
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

   

 

 އިސްބަސް 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ  2016 މި ރިޕޯޓަކީ

ނޑު މަޤް ގޮތުގެ މައްޗަށް އެކުލަާވލާަފއިާވ ރިޕޯޓެކެވެ ރީމް ކޯޓުެގ ސުޕްދިވެިހރާްއޖޭގެ ަދކީ، ޞަ. މި ރިޕޯޓުގެ މައިގަ

ލު އިްނޞާުފ ޤާިއމުކުުރުމގެ ނިޒާމުެގ އެންެމ އިްސ ކުުރމަށް މަުގފަހިުކރުމާއި، ޢަދު  ބޮޑު ގޮތެްއގައިމަސައްކަތް ާހމަކަން

މް ކޯޓަށް ކުރިމަތިވާ ުސޕްރީ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ފަރާތުގެ ޙައިޘިއްޔަތުން އަދާުކރަންޖެހޭ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް ައދާކުރުުމގައި

ކޯޓުން ައދާުކާރ  މްރިމަުގ ބައްޓަންކުރުުމގައި ުސޕްރީދާިއރާގެ ކު ގޮންޖެހުްނތައް ޙައްލުކޮށް މި ގޮންޖެހުންތަކާިއ އެ

 ދައުރާބެހޭ ަމުޢލޫމާތު ޙިއްސާކުުރމެވެ.

ފައިވާނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިހާރު ުކރަމުންާދ މި ރިޕޯޓުގައި މައިަގނޑު ޮގތެއްގައި އަލިއަުޅވާލާ 

ުޓ ތަކުެގ މަސައްކަތްތަކާއި، ކޯިޑވިޜަންާވ ގޮތާއި، ައދި ކޯޓުގެ މުިހއްމު ކޯުޓގެ އޮނިަގނޑު ރޭިވފައި ،މަސައްކަތްތަކާއި

ވަނަ އަހަރު  2016ޝަރުއީ ާދއިރާ ހަރުދަާނކޮށް ތަރައްޤީކުުރމަށް  ހަރުދަާނކުރުުމގައި ދިާމވެފަިއާވ ގޮންޖެހުންތަކާއި،

 ކޯޓުގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާުކރުުމގައި ލިބިފަިއވާ ކާމިޔާބީތަކުގެ ަމއްޗަށެވެ. ކުރެވިަފއިވާ ަމސައްކަތްތަކާއި،

ގައި ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް މް ޯކޓަކީވެސް އެއެއްަފދައިން ސުޕްރީ ޓުތަކެކޭވެސްހަމަެއހެންމެ، އެހެން ކޯ

ވަނަ ައހަރު ހިންގިަފއިވާ ގޮތުެގ  2016އް ހުށަހެޅޭ ކޯޓަކަށްވުމާއެކު، ކޯޓަށް ހުށަހެޭޅ މައްަސލަތައް ހިމެނޭ ަމއްަސލަތަ

 މައްޗަށްވެސް މި ރިޕޯޓުގައި އަިލއަޅުވާާލފައިވާނެެއވެ.

ގެ ތެރޭގައި މިހާ ުފރިަހަމކޮށް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމައިދިުނމުގައި މިރިޕޯޓު ވަރަށް ކުރު މުްއަދތެއް

ނޑުގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުްނމިުނން ޝުކުރު ދަންަނވަމެވެ.  މަސައްކަތްކޮށްދެްއވި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުވައްޒަުފންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދެްއވި މާތް ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް هللا އަދި މި މަަސއްކަތް ފުރިަހމަަކމާއެކު ކުރުުމގެ ތައުފީޤު އަުޅގަ

 ޙަމްދާ ޝުުކރުކުަރމެވެ.

 ދިވެިހރާއްޭޖގެ އުއްތަމަ ަފނޑިާޔރު
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 73 ........... މުއްދަތު  އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ އަމުރުތައް ނެރޭ ކޯޓުތަކުން މަރުޙަލާގެ  ފުރަތަމަ ދޫކޮށްލުމަށް ހައްޔަރުން  ނުވަތަ  ބަންދުން

 74 .............................. ޤާއިމްކުރުމާގުޅޭ  ފެސިލިޓީއެއް ނުވަތަ ޑިވިޜަނެއް ކޯޓެއްގެ  އެ ބޭރުގައި ރަށުން ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ  ޓެއްކޯ

 74 ..................................................................... ހަރުދަނާކުރުން  ނިޒާމު އަވަސްކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޯޓުތަކަށް

 75 ........................................................................................ ކަށަވަރުކުރުން  ޙުކުމެއްކަން ނިހާއީ ،ޙުކުމަކީ ކޯޓުތަކުގެ

 ނިޒާމު ޢާންމު ދައުލަތުގެ  ކަށަވަރުކުރުމާއި ޙައްޤުތައް އަސާސީ ނެރުމާއި އަމުރު ކޯޓު  ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ އެކިއެކި ޖިނާއީ
 76 ......................................................................................................................................... ހިފެހެއްޓުމާބެހޭ 

ނޑިޔާރުން  ގޮފީގެ  ދެކުނު / ހައިކޯޓު   76 ....................................... ޤަރާރު  ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެހޭ ހަމަޖެއްސުމާ ފަ

ނޑާ ކޯޓުގެ ނޑައެޅުން  އަދަބު ފަރާތްތަކަށް  ޙުރުމަތްކަ  76 ......................................................................................... ކަ

 76 ................................................................... ޤަވާޢިދު  ގެނައުމުގެ އިސްލާޙް  ވަނަ 2 ޤަވާޢިދަށް އަގުކުރުމާބެހޭ ޝަރުޢީ 

 77 ......................................... ޤަވާޢިދު  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ ހިންގުމުގައި ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ވީޑިއޯ އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ

 77 ......................................................................................................... އިޞްލާޙުގެނައުން ޤަވާޢިދަށް ޢާއިލާއާބެހޭ

 77 ...................................................... އުޞޫލު  ބެހޭ ބަދަލުކުރުމާ ކޯޓަށް އަނެއް ކޯޓުން އެއް ފަނޑިޔާރުން  ކޯޓުތަކުގެ ދަށު

 79 ..................................................................................................... އަމުރުތައް ކޯޓު ނެރުނު އަހަރު ވަނަ 2016
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 ތަޢާރަފް 

 18ސެޕްޓެމްބަރ  2008  އިްނޞާުފގެ ތާރީޚުގައި އަދި ދީިމޤްރާޠީ ޙަޔާތުގައި ދިވެިހރާއްޭޖގެ ަޢދުލު

އެހެނިެހން މިނިވަން ީދިމޤްރާޠީ މުޖުތަަމޢުތަކުގައި  އެއީ. ފާހަގަ ުކރެވިގެން ަދނީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދުަވހެއްގެ ގޮތުގަެއވެ

އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ދައުރު ަކނޑައެޅިފަިއވާ މަްފހޫމާ އެއްޮގތަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެ ަމތީ ކޯޓު، ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 .ސުޕްރީމް ކޯޓު އުެފދުނު ދުަވހެވެ 

 ޢަަމލު ުކރާްނ ފެށި ޖޭގައިދިެވހިރާއް  ދުވަހު  ބުާރސްފަތި ވީ 8 އޮަގސްޓު 2008 ސަނަތުން މީލާދީ 

 ިދވެހިާރއްޖޭގެ  އެްއފަދައިން ޖުޑީޝިއަރީތަކޭ މުޖުތަމަުޢތަކުގެ ީދމިްޤރާޠީ ހުރިހާ ދުނިޔޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީން

ނޑައަޅައިަފއި ވެއެވެ. މިނިަވންަކމާއި ޖުޑީޝަީރއަކީ ވެސް  މުސްތަޤިްއލުކަމާ އެުކގަިއ ހިނގާނެ ޖުޑީޝަީރއެއްކަން ކަ

 ހަަމހަމަކަުމގެ ަޢދުުލެވރިކަމާއެކު މެުދގައި ަރއްޔިތުންގެ އެންެމހައި ޖުީޑޝަރީއަީކ ދިވެިހރާއްޭޖގެދިވެިހރާއްޭޖގެ 

ނޑަެއޅުމުގައި ާވޖިބުތައް ޙައްޤުތަކާއި މަދަނީ  އަދި  އަާސސީ މީހެްއގެެވސް ކޮންމެ އުޞޫުލން  ފިަޔވައި  ޤާނޫނު ކަ

 ނުޖެހޭ  ވަކި ަފރާތަކަށް އަދި އެއްކިބާެވފައިވާ ުނޫފޒުން ބާވަތެއްގެ ހުިރހާ، ބޯ ނުަލނބާ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް

 އެންމެ  ބާރުގެ  ކުރުުމގެާޤިއމު އިްނޞާފު  ޢަުދލު ަޔޤީން ކޮށްިދނުމާއެކު ބާރެްއކަން ައއު ޤާނޫނުއަާސސީން މުސްތަޤިްއލު

ނޑައަޅަިއަފއި ވަނީ ފަރާތްކަމަށް މަތީ  .ކޯޓެވެ ސުޕްީރމް ދިެވހިރާްއޖޭގެ ކަ

 ަމއްަސަލތަކުގައި  އެނޫންެވސް ބަލާ ޝަރީޢަުތން ައދި ާމނަ ކުރުުމގައި ޤާނޫނު ޤާނޫނުއަާސސީއާއި

. ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ ޤާނޫނުައސާީސަގއި ނިްނމުން ކަމަށް ފަުހގެ އެްނމެ ިނންމުމަކީ ނިންމާ ކޯޓުން ސުޕްރީމް

އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ  .އެހެންކަމުން ޤާނޫނުއަާސސީއާިއ ޤާނޫނު މާނަކުުރމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ސުޕްީރމް ކޯޓެވެ 

ނޑައެިޅފައިވަނީ ާޤނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުގެ ެވރިކަން ބަލަހައްޓާ ބެލެނިވެިރްއގެ ގޮތުގައެވެ އެގޮތުން . ދައުރު ކަ

ދައުލަތުގެ އެްނމެހައި ބާރުތަާކއި މުއައްަސސާތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ހުންނަނީ ޤާޫނީނ އަދި ދުސްތޫރީ ިއމުގެ 

 .ތިޞާޞެެކވެއަޞްލީ އިޚް ނޫންކަން ަކނޑައެޅުމަކީ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެތެރޭގައިކަން ނުވަތަ 

ގައި ޢަަމލު ކުާރންފެށި  2008 ޮއަގސްޓު 08ވަނަ ުދވަހު ތަސްީދޤުކުރެވި،  2008 އޮގަސްޓު 07

ުފ އިްނޞާ ޢަުދލު، ފަިއވާއިރުކޮށް ޖުްމހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަާސސީން ަދއުލަތުެގ ތިން ބާރު ވަކި ދިވެިހރާއްޭޖގެ

ސުޕްރީމް ކޯަޓށާއި، ހައިކޯޓަށާއި، އަދި  ޤާއިމުުކރުމުގެ ެއންމެަހއި ބާރުތައް މަތި ކުރައްވާފަިއވަނީ ދިވެިހރާއްޭޖގެ
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ުކރުުމގެ އެންެމ ޤާއިމު ފުޞާ އިން ވަނަ މާއްދާަގއި ޢަުދލު  141ޤާނޫނުއަސާީސގެ . ދަށުކޯޓުތަކަށެވެ ޤާނޫނަކުން އުަފއްދާ

ނޑައަަޅއި ބަޔާންވެފައި ވެެއވެ.  ސުޕްރީމް ކޯޓުކަމަށްއިސް ފަރާތަކީ ދިވެިހރާއްޭޖގެ    ކަ

ވަނަ  18ސެޕްޓެމްބަރ  2008ޤާއިމުުކެރވުނީ  ދިވެހި ތާރީޚުގައި ސުޕްީރމް ކޯޓެއް ފުރަތަމަ ފަަހރަށް

 ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުްނ އެކުލަަވއިެލވުނު ދިެވހިާރްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ 282ދުވަުހއެވެ. ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ނޑިޔާރު ސަޢީދު، هللا އޮނަރަބަލް އަްލއުްސތާޛު ޢަބްދު އުއްތަމަ ަފނޑިޔާރު، ްނގެ ގޮތުގައި ޢަްއޔަން ކުރެވުނީފަ

ނޑިޔާރު އޮަނރަބަލް  ޔޫސުފު ޙުސައިން،  އަލްުއްސތާޛުަފނޑިޔާރު އޮނަރަަބލް  މުޖުތާޛު ފަހްމީ، ައލްުއސްތާޛުފަ

ނޑިޔާުރ އޮނަރަަބލް  ނޑިާޔރު އޮަނރަބަލް  هللاޢަބްދު ައލްުއސްތާޛުފަ އަޙުމަުދ ފާިއޒު  ައްލއުސްތާޛުޢަީރފު ައިދ ފަ

 ވެ. އެޙުސައިން

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޯކޓުތަކުގެ  2010/22ޤާޫނނު ނަންބަރު  ،ވަަނ ދުވަހު 10އޯގަސްޓް  2000

ނިޑޔާރުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަން ކުރެވިަފއިވަނީ  ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ދިެވހިާރްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ އްތަމަ އު  ފަ

ނޑިޔާރު ނޑިާޔރު އޮނަރަަބލް އަލްުއސްތާޛު ޢަބްދު ައލްުއސްތާޛުއޮަނރަބަލް  ފަ  هللاއަޙުމަދު ފާއިޒު ުޙސައިން، ފަ

ނޑިާޔރު އޮނަރަަބްލ  ނޑިާޔރު އޮަނރަބަލް هللا ޢަބްދު އަލްުއސްތާޛުސަޢީދު، ފަ  ަޢލީ ޙަމީދު  ައލްއުސްތާޛުޢަީރފު، ފަ

ނޑިާޔރު އޮަނރަބަލް ، މުޙައްމަދު ނޑިޔާުރ ޮއނަރަބަލް، هللاއާަދމް މުޙަްއމަދު ޢަްބދު ޛުއަްލއުސްތާފަ ޑރ. އަޙްމަުދ  ފަ

ނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ައލްއުސްތާޛު އަޙްަމދުهللا ޢަބްދު  .މް އަދުާނނެވެ ޞި މުޢުތަ ީދދީ އަދި ފަ

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ  1)ދިވެިހރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫުނ( އަށް  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 11ުކރައްވައި، ހު ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހން ފާސްވީ ބުަދ ދުވަ 10އަހަުރގެ ިޑސެންބަރު ަމހުގެ ވަނަ  2014ބިލު 

ުކރައްވައި ހަމަ އެ ތާރީޚުގައި ދިވެހި ުޖމްހޫިރްއޔާ އެ ބިލު ތަޞްދީޤުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީުސލް 2014ޑިސެންބަރު 

ނޑިާޔރުންގެ ޢަަދދު ޤާޫނނަށް ގެނެވުނު ިއޞްލާާޙ ސަރުކާުރގެ ގެޒެޓުަގއި ާޝއިޢުުކރެވުމާ ގުޅިގެން، ސުްޕރީމް ކޯ ުޓގެ ފަ

ނިޑޔާރުން 5އެއްގޮތަށް  ނޑިާޔރުންނަކީ  )ފަހެއް( ފަ ކަމުަގއި ަހމަޖެުހނެވެ. މި ބަދަލަށްަފހު، ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިާޔރު އޮނަރަަބލް ނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް  هللاޢަްބދު އަލްއުސްތާޛު އުއްތަމަ ފަ ަޢރީފު، هللا ދުޢަބް އަލްުއސްތާޛުަސޢީދު، ފަ

ނޑިޔާރު އޮނަރަަބލް  ނޑިޔާރު އޮނަރަަބލް ، މުޙައްމަދު  ޢަލީ ޙަމީދު އަލްުއސްތާޛުފަ އާދަމް މުޙައްަމުދ  އަލްުއސްތާޛުފަ

ނޑިޔާރު އޮަނރަބަލް ޑރ. އަޙްަމދު ޢަބްދު  އަދި، هللاޢަބްދު  ދީދީެއވެ. هللا ފަ
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ނޑިޔާރުަކމުގެ  2014ޑިސެންބަރު  14އަދި  ަމޤާމަށް މި ތާރީޚުގައި، ދިވެިހރާއްޭޖެގ އުއްތަމަ ފަ

  ސަީޢދު ޢައްޔަން ުކރެވުނެެވ. هللا ޢަބްދު  ައލްއުސްތާޛުއޮނަރަބަލް 
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ނޑިޔާރުންނާބެހޭ ތަޢާރަފް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު   ސަޢީދު هللا އުއްތަމަ ފަ

  ީގައި ސ. ީމދޫ އަށް.  1964ެސޕްޓެމްބަރ  25އުފަންވެަވޑައިގެންެނވ 

 

  އިންޓަރނޭޝަަނލް ޯލގެ ދާިއާރއިން ޑޮކްޓޯރިއަލް ތީީސސްގެ މަސައްކަްތ

ކުރައްަވމުން ގެންަދވަނީ. މާސްޓަރ ޮއފް ޯލސް، އައި.އެމް.ޯއ، 

(. 1999އިންޓަނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް، މަލްާޓ )

-އެލް.ެއލް.ބީ )ޝަރީއާ އެންްޑ ލޯގެ އޮނަރސް ޑިގްީރއާ އެކު(، އަލް

 (.1994އަޒްހަރު ޔުިނވަރސިޓީ، ކަިއރޯ، އިޖިޕްޓް )

 

 ޖުޑީޝަރީގައި އަދާކުރައްވާފައިވާ މަޤާމުތައް:

ނޑިޔާުރގެ މަޤާމަށް ަރއީސުލް هللا އޮނަރަބަލް އަލްުއސްތާޛު ޢަބްދު  ސަީޢދު ދިެވހިރާްއޖޭގެ ުއްއތަމަ ފަ

ގައެެވ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިންތިާޤލީ ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަމަ  2014ޑިސެމްބަރ  14އްޔަން ކުެރއްވީ ޢަޔާ ޖުމްޫހރިއް

ނޑިޔާރު ) އަށް(. ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮީފސް، މާލެ،  2010އިން  2008ފަ

އެސިސްޓެްނޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،  ،(2008ސެޕްޓެމްބަރ  18އިން  2008ސެޕްޓެމްބަރ  11ދިވެިހރާއްޖެ )

(. ޑިރެކްޓަރ، އެޓަރީނ 2005ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިުއޝަން، އެޓަރނީ ޖެނެރަްލގެ އޮފީސް، މާލެ، ދިެވހިރާްއޖެ )

އަށް(. ސްޓޭޓް އެޓަރނީ، އެޓަރނީ ޖެނެަރލްގެ ޮއފީސް،  2005އިން  2001ޖެނެރަްލގެ ޮއފީސް، ާމލެ، ިދެވހިރާއްެޖ )

އަށް(. ކުޑަކުދިންގެ ހަްއޤުތައް  2000އިން  1999އަށް އަިދ  1998އިން  1995މާލެ، ިދވެިހރާއްޖެ )

އިން  2002އަށް އަދި  1998އިން  1996ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުާރ ކައުންސިްލގެ މެމްބަރު، ިދެވހިރާއްޖެ )

ގެ ޙައްޤުތައް އަށް(. ކުޑަކުދިން  2002އިން  1997އަށް(. ލޯ ކޮިމޝަްނގެ މެމްބަރު، ދިެވހިާރއްޖެ ) 2005

އަށް(  2005އިން  2002އަށް އަދި  1998އިން  1996ރައްކާތެރިކުުރމާބެހޭ ކައުްނސިްލގެ މެމްބަރު، ިދވެިހރާއްޖެ )

 1996މާލެ، ދިވެހިރާްއޖެ )، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެާއޒް، ލީގަލް ޮއފިަސރ، ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޔުނިޓު

 އަށް(.  1998އިން 
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 ފައިވާ އެކަޑަމިކް މަޤާމުތައް:އަދާކުރައްވާ

ޑީން، ފެކަލްޓީ ޮއފް ޝަީރއާ އެންޑް ލޯ، ދިެވހިާރއްޖޭގެ ޤަުއމީ ޔުނިވަރސިޓީ، މާލެ، ިދވެިހރާއްޖެ 

އަށް(. ލޯ  2001އިން  2000(. ޑިރެކްޓަރ، އިންްސޓިޓިއުޓް އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ، މާލެ، ިދވެިހރާއްޖެ )2001)

، ޓީ އޮފް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ، ދިވެހިރާްއޖޭެގ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީކިޔަވައިދެްއވާ ލެކްޗަަރރ، ފެަކލް

ިއން މިއަާދ ހަަމއަށް(. ލޯ ކިަޔަވއިދެއްާވ ލެކްަޗރަރ، ޮކލެްޖ ޮއފް އިްސލާމިްކ ސްޓަޑީޒް،  1996މާލެ، ިދވެިހރާއްެޖ )

 ިއން މިއަދާ ަހމައަށް(.  1996މާލެ، ދިެވހިާރއްޖެ )

 އް:އެހެނިހެން މަޤާމުތަ 

އަށް(.  2005އިްނ  2003ލޯ ެމރިޓައިމް ޓްރެއިިނންގ ޯބޑުގެ މެމްބަރު، މާލެ، ދިެވހިާރއްޖެ )

އަށް(. ޤާޫނނު  2005އިްނ  2003އެޑްވައިޒަީރ ކައުްނސިލް ޓު ާނކޮޓިކްސް ކޮންޓްޯރލް ބޯޑު، ާމލެ، ިދވެހިާރއްޖެ )

ވަަނ  11މުން ަޢމަލުުކރެވޭެނ ޮގތުގެ ޤާނޫނުެގ ަހވާުލވާންެޖޭހ މުދާ ުނވަތަ ފަިއސާއަކާ ހަާވލު ނުވު  77/7ނަންބަރު 

އަށް(.  2005އިން  2002މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެިވފައިވާ ކޮމެީޓގެ މެމްަބރު، މާލެ، ދިެވހިރާްއޖެ )

 އަށް(. 2004އިން  2001ޓެންޑަރ އިވެލުޭއޝަން ބޯޑުގެ މެމްބަރު، މާލެ، ދިެވހިރާްއޖެ )

 ވާ ސެމިނަރތަކާއި ކޮންފަރެންސްތައް: ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައި 

ކޯސް އޮން އިފެކްޓިވް ޑިސްިޕއުޓް މެނޭޖްމެންޓް އިން އަ ޗޭންޖިންގ ވޯލްޑް: އޭން އެްގޒެކެޓިވް 

(. 2001ޕްރޮގްރާްމ އިން ެނގޯޝިޭއަޝން އެންޑް މީިޑއޭޝަން، ސިްނގަޕޯރ މީޑިޭއޝަން ސެންޓަރ، ސިންގަޕޯރ )

ލިކް ސަރވިސް ިޑވިަޝނާއި ސިންގަޕޯރގެ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮލެޖް ގުޅިގެްނ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ރައީސް އޮފީުހެގ ޕަބް

(. އޭވިއޭޝަން ެއކްސިެޑންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން، 2000ބޭއްވި ސެމިނަރ: ަކސްޓަމަރ އޮރިއެންޓެޑް ސަރވިސް )

ްލ (. ވައިޕޯ ނެަޝނަލް ވޯކްޝޮްޕ އޮން އިންޓެލެްކޗުއަ 2000ސިންގަޕޯރ ޭއވިޭއޝަން އެެކޑެމީ، ސިންގަޕޯރ )

މިނސްޓްރީ ޮއފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްީރ އާއި އިންޓެލެކްޗުއަްލ ، ޕްރޮޕަރޓީ ރައިޓްސް )ޓްރިޕްސް އެގްރީމެންޓް(

(. އިންޓަނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް ލޭބަރ ޯލ 1999ޕްރޮޕަރޓީ އޯގަނައިޭޒޝަން )ވައިޕޯ( އާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕް، )

(. ފިޑިކް ފޯމްސް ޮއްފ 1999އައި.ޓީ.އެފް ެއްނޑް އެމް.އެމް.އޭ، ަމލްޓާ )، އިން ކޮންޖަންްކޝަން ވިތް އައި.އެސް.ެއފް

(. އީ.އީ.ޒެޑް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ެމރިޓައިމް ލެިޖސްޭލޝަން، 1996ކޮންޓްރެކްޓް )މޭޝަންސް(. ާމލެ، ދިވެިހރާއްޖެ )

ޑިިވަޝނާ ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްީރ  ކޮމަންވެލްތް ެސކްރެޓޭރިއޭޓްގެ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ލީަގލް އެްޑވައިޒަރީ ަސރިވސެސް

(. އިންޓާންޝިޕް ވިތް ލީަގލް ޮއފީސް ޮއފް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަްންސ 1995އޮފް ޮފރިންގ ެއފެއާޒް ގުޅިެގން ބޭއްވި )
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ޤަތަރު ލޯ ޯފރަމް، ޤަތަުރ (. 2006ފުޑް އެންޑް ެއގްރިަކލްޗަރ ޯއގަނައިޒޭަޝން )އެފް.އޭ.އޯ(، ރޯމް، އިޓަލީ )

ރޒް ވިތް ޕާޓިސިޭޕޝަން ޮއފް ޕްޮރމިނެންޓް (. ކޮންފަރެްނސް އޮ 2009) ްފ ދަ ުމސްިލމް ކަންޓްރީްޒ ޕްރޮސެކިއުޓާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮްނފަރެންސް ޮއްފ  10th(. 2009ޖުޑީަޝލް އެންޑް ލީަގލް ޕާރސަނަލިޓީސް ތެހެރާން، އީރާްނ )

ފޯމް ފޯަރމް، ސިންގަޕޯރ (. އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ޖުީޑޝަލް ރި 2009ޗީފް ޖަސްޓިސަސް ޮއފް ދަ ވޯލްޑް، އިންޑިއާ )

(. ކޮންފަރެންސް އޮްނ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް ޯލ އެންޑް ލީގަލް ެއސްޕެކްޓްްސ އޮފް ޓްރާންސް ބޯޑަރ 2009)

(. އިންޓަނޭޝަނަލް ޮކންަފރެންސް ޮއފް ޖޫިރސްޓްސް އޮްނ ޖުޑީަޝލް ރީޯފމްސް، 2009އިންވެސްޓްމަންޓް، އިންޑިއާ )

(. ފަސްްޓ 2011ކޮްނފަރެްނސް އޮފް ޖޫރިސްޓްސް، ޔުނައިޓެޑް ކިްނގްޑަމް )(. އިންޓަނޭޝަނަލް 2010އިންޑިއާ )

އޭޝިއާ އެންޑް ޕެިސފިކް އިންަޓރނޭޝަަނލް ޮކލޯކިއުައމް އޮްނ އެންވަޔަރަެމންޓަލް ޫރލް އޮދް ޯލ ޑިފައިނިްނގ އަ ިނއު 

ޯލ  27th(. 2013ިޝއާ )ފިއުޗަރ ފޮރ އެންަވރމެންޓަްލ ޖަސްޓިސް، ަގވަރނަްނސް އެްނޑް ލޯ ، ކުއަަލލަންޕޫރް މެލޭ 

ގޯްލޑެން ޖުބިލީ، ކޮަލމްބޯ،  -ލޯ އޭިޝއާ ކޮންަފރެންސް  29th (.2014އޭޝިއާ ކޮްނފަރެްނސް، ބެންކޮްކ، ތައިލެންޑް )

ރޑް ސްޓްރެންތެނިންގ އާރބިޓްރޭޝަން އެންޑް  (.2016ސްރީލަްނކާ ) ެނޝަނަލް އިނިިޝއޭޓިވް ުޓވާ

 (.2016އެންފޯރސްމަންޓް އިން އިންޑިާއ، ނިއުދިއްލީ، އިންިޑއާ )
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ނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު  އަރީފް هللا ފަ

ނޑިޔާރެއްގެ  2010އޮގަސްޓް  10) އިން ފެށިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

 މަޤާމުގައި(

 ގައި އއ. ތޮްއޑޫ އަށް.  1968އޮްކޓޯބަރ  20އުފަންވެަވޑައިގެންެނވީ 

 (.1997ބެޗްލަރ އޮފް ޝަީރއަތް، އިްސލާމިކް ޔުނިަވރސިޓީ އޮފް މަީދނާ. )

 ޖުޑީޝަރީގައި އަދާކުރައްވާފައިވާ މަޤާމުތައް:

ނޑިޔާރު ) އިން  2008ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަ

އިން  2005ަނލް ކޯޓު، ދިެވހިރާްއޖެ )އަށް(. އިސް ާޤޟީ، ކްރިމި 2010

 އަށް(. 2005އިން  1998އަށް(. ޤާޟީ، ކްިރމިަނލް ކޯޓު، ދިވެިހރާއްޖެ ) 2008

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ސެމިނަރތަކާއި ކޮންފަރެންސްތައް: 

ކާ، ސައުތު އޭޝިއާ ޖުޑީަޝލް ޮކންފަރެންސް އޮން އެންވަަޔރަެމންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭްނޖް، ޑާ

(. 2014ސިްމޕޯސިއަމް އޮން ޖުީޑޝަލް އިްނޑިޕެންޑެންސް، ބްރިސްބޭން، އޮސްޓްރޭލިއާ )(. 2016ބަންގްލަޭދޝް )

8th  ރީޖަަނލް ޯވކްޝޮޕް ފޮރ ޖަޖަޒް، ްޕރޮސެކިއުޓަރސް ެއންޑް ޕޮލިސް އޮިފސަރްސ އިްނ ސައުތް ޭއޝިއާ އޮްނ

އަލްޓަރނޭޓިވް ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލޫޝަްނ (. 2014މް، ސިންގަޕޫރ )ޒައެފެކްޓިވްލީ ަކއުންޓަރރިްނގ ޓެރަރި

މެޭލޝިާއ ، 2011ކޮމަންވެލްތު ެމޖިސްޓްޭރޓްސް އެންޑް ޖަޖަސް ކޮްނފަެރންސް . (2012ކޮންފަރެްނސް، ސިންގަޕޫރ )

އާރ.އައި.ޕީ.ޭއ އިްނ އިންތިޒާމުކޮށްފަިއވާ ކޭްސ މެނޭޖްމެންޓް ެއންޑް ޖުީޑަޝްލ އެތިކްސް ޕްޮރގްރާމް،  (.2011)

(. ޖުޑީަޝލް ޓްރެއިނިްނގ ޕްޮރގްރާމް، ލޯ ސެންޓަރ އޮފް ިއންޓަނޭޝަނަލް ިއސްާލމިްކ 2009ކިންގްޑަމް )ޔުނައިޓެޑް 

(. ޖުޑީަޝލް ޓްރެއިނިންްގ 2007(. ޖުޑީޝަލް ްޓރެއިނިންްގ ޕްރޮގްރާމް، ުކވޭތް )2003މެޭލޝިއާ ) ،އުނިވަރސިޓީ

 (. 2007ޕްރޮގްރާމް، ސަބޯޑިނޭޓް ކޯޓު، ސިންގަޕޯރ )
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ނޑިޔާރު   އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު ފަ

ނޑިޔާރެއްގެ  2010އޮގަސްޓް  10) އިން ފެށިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

އިން ފެށިގެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  2015ޖަނަވަރީ  20މަޤާމުގައި. 

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް(.

