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 އިސްބަސްި

ިި ިރިޕޯޓަކީ 2014ިިމި ިއަހަރ  ިމައްޗަށްިވަނަ ިގޮތ ގެ ިގޮސްފައިވާ ިކ ރިއަށް ިމަސައްކަތްތައް ކޯޓ ގެ

އެކ ލަވާލާފައިވާިރިޕޯޓެކެވެ.ިމިރިޕޯޓ ގެިމައިގަނޑ ިމަޤ ޞަދަކީިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިމަސައްކަތްިހާމަކަންބޮޑ ިގޮތެއްގައިިކ ރ މަށްި

ިއިންޞާފ  ިޢަދ ލ  ިކ ރ މާއި، ިއަދާކ ރަންޖެހޭިމަގ ފަހި ިޙައިޘިއްޔަތ ން ިފަރާތ ގެ ިއިސް ިއެންމެ ިނިޒާމ ގެ ިޤާއިމްކ ރ މ ގެ

ިމަސްއޫލިއްޔަތ ތައްިއަދާކ ރ މ ގައިިސ ޕްރީމްިކޯޓަށްިކ ރިމަތިވާިގޮންޖެހ ންތަކާއިިއެިގޮންޖެހ ްނތައްިޙައްލ ކޮށްިމިދާއިރާގެިކ ރިމަގ 

ިހޭިމަޢ ލޫމާތ ިޙިއްޞާކ ރ މެވެ.ިބައްޓަންކ ރ މ ގައިިސ ޕްރީމްިކޯޓ ންިއަދާކ ރާިދައ ރާބެ

ިކ ރަމ ންދާި ިމިހާރ  ިކޯޓ ން ިސ ޕްރީމް ިއަލިއަޅ ވާލާފައިވާނީ، ިގޮތެއްގައި ިމައިގަނޑ  މިރިޕޯޓ ގައި

ި ިގޮާތއި، ިރޭވިފައިވާ ިއޮނިގަނޑ  ިކޯޓ ގެ ިމަސައްކަތްތަކާއި، ިރޭވިފައިވާ ިކ ރ މަށް ިއަދި ިމ ހިއްމ ިމަސައްކަތްތަކާއި ިކޯޓ ގެ އަދި

އަދާކ ރ މ ގައިިިޑިޕާޓ މަންޓްތަކ ގެ ކޯޓ ގެިަމސްއޫލިއްޔަތި  ހަރ ދަނާކ ރ މ ގައިިދިމާެވފައިވާިގޮންޖެހ ންތަކާިއި، މަސައްކަތްތަާކއިިކޯޓި 

ިލިބިފައިވާިކާމިޔާބީިތަކ ގެިމައްޗަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ،ިއެެހންިކޯޓ ތަކެކޭެވސްިއެއްފަދައިންިސ ޕްރީމްިކޯޓަކީވެސްިއެކޯޓ ގެިއިޚްތިޞާޞްގައިިހިމެޭނި

ހިންިގފައިވާިގޮތ ގެިމައްޗަށްވެސ2014ިިްތަކެއްިހ ށަހެޅޭިކޯޓަކަށްިވ މާއެކ ،ިކޯޓަށްިހ ށަހެޅޭިމައްަސލަތައްިމައްސަލަ ވަނައަހަރި 

ިމިރިޕޯޓ ގައިިއަލިއަޅ ވާލާފައިިވާނެއެވެ.

ިދިނ މ ގައިި ިނިންމައި ިތައްޔާރ ކޮށް ިފ ރިހަމަކޮށް ިމިހާ ިތެރޭގައި ިމ އްދަތެއްގެ ިކ ރ  ިވަރަށް ިމިރިޕޯޓް އަދި

ިއަދިިމަސަ ިދަންނަވަމެވެ. ިޝ ކ ރ  ިމިނ ން ިފ ން ިހިތ ގެ ިއަޅ ގަނޑ  ިމ ވައްޒަފ ންނަށް ިކޯޓ ގެ ިސ ޕްރީމް ިކޮށްދެއްވި އްކަތް

ސ ބ ޙާނަހޫިަވތަޢާލާއަށްިޙަމްދާިޝ ކ ރ ިهللاިމިމަސައްކަތްިފ ރިހަމަިކަމާއެކ ިކ ރ މ ގެިތައ ފީޤ ިއަޅ ގަނޑ މެންަނށްިދެއްވިިމާތް

ިކ ރަމެވެ.ި
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 ތަޢާރަފްި

ިި ިޙަޔާތ ގައި ިދީމިޤްރާޠީ ިއަދި ިތާރީޚ ގައި ިއިންސާފްގެ ިޢަދ ލ  2008ިިދިވެހިރާއްޖޭގެ ފާހަގަކ ރެވިގެންދަނ18ިިީސެޕްޓެންބަރ 
ތަކ ގައިިއެންމެިމަތީިކޯޓ ގެިދައ ރި އެއީިއެހެނިހެންިމިނިވަންިދީމިޤްރާޠީިމ ޖ ތަމަޢ ިިވަރަށްިޚާއްޞަިދ ވަހެއްގެިގޮތ ގައެވެ.

ިކަނޑައެޅިގައިވާިމަފްހޫމާިއެއްގޮތަށްިދިވެހިރާއްޖޭގެިއެންމެިމަތީިކޯޓ ،ިދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމްިކޯޓ ިއ ފެދ ނ ިދ ވަހެވެ.

ިޤާނޫނ އަސާސީނ8ިިްއޮގަސްޓ2008ިިްމީލާދީިސަނަތ ންިި ިޢަމަލ ކ ރަންފެށި ިދިވެހިރާއްޖޭގައި ިދ ވަހ  ިބ ރާސްފަތި ވީ
ިދ  ިހ ރިހާ ިމިނިވަންކަމާިިދީމިޤްރާޠީނިޔޭގެ ިޖ ޑިޝަރީއަކީވެސް ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއެއްފަދައިން ިޖ ޑިޝަރީތަކެކޭ މ ޖ ތަމަޢ ތަކ ގެ

ިކޮންމެި ިއ ޞޫލ ން ިހަމަހަމަކަމ ގެ ިޢަދ ލ ވެރިކަމާއެކ  ިމެދ ގައި ިރައްޔިތ ންގެ ިއެންމެހާ ިދިވެހިރާއްޖޭގެ މ ސްޠަޤިއްލ ކަންމަތީ
ފިޔަވައިިއެއްވެސްިފަރާތަކަށްިބޯނ ަލބައި،ިމީހެއްގެވެސްިއަސާސީިއަދި ިމަދަނީިޙައްޤ ތަކާއިިވާޖިބ ތައްިކަނަޑއެޅ މ ގައި،ިޤާނޫނި 

ހ ރިހާިބާވަތެއްެގިނ ފޫޒ ްނިއެއްކިބާވެފައިވާިއަދިިވަކިފާރާތަަކށްިނ ޖެހޭިމ ސްތަޤިއްލ ިބާރެއްކަންިޔަޤީންކޮއްދިނ މާއެކ ިޢަދ ލ ި

ިމެިމަތީިފަރާތްކަމަށްިކަނޑައަޅާފައިވަނީިދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމްިކޯޓެވެ.އިންސާފ ިޤާއިމ ކ ރ މ ގެިބާރ ގެިއެން

ޤާނޫނ އަސާސީގައިިޤާނޫނ އަސާސީއާއިިޤާނޫނ ިާމނަކ ރ މ ގައިިއަދިިޝަރީޢަތ ންިބަލާިެއނޫންވެސްިމައްސަލަތަކ ގައިިި
ިބަޔާންކޮއްފައި ިނިންމ ންކަމ ގައި ިފަހ ހގެ ިއެއްމެ ިނިންމ މަކީ ިނިންމާ ިކޯޓ ން ިޤާނޫނ ިސ ޕްރީމް ިޤާނޫނ އަސާސީއާއި ިވެއެވެ.

ިޤާނޫނ އަސާސީގައިި ިކަނޑައެޅިފައިވަނީ ިދައ ރ  ިކޯޓ ގެ ިސ ޕްރީމް ިއަދި ިކޯޓެވެ. ިސ ޕްރިމް ިއިސްފަރާތަކީ ިއެއްމެ މާނަކ ރ މ ގެ
ކ ންިނިންާމިޤާނޫނ ގެިވެރިކަންިބަލަހައްާޓިބެެލނިވެރިއެއްގެިގޮތ ގައެވެ.ިއެގޮތ ްނިދައ ލަތ ގެިއެންމެާހިބާރ ތަކާއިިމ އައްސަސާތަ

ނިންމ ންތައްިހ ންަނނީިޤާޫނނީިައދިިދ ސްތޫރީިއިމ ގެިތެރޭގައިކަްނިނ ވަތަިނޫންކަންިަކނޑައެޅ މަކީިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިއަޞްލީި
ިއިޙްތިޞާޞްއެކެވެ.

ިރަންޒަމާނެއްިި ިއޮތް ިޖ ޑިޝަރީއެއް ިމިނިވަން ިޤާއިމ ކ ރ މަށް ިއިންޞާފ  ިޢަދ ލ  ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިބަލާއިރ ، ތާރީޚައް
ކަންިތާރީޚ ގެިފަތްފ އްތަކ ންިކަށަވަރ ވެިއެނގެއެވެ.ިއާދެ!ިއިސްދޫިލޯމާފާނ ންިއެނގޭިގޮތ ގައިިފަނޑިޔާރ ންނަކީިދައ ލަތްިއައި

ފަނޑިޔާރ ންިއިއްވަވާިނިޔާތައްިތަންފީޛ ކޮށްިނިޔާގެިއަމ ރ ތައްި ބައެކެވެި. ހިންގ މ ގެިޙަރަކާތާވަކިވެފައިވާިމިނިވަންިމ ސްތަޤިއްލި 
ޤާއިމ ކ ރ މ ގައިިއިސްލާމީިޝަރީޢަތާއިިހިންގ މަށްިދަން އިންޞާފި  އަދިިފަނޑިޔާރި  ހ ންނަވައެވެި. ޑާނާޔަކަގެިމަޤާމ ގައިިބޭކަލަކި 

ތަޢާރ ޟ ނ ވާިއާދަކާދަިާޤނޫނީިަމސްދަރ ގެިގޮތ ގައިިއާދެ!ިލޯމާފާނ ގެިބަހ ރ ވައިންނަމަިޕޫރ ބެރރޫީޑންއަށްިބައްލަވާފައިވެއެވެ.ި
ިދިވެހިރާއްޖޭގައިިތިންިމަރ ޙަލާއެއްގައިިޝަރީޢަތްިކ ރ މ ގެިނިޒާމްިއޮތެވެ.އަދިިޕިރާޑްިލިޔ އްވާގޮތ ގައިި

ިވެރިކަމ ގ1932ިިެދިވެހިރާއްޖޭގައިިި ިދ ސްތޫރީ ިއިޢ ލާނ ކ ރެއްވި ިޤާނޫނ އަސާސީ ިފ ރަތަމަ ިރާއްޖޭގެ ިމި ިއަހަރ  ވަނަ
ރާިތަންފީޒީިދާއިރާއާިމ ޅިންިވަކިވެިގައިިޢަމަލ ކ ރަންިފެށިިޤާނޫނ އަސާސީގެިދަށ ންިޝަރ ޢީިދާއ1968ިިދައ ރ ިއައިފަހ ންި

މ ސްތަޤިއްލ ކޮށްިއޮތްިނިޒާމަށްިދ ސްތޫރީިބަދަލ ތަކެއްިއަތ ވައްެޖއ މާިހަމައަށްވެސްިޢަދ ލ ިއިންޞާފ ިޤާއިމްިކ ރ މ ގެިދާއިރާި

ިއޮތީިމ ސްތަޤިއްލ ިގޮތެއްގައިކަްނިއެނގެއެވެ.

ިސަިި ިކަށަވަރ ކޮއްދޭ ިމިނިވަންކަން ިޖ ޑިޝަރީގެ ިއަސާސީިޤާނޫނ އަސާސީން ިރައްޔިތ ންގެ ބަބަކީ

ޙައްޤ ތަކާއިިމިނިވަންކަމާިއިންސާނީިޙައްޤ ތައްިޙިމާޔަތްވ ންިބިނާވެފައިިއޮންނަނީިމިނިވަންިޖ ިޑޝަރީއެއްިއޮތ މ ގެިމައްޗައްި

ިޙިމާޔަތްތަ ިލިބިދީފައިވާ ިޤާނޫނ އަސާސީން ިވެރިކަމާއި ިޤާނޫނ ގެ ިޙަރަކާތްތެރިން ިއިޖްތިމާއީ ިއަދި ިސިޔާސީ ކަށްިކަމަށްވާތީއާ
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ޖަވާބ ދާރީިކ ރެވޭނެިނިޒާމެއްިާޤއިމ ވެިއޮތ މަށްޓަކައެވެ.ިަފނޑިޔާރ ންނަށްިމިނިަވންކަންިއޮްނނަްނިބޭނ ންަވނީިފަނޑިޔާރ ންެގި

ިކަންކަމާި ިދައ ލަތ ގެ ިފަނޑިޔާރ ންނަކީ ިޙައްޤ ގައި ިމ ޖ ތަމަޢ ގެ ިކ ރާ ިޚިދ މަތް ިެއފަނޑިޔާރ ން ިނޫނެވެ. ިބޭނ މަކަށް އަމިއްލަ

ފަނޑިޔާރ ންގެިމަސްއޫލިއްޔަތަކީިޙަވާލ ވެގެންިތިބޭ ިމީހ ންިޖަވާބ ާދރީިކ ރ ވ މ ގެިމެކޭނިޒަމްގެިތެރޭގައިިހިމެނޭިބަޔަކަށްވާތީއެވެި.

ޤާނޫނ ގެިވެރިކަންިނެގެހެއްޓ މެވެ.ިޖ ޑިޝަރީގެިއަޞްލީިއަދިިހަޤީޤީިގޮތ ގައިިޖ ޑިޝަރީިމިނިވަންނ ވެިމިދައ ރ ިއަދާކ ރ މަކީި

ިޤައ މ ގައި ިޤާއިމްިިމ ސްތަޙީލ ކަމެކެވެ. ިނެތި ިޖ ޑިޝަރީއެއް ިމިނިވަން ިއިންސާފ ގެވެރިކަން ިޢަދ ލ  ިހަމަޖެހ މާއި ސިޔާސީ

 ނ ކ ރެވޭނެތީއެވެ.
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ިކޯޓްިހިންގ ންި

ި ިއަސާސީގެ ިޤާނޫްނ ިރާއްޖޭގެ ިސ ވ145ަދިވެހި ިމަތިން ިގޮތ ެގ ިމާއްދާގައިވާ ިެބްނޗްވަނީިނަ ިކޯޓްގެ ޕްރީމް
1ިއަށްިިޤާނޫނ (ިކޯޓ ތަކ ގެި)ދިވެހިރާއްޖޭގ2010/22ިެިނަންަބރ ިޤާނޫނ ނަމަވެސްިއެވެ.ިގައިިއެކ ލަވާލެވިފ2010ައޮކްޓޯބަރި

ި ިގ ޅިގެން ިޤާނޫނާއި ިގެނައ މ ގެ ިއިޞްލާޙ  ިިވަނަ ިރާއްޖޭގެ ިއްއ ދިވެހި ިމަޤާމަށް ިފަނޑިޔާރ ގެ އަލްއ ސްތާޛި ިއޮނަރަބަލްތަމަ
ޕްރީމްިކޯޓ ގެިބެންޗްިކ ރެވިފައެވެ.ިދިވެހިިރާއްޖޭގެިސ ވަނީިއައްޔަނި ިވަނަިދ ވަހ 2014ިޑިސެންބަރި 14ިސަޢީދި هللاިޢަބްދ 

ވަނަިއަހަރ ިފެށ ނ އިރ ިިފަޑިޔާރ ންގެިގޮތ ގައިިތިބެއްވީިއ އްތަމ2014ިިަމައްޗަށެވެ.ިިފަނޑިޔާރ ންގ5ިެއެކ ލެވިގެންިވަނީި
ިފަޑިޔާރ ންނެވެ.ިއެފަނޑިޔާރ ންނަކ7ިިީފަނޑިޔާރާއެކ ި

ިސްތާޛ ިއަޙ މަދ ިފާއިޒ ިޙ ސައިންއ އްތަމަިފަނޑިޔާރ ިއޮނަރަބަލްިއަލްއ ި
ިސަޢީދ هللاިފަނޑިޔާރ ިއޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛ ިޢަބ ދ 
ިޢަރީފި هللاިފަނޑިޔާރ ިއޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛ ިޢަބ ދ 

ިފަނޑިޔާރ ިއޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛ ިޢަލީިޙަމީދ ިމ ޙައްމަދ ި
ިهللاފަނޑިޔާރ ިއޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛ ިއާދަމްިމ ޙައްމަދ ިޢަބްދ 

ިދީދީިهللاިއޮނަރަބަލްިޑރ.ިއަޙ މަދ ިޢަބްދ ިފަނޑިޔާރ 
ިފަނޑިޔާރ ިއޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛ ިިއަޙ މަދ ިމ ޢ ތަޞިމްިޢަދ ނާން

ި
ިއެފަނޑިޔާރ ންނަކީިިފަނޑިޔާރ ންނެވެ.5ިވަނަިއަހ ިނިމ ނ ިއިރ ިއ އްތަމަިފަނޑިޔާރާއެކ ިތިއްބެވ2014ިިީ

ި

ިސަޢީދ هللاިއޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛ ިޢަބ ދ ިއ އްތަމަިފަނޑިޔާރ 
ިރީފި ޢަهللاިނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛ ިޢަބ ދ ފަނޑިޔާރ ިއޮ

ިފަނޑިޔާރ ިއޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛ ިޢަލީިޙަމީދ ިމ ޙައްމަދ ި
ިهللاބްދ ލްއ ސްތާޛ ިއާދަމްިމ ޙައްމަދ ިޢަފަނޑިޔާރ ިއޮނަރަބަލްިއަ

ިދީދީިهللاިބްދ އަޙ މަދ ިޢަިޑރ.ިނަރަބަލްރ ިއޮފަނޑިޔާ
ރ ޢީިނިޒާމާބެހޭިމަޢ ލޫމާތ ިލިބިފައިވާިހ ނަރ ވެރިިޭބފ ޅ ންނެވެ.ިމިިހ ރިހާިފަނޑިޔާރ ންނަކީވެސްިރާއްޖޭގެިޝަ

ިވީމާ،ިމިބާގައިިިއެބޭފ ޅ ންނާިއެބހޭިމަޢ ލޫމާތ ކޮޅެއްިހިމަނާލާނަމެެވ.ި
ި
ި
ި
ި
ި
ި
ި
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 ސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިފަނޑިޔާރ ންނާބެހޭިތަޢާރަފްި

ޢަބްދ ި އޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛި   ސަޢީދ ިهللاިއ އްތަމަިފަނޑިޔާރި 

ދ ނިޔޭގެިއަލިކަންިދެކެވަޑައިގެންފައިވަނީިސ.ިމީދޫގައި،ިިސަޢީދ هللاިއަލްއ ސްތާޛ ިޢަބްދ .
1964ިި ިދ ވަހ އެވ25ިެސެޕްޓެމްބަރ ިއަލްއަޒްހަރ 1994ިިި .ވަނަ ިމިޞ ރ ގެ ިޤާނޫނ ގެިިވަނައަހަރ  ިއިން ޔ ނިވަރސިޓީ

ިއެލްއެލްބީ ިރޮގ ން ިޙާ)ިރޮނގ ންނާއިިޝަރީޢާގެ ިއޮނަރސް(ިޑިގްރީ ިކޮމްބައިންޑް ިއަހަރ 1999ިިޞިލްކ ރައްވާފައިވެއެވެ.ިއަދި
ިޤާނޫނ ގެ ިމޯލްޓާގަިއ ިއިންސްޓިޓިއ ޓ / ިލޯ ިމެރިޓައިމް ިޑިގްރީިިއިންޓަރނޭޝަނަލް ިއެމް( ިއެލް ިމާސްޓަރ)އެލް ރޮނގ ން

ިދިރާސާތަކާއިިިޕާރލަމެންޓަރީިޕާރލަމެންޓ ގައިިއިންޑިޔާގ1998ިިެި މާރޗ1ްި-1997ޑިސެމްބަރ5ިިޙާޞިލްކ ރައްވާފައިވެއެވެ.ި
ޑްރާފްޓްިކ ރ މ ގެިރޮނގ ންިތަމްރީންިކޯހެއް އަދިިގިނަިޢަދަދެއްގެިސެމިނަރިއާއިިމަސައްކަތ ިިޤާނޫނި  ިފ ރިހަމަކ ރައްާވފައިވެއެވެި.

ތަޖްރިބާތައްިހޯއްދަވާފައިެވއެވެ.ިއޭގެިތެރޭގައިިކޯސްިިތަމްރީނ ތަކާއިިގިނަިރޮނގ ންިިޤާނޫނ ގެި ބައްދަލ ވ ންތަކ ގައިިބައިވެރިވެ
ސިންގަޕޯރ؛ިސެމިނާރިި،2001ނޮވެމްބަރ30ިި-26ޑިސްޕިޔ ޓްިމެނޭޖްމެންޓްިއިންިއަިޗޭންޖިންގިަވރލްޑްިޓިވްއޮންިއިފެކް

ިސަރވިސްި ި)ސިވިލް ިސަރވިސް، ިކަސްޓަމަރިއޮރިއެންޓެޑް ިޖ ޑިޝަްލިިއޮން ިބޭއްވި(؛ ިމާޭލގައި ިސިންގަޕޯރިއިން ކޮލެޖް،
ޖ ޑިޝަރީތަކ ގައި(؛ިކޯސްިިޝިއާ،ިއަދިިއޮސްޓްރޭލިއާގެ،ި)ސިންގަޕޯރ،ިމެލ2001ޭޓްރޭނިންިޕްރޮގްރާމްިިސްޓަޑީސްިއެންޑް

ިއިންވެސްޓިގޭޝަން، ިއެކްސިޑެންޓް ިއޭވިއޭޝަން ިިއޮން ިއެކަޑެމީ، 22ިިި-16ސިންގަޯޕރިއޭވިއޭޝަން ؛2000ިފެބްރ އަރީ
ިދިިޑަބްލިޔ އައިޕީއޯ ިއެންޑް ިޕްރޮޕަރޓީ ިއިންޓެލެކްޗ އަލް ިއޮން ިޝޮޕް ިވަރކް ިިނޭޝަނަލް ިޓްރޭޑް ިއޮން ރިލޭޓޭޑްިއެގްރީމެންޓް

އިންޓެލެކްޗ އަލްިި،ި)މާލޭގަިއިވަރލްޑ1999ްނޮވެމްބަރ25ިި-24ޕޮރޮޕަރޓީިރައިޓްސްިިއެސްިޕެކްޓްސްިއޮފްިއިންޓެލެކްޗ އަލް
ިލޭބަރިޯލިިއޮންިކޯސްި ޕްރޮޕަރޓީިއޮގަނައިޒޭޝަނ ންިޭބއްވި(؛ ؛1999ިފެބްރ އަރ19ިިީ-15ިއންޓަރޭނޝަނަލްިމެރިޓައިމް

ި)ޭމސަިސެމިނާރިއޮން ިއޮފް ިފިޑިކް ިމާލެ، 16ިި-15ންސް( ިއީއީެޒޑ1996ްމޭ ިއޮން ިވަރކްޝޮޕް ިއެންްޑި  ؛ މެނެޖްމެންޓް
 .ހިމެނެއެވެި އެޑްވައިޒަރީިސަރވިސްިޑިވިޜަނ ންިމާލޭގައިިބޭއްވި(ިމެރިޓައިމްިލެޖިސްލޭޝަންި(އިކޮނޮމިކްިއެންޑްިލީގަލް

ޢަބްދ  ގައެވެ.ިސަރ ކާރ ންިދެއްވިިވަޒީފާއަކ27ިިީންިޖ1995ިޫިގ ޅިވަޑައިގަތީިޚިދ މަތާިސަރ ކާރ ގެި ސަޢީދ هللاިއަލްއ ސްތާޛި 
ިއޮފީހ ގެ ިޖެނެރަލް ިހައިކޯޓްގައިިއެޓަރނީ ިދަށ ކޯޓްތަކާއި ިމިވަޒީފާގައި ިއެޓަރނީކަމެވެ. ިފަރާތ ންިިސްޓޭޓް ދައ ލަތ ގެ

ިލަާފދިނ މ ގައިއޮފީހ ންިސަރ ކާރ ގެިމ އައްސަސާތަކާއިިއިދާރާތަކަށްިޤާނޫނީިވަކާލާތ ކ ރެއްވ މ ގެިއިތ ރަށްިއެޓަރނީިޖެނެރަލްގެ
 .މަސައްކަތްކ ރައްވާފައިވެއެވެ

ޢަބްދ  ަވނީިމޯލްޑިވްސްިކޮލެޖްިއޮފްިއެޑިޔ ކޭޝަިންهللاިޢަލްއ ސްތާޛި  ދިވެހިރާއްޖޭގެިޤައ މީިޔ ނިވަރސިޓީ(ގެިފެކަލްިޓި)ިސަޢީދި 
ިލޯގެ ިއެންޑް ިޝަރީޢާ ިމިމ ހިއްމ ިއޮފް ިަޢއްޔަންކ ރައްވާފައެވެ. ިސަރ ކާރ ން ިޑީންކަމަށް ިމަސްއޫލިއްޔަތި މަޤާިފ ަރތަމަ މ ގެ

 .އަދާކޮށްފައިވެއެވެިރާއްޖޭގެިޤާނޫނީިތަޢ ލީމ ގެިބިންގާިއަޅައިިދިނ މ ގެިމަސްއޫލިއްޔަތ ިއަދާކ ރެއްވ މ ގެިތެރެއިންިޒަމާނާއެއްގޮތަށް
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ޢަބްދ  ޕީއެޗްޑީިދެއްވ މ ގައިިގިނަިއަހަރ ތަކެއްިހޭދަކ ރެއްވ މަިސަޢީދ ގެިގިނަގ ނަިޚިދ މަތްތައްިސަރ ކާރަށްهللاިއަލްއ ސްތާޛި  ށްފަހި 
ހ ްނނެވީ،ިއަށް އޭރި  އެޓަރނީިޖެނެރަލްިޮއފީހ ގެިއެސިސްޓެންޓްިޑިރެކްޓަރިިކިޔަވައިވިދާޅ ވ މ ގެިމަސައްކަތްިވަނީިފަްށޓަވާފައެވެި.

