިޓީއަށް މަްއސަލަ ލިބުމުން، އެ މައްަސލަ ރައްދުވާ ފަނޑިާޔުރ ޤުތަޙްޤީ )ހ( 

ޙާޟިރުކުރުމަށް ނިންމައިފިނަމަ އެ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުުރ 

މައްސަލަިއގައި ކުެރޭވ  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނިޑާޔރަށް ފޮނުވަންވާނީ، އެ

 ތުހުމަތާއި، ތަޙްޤީޤަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި ވަގުތު އެނޭގގޮތަށް މަދުވެގެްނ 

 )ބާރަ( ގަިޑއިުރގެ ަވގުތުިލބޭ ގޮތަށެވެ. 12
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މައްސަލަިއގެ ތަޙްޤީޤުަގއި ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ އެހީތެރިަކން ހޯދުމަށް މައްސަލަ  )ށ(  

   ކުރުމަށް މަދުވެގެްނ ންޤާނޫނީ ވަކީލަކު ަޢްއޔަރައްދުވާ ފަނިޑޔާރު އެދޭަނމަ، 

 )ސަުއވީސް( ގަިޑއިރުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. 24

ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީން ބަލަމުންދާ މައްސަލައާ ގުިޅގެން މައްސަަލ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާުރެގ  )ނ(  

މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މަްއސަލައާިއ، އެ މައްސަަލިއގެ ތަފްޞީލު އެ މައްސަަލ 

ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރަށް ދިުނމުން، ބަލަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޭޅގޮތުން ތަޙްޤީުޤ 

 ކޮމިޓީން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ަފނޑިޔާރު ޖަވާބުދޭންވާެނއެވެ.

ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީން ކުރެވޭ ުސާވލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް އިތުރު ވަގުތު ބޭނުްނވާކަމަްށ  )ރ(  

ނަމަ، ެއކަމުގެ ާބވަތަށް ބަަލިއ މައްސަލަ ރައްުދވާ ފަނިޑޔާރު އެިދއްޖެ

ޖަވާބުދާރީވުމަށް ެއކަށީގެްނާވ ަވގުތު ދިނުމުގެ އިޚްތިާޔރު ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީއަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި މަްއސަލަ ރައްދުވާފަރާތުްނ  )ބ(  

 ދާެނއެވެ.ކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނީ ވަީކލާ މަޝްވަރާކުރެވިންޢައްޔަ

ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހިންގާ ތަޙްޤީޤުގައި ދިފާޢުގައި ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ  )ޅ(  

ފުރުޞަތު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. މިގޮތުން ހުށަހަާޅ 

ހެއްކެއް ބަަލއިނުގަތުމަށް ކޮިމޓީން ނިންމާނަމަ، އެ ނިންމުން ބިނާކުރި ސަބަބުތައް 

 ރިޕޯޓުަގއި ހިމަނަންާވނެއެވެ.ކޮމިޓީގެ 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނިޑޔާުރ ހުށަހަޅާ ހެކިން ޙާޟިރުކުރުމަށް ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީން  )ކ(  

ނިންމާނަމަ، އެ ހެކިން ޙާޟިރުކުރުމަށް އެކަީށގެންވާ ވަގުތު މަްއސަލަ ރައްުދާވ 

 ފަނޑިޔާރަށް ދޭންވާނެެއވެ.

އްސަަލއަކާ ގުިޅގެން ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީްނ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު، އެ މަ )އ(  

މަްއސަލަ ރައްދުވާ ފަނިޑޔާރަްށ  ޓުތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓެއް އެކުަލވާލައި ެއ ރިޕޯ

 ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަަކއި ފޮނުވަްނވާނެެއވެ.

)ފަހެއް( ދުވަުހގެ ތެރޭގަިއ، ރިޕޯޓާ ގުޭޅގޮތުްނ  5ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓު ލިބޭތާ ގިނަެވގެން  )ވ(  

ކޮމިޓީއަށް ުހށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކަންތަްއތަކާއި، އެ ަމއްސަަލ  ތަޙްޤީޤުކުރާ

ނިންމުމުގައި ކޮމިޓީން ރިާޢޔަތްކޮށްދިނުން އެދޭ ކަްނަކން ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން 

 .ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްިތާޔރު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނިޑާޔރަށް ލިބިގެންވެެއވެ
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ގައި ފާހަގަކޮްށފައިވާ ކަންތައްަތކާ ގުިޅގެްނ މުޅި މައްސަލައާމެދު ޓުތަޙްޤީޤު ރިޕޯ )މ(  

  )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެޭރަގިއ  5ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި ވާހަކަ ެދއްކުމަށް މަދުެވގެން 

 އެއް އަުޑއެހުން ބާއްވަްނވާނެެއވެ.

 މި މާއްދާގެ )މ( ގަިއ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ައޑުއެހުން ޭބއްވުމުން، ަމއްސަލަިއގެ  )ފ(  

 އަުޑއެހުންތައް ނިމުނީއެވެ.

ޟިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބި، މަޤުބޫލު ޙާމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާަރށް ތަޙްޤީޤަށް  )ދ(  

ސަބަބެއް ނެތި ތަޙްޤީޤަށް ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ، ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިަތކުގެ މަްއޗަްށ 

           ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނިޑޔާރުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުަގިއ 

 އެ މައްސަލަައކާމެދު ގޮތެއް ިނންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީއަްށ ލިބިގެންވެެއވެ.

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަިއގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރު، އެ މައްަސލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާުރ  )ތ(  

ވަގުތީ ގޮތުން ފަނޑިޔާުރަކމުގެ މަސައްކަތުން ދުރުކުަރންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޓީއަށް 

މަ، އެކަން ކޮމިަޝނަށް ހުށަހަޅައި، ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއަކުން ެއކަމާމެދު ފެނިއްޖެނަ

 ގޮތެއް ނިންމަންވާނެެއވެ.

މައްސަލަ ރައްުދވާ ފަނިޑޔާުރ މަޤާމުގެ މަސަްއކަތުން ވަުގތީ ގޮތުން ދުރުކުރުމަްށ  )ލ(  

ުރ ނިންމަންވާނީ އެ މައްސަލައިެގ ބާވަތަށާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ ެހއްކަށާިއ، އެ ފަނޑިޔާ

މަސައްކަުތގައި ދެމިހުރެއްޖެަނމަ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ހުރަހަކަށާއި، 

     ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިތުބާުރ ނެގެހެއްޓުމުގެ ައސާސްެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، 

 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހަށްުވރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށެވެ. 60

މަސަްއކަތުން ވަުގތީ ގޮތުން ދުރުކުރުމަްށ މައްސަލަ ރައްުދވާ ފަނިޑޔާުރ މަޤާމުގެ  )ގ(  

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނީ އެ މައްސަަލ ރައްުދވާ  މައި ނިންތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީން

 ފަނޑިޔާރަށް އެކަާމގުޅޭ ގޮތުްނ ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހުއެވެ.

ކުށެއްގެ ތުހުމަތެއްަގއި ފަނޑިޔާރަކު ހަްއޔަރުކޮށްފިނަމަ، ނުވަަތ  އީޖިނާ (ޏ)  

ބަންދުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ތަޙްޤީޤު އިދާރާއަކުން ފަނޑިޔާރެްއގެ މައްަސަލ 

ތަޙްޤީޤުކުރަން ފަށައިފިކަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެ އިދާރާއަކުްނ 

 ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އަންަގއިފިނަމަ ނުވަތަ އެފަަދ މައްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް

ފަނޑިޔާރެްއ މަޤާމުެގ  އެފަދަކަމެއް ކުރިކަން ޝަީރޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ 
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 )ސާީޅސް  48މަސައްކަތުން ަވގުީތގޮތުން ދުރުކުރުމާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް 

މާއްދާގެ ދަށުން  އަށެއް( ގަޑިއިރު ތެޭރގައި ކޮމިޝަނުން ނިންމަންވާނެއެެވ. މި

ކާމެދު ފިޔަވަޅު ެއުޅމުގެކުރިން ފަނޑިޔާރުގެ ބަެހއް ހޯދުން ކޮމިޝަނަށް ފަނޑިޔާރަ

 ލާޒިމެއްނޫނެވެ.

 ވަނަ ާމއްދާ އުނިކުރުން. 26ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ، ތިީރގަިއ ނަކަލުކޮށްފައިވާ  .20

ތަޙްޤީޤާ ގުޅިގެން 
 ނޯޓިސް ދިނުން 

ކުރާނަމަ މަްއސަލަ ރައްުދާވ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލަައކާ ގުިޅގެން ތަޙްޤީޤެއް  .26

 ލޫމާތާއި ފުރުޞަތުތައް ދޭންވާެނއެވެ.ޢުފަނޑިޔާރަށް އަންނަނިވި މަ

ލާއި، މައްސަލަިއގެ ައުޑއެހުން ތާވަލްކޮށްފަިއވާ ޞީހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަިއގެ ަތފް )ހ( 

 ތާރީޚާއި، ަގޑިާއއި ތަން.

ނުވަތަ ޤާޫނނީ ވަކީލެްއގެ އެީހގަިއ މައްސަލަިއގެ އަުޑއެހުމުަގއި، ޝަޚްސީ ގޮތުން  )ށ(  

 ދިފާޢު ހުށަހެޅުމާއި، ހެކިންނާއި ސުވާލުކުރުން، އަދި ހެކިން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .21

ތަޙްޤީޤުކުރާ 
 ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު 

ކޮމިޓީން ފަނޑިޔާރަކާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަެޅްއ ނިންމަންވާނީ ތަޙްޤީޤު ތަޙްޤީޤު  )ހ( .29

ރިޕޯޓުގައި ފާަހގަކޮށްފަިއވާ ކަންތައްތަކަށް ަޖވާބުދާރީވުަމށް މައްސަލަ ރައްުދާވ 

 ފަނޑިޔާރަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.

