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 ތަޢާރަފ ި .1

ْينَ  ه اْلعَالَمه ه َرب  ٍد َوَعلَي آلههه َوَصْحبههه  ؛اَْلَحْمدُ لِله َوالصَّالَة َوالسَّالَم َعلَي نَبهي هنا ُمَحمَّ

ْينأَ   .ْجَمعه

ތެރ2013ޭމިިރިޕޯޓަކީި ކަންތައްތަކ ގެިދިވެހިިރާއްޖޭގެިސ ިވަނަިއަހަރި  ޕްރީމްިކޯޓ ންިކ ރެވިފައިވާިމ ހިއްމި 

އޮނިގަނޑި ކޯޓ ގެިިޕްރީމްސ ިވަނަިއަހަރ ގެިއަހަރީިރިޕޯޓެވެ.ިމިިރިޕޯޓ ގައ2013ިިިމައްޗައްިބަލާލައިިތައްޔާރ ިކ ރެވިފައިވާި

ިކޯޓ  ިގޮތާއި، ިވަޞީލަްތތައްއެކ ލެވިގެންވާ ިިއންސާނީ ިިގެ ިކޯޓަްށ ިހިިގިިއަހަރ ތެރޭހަމަޖެހިަފއިވާގޮތާއި، ިއާމްދަނީއާއި ިލބ ނ 

ިއަހަރ ސ ިި،އިޚަރަދާ ިމައްސަލަތަކާއި، ިކޮށްެލވޭ ިފާހަގަ ިފައިވާ ިނިންމާ ިކޯޓ ން ިއަމ ރ ިތެރޭޕްރީމް  ،ތަކާއިނެރެވ ނ 

ސިޓީިތަކާއި،ޤަވާޢިދ ، ތަކާއިސަރކިއ ލަރ ކޯޓާއިިކޯޓ ގެިފަނޑިޔާރ ންގެިމަޖިލީހ ގެިމަސައްކަތްޕ ޅ ތަކަށްިިއިިސ ޕްރީމްިކާތަޢާއްމި 

 އަދިިކޯޓ ގެިމަސައްކަތްތައްިހިންގ މ ގައިިދިމާވެފައިވާިގޮންޖެހ ންތަކަށްިއަިލއަޅ ވާލެވިފައިވާނެއެވެ.ބަލައިލެވިފައިިވާނެއެވެ.ި
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ިކޯޓްިހިންގ ންި .2

ި ިއަސާސީގެ ިޤާނޫްނ ިރާއްޖޭގެ ިމާއްދާގައިވ145ަދިވެހި ިސ ނަ ިމަތިން ިގޮތ ެގ ިެބްނޗްވަނީިވާ ިކޯޓްގެ ޕްރީމް
އަލްއ ސްތާޛި ިއޮނަރަބަލްތަމަިފަނޑިޔާރ ގެިމަޤާމަށްިއްއ ދިވެހިިރާއްޖޭގެިގައިިއެކ ލަވާލެވިފައެވެ.ިމިިގޮތ ނ2010ިްއޮކްޓޯބަރި

ޙ ސައިންިވަނީިއައްޔަނި  ފާއިޒި  ކ ލެވިގެންިވަނީިތިރީގައިާވިޕްރީމްިކޯޓ ގެިބެންޗްިއެކ ރެވިފައެވެ.ިދިވެހިިރާއްޖޭގެިސ އަޙްމަދި 
ިމައްޗަށެވެ.ިިފަނޑިޔާރ ންގ7ިެ

ިއ އްތަމަިފަނޑިޔާރ ިއޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛ ިއަޙ މަދ ިފާއިޒ ިޙ ސައިން
ިސަޢީދ هللاިފަނޑިޔާރ ިއޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛ ިޢަބ ދ 

ިރީފި ޢަهللاިނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛ ިޢަބ ދ ފަނޑިޔާރ ިއޮ
ިޢަލީިޙަމީދ ިމ ޙައްމަދ ިިފަނޑިޔާރ ިއޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛ 

ިهللاބްދ ލްއ ސްތާޛ ިއާދަމްިމ ޙައްމަދ ިޢަފަނޑިޔާރ ިއޮނަރަބަލްިއަ
ިދީދީިهللاިބްދ އަޙ މަދ ިޢަިޑރ.ިނަރަބަލްރ ިއޮފަނޑިޔާ

ިދ ނާންއަޙ މަދ ިމ ޢ ތަޞިމްިޢަިފަނޑިޔާރ ިއޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛ ި
ި

ިޕްރީމްިކޯޓ ގެިއޮނިގަނޑ ިސ ި.ިށ

ގ ޅިގެން،ިފާސްިގައިިޤަރާރަކ ންިބަދަލ ގެނައ މާއ2011ިިިމާރޗ 16ިިިިޕްރީމްިކޯޓ ގެިއޮނިގަނޑަށްސ 
ިއެއްގޮ ިއޮނިގަނޑާ ިކ ރެވ ނ  ިކޯޓ ގެ ިސްޕްރީމް ިތައް ިއިދާރީ ިބަދަލ ެގނެވިފައެވެ. ިވަނީ ިތެރ2013ިޭހިންގ މަށް ިއަހަރ  ވަނަ

ި ިއޮނިގަނޑަށް ިއެއްވެސް ިއޮތީ ިބިނާވެފައި ިހިންގ ން ިއިދާރީ ިނ ވާތީ ިގެނެވިފައި ިފާސްކ ރެވ ނި ވ2011ަބަދަލެއް ިއަހަރ  ނަ
ި ިމައްޗަށެވެ. ިއޮނިގައަދިއޮނިގަނޑ ގެ ިމަޤާމ ތަކަށްިއިދާރީ ިއެއްގޮތައް ިހަމަޖެިނޑާއި ިދަނީިމ ވައްޒަފ ން ިމަސައްކަތް އްސ މ ގެ

ިިވަނީިތިރީގައިިބަޔާންިކ ރެވިފައިވާިގޮތަށެވެ.އެކ ލެވިގެންގެިއިދާރީިއޮނިގަނޑި ންިކ ރެވެމ ންނެވެ.ިސ ޕްރީމްިކޯޓ މަލީގޮތ ޢަ

ިފަނޑިޔާރ ންގެިމަޖިލީސްި .1

އޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛ ިއަޙ މަދ ިފާއިޒްިޙ ސައިންިި  ރިޔާސަތ :ިއ އްތަމަިފަނޑިޔާރި 

އޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛ ިޢަބްދ   ސަޢީދ هللاިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިފަނޑިޔާރި 

އޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛ ިޢަބްދ   ަޢރީފ هللاިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިފަނޑިޔާރި 

އޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛ ިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިފަނޑި  ލީިޙަމީދ ިމ ޙައްމަދ ިޢަޔާރި 

އޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛ ިއާދަމްިމ ޙައްމަދ ިޢަބްދ   هللاސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިފަނޑިޔާރި 

އޮނަރަބަލްިޑރ.ިއަޙ މަދ ިޢަބްދ   ދީދީهللاިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިފަނޑިޔާރި 

އޮނަރަބަލްިއަލް ިދ ނާންޢަޞިމްިއ ސްތާޛ ިއަޙ މަދ ިމ ޢ ތަސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިފަނޑިޔާރި 
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ިިޕްރީމްސ  ިިިިި ިމައިގަނޑ  ިވަނީ ިއެކ ލެވިގެން ިއޮނިގަނޑ  8ިކޯޓ ގެ ިއެކި ިދަށ ން ިޑިވިޜަންތަކ ގެ ިމި ިއަދި ިމައްޗަށެވެ. ިމަސައްކަތްިޑިވިޜަންގެ ިއެމަސައްކަތަކަށްއެކި ިކ ރ މަށް ިޔ ނިޓ ތަކެއްިިތައް ޚާއްސަ

 ވާިގޮތްިތިރީގައިިއެވެނީއެވެ.ިއްިއެކ ލާވެލެވިފައިތަނޭިޑިވިޜަންތަކާއިިޔ ނިޓ ިހިމެއެވެ.ިސްޕްރީމްިކޯޓ ގެިއޮނިގަނޑ ގައިިއެކ ލަވައިލެވިފައި

 އޮގަނައިޒޭޝަނަލްިސްޓްރަކްޗަރ
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 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގި ޚާއްސަ ކަންތައްތައް:ވަނަ  3201ނ. 

ިވަޑައިގަތ މ ންި - ިކޯޓަށް ިމި ިބައިވެރިން ިޕްރޮގްރާމް"ިގެ ިލީޑަރޝިޕް ި"ޔޫތ  ިހިންގި ިފަރާތ ން ިގެ ިހައ ސް ޑިމޮކްރަސީ

ކޯޓ ގައިިހިނގަމ ންދާިކޯޓ ގެިމަސައް ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ  ސެޝަނެއް  ކަތްތަކާއިި،

ބައިވެރިން  45ގައެވެ. މި ސެޝަންގައި  2013ޑިސެމްބަރ  04ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ސެޝަން ބޭއްވިފައިވަނީ 

 ހިމެނުނެވެ.

ކޯހުގެ ދަރިވަރުންނަށް މި ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ޤާނޫނީ ކުއްލިއްޔާއިން ހިންގާ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގެ ޑިގްރީ  -

 26މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ  ސެޝަނެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ސެޝަން ބޭއްވިފައިވަނީ 

 ދަރިވަރުން ހިމެނުނެވެ. 64ގައެވެ. މި ސެޝަންގައި  2013ޑިސެމްބަރ 

ި  
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ި

ި  

 ސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިވެބްސައިޓްި
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މަޤާމ ތަކ 2013ިިރ.ި ިގެިރަޖިސްޓްރީިހަމަިޖެހިފައިވާިގޮތްިވަނަިއަހަރި 

ިފަނޑިޔާރ 2010ި ިއަހަރ  ިސ ވަނަ ިފާސްކ ރެވ ނ  ިމަޖ ލީހ ން ިއޮނިގަނޑަށްިންގެ ޕްރީމްކޯޓްގެ
ިބޭނ ންވާިމަޤާމ ތައްިދެނެަގނެިެއމަޤާމ ތައްިއ ފައްދައިިއަދިި އަމަލ ކ ރަށްފެށ މާއިިއެކ ިއޮނިަގނޑ ގައިވާިގޮތަށްިކޯޓ ިހންގ މަށް

މިިގޮތ ންިސްޕްރީމްިކޯޓ ގެިމަޤާމ ތަކ ގެިއެިމަޤާމ ތަކަށްިމ  ވައްޒަފ ްނހޯދައިިހަމަކ ރ މ ގެިމަސައްކަތްިމިހާރ ަދނީިކ ރެވެމ ންނެވެި.
ިދަފްތަރާއިިމ ވައްޒަފ ންގެިދަފްތަަރށްިއައިސްފައިވާިބަދަލ ތައްިތިރީަގއިިއެވަނީއެވެ.ި

ި

ވަނަިއަހަރ ިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގައިިހ ރިިމަޤާމްތައ2013ިް  
އޮތްިއަި ދަދ ިމިހާރި   # މަޤާމ ގެިނަންި 

 01 ފަނޑިޔާރ ި 07
 02 ސެކްރެޓަރީިޖެނެރަލްި 01
 03 ރަޖިސްޓްރާރ 01
 04 އެސިސްޓެންޓްިރަޖިސްޓްރާރ 01
 05 ކޯޓްިއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 01
 06 ޑެޕިއ ޓީިލީގަލްިއޮފިސަރ 03
 07 ޑެޕިއ ޓީިޑިރެކްޓަރ 01
 08 ލީގަލްިއޮފިސަރ 03
 09 އެސިސްޓެންޓްިޑިރެކްޓަރ 06
 10 އެސިސްޓެންޓްިލީގަލްިއޮފިސަރ 04
 11 ސީނިއަރިކޮމްޕިއ ޓަރިޕްރޮގްރާމަރ 01
 12 އެސިސްޓެންޓްިކޮމްޕިއ ޓަރިޓެކްނީޝަންި 01
 13 ސީނިއަރިބަޖެޓްިއޮފިސަރ 01
 14 ކޭސްިރިޕޯޓަރ 01
 15 ކޯޓްިމާސްޓަރ 02
 16 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ 18
 17 ބަޖެޓްިއޮފިސަރި)ޓ( 01
އ ޓަރިޓެކްނީޝަންި)ޓ(ކޮމްޕި 01  18 
 19 ކޯޓްިއޮފިސަރ 03
 20 އޮފީސްިއެސިސްޓެންޓްި 02
 21 މަސައްކަތ ި 02
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އެކ ލަވާލާފައިވާިއިންސާނީިވަޞީލަތްތަކ ގެިޕްލޭންިިވަނަިއަހަރަށ4201ިިް  

ސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިއިދާރީިއޮނިގަނޑަށްިއިތ ރ ކ ރަން/އ ފައްދަށްިބޭނ ންވާިމަޤާމ ިވ2014ިަ މަޤާމ ތަކ ގެިއަދަދ ިތަކާއިިނަިއަހަރި   

 މަޤާމ  ޑިވިޜަން/ިސެކްޝަން/ޔ ނިޓ  އަދަދ 

 އެސިސްޓެންޓްިޑިރެކްޓަރި އިންޓަނޭޝަަނލްިކޯޕަރޭޝަންިޑިވިޜަން 01

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ އިންޓަނޭޝަަނލްިކޯޕަރޭޝަންިޑިވިޜަން 01

 މީޑިއަރިއޮފިސަރި)ޓ( ޕްރެސްިއެންޑްިޕަބްލިކޭޝަން 01

ކޯޕަރޭޝަންިޑިވިޜަންިލްިއިންޓަރނޭޝަނަ 01  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ 

ލީގަލްިއެފެއާޒްިޑިވިޜަން/ިޓްރާންސްލޭޝަންި 01
 ފެސިލިޓީި

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ

ިޑިރެކްޓަރިޖެނެރަލް ކޯޕަރޭޓްިމެނޭޖްމަންޓްިސަރވިސަސްިޑިވިޜަންި 01
ކޯޕަރޭޓްިމެނޭޖްމަންޓްިސަރވިސަސްިޑިވިޜަން/ި 01

 އަރ ޝީފްި
ިޓެންޓްިޑިރެކްޓަރއެސިސް

ފަނޑިޔާރ ންގެިމަޖްލީސް/ިފަނޑިޔާރ ންގެި 07
 މަޖިލީސްިސެކްރެޓޭރިއެޓްި

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ

ފަނޑިޔާރ ންގެިމަޖްލީސް/ިފަނޑިޔާރ ންގެި 07
 މަޖިލީސްިސެކްރެޓޭރިއެޓ

 ލީގަލްިއޮފިސަރ

ޕްރޮޓޯކޯލްިޑިވިޜަން/ިސެކިއ ރިޓީއާއިިބެހޭި 01
 ޔ ނިޓް

 ކޯޓްިމާސްޓަރ

ޕްރޮޓޯކޯލްިޑިވިޜަން/ިސެކިއ ރިޓީއާއިިބެހޭި 01
 ޔ ނިޓ

 އެސިސްޓެންޓްިޑިރެކްޓަރ

ފޮރިންިޕްރޮޓޮކޯލްއާއިިޕްރޮޓޯކޯލްިޑިވިޜަން/ި 01
 ބެހޭިޔ ނިޓި 

 އެސިސްޓެންޓްިޑިރެކްޓަރ

ފޮރިންިޕްރޮޓޮކޯލްއާއިިޕްރޮޓޯކޯލްިޑިވިޜަން/ި 01
 ބެހޭިޔ ނިޓްި

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ

ޑިވިޜަން/ިސެކިއ ރިޓީއާއިިބެހޭިިޕްރޮޓޯކޯލް 01
 ޔ ނިޓ

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ

ކޯޕަރޭޓްިމެނޭޖްމަންޓްިސަރވިސަސްިޑިވިޜަން/ި 01
 ބަޖެޓް

 އެސިސްޓެންޓްިބަޖެޓްިއޮފިސަރ
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ކޯޕަރޭޓްިމެނޭޖްމަންޓްިސަރވިސަސްިޑިވިޜަން/ި 01
 ހިއ މަންިރިސޯސްިމެނޭޖްމަންޓްި

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ

ޓްިމެނޭޖްމަންޓްިސަރވިސަސްިޑިވިޜަން/ިިކޯޕަރޭ 01
 ބަޖެޓްިއެންޑްިޕްރޮޕަޓީިމެނޭޖްމަންޓްި

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ

ކޯޕަރޭޓްިމެނޭޖްމަންޓްިސަރވިސަސްިޑިވިޜަން/ި 01
 ލައިބްރަރިި

 އެސިސްޓެންޓްިޑިރެކްޓަރ

ކޯޓްިސަރވިސަސްިޑިވިޜަން/ިކޭސްިމެނޭޖްމަންޓްި 03
 ި އެންޑްިޓައިޕިންގިޕޫލްި

ލްިއޮފިސަރލީގަ  

މޮނިޓަރިންގިއެންޑްިފަނޑިޔާރ ންގެިމަޖްލީސް/ި 01
 އިވެލ އޭޝަންިޔ ނިޓްި

 އެސިސްޓެންޓްިޑިރެކްޓަރ

މޮނިޓަރިންގިއެންޑްިިފަނޑިޔާރ ންގެިމަޖްލީސް/ި 01
ިިއިވެލ އޭޝަންިޔ ނިޓް  

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ

ސްޓްރެޓަޖިކްިޕްލޭނިންގިއެންޑްިޓްރޭނިންގި 01
ޝަލްިޓްރެއިނިންިޔ ނިޓްިޑިވިޜަން/ިޖ ޑީ  

 ޑިރެކްޓަރ

ިިސްޓްރެޓަޖިކްިޕްލޭނިންގިއެންޑްިޓްރޭނިންގ 04
 ޑިވިޜަންި

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ

 ލީގަލްިއޮފިސަރ ޖަސްޓިސްިކައ ންންސިލްިޑިވިޜަން/ިޕޮލިސީިޔ ނިޓްި 01
ރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަ ޖަސްޓިސްިކައ ންންސިލްިޑިވިޜަން/ިޕޮލިސީިޔ ނިޓްި 01  
ކޯޕަރޭޓްިމެނޭޖްމަންޓްިސަރވިސަސްިޑިވިޜަން/ި 01

 ބަޖެޓްިއެންޑްިޕްރޮޕަޓީިމެނޭޖްމަންޓްި
 ޑްރައިވަރ

 ޖ މްލަި  43

ި

މަޤާމ ތަކ ގެިރަޖިސްޓްރީއަށްިއައިިބަދަލ 2013ިި ިވަނަިއަހަރި 

ިިިއެއްނ ވެއެވެ.އެއްވެސްިމަޤާމެއްިއިތ ރ ކޮށްފަވަނަިއަހަރ ިމަޤާމ ތަކ ގެިރަޖިސްޓްރީިއަށ2013ިިް  

ިި



ރިޕޯޓ ިިއަހަރ ިިި-ކޯޓ ިރާއްޖޭގެިސްޕްރީމްިިވެހިިދި 9  
 

ިއިންސާނީިވަސީލަތްތައްި

ތަކާއިިބެހޭިކޮމެޓީިއެކ ލަވަިއލެވިިމްކޯޓ ގައިިވަނީިއިންސާނީިވަސީލަތްވަނަިއަހަރ ތެރޭިސްޕްރ2012ިިީ 

ހިގަންފަށާފައެވެ.ިމިިކޮމެޓީިއ ފެދ މ ގެިސަބަބ ންިސްޕްރީމްިކޯޓ ގެިމަޤާމ ތަކަށްިމ ވައްޒަފ ންިހޮވ މަާށއިިއަދިިމ ވައްޒަފ ންނާއިި

ިމައްސަލަތަކަށްިއަވަސްިހައްލެއްިހޯދ ނެވެ.ިިގ ޅ ންހ ރިި

ސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިމ ވައްޒަފ ންގެިރަޖިސްޓްރީިހަމަޖެހިފައިވާިގޮތ3201ިިް ވަނަިއަހަރި   

 ސެކްރެޓަރީންިފެށިގެންިމަތީގެިމަޤާމްތަކަށްިހަމަޖެއްސިިމ ވައްޒަފ ންި
ިމ ވައްޒަފ ގެިނަންި ިހަމަޖެއްސިިތާރީޚްި   # ހަމަޖެއްސިިމަޤާމްި

ފީޤްިޝަިهللاިޢަބްދ   01 އެސިސްޓެންޓްިޑިރެކްޓަރ 04.06.2013 
 02 އެސިސްޓެންޓްިޑިރެކްޓަރ 09.05.2013 ޢަބްދ ލްިޖަލީލްި

އަޙްމަދ ިهللاިއަޒ މ   03 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ 29.12.2013 
 

 ސެކްރެޓަރީންިފެށިގެންިމަތީގެިމަޤާމްތަކ ންިބަދަލ ކ ރެވ ނ ި
ިބަދަލ ކ ރެވ ނ ިމ ވައްޒަފ ގެިނަންި ިހ ރިިމަޤާމްިކ ރިންި ިބަދަލ ކ ރެވ ނ ިމަޤާމްި # 

ިފާތިމަތ ިޔ މްނާި ިޑެޕިއ ޓީިލީގަލްިއޮފިސަރ ިލީގަލްިއޮފިސަރ 01 
ިމަރިޔަމްިޝަމްޢާިއިސްމާޢީލްި ިއެސިސްޓެންޓްިލީގަލްިއޮފިސަރ ިޑެޕިއ ޓީިލީގަލްިއޮފިސަރ 02 

 

ތަކަށްޓަކައިިންިސަބަބ ިއެދިގެންިއަދިިއެހެނިހެިސެކްރެޓަރީންިފެށިގެންިމަތީގެިމަޤާމްތަކ ންިއަމިއްލައަށްި
މ ވައްޒަފ ންި  ވަކިކ ރެވ ނި 

 # ވަކިކ ރެވ ނ ިސަބަބ ި ވަކިކ ރިިމ ވައްޒަފ ި ވަކިކ ރިއިރ ިހ ރިިމަޤާމްި
ލީގަލްިއޮފިސަރޑެޕިއ ޓީި ޝިފާލާިޢާއިޝަތ ި   01 އެދިވަޑައިގަތ ންި 
ލީގަލްިއޮފިސަރޑެޕިއ ޓީި ފަރ ހީޒާ   02 އެދިވަޑައިގަތ ންި ފާތިމަތި 

ގަލްިއެސިސްޓެންޓްިލީ
 އޮފިސަރި

މަސްދ ވަހ ގެިމ ސާރަިނ ލިބ05ިިޭ އާމިނަތ ިއާސިފާި
ޗ އްޓީއެއްިނެންގެވ މާިގ ޅިގެންި

ޝަރ ޢީދާއިރާގެިމ ވައްޒަފ ންގެިޤަވާޢިދ ގެި
ވަނަިމާއްދާގެިދަށ ނ156ިިްގ2011ިިެ  

03 

 04 އެދިވަޑައިގަތ ންި މ ޙައްމަދ ިޝާމީންިޢަލީި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ
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މަސައްި މ ވައްޒަފ ކަތ ިޅ.ިއޮފީހި  ންިގައިިފާހަގަިކ ރެވ ނި   

ސަސާއަށްިއެންމެިޯކަޓށާއިިއަދިިމ ޅިިމ ވައްިބ ރަކޮށްިމިިއަހަރ ތެރޭިކޯޓ ގެިހ ރިހާިމ ަވއްޒަފ ންވެސްިވަރަށް

ިގޮތައްި ިކ ަރންޖެހެއެވެިމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަންފައިދާހ ރި ިޚިދ .ިއ ފަލާއެކ ފާހަގަ ިފަރާތ ން ިމ ވައްޒަފ ންގެ ިކޯޓ ގެ މަތެްއިއަދި

ވީމާިިލބޭކަންެވސްިފާހަގަިކ ރަމެވެި.ިންއެއްބާރ ލ އެންމެިފ ރިހަމައަށްިބޭނ ންވެއްޖެކޮންމެިވަޤ ތެއްގައިިމ ވައްޒަފ ންގެިފަރާތ ންި

ކޯޓ ގެިހ ރިހާިމ ވައްޒަފ ންވެސްިޖ މްލަގޮތެއްގައިިއިޙ ލާސްތެރިކަމާއެކ ިމަސައްކަތައްިފަރ ވާތެރިކަންިބަހައްޓައިގެންިއަހަރ ތެރޭި

ިސައްކަތްކޮށްފައިވާކަންިފާހަގަިކ ރަމެވެ.މަ

 

ިއެކިިއެކިިޕްރޮޖެކްޓްތައްި.3ި

ޝަރ ޢީިދާިއރާއަށްި ތެރޭިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިފަރާތ ންިއެއްވެސްިޕްރޮޖެކްޓެއްިހިންގިފައެއްިނ ވެއެވެި. މިިއަހަރި 

ިޑިޕާޓްި ިފަރާތަކީ ިގެންދާ ިހިންގަމ ން ިރާވާ ިޕްރޮޖެކްޓްތައް ިއެކިއެކި ިހިއްގޭ ިޖ ޑީޝަލްިއަމާޒ ކޮށްގެން ިއޮފް މެންޓް

ިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެވެ.ި

ި

 އެކިިއެކިިއެގްރީމެންޓްތައްި .1
މިިކޯޓ ންިއެގްިރމެންޓެއްގައިިސޮއިިކ ރެވިފައެއްނ ވެއެވެ.ި ތެރޭިބޭރ ގެިއެއްވެސްިފަރާތަކާއިިދެމެދި  ިމިިއަހަރި 

ި
 ބޭރ ގެިއެހީި .2

ިތެރޭިއެހީއެއްވެފައެއްިނ ވެއެވެ.ިބޭރ ގެިއެއްވެސްިޤައ މަކ ންިނ ވަތަިޖަމާއަތަކ ންިމިިކޯޓަށްިމިއަަހރ 

 

 

ި

 

ި
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 ޓްރެއިނިންގިތައްި

 ިިިިިވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު ޓްރޭނިންގތައް: 2013

ިިިިިި 

ބައިވެރިވިި
 މ ވައްޒަފ ންި

 # ޓ ރެއިނިންގްިޕްރޮގްރާމްި ފަރާތްި ހިންގި ފެށިިތާރީޙް މ އްދަތ 

އަޙްމަދ ިއިބާދ ،ި
މ ޙައްމަދ ިޝާމީންި

 ޢަލީ،ިޢާއިޝަތ 

ފިރ ޒާ،ިލިޝާނާި
 އަހްމަދ 

 2013ޖެނ އަރީި 05 ދ ވަސް 1
ޑިޕާޓްމަންޓްިޖ ޑީޝަލްި
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންި

 1 މެނޭޖްމަންޓް ޓައިމް

ފަޒްލާިމ ސްތަފާ،ި
ފިރ ޒާ،ި ޢާއިޝަތި 

 އަޙްމަދ ިޚަލީލްި
    

ޑިޕާޓްމަންޓްިޖ ޑީޝަލްި
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންި

 2 މެނޭޖްމަންޓްިސިސްޓަމްި ލެޓަރ-އީ

 2013 ފެބްރ އަރ07ީ ދ ވަސ1ިިް ރާހީމްިއާސިޔަތ ިއިބް
ޑިޕާޓްމަންޓްިޖ ޑީޝަލްި
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންި

ފައިނޭންޝަލްިރިޕޯޓްތައްި
 ތައްޔާރ ކ ރާނެގޮތ ގެިޓްރޭނިންގ

3 

އަޒްހާންިފަހ މީިއަދިި
 ރައ ފާިހައިދަރ ި

 2013 ފެބްރ އަރ26ީ ދ ވަސ2ިިް
ޑިޕާޓްމަންޓްިޖ ޑީޝަލްި
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންި

 4 ސްިމެނޭޖްމަންޓްިސްކިލް

 2013 އޭޕްރީލ02ް ދ ވަސ2ިިް މަރިޔަމްިޝަފީނާި
ޑިޕާޓްމަންޓްިޖ ޑީޝަލްި
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންި

 5 ކަސްޓަމަރިސަރވިސްި

އަޙްމަދ ިއަންވަރ ،ި
 އިބްރާހީމްިޝަރީފްި

 2013 އޭޕްރީލ23ް ދ ވަސ2ިިް
ޑިޕާޓްމަންޓްިޖ ޑީޝަލްި
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންި

 6  މޯޓިވޭޝަން

 2013 އޯގަސްޓ29ް ދ ވަސ1ިިް މ ޙައްމަދ ިއަޙްސަން
ސިވިލްިސަރވިސްި
ޓްރެއިނިންގި
  އިންސްޓިޓިއ ޓް

 7 ޓީމްިބިލްޑިންގ
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 ކޯޓ ގެިޢިމާރާތާއިިމަރާމާތްި

ިިިިި ިދެވިފައިވާ ިމިހާރ  ިހިންގ މަށް ިކޯޓ  ިސ ޕްރީމް ިރާއްޖޭގެ ިޖ މްހޫރިއްޔާިިޢިމާރާތަކީދިވެހި ިރައީސ ލް ކ ރީގައި
ކ ރެވިފައިވާ މިިޢިމާރާތަކީިކޯޓެއްިހިންގ ަމށާއިިއަދިިއިދާރީިމ ވައްޒަފ ންތަކެއްިިދިރިއ ޅ އްވ މަށްޓަކައިިތައްޔާރި  ޢިމާރާތެއްިކަމ ނިް،

މަސައްކަތްިކ ރ މަށްިއެންމެިއެަކށީގެންވާިގޮތައްިފަރ މާކ ރެވިފައިވާިޢިމާރާތެއްިިޫނންކަމ ންިަތނ ެގިދަތިކަންިވަީނިކ ރިމަތިި
ިކޯ ިސ ޕްރީމް ިނައްތާލ މަށްޓަކައި ިދަތިތައް ިމި ިވެފައެވެ. ިހަމަޖެހިފައި ިބިމެއް ިހިންގ މަށްޓަކައި ިކޯޓެއްިިވ މާއެކ ޓ ގެ އެބިމ ގައި

ކަމެއްިކަމ ގައިިދެކެމެވެި. ބޭނ ންކ ރަމ ންގެންދާިސ ޕްރީމްިހިންގޭނެިފަދަިޢިމާރާތެއްިބިނާކ ރ މަކީިމ ހިއްމި  މީގެިއިތ ރަށްިމިހާރި 
ވިފައިވާިތަނަކަށްިވ މ ންިޢިމާރާތްިބާވެިބޮޑެތިިމަރާމާތްތަކެއްިކޯޓ ގެިޢިމާރާތަކީިމީގެިއެތައްިއަހަރ ތަކެއްިކ ރިންިޢިމާރާތްިކ ރެ

ިދ ވަސްވ މ ން ިމިގޮތ ން ިކ ރަމެވެ. ިފާހަގަ ިޖެހިފައިވާކަން ިމިހާރ  ިިޢިމާރާތްިކ ރަން ިހަލާކ ވެެގންދާ ިމަރާމާތި ބާވެ ިތަންަތން
ތަކެއްިކ ރަންޖެހިފައިިވެއެވެ.ި ިދިމާވެފައިވާިމައްސަލައިގެިސަބަބ ންިވޯލްިޢިމާރާތ ގެިއޭސީިތަކަށްކ ރ މަށްޓަކައިިބޮޑެތިިޚަރަދި 

ޕޭޕަރތައްިދަނީިހަލާކ ވަމ ންނެވެ.ިއަދިިތަނބ ތަކ ގެިބައެއްދިމާލ ްނިކ ލަފޮޅި،ިތަނބ ތަކ ގެިރީތިކަްނވަނީިގެއްލިފައެވެ.ިއޭސީި
ކ ރ މ ގެިމަސައްކަތްިކ ރ މ ގެިތެރޭގައިިސީލިންގިަވނީިަވރަށްިބޮޑަ ޢިމާރާިމަރާމާތި  ކ ޑަދޮރ ތަކ ގެިބައެްއިިތ ގެށްިަހލާކ ވެފައެވެި.