ިފ ޑްިއެންޑްިއެގްރިކަލްޗަރަލްިިޕްރޮސެކިއ ޝަންގެިމަޤާމ ގައެވެ.ިއަދިިއޭގެިފަހ ގައިިއެމަނިކ ފާނ ިއދ.ިގެިިޖެނެރަލް،ިޕަބްލިކް
ިއޮީފހ ގައި ިލީގަލް ިސަރ ކާރ ގެިއޮރގަނައިޒޭޝަނ ގެ ިއެހެްނމެ، ިހޯއަދަވާފައިވެއެވެ. ިތަޖްރިބާ ިކ ރައްވައި ކިތަންމެިިމަސައްކަތް

މެމްބަރ ކަން،ިިގެްނދަވާފައިވެއެވެ.ިޭއގެިތެރޭގައިިދިވެހިިރާއްޖޭގެިލޯިކޮމިޝަންގެިކޮމިޓީއެއްގައިިބައިވެރވިވެވަޑައިގަންނަވަމ ން
ިލީގަލްިއޮފިސަރ ކަން،ިކ ޑަކ ދިންގެިޙައްޤ ތައްިރައްކާތެރިިކ ރ މާބެހޭިިއްޤ ތައްިރައްކާތެރިިކ ރ މާިބެހޭިޔ ނިޓ ގެކ ޑަކ ދިންގެިޙަ

ިއެޑިޔ ކޭޝަނ ގެ ިހަޔަރ ިއޮފް ިކޮލެޖް ިމޯލްޑިްވސް ިމެމްބަރ ކަްނ، ިމެިރޓައިމްިިމަޖްލިހ ގެ ިމެމްބަރ ކަން، ިކައ ންސިލ ެގ ކޮލެޖް
ިމެިޓްރެއިނިންގިއެޑްވައިޒަރީ ިމެމްބަރ ކަން،ބޯރޑ ގެ ިބޯރޑ ގެ ިކޮންޓްރޯލްިިމްބަރ ކަން،ިޓެންޑަރިއިވެލ އޭޝަން ނާރކޮޓިކްސް

 .ހިމެނެއެވެިބޯރޑ ގެިއެޑްވައިޒަރީިކައ ންސިލ ގެިމެމްބަރ ކަން،

 :ފ ރ އްވިިމަގާމްތައްި

 ށ2010ިްއޮގަސްޓ10ިިްި-ނ2008ިްސެޕްޓެމްބަރ18ިިދިވެހިރާއްޖޭގެިއ އްތަމަިފަނޑިޔާރ ،ިސްޕްރީމްިކޯޓްި -

 ށ2008ިްސެޕްޓ18ިިްނ2008ިިްސެޕްޓ10ިިްއެޓަރނީިޖެނެރަލްގެިނާއިްބ،ިއެޓަރނީިޖެނެރަލްގެިއޮފީސްި -

11ިނ2005ިިްޖޫނ16ިިްއެސިސްޓެންޓްިޑިރެކްޓަރިޖެނެރަލްިޕަބްލިކްިޕްރޮސެކިޔ ޝަންސް،ިޢެޓަރނީިޖެނެރަލްގެިއޮފީސްި -
 ށ2005ިްސެޕްޓެމްބަރި

 ށ2005ިްޖޫނ16ިިްނ2001ިިްއޭޕްރީލ25ިިްޑިރެކްޓަރިޢެޓަރނީިޖެނެރަލްގެިއޮފީސްި -

 ށ2001ިްއޭޕްރީލ25ިިްނ2001ިިްފެބްރ އަރ01ިިީޑީންިފެކަލްޓީިއޮފްިޝަރީޢާިއެންޑްިލޯި -

 ށ2001ިްފެބްރ އަރ01ިިީނ2000ިިްއޯގަސްޓ02ިިްޑިރެކްޓަރިއިންސްޓިޓިއ ޓްިއޮފްިޝަރީޢާިއެންޑްިލޯި -

 ށ2000ިްއޯގަސްޓ02ިިްނ1999ިިްޖޫނ08ިިްސްޓޭޓްިއެޓަރނީިޢެޓަރނީިެޖނެރަލްގެިއޮފީސްި -

ިށ1998ިްސެޕްޓެމްބަރ12ިިނ1995ިިްޖޫނ27ިިްސްޓޭޓްިއެޓަރނީިޢެޓަރނީިެޖނެރަލްގެިއޮފީސްި -

 އިންިފެށިގެންިދިވެހިރާއްޖޭގެިއ އްތަމަިފަނޑިޔާރ ކަމ ގެިމަޤާމްިފ ރ އްވަމ ންގެންދަވައެވެ.2014ިޑިސެންބަރ 14ިިި-

ފަނޑިޔާރަކަށްިރައީސ ްލޖ މްހޫރިއްޔާިއިސްކ ރެއްވީިިދިވެހިރާއްޖޭގެިސްޕްރީމްިކޯޓްގެސަޢީދި هللاިއޮނަރަބްލްިއަލްއ ސްތާޛްިޢަބްދ 
ގޮތ ގެިމަތިންިއ އްތަމަިިވަނަމާއްދާގެި)ށ(ިގައިވ282ާގައެވެ.ިހަމައެތާރީޚ ގައިިޤާނޫނ ިއަސާސީގ18ިިެސެޕްޓެމްބަރ2008ިި

މަތިކ ރެވ ނެވެ. ިއަށްިދިވެހިރާއްޖޭގެިޢަދ ލ 10އޯގަސްޓ2010ިިްންިއ18ިިސެޕްޓެމްބަރ2008ިިި ފަނޑިޔާރ ގެިމަސްއޫލިއްޔަތި 
އިންާޞފ ެގިިިިބނާކޮށްސ ޕްރީމްކޯޓްި އިންޞާފ ގެިދާއިރާގެިއެންމެިއިސްވެރިއާގެިގޮތ ން، ވަރ ގަދަކ ރ މަށާއިިދިވެހިާރއްޖޭގެިޢަދްލި 

 .ކ ރިއެރ މަށްިގިނަިމަސައްކަތްތަކެއްިކ ރެއްވިއެވެިބާރ ގެިތަރައްޤީއާއި

ިއަލްއ ސް ިޢަބްދި އޮނަރަބްލް ިهللاިތާޛ  ިރާއްޖޭގައ1995ިިސަޢީދ  ިެފިށގެން ިއެކިއެކިިިއިން ިކިޔަވައިދެވޭ ިޝަރީޢަތް ޤާނޫނާއި
 .ޕްރޮގްރާމްތަކ ގައިިކިޔަވައިިދެއްވަމ ންިއައިސްފައިވެއެވެިކޯސްތަކާއިިއެލްއެލްބީ
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ިތެރޭގައި ިބަސްބަހ ގެ ިދެނެވަަޑއިގަންނަވާ ިރަނގަޅަށް ިފާރިސީބަހާއިިއެމަނިކ ފާނ  ިއިނގިރޭސިބަސްިޢަރަބިބަހާއި ިއ ރ ޫދިބަހާއި
ިދަތ ރ ކ ރެއްވި .ހިމެނެއެވެ ިހޯއްދެވ މަށް ިތަޖ ރިބާތައް ިތަޢ ީލމާއި ިމިސ ރ ،ިިއެމަނިކ ފާނ  ިއިންޑިއާ، ިތެރޭގައި ޤައ މ ތަކ ގެ

އިޓަލީވިާލތް، ފަދަިޤައ މ ތައްިހިމެނެއެވެިއިނގިރޭސިިވިލާތިް، ސިންގަޕޫރި  މެޭލޝިއާި، އޮސްޓްރޭލިއިާ، މަނިކ ފާނ ިއަދިިއެ .މޯލްޓިާ،
ޤާއިމްިކ ރ މ ގެިބާރ  އިންޞާފި  ގެި .ތަމްޘީލ ކޮށްދެއްވާފައިވާިފޯރަމްތަކާއިިކޮންފަރެންސްިތަކ ގެިތެރޭގައިިއދިރާއްޖޭގެިޢަދްލި 

ިއޮފީހ ން ިހައިކޮމިޝަނަރިގެ ިބެހޭ ިޙައްޤ ތަކާއި ިބޭއްވ2009ިިިރާއްޖޭގައިި އިންސާނީ ިއަހަރ ގައި ިއޭޝިއާގެިިދެކ ނ ި ވަނަ
ި  ކޮލޯކިޔަމް؛ިފަނޑިޔާރ ންގެ ިފޯރަމް ިލޯ ިބޭއްވ ނ ިނިއ ިއެއަހަރ ިި ؛2009ޤަޠަރ  ިލޯިިދިއްލީގައި ިޓްރޭޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް

ިޓްރާންސް ިއޮފް ިއެސްޕެކްޓްސް ިލީގަލް ިިއެންޑް ިމެންޓް ިއިންވެސްޓް ިބޭއްވ ނ ިިއެއހަރ ިިގައިިލަކްނަވްި ؛2009ބޯރޑަރ
ި ިޖަސްޓިސެސް ިޗީފް ިއޮފް ިއޮފް ިކޮންފަެރންސް ިވަރލްޑް؛އިންޓަރނޭޝަނަލް ިބޭއްވ ނ2010ިްިއޮފް ިސ ންގަޕޫރ ގައި ވަނައަހަރ 

ިރިފޯރމް ިޖ ޑިޝަލް ިޕެސިފިކް ކޮންފަރެންްސިިއިންަޓރނޭޝަނަލްި ބޭއްވ ނ ިވަނައަހަރ 2011ިލަންޑަނ ގައިި ފޯރަމް؛ިއޭޝިއާ
ި.އޮފްިޖޫރިސްޓްސް؛ިހިމެނެއެވެ

ި  
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ޢަބްދ ި އޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛި   އަރީފްިهللاިފަނޑިޔާރި 

ގައ1968ިިިއޮކްޓޯަބރ20ިިއަރީފްިއ ފަންވެވަޑައިގެންނެވީިهللاިޢަބްދ އަލްއ ސްތާޛްި
ޑިގްރީިޙާޞިލ ކ ރެއްވީިޝަރީއާިއެންޑްިލޯގެިިވަނަިއަހަރ ިފ ރަތަމ1997ިައއ.ިތޮއްޑޫިއަށެވެ.ިއަދިިއެމަނިކ ފާނ ި

 ޔ ނިވަރސިޓީިއިންނެވެ.ިދާއިރާއިންިމަދީނާގެިއިސްލާމިކް

އަށްިޖިނާއީިކޯޓ ގެިއިސްިޤާޟީގ2008ިިެއިނ2005ިިްއިވާިމަޤާމ ތަކ ގެިތެރޭގައިިއަރީފްިފ ރ އްވާފަهللاިއަލްއ ސްތާޛްިޢަބްދ 
ިއެކޯޓ ގެިޤާޟީގެިމަޤާމ ިހިެމނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.ިއަށ2005ިްއިނ1998ިިްމަޤާމާއިި

 ި

ި-އަރީފްިބައިވެރިވެިވަޑައިގެންނެވިިސެމިނަރތަކާއިިކޮންފަރެންސްތަކ ގެިތެރޭގައި:هللاިއަލްއ ސްތާޛްިޢަބްދ ި

ި"2011ވަނަިއަހަރ ިމެލޭޝިޔާގައިިބޭއްވ ނ ި"ކޮމަންވެލްތ ިމެިޖސްޓްރޭޓްސްިއެންޑްިޖަޖަސްިކޮންފަރެންސ2011ިިްި-

ިއިންސްޓިޓިއ ޓ2009ިްި- ިރޯޔަލް ިބޭއްވ ނ  ިއިނގިރޭސިވިލާތ ގައި ިއަހަރ  ިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ ންިިވަނަ ިޕަބްލިކް އޮފް
ިންޑްިޖ ޑީޝަލްިއެތިކްސްިޕްރޮގްރާމް"މެނޭޖްމެންޓްިއެިއިންތިޒާމ ކޮށްގެންިހިންގާފައިވާި"ކޭސް

ިވަނަިއަހަރ ިކ ވޭތ ިގައިިބޭއްވ ނ ި"ޖ ޑިޝަލްިޓްރެއިނިންގްިޕްރޮގްރާމް"2007ިި-

ިވަނަިއަހަރ ިސިންގަޕޫރ ގައިިބޭއްވ ނ ި"ޖ ޑިޝަލްިޓްރެއިނިންގްިޕްރޮގްރާމް"2007ިި-

 ގްރާމް"ވަނަިއަހަރ ިމެލޭޝިޔާގައިިބޭއްވ ނ ި"ޖ ޑިޝަލްިޓްރެއިނިންގްިޕްރ2003ިޮި-
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މ ޙައްމަދ ި ޢަލީިޙަމީދި  އޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛި   ފަނޑިޔާރި 

ިގައ1964ިިިސެޕްޓެމްބަރ25ިިޢަލީިޙަމީދ ިމ ޙައްމަދ ިއ ފަންވެވަޑައިގެންނެވީިިއަލްއ ސްތާޛް
ި ިއެމަނިކ ފާނ  ިއަދި ިހ ޅ ދޫއަށެވެ. ިމަިިޑގްރީިދާއިރާއިންިޤާނޫނީ ސ. ިއ އްމ ލްހާޞިލ ކ ރެއްވީ ިހ ންނަ ޤ ރާިި-އްކާގައި

ިއިންިޔ ނިވަރސިޓީއިންނެވެ. ިއިންސްޓިޓިއ ްޓ ިއެޑިއ ކޭޝަން ިޖ ޑީޝަްލ ިކޮމަންވެލްތް ިކެނެޑާގެ ިވަީނިިއަދި ފެލޯޝިޕް
ިއެމަނިކ ފާނ ވަނީި ިއިތ ރ ންވެސް ިމީގެ ިހ އްދަިިޙާޞިލްކ ރައްވާފައެވެ. ިވަކީލ ކަންކ ރ މ ގެ ިޤާނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 އަދިިއަރަބިިހިމެނެއެވެ.ިމަނިކ ފާނ ިދެނެވަޑައިގަންނަވާިބަސްތަކ ގެިތެރޭގައިިއިނގިރޭސި،ިއ ރ ދޫިއެވެ.ިއެނަންގަވާފައިވެ

ިމަޤާމ ތަކ ގެ ިފ ރ އްވާފައިވާ ިމ ޙައްމަދ  ިޙަމީދ  ިޢަލީ ިިއަލްއ ސްތާޛް 1996ިިތެރޭގައި ިެފިށގެން ިހަމައަްށ2010ިިއިން އާ
އޮފްިޖަސްޓިސްިިއާިހަމައަށްިިމނިސްޓްރ1996ިީއިންިފެށިގެނ1993ިިްމާއިިފަނޑިޔާރ ކަމ ގެިމަޤާިދިވެހިރާއްޖޭގެިހައިކޯޓ ގެ

ި ިނަންބަރ  ިކޯޓ  ިމިނިސްޓްރީގެ ިއެ ިމަޤާމާއި ިޤާނޫނ 4ިިއަދ1ި،2ިިިގެިޤާޟީއެއްގެ ިއިތ ރ ން ގެިސިޓިންގިޖަޖްގެިމަޤާމ ގެ
ކޮމިޝަނ ގެިމެމްބަރ ކަމާއިިޖ ޑީޝަލްިިއިިލޯމެމްބަރ ކަމާއިިނާކޮޓިކްސްިކޮންޓްރޯލްިބިއ ރޯގެިމެމްބަރ ކަމާިމ ރަޖަޢާިކ ރާިކޮމިޓީގެ

ިމެމްބަރ ކަމާއި ިކޮމިޝަނ ގެ ިމީގެއިތ ރ ންިސަރވިސް ިއަިދ ިހިމެނެއެވެ. ިމެމްބަރ ކަން ިބޯޑ ެގ ިޕެރޯލް ރައީސ ލްިިނެޝަނަލް
ިކ ރައްވާފައެވެ.އެޓަރނީިޖެނެރަލްގެިއޮފީހ ގައިވެސްިވަީނިމަސައްކަތްިޖ މްހޫރިއްޔާގެިއޮފީހާއިމިނިސްޓްރީިއޮފްިހޯމްިއެފެއާޒްއަދި

 ި

މ ޙައްމަދ ިބައިވެރިވެިވަޑައިގެންނެވިިސެމިނަރތަކާއިިކޮންފަރެންސްތަކ ގެިތެރޭގައި: ި-އަލްއ ސްތާޛްިޢަލީިޙަމީދި 

ިކޮންފަރެންސްިޖަޖަސްިއެންޑްިމެޖިސްޓްރޭޓްސްިކޮމަންވެލްތ "ިބޭއްވ ނ ިމެލޭޝިޔާގައިިއަހަރ ިވަނަ 2011ިި-

ިވ ނ ި"އިންޓަނޭަޝނަލްިކައ ންސިލްިޖޫރިސްޓްިވިޒިޓް"ވަނަިއަހަރ ިޗައިނާގައިިބޭއ2010ިްި-

ިއިނ2010ިްި- ި"ކޮންފަރެންސް ިބޭއްވ ނ  ިމެލޭޝިޔާގައި ިއަހަރ  ިރައިޓްސްިިވަނަ ިހިއ މަން ހާމޮނައިޒިންގިއިންޓަނޭަޝނަލް
ިޝަރީއާިޕްރިންސިޕްލްސް"ިއިންސްޓްރޫމެންޓްސްިވިތް

ިސްކޫލ2009ިްި- ިލޯ ިޔ ނިވަރސިޓީ ިހައ ސް ިދަްލ ިކެނެޑާގެ ިކެނެޑާގެގައި ިއެޑިއ ކޭޝަންިިިއާއި ިޖ ޑީޝަލް ކޮމަންވެލްްތ
ިޖ ޑީޝަލްިޓްރެއިނާސްިޓްރެއިނިންގިވޯކްޝޮޕް""ިއިންސްޓިޓިއ ޓްިގ ޅިގެންިބެއްވި

ތެހެރާންަގއިިބޭއްވިި"ކޮންފަރެންސްިއިންިއިންޑިޕެންޑެންސްިއޮފްިޖ ޑިޝަރީިއިންިއިސްލާމިކްިޝަރީއާ"2007ިި- ިވަނަިއަހަރި 

ިބޫޓާނ ގަިއިބޭއްވ ނ ި"ސާކްިލޯިކޮންފަރެންސް"ިވަނަިއަހަރ 2006ިި-
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"އޭޝިއާިޕެސިފިކ2005ިްި- ފިލިޕީންްސގެިމެނީލާގައިިބޭއްވ ނި  )ދިވެހިރާއްޖޭގެިިވަނަިައހަރި  ޖ ޑިޝަލްިރިފޯމްިކޮންަފރެންސްި"
ިބަދަލ ގައި(ިއ އްތަމަިފަނޑިޔާރ ގެ

"ކޮންފަރެންސްިއިނ2004ިްި- އިންޑިޔާގެިބޯޕާލްިބޭއްވ ނި  ިއިންޓެލެކްޗ އަލްިޕްރޮޕަޓީިރައިޓްސްިއެންޑްިޕައިރެސީ"ިވަނަިއަހަރި 

އޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛްިޢަލީިޙަމީދަކީިތަފާތ ކ ރ މެއްނެތި އެންމެންނަށްިއެއްިއ ޞޫލަކ ްނިއިންސާފްިލިބިދިނ މާއި،ިިފަނޑިޔާރި 
ިލޯ ިއޮފް ިޖ ޑީޝަލްިރޫލް ިިލޓިޭގޝަނާއި ިއިންޓްރެސްޓް ިޕަބްލިކް ިމ ހިންމ ކަމ ގެިއެކްޓިިނެގެހެްއޓ މަށްޓަަކއި ިދައ ރ ގެ ވިޒަމްެގ

ިއެޑްވޮކޭޓްކ ރައްވާިބޭފ ޅެކެވެ.ިމައްޗަށްިބާރ އަޅ އްވާ،
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ޢަބްދ ި އާދަމްިމ ޙައްމަދި  އޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛި   هللاފަނޑިޔާރި 

ޢަބްދ  1966ިނޮވެމްބަރ 16ިިި އ ފަންވެވަޑައިގެންނެވީهللاިއަލްއ ސްތާޛްިއާދަމްިމ ޙައްމަދި 
ފ ރަތަމަިޑިގްރީިޙާޞިލ ކ ރެއްވީިޝަރީއާިއެންޑްިލޯގެިިވަނަިއަހަރ 1995ިއެމަނިކ ފާނ ިިގައިިލ.ިމާވަށަށެވެ.ިއަދި

ޔ ނިވަރސިޓީިއިންނެވެ.ިދާއިރާއިންިމިސްރ ގެ  އަލްއަޒްހަރި 

ޢަބްދ 2010 ިސަރވިސްިިޖ ޑީޝަލްިައހަރ ިވަނ2010ިަ ތެރޭގައިިިފ ރ އްވާފައިވާިމަާޤމ ތަކ ގެهللاިއަލްއ ސްތާޛްިއާދަމްިމ ޙައްމަދި 
2003ިިިމެމްބަރ ކަމާއިިނ ގެކޮމިޝަ 2010ިިއިން ިމަޤާމާއި ިފަނޑިޔާރ ގެ ިހައިކޯޓ ގެ ިއަހަރ 1997ިއަށް ހައިކޯޓ ގެިިވަނަ

ިރަޖިސްޓްރަރގެ ިހައިކޯޓ ގެ ިމަޤާމާއި ިއެހީތެރިޔާގެ ިިފަނޑިޔާރ ގެ ިއިތ ރ ން ިމީގެ ިފ ރ އްވާފައިވެއެވެ.ިއަދި އިނ1995ިިްމަޤާމ 
ިލޯގެިލެކްޗަރަރިކަންިކ ރައްވާފައިވެއެވެ.ހަމަޔަށްިޝަރީއާިއެންޑްިިވަނަިއަހަރ1997ިާ

 ި

ޢަބްދ ި ި-ބައިވެރިވެިވަޑައިގެންނެވިިސެމިނަރތަކާއިިކޮންފަރެންސްތަކ ގެިތެރޭގައި:هللاިއަލްއ ސްތާޛްިއާދަމްިމ ޙައްމަދި 

ޔ ނައިޓެޑްިނޭޝަންސްިއޮފީސްިއޮންިޑްރަގްސްިއެންޑ2011ިްި- ނި ކްރައިމްގެިފަރާތ ންިސީޝެލްސްގައިިބޭއްވ ިވަނަިއަހަރި 
ިއެކްސްޗޭންޖްިޕްރޮގްރާމް"ި"ޖ ޑިޝަލްިލަރނިންގ

ިއެންޑ2010ިްި- ިރައިޓްސް ި"ހިއ މަން ިބޭއްވ ނ  ިއަހަރ  ިދަިިވަނަ ިއަންޑާ ިޕްރޮގްރާމް ިޓްރެއިނިްނގ ކޮންސްޓިޓިއ ޝަނަލް
ިޕްރޮޖެކްޓް"ިއެކްސެސްިޓ ިޖަސްޓިސްި

ިވަނަިއަހަރ ިބޭއްވ ނ ި"ފައިނޭންސްިލީޒިންގިސެމިނަރ"2009ިި-

ިއަހަރ ިކ ވޭތ ގައިިބޭއްވ ނ ި"ޖ ޑިޝަލްިޓްރެއިނިްނގިޕްރޮގްރާމް"ވަނ2006ިިަި-

ިވަނަިއަހަރ ިއިންޑިޔާގައިިބޭއްވ ނ ި"ސެމިނަރިއޮންިއިންޓެލެކްޗ އަލްިޕްރޮޕަޓީިރައިޓްސް"2004ިި-
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ޢަބްދ ި އޮނަރަބަލްިޑރ.ިއަޙްމަދި   ދީދީިهللاިފަނޑިޔާރި 

ޤާހިރާގެިިިމަތީިތަޢ ލީމ ިހޯއްދަވާަފއިވަނީިމިސްރ ގެދީދީهللاިޑރ.ިއަޙްމަދ ިޢަބްދ ިއޮނަރަބަލް
 ހާޞިލ ކ ރައްވާފައިވާަތޢ ލީމީިސަރޓިފިކެޓްިތަކަކީ؛ިއަލްއަޒްހަރ ިޔ ނިވަރސިޓީންނެވެ.ިމިގޮތ ން

ި(.2008ޕަބްލިކްިއިންޓަނޭަޝނަލްިލޯިގެިރޮނގ ންިފަރސްޓްިކްލާސްިއޮނަރގެިދަރަޖައިންިޕީ.އެޗް.ޑީި)ި-

ި(.2000) ޑިގްރީި ިގެިޮރނގ ންިއެކްސެލެންޓްިދަރަޖައިންިމާސްޓަރސްކޮންސްޓިޓިއ ޝަނަލްިލޯި-

ި(.1995ޕަބްލިކްިލޯިގެިރޮނގ ންިޕޯސްޓްިގްރެޖ އޭޓްިސްޓަޑީސްި)ި-

ި(.1993ޝަރީޢަތާއިިޤާނޫނީިޢިލްމ ގެިރޮނގ ންިބެޗްލަރިއޮފްިލޯސްި)ި-

1996ިި ިއަހަރ  ިލީގަލްިހ ިވަކާލާތ ކ ރ މ ގެިހައިޘިއްޔަތ ންިވަކީލެއްގެިޤާނޫނީ ވަނަ ިމިސްރ ގައި ިއާއި ިދިވެހިރާއްޖެ ިލިބި އްދަ
ިމަސައްކަތްކ ރައްވާފައެވެ.ިދީދީިވަނީهللاިގޮތ ގައިިފަނޑިޔާރ ިއޮނަރަބަލްިޑރ.ިއަޙްމަދ ިޢަބްދ ިކޮންސަލްޓެންޓެްނޓެއްގެ

2010ިޤާމ ިކައ ންސެލްިޖެނެރަލްިގެިމަިމަޖިލީހ ގެިދީދީިވަނީިރައްޔިތ ންގެهللاިފަނޑިޔާރ ިއޮނަރަބަލްިޑރ.ިއަޙްމަދ ިޢަބްދ 
ދިވެހިރާއްޭޖގެިއެޓަރނީިޖެނެރަލްގ2008ިިެފ ރ އްވާފައެވެ.ިއަދިިިވަނަިއަހަރ  ފ ރ އްވާފައިވެއެވެ.ިވަނަިއަހަރި  ިނައިބ ެގިމަޤާމި 

ިޢަބްދ ި ިއަޙްމަދ  ިޑރ. ިޢިލްމީهللاިފަނޑިޔާރ  ިއަދި ިއެކަޑަމިކް ިގޮތ ންިިދީދީގެ ިލެކްޗަރަރއެއްގެ ިތެރޭގައި މަސައްކަތްޕ ޅ ތަކ ގެ
ކޮލެޖްިއޮފްިއިސްލާމިކްިސްޓަޑީޒްިގައިިިޝަރިއާިއެންޑްިލޯ،ދިވެހިރާއްޖޭގެިޤައ މީިޔ ނިވަރސިޓީިއަދިިމޯލްޑިވްސްިފްފެކަލްޓީިއޮ

ކޮންސްޓިޓިއ ޝަނަލްިލޯިއަިދިިޮކންސްޓިޓިއ ޝަނަލްިޯލ،ިއެޑްމިިނސްޓްރޭޓިވްިލޯ،ިއިސްލާމިކްިޕަބްލިކްިއިންޓަނޭަޝނަލްިލޯ،
ިކިޔަވައިދެއް ިލޯ ިކްރިމިނަލް ިޢަބްދ ިިވ ންއިސްލާމިކް ިއަޙްމަދ  ިޑރ. ިފަނޑިޔާރ  ިއަދި ިއިޖިޕްޝަންިهللاިހިމެނެއެވެ. ިއަކީ ިދީދީ

ިއެކަޑަމީގެިމެންބަރެކެވެ.ިސޮސައިޓީިއޮފްިއިންޓަރނޭޝަނަލްިލޯިއާއިިދިވެހިރާއްޖޭގެިއިސްލާމިކްިފިޤްހ 

 ި

އަިިޕަބްލިކްިއިންޓަނޭޝަނަލްިލޯގެިދާއިރާގެިމާހިރެއްިކަމ ގައިވާި އޮނަރަބަލްިޑރި. ޢަބްދ ިފަނޑިޔާރި  ިދީދީިލިޔ އްވާފައިވާިهللاިޙްމަދި 
މައ ޟޫޢ ތަކ ގެިތެރޭގައިިހިމެނެނީި: ި-ކޮމްޕެރޭޓިވްިލޯގެިތަފާތި 

މ ޢާހަާދތައްިނިިމގެންދާިގޮތްތަްއ،ިޕީ.އެޗް.ޑީ.ިިއިސްލާމީިފިޤްހާއިިޕަބްލިކްިއިންޓަރނޭޝަނަްލިލޯިގައިިބަިއނަލްިއަޤްވާމީި -
ިމަގ މަތީގައި(.ި،)ޝާިއޢ ކ ރ މ ގ2008ެލްއަޒްހަރ ިޔ ނިވަރސިޓީ،ިކައިރޯ،ިޝަރީޢާިއެންޑްިލޯ،ިއަިތީސިސް،ިފެކަލްޓީިއޮފް



ރިޕޯޓ ިިއަހަރ ިިި-ކޯޓ ިރާއްޖޭގެިސްޕްރީމްިިވެހިިދި 15  
 

ިނިޒާމާއިި- ިސިޔާސީ ިއިސްލާމީ ިހެދ މ ެގިބާރ  ިޤާނޫނ  ިއަޅާބެލ މާއެކ ،ިިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިނިޒާމްތަކާއި ިސިޔާސީ ކޮންޓެމްޕަރަރީ
ޔ ނިިމާސްޓަރސްިޑިގްރީ ައލްއަޒްހަރި  ކައިރޯ،ތީސިސް،ފެކަލްޓީިއޮފްިޝަރީޢާިއެންޑްިލިޯ، ޝާއިޢ ކ ރެވ ީނިި)،2000ިވަރސިޓިީ،

ިގައި(.2002ި

ި.1995ބައިނަލްއަޤްވާމީިމ ޢާހަާދތައްިޢެކ ލަވާލ ން،ިޤާހިާރ،ިި-

ި.1995ކްރިމިނަލްިލޯިއާއިިއިސްލާމީިޝަރީޢަތ ގައިިއެބޯޝަްނ،ިޤާހިރާ،ިި-

ިއިސްލާމީި- ިއާއި ިލޯ ިއިންޓަރނޭޝަނަލް ިޕަބްލިކް ިބަދަލ ވ ން: ިބައިިޙާލަތ  ިހ އްޓާލ ަމްށިފިޤްހ ގައި ިމ ޢާހަދާތައް ނަލްއަޤްާވމީ
ިމަގ މަތީގައި(.ި.ި)ޢިލްމީިމަޖައްލާއެއްގައިިޝާއިޢ ކ ރެވ މ ގ2010ެސަބަބެއްގެިގޮތ ގައި،ިމެދ ވެރިވާ

 ި

ޢަބްދ ި ޑރ.ިއަޙްމަދި  ި-:ދީދީިބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާިކޮންފަރެންސްތަކ ގެިތެރޭގައިިހިމެނެނީިهللاިފަނޑިޔާރި 

ިޖެނޭރޯ،ި ސްިއޮންިޖަސްޓިސްިގަވަރނަންސްިއެންޑްިލޯިފޯިއެންވަޔަރަމެންޓަލްިސަސްޓެއިނަބިލިޓީ،ިރިއޯިޑިވޯލްޑްިކޮންގްރެ-
2012. 