 ގައި ސ. ުހޅުދޫއަށް. 1964ސެޕްޓެމްބަރ  25އުފަންވެަވޑައިގެންެނވީ 

ޤުާރ  -)ޝަރީާއ އެންޑް ލޯ(، އުއްމުލް  ޟާޝަރީއާ އެންޑް ޤަބެޗްލަރ ޮއފް 

ކޮމަްނވެްލތް ޖުޑީަޝްލ  -(. ފެޯލޝިޕް 1991ޔުނިވަރސިޓީ، މައްކާ )

ލައިސަްނސް އޮފް ޯލ (. 1991އެޑިއުކޭޝަން އިންސްޓިޓިއުޓް، ކެނެޑާ )

 ޕްރެކްޓިސް އިން މޯލްިޑވްސް ޯކޓްސް.

 ވާ މަޤާމު :ޖުޑީޝަރީގައި ފުރުއްވަމުން ގެންދަ

 (2015ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮިމޝަުނގެ ރައީސް )

 ޖުޑީޝަރީގައި އަދާކުރައްވާފައިވާ މަޤާމުތައް: 

ގެ ސިޓިންގ  4އަދި  2، 1(. ކޯޓު ނަންބަރު 1996-1993ޤާޟީ، މިިނސްޓްރީ ޮއފް ޖަްސޓިސް )

ނޑިާޔރު )(. ދިވެިހާރއްޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ 1996-1993ޖަޖް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ަޖސްޓިސް ) (. ޤާނޫުނ 2010-1996ފަ

މުރާަޖޢާ ކުރާ ޮކމިޓީގެ ެމމްބަުރ، ރައީސް ޮއފީސް، މާލެ، ިދެވހިރާއްެޖ. ލޯ ޮކމިޝަުނގެ ެމމްބަރު، އެޓަރނީ ޖެެނރަްލގެ 

 މާލެ، ދިވެިހރާއްޖެ. ުޖޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮިމޝަނުެގ މެމްބަރު، މާލެ، ދިވެިހރާއްޖެ.، އޮފީސް

 އެހެނިހެން މަޤާމުތައް: 

ކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯެގ މެމްބަރު، މިނިސްޓްރީ އޮްފ ހޯމް އެފެއާޒް، މާލެ، ދިެވިހރާއްޖެ. ނާކޮޓި

 މެމްަބރު، މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ. ނެޝަނަލް ޕެޯރލް ބޯޑުގެ
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 ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ސެމިނަރތަކާއި ކޮންފަރެންސްތައް: 

ޓްްސ އެންޑް ޕައިރެސީ )މި ރީޖަނުގެ ކޮންފަރެްނސް އިން އިންޓެެލކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީ ރައި

(. އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ޖުީޑަޝްލ 2004ހައިކޯޓުތަކުގެ ޤާޟީްނނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބޭއްވުނު(، ބޯޕާލް، އިންޑިއާ )

(. ކޮންފަރެންސް އިން 2006ބޫޓާން )، (. ސާކް ޯލ ކޮންފަރެްނސ2005ްރިފޯމް ޮކންފަރެްނސް، މެީނލާ، ފިލިޕީންސް )

(. ޖުޑީަޝލް ޓްރެއިނާސް ޓްރެއިނިްނގ 2007އޮފް ޖުޑީަޝރީ އިން އިްސލާމިކް ޝަީރއާ، ތެހެރާން )އިންޑިޕެންޑެންސް 

ވޯކްޝޮޕް، ކެނެާޑގެ ަދލް ހަުއސް ޔުނިވަރސިޓީ ލޯ ސްކޫްލ އާއި ކެނެޑާގެ ކޮމަންެވލްތް ޖުޑީަޝލް އެޑިއުޭކޝަްނ 

ާހމޮނައިޒިންގ އިންޓަނޭޝަނަލް ިހއުމަްނ  (. ކޮންފަރެންސް އިނ2009ްއިންސްޓިޓިއުޓް ގުޅިގެން ބެއްވި، )މެއި/ ޖޫން 

ރައިޓްސް އިންސްޓްޫރމެންޓްްސ ވިތް ޝަރީއާ ޕްރިންސިޕްްލސް، ކުއަލަމްޕޫުރގައި ހުންަނ ކެނެޑާގެ ކޮމަންވެލްްތ 

އިންޓަނޭޝަނަލް ކައުންިސްލ ޖޫރިސްޓް ވިޒިޓް، ޗައިނާ (. 2010ޖުޑީަޝލް އެޑިއުޭކޝަން އިްނސްޓިޓިއުޓް، މެލޭިޝއާ )

(. އަލްޓަރނޭޓިްވ 2011ެމލޭިޝއާ )، 2011މަންވެލްތު މެޖިްސޓްރޭޓްސް އެންޑް ަޖޖަސް ކޮްނފަރެންސް (. ކ2010ޮ)

(. ސެކަންޑް އެނުއަްލ ރީޖަނަލް ޖުީޑޝިައްލ 2012ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮޫލޝަން ކޮންފަރެންސް، ސިްނގަޕޫރ )

 (.2014ލެސްޓް )-މޯރއަ ޖަޖަޒް ޕަރސްޕެކްޓިވް"، ޑިލީ، ޓި –"ޓެރަރިަޒމް ޓްަރއަލްސް  -ކޮންފަރެްނސް 
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ނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދު   هللاފަ

ނޑިޔާރެއްގެ  2010އޮގަސްޓް  10) އިން ފެށިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ
ގެ  2015ޖަނަވަރީ  19 އިން ފެށިގެން  2010އޮގަސްޓް  10 މަޤާމުގައި.
 .(ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްނިޔަލަށް 

 ގައި ލ. މާވަަށށް.  1966ނޮެވމްބަރު  16އުފަންވެަވޑައިގެންެނވީ 

އަޒްހަރް ޔުނިވަރސިޓީ، އިޖިޕްޓް -ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީއާ ެއންްޑ ލޯ، އަލް 

(1995 .) 

 ޖުޑީޝަރީގައި އަދާކުރައްވާފައިވާ މަޤާމުތައް: 

ނޑިޔާރުގެ ަމޤާމު (.2010ޖުޑީަޝލް ސަރިވސް ކޮމިޝަުނގެ މެމްބަރ ) އަށް(.  2010އިން  2003) ހައިކޯޓުގެ ފަ

  (.1997ގެ މަާޤމާއި ހައިކޯުޓގެ ރަިޖްސޓްރަރގެ ަމޤާމު )ެއހީތެިރޔާ ހައިކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރުގެ

 މަޤާމުތައް: އެކަޑަމިކް އަދާކުރައްވާފައިވާ 

 އަށް(.  1997އިން  1995ލެކްޗަަރރ އޮފް ޝަރީއާ ެއންްޑ ލޯ )

 ންފަރެންސްތަކުގެ ތެރެއިން:ސެމިނަރތަކާއި ކޮ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާ 

ލޯ  ވަނަ 29(. 2016ޗައިނާ ސައުތު އޭޝިއާ ލީަގލް ފޯރަމް، ކުންިމންގް، ޗައިނާ ) ވަނަ 2

ސިމްޯޕސިއަމް އޮްނ ޖުީޑޝަލް (. 2016ގޯްލޑެން ޖުބިލީ، ޮކލަމްބޯ، ްސރީލަންކާ ) -އޭޝިއާ ކޮްނފަރެްނސް 

ސައުތް އޭޝިއާ ޗީފް ަޖސްޓިސަސް ރައުންޓަބަްލ  ވަނަ 3(. 2014އިންޑިޕެންޑެންސް، ބްރިސްބޭން، އޮސްޓްރޭލިއާ )

ސިއަމް އޮން ިދ (. ސެކަންޑް އޭޝިއަްނ ސިމްޕ2014ޯއޮން އެންވަޔަރަމެންަޓލް ޖަްސޓިސް، ކޮލަމްބޯ، ސްރީލަްނކާ )

(. އަލްޓަރނޭިޓވް ޑިސްޕިއުޓް ރިޮޒޫލޝަން ޮކންފަރެންސް، ސިންގަޕޫރ 2013) ިފިލޕީންސް، އެންވަޔަރަެމންޓް، މަނިލާ

ންވެލްތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މޮރިަޝސްގެ ުޖޑީޝަލް ީލގަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަން ރޭވިަފއިވާ ގޮތާއި، ކޮމަ (.2012)

ނޑިާޔރުންގެ ކަންކަން ކުިރއަށް ގެންދިއުމުަގއި ޢަަމލުކުަރމުންާދ  އެ ޤައުމުގެ ޝަުރޢީ ދާިއރާ ބައްޓަންވެފައިވާ ގޮތާއި، ފަ

ާރްއޖެޭގ ުޖޑަީޝީރާއ ެބޭހޮގުތްނ ަމުޢޫލާމުތ ަބަދުލުކުރަމްށ ުކެރްއިވ ، ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން މަުޢލޫމާުތ ހޯދުާމއި

ޖުޑީަޝލް ލާނިންގ ެއކްސްޗޭންޖް ްޕރޮގްާރމް، ޔޫ.އެްނ.އޯ.ޑީ.ސީ، ީސެޝލްސް  (.2012)ަދުތުރުފުޅ، މޮިރަޝްސ، 

ސެސް ޓު (. ހިއުމަން ރައިޓްްސ އެންޑް ކޮންސްޓިޓިއުޝަަންލ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްާރމް ައންޑާ ދަ އެކ2011ް)
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ުކވޭތް ، (. ޖުޑީޝަލް ޓްރެިއނިންގ ޕްރޮގްރާމ2009ް(. ފައިނޭންސް ލީޒިންގް ެސމިަނރ )2010ޖަސްޓިސް ޕްރޮޖެކްޓް )

  (. 2004(. ސެމިނަރ އޮން އިްނޓެލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީ ރައިޓްސް، އިންޑިއާ )2006)
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ނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދު  ދީދީ هللا ފަ

ނޑިޔާރެއްގެ  2010އޮގަސްޓް  10) އިން ފެށިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

  މަޤާމުގައި(.

  ީގައި ސ.  1966އޮކްޓޯބަރ  01އުފަންވެަވޑައިގެންެނވ

 ހިތަދޫއަށް. 

 ،ްޝަީރޢަތާއި ޤާނޫނީ ިޢލުުމގެ ރޮނގުން ބެޗްަލރސް އޮފް ޯލސ 

އަޒްހަރު ޔުިނވަރސިޓީ، ކައިޯރ -ފެކަލްޓީ ޮއފް ަޝރީއާ އެންްޑ ލޯ، އަލް 

ކަިއރޯ ، ޕަބްލިކް ލޯ ގެ ޮރނގުން ޕޯސްޓް ްގރެޖުއޭޓް ްސޓަޑީސް(. 1993)

(. އެލް.އެލް.ެއމް އިން ކޮންސްޓިޓިއުޝަަނލް ލޯ ވިތް އެކްސެލެންޓް، 1995)

 (. 2008ކައިރޯ ) ފަސްޓްކްާލސް އޮނަރސް،، (. ޕީ.އެޗް.ޑީ ިއން ޕަބްލިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ޯލ ވިތ2000ްކައިރޯ )

 1996  ިޕްރެކްޓިސްކުރުުމގެ ހުއްަދލިބި، ރާއްެޖއާއި މިސްުރގައި ލީަގލް ކޮްނސަލްޓެންޓެއްެގ ލީަގލް ގައ

  ގޮތުގައި މަސަްއކަތްކުރެއްވި.

 އަދާކުރައްވާފައިވާ މަޤާމުތައް: ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި 

ޑެޕިއުޓީ ެއޓަރނީ (. 2010ކައުންސެްލ ޖެެނރަލް، ރައްޔިުތންގެ މަިޖލިސް، ާމލެ، ިދވެިހރާއްޖެ )

  (.2008-2007ދިވެިހރާއްޖެ )، އެަޓރނީ ޖެނެަރލްގެ އޮފީސް، ާމލެޖެނެރަލް، 

 އަދާކުރައްވާފައިވާ އެކަޑަމިކް މަޤާމުތައް: 

ސީނިއަރ ލެކްަޗރަރ، ފެަކލްީޓ އޮފް ޝަރިއާ އެންޑް ލޯ، ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ޔުނިަވރސިޓީ 

އެޑްމިިނސްްޓރޭޓިވް ލޯ، ިއސްލާިމކް ޕަބްލިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ލޯ، ކޮންސްޓިޓިުއޝަނަލް ލޯ، (. 2010)

ފެަކލްޓީ  ޕަރޓްޓައިމް ލެކްޗަަރރއެްއގެ ގޮތުގަިއ ކިޔަވައިދެްއވި، ކޮންސްޓިޓިއުޝަަނލް ލޯ ައދި އިސްާލމިކް ކްިރމިނަލް ލޯ

 އޮފް ަޝރިއާ އެންޑް ލޯ، ދިެވިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރސިޓީ އަދި މޯްލޑިވްސް ޮކލެޖް ޮއފް ިއސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް.  
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 އެހެނިހެން މަޤާމުތައް: 

އެޑްވައިޒަީރ ކޮމިޓީެގ މެންަބރ، ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަްނ ލަރނިްނގ، ިދވެިހރާއްޭޖެގ ޤައުމީ 

ިދވެިހާރއްޖޭގެ ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ  (.2015-2009އިްސލާމިކް ފިުޤހު ެއކަޑަމީެގ މެމްަބރު ) (.2015ޔުނިވަރސިޓީ )

ނޑިޔާރު ) މެންަބރ، ފެކަލްޓީ އޮފް ަޝރީއާ ެއންޑް ލޯ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ  އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ (.2014ޗެމްބަރ ފަ

  (.2008-2006) އިންޓަނޭޝަނަލް ލޯ ގެ މެމްަބރު އިޖްޕްޝިއަން ޮސސައިޓީ އޮފް  (.2012ޤައުމީ ޔުނިަވރސިޓީ )

 

 ކުރައްވާފައިވާ ދިރާސާތައް، ލިޔުއްވާފައިވާ ބަޙްޘުތައް:

ްގރައުންޑް ޯފ ޓަރމިނޭޝަން ޮއފް އިންޓަޭނޝަނަްލ ޗޭންޖް އޮފް ަސރކަްމސްޓެންސެސް އޭޒް އަ 

ރޑް ައރޓިކަލް ، ޓްރީޓީސް އިން އިްސލާމިކް ފިުޤހު އެންޑް ޕަބްލިކް އިންަޓނޭޝަނަލް ލޯ ޝާއިރުކުުރމުެގ  -)ެރފަ

(. ޓާމިނޭޝަްނ އޮފް އިންޓަނޭޝަަނލް ޓްރީޓީސް އިން އިސްާލމިކް ޖުިޑޝްޕްރޫޑެންސް އެންޑް ޕަބްލިްކ 2009މަގުމަތީ، 

މޯލްިޑްވސް އިން ކޮމްޕޭރިޒަން ވިތް  ،(. ދަ ލެޖިސްލޭަޗރ އިން ދ2008ަންޓަނޭޝަނަލް ލޯ، )ޑޮކްޓޯިރއަލް ތީސީސް އި

އިސްާލމިކް ޕޮލިޓިކަލް ސިސްެޓމް އެންޑް ކޮންޓެމްޕޮރަރީ ޕޮލިިޓކަލް ސިސްޓެްމސް، ފެަކލްޓީ ޮއފް ޝަީރއާ އެންޑް ލޯ، 

ގައި(، ކޮންކްލޫޝަން  2002)ޝާއިޢުކުެރވުނީ  –( 2000، ސިސްއަޒްަހރު ޔުނިވަރސިޓީ، ަކއިރޯ )މާސްޓަރ ތީ-އަލް 

(. އެބޯޝަން އިން ކްރިމިނަްލ ލޯ އެންޑް އިސްލާމިްކ 1995އޮފް އިންޓަނޭޝަަނލް ޓްރީޓީސް، އެމް.އެސް.އޭ، ކައިރޯ )

 (. 1995ލޯ، އެމް.ެއސް.އޭ، ކައިރޯ )

 

 : ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ސެމިނަރތަކާއި ކޮންފަރެންސްތައް 

ރޑްސް ސްޓްރެންތެނިންގ ާއރބިޓްރޭޝަން އެންޑް އެންޯފސްމަންޓް  ނެޝަނަލް އިިނޝިއޭޓިވް ޓުވާ

ގޯްލޑެން ޖުބިލީ، ޮކލަމްބޯ،  - ލޯ އޭޝިއާ ޮކންފަރެްނސް 29th(. 2016އިން އިންޑިއާ، ނިުއދިްއލީ، ިއންޑިއާ )

(، 2014ބްރިސްބޭން، އޮސްޓްރޭިލއާ )ސިމްޯޕސިއަމް އޮން ޖުީޑޝަލް އިްނޑިޕެންޑެންސް، (. 2016ސްރީލަްނކާ )

އަ ްގލޯބަލް ިސމްޕޯސިއަްމ އޮްނ   -އެންވަޔަރަެމންޓަލް ަޖސްޓިްސ އެންޑް ަސސްޓެއިނަބަލް ިޑވެލޮޕްމަންޓް 

ސެކަންޑް އޭިޝއަން ަޖޖަްޒ ސިމްޕޯސިައމް އޮްނ ދި ، (2014ކެންޔާ )، ނައިރޯބީ ެސމްބްލީ،އެންވަޔަރަެމންޓް އެ

ވޯލްޑް ކޮންްގރެސް އޮްނ ޖަސްޓިްސ  (،2013ހެްޑކުއާރޓާރސް، މަނިާލ ިފލިޕީްނސް )އެންވަޔަރަަމންޓް، އޭޑީބީ 

 23ލޯ އޭޝިާއ  (.2012) ިރއޯޑިޖެޯނރީ، ގަވާރނަްނސް އެންްޑ ޯލ ފޯ ެއންވަޔަރަމެންަޓލް ަސސްޓައިނަބިލިޓީ، ބްރެޒިލް
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ރައިްޓސް އޮފް ދަ ަޗއިލްޑް ޮކންވެންޝަން އޮން ދަ  (.2010ވަނަ ކޮންފަރެްނސް، ނިއުިދްއލީ، އިންޑިއާ )

)ސީ.އާރް.ސީ( އޮޕްޝަަނލް ޕްރޮޓޮކޯލް ރިޕޯޓިންގ، ފިފްޓިއެްތ ސެޝަން އޮފް ދަ ސީ.އާރ.ސީ، ޖެނީވާ )ޖެނުައީރ 

މެލޭޝިއަން ސްޓްރެޓެިޖކް  –(. ފަސްޓް އެނުއަްލ ކޮންފަރެންސް "ޓުވާްޑްސ އޭން އިޖިޕްޝިއަން 2009

ސެންޗުައރީ"، ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް މެޭލޝިއަން ސްޓަޑީޒް، ދަ ސެންޓަރ  އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އިން ދަ ޓުވެންޓީ ފަސްޓް

 ޯކަިއޯރ ޔުނިވަރސިޓީ، ކައިރ، ފޯ އޭޝިައން ސްޓަޑީޒް، ފެަކލްޓީ އޮފް އިކޮޮނމިކްސް އެންްޑ ޕޮލިޓިކަލް ސައިްނސް

އިކޮނޮމިކްްސ  (. ސެމިނަރ އޮން "އޭޝިއަން އެޓިޓިއުޑް ޓުވާޑްސް ތަ އިރާޤީ ކްރައިސިްސ"، ފެަކލްޓީ އޮފ2003ް)

(. ސިކްސްތް އެނުއަލް ކޮންފަރެްނސް: އޭޝިާއ 2003އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް، ކައިރޯ ޔުނިވަރސިޓީ، ކައިރޯ )

އެންޑް ގްލޯަބލައިޭޒޝަން، ަދ ސެންޓަރ ޯފ އޭިޝއަން ްސޓަޑީޒް، ފެކަލްޓީ ޮއފް އިކޮޮނިމކްސް އެންޑް ޮޕލިޓިކަްލ 

(. ސެމިނަރ އޮން "އިޖިްޕޝިއަން ރިޭލޝަން ވިތް ކޮމަންވެލްްތ 2001)ަކއިރޯ ޔުނިވަރިސޓީ، ކައިރޯ ، ސައިންސް

(. 2000ސްޓޭޓްސް"، ފެަކލްޓީ އޮފް ިއކޮނޮމިކްސް ެއންޑް ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް، ކަިއރޯ ޔުނިަވރިސޓީ، ކައިރޯ )

އެންޑް ފެަކލްޓީ އޮފް އިކޮނޮމިްކސް ، ޖަޕާން އިން އަ ޗޭންޖިންގ ވޯލްޑް، ދަ ސެންޓަރ ފޯ އޭޝިއަން ސްޓަޑީޒް

 (.1999ޕޮލިޓިކަލް ސައިްނސް، ކައިރޯ ޔުނިވަރސިޓީ، ކަިއރޯ )
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ނޑު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

ކުރުުމގެ ބާރުގެ އެންމެ އިްސފަރާތަކީ ލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން ޢަދުލު އިްނޞާފު ޤާިއމުދިވެހި ަދއު

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި  141އަާސސީގެ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖުމްޫހރިްއޔާގެ ޤާނޫނުދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކަމަށް 

ނޑައަޅައި ބަާޔންކޮށް ހިނގަުމންދާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު  ފައިވާިއރު،ސާފުބަހުން ކަ

ނޑިޔާރުްނގެ މަިޖލީހުން  ޖުމްޫހރިއްޔާެގ މަތީންކަން ދިެވިހރާއްޖޭގެ ގޮތުގެ އެއްޮގތްވާ ަކނޑައަޅާ އުޫޞލުތަކާފަ

ން އޮތުމާއެކު، ދިެވިހރާއްޖޭެގ ޢަުދލު ިއންާޞފު ރަނގަަޅށް އެނގެދިވެިހރާއްޭޖެގ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުން  ސީއާޤާނޫނުއަސާ 

ްއ ޘިއްޔަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްޫއލިއްޔަތުތަޤާއިމުުކރުމުގެ ބާރުގެ އެންެމ އިސްފަރާތުގެ ޙައި

އެންމެ އެކަށީގެންާވ ގޮތެއްގަިއ އަދާުކރުމަށް މަތިން ޮގތުގެ ސީއާ އެއްގޮތްވާ ުޖމްޫހރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާ ދިވެިހރާއްޭޖގެ 

ެގ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭްނޖެހޭ އެހީތެރިެވދޭފަަދ އިާދރީ ޮއނިަގނޑެއް އެކަށައަޅަިއ ަޢދުލު ިއންޞާުފ ޤާިއމުކުުރމުގެ ބާރު 

ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް  ވާތީ،ޯފުރކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ާޤއިމުުކުރމަކީ މުހިްއމުކަމެްއކަމަށް ދުމަތްތައް ހަލުވިަކމާއެކުޚި

ނަޑއަޅާފަިއާވ  ނޑިޔާރުްނގެ މަޖިލީހުން ކަ ނޑަށް ބަދަލުގެނެސް، ިދވެހިާރއްޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ފަ ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

ްއކަތް ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށް ަފނޑިޔާރުންގެ މަިޖލީުހގެ އުޞޫލުތަާކ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެަމތިން ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ަމސަ

 އްތިފާޤުން ަވނީ ނިންމަާވފައެެވ.އި

ިދވެިހރާއްޖޭެގ ީވ ބުދަ ދުަވހު ެނރެފަިއވާ  16ވަނަ އަހަރުެގ މާިރޗު ަމހުގެ  2011 މިގޮތުގެ މަތީން

ނޑެްއެގ ދަށުން ސުޕްީރމް ކޯޓު ައއު އޮނި ، ހިންގުން ބަދަލުކޮށް ަޤރާރަކުން، ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ   ގަ

  ނެވެ. ހިންގަން ފެށު

ގެ ތަކުދުނިޔޭެގ ކުިރއަރާަފއިާވ ޤައުމުތަުކގެ ސުޕްީރމް ޯކޓުމި އޮނިަގނޑު އެުކލަާވލުމުަގއި 

ނޑުތަކަށާއި، ސުޕްީރމް  ތަކަށް ރިޔާޢަތްކޮށްފައިވާނެއެެވ. މިގޮތުން އެުކލަާވލެވުުނ ކޯޓުގެ މައިަގނޑު ަމސްޫއލިއްަޔތުއޮނިގަ

ނ ނޑުަގއި މައިގަ ކަށެވެ. އެއީ ކޯޓުގެ ޝަރުޢީ ޤާނޫީނ ބަޔާއި އިދާރީ ބައެވެ. ބަޔަ 2ޑު ގޮެތއްގައި އެކުެލވުނީ އޮނިގަ

ނޑު ގޮތެްއގައި ކޯޓުގެ އިާދރީ ބައިން ބަަލހައްާޓ ބައި  ސް ިޑވިޜަނާއި، ސަސާރވި  ކޯޕަރޭޓް މެނޭްޖމަންޓްމިގޮތުން މަިއގަ

 ވެ.ނުގެ ަމއްޗަށް ބެހުނެޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަ

ނުޑ  2011މާރިޗު  16އަދި  ވަނަ ދުވަހު ޢަަމލުކުރަން ފަށާަފއިާވ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

 އިވެެއވެ.ލާޙުކުރެވިފަ ގައި ިއޞް  2014މެއި  18އަދި  2014 ފެބްރުވަރީ 16
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ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް  ފަ

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް  
 ސަރވިސަސް ޑިވިޜަން

ސްޓްރެޓީޖިކް 
ޕްލޭނިންގ އެންޑް 

 ރިފޯމް

މޮނިޓަރިންގ  
އެންޑް  

 އިވެލުއޭޝަން

އޮގަނައިޒޭޝަން  
 އެކްސެލެންސް

 ޓްރޭނިންގ
ޕްރެސް 
އެންޑް  

 ޕަބްލިކޭޝަން
ސްޓެޓިސްޓިކަލް  ލައިބްރަރީ

 ރެކޯޑްސް
ޓީ.އައި ސްޓްރެޓީޖިކް  

 ކޮމިއުނިކޭޝަން

ޕްރޮޕަޓީ 
މެނޭޖްމަންޓް  
އެންޑް  

ލޮޖިސްޓިކަލް  
 ސަޕޯޓް

 ބަޖެޓް

ހިއުމަން  
ރިސޯސް  
 މެނޭޖްމަންޓް

 ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަން

އިންޓަނޭޝަނަލް 
 ކޯޕަރޭޝަން

ފަނޑިޔާރުންގެ  
މަޖިލީހުގެ  
 ސެކްރެޓޭރިއޭޓް

ސެކިއުރިޓީ 
އާއި 

ފަނޑިޔާރުންގެ  
ކަންކަމާބެހޭ  

 ބައި

އުއްތަމަ 
ފަނޑިޔާރާއި  
ފަނޑިޔާރުންގެ  
 ސެކްރެޓޭރިއޭޓް

 ރަޖިސްޓްރާރ

ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު  
 ސަރވިސަސް ޑިވިޜަން

 ލީގަލް ސެކްޝަން
ރަޖިސްޓްރީ އެންޑް  
ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް 

 ސެކްޝަން

ޓްރާންސްލޭޝަން 
 ފެސިލިޓީސް

ޑިޖިޓަލް  
ރެކޯޑިންގ،  

ޓްރާންސްކްރިޕްޓް 
އެންޑް ޓައިޕިންގ 

 ސަރވިސަސް

ބެއިލީފް 
 ސަރވިސަސް

 ރަޖިސްޓްރީ

ނޑު   އިދާރީ އޮނިގަ
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 ސަރވިސަސް ޑިވިޜަން ކޯޓު  ލީގަލް އެންޑް 
 

އްސަލަތަކުގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މަ ،ކޯޓު ސަރިވސަސް ޑިވިޜަންގެ މަސަްއކަތަކީލީގަލް އެންޑް 

ަޝރީޢަތްތައް ބޭއްވުމުގައި ަފނޑިޔާރުންގެ މަިޖލީހުން ަކނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން،  ޝަީރޢަތް ހިންގުމާއި

ނޑިޔާރުންނަށް ބޭނުންވާ އެީހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުާމއި މަްއސަލަތައް ބަލައިގަތުުމގައާއި ަމއްސަލަތައް ހިްނގުމުަގިއ ، ފަ

ދި ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުންތަްއ ޢަމަުލކުރަންެޖހޭ ިއޖުރާީއ ަކންތައްތައް ހިންގައި ެބލެހެްއޓުމާއި އަ

ތަރުޖަމާކުުރމާއި، ކޯޓުގެ މަަސއްކަތާ ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިަކްނ އިތުރުކުރުމަށް ުކރަންޖހޭ އެންމެހަިއ ކަންތައްތައް 

ނޑިާޔރުންގެ ަމޖިީލހުގެ ަލފަޔާއި އިުރާޝދުގެ މަީތންކުރުމެވެ.  ކުރުމާއި، ކޯޓުން ކުރަްނޖެހޭ ިދރާސާތައް ފަ

ނޑު ބައިތައް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަ  ލީގަލް   ސް ޑިވިޜަންގެ މައިގަ

 . ރަޖިސްޓްރީ އެްނޑް ކޭސް ެމނޭޖްމަންޓް ސެްކޝަން 1

 ރަޖިސްޓްރީ  1.1

 ަސރވިަސސް  ބެއިލީފް 1.2

 ސަރިވސަސް  ޑިޖިޓަލް ރެކޯޑިްނގ ޓްރާްނސްކްރިޕްޓް އެންޑް ޓައިޕިންގ 1.3

 ސްޓްރާންސްޭލޝަން ެފސިިލޓީ 1.4

 . ލީގަލް ސެްކޝަން 2

 ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަން 
ނޑިޔާރާއި ަފނޑިޔާރުްނގެ އެޕޮއި ،ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަނަކީ އި ކާބެހޭ ކަންތައްތަކާތަންޓްމަންޓުއުއްތަަމ ފަ

ނޑިޔާރާއި ަފނޑިާޔރުންގެ ދަތުރުފުޅުތަކާބެހޭ ކަން  ނޑިޔާރުން ބާއްވަވާ އުއްތަމަ ފަ ނޑިޔާާރއި ފަ ތައްތަކާއި އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރުްނ ބައިވެރިވެވަޑައިަގންނަވާ ޖަްލސާތަކާއި ރަސްމިއްޔާތުތަކާ ، ބައްދަލުވުންތަކާއި  އުއްތަމަ ަފނޑިޔާރު ނުވަތަ ފަ

ނޑިޔާރާއި  ،ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރައްވަްނޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ނޑިޔާރުންގެ ސެްކރެޓޭރިއޭޓް އުއްތަމަ ފަ ފަ

 ަކންކަން ކުރުމަށް އުަފއްދާަފއިވާ ޑިވިޜަނެކެވެ. މަސައްކަތާއި ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީއާބެހޭ ެއންމެަހއި
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އަދި ީމގެއިތުރުން ަފނިޑޔާރުންގެ ަމޖިީލހުގެ އެްނމެހައި ކަންތައްތައް ހަުރދަނާކޮށް 

ނޑިާޔުރންގެ މަިޖލީހު އި،ވިލަެރސްކުުރމަށާ ކުރެވެމުްނދާ ގޮތާއި މިންަވރު ބަލަުމން ްނ ނިންަމވާ ކަްނތައްތައް ތަންފީޛުފަ

