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 އިސްބަސް 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ  2015 މި ރިޕޯޓަކީ

ރީމް ކޯޓުގެ ސުޕްިދވެހިާރްއޖޭގެ ދަކީ، ޞަ. މި ރިޕޯޓުގެ މައިގަނޑު މަޤް ގޮތުގެ މައްޗަށް އެކުލަާވލާފަިއާވ ރިޕޯޓެކެވެ

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

މް ކޯޓަށް ކުރިމަތިވާ ުސޕްރީ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ފަރާތުގެ ޙައިޘިއްޔަތުން އަދާުކރަންޖެހޭ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް ައދާކުރުުމގައި

މް ކޯޓުން އަދާކުރާ ަދއުރާބެޭހ ސުޕްރީިރަމގު ބައްޓަންކުރުމުގައި ދާިއރާގެ ކު ގޮންެޖހުންތައް ޙައްލުކޮށް މި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެ

 މަޢުޫލމާތު ޙިއްސާކުުރމެވެ.

ފަިއވާނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ިމހާރު ކުަރމުންދާ މި ރިޕޯޓުގައި މަިއގަނޑު ގޮެތއްގައި ައލިއަޅުާވލާ

ތްތަކާއި، ކޯޓު ޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަވާ ގޮތާއި، އަދި ޯކޓުގެ މުހިއްމު ޑިކޯޓުގެ އޮނިަގނޑު ރޭވިފައި ،މަސައްކަތްތަކާއި

ވަނަ އަހަރު  2015ޝަރުއީ ާދއިރާ ހަރުަދނާކޮށް ތަރައްޤީކުުރމަށް  ހަރުދަާނކުރުުމގައި ދިާމވެފަިއާވ ގޮންޖެހުންތަކާއި،

 ކޯޓުގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާުކރުުމގައި ލިބިފަިއވާ ކާމިޔާބީތަކުގެ ަމއްޗަށެވެ. ކުރެވިަފއިވާ ަމސައްކަތްތަކާއި،

ގައި ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް މް ޯކޓަކީވެސް އެތަކެކޭވެސް އެއްަފދައިން ސުޕްރީޓުހަމަެއހެންމެ، އެހެން ކޯ

ވަނަ ައހަރު ހިންގިަފއިވާ ގޮތުެގ  2015އް ހުށަހެޅޭ ކޯޓަކަށްވުމާއެކު، ކޯޓަށް ހުށަހެޭޅ މައްަސލަތައް ހިމެނޭ ަމއްަސލަތަ

 މައްޗަށްވެސް މި ރިޕޯޓުގައި އަިލއަޅުވާާލފައިވާނެެއވެ.

ުކރު ުމްއދަތެއްގެ ތެރޭަގއި ިމހާ ުފރިަހަމކޮށް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމަިއދިުނމުގައި  އަދި ިމރިޕޯޓު ވަރަށް

ކޯޓުގެ މުވައްޒަުފންނަށް އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުްނމިުނން ޝުކުރު ދަންަނވަމެވެ.  މަސައްކަތްކޮށްދެްއވި ސުޕްރީމް

ސުުބޙާނަހޫ ވަތަާޢލާއަށް ޙަމްާދ هللا ނަށް ދެްއވި މާތްއަދި މި ަމސައްކަތް ުފރިަހމަކަާމއެކު ކުުރމުގެ ތަުއފީޤު އަޅުގަނޑުމެން

 ޝުކުރުުކރަމެެވ.
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 ތަޢާރަފް 

 18މްބަރ ސެޕްޓެ 2008  އިްނޞާުފގެ ތާރީޚުގައި އަދި ދީިމޤްރާޠީ ޙަޔާތުގައި ދިވެިހރާއްޭޖގެ ަޢދުލު

ޠީ މުޖުތަަމޢުތަކުގައި އެއީ އެހެނިެހން މިނިވަން ީދިމޤްރާ. ދުަވހެއްގެ ގޮތުގަެއވެފާހަގަ ުކރެވިގެން ަދނީ ވަރަށް ޚާއްޞަ 

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުޕްީރމް ، އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ދައުރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ަމފްޫހމާ އެއްގޮތަށް ދިވެިހރާއްޭޖގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓު

 .ކޯޓު އުފެދުނު ުދވަހެވެ 

  ފެށިޢަަމލު ުކރާން  ދިެވހިރާްއޖޭގައި ދުވަހު  ބުާރސްފަތި ވީ 8 އޮަގސްޓު 2008 ސަނަތުން މީލާދީ 

ޖުީޑޝަީރއަީކ  ްއޖޭގެިދވެހިރާ އެއްަފދައިން ޖުޑީޝިައރީތަކޭ މުޖުތަަމޢުތަކުގެ ދީިމޤްރާޠީ ހުިރހާ ދުނިޭޔގެ ޤާނޫނުއަާސސީން

ެގ ިދވެިހރާއްޖޭ  ވެއެވެ.މުސްތަިޤއްލުކަމާ ެއކުގައި ހިނގާނެ ުޖޑީޝަރީެއއްކަން ކަނޑައަަޅއިފަިއ  މިނިަވންކަމާއި ވެސް

 ކޮްނމެ ުއޫޞލުން ހަމަަހަމކަމުގެ ަޢދުލުެވރިކަާމއެކު ެމދުަގއި ރައްޔިތުންގެ  އެންމެހައި  ޖުޑީޝަީރއަކީ ދިވެިހރާއްޭޖގެ

ބޯ  ފަރާތަކަށް ސްއެއްވެ ފިަޔވައި  ޤާނޫނު ކަނޑައެޅުމުގައި ވާޖިބުތައް ޙައްޤުތަކާއި މަދަނީ އަދި އަާސސީ މީހެއްެގވެސް

ބާރެއްަކން އަުއ  މުްސތަޤިއްލު ނުެޖހޭ ވަކި ފަރާތަކަށް އަދި އެއްކިބާެވފައިވާ ުނފޫޒުން ބާވަތެއްގެ ހުިރހާ، ނުލަނބާ

ކަނޑައަޅައިަފިއ  މަށްފަރާތްކަ މަތީ އެންމެ ބާރުގެ ކުރުުމގެޤާިއމު އިްނޞާފު ަޢދުލު ޔަޤީން ކޮށްިދނުމާއެކު ޤާނޫނުއަާސސީން

 .ޯކޓެވެ ސުޕްީރމް ދިެވހިރާްއޖޭގެ ވަނީ

 ގައި ަމއްަސަލތަކު އެނޫންެވސް ބަލާ ޝަރީޢަުތން ައދި ާމނަ ކުރުުމގައި ޤާނޫނު ޤާނޫނުއަާސސީއާއި

އެެހންކަމުން . އި ވެެއވެބަޔާންކޮްށފަ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ނިންމުން ަކަމށް ފަުހގެ އެންމެ ނިންުމމަކީ ނިންމާ ކޯޓުން ސުޕްރީމް

ގެ ދަުއރު އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓު. ާރތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓެވެޤާނޫނުއަާސސީއާއި ޤާނޫނު ާމނަކުރުމުގެ އެްނމެ އިސް ފަ 

ތުން ދަުއލަތުގެ އެގޮ. ކަނޑައެޅިފަިއވަނީ ޤާނޫނުައާސސީއާއި ޤާނޫުނގެ ވެިރކަން ބަލަހައްޓާ ބެލެނިެވރިއްގެ ގޮތުަގއެވެ

 ތެރޭގައިކަން ގެއެންމެހައި ބާރުތަކާއި މުައއްަސސާތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަްއ ހުންނަނީ ޤާނޫނީ އަދި ުދްސތޫރީ އިމު

 .ިތޞާޞެެކވެ ައޞްލީ އިޚްނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

ގައި ޢަަމލު ކުާރންފެށި  2008ޯއަގސްޓް  08ވަނަ ުދވަހު ތަސްީދޤުކުރެވި،  2008އޯގަސްޓް  07

ފު ޤާއިމުުކރުމުެގ އިންޞާ ަޢދުލު، ފައިވާއިރުކޮށް ޖުމްޫހރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީން ަދއުލަތުގެ ތިން ބާރު ވަކި ދިވެިހރާއްޭޖގެ

 ސުްޕރީމް ކޯޓަށާއި، ަހއިކޯޓަށާއި، ައދި ޤާނޫަނކުން ުއފައްދާ  އެންމެހަިއ ބާރުތައް މަތި ުކރަްއވާފައިވަީނ ިދވެހިާރއްޖޭގެ 



 

 

ކުުރމުެގ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ޤާިއމު ފުޞާއިން ވަނަ މާއްދާގައި ަޢދުލު  141ޤާނޫނުއަސާީސގެ . ދަށުކޯޓުތަކަށެވެ

  ކަނޑައަޅައި ބަޔާންވެފައި ެވއެވެ.  ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުަކަމށް

ވަނަ  2008ސެޕްޓެމްބަރ  18ޤާއިމުުކެރވުނީ  ދިވެހި ތާރީޚުގައި ސުޕްީރމް ކޯޓެއް ފުރަތަމަ ފަަހރަށް

ފަނޑިޔާރުންެގ  ޓުގެކޯވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އެކުަލަވއިލެވުނު ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުޕްރީމް  282ދުވަުހއެވެ. ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ރު އޮަނރަބަްލ ަސޢީުދ، ފަނޑިޔާهللا އޮނަރަބަްލ އަލްއުސްތާޛު ޢަްބދު ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، ގޮތުގައި ޢައްޔަްނ ކުރެުވނީ

ަނރަބަްލ ޔޫސުފު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އޮ އަްލއުސްތާޛުފަނޑިޔާރު އޮަނރަބަލް  މުޖުތާޛު ަފހްމީ، އަލްއުސްތާޛު

 . ވެއެއަޙުމަދު ފާިއޒު ޙުަސއިން އަްލއުސްތާޛުޢަީރފު އަދި ފަނޑިާޔރު އޮނަރަބަލް  هللاޢަބްދު  އަލްއުސްތާޛު

ނޫނު( )ދިވެިހރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާ 2010/22ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،ވަަނ ުދވަހު 2010އޯގަސްޓް  10

އޮނަރަބަލް  މަ ފަނޑިޔާރުްއތައު  ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުަގއި ޢައްޔަން ކުރެވިަފއިވަނީ ގެ ދަށުން ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ

ޔާރު އޮނަރަބަްލ ސަޢީުދ، ފަނޑި هللاއަޙުމަދު ފާއިޒު ުޙސައިން، ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަްލ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު

ރު އޮަނރަބަްލ ފަނޑިޔާ، މުޙައްަމދު  ޢަލީ ޙަމީދު ައލްުއސްތާޛުޢަީރފު، ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް هللا ޢަބްދު  އަލްއުސްތާޛު

ނޑިާޔރު ދީީދ އަިދ ފަهللا ޑރ. އަޙްަމދު ޢަްބދު ަފނިޑާޔުރ ޮއަނަރަބލ  ، هللاާއދަްމ މުޙައްަމުދ ޢަބްދު ޛުއަލްއުސްތާ

 .މުޢުތަިސމް އަދުނާެނވެ އޮނަރަބަލް ައލްއުސްތާޛު އަޙްަމދު

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

 11ވައި، ުކރައްހު ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހން ފާސްވީ ބުަދ ދުވަ 10އަހަުރގެ ިޑސެންބަރު ަމހުގެ ވަނަ  2014ބިލު 

ރީޚުގައި ދިވެހި ތާުކރައްވައި ހަމަ އެ ުޖމްހޫިރްއޔާ އެ ބިލު ތަޞްދީޤުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީުސލް 2014ޑިސެންބަރު 

ނެވުނު އިޞްލާާޙ ގެޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަަދދު ޤާޫނނަށް ސަރުކާުރގެ ގެޒެޓުގައި ޝާިއުޢކުރެވުމާ ގުޅިގެން، ސުޕްީރމް ކޯ

ޑިޔާރުންނަކީ އުއްތަަމ ކަމުގައި ހަަމޖެހުެނވެ. މި ބަދަލަށްފަހު، ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ފަނ )ފަހެއް( ފަނޑިޔާރުން 5އެއްގޮތަށް 

ރީފު، ފަނޑިޔާުރ ޢަ هللا ދުޢަބް  ައލްއުސްތާޛުަސޢީދު، ފަނޑިާޔރު އޮނަރަަބލް  هللاޢަބްދު އަލްުއްސތާޛު ފަނޑިޔާރު ޮއނަރަބަލް

 ، އަދި هللاއްމަދު ޢަބްދުއާދަމް މުޙަ އަްލއުސްތާޛުފަނޑިޔާރު ޮއނަރަބަލް ، މުޙައްަމދު ަޢލީ ޙަމީދު ައލްއުސްތާޛުއޮނަރަބަލް 

 ދީދީެއވެ. هللا ފަނޑިޔާރު އޮަނރަބަލް ޑރ. ައޙްމަދު ޢަބްދު

މަްށ މަޤާމި ތާރީޚުގައި، ދިވެިހރާއްޭޖގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާުރކަމުގެ  2014ޑިސެންބަރު  14އަދި 

 ސަީޢދު ޢައްޔަން ުކރެވުނެެވ. هللا ޢަބްދު  ައލްއުސްތާޛުއޮނަރަބަލް 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭ ތަޢާރަފް 

 ސަޢީދު هللا އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު 



 

 

  ީގައި ސ. ީމދޫ އަށް.  1964ެސޕްޓެމްބަރ  25އުފަންވެަވޑައިގެންެނވ 

 

  ްއިންޓަރނޭޝަަނލް ޯލގެ ދާިއާރއިން ޑޮކްޓޯރިއަލް ތީީސސްގެ މަސައްކަތ

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

(. 1999އިންޓަނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް، މަލްާޓ )

އަޒްަހރު -ލް.ބީ )ޝަރީއާ އެންޑް ޯލގެ އޮނަރސް ޑިގްރީއާ އެކު(، އަލްއެލް.އެ 

 (.1994ޔުނިވަރސިޓީ، ކަިއރޯ، އިޖިޕްޓް )

 

 ޖުޑީޝަރީގައި އަދާކުރައްވާފައިވާ މަޤާމުތައް:

ސަޢީދު ދިެވހިރާްއޖޭގެ އުްއތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަާޤމަށް ރައީސުްލ هللا އޮނަރަބަލް އަލްުއސްތާޛު ޢަބްދު

ގައެެވ. ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިންތިާޤލީ ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަމަ  2014ޑިސެމްބަރ  14އައްޔަން ކުރެްއވީ ޖުމްޫހރިއްޔާ 

އަށް(. ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ެޖނެރަލް، އެޓަރނީ ޖެެނރަްލގެ ޮއފީސް، ާމލެ، ދިެވހިރާްއޖެ  2010އިން  2008ފަނޑިޔާރު )

ންޓް ޑިރެކްަޓރ ޖެނެަރލް، ޕަބްލިކް އެސިސްޓެ ،(2008ސެޕްޓެމްބަރ  18އިން  2008ސެޕްޓެމްބަރ  11)

(. ޑިރެކްޓަރ، އެޓަރނީ ޖެނެރަްލގެ އޮީފސް، 2005ޕްރޮސެކިުއޝަން، އެޓަރނީ ޖެެނރަލްގެ ޮއފީސް، ާމލެ، ިދވެހިާރްއޖެ )

އަށް(. ސްޓޭޓް އެޓަރނީ، އެޓަރނީ ޖެނެަރލްގެ ޮއީފސް، މާލެ، ިދވެިހރާއްެޖ  2005ިއން  2001މާލެ، ދިެވހިާރއްޖެ )

އަށް(. ކުޑަކުދިްނގެ ަހއްޤުތައް ިޙމާަޔތްކުރުމަށް މަަސއްކަތްކުރާ  2000އިން  1999އަށް ައދި  1998 އިން 1995)

އަށް(. ލޯ ކޮމިޝަންގެ  2005އިން  2002އަށް އަދި  1998އިން  1996ކައުންސިްލގެ މެމްބަރު، ިދވެިހރާއްޖެ )

ޤުތައް ރައްކާތެރިުކރުމާބެހޭ ކައުންސިްލގެ މެމްަބރު، އަށް(. ކުޑަކުދިްނގެ ޙައް 2002އިން  1997މެމްބަރު، ިދވެހިާރއްޖެ )

އަށް( ލީަގލް އޮފިަސރ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެޭހ  2005އިން  2002އަށް އަދި  1998އިން  1996ދިވެިހރާއްޖެ )

 އަށް(.  1998އިން  1996މާލެ، ދިވެިހރާއްޖެ )، މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހޯމް އެފެއާޒް، ޔުނިޓު

 އެކަޑަމިކް މަޤާމުތައް:އަދާކުރައްވާފައިވާ 

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

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

މާެލ، ، މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަޤއުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ކިޔަވައިދެްއވާ ލެކްޗަަރރ، ފެކަްލޓީ އޮފް



 

 

އިން މިައދާ ަހމައަށް(. ލޯ ކިަޔވައިެދއްާވ ލެކްޗަަރރ، ޮކލެޖް އޮފް ިއްސލާމިކް ސްޓަޑީޒް، ާމލެ،  1996ދިވެިހރާއްޖެ )

 އިން މިައދާ ހަމައަށް(.  1996ދިވެިހރާއްޖެ )

 އެހެނިހެން މަޤާމުތައް:

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

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

ވަަނ  11ނުެގ މަލުުކރެވޭެނ ޮގތުގެ ޤާނޫަހވާުލވާންެޖޭހ މުދާ ުނވަތަ ފަިއސާއަކާ ހަާވލު ނުުވމުން ޢަ  77/7ނަންބަރު 

އަށް(. ޓެންޑަރ  2005އިން  2002މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޤާިއމުުކރެވިފަިއވާ ކޮމެޓީގެ ެމމްބަރު، ާމލެ، ދިެވހިރާްއޖެ )

 އަށް(. 2004ިއން  2001އިވެލުޭއޝަން ބޯޑުގެ ެމމްބަރު، މާލެ، ދިެވހިާރއްޖެ )

 ރތަކާއި ކޮންފަރެންސްތައް: ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ސެމިނަ 

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

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

ިވސް ޑިިވޝަނާއި ސިންގަޕޯރގެ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮެލޖް ގުޅިެގން ބޭއްިވ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ރަީއސް ޮއފީުހގެ ޕަބްލިކް ސަރ

(. އޭިވއޭޝަން އެްކސިޑެންޓް އިންވެްސޓިގޭޝަން، ސިންގަޯޕރ 2000ސެމިނަރ: ަކސްޓަމަރ ޮއރިއެްނޓެޑް ސަރވިސް )

ޕަރޓީ ރައިޓްްސ (. ވައިޕޯ ެނޝަަންލ ވޯކްޝޮޕް އޮން އިންެޓލެކްޗުައލް ޕްރ2000ޮއޭވިއޭަޝން އެކެެޑމީ، ސިްނގަޕޯރ )

މިނސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ އާއި އިންޓެލެކްޗުައލް ޕްރޮޕަރޓީ އޯގަނައިޒޭޝަްނ ، )ޓްރިޕްސް އެގްރީމެންޓް(

(. އިންޓަނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް ލޭބަރ ލޯ އިން ކޮންޖަންްކޝަން ވިްތ 1999)ވައިޕޯ( އާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޯވކްޝޮޕް، )

(. ފިޑިކް ފޯމްސް އޮފް ޮކންޓްރެކްޓް )މޭޝަންސް(. 1999ޓީ.އެފް ެއންޑް އެމް.އެމް.އޭ، ަމލްޓާ )އައި.އެސް.ެއފް، އައި.

(. އީ.އީ.ޒެޑް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ެމރިޓައިމް ލެިޖސްޭލޝަން، ކޮމަްނވެލްތް ސެކްރެޓޭިރއޭޓްެގ 1996މާލެ، ދިެވހިރާްއޖެ )

 ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޮފރިންގ އެފެއާޒް ގުިޅގެން އިކޮނޮމިކް އެންޑް ލީަގލް އެޑްަވއިޒަރީ ސަރިވސެސް ޑިިވޝަނާ 

(. އިންޓާްނިޝޕް ވިތް ލީަގލް އޮފީްސ އޮްފ ޔުނައިޓެޑް ޭނޝަންސް ފުްޑ އެންޑް ެއގްރިަކލްޗަރ 1995ބޭއްވި )

(. ކޮންފަރެންސް އޮފް ަދ 2009ޤަތަރު ލޯ ފޯރަމް، ޤަތަރު )(. 2006އޯގަނައިޭޒޝަން )އެފް.އޭ.އޯ(، ރޯމް، އިޓަލީ )

ސްިލމް ކަންޓްރީޒް ޕްރޮސެކިުއޓާރޒް ވިތް ޕާޓިސިޕޭޝަން އޮފް ޕްރޮމިނެންޓް ޖުޑީޝަލް އެންޑް ލީގަލް ޕާރސަަނލިޓީްސ މު

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންަފެރންސް އޮފް ީޗފް ަޖސްޓިސަސް އޮފް ދަ ވޯލްޑް، ިއންޑިާއ  th10(. 2009ތެހެރާން، އީރާން )

(. ކޮންަފރެްނސް އޮން އިންޓަޭނޝަނަލް 2009މް، ިސންގަޕޯރ )(. އޭޝިއާ ޕެިސފިކް ޖުޑީަޝލް ިރފޯމް ޯފރ2009ަ)



 

 

(. އިންޓަނޭޝަނަްލ 2009ޓްރޭޑް ލޯ އެންޑް ީލގަލް ެއސްެޕކްޓްސް އޮފް ޓްރާންސް ބޯޑަރ އިންވެސްޓްމަންޓް، އިންޑިއާ )

ންްސ އޮްފ (. އިންޓަނޭަޝނަލް ކޮްނފަރ2010ެކޮންފަރެްނސް ޮއފް ޖޫިރސްޓްްސ އޮން ޖުީޑޝަްލ ރީޯފމްސް، ިއންޑިއާ )

(. ފަސްޓް އޭޝިާއ އެންޑް ޕެސިފިކް އިންޓަރޭނޝަނަލް ޮކލޯކިއުައމް އޮން 2011ޖޫރިސްޓްސް، ޔުނައިޓެޑް ކިންްގޑަމް )

އެންވަޔަރަެމންޓަލް ރޫލް އޮދް ލޯ ޑިފައިނިންގ އަ ނިއު ފިއުޗަރ ފޮރ އެންވަރމެންޓަލް ޖަސްޓިްސ، ގަވަރނަންސް އެންްޑ 

 (.2014ލޯ އޭޝިއާ ޮކންފަރެންސް، ބެންކޮކް، ތައިެލްނޑް ) th27(. 0132ލޯ ، ކުއަަލލަންޕޫރް ެމލޭިޝއާ )

  



 

 

 އަރީފް هللا ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު

އިން ފެށިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ  2010އޮގަސްޓް  10)

 މަޤާމުގައި(

 ގައި އއ. ތޮްއޑޫ އަށް.  1968އޮްކޓޯބަރ  20އުފަންވެަވޑައިގެންެނވީ 

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

 ޖުޑީޝަރީގައި އަދާކުރައްވާފައިވާ މަޤާމުތައް:

އިން  2008ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރު )

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

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

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ސެމިނަރތަކާއި ކޮންފަރެންސްތައް: 

ރީޖަނަްލ  8th(. 2014ސިމްޕޯސިައމް އޮން ޖުޑީޝަލް ިއންޑިޕެންޑެންސް، ބްރިސްބޭން، އޮސްޓްރޭިލއާ )

 އިން ސައުތް އޭޝިއާ އޮން ެއފެކްޓިްވލީ ވޯކްޝޮޕް ފޮރ ޖަޖަޒް، ޕްޮރސެކިއުޓަރްސ އެންޑް ޮޕލިްސ އޮފިަސރސް 

އަލްޓަރނޭޓިވް ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮޫލޝަން ކޮންފަރެްނސް، ސިންގަޕޫރ (. 2014ކައުންޓަރރިންގ ޓެަރރިަސމް، ސިންގަޕޫރ )

އާރ.އައި.ޕީ.ޭއ  (.2011، މެޭލޝިއާ )2011ކޮމަންވެލްތު ެމޖިްސޓްރޭޓްސް އެންޑް ޖަަޖސް ކޮްނފަރެންސް . (2012)

(. 2009އިން އިންތިޒާމުކޮށްފައިވާ ކޭްސ މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ޖުޑީަޝްލ އެތިކްސް ޕްރޮގްރާމް، ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް )

(. 2003މެލޭިޝއާ )، ޖުޑީަޝލް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮްގާރމް، ލޯ ސެންޓަރ އޮފް އިންޓަޭނޝަނަލް ިއސްލާިމކް އުނިވަރިސޓީ

(. ޖުޑީަޝލް ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްާރމް، ސަޯބޑިނޭޓް ކޯޓު، ސިންގަޕޯރ 2007ޮރގްާރމް، ކުވޭތް )ޖުޑީަޝލް ޓްރެއިނިްނގް ޕް

(2007 .) 