 .2010ވަނަިލޯިއޭޝިއާިކޮންފަރެންސް،ިނިއ ދިއްލި،ި 23-

ިމ ޢާހަދާ- ިބެހޭ ިރައްކާތެރިކ ރ މާއި ިހައްގ ތައް ިކ ޑަކ ދިންގެ ިޕްރޮޓޮކޯލް)ިއ.ދިގެ ިއޮޕްޝަނަލް ރިޕޯޓިންގ،ިިސީ.އާރ .ސީ(ިގެ
 .2009ބައްދަލ ވ ން،ިޖެނީވާ،ިިވަނ50ިަސީ.އާރ .ސީިގެި

 

ިކޯޓ ގެިމަސައްކަތްތައްި

ިސ ޕްރީމްިކޯޓ ންިބެލ މަށްިހަމަޖެހިފައިވާިމައްސަލަތަކަކީ:ި

ދ ސްތ ރީިމައްސަލަތައްި)ިޤާނޫނ ިއަސާސީގެިމާއްދާއެއްިނ ވަތަިމާއްދާއެއްގެިބައެއްވިޔަސްިމާނަކ ރާންިޖެހިއްޖެނަމަި .1
ގައިިގޮތެއްިކަނޑައެޅ މަށްޓަކއިިބަލާިމައްސަލަތަކާއި،ިޤާޫނނެއްިނ ވަތަިޤާނޫނެއްގެިބައެއްިޤަވާއިދެއްިނ ވަތަިއެކަމ 

ކ ރާިކަމެއްި ޤަވާއިދ ންިބައެއްިނ ވަތަިދައ ލަތ ގެިއިދާރާއަކ ންިނެރޭިއަމ ރެއްިނ ވަތަިއެއިންިއިދާރާއެއްގެިމ ވައްޒަފަކި 
ި ިިނންމ މެއްވިޔަސް ިނިންމާފައިވާ ިނިންމާންޖެހިއްޖެިނ ވަތަ ިގޮތެްއ ިއެކަމ ގައި ިބަލައި، ިޚިލާފ ވޭތޯ ޤާނޫނ އަސާސީއާ

 ކޮންމެމައްސަލައެއް(.
 ހައިކޯޓ ންިނިންމާިިނންމ މަކާމެދ ިހިތްހަމަނ ޖެހިގެންިއިްލތިމާސްކ ރެވޭިމައްސަލަތައް. .2
ިފ ރިހަމަ .3 ިހ ންަންނޖެހޭިޝަރ ޠ  ިމީހެއްގެ ިކ ރިމަތިލާ ިމަޤާމަށް ިއެފެދިގެންިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަމ ގެ ިޚިލާފ  ކަމާމެދ 

 ހ ށަހަޅާިމައްސަލަތައް.
ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެިނައިބަކަށްިހ ންނާނޭކަމަށްިއިޢ ލާންކ ރެވޭިމީހެއްގައިިހ ންނަންޖެހޭިޝަރ ޠ ިފ ރިހަމަކަމާމެދި  .4

 ޚިލާފ ިއެފެދިގެންިހ ށަހަޅާިމައްސަލަތައް.
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 ކަމަކާމެދ ިޚިލާފ ިއ ފެދިގެންިހ ށަހަޅާިމައްސަލަތައް.ިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަކ ިއިންތިޚާބ ކ ރ މ ގައިިދިމާވާ .5
އ ފެދިގެންި .6 ިޚލާފި  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެިމަޤާމ ންިއެނޭިދ ރ ކ ރ މަށްިރައްޔިތ ންގެިަމޖިލީހ ންިނިންމާިނިންމ މަކާމެދި 

 ހ ށަހަޅާިމައްސަލަތައް.
7. ި ިހަމަވޭތޯ ިމީހެއްގައި ިޝަރ ޠ  ިކ ރިމަތިލ މ ގެ ިމަޖިލީހަށް ިހ ށަހަޅާިރައްޔިތ ންގެ ިއެފެދިގެން ިޚިލާފ  ބެލ މ ގައި

 މައްސަލަތައް.
އ ފެދިގެންިހ ށަަހޅާިމައްސަލަތައް. .8 މަޤާމ ންިވަކިކ ރާންޖެހިއްޖެތޯިެބލ މ ގައިިޚިލާފި   ރައްޔިތ ންގެިމަޖިލީހ ގެިމެމްބަރަކި 
 މެމްބަރ ކަމ ގެިގޮނޑިއެއްިހ ސެވެއްޖެކަމާމެދ ިޚިލާފ ިއ ފެދިގެންިހ ށަހަޅާިމައްސަލަތައް. .9

ވަނަިމާްއދާގެިދަށ ންިކ އްލިިނ ރައްކަލ ގެިޚާލަތާިގ ޅިގެންިހަދާިޤާނޫނަކާމެދ ިނ ވަތަިނެޭރ258ިިނޫނ އަސާސީގެިޤާ .10
 އަމ ރަކާމެދ ިސ ވާލ ިއ ފެދިއްޖެިޚާލަތެއްގައިިއެކަމާމެދ ިގޮތެއްިކަނޑައެޅ މަށްޓަކއިިހ ށަހަޅާިމައްސަލަތައް.

ިދާއިރާ .11 ިޝަރ ޢީ ިމ ޅި ިކޯޓާއި ިސ ޕްރީމް ިއިތ ރ ން ިއެކ ލަވާލ މ ގެއާއިިމީގެ ިޕޮލިސީތައް ިބައެއް ިމ ހިއްމ  އަށް
 މަސައްކަތްތަކ ގައިިސ ޕްރީމްިކޯޓ ންިޙަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ.

ި

ި
ި

ި  
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ިޕްރީމްިކޯޓ ގެިއޮނިގަނޑ ިސ ިި

ިއޮނިގަނޑަށްސ  ިކޯޓ ގެ ިމެއ21ިިިޕްރީމް ި2014ިި ިގައި ިމަޖިލީހ ގެ ޤަރާރަކ ންިފަނޑިޔާރ ންގެ
އޮނިގަނޑާިއެއްގޮގ ޅިގެްނ،ިފާސްިކ ބަދަލ ގެނައ މާއިި ިހިންގ މަށްިވަނީިބަދަލ ގެނެވިފައެވެ.ިއިދާރީިތައްިސްޕްރީމްިކޯޓ ގެިރެވ ނި 

މިިއޮނިގަނޑ ިއެކ ލަވާލ މ ގައިިދ ނިޔޭގެިކ ރިއަރާފައިވާިޤައ މ ތަކ ގެިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިއޮނިގަނޑ ިތަކަށާއި،ިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެި
ިރިޢާޔަތްކޮށްފައި ިތަކަށް ިމަސްއޫލިއްޔަތ  ިގޮތެއްގައިިިމައިގަނޑ  ިމައިގަނޑ  ިއޮނިަގނޑ ގައި ިއެކ ލަވާލެވ ނ  ިމިގޮތ ން ވާނެއެވެ.

ިބަޔަކަށެވެ.ިއެއީިކޯޓ ގެިޝަރ ޢީިޤާނޫނީިބަޔާއިިކޯޓ ގެިއިދާރީިބައެވެ.2ިިއެކ ލެވެނީި

ިިސާވިސްިއިިކޯަޕރޭޓިވްޑިވިޝަނަކަށްިބަހ2ިަަބއިިމިގޮތ ންިމައިގަނޑ ިގޮތެއްގައިިޯކޓ ގެިއިދާރީިބައިންިބަލަހައްޓާި •
ިނާޑިވިޜަ ިޑިވިޜަނެޕްިއި، ިރޮޓޮކޯލް ިޑިވިޜަން ިސާވިސް ިކޯޕަރޭޓިވް ި ިބަަހއ11ިިވެ. މިތަންތަނ ންިިސެކްޝަނަށް

ކޯޓ ގެިފައިސާއާބެހޭިކ ރާމަސައްކަތްިތަކ ގެތޭގައިި ހަމަޖެހިފައިވަނީިކޯޓ ގެިމ ވައްޒަފ ންނާެބހޭިއެންމެހައިިކަންތައްތަކާއިި،
ިމަރާމާ ިޢިމާރާތް ިކޯޓ ގެ ިކޯކަންތައްތަކާއި، ިކ ރ މާއި، ިތ  ިހޯދ މާއި، ިވަޞީލަތްތައް ިއާއިިިޓަށްބޭނ ންވާ އައި،ޓީ

ި ިމަސައްކަތްތަކާއި، ިލައިބ ރަރީގެ ިޕްލޭންގެިގ ޅޭމަސައްކަތްތަކާއި، ިސ ޓްރެީޓޖިކް ިމަސައްކަތްތަކާއި، ޓްރޭިންނގ
ޕްރެސްިއެންޑްިޕަބްލިކްޝަންިމަސައްކަތެވެި. ސެކްޝަންިބަހައ04ިިިގެިދަށ ންިރޮޓޮކޯލްިޑިވިޜަންޕްިމަސައްކަތްތަކާއިި،

އެސެކްޝަނ ންިކ ރަމ ންދާިމަސައްކަތްތަކ ގެިތެރޭގައިިފަނޑިޔާރ ންގެިސެކްރޭރިއޭޓްިބެލެހެއްޓ މާިއ،ިފަނޑިޔާރ ންގެި
ސެކިއ ޓީގެިކަންތައްތައްިބެލެހެއްޓ މާއި،ިފަނޑިޔާރ ންގެިމަޖިލީހ ގެިސެކްރެޓޭރިއޭޓްިބެލެހެއްޓ މާއި،ިއިންޓަނޭޝަަނލްި

ިމަސައް ިކޯޕަރޭޝަންގެ ިހިމެނެއެވެ. ިކޭސްމެނޭޖްމަންޓްިކަތްތައް ިބަހާލައި ިދެބަޔަކަށް ިބައި ިޤާނޫނީ ިޝަރ ޢީ އަދި
ިހ ށައެޅޭ ިކޯޓަށް ިނަމ ގައި ިހ ށައެޅޭިިސެކްޝަންގެ ިކޯޓަށް ިބާއްވާ، ިއަޑ އެހ ންތައް ިތާވަލ ކޮށް، ިމައްސަލަތައް އެކި

ިސެކްޝަނެއްިކަނޑައަޅާފައިިވެއެވެ.ިއަދިިޤަޟިއްޔާތަކާިގ ޅިގެންިކ ރަންޖެހޭިއެންމެހައިިކަންތައްތައްިކ ރ މަްށިވަކި
ިއެކ ލަވާލ މ ގައިި ިޤަވާޢިދ ތައް ިދިރާސާތަކާއި، ިޤާޫނނީ ިބޭނ ންވާ ިކޯޓ ން ިމަސައްކަތަކާއި، ިހ ރިހާ ިދެންހ ރި ޤާނޫނީ
ިލީގަްލި ިަފހިކ ރ މަށްޓަކައި ިހ ންާނނެގޮތް ިފެންނަން ިފަސޭހަިއން ިރިޕޯޓްތައް ިޝަރީޢަްތިނިމ ނ ގޮތ ގެ ިވ މާއި އެހީތެރި

މ ވައްޒަފ ންިިމަޤާމ ަތކަށްިނޑާއިިއެއްގޮތަށްިއިދާރީިއޮނިގައަދިސާޗްގެިނަމ ގައިިސެކްޝަނެއްިކަނޑައަޅާފައިިވެއެވެި.ރި
ވަނީިއެކ ލެވިގެންގެިއިދާރީިއޮނިގަނޑި ންިކ ރެވެމ ންނެވެ.ިސ ޕްރީމްިކޯޓ މަލީގޮތ އްސ މ ގެިމަސައްކަތްިދަނީިޢަހަމަޖެ

ި.ިތިރީގައިިބަޔާންިކ ރެވިފައިވާިގޮތަށެވެ

އިރ (2014ި) ިފަނޑިޔާރ ންގެިމަޖިލީސްި .1 ނިމ ނި  ިވަނައަހަރި 

އޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛ ިި  ސަޢީދ هللاިޢަބްދ ރިޔާސަތ :ިއ އްތަމަިފަނޑިޔާރި 

އޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛ ިޢަބްދ   ަޢރީފ هللاިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިފަނޑިޔާރި 

އޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛ ިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިފަނޑި  ޙައްމަދ ިލީިޙަމީދ ިމ ޢަޔާރި 

އޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛ ިއާދަމްިމ ޙައްމަދ ިޢަބްދ   هللاސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިފަނޑިޔާރި 

އޮނަރަބަލްިޑރ.ިއަޙ މަދ ިޢަބްދ   ދީދީهللاިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިފަނޑިޔާރި 
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ސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިއޮނިގަނޑަށްިފަނޑިޔާރ ންގެިމަޖިލިހ ންިބަދަލ ގެނައ މ ންިިއާިއޮނިގަނޑި 2014ި ިިިިި ޑިވިޜަންގެިމައްޗަށެވެ.ިއަދިިމިިޑިވިޜަންތަކ ގ3ިިެއެކ ލެވިގެންިވަނީިމައިގަނޑި ވަނައަހަރި 
ިއެކ ލަވައިލެވިފައިއެވެ.ިސްޕްރީމް ިޔ ނިޓ ތަކެއް ިސެކްޝަންތަކާއި ިޚާއްސަ ިއެމަސައްކަތަކަށް ިކ ރ މަށް ިމަސައްކަތްތައް ިއެކި ިއެކި ިއަިދަށ ން ިސެކްޝަން ިޑިވިޜަންތަކާއި ިހިމެނޭ ިއޮނިގަނޑ ގައި ިޔ ނިޓ ތައްިކޯޓ ގެ ދި

 އެކ ލާވެލެވިފައިވާިގޮތްިތިރީގައިިއެވެނީއެވެ.ި

ނޑިޔާރުންގެ މަ ިޖިިިްްފަ

ްެކްރެޓަރީ 
ިޖެނެރަިް

ކޯޕަރޭޓް މެނިޭޖްމަންޓް  
ްަރވިްަްް  

ޑިވިޜަން

ްްޓްރެޓިީޖިކް 
ޕްިޭނިންގ އެންޑް 

ރިފޯމް

މޮނިޓަރިންގ  
އެންޑް  
އިވެިުއޭޝަ

ން

އޮގަނައިޒޭޝަން  
ްްއެކްްެިެން

ގޓްރޭނިން

ޕްރެްް 
އެންޑް  
ޝަޕަބްިިކޭ
ން

ިައިބްރަ
ރީ

ކަްްޓެޓިްްޓި
ިް ރެކޯޑްްް

ޓީ.އައި
ިޖިކް ްްޓްރެޓީ
ޝަކޮމިއުނިކޭ
ން

ޕްރޮޕަޓީ
ންޓްމެނިޭޖްމަ

އެންޑް  
ކަިިޮޖިްްޓި
ޓްިް ްަޕޯ

ބިަޖެޓް
ހިއުމަން

ރިްޯްް  
ންޓްމެނިޭޖްމަ

ޕްރޮޓޮކޯިް 
ޑިވިޜަން

ނައިންޓަނޭޝަ
ންިް ކޯޕަރޭޝަ

ންފަނޑިޔާރު
ގެ މިަޖިިީހުގެ  

ރިއޭްެކްރެޓޭ
ޓް

ްެކިއުރިޓީ 
އާއި 
ންފަނޑިޔާރު
ގެ 

ކަންކަމާބެހޭ  
ބައި

އުއްތަމަ 
ފަނޑިޔާރާއި  
ފަނޑިޔާރުންގެ  

އޭޓްްެކްރެޓޭރި

ރަިޖިްްޓްރާރ

ިީގަިް އެންޑް ކޯޓު  
ްަރވިްަްް  

ޑިވިޜަން

ންިީގަިް ްެކްޝަ
ރަިޖިްްޓްރީ އެންޑް  
ކޭްް މެނިޭޖްމަންޓް 

ްެކްޝަން

ޝަޓްރާންްްިޭ
ޓީްްން ފެްިިި

ޑިިޖިޓަިް  
ރެކޯޑިންގ،  

ރިޕްޓްޓްރާންްްކް
އެންޑް  

ޓައިޕިންގ 
ްަރވިްަްް

ބެއިިީފް
ްަރވިްަ

ްް
ޓްރީރިަޖިްް

 އޮގަނައިޒޭޝަނަލްިސްޓްރަކްޗަރ
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 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގި ޚާއްސަ ކަންތައްތައް:ވަނަ  2014ނ. 

 ިވަނަިއިޞްލާޙ ިގެނައ މ ގެިޤާނޫނ 1ިއަށްިިޤާނޫނ (ިކޯޓ ތަކ ގެި)ދިވެހިރާއްޖޭގ2010/22ިެިނަްނބަރ ިޤާނޫނ  -

o ި ިޤާނޫނ ގެ ިއިޞ5ިްބ ނެވިދިޔަ ިމާއްދާ ިއެކ ލެވިގެންވާނީިވަނަ ިކޯޓ  ިސ ޕްރީމް ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާޙ ކ ރ މ ން

 ފަނޑިޔާރ ންިކަމ ގައިިވ ން.5ިއ އްތަމަފަނޑިޔާރާއެކ ި

o ިިިކ ރެއްވ މާއ ިރިޓަޔަރޑް ިޝަރަފްވެރިކަމާއެކ  ިޙ ސައިން ިފާއިޒް ިއަޙްމަދ  ިއަލްއ ސްތާޛް އ އްތަމަފަނޑިޔާރ 

ި 14ިިގ ޅިގެން ިއ އ2014ިްޑިސެންބަރ  ިދ ވަހ ގެރޭ ިއަލްއ ސްތާޛްިވަނަ ިފަނޑިޔާރ  ތަަމފަނޑިޔާރ ކަމަށް

 ސަޢީދ ިހަމަޖެއްސެވިއެވެ.هللاިޢަބްދ 

o ި ވަނަިދ ވަހ ިޚާއްޞަިމަސައްކަތްތަކެއ2014ިިްޑިސެންބަރ 16ިިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިބެންޗަށްިއައިބަދަލާއެކ

ިއެމައްސަލަތަ ިތަފްޞީލްތައްހޯދައި ިމައްސަލަތަކ ގެ ިހ ރި ިނ ނިމި ިކޯޓ ތަކ ގައި ިރާއްޖޭގެ ިއަވަހަށްިފެށި އް

ިރާއްވަވަނިންމ މަށް ިމަސައްކަތްތަކެއް ިކ ރ މ ގެިގިނަިޓަކައި ިޖ ޑިޝަރީިހަރ ދަނާ އިިހިންގަންފެށ ނެވެ.ިއަދި

 މަސައްކަތްތަކެއްިފެށިގެންިދިޔައެވެ.ި

 ިވ ން.ސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިއަހަރީިދ ވަހާއިިގ ޅ ވައިގެންިފަނޑިޔާރ ންނާއިިމ ވައްޒަފ ންިގ ޅިގެންި'ސްޓާފްިފޯރަމް'ިއެއްިބޭ -

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

 މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ  ސެޝަނެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. 

ި  
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ި

ި  

ސައިޓްިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިވެބް  
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މަޤާމ ތަކ ގެިރަޖިސްޓްރީިހަމަިޖެހިފައިވާިގޮތ2014ިިްރ.ި ިވަނަިއަހަރި 

ފަނޑިޔާރ 2014ި - ސ ވަނަިއަހަރި  ފެށ މާއިިއެކ ިއޮނިގަނޑަށްިއަމަލ ކ ރަންޕްރީމްކޯޓްގެިންގެިމަޖ ލީހ ންިފާސްކ ރެވ ނި 

އޮނިގަނޑ ގައިވާިގޮތަށްިޯކޓ ހިްނގ މަށްިބޭނ ންވާިމަޤާމ ތައްިދެެނގަނެިއެމަޤާމ ތައްިއ ފައްދަިއިއަިދިއެިމަޤާމ ތަކަްށި

ިމަސަ ިހަމަކ ރ މ ގެ ިމަޤާމ ތަކ ގެިމ ވައްޒަފ ންހޯދައި ިކޯޓ ގެ ިސްޕްރީމް ިގޮތ ން ިމި ިކ ރެވެމ ންނެވެ. ިމިހާރ ދަނީ އްކަތް

ިދަފްތަރާއިިމ ވައްޒަފ ންގެިދަފްތަަރށްިއައިސްފައިވާިބަދަލ ތައްިތިރީަގއިިއެވަނީއެވެ.

ވަނަިއަހަރ ިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގައިިހ ރިިމަޤާމްތައ4201ިް  
އޮތްިއަދަދ ި  # މަޤާމ ގެިނަންި މިހާރި 

 01 ފަނޑިޔާރ ި 05
 02 ސެކްރެޓަރީިޖެނެރަލްި 01
 03 ރަޖިސްޓްރާރ 01
 04 އެސިސްޓެންޓްިރަޖިސްޓްރާރ 01
 05 ކޯޓްިއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 01
 06 ޑެޕިއ ޓީިލީގަލްިއޮފިސަރ 01
 07 ޑެޕިއ ޓީިޑިރެކްޓަރ 01
 08 ލީގަލްިއޮފިސަރ 01
 09 އެސިސްޓެންޓްިޑިރެކްޓަރ 06
 10 އެސިސްޓެންޓްިލީގަލްިއޮފިސަރ 07
 11 ސީނިއަރިކޮމްޕިއ ޓަރިޕްރޮގްރާމަރ 01
 12 އެސިސްޓެންޓްިކޮމްޕިއ ޓަރިޓެކްނީޝަންި 01
 13 ބަޖެޓްިއޮފިސަރ 01
 14 ކޭސްިރިޕޯޓަރ 01
 15 ކޯޓްިމާސްޓަރ 02
 16 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ 18
 17 ބަޖެޓްިއޮފިސަރި)ޓ( 01
 18 ކޮމްޕިއ ޓަރިޓެކްނީޝަންި)ޓ( 01
 19 ކޯޓްިއޮފިސަރ 03
 20 އޮފީސްިއެސިސްޓެންޓްި 02
 21 ޑްރައިވަރ  01
 22 މަސައްކަތ ި 02
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އެކ ލަވާލާފައިވާިއިންސާނީިވަޞީލަތްތަކ ގެިޕްލޭންިިވަނަިއަހަރަށ5201ިިް  

އިންޞާފްިޤާއިމްކ ރ މ ގެިއެންމެިއިސްިފަރާތްކަމ ން،ިއެފަރާތ ގެިމަސްއޫލިއްޔަތާއިިިިިިި ސ ޕްރީމްިކޯޓަކީިޢަދ ލި 
ވެ.ިިފ ރިހަމަިގޮތ ަގއިިއަދާކ ރ މަށްޓަކައި،ިއިތ ރ ިމ ވައްޒަފ ންިބޭނ ންވެއެޒިންމާތައްިއެންމެ  

ސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިއިދާރީިއޮނިގަނޑަށްިއިތ ރ ކ ރަން/އ ފައްދަށްިބޭނ ންވާިމަޤާމ ިވ5201ިަ ތަކާއިިމަޤާމ ތަކ ގެިއަދަދ ިނަިއަހަރި   

 މަޤާމ  ޑިވިޜަން/ިސެކްޝަން/ޔ ނިޓ  އަދަދ 

ިސަރވިސްިޑިވިޜަންި/ިބަޖެޓްކޯޕަރޭޓްިމެނޭޖްމަންޓް 01  އެސިސްޓެންޓްިބަޖެޓްިއޮފިސަރ 

01 
ކޯޕަރޭޓްިމެނޭޖްމަންޓްިސަރވިސްިޑިވިޜަންި/ިޕްރޮޕަރޓީި

 މެނޭޖްމަންޓްިއެންޑްިލޮޖިސްޓިކަްލިސަޕޯޓ ި
 ޑްރައިވަރ ި

 އެސިސްޓެންޓްިޑިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓްިމެނޭޖްމަންޓްިސަރވިސްިޑިވިޜަންި/ިކޮމިއ ނިކޭޝަން 01

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ ިމެނޭޖްމަންޓްިސަރވިސްިޑިވިޜަންި/ިކޮމިއ ނިކޭޝަންކޯޕަރޭޓް 01

01 
ކޯޕަރޭޓްިމެނޭޖްމަންޓްިސަރވިސްިޑިވިޜަނިި/ިސްޓެޓިސްޓިކަލްި

 ރެކޯޑްސްި
 އެސިސްޓެންޓްިޑިރެކްޓަރ

01 
ކޯޕަރޭޓްިމެނޭޖްމަންޓްިސަރވިސްިޑިވިޜަނި/ިސްޓެޓިސްޓިކަލްި

 ރެކޯޑްސްި
ފިސަރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮ  

ިކޯޕަރޭޓްިމެނޭޖްމަންޓްިސަރވިސްިޑިވިޜަނި/ިލައިބްރަރީި 01  އެސިސްޓެންޓްިޑިރެކްޓަރ
ިކޯޕަރޭޓްިމެނޭޖްމަންޓްިސަރވިސްިޑިވިޜަނި/ިލައިބްރަރީި 01  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ

01 
ކޯޕަރޭޓްިމެނޭޖްމަންޓްިސަރވިސްިޑިވިޜަންިި/ިޕްރެސްިއެންޑްި

 ޕަބްލިކޭޝަންސް
އޮފިސަރިސީނިއަރިމީޑިއާ  

01 
ކޯޕަރޭޓްިމެނޭޖްމަންޓްިސަރވިސްިޑިވިޜަންިި/ިޕްރެސްިއެންޑްި

 ޕަބްލިކޭޝަންސް
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ ކޯޕަރޭޓްިމެނޭޖްމަންޓްިސަރވިސްިޑިވިޜަންި/ިއައި.ޓީި 01

