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 ސ  އިސ ބަ 

ހު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ވަނަ ދުވަ 18ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕ ޓެނ ބަރު މަހުގެ 2008 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އެނ މެ މަތީ ކޯޓުގެ ގޮތުގައި 
މ  ކޯޓު އެކުލެވިގެނ ވާ ސުޕ ރީމ  ކޯޓު އުފެދުނީއ ސުރެ މިއަދާ ހަމައަށ  ތަފާތު އެކި ގޮނ ޖެހުނ ތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ. ސުޕ ރީ
އައިސ ފައިވެއެވެ.  ތަކެއ ގޮތަށ  ތަފާތު އެކި ބަދަލުތައ  ައއިސ ފައިވާއިރު، ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ ބެނ ޗަށ  ބޮޑެިތ ބަދަލު
ސުޕ ރީމ   ނުސީދާގޮުތނ  ފާއިތުވެދިޔަ ކުރު މާޒީގައި ޤާނޫުނއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކަށ  ގެނެުވނު ބަދަުލތަކުގެ އަސަރު ސީދާގޮުތނ ނާއި

 ކޮށ ފައިވެއެވެ. ކޯޓަށ  

އި އިޞ ލާޙީ ގިނަ ތެރޭގައަހަރުގެ  11ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ  ކުރިމަތިވި ތަފާތު އެކި ގޮނ ޖެހުނ ތަކާއެކުވެސ ، ފާއިތުވެދިޔަ 
ގެ ޢަދުލު އިނ ޞާފުގެ ވަނަ އަހަރަކީވެސ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓާއި ދިވެހިރާއ ޖ2019ޭމަސައ ކަތ ތަކެއ  ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ނިމިގެނ  ދިޔަ 

ޓުމަށ ޓަކައި ނެގެހެއ  ކުމ ޤާނޫުނގެ ޙު ، ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށ ، ފަރުދުނ ގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ޢަދުލު އިނ ޞާފު ޤާއިމުކޮށ ދީ
ދަދަށ  ފަނޑިޔާރުނ  ނަމަވެސ ، ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ބެނ ޗ ގައި ހިމެނެނ ޖެހޭ ޢަ ގިނަގުނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ.

އ ( )ތިނެ 03ބެނ ޗ ގައި ތިއ ެބވީ އެނ މެ  ފަހު ކ އާޓަރގައި ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެހަމަޖެހިފައިނުވާތީއާއި އަހަރުެގ 
ފައިނުވާތީ އެނ ެމ މިމުނ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ ޢާނ މު މަޖިލީހުނ  ނިނ މަނ ެޖހޭ ކަނ ކަނ  ނިނ ފަނޑިޔާރުނ ކަމުގައިވު

 އެކަށީގެނ ވާ އަވަސ މިނުގައި މައ ސަލަތައ  ހިނ ގިފައިނުވާކަނ  ފާަހގަކުރަމެވެ.

ގެ އިތުބާރު ދު ރައ ޔިތުނ މެދު ވަކިނ  ޚާއ ޞަކޮށ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓާމެ ޝަރުޢީދާއިރާއާ ،ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިޞ ލާޙުކޮށ 
ނު އަހަރެއ ކަނ  ފާހަގަކުރަމެވެ. ނެގެހެއ ޓުމުގެ ގޮުތނ ، ފާއިތުވި އަހަރަކީ އިނ ޤިލާބީ އަދި އީޖާދީ ބޮޑެތި ބަދަުލތަކަކަށ  މަރުޙަބާ ކިޔު

ވެހިރާއ ޖޭގެ ތާރީޚުގައި ދިމިނ ތީގެ ހަމަހަމަކަނ  ޤާއިމުކުުރމުގެގޮތުނ  ޤައުމީ ފެނ ވަރުގައި ކުރެވެމުނ ދާ މަސައ ކަތުގެ ތެރެއިނ ، 
 ހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.ފުރަތަމަ ފަހަރަށ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ބެނ ޗަށ  އަނ ހެނ  ަފނޑިޔާރުނ  ޢައ ޔަނ ކުރެވިފައިވަނީ ވޭތުެވދިޔަ އަ

އިލައި، ޑު ައލުނ  އެކުލަވަހަމަމިއާއެކު، އިދާރީ ހިނ ގުމުގެ ިނޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުނ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަނ
ރުމުގެ މަސައ ކަތ  ޒަމާނީ ޓެކ ނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތ ތައ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގައި ޤާއިމުކު ،ކޭސ  މެނޭޖ މަނ ޓުގެ ނިޒާމު އިޞ ލާޙުކޮށ 

ނ މެހައި ޙައ ޤުތައ  އެފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ފެށިފައެވެ. ާޤނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުނ  ަކށަވަރުކޮށ ީދފައިވާ 
، ނަވަސ ކުރުމުގެ ގޮތުނ ށ  ދެމެހެއ ޓުމުގެ މަސައ ކަތ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ތެރެއިނ  ހަރުދަނާގޮތެއ ގައި ކުރެވޭނެ މަގު ތަހިމާޔަތ ކޮ

  ފެށިފައެވެ. ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދަށ  ގެނ ނަނ ޖެހޭ ބަދަުލތައ  ދެނެގަނެ އެ ބަދަލުތައ  ގެނައުމުގެ މަސައ ކަތ  ވަނީ

ފެދޭ ޚުޞޫމަތ ތަކަށ  ޤާނޫނީ އިމުގެތެރެއިނ  އެކަށީގެނ ވާ އަވަސ މިނެއ ގައި ޙައ ލު ދޭދޭ ފަރާތ ތަކުގެ މެދުގައި އު 
ހޯދައިދިނުމަކީ ފަނޑިޔާރުގެއާ މަތިކުރެވިފައިވާ މުހިނ މު މަސ އޫލިއ ޔަތެއ  ކަމުގައިވީނަމަވެސ ، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ 

ނެގެހެއ ޓުމުގެ ޒިނ މާއަކީ  ޤާނޫނުގެ ޙުކުމ މިނިވަނ ކަނ  ކަށަވަރުކޮށ ދީ،  ޤާނޫނުއަސާސީނ  ކަށަވަރުކޮށ ދީަފއިވާ އަސާސީ ޙައ ޤުތަކާއި
ދައުލަތުގެ އެކި ގުނަނ ތައ  ޝާމިލުވާގޮތަށ  މަތިކުރެވިފައިާވ ޒިނ މާއަކަށ  ވީހިނދު، ޤާޫނނުއަސާސީނ  ކަށަވަރުކޮށ ދީފައިވާ 
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ދެވޭނީ ކަމާ ގުޅުނ ހުރި އެނ މެހައި އިދާރާތަކުގެ ފުރިހަަމ ޙައ ޤުތަކާއި މިނިވަނ ކަނ  އެނ ެމ އެދެވޭގޮތުގައި ރައ ޔިތުނ ނަށ  ލިބި
 އެއ ބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަނ  ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށ  ލިބިގެނ ކަނ  މި ުފރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

  ފަނޑިޔާރުނ ނާއިދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ހިނ ގުނ  ހަރުދަނާކުރުމަށ ޓަކަިއ ކުރަމުނ މިގެނ ދާ މަސައ ކަތުގައި
ނ ނަވަމެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ ފަރާތުނ  ލިބެމުނ ދާ އެހީތެރިކަމާއި އެއ ބާރުލުނ  ފާހަގަކޮށ  މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަ

ބެވުމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ މިދާ މަސައ ކަތުގައި ސާބިތުކަމާއި އިޚ ލާޞ ތެރިކަމާއެކު ދެމިތިއ  އަޅުގަނޑުމެނ  ކުރަމުނ  ކީ،އިލ ތިމާސަ
އަށ  އޮތ  އަހަރަކީ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބަރަކާތ ލައ ވައި ކުރިهللا މިގެނ ދާ މަސައ ކަތުގައި  އަޅުގަނޑުމެނ  ކުރަމުނ  ،ކީދުޢާއަ

 ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަށ ވުރެ ކާމިޔާބު އަހަރެއ ކަމުގައި ލެއ ވުމެވެ. އާމީނ !

 

 

 

 އަޙ މަދު މުޢުތަޞިމ  ޢަދުދާނ  
  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު   
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 މާލީ ޒިނ މާދާރު ވެރިޔާގެ ބަސ  

ނ  މަތިކުރެވިފައިާވ އ ޔަތު ހައިސިދިެވހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ މާލީ ޒިނ މާދާރުވެރިޔާގެ  ،ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުެގ ދަށުނ 
ލާތ ތަކާއި ގުޅޭ އެނ މެހާ މަސ އޫލިއ ޔަތުތައ ، އޭގެ އެނ މެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރުމަށ ޓަކައި މާލީ މުއާމަހުރިހާ ޒިނ މާތަކާއި 

 މަސައ ކަތ ކޮށ ފައިވާނެއެވެ. ރޭގައި ހިނ ގައި ބެލެހެއ ޓުަމށ  ވަނަ އަހަރުގެ ތެ 2019ކަނ ތައ ތައ  

ނ ، އަހަރުގެ އަނ  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓ ގެ ތެރެއިމިލި 32މ  ކޯޓަށ  ކަނޑައެޅުނު ވަނަ އަހަރަށ  ސުޕ ރީ 2019މިގޮތުނ ، 
ކެތި ހޯދުމަށާއި، މުވައ ޒަފުނ ގެ ޚަރަދުތައ  ހަމަޖެއ ސުމަށާއި، އޮފީސ ހިނ ގުމަށ  ބޭނުނ ވާ ހަރުމުދަލާއި ތަ ހިނގި ތެރޭގައި