  



 

 

 ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު 

އިން ފެށިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ  2010އޮގަސްޓް  10)

ފެށިގެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް އިން  2015ޖަނަވަރީ  20މަޤާމުގައި. 

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް(.

 ގައި ސ. ުހޅުދޫއަށް. 1964ެސޕްޓެމްބަރ  25އުފަންވެަވޑައިގެންެނވީ 

ުޤާރ  -ބެޗްލަރ ޮއފް ަޝރީއާ އެންޑް ޤަދާ )ަޝރީއާ އެންޑް ލޯ(، ުއއްމުލް

ކޮމަްނވެްލތް ޖުޑީަޝްލ  -(. ފެޯލޝިޕ1991ްޔުނިވަރސިޓީ، މައްކާ )

ލައިސަްނސް އޮފް ޯލ (. 1991ޓިއުޓް، ކެނެޑާ )އެޑިއުކޭޝަން އިންސްޓި

 ޕްރެކްޓިސް އިން މޯލްިޑވްސް ޯކޓްސް.

 ޖުޑީޝަރީގައި ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ މަޤާމު :

 (2015ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮިމޝަުނގެ ރައީސް )

 ޖުޑީޝަރީގައި އަދާކުރައްވާފައިވާ މަޤާމުތައް: 

ގެ ސިޓިންގ  4އަދި  2، 1 ނަންބަރު (. ކޯޓ1996ު-1993ޤާޟީ، މިިނސްޓްރީ ޮއފް ޖަްސޓިސް )

(. ޤާނޫނު 2010-1996(. ދިވެިހާރއްޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ފަނޑިާޔރު )1996-1993ޖަޖް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ަޖސްިޓސް )

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

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

 އެހެނިހެން މަޤާމުތައް: 

ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯެގ މެމްބަރު، މިނިސްޓްރީ އޮްފ ހޯމް އެފެއާޒް، މާލެ، ދިެވިހރާއްޖެ. 

  މެމްަބރު، މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ.ނެޝަނަލް ޕެޯރލް ބޯޑުގެ

 

 

 

 



 

 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ސެމިނަރތަކާއި ކޮންފަރެންސްތައް: 

އިކޯުޓތަކުގެ ހަކޮންފަރެްނސް އިން އިންޓެލެކްުޗއަލް ޕްރޮޕަޓީ ރައިޓްސް އެންޑް ޕައިރެސީ )މި ރީޖަުނގެ 

ްނފަރެްނސް، ކޮ (. އޭޝިއާ ެޕސިފިކް ޖުީޑަޝލް ިރފޯމ2004ްޤާޟީންނަށް ޚާްއޞަކޮށްގެން ޭބއްވުނު(، ބޯޕާލް، އިންޑިއާ )

ންސް އޮްފ (. ކޮންފަރެންސް އިން އިންޑިޕެންޑ2006ެބޫޓާން )، (. ސާކް ލޯ ކޮންފަރެންސް 2005މެނީލާ، ފިލިޕީްނސް )

ނެޑާެގ (. ޖުޑީަޝލް ޓްރެއިނާސް ޓްރެއިިނންގ ވޯކްޝޮޕް، ކ2007ެޖުޑީޝަރީ އިން ިއސްާލމިކް ޝަރީއާ، ތެހެރާން )

އުޓް ގުޅިގެްނ ެކނެޑާގެ ޮކމަްނވެލްތް ޖުީޑޝަްލ އެޑިއުޭކޝަްނ އިންސްޓިޓި ދަލް ހައުްސ ޔުނިވަރސިޓީ ޯލ ސްކޫްލ އާއި

(. ކޮންފަރެންްސ އިން ހާމޮނައިޒިްނގ އިންޓަޭނޝަަނލް ހިުއމަން ރައިްޓސް 2009ބެއްވި، )މެއި/ ޖޫން 

ީޑޝަްލ ޖުއިންސްޓްރޫމެންޓްްސ ވިތް ޝަރީއާ ްޕރިންސިޕްްލސް، ުކއަލަމްޕޫުރގައި ހުންނަ ކެނެާޑގެ ކޮމަންެވލްތް 

(. 2010ނާ )އިންޓަނޭޝަނަލް ކައުްނސިލް ޖޫިރސްޓް ވިޒިޓް، ޗައި(. 2010އެޑިއުކޭޝަން އިްނސްޓިޓިއުޓް، މެޭލޝިއާ )

ސްޕިއުްޓ (. އަލްޓަރނޭޓިވް ޑ2011ި، މެލޭިޝއާ )2011ކޮމަންވެލްތު ެމޖިސްޓްރޭޓްސް ެއންޑް ޖަޖަސް ކޮންަފރެންސް 

ޓެަރރިޒަމް " -ސެކަންޑް އެނުއަލް ރީޖަަނލް ޖުޑީިޝއަލް ޮކންފަރެންސް (.2012ރިޒޮޫލޝަން ކޮންފަެރންސް، ިސންގަޕޫރ )

 (.2014ސްޓް )ލެ - ޖަޖަޒް ޕަރސްޕެކްޓިވް"، ޑިލީ، ޓިޯމރއަ –ޓްރައަލްސް 

  



 

 

 هللاފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދު 

އިން ފެށިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ  2010އޮގަސްޓް  10)

ގެ  2015ޖަނަވަރީ  19 އިން ފެށިގެން  2010އޮގަސްޓް  10 މަޤާމުގައި.

 .( ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްޖުޑީޝަލް ސަރވިސްނިޔަލަށް 

 ގައި ލ. މާވަަށށް.  1966ނޮެވމްބަރު  16އުފަންވެަވޑައިގެންެނވީ 

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

(1995 .) 

 ޖުޑީޝަރީގައި އަދާކުރައްވާފައިވާ މަޤާމުތައް: 

ގެ މަޤާމާއި ހައިކޯޓުެގ އެހީތެިރޔާ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިާޔރުގެއަށް(.  2010އިން  2003) ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިާޔރުގެ މަާޤމު

 (. 2010ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮިމަޝނުގެ މެމްބަރ ) (.1997ރަޖިސްޓްަރރގެ ަމޤާމު )

 މަޤާމުތައް: އެކަޑަމިކް އަދާކުރައްވާފައިވާ 

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

 ކުގެ ތެރެއިން:ސެމިނަރތަކާއި ކޮންފަރެންސްތަ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާ 

ސައުތް  rd3(. 2014ސިމްޕޯސިައމް އޮން ޖުޑީަޝލް އިންޑިޕެންޑެންސް، ބްރިސްބޭން، އޮސްޓްޭރލިއާ )

(. ސެކަންޑް 2014އޭޝިއާ ޗީފް ަޖސްޓިސަސް ރަުއންޓަބަލް އޮން އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޖަސްޓިސް، ކޮލަމްބޯ، ސްީރަލންކާ )

(. ައލްޓަރނޭޓިވް ޑިސްޕިއުޓް 2013އޭޝިއަން ސިމްޕްނޯސިައމް ޮއން ދި އެންވަަޔރަމެންޓް، މަިނލާ، ފިލިޕީްނސް )

ންެވލްތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މޮިރޝަސްެގ ޖުީޑޝަްލ ލީަގްލ ޮކމަ (.2012ރިޒޮޫލޝަން ކޮްނފަރެްނސް، ސިންގަޕޫރ )

ސަރިވސް ކޮިމޝަން ޭރވިފަިއާވ ގޮތާއި، އެ ޤަުއމުގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާ ބައްޓަންެވފައިވާ ގޮތާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ ކަންކަްނ 

ާރއްޖޭގެ ޖުީޑަޝރީއާ ބެހޭގޮތުން މަުޢލޫމާތު ކުރިއަށް ގެްނދިއުުމގައި ޢަަމލުުކރަމުންދާ ގޮތާއި ބެޭހގޮތުން ަމޢުޫލމާތު ހޯުދމާއި، 

ޖުޑީޝަލް ލާިނންގ އެކްސްޗޭންޖް ޕްޮރގްރާމް،  (.2012ބަދަލުކުުރމަށް ކުރެއްވި ދަުތރުފުޅު، މޮިރޝަސް، )

(. ހިއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ކޮްނސްޓިޓިއުޝަަނލް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްާރްމ 2011ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ، ސީެޝލްްސ )



 

 

(. ޖުޑީޝަލް 2009(. ފައިނޭންސް ލީޒިންގް ެސިމނަރ )2010ސް ޓު ޖަސްޓިސް ޕްރޮޖެކްޓް )އަންޑާ ދަ އެކްސެ

 (. 2004(. ސެމިނަރ އޮން ިއންޓެލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީ ރައިްޓސް، އިންޑިއާ )2006ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮްގރާމް، ކުވޭްތ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ދީދީ هللا ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދު

އިން ފެށިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ  2010އޮގަސްޓް  10)

  މަޤާމުގައި(.

  ީގައި ސ. ހިތަޫދއަށް.  1966އޮްކޓޯބަރ  01އުފަންވެަވޑައިގެންެނވ 

 ،ްފެަކލްޓީ  ޝަީރޢަތާއި ޤާނޫނީ ޢިުލމުގެ ޮރނގުން ބެޗްލަރސް ޮއފް ލޯސ

(. 1993އަޒްހަރު ޔުިނވަރސިޓީ، ކައިރޯ )-އޮފް ަޝރީއާ އެންޑް ލޯ، ައލް

(. 1995)ަކިއޯރ ، ޕަބްލިކް ލޯ ގެ ރޮނގުން ޯޕްސޓް ގްރެޖުއޭޓް ސްޓަީޑސް

އެލް.ެއލް.އެްމ އިން ޮކންސްިޓޓިއުޝަނަްލ ލޯ ވިތް އެްކެސލެންޓް، ކައިރޯ 

ފަސްޓްކްާލްސ ، ތްލޯ ވި(. ޕީ.އެޗް.ޑީ އިން ޕަބްލިކް އިންޓަނޭޝަަނލް 2000)

 (. 2008ކަިއރޯ ) އޮނަރސް،

 1996  ިލީގަލް ޕްރެކްޓިްސކުރުމުގެ ހުްއދަލިބި، ރާއްެޖއާއި މިސްުރގައި ލީަގލް ކޮންސަލްޓެްނޓެއްގެ ގޮތުގައި ގައ

  މަސައްކަތްކުެރއްވި.

 އަދާކުރައްވާފައިވާ މަޤާމުތައް: ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި 

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

  (.2008-2007ދިވެިހރާއްޖެ )، ޖެނެރަލް، އެަޓރނީ ޖެނެަރލްގެ އޮފީސް، ާމލެ

 އަދާކުރައްވާފައިވާ އެކަޑަމިކް މަޤާމުތައް: 

(. 2010)ފެަކލްޓީ އޮފް ޝަރިއާ އެންޑް ލޯ، ދިެވިހރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ޔުނިވަރސިޓީ  ސީނިއަރ ލެކްަޗރަރ،

ޕަބްލިކް އިންޓަނޭޝަަނލް ލޯ، ކޮންސްޓިޓިއުޝަަނލް ލޯ، އެްޑމިނިސްޓްރޭޓިވް ލޯ، އިްސލާމިްކ ކޮންސްޓިޓިއުޝަަނލް ޯލ 

ފެަކލްޓީ އޮފް ަޝރިއާ އެންޑް ލޯ،  ޕަރޓްޓައިމް ލެކްޗަަރރއެްއގެ ޮގތުގައި ކިޔަވައިެދއްވި، އަދި އިްސލާމިކް ްކރިމިަނލް ލޯ

 ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޤަުއމީ ޔުނިވަރސިޓީ އަދި މޯްލޑިވްސް ޮކލެޖް އޮފް އިްސލާމިކް ސްޓަޑީޒް.  

 

 



 

 

 އެހެނިހެން މަޤާމުތައް: 

 ނިަވރސިޓީޔުވެހިާރއްޖޭގެ ަޤއުމީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިީޓގެ މެންބަރ، ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލަރނިްނގ، ދި

ޭޖގެ ސުޕްީރމް ޯކޓުގެ ޗެމްބަރ ފަނިޑޔާރު ދިވެިހރާއް (.2015-2009) ިފޤުހު ެއކަޑަމީގެ ެމމްބަރު ކްއިސްލާމި  (.2015)

ނިވަރސިޓީ ޔުއެޑްވައިަޒރީ ކޮމިީޓގެ މެންބަރ، ފެަކލްޓީ އޮްފ ޝަރީާއ އެންޑް ލޯ، ދިވެިހރާްއޖޭގެ ޤައުީމ  (.2014)

  .(2008-2006) ރު އިންޓަނޭޝަަނލް ލޯ ގެ މެމްބައިޖްޕްޝިއަން ޮސަސއިޓީ އޮފް (.2012)

 

 ކުރައްވާފައިވާ ދިރާސާތައް، ލިޔުއްވާފައިވާ ބަޙްޘުތައް:

 ޗޭންޖް އޮފް ަސރކަްމސްޓެންސެސް އޭޒް އަ ްގރައުންޑް ޯފ ޓަރމިނޭޝަން ޮއފް އިންޓަޭނޝަނަލް 

ގެ މަގުމަތީ، ޝާއިރުުކރުމު  -)ރެަފރޑް އަރޓިކަލް، ންޑް ޕަބްލިކް އިންޓަނޭަޝނަލް ލޯޓްރީޓީސް އިން އިސްާލމިކް ިފުޤހު އެ

 ޑް ޕަބްލިކްޓާމިނޭޝަން އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރީޓީސް ިއން އިސްލާިމކް ޖުިޑޝްޕްރޫެޑންސް އެން (.2009

ރިޒަން ވިތް މޯލްިޑްވސް އިން ކޮމްޕޭ ،ދަ ލެޖިސްލޭަޗރ އިން ދަ (.2008ޑޮކްޓޯިރއަލް ތީސީސް )އިންޓަނޭޝަނަލް ލޯ، 

އާ އެންޑް ލޯ، އިސްާލމިކް ޕޮލިޓިކަލް ސިސްެޓމް އެންޑް ކޮންޓެމްޕޮރަރީ ޕޮލިިޓކަލް ސިސްޓެްމސް، ފެަކލްޓީ ޮއފް ޝަރީ 

ކޮންކްލޫޝަްނ  ގައި(، 2002ޢުކުރެވުނީ ޝާއި) –( 2000، ޒްަހރު ޔުނިވަރސިޓީ، ކައިރޯ )މާސްޓަރ ތީސިސްއަ-އަލް

އިސްލާމިްކ  (. އެބޯޝަން އިން ކްރިމިނަްލ ލޯ އެންޑ1995ްޝަަނލް ޓްރީޓީސް، އެމް.އެސް.އޭ، ކައިރޯ )އޮފް އިންޓަނޭ

 (. 1995ލޯ، އެމް.ެއސް.އޭ، ކައިރޯ )

 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ސެމިނަރތަކާއި ކޮންފަރެންސްތައް: 

(، 2014އޮސްޓްރޭިލއާ )ސިމްޕޯސިައމް އޮން ޖުީޑަޝލް އިންޑިޕެންޑެންސް، ބްިރސްބޭން، 

އަ ގްލޯބަލް ސިމްޕޯސިއަމް އޮން އެންވަޔަރަމެންްޓ   -އެންވަޔަރަެމންޓަލް ޖަސްޓިސް ެއންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްަމންޓް 

ސެކަންޑް ޭއޝިއަްނ ޖަޖަޒް ިސމްޕޯސިައމް އޮން ިދ އެންވަޔަރަަމންޓް، އޭޑީބީ ، (2014ކެންޔާ )، ަނއިރޯބީ ސެމްބްލީ،އެ

ވޯލްޑް ޮކންގްރެސް އޮން ަޖސްޓިސް ަގވާރނަންސް އެންޑް ލޯ ޯފ  (،2013ސް، މަިނލާ ފިިލޕީންސް )ހެޑްކުއާރޓާރ

ވަނަ ކޮންފަރެްނސް، ނިއުދިްއލީ،  23ލޯ އޭޝިއާ  (.2012) ރިއޯިޑޖެނޯރީ، އެންވަޔަރަެމންޓަލް ސަސްޓައިަނބިލިޓީ، ބްރެޒިލް

އިލްޑް )ސީ.އާރް.ސީ( އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ރިޕޯޓިންގ، ކޮންވެންަޝން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗަ (.2010އިންޑިއާ )

(. ފަސްޓް އެނުއަލް ކޮްނފަރެންސް "ުޓވާޑްސް އޭން 2009ފިފްޓިއެތް ސެޝަން ޮއފް ދަ ސީ.އާރ.ސީ، ޖެނީވާ )ޖެނުއަރީ 

ޓްމެންޓް ެމލޭިޝއަން ސްޓްރެޓެޖިކް އަންޑަސްޓޭންޑިްނގ އިން ދަ ޓުވެންޓީ ފަސްޓް ސެންޗުއަީރ"، ޑިޕާ –އިޖިޕްޝިއަން 



 

 

އޮފް މެޭލޝިއަން ސްޓަޑީޒް، ދަ ސެންޓަރ ފޯ ޭއޝިއަން ސްޓަޑީޒް، ފެކަލްޓީ އޮފް ިއޮކނޮމިކްސް އެންޑް ޕޮލިޓިަކލް 

(. ސެމިނަރ އޮން "އޭޝިއަން އެޓިޓިުއޑް ޓުވާޑްސް ތަ އިރާޤީ 2003ސައިންސް، ކައިރޯ ޔުނިަވރިސޓީ، ކައިރޯ )

(. 2003 ޕޮލިޓިަކްލ ސައިންސް، ަކއިރޯ ޔުިނވަރސިޓީ، ކައިރޯ )ކްރައިިސސް"، ފެކަލްޓީ ޮއފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް

ސިކްސްތް އެނުައލް ކޮްނފަރެްނސް: އޭިޝއާ އެންޑް ްގލޯބަލަިއޒޭޝަން، ދަ ސެންޓަރ ޯފ ޭއޝިއަން ސްޓަޑީޒް، ފެކަލްީޓ 

 "އިޖިްޕޝިއަްނ (. ސެމިަނރ އޮނ2001ްއޮފް އިކޮޮނމިކްސް އެންޑް ޕޮލިިޓކަލް ަސއިންސް، ަކއިރޯ ޔުިނވަރސިޓީ، ކައިރޯ )

ރިޭލޝަން ވިތް ކޮމަންެވލްތް ސްޓޭޓްސް"، ފެކަލްޓީ ޮއްފ އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް ޕޮލިިޓކަލް ސައިްނސް، ކައިޯރ 

(. ޖަޕާން އިން އަ ޗޭންޖިންގ ވޯލްޑް، ދަ ސެންޓަރ ފޯ އޭިޝއަން ސްޓަޑީޒް، ފެކަލްޓީ 2000ޔުނިވަރސިޓީ، ކައިރޯ )

 (.1999އިްނސް، ކައިރޯ ޔުިނަވރސިޓީ، ކައިރޯ )އޮފް އިކޮނޮިމކްސް އެންޑް ޕޮލިިޓކަލް ސަ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އިްސފަރާތަކީ ކުރުުމގެ ބާރުގެ އެންމެލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން ޢަދުލު އިްނޞާފު ޤާިއމުދިވެހި ަދއު

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

މް ކޯޓުެގ ހިނގަުމންދާނީ ސުޕްރީދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު  ފައިވާިއރު،ސާފުބަހުން ކަނޑައަޅައި ބަާޔންކޮށް

ިރއްޔާެގ ުޖމްހޫމަތީންކަން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ގޮތުގެ އެއްޮގތްވާ ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކާފަނޑިޔާރުންގެ ަމޖިީލހުން 

 ޢަުދލު ިއންާޞފު ން އޮތުމާއެކު، ދިެވިހރާއްޖޭގެ ރަނގަަޅށް އެނގެދިވެިހރާއްޭޖެގ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުން  ސީއާޤާނޫނުއަސާ 

ލިއްޔަތުތަްއ ޘިއްޔަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫ ޤާއިމުުކރުމުގެ ބާރުގެ އެންެމ އިސްފަރާތުގެ ޙައި

އްގަިއ އަދާުކރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންާވ ގޮތެމަތިން ޮގތުގެ ސީއާ އެއްގޮތްވާ ުޖމްޫހރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާ ދިވެިހރާއްޭޖގެ 

 ފޯރުކޮށްދޭްނޖެހޭ ެގ ފަރާތުންއެހީތެރިެވދޭފަަދ ިއދާރީ ޮއނިަގނޑެއް އެކަށައަޅައި ޢަުދލު ިއންޞާުފ ޤާިއމުކުުރމުގެ ބާރު 

ވެިހރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ދި ވާތީ،ޒާމެއް ޤާއިމުުކރުމަކީ މުހިއްމުަކމެއްަކމަށްދުމަތްތައް ހަލުވިަކމާއެކު ޯފރުޮކށްދެވޭނެ ނިޚި

އަޅާފަިއވާ އުޫޞލުތަކާ އިދާރީ އޮިނގަނޑަށް ބަދަލުގެެނސް، ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ޯކޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިީލހުން ކަނޑަ

އްތިފާޤުން ވަީނ ހުގެ އި ންދިއުމަށް ަފނޑިޔާރުންގެ މަިޖލީއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެ

 ނިންމަވާަފއެވެ.