01 
ލީގަލްިއެންޑްިކޯޓ ިސަރވިސަސްިޑިވިޜަންި/ިރަޖިސްޓްރީިއެންޑްި

ިިމެނޭޖްމަންޓްކޭސް
 ކޭސްިމެނޭޖަރ

ލީގަލްިއެންޑްިކޯޓ ިސަރވިސަސްިޑިވިޜަންި/ިރަޖިސްޓްރީިއެންޑްި 01
 ކޭސްިމެނޭޖްމަންޓްި/ިރަޖިސްޓްރީި

 އެސިސްޓެންޓްިކޭސްިމެނޭޖަރ

ލީގަލްިއެންޑްިކޯޓ ިސަރވިސަސްިޑިވިޜަންި/ިރަޖިސްޓްރީިއެންޑްި 01
 ކޭސްިމެނޭޖްމަންޓްި/ިރަޖިސްޓްރީި

ވްިއޮފިސަރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓި  

01 
ލީގަލްިއެންޑްިކޯޓ ިސަރވިސަސްިޑިވިޜަންި/ިރަޖިސްޓްރީިއެންޑްި

ިކޭސްިމެނޭޖްމަންޓްި/ިރަޖިސްޓރީި
ިކޯޓ ިއޮފިސަރ
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01 
ލީގަލްިއެންޑްިކޯޓ ިސަރވިސަސްިޑިވިޜަންި/ިރަޖިސްޓްރީިއެންޑްި

ިކޭސްިމެނޭޖްމަންޓްި/ިބެއިލީފްިސަރވިސަސްިޔ ނިޓް
ިކޯޓ ިއޮފިސަރ

01 
ޓ ިސަރވިސަސްިޑިވިޜަންި/ިރަޖިސްޓްރީިއެންޑްިލީގަލްިއެންޑްިކޯ

ކޭސްިމެނޭޖްމަންޓްި/ިޑިޖިޓިލްިރެކޯޑިންގިޓްރާންސްކްރިޕްޓްި
ިއެންޑްިޓައިޕިންގިސަރވިސަސްި

ިކޭސްިރިޕޯޓަރ

01 
ލީގަލްިއެންޑްިކޯޓ ިސަރވިސަސްިޑިވިޜަންި/ިރަޖިސްޓްރީިއެންޑްި

ިކޭސްިމެނޭޖްމަންޓްި/ިޑިޖިޓިލްިރެކޯޑިންގިޓްރާންސްކްރިޕްޓް
ިއެންޑްިޓައިޕިންގިސަރވިސަސްި

 އެސިސްޓެންޓްިކޭސްިމެނޭޖަރ

01 
ލީގަލްިއެންޑްިކޯޓ ިސަރވިސަސްިޑިވިޜަންި/ިރަޖިސްޓްރީިއެންޑްި

ކޭސްިމެނޭޖްމަންޓްި/ިޑިޖިޓިލްިރެކޯޑިންގިޓްރާންސްކްރިޕްޓްި
ިއެންޑްިޓައިޕިންގިސަރވިސަސްި

ިއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ

01 
ސްިޑިވިޜަންި/ިރަޖިސްޓްރީިއެންޑްިލީގަލްިއެންޑްިކޯޓ ިސަރވިސަ

ިކޭސްިމެނޭޖްމަންޓްި/ިޓްރާންސްލޭޝަންިފެސިލިޓީސް
ިކޯޓ ިއިންޓަރޕްރިޓަރ

01 
ލީގަލްިއެންޑްިކޯޓ ިސަރވިސަސްިޑިވިޜަންި/ިރަޖިސްޓްރީިއެންޑްި

ިކޭސްިމެނޭޖްމަންޓްި/ިޓްރާންސްލޭޝަންިފެސިލިޓީސް
ިއެސިސްޓެންޓްިލީގަލްިއޮފިސަރ

01 
ސަރވިސަސްިޑިވިޜަންި/ިރަޖިސްޓްރީިއެންޑްިިލީގަލްިއެންޑްިކޯޓ 

ިކޭސްިމެނޭޖްމަންޓްި/ިޓްރާންސްލޭޝަންިފެސިލިޓީސް
އެސިސްޓެންޓްިރިސަރޗްި

ިއޮފިސަރ

02 
ޕްރޮޓޮކޯލްިޑިވިޜަންި/ިސެކިއ ރިޓީއާއިިފަނޑިޔާރ ންގެި

ިކަންކަމާބެހޭބައިި
ިކޯޓ ިމާސްޓަރ

01 
ޕްރޮޓޮކޯލްިޑިވިޜަންި/ިސެކިއ ރިޓީއާއިިފަނޑިޔާރ ންގެި

ިންކަމާބެހޭބައިިކަ
ިއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ

ިޕްރޮޓޮކޯލްިޑިވިޜަންި/ިފަނޑިޔާރ ންގެިމަޖިލީހ ގެިސެކްރެޓޭރިއޭޓް 01 ިޔ ނިޓ ިހެޑް
ިޕްރޮޓޮކޯލްިޑިވިޜަންި/ިފަނޑިޔާރ ންގެިމަޖިލީހ ގެިސެކްރެޓޭރިއޭޓް 01 ިއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ
ިކޯޕަރޭޝަންޕްރޮޓޮކޯލްިޑިވިޜަންި/ިއިންޓަރނޭޝަނަލްި 01 ިޔ ނިޓ ިހެޑް
ިޕްރޮޓޮކޯލްިޑިވިޜަންި/ިއިންޓަރނޭޝަނަލްިކޯޕަރޭޝަން 01 ިއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ

މަޤާމ ިއ ވާލަންިޖެހެއެވެ.04ިމަޤާމ ިއ ފައްދ49ިިާިިގަނޑ ިފ ރިހަމަިކ ރ މަށްޓަަކއިި  
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މަޤާމ ތަކ ގެިރަޖިސްޓްރީއަށްިއައިިބަދަލ 2014ިި ިވަނަިއަހަރި 

ި

ިިިއިތ ރ ކ ރިމަޤާމްތައްރ ިމަޤާމ ތަކ ގެިރަޖިސްޓްރީިއަށްިވަނަިއަހ4201ިަ  

 # އިތ ރ ކ ރިިމަޤާމ ގެިނަންި އިތ ރ ކ ރިިއަދަދ ި އިތ ރ ކ ރ މ ންިއޮތްިއަދަދ ި
 01 އެސިސްޓެންޓްިލީގަލްިއޮފިސަރ 03 07

ި

 

ިއިންސާނީިވަސީލަތްތައްި

ތަކާއިިބެހޭިކޮމެޓީިއެކ ލަވަިއލެވިިމްކޯޓ ގައިިވަނީިއިންސާނީިވަސީލަތްވަނަިއަހަރ ތެރޭިސްޕްރ2012ިިީ 

ދ މ ގެިސަބަބ ންިސްޕްރީމްިކޯޓ ގެިމަޤާމ ތަކަށްިމ ވައްޒަފ ންިހޮވ މަާށއިިއަދިިމ ވައްޒަފ ންނާއިިހިގަންފަށާފައެވެ.ިމިިކޮމެޓީިއ ފެ

ިގ ޅ ންހ ރިިމައްސަލަތަކަށްިއަވަސްިހައްލެއްިހޯދ ނެވެ.ިި

ި

ސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިމ ވައްޒަފ ންގެިރަޖިސްޓްރީިހަމަޖެހިފައިވާިގޮތ2014ިިްި .01  ވަނަިއަހަރި 

ޤާމްތަކަށްިހަމަޖެއްސިިމ ވައްޒަފ ންިސެކްރެޓަރީންިފެށިގެންިމަތީގެިމަ  
ިމ ވައްޒަފ ގެިނަންި ިހަމަޖެއްސިިތާރީޚްި   # ހަމަޖެއްސިިމަޤާމްި
 01 އެސިސްޓެންޓްިލީގަލްިއޮފިސަރ 26.01.2014 މަރްޔަމްިރައ ހާ

 02 އެސިސްޓެންޓްިލީގަލްިއޮފިސަރ 22.10.2014 ރަޒާނާިއިބްރާހީމްި
ނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރއެޑްމި 20.01.2014 އަނޫސާިއިބްރާހީމްިރަޝީދ ި  03 

 04 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ 20.01.2014 މ ޙައްމަދ ިމާތިއ ިޢަބްދ އްރައްޒާޤް
އަޙްމަދ ިިޙައްސާންިމ ޙައްމަދ   05 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ 11.03.2014 
އަޙްމަދ ިިޝ ޒީިއައިޝަތ   06 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ 12.03.2014 
ރަޔާހީންިއާއިޝަތ   07 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ 14.12.2014 

  

ިިިިއަހަރ ިމަޤާމ ތަކ ގެިރަޖިސްޓްރީިއިންިއ ނިކ ރިމަޤާމްތައްވަނ4201ިަ  
އަދަދ ިއ ނިކ ރ މ ންިއޮތްި  # އ ނިކ ރިިމަޤާމ ގެިނަންި އ ނިކ ރިިއަދަދ ި 

 01 ޑެޕިއ ޓީިލީގަލްިއޮފިސަރ 02 01
  ލީގަލްިއޮފިސަރ 01 01
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ިސެކްރެޓަރީންިފެށިގެންިމަތީގެިމަޤާމްތަކ ންިބަދަލ ކ ރެވ ނ ި .02

 
 ސެކްރެޓަރީންިފެށިގެންިމަތީގެިމަޤާމްތަކ ންިބަދަލ ކ ރެވ ނ ި

ިބަދަލ ކ ރެވ ނ ިމ ވައްޒަފ ގެިނަންި ިކ ރިންިހ ރިިމަޤާމްި ިބަދަލ ކ ރެވ ނ ިމަޤާމްި # 
ިސްމާޢީލްިމަރިޔަމްިޝަމްޢާިއި ިޑެޕިއ ޓީިލީގަލްިއޮފިސަރ ިރަޖިސްޓްރާރ 01 

 

އެހެނިހެންިއެދިގެންިއަދިިިއަމިއްލައަށްިިމަޤާމްތަކ ންިިމަތީގެިިފެށިގެންިިސެކްރެޓަރީންި .03
މ ވައްޒަފ ންި ިސަބަބ ތަކަށްޓަކައިިވަކިކ ރެވ ނި 

 

މަސައްކަތ ި މ ވައްޒަފ ޅ.ިއޮފީހި  ންިގައިިފާހަގަިކ ރެވ ނި   

ސަސާއަށްިއެންމެިޯކަޓށާއިިއަދިިމ ޅިިމ ވައްިބ ރަކޮށްިމިިއަހަރ ތެރޭިކޯޓ ގެިހ ރިހާިމ ަވއްޒަފ ންވެސްިވަރަށް

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

ިިބޭނ ންވެއްޖެ ިފަރާތ ން ިމ ވައްޒަފ ންގެ ިވަޤ ތެއްގައި ިކޮންމެ ިފ ރިހަމައަށް ިކ ރަމެވެ.ިިންއެއްބާރ ލ އެންމެ ިފާހަގަ ލިބޭކަންވެސް

ި ިމަސައްކަތައް ިއިޙ ލާސްތެރިކަމާއެކ  ިޖ މްލަގޮތެއްގައި ިމ ވައްޒަފ ންވެސް ިހ ރިހާ ިކޯޓ ގެ ިބަހައްޓައިގެްނިވީމާ ފަރ ވާތެރިކަން

ިކޮށްފައިވާކަންިފާހަގަިކ ރަމެވެ.ިއަހަރ ތެރޭިމަސައްކަތް

 

ި  

ތަކަށްޓަކައިިސަބަބ ިއެދިގެންިއަދިިއެހެނިހެންިިސެކްރެޓަރީންިފެށިގެންިމަތީގެިމަޤާމްތަކ ންިއަމިއްލައަށްި
މ ވައްޒަފ ންި  ވަކިކ ރެވ ނި 

 # ވަކިކ ރެވ ނ ިސަބަބ ި ވަކިކ ރިިމ ވައްޒަފ ި ވަކިކ ރިއިރ ިހ ރިިމަޤާމްި
 01 އެދިވަޑައިގަތ ންި ޣާނިޔާިޢަބްދ ލްޣަފޫރ ި ސެކްރެޓަރީިޖެނެރަލްި

 02 އެދިވަޑައިގަތ ންި އަޙްމަދ ިއަޒ ހާންިފަހ މީި އެސިސްޓެންޓްިޑިރެކްޓަރ
ޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރއެޑްމިނިސް ޢަބްދ ލްކަރީމްިިކަރީމާ   03 އެދިވަޑައިގަތ ންި 

ރަޝީދ ިިއިބްރާހިމްިއަނޫސާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ  04 އެދިވަޑައިގަތ ންި 
އަޙްމަދ ިިޙައްސާންިމ ޙައްމަދ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ  05 އެދިވަޑައިގަތ ންި 
ދ ިއަޙްމަިޝ ޒީިއައިޝަތ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްިއޮފިސަރ  06 އެދިވަޑައިގަތ ންި 
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ިއެކިިއެކިިޕްރޮޖެކްޓްތައްި.3ި

ޝަރ ޢީ ތެރޭިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިފަރާތ ންިއެއްވެސްިޕްރޮޖެކްޓެއްިހިންގިފައެއްިނ ވެއެވެި. ިދާިއރާއަށްިމިިއަހަރި 

ިހިން ިޕްރޮޖެކްއަމާޒ ކޮށްގެން ިއެކިއެކި ިޖ ޑީޝަލްިގޭ ިއޮފް ިޑިޕާޓްމެންޓް ިފަރާތަކީ ިގެންދާ ިހިންގަމ ން ިރާވާ ޓްތައް

ިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެވެ.ި

 އެކިިއެކިިއެގްރީމެންޓްތައްި .1
މިިކޯޓ ންިއެގްިރމެންޓެއްގައިިސޮއިިކ ރެވިފައެއްނ ވެއެވެ.ި ތެރޭިބޭރ ގެިއެއްވެސްިފަރާތަކާއިިދެމެދި  ިމިިއަހަރި 

 ބޭރ ގެިއެހީި .2
ިކ ންިނ ވަތަިޖަމާއަތަކ ންިމިިކޯޓަށްިމިއަަހރ ތެރޭިއެހީއެއްވެފައެއްިނ ވެއެވެ.ިބޭރ ގެިއެއްވެސްިޤައ މަ

 ޓްރެއިނިންގިތައްި

 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު ޓްރޭނިންގތައް: 4201

ބައިވެރިވިި
 މ ވައްޒަފ ން

 # ޓ ރެއިނިންގްިޕްރޮގްރާމް ފަރާތްި ހިންގި ފެށިިތާރީޙް މ އްދަތ 

ޝަފީޤްިهللاިޢަބްދ 
ޔަތި އަދިިއާސި
 އިބްރާހީމް

 2014މާރޗ29ިިް ދ ވަސް 1
ޑިޕާޓްމަންޓްި
ޖ ޑީޝަލްި

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 1 ސްކިލްސްިމެނޭޖްމަންޓް

 

ިކޯޓ ގެިޢިމާރާތާއިިމަރާމާތްިިިިި

ިިިިި ިދެވިަފއިވާ ިމިހާރ  ިހިންގ މަށް ިކޯޓ  ިސ ޕްރީމް ިރާއްޖޭގެ ިދިވެހި ިއިދާީރިިޢިމާރާތަކީތީމ ގެ ިއަދި ިހިންގ މަށާއި ކޯޓެއް
ތިކަްނިޒަފ ންތަކެއްިމަސައްކަތްިކ ރ މަށްިއެންމެިއެކަށީގެންވާިގޮތައްިފަރ މާކ ރެވިފައިވާިޢިމާރާތެއްިިނޫންކަމ ންިތަނ ގެިދަމ ވައް

ބޭނ ންކ ރަމ ންގެްނދާިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިޢިމާރާތަކީިމީގެިއެތައްިއަހަރ ތަކެއްިކ ރިންިޢިމާރާތްިިވަނީިކ ރިމަތިިވެފައެވެ.ި މިހާރި 
ިތަނަ ިކ ރަމެވެ.ިމިގޮތ ންިކ ރެވިފައިވާ ިފާހަގަ ިޖެހިފައިވާކަން ިމިހާރ  ިމަރާމާތްތަކެްއިކ ރަން ިބޮޑެތި ިބާވެ ިިޢމާރާތް ިވ މ ން ކަށް

ިިޢިމާރާތްިދ ވަސްވ މ ން ިހަާލކ ވެގެންދާ ިމަރާމާތ ބާވެ ިވެއެވެ.ިިތަންަތން ިކ ރަންޖެހިފައި ިތަކެއް ިޚަރަދ  ިބޮޑެތި ކ ރ މަށްޓަކައި
ިދިމާވެފައިވާ ިތަކަށް ިއޭސީ ިތަނބ ތަކ ެގިޢިމާރާތ ގެ ިއަދި ިހަލާކ ވަމ ންނެވެ. ިދަނީ ިޕޭޕަރތައް ިވޯލް ިސަބަބ ން ިމައްސަލައިގެ

ިތެރޭގައިި ިކ ރ މ ގެ ިމަސައްކަތް ިކ ރ މ ގެ ިމަރާމާތ  ިއޭސީ ިގެއްލިފައެވެ. ިރީތިކަންވަނީ ިތަނބ ަތކ ގެ ިކ ލަފޮޅި، ބައެއްދިމާލ ން
ތަކ ގެިބައެއްިދޮރ ފަްތތަކ ގެިވަރ ނީސްކެނޑިިދޮރ ފަތްތަކަްށިކ ޑަދޮރ ިށްިަހލާކ ވެފައެވެ.ިޢިމާރާތ ގެސީލިންގިވަނީިވަރަށްިބޮޑަ

ފީވެިފެންލީކ ވ މ ގެިމައްސަލަވެސްިމިހާރ ވަނީިިބިއްލޫރިިލައްވާފައިވާިބައެއްިގޮޅިަތކ ގެިބިއްލޫރިިހިފެހެއްޓ މަށްިއަޅާަފއިވާިފަތިތައް
ިކ ރިމަތިިވެފައެވެ.ި
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ހިންގަންިނިންމާފައިވާިބައެއ4201ިިް މަސައްކަތްތައްިއަދިިނިމިފައިވާިމިންވަރި މ ިިވަނަިއަހަރި  ހިންމި   

 މަސައްކަތްި ސްޓޭޓަސްި
ިކ ރިއަށްދަނީ  ކޯޓ ގެިނިންމ ންތައްިތަރ ޖަމާކ ރ ންި

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

ިކ ރިއަށްދަނީ ިޖެކްިބަދަލ ކ ރ ންިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިމައިގޭޓ ގެ  
 އިޢ ލާންކޮށްިއަންދާސީިހިސާބ ިޯހދިފައި،ި -

ިކ ރިއަށްދަނީ ިކޯޓަށްބޭނ ންވާިސޮފްޓްވެއާރތައްިހޯދ ންި
- ި ިހޯދ މަށް 2ިިސޮފްޓ ވެއާރ ިކ ރ މ ންވެސް ިޢިއ ލާން ިހިސާބި ފަހަރ  އަންދާސީ

 ހ ށައަޅާނެިފަރާތެއްިނ ވިއެވެ.
ިކ ރިއަށްދަނީ ިއަށްިޗާޕްކ ރ ނ2010ިްނ2008ިިްސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނިންމ ތައްި

- ި ިނިންމ ންތައް ިކޯޓ ގެ 2008ިިސ ޕްރީމް ިފަރާތެއ2010ިިްން ިޗާޕ ކ ރާނެ އަްށ
 އިޢ ލާންިކ ރެވިިއަންދާސީިހިސާބ ިހޯދިފައިިވެއެވެ.

ިނިމިފައި ިކާރ ިހޯދ ނ2ިިްއައ ި
 ގަތ މ ގެިމަސައްކަތްިކ ރެވިފައިވެއެވެ.ިކާރ 2ިމިކޯޓަށްިއައ ި -

ިނިމިފައި ިއްިމަރާމާތ ކ ރ ން.ފަޑިޔާރ ންގެިކާރ ތަ
 ފަޑިޔާރ ންގެިހ ރިހާިކާރ ތަކެއްިމަރާމާތ ކޮށްިނިމިފައިިވެއެވެ. -

ިކ ރިއަށްދަނީ ިބައެއްިކޮޓަރިިކޮޅ ތަކ ގައިިވޯލްޕޭޕަރިޖެހ ންި
ިފެށިފައިވެއެވެ. ިކ ރަން ިމަސައްކަތް ިވޯލްޕޭޕަރިޖެހ މ ގެ ިކޮޅ ތަކ ގައި ިކޮޓަރި މިހާރ ިިބައެއް

ިމިކޯ ިލަސްވެފައިވަނީ ިމަސައްކަތް ިވޯލްޕޭޕަރިކޮންޕެނީންވެސ2ިިްޓ ން ިކ ރި ިއެޕްރޫވް ފަހަރ 
ިލިބެންެނތ މ ގެިސަބަބ ން.

ިކ ރިއަށްދަނީ ިވޯލްޕޭޕަރިޖެހ ންިިކޮޓަރިިކޮޅ ތަކާއިިއެޑްމިންިބައިގާބައެއްި
އިޢ ލާްނިިކ ރ މަށްިވޯލްޕޭޕަރިޖެހ މ ގެިމަސައްކަތްިޓަރިިކޮޅ ތަކާއިިއެޑްމިންިބައިގާބައެއްިކޮ

ނަމަވެސްިބަޖެޓްގައިިފައިސާިނެތ މ ންިމަސައްކަތްިކ ރެވިިއަންދާސީިހި ހޯދިފައިިވެއެވެި. ސާބި 
ިނ ކ ރެވިފައި.

ިކ ރިއަށްދަނީ ިއެޅ ންިބައެއްިކޮޓަރިިކޮޅ ތަކާއިިއެޑްމިންިބާގައިިކާޕެޓްި
ި ިކާޕެޓް ިބައިގާ ިއެޑްމިން ިކޮޅ ތަކާއި ިކޮޓަރި ިއިޢ ލާންިިއެޅ މ ގެބައެއް ިކ ރ މަށް މަސައްކަތް

ނަމަވެސްިބަޖެޓްގައިިފައިސާިނެތ މ ންިމަސައްކަތްިކ ރެވިިއަންދާސީިހި ހޯދިފައިިވެއެވެި. ސާބި 
ިނ ކ ރެވިފައި.

ިކ ރިއަށްދަނީ ިމ ވައްޒަފ ންނަށްިސައިކޮޓަރިިއެއްިހެދ ން.
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ހޯދިފައިިވެއެވެ.ި މ ވައްޒަފ ންނަށްިސައިކޮޓަރިއެއްިހެދ މަށްިއިޢ ލާންިކ ރެވިިއަންދާސީިހިސާބި 
ިނެތ މ ންިމަސައްކަތްިނ ކ ރެވިފައި.ނަމަވެސްިބަޖެޓްގައިިފައިސާި

ިނިމިފައި ިއައިޓީިރޫމްގެިދޮރ ފަތްތައްިމަރާމާތ ކ ރ ން.
ިއައިޓީިރޫމ ގެިކ ޑަދޮރ ފަތްތައްިމަރާމާތ ިކ ރެވިފައިވެއެވެ.

ިނިމިފައި ިކާރ ތައްިސަރވިސްކ ރ ންި
އަރިންިއަހަރ ދ ވަހ ގެިމ އްދަތަށްިޓޮމީިއިންޖިނ2ިިކާރ ތައްިސާވިސްކ ރާނެިފަރާތެއްިހޯދައިި

ިޕލޓިއާއިިޙަވާލ ިކ ރެވ ނެވެ.
ިނިމިފައި ިބައެއްިކޮޓަރިިއާއިިއެޑްމިންބައިގެިކާޕެޓްިދޮވ ންި

ިމަސައްކަތްި ިކާޕެޓްދޮވ މ ގެ ިބައިގެ ިއެޑްމިން ިތަކާއި ިކޮަޓރި ިހަޑިވެފައިވާ އެންމެބޮޑަށް
ިކ ރެވ ނެވެ.ި

ިނިމިފައި ިބައެއްިސޯފާސެޓްިމަރާމާތ ކ ރ ން.
ިމަރާމާތ ިކ ރ މ ގެިމަސައްކަތްިކ ރެވ ނެވެ.މިކޯޓ ގެިބައެއްިސޯފާސެޓްި

ިކ ރިއަށްދަނީ ިލައިބ ރަރީއަށްިފޮތްހޯދ ން.
ި ިފޮތްހޯދ ަމށް ިހިސާބި 2ިލައިބ ރަރީއަށް ިއަންދާސީ ިކ ރ މ ންެވސް ިއިޢ ލާން ފަހަރ 

ިއެއްވެސްފަރާތަކ ންިއެސްޓިމޭޓްިހ ށައަޅާފައެއްިނ ވެއެވެ.
ިކ ރިއަށްދަނީ ިން.މަގ މަތީިގޭޓްތަކ ގައިިދަވާދ ލ 

ިބަޖެޓްގައިި ިނަވަމެސް ިހޯދިަފއި ިހިސާބ  ިއަންދާސީ ިލ މަށް ިދަވާދ  ިގޭޓޤތަކ ގައި މަގ މަތީ
ިފައިސާިނެތ މ ންިމަސައްކަތްިނ ކ ރެވިފައި

ި
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ދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިފަނޑިޔާރ ންގެިމަޖިލީހ ންިކ ރެއްވިިބައެއ2014ިިްވޭތ ވެދިޔަި ވަނަިއަހަރި 
ިއް.ޚާއްޞަިމަސައްކަތްޕ ޅ ތަި

ިޢަދ ލ ި ިހަމަހަމަކަމާއެކ  ިމެދ ގައި ިއެްނމެންގެ ިދެމެހެއްޓ މާއި ިމ ސްތަޤިއްލ ކަން ިބާރ ގެ ިއިންޞާފ ގެ ޢަދ ލ 

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

ނެަގނެިޝަރ ޢީިދާއިރާގެިބެލެނިވެރިޔާގެިހައިސިއްޔަތ ންިމިިދާއިރާިހަރ ދަނާިއްިދެފަނޑިޔާރ ންނަށްިދިމާވަމ ންދާިޮގންޖެހ ންތަ

ކ ރ މަށްިކ ރަންޖެހޭިކަންކަްނިަކނޑައެޅ މ ގެިގޮތ ންިދިވެހިރާއްޖޭެގިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިފަނޑިޔާރ ންގެިމަޖިލީހ ގެިބައްަދލ ވ މެއްި

ި ިވޭތ ވެދިޔަ ިމިގޮތ ން ިއެވެ. ިބޭއްވެ ިދ ވަހ  ިދެ ިިވަނ2014ިަހަފ ތާއަކ  ިމަޖިލީހ ގެ ިފަނޑިޔާރ ންގެ ބައްދަލ ވ ްނ74ިިއަހަރ 

ޑިޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޖ ޑީޝަލްިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންިހިނގަމ ންދަީނިފަނޑިޔާރ ންގެިމަޖިލީހ ންިބޭއްވ ނެވެ.ިއަދިިމީގެިއިތ ރ ންި

ިފަި ިގޮތ ން ިކަށަވަރ ކ ރ މ ގެ ިކަން ިމަތިން ިއެއްގޮތްވާގޮތ ގެ ިއ ޞޫލ ތަކާ ިސިޔާސަތ ތަކާ ިމަޖިލީހ ންިނޑިކަނޑައަޅާ ޔާރ ންގެ

އައްޔަނ ިކ ރެވ ނެވެ.ިއަދިިިވޭތ ވެދިޔަިސަޢީދ ިއައްޔަނ ކ ރ މަށްިهللاިކ ރެވޭިފަނޑިޔާރެއްގެިގޮތ ގައިިފަނޑިޔާރ ިޢަބްދ އައްޔަން

ިނިންމެވ ންތަްއ2014ިި ިމ ހިއްމ  ިނިންމަާވފައިާވ ިމަޖިލީހ ން ިފަނޑިޔާރ ންގެ ިކޯޓ ގެ ިސ ޕްރީމް ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއަހަރ  ވަނަ

ިއިިފާހަގަކޮށްލަމެވެ.ތިރީގަ

ި

 ި ިހ ށަހަޅާފައިވާ ިއެދި ިހ އްދައަށް ިހ ށަހެޅ މ ގެ ިމައްސަލަ ިކޯޓަށް ިސ ޕްރީމް ިމެދި 88ިދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްސަލައަކާ

 ފަނޑިޔާރ ންގެިދިރާސާިއާއިިމަޝްވަރާއަށްފަހ ިގޮތެއްިކަނޑައަޅ އްވާފައިވެިއެވެ.

