


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   

 

 އިސްބަސް 
ޮގސްފައިވާ ވަނަ އަަހުރ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯުޓގެ މަސަްއކަތްތައް ކުރިއަށް 2017މި ރިޕޯޓަކީ 

ނޑު މަްޤޞަަދކީ، ދިވެިހރާްއޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ  ގޮތުގެ މައްޗަށް އެކުލަާވލާަފއިާވ ރިޕޯޓެކެވެ. މި ރިޕޯޓުގެ މައިގަ

މަސައްކަތް ާހމަކަންބޮޑު ގޮތެްއގައި ކުުރމަށް މަުގފަހިުކރުމާއި، ޢަުދލު އިްނޞާުފ ޤާިއމުކުުރުމގެ ނިޒާމުެގ އެންެމ އިްސ 

ން އަދާުކރަންޖެހޭ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް ައދާކުރުުމގައި ިދވެިހރާއްޖޭގެ ުސޕްރީމް ކޯޓަށް ކުރިމަތިވާ ފަރާތުގެ ޙައިޘިއްޔަތު

ގޮންޖެހުންތަކާިއ އެ ގޮންޖެހުްނތައް ޙައްލުކޮށް މި ދާިއރާގެ ކުރިމަުގ ބައްޓަންކުރުުމގައި ުސޕްރީމް ކޯޓުން ައދާުކާރ 

 ުކރުމެވެ.ޞާދައުރާބެހޭ ަމުޢލޫމާތު ޙިއް

މައިަގނޑު ޮގތެއްގައި އަލިއަުޅވާާލފައިވާނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިހާރު ުކރަމުންާދ  މި ރިޕޯޓުގައި

ތަކުެގ މަސައްކަތްތަކާއި، ކޯުޓ ިޑވިޜަންކޯުޓގެ އޮނިަގނޑު ރޭިވފައިާވ ގޮތާއި، ައދި ކޯޓުގެ މުިހއްމު  ،މަސައްކަތްތަކާއި

ވަނަ އަހަރު  2017ުރދަނާކޮށް ތަރައްޤީުކރުމަށްހަރުދަާނކުރުުމގައި ދިމާެވފަިއާވ ގޮންޖެހުންތަކާއި، ޝަރުއީ ދާއިރާ ހަ

 ކުރެވިަފއިވާ ަމސައްކަތްތަކާއި، ކޯޓުގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާުކރުުމގައި ލިބިފަިއވާ ކާމިޔާބީތަކުގެ ަމއްޗަށެވެ.

ހަމަެއހެންމެ، އެހެން ކޯޓުތަކެކޭވެސް އެއްަފދައިން ސުޕްރީމް ޯކޓަކީވެސް އެ ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްގައި 

ވަނަ ައހަރު ހިންގިަފއިވާ ގޮތުެގ  2017ަސލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޯޓަކަށްވުމާއެކު، ކޯޓަށް ހުށަހެޭޅ މައްަސލަތައް ހިމެނޭ ަމއް

 މައްޗަށްވެސް މި ރިޕޯޓުގައި އަިލއަޅުވާާލފައިވާނެެއވެ.

މިރިޕޯޓު ވަރަށް ކުރު މުްއަދތެއްގެ ތެރޭގައި މިހާ ުފރިަހަމކޮށް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމައިދިުނމުގައި 

ނޑުގެ ހިތުގެ ެއންމެ ފުްނމިނުން ޝުކުުރ  ވެރިންނަށާއި މަސައްކަތްކޮށްދެްއވި ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ މުވަްއޒަުފންނަށް އަޅުގަ

هللا މާތްކަމަށްޓަކައި  ދަންނަވަެމވެ. އަދި މި މަަސްއކަތް ފުރިހަަމކަމާއެކު ުކރުުމގެ ތައުފީޤު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެދއްވި

 ޝުކުރުުކރަމެެވ.ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާާލއަށް ޙަމްދާ 

 ދިވެިހރާއްޭޖގެ އުއްތަމަ ަފނޑިާޔރު



 
 

 

 ފިހުރިސްތު 
 3..................................................................................................................................... އިސްބަސް

 7 ................................................................................................................................................... ތަޢާރަފް 

ނޑިޔާރުން ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  10.........................................................................................ފަ

ނޑު އިދާރީ ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  11.................................................................................. އޮނިގަ

 31 ...................................................................................................... ޑިވިޜަން  ސަރވިސަސް ކޯޓު އެންޑް ލީގަލް

 31 ................................................................................................................................... ޑިވިޜަން  ޕްރޮޓޮކޯލް

 31 ................................................................................................... ޑިވިޜަން  ސަރވިސަސް މެނޭޖްމަންޓް  ކޯޕަރޭޓް

ނޑިޔާރުންގެ ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަހަރު ވަނަ 2017 ވޭތުވެދިޔަ  ޚާއްޞަ ބައެއް ކުރެއްވި މަޖިލީހުން ފަ
 18......................................................................................................................... ޅުތައް މަސައްކަތްޕު

 26..................................................................... ޝަރީޢަތްތައް  ހިނގި ކޯޓުގައި ސުޕްރީމް އަހަރު ވަނަ 2017

 62 ...............މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުނު އެދި  ހުއްދައަށް ހުށަހެޅުމުގެ މައްސަލަ  ކޯޓަށް ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަހަރު ވަނަ 2017

 67 ........................................... ބާވަތް  މައްސަލަތަކުގެ  ހުށަހެޅުނު އަހަރު ވަނަ 6137 އެދި ހުއްދައަށް  ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ

 62 ....................................މައްސަލަތައް  ނިމުނު މައްސަލަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ކޯޓުގައި ސުޕްރީމް އަހަރު ވަނަ   2017

 62 ..................................................... ބާވަތް  މައްސަލަތަކުގެ ކުރެވުނު  ރަޖިސްޓްރީ  ކޯޓުގައި ސުޕްރީމް އަހަރު ވަނަ 6137

 62 ...............................................................................ބޭފުޅުން  ހިމެނުނު ދަފްތަރުގައި ވަކީލުންގެ އަހަރު ވަނަ 6137

 30.................................. ނިންމުންތައް  މަްއސަލަތަކާއި މުހިއްމު ނިންމާފައިވާ ކޯޓުން ޕްރީމްސު އަހަރު ވަނަ 2017

 38................................ ސިޓީ ޢާއްމު އަދި ޤަވާޢިދު ،އުޞޫލު ،ސަރކިއުލަރ ،އަމުރު ނެރެވުނު ހަރުއަ ވަނަ 2017

 12 ........................................................................................................... ކަށަވަރުކޮށްދިނުން ޙައްޤު އިސްތިއުނާފީ

 40......................................................................................... އަމުރުތައް ކޯޓު ނެރުނު އަހަރު ވަނަ 2017

 45................................................................................................................. ބައްދަލުވުންތައް  އްޞަޚާ

ނޑިޔާރުު އްތަމައު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 14 ...........................................  ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވެވިު އެކު ވަފުދުތަކާ ބޭރުގެ ރާއްޖޭން ފަ

ނޑިޔާރުންގެ 17 .....................................................  ބައްދަލުވުންތައްު ބޭއްވެވި އެކުު ވަފުދުތަކާ ބޭރުގެ ރާއްޖޭން މަޖިލީހުން ފަ

ނޑިޔާރާއި އުއްތަމަ ނޑިޔާރުން ފަ  49...................................... ދަތުރުފުޅުތައް ރަސްމީ ކުރެއްވި ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ފަ

 51.......................................... ޙަރަކާތްތައް ޚާއްޞަ ހިންގުނު ކޯޓުން ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަހަރު ވަނަ 2017

 52............ ތްތައްޙަރަކާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ހިންގުނު  ގުޅިގެން އާ އެކަޑަމީ ޖުޑީޝަލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަހަރު ވަނަ 2017

 58.................................................................................................................. ވަސީލަތްތައް އިންސާނީ



 

 42 ................................................... :ގޮތް  ހަމަޖެހިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ  މުވައްޒަފުންގެ  ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް އަހަރު ނަވަ 6137

 42 ........................................................................... :ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ މަޤާމުތަކުގެ އަހަރު ވަނަ 6137

 42 ............................................................................... :ބަދަލު އައި ރަޖިސްޓްރީއަށް މަޤާމުތަކުގެ އަހަރު ވަނަ 6137

 21 .................................................................................... :ބަދަލުކުރެވުނު  މަޤާމްތަކުން މަތީގެ ފެށިގެން ސެކްރެޓަރީން

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

 21 .................................................................... ޕްލޭން  ވަސީލަތްތަކުގެ އިންސާނީ އެކުލަވާލާފައިވާ އަހަރަށް ވަނަ 6137

 21 :ޢަދަދު މަޤާމުތަކުގެ މަޤާމުތަކާއި  ވާބޭނުން އުފައްދަށް/  އިތުރުކުރަން  އޮނިގަނޑަށް އިދާރީ ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް އަހަރު ވަނަ 6132

 63........................................................................................................................... ޓްރެއިނިންގތައް 

 64............................................................................................................... ރާމާތުމަ ޢިމާރާތާއި ކޯޓުގެ

 27 .......................................................................................... ޚަރަދު  ހިނގި ފައިސާއާއި ލިބުނު ގޮތުގައި އާމްދަނީގެ

 68............................................................................................................................ ބަޔާންތައް  މާލީ

 73.......................................................................................................... ނޯޓްތައް  ބަޔާންތަކާއިގުޅޭ މާލީ

 

  



 
 

79 ގެ 7    ޞަފްޙާ  
 

ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

 ތަޢާރަފް 

 18 ންބަރުސެޕްޓެ 2008ދިވެިހރާއްޭޖގެ ަޢދުލު އިްނާޞުފގެ ތާރީޚުގައި އަދި ދީިމޤްރާޠީ ޙަޔާތުގައި  

އެީއ އެހެިނެހން މިނިވަން ދީިމޤްރާޠީ . ގޮތުގަެއވެފާހަަގ ކުރެިވގެްނ ދަނީ ަވރަށް ޚާއްޞަ ދުަވެހއްގެ  ވަނަ ދުަވސް

ނަޑއެޅިފަިއާވ މަފްހޫމާ ެއއްގޮތަށް ދިވެިހރާްއޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓު،  މުޖުތަމަޢުތަކުަގއި އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ދައުރު ކަ

 .ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ުއފެދުނު ުދވަހެވެ 

 ދިެވިހރާއްޖޭގެ  އެއްފަަދއިން ީޑޝިައރީތަކޭޖު މުޖުތަމަޢުތަކުގެ ީދމިްޤރާޠީ ުހރިހާ ދުނިޔޭގެ

 2008 ސަނަތުން މީލާދީ  ުމސްތަޤިްއލުކަމާ އެކުގަިއ ހިނގާނެ ޖުޑީަޝރީއެއްަކން މިިނވަންަކމާއި ޖުޑީޝަީރއަކީ ެވސް

ނޑައަޅައިަފއި ވެއެވެ.  ޤާނޫނުއަާސސީން ފެށި ުކރާން ަޢމަލު ދިެވހިރާްއޖޭގައި ުދވަހު ބުރާސްފަތި ވީ 8 އޮގަސްޓު  ކަ

 ހަަމހަމަކަުމގެ ަޢދުުލެވރިކަމާއެކު މެުދގައި ަރއްޔިތުންގެ އެންެމހައި ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖުީޑޝަރީއަީކ ދިވެިހރާއްޭޖގެ

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

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

 އެންމެ  ބާރުގެ  ާޤިއމުކުރުުމގެ އިްނޞާފު  ޢަުދލު ަޔޤީން ކޮށްިދނުމާއެކު ބާރެްއކަން ައއު ޤާނޫނުއަާސސީން މުސްތަޤިްއލު

ނޑައަޅަިއފައި ވެއެވެ. ވެސް ޤާނޫުނ އަސާސީަގއި ފަރާތަކީ ދިެވހިރާްއޖޭގެ ުސޕްރީމް ކޯޓު ކަމަށް މަތީ   ކަ

 ަމއްަސަލތަކުގައި  އެނޫންެވސް ބަލާ ޝަރީޢަުތން ައދި ާމނަ ކުރުުމގައި ޤާނޫނު ޤާނޫނުއަާސސީއާއި

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

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

ނޑައެިޅފައިވަނީ ާޤނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުގެ ެވރިކަން ބަލަހައްޓާ ބެލެނިވެިރްއގެ ގޮތުގައެވެ އެގޮތުން . ދައުރު ކަ

ޤާޫނީނ އަދި ދުސްތޫރީ ިއމުގެ  ދައުލަތުގެ އެްނމެހައި ބާރުތަާކއި މުއައްަސސާތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ހުންނަނީ

 .ތެރޭގައިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ަކނޑައެޅުމަކީ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ އަޞްލީ އިޚްތިޞާޞެެކވެ

ގައި ަޢމަލު ުކާރންފެށި  2008 އޮަގސްޓު 08ީދޤުކުެރވި، ޞްވަނަ ދުަވހު ތަ 7އޮގަސްޓު  2008

ޢަުދލު އިްނޞާުފ ، ބާރު ވަކި ކޮށްފަިއވާއިރުޖުްމހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަާސސީން ަދއުލަތުެގ ތިން  ދިވެިހރާއްޭޖގެ

ސުޕްރީމް ކޯަޓށާއި، ހައިކޯޓަށާއި، އަދި  ޤާއިމުުކރުމުގެ ެއންމެަހއި ބާރުތައް މަތި ކުރައްވާފަިއވަނީ ދިވެިހރާއްޭޖގެ
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އެންެމ  ޤާއިމުުކރުުމގެ ވަނަ މާއްދާަގއި ޢަުދލު އިްނާޞފު  141ދަށުކޯޓުތަކަށެވެ. ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ޤާނޫނަކުން އުަފއްދާ

ނޑައަަޅއި ބަޔާންވެފައި ވެެއވެ.  އިސް ފަރާތަކީ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުކަމަށް   ކަ

ވަނަ  18 ންބަރުސެޕްޓެ 2008ޤާއިމުުކެރވުނީ  ދިވެހި ތާރީޚުގައި ސުޕްީރމް ކޯޓެއް ފުރަތަމަ ފަަހރަށް

 ެވހިާރްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެވަނަ މާްއދާގެ ދަށުްނ އެކުލަަވއިެލވުނު ދި 282ދުވަުހއެވެ. ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ނޑިޔާރުްނގެ ގޮތުގައި ޢަްއޔަން ކުރެވުނީ ސަޢީދު، هللا އޮނަރަބަލް އަްލއުްސތާޛު ޢަބްދު އުއްތަމަ ަފނޑިޔާރު، ފަ

ނޑިޔާރު އޮނަރަަބލް އަލްުއސްތާޛު މުޖުތާޛު ފަހްމީ ނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްުއްސތާޛު ޔޫސުފު ޙުސަިއން،  ،ފަ ފަ

ނޑިޔާުރ އޮނަރަަބލް ައލް ނޑިާޔރު އޮަނރަބަލް ައްލއުސްތާޛު އަޙުމަުދ ފާިއޒު  هللاުއސްތާޛު ޢަބްދުފަ ޢަީރފު ައިދ ފަ

 އެވެ.  ޙުސައިން

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

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

ނޑިޔާރު ނޑިާޔރު އޮނަރަަބލް އަލްުއސްތާޛު ޢަބްދު ފަ  هللاއޮަނރަބަލް ައލްުއސްތާޛު އަޙުމަދު ފާއިޒު ުޙސައިން، ފަ

ނޑިާޔރު އޮނަރަަބްލ އަލްުއސްތާޛު ޢަބްދު ނޑިާޔރު އޮަނރަބަލް ައލްއުސްތާޛުهللا ސަޢީދު، ފަ ަޢލީ ޙަމީުދ  ޢަީރފު، ފަ

ނޑި، މުޙައްމަދު ނޑިޔާުރ ޮއނަރަބަލް، هللاާޔރު އޮަނރަބަލް އަްލއުސްތާޛު އާަދމް މުޙަްއމަދު ޢަްބދުފަ ޑރ. އަޙްމަުދ  ފަ

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

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

 2014ވީ ބުދަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ފާސްކުަރއްވައި،  10ވަނަ އަހަުރގެ ިޑސެންބަރު މަުހގެ  2014ބިލު 

ވީ ުބރާސްފަިތ ދުވަހު ރައީުސލްުޖމްޫހރިއްޔާ އެ ބިލު ތަޞްީދޤުުކރައްވައި ަހމަ އެ ތާރީޚުގައި ދިވެިހ  11ޑިސެންބަރު 

 ކޯޓުގެ ސުޕްރީމްުވމާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ިއޞްލާޙާ އެްއޮގތަށް ސަރުކާުރގެ ގެޒެޓުގައި ޝާިއޢުކުރެ

ނޑިޔާރުްނގެ ނޑިޔާރުން ކަމުަގިއ ހަމަެޖހުނެވެ. މި ބަަދލަށްަފހު، ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ  5 ަޢދަދު ފަ )ފަހެއް( ފަ

ނޑިޔާރުންނަކީ އުއްތަމަ ަފނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްުއސްތާޛު ޢަބްދު ނޑިާޔުރ  هللاފަ އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ސަޢީދު، ފަ

ނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ައލްއުސްތާޛުهللا ޢަބްދު ނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ައލްއުސްތާުޛ ، ަޢލީ ޙަމީދު މުޙައްަމދު ަޢރީފު، ފަ ފަ

ނޑިާޔރު އޮނަރަބަލް ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދު ައދި، هللاއާދަމް މުޙަްއމަދު ޢަްބދު  ެއވެ.  ދީދީهللا ފަ
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ނޑިޔާރުަކމުގެ ަމޤާމަށް  މި ތާރީޚުގައި، 2014ޑިސެންބަރު  14އަދި  ދިވެިހރާއްޭޖެގ އުއްތަމަ ފަ

  ސަީޢދު ޢައްޔަން ުކރެވުނެެވ. هللا އޮނަރަބަލް ައލްއުސްތާޛު ޢަބްދު 
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ނޑިޔާރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ
 

 

ނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު   ސަޢީދު هللا އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރު ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެއިން ފެށިގެން  2014ޑިސެމްބަރު  14  އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރު ކަމުގައިސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  އަށް 2014ޑިސެމްބަރު  13އިން  2010އޮގަސްޓް  10  ފަ

  

 ރީފް ޢަ هللا ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު 

ނޑިޔާރު ކަމުގައި އިން ފެށިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  2010އޮގަސްޓް  10  ފަ

 އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރު 

ނޑިޔާރު ކަމުގައި އިން ފެށިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  2010އޮގަސްޓް  10  ފަ

  

 هللاފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދު 

ނޑިޔާރު ކަމުގައި އިން ފެށިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  2010އޮގަސްޓް  10  ފަ

 ދީދީ هللا އޮނަރަބަލް ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދު ފަނޑިޔާރު 

ނޑިޔާރު ކަމުގައި އިން ފެށިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  2010އޮގަސްޓް  10  ފަ
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ނޑު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

ދިވެހި ަދއުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން ޢަދުލު އިްނޞާފު ޤާިއމުކުރުުމގެ ބާރުގެ އެންމެ އިްސފަރާތަކީ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި  141ރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކަމަށް ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖުމްޫހރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ ދިވެހި 

ނޑައަޅައި ބަާޔންކޮށްފައިވާިއރު، ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިނގަުމންދާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ސާފުބަހުން ކަ

ނޑިޔާރުްނގެ މަިޖލީހުން ަކނޑައަޅާ އުޫޞލުތަކާ އެއް ޮގތްވާ ގޮތުގެމަތީންކަން ދިެވިހރާއްޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްޔާެގ ފަ

ދިެވހިރާްއޭޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުން ަރނގަޅަށް އެނގެން އޮތުމާެއކު، ދިވެިހރާއްޭޖގެ ަޢދުލު  އިޤާނޫނުއަާސސީއާ

އިންޞާފު ޤާއިމުުކރުުމގެ ބާރުގެ އެންމެ އިްސފަރާތުެގ ޙައިޘިއްޔަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަދާކުރަންޖެޭހ 

ވާ ގޮތުެގމަތިން އެންމެ އެކަށީގެްނާވ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖުމްޫހރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީއާ އެއްގޮތް

ނޑެްއ އެކަށައަޅައި ޢަދުލު އިންާޞފު ޤާއިމުުކރުމުގެ ބާުރެގ  ގޮތެއްގައި އަދާުކރުމަށް އެހީތެރިވެޭދފަދަ އިާދރީ އޮނިގަ

ަކމަށްވާތީ، ކަމެއް ފަރާތުން ޯފރުކޮށްދޭންެޖހޭ ޚިުދަމތްތައް ހަލުވިަކމާއެކު ފޯރުކޮްށެދވޭނެ ނިޒާެމއް ާޤއިމުުކރުމަކީ ުމހިއްމު

ނޑިޔާރުންގެ  ނޑަށް ބަދަލުެގނެސް، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސުޕްީރްމ ކޯޓުގެ ފަ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ އިދާރީ އޮނިގަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ ުއޞޫލުތަކާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުެގމަތިން ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ މަަސއްަކތް ކުރިއަށް ގެންދިުއމަށް  މަޖިީލހުން ކަ

ނޑިޔާރުްނގެ މަިޖލީުހގެ  އިއްިތފާޤުން ވަނީ ނިްނމަާވފައެވެ. ފަ

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

ނޑެްއެގ ދަށުން ސުޕްީރމް ކޯުޓ ، ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ަޤރާރަކުން، ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ ހިންގުން ބަދަލުކޮށް ައއު އޮިނގަ

 ހިންގަން ފެށުނެވެ.  

މި އޮނިަގނޑު އެުކލަާވލުމުަގއި ދުނިޔޭެގ ކުިރއަރާަފއިާވ ޤައުމުތަުކގެ ސުޕްީރމް ޯކޓުތަކުގެ 

ނޑުތަކަށާއި، ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ މައިަގނޑު ަމސްޫއލިއްަޔތުތަކަށް ރިޔާޢަތްކޮށްފައިވާނެއެެވ. މިގޮތުން އެުކލަާވލެވުުނ  އޮނިގަ

ނޑު ގޮެތއްގައި އެކުެލވުނީ  ނޑުަގއި މައިގަ ށެވެ. އެއީ ކޯޓުގެ ޝަރުޢީ ޤާނޫީނ ބަޔާއި އިދާރީ ބައެވެ. ބަޔަކަ 2އޮނިގަ

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

 ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަނުގެ ަމއްޗަށް ބެހުނެވެ.

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

 ގައި ިއްޞލާޙުކުރެވިަފއިވެެއވެ. 2014މެއި  18އަދި  2014ފެބްރުވަރީ  16
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ނޑިޔާރުންގެުމަޖިލިސް  ފަ

 ސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލް

ކޯޕަރޭޓްުމެނޭޖްމަންޓްުު
 ސަރވިސަސްުޑިވިޜަން

ސްޓްރެޓީޖިކްު
ޕްލޭނިންގުއެންޑްު

 ރިފޯމް

މޮނިޓަރިންގުު
އެންޑްުު

 އިވެލުއޭޝަން

އޮގަނައިޒޭޝަންުު
 އެކްސެލެންސް

 ޓްރޭނިންގ
ޕްރެސްު
އެންޑްުު

 ޕަބްލިކޭޝަން
ސްޓެޓިސްޓިކަލްު ލައިބްރަރީ

 ރެކޯޑްސް
ޓީ.އައި ސްޓްރެޓީޖިކްު 

 ކޮމިއުނިކޭޝަން

ޕްރޮޕަޓީު
މެނޭޖްމަންޓްުު
އެންޑްުު

ލޮޖިސްޓިކަލްުު
 ސަޕޯޓް

 ބަޖެޓް

ހިއުމަންުު
ރިސޯސްުު
 މެނޭޖްމަންޓް

 ޕްރޮޓޮކޯލްުޑިވިޜަން

އިންޓަނޭޝަނަލްު
 ކޯޕަރޭޝަން

ފަނޑިޔާރުންގެުު
މަޖިލީހުގެުު
 ސެކްރެޓޭރިއޭޓް

ސެކިއުރިޓީު
އާއިު

ފަނޑިޔާރުންގެުު
ކަންކަމާބެހޭުު

 ބައި

އުއްތަމަު
ފަނޑިޔާރާއިުު
ފަނޑިޔާރުންގެުު
 ސެކްރެޓޭރިއޭޓް

 ރަޖިސްޓްރާރ

ލީގަލްުއެންޑްުކޯޓުުު
 ސަރވިސަސްުޑިވިޜަން

 ލީގަލްުސެކްޝަން
ރަޖިސްޓްރީުއެންޑުްު
ކޭސްުމެނޭޖްމަންޓްު

 ސެކްޝަން

ޓްރާންސްލޭޝަންު
 ފެސިލިޓީސް

ޑިޖިޓަލްުު
ރެކޯޑިންގ،ުު

ޓްރާންސްކްރިޕްޓްު
އެންޑްުޓައިޕިންގު

 ސަރވިސަސް

ބެއިލީފްު
 ސަރވިސަސް

 ރަޖިސްޓްރީ

ނޑުު  އިދާރީުއޮނިގަ
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ރިޕޯޓު  އަހަރު  - ކޯޓު ޕްރީމް ރާއްޖޭގެ ސު ވެހި ދި  
 

 ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަސް ޑިވިޜަން 
 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ  ،ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރިވސަސް ޑިވިޜަންގެ މަސަްއކަތަކީ

ޝަީރޢަތް ހިންގުމާއި ަޝރީޢަތްތައް ބޭއްވުމުގައި ަފނޑިޔާރުންގެ މަިޖލީހުން ަކނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން، 

ނޑިޔާރުންނަށް ބޭނުންވާ އެީހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުާމއި މަްއސަލަތައް ބަލައިގަތުުމގައާއި ަމއްސަލަތައް ހިްނގުމުަގިއ ، ފަ

ހޭ ިއޖުރާީއ ަކންތައްތައް ހިންގައި ެބލެހެްއޓުމާއި އަދި ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުންތަްއ ޢަމަުލކުރަންޖެ 

ތަރުޖަމާކުުރމާއި، ކޯޓުގެ މަަސއްކަތާ ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިަކްނ އިތުރުކުރުމަށް ުކރަންޖހޭ އެންމެހަިއ ކަންތައްތައް 

ނޑިާޔރުންގެ މަ   ޖިީލހުގެ ަލފަޔާއި އިުރާޝދުގެ މަީތންކުރުމެވެ.ކުރުމާއި، ކޯޓުން ކުރަްނޖެހޭ ިދރާސާތައް ފަ

 ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަސް ޑިވިޜަންގެ މައިގަނޑު ބައިތައް 
 . ރަޖިސްޓްރީ އެްނޑް ކޭސް ެމނޭޖްމަންޓް ސެްކޝަން 1

 ރަޖިސްޓްރީ  1.1

 ބެއިލީފް ަސރވިަސސް  1.2

 ޑިޖިޓަލް ރެކޯޑިްނގ ޓްރާްނސްކްރިޕްޓް އެންޑް ޓައިޕިންގ ސަރިވސަސް  1.3

 ޓްރާންސްޭލޝަން ެފސިިލޓީސް 1.4

 . ލީގަލް ސެްކޝަން 2

 ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަން 
ނޑިޔާރާއި ަފނޑިޔާރުްނގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓުތަކާބެހޭ ކަންތައްތަކާއި  ،ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަނަކީ އުއްތަަމ ފަ

ނޑިޔާރާ  ނޑިޔާރާއި ަފނޑިާޔރުންގެ ދަތުރުފުޅުތަކާބެހޭ ކަްނތައްތަކާއި އުއްތަމަ ފަ ނޑިޔާރުން ބާއްވަވާ އުއްތަމަ ފަ އި ފަ

ނޑިޔާރުްނ ބައިވެރިވެވަޑައިަގންނަވާ ޖަްލސާތަކާއި ރަސްމިއްޔާތުތަކާ ، ބައްދަލުވުންތަކާއި  އުއްތަމަ ަފނޑިޔާރު ނުވަތަ ފަ

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

 ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީއާބެހޭ ެއންމެަހއި ަކންކަން ކުރުމަށް އުަފއްދާަފއިވާ ޑިވިޜަނެކެވެ. މަސައްކަތާއި
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ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

އަދި ީމގެއިތުރުން ަފނިޑޔާރުންގެ ަމޖިީލހުގެ އެްނމެހައި ކަންތައްތައް ހަުރދަނާކޮށް 

ންދާ ގޮތާއި މިންވަރު ބަަލމުްނ ަފނޑިޔާުރންގެ މަިޖލީހުން ނިްނމަވާ ކަްނތައްތައް ތަންފީޛުކުރެވެމު، ވިލަެރސްކުުރމަށާއި

ނޑިާޔރުންެގ މަޖިލީުހގެ ކޮމެޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި ެސކްރެޓޭިރއޭޓްގެ ޚިދުމަތް ފުރިަހމަ  ،ގެންދިއުމަށާއި  ފަ

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

ޤަުއމުތަކާއި ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޖަާމޢަތްތަކުގެ އެހީ ހޯުދމާއި މަުޢލޫމާުތ އެކި ގެބައިނަލްއަްޤވާމީ ދާިއރާގައި ބޭރު

ބަދަލުކުުރމާއި ބޭރުޤަުއމުތަކުެގ ޖުޑީޝަރީތަކާއި ބައިަނލްއަްޤވާމީ ޖަާމޢަތްތަކާއި ދިވެިހރާްއޖޭގެ ޖުޑީަޝރީއާ ެދމެުދ 

 ރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަްނޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމެވެ.ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެއްބާުރލުން އިތު

 ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަންގެ މައިގަނޑު ބައިތައް 
ނޑިޔާރުންގެ ސެްކރެޓޭރިއޭޓް 1 ނޑިާޔރާއި ފަ  . އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާުރންގެ ކަންކަމާބެހޭ ބައި 2  . ސެކިއުރިޓީ އާއި ފަ

ނޑިޔާރުްނގެ މަިޖލީުހގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް 3  . ފަ

 ކޯޕަޭރޝަން  . އިންޓަރނޭޝަަނލ4ް

 ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސަސް ޑިވިޜަން 
ނޑައަޅާފައިވާ  ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރިވސަސް ޑިވިޜަންގެ މަސަްއަކތަކީ ކަމާބެހޭގޮތުން ކަ

ނޑިޔާރުްނގެ މަިޖލީުހން ަކނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  އުޞޫލުތަކާިއ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަމސަްއކަތްތައް ރޭވުމާބެހޭ ކަންތައްތަކާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ،އްަޒފުންނާބެހޭ ކަންތައްތަާކއިމުވަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދޭ ޚިުދަމތްތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް  ،މަސައްކަތްތައް ިހންގުުމގައި އޮންނަންޖެޭހ ގުޅުންތަކާއި

އެިކއެކި މުނާސަބާތަކުގައި ުއއްތަމަ  ،ހޭ ޚަބަުރ ތައްޔާރުކުރުާމއިބެލެހެއްޓުމާއި، ސުޕްރީމް ކޯުޓން ތައްޔާރުކުރަންޖެ 

ނޑިޔާރުން ާރއްޖެއާިއ  ނޑިޔާރާއި ފަ ނޑިޔާރުން ަދއްކަވާ ވާހަަކފުޅުތަކާއި، ޚިޠާބުތަކާއި އުއްތަމަ ފަ ނޑިޔާރާއި ފަ ފަ

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

 ލިޔުންތައް ކަމާބެހޭ ަފރާތްތަކުެގ އިރުާޝދާއެކު ތައްޔާރުކޮށް ޝާއިުޢކުރުެމވެ. 
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ރިޕޯޓު  އަހަރު  - ކޯޓު ޕްރީމް ރާއްޖޭގެ ސު ވެހި ދި  
 

 ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސަސް ޑިވިޜަންގެ ބައިތައް 
 . ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް 1

ކޯޓުގެ މުަވއްޒަފުންނާބެހޭ އެްނމެހައި ކަްނތައްތައް  ،ހިއުމަން ިރސޯސް މެނޭްޖމަންްޓގެ މަސައްކަތަކީ

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

ޭހ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަްއ މުވައްަޒފުންނާެމދު އަޅަންޖެ، އުޞޫލާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީްނ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ވެްއދުމާއި 

ނޑިޔާރުްނގެ މަިޖލީހުން ަކނޑައަޅާ އުޫޞލާ އެއްގޮތަށް އެޅުމާއި، މުވައްަޒފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެްނވަުރ  ފަ

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

 އެކުލަާވލުެމވެ.