މިލިއަނ  ރުފިޔާ ޚަރަދު  28.6ހަމަޖެއ ސުމަށ  އިނ ތިޒާމ ތައ  މުވައ ޒަފުނ ގެ ޤާބިލުކަނ  އިތުރުކުރުމަށާއި، އަދި އެހެނިހެނ  އިދާރީ 
ތުރުވެފައިވާތީ، ޢިމާރާުތެގ އިސުޕ ރީމ  ކޯޓު ހިނ ގަމުނ ދާ ޢިމާރާތުެގ ޙާލަތު ަދށ ވެ، މަރާމާތުކުރަނ ޖެހޭ ިމނ ވަރު ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އަދި  ކުރެވިފައިވެއެވެ. ގައިޔަ އަހަރުގެތެރޭއާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ވޭތުވެދިފެނ ވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެގޮތުނ  ކުރަނ ޖެހޭ 
ދުމާއި، މުވައ ޒަފުނ ގެ ހަމަމިއާއެކު، ކޯޓުގެ އިދާރީ ހިނ ގުމުގެ ނިޒާމ  ހަރުދަނާކުރުމަށ ޓަކައި ހޯދަނ ޖެހޭ އިކ އިޕ މަނ ޓ ސ  ހޯ

އި ކުރެވިފައި ނުިވ ވޭގޮތުގަވަނަ އަހަރަށ  ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓ ގެތެރެއިނ  އެނ މެ އެދޭ 2019ތަރައ ޤީއަށ  ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ  
ވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނަމަވެސ ، ކޯޓަށ  ޭބނުނ ވާ ަވޞީލަތ ތައ  ހޯދުމާއި މުވައ ޒަފުނ  ތާޒާކުރުމުގެ ބައެއ  ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ވޭތު

  ހިނ ގިފައިވެއެވެ.

 އިޞ ލާޙު ވަނަ 3ައށ  )ދިެވހިރާއ ޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު(  2010/22)ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  2019/06ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
ނަ އަހަރަކީ ވަ 2019، އިތުރުވުމާ ގުޅިގެނ  އަށ  07ފަނޑިޔާރުނ ގެ ޢަދަދު  ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ަދށުނ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ

ދަލުތަކެއ  ެގނ ނަނ  ެޖހުުނ ބޮޑެތި ބަރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީުހނ  ފާސ ކޮށ ދީފައިވާ ބަޖެަޓށ   މާލީގޮތުނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ 
 އަހަރެއ ކަނ  ފާހަގަކުރަމެވެ. 

އާ ގުޅުނ ހުރި ކަނ ކަނ  އެގޮތުގައި ގައި ިހމެނޭ ޝަރުޢީ ދާއިރާ 2019-2023ސަރުކާރުގެ ސ ޓ ރެޓެޖިކ  އެކ ޝަނ  ޕ ލޭނ  
ރުޢީ ދާއިރާގެ ޝައެކުލަވައިލުމާއި، ޙާޞިލުކުރުމަށ  ޓަކައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއިނ  އެކަށައަޅަނ ޖެހޭ ޕޮލިސީތަކާއި ޕ ލޭނ ތައ  

ހަރުގެ ޝަރުޢީ ވަނަ އަ 2020ސ ޓ ރެޓެޖިކ  އެކ ޝަނ  ޕ ލޭނަށ  ގެނ ނަނ  ޖެހޭ ބަދަލުތައ  ގެނައުމާއި، އަދި ކުރިއަށ  އޮތ  
މަޝ ވަރާކުރެވި،  ތ ތަކާއެކުޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާދާއިރާގެ އެކ ޝަނ  ޕ ލޭނ ގައި އިތުރަށ  ހިމަނަނ ޖެހޭ ަކނ ކަމާގުޅޭގޮތުނ  

 ދަުލތައ  ގެނެވިފައިވެއެވެ. ވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓުގައި ިހމެނިފައިވާ ކަނ ކަމަށ  ެގނ ނަނ ެޖހޭ ބަ 2020ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ 

ހަރުގެ ތެރޭގައި އަވަނަ  2019ކުރިމަތިވި ތަފާތު އެކި ގޮނ ޖެހުނ ތަކާއެކުވެސ ، ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ  ހަމަޖެހުނު ބަޖެޓުނ  
 ޙާޞިލުކުރުމަށ  ކަނޑައެޅުނު ގިނަ ކަނ ކަނ  ޙާޞިލުކުރެވިފައިވާކަނ  ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ޑރ. ޙުސައިނ  ފާއިޒ  
 މާލީ ޒިނ މާދާރު ވެރިޔާ   

shain
Stamp
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 ފު ތަޢާރު 

 ވަނ ކަމާއި މިނި ވެސ  ޖުޑީޝަރީއަކީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އެއ ފަދައިނ  ުޖޑީޝިއަރީތަކެކޭ މުޖުތަމަޢުތަކުގެ  ދީމިޤ ރާޠީ
 ދީޤުކުރެވި،ތަޞ  ދުވަހު ވަނަ 7 އޮގަސ ޓު  2008ސަނަތުނ  މީލާދީ ޖުޑީޝަރީއެއ ކަނ   ހިނގާނެ އެކުގައި މުސ ތަޤިއ ލުކަމާ

. ވެއެވެ އިކަނޑައަޅައިފަ  ޤާނޫނުއަސާސީނ  ށިފެ ޢަމަލުކުރާނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ދުވަހު ބުާރސ ފަތި ވީ 8 އޮގަސ ޓު 2008
 ޤާއިމުކުރުމުގެ ފުއިނ ޞާ ަޢދުލު ކޮށ ފައިވާއިރު، ވަކި ބާރު ތިނ   ލަތުގެދައު ޤާނޫނުއަސާސީނ  ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ
. ދަށުކޯޓުތަކަށެވެ އުފައ ދާ ޤާނޫަނކުނ  އަދި ހައިކޯޓަށާިއ، ކޯޓަށާއި، ސުޕ ރީމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ކޮށ ފަިއވަނީ މަތި ބާރުތައ  އެނ މެހައި

 ކޯޓުކަމަށ   ސުޕ ރީމ   ގެދިވެހިރާއ ޖޭ ފަރާތަކީ އިސ   އެނ މެ ޤާއިމުކުރުމުގެ އިނ ޞާފު ޢަދުލު މާއ ދާގައި ވަނަ 141 ޤާނޫނުއަސާސީގެ
 ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު މެދުގައި ރައ ޔިތުނ ގެ އެނ މެހައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުޑީޝަރީއަކީ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ .ވެއެވެ ބަޔާނ ވެފައި ކަނޑައަޅައި
 ފިޔަވައި  ޤާނޫނު އިކަނޑައެޅުމުގަ ވާޖިބުތައ  ޙައ ޤުތަކާއި މަދަނީ އަދި އަސާސީ މީހެއ ގެވެސ  ކޮނ މެ އުޞޫލުނ  ހަމަހަމަކަމުގެ

 ބާރެއ ކަނ  މުސ ތަޤިއ ލު ހޭނުޖެ ފަރާތަަކށ  ވަކި އަދި އެއ ކިބާވެފައިވާ ނުފޫޒުނ  ބާވަތެއ ގެ  ހުރިހާ ުނލަނާބ، ބޯ ފަރާތަކަށ  އެއ ވެސ 
 ސުޕ ރީމ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ފަރާތަކީ މަތީ އެނ މެ ބާރުގެ ރުމުގެާޤއިމުކު އިނ ޞާފު ޢަދުލު ކޮށ ދިނުމާއެކު ޔަޤީނ  ޤާނޫނުއަސާސީނ  އައު
  .ވެއެވެ ކަނޑައަޅައިފައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވެސ  ކަމަށ  ޓުކޯ

ފ ހޫމާ އެއ ގޮތަށ  އެހެނިހެނ  މިނިވަނ  ދީމިޤ ރާީޠ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އެނ މެ މަތީ ކޯޓުގެ ދައުރު ކަނޑައެޅިފައިވާ މަ
ވަނަ  18ސެޕ ޓެނ ބަރު  2008ފުރަތަމަ ފަހަރަށ  ޤާއިމުކުރެވުނީ ، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓު ،މަތީ ކޯޓުދިވެހިރާއ ޖޭގެ އެނ މެ 

ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ ވަނަ މާއ ދާގެ ދަުށނ  އެކުލަވައިެލވުނު އިނ ތިޤާލީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ުސޕ  282ދުވަހުއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
 ފަހ މީ، އޮނަރަބަލ  ސަޢީދު، އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު މުޖުތާޛުهللا ރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދުގޮތުގައި ޢައ ޔަނ  ކުރެވުނީ، އޮނަ 

ޙުމަދު ފާއިޒު ޙުސައިނ  އަދި އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު އަ ފ ޢަރީهللا އަލ އުސ ތާޛު ޔޫސުފު ޙުސައިނ ، އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު
 .އެވެ

 ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ  އިނ ތިޤާލީ މަރުޙަލާ ނިމި ދާިއމީދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ ޤާނޫނުއަ
 އޮނަރަބަލ  ޤާމަށ  އޯގަސ ޓ  މަހުގެ ތެރޭގައި ޢައ ޔަނ ކުރެވުމާގުޅިގެނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަ 2010ބެނ ޗ  

 އަލ އުސ ތާޛު އޮނަރަބަލ   ށ އިމީ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަޙުސައިނ  ޢައ ޔަނ ކުރެވުނެވެ. އަދި ދާ ފާއިޒު އަޙުމަދު އަލ އުސ ތާޛު
 އޮނަރަބަލ   ދު،މުޙައ މަ ޙަމީދު  ޢަލީ  އަލ އުސ ތާޛު އޮނަރަބަލ  ،ފ ޢަރީ هللاޢަބ ދު އަލ އުސ ތާޛު އޮނަރަބަލ  ސަޢީދު، هللاޢަބ ދު