މަލުކުރަްނ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ ަރއްުދވާ ފަނޑިޔާރާމެދު ޢަ )ށ( 

ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ގޮތް ކަނޑައަަޅއި ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

 ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. ޓުކޮމިޓީގެ ރިޕޯ

ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުަގއިވާ ެއއްެޗއް ރަނގަޅަށް ދޭހަނުވާނަމަ، ނުވަތަ ރިޕޯޓު  )ނ(  

ފުރިހަމަ ނޫންކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އަދި ރިޕޯޓުގަިއވާ ަވކި ކަމެްއެގ 

ތަފްޞީލު ނުވަތަ މައްސަލަިއގައި އިތުރު ތަޙްޤީޤަކަށް ޭބނުންވާކަމަށް ކޮމިޝަނަްށ 

      ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަވކިަކމަކާ ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ ފެނިއްޖެނަމަ، ރިޕޯޓު

މުޅި މައްސަލައިަގއި ސާފުކުަރން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ުސވާލުތަކެްއގެ ސިފަިއަގިއ 

ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި، އެ މަަސއްކަތްތަްއ ނިންމާނެ މުއްދަތެްއ 

 ންގިދާެނއެވެ.ކަނޑައަަޅއި، ަމއްސަލަ ކުިރައށް ގެންދިޔުމަށް އެ

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަނުްނ ފާސްކުރުމުން އެ ރިޕޯުޓ  )ރ(  
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މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިާޔރަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މައްސަލަައކީ ޢާންމުންނަށް 

ހުޅުވާލަިއގެން ހިންގާފަިއާވ މައްސަލައެއްނަމަ، ެއ މައްސަލައިގެ ރިޕޯުޓ 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

 ވަަނ މާއްދާގެ، ތިީރގައި ނަކަުލކޮްށފައިވާ )ބ( އުިނކުރުން. 29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .22

 މައްސަލަ ބަލަމުންދާއިރު، މައްސަލަ ކުރިއަށްދާ ގޮުތގެ ރިޕޯޓެއް ލިޔުމުން ކޮންމެ  )ބ( .29 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.)ތިރީސް( ދުވަހަކުން ތަްޙޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީން ކޮމިޝަނަށް  30

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 30ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .23

ކޮމިޓީން 
ތަޙްޤީޤުކުރާ 
މައްސަލައިގެ 

ރިޕޯޓަށް ފަނޑިޔާރު 
 ޖަވާބު ދިނުން 

ތަޙްޤީޤުކުރެވުނު މައްސަަލިއެގ ރިޕޯޓު ލިބޭތާ ބަންދުދުވަްސ ހިމެނޭގޮތަށް ގިަނވެގެްނ  )ހ( .30

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ  7

ަމއްސަަލ ނިންމުމުގައި ކޮމިޝަނުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެޭދ  ކަންތައްތަާކއި، އެ

ކަންކަން ބަޔާންކޮްށ ލިޔުމުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުުރޞަތު މައްސަލަ ަރއްދުާވ 

 .ވެފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންެވއެ 

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. 32އަދި  31ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ، ތިީރގަިއ ނަކަލުކޮށްފައިވާ  .24

ފަނޑިޔާރު ލިޔުމުން 
 ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން 

ރިޕޯޓާ ގުިޅގެން ފަނޑިޔާރަުކ ލިޔުމުން ކަެމއް ހުަށހަޅައިފިނަމަ ކޮމިޝަނުން  ޤުތަޙްޤީ )ހ( .31

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލައިަގިއ  27އެ ލިޔުމެއްގެ ނަކަލު މި ޤާނޫނުގެ 

ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކޮށްފައިާވ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް 

 .ންވާނެއެވެހަހުށަޅަ

)ފަނަރަ(  15 ބަާޔންކޮށްފައިވާ ލިޔުުމގެ ނަކަުލ ލިބޭތާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި )ށ(  

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މައްސަލަިއަގިއ  27ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ މި ޤާނޫނުގެ 

ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު އެ ލިޔުމުަގިއާވ 

 .ހަޅަންވާނެެއވެކަންތައްތަކަށް ޖަވާބުދާީރވެ ިލޔުމަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަ

އެްއވެސް ަމއްސަލަައކާ ގުިޅގެން ފަނޑިޔާަރކު ޝަފަހީ ބަޔާނެއްދޭނަމަ،  )ނ(  

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މައްސަލައިަގިއ  27ބަޔާންދޭންވާނީ މި ޤާނޫނުގެ 

ޙާޟިރުަގއެެވ.  ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނީ ވަކީުލގެ

ާޔނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލު ޖަވާބުާދރީވެ ޝަފަހީ ބަޔާެންއ އަދި ފަނޑިޔާރު ދިން ބަ

 .ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ
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ން ކުރާ ކޮމިޓީޤުކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލައެްއގައި ގޮެތއް ކަނަޑއަާޅއިރު، ތަޙްޤީ .32 

      ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓަށާއި، މިނޫންވެސް މައްސަލައާ ުގޅިގެން ފަނޑިޔާރަކު ނުވަތަ 

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން މައްސަލަިއަގއި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ކޮމިޝަނުން  27ނުގެ ނޫމި ޤާ

ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނީ ވަީކލު އެއްވެސް ލިޔުމެއް ުނވަތަ ޝަފަހީ ބަޔާނެއް ދީފައިވާަނމަ 

 ޔުމުަގއި ނުވަތަ ބަޔާުނަގއިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަްތުކރަންވާނެެއވެ.އެ ލި

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ އިތުރުކުރުން. 32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .25

 ފަނޑިޔާރުންނާމެދު 
 އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް 

ޢަމަލެއްގެ ުކޑަބޮުޑ ފަނޑިޔާރެްއގެ މަްއޗަށް ކަނޑައެޅޭނީ އެ ފަނޑިޔާަރކު ުކރި  )ހ( 32-1.