ިއަޅާފައިވާި ިހިފެހެއްޓ މަށް ިބިއްލޫިރ ިގޮޅިތަކ ގެ ިބައެއް ިލައްވާަފއިވާ ިބިްއލޫރި ިދޮރ ފަތްތަކަށް ިވަރ ނީސްކެނޑި ދޮރ ފަތްތަކ ގެ
ިފީވެިފެންލީކ ވ މ ގެިމަްއސަލަވެސްިމިހާރ ވަނީިކ ރިމަތިިވެފައެވެ.ިިފަތިތައް
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ހިންގަނ2013ިިް މަސައްކަތްތައްިއަދިިނިމިފައިވާިމިންވަރި މ ިިނިންމާފައިވާިބައެއްިިވަނަިއަހަރި  ހިންމި   

 

 މަސައްކަތްި ސްޓޭޓަސްި
ިކ ރިއަށްދަނީ  ކޯޓ ގެިނިންމ ންތައްިތަރ ޖަމާކ ރ ންި

އިޢ ލާންކޮށްިއަންދާސީިހިސާބ ިހ ށައަޅާފައި،ިމިހާރ ިފަޑިޔާރ ންނާއިި -
ިޙިއްސާކ ރ މަށްިފޮނ ވިފައިިވެއެވެ.

ިކ ރިއަށްދަނީ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިމައިގޭޓ ގެިޖެކްިބަދަލ ކ ރ ންިސ   
ވަނައަހަރ ިބަޖެޓ ގައިިފައިސ2013ިިާއިޢ ލާންކޮށްިއަންދާސީިހިސާބ ިޯހދިފައި،ި -

 ނެތިގެންިމިމަސައްކަތްިނ ކ ރެވިަފއި
ިނިމިފައިި ިހެދ ންިިއައިޓީިސެކްޝަނަށްިވަކިިރޫމެއްކޯޓ ގައިި

- ި ިވަކިންޚާއްޞަ ިތިއްބެވ ަމށްޓަަކއި ިބޭފ ޅ ން ިޖަހައިިއައިޓީ ިޕާޓިޝަން ތަނެއް
 ވަކިކ ރ ންި

ިކ ރިއަށްދަނީ ިކޯޓަށްބޭނ ންވާިސޮފްޓްވެއާރތައްިހޯދ ންި
ިނަމަވެސްި - ިކ ރެވ ނެވެ. ިއެގްރިމެންޓް ިބަޔާކާޙަވާލ ކޮށް ިހޯދ މަށް ސޮފްޓ ވެއާރ

 ސަޕްލައިކ ރަންޖެހޭިދ ވަހަށްިސޮފްޓްވެއާރިސަޕްލައިިކޮށްދީފައެއްިނ ވެއެވެ.
ިކ ރިއަށްދަނީ ިއަށްިޗާޕްކ ރ ނ2010ިްނ2008ިިްޓ ގެިނިންމ ތައްިސ ޕްރީމްިކޯ

- ި ިނިންމ ންތައް ިކޯޓ ގެ 2008ިިސ ޕްރީމް ިފަރާތެއ2010ިިްން ިޗާޕ ކ ރާނެ އަްށ
ހ ށައަޅާނެިފަރާތެއ2ިިްހޯދ މަށްި އިޢ ލާންިކޮްށގެންވެސްިއަންދާސީިހިސާބި  ފަހަރި 
 ނ ވިއެވެ.

ިނިމިފައި ިގަތ ން.ކޯޓަށްިވޭނެއްި
 ގެިމަސައްކަތްިކ ރެވިފައިވެއެވެ.މިކޯޓަށްިއައ ިވޭނެއްިގަތ މ  -

ިނިމިފައި ިފަޑިޔާރ ންގެިކާރ ތައްިމަރާމާތ ކ ރ ން.
 ފަޑިޔާރ ންގެިހ ރިހާިކާރ ތަކެއްިމަރާމާތ ކޮށްިނިމިފައިިވެއެވެ. -
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ގެިމަޖިލީހ ންިވަނަިއަހަރ ިދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިފަނޑިޔާރ ނ2013ިްވޭތ ވެދިޔަި

ިތައް.ޕ ޅ ިމަސައްކަތްިއްޞަިކ ރެއްވިިބައެއްިޚާ

ިމ ސް ިބާރ ގެ ިއިންޞާފ ގެ ިއެޢަދ ލ  ިދެމެހެއްޓ މާއި ިޢަދ ލ ންިތަޤިއްލ ކަން ިހަމަހަމަކަމާއެކ  ިމެދ ގައި ިމެންގެ

ިޤާއިމ  ިއިންޞާފ  ިކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައި، ިނެގެހެއްޓ ން ިވެރިކަން ިޤާޫނނ ގެ ިކޯޓ ތަކ ރ މާއި ިއާއި ިދާއިރާ ކާއިިޝަރ ީޢ

ދާއިރާިހަރ ދަނާިިތ ންިމިދާއިރާގެިބެލެނިވެރިޔާގެިހައިސިއްޔަިދެނެަގނެިޝަރ ޢީިދާިޮގންޖެހ ންތައްފަނޑިޔާރ ންނަށްިދިމާވަމ ން

ނޑިޔާރ ންގެިމަޖިލީހ ގެިބައްަދލ ވ މެއްިފަިދިވެހިރާއްޖޭެގިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެމ ގެިގޮތ ންިށްިކ ރަންޖެހޭިކަންކަްނިަކނޑައެޅ ކ ރ މަ

ިބޭއްވެހަފ  ިދ ވަހ  ިދެ ިިތާއަކ  ިމިގޮތ ން ިވޭތ ވެއެވެ. ިފަނޑ2013ިިދިޔަ ިއަހަރ  ިވަނަ ިމަޖިލީހ ގެ ވ ްނިބައްދަލ 91ިޔާރ ންގެ

އަދިިމީގެިއިތ ރ ންި އިދާރީިކަންކަންިއެންމެިއެދެވޭިގޮތ ގައިިރާވައި،ިބޭއްވ ނެވެި. ޤާއިމ ކ ރ މ ގެިބާރ ގެިއާއްމި  އިންސާފި  ަޢދ ލި 

ި ިިޑޕާޓްމަންޓް ިބެލެހެްއޓ މަށްޓަކައި ިއެޑްމިނިހިންގައި ިޖ ޑީޝަލް ިކ ރައްވަމ ްނގެސްޓްރޭޝަނ އޮފް ިމަސައްކަތްތައްން ިންދަވާ

ިކ ރެވިގެންިސ ޕްރީމްމަސައްކަތްތަކާިބެހޭގޮތ ންިމަޝްަވރާކ ރ މަށްިހަފ ތާގެިވަކިިދ ވަހެއްިޚާއްޞަބައްލަވައިިއެިމ އައްސަސާގެި

މަޖިލީހާއިިޑިޕާޓްމަ ޕޮލިސީިލެވެލްިބައްދަލ ވ ންތަކެްއިިޝަނާއެކ ންޓްިއޮފްިޖ ޑީޝަލްިއެޑްމިނިސްޓްރޭކޯޓ ގެިފަނޑިޔާރ ންގެިޢާއްމި 

ިވޭތ ވެިއެވެ.ިބޭއްވިފައިވެ ިދިމިގޮތ ން ިދިވެހިރާއްޖޭގ2013ިެޔަ ިއަހަރ  ިފަނޑިޔާރ ންިވަނަ ިކޯޓ ގެ މަޖިލީހ ންިިގެސ ޕްރީމް

ިނިންމަވާފައިވާިމ ހިއްމ ިނިންމެވ ންތައްިތިރީގައިިފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

ި

  ިހ ިމައްސަލަ ިކޯޓަށް ިސ ޕްރީމް ިހ އްދަދިވެހިރާއްޖޭގެ ިިއަށްށަހެޅ މ ގެ ިހ ށަހަޅާފައިވާ ިމެދި 118ިއެދި މައްސަލައަކާ

 އެވެ.ިއާއިިމަޝްވަރާއަށްފަހ ިގޮތެއްިކަނޑައަޅ އްވާފައިވެިފަނޑިޔާރ ންގެިދިރާސާ

 ި ިނަްނބަރ  2010/13ިިޤާނޫނ  ިޤާނޫނ (ިގެ ިއެއ47ިް)ފަނޑިޔާރ ންގެ ިަފނޑިޔާރ ން ިދަށ ން ިމާއްދާގެ ކޯޓ ންިިވަނަ

ިބަދަ މައްސަަލއަކާމެދ ިގޮތެއ14ިިްލ ކ ރ މާމެދ ިަފނޑިޔާރ ންގެިމަޖިލީހ ގައިިމަްޝވަރާކ ރެވި،ިމިފަދަިއަނެއްިކޯޓަށް

 ިއެވެ.ިނިންމަވާފައިވެ

 

ި
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 2013ފަނޑިޔާރ ންިއެއްިކޯޓ ންިއަނެއްިކޯޓަށްިބަދަލ ކ ރ ންި
 ތަފްޞީލްި

ބަދަލ ވާންި/ިބަދަލ ކ ރަންި
ކޯޓ ި  ޢަދަދ ި ހ ރިިކޯޓ ި މިހާރ  އެދ ނި 

 2 ޑްރަގްިކޯޓ ގެިޤާޟީި ކޯޓ ިކްރިމިނަލްި
 ކްރިމިނަލްިކޯޓ ގެިޤާޟީި  ޖ ވެނައިލްިކޯޓ 

5 
 ކޯޓ ގެިޤާޟީި ކްރިމިނަލް  ޑްރަގްިކޯޓ 

 ކޯޓ ގެިޤާޟީި ސިވިލް  ޑްރަގްިކޯޓ 

 ކޯޓ ގެިޤާޟީި ޑްރަގް ސިވިލްިކޯޓ ި

 ކޯޓ ގެިޤާޟީި ޑްރަގް ކްރިމިނަލްިކޯޓ ި

ވ.ިޖ ޑީޝަލްިދާއިރާގެިއިސްި
 މެޖިސްޓްރޭޓްި

ޑީޝަލްިދާއިރާގެިއިސްިގދ.ިޖ 
 މެޖިސްޓްރޭޓްި

1 

ލ.ިގަމ ިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ގެި
 މެޖިސްޓްރޭޓްިކަމަށްި

ލ.ިއިސްދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ގެި
 އިސްިމެޖިސްޓްރޭޓްި

1 

ލ.ިދަނބިދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ގެި
 އިސްިމެޖިސްޓްރޭޓްި

މެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ގެި ކ.ިގާފަރި 
 އިސްިމެޖިސްޓްރޭޓްި

1 

ޓްިކޯޓި ހ ޅ މާލޭިމެޖިސްޓްރޭ
މެޖިސްޓްރޭޓްި ނ ވަތަިތ ލ ސްދޫ

 ކޯޓަށްި

އދ.ިފެންފ ށީިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ގެި
 މެޖިސްޓްރޭޓް އިސް

1 

 ގދ.ިގައްދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓަށްި
ނ.ިހޮޅ ދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ގެި

 އިސްިމެޖިސްޓްރޭޓްި
1 

 މާލެއަތޮޅ ިޖ ޑީޝަލްިދާއިރާގެ

  އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް
 1 ގއ.ިނިލަންދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި

 1 ވ.ިތިނަދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި ވ.ިކެޔޮދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި
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 ި ިނަްނބަރ  2010/13ިިޤާނޫނ  ިގެ ިޤާނޫނ ( ިމާއްދާގ16ިެ)ފަނޑިޔާރ ންގެ ިގެިވަނަ ކޯޓ ތަކަްށިި،ދަށ ންި)ޅ(

ި ިިޢައްޔަންކ ރ މަށްފަނޑިޔާރ ން ިމިފަދަ ިމަޝްވަރާކ ރެވި، ިމަޖިލީހ ގައި ިގޮތެއްިމައްސަލައަކާމެދ 29ިފަނޑިޔާރ ންގެ

 އެވެ.ިނިންމަވާފައިވެ

ޖ ޑީޝަލްިސަރވިސްިކޮމިޝަނ ގައިި 2013އްޔަންކ ރ މަށްިޢަފަނޑިޔާރ ންި ވަނަިއަހަރި 
 ދެންނެވ ނ ިކޯޓ ތައްި

 ތަފްޞީލްި

ކޯޓ ި  ތާރީޚްި ޢަދަދ ި އައްޔަންކ ރަންިއެދ ނި 

 21.01.2013 1 ހއ.ިހޯރަފ ށިިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(

   1 ސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(ހއ.ިތަކަންދޫިމެޖި

   1 ހދ.ިކ ރިނބީިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(

   1 ހދ.ިނޭކ ރެންދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(

   1 ހދ.ިކ ޅ ދ އްފ ށިިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(

   1 ށ.ިކަނޑިތީމ ިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(

   1 މެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(ިށ.ިބިލެއްފަހި

   1 ށ.ިނަރ ދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(

   1 ނ.ިލަންދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(

   1 ރ.ިވާދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(

   1 ރ.ިރަސްގެތީމ ިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(

   1 ކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(ބ.ިމާޅޮހ ިމެޖިސްޓްރޭޓްި

)މެޖިސްޓްރޭޓް(    1 ޅ.ިކ ރެންދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓި 

   1 އދ.ިމަހިބަދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(

   1 އދ.ިދަނގެތީިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(
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   1 ވ.ިކެޔޮދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(

   1 )މެޖިސްޓްރޭޓް(ތ.ިތިމަރަފ ށީިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި

   1 ތ.ިވޭމަންޑޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(

   1 ތ.ިކިނބިދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(

   1 ލ.ިއިސްދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(

   1 ގއ.ިދާންދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(

   2 ޓް(ގދ.ިގައްދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭ

   1 ޏ.ިފ ވައްމ ލަކ ިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(

   1 މ.ިމ ލީިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)ިމެޖިސްޓްރެޓް(

   1 ސ.ިމީދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(

   1 މެޖިސްޓްރެޓް( ށ.ިފޯކައިދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)އިސް

 1 ރެޓް(މެޖިސްޓް ތ.ިގާދިއްފ ށިިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)އިސް
  

 1 މެޖިސްޓްރެޓް( ރ.ިކިނޮޅަހ ިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)އިސް
  

 

 ެިއ ިމައްސަަލއެއް ިހ ށަހެޅިފައިވާ ިފެނިއްޖެނަމަިކޯޓަކަށް ިކަމެއްކަމަށް ިފ ށ އަރާނެ ިމަސްލަޙަތ  ިހިންގ މަކީ ި،ކޯޓެއްގައި

ިއެ ިިނ ވަތަ ިކޯޓ ގައި ިހ ށަހެޅިފައިވާ ިމައްސަލަ ިބާވަތ ން ިއޭގެ ިމައްމައްސަލައަކީ ިއެ ިއިދާރީގޮތ ންިސަލަ ހިންގ މ ގައި

ގޮތަކީިލަެއއްިހިންގ މ ގައިިއެންމެިމަޞްމައްސަިނ ވަތަިއެި،ކަމ ގައިވާނަމަިދަތިތަކެއްިހ ރިިމައްސަލައެއް ބޮޑި  ލަަޙތި 

ފަދަިސަަބބެއްިެމދ ވެރިވެގެންިއެިިނ ަވތަިބ ނެވިދިޔަި،ކޯޓަށްިެފނިއްޖެނަމަިއެހެންިކޯޓަކަށްިތަޙްވީލ ކ ރ ންކަަމށްިއެ

މައްސަލައެއްިހިންގޭނެިގޮތްިހަަމޖައްސައިދިނ މަށްިިމަރ ޙަލާގެިކޯޓެއްގައިިއެިސަލައެއްިހ ށަހެޅިފައިވާިކޯޓާިއެއްމައް

ިޙާލަ ިއެފަދަ ިހ ށަހަޅައިފިނަމަ، ިޚަޞްމަކ  ިތްއެމައްސަލައިގެ ިރިޢާޔަތްކޮށް ިނަްނބަރ ިތަަކށް ިކޯޓ ގެ ސ ޕްރީމް

2012/03/SCިިެމައްސަލަިއެއްިކޯޓ ންިއަނެއްިކޯޓަށްިތަޙްވީލ ކ ރ މ10ިިާި،ވަނަިނަންބަރ ގެިދަށ ނ2ިްސަރކިއ ލަރގ

 ި މެދ ިގޮތެއްިނިންމ ނެވެ.
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 ިިފޯރ ކޮށްދިނ މަށާއ ިލ އިފަސޭހަކޮށް ިޚިދ މަތްތައް ިދޭ ިރައްޔިތ ންނަށް ިދާއިރާއިން ިހިންގ މާއިި، ޝަރ ޢީ ކޯޓ ަތކ ގެ

ިޢަަމލ ކ ރެވެމ ޝަރީޢަ ިގޮތ ން ިހަރ ދަނާކ ރ މ ގެ ިއިޖ ރާއާތ ތަްށ ިއ ޞޫލ ތަށްިތްކ ރ މ ގެ ިޤަވާޢިދ ަތކާއި ިބައެއް ންދާ

ިއަލަށްި ިއަދި ިއިޞްލާޙ ކ ރެވ ނ  ިމިގޮތ ން ިއަދި ިތަޢާރަފ ކ ރެވ ނެވެ. ިއިޖ ރާއާތ ތައް ިއައ  ިބައެއް އިޞްލާޙ ކ ރެވި

ތަޢާރަފ ކ ރެވ ނ ިޤަވާޢިދ ތަކާއިިއ ޞޫލ ތަކ ގެިތެރޭގައި:

 ީގޮތަށް ހިމެނޭ ރަޖިސްޓްރަރރުން ގައި( ހ)ެ މާއްދާގވަނަ   ޤަވާޢިދުގެ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިރާގެ ޝަރުޢ 

        އިޞަލާޙްކުރުން، މާއްދާ އެ

 ްިޙާލަތްަތކ ގައިިިހ ށަހަޅާިއައ ކ ރ މަށްިހ ްއދަިފަރާތެއްގެިހ އްދަދީފައިވާިވަކާލާތ ކ ރ މ ގެިކޯޓ ގައިިސ ޕްރީމ

ިސ ޕްރީމްިިށާފައިވާފަިޢަމަލ ކ ރަންިދ ވަހ ިވަނ01ިަިޖޫނ2009ިްި،ހިަމނައިިއ ޞޫލ ިޢަމަލ ކ ރާނެގޮތ ގެ

  ޤަވާޢިދ ިފާސްކ ރ ން،ިިގެނައ މ ގެިިއޞްލާޙްިވަނ02ިަިޤަވާޢިދަށްިކޯޓ ގެ

 "ިްިމަޖިލިސްތަކ ގެިއެިއެކ ލަވާލ މާއި،ިމަޖިލިސްިފަނޑިޔާރ ންގެިބަލާނެިމައްސަލަތައްިހ ށަހެޅޭިކޯޓަށްިސ ޕްރީމ

 އ ޞޫލ ިފާސްކ ރ ން،ިބެހޭިކަނޑައެޅ މާިފަނޑިޔާރ ިބަލަހައްޓާިރިޔާސަތ 

  ިއ ޞޫލ ިޢަމަލ ކ ރާނެގޮތ ގެިބަދަލ ކ ރ މ ގައިިކޯަޓށްިއަނެއްިކޯޓ ންިއެއްިފަނޑިޔާރ ންިކޯޓ ތަކ ގެިދަށ

     ރ ން،ފާސްކ 

 ިާިދާއިރާއ ިކ ރަންޖެހޭމ ޢާމަލާތްިމ އައްސަސާތަކ ންިދައ ލަތ ގެިކަންކަމ ގައިިިއެކިއެކިިގ ޅ ންހ ރިިޝަރ ޢީ

 ސަރކިއ ލަރއެއްިނެރެވ ނ ،ިއަންގައިިމ އައްސަސާތަކަށްިހ ރިހާިދައ ލަތ ގެިކޯޓ ކަންިސ ޕްރީމްިފަރާތަކީ

 ީލާޙްކ ރެވ ނެވެ.އިޞްޤަވާޢިދި ިއިތ ރ ކޮށްިމި(ިރ)ިމާއްދާއަށްިވަނ11ިަިޤަވާޢިދ ގެިިމައ ޛޫނ ކަމ ގެިޝަރ ޢ 

 "ާކ ރ ން،އިޞްާލޙ "ިޤަވާޢިދ ިބެހޭިޢާއިލާއ 

 ްިބައިވެރިވ މާބެހޭިިދާއިރާއިންިޝަރ ޢީިތަކ ގައިިސެމިނަރި/ވަރކްޝޮޕްިއެކިއެކިިބާއްވާިބޭރ ގައިިރާއްޖެއިނ

 ރ ން،ިފާސްކ ިލާޙ ަތކާއިއެކ އިޞްިހ ށަހެޅ ނ ިޤަވާޢިދަށް

 ެ2013ިނަންބަރ ިކޯޓ ގެިިސ ޕްރީމްިދިވެހިރާއްޖޭގ/SC-C/42ިެިގައިޑްލައިންިޙ ކ މ ގައިވާިޤަޟިއްޔާގ

ިރަޖިސްޓްޭރޝަނ ގެި-ރީިގޮތ ގެމަތިން ގައިޑްލައިންގައިވާިިމިގޮތ ންިެއންގ ަމށާއިިތަފްޞީލ ކޮށްިއިތ ރަށް

 ިނެރެވ ނ ،ިއަމ ރެއްިއަންގައިިއަނބ ރާގެްނދެވޭނެކަންިނަންިކެންޑިޑޭޓ ންގެިކ ރިއަށްިގެންދިއ މަށާއިިކަންކަން

 ިާިޤަާވޢިދ ގެިޤާޫނނާއިިބެލ މަްށޓަކައިިިހނގާނ ހިނގާޮގތްިކަންތައްތައްިވޯޓ ލ މ ގެިމަރ ކަޒ ތަކ ގައިިވޯޓ ލ

ިމަސްއޫިލއްޔަތ ިިޕްރޮފެޝަނަލްިއެިމީހ ންގެިއޮބްޒާވަރ ންނަށްިސްވެރިންނާއިނޫިިޙަރަކާތްތެރިވާިތެރެއިންިއިމ ގެ
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ިއެއްވެސްިސަބަބ ންިގައިޑްލައިންގެިޤަޟިއްޔާގSC-C/42ިެ/2013ިނަންބަރ ިކޯޓ ގެިސ ޕްރީމްިިއަދާކ ރ މަށް

 .ނެރެވ ނ ިއަމ ރެއްިއަންގައިިއެޅިގެންނ ދާނެކަންިހ ރަސްިމިންވަރަކަށް

 ީިޙާލަތްތަކާއިިހ ށަހަޅާިވެރިފައިކ ރ މަށްިޕްރިންޓްިިފިންގަރިފޯމ ތަކ ގައިވާިހެޅޭހ ށަިރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް-ރ

   ިިި.ނ އެންގ ިޢަމަލ ކ ރ މަށްިިއެއްގޮތަށްިގަިއޑްލައިނާިޝަކ ވާިބެލ މ ގައިިހ ށަހެޅޭ

  ިް2013 ިނަންބަރ ިކޯޓ ގެިސ ޕްރީމ/SC-C/42ިިިރިޔާސީިިތާރީޚ ތަކ ގައިިިފައިވާކަނޑައަޅާިޤަޟިއްޔާގައ

ޤަޟިއްޔާގައSC-C/42ިިި/2013ިނަންބަރ ިކޯޓ ގެިސ ޕްރީމްިިދވެހިރާއްޖޭގެިނެތ މަކީިބޭއްވިފައިިބ އިންތިޚާ

ިގޮތ ގެމަތިންިގައިޑްލައިންތަކާިދީފައިވާ ިއިންތިޚާބ ިނޫންގޮތަކަށްިއެއްގޮތްވާ ިޤާނޫނީގޮތ ންިިވ ންބޭއްިއެ

ިއިންތިޚާބ ިރިޔާސީިބާއްވަންޖެހޭިދިވެހިރާްއޖޭގައިިއަހަރ ިވަނ2013ިަިނ ވާީތ،ިސަބަބަކަށްިހ އްދަކ ރެވޭނެ

ިދީފައިވާ SC-C/42/2013 ނަންބަރ ިކޯޓ ގެިސ ޕްރީމްިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިގައިޑްލައިންތަކާިޤަޟިއްޔާގައި

 ނ .އެންގ ިބޭއްވ ަމށްިިގޮތ ގެމަތިންިއެއްގޮތްވާ

 ްިރ ކޮށްޙާޟިިިބިދޭސީންިއަށްިއެމްބަސީި/ހައިކޮމިޝަންިދިވެހިރާއްޖޭގެިޤާއިމ ކޮށްފައިވާިބޭރ ގައިިރާއްޖެއިނ

ިދިއ މާިިއެދެމ ންިގައިިއެފެއާޒްިފޮރިންިއޮފްިމިނިސްޓްރީިކޯޓ ތަކ ންިރާއްޖޭގެިނެގ މަށްިބަޔާންިމީހ ންގެިއެ

ިދިވެހިރާއްޖޭގެިިޤާއިމ ކޮށްފައިވާިބޭރ ގައިިރާއްޖެއިންިޙާލަތްތަކ ގައި،ިނަަގންޖެހޭިބަޔާންިބިދޭސީންގެިގ ޅިގެން،

ިދިވެހިރާއްޖޭގެިިބަޔާންިއެފަރާތްތަކ ގެިރ ކޮށްޙާޟިިދޭސީންބިިއަށްިއެމްބަސީިިނ ވަތަިހައިކޮމިޝަން

 ހިެމނެއެވެ.ިއެންގ ްނ،ިިކޯޓ ތަކަށްިނ ދެންެނވ މަށްިނެގ މަށްިމެދ ވެރިކޮށްިއެފެއާޒްިފޮރިންިއޮފްިމިނިސްޓްރީ

ިދިމާވަމ ންދާި ިރައްޔިތ ންނަށް ިއާންމ  ިފަރާތްތަކަށާއި ިހިމެނޭ ިދާއިރާގައި ިޝަރ ޢީ ިމީގެއިތ ރ ން އަދި

    ހ ންތައްިޙައްލ ކ ރ މ ގެިގޮތ ންިއިޖ ރާއީިނިންމ ންތަކެއްިނިްނމާފައިވެިއެވެ.ިމިގޮތ ން:ގޮންޖެ

 "ީއެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވެ އެވެ." ޤަވާޢިދު އަގުކުރުމާބެހޭ ޝަރުޢ

  ްއެދުމުގެ ަރާތުގެފ ދަޢުވާކުރާ ބަޔާންކޮށް ސަބަބުތައް އެކިއެކި މައްސަލަތައް ބައެއް ހުށަހެޅޭ ކޯޓަށް ސިވިލ 

 މިކަން ،ހުށަހަޅަމުންދާތީ އޮތްގޮތަށް ކުރިން މައްސަލަ އެ އަނެއްކާ އަލުން ބާޠިލްކުރުމުން މަތިން

. ނިންމުނެވެ ތަޢާރަފުކުރުމަށް އުޞޫލެއް ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް

 "ެިިރެކޯޑްިދަރަނީގެިނ ވަތަިކ ށ ގ ިފެއ ޞޫލ ސާފ ކ ރ މާބެހޭ ިމަސައްކަތް ިތަޢާރަފ ކ ރ މ ގެ ށިފައިވެި"ިއެއް

 ި            އެވެ.
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  ިބިލްިވަކީލ ންނާބެހޭިދިވެހިރާއްޖޭގެ"ިޑްރާފްޓްކ ރެވިފައިވާިމިހާރ ިހަމަޖައްސަވާފައިވާިިއ ފެއްދ މަށްިގައި"

ިކައ ންސިލްިބަރިދިވެހިރާއްޖޭގެ" ިއަވަސްކ ރ މަށްިމަތިންިއިސްނެގ މ ގެިކޯޓ ގެިިސ ޕްރީމްިއ ފެއްދ ން"

      .ނިންމ ނެވެ

 ިިިދެކޮޅ ހަދަމ ންދާތީ،ިފަރާތްތަކ ންިބައެއްިތަންފީޛ ކ ރ މަށްިއ ޛ ރެއްނެތި،ިޝަރ ޢީިިބައިިޒީރ ގެިތަޢ ިޙައްދާއ

 ިި        .ނިންމ ނެވެިޑްރާފްޓްކ ރ މަށްިއ ޞޫލެއްިޢަމަލ ކ ރާނެިއެކަމ ގައި

 "ެިޤަވާޢިދ "ިއިޞްލާޙ ިކ ރ މ ގެިމަސައްކަތްިފެށިފައިވެއެވެ.ިބެހޭިރައްކާތެރިކ ރ މާިިޙ ރ މަތްިކޯޓ ގ 

 "ީނިންމ ނެވެިއެކ ލަވާލ މަށްިއް"ިއެޞޫލ އ ިބެހޭިއިސްތިޢ ނާފ ކ ރ މާިއަމ ރ ިވަގ ތ. 