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

ހިންގަން  ރީމް ކޯޓުސުޕްއައު އޮނިގަނެޑއްގެ ދަށުްނ ، ހިންގުން ބަަދުލކޮށް ޤަާރރަކުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

  ނެވެ. ފެށު

ގެ ތަކުދުނިޔޭގެ ކުރިައރާަފއިާވ ޤައުމުތަކުގެ ސުޕްީރމް ޯކޓުމި އޮނިގަނޑު އެުކލަާވލުމުަގއި 

ގޮތުން އެކުަލވާލެވުުނ ތަކަށް ރިޔާޢަތްކޮށްފައިވާނެއެެވ. މިކޯޓުގެ މައިގަނޑު ަމސްޫއލިއްަޔތުއޮނިގަނޑުތަކަށާއި، ސުޕްރީމް 

ދާީރ ބައެވެ. އިކަށެެވ. އެއީ ކޯޓުގެ ޝަުރޢީ ޤާނޫީނ ބަޔާއި ބަޔަ 2ޑު ގޮެތއްގައި އެުކލެވުީނ ގަނއޮނިގަނޑުގަިއ މައި 

އި، ޕްރޮޓޮކޯްލ ސް ޑިވިޜަނާމިގޮތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގަިއ ކޯޓުގެ އިދާރީ ބައިން ބަަލަހއްޓާ ބައި ކޯޕަރޭޓިވް ސާރވި 

 ނުގެ މައްޗަށް ބެހުނެެވ.ޑިވިޜަ

 16ވަހު ަޢމަލުުކރަން ފަށާފަިއވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިާދރީ އޮނިަގނޑު ވަނަ ދު 2011މާރިޗު  16އަދި 

 އިވެެއވެ.ލާޙުުކރެިވފަގައި ިއޞް 2014ެމއި  18އަދި  2014 ފެބްރުވަރީ
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ނޑިޔާރުންގެ މަޖި ިލިްްފަ

ރަިލްްެކްރެޓަރީ ޖެނެ

ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް  
ންްަރވިްަްް ޑިވިޜަ

ްްޓްރެޓީޖިކް 
ޕްިލޭނިންގ އެންޑް 

ރިފޯމް

މޮނިޓަރިންގ  
އެންޑް  
ންއިވެިލުއޭޝަ

އޮގަނައިޒޭޝަން  
އެކްްިެލެންްް

ގޓްރޭނިން
ޕްރެްް 
އެންޑް  
ންޕަބިްލިކޭޝަ

ރީިލައިބްރަ ްްޓެޓިްްޓިކަިލް 
ރެކޯޑްްް

ޓީ.އައި ކް ްްޓްރެޓީޖި
ޝަންކޮމިއުނިކޭ

ޕްރޮޕަޓީ 
ޓް  މެނޭޖްމަން
އެންޑް  
ކަިލް  ިލޮޖިްްޓި
ްަޕޯޓް

ބަޖެޓް
ހިއުމަން  
ރިްޯްް  
ޓްމެނޭޖްމަން

ޜަންޕްރޮޓޮކޯިލް ޑިވި

އިންޓަނޭޝަނަިލް 
ކޯޕަރޭޝަން

ފަނޑިޔާރުންގެ  
މަޖިިލީހުގެ  
އޭޓްްެކްރެޓޭރި

ްެކިއުރިޓީ
އާއި 

ފަނޑިޔާރުންގެ  
ހޭ  ކަންކަމާބެ
ބައި

އުއްތަމަ 
ފަނޑިޔާރާއި  
ފަނޑިޔާރުންގެ  

ޓްްެކްރެޓޭރިއޭ

ރަޖިްްޓްރާރ

ިލީގަިލް އެންޑް ކޯޓު  
ންްަރވިްަްް ޑިވިޜަ

ންިލީގަިލް ްެކްޝަ
ރަޖިްްޓްރީ އެންޑް
ކޭްް މެނޭޖްމަންޓް 

ްެކްޝަން

ޝަން ޓްރާންްްިލޭ
ފެްިިލިޓީްް

ޑިޖިޓަިލް  
ރެކޯޑިންގ،  
ޕްޓް ޓްރާންްްކްރި
ންގ އެންޑް ޓައިޕި

ްަރވިްަްް

ބެއިިލީފް 
ްަރވިްަްް

ރީރަޖިްްޓް

 އިދާރީ އޮނިގަނޑު 
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 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން  2015

 

 ސަރވިސަސް ޑިވިޜަން  ކޯޓު ލީގަލް އެންޑް 
 

އްަސލަތަކުގެ ޝަީރޢަތް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މަ ،ކޯޓު ަސރވިަސސް ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތަކީލީގަލް އެންޑް 

ޝަރީޢަތްތައް ބޭއްުވމުގައި ފަނޑިޔާރުްނގެ މަިޖލީުހން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން، ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޭނުންވާ  ހިންގުމާއި

މައްަސލަތައް ބަލައިގަތުުމގައާިއ މައްަސލަތައް ހިންުގމުގައި ޢަމަުލކުރަންެޖހޭ އިުޖރާީއ ، އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިުނމާއި

ދި ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ޤާޫނނީ ލިޔެކިޔުންތައް ތަރުޖަާމކުުރމާއި، ކޯޓުގެ މަަސއްކަތާ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެެލހެއްުޓމާއި އަ

ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކަްނ އިތުުރކުރުމަށް ކުަރންޖޭހ އެންެމހަިއ ކަންތައްތައް ކުުރމާއި، ކޯޓުްނ ކުރަންެޖހޭ ދިރާސާތަްއ 

 ފަނޑިޔާރުންގެ މަިޖލީހުގެ ލަފަާޔއި އިރުާޝދުގެ މަތީންުކރުމެވެ.
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 ސް ޑިވިޜަންގެ މައިގަނޑު ބައިތައް ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަ 

 . ރަޖިސްޓްރީ އެްނޑް ކޭސް ެމނޭޖްމަންޓް ސެްކޝަން 1

 ރަޖިސްޓްރީ  1.1

 ަސރވިަސސް  ބެއިލީފް 1.2

 ސަރިވސަސް  ޑިޖިޓަލް ރެކޯޑިްނގ ޓްރާްނސްކްރިޕްޓް އެންޑް ޓައިޕިންގ 1.3

 ސްޓްރާންސްޭލޝަން ެފސިިލޓީ 1.4

 ސެްކޝަން . ލީގަލް 2

 ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަން 
އި ންތައްތަކާކަކާބެހޭ ތަންޓްމަންޓުުއއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުންގެ އެޕޮއި ،ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަނަކީ

ޑިޔާރުްނ ބާއްވަވާ ތައްތަކާއި އުއްތަމަ ފަނޑިާޔާރއި ފަނއުއްތަމަ ފަނޑިާޔރާއި ފަނޑިާޔރުންގެ ދަތުުރފުޅުތަކާބެހޭ ކަން 

އި ރަސްމިއްޔާތުތަާކ އުއްތަމަ ަފނޑިޔާރު ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުްނ ބައިވެރިވެވަޑަިއގަންނަވާ ޖަްލސާތަކާ، ބައްދަލުވުންތަކާއި 

ކްރެޓޭރިޭއްޓ ސެ ފަނޑިޔާރުންގެ އުއްތަމަ ފަނޑިާޔރާއި  ،ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރައްވަްނޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި

 ޜަނެކެވެ.އި ަކންކަން ކުރުމަށް އުަފއްދާަފއިވާ ޑިވިމަސައްކަތާއި ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީއާބެހޭ ެއންމެހަ 

 އި،ލަެރސްކުުރމަށާއަދި މީެގއިތުރުން ފަނޑިާޔރުންގެ މަޖިީލހުގެ އެްނމެހައި ކަންތަްއތައް ހަރުދަނާކޮށް ވި 

 އި،ންިދއުމަށާގެކުރެެވމުންދާ ގޮތާއި މިްނވަުރ ބަލަމުން ން ނިންމަވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޛުފަނޑިޔާރުންގެ ަމޖިީލހު

ގޮތުގައި ފޯުރވައިދިުނމާިއ  ދުމަތް ުފރިަހމަދި ެސކްރެޓޭރިއޭޓްގެ ޚިފަނޑިޔާރުންގެ މަިޖލީހުގެ ޮކމެޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަ

ވާމީ ާދއިރާަގއި އެިކ ބައިަނލްއަޤް ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިާޔރުންެގ މަޖިީލހުން ކަނޑައަޅާ ުއޞޫާލ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

ަޤއުމުތަކުގެ ޖުީޑޝަރީތަކާއި ޤައުމުތަކާއި ބައިަނލްއަްޤާވމީ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ެއހީ ޯހދުމާއި މަޢުޫލމާތު ބަދަލުކުުރމާއި ބޭރު ބޭރު 

 އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އްބާރުުލންެމދު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެދެދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖުޑީަޝރީއާ  އިބައިނަލްއަްޤވާމީ ޖަާމޢަތްތަކާ

  ކުރުމެެވ.ކުރަންޖެހޭ ަކންތައްތައް
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 ލް ޑިވިޜަންގެ މައިގަނޑު ބައިތައް ޕްރޮޓޮކޯ

 . އުއްތަމަ ފަނޑިޔާާރއި ފަނިޑޔާރުންގެ ސެްކރެޓޭރިއޭޓް 1

 . ސެކިއުރިޓީ އާއި ފަނޑިޔާުރންގެ ކަންކަމާބެހޭ ބައި 2

 . ފަނޑިޔާރުންގެ މަިޖލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް 3

 . އިންޓަރނޭޝަަނލް ކޯޕަޭރޝަން 4

 ން ޑިވިޜަ  ސަރވިސަސް  ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް 
ވާ ާޅފައިއަކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ަސރިވސަސް ޑިވިޜަްނގެ މަަސއްަކތަކީ ކަމާބެހޭގޮތުން ކަނޑަ

 ސުޕްީރމް ކޯޓުެގ މަތިން، ިދވެިހރާއްޖޭގެ  ަމޖިީލހުން ަކނޑައަޅާ ގޮތެއްގެފަނޑިޔާރުްނގެއުޞޫލުތަކާިއ ސުޕްީރމް ކޯޓުެގ 

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

 އި،ްނތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާދުމަތްތަކާބެހޭ ކަސުޕްީރމް ކޯޓުން ދޭ ޚި ،މަސައްކަތްތައް ހިްނގުމުަގއި އޮްނނަންޖެހޭ ގުޅުންތަކާއި 

 ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުން ިކއެކި މުނާސަބާތަކުގައި ުއއްތަމަ އެ ،ބަރު ތައްޔާރުކުުރމާއިރީމް ކޯޓުން ތައްޔާުރކުރަންެޖހޭ ޚަސުޕް

 ބޭރުގައި ދެްއވާ ބަސްީތ ޠާބުތަކާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ަފނޑިޔާރުން ާރއްޖެއާއި ރާްއޖެިއންޚި އި،ދައްކަވާ ވާަހކަފުޅުތަކާ

މާބެހޭ ފަރާތްތަކުެގ ކަ ލިުޔންތައް ގަތުންތައް ތައްޔާރުކުރުެމވެ. ައދި ިދވެހިާރއްޖޭެގ ސުޕްީރމް ޯކޓުން ޝާއިުޢކުރާ ެއކި

 އެކު ތައްޔާރުކޮށް ާޝއިޢުކުުރމެވެ. އިރުާޝދާ

 އް ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސަސް ޑިވިޜަންގެ ބައިތަ 

 ޓް . ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަން 1

ކޯޓުގެ މުަވއްޒަފުންނާބެހޭ އެްނމެހައި ކަްނތައްތައް  ،ހިއުމަން ިރސޯސް މެނޭްޖމަންްޓގެ މަސައްކަތަކީ

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

ލާޙީ ފިަޔވަޅުތައް ޭހ އިޞް ަވއްޒަފުންާނމެދު އަޅަންޖެ މު، އުޞޫާލ އެްއގޮތްވާ ގޮތުެގމަތީން މަާޤމުތަކަށް މީހުން ވެްއދުމާއި 

ފަނޑިޔާރުންގެ ަމޖިީލހުން ކަނަޑއަޅާ އުޫޞލާ އެއްގޮތަށް އެޅުާމިއ، މުވައްަޒފުންގެ މަަސއްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންުކރުމާއި، 

  އަަހރީ ރިޕޯޓު ެއކުލަާވލުމެވެ.ކޯޓުގެ ދުވަހު ޔަުއމިއްޔާ ތައްާޔރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ައދި ކޮްނމެ އަހަެރއްގެ
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ދަ ތަމްރީނުތައް މީގެ އިތުރުން ކޯޓުގެ މުަވއްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީުނތައް ދެނެގަނެ އަދި އެފަ އަދި 

އެދެވޭ ގޮތެއްަގއި  މެކޯޓުގެ މުވައްަޒފުންނަށް ހޯދަިއދީ، މުވައްަޒފުންނަކީ އެީމހުްނނާ ޙަވާލުކުރެވޭ ަމސައްކަތްތަްއ އެން

އްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިުއމަން ރިސޯސް މެޭނޖްމަންޓްގެ ަމސަ ންެވސްކުރުބައެއްަކމުގައި ެހުދމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ ޤާބިލު

 ހިމެނެއެެވ.

 . ބަޖެޓް 2

ރަދުތަްއ އި ޚަހަބަޖެޓް ސެކްޝަނުގެ މަަސއްކަތަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ބަޖެޓުން ކުރާ އެންމެ

އޮްތ އް ނިމުމުން އަންނަން ކޮްނމެ ައހަރެ ،ބެލެހެއްޓުާމއިކުރުމާއި، ކޯޓުގެ ެއކައުންޓްތައް ޤަވާިޢދާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން 

 ހުށަހެޅުމެވެ.  ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަަކށް ރިްނގެ ަލފާގެ މަތީން އެކުލަާވލައިޖެޓް ކޯޓުެގ އިސްވެއަހަރަށް ަލފާކުރާ ބަ

 . ޕްރޮޕަޓީ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކަލް ސަޕޯޓް 3

ޭޖގެ ުސޕްރީމް ލޮޖިސްޓިކަލް ސަޕޯޓް ސެްކޝަންގެ މަސައްކަތަކީ ދިވެިހރާއްޕްރޮޕަޓީ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް 

ރާމާތުކުރުާމއި، ސުޕްރީމް މަޢިާމރާތް ރަނަގޅު ފެންވަރެްއގައި ބެލެހެއްޓުާމއި، މަރާމާތުކުރަންެޖހޭ ތަންތަން  ،ކޯޓުގެ މުދަާލއި

. ީމގެ އިތުރުން ކޯޓުެގ ންގެ ކަންތައްތައް ުކުރމެވެޕިހަުއސް ކީ، ކޯޓަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ޯހދުުމގެ ކަންތައްތައް ކުރުާމއި

ސް ިމސެކްޝަުނެގ މުވައްަޒފުންގެ މަަސއްކަތަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަރީްޒއާއި އެެހނިހެން ފަޭސހަތައް ފޯރުކޮށްދިުނމަކީވެ

 މަސައްކަތެވެ.

 ނިކޭޝަންސް . ސްޓްރެޓީޖިކް ކޮމިއު 4

ރުމަށް  ުޖޑީޝަރީގެ ތަަސއްވުރު ރަނގަުޅކުސްޓްރެޓީޖިކް ކޮިމއުނިޭކޝަްނސް ޔުނިޓްގެ ަމސައްކަތަކީ

 ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ޙަވާލުކުރާ ަމސައްކަތްތައް ކުުރމެވެ.

 

 . އައި.ޓީ 5

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

 ކިންގެ ަކންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ކޯޓުގެ ވެްބަސއިޓު ހަދާ ބެލެެހއްޓުމެވެ.ރ އަދި ނެޓްވޯފޯރުކޮށްދިުނމާއި، ކޯޓުގެ ސަރވަ 
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 ކަލް ރެކޯޑްސް ސްޓި . ސްޓެޓި 6

ބެހޭ ަފރާތްތަކަށް މިބައިގެ މަަސއްކަތަކީ ކޯޓުން ެއއްކުރަންެޖހޭ ތަފާްސހިސާބު އެްއކޮށް އެމަޢުޫލމާތު ކަމާ

 ފޯރުކޮށްދީ ެއފަދަ ިރކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުެމވެ. 

 ލައިބްރަރީ . 7

ގޮތެއްެގމަތީން  ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބޭނުންވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފޮތްތައް ފަނޑިޔާރުެގ މަޖިލީހުން ކަނަޑއަޅާ

ނުން ހިފޭނެ ގެ ބޭތަކުއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ެއޮފތް، ހޯދަިއދީ، ލައިބްރަީރގައިވާ ޮފތްތައް ތަރުތީބުކޮށް ބަލަހައްޓާ

 ކުރުެމވެ.އަހުލުވެރި ލައިބްަރީރއެއް ޤާިއމުތަކަށް މަގުަފހިކުުރމާއެކު، ޒަމާނީ ވަީޞލަތް

 . ޕްރެސް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން 8

ޔާުރކުރުމާއި އްީރމް ކޯޓުން ތައްޔާރުކުރަންެޖހޭ ޚަބަރު ތަމިބައިގެ މަސަްއކަތަކީ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ސުޕް

ގަތުންތަްއ ވާ ބަްސދީބޭރުގަިއ ދެއްއްެޖއިން އެކިއެކި މުާނސަބާތަކުގައި އުްއތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުްނ ރާއްޖެއާއި ރާ

އެކު ތްތަކުގެ އިރުޝާދާ ކަމާބެހޭ ަފރާރީމް ކޯޓުން ޝާިއޢުުކރާ އެކި ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުެމވެ. އަދި ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުޕް

 ތައްޔާރުކޮށް ޝާއިޢުުކރުެމވެ.

 . ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ރިފޯމް ސެކްޝަން 9

ގެ ދިެވހިާރއްޖޭ ،ރިފޯމް ެސކްޝަްނގެ މަިއގަނޑު މަސަްއކަތަކީ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގ އެްނޑް

 ބެލެހެއްޓުމަށާއި ވަުމންދާގޮތްތަކާއި އެ ޕްރޮގްރާމްތައް ތަންފީޛު ލާޙީ ޕްރޮގްާރމްޑީޝަީރއަށް ގެންނަން ބޭނުްނވާ އިޞް ޖު

ނިވެރިޔާ އަދި ަޢދުުލ އަާސސީެގ ބެލެކޯޓުތަކާއި ފަނޑިޔާރުންގެ މިިނވަންކަމާއި ުމސްތަޤިްއލުކަން ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ޤާޫނނު

ންނީ އެހީތެރިކަން އްތަަކށް ފަން ކުރަންޖެހޭ ުހރިހާ ކަންތަހަިއސިއްޔަތުުކރުުމގެ އެންެމ އިސް ފަރާތުގެ ފު ޤާއިމުއިންޞާ

 ރުކޮށްދިުނމެވެ.ފޯ

 ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ރިފޯމް ސެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް 

 . ޓްރޭނިންގ1
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 އޮގަނައިޭޒޝަން އެކްެސލެްނސް. 2

 . މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ިއވެުލއޭޝަން 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ  2015ވޭތުވެދިޔަ 

 މަޖިލީހުން ކުރެއްވި ބައެއް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްޕުޅުތައް 

ބާރުގެ ެބލެނިެވރި ފަރާތުެގ ޙައިޘިއްޔަތުން، ޝަުރޢީ ދާިއރާެގ  ޤާއިމުުކރުުމގެ އިންާޞފު  ދިވެިހރާއްޭޖގެ ަޢދުލު

ކަންކަމާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި މުހިއްމު ކަންަކމުގަިއ ގޮތް ނިންމުމުގެ މަސްއޫލިއްަޔތު އަދާ ކުރާ ފަރާތަކީ 

ރީމް ކޯޓުގެ ްށ ޓަކައި ސުޕްދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރުންގެ މަިޖލިހެވެ. ިމ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމަ

ުހގެ މަަސއްކަތްތައް ރޭވިފައި ވަނީ ކޮްނެމ ހަފުތާއަކު ެވސް ދެ ދުަވހު ަފނޑިޔާރުންގެ ަމޖިިލހުެގ ފަނޑިޔާރުންެގ މަިޖލީ

 97ވަނަ އަަހރުގެ ތެރޭަގިއ ފަނޑިޔާރުންގެ މަިޖލިހުގެ ަހފުތާ ބައްދަލުުވމުގެ  2015ބައްދަލުވުން ބާްއވާ ގޮތަށެވެ. 
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ރައްޔިތުންނަށް . ވާިއރު މީގެ އިތުރުްނވެސް ޙާްއޞަ އެތައް ބައްދަުލވުމެއް ބޭްއވިަފއިވެއެވެްނ ބޭއްވިަފއިބައްދަލުވު

ފަސޭަހކަމާއި ހަަމހަމަަކމާއެކު ަޢދުލު އިްނޞާފު ލިބިދިުނމަށާއި ޝަރުީއދާއިރާ ަހރުދަނާކޮށް އިުތރަށް ތަރައްޤީކުރުާމގުޅޭ 

ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުްނގެ ަމޖިލީހުން ނިްނމާފަިއވެއެވެ. ގިނަގުނަ ނިންމުންތައް ވޭތުވެިދޔަ އަހަރު 

 އެގޮތުން ނިންމުނު ބައެއް މުިހްއމު ކަންތައްތައް ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި އެވަނީެއވެ. 

 

މާިއ  ންކަދިވެިހރާއްޭޖގެ ަޢދުލު އިންާސފު ޤާިއމްކުުރމުގެ ބާުރގަިއ މަސައްކަތް ުކރާ ުމވައްަޒފުން މިނިވަ  .1

ރައެއް ލިބިދިުނމަީކ އެކު މަސަްއކަތްކުރުން ކަށަވަރުކުުރމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ މިންަވރެއްގެ ުއޖޫ މުސްތަޤިްއލުކަމާ 

ސުޕްރީްމ  އް ދިނުމަށްޟަރޫާރއެއްކަމަށް ފެުނމާއެކު ަޝރުޢީ ދާިއރާގެ އެންެމހައި މުވަްއަޒފުންނަށް ލިވިންގ ެއލަވަންސެ 

 ްނ ނިންމަވައި، އެ ނިންެމވުން ތަންފީޛު ކުރެިވފައި ވެެއވެ. ހުފަނޑިޔާރުްނގެ މަިޖލީ ކޯޓުގެ

 1ޤާނޫުނގެ  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 1)ދިވެިހރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( އަށް  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2

ޑިޔާރުންނަށް،  ފަނވަނަ މާްއދާގެ )އ( ގެ ދަށުން، ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުަކމުގެ ަމޤާމުން ވަކިވި 

)ނ( ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި 24)ދިވެިހރާއްޭޖގެ ފަނޑިޔާރުްނގެ ާޤނޫނު( ގެ  2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ނިންމަވައިަފއި ވެއެެވ.  ދިނުމަށްކަނޑައަޅައިފައި ވާ ޚާއްޞަ ިޢނާޔަތްތަކާއި އިމްތިޔާޒުތައް 

ރުމަކީ މުހިްނުމ ހުމަސަްއކަތްތައް އެއްތަނަކުން ފެންނަްނ ކަމާއި އިތުބާރާއެކު ަޝރުޢީ ާދއިރާއިން ކުރެވޭ ަހމަހަމަ .3

ޓުން ނިންމާފަިއވާ ކޯވަނަ ައހަާރއި ަހމައަށް ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމް  2014އިން  2008ކަމެއްކަމަށް ެދކެވަޑަިއގެން 

ޔާެގ ވާމީ މިންގަނޑުަތކަށް ޗާޕްކުރެވި ޝާއިއުކުުރމަށް މެލޭޝިލަތަކުގެ ޙުކުމްތައް ބައިނަލްއަޤް މައްސަ 

 ފައިވެއެވެ.ލެކްިސސްނެކްިސސް ކުންފުންާޏއި ހަވާުލކުރުމަށް ނިންަމވައި ިމކަމުގެ އަަމލީ ަމސައްކަތްތައް ެފށި

ންެގ ގެ ފަނޑިޔާރުޝަުރޢީ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ނުނިންމި ދިުގލައިގެްނ ދާކަމުގެ ޝަކުވާ ސުޕްީރމް ކޯޓު .4

ައވަަހށް ޢަދުުލއިންާޞުފ  އެ މަްއސަލަ ޙަްއލުކޮށް، ަރއްޔިތުންނަށް ވީހައި ެވސް، މަޖިިލހަށް ހުށަހެޅެުމން ދިުއމާގުިޅގެން

 ކުރުމުގެގޮތުން މޮނިޓަރ ފޯރު ކޮށްދިނުމުގެ ަމޤްަޞދުަގިއ، ކޯޓުތަކުން މައްސަލަތައް ނިންމާ ގޮތުގެ ތަފާސް ހިސާބު

މިނިސްޓްޭރޝަނުްނ ފް ޖުީޑޝަލް ެއޑްކޮންމެ ަހފުތާއަކު އެއް ފަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުްއވުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން އެންުގނެވެ.
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ޞ، އަަވސްކަމާއި ، މުސްތަޤިްއލުކަމާއި، ނަާޒހަތްތެރިކަމާއި ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަވުެމއް ނެތި .5 ާާފުވެިރކަމާއެުކ ިއނ 

ތެރެއިން،  ަސސާއެއްގެއިމުެވފައިވާ މުއައް ރުކޮށްދެވޭނީ ހަުރދަނާކަާމެއކު ޤާޝަީރޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ަކށަވަ

ތެއްަގއި ދެޭވ ޕްރޮފެޝަަނލް ގޮތުަގއި ފަނިޑޔާރުންނާއި ާޤނޫނީ ވަީކލުންާނއި ކޯޓުގެ މުަވއްޒަފުންނަށް ާދއިމީ ގޮ

ޝަންގެ އެކިއެކި ކޮންޓިނުއިްނ އެޑިުޔކޭނިޒާެމއްގެ ތެރެިއްނކަމަށް ދެކި "ކޮންޓިނުއިންގ ޖުޑީަޝލް ެއިޑއުކޭޝަްނ" 

ކޮށް ބޭއްވުމުެގ ަތކާއި ކޮންފަރެްނސްތައް އިންތިޒާމުބައްދަލުވުންތަކާއި، ެސމިނާރ ކަތުޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ަމސައް

ންނީ މަރުކަޒެްއ ފަމަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި "ޯމްލޑިވްސް ޖުޑީަޝލް އެކަޑަީމ" ގެ ނަމުގައި ޢިލްމީ، ދިާރސީ، އަދި 

  ޕްރީމް ކޯޓުގެ ދަށުން ޤާއިމުުކރުމަށް ނިންމުެނވެ. ސުދިވެިހރާއްޭޖގެ 

ންެނވި ހުފައި  ތެރެއިން އިންތިޚާބު ކުރައްވާ ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮިމަޝނަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރުންގެ .6

ވުމާ ގުޅިގެން، ، ކޮިމަޝނުގެ މެންބަރުކަމުން އިސްތިުޢާފ ދެއްهللاފަނޑިޔާރު ައލްއުސްތާޛު އާަދްމ މުޙައްމަދު ޢަްބދު

އަްލއުސްތާޛު ަޢލީ  އެމަނިކުފާުނގެ ބަަދލުގައި ކޮިމޝަނަށް އިންތިޚާބު ކުރައްާވ ަފނޑިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި، ަފނޑިާޔރު

ން، ކޮިމޝަނަްށ  ތަރުޝީޙު ކުރެވުނެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ މަިޖލިހުގެ އިއްތިފާޤުޙަމީދު މުޙައްަމދުގެ ނަންފުޅު 

 އެމަނިކުފާނު އިންތިޚާބު ކުރެވުެނވެ. 

ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  1)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޫނނު( އަށް  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  .7

ވަަނ މާްއދާއަށް ގެެނިވފައިވާ އިްޞލާޙުގަިއ  35ގެ  2010/22ގެ ދަށުްނ ޤާނޫނު ނަންބަުރ  2014/40ނަންބަރު 

ދިވެިހރާއްޭޖގެ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ދެ ސަރަޙައްދެްއގައި ހައިކޯޓުގެ ދެ ގޮފި ޤާއިމްކޮށް އެ ސަރަޙައްުދތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭްޓ 

ކޮށްަފއިވާތީ އެ ޤާނޫުނގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތައް އިސްިތއުނާފުކުެރވޭނެ އިންތިޒާމު ހަަމޖައްސަންާވނެކަމަށް ބަޔާން

ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން ކަނޑައަޅާ ަހއިކޯޓުގެ ދެ ގޮފި ޤާއިމްުކރާނެ ރަށަކާއި، އެ ދެ ގޮތްޕަށް ނިސްބަތްވާ  35

ވަނަ ައހަރު ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ.  2015ފެބްރުއަރީ  12ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ަމޖިީލހުން  ތައްސަރަޙައްދު

ސަރކިުއލަރިއން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުްއދަތުގެތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް  SC/2015/03ޓުގެ ނަންބަރު އަދި ސުޕްރީމް ކޯ

އިސްތިއުނާފުުކރުމުގެ ފުުރސަތު ކަށަވަރުކޮށްދިނުުމގެ ގޮތުން ދިެވހިރާއްޭޖގެ އުތުރާއި ދެކުނުަގއި ާޤއިމުކުެރވޭ ހައިކޯުޓެގ 

އިދުްނ ހަމަެޖހެންދެްނ އެ ޮގފިތަަކށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ގޮފިތަކުގައި އިސްތިނުނާފުުކުރމުގެ އިންތިޒާްމ ޤަވާ 

ުދވަހުގެ ެތރޭގައި އެ  10އިސްތިއުނާފްުކރުމަށް ެއދި ހުަށަހޅާ ފޯމް ހަަމޖެިހފައިވާ ޤަާވޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ދުަވހުެގ  07ހުށަހަޅާތާ މައްަސލައެއް ނިްނމި ކޯޓަށް ުނވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެުޅުމން، އިސްތިއުނާފު ފޯމްތައް 
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ތެރޭގައި އެ މަްއސަލަިއގެ ަފއިލް ލިޔުންތަކާެއކު، ދިެވހިާރއްގެ އުތުރުގައި ޤާއިުމކުރާ ަހއިކޯޓުގެ ގޮތްޕަށާއި 

ދިވެިހރާއްޭޖގެ ދެކުުނގައި ޤާިއމްކުރާ ހައިކޯޓުގެ ގޮތްޕަށާއި މާލޭގަިއ ޤާިއމްކުެރވިފަިއވާ ަހއިކޯޓަށް ފޮނުވުމަްށ 

 ަހމަޖެްއސުނެވެ. ގެންދިއުމަށް ޑީަޝލް ެއޑްމިނިސްޓްޭރޝަނަށް ފޮނުއްަވުމންޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު

 35ޤާނޫނުގެ  ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ 1)ދިވެިހރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫުނ( އަށް  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  .8

ނުގައި ިދވެހިާރއްޖޭެގ އުތުރާއި ދެކު މަތީން، ރާއްޖޭެގ ވާ ގޮތުގެ ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން، އެ މާްއދާގައި ބަޔާން ކޮށްަފއި

އި ޤާއިުމކުރެވުނު، ހައިކޯޓުގެ ދެ ޮގފި ޤާިއމު ކުުރމަށް ކުރެވުނު މަސަްއކަތުގެ ތެރޭގައި، އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުުޅމީޫދގަ

ޓުގެ މަސައްކަްތ އެކޯ ފަނޑިޔާރަކު ަޢއްޔަން ކުރަްއވާ ހައިކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮތްޕަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަަޖއްސައި، ިއސް

 ރަްސމީކޮށް ފެށިފައިވެެއވެ. ވަނަ އަަހރު  2015

ޕްރީމް ކޯޓުގަިއ ސުދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ އިދާރީ ހިންުގމުގެ ނިޒާމު ިއތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި،  .9

ންމެ، އެވެ. ހަމަެއހެވެ ހުން ނިންމަވަިއފައި ފެއްުދމަށް ފަނޑިޔާރުްނގެ މަޖިލީ އިންސާނީ ވަީސލަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއެއް އު

ސް ފަނޑިާޔރުންެގ ޓަަކއި، ފައިާސއާބެހޭ ކޮމިޓީެއއް ވެ ކަްނ އިތުރަށް ހަރުދަާނ ކުރުމަށްމާލީ ައދި ބަޖެޓާ ބެހޭ ކަން

މިޓީގެ މަސަްއކަތް ކުރެވުނެވެ. މި ދެ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންުކރެވި، ދެ ކޮީލހުގެ ނިންުމމަކުން ާޤއިމު މަޖި

 ފެށިަފއެވެ. ވަނަ އަަހރުގެ ެތރޭގައި  2015ވަނީ 

ވަހަށް އަ ދުވަސްތަކެއް ެވފައިުހރި ަމއްސަލަތައް ގިަނ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯަޓށް ހުށަހެޅި، ނުނިމި  .10

 ުޓގެ ރިސެސް ފަސް ުކރުމަށް ިނންމުނެވެ. ސުޕްރީމް ކޯނިންމުމަށްޓަކައި، 

ކުރުމަށާއި، ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންުގމާިއ ޝަުރޢީ ދާއިރާއިން ރައްޔިތުްނނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު  .11

ަލރތަކާިއ ާކއި ސަރިކއުއިޖުރާއީ ކަންކަުމގެ ނިޒާމު ހަުރދަނާ ކުުރމަށްޓަކައި، ޢަަމލުކުެރވެމުން ދިޔަ ބައެއް ޤަވާިޢދުތަ

އި ޓީތަކާލަރތަކާިއ ޢާއްމު ސިބައެއް އައު އުޞޫލުތަކާއި ަސރކިއު ޢާއްމު ސިޓީތަކާއި އުޫޞލުތައް އިޞްލާޙު ކުެރވި، 

 ޭއގެ ތެރެއިން، އަންނަިނވި ކުުރމަށް، ފަނޑިޔާރުްނގެ ަމޖިިލހުން ނިންމަވަިއފައިވެެއވެ. ޤަވާިޢދުތައް ތަޢާަރފު

ރޫލިންގއަާކއި، ބެލެނިވެރިަކުމގެ އިޚްތިޞާޞްގެ  03ވަނަ އަހަރު  2015މިގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެެވއެވެ.  ނިންމުންތައް

 02ޤަރާަރކާއި  04ޢާއްމު ސިޓީގެ އިތުރުން  10ުއޫޞލު އަިދ  01ަސރކިއުަލރއާއި  14އަމުރާއި،  16 ދަށުން

 ޤަވާިޢދެއް ިދވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުން ނެރެފަިއވެއެވެ.
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 ާމުްއދަތުގެ ތެރޭގަިއ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން ނިންމާ މަދަނީ ަމއްަސލަތައް އިސްތިއުާނފުކުރުމަށް ކަނަޑއެޅިފަިއވ

ްމ ތަންފީޛުކުާރ މްތައް މައްަސލަ ނިންިމ ކޯޓުގައި ޤާއިްމކޮށްފައިވާ ޙުކުއިސްތިއުނާފު ުކރުމަށް ހުށަާނޅާ ޙުކު

 ިއވާ ޢާއްމު ސިޓީ ޑިވިޜަނުން އެޙުކުމުގައި ކަނޑަެއޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަންފީުޛ ކުރުމަށް އަންގައި ެނރެފަ

  ިހެން ކޯޓުތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް ެއޑްމިނިސްޓްޭރޝަނުން ިދވެހިާރްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓަށާއި އެހެނ

ންބަރު ސަރުކާުރގެ އިާދރާތަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަކާ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުުރމުގައި ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަ

2012/02/SC ުނެރިފަިއާވ  ަރމުން ގެްނދިއުމަށް އަންަގއިސަރކިއުަލރަގއި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކ

 ޢާއްމު ސިޓީ 

 ްންފެށިގެން އި 2015ފެބްރުަވރީ  15ދުވަުހގެ ތެރޭ އިސްތިއުނާފުކުުރމަށް ހުށަހަާޅންޖެހޭނީ  10 ،ހައިކޯޓަށ

 ދަށުކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ކަން އަްނގައި ނެރެަފއިވާ ާޢއްމު ސިޓީ 

 ްން ހައިކޯޓަށް އަދި މައްަސލަ ނިންމި ކޯޓު ދުަވހުގެ މުްއދަތާއި 10ށަހަންޖެހޭ ތިއުނާފަށް ހުހައިކޯޓަށް އިސ

ން އަންގަިއ ރަސްީމ ބަންދު ދުވަސްތައް ުނހިމަނަިއކަުމއްދަތު ގުނާނީ  ުދވަހުގެ 7ލިޔުންތައް ފޮނުވަްނޖެހޭ 

 ނެރެފަިއވާ ޢާއްމު ސިޓީ.

  ެޤަާވޢިދާ އެްއގޮތްވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ ސުޕްރީމްހައިކޯޓުން ނިންމާ މަްއސަލަތައް ދިވެިހރާއްޭޖގ 

މި ުދވަހާއި މުްއދަތު މި މުއްދަތު ގުނާނީ ހައިކޯޓުން މައްަސލަ ނިން ،ތެރޭަގއި ކަމަށާއިދުވަުހގެ  60 ގޮތުގެމަތިން

 ުމ ސިޓީޢާއްދެެމދުގައި އަްނނަ ބަންދު ދުވަސްތައް ުނހިމަާނކަން އަންގައި ނެެރފައިވާ  ހަމަވާ ުދވަާހއި

 ީކޯޓުތަކުގައި ރެކްރިޭއޝަން ޙަަރކާތްތައް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ެނރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓ 

 ައް އެއް މަސް ދުވަުހެގ ކޯޓުތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ މާދިގު ުމއްދަތަކަށް ނުނިމި ލަސްވެަފއިވާ މައްަސލަތ

 ގާ ެނެރފައިވާ ާޢއްމު ސިޓީ ތެރޭގައި ނިންމޭނެގޮތަކަށް ކޭްސ މެނޭޖްކުރެްއވުމަށް އަން

 ުަކމުގައި އަންަގއި ދައުލަތުގެ ުމއައްަސސާތަކާއި ިއދާރާތައް ަޝރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ތަމްސީލުުކރާނީ ބަންޑާރަނައިބ

 ނެރެފަިއވާ ޢާއްމު ސިޓީ

  ުމަްސތުވާތަކެއްޗާބެހޭ  2011/17ޑްރަގް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ އުުފލޭ މައްަސލަތަކުގެ ތެރެއިން ާޤނޫުނ ނަންބަރ(

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިޚްތިޞާޞް އޮތްކޯޓަށް މައްސަލަިއގެ ލިޔުންތަްއ  61ޤާނޫނު( ގެ 

ސަރިކއުލަރ  SC/2012/03ފޮނުވައި، ތަޚްީވލުކުުރމުން، ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯުޓގެ ނަންބަރު 
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ގެންދަންވާެނކަމަށް އަންގައި ެނރެފައިވާ ޢާްއުމ ގައިވާގޮތުެގމަތިން، އެކޯޓެއްގަިއ ޤަވާިއދުން މަްއސަލަުކރިއަށް 

 ސިޓީ

  ެިޑވިޜަން ޤާިއމުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ނެރެފަިއވާ ސަރކިުއލަރ 5ސިވިލް ކޯޓުގ 

 މަދަނީ މަްއސަލަތަކުަގއި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ނެެރަފއިވާ ސަރިކއުަލރ 

  ެްނގުމުގެ ިއޖުރާއާާތ  ިޑވިޜަންތަކުގައި މަަސއްކަތް ހިޑިވިޜަން ާޤއިމުވެގެްނދިއުމާ ގުޅިގެން އެ 05ސިވިލް ކޯޓުގ

 ގުޅޭގޮތުން ނެރެފަިއވާ ސަރކިުއލަރ

 ާ53ޢިުދގެ ސަރިވސް އެލަވަްނސާއި ލިިވްނގ އެލަވަްނސް ހިމެނޭގޮތަށް ޝަުރޢީ ދާއިާރގެ މުވައްަޒފުންެގ ޤަވ 

 ވަނަ މާއްދާ ިއސްލާޙްުކރުމާ ގުޭޅގޮތުން ނެރެފައިވާ ސަކިުއލަރ

  ައިކޯޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަ ލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މަރުޙ

 ރެފަިއވާ ސަރކިއުަލރގޮފީގައި ިއސްތިުއނާފްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނެ 2ދެ ސަރަޙައްެދއްގައި ާޤއިމްުކރެވޭ ހައިކޯޓުގެ 

  ިވާ ސަރަޙައްދުތައް މްކުރާ ަހއިކޯޓުގެ ގޮފިތަކަށް ނިސްބަތްހައިކޯޓާއި ދިވެިހރާއްޭޖގެ ދެ ސަރަޙާއްެދއްގައި ޤާއ

 ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ަސރކިުއލަރ

 ިކޯުޓތަކުން މަޢުލޫމާުތ  ދައުލަތުގެ އެިކއެކި މުއަްއސަާސތަކުންނާއި އެކިއެކި އިާދރާތަކުން ޝަރުޢީ ާދއިރާގެ ަވކިވަކ

ިކވަކި ފަރާތްތަކާ ވަވައްޒަފުންާނއި ނުވަތަ ހޯދުާމއި ވަކިވަކި ކޯޓުތަކާއި ވަކިވަކި ފަނޑިޔާރުންާނއި ވަކިަވކި މު

 މުޢާަމލާތް ކުރުމާބެޭހގޮތުން ނެެރފައިވާ ަސރކިުއލަރ

 ަމްިޢއްޔާތައް ހިންގުމާެބހޭ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަކާއި ަޝރުީޢދާއިރާގެ އިާދރާތަކުގެ މުަވއްޒަުފންގެ މެުދގައި ްކލަބް ޖ 

  ުށުން ރުއްގަހަށް ިމމާއްާދގެ  ދަ ،ަވނަ މާއްދާއާބެހޭ 241 ގެ 6ޝަީރޢަތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ހެިދފައިވާ ަޤވާޢިދ

ޠިލްކަމަށް ކަނޑައަޅާިއ ބާކަނޑައެޅިފަިއވާ އަގުތަކަކީ މިާހރަށް އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްކަަމށް ނުބެލެވޭތީ މި މާއްދާ 

އުފައްާދފަިއާވ  އިގަ އޮފް ޖުޑީޝަލް އެްޑމިނިސްޓްޭރޝަން ޝަުރޢީގޮތުން ރުއްަގހަށް އަގު ކަނޑައަޅަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް

ރެފަިއާވ ގޮތުގެމަތިންކަމަށް ކަނޑައެުޅމަށް ނެ ލްތަކާ އެއްގޮތްވާ ޞޫ ުރޢީ އަގުޮކމިޓީން ކަނަޑއަޅާ އޫޝަ

 ސަރކިުއލަރ

 ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖުީޑޝަލް އެކަަޑމީ ޤާއިްމކުރުމާބެހޭ ސަރިކއުަލރ 

 ތުރާފިލުުވމުގެ ަމއްަސލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާބެހޭ ސަރިކއުަލރ 
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  ެސްކުރުމާ ގުޭޅ ޙުކުމަީކ ނިހާއީ ުޙކުމެއްކަން ކަށަަވރުކުރަްނޖެހޭ ޖިނާއީ މަްއސަލަތައް އިލްތިމާ ހައިކޯޓުގ

 ސަރކިުއލަރ

  ުނާފުކުރުމާ ގުޅޭ ދަށުކޯޓުގެ ޙުކުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުުކރަންޖެހޭ ޖިނާއީ މައްަސލަތައް އިސްތިއ

 ސަރކިުއލަރ

 ިނޑައެޅިފަިއާވ ކަންމުންތައް ހައިޯކޓުގައި އިސްތިއުާނފު ކުުރމަށް ދަށުކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލުްނ ނިންމާ ނ

 ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( )ދިވެިހރާއްޭޖގެ 2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މުއްދަތުތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުަތކުގެ މާއްދާތައް 

 85ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( 2008/2ވަނަ މާއްދާ އާއި ޤާނޫނު ނަްނބަރު  42ވަނަ މާއްދާ އާއި  15ގެ 

ގޮތުން ުއާވލުމާގުޅޭ އް ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( އާއި މި މާްއދާތަކަކީ ބާޠިލު ާމއްދާތަކެއްަކމަށް ކަނޑައަޅައި އެ ާމއްދާތަ

 ނެރެފަިއވާ ރޫލިްނގ

  ުނޫުނ ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( އާއި ޤާ 55)ެޓކްސް ނެގުމާެބހޭ އިާދރީ ޤާނޫުނ( ގެ  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރ

( ގައި ފުރަތަަމ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 64)މަޢުޫލމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްުޤގެ ޤާޫނނު( ގެ  2014/1ނަންބަރު 

ޭޖގެ ހައިކޯުޓގައި އުނަލްތަކުން ުކރާ ޙުކުމްަތކާއި ނިންމުންތައް ދިެވހިރާއް މަރުޙަލާެގ ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްަރއިބި

ޅައި، ފުރަތަަމ އިސްތިއުނާފުުކރުމަށް ކަނޑައެިޅފައިވާ ުމއްދަތުތަކަކީ ބާޠިލު މުއްދަތުތަކެއް ކަމަށް ކަނޑައަ 

ޭޖގެ ހައިކޯުޓގައި ހިރާއް މަރުޙަލާެގ ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްަރއިބިއުނަލްތަކުން ުކރާ ޙުކުމްަތކާއި ނިންމުންތައް ދިވެ 

 SC/2015/06އިސްތިއުނާފުުކރުމުަގއި ަޢމަުލކުރަންވާނީ ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަންބަުރ 

 ސަރކިުއލަރަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ކަނޑަައޅާ ނެރެފައިވާ ރޫލިްނގ

 ްވާިއދު ުކރުމުގެ ުހއްދަ ިދނުމުގެ ޤަދިވެިހރާއްޭޖގައި ޤާނޫނީ ވަކީެލްއގެ ހައިިސއްޔަތުން މަސައްކަތ 

  ްޝަުރޢީ ދާއިާރގެ އެންމެ ިއސް އިދާރީ ަމޤާމްތަކަށް މީހުން ޢަްއޔަންކުރުމާބެހޭ ުއޞޫލ 

  ުގެ ޤާނޫނުެގ ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމު 1)ދިވެިހރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( އަށް  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރ

ރާްއޖޭގެ ހަިއކޯޓަށް ހައިކޯޓުގެ ދެކުނު ޮގފީގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ދިވެހި  ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ޤާިއްމކުރަންޖެހޭ  35

ރިއްޔާ ާއިއ ފަނޑިޔާރުންެގ ތެރެއިން އަލްުއސްތާޛް ޝުަޢއިބް ޙުސައިން ޒަކަ 09މިހާރު ޢައްޔަންކޮްށފައިވާ 

ރާތްތަކަށް ފަކަނޑައަަޅއި އެކަން ަކމާބެހޭ ، އަލްއުސްތާޛް އައްބާސް ޝަީރްފ އާއި ޑރ. އަްޒމިާރލްދާ ާޒިހރު

 އެންގުމަށް ނެރެަފއިވާ ަޤރާރު 
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  ުގެ ޤާނޫނުެގ ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމު 1)ދިވެިހރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( އަށް  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރ

ސްާތޛް ޢަބްދުްލޣަީނ ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ޤާއިްމކުރަންޖެހޭ ހަިއކޯޓުގެ ެދކުނު ޮގފީގެ ފަނޑިޔާރުަކމަށް އަްލއު 35

 ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް ދު، ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިްއތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި އެކަންމުޙައްމަ

 އެންގުމަށް ނެރެަފއިވާ ަޤރާރު 

 ެިއސް ފަނޑިޔާުރެގ  ހައިކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮތްޕަށް ޢައްޔަންކުރި ފަނޑިާޔރުންގެ ތެރެިއން ހައިކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮފީގ

ންުގމަށް ނެރެފަިއާވ ކަނޑައަޅައި ެއކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް އެ އަލްުއސްތާޛް ޢަބްދުްލޣަނީ މުޙައްަމދުގޮތުގައި 

 ޤަރާރު 

ނިސްޓްޭރޝަނުެގ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޝަުރޢީ ދާިއރާެގ އިދާރީ ކަންކަން ހަަމޖައްސާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމި .12

 ރެވުނެވެ. ިނސްޓްރޭޓަރުެގ  މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްަޔން ކު އިސް ވެރިާޔގެ މަާޤމު ކަމަށްވާ ޖުޑީަޝލް އެޑްމި

އް ކޯޓުން އެވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން،  47)ދިވެިހރާއްޭޖގެ ފަނޑިޔާރުްނގެ ާޤނޫނު( ގެ  2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  .13

މަްޝވަރާ ގައި ަމޖިލިހު ަމއްަސލައަާކ ބެހޭގޮތުން ފަނޑިާޔރުންގެ  13އަނެއް ކޯޓަށް ފަނޑިާޔރުން ަބދަލު ުކރުމުެގ 

 ގޮތް ނިންމަވަިއފައި ވެެއވެ. ، ކުރެވި

 

 2015ފަނޑިޔާރުން އެއް ކޯޓުން އަެންއ ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުން 

 ތަފްޞީލް ބަަދލުވާން / ބަަދލުުކރަން އެދުނު ކޯޓު 

 ޢަދަދު  ހުރި ކޯޓު  ބަދަލުކުެރވުނު ކޯޓު

 01 ކ. ތުލުސްދޫ ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  ޏ. ފުވަްއމުލަކު ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

 01 ގއ. ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު 

 01 ކްރިމިަނލް ކޯޓު ފެމިލީ ކޯޓު 

 01 ފެމިލީ ކޯޓު  ކްރިމިަނލް ކޯޓު

 01 ކްރިމިަނލް ކޯޓު ފެމިލީ ކޯޓު 

 01 ގދ. ގަްއދޫ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު 

 01 ކޯޓުސ. ހިތަދޫ މެިޖސްޓްރޭޓް  ހުޅުމާލެ 
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 01 ބ. ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓު ސ. މަަރދޫ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓު

 01 ކ. ގުރަިއދޫ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހުޅުމާލެ 

 01 ވ. ފެިލދޫ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހުޅުމާލެ 

 01 ބ. ހިތާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  ބ. ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓު

 01 މަހިަބދޫ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުއދ.  އދ. ދަނގެތި ެމޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓު

 01 ރ. އުނގޫާފރު މެިޖސްޓްރޭޓް ޯކޓު ރ. ދުާވފަރު ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު 

 

ށުން، ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ގެ ދަ 16)ދިވެިހރާއްޭޖގެ ފަނޑިޔާރުްނގެ ޤާނޫނު( ގެ  2012/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  .14

ގައި ަމޝްވަާރ މަްއސަަލއަާކ ބެހޭގޮތުން ފަނޑިޔާރުންގެ ަމޖިލިހު  05ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްަޔން ކުރުމުގެ 

 ކުރައްވައި،ގޮތް ނިންމަވަިއފައި ވެއެވެ. 

 

މައްސަލައެއް އެއް ޯކޓުން އަނެއް ކޯޓަށް  09ސަރކިުޔލަރގެ ދަުށން،  SC/2012/03ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .15

 ތަޙުވީލު ކުރެިވފައި ވެެއވެ. 