އިތުރުން ކޯޓުެގ މުވައްަޒފުންނަށް ބޭނުންާވ ތަމްރީނުތައް ދެނެގަނެ ައދި އެފަދަ  އަދި މީގެ

ތަމްރީނުތައް ކޯޓުގެ މުވައްަޒފުްނނަށް ހޯދަިއދީ، ުމވައްޒަުފންނަީކ އެމީހުްނނާ ޙަވާުލކުރެޭވ މަަސއްކަތްތައް އެންމެ ެއދެޭވ 

ރުންވެްސ ހިުއމަން ރިސޯްސ މެނޭްޖމަންޓްގެ ގޮތެއްގައި ުކރެވޭ ޤާބިުލ ބައެއްކަމުގަިއ ެހދުމަށް ަމަސއްކަތްކު

 މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެެނއެވެ.

 . ބަޖެޓް 2

ބަޖެޓް ސެކްޝަުނގެ ަމސައްަކތަކީ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ ބަޖެޓުން ުކރާ އެްނމެހަިއ 

ކޮންމެ އަހަރެއް ނިުމމުން  ،އްޓުމާއިޚަރަދުތައް ޤަވާިޢދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ކުރުމާއި، ކޯޓުގެ އެކައުންޓްތައް ބެލެހެ

އަންނަން އޮތް އަހަރަށް ލަާފކުރާ ބަޖެޓް ކޯޓުގެ އިސްެވިރންގެ ލަާފގެ މަތީން އެުކލަާވަލއި ކަމާބެހޭ ަފރާތްތަކަށް 

 ހުށަހެޅުމެވެ. 

 . ޕްރޮޕަޓީ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކަލް ސަޕޯޓް 3

ޓް ސެްކޝަންގެ މަަސއްކަތަކީ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޕްރޮޕަޓީ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކަލް ސަޕޯ

ޢިމާރާތް ރަނގަޅު ފެންަވރެއްގައި ބެލެެހއްޓުމާއި، ަމރާމާތުކުރަންެޖހޭ ތަންތަން  ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުދަާލއި

 ކީޕިންގެ ކަންތައްތައްަހުއސް، މަރާމާތުކުުރމާއި، ސުޕްރީމް ޯކޓަށް ހޯދަންެޖހޭ ތަކެތި ޯހދުުމގެ ކަންތައްތައް ުކރުމާއި
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ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

ކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޯުޓގެ މުވައްަޒފުންގެ މަސައްކަތަްށ ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަީރޒްއާިއ އެހެނިހެން ފަޭސހަތައް 

 ފޯރުކޮށްދިުނމަކީވެސް މިސެްކަޝނުގެ މަސައްކަތެވެ.

 . ސްޓްރެޓީޖިކް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް 4

ްއވުރު ރަނގަުޅކުރުމަށް ސްޓްރެޓީޖިކް ކޮމިއުިނކޭޝަްނސް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތަކީ ުޖޑީޝަރީގެ ތަސަ

 ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ޙަވާލުކުރާ ަމސައްކަތްތައް ކުުރމެވެ.

 . އައި.ޓީ 5

އައި.ޓީ ޔުނިޓްގެ މަަސއްކަތަީކ ކޯޓަށާއި ކޯޓުގެ މުވަްއޒަފުްނނަށް ބޭނުންވާ އައި.ޓީގެ ޚިުދމަތްތައް 

ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓު ހަާދ ފޯރުކޮށްދިުނމާއި، ކޯޓުގެ ަސރވަރ ައދި ނެޓްވޯކިންގެ 

 ބެލެހެއްޓުމެވެ.

 . ސްޓެޓިސްޓިކަލް ރެކޯޑްސް 6

މިބައިގެ ަމސައްކަތަކީ ކޯޓުްނ އެއްކުރަްނޖެހޭ ތަާފސްހިާސބު އެއްކޮށް އެމަުޢލޫމާތު ަކމާބެހޭ 

 ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ ެއފަދަ ރިކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުެމވެ. 

 . ލައިބްރަރީ 7

ނޑިޔާުރގެ މަޖިީލހުން ަކނޑައަޅާ  ނޑައަޅާ ފޮތްތައް ފަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބޭނުންވާކަމަށް ކަ

އެކަށީގެްނވާ ގޮތެްއގައި އެފޮތްތަކުގެ ބޭނުން ، ގޮތެއްގެމަތީން ޯހދައިދީ، ލައިްބރަރީގަިއވާ ފޮތްތައް ތަރުތީބުކޮށް ބަލަހައްޓާ

 ލުވެރި ލައިބްރަީރއެއް ޤާިއމުކުުރމެވެ.ހިފޭނެ ަމގުަފހިކުރުާމއެކު، ޒަާމނީ ވަޞީލަތްތަކަށް އަހު 

 . ޕްރެސް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން 8

މިބައިގެ މަސަްއކަތަކީ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުން ތައްޔާރުކުރަންެޖހޭ ޚަބަރު ތައްޔާުރކުރުމާއި 

ނޑިާޔރުން ރާއްޖެއާއި ރާއްެޖއިން ބޭރުގައި ދެ ނޑިޔާާރއި ފަ އްވާ ބަްސދީގަތުންތައް އެކިއެކި މުާނސަބާތަކުގައި އުއްަތމަ ފަ
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ރިޕޯޓު  އަހަރު  - ކޯޓު ޕްރީމް ރާއްޖޭގެ ސު ވެހި ދި  
 

ތައްޔާރުކުރުެމވެ. އަދި ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޝާިއޢުުކރާ އެކި ލިޔުންތައް ކަމާބެހޭ ަފރާތްތަކުގެ އިރުޝާާދއެކު 

 ތައްޔާރުކޮށް ޝާއިޢުުކރުެމވެ.

 . ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ރިފޯމް ސެކްޝަން 9

ނޑު މަސައްކަތަކީސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގ އެްނޑް ރިފޯމް ސެކް  ިދވެިހާރއްޖޭގެ  ،ޝަންގެ މަިއގަ

ިއ ަވމުންދާގޮތް ބެެލހެއްޓުމާޖުޑީޝަީރއަށް ގެންނަން ބޭނުްނވާ އިްޞލާޙީ ޕްރޮްގރާމްތަކާިއ އެ ޕްރޮގްާރމްތައް ތަންފީޛު

ނޑިޔާރުންގެ މިިނވަންކަމާއި މުސްަތޤިއްުލކަން ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ޤާނޫުނއަސާީސެގ ބެލެނިވެރިޔާ އަދި ޢަުދލު  ކޯޓުތަކާއި ފަ

ކަންތައްތަކަށް ފަންނީ  އެންމެަހއިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ޘިއިޙައިންޞާފު ާޤއިމުުކރުމުގެ ެއންމެ އިސް ފަރާތުގެ 

 އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުެމވެ.

 :ރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ރިފޯމް ސެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ސްޓް

 . ޓްރޭނިންގ1

 . އޮގަނައިޭޒޝަން އެކްެސލެްނސ2ް

 . މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ިއވެުލއޭޝަން 3
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ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

ނޑިޔާރުންގެ  2017ވޭތުވެދިޔަ  ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ
 މަޖިލީހުން ކުރެއްވި ބައެއް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްޕުޅުތައް 

 ަފރާތުެގ ޙައިޘިއްޔަތުން، އެންމެ ިއސް ދިވެިހރާއްޭޖގެ ަޢދުލު އިްނޞާފު ޤާއިުމކުރުުމގެ ބާރުެގ 

ްނާޞފަށް ވާޞިްލވުމާއި، ިދވެިހރަްއޔިތުންގެ މެދުގައި ަޢދުުލ ކަާމއި އަވަސްަކމާއެކު ަޢދުލު އިޭސހަދިވެިހރާއްޭޖގައި ފަ

އިންޞާުފ ޤާިއމްެވފައި އޮތުމާިއ ޢަުދލު އިްނޞާފުެގ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުަގއި ިހފިޔަ ނުދިުނން ކަށަވަރުކުުރމަށްޓަކަިއ 

ކު ަޢދުލު އިްނޞާުފ އެކަށައަޅަންޖެހޭ އެްނމެހައި ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި، ހަމަަހމަކަމާއި ިއންާޞފުވެިރަކމާއެ

ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުެގ  މަނީނިން ލިބިދިނުން ކަށަވަރު ކުުރމުގެ ގޮތުން، ނިންމަންޖެހޭ ުމހިއްުމ ނިންމުންތައް

ނޑިޔާރުްނގެ މަިޖލީ ބައްަދލުވުްނ  78 ވަނަ އަަހރުެގ ތެރޭގައި ަފނޑިޔާރުންެގ މަިޖލިހުގެ 2017 މިގޮތުން ވެ.ުހންނެފަ

ަޢދުުލ އިންޞާފު ޤާިއމްކުުރމުެގ އްޞަ އެތައް ބައްދަުލވުމެއް ބޭއްވިފަިއވެއެވެ. ޚާމީގެ އިތުރުްނވެސް  ފައިާވއިރުބޭއްވި

އްޔަތުން މުޖުތަމަޢުގެ ވަިކ ވަކި ފަރުދުންނާއި ޖަާމޢަތުެގ ޙައްޤުތައް އެންމެ އެދެވޭ ޘިއިޙަބާރުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތުގެ 

ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާެތރިކުރުުމގެ ގޮތުންނާިއ ދިެވހިާރއްޖޭގެ ޢަުދލު އިްނޞާުފގެ ިނޒާމާމެުދ ރައްޔިތުން ުކާރ 

މްކުުރމުގެ ޚިދުމަތްތަްއ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ދެމެެހްއޓުމުގެ ގޮތުން ޢަުދލު އިްނާޞފު ޤާއި 

ތަރައްޤީކޮށް، ފަޭސހައިން އިްނޞާފު ލިބިދިނުމުގެ ފުުރޞަުތ ފަހިކުުރމަށްޓަކައި، މުހިްއމު ގިނަ ނިންމުންތަކެއް މި 

ނޑިޔާރުްނގެ މަޖިީލހުން ނިންމާފަިއވެއެވެ. އެގޮވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުެވސް  ތުްނ ދިެވހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

  ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިަފއި އެވަނީއެވެ.  ނިންުމންތައްނިންމުނު ބައެއް މުިހއްމު 

ނޑިޔާރުންނަށް   ނޑިޔާރުންނަކީ ޢިލްމީ ގޮތުން ޤާިބލު ފަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަުކގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަ 1.

ފުޅުންނަށް ފަހިކޮށްދިނުަމކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތުތަްއ އެބޭޞަހެއްދެވުމަށްޓަކައި، ދޭންޖެހޭ ުމހިއްމު ތަޢުލީމީ ފުރު

އަހަރު ދުވަހުގެ  2ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ެމޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި މުހިއްމު ކަމަކަށްވާތީ، 

  ލޮކްގެ ކިޔެވުން މުއްދަތަށް ްބލޮކް މޯޑުގައި ހިްނގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިގްރީ ްޕރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންގެ ފުރަތަަމ ބް

މަށް ނިންމައި މުއްދަތުގައި މި ިޑގްރީ ޕްރޮގްރާމުގެ ބްލޮކް ތަކުގައި ބައިވެރިވެލައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުްނ ވީއްލު ހަމަޖެހިފައިވާ

 އެ ނިންމުން ތަންީފޛުކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ގެންަނން ެޖހޭ ކަމަށް، ސުޕްރީމް އެ ޤާނޫނުގައި އިޞްލާޙު، އަލަށް ފާސްކުރެވުނު ޖިނާއީ އިްޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު ދިރާސާކޮށް  2.

ކުރުމަށްޓަކައި އެ އޮފީހަްށ ޙިއްޞާއެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ  ކޯޓުގެ ލީގަލް ސެކްޝަނަށް ފާަހގަކުރެވިފައިވާ ނުކުތާތައް

 ފޮނުވުމަށް ނިންމައި އެ ނިންމުާމ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ރިޕޯޓު  އަހަރު  - ކޯޓު ޕްރީމް ރާއްޖޭގެ ސު ވެހި ދި  
 

ރޑިންގ ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުެގ އޯޑިއޯ   ރިކޯޑިންގ ބެލެހެއްޓުާމ އަދި އެ ރެކޯ 3.

އުޞޫލެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއް އޮުތމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަން ފާހަގަޮކްށ، ކުރިމިނަލް ކޯުޓން ފޮުނވާފައިާވ ސިޓިއާ ގުޅިގެން، 

ޝަރީޢަތުގެ މަިޖލީސްތަކުގައި ކުރެވޭ ، އެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތާ ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާކުރެވެމުންދާތީ

  އެއްވެސް އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގއެއް އަދި ނައްތާނުލުމަށް ިނންމުނެވެ.

ނޑު މުރާޖަޢާކޮށް އަލުން   ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ރަޖިސްްޓރާރުންގެ މަޤާމުތަކުގެ ޝަުރތާއި ވަޒީފާގެ އޮނިގަ 4.

ރޭޝަނުން ހުޅަހަޅާފައިވާ ބަދަުލތަްއ ގެނައުމަށް ނިންމައި، އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓް

ރޭންކަށް ބަދަލުކުރުމާއި މަޤާމުގެ ނަން  5( އެސް.ޕީ 4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ )އެސް.ޕީ 

ގާފައިާވ "ރަޖިސްޓްރަރ/ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް"، ނަމަްށ ބަދަލުޮކށް، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސިޓީން އަން

ނޑު ހިމެނުމަށް ނިންމައި "ރަޖިސްޓްރަރ/ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް" މަޤާމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  މުސާރައާއެކު އޮނިގަ

ކޯޓުގެ ޝަރުޢީ އަދި އިދާރީ އެންމެހައި ކަންތައް ހިންގާ ަބލަހައްޓާ އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުގެ ގޮތުގައި 

 މާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވެއެވެ.ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމައި އެނިންމު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރަރ މަޤާމުގެ ބަދަލުގައި އުފެއްދި ޑެޕިއުޓީ ރަޖިސްޓްރަރ   5.

އަށް ބަދަލުކޮށް މަޤާމުގެ މުސާރައަށް ބަދަލުގެނައުމަށާއި މި ބަދަލާ  4އިން އެސް.ޕީ  3މަޤާމުގެ ރޭންކް އެސް.ޕީ 

ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމާއި ސްޕީރިއާރ ކޯޓުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމާއި ގުޅިގެ

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ރަޖިްސޓްރަރގެ މަޤާމުގެ ރޭންކަކަށް ބަަދލެއް ނާންާނނެކަމުގައި ނިންމަިއ އެނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 

 ޢަމަލުކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ ޙަ ރީގެ ތާީރޚެއްގައި ނިންމާފައިވާ ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޒުނުކޮށް ހުރި ދަށު ކޯޓުތަކުްނ މާކު  .6 އްދު ކަ

ނޑައެޅުމާމެދު ލަފާފުޅަކަށް އެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދުވަސްވީ މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބަލައިަގނެ ޮގތެއް ކަ

ޖޭގައި މިާހރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުލްއުޫޤބާތު ވުޖޫދަށް އައުމުެގ ހައިކޯޓުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީާއ ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއް

ނޑައެޅިފައިވާ ޙަ ޖަލްދުގެ އަަދބުން  ކުރިން ދަށު ކޯުޓތަކުން ިނންމާަފއިވާ ނުވަތަ ޙުކުމް ތަްނފީޒްނުޮކށް ހުރި އްދު ކަ

އާއި  ގެ މައްސަލަތަކަކަށްވާތީއްތާރީޚެ ކުރަމުންދާ ޤާނޫނުލްއުޤޫާބތު ގެޒެޓްވުމުގެ ކުރީގެ  މިހާރު ޢަމަލު ، މައްސަލަތަކަކީ

އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކަކީ މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއްނެތި އިސްތިއުނާުފގެ މުއްދަތުގައި އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައި ނުވުމުގެ 

ނޑައެޅިނިޔާގެބާރު( ލިބިފައިވާ މައްސަލަތަކެއްކަމަށްވާތީ، ކުމް މައްސަލަތަކަކީ ޙު ފަދައެ ސަބަބުން ރެސްޖުޑިކާޓާ )ކަ
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ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

އި އެ ޓުގައި ެދންެނވުމަށް ނިންމަތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އިސްތިުއނާފުވާންޖެހޭ މައްސަލަތަކެއް ޫނންކަމުގައި، ހައިކޯ

 ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިަފއިވެއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެާޓ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީިއން ވަކި ސީލިންއެއް  2018  7.

ބަޖެޓުގައި  ށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އައިޓަމެއްހަދާފައިވީނަމަވެސް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކަކުން އެ ކޯޓަކަ

ށް ފޮނުވުމަށް ނިންމައި އެނިންމުން ތަންފީޛު ޜަރީއަހިމެނުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުރިހައި ފަނޑިޔާރުން ތިބެގެން   8.

ވަނަ އަހަރު  2013 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކަމާއި  113ނިންމަން އޮންނަނީ ޤާޫނނުއަސާސީގެ 

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޢާއްމުކޮްށަފއިވާ "ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާެނ  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑައެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު"  ނޑިޔާރު ކަ ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް އެކުލަވާލުމާއި، އެ މަޖިލިސްތަކުގެ ރިާޔސަތު ބަލަހައްާޓ ފަ ފަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން  113އި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގެ )ށ( ގަ 1ގެ 

ނޑަނާޅާހައި  5ދުސްތޫރީ މައްސަލަތައް  ނޑިޔާރުންގެ މަޖިީލހުން ކަ ނިޑޔާރުންގެ މަޖިލީހަކުން ަބލާނީ އެެހންގޮތަކަށް ފަ  ފަ

 SC-L/77/2017ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ކަމަށް އޮންނައޮތުމުެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދިވެހި ،ހިނދަކު

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަކުން އެ މައްސަލަ ބަލައި ނިންމުމަށް ނިންމަިއ  3ފޯމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލަިއގަތުމަށާއި  ފަ

 ކޯޓު އަމުރު ނެރެވުނެވެ. SC-SJ/09/2017ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިމެޭނ  ަދށުން ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 158 ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  9.

ނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން  ނޑިޔާރަކު އެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަފަ ނޑައަޅާ ފަ ނުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

އަހަރުގެ  02އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ކަމަށާއި  02ލެއްގެ ގޮުތން ގޮތުަގއި ހޭދަކުރާނީ، އުޞޫ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ

ނޑައަޅައިފިނަމަ  ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ކަ ނޑިޔާރަކަށް ހުރެވޭނީ ފަ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އިތުރު މުއްދަތަކަށް ހަމަ އެ ފަ

ކުރެވޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެހެން  ޢައްޔަންނުކޮށްފިނަަމ ދެން  ޢައްޔަންކަމަށާއި އެ ގޮތުން އިތުރު މުއްދަތަކަށް 

ނޑައަ ނޑިޔާރަކު ކަމަށް، ކަ  ޅައި ޤަރާރެއް ނެރުމަށް ނިންމައި އެ ނިންމުން ތަްނފީޛު ކުރެވިފައިވެއެވެ.ފަ

ޖުޑީޝަލް ވަނަ ުދވަހު ފާސްކުރެވުނު "ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިމެނޭ ަފނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން  2017ޖުލައި  09   10.

ނޑިޔާރަކު ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ސަރވިސް ކޮމިޝަ ޤަރާރު"  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ފަ

މެންބަރުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޖުޑީވަނަ ދުވަހު  2015އާ ގުޅިގެން، ޖަނަވަރީ 

ނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް  ނޑައަޅާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ ޢަީލ ޙަމީދު މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛުކޯޓުން ކަ
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ރިޕޯޓު  އަހަރު  - ކޯޓު ޕްރީމް ރާއްޖޭގެ ސު ވެހި ދި  
 

ލުގެ މަތިން ހަަމވެފައިވާތީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އުޞޫުބނެވިދިޔަ އައްޔަނުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނޑައަޅައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު ުމޙައްމަދު އެ މަޤާމުން އިޢުފާކުރުމަށް ކަ

ނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން  ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ 158ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ޖުޑީޝަލް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަ

ޢަރީފް هللا ޢަބްދު އަލްއުސްތާޛުނުގެ މެންބަރެއްގެގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ

 ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމައި އެނިންުމން ތަންފީޛުކުރެވިފައިވެއެވެ.

މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މައްސަލައެއް މައުޟޫޢީ ގޮތުން ބަލައި ގޮތެްއ  ހުށަހެޅޭ ހައިކޯޓަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  11.

ނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އެ މައްސަލައަކީ އެ ކޯޓަށް ބަލައިގަތުުމގެ ހުއްދަ ދެވެން އޮތް މައްސަލައެއްތޯ ބަލާއިރު، އެ  ކަ

ނިންމާ ނިންމުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލައަކީ ހައިކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގެ ހުއްދަދެވެން ނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް

މައުޟޫޢީ ގޮތުން ފައިޞަލާ ުކރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް  ،ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައި، އެ މައްސަލައަކީ ހައިކޯޓުން ބަލައި

ނޑައަޅައި ހައިކޯޓަށް ތަޙުވީލުކުރުމުން، ކުރިން އެ ނޑިޔާރުއީމައްސަލަ ބަލައި ނުގަތުމަށް ތާ ކަމަށް ކަ ން ދުޮކށްފައިވާ ފަ

ވެރިވާކަްނ އެނގިފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޢުޛުރުއެ މައްސަލައެއް މައުޟޫޢީ ގޮތުން ބެލުމަށް 

ބުނެވިދިޔަ ގޮތަށް މައްސަލަ މަުއޟޫޢީ ގޮތުން ބެލުަމށްޓަކައި ފޮުނވަނީ، ހައިކޯޓުން މައްސަލަ މަުއޟޫޢީ ގޮތުން ބަލަިއ، 

ނޑައަޅައި، ކަމަށްވާތީ،  ލާކޮށްފައި ނުވާތީއާިއ، މައްސަލަޞަފައި ބަލައި ނުގަތުމަށް ިންނމި އިޖުރާއާތު ބާޠިލްކަމަށް ކަ

ނޑިޔާރަކު ބައިވެރިވެ، ނުވަތަ ރައުޔު ދީފައި އޮތުމަކީ، ެއ ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާޠިލްކުރި ހަިއކޯޓުގެ އެ އިޖުރާއާތުގައި ފަ

ނޑިޔާރަކު މައުޟޫޢީ ގޮތުން އެ މައްސަލަ ބަލައި ފައިޞަލާކުރުމަށް ހު ރަސް އެޅޭ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

ނޑައަޅާފައިވާތީ މިގޮތުގެމަތިން  ސުޕްރީމް ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ކަ މަލުކުރަމުން ެގންދިއުމަށް ހައިކޯޓަްށ ޢަކޯޓުގެ ފަ

 ޢާއްުމ ސިޓީ ނެރެވުނެވެ. 01/2017މައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އެންގުމަށް ނިން

ޖުޑީޝަލް ޓްރޭނިންގ ދިނުމުގަިއ ޙަރަކާތްތެރިވާ އިދާރާތަކަށް ޭބނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށދިުނމުގެ ރޫލް އޮފް ލޯ   12.

ވަނަ އަހަުރ އެކުލަަވއިލެވުނު، ިހލޭ ސާބަހަްށ މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާ  2002ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

ޒޭޝަން ފޮރ ޖުޑީޝަްލ ޓްރޭނިން )އައިއޯޖޭޓީ(ގައި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެއްކަމުގައިވާ، އިންޓަރނޭޝަަންލ އޯގަނައި

-197އެކަޑަމީ ބައިވެރިވުމާ ގުޅޭގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ ނަންބަރު 

L/197/2017/134 (22  ުރިުވން ސިޓީއާ ގުޅިގެްނ، އައިއޯޖޭޓީ ގައި އުޫޞލެއްގެ ގޮތުން ބައިވެ )2017އޮްކޓޫބަރ

އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށާއި އަދި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހެދުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ދެންެނވުމަށް ނިންމައި އެނިންމުމާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވުނެވެ.
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ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

ވާޞިލުުވން އަވަސްކޮށް މުޖުތަމަުޢގެ ޢާއްުމ  ކަމާއެކު ަޢދުލު އިްނާޞފަށްޝަރުޢީ ާދއިރާގެ ތެރެއިން، ފަސޭހަ    13.

ފަރުދުްނގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަްތކުރުމަށްޓަކައި ަޢދުލު އިްނާޞފު ލިބިދިުނމުގެ ބެލެިނވެރި ަފރާތުގެ ޙައްޘިއްޔަތުން 

ޝަުރޢީ ދާއިރާ ހިްނގުމާބެހޭ އިދާރީ އަދި ިއޖުރާއީ  ނެރެންޖެހޭ ބައެއް އަުމރުތަްއ ނެރެވިފައި ވެެއވެ. އަދި

ނޑައަޅަިއ ޖަާމަޢތުގެ ޙައްޤުގައި، ޝަުރޢީ ާދިއރާއިން ޯފރުކޮށް ދޭްނޖެހޭ ޚިުދމަތްތަކުގެ ފެންަވރު އުޞޫ ލުތައް ކަ

 އަކާއި ޤަާވޢިެދއް ޢާްއމު ިސޓީމުހިންުމ  ނިޒާމު ހަުރދަނާ ކުުރމަށްޓަކައި، ރަނގަޅުކޮށް ަޢދުލު އިންާޞުފގެ

ނޑިޔާުރންެގ މަޖި 2017ތަޢާރަފުުކރުމަށް،  ެއނިންމުމާ އެއްގޮތަށް  ހުން ނިންަމވައިލީވަނަ އަހަރު ފަ

ޤަާރރު،  01އަދި  ދު،ަޤވާޢި  01އި އާާޢއްމު ސިޓީ 01، އަމުރާއި 12 އިޚްތިާޞޞްެގ ދަށުން ބެލެނިވެރިަކމުގެ

މިގޮތުން ނިންަމއި ޢާްއމުކޮށްފަިއާވ  ވެއެވެ.ވާކަން ާފހަގަޮކށްލެދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ޯކޓުން ނެރެފައި 

 .އެވެހިެމނެއަންަނނިވި ނިންމުންތައް  ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި

 ްމައްސަލަެއއް މައުޫޟޢީ ގޮތުން ބަލައި ގޮތެއް  އެ ، ދިވެިހރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަެހޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިނ

ނޑައެޅުމުގެ ކުިރން އެ މައްސަލައަކީ އެ ކޯޓަށް ބަލައިގަ ތުމުގެ ހުއްދަ ެދވެން ނެތް މައްސަލައެްއކަމަްށ ކަ

ހައިކޯޓުން ނިްނމާ ނިންމުންތަްއ ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުޕްރީްމ ކޯޓުން ބަލައި ެއ މަްއސަަލއަކީ ަހއިކޯޓުން ބަލައި، 

ނޑައަޅައި ހައިކޯޓަށް ތަޙުވީލުކުުރމުން ކުރިްނ  މައުޫޟޢީގޮތުން ފަިއަޞލާ ކުަރންޖެހޭ މަްއސަަލއެއްކަމަށް ކަ

މައްަސލަ ބަަލއި ނުގަތުމަށް  މް ކޯޓުން ބާޠިލްކުރި ހައިކޯޓުގެ އެ ިއޖުރާއާތުަގއި ބައިވެރިވެ އެސުޕްރީ

ނޑިޔާރަކު މަުއޟޫީޢ ގޮތުން އެ މައްަސލަ ތާއީ ާލކުރުމަްށ ބަލައި ަފއިޞަދުކޮށް ރައުޔު ީދފައި އޮތުަމކީ، އެ ފަ

 .ައންގައި ނެރެަފއިވާ ާޢއްމު ސިޓީހުރަްސއެޅޭ ސަބަބެއްނޫންކަން 

 ަނޑިޔާރުން ހަަމޖެއްުސމާބެހޭ ަޤާވޢިދުހ  .އި ކޯޓު / އުތުރު ގޮތްޕާއި، ހައި ކޯޓު / ދެކުނު ގޮތްޕަށް ފަ

  ްނުގެ މެންބަެރއްގެ ގޮތުގައި ޖުީޑަޝލް ސަރިވސް ކޮިމޝަސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިމެނޭ ަފނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިނ

ނޑިޔާރަކު ަކނޑައެޅުމާ ބެހޭ    .ރުޤަރާ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެފަ

 

ނޑިޔާރުްނގެ ދިވެިހރާއްޭޖގެ) 2010/13 ނަންބަރު ޤާނޫނު  އެއް ކޯޓުން ، ށުންދަ މާއްދާގެ  ވަނަ 47 ގެ( ޤާނޫނު ފަ 14.