  ިިތަޢާރަފ ކ ރ މ ގެިިޢަމަލ ކ ރާނެގޮތ ގެިލިޔ މ ގައިިރިޕޯޓ ިޑެލިބަރޭޓްކ ރ މާއިިމައްސަލަތަކ ގައ އ ޞޫލެއް

 ިއެވެ.ިމަސައްކަތްިފެށިފައިވެ

 ިާިމައްސަލަތަކ ިހ ަށހެޅޭ ިކޯޓ ތަކަށް ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިބަޔާންިބިދޭސީންގެިބޭރ ގައިިރާއްޖެއިންިގ ޅިގެން،

  .ނިންމ ނެވެިކަނޑައެޅ މަށްިތަކެއްިއ ޞޫލ ިމަލ ކ ރާނެޢަިޙާލަތްތަކ ގައި،ިނަގަންޖެހޭ

 ިަިޕްރޮޓަކޯލްިއެކަށީގެންވާިކަރާމާތާިހައިބަތާއިިކޯޓ ގެިސ ޕްރީމްިިރަސްމިއްޔާތ ތަކ ގައިިިއ މީޤ

ިމ ނާސަބަތ ތަކ ގައިިިއ މީޤަިކޯޓ ންިސ ޕްރީމްިިގައިިސަލާމައްިއަރ ވަމ ންނ ދާިމ އައްސަސާތަކ ން

       ި.ނިންމ ނެވެިނެރ މަށްިސަރކިއ ލަރއެއްިބަޔާންކޮށްިއ ޞޫލ ިޢަމަލ ކ ރާނެިބައިވެރިވ މ ގައި

 ިްިބައިވެރިާވންޖެހޭިފަރާތ ންިިބާރ ގެިޤާއިމ ކ ރާިިއންޞާފ ިޢަދ ލ ިނ ވަތަިފަރާތ ންިކޯޓ ގެިސ ޕްރީމ

ިކޯޓ ގެިސ ޕްރީމްިޕްރޮގްރާމްތަކ ގައިިފަދަިިއެޓޭޗްމެންޓްިޖ ޑިޝަލްިމިނަރތަކާއިސެިކޮންފަރެންސްތަކާއި

ި     .ނިންމ ނެވެިރާފްޓްކ ރ މަށްޑްިއ ޞޫލެއްިޢަމަލ ކ ރާނެިބައިވެރިވެޑައިގަތ މ ގައިިފަނޑިޔާރ ން

ިިިިިިިިިި

ިި 

 ީިކ ރ މަށްޓަކައިޤާއިމ ިމައެއްގައިއެއްހަިޖ ޑީޝަރީތަކާިޒަމާނީިސްޓްރީމްލައިންކޮށްިމަސައްކަތްތައްިިދާއިރާގެިޝަރ ޢ

ިމަޖިލީހ ންވަނީިފަނޑިޔާރ ންގެިކޯޓ ގެިސ ޕްރީމްިއަހަރ ިވޭތ ވެދިޔަިއިސްވެރިންނާިްތތަކ ގެޢާޖަމާިވާމީއަޤްބައިނަލް

ިިބައްދަލ ކ ރައްވާ ިަމޤ ިއިތ ރަށްިދާއިރާިޝަރ ޢީ ިއެކިޞަހަރ ދަނާކ ރ މ ގެ ިޕްރޮޖެކްދ ގައި ިހިންގ މަށްިޓްއެކި ތައް

 އެވެ.ިމިގޮތ ންިފަނިޑޔާރ ންގެިމަޖިލީހ ންިބައްދަލ ކ ެރއްވިިބޭފ ޅ ންގެިތެރޭގައި:ިނިންމަވާފަ
ި

 ި،ޑޮނަލްޑްިމެކިނަންިސަރިއޮނަރަބަލްިރައިޓްިދަިމަންދޫބ ،ިޚާއްޞަިޖެނެރަލްގެިސެކްރެޓަރީިކޮމަންވެލްތް .1
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ިލޯޔަރސް،ިމިސިޒްިސްޕެޝަލް .2 ިއެންޑް ިޖަަޖސް ިދަ ިއޮފް ިއިންޑިޕެންޑެންސް ިދަ ގެބްރިއެއްލާިިރެޕޮޓ އަރިއޮން

 ،ނައ ލް

 .އެވެިހިމެނެ، ލިސްލޭިޓޯނީިކޯޑިނޭޓަރިރެޒިޑެންޓްިޕީގެ.ޑީ.އެން.ޔޫ .3
 

ޖަސްޓިސްިޕްރޮޖެކްޓ "ިޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީިއާއިިޝަރ ޢީިދާއިރާިގ ޅިގެންިހިންގާ އިތ ރިންިި،މީގެ "ިއެކްސެސްިޓި 

ި ިޝަރ ގެ ިދަށ ން ިއިދާރީޢީ ިފަނޑިޔާރ ންނާއި ިމަސައްކަތްކ ރާ ިފަިމ ވަދާއިރާގައި ިބޭނ ންވާ ިތަމްރީންތަްއިންއްޒަފ ންނަށް ނީ

ިިބޭނ ންާވިކަރިކިއ ލަމެށްދިނ މަ ިޓަކައި ިްޓރޭނިންގް ިިޖ ޑީޝަލް ިކ ރ މަށްޓަކައި ިމަސައްކަތް ިއެކ ލަވާލ މ ގެ ިށްިސެންޓަރިއައް

ނިންމ ނެވެ.ިއަދިިމިިމަޝްަވރާގެކޮންސަލްޓަންޓެ މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހި  ންިމެލޭޝިޔާގެިިދަށ އްިގެނެއ ަމށްިޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީިއާއެކި 

ިފެށ މަށްިިނންމ ނެވެ.ވަނަިއަހަރ 2014ިިފިލިއޭޓ ވ މަށްިނިންމަވާިމިިމަސައްކަތްިކާިއެކ ިއެއިންސްޓިޓިއ ޓަ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ ގެިބެއްލެވ މ ގެިދަށ ންިދިވެހިރާއްޖޭގައިިިޑިޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޖ ޑީޝަލް މިފަދައިންިހަމަ

ިޤާއިމ ކ ރ މަށްިމީޑިއޭޝަން ިކ ރެވ ނ ސެންޓަރެއް ިގޮތަާކމެދ  ިޢަމަލ ކ ރާނެ ިކ ރިއަްށިިޓަކައި ިމީޑިއޭޝަން ިކޯޓ  މަޝްވަރާގައި،

މަސައްކަތްިިޗަރއެއްިއެކ ލަވާލ މަށާއި،ިވަސީލަތްތައްިހޯދ މ ގެފ ރާސްޓްރަކްސްފިޒިކަލްިއިންިގެންދަވާނެިއ ޞޫލެއްިކަނޑައަޅައި،

ދާއިރާއަށްިދެއްވާިއެހީތެރިކަމ ގެިދަށ ންިިޢީގެިޝަރ ރާތ ންިރާއްޖޭކޮމަންވެލްތްިގެިފައަދިިިކ ރިއަށްިގެންދެވ މަށްިނިންމ ނެވެ.

 އެވެ.ިިކޯޓ ިޕްރޮސީޖަރސްިއާއިިކޭސްިމެނޭޖްމަންޓްގެިދާއިރާއިންިޓްރޭިނންގްިސެމިނާއެއްިބޭއްވ މަށްިނިްނމަވާފައިވެ
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ސ ޕްރީމްިކޯޓަށްިމައްސަލަިހ ށަހެޅ މ ގެިހ އްދައަށްިއެދިިހ ށަހ2013ިިެ .3 މައްސަލަތައްިވަނަިއަހަރި   ޅ ނި 

 އަދަދ ި ތަފްޞީލްި #

 128 މައްސަލަިހ ށަހެޅ މ ގެިހ އްދައަށްިއެދިިހ ށަހެޅ ނ ިމައްސަލަ 1

 65 ހ އްދަިދެވ ނ ިމައްސަލަ 2

 53 ހ އްދަދޭންިނ ފެްނނަކަމަށްިނިންމ ނ ިމައްސަލަ 3

 14 ސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިރިސެސްގެިތެރޭގައިިހ އްދައަށްިއެދިިހ ށަހެޅ ނ ިމައްސަލަތައް 4

 

 
 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ިިމައްސަލަތަކ ގެިއަދަދ ގެިތެރޭގައ ސ ޕްރީމްިކޯޓ 2012ިިހ އްދަިދެވ ނި  ގެިރިސެސްގެިތެރޭގައިިމައްސަލަިހ ށަހެޅ މ ގެިހ އްދައަށްިއެދިިހ ށަހަޅާފައިވާިމައްސަލަތަކ ގެިވަނަިއަހަރި 
 މައްސަލައެއްިހިމެނފައިވާނ03ިެތެރެއިންި

 ިިމައްސަލަތަކ ގެިއަދަދ ގެިތެރޭގައ ސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިރިސެސްގެިތެރޭގައިިހ އްދައ2012ިިަހ އްދަދޭންިނ ފެންނަކަމަށްިނިންމ ނި  މައްސަލ01ިިަށްިއެދިިހ ށަހަޅާފައިވާިވަނަިއަހަރި 
ިހިމެނިފައިވާނެ

 

65
53

14

އްސަލަތައް ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މަ

ހުއްދަ ދެވުނު މައްސަލަ
ހުއްދަދޭން ނުފެންނަކަމަށް ނިންމުނު މައްސަލަ

ތައްސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރިސެސްގެ ތެރޭގައި ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ



ރިޕޯޓ ިިއަހަރ ިިި-ކޯޓ ިރާއްޖޭގެިސްޕްރީމްިިވެހިިދި 23  
 

މައްސަލަތަކ ގެިތަފްޞީލްި ިހ އްދައަށްިއެދިިހ ށަހެޅ ނި 

 އަދަދ ި ތަފްޞީލްި #
 30 ހ އްދައަށްިއެދ ނ ިދ ސްތޫރީިމައްސަލަ 1
 ހ އްދައަށްިއެދ ނ ިއިސްތިޢ ނާފ ިމައްސަލަ 2

89 
 

 72 މަދަނީިމައްސަލަ ހ
 07ިއިދާރީިމައްސަލަިިށ
 09 ޖިނާއީިމައްސަލަ ނ
 01 ޢާއިލީިމައްސަލަ ރ

 02 ހ އްދައަށްިއެދ ނ ިއިންތިޚާބަށްިކ ރިމަތިލ މ ގެިޝަރ ޠާބެހޭިމައްަސލަ 3
 07 ބެލެނިވެރިކަމ ގެިއިޚްތިޞާޞްގެިމައްސަލަ 4

 

 

ނު  ހުއްދައަށް އެދު
,ިިިިިިިިިިިިދުސްތޫރީ މައްސަލަ

30

ނު  ހުއްދައަށް އެދު
,ިިިިިިިިއިސްތިޢުނާފު މައްސަލަ

89

ނު  ހުއްދައަށް އެދު
އިންތިޚާބަށް  
ކުރިމަތިލުމުގެ
,ިިިސަލަޝަރުޠާބެހޭ މައް

2

ބެލެނިވެރިކަމުގެ
އިޚްތިޞާޞްގެ      

7މައްސަލަ        

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލް
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މައްސަލަތައް:2013ި ސ ޕްރީމްިކޯޓަށްިހ ށަހެޅ ނި  ިވަނަިއަހަރި 

 އަދަދ ި ތަފްޞީލްި #

 60 ނ ިމައްސަލަހ ށަހެޅ  1

 24 ނިމ ނ ިމައްސަލަ 2

 67 ނ ނިމިިހ ރިިމައްސަލަ 3

ި

ި

މައްސަލަތަކ ގެިތަފްޞީލްި ިހ ށަހެޅ ނި 

 އަދަދ ި ތަފްޞީލްި #

 12 ދ ސްތޫރީިމައްސަލަި 1
 އިސްތިޢ ނާފ ިކ ރ މ ގެިމައްސަލަ 2

48 
 

 42 މަދަނީިމައްސަލަ ހ

 5ިއިދާރީިމައްސަލަތައްިށ

 01 ޖިނާއީިމައްސަލަ ނ
ި

60

24

67

ހެޅުނު  ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށ2013ަ
މައްސަލަތައް 

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ނިމުނު މައްސަލަ ނުނިމި ހުރި މައްސަލަ
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ި
ި

ބޭފ ޅ ން:2013ި ވަކީލ ންގެިދަފްތަރ ގައިިހިމެނ ނި  ިވަނަިއަހަރި 

މިިިވަކީލަކ ިހިމެނިފައިވެއެވެ.11ިވަނަިއަހަރ ިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގައިިވަކާލާތ ކ ރ މ ގެިދަފްތަރ ގައ2013ިިި

ިމެިނފައިވެއެވެ.ވަކީލ ންިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގައިިވަކާލާތ ކ ރ މ ގެިދަފްތަރ ގައިިހ83ިިއަހަރ ިނިމ ނ އިރ ިއެކ ިޖ މްލަި

ި

ިސ ޕްރީމްިކޯޓ ންިނިންމިިފާހަގަކ ރެވޭިމައްސަލަތައްި

ިޤަޟިއްޔA/36-SC/2011ިިާސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނަންބަރ ި

ިޤަޟިއްޔާއަކީ،ި 09ިިމި ިޅ.2009ިިމެއި ިއިންތިޚާބ ަގއި ިމަޖިލީހ ގެ ިރަްއޔިތ ންގެ ިބޭއްވ ނ  ިދ ވަހ  ވަނަ

ި ިބަހައްާޓފައިހ ރި ިޖީިނަްނބަރ 01ި-1-3ހިންނަވަރ ގައި ިޙަސަން ިޢަލީ ިމާބަގީޗާގެ ިޅ.ިހިންނަވަރ  ިފޮްށޓަށް ފަހަރަށ2ިިްިވޯޓ 

ިޝަރ ޢީި ިސާބިތ ކ ރ މަށް ިދަޢ ވާ ިކ ޅާ ިފަރާތ ން ިޕްރޮސިކިއ ޓަރިޖެނެރަލްގެ ިމައްޗަށް ިަޙސަންގެ ިޢަލީ ިކަމަށްބ ނެ ވޯޓ ލާފައިވާ

ޓަކައިިޢަލީިޙަސަންގެިމައްޗަށްިއިންތިޚާބ ގައިިހަމަތަކ ގެިމަތިންިޤަބޫލ ކ ރެވޭފަަދިކާފީިބަރ ދަނާިހެކި،ިހ ށަހެޅިފައިިނ ވާކަމަށް

ިނަްނބަރ ިިިިިިި ިހައިކޯޓ ގެ ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިސަބިތ ނ ވާކަމަށް ިޝަރީަޢތަްށ ިކ ށް ިޯވޓ ލ މ ގެ ިދެފަހަރަށް އެއްބ ރެއްގައި

2009/HC-I-K/04ިާިފަރ ިޖެނެރަލްގެ ިޕްރޮސިކިއ ޓަރ ިބ ނެ ިނޫންކަމަށް ިރަނގަޅ  ިޙ ކ މް ިކޮށްފައިވާ ތ ްނިޤަޟިއްޔާއިން

ިހ ށަހަޅާފައިވާިއިސްތިއ ނާފީިމައްސަލައެކެވެ.

72%

6%

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލް

މައްސަލައިސްތިޢުނާފުކުރުމުގެ މައްސަލަދުސްތޫރީ
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ޖިނާއީިކ ށްިސާބިތ ކ ރ މަށްިޝަރީޢަަތށްިހ ަށހެޅޭިހެކިތައްިދެިބަޔަކަށްިެބހިގެންވާަކމާއި،ި، މިިޤަޟިއްޔާގައި

އިިދެވަނަިބަޔަކީިފ ރަތަމަިބަޔަކީިސާބިތ ކ ރަްނިޭބނ ންވާިވާޤިާޢިހިނގާފައިވާކަމ ގެިމައްޗަށްިސީދާިދަލީލިކޮށްދޭިަދީލލ ތައްކަމާ

ނ ސީދާިދަލީލިތައްކަމަށްިފާހަގަކ ރައްވާފައިވެއެވެ.ިސީދާިދަލީލ ތަކ ގެިތެރޭގައިިހެކީންގެިހެިކބަހާއިިމ އްތަހަމ ގެިއިޢ ތިރާފ ތައްި

ިކަމެއްި ިނ ވަތަ ިވާޤިޢާއެއް ިއަނެްއ ިސާބިތ ވެއްޖެނަމަ ިއެދަލީލެއް ިދަލީލަކީ ިނ ސީދާ ިހިމެނިެގންވާއިރ  ިދަލީލ ތައް ިސީދާ ފަދަ

 ހިނގާފައިވާކަމ ގެިބ އްދީގެިހަމަަތކ ންިނ ވަތަިމަންޠިޤީިގޮތ ންިދަީލލ ިހޯދޭިހެކިތައްކަމަށްިބަޔާންކ ަރއްވާފައިވެއެވެ.ި

ިމީހެއްގެި ިއެ ިއެނގިފައިވަނީ ިމީހަކަށް ިއެ ިމީހެއް ިހެކިދޭ ިއެ ިޝަރ ޠ ވެގެންވަނީ ިހެކިދިނ މ ގެ އަދި،

ސީދާކޮށްިވެސްިހެކިބަސްިދެވޭކަމާއި،ިނ ސީދާކޮށްިއަދާކ ރެވޭިހެކިބަހަކީ،ިޙިއްސ ތަކ ންކ ރެިޙިއްސަކ ންިކަމ ގައިވ ންކަމާއި،ިނ 

ިހެކިބަސްކަމަށްި ިއަދާކ ރާ ިަނޤ ލ ކޮްށ ިކިބައިން ިފަރާތެއްގެ ިއެހެްނ ިބެހޭގޮތ ން ިވާޤިޢާއަކާ ިދެކެފައިނ ވާ ިއަމިއްލައަށް އެމީހަކ 

ލިބިގެންވ މާއިިތަންދޮރ ިފާހަގަކ ރައްވަމ ން،ިހެކިންގައިިހ ރ ންިލާޒިމ ވާިއަސާސީިޝަރ ޠ ތަކ ގެިތެ ރޭގައިިމިނިވަންިއިޙްތިޔާރި 

ވަކިކ ރަންިދަތ ންިހިެމނޭކަމާއިިެހކިބަސްިދިނ ންިހަމައެކަނިިމަނާާވނީިއެމީހެއްގެިއެއްވެސްިދައ ރެއްިދަޢ ވާގައިިއަދިިޝަރީޢަްތި

އިންޞާ ހެކިބަސްިއަދާކ ރ މަކީިޢަދ ލި  ނަފީވެދާިފަދަިމީހ ންކަމަށްިޝަރ ޢީިހިންގ މ ގައިިހިމެނިފައިވ މ ގެިސަބަބ ންިއެމީހަކި  ފި 

އަދިިޤާނޫނީިގޮތ ންިކަނޑައެޅިފައިވާިމީހ ންކަމަށްިފާހަގަކ ރައްވާފައިވެއެވެ.ިއަދިިފަނޑިޔާރަށްިލިބޭިމިނިވަންިއިޙްތިޔާރީިބާރ ގެި

ިވަޒަންކ ރ މ  ިހެކި ިލިބިގެންވީނަމަވެސް، ިއިޙްތިޔާރ  ިދޫކޮށްލ މ ގެ ިހިފ މާއި ިހެކިަބހެއްގައި ިވަކި ިއެިދަށ ން ިބާރ  ިއިޙްތިޔާރީ ގެ

ިފަރާތ ގެި ިދިފާޢ ވާ ިހެކިބަހަކީ ިއެ ިއަމ ދ ން ިއަދި ިއެނގޭކަމަށާއި ިނ ވާކަން ިލިބިގެން ިާޤޟީއަށް ިއަޑ އެހ މަކާނ ލައި ހެކިބަހ ގެ

ިކަމެއްކަމަށް ިބ ރޫއަރާނެ ިޙައްަޤށް ިދިފާޢ ވ މ ގެ ިނިންމ މަކީ ިނިންާމ ިއެހ މަކާނ ލައި ިއަޑ  ިހެކިބަހ ގެ ިއެ ިވާނަމަ ިހެކިބަހަކަށް

އަދި ހިންނަވަރ ގައ2009ިިިމެއ9ިިި ބަޔާންކ ރައްވާފައިވެއެވެި. ރައްޔިތ ންގެިމަޖިލީހ ގެިއިންތިާޚބ ގައިިޅި. ބޭއްވ ނި  ވަނަިދ ވަހި 

ި ިހ ރި ިރިކޯޑްތަކާއ01ިި-1-3ބަހައްޓާފައި ިކޮމިޝަނ ގެ ިއިލެކްޝަްނ ިބެހޭގޮތ ން ިގޮތާ ިލީ ިވޯޓ  ިފޮށްަޓށް ިވޯޓ  ިނަންބަރ  ޖީ

ިފޮށްޓަ ިއެއް ިނިންމ މ ެގިލިޔ ންތަކ ން ިބަލައި ިހައިކޯޓ ން ިމައްސަލަ ިއެނގޭއިރ ،ިމި ިނ ވާކަން ިވޯޓ ލާފައި ިފަހަރ  ިދެ ިއެަކކ  ށް

ކ ރިއަށްިއައިިއިޖ ރާޢާތެއްކަމަށްވާިދައ ލަތ ންިހ ަށހެޅިިދެިހެކިންިާހޟިރ ނ ކ ރިިއިޖ ރާޢާތަށްިއަލ ންިޢަމަލ ކ ރިިކަމ ގައިވިޔަސްި

މިިކ ށްިސާބިތ ކ ރެވިދާނެކަމަށްިބެލެވެންިނެތްކަަމށާއި،ިޢަލީިޙަސަންގެިމައްޗަށްިިމިިމައްސަލައިގައިިޢަލީިޙަސަންގެިމައްޗަށް

ޕްރޮސިކިއ ޓަރިޖެނެރަލްގެިފަރާތ ންިކ ޅަިދަޢ ވާިސާބިތ ކ ރ މަށްިޝަރ ޢީިހަމަތަކ ގެމަތިންިޤަބޫލ ކ ރެވޭފަދަިކާފީިހަރ ދަނާިހެކިި

ތިޚާބ ގައިިއެއްބ ރެއްގައިިދެިފަހަރަށްިވޯޓ ލ މ ގެިކ ށްިޝަރީޢަަތށްިހ ށަހެޅިފައިިނ ވާކަމަށްޓަކައިިަޢީލިޙަސަންގެިމައްޗަށްިއިން

ަޤޟިއްޔާއިންިކޮށްފައިވާިޙ ކ މްިޝަރ ޢީިއަދިިޤާނޫނީިހަމަތަކާި HC-I-K/04/2009ސާބިތ ނ ވާކަމަށްިހައިކޯޓ ގެިނަްނބަރ ި

ިޚިލާފ ކަމަށްިބެލެވޭނެިތަނެއްިެންތކަމަށްިކަނޑައަޅ އްވާފައިވެއެވެ.
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ިޤަޟިއްޔC/34-SC/2012ިިާނަންބަރ ިިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެ

މިިމައްސަލައަކީިސާބިތ ިދަރަންޏެއްިއޮވެ،ިއެިދަރަނީގެިޙ ކ މާިއެއްގޮތަށްިފައިސާިދައްކަމ ންިނ ދާނަމަ،ި

ވަނަިމާއްދާގެި)ނ(73ިިރައްޔިތ ންގެިމަޖިލީހ ގެިމެންބަރ ކަމ ންިވަކިވާނެކަންިދިވެހިރާއްޖޭގެިޖ މްހޫރިއްޔާގެިޤާނޫނ އަސާސީގެި

ިނަންބަރ ިގައިިބަޔާންވެފައިިއޮތްހިނދ ،ިރައްޔިތ ންެގިމަޖިލީހ ގެިމެދ ހެންވޭރ ިދާއިރާގެިމެންބަރ ިޢަލީިޢާޒިމާިއިވަނ1ިަގެި

ިޙ ކ މާި ިފައިސާ ިދަރަނީގެ ިއޮވެ،ިއެ ިދަރަންޏެއް ިޒިންމާގައިިސާބިތ  ިމައްޗަށް ިމ ޙައްމަދ ިނާޝިޒ ގެ ިމެންބަރ  އަލިފ ށީދާއިރާގެ

ަރއްޔިތ ންގެިމަޖިލީހ ގެިމެދ ެހންވޭރ ިދާއިރާގެިގޮޑިިއާއިިއަލިފ ށީިާދއިރާގެިގޮޑިިހ ސްވެފައިވާިއެއްގޮތަށްިއަދާކ ރަމ ންނ ދާީތ،ި

ކަމާމެދ ިޚިލާފ ިއ ފެދިފައިވާތީ،ިމެދ ހެންވޭރ ިދާއިރާގެިގޮޑިއަށްިއިންތިޚާބ ވެފައިވާިޢަލީިޢާޒިމާއިިައލިފ ށީިދާއިރާގެިގޮނޑިއަްށި

ޔިތ ންގެިމަޖިލީހ ގެިެމންބަރ ކަމ ގެިމަޤާމ ްނިވަކިވެއްޖެޯތިކަނޑައަޅައިިދިނ މަށާއި،ިއިންތިޚާބ ވެފައިވާިމ ޙައްމަދ ިާނޝިޒ ިރައް

އެިމަޤާމ ންިވަކިކޮށްދެއްވ ންިެއދިިދިވެހިރާއްޖޭގެިޖ މްހޫރިއްޔާގެިޤާނޫނ އަސާސީގެި ނާޝިޒި  ވަނ74ިިަޢަލީިޢާޒިމާއިިމ ޙައްމަދި 

ޙަލީމްި ިހ ށަހަޅާފައިވާިދ ސްތޫރީިމައްސަލައެކެވެ.މާއްދާގެިދަށ ންިނ.ިވެލިދޫިއެްލޕާޝޯި/ިމ ޙައްމަދި 

MC/2009ި/935މިިމައްސަލާގައިިފާހަގަކ ރައްވާފައިވާިކަންތައްތަކަށްިބަލާއިރ ،ިމަަދނީިކޯޓ ގެިނަންބަރި 

ިޢަލީި ިނިއ ކްއީން ިހ. ިނާޝިޒ އާއި ިމ ޙައްމަދ  ިމޮހޮރީވިލާ ިހ. ިފަރާތ ން، ިޕލކިގެ ިމޯލްޑިވްސް ިއޮފް ިބޭންކް ޤަޟިއްޔާއަކީ

ދެމީހ ންިހިމެނޭޮގތަށްިއެިޤަޟިއްޔާގައިިދަޢ ވާލިބޭިއެްނމެހައިިފަރާތްތަކ ގެިމައްޗަށް،ިފ ނައްޑޫިޓޫނާިޕްރޮޑަކްޓްސްިިޢާޡިމްއާއިި

ކްރެޑިޓްިފެސިލިޓީއަށ05ިިްޕްރައިވެޓްިލިމިޓެޑްގެިއެދ މަކަށްިބޭންކްިއޮފްިމޯލްޑިވްސްިޕލކިއިންިއެކިފަހަރ މަތިންިދޫކޮށްފައިވާި

ންޓެރެސްޓްިއަދިިޖޫރިމަނާިފައިސާިއެކ ގައިިއެއްފަހަރާިލިބިގަތ މަށްިއަދިިއެފައިސާިއެކީިއެއްފަހަރާިދައްކަންޖެހޭިފައިސާއާއިިއި

ނ ދެއްކޭނަމަ،ިއެކްރެޑިޓްިފެސިިލޓީތަކާިގ ޅިގެންިދަޢ ވާިލބޭިފަރާްތތަކ ންިރަހ ނ ކޮްށފައިވާިއ ޅަނދ ތަކާއިިތަންަތނާއިިތަކެތީެގި

ންވާިއެންމެހާިޙައްޤ ތަކާއިިއެހެނިހެންިޙައްޤ ތައްިޝަރީޢަތްިމެދ ވެރިކޮށްިވިއްކާލ މަށްފަހ ިމައްޗަށްިދަޢ ވާލިބޭިފަރާތްތަަކށްިލިބިގެ

ިކްރެޑިޓްި ިއިޝަރާތްކ ރެވ ނ  ިއިސްވެ ިދަޢ ވާއެއްކަމާއި، ިކޮށްފައިވާ ިލިބިގަތ މަށް ިފައިސާ ިޕލކިއަށް ިމޯލްޑިވްސް ިއޮފް ބޭންކް

ިޙައިޘިއްޔަތ ން ިއަމިއްލަ ިއަދި ިޖަމްޢ ޮކށް ިފެސިލިޓީތަކަށް ިޮގތ ން ިއިންޑެމްނިީޓިދިނ މ ގެ ިއަދި 22ިިިގެރެންީޓ 2008ިޖ ލައި

ިޢާޡިމްި ިޢަލީ ިނިއ ކްއީން ިހ. ިނާޝިޒ އާއި ިމ ޙައްމަދ  ިމޮހޮރީވިލާ ިހ. ިސިޓީގައި ިދިނ މ ގެ ިޔަޤީންކަން ތާރީޚްގައި

ިފަި ިފެސިލިޓީތަަކށް ިކްރެޑިޓް ިއެްއބަސްވެފައިވާގޮތަށް ިފަރާތްތަކ ން ިދަޢ ވާލިޭބ ިދައްކާފައިނ ވާކަމާއިިސޮއިކޮށްފައިވާކަމާއި، އިސާ

ކްރެޑިޓްިފެސިލިޓީތައްިދޫކ ރ މ ގައިިބޭންކްިއޮފްިމޯލްޑިވްސްިޕލކިއިންިކަނޑައަޅާފައިވާިޝަރ ޠ ަތކާއިިދަޢ ވާލިބޭިފަރާްތތައްި

ިދައްކަން ިއަށް ިޕލކ ިމޯލްޑިވްސް ިއޮފް ިޭބންކް ިފަރާްތތަކ ން ިދަޢ ވާލިބޭ ިއެފައިސާއަކީ ިއެހެންކަމ ްނ ޖެޭހިޚިލާފ ވެފައިވާކަމާއި

ދަޢ ވާގައިވާިކްރެޑިްޓި ފައިސާކަމަށްިކަނޑައަޅ އްވާިއެިފައިސާިކަނޑައެޅިފައިވާިމ އްދަތ ގެިތެރޭގައިިދައްކާިޚަލާޞްނ ކޮށްފިަނމިަ،
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ފެސިލިޓީތަކާިގ ޅިގެންިރަހ ނ ކޮށްފައިވާިއެންމެހައިިތަންތަނާއިިތަކެތީގެިމައްޗަށްިދަޢ ވާލިބޭިފަރާތްތަކަށްިލިބިގެންވާިއެންމެހަިއި

އެިތަންތަނާއިިތަކެތިިބޭންކްިއޮފްިމޯލްޑިވްސްިޕލކިއާއިހަވާލ ކ ރ މަށްިދަޢ ވާލިބޭިފަރާތްތަކ ެގިމިލް ކ ވެރިކަމ ގެިޙައްޤ ތަކާއެކި 

ގެންނަންޖެހޭިޝަރ ޢީިއަދިިޤާނޫނީިސަބަބެއްިނެތްކަމަްށި މައްޗަށްިއަންގައިިއަމ ރ ކޮށްފައިވާކަމާއިިއެިޤަޟިއްޔާގެިޙ ކ މަށްިބަދަލި 

ިިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިނަްނބަރ  ިޙަވާލާދެވ ނ HC-A/116ިި/2010ހައިކޯޓ ގެ ިއަދި ިކަނޑައަޅ އްވާފައިކަމާއި، ަޤޟިއްޔާއިން

ޤަޟިއްޔާތަކ ގައިިކޮށްފައިވާިޙ ކ މަކީިޠަޢ ނ ކ ރ މ ގެިފ ރ ޞަތ ިެގއްލިފައިވާިފައިޞަލާކ ރ ވަނިިޙ ކ މްިދެމިއޮތ މ ގެިސަބަބ ްނި

ިގެންިއޮންނަކަމަށްިފާހަގަކ ރައްވާފައިވެއެވެ.ތަންފީޒީިބާރ ިލިބިެގންވާިޙ ކ މްތަކެއްކަންިއެނ

އަދިިސ ޕްރީމްިކޯޓަށްިމިިމައްސަލަިހ ށަހެޅިފައިވަނީިހައިކޯޓ ގެިަނންބަރ ިޤަޟިއްޔާިނިންމިތާިއަްށމަސްި

ސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިޝަރީޢަތ ގެިމަޖިލީހ  ނާޝިޒި  މޮހޮރީވިލާިމ ޙައްމަދި  ނިއ ކްއީންިޢަލީިޢާޡިމާއިިހި. ގައިިފާއިތ ވިފަހ ންކަމާއިިހި.