 މިނަށް ބަލައި ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފިަޔވަޅުަތކެެވ.

ޕްރޮގްރާމެްއ  ން ނަޞޭޙަތްދިނުމާއެކު ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަމްރީ (1)   

 ފުރިހަމަކުރަން އެންގުން؛

 ހުރި މަޤާމަށްވުރެ ދަރަޖަ ދަށްކުރުން؛ (2)   

ގޮތަށް ނުވަތަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވަޒީފާެގ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިޭބ  (3)   

 )ތިނެއް( މަސްދުވަހަށް މަނާކުރުން؛ 3މަސައްކަތަށް ނުކުތުން ގިަނވެެގން 

 ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަިކކުރުމަށް ހުށަހެޅުން. (4)   

ފަނޑިޔާރެްއގެ މަްއޗަށް ެއޅޭ ފިޔަވަެޅއްގެ ގޮތުން، އޭނާ ަމސައްކަތްކުާރ ކޯޓާ އެްއ  )ށ(  

 އެހެން ކޯޓަކަށް ަބދަލުކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.ދަރަޖައެއްގެ 

 ވަަނ މާއްދާގެ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްަފއިވާ )ނ( އުނިކުރުން. 33ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .26

       މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށްފަިއވަނީ ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލަިއގެންކަމަްށވާނަމަ،  )ނ( .33 

 މައްސަލަެއްއގެ ރިޕޯޓު ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ. އެ

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުން. 33ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .27

ކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލައާމެދު ނިންިމ ޤުފަނޑިޔާރެްއގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީ  )ރ( .33 

ނިންމުން އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ފައިލްގައި ެރކޯޑްކުރަްނވާނެެއެވ. އަދި ފަނޑިޔާރުންެގ 

އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހުން ެއ މައްސަލައާމެދު ގޮތެްއ ނިންމާފައިވާނަމަ، ެއ 

 މަޢުލޫމާތުވެސް ފަނޑިޔާރުގެ ަފއިލްަގއި ރެކޯްޑކުރަންވާެނއެވެ.
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 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން. 33ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .28

މައްސަލަ 
 ސާބިތުކުރުމުގައި 
 ބެލޭނެ މިންގަނޑު 

ފަނޑިޔާރަކާމެދު ހުށަހެޅޭ ޝަކުާވއެްއގައި ހުށަހެޅިފަިއވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން  33-1.

އެ މައްސަލައާ ގުިޅގެން ހޯދާ ހެއްކާއި ޤަރީނާއަށް ބަލާއިރު އެކަމެއް ހިނގާކަމަށް ނުވަތަ 

ަރކާ ހިނގާފައިާވކަމަށް ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ބުރަވެވޭނަމަ، ެއ ޝަކުވާެއއް އެ ފަނޑިޔާ

 ދެކޮޅަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކޮިމޝަނުން ނިންމަންވާނެއެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ 
އިސްތިއުނާފު 

 މަޖިލިސް 

ފަނޑިޔާރަާކގުޅޭ ޝަުކވާެއއް ބަލައި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުން ނިންމާ  )ހ( 33-2.

ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން، ފަނޑިޔާރަުކ މަޤާމުން ވަިކކުރަން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާ ނިންމުންތައް ފިޔަަވއި، އެނޫން ނިންމުންތަްއ 

)ދިހައެއް(  10އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަަކއި، ޮކމިޝަނުން އެ ނިންމުމެއް ނިންމާތާ 

ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ފަނިޑާޔރުންގެ އިސްިތއުނާފު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން ވަިކކުަރން ރައްޔިތުންގެ

 ނިންމާ ނިންމުމެއް އެްއވެސް ގޮތަކުން ިއސްތިއުނާފެއް ނުުކރެވޭނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެމަތިން އިސްިތއުނާފުކުރެވޭ މަްއސަލަަތްއ  )ށ(  

)ތިެނއް( ފަނޑިޔާރުންގެ މަްއޗަށް އެކުެލވޭ ފަނޑިޔާރުންެގ  3ބެލުމަށްޓަކައި، 

އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހެއް، ޮކންމެ ޖުޑީޝަލް އަހަރަކަށް ަކނޑައަަޅއި ެއކަން ޗީފް 

 ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ިއސްތިއުނާުފ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ އެންމެހައި އިންތިޒާމުތަްއ  )ނ(  

 ހަމަޖައްސާނީ، ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެެވ.

ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްިތއުނާފު މަޖިލީހުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުއއްތަމަފަނޑިޔާރު ފިޔަަވިއ  )ރ(  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯުޓގެ ފަނޑިޔާރަާކއި، ިދެވހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯުޓެގ 

ފަނޑިޔާރަކާިއ، ސުޕީރިއަރ ކޯޓެއްގެ ފަނިޑޔާރަކު ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަިދ 

ޖިލީހުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނެގ ފަނޑިޔާރުންގެ ިއސްތިއުނާުފ މަ

 މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރަކު ހިމަނައިގެން ުނާވނެއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިަޝނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެްއ ކުރިއަްށގެންދިޔުމުަގިއ،  )ބ(  

 ކޮމިަޝނުން އަޅާ ފިޔަވަޅުަތކާިއ ނިންމާ ނިންމުންތައް  ވަގުތީ ގޮތުން އެ

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ޝަކުވާ ރައްުދާވ  މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ
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ކޮމިޝަނުން ައާޅ  ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންެވެއވެ. ނަމަވެސް ަވގުތީ ގޮތުން އެ

ކޮމިޝަނުން އެކަމެްއގައި ނިހާއީ ނިންމުމެއް  ފިޔަވަޅުތަާކއި ނިންމާ ނިންމުންތައް އެ

ގެ ިއސްތިއުނާފު މަޖިލީހުަގއި ނުވަަތ އެނޫްނވެްސ ނިންމުމުގެ ކުރިން ފަނޑިޔާުރން

 ގޮތަކުން ިއސްތިއުނާފެއް ނުުކރެވޭނެެއވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިހާއީ ނިންމުމެއް  )ޅ(  

ގޮތުން ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްިތއުނާފު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން،  އިސްތިއުނާފުކުރުުމގެ

އި ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެއަށް ތަޢުނުނުކުރެވޭނެ އެންެމ މަޖިލީހުން އެކަމެްއގަ  އެ

ނިންމުން އެއްވެސް ކޯެޓްއގައި ުނވަތަ އެނޫންވެްސ  ފަހުގެ ނިންމުމެވެ. އަދި އެ 

 ގޮތަކުން ިއސްތިއުނާފެއް ުނވަަތ މުރާޖަޢާއެއްވެސް ނުކުެރވޭެނއެވެ.

އްސަލަތަކުަގއި އަާޅ ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްިތއުނާފު މަޖިލީހުން ބަލާ އިސްތިއުނާފީ މަ )ކ(  

ކޮންމެ ފިޔަވަޅަާކއި ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނިންމަންވާނީ ދާއިމީ ޙައްެލްއ 

މަޖިލީހުން ބަލާ މައްސަލައެއްަގިއ  ލިބިގެންދާނެ އަސާސްގެ މަތިންކަމަށްވީހިނދު، އެ

 ވަގުތީ ފިަޔވަެޅއް ނުވަތަ ނިްނމުމެއް ނިންމައިގެނެއް ނުވާެނެއވެ.

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލަ މައުޟޫޢީ ގޮތުން އަލުްނ ޖުޑީޝަލް  )އ(  

ކޮމިޝަނުން އަާޅފައިވާ ފިަޔވަޅު އެނޫން ގޮަތަކށް ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރެްއ  ބެލުމާއި އެ

 ފަނޑިޔާރުންގެ ިއސްތިއުނާފު މަޖިލީހަކަށް ލިބިގެނެއްނުވެެއވެ.

އި، އެ މަޖިލީހަށް އިދާރީ ގޮތުން ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްިތއުނާފު މަޖިލިސް ކަނޑައެޅުމާ )ވ(  

ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަމެއް ހަމަޖެއްސުމުެގ ގޮތުން ެއކުލަވާލަންޖެހޭ 

)ތިީރސް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ  30ގަާވއިދު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ެއކުލަވާލައި ިދވެހިސަރުކާުރގެ 

 ަގއި ޝާއިޢުކުރަްނވާނެެއވެ.ޓު ގެޒެ

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 40ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .29

ގަވާއިދު ހަދައި 
 ހިންގުން 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ުނވާހާހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން  .40

 ސަރވިސް ކޮމިަޝނުންނެވެ.ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދާނީ، ޖުޑީޝަލް 
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 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާ އިތުރުކުރުން. 40ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .30

އުވާލެވޭ 
ޤާނޫނުތަކުގެ 

 މާއްދާތައް 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ފަނޑިާޔރުންގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫުނ  )ހ( 40-1.

 އަްނނަނިވި މާއްދާތައް ުއވުނީެއވެ.( ގެ 2010/13ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( 16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  (1)   

ޖުޑީޝަްލ  ،މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެންއޮތްނަމަވެސް )ޅ( .16     

ދަށު ކޯޓަކަށް ފަނޑިޔާރަުކ  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

ޖުޑީަޝލް ކައުންސިލްެގ  ،ޢައްޔަންކުރާނީ

 ،އެކަމަށް  ،ުއއްތަމަފަނޑިޔާރު ،ލަފާގެމަތިން

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގައި އެދުމުންނެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 38ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  (2)   

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގައި ތައުދީީބ  )ށ( .38     

 އޮންނަންވާނެެއވެ.ކޮމިޓީއެއް 

 ވަނަ މާއްދާ. 39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  (3)   