ނޑިާޔރުންެގ މަޖިލީުހގެ ކޮމެޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަ ،އި ގެންދިއުމަށާ ދުމަތް ފުރިަހމަ ދި ެސކްރެޓޭިރއޭޓްގެ ޚިފަ

ނޑިާޔރުންގެ ަމޖިލީހުން ަކނޑައަޅާ ުއޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ، ގޮތުގައި ފޯުރވައިދިުނމާއި ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޖަާމޢަތްތަކުގެ އެހީ ހޯުދމާއި މަުޢލޫމާުތ  ޤަުއމުތަކާއިއެކި ގެބައިނަލްއަްޤވާމީ ދާިއރާގައި ބޭރު

މެުދ ދެ ދިވެިހރާްއޖޭގެ ޖުޑީަޝރީއާ  އިބަދަލުކުުރމާއި ބޭރުޤަުއމުތަކުެގ ޖުޑީޝަރީތަކާއި ބައިަނލްއަްޤވާމީ ޖަާމޢަތްތަކާ

 ކުރަްނޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމެވެ.އްބާުރލުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެ

 ލް ޑިވިޜަންގެ މައިގަނޑު ބައިތައް ޕްރޮޓޮކޯ

ނޑިޔާރުންގެ ސެްކރެޓޭރިއޭޓް 1 ނޑިާޔރާއި ފަ  . އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާުރންގެ ކަންކަމާބެހޭ ބައި 2  . ސެކިއުރިޓީ އާއި ފަ

ނޑިޔާރުްނގެ މަިޖލީުހގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް 3  . ފަ

 . އިންޓަރނޭޝަަނލް ކޯޕަޭރޝަން 4

 ން ޑިވިޜަ  ސަރވިސަސް  ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް 

ނޑަ ޅާފައިވާ އަކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރިވސަސް ޑިވިޜަންގެ މަސަްއަކތަކީ ކަމާބެހޭގޮތުން ކަ

ނޑިޔާރުްނގެއުޞޫލުތަކާިއ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ  މަތިން، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަިޖލީުހން ަކނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ފަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  އި،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަމސަްއކަތްތައް ރޭވުމާބެހޭ ކަންތައްތަކާ ،ކަންތައްތަާކއި މުވައްަޒފުންނާބެހޭ

ުދަމތްތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދޭ ޚި ،މަސައްކަތްތައް ިހންގުުމގައި އޮންނަންޖެޭހ ގުޅުންތަކާއި

ިކއެކި މުނާސަބާތަކުގައި ުއއްތަމަ އެ ،ބަުރ ތައްޔާރުކުރުާމއިރީމް ކޯުޓން ތައްޔާރުކުރަންެޖހޭ ޚަސުޕް އި،ބެލެހެއްޓުމާ

ނޑިޔާރުން ަދއްކަވާ ވާހަަކފުޅުތަކާ ނޑިޔާރާއި ފަ ނޑިޔާރުން ާރއްޖެއާިއ ޚި އި،ފަ ނޑިޔާރާއި ފަ ޠާބުތަކާއި އުއްތަމަ ފަ

 ރާއްޖެއިްނ ބޭރުގަިއ ދެްއވާ ަބސްތީ ގަތުންތައް ތައްޔާރުކުުރެމވެ. އަިދ ިދވެހިާރއްޖޭެގ ސުޕްީރމް ކޯޓުން ޝާއިޢުުކރާ ެއކި

 އެކު ތައްޔާރުކޮށް ޝާއިުޢކުރުެމވެ. ކަމާބެހޭ ަފރާތްތަކުެގ އިރުާޝދާ ލިޔުންތައް
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 އް ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސަސް ޑިވިޜަންގެ ބައިތަ 

 ޓް . ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަން 1

ކޯޓުގެ މުަވއްޒަފުންނާބެހޭ އެްނމެހައި ކަްނތައްތައް  ،ހިއުމަން ިރސޯސް މެނޭްޖމަންްޓގެ މަސައްކަތަކީ

ފަދަ ކަންަތއްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، މަޤާމުަތކަށް މީހުން ހަމަޖެިހފައިާވ  ކޯޓުގެ މުވައްަޒފުންގެ ޕެންޝަން ބެލެހެއްޓުމާއި،

ލާޙީ ފިޔަވަޅުތަްއ ޭހ އިޞްވައްަޒފުންނާެމދު އަޅަންޖެމު، އުޞޫލާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީްނ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ވެްއދުމާއި 

ނޑިޔާރުްނގެ މަިޖލީހުން ަކނޑައަޅާ އުޫޞލާ އެއްގޮތަށް އެޅުމާއި، މުވައްަޒފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެްނވަުރ  ފަ

އަަހރީ ރިޕޯޓު  ވަޒަންކުރުާމއި، ކޯޓުގެ ުދވަުހ ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކޮށް ެބލެހެއްޓުާމއި އަދި ޮކންމެ ައހަރެއްގެ

 އެކުލަާވލުެމވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޯޓުެގ މުވައްަޒފުންނަށް ބޭނުންާވ ތަމްރީނުތައް ދެނެގަނެ ައދި އެފަދަ އަދި 

ެއދެޭވ  ތަމްރީނުތައް ކޯޓުގެ މުވައްަޒފުްނނަށް ހޯދަިއދީ، ުމވައްޒަުފންނަީކ އެމީހުްނނާ ޙަވާުލކުރެޭވ މަަސއްކަތްތައް އެންމެ

ހިުއމަން ރިސޯްސ މެނޭްޖމަންޓްގެ  ންވެސް ކުރުބައެއްކަމުގަިއ ެހދުމަށް ަމަސއްކަތް ގޮތެއްގައި ުކރެވޭ ޤާބިލު 

 މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެެނއެވެ.

 . ބަޖެޓް 2

ހަިއ ބަޖެޓް ސެކްޝަުނގެ ަމސައްަކތަކީ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ ބަޖެޓުން ުކރާ އެްނމެ

ކޮންމެ އަހަރެއް ނިުމމުން  ،ލެހެއްޓުމާއިކުރުމާއި، ކޯޓުގެ އެކައުންޓްތައް ބެޤަވާިޢދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ރަދުތައް ޚަ

ކަމާބެހޭ ަފރާތްތަކަށް  ިރންގެ ލަާފގެ މަތީން އެުކލަާވަލއިޖެޓް ކޯޓުގެ އިސްވެ އޮތް އަހަރަށް ލަާފކުރާ ބައަންނަން 

 ހުށަހެޅުމެވެ. 

 . ޕްރޮޕަޓީ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކަލް ސަޕޯޓް 3

ސަޕޯޓް ސެްކޝަންގެ މަަސއްކަތަކީ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޕްރޮޕަޓީ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކަލް 

ޢިމާރާތް ރަނގަޅު ފެންަވރެއްގައި ބެލެެހއްޓުމާއި، ަމރާމާތުކުރަންެޖހޭ ތަންތަން  ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުދަާލއި

ތައް ޕިންގެ ކަންތައްހަުއސް ކީ، މަރާމާތުކުުރމާއި، ސުޕްރީމް ޯކޓަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުުމގެ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި
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ކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޯުޓގެ މުވައްަޒފުންގެ މަސައްކަތަްށ ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަީރޒްއާިއ އެހެނިހެން ފަޭސހަތައް 

 ފޯރުކޮށްދިުނމަކީވެސް މިސެްކަޝނުގެ މަސައްކަތެވެ.

 ނިކޭޝަންސް . ސްޓްރެޓީޖިކް ކޮމިއު 4

ތަސަްއވުރު ރަނގަުޅކުރުމަށް ސްޓްރެޓީޖިކް ކޮމިއުިނކޭޝަްނސް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތަކީ ުޖޑީޝަރީގެ 

 ލުކުރާ ަމސައްކަތްތައް ކުުރމެވެ.ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ޙަވާ

 . އައި.ޓީ 5

ުދމަތްތައް ޒަފުްނނަށް ބޭނުންވާ އައި.ޓީގެ ޚިއައި.ޓީ ޔުނިޓްގެ މަަސއްކަތަީކ ކޯޓަށާއި ކޯޓުގެ މުވައް 

ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓު ހަާދ ރ ައދި ނެޓްވޯކިންގެ ފޯރުކޮށްދިުނމާއި، ކޯޓުގެ ަސރވަ

 ބެލެހެއްޓުމެވެ.

 ކަލް ރެކޯޑްސް ސްޓި . ސްޓެޓި 6

މިބައިގެ ަމސައްކަތަކީ ކޯޓުްނ އެއްކުރަްނޖެހޭ ތަާފސްހިާސބު އެއްކޮށް އެމަުޢލޫމާތު ަކމާބެހޭ 

 ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ ެއފަދަ ރިކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުެމވެ. 

 . ލައިބްރަރީ 7

ނޑިޔާުރގެ މަޖިީލހުން ަކނޑައަޅާ  ނޑައަޅާ ފޮތްތައް ފަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބޭނުންވާކަމަށް ކަ

ނުން ތަކުގެ ބޭއެކަށީގެްނވާ ގޮތެްއގައި އެފޮތް، ގޮތެއްގެމަތީން ޯހދައިދީ، ލައިްބރަރީގަިއވާ ފޮތްތައް ތަރުތީބުކޮށް ބަލަހައްޓާ

 ކުުރމެވެ.ލުވެރި ލައިބްރަީރއެއް ޤާިއމުއަހު ހިފޭނެ ަމގުަފހިކުރުާމއެކު، ޒަާމނީ ވަޞީލަތްތަކަށް 

 . ޕްރެސް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން 8

އްޔާުރކުރުމާއި ީރމް ކޯޓުން ތައްޔާރުކުރަންެޖހޭ ޚަބަރު ތަމިބައިގެ މަސަްއކަތަކީ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ސުޕް

ނޑިާޔރުން ރާއްޖެއާއި ރާ ނޑިޔާާރއި ފަ ގަތުންތައް ދެއްވާ ބަްސދީއްެޖއިން ބޭރުގައި އެކިއެކި މުާނސަބާތަކުގައި އުއްަތމަ ފަ
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އެކު ކަމާބެހޭ ަފރާތްތަކުގެ އިރުޝާދާ ރީމް ކޯޓުން ޝާިއޢުުކރާ އެކި ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުެމވެ. އަދި ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުޕް

 ތައްޔާރުކޮށް ޝާއިޢުުކރުެމވެ.

 . ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ރިފޯމް ސެކްޝަން 9

ނޑު މަސައްކަތަކީސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގ އެްނޑް ރިފޯމް ސެ ިދވެިހާރއްޖޭގެ  ،ްކޝަންގެ މަިއގަ

ިއ ަވމުންދާގޮތް ބެެލހެއްޓުމާތަކާިއ އެ ޕްރޮގްާރމްތައް ތަންފީޛުލާޙީ ޕްރޮްގރާމްޑީޝަީރއަށް ގެންނަން ބޭނުްނވާ އިޞް ޖު

ނޑިޔާރުންގެ މިިނވަންކަމާއި މުސްަތޤިއްުލކަން ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ޤާނޫނު  ބެލެނިވެރިޔާ އަދި ޢަުދލު އަސާީސެގ ކޯޓުތަކާއި ފަ

އްތަކަށް ފަންނީ ކަންތަ އެންމެަހއިން ކުރަންޖެހޭ އްޔަތުޘިއިޙަުކރުމުގެ ެއންމެ އިސް ފަރާތުގެ ފު ާޤއިމުއިންޞާ

 ރުކޮށްދިނުެމވެ.އެހީތެރިކަން ފޯ 

 :ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ރިފޯމް ސެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް 

 . ޓްރޭނިންގ1

 އޮގަނައިޭޒޝަން އެކްެސލެްނސް. 2

 . މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ިއވެުލއޭޝަން 3
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ނޑިޔާރުންގެ  2016ވޭތުވެދިޔަ  ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ
 މަސައްކަތްޕުޅުތައް ބައެއް މަޖިލީހުން ކުރެއްވި ޚާއްޞަ 

އެންމެ އިްސފަރާތުގެ ހައިޘިއްޔަތުން ދިވެިހާރއްޖޭގެ ޢަުދލު  ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޢަުދލު އިންާޞުފ ޤާއިމުކުުރމުގެ 

ޝަުރޢީ ދާއިރާގެ ސިާޔސަތުތައް އެކަށައަޅައި ހަމަހަަމކަމާިއ  އިންޞާފު ޤާއިމްުކރުން ަހރުދަނާކުުރމަށާއި

އިންޞާުފވެރިަކމާއެކު ޢަުދލު އިންޞާފު ލިިބދިނުން ކަށަވަުރ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ނިންމަންޖެހޭ މުހިއްމު ނިންމުންތަްއ 

ނޑިޔާރުްނގެ ަމޖިލީހުްނނެވެ.  ގެ ތެރޭގައި އަހަރުވަނަ  2016 މިގޮތުންނިންމަނީ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުްނގެ މަިޖލީ އްަޞ އެތައް ބައްދަލުވުެމއް ޚާާވއިުރ މީގެ އިތުރުންެވސް ބައްދަލުވުން ބޭއްިވފައި 78ުހގެ ފަ

ފަރުުދންނާ ޖަާމޢަތުގެ ަޙއްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުުމގެ  ރުން ބޭއްވިފައިެވއެވެ. ޢަުދލު އިްނޞާފު ޤާއިްމކުރުުމގެ ބާ

ެގންވާ ގޮތުގައި އަދާކުުރމުގެ ޮގތުންނާއި ޢަދުލު އިްނޞާފު ާޤއިމްކުުރމުގެ ޚިދުމަތްތައް މަސްޫއލިއްޔަތު އެންމެ އެކަށީ

އިްނޞާފު ލިބިދިނުމުގެ ފުުރޞަތު ފަހިކުުރމަށްޓަކައި، މުހިްއމު ޢަުދލު އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ތަރަްއީޤކޮށް، ފަސޭހައިން 

ަފނޑިޔާރުންގެ މަިޖލީހުން  ޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުގެގިނަ ނިންމުންތަކެއް މި ވޭުތވެ ދިޔަ ައހަުރވެސް ިދވެިހާރއް

   ނިންމުްނތައް ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިަފިއ އެވަނީއެވެ.ބައެއް ަފއިވެެއވެ. އެގޮތުން ިނންމުނު މުހިްއމު ވާނިންމަ

ނޑިޔާރުން ެއއްަފހަރާ ޗުއްޓީގައި ތިބޭތީ، ކޯޓުތަކުގައި ޝަީރޢަތް ބޭއްވުމަްށ ހަމަެޖހިފަިއވާ  .1 ކޯޓުތަކުގެ ފަ

ޖަދުަވލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޝަީރޢަތް ބޭއްވުމަށް ހުރަސް އެޅެމުންދާކަން ާފހަގަކުެރވިަފއިވާތީ، ދިވެހިރާްއޖޭެގ 

ނޑިާޔރަަކށް ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސަންވާނީ ެއކަން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި ، އެއްވެސް ކޯޓެއްގެ ފަ

، ުމގައި ބަޔާންކޮށް ޢާއްމު ސިޓީއެއް ނެރުމަށް ނިންމައިދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ހުއްދަ ލިބިގެންކަ

 ޢާއްމު ސިޓީ ނެެރވުނެވެ. 2016/01ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ަމއްސަލަތައް ބެލުމުން ތަނާުޒުލވަމުން ދިުއމާ  ،މަޤުބޫލު ސަބަބެއްނެތި ،ގިނަ ޢަަދދެއްގެ ަފނޑިޔާރުން .2

 އިންާޞްފ ޤާިއމްކުރުުމގެ ަމސައްކަތަްށ ހުަރސްތަކެއް ގުޅިގެން، ައވަސްކަާމއެކު ފޯުރކޮށްދޭންޖެހޭ ޢަުދލު 

ނޑިޔާރަާކ ޙަވާލުެވފަިއާވ  ކުރިމަތިވަމުްނދާކަން ފާަހގަކުެރވިފައިވާތީ، ދިެވހިރާްއޖޭގެ ެއއްވެސް ކޯޓެްއގެ ފަ

ޢާއްމު ސިޓީގަިއ  02/2014ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،މައްަސލައަކުން ތަނާުޒލުވާންާވނީ
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އިވާ ގޮތުގެމަތިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ުހއްދަ ޤަވާިޢދުްނ ލިބިގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށް ާޢއްމު ސިޓީއެްއ ބުނެފަ

 ޢާއްމު ސިޓީ ނެރެވުެނވެ. 2016/02ނެރުމަށް ނިންމައި، ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޓުގެ ޑިވިޜަނެއް ކޯޓެއް ޤާއިމްކުެރވިފަިއވާ ތަން ފިޔަވައި އެހެންތަނެއްގައި، ޝަީރޢަތް ހިންގުމަށްޓަކައި ކޯ .3

ނުވަތަ ފެިސލިޓީއެއް ޤާިއމްނުކުރެވޭެނކަމަށާއި، ެއފަަދއިން ޑިވިޜަނެއް ނުވަތަ ފެިސލިޓީއެްއ 

ޤާއިމްުކރަންެޖހިއްޖެ ިހނދެްއަގއި، އެފަދަ ޑިވިޜަެނއް ނުަވތަ ފެސިލިޓީއެއް ާޤއިމްުކރާީނ ދިވެހިާރއްޖޭގެ 

ނަޑއަާޅ ގޮތެއްގެމަތިން ކަުމގައި އެ  ންގުމަށް ނިންމައި ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ ނަންބަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަ

2016/01/SC  .ެސާރކިއުަލރ ނެރެވުނެވ 

ދިވެިހރާއްޭޖގައި ައސާސީ ޙަްއެޤއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޯފރުކޮށްދޭންެޖހޭ އިްނޞާފު ލިބިިދނުމުގެ ޙައްަޤކީ  .4

އެއްވެސް ތަފާތުކުުރމަކާ ނުަލިއ، އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެްއގައި ފަޭސހަކަާމއެކު ލިބިދޭްނެޖހޭ ޙައްޤެއްކަން 

ށް، ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތުގެމަތިން އެ ޙައްޤު އިްނޞާފު ޯހަދން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަ ފާހަގަކޮށް

ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، އެ ވަުގތަކަށް އަޅަންޖެހޭ އެންމެ މުނާސަބު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދިއުމަކީ ަޢުދުލ 

އްޔަތުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ ޘިއިޙައިންޞާފު ޤާއިމުުކރުމުގެ ބާުރގެ އެންމެ އިސްަފރާތުގެ 

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަަތކުގައި، ަރއްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮްށދޭންޖެޭހ ަޢދުުލ  ފާަހގަކޮށް އްކަންޔަތެމަސްޫއލިއް

ނޑައެޅިަފއިވާ ޤާޫނނީ އިުޖރާއާތުގެ ތެރެއިން، ަފސޭހައިްނ އަވަސްކަާމއެުކ  ،އިންޞާފު ލިބިދިުނމުގެ ޚިދުމަތް  ކަ

މަކު ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޚަޞްަގއި ިހމެނޭ އްމައްަސލައެލިބިދުނުމުގެ ފުުރޞަތު ަފހިކުުރމަށްޓަކައި، 

މައްަސލެއެއް ލަްސވާކަުމގެ ޝަކުވާެއއް ހުށަހަޅައިފިަނމަ، އެކަން ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ނޑިޔާރުްނގެ ަމޖިީލހުން ބެލުމަށް ަފހު، އެ އެކަށީެގންވާ ވަރަށްުވެރ  ންމައްަސލަެއއް ބަލައި ނިްނމު ފަ

ނޑިޔާރުންެގ މަލަސްެވފައިާވކަ ޅޭގޮތުން ގުޖިލީހަށް ފެނިންޖެަނމަ، އެކަމާމަށް ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ ފަ

 SC/2016/02 އި ނަންބަރުލަގެންދާނެ ފިަޔވަޅުތައް އެކުލަވާ ތިާޞޞްެގ ދަށުން އަޅަމުންއިޙްބެލެނިވެރިަކމުގެ 

 ސާރކިުއލަރ ނެެރވުނެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިީލަހށް ޙާޟިރުކޮށް  އްަފރާތްތަގައި ބަޔާންނަގަންޖެހޭ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކު .5

ބަޔާންނެގުމަށް އުޒުރުެވރިވާ ޙާލަތުގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކުެގ ބަޔާންނެގުމުގެ އިންތިޒާްމ ހަރުދަނާަކމާއި 



81 ގެ 30    ޞަފްޙާ  
 

ރިޕޯޓު  އަހަރު  - ކޯޓު ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް  ވެހި ދި  
 

ވަނަ އަހަރު ދިވެިހރާްއޖޭގައި "އޯޑިޯއ  2016ލުއިަފސޭހަަކމާއެކު، ހަަމޖެއްެސމަށްޓަކައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

 ނެރެވުެނވެ. މެުދވެރިކޮށް ަޝރީޢަތް ހިންުގމުގައި ޢަމަުލކުރާެނގޮތުގެ ޤަާވޢިުދ"  ނުވަތަ ވީޑިއޯ

ޝަުރޢީ ދާިއރާގެ ތަަރއްީޤގެ ްޕރޮގްރާމްތަާކއި ޙަރަކާތްތައް ފޯަކސް ކުރާެނ މައިަގނޑު ހަތަުރ ދާއިރާަކމުގަިއވާ  .6

ޢަުދލު އިްނޞާފުގެ ޙަްއޤު  ަފސޭހައިން ލު ެވވޭެނ އަދިޞި ުދލުގެ ނިާޒަމށް ފަސޭހައިން ވާރައްޔިތުންނަށް ޢަ

 އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދާއިާރ އާއި، ޝަރީޢަތްކޮށް ޢަުދލު ިއންޞާފު ޤާިއމު  ހޯދޭނެ މަގުަފހި ކޮށްދިުނމަށްޓަކައި

ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާެނ ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ހަލުވިކޮްށ އެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު

 ޖަވާބުދާރީ ުކރުވުާމއި ަޝުރޢީ ދާިއރާގެ މިިނވަންކަމާއި ަނޒާހަތްތެރިކަމާއި ރާ ދާއިރާ ާއއި، ޝަުރޢީ ާދއި

ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާެނ ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ޒިންމާދާުރކަން ރަްއކައުތެރި ޮކށް ކަށަވަރު ކުރުުމގެ ނިޒާުމ ހަރުދަނާ 

ވަުރގަަދ  ގުޅުާމއި އެްއބާރުލުންނިޒާމުގައި ޝާިމލުވާ އެިކއެކި މުއައްަސސާތަކުގެ  ދާއިރާ ާއއި، ޖިނާއީ ޢަުދލުގެ

ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާނެ ފިޔަވަުޅތަކުގެ ދާއިރާ ހިމެނޭގޮތަށް ދިެވހިރާއްޭޖގެ ޝަުރޢީ ދާއިާރގެ އެކްޝަން ޕްލޭން 

ނޑިޔާރުންގެ ަމޖިީލހުގެ ނިންމެުވމާ  2016-2017 އެކުލަާވލުމަްށ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ފަ

 އާްނމުކުރެުވނެވެ.ކުލަވާ އެއްގޮތަށް އެކްޝަން ޕްލޭން އެ 

ޝަުރޢީ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްަސލަތައް ނުނިންމި ދިުގަލއިގެން ދާަކމުގެ ޝަކުާވ ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ  .7

ނޑިޔާރުްނގެ މަޖިިލހަށް ހުށަހެޅެމުން ދިއުާމގުޅިގެން އެ މަްއސަލަ ޙައްލުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ވީހައި ވެސް ، ފަ

އެކަށީގެންވާ ހަލުވި ިމނެއްގައި ޢަުދުލ ށްދިނުމުގެ މަޤްަޞދުގައި، އަދި އަވަހަށް ޢަުދލުއިްނޞާފު ފޯުރ ކޮ

ކޭްސ މެނޭްޖކުރުުމގެ ަހރުދަނާ ނިޒާމެްއ ޤާިއްމކޮށް، ޝަުރޢީ  ،އިންޞާުފ ލިބުްނ ކަށަވަރުުކުރމަށްޓަކައި

ްއ ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި ގިނަ ދުވަސްެވފައިވާ މަްއސަލަަތއް ނިންމުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަ

ނޑައަޅުއްވައި އެ ނިންުމންތައް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްޭރަޝން މެދުވެރިކޮށް  ކަ

 ތަންފީޛުކުރެވިަފއިވެެއވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަނަކީ، ިދވެިހރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ެބލުމުގެ ދަށުން  .8

މަންޓް އޮފް ޖުީޑަޝްލ އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަްނގެ ވެްބސައިޓް ގައްޔާއި ހިނގަމުްނދާ ިއދާރާެއއްކަމަށްވާީތ، ޑިޕާޓް

އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެްޑމިނިސްޓްޭރޝަނުްނ ޢާއްމުކުރާ ލިޔެކިޔުންތަކުގަިއ ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޯލގޯ ބޭނުންުކރުމަށް ނިންމައި އެނިްނމުން ތަންފީޛު ކުރެިވފައިވެެއވެ.
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ރިޕޯޓު  އަހަރު  - ކޯޓު ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް  ވެހި ދި  
 

އި ައވަސްކަާމއެކު ޢަުދލު އިންާޞަފށް ވާޞިލްުވމަށް މަގުފަހި ކޮްށދިނުމުގެ ގޮތުން މާފަސޭހަކަ  ރައްޔިތުންނަށް .9

އިނގިރޭސި ަބހާއި ަޢރަބި ބަހުން ހުންނަ ޑޮކިއުމަންޓްތައް، ޭއގެ ދިެވހި ތަރުޖަމާ ހުށަނޭޅުނު ކަމުގައި ވިަޔްސ 

ބަހުން ލިޔެވިފަިއވާ ކޯޓުތަކުން ބަލައިގަނެ، މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދިުއަމށާ އަދި އެނޫން ބަސް

ޑޮކިއުމަންޓްތައް މަތީގައި ބުނެފައިވާ ދެ ބަހުންކުރެ ބަހަކުން، އޭގެ ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅައިފިަނމަ، ދިވެހިރާްއޖޭގެ 

ކޯޓުތަކުން އެފަދަ ޑޮކިއުމަންްޓތައް ބަލައިގަނެ އޭގެ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް މައްސަލަތައް ކުރިައށް ގެންދާގޮތަށް 

 SC/2016/06ްއ ޢާއްމު ކުރުމަށް ނިންމައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ހަމަޖަްއސައި ސަރކިއުަލރއެ

 ސާރކިުއލަރ ނެެރވުނެވެ. 

ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖުޑީަޝލް އެކަަޑމީގެ ޗާންސެަލރގެ ަމޤާމާއި ައދި ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖުޑީަޝރީގެ އިދާރީ އެންެމ  .10

ާވޖިބުތަކާއި މަސްޫއލިްއޔަތުތަކުގެ މައްޗަށް އިސް މަާޤމު ކަމުގަިއވާ ޖުީޑޝަލް އެްޑމިނިސްޓްރޭޓަރގެ ަމޤާމުގެ 

ނޑައަޅަން ނިންމައި ެއނިންމުމާއެްއގޮތަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ދެ ަމޤާުމގެ މުސާަރއާއި ޢިނާޔަތްތަްއ ކަ

 ޢަމަުލކުރެިވފައިެވއެވެ.

ިއން އެކަށީގެންވާ އަަވސް މިެނއްަގއި އިންާޞފު ލިިބދިނުމަކީ ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްޔަެގ ާޤނޫނުއަސާސީ .11

ކަށަވަރުކޮށްދީަފއިވާ ައސަީސ ޙައްޤަކަށްވެފައި، ތަނަވަސްަވުމން ފުޅާަވމުންދާ ދިެވހިރާްއޖޭެގ އިޤްތިާޞދީ، 

ތިޖާރީ އަދި އިޖުތިާމޢީ ކުރިެއރުމަށް ބޮޑަށް ފަހި ޝަުރީޢ ނިޒާމެއް ޤާިއމްކޮށް ދިެވިހރާއްޖޭގެ ސިވިްލ 

ވަނަ މާއްާދގަިއވާ އިޖުރާއާތާއި  53ާޤނޫނުގެ  ޖަސްޓިސް އިތުރަށް ހަުރދަާނކުރުމަށްޓަކައި، ކޯޓުތަކުގެ

 53ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮިމަޝނުގެ ލަފައާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގމަތިން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ގެ ަދށުން ހުޅުމާލޭަގއި ސިިވލް ޯކޓުގެ ޑިވިޜަނެއް، ޤާިއމްކުުރަމށް ނިންމައި، 

 ކުރެވުނެވެ.ސިވިލްކޯުޓގެ ޑިވިޜަނެއް ާޤއިމު  ަފނޑިާޔރުގެ ަޤރާރަކުން ހުޅުމާޭލގައި ދިވެިހރާއްޭޖގެ އުއްތަމަ

ލާޙް ގެަނއުމުގެ ޤާނޫނުެގ ޞްވަނަ އި 1ތަކުގެ ޤާޫނނު( އަށް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓު 2010/22ޤާނޫނު ަނންބަރު  .12

ހައިޯކޓުގެ ގޮފިތަކަްށ ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ދެ ސަރަހައްެދއްގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  35

ނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދްލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ އެންމެ އިސްފާރާތުގެ  ފަ

ވަނަ މާއްދާގެ  35ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ އްޔަތުން ޘިއިޙަ

ނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް  ނޑައެޅިބަޔާންވެފައި އޮންނައޮތުމަށާއި، ފަ )ޅ(ގައި ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ  141މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަމުެގ މައްޗަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖު
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2010/22މައްޗަށާއި ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ވިސްނާބެލުމަށްފަުހ، ާޤނޫނު ނަްނބަރު 

ނޑިޔާރުކަމަށް ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެިވފައިވާ ހައިކޯޓު/ ދެކުނު ގޮފީ 35ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫުނ( ގެ  ގެ ފަ

ގއ. ވިލިނގިލި( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ، / ހިލިހިލާއާގA054911ެޘްމާން )ޢުޝުޖާޢު  ސްތާޛުއަލްއު

ނޑައަޅައި ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުން ކަ  މިކަން ތަްނފީޛުކުރެވުނެވެ.، ފަ

ކުގެ އިދާރީ ޝަުރޢީ ދާއިާރއިން ރައްޔިތުްނނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންަވރު ރަނގަޅު ކުުރމަށާއި، ކޯޓުތަ .13

ނޑައަޅަިއ ަޢދުލު ިއންޞާުފގެ ނިޒާުމ ހަުރދަާނ ކުރުމަށްޓަކައި، ހިންގުމާިއ  އިުޖރާއީ ުއސޫލުަތއް ކަ

ބައެއް ޤަވާިޢދުތަކާއި ސަރކިއުަލރތަާކއި ޢާއްމު ސިޓީތަކާއި ުއޞޫުލތައް އިޞްލާޙު  ،ޢަމަުލކުރެެވމުން ދިޔަ

ކުރެވި، ބައެއް އައު އުޫޞލުތަކާއި ސަރކިއުަލރތަކާއި ޢާއްމު ސިޓީތަކާއި ޤަާވޢިދުަތކާއި ޤަާރރުތައް 

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިީލހުން ނިންމަަވއިފަިއވެއެެވ. މީަވނަ އަހަރު  2016ތަޢާރަފުުކރުމަށް،  ގެތެރޭގަިއ ފަ

ޢާއްުމ 06 އުޞޫލު އަދި  01ސަރކިުއލަރާއއި 07 އަމުރާއި،  05 ބެލެނިވެރިަކމުގެ އިޚްތިޞާްޞެގ ދަށުން

ޤަާވޢިދެއް ދިެވހިރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުްނ ނެރެފަިއވާކަްނ  05ޤަާރރަކާއި  02 ސިޓީގެ އިތުރުން 

އަންނަނިިވ ނިންމުންތައް  ތަކުގެ ތެރޭގައިފާހަގަކޮްށލެވެެއވެ. މިގޮތުން ނިންމައި ޢާއްމުކޮށްަފއިވާ ނިންުމން

 ހިމެނެއެެވ.