ި ިނަންބަރ  ިކޯޓ ގެ ިމަަދނީ ިވާހަކަތަކ ން، ިއޮފMC/2009ިިް/935ދައްކާފައިވާ ިބޭންކް ިއެދެމީހ ން ިދަށ ން ޤަޟިއްޔާގެ

ިސާބިތ ާވތީއާއިި ިނ ދާކަން ިދައްކަމ ްނ ިގޮތ ގެމަތިން ިކަނޑައަޅާފައިވާ ިޤަޟިއްޔާގައި ިއެ ިފަިއސާ ިދައްކަންވާ މޯލްޑިވްސްއަށް

ިމެންބަރ ކަ ިމަޖިލީހ ގެ ިއަދާކ ރަންޖެހޭިރައްޔިތ ންގެ ިޙާލަތަކީ ިފ ރަަތމަ ިވަކިވާނޭ ިމީހަކ ،ިމެންބަރ ކަމ ން ިއިންތިޚާބ ވެފައިވާ މަށް

ި ިޤާނޫނ އަސާސީގެ ިވ ންަކމަށް ިކަމ ގައި ިނ ދާމީހަކ  ިއަދާކ ރަމ ން ިޙ ކ މާއެއްގޮތަށް ިެއދަރަނި ިއޮވެފައި، ިދަރަންޏެއް 73ިސާބިތ 

ި ި)ނ(ިގެ ިމާއްދާގެ ިސާފ ބަހ ނ1ިްވަނަ ިއިންތިޚާބ ވެފައިވާިި،ބ ެނފައިވާތީިަވަނިނަންބަރ ގައި ިގޮޑިއަށް ިދާއިރާގެ މެދ ހެންވޭރ 

ިމެްނބަރ ކަްނި ިމަޖިލީހ ގެ ިރައްޔިތ ންގެ ިނާޝިޒ  ިމ ޙައްމަދ  ިއިންތިޚާބ ވެފައިވާ ިގޮނޑިއަށް ިދާއިރާެގ ިއަލިފ ށީ ިޢާޒިމާއި ޢަލީ

ިވާކަމަށްިމިިޤަޟިއްޔާއިންިކަނޑައެޅ ނެވެ.ރައްޔިތ ންގެިމަޖިލީހ ގެިގޮނޑިިހ ސްވެފައި ގެއްލިފައިވާކަމަށާއިިއެިދެމީހ ންގެި

ިޤަޟިއްޔC/35-SC/2012ިިާސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނަންބަރ ި

ި މި ިމަޖިލީހ ގައ2012ިިި ނޮވެމްބަރ 20ިމައްސަލައަކީ ިރައްޔިތ ންގެ ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިދ ވަހ  ިއަންގާރަ ވީ

މ  ކޮއްކިރިި، ސިވިލްިސަރިވިސްިކޮމިޝަނ ގެިމެންބަރ ކަމ ންިގި. ވޯޓަކ ްނި، ފަހ މީިޙަސަންިވަކިކ ރައްވާފައިވަނީިނެގ ނި  ޙައްމަދި 

ިކަމަށްވާތީ،ި ިޚިލާފަށް ިޤާނޫނ އަސާސީއާ ިބޭރ ން، ިއ ޞޫލ ތަކ ގެ ިމަބްދައ ތަކާއި ިދ ސްތޫރީ ިޤަރާރ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނ އަސާސީން

ިމަޖި ިރައްޔިތ ންގެ ިވިދިެގން، ިތ ހ މަތާ ިޖިާނއީ ިބ ނާ ިކ ރެވ ނ ކަމަށް ިމައްޗަށް ިގެ ިޙަސަން ިފަހ މީ ިިމނިވަްނިމ ޙައްމަދ  ލީހ ގެ

ިކަމަށްި ިއިޖ ރާއާތ ތަކެއް ިދ ސްތޫރީ ިޣައިރ  ިއިޖ ރާއާތ ތަކަކީ ިއެންމެހައި ިހިންގާފައިވާ ިކޮމިޓީން މ އައްސަސާތަކ ގެ

އަޅާފައިވާި ފަހ މީިޙަސަންއާމެދި  ކަނޑައަޅައިދިނ މަށާއި،ިއެިއިޖްރާއ ތަކ ގެިމައްޗަށްިބިނާކޮށްިރައްޔިތ ންގެިމަޖިލީހ ންިމ ޙައްމަދި 

ިއެންމެހަ ިާޤނޫނ އަާސސީގެ ިއެދި ިދިނ ން ިަކނޑައަޅައި ިކަމަށް ިފިޔަވަޅ ތަކެއް ިާބޠިލ  ިފިޔަވަޅ ތަކަކީވެސް ިމާއްދާގ43ިިެއި ވަނަ
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ިގ.ިކޮއްކިރި ިއެދި ިަބަލއިދިނ ން ިދަށ ން ި)ނ(ިގެ ިހ ށަހަޅައިގެންިި،)ށ(ިއާއި ިމައްޗަށް ިދައ ލަތ ގެ ިޙަސަން ިފަހ މީ މ ޙައްމަދ 

 ވިފައިވާިމައްސަލައެކެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމްިކޯޓ ންިބެލެ

ިތެރޭގައި ިކަންތައްތަކ ގެ ިފާހަގަކ ރައްވާފައި ިޤަޟިއްޔާގައި ިމީހާއަށްިި،މި ިކ ރެވިފައިވާ ޖިނާއީތ ހ މަތެއް

ކ ރެވިފައިވާިތ ހ މަތ ގެިމަޢ ލޫމާތ ިފ ރިހަމައަށްިލިބ މ ގެިޙައްޤާއިިި؛ދ ސްތޫރ ގައިިގެރެންޓީކޮށްދޭިދިފާޢީިޙައްޤ ތަކ ގެިތެރޭގައި

ކަމާއެކ ިބަޔާންިދިނ މ ެގިޙައްޤާއިިޖިނާއީިޚ ޞޫމަތެއްގައިިޙަޤީޤަތްިދެނެގަތ ަމށްިމަސައްކަތްކ ރެވޭިހިނދ ،ިމ ްއތަހަާމިމިނިވަން

ދެކޮޅަށްިހ ރިިހެކިތައްިއެފަރާތަށްިކ ރިމަތިކޮށްިދިފާއ ިހ ށަހެޅ މ ގެިފ ރ ޞަތ ިއެފަރާތަށްިދިނ މ ގެިއ ޞޫލަށްިޢަމަލ ކ ރެވ މާއިި

ހީގައިިދިފާޢ ވ މ ގެިޙައްޤ ލިބިގެންވާކަމަށްިފާހަގަކ ރައްވަމ ން،ިޑަބަލްިޖެޕަރޑީއަކީިޤާނޫނީިއެއްިނިޒާމަކާިޤާނޫނީިވަކީލެއްގެިއެ

ޚިލާފ ވެގެންިއެިނިޒާމ ގެިތެރެއިންިދެިފަހަރަށްިއެއްިޢަމަލަށްިއަދަބ ިނ ދިނ މ ގެިގެރެންޓީިކަމަްށވާއިރ ،ިމީހަކ ިކ ރީިޖިނާއީި

ތ ރަށްިއެިޢަމަލަކީިމަދަނީިނިޒާމަކާިނ ވަތަިތައ ދީބީިނިޒާމަކާިޚިލާފަށްިކޮށްފައިވާިޢަމަލެއްިނިޒާމާިޚިލާފ ިޢަމަލަކަށްިވ މ ގެިއި

ިއެނިގފައިވާި ިޤާނޫނީގޮތ ން ިހ ންނަކަން ިއަދަބ ތަކެއް ިކަނޑައެޅިފައިވާ ިއެނިޒާމަކަށް ިނިޒާމަކީ ިކޮންމެ ިމިއިން ކަމ ގައިވާނަމަ

ިޝަ ިޢަދ ލ ވެރިކަމާއެކ  ިނަމަވެސް ިރިޢާޔަތްކ ރަންޖެހެނީިނިޒާމ ތަކެއްކަމާއި، ިއަބަދ ެވސް ިދަށ ން ިމަބާދީގެ ރީޢަތްކ ރ މ ގެ

މ އްތަހަމ ގެިމައްޗަށްިއެއްވެސްިާބވަތެއްގެިއަދަބަކަށްިާވނޭިފިޔަވަޅެއްިޖިނާއީިނިޒާމ ނޫންިއެހެންިނިާޒމެއްގެިތެރެއިންިނަމަވެްސި

ިގ ޅިގެްނިޝަރީޢަތް ިޢަމަލާ ިއެ ިހަމަ ިަމއްޗަށް ިމ އްތަހަމ ގެ ިއެ ިކަމަްށިދެވިއްޖެނަމަ ިނ ވ ންކަން ިއަދަބ ދިނ ްނިހ އްދަ ކ ރ މާއި

ިބަޔާންކ ރައްވާފައިވެއެވެ.

މަޤާމ ން  އަދިިދައ ލަތ ގެިރަސްމީިއަދިިދ ްސތޫރީިމަސްއޫލިއްޔަތަކާިޤާނޫނީިޮގތ ންިޙަވާލ ވެގެންިހ ރިިމީހަކި 

ގެިއިޖ ރާއާތަކީިޤާނޫނަކ ންިކަނޑައެޅިފައިވާިވަކިކ ރަންޖެހޭިޙާލަތެއްިމެދ ވެރިިވެއްޖެކަމަށްިމަޖިލީހ ގެިކޮމިޓީއަކ ންިކަނޑައެޅ މ 

ިފެތޭި ިލޯއަށް ިއޮފް ިރޫލް ިއާއި ިޕްރޮސެސް ިޑިޔ  ިޙާލަތެއްގައިވެސް ިހ ރިހައި ިއިޖ ރާއާތަކީ ިިމފަދަ އިޖ ރާއާތަކަށްވާންޖެހޭނެކަމާއި

ިއިޖ ރާއާތ ތަކަކަށްާވންޖެހޭަކމާއި ިރީޒަނަބަލް ިއިންސާފ ވެރި ިފަހ މީ، ޢަދ ލ ވެރި ިވަިމ ޙައްމަދ  ިވޯޓ ެގިޙަސަން ިނެގި ކިކ ރ މަށް

ޕްރޮސެސްގެި ބ ެނވިދިޔަިޑިޔި  ކ ރިއަށްިރައްޔިތ ންގެިމަޖިލީހ ގެިމިނިވަންިމ އައްސަސާތަކާިބެހޭިޮކމިޓީންިއަމަލ ކ ރިިއިޖ ރާއާތި 

ވާިމ ޙައްމަދ ިފަހ މީިޙަސަންިސިވިލްިސަރވިސްިިކޮމިޝަނ ގެިމެމްބަރ ކަމ ންިވަކިކ ރ މަށްިނަގާފައި ، އ ޞޫލާިއެއްގޮތްނ ވާތީ

ވޯޓ ިބިނާކ ރިިއިޖ ރާއާތަކީިާޤޫނނ އަސާސީއާިއެއްގޮތްވާިއިޖ ރާއާތ ތަކެއްިނޫންކަމާއިިއަދިިއެިއިޖ ރާއާތ ގެިމައްޗަށްިބިނާކޮްށި

ިވަކިކ ރ މެއްކަމަށް ިބާޠިލ  ިވަކިކ ރިކ ރ މަކީ ިމެންބަރ ކަމ ން ިކޮމިޝަނ ގެ ިސަރވިސް ިސިވިލް ިޙަސަން ިފަހ މީ މިި މ ޙައްމަދ 

ިނެވެ.ޤަޟިއްޔާއިންިކަނޑައެޅ 
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ިޤަޟިއްޔC/36-SC/2012ިިާސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނަންބަރ ި

ިނެޭގި މިއީ، ިފާސްކ ރ މަްށ ިބައެއްކަންތައް ިނިްނމާ ިކޮމެޓީތަކ ން ިމަޖިލީހ ގެ ިއެ ިމަޖިލީހާއި ރައްޔިތ ންގެ

ގައ2012ިިިިޑިސެމްބަރ 03ިިވޯޓ ތަކަކީިސިއްރ ިވޯޓ ތަކެއްކަމަށްިކަނޑައަޅައިިއެިމަޖިލީހ ގެިޤަވާޢިދ ގެިބައެއްިމާއްދާތަކަށްި

ި ިޤާނޫނ އަސާސީގެ ިޖ މްހޫރިއްޔާގެ ިދިވެހިރާްއޖޭގެ ިއިޞްލާޙަކީ ިރައްޔިތ ންެގ85ިިގެނެވ ނ  ިާޤއިމ ކޮށްފައިވާ ިމާއްދާއިން ވަނަ

މަޖިލީހ ގެިޖަލްސާތަކާއިިއެިމަޖިލީހ ގެިކޮމިޓީތަކ ގެިޖަލްސާތައްިހާމަކަންިބޮޑ ގޮތެއްގައިިޢާންމ ްނނަށްިހ ޅ ވާލެވިފައިިއޮތ މ ގެި

ި ިކަނޑައަޅައިދިނ މަށާއިޢާންމ  ިއިޞްލާޙ ތަކެއްކަމަށް ިބާޠިލ  ިއިޞްލާޙްތަކަކީ ިއެ ިބ ނެ، ިޚިލާފ ކަމެއްކަމަށް  ،އ ޞޫލާ

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަމ ގެިމަޤާމ ގައިިނ ވަތަިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެިނާއިބ ގެިމަޤާމ ގައިިހ ރިމީހަކ ިއެމަޤާމ ންިވަކިކ ރ މަށްި

ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިއަދިި)ށ(ިގައިވާިގޮތ ގެިމަތިންިހ ށަހަޅާިޤަރާރެއް،100ިިނޫނ އަސާސީގެިދިވެހިރާއްޖޭގެިޖ މްހޫރިއްޔާގެިޤާ

ިރައްޔިތ ންގެިމަޖިލީހ ންިފާސްވާނީިއެމަޖިލީހ ގެިޖ މްލަިމެންބަރ ންގެިތިންބައިކ ޅަިދެބައިގެިއަޣ ލަބިއްޔަތ ންކަމަށްިދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގައިިބ ެނފައިވާއިރ ވަނަިމާއްދާގ100ިެޖ މްހޫރިއްޔާގެިޤާނޫނ އަސާސީގެި ރައްޔިތ ންގެިމަޖިލީހ ގެިޖ މްލަިމެންބަރ ންކަމަށްި، ި)ބި(

ބަޔާންކޮށްދިނ މ ގައިިދިވެހިރާއްޖޭގެިޖ މްހޫރިއްޔާގެި ބަޔާންކޮށްިދިނ މަށާއި،ިއަދިިމިިމިންގަނޑި  ބަލަންޖެހޭިދ ސްތޫރީިމިންގަނޑި 

ރައްޔިތ 73ިޤާނޫނ އަސާސީގެި ްނގެިމަޖިލީހ ގެިމެންބަރ ންގެިމައްޗަށްިލާޒިމ ކ ރާިޝަރ ޠ ތަކ ގެިވަނަިމާއްދާގައިިބަޔާންކޮށްފައިވިާ،

ނ ަވތަިއިސްލާމީިޝަރީޢަތ ގައިިނ ވަތަިޤާނޫނ ގައިިމަނާކޮށްފައިާވިި،ތެރެއިންިޝަރ ޠެއްިއ ނިވެފައިވާ ހެކިހ ރިިމެންބަރަކ ި، ސާބިތި 

ބަރ ންެގިޢަދަދ ގެިތެރޭގައިިހިމެނ މާއިިނ ހިމެނ މ ެގިކ ށ ގެިޢަމަލެއްިިހންގ މ ގެިތ ހ މަތ ިކ ރެވިފައިވާިމެްނބަރަކ ިޖ މ ަލިމެން

ިއައިސާދަރ ގެ ިފިޔޯރި، ިގދ. ިއެދި ިދިނ މަށް ިކަނޑައަޅައި ިހަމައެއް ިދ ސްތޫރީ ިދަފްތަރި ، މައްޗަށް ިއާއި، ިޞިއްދީޤް އަޙްމަދ 

 އިބްރާހީމްިޙ ސައިންިދަޢ ވާކ ރ މ ންިބެލިފައިާވިމައްސަލައެކެވެ.ި، 3569ނަންބަރ ި

ިޤަޟިއްޔާގައި ިސިއްރި ، މި ިމަޖިލީހ ގައި ިރައްޔިތ ންގެ ިޤާނޫނ އަސާސީގައި ިޖ މްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ލާޒިމ ކ ރާިޙާލަތްތަްއިނޫންިއެހެންިބައެއްިޙާލަތްތަކ ަގއިިސިއްރ ިވޯޓ ނެގ ންިލާޒިމްކޮށްިރައްޔިތ ންގެިމަޖިލީހ ގެިި،ވޯޓ ނެގ ން

ގައިިގެނެވ ނި 2012ިޑިސެމްބަރި 03ިވަނަިމާއްދާއަށް،177ިިއި،ިވަނަިމާއްދާއަށ173ިާ، ވަނަިމާއްދާއަށާއ167ިިޤަވާޢިދ ގެި

(ިގަިއ،ިރައްޔިތ ންިފ ރިހަމައަށ2ިްވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގެި)88ިދިވެހިރާއްޖޭގެިޖ މްހޫރިއްޔާގެިޤާނޫނ އަސާސީގެި، އިޞްލާޙަކީ

ިއ ޫޞލ ތައް ިދިމްޤްރާޠީ ިިލބޭނޭ ިބައިވެރިވ ން ިފ ރިހަމަ ިއެބައިމީހ ންގެ ިއަދި ިޖަވާބ ދާރީާވ،ިތަމްސީލ ވާނޭ، ިއެކ ލެވޭނޭ،

ިމަޖިލީހ ންި ިއެ ިއ ޞޫލ ތައް ިޤަވާިޢދ ތަކާއި ިޭބނ ންވާނޭ ިހިންގ މަށް ިމަޖިލިސް ިރައްޔިތ ްނގެ ހާމަކަންބޮޑ ގޮތަކަށް

އަދިިއެއީިދިވެހިރާއްޖޭގެިޖ މްހޫރިއްޔާގެި، ކަނޑައަޅަންވާނެކަމަށްިބ ނެފައިާވިނައްޞާިކަނޑައެޅިގެންިޚިލާފ ިއިޞްލާޙެއްކަމަށާއި

ގައިިކަނޑައަޅާފައިވާިރައްޔިތ ންގެިމަޖިލީހ ގެިޖަލްސާތަކާއިިއެިމަޖިލީހ ގެިކޮމިޓީތަކ ެގ85ިިނޫނ އަސާސީގެިޤާ ވަނަިމާއްާދގެި)ހި(



ރިޕޯޓ ިިއަހަރ ިިި-ކޯޓ ިރާއްޖޭގެިސްޕްރީމްިިވެހިިދި 31  
 

ިއ ޞޫލ  ިޢާންމ  ިއޮތ މ ގެ ިހ ޅ ވާެލވިފައި ިޢާންމ ންނަށް ިނ ލައިިި،ޖަލްސާތައް ިއަސާސަކާއި ިޤާނޫނީ ިނ ވަތަ ިދ ސްތޫރީ އެއްވެސް

ވަނަިމާއްދާގައ4ިިިއަދިިއެިއިޞްލާޙަކީިދިވެހިރާއްޖޭގެިޖ މްހޫރިއްޔާގެިޤާނޫނ އަސާސީގެި، އްކަމަށާއިޤައިދ ކޮށްފައިވާިއިޞްލާޙެ

ި ިޤާނޫނ އަސާސީގެ ިސިޔާދަތާއި، ިރައްޔިތ ންގެ ިރެޕްރެޒެންޓޭޓިވ26ިިްކަށަވަރ ކޮށްދީފައިވާ ިސާބިތ ވާ ި)ނ(ިއިން ިމާއްދާގެ ވަނަ

(ި ިޚަޞާއިޞް ިއަސާސީ ިގެ ިއެބައިމީހ ްނcharacteristicsިި)ޑިމޮކްރަސީ ިރައްޔިތ ންނަށް ިހިމެނޭ، ިތެރޭގައި ތަކ ގެ

ިރައްޔިތ ންެގި ިއިޞްލާޙ ތަކެއްކަމަށްވާތީ، ިހ ރަސްއަޅާ ިޖަވާބ ދާރީކ ރ މަށް ިމެންބަރ ން ިއިންތިޚާބ ކ ރާ ތަމްސީލ ކ ރ މަށްޓަކައި

ވަނ173ިިަލީހ ގެިޤަވާޢިދ ގެިވަަނިމާއްދާގެި)ހ(ިއަށްިގެނެވ ނ ިިއޞްލާޙާއި،ިރައްޔިތ ންގެިމަޖ167ިިޤަވާޢިދ ގެި މަޖިލީހ ގެ

ި)ރ(ިއާއި ިއިތ ރ ކ ރެވ ނ  ި، މާއްދާއަށް ިޤަވާޢިދ ގެ ިމަޖިލީހ ގެ ިރައްޔިތ ންގެ ި)ޅ(177ިިއަދި ިއިތ ރ ކ ރެވ ނ  ިމާއްދާއަށް ވަނަ

 އަކީ،ިދިވެހިރާއްޖޭގެިޖ މްހޫރިއްޔާގެިޤާނޫނ އަސާސީއާއިިޚިލާފ ިބާޠިލ ިއިޞްލާޙ ތަކެއްކަމަށްިކަނޑައެޅ ނެވެ.

 

ިޤަޟިއްޔC/11-SC/2013ިިާކޯޓ ގެިނަންބަރ ިސ ޕްރީމްި

ި 12ިިމިއީ ިަންނބަރ 2013ިިމާރޗް ިޤާނޫނ  ިކ ރި ިތަޞްދީޤ  ިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ިދ ވަހ  ިއަންގާރަ ވީ

ިކ ރެވިފައިވ2013/4ިިާ ިރަޖިސްޓްރީ ިކޮމިޝަންގައި ިއިލެކްޝަންސް ިފަށާއިރ ، ިޢަމަލ ކ ރަން ިއަށް ިޤަނޫނ ( ިޕާޓީގެ )ސިޔާސީ

ި ިތެރެއިން ިމެންބަރ ނ10,000ިްޕާޓީތަކ ގެ ިކ ރެވިފައިވާި )ދިހަހާސް( ިރަޖިސްޓްރީ ިދަށ ްނ ިޤާނޫނ ގެ ިއެ ިޕާޓީތަކަކީ ހަމަވާ

ވަނަިމާއްދާގެި)ށ(ިގައިިބ ނެފައިވ މ ން،ިއެިޤާނޫަނށްިޢަމަލ ކ ރަންިފަށާއިރ ،8ިިއެިޤާނޫނ ގެިި،ޕާޓީތަކެއްކަމަށްިބެލެވޭނެކަމަށް

ިޕާޓީތަކ ގެ ިކ ރެވިފައިވާ ިހަމަނ ާވިޤާނޫނީގޮތ ްނިރަޖިސްޓްރީ ިމެންބަރ ން ިަޢދަދަށް ިބ ނެފައިވާ ިމާއްދާގައި ިބ ެނވިދިޔަ ިތެރެއިން

ި ިޤާނޫނޫގެ ިއެ ިނ ާވީތއާއި ިބ ނެފައި ިޤާނޫނ ގައި ިވާނޭގޮތެްއިއެ ިޕާޓީތަކަށް ިސިޔާސ11ިިީއެންމެހައި ި)ހ(ިގައި ިމާއްދާގެ ވަނަ

)ދިހަހާސް(10,000ިިވ މަށްިއެދިފައިވާިމަދ ވެގެންިިޕާޓީއެއްިއ ފެއްދ މަށްިއެދިިހ ށަހަޅާިފަރާތ ންިއެިޕާޓީއެއްގެިމެންބަރަކަށް

ިއާއި ިބ ނެފައިާވތީ ިވާނެކަމަށް ިހ ށަހަޅަން ިކޮމިޝަނަށް ިއިލެކްޝަންސް ިހޯދައި ިސޮއި ިޢަމަލ ކ ރަންިި،މީހ ންގެ ިޤާނޫނަށް އެ

ސްިކޮމިޝަނ ންވެސްި)ދިހަހާސް(ިމެންބަރ ންިހަމަނ ވާިާޕޓީތައްިއ ވިގެންދާނެކަަމށްިއިލެްކޝަނ10,000ިްފަށާއިރ ،ިމަދ ވެގެންި

ިފަށާއިރ ،ިޤާނޫނީިގޮތ ންިރަޖިސްޓްރީިކޮށްގެންިރާއްޖޭގައިިހިންގަމ ްނި ބ ނެފައިވާީތ،ިސިޔާސީިޕާޓީގެިޤާނޫނަށްިޢަމަލ ކ ރަން

އަންނަިއެއްވެސްިސިޔާސީިޕާޓީއެއްިއ ވިގެންިނ ދާނެކަމަށްިކަނޑައަޅައިިދިނ މަށްިއެދިިބަންޑާރަނައިބ ގެިފަރާތ ންިހ ށަހަޅާފައިވާި

ިއްސަލައެކެވެ.މަ

ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގަިއިއަސާސީިޙައްޤެއްިގޮތ ގައިިސިޔާސ30ިިީމިިޤަޟިއްޔާގައި،ިޤާނޫނ އަސާސީގެި

ކ ރާއިރ ،ިސިޔާސީި ކ ރެވިފައިވާކަމާއިިމިނިވަންިދީމިޤްރާޠީިމ ޖްތަމަޢ ތަކަށްިނަޒަރި  ކަށަވަރި  ޕާޓީިއ ފައްދައިިހިންގ މ ގެިޙައްޤި 
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ިޙަ ިހިންގ މ ގެ ިއ ފައްދައި ިއެޙާލަތަާކިޕާޓީ ިވަނީ ިކޮށްފައި ިަޤބޫލ  ިކަމަށް ިހިފެހެއްޓިދާެނ ިނ ވަަތ ިކ ރެވިދާނެކަަމށް ިހަނި ްއޤ 

ިޕާޓީތަކ ގެި ިސިޔާސީ ިމިންވަރަށްކަމާއި ިކ ޑަ ިއެންމެ ިޙާޞިލ ކ ރެވޭނެ ިމަޤ ޞަދ  ިބޭނ ންވާ ިޙާޞިލްކ ރ މަށް ިއަދި އެކަށީގެންވާ

ިއ ޞޫލ ތަކާއި ިއެކަށީގެންވާ ިރިޢާޔަތްކޮށް ިދައ ރަށް ިހަނިިިއަސާސީ ިވީހާވެސް ިއަޅަންވާނީ ިފިޔަވަޅ ތައް ިކ ރ މ ގެ މަނާ

ިޤާނޫނ އަސާސީގެި ިއަދި ިބޭނ ްނތެރި ިއަކަށް ިމ ޖްތަމަޢ  ިޑިމޮކްރެޓިކް ިފިޔަވަޅ ތަކަކީ ިމަނާކ ރ ންތަކާއި ިއެފަދަ ދާއިރާއަކ ންކަމާއި

ލާއިރ ިނިސްބަތ ންިގިނަިމީހ ންގެިސޮއިިއިމ ގެތެރެއިންިއެޅޭިފިޔަވަޅ ތަކަށްިވާންޖެހޭނެކަމާއިިއެމ ޖ ތަމަޢެއްގެިއާބާދީއާިއަޅާބަ

(ިގproportionalityިެހޯދައިގެންިމެނ ވީިސިޔާސީިޕާޓީިނ އ ފެއްދޭގޮތަށްިހަރ ކަށިިއ ޞޫލ ތަކެއްިއެކަށައެޅ މަކީިތަނާޞ ބ ި)

ނިޒާމަށްިޖާގަދޭިޑިމޮކްރެޓިކްިއ ޞޫލ ތަކަކީިސިޔާސmulti partyީއ ޞޫލާިޚިލާފ ކަމެއްކަމާއިިގިނަިސިޔާސީިޕާޓީި) ިޕާޓީއެއްިި(

ިޙަރަކާތްތަކ ގައިި ިޕާޓީތަކ ގެ ިއ ފައްދައި ިޕާޓީ ިސިޔާސީ ިފާހަގަކ ރަްއވައި ިއެކަށައެޅ ންކަމަށް ިގޮތްތަްއ ިލ އިފަސޭހަ އ ފެއްދ މަށް

ިއ ޞޫލ ތަކެއްި ިލ އިފަސޭހަ ިޙާޞިލްކޮށްދެވޭނީ ިފ ރިހަމަގޮތ ގައި ިޙައްޤ  ިކަށަވަރ ކޮށްދީފައިވާ ިޤާނޫނ އަސާސީން ބައިވެރިވ މަށް

ިގެންކަމަށްިމިިޤަޟިއްޔާގައިިފާހަގަކ ރައްވާފައިވެއެވެ.އެކަށައެޅި

ި ިނަންބަރ  ިޤާނޫނ  ިޤާނޫނ (ިގ4/2013ިިެއަދި ިޕާޓީގެ 8ިި)ސިޔާސީ ި)ށ(ިއާއި ިމާއްދާގެ ވަނ11ިިަވަނަ

ގައިިއަށްިބަލާއިރ  ދިވެހި، މާއްދާގެި)ހި( ޕާޓީތަކ ގެިޙަރަކާތްތަކ ގައިިަބއިވެރިވ ނިް، ހިންގައިި، ރާއްޖޭގެިސިޔާސީިޕާޓީިއ ފައްދައިި،

މިނިވަންިވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިއިންިކޮންމެިރައްޔިތަކަށްމެިކަށަވަރ ިކޮށްދީފައިވާިޙައްޤ ،30ިިޖ މްހޫރިއްޔާގެިޤާނޫނ އަސާސީގެި

ދީމިޤްރާޠީިމ ޖްތަމަޢ ތަކ ގައިިލިިބދެވޭިމިންވަރަށްވ ރެިބޮޑަށްިހަނިކ ރެވިފައިވާކަންިމިިމައްސަލައަށްިެބލ މ ންިއެނގެންިއޮންނާީތ،ި

ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގައިިކަނޑައަޅާފައިވާިއޮތްއޮތ ން،11ިިވަނަިމާއްދާގެި)ށ(ިއާއިިއެިޤާނޫނ ގ8ިިެސިޔާސީިޕާޓީގެިޤާނޫނ ގެި

ިޤާނޫނ އަ ިޤަޟިއްޔާގައ16ިިިސާސީގެ ިމި ިކަނޑައެޅ މާއެކ ، ިބާޠިލ ކަމަށް ިޚިލާފ ވާކަމަށްޓަކައި ިއާއި ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިެގނެސްި ިއިޞްލާޙް ިާޤނޫނަށް ިއެ ިމަޖިލީހ ން ިގޮތ ގެމަީތްނިރައްޔިތ ންގެ ިއެއްގޮތްވާ ިަހމަތަކާއި ިއ ޞޫލ ތަކާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ިެފށެންދެން ިކ ރަން 144ިިިާޤޫނނ އަސާސީގެ، ޢަމަލ  ިަނންބަރ  ިާޤނޫނ  ިރިޢާޔަތްކޮްށ، ިއަށް ި)ނ( ިމާއްާދގެ 4/2013ިވަނަ

ިއެި ިފަރާތ ން ިހ ށަހަޅާ ިއެދި ިއ ފެއްދ މަށް ިޕާޓީ ިސިޔާސީ ިކ ރިން، ިފެށ މ ގެ ިކ ރަން ިޢަމަލ  ިއަށް ިޤާނޫނ ( ިޕާޓީގެ )ސިޔާސީ

މީހ ންގެިސ3,000ިޮޕާޓީއެއްގެިމެންބަރަކަށްިވ މަށްިެއދިފައިވާިމަދ ވެގެންި އިިހޯދައި،ިއިލެކްޝަންސްިކޮމިޝަނަށްި)ިތންހާސްި(

ިޢަމަލ ކ ރ ންިދެމިއޮންނާނެކަަމށްިމިިޤަޟިއްޔާއިންިކަނޑައެޅ ނެވެ.، ހ ށަހެޅ މަށްިއޮތްިއޮތ ންިާބޠިލ ނ ވެ
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ިޤަޟިއްޔC/12-SC/2013ިިާސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނަންބަރ ި

17ިބާރ ތަކ ގެިޤާނޫނ (ިެގި)ރައްޔިތ ންގެިމަޖިލީހ ގެިއިމްިތޔާޒ ތަކާއ2013/5ިިިމިއީ،ިޤާނޫނ ިނަންބަރ ި

ައދިި އާއިި)ށި( މ ޠްލަޤ ކޮށްިރައްޔިތ ންގެިމަޖިީލހަށްިލިިބދީފައިވާިބާރ ތަކެްއ18ިިވަނަިމާއްދާގެި)ހި( އަކީި، ވަނަިމާއްދާގެި)ހި(

ިޙައްޤ ތަކާއެ ިއިމްިތޔާޒ ތަކާއި، ިބާރ ތަކާިއ، ިއެހެނިހެން ިޤާނޫނ އަސާސީގައިވާ ިބާރަކީ، ިމާއްދާތަކ ގައިާވ ިއެ ކި ނޫންކަމާއި،

16ިވަނަިމާއްދާއާއ11ިިިމާނަކ ރެވެންޖެހޭިއަދިިއެިމައްޗަްށިޢަމަލ ކ ރެވެންޖެހޭިމާއްދާތަކެއްިކަމ ގައްޔާއި،ިއަދިިއެިޤާނޫނ ގެި

ި ިމާއްދާއާއި ިއެދ18ިިވަނަ ިކަނޑައަޅައިދިނ މަށް ިމާއްދާތަކެއްކަމަށް ިތަޢާރ ޒ ވާ ިާޤނޫނ އަސާސީއާ ި)ށ(ިއަކީ، ިމާއްދާގެ ، ވަނަ

(ިކޮށް،ިހ ށަހެޅ މ ނEx parteިްޕާޓޭ"ި)-"އެކްސް ޓަރނީިެޖެނރަލްގެިފަރާތ ންިދަޢ ވާިލބޭިޚަޞްމަކާނ ލައިދިވެހިިދައ ލަތ ގެިއެ

ިބެލިފައިވާިދ ސްތޫރީިމައްސަލައެކެވެ.