 އަޙ މަދު  ތާޛުއަލ އުސ  އޮަނރަބަލ  އަދި ދީދީ  هللاޢަބ ދު އަޙ މަދު. ޑރ އޮނަަރބަލ  ،هللاޢަބ ދު މުޙައ މަދު އާދަމ  އަލ އުސ ތާޛު
 ޢަދުނާނ  ޢައ ޔަނ ުކރެވުނެވެ. މުޢުތަޞިމ 

ވަނަ އިޞ ލާޙު  1)ދިެވހިރާއ ޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ައށ   22/2010)ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  2014/40ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
ހެއ ( ަފނޑިޔާރުނ  ކަމުގައި ހަމަޖެހުނެވެ. މި )ފަ 5ގެ ގެ ދަުށނ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ ޢަދަދު  ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު(

 އިޞ ލާޙާ ގުޅިގެނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު ފާއިޒ  ޙުސައިނ އާއި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ 
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ރީޚުގައި، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ މި ތާ 2014ޑިސެނ ބަރު 14އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު މުޢުތަޞިމ  ޢަދުނާނ  ވަކިކުރެވުނެވެ. އަދި 
ސަޢީދު ޢައ ޔަނ ކުރެވުނެވެ. މި ބަދަލަށ ފަުހ، ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ هللا ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށ  އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ަޢބ ދު

ފަނޑިޔާރު  ސަޢީދު،هللا ފަނޑިޔާރުނ ގެ ބެނ ޗ ގައި ހިެމނިވަޑައިގެނ ނެވީ އުއ ތަމަ ަފނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު
ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައ މަދު، ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ   ،ޢަރީފ هللا އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު 

 ދީދީ އެވެ. هللا ، އަދި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ ދުهللاއަލ އުސ ތާޛު އާދަމ  މުޙައ މަދު ޢަބ ދު

ނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ފަސަޢީދުއާއި ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ هللا ޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ފަނ
ވަކިކުރެވުނެވެ.  މުނ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަ ވަނަ ދުވަހު 20ވަނަ އަހަރު ޖޫނ   2018އަލ އުސ ތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައ މަދު 

ވަނަ ދުވަހާ  28ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫނ  މަހުގެ  2018ވަނަ ދުވަހުނ  ފެށިގެނ   06ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ  2018ދި އަ
 އަލ އުސ ތާޛު ރަބަލ އޮނަ ަފނޑިޔާރު ،ފ ޢަރީ هللاޢަބ ދު އަލ އުސ ތާޛު އޮނަރަބަލ  ހަމައަށ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގައި ތިއ ބެވީ ފަނޑިޔާރު

 ދީދީއެވެ. هللا ބ ދުއާއި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު ޢަهللا ޢަބ ދު މުޙައ މަދު އާދަމ 

ތި ދުވަހު ވީ ބުރާސ ފަ 28ޖޫނ   2018ވަނަ މާއ ދާގެ ދަށުނ   147ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ދީީދ هللا ދުދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ފަނިޑޔާރުގެ މަޤާމަށ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ 

ގެ ދަށުނ   ގެ )ހ(ވަނަ މާއ ދާ 148މަ މި ދުވަހު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޢައ ޔަނ ކުރެވުނެވެ. އަދި ހަ
ބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ދީދީ އާއި އޮނަރަهللا ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށ  އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު

 ހިމެނިވަޑައިގެނ ނެވީ ބަދަލާއެކު، ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ ބެނ ޗ ގައިޢަބ ދުލ  ޣަނީ މުޙައ މަދު ޢައ ޔަނ ކުރެވުނެވެ. މި 
ަފނޑިޔާރު  ،ރީފ ޢަهللا ދީދީ، ަފނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާުޛ ޢަބ ދުهللا އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ ދު
ދި ފަނޑިޔާރު ދީދީ އަهللا ރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު، ފަނޑިޔާރު އޮނަهللاއޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު އާދަމ  މުޙައ މަދު ޢަބ ދު

 އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ުދލ ޣަނީ މުޙައ މަދު އެވެ.

ވަނަ އަހަރު ވަީނ  2019ތަފާތު ސަަބބުތަކާހުރެ، ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ ބެނ ޗަށ  ތަފާތު އެކިަފހަރުމަތިނ  
)ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު(  2010/22)ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  2019/06ބަދަލުތަކެއ  އައިސ ފައެވެ. އެގޮތުނ  ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 

)ހަތެއ ( ަފނޑިޔާރުނ  ކަމުގައި  7ގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަުށނ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ ޢަދަދު ވަނަ އިޞ ލާޙު ގެނައުމު  3އަށ  
ދީދީ، ސުޕ ރީމ  هللا ޢަބ ދުހަމަޖެހުނެވެ. ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ބެނ ޗުގައި ހިމެނިވަޑައިގަނ ނެވި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު 

 148އަދި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ކިކުރެވުނެވެ.ވަ ގައި 2019އޮގަސ ޓު  28ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުނ  
ވީ ުބދަ ދުވަުހ  04ސެޕ ޓެނ ބަރު  2019ގެ ަދށުނ  ިދވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށ   ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ(

ޝާ ޝުޖޫނ  މުޙައ މަދު ޢައ ޔަނ ކުރެވުނެވެ. މި ބަދަލާއެކު، އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޒ މިރާލ ދާ ޒާހިރު އާއި އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއި
ދީދީ، هللا ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ ބެނ ޗ ގައި ހިމެނިވަޑައިގެނ ނެވީ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ ދު

ފަނޑިޔާރު  ،هللاޛު އާދަމ  މުޙައ މަދު ޢަބ ދުފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާ، ފ ޢަރީهللا ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  9 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑޮކ ޓަރ އަޒ މިރާލ ދާ ޒާހިރު އަދި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ، އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދުލ ޣަނީ މުޙައ މަދު
 އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫނ  މުޙައ މަދު އެވެ.

ޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ(ގެ ދަުށނ  ދިވެހިރާއ ޭޖގެ ސު 148ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
އ ޔަނ ކުރެވުނެވެ. ިމ ވީ ހޯމަ ދުވަހު ޮއނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު ޢަ 04ޮނވެނ ބަރު  2019 ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށ 

ބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު އ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަދަލާއެކު، ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ ބެނ ޗ ގައި ހިމެނިވަޑައިގެނ ނެވީ އު
ދަމ  މުޙައ މަދު ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ައލ އުސ ތާޛު އާ، ފ ޢަރީهللا ދީދީ، ަފނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދުهللا ޢަބ ދު
 ،މިރާލ ދާ ޒާހިރުޒ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑޮކ ޓަރ އަ، ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދުލ ޣަނީ ުމޙައ މަދު ،هللاޢަބ ދު

  ޒާހިރު އެވެ.އަދި އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ، ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫނ  މުޙައ މަދު

އާދަމ  މުޙައ މަދު  ދީދީއާއި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛުهللا އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ ދު
ޔާރު އޮނަރަބަލ  ގައި ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުނ  ވަކިކުރެވުނެވެ. އަދި ފަނޑި 2019ނޮވެނ ބަރު  18هللا ޢަބ ދު

ނ  ވަނީ ގައި ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމު 2019ޑިސެނ ބަރު  04އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދުލ ޣަނީ މުޙައ މަދު 
ގައިވަނީ ސުޕ ރީމ   2019ނޮެވނ ަބރު  20ޢަރީފ  هللا ނ ރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދުވަކިކުރެވިފައެވެ. މީގެއިތުރުނ ، ަފނޑިޔާރު އޮ

ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ  އާ ހަމައަށ  2019ޑިސެނ ބަރު  08ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުނ  ރިޓަޔަރކުރައ ވާފައިވެއެވެ. މި ބަދަލުތަާކއެކު، 
ލ  އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝާ ލ ދާ ޒާހިރުއާއި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަފަނޑިޔާރުނ ގެ ގޮތުގައި ތިއ ބެވީ، ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޒ މިރާ

 ޝުޖޫނ  މުޙައ މަދުއާއި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުއެވެ.