  ނޑިާޔރަކަށް ޗުއްޓީ ަހމަޖައްސަްނވާނީ އެަކން ިދވެިހރާއްޭޖެގ ދިވެިހރާއްޭޖގެ އެްއވެސް ކޯޓެްއގެ ފަ

 ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުްއދަ ލިބިގެންަކން އަންގައި ނެެރފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ

  ެނޑިޔާރަކާ ޙަާވލުެވފަިއވާ މައްސަަލއަކުން ތަނާޒުލުާވންވާނީ، ދިވެިހރާއްޭޖގ އެއްވެސް ކޯެޓއްގެ ފަ

ޢާްއުމ ސިޓީގައި ބުެނފައިވަ ގޮތުެގ މަތިން  2014/02 އްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުެގ ނަންބަރުދިވެިހރަ

 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ުހއްދަ ަޤވާިޢުދން ލިބިގެންކަން އަންަގއި ނެރިަފއިވާ ޢާްއމު ސިޓީ 

 ަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޢުމުރު ބަަދލު ކުުރމަށް އެދި ހުށަހަޅަ މަްއސަލަތައް ބެލުމުަގިއ ކޯޓަށް ހުށ

 ޢަމަުލކުރާނެ ުއސޫލު ބަޔާންކޮްށ ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ

 16  އިން ފެށިގެން، ހައިކޯޓުގެ ދެކުނުޮގީފގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފެިށފައިވާތީ،  2015ޑިސެންބަރ

ދިވެިހރާއްޭޖގެ ދެކުުނގައި ާޤއިމްކުެރވިފަިއވާ ހައިކޯޓުގެ ގޮތްޕަށް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުތަކުެގ 

ށް އެދި އެަމއްސަލަެއއް ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތައް، ިއސްތިއުނާފުކުުރމަ
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ނިންމި ކޯޓަށް ނުވަތަ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހެުޅމުން އެ މަްއސަލަިއގެ ފަިއލް ލިޔުންތަކާއެުކ، ސީދާ 

 ހައިކޯޓުގެ ދެކުުނގޮތްޕަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދިުއމަށް އަންގައި ެނރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ.

 ްބަތްވާ ސަރަޙައްދުތަުކެގ ކޯޓުތަކާއި މާލޭގަިއ ޤާިއމްކުެރވިފަިއާވ ހައިކޯޓުގެ ގޮތްޕަށް ނިސ

ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ަމއްސަލަތައް، އިސްތިއުނާުފކުރުަމށް އެދި އެމައްސަލައެއް ނިންިމ ކޯޓަށް 

ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަަލއިގެ ަފއިލް ލިޔުންތަކާއެކު، ީސދާ މާލޭަގިއ 

 ހަޅަމުން ގެންދިުއމަށް އަންގަިއ ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ.ޤާއިމްުކރެިވފައިވާ ަހއިކޯޓަށް ުހށަ

  ު2015/06ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުެގ ނަންބަރ/SC  ސަރކިުއލަރަގއި ުފރަތަމަ ަމރުޙަލާެގ

 10ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތަކާއި ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުުކުރމަށް 

މައްަސލައެއް ނިްނމި ކޯޓަށް ނުވަަތ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުަށހަޅަންާވނެކަމަށް ދުވަުހގެ ތެރޭގަިއ އެ 

ނޑިަޔރެއްގެ ުކިރމައްޗަށް ، ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަެވސް ކުެށއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުުކރެޭވ މީހުން ފަ

ަމ ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާެމދު ގޮތެްއ ނިންމުމުަގއި، ބަންދުން ުނވަތަ ހައްޔަރުން ދޫކޮށްުލމަށް ފުރަތަ

މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނެރޭ ައމުރުތައް އިސްތިއުނާުފކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ކުށެއްގެ ތުުހމަތުގައި 

ނޑިަޔެރއްގެ ކުރިަމއްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންުމމުގެ ާޤވާޢިުދެގ  ބަންދުކުރެވޭ ީމހުން ފަ

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ުއނިކޮށް، ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ އަމުރުނެރޭތާ  15

 ގަޑިއިރުގެ ތެޭރގައި ކަން އަންގައި ނެެރފައިވާ ޢާއްމު ިސޓީ 48

  ްކޯޓެއް ޤާއިމްކުެރވިަފއިވާ ަރށުން ބޭރުގައި އެ ކޯޓެއްގެ ޑިވިޜަނެއް ނުވަތަ ފެިސލިޓީއެއ

 ޤާއިމުުކރުމާގުޅޭ ގޮތުން ނެރެފަިއވާ ސަރކިުއލަރ

  ޭމައްސަަލތައް އަވަސްކުުރމަށްޓަކައި ބެލެނިވެިރކަމުގެ އިޚްތިާޞޞްެގ ދަށުްނ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅ

 އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް އެޅުމާެބހޭ ގޮތުން ނެރެފަިއވާ ސަރކިުއލަރ

  ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމަކީ ިނހާއީ ޙުުކމެއްކަން ކަށަވަރުުކރަންެޖހޭ ުދސްތޫރީ މައްަސލަތައް އިސްތިުއނާފުކުރުާމ

 ސަރކިުއލަރ ގުޅޭގޮތުން ނެރެފަިއވާ

  ްފުރަތަމަ މަރުޙަާލގެ ކޯޓުގެ ޙުކުމަކީ، ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރަްނޖެހޭ ުދސްތޫރީ މަްއސަލަތައ

 އިސްތިއުނާފުުކރުމާ ގުޭޅގޮތުން ނެރެފަިއވާ ސަކިުއލަރ
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  ޖިނާއީ އެކިެއކި މަްއސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓު ައމުރު ެނރުމާިއ އަސާސީ ޙަްއޤުތައް ކަށަަވުރކުރުމާިއ

 އުލަތުގެ ޢާއްމު ނިާޒމު ހިެފެހއްޓުމާބެހޭ ގޮތުން ނެރެފަިއވާ ސަރކިުއލަރ ދަ

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ބަލައިގަތުމާގުޅޭ ގޮތުން ނެެރަފއިވާ ސަރިކއުަލރ 

 ޙާކިމުގެ ވަީލއަށް ކާވެނިކުުރމުެގ ހުއްދަ ދިުނމާގުޅޭ ގޮތުން ނެެރފައިވާ ަސރކިުއލަރ 

 ެިރޮކށް ޝަރީޢަތް ހިންުގމުގައި ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަާވޢިދު އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ެމދުވ 

  ްވަނަ އިްޞލާޙު ގެނަުއމުގެ ޤަާވޢިދު  2ޝަުރޢީ ޢަގުުކރުމާ ބެހޭ ޤަވާިޢދަށ 

 2014  ިވަނަ ދުވަުހ ޢަމަލުުކރަންފަށާަފއިވާ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުުރމާބެހޭ ަޤވާޢިދަްށ  24ޖުލައ

 ވާޢިދު ވަނަ އިްސލާޙުގެނައުުމގެ ޤަ  01

  ްވަނަ އިސްލާޙު ގެނަުއމުގެ ޤަވާިއދު  2ޢާއިާލއާބެހޭ ޤަާވޢިދަށ 

  ްވަނަ އިސްލާޙު ގެނަުއމުގެ ޤަވާިއދު  3ޢާއިާލއާބެހޭ ޤަާވޢިދަށ 

  ްނޑިޔަރުން ެއއްކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުުކރުމާބެހޭ ުއޞޫލ  ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ފަ

  ވަނަ ާމއްދާެގ )ރ( ެގ  53ޫނނު( ގެ )ދިވެހިާރއްޖޭެގ ކޯޓުތަކުގެ ޤާ 2010/22ޤާނޫނު ނަންބަުރ

ދަށުން ހުޅުމާލޭަގއި ސިވިލް ޯކޓުގެ ޑިވިޜަނެއް ޤާއިމްކުުރމަށް ނިންމައި، އެ ޑިވިޜަނަށް ފަނޑިޔަރުްނ 

ނޑިޔާުރންގެ ތެރެއިން، ސިިވލް ކޯޓުެގ ލަފާެގ  ހަމަޖަްއސާނީ ިސވިލް ކޯޓަށް ޢައްޔަންކުެރވިފަިއވާ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިީލހުން ކަމަށާއި، އެ ޑިވިޜަންގެ އިދާީރ މަތިން ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސުޕްރީްމ ކޯ ޓުގެ ފަ

އެްއގޮތްާވގޮތުގެ މަތިން ސިިވލް ކޯޓުްނކަމުގައި  މަަޖއްސާނީ ަހމަޖެިހފައިވާ އުޫސލާކަންތައްތައް ހަ

ނޑައަޅައި ނެެރފައިވާ ޤަާރރު   ކަ

  ުއިޞްލާޙް ގެނައުމުެގ ވަނަ  1)ދިވެިހރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( އަށް  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރ

ނޑިާޔރުކަމަށް 35ޤާނޫނުގެ   ވަނަ މާްއދާެގ ދަށުން ޤާއިްމކުރަންެޖހޭ ަހިއކޯޓުގެ ދެކުނު ޮގފީގެ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ިއއްތިފާޤުްނ ، ޘްާމންޢުއަލްއުސްތާޛް ުޝޖާޢު  ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ ފަ

ނޑައަޅައި އެކަން ަކމާބެހޭ ަފރާތަކަށް އެންގުމަށް ނެރެފައި   ވާ ޤަރާރު ކަ

ޕްރޮފެޝަަނލް ގޮތުގައި ަފނޑިާޔރުންނާއި ޤާނޫނީ ަވކީލުންނާއި ކޯޓުގެ މުވައްަޒފުންނަށް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ދެޭވ  .14

ކޮންޓިނުއިންގ ޖުޑީަޝލް ެއޑިޔުކޭޝަން ނިޒާމުގެ ތެރެިއން އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމުތަކާިއ، މަސައްކަތު 
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އް އިންިތޒާމުކޮށް ބޭއްވުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރުމަށްޓަކަިއ ބައްދަލުވުންތަކާއި، ސެމިާނރތަކާއި ކޮންަފރެންސްތަ

އެްކޓިންގ ޗާންސެަލރގެ ގޮތުގަިއ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޤާއިމްުކރެވުނު "ޯމލްޑިްވސް ޖުޑީަޝލް އެކަަޑމީ" ގެ 

 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީަގްލ އޮފިސަރ އަލްުއސްތާޛް އަޙްމަދު މާިޖދު ހަަމޖެއްސުެނވެ.

ނޑިާޔރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  .15 ވަނަ މާއްާދެގ ދަށުން، އެއް  47)ދިވެިހރާއްޭޖގެ ފަ

ނޑިޔާރުން ބަދަލު ކުރުމުގެ  ނޑިާޔުރންގެ މަޖިިލހުގަިއ  16ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ފަ މަްއސަލައަކާ ބެހޭގޮތުން ފަ

 ގޮތް ނިންމަަވއިފައި ވެެއވެ. ، މަޝްަވރާ ކުެރވި

  :ބަދަލުކުރުން  ކޯޓަށް  އަނެއް  ކޯޓުން  އެއް ވަނަ އަހަރު ފަނޑިޔާރުން  2016

 ޢަދަދު ހުރި ކޯޓު ބަދަލުކުރެވުނު ކޯޓު 

 01 ކްރިމިނަލް ކޯޓު ފެމިލީ ކޯޓު

 01 ކ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

 01 ކްރިމިނަލް ކޯޓު ޖުވެނައިލް ކޯޓު 

 01 ޖުވެނައިލް ކޯޓު  ޑްރަގް ކޯޓު

 01 ޑްރަގް ކޯޓު ޖުވެނައިލް ކޯޓު 

 01 ޖުވެނައިލް ކޯޓު  ކްރިމިނަލް ކޯޓު

 01 ހައިކޯޓު ހައިކޯޓު ދެކުނު ގޮފި 

 01 ކްރިމިނަލް ކޯޓު ފެމިލީ ކޯޓު

 01 ފެމިލީ ކޯޓު ކްރިމިނަލް ކޯޓު

 01 ކ.ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.ހުރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

 01 ކޯޓުސ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް  ނ.ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

 01 އއ. ހިމަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ. ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

 01 ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގދ.ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

 01 ކ.ގުޅީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ކ.މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

 01 ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ވ. ކެޔޮދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު 

 01 ފުލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުވ.  ކ.ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
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ވަަނ މާްއދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން،  16)ދިވެިހރާއްޭޖގެ ަފނޑިޔާރުްނގެ ޤާނޫނު( ގެ  2012/13ޤާނޫނު ނަންބަުރ  .16

ނޑިޔާރުން ޢަްއޔަން ކުރުުމގެ  ނޑިޔާރުްނގެ މަިޖލިުހގައި  13ކޯޓުތަކަށް ފަ މައްަސަލއަކާ ބެހޭގޮތުން ފަ

 ކުރަްއވައި،ގޮތް ނިްނމަވައިަފއި ވެއެެވ.މަޝްަވރާ 

 

މައްސަލަެއއް އެްއ ކޯޓުން އަނެއް  11ސަރކިޔުލަރގެ ދަށުން،  SC/2012/03ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .17

 ކޯޓަށް ތަޙުވީލު ކުރެވިފައި ެވެއވެ. 

ނޑިޔާރުންނަށް ޖުމްލަ  2016 .18  180ވަނަ އަހަރު ސުޕީިރއަރ ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭްޓ ކޯޓުތަކުގެ ފަ

ނޑިޔާރުން މައްަސލައަކުން ތަނާޒުުލވުމުެގ ހުއްަދދެވިަފއިވެެއވެ. މީގެެތރޭގައި ސުޕީިރއަރ ކޯޓުތަކުެގ   ފަ

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް   ވަނަ އަހަރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ދެންނެވުނު ކޯޓުތައް  2016ފަ

 ތާރީޚް  ޢަދަދު  ޢައްޔަންކުރަން އެދުނު ކޯޓު 

 2016ޖެނުވަރީ  05 01 ސިވިލް ކޯޓު 

 2016އޭޕްރީލް  10 02 ސިވިލް ކޯޓު 

 2016އޭޕްރީލް  10 01 ބ. ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓު

 2016އޭޕްރީލް  10 01 ކްރިމިަނލް ކޯޓު

 2016އޭޕްރީލް  10 01 ކްރިމިަނލް ކޯޓު

 2016އޭޕްރީލް  10 01 ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު 

 2016އޭޕްރީލް  10 01 ސ.ހިތަދޫ ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު 

 2016ޖުލައި  13 01 ޏ.ފުވަްއމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓު

 2016ޖުލައި  13 01 ފ.މަޫގދޫ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓު

 2016ޖުލައި  13 01 ހދ.ަވއިކަަރދޫ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓު

 2016ޖުލައި  13 01 ނ.މަނަދޫ ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު 

 2016ޖުލައި  13 01 ރ.އުނޫގފާރު ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު 
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ރިޕޯޓު  އަހަރު  - ކޯޓު ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް  ވެހި ދި  
 

ނޑިޔާުރްނ ތަނާޒުލްވުމާބެހޭ ޤަާވޢިދުތަާކ އުޞޫލުތަކަށް  މައްަސލަތަކުން ތަނާޒުލުުވމަށް އެދިފަިއވުމުން ފަ

ނޑިާޔރުންގެ   3މައްަސލައަކުން  3މަޖިލީުހގެ ހުއްދަާއއެކު  ރިޢާޔަތްކުރެވި ިދވެިހރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާުރން ތަނާޒުްލވުމާެބހޭ ަޤވާިޢދުތަކާ  ނޑިޔާރުންނަށް ތަނާުޒލުވުުމގެ ހުްއދަެދވިފަިއވެއެވެ. އަިދ ފަ ފަ

ނޑިޔާރުްނގެ މަިޖލީހުގެ ހުްއދައާއެކު  އުޞޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްުކރެވި ިދވެހިރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމް   177ކޯޓުގެ ފަ

 ެމޖިސްްޓރޭޓުންނަށް ތަނާޒުލުވުމުގެ ހުއްަދދެވިަފއިވެއެެވ. 131ކުން މައްަސލައަ

ވަނަ އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަވާިޢދުގެ ދަށުން، ޙާކިމް ވަލީއަށް  3ަވނަ އަދި  2ޢާއިލާއާެބހޭ ޤަާވޢިދަށް   .19

 ވިފައިެވއެވެ.ފަރާތަކަށް ޙާކިމް ވަލީައށް ކާވެނިކޮށްދިނުމުގެ ުހއްދަ ދެ  100ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެިޅ 

ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  1)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫުނ( އަށް  2010/22ޤާނޫނު ނަްނބަރު   .20

ދަށުން އުތުރާއި ދެކުނުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތަކުގެ ތެރެއިން، ހައިކޯޓުގެ އުތުރު ގޮފީގެ 

އިސްތިުއނާފުކުރުމަށް އެދި އަދި ފެށިފައި ނުވާތީ، ހައިކޯޓުގެ އުތުރުގޮފި ޤާއިމް ކުރެވެންދެން މަސައްކަތް 

ދިވެިހރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓުެގ އުތުރުގޮތްޕަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 

ހައިކޯުޓގެ ހުށަހެޅުމުެގ މަްއސަަލއެއް ާމލޭގައި ޤާއިމްެވފަިއވާ  38އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަނަށް ފޮނުިވފައިވާ 

ހުއްަދދެވިަފއިވެެއވެ.
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 ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުންތައް 

 :ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ވަފުދުތަކާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުންތައް 

ނޑިޔާރުގެ ދަޢުވަތަކަށް ރާއްޖެއަށް ިޒޔާރަތް ކުރެއްވި ސަޢޫދީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .1 ޢަރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓްރީ އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރު   އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންނާ އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރު އުއްތަމަ  ސަޢީދު  هللاޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު އޮނަރަބަލް ފަ

ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ 

ސަޢޫދީ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ވަފުދުގެ ރައީސް

ުމ ރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ަޖސްޓިސްގެ މުޝްރިފުލް ޢާންޢަ

ޒީޒް ޢަފް ބިން ޢަބްދުލްއިޚް ޔޫސުއަލްމުސްތަޝާރު މަޢާލީ އައްޝަ

 6އަލްފައްރާޖް އާއި ވަފުދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އިތުރު 

هللا ބޭފުޅުން ކަމަށްވާ ފަޟީލަތުއްަޝއިޚް އުސާމަތު ބިން ޢަބްދު

ތާޛު އަޙްމަދު ބިން އިބްރާީހްމ އަލްޒައިދު އާއި އަލްއުސް

هللا އަލްޔޫސުފް އާއި އަލްއުސްތާޛު ސަޢުދު ބިން ޢަބްދު

އާއި ޢަބްދުލް މުުޙސިން ބިން ފަހްދު އަލްޝަިއބީ އާއި އަލްއުސްތާޛު ސަލްމާން ބިން މޫސާ އަލްޙޫދީ އަލްބާބްޠަިއން 

ނޑިޔާރާ އެތާޛު އަޙްމަދު ބިން ޙަމޫދު އަލްޝާއާއި އަލްއުސް  .ވަޑައިގެންނެވިއެވެކު ބައިވެރިވެ އިޤް އުއްތަމަ ފަ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމުގެ  .2

އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި ޔޫރަޕިއަން  މަސައްކަތްތަކުގައި

ވަޑައިގެންނެވި،  ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ދިވެިހރާއްޖެއަށް

ރޑިނެންޑޯޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ލީގަލް   އެކްސްޕާޓް ފަ

ނޑިޔާރު  ބައުޓިއަރ ޑި މޮންޖޯ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަ

 ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.
 

ނޑިޔާުރެގ އަރިހަށް ކުރެއްވި ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް )ސީމެގް( ގެ ވަފުދު   .3  އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ. މި  ނޑިޔާރު އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ ޒިޔާރަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަ

ޒިޔާރަތުގައި ގަޔާނާގެ ނާއިބު ަރއީސް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް 

ފޮރިންގ އެފެއާޒު ވައިސް ޗެއަރ އޮފް )ސީމެގް( ހިޒް 

ގެ ކެބިެނޓް އެކްސެލެންސީ މރ. ކާލް ގްރީނިޖް އާއި ކެންޔާ

ސެކްރެޓަރީ ފޯ ފޮރިންގ އެފެއާޒު އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ޓްރޭޑް ހރ. އެކްސެލެންސީ ޑރ. އާމިނާ މުޙައްމަދު އާއި 

އިންޑިއާގެ ފޮރިންގ ސެކްރެޓަރީ ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޑރ. 

ންވެލްތު އަދި މި ތިން ބޭފުޅުންގެ އަރިހުަގއި ތިން ސަޕޯޓިން އޮފިޝަރުންނާއި ކޮމަ ،އެސް ޖައިޝަންކަރު

 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 3ސެކްރެޓޭރިއޭޓުގެ ތިން ބޭފުޅުންާނއި އިތުރު 

ދިވެހި ސަރުާކރުގެ ދަުޢވަތަކަށް ދިވެިހރާއްެޖއަށް ޒިޔާރަތް ކުިރ ސިންގަޕޫރު ސަރުާކރުގެ ިމިނސްޓްރީ އޮްފ ލޯ ގެ  .4

ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ސްޕެޝަލް ެއސިސްޓެންްޓ  ވަފުުދގައި

ޑިރެކްޓަރ އެޓް  މިނިސްޓަރ؛ އެސިސްޓެންޓްޓު 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ލޯ، މިްސ ޖިނީ ސުިޖން ގާން ާއ 

ނޑިާޔރު ބައްދަލު ުކރެއްވިެއވެ.  އުއްތަމަ ފަ
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ިދވެިހރާއްޖެއަށް ކުރެްއިވ  ކޮމަންވެލްތުގެ ެސކްރެޓަރީ ެޖނެރަލްގެ ޚާްއޞަ މަންދޫބު ޑރ. ވިލީ މުޓުންގާ .5

ނިޑޔާރު ބައްަދލު ކުރެްއވިއެެވ. ޒިޔާރަތުގައި، އުއްތަމަ  ފަ

މި ބައްަދލުކުރެްއވުމުަގއި ކޮމަންވެލްތުެގ ސެްކރެޓަީރ 

 ޖެނެރަްލގެ ޚާއްަޞ މަންދޫބުގެ އަރިުހގައި 

 ބައިވެރިވެވަަޑއިގެންެނވި ކޮމަްނވެލްތުގެ ެސކްރެޓޭރިއެުޓގެ 

ބޭފުޅެއްކަމުގަިއވާ މިސް ައމްނާ ޖަތޯއީ ބައިވެިރެވ 

 ވަޑައިގެންނެިވއެވެ.

 ޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ވަފުދުތަކާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުންތައް ފަނޑި 

ނޑިޔާރު ގެ  މޯލްޑިްވސް ޯއލް ޕާރޓީ ޕާރލަމެންޓްރީ ްގރޫޕުގެ ވަފުެދއް،-ބްރިޓިޝް .1 ދިެވހިރާްއޖޭގެ އުއްަތމަ ފަ

އޮފް ދަ ޔުނައިެޓޑް ކިންގްޑަމް އޮފް  އަރިއަހަށް އިޙުތިރާުމގެ ޒިޔާރަެތއް ކުރެއްވިެއވެ. މި ޒިާޔރަތުގަިއ ޕާރލަމެންޓް

ނޯރދަރން އަޔަރލޭންްޑ  ގްރޭޓް ބްރިޓްން އާއި،

އެމްޕީ ަސރ  އެސެމްބްީލގެ ތިން މެންބަރުްނކަމުގައިވާ

ޑޭވިޑް އެެމސް ާއއި، އެމްީޕ މރ. އިޔާން ޕެިއޒްލީ އާއި، 

މރ. މާރކް މެންޒީްސ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްީރްމ  އެމްޕީ

ނޑިޔާރުންނާ ބަ  ްއދަލުުކރެއްވެިވއެވެ.ކޯޓުގެ ފަ

ދިވެހި ސަރުާކރުގެ ދަުޢވަތަކަށް ދިވެިހރާއްެޖއަށް ޒިޔާރަތް ކުިރ އދ. ެގ ިމޝަންގެ ބޭފުުޅްނނާއެކު ދިެވހިާރއްޖޭެގ  .2

ސުޕްރީމް ކޯޓުގަިއ އުއްތަމަ ަފނޑިޔާރު ބައްަދލުވުެމއް ބޭއްވެިވއެވެ. މި ބަްއދަލުުވމުގައި އދ. ގެ އެިސސްޓަންޓް 

މރ. މިޯރސްލަވް ޖެންކާ އާއި އދ. ސެކްޓްރީ ޖެނެަރލް 

ރެސިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ިމސް ޝޮކޯ ނޯޑާ އާިއ 

އޮފިސަރ ިމސްޓަރ  ސީނިއަރ ޕޮލިޓިަކލް އެފެއާޒް 

 ޝިން އުމެުޒގެ އިތުރުން ޕީްސ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އެޑްވައިޒަރ މިސްަޓރ ޯޖމާޓް ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް 

ނޑިޔާރުންބަިއވެރިވެ ަވޑައިގެން  ނެވިެއވެ.ކޯޓުގެ ފަ
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ހުންނަވާ ަސފީރު މރ. އަތުްލ  ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާއިން ިދވެހިާރއްޖެއަށް ަކނޑައަޅުއްާވފައި .3

ނޑިޔާރު ެގ  ކެޝަޕް، ދިވެިހރާއްޭޖގެ އުްއތަމަ ފަ

އަރިއަހަށް އިޙުތިާރމުގެ ޒިާޔަރތެއް ކުރެއްވިެއވެ. ިމ 

ޒިޔާރަތުގައި މރ. އަތުލް ެކޝަޕް، ދިެވހިރާްއޖޭެގ 

ނޑިާޔރުންާނ ސު ޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަ

 ބައްދަލުުކރެއްވެިވއެވެ.
 

ކޮމަންވެލްތުެގ ޑެޕިއުޓީ ސެކްެރޓަރީ ޖެނެަރލް ޑރ ޮޖސެޕިްނ އޮޖިއަމްބޯ ިދވެިހރާއްެޖއަށް ކުރެއްވި ޒިާޔރަތުގަިއ  .4

ނޑިާޔރާ ބަްއދަލުުކރެއްވިެއވެ. ިމ  އުއްތަމަ ފަ

ޒިޔާރަތުގައި ބައިެވރިެވވަޑައިެގންނެވި ކޮމަްނވަލްުތ 

ސެކްރެޓޭރިއެޓުެގ ދެ ބޭފުޅުްނ ކަމުގަިއވާ ިމސްޓަރ 

މާކް ގުތުރީ އާއި މިސް އަމްާނ ޖަތޯއީ އާއެުކ ޑރ 

ޖޮސެޕިން އޮޖިައމްބޯ ދިވެިހރާްއޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ 

ނޑި  .ޔާރުންނާ ބަްއދަލުުކރެއްެވވިއެވެ ފަ

 :ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުންތައް 

ަޢދުުލގެ ނިޒާމުގެ ިއތުރުން ކުޑަކުދިންެގ  ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖިނާއީ ަޢދުލުގެ ނިޒާމާއި މަދަނީ ޢަުދލުގެ ނިޒާާމއި ޢާއިލީ .1

ގުޅިގެން މަސަްއކަތް  ހަުރަދނާކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންެޖހޭ އިޞްލާޙްތައް ގެނަުއމަށްޓަކައި ޢަދުުލގެ ނިޒާމް އިތުރަށް

ޓޭކްޯހލްޑަރ ކުރުމަށް އުފަްއދައިަފއިާވ މަލްޓިސް

ޖުޑީަޝލް ސެކްޓަރ ލޯވ ރިފޯރމް ކޮމިޓީެގ 

ބައްދަލުުވމެއް ިދވެިހރާއްޭޖެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުގަިއ 

ބޭއްވުނެވެ. ިމ ބައްަދލުވުުމގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯްމ 

ރޒް އަލްާފިޟލް ޢުމަރު ނަީޞރާއި،  އެފެއަ

ޕޮިލސް އަްޙމަދު ޢަރީާފއި، އެޓަރީނ  ކޮމިޝަަނރ ޮއފް
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، އަނިލާއި، ޕްރޮސިިކޔުޓަރ ޖެނެރަލް ައލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ތާޛު މުޙަްއމަދުޖެނެރަލް ައލްއުސް

ނޑިޔާރުންނާ ބަްއދަލުުކރެއްެވވިއެވެ.  ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

އެުކލަވަިއލުުމގެ ަމސައްކަތްކުރަްއވަމުްނ  އިސްާލމިކް ޔުނިަވރސިޓީ ޮއފް ޯމލްޑިވްްސގެ ސްޓްރެީޓޖިްކ ޕްލޭން .2

އަޙްމަދު ަޢލީ މަނިުކާއ  .ގެންދަވާ ކޮްނސަލްޓެންޓް ޑރ

ނޑިޔާރު ބައްަދުލ ކުރެއްވިއެވެ. ާރއްޖޭެގ  އުއްތަމަ ފަ

ލީގަްލ ޕްރޮެފޝަްނ ތަރައްޤީުކރުމާ ގުޭޅ ގޮތުން ެއިކ 

ކުރަްއވަމުްނގެްނދަވާ މަަސއްކަތްތަކާއި  ދާއިރާތަކުން

ޕްޮރފެަޝން ތަރަްއޤީވެ، ރެގިުއލޭޓްވަުމން  ލީގަލް

ނޑިޔާރުން ގޮސްފަ ިއވާ ގޮތުގެ  މައްޗަށް އަލިއަޅުވަިއލެއްވި މި ބައްަދލުުވުމގައި ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

 ބައިވެރިވެވަަޑއިގެންެނވިއެވެ.