މިިޤަޟިއްޔާގައިިފާހަގަކ ރައްވާފައިވާިކަންތައްތަކ ގެިތެރޭގައި،ިާޕރލަމެންޓްިމެންބަރ ންގެިމިނިވަްނކަމާއިި

ިގެރެ ިކ ރިމަތިކޮށްފާެނިމ ސްތަޤިއްލ ކަން ިފަރާތ ން ިއަފްރާދ ންގެ ިމ ޖ ތަމަޢ ގެ ިބާރ ަތކާއި ިއެހެނިެހން ންޓީކ ރ މަާށއި،ިދައ ލަތ ގެ

ބާަވތ ގެިބިރ ދެއްކ ްނތަކ ްނނާއިިބަދަލ ހިފ ންތަކ ންިރައްކާތެިރވެތިބެ،ިއެިެމންބަރ ންގެިޕާރލަެމންޓަރީިމަސްއޫލިއްޔަތ ތައްި ތަފާތި 

ިއަި ިފ ރިހަމަގޮތ ގައި ިއެންމެ ިގިނަިއޭގެ ިތަހ ޒީބ ވެފައިވާ ިދ ނިޔޭގެ ިކަށަވަރ ކ ރ މ ގެގޮތ ން ިއަދާކ ރ ން ިއިތ ބާރާއެކ  މާންކަމާއި

ިބަޔާންވެެގންވާ ިކަނޑައަޅައި ިމަފްހޫމ  ިެގ ިއިމިއ ނިޓީ' ި'ޕާރލަމެންޓަރީ ިދ ސްތޫރ ތަކ ގައި ިދައ ލަތްތަކ ގެ 'ޕާރލަމެންޓަރީިކަމާއި

ިމެން ިޕާރލަމެންޓް ިޒާތ ގައި ިއޭގެ ިއަކީ ިނޫންކަމާއިއިމިއ ނިޓީ' ިއިމްތިޔާޒެއް ިޒާތީ ިނ ވަތަ ިޝަޚްސީ ިއެއީިި،ބަރ ންގެ ނަމަވެސް

ިވަޒީފާގެި ިޕާރލަމެންޓަރީ ިއަދާކ ރާ ިމެންބަރ ން ިއެ ިޙައިޘިއްޔަތ ން ިމެންބަރ ންގެ ިޕާރލަމެންޓް ިތަމްޘީލ ކ ރާ ރައްޔިތ ން

ިއިމްތި، ޙިމާޔަތަށްޓަކައި ިދ ސްތޫރީ ިކަނޑައެޅިގެންވާ ިނިޒާމ ތަކ ގައި ިދ ސްތޫރީ ިއޮންނަކަމަށްިތަފާތ  ިއެނގެން ޔާޒެއްކަން

ިފާހަގަކ ރައްވާފައިވެއެވެ.

ިމަްފހޫމަކަށްކަމާއި،ިއެއީި ިދެ ިެބހިގެންވަނީ ިނިޒާމްތަކ ގައި ިދ ސްތޫރީ ިަތފާތ  ިއިމިއ ނިޓީ ިޕާލަމެންޓަރީ އަދި

ިނ ޖެ ިއ ފ ލަްނ ިމަސްއޫލިއްޔަތ  ިގ ޅިގެން ިވަޒީފާއާއި ިއަދާކ ރާ ިޕާރލަމެންޓްގައި ިމެންބަރ ްނ ި'ަނންިޕާރލަމެންޓް ިނ ަވތަ ހ މ ގެ

(ި ިގޮތަކަށްިި(Non-Liabilityލައެބިލިޓީ' ިއޮޅ މެއްނާރާފަދަ ިއެއްވެސް ިޙޫދޫދ  ިއޭގެ ިމަފްހޫމާއި ިމި ިމަފްހޫމްކަމާއި؛ ގެ

ި ިޤާނޫނ އަސާސީގެ ިކަނޑައެޅިފައ90ިިދިވެހިޖ މްހޫރިއްޔާގެ ިނައްޞ ގައި ިޞަރީޙަ ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ބައެއްިިވާކަމާއި،ވަނަ

ިޕާރލަ ިޤައިދ ކ ރެވިފައިިޙާލަތްތަކ ގައި ިފިޔަަވޅ އެޅ ން ިބައެއް ިދަށ ން ިިއޖ ރާއާތ ގެ ިޖިނާއީ ިއިދިކޮޅަށް ިމެްނބަރ ންނާއި މެންޓް

(ިގެިމަފްހޫމ ކަމާއި؛ިމިިމަފްހޫމާއިިއޭެގParliamentary Inviolabilityިއޮތ މ ގެިނ ވަތަި'ޕާރލަމެްނޓަރީިއިންވަޔަލަބިލިޓީ'ި)

ިދިވެހިޖ މްހޫ ިނައްޞެއް ިތަންޒީމްކ ރާ ިނ ވާކަމަްށިޙ ދޫދ  ިބަޔާންވެގެން ިކަނޑައެޅި ިޤާނޫނ އަސާސީގައި ރިއްޔާގެ
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އެޅ މ ގެިއެއްވެސްި އަދިިރައްޔިތ ންގެިމަޖިލީހ ގެިމެންބަރ ްނނަށްިޖިނާއީިއިޖްރާއާއތ ގެިދަށ ންިފިޔަވަޅި  ބަޔާންކ ރައްވާފައިވެއެވެި.

ޤާޫނނ ކަންިއެފަދަިއިމްތިޔާޒެއްިއިމްތިޔާޒެއްިލިބިދޭިތަޞައްވ ރެއްިދިވހިރާއްޖޭގެިޖ މްހޫރިއްޔާގެިޤާނޫނ އަ ސާސީގައިިނެތްހިނދ ި،

ކަނޑައަޅަންވާނީިދިވެހިޖ މްހޫރިއްޔާގެިޤާނޫނ އަސާސީގެިދެވަނަިބާބ ގައިިކަނޑައަޅާފައިވާިއަސާސީިޙައްޤަކާިނ ވަތަިމިނިވަންކަމާި

މެއްިއެއްވެސްިމިންވަރަކަށްިހިފެހެއްޓޭނީިތަޢާރ ޟ ނ ވާިގޮތެއްގެމަތިންކަމާއިިއެބާބ ގައިިބ ނާިއެއްވެސްިޙައްޤެއްިނ ވަތަިމިނިވަންކަ

ި ިޤާނޫނ ައސާސީގެ ިގޮތެއްގެމަތިންކަން ިތަޢާރ ޟ ނ ވާ ިކަށަވަރ ކ ރެވިފައިވާކަމަށ16ިިްޤާނޫނ އަސާސީއާ ިމާއްދާއިން ވަނަ

ިބަޔާންކ ރައްވާފައިވެއެވެ.

ތަކ ގެިާޤނޫނ (ި)ރައްޔިތ ންގެިމަޖިލީހ ގެިއިމްތިޔާޒ ތަކާއިިބާރ 2013/5ިއެހެންކަމ ން،ިޤާނޫނ ިނަްނބަރ ި

ި ި)ށ(ިއާިއ3ިިގެ ިމާއްދާގެ ިނ ލ11ިިާވަނަ ިޤަޢިދ ތަކަކާ ިނ ވަތަ ިޙ ދޫދަކާ ިއެއްވެސް ި)ހ(ިގަިއިމ ތ ލަޤ ކޮށް ިމާއްދާގެ ވަނަ

ި ިޤާނޫނ އަސާސީގެ ިކަނޑައެޅ ންތަކަކީ ިހާމަކަމާއެކި 42ިކަނޑައަޅާފައިވާ ިއަދ ލ ވެރިކަމާއި ިބަޔާންކ ރާ ިމާއްދާގައި ވަނަ

ވަނަިމާއްދާއިންިކަށަވަރ ކޮށްދީފައިވާިކޮންމެިީމހަކަށްިލިބިގެންވާިޤާނޫނ ެގ20ިިއްޤާއި،ިޤާނޫނ އަސާސީގެިޝަރީޢަތްކ ރެވ މ ގެިޙަ

ިއަދ ލ ި ިއަދި ިމަތިކޮށްފައިާވިޒިންމާތަކާ ިއިދާރާތަކާ ިތަޙްޤީޤީ ިއޮތ މ ެގިޙައްޤާއި،ިޤާނޫނ އަސާސީއިން ިހަމަހަމަކަން ކ ރިމަތީގައި

ނޭިކޯޓ ތަކ ގެިވާޖިބ ތަކަށްިހ ރަސްިއެޅޭިފަދަިގޮތަކަށްިޤާނޫނ އަސާސީގެިމާއްދާތަކާއިިއިންޞާފ ިޤާއިމ ކ ރ މ ގެިބާރ ގައިިހިމެ

ި ިޤާނޫނ ގެ ިއެ ިއަދި ިނިންމަވާފައިވެއެވެ. ިކަނޑައެޅ ންތަކެއްކަމަްށ ިަދށ ްނ18ިިފ ށ އަރާ ިގެ ި)ނ( ިއާއި ި)ށ( ިމާއްދާގެ ަވނަ

ޝާޢިޢ ކ ރާިނ ވަތަިފަތ ރާިނ ވަތަިފާޅ ކ ރާިމަޢ ލޫާމތެއް ހާމަކ ރަންޖެހ ަމކީ،ިޤާނޫނ އަސާސީގެިނޫސްވެރިޔަކި  28ިގެިމަޞްދަރި 

ިވަނަިމާއްދާއިންިކަށަވަރ ކޮށްދީފަިއވާިނޫސްވެރިކަމ ގެިއ ޞ ލާއިިޚިލާފ ކަމެއްކަމަށްިކަނޑައަޅ އްވާފައިވެއެވެ.

ި ިޤާނޫނ ގެ ިބަޔާންވެގެންާވ17ިިއެ ިއަކ ރ ތަކ ގައި ިއެ ިމާނަކ ރަންވާނީ، ި)ށ( ިއާއި ި)ހ( ިމާއްދާގެ ވަނަ

ޤާިއމ ކ ރ މ ގެިބާރ ގެިތެރޭގައިިހިމެނޭިކޯޓ ތަކ ގެިފަނޑިޔާރ ންގެިމައްޗަށްިނ ހިނގާނެިއ ޫޞލަކ ންިއަޙްކާމްތަ އިންޞާފި  އްިޢަދ ލި 

ވަނ28ިިަވަނަިމާއްދާިގެި)ހ(ިމާނަކ ރަންވާނީިދިވެހިރާއްޖޭގެިޖ މްހޫރިއްޔާގެިޤާނޫނ އަސާސީގ18ިިެކަމަށާއިިއަދިިއެިޤާނޫނ ގެި

ި ިކަނޑައަޅާފައިވާ ިއަދިިމާއްދާގައި ި ިަކނޑައަޅ އްވާފައިވެއެވެ. ިގޮތަކަށްކަމަށް ިހ ރަސްނޭޅޭފަދަ ިމިނިވަންކަމަށް ނޫސްވެރިކަމ ގެ

ިލިޔ ންި ިޮފނ ވާ ިއަންގާ ިހާޒިރ ވ ަމށް ިީމހަކ  ިކޯޓ ތަކ ން ިޝަރ ޢީ ިނ ވަތަ ިއިދާރާތަކ ން ިތަްޙޤީޤީ ިގޮތ ން ިއ ޞޫލެއްގެ ޢާންމ 

ދަިލިޔ ންތައްިރައްދ ކ ރ މަށްިއިޙްތިޔާރ ކޮށްފައިވާިއެޑްރެހ ގައިިސީދާިރައްދ ކ ރަނީިއެިމީހަކ ިދިރިއ ޅޭިނ ވަތަިއެިމީހަކ ިއެފަ

ިކަމ ގައިވާތީ،ި ިއަތ ގައި ިމީހެްއގެ ިިލބިފައިވާ ިހ އްދަ ިޙަވާލ ވ މަށް ިލިޔ މަކާ ިއެފަަދ ިގޮތ ން ިާޤނޫީނ ިނ ވަތަ ިއަތަށް އެމީހެއްގެ

ިޝަރީޢަތަްށިހާޒިރ  ިނ ވަތަ ިތަޙްޤީޤަށް ިމެންބަަރކ  ިމަޖިލީހ ގެ ިހ އްޓާިރައްޔިތ ންގެ ިގޭގައި ިމަޖިލިސްކ ރާ ިލިއ ން ިއަންގާ ވ މަށް

ިހ ރަސް ިރައްދ ކ ރ މަށް ިލިޔ ން ިއެފަދަ ިކަމަކަށްޙަވާލ ނ ކ ރެވ މަކީ ިހިނގައިދާނެ ިިއެޅިގެން ިމަޖިލީހ ގެިނ ވާތީ، ރައްޔިތ ންގެ
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ި)ށ(ިއަކީިދިވެހިރާއްޖޭގެިޖ މްހޫރިއްޔާގ11ިެއިމްތިޔާޒ ތަކާއިިބާރ ތަކ ގެިޤާޫނނ ގެި ިޚިލާފ ިވަނަިމާއްދާގެ ިޤާނޫނ އަސާސީއާއި

ިައކ ރ ތަކ ގައިިބަޔާންވެގެންވ17ިިާއަކ ރެއްިނޫންކަމަށާއި،ިއެިޤާޫނނ ގެި ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިާއއިި)ށ(ިމާނަކ ރަންވާީނ،ިއެ

ޤާިއމ ކ ރ މ ގެިބާރ ގެިތެރޭގައިިހިމެނޭިކޯޓ ތަކ ގެިފަނޑިޔާރ ންގެިމައްޗަށްިނ ހިނގާނެިއ ޫޞލަ އިންޞާފި  ކ ންިއަޙްކާމްތައްިޢަދ ލި 

28ިވަނަިމާއްދާިގެި)ހ(ިމާނަކ ރަންވާނީިދިވެހިރާއްޖޭގެިޖ މްހޫރިއްޔާގެިޤާނޫނ އަސާސީގ18ިިެކަމަށާއި،ިއަދިިއެިޤާނޫނ ގެި

ިޤަޟިއްޔާއިންި ިމި ިގޮތަކަށްކަމަށް ިހ ރަސްނޭޅޭފަދަ ިމިނިވަންކަމަށް ިނޫސްވެރިކަމ ގެ ިކަނޑައަޅާފައިވާ ިމާއްދާގައި ވަނަ

ިކަނޑައަޅ އްވާފައިވެއެވެ.

ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި 

ިިޤަޟިއްޔC/42-SC/2013ިިާސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނަންބަރ ި

ރިޔާސީިއިންތިޚާބ ގެިފ ރަތަމަިބ ރ ގައ2013ިިިސެޕްޓެމްބަރ07ިިކީިމިިޤަޟިއްޔާއަ ބޭއްވ ނި  ވަނަިދ ވަހި 

ިޤާނޫނ ތަކާއި،ި ިބެޭހ ިއިްނތިޚާބާ ިމާއްދާތަކާިއ، ިކަމާބެހޭ ިޤާނޫނ އަސާސީގެ ިޖ މްހޫރިއްޔާގެ ިދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަންކ ރެވިފައިވަނީ،

ި ިނަންބަރ  ިކޯޓ ގެ ިސ ޕްރީމް ިއެިޤަޟSC-C/2013ިި/39ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިނ ވާތީ، ިގޮތަށްކަމ ގައި ިކަނޑައަޅާފައިވާ އްޔާގައި

އިންތިޚާބ ގައިިވޯޓ ލާފައިވާިމީހ ްނގެިލިސްޓ ތައްިހޯދ މަކީިކޮންމެިެކންޑިޑޭޓެއްގެވެސްިޙައްޤެއްިކަމ ގައިިކަނޑައަޅައިދިނ މަށާއި،ި

ިލިސްޓަކީ، ިމީހ ންގެ ިފ ރިަހމަވާ ިޝަރ ޠ  ިވޯޓ ލ މ ގެ ިބޭނ ންކ ރެވ ނ  ިއިންތިޚާބ ގައި ިޮއނިގަނޑާއިިިމި ިޤާނޫނީ ކަާމބެހޭ

ި ިނަންބަރ  ިކޯޓ ގެ ިސ ޕްރީމް ިއެއްގޮތަށSC-C/2013ިިް/39ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިޙ ކ މްތަކާ ިބަޔާންކ ރެވިގެންވާ ޤަޟިއްޔާގައި

ިކަނޑައަޅައިދިނ މަށާއިި ިނޫންކަމަށް ިލިސްޓެއް ިޞައްޙަ ިމިއީ ިސަބަބ ން ިމިހެންވ މ ގެ ިނޫްނކަމާއި، ިލިސްޓެއް އެކ ލަވާލެވިފައިވާ

ިއަދިިިއަދި ިނިގ ޅައިގަނެފައިވާ ިޙައްޤ ތަކެއް ިއަސާސީ ިލިބިދީފައިވާ ިދިވެހިރައްޔިތ ންނަށް ިޤާނޫނ އަސާސީން ިއިންތިޚާބަކީ މި

ޤާނޫނ އަސާސީގައިިބ ނެފައިވާިަކމާބެހޭިމާއްދާތަކާއި،ިއިްނތިޚާބ ަތކާބެހޭިޤާނޫނ ތަކާއިިޚިލާފަށްިބޭްއވިފައިވާިއިންތިޚާބަކަށްިވާީތި

ި ިދައ ލަތ ގެ ިއަދި ިމިިއާއި ިބ ނެ، ިނ ވާކަމަށް ިއިންތިޚާަބކަށް ިހިނގާފައިވާ ިބަޔާންކ ރެވިގެންވާގޮތަށް ިއޮނިގަނޑ ގައި ދ ސްތޫރީ

ިއެދި ިކޮށްިދނ މަށް ިބާޠިލ  ިި،އިންތިޚާބ  ިޤާނޫނ އަސާސީގެ ިޖ މްހޫރިއްޔާގެ ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިފަރާތ ން ިޕާޓީގެ ވަނ113ިިަޖ މްހޫރީ

ަވނ11ިިަަވނަިމާްއދާގެި)ށ(ިއާއި،10ިިއްޖޭގެިކޯޓ ަތކ ގެިޤާނޫނ (ިގެި)ދިވެހިރ2010/22ިާމާއްދާިއާއި،ިޤާނޫނ ިަނންބަރ ި

ިިހ ށަހަޅާފައިވާިދ ސްތޫރީިމައްސަލައެކެވެ.(ިގެިދަށ ންިދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމ3ިް(ިއާއިި)1މާއްދާގެި)ހ(ިގެި)

އްޔިތ ންގެިޚިޔާލި ޟިއްޔާގައިިފާހަގަކ ރައްވާފައިވާިކަންތައްތަކ ގެިތެރޭގައިިއިންތިޚާބ ތަކ ގައްޔާއި،ިރަމިިޤަ

ިއިޚްތިޔާރ ކ ރާި ިމިިނވަންކަމާއެކ  ިއެމީހަކ  ިނ ވަތަ ިއަމިއްލައަށް ިއެމީހަކ  ިޙައްޤާއި ިވޯޓ ދިނ މ ގެ ިވޯޓ ތަކ ގައި ިޢާންމ  ހޯދ މ ގެ

ިޖ މްހޫރިއްޔާގެި ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިޙައްޤަކީ ިބައިވެރިވ މ ގެ ިހިންގ މ ަގއި ިކަންތަްއތައް ިރައްޔިތ ންގެ ިމެދ ވެރިޮކށް މަންދޫބ ން
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ި 2ިިޤާނޫނ އަސާސީގެ ިއ މ ރ ން ިބަޔާންކޮށްފައިވާ ިކަނޑައަޅާ ިބާބ ގައި ިރައްޔިތެއްގ18ިިެވަނަ ިދިވެހި ިކޮންމެ ިމަތީގެ އަހަރ ން

ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިއާއިިއެިމާއްދާގެި)ނ(ިއިނ26ިިްއަސާސީިޙައްޤ ތަކ ގެިތެރޭގައިިހިމެނޭިޙައްޤެއްކަންިޤާނޫނ އަސާސީިގެި

ނ އަސާސީގައިިބަޔާންކޮށްފައިވާިއެއްވެސްިޙައްޤަކަށްިނ ވަތަިމިނިވަންިކަމަކަށްިއ ނިކަމެއްިސާފ ކޮށްިއެނގެންިއޮތްއިރ ،ިާޤނޫ

ިނ ވަތަިޖަމާޢަތަަކށްިނ ަވތަި ލިބޭނޭފަަދިޢަމަލެއްކ ރ މ ގެިނ ަވތަިއެފަދަިޢަމަލެއްގަިއިބައިވެރިވ މ ގެިޙައްޤ ިއެއްވެސްިމީހަކަށް

ހިމެނޭިއެއްވެސްިމާއްދާއެއްިމާނަކޮށްިނ ވަތަިތަރ ޖަމާކޮށްގެންިނ ވާނެކަމަށްިދައ ލަތަށްިލިޭބނޭފަދަިގޮތަަކށްިާޤނޫނ އަސާސީގައިި

ވަނަިމާއްދާގައިިބ ނެފައިވާިކަމާއި،ިއަދިިޤާނޫނ އަސާސީގައިިދިވެހިރައްޔިތ ންގެިއަސާސީިޙައްޤ ތަކާއ69ިިިޤާނޫނ އަސާސީގެި

ި ިާޤނޫނ އަސާސީގެ ިބަޔާންކޮށްފައިވާ ިއިޝާރާތްކ2ިޮމިނިވަންކަން ިބާބަށް ިވަނަ ިޤާނޫނ އަސާސީގެ ި''މ65ިިިށް ިމާއްދާގައި ވަނަ

ިނ ވަތަި ިނިގ ޅައިގެންފިނަމަ ިކިބައިން ިމީހެއްގެ ިއެއްވެސް ިމިނިވަންކަމެއް ިނ ވަތަ ިޙައްޤެއް ިއެއްެވސް ިބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބ ގައި

އެމީހަކަށްިލިބިެގންިވެއެވެ''.ިހިފަހައްޓައިފިނަމަިިއންޞާފ ވެރިިޙައްލެއްިހޯދ މަށްޓަކައިިއެިމައްސަލަިކޯޓަށްިހ ށަހެޅ މ ގެިޙައްޤި 

މިފަދައިންިބ ނެފައިވާިކަމާިއ،ިއަދިިއިދާރީގޮތ ންިއަޅާިފިޔަވަޅެއްގެިސަބަބ ންިއެއްވެސްިމީހެއްގެިޙައްޤަކަށްިނ ވަތަިއެއްވެސްި

ހ ށަހެޅ މ ގެިޙައްޤ ިބައެއްގެިޙައްޤަކަށްިނ ވަތަިމ ޖ ަތމަޢ ގެިޙައްޤަކަށްިއ ނިކަމެއްިލިިބއްޖެކަމަށްިފެނިއްޖެނަމަިއެކަމެއްިކޯޓަށްި

ިލިބިގެންވާކަމ ގަިއި ިމީހަކަށްމެ، ިކޮންމެ ިފޯރަފާނޭ ިއަސަރ  ިސީދާގޮތެއްގައި ިއެކަމ ން ިނ ވަތަ ިއެބަޔަކަށް ިނ ވަތަ އެމީހަކަށް

ިބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ިބަޔާންކ ރ މަށްފަހ ި ި، މިފަދައިން ިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ113ިިާޤާނޫނ އަސާސީގެ ިމާއްދާގައި ވަނަ

ިމަޖިލީހ ންިއިންތިޚާބ ކ  ިރައްޔިތ ންގެ ިދ ރ ކ ރ މަށް ިމަޤާމ ން ިއޭނާގެ ިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ިނ ވަތަ ިކަމަކާމެދ  ިދިމާވާ ރ މ ގައި

ިހަމައެކަނިި ިލިބިގެންވަީނ ިބާރ  ިނިންމ މ ެގ ިވަކިގޮތަކަށް ިއެކަެމއް ިއ ފެދިއްޖެނަމަ ިޚިލާފެއް ިއެއްވެސް ިނިންމ މަކާމެދ  ނިންމާ

ި ިއަދި ިކަމަށާއި، ިކޯޓަށް ިބަހ ންިސ ޕްރީމް ިސާފ  ިނިންމ ންކަމަށް ިއެންމެފަހ ގެ ިނިންމ މަކީ ިނިންމާ ިކޯޓ ން ިސ ޕްރީމް އެގޮތ ން

ިއެޫނންވެސްި ިބަލާ ިަޝރީޢަތ ން ިއަދި ިމާނަކ ރ މ ގައި، ިޤާނޫނ  ިއާއި ިޤާނޫނ އަސާސީ ިއަދި ިބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ކަނޑައަޅާ

ިއެންމެފަހ  ިނިންމ މަކީ ިނިންމާ ިކޯޓ ން ިސ ޕްރީމް ިމައްސަލަތަކ ގައި ިޤާނޫނ އަާސސީގެ ިނިންމ ންކަމަށް ިމާއްދާގ145ިިެގެ ވަނަ

)ނ(ިގައިިބ ނެފައިވާއިރ ،ިމައްސަލައެއްގައިިސ ޕްރީމްިކޯޓ ންިނިންމާިނިންމ މަކީިވެރިކަންިހިންގާިފަރާތ ންނާއި،ިރައްޔިތ ންގެި

ިިތބިި ިމަޤާމ ގައި ިމ ސްތަޤިއްލ  ިބާރ ންނާިއ، ިޤާއިމ ކ ރ މ ގެ ިއިްނާޞފ  ިޢަދ ލ  ިދައ ލަތ ގެިމަޖިލީހ ންނާއި، ިމީހ ންނާއި،

ިއެކ ލެވިގެންވާި ިމައްޗަށް ިފ ލ ހ ްނގެ ިސިފައިްނނާއި ިމީހ ންނާއި، ިޙަވާލ ވެތިިބ ިމަޤާމ ތަކާ ިދައ ލަތ ގެ މ އައްސަސާތަކ ންނާއި،

ިނަންބަރ ިި ިޤާނޫނ  ިނިންމ ެމއްކަމަށް ިލާޒިމ  ިތަބަޢ ވ ން ިއެމައްޗަށް ިރައްޔިތ ން ިއެންމެހައި ިޚިދ މަތްތަކ ންނާއި، ސަލާމަތީ
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ގ22/2010ިިެ ގައިިއޮޅ ންނާރާފަދަިާސފ ބަހ ންިބ ނެފައިވާކަމ ގަިއ20ިި)ދިވެހިރާއްޖޭގެިކޯޓ ަތކ ގެިޤާނޫނ ި( ވަނަިމާއްާދގެި)ށި(

 މިިޤަޟިއްޔާގައިިބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ި ިޤާނޫނ އަސާސީގެ ިޖ މްހޫރިއްޔާގެ ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއިތ ރ ންވެސް، ިމާއްދާގައ113ިިިމީގެ ވަނަ

ިޚ ޞޫމަތަކާބެޭހިބ ނެފައިވާފަދައިން ިއ ފެދިފައިވާ ިކަމަކާމެދ  ިދިމާވާ ިއިންތިޚާބ ކ ރ މ ގައި ިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަކ 

ލިބިގެންވާިހަމަެއކަނިިފަރާތަކީިދިވެހިރާއްޖޭގެި ދަޢ ވާއެއްކަމާއި،ިއަދިިއެފަދަިޚ ޞޫމަތަކާބެހޭގޮތ ންިވަކިިގޮތެއްިނިންމ މ ގެިބާރި 

ިބ  ިޤާނޫނ އަސާސީގެ ިކޯޓ ކަމަށް ިސ ޕްރީމް ިބަޔާންކޮށްފައިވާތ113ިީނެވިދިޔަ ިކަނޑައަޅައި ިމާއްދާގައި ިޕާޓީގެިި،ވަނަ ޖ މްހޫރީ

ިމީހަކ ި ިމަޤާމަށް ިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ ިކަނޑައެޅ މާއި، ިވަކިގޮތެއް ިދަޢ ވާއާމެދ  ިޚ ޞޫމަތްތެރި ިމި ިހ ށަހަޅާފައިވާ ފަރާތ ން

ދައިިދިނ މަކީިޤާނޫނ އަސާސީގެިބެލެނިވެރިޔާގެިޙައިސިއްޔަތ ންިއިންތިޚާބ ކ ރ މ ގައިިއ ފެދިފައިވާިއެިދެބަސްވ މަށްިޙައްލެއްިހޯ

ިއަދިި ިަމސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި، ިދ ސްތޫރީ ިހިމެނޭ ިެތރޭގައި ިއިޚްތިޞާޞ ގެ ިޚާއްޞަ ިކޯޓ ގެ ިސ ޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ި ިއ113ިެޤާނޫނ އަސާސީގެ ިމަތިކޮށްފައިވާ ިކޯޓާ ިސ ޕްރީމް ިދިވެހިރާއްޭޖގެ ިހަމައެކަނި ިމާއްދާއިން މަސްއޫލިއްޔަތާމެދި ިވަނަ

ހިނގާިސަރަޙައްދ ގެިތެރޭގައިިދެބަސްވ މަށްިތަންދޭިޝަރ ޢީިއަދިިޤާނޫނީވިޔަސްިހަމައެއްި ދިވެހިރާއްޖޭގެިޤާނޫނ އަސާސީގެިބާރި 

ިނެތްކަމ ގައިިފާހަކ ރައްވާފައިވެއެވެ.