ވީ އާދިއ ތަ  08ޑިސެނ ބަރު  2019ވަނަ މާއ ދާގެ ދަށުނ   147އަދި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށ  އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު މުޢުތަޞިމ  ޢަދުނާނ  ޢައ ޔަނ ކުރެވުނެވެ. ދުވަހު 

ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ(ގެ ދަށުނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ  148ހަމަ މި ދުވަހު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
މަޤާމަށ  އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޙުސ ނުއ ސުޢޫދު ޢައ ޔަނ ކުރެވުނެވެ. މި ބަދަާލއެކު، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ 

ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ.  ،ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނަކީ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު މުޢުތަޞިމ  ޢަދުނާނ 
ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު މަޙާޒު  ،ރު އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫނ  މުޙައ މަދުފަނޑިޔާ ،އަޒ މިރާލ ދާ ޒާހިރު

)ޤާނޫނު ނަނ ބަުރ  2019/6ޢަލީ ޒާހިރު އަދި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޙުސ ނުއ ސުޢޫދު އެވެ. ޤާނޫނު ނަނ ބަުރ 
ވަނަ އިޞ ލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުނ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ  3)ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( އަށ   2010/22

ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ، ވަނަ އަހަރު ނިމިދިޔައިރު 2019)ހަތެއ ( ފަނޑިޔާރުނ  ކަމުގައި ހަމަޖެހުނުނަމަވެސ ،  7ފަނޑިޔާރުނ ގެ ޢަދަދު 
  )ފަހެއ ( ފަނޑިޔާރުނ ނެވެ. 5ފަނޑިޔާރުނ ގެ ބެނ ޗުގައި ތިއ ެބވީ 



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  10 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

ގެ  ވިޝަނ  އާއި މިޝަނ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓު

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

ޙުކުމް  ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށް ޤާނޫނުގެ

 ޙާޞިލްކުރުން ނެގެހެއްޓުމުގައި އެންމެ މަތީ ފެންވަރު 

ވިޝަން

ކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލައި އެ

،ޢަދުލު އިންޞާފާށް ވާޞިލުވެވޭނެ މަގު ފަހިކުރުން* 

ހެއްޓުން،ކަމަށް ކަމޭހިތުމާއި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހިފެ* 

ޤާބިލުކަމާއި ހުނަރުވެރިކަން ހަރުދަނާކުރުން،* 

. ރަނގަުުވުންމިނިވަންކަމާއި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުމާއި ޚުލްޤު* 

މިޝަން



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  11 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 ގެ ބެނ ޗ ގައި ހިމެނިވަޑައިގަނ ނަވާ ބޭފުޅުނ  ފަނޑިޔާރުނ   ކޯޓުގެ  ސުޕ ރީމ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 

 ފަނޑިޔާރު  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ 

 

 

 

 

 

 

 ނ  ފަނޑިޔާރު  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އަޒ މިރާލ ދާ ޒާހިރު  ޑރ.އޮނަރަބަލ  

ގެ ދިވެިހާރއ ޖޭ  ހުނ ނެވީ އިނ  ފެށިގެނ  2019ސެޕ ޓެނ ބަރު  04
 އެވެ.ސުޕ ީރމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަުމގަ 

 އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫނ  މުޙައ މަދު 

 ހުނ ނެވީ އިނ  ފެށިގެނ  2019ސެޕ ޓެނ ބަރު  04
 ެއވެ.ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިާޔރު ކަމުގަ 

 

 އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު 

 ދިވެިހާރއ ޭޖގެހުނ ނެވީ އިނ  ފެށިގެނ   2019ނޮވެނ ބަރު  04

 އެވެ.ސުޕ ީރމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަުމގަ 

 އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު މުޢުތަޞިމ  ޢަދުނާނ  

 ހުނ ނެވީ ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ުއއ ތަމަ ފަނިޑޔާރު ކަމުަގެއވެ. ފެށިގެނ އިނ   2019ޑިސެނ ބަރު  08

ރު ކަނ  އަށ  ދިވެިހރާއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާ  2014ޑިސެނ ބަރު  14 އިނ  ފެށިގެނ  2010އޮގަސ ޓ   15

 ކުރައ ވާފަިއެވއެވެ.

 

 އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޙުސ ނުއ ސުޢޫދު 

ހުނ ނެވީ އިނ  ފެށިގެނ   2019ޑިސެނ ބަރު  08

 .ެއވެދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިާޔރު ކަމުގަ 



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  12 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 ބޭފުޅުނ  ނިވަޑައިގެނ ނެވި ގައި ހިމެ ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ ބެނ ޗ   2019

 ފަނޑިޔާރު  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ 

 

 

 

  ފަނޑިޔާރު  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ދީދީ هللا އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ ދު 

 .ހިާރއ ޭޖގެ ުއއ ަތމަ ފަނޑިޔާރު ކަނ  ކުަރއ ވާަފިއވެެއވެވެއަށ  ދި 2019ނޮވެމ ަބރ  18 އިނ  2018ޖޫނ   28

 އަށ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިާޔރުކަނ  ކުރައ ވާަފއިެވެއވެ. 2018ޖޫނ   27އިނ   2010އޯގަސ ޓ   10

 ޢަރީފ  هللا އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު

 ކަނ  ކުަރއ ވާފަިއވެެއވެ.އަށ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު 2019ނޮވެމ ބަރ  20އިނ   2008ސެޕ ޓެމ ބަރ  18

 هللاއޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު އާދަމ  މުޙައ މަދު ޢަބ ދު 

 ކަނ  ކުަރއ ވާަފިއވެެއވެ.ފަނޑިޔާރުއަށ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ  2019ނޮވެމ ބަރ  18އިނ   2010އޮގަސ ޓ   10

 

 ދީދީ هللا އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު

 ކަނ  ކުރައ ވާަފއިެވެއވެ.އަށ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިާޔރު 2019އޮގަސ ޓު  28އިނ   2018ޖޫނ   28

 

 މުޙައ މަދު ޢަބ ދުލ ޣަނީ އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު 

 ކަނ  ކުރައ ވާަފއިެވެއވެ.އަށ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިާޔރު 2019ޑިސެމ ަބރ  04އިނ   2018ޖޫނ   28





 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  13 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 ނޭޖ މަނ ޓ  ރޭވިފައިވާގޮތ  މެ 

މަޤާމަށ  މުވައ ޒަފަކު  ގެ ލ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ އިދާރީ އެނ މެހައި އިނ ތިޒާމ ތައ  ހަމަޖެއ ސުމަށ ޓަކައި ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަ 
ނުނ  ޙަވާލު ކުރައ ވާފައިވަނީ ލިއ ޔަތު ޑިޕާޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޖުޑިޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝައޫހަމަޖައ ސާފައިވުމާއެކު، އިދާރީ އިސ  މުވައ ޒަފުގެ މަސ 

އ ޔަތު މަސ އޫލިރގެ ޓ ރަ ކުރާ ރަޖިސ ޤާނޫނާއި ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާނ ވެހިރާއ ޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ދި . ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  އާއެވެ
ހޭ އެނ މެހައި ޒިނ މާތައ  އަދާކުރުމުގެ އިތުރުނ  ލީގަލ  އެނ ޑ  ކޯޓު ސަރވިސަސ  ޑިވިޜަނުގެ އިސ  މުވައ ޒަފުގެ ޙައިޘިއ ޔަތުނ  އަދާކުރަނ ޖެ

 . އަދާކުރާނީ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ރަޖިސ ޓ ރަރ އެވެ

ދާރީ އިސ  ގުޅިގެނ  އި  ޞ ލާޙާވަނަ އި  2އަށ  ގެނެވުނު ( މިޝަނުގެ ޤާނޫނުޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ކޮ)10/2008 ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
ނަށެވެ. ރަޖިސ ޓ ރަރ ގެ އ ޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތ  ރިޕޯޓ  ކުރަނ ޖެހޭނީ ޑިޕާޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޖުޑިޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝައޫލިމުވައ ޒަފުގެ މަސ 

 ރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރަށެވެ.އ ޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތ  ރިޕޯޓ  ކުރަނ ޖެހޭނީ ދިވެހިމަސ އޫލި

 ޓީމ ގައި ހިމެނިވަޑައިގަނ ނަވާ ބޭފުޅުނ   ސީނިއަރ މެނޭޖ މަނ ޓ  

 ނެވެ. ވަނަ އަހަރުގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖ މަނ ޓ ގައި ތިއ ބެވީ ތިރީގައިމިވާ ބޭފުޅުނ  2019

 ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  ޑރ. ޙުސައިނ  ފާއިޒ   .1
  ލިއ ޔަތާ ޙަވާލުވެހުރި(އޫޔުމ ނާ )ރަޖިސ ޓ ރަރގެ މަސ  ފާޠިމަތު އަލ އުސ ތާޛާ ޓ  ލީގަލ  ކައުނ ސެލ އެސޯސިއޭ .2
 ޕ ރޮޓޮކޯލ  ޑިވިޜަނ   - އިބ ރާހީމ  ޢާތިކާ  އަލ ފާޟިލާ ޑިރެކ ޓަރ .3
 ސެކ ޝަނ   އައި.ޓީ  - ޙ މަދު ޝާއިނ  ޙަލީމ އަލ ފާޟިލ  އަޑިރެކ ޓަރ  .4
 ސެކ ޝަނ   ބަޖެޓ   -އިބ ރާހީމ   ޔަތުއާސި އަލ ފާޟިލާ އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ .5
 ރޮކިއުމަނ ޓ  އެނ ޑ  ލޮޖިސ ޓިކަލ  ސަޕޯރޓ  ޕ  -ޝަފީޤ  هللاޢަބ ދު އަލ އުސ ތާޛު އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ .6
 ހިއުމަނ  ރިސޯސ  މެނޭޖ މަނ ޓ  - މަޢުރޫފ  އަޙ މަދުއަލ ފާޟިލ  އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ  .7

 ހިމެނިވަޑައިގަނ ވާ ބޭފުޅުނ  ކާއި ކޮމިޓީތަކުގައި ކޮމިޓީތަ 

ދެވޭ ގޮތެއ ގައި ޤާނޫނާއި އެ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ އެކިއެކި ޑިވިޜަނ ތަކާއި ސެކ ޝަނ ތަކާއި ޔުނިޓ ތަކުގެ މަސައ ކަތ  އެނ މެ 
ކާއި ސެކ ޝަނ ތަކާއި ވިޜަނ ތަކުރިއަށ  ގެނ ދިއުމަށ ޓަކައި އެ ޑި ތ ވާ ގޮގުތެމަތީނ ދާއި އަދި ކޯޓުނ  ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކާ އެއ ގޮޢިޤަވާ 

ކޮމިޓީއިނ  ނިނ މާ ގޮތެއ ގެ  ޔުނިޓ ތަކުނ  ކުރަނ  ކަނޑައަޅާ ބޮޑެތި މަސައ ކަތ ތައ  ކުރާނީ އެކަމަށ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮމިޓީއާ މަޝ ވަރާކުރެވި
 ގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ.މަތިނ ނެވެ. މިގޮތުނ  އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީ ތަކު