ޕްރޮެފޝަނަްލ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކަިއ  ދިވެިހރާއްޭޖގައި ޤާނޫނީ ދާިއރާގައި މަސައްކަތްުކރައްާވ ަފރާތްތަކަކީ .3

އޮތޯރިީޓ  ކަންަތއްތަކާގުޅޭގޮތުން މަޝްަވރާކުުރމަށްޓަކައި މޯލްޑިްވސް ކޮލިިފކޭޝަން މުނިންމަންޖެހޭ ުމހިން

 ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި ބޭއްވުެނވެ. މި ބައްަދލުވުުމގައި  )އެމް.ކިޔު.އޭ( އާއެުކ ަމޝްވަާރ ބައްދަުލވުމެއް ދިެވހިރާްއޖޭގެ

ނޑިޔާރާއެކު، ޖުޑީަޝލް އެޑްިމނިސްޓްރޭ ސަީޢދު ޙުސައިން އާއި،  ޓަރ ޙަސަންދިވެިހރާއްޭޖގެ އުއްތަމަ ފަ

އެގްޒެކަޓިވް ޮއފިަސރ  ކޮިލފިކޭޝަްނ އޮތޯރިޓީގެ ަފރާތުން ޗީފް ޑިރެކްޓަރ އާތިކާ އިްބރާހީްމާއއި މޯލްިޑވްސް

 އަރޫފާ މުޙައްމަދު ބައިެވރިވެވަަޑއިގެންެނވިއެވެ. މުޙައްމަދު ވަީޙދު ޙުސައިން އާިއ، ޑިރެކްޓަރ ޢާިއޝަތު

ދެނެގަނެ، މިގޮްނޖެހުންތަކަްށ ޙައްލެއް ހޯުދމުެގ  އި މިހާުރ ކުރިމަތިަވމުންދާ ގޮންެޖހުންތައްލީގަްލ އެއިޑް ދިނުުމގަ .4

ޮއފީހާިއ  ަހުރދަނާކަމާއެުކ ކުރިޔަށް ގެންދިުއމުގެ ަމުޤޞަދުަގއި އެޓަރީނ ޖެނެރަްލގެ ގޮތުންނާއި، މިަމސައްކަތް

ޑޮސް އަިއލެންޑް ިރސޯރޓްަގއި ކޮންފަރެްނސްަގިއ ަބނ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އާއި، ެފމިލީ ޕްޮރޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން

 ަސޢީދު ބައިެވރިވެވަަޑއިެގންނެވިއެވެ. هللا އަްލއުސްތާޛު ޢަްބދު ދިވެިހރާއްޭޖގެ އުއްތަމަަފނޑިޔާުރ އޮނަރަބަލް
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ނޑިޔާރުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަ
 ދަތުރުފުޅުތައް 

ލުެވރިކުުރވުމާިއ ތިމާވެއްޓަށް ކުިރމަތިވާ ނުަރއްކާތަކާ ބެހޭގޮތުްނ ހު ަބދަލުތަކަށް އަ ސުމަށް އަންނަދުނިޔޭގެ މޫ .1

މަޝްަވރާކުުރމަށް ބޭއްވުނު ަސއުތު އޭޝިާއ ޖުީޑޝަްލ ކޮންަފރެންސް ޮއން އެންަވއިރަެމންޓް އެންޑް ްކލައިމެްޓ 

ނޑިާޔރު އޮަނރަބަލް ައލްއުސްތާްޛ ޗޭންޖްގައި ބަިއވެރިެވ ވަޑަިއަގތުމަށްޓަކައި ދިވެިހރާއްޭޖގެ ުސޕްރީމް  ކޯޓުގެ ފަ

ަޢރީފް ބަްނގްަލދޭްޝގެ ވެިރރަށް ޑާކާއަށް ދަތުރު ފުޅެއް ކުެރއްވިއެެވ. މި ދަތުުރފުޅުގައި ޯމލްޑިްވްސ هللا ޢަބްދު

ޖުޑީަޝލް އެކަަޑމީގެ އެކްޓިްނގ ޗާންސެަލރ ައލްއުސްތާޛް ައޙްމަދު މާިޖދު ބައިެވރިވެވަަޑއިެގންނެވިއެވެ. އަދި ިމ 

ގައި ޢަަމލުކުރަްނ ަފށާފައިވާ ޕެރިްސ އެްގރިމެންޓުެގ މަްޤޞަދާިއ ބޭނުާމ  2016ނޮވެންބަުރ  05ދަލުުވމުގައި ބައް

 ބެހޭގޮތުން މަޢުޫލމާތު ދެއްަވއި ޚިޔާލު ބަދަލުކުެރވުނެވެ.

 އެކިއެކި ގައުމުތަުކގެ ޝަުރޢީ ދާިއރާއާއި  އިންޑިއާގެ ޝަުރޢީ ނިޒާމް ހިނގާގޮތް ެދނެގަތު މަށާއި، ބޭރުގެ .2

އާބިޓްރޭޝަންއާ ގުޭޅގޮތުން ޢަަމލުކުރަުމންދާގޮތް ދެނެގަނެގަތުުމގެ އިތުރުން، ބޭުރެގ  އިންޑިއާގެ ޝަުރޢީ ދާިއރާގައި

ގޮތްތަކާގުޅޭ މަޢުޫލމާތު ޙިއްޞާކުުރމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު  އެކި ޤައުމުތަކުގެ ަޝރުއީ ދާއިރާތައް ހިނަގމުންދާ

ކޮންފަރެްންސ އޮން ނޭޝަނަލް  "ގްލޯަބލް

ރްޑްސ ސްޓްރެންތެނިންގއިނިޝި  އޭޓިވް ްޓވަ

އާބިޓްރޭޝަން އެންޑް ެއންފޯސްމަންޓް އިްނ 

ުދަވހުގެ ުމއްދަތަށް ބޭއްވި  3އިންޑިއާ" ގެ ނަމުަގއި 

ބައިވެރިެވ  ކޮންފަރެްނސެއްގައި 

ވަޑައިގެންނެުވމަށްޓަކައި ިއންޑިއާގެ އުއްތަަމ 

ނޑިޔާރު ިމސްޓަރ ޓީ.އެސް. ޓާކޫރުގެ ރަްސމީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ުއއްތަމަ ަފނޑިޔާރު އިންޑިާއގެ ދަުޢވަތަަކށް  ފަ

ނިއުދިްއލީއަށް ދަތުުރފުޅެއް ުކެރއްވިއެވެ. މި ދަތުރުފުުޅގައި ދިެވހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރު އޮަނރަބަްލ 

ީދީދ އާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ރަިޖްސޓްރާރ އަލްުއސްތާޛާ މަރްޔަްމ ޝަމްޢާ އިސްާމޢީްލ  هللاޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދު

 .އިވެރިވެ ވަަޑއިގެންނެިވއެވެ ބަ
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ވަނަ ލޯ އޭިޝއާ ކޮންަފެރންސްގައި ބައިެވރިެވ  29ލޯ ޭއޝިއާ ޗީްފ ޖަސްޓިަސސް ރައުންޑް ޓޭބަލް މީޓިންްގ އަދި  .3

ނޑިާޔރު ސްރީލަްނކާއަށް ދަތުުރފުޅެްއ ކުރެއްވިެއވެ. މި  ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ިދވެހިާރްއޖޭގެ އުއްތަމަ ފަ

ދަތުރުފުޅުަގއި އެ މަިނކުފާުނގެ އަިރހުގައި، ިމ ސެމިަނރގައި ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރު އޮަނރަބަްލ 

ނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ޑރ.އަޙްަމދު ޢަބްދު هللا އަލްއުސްތާޛް އާަދމް މުޙައްމަުދ ޢަބްދު ދީދީ އާއި، ިމ هللا އާއި ފަ

ޓެންޓް ލީަގލް އޮިފސަރ ރަޒާނާ އިބްރާހިްމ ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ލީަގލް ޮއފިސަރ ާއމިނަތު އާޞިފާ ާއއި އެސިސް

ބައިވެރިވެވަަޑއިގަތެވެ.
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 ޙަރަކާތްތައް  ޞަ ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހިންގުނު ޚާއް  2016

ނޑިޔާރުންނާއި ޤާނޫނީ ވަީކލުްނނާއި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަްށ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި  .1 ޕްރޮފެޝަަނލް ގޮތުގައި ފަ

  SC/2015/11ކޮންޓްނިއުއިންގ ޖުީޑޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ފޯރުކޮށްދިުނމަށްޓަކައި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރ 

ަވނަ ދުވަހު އުއްތަަމ  18ޖެނުއަރީ  2016 ސަރކިުއލަރ އިން އެުކލަާވލި  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުީޑަޝލް އެަކޑަމީ

ނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް  ނޑިޔާރު ިއފްތިތާޙްކޮށްދެއްވިއެވެ. މި ރަސްިމއްޔާތުގައި ދިވެިހރާއްޭޖގެ އުއްތަމަ ފަ  ފަ

 ސަީޢުދއާއި އެމަނިުކފާނުެގ ދަުޢވަތަކަށް ރާއްޖެއަށް ޒިާޔރަތް ކުރެްއވި ސަޢޫީދ ޢަރަބިއްާޔގެهللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު

ރީ ޮއފް ޖަސްޓިްސގެ ވަުފދުެގ މިނިސްޓް

މިނިސްޓްީރ  ރައީސް، ސަޫޢދީ ަޢރަބިއްޔާގެ 

އޮފް ޖަސްޓިްސގެ މުްޝިރފުލް ޢާްނމު 

ފް އިޚް ޔޫސު ައްއޝަ އަލްުމސްތަޝާރު މަާޢލީ

ބިން ޢަބްދުލްއަީޒޒް އަްލފައްާރްޖގެ އިތުރުން، 

ދިެވހިރާްއޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ޢަރަބިއްޔާގެ ިމނިސްްޓރީ އޮފް ޖަސްިޓސްގެ ވަުފުދގެ ބޭފުޅުންނާއި ސަޢޫދީ

ނޑިޔާރުންާނއި ދިެވހިާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުގެ ނޑިާޔުރންނާއި، ޖުޑީަޝލް  ފަ އިސްަފނޑިާޔރާއި ހަިއކޯޓުގެ ފަ

ޤާޟީންނާއި  އާއި ބަެއއް ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ިއސްާޤޟީންނާއި ސުޕީރިައރ ޯކޓުތަކުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 .ވެރިވެވަަޑއިގެންެނވިއެވެ ޝަުރޢީ ދާއިާރގެ މުަވއްޒަފުން ބައި

 

ދުވަހުްނދުަވހަށް ކުރަންވީ  ޝަުރޢީ ދާއިާރގެ މަަސއްކަތްތައް މުޅި އަހަރަށް ޕްލޭންކޮށް، .2

ދާއިާރގެ ކޯޓުތަކުގެ ބޭނުމަްށ  މަސައްކަތްތައް ޕްލޭްނކުރެވޭެނ ގޮތަށް ޝަުރޢީ

ނޑިޔާރު ެނރެދެއްިވއެވެ "ޖުޑީޝަލް ްޕލޭނަރ" ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ   .އުއްތަމަ ފަ
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ިއްފތިތާޙްކުރުމަށްޓަކައި ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ިރސޯޓްގައި ރަްސމިއްޔާތެއް ބޭއްވުނެވެ.   2016ޖުޑީަޝލް އަަހރު  .3

 ވަނަ ައަހރަކީ، ދިެވހިާރއްޖޭގެ  2015މި ރަްސމިއްޔާތުގައި ޖުީޑޝަީރގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށްދޭ ޚިޠާބު އިއްވަަވމުން 

ހޯދަިއދިނުމަށް ަޝރުޢީ ާދއިރާއިން ކުަރމުްނާދ  ފަސޭަހކަމާ އެކު ަޢދުުލއިންާޞފުރައްޔިތުންނަށް އަވަސްކަާމއި 

ކާމިޔާުބ އަހަެރއް ކަްނ ާފހަގަކުަރއްވަިއ  މަސައްކަތުގައި، ވަރަށް

ވުމުގެ ފުުރޞަތު އެންެމހަިއ  ޢަދުުލއިންާޞފަށް ާވޞިލު 

ޖަސްޓިސް ހަރުަދނާ  ރައްޔިތުންނަށް ފަހި ކޮށްދީ އެކްސެސް ޓު

 ގިނަ ކުރިެއރުންތަކެއް ހޯިދފައިވާަކމާއި، ކުރުމުަގއި

ޢަދުުލއިންާޞފުގެ ނިާޒމާއި، އެ ނިޒާމުގެ ހިންގުން ހަރުަދާނ 

ނޑިާޔރު  ވަަނ އަހަރު ވަރަށް ުމހިއްުމ މަަސއްކަތްތަކެއް ކުރެިވފައިވާކަން  2015ގޮތުން،  ކުރުމުގެ  ުއއްތަމަ ފަ

 ފާހަގަުކރެއްިވއެވެ.

ނޑިޔާރުންގެ މަާހސިންތާ  3ވަނަ ދުވަހުްނ ފެށިގެން  3މެއި  2016 .4 ގެ ނަމުގަިއ  2016ދުވަހުގެ މުްއދަަތށް ފަ

ނޑިޔާރުންާނއިމަހާސިންތާއެއް ބޭްއވުނެވެ. ިމ މަހާސިންތާގައި ސުޕްރީމް  ނޑިޔާުރންނާއި، ، ޯކޓުގެ ފަ ަހއިކޯުޓގެ ފަ

ނޑިޔާރުންނާއި ސުޕީރިއަރ ، ކޯޓުތަކުގެ ފަ

 އިސްެމޖިސްޓްރޭޓުން އަތޮޅުތަކުގެ 

ބައިވެރިވެވަަޑއިގެންެނވިއެވެ. މި ޙަފުލާގަިއ 

 2015ޝަުރޢީދާިއރާގެ ތަާފސްިހސާބު ފޮތް 

ވެިހރާއްޭޖެގ ނެރެދެްއވައި ދި

ޚިުދމަތްކުރެއްިވ ޏ. ފުވައްމުަލކު މެޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް  އަހަރު ވަންދެން 40ނިޒާމުގައި   ޝަުރޢީ 

ހީމް ޝަރީފް ތަކްީރމް ކުރެްއވުމުގެ ގޮތުން ހަނދާނީ ރިހި ުމގުރު، އަލްުއސްތާުޛ ައލްއުސްތާޛު އިބްރާ މެޖިސްޓްރޭޓް

 އިބްރާހީމް ޝަީރފް އަށް އެރުުވނެވެ. 

ނޑިޔާރުްނގެ ެމދުގަިއ މަްޝވަރާއާިއ ތަުޖރިބާ  .5 ފަ

ޙަރަކާތްތަާކއި، އިންސާނީ ވަުގފާިރއާ  ޙިއްޞާކުުރމުގެ

ޝަރުީޢދާއިރާ އިްނ  ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކާެމދު 
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 ޙަރަކާްތތައް ފެށިފައިވެެއވެ. ޢަމަުލކުރަްއވާނެ އެއްގޮތް ުއޫޞލުތަކެއް އެކަށަ އެޅުމުގެ

ނޑިާޔރުގޭ އެކުވި މާެހފުން ޝަުރޢީ ދާއިރާގެ ުމވައްޒަުފން ގުޅިގެން ޢާއިާލގެ މެންބަރުންާނއެކު  .6 މ" ެގ 1437"ފަ

ަގއި ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ވަނަ ދުވަހު މާެހފުމެއް ބޭއްވުނެެވ. މި މާހެފުމު 28މެއި  2016ނަމުގައި 

ނޑިޔާރުންާނއި، ހައިޯކޓުގެ  ފަ

ނޑިޔާރުންާނއި، މާލޭ ކޯޓުަތކުގެ  ފަ

ނޑިޔާރުންާނއި، ޖުީޑޝަްލ  ފަ

ކޮިމަޝނުގެ  ސަރިވސް

މެންބަރުންގެ އިތުރުން، ާމލޭެގ 

 ކޯޓުތަކާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

މުވައްަޒފުންނާއި މުވަްއަޒފުންގެ އާއިލާތަކުން  ނުގެކޮމިޝަނާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިިނސްޓްޭރޝަ 

 .ކުރިއަށް ގެްނގޮސްފަިއވެއެވެ  ަވރަށް އެކުވެރި ައިދ އުފާވެރި މާޙައުލެްއގައި ާމހެުފމުގެ ޙަރަކާތްތައް ބައިވެރިވެ،

ހުރުމަކީ މުހިންމު ހަމަހަމަކަމާއި އިތުބާރާއެކު ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް އެއްތަނަކުން ފެންނަްނ  .7

ވަނަ އަހަރާއި ހަަމއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިާވ  2014އިްނ  2008 ވަތީ،ކަމެއްކަމަށް

ނޑުަތކަށް ޗާޕްކުރެވި ޝާއިއުކުރުމަށް މެލޭޝިޔާގެ  މައްސަލަތަކުގެ ޙުކުމްތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

ގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި  2016މެއި  17ގެ ޝަރުޢީދާއިރާއާ ދެމެދު ދިވެހިރާއްޖޭލެކްސިސްނެކްސިސް ކުންފުންޏާއި 

 ސޮއިކުރެވުނެވެ.

އިތުރު އަވަސްކަމާއި  ދިރާސާކުރުމުގައި  ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކާ ލީގަލް އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާއި  ހިންގާ ކޯޓުގައި .8

 އެހާމެ  އަދި މުހިއްމު ނުހަނު ޑޭޓާބޭސްއަކަށް އެކްސެސް އޮތުމަކީ ފުރިހަމަކަން ގެނައުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ލޯ

ޑޭޓާބޭސްއަށް ޝަރުޢީދާއިރާއިން އެކްސެސްވުމުގެ އިންތިޒާމް  ބޭނުންތެރިކަމެއްކަމަށްާވތީ، ލެްކސިސްނެކްސިސް 

ވަނަ ދުވަހު ޝަރުޢީދާއިރާ އާއި މެލޭޝިޔާގެ ލެކްސިސްނެކްސިސްއާ  2016އޮކްޓޯބަރ  13ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން  

 ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ. ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި
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ހުްއދަ ދިުނމުގެ ޤަާވޢިދު )ިދވެިހރާއްޭޖެގ  މަަސއްކަތްކުރުމުގެއްޔަތުން ޘިއިޙަދިވެިހރާއްޭޖގައި ޤާނޫނީ ަވކީެލއްގެ  .9

ރޫލިްނގ( ެގ SC-RU/03/2015 ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަންބަރު

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ދިެވހިރާްއޖޭގަިއ  5ވަނަ މާއްާދ އާިއ  4

މަސައްކަތްކުރުުމގެ ހުްއަދ އްޔަތުން ޘިއިޙަޤާނޫނީ ވަކީެލއްގެ 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްިވ  17އޮކްޓޯބަރ  2016ދިނުމަށްޓަކައި 

 ފަރާތަކަށް ހުއްަދދެވިަފއިވެެއވެ. 134ފުރަތަމަ ަރސްމިއްޔާތުގައި 

 

 :އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނަ  2016

ވަނަ ދުވަހު މެޭލޝިޔާ ކޮލަލަންޫޕރ ގައި ބޭއްވުނު، އިންޓަރނޭޝަަނލް ބަރ އެސޯސިއޭޝަުނން  2016ޖޫން  03 .1

ކޯޓުގެ  "ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް އިން އިންޓަރނޭޝަނަްލ އަރބިޓްރޭޝަން" ކޮންަފަރންސްގައި މި، ހިންގެވި

 ަމިރޔަމް ޝަްމޢާ އިްސމާީޢލް ބަރިެވރިވެވަޑަިއގަތެވެ.  ލާޟި ރަޖިސްޓްާރރ އަްލފާ

ސިންގަޕޯރ ގައި ބޭއްވުނު، ސްޯމލް އަިއެލންޑް ޑިވޮލޮޕިންްގ  2016ޖުލައި  15އިން  2016ޖުލައި  11 .2

ކްޮނލޮޖީ" ޓްރެއިނިްނގް ސްޓޭޓަސް ޓެކްނިކަލް ޕްޮރގްާރްމގެ ދަށުން ހިްނގުނު "ކޯސް އޮްކ އެންޑު ޓު އެންޑު ކޯޓު ޓެ

މް ބައިވެރިވެވަަޑއިގަތެވެ. މި ކޯހުގެ މަްޤޞަދަކީ، ކޯޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޢާތިކާ އިބްރާހީޕްރޮގްރާްމގައި މި 

 ސިންގަޕޫރުގެ ޝަުރޢީ ދާިއރާަގއި ބޭނުންކުރާ އިންޮފމޭޝަން ެޓކްނޮލޮޖީއަށް ބައިެވރިން އަުހލުެވރިކުރުުވމެވެ. 

 މުހިންމު  ހުރުމަކީ ފެންނަން  އެއްތަނަކުން މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ  ދާއިރާއިން ރުޢީޝަ އިތުބާރާއެކު ހަމަހަމަކަމާއި .3

 ނިންމާފައިވާ  ކޯޓުން ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަމައަށް އަހަރާއި ވަނަ 2014 އިން 2008  ކަމެއްކަމަށްވާތީ،

ނޑުަތކަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޙުކުމްތައް މައްސަލަތަކުގެ  މެލޭޝިޔާގެ  ޝާއިއުކުރުމަށް ޗާޕްކުރެވި މިންގަ

ސޮއިކުރެވުނު  ގައި 2016 މެއި 17 ދެމެދު ޝަރުޢީދާއިރާއާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާއި ލެކްސިސްނެކްސިސް 

ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ޑިޕާޓްމަންޓް  2016، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން

ޕެއް ރިޕޯޓިންގއާ ބެހޭ ޓްރެއިނިންގ ވޯރކްޝޮ ސްޓްރޭޝަންގެ ލީޤަލް މުވައްޒަފުންނަްށ ކޭސް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނި

 ހިންގުނެވެ.
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ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް އަވަހަށް  ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ އިދާރީ ހިްނގުން ހަުރަދނާކޮށް .4

ކޯޓް -މުވައްަޒފުން މޯލްިޑވްސް އީ  ފޯރުކޮށްދިުނމަށްޓަކައި

އަުހލުެވިރ  މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް )ެމމްސް( އަށް

ވަަނ  2016ސެޕްޓެމްބަރ  05ކުރުވުުމގެ ޕްރޮްގރާމެްއ 

 ބޭއްވުެނވެ. ދުވަހު

 

ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ މުވައްަޒފުން އޮީފސް މާޙަުއލަށް އަހުުލވެރިުކރުވައި، ޮއފީުހގެ އެިކ ސެކްޝަންތަކުެގ  .5

ދު މުވައްަޒފުން ޭހލުންތެރިުކރުމަށްޓަކައި، "ސްޓާފް އޮިރެއންޓޭޝަން އެންޑް މަސައްކަތް ރޭވި ހިނގަމުންާދމެ

ރިފްެރޝިންގ ޕްޮރގްރާްމ"ގެ ނަމުގައި އޮިރއެންޓޭޝަްނ 

ވަނަ ދުވަުހ  2016އޮކްޓޯބަރ  08ޕްރޮގްރާެމއް 

ބޭއްވުނެވެ. މި ޕްރޮގްރާުމަގއި  ސެކްޝަންތަކުގެ 

ކޮންެމ  މަސައްކަތް ކުިރއަށްދާގޮތާބެހޭ ޕްރެސެންޓޭޝަނެއް

 ސެކްޝަނަުކންވެސް ހުށަހަޅައިިދނެވެ.

މޯލްޑިެވސް ެނޝަނަްލ ޑިފެްނސް ޯފރސްގެ ސިަފއިންެގ  .6

ވެލްެފއަރ ކުްނފުންޏާއި، ދިެވހިރާއްޭޖގެ ސުްޕރީމްކޯޓު ގުިޅެގން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ުމވައްަޒފުންނަށް އަިލފާނުެގ 

ސް ހާދިސާތަކުން ރަްއކާތެރިވުމަށްަޓކައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާެމުދ ހޭލުންތެރިކުުރމުގެގޮތުން، ަފޔާރ އެވެއަރނަ 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނެެވ.  2016އޮކްޓޯބަރ  28ޕްރޮގްރާެމއް ވިލިާމލޭގައި ހުންަނ ފަޔާރ ޓްރޭނިންގ އެކަޑަމީގަިއ 

މި ތަމްރީނު ޕްރޮްގރާމުަގިއ އަލިފާުނގެ ހާިދސާއިން ަރއްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ކުެރވިދާެނކަންކަން ބަޔާންކޮށް 

ރެސްކިުއ ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން ޕްރެސެންޓޭޝަންެއްއ  މޯލްޑިްވސް ޭނޝަނަްލ ޑިފެްނސް ޯފސްގެ ފަޔާރ އެންޑް
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ހުށަހަޅައިދީ، ައލިފާުނން ރައްާކތެރިވުމަށްޓަކައި ޢަަމލުކުަރންވީޮގތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ުމވައްޒަުފންނަށް ޢަމަީލގޮތުްނ 

 ބުނެދިނެވެ.

 05ޓަކައި، ެކރަމް މުބާރާތެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުވައްަޒފުންގެ މެދުގައި އެކުެވރިކަން ާއލާކޮށް ގުޅުންބަދަހި ުކރުމަށް .7

ބޭއްވުނެވެ. އެއް ދުަވހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވުނު މި މުބާަރތުގައި މުވައްަޒފުން ވަނަ ުދަވހު  2016ނޮވެންބަރ 

 ކުޅެފައިވަނީ ޓީމެްއގައި ދެ މުަވއްޒަފުން ިހމެނޭގޮތަށް ޑަބަލްސް އުސޫލުންެނވެ.

އަހުލުެވރިކޮށް، ދިވެހި ބަހުން މުާޢމަލާތުކުުރާމއި ދިވެހި ލިޔުުމގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުވައްަޒފުން ދިވެހި ބަހަށް  .8

 10އިން  2016ޑިސެންބަރ   04ހުނަރު ކުރިެއރުވުމަށްޓަކައި ިދވެހި ބަހުގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް 

 އަށް ުސޕްރީމް ކޯޓުގަިއ ބޭއްވުނެވެ. ިމ ޓްރޭނިންގ ޕްޮރގްާރމްގައި ިކޔަވައިދެްއވީ ިދވެހި  2016ޑިސެންބަރ 

ބަހުން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރައްާވފައިވާ ދެބޭފުޅުން ަކމުަގއިވާ އަލްާފިޟލް މުޙައްމަދު ޝާިހދު ޙަލީމް އާއި 

  އަލްާފޟިލް އާދަމް ަނސީރު އިުބރާހީެމވެ.



 
 

81 ގެ 51    ޞަފްޙާ  
 

ރިޕޯޓު  އަހަރު  - ކޯޓު ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް  ވެހި ދި  
 

 އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް 

 :ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް  2016

 ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީގެ މަޤާމްތަކަށް ހަމަޖެއްސި މުވައްޒަފުން 
 # ހަމަޖެއްސި މަޤާމް  ހަމަޖެއްސި ތާރީޚް  މުވައްޒަފުގެ ނަން 
 01 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 08.02.2016 އާމިނަތު ނާޡިރާ 
 02 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 23.06.2016 އަރޫޝާ އަޙްމަދު 

ޙީދުފާ ފަތުޞަ  03 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 23.06.2016 
 04 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 23.06.2016 އާމިނަތު ސަނާ

 

 :ޖެހިފައިވާ ގޮތް ރު މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަމަ ވަނަ އަހަ  2016

ނޑަށް  2014 ނޑިޔާރުންގެ މަޖުލީހުން ފާސްކުރެވުނު ސުޕްރީމްކޯޓްގެ އޮނިގަ ވަނަ އަހަރު ފަ

އަމަލުކުރަންފެށުމާއި އެކު އޮނިަގނޑުގައިވާ ގޮތަށް ކޯޓުހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މަޤާުމތައް ދެނެގަނެ ެއމަޤާމުތައް އުފައްދައި އަދި 

އެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުންހޯަދއި ހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މި ގޮތުން ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ 

 މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަރަށް އައިސްފައިވާ ަބދަލުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މަޤާމުތަކުގެ ދަފްތަރާއި

ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުރި މަޤާމްތައް  2016  
 # މަޤާމުގެ ނަން  މިހާރު އޮތް އަދަދު 
ނޑިޔާރު  05  01 ފަ
 02 ރަޖިސްޓްރާރ 01
 03 އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރާރ 01
 04 ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 01
 05 ޑެޕިއުޓީ ލީގަލް އޮފިސަރ 01
 06 ލީގަލް އޮފިސަރ 01
 07 ޑިރެކްޓަރ 01
 08 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ 01
 09 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 05
 10 ސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ 01
 11 އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 07
 12 ސީނިއަރ ކޮންޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ 01
 13 ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން  01
 14 (MS1އެސިސްޓެންޓް ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ) 01
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ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުރި މަޤާމްތައް  2016  
 15 (GS4އެސިސްޓެންޓް ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ) 02
 16 ބަޖެޓް އޮފިސަރ 01
 17 ކޭސް ރިޕޯޓަރ 02
 18 ކޯޓް މާސްޓަރ 04
 19 (GS4އެސިސްޓެންޓް ކޭސް އޮފިސަރ ) 01
 20 (GS4) އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 01
 21 (GS3އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ) 23
 22 ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސުޕަވައިޒަރ 01
 23 ބަޖެޓް އޮފިސަރ )ޓ( 01
 24 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން )ޓ( 01
 25 ކޯޓް އޮފިސަރ 03
 26 އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް 02
 27 ޑްރައިވަރު  01
 28 ހައުސްކީޕަރ 02

  

 :ވަނަ އަހަރު މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އައި ބަދަލު  2016

 

 

މަޤާމްތައް  އަށް އިތުރުކުރި  ވަނަ އަހަރު މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ  2016  
 # އިތުރުކުރި މަޤާމުގެ ނަން  އިތުރުކުރި އަދަދު  އިތުރުކުރުމުން އޮތް އަދަދު 

 01 ޑިރެކްޓަރ 01 01
އެސިސްޓަންޓް ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން  02 02

(4)ޖީ.އެސް   
02 

(4އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ )ޖީ.އެސް  01 01  03 
(3އޮފިސަރ )ޖީ.އެސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  05 23  04 
 05 ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސުޕަވައިޒަރ 01 01

 
 

 މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ އިން އުނިކުރި މަޤާމްތައް ވަނަ އަހަރު  2016
 # އުނިކުރި މަޤާމުގެ ނަން  އުނިކުރި އަދަދު  އުނިކުރުމުން އޮތް އަދަދު 

 01 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 01 23
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 :ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީގެ މަޤާމްތަކުން ބަދަލުކުރެވުނު 

 ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީގެ މަޤާމްތަކުން ބަދަލުކުރެވުނު 
 # ބަދަލުކުރެވުނު މަޤާމް  ކުރިން ހުރި މަޤާމް  ބަދަލުކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ ނަން 

 01 ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މް ހީޢާތިކާ އިބްރާ
އެސިސްޓަންޓް ކޮންޕިއުޓަރ  ބަޖެޓް އޮފިސަރ ޓްރޭނީ މް ޢާޡިهللا ޢަބްދު

 ޓެކްނީޝަން 
02 

އެސިސްޓަންޓް ކޮންޕިއުޓަރ  ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ޓްރޭނީ  އަޙްމަދު ޚަލީލު 
 ޓެކްނީޝަން 

03 

ސުޕަވައިޒަރ ޖެނެރަލް ސަރވިސް  މް ވަޙީދުހީއިބްރާ
 )ޑީޖޭއޭ(

 04 ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސުޕަވައިޒަރ

 

ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީގެ މަޤާމްތަކުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އަދި އެހެނިހެން ސަބަބުތަކަށްޓަކައި 
 :ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުން 

 # ވަކިކުރެވުނު ސަބަބު  ވަކިކުރި މުވައްޒަފު  ވަކިކުރިއިރު ހުރި މަޤާމް 
 01 އެދިވަޑައިގަތުން މޫސާ ހަމީލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
އިޝަތު ލިޔުޝާޢާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  02 އެދިވަޑައިގަތުން 
އިޝަތު ރަޔާހީންޢާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  03 އެދިވަޑައިގަތުން 