ނޑިޔާރުން ބަދަލު ކުުރމުގެ  ނޑިޔާރުންގެ ަމޖިލިުހގައި ަމޝްވަާރ  04އަނެއް ކޯޓަށް ފަ މައްަސލައަާކ ބެހޭގޮތުން ފަ

 ގޮތް ނިންަމވައިަފއި ވެެއވެ. ވި،ކުރެ
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ރިޕޯޓު  އަހަރު  - ކޯޓު ޕްރީމް ރާއްޖޭގެ ސު ވެހި ދި  
 

ނޑިޔާރުން އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުން   2017ފަ

 ތަފްޞީލް ބަދަލުވާން / ބަދަލުކުރަން އެދުނު ކޯޓު 

 ޢަދަދު  ހުރި ކޯޓު  ބަދަލުކުެރވުނު ކޯޓު

 01 ނ. ހޮޅުދޫ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓު ސ. ފޭދޫ ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު 

 01 ކޯޓުކ. ގުރަިއދޫ މެިޖސްޓްރޭޓް  ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު 

 01 ކްރިމިަނލް ކޯޓު ޖުވެނަިއލް ކޯޓު

 01 ކްރިމިަނލް ކޯޓު ފެމިލީ ކޯޓު 

 

ނޑިާޔރުންގެ ދިވެިހރާއްޭޖގެ) 2012/13 ނަންބަރު ޤާނޫނު  .15 ދަށުން، ގެ( ޅ) މާއްާދގެ  ވަނަ 16 ގެ( ޤާނޫނު ފަ

ނޑިޔާރުން ކޯޓުތަކަށް ނޑިާޔރުންގެ ަމޖިލިުހގައި ަމޝްަވާރ  01 ޢައްަޔން ކުރުމުގެ ފަ މަްއސަަލއަާކ ބެހޭގޮތުން ފަ

  ގޮތް ނިންމަަވއިފައި ެވއެވެ.ކުރެވި، 

 

މައްސަލައެއް އެއް ޯކޓުން އަނެއް ކޯޓަށް  05ސަރކިޔުލަރގެ ދަުށން،  SC/2012/03ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   16.

 ތަޙުވީލު ކުރެިވފައި ވެެއވެ. 

ނޑިޔާރުންނަށް ޖުމްލަ ވަނަ އަހަރު  2017  .17 183ސުީޕރިއަރ ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްޭރޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަ

ނޑިާޔރުްނ ކޯޓުތަކުގެ މީެގތެރޭގައި ސުޕީރިައރ  ތަނާޒުުލވުމުެގ ހުއްަދދެވިަފއިވެެއވެ.މައްަސލައަކުން  ފަ

ނޑިޔާުރން ތަނާޒުލްވުމާބެހޭ ޤަާވޢިުދތަކާ ލުތަކަްށ ޞޫއު މައްަސލަތަކުން ތަނާޒުލުުވމަށް އެދިފަިއވުމުން ފަ

 4މައްަސލައަކުން  4ނޑިާޔރުންެގ މަޖިީލހުގެ ހުްއދައާއެކު ރިޢާޔަތްކުރެިވ ދިެވހިާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް  ނޑިާޔރުން ތަނާުޒލްުވމާބެހޭ ަޤވާިޢދުތަކާ  ައދި ތަނާުޒލުވުުމގެ ހުްއދަެދވިފަިއވެއެވެ.ފަ ފަ

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް   ވަނަ އަހަރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ދެންނެވުނު ކޯޓުތައް  2017ފަ

 ތަފްޞީލް 

 ތާރީޚް ޢަދަދު  އްޔަންކުރަން އެދުނު ކޯޓު ޢަ

 2017އޮކްޓޫބަރު  16 01 މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނ. ހޮޅުދޫ
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ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިީލހުެގ ހުއްދައާެއކު ިރޢާޔަތްކުރެވި ދިވެިހރާއްޖޭ  ލުތަކަށްޞޫއު  179ގެ ސުޕްރީމްކޯުޓެގ ފަ

 ެމޖިސްޓްޭރޓުންނަށް ތަނާޒުލުވުމުގެ ހުްއދަެދވިފައިެވއެވެ. 60މައްަސލައަކުން 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަާވޢިުދގެ ދަށުން، ޙާކިމް ވަލީއަށް  3ވަނަ އަދި  2ޢާއިާލއާބެހޭ ޤަާވޢިދަށް   18.

 ފަރާތަކަށް ޙާކިމް ވަލީައށް ކާވެނިކޮށްދިނުމުގެ ުހއްދަ ެދވިފައިެވއެވެ. 240ހުށަހެިޅ ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް އެދި 

ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  1)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( އަށް  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު    19.

އުތުރާއި ދެކުނުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތަކުގެ ތެރެއިން، ހައިކޯޓުގެ އުުތރު ގޮފީގެ މަސައްކަތް 

އިސްތިއުނާފުުކރުމަށް އެިދ ދިެވހިރާއްޭޖގެ ަހއިކޯޓުެގ އުތުރުގޮފި ޤާއިމް ކުރެވެންދެން  އަދި ފެށިފައި ނުވާީތ، ހައިކޯޓުގެ 

 35އުތުރުގޮތްޕަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެްޑމިނިސްޓްޭރޝަނަްށ ފޮނުވިަފއިވާ 

 އިެވއެވެ.މައްަސލައެއް ާމލޭގައި ޤާއިްމވެަފއިވާ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުުމގެ ހުްއދަދެިވފަ

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަާވޢިުދގެ ދަށުން، ޙާކިމް ވަލީއަށް  3ވަނަ އަދި  2ޢާއިާލއާބެހޭ ޤަާވޢިދަށް   20.

 ފަރާތަކަށް ޙާކިމް ވަލީައށް ކާވެނިކޮށްދިނުމުގެ ުހއްދަ ެދވިފައިެވއެވެ.   227ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެިޅ 

ނޑިޔާރުންނަށް ޖުމްލަ ވަނަ އަހަރު ސުީޕރިއަރ ކޯޓުތަކާއި މެ 2017  .21 185ޖިސްޓްޭރޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަ

ނޑިާޔރުްނ  މައްަސލައަކުން ތަނާޒުުލވުމުެގ ހުއްަދދެވިަފއިވެެއވެ. މީެގތެރޭގައި ސުޕީރިައރ ކޯޓުތަކުގެ ފަ

ނޑިޔާުރން ތަނާޒުލްވުމާބެހޭ ޤަާވޢިުދތަކާ އުޞޫލުތަކަްށ  މައްަސލަތަކުން ތަނާޒުލުުވމަށް އެދިފަިއވުމުން ފަ

ނޑިާޔރުންެގ މަޖިީލހުގެ ހުްއދައާއެކު ރިޢާޔަތްކު  4މައްަސލައަކުން  4ރެިވ ދިެވހިާރއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ

ނޑިާޔރުން ތަނާުޒލްުވމާބެހޭ ަޤވާިޢދުތަކާ  ނޑިޔާރުންނަށް ތަނާުޒލުވުުމގެ ހުްއދަެދވިފަިއވެއެވެ. ައދި ފަ ފަ

ނޑި އުޞޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުެރވި ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް   181ޔާރުންގެ ަމޖިީލހުެގ ހުއްދައާއެކު ކޯޓުގެ ފަ

 މެޖިސްޓްޭރޓުންނަށް ތަނާޒުލުވުމުގެ ހުްއދަެދވިފައިެވއެވެ.  64މައްަސލައަކުން 

މައްސަލައެއް އެއް ޯކޓުން އަނެއް ކޯޓަށް  07ސަރކިޔުލަރގެ ދަުށން،  SC/2012/03ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   22.

 ތަޙުވީލު ކުރެިވފައި ވެެއވެ. 

ވަނަ ިއޞްލާޙް ގެނައުމުެގ ޤާނޫުނެގ  1)ދިވެހިާރއްޖޭެގ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޫނނު( އަށް  2010/22 ޤާނޫނު ނަންބަރު  23.

ހައިޯކޓުގެ އުތުރު ގޮފީެގ ، ދަށުން އުތުރާއި ދެކުނުަގއި ޤާިއމްކުރުމަށް ަހމަޖެިހފައިވާ ހައިޯކޓުގެ ގޮފިތަކުގެ ތެރެއިން

އިމް ުކރެވެންދެން ިއސްތިުއނާފުކުރުމަށް ެއދި މަސައްކަތް އަދި ފެށިފައި ުނވާތީ، ހައިކޯޓުގެ އުތުރުގޮފި ޤާ
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ރިޕޯޓު  އަހަރު  - ކޯޓު ޕްރީމް ރާއްޖޭގެ ސު ވެހި ދި  
 

ދިވެިހރާއްޭޖގެ ަހއިކޯޓުގެ އުުތުރގޮތްޕަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޑިާޕރޓްމަންޓް އޮްފ ޖުީޑޝަްލ ެއޑްމިނިސްޓްޭރޝަނަށް 

 ހުށަހެޅުމުގެ ހުްއދަެދވިފަިއެވއެވެ. ށްމައްސަަލއެއް މާލޭގައި ޤާިއމްވެަފއިވާ ަހއިކޯޓަ 29ފޮނުވިަފއިވާ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 ގެ 26    ޞަފްޙާ  
 

ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

 ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިނގި ޝަރީޢަތްތައް  2017
ރައްޔިތަކަށް  ޢަދުުލ އިްނޞާފު ލިބިދިނުުމެގ ޙައްޤަކީ ިދވެިހރާއްޭޖގެ ޖުްމޫހރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ިދވެހި ކޮްނމެ 

ނޑައެޅި ބަޔާންވެފައިވީ ހިނދު، ެއ ޙައްޤު   2017ލިބިދިނުން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްަކމަށް ކަ
ްއމު ނިންމުންތަކެއް ނިންާމފަެއެވ. މިގޮތުން ފާއިތުެވދިޔަ ހިްއޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުންވަނީ މުވަނަ އަަހރުވެސް ދިެވހިރާ

މި ރިޕޯޓުގެ  އްމު ނިންމުންތައްހި ށްދިޔަ ގޮތާއި، ނިންމާފަިއވާ މުއަހަރު ސުްޕރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެުޅނު މައްަސލަތައް ކުރިއަ
 މި ބައިގައި ހިެމނިފަިއވާނެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުނު  2017
 މައްސަލަތައް 

 

ވަނަ ައހަރު ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓަށް މަްއސަަލ ހުށަހެޅުމުެގ ހުްއދައަށް ެއދި ޖުމްަލ  2017

ވަނަ އަހަރުގެ ރިެސސްެގ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  2016މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިަފއިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން  149

ނޑިޔާރުްނެގ  2017 ،މައްސަލަ  30ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ުހއްދައަށް ެއދި ހުށަހެޅި  ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

މަޖިީލހުން ބަްއލަވާަފއިވެެއވެ. ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުްޕރީމް ކޯޓަްށ މައްަސލަ ހުށަހެޅުމުެގ ހުްއދައަށް އެިދ ހުށަހެިޅ 

މައްސަލަ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް  45ަސލަތަކުގެ ތެރެއިން ހުަށހެޅި ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައް

ވަނަ ައހަރު ސުޕްރީމް ކޯުޓެގ  2016ހުށަހެޅުމުެގ ހުްއދަ ެދވިފަިއވެެއވެ. ހުްއދަ ދެވުނު މައްަސލަތަކުގެ ތެރޭގަިއ 

ެމނިފައިވެެއވެ. މައްަސލަ ހުށަެހޅުމުގެ ހުއްަދއަށް އެިދ މައްސަަލއެއް ހި 09ރިސެްސގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާަފއިވާ 

ިދވެހިާރއްޖޭގެ ހައިކޯޓުްނ ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަުރޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަާކ ، ހުށަހެޅުނު މަްއސަލަތަކުގެ ތެެރއިން

ޝަުރޢީ ައދި ޤާނޫނީ އެ ޙުކުމަށް އެއްެވސް ބަދަެލއް ގެންަނންޖެޭހ ަފަދ ، އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިާވ ޙުކުމަކަްށވާތީ އާއި

މައްސަަލއެއް ދިެވހިރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓަށް ހުަށހެޅުމުގެ ހުއްަދ ދޭން  63، އެއްވެސް ސަބަބެއް ހުށަހަޅާަފިއ ނުވާތީ

 ޢަދަދު  ތަފްޞީލް  #
 149 މައްަސލަ ހުށަހެޅުުމގެ ހުްއދައަްށ އެދި ހުށަހެޅުނު ަމއްސަލަ  1

 45 ހުއްދަ ެދވުނު މަްއސަލަ  2

 63 ހުއްަދދޭން ނުފެންނަަކމަށް ނިންމުނު މައްަސލަ  3

 04 ފިޔަވަޅު އެޅުނު މަްއަސލަ ތިާޞޞްެގ ދަށުން ޚްބެލެނިވެރިަކމުގެ އި 4

 12 މައްަސލަ ފޮނުުވނު ަހއިކޯޓަށް އަލުންބެލުމަށް  5

ނޑަނޭޅި ުހރި މަްއސަލަ  7  58 މައްަސލަ ހުށަހެޅުުމގެ ހުްއދައާެމދު ގޮތެއް ކަ
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ރިޕޯޓު  އަހަރު  - ކޯޓު ޕްރީމް ރާއްޖޭގެ ސު ވެހި ދި  
 

ވަަނ  2016ނުފެންނަ ކަމަށް ނިްނމަާވފައިެވއެވެ. ުހއްދަޭދން ނުފެންަނކަަމށް ނިންމުނު މަްއސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި 

ވަނަ  2017 މައްސަލަ ިހމެނެއެވެ. 15ރިެސސްގެ ތެރޭގައި ހުއްަދއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަިއވާ  އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

އަހަރު ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުޕްރީްމ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުެގ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެިއްނ 

 ނިހާއީ ޙުކުމަކަށް ެވފައިެވއެވެ. މަްއސަަލއެއް 58ހުއްަދދޭން ނުފެންނަަކމަށް ނިންމުމުގެ ސަބަބުން 

 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތް  2017މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި 
ދިވެިހރާއްޖޭެގ ސުޕްީރމް ކޯަޓށް މައްސަަލ ހުށަހެުޅމުގެ ހުްއދައަށް އެިދ ހުށަހެޅުނު މައްަސލަތަކުގެ  

 12ަމްއސަލައަާކއި ބެލެނިެވރިކަުމގެ ިއޚްތިޞާސްގެ ދަށުން  16އިގެ ގޮތުގައި ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދުސްތޫީރ މައްަސލަ

މަްއސަލަެއއް ިއސްތިއުނާފީ ަމއްަސލައިެގ  117މައްަސލައެއް ހުށަހެޅުމުެގ ހުްއދައަށް އެިދފައިވެެއވެ. ީމގެ ިއތުރުން 

ްއސަލަިއގެ ގޮތުގަިއ ހުށަހެޅުނު މަްއސަލަތަކުެގ ގޮތުގައި ހުށަހެުޅމުގެ ހުއްަދއަށް އެދި ހުށަހެޅިފަިއވެއެވެ. އިްސތިއުނާފީ މަ

ެއވެ.  05ދަދަީކ ޢަ މައްަސލައަީކ ަމދަނީ މަްއސަލަތަެކވެ. ިއސްތިއުނާފުކުރެުވނު ޖިާނއީ މަްއސަލަަތކުގެ  112ތެރެއިން 

 މައްސަަލެއއް ހުށަހެޅިފަިއވެއެވެ.  04އަދި އިންތިޚާބީ 

 

 ޢަދަދު  ތަފްޞީލް  #
 16 މަްއސަލަ  ހުއްދައަށް ެއދުނު ދުސްތޫރީ 1

 117 ާނުފ މައްސަލަ އުއްދައަށް ެއދުނު އިސްތިހު 2

 112 މަދަނީ މަްއސަލަ  ހ 

 05 ޖިނާއީ މަްއސަލަ  ށ

 04 އިންތިޚާބީ މައްސަލަ  3

 12 ބެލެނިވެރިަކމުގެ އިޚްތިާޞޞްެގ މައްސަލަ  4
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11%

78%

3%
8%

ނުުމައްސަލަތަކުގެުބާވަތްމައްސަލަުހު ަހެޅުމުގެުހުއްދައަ ްުއެދިުހު ަހެޅު

ދުސްތޫރީުމައްސަލަ އިސްތިއުނާފީުމައްސަލަ ބެލެނިވެރިކަމުގެުއި ްތިޞާޞްގެުމައްސަލަ އިންތި ާބީުމައްސަލަ

 

 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި ނިމުނު މައްސަލަތައް ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި   2017
މަްއސަލަެއއް ރަިޖސްޓްރީ  43ވަނަ ައހަރު ިދެވހިރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުަގއި  2017

 20ކުރެވިަފއިވެެއވެ. އަދި ދިެވހިރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްަސލަަތކުގެ ތެރެއިން 

ޖިސްޓްީރ ކުރެިވފަިއވާ ވަނަ ައހަުރގެ ނިޔަލަްށ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ރަ 2017މައްަސލައެއްނިިމފަިއވެއެވެ. 

 މައްަސލައެެކވެ.  118މައްަސލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިިމ ވަނީ 

 

 

 

 

 

 

 

އްސަލަނުނިމިހުރިުމަ
86 

ލަނިމުނުުމައްސަ
14 

ވުނުުއަދުިުވަނަުއަހަރުުރަޖިސްޓްރީކުރ2017ުުެ
ނިމުނު
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ރިޕޯޓު  އަހަރު  - ކޯޓު ޕްރީމް ރާއްޖޭގެ ސު ވެހި ދި  
 

 ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތް  2017
ވަނަ އަހަުރ ިދވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުަގއި ަރޖިްސޓްރީކުރެވުނު މައްަސލަތަކުގެ ެތރޭގައި   2017

ޖިނާއީ މައްަސލަ  03މަދަނީ މައްަސލަ ައިދ   30މައްސަލަިއގެ އިތުުރން،  03މައްަސލަ، އިްނތިޚާބީ  07ދުސްތޫރީ 

 ހިމެނެއެެވ. 

 

 ވަނަ އަހަރު ވަކީލުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނުނު ބޭފުޅުން  2017
ވަީކލަކު  09ވަާކާލތުކުރުމުގެ ަދފްތަރުގައި  ވަނަ އަަހރު ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގައި  2017

 ވަކާލާތުކުުރމުގެ އި ޯކޓުގަ  ސުޕްރީމް ވަކީލުން    125ެއކުޖުްމލަ  އަލަށް ހިމެިނފައިވެެއވެ. މި ައަހރު ނިމުނުއިރު 

ހިމެިނފައިެވއެވެ. އިދަފްތަރުގަ 

 ޢަދަދު  ތަފްޞީލް  #

 07 ދުސްތޫރީ މަްއސަލަ  1

 33 އިސްތިއުނާފު ުކރުމުގެ ަމއްަސލަ  2

 30 މަދަނީ މަްއސަލަ  ހ

 03 ޖިނާއީ މަްއސަލަ  ށ

 03 އިންތިޚާބީ މައްސަލަ  3
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އްމު މައްސަލަތަކާއި ހި ޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މުވަނަ އަހަރު ސު 2017
 ނިންމުންތައް 

ވަނަ އަަހރު ސުޕްރީްމ ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި، ަޝރުޢީ ައދި ޤާނޫނީ ގޮތުން މުިހއްުމ  2017

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

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

 ހަމަތަކާބެހޭ ޚުާލޞާއެއް ތިރީަގއި އެވަނީއެވެ. 

 

ޤަޟިއްޔާިއން ހުށަހެޅުނު މި މަްއސަލަިއގައި، ވަޒީާފއާބެޭހ  SC-A/08/2013ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .1

ވަނަ މާްއދާެގ )ށ( ގައި  ބުނާ އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެެރއިްނ އެންމެ ފިަޔވަޅެއް  19ޤާނޫނުގެ 

 އެ މާއްދާގެ ދަށުން އެޅިފައިވާ އިްޞލާޙީ ފިޔަވަޅެއްަކުމގައި ބެލެވޭނެކަމަށް ،އެ ފިޔަަވޅަކީ ،އެޅިފައިވާަނމަވެސް 

ނޑައެޅުނެވެ.  ކަ

ޤަޟިއްޔާަގއި، އެކަށީގެންވާ މުްއދަތެއްެގ ތެރޭގައި، ހުށަހެިޅ  SC-A/01/2014ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .2

ފަރާތުގެ ހުށަހެުޅމަށް، އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލު ުކރަންެޖހޭ ފަާރތުން އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅިަފއިވާކަން އެނިގުހެރ 

ން ހުރިަކމުަގއި ވިޔަސް ހުށަހެޅި ުހށަހެޅުން ޟިމްނީކޮށް ޤަބޫލުނުކުާރކަން ނާންގަިއ ސުކޫތުވެގެ

ޤަބޫލުކޮށްފަިއވާކަމަށް ބެލެވޭަފދަ ޤަރީނާތަކެއް ހުެރއްޖެނަަމ، އެ ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިހަމަވެފަިއވާ ކަމުަގިއ 

ން ބަލަންޖެހޭަކމާއި، ަޝރުޠު ަޖޒާއީއަކީ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ެއްއ ބައިވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ޮކންޓްރެކްޓުގެ ދަށު

ލާޒިމުާވކަމެއް ތަންފީޒުނުުކރުުމން ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރުން ލަސްކުރުމުން އެަކމުން ގެްއލުންިވ އަނެއްބައިވެރިޔާއަްށ 

މި މަުއޟޫޢުަގއި  ،ޙައްޤުވާ ބަދަުލގެ މިންަވރު ވަޒަންކުރުުމގެ މައްޗަށް ެވޭވ އެއްބަސްވުމެއް ަކމުގަިއވެފައި 

ަދލީލުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރާިއރު، އިްސލާީމ ަޝރީޢަތުގައި އަްޞުލ އިސްާލމީ ިފޤްުހގައި ހުރި އަޙްާކމްތަކާއި 

އިލްތިޒާމަކީ "ައއްދައިުނ" )ަދރަނި( އަކަށް ވުމުން ރިބާއަކަށްނުވާ އެންމެހައި ާމލީ ޢަުޤދުތަކުގައި ޝަރުުޠ 

ނޑައަޅާފައިވާ ުއޫޞލު  ަދމަހައްޓާަފއިވެއެވެ.  ޖަޒާއީއަކީ ިއސްާލމީ ަޝރީޢަތުަގއި ހުއްަދވެގެންވާ ޝަރުޠެއްަކަމށް ކަ

ޤަޟިއްޔާއަީކ އިދާރީ ޤަރާަރކާ ގުޅޭގޮތުން އިލްތިމާސްުކރެވިަފއިާވ  SC-A/29/2014ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .3

( ގެ Administrative Lawމައްަސލައަކަށްވެަފއި، ދަުއލަތުެގ ޢާއްމު ަމޞްލަޙަތާ ގުޅިފަިއާވ ޤާނޫނު އިދާރީ )
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ގެ މިފަދަ މަްއސަލަތަކަކީ، މަްއސަަލއިގެ ަޝރީޢަތުގެ މަިޖލީުހގަިއ  (Public Lawއަދި ޤާނޫނު ޢާއްމު )

މި  ،ންޖެޭހ ބާވަތުގެ މަްއަސލަތަކެއް ކަމަށާއިދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބަންާޑރަަނއިބު މައްަސލައިަގއި ދެޭކގޮތް ސާފުކުރަ 

ށާއި، ިއދާރާއެްއގެ ނިންމުން ޞްމެްއގެ ގޮތުން ތަމްޘީލުކުރެެވންޖެހޭެނކަމަޚަ ދަުއލަތް އަޞްލު  މައްަސލައިގެ ބާވަތުން

މުރާަޖޢާކޮށް ރިވިއުކުުރމުގެ މަްއސަލަތަކުގައި ަޝރުޢީ ައދި ާޤނޫނީ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އިދާާރއަކުން ނިންމާފަިއވާ 

ނޑައަޅަންެޖހޭކަމާއި، ައދި ޝަުރޢީ އަދި ޤާނޫނީ  އިދާރީ ނިްނމުމަކީ ޞައްޙަ ިނންމުމެއްކަން ުނވަތަ ނޫންކަން ކަ

އިާދރާއަކުްނ ނިންމާފަިއވާ ިއދާރީ ނިންުމމަކީ ަޞއްޙަ ނިންުމމެއްކަްނ ނުވަތަ ނޫންކަްނ  ގޮތުން ދަުއލަތުގެ

ނޑައެޅޭނީ އެ ނިންމުން ިނންމުމުގައި ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާިޢދަކުން އެ އިާދރާ އިޖުާރއީގޮތުންނާއި ޝަްކީލ  ކަ

(Formalityަގޮތުން ތަބާވުން ލާޒިމްކޮށްަފއިވާ ކަންތައްތަަކށް ތަބާވެފ ) އިވޭތޯ އާއި އެ ނިްނމުމަކީ އެ ނިްނމުްނ

ނިންމިއިރު ޢަަމލުކުެރވޭ އެއްެވސް ޤާނޫނަކާ ިޚލާުފވާ ނިންުމމެއްތޯ އާއި އެ ނިްނމުން ނިްނމުމުގައި އިޚްތިޔާރާިއ 

ބާރުގެ ބޭނުން ނުރަނގަޅު ގޮުތގައި ނުވަތަ ނާޖާއިުޒގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ޤާނޫނީގޮތުން އެ ަމޤުަޞދަކަށްޓަކައި އެ 

ން އޮންނަންެޖހޭ އިންތަުކން އެ ނިންމުން ބޭރުވެފަިއވޭތޯ އާއި އެ ނިންމުން ބިނާކުރީ މާްއދީ ޙަޤީޤަތްތަކެއްެގ ނިންމު

އެ ޙަޤީޤަތް އެގޮތަށް ހުރިތޯ އާއި އަދި އެ ނިންމުން ބިނާުކރި ޤާނޫނީ ސަބަބުތައް  ،މައްޗަށް ކަމަށްވާނަމަ

ނޑައަާޅފައިވެެއވެ. ،ން ނުވަތަ ނޫންކަން ެބލުމުގެ ަމއްޗަށްކަމަށްއްޙަކަޞަ  މި ޤަިޟއްޔާއިން ކަ

ނޑައެޅިނިޔާގެ ބާުރ ، ޤަޟިއްޔާގަިއ ޤަޟާއީ ޙުއްިޖއްޔަތު ލިބި SC-A/33/2014ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .4 ކަ

ލިބިފައިވާ ފަިއޞަާލކުރަނިިވ ަމދަނީ ޙުކުމްތަކަކީ ޭއގެ ޒާތުގަިއ ތަންފީޒީ ބާރުލިބިގެްނވާ ޙުކުްމތަކެއްކަމާއި، ެއފަަދ 

ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކަމާބެހޭ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ޙުކުމުން ފައިޞަާލކޮށްފައިވާ ކަންތައް  ޙުކުމެއް

ޝަީރޢަތުގެ މަޖިީލހެއްަގއި އަުލން ބަލައި ފައިަޞލާކުުރމަކީ އިސްތިޤުރާުރވެފަިއވާ މަދަނީ އިްޖރާއާތުގެ އުޫޞލުތަާކ 

ނޑަެއޅިނިޔާގެ ބާރު ލިބިފަ އިވާ ފަިއޞަލާުކރަނިވި ަމދަނީ ޙުކުމެްއ ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް ޚިލާފު ކަމެއްަކމަށާއި ކަ

އެ ޙުުކމުން ަފއިަޞލާޮކށްފައިވާ ާވޤިޢާތައް އަލުން ަބަލއި ފަިއޞަާލކުރުމަީކ  ،އެދި ކަމާެބހޭ ކޯޓަކަށް ހުށަހެުޅމުން

ލާކޮށްަފއިވާ އެ ޙުުކމުްނ ފަިއޞަ ތަންފީޒީ ކޯޓުގެ އިޚްތިާޞްޞގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަްށ ނުވިނަމަެވސް،

ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުުމގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ އެޅުމާއި، އެ ޙުކުމް ތަްނީފޒުކުރުމަށް ލާިޒމްވާ 

( enforcement complicationsުނވަތަ އިްޖރާއާތަާކ ގުޅިގެން އުފެޭދ "ތަންީފޒީ ިއޝްކާލާުތ" ) ،ޝަރްޠަކާ

ގޮތުގެމަތިން ަޤޟާއީ ައވަސް ޙަްއުލ  ުއޞޫލުތަާކ އެއްގޮތްވާ  އާ ގުޅޭ ޚުޫޞމަތްތަކަށް ޝަރްޢީ ައދި ާޤނޫނީ

ނޑައެޅުނުވެ. އަދި ދެަބއިވެރިއެްއގެ ުނވަތަ  ހޯދަިއދިނުމަީކ ކަމާބެޭހ ތަންީފޒީ ކޯޓުގެ އިޚްތިާޞޞެއްަކަމށް ކަ
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( އެ effectއެއަށްވުރެ ގިަނ ބައިވެރިްނެގ މެދުަގއި ކުެރވޭ ަޢޤުދު ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓުގެ "އަޘަރު" )

( ގެ Universal Successorކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިައކު ަމރުވުމަށް ަފހު އޭނާގެ "ައލް ޚަލަުފލް ޢާންުމ" )

 ގޮތުގައި ބެލެވޭ އޭާނގެ ވާރިޘުްނނަށް ނަޤުލު ވުުމގެ އުޫޞލު ިމ ޤަޟިއްާޔގައި ަދމަހައްާޓފައިެވއެވެ. 