 ނީ ވަސީލަތ ތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އިނ ސާ  .1

 ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  ޑރ. ޙުސައިނ  ފާއިޒ   .1
 ރި( ލިއ ޔަތާ ޙަވާލުވެހުއޫޔުމ ނާ )ރަޖިސ ޓ ރަރގެ މަސ  ފާޠިމަތު އަލ އުސ ތާޛާ އެސޯސިއެޓ  ލީގަލ  ކައުނ ސެލ  .2
 ޕ ރޮޓޮކޯލ  ޑިވިޜަނ   - އިބ ރާހީމ  އަލ ފާޟިލާ ޢާތިކާ ޑިރެކ ޓަރ  .3
 ސެކ ޝަނ   އައި.ޓީ  - އަޙ މަދު ޝާއިނ  ޙަލީމ އަލ ފާޟިލ  ޑިރެކ ޓަރ  .4



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  14 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 ރޮކިއުމަނ ޓ  އެނ ޑ  ލޮޖިސ ޓިކަލ  ސަޕޯރޓ  ޕ  -ޝަފީޤ   هللاޢަބ ދުއަލ އުސ ތާޛު އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ  .5
 ހިއުމަނ  ރިސޯސ  މެނޭޖ މަނ ޓ  - މަޢުރޫފ  އަލ ފާޟިލ  އަޙ މަދުއެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ  .6

 ބިޑ  ކޮމިޓީ  .2

 ޙުސައިނ  ފާއިޒ   ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  ޑރ. .1
 ރި( ލިއ ޔަތާ ޙަވާލުވެހުއޫޔުމ ނާ )ރަޖިސ ޓ ރަރގެ މަސ  ފާޠިމަތުއަލ އުސ ތާޛާ ޓ  ލީގަލ  ކައުނ ސެލ  އެސޯސިއޭ .2
 ޕ ރޮޓޮކޯލ  ޑިވިޜަނ   - އިބ ރާހީމ  އަލ ފާޟިލާ ޢާތިކާ  ޑިރެކ ޓަރ .3
 ސެކ ޝަނ   އައި.ޓީ  - އަޙ މަދު ޝާއިނ  ޙަލީމ އަލ ފާޟިލ  ޑިރެކ ޓަރ  .4
 ބަޖެޓ  ސެކ ޝަނ   -އިބ ރާހީމ   އަލ ފާޟިލާ އާސިޔަތުއެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ  .5
 ހިއުމަނ  ރިސޯސ  މެނޭޖ މަނ ޓ  - މަޢުރޫފ  އަލ ފާޟިލ  އަޙ މަދު އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ .6

 
 ބެހޭ ކޮމިޓީ  އާ ފައިސާ  .3

 ސެކ ޝަނ  ލީގަލ   -ޙައިދަރު ފާ ޢު ލީގަލ  އޮފިސަރ ރަ .1
 ސެކ ޝަނ   އައި.ޓީ - ޢާޡިމ هللا ޢަބ ދުއަލ ފާޟިލ  އެސިސ ޓަނ ޓ  ކޮމ ޕިއުޓަރ ޓެކ ނީޝަނ   .2
 ހިއުމަނ  ރިސޯސ  މެނޭޖ މަނ ޓ   -  އަޙ މަދު އަނ ވަރުއަލ ފާޟިލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ  .3
 ހިއުމަނ  ރިސޯސ  މެނޭޖ މަނ ޓ   -  މީނާޠުއިއާމިނަތު އަލ ފާޟިލާ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ  .4
 ބަޖެޓ  ސެކ ޝަނ   - އައިރިޝ  ނަސީމ  އަލ ފާޟިލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ .5

  



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  15 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 އޮނިގަނޑު  އިދާރީ  ކޯޓުގެ  ސުޕ ރީމ  

 ކޯޓު ސުޕ ރީމ  ރާއ ޖޭގެދިވެހި  އިސ ފަރާތަކީ  އެނ މެ ބާރުގެ  ޤާއިމުކުރުމުގެ  އިނ ޞާފު  ޢަދުލު  ތެރެއިނ  ބާރުގެ ތިނ   ދައުލަތުގެ  ދިވެހި
 ކޮށ ފައިވާއިރު،ބަޔާނ  ކަނޑައަޅައި ސާފުބަހުނ  ގައި( ށ) މާއ ދާގެ ވަނަ 141 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ކަމަށ 

 ގޮތުގެމަތީނ ކަނ   ގޮތ ވާއެއ  އުޞޫލުތަކާ  ކަނޑައަޅާ މަޖިލީހުނ  ފަނޑިޔާރުނ ގެ ކޯޓުގެ ސުޕ ރީމ  ހިނގަމުނ ދާނީ ކޯޓު  ސުޕ ރީމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ
 ޢަދުލު  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ކު،އޮތުމާއެ އެނގެނ  ރަނގަޅަށ  ޤާނޫނުނ  ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ރިއ ޔާގެޖުމ ހޫ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ތުތައ މަސ އޫލިއ ޔަ އަދާކުރަނ ޖެހޭ ކޯޓުނ  ސުޕ ރީމ  ޙައިޘިއ ޔަތުނ   އިސ ފަރާތުގެ އެނ މެ ބާރުގެ ޤާއިމުކުރުމުގެ އިނ ޞާފު
 އޮނިގަނޑެއ   އިދާރީ ދޭފަދައެހީތެރިވެ  އަދާކުރުމަށ   ގޮތެއ ގައި އެކަށީގެނ ވާ އެނ މެ ގޮތުގެމަތިނ   އެއ ގޮތ ވާ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ
 ޤާއިމުކުރުމަކީ  ޒާމެއ ނި ކޮށ ދެވޭނެ ފޯރު  ހަލުވިކަމާއެކު  ޚިދުމަތ ތައ  ފޯރުކޮށ ދޭނ ޖެހޭ ފަރާތުނ  ބާރުގެ ޤާއިމުކުރުމުގެ  އިނ ޞާފު ޢަދުލު އެކަށައަޅައި
 ފަނޑިޔާރުނ ގެ  ކޯޓުގެ  ޕ ރީމ ސު އ ޖޭގެ ދިވެހިރާ ބަދަލުގެނެސ ، އޮނިގަނޑަށ  އިދާރީ ކޯޓުގެ  ސުޕ ރީމ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ކަމެއ ކަމަށ ވާތީ، މުހިނ މު

 މަޖިލީހުގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ ށ ގެނ ދިއުމަ ކުރިއަށ  މަސައ ކަތ  ކޯޓުގެ ސުޕ ރީމ  ގޮތުގެމަތިނ  އެއ ގޮތ ވާ އުޞޫލުތަކާ ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޖިލީހުނ 
 .ނިނ މަވާފައެވެ ވަނީ އިއ ތިފާޤުނ 

 ޤަރާރަކުނ ، ޓުގެކޯ ސުޕ ރީމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ނެރެފައިވާ ދުވަހު ބުދަ ވީ 16 މަހުގެ މާރިޗު އަހަރުގެ ވަނަ 2011 މަތީނ  މިގޮތުގެ
 ދުނިޔޭގެ  އެކުލަވާލުމުގައި އޮނިގަނޑު މި .ފެށުނެވެ ހިނ ގަނ  ކޯޓު  ސުޕ ރީމ  ދަށުނ   އޮނިގަނޑެއ ގެ އައު ބަދަލުކޮށ ، ހިނ ގުނ   ކޯޓުގެ ސުޕ ރީމ 

. ރިޔާޢަތ ކޮށ ފައިވާނެއެވެ ތަކަށ  މަސ އޫލިއ ޔަތު މައިގަނޑު ކޯޓުގެ ސުޕ ރީމ  އޮނިގަނޑުތަކަށާއި، ކޯޓުތަކުގެ ސުޕ ރީމ   ޤައުމުތަކުގެ ކުރިއަރާފައިވާ
. ބައެވެ އިދާރީ ބަޔާއި ޤާނޫނީ  ޝަރުޢީ ކޯޓުގެ  އެއީ. ށެވެބަޔަކަ 2 އެކުލެވުނީ  ގޮތެއ ގައި ނޑުމައިގަ އޮނިގަނޑުގައި އެކުލަވާލެވުނު  މިގޮތުނ 
 ޑިވިޜަނުގެ  ޕ ރޮޓޮކޯލ   ،ޑިވިޜަނާއި ސާރވިސަސ  މެނޭޖ މަނ ޓ  ކޯޕަރޭޓ  ބައި ބަލަހައ ޓާ ބައިނ  އިދާރީ ކޯޓުގެ ގޮތެއ ގައި މައިގަނޑު މިގޮތުނ 
 .ބެހުނެވެ މައ ޗަށ 

ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  ހަރުދަނާ ގޮތަކަށ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުމުގެ މަޤުސަދުގައި ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ އިދާރީ އިދާރީގޮތުނ  
 ނޮވެނ ބަރު މަހުގެތެރޭގައި  2019 ޑިވިޜަނ " މިނަމުގައި ޑިވިޜަނެއ  އިތުރުކޮށ ، ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ޢީޝަރުއޮނިގަނޑަށ  "

ވަނަ އިސ ލާހަށ   2އަށ  ގެނެވުނު ( ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު )10/2008 ވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަނ ބަރު އަލުނ  މުރާޖަޢާކުރެވުނެ 
ވަނަ ނަނ ބަރުގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޢަދުލު އިނ ސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ  1ގެ (ރ)ވަނަ މާއ ދާގެ  1-21އިތުރުކުރެވުނު 

 އެނ މެހައި ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމަކީ ޑިޕާޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނުގެ މަސ އޫލިއ ޔަތެއ ކަމުގައި 
ފާސ ކުރެވި އެ އޮނިގަނޑަށ  ގައި  2019ޑިސެނ ބަރު  01ޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނަށ  ހުށަހެޅި، ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާތީ، ޑިޕާޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޖުޑީ

 ޢަމަލުކުރަނ  ފެށިފައިވެއެވެ.