ފަނޑިޔާރަކާމެދު    

އެޅޭނެ ތައުދީބީ 

 ފިޔަވަޅުތައް 

ފަނޑިޔާރެްއގެ މަްއޗަށް ކަނަޑއެޅޭނީ އެ ފަނިޑޔާރަކު ކުިރ  .39

ތިރީަގިއވާ ތައުދީީބ  ،ޢަމަލެއްގެ ކުޑަޮބޑުމިނަށް ބަލައި

 ފިޔަވަޅުތަެކވެ.
 ނަސޭހަތްދިނުން؛ )ހ(      

 އިންޒާރުކުރުްނ؛ )ށ(      

 ހުރި މަޤާމަށްވުރެ ދަރަޖަ ދަށްކުރުން؛ )ނ(      
ފަނޑިޔާރު މަސައްކަތްކުާރ ކޯޓާ އެއްދަރަޖައިެގ  )ރ(      

 އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުން؛

 ވަިކކުރުމަށް ހުށަހެޅުން.ވަޒީާފއިން  )ބ(      

 ވަނަ މާއްދާ. 40ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  (4)   

ތައުދީބީ    

 މައްސަލަ ބެލުން 
ގޮތެްއ  ،ފަނޑިޔާރެްއގެ ތައުދީބީ މައްަސލަތައް ބަލައި )ހ( .40

ކަނޑައަޅާީނ ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުެގ 

ވެތިބި ޙާޟިރު  ރަސްމީ ޖަލްސާއެއްަގއި 

ގޮތެްއ  ،ލަބިއްޔަތުްނނެވެ. މިގޮތުން މެންބަރުންގެ އަޣް
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ކަނޑައަާޅއިރު އެ މަްއސަލައަކާބެހޭ ގޮތުްނ 

އެކަީށގެންވާ މިންވަުރެގ ތަޙްޤީޤެއްކުރެވިަފއި 

 އޮންނަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާފަދަ މައްސަލަެއްއ  )ށ(     

      ކުެރވިަފއިވާ ތުހުމަތަާކއި  ،ހުށަހަޅަންވާނީ

ެއކަމަށް  ،އެ ތުހުމަތަށް ތާއީދު ދެނިވި ހެކިތަކާއެކު 

ކަނޑައެޅިަފިއވާ ފޯމަކުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ 

 ކޮމިޝަނަށެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާފަދަ މައްސަލަެއއް ޖުޑީޝަލް  )ނ(     

        ،ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާއެކު

   އެ ކޮމިޝަނަށް  ،އެ ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެަނމަ

 ވުުމގެ އަމުރު ނެރެންވާނެެއވެ.ޙާޟިރު ފަނޑިޔާަރކު އެ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ  )ރ(     

   ފަނޑިޔާރެްއގެ މައްސަަލއެްއ ތަޙްޤީޤުކުރާއިރު، 

އެ ފަނޑިޔާރަކު މައްސަލަިއގައި ބުނާ އެްއޗެްއ 

ހޯދުމަށް އަޑުއެހުމެއް ބޭްއވުަމށްފަހު، މައްސަލަިއގެ 

ފަނޑިޔާރު މައްސަލަިއގައި ބުާނ ބާވަތަށާއި، 

އެްއޗަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ފަނޑިޔާރަކު ަވޒީފާއަްށ 

    ނުނިކުމެ މަޑުކުރުމަށް ެއންގުމުގެ އިޚްިތޔާރު 

ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެެއވެ. މިގޮތަްށ  އެ

         ފަނޑިޔާރަކު ހުންނަ ހުރުމުގައިވެްސ 

އެ ފަނޑިޔާެރއްގެ މުސާަރއާއި ޢިނާޔަތްތަކުްނ 

 މަޙްރޫމެއް ނުކުރެވޭނެެއވެ.
      ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެ ވަގުެތއްަގއި  )ބ(     

މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއިާވ ނިންމުމާމެދު އަލުން 

ނަޒަރުކޮށް ވަޒީާފއަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވާ 

 ފަނޑިޔާރަކު އަނބުރާ ވަޒީާފައށް ނެރެވިދާނެއެވެ.
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ތަޙްޤީޤުކުރަމުން ފަނޑިޔާރެްއގެ މައްސަލަެއއް  )ޅ(     

ދަނިކޮށް، ނުވަަތ މައްަސލައިަގއި ވަިކގޮތެްއ 

ކަނޑައެޅުުމގެ ކުރިން އެ ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން 

އިސްތިޢުފާދީފިނަމަ، ތައުދީބީ މައްސަލަ އެހިސާބުން 

ބާޠިލުވާނެެއވެ. ނަމަވެްސ މީގެ ސަބަބުން އެފަދަ 

މައްސަލަެއއްަގއި ހިމެނޭ ކަމަކުން އުފެދުނު މަދަނީ 

 ޖިނާއީ ދަޢުވާައކަށް ައސަރެއް ނުކުރާނެެއވެ.ނުވަތަ 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮިމޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  )ކ(     

މައްސަލައަކާބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ކުރުން 

ލާޒިމްކަމަށް ފެންނަ ކޮންމެ ތަޙްޤީޤެއް 

ކުރެވިދާނެެއވެ. މިގޮތުން ކުާރ ތަޙްޤީޤެއް ކުރުމަށް 

ކޮމިީޓއަކާ ނުވަތަ މެންބަރަކާ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ 

 ޙަވާލުކުެރވިދާނެެއވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުން ބަލަމުންދާ  )އ(     

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެްނ، ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤު 

ކޮމިޓީއަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުުކރުމާ ޙަވާލުކުރެވިަފއިާވ 

ރުކޮށް، ައޑުއެހުްނ ޙާޟިމެންބަރަކަށް، ހެކިން 

ބޭއްވުންފަދަ ކަންތަުކަގއި ކޯަޓކަށް ލިބިދޭ އެންމެހަިއ 

 އިޚްތިޔާރުތައް ލިިބގެންެވެއވެ.