އްވާފައިވެއެވެ.ިމިިޤަޟިއްޔާގައިިއިލެކްޝަންސްިކޮމޝަނ ގެިމަސްއޫލިއްޔަތްތަކަކީިކޮބައިކަންިބަޔާންކޮށްދެ

ި ިދަށ ން ިޤާނޫނ އަސާސީގެ ިޖ މްހޫރިއްޔާގެ ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިރިޔާސ2013ިިީމިގޮތ ން ިބާއްވަންޖެހޭ ިދިވެހިރާއްޖޭގައި ިއަހަރ  ވަނަ

އިންތިޚާބ ގެިފ ރަތަމަިބ ރ ގެިޯވޓ ލ މ ގެިކަންތައްިއިންތިޒާމ ކ ރިިިއިލެކްޝަންސްިކޮމިޝަނަކީިދިެވހިރާއްޖޭގެިޤާނޫނ އަސާސީގެި

ިކޮމިޝަނެއްަކމާއިވ167ިަ ިމ ސްތަޤިއްލ  ިބ ަރނ ވާ ިވަކިފަރާތަކަށް ިއ ފައްދާފައިވާ ިދަށ ން ިމާއްދާގެ ިއިންތިޚާބ ތަކާިއިި،ނަ އަދި

ިބިރ ވެރިކަމެއް ިއިންޞާފ ވެރިކަމާއެކ  ިހިނގަނީ ިކަްނތައް ިވޯޓ ތަކ ގެ ިޢާންމ  ިހޯދ މ ގެ ިޚިޔާލ  ި،ތަޅާފޮޅ މެއްި،ރައްޔިތ ންގެ

ިކޮރަޕް ިއަދި ިނ ފޫޒެއް ިއަދާކ ރެވޭިނ ރަނގަޅ  ިފ ރިހަމައަށް ިޙައްޤ  ިވޯޓ ލ މ ގެ ިރައްޔިތ ންނަށް ިމިނިވަންކަމާއެކ  ޝަނެއްނެތި

ޤާނޫނ ގެިވެރިކަންިކ ރިއަރ ވައިިރައްޔިތ ންގެި ގޮތަށްކަންިކަށަވަރ ކ ރ މަކީިއިލެްކޝަންސްިކޮމިޝަންގެިމަސްއޫލިއްޔަތަކަށްވެފައިި،

ިއެ ިރައްާކތެރިކ ރ މާއި، ިމިނިވަންކަން ިނ ަވތަިޙައްޤ ތަކާއި ިސީދާގޮތ ން ިޕާޓީއަކަށް ިސިޔާސީ ިނ ވަަތ ިކެންޑިޑޭޓަކަށް އްވެސް

ކ ރާިކަމަކ ންި މެންބަރަކި  ނ ސީދާގޮތ ންނަމަވެސްިތާޢީދ ކ ރ މ ގެގޮތ ންިނ ވަތަިދެކޮޅ ހެދ މ ގެޮގތ ންިއެއްވެސްިކަމެއްިނ ކ ރ މާއިި،

ިޚި ިފާޅ ކ ރާ ިނ ވަތަ ިވާހަކައަކ ން ިދައްކާ ިނ ވަތަ ިބައިވެރިވ މަކ ން ިގޮތަކ ންނ ވަތަ ިއެހެން ިއެނޫންވެސް ިނ ވަތަ އެިި،ޔާލަކ ން

ިކޮމިޝަންެގި ިނ ކ ރ މާއި، ިކަމެއް ިއެއްވެސް ިއ ފެދިދާނޭ ިނ ވަަތ ިއ ފެދޭނޭ ިސ ވާލ  ިމ ސްތަޤިއްލ ކަމާެމދ  މެންބަރެއްގެ

ކަމެއްިނ ކ ރ މަކީިމިނިވަންކަމާއި،ިމ ސްތަޤިއްލ ިކަމާއި،ިއިންޞާފ ވެރިކަމާމެދ ިސ ވާލ ިއ ފެދޭނޭިނ ވަތަިއ ފެދިދާނޭިއެއްވެސްި



ރިޕޯޓ ިިއަހަރ ިިި-ކޯޓ ިރާއްޖޭގެިސްޕްރީމްިިވެހިިދި 38  
 

ިި ިނަންބަރ  ިޤާނޫނ  ިކަމެއްކަން ިލާޒިމ ވެގެންވާ ިޤާނޫީނގޮތ ން ިމައްޗަށް ިމެްނބަރ ންގެ ިކޮމިޝަނ ގެ 8/2008ިއިލެކްޝަންސް

ވަނ7ިިަވަނަިނަންބަރާއި،6ިިވަނަިނަންބަރާއި،2ިިވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގ17ިިެ)އިލެކްޝަންސްިކޮމިޝަނ ގެިޤާނޫނ (ިގެި

ިކަމ ގައިިބަޔާންކޮށްފަވެއެވެ.ެގންިއޮތްރ ންިރަނގަޅަށްިއެނނަންބަ

ރިޔާސ07ިިީވަނަިއަހަރ ގެިސެޕްޓެމްބަރިމަހ ގ2013ިިެިމިގޮތ ން، ދިވެހިރާއްޖޭގައިިބޭއްވ ނި  ވަނަިދ ވަހި 

ިއިންިތޒާމ ކޮށްފައިވަނީ ިކަންތަްއތައް ިދިވެހިރާއްޖޭެގިި،އިންތިޚާބ ގެ ިއިްނތިޒާމ ކ ރ މާބެހޭގޮތ ްނ ިކަންތައްތައް ިއިންތިޚާބ ގެ އެ

ިކޯޓ ންިޖ  ިސ ޕްރީމް ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިޙައިސިއްޔަތ ން، ިބެލެނިވެިރޔާގެ ިޤާނޫނ ތަކ ގެ ިއާއި، ިޤާނޫނ އަސާސީ މްހޫރިއްޔާގެ

ިލާޒިމ ވާގޮތަށް ިޢަމަލ ކ ރ ން ިމައްޗަށް ިކޮމިޝަނ ގެ ިި،އިލެކްޝަންސް ިނަންބަރ  ިކޯޓ ގެ ިސ ޕްރީމް -SC/39ދިވެހިރާއްޖޭގެ

C/2013ިްިގައިޑ ލައިނ ިދީފައިވާ ިކޮމިޝަނ ންިޤަޟިއްޔާގައި ިއިލެކްޝަންސް ިއިންތިޚާބ ގައި ިކަމަށްވެފައި،ިއެ ިޚިލާފަށް ތަކާއި

ިދިއ މ ގެި ިމަގ ފަހިވެގެން ިކޮރަޕްޝަނަށް ިނ ފޫޒަށާއި، ިނ ރަނގަޅ  ިއޮޅ ވާލ މަށާއި، ިދާިއރާއެއްގައި ިފ ޅާ ޢަމަލ ކޮށްފައިވާގޮތ ން

ތަފާތ ވ މ ންވެސްިވޯ ނަންބަރި  ދީފައިވާިނަތީޖާއެއްގެގޮތ ންިއައިޑެންިޓޓީިާކޑި  މީހ ންނާއި،ިލިސްޓ ގަިއ773ިިޓ ލ މ ގެިފ ރ ޞަތި 

މީހަކާއި،ިމަރ ވެފައިވާިކަމަށްިޑީ.އެން.އާރ ގެިރަޖިސްޓްރ07ިިީއެބައެއްގެިނަންިނެތިެގންިގަލަމ ންިލިސްޓަށްިއިތ ރ ކ ރެވިފައިވާި

ި ިވޯޓ ާލފައިވ މާއި،18ިިގައިވާ ިރަޖިސްޓަރީނ07ިްމީހަކ  ިވޯޓ ލާފަިއވާކަމަށް ިތަކ ރާރ ކޮްށ3ިިިދެއްކ މާއި،ިކ ޑަކ އްޖަކ  މީހަކ 

ިރިކޯޑްކޮށްި ިވެފައިވާކަމަށް ި"ރިޕީޓް" ިބެލެވިގެން ިތަކ ރާރ ވެފައިވާކަމަށް ިރިކޯޑ  ިއެބައެއްގެ ިޑީ.އެން.އާރ ގައި ވޯޓ ލާފައިވ މާއި،

ި ިހަދާނ ދެވޭ ިއެނަމެއްގައި ިކާޑެއް 225ިިއައިޑެންޓިޓީ ިދިމާނ ވި ިއެޑްރެސް ިދާއިމީ ިވޯޓ ލާފައިވ މާއި، ކަމ ގައިވީނަމަވެސްިމީހަކ 

ި ިދީފައިވާ ިފ ރ ޞަތ  2830ިިވޯޓ ލ މ ގެ ިވަނިކޮްށ ިފަރަޤ  ިަނމ ގައި ިހިެމނ މާއި، ިވޯޓ ާލފައިވ މާއި،952ިިމީހ ން މީހ ން

ނަންބަރ 07ިިޑީ.އެން.އާރ ގައިިއެއްވެސްިގޮތަކަށްިނެތްި އެިމީހެއްގެިއައިޑެންޓިޓީިކާޑި  ވޯޓ ލާފައިވ މާއި،ިވޯޓ ލ މަށްފަހި  މީހަކި 

ންސްިއޮފިޝަލ ންިނޯޓ ކ ރ މ ގައިިއެކަށީގެންވާިވަރަށްިފަރ ވާތެރިިނ ވެގެންިވޯޓަރިރަޖިސްޓްރީގައިިޕްރިންޓްކޮށްފައިވާިއިލެކްޝަ

ހިމެނޭކަމަށްިރިކޯޑ ތަކ ންިދައްކާތީިއާއި،ިދިވެހިިރައްޔިތ ންގެިތެރެއިނ819ިިްއައިޑެންޓިޓީިކާޑ ގެިނަންބަރާއިިދިމާނ ވާި މީހަކި 

ިރައްޔިތ  ިޢަދަދެއްގެ ިމަޙްރޫމ ވެގެންިގިނަ ިޙައްޤ ން ިއަސާސީ ިވޯޓ ލ މ ގެ ިކަށަވަރ ކޮށްދީފައިވާ ިޤާނޫނ އަސާސީއިން ންނަްށ

ފަހިވެގެންިގޮސްފައިވާތީ،ި 013ިގޮސްފައިވާކަންިއެނގެންިއޮތ މާއިިއެކ ،ިއެކަކަށްިއެއްިވޯޓަށްވ ރެިގިނަިވޯޓ ލ މ ގެިފ ރ ޞަތި 

170ިއިންތިޚާބަކީިޤާނޫނ އަސާސީގެިގައިިބޭއްވ ނ ިރިޔާސީިހިރާއްޖޭިވަނަިދ ވަހ ިދިވ07ިެވަނަިއަހަރ ގެިސެޕްޓެމްބަރިމަހ ގެި

ފ ިރހަމައަށްިބޭނ ންކ ރެވިފައިާވި ރައްޔިތ ންނަށްިވޯޓ ލ މ ގެިޙައްޤި  ގައިިބ ނެފަިއވާިފަދައިންިމިނިވަންކަމާއެކި  ވަނަިމާއްދާގެި)ހި(

ިޤާނޫނީ ިއަދި ިަޝރ ޢީ ިބެލެވޭނެ ިނެތްކަންއިންތިޚާބެއްކަމަށް ިހަމައެއް ިއޮންާނތީިިވިޔަސް ިއަހަރ ގ2013ިިެި،އެނގެން ވަނަ

ި ިމަހ ގެ ިޝަރްޢިއްޔަތ 07ިިސެޕްޓެމްބަރ ިއިންތިޚާބ ގެ ިއެ ިއިންތިޚާބަކީ ިރިޔާސީ ިބޭއްވިފައިވާ ިދިވެހިރާއްޖޭގައި ިދ ވަހ  ވަނަ



ރިޕޯޓ ިިއަހަރ ިިި-ކޯޓ ިރާއްޖޭގެިސްޕްރީމްިިވެހިިދި 39  
 

(Legitimacyްިއިންތިޚާބެއްކަމަށ ިބާޠިލް ިގެއްލިފައިވާ )ިި ިއަދި ިދިވެހިރާއްޖޭގ2013ިަކަނަޑއެޅ ނެވެ. ިއަހަރ ގެ އިިވަނަ

ިބާއްވަންޖެހޭިރިޔާސީިއިންތޮޚާބ ގެިފ ރަތަމަިބ ރ ގައިިވޯޓ ނެގ މ ގެިިއންތިޒާމްތައްިކ ރިއައްގެންދާނެިގޮެތއްގެިޤައިޑްލައިންސްތަކެއް

ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ.ިބ ނެވިދިޔަިގައިޑްލައިންތަކ ގެިތެރޭިހިމެނޭިކަްނތައްތަކަކީ:

ި(1ި ިިމ2013ިި( ިބ ރ  ިފ ރަތަމަ ިއިންތިޚާބ ގެ ިރިޔާސީ ިބާއްވަންޖެހޭ ިިދވެހިރާއްޖޭގައި ިއަހަރ  ވަނަ

ވަަނ20ިިވަނަިއަހަރ ގެިއޮކްޓޯބަރިމަހ ގ2013ިިެޤަޟިއްޔާގައިިދީފައިވާިގައިޑްލައިންތަކާިއެއްގޮތްވާިގޮތ ގެމަިތންިމިހިނގާި

ިގ ޅިގެންިދ ވަހ ގެ ިމ އައްސަސާތަކާ ިއެހެނިހެން ިކަމާބެހޭ ިދައ ލަތ ގެ ިކޮމިޝަނާއި، ިއިލެކްޝަންސް ިބޭއްވ މަށްޓަކައި ިކ ރިން

 ހަމަޖައްސަންޖެހޭިއިންތިޒާމ ތައްިހަމަޖެއްސ ން.ި

ޤާނޫނ އަސާސީިއާއިިކަމާބެހޭިޤާނޫނ ގައިވާިގޮތ ގެމަިތންިރިޔާސީިއިންތިޚާބ ގެިދެވަނަިބ ރެއްިާބއްވަނ2ިް) )ި

ވަނަިދ ވަހ ެގިކ ރިންިރިޔާސީިއިންތިޚާބ ގެިދެވަަނިބ ރ ެގ3ިިަވނަިއަހަރ ގެިނޮވެްމބަރިމަހ ގ2013ިިެއްޖެނަމަިމިހިނާގިޖެހި

އިންތިޚާބ ިބޭއްވ ންިކަށަވަރ ކޮށްދޭިއިންތިޒާމ ތައްިއިލެކްޝަންސްިކޮމިޝަނާިދައ ލަތ ގެިކަމާބެހޭިއެހެނިހެންިމ އައްސަސާތަކާި

 ގ ޅިގެންިއިންތިޒާމ ކ ރ ން.

(3ި ިދަށ ްނ ިޤާނޫނ އަސާސީގެ ިޖ މްހޫރިއްާޔގެ ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިދިވެހިރާއްޭޖގައ2013ިިި( ިއަހަރ  ވަނަ

އަހަރ 18ިިބާއްވަންޖެހޭިރިޔާސީިއިންތިޚާބ ިބޭއްވ މަށްިހަމަޖެހިފައިވާިތާރީޚާިހަމައަށްިދިވެހިރައްޔިތ ންގެިތެރެއިންިއ މ ރ ންި

ވާިއ ޞޫލ ތަކާިއެއްގޮތްވާިގޮތ ގެމަތިންިޤާނޫނ އަާސސީންިކަށަވަރ ކޮށްދީފައިވާިފ ރިފައިވާިއެންމެންނަށްިމިިޙ ކ މ ގައިިބ ނެފައި

ިއިްނތިޒާމ ި ިވޯޓ ލ މ ގެ ިކ ރެވޭގޮަތށް ިކަށަވަރ  ިޭބނ ްނކ ރެވޭނެކަން ިފ ރިހަމައަށް ިމިނިވަންކަމާއެކ  ިޙައްޤ  ިއަސާސީ ވޯޓ ލ މ ގެ

 ހަމަޖެއްސ ން.ި

އ މ ރ ގެިގޮތ ންިވޯޓ ލ މ ގެިޙައްޤި ި،ޓާބޭސްއަކީ(ިޑިޕާޓްމަންޓްިއޮފްިނޭޝަަނލްިރެޖިސްޓްރޭޝަންގެިޑ4ޭ)

މަސްދަރ ކަމަށްިބަލައިގެން ލިބިފައިވާިމީހ ންިލިސްޓ ކ ރާއިރި ި،ލިބިފައިވާިމީހ ންިކަނޑައެޅ މ ގައިިމައިގަނޑި  ވޯޓ ލ މ ގެިޙައްޤި 

 އިިނ ވާކަންިކަށަވަރ ިކ ރ ން.ިއަހަރ ިފ ރިފައިނ ވާިކ ޑަކ ދިންނާއިިމަރ ވެފައިވާިމީހ ންިހިމެނިފ18ިައެލިސްޓ ގައިިއ މ ރ ންި

(ިރާއްޖެއާއިިރާއްޖެއިންިބޭރ ގައިިވޯޓ ލ މަށްޓަކައިިހަމަޖެއްސޭިއިންތިޚާބީިހ ރިހައިިދާއިރާއެއްގައިވެސ5ިް)

ހިމެނިފައިވާިއަދިިިއލެކްޝަންސްިކޮމިޝަނާއިި ނަންބަރި  ވޯޓ ލެވެނީިވޯޓ ލާިީމހާގެިނަމާއިިދާއިމީިއެޑްރެހާއިިއައިޑެންޓިޓީިކާޑި 

ޑިޑޭޓ ންިނ ވަތަިކެންޑިޑޭޓ ްނގެިމަންދޫބ ންިޞައްޙަކަމަށްިއެްއބަސްވެ،ިސޮއިކޮށްިއިނގިލީގެިިނޝާންިޖަހާފައިވާިއެންމެިކެން



ރިޕޯޓ ިިއަހަރ ިިި-ކޯޓ ިރާއްޖޭގެިސްޕްރީމްިިވެހިިދި 40  
 

އެނޫންިއެހެންިލިސްޓެއްިރާއްޖޭގެިނ ވަތަިރާއްޖެއިންިބޭރ ގައިވިޔަސްިވޯޓ ލެވޭިއެއްވެސްިދާއިރާއެއްގައިި ފަހ ގެިލިސްޓަށްިކަމާއިި،

 ވަރ ކ ރ ން.ިބޭނ ންިނ ކ ރެވޭކަންިކަށަ

ިފަރާތްތައ6ް) ިރަޖިސްޓަރީކ ރާ ިގ ޅިގެްނ ިއިޢ ލާނާ ިކ ރެވޭ ިރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް ިވޯޓ ލާީމހ ން ެއމީހ ންިި،(

ރަޖިސްޓަރީިކޮށްފައިވާިދާއިރާިނޫންިދާއިރާއަކަށްިއެމީހެއްގެިނަންި ވޯޓ ލ މަށްިހަމަޖެހިފައިވާިދާއިރާަތކަށްިބަހާލެވޭއިރ ،ިއެމީހަކި 

އެއްވެސްިފަރާތެއްގެިނަންިބަދަލ ނ ވާނޭަކންިކަށަ ވަރ ކ ރ މާއިިއަދިިއެދާއިރާއަކަށްިރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާިމީހ ންިފިޔަވައިިއިތ ރި 

 އެިދާއިރާއެއްގެިލިސްޓ ގައިިހިމެނިފައިިނެތްކަންިކަށަވަރ ިކ ރ ން.ި

ިާމލޭގ7ިެ) ިފަރާްތތަކަކީ ިހިމެނިފައިވާ ިކ ރީއްސ ރެ ިދަފްތަރ ގައި ިޚާއްޞަ ިމ ނިސިޕަލްޓީގެ ިމާލޭ )

ރަށްވެހިންކަމަށްިާޤނޫނީގޮތ ންިެބލެވޭތީިއާއި،ިރިޔާސީިއިންތިޚާބ ގައިިވޯޓ ދިނ މަްށޓަކައިިމާލޭގެިަވކިިއަވަށެއްގެިނ ވަަތިވަިކި

ދާއިރާއެއްގައިިހިމެނޭިގެއެއްގައިިރަޖިސްޓަރީކ ރ މ ގެިޙަޤީޤީިބޭނ މެއްިނެތަތީިމާލޭިމ ނިސިޕަލްޓީގެިޚާއްޞަިދަފްތަރ ންިގޭގެއަށްި

ިވަކިިބަދަލ ކޮށްފައި ިޚާއްޞަކ ރެވޭ ިހ ރިހަިއިފަރާްތތަކަށް ިހިމެނޭ ިދަްފތަރ ގައި ިމ ނިސިޕަލްޓީގެ ިމާލޭ ިހިެމޭނގޮތަށް ިފަރާތްތައް ވާ

 ވޯޓ ިފޮށިތަކަކަށްިވޯޓ ލެވޭނޭިއިްނތިޒާމ ިހަމަޖައްސައިިއެކަންިޢާންމ ކޮށްިއިޢ ލާންކ ރ ން.ި

ިވޯޓ ނ ލެޭވނެކަމާއ8ި) ިދެފަހަރ  ިއެކަކަށް ިޙާލެއްގައި ިއެއްވެސް ިމީހަަކށްވެސްި( ިކޮންމެ ިވޯޓ ލ މަށްޓަކައި ،

ދޫކ ރެވެނީިއެއްިކަރ ދާސްކޮޅ ކަންިކަށަވަރ ކ ރ މަށާއި،ިވޯޓ ލާިހ ރިހައިިދާއިރާއެއްގައިިތިބޭިއޮފިޝަލ ންނަކީވެސްިސިޔާސީިވަކިި

ިސަލާަމތްކ ރެވިފައި ިތ ހ މަތ ން ިތަމްސީލ ކ ރ މ ގެ ިތާޢީދ ކ ރ މާއި ިކެންޑިޑޭޓަކަށް ިވަކި ިނ ވަތަ ިބައެއްކަްނިފިކ ރެއް ވާ

ިއެނގިގެންި ިމަންދޫބ ންަނށް ިކެންޑިޑޭޓ ންގެ ިނ ވަތަ ިކެންޑިޑޭޓ ން ިއޮފިޝަލ ންނަކީވެސް ިހ ރިހައި ކަށަވަރ ކ މަށްޓަކައި،

 ޢައްޔަންކ ރެވޭިބައެއްކަންިކަށަވަރ ކ ރ ން.ި

ިކަންހިނގާދ9ި) ިއެދާއިރާއެއްގައި ިނިމ މަށްފަހ  ިވޯޓ ލާ ިދާއިރާއެއްގައިވެސް ިކޮންމެ ިއިންތިޚާބީ ޔަގޮތ ގެި(

ިވަގ ތި  ިތައްޔާރ ކ ރާ ިރިޕޯޓ  ިއެ ިކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައި ިއެއްގޮތަްށކަން ިހަޤީަޤތާ ިއޮޅ ވާލ މެއްނެތި ިތައްޔާރ ކޮށްފައިވަނީ ރިޕޯޓ 

ިހ ރިހައިި ިތަމްސީލ ކ ރާ ިމަންދޫބ ްނ ިކެންޑިޑޭޓ ންގެ ިހަމަޖެިހފައިވާ ިތިބ ަމށް ިއެތަނ ގައި ިގޮތ ގައި ިއޮފިޝަލ ންގެ ކ ރީއްސ ރެ

ިގޮތ ގަިއިފަރާތްތައް ިމީހެއްގެ ިވޯޓ ލާފައިވާ ިަނން ިމީހެއްގެ ިވޯޓ ލާފައިނ ވާ ިއެދާއިރާއަށް ިކަަށވަރ ކ ރ މާއި، ިޙާޟިރ ވެތިބ ްނ

ފެންނަގޮތަށްިލިސްޓ ންިކަނޑައި،ިނ ވަތަިމާކ ކޮށްފައިިނ ވާކަމާއި،ިވޯޓ ލާފައިވާކަމަށްިލިސްޓ ންިދައްކާިޢަދަދަށްވ ރެިގިނައިްނި

ިވޯޓ ލެިވފައިވާ ިފޮށްޓަށް ިއެިވޯޓ  ިކ ރީއްސ ރެ ިމީހ ންނަކީ ިވޯޓ ލާފައިވާ ިދާއިރާއަށް ިކަށަވަރ ކ ރ މާއި،ިއެ ިނޫންކަން ިނ ވަތަ ކަން

ދާއިރާއަށްިރަޖިސްޓަރީކ ރ މާިގ ޅިގެންިވޯޓ ލާިމީހ ންގެިލިސްޓ ގަިއިހިމެނިފައިވާިފަރާތްތައްިއެކަނިަކންިކަށަވ ރ ކ ރ މަށްޓަކައިި



ރިޕޯޓ ިިއަހަރ ިިި-ކޯޓ ިރާއްޖޭގެިސްޕްރީމްިިވެހިިދި 41  
 

ލަވާލާފައިވަނީިކެންިޑޑޭޓ ންގެިމަންދޫބ ންގެިޙާޟިރ ގައިިޙަޤީޤަތާިއެއްގޮތަށްކަންިއެދާއިރާގެިކަންހިނގައިދިޔަގޮތ ެގިރިޕޯޓ ިއެކ 

ިކަށަވަރ ކ ރ ން.ި

ިމީހަކ 10ި) ިއެއްވެސް ިވަންނަ ިމަރ ކަޒަށް ިވޯޓ ލާ ިގޮތަކ ންވިޔަސް ިއެނޫން ިނ ވަތަ ިވޯޓ ލ މަްށޓަކައި )

ިފޯނާއި ިމަރ ކަޒަށް ިޯވޓ ލާ ިގޮތ ން( ިހިެމނޭ ިއ ނިކަމެއްިފަި،އަތްަދބަހާއިި،)އޮފިޝަލ ން ިޙައްޤ ތަކަށް ިކެންޑިޑޭޓ ންެގ އިލްފަދަ

ލިބިދާނެކަމަކަށްިެބލެވޭިއެނޫންެވސްިއެފަދަިވަޞީލަތެއްިިިި)ގަލަންިފިޔަވައި(ިވެއްދ މަކީިމަނާކަމެއްކަމަށްިހަމަޖެއްސ މާއެކި 

 ިކ ރ ން.ިއެފަދަިޢަމަލެއްިނ ހިނގާކަންިއިެލކްޝަންސްިކޮމިޝަނާއިިދައ ލަތ ގެިކަމާބެހޭިފަރާތ ންިކަށަވަރ 

(ިކޮންމެިދާއިރާއެއްގައިވެސްިއޮންނަިއެިދާއިރާއަކަށްިވޯޓ ލާންޖެހޭިމީހ ންގެިލިސްޓާއިިއެއްގޮތްކަނ11ިް)

ކ ރ ން.  ިކަށަވަރ ކ ރެވިފައިވާިދެވަނަިލިސްޓެއްިޢާންމ ކޮށްިފެންަނންިހ ންާނނޭގޮތަށްިއެިދާއިރާއެއްގައިިބެހެްއޓިފައިވާކަންިކަށަވަރި 

ދިވެހިރާއްޖޭގ12ިެ) ވަނަިދ ވަހ ގ20ިިެވަނަިއަހަރ ގެިއޮކްޓޯބަރިމަހ ގ2013ިިެޤާނޫނ އަސާސީގެިދަށ ންިި(

ިއެކަށީގެންވާި ިއިންތިޚާބަކާ ިއެފަދަ ިވޯޓ ލ މަށްޓަކައި ިއިންތިޚާބ ގައި ިރިޔާސީ ިހަމަޖެހިފައިވާ ިބޭއްވ މަށް ިދިވެހިރާއްޖޭގައި ކ ރިން

ިއަލ ި ިމ ޅިން ިވޯޓ ކަރ ދާސް ިހިމެނޭ ިފީޗަރސް ިސަލާމަތީ ިއެއްިރައްކާތެރި ިކ ރ މ ގައްޔާއި ިޗާޕ  ިކަރ ދާސް ިވޯޓ  ިޗާޕ ކ ރ މާއި ން

ިރައްކާތެރިކަމާއެކި  ިވޯޓ ކަރ ދާސް ިކ ރ މ ގައްޔާއި ިނަޤ ލ  ިރަށަށް ިއަނެއް ިރަށ ން ިއެއް ިނ ަވަތ ިތަނަށް ިއަނެއް ތަނ ން

ިއި ިބެލެހެއްޓ މ ގައި ިރަްއކާތެރިކަމާއެކ  ިފޮށިތައް ިވޯޓ  ިނިމިގެން ިވޯޓ ާލ ިއަދި ިކޮމިޝަނާިއިބެލެހެއްޓ މ ގައްޔާއި ލެކްޝަންސް

ކަންކަމ ގެިރައްކާތެރިކަންިކަށަވަރ ކޮށްދޭިއިންތިޒާމ ތައްިހަމަޖެއްސ ން.ި  ދިވެހިރާއްޖޭގެިސަލާމަތީިޚިދ މަތްތަކާިގ ޅިގެންިބ ނެވ ނި 

(13ި ިކޮންެމ ިނަންބަރ  ިޓޯަކން ިފަހ ގެ ިއެންމެ ިދޫކ ރެވޭ ިމީހ ންނަްށ ިދާ ިވޯޓ ާލން ިއ30ިިެ( މިނިޓަކ ްނ

ި ިތިބޭ ިއެމީހަކި ދާއިރާގައި ިނިމ މ ން ިވޯޓ ލާ ިމީހަކ ވެސް ިކޮންމެ ިގެްނދިއ މާއެކ  ިއިޢ ލާންކ ރަމ ން ިއެނގޭގޮތަށް އެންމެންނަށް

ޓޯކަންިނަންބަރި  އެމީހެއްގެިނަމާިދިމާވާގޮތަށްިއެމީހަކަށްިދޫކ ރެވ ނި  ިވޯޓ ލާފައިވާކަމަށްިއެމީހެއްގެިނަމާިދިމާގައިިމަރކްިކ ރާއިރި 

ިކ ރަމ ން ިޯނޓ  ިއޮފިޝަލް ިއެއްިކަމާބެހޭ ިކަމާއި،ިއަދި ިމަރކްިނ ކ ރެވޭ ިދެފަހަރ  ިދިމާލ ގައި ިނަމާ ިމީހެއްގެ ިއެއްވެސް ދާކަމާއި

ނ ކ ރެވޭކަންިކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައިިވަކިފަރާތަކަށްިބ ރަނ ވާިިއޮފިޝަލަކ ި ނަމަކާިދިމާވާިގޮތަށްިދެިޓޯކަންިނަންބަރެއްވެސްިނޯޓި 

 ހަމަޖެއްސ ން.ި

ގެިދަށ ންިދިވެހިރާއްޖޭގައިިާބއްވަންޖެހޭިރިޔާސީިއިންތިޚާބާިގ ޅިގެންި(ިދިވެހިރާއްޖޭގެިޤާނޫނ އަާސސ14ީ)

ިޢަމަލ ކ ރ ންި ިކޮމިޝަނ ން ިއިލެކްޝަންސް ިހަމަޖެއްސ މ ގައި ިއިންތިޒާމ ތައް ިހަމަޖައްސަންޖެހޭ ިކޮމިޝަނ ން އިލެކްޝަންސް