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  16 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  17 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 ކޯޕަރޭޓ  މެނޭޖ މަނ ޓ  ސަރވިސަސ  ޑިވިޜަނ  

ޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ކޯޕަރޭޓ  މެނޭޖ މަނ ޓ  ސަރވިސަސ  ޑިވިޜަނ ގެ މަސައ ކަތަކީ ކަމާބެހޭގޮތުނ  ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ސު
ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ  ،އ ތަކާއިދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ މުވައ ޒަފުނ ނާބެހޭ ކަނ ތަ ،މަޖިލީހުނ  ކަނޑައަޅާ ގޮތެއ ގެމަތިނ ފަނޑިޔާރުނ ގެ 

ސުޕ ރީމ  ކޯޓުނ  ދޭ  ،ކާއިސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ހިނ ގުމުގައި އޮނ ނަނ ޖެހޭ ގުޅުނ ތަ  ،މަސައ ކަތ ތައ  ރޭވުމާބެހޭ ކަނ ތައ ތަކާއި
ކިއެކި މުނާސަބާތަކުގައި އުއ ތަމަ އެ  ،ސުޕ ރީމ  ކޯޓުނ  ތައ ޔާރުކުރަނ ޖެހޭ ޚަބަރު ތައ ޔާރުކުރުމާއި ،ތ ތަކާބެހޭ ކަނ ތައ ތައ  ބެލެހެއ ޓުމާއިޚިދުމަ

ރުގައި ދެއ ވާ ރާއ ޖެއިނ  ބޭ ޚިޠާބުތަކާއި އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުނ  ރާއ ޖެއާއި ،ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުނ  ދައ ކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކާއި
ފަރާތ ތަކުގެ އިރުޝާދާއެކު  ބަސ ތީ ގަތުނ ތައ  ތައ ޔާރުކުރުމެވެ. އަދި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުނ  ޝާއިޢުކުރާ އެކި ލިޔުނ ތައ  ކަމާބެހޭ

  .ތައ ޔާރުކޮށ  ޝާއިޢުކުރުމެވެ

 ހިއުމަނ  ރިސޯސ  މެނޭޖ މަނ ޓ   .1

ކޯޓުގެ  ،އ ޓުމާއިކޯޓުގެ މުވައ ޒަފުނ ނާބެހޭ އެނ މެހައި ކަނ ތައ ތައ  ބެލެހެ ،ހިއުމަނ  ރިސޯސ  މެނޭޖ މަނ ޓ ގެ މަސައ ކަތަކީ
ވާ ގޮތުގެމަތީނ  މަޤާމުތަކަށ  މަޤާމުތަކަށ  މީހުނ  ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލާ އެއ ގޮތ   ،މުވައ ޒަފުނ ގެ ޕެނ ޝަނ  ފަދަ ކަނ ތައ ތައ  ބެލެހެއ ޓުމާއި

 ،ޞޫލާ އެއ ގޮތަށ  އެޅުމާއިމުވައ ޒަފުނ ނާމެދު އަޅަނ ޖެހޭ އިޞ ލާޙީ ފިޔަވަޅުތައ  ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހުނ  ކަނޑައަޅާ އު ،މީހުނ  ވެއ ދުމާއި
ދި ކޮނ މެ އަހަރެއ ގެ އަހަރީ ކޯޓުގެ ދުވަހު ޔައުމިއ ޔާ ތައ ޔާރުކޮށ  ބެލެހެއ ޓުމާއި އަ ،މުވައ ޒަފުނ ގެ މަސައ ކަތުގެ ފެނ ވަރު ވަޒަނ ކުރުމާއި

 .ޓު އެކުލަވާލުމެވެރިޕޯ

ޓުގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  އަދި މީގެ އިތުރުނ  ކޯޓުގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ބޭނުނ ވާ ތަމ ރީނުތައ  ދެނެގަނެ އަދި އެފަދަ ތަމ ރީނުތައ  ކޯ 
ގައި ހެދުމަށ  އެއ ކަމުމުވައ ޒަފުނ ނަކީ އެމީހުނ ނާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައ ކަތ ތައ  އެނ މެ އެދެވޭ ގޮތެއ ގައި ކުރެވޭ ޤާބިލު ބަ ،ހޯދައިދީ

 .މަސައ ކަތ ކުރުނ ވެސ  ހިއުމަނ  ރިސޯސ  މެނޭޖ މަނ ޓ ގެ މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ 

 ބަޖެޓ   .2

ޢިދާ އެއ ގޮތ ވާ ބަޖެޓ  ސެކ ޝަނުގެ މަސައ ކަތަކީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ބަޖެޓުނ  ކުރާ އެނ މެހައި ޚަރަދުތައ  ޤަވާ 
 ލަފާކުރާ ބަޖެޓ  ކޯޓުގެ ކޮނ މެ އަހަރެއ  ނިމުމުނ  އަނ ނަނ  އޮތ  އަހަރަށ  ،ގެ އެކައުނ ޓ ތައ  ބެލެހެއ ޓުމާއިކޯޓު  ،ގޮތުގެމަތީނ  ކުރުމާއި

 ވެ.އިސ ވެރިނ ގެ ލަފާގެ މަތީނ  އެކުލަވާލައި ކަމާބެހޭ ފަރާތ ތަކަށ  ހުށަހެޅުމެ

 ޕ ރޮޕަޓީ މެނޭޖ މަނ ޓ  އެނ ޑ  ލޮޖިސ ޓިކަލ  ސަޕޯޓ   .3

ޢިމާރާތ   ،ގެ މުދަލާއިޑ  ލޮޖިސ ޓިކަލ  ސަޕޯޓ  ސެކ ޝަނ ގެ މަސައ ކަތަކީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓު ޕ ރޮޕަޓީ މެނޭޖ މަނ ޓ  އެނ 
ޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކަނ ތައ ތައ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ  ހޯދަނ   ،މަރާމާތުކުރަނ ޖެހޭ ތަނ ތަނ  މަރާމާތުކުރުމާއި ،ރަނގަޅު ފެނ ވަރެއ ގައި ބެލެހެއ ޓުމާއި

ޓޭޝަނަރީޒ އާއި އެހެނިހެނ  ހައުސ ކީޕިނ ގެ ކަނ ތައ ތައ  ކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރުނ  ކޯޓުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ މަސައ ކަތަށ  ބޭނުނ ވާ ސ  ،ކުރުމާއި
 .ފަސޭހަތައ  ފޯރުކޮށ ދިނުމަކީވެސ  މިސެކ ޝަނުގެ މަސައ ކަތެވެ



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  18 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 އައި.ޓީ  .4

ކޯޓުގެ ސަރވަރ  ،ށ ދިނުމާއިނުނ ވާ އައި.ޓީގެ ޚިދުމަތ ތައ  ފޯރުކޮ އައި.ޓީ ޔުނިޓ ގެ މަސައ ކަތަކީ ކޯޓަށާއި ކޯޓުގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ބޭ
 .ކޯޓުގެ ވެބ ސައިޓު ހަދާ ބެލެހެއ ޓުމެވެ ،އަދި ނެޓ ވޯކިނ ގެ ކަނ ތައ ތައ  ބެލެހެއ ޓުމާއި

 މީޑީއާ އެނ ޑ  ޕަބ ލިކޭޝަނ  ސާރވިސަސ  ޑިވިޜަނ  

ކޯޓުނ  ކަނޑައަޅާ   ތަޞައ ވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި ސުޕ ރީމ މީޑިއާ އެނ ޑ  ޕަބ ލިކޭޝަނ  ސަރވިސަސ  ޑިވިޜަނަކީ ޝަރުޢީދާއިރާގެ
ލ ޑަރުނ ނަށ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓާއި އުޞޫލުތަކާއެއ ގޮތަށ  ތަފާތު އެކި ވަޞީލަތ ތައ  ބޭނުނ ކޮށ ގެނ  ޢާއ މު ރައ ޔިތުނ ނާއި ޝަރުޢިދާއިރާގެ ސ ޓޭކ  ހޯ

  އުފައ ދާފައިވާ ޑިވިޜަނެކެވެ. ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެހައި މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުމަށ  ޝަރުޢީދާއިރާއާ ބެހޭ ޞައ ޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށ  ދިނުމުގެ ގޮތުނ  

 ކޮމިއުނިކޭޝަނ ސ   ސ ޓ ރެޓެޖިކ   .1

ރު ރަނގަޅުކުރުމަށ  ޖުޑީޝަރީގެ ތަސައ ވު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓާއި ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ކޮމިއުނިކޭޝަނ ސ  ޔުނިޓުގެ މަސައ ކަތަކީ
 ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހުގެ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ މަށ  ޝަރުޢީދާއިރާއާއި ބެހޭ ޞައ ޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށ ދިނު

 ތަނ ފީޒުކުރުމެވެ. ތައ  އެކުލަވާލުމާއިސިޔާސަތުނ ޖެހޭ އެކުލަވާލަ ލަފާގެ މަތިނ 

 އެނ ޑ  ޕަބ ލިކޭޝަނ   ޕ ރެސ   .2

ކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި ޕަބ ލިކޭޝަނ  ޔުނިޓުގެ މަސައ ކަތަކީ ކޯޓުނ  ތައ ޔާރުކުރަނ ޖެހޭ ޚަބަރު ތައ ޔާރުކުރުމާއި އެ އެނ ޑ  ޕ ރެސ 
އުކުރާ އެކި ލިޔުނ ތައ  އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުނ  ދައ ކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކާއި ދެއ ވާ ބަސ ދީ ގަތުނ ތައ  ތައ ޔާރުކޮށ  ކޯޓުނ  ޝާޢި

 ކަމާބެހޭ ފަރާތ ތަކުގެ އިރުޝާދާއިއެކު ތައ ޔާރުކޮށ  ޝާޢިއުކުރުމެވެ. 