ނޑައެޅޭ  ޤަޟިއްޔާގަިއ ޢިމާރާތެއް SC-A/06/2015ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .5 ނުވަތަ ގެއެއް ފަަދ ތަނެއް ކަ

ވަކި މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްދިުނަމށް ވެވޭ ކޮންޓްރެކްޓް ފަދަ ުކީލގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ުކއްޔަށްޭދ ފަރާތް މަރުުވމަކީ 

އެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ނިމުމަކަށް އަންނަ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށާއި، ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެފަދަ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި 

އްޔަށްދޭ ފަރާތް މަރުުވމުން، އެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި އަދާކުރަންެޖހޭ ިއލްތިޒާމްތައް އޭނާެގ ކު

އިސްާލމީ ިފޤުހާިއ ތަފާތު ޖުރިސްޑިކްަޝންތަކުގެ ޤާނޫނުތަކުގަޔާިއ،  ،ވާރިޘުންނަށް ނަޤުުލވެގެން ިދއުމުގައި

ވާ ަމފްޫހމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިެވއެވެ. އަދި ޢިާމރާތެއްގެ ެވރިަފރާތާއި ޤަޟާީއ ޕްރެކްޓިސްތަކުަގއި ިއސްތިޤުރާުރވެފައި 

 contractualއެހެން ފަރާތަކާ ެދމެދު އެ ިޢމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުންފަދަ ަކމަކާމެދު "ތަޢާުޤދީ އިލްތިޒާެމްއ" )

obligationުވެރިަކން އެހެން ފަރާތަކަްށ ( އުފެދިަފއި އޮތުމަކީ އޭގެޒާތުގައި އެތަން ވިއްުކން ނުވަތަ އެތަނުގެ މިލްކ

ބަދަލުކުރުން ިޢމާރާތުގެ ވެިރފަރާތުގެ މައްޗަށް މަނާވެގެްނވާ ސަބަބެއް ނޫންކަމާ، މިގޮތުން ޢިމާރާްތ 

ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ެއއްބަސްުވމާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެްއގެ މަތިން، ުކއްޔަށްދޭ ފަރާތުގެ އެްނމެހައި ިއލްތިޒާމުތައް ޢިާމރާތް 

 singularނުވަތަ އެތަނުގެ "ައލް ޚަަލފު ައލް ޚާްއޞް" ) ކުވެިރކަްނ ބަދަލުވާ ފަރާތަށް އެތަނުެގ މިލް ، ގަންނަ

successor ްއަށް ނަޤުލުވެގެންދާނޭ އުޫޞލަކުން ޢިާމާރތް ވިއްކުމުގެ ޙައްޤު ޢިމާާރތުގެ ވެރިފަރާތަށ )

ާކ ނުލައި ޢިާމރާތުގެ ލިބިގެންވާަކމާއި، މި އުޫޞާލ ޚިލާފުގޮތަކަށް ިޢމާރާތް ުކއްޔަށްހިފި ފަރާތުގެ ރުހުމަ 

ވެރިަފރާތުން ޢިމާރާތް އެހެްނފަރާތަކަށް ވިއްކާުލމަކީ ޢިާމާރތުގެ ވެރިފަރާތުން ކުއްޔަށްިދނުމުގެ އެއްބަސްުވާމ 

( އުފުލަްނޖެިހދާެނ contractual liabilityޚިލާފުވުުމގެ ނަތީޖާެއއްގެ ގޮތުން "ތަާޢޤުދީ މަސްޫއލިއްޔަތު" )

 ަކނޑައެޅުނެވެ. ކަމެއްކަމަށް މި ޤަޟިއްާޔގައި

ޤަޟިއްާޔގައި، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލުހން ފާސްކޮށްފަިއވާ  SC-A/10/2015ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .6

ޤާނޫނެއްަގއިވާ ގޮތުެގމަތިން ެމނުވީ ދަުއލަތަށް ފަުރދެއްގެ އަތުން ނުވަތަ ޖަާމޢަތަކުން ނުވަަތ ޤާނޫނީ އެނޫްނވެްސ 

ުހރަސްއަާޅ ފަިއސާއަކީ ެއ ފަިއސާ އެ ފަރާެތއްގެ ކިބައިން ެނޭގ ޝަޚުޞެްއގެ ކިބައިން ސަރުާކރަށް ނެގުމަށް 

ެފނަންނެތި، ހަމައެކަިނ  ،ފަރާތްތަކަށް އެ ފަިއސާގެ ބަަދލުގައި ދެވޭ ޚިުދމަތެއް ނުވަަތ ކޮށްދެވޭ ކަެމއް ވުޫޖދުވެ

ޓެކްސްގެ ގޮުތގައި ނުވަތަ އެނޫން ނަމެއްގައި ނަމަވެސް ދަުއލަތަށް  ،ދައުލަތަށް އާމްދަނީެއއް ހޯދުުމެގ މަޤުޞަުދގައި
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ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

ނޑައެިޅ ، ނެގޭ ފަިއސާކަމާއި، ަނމަެވްސ، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުން ާފސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއް ނެތްނަމަވެސް ކަ

ރެވިދިޔަ ބަޔާންވެފައިވާ އުޫޞލެއް ުނަވތަ ޤަވާިޢދެއްެގ ދަށުން، ެޓކްސްއަކަށް ނުިހމެނޭ ގޮތުަގިއ، ބަޔާންކު

ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުން ދޭ ޚިުދމަތްތަކާ ނުވަތަ ކޮށްދޭ ކަމަާކ ގުޅިގެން އެ ފަރާތްތަކުގެ ކިބަިއން އެ ޚިދުމަތުެގ 

ނުވަތަ އެކަމުގެ ައގެއް ނުވަަތ ފީއެއް ނުވަތަ ކުއްޔެއް ކަުމގައި ބެލެވޭ ފަދަ ަފއިސާެއއް ދައުލަތަށް ނެގުމަކަްށ 

 ނޑައަޅާފަިއވެއެވެ. އެއްވެސް ހުރަެހއް ނެތްކަމަށް ކަ

 ތްތަކުގައި ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ާމލީ ުމޢާަމލާ ،ޤަޟިއްާޔަގއި SC-A/12/2016ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަންބަރު  .7

ބިތުކުރުމުގެ ނިޞާބަކީ ދެ ފިރިހެނުްނގެ ނުވަތަ ފިިރހެަނކާއި ދެ އަންހެނުްނގެ ހެކިަބސް ކަމާއި، އެަފދަ ޘާ

ފިިރހެނެްއގެ ހެކިަބސް ނޫން ެއހެން ދަީލލެއް ހުށަހެޅުމަށް ަދޢުވާުކާރ މުޢާަމލާތްތައް ޘާބިތުކުރުމުގަިއ )އެއް( 

އިސްލާމީ ިފޤްުހގެ ، ފަރާތުން ނުކުޅެދިގެްނވާނަމަ ައދި އޭނަގެ ޚަޞްމު އޭނަގެ ދަޢުާވއަށް އިޤްރާރު ނުވާަނމަ

اِهد َمعَ  اليَِمين)ިދ" ޖުމްޫހރުންގެ އަިރހުަގއި ބުނެވިިދޔަ އެކެއްގެ ހެކިބަަހކީ "ައލްޔަީމން މަޢައް ާޝހިިދލް ވާޙި  الشَّ

ގެ އަސާސްގެ ދަށުން، ދަޢުވާކުރާ ަފރާތުގެ ުހވަޔާއި އެކު ފުރިަހމަކުެރވިާދނެ ދަލީލެްއކަމާއި، ( الَواِحد

ދަޢުާވއެއްގަިއ ޚަޞްމަުކ ހުށަަހޅާ ދަީލލަކީ ދަޢުާވ ޘާބިތުކުރުމަށް ކާފީ ަދލީލެްއ ނޫންކަމަށް ޯކޓަކަށް ފެނިއްޖެަނަމ 

ޚަްޞުމގެ ހުވަޔާއި އެއްކޮށް އެ ދަީލލު ފުރިަހމަކުުރމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ ކޯޓަކަށް  އެ ދަލީލު ހުށަހެޅި

ަމދަނީ މައްަސލަތައް ނިންމުމުަގއި އިސްާލމީ ޝަީރޢަތުގައި ޢަަމލުކުެރވޭ ުއޞޫލުތަކަށް ބަލާއިުރ ، ލިބިގެންވާަކމާއި

މަށް ޤާނޫނުްނ ހުއްދަކުރާ ދަީލލެްއ އަީކ ޚަޞްމުގެ އަތުގައި އޭނަގެ ދަޢުވާ ޘާބިތުކުރު'އަލް ޔަމީނުލް ޙާިސމާ" 

ދަީލލު ުނދެއްކުުނ ޚަޞްމު ދަުޢވާއަށް ، ައދި އޭަނގެ ަޚޞްމު އޭނަގެ ދަުޢވާއަށް އިްޤާރރު ނުވުުމން، ނެތުމުންނާއި

އިންކާރުކުރާ ޚަްޞމުގެ ަޟީމރަށް އެ މައްސަލަ ނިންމުުމެގ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްުލމުން އަުރވާ ހުވައެއްަކމާއި، 

ށް ހެކި ނުދެްއކޭ ޙާލަތުގައި ދަުޢވާ ރަްއދުވާ ފަރާތަށް ހުވައި ލާޒިމްުކރުވުަމީކ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުެގ ދަޢުވާުކރާ ަފރާތަ

މަތިން ކުރެވިާދނެ ކަމެްއކަން އެނގެން އޮންނަިއރު، މި ާޙަލތުގައި ދަުޢވާ ރަްއދުވާ ފަރާުތން އިންކާރުގެ ހުވައި 

ނޑައަާޅފައިވާ ުއޞޫލު ިމ ނުކޮށްފިނަމަ، ދަުޢވާކުރާ ަފރާތަށް ރައްދުގެ ހުަވއި ކުރު މަށް ފުުރޞަތު ދެވޭކަމަށް ކަ

 ޤަޟިއްާޔގައި ަދމަހައްާޓފައިވެެއވެ. 

ޤަޟިއްާޔަގއި، ޖިނާއީ ކުށުގެ ތުހުމަތުަގއި ޖިނާީއ ނިޒާުމގެ  SC-A/13/2016ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަންބަރު  .8

ނޑައަަޅއި  ނޑަކުްނ ސާބިތުވާކަމަށް ކަ ތެރެއިން ބެލެވެުމންދާ ަމއްަސަލއެއްގައި ހަމަ ެއ ޖިނާއީ ޢަަމުލ އެހެން ިމންގަ
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ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

 އީ އިޖުރާއާތު ނިުމމުގެ ޖިނާއީ އެ ޢަމަުލގެ މަްއޗަށް ެދވޭ އަދަބަކަށްވާނޭގޮތަށް ަމޤާމުްނ ވަކިކުރުުމގެ ފިަޔވަޅު ޖިނާ

ަހމާ ދެކޮޅަށް ހިނގަމުންދާ ިޖނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދުސްތޫީރ ކުރީގައި އަޅަިއފިނަމަ މުއްތަ

ގެރެންޓީތަކާއި ހެކިތަކަށް ރަްއކާތެރިވުމާއި އެ ހެކިތައް ަވޒަންކުރުމާއި ދަުއލަތުން ޖިާނއީ ތަޙްޤީޤުކުުރމާިއ 

ކަށް ބުރޫއަރާނެކަމާއި ތައުދީބީ ނިޒާމެއް ނުވަތަ އެހެްނވެސް ިނޒާމެއްގެ ތެރެއިްނ ޝަީރޢަތް ހިންގުުމގެ ގެރެންޓީތަ

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ހަމަ އެ ޖިނާއީ ޢަަމލު އެ ުމއްތަހަމުގެ މައްޗަށް ތަޙްޤީޤުކޮްށ އެ ޢަމަލު ހިންާގފައިވާަކމަށް ކަ

ނޑެއް ަކނޑައެޅުންަފދަ އިޖުރާއަތުތަކަކީ ޤާނޫނުއަ ާސސީގައި ިޖނާއީ ތަޙްޤީޤުުކރުމާއި ޖިާނއީ ސާބިތުކުރުމުގެ މިްނގަ

ނަޑެއޅިފައިވާ ުދސްތޫރީ ުއޞޫލުތަާކއި ގެރެންޓީތަކާއި ކުށުގެ ތުުހމަތުގައިވާ ީމހާއަށް  ޝަީރޢަތް ހިންގުމަށް ކަ

ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތަކާ ަތޢާުރޟުވާ ކަންތައްތަކެއް ަކމަށް ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްީރްމ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

2012/SC-C/35  ުނޑައަާޅފައިވާ ދުސްޫތރީ މަބްދައު ަދމަަހއްޓާފައިެވެއވެ. އަދި ުމވައްަޒފަކ ޤަޟިއްާޔގައި ކަ

ނަޑއެޅިަފއިވާ ަޤވާިޢދުތަކުގައި ބަޔާންެވަފއިވާ ުއޞޫލުތަކާިއ  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަިއވަނީ ވަީޒފާއިން ވަިކކުރުމަށް ކަ

ނޑައަޅާފައިެވއެވެ. އިޖުރާއާތުތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫންަކމަށްވާނަމަ، އެ ވަކިުކރުމަ  ކީ ބާޠިލުވަކިުކރުމަކަށް ވާނެަކމަށް ކަ

)ޤާޫނުނ  2016/28ޤާނޫނު ނަްނބަރު ، ޤަޟިއްޔާގައި SC-E/04/2017ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .9

ވަނަ މާއްދާގެ  10ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ެގ  3)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( އަށް  4/2013ނަންބަރު 

)ހ( ގައި "އެހެން ާޤނޫނެއްގަިއ އެހެން ގޮތަކަށް އޮތްކަމުގައިީވނަމަވެސް، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 

މެންބަރަކު، ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިެގން ބާއްވާ އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްގައި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް 

ތަކުން ޙައިޘިއްޔަވާދަކޮށްފައިވާ މެންބަރަކު، ެއ އިންތިޚާބެއްގައި އެހެން އެއްވެސް  ހޯދުމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި

ވާލިޭބ ފަރާތުގެ ެކންޑިޑެންސީ ބާޠިލްކަމަްށ ޢުީބުޤކޮށް ދަޠްތުން މި ަޤޞިއްޔާގައި ތަވާދަކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ." އޮންަނއޮ

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ.   ކަ

ކޮންމެ ޤާނޫނެއްވެސް އުޞޫލެއްގެ  ، ޤަޟިއްޔާގައި SC-E/05/2017ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .10

ގޮތުން ތަްޠބީޤުކުރެވޭނީ އެ ާޤޫނނަކަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާ ތާރީޚުގެ ފަހުން ހިނާގ ވަޤާއިޢުތަކުެގ މައްޗަށް، ނުވަަތ 

ފާސްކުރާ ނުވަތަ ޢަމަލުކުރާ ޖިނާއީ ޤާނޫނު އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ  ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ މައްޗަށްކަމަށާއި، އަލަށް

ތަކުގެ މައްޗަށް ރަޖްޢީކޮށް ަތޠްީބޤު ނުކުރުމުގެ މަބްދައު ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢާ ށުމުގެކުރިން ހިނގާފައިާވ ވާޤިފެ

ނޑައަޅައިފައިވާކަމާއި، ޖިނާ 59ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އީ ނޫން އެހެން ޤާނޫނެއްގައި، އެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކަ

ޤާނޫނު ރަޖްޢީކޮށް މާޟީގައި ހިނގާފައިވާ ކަންތަކުގެ މައްޗަށް ތަޠްބީޤު ކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައިނުވާނަމަ، އެ 



 
 

79 ގެ 35    ޞަފްޙާ  
 

ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

އްމު އުޫޞލެއްގެ ގޮތުން ރަޖްޢީކޮށް ތަޠްީބޤު ުނކުރެވޭނެ ޤާނޫނެއްކަްނ، ރަޖްޢީޮކށް ޤާނޫުނ ތަްޠބީޤު ޢާޤާނޫނަކީ 

( އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނައިރު، Principle of non-retroactivity of lawގެ މަބްދައު )ނުކުރުމު

ޔާސީ ޕާޓީގެ ރީގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ ސިއިމަގެ ޕްރ2017ަދަޢުވާލިބޭ ފަާރތް ލޯކަލް ކަުއންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބް 

ގެ ކުރީގެ ތާރީޚެއްގައިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ލޯކަލް ލާޙު ގެަނއުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ެފުށމުޞްވަނަ އި 3ޤާނޫނަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ ނައަކީ ބުނެވިދިޔަ ޤާނ2017ޫޚާބް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތި ށް ޢަމަލުކުރަންފެށުމުގެ ފަހުން ބޭއްުވމަށް ކަ

ގެޒެޓްގައި ދީޤު ކުރެވި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތަޞް 2016/28 ނަްނބަރު ޤާނޫނު އިންތިޚާބެއްކަން އެންގެންއޮންާނީތ،

ގައިކަމަށްވާއިރު، އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން ބާްއވާ އިންތިޚާބެއްގައި  2016ޑިސެންބަރު  6ޝާޢިރުކުރެވިފައިވަނީ 

ވަނަ  3ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ މީހުންގެ މައްޗަށް ބުނެވިދިޔަ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނަށް 

ވަނަ މާއްދާ ތަޠްބީޤުކުރެވޭނެކަަމށް،  10ޞްލާޙުކުރެވުނު އެ ޤާނޫނުގެ ލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިޞްއި

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ.  ކަ

ވަނަ ާމއްދާގައި ރައްޔިތުންގެ ަމޖިީލހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަުޣލަބިްއޔަތުން ވަޒީރުންެގ  101ޤާނޫނުއަާސސީގެ  .11

ވަނަ މާއްދާ  100ައދި ޤާޫނނުއަާސސީެގ  ،ތާއިމަޖިީލހުގެ މެންބަރަކު ަމޤާުމްނ ވަކިކުެރވޭގޮތަށް އޮންނަ ިއްޖރާއާ

ވަނަ މާއްާދ  197ވަނަ މާއްދާ އާއި،  187ވަނަ މާއްދާ އާއި،  177ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި،  154އާއި، 

ވަނަ މާއްދާތަުކގައި ބަޔާންވެގެްނާވ  228ވަނަ މާްއދާ އާއި، އަދި  218ަވނަ މާްއދާ ާއއި،  207އާއި، 

ަމޤާމުތަކުން ަވކިކުެރވޭގޮތަށް އޮންނަ އިްޖރާއާތުތައް ރައްިޔތުންގެ މަިޖލީުހްނ  ފަރާތްތައް އެަފރާތްތަކުގެ

ހިންގަންވާނީ، "ޑިޔުްޕރޮސެްސ" ގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި ަހމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހިންާގ އިމްޕީޗްމަންޓެއްެގ 

، ބާރުތަކާއި ،ގެ މަްސއޫލިއްަޔތުތަކާއިޢަުދލު އިންާޞފު ޤާިއމްކުރުުމގެ ބާރު ،ވެރިކަން ހިންގުުމެގ ބާރާއި ،އުޞޫުލން

އިޚްތިޔާރުތަކަށް ހުރަސްއެޅުމެްއ ނެތި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ބާރަކުންވެސް އެ ބާރަކާ 

ޙަވާލުވެަފއިވާ ަމސްއޫިލއްޔަތުތައް އެއްވެސް ނުފޫޒަކާ ނުލައި އަދާުކރަމުން ގެްނިދއުން ކަށަވަރުކޮށްޭދ 

އް ބާުރން އަނެއް ބާރުގެ އިޚްތިާޞްޞގެ ތެރެއަށް ވަދެ، ބާރުތަކުގެ ެމދުގައި ޤާއިުމވެފަިއވާ ގޮތެއްގެމަތިން، އަދި އެ

ދުސްތޫރީ އިންތައް ފަހަަނއަަޅއި ގޮސް، އެ ބާރުތަކުގެ މުސްތަޤިއްުލކަން ނުގެއްލޭ ފަަދ ގޮތަކަށްކަމަށްވާތީ، 

މެ ނިންމުމެްއގެ ޞައްޙަަކން ބިނާވެގެންވާީނ ބުނެވިދިޔަ މާއްދާތަުކގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ނިްނާމ ކޮން

ނޑައެޅުމަށްފަުހކަމަށް ދިެވހިރާއްޭޖގެ ސުޕްީރްމ  އެ ނިންމުމަކާެމދު ިދވެހިާރއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަިކގޮތެއް ކަ

ނޑައެޅުނެވެ. އަިދ "ޑިޔުޕްޮރސެސް" ގެ ދަށުްނ  SC-C/11/2017ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ަޤޟިއްޔާގައި ކަ
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މާޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ ނިޒާމުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ކަންތައް ޖިނާއީ އިޖްރާއާތާ އެއްގޮތްވާ ކަށަވަރުވާންެޖހޭ ޙި

 ،ްދލުގެ ނިޒާމުަގއި ިހމެޭނކަންތައް މަދަީނ އިްޖރާއާތާ ެއއްގޮތަށް ހިންގުންޢަތުގެމަތިން ހިްނގުމާއި، މަަދނީ ގޮ

އެއްވެސް ީމހަކު  އިޖްރާއާތުތަކެއް ނެތި "ސަބްސްޓޭންޓިވް" ޑިޔުްޕރޮެސސް ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ަކނޑައެޅޭ 

 ،ާސފުކޮށް ޮއޅުން ނުފިލާ ޤާނޫނުތައް ތަފްީސރުކޮށް މާނަކުރުން ،ޫރމްކުރުން ކޯޓުަތކުން ލިމިޓްކުުރންޙްޙައްޤަކުން މަ

"ބިލް އޮފް ރައިޓްްސ" ގަިއ ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބާބުގައިވާ ޑިޔުޕްރޮސެްސގެ އުޞޫުލ 

ޝަން ޑޮކްޓްރީްނ" ގެ ދަށުން އަސާސީ ޙައްޤުތައް ތަޠްބީޤުކުރުމުގެ ޛަރީާޢއެއް ކަމުގައި ބޭނުންކުރުން "އިންކޯރޮޕރޭ

ނޑައަޅާފަިއވެއެވެ.   ހިމެނޭކަމަށް މި ޤަިޟއްޔާއިން ކަ

ރައްޔިތުން ތަމްޘީލުކުރުަމށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ  ،ޤަޟިއްޔާަގއި SC-C/17/2017ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .12

މެންބަރުންނަކީ އެ މެންބަރުްނ އިންތިޚާބުކުރި ދާއިރާތަކުގެ ރައްޔިތުން އެ މެންބަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ 

އެ މެންބަރުްނގެ ަފރްދީ އަދި ޒާތީ ަމޞްލަޙަތު އެއްކިާބކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ، އަސާސާއި ފިކުރަށް އިޙްތިާރްމކޮށް

ންމު މަްޞލަޙަތަށް އިސްކަންދީ، އެ ދާއިރާތަކުގެ ރައްޔިތުން ތަމްޘީލުކުރުން މަތީގައި ދެމިތިބޭ ބަޔަކަށް ވުމަކީ ޢާ

ދުސްތޫރީ ގޮތުން އެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެްނވާ ކަެމއްކަމާއި ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހެގ އިންތިޚާބުގައި ވަކި 

ރިމަތިލައި، އެ ޕާޓީގެ ސިޔާސީ މެނިފެސްޓޯ އާއި، އެ ޕާޓީގެ ސިޔާސީ ފިކުުރ ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓުގައި އިންތިޚާބަށް ކު

ދު ރައްޔިުތންނަށް ވުމުން، އެ ަޢހްކުރިއަުރވައި، އެ ފިުކރަށް  އިޙްތިރާމުކުރުންމަތީ ދެިމހުްނނާނެ ކަމުގެ 

ބަރަކު އެ ޕާޓީއެއްގެ އަސާސްގެ މަްއޗަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކޮށްދޭ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކު، އެ މެން

ތަފާތު ނޭދެވޭ ުނފޫޒުަގއި ެޖހިެގން ބަދަލުުކރުމަކީ މިޒަމާުނގެ ޑިމޮކްރަސީތަުކގައި ، ނަމުގައި ިއންތިޚާބުވި ޕާޓީ

ބަލައިގަންނަ ޕްރެކްޓިސްެއއް ނޫންކަމާއި އަދި ިދވެިހރާއްޭޖގަިއ "އެންޓި ޑިފެކްޝަްނ" ޤާޫނނެއް ފާސްވެ އެއަްށ 

ރައްިޔތުންގެ މަޖިީލހުގެ މެންބަރަކު އެ މެންބަރަކު ނިސްބަތްވާ ިސޔާސީ ޕާޓީން ވަކިވާ ، ޢަމަުލކުރަން ފެށެންދެން 

ނޑައަޅައި ދިނުމަްށ ، ޙާލަތުގައި އެ މެންބަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހގެ މެންބަުރކަމުންވެސް ވަިކވާނެކަމަށް ކަ

ޙައްލެްއ ދިނުމަކީ ކޮްނމެހެްނ  ދައުލަތުގެ ބަންާޑރަނައިބުގެ ފަރާތުން އެިދފައި އޮންނަ އޮތުމަށް ޤަާޟއީ

ޟަރޫރަތްތެރި ަކމެއްކަން ފާަހގަކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަިޖީލުހގެ މެމްބަރުަކމަށް ސިޔާސީ ާޕޓީއެއްގެ ޓިކެޓުގައި 

ވާދަކޮށްގެން އިންތިޚާބުވި ޕާޓީގެ މެމްބަރުކަމުން ވަިކކުރުާމއި،  ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުަކމަްށ 

އްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކޮށްގެން އިންތިޚާބުވި ޕާޓީގެ މެމްބަރުކަމުން އަމިްއލަައށް ވަކިވުމާއި، ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެ
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ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީުހގެ ެމމްބަުރކަމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޓިެކޓުގައި ވާދަކޮށްގެން އިންތިޚާބުވި ޕާޓީ ނޫން އެހެން 

ރެ ޙާލަތެްއ މި ަޤޟިއްޔާަގއި ޙުކުމްުކާރ ތާރީޚުން ފެށިގެން މެމްބަރަކަށްުވމާއި، މި ތިން ޙާލަތުންކު އެއްގެޕާޓީ

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރަކަށް މެދުވެިރވެއްޖެަނމަ، ެއ މެންބަރަކު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަކުން އެ މެންބަރަުކ 

ންގެ މަިޖލީހަށް ވަކިކޮށްފިކަމަށް ުނވަތަ ވަކިެވްއޖެކަމަށް ިއލެކްޝަްނސް ޮކމިަޝނުގެ ަފރާތުން ރަްސމީކޮށް ަރްއޔިތު

އަންގާ ދުވަހުން ފެށިެގން، އެ މެންބަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ މެންބަރުަކމުން ވަކިވާނެކަމަްށ 

ނޑައަޅައިަފއިވެެއވެ.  ކަ
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ވަނަ އަހަރު ނެރެވުނު އަމުރު، ސަރކިއުލަރ، އުޞޫލު، ޤަވާޢިދު އަދި  2017
 ޢާއްމު ސިޓީ 

ވަނަ އަހަރުެވސް ޢަުދލު އިންާޞފު ޤާިއުމކުރުމުގެ  2017އެހެނިހެން ައހަރުތަކެކޭ އެްއަފދައިން 

ޢަުދލު އިންޞާފު ޤާިއމުކުުރމުެގ ، ބާރުން އަދާކުރަްނޖެހޭ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް އޭގެ އެްނމެ ފުިރހަމަގޮތުގައި އަދާކޮށް

ްނގެ މަްޞލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދީ ހަމަަހމަކަމާެއކު ަޢދުުލ ންމު ފަުރދުޢާއިޘިއްަޔތުން ޤައުމުގެ ޙައެންމެ އިްސފަރާތުގެ 

އިންޞާފު ލިބުން ކަށަވަރުުކރުމަށްޓަކައި، ހަދަންެޖހޭ ަޤވާޢިދުތަކާއި ޤާނޫނީ އުޫޞުލތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

ނޑައަޅާފަިއވެއެވެ. މިގޮތުްނ  އަމުރެްއ  12ވަނަ އަހަުރ ބެލެނިވެިރކަމުގެ އިޚްތިޞާްޞެގ ދަށުން  2017ކަ

 ޢާްއމު ސިޓީ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުން ނެރެފަިއވެއެވެ. 01 ވިަފއިވެއެެވ. އަދި ނެރެ

ދިވެިހރާއްޭޖގެ ަޝރުީޢ ދާިއރާ ހަުރދަނާކޮށް، ަޢދުުލ ިއންޞާފު ޤާިއމުކުރުުމގެ ަމަސއްކަތް 

އިން އަދާުކރާންެޖހޭ އަވަސްކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ޙަްއޤުތަކާއި މަްޞލަޙަތުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޝަރުޢީ ާދއިރާ

ވަނަ އަހަރުވެސް ުސޕްރީމް ކޯޓުންވަނީ ގިނަ  2017، ޤަޟާއީ ޒިްނމާތައް އެންމެ ފުިރހަމަ ގޮތުގައި އަދާުކރުމަށްޓަކައި 

 ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަިއފައެވެ. ެއޮގތުން އެޅިފައިވާ ުމހިއްމު ިފޔަަވޅުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިަފިއ އެވަނީއެވެ.

 ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދިނުން ނާފީ ތިއު އިސް 
ދިވެިހރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓަށް ހުަށހެޅޭ މައްަސލަތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މައްސަަލއެއް މަުއޫޟީޢ ގޮތުން ބަލައި ގޮތެއް 

ނޑައެޅުމުގެ ކުިރން އެ މަްއސަލައަކީ އެ ކޯޓަށް ބަލައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ެދވެން އޮތް މައްސަލައެއްތޯ ބަލާިއރު، އެ  ކަ

އިކޯޓުން ބަލަިއގަތުމުގެ ހުއްަދދެވެން ނެތް ަމއްސަލަެއއްކަމަށް ނިންމާ ނިްނމުންތައް ދިވެިހރާއްޭޖގެ މައްަސލައަކީ ހަ

މައުޫޟޢީ ގޮތުން ފަިއަޞލާ ކުރަންޖެހޭ މައްަސލައެްއ  ،އެ ަމއްސަލަައކީ ހައިކޯޓުން ބަަލއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައި 

ނޑައަޅައި، ހައިކޯޓަށް ތަޙުވީލުކުރުމުން، ކު ނިޑޔާރުން ކަމަށް ކަ ރިން އެ މައްަސލަ ބަލައިނުގަތުމަށް ތާއީދުކޮށްފައިވާ ފަ

ދިެވހިރާްއޖޭގެ ުސޕްރީމް ކޯޓުން ބުނެވިދިޔަ ، ރުެވރިވާކަން ެއނގިފައިވާތީޢުޛުއެ މައްަސލައެއް މަުއޟޫޢީ ގޮުތން ބެލުމަށް 

މަށް ނިްނމި އިުޖރާއާތު ބާޠިލުކަމަްށ ގޮތަށް މައްސަލަ މަުއޟޫޢީ ގޮތުން ބެލުމަށްޓަކައި ފޮުނވަނީ، ަމއްސަލަ ަބލައި ނުގަތު

ނޑައަޅައި ަކމަށްވާތީ ނޑިޔާރަުކ ، ކަ ިދވެިހރާއްޖޭެގ ސުޕްީރމް ކޯޓުން ާބޠިލުކުރި، ަހއިކޯޓުގެ ެއ އިުޖރާއާތުގައި ފަ

ނޑިޔާރަކު މަުއޟޫޢީ ގޮތުން އެ މަްއސަލަ ބަލައި ފަިއޞަލާުކރުމަށް  ބައިވެރިވެ ރައުޔު ދީފައި އޮުތމަކީ، އެ ފަ



 
 

79 ގެ 39    ޞަފްޙާ  
 

ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

ނޑައަޅައި، ެއގޮތުގެމަތިްނ ޢަަމލުކުަރމުން ގެްނދިއުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަންބަރު  ހުރަްސއެޅޭ ސަބަބެއް ނޫންަކަމށް ކަ

 ޢާއްމު ސިޓީއިން ެއންގުނެވެ.  2017/01
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 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ކޯޓު އަމުރުތައް  2017
ނެރެފަިއވެއެވެ. މިގޮތުން ސުްޕރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިާވ  ކޯޓު އަމުރު  12ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީްމ ކޯޓުން  2017

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

ަހމަތަކާިއ ވަނަ ައހަުރ ނެރެވުނު ކޯޓު ައމުރުތަކުްނ އެކަށައަޅައިފަިއވާ ާފހަގަ ޮކށްލެވޭ ބައެއް  2017އެވަނީ 

 އުޞޫލުތަެކވެ.  