  މެޖިސްޓްރޭޓ ންނަްށ20ިިންިތަނާޒ ލ ވ މަށްިއެދިފައިިވ މ ން،ިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ތަކ ގެިމެޖިސްޓްރޭޓ ން،ިމައްސަލަތަކ

 ތަނާޒ ލްިވ މ ގެިހ އްދަިވަނީިދެިވފައެވެ.

 ި ިނަްނބަރ  2010/13ިިޤާނޫނ  ިޤާނޫނ (ިގެ ިކޯޓ ނ47ިިް)ފަނޑިޔާރ ންގެ ިއެއް ިަފނޑިޔާރ ން ިދަށ ން ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިބަދަލ ކ ރ މާމެދ ިަފނޑިޔާރ ންގެިމަޖިލީހ ގައިިމަޝްި މައްސަަލއަކާމެދ ިގޮތެއ06ިިްވަރާކ ރެވި،ިމިފަދަިއަނެއްިކޯޓަށް

 ނިންމަވާފައިވެިއެވެ.

 

 

ި
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 2014ފަނޑިޔާރ ންިއެއްިކޯޓ ންިއަނެއްިކޯޓަށްިބަދަލ ކ ރ ންި

 ތަފްޞީލްި

ކޯޓ ި  ބަދަލ ވާންި/ިބަދަލ ކ ރަންިއެދ ނި 
 ޢަދަދ ި ހ ރިިކޯޓ ިިމިހާރ ި

 01 ޓްިކޯޓި އދ.ިދަނގެތީިމެޖިސްޓްރޭ އދ.ިހަންޏާމީދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ 

 01 ތ.ިކިނބިދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓި  ލ.ިއިސްދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ 

 01 ވ.ިކެޔޮދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި ކ.ިގާފަރ ިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ 

 01 ތ.ިމަޑިފ ށީިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ  ލ.ިކަލައިދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ 

 01 ނ.ިހޮޅ ދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ  ގދ.ިރަތަފަންދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ 

 01 ހއ.ިތ ރާކ ނ ިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ  ހއ.ިއ ލިގަމ ިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ 
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 ި ިނަްނބަރ  2010/13ިިޤާނޫނ  ިގެ ިޤާނޫނ ( ިދަށ ނ16ިް)ފަނޑިޔާރ ންގެ ިގެ ި)ޅ( ިމާއްދާގެ ކޯޓ ތަކަްށިި،ވަނަ

ި ިމިފަދަ ިމަޝްވަރާކ ރެވި، ިމަޖިލީހ ގައި ިފަނޑިޔާރ ންގެ ިޢައްޔަންކ ރ މަށް ިގޮތެއްިމައ11ިްފަނޑިޔާރ ން ސަލައަކާމެދ 

 ނިންމަވާފައިވެިއެވެ.

ޖ ޑީޝަލްިސަރވިސްިކޮމިޝަނ ގައިިދެންނެވ ނި 2014ިފަނޑިޔާރ ންިޢައްޔަންކ ރ މަށްި ވަނަިއަހަރި 

 ކޯޓ ތައްި

 ތަފްޞީލްި

ކޯޓ ި  ތާރީޚްި ޢަދަދ ި އައްޔަންކ ރަންިއެދ ނި 

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް(ިލ. )ކޯޓި   1 މާމެންދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓި 

28.01.2014 

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް( )ކޯޓި  ތޮއްޑޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓި   1 ިއއި.

ި)ޯކޓ ި ިކޯޓ  ިމެޖިސްްޓރޭޓް ިތިމަރަފ ށީ ތ.

 އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް(
1 

 1 ކ.ިކާށީދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)ކޯޓ ިއިސްމެޖިސްޓްރޭޓް(

 1 ށ.ިގޮއިދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)ކޯޓ ިއިސްމެޖިސްޓްރޭޓް(

ވިލ ފ ށީިމެޖިސްޓްޭރޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް(ތި. )ކޯޓި   1 ިކޯޓި 

 1 ޏ.ިފ ވައްމ ލަކ ިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(

 1 ނ.ިމަނަދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(
12.02.2014 

 1 ނ.ިވެލިދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް(

 24.03.2014 1 ސ.ިފޭދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(

 08.04.2014 1 ލައިދޫިމެޖިސްޓްރޭޓްިކޯޓ ި)މެޖިސްޓްރޭޓް(ލ.ިކަ
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 ަިފެނިއްޖެނަމ ިކަމެއްކަމަށް ިފ ށ އަރާނެ ިމަސްލަޙަތ  ިހިންގ މަކީ ިކޯޓެއްގައި ިއެ ިމައްސަަލއެއް ިހ ށަހެޅިފައިވާ ި،ކޯޓަކަށް

ިހިންގ މ ގަި ިމައްސަލަ ިއެ ިކޯޓ ގައި ިހ ށަހެޅިފައިވާ ިމައްސަލަ ިބާވަތ ން ިއޭގެ ިމައްސަލައަކީ ިއެ ިއިދާރީގޮތ ންިނ ވަތަ އި

ގޮތަކީިި،ދަތިތަކެއްިހ ރިިމައްސަލައެއްިކަމ ގައިވާނަމަ ބޮޑި  ނ ވަތަިއެިމައްސަލަެއއްިހިންގ މ ގައިިއެންމެިމަޞްލަަޙތި 

ނ ަވތަިބ ނެވިދިޔަިފަދަިސަަބބެއްިެމދ ވެރިވެގެންިއެިި،އެހެންިކޯޓަކަށްިތަޙްވީލ ކ ރ ންކަަމށްިއެިކޯޓަށްިެފނިއްޖެނަމަ

ހެޅިފައިވާިކޯޓާިއެއްިމަރ ޙަލާގެިކޯޓެއްގައިިއެިމައްސަލައެއްިހިންގޭނެިގޮތްިހަަމޖައްސައިދިނ މަށްިމައްސަލައެއްިހ ށަ

ިނަްނބަރ ި ިކޯޓ ގެ ިސ ޕްރީމް ިރިޢާޔަތްކޮށް ިޙާލަތްތަަކށް ިއެފަދަ ިހ ށަހަޅައިފިނަމަ، ިޚަޞްމަކ  އެމައްސަލައިގެ

2012/03/SCިިެއެއްިކޯޓ ންިއަނެއްިކޯޓަށްިތަޙްވީލ ކ ރ މާިމައްސަލ07ިިަި،ވަނަިނަންބަރ ގެިދަށ ނ2ިްސަރކިއ ލަރގ

 ި މެދ ިގޮތެއްިނިންމ ނެވެ.

 ިްޑިޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޖ ޑީޝަލްިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށ(EX1)ި(ިް1ޑިރެކްޓަރިއިންިފެށިގެނEXިިިމަީތ)ްިހމެނޭގޮތައ

އްދަިހޯަދންޖެހޭނެކަމ ގައިިމަޤާމ ތަކަށްިމ ވައްޒަފ ްނިވެއްދ މ ގައިިސ ޕްރީމްިކޯޓަށްިހ ށަހަޅައިެގންިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިހ 

 ނިންމ ނ .

 ިިނ ބޭއްވ މަްށ ިފަހ ން ިމީގެ ިބައްދަލ ވ ން ިޕޮލިސީ ިބޭއްވޭ ިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއާއެކ  ިޖ ޑީޝަލް ިއޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

 ނިންމ ނ .

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

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

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

 ގެިތެރޭގައި:ތަޢާރަފ ކ ރެވ ނ ިޤަވާޢިދ ތަކާއިިއ ޞޫލ ތަކ 

 ި ިމޯލްޑިވްސް ިދަ ިއޮފް ިޖ ޑިޝަރީ ިސްޓްރެންތެން ިޓ  ިޕްލޭން ިރިވައިސްކޮށ2013ިް-2012"އެކްޝަން ިއަލ ން "

 އާންމ ކ ރ މަށްިނިންމ ނ .

 ިިނ ހިމެނޭގޮތަްށ ިދ ވަސްތައް ިބަންދ  ިޗ އްޓީ ިވިެހއ މ ގެ ިގޮތަށް ިހިމެނޭ ިމ ވައްޒަފ ންވެސް ިއެންމެހާ ޝަރ ޢީދާއިރާގެ

 ނ .ިހަމަޖެއްސ މަށްިނިންމ 

 ިްއަށ 'މައްސަލަިހ ށަހެޅ މ ގެިހ އްދައަށްިއެދިިހ ށަހަޅާިމައްސަލަތަކ ގައިިހ އްދަދިނ މ ގައިިޢަމަލ ކ ރާނެިގޮތ ގެިއ ޞޫލ ި'

އ ޞޫލަށ02/2010ިިްހ ށަހެޅިފައިވާިއިޞްލާޙ ގެިފ ރަތަމަިމާއްދާިފާސްކޮށްިމިިމާއްދާިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިނަންބަރ ި

 ގައިިއިތ ރ ކ ރ މަށްިނިންމ ނެވެ.ވަނަިމާއްދާިއެއްގޮތ 3ިއިތ ރ ކ ރާި
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 ިީިއިޖްރާއ ިޢަމަލ ކ ރާނެ ިހިންގ މ ގައި ިޤަޟިއްޔާތައް ި"ސ މޯޓޯ" ިހިންގާ ިއިސްނެގ މަކަށް ިއަމިއްލަ ިކޯޓ  ސ ޕްރީމް

ފާސްކ ރ މަށ7ިިްއ ޞޫލ ތައްިބަޔާންކ ރާިޤަާވޢިދ ގެި ވަނަިމާއްދާގެިޮގތ ގައިިއަންަނނިވިިއިބާރާތްިިއތ ރ ކޮށްިމިިޤަވާިޢދި 

.ި"މިިޤަވާޢިދަށްިޢަމަލ ކ ރ މ ގައިިދިވެހިރާއްޖޭގެިޖ މްހޫރިއްޔާގެިޤާނޫނ އަސާސީއާއިިޚިލާފ ނ ވާގޮތ ގެިމަތިްނިނިންމ ނ 

 މިނިވަންިދިމިޤްރާތީިމ ޖ ތަމަޢ ތަކ ގައިިމިބާވަތ ގެިމައްސަލަތަކ ގައިިޢަމަލ ކ ރާިއ ޞޫލ ތަކަށްިޢަމަލ ކ ރަންވާނެިއެވެ."

 ްރަކްޗަރިފާސްކ ރެވ ނ .ސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިޑިވިޜަންތަކ ގެިސްޓ 

 ިިިއެއްޗެތ ިހިފެހެއްޓޭ ިގ ޅިގެން ިމައްސަލަތަކާއި ިބަނގ ރަލ ެގ ިބަނގ ރަލާއި ިގެނެވޭ ިދަށަށް ިބެލ މ ގެ "ފ ލ ހ ންގެ

އާިގ ޅޭގޮތ ންިކ ށ ގެިެވށިންިހޯދޭިއޭގެިޒާތ ގައިިމަނާތަެކތިިނައްތާލ މ ގައިި ނައްތާލ މ ގައިިޢަމަލ ކ ރާނެގޮތ ގެިޤަވާޢިދ ި"

އަމ ރެއްގެިދަށ ންިނައްތާލެވިދާނެކަމަށާިއިޕްރޮސިކިއ ޓަރި ޖެނެރަލްިހ ށަހަޅާިއަވަސްިމައްސަލައެއްގެިދަށ ންިހޯދާިކޯޓި 

 އެހެނިހެންިތަކެތިިޝަރީއަތ ންިޮގތެއްިކަނޑައެޅެންދެންިބަހައްޓަްނޖެހޭނެކަމ ގައިިދަންނަވަންިިނންމ ނ .

 ި ިޤާނޫނ ގެ ިަކލ63ިަކޯޓ ތަކ ގެ ިހައްދ ންމަތީ ިދަށ ން ިމާއްދާގެ ިހ ންނަންވާނެަކންިވަނަ ިކޯޓެއް ިމެޖިސްޓްރޭޓް އިދޫގައި

 ކަނޑައަޅައިިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިފަނޑިޔާރ ންގެިމަޖިލީހ ންިޤަރާރެއްިނެރ މަށްިނިންމ ނ .

 ިިިޝަރ ތާއ ިމަޤާމ ގެ ިރަޖިސްޓްރަރގެ ިއާއި ިޖެެނރަލް ިސެކްރެޓަރީ ިހިމެނޭ ިގައި ިއޮނިގަނޑ  ިކޯޓ ގެ ސ ޕްރީމް

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައްިފާސްކ ރެވ ނ .

 ިިިިެ2013އިލެކްޝަންިކޮމިޝަނ ންިފޮނ ވާަފއިވާިސީޓީގައިިބަޔާންކ ރެވިފައިވާިމައްސަލާގައިިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގ/SC-

C/42ިިްގ ޅޭގޮތ ނ ޤަޟިއްޔާއިންިކަނޑައެޅިފައިވާިގައިޑްލައިންގައިވާި"ވޯޓާސްިލިސްޓ ގައިިކެންޑިޑޭޓ ންިސޮއިކ ރ މާި"

 ސްިކޮމިޝަނަްށިދިނ މަށްިނިންމ ނ .ތަފްޞީލެއްި)އިްނޓަރޕްރިޓޭޝަްނއެއް(ިއިލެކްޝަން

 ިެވަނަިމާއްދާއަށްި)ނ(ިއިތ ރ ކ ރަނ2ިިްޑިޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޖ ޑީޝަލްިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންިހިންގ ާމބެހޭިއ ޞޫލ ގ

 ނިންމ ނ .

  ިިއިޞްލާޙާއެކ ިހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ިއ ޞޫލް ިހިންގ މާގ ޅޭ ިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ިޖ ޑީޝަލް ިއޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

ިމަޖިލީހ ްނިފާސްކ ރައްވަ ިަފނޑިޔާރ ންގެ ިހިނގަމ ންދަނީ ިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ިޖ ޑީޝަލް ިއޮފް ިޑިޕާޓްމަންޓް އި،

ނޑިޔާރ ންގެިމަޖިލީހ ންިކަނޑައަޅާިސިޔާސަތ ތަކާިއ ޞޫލ ތަކާިއެއްގޮތްވާގޮތ ގެިަމތިންިކަންިކަށަވަރ ކ ރ މ ގެިގޮތ ންިފަ

ިޢަބްދ އައްޔަން ިފަނޑިޔާރ  ިގޮތ ގައި ިފަނޑިޔާރެއްގެ ިއެގޮތަށްިިهللاކ ރެވޭ ިހ ށަަހޅ އްވައި ިއައްޔަނ ކ ރ މަށް ސަޢީދ 

 ފާސްކ ރެވ ނ .
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 ިްވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިމަްޤޞަދަށްޓަކައި،ިއ65ިިެަވަނިއިޞްލާޙްިގެނައ ން"ިޤަވާޢިދ ެގ1ިި"ޢާއިލާއާބެހޭިޤަވާޢިދަށ

ި ިހިމެނޭ 2000ި/-މާއްދާގައި ިބަލާމީހާއަށް ިކ އްޖާ 1000ި/-ރިައކީ ިޚަރަދަށް ިކ އްޖާގެ ރ ފިޔާކަނ1000ިިް/-ރިއަދި

ިއ ޞޫލ ންި ިމި ިހަަމ ިތިިބނަމަ ިކ ދިން ިކައިރީ ިމީހަކ  ިދެ ިއަދި ިނެރ މަށާއި ިސިޓީއެއް ިޢާންމ  ބަޔާންކޮށް

 ޢަމަލ ކ ރެވޭނެކަމ ގައިިއަންގައިިޢާންމ ިސިޓީއެއްިނެރ މަށްިނިންމ ނ .

 ި ިބައްދަލ ވ ންތަކާއި ިފަދަ ިކޮނަފަރެންސް ިސެމިނަރ، ިވަރކްޝޮޕް/ ިބޭއްވޭ ިބޭރ ގައި ތަމްރީްނި"ރާއްޖެއިން

 ޕްރޮގްރާމްތަކ ގައިިޝަރ ޢީިދާއިރާއިންިބައިވެރިވ މާބެހޭިޤަވާޢިދ "ިފާސްކ ރެވ ނ .

 . ސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިއޮނިގަނޑަށްިހ ށަހެޅިފައިވާިއިޞްލާޙްިފާސްކ ރެވ ނ 

 . ޝަރ ޢީިއަގ ކ ރ މާބެހޭިޤަވާޢިދ "ިއަށްިފަނޑިޔާރ ންިހ ށަހެޅ އްވިިއިސްލާޙ ތަކާއެކ ިފާސްކ ރެވ ނ" 

 ަލިޔެިޝާއިޢ ކ ރ މ ގައިިޢަމަލ ކ ރާނެިގޮތ ގެިގައިޑްލަިއން"ިއިންޓަރނަްލި"މައްސަލ ތަކ ގައިިޑެލިބަރޭޓްކ ރ މާއިިރިޕޯޓި 

 ގައިޑްލައިނެއްގެިގޮތ ގައިިބޭއްވ މަށްިފާސްކ ރެވ ނ .

 ްނ ވަތަިތަޢ ޒީރ ގެިމައްސަލަތަކ ގައިިތަޢ ޒީރ ންިތަންފީޒ ކ ރާިޙާލަތ ގައިިޚަޞ ދިރިއ ޅޭިކޯޓ ތަކ ންިޙ ކ މްކ ރާިހައްދި  މި 

 ތަނެއްގެިކޯޓ ންކ ރާިގޮތާެބހޭިއ ޞޫލ ިކަނޑައަޅައިިސާރކިއ ލަރިނެރެންިނިންމ ނ .

 . ދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމްިކޯޓ ންިނެރ އްވާފައިވާިޝަރ ޢީިއަގ ކ ރ މާބެހޭިޤަވާޢިދ ިއިޞްލާހާއެކ ިފާްސކ ރެވ ނ 

 ްކ ރެވ ނ .ކޯޓ ގެިޙ ރ މަތްިރައްކާތެރިކ ރ މާބެހޭިޤަވާޢިދ ިއިޞްލާހާއެކ ިފާސ 

 . ދަށ ިކޯޓ ތަކ ގެިފަނޑިޔާރ ންިއެއްިކޯޓ ންިއަނެއްިކޯޓަށްިބަދަލ ކ ރ މާބެހޭިއ ޞޫލ "ިއިޞްލާހާއެކ ިފާސްކ ރެވ ނ" 

 ި" ިޤަވާޢިދ ިތަންފީޒ ކ ރ މާބެހޭ ިޙ ކ މްތައް ިކ ރާ ިތަޢ ޒީރ ކ ރ މަށް ިޙައްދ ޖެހ މަށާއި ިކޯޓ ތަކ ން "ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ިއިޞްލާހާއެކ ިފާސްކ ރެވ ނ .

 ީވަނަިމާއްދާއަށްި"ލިވިންގިއެލަވަންސް"ިގެިބައިިއިތ ރ 53ިި"ިގ2011ިެިދާއިރާގެިމ ވައްޒަފ ންގެިޤަވާޢިދި "ޝަރ ޢ

 ކ ރ މަށްފަހ ިގެޒެޓްިކ ރ މަށްިނިްނމ ނ .

 ިއަރ ޝީފ ންިފައިލްިދޫކ ރ މާބެހޭިޤަވާއިދެއްިއެކ ލަވާލ މަށްިނިންމ ނެވެ.ިއަދިިޝަރީޢަތްިކ ރ މ ގެިޤަވާއިދ ގެިދަށ ްނ

 ގެިކ ށްިރަނގަޅ ކ ރ މަށްިއޮންނަިއ ޞޫލ ިބަޔާންކ ރ މަށްެވސްިނިންމ ނ .އިބާރާތ 

 . އިސްތިއ ނާފ ިކ ރ މ ގެިހ އްދައަށްިއެދޭިމައްސަލަިނިންމިގޮތް"ިގެިލިޔ ންިފާސްކ ރެވ ނ"ި
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ސ ޕްރީމްިކޯޓ ގައިިހިނގިިޝަރީޢަތްތައ2014ިިް ިވަނަިއަހަރި 
ި

ލިބިދިނ މ ގެިޙައްޤަކީިދިވެހިރާއް އިންޞާފި  ރައްޔިތަކަށްިލިބިގެންވާި ޖޭގެިޖ މްހޫރިއްޔާގެިޤާނޫނ އަސާސީގައިިދިވެހިިކޮންމެޢަދ ލި 

ވަނަިއަހަރ ވެސ2014ިިްޙައްޤެއްކަމަށްިކަނޑައެޅިިބަޔާންވެފައިވީިހިނދ ،ިއެިޙައްޤ ިލިބިދިނ ންިކަށަވަރ ކޮށްދިނ މ ގެިގޮތ ްނި

ސ ޕްރީމްިކޯޓަށްިިވެދިޔަިއަހަރ މާފައެވެ.ިމިގޮތ ންިފާއިތި އްމ ިނިންމ ްނތަކެއްިިނންހިދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމްިކޯޓ ންިވަނީިމ 

ިގައިިހިމެނިފައިވާނެއެވެ.ިގެިމިަބއިނިންމާފައިވާިމ ިހއްމ ިނިންމ ންތައްިމިރިޕޯޓ ިޔަިގޮތަށާއި،ހ ށަހެޅ ނ ިމައްސަލަތައްިކ ރިއަށްދި

މައްސަލ2014ިަ .1  ތައްިވަނަިދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމްިކޯޓަށްިހ އްދައަށްިއެދިިހ ށަހެޅ ނި 

 އަދަދ ި ތަފްޞީލްި #

 78 މައްސަލަިހ ށަހެޅ މ ގެިހ އްދައަށްިއެދިިހ ށަހެޅ ނ ިމައްސަލަ 1

 51 ހ އްދަިދެވ ނ ިމައްސަލަި 2

 36 ހ އްދަދޭންިނ ފެްނނަކަމަށްިނިންމ ނ ިމައްސަލަި 3

4 
ސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިރިސެސްގެިތެރޭގައިިހ އްދައަށްިއެދިިހ ށަހެޅ ނ ިވަނަިއަހަރ ގ2014ިިެ

 ލަތައްމައްސަ
05 

2014ިި ިޖ މްލަ ިއެދި ިހ އްދައަށް ިހ ށަހެހެޅ މ ގެ ިމައްސަލަ ިކޯޓަށް ިސ ޕްރީމް ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއަހަރ  މައްސަލައެއ78ިިްވަނަ

ވަނަިއަހަރ ގެިރިސެސްގެިމ އްދަތ ގެިތެރޭގައިިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިހ އްދައަށްިއެދ2013ިިިހ ށަހެޅިފައިވެއެވެ.ިމީގެިއިތ ރ ންި

ސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިަފނޑިޔާރ ންގެިމަޖިލީހ ންިބައްލަާވފައިވެއެވެ.ިދިވެހިރާއްޖޭގ2014ިިެި،މައްސަލ14ިަހ ށަހެޅިި ވަނަިއަހަރި 

ސ ޕްރީމްިކޯޓަށްިމައްސަލަިހ ށަހެޅ މ ގެިހ އްދައަށްިއެދިިހ ށަހެޅިިަމއްސަލަތަކ ގެިތެރެއިންިހ ށަހެޅިިސަބަބ ތަކަށްިރިޢާޔަތްކޮްށި

އްދަިދެވ ނ ިމައްސަލަތަކ ގެިތެރޭގައިިޓަށްިހ ށަހެޅ މ ގެިހ އްަދިދެވިފައިވެއެވެ.ިހ މައްސަލަިދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމްިކ51ިޯ

ިހ ށަހަޅާފައިވ2013ިިާ ިއެދި ިހ އްދައަށް ިހ ށަހެޅ މ ގެ ިމައްސަލަ ިތެރޭގައި ިރިސެސްގެ ިކޯޓ ގެ ިސ ޕްރީމް ިއަހަރ  ވަނަ

އިންސައްތައެވެ.ިއަދ55ިިިމައްސަލަތަކ ގެި%ިމިއީިހ ށަހެޅ ނ ިއެވެ.ވެމައްސަލައެއްިހިމެނިފައ10ިިމައްސަލަތަކ ގެިތެރެއިންި

ިމައްސަލަތައ36ިިް ިއެ ިފެްނނާތީ، ިއެއްގޮތްކަމަށް ިއ ޞޫލ ތަކާ ިޤަވާޢިދ ތަކާއި ިޢަމަލ ކ ރަމ ންދާ ިދިވެހިރާއްޖޭގައި މައްސަލަ

ިނިންމަވާފައިވެއެވެ. ިކަމަށް ިނ ފެންނަ ިދޭން ިހ އްދަ ިހ ށަހެޅ މ ގެ ިކޯޓަށް ިސ ޕްރީމް ނ ފެންނަކަަމްށިިހ އްދަދޭންިދިވެހިރާއްޖޭގެ



ރިޕޯޓ ިިއަހަރ ިިި-ކޯޓ ިރާއްޖޭގެިސްޕްރީމްިިވެހިިދި 36  
 

މައްސަލަތަކ ގެިތެރޭގައިި ސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިރިސެސްގެިތެރޭގައިިހ އްދައަށްިއެދިިހ ށަހަޅާފައިވ2013ިިާނިންމ ނި  ވަނަިއަހަރި 

ިއިންސައްތައެވެ.39ިމިއީިހ ށަހެޅ ނ ިމައްސަލަތަކ ގެި%ިއެވެ.ވެމައްސަލަިހިމެނިފައ04ިި

ިިިި
ި

 މައްސަލަތަކ ގެިބާވަތްިނަިިއަހަރ ،ިހ އްދައަށްިއެދިިހ ށަހެޅ ނި ވ2014ިިަދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމްިކޯޓަށްި .2

ި ިހ ށަހެޅ މ ގެ ިމައްސަލަ ިކޯޓަށް ިސ ޕްރީމް ިމައްސަލަތަކ ގެިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިހ ށަހެޅ ނ  ިއެދި ހ އްދައަށް

ިތެ ިިރޭގައިބާވަތްތަކ ގެ ިގޮތ ގައި ިމައްސަލައިގެ 04ިިދ ސްތޫރީ ިގެމައްސަލައަކާއި ިއިޚްތިޞާސް ިބެލެނިވެރިކަމ ގެ 04ިިދަށ ން

ި ިމައްސަލައެއް ިހ ށަހެޅ މ ގެ ިއެދިފައިވެއެވެ. ިހ އްދައަށް ިޝަރ ތާބެހޭ ިކ ރިމަތިލ މ ގެ ިއިންތިޙާބަށް މައްސަލައެއ05ިިްއަދި

މައްސަލައެއްިއިސްތިއ ނާފީިމައްސަލައިގެިގޮތ ގަިއ65ިިމީގެިއިތ ރ ންިިއިސްތިއ ނާފ ކ ރ މ ގެިހ އްދައަށްިއެދިިހ ށަހެޅިފައިވެއެވެ.