 ޕ ރޮޓޮކޯލ  ޑިވިޜަނ  

ތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުނ ގެ އެޕޮއިނ ޓ މަނ ޓުތަކާބެހޭ ކަނ ތައ ތަކާއި އުއ  ،ޕ ރޮޓޮކޯލ  ޑިވިޜަނަކީ
އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ  ،ފަނޑިޔާރުނ ގެ ދަތުރުފުޅުތަކާބެހޭ ކަނ ތައ ތަކާއި އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުނ  ބާއ ވަވާ ބައ ދަލުވުނ ތަކާއި

އުއ ތަމަ  ، ކަނ ތައ ތަކާއިޑައިގަނ ނަވާ ޖަލ ސާތަކާއި ރަސ މިއ ޔާތުތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުނ  ކުރައ ވަނ ޖެހޭފަނޑިޔާރުނ  ބައިވެރިވެވަ
ރުމަށ  އުފައ ދާފައިވާ ކުފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުނ ގެ ސެކ ރެޓޭރިއޭޓ  މަސައ ކަތާއި ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީއާބެހޭ އެނ މެހައި ކަނ ކަނ  

 .ޑިވިޜަނެކެވެ

ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހުނ   ،އަދި މީގެއިތުރުނ  ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އެނ މެހައި ކަނ ތައ ތައ  ހަރުދަނާކޮށ  ވިލަރެސ ކުރުމަށާއި
ފަނ ނީ ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކަށ  ބޭނުނ ވާ  ،ނިނ މަވާ ކަނ ތައ ތައ  ތަނ ފީޛުކުރެވެމުނ ދާ ގޮތާއި މިނ ވަރު ބަލަމުނ  ގެނ ދިއުމަށާއި

އ ގޮތ ވާ އަދި ސެކ ރެޓޭރިއޭޓ ގެ ޚިދުމަތ  ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުވައިދިނުމާއި ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހުނ  ކަނޑައަޅާ އުޞޫލާ އެ
ޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމާއި ބައިނަލ އަޤ ވާމީ ދާއިރާގައި ބޭރުގެ އެކިޤައުމުތަކާއި ބައިނަލ އަޤ ވާމީ ޖަމާޢަތ ތަކުގެ އެހީ ހޯދުމާއި މަ ،ގޮތުގެމަތިނ 



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  19 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

ނ  ބޭރުޤައުމުތަކުގެ ޖުޑީޝަރީތަކާއި ބައިނަލ އަޤ ވާމީ ޖަމާޢަތ ތަކާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުޑީޝަރީއާ ދެމެދު ގުޅުނ  ބަދަހިކޮށ  އެއ ބާރުލު 
 .އިތުރުކުރުމަށ ޓަކައި ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ  ކުރުމެވެ

 ބިއުރޯ  .1

މެހައި ކަނ ތައ ތައ  އެޕޮއިނ ޓ މަނ ޓ ތަކާ ބެހޭ އެނ  ގެފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުނ މަ މަސައ ކަތ ތަކަކީ އުއ ތަ މައިގަނޑު ބިއުރޯގެ
ކޯލ އާބެހޭ އެނ މެހައި އިނ ތިޒާމ ތައ  ރާއ ޖެއާއި ރާއ ޖޭނ ބޭރަށ  ކުރައ ވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ޕ ރޮޓޮ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުނ  އުއ ތަމަ  ،ބެލެހެއ ޓުމާއި
 ކަނ ކަނ ޅޭ އެނ މެހާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަނ ނަވާ ޖަލ ސާތަކާއި ރަސ މިއ ޔާތުތަކާ ގުއުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުނ   ،ހަމަޖެއ ސުމާއި
 ޚިދުމަތ  ފޯރުކޮށ ދިނުމެވެ. ސެކ ރެޓޭރިއަލ ބޭނުނ ވާ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުނ ނަށ  އިނ ތިޒާމ ކޮށ  

 ސެކިއުރިޓީ  .2

ހުޅުވާ ލެއ ޕުމުގެ އިނ ތިޒާމ   ކީ ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީއާބެހޭ އެނ މެހައި ކަނ ތައ ތައ  ބެލެހެއ ޓުމާއި، ކޯޓު ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓުގެ މަސައ ކަތަ
ވަރު ކުރުމަށ ޓަކައި ކުރަނ ޖެހޭ ހަޖެއ ސުނ  އަދި ކޯޓުގެ އިމާރާތާއި ގޯތިތެރެ އަކީ ފަނޑިޔާރުނ ނާއި މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ރައ ކާތެރި ތަނެއ ކަނ  ކަށަ 

 މެވެ.ކަނ ތައ ތައ  ކުރު

 ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހުގެ ސެކ ރެޓޭރިއޭޓ   .3

ނ ކަނ  އެޖެނ ޑާކޮށ  ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހުގެ ސެކ ރެޓޭރިއެޓ ގެ މައިގަނޑު މަސައ ކަތަކީ ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހަށ  ހުށަހެޅޭ ކަ
ނ ވާ ޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކަށ  ބޭނުމަދި ފަނޑިޔާރުނ ގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހުގެ ނިނ މުނ ތައ  ޔައުމިއ ޔާކޮށ  އަނ ގަނ ޖެހޭ ފަރާތ ތަކަށ  އެނ ގުނ  އަ 

 ޚިދުމަތ  ފޯރުކޮށ ދިނުމެވެ.  ފަނ ނީ އަދި ސެކ ރެޓޭރިއަލ 

 

 އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ކޯޕަރޭޝަނ   .4

 މަތިނ  ގޮތ ވާގޮުތގެސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ަފނިޑޔާރުނ ގެ މަޖިލީުހނ  ކަނަޑއަޅާ އުޞޫާލ އެއ  އިނ ޓަރޭނޝަނަލ  ކޯޕަޭރޝަނ  ޔުނިުޓެގ މަަސއ ކަތަކީ 
 ޭބރުަގުއމުތަކުގެ ޖުޑީަޝރީތަާކިއ ބައިނަލ އަޤ ާވމީ ާދއިާރަގއި ޭބުރގެ ަޤއުމުތަާކއި ަބއިނަލ އަޤ ާވމީ ަޖމާޢަތ ތަުކގެ ެއހީހޯުދމާިއ މަޢުލޫމާުތ ަބދަލުކުރުާމއި

 މެވެ.ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ  ކުރު ޓަކައި ކުަރނ ށ ރުކުުރމަކޮށ  އެއ ާބރުލުނ  އިތު ބައިނަލ އަޤ ާވމީ ޖަމާޢަތ ތަކާ ދިެވހިާރއ ޖޭގެ ުޖޑީޝަީރއާ ެމދު ުގޅުނ  ަބދަހި

 

 

  



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  20 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 ޝަރުޢީ ޑިވިޜަނ  

ދަނާ އުސޫލެއ ގެ ޝަރުޢީ ޑިވިޜަނުގެ މަޤ ޞަދަކީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ  ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތައ  އަވަސ ކަމާއެކު ހަރު 
 ތެރެއިނ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުމަށ  ފަނޑިޔާރުނ ނަށ  ބޭނުނ ވާ އެނ މެހައި އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ  ދިނުމެވެ. 

 B1   ޝަރުޢީ ސެކ ޝަނ   .1

ކާ އުޞޫލުތަކާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާއިދުތަ  ،އަކީ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު ބައ ލަވާ މައ ސަލަތަކާ ގުޅިގެނ  B1ޝަރުޢީ ސެކ ޝަނ  
އި، އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އެއ ގޮތ ވާ ގޮތުގެ މަތީނ ، ޝަރީޢަތ ތައ  ހިނ ގުމަށ  އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރަށ  ބޭނުނ ވާ އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ  ދިނުމާ

ށ  ކޯޓ  ސަރވިސަސ  ނ  ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާ ގުޅޭ އިދާރީ މަސައ ކަތާއި، އަދި މައ ސަލަތައ  ތާވަލ ކުރުމަބައ ލަވާ މައ ސަލަތަކާ ގުޅިގެ
އ ސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތ ތަކާ ޑިވިޜަނުގައި ދަނ ނަވައި ހަމަޖައ ސަވަނ ޖެހޭ އިދާރީ އިނ ތިޒާމުތަކާއި މި ނޫނަސ  އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު ބައ ލަވާ މަ

 އ  ހަމަޖެއ ސުމުގެ މަސައ ކަތ ކުރާ ސެކ ޝަނެވެ.ގުޅޭ އެހެނިހެނ  ކަނ ތައ ތަ

ނިނ މަވަނ ޖެހޭ އެނ މެހައި ކަނ ތައ ތަކުގެ އިނ ތިޒާމުތައ  ހަމަޖެއ ސުމާިއ މަތިނ   ފުޅުގެއ ތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ލަފާމީގެ އިތުރުނ  އު 
 ޝަނުނ ނެވެ.އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރަށ  ބޭނުނ ވެލައ ވާ ސެކ ރެޓޭރިލ  ޚިދުމަތ ތައ ވެސ  ފޯރުކޮށ ދޭނީ މި ސެކ  