ިމ ތާރީޚުގައި ސުޕްރީްމ ކޯޓުްނ ނެރުނު ނަންބަރު  2017ފެބްރުަވރީ  01/  1438ލްޫއލާ ޖުމާދަ  04 .1

2017/SC-SJ/01  ު56ކޯޓު އަމުރުގައި، ގދ. މެޖިސްޓްރޭްޓ ކޯޓުން އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރ/Q4C/2016 

ށް އެ ކޯޓުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަސބަބުތަކަކީ މަޤުބޫލު ޤަޟިއްާޔއިން ކޮށްފަިއވާ ޙުކުްމ ތަންފީޛުކުރެވެން ނެތްކަމަ

ސަބަބުތަކެއް ނޫންކަމަށްވާތީ، އެ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ ކޯޓުން އަޅާފައިވާ އެންެމހައި ފިަޔވަޅުތަކަީކ 

ނޑައަޅައި، ޙަވާާލދެވުނު ގދ. މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންަބުރ   Q4C/2016/56ބާޠިލު ފިޔަވަޅުތަކެއްކަމަށް ކަ

ޤަޟިއްާޔގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުުކުރމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ލަސްުނކޮށް އަޅަމުން ގެްނިދއުމަށާއި އަދި އެ 

ގަޑިިއރު ތެރޭގައި ިދވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީްމ ކޯޓަށް އެންގުމަށް  48ޤަޟިއްާޔގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުުކެރވެމުންދާކަން 

 އެވެ.ގދ. މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އަންގާފައިވެ 

ްއގައި އެއް މަްރޙަލާއެއްގެ ދެކޯޓަކުން ަޝރީޢަްތކުރުމަކީ ޝަީރޢަތްކުރުމުަގއި ަޢމަލުކުަރމުންދާ ޢާންުމ ޢެއެއް މަުއޟޫ .2

ތުގެ ޟާނަޙަރިވެވުނު ެދފަރާތުގެ ަދރީންގެ އުޞޫލާ ޚިާލފުކަމަކަށް ވާތީާއއި، ވަރި ސާބިތުވުމުން މެނުވީ ވަ

ގަިއ ޢަމަލުުކރެވެމުްނދާ ތުގެ މައްަސލަތަކުގެންދިުއމަކީ ޙަޟާނަ ނެ ކުރިއަށްމައްަސލައެއް ކޯޓަކަށް ބަލަިއގަ

ނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އައިޖުރާ ޤަޟިއްާޔއިން  P7C/2016/20ތާ ޚިލާފުަކމެއްަކމަކަށްާވތީ، ގއ.ކޮ

ނޑޭ، ބިރިކިސަްނޑާގޭ މުޙައްމަދު ޒުަހއިުރ  ޏ.ފުވަްއމުލަކު، ާމލެގަން. ބުެރވިމާގެ، ާޝހުޒާާދގެ މައްޗަށް ގއ.ކޮ

ތުގެ މަްއސަލަ އެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއަވނީ މުޙައްމަދު ޒުަހއިރުާއއި ޝާހުާޒދާއާ ެދމީހުްނ ނަހުށަހަޅާފަިއވާ ޙަޟާ

ޅިފައިވާ ރަސްީމ ލިޔުންތަުކން އެނގެން އޮންނާތީ، ގއ.ޮކނޑޭ މެިޖސްޓްރޭޓް ކާވެނީގެ މަތީަގއި ތިބެކަން ުހށަހެ

ަޤޟިއްޔާއިން އަކީ، އެ ޯކޓުން ބަލައިގަނެ ުކރިއަށް ގެްނެދވޭނެ މަްއސަލަައކަށް  P7C/2016/20ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ރު ގައި ސުޕްރީްމ ކޯޓުްނ ނެރުނު ނަންބަ 2017ފެބްރުަވރީ  09/  1438ޖުާމދަްލއޫލާ  12ނުވާތީ، 

2017/SC-SJ/02 .ެކޯޓު އަމުރުން، އެ ަޤޟިއްޔާ ބާޠިލްކުރެުވނެވ 
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މި ތާީރޚްގައި ނެރުނު ސުޕްީރމް ކޯޓުްނ ނެރުނު ނަންބަރު  2017ފެބްރުވަރީ  16/  1438ޖުމާަދލްޫއލާ  19 .3

2017/SC-SJ/03  ު707ކޯޓު އަމުރުން، ސިިވލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރ/Cv-C/2017  ިަޤޟިއްޔާއިން "ދިެވހ

ރިން ޓެކްޮނލޮޖީ މޯލްޑިްވސް ޕްރަިއވެޓް ިލމިޓެްޑއާ ދެެމދު ސޮއިކޮށްފަިއވާ ވ. ބޮޑުމޮހޮރާ، ޓޫިރސްޓް ސަރުކާާރއި މެ 

ވަނަ  8ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީުކރުމަށް ޙަވާލުކުރުުމގެ ޝަރުުޠތަކަށް އެއްބަސްވާކަމުގެ އެގްީރމެންޓްގެ 

)ހަތެްއ( ދުވަުހގެ ތޭރޭގަިއ  7އިން ފެށިެގން  2017ީރ ފެްބރުވަ 16މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެްއބަސްވުމުގަިއ 

 SC-L-J/01/2017ސޮއިކުުރމަށް" ކޮށްފަިއވާ ުޙކުމަކީ ިދވެހިާރއްޖޭެގ ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަުރ 

ނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް ކޮްށފައިވާ ޙުކުމަކަށްވާތީ،  އިސްތިއުނާފުުކރުމުގެ ހުއްަދއަށް އެދޭ މައްަސލަ ނިންމި ގޮާތ ކަ

 ޤަޟިއްާޔގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރެވުެނވެ. Cv-C/2017/707ޓުގެ ނަންަބރު ސިވިލް ކޯ

 SC-SJ/05/2017މި ތާރީޚުގަިއ ސުްޕރީމް ކޯޓުން ެނރުނު ނަންބަރު  2017އޭޕްީރލް  12 / 1438ރަޖަބު  15 .4

ކޯޓު އަމުުރގައި، ހދ. ކުޅުދުްއފުށި / ވެްއލަވަތީެގ ޒީނަތު ުމޙައްމަދު، ރ. އިނގުރަިއދޫ / ގުލްބަކާގެ ަޙސަްނ 

ސާމިރުާއ ކާވެނިުކރުމަށް ބޭނުްނވާ ަވލީ ދިުނމަށް ޒީނަތު މުޙަްއމަދުެގ ބައްޕަ ނަްފސާނީ ގޮތުްނނާއި ބުއްދީެގ ގޮތުްނ 

ިކމުގެ ވަީލަގއި ކޮށްދޭންެޖހޭ ކާވެްނޏެއްަކމަށް، ޅ. ނައިަފރު ނުކުޅެދުންތެރިވެެގންވާތީ، ިމ ކާވެންޏަކީ ޙާ

ޤަިޟއްޔާިއން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ، ސުޕްރީްމ ކޯޓުން ނެރެފަިއވާ  G2C/2017/69މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންަބރު 

ަވަނ  17ެގ ވަަނ އިްޞލާޙު ގެނައުުމގެ ަޤވާިޢދު" ގެ ދަށުން "ޢާިއލާއާބެހޭ ޤަވާިޢދު"  3"ޢާިއލާއާބެހޭ ޤަާވޢިދަށް 

 G2C/2017/69ޚިލާފަށްކަމަށްވާތީ، ޅ. ނައިފަުރ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ްޞލާޙާމާއްދާއަށް ގެނެވުނު އި 

ވަނަ އިްޞލާޙު ގެނަުއމުގެ ޤަާވޢިުދ" ެގ ދަށުން "ާޢއިާލއާބެހޭ  3ޤަޟިއްާޔ ބާޠިލުކޮށް، "ޢާއިާލާއބެހޭ ޤަާވޢިދަށް 

ލާޙުގައިވާ ޮގތުގެމަތިން މި ކާވެނީގެ ަވލީގެ ކަންކަން ޤަާވޢިދުްނ ޞް ވުނު އިވަނަ ާމއްދާައށް ގެނެ 17ޤަވާިޢދު" ގެ 

 ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް އެޅުމަްށ އަމުރުކުެރވުނެވެ. ޅ. ނައިފަރު، ހަމަޖަްއސަިއދިނުމަށްޓަކައި

 SC-SJ/06/2017މި ތާރީޚުގަިއ ސުްޕރީމް ކޯޓުން ެނރުނު ނަންބަުރ  2017މޭ  30/  1438ން ޟާރަމަ  04 .5

ުމލަކަތޮޅު މަޑުއްވަީރ ކައުްނސިްލ  ކޯޓު އަމުުރގައި، ގ. ޒަމްނާ، މާލެ، ޢަބްުދލްވަްއހާބް އިްސމާޢީްލގެ ަފރާތުން

ާވގެ މަްއސަލަިއަގއި، މ. މަޑުއްަވރީ ތާރީޚް ކަށަވަރުުކރުމުގެ ަދޢު އިދާރާގެ މައްޗަށް ހުށަހަާޅފަިއވާ، އުފަން

 ޤަިޟއްޔާއިން އެ މަްއސަަލއިގެ ޝަީރޢަތް ހިންގައި  K9C/2016/07ކޯޓުގެ ނަންަބރު  މެޖިސްޓްރޭޓް

ނޑައެޅިފައިާވ  ނިންމާފަިއވަނީ ޝަުރޢީ މިބާަވތުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި، ޝަީރޢަތްކުރުމުަގއި ޢަަމލުކުރުަމށް ކަ
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ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

ޚިލާފަށްަކަމށްވާތީ، މުލަކަތޮޅު މަޑުްއވަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުެގ  ތަކާއި އުޫޞލުތަކާޝަުރޢީ އަިދ ޤާނޫނީ އިޖުާރއާތު

 ބާޠިލްކޮށް، މުލަކަތޮޅު މަޑުއްވަރީ މެޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓުން މި މައްސަލަިއގެ ޤަޟިއްޔާ K9C/2016/07ނަންބަރު 

ަސލަ އަލުން ބެލުމަށް މުލަކަތޮުޅ މައް މައުޫޟޢާެމދު ފަިއޞަލާުކރަނިިވ ޙުކުމެއްކޮށް، މައްސަލަ ނިްނުމމަށްޓަކައި މި

 މަޑުއްވަރީ މެޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓަށް އެންގުނެވެ.

 SC-SJ/07/2017މި ތާރީޚުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ނަންބަރު  2017ޖޫން  02 / 1438 ރަމަޟާން 07 .6

 P2C/2017/109 ކޯޓު އަމުރުން،  ުހވަުދ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ިވލިނިގލީ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 P2C/2013/144ކޯޓުގެ ނަންބަުރ  ޤަޟިއްާޔއިން ެއ ކޯޓުން ަބލަމުންާދ މަްއސަަލއަކީ ީމގެ ކުރިން އެ

ޚިޔާނާތްތެރިވުމުެގ  ފާ މުޙައްމަުދގެ މައްޗަށް ަދޢުވާކުރާ ޠަުމޞް ޤަޟިއްާޔގައި ަދއުލަތުން ގއ.ވިލިނިގލި/ްގރިންގެ

  B/P2C/2013/01-196ޖެނެަރލްގެ އޮީފހުގެ ނަންބަރު  ޓަރކުށުގެ ދަޢުވާ އަނބުރާ ފޮނުވަިއދިނުމަށް ޕްރޮސިކިއު

އެިދފައިވާތީ އެ މަްއސަލަ އިތުރަށް ުކރިއަށް ގެންެދވޭނެ ަޝރުޢީ ައިދ  ސިޓީއިން ެއ ކޯޓުގައި( 18.11.2013)

ނާުފ ަމއްަސލައަކީ ިއސްތިއު ަހމައެއް ނެތްކަމަށް ަކނޑައަޅައި ޙުކުމް ކޮށްަފއިވާ ަމއްސަލަައކަށްވާތީއާއި އެ ޤާނޫނީ

ކުރެިވފައިާވ މައްސަލައަކަށްުނވާތީ ދެން އެ މައްސަލަެބލުމުެގ  މުއްދަތު ހަމަެވގެން ދިޔައިުރެވސް އިސްތިއުނާފު

ތިއުނާުފގެ އިސް އިޚްތިާޞޞެއް ދަުށ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކަށް ލިބިގެްނ ނުވާނެތީ އާއި އަދި އެ ޙުކުމަކީ އެއްވެސް

ނޑައެޅި ނިޔާގެ ާބރު މުއްދަތު ނިމި ިނހާއީ ލިބިފަިއވާ ޙުކުމަކަށްވާތީ އާއި ގއ.ިވލިނިގލީ  ޙުކުަމކަށްވެ ކަ

ންދަނީ ބަލަމުން ގެ ޤަޟިއްާޔއިން އެ މަްއސަލަ  P2C/2017/109  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންަބރު

ލާފަށް ކަމަށްވާތީ، އުޫޞލުތަާކ ޚި އިއިޖުރާއާތުތަކާ ތްކުރުމުަގއި ޢަަމލުކުަރުމން އަންނަ ޝަރުޢީ ައދި ޤާޫނނީޢަޝަރީ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  22ދިވެިހރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގެ ) 22/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤަޟިއްޔާެއއްކަމަށް  ޤަޟިއްާޔއަކީ ބާޠިލް P2C/2017/109ގއ. ވިލިނގިލީ މެިޖސްޓްރޭްޓ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި ގއ. ވިލިނގިީލ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯ ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިެގްނ  P2C/2017/109 ޓުގެ ނަންބަރުކަ

ނޑަެއޅުނެވެ. އަޅައިފަިއވާ އެންެމހައި ފިޔަވަުޅތަކާއި  އިޖުރާއާތުތަކަކީ ބާޠިލް އިޖުރާއާތުތަކެއް ކަމަށް ކަ

 SC-SJ/08/2017މި ތާރީޚުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ނަންަބރު  2017ޫޖން  05 / 1438 ރަަމޟާން 10 .7

ނޑޭ ކައުންސިލް ިއދާރާގެ ނަުމގައި ކޯޓު އަމުރުގައި ބޭންކް އޮފް ޯމލްޑިވްސް ޕްަރއިވެްޓ  ުހވަދުއަތޮޅު ުއތުރުބުރީ ކޮ

ފަރާތުން  ޢާންމު މަޞްލަޙަތާ ގުުޅންހުރި އެކައުންޓަކަށްވާތީ، ޢަީލ ނާޞިރުގެ ލިމިޓެޑްގައި ހުުޅވާފަިއވާ އެކަުއންޓަކީ
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ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

ނޑޭ ކައުންސިލް އިާދރާގެ   P7C/2016/21ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ަމއްޗަށް، އެހުވަުދއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮ

ނޑޭ ޤަޟިއްާޔއިން ހުށަހަާޅފައިވާ ޙުކުމް  ތަންފީޒުކުރުުމގެ މަްއސަލައާ ގުިޅގެން، ހުަވދުއަތޮުޅ އުތުރުބުރީ ކޮ

ެއއްވެސް ބްާރްނޗެއްގައި އެަކއުންޓެއް  ކައުންސިލް އިާދރާގެ ނަުމގައި ބޭންކް އޮފް ޯމލްޑިވްސް ޕަބްިލކް ލިމިޓެޑްގެ

ތަފްޞީލް ގއ. ޮކނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އެންގުމަށާއި، އަިދ  ވާފަިއވާނަމަ، އެ ެއކައުްނޓްތަކުގެހުޅު

ނޑޭ  ޢަަމލުކުާރނެ ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެްނ އެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުުރމަށް ގއ. އެކައުންޓްތަކާ މެދު ކޮ

ގާ ކުރި ައމުރަކީ، އޭގެ ސަބުބުން އެ އަމުރުގެ ދަށުން އަން P7C-C/2017/01މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައި ދައުލަތުގެ އިދާރާެއއްގެ ިހންގުން ހުއްޓުމަކަށް އިދާރާއިން ޢާްނމުންނަށް ދެުމންދާ

ނޑޭ ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުެގ ނަންބަރު  ބާޠިލް  އަމުރަކީ  P7C-C/2017/01އަތުވެދާނެ ައމުރަކަށްވާތީ، ގއ. ކޮ

ނޑަ  އަޅާަފއިވެެއވެ.އަމުރެއްަކމަށް ކަ

 SC-SJ/09/2017މި ތާރީޚުގައި ނެުރނު ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ނަންބަރު  2017ުޖލައި  16 / 1438ޝަްއވާލް  22 .8

ނިންމުންތަްއ އޮޅުާވލެވޭގޮތަށް ނުވަަތ  ކޯޓު އަމުރުން، ޝަީރޢަތަށް ނުފޫޒު ޯފރުވޭގޮތަށް އަިދ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ

 ްނދާކަންމުގެ ވަީސލަތްތަކުގައި ޝާއިުޢކުރަމުގައި ބަޔާންދިނުާމިއ މީޑީއާކަންކަ އެފަދަ ނިޔަތެއްގައި ޝަީރޢަތާުގޅޭ

ޢަަމލެއް އެއްވެްސ ފަރާތަކުްނ  ފާހަގަުކރެިވފައިވާތީ، ެއފަަދ ަކންކަމަކީ މަާނކަމެއްަކމަށްވާތީ، އެފަަދ އެްއވެސް

 ފިަޔވަޅުތަާކއި ކޯޓުގެ ޙުރުމަތްަފރާތްތަކާމެދު ޤާނޫީނގޮތުން އަޅަންޖެހޭ  ނުކުރުމަށާއި އެަފދަ ަޢމަލުތަްއ ހިންގާ

ިއސްތިސްތާނެއެއްނެތި  ރައްކާތެރިކުުރމާބެހޭ ަޤވާިޢުދގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެއްެވސް

 އަޅަމުންގެްނދާނެކަމަށް އެންގުެނވެ.

 SC-SJ/10/2017 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ނެުރނު މި ތާރީޚުގައި 2017 ޮއަގސްޓް 09 / 1438ދާ ޢިޤަ ޛުލް 17 .9

ޤަިޟއްޔާގެ ަމއުޫޟޢުއަީކ، ސިވިލް ކޯޓުެގ  Cv-C/2017/453ކޯޓު އަމުރުގައި، ސިިވލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 HC-A/201/2014ޤަޟިއްޔާާއއި ދިވެިހރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  Cv-C/2013/1451ނަންބަރު 

މަުއޟޫޢުަކމަށްވާތީ،  ޤަޟިއްާޔގެ  SC-A/17/2016ޤަޟިއްާޔއާއި ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަންބަރު 

ަޤޟިއްޔާައކީ އެ ކޯޓުން ުކރިއަށް ގެްނދެވޭނެ ޤަިޟއްޔާއެްއ  Cv-C/2017/453ސިވިްލ ކޯޓުގެ ނަންބަުރ 

ނޑައަޅާަފއިވެއެެވ.  ނޫންކަމަށް ކަ
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 SC-SJ/11/2017ަގއި ނެުރނު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  2017އޮގަސްޓް  29/  1438ދާ ޢިޤަ ޛުލް 07 .10

ގެންވާ އަވަސްމިެނއްގައި ަޢދުލު އިްނޞާފު ލިބިދިނުން ކަށަވަުރކުުރމަށްޓަކައި، ކޯޓުތަކަށް އެކަށީ ،ކޯޓު އަމުރުގައ

 ހުށަހެޅޭ މައްަސލަތައް ނިންމޭ ޢަދަާދއި ހަުލވިމިން ބަލައި ނުިނމި ގިނަ ދުވަްސވެފަިއވާ މައްަސލަތައް އެކަށީގެންވާ 

ނޑިޔާރުން، އެ  އަވަސް މިނެއްގަިއ ނިންމުުމގެ  މަުޤޞަދުަގއި، ހަިއކޯޓު/ ދެކުުނ ގޮތްޕަށް ހަމަޖަްއސާފަިއވާ ތިން ފަ

ނޑިޔާރުން ހަަމޖައްާސފައިާވ ހައިކޯޓުގެ ގޮތްޕަށް ހުށަހެޅި ހިނގަމުްނދާ ަމއްަސލަތައް ބަލައި ނިންުމމަްށ  ފަ

ްނ ތިންމަސް ދުވަހުެގ ވާ އަންގާރަ ދުަވހުން ފެށިގެ 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2017ހުރަސްނޭޅޭނޭ ގޮތެްއގެމަތިން، 

 2017 ހަިއޯކޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްަސއި، ބުނެވިދިޔަ އުޞޫުލގެ މަތިން، މުއްދަތަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ނޑިޔާރުންނަށް  ވަނަ އަހަުރގެ ނިޔަލަށް ނިންަމންޖެހޭ މަްއސަލަތައް ބަަލއި ިނންމުމަށް ހައިކޯޓުގެ އެްނމެަހިއ ފަ

އިދާރީގޮތުން ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެްޑމިނިސްޓްޭރޝަނުްނ  ުގޅިގެންއަންގައި، މި އެންގުމާ 

 އެ ޑިޕާޓްމަންޓުންކުރަމުން ގެްނދިއުމަށް އަންާގފައިެވއެވެ.، ކަންތައްތައް ހަމަޖަްއސަންެޖހޭ

 ގައި މި ތާރީޚުގައި ެނރުނު ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2017އޮކްޓޫބަރު  19/  1439މުޙައްރަްމ  29 .11

2017/SC-SJ/12  ިމުްނ ސ. މަރަޫދފޭދޫ، ކޯޓު އަމުރުގައި، ސ. މަރަޫދފޭދޫ، ފަާހގޭގެ އުތުރުން އޮތް ހުސްބ

އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެއް ދިުނމަށްފަހު ބަދަުލދިނުމެއްނެތި، ޚަދީާޖ ޒާހިރުގެ ކިބައިްނ  5000ދީޖާ ޒާިހރަށް ޚަލިލީާމގެ، 

)ދިހައެއް(  10ން، މި އަމުރުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗާ ގުޅޭގޮތު  5000ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ، 

ދުވަުހގެ ތެރޭގައި ސ. މަަރދޫޭފދޫ މެޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓަށް މައްަސލަ ހުށަހަޅަިއފިނަމަ، އެ ަމއްަސލަ ބަލައިގަނެ، ސ. 

މަރަޫދފޭދޫ މެޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓުގެ އަްޞލީ އިޚްތިާޞޞްެގ ދަށުން ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަްށ  ސ. ަމރަޫދފޭޫދ 

 ރޭޓް ކޯޓަށް އަންގާަފިއވެއެވެ. މެޖިސްޓް
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 އްޞަ ބައްދަލުވުންތައް ޚާ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ވަފުދުތަކާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުންތައް 

 އޮފް  ސްޓްރެންތަނިންގ ފޯރ ޕްޭލން މާސްޓަރ ނޭޝަނަލް .1

 ހޯދުުމގެ  މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ އެކުލަވާުލމަށްޓަކައި  ގަވަރނެްނސް

ކޮންސްޓިޓިއުޝަަނލް އެންޑް ޕަބްލިކް އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަްނ  ގޮތުން

ދިވެިހ ރިވިއުގެ ަނމުގައި ިދރާސާ މަޝްޫރޢުއެއް ހިންގުމަށްޓަކަިއ 

ސިންަގޕޫރުގެ މޭންޖްމަންޓް ޔުނިވަރިސޓީގެ އެސޯސިއޭޓް ރާއްެޖއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި،  ސަރުކާުރގެ ދަުޢވަތަކަށް،

ނޑިޔާރު އޮނަރަަބލް ައލްއުސްތާޛު ޢަބްދު  ،ޕްރޮފެސަރ ޮއފް ލޯ هللا ޕްޮރެފސަރ ޔޫ ޖީން ތަން އާ އުްއތަމަ ފަ

                                ސަޢީދު ބަްއދަލުުކރެއްިވއެވެ.
 

ނޑައަޅުއްވާަފއި ހުންނަާވ ސަފީރު  .2 އިންޑިއާއިން ދިެވހިރާްއޖެއަްށ ކަ

ނޑި މރ. އަކިޭލޝް ޔާުރ މިްޝރާާއ ދިވެހިރާްއޖޭގެ އުއްތަމަ ފަ

 ސަީޢދު ބައްދަލުުކރެއްިވއެވެ. هللا އޮނަރަބަލް ައލްއުސްތާޛު ޢަބްދު 

ނޑައަޅުއްާވފައި ހުންނަވާ  ދިެވހިރާްއޖެައށް އޮސްޓްރޭިލއާއިން .3  ސަީފރު ކަ

އާ ދިެވހިރާއްޭޖގެ  ަހޗަސަން  ބްރައިސަސް ިމސްޓަރ އެކްެސލެންސީ ހިޒް

ނޑިާޔރު އޮަނަރބަލް އަލްުއސްތާޛު ޢަބްދު ސަީޢދު هللا އުއްތަމަ ފަ

އޮސްޓްޭރލިއާ އެމްބަސީގެ  ބަްއދަލުުވމުގައިމި  ބައްދަލުުކރެއްވިެއވެ.

 ސެކްރެޓަރީ މރ. ނިކޮަލސް ބަރނެޓް ވެސް ބައިވެިރވެ ވަޑަިއގެންނެވިއެވެ.

ރެްއިވ ވަފްދުެގ ލެކްިސސް ނެކްސިްސގެ ފަާރތުން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކު .4

ނޑިާޔރު އޮނަރަބަލް ައލްުއސްތާޛު ޢަބްދު هللا ބޭފުޅުންނާ އުއްތަމަ ފަ

ސަޢީދު ބައްަދލުކުެރއްވިއެވެ. މިބައްދަުލވުމުަގއި ލެކްިސސް ނެކްސިސްެގ 

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްަޓރ ގަިއތްރީ ރަމާންގެ އިތުރުން ލެކްިސސް 
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ޮމތީ ފެރްނާންޑޭޒްއާ ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ރަޖިސްޓްަރރ ނެކްސިސްެގ ލީަގލް އެޑިަޓރ ިނޝާ ޕަރަން ާއއި މެޭނޖަރ ޓި

 މަރްޔަމް ޝަްމޢާ އިސްާމޢީްލއާިއ ލީގަލް ޮއފިަސރ ފާޠިމަތު ޔުްމނާ ބައިވެރިވެ ވަޑަިއގެންނެިވއެެވ.

ގެ ެމމޮރަންަޑމް އޮފް  2017ޝަުރޢީ ދާއިާރގެ ޖުޑީަޝލް އަހަރު  .5

ޑަިއގެންނެިވ އެގްރީމެންޓް )އެމް.އޯ.އޭ( ގަިއ ސޮއިކުރެްއވުމަށްޓަކައި ވަ

އިންޓަރނޭޝަަނލް އިްސލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ެމޭލޝިއާެގ ޑީން 

ޕްރޮފެސަރ ޑާޓޯ' ސްރީ ޑރ.އަޝްަގރު ޢަލީ ބިން ޢަލީ ުމޙައްމަުދ 

ނޑިާޔރަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރާތެއްކުރެްއވެވިެއވެ.  އުއްތަމަ ފަ

 ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ފައިނޭްނޝަލް އެއިޑްގެ ދަށުން ޖިނާއީ އިުޖރާއަތުގެ  .6

ޤާނޫނާއި ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްުވނު "ޓްރެއިންގ އޮފް ްޓރެިއނަރސް 

ސެމިނަރ އޮން ޕީަނލް ކޯުޑ" ނަމުގައި ބޭްއވުނު ސެިމނަރގަިއ 

ތަމްރީނު ދިނުމަށް ވަޑައިގެްނނެވި  އީ.ޔޫގެ އިންޓަރނޭޝަނަްލ 

ކްރިމިަނލް ަޖޖް މރ.ެމލްކޮްމ ހަާވރޑް ސިމަންްސ ިދވެިހރާއްޖޭެގ 

ނޑިާޔރުގެ އަ ިރަހށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވެިވއެވެ. މި ބަްއދަުލުވމުގައި ޖުީޑޝަލް އުއްތަމަ ފަ

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ައްލފާިޟްލ ޙަސަން ސަޢީދު ޙުަސއިން ެވސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންެނވިެއވެ.

ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖުޑީަޝލް އެކަަޑމީގެ ދަޢުވަތަކަށް، "ޓްރެއިނިްނގް  .7

ން ކޮމާަޝލް ޯލ" ގެ ނަުމަގއި އޮފް ޓްރައިނާރސް ެސމިނަރ އޮ

ކޮމާރޝަލް ލޯއާ ގުޅޭގޮުތން ދިެވހިރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ 

ނޑިޔާރުންނަށާއި ިދެވހިރާއްޭޖގެ ޝަުރޢީާދއިާރގެ  ފަ

މުވައްަޒފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެްނ ބޭއްވުނު ސެމިނަރގައި ތަމްީރނު 

 އިންޓަރޭނޝަނަލް ިއސްލާމިްކ ޔުނިާވރސިޓީ ޮއްފ މެޭލޝިޔާގެ ދެ ،ދިނުމަށް ރާްއޖެއަށް ޒިޔާރަތްުކރެއްވި

ދިެވހިރާއްޭޖގެ ުއއްތަމަ ން ހިންުގން އާިއ ޑރ.އައިމަން ަނރިމަްނ އާއި ސިޕްރޮފެސަުރންކަމަށްވާ ޑރ. ުމޙް

ނޑިޔާރު އޮަނރަބަލް ައލްއުްސތާޛު ޢަބްދު  އެވެ.އްވެވި ސަޢީދު ބަްއދަުލކުރެهللا ފަ
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 ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ވަފުދުތަކާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުންތައް  ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން 

ސޫދާނުގެ އިްސލާމިކް ިފޤްހު ކައުންިސލުެގ  ރެއްވި،ދިވެހިރާްއޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކު ދިވެހި ަސރުކާރުގެ ަދޢުވަތަކަށް  .8

ނޑިޔާރު އޮަނރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު ބައްދަލު  ސަޢީދުهللا ވަފްުދގެބޭފުޅުންނާ ދިެވހިރާްއޭޖގެ އުއްތަމަ ފަ

 ފިްޤހު އިސްާލމިކް ސޫދާނުގެ ޒިޔާރަތުގައި  . މިެއވެރެއްވިކު

 ައލް އަޙުމަދު ިޢޞާމް ޕްޮރފެސަރ ޗެއަރމަން ކައުންސިުލގެ

 އިބްާރީހމް އަްލާފޟިލް މެންބަރު  ކައުންިސލުގެ ރުއާއިއެ ބަޝީ

. ޑރ ޖެެނރަލް ސެކްރެޓަރީ ކައުންިސލްގެ އެ އަދި މުޙައްމަދާ

ނޑިާޔރުންނާ ބައްަދލުކުރެްއވެވިެއވެ.-ާރހީމް ައލް އިބް އާދަމް  ޝެއިން ދަވެލްބިތު ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުްޕީރމް ކޯޓުގެ ފަ

 

 ޙުސަިއން  މިރުޒާ ޖަސްޓިސް ީޗފް އެކްޓިންގ ބަންގްލަޭދޝްގެ .9

ނޑިޔާރު ުއއްތަމަ ދިެވހިރާްއޖޭގެ ޙައިދަރު،  އޮނަރަަބލް ފަ

 ތިރާުމގެ އިޙް އަިރހަށް ަސޢީދުގެ هللاޢަބްދު އަލްއުސްތާޛު

ގައި، ބަންގްލަޭދޝްގެ އެކްިޓންގ މިޒިޔާަރތު .ކުރެއްެއވެ ޒިޔާރަތެއް

ޗީފް ަޖސްޓިސް މިރުޒާ ުޙސައިން ޙަިއދަރު ދިެވހިރާްއޖޭެގ 

 މް ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރުންާނ ބައްދަލުކުެރއްވެިވއެވެ.ސުޕްރީ
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 ބައްދަލުވުންތައް ޚާއްޞަ ބޭއްވެވި  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކާއެކު 

އެމަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުުމގައި ޖުޑިަޝރީއާިއ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ޔުނިާވރސިޓީގެ މަސަްއކަތްތަކާ  .10

ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޤަުއމީ ޔުނިާވރސިޓީ ގުޅިގެން ކުެރވިދާނެ ަކންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުުވމާ ގުޅިގެްނ 

ރސިޓީެގ އިތުރަށް މަޝްވަރާ ޯހދަންުހިރ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލު ހޯދުމަށްޓަކައި ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޤަުއމީ ޔުނިވާ

ފަރާތުން ވަޑަިއގެންނެވި އެ ޔުނިވާރސިޓީގެ ވައިްސ ޗާްނސެލަރ ޑރ. ޢަލީ ފަވާޒް ޝަީރފްއާ އުއްތަަމ 

ނޑިޔާރު ބަްއދަުލ ކުރެްއވިއެެވ. މި ޖުޑީަޝލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޓަރ ަޙސަްނ ސަީޢދު ޙުސައިްނ  ބައްަދލުުވމުގައި، ފަ

 ަޔމް ޝަމްޢާ އިސްާމޢީލް ބަިއވެރިވެ ވަޑައިގެންނެިވއެވެ.އާއި ދިެވހިރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ޯކޓުގެ ރަޖިސްޓްާރރ މަރް

ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖިނާއީ ޢަުދލުެގ ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި މުހިންމު ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަާރކުރުމަށްޓަކައި،  .11

އްޭޖގެ ޖިނާއީ ަޢދުުލގެ ނިޒާމުގެ ްސޓޭކް ހޯލްޑާރސް މީޓިންގ އެްއ ބޭއްވުނެވެ. މި ބަްއދަލުުވމުަގއި، ދިވެިހރާ

ނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު ސަީޢުދއާއި، ދިެވހިާރއްޖޭެގ ސުޕްީރްމ ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރު هللا ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަ

ަޢލީ ޙަމީދު މުަޙއްމަދުާއއި، ހޯމް މިިނސްޓަރ އަލްާފޟިލް ައޒްލީން އަޙުަމދުާއއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛު 

ިމޝަނަރ ޮއފް ޕޮލިްސ އަޙްަމދު ަޢރީފްާއއި، ކްރިމިަނލް ކޯޓުގެ ޖެނެރަްލ އަްލއުސްތާޛާ ާޢއިަޝތު ބިޝާމްއާއި ކޮ

 އިސްާގޟީ އަްލއުސްތާޛު ޢަބްުދލް ބާރީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންެނވިއެވެ.