ފަނޑިޔާރަކާމެދު އެްއވެްސ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެްއ  )ވ(     

އަޅައިފިނަމަ، އެކަން އެ ފަނޑިޔާރެްއގެ މަޢުލޫމާތު 

ފައިލުގައި ހިމަނަންވާނެެއވެ. އަދި އެފަދަ ލިޔުމެއްެގ 

 ކަށް ލިބެންވާނެެއވެ.ކޮޕީ އެ ފަނޑިޔާރަ 

ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި ހިނދެއްގައި،  )މ(     

އޭނާއަށް ލިބިގެްނވާ ޕެންަޝނުގެ ޙައްޤު ފިަޔވަިއ، 

އެނޫން އެހެން ިޢނާޔަތެއް ލިބުމުން 

 މަޙްރޫމުކުރެވިގެްނވެެއވެ.
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 ވަނަ މާއްދާ. 46ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  (5)   

ފަނޑިޔާރުންގެ    

ޢަދަދު 

 ކަނޑައެޅުން 

ދަށު ކޯޓުތަުކގެ ތެެރއިން ޯކޓެއްަގއި ފަނިޑޔާރުން ތިބޭެނ  .46

ދަުށ  ،ޢަދަދު ޤާނޫނަކުން ކަނޑަައޅާފައި ނުވާހާހިނދަކު 

ކޯޓުތަުކގެ ފަނޑިޔާރުްނގެ ަޢދަދު ކަނޑަައޅާނީ ޖުޑީޝަްލ 

ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮްށ 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުންނެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ. 49ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  (6)   

ފަނޑިޔާރަކު    

އެހެން ކޯޓަކަށް 

 ބަދަލުކުރުން 

ފަނޑިޔާރަކު މަސައްކަްތކުަރމުންއައި ކޯޓު ުއިވގެންދާ  .49

ެއއްެވްސ  ،އެހެން ޙާލަތްތަކުަގއި ،މަރުޙަލާ ފިޔަވައި 

ފަނޑިޔާރަކު އޭނާ ޢައްޔަްނކުެރވޭ ކޯޓު ނޫން އެހެން ކޯޓަކަްށ 

ޖުޑީޝަލް ކައުންސިްލގެ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.  ،ބަދަލުކުރަންވާނީ

 ،މިގޮތުން ފަނޑިޔާރަކު އެެހން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރާނަމަ

ބަދަލުކުރެވޭނީ އެ ފަނިޑޔާަރކު މަސައްކަްތކުރަމުން އަިއ 

 ޖައެްއގެ ކޯޓަކަެށވެ.ެއއް ދަރަ ،ކޯޓާ ެއއްފަދަ

 ވަނަ މާއްދާ. 52ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  (7)   

އެހެން    

ކޯޓެއްގައި ވަގުތީ 

ގޮތުން 

ޝަރީޢަތްކުރަން 

ޙަވާލުކުރުމާމެދު 

ގޮތެއް 

 ކަނޑައެޅުން 
 

ވަގުތީ ގޮތުން އެހެން ކޯޓެްއެގ ޝަރީޢަތް ހިންގުން   .52

ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް  ޙަވާލުކުރުމާ ފަނޑިޔާރަކާ 

 ،ޖުޑީޝަލް ކަުއންސިލްގެ ލަފާގެމަތިން ،ކަނޑައަޅާނީ 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުންނެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ. 54ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  (8)   

ފަނޑިޔާރަކު    

ކޯޓުން ބޭރުގެ 

ކަމަކަށް 

 ދޫކުރުން 

ނުވަތަ ޤާޫނނީ ދާއިރާެގ ކަމަކަްށ ޝަރުޢީ ދާއިރާެގ  )ހ( .54

 ،ޯކޓުން ބޭރު އެްއވެސް ކަަމކަށް ،ފިޔަވައި 

 ފަނޑިޔާރަކު ދުލެއް ނުކުެރވޭެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުއްދަކުރެވޭ  )ށ(     

ފަނޑިޔާަރކު ދޫކުރެވޭނީ ޖުޑީޝަލް  ،ޙާލަތެއްަގއި
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        ،ސަރވިސް ކޮމިޝަުނެގ ހުއްދައަާކއެކު 

     ން ކަނަޑއަޅާ ުމއްދަތަކަށެވެ. އެ ކޮމިޝަނު

)ހަެއއް(  6 ،ެއއްެވސް ޙާަލތެއްަގއި ،އެ މުއްދަތު

 މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިުގެވގެން ނުވާނެެއވެ.