 އާމިނަތު ސަނާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މުވައްޒަފުންގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ  86ގެ  2011ޤަވާއިދު 

 87'ށ' އާއި ޙަވާލާދީ އެ ޤަވާޢިދުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ 'ރ' އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  93  

04 

ޙީސަދުފާ ފަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ  86ގެ  2011ޤަވާއިދު 

 87'ށ' އާއި ޙަވާލާދީ އެ ޤަވާޢިދުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ 'ރ' އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  93  

05 

 06 އެދިވަޑައިގަތުން އާމިނަތު ޝަހުބާ ޝަީހދު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 07 އެދިވަޑައިގަތުން މުޙައްމަދު މާތިޢު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
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ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ޕްލޭން  2016  

ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ޢަދުލު އިްނޞާފް ޤާއިމްކުރުމުގެ އެންމެ ިއސް ފަރާތްކަމުން، އެފަރާތުެގ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް 
ނޑުގެ ދަށުން ތިޭބ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށްޓަކައި،  އިވާ އިދާރީ އޮނިގަ

މުވައްޒަފުން އައްޔަނުކުރުމާއި މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުަވއްޒަފުންގެ ފެންވަރު އިތުރުކޮްށ ޤާބިލްކަން ިއތުރުކުރުމަށް 
ހިންގިފައިވެއެވެ. ަވނަ އަހަރު  2016ިގނަގުނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ެގ ދަށުްނ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ޕްލޭންސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ޓްރޭނިންގް ޕްރޮގްރާމެއްގައި މުވައްޒަފުން  5 އިތުރުކުރެވި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް މަޤާމެއް 9މިގޮތުން 
 ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް އިތުރުކުރަން / އުފައްދަށް ބޭނުންވާ  2017 
 :ކުގެ އަދަދު މަޤާމުތަކާއި މަޤާމުތަ 

 # މަޤާމު  ޑިވިޜަން/ ސެކްޝަން/ޔުނިޓު  އަދަދު 

01 
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން 

 / ބަޖެޓް 
 1 އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް އޮފިސަރ

01 
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން 

 / ސްޓްރެޓީޖިކް ކޮމިއުނިކޭޝަން 
 2 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

01 
މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން ކޯޕަރޭޓް 

 / ސްޓްރެޓީޖިކް ކޮމިއުނިކޭޝަން 
 3 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

01 
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަނ  

 / ސްޓެޓިސްޓިކަލް ރެކޯޑްސް 
 4 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

01 
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަނ 

 / ސްޓެޓިސްޓިކަލް ރެކޯޑްސް 
 5 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

01 
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަނ 

 / ލައިބްރަރީ 
 6 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

01 
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަނ 

 / ލައިބްރަރީ 
 7 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

01 
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން  

 ޕަބްލިކޭޝަންސް / ޕްރެސް އެންޑް 
 8 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

01 
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން  

 / ޕްރެސް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަންސް 
 9 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

01 
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން 

 / އައި.ޓީ 
 10 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

01 
ސަރވިސަސް ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު 

ޑިވިޜަން / ރަޖިސްޓްރީ އެންޑް ކޭސް 
 މެނޭޖްމަންޓް

 11 ކޭސް މެނޭޖަރ

01 
ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަސް 

ޑިވިޜަން / ރަޖިސްޓްރީ އެންޑް ކޭސް 
 12 އެސިސްޓެންޓް ކޭސް މެނޭޖަރ
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 # މަޤާމު  ޑިވިޜަން/ ސެކްޝަން/ޔުނިޓު  އަދަދު 
 މެނޭޖްމަންޓް / ރަޖިސްޓްރީ 

01 
ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަސް 

ކޭސް  ޑިވިޜަން / ރަޖިސްޓްރީ އެންޑް
 މެނޭޖްމަންޓް / ރަޖިސްޓްރީ 

 13 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

01 
ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަސް 

ޑިވިޜަން / ރަޖިސްޓްރީ އެންޑް ކޭސް 
 މެނޭޖްމަންޓް / ރަޖިސްޓރީ 

 14 ކޯޓު އޮފިސަރ

01 

ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަސް 
ޑިވިޜަން / ރަޖިސްޓްރީ އެންޑް ކޭސް 

ބެއިލީފް ސަރވިސަސް މެނޭޖްމަންޓް / 
 ޔުނިޓް 

 15 ކޯޓު އޮފިސަރ

01 

ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަސް 
ޑިވިޜަން / ރަޖިސްޓްރީ އެންޑް ކޭސް 
މެނޭޖްމަންޓް / ޑިޖިޓިލް ރެކޯޑިންގ 
ޓްރާންސްކްރިޕްޓް އެންޑް ޓައިޕިންގ 

 ސަރވިސަސް 

 16 ކޭސް ރިޕޯޓަރ

01 

ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަސް 
ރަޖިސްޓްރީ އެންޑް ކޭސް ޑިވިޜަން / 

މެނޭޖްމަންޓް / ޑިޖިޓިލް ރެކޯޑިންގ 
ޓްރާންސްކްރިޕްޓް އެންޑް ޓައިޕިންގ 

 ސަރވިސަސް 

 17 އެސިސްޓެންޓް ކޭސް މެނޭޖަރ

01 

ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަސް 
ޑިވިޜަން / ރަޖިސްޓްރީ އެންޑް ކޭސް 
މެނޭޖްމަންޓް / ޑިޖިޓިލް ރެކޯޑިންގ 

އިޕިންގ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް އެންޑް ޓަ
 ސަރވިސަސް 

 18 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

01 

ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަސް 
ޑިވިޜަން / ރަޖިސްޓްރީ އެންޑް ކޭސް 

މެނޭޖްމަންޓް / ޓްރާންސްލޭޝަން 
 ފެސިލިޓީސް 

 19 ކޯޓު އިންޓަރޕްރިޓަރ

01 

ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަސް 
ޑިވިޜަން / ރަޖިސްޓްރީ އެންޑް ކޭސް 

މެނޭޖްމަންޓް / ޓްރާންސްލޭޝަން 
 ފެސިލިޓީސް 

 20 އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

01 

ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަސް 
ޑިވިޜަން / ރަޖިސްޓްރީ އެންޑް ކޭސް 

މެނޭޖްމަންޓް / ޓްރާންސްލޭޝަން 
 ފެސިލިޓީސް 

 21 އެސިސްޓެންޓް ރިސަރޗް އޮފިސަރ

ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަން / ސެކިއުރިޓީއާއި  01  22 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
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 # މަޤާމު  ޑިވިޜަން/ ސެކްޝަން/ޔުނިޓު  އަދަދު 
ނޑިޔާރުންގެ ކަންކަމާބެހޭބައި  ފަ

01 
ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަން / ފަނޑިޔާރުންގެ 

 މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް 
 23 ޔުނިޓު ހެޑް 

01 
ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަން / ފަނޑިޔާރުންގެ 

 މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް 
 24 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

01 
ޑިވިޜަން / އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް 
 ކޯޕަރޭޝަން 

 25 ޔުނިޓު ހެޑް 

01 
ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަން / އިންޓަރނޭޝަނަލް 

 ކޯޕަރޭޝަން 
 26 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ނޑު ފުރި   ިިގަ
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ތައް ޓްރެއިނިންގ  

 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު ޓްރޭނިންގތައް: 2016

ބައިވެރިވި 
 މުވައްޒަފުން 

 # ޓުރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް  ހިންގި ފަރާތް  ތާރީޙް  ފެށި  މުއްދަތު 

ސުޕްރީމް 
ކޯޓުގެ ހުރިހާ 
 މުވައްޒަފުން

ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ  2016އޮކްޓޫބަރު  28 ދުވަސް 1
ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް

ފަޔަރ އެވެއަރނަސް 
 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

01 

ސުޕްރީމް 
ކޯޓުގެ ހުރިހާ 
 މުވައްޒަފުން

ޝާހިދު  މުޙައްމަދު  2016ޑިސެންބަރު  04 ދުވަސް 6
ޙަލީމް އަދި އާދަމް 

 ރު އިބްރާހީމް ޞީނަ

ލުވެރިކުރުމުގެ ހުދިވެހިބަހަށް އަ
 ޕްރޮގްރާމް 

02 

ސުޕްރީމް 
ކޯޓުގެ ހުރިހާ 

 މުވައްޒަފުން

 2016އޮކްޓޯބަރު  08 ދުވަސް  1
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

 ސީނިއަރ ސްޓާފުން 

ސްޓާފް އޮރިއެންޓޭޝަން އެންޑް 
 ރިފްރެޝިންގ ޕްރޮގްރާމް 

03 

ރަޖިސްޓްރާރ 
މަރިޔަމް 
ޝަމްޢާ 
 އިސްމާޢީލް

 2016ޖޫން  03 ދުވަސް  1
އިންޓަރނޭޝަނަލް ބަރ 

 އެސޯސިއޭޝަން

ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް އިން 
އިންޓަރނޭޝަނަލް 

 އަރބިޓްރޭޝަން ކޮންފަރެންސް 

04 

ޑިރެކްޓަރ 
ޢާތިކާ 

 އިބްރާހީމް

އިން  2016ޖުލައި  11 ދުވަސް  5
 ސިންގަޕޫރ ސަރުކާރުން  2016ޖުލައި  15

ކޯސް އޮކް އެންޑު ޓު އެންޑު 
 ކޯޓު ޓެކްނޮލޮޖީ 

05 
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 ލިބުނު ފައިސާއާއި ހިނގި ޚަރަދު  އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި

 ތަފްޞީލް  2015 2016 އިތުރު )%( އުނި 

 ލިބުނު ފައިާސގެ މުޅި ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 44,694.90 47,979.00 7.3%
 މުޅިޖުމްލަ  ޚަރަދުވި ފައިސާގެ 18,908,267 22,422,180 18.6%

ނޑު    ކަންތައްތަކާއި،އެކަންތައްތަކަށް ލިބުނު ޖުމްލަ އަދަދުތައް  އާއްމުދަނީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބުނު މައިގަ

 ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމަށް ލިބުނު  ވަކާލާތުކުރުމުގެ 20,200.00 34,400.00 70.3%
 ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމަށް ލިބުނު  މައްސަލަ ރަޖިސްޓުރީ 12,500.00 11,500.00 8.0%-
 ނެގުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމަށް ލިބުނު  މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް 2,245.00 2,079.00 7.4%-

 ހުށަހެޅި ފޯަމށް ލިބުނު  ތަދައްޚުލުވާނަށް އެދި 500.00   100.0%-
 ވިއްކައިގެން ިލބުނު ފައިސާ ތަކެތިނީލަމުގައި  5,724.00   100.0%-
 ލިުބނު ފަިއސާ ކުރީއަހަރުގެ ބަޖެޓުން 3,525.90   100.0%-
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 ކޯޓުގެ ޢިމާރާތާއި މަރާމާތް 
 

ތީމުގެ ޢިާމރާތަކީ ކޯޓެއް ހިންގުމަށާއި ައދި އިާދީރ  ަހމަޖެިހފަިއވާދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިންގުމަށް ިމހާރު 

ފަރުމާކުރެވިަފއިވާ ިޢމާރާެތއް  ނޫންކަމުން ތަނުގެ  ށްމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޮގތަމުވައްަޒފުންތަކެއް މަސައްކަތް ކުރު

ގެ އެތައް އަހަރުތަކެްއ ދަތިކަން ވަނީ ކުރިމަތި ވެފައެެވ.  މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންގެްނާދ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތަކީ މީ

ކުރިން ޢިާމރާތް ކުރެިވފައިވާ ަތނަކަށް ވުމުން ޢިާމރާތް ބާވެ ބޮޑެތި މަރާމާތްތަކެއް ކުރަން މިާހރު ޖެިހފައިވާކަން ފާަހގަ 

އްލު ކުުރމަށް މިައހަރު ޙަްނ ފެންފައިަބމުންދާ މައްަސލަ ޭއސީ ތަކު މިގޮތުން ީސލިންގ މަރާމާތުކުުރމާއިކުރަމެވެ. 

 ތެރޭގައިވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިަފއިވެެއވެ. 

 ންވަރު ވަނަ އަހަރު ހިންގަން ނިންމާފައިވާ ބައެއް މުހިންމު މަސައްކަތްތައް އަދި ނިމިފައިވާ މި  2016
 

 މަސައްކަތް  ސްޓޭޓަސް 

 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މައިގޭޓުގެ ޖެކް ބަދަލުކުރުން  ކުރިއަށްދަނީ
  އެގެރިމެންޓް ކުރެވި ޖެކްހަރުކުރުމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދެއެވެ. -

 ކުރިއަށްދަނީ
 އަށް ޗާޕްކުރުން 2010ން  2008ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުތައް 

އަށް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2010ން  2008އް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަ -
 ކުރިއަށްދަނީ

ނޑި ހޯދުން. 20 ނިމިފައި  ހައިބެކް އެގްޒެކްޓިވް ގޮ
ނޑި ހޯދިފައިވެއެވެ. ފަޑިޔާރުންގެ -  މީޓިންގ ރޫމަށް ގޮ

 ނިމިފައި
 ބަޖެޓް، އެޗް.އާރު ބައިގައި   ވޯލްޕޭޕަރ ޖެހުން.

 މަސައްކަތް ނިމިފައި ވެއެވެ.ބަޖެޓް،އެޗް.އާރު ބައިގާ ވޯލްޕޭޕަރ ޖެހުމުގެ 

 ނިމިފައި
 ވައިރަސް ހޯދުން.-)ނޮޑްސް( އެންޓި  70

 ކޮންޕިއުޓަރު ތަކަށް އެންޓިވައިރަސް އެޅުމަށް ހޯދިފައިވެއެވެ.

 ނިމިފައި
 ކާރުތައް ސަރވިސްކުރުން.

 ކާރުތައް ސާވިސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޓޭބަލާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްެދވިފައި ވެއެވެ.

 ކުރިއަށްދަނީ
 މަގުމަތީ ގޭޓްތަކުގައި ދަވާދުލުން.

 އިޢުލާންކޮށްގެން މަސައްކަތް ކޮްށދޭނެ ފަރާތެއް ނުލިބި އަދި ބަެޖްޓވެސް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

 ނިމިފައި
 ސޯފާސެޓް ހޯދުން.

 ސޯފާސެޓް 1މެހެމާނުން ބޭުނންކުރުމަށްޓަކައި ހޯދުނު 
 ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދުން. 10 ނިމިފައި
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 މުވައްަޒފުން ބޭނުން ކުރުމަށްޓަަކއި ހޯިދފައިވާ ކޮންޕިއުޓަރ ިސސްޓަމްތަކެކެވެ. 

 ނިމިފައި
 ކަރަންޓް ބޮކި ހޯދުން.

 މި ކޯޓަށް ކަރަންޓް ބޮކި ހޮޅިބުރި، ތަންމަތި ފަދަ ތަކެތި ހޯދިަފއި ވެއެވެ.

 ނިމިފައި
 ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދުން.

 ން.ހޯދު)ފަހެއް( ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް  05

 ނިމިފައި
 ދިދަ ފެހުން.

 ޖުޑިޝަރީގެ ދިދަ ހޯދިފައިވެއެވެ. 100ގައުމީ ދިދަ އަދި  100

 ނިމިފައި
 މުވައްޒަފުންގެ ކޯޓުފެހުން.

 މުވައްޒަފުންނަށް ބޭުނންވާ ކޯޓު ފެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ނިމިފައި
 ކުނިކަހާ ފޮޅައި ސާފުކުރުން.

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް  ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ބައި ކުނިކަހާ ފޮޅައި ސާފުސުޕްރީމް ކޯޓަށް 
 ގެންދެވިފައި ވެއެވެ.

 ނިމިފައި
 ސައިކަލް ހޯދުން. 2

 ސައިކަލް ހޯދިފައިވެއެވެ. 2ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޕީ.ސީ.އެކްސް 

 ހޯދުން.މީޓީންގ ރޫމަށް ދިގު ގޮޑިއެއް  ނިމިފައި
 މަތީ މީޓީންރޫމްގައި މާގަސްތައް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދިގު ގޮޑިއެއް ހޯދިފައިވެއެވެ.

 ފުލާރވާ ބުކޭ ހޯދުން. ނިމިފައި
 ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ހޯދިފައިވެއެވެ.ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ފްލާވަރ ބުކޭ 

 ނިމިފައި
 ކޮޓަރި ތަކުގެ ސީލިންގ ގައި ކުލަލުން.

ނޑިޔާރުންގެ  ކޮޓަރި ކޮޅުތަކުގެ ސީލިންގ އަދި މީޓިންގ ރޫމްގެ ސީލިންގ ގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ފަ
 ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

 ޓްގެ ކެބިންތައްޔާރުކުރުން.ބަޖެޓް، އައިޓީ ޔުނި ނިމިފައި
 އި ކެބިން ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.އައިޓީ ޔުނިޓްގައި  ޕާޓްޝަންޖަހަ  ބަޖެޓް،

 ނީސްލުމާއި ހުޅުބަދަލުކުރުން.ކުޑަދޮރުތަކުގައި ވަރު ނިމިފައި
 ގެ ކުޑަދޮރުތަކުގައި ވަރުނީސްލުމާއި ހުޅުބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ. 6،7ކޮޓަރި ނަންބަރު 

 ތަބުތަކުގައި ދަވާދުލުން. ނިމިފައި
 ތަބުތަކުގައި ދަވާދު ފޮޅިފައިވާ ތަންތަން މަރާމާތު ކުރެވުނެވެ.

 އޯލްއިންވަން ޓަޗް ސްކްރީން ހޯދުން. ކުރިއަށްދަނީ
 އޯލްއިންވަން ޓަޗް ސްކްރީންހޯދުމަށް އެގްރިމެންޓްކުރެވި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދެއެވެ.

 ލީގަލް އެންޑް ކޯޓްސާވިސް ޑިވިޜަން ބައިގެ ފުރާޅުން ފެންފެއިބުން.  ނިމިފައި
 ލީގަލް ބައިގެފުރާޅުން ފެންފައިބާ ބައި ރަގަޅު ކުރެވުނެވެ.

 ހޯދުން.އޯލްއިންވަން ކޮންޕިއުޓަރ  ނިމިފައި
 ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދުނެވެ. 3ކައުންޓަރުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އޯލްއިންވަން 

 ސާވަރ ހޯދުން. ނިމިފައި
 ސާވަރ ހޯދުނެވެ. 1ރެކުމަންޓް 
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 ބެކަޕް ޔޫޕީއެސް ހޯދުން. ނިމިފައި
 ބެކަޕް ޔޫޕީއެސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ވެއެވެ. 40

 ކުޑަދޮރު ބެއްދުން.އައިޓީ ރޫމުގެ  ނިމިފައި
 ސާވަރ ރޫމް އަވިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޓަކައި ކުޑަދޮރުގައި ފިލާޖަހައި ބެއްދުނެވެ.

 ވެހިކަލްތައް ސާވިސްކުރުމަށް އެގްރިމެންޓް ކުރުން. ނިމިފައި
 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތައް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރެވުނެވެ. 2ވެހިކަލްތައް ސާވިސްކުރުމަށްޓަކައި 

 މަތީ ސައިކޮޓަރީގައި ކަބަޑުތައް ރަގަޅުކުރުމާއި ކުލަލުން. ނިމިފައި
 ސައިކޮޓަރީގައިހުރި ކަބަޑުތައް ރަގަޅު ކުރުމާއި ސީލިންގާއި ފާރުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް.

 ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަނަށް ފެންފެއިބުން. ނިމިފައި
 ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަނަށް ފެންފައިބާތަން ރަގަޅު ކުރެވުނެވެ.

 ފަޔަވޯލް ހޯދުން. ކުރިއަށްދަނީ
 ފަޔަވޯލް ހޯދުމުހެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދެއެވެ.

 ސައިކަލް ހޯދުން. ނިމިފައި
 ސައިކަލެއް ހޯދުނެވެ. އެސިސްޓެންޓުން ބޭނުންކުރުމަށް އޮފީސް

 ނިމިފައި
 މުވައްޒަފުންގެ ސައިކޮޓަރިއަށް ތަކެތި ހޯދުން.

ނޑި،މައިކުރޯވޭވް އަވަން، ތަށި، އަދި މިނޫނަސް  ތަކެތި މުވައްޒަފުންގެ ސައިކޮޓަރިއަށް  އައިސްއަލަމާރި،ގޮ
 ހޯދިފައި ވެއެވެ.

 ބޭރުގައި އަޅާފައިވާ މެޓް ބަދަލުކުރުން. ނިމިފައި
 ބޭރުގައި އަޅާފައިވާ ހުރިހާ މެޓެއްވެސް ވަނީ ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ.

 ސެކިއުރިޓީ ރޫމްގެ ފާޚާނާ ދޮރު ބަދަލުކުރުން. ނިމިފައި
 ސެކިއުރިޓީ ރޫމްގެ ފާޚާނާގެ ދޮރު ހަލާކުވެގެން ބަދަލުކުރެވުނެވެ.

 ޑޯއެކްސެސް ސިސްޓަމް ބަދަލުކުރުން. ނިމިފައި
 ކޯޓަށް ވަންނަ ދޮރުގެ ޑޯއެކްސެސް ސިސްޓަމް ހަލާކުވެގެން ބަދަލު ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ނިމިފައި
 ޕެސްޓްކޮންޓްރޯލް ޓްރީޓްމެންޓް.

ފިން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުރޫމުގެ އެތެރެއަށް ފަނިފަކްސާ އާއި މަދިރި، ކުރަކޯޓުގެ ގޯތިތެރެއާއި 
 ފަހަރަށް ދެވިފައިވެއެވެ. 2މިއަހަރު  ޓްސްޓް ކޮންޓްރޯލް ޓްރީޓްމެންޕެ

 ކާރުތަކުގެ ކާޕެޓް ބަދަލުކުރުން. ނިމިފައި
 ކާރުގެ ކާޕެޓް ބަދަލު ކުރެވުނެވެ. 3

 ޑްސް ހަރުކުރުން.އައިޓީ ރޫމުގައި ބްލައިން ނިމިފައި
 ކުޑަދޮރުގައި ބްލައިޑްސް ހަރުކުރެވުނެވެ. 1އައިޓީ ރޫމުގެ 

 ރިފަރެންސް ފޮތް ހޯދުން. ނިމިފައި
 ބައެއް ރިފަރެންސް ފޮތް ހޯދުނެވެ.

 ގައުންފެހުން. ކުރިއަށްދަނީ
 ސާންޕަލް ގައުންއެއް ފެހުމަށްޓަކައި ބަޔަކާވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.
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 ކުރިއަށްދަނީ
ނޑިޔާރުންނަށް ކޯޓު ފެހުން.  ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ކޯޓުފެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  1 ނޑިޔާރަށް ކޯޓވަނީ ފަހާނިމިފައެވެ. ދެންތިބި ފަ ފަ
 ދެއެވެ.

 ސައިކޮޓަރީގައި ޑޯ އެކްސެސް ހަރުކުރުން. ނިމިފައި
 މުވައްޒަފުންގެ ސައިކޮޓަރީގައި ޑޯއެކްސެސްއެއް ހަރުކުރެވުނެވެ.

 ކޯޓާއި ގައުން ޑްރައިކްލީން ކުރުން. ނިމިފައި
ނޑިޔާރުންގެ ގައުނާއި ކޯޓް އަދި މުވައްޒަފުންގެ ކޯޓް ޑްރައިކްލީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.  ފަ
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 ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިނގި ޝަރީޢަތްތައް  2016
 

ދިެވހިރާްއޖޭގެ ުޖްމހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީަގއި ދިވެހި ޢަދުލު އިންާޞފު ލިބިދިުނމުެގ ޙައްޤަކީ 

ނޑައެިޅ ބަޔާންވެފައިވީ ހިނދު، އެ ޙައްޤު ލިިބދިނުްނ  ކޮންމެ  ރައްޔިތަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްަކމަށް ކަ

ކެްއ ވަނަ އަހަުރވެްސ ދިެވިހރާއްޖޭެގ ސުޕްީރމް ކޯޓުންވަީނ މުހިްއމު ނިްނމުންތަ 2016ކަށަވަރުކޮށްދިނުުމގެ ގޮތުން 

ނިންމާފަެއވެ. ިމގޮތުން ފާއިތުެވދިޔަ އަަހރު ސުްޕރީމް ކޯޓަށް ުހށަހެޅުނު މައްަސލަތައް ުކރިއަށްދިޔަ ގޮތާއި، ނިްނމާފަިއާވ 

 ބައިގައި ިހމެނިފަިއވާނެެއވެ.  ރިޕޯުޓގެ މި މުހިއްމު ނިްނމުންތައް މި

 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުނު  2016
 މައްސަލަތައް 

ވަނަ ައހަރު ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓަށް މަްއސަަލ ހުށަހެޅުމުެގ ހުްއދައަށް ެއދި ޖުމްަލ  2016

ަވނަ އަހަުރގެ ިރސެސްގެ މުްއދަތުގެ ތެރޭގައި ސުޕްރީްމ  2015މައްަސލައެއް ހުށަހެޅިަފއިެވއެވެ. މީެގ އިތުރުން  85

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިީލހުްނ  ވަަނ އަހަރު  2016 ،މަްއސަލަ  16ކޯޓުގެ ހުްއދައަށް ެއދި ހުށަހެިޅ  ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ފަ

ބައްލަވާަފއިވެއެެވ. ދިެވހިރާްއޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްަސަލ ހުށަހެޅުމުގެ ހުްއދައަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްަސލަތަކުގެ 

ހުއްދަ މައްސަލަ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ  25ތެރެއިން ހުށަހެޅި ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ރިސެސްގެ ތެރޭގައި  2015ދެވިަފއިވެއެެވ. ހުއްދަ ދެުވނު މައްަސލަތަކުގެ ތެރޭގައި 

މައްސަަލއެްއ ހިމެނިފަިއވެއެވެ. މަްއސަލަ ުހށަހެޅުމުގެ ހުއްަދއަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްަސލަތަކުެގ  06ހުށަހަޅާފަިއވާ 

 ޢަދަދު  ތަފްޞީލް  #
 85 ހުށަހެޅުނު ަމއްސަލަ މައްަސލަ ހުށަހެޅުުމގެ ހުްއދައަްށ އެދި  1
 25 ހުއްދަ ެދވުނު މަްއސަލަ  2
 27 ހުއްަދދޭން ނުފެންނަަކމަށް ނިންމުނު މައްަސލަ  3
 05 ބެލެނިވެރިަކމުގެ އިޙްތިާޞޞްެގ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުނު މަްއަސލަ  4
 08 ހައިކޯޓަށް ތަޙުވީލުކުރެވުނު މަްއސަލަ  5
ނޑަނޭޅި ުހރި މަްއސަލަ މައްަސލަ ހުށަހެޅުުމގެ ހުްއދައާެމދު  6  34 ގޮތެއް ކަ
 01 އިލްތިމާސްުކރާ ފަރާތުން ެއދިެގން ބާޠިލްކުރެވުނު މަްއސަލަ  7



81 ގެ 64    ޞަފްޙާ  
 

ރިޕޯޓު  އަހަރު  - ކޯޓު ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް  ވެހި ދި  
 

ޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަީކ ަޝރުޢީ ައދި ާޤނޫނީ ަހމަތަކާ އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ިދވެިހރާއްޭޖގެ ހަިއކޯ ، ތެރެއިން

އެ ޙުުކމަށް އެއްވެސް ބަަދލެއް ގެންނަންެޖހޭ ފަދަ ަޝރުޢީ ައދި ޤާޫނީނ އެއްވެސް ސަބަބެއް ، ޙުކުމަކަށްވާތީ އާއި

މުގެ ުހއްަދ ދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް މަްއސަލައެއް ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުްޕރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅު 27، ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ

ވަނަ އަހަރު ސުްޕރީްމ  2015ނިންމަވާަފއިވެެއވެ. ހުއްަދދޭން ނުފެންނަކަމަށް ނިންމުނު މަްއސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި 

 މައްަސލަ ހިމެެނއެވެ. 08ކޯޓުގެ ރިސެްސގެ ތެރޭގައި ުހްއދައަށް އެދި ހުށަހަާޅފައިވާ 

 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތް  2016މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި 

ދިވެިހރާއްޖޭެގ ސުޕްީރމް ކޯަޓށް މައްސަަލ ހުށަހެުޅމުގެ ހުްއދައަށް އެިދ ހުށަހެޅުނު މައްަސލަތަކުގެ  

 10ލެނިެވރިކަުމގެ ިއޚްތިޞާސްގެ ދަށުން ަމްއސަލައަާކއި ބެ 01ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދުސްތޫީރ މައްަސލައިގެ ގޮތުގައި 

މައްަސލައެއް ިއސްތިއުނާފީ މަްއސަަލއިެގ  61މައްަސލައެއް ހުަށހެޅުމުގެ ހުްއދައަށް އެދިަފއިވެެއވެ. މީގެ ިއތުރުން 

ސަލަތަކުެގ ގޮތުގައި ހުށަހެުޅމުގެ ހުއްަދއަށް އެދި ހުށަހެޅިފަިއވެއެވެ. އިްސތިއުނާފީ މަްއސަލަިއގެ ގޮތުގަިއ ހުށަހެޅުނު މައް 

އެވެ.  10ަސލަތަކުގެ އަދަދަކީ މައްސަލައަކީ ަމދަނީ މައްަސލަތަކެވެ. އިސްތިުއނާފުކުރެުވނު ޖިނާއީ މައް 51ތެރެއިން 

 މައްަސލައެއް ިއސްތިއުނާފުކުެރވުނެވެ.  02އަދި ޢާިއލީ މަްއސަލަތަކުގެ ތެެރއިން 

 ޢަދަދު  ތަފްޞީލް  #
 01 ހުއްދައަށް ެއދުނު ދުސްތޫރީ މަްއސަލަ  1

2 

 ހުއްދައަށް ެއދުނު އިސްތިޢުާނުފ މައްސަލަ 

69 
 55 މަދަނީ މަްއސަލަ  ހ
 12 ޖިނާއީ މަްއސަލަ  ށ
 02 ޢާއިލީ ަމއްަސލަ  ނ

 04 ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަަވރު ުކރުމުގެ ަމއްަސލަ  3
 11 ބެލެނިވެރިަކމުގެ އިޚްތިާޞޞްެގ މައްސަލަ  4
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 ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި ނިމުނު މައްސަލަތައް   2016

 

މައްަސލައެއް ަރިޖސްޓްރީ  25ވަނަ އަަހރު ދިެވހިރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުަގއި  2016

 21ކުރެވިަފއިވެެއވެ. އަދި ދިެވހިރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްަސލަަތކުގެ ތެރެއިން 

ވަނަ އަަހރުގެ ނިަޔލަށް  2016ކުރެިވފައި ެވއެވެ. ާބޠިލު މައްަސލަ 1ތެރެއިން  ނިިމފަިއވެއެވެ. ީމގެމައްަސލައެއް

 މައްސަަލއެކެވެ.  95ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ރަިޖސްޓްރީ ކުރެިވފައިވާ މައްަސލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ވަނީ 

 

 

 

 

 

 

1% 

65% 

14% 

2% 5% 

13% 

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ  
 ބާވަތް

 ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

 މަދަނީ މައްސަލަ

 ޖިނާއީ މައްސަލަ

 އާއިލީ މައްސަލަ

ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ  
 މައްސަލަ

 ޝަކުވާ ފޯމް
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 ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތް  2016

ސުޕްީރމް ކޯޓުގައި ރަިޖްސޓްރީކުރެވުނު މައްަސލަތަކުގެ ެތރޭގައި  ވަނަ ައހަރު ދިެވހިރާްއޖޭގެ 2016

 ޖިނާއީ މައްަސލަ ިހމެނެއެވެ.  02މަދަނީ މަްއސަލަ ައދި  26

 ދަފްތަރުގައި ހިމެނުނު ބޭފުޅުން  ވަނަ އަހަރު ވަކީލުންގެ  2016

އަލަށް ވަީކލަުކ  16ާކލާތުކުރުުމެގ ދަފްތަރުގައި ވަނަ އަަހރު ސުޕްީރމް ކޯޓުގައި ވަ 2016

ވަީކލުން ސުްޕރީމް ކޯޓުަގއި ވަާކާލތުކުރުމުގެ ދަފްތަުރގަިއ  116ހިމެނިަފއިވެެއވެ. ިމ އަަހރު ިނމުނުއިރު އެކުުޖމްލަ 

ހިމެނިަފއިވެެއވެ.