ޢަުދލުގެ ނިޒާުމގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ  ޢަުދލުގެ ނިޒާމާއި މަދަނީ ަޢދުުލގެ ނިޒާާމއި ޢާއިލީ ޖިނާއީ ދިވެިހރާއްޭޖގެ .12

ގުޅިގެން މަސަްއކަތް  ހަުރަދނާކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންެޖހޭ އިޞްލާޙްތައް ގެނަުއމަށްޓަކައި ތުރަށްޢަދުުލގެ ނިޒާމް އި

އެ ، މެއްބައްދަލުވު  ގެ ކުރުމަށް އުަފއްދަިއފައިވާ މަލްިޓސްޓޭކްހޯލްަޑރ ޖުީޑޝަްލ ެސކްޓަރ ލޯވ ރިޯފރމް ޮކމިޓީ

ނޑައެިޅފައިވާ ަމސައް ކަތްތަކާގުޅޭ ގޮތުން މަްޝވަރާކުުރމަށްޓަކައި، ކޮމެޓީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަ

އެޓާރނީ ޖެނެރަލް ައްލއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  މި ބައްދަލުވުުމގައި، ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި ބޭއްވުނެވެ.

ރޒް  އަނިލްއާއި ޮޕލިްސ  ޮކމިަޝނަރ އޮފްއަޒްލީން އަޙްަމދުއާއި، އަްލފާިޟލް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް ެއފެއަ

ދިވެހިާރއްޖޭެގ މް، ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާިއޝަތު ބިޝާ އަޙްަމދު ޢަީރފާއި ލް އަލްާފޟި

ނޑިާޔރުންާނ ބައްދަލުކުރެްއވެވިެއވެ. އަދި ިމ ބައްދަލުވުުމގައި، ޖުޑީަޝލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ޓްރާރ އަްލއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ަޝމްާޢ އަލްާފޟިލް ޙަސަން ަސޢީދު ޙުސައިންއާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ރަޖިސް

 ިތކާ އިބްރާހީމް ބައިެވރިވެ ވަަޑިއގެންނެވިއެވެ.ކޯުޓގެ ޑިރެކްޓަރ ައލްާފޟިލާ އާ އިސްމާީޢލްާއއި، ސުޕްރީމް
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ނޑިޔާރުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަ
 ދަތުރުފުޅުތައް 

ނިާޒމްއާ ގުޭޅގޮތުން ބައިނަލްއަްޤވާނީ ޖިާނއީ ަޢުދލުގެ 
އަުހލުެވރިކުުރމަށާއި، ޤައުމުތަކުގެ މެުދގައި އޮތް ގުޅުްނ  ޤައުމުތައް

ބައިނަްލއަްޤވާީމ ޖިނާއީ ޢަުދލުގެ ނިާޒމާބެހޭ ގޮތުން  ބަދަހިކުުރމާއި،
އިސްވެިރންގެ ެމދުގަިއ   ެމދުގައި ވާހަކަެދކެވި، މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ
ަހއިލެެވްލ އިމުުކރުމުގެ ގޮތުން ގުޅުންަތއް ޤާ ޓެކްނިކަލް ލެެވލްގައި

 ސެމިނަރ ފޮރ ފޮސްޓަރިންގ ކޯރޕަރޭޝަން ވިތު ދަ އައި.ީސ.ސީ"
ށް ބޭއްވި ސެިމނަރގަިއ ދުވަުހެގ މުއްދަތަ 2ގެ ނަމުގައި 

ަސޢީދު ކޮރެާއގެ ސޯްލއަށް هللا ބައިވެރިވެވަަޑއިގަތުމަށްޓަކައި ިދވެހިރާްއޖޭގެ އުއްތަމަ ަފނޑިާޔރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު 
ދީދީ އާއި ސުޕްީރމް هللا ދަތުރުފުޅެއް ކުެރއްވިެއވެ. މި ަދތުރުފުޅުގައި ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަްބދު 

 ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްަރރ މަރްަޔމް ޝަމްޢާ އިސްާމޢީލް ބަިއވެރިވެ ވަޑައިގެންނެިވއެވެ.

ނޑިާޔރު އަލްއުސްތާޛު  ރަސްމީ ދަތުުރފުޅެއްގައި ބަިއވެރިވެވަަޑއިގަތުމަށްޓަކައި ދިެވހިރާއްޭޖގެ .3 އުއްތަމަ ފަ

ަސޢީދު ެމޭލޝިއާގެ ކުއަލަަލންޕޫރަށް ދަތުރުފުޅެއް ުކރެއްވިެއވެ. މި ދަތުުރފުޅުގައި އެ މަނިކުފާުނގެ هللا ޢަބްދު

އަރިހުަގއި، ޖުީޑޝަލް އެަކަޑމީގެ އެކްޓިންގ ޗާްނސެަލރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްަމދު ާމޖިދު ބައިވެިރވެ 

 ވަޑައިގެންނެިވއެވެ.

ނޑި .6 ޔާރުންާނއި، ޕްރޮސެިކއުޓަރުންނާއި ައދި ުފލުހުން ެޓރަިރޒަމްއާ ެދކޮޅަށް މަސައްކަތް ުކރުމުގެ ޤާބިލުކަްނ ފަ

އިތުރުކުރުމަށާއި ޚާއްސަގޮތެއްަގއި އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކިތަކާިއ 

އަދި އިންޓަނެޓް ކޮިމުއނިކޭޝަން ޓެކްޮނލޮޖީއަށް 

ޝޮޕް ފޯ އަހުުލވެރިުވމަށް ބޭއްވުނު "ްޓެވލްފްތު ީރޖަނަލް ވޯކް

ޖަޖަސް، ޕްރޮސެކިއުަޓރސް އެންޑް ޕޮލިސް އޮފިަސރްސ 

އިން ސައުތު އޭޝިއާ އޮން އިފެކްޓިވްލީ ކައުންަޓރިންގ ޓެރަރިޒަްމ"  ގައި ބައިވެރިވެަވޑައިގަތުމަށްޓަކައި 

ނޑިޔާރު އަލްުއސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްަމދު ސްރީަލންކާގެ ވެރިރަްށ  ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަ

 ކޮލޮމްބޯއަށް ދަތުރުފުެޅއް ކުރެްއވިއެވެ. 
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ޤާނޫނު ަހދާ ބާރާިއ ތަންފީޛީ ބަރާއި، އަދި ޝަުރޢީ ެއކްޓިިވޒަމްގެ ޙަރަކާތްތައް ަވޒަންކުުރމުގައި ޤާނޫނުގެ  .1

ކުުރމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު އިަލވަންތު ސާރކް ީޗފް ޖަސްިޓސަސް މާ ގުޅޭގޮތުން ަމޢުލޫމާތު ޙިްއޞާދައުރު ދެނެގަތު

ނޑިޔާރު އަލްުއސްތާޛު ޢަބްދު هللا ކޮންފަރެްނސް ގައި ބައިވެރިެވޑައިގަތުމަށްޓަކައި ދިވެިހރާއްޖޭެގ އުއްތަމަ ފަ

ސަޢީުދ ސްީރލަންާކގެ ެވރިރަްށ ކޮލޮމްބޯއަށް ދަތުރުފުޅެްއ ކުެރއްވެވިެއވެ. މި ދަތުރުފުުޅގައި އެ މަނިުކފާނުގެ 

ންގ ޗާންސެަލރ ައލްއުސްތާޛު އަްޙމަދު ާމޖިުދ އާއި، އަރިހުަގއި، ޯމލްޑިްވސް ޖުީޑޝަލް އެކަޑަީމގެ އެކްޓި

 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަރޖިސްޓްަރރ މަރްޔަމް ޝަްމޢާ އިސްާމޢީލް ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންެނވިއެވެ.

 
"ކޯޕަރޭަޝން ގަަވރނެްނސް؛ ޗެލެންަޖސް ެއންޑް  .1

އޮޕޮރޗިއުނިޓީސް އިން ޭއޝިާއ" ކޮންފަރެްނސްގައި ބައިެވރިެވ 

ނޑިާޔުރ ވަޑައިގަތުމަށްތަކަ އި ިދވެހިާރއްޖޭގެ ުއއްތަމަ ފަ

ަސޢީދު ޕިލިޕީްނސްގެ މެީނލާައށް هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަްބދު

ދަތުރުފުޅެްއ ކުރެްއވިއެވެ. ިމ ދަތުރުފުުޅގައި ެއ މަނިުކފާުނގެ 

ނޑިޔާރު އަލްުއސްތާޛު ޢަލީ  އަރިހުަގއި، ސުޕްީރމް ކޯޓުެގ ފަ

ޙަމީދު މުޙައްމަދު ާއއި ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްްޓރޭޓަރ 

އަލްާފޟިލް ަޙސަން ަސޢީދު ޙުސައިން ބައިެވިރވެ 

 ވަޑައިގެންނެިވއެވެ.
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ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހިންގުނު ޚާއްޞަ  2017
 ތައް ޙަރަކާތް 

ސެޕްޓެންބަރު  18ޚާއްޞަ ޙަފްލާއެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނުވަވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި .1

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ގައި ބޭއްވުނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2017

ޙަފްލާގަިއ  ނުވަވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ުމނާސަބަތުގައި ބޭއްވި

ނޑިޔާރު   އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛުދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަ

ސަޢީދު އާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ هللا ޢަބްދު

ނޑިޔާރުންނާއި، ނޑިޔާރުންނާއި،  އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް އާއި، މާލޭ ކޯޓުތަކުގެ  ފަ ފަ

އިތުރުން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެްނނެވިއެވެ، އޭގެ  ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން

މުވައްޒަފުންނާއި، ާޤނޫނީ ދާއިރާގައި  ކޯޓުގެ އިސް ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން އަދި މާލޭ ކޯޓުތަކުެގ ލީގަލް

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ  މަސައްކަތްކުރައްވާ ވަކީލުންނާއި،

  .ލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެއިސްވެރިން ވެސް މި ޙަފް

 

ނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާގެ ތެރެއިން  .2 ޗައިލްޑް ރައިޓްސް އެންޑް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމްގެ ނަމުގައި ފަ

ކުރިއަށްދިޔަ ސިމްޕޯސިއަމްގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ޖުވެނައިލް 

 ޖަސްޓިސް އެކްޝަން ޕްލޭން، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

ނުވަވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުާނސަބަތުގައި ބޭއްވުނު ޙަފްލާގައި 

ނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް   އަލްއުސްތާޛުދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަ

 ސަޢީދު ނެރެދެއްވެވިއެވެ.هللا ޢަބްދު

 

އޮންނަ އުލުގައި ކުވެރިކަން އާލާކޮށް، އޮފީސް މާޙަ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެ .3

ގައި ބޭއްވުނެވެ. މި  2017ބަރު ނޮވެން 25ރަކާތެއް ގެ ގޮތުން އޮފީސް ސާފުކުރުމުގެ ޙަގުޅުން ބަދަހިކުރުމު

 ރަކާތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުން ބައިވެރިވިއެވެ.ޙަ
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ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

ހިންގުނު  ޝަލް އެކަޑަމީ އާ ގުޅިގެން ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީ  2017
 ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް 

ނޑިޔާރުންާނއި ޝަުރޢީ ދާއިރާގެ ުމވައްަޒފުންގެ ޤާިބލުކަން އިތުރުކޮށް ހޭލުންެތރިކުރުމަށްޓަކަިއ   ފަ

ރަކާތްތަްއ ޙަހަރު ތަފާތު ޕްރޮްގރާމްތަކާއި ވަނަ އަ 2017ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖުީޑޝަލް ެއކަޑަމީއާ ގުޅިގެން 

 ރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެިވަފއިވެއެވެ. ޙައަންނަނިވި ޕްރޮްގރާމްތަކާއި  ކުރިއަށްގެންެދވިފަިއވެއެވެ. ެއގޮތުން

 ސައިން ލޭންގްއޭޖުގެ އިބްތިދާއީ ކޯސް  -1

ގެ އެކްަޝން ޕްލޭނުގަިއ  2017ސައިން ލޭންގުޭއޖުގެ އިބްތިދާއީ ކޯހަކީ، ަޝރުޢީ ާދއިރާގެ 

ނޑިެއއްކަމަށްާވ ޢަބަޔާންކުރައްވާފަ  ނުޑދަ  ލުުވން ޞި ުދލު އިްނޞާފަށް ަފސޭހައިން ވާއިވާ ސްޓްރެޓީޖިކް ލަ

ުދ ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި، އަޑު ނުއިވޭ / އަދި ނުވަތަ ވާހަކަ ނުދެއްކޭ ކުޑަކުދީންނާިއ ޞަކަށަވަރުކޮށްދިނުުމގެ މަޤް 

އެ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ފަރާތްތަކާ މުޢާަމލާތުކޮށް  ެއފަދަ، ބޮޑެތި މީހުންނަށް ޝަރުޢީ ދާިއރާގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި 

މާޔަތްކޮށްދިނުމުގައި ޝަުރޢީ ދާިއރާގެ ުމވަްއޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުުރކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ހިންާގ ޙިތުތައް ްޞލަޙަމަ

ވަނަ އަަހރު ބޭއްވިަފއިވަނީ މި ޯކހުގެ ފުރަަތމަ ބުރެވެ. ކޯުހގަިއ  2017ސިލްިސލާ ޯކހެކެވެ. 

ވެރިވެވަަޑއިގެްނފައިވަނީ ދިެވހިރާއްޭޖގެ ހަިއކޯޓާއި، ކްރިމިަނލް ކޯޓާއި، ޖުވެނަިއލް ކޯޓާއި، ޑްރަގް ކޯޓާއި، ފެިމީލ ބައި

ކޯޓާއި، ސިވިލް ކޯޓާއި، ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްޭރޝަނާއި، ހުުޅމާޭލ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުެގ 

 . ުމވައްޒަފުންެނވެ 20މުވައްަޒފުންގެ ތެރެއިން 

  ޕްރޮގްރާމް  ނިއު ލޯޔަރ އޮރިއެންޓޭޝަން  -2

 SC-RU/03/2015ނިއު ލޯޔަރ ޮއރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމަކީ، ދިވެިހރާއްޭޖގެ ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ވަނަ ދުަވހުން ެފށިގެން ޢަމަލުުކރަން ފަށާަފއިވާ "ދިެވހިރާްއޖޭގައި ޤާނޫނީ  2015ނޮވެްނބަރު  04ރޫލިންގ ގެ ދަށުން 

ަވނަ މާއްާދގެ )ޅ( ގައި، ޓްރޭީނ ވަކީލުްނގެ ަޖދުވަުލގައި  4ވަކީލެްއގެ ޙައިޘިއްޔަތުން މަަސްއކަތްކުރުމުގެ ޤަާވޢިުދ" ގެ 

އަހަރު ތެރޭގައި، ޝަުރީޢ އަދި ޤާނޫނީ ނިޒާމަށް  1މުގެ ހުވާުކރާތާ ގިނަވެގެން ހިމެނޭ ވަީކލުން ޤާނޫނީ ވަކީުލކަ

އަހުުލވެރިުކރުމަށްޓަކައި ޖުީޑޝަލް ެއކަޑަމީން ިހންާގ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްޮރގްާރމް ފުިރހަމަުކރަންވާނެަކމަށް 

ންިގފައިވަނީ މި ޕްރޮްގރާމްެގ ވަނަ އަހަރު ހި 2017ބުނެފައިވުމާެއކު، އެ މާއްދާގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮގްާރމެކެވެ. 
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ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

ދިެވހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޖަުދވަުލގައި، ޓްެރއިނީ ވަކީލުްނގެ ގޮތުގަިއ  ޕްރޮގްާރމަކީމި  ފުރަތަމަ ބެޗެވެ.

ބޭފުޅަުކ  89ރަޖިސްޓްރީުކރެިވފައިވާ ވަކީުލންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްުވނު ޕްރޮގްރާމެެކވެ. މި ޕްޮރގްރާމުަގއި 

 ަޑއިގެްނފައިވެެއވެ. ބައިވެރިވެވަ

 ޖުޑީޝަލް ސިމްޕޯޒިޔަމް އޮން ޗައިލްޑް ރައިޓްސް އެންޑް ދަ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމް  -3

ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖުޑީަޝްލ އެކަޑަމީ އާއި ޖުވެނައިލް ކޯާޓއި، ޔުނިސެފް  ސިމްޕޯޒިޔަމްމި 

މްޕޯޒިަޔަމކީ ޝަުރޢީ ދާއިރާ އާއި ަކާމބެހޭ ދަުއލަތުގެ ތަންފީޛީ މޯލްޑިްވސްގެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްެގ ދަށުންނެވެ. ިމ ސި

 އެންމެހައި ިއދާރާތަކާއި މުއަްއސަސާތައް ބައިވެިރވާގޮތަށް ބޭއްވުނު ސިމްޕޯޒިޔަެމކެވެ.

ބައިވެިރވެވަޑައިގެންެނވި ބޭފުޅުންގެ ެތރޭގައި ަފނޑިޔާރުންނާއި، ޯކޓުތަކުގެ ލީގަްލ  ސިމްޕޯޒިޔަްމގައިމި 

މުވައްަޒފުންނާއި ދަުއލަތުގެ ަވކީލުންނާއި ްޕރޮސިކިއުަޓރުންާނއި އެކިއެިކ އިާދރާތަކުގެ ފަްނނީ ބޭފުޅުން ިހމެނެއެެވ. 

 އެކެވެ.  63ބައިވެރިންގެ ުޖމްލަ ޢަަދދަކީ 

 ރެއިނަރޒް ވޯރކްޝޮޕް އޮން ޗައިލްޑް ރައިޓްސް އެންޑް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓް   -4

މި ޕްރޮގްރާމް ުކރިޔަށް ގެންިދޔައީ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ޖުީޑޝަްލ އެކަޑަމީ އާއި ޖުެވނައިލް ޯކޓާއި ޔުނިސެްފ 

ންދެވިަފއިވަނީ ޖުީޑޝަްލ މޯލްޑިްވސްގެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްެގ ދަށުންނެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމް އިންތިޒާމުކޮށް ކުރިއަށް ގެ

ސިމްޕޯޒިޔަމް އޮން ޗަިއލްޑް ރައިޓްސް އެންްޑ ަދ ޖުވެަނިއލް ަޖސްޓިސް ސިސްޓަމްެގ ބައެއްގެ ގޮތުގަެއވެ. މި 

ޕްރޮގްރާްމގައި ބައިވެރިެވވަޑަިއގެންފައިަވނީ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ަހއިކޯޓާއި، ސިވިލް ކޯޓާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި، ފެިމީލ 

ނޑިާޔރުންނާއި ީލގަލް ބައެއް ކޯޓާއި، ޖުވެނައިލް  ކޯޓާއި، ޑްރަގް ކޯޓާއި މެިޖސްޓްރޭްޓ ކޯޓުތަކުގެ ބައެއް ފަ

އެވެ. އެ ބޭފުޅުންެގ  20މުވައްަޒފުންނެވެ. ޝަުރޢީ ދާިއރާއިން ބައިވެިރވެވަޑަިއގެންނެިވ ބޭފުޅުންގެ ޖުްމލަ ޢަަދދަކީ 

ތު ޞަކަށްވެސް ޕްރޮގްރާމުން ފުރު ބޭފުޅަ 02ދާރާގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރިވސްގެ އެދިވަަޑއިގަތުމަކަްށ އެ އި

 އެރުވިަފއިވެެއވެ. 

 އަލަށް ޢައްޔަންކުރެވުނު ފަނޑިޔާރުންގެ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް   -5

ނޑިާޔރުންގެ އިންަޑކްޝަން ްޕރޮގްާރމަކީ ިދވެހިާރއްޖޭެގ ކޯޓުތަކަށް ޢައްޔަންުކރެޭވ   އަލަށް ޢައްޔަްނކުރެޭވ ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ަމޤާ މުގެ ޒިްނމާތައް އަދާކުރަްއވަން ފެއްޓެުވުމގެ ކުރިން ދެވޭ އިީނަޝލް ޓްރެއިނިންގެއއްގެ ގޮތުގަިއ ފަ
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ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

 28އިން  2017އޮކްޓޫބަރު  01ހިންގާ ޕްރޮގްާރމެކެވެ. އިންަޑކްޝަންގެ ުފރަތަމަ ބުރު ކުރިޔަށް ގެންދެވުނީ 

ނޑިޔާރުަކމަށް ގެ ނިަޔަލށެވެ. ޕްރޮގްރާްމގައި ބައިވެިރެވވަޑައިގެ 2017ޑިސެންބަރު  ންނެވީ މެިޖސްޓްރޭޓް ޯކޓުތަކުގެ ފަ

 ބޭފުޅުންެނވެ.  07ޢައްޔަންކުެރއްވި 

 އަސާސީ އުޞޫލުތަކާއި ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްގެ ނިޒާމާ ބެހޭ ސެމިނާރު  ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓުގެ   -6

އެޕްރައިަޒލްެގ ނިޒާމާ ބެޭހ ހިއުމަން ިރސޯސް މެނޭޖްމަްނޓުގެ އަސާސީ ުއޞޫލުތަކާިއ ޕާރފޯމަންސް 

ސެމިނާރަކީ ޝަުރޢީ ާދއިރާެގ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ޢައްަޔންކުރުމާ ގުޅޭ އަސާސީ ުއޞޫލުތަކާއި ޤަާވޢިދުތަކާިއ 

ޕަރފޯމަންސް މެޭނޖްމަންޓާ ގުޅޭގޮތުން ޝަރުޢީ ާދއިރާެގ މުވައްޒަފުންގެ ޤާިބލުކަން އިތުރުކޮށްދީ، މިކަމުަގިއ 

މި ެސމިނާރުގައި ބަިއވެރިެވވަޑައިގެްނފައިވަނީ އިންަޑކްޝަްނ  ސެމިާނރެކެވެ. ނުން ިހންގުގެ ގޮތުހޭލުންތެރިުކރުވުމު 

ޕްރޮގްރާުމގެ ބައިވެރިން ކަމުަގއިވާ މެިޖސްޓްރޭޓުންނާއި، ިދެވހިރާއްޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓާއި، ދިވެިހރާއްޭޖގެ ހަިއކޯޓާއި، 

ލް ކޯޓާއި، ުޖވެނަިއލް ކޯޓާއި، ޑްރަގް ކޯޓާއި، ފެިމލީ ޝަނާއި، ްކރިމިނަ ެއޑްމިނިސްޓްރޭ  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް 

 ުމވައްަޒުފންނެވެ.  27ކޯޓާއި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ުމވައްަޒފުންގެ ތެރެއިން 

އަހުލުވެރިކުރުމާ  ށް ބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަ އްޔަތާ އެކައުންޓްސް އެންޑް ފައިނޭންސްގެ އަސާސީ އުޞޫލުތަކާއި، މާލި   -7

 ބެހޭ ސެމިނާރު 

ާތ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ސެމިނާރަކީ އެަކއުންޓްްސ އެންޑް ފައިނޭންސްގެ އަާސސީ އުޞޫލުތަކާއި ާމލިއްޔަމި  

ެކވެ. ެސމިނާރެއަުހލުެވރިކުރުމަށްަޓކައި ޝަުރޢީ ާދއިރާގެ ުމވައްޒަފުންނަށް ައމާޒުކޮށްގެްނ ހިންގި ށް ޤަވާިޢދަ

ކޮިމޝަނާއި، ދިވެިހރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓާއި، ސެމިާނރުގައި ބައިވެިރވެވަަޑއިގެންފަިއވަނީ  ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް މި

ފެިމލީ ، ޝަނާއި، ްކރިމިަނލް ކޯޓާއި، ުޖވެނަިއލް ކޯޓާއި، ޑްރަގް ކޯޓާއިޓް އޮފް ޖުީޑޝަްލ ެއޑްމިނިސްޓްރޭ ޑިޕާޓްމަން

 ކުއެއިންޑަްކޝަން ޕްޮރގްރާމުގެ ބައިެވރިން ކަމުގަިއާވ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ގެ މުވަްއޒަފުންނާއި ކޯޓާއި، ސިވިލް ކޯޓު

 ބޭފުޅުންނެވެ. 29

 އެންޓި ކޮރަޕްޝަންގެ ޤާނޫނާއި ނިޒާމާ ބެހޭ ސެމިނާރު   -8

)ކޮރަޕްޝަން  02/2000ކޮރަޕްޝަންގެ ޤާނޫނާިއ ނިޒާމާބެހޭ ސެމިާނރަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު -އެންޓި 

އް ތަންފީޛްކުރުުމގެ ކަމާބެހޭ ޤަވާިޢދުތަާކއި އަދި އެ ޤާނޫނުތަކާއި ަޤާވޢިދުތަ  އާއިހުއްޓުވުމާއި ަމނާކުރުުމގެ ޤާޫނނު(
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ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

ލޫމާތު ޢުގެްނދަވާ ޕްރޮީސަޖރތަކާ ބެހޭ މަމަސައްތަކުގައި އެންޓި ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަުނން ޢަމަުލުކރައްވަމުން 

ކެވެ. ސެމިާނރެޙިއްޞާކޮށް މިަކމުގަިއ ަޝރުީޢ ދާއިާރގެ ުމވައްަޒފުންގެ ހޭުލންތެރިކަން އިތުރުކުުރމަށްޓަކަިއ ހިންިގ 

ވަޑަިއގެންފައިަވނީ ޖުީޑަޝލް ަސރިވސް ކޮިމޝަނާއި، ދިެވހިރާްއޖޭެގ ހައިކޯޓާއި ޑިޕާޓްމަންޓް ސެމިާނރުގަިއ ބައިވެިރވެމި

އި، ފެމިީލ ކޯޓާއި، އޮފް ޖުީޑޝަްލ އެޑްމިިނސްޓްޭރޓޝަނާއި، ކްިރމިނަލް ކޯޓާއި، ޖުވެނަިއލް ކޯޓާއި، ޑްަރގް ކޯޓާ

 31 އެކުރިންަކމުގައިާވ މެިޖްސޓްރޭޓުންނާއި އިންޑަްކޝަން ޕްޮރގްރާުމެގ ބައިވެ ގެ ުމއައްޒަުފންާނއިސިވިްލ ކޯޓު

 ބޭފުޅުންނެވެ. 

 ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރޒް ސެމިނާރ އޮން ދަ ކްރިމިނަލް ޕްރޮސީޖަރ ކޯޑުގެ ފުރަތަމަ ބުރު  -9

ރްޒ ސެމިނާރު އޮން ދަ ކްރިމިނަްލ ޕްރޮސީޖަރ ކޯޑުގެ ފުރަތަމަ ބުރަކީ، ޖިނާއީ   ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަ

ޕްޮރގްރާމެެކވެ. ިމ  ށްގެން ކުރިޔަށް ގެްނދެވުނުިއންތިޒާމުކޮއިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނަށް ަފނޑިާޔރުން އަުހލުެވރިކުުރމަށްޓަކައި 

.ޕީގެ ާމލީ ެއހީތެރިކަމާ އެުކގައެވެ. ޓްރެއިނިްނގ އޮފް ްޓރެއިނަރްސ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެްނދިޔަީއ ޔޫ.އެން.ޑީ

ސެމިނާރު އޮން ދަ ްކރިމިަނލް ޕްރޮސީޖަރ ކޯޑުގައި ބަިއވެރިެވވަޑައިގެްނފައިވަނީ ދިެވހިރާްއޖޭެގ ހައިކޯޓާއި، ކްިރމިނަްލ 

ނޑިޔާރުންގެ މެ އަދި ކޯޓާއި، ޖުވެނައިލް ކޯޓާއި، ޑްަރގް ކޯޓާއި، ފެމިލީ ކޯޓާއި، ސިިވލް ކޯޓާއި ޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުތަކުގެ ފަ

 ބޭފުޅުންނެވެ. 25ތެރެއިން 

 ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރޒް ސެމިނާރ އޮން ދަ ކްރިމިނަލް ޕްރޮސީޖަރ ކޯޑުގެ ދެވަނަ ބުރު  -10

ޓްރެއިނިންގ ޮއފް ޓްރެއިަނރްޒ ސެމިނާުރ އޮން ަދ ކްރިިމަނލް ޕްރޮީސޖަރ ކޯުޑގެ ެދވަނަ ބުރަކީ، ޖިނާއީ  

ތުގެ ޤާނޫނަށް، ޝަުރީޢ ދާއިރާގެ ލީަގލް މުވައްަޒފުންާނއި ޖިނާއީ ޢަުދލުގެ ނިާޒމުގައި ހިމެނޭ މުައއްސަސާތަުކގެ އިޖުރާއާ

ލީގަލް މުވައްަޒފުންނާއި ބާރެގ މެންބަރުން އަުހލުވެިރކުރުމަްށޓަކައި ކުރިއަށްގެންެދވުނު ޕްޮރގްރާމެެކވެ. މި ޕްރޮްގރާމް 

ާމލީ ެއހީތެރިކަާމއެކުަގއެވެ. ިމ ޕްރޮްގރާމްގަިއ ބައިވެރިެވވަޑައިގެްނފައިަވީނ  ކުރިއަށްގެންދިަޔއީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ީޕ ގެ

ޖުވެަނއިްލ ކޯޓާއި، ފެމިލީ ކޯޓާއި، ، ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާިއ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި، ކްރިމިަނލް ކޯޓާއި

އޮފީާހއި ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮީފހާިއ  ސިވިލް ކޯޓާއި، ްޑރަގް ކޯޓުެގ ލީގަލް ބޭފުޅުްނނާއި، ބަންޑާަރ ނައިބުގެ

މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ަސރވިްސގެ ލީގަލް މުވައްަޒފުންނާއި ާބރގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ަކނޑައެޅިފަިއވާ އުޫޞލުެގ 

 ބޭފުޅުންނެވެ.   28ތު ެދވުނު ޞަން ފުރުމަތި
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 މާރކެންޓައިލް ޖަސްޓިސް  ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރޒް ސެމިނާރ އޮން ކޮމާރޝަލް ލޯ އެންޑް  -11

ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިަނރޒް ސެމިނާރ އޮން ކޮމާރޝަލް ލޯ އެންޑް މާރކެންޓައިލް ޖަސްޓިްސ  

ނޑިޔާރުންާނއި ޝަުރޢީ ދާިއރާގެ ީލގަްލ  މިޕްރޮގްާރމަކީ ކޮަމރަޝލް ާދއިރާގެ ޤާނޫނުތަކާއި ަޤޟާީއ ނިޒާމަށް ފަ

ށްގެންެދވުނު ޕްރޮގްރާެމކެވެ. ޕްޮރގްރާމް ހިްނގިފައިވަނީ ދިެވހިރާްއޖެޭގ މުވައްަޒފުން އަުހލުެވރިކުުރމަށްޓަކައި ކުރިޔަ

ޖުޑީޝަްއ އެކަޑަީމ އާއި މެޭލޝިޔާގެ ިއންޓަރނޭޝަަނލް ިއސްލާމިްކ ޔުނިަވރސިޓީއާ ދެެމދުގައި ސޮއިކުެރވިަފއިާވ 

މިޕްރޮގަާރމްގައި ބަިއވެރިވެ ވެ. މެމޮރަންަޑމް އޮްފ އެްގރީމެންުޓގެ ދަށުން އެ ޔުިނވަރސިީޓގެ ފަންނީ އެހީެތރިކަމާއެުކގައެ

ނޑިާޔރުންނާިއ ޝަރުޢީ ދާއިާރގެ ލީަގލް މުައއްޒަފުންގެ ތެރެިއން   ބޭފުުޅންނެވެ. 32ވަޑައިގެންނެވީ ފަ

 ސެމިނާރ އޮން ލީޑަރޝިޕް ސްކިލްސް  -12

 މި ސެމިނާަރކީ ލީޑަރޝިޕްެގ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްިދނުމަްށޓަކައި ޝަރުޢީ ދާއިާރގެ ުމވައްޒަފުންނަށް 

ގައި ހިްނގި ޕްރޮގްރާެމކެވެ. ެސމިނާރުަގއި ބައިވެރިެވވަޑައިގެްނފައިަވީނ  2017ޑިސެންަބރު  19އަމާޒުކޮށްގެން 

ގެ ކޯޓު ދިވެިހރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓާއި، ކްިރމިނަލް ކޯޓާއި، ޖުވެނަިއލް ކޯޓާއި، ފެމިލީ ކޯޓާއި، ސިވިްލ ކޯޓާއި، ޑްރަގް

 17ުޖމްލަ ހިމެނޭގޮތުން  ްނ ކަމުގައިވާ މެޖިސްްޓރޭޓުންޕްރޮްގރާމުގެ ބައިެވރިއިންޑަްކޝަން  އަދި މުއައްޒަުފންނާއި،

 ބޭފުޅުންނެވެ. 

 ސެމިނާރ އޮން ސެލްފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް  -13

ީވ މި ސެމިާނރަކީ ވަގުތު ސަލާމަްތކޮށް މަސައްކަތްތައް ހަުރދަނާ ގޮތެއްގައި ާރވާލަިއގެން ކުުރމުަގއި ގެންގުޅެން 

ކެވެ. ސެމިނާރެ ކުުރމަށްޓަކައި ޝަުރޢީ ދާިއރާގެ މުަވއްޒަފުންނަށް ައމާޒުކޮްށގެން ހިންގި ޙިްއޞާއުޞޫލުތަކަކީ ކޮބަިއކަން 

ުޖވެނައިލް ކޯޓާއި، ފެމިލީ ، ސެމިާނރުގައި ބައިެވރިެވވަޑަިއގެންފައިަވނީ ދިެވހިރާްއޖޭގެ ަހއިކޯޓާއި، ކްރިމިަނލް ކޯޓާއިމި

އިންޑަްކޝަން ޕްރޮްގރާުމގެ ބައިވެރިން ކަުމގައިާވ  ގެ މުއައްަޒފުންނާއި، އަދިޑްަރގް ކޯޓުސިވިލް ކޯޓާއި، ، ކޯޓާއި

 ބޭފުޅުންެނވެ.  16މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ހިމެނޭގޮތުްނ ޖުމްލަ 

 ސެމިނާރ އޮން ފަންޑަމެންޓަލްސް އޮފް ރިސާރޗް އެންޑް އެކަޑަމިކް ލީގަލް ރައިޓިންގގެ ފުރަތަމަ ބުރު  -14

ންަޑމެންޓަްލސް އޮފް ރިސާރޗް އެންޑް ެއކަޑަމިކް ީލގަލް ރައިޓިންގގެ ފުރަތަމަ ބުރަކީ، ސެމިނާރ ޮއން ފަ 

ދިރާސާުކރުުމގެ ހުަނރުތަކާއި، ޝަުރޢީ އަިދ ޤާނޫނީ ޢިްލމީ ލިޔުންތަކާއި، ަޝރުޢީ ދާިއރާެގ އެކިއެކި ލިޔެކިޔުންތައް 
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ނޑިޔާރުންާނއި ަޝރުޢީ ާދއިރާގެ ލީގަލް މުވަްއޒަފުންަނށް ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ޑްރާފްޓްކުުރމުގެ ހުަނރުތައް ފަ

ކުރިޔަށްގެންދެުވނު ޕްރޮގްރާމެެކވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ހިްނގާަފއިވަނީ އިންޓަރނޭޝަަނލް ިއސްލާމީކް ޔުނިަވރސިީޓ 

ޝަުރޢީ ދާިއރާގައި މާޭލގެ ކޯޓުތަކުގައި މަަސއްކަތްކުރަްއާވ މިޕްޮރގްރާުމގައި މެޭލޝިޔާގެ ފަންނީ ެއހީއާކެުކއެވެ. 

ބޭފުޅުން  19 ެގ ތެރެއިންަޒފުންންާނއި ދަށު ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ާމލޭގެ ޯކޓުތަކުގެ ލީގަލް މުވައްޤާޟީ

 ބައިވެރިވެވަަޑއިގެްނފައިވެެއވެ. 

 ސެމިނާރ އޮން ފަންޑަމެންޓަލްސް އޮފް ރިސާރޗް އެންޑް އެކަޑަމިކް ލީގަލް ރައިޓިންގގެ ދެވަނަ ބުރު  -15

ފަންޑަމެންޓަްލސް ޮއފް ރިސާރޗް އެންޑް ެއކަޑަމިްކ ލީަގލް ރައިޓިންގގެ ދެވަަނ ބުރަކީ ިދރާސާކުުރމާއި،  

ޝަުރޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާިއރާއިން ިޢލްމީ ލިޔުންތައް ލިޔުމާއި، ޝަރުޢީ ދާއިާރެގ އެކިއެކި ލިޔެކިޔުންތަްއ 

ައހުލުެވރިކުުރމަށްޓަކައި ހިންގި ޕްޮރގްރާެމކެވެ. މި  ޑްރާފްޓްކުުރމުގެ ހުނަރަށް ަޝރުޢީ ދާއިާރގެ ލީގަްލ ުމވައްަޒފުން

ޕްރޮގްރާމް ހިންާގފައިވަީނ ިއންޓަރނޭޝަަނލް އިްސލާމީްކ ޔުނިވަރސިޓީ މެޭލޝިޔާެގ ފަންނީ ެއހީއާކެކުެއވެ. 

ވެ ބައިެވރި ލީަގްލ މުވައްަޒފުން 10ޝަުރޢީ ާދިއރާގައި، ާމލޭގެ ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުަރއްވާ މިޕްރޮގްާރމުގައި 

 ވަޑައިގެްނފައި ވެެއވެ.
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 އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް 

 :ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް  7201
 ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީގެ މަޤާމްތަކަށް ހަމަޖެއްސި މުވައްޒަފުން 
މަޤާމް ހަމަޖެއްސި  ހަމަޖެއްސި ތާރީޚް  މުވައްޒަފުގެ ނަން   # 

 01  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 01.11.2017 އާމިނަތު ޝަހުބާ ޝަީހދު 
 02 ލޯންޗް ކެޕްޓަން 05.11.2017 އަޙްމަދު ސަމީލް 
 03 ލޯންޗް ފަޅުވެރި 26.11.2017 ޙުސައިން އާޞިފް 
 04 ލޯންޗް ފަޅުވެރި 26.11.2017 އާދަމް ވިސާމް 

 05 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 27.11.2017 އިސްމާޢީލް ރިމާޙު 
 06 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 11.12.2017 ފާޠިމަތު އަޒުފާ ޢާމިރު
 07 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 11.12.2017 ސަމާ ޢަލީ މުރުތަޟާ

 

 :ވަނަ އަހަރު މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް  7201
ނޑިޔާރުންގެ  2014 ނޑަށް މަޖުލީހުން ފާސްކުރެވުވަނަ އަހަރު ފަ ނު ސުޕްރީމްކޯޓްގެ އޮނިގަ

މަލުކުރަންފެށުމާއި އެކު އޮނިަގނޑުގައިވާ ގޮތަށް ކޯޓުހިންގުަމށް ބޭނުންވާ މަޤާުމތައް ދެނެގަނެ ެއމަޤާމުތައް އުފައްދައި އަދި ޢަ

ތުން ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ މަޤާމުތަކުގެ ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މި ގޮހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުންހޯދައި

 ދަފްތަރާއި މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަަރށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ތިރީަގއި އެވަނީއެވެ.

ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުރި މަޤާމްތައް  2017  
ޢަދަދު މިހާރު އޮތް   # މަޤާމުގެ ނަން  

ނޑިޔާރު  05  01 ފަ
 02 ރަޖިސްޓްރާރ 01
ޖެނެރަލްޑިރެކްޓަރ  01  03 
 04 ޑެޕިއުޓީ ރެޖިސްޓްރާރ 01
 06 ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 01
 07 ޑެޕިއުޓީ ލީގަލް އޮފިސަރ 01
 08 ލީގަލް އޮފިސަރ 01
 09 ޑިރެކްޓަރ 01
 10 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ 01
 11 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 05
 12 ސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ 01
އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް ލީގަލް  07  13 
 14 ސީނިއަރ ކޮންޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ 01
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ޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މްކޮ 01  15 
 16 (MS1ޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން )މްއެސިސްޓެންޓް ކޮ 01
 17 (GS4ޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން )މްއެސިސްޓެންޓް ކޮ 02
 18 ބަޖެޓް އޮފިސަރ 01
 19 ލޯންޗް ކެޕްޓަން  02
 20 ކޭސް ރިޕޯޓަރ 02
މާސްޓަރކޯޓް  04  21 
 22 (GS4އެސިސްޓެންޓް ކޭސް އޮފިސަރ ) 01
 23 (GS4އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ) 01
 24 (GS3އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ) 22
 25 ފަޅުވެރިން ޗްލޯން 04
 26 މެކޭނިކް 01
 27 ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސުޕަވައިޒަރ 01
 28 ބަޖެޓް އޮފިސަރ )ޓ( 01
ޓެކްނީޝަން )ޓ(ކޮމްޕިއުޓަރ  01  29 
 30 ކޯޓް އޮފިސަރ 03
 31 އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް 02
 32 ޑްރައިވަރު  01
 33 ހައުސްކީޕަރ 02

 :ވަނަ އަހަރު މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އައި ބަދަލު  7201

 

ވަނަ އަހަރު މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަށް އިތުރުކުރި މަޤާމްތައް  2017  
ޢަދަދު އިތުރުކުރުމުން އޮތް  ޢަދަދު އިތުރުކުރި    # އިތުރުކުރި މަޤާމުގެ ނަން  
ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ 01 01  01 
 02 ލޯންޗް ކެޕްޓަން 02 02
 03 ލޯންޗް ފަޅުވެރިން 04 04
 04 މެކޭނިކް 01 01

 

 

 ވަނަ އަހަރު މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ އިން އުނިކުރި މަޤާމްތައް  2017
ޢަދަދު އުނިކުރުމުން އޮތް  ޢަދަދު އުނިކުރި    # އުނިކުރި މަޤާމުގެ ނަން  
 01 އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރާރ 01 0
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 :ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީގެ މަޤާމްތަކުން ބަދަލުކުރެވުނު 
 ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީގެ މަޤާމްތަކުން ބަދަލުކުރެވުނު 

 # މަޤާމް ބަދަލުކުރެވުނު  ކުރިން ހުރި މަޤާމް  ބަދަލުކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ ނަން 
 01 ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް )ޑީ.ޖޭ.އޭ( ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ

 

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

މުވައްޒަފު ވަކިކުރި  ވަކިކުރިއިރު ހުރި މަޤާމް   # ވަކިކުރެވުނު ސަބަބު  
 01 އެދިވަޑައިގަތުން މަރްޔަމް ޝަފީނާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ރޫޝާ އަޙްމަދުޢަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  02 އެދިވަޑައިގަތުން 

 

 ލަތްތަކުގެ ޕްލޭން ސީ ވަ ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އިންސާނީ  2017
ޤާއިމްކުރުމުގެ އެންމެ ިއސް ފަރާތްކަމުން، އެފަރާތުެގ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް  އިްނޞާފުސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ޢަދުލު 

ނޑުގެ ދަށުން ތިޭބ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށްޓަކައި،  ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އިދާރީ އޮނިގަ
ންދާ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު އިތުރުކޮށް ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް އްޔަނުކުރުމާއި މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ޢަމުވައްޒަފު

ވަނަ އަހަރު ހިންގިފައިވެއެވެ.  2017ގެ ދަށުން ގިަނގުނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ލަތްތަކުގެ ޕްލޭންސީ އިންސާނީ ވަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 
ޕްރޮގްރާމެއްގައި މުވައްޒަފުން  ޓްރޭނިންގް 5މަޤާމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އިތުރުކުރެވި  8މިގޮތުން 

 ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

 

ވާ ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް އިތުރުކުރަން / އުފައްދަށް ބޭނުން  2018
 :ދަދު ޢަ މަޤާމުތަކާއި މަޤާމުތަކުގެ 

 # މަޤާމު        ޑިވިޜަން/ ސެކްޝަން/ޔުނިޓު    ދަދު ޢަ 

01 
ސަރވިސް ޑިވިޜަން ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް 

 / ބަޖެޓް 
 1 އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް އޮފިސަރ

01 
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން 

 / ސްޓްރެޓީޖިކް ކޮމިއުނިކޭޝަން 
 2 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

01 
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން 

 / ސްޓްރެޓީޖިކް ކޮމިއުނިކޭޝަން 
 3 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

01 
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަނ  

 / ސްޓެޓިސްޓިކަލް ރެކޯޑްސް 
 4 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

01 
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަނ 

 / ސްޓެޓިސްޓިކަލް ރެކޯޑްސް 
 5 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
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 # މަޤާމު        ޑިވިޜަން/ ސެކްޝަން/ޔުނިޓު    ދަދު ޢަ 

01 
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަނ 

 / ލައިބްރަރީ 
 6 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

01 
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަނ 

 / ލައިބްރަރީ 
 7 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

01 
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން  

 / ޕްރެސް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަންސް 
 8 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

01 
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން  

 ޕްރެސް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަންސް / 
 9 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

01 
ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން 

 / އައި.ޓީ 
 10 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

01 
ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަސް 

ޑިވިޜަން / ރަޖިސްޓްރީ އެންޑް ކޭސް 
 މެނޭޖްމަންޓް

 11 ކޭސް މެނޭޖަރ

01 
ކޯޓު ސަރވިސަސް ލީގަލް އެންޑް 

ޑިވިޜަން / ރަޖިސްޓްރީ އެންޑް ކޭސް 
 މެނޭޖްމަންޓް / ރަޖިސްޓްރީ 

 12 އެސިސްޓެންޓް ކޭސް މެނޭޖަރ

01 
ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަސް 

ޑިވިޜަން / ރަޖިސްޓްރީ އެންޑް ކޭސް 
 މެނޭޖްމަންޓް / ރަޖިސްޓްރީ 

 13 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

01 
ސަރވިސަސް ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު 

ޑިވިޜަން / ރަޖިސްޓްރީ އެންޑް ކޭސް 
 މެނޭޖްމަންޓް / ރަޖިސްޓރީ 

 14 ކޯޓު އޮފިސަރ

01 

ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަސް 
ޑިވިޜަން / ރަޖިސްޓްރީ އެންޑް ކޭސް 
މެނޭޖްމަންޓް / ބެއިލީފް ސަރވިސަސް 

 ޔުނިޓް 

 15 ކޯޓު އޮފިސަރ

01 

ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަސް 
ރަޖިސްޓްރީ އެންޑް ކޭސް ޑިވިޜަން / 

މެނޭޖްމަންޓް / ޑިޖިޓިލް ރެކޯޑިންގ 
ޓްރާންސްކްރިޕްޓް އެންޑް ޓައިޕިންގ 

 ސަރވިސަސް 

 16 ކޭސް ރިޕޯޓަރ

01 

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

 ސަރވިސަސް 

 17 އެސިސްޓެންޓް ކޭސް މެނޭޖަރ

01 
ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަސް 

ޑިވިޜަން / ރަޖިސްޓްރީ އެންޑް ކޭސް 
މެނޭޖްމަންޓް / ޑިޖިޓިލް ރެކޯޑިންގ 

 18 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ



79 ގެ 62    ޞަފްޙާ  
 

ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

 # މަޤާމު        ޑިވިޜަން/ ސެކްޝަން/ޔުނިޓު    ދަދު ޢަ 
ޓްރާންސްކްރިޕްޓް އެންޑް ޓައިޕިންގ 

 ސަރވިސަސް 

01 

ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަސް 
/ ރަޖިސްޓްރީ އެންޑް ކޭސް ޑިވިޜަން 

މެނޭޖްމަންޓް / ޓްރާންސްލޭޝަން 
 ފެސިލިޓީސް 

 19 ކޯޓު އިންޓަރޕްރިޓަރ

01 

ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަސް 
ޑިވިޜަން / ރަޖިސްޓްރީ އެންޑް ކޭސް 
މެނޭޖްމަންޓް / ޓްރާންސްލޭޝަން 

 ފެސިލިޓީސް 

 20 އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

01 

ސަރވިސަސް ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު 
ޑިވިޜަން / ރަޖިސްޓްރީ އެންޑް ކޭސް 
މެނޭޖްމަންޓް / ޓްރާންސްލޭޝަން 

 ފެސިލިޓީސް 

 21 އެސިސްޓެންޓް ރިސަރޗް އޮފިސަރ

01 
ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަން / ސެކިއުރިޓީއާއި 

ނޑިޔާރުންގެ ކަންކަމާބެހޭބައި  ފަ
 22 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

01 
ފަނޑިޔާރުންގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަން / 
 މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް 

 23 ޔުނިޓު ހެޑް 

01 
ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަން / ފަނޑިޔާރުންގެ 

 މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް 
 24 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

01 
ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަން / އިންޓަރނޭޝަނަލް 

 ކޯޕަރޭޝަން 
 25 ޔުނިޓު ހެޑް 

01 
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޜަން / 

 ކޯޕަރޭޝަން 
 26 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ނޑު ފުރ  ިިގަ
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 ޓްރެއިނިންގތައް 

 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު ޓްރޭނިންގތައް: 7201
ބައިވެރިވި 
 މުވައްޒަފުން

 # ޓުރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް ހިންގި ފަރާތް  ޚްފެށި ތާރީ މުއްދަތު

އެސިސްޓެންޓް 
ޑިރެކްޓަރ 

هللا ޢަބްދު
ޝަފީޤް އަދި 

ބަޖެޓް 
އޮފިސަރ 
އާސިޔަތު 
 އިބްރާހީމް

 ޖުޑީޝަލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2017 އޮކްޓޫބަރު 14 ދުވަސް 02
 އާއި އެކަޑަމީ

 އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް
 ޖުޑީޝަލް

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 01 ބެހޭ ފައިސާއާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 
 އިދާރީ ހުރިހާ

 މުވައްޒަފުނަށް 

 ސެލްފް/  ޓައިމް ޝަމީމް ޢަލީ. ޑރ 2017ޓޫބަރު އޮކް 16 ދުވަސް 01
 ސްކިލްސް މެނޭޖްމަންޓް
 ސެމިނަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

02 

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 
 ހުރިހާ

 ވެރިންނަށް 

 ސެލްފް /  ޓައިމް ޝަމީމް ޢަލީ. ޑރ 2017 ޓޫބަރުއޮކް 21 ދުވަސް  01
 ސްކިލްސް މެނޭޖްމަންޓް
 ސެމިނަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

03 

ސުޕްރީމް 
 ހުރިހާ ކޯޓުގެ 
 އިދާރީ

 މުވައްޒަފުނަށް 

 ވަރކް ފޮރ ޓީ.ސީ.އައި އައިމަން އިސްމާޢީލް 2017 ންބަރުނޮވެ  09 ދުވަސް  01
 ޓްރޭނިންގ އެންވަޔަރަންމަންޓާ

04 

ސުޕްރީމް 
 ހުރިހާ ކޯޓުގެ 
 ވެރިންނަށް 

 ވަރކް ފޮރ ޓީ.ސީ.އައި އިސްމާއީލް އައިމަން  2017 ބަރުނޮވެން 11 ދުވަސް  01
 ޓްރޭނިންގ އެންވަޔަރަންމަންޓާ

05 
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 ކޯޓުގެ ޢިމާރާތާއި މަރާމާތު  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު  މިހާރު ިހނގަމުންާދ ތީމުގެ ޢިމާރާތަކީ ކޯޓެްއ ހިންގުމަށާއި އަދި އިދާރީ     

މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޮގތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާެތއް  ނޫންކަމުން ތަނުެގ 
ރު ބޭނުންކުރަމުންގެންާދ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތަކީ މީގެ އެތައް އަހަރުތަކެއް ދަތިކަން ވަނީ ކުރިމަތި ވެފައެވެ.  މިހާ
ތަކެއް ކުރަން މިާހރު ޖެހިފައިވާކަން ފާހަަގ ން ޢިމާާރތް ބާވެ ޮބޑެތި މަރާމާތުކުރިން ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ ަތނަކަށް ވުމު

ންތަން މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކަިއ ބޮޑެތި ޚަރަދު ތަކެއް ކުރަމެވެ. މިގޮތުން ދުވަސްވުމުން ޢިމާރާތް ބާވެ ހަލާކުވެގެންދާ ތަ
ކުރަންޖެހިފައި ވެއެވެ. އޭސީ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ސީލިންގ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާތީ، މި 

ލު ކުރުމަށް މިއަހަރު އްޙަ ކުރެވިފައެވެ. އޭސީ ތަކުން ފެންފައިބަމުންދާ މައްސަލަޙައްލުއަހަރު ވަނީ މި މައްސަލަ 
 ތެރޭގައިވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 ވަނަ އަހަރު ހިންގަން ނިންމާފައިވާ ބައެއް މުހިންމު މަސައްކަތްތައް އަދި ނިމިފައިވާ މިންވަރު  2017
 

 މަސައްކަތް  ސްޓޭޓަސް 
 އަށް ޗާޕްކުރުން  2016ން  2008ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުތައް  ނިމިފައި 

އަށް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2016ން  2008އް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަ -
 ނިމިފައިވެއެވެ.

 ކާރުތައް ސަރވިސްކުރުން. ނިމިފައި 
 ކާރުތައް ސާވިސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޓޭބަލާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްެދވިފައި ވެއެވެ. -

 މަގުމަތީ ގޭޓްތަކުގައި ދަވާދުލުން. ނިމިފައި 
 ދަވާތުތައް ކަހައި ދަވާދުލާފައި ވެއެވެ.ބޭރު ކުޑަގޭޓުގެ  އިރުމަތީކޮޅު -

 ކުނިކަހާ ފޮޅައި ސާފުކުރުން. ނިމިފައި 
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތާވަލާ އެއްގޮތަށް  ހާ ފޮޅައި ސާފުކުނިކަ  ބައި ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް -

 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ.
 ފުލާރވާ ބުކޭ ހޯދުން. ނިމިފައި 

 ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ހޯދިފައިވެއެވެ. ބުކޭ ފްލާވަރ ބޭނުންވާ ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް -
 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބަގީޗާ ގަސްތައް ބެލެހެއްޓުން. ކުރިޔަށްދަނީ 

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް މަސައްކަތް ކުރުމަށް  2ބެލެހެއްޓުން  ކޯޓުގެ ބަގީޗާ ގަސްތައް ސުޕްރީމް -
 ޙަވާލުކުރެވުނެވެ. 

 ކުޑަދޮރުތަކުގައި ވަރުނީސްލުމާއި ހުޅުބަދަލުކުރުން. ނިމިފައި 
މުވައްޒަފުން ކޯޓަށް ވަންނަ ބޮޑުދޮރާޖެހިގެން ހުރި ކުޑަދޮރުސެޓްގައި  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  -

 ވަރުނީސްލާފައި ވެއެވެ.
 ލިޔެލާޖެހި ވާސް ހޯދުން. ނިމިފައި 

 ވެއެވެ. މެހުމާނުންނަށް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން ދިނުމަށް ލިޔެލާޖެހި ވާސް ހޯދާފައި -



 
 

79 ގެ 65    ޞަފްޙާ  
 

ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

 ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ސީލިންގ މަރާމާތު ކުރުން. ނިމިފައި 
އޭސީ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ސީލިންގ ވަރަށް ބޮޑަްށ  -

 އްލު ކުރެވުނެވެ.ހަލާކުވެފައިވާތީ، މި މައްސަލަ ޙަ
 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ކުރެހުން. ނިމިފައި 

 މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ކުރެހުމުގެ  -
 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ކުރެހުމާއެއްގޮތަށް ހެދުން. ކުރިއަށްދަނީ 

ބަޖެޓް ލިބިފައިވާ މިންވަރުން  ޝަރީޢަތްކުރާ މަޖިލީހުގެ ބެކްގުރައުންޑު،  ޝަރީޢަތްކުރާ  -
ނޑި ތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވެއެވެ.  މަޖިލީހުގެ ސުޓޭޖް ހެދުމާއި ބެންޗު އަދި  ބެންޗުގެ ގޮ

 ނުނިމިހުރި ބައިތައް ބަޖެޓް ލިބޭ މިންވަރަކުން ކުރުމަށް.   
 ސީލިންގ މަތި ސާފުކުރުން. ނިމިފައި 

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔައިރު ސީލިންގ މަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި  މަރާމާތުއޭސީ  -
 ކުނިތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.

  ކުރުމާއި މަރާމާތު ކުރުން.ވެހިކަލްތައް ޕެއިންޓް  ނިމިފައި 
 ވެހިކަލް ޕެއިންޓްކުރުމާއި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. 11މިކޯޓުގެ  -

 މި ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސިބަހުން އަލުން ފަރުމާކުރުން  ނިމިފައި 
 ކުރެވުނެވެ.ވެބްސައިޓް ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސިބަހުން އަލުން ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް  -

 ކޯޓު ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާއެއް ތައްޔާރު ކުރުން. ކުރިއަށްދަނީ 
ކޯޓު ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާ ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެގުރިމެންޓް ކޮށް އެ  -

 މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.
 ވިންޑޯސް ޓެބްލެޓްހޯދުން. ނިމިފައި 

 ހޯދުނެވެ. ވިންޑޯސް ޓެބްލެޓް)ހަތެއް(  7  -
އޭސީތަކުގައި މައްސަލަ  VRVމިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދާ އޭސީތަކުގެ ތެރެއިން  ނިމިފައި 

 ކުރުން.ޙައްލު 
ސަލަޖެހިފައިވާތީ، އޭސީތަކުގައި މައް VRVމިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންާދ އޭސީތަކުގެ ތެރެއިން  -

 އްލު ކުރެވުނެވެ. އެ މައްސަލަ ޙަ
 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދުން  ނިމިފައި 

 )ހަތެއް( ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދުނެވެ. 07 -
 ކަތުރުފަނި އަޅާފައި ހުރިތަންތަނުގެ ކަތުރުފަނި ނައްތާލުން. ނިމިފައި 

 މިކޯޓުގެ ކަތުރުފަނި އަޅާފައި ހުރި ތަންތަނުގައި ކަތުރުފަނި ނައްތާލުމަށް ސުޕްރޭ ކުރެވުނެވެ. -
 ބުލައިންޑްސް ހަރުކުރުން.ޖެނެރަލް ސުޕަރވައިޒަރު އިންނަވާތަނުގައި  ނިމިފައި 

އިރުގެ އަލި އެޅިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަތިވާތީ، ބުލައިންޑްސް ހަރުކުރުމުގެ  -
 މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.