ިގޮތ ގެމަތިންި ިއެއްގޮްތވާ ިގައިޑ ލައިންތަކާ ިދީފައިވާ ިަޤޟިއްޔާގައި ިމި ިމ އައްސަސާތަކާިއިލާޒިމ ވާގޮތަށް ިއެެހނިހެން ިދައ ލަތ ގެ
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ިކ ރާި ިޙ ކ މް ިޤަޟިއްޔާގައި ިމި ިހަމަޖެއްސ މަށްޓަކައި ިކަންތައްތައް ިހަމަޖައްސަންޖެހޭ ިގ ޅިގެން ިފަރާްތތަކާ ިއެހެނިހެން ނ ވަތަ

މަޝްވަރާކޮށްގެންިޮގްތތ72ިަވަގ ތ ންިފެށިެގންިގިނަވެެގންި ކެއްިކަނޑައެޅިގެންދާކަންިގަޑިއިރ ގެިތެރޭގައިިކަމާބެހޭިފަާރތްތަކާއެކި 

ިކަށަވަރ ކޮށްދޭިއިންތިޒާމްތައްިހަަމޖެއްސ ން.ި

ިއެހެނ15ިް) ިނ ލައި، ިއެނގ މަކާ ިއެފަރާތަށް ިނަން ިފަރާތެއްގެ ިރަޖިސްަޓރީކޮށްފައިވާ ިވޯޓ ލ މަށްޓަކައި )

ިިިިިިރީ ިކ ޑަކ ރ މަށްޓަކައި، ިފ ރ ޞަތ  ިބަދަލ ކޮށްލ މ ގެ ިޚިލާފަށް ިޤަވާޢިދާއި ިއެހެންިރަޖިި-ދާއިރާއަކަށް ިއަދި ސްޓަރީކ ރަން

ފަރާތެއްިމެދ ވެރިކޮށްިހ ށަހަޅާިފޯމ ގައިިއެކަމަށްިއެދޭިފަރާތާއި،ިފޯމ ިހ ށަހަޅާިފަރާތ ގެިއިތ ރ ންިއެކަމަށްިހެކިދޭިދެިހެކިންގެި

ިއިލެކްޝަ ިފޯމެއް ިއެއްވެސް ިހިމެނިފަިއނ ވާ ިޕްރިންޓް ިިފންގަރ ިނަންބަރާއި، ިކާޑ  ިއައިޑެންޓިީޓ ިއެޑްރެހާއި، ންްސިނަމާއި،

ރަޖިސްޓަރިކ ރެވޭިފަރާތްތަކާއި،ި-އެިމައްޗަށްިޢަމަލ ކ ރަމ ންިނ ގެންދާކަްނިކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައިިރީި،ކޮމިޝަނ ންިޤަބޫލ ޮކށް

އެނގޭގޮތަށްިތައްޔާރ ކޮށްފައިވާި ނަންބަރި  އައިޑީިކާޑި  އެޑްރެހާއިި، ނަމާއިި، އެިފަރާތްތައްިއަލ ންިރަޖިސްޓަރީިކ ރެވޭިދާއިރާިއާއިި،

ިިޢާންމ ކޮށްިއެނގޭގޮތަްށިއިޢ ލާންކ ރ ން.ލިސްޓެއް

ިލިބެްނނ ޖެޭހ16ި) ިއެކްސެސް ިޤަވާޢިދ ން ިޑޭޓާބޭސްއަށް ިސަރވަރިއާއި، ިކޮމިޝަނ ގެ ިއިލެކްޝަންސް )

ރާއްޖެިއާއިިރާއްޖެއިންިބޭރ ގެިގިނަިފަރާތްތަކަކަށްިއެކްސެސްިލިބޭގޮތަށްިހ ރިކަންިއިސްވެިޙަވާލާދެވ ނ ިއެކްސްޕާޓްިރިޕޯޓ ންި

އިލެކްޝަްނސްިކޮމިޝަނ ގެިސަރވަރިއާއިިޑޭޓާބޭސްިއާއިިމ ޅިިއައިޓީިނިޒާމަކީިއިތ ބާރ ކ ރެވޭިނިޒާމަކަށްިއެނގެންި އޮންނާީތި،

ިފަރާްތތަކ ގެި ިއެހެނިހެން ިކަމާެބޭހ ިދައ ލަތ ގެ ިއާއި ިޓެްކނޮލޮޖީ ިސެްނޓަރިފޯރިއިންފޮރމޭޝަން ިޭނޝަނަލް ހެދ މަށްޓަކައި،

ިންިއާއިިއެއްގޮތްވާިގޮތ ގެމަތިންިއިޞްލާޙ ކޮށްިރަނގަޅ ކ ރ ން.ތަޖ ރިބާކާރ ންގެިޕްރޮފެޝަނަލްިޮއޕީނިއަ

ި

 ޤަޟިއްޔC/47-SC/2013ިިާސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނަންބަރ ި

ިމައްސަލައަކީ ިި،މި ިނަންބަރ  ިކޯޓ ގެ ިސ ޕްރީމް ިޙ ކ މSC-C2013ިިް//42ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޟިއްޔާގެ

ި ިނ ކ ތާ ިކ3ިަބިނާކ ރި ި"ޤާނޫނ އަސާސީގައި ިބަޔާންކޮށްފައިވާ ިއޮތްކަމެއްިގައި ިކ ރަން ިމ އްދަތ ގައި ނޑައަޅާފައިވާ

ޤާނޫނ އަސާސީއާއިިއެއްގޮތަށްިކ ރ މަށްި"ނެސެސިޓީ"ިނ ވަތަިޙާލަތ އްިޟަރޫރާިއާއިިކޮންޓިނ އިޓީިއޮފްިލީގަލްިގަވަރމެންޓްި

ިޖ ރިސްޕ ރޫ ިނ ވަތަ ިފިޤްހ  ިޤާނޫނީ ިއަދި ިދ ސްތޫރީ ިދެމިއޮންނާނެކަމީ ިސަރ ކާރ  ިދަށ ން ިމަބްދައ ގެ ިދެ ިމި ޑެންސްގައިިއާ

ިކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް ިކަމަށް ިއ ޞޫލެއް" ިބަލައިގެންފައިވާ ި، އިސްތިޤްރާރ ވެ ިމާއްދާގައިި 107ޤާނޫނ އަސާސީގެ ވަނަ

ވަނަިމާއްދާގައިިބ ނާފަދަގޮތަކަށްިޢަމަލ ކ ރ މަށްިއޮްނަނއޮތ މާިޚިލާފަށްިއަދިިމ ޅިި 124ކަނޑައަޅާފައިވާިދައ ރ ގެިތެރޭގައިިިިި
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ޙާއިިމަޤްޞަދާިޚިލާފ ވާގޮތަށްިޤާނޫނ އަސާސީންިރައްޔިތ ންގެިމަޖިލީހަށްިލިިބދީފައިވާިބާރ ންިތަޖާވ ޒ ވެ،ިޤާނޫނ އަސާސީގެިރޫ

ވަނަިއަހަރ ެގ2013ިި، ވަނަިމާއްާދއާިތަޢާރ ޟ ވާގޮތަށްިިއންތިޤާލީޮގތ ންިޢަމަލ ކ ރާނެިޮގތެއްކަމަށްިބ ނ75ިެޤާނޫނ އަސާސީގެި

ޙަވާލ ކ ރ މާިގ ޅޭގޮތ ންިރައްޔިތ ންގެިވަނަިދ ވަހ ގެިަފހ ންިރައ11ިީނޮވެންބަރި  ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަމ ގެިމަޤާމ ގެިމަސްޢޫލިއްޔަތި 

މަޖިލީހ ންިދެިހ ށަހެޅ މެއްިހ ށަހަޅައިިއެިދެިހ ށަހެޅ ންިފާސްކޮށްިނިންމާފައިވާިނިންމ މަކީިއެއަށްިޢަމަލ ކ ރަންިނ ޖެހޭިޣައިރ ި

މަސްލަަހތާިގ ޅިަފއިވާިޕަބްލިކްިއިންޓަރެސްޓްިދ ސްތޫރީިދެިނިންމ ންކަަމށްިކަނޑައަޅައިދިނ މަށްިއެދި ިދިވެހިިރަްއޔިތ ންގެިޢާންމި 

އައިވަރީހައ ސް އިބްރާހީމްިމިިކޯޓަށްިހ ށަހެޅ މ ންިެބލެވިފައިވާިި،ލިޓިގޭޝަންގެިމައްސަލައެއްގެިޮގތ ގައިިމއި. ވަޙީދި  މ ޙައްމަދި 

 މައްސަލައެކެވެ.

ިޤާނޫނ ތަކ  ިއާއި ިޤާނޫނ އަސާސީ ިޤަޟިއްޔާގައި، ިކަންތަްއިމި ިކަނޑައަޅާފައިވާ ިކ ރަން ިވަކިގޮތަކަށް ގައި

ިކ ރަންި ިކ ރިން ިތާރީޚެއްގެ ިވަކި ިޤާނޫނ އަސާސީގައި ިއަދި ިގޮތ ގެމަިތންކަމަށާއި ިބ ނެފައިވާ ިޤާނޫނ އަސާސީގައި ކ ރަންވާނީ

ިތެރޭގަ ިކ ރ މ ގެ ިކަންތައް ިއެއްގޮތަށް ިޤާނޫނ އަސާސީއާ ިކ ރ މަކީވެސް ިކ ރިން ިތާރީޚ ގެ ިއެ ިހިމެނޭނެކަމެއްކަންިއޮންނަކަމެއް އި

ިކަންތަްއި ިއެއްގޮތަށް ިއިޖްރާއާތާ ިކަނޑައަޅާފައިވާ ިޤާނޫނ ަތކ ގައި ިއިޖްރާއާތ ތަކާއި ިޤާނޫނ އަސާސީގައިވާ ފާހަގަކ ރައްވަމ ން

ިގޮތ ގެމަތިންި ިއެއްގޮތްވާ ިޤާނޫނ ތަކާއި ިއާއި ިޤާޫނނ އަސާސީ ިގ ޅިގެން ިސާބިތ ވ މާ ިކޯަޓކަށް ިޝަރ ޢީ ކ ރެވިފައިނ ވާކަން

މަކ ރަންޖެހޭިކަންތައްތައްިފ ރިހަމަކ ރަންޖެހ މ ގެިސަބަބ ންިނ ވަތަިއެނޫންވެސްިޤާޫނނީގޮތ ންިހ އްދަކ ރާިޙާލަތ އްޟަރޫރާިފ ރިހަ

ިއިތ ރ ވާންޖެިހއްޖެނަމަ ިމ އްދަތެްއ ިދަށ ން ިަމބްދައ ގެ ިނެސެސިޓީގެ ިދައ ލަތ ގަިއިި،ނ ވަތަ ިއިތ ރ ވ މަކީ ިއިތ ރ ާވ ިމ އްދަތ  އެ

ދެމިއޮތ ންިނިމ މަކަށްިއަންނަންެޖހޭިސަބަބެއްިނޫންކަމަށްިކަނޑައަޅ އްވައިޤާއިމ ވެފައިިއޮތްިޤާނޫނީ ސެޕްޓެމްބަރ07ިި، ިސަރ ކާރި 

-SC/2013ސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނަންބަރ ިިިގައިިބޭއްވިިރިޔާސީިއިންތިޚާބަކީިބާޠިލްިއިންތިޚާބެއްކަމަްށިދިވެހިރާއްޖޭގ2013ިެ

C-/42ިިނ އަސާސީިއާއިިއިންތިޚާބ ތަާކބެހޭިާޤނޫނ ތަކ ގަިއިކަނޑައަޅާފައިވާިޤާނޫީނިޤާނޫ، ޤަޟިއްޔާއިންިކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއ

ިކަނޑައަޅާފައިވާި ިޤަޟިއްޔާގައި ިއެ ިބޭއްވ މަށްޓަކައި ިއިންިތޚާބެއް ިޞައްޙަ ިޤާނޫނީގޮތ ން ިގޮތ ގެމަތިން ިއެއްގޮތްވާ އިޖްރާއާތާ

ނ ބޭ މ އްދަތަކަށްިފަސްވެގެންިދިޔަކަމ ގައިވިޔަސްިގައިޑްލައިންތަކާިއެއްގޮތްވާިގޮތ ގެމަތިންިބާއްވަންޖެހޭިއިްނތިޚާބި   އްވިިއިތ ރި 

ިނައިސް ިޮއްތިޤާނޫނީިސަރ ކާރާއިިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާިމަޤާމ ގައިިދެމިހ ންެނވ ންިނިމ މަކަށް ، މިހާރ ިދައ ލަތ ގައިިޤާއިމްވެ

ިރައީސ  ިއިންތިޚާބ ވާ ިއަލަށް ިއިންތިޚާބ ކ ރެވި، ިމީހަކ  ިމަޤާމަށް ިޤާނޫނ އަސާސީގައިވާިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

ގޮތ ގެމަތިންިމަޤާމާިޙަވާލ ވަންދެންިސްޓޭޓްިއޮފްިނެސެސިޓީިއާއިިކޮންޓިނިއ ޓީިއޮފްިލީގަލްިގަވަރމެްނޓ ގެިމަބްދައ ގެިދަށ ން،ި

އްޔާިމަޤާމ ގައިިދިވެހިރާއްޖޭގައިިމިހާރ ިޤާއިމްވެިއޮތްިޤާނޫނީިސަރ ކާރާއިިޤާނޫނީިސަރ ކާރ ގެިއިސްވެރިޔާ،ިރައީސ ލްޖ މްހޫރި

 ދެމިހ ންނާނެކަމަށްިދައ ަލތ ގެިެއންމެހައިިފަރާތްތަކަށްިއަންގައިިޙ ކ މްިކޮށްފައިވެއެވެ.
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އަމ ރ ،ިސަރކިއ ލަރ2013ި ނެރެވ ނި  ސިޓީިިޤަވާޢިދ ި، އ ޞޫލ ، ވަނަިއަހަރި   އަދިިޢާއްމި 

01ިރކިއ ލަރ،ިސ02ިަސްޕަވައިޒަރީިޖ ރިސްޑިކްޝަނާއ14ިިިވަގ ީތިއަމ ރާއ02ިިިވަނަިއަހަރި 2013ި

ސިޓީިސ ޕްރީމްިކޯޓ ންިނެރެފައިވެއެވެ.ިމީގެިއިތ ރ ނ04ިިްއ ޞޫލ ިއަދިި ވަނަިދ ވަހ ިޢަމަލ ކ ރަނ01ިިްޖޫނ2009ިިްޢާއްމި 

ިފަށާފައިވާިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިޤަވާއިދަށްިދެވަނަިއިޞްލާޙްިގަނައ މ ގެިޤަވާޢިދ ިވެބްސައިޓްގައިިޝާޢިޢ ކ ރެވިފައިވެއެވެ.ި

ި

އަމ ރ ި ިއްިތަިމ ޙިއްމި 

ިއަމ ރ SJ/02-SC/2013ިިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނަންބަރި 

HC-DM/01ި/2013ގއ.ިކޮލަމާފ ށިިމަރިޔަމްމާގޭިފ އާދ ިޒާހިރ ،ިދިވެހިރާއްޖޭގެިހައިކޯޓ ގެިނަންބަރ ި

ިމައްސަލައިގައިި ިހ ަށހަޅާފައިވާ ިރައްދ ވާގޮތަށް ިދަޢ ވާ ިމަްއޗަށް ިއޮތޯރިޓީގެ ިރެވެނިއ  ިއިންލެންޑް ިމޯލްޑިވްސް ިޤަޟިއްޔާއިން

ޚަޞްމެއްގެިގޮތ ގައިކަންިއެޓަރނީިޖެނެރަލްގެި ތަދައްޚ ލްިވެފައިވަނީިދަޢ ވާިލިބޭިއިތ ރި  ދައ ލަތްި)އެޓަރނީިޖެނެރަލްގެިޮއފީސްި(

ި ިނަންބަރ  ިފޯމް ިއިސްތިޢ ނާފ  ިހ ށަހަޅާފައިވާ ިކޯޓަށް ިސ ޕްރީމް ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއެނގ ނ SC-L/38ިި/2013އޮފީހ ން ފޯމ ން

2010/3ިޤަޟިއްޔާއިންިހ ށަހަޅާފައިވާިމައްސަލައަކީިޤާނޫނ ިނަންބަރ HC-DM/01ިި/2013ރ ިހިނދ ،ިހައިކޯޓ ގެިނަންބަ

ިޤާޫނނ (ިގެި ިއިދާރީ ިނެގ މާބެހޭ ިޤާނޫނ އަސާސީގ29ިިެ)ޓެކްސް ިމާއްދާ ިމާއްދާއެއ47ިިްވަނަ ިޚިލާފ  ި)ށ(ިއާ ިމާއްދާގެ ވަނަ

ގެިދަށ ންިހ ށަހަޅާފައިވ143ިިާސާސީގެިއެހެންކަމ ންިއެިމާއްދާިބާޠިލްިކޮށްިދނ މަށްިއެދިިާޤނޫނ އަި، ކަމަށާއި ވަނަިމާއްދާގެި)ހި(

ޤާނޫނ އަސާސީގެިދެވަަނިބާބ ގައިިބަޔާންކ ރާިއަސާސީިޙައްޤ ތަކާއިިމިނިވަންކަމ ގެި އެކަމ ގެިސަބަބ ްނ،، މައްސަލައެއްކަމަށާއި

ިގޮތ ގެ ިބަޔާންކޮށްފައިވާ ިޤާނޫނ އަސާސީގައި ިހިފެހެއްޓިފައިވާކަމަށް، ިމިންވަރެއް ިސާބިތ ކޮށްދިނ މަީކިއެއްވެސް ިއެކަން މަތިން

ި ިޤާނޫނ އަސާސީގެ ިޒިންމާއެއްކަމަށް ިފަރާތެއްގެ ިހިފެެހއްޓި ިއެކަން ިނ ވަތަ ިބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،16ިިދައ ލަތ ގެ ިމާއްދާގައި ވަނަ

ިކަންކަމ ގައި ިއެހެން ިފިޔަވައި، ިކަންކަން ިކަނޑައަޅާފައިވާ ިތެރޭގައި ިމަސްޢޫލިއްޔަތ ގެ ިޖެނެރަލްގެ ދަޢ ލަތްިިޕްރޮސިކިއ ޓަރ

 ތަމްޞީލ ކ ރާނީިދައ ލަތ ގެިަބންޑާރަނައިބ ކަމ ގައިިއެންގ ނެވެ.

 

ި
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ިއަމ ރ SJ/08-SC/2013ިިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނަންބަރި 

ި ިނަންބަރ  ިކޯޓ ގެ ިސ ޕްރީމް ިދީފައިވSC-C/42ިިާ/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިޙ ކ މ ގައި ޤަޟިއްޔާގެ

ިއިންސާފ ވެ ިމިނިވަންކަމާ ިމަޤ ޞަދަކީ ިފ ރިހަމައަށްިގައިޑްލައިންތަކ ގެ ިޙައްޤ  ިވޯޓ ލ މ ގެ ިރައްޔިތަކަށް ިކޮންމެ ރިކަމާއެކ 

އަދާކ ރެވޭގޮތަށްިއިންތިޚާބ ގެިކަްނތައްތައްިގެރެންޓީިކ ރެވިފައިވާިާމހައ ލެއްިއޮތ ންކަމަށްވ މާއެކ ،ިާޤނޫނާއިިޤަވާޢިދ ގެިއިމ ެގި

ިޕް ިއެމީހ ންގެ ިއޮބްޒާވަރ ންނަށް ިނޫސްވެރިންނާއި ިހަރަކާތްތެރިވާ ިއަދިިތެރެއިން ިއަދާކ ރ މަށާއި ިމަސްއޫލިއްޔަތ  ރޮފެޝަނަލް

ިޤާނޫނާިއި ިވަޞީލަތް ިޭބނ ންވާ ިކޮންމެހެން ި ިޟަރޫރީގޮތ ން ި ިއަދާކ ރ މަށްޓަކައި ިމަސްޢޫލިއްޔަތ  ިޕްރޮފެޝަނަލް އެމީހ ންގެ

ި.ޤަވާޢިދ ގެިއިމ ގެތެރެއިންިބޭނ ްނކ ރ މަށްިއެއްވެސްިފަރާތަކ ންިހ ރަސްނޭޅ މަށްިއަންގާިއަމ ރ ކ ރެވ ނެވެ

ިއަމ ރ SJ/12-SC/2013ިިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނަންބަރި 

ގައިިބޭއްވ ންިހ އްޓ ވައިދިނ ަމށްިއެދި،2013ިިނޮވެމްބަރ10ިިގެިދެވަނަިބ ރި 2013ިރިޔާސީިއިންތިޚާބި 

(ިގ3ިެ(ިިއާއިި)1ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގެި)144ިވަނަިމާްއދާިއާއ113ިިިދިވެހިރާއްޖޭގެިޖ މްހޫރިއްޔާގެިޤާނޫނ އަސާސީގެި

ޣާލިބ ،ިއިލެކްޝަްނސްިކޮމިޝަނ ގެިމައްޗަށްިދަށ ން ނަހާރިިމާލެިއަޙްމަދި  /ި ހިތަދޫިލާމިގެިމޫސާިއަންވަރާއިިގިވަށަފަރި  ިސި.

ިހ ށަހެޅ މ ގެި ިހ ށަހަޅާފައިވާ ިކޯޓަށް ިސ ޕްރީމް ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިގޮތ ގައި ިމައްސަލައެއްގެ ިލިޓިގޭަޝންގެ ިއިންޓަރެސްޓް ޕަބްލިކް

ސަލައިގައިިޝަރީޢަތ ގެިމަޖިލީހ ގައިިދައްކާފައިވާިވާހަކަތަކަށާއި،ިދިވެހިރާއްޖޭގެިޤާނޫނ އަސާސީިމައްޗަށާއި،ިދެފަރާތ ންިމިމައް

ގެިދެވަނަިބ ރ 2013ިިވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިމައްޗަށްިރިޢާޔަްތކޮށްިބަލާއިރ ،ިރިޔާސީިއިންތިޚާބ 170ިިވަނަިމާއްދާއާއ26ިިި

ގެިދެވަނަިބ ރ ގެިވޯޓ ލ ންިބޭއްވ މަށ2013ިިްރިޔާސީިއިންތިޚާބި ިގައިިބޭްއވ ންިފަސްކ ރ މަށާއި،ިއަދ2013ިިނޮވެމްބަރ10ިި

ި ިކަމ ގައިވާ ިތާރީޚ  ިކަނޑައަޅާފައިވާ ިމީެގިކ ރީގައި ިކޮމިޝަނ ން ިދ ވަހ 2013ިިނޮވެމްބަރ16ިިއިލެކޝަންސް ިހޮނިހިރ  ވާ

ި ިޤާނޫނ އަސާސީގެ ިޖ ްމޫހރިއްޔާގެ ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިިރޢ144ިާބޭއްވ މަށް ިއަށް ި)ށ( ިމާއްދާގެ ިއިލެކްޝަންސްިވަނަ ޔަތްކޮށް

 ކޮމިޝަނާއިިދައ ލަތ ގެިކަމާބެހޭިއެހެނިހެންިމ އައްސަސާތަކ ގެިމައްޗަށްިއަންގައިިއަމ ރ ކ ވ ނެވެ.

ިއަމ ރ J/01-VA-SC/2013ިިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނަންބަރި 

ި ިަނންބަރ  2013/4ިިޤާނޫނ  ިގެ ިޤާނޫނ ( ިޕާޓީގެ ިޤާޫނނަށ8ިިް)ސިޔާސީ ިމި ިގައި ި)ށ( ިމާއްދާގެ ަވނަ

ިޢަމަލ ކ  ިތެރެިއން ިޕާޓީތަކ ގެ ިކ ރެވިފައިވާ ިރަޖިސްޓްރީ ިކޮމިޝަނ ގައި ިއިލެކްަޝންސް ިފަށާއިރ  (ިިދަހާހސ  )10،000ިރަން

މެންބަރ ންިހަމަާވިޕާޓީތަކަކީިމިިޤާނޫނ ގެިދަށ ންިރަޖިސްޓްރީިކ ރެވިފައިވާިޕާޓީތަކެއްިކަމ ގައިިެބލެވޭނެކަމަށްިބ ނެފައި،ިެއި

ވަަނިމާއްދާގ11ިިެތަކަށްިވާނޭޮގތެއްިއެިާޤނޫނ ގައިިބަޔާންކޮށްފައިނ ވާީތިއާއިިއެިާޤޫނނ ގެިޢަދަދަށްިމެްނބަރ ންިހަަމނ ވާިޕާޓީި
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އަކީިދިވެހިިޖ މްހޫރިއްޔާގެިޤާނޫނޫއަސާސީގެި މާއްދާއެއްކަމަށްިބ ނެިއެޓަރނީިޖެނެރަލްގ30ިިެ)ހި( އާިޚިލާފި  ވަނަިމާއްދާގެި)ހި(

ވަނ144ިިަވަނަިމާއްދާިއާއ16ިިިވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިއާއ30ިިިސީގެިއޮފީހ ންިސ ޕްރީމްިކޯޓަށްިހ ށަހެޅ މާއެކ ،ިޤާނޫނޫއަސާ

(ިވަނަިނަްނބަރަށްިރިޢާޔަތްކޮށް،ިއެިމައްސަަލއިގައިިސ ޕްރީމްިކޯޓ ންިވަކިގޮތެއްިކަނޑައަޅާއިިނިމެންދެނ1ިްމާއްދާގެި)ށ(ިގެި)

ިޢަ ިއެއްވެސް ިއ ވޭފަދަ ިޕާޓީއެއް ިސިޔާސީ ިއެއްވެސް ިހިންގާ ިރަޖިސްޓްރީކޮށް ިޕާޓީއެއްިރާއްޖޭގައި ިއެފަދަ ިނ ހިންގ މަށާއި މަލެއް

ިއ ވިއްޖެކަމަށްިނ ބެލ މަށްިދަޢ ަލތ ގެިމ އައްސަސާތަކަށާއިިކަމާބެހޭިއެންމެހައިިފަރާތްތަކަށްިއަންގައިިއަމ ރ ކ ރެވ ނެވެ.ި

ިއަމ ރ J/02-VA-SC/2012ިިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނަންބަރި 

07ިި ިރ2013ިިިސެޕްޓެމްބަރ ިބޭއްވ ނ  ިދިވެހިރާއްޖޭގައި ިބ ރ ގައިިގައި ިފ ރަތަމަ ިއިންތިޚާބ ގެ ޔާސީ

ިދިވެހިރާއްޖޭެގި ިޤާނޫނ ތަކާއި ިއިންތިޚާބާބެހޭ ިއާއި ިޤާނޫނ އަސާސީ ިޖ މްހޫރިއްޔާގެ ިދިެވހިރާއްޖޭގެ ިހިނގާފައިަވނީ ކަންތައްތައް

ހޫރީިޕާޓީންިޤަޟިއްޔާގައިިކަނޑައަޅާފައިވާިއ ޞޫލ ތަކާއިިޚިލާފަށްކަމަށްބ ނެިޖ މSC-C/39ިް/2013ސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނަންބަރި 

ިނަންބަރ ި ިކޯޓ ގެ ިސ ޕްރީމް ިހ ށަހަޅާފައިވާ ިކޯޓަށް ިސ ޕްރީމް ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިދައ ވާކޮށް ިމަްއޗަށް ިކޮމިޝަނ ގެ އިލެކްޝަންސް

2013/SC-C/42ިްިނިމެންދެނ ިއިންތިޚާބ ގ2013ިިެސެޕްޓެމްބަރ28ިިި،ޤަޟިއްޔާ ިރިޔާސީ ިހަމަޖެހިފައިވާ ިބާއްވަން ގައި

ިފަސް ިބޭއްވ ން ިބ ރ  ިދެވަނަ ިޤާނޫނ އަސާސީގެ ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިރިޢާޔަތްކޮށް،144ިިކ ރ މަށް ިމައްޗަށް ި)ށ(ިގެ ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިއިލެކްޝަންސްިކޮމިޝަނާއިިދައ ލަތ ގެިކަމާބެހޭިފަރާތްތަަކށްިއަްނގައިިއަމ ރ ކ ރެވ ނެވެ.ި

ިސަރކިއ ލަރ

ިސަރިކިއ ލަރSC/2013/01ިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނަންބަރި 

ގައިވާިޝަރ ޢިިމައ ޛޫނ ކަމ ގSCިިެ/2011/02ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނަންބަރ ިމިިސަރކިއ ލަރގެިދަށ ންިސ 
ިވަނަިމާއްދާިއަށްިއަކ ރެއްިއިތ ރ ކޮށްިއަންނަނިވިިގޮތަށްިއިޞްލާޙްކ ރެވިފައިވެއެވެ.11ިޤަވާޢިދ ގެި

ިމިިޤަވާޢިދ ގެިވަނަިަނންބަރ ގައިވާިމައ ޛޫނ ކަްނިކ ރާިފަރާތްތަކަށ2ިްަވނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގ3ިިެމިިޤަވާޢިދ ގެި .ި)ރ(11ި"

ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގ3ިިެވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގައިިކަނޑައެޅިފައިވާިއ ޖޫރަިދޭންވާނެިއެވެ.ިމިިޤަވާޢިދ ގެި 11

ވަނަިމާއްާދގެި)ހ(ިގ3ިިެވަނަިނަންބަރ ގައިވާިފަާރތަކަށްިކާވެނިކޮށްދިނ މަށްިޙަވާލ ކ ރަންާވނީިމިިޤަވާޢިދ ގ2ިިެ

 އިވާިމައ ޛޫނަކ ިނެތިއްޖެިޙާލަތެއްގަިއެވެ."ނަންބަރ ގައިިބަޔާންކ ެރވިފަ ވަނ1ިަ

ި
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ިސަރކިއ ލަރSC/2013/02ިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނަންބަރި 

ި ިޤާނޫނ އަސާސީގެ ިޖ މްހޫރިއްޔާގެ ިއިންޞާފ141ިިްދިވެހިރާއްޖޭގެ ިޢަދ ލ  ިގައި ި)ށ( ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިބަޔާންކޮށްފަ ިކޯޓ ކަމ ގައި ިސ ޕްރީމް ިއިސްފަރާތަކީ ިއެންމެ ިބާރ ގެ ިއިންސާފި ، އިވ މާއެކ ޤާއިމްކ ރ މ ގެ ިޢަދ ލ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޝަރ ޢީިދާއިރާއާިި،އެންމެހައިިޕޮލިސީތައްިކަނޑައެޅ މަކީިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިމަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމަށްިވީހިނދ ިޤާއިމްކ ރ މ ގެިބާރ ގެ

ތަކާިމ ޢާމަލާތްިނ ކ ރެއްވ މަށާއި،ިގ ޅ ންހ ރިިކަންތައްތަކ ގައިިދައ ަލތ ގެިއެކިއެކިިމ އައްސަސާތަކާއިިއޮފީސްތަކ ންިވަކިވަކިިކޯޓ 

މިފަދަިކަންކަމ ގައިިމ ޢާމަލާތްކ ރަންޖެހޭިފަރާތަކީިދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމްިކޯޓ ކަމަށްިޝަރ ޢީިކޯޓ ތަކަށާއިިދައ ލަތ ގެިއެންމެހާި

ިމ އައްސަސަތަކަށާއިިއޮފީސްތަކަށްިއެންގ ނެވެ.