 ޢަދަދު  ތަފްޞީލް  #

1 
 އިސްތިއުނާފު ުކރުމުގެ ަމއްަސލަ 

 15 މަދަނީ މަްއސަލަ  ހ 21
 06 ޖިނާއީ މަްއސަލަ  ށ

 4 ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަަވރު ުކރުމުގެ ަމއްަސލަ  2

18% 

15% 

67% 

 ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު އަދި ނިމުނު 2016

 ނުނިމިހުރި މައްސަލަ ނިމުނު މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު މައްސަލަ
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ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މުހިއްމު މައްސަލަތަކާއި  2016
 ނިންމުންތައް 

 

ވަނަ އަަހރު ސުޕްރީްމ ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި، ަޝރުޢީ ައދި ޤާނޫނީ ގޮތުން މުިހއްުމ  2016

އުޞޫލުތަކާިއ ހަމަތަްއ އިސްތިްޤރާރު ުކރެވި ބަޔާން ުކރެވިގެްނ ދިޔަ މަްއސަލަތައް ހިމެެނއެވެ. އެގޮތުން ާފހަގަކޮށްެލޭވ 

މް ކޯޓުން އިސްިތޤްރާުރ ކުރި މުހިްއމު ޝަުރޢީ އަދި ޤާނޫނީ ުއޞޫލުތަކާިއ މައްަސލަތަކާއި، އެ މައްަސލަތަކުގައި ސުްޕރީ

 ހަމަތަކާ ބެހޭ ޚުލާާޞއެއް ތިރީަގއި އެވަނީއެވެ. 

 

ތަޤްޞީރީ މަސްޫއލިއްަޔތުގެ ދަޢުވާއެްއގެ   ޤަޟިއްޔާގަިއވަނީ SC-A/10/2012ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .1

ަދޢުވާުކރާ ަފާރތުގެ މަްޝރޫޢު މަްޞލަޙަތަކާ ޚިލާފަށް ދަުޢވާލިޭބ ، ސަބަބު ކަމުގައި ވާންވާނީ ދަުޢވާ ލިބޭަފރާތުން

ފަރާތްކޮށްފައިވާ ޝަުރޢިއްޔަތެްއ ނެތް ޢަމަލުކަމާއި، ދަޢުާވގެ މަޢުޫޟޢުކަުމގައި ވާްނވާނީ ަދޢުވާލިބޭ ަފރާތުގެ 

ންަކމާއި، ޝަުރޢިއްޔަތެއް ނެތް ޢަމަުލެގ ސަބަބުން ދަޢުވާކުރާ ަފާރތަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބަދަލު ހޯދު

ރީ ަމސްޫއިލއްޔަތެއް ނޯންނާނެ ޞީެމދުެވރިވި ގެްއލުމެއްނެތި ތަޤު ދުގައި ުނވަތަ އިހުާމލުން ކުރި ޢަަމލަކުން ޞް ޤަ

ކަމާއި، އަދި މިަފދަ ގެްއލުެމްއގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ މައްަސލަެއއް ނުއުެފދޭނެތީ އާއި ލިބުނު ެގއްލުމާ މަސްޫއލުާވ 

ގިނަ ބަޔަކު ހިމެނޭކަމަށް އޮތް މައްސަލަެއއްގައި ުހރިހާ ަފާރތްތައް ޒިންމާވާ ބަދަލުގެ ޖުްމަލ ޢަދަދާ ަޝރުޢީ 

ނޑައަޅާފައެވެ. އަދި ިމ  ހަމަތަކުގެ މަތިން ޒިންމާވެ ާޖމިނުވެގެން ނެތް، ފަރާތެއް ޒިންމާނުކުރެވޭނެ ަކމަށް ކަ

 ޤަޟިއްޔާަގއި ދަަމހައްޓާފަިއވެއެވެ. SC-A/20/2012އުޞޫލުތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަނންބަރު 

އްޤެްއގެ ޤަޟިއްާޔަގއި،  މިލްުކވެރިަކމުގެ ޙައްަޤކީ އެ ޙަ SC-A/03/2014ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަުރ  .2

ވެރިަފރާތުން އެ ޙަްއޤު ބޭނުްނ ނުކޮށް ޒަމާންތަކެްއ ފާއިތުުވމުގެ ސަބަބުން ގެއްިލގެންާދ ނުވަތަ "ތަާޤދުމް" 

ނަޑއަޅާފަިއވެއެވެ. އަދި މަބްދަުއްލ  ވެގެންވާ ޙަްއގެއްނޫންކަްނ އިްސލާމީ ފިުޤހާއި ޤާނޫނީ ފިުޤހުެގ އަލީަގއި ކަ

ގެ އެްނމެހަިއ އިދާރާތަކާއި މުއްައސަސާަތކުގެ ޢަަމލުތަކާިއ މަޝްޫރޢިއްޔާެގ އަާސސްގެ މަތިން ސަރުާކރު

ތަޞައްރަފުތަކާިއ އިާދރީ ޤަރާރުތަކާިއ އަުމރުތައް ާޤނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުތަކާިއ ޤަާވޢިދުތަާކ 

، ަސރުކާރުގެ އިދާރާތަުކގެ ަޢމަލުތަާކ ގުޅިގެން ުއފެދޭ ުޚޞޫމަތްތެިރ ދަޢުވާތައްބަަލއި ،ޚިލާފުވެެގންނުވާނެަކމަށާއި
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އެ ޢަަމލުތަކަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަކަންތައްތަކެއްކަުމަގއި ނުވާނަމަ ެއއީ ބާޠިލްކަްނތައްތަކެއް ކަމަށް 

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ަކމާބެޭހ ކޯޓުތަކަށް ލިބިގެންވާކަމަށް އިސްތިޤުރާުރވެފަިއވާ ޤާނޫީނ އުޞޫލުތައް ިމ  ކަ

ޤަޟިއްޔާަގއިވެްސ  SC-A/23/2014ނަންބަރު  ޤަޟިއްާޔގައި ދަަމހައްޓާފަިއވެެއވެ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

 މަބްދައުލް މަްޝރޫޢިއްާޔގެ އަާސސް ދަަމހައްޓަފަިއވެއެވެ.

ޤަޟިއްާޔގައި، ޢަުޤދެއް ުނވަތަ ކޮންޓްރެކްޓެްއގެ ދަށުން ުއފެޭދ   SC-A/40/2014ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަންބަރު  .3

ނޑައަޅައި ބަޔާންވެގެްނވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަަމވެަފއިާވ މައުޟޫޢެްއކަން  އިލްތިޒާމުގެ މަުއޟޫަޢކީ ޤާނޫުނގައި ކަ

ނޑައަޅަިއ  ކަށަވަރުކުރުަމކީ އެ ަޢޤުުދގެ ބައިވެރިންގެ މައްޗަށް ލާިޒމްެވގެންވާ ކަެމއްކަމާއި، ޤާނޫނުަގއި ކަ

ބަޔާންވެގެންވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިަހމަކުުރމަކާ ުނލައި ުކެރވޭ ަޢޤުދުތަކަކީ ޤާނޫނުެގ ަނޒަރުގައި ޞައްޙަ 

ނޫންކަމަށް ަމދަނީ ިއލްތިޒާމްތަކުގެ ުއޞޫލުތަކުަގއި އިސްިތޤުރާުރެވފައިވާ ހަމަތަކަށް  ޢަުޤދުތަކެއް

ރިޢާޔަތްކުރެިވފައިެވއެވެ. އަދި ގޯއްޗެއް ވިއްކަން އެދޭ ީމހާ ޝަުރޢީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީުހންނަށް ދިރިއުޅޭނެ 

ވިއްުކމެއްކަމަށް ނުބެލެވޭނެކަމަށާއި،  އެހެންތަނެއް ހަމަެޖހިފަިއނުވާަނމަ އެ ވިއްކުަމކީ ޤާނޫނީ ގޮުތން ޞައްޙަ

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ތަނެއް ހަަމެޖހިފަިއވުމަކީ ދިރިއުޭޅވޭަފދަ ތަނެއް ވާިޤޢީ ގޮތުން އެްއވެސް ޤާޫނނީ އަދި ޝަުރޢީ 

ށް ހުރަހަާކ ނުަލއި ުވޖޫދުަގއިވުން ކަމާއި، އެީއ ިދރިއުޅުމަށް ތަެނއްހަމަެޖހިަފއިވުުމގެ އިޙުތިމާުލ އޮތުން ނޫންކަމަ

ނޑައަޅައި ިދވެިހރާއްޭޖގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫުނގެ  ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( މާނަކުުރމުގެ  ހަމަ ެވސް ިމ  18ކަ

 ޤަޟިއްާޔގައި ާޤއިމުކޮށްަފއިވެެއވެ.

ކޯޓުތަކުން އިއްވާ ޖިާނއީ ޙުުކމްތަކަށް އިސްތިޤުާރރުކަން ުނލިބި ދިުގދެމިގެްނ ދިުއމަކީ ިޖނާއީ ޢަާދލަތުެގ  .4

ނޑައެޅިގެ ން ފުށުއަރާ ކަމެއްކަމަށާއި، އެަފދަ ޙުކުމްތަކަށް ފައިޞަލާކުަރނިވި ބާރު ލިބި، މަްޞލަޙަތާއި ކަ

އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި ނިހާއީ ޙުކުމްތަކަށް ވެގެންދިއުުމގެ ޟަޫރރަތްތެރިކަާމއި، އެކަށީގެންވާ 

 SC-A/01/2016ންބަރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި ލަސްުނެވ ޝަރީޢަތް ކުރެުވމުގެ ޙައްޤު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަ

ޤަޟިއްާޔއިން ކަށަވަރުކޮށްީދަފއިވެއެވެ. ެއގޮތުން، މި ަޤޟިއްޔާަގއިވަނީ ިދވެހިާރއްޖޭެގ ޖުމްހޫިރއްޔާެގ 

ނޑައަާޅފައިވާ ޤާނޫނީ ުއޞޫުލ  51ޤާނޫނުއަާސސީގެ  ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( )ޅ( އަދި )ކ( ގައި ކަ

ނަޑއަޅާފަިއވެއެ ވެ. އަިދ މައްަސލައެްއގެ ޙުކުްމ މަުއޟޫޢީ ގޮތުންނާއި، ތަޠުބީޤުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ހަމަތަްއވެސް ކަ

އިޖްރާއީ ގޮތުން ބިނާކޮށްފައިާވ އަސާސްތަކަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުްނ ޞައްޙަ އަާސސްތަކެއް ކަމަްށ ނުދެކޭނަމަ، ެއ 
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ން ކަންކަމަށް ޠަޢުނުކޮށް ހަމަޖެިހަފއިވާ ޤާނޫނީ އިްޖރާއާތުގެ ުއޞޫލުން އެ ޙައްޤު ބޭނުންުކުރމަށް އިޖްރާއީގޮތު

ނޑައެޅިފަިއވާ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި އެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުަރންޖެހޭނީ އެ މައްަސލައިގައި ިހމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ  ކަ

ތެރެއިން އެ ޙުުކމާމެުދ ހިތްަހމަނުޖެޭހ ފަރާތްަކމަށާއި، އަިދ ޖިނާއީ މައްަސލައެްއގައި ޘާިބތުކުރަން ބޭނުންާވ 

ނޑިޔާރުންނަށް ާސފުެވފައިާވ ވާޤިޢާެއއް ނަމަ، ވާޤިާޢއަކީ އިތުރަށް ޘާބިތުކުރަންޖެހޭ މި ްނވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ފަ

ނޑިޔާރުްނނަށް  ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެ ވާިޤޢާ ާޘބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ހެިކންގެ ހެކިބަސް ނުނެުގމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަ

ނޑައަޅައިަފއިވެެއވެ.  ލިބިގެންވާަކމަށް މި ޤަިޟއްޔާަގއި ކަ

ލްިތޒާމްތަކާ ގުޅިގެން ުކރެވޭ ކޮްނޓްރެކްޓްތަކުގައި ޝަްރޢީ ައޞްލަކާ ިޚލާފުުނވާ މަދަނީ ުމޢާަމލާތްތަކާއި އި .5

ގޮތުގެމަތިން ހިމެޭނ "ޝަރްުޠ ޖަޒާއީ" އަކީ ކޮންޓްެރކްޓެްއގެ ދަށުން އުެފދޭ ައޞްީލ ިއލްތިޒާމު ތަންފީޒު 

މަށް ތަބާވާ "ތަބަޢީ" އެ އަްޞލީ ިއލްތިޒާ، ނުކުރުމުން ުނވަތަ ތަންފީޒުކުުރން ލަސްުކރުމުން ތަޠްބީޤުކުެރވޭ

އެހެްނކަމުން ައދާކުރަންެޖހޭ އަްޞލީ އިލްތިޒާެމއްގެ ދަށުން މެނުވީ "ތަބަޢީ" ިއލްތިޒާމެއް ވުޫޖދު ، އިލްތިޒާމެއްަކމާ

ނުކުރެވޭނެަކމަށް މަދަނީ ޤާނޫުނގައި އިސްތިްޤރާރުެވފައިވާ "ޝަރްޠު ޖަޒާީއ" ގެ އަޙްކާމްަތއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ޤަޟިއްާޔގައި ދަަމހައްޓައި، ބަދަލު ނެގުާމމެދު އެއްބަސްުވމުެގ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު  SC-A/16/2015ނަންބަރު 

( ގެ ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިންނަށް Freedom of Contract"މަބްދައު ސުލްޠާނިލް ިއރާާދ" )

މުޠުލަޤު ގޮތަކަށް  ،ލިބިގެންވީ ަނމަވެސް، އެ ބާރާިއ އިޚްތިޔާރަކީ އެއްެވސް ޝަރްީޢ އަދި ޤާނޫނީ ަޤއިދެްއ ނެތި

ބޭނުންކުރެވޭނެ ބާރަކާިއ އިޚްތިޔާރެއް ނޫންކަމަށާއި، އަދި  މިަކމުގައި ިރޢާޔަތްކުރަްނޖެހޭ ޢާންުމ އުޫޞލު ޤާނޫުނ 

ނަޑއެޅި ބަޔާންވެފަިއވާކަމަްށ  23)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  91/4ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާއިން ކަ

ނޑައަޅައިަފއިވެެއވެ.   ކަ

ޤަޟިއްޔާގަިއ މަނާކުރެވިަފއިވާ މަސްތުވާތެެކތީގެ ވިޔަފާރިއާއި،  SC-A/10/2016ޓުގެ ނަންބަރު ސުޕްރީމް ކޯ .6

އޭގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށްތަކަީކ، އެ ކުށްތަކުގެ ޒާތާއި ބާވަތުން މުޖުތަމަޢުގެ ޞުލްަޙ މަސަަލސްކަމާއި، 

މަސްތުވާތަކެތި ، ށްތަކެއްކަމަށާއި އެގޮތުންއަމަންއަމާްނކަމަށް، އަދި މުޖުތަމަޢަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބެމުންދާ ކު

ޓްރެފިކްކުުރމުގެ ކުށަކީ މުުޠަލޤު މަްސއޫލިއްޔަތު )ސްޓްރިްކޓް ލައިބިލިޓީ( އުފުަލންޖެހޭ ކުށެއްގެ ގޮތުގަިއ 

ނޑައެޅިފައވާ ކުށެއްަކމާއި، އަދި މިފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ގިންތީގައި ހިމެނޭ  މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫުނގަިއ ކަ

ނާޔަތުގެ ކުށްކުށުގެ މައްސަަލތަކުގައި، ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤާއި ޝަީރޢަތުގެ މަރުޙަާލގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުުމެގ ޖި
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ނޑައެޅި  SC-A/19/2010އަމުރު ެނރުުމގައި ސުްޕީރމް ކޯޓުގެ ނަންބަުރ  ޤަޟިއްާޔިއން ކަ

ނޑައަޅައި  ަފއިވެެއވެ.އިސްތިޤުާރރުވެަފއިވާ ުއޞޫލުަތކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންެޖހޭނެކަމަށް ކަ

މީހަކު މެުރމުގެ ކުށަކީ ޖިާނޔަތުގެ އެންމެ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކަމާިއ، މި ކުށަކީ  .7

ނޑައަަޅންޖެހޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުެށއްކަމަށާއި، އަިދ  ޤާނޫނުްލޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން އެްނމެ ބޮޑެތި އަދަބުތައް ކަ

ޙަރާމްކުރަްއވާފަިއާވ އެންމެ ބޮޑެތި هللا ުނލައި މެުރަމކީ މާތް ޙުރުމަތްތެރި ކުރެވިަފއިވާ ނަްފސެއް ޙައްޤަކާ

ައދި ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެެރއިްނ ފާފަެއއްކަމަށާއި ީމހަކު ޤަްޞދުގައި މަރާުލމުެގ ، ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް

ނޑައެޅިފައިވާ  ކުށަށް އިސްލާމީ ނޑައެޅި ބަާޔންބެފައިވާ ަޝރުީޢ ޢުޝަީރޢަތުގަިއ ކަ ޤޫބާތަކީ ޝަީރޢަތުގައި ކަ

ހަމަތަކުގެ މަތިން ޤިާޞޞް ިހފުންކަމަން ކީރިތި ޤުރުއާާނއި ކީރިތި ރަސޫލާ )ސ( ގެ ސުންނަތުގެ އިތުރުން 

ޤަޟިއްޔާަގއި  SC-JC/07/2016ޝަުރޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޫޞުލތަކުގެ އަލީގައި ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ނަންބަރު 

ނޑައެޅިފަިއވާ މުްއދަތު ފަހަނައަޅަިއ އިސްތިޤުާރރު ކޮށްފައިެވއެވެ. އަިދ  ޤާނޫނީ ގޮތުން އިލްތިމާސްކުރުމަށް ކަ

ދާއިރުެވސް، އިލްތިމާސްކޮްށފަިއ ނުވުމަކީ އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ޤަބޫލުކޮށްފަިއވާ ކަމުގެ ަމއްޗަށް ދަލީލުުކރާ 

ކުރިމަތީަގއި މީހަކުާވ އިޢުތިރާފާއި އެަފަދ ހަރުދާ ަޤރީނާއެއްަކމަށާއި، ޝަީރޢަތުގެ މަޖިީލހުގައި ާޤޟީގެ 

ނޑައަަޅއިފައިެވއެވެ. މި  އިޢުތިރާފުތަކުން ރުޫޖޢުވުން ިއސްލާމީ ިފޤުހާއި ޤާޫނނީ ނައްޞުތަކުގެ އަލީަގއި ކަ

ޤަޟިއްާޔ އާއި ނަންބަރު  SC-JC/06/2016ހަމަތަކާއި އުޫޞލުތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

2016/SC-JC/08 ަަމހައްޓާފަިއވެއެވެ.ޤަޟިއްާޔގައި ދ 

ބޭންކުން ދޫުކރާ ތަފާތު ލޯނުތަކާ ގުޅިގެން ، ޤަޟިއްާޔަގއި SC-A/28/2015ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  .8

( ޢަޤުދެއްކަމަށާިއ، ދަރަންޏެްއެގ formalަޝކްީލ" )ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުަގއި ބެހެއްޓޭ ރަހުނުގެ ަޢޤުދަކީ "

ަގއި ބެހެްއޓޭ ރަހުނަކީ އަަބދުވެސް އެ ަދރަންޏެއްގެ ވުޫޖާދ "ަޟމާން" އެއް ނުވަތަ "ސެިކއުރިޓީ" ެއއްގެ ގޮތު

ގުޅިފައިާވ އެއްެޗއްކަމާ، އެހެްނކަމުން ަދރަނި ަނގާ ަފރާތުން އަދާކުރަްނޖެޭހ އިލްތިޒާމްތަްއ ައދާކޮށް ނިމުމުން، 

ޤު ަދރަިނ އެ ދަރަީނގެ ެސކިއުރިޓީއެްއެގ ގޮތުގައި ަރހުނުކުެރވުނު ުމދަލާއި ތަންތަން ހިެފހެއްޓުމުެގ ޙައް

ދޫކުރިަފރާތަށް ލިބިގެން ނުވާކަަމށް އިސްތިޤްރާރުެވފައިވާ ަރހުާނބެހޭ އަޙްކާމްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ހަމަތައް މި 

 ޤަޟިއްާޔގައި ަދމަހައްާޓފައިވެެއވެ.
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ޤަޟިއްާޔގައި، ދަށުކޯޓަކުން ނިންމާަފއިވާ ނިންމުމެއް  SC-A/05/2015ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .9

ެގ ނަޒަރުން ދެަވނަ ފަަހރަށް އަލުންބަަލއި ިދނުމަށް އެދި ަކމާބެހޭ ަފރާތަކުން ޤަާވޢިުދްނ އިސްތިއުނާފު

އިސްތިއުނާފީ ކޯޓަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އިސްތިއުނާފީ ކޯޓުން އެ މައްސަލަ އިސްތިއުާނފުކޮށް ބެލުމުގައި 

ހަޅާަފއިވާ ކަްނކަމުގެ ެތރެއިން ިއސްތިއުނާީފ އިސްތިއުނާފުުކރި ަފރާތުން ިއސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ ގޮތުގައި ހުށަ

ކޯޓުން މައުޟޫީއ ގޮތުންބަލައި އެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ަފއިަޞލާކުރަިވނި ޙުކުމެއްކޮށްގެން ުނވާނެ ހުށަހެޅުަމީކ 

ނުވަތަ ހުށަހެޅުންތަކަކީ، މުޅިން އާ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ ދަޢުާވތަކެއްގެ ގޮތުގައި އިސްތިއުނާީފ ކޯޓަށް އަލަށް 

ށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތައްކަމަށް ިއސްތިޤުރާުރވެފަިއވާ ޤާނޫނީ ުއޞޫލުތައް ަދމަހައްޓާަފއިވެެއވެ. ހަމަ މި އުޫޞލު ހު

 ަޤޟިއްޔާގަިއެވސް ދަަމހައްޓާފަިއވެއެވެ. SC-A/27/2015ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
 

އަދާކުުރމުގައި އިހުާމލުުވމުްނ އިދާީރ ގޮތުން މުވައްަޒފަކު ަވޒީފާއިްނ ވަކިކޮްށފައިވަނީ ވަޒީާފގެ ަމސްޫއލިއްަޔތު  .10

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި، އިްޞލާޙްނުވުމުެގ ސަބަބުންަކމަށްވާނަމަ، އެކަންަކމުގެ މައްަޗށް ބެލުމެއްނެތި 

ްސއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރުމުަގިއ ވަޒީފާގެ މަ ،މުވައްަޒފުގެ އެޕްރައިަޒލް ފޯރަމށް މާރކްސް ލިބިފައި އޮންނަޮއތުމަކީ

މާލުެވފައިވާަކން އެނގެން ޮއންނައޮތުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ނަީފކުރެވޭަފދަ ޙުއްޖަތެއްނޫންަކމަށް ސުޕްރީމް ކޯުޓެގ ޙުއި

ނަޑއަޅައިަފއިެވއެވެ.  SC-A/03/2013ނަންބަރު   ޤަޟިއްާޔގައި ކަ
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ވަނަ އަހަރު ނެރެވުނު އަމުރު، ސަރކިއުލަރ، އުޞޫލު، ޤަވާޢިދު އަދި  2016
 ޢާއްމު ސިޓީ 

ވަނަ އަަހރުެވސް ޢަުދލު އިންާޞފު ޤާިއުމކުރުމުގެ  2016އެހެނިހެން ައހަރުތަކެކޭ އެްއަފދައިން 

ުކރުުމގެ ޞާފު ޤާއިމުބާރުން އަދާކުރަްނޖެހޭ ަމސްޫއލިއްޔަތުތައް އޭގެ އެންމެ ުފިރހަމަގޮތުގައި ައދާކޮށް، ޢަުދލު އިން

ންމު ފަުރދުްނގެ މަްޞލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދީ ހަމަަހމަކަމާެއކު ަޢދުުލ ޢާއިޘިއްަޔތުން ޤައުމުގެ ޙައެންމެ އިްސފަރާތުގެ 

އިންޞާފު ލިބުން ކަށަވަރުުކރުމަށްޓަކައި، ހަދަންެޖހޭ ަޤވާޢިދުތަކާއި ޤާނޫނީ އުޫޞުލތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

ނޑައަޅާފަިއވެއެވެ. މިގޮ އަމުރެްއ  7 ވަނަ އަަހރު ެބލެނިވެިރކަމުގެ އިޚްތިާޞޞްެގ ދަށުން 2016ތުްނ ކަ

ަޤވާިޢދެއް  3ޤަރާަރކާއި  3ޢާއްމު ސިީޓގެ އިތުރުން  6ުއޞޫލު ައދި  1ސަރކިއުލަރއާއި  7ނެރެވިަފއިވެއެެވ. އަދި 

 އިސްލާޙްކޮށް ދިެވހިާރއްޖޭގެ ުސޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފަިއވެއެވެ.

ދާިއރާ ހަުރދަނާކޮށް، ަޢދުުލ ިއންޞާފު ޤާިއމުކުރުުމގެ ަމަސއްކަތް  ދިވެިހރާއްޭޖގެ ަޝރުޢީ 

އަވަސްކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ޙަްއޤުތަކާއި މަްޞލަޙަތުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޝަރުޢީ ާދއިރާއިން އަދާުކރާންެޖހޭ 

ސް ުސޕްރީމް ކޯޓުންވަނީ ގިނަ ވަނަ އަހަރުވެ 2016، ޤަޟާއީ ޒިްނމާތައް އެންމެ ފުިރހަމަ ގޮތުގައި އަދާުކރުމަށްޓަކައި 

ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފަެއވެ. އެޮގތުން ޝަރުޢީ ނިޒާމާއި އެ ނިޒާމުގެ އެކިއެކި ކަންކަން ޒަމާނީޮކށް، ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި 

 ސަރކިުއލަރ، ޢާއްުމ ސިޓީ، ައދި ުއޞޫލުތަކުެގ ޒަީރޢާއިން ެއޅިފައިވާ މުހިްއމު ފިޔަވަޅުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުެރވިފައި 

 އެވަނީއެވެ.

ނޑިޔާރުންގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުން   ފަ

ކޯޓުތަކުގައި ޝަީރޢަތް ބޭއްވުަމށް ހަމަޖެިހފައިވާ ަޖދުަވލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޝަރީޢަތް ބޭއްވޭނެަކން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، 

ނޑިޔާރުްނގެ ޗުއްޓީގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖަްއސަންވާނީ ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ހުއްަދއާއެކު ކަމަްށ، ޢާއްމު ސިޓީ ނަންބަރު  ފަ

 އިން އެންގުެނވެ.  01/2016
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 ގުޅޭ  ތަނާޛުލްވުމާ  އްސަލައިން މަ 

މަޤުބޫލު ސަބަބެއްނެތި މަްއަސލަތައް ބެލުމުން ތަނާޒުުލވަމުްނ ދިއުމާ ގުޅިގެން، ދިވެިހރާްއޖޭގެ ަޝރުޢީ ކޯޓުތަކުން 

އަވަސްަކމާއެކު ޯފރުކޮށްދޭްނޖެޭހ ޢަުދލު އިްނޞާފް ޤާއިމްުކުރމުގެ ަމސައްކަތަށް ހުރަސްތަެކއް ކުރިމަތިަވމުންދާކަްނ 

ފާހަގަުކރެިވފައިވާތީ، އެކަްނ ޙައްލުކުރުުމގެ ގޮތުން ދިެވހިާރއްޖޭގެ ެއއްވެްސ ކޯޓެއްގެ ަފނޑިޔާރަކާ ޙަާވލުެވފައިވާ 

ޢާްއމު ސިޓީްނ  02/2016ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ހުްއދަ ޤަވާިޢދުން ލިބިގެންކަމަށް  މައްަސލައަކުން ތަނާުޒލްވާންާވނީ

ނޑައެޅުނެވެ.  ކަ

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  މައްސަލަތަކުގައި ހުށަހަޅާ  ކޯޓުތަކަށް  އެދި  ބަދަލުކުރުމަށް  ޢުމުރު 

ިއޖުރާއާތު ސުޕްީރމް ކޯޓުެގ ތަްއ ބެލުމުގަިއ ަޢމަލު ުކރާނެ ޢުމުރު ަބދަލުުކރުމަށް ެއދި ޯކޓުތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްަސލަ

ނޑައެޅުނެވެ. ޢާްއމު ިސޓީއި 03/2016ނަންބަރު    ން ކަ

 ހުށަހެޅުން  އިސްތިއުނާފަށް  މައްސަލަ  ހައިކޯޓަށް 

އެ ަމއްަސލަިއގެ ފަިއލް ލިޔުންތަކާެއކު،  ،އިސްތިއުނާފުުކރުމަށް އެދި ހަިއކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮތްޕަށް ހުށަހަާޅ މައްަސލަތައް

އެ މަްއސަލަެއއް ނިންިމ ޯކޓަކުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުަނަލކުން ސީާދ ހަިއކޯޓުގެ ދެުކނު ގޮތްޕަށް ހުށަހަޅަމުން 

ުކރެވިަފއިވާ ހަމަ މިަފދައިން ާމލޭގައި ާޤއިމު އިން ެއންގުނެވެ. 04/2016ންބަރު ޢާއްމު ސިޓީ ނަ ،ގެންދިއުމަށް

އިސްތިއުާނފުކުރުމަްށ  ،ހައިކޯޓަށް ނިސްބަތްވާ ސަރަަޙއްދުތަކުގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިުއނަލްތަކުން ނިންމާ ަމއްަސލަތައް

ލިޔުންތަކާެއކު،  މުން އެ މައްސަލަިއގެ ފައިލްއެދި އެ މައްަސލައެއް ނިންިމ ކޯޓަށް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅު

 އިން އެންގުނެވެ. 05/2016ންބަރު ޢާއްމު ސިޓީ ނަ ،ކުރެިވފައިވާ ހަިއކޯޓަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދިުއމަށްމާލޭގައި ޤާިއމު

 އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ  އަމުރުތައް  ނެރޭ  ކޯޓުތަކުން  މަރުޙަލާގެ  ފުރަތަމަ  ދޫކޮށްލުމަށް  ހައްޔަރުން  ނުވަތަ  ބަންދުން 
 މުއްދަތު 

 10މުގެ ުމއްދަތަކީ ސަރކިުއލަރިއން އިސްތިއުނާުފކުރު SC/2015/06ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަންބަރު 

ނަމަވެސް، ކުށެއްގެ ތުހުމަުތގައި ބަންދުކުެރވޭ މީހުން ަފނޑިޔާރެއްގެ ުކރިމައްޗަށް ދުވަސްަކމުގައި ަކނޑައަޅާަފއިީވ 

ބަންދުން ނުވަތަ ހައްޔަރުން ޫދކޮށްލުމަށް ުފރަތަަމ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ، ދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ޙާޟިރުކޮށް ބަން

ނެރޭ އަމުރުތައް ހަަމޖެިހފައިާވ ޤަވާިޢދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ެއދި ހުށަހަޅާނީ ކުށެއްެގ 
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ނޑިޔާރެްއގެ   15ކުިރމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާެމދު ގޮތެއް ިނންމުމުގެ ޤަވާިޢދުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުެރވޭ ީމހުްނ ފަ

ގަޑިިއރުެގ  48ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ގަިއވާ ޮގތުގެމަތިން އެ އަުމރެއް ެނރޭތާ ރަސްީމ ބަންދު ދުވަސްތަްއ އުނިކޮށް، 

 ޢާްއމު ިސޓީން އަންގައިފަިއވެއެވެ. 06/2016ތެރޭގައިކަމަށް ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ޤާއިމްކުރުމާގުޅޭ  ފެސިލިޓީއެއް  ނުވަތަ  ޑިވިޜަނެއް  ކޯޓެއްގެ  އެ  ބޭރުގައި  ރަށުން  ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ  ޓެއް ކޯ

ކޯޓެއް ޤާއިމްުކރެވިަފއިވާ ތަްނ ފިޔަވައި އެހެންތަނެްއގައި، ޝަީރޢަތް ހިންގުމަށްޓަކައި ޯކޓުގެ ޑިވިޜަނެއް ނުވަތަ 

ފެސިލިޓީެއއް ހަަމޖެހިަފއިވާ ުއޞޫލުން ބޭރުން އެްއވެސް ަފރާތަކުން ޤާއިމްކޮށްގެން ނުާވެނކަމަށާއި އެ ފެސިލިޓީެއއް 

 SC/2016/01ކޯޓުން ނިްނމާ ިނންމުމެއްގެ މައްޗަށް ކަުމގައި ނަންބަރު ޤާއިމްުކރާނީ ިދވެިހރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް 

 ސަރކިުއލާރިއން ޢާއްުމކުރެވުެނވެ. 