 

 ޑުރައިކުލީން ކުރުން. ނިމިފައި 
 ގައުން ޑުރައިކުލީން ކުރެވުނެވެ. ކޯޓުތަކާއި -
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ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

 

 

 

 

 އެންޓިވައިރަސް ލައިސަންސް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ، ލައިސަންސް އައުކުރުން. ނިމިފައި 
 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ލައިސަންސް އައުކުރެވުނެވެ. 2އެންޓިވައިރަސް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ  -

 ހޯދުން. ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް މައިކްރޯފޯނު  ނިމިފައި 
 މައިކު ހޯދުނެވެ. 05ޝަރީޢަތުގެ މަޖީލުގެ މައިކުތަކުގައި މައްސަލަޖެހިފައިވާތީ  -

 ޑީކޯޑަރު ބަދަލުކުރުން. ނިމިފައި 
 )ހައެއް( ޑީކޯޑަރު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 06މައްސަލަޖެހިފައިވާ 

 ހަރުކުރުން.ބަޖެޓް އެންޑް ޕްރޮޕަޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގައި ސީލިން މައުންޓު އޭސީ  ނިމިފައި 
 އޭސީގައި  އެ  ހުންނާތީ  އޭސީ )އެކެއް( 1ބަޖެޓް އެންޑް ޕްރޮޕަޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓްގައި  -

 އައު އޭސީ ބެހެއްޓުނެވެ. ނުވާތީ ފިނި  މައްސަލަޖެހި
 ޕީއޭބީއެކްސް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން. ނިމިފައި 

 ޕީއޭބީއެކްސް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ.
 ސަރވަރ އަށް އިތުރު ބެކަޕް ޔޫޕީއެސް އެއް ހޯދުން. ނިމިފައި 

 ސަރވަރ އަށް އިތުރު ބެކަޕް ޔޫޕީއެސް ހޯދުނެވެ. -
 "މީޒާން" ލޯންޗަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން  ނިމިފައި 

 މިއަހަރު ސުޕްރީމްކޯޓަށް ލިބުނު ލޯންޗަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ހޯދުނެވެ. -
 ކުރުން ޙައްލު ފާޚާނާ ތަކުގައި ޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް  ނިމިފައި 

 މިކޯޓުގެ ފާޚާނާ ތަކުގައި ޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރެވުނެވެ. -
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ރިޕޯޓްތައް ޗާޕްކުރުން  ނިމިފައި 

ނިމިފައި ގެ މަސައްކަތްތައް  2އަދި ވޮލިއުމް  1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ރިޕޯޓްތައް ވޮލިއުމް  -
 ވެއެވެ.

 ޕްރޮޖެކްޓަރ ހޯދުން  ނިމިފައި 
  މިކޯޓުގައި ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓަރ ހަލާކުވެގެން އައު ޕްރޮޖެކްޓަރެއް ހޯދުނެވެ. -

 އައިސްއަލަމާރި ހޯދުން  ނިމިފައި 
 ލާކުވެގެން އައު އަލަމާރިއެއް ހޯދުނެވެ.ސައިކޮޓަރީގެ އައިސްއަލަމާރި ހަ މަތީ -

 މައިކްތައް ބަދަލުކުރުން. ބެންޗްގެ  ނިމިފައި 
 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސްގެ ބެންޗަށް މައިކް ހޯދުނެވެ. -
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 އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާއާއި ހިނގި ޚަރަދު 

 ތަފްޞީލް  2016 2017 އިތުރު ) ( އުނި

 ލިބުނު ފައިސާގެ މުޅި ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 47,979.00 44,658.00 6.9%-

 މުޅިޖުމްލަ ޚަރަދުވި ފައިސާގެ 22,422,180 22,992,838 2.5%

ނޑު  ކަންތައްތަކާއި،އެކަންތައްތަކަށް ލިބުނު ޖުމްލަ ޢަދަދުތައް  އާއްމުދަނީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބުނު މައިގަ
 ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމަށް ލިބުނު  ވަކާލާތުކުރުމުގެ 34,400.00 18,000.00 47.7%-

 ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމަށް ލިބުނު  މައްސަލަ ރަޖިސްޓުރީ 11,500.00 22,000.00 91.3%

 ނެގުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމަށް ލިބުނު  މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް 2,079.00 1,633.00 21.5%-

 ހުށަހެޅި ފޯމަށް ލިބުނު  އެދި  މަށްތަދައްޚުލުވު     100.0%

 ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާ ނީލަމުގައި ތަކެތި     100.0%

 ލިބުނު ފައިސާ  ކުރީއަހަރުގެ ބަޖެޓުން     100.0%
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 އް މާލީ ބަޔާންތަ 
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ް ޕަބްލިކ ް ޕަބްލިކ

ބޭންކް އ/ކ ބޭންކް އ/ކ

2016 2017 ް ނޯޓ

ާ ލިބުނު ފައިސ

އަހަރު ފެށުނު އިރު ހުރި ފައިސާ                    -                  -

22,422,180 22,992,838        3  ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން ނެގި ފައިސާ

48,354 44,658              4  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ

33,762              27,268              5  ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ފައިސާ

22,504,296     23,064,764      ަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލ

ު ކުރެވުނު ޚަރަދ

14,175,028 13,775,980        6
 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

2540775.51 2,538,391          7
 ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާ

328,398 167,856             8  ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު

798,299 399,955             9
 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު

1,841,224 2,367,333          10
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

33,530              23,546              11
 ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

1,092,778 2,493,445          12
 މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

273,359            287,962             13 ް ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒ

1,338,789 938,369             14
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު

22,422,180     22,992,838      
ަ ހޭދަ ކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލ

48,354 44,658              

15
އާމްދަނީ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކް ބޭންކް  އެކައުންޓަށް ޖަމާ ކޮށްފައިވާ 

)ޓްރާންސްފާ(

22,470,534     23,037,496      ) ް ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ )ޓްރާންސްފާ ހިމަނައިގެނ

33,762            27,268             ީ ނޑާ ބާކ ލިބުނު ފައިސާއިން ހޭދަކުރެވުނު ވަރު ކަ

އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ް ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނ
ރ 2017 ގެ ނިޔަލަށް      31 ޑިސެމްބަ

)ް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  )ރުފިޔާ އިނ

މިހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެއްވެސް އޮޅުވާލުމެއްނެތި ހަގީގަތާ އެއްގޮތަށެވެ. އެކަމަށް ހެކިވެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަނީ:

އާތިކާ އިބްރާހީމް

ޑިރެކްޓަރ
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ފައިނަލް ބަޖެޓާއި 

ު ނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތ ހި

/ ޚަރަދު  ާ ލިބުނު ފައިސ

2017
ފައިނަލް ބަޖެޓް 2017

 / ި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރ

ި އުނިކުރ

އެއްއައިޓަމުން 

އަނެއް އައިޓަމަށް 

ި ބަދަލުކުރ

   މަޖްލީހުން 

ފާސްކުރި ބަޖެޓް   

2017

ް ނޯޓ

ާ / ލިބުނު ފައިސ ް ބަޖެޓ
                 1,586,237                22,992,838                24,579,075                  9,368,003                           -                15,211,072 3 ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓް

                 1,586,237                22,992,838                24,579,075                  9,368,003                           -                15,211,072 ަ ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލ

ު ރިކަރަންޓް ޚަރަދ
                    370,429                13,775,980                14,146,409                  1,298,821                           -                12,847,588 6 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

                      20,221                  2,538,391                  2,558,612                  2,102,550                           -                     456,062 7 213 ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާ

                    194,644                     167,856                     362,500                     500,000             (245,000)                     107,500 8 221 ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު

                    314,545                     399,955                     714,500                     265,000               240,000                     209,500 9 222 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު

                      30,210                  2,367,333                  2,397,543                  1,844,921             (652,800)                  1,205,422 10 223 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

                      80,984                       23,546                     104,530                     104,530                           -                                - 11 225 ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

                    249,355                  2,493,445                  2,742,800                  1,850,000               657,800                     235,000 12 226 މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

                        3,309                     287,962                     291,271                     291,271                           -                                - 13 228 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

                 1,263,696                22,054,469                23,318,165                  8,257,093                           -                15,061,072 ު ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދ

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެފައިސާ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން 
ރ 2017 ގެ ނިޔަލަށް      31 ޑިސެމްބަ

  )ް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  )ރުފިޔާ އިނ
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ު ކެޕިޓަލް ޚަރަދ

                    322,541                     938,369                  1,260,910        1,110,910             -          150,000 14 423 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު

      3 22, 541       93 8, 3 69      1, 260, 910      1, 110, 910         -         150, 000 ު ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދ

     1, 586, 23 7     22, 992, 83 8     24, 579, 075     9, 3 68, 003          -       15, 211, ޖުމްލަ  072

1, 586, 23 7     -           -           -           -         -           ީ ބަޖެޓް ބާކ
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2016 2017 ް ނޯޓ

) ާ -ކަރަންޓް އެސެޓްސް )ހަރުމުދ ް ނޮނ
14,703,397     15,641,765 18  މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓް،ފަރުނިޗަރ އެންޑް ފިޓިންގ

ް ކަރަންޓް އެސެޓްސ
                     -                   -   16  ނަގުދު ފައިސާ

 ނުދައްކާހުރި ބިލްތަކަށް އަންނައަހަރު ބަޖެޓުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ   -                
                     -                   -   ަ ކަރަންޓް އެސެޓްސްގެ ޖުމްލ

 14,703,396.61  15,641,765 ަ މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމްލ

2016 2017 ް ނޯޓ

ް މާލީ ޒިންމާތައ

 ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ބިލްތައް              -

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޓްރެޜަރީއަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާ

14,703,397        15,641,765   18  ހަރަމުދާ ތަމްސީލު ކޮށްދޭ  ދައުލަތުގެ ރައުސްމާލު

14,703,397     15,641,765 ަ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމްލ

ް ރ 2017 ގެ ނިޔަލަށ 31 ޑިސެމްބަ

  )ް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  )ރުފިޔާ އިނ

ް މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާން – އެސެޓްސ
ް ރ 2017 ގެ ނިޔަލަށ 31 ޑިސެމްބަ

ް މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން – ލައިބިލިޓީސ
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ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

 މާލީ ބަޔާންތަކާއިގުޅޭ ނޯޓްތައް 
  ތަޢާރަފް  -1

ފު ޤާއިމްކުރުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަީކ ޞާއިން ޢަދުލު  ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ  141ދިވެހި ޖުހްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދީޤުކުރެވުނު ދިެވހިރާއްޖޭގެޞްވަނަ ދުވަހު ތަ 2008. އޮގަސްޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓެވެ 

ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެހައިބާރުތައް ލިބިގެންަވނީ ފު ޞާއިން  ޤާނޫނުއަސާސީއިން ދައުލަތުގެ ތިންބާރު ވަކިވެ، ޢަުދލު
ނޑައަޅާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަށުކޯޓުތަކަށް ކަމަށް  ސުޕްރީމް ކޯޓަށާއި، ހައިކޯޓަށާިއ، އަިދ ޤާނޫނަކުން ކަ

ނޑައެޅިގެންދިޔައެވެ.  ކަ

 ހިސާބު ބަލަހައްޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާ  -2

ނޑު ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ މާލީ  ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހިާސބު ބެލެެހއްޓުމުގެ މައިގަ
އެވަނީއެވެ. ހުރިހާ އަހަރެއްގެ ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރުމުގައިވެސް މިސިޔާސަތުތައް އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އެނޫްނ 

 ންކުރެވިފައިާވނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިާވނެއެވެ.ތަފާތު ގޮތަކަށް ބޭނު

 ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތް  -2.1  

މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފަިއވަނީ އިންޓަރނޭަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް ބޯޑުން ނެރެ 
 ކައުންޓިންގ" މި ސްޓޭންޑަޑް އާ ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ " ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިން އަންޑަރ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އަ

 އެއްގޮތަށެވެ. 

 2017( ގައިވާ ގޮތަށް، 3/2006ޚަރަދު ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ 
ންނެވެ. ގައި ހިނގާފައިވާ، ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެ 2017ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީގައި ފައިސާ ދައްކައި އަދާކޮށްފައިވާ، 

"ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ރައްޔަތުންގެ 
ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި މިކޯޓުގެ ބަޖެޓުން މިކޯޓުގެ ޚަރަދުތަކަށް ހޭދަކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އާއި  2017މަޖިލީހުން 

ލިބިފައިވާ ފައިސާ އެވެ. ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން ނެގޭ ފައިސާ ފިޔަވައި  މިކޯޓަށް ލިބޭ  އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މިކޯޓަށް
ނުވަތަ ަބލައިގަންނަ ފައިސާއަކީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއެއްކަމުން ިމފައިސާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީެގ 

 ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަާމކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެންޝަން" އާ އެއްގޮތްވާގޮތުްނ މާލީ ބަ
އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގިއިރުގެ އަުގ ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުްނނެވެ. ިމގޮތުން ހަރުމުދަލާއި، އަދި އެެހން އަރަންޏާއި ދަރަންޏާއި 

 އިވަނީ އެއެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ. ރައުސުލްމާލުގެ އަގު ބަޔާންކޮށްފަ

 މިކޯޓަށް ހޯދާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ.
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 ބޭރު ފައިސާއިން ހިންގޭ މުޢާމަލާތު  -2.2  

މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ބޭުނންކުރެވިފައިވާ ތަކެތި އަގުކޮށް ބަޔާން ުކރެވިފައިވާނީ ދިވެހިރުފިޔާ އިންނެވެ. އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާއަކީ 
 މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް ބޭުނން ކުރާ ފައިސާކަމުގައިވާތީއެވެ.  މިކޯޓުގެ

ތާރީޚުގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރަކަށްޖެހޭ ދިވެހި ރުފިޔާގެ  ފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތައް ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގިބޭރު
ސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ. ބޭރު ފައިސާގެ އަރަންޏާއި ދަރަންޏެއްވާނަމަ އޭގެ ބާކީތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަހަރު ނިމޭ އެކް

 ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ. 

ނު ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް މިކޯޓަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދު  -2.3  

 ތަކެތި  ހޯދުނު 

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ގަތްއަގުގައެވެ. އޮފީހަށް ގަނެފައި ބަހައްޓަިއގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯާދ 
ގައި ހިމެނޭނީ ތަކެތި ގަތުމުން ކަމަށާއި، ތަކެތި ވާނީ ކެޕިޓަލައިޒް ނުކޮށް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައެވެ. އަދި ޚަރަދުގެ ގޮތު

 އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން ނޫންކަުމން، އަހަރު ނިމުނު އިރު ބޭނުްނނުކޮށް ހުރި ތަކެތި ހިސާބުތަކުގަިއ ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ.

 މާލީ ޒިންމާތައް  -2.4  

 31މާލީ ޒިންމާތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ އޭގެ އަގުގައެވެ. މާލީ ޒިންމާގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޢަދަދު ތަކަކީ 
 އާއި ހަމައަށް އައިއިރު މިކޯޓުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ހަރުމުދާ ތަމްސީލު ކޮށްދޭ ދައުލަތުގެ ރައުސްމާލެވެ. 2017ޑިސެންބަރު 

 ލިބުނުފައިސާ  -2.5  

ވަނަ އަހަރު  2017ބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި ލިބުނުފަިއސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީ "ފައިސާ ލި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިކޯޓަްށ ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުްނ 

ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިްނ ބަޖެޓް ފައިސާފިޔަވައި އެކިގޮތްގޮތުން ދައުލަތުގެ އާމްދަީނ މިކޯޓަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާއެވެ. މިކޯޓަށް 
ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އަކީ  މިކޯޓުގެ ބޭނުްނތަކަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފައިސާއެްއނޫކަމުން  މިފަދަ ފައިސާ 

 ޔު ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނި

 ޓްރާންސްފާ  -2.6  

ބަލައިގަތް ދައުލަތުެގ  މިކޯޓަށްގައި ދައްކާފައިއެވަނީ  ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާން" ޓްރާސްންފާގެ ގޮތުގައި 
އާމްދަނީ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ފައިސާގެތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިޔު 

 ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވުނު ޢަދަދެވެ. 
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 ކޮމްޕެރެޓިވްސް  -2.7  

 ގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިަފއިވާނެއެވެ.ވަނަ އަހަރު 2016ވަނައަހަރުގެ އިތުރަށް  2017މިއަހަރުގެ ހިސާބުތަކުގައި 

 ބަޖެޓްގެ މަޢޫލޫމާތު  -2.8  

ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ފާސް ކުރެއްވި ބަޖެޓްގެ މުޅިޖުމްލައަްށ  2017މި ހިސާބުތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާނީ 

 .ބަޖެޓެވެބަދަލުނާްނނަގޮތަށް އެއްކޯޑުން ައނެއްކޯޑަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާ އެްނމެ ފަހުގެ 
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ާ 3. ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ކުރި ބަޖެޓުން ނެގި ފައިސ

2016 ު ޚަރަދ 2017 ު ޚަރަދ ް  ފައިނަލް ބަޖެޓ
 / ި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރ

ި އުނިކުރ

އެއްއައިޓަމުން 

އަނެއް 

އައިޓަމަށް 

ި ބަދަލުކުރ

   މަޖިލީހުން 

ް ފާސްކުރި ބަޖެޓ
ް ތަފްޞީލ

22,422,180         22,992,838     24,579,075        9,368,003             -                15,211,072     ް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓ

ބަޖެޓުގައި ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި ފައިސާ         1,586,237

22,992,838     ި ( ފާސްކުރި ބަޖެޓުން ނެގ ް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން )އެމުއައްސަސާއަށ

ާ 4- ދަޢުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސ

2016 2017 ް ތަފްޞީލ
ފޮޓޯ ކޮޕީ ހައްދައިގެން ލިބޭފައިސާ             1,633                 2,079 121041

އެކި އެކި ބޭނުމަށް ދޫކުރެވޭ ރަސްމީ ފޯމް ވިއްކުން           40,000               45,900 124004
ޤަވައިދާ ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ              3,025                   375 126002

ޖުމުލަ         44,658              48,354

ާ އޓުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ފައިސ 5- ދަޢުލަތުގެ ބެލެހެ

2016ވަނަ 

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 

ީ ބާކ

2017ވަނަ 

އަހަރުގެ 

ީ ނިޔަލަށް ބާކ

2017ވަނަ 

ި އަހަރު ޚަރަދުވ

2017ވަނަ އަހަރު 

ު އިތުރަށް ލިބުނ

2017ވަނަ 

އަހަރު 

ފެށުނުއިރު ހުރި

ް ތަފްޞީލ

33,762               27,268           13,358.00         6,864                   33,762           ް ކޯޓު ޑިޕޮސިޓ 523008
ޖުމުލަ         27,268              33,762

ު ނގި ޚަރަދ 6- މުވައްޒަފުންނަށް ހި

ޚަރަދު 2016
ނގި ޚަރަދު  ހި

2017

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2017

 / ި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރ

ި އުނިކުރ

އެއްއައިޓަމުން 

އަނެއް 

އައިޓަމަށް 

ި ބަދަލުކުރ

މަޖިލީހުން 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް  2017

ް ތަފްޞީލ

މުސާރައާއި އުޖޫރަ       6,515,172        (134,400)                      -         6,380,772       6,279,305           6,311,024 211001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ         342,965         134,400                844,671         1,322,036       1,322,024           1,511,783 211002

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް          150,000           (9,977)                      -            140,023 126,000                       141,000 212 005

މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް         510,000               990                      -            510,990 510,987                       509,786 212 009

އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ ދަތުރު އެލަވަންސް           10,632             3,816                      -              14,448 14,448                          11,194 212 013

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް       2,820,000          (61,515)                      -         2,758,485 2,624,476                  2,715,008 212 014

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް           10,836             2,845                      -              13,681 13,679                            6,252 212 015

އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ                -                -                      -                  -   -                                   1,488 212 017

އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުން މަނާ ކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް       1,200,383           61,515                454,150         1,716,048 1,716,044                  1,750,107 212 023

ފޯނު އެލަވަންސް         175,200             2,326                      -            177,526 177,525                       171,239 212 024

ރިސްކް އެލަވަންސް         144,000                -                      -            144,000 143,510                       143,903 212 025

ސަރވިސް އެލަވަންސް         960,000                -                      -            960,000 845,677                       899,233 212 027

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ             8,400                -                      -               8,400 2,305                              3,010 212 999

14,175,028       13,775,980  14,146,409     1,298,821           -               12,847,588  

، އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތްގޮތުންދޭ ފައިސާ  7- ޕެންޝަނާއި މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި

ޚަރަދު 2016
ނގި ޚަރަދު  ހި

2017

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2017

 / ި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރ

ި އުނިކުރ

އެއްއައިޓަމުން 

އަނެއް 

އައިޓަމަށް 

ި ބަދަލުކުރ

މަޖިލީހުން 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް  2017

ް ތަފްޞީލ

213004 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށް ދެއްވާ ފައިސާ                -                -             2,102,550         2,102,550 2,102,550        2,102,550           

ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ         456,062                -                      -            456,062 435,841           438,226               213006

2,540,776         2,538,391    2,558,612       2,102,550           -               456,062       ަ ޖުމުލ

  )ް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު  )ރުފިޔާ އިނ

ް މާލީ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓްތައ
ް ރ 2017 ގެ ނިޔަލަށ 31 ޑިސެމްބަ
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ު 8- ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދ

ޚަރަދު 2016
ނގި ޚަރަދު  ހި

2017

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2017

 / ި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރ

ި އުނިކުރ

އެއްއައިޓަމުން 

އަނެއް 

އައިޓަމަށް 

ި ބަދަލުކުރ

މަޖިލީހުން 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް  2017

ް ތަފްޞީލ

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު             7,500          (50,000)                100,000              57,500   -                   4,502                  221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                -                -                      -                  -   -                     -                       221002

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު           50,000          (90,000)                100,000              60,000   -                     -                       221003

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު           50,000        (105,000)                300,000            245,000 167,856           323,896               221004

އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު                -                -                      -                  -   -                     -                       221999

328,398            167,856       362,500          500,000              (245,000)      107,500       ަ ޖުމުލ

9- އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު

ޚަރަދު 2016
ނގި ޚަރަދު  ހި

2017

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2017

 / ި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރ

ި އުނިކުރ

އެއްއައިޓަމުން 

އަނެއް 

އައިޓަމަށް 

ި ބަދަލުކުރ

މަޖިލީހުން 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް  2017
ް ތަފްޞީލ

222001 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި         100,000           80,000                      -            180,000 142,974           159,843              

222002 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި             4,500                -                      -               4,500 3,560              62,823                

222003 ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި             5,000           (1,000)                200,000            204,000 20,919            6,251                 

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި           15,000           10,000                  35,000              60,000 47,228            26,083                 222004

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި           20,000          (18,000)                      -               2,000 1,771              191,334               222005

                      -                     -   -                  -                      -                -                ް ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށ 222006

ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި                -                -                  30,000              30,000   -                   116,091               222007

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި           30,000           50,000                      -              80,000 43,079            93,094                 222008

                17,782              6,500 10,000              -                      -                10,000           ް ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށ 222009

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި           20,000         104,000                      -            124,000 116,880           110,504               222010

                      -                     -   -                  -                      -                -                ް ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށ 222012

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި             5,000           15,000                      -              20,000 17,045            14,494                 222999

798,299            399,955       714,500          265,000              240,000       209,500       ަ ޖުމްލ

ު 10- އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދ

ޚަރަދު 2016
ނގި ޚަރަދު  ހި

2017

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2017

 / ި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރ

ި އުނިކުރ

އެއްއައިޓަމުން 

އަނެއް 

އައިޓަމަށް 

ި ބަދަލުކުރ

މަޖިލީހުން 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް  2017
ް ތަފްޞީލ

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް           75,000           (4,800)                      -              70,200           67,840               67,126 223 001

-                      -                223 002

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު           50,000          (16,200)                      -              33,800           33,709               41,516 223 003

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު         350,000              (800)                241,888            591,088         590,999             527,824 223 004

ތަކެތީގެ ކުލި                -                -                      -                  -                -                 2,756 223 006

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ         195,888           85,710                  39,792            321,390         308,701             225,250 223 008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު           10,000              (648)                      -               9,352             6,428                 4,448 223 009

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު           22,000           (2,000)                   2,896              22,896           22,896               22,896 223 010

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު               500                -                      -                  500                 50                    - 223 011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު           25,000                -                      -              25,000           24,268               42,372 223 012

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ                -        (539,000)                539,000                  -                -                    - 223 016

މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު                -           14,000                  43,270              57,270           48,514               22,845 223 017

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް           37,584               648                      -              38,232           38,232               36,288 223 019

ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު                -        (243,235)                750,000            506,765         506,765               12,084 223 020

ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު                -                -                      -                  -                -                 1,100 223 021

-                    -                -                  -                      -                -                ް އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކޮށްދިނުމަށ 223 022

ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ                -                -                      -                  -             3,622                 2,587 223 024

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން         434,450           53,525                228,075            716,050         712,525             818,626 223 025

އެހެނިހެން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު             5,000                -                      -               5,000             2,785               13,508 223 999

1,841,224         2,367,333    2,397,543       1,844,921           (652,800)      1,205,422    ަ ޖުމްލ
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ަ 11- ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދ

ޚަރަދު 2016
ނގި ޚަރަދު  ހި

2017

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2017

 / ި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރ

ި އުނިކުރ

އެއްއައިޓަމުން 

އަނެއް 

އައިޓަމަށް 

ި ބަދަލުކުރ

މަޖިލީހުން 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް  2017

ް ތަފްޞީލ

225002 ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު               -                -                      -                  -                -                    -

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ               -                -                      -                  -                -                    - 225004

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު               -                -                104,530            104,530           23,546           33,529.77 225006

33,530              23,546         104,530          104,530              -               -               ަ ޖުމުލ

ު 12- މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދ

ޚަރަދު 2016
ނގި ޚަރަދު  ހި

2017

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2017

 / ި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރ

ި އުނިކުރ

އެއްއައިޓަމުން 

އަނެއް 

އައިޓަމަށް 

ި ބަދަލުކުރ

މަޖިލީހުން 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް  2017

ް ތަފްޞީލ

226001 މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން               -                -                      -                  -                -                    -

002 226 މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން           50,000        (138,995)             1,300,000         1,211,005 1,208,450                    762,876

009 226 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން           10,000           (9,205)                      -                  795 795                                    -

010 226 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން           20,000         311,000                      -            331,000 222,735                         71,816

014 226 އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން             5,000           (5,000)                      -                  -   -                                     195

016 226 އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން         150,000         500,000                350,000         1,000,000 999,994                       257,890

017 227 ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން                -                -                200,000            200,000 61,472                               -

1,092,778         2,493,445    2,742,800       1,850,000           657,800       235,000       ަ ޖުމުލ

ް ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒ 13- ސަރުކާރުންދޭ އެހީ

ޚަރަދު 2016
ނގި ޚަރަދު  ހި

2017

ފައިނަލް ބަޖެޓް 

2017

 / ި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރ

ި އުނިކުރ

އެއްއައިޓަމުން 

އަނެއް 

އައިޓަމަށް 

ި ބަދަލުކުރ

މަޖިލީހުން 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް  2017

ް ތަފްޞީލ

ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ               -                -                291,271            291,271 287,962.29              273,358.80 228 007

273,359            287,962       291,271          291,271              -               -               ަ ޖުމުލ

2016
ނގި ޚަރަދު  ހި

2017
ް  ފައިނަލް ބަޖެޓ

 / ި ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރ

ި އުނިކުރ

އެއްއައިޓަމުން 

އަނެއް 

އައިޓަމަށް 

ި ބަދަލުކުރ

މަޖިލީހުން 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް  2017

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް           50,000          (60,369)                  90,000              79,631           78,748             291,618 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް           50,000           33,894                  38,000            121,894         109,905               45,105 423002

އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު )ޓޫލްސް(                -             8,186                   8,000              16,186             8,622                    - 423004

ރިފަރެންސް ފޮތް                -                -                      -                  -                -                   961 423005

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި                -           35,368                324,910            360,278         360,278                    - 423006

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ                -        (247,990)                650,000            402,010           99,910                    - 423007

އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ           50,000         230,911                      -            280,911         280,905             744,198 423008

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި                -                -                      -                  -                -             256,907 424001

1,338,789         938,369       1,260,910       1,110,910           -               150,000       

ަ ޖުމުލ

ު ތަފުސީލ

ު 14- އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދ



 
 

79 ގެ 79    ޞަފްޙާ  
 

ރިޕޯޓުުުއަހަރުުު- ކޯޓުުޕްރީމްުރާއްޖޭގެުސުުވެހިުދި  
 

 

) ާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އަކައުންޓަށް ޖަމާ ކޮށްފައިވާ )ޓްރާންސްފ  -15

2016 2017 ް ތަފްޞީލ

 ދަޢުލަތުގެ އާމްދަނީގެގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އަކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވުނު ފައިސާ           44,658               48,354

48,354              44,658         ަ ޖުމުލ

ާ 16- މުއައްސަސާގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ނަގުދު ފައިސ

2016 2017

-                    -                

48,354               44,658           

48,354               44,658           

-                   -               

ް 17- ފައިސާ ނުދައްކާހުރި ބިލްތައ

2016 2017 ް ތަފްޞީލ

އަހަރު ނިމުނުއިރު ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ބިލުތަކަށްވާ                -                    -

-                   -               ަ ޖުމުލ

ާ   18. ހަރުމުދ

އަހަރު ނިމުނު އިރު 

 ހުރި ތަކެތި )ގަތް 

) ި އަގުގައ

 2017 ގައި 

 / ު ނައްތާލެވުނ

 / ު ގެއްލުނ

ު ވިއްކާލެވުނ

 2017ވަނަ 

ު އަހަރު ގައި ހޯދުނ

 އަހަރު ފެށުނުއިރު 

ހުރި
ް ތަފްޞީލ

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް 1,756,201                            78,748           1,834,949 423 001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް 731,365                            109,905             841,270 423 002

)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު  4,265                                   8,622               12,887 (ޓޫލްސް 423 004

ރިފަރެންސް ފޮތް 111,301                                  -             111,301 423 005

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި 179,724                            360,278             540,002 423 006

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ 170,400                              99,910             270,310 423 007

އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ 2,987,055                          280,905           3,267,960 423 008

އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް 11,400                                    -               11,400 423 999

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި 8,751,687                                -           8,751,687 424 001

       15,641,765                   -   938,369                    14,703,397 ަ ޖުމްލ

އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާ

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ

ަ ޖުމުލ

ު ތަފުސީލ

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރއޜަރީގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވުނު ފައިސާ
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