 ވަނަ މާއްދާ. 55ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  (9)   

ފަނޑިޔާރަކު    

ބޭރު ޤައުމަކަށް 

ފޮނުވާފައި 

 ހުރުން 

ޭބރު  ،ސަރވިސް ކޮިމޝަނުގެ ހުއްދަައކާެއކުޖުޑީޝަލް  .55

ޤައުމެްއގައި ނުވަތަ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މުައއްސަާސއެްއަގިއ 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަނޑިޔާަރކު ފޮނުވިދާނެއެވެ. މިގޮތަްށ 

ފަނޑިޔާރަކު ފޮނުވާަފއި ބެހެްއޓޭނީ މެދުނުކެނޑި ގިަނެވގެްނ 

 )ދޭއް( އަހަރު ވަންދެނެވެ. މި މުއްދަުތ ޖުޑީޝަލް  2

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިތުުރކޮށްދެވިދާނެެއވެ.

 ވަނަ މާއްދާ. 67ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  (10)   

އެއް ފަނޑިޔާަރކަށްވުރެ ގިަނ ފަނޑިޔާރުން ތިބޭ  )ހ( .67 ޗުއްޓީ ދޭ ފަރާތް    

ކޯޓެްއގައިނަމަ، އެ ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރުންގެ ުޗއްީޓގެ 

ހަމަޖައްސާީނ އެ ކޯުޓގެ އިްސ ކަންތައްތައް 

ފަނޑިޔާރެވެ. އަދި ކޯެޓއްެގ އިސް ފަނޑިޔާުރެގ 

ޗުއްީޓގެ ކަންތައްތަްއ ހަމަޖައްސާނީ 

އުއްތަމަފަނޑިޔާެރވެ. ެއއް ފަނޑިޔާރަކު ހުންނަ 

ެގ ކަންތައްަތްއ ޓީކޯޓެއްނަމަ، އެ ފަނިޑޔާރުެގ ޗުއް 

ހަމަޖައްސާނީ އެ ދާއިރާގެ ިއސް ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ 

ޑިޔާުރގެ މަްސއޫލިއްޔަުތ އަދާކުާރ އިސް ފަނ

 ފަނޑިޔާރެވެ.
   މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި މިހެން އޮތްނަމަވެސް،  )ށ(     

ވަނަ މާއްދާގަިއ ބުނެފައިާވ  66މި ޤާނޫނުގެ 

 ޞިއްޙީ ސަބަބަށްަޓކައި ޭދ ދިގު ުމއްދަތުެގ 

ޗުއްީޓއާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެްއ ަކނޑައަޅާނީ ޖުޑީޝަްލ 

ލަފާގެމަތިން އެ ކޯޓެްއގެ އިްސ ކައުންސިްލގެ 
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 ފަނޑިޔާރެވެ.
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯުޓތަކުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު  )ށ(  

 ( ގެ ައންނަނިވި މާއްދާތައް ުއވުނީެއެވ.2010/22ނަންބަރު: 

 )ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  23ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  (1)   

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްާރރ ޢައްޔަންކުރާނީ  )ށ( .23    

ފަނޑިާޔރުންގެ މަޝްވަާރއާެއކު  އެހެން ސުޕްރީމްކޯޓުގެ

 އުއްތަމަފަނޑިޔާެރވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 49ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  (2)   

ޢަްއޔަންކުރާނީ ހައިކޯުޓެގ ހައިކޯޓުެގ ރަޖިސްޓްރާރ  )ށ( .49     

ފަނޑިޔާރުންގެ ލަފާގެމަތިން ހައިކޯޓުގެ އިްސ 

 ފަނޑިޔާރެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 59ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  (3)   

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަުކގެ ރަޖިސްޓްރާރ ޢައްޔަންކުރާނީ  )ށ( .59     

ކޯޓުގެ އިްސ އެ ކޯޓެްއގެ ޤާޟީްނގެ ލަފަޔާއެކު އެ 

 ޤާޟީއެވެ.
 ވަނަ މާއްދާ 93ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  (4)   

ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ    

 މުވައްޒަފުން 
ކޯޓުތަުކގެ ރަޖިސްޓްރާރިއން ފިޔަވައި ކޯޓުތަާކއި،  .93

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ 

ވަޒީފާދީ، ވަޒީާފއިން ވަިކކޮށް، އެންމެހައި މުވަްއޒަފުންނަށް 

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންދީ ުމވަްއޒަފުންނާބެހޭ އެންމެހައި 

ކަންކަން މި ޤާނޫނުގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ބަލަހައްޓާނީ 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 41ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .31

 މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮަތކަށް ބުނެފައި ނުވާހާހިނދަކު؛ )ހ( .41 މާނަކުރުން 

އެވަީނ، އޮޑިޓް ާޤނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު  "އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބުނެފައި
 ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށެވެ. ( ގެ ދަށުން އިސްޮކށްފައިވ2007/4ާ

 ކޮމިޝަނަށެވެ.އެވަީނ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  "ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1108 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

 29 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެްނގޮތަަކށް ބުނެފައި ނުވާހާހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގަިއ  )ށ(  
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުއްދަތުތައް ުގނާނީ ބަންދުދުވަސްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

ޝާއިޢުކުރާ ތާީރޚުން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެޓުަގއި  .32

 ފެށިގެންނެވެ.

________________________ 
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