ިއ ޞޫލ ތައް:

ބަލަހައްޓާިސ ޕްރީމްިކޯޓަށްިހ ށަހެޅޭިމައްސަތައްިބަލާނެި ިފަނޑިޔާރ ންގެިމަޖިލިސްިއެކ ލަވާލ މާއި،ިއެިމަޖިލިސްތަކ ގެިރިޔާސަތި 

)ނަންބަރި  ކަނޑައެޅ މާބެހޭިއ ޞޫލި  ި(2013/01ފަނޑިޔާރި 

ިމައްސަލަތަކާއިިިި ިދ ސްތޫރީ ިތެރެއިން ިމައްސަލަތަކ ގެ ިހ ށަހެޅޭ ިކޯޓަށް ިސ ޕްރީމް ިދަށ ން ިއ ޞޫލ ގެ މި

މައްސަލަތ ގައިިހިމެނިވަޑައިގަންނަވާިި،ތަކ ގައިިފަނޑިޔާރ ންގެިމަޖިލިްސިއެކ ލަވާލާނެިޮގތާއިއިލްތިމާސްއަށްިހ ށަހެޅޭިމައްސަލަި

ިކަނޑައަޅާނެގޮތާއި ިއަދަދ  ިރިޔާސަތި ި،ފަނޑިޔާރ ންގެ ިަމއްސަލަތަކ ގައި ިބައިވެރިވެވަޑައިނ ގަންނަވާ ިފަނޑިޔާރ  އ އްތަމަ

މައްސަލައެއްގެވެސްިޙ ކ މަކަށްވާނީިމައްސަލަިބެލިިފަނޑިޔާރ ންގެިިކަނޑައަޅާނެގޮތާއިިއަދިިސ ޕްރީމްިކޯޓަށްިހ ށަހެޅޭިކޮންމެ

 މަޖިލީހ ގެިޢިއްތިފާޤ ންިނ ަވތަިަމއްސަލަިބެލިިފަނޑިޔާރ ންގެިއަޣ ލަބިއްޔަތ ންިނިންމަވާިޙ ކ މްިކަމ ގައިިކަނޑައެޅ ނެވެ.ި

ިޤަވާޢިދ ި

ަޢމަލ ކ ރަންިފަށާފައިވާިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިޤ01ިަޖޫނ2009ިިް ވަނަިމާްއދާއާއަށ30ިިްވާއިދ ގެިވަނަިދ ވަހި 

ި ިއިތ ރ ކޮށް 28ިިއަކ ރެއް 2013ިިނޮވެމްބަރ ިއެޤަވާއިދަށް ިގެނެވ ނ 02ިިގައި ިމި ިގެނެވިފައެވެ. ިވަނީ ިއިޞްލާޙެއް ވަނަ

ިމާއްދާގައިި ިއެ ިބަޔާންކޮށް ިއެކަން ިގެއްލއްޖެނަމަ، ިހ އްދަ ިވަކާލާތ ކ ރ މ ގެ ިކޯޓ ގައި ިސ ޕްރީމް ިދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޞްލާޙްގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމްިކޯޓަށްިހ ށަހެޅ މ ންިއަލ ންިހ އްދަިދޫކ ރެވޭނެކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ބަޔާ  ންކ ރެވިފައިވާިތަކެއްޗާއެކި 

 

ި
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ސިޓީތައް:  ޢާއްމި 

ސިޓ2013/04ިިިީސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނަންބަރި  ިޢާއްމި 

3ިމ ގައިިޢަމަލ ކ ރާނެިގޮތ ގެިގައިވާިފަނޑިޔާރ ންގެިޗ އްޓީިދިނ 05/2010ިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނަންބަރ ި

ިއިސްމެޖިސްޓްރޭޓ ންނާއިި ިދާއިރާތަކ ގެ ިއެގޮތ ން، ިއިސްލާޙްކ ރެވިފައިވެއެވެ. ިސިޓީން ިޢާއްމ  ިމި ިނަންބަރ  ވަނަ

ިކޯޓ ންކަމަށްި ިސ ޕްރީމް ިހަމަޖައްސާދޭނީ ިޗ އްޓި ިމެޖިސްޓްރޭޓ ންގެ ިއަދާކ ރަމ ންދާ ިމަސްއޫލިއްޔަތ  އިސްމެޖިސްޓްރޭޓ ންގެ

 ވާފައިވެއެވެ.ކަނޑައަޅ އް

ސިޓ2013/03ިިިީސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނަންބަރި   ޢާއްމި 

ރާއްޖެއިންިބޭރ ގައިިޤާއިމ ކޮށްފަިއވާިދިވެހިރާއްޖޭގެިހައިކޮމިޝަނ ަގއިިނ ވަތަިއެްނބަސީތަކ ގައިިހިނގާނީި

ި ިއެއީ ިނެގ މަކީ ިބަޔާން ިެއމީހ ންގެ ިހާޒިރ ކޮށް ިބިދޭސީން ިޤާނޫނ ކަމ ގައިވާތީ،ިއެަތންތަނަށް ިފޮރިްނިރާއްޖޭގެ ިއޮފް މިނިސްޓްރީ

ިހައިކޮމިޝަންތައްި ިދިވެިހރާއްޖޭގެ ިނ ވާތީ، ިކ ރެވޭނެކަމަކަށް ިމިޝަނަކަށް ިހިނގާ ިދަށ ން ިއެމިނިސްޓްރީގެ ިނ ވަތަ އެފެއާޒަށް

ގެންިމެދ ވެރިކޮށްިނ ވަތަިއެމްބަސީތައްިމެދ ވެރިކޮށްިބިދޭސީންގެިބަޔާންިނެގ މަށްިމިނިސްޓްރީިއޮފްިފޮރިންިއެފެއާޒްގައިިދަންނަވައި

ިނ ނެންގެވ މަށްިހ ރިހާިޝަރ ޢީިޯކޓ ތަކަށްިއެންގ ނެވެ.

ސިޓ2013/02ިިީސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނަންބަރި  ިޢާއްމި 

ނަްނބަރި  )ޢާއިލީިމައްސަލަތައްިކޯޓ ތަކަށްިހ ށަހެޅ މ ގައިިޢަމަލ ކ ރާެނ2011/04ިިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިއ ޞޫލި 

ގައިިފާހަގަކ ރެވިފައިވާިލިޔ މ ގެިކ ށްިއިސްލާޙ  ސިޓީގެިޒަރީއާއިންިއެންގ ނެވެ.ިއ ޞޫލ ި( ިކޮށްިހ ރިހާިޝަރ ޢީިކޯޓަކަށްިމިިޢާއްމި 

ސިޓ2013/01ިިީސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނަންބަރި  ިޢާއްމި 

ިފަނޑިޔާރަށްި ިއ އްތަމަ ިކަންކަމ ގައި ިގ ޅ ންހ ރި ިކޯޓ ތަކާއި ިފަނިޑޔާރ ންނާއި ިނ ވަތަ ޝަރ ޢީދާއިރާއާ

މާގ ޅ ންނެތްިފަރާތްތަކަށްިކޮޕީިނ ކ ރެއްވ މަށާއިިއަދިިއެފަދަިސިޓީއާއިިއެޑްރެސްކޮށްިފޮނ ވާިސިޓީިއާއިިނޯޓ ިފަދަިތަކެތިިކަ

ިޖ ޑީޝަްލި ިއޮފް ިޑިޕާޓްމަންޓް ިކޯޓ ތަކަށާިއ ިޝަރ ޢީ ިއެންމެހަިއ ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިަބލައިނ ގަނެވޭނެކަމ ގަިއ ނޯޓ 

ިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށްިއެންގ ެނވެ.
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ިތައް:ސެމިނަރިވަރކްޝޮޕްިފަދަިކަންތައްިި/ޖަލްސާިިބައިވެރިވިި .4

ިޤައ މ ތަކ ގެި ިއެހެން ިކ ރިއަރާފައިވާ ިތަރައްޤީކ ރ މާއި، ިއިތ ރަށް ިދާއިރާ ިޝަރ ޢީ ިކޯޓާއި ސ ޕްރީމް

ވަނަިއަހަރ ވެސްިއެކިިޖަލްސާތަކާއިިސެމިނަރ2013ިިޖ ޑީޝަރީތަކ ގެިތަޖ ރިބާތައްިދެެނގަނެިތަޖ ރިބާިހިއްސާކ ރ މ ގެިއަމާޒ ގައިި

ިފަރާތ ންިވަނީިބައިވެރިވެަފއެވެ.ިމިިޕްރޮގްރާމްތައްިތިރީގައިިއެވަނީއެވެ.އަދިިވޯކްޝޮޕްތަކ ގައިިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެި

އެކިިޕްރޮގްރާމްތައް: ިރާއްޖެއިންިބޭރ ގައިިބޭއްވ ނި 

އެކިިޕްރޮގްރާމްތައް: ިރާއްޖޭގައިިބޭއްވ ނި 

ި

 ިިިޖަސްޓ ިޗީފް ިސާކް ި"ނައިންތް ިހ ސެއިން ިފާއިޒް ިއަޙްމަދ  ިއަލްއ ސްތާޛް ިއޮނަރަބަލް ިފަނޑިޔާރ  ިއެންޑްިއ އްތަމަ ސަސް

ިޓ ވެލްތްިސާކްލޯިކޮންފަރެންސް"ިގައިިބައިވެރިވެިވަޑައިގަތ މަށްިބޫޓާންގެިތިންޕޫއަށްިކ ރެއްވިިދަތ ރ ފ ޅ .

ގެިނިޔަލަށްިބޫޓާންގެިޓިންޕޫގައިިބޭއްވ ނ ި"ނައިންތްިސާކްިޗީފ2013ިިްމެއ29ިިިއިނ2013ިިްމެއ23ިިި

ގަ އޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛްިއަޙްމަދ ިޖަސްޓިސަސްިއެންޑްިޓ ވެލްތްިސާކްލޯިކޮންފަރެންސްި" އިިދިވެހިރާއްޖޭގެިއ އްތަމަިފަނޑިޔާރި 

ިމިކޯޓ ގެި ިވަޑައިގެންނެވީ ިއަރިހ ގައި ިފަނޑިޔާރ ގެ ިއ އްތަމަ ިދަތ ރ ފ ޅ ގައި ިމި ިަވޑައިގަތެވެ. ިބައިވެރިވެ ިހ ސެއިން ފާއިޒް

ިޤަ ިހ ރިހާ ިސާކްގެ ިިއބްރާހީމެވެ. ިޢާތިކާ ިއަލްފާޟިލާ ިޑިރެކްޓަރ ިިމިއެސިސްޓެންޓް ިބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޢ މ ތަކ ން

ިރައްކާތެރިކަންި ިހިމާޔަތާއި ިކ ޑަކ ދިންނަށް ިމ ޖ ތަމަޢ ގައި ިމަޝްވަރާކ ރެވިފައިވަނީ، ިގޮތެއްގައި ިމައިގަނޑ  ކޮންފަރެންސްގައި

ިއަދި ިގޮތްތަކާމެދ ގައެވެ. ިކ ރެވިދާނެ ިމިކަންތައްަތއް ިތެރެއިން ިޖ ޑިޝަރީގެ ިއަދި ިގޮތްތަކާއި ިކޮންފަރެންސްގައިިހޯދައިދެވޭނެ ިމި

ސާކްގެިޤަޢ މ ތަކ ގެިޖ ވެނައިލްިޖަސްޓިސްިސިސްޓަމަށްިދިމާވެފައިވާިމައްސަލަތައްިޙައްލ ކ ރ މަށްިމަސައްކަތްކ ރ މަށާއިިއެފަދަި

ކ ގެިއ އްތަަމިމަސައްކަތްކ ރައްވަމ ންދާިފަރާތްތަކަށްިބޭނ ންވާިއެއްބާރ ލ މާއިިއެީހތެރިކަންދެއްވާނެކަމަށްިއެއްބަސްވެިހ ރިހާިޤަޢ މ ތަ

 ފަނޑިޔާރ ންގެިފަރާތ ންި"ދަިޓިންޕޫިޑެކްލެރޭޝަން"ިގައިިސޮއިކ ރެއްވިއެވެ.

 ިައޮނަރަބަލްިމިސްޓަރިޖަސްޓިސްިއަލްތަމަސްިކަބީރ ގެިދަޢ ވަތަކަށްިދިވެހިރާއްޖޭގެިއ އްތަމ އިންޑިޔާގެިއ އްތަމަިފަނޑިޔާރި 

ފާއިޒްިހ ސެއިި އޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛްިއަޙްމަދި  ދިއްލީއަށްިކ ރެއްވިިދަތ ރ ފ ޅ .ފަނޑިޔާރި  ިންިއިންޑިޔާގެިނިއި 

ިދަޢ ވަތަކަްށި ިކަބީރ ގެ ިއަލްތަމަސް ިމިސްޓަރިޖަސްޓިސް ިއޮނަރަބަލް ިފަނޑިޔާރ  ިއ އްތަމަ ިއިންޑިޔާގެ ިދަތ ރ ފ ޅަކީ މި

ފާއިޒްިހ ސެއިންި އޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛްިއަޙްމަދި  އަށްިކ ރެއްވ2013ިިިޖޫނ12ިިްއިނ2013ިިްޖޫނ8ިިްއ އްތަމަިފަނޑިޔާރި 

ިބޭނ ންާވި ިދާއިރާއަށް ިޝަރ ޢީ ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިމަޝްވަރާކ ރެވިފައިވަނީ ިމައިގަނޑ ގޮތެއްގައި ިދަތ ރ ފ ޅ ގައި ިމި ދަތ ރ ފ ޅެކެވެ.
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ިއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރިއަލްފާިޟްލި ިޖ ޑީޝަލް ިޗީފް ިއަރިހ ގައި ިގޮތ ންނެވެ.ިއ އްތަަމިފަނޑިޔާރ ގެ ިގ ޅޭ ިޕްރޮގްރާމްތަކާ ތަމްރީނ 

ިއަބްދ އިބްރާ ިޑިރެކްޓަރިއަލްފާޝިލް ިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ ގެ ިޖ ޑީޝަލް ިއޮފް ިޑިޕާޓްމަންޓް ިއަދި ިމަނިކ  ިއަޙްމަދ  އަީލިهللاިހިމް

ިއެިއެކަޑަމީގެި ިޒިޔާރާތްކޮށް ިއެކަޑަމީއަށް ިޖ ޑީޝަލް ިބޯޕާލްގައިިހ ންނަިނޭޝަނަލް ިދަތ ރ ފ ޅ ގައިިއިންޑިޔާގެ ިމި ވަޑައިގެންނެވި

 އްވިއެވެ.އިސްވެރިންނާއެކ ިބައްދަލ ކ ރެ

 ިެިފިލިޕީންސްގ ިބައިވެރިވެވަޑައިގަތ މަށް ިގައި ިއެންވަޔަންމަންޓް ިދި ިއޮން ިސިމްޕޯސިއަމް ިޖަޖަސް ިއޭޝިއަން ސެކަންޑް

އަބްދ ި އަޙްމަދި  އޮނަރަބަލްިޑރި. އޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛްިއާދަމްިމ ޙަންމަދި هللاިމެނީލާއަށްިފަނޑިޔާރި  ދީދީއާއިިފަނޑިޔާރި 

ިޅ .ކ ރެއްވިިދަތ ރ ފ ިهللاިޢަބްދ ި

"ސެކަންޑ2013ިިްޑިސެމްބަރ5ިިއިނ2013ިިްޑިސެމްބަރ3ިިމިިދަތ ރ ފ ޅަކީި އަށްިފިލިޕީންސްގެިމެީނލާގައިިޭބއްވ ނި 

އޭޝިއަންިޖަޖަސްިސިމްޕޯސިއަމްިއޮންިއެންވަޔަންމަންޓް"ިގައިިަބއިވެރިވެވަޑައިގަތ މަށްިފަނޑިޔާރ ިއޮނަރަބަލްިޑރ.ިއަޙްމަދި 

އޮނަރަهللاިޢަބްދ  ޢަބްދ ދީދީިއާއިިފަނޑިޔާރި  ކ ރެއްވެވިިދަތ ރ ފ ޅެކެވެ.ިމިދަތ ރ ފ ޅ ގައިިهللاިބަލްިއަލްއ ސްތާޛްިއާދަމްިމ ޙަންމަދި 

ފަނޑިޔާރ ންގެިއަރިހ ގައިިވަޑައިގެންނެވީިމިިކޯޓ ގެިއެސިސްޓެންޓްިޑިރެކްޓަރިއަލްފާޟިލާިޢާތިކާިިއބްރާހީމެވެ.ިމިިދަތ ރ ފ ޅ ގެި

އްމ ންގެިހޭލ ންތެރިކަންިއިތ ރ ކޮށް،ިމަޢ ލޫމާތ ިފޯރ ކޮށްދިނ މާއި،ިޢާއްމ ންެގިމައިގަނޑ ިމަޤްޞަދަކީިތިމާވެއްޓާއިިގ ޅ ންހ ރިިޢާ

ިއެކިި ިރައްކާތެރިކ ރ މ ގައި ިހޯދައިދިނ މ ގަޔާއި،ިތިމާެވށި ިފަިއދާތައް ިތިމާެވށީގެ ިއެންމެންނަށް ިހ ިރހާ ިއިތ ރ ކޮށްގެން ބައިވެރިވ ން

ިދެި ިކަންކަން ިކ ރެވިދާނެ ިފަރާތ ން ިޖ ޑީޝަރީގެ ިޮކބައިކަންިޤަޢ މ ތަކ ގެ ިގޮންޖެހ ންތަކަކީ ިކ ރިމަތިާވ ިކަމ ގައި ިމި ނެަގތ މާއި،

މިިސިމްޕޯސިއަމްގައިި"އޭޝިއަންިޖަޖަސްިނެޓްވޯކްިއޮންި ދެނެގަނެިއެކަންކަމަށްިއެޅިދާނެިފިޔަވަޅ ތަކަކީިކޮބައިކަންިދެނެގަތ މެވެި.

 އެންވަޔަންމަންޓް"ިވަނީިރަސްމީކޮށްިއިފްތިތާޙްކ ރެވިފައެވެ.

 ިިޑިފައިނިންިއަިި–އާިއެންޑްިޕެސިފިކްިއިންޓަނޭޝަނަލްިކޮލޯކިއަމްިއޮންިއެންވިޔަންމެންޓަލްިރޫލްިއޮފްިލޯި"ފަސްޓްިއޭޝ

ިފަނޑިޔާރި  ިބައިވެރިވެވަޑައިގަތ މަށް ިގައި ިލޯ" ިއެންޑް ިގަވަނަންސް ިޖަސްޓިސް، ިފިއ ޗާރިފޮރިއެންވަޔަންމެންޓަލް ނިއ 

މެލޭޝިއާއަށްިهللاިއޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛްިޢަބްދ ި ިިކ ރެއްވިިދަތ ރ ފ ޅ .ސަޢީދި 

ގައިިބޭއްވ ނ ި"ފަސްޓްިއޭޝިއ2013ިިާިޑސެމްބަރ12ިިއަދ11ިިިމިިދަތ ރ ފ ޅަކީިމެލޭޝިއާގެިކ ައލަިލަމްޕޫރ ގައިި

ި ިލޯ ިއޮފް ިރޫލް ިއެންވިޔަންމެންޓަލް ިއޮން ިއިންޓަނޭޝަނަްލިކޮލޯކިއަމް ިޕެސިފިކް ިފިއ ޗާރިފޮރިި–އެންޑް ިނިއ  ިއަ ޑިފައިނިން

ި ިއަލްއ ސްތާޛްިއެންވަޔަންމެންޓަލް ިއޮނަރަބަލް ިފަނޑިޔާރ  ިވަޑައިގަތ މަށް ިބައިވެރިވެ ިލޯ"ިގައި ިއެންޑް ޖަސްޓިސް،ިގަވަނަންސް

ިބާރ ިهللاިޢަބްދ  ިޤާނޫނ ގެ ިދާއިރާގައި ިތިމާެވށީެގ ިމަޤްޞަދަކީ ިަމއިގަނޑ  ިކޮލޯކިއަމްގެ ިމި ިަދތ ރ ފ ޅެކެވެ. ިކ ރެއްވެވި ސަޢީދ 
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ިމި ިދިނ މ ގައި ިއިންސާފ  ިއަދ ލ  ިދާއިރާގައިިނެގެހެއްޓ މާއި ިމި ިދެވިފައިނ ވާތީ ިއަހައްމިއްޔަތ ކަން ިދޭންޖެހޭ ިމިދާއިރާައއް ހާތަނަށް

ޤާނޫނ ގެިބާރ ިނެގެހެއްޓ މާއިިާޤނޫނީިއަދިިއޮޑިޓިންިދާއިރާގެިބޭފ ޅ ންގެިފެންވަރ ިރަނގަޅ ކޮށްިމަޢ ލޫމާތ ިމ އްސަނދިކ ރ މެވެ.ި

މ އްސަނދިވެިއެހެންިޤަޢ މ ތަކ ގައިިމިިކަމާގ ޅޭގޮތ ންިމިިކޮލޯކިއަމްގައިިތިމާވެށީގެިދާއިރާއާިގ ޅ ންހ ރިިޤާނޫނ ތަ ކ ގެިމަޢ ލޫމާތި 

ިޢަމަލ ކ ރަމ ންދާިގޮތްތައްިހިއްސާކ ރެވިގެންދިޔައެވެ.ި

ި

ިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިއެކިިމަޝްރޫޢ ތަކާއިިޕްރޮގ ރާމްތައްިކ ރިއަށްިގެންދިއ މ ގައިިދިމާވިިގޮންޖެހ ންތައްި

ބަޖެޓްގެިދަތިކަނ2013ިިް ިވަނަިއަހަރި 

ިއަހަރ ތެރޭިސ ޕްރީމްިކޯޓ ންިކ ރަންިރާވާފައިވާިއަދިިކ ރިމަތިވިިބައެއްިކަންތައްތައްިވަގ ތ ންކޮށްިނިންމ މަށްިބޮޑެތިިމި

ކޯޓ ގައިިކ ރަންޖެހޭިބައެއްިމަރާމާތ ތަްއިލިިބފައިވާިބަޖެޓްިކ ޑަކަމ ންނެވެ.ިމިކޯޓަށްިވަނަިއަހަރަށ2013ިިްދަތިތަކެއްިކ ރިމަތިވީި

ދިިހޯދަންޖެހޭިބައެއްިތަކެތިވެސްިގަތ މަށްިހ ރަސްތަކެއްިއެޅ ނެވެ.ިމިގޮތ ންިސ ޕްރީމްިކޯޓ ިމައިގޭޓްގެިޖެކާއިިނ ކ ރެވ ނެއެވެ.ިއަ

ިސ ޓާފ ންގެިސައިކޮޓަރިިހެދ މާއިިމިނޫންވެސްިއެކިއެކިިކަންތައްިހިމެނެއެވެ.

ިށްިކ ރިމަތިިނ ލ ންިކޯޓ ގެިހ ސްމަޤާމ ތަކަށްިޢިލްމީިއަދިިތަޖ ރިބާިހ ރިިފަރާތްތަކ ންިއެކަށީގެންވާިވަރަި

ކޯޓ ގެިމަޤާމ ތަކ ގެިތެރެއިްނިފަްނނީިހ ނަރ ޭބނ ންވާިއިސްިމަޤާމ ަތކަށްިމީހ ންިއެކަށީެގންވާިވަރަށްިކ ރިމަތިިނ ލ މ ެގި

ިމިފަދަިމ ހިއްމ ިމަޤާމ ތަކަށްިޤާބިލްިމީހ ންިހޯދ މަށްިަދތިވެފައިވާކަންިފާހަގަިކ ރެވެއެވެ.ސަބަބ ންި

ކ ރ މ ގެިމަި ިސައްކަތްިއެދެވޭިގޮތަކަށްިކ ރިއަށްިނ ދިއ ންިއޭސީިމަރާމާތި 

ިއަމިއްލަި ިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ ން ިޖ ޑިޝަލް ިއޮފް ިޑިޕާޓްމަންޓް ިމަސައްކަތް ިކ ރ މ ގެ ިމަރާމާތ  ިއޭސީތައް މިކޯޓ ގެ

މ ނި ވަނައަހަރ ިނ2013ިިއަދ2012ިިިވަނަިއަހަރ ިޙަވާލ ކޮށްިއެމަސައްކަތްިކ ރިއަށްިގެންދެވިފައިވެއެވެ.2011ިިފަރާތަކާއިި

އިރ ވެސްިމިމަސައްކަތްިިނިމިފައިިނ ވާތީިމިިކޯޓ ންިއެިމަސައްަކތްިއަވަހަށްިނިންމ ަމށްޓަކައިިވަަރށްިގިނަިމަސައްކަތްިތަކެއްި

ިފާހަގަި ިނ ވާކަން ިދެވިފައި ިނިންމައި ިމަސައްކަތް ިމި ިމަސައްކަތްކޮށް ިސްޕީޑެއްގައި ިހަލ އި ިވީނަމަވެސް،ިއެކަށީގެންވާ ކ ރެވިފައި

ިއަ ިކ ރެވެއެވެ. ިމިނެއްގައި ިހަލ ވި ިއެދެވޭ ިމަސައްކަތް ިމި ިވަނީިދި ިދިގ ދެމިގެންގޮސްފައި ިނ ނިމި ިމަސައްކަތްތައް ނ ކ ރެވޭތީ

ިމަސައްކަތްިޙަވާލ ވިިފަރާތ ންިއެކަށީގެންވާިތޮތައްިމަސައްކަތްިކ ރަމ ންިނ ދާތީކަންިފާހަގަިކ ރަެމވެ.ި
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 އިސާއާއިިހިނގިިޚަރަދ ިފަިިލިބ ނ ިިގޮތ ގައިިިއާމްދަނީގެި .5

އިތ ރި އ ނިި
)%( 

   ތަފްޞީލްި  2012 2013

 އާމްދަނީގެިގޮތ ގައިިލިބ ނ ިފައިސާގެިމ ޅިިޖ މްލަ 61,303.30  95836.52  56.33%

 ޚަރަދ ވިިފައިސާގެިމ ޅިޖ މްލަ 17,111,323.98 17,232,091.08 0.71%

ކަންތައްތަކާއި،އެކަންތައްތަކަށްިލިި  މައިގަނޑި  ޖ މްލަިއަދަދ ތައްިއާއްމ ދަނީގެިގޮތ ގައިިފައިސާިލިބ ނި  ބ ނި   

 ވަކާލާތ ކ ރ މ ގެިހ އްދައަށްިއެދިިހ ށަހެޅިިފޯމަށްިލިބ ނ ި 24,000.00  22,500.00  6.25%-

 މައްސަލަިރަޖިސްޓ ރީިކ ރ މަށްިއެދިިހ ށަހެޅިިފޯމަށްިލިބ ނ ި 18,000.00  28,500.00  58.33%

އެދިިހ ށަހެޅިިފޯމަށްިލިބ ނ ިިމައްސަލައިގެިރިޕޯޓްިނެގ މަށް 1,403.00    2,984.00   112.69%  

ހ ށަހެޅިިފޯމަށްިލިބ ނ ިިތަދައްޚ ލ ވާނަށްިއެދި 1,000.00  3,500.00   250.00%  

 ކ ރީއަހަރ ގެިބަޖެޓ ންިލިބ ނ ިފައިސާި 5,706.77  19,736.76  245.85%

 ނީލަމ ގައިިތަކެތިިވިއްކައިގެންިލިބ ނ  0.00 15,569.76 100.00%
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އިންާސނީިއަދިިެއހެނިހެންިވަީސލަތްތަކ ގެިގޮތ ންވެސްިކޯޓަށްިބޮޑެތިިދަތިތަކެއްިިކީވަނަިައހަރ2013ިަި

ި ިގެްނދެިވަފއިވަނީ ،ވީަނމަވެސްައހަރަކަށްކ ރިމަތިވެަފއިވާ ިކ ރިއަށް ިކަންކަން ިއެންެމހައި ނާިއިވެރިންިކޯޓ ގެި،ކޯޓ ގެ

ިއެހީތެރިކަިމ ވައްަޒފ ންގެ ިފާއިސްނެގ މާއި ިމާެއކ ކަން ިަހގަކ ަރމެވެ. ިިމ ިައދި ިކޯޓ ެގ ިއެކ ަލވާލ މ ގައި އެންެމާހިރިޕޯޓ 

މ ވައްަޒފ ންގެިކިބައިންިލިބ ނ ިއެއްބާރ ލ ާމއި،ިފެނިފަިއވާިހީާވގިކަމަށްޓަކައިިއިޚްލާޞްތެރިަކާމއެކ ިޝ ކ ރ ިދަންނަަވމެވެ.ި

ިޒަާމނީިކޯޓ ގެ ިބޭނ ންވާ ިކޯޓަށް ިއޮްތިއަހަރަކީ ިޯހދާ،ިކޯޓ ގެިއަމާޒަކީ،ިއަންނަން ިވަސީލަތްތައް ިއިންސާނީ ިވަސީލަތްތަކާއި

ިކަންތައްތަކެއްި ިއިތ ރ ކ ރ މަށްޓަކައި ިޤާބިލ ކަން ިފަންނީ ިމ ވައްޒަފ ްނގެ ިކޯޓ ގެ ިކ ރ މަށްޓަކައި ިހަރ ދަނާ ިއިތ ރަށް ހިންގ ން

ިކ ރެވޭިއަަހރެއްިކަމ ގައިިެހދ ެމވެ.ި

ިއަޅ ގަނޑ  ިކޯޓަކީިމެްނގެއަދި ިސ ޕްރީމް ިސ ޕްރީްމިއ ންމީަދކީ،ިމި ިޤައ މ ތަކ ގެ ިކ ރިއަރާފަިއވާ ިއެހެން

ި،ކޯޓ ތަކާއިިފައިހަމަކޮށް،ިޤާނޫނ ައސާސީންިސ ޕްރީމްިކޯޓާިޙަވާލ ޮކށްފައިވާިޒިންމާިއޭގެިއެންމެިފ ރިހަމަިގޮތ ގައިިައދާކ ރެވޭި

ިވާިސލ ވެޭވނެ ިފަސޭހަކަާމއެކ  ިއިންާސފަށް ިނަގަހައްޓާ،ިޢަދ ލ  ިޙ ކ މް ިޤާނޫނ ގެ ިޤައ މ ގެ ިމި ިފަހިކ ރ މަށްޓަކައިިިއަދި މަގ 

ިމ ވައްަޒފ ންތަކެއްި ިފަދަ ިދެޭވނެ ިއެއްބާރ ލ ން ިގޮތެއްގައި ިއެކަށީގެްނވާ ިއެންމެ ިއަދާކ ރ މަށް ިަމސްއޫިލއްޔަތ  އަދާކ ރަްނޖެހޭ

ިެވގެންދިޔ ެމވެ.ިިޅިިޝަރ ޢީިނިޒާްމެވސްިހަރ ދަނާވެއ ފައްދާ،ިމ 

ި

ި

 ދިމަތުކުމްޚާ                                                

 

ޔ މްނާ                                                                                        ިފާޠިމަތި 
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