 ޓުތައްކޯވަނަ އަަހރު ޖުޑީަޝލް ސަރިވސް ކޮިމޝަނުގައި ދެްނނެވުނު  2015ަޢއްޔަންކުުރމަށް ފަނޑިޔާރުން 

 ތަފްޞީލް 

 ތާރީޚް ޢަދަދު  އައްޔަންކުރަން ެއދުނު ކޯޓު 

 1 ހދ. މަކުުނދޫ މެިޖސްޓްރޭޓް ޯކޓު )ކޯޓު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް(
26.01.2015 

 1  ސިވިލް ކޯޓު )ާޤޟީ(

 15.06.2015 02 ކްރިމިަނލް ކޯޓު )ޤާޟީ(

 26.05.2015 01 ފ. ފީައލީ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓު



 

35 
 

ރިޕޯޓު  އަހަރު   -ކޯޓު ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް  ވެހި ދި  
 

ރުން ތަނާޒުލްުވމާބެހޭ ެއދިަފއިވުމުން ފަނޑިޔާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެިޖްސޓްރޭޓުން މައްަސލަތަކުން ތަނާުޒލުވުމަށް  .16

 257ހުގެ ހުއްދައާއެކު ލީޕްރީްމކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުްނގެ މަޖި ޤަވާިޢދުތަކާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާަޔތްކުރެވި ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސު

 ވަނަ އަހަރު ތަނާޒުލުވުމުގެ ހުއްަދދެިވފައިެވެއވެ. 2015 ެމޖިސްޓްޭރޓުންނަށް 80 މައްަސލައަކުން

 

 

 

 

 ހާއްޞަ ބައްދަލުވުންތައް 

 ބައްދަލުވުންތައް  ވެވި ބޭއް ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ވަފުދުތަކާ އެކު  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކުލަާވލައި ޤާނޫނުތައް ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުތައް، ިދެވހި ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓުަގއި ޝާިޢއުކުރުމުން ފޮތެއްގެ ގޮތުގައި އެ  .1

އެ ޤާނޫނުތަކުެގ ، ޮއފީސްތަކަށް އޮންަލއިންކޮށް ލިޭބނެ އިންތިޒާމު ަހމަޖެްއސުމުށާއި  ކަމާބެހޭ ުމއައްަސސާތަކަށާއި

މު ަހމަޖެްއސުމުެގ ތެރެއިން އިނިިގރޭސި ަބހަށް ތަރުޖަމާުކރެވޭ ޤާނޫނުތައް ޮއންަލއިންކޮށް ލިބޭނޭ ގޮތުެގ އިންިތޒާ

ނެްކސިސްެގ ސިސްމުޙައްމަދު އަނިްލއާއިއެކު ެލކް ައލްއުސްތާޛު  މަޝްަވރާކުެރއްވުމަށްޓަކައި، ެއޓަރނީ ޖެނެރަލް

 ވަފުުދގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްަދލުކުެރއްވިއެވެ.

ކްގެ ިޑރެކްޓަރ މްގެ ރީޖަަނލް ބިއުރޯ ފޮރ ޭއޝިއާ އެންޑް ދަ ެޕސިފިޕްރޮގްރާޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ިޑވެލޮޕްަމންޓް  .2

 .މްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެްއވިެއވެުއއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އަރިހަށް ިއޙްތިރާ ،މިސްޓަރ ހަޮއލިއަްނގް ޝޫ

 އާ މިސްޓަރ ުޖސެޕް ކުރޮސެޓި  ،ީޗފް އޮފް ިމޝަން ފޯ ޯމލްޑިވްސް އެންްޑ ސްރީލަންކާ  ގެ އެމް.އޯ.އައި .3

 ބައްދަކުރެްއވިއެވެ.

ގެ ޒިޔާރަތެްއ ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓޭރިއެޓް ިމސް. އެިލސަން ޕިއާރމަން އުްއތަމަ ފަނޑިޔާރު ައރިހަށް އިްހތިރާމް .4

 ެއވެ.ކުރެއްވި

 ތެއް ކުރެއްިވއެވެ.އިންޑިއަން ހައި ޮކމިޝަަނރ މރ. ރާޖީވް ސަާހރޭ އުއްތަމަ ަފނޑިޔާރު އަިރހަށް އިހްތިރާމްގެ ޒިާޔރަ .5
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 އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނަރ މރ. ރާޖީވް ސަހާރޭއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ. ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

  ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ވަފުދުތަކާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުންތައް ން ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހު 

ންޓަްގޭރޓެޑް ގަވަރނެްނސް ރާްމގެ ަފރާތުން ކުރިއަށް ގެްނދެވި އި ނޭޝަންްސ ޑިެވޮލޕްމަންޓް ޕްރޮގްޔުނައިޓެޑް .1
 ެއކުަލވާލުުމގެ ަމްޝވަރާ ބައްދަުލވުން ެދވަނަ ފިޔަަވހީގެ ްޕރޮގްރާމު، ރާުމގެ ފުރަތަމަ ފިަޔވަިހ ނިމިޕްރޮގް

މި ބައްަދލުވުުމގައި، ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ރެޒިޑެްނޓް ކޯޑިނޭޓަރ މިސް.  ބޭއްވުނެވެ. ަގއިސުޕްރީމް ކޯޓު ދިވެިހރާއްޭޖގެ
ޝޮކޮނޯޑާ އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ީޕ މާލެ އޮފީހުގެ އިްސވެރިން، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާ 

 ރެއްވެިވއެވެ.ބައްދަލުކު 

ޓިއުޝަނަލް ލޯެގ ކުރެުވނު މަޝްަވރާގެ މަތީން ކޮްނސްޓިދެެމދު  ދިވެިހރާއްޖެއާ ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓޭިރއެޓާއި  .2

ވަނީ ފަހިކޮށްދެްއވާފަެއވެ.  ދާއިރާއިން މާހިެރއްގެ ޚިދުމަތް ދިވެިހރާއްެޖއަށް ލިބޭނެގޮތް ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓޭިރއޭޓުން

ގެ ސީނިައރ ކޮންސްޓިޓިުއޝަނަލް އެކްްސޕާޓް ޑރ. ޯލރެންސް ގޮންޒީގެ ިއތުރުން ކޮމަންެވލްުތ ކޮމަްނވެލްތު ،އެގޮތުން

 އާެއކު މަޝްަވރާ ބައްަދލުވުެމއް ބޭއްވުނެވެ. ެއޑްވަިއޒަރ މިސްޓަރ މާކް ގަތްރީ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ީލގަލް

އީުކއަލިޓީ އެންޑް ޮންނ  ޔޫ.އެން ހައިޮކމިޝަަނރ ފޯރ ހިއުމަން ރައިޓްސް ގެ ޗީފް އޮފް ދަ ރޫްލ އޮފް ލޯ، .3

 ޑިސްކްރިމިޭނޝަން ިމސް މޮަނރ ރިްޝވާމި އާެއކު ބައްދަުލުވމެއް ބޭއްވުނެވެ.

ދާއިރާ ާއއި  ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިެވލޮްޕމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ޔޫ.އެން.ޑީ.ީޕ( ގެ އެހީގައި ދިެވހިާރއްޖޭގެ ޝަުރޢީ .4

 )އަިއެސލްސް( އާ ގުިޅގެން ސްޓަޑީޒްމެޭލޝިޔާގެ އިންޓަރޭނޝަަންލ ސެންޓަރ ފޯ ލޯ އެންްޑ ލީގަްލ 

ވީ ބުަދ  2015ޯއގަްސޓް  19އެކުލަާވލެިވފައިވާ ކޮންޓިނިއުއިްނގް ޖުީޑޝަލް އެޑިޔުކޭަޝންގެ ކަރިކިުއލަމް ވަީނ 

ިމ ބައްދަލުވުުމގައި ދިެވހިާރއްޖޭެގ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާުރ  .ެއވެދުވަހު ިދވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީްމ ކޯޓުގައި ފާސްކުެރވިފަ

ސަީޢދުގެ އިތުރުން ިދވެިހާރއްޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ފަނޑިާޔރުންނާއި އިްސވެރިްނ هللا ޢަބްދު  ައލްއުސްތާޛުއޮނަރަބަލް 
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 އޮފީުހގެ މުަވއްޒަފުްނ އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ީޕގެ ެރސިޑެންޓް ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވް ިމސް ޝޮކޮ ނޯޑާ އާއި ޔޫ.ެއން.ޑީ.ޕީގެ ާމލޭ

 ބައިވެރިވެވަަޑއިގެންެނވިއެވެ. 

 އާއި  ލީ ައލްކަޙައިލް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ސަުރކާރުން ދިެވހިރާްއޖެއަށް ކަނޑައަޅުްއާވފައި ުހންނަވާ ސަީފރު ބަދުރު ޢަ   .5

ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ގެ ދިވެިހރާްއޖޭސަޢީދު ައދި هللا ދިވެިހރާއްޭޖގެ އުއްތަމަ ފަނޑިާޔރު އޮނަރަބަލް އަލްުއސްތާޛު ޢަބްދު

 އެކު ބަްއދަލުުވމެއް ބޭއްވުެނވެ.ފަނޑިޔާރުންގެ މަިޖލީހާ

 

 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ.، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ބަދުރު ޢަލީ އަލްކަޙައިލް
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 އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް 

ވައިލެވި ވަނަ އަހަރުތެރޭ ސްޕްރީމްކޯޓުގައި ވަނީ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ އެކުލަ  2012 

ާށއި އަދި މުވައްޒަފުންނާއި ހިގަންފަށާފައެވެ. މި ކޮމެީޓ އުފެުދމުގެ ސަބަބުން ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމަ 

ތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ ގައި އިންސާނީ ވަސީލަތް 2015އޮގަސްޓް  19އަދި އް ހޯދުނެވެ.  ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ހައްލެ

 ވަނީ އަލުން އެކުލަވާލެވިފައެވެ. މި ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ:

 ރަޖިސްޓްރާރ މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިސްމާޢީލް .1

 ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު .2

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢާތިކާ އިބްރާހީމް .3

 ޝަފީޤުهللا އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު .4

 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން )ޓްރޭީނ( އަޙްމަދު ޙަލީލް  .5

 ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް  2015

 ސެކްރެޓަރީން ފެށިެގން މަތީގެ މަޤާމްތަކަށް ހަަމޖެއްސި މުވައްަޒފުން 
  # ހަމަޖެްއސި ަމޤާމް  ހަމަޖެްއސި ތާރީޚް މުވައްަޒފުގެ ނަން 
 01 ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 18.08.2015 މުޙައްމަދު ަސޢީދު 
 02 ޑެޕިއުޓީ ލީގަލް ޮއފިސަރ 20.08.2015 އަޙްމަދު މާިޖދު 

 03 އެސިސްޓެންޓް ލީަގލް އޮިފސަރ 25.10.2015 ޙައްވާ މުޙައްމަދު ވަީހދު 
މާސްޓަރކޯޓު  16.09.2015 އަޙްމަދު އަްސލަމް   04 

 05 ކޯޓު މާސްޓަރ 15.10.2015 ޢަލީ އަްކރަމް 
 06 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިަސރ 08.09.2015 އާމިނަތު ސަމާ 
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 07 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިަސރ 15.10.2015 ސްކާރނޯ ުއމަރު ަޝރީފް 
 08 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިަސރ 01.12.2015 އާމިނަތު ޝަހުބާ ޝަހީދު 

 

 

 

 އަހަރު މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަމަ ޖެހިފައިވާ ގޮތް ވަނަ  2015

ފެށުމާއި އެކު ވަނަ އަހަރު ަފނޑިޔާރުންގެ މަޖުލީހުްނ ފާސްކުރެވުނު ސުޕްރީމްކޯޓްގެ އޮނިގަނޑަށް އަމަލުކުރަން 2014 -

އެ މަޤާމުތަކަށް ދި އޮނިގަނޑުގައިވާ ގޮތަށް ކޯުޓހިްނގުމަށް ބޭުނންވާ މަޤާމުތައް ެދެނގަނެ އެމަޤާމުތައް އުފައްދައި އަ 

ގެ މަޤާމުތަކުގެ ދަފްތަރާިއ މުވައްޒަފުންހޯދައި ހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މި ގޮތުން ސްޕްރީމް ކޯޓު

 މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަރަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ތިރީގައި އެވަީނއެވެ.

ވަނަ އަަހރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުރި ަމޤާމްތައް  2015  
 # މަޤާމުގެ ނަން  މިހާރު އޮތް އަދަދު 

 01 ފަނޑިޔާރު  05
 02 ރަޖިސްޓްާރރ 01
 03 އެސިސްޓެންޓް ރަިޖސްޓްރާރ 01
 04 ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 01
 05 ޑެޕިއުޓީ ލީގަލް ޮއފިސަރ 01
 06 ލީގަލް އޮފިަސރ 01
 07 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ 01
 08 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 05
ބަޖެޓް އޮިފސަރ ސީނިއަރ 01   
 09 އެސިސްޓެންޓް ލީަގލް އޮިފސަރ 07
 10 ސީނިއަރ ޮކމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްާރމަރ 01
 11 އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެްކނީޝަން  01
 12 ބަޖެޓް އޮފިސަރ 01
 13 ކޭސް ރިޕޯޓަރ 01
 14 ކޯޓް މާސްޓަރ 04
 15 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިަސރ 18
 16 ބަޖެޓް އޮފިސަރ )ޓ( 01
 17 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން )ޓ( 01
 18 ކޯޓް އޮފިސަރ 03
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 ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީގެ މަޤާމްތަކުން ބަދަލުކުރެވުނު 

 ބަަދލެއްނުުކރެއެވެ.ސެކްރެޓަރީން ފެށިެގން މަތީގެ މަޤާމްތަކުން ެއހެން އެއްެވސް މަޤާމަކަށް 
 

ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީގެ މަޤާމްތަކުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އަދި އެހެނިހެން ސަބަބުތަކަށްޓަކައި 

 ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުން 

 

 ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ޕްލޭން  2015

ޢަދުުލ އިންޞާފް ާޤއިމްކުުރމުގެ ެއންމެ އިސް ފަރާތްކަމުން، ެއަފރާތުގެ މަސްޫއލިއްޔަތާއި ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ      

ޒިންމާތައް އެންމެ ުފރިހަމަ ގޮުތގައި އަދާުކރުމަށްޓަކައި، އިތުރު މުވައްަޒފުން ބޭނުންވެއެވެ. ެއޮގތުގެމަތީން ލީގަލް އެންްޑ 

ދަާނކޮށް ހަލުވި ކުރުމަށްޓަކައި އެ ިޑވިޜަންގެ ެއދުމުެގމަތީން، ކޯޓުސަރވިަސސް ޑިވިޜަްނގެ ަމސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރު 

 05ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްޭރޝަންގައި ަމސަްއކަތްކުރައްވަމުން ގެްނދެވި ހަތަުރ މުވައްޒަފުން ވަނީ 

 އިން ފެށިެގން މިކޯޓުގައި މަަސއްކަތް ކުރާޮގތަށް ބަދަލުކުރެވިފަެއވެ. 2015އޮކްޓޯބަރ 

 

 19 އޮފީސް ެއސިސްޓެންޓް  02
 20 ޑްރައިވަރު  01
 21 ހައުސްކީޕަރ 02

 ށްޓަކައި ވަކިކުރެވުނުސެކްރެޓަރީން ފެށިެގން މަތީގެ މަޤާމްތަކުން ައމިއްަލއަށް އެދިެގން އަދި އެހެިނހެން ސަބަބުތަކަ
 މުވައްަޒފުން 

 # ވަކިކުރެވުނު ސަބަބު ވަކިކުރި ުމވައްަޒފު  ވަކިކުރިިއރު ހުރި މަާޤމް 
 01 އެދިވަޑަިއގަތުން ޢަބްދުލް ަޖީލލް  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 02 އެދިވަޑަިއގަތުން ސައުސަން ޝަީރފް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިަސރ
 03 އެދިވަޑަިއގަތުން ފާތިމަތު އަޙްމަދު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިަސރ

 އަޙްމަދު އިބާދު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިަސރ

ޝަުރޢީ ދާއިާރގެ މުަވއްޒަފުްނެގ 
ވަަނ  212ގެ  2011ޤަވާިއދު 

ަގއިވާ ގޮުތގެ  1މާއްދާގެ 'ނ' ގެ 
 މަތީން

04 
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ތަކާއި ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް އިތުރުކުރަން / އުފައްދަށް ބޭނުންވާ މަޤާމު  0162

 މަޤާމުތަކުގެ އަދަދު 

 މަޤާމު  ޑިވިޜަން/ ސެކްަޝން/ޔުނިޓު އަދަދު 

 އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް އޮފިަސރ ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ަސރވިްސ ޑިވިޜަން / ބަޖެޓް 01

01 
 މެނޭޖްމަންޓް ަސރވިްސ ޑިވިޜަން / ސްޓްރެޓީޖިކްކޯޕަރޭޓް 

 ކޮމިއުނިޭކޝަން 
 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

01 
 ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ަސރވިްސ ޑިވިޜަން / ސްޓްރެޓީޖިކް

 ކޮމިއުނިޭކޝަން 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިަސރ

01 
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ަސރވިްސ ޑިވިޜަނ  / 

 ސްޓެޓިސްޓިކަލް ރެކޯްޑސް 
 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

01 
ލް ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ަސރވިްސ ޑިވިޜަނ / ސްޓެޓިސްޓިކަ

 ރެކޯޑްސް 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިަސރ

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ަސރވިްސ ޑިވިޜަނ / ލައިބްރަރީ  01
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިަސރ ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ަސރވިްސ ޑިވިޜަނ / ލައިބްރަރީ  01

01 
ޑް ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ަސރވިްސ ޑިވިޜަން  / ޕްރެސް އެން

 ޕަބްލިކޭޝަންސް 
 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

01 
ޑް ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ަސރވިްސ ޑިވިޜަން  / ޕްރެސް އެން

 ޕަބްލިކޭޝަންސް 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިަސރ

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިަސރ ަސރވިްސ ޑިވިޜަން / އައި.ޓީކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް  01

01 
ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރިވަސސް ޑިވިޜަން / ރަިޖސްޓްރީ 

 އެންޑް ކޭސް މެނޭްޖމަންޓް 
 ކޭސް މެނޭަޖރ

ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރިވަސސް ޑިވިޜަން / ރަިޖސްޓްރީ  01
 އެންޑް ކޭސް މެނޭްޖމަންޓް / ަރޖިސްޓްރީ 

ކޭސް މެޭނޖަރއެސިސްޓެންޓް   

ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރިވަސސް ޑިވިޜަން / ރަިޖސްޓްރީ  01
 އެންޑް ކޭސް މެނޭްޖމަންޓް / ަރޖިސްޓްރީ 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިަސރ

01 
ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރިވަސސް ޑިވިޜަން / ރަިޖސްޓްރީ 

 އެންޑް ކޭސް މެނޭްޖމަންޓް / ަރޖިސްޓރީ 
 ކޯޓު އޮފިސަރ

01 
ކޯޓު ސަރިވަސސް ޑިވިޜަން / ރަިޖސްޓްރީ ލީގަލް އެންޑް 

 އެންޑް ކޭސް މެނޭްޖމަންޓް / ބެއިލީފް ސަރިވސަސް ޔުނިޓް 
 ކޯޓު އޮފިސަރ
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01 
ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރިވަސސް ޑިވިޜަން / ރަިޖސްޓްރީ 

އެންޑް ކޭސް މެނޭްޖމަންޓް / ޑިޖިޓިލް ރެކޯޑިްނގ 
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓް އެންޑް ޓައިޕިންގ ސަރިވސަސް 

 ރިޕޯޓަރކޭސް 

01 
ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރިވަސސް ޑިވިޜަން / ރަިޖސްޓްރީ 

އެންޑް ކޭސް މެނޭްޖމަންޓް / ޑިޖިޓިލް ރެކޯޑިްނގ 
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓް އެންޑް ޓައިޕިންގ ސަރިވސަސް 

 އެސިސްޓެންޓް ކޭސް މެޭނޖަރ

01 
ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރިވަސސް ޑިވިޜަން / ރަިޖސްޓްރީ 

މެނޭްޖމަންޓް / ޑިޖިޓިލް ރެކޯޑިްނގ އެންޑް ކޭސް 
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓް އެންޑް ޓައިޕިންގ ސަރިވސަސް 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިަސރ

01 
ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރިވަސސް ޑިވިޜަން / ރަިޖސްޓްރީ 
 އެންޑް ކޭސް މެނޭްޖމަންޓް / ޓްރާންސްޭލޝަން ފެސިލިީޓސް 

 ކޯޓު އިންޓަރޕްރިޓަރ

01 
ސަރިވަސސް ޑިވިޜަން / ރަިޖސްޓްރީ ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު 

 އެންޑް ކޭސް މެނޭްޖމަންޓް / ޓްރާންސްޭލޝަން ފެސިލިީޓސް 
 އެސިސްޓެންޓް ލީަގލް އޮިފސަރ

01 
ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރިވަސސް ޑިވިޜަން / ރަިޖސްޓްރީ 
 އެންޑް ކޭސް މެނޭްޖމަންޓް / ޓްރާންސްޭލޝަން ފެސިލިީޓސް 

އެސިސްޓެންޓް ރިަސރޗް 
 އޮފިަސރ

01 
ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަން / ސެކިުއިރޓީއާއި ފަނޑިޔާރުްނގެ 

 ކަންކަމާބެހޭބައި 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިަސރ

01 
ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަން / ފަނޑިާޔރުންގެ މަިޖލީުހގެ 

 ސެކްރެޓޭރިއޭޓް 
 ޔުނިޓު ހެޑް

01 
ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަން / ފަނޑިާޔރުންގެ މަިޖލީުހގެ 

 ސެކްރެޓޭރިއޭޓް 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިަސރ

 ޔުނިޓު ހެޑް ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަން / އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯަޕރޭޝަން  01
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިަސރ ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަން / އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯަޕރޭޝަން  01

 

 ޓްރެއިނިންގ ތައް 

 ވަނަ އަަހރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު ޓްރޭނިންގތައް: 2015

 އަަހރު އެއްެވސް ޓްރެއިނިންގ ހިްނގިފަިއއެއް ުނވެއެވެ.ވަނަ  2015
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 ލިބުނު ފައިސާއާއި ހިނގި ޚަރަދު  އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި

އުނި އިތުރު 

)%( 
 ތަފްޞީލް  2014 2015

 އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ަފިއސާގެ މުޅި ުޖމްލަ  38,828.00 44,694.90 15.1%

 ަފއިސާގެ މުޅިޖުްމލަ ޚަރަދުވި  19,863,534 18,908,267 4.8%-

 ތައް ޢަދަދު މްލަ ޖު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކާއި، އެކަންތައްތަކަށް ލިބުނުފައިސާގެ  

44.3% 20,200.00 14,000.00 
 ނު ވަކާލާތުކުުރމުގެ ހުއްދައަށް ެއދި ހުށަހެޅި ފޯމަށް ލިބު

 ފައިސާ 

-40.5% 12,500.00 21,000.00 
 ބުނު މައްަސލަ ރަޖިސްޓުރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމަށް ލި

 ފައިސާ 

-3.6% 2,245.00 2,328.00 
 ބުނުމައްަސލައިގެ ރިޕޯޓް ނެގުމަށް އެދި ހުށަހެިޅ ފޯމަށް ލި

 ފައިސާ 

 ފަިއސާ  ތަދައްޚުލުވާނަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމަށް ލިބުނު 1,500.00 500.00 66.7%-

 ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާ  ނީލަމުަގއި ތަކެތި 0.00 5,724.00 100.0%

 އަަހރުގެ ބަޖެޓުން ލިބުނު ފައިސާ  ކުރީ 0.00 3,525.90 100.0%
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 ކޯޓުގެ ޢިމާރާތާއި މަރާމާތް 
 

ޓެއް ހިންގުމަށާއި ދިވެހި ރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިންގުމަށް މިހާރު ދެިވފައިވާ ތީމުގެ ޢިމާރާތަކީ ކޯ    

ވާ ޢިމާރާތެއް  ނޫންަކމުން މުވަްއޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތް ކުުރމަށް އެންމެ އެަކށީގެންވާ ގޮތައް ފަރުާމކުރެިވފައި އަދި އިާދރީ 

ކީ މީގެ އެތައް ތަނުގެ ދަތިކަން ވަނީ ކުރިމަތި ވެފައެވެ.  މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންގެްނދާ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ޢިމާރާތަ