50ިތެރެއިންިގޮތ ގައިިހ ށަހެޅ ނ ިމައްސަލަތަކ ގެިއިސްތިއ ނާފީިމައްސަލައިގެިގެިހ އްދައަށްިއެދިިހ ށަހެޅިފައިވެއެވެ.ިހ ށަހެޅ މ 

މިއީި ަމއްސަލަތަކ ގެި%އިސްތިއ ނާފ މައްސަލައަކީިމަދަނީިމައްސަލަތަކެވެި. އިއިންސައްތ77ިަކ ރެވ ނި  ކ ރެވ ނ ިސްތިއ ނާފ ެއވެި.

2014ިއެވެ.ިއަދިިއިްނސައްތ20ިަ%ިކ ގެކ ރެވ ނ ިމައްސަލަތަސްތިއ ނާފ އެވެ.ިމިއީިއ13ިިދަކީިޖިނާއީިމައްސަލަތަކ ގެިއަދަ

ިއިސްތިއ ނާފ ކ ރ މ ގެިހ އްދައަށްިއެދިިހ ށަހެޅ ނެވެ.ިިއެއްިމައްސަލ02ިަިވަނަިއަހަރ ިިއާއިލީި

ި

55%
39%

6%

ތައް ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްްަިަ

ހުއްދަ ދެވުނު މައްްަިަ 

ހުއްދަދޭން ނުފެންނަކަމަށް ނިންމުނު މައްްަިަ 

ިަތައްްުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރިްެްްގެ ތެރޭގައި ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްްަ



ރިޕޯޓ ިިއަހަރ ިިި-ކޯޓ ިރާއްޖޭގެިސްޕްރީމްިިވެހިިދި 37  
 

 އަދަދ ި ތަފްޞީލްި #

 04 ހ އްދައަށްިއެދ ނ ިދ ސްތޫރީިމައްސަލަ 1

 ިއިސްތިޢ ނާފ ިމައްސަލަހ އްދައަށްިއެދ ނ  2

65 
 

 50 މަދަނީިމައްސަލަ ހ

 13 ޖިނާއީިމައްސަލަ ށ

 02 ޢާއިލީިމައްސަލަ ނ

 03ިމައްސަލަިއިންތިޚާބީިރ

 02 އިންތިޚާބަށްިކ ރިމަތިލ މ ގެިޝަރ ޠާބެހޭިމައްސަލަި 3

 04 ބެލެނިވެރިކަމ ގެިއިޚްތިޞާޞްގެިމައްސަލަ 4
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މައްސަލަތައްިވަނަިއަހަރ 2014ިި .3  ިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގައިިރަޖިސްޓްރީިކ ރެވ ނި 

ިސ ޕްރީމ2014ިިް ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއަހަރ  ިކ ރެވިފައިވެއެވެ.ިިމައްސަލައެއ52ިްިގައިކޯޓ ވަނަ ރަޖިސްޓްރީ

2014ިއީ،ިމައްސަލައެއްިނިމިފައިވެއެވެ.ިމ22ިިއަދިިދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމްިކޯޓަށްިހ ށަހެޅިފައިވާިމައްސަލަތަކ ެގިތެރެއިންި

އިންސައްތައެވެ.25ިިވަނަިއަހަރ ގެިނިޔަލަށްިދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމްިކޯޓަށްިހ ށަހެޅިިނ ނިމިވާިމައްސަލަތަކ ގެިތެރެއިންި%

99ިވަނަިއަހަރ ގެިނިޔަލަށްިސ ޕްރީމްިކޯޓަށްިހ ށަހެޅިިރަޖިސްޓްރީިކ ރެވިފައިވާިމައްސަލަތަކ ގެިތެރެއިންިނ ނިމިިަވނ2014ިިީ

ވަނަިއަހަރ ގެިނިޔަލަށްިދިވެހިރާއްޭޖގެިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގައިިރަޖިސްޓްރީކ ރެވ ނ ިިމައްސަލަތަކ ގ2014ިިެ.ިމިއީިމައްސަލައެކެވެ

ިއިންސައްތައެވެ.%57

ި

ި

ި

ި

ި

ިިި

5%

83%

7%
5%

ހެޅުނު މައްްަިަތަކުގެމައްްަިަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަ
ބާވަތް

ރީ މައްްަިަހުއްދައަށް އެދުނު ދުްްތޫ

ޢުނާފު  ހުއްދައަށް އެދުނު އިްްތި
މައްްަިަ

ބަށް  ހުއްދައަށް އެދުނު އިންތިޚާ
 މައްްަިަކުރިމަތިިުމުގެ ޝަރުޠާބެހޭ

ޞްގެ  ބެިެނިވެރިކަމުގެ އިޚްތިޞާ
މައްްަިަ
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 އަދަދ ި ތަފްޞީލްި 

 52 ތައްމައްސަލަކ ރެވ ނ ިިރަޖިސްޓްރީވަނަިއަހަރ 2014ިި 1

 22 ތައްނިމ ނ ިމައްސަލަވަނަިއަހަރ 2014ިި 2

 99 ނ ނިމިިހ ރިިމައްސަލަނަިއަހަރ ގެިނިޔަލަށްިވ2014ިަ 3

ި
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ރަިޖިްްޓްރީ  ވަނަ އަހަރު ްުޕްރީމް ކޯޓުގައި 2014
ކުރެވުނު މައްްަިަތައް 

ރިަޖިްްޓްރީ ކުރެވުނު މައްްަިަ ނިމުނު މައްްަިަ ނުނިމި ހުރި މައްްަިަ
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ސ ޕްރީމްިކޯޓ ގައ2014ިިި .4 ިމައްސަލަތަކ ގެިބާވަތްިރަޖިސްޓްރީިކ ރެވ ނި ވަނަިއަހަރި 

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެިވަނަ އަހަރު  2014

ރަޖިސްޓްރީ މައްސަލަ  01މައްސަލަ އާއި ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ދަށުން  02ގޮތުގައި ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ  02ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުޠާބެހޭ 

ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެިގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި  މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައެއްގެ 45އިތުރުން، 

މައްސަލައެއް  02ވަނަ އަހަރު ސުމޯޓޯ މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި  2014ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން 

މައްސަލައެކެވެ. އަދި އަނެއް ހިންގާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެއް މައްސަލައަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ހިންގުނު 

 މައްސަލައަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ހިންގުން ސުމޯޓޯ މައްސަލައެކެވެ. 

 އަދަދ ި ތަފްޞީލްި #

 02 ދ ސްތޫރީިމައްސަލަި 1

 02ިއިންތިޙާބަށްިކ ރިމަތިލ މ ގެިޝަރ ޠާއިބެހޭިމައްސަލ2ިަ

 01ިޅ ނ ިމައްސަލަިބެލެނިވެރިކަމ ގެިއިހްތިޞާޞްގެިދަށ ންިހ ށަހ3ިެ

 02ިސ މޯޓޯިމައްސަލަ 4

 އިސްތިޢ ނާފ ިކ ރ މ ގެިމައްސަލަ 5

45 

 29 މަދަނީިމައްސަލަ ހ 

 12 ޖިނާއީިމައްސަލަ ށ 

 01ިޢާއިލީިމައްސަލަިނ 

02ިިއިންތިޚާބީިމައްސަލަިރ 

 



ރިޕޯޓ ިިއަހަރ ިިި-ކޯޓ ިރާއްޖޭގެިސްޕްރީމްިިވެހިިދި 41  
 

ިިިި 

ި

ި

މައްސަލަތަކާއ2014ިިި ސ ޕްރީމްިކޯޓ ންިނިންމާފައިވާިމ ހިއްމި  ނިންމ ންތައްިވަނަިއަހަރި   

އިސްލާމީިޝަރީޢަތާއިިބައިނަލްިއަޤ ވާމީިޤާނޫނ ގެިދާއިރާގެިތެރެއިންިދ ިނޔޭގެިކ ރިއަރާފައިވާިއެހެންިި،ވަނަިއަހަރަކ2014ިީ
ިގޮތ ންި ިތަރައްޤީކ ރ މ ގެ ިހަރ ދަނާކޮށް ިއިތ ރަށް ިނިޡާމް ިއިންޞާފ ގެ ިޢަދ ލ  ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއެއްފަދައިން ޖ ޑީޝަރީތަކެކޭ

ނިންމ ންތަކެއްިނިންމިިއަހަރެއްކަންިފާހަގަކ ރެވެއެވެި.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސ ޕްރީމ2014ިިްިސ ޕްރީމްިކޯޓ ންިމ ހިންމި   ވަނަިއަހަރި 
ިމައްސަލަތަކެވެ.ި ިާބވަތްތަކ ގެ ިތަޢާރަފްކ ރެވ ނ  ިއަލަށް ިމ ޅިން ި ިތާރީޚްގައި ިރާއްޖޭގެ ިމައްސަަލތަކަކީ ިބައެއް ިނިންމި ކޯޓ ން

ި ިާޤއިމްކ މިގޮތ ން ިއިންޞާފ  ިތެދ ވެރިޢަދ ލ  ިސަބަބ ން ިފާޑ ކިޔ ންތަކ ގެ ިއަންނަ ިނ ޙައްޤ ން ިނިޡާމަށް ިކާއިޙަރޫިރ މ ގެ
ިއިތ ބާރ ިކަމާއިއެކ ިރައްކާތެރިިއިޙ ތިރާމާއިިކަރާމާތާއިިއެފަރާތ ގެިިވާޖިބ ތައްިއަދާކ ރަންޖެހޭިޖ ޑިޝަރީންިކާމިޔާބ ކަމާއެކ 

ކޯޓ ންިނިންމިިިސ ޕްރީމްނ ދިނ މަށްޓަކައިިދިޔަިިހ ަރސްއެޅިގެންިށްއަސާސްއަިގެންދިއ މ ގެިކ ރިައށްިަމތިންިގޮތެއްގެިލިބިފައިވާ
މިނިވަްނކަމާއިިރައްކާތެރިކަމާއެކި ތަނަވަސްކޮށްިިމަގ ިއެއްިމައްސަލައަކީިޖ ޑިޝަރީންިއަދާކ ރަންޖެހޭިވާޖިބ ތައްިއަދާކ ރ މ ގެ

ކަންިނިންމ މެއްކަނޑައެޅިގެންދިޔަިލ ތަކެއްިއ ޞޫޢަދ ލ ިއިންޞާފ ިޤާއިމްކ ރ މ ގެިމަސައްކަތްިކ ރިއަށްިގެންދިއ މަށްިމ ހިއްމ ި
ިފާހަގަކ ރެވެއެވެ.

ި ިޞައްޙަކަމާމިގޮތ ން ިނިންމ ންތަކ ގެ ިކޯޓ ގެ ިސ ޕްރީމް ިއ ފައްދާިއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިސ ވާލ  ިޙައިޘިއްޔަތާމެދ  އެިިޤާނޫނީ
ސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިޙ ކ މްތަކާއިިއްގައިިސިލްސިލާގޮތެއިލެކްޝަންސްިކޮމިޝަނ ެގިފަރާތ ންިިނިންމ ންތަކ ގެިއިތ ބާރ ިގެއްލޭޮގތަށް

4%

86%

4%2%4%

ގެ ތަފްޞީިު ރަިޖިްްޓްރީ ކުރެވުނު މައްްަިަތަކު 

ދުްްތޫރީ މައްްަިަ

ގެ މައްްަިައިްްތިޢުނާފު ކުރުމު

ިުމުގެ  އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތި
ިަޝަރުޠާއިބެހޭ މައްްަ

ތިޞާޞްގެ  ބެިެނިވެރިކަމުގެ އިހް
އްްަިަދަށުން ހުށަހެޅުނު މަ

ްުމޯޓޯ މައްްަިަ
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ބެލެވ ނ ިި،ސ ޕްރީމްިކޯޓަށްިލިބިފައިވާިބާރ ތަކ ގެިމައްޗަށްިރިޢާޔަތްކޮށްކަނޑާފައިވާތީ،ިއެކަމާގ ޅިގެންިނިންމ ންތަކ ގެިޙ ރ މަތް
އިިށާސާސީިނެގެހެއްޓ މައްޔާގެިޤާނޫނ އަދިވެހިރާއްޖޭގެިޖ މްހޫރިމައްސަލާގައި،ިސ ޕްރީމްިކޯޓ ންިކަނޑައެޅިިނިޔާިވެގެންދިޔައީި
އަދާކ ރަންޖެހޭިމަސްޢޫލިއްޔަތ ގެިމައްޗަށާއިިސ ޕްރީމްިކޯޓ ންިދިވެހިރާއްޖޭގެިޤާނޫނ ގެިވެރިކަންިނަގަހައްޓައިިދެމެހެއްޓ މ ގައި،ި

ޤާއިމް ކ ރ މ ގެިދިވެހިރާއްޖޭގެިޖ މްހޫރިއްޔާގެިޤާނޫނ އަސާސީިއާއިިދިވެހިރާއްޖޭގެިކޯޓ ތަކ ގެިޤާނޫނ ގެިދަށ ންިޢަދ ލ ިއިންޞާފި 
ިހިފިޔަނ ދިނ  ިަނހަމަގޮތ ގައި ިވެގެންދިޔައީިިިކަނޑައެޅ ނ  މަށްޓަކައި،ބޭނ ން ިއެޤަޟިއްޔާ ިއަދި ިއ ޞޫލަކަށެވެ. މ ހިއްމ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެިޢަދ ލ އިންޞާފ ިާޤއިމ ކ ރ މ ގެިބާރަށްިޤާނޫނ ންިިލބިދީފައިވާިސިޔާދަތާއިިރައްކާތެރިކަންިޙިމާޔަތްކ ރ މަށްޓަކައިި
ިމ  ިޤައައްދައ ލަތ ގެ ިއެއްވެސްިސަސާތަކާއި ިޙ ކ މްތަކަށް ިޤާނޫނ ގެ ިޤާނޫނ އަސާސީއަށާއި ިފަރާތްތަކ ން ިޢާއްމ  އ މ ގެ

 އިސްތިސްނާއެއްނެތިިތަބާވާންޖެޭހނެކަންިކަށަވަރ ކޮށްދިންިޤަޟިއްާޔއަކަށެވެ.

ވެފައިމީގެިއިތ ރ ންި ވާިއެއްބަސްވ މ ެގިސީ.ޕީ.އެސްިމޯލްޑިވްސްިޕވޓިލޓޑިއާއިިވާކްސްިކޯޕަރޭޝަންިޕވޓިލޓޑިދެމެދި 
އިންވޮއިސްގައިިކަނޑައެޅިިއްޗަށްިދަށ ންިސީ.ޕީ.އެސްިމޯލްޑިވްސްގެިފަރާތ ންިކޮށްފައިވާިމަސައްކަތާއިިސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާިތަކެ

ިިވާކްސްިކޯޕަރޭޝަނ ންިޚިލާފ  ިފައިސާއާއިިއިންވޮއިސްގައިިދައްކަންޖެހޭިވާކްސްިކޯޕަރޭޝަނ ންިވިެ،ބަޔާންވެފައިވާިޝަރ ތ ތަކާއި
ިހޯދ މަށް ިފައިސާ ިޖޫރިމަާނގެ ިލިބެންޖެހޭ ިއަށް ިސީ.ޕީ.އެސް ިމަިތން ިގޮތ ގެ ިމާލީިބ ނެފައިވާ ިގ ޅިގެން ިިމމައްސަލައާ ިހ ށަހެޅި

މަބްދައ ތަކެއްިދިވެހިރާއްޖޭގެިިއިިއަދިިމަދަނީިމ ޢާމަލާތްތަކާއެކިއެކިިމ ޢާމަލާތްތަކާ ގ ޅިގެންިހެދޭިކޮންޓްރެކްޓްތަކާިގ ޅޭިމ ހިއްމި 
ިންިކަނޑައަޅަފައިވެއެވެ.ިކޯޓ ިސ ޕްރީމް

ސިޓ2014ިިީ އަދިިޢާއްމި  އަމ ރ ،ިސަރކިއ ލަރ،ިއ ޞޫލ ،ިޤަވާޢިދި  ނެރެވ ނި  ވަނަިއަހަރި   

ި ިއެއްފަދައިން ިއަހަރ ތަކެކޭ ިއަދާކ ރަންޖެހ2014ިިޭއެހެނިހެން ިބާރ ން ިޤާއިމްކ ރ މ ގެ ިއިންޞާފ  ިޢަދ ލ  ިއަހަރ ވެސް ވަނަ
ޤާއިމ ކ ރ މ ގެިއެންމެިއިސްފަރާތ ގެިހައިޘިއްޔަތ ންިމަސްއޫލިއްޔަތ ތައްިއޭގެިއެންމެިފ ރިހަމަ އިންޞާފި  ޢަދ ލި  ގޮތ ގައިިއަދާކޮށިް،

ޢަދ ލ އިންޞާފ ލިބ ންިކަށަަވރ ކ ރ މަށްޓަކައި،ިހަދަންޖެހޭ ޙިމާޔަތްކޮށްދީިހަމަހަމަކަމާއެކި  ފަރ ދ ންގެިމަސްލަހަތި  ިޤައ މ ގެިއާއްމި 
ިވަގ ތީިއަމ ރާއ01ިިއަހަރ ިވަނ2014ިިަމިގޮތ ންިންިކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.ިކޯޓ ިޤަވާޢިދ ތަކާއިިޤާނޫނީިއ ސޫލ ތަްއިސ ޕްރީމް

02ިއ ޞޫލ ިއަދ02ިިިިއާއިިސަރކިއ ލަރ01ިއަދިިިއަމ ރެއްިނެރެވިފައިވެއެވެ. 07 ބެލެނިވެރިކަމ ގެިއިޚްތިޞާޞްގެިދަށ ން
ިވެ.ފައިވެއެދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމްިކޯޓ ންިނެރެޤަވާޢިދ 06ިިއިތ ރ ންިިގެޢާއްމ ިސިޓީ

އަމ ރ ތައްިހިިމ ި އްމި   

އަމ ރ ގައ09ިިިޖެނ ވަރ2014ިިީ ދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމްިކޯޓ ންިނެރ ނި  ސިޔާސީިޕާޓީގެިޤާނޫނަށްިޢަމަލ ކ ރަްނިވަނަިދ ވަހި 
ި ިސިޔާފަށާއިރ  ިމަދ ވެގެން ިއ ފެއްދ މަށް ިޕާޓިއެއް ިކޮމިޝަނަށ10،000ިްސީ ިއިލެކްޝަން ިހޯދަިއ ިސޮއި ިމީހ ންގެ )ިދހަހާސް(
ިކޯޓ ހ ށަހަޅާން ިއޮތ ްނިސ ޕްރީމް ިއޮތް ިއިޞްލާޙ ިވަނެކަމަށް ިޤާނޫނަށް ިސިޔާސީިޕާޓީގެ ިމަޖ ލީހ ން ިރައްޔިތ ންގެ ިބާޠިލްކޮށް ން

)ތިްނާހސް(ިމީހ ންގެިސޮއިކަމަށ3,000ިިްގެނެސްިޢަމަލ ކ ރަންިފެށެންދެްނިސިޔާސީިޕާޓީއެއްިއ ފެއްދ މަށްިހ ށަހަޅަންޖެހޭނީި
ިކަނޑައަިސ ޕްރީމް ިއިޅާކޯޓ ން ިޕާފައިވާތީ ިސިޔާސީ ިއެއްވެސް ިރަޖިސްޓްރީކ ރެވިފައިވާ ިކޮމިޝަްނގައި އެއްިޓީލެކްޝަންސް

ިޓީއެޕާ ިކޮމިޝަނ ްނ10،000ިގައި ިއިލެކްޝަން ިނ ާދނެީތ ިއ ވިގެން ިސަބަބ ން ިހަމަނ ވ މ ގެ ިމެންބަރ ން )ދިހަހާސް(
މެްނބަރ ންިހަމަކ ރ މަށްިއެންގެިވިިމަސްދ ވަހ ގެިތެރޭގައިިއެއަދަދަށ3ިް)ދިހަހާސް(ިެމންބަރ ންިހަމަނ ވާިޕާޓީތަކަށ10،000ިް
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ި ިނަންބަރ  ިކޯޓްގެ ިސ ޕްރީމް ިނިންމެވ މަކަށްާވތީ،SC-C/11 2013ިި/އެންގެވ މަކީ ިިނންމެވި ިޚިލާފަށް ިޤަޟިއްޔާއާ ވަނަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައިިރަޖިސް ޓްރީިއެނިންމ މަކީިބާޠިލްިއަދިިއެއަށްިޢަމަލ ނ ކ ރެވޭނެިނިންމ މެއްކަމަށްިއިލެކްޝަންސްިކޮމިޝަނަށާއިި،

 .އެވެއަންގާފައިވެިށްކ ރެވިގެންިހިންގާިސިޔާސިިޕާޓީތަކަށާއިިކަމާބެހޭިއެންމެހާިފަރާތްަތކަ

އަމ ރ ގައ06ިިިފެބ ރ ވަރ2014ިިީ ދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމްިކޯޓ ންިނެރ ނި  ދިވެހިރާއްޖޭގެިޖިނާއީިޢަދ ލ ގެިނިޒާމްިވަނަިދ ަވހި 
އަސާސީގެިދަށ ންިޤާނޫނީިޙ ކ މްިނެގެހެއްޓ މަށްަޓކައި،ިކޮންމެހެންިބޭނ ންިިހިނގަިހިނގާިއޮތްގޮތ ގެިމަތިންިހިނގ މަކީިޤާނޫނ 

ިކޯޓަށާއި،ިޖިާނީޢި ިކްރިމިނަލް ިއޮފީހ ން ިޕްރޮސިކިއ ޓަރިޖެނެރަލްގެ ިރިޢާޔަތްކޮށް ިއ ޞޫލަށް ިޟަރޫރާގެ ކަމަކަށްވާތީ،ިޙާލަތ އް
ިމައްސަ ިހ ށަހަޅާ ިޤަވާޢިދ ްނ ިކޯޓ ތަކަށް ިއެހެނިހެން ިލިބިގެންވާ ިގެންދިއ މަށާއި،ިއިޚްތިޞާޞް ިބަލައިގަންނަމ ން ލަތައް

ިގެންދިއ މާއި،ި ިއަނބ ރާ ިމައްސަލަތައް ިހ ށަހަޅާފައިވާ ިކ ރިން ިކ ރ މ ގެ ިޢައްޔަން ިމީހަކ  ިމަޤާމަށް ޕްރޮސިކިއ ޓަރިޖެނެރަލްގެ
އްގައިިހ ސްވެއްޖެނަމަިލަތެރިޖެނެރަލްގެިމަޤާމްިއެއްވެސްިޙާިކ ށ ގެިދަޢ ވާިނ ކ ރ ންފަދަިފިޔަވަޅ ތައްިނޭޅ މަށާއި،ިޕްރޮސިކިއ ޓަ

ިޤާނ30ިޫ ިޢައްޔަންކ ރ ން ިޖެނެރަލަކ  ިޕްރޮސިކިއ ޓަރ ިތެރޭގައި ިމައްޗަްށިނ ދ ވަހ ގެ ިފަރާތްތަކ ގެ ިކަމާބެހޭ ިދައ ލަތ ގެ ން
ކްރިމިނަލްިކޯި ޢައްޔަންކ ރ މަށްިދައ ލަތ ގެިކަމާބެހޭިފަރާތްތަކަށްިައންގައިި، ލަސްނ ޮކށްިެއމަޤާމަށްިމީހަކި  ޓާއިިލާޒިމްކޮށްފައިވާތިީ،

ިމައްސަލަތައްި ިގެންދިއ މަށާއި ިކ ރިއަށް ިމައްސަލަތައް ިހިނގަމ ންދާ ިހ ށަހެޅި ިކޯޓ ތަކަށް ިލިބިގެންވާ ިއިޚްތިސާސް ޖިނާއީ
ހ އްޓ މެއްނެތިިހަމަޖެިހފައިވާިއ ޞޫލ ގެިމަތިންިބަލައިގަނެިކ ރިައށްިގެންދިއ މަށްިޖިނާއީިއިްހތިާޞޞްިލިބޭިހ ރިހާިޯކޓ ތަކަށްި

 .ފައިވެއެވެއަންގާ

2014ިި 12ިިމެއި ިދ ވަހ  ިވަނަ ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއަމ ރ ގައި ިނެރ ނ  ިކޯޓ ން ިރިޢާޔަތްކ ރާއިރި ސ ޕްރީމް ިޟަރޫރާއަށް ޙާލަތ އް
ޢައްޔަންކ ރެވިފައިިނެތްކަމ ގައިވިޔަސްިޙާލަތ އްިޟަރޫރާއާއިިއ ޓަރިޖެނެރަލްިއާއިިއޭނާގެިމަޤާޕްރޮސިކި މީހަކި  މަށްިއަދިިމިވަގ ތި 

ގަވަރަމންޓްިމަބްަދޢ ގެިދަށ ންިޖިނާޢީިަދޢ ވާތައްިއ ފ ލ މާއިިއެފަދަިދަޢ ވާަތކަށްިޖަވާބ ދާރީވ މަްށޓަކައިިިކޮންޓިނިއ ޓީިއޮފްިލީގަލް
ޖިނާއީިމައްސަލަތައްިބެލ މ ގެިއިޚްތިޞާޞްިލިބިފައިވާިކޯޓ ތަކަށްިޙާޟިރ ވ މަށާއި،ިއެކަމާިގ ޅިގެންިޕްރޮސިކިއ ޓަރިޖެނެރަލްގެި

އެއްވެސްިއ ޛ ރެއްިކ ރިމަތިކ ރ މަކާނ ލައިިސ ޕްރީމްިއޮފީހ ންިއިންތިޒާމްކ ރަންެޖހޭިއެންި އިތ ރި  މެހާިކަންކަންިިއންތިޒާމްކ ރ މާއެކި 
އަދާކ ރ މSC-SJ/22014ިަ/ކޯޓ ގެިނަންބަރި  ޕްރޮސިކިއ ޓަރިޖެނެރަލްިއޮފީހ ގެިިށްއަމ ރާިއެއްގޮތަށްިމަޤާމ ގެިމަސްޢޫލިއްޔަތި 

  .ިއެންމެހައިިފަާރތްތަކަށްިއަންގާފައިވެއެވެކަމާބެހޭިޕްރޮސިކިއ ޓަރ ންނާއިިދައ ލަތ ގެިކަމާބެހޭ

ވަނ2014ިިަޖޫނ01ިިްއެޓާރނީިޖެނެރަލްގެިއޮީފހ ންިކޯޓ ންިނެރ ނ ިއަމ ރ ގައިިިވަަނިދ ވަހ ިސ ޕްރީމ23ިްޖޫނ2014ިިް
ިއިންތިޙާބ ކ ރ މ ގަ ިވަީކލަކ  ިޤާނޫނީ ިމެންބަރ ކަމަށް ިކޮމިޝަނ ގެ ިސާރވިސް ިޖ ޑީޝަލް ިޝާއިޢ ކޮށްފައިވާ ިނެރެ އިިދ ވަހ 

އިންތިޙާބ ކ ރ މަށްިބާއްވ9ިިާޢަމަލ ކ ރާނެިގޮތ ގެިއ ޞޫލ ގެި ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ގައިިޖ ޑީޝަލްިސާރވިސްިކޮމިޝަނަށްިވަކީލަކި 
އިންތިޙާބ ގައިިވޯޓ ިދެވޭނީިޤާނޫނީިވަކީލ ކަންކ ރ މ ގެިހ އްދަިލިބިފައިވާިވަކީލ ންގެިދަފްތަރ ގައިިހިމެނޭިވަކީލ ންގެިތެރެއިންި