 B2   - B7ޝަރުޢީ ސެކ ޝަނ   .2

 ،ޝަރުޢީ ސެކ ޝަނ ތަކަކީ ކޯޓަށ  ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތަކުގެ ތެރެއިނ  އެ ސެކ ޝަނެއ ގެ ފަނޑިޔާރަކު ބައ ލަވާ މައ ސަލަތަކާ ގުޅިގެނ  
ރަށ  ބޭނުނ ވާ އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާ އުޞޫލުތަކާ އެއ ގޮތ ވާ ގޮތުގެ މަތީނ ، ޝަރީޢަތ ތައ  ހިނ ގުމަށ  ފަނޑިޔާ 

އ  ދިނުމާއި، ފަނޑިޔާރު ރިޔާސަތު ބަލަހައ ޓަވާ މައ ސަލަތަކާ ގުޅިގެނ  ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާ ގުޅޭ އިދާރީ މަސައ ކަތާއި، އަދި މައ ސަލަތަ
އ  ހަމަޖެއ ސުމުގެ މަސައ ކަތ ކުރާ ތާވަލ ކުރުމަށ  ކޯޓ  ސަރވިސަސ  ޑިވިޜަނުގައި ދަނ ނަވައި ހަމަޖައ ސަވަނ ޖެހޭ އިދާރީ އިނ ތިޒާމުތަ

 ސެކ ޝަނ ތަކެވެ. މިނޫނަސ  ޝަރީޢަތ ތަކާ ގުޅޭ އެހެނިހެނ  ކަނ ތައ ތަކާއި ފަނޑިޔާރަށ  ބޭނުނ ވެލައ ވާ ސެކ ރެޓޭރިލ  ޚިދުމަތ ތައ ވެސ  
 ފޯރުކޮށ ދޭނީ މި ސެކ ޝަނުނ ނެވެ.
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ލ  ގަ ވިޜަނ  ސަރވިސަސ  ކޯޓު އެނ ޑ  ލީ  ޑި

އި ޝަރީޢަތ ތައ  ކޯޓަށ  ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތ  ހިނ ގުމާ ،ސަރވިސަސ  ޑިވިޜަނ ގެ މަސައ ކަތަކީލީގަލ  އެނ ޑ  ކޯޓު 
މައ ސަލަތައ   ،ށ ދިނުމާއިފަނޑިޔާރުނ ނަށ  ބޭނުނ ވާ އެހީތެރިކަނ  ފޯރުކޮ ،ބޭއ ވުމުގައި ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހުނ  ކަނޑައަޅާ ގޮތެއ ގެމަތީނ 

އަދި ކޯޓަށ  ބޭނުނ ވާ ޤާނޫނީ  ލަތައ  ހިނ ގުމުގައި ޢަމަލުކުރަނ ޖެހޭ އިޖުރާއީ ކަނ ތައ ތައ  ހިނ ގައި ބެލެހެއ ޓުމާއި ބަލައިގަތުމުގައާއި މައ ސަ
ކޯޓުނ   ،ހައި ކަނ ތައ ތައ  ކުރުމާއިކޯޓުގެ މަސައ ކަތާ ގުޅިގެނ  ހޭލުނ ތެރިކަނ  އިތުރުކުރުމަށ  ކުރަނ ޖެހޭ އެނ މެ ،ލިޔެކިޔުނ ތައ  ތަރުޖަމާކުރުމާއި

 .ރަނ ޖެހޭ ދިރާސާތައ  ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ މަތީނ ކުރުމެވެކު

 ރަޖިސ ޓ ރީ އެނ ޑ  ކޭސ  މެނޭޖ މަނ ޓ  ސެކ ޝަނ   .1

 ރަޖިސ ޓ ރީ  .1.1

 ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ   އިމި ޔުނިޓުގެ މައިގަޑު މަސައ ކަތަކީ ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ  ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތަކާއި ލިޔެކިޔުނ ތައ  ބަލައިގަތުމާ 
ކުރުމުގެ ގޮތުނ  ކުރަނ ޖެހޭ ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތަކާއި ލިޔެކިޔުނ ތައ  ހުށަހެޅިފައިވަނީ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ޤަވާއިދާއެއ ގޮތަށ ތޯ ކަށަވަރު 

 ރުމެވެ.އިދާރީ މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުމާއި ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ މައ ސަލަތަކުގެ ރަޖިސ ޓ ރީ ބެލެހެއ ޓުމުގެ މަސައ ކަތ  ކު

 ބެއިލީފ  ސަރވިސަސ   .1.2

 ބޭއ ވުމަށ   ތައ އަޑުއެހުނ  އިބ ތިދާއީ  ޝަރީޢަތ ތަކާއި  ހިނ ގޭ ކޯޓުގައި  މަސައ ކަތަކީ  މައިގަޑު ޔުނިޓުގެ  ބެއިލީފ  ސަރވިސަސ  
 ތަކެއ   ޒާމ އިނ ތި ހުރިހާ  ބޭނުނ ވާނޭ ހިނ ގުމަށ   މައ ަސލަ ހަމަޖެއ ސުމާއި އިނ ތިޒާމުތައ  އެނ މެހައި ހަމަޖައ ސަނ ޖެހޭ
 ޝަރީޢަތ   ލެހެއ ޓުމާއިބެ  ކަނ ތައ ތައ  އެނ މެހާ މީހުނ ގެ ކުރަނ ޖެހޭ ހާޟިރު  ގުޅިގެނ  މައ ސަލަތަކާއި ބެލުމާއި ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ
 މަޖިލިސ   ޝަރީޢަތުގެ ދިއަ ކުރިނ  ފެށުމުގެ ޝަރީޢަތ  ވެއ ދުމާއި މަޖިލީހަށ  ޝަރީޢަތުގެ މީހުނ  ހާޟިރުކުރަނ ޖެހޭ ހިނ ގުމައ ޓަކައި
 .ބެލެހެއ ޓުމެވެ އެއ ގޮތަށ  ޤަވާޢިދާ ކަނ ތައ ތައ  އެނ މެހައި މަޖިލީހުގެ ގެ ޝަރީޢަތު ވަގުތު ހިނގަމުނ ދާ

 ޑިޖިޓަލ  ރެކޯޑިނ ގ ޓ ރާނ ސ ކ ރިޕ ޓ  އެނ ޑ  ޓައިޕިނ ގ ސަރވިސަސ   .1.3

 ލައ ވާ  ފަރާތ ތައ  މެނޭހި މައ ސަލާގައި ލިޔުމާއި ބަޔާނ ތައ  ޝަރީޢަތ ތަކުގެ  ބޭއ ވޭ ކޯޓުގައި މަސައ ކަތަކީ  މައިގަނޑު  ޔުނިޓުގެ މި
 އިނ ތިޒާމުތައ   ބެލެހެއ ޓޭނެ ރައ ކާތެރިކަމާއެކު  ރިކޯޑިނ ގތައ  ތަކުގެ މަޖިލިސ  ޝަރީޢަތުގެ ސޮއިކުރުވުމާއި ބަޔާނ ތަކުގައި
 .ހަމަޖެއ ސުމެވެ

 ޓ ރާނ ސ ލޭޝަނ  ފެސިލިޓީސ   .1.4

 ޙާލަތ ތަކުގައި  ހޭހަމަޖައ ސަނ ޖެ ތަރުޖަމާނުނ   ގުޅިގެނ   މައ ސަލަތަކާއި ހުށަހެޅޭ ކޯޓަށ  މަސައ ކަތަކީ  މައިގަޑު  ޔުނިޓުގެ މި
 ދަފ ތަރެއ   މާނުނ ގެތަރުޖަ ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސ ޓ ރީ ކޯޓުގައި ސުޕ ރީމ  ހަމަޖެއ ސުމަށ ޓަކައި އިނ ތިޒާމުތައ  އެ ފެސޭހަކަމާއެކު 
 ބޭނުނ ވާ  ކޯޓަށ  މާއިސުހަމަޖެއ  އިނ ތިޒާމުތައ  އެނ މެހައި ހަމަޖެއ ސުމުގެ ތަރުޖަމާނުނ  ގުޅިގެނ  މައ ސަލަތަކާއި އެކުލަވާލުމާއި

 .މަސައ ކަތ ތަކެވެ އެނ މެހައި ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ލިޔުނ ތައ  ގާނޫނީ
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 ސެކ ޝަނ   ލ  ލީގަ .2

 ކަނ ތައ ތައ  ފިޔަވައި، ލީގަލ  ސެކ ޝަނ ގެ މައިގަނޑު މަސައ ކަތަކީ ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ  ހުށަހެޅިފައިވާ މައ ސަލަތަކާ ގުޅިގެނ  ހުށަހެޅޭ 
 ފަރާތުނ  ތައ ޔާރުކުރާ އެހެނިހެނ  ކަނ ކަމާއި ގުޅިގެނ  އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ  އެޅުމާއި ސުޕ ީރމ  ކޯޓުގެ ކޯޓަށ  ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި

ވާލެވޭ ސ ޓޭކ ހޯލ ޑަރ ބިލ ތަކަށ  ކޮމެނ ޓު ކުރުމާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކަނ ކަމަށ  އެކުލަ  އެއ ބަސ ވުނ ތަކަށ  ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމާއި
ގޮތުގެ ރިޕޯޓުތައ  ލޯރިޕޯޓުގެ  ލުކުރުނ  އަދި ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ މަތީނ  ޝަރީޢަތ  ނިމުނު ކޮމެޓީތަކުގައި ކޯޓު ތަމ ސީ

އ ގެ ބައެއ  ވިޔަސ  