ކުރަން މިހާރު  ތަކެއް  ތަނަކަށް ވުމުން ޢިމާރާތް ބާވެ ބޮޑެތި މަރާމާތްއަހަރުތަކެއް ކުރިން ިޢމާރާތް ކުރެވިަފއިވާ

ރާމާތު ުކރުމަށްޓަކަިއ ޖެހިަފއިވާކަން ފާަހގަ ކުަރމެވެ. މިގޮތުން ުދވަސްުވމުން ޢިމާާރތް ބާވެ ހަލާުކވެގެންާދ ތަންތަން މަ

ބަބުން ވޯލް ޕޭޕަރތައް ސަދިމާެވފައިވާ މައްަސލައިގެ ބޮޑެތި ޚަރަދު ތަކެއް ކުރަންެޖިހފައި ވެެއވެ. ިޢމާރާތުގެ ޭއސީ ަތކަށް 

ިލފައެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް ދަނީ ހަލާުކވަމުންނެވެ. ައދި ތަނބުތަކުގެ ބައެއްދިމާލުން ކުަލޮފޅި، ތަނބުތަކުގެ ރީތިކަންވަނީ ގެއް

ފަރާތުން އޭީސ ކުރި އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަނުން މި ކޯޓުގެ އޭސީތައް ބަދަލުކު ކުރުުމގެ މަސައްކަތް ޙަވާލު

  ަހލާކުެވފައެވެ. އަިދ މަރާމާތު ުކރުމުގެ މަަސއްކަތް ުކރުމުގެ ތެޭރގައި ސީލިްނގަށް ަވނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގެްއލުންތައް ލިބި

 .އޭސީ ތަކުން ފެންަފއިބަމުންދާ މައްަސލައަށް މިއަަހރު ތެރޭގަިއވެސް ހަްއލެއް ގެެނވިފަެއއް ުނވެއެވެ

 ހިންގަން ނިންމާފައިވާ ބައެއް މުހިންމު މަސައްކަތްތައް އަދި ނިމިފައިވާ މިންވަރު ވަނަ އަހަރު  2015

 މަސައްކަތް  ސްޓޭޓަސް

 .ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަިއގޭޓުގެ ޖެްކ ބަދަލުކުރުން ކުރިއަށްދަނީ 

 .އަށް ޗާޕްކުރުން 2010ން  2008ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުތައް  ކުރިއަށްދަނީ 

 ކާރުތައް މަރާާމތުކުރުން.ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ނިމިފައި 

 .ބައެއް ކޮޓަރި ކޮޅުތަކުގައި ވޯލްޭޕޕަރ ޖެހުން ނިމިފައި 

 ންނަށް ސައިކޮޓަރި ެއއް ހެދުން.މުވައްަޒފު ނިމިފައި 

 ގުމަތީ ގޭޓްތަކުގައި ަދވާުދލުން.މަ ކުރިއަށްދަނީ 

 ދަނޑި ެހދުން. ލަކުޑި ިދދަ ނިމިފައި 

 ލަކުޑި ކަބަޑު ޖެހުން. ނިމިފައި 
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 ދޮރާއި ޮދރުފަތް ަހރުކުރުން. ނިމިފައި 

 ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ޯހދުން. ނިމިފައި 

 ނިމިފައި 
މަށް ދިދަ ހޯދުާމިއ، ކުރުހޯުދމާއި، ާކރުޮކޅުގައި ަހރު ފަނޑިޔާރުންގެ ކޮޓަރިކޮޅުަގއި ބެހެއްޓުމަށް ދިދަ 

 ދިދަ ފެހުން. ކޯޓުގައި ނަގާ ބޮޑު

 ެފހުން. މުވައްަޒފުންގެ ކޯޓު ނިމިފައި 

 ކުނިކަހާ ފޮޅައި ސާފުުކރުން. ނިމިފައި 

 ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ޯހދުން. ނިމިފައި 

 ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ބޮންޒާއީ ގަސް ސަްޕލައިކުރާނެ ބަަޔކުހޯދުން  ނިމިފައި 

 ތެއް ޯހުދންއަހަރު ދުަވހަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާ 2ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ފްާލވަރ ބުކޭ  ނިމިފައި 

 މެހެމާނުންާނއި ސެކިުއރީޓީން ބޭނުންކުރާ ފާޚާނާ ޮދރު ބަދަލުުކުރން. ނިމިފައި 

 ަތއްޔާރުކުރުން. ލީގަލް އޮފިަސރުންގެ ކެބިން ނިމިފައި 

 ތައްާޔރުކުރުން. ކޯޓުމާސްޓަރުންގެ ކެބިން ނިމިފައި 

 . ޖަަގހަ ހެުދންއޮފީސް ެއސިސްޓެންޓުންނަށް ާހއްސަ ނިމިފައި 

 ނިމިފައި 
  ހަލާުކވެފަިއހުުރމުން ައއު އެއަރކޮންިޑޝަަނރ  ކުރަުމންދިޔަ ބޭނުން ރިސެޕްޝަުނގައި

 ބެެހއްޓުންއެއަރކޮންިޑޝަނަރ 

 ނިމިފައި 
އު އެައރޯކނެއް އަަހލާކުެވފައިުހރުމުން އެއަރކޮންޑިޝަަނރ  ސެކިއުރިޓީ ރޫުމގައި ބޭނުންކުަރމުންދިޔަ

 ބެހެއްޓުން

 އެޅުންލޯރ ލިފްޓް ކަިއީރގައި ކާޕެޓު ގްރައުންޑް ފް  ނިމިފައި 

 .ކެބިން ބަދަލުކުރުން ނިމިފައި 
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 ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިނގި ޝަރީޢަތްތައް  2015
 

 އި ިދވެހި ކޮންމެޢަދުލު އިްނޞާފު ލިބިދިނުުމގެ ޙައްޤަކީ ިދވެިހރާއްޭޖގެ ޖުްމހޫިރްއޔާގެ ޤާނޫނުައސާީސގަ

ށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބަޔާންވެފަިއވީ ހިނދު، އެ ޙައްޤު ލިބިދިނުން ކަ ރައްޔިތަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްެޤްއކަމަށް ކަނޑައެޅި 

އިތުވެދިަޔ މިގޮތުން ފާ  ވަނަ ައހަރުެވސް ިދވެިހރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންވަނީ ުމހިއްމު ނިްނމުންތަކެއް ނިންާމފަެއވެ. 2015

ރިޕޯޓުގެ  މުންތައް މިންމާފައިވާ މުހިްއމު ނިންއަހަރު ސުޕްީރމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް ުކރިއަށްދިޔަ ގޮތާއި، ނި

 ބައިގައި ހިެމނިފަިއވާނެއެވެ.  މި
 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުނު  2015

 މައްސަލަތައް 

 77ހެޅުމުގެ ުހއްދައަށް ެއދި ުޖމްލަ ޕްރީމް ކޯޓަށް މައްަސލަ ުހށަވަނަ ައހަރު ދިެވހިރާްއޭޖގެ ސު 2015

ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ވަނަ ައހަރުގެ ިރސެްސގެ މުއްދަތުގެ ެތރޭގައި  2014މައްަސލައެއް ހުށަހެިޅފައިެވއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ވަނަ އަހަރު ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަިޖލީހުްނ  2015 ،މައްސަލަ 05ހުއްދައަށް އެދި ހުަށހެޅި 

ބައްލަވާަފއިވެއެެވ. ދިެވހިރާްއޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްަސަލ ހުށަހެޅުމުގެ ހުްއދައަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްަސލަތަކުގެ 

މައްސަލަ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ  28ރިޢާޔަތްކޮށް ތެރެއިން ހުށަހެޅި ސަބަބުތަކަށް 

 ޢަދަދު  ތަފްޞީލް  #

 77 ހުށަހެޅުނު ަމއްސަލަ މައްަސލަ ހުށަހެޅުުމގެ ހުްއދައަްށ އެދި  1

 28 ހުއްދަ ެދވުނު މަްއސަލަ  2

 28 ހުއްަދދޭން ނުފެންނަަކމަށް ނިންމުނު މައްަސލަ  3

 08 ބެލެނިވެރިަކމުގެ އިޙްތިާޞޞްެގ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުނު މަްއަސލަ  4

 16 މައްަސލަ ހުށަހެޅުުމގެ ހުްއދައާެމދު ގޮތެއް ކަނޑަނޭޅި ހުރި މަްއސަލަ  5

 02 އިލްތިމާސްުކރާ ފަރާތުން ެއދިެގން ބާޠިލްކުރެވުނު މަްއސަލަ  6
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ރިޕޯޓު  އަހަރު   -ކޯޓު ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް  ވެހި ދި  
 

ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ރިސެސްގެ ތެރޭގައި  2014ދެވިަފއިވެއެެވ. ހުއްދަ ދެުވނު މައްަސލަތަކުގެ ތެރޭގައި 

އެދި ހުށަހެޅުނު މައްަސލަތަކުެގ  ަދއަށްމައްސަަލއެްއ ހިމެނިފަިއވެއެވެ. މަްއސަލަ ުހށަހެޅުމުގެ ހުއް 04ހުށަހަޅާފަިއވާ 

 ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަުރޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެްއގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކަށްވާތީ  ދިެވހިރާްއޖޭގެ ހައިކޯުޓން، ތެރެއިން

، ނުވާތީ ޅާފައިއެ ޙުކުމަށް އެއްެވސް ބަދަލެއް ގެންނަންެޖހޭ ފަދަ ަޝރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އެއްވެސް ސަބަެބއް ހުށަހަ، އާއި

 މައްސަަލއެއް ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ުނފެންނަ ކަމަށް ނިންމަވާަފއިވެއެވެ. ހުްއދަ  28

ވަނަ އަަހރު ސުޕްީރމް ކޯޓުެގ ރިސެްސގެ ތެރޭގަިއ  2014ދޭން ނުފެންނަަކމަށް ނިންމުނު މައްަސލަތަކުގެ ތެރޭގައި 

 މައްަސލަ ހިމެެނއެވެ. 01ޅާަފއިވާ ހުއްދައަށް ެއދި ހުށަހަ

 

 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތް  2015މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި 

ދިވެިހރާއްޖޭެގ ސުޕްީރމް ކޯަޓށް މައްސަަލ ހުށަހެުޅމުގެ ހުްއދައަށް އެިދ ހުށަހެޅުނު މައްަސލަތަކުގެ  

 09ަމްއސަލައަާކއި ބެލެނިެވރިކަުމގެ ިއޚްތިޞާސްގެ ދަށުން  03ލައިގެ ގޮތުގައި ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދުސްތޫީރ މައްސަ 

މަްއސަަލއެއް ިއސްތިުއނާފީ މަްއސަަލއިގެ ގޮތުގައި  70މައްަސލައެއް ހުށަހެޅުުމގެ ހުްއަދއަށް އެދިަފއިވެއެެވ. ީމގެ އިތުުރން 

ހުށަހެޅުމުެގ ހުްއދައަށް ެއދި ހުަށހެޅިފައިެވއެވެ. އިސްތިއުާނފީ ަމއްސަލަިއގެ ގޮތުަގއި ހުަށހެޅުނު މައްަސލަތަކުގެ ތެރެއިްނ 

 އެވެ.   07ސަލަތަކުގެ ައަދދަކީ ދަނީ މަްއސަލަތަކެވެ. ިއސްތިއުނާފުުކރެުވނު ޖިނާއީ މައް މައްަސލައަކީ މަ  63

34%

34%

10%

20%

2%

ޅުނުމައްްަިލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެ

ހުއްދަ ދެވުނު

ހުއްދަ ދޭން ނުފެންނަ

ތިޞާޞްގެ  ބެިލެނިވެރިކަމުގެ އިޚް
ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުނު

ނޑަނޭޅޭހުއްދައާމެދު ގޮތެއް ކަ

ބާޠިިލްކުރެވުނު
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  ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި ނިމުނު މައްސަލަތައް  2015

މަްއސަލައެއް ރަިޖސްޓްރީ ުކރެވިަފިއވެއެވެ.  28ވަނަ ައހަރު ދިެވހިރާްއޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި  2015

 ނިމިަފއިވެެއވެ. މީގެމައްސަލައެއް 35ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްަސަލތަކުގެ ތެރެއިން އަދި ދިވެިހރާއްޭޖގެ 

 ޢަދަދު  ތަފްޞީލް  #

 03 ހުއްދައަށް ެއދުނު ދުސްތޫރީ މަްއސަލަ  1

 ހުއްދައަށް ެއދުނު އިސްތިޢުާނުފ މައްސަލަ  2

70 
 

 63 މަދަނީ މަްއސަލަ  ހ

 07 ޖިނާއީ މަްއސަލަ  ށ

 09 ބެލެނިވެރިަކމުގެ އިޚްތިާޞޞްެގ މައްސަލަ  4

2%

81%

12%

5%

ޅުނު މައްްަިލަތަކުގެ ބާވަތްމައްްަިލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެ

ދުްްތޫރީ މައްްަިލަ

ތިއުނާފީ ހުއްދައަށް އެދުނު އިްް
މައްްަިލަ

ޞާޞްގެ  ބެިލެނިވެރިކަމުގެ އިޚްތި
މައްްަިލަ

ށަވަރު ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަ
ކުރުމުގެ މައްްަިލަ
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ރިޕޯޓު  އަހަރު   -ކޯޓު ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް  ވެހި ދި  
 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިަޔލަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ރަޖިސްޓްީރ  2015ކުރެވިަފއި ވެއެވެ. މައްސަަލއެއް ބާޠިލު 5ތެރެއިން 

 މަްއަސލައެކެވެ.  92ކުރެވިަފއިވާ މަްއސަލަތަުކގެ ތެރެއިން ނުނިމި ވަނީ 

 ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތް  2015

ވަނަ އަހަުރ ިދވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުަގއި ަރޖިްސޓްރީކުރެވުނު މައްަސލަތަކުގެ ެތރޭގައި  2015

 ޖިނާއީ މައްަސލަ ިހމެނެއެވެ.  02މަދަނީ މަްއސަލަ ައދި  26

 ޢަދަދު  ތަފްޞީލް  #

 އިސްތިއުނާފު ުކރުމުގެ ަމއްަސލަ  1

 26 މަދަނީ މަްއސަލަ  ހ  28

 02 ޖިނާއީ މަްއސަލަ  ށ 

18%

23%
59%

 ނިމުނުވަނަ އަހަރު ރަޖިްްޓްރީކުރެވުނު އަދ2015ި

ރަޖިްްޓްރީ ކުރެވުނު މައްްަިލަ ނިމުނު މައްްަިލަ ނުނިމިހުރި މައްްަިލަ
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 ދަފްތަރުގައި ހިމެނުނު ބޭފުޅުން  ވަނަ އަހަރު ވަކީލުންގެ  2015

 އަލަށް ވަީކލަުކ  10ވަނަ އަަހރު ސުޕްީރމް ކޯޓުގައި ވަާކލާތުކުރުުމެގ ދަފްތަރުގައި  2015

މުގެ ދަފްތަުރގަިއ ވަީކލުން ސުްޕރީމް ކޯޓުަގއި ވަާކާލތުކުރު 100ހިމެނިަފއިވެެއވެ. ިމ އަަހރު ިނމުނުއިރު އެކުުޖމްލަ 

 ހިމެނިަފއިވެެއވެ.

 ވާ މުހިއްމު މައްސަލަތަކާއި ނިންމުންތައް ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައި  2015
 

 ގޮތުން ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި، ޝަުރޢީ އަދި ޤާނޫނީ  2015

އެވެ. އެގޮތުން ފާަހގަ ބަޔާން ުކރެވިގެން ދިޔަ ަމއްސަލަތައް ިހެމނެ ،މުހިއްމު ުއޞޫލުތަާކއި ހަމަތައް އިސްތިޤްާރރު ކުރެވި

 ައދި ޤާނޫީނ މައްަސލަތަކާއި، އެ މައްަސލަތަކުގައި ސުޕްީރމް ކޯޓުން އިސްތިޤްރާރު ުކރި މުހިްއުމ ޝަރުޢީ ކޮށްލެވޭ

 އުޞޫލުތަކާއި ހަމަތަކާބެހޭ ޚުާލޞާއެއް ތިރީަގއި އެވަނީެއވެ. 

ތަށް އްގައި އެއް ފަރާުތން އަނެއް ފަރާމުޢާަމލާތެ ،ޤަޟިއްާޔގައިަވނީ SC-A/48/2011ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .1

ނުލައި، އެ ޗެކަކީ  ފައިސާ ނުވަތަ ޗެކެއް ދީފަިއވާަކން ސާބިތުވާ ކޮންމެ ޙާލަތަކީ، އިތުރު އެހެނިހެން ޤަީރނާތަކާ

 ޗެކުގައިވާ ަޢދަދަްށ އެދަރަންޏެްއގެ ގޮތުގައި ދީަފއިވާ ޗެކެއް ކަމަކަށް، ނުވަތަ އެ ޗެކް ލިބުނު ފަރާތުގެ މައްޗަށް 

 ނޫންކަމަށް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބެލެވޭންެޖހޭ ފަދަ ހަުރދަނާ އަާސސެއްދަރަނި ސާބިތުވެއްޖެަކމަށް ޝަރުޢީ 

 ކަނޑައަޅައިފަެއވެ. 

ފައިސާގެ ުމޢާަމލާތްތަކުގައި ޗެްކ ދޫކުރެވެނީ ޤާނޫނީ ރިުކއަރެމންޓަކަށްޓަކައި ނުވަތަ ޗެކުގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިާސ  .2

ށާިއ، ޗެކުގައި ބަޔާންެވފައިވާ ތާީރޚުގައި އެ ޗެކުްނ އަދާކުރުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހަުރަދނާ ހެއްކެްއގެ ގޮތުގަިއ ކަމަ

ފައިސާ ލިބޭންވާ ފަރާތަށް ޗެކުގައިވާ ަޢދަދަށް ފައިސާ ލިބުން ޙައްޤު ވާނެކަމަށާއި، ޗެކެއް ދޫކުރުުމގައި ޗެުކ 

ކޮށްދިނުްނ ދޫކުރާ ަފރާތުގެ ަމސްއޫިލއްޔަތަކީ ޗެކުގައިވާ ޢަަދދަށް އަމިްއލަ ެއކައުންޓުގައި ފަިއސާ ުހރިކަން ަކށަވަރު

ކަމަށާއި، އެކައުންޓުގައި ފަިއާސ ނެތިގެން ޗެކު ބައުންސްވުމަީކ ޗެކާ ގުޅިގެން ޗެކު ދޫކުރި ަފރާތް އުފުލާންެޖހޭ 

ވަނަ  2015ޤަޟިއްާޔއަށް ޙަވާލާދީ،  SC-A/22/2012ޒިންމާއާ ޚިލާފުވުން ކަމަށް ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އްޔާަގއި ކަނޑައަޅައިފަިއ ވެެއވެ. އެާއެއކު، ޤާނޫނީ ގޮތުން ަޤޟި SC-A/29/2013އަހަރު ނިްނމި ނަންބަރު 

ޝަކުިލއްޔާތު ފުރިަހމަކޮށް މީެހއްގެ އަމިްއލަ އިޚްތިޔާރުގައި ެޗކެއް ދޫކޮށްފިނަމަ، އެ ޗެުކގަިއ ފައިސާ ލިބޭންާވ 
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ނޫނީ މަސްޫއލިއްޔަތެއް ފަރާތްކަމަށް ލިޔެފަިއވާ ފަރާތަށް އެ ޗެކުގައިވާ ފައިސާ ލިބިިދނުަމކީ ޗެކު ދޫކުރި ފަރާތުގެ ޤާ

ކަމަށާއި، މިގޮތުން ާޤނޫނީ ަޝކުލިއްޔާތު ުފރިހަަމކޮށް ދޫކުެރޭވ ޗެކަކީ، އެ ޗެކުަގއިވާ ފައިސާ، އެ ޗެކު ދޫުކރެޭވ 

ފަރާތަށް ލިބުމަށްޓަކައި އެހެްނ ވާޤިާޢއެއް ޤާނޫނީ ގޮތުން ސާބިތުވުން ލާޒިމު ުނވާ ގޮުތން އެ ޗެކަކީ އޭެގ 

ދަަދށް ފައިސާ ައދާކުރުން ކަށަވަުރކޮށްދޭ ހަުރދަނާ ެހއްކެއް ަކމަށްވެސް، ނަންބަުރ ޒާތުގައިވެސް ެޗކުގައިާވ ޢަ 

2013/SC-A/29  ު2012ަޤޟިއްޔާަގއި، ނަންބަރ/SC-A/22  ޤަޟިއްޔާ އަށް ޙަވާލާދީ، ކަނޑައަޅައިފަިއ

 ވެއެވެ.

ވާ ގޮތުގެމަތީން ވަނަ މާއްދާއާ އެއްޮގތް 36)ދިެވހިރާއްޭޖގެ ކުންފުންޏާެބހޭ ޤާނޫުނ( ގެ  96/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  .3

ންކަމަްށ ކުންފުންޏެްއގެ ޙިއްާޞ އެެހން ފަރާތަކަށް ވިްއކައި ޓްާރންސްފަރ ކުުރމަކީ ކުްނފުިނ ވިއްކަިއލު

 އި ވެއެވެ.ނޑައަޅައިފަަޤޟިއްޔާގައި ކަ  SC-A/31/2013ނުބެލެވޭނެކަމަށް ނަންބަރު 

ެލއް، އިސްތިއުނާުފެގ ދަށުކޯޓުގައި މައްަސލަ ބެލި ަޝރީޢަތުގައި ހުށަހަަޅއިފައިުނވާ ާޤނޫނީ ނުކުތާއެއް ނުވަތަ އުޞޫ .4

 33ދާެގ )ހ( އާއި ވަނަ މާއް  32މަރުޙަލާަގއި ހުށަހެޅިދާނެ ަކމަށާއި، އެއީ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 

ޤަޟިއްޔާަގިއ  SC-A/43/2013 ޚިލާފުަކމެއް ނޫންކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާ

ޞޫލުތައް ޤާޫނނުްލ ކަނޑައަޅުއްވަިއފައި ވެެއވެ. ހަމަ މި ޤަޟިއްާޔގައި "ޕްޮރމިސަރީ އެސްޓޮޕެލް" ގެ ަމފްހޫާމއި އު 

 އެވެ.ޢުޫޤދުގެ ސިޔާުގގައި ތަޠުބީޤު ުކރެވޭނީ ކޮން ގޮތަކަށްކަން ބަޔާންކޮށްފައި ވެ

ގެ ަފރާތުްނ ހުށަހެޅިފަިއވާ ޚުސޫމަތަކާ ގުިޅގެން ފުރަތަަމ މަރުަޙލާގެ ކޯުޓން ފަިއޞަލާުކރާންވާނީ ޚަްސމުން .5

ަމށާއި، ޚަސްމުންެގ ހުށަހަޅާފަިއވާ ާވޤިޢާތަކުެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް، ފައިަޞލާކުުރަމށް އެދިފަިއވާ ކަންތަކަށް ކަ

ށް ަފއިޞަލާ ކޮށްގެްނ  ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ބަލައިަފއިނުވާ ަވޤާއިޢުތަކަކަފަރާތުން ފައިަޞލާުކރާން އެދިަފއިނުވާ، އަދި

ން ފުރަތަމަ ފަހަރަްށ ނުވާނެކަމަށާއި، ފުރަތަމަ މަރުަޙލާގެ ކޯޓުގައި އެދިަފއިނުވާ އަުއ ކަމަކަށް ޚަސްމުންގެ ފަރާތު

ޝަންތަކުގަިއ  ޖުރިްސޑިކްއިސްތިއުނާފީ ކޯޓުގައި ފަިއަޞލާ ކޮށްދިނުމަށް އެދުމަކީ ުއޫޞލެއްގެ ގޮތުގައި ތަފާތު

   ންބަރުވަނަ އަހަރު ނިންމި ނަ 2015އިސްތިޤްާރރުވެަފއިވާ ުމރާަފާޢތުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުަކމެއްކަަމށް، 

2013/SC-A/44 .ެަޤޟިއްޔާަގއި ކަނޑައަޅައިަފއި ވެއެވ 
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އިވެރީންކުެރ ޢަުޤދުގެ ބަ ހުން،ޢުޫޤދީ އިލްތިޒާމްތަކުގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ަވކި ހިސާބަކަށް ދާފަ .6

ލަތެއް ނުވަތަ ޙާބައިވެރިއެްއގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ަޢޤުދު ކުރިޔަށް ނުގެްނދެވޭެނފަަދ 

ިއވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ޢަުޤދު ބާޠިލުާވފަދަ ާޙލަތެއް މެދުެވރިވާަފދަ ދަނޑިވަޅުތަކުގަިއ، ބާޠިލުވުމާ ހަމަޔަށް ެދވިފަ 

، ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ "ނުޙައްޤު މަްނފާ" ގެ މަްފހޫުމގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭކަމެއްަކމަށް ،ބަދަލު ދިނުމަކީ އެކަށީގެންވާ

 SC-A/58/2013ނަންބަރު  ޤަިޟއްޔާއާ ޙަވާލާދީ، SC-A/09/2008ކުރީން ނިންމައިަފއިވާ ނަންބަރު 

 .ޤަޟިއްާޔގައި ކަނޑައަަޅއިފައި ވެއެވެ

ރު، އެ ބާވަތުގެ އޮީފހުން ަހއިކޯޓަށް ަމއްސަލަެއއް ިއސްތިއުނާފުުކރާ އިދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބަންޑާަރާނއިބުގެ  .7

މަށްވާއިރު، މައްަސލަތަކުގައި ދަުއލަތް ތަމްސީލު ކުރާނީ ބަންޑާރަނާއިބު ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ މީހަކު ކަ

ޙާލަތުގައި،  މައްަސލައެއްަގއި ދައުލަތް ތަމްސީލުުކރާނޭ ވަކި މީހަކު ބަންޑާރަނާއިބު ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާ

ތިއުނާފު އިސްތިއުނާފުުކރުމުގެ ުމއްދަުތގެ ތެރޭގައި ބަންޑާރަނާއިބުެގ މަޤާމު ހުްސވެގެން މަްއަސލަ އިސް

މެދުވެިރވުުމެގ  ހައިކޯޓުގެ ަޤވާިޢދުގައި ބުނާފަދަ، ތިމާގެ އަިމއްލަ ބާރު ނުފޯރާަފދަ ސަބަބެއް ،ނުކުރެވުމަކީ 

ސް ަހއިކޯޓުން ދަުއލަތަށް އުާނފުކުރާން އޮްނނަ މުއްދަތު ފާއިތުެވފައި ވިޔަ ޙާލަތެއްކަމަށާއި، އެަފދަ ާޙލަތުަގއި އިސްތި

ޤަޟިއްޔާަގއި  SC-A/17/2014އިސްތިއުނާފުގެ ުފރުޞަތު ދޭްނވާނެ ކަމަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ކަނޑައަޅައިފައި ވެއެވެ.