ިކަމ  ިއޮތްއޮތ މަކީ،ިފަނޑިޔާރަކ  ިކަމަށް ިވަކީލ ންނަށް ިނ ހިމެނޭ ިކަމ ގައި ިމެންބަަރކ  ިމަޖިލީހ ގެ ިރައްޔިތ ންގެ ިނ ވަތަ ގައި
ި ިހައިކޯޓ ގެ ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިކަމަކަށްވާތHC-A/199ިިިީ/2009ނަންަބރ  ިތަޢާރ ޟ ވާ ިޙ ކ މާ ިކ ރައްވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއިން

ި ިއ ޞޫލ ގެ ިއ9ިައިސްވެދެންނެވ ނ  ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިއަކ ރެއްވަނަ ިާބޠިލް ިއަކީ ިކަނޑައަޅައި ިއަދިިންގާކަމަށް ިފައިވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައިިޤާނޫނީިވަކީލ ކަންކ ރ މ ގ158ިިެޤާނޫނ އަސާސީގެި ބޭއްވ މ ގައިި، ވަނަިމާއްދާގެިދަށ ންިބާއްވަންިޖެހޭިއިންތިޙާބި 

ިއިސްތިސްނާއެއް ިއެއްވެސް ިވަކީލ ންނަށް ިއެންމެހައި ިލިބިފައިވާ ިކޮިހ އްދަ ިމަޤާމެއްގައިިނެތި ިއެިިންމެ ިކަމ ގައިވިޔަސް ހ ރި



ރިޕޯޓ ިިއަހަރ ިިި-ކޯޓ ިރާއްޖޭގެިސްޕްރީމްިިވެހިިދި 44  
 

ިގެއްލިގެން ިޙައްޤ  ިވޯޓ ލ މ ގެ ިގޮތެއްގެިއިންތިޙާބ ގައި ިކަމާބެހޭިިނ ދާނޭ ިދައ ލަތ ގެ ިިންނމ މަށް ިބާއްވައި ިއިންތިޙާބ  ިއެ ަމިތން

ި.ފަރާތްތަކަށްިއަންގާފައިވެއެވެ

 ސާރކިއ ލަރ

ނ ިސާރކިއ ލަރިގައި،ިމަދަނީިއަދިިޖިނާއީިމައްސަލަތަކ ގައިިނެގޭިވަނަިއަހަރ ިދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމްިކޯޓ ންިނެރ 2014ި
ި ިމިގޮތ ން ިަބޔާންކ ރެވިފައިވެއެވެ. ިޢަމަލ ކ ރާނެގޮތް ިއިސްތިއ ނާފ ކ ރ މ ގައި ިނ ކ ތާތައް ިއިޖ ރާއީ ވަނ56ިިަޤާނޫނ އަސާސީގެ

ިހ ަށހެޅޭ ިކޯޓ ތަކަށް ިޝަރ ޢީ ިޙައްޤަކީ ިއިސްިތއ ނާފްކ ރ މ ގެ ިލިބިދީފައިވާ ިމަދަނީިމާއްދާއިން ިމައްސަލަތަކ ގައާއި ިޖިނާއީ
ިޖިނާއީި ިއަދި ިމަދަނީ ިކަމަށްވެފައި، ިޙައްޤ  ިއިސްތިއ ނާފ ކ ރ މ ގެ ިއަމ ރ ތައް ިކޯޓ  ިނެރޭ ިޙ ކ މްތަކާއި ިއިއްވާ މައްސަލަތަކ ގައި

ިމައްސަލަ ިހ ށަހެޅިފައިވާ ިކަނޑައެޅ ންތަކަކީ ިކަނޑައަޅާ ިގ ޅިގެން ިނ ކ ތާތަކާ ިއިޖ ރާޢީ ިނެގޭ ިމައ ޟޫޢީިމައްސަލަތަކ ގައި އަށް
ނ ލައިިކަނޑައަޅާިކަނޑައެޅ ންތަކަކަށްވާތީިކޯޓ ތަކ ގައިިނެގޭިއިޖ ރާޢީިނ ކ ތާތަކާިގ ޅިގެންިކަނޑައަޅާިިގޮތ ންިފައިސަލާިކ ރ މަކާ

އ ޞޫލެްއގެިގޮތ ންިއިސްތިއ ނާފ ކ ރެވޭނީިއެމައްސަލައެއްިއޮތްިކޯޓަކ ންިމައ ޟޫޢީގޮތ ންިއެމައްސަލައެއް ިކަނޑައެޅ ންތައްިޢާއްމި 
މައްސަލަިހ ށަހެޅިފައިވާިއަދިިބަލާިފައިސަލާކ ރަނިވިިޙ ކ މެއްިއިއްވ މ ން،ިއެޙ ކ މެއްިިއިސްތިއ ނާފ ކ ރެވޭިޙާލަތ ގައިިކަމަށާއިި

ިއެ ިލިބިގެންިކޯޓަށް ިއިޚްތިޞާޞް ިބެލ މ ގެ ިިމައްސަލައެއް ިނ ބެލޭނެކަމަށް ިކޯޓަށް ިއެމައްސަލަ ިކަނޑައަޅައި ިނންާމިނ ވާކަމަށް
ި.ފައިވެއެވެވިކ ރެވިާދނެކަމަށްިމިސަރކިއ ލާގައިިބަޔާންކ ރެިނާފ ނިންމ ންިއިސްތިއ 

 އ ޞޫލ ތައްި

ސ ޕްރީމ2014ިް ދެިއ ޞޫލަކީ،ިވަނަިއަހަރި  ޑިޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޖ ޑީޝަލްިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންިހިންގ މާެބޭހިިކޯޓ ންިނެރ ނި 

 ވެ.ިިއަނެއްިކޯޓަށްިބަދަލ ކ ރ މާބެހޭިއ ޞޫލެިދަށ ިކޯޓ ތަކ ގެިފަނިޑޔާރ ންިއަމިއްލައަށްިއެދިގެންިއެއްިކޯޓ ންއިިއ ޞޫލާ

ޑިޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޖ ޑީޝަލްިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންިހިންގ މާބެހޭިއ ޞޫލ ގެިދަށ ންިޑިޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޖ ޑީޝަލްިމީގެތެރެއިންި
ޞޫލ ތަކާިއެއްޮގތްާވިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންިހިނގަމ ންާދނީިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިފަނޑިޔާރ ންގެިމަޖިލީހ ންިަކނޑައަޅާިސިޔާސަތާއިިއ 

ިމަތިންކަމަށާ ިގޮތ ގެ ިއެކަން ިފަނޑިޔާރަކި އި ިކަނޑައަޅާ ިމަޖިލީހ ން ިފަނޑިޔާރ ންގެ ިކޯޓ ގެ ިސ ޕްރީމް ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައި
އްވެސްިއަދިިމިފަދައިންިކަނޑައެޅޭިފަނޑިޔާރ ގެިމަސްއޫލިއްޔަތ ތަިފައިވެއެވެ.ކ ރެވިމަށްިމިއ ޞޫލ ަގއިިބަޔާންޢައްޔަނ ކ ރެވޭނެކަ

ިިމިއ ޞޫލ ގައިިބަޔާންކ ރެވިފައިވެއެވެ.

ކޯޓ ތަކ ގެިފަނޑިޔާރ ންިއަމިއްލައަށްިއެދިގެންިއެއްިކޯޓ ންިއަނެއްިކޯޓަށްިބަދަލ ކ ރ މާބެހޭ އ ޞޫލަކީިދިވެހިރާއްޖޭގެިދަށ ިިދަށި 
ިކޯޓ ންިއަނެއްިކޯަޓށްިވަނަިމާއްދާެގިދަށ ންިއަމިއްލައަްށިއެދިގެންިެއއ47ިިްކޯޓެއްގެިފަނޑިޔާރަކ ،ިފަނޑިޔާރ ންގެިޤާނޫނ ެގި

ިއެަފނޑިޔާރ  ިއެދ މ ން، ިޢަމަލ ކ ރަްނޖެހޭގޮތްބަދަލ ކ ިބަދަލ ވާން ިމިއ ޞޫލ ިިބަޔާންކ ރާރ މ ގައި ިއ ޞޫލެވެ. ިފަނޑިޔާރަކި  ގައި
ި ިކޯޓަކަށް ިކަމައެހެން ިކޯޓަށް ިސ ޕްރީމް ިދިވެހިރާއްޖޭެގ ިހ ށަހަޅާީނ، ިބަޔާންޮކށް ިސަަބބ  ިބޭނ ންވާ ށްިބަދަލ ވ މަްށ

ިއަދިބަޔާންކ ރެވި ިިފަނޑިޔާރ ިފައިވެއެވެ. ިއަޣ ލަބިއްޔަތ ން ިމަޖިލީހ ގެ ިފަނޑިޔާރ ންގެ ިކޯޓ ގެ ިސ ޕްރީމް ނިންާމިބަދަލ ކ ރާނީ
 .ފަިއވެއެވެބަޔާންކ ރެވިިކަމަށްމަޖިލީހ ގެިހ ށަެހޅ މަކަށްިޖ ޑީޝަލްިސަރވިސްިކޮމިޝަނ ންިނިންމ މަކ ންިއެި

ި
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 ޤަވާޢިދ ި

ިރަ ިޙައްޤ ތައް ިއަސާސީ ިރައްޔިތ ންގެ ިނެގެހެއްޓ މަށާއިިދިވެހި ިޤާނޫނ އަސާސީ ިޖ މްހޫރިއްޔާގެ ިދިވެހިރާއްޖޭގެ އްކާތެރިކޮށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެިޖ މްރޫހިއްޔާގެިއެންމެހައިިސަރަހައްދ ތަކ ގައިިޤާނޫނ ގެިވެރިކަންިކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައިިއަމިއްލަިއިސްނެގ މަށްި

2014ިބަޔާންކ ރެވިފައިވާިޤަވާޢިދެއްިކ ރަންވީިއ ޞޫލ ތަށްިިބެލ މ ގައިިރިޢާޔަތްސ މޯޓޯިޤަޟިއްޔާތައްިސ ޕްރީމްިކޯޓ ންިބަލާި
ިއެކ ލަވާލާފައިވެއެވެ.ިވަނަިދ ވަހ 06ިފެބްރ ވަރީި

2014ިިިއަދި 20ިިމެއި ިދ ވަހ  ިވަނަ ިއެކ ލަވާލި ިކޯޓ ން ިޕްރޮގްރާމްތަކ ގައިިސ ޕްރީމް ިތަމްރީން ިބޭއްވޭ ިބޭރ ގައި ރާއްޖެއިން
ތަމްރީންިޕްރޮގްރާމްތަކަކީިޝަރ ޢީިދާއިރާއަށްިބޭނ ންިތަމްރީންތަކަަކްށިއެފަދަިިދ ގައިރާއިންިބައިވެރިވ މާެބހޭިޤަވާޢިޝަރ ޢީިދާއި
ިޕްރޮގް ިކަމ ގަނ ވަތަ ިވާންާވނެ ިރާމްތަކަކަށް ިވަރކްޝޮޕް/ިސެމިނަރ،ިކޮންފަރެންްސިއާއި ިމ ވައްޒަފަކަށް ިނ ވަތަ ފަނޑިޔާރަކަށް

ިބައިވެ ިތަމްީރްނިޕްރޮގްރާމްތަކ ގައި ިބައްދަލ ވ ންތަކާއި ިގެންގ ޅެންވާނެިފަދަ ިއ ޞޫލެއް ިހަމަހަމަ ިދިނ މ ގައި ރިވ މ ގެިފ ރ ޞަތ 
ިވަރކްޝޮޕް/ިސެމިނަރ ިއިތ ރ ން ިމީގެ ިއަދި ިކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. ިތަމްރީންި، ކަމ ގައި ިބައްދަލ ވ ންތަކާއި ިފަދަ ކޮންފަރެންސް

ި ިސ ޕްރީމް ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިކަނޑައަޅާނީ ިދާއިރާތައް ިބައިވެރިވާނެ ިޤާވާއިދ ގައިިޕްރޮގްރާމްތަކ ގައި ިމި ކޯޓ ންކަމ ގައިވެސް
      ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ޝަރ ޢީިއަގ ކ ރ މާބެހޭިޤަވާޢިދ ގައ01ިިިޖޫނ2014ިިް ދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމްިކޯޓ ންިނެރ ނި  ޝަރ ޢީިކޯޓ ތަކަށްިވަނަިދ ވަހި 
ިކަނޑައަޅަން ިއަގެއް ިޝަރ ީޢ ިތަެކތީގެ ިތަންަތނާއި، ިގ ޅިގެްނ ިމައްސަލަތަކާއި ިޢަމަލ ކ ރާނޭިހ ށަހެޅޭ ިޙާލަތ ގައި ިޖެހިއްެޖ

 ގެނެވިފައިވެއެވެ.ޞްލާޙ ފ ރަތަމަިއިޤަވާޢިަދށްިިމިވަނަިދ ވަހި 15ިޖ ލައ2014ިިިިއަދިިކ ރެވިފައިވެެއވެ.ބަޔާންިއިޖ ރާޢާތ ތައް

އިިޙ ރ މަތްިދަރާނ މ ގައިިޝަރީޢަތަށްިއެޅޭިހ ރަސްތައްިނައްތާލައިިކޯޓ ގެިޤަޢަދ ލ ިއިންޞާފ ިޤާއިމްކޮށްދިއަދިިމީގެިއިތ ރ ންި
ިިމަށްޓަކައިހިފެހެއްޓ  ިޤަވާޢިދ ގައި ިރައްކާތެރިކ ރ މާބެހޭ ިޙ ރ މަތް ިކޯޓ ގެ ިއެކ ލަވާލި ިކޯޓ ން ިސ ޕްރީމް ކޯޓ ތަކާިއިދިެވހިރާއްޖޭގެ

ިބެހޭގޮތ ން ިމިންގަނިގެކޯޓ ިކޯޓ ތަކ ގައިިހިނގަމ ންދާިޝަީރޢަތްތަކާ ިފާޅ ކ ރެވޭ ިޚިޔާލ  ިބޭރ ގައި ިކޯޓ ން ިނ ވަތަ ޑި އެތެޭރގައި
އެކ ލަވާލެވިިޢާއްމ ކ ރެވިފައިވަނީިިކަނޑައަޅާ ިވަނަިދ ވަހ އެވެ.24ިިޖ ލައ2014ިިިފައިވެއެވެ.ިމިޤަވާޢިދި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމްިކޯޓ ންިޢާއްމ ކ ރ21ިިިއޮކްޓޯބަރ2014ިިއަދިި ދިވެހިރާއްޖޭގެިކޯޓ ތަކ ންިޙައްދ ޖެހ މަށާއިިވަނަިދ ވަހި 
ި ިޙ ކ މްތައް ިކ ރ މަށްކ ރާ ިޤަވާޢިތަޢ ޒީރ  ިބެހޭ ިޙ ކ މްތައްިިދ ގައިތަންފީޒ ކ ރ މާ ިކ ރާ ިތަޢ ޒީރ ކ ރ މަށް ިނ ވަތަ ޙައްދ ޖެހ މަށް

ިރެވޭނެިގޮތްތަކާއިިއެފަަދިޙ ކ މްތައްިތަންފީޛ ކ ރ މ ގައިިރިޢާޔަތްކ ރަންޖެހޭިކަންތައްތައްިބަާޔންކ ރެވިފައިވެއެވެ.ތަންފީޒ ކ 

ސިޓީތައްި  ޢާއްމި 

2014ިި ިސ ޕްރ25ިީމެއި ިދ ވަހ  ިވަނަ ިކޯޓ ން ިޢާއިލާއާބެހ2014ިިޭމް ިސިޓީގައި ިއާއްމ  ިފ ރަތަމަ ިއެކ ލަވާލި ިއަހަރ  ވަނަ
ކ އްޖާގެިޢ މ ރ ންިިިއިންިގެި)ހ(65ިޤަވާޢިދ ގެިއެިިވަނަިމާއްދާގެިދަށ ނ3ިިްޤަވާޢިދަށްިގެނެވ ނ ިފ ރަތަމަިިއޞްލާޙ ގެި

ިޚަރ18ިަ ިކ އްޖާގެ ިފ ރެންދެން ިޚަރަދ ިއިދާއަހަރ  ިބެލ މ ގެ ިިނަގައިކ އްޖާ ިއަދި ިބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ. ޢާއިލާއާބެހޭިދެވޭގޮތް
ޢާއްމި ިމިިޑައެޅ މ ގައިިރިޢާޔަތްކ ރައްވާނީިގައިދެވޭިޢަދަދ ިކޯޓ ތަކ ންިކަނގެި)ހ(ިގެިދަށ ންިމަދ ވެގެންިނ65ިަޤަވާޢިދ ގެި

ި.މިިޢާއްމ ިސިޓީއިންިއަންގާފައިވެއެވެިއ ޞޫލަށްކަމ ގައިސިޓީގައިިބަޔާންކ ރާި
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ސ ޕްރީމްކޯޓ ންިއެކ ލަވާލ04ިިިިސެޕްޓެމްބަރ2014ި ދިވެހިރާއްޖޭގެިއިިވަނަިއަހަރ ގެިދެވަނަިޢާްއމ ސިޓީގ2014ިަވަނަިދ ވަހި 
ވަނަިމާއްދާގެިދަށ ންިޢަދ ލ ިއިންޞާފ ިޤާއިމްކ ރ މ ގެިއެްނމެިއިސްފަރާތަކީިސ ޕްރީމ141ިިްޖ މްހޫރިއްޔާގެިޤާނޫނ އަސަސީގެި

ިސ ޕްރީމްކޯ ިދިވެހިރާއްޖޭެގ ިނަންބަރ ކޯޓ ކަމަށްވެފައި، ިސަރކިއ ލަރ ިފަނޑިޔާި SC/2011/03ޓ ގެ ިދަށ ން ރ ންިގެ
ކޯޓ ގެިިތަނާޒ ލްވ މާބެހޭިޤަވާޢިދ ތަކާއިިެއފަދަިމައްސަލަތައްިބަލާނެިފަާރެތއްިހަމަޖައްސާނެިއ ޞޫލެއްިކަނޑައެޅ މަކީިސ ޕްރީމް

ިކަނޑައަޅާ ިމަމަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ިމެޖިސްޓްރޭޓަކ  ިބަލަމ ންދާ ިމައްސަލަ ިއެފައިވާތީ ިވެއްޖެނަަމ، ިތަނާޒ ލް ިއްސަލައަކ ން
ިއަންގާފައިވެއެވެ.މައްސަލައެއްިބެލ މަށްިމެޖިސްޓްރޭޓަކ ިހަމަޖެއްސ މަށްިލިޔާނީިސ ޕްރީމްިކޯޓަށްިކަމ ގައިި

 ތަނާޒ ލްވިިމައްސަލަތައްި

ި ިއެދިފައިވ މ ން ިތަނާޒ ލ ވ މަށް ިމައްސަލަތަކ ން ިމެޖިސްޓްރޭޓ ން ިކޯޓ ތަކ ގެ ންިފަނޑިޔާރ މެޖިސްޓްރޭޓް

ިތަނާޒ ލްވ މާބެހޭިޤަާވޢިދ ތަކާިއ ސޫލ ތަކަށްިރިޢާޔަތްކ ރެވިިދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމްކޯޓ ގެިފަނޑިޔާރ ންގެިމަޖ ލީހ ގެިހ އްދައާއެކި 

ިދެވިފައިވެއެވެ.ތަނާޒ ލ ވ މ ގެިހ އްދަިވަނަިއަހަރ 2014ިިންނަށްިމެޖިސްޓްރޭޓ 30ި
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ިޤައ މ ތަކ ގެި ިއެހެން ިކ ރިއަރާފައިވާ ިތަރައްޤީކ ރ މާއި، ިއިތ ރަށް ިދާއިރާ ިޝަރ ޢީ ިކޯޓާއި ސ ޕްރީމް

ވަނަިއަހަރ ވެސްިއެކިިޖަލްސާތަކާއިިސެމިނަރ2014ިިޖ ޑީޝަރީތަކ ގެިތަޖ ރިބާތައްިދެެނގަނެިތަޖ ރިބާިހިއްސާކ ރ މ ގެިއަމާޒ ގައިި

ިކޯޓ ގެިފަރާތ ންިވަނީިބައިވެރިވެަފއެވެ.ިމިިޕްރޮގްރާމްތައްިތިރީގައިިއެވަނީއެވެ.އަދިިވޯކްޝޮޕްތަކ ގައިިސ ޕްރީމްި

އެކިިޕްރޮގްރާމްތައް: ިރާއްޖެއިންިބޭރ ގައިިބޭއްވ ނި 

ި

 ިިފަނޑ ިއަލްއ ސްތާޛް ިއޮނަރަބަލް ިބްދ ިޢަިޔާރ  ި"هللا ި ިޖަޖަސް،8ިިއަރީފް ިފޯރ ިވޯކްޝޮޕް ިރީޖަނަލް ވަނަ

އިންިސައ ތްިއޭޝިއާިއޮންިއިފެކްޓިވްލީިކައ ންޓަރިންގްިޓެރަރިޜަމް"ިިޕްރޮސެކިއ ޓަރސްިއެންޑްިޕޮލިސްިއޮފިސަރސްި

 ގައިިބައިވެރިވެިވަޑައިގަތ މަށްިސިންގަޕޫރަށްިކ ރެއްވިިދަތ ރ ފ ޅ .

"2014ިއޭޕްރީލ17ިިްއިނ2014ިިްއޭޕްރީލ15ިިް ވަނަިރީޖަނަލ08ިިްގެިނިޔަލަށްިސިންގަޕޯރގައިިބޭއްވ ނި 

ސްިއެންޑްިޕޮލިސްިއޮފިސަރސްިއިންިސައ ތްިއޭޝިއާިއޮންިއިފެކްޓިވްލީިކައ ންޓަރިންްގިވޯކްޝޮޕްިފޯރިޖަޖަސް،ިޕްރޮސެކިއ ޓަރ

އޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛްިޢަބްދ  މިިވޯކްޝޮފަީކިهللاިޓެރަރިޜަމް"ިގައިިމިިކޯޓ ގެިފަނޑިޔާރި  އަރީފްިބައިވެރިވެިވަޑަިއގެންނެވިއެވެި.

ިކައ ންަޓރ ިނޭޝަންސް ިއެކްޒެކި-ޔ ނައިޓެޑް ިކޮމިޓީ ިކޯޕަރޭޓިވްިޓެރަރިޜަމް ިސެންޓަރިއޮން ިގްލޯބަްލ ިއާއި ިޑިރެކްޓޮރޭޓް އ ޓިވް

ސެކިއ ރިޓީިއަދިިއިންސްޓިޓިއ ޓްިއޮފްިސައ ތްިއޭޝިއަންިސްޓަޑީސްިއޮފްިދިިނެޝަނަލްިޔ ނިވާރސިޓީިއޮފްިސިންގަޕޯރިއިންި

ިސާކް ިވޯކްޝޮޕެކެވެ. ިބޭއްވެވި ިއެހީގައި ިސަރ ކާރ ގެ ިއެމެރިކާ ިައދި ިޑެންމާކް ިޤަޢ މ ތަކ ންިއިންތިޒާމްކޮށްގެން ިހ ރިހާ ގެ

ިގޮތްތަްއި ިޢަމަލ ކ ރަންވީ ިގެންދިއ މ ގައި ިކ ރިއަށް ިމައްސަލަތައް ިގ ޅޭ ިޓެރަރިޜަމާ ިވޯކްޝޮޕްގައި ިމި ބައިވެރިވެފައިވާ

ިމަޝްވަރާކ ރެވިގެންިދިޔައެވެ.

ި
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 ި ޢަބްދ އަޙްމަދި  އޮނަރަބަލްިޑރި. ނެބަލްިދީދީިި"އެންވަޔަރމެންޓަލްިޖަސްޓިސްިއެންޑްިސަސްޓެއިިهللاިފަނޑިޔާރި 

އަިގްލޯބަލްިސިމްޕޯސިއަމްިއޮންިއެންވަޔަރމެންޓަލްިރޫލްިއޮފްިލޯ"ިގައިިބައިވެރިވެިވަޑައިގަތ މަށްިި–ޑިވެލޮޕްމަންޓްި

ިނައިރޯބީ،ިކެންޔާއަށްިކ ރެއްވިިދަތ ރ ފ ޅ .

24ިި ިއެންޑ2014ިިްޖޫން ިޖަސްޓިސް ި"އެންވަޔަރމެންޓަލް ިބޭއްވ ނ  ިނައިރޯބީގައި ިކެންޔާގެ ގައި

އަިގްލޯބަލްިސިމްޕޯސިއަމްިއޮންިއެންވަޔަރމެންޓަލްިރޫލްިއޮފްިލޯ"ިގައިިފަނޑިޔާރ ިޑރ.ިި–ިޑިވެލޮޕްމަންޓްިސަސްޓެއިނެބަލް

ޢަބްދ  މިިދަތ ރ ފ ޅ ގައިިފަނޑިޔާރ ގެިއަރިހ ގައިިވަޑައިގެންނެވީިމިިކޯޓ ގެިއެސިސްޓެންޓްިهللاިއަޙްމަދި  ދީދީިބައިވެރިވެިވަޑައިގަތެވެި.

ނޭޝަންސްިއެންވަޔަރމެންޓްިއެސެމްބްލީގެިފ ރަތަމަިސެޝަންގެިގޮތ ގައިިބޭއްވ ނ ިިޑްޔ ނައިޓެިޢާތިކާިއިބްރާހީމެވެ.ިޑިރެކްޓަރ

ިމިިސިމްޕޯސިއަމްއަކީިތިމާވެށިިރައްކާތެރިކ ރ މާބެހޭިޤާނޫނ ތަަކށްިޭހލ ންތެރިކ ރ ވައިިއަދިިމިިދާއިރާގައިިއިތ ރަށްިތަރައްޤީިހޯދޭނެ

ސިމްޕޯސިއަމްއެކެވެ މިިސިމްޕޯސިއަމްގައިިމިިމަޢ ޟޫއާގ ޅޭގޮތ ންިމިކަމ ގެިމާހިރ ންގެިލެކްޗަރތަކާއިިގޮތްތައްިހޯދ މަށްިބޭއްވ ނި  .ި

 އެކިއެކިިޤައ މ ތަކ ގެިތަޖ ރިބާިހިއްސާކ ރެވިގެންިދިޔައެވެ.ި

ި

 ި ިޢަބްދ ިމ ޙައްމަދ  ިއާދަމް ިއަލްއ ސްތާޛް ިއޮނަރަބަލް ި"ފަނޑިޔާރ  ިޗީފ09ިިްهللا ިއޭޝިއާ ިސައ ތ  ވަނަ

ންިއެންވަޔަރަމަންޓަލްިޖަސްޓިސް"ިގައިިބައިވެރިވެިވަޑައިގެންނެވ މަށްިކޮލޮމްބޯއަށްިޖަސްޓިސަސްިރައ ންޑްޓޭބަލްިިއޮި

ިކ ރެއްވެވިިދަތ ރ ފ ޅ .