 ހަރުދަނާކުރުން  ނިޒާމު  އަވަސްކުރުމުގެ  މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ  ކޯޓުތަކަށް 

ސް މިނެއްަގިއ އިންޞާުފ ޯހދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، އެއްވެްސ ތަފާތުކުރުމަކާ ުނލައި، އެކަށީގެންާވ އަވަ

ފަސޭަހކަމާއެުކ ލިބިދިުނމުގެ  ޙައްޤު ކަށަވަުރކުރުމަށްޓަކައި، އެ ވަގުތަކަށް އަޅަްނޖެޭހ އެްނމެ މުާނސަބު ފިޔަވަޅުތަްއ 

ދިވެހިރާްއޖޭެގ އްޔަތުން ޘިއި ޙައަޅަމުން ގެންިދއުމަކީ ޢަުދލު އިންޞާފު ޤާއިުމކުރުުމގެ ބާުރގެ އެންމެ އިްސފަރާތުގެ 

ސްޫއލިއްޔަަތކަށް ވީހިނދު، ކޯޓުތަކަށް ހުަށހެޅޭ މަްއސަލަތަކުގައި، ރައްޔިުތންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަ

ނޑައެޅިފަިއވާ ޤާޫނނީ އިޖުރާއާތުގެ ތެރެއިން، ަފސޭހައިން އަަވސްކަާމއެުކ  ،ޢަދުލު އިްނާޞފު ލިބިދިނުުމގެ ޚިދުމަތް ކަ

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަްއ  ،ވެރިކަުމގެ ިއޚްތިޞާޞްގެ ދަށުންލިބިދުނުމުގެ ފުުރޞަތު ފަހިކުުރމަށްޓަކައި، ބެލެނި

 20ސަރކިުއލަރއިން  SC/2016/02އަވަސްުކރުމަށްޓަކައި އަޅަްނޖެޭހ ފިޔަވަޅުތަކެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނަޑައޅާފައިވެެއވެ. އެގޮތުން، އެޅިދާެނ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި މައްަސލަ 2016ޖެނުއަރީ  ހުށަހެޅިފަިއވާ ކޯޓުގެ  ގައި ކަ

ނޑައަާޅފައިވާ ޝަރްޢީ ވަުފދަކާ  ނޑިާޔރަކާ އެ ަމއްަސލަ ބެލުމަށް ޙަވާލުުކރުން ނުަވތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަ އެހެން ފަ

މައްަސލަ ބެލުމަށް ޙަވާލުުކރން އަދި މައްަސލަ ބެލުން މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި ކޯޓަކުން ލަސްކޮށްފަިއވާކަމަށް 

 ާކމެދު ޤަާވޢިދުން އަޅަްނޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް އެޅުން ހިނެއެވެ.ފެނިއްޖެަނމަ، އެކަމަ

މަތްތަކަށް ނިމުމެއް ގެނައުމަށްޓަކައި، ޞޫންތަކާއި ޚުހަމަެއހެންމެ، ޭދދޭ ފަރާތްތަުކގެ މެދުަގއި އުެފދޭ ދެބަސްވު 

އިނގިރޭސި ބަާހއި ޢަރަިބ ، އެކަށީގެންވާ އަަވސް ފުުރޞަތެއްގެ ތެރޭގައި، އިްނޞާފު ލިިބދިނުމުން ކަށަވަރުުކރުމަށްޓަކައި



 
 

81 ގެ 75    ޞަފްޙާ  
 

ރިޕޯޓު  އަހަރު  - ކޯޓު ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް  ވެހި ދި  
 

ބަހުން ހުންން ޑޮިކއުމަންޓުތައް، އޭގެ ިދވެހި ތަުރޖަމާ ހުށަނޭޅުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ކޯޓުތަކުން ބަލައިގަނެ، ަމއްސަލަތަްއ 

 SC/2016/06ުދވަުހ ނެރުނު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަނންބަރު  2016އޭޕްީރލް  05ކުރިޔަށް ގެންިދއުމުެގ ުއޞޫުލ 

ނޑަސަރކި  އަަޅއިަފއިވެއެވެ.ުއލަރަގއި ކަ

ހަމަިމފަދައިން، ދިެވހިރާްއޖޭެގ އިޤްތިޞާދީ، ތިާޖރީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ުކރިއެުރމަށް ބޮޑަށް ފަހި ަޝރުޢީ ނިާޒމެްއ 

ޤާއިމްކޮށް ދިެވހިރާްއޖޭގެ ިސިވލް ޖަސްޓިސް އިތުރަށް ހަުރަދނާކުރުމަށްޓަކައި، ހުޅުާމލޭގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިވިޜަނެއް 

ވަނަ ުދވަހު ަކނޑައެޅުނެވެ. އަދި ެއ  13ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްީރލު މަހުގެ  2016ދީ ސަނަތުްނ ޤާއިމުުކރުމަށް މީލާ 

ނޑިޔާރުން ހަމަަޖއްސާނީ ސިވިލް ކޯޓަށް ޢައްޔަްނ ކުރެވިފައިވާ ަފނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، ސިވިލް ކޯޓުެގ  ޑިވިޜަނަށް ފަ

ނޑިާޔރުންގެ މަ  ނޑައެޅުެނވެ. ލަފާގެ މަތިން ދިވެިހރާއްޭޖގެ ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ  ޖިލީހުްނކަމަށް ކަ

 ކަށަވަރުކުރުން  ޙުކުމެއްކަން  އީ ނިހާ  ޙުކުމަކީ، ކޯޓުތަކުގެ 

ދެއްެގ އި ޤާނޫނެްއގެ ބައެއް ނުވަތަ ޤަވާ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓުން ބަަލއި ނިންމާ މައްަސލައެްއގައި ޤާނޫނެއް ނުވަތަ

ނަޑއަޅާ  ެއ މައްަސލައެއްެގ ޙުކުމް ، ޙުކުމްކުރާ ަމއްަސލަތައްނުވަތަ ޤަާވޢިދެްއގެ ބައެްއވިަޔސް ބާޠިލްކަމަށް ކަ

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ހައިކޯުޓގެ ޙުކުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުެމއްކަން ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުން ކަށަވަރު 

ގެ ކުރަންވާނެަކމަށް ބަޔާންކޮށް، އެފަދަ މަްއސަލަތައް ސުޕްީރްމ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުޞޫލުވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓު

 ސަރކިއުލަރއިން ޢާްއމު ކުރެިވފައެެވ.  SC/2016/03ނަންބަރު 

ފުރަތަމަ ަމރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން މައްަސލައެއް ަބލައި ނިންމުުމގައި، ޤާނޫެނއް ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ބައެްއ ހަމަ އެހެްނމެ، 

ނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްިފނަމަ، ޙުކުމްކުރާތާ   10ނުވަތަ ޤަވާިޢދެއް ުނވަތަ ޤަާވޢިދެްއގެ ބައެއްވިަޔސް ބާޠިލުަކމަށް ކަ

އިސްތިއުނާފުކުުރމުެގ ބަންޑާރަނައިބު ނުަވތަ ާނފުކުުރމަށްޓަކައި )ދިހައެއް( ުދވަހުގެ ތެޭރގައި އެ މައްަސލަ އިސްތިއު

ޙައްޤު އޮތް ެއހެން ފަރާތަކުން، އެ ަމއްސަަލ ނިންިމ ކޯޓެއްަގއި، އިސްތިއުާނފުކުރަްނ ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުެގ 

)ހަތެއް(  7ިއލް، ިލޔުންތަކާއެކު ތެރޭގައި އިސްތިއުާނފުކުރަން ުހށަނާޅައިފިނަ، ޙުކުމްކުރި ކޯޓުްނ އެ މައްަސލައިގެ ފަ

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  7އަދި ަފއިލް، ހައިކޯޓަށް ލިބޭތާ ކަމަށާ ދުވަުހގެ ތެރޭގައި ހައިކޯޓަށް ޮފނުވަންވާނެ

 މައްަސލަ ބަލައި ނިންމުމަށްޓަކައި، އިޖުރާއީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދަްނވާނެ ކަމުގައި ނަންބަރު 

2016/04/SC .ެސަރކިއުަލރިއން ޢާންމުކުެރވުނެވ 
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 ދައުލަތުގެ  ކަށަވަރުކުރުމާއި  ޙައްޤުތައް  އަސާސީ  ނެރުމާއި  އަމުރު  ކޯޓު  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ  އެކިއެކި  ޖިނާއީ 
 ހިފެހެއްޓުމާބެހޭ  ނިޒާމު  ޢާންމު 

ޖިނާއީ އެިކއެކި ަމއްަސލަތަކާ ގުޅިގެން ެނރެންެޖހޭ ކޯޓު އަމުރުތަކާއި ކުށުެގ ަޢމަލުތަާކ ގުޅިގެން އަޅާ އިުޖރާީއ 

ފިޔަވަޅުތަކަކީ ަރއްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙަްއޤުތަކާއި ުމޖުތަމަޢުގެ ހަަމހިމޭންަކމާއި ަދުއލަތުގެ ނިޒާމް ޢާންުމއާ 

ން ނަހަމަގޮތުަގއި ހިފިޔަުނދިނުން ކަށަވަރުުކުރމުގެ މަްޤަޞދުގައި ނެެރވޭ ފުށުނާރާގޮތަށް، އަދި ޢަުދލު ިއންޞާުފގެ ބޭނު

އަމުރުތަކަކަށް ނުވަތަ އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން، ކޯޓު އަމުރުތަކާއި އިޖުރާީއ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި 

ނޑުަތކެއް ނަންބަރު   ުމކުރެވުެނވެ.ސަރކިުއލާރިއން ޢާއް SC/2016/05ރިޢާޔަތްކުރަްނޖެހޭ މިްނގަ

  ޤަރާރު  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެހޭ  ހަމަޖެއްސުމާ  ފަނޑިޔާރުން  ގޮފީގެ  ދެކުނު / ހައިކޯޓު 

ނޑިޔާރުްނ އްޔަތުން ޘިއިޙަ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ަޢދްުލ އިްނޞާފު ޤާިއމްކުުރމުގެ ބާުރެގ އެންމެ އިްސފާރާތުގެ  ފަ

ްއޗަށާއި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖުްމހޫރިއްާޔގެ ާޤނޫނުއަސާސީާއއި، ޤާނޫުނ ހަމަޖެްއސުުމގައި ރިޢާޔަތްކުރަްނޖެހޭ ކަންކަމުގެ މަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ާޤއިމުކުެރވިފަިއވާ ހައިކޯޓު/  35)ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ެގ   2010/22ނަންބަރު 

ނޑިާޔރުން އަްއޔަނުކުރެވުނެވެ.ދެކުނު ގޮީފގެ   ފަ

ނޑައެޅުން  އަދަބު  ފަރާތްތަކަށް  ޙުރުމަތްކަނޑާ  ކޯޓުގެ   ކަ

ނޑައެޅިަފިއވާ އަދަބުތަތަކީ ކުރިން  ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިުކރުމާބެހޭގޮތުން ެހދިަފއިވާ ަޤާވޢިދުގެ ދަށުން ކަ

ނޑައެޅިަފއިވާ އަދަބުތަކެއް ކަމަށްެވފަިއ އެ ޤާނޫނަކީ މިާހރު  ޢަމަުލކުރެެވމުންދިޔަ ޤާނޫނުްލުޢޤޫބާތުގެ ދަށުން ކަ

ޢަުދލު އިންާޞފު ޤާއިމުކޮްށދިނުމުަގއި ޝަީރޢަތަށް އެޅޭ ހުރަސްތަްއ ، ޫނނަކަށް ނުވާތީއާއިޢަމަުލކުރެެވމުންދާ ޤާ

އްމު ކަެމއްކަމަށްވީ ހިނދު، ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ހިތް ހިފެހެއްޓުމަކީ މުނައްތާލައި ކޯޓުގެ ޤަދަރާިއ ޙުރުމަ

ތަންފީޛީ ބާރު ލިބިދިނުުމގެގޮތުން އެ  ރައްކާތެރިކުުރމާބެހޭގޮތުން ެހިދފައިވާ ޤަވާިޢދުގެ ދަށުން ުހރި އަދަބުތަކަށް

ނޑައެޅިފަިއވާ އަދަބުތައް އިްޞލާޙް ކުރެުވނެވެ.   ޤަވާިޢދުގެ ދަށުން ކަ

 ޤަވާޢިދު  ގެނައުމުގެ އިސްލާޙް  ވަނަ  2 ޤަވާޢިދަށް  އަގުކުރުމާބެހޭ  ޝަރުޢީ 

ނަޑއަޅަން ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކުން ބޭނުްނވާ ޙާލަތުގައި ަޝރުީޢ އަގުުކރު ވަަނ  11މާެބހޭ ަޤވާިޢދުގެ ޝަުރޢީ އަެގއް ކަ

 3މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެމަތިން އަގުކުރުމުގެ ަމަސއްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސެން ނެތްނަމަ، 



 
 

81 ގެ 77    ޞަފްޙާ  
 

ރިޕޯޓު  އަހަރު  - ކޯޓު ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް  ވެހި ދި  
 

މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެުކލެޭވ ޚާއްޞަ އަގު ކޮމިޓީއެއް ަހމަޖައްަސއި، ކޮމިޓީގެ މަސަްއަކތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ންތިޒާމުތައް ހަަމޖައްސަިއދޭނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިިނސްޓްރޭަޝނުންކަމަށް އެ ޤަވާޢިުދެގ އެންމެހައި އި

ނޑައެޅުނެވެ.  ދަށުން ކަ

  ޤަވާޢިދު  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ހިންގުމުގައި  ޝަރީޢަތް  މެދުވެރިކޮށް  ވީޑިއޯ  އޯޑިއޯ  ނުވަތަ  އޯޑިއޯ 

ޝަީރޢަތުގެ ަމޖިީލހަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަޔާންނެުގމަށް  އްބަޔާންނަގަްނޖެހޭ ފަރާްތތަގައި ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްަސލަަތކު

އުޒުރުެވރިވާ ޙާލަތުަގއި ެއަފދަ ަފރާތްތަކުގެ ބަޔާންނެގުުމގެ އިންތިޒާމް ހަުރދަނާކަމާިއ ލުިއފަސޭަހކަމާއެކު، 

އޯ ނުަވތަ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ވަނަ އަހަުރ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އޯޑި 2016ހަމަޖެްއސެމަށްޓަކައި ސުޕްީރްމ ކޯޓުން 

 ދެއް އެުކލަވަިއލާފައި ެވއެވެ. ޝަީރޢަތް ހިންގުުމގައި ަޢމަލުުކރާނެގޮތުގެ ަޤވާޢި 

 ލާޙުގެނައުން އިޞް  ޤަވާޢިދަށް  ޢާއިލާއާބެހޭ 

ޙާލަތްތަކުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 9)ޢާއިާލއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2000/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަުއުމގެ ޤަާވޢިދުަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސުޕްރީްމ  2ބެހޭ ޤަާވޢިަދށް ތެރެއިން، ޢާއިާލއާ

ކޯޓުން ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާެވނިކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދަްނޖެހޭ ޙާލަތްތައް ބަޔާންކޮށް، އެ ޙާލަތްތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ 

ޙާކިމް ވަލީއަްށ ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް އެދި ސަރކިއުަލރއިން ޢާްއމު ކުރެިވަފއިވެއެވެ. ައދި  SC/2016/07ނަންބަރު 

ލަތެއް މެދުެވރިނުވި ނަމަވެސް، ާކވެނި ކުާރ ޙާުހރަްސއަޅާފަދަ  ހުށަހަޅާ މައްަސލަތަކުގައި، ވަީލވެރިޔާއަށް ވަީލދިނުމަށް

ެވނި ކުރުމުގެ ހުްއދަ ދިނުުމަގއި، ޢަމަލުުކރާނެ ގޮތާއި މަޖިީލހަށް ޙާޟިރުވެ ަވލީދޭްނ އުޒުރުވެިރވާ ޙާލަތުގައި ކާ

އިލާއާބެހޭ ަޤވާިޢދަްށ ޢާބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ވަލީދިނުަމށް ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ ވަީލދިނުުމގައި ޢަަމލުކުރާެނގޮތް ބަޔާންކޮށް 

     ލާޙު ގެެނވިަފއިވެއެެވ.ޞްއި

 އުޞޫލު  ބެހޭ  ބަދަލުކުރުމާ  ކޯޓަށް  އަނެއް  ކޯޓުން  އެއް  ފަނޑިޔާރުން  ކޯޓުތަކުގެ  ދަށު 

ކޯޓުތަކުގެ ޤާބިލްކަމާއި ުހނަރުވެރިކަން ހުރިމިންވަރަށްވުރެ ކޯުޓތަކުގެ ޤާބިލްކަން ިއތުރުކޮށް މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމާއި 

ނޑިޔާުރންގެ ޤަނޫނުެގ  ޞަދެމެހެއްުޓމަށްޓަކައި ވަކި ޚާއްމަސައްކަތުގެ އިތުބާރު  ވަނަ  46ސްްޓރެޓަޖީއެއްގެ ދަށުން ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ތަޢުލީމާއި ހުނަރުވެރިކަންފަދަ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މާއް ދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފަ
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ނޑިޔާރުން އެއްކޯޓުން އަ  2016ނުއަރީ ޖެ 20 ޞޫލުނެއްކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އުސްޓްރީމްލައިންކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކުގެ ފަ

ނޑައަޅާ   .ންމުކުެރވުނެވެ ޢާ ގައި ކަ
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 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ކޯޓު އަމުރުތައް  2016

 މިގޮތުން ުސޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިާވ ކޯޓު އަމުރު ނެރެފައިވެެއވެ.  07ވަނަ އަހަރު ސުޕްީރމް ކޯޓުން  2016 

ނޑައެުޅނު އަމުރުތަކެ ،އަމުރުތަކަކީ ވެ. ތިރީގަިއ ަޝރުޢީ ައދި ާޤނޫނީ ގޮތުން މުހިއްމު ހަމަތަަކކާއި އުޫޞލުތަކެއް ކަ

ވަނަ ައހަުރ ނެރެވުނު ކޯޓު ައމުރުތަކުްނ އެކަށައަޅައިފަިއވާ ާފހަގަ ޮކށްލެވޭ ބައެއް ަހމަތަކާިއ  2016އެވަނީ 

 އުޞޫލުތަެކވެ.  

ކޯޓު އަމުރުަގއި،  SC-SJ/01/2016މި ތާރީުޚގައި ސުޕްީރމް ކޯޓުން ެނރުނު ނަންބަރު  2016މާރިްޗ  14 .1

ދިވެިހރާއްޭޖގެ ުދސްތޫރީ ނިާޒމު ޔަޤީންކޮްށދޭ ިއޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާީޢ އަިދ ަމދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ައިދ 

މިލްކުެވރިކަުމގެ ޙައްުޤ ފަަދ އަސާސީ ޙަްއޤުތައް ަޟމާންޮކށް )ކަށަވަރުކޮށް( ދެމެހެއްޓުުމގެ ދުސްތޫީރ އަިދ 

ތްވާ ގޮތުެގމަތިން ނިންމުންތައް ނިންުމމަކީ އެ ނިންމުންތަކުެގ ޝަުރޢީ ިއލްތިޒާމްތަކާއި ަހަމތަކާ އެއްގޮ

ޞައްޙަކަން ެއ އަާސސެއްެގ މައްޗަށް ބިނާވާ ަމއި އެްއ ައސާސުކަން ފަަހގަކޮށް، ހުޅުާމެލ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

136/HMC/2015  ިޤަޟިްއޔާ ގައި މ. ޕިންކް ފުލާވަރ، ޙުސައިން މުޙައްމަުދުފޅު ގެ ނަމުގައ

އަކަމީޓަުރގެ އަމިްއލަ ިބމާއި އެބިމުގަިއާވ  155.19،  10082އިވާ ހުޅުމާލޭ ލޮޓް ނަންބަރު ރަޖިސްޓްރީކޮްށފަ

- އެންމެހަިއ ިޢމާރާތަކާއި ުނއުުފޭލ މުާދ އީވް މޯލްިޑވްްސ ޓްރެަވލް އެންްޑ ޓްއާރްސ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް

ހުޅުމާލޭ ކޯޓުެގ ހުށަހެޅުމުން ބެލިފަިއވާ  ރ. )އެކެއް ރުފިޔާ( ގެ އަގަށް ވިއްކުމަށް ޙުސައިން މުޙައްމަުދފުޅ01ު/

ޤަޟިއްޔާައކީ ޢަުދލު އިންޞާުފގެ ބޭނުން ނަހަަމގޮތުގައި ހިުފމަށް  HMC/2015/136ނަންބަރު 

މަގުަފހިވާގޮތަށް، ޝަުރޢީގޮތުްނ އަގެއްކަމަށް ނުބެލެވޭ ައދި ފާޅުކަންބޮޑުގޮތެއްގައި ުމދަެލްއ އޭގެ ނުއަގުގަިއ 

ވާ ަޤޟިއްޔާއަކަށްވާތީ، ހުޅުމާޭލ ޯކޓުގެ ަޤޟިއްޔާއަީކ ނިޒާމް ާޢންމާ ޚިާލފު، އަިދ ވިއްކުމަށް ޙުކުމްކޮްށފައި

ނޑަައޅައިފައި ވެެއވެ.    ތަންފީޛީ ބާރު ލިބިގެންނުވާ ބާޠިލް ަޤޟިއްޔާއެްއކަމަށް ކަ

 2010/7ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި ޤާނޫނު ަނންބަރު  141ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖުމްޫހރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ  .2

ަވނަ ާމއްދާގެ )ޖ( ގައި  24ވެހިާރއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަުރކަޒީ އުޫޞލުން ިހްނގުމު ޤާނޫނު( ގެ )ދި

ޝަުރޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ުޙކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުުމގައި ޝަުރޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ސަރުާކރުގެ ިއދާރާތަކަށް 

(، 1ަވނަ މާއްދާގެ ) 4ރިކުރުމާބެހޭ ަޤވާިޢދުގެ އެހީތެރިެވދިނުމަށް އޮންނައޮތުަމށާއި އަދި ކޯޓު ޙުރުމަތް ރައްކާތެ
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ޤަިޟއްޔާއެއްގެ ދަށުްނ  ،( ގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަޙްކާމްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށ13ް( އަދި )6)، (4(، )2)

ފަޭސހަކަމާއެުކ ައވަހަށް އެއްެވްސ ، ގޯއްޗެއްގެ ޗާޓު ކުރަަހއިދިނުަމށް ކޯޓަކުން ކައުންސިެލއްގައި އެދިއްޖެަނމަ

ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ރައްޔިތުންަނށް އިންޞާފަށް ވާސިްލކޮށްިދނުމަށްޓަކައި، އެ ޗާޓެއްކުރެުހމުގެ އިންތިޒާމް 

 ގައި ނެރުނު ކޯުޓ އަމުރު ނަންބަރު 2016އެޕްރީލް  12ހަމަޖެްއސުމަށް ކައުންިސލްެގ މައްޗަށް 

2016/SC-SJ/03  .ެއިން އެންގުނެވ 

ލަޙަތާ ގުޅުން ހުންނަ މައްަސލަތަަކކަށްވާތީ، އެފަަދ ޞް ދަުއލަތުގެ ާޢއްމު މަ ލަތަަކކީ "ޕަބްލިކް ޯލ" ގެ މަްއސަ .3

މައްަސލަތަކުގައި ދައުލަތް ަތމްސީލުުކރާނީ ދައުލަތުެގ ބަންޑާރަނައިބުކަމަށް ސުްޕރީްމ ކޯޓުގެ ނަންބަުރ 

2015/SC-SJ/16  ނޑައަާޅފައިާވ ުއޞޫުލ  2016ޖޫން  01/  1437ަޝޢުބާން  25ކޯޓު އަުމރުން ކަ

 ކޯޓު އަމުރުން ަދމަހަްއޓާފައިވެއެވެ. SC-JC/04/2016ޚުގައި ނެރެފަިއވާ ސުޕްީރްމ ކޯޓުގެ ނަންބަރު ތާރީ

ޤަޟިއްާޔއާިއ  SC-JC/06/2016ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކޮްށ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .4

ޤަޟިއްޔާާއއި މި ދެ ޤަޟިްއޔާގައި ކޮށްފައިާވ  SC-JC/07/2016ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަންބަރު 

 R-33/2014ޙުކުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންެޖޭހ ފަދަ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި އަދި ޤަވާިޢދު ނަންބަުރ 

ުދގައި މީހަުކމެރުުމގެ ކުށް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގަާއއި އެ ކުށުގެ އަދަބު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޢަަމލުކުރަްނވީ ގޮތުގެ ޤަޞް)

އާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުެގމަތީން އެ ދެ ޤަިޟއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތަްނފީޛުކުރުަމށް ދިވެހިާރއްޭޖެގ  ޤަވާިޢދު(

ނޑައަޅާ ނިންމާފަިއވާތީ، އެ ޤަވާިޢދުގެ ދުސްތޫރީ ހަިއސިއްޔަތާެމދު ެއއްވެސް ކޯޓެއްަގއި  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަ

ނޑަައޅައި، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނީގޮތުން ޗެލެންޖު ުކރެވޭެނ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ވިޔަްސ  ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ކަ

ޤަވާިޢދުގެ ުދސްތޫރީ ހަިއސިއްަޔތާމެދު ޗެލެންޖުކޮށް ހަިއކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްަސލަ އެ ކޯޓުން ބަލައިގަނެ، އެ 

ގެ މައްަސލަ ބެލުމާއި އަދި އެ ަޤވާޢިުދގެ ބައެއް ތަންފީޛުކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓުވި ހުއްޓުުވަމކީ ދިވެިހރާއްޖޭ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  145ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި ޤާނޫނުއަސާީސގެ  143ޖުމްޫހރިއްޔާގެ ޤާނޫުނއަސާީސގެ 

ޞަރީޙަ ނަްއޞުތަކާ ަކނޑައެިޅގެން ޚިާލފުކަމަކަށް ަކނޑައަޅަިއ، އެ މަްއސަަލއާ ގުިޅގެން ަހިއކޯޓުން ނެރެފަިއވާ 

އަުމރަކީ ޭއގެ ޒާުތގައިވެްސ ބާޠިލް،  ( ވަގުތ2016ީުޖލައި  24)  B8/CHT/2016/236-95ނަންބަރު 

ނަޑއަޅައި، ހަިއކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޝަުރޢީ އަދި ޤާނޫނީ ެއްއވެސް އަާސސެއް ނެތް ައުމރެއްކަމަށް ކަ



 
 

81 ގެ 81    ޞަފްޙާ  
 

ރިޕޯޓު  އަހަރު  - ކޯޓު ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް  ވެހި ދި  
 

2016/HC-DM/01  ްނެރެނު ނަންބަުރ   2016ޖުލަިއ  24ޤަިޟއްޔާގެ ަދޢުވާ ފޯމް ބާޠިލުަކަމށ

2016/SC-SJ/06 ެނޑައ  ޅުނެވެ.އަމުރުން ކަ

އިސްތިއުނާފުުކރެވި ޙުކުމްުކރެިވފައިވާ ަމއްަސލައެްއގެ މަުއޟޫޢުއާ ގުޅިގެން ެއއްވެްސ މައްަސލައެއް ެއ  .5

މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްަގއި ނުވަތަ ދަށު ކޯޓެއްގައި ބެލުމަކީ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުޖމްހޫިރއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސްނ 

ކާ އަދި ަޢދުލު އިްނޞާފުގެ ަހމަތަކާ ޤާއިމުކޮށްަފއިވާ ަޝރުޢީ ނިާޒމު ބިނާވެފައިވާ އަާސސީ ުއޞޫލުތަ

ވަނަ ދުވަުހ ފެިމީލ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި  2ވަނަ ައހަުރގެ މޭ މަހުގެ  2016ތަޢާރުުޟވާ ކަމެްއ ކަމަށްވާތީ، 

 24ޤަިޟއްޔާގެ ަދޢުވާ ފޯމު ބާޠިލްކަމަށް،  Fm-C/2016/859ބަލަމުންދާ، ފެިމލީ ކޯޓުގެ ަނންބަރު 

ނޑައެުޅނެވެ.  SC-SJ/07/2016ވާ ނަންަބރު ވަނަ ުދވަުހ ނެރެފައި 2016ނޮވެންބަރު   އަމުރުން ކަ