ކާއި، މައިގަނުޑ މަްޤޞަދުތައިސްތިއުނާފު ުކރުމުެގ ޙައްުޤ ޝަުރޢީ އަިދ ޤާނޫނީ ޮގތުން ލިބިދިނުމުގެ  .8

ަގނޑު އުޞޫލުތަްއ އިސްތިއުނާފުގެ މައްަސލަތައް ބެލުމުގައި އިސްތިއުނާފު ކޯޓުން ޢަމަލު ުކރާންެޖހޭ ގޮތުގެ މައި 

ކޮށްފައިެވއެެވ. އެގޮތުން، މި  ަގއި އިސްތިޤުާރރު SC-A/22/2014ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަޤޟިއްޔާ ަނންބަރު 

ނަ މާއްާދއިން ވަ 69ވަނަ މާއްާދ އާިއ  56 ޖުްމހޫިރއްޔާގެ ޤާނޫނުައާސސީގެ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ،ޤަޟިއްާޔގައިވަނީ 

 ހަމަތަކާިއ މިކަނޑައަޅާ ޤާނޫނީ ުއޞޫލު ަތޠުބީޤު ކުރެވޭނޭ ގޮތުގެ ހަމަތަްއ ވެސް އިސްތިުޤރާރު ކޮށްފަެއވެ. 

 SC-A/36/2013ނަންަބރު  ޤަިޟއްޔާ އާއި، SC-A/35/2013އުޞޫލުތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަންބަރު 

 އިަފއި ވެެއވެ. ަޤޟިއްޔާގައި ެވސް ކަނޑައަޅަ SC-A/37/2013ޤަޟިއްޔާ އާއި، ނަންބަރު 
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ރިޕޯޓު  އަހަރު   -ކޯޓު ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް  ވެހި ދި  
 

ްއސަލަތައް ބެލުމުެގ ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން އެކުށުެގ ސަބަބުން ލިބޭ މަދަނީ ގެއްުލމުގެ ބަދަލު ނަގަިއދިނުުމގެ މަ .9

ޓަށް ހުށަހެޅޭނެ  މަްއސަލަތައް ޖިނާއީ ކޯއިޚްތިޞާޞް ޖިާނއީ މައްަސަލބަލާ ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް ލިބޭގޮތާިއ، އެފަދަ

ަޤޟިއްޔާގައި  SC-A/34/2014ަވނަ އަހަރު ސުޕްރީްމ ކޯޓުން ިނންމި ނަންބަރު  2015ގޮތާބެހޭ އުޫޞލުތައް 

ޗެކްދޫކުރި ަފރާތާ  ބަޔާންކުރެވިފައި ެވއެވެ. މި ަޤޟިއްޔާަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ަވނީ ޗެކް ބައުންސްވާ ޙާލަތުގައި

ްއސަަލ މަކިޔުަޓރ ޖެނެަރލް އުުފލާ ޖިނާއީ ދަުޢވާއާއެކު ަފއިސާ ޯހދައިިދނުމުގެ މަދަނީ ދެކޮޅަށް ޕްރޮސި

ރާތަށް ނުލިބިދިޔަ ހުށަހެޅިދާނެތޯ މި ސުާވލާ ެމދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ގޮތްކަނަޑއަޅައި، ޗެކުން ފަިއސާ ޫދކުރެވުުނ ފަ 

 އެކަށައަޅަިއފައެވެ.ފައިސާ ޯހދުމަށް ޓަކައި އެ ަފާރތުން ދަޢުވާކުުރމާބެހޭ ުއޞޫލުަތއްވެސް 

 ޤާޫނީނ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ޮކމިޝަްނ ފަދަ މުއަްއސަސާތަކުގެ ޒިްނމާ އަދާކުުރމުގައި، ޤާނޫނުއަާސސީ އާއި .10

ޕްީރމް ކޯޓުން ނިންިމ މަބްދައުތަކާއި ުއޞޫލުތަުކގެ ދަުށން، މަސައްކަތް ުކރާންވީ ގޮތުގެ ޢާއްމު މިންގަނޑުތަކެއް ސު

 ހިޔުަމން ރައިްޓސް ކޮިމޝަނުެގ ގައި ބަޔާންކޮށްަފިއ ވެއެވެ. އަދި ަޤޟިއްޔާ SC-SM/42/2014ނަންބަރު 

ޙަަރކާތްތައް ހިންގުމުަގިއ  ފަރާތުން ިދވެހިާރއްޖޭަގއި އިްނސާނީ ޙައްޤުތައް ިޙމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުުވމަށްޓަކައި އެކިެއކި

  . ތަބާވާންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކެްއެވސް މި ަޤޟިއްޔާގެ ޙުކުުމގައިަވނީ ކަނޑައަޅައިފަެއވެ

ިޖނާއީ ކުށެއްގެ ބައިެވރިއެްއ ކަަމށް ބެލެވޭންވާނީ  ،ޝަުރޢީ އަިދ ޤާނޫީނ ަހމަތަކުެގ މަތީން އެއްެވސް ފަރާތަކީ .11

އެމީހަކު އެކުށެއް ުކރުމުަގއި ަބއިވެރިާވ ބައިވެިރވުމުެގ މައްޗަްށކަމަށްވާއިރު، ުކންފުންެޏއްގެ ުމވައްޒަފަުކ އޭނާެގ 

ވާނަމަ، ެއފަދަ ވަޒީފާެގ ޙައިޘިއްޔަތުންކުރާ ަޢަމލަކީ އޭެގ ޒާތުގައި ޝަީރޢަތާއި ޤާނޫނު ުހއްދަ ުނކުރާ ަކމަކަށް ނު

މުވައްަޒފަކަށް ކުށް ނިސްބަތް ުކރެވޭންެޖހޭ ަހމައެއް ނެތްކަމާއި، އަދި ކުްނފުނީގެ އިސްެވރީން ރާަވއިގެން ކުްނފުނީެގ 

ޤާނޫނީ ޝަޚްިޞއްޔަތު ނަހަމަޮގތުގައި ބޭނުން ކޮށްގެން ކުރާ ކަންކަމުގެ ޒިންމާ އުުފލާނީ ކުންުފންޏާބެހޭ ޤާނޫނުެގ 

ަޑއެޅި ބަޔާންވެފައިވާ ފަރާތްތައް ކަަމށްވާތީ، ކުންފުންޏެއްގެ ުމވައްަޒފަކު ަޝރީޢަތާިއ ވަނަ މާއްާދގައި ކަނ 74

ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންެވފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ުކށެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިެމނޭ ހުްއދަކަމެއް ުކރުމަކީ، 

ނީގެ އިްސވެރީން ހިންގި ކުށުގައި އާަދއިގެ ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ ޝަޚްިޞއްަޔތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުްނކޮށްގެން ކުންފު

މުވައްަޒފުން ބައިވެިރވާ ބައިެވިރވުމެއް ަކމަށް ޝަުރޢީ ައދި ާޤނޫނީ ގޮތުން ބެލެވޭންެޖހޭ ސަަބބެއް ނެތްކަމަށާއި، 

އެފަދަ ޙާލަތުަގއި ޖިނާއީ ޒިްނމާ އުފުާލންޖެހޭނީ ާނޖާއިޒު ޮގތުގައި ކުންފުނީގެ ުމވައްަޒފުްނ ބޭނުންކޮށްގެން 

ވަނަ އަަހުރ ނިންމި ނަންބަރު  2015ކުންުފނީގެ ިއްސފަރާތްތައް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ، ކުށެއްކުރިއެ
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ރިޕޯޓު  އަހަރު   -ކޯޓު ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް  ވެހި ދި  
 

2014/SC-A/52  ެަޤޟިއްޔާަގއި ކަނޑައަޅައިފަިއވެއެވެ. ހަމަ މިަޤޟިއްޔާގައި، ެއފަދަ ޙާލަތުަތކުގައި، ކުންފުީނގ

ޝާދުގެ ދަށުން، ކުންފުީނގެ ުމވައްޒަފަކު އޭާނގެ ވެރީންގެ އެނުގމާއި ފެނުުމގެ ދަށުން އެމީހުންގެ ަލފަޔާއި އިރު 

ވަޒީފާެގ ޙައިޘިއްޔަތުން ކުރާ ަމސައްކަތްތަކަކީ އޭނާެގ މައްޗަށް ކުށުގެ ރުކުންތައް ސާބިތުވާނޭ ކަމަކަށް ބެލެވޭޭނ 

ދަ ޝަުރޢީ އޭނާއަކީ ކުށެްއގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުަގއި ބަލަިއ، އޭނާގެ ހެކިބަސް ރައްދުުކރާްނޖެހޭފަ ، ހަމައެއް ނެތަތީ

އަދި ޤާޫނނީ ހަަމއެއް އޮތްކަމަްށ ނުފެންނަ ކަމަށްެވސް މި ަޤޟިއްޔާަގއި ކަނޑައަޅަިއފައި ެވއެވެ. ަހމައެހެްނމެ، 

އިންސާނީ ަޢމަެލއް ތަޖްީރމު ުކރުމާއި، އެ ޢަަމލު ުކރާ ީމހެއްގެ މައްޗަށް ަޝރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން 

ދެ ކަމަކީ ޤާނޫނީ ނަޒަަރުކން ބަލާއިރު މުޅީން ތަފާތު ދެ ކަމެއް ކަމަށާއި، އުފުލާްނޖެހޭ ަދޢުވާ އުުފލުމާ މި 

އިންސާނީ ޢަަމލުތަކުގެ ތެރެއިްނ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫުނގައި ތަޖްީރމް ކުރެވިަފއިވާ އެއްެވސް ޢަަމލެއް ޝަީރޢަތުެގ 

ނޫީނ ވިޔަސް ހަަމއެްއ ޙުކުމަކުން އަލުން ތަޖްީރމު ުކރާންޖެހޭ ުނވަތަ ތަޖްރީމް ކުާރންނުޖެހޭ ަޝރުޢީ ައދި ޤާ

 ނެތްކަމަށް މި ޤަޟިއްާޔގައި ަކނޑައަޅައިފައި ވެއެވެ. 
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ވަނަ އަހަރު ނެރެވުނު އަމުރު، ސަރކިއުލަރ، އުޞޫލު، ޤަވާޢިދު އަދި  2015

 ޢާއްމު ސިޓީ 

 ރުުމގެ ބާރުން ވަނަ އަަހރުވެސް ޢަދުލު އިްނޞާފު ޤާއިުމކު 2015އެހެނިހެން އަަހރުތަކެކޭ އެްއފަަދއިން 

މުުކރުމުގެ އެންެމ އަދާކުރަްނޖެހޭ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް އޭގެ އެންމެ ފުިރހަމަގޮތުަގއި އަދާކޮށް، ަޢދުލު އިްނާޞުފ ޤާއި

އެކު ޢަުދލު އިްނޞާުފ އިސްަފރާތުގެ ހައިޘިއްޔަތުން ަޤއުމުގެ އާންމު ަފރުދުްނގެ މަްޞލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދީ ހަމަހަމަަކމާ

ނޑައަޅާފައިެވއެވެ. ހަދަންެޖހޭ ޤަާވޢިދުތަކާއި ޤާޫނނީ އުޞޫލުތައް ސުޕްީރމް ކޯޓުން ކަ ލިބުން ކަށަވަރުކުުރމަށްޓަކައި،

އަމުެރއް  16 ރޫލިންގއެއް ނެެރފައިާވއިުރ ބެލެނިވެރިކަުމގެ އިޚްތިާޞްޞގެ ދަށުން 03ވަނަ ައހަރު  2015މިގޮތުން 

 02އި ޤަރާަރކާ 04ސިޓީގެ އިތުުރން ޢާްއމު  10ުއޫޞލު ައދި  01ަސރކިއުަލރއާއި  14ނެރެވިަފއިވެއެެވ. އަދި 

 ޤަވާިޢދެއް ިދވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުން ނެރެފަިއވެއެވެ.

ތް އަަވސްކޮށް، ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޝަުރޢީ ދާއިރާ ހަރުދަާނކޮށް، ޢަދުލު އިްނޞާފު ޤާއިމުުކރުމުގެ ަމސައްކަ

ޖެހޭ ަޤޟާއީ ޒިންމާތަްއ ޢީ ދާއިާރއިން އަދާުކާރންރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މަްޞލަޙަތުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޝަރު

ަޔވަޅުތަކެްއ ވަނަ އަހަރުެވސް ސުްޕރީމް ކޯޓުންަވނީ ގިނަ ފި 2015އެންމެ ުފރިަހމަ ގޮތުގަިއ އަާދކުރުމަށްޓަކައި، 

ސަރކިއުަލރ، ށްޓަކައި އަޅައިފަެއވެ. އެގޮތުން ޝަރުޢީ ނިޒާމާއި އެ ނިޒާމުގެ އެކިއެކި ކަންކަން ޒަމާނީކޮށް، ކުރިއެރުުވމަ

 ވިަފއި އެވަނީެއވެ.ޢާއްމު ސިޓީ، ައދި އުޫޞލުތަުކގެ ޒަރީޢާިއން އެޅިފަިއވާ މުިހްއމު ފިޔަވަޅުތައް ތިރީގައި ބަޔާްނކުރެ
 

 އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާ އަވަސް ކުރުން 

ދަށުކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޤާނޫނުން ދީފަިއއޮތް މުއްދަތުތަކަކީ 

ކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ިދގު މުއްދަތުތަކެއް ކަމާއި، އެފަދަ ދިގު މުއްދަތެއް އިސްތިއުާނފު ކުރުމަށްޓަކައި ދިނުމުެގ އެ

ސަބަބުން ދަށުކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ނިހާއީ ޙުކުމަކަށްވުްނ ލަސްވާ ކަާމއި، މައްަސލަތަްއ ނިހާއީ ޙުކުމާ ހަމަޔަށް 

ފަރާތްތަކުން އިސްތިއުާނފުެގ ޚިޔާރުގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒުގޮތުަގއި ހިފަުމންދާަކމާއި، މީެގ  ދިޔުން ލަްސކުރުމަށްޓަކައި ބަެއއް

ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ އެތަްއ ބަޔަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ތަކުލީުފތަކެއް އުުފލާންޖެޭހކަން ާފހަގަުކރެވުމާ ގުޅިގެން، އަވަްސ 

ށްޓަކައި ސުޕްރީމް ކޯޓުންވަނީ ދަށުކޯޓުގެ ޙުކުމްތައް ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ަޢދުލު އިްނޞާފު ޯފރުކޮށްދިނުމަ 

 އިސްތިއުނާފު ުކރުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު ކުރުކޮށްަފއެވެ.
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ގުޅޭ ަސރކިއުލަރ ާއއި، އެ ސަރކިުޔލަރއާ SC/2015/06ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ގެ ދަށުން، ޢާއްމު ސިޓީން ކަނޑައަޅަިއފަިއވާ އުޫޞލުތަކު 05/2015ާޢއްމު ިސޓީ އާއި ނަންބަރު  04/2015ނަންބަރު 

ނީ ފަިހވެގެްނ ޝަީރަޢތުގެ މަރުޙަލާއަށް ބޮޑު މެދުކެނޑުމެއް ނައިސް، ހިނަގމުންާދނޭ މަގުވަ، އިސްތިއުނާފުގެ ނިާޒމު

ގެ އަނެއް ފަރާތަށް ެއވެ. މީގެ ސަބަބުން، ަދށު ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުން ލަސްކޮށް، ަމއްސަލައި ގޮސްފަ

 ވެ. ދަތިކުރުމަށްޓަކައި ދިުގދެންމުްނަފދަ ޢަުދލު އިްނޞާފުގެ ިނޒާމާ ޚިލާފު ޢަަމލުތައްވަނީ ހުއްޓިފައެ 

 ޑިވިޜަން ޤާއިމުކުރުން  05ސިވިލް ކޯޓުގައި 
 

އްޔިތުްނނަށް ޭޖގައި އެންމެ ގިނަ ަމއްސަލަތައްބަލާ ެއއް ކޯޓު ކަމުަގއިވާ ސިިވލް ކޯޓުން ރަދިވެިހރާއް

ޤާބިލިއްޔަުތ  ދެވޭ ޚިުދމަތްތައް ރަނގަޅުކޮްށ، ޢަުދލު އިްނޞާުފ ޤާިއމުުކރުމުގެ ޒިންމާ ައދާކުުރމުގަިއ އެ ކޯޓުގެ

މަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް ޔަވަޅަކީ އެ ކޯޓުން ބެލުމަށް ހަވަނަ އަހަރު އެޅުނު އެްނމެ މުޙިއްމު ފި 2015އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 

 އިމުުކރުެމވެ. ޤާފަސް ބަޔަކަށް ބަހައިލައި، ޭއެގތެރެއިން ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މަްއސަލަތައް ބަލާނެ ވަކި ިޑވިޜަެނއް 

 ަޝނާބެހޭޑިސްޕިޔުޓް ިރޒޮލިއު  ،ސިވިްލ ކޯޓުގައި މިގޮތުގެމަތީްނ ޤާއިުމކުރެވުުނ ަފސް ޑިވިަޜނަކީ

ދި މައްަސލަތަކާިއ ކުޑިވިޜަނާއި، މުަދލާއި ފަިއސާާއބެހޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނާއި، މުަދލާއި ފަިއސާާއބެހޭ 

ޛު ކުރުމާބެހޭ އަވަސްނިޔާގެ ަމއްަސލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނާއި، އިދާރީ ަމްއސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނާއި، ޙުކުމް ތަންފީ

ން ފެށިގެން ދަނީ ވަނަ ދުވަހު 15ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ ަމހުގެ  2015އްކަތް ޑިވިޜަނެވެ. މި ފަސް ޑިވިޜަނުގެ މަސަ

 ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅި ުއޞޫލުތަކާ އެްއގޮތަށް ހިނގަމުްނނެވެ. 

ޑިވިަޜނަކުން  މިގޮތުގެމަތީން ިސވިްލ ކޯޓުގެ ނިޒާމު އެުކލަވަިއލުމުން، ކޮންެމ ޑިވިޜަނެއްަގއިވެްސ އެ

، ފަނޑިޔާރުންނަށްވެްސ ޚާއްޞަ އިޖުރާއާތުތައް އެކުލަވަިއލުމަށް ަމގުފަިހވެފައި ވެެއވެ. ހަމަެއހެންމެ ބަލާ މައްސަލަތަކަށް 

ޞަވެ، އެ ަމއްަސލަތަކުގެ ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަކުގެ މައްަސލަތައް ބެލުމުގެ ބަަދލުަގއި، ވަކި ބާވަތެއްގެ މައްަސލަތަކަށް ޚާއް

 ގެ ފުުރޞަތު ފަހިެވގެން ދެެއވެ.ތުރުުކރުމުދާއިރާއިން ޢިްލމީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އި

ޕްީރްމ ކޯޓުގެ ސިވިްލ ކޯޓުގެ ނިާޒމަށް ގެނެުވނު ބަދަލުތަކާބެހޭ ތަްފީޞލުތައް ޢާއްމުުކރެިވފައިވަީނ ސު

 ސަރިކއުލަރއިންނެވެ.  SC/2015/04ަސރކިއުލަރ ާއއި، ނަންބަރު  SC/2015/02ނަންބަރު 
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 ހަރުދަނާކުރުން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ނިޒާމު 

 

ްނެޖހުމަކީ، ދިވެިހރާއްޭޖގެ ަޝރުޢީ ދާިއާރއަށް ފަހަކަށް އަިއސް ުކރިމަިތވެފައި އޮތް އެންމެބޮޑު ގޮ

ެއވެ. މިއީ ޢަުދލު ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ަޢދަދެްއގެ ޙުުކމް ތަންފީޛުނުކުރެވި ހުންނަ ަމއްސަލަ

 ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ުހރި ވަރަށްބޮޑު އުނިަކމަކަށް ވުމާއެކު، ައދި މި މައްަސލަިއގެ އިންޞާފު ޤާިއމުކުުރމުގެ ނިާޒުމގައި 

ިމ  ،ެރވުމާ ގުޅިގެންތެރެއިން އެތައްބަޔަކަށް ތަފާތު އެކިއެކި ދަތިތަކާއި އުނދަޫގތަކާ ކުރިމަތިވަމުްނ ދާކަްނ ާފހަގަކު

 ޅައިފަިއވެއެވެ.ން ވަރަށް މުޙިއްމު ފިޔަވަެޅއް އަވަނަ އަަހރު ސުޕްރީމް ކޯޓު 2015މައްަސލަ ޙައްލުުކރުމަށްޓަކައި، 

ދަީނ މަވަނަ އަހަުރގެ ފެބުރުވަރީ ަމހު ސުޕްރީްމ ކޯޓުންވަނީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި  2015އެގޮތުން، 

ންފީޛު ކުރުމަށްޓަކައި ތަމައްަސލަތައް ބަލައި ނިޔާކަނޑަެއޅުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓުތަކުންކުރާ މަދަނީ ޙުކުމްތައް 

ޚާއްޞަ ޑިވިޜަނެއް  ފަދަ ކޮންމެ ކޯޓެއްގަިއވެސް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައިއެ

އް ނުވަތަ ޙުކުމްތަކުގެ ޤާއިމުކޮށްަފއެވެ. ައދި ޖިނާއީ ކޯޓާއި، ހައިކޯޓާއި، ދިެވހިރާްއޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންކުރާ ޙުުކްމތަ

ކުމް ތަންފީޛުކުާރ  ތަންފީޛު ކުރުމުގެ ަމސަްއކަތް، ސިވިލް ކޯޓުގައި ޤާއިމުުކރެވޭ ޙުތެރޭގައި ހިެމނޭ މަަދނީ ބަިއތައް

 ޑިވިޜަނާ ޙަވާލުކޮށްފަެއވެ. 