"2014ިއޮގަސްޓ9ިިްއިނ2014ިިްއޮގަސްޓ8ިިް ވަނަިސައ ތި 09ިއަށްިސްރީލަންކާގެިކޮލޮމްބޯގައިިބޭއްވ ނި 

ިއެންވަޔަރަަމންޓަ ިއޮން ި ިރައ ންޑްޓޭބަލް ިޖަސްޓިސަސް ިޗީފް ިއޮނަރަބަލްިއޭޝިއާ ިފަނޑިޔާރި ިކޯޓ ގެ ިމި ިގައި ިޖަސްޓިސް" ލް

ޢަބްދ  ބައިވެރިވެިވަޑައިގަތެވެ.ިމިިރައ ންޑްޓޭބަލްގައިިފަނޑިޔާރ ގެިއަރިހ ގައިިވަޑައިގެންނެވީިهللاިއަލްއ ސްތާޛްިއާދަމްިމ ޙައްމަދި 

ިއޮި ިލީގަލް ިއެސިސްޓެންޓް ިކޯޓ ގެ ިިމ ިޝަރީފާއި ިޢައްބާސް ިއަލްއ ސްާތޛް ިފަނޑިޔާރ  ިމިިހައިކޯޓ ގެ ިހައިދަރެވެ. ިފސަރިރައ ފާ

ިޙައްލ ކ ރ މ ގައިި ިމައްސަލަތައް ިތިމާވެށީގެ ިޖ ޑީޝަރީތަކ ން ިއޭޝިއާގެ ިސައ ތ  ިމަޤްޞަދަކީ ިމައިގަނޑ  ރައ ންޑްޓޭބަލްގެ

ބަލްގައިިދެމެހެއްޓެނިވިިތަރައްޤީއަށްިފަހިވާނެގޮތަށްިމައްސަލަތައްިހައްލ ކ ރ މަށްިޖ ޑީޝަރީތައްިބާރ ވެރިކ ރ ވ މެވެ.ިމިިރައ ންޑްޓޭ

ިޮކބައިކަމާއިި ިގޮންޖެހ ންތަކަކީ ިއެކަންކަަމށްހ ރި ިގޮތްތަކާއި ިކ ރިއަށްގެންާދނެ ިމައްސަލަތައް ިތިމާވެީށގެ ިސަބަބ ްނ ބައިވެރިވ މ ގެ
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ިކ ރެވިދާެނި ިހިންގ މަށް ިއެކަޭށނަގޮތ ަގއި ިއެންމެ ިއެކަންކަން ިބަދަލ ކ ރެވި ިޚިޔާލ  ިޮގތްތަކާމެދ  ިޙައްލ ކ ރެވޭނެ އެކަންތައްތައް

 ތައްތައްިއެނގިގެންދިޔައެވެ.ކައް

 ިްިޖ ޑީޝަލ ިރީޖަނަލް ިއެނ އަލް ި"ސެކަންޑް ިމ ޙައްމަދ  ިޙަމީދ  ިއަލީ ިއަލްއ ސްތާޛް ިއޮނަރަބަލް ފަނޑިޔާރ 

ިި-ކޮންފަރެންސްި ިޓްރައަލްސް ިޓިމޯރިި–ޓެރަރިޜަމް ިބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވ މަށް ިގައި ިޕަރސްޕެކްޓިވް" ިޖަޖަސް އަ

ިރ ފ ޅ .ލެސްޓޭގެިޑިލީއަށްިކ ރެއްވިިދަތ ި

26ިި 2014ިިއޮގަސްޓް 28ިިއިން ިބޭއްވ ނ 2014ިިއޮގަސްޓް ިޑިލީގައި ިލެސްޓޭގެ ިޓިމޯރ ިނިޔަލަށް ގެ

އަިޖަޖަސްިޕަރސްޕެކްޓިވް"ިގައިިމިިކޯޓ ގެިި–ޓެރަރިަޜމްިޓްރައަލްސްިި-"ސެކަންޑްިއެނ އަލްިރީޖަނަލްިޖ ޑީޝަލްިކޮންފަރެންސް

މ ޙަ އޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްާތޛްިއަލީިޙަމީދި  މިދަތ ރ ފ ޅ ގައިިފަނޑިޔާރ ގެިއަރިހ ގައިިފަނޑިޔާރި  ބައިވެިރވެިވަޑައިގެންނެވިއެވެި. އްމަދި 

ހ ޝާމްިއާއިިިމިިކޯޓ ގެި ވަޑައިގެންނެވީިޑިޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޖ ޑީޝަލްިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެިއިންސްޕެކްޓަރިޖެނެރަލްިއަޙްމަދި 

ިޤައ މ  ިޑިރެކްޓަރިޢާތިާކިއިބްރާހީމްއެވެ.ިސާކްގެ ިމިިއެސިސްޓެންޓް ިބައިވެރިވި ިއެމެރިކާއިން ިއިތ ރ ން ިޓިމޯރިލެސްޓޭގެ ަތކާއި

ިޕްރޮސެކިއ ޓަރަލްި ިއޮވަރސީސް ިއޮފް ިއޮފީސް ިޖަސްޓިސްގެ ިއޮފް ިޑިޕާޓްމަންޓް ިއެމެރިކާގެ ިއިންތިޒާމްކޮށްފައިަވނީ ކޮންފެރެންސް

ލެވިފައިވަނީިޓެރަރިޜަމާގ ޅޭގޮތ ންިކ ރެވޭިޑިވެލޮޕްމަންޓްިއެންޑްިޓްރެއިނިންި)އޮޕްޑާޓް(ިއިންނެވެ.ިމިިކޮންފަރެންސްގައިިއަލިއަޅ ވާ

ޝަރީޢަތްތައްިކ ރިއަށްިގެންދާނެިގޮތްތަކާއި،ިފަނޑިޔާރ ންގެިޕާރސަނަލްިތްރެޓްިމެނޭޖްމަންޓާއިިއަދިިކޯޓްރޫމްިސެކިއ ރިޓީއަށެވެ.ި

ިޤަޢ މ ތަކާއި ިއެހެނިހެން ިސާކްގެ ިގ ޅޭގޮތ ން ިމަޢ ޟޫއާ ިސަބަބ ން ިބައިވެރިވ މ ގެ ިކޮންފަރެންސްގައި ިއަދިިމި ިޓިމޯރިލެސްޓޭ

 އެމެރިކާގެިތަޖ ރިބާއާއިިއަދިިހިޔާލ ތައްިއެނގިގެންދިޔައެވެ.

ި

 ި އޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛްިޢަބްދ "هللاިފަނޑިޔާރި  ވަނަިލޯއޭޝިއާިކޮންފަރެންސް"ިގައިިބައިވެރިވ27ިިެސަޢީދި 

ިވަޑައިގެންނެވ މަށްިތައިލޭންޑްގެިބެންކޮކަށްިކ ރެއްވިިދަތ ރ ފ ޅ .

2014ިިއޮކްޓޫބަރ3ިި ި"2014ިއޮކްޓޫބަރ6ިިއިން ިބޭއްވ ނ  ިބެންކޮކްގައި ިތައިލޭްނޑްގެ ވަނ27ިިައަށް

ިޢަބްދ  ިއަލްއ ސްތާޛް ިއޮނަރަބަލް ިފަނޑިޔާރ  ިކޯޓ ގެ ިމި ިކޮންފަރެންސް"ިގައި ިމިިهللاިލޯއޭޝިއާ ިބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. ސަޢީދ 

ޔާސިރެވެ.ދަތ ރ ފ ޅ ގައިިފަނޑިޔާރ ގެިއަރިހ ގައިިވަޑައިގެންނެވީިމިިކޯޓ ގެިކޯޓްިމާ ދ ނިޔޭގެިއެކިިޤައ މ ތަކ ގެިި ސްޓަރިއަޙްމަދި 

ިހިޔާލި  ިގ ޅޭގޮތ ން ިކަންކަމާ ިއެކިއެކި ިދިމާވާ ިބޭފ ޅ ންނަށް ިދާއިރާގެ ިޤާނޫނީ ިކޮންފަރެންސަކީ ިމި ިބައިވެރިވާ ިމާހިރ ން ފަންނީ
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ލަތައް،ިެޓކްސް،ިހިއ މަންިރައިޓްސްިބަދަލ ކ ރެވިގެންދިޔަިކޮންފަރެންެސކެވެ.ިބޭންކިންިއާއިިފަިއނޭންސް،ިވަޒީފާއާިބެހޭިމައްސަ

 އަދިިތިމާވެއްޓާގ ޅޭިގޮތ ން،ިމިިކޮންފަރެންސްގައިިވާހަކަދެކެވިިއެކިިޤައ މ ތަކ ގެިތަޖ ރިބާިހިއްސާިކ ރެވިގެންިދިޔައެވެ.

 ި ިޢަބްދ ިއަލްއ ސްތާޛް ިއޮނަރަބަލް ިފަނޑިޔާރ  ިޢާދަމްިهللا ިއަލްއ ސްތާޛް ިއޮނަރަބަލް ިފަނޑިޔާރ  އަރީފްއާއި،

ި ިޢަބްދ هللاިޢަބްދ ިމ ޙައްމަދ  ިއަޙްމަދ  ިޑރ. ިއޮނަރަބަލް ިފަނޑިޔާރ  ިއަޙްމަދި هللاިއާއި ިޑރ. ިފަނޑިޔާރ  ިއަދި ދީދީ

ިވަޑައިގެންނެވ މަށްި ިބައިވެރިވެ ިގައި ިއިންޑިޕެންޑެންސް" ިޖ ޑީޝަލް ިއޮން ި"ސިމްޕޯސިއަމް ިޢަދ ނާނ  މ ޢ ތަސިމް

ިއޮސްޓްރޭލައާގެިބްރިސްބޭންއަށްިކ ރެއްވިިދަތ ރ ފ ޅ .

ގެިނިޔަލަށްިއޮސްޓްރޭލިއާގެިބްރިސްބޭންގައިިބޭއްވ ނ 2014ިިޑިސެމްބަރ5ިިއިނ2014ިިްޑިސެމްބަރ3ިި

ގައިިބައިވެރިވެިވަޑައިގަތ މަށްިމިިކޯޓ ގެި ފަނޑިޔާރ ންިކަމަށްވާިފަނޑިޔާރި 4ި"ސިމްޕޯސިއަމްިއޮންިޖ ޑީޝަލްިއިންޑިޕެންޑެންސްި"

އޮނަރަބަިهللاިއޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛްިޢަބްދ  ޢަބްދ އަރީފްއާއި،ިފަނޑިޔާރި  އާއިިފަނޑިޔާރި هللاިލްިއަލްއ ސްތާޛްިޢާދަމްިމ ޙައްމަދި 

ޢަބްދ  އަޙްމަދި  އޮސްޓްރޭލިއާއަށްިهللاިއޮނަރަބަލްިޑރި. މ ޢ ތަސިމްިޢަދ ނާނި  އޮނަރަބަލްިއަލްއ ސްތާޛްިއަޙްމަދި  ދީދީިއަދިިފަނޑިޔާރި 

ިވަޑައިގެންނެވީ ިއަރިހ ގައި ިފަނޑިޔާރ ންގެ ިދަތ ރ ފ ޅ ގައި ިމި ިޑިރެކްޓަރިޢާތިކާިިދަތ ރ ކ ރެއްވިއެވެ. ިއެސިސްޓެންޓް ިކޯޓ ގެ މި

ިކޮމަންވެލްތ ްނި ިައމާޒ ކޮށްގެން ިފަނޑިޔާރ ންނަށް ިކޯޓ ގެ ިސ ޕްރީމް ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިސިމްޕޯސިއަމްއަކީ ިމި އިބްރާހީމެވެ.

ސި މްޕޯސިއަމްއެކެވެ.ިކ އީންސްލޭންޑްިދިިފެޑެރަލްިކޯޓްިއޮފްިއޮސްޓްރޭލިއާިއާއިިގ ޅިގެންިއޮސްޓްރޭލިއާގެިބްރިސްބޭންގައިިޭބއްވ ނި 

ިކަންކަމާމެދ ި ިފަދަ ިކޮރަޕްޝަން ިޖ ޑީޝަލް ިއަދި ިކޮންޓެމްޕްޓް ިކޯޓް ިއާއި ިކޮންޑަކްޓް ިޖ ޑީޝަލް ިސިމްޕޯސިއަމްގައި މި

ިެގި ިކ އީންސްލޭންޑް ިގ ޅޭގޮތ ން ިއިންޑިޕެންޑެންސްއާ ިޖ ޑީޝަލް ިސަބަބ ން ިސިމްޕޯސިއަމްގެ ިމި ިދިޔައެވެ. މަޝްވަރާކ ރެވިގެން

ިޕަ ިކޯޓާއި ިބޮޑެތިިފެޑެރަލް ިޖ ޑީޝަރީއަށް ިދިވެހިާރއްޖޭގެ ިލިބި ިހިޔާލ ތައް ިތަޖ ރިާބއާއި ިފަނޑިޔާރ ންގެ ިނިއ ގިނީގެ ޕ އަރ

ިކ ރިއެރ ންތަކެއްިލިބިގެންދިޔައެވެ.
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 އ އްތަމަިފަނޑިޔާރާއިިރާއްޖޭންިބޭރ ގެިވަފ ދ ތަކާިއެކ ގައިިބޭއްވިފައިވާިބައްދަލ ވ ންތައް.

ރިޑޭވިޑްިއެމް.ސީިލަޗްލަންިކަރްިއަދިިޑެޕިއ ޓީިރެސިޑެންޓްިރިޕްރެސެންޓޭޓިވްިއ.ދިގެިރެސިޑެންޓްިކޯޑިނޭޓަރިމިސްޓަ .1

 މިސްިއަސޫޒާިކ ބާޓޯިއާއެކ ިއިންޓްރޮޑަކްޓަރީިމީޓިންގްިއެއްިބޭއްވ ނެވެ.

ިދި .2 ިަދށ ން ިއެންގޭޖެމަންޓްގެ ިކ ރިއަށްދާ ިދެމެދ  ިދިވެހިރާއްޖެއާ ިހަރ ދައ.ދ.ިއާއި ިޑިމޮކްރަސީ ކ ރ މ ގެިނާވެހިރާއްޖެއާއި

ިއޮފްިގޮ ިޑިޕާޓްމަންޓް ިގެ ިއ.ދ ިބައްދަލ ވ މެއް ިމަޝްވަރާ ިގ ޅޭގޮތ ން ިފޯރ ކޮށްދިނ މާ ިއެހީތެރިކަން ިއިން ިއ.ދ ތ ން

ޕޮލިޓިކަލްިއެފެއާޒްގެިޑިރެކްޓަރިއޮފްިރީޖަނަލްިބިއ ރޯިފޮރިއޭިޝއާިއެންޑްިދަިޕެސިފިކްިމިސްިމަރީިޔަމަޝިދާިއާި

 އެކ ިބައްދަލ ވ މެއްިބޭއްވ ނެވެ.

ިލީ .3 ިގ ތ ރީކޮމަންވެލްތ ގެ ިއެޑްވައިޒަރިމިސްޓަރިމާކް ިއަދިި، ގަލް ިރިނާޑޫ ިމިސްޓަރިރޭ ިމެޖިސްޓްރޭޓް ިޗީފް ޑެޕިއ ޓީ

 ޑިސްޓްރިކްޓްިޖަޖްިމިސްޓަރިޝަމީމްިޤްރައިޝީިއާއިއެކ ިބައްދަލ ވ މެއްިބޭއްވ ނެވެ.

ބައްދަލަލ ވ މެއްިބޭއްވ ނެވެ. .4  ޔ ނިސެފްގެިރީޖަނަލްިޑިރެކްޓަރިމިސްިކެރިންިހ ލްޝޮފްިއާއިއެކި 

ިފީލްޑްސް،ިކޮ .5 ިޕެޓްރިކް ިހަރ ނާ،ިޖަޖް ިމިސްޓަރިޝަޑްރަޗް ިޑިވިޜަން ިލޯ ިއޮފް ިއެޑްވައިަޒރިރޫލް ިލީގަލް މަންވެލްތ ގެ

ޑިސްޓްރިކްޓްިޖަޖްިމިސްޓަރިޝަމީމްިޤްރައިޝީި،ިބެރިސްޓަރިިމސްޓަރިއެލްގްޒެންޑަރިމިލްސްިއަދިިކޮމަންވެލްތ ެގި

 ިބޭއްވ ނެވެ.ސެކްރެޓޭރިއެޓްިކެއިޓީިމަޔޯލްިއާއެކ ިބައްދަލ ވ މެއް

 ކޮމަންވެލްތ ގެިސެކްރެޓަރީިޖެނެރަލްިމރ.ިކަމަލޭޝްިޝަރ މާިއާއެކ ިބައްދަލ ވ މެއްިބޭއްވ ނެވެ. .6

ބޭއްވިފައިވާިބައްދަލ ވ ންތައްި ިފަނޑިޔާރ ންގެިމަޖިލީހާއިިއެކި 

ޒަރިޒާނާިއާއެކި އަދިިމިސްިި،މިސްިޕެޓްރިސިއާ، އޭޝިއަންިޑިވެލޮޕްިބޭންކްިގެިފަރާތ ންިމިސްިފްރާންސެސްކޯިޓޯނެއިރި .1

 ބައްދަލ ވ މެއްިބޭއްވ ނެވެ.

 އ.ދިގެިޑެޕިއ ޓީިރެސިޑެންޓްިރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްިމިސްިއަސޫޒާިކ ބާޓޯިއާއެކ ިބައްދަލ ވ މެއްިބޭއްވ ެނވެ. .2

 މިސްިލޮލިޓާިއާއެކ ިބައްދަލ ވ މެއްިބޭއްވ ނެވެ. .3

ިޖ ޑީޝަ .4 ިދަ ިއޮފް ިއެސެސްމަންޓް ިނީޑްސް ިޓްރެއިނިންގް ިގ ޅިގެން ިއާ ިވެލިޑޭޝަންިއައިސެލްސް ިނަމ ގައި ިގެ ރީ

 ވޯރކްޝޮޕެއްިބޭއްވ ނެވެ.

ި
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ިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިއެކިިމަޝްރޫޢ ތަކާއިިޕްރޮގ ރާމްތައްިކ ރިއަށްިގެންދިއ މ ގައިިދިމާވިިގޮންޖެހ ންތައްި

ބަޖެޓްގެިދަތިކަނ2014ިިް ިވަނަިއަހަރި 

ިކަ ިބައެއް ިކ ރިަމތިވި ިއަދި ިރާވާފައިވާ ިކޯޓ ްނިކ ރަން ިސ ޕްރީމް ިއަހަރ ތެރޭ ިވަގ ތ ންމި ިިނންމ މަށްިިްނތައްތައް ކޮށް

ި ިކ ރިމަތިވީ ިދަތިތަކެއް 2014ިިބޮޑެތި ިއަހަރަށް ިވަނަ ިމިކޯޓަށް ިކ ޑަކަމ ންނެވެ. ިބަޖެޓް ިބައެއްިލިބިފައިވާ ިކ ރަންޖެހޭ ކޯޓ ގައި

ިމިގޮތ  ިއެޅ ނެވެ. ިހ ރަސްތަކެއް ިގަތ މަށް ިތަކެތިވެސް ިބައެއް ިހޯދަންޖެހޭ ިއަދި ިނ ކ ރެވ ނެއެވެ. ިކޯޓި މަރާމާތ ތައް ިސ ޕްރީމް ން

ިމައިގޭޓްގެިޖެކާއިިސ ޓާފ ންގެިސައިކޮޓަރިިހެދ މާއިިމިނޫންވެސްިއެކިއެކިިކަންތައްިހިމެނެއެވެ.

ިކޯޓ ގެިހ ސްމަޤާމ ތަކަށްިޢިލްމީިއަދިިތަޖ ރިބާިހ ރިިފަރާތްތަކ ންިއެކަށީގެންވާިވަރަށްިކ ރިމަތިިނ ލ ންި

އިސްިމަޤާމ ަތކަށްިމީހ ންިއެކަށީެގންވާިވަރަށްިކ ރިމަތިިނ ލ މ ެގިިކޯޓ ގެިމަޤާމ ތަކ ގެިތެރެއިްނިފަްނނީިހ ނަރ ޭބނ ންވާ

ިމިފަދަިމ ހިއްމ ިމަޤާމ ތަކަށްިޤާބިލްިމީހ ންިހޯދ މަށްިަދތިވެފައިވާކަންިފާހަގަިކ ރެވެއެވެ.ސަބަބ ންި

ކ ރ މ ގެިމަސައްކަތްިއެދެވޭިގޮތަކަށްިކ ރިއަށްިނ ދިއ ންި ިއޭސީިމަރާމާތި 

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

ޙަވާލ ކޮށްިއެމަސައްކަތްިކ ރިއަށްިގެންދެވިފައިވެއެވެ.2011ިިފަރާތަކާއިި ވަނައަހަރ 2014ިިއަދ2013ިިި، 2012ިވަނަިއަހަރި 

އިރ ވެސްިމިމަސައްކަތްިިނިމިފައިިނ ވާީތިމިިކޯޓ ްނިއެިަމސައް ކަތްިއަވަހަށްިނިންމ ަމށްޓަަކއިިވަރަށްިގިނަިމަސައްކަތްިނިމ ނި 

ިނ ވާކަންި ިދެވިފައި ިނިންމައި ިމަސައްކަތް ިމި ިމަސައްކަތްކޮށް ިސްޕީޑެއްގައި ިހަލ އި ިވީނަމަވެސް،ިއެކަށީގެންވާ ިކ ރެވިފައި ތަކެއް

ތައްިނ ނިމިިދިގ ދެމިގެންގޮސްފައިިވަނީިނ ކ ރެވޭތީިމަސައްކަތްފާހަގަިކ ރެވެއެވެ.ިއަދިިމިިމަސައްކަތްިއެދެވޭިހަލ ވިިމިނެއްގައިި

ިމަސައްކަތްިކ ރަމ ންިނ ދާތީކަންިފާހަގަިކ ރަމެވެ.ިިގައިއްލ ވިިފަރާތ ންިއެކަށީގެންވާިގޮތެމަސައްކަތްިޙަވާ
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 އިސާއާއިިހިނގިިޚަރަދ ިފަިިލިބ ނ ިިގޮތ ގައިިިއާމްދަނީގެި -6
ި

އ ނިިއިތ ރި 
)%( 

4201    ތަފްޞީލްި  2013 

-59.49% 38,828.00 836.5295,  އާމްދަނީގެިގޮތ ގައިިލިބ ނ ިފައިސާގެިމ ޅިިޖ މްލަ 

 ޚަރަދ ވިިފައިސާގެިމ ޅިޖ މްލަ 17,232,091.08 18,743,098.97 8.82%

ޖ މްލަިއަދަދ ތައްި  ކަންތައްތަކާއި،އެކަންތައްތަކަށްިލިބ ނި  މައިގަނޑި   އާއްމ ދަނީގެިގޮތ ގައިިފައިސާިލިބ ނި 

 ލާތ ކ ރ މ ގެިހ އްދައަށްިއެދިިހ ށަހެޅިިފޯމަށްިލިބ ނ ިވަކާި 22,500.00 14,000.00 37.78%-

 މައްސަލަިރަޖިސްޓ ރީިކ ރ މަށްިއެދިިހ ށަހެޅިިފޯމަށްިލިބ ނ ި 28,500.00 21,000.00 26.32%-

 މައްސަލައިގެިރިޕޯޓްިނެގ މަށްިއެދިިހ ށަހެޅިިފޯމަށްިލިބ ނ ި 2,984.00 2,328.00 21.98%-

 ޚ ލ ވާނަށްިއެދިިހ ށަހެޅިިފޯމަށްިލިބ ނ ިތަދައް 3,500.00 1,500.00 57.14%-

ފައިސާ ނީލަމ ގައިިތަކެތިި 15,569.76 0.00 100.00%-  ވިއްކައިގެންިލިބ ނި 

 ކ ރީއަހަރ ގެިބަޖެޓ ންިލިބ ނ ިފައިސާި 19,736.76 0.00 100.00%-
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ިޝ ކ ރ ގެިބަސްި

އ ފަންވެިވ ޖޫދަށްިއައ މާއެކ  ސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެިމަސައްކަތްިހިންގ މަްށޓަަކއިިިދިވެހިރާއްޖޭގެިސ ޕްރީމްިކޯޓި 
މިކަމަށްޓަކއިިެއފަރާތްތަކ ންިކޮށްދެއްވާފައިވާިމިްނނެތްިމަސައްކަތާއިިޚިދ މަތ  ގެިވަރަށްިގިނަިފަރާތްތަކެއްގެިއެއްާބރ ލ ންިލިބ ނެވެި.

އެގޮތ ންިއެްނމެިފ ރަތަމަިޝ ކ ރ  ވަޒަންކ ރ މަކީިކޮންމެހެންިކ ރަންޖެހޭިކަމެކެވެި. ޤާއިމ ިއަގި  އިންޞާފި  ިޙައްޤ ވެގެންވަނީިޢަދ ލި 
ި ިކީރިތިވަންތަ ިގަދަ ިދެއްވި ިތަޢ ފީޤް ިހެޔޮ ިގެންދެވ މ ގެ ިކ ރިއަށް ިހަރ ދަނާކަމާއެކ  ިކަންތައްތައް ިކ ރ މ ގެ ސ ބްޙާނަހޫިهللا

ިޤާއިމ ކ ރ މ  ިއިންސާފ  ިަޢދ ލ  ިމީޒާނ ންވަތަޢާލާއަށެވެ.ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިކަންތައްތައް ިއެންމެހައި ިބާރ ގެ ިދިޔަިިގެ ކައްސާލައިގެން
ިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާި ިކ ރީގެ ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިފަރާތްތަކެްއވެއެވެ.ިއެގޮތ ން ިގިނަ ިވަރަށް ިކޮްށފައިވާ ިމަސައްކަތް ނ ދިނ މަށްޓަކއި

އަލްފާޟިލްިިިޔާރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްިކ ރީގެއަލްއ ސްތާޛްިމައ މޫނ ިޢަބްދ ލްަޤއްޔޫމ ގެިނަންފ ޅެިފާފަހަގަކޮށްލެެވއެވެ.ިހަމައެހެންމެ،ި
ިމިހާރ ގެި ިޚާއްޞަކޮށް ިޙަސަންމަނިކާއި، ިވަޙީދ  ިމ ޙައްމަދ  ިޑރ. ިޖ މްހޫރިއްޔާ ިރައީސ ލް ިކ ރީގެ ިނަޝީދާއި ިމ ޙައްމަދ 

ިޢަބްދ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް ިއަލްފާޟިލް ިهللاިޔާ ިމަސައްކަތްޕ ޅ ތަކަކީ ިގެންދަވާ ިކޮށްދެއްވަމ ން ިޢަބްދ ލްޤައްޫޔމް ހަނދާނ ންިޔާމީން
ިތްތަކެއްިނޫނެވެ.ިފޮހެލެވޭނެިޚިދ މަ

ސ ޕްރީމްިކޯޓަށްިހ ށަހެޅިފައިވަީނިދިވެހިރާއްޖޭގެިތާރީޚ ގައިިފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭިމ ހިއްމ ،ިއަދިިރާްއޖޭގެި
ިމައްސަލަތަކެކެވެ.ި ިބެޑެތި ިގ ޅ ންހ ރި ިމަޞްލަޙަތާ ިޤައ މީ ިފަދަ ިބޭނ ންވާ ިޙައްލެއް ިކޮންމެހެން ިނެގެހެއްޓ މަށް ިޙަޔާތް ދިމިޤްރާތީ

މައްސަލަތަކާިގ ޅިގެންިކ ރަންޖެހޭިމިގޮތ ންިހ ށަހެ ދަންނަވަމެވެ.ޅ ނި  ިމަސައްކަތްތައްިކޮށްދެއްވިިއެންމެހައިިފަރާތްތަކަށްިޝ ކ ރި 

ހީވާގިިމ ވައްޒަފ ންިކޮށްދެއްވިިބ ރަިމަސައްކަތްތަކަކީިފާހަގަިކޮށްނ ލައިިދޫކޮށްެލވޭނެިސ ޕްރީމްިކޯޓ ގެި
ިމ ވައްޒަފ ން ިނޫނެވެ.ިމިގޮތ ން ިތަކެއް ިވަރަށްިމަސައްކަތް ިމ ވައްޒަފ ންނަށް ިހ ރިހައި ިތަކަށްޓަކައި ިމަސައްކަތް ިބ ރަ ިކޮށްދެއްވި

ދަންނަވަމެވެ.ި ިއިޚްލާޞްތެރިިކަމާއެކ ިޝ ކ ރި 
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