ޒާމު ސަރކިުއލަރއިން، ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ އައު ނި SC/2015/03ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ބުން ރައްޔިތުްނ ނުކުރެވި ދިގުަލއިގެން ދިޔުމުެގ ސަބަޤާއިމުުކރުމާއެކު، ކޯޓުތަކުންކުާރ މަދަނީ ޙުކުމްތައް ތަްނފީޛު

ތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އުފުލާްނޖެހޭ ބުރަތަކާއި ތަކުލީުފތަކަށް ނިމުމެއް އަންނާނެއެވެ. އަދި މި ނިޒާމު ޤާއިުމކުރުުމގެ ގޮ

މުގެ މަަސއްކަތް، ކުރުއެކުލަަވއިލަިއފައިވާ ުއޞޫލުތަުކގެ ދަށުން، މަދަނީ މައްަސލަތަކުގައި ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛު

 ދާނެެއވެ. ކޯޓުތަކުގައި ޤާއިމުުކރެވޭ ޙުކުްމ ތަންފީޛުކުރާ ޑިވިޜަނުން އަިމއްލަ އިސްެނގުމާއެކު ކުރަމުން ގެން

ުކރާނެގޮތް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކުން ނިންާމ މަދަނީ މައްަސލަތަކުގެ ޙުުކމް ތަންފީޛުކުރުމުަގއި ޢަަމލު

 ސިޓީން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަެއވެ. އްމުޢާ 01/2015ސުޕްރީމް ކޯޓުންގެ ނަންބަރު 

 ރުއްގަސް އަގުކުރުމާބެހޭ ނިޒާމު ޒަމާނީކުރުން 
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 ރުއްގަސް އަގުކުުރމުގެ ަކންކަމުގައި ކޯޓުތަކުން ަޢަމލުކުރަުމން އައި ިދވެިހރާްއޖޭގައި

އްދާެއއް ނޫންކަމަށާއި ވަނަ މާއްދާއަކީ ިމހާރަށް އެކަށީގެްނވާ މާ 241ގެ  6ޝަީރޢަތްކުރުމާބެޭހގޮތުން ހެދިަފއިވާ ޤަާވޢިދު 

ރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަުރ ލެުވމާ ގުޅިގެން، ދިެވހިރާްއޖޭގެ ުސޕްރުއްގަްސ އަގުުކރުމުެގ ކަންކަްނ ޒަމާނީ ުކރާންޖެޭހކަމަށް ބެ

2015/10/SC ީގެންވާގޮތަކަށް ސަރކިުއލަރިއން އެ މާއްދާ ބާޠިލުކޮށް، ރުއްގަސް އަގުކުރުުމގެ ކަންކަން މިާހރަށް އެކަށ

 ކުރުމާބެހޭ ުއޞޫެލއް އެކުަލވަިއލައިަފއި ވެއެވެ.

ީޑޝަލް ކުުރމުގެ ކަންކަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުއެގޮތުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ރުއްގަސް ައގު

ބަބުން ބާޒާުރގެ ސައެޑްމިނިސްޓްޭރޝަނުަގއި އޮންަނ ޝަުރޢީ އަގުޮކމިޓީން ކުާރގޮތަށް ހަމަޖަްއސައިަފއެވެ. މި ަބަދލުގެ 

ބެލުމަށްފަހު ރުއްަގހުގެ ަކން އަގުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ރައްޔިުތންނަށް ގެއްލުން ުނލިބޭގޮތަށް، ޙާލަތާ ގުޅިގެން ބަލާްނޖެހޭ ަކން

 އަގު ކަނޑައެޅުުމގެ ފުުރޞަތު ޝަުރޢީ އަގު ކޮމިޓީއަށްވަނީ ިލބިފައެވެ. 

 ކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ ޤާއިމު 

ޓަކައި، ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޢަުދލު އިްނޞާފު ާޤއިމުކުުރމުގެ ނިޒާުމ ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީުކރުަމށް

އްޭޖގެ ޖުީޑޝަލް ވަނަ ައހަރު އެޅި ެއންމެ މުޙިއްމު ެއއް ފިަޔވަޅަކީ ދިވެިހރާ 2015ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުްނ 

 އެކަޑަމީ ޤާިއމުކުުރމެވެ. 

ކީ ަސރކިއުަލރ ިއން ޤާއިމުުކރި ޖުީޑަޝލް އެަކޑަމީއަ SC/2015/11ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު 

ތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރުންނާއި ޤާނޫނީ ވަީކުލންނާއި ކޯޓުތަކުގެ މުވައްަޒފުްނގެ ޕްރޮފެަޝނަލް ޤާބިލިއްޔަތުަކން އި

 "ކޮންޓިނުއިންގ ޖުީޑަޝލް އެިޑޔުކޭޝަން" ދިނުެމވެ. 

އްކަތް ފެށުމުން، ަފނޑިޔާރުންނާއި ޤާނޫނީ ަވކީުލންނާއި ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖުީޑޝަްލ އެކަަޑމީގެ ަމސަ

ކޯޓުތަކުގެ މުވައްަޒފުންގެ ފަްނނީ ޤާބިލުކަްނ އިތުރުކުުރމަށްޓަކައި، އަދި ޤާނޫނީ ިނޒާމާއި އުޞޫލުތަކާިއ ޤާނޫނުތަކަްށ 

ކިއެކި ޕްރޮްގރާމްތަްއ އަންނަ ބަދަލުތަކަށް އެ ފަރާްތތައް އަހުލުެވރި ކުުރމަށްޓަކައި، ކޮންމެ އަަހރަކުވެސް ަތފާތު އެ

ބޭއްވޭނެއެވެ. އަދި ވޯރްކޝޮޕްތަކާއި ސެމިނާރ ފަދަ ިޢލްމީ ައދި ފަންނީ ޙަރަކާތްތައް މުޅި ޝަުރޢީ ދާއިރާއަށް އަމާުޒ 

ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެެއެވ. އަދި މީގެކުރީން، ަމދު ފަަހރަކު ބޭއްވޭ ޕްރޮގްރާމަކުން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ަވރަށް 
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ނޫނީ ުނލިބޭ ފުުރޞަތު، ފަނޑިޔާރުންނާިއ ޤާޫނނީ ވަީކުލންނާއި ަޝރުީޢ ކޯޓުތަކުގެ ުމަވއްޒަފުންނަށް ަވރަށް ފުާޅ މަދުން

 ދާއިރާެއއްގައި ލިބިދެވޭނެެއވެ. 

 ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރު ކުރާންޖެހޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް އިލްތިމާސްކުރުން 

ކުުރމަށްޓަކައި އީ މަްއސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަްއސަލައެްއގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޯޓުތަކުން ނިންމާ ޖިނާ

އްސަލަތަކުގައި، ެއ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުން ކަށަވަރު ކުރާންޖެޭހ މަ

ވެ. މި އުޫޞލުވަީނ ރު އެުކލަވަިއލެވިަފިއ ވެއެވަނަ އަހަ 2015މައްަސލަތައް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާބެހޭ ުއޞޫލެއް 

 ސަރިކއުލަރއިން ޢާއްމު SC/2015/14ަސރކިުއލަރ ާއއި، ނަންބަރު  SC/2015/13ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަންބަރު 

 ކުރެވިަފއެވެ.

 ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިސްމަޤާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރުން 

މުެގގޮތުން، ރުގެ އިާދީރ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާ ުކރުދިވެިހރާއްޭޖގެ ޢަުދލު އިންާޞުފ ޤާއިމުކުުރމުގެ ބާ

ޔަންކުރާީނ ސުޕްީރމް ޝަުރޢީ ދާިއރާގެ މުއަްއސަސާަތކަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލަށްުވރެ މަތީގެ މަާޤމަކަށް މުަވއްޒަފުްނ ޢައް

ަޝރުޢީ ދާިއރާެގ  "ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ަމޖިިލހުެގ ލަފާގެމަތީން ކަމަށް ކަނޑައެުޅނެވެ. އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު

 ނެވެ.( ގެ ދަށުނ01/2015ްއެންމެ އިސް ިއދާރީ ަމޤާމުތަަކށް މީހުން ޢައްޔަންުކރުމާބެހޭ ުއޞޫލު )ނަންބަރު 

ްސއިދާީރ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އުޫޞުލގައި ކަނޑައެޅިފަިއވާ ގޮތުން، ޝަުރޢީ ދާއިރާގެ އެންމެ އި

ގެ ފަރާތުން ަޢދުުލ ތަޢުީލމީ ފެންވަާރއި، ތަޖުރިބާ އާއި، ެއމީހެއްމަޤާމުތަކަށް މީުހން ޢައްޔަންުކރުމުގައި ެއމީެހއްގެ 

ޝިޕާއި، ތެދުެވރިކަމާިއ އިންޞާފު ޤާއިުމކުރުުމގެބާރަށް ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނަ ޚިުދމަތުގެ ފެންވަރާއި، ިއސްނެގުާމއި ލީަޑރ

އި، ދައުލަތުގެ ިއދާީރ އި ވާ މިންަވަރށާއަމާނާތްތެރިކަމާއި، ކުީރން އަާދކޮށްފައިވާ ަމޤާމުތަކުގައި ނަތީާޖ ޙާޞިލު ކޮށްފަ

ގެްނދާ ަމސައްކަތާިއ އެކިއެކި ަމޤާމުތަކުަގއި އިޚްާލޞްތެރިކަމާިއ ހުަނރުވެރިަކމާ އެކު ކޮށްދީަފއިވާ ނުވަތަ ކޮްށދެމުން

 ޚިދުމަތް ފަދަ ކަންަކމަށް ބެލެޭވނެއެވެ. 

، ޚިދުމަްތތެރި ށް ނަޒާހަތްތެރި،މި ުއޞޫލުގެ ސަބަބުން، ޝަރުޢީ ދާއިާރގެ އެްނމެ ިއސްއިާދރީ ަމޤާމުތަކަ

 ޤާބިލު މުަވއްޒަފުން ެނގުމަށް ަވރަށް ބޮޑު ބާރެއް އެޅިގެން ގޮްސފައި ވެެއވެ. 
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 ނުނިމި ދިގު މުއްދަތެއް ވެފައިވާ މައްސަލަތައް ނިންމުން 

ހުިރކަން  ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޝަުރޢީ ކޯޓުތަކުގައި، ނުނިމި ގިނަ ދުަވސްތަކެއް ވެފައިވާ ަމއްަސލަތައް

އަވަހަށް ނިންމުމަށްޓަކައި  ހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިހަށް ފާހަގަކުރެވުމާ ގުޅިގެން، މައްސަލަތައްދިވެ 

 ަވނަ އަހަރު ފިަޔވަޅު އަޅަިއފައެވެ.  2015ސުޕްރީމް ކޯޓުންވަނީ 

 ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް އެގޮތުން، ނުނިމި ގިނަ ދުަވސްތަކެއް ވެފަިއހުރި މަްއސަަލތައް ނިންމުމަށްޓަކައި 

ން، މައްސަލަތައް ޢާއްމު ިސޓީން އެއްމަސް ދުވަުހގެ މުއްދަެތއް ދެވިފަިއވެއެވެ. ައދި ހަމަ އެ ސިޓީ 08/2015ނަންބަރު 

ޓް އޮފް ޖުީޑޝަްލ އަވަހަށް ނިންމުމަށްޓަކައި ކޯުޓތަކަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީެތރިކަން ފޯުރކޮށްދިނުމަށް ޑިޕާޓްމަން

ޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑިއަންަގިއފައިވެެއވެ. މި ެއންގުމާެއކު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިުރޝާދުގެ ދަށުން،  އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަނަށް

 މައްަސލަތައް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަުނން ގެންދަނީ ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯުޓތަކުގައި ނުނިމި ގިނަ ުދވަްސެވފައި ހުރި

މަަޖއްސަިއފައެެވ. ިމ ިނންމުމާބެހޭ އިދާީރ އިންތިޒާމުތަްއ ހަނިންމުމަށްޓަކައި ޝަރުީޢ ަވފުުދ ފޮނުވަިއގެން މައްަސލަތައް 

ުރ އް ވަނީ ިމހާއިންތިޒާމުގެ ދަށުން، މެޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި ގިނަ ދުވަސްެވފައި ހުރި ގިނަ މަްއސަލަތަކެ

 ނިންމިފަެއވެ.

 ޤަވާޢިދު  ދިނުމުގެ  ލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ޤާނޫނީ ވަކީ އި ދިވެހިރާއްޖޭގަ 

 އެކުލަވައިލުން 

 

ވަނަ  2015 ޤާނޫނީ ވަީކލުކަުމގެ ޕްރޮެފޝަުނގެ ކަންކަން ަހރުދަނާ ުކރުމަށްަޓކައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން

ވާޢިެދއް އެކުަލވައިަލއިފަިއ ޤަ  ލެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން މަަސއްކަތްކުރުމުގެ ުހއްދަ ދިުނމުގެޤާނޫނީ ވަކީއި ިދވެހިާރއްޖޭގަ އަހަރު 

 ވެއެވެ. 

މި ޤަވާިޢދުގެ މަްޤޞަަދކީ ޢަުދލު އިންޞާފު ާޤއިމުުކރުމުގެ ބާރުގެ މަސައްކަތުގެ ުމހިއްމު ބައެއްގަިއ 

ޝާިމލުވާ ޤާނޫނީ ވަީކލުންނަީކ ޢަުދލުއިންާޞފު ޤާއިމު ުކުރމުގައްޔާއި، ޤާނޫނުގެ ވެރިކަްނ ނަގަހައްޓައި ދައުލަތާިއ 

ޙަްއޤުތަކާއި ިމނިަވންކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ އެ ޙަްއޤުތައް ދިާފޢުކުުރމުގެ ަޔޤީންކަން ިދނުމުގައި މިނިވަންަކމާއެކު، އަފުާރދުންގެ 

ޝަުރޢީ ދާއިރާއާ ބައިވެިރވެެގން މަސައްކަތްކުރާ ޕްރޮެފަޝނަކަށް ހެދުމެވެ. އަދި ޤާނޫީނ ވަކީލުންގެ ޕްރޮެފޝަން 
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ެވހިރާްއޖޭގައި ޮއތް ގޮތަށް، ޢަދުލު އިންޞާުފ ޤާއިމުކުރުުމގެ އެންެމ ޒަާމނުއްސުރެ ދި، ތަންޒީމުކުރުމުގެ ކަންކަން 

 އިސްަފރާތުގެ ބެލުމުެގދަށުން، ކަމާގުޅޭ އެންމެ ފުރިަހމަ ުއޞޫުލތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރެވޭނެ މަުގަފހި ކުރުެމވެ. 

 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ކޯޓު އަމުރުތައް  2015
 

އެްއ ކޯޓު އަުމރު ނެެރފައިވެެއވެ. ީމގެ ތެރެއިން ބަވަނަ ައހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސޯޅަ ކޯޓު  2015

ކެވެ. ތިރީގައި ެއވަީނ ޝަުރޢީ އަދި ޤާޫނނީ ގޮތުން މުހިއްމު ހަމަތަކަކާިއ އުޞޫލުތަކެއް ަކނޑައެޅި އަުމރުތަ ،އަމުރުތަކަކީ

 އި އުޞޫލުތަކެެވ.  ކާވަނަ އަަހރު ނެރެވުނު ކޯޓު އަމުރުތަކުން އެކަށައަޅައިަފއިވާ ފާަހގަ ކޮށްލެވޭ ބައެއް ހަަމތަ 2015

 SC-SJ/03/2015މި ތާރީޚުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ނަންބަރު  2015ޖޫްނ  1436/03ޝަޢުބާން  16 .1

ަދލެއް ާޢއްުމ މުވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން، މީހެްއގެ  40ކޯޓު އަމުރުގައި، ދިެވހިރާްއޖޭެގ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ރާތުން ކޯޓަށް މައްސަަލ ވެގެންވާ ަމންފާއަކަށްޓަކައި ދަުއލަތަށް ނެގުމަށްޓަކައި، ދަުއލަތުގެ ނަމުގައި، ަދއުލަތުގެ ފަ

 ޑައަޅައިފައި ވެެއވެ.  ހުށަހަޅާންވާނީ ބަންޑާރަނާއިބުަކަމށް ކަނ

ުގމަކީ، އެ ޚިދުމަތް ދައުލަތުގެ ޒިންާމގެ ދަށުން ފޯުރކޮށްދޭ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށް އަގު ނެ .2

ށްދިނުމުގައި، ކޮއަސާސީ ޚިދުމަތަކަށްވުމަށް ހުަރސްއަޅާ ކަމެއްނޫން ކަމަށާއި، އެފަދަ އަާސސީ ޚިދުމަތެއް ފޯުރ 

އްބަސްވުމަްށ ޚިުދމަތްިލބިދެވޭ ފަރާތުން، ދެ ފަރާތުެގ ދެމެުދގައި ވެިވފައި އޮންަނ އެޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި 

ޓުން ގައި ސުޕްރީމް ކޯ 2015ޖޫން  1436/25ަރމަޟާން  08ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާންވާނެކަުމެގ އުޫޞލު، 

  އަޅަިއފައި ވެެއވެ.ގައި ކަނޑަ SC-SJ/06/2015ނެރުނު ރިޓް އޮފް ޕްޮރހިބިޝަްނ، ނަންބަރު 

ަވނަ އަހަރު ިދވެިހރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓު ޤާއިމުުކރެވުމަށް ަފހު، އެަހއިތަނަށް ޝަރީޢަތުްނ  1980މީލާދީ ތާރީޚުން  .3

ބަލައި ޙުކުމްކޮށް ނިންމަިއފައި ުހރި މައްަސލަތަކުގެ ތެރެއިން މަްޙކަމަތުއްޝަުރޢިއްާޔގެ ދުަވސްވަުރގެ ނިންމުންތަްއ 

ފުުކރުމަށްޓަކައި ެއްއ އަހަުރ ުދވަހުެގ މުްއދަތެއްެދވި، އޭެގ ފަުހން އަލަށް އުެފއްިދ ހައިކޯޓުަގއި އިސްތިއުނާ

މަޙްކަމަތުއްަޝރްޢިއްާޔގެ ުދަވސްވަރުެގ ނިންމުންތައް ިއސްތިއުނާފުނުކުާރ ގޮތަށް ިދވެހި ަދއުލަތުން 

ަހމަތަކުެގ  ނިންމައިފަިއވާތީ، އެަފދަ އެްއެވސް މަްއސަލަެއއް ިއސްތިއުނާފުުކރުމުގެ ފުުރޞަތު ަޝރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ
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 2015ޖޫން  1436/28ރަމަޟާން  11(މަތީން ނޯންނާނެކަމަށް ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ ރިޓް އޮފް ޕްރޮހިބިަޝނަކުން 

 ( ކޯޓު އަމުރުން ަކނޑައަޅައިފައި ވެއެވެ. SC-SJ/07/2015ނަންބަރު ، މި ތާރީޚުގައި

މީހަކާ ދެކޮޅަށް ކޯޓެއްގައި މަަދނީ ދަޢުވާއެއް އުުފލުމަށްަފހު، އެ ދަޢުވާ ދޫކޮށްލައި އަނބުާރ ގެންގޮސްފަިއާވ  .4

)ދައުލަތް ފިޔަވައި ެއހެން ަފރާތްތަކުން  78/81ފަރާތަކަށް، އަލުން ެއ ަދޢުވާ ނުއުފުލޭެނކަން ޤާނޫުނ ނަންބަުރ 

ޤާނޫނު( ގައި އޮންނަ އޮތުމަށް ބަލައި، މިފަދަ ގޮތަކަށް އެއް  ދަޢުވާ އާއި ަމއްަސލަ ޝަީރަޢތަށް ހުށަހެޅުމާބެހޭ

މައުޫޟޢެއްަގއި އެއް ބާވަތެއްގެ ކަންތައްތަކެއް ޙާޞިލުކުުރމަށްޓަކައި، ކުރީން ހުށަހެޅުމަްށފަހު ޫދކޮށްލި ދަޢުާވއެްއ 

ށް ުކރުމުގެ ފުުރޞަތު އަލުން ުކރުމަކީ ޢަުދލު އިްނާޞފުގެ ބޭނުން ނަަހމަ ގޮތުަގއި ިހފުންކަމަށާއި، މިަކން މިގޮތަ

އޯގަސްްޓ  1436/06ޝައްާވލް  21ޝަުރޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުެގމަތީން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ުނެދވޭނެ ކަމަށް 

 އަުމރު ގައި ކަނޑައަަޅިއފައި ވެެއވެ. SC-SJ/08/2015ގައި ސުޕްީރމް ކޯޓުން ނެރުނު ނަންބަރު  2015

ުރމުގެ ނިާޒުމ ހަުރދަނާކޮށް، ަޢދުުލ ިއންޞާުފ އިތުރަށް ދިވެިހރާއްޭޖގައި ޢަުދލު އިްނޞާފު ޤާިއމުކު .5

ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކޮްށފައިވާ، ައދި ތަފާތު އިޚްތިޞާޞް ލިބިަފއިވާ ތިން މަރުޙަާލގެ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން 

ން ނުވަތަ އެ އެއްވެސް ަމރުޙަލާެއއްގެ ކޯޓަުކން ނިންމައިފަިއވާ މައްަސލައެްއ ހަމަ އެ މަރުޙަާލގެ އެހެން ޯކޓަކު

ކޯޓުންވިޔަސް ބެުލމާއި، ައދި ެއ މައްަސލައިެގ މަުއޟޫޢާ ގުޅިެގން ކުރީގެ ޙުުކމަށް އަސަެރއް ޯފރާފަަދ އެއްެވްސ 

ޢަުދުލ އިންޞާފުގެ ބޭނުން ނަހަަމޮގތުގައި ހިފުމަށް މަުގފަހިެވގެްނ ހިނގައިދާނެަކމެއް  ،މައްަސލައެއް ބެލުމަކީ 

މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ދެވަނަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމަިއފައިވާ ނިންުމމެްއ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ފުރަތަަމ 

ރަނގަޅު ނޫންަކމަށް ދެކޭ ފަރާތަކުން އެއަށްުވރެ މަީތ މަރުޙަލާެއއްގެ ކޯޓެްއގަިއ އެ މައްަސލަެއއް 

މަރުޙަލާގެ ެއހެްނ ހަމަ އެ މައްަސލަ އެ  ،އިސްތިއުނާފުުކރުމުގެ ުއޫޞލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ަޢމަލުުނކޮށް

ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ބެލެވޭޮގތްވުމާއި އަދި ކުރީގައި ނިިމަފއިވާ މައްަސލައެއްގެ މަުއޫޟާޢ ގުޅިގެން ކުރީގެ 

ޙުކުމަށް އަސަރެްއ ޯފރަފާެނފަަދ އެއްެވސް މަްއސަަލއެއް ެއ ަމރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި ެބލުމަކީ ޝަުރޢީ ައދި ޤާޫނީނ 

ގައި  2015ޯއަގސްޓް  1436/10ޝަްއވާލް  25ވޭނެަކމެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަތަކަށް ބަލާއިުރ ނުކުރެ 

ކޯޓު އަުމރުގައި ކަނަޑއަޅައިފައި ވެއެވެ. ހަމަ މި ުއޞޫލު، ސުޕްރީްމ  SC-SJ/09/2015ނެރުނު ނަންބަރު 

ކޯޓު  SC-SJ/11/2015މި ތާރީޚުގައި ނެރުނު ނަންބަރު  2015އޮކްޓޯބަރު  1436/13ޛުލްޙިއްޖާ  29ކޯޓުން 

 އަމުރުަގއިވެސް ެއކަށައަޅައިފައި ވެއެވެ.
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ރިޕޯޓު  އަހަރު   -ކޯޓު ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް  ވެހި ދި  
 

ދައުލަތުގެ ޢާއްމު ަމްޞލަޙަތާ ގުޅުން ހުންނަ "ޕަބްލިކް ޯލ" ގެ މަްއސަލަެއއް ކޯޓެއްގަިއ ހިންގާނަމަ، ެއ  .6

 SC-SJ/16/2015މައްަސލައެއްަގއި ބަންޑާރަނާއިުބ ކޯޓުގައި ަދއުލަތް ތަމްީސލު ުކރާންޖެހޭެނކަމަށް، ނަންބަރު 

 މި ތާރީޚުގައި ކަނޑައަޅަިއފައި ވެެއވެ. 2015ިޑސެންބަރު  1437/16ރަބީުޢލްއަްއވަލް  05ރުން، ކޯޓު އަމު

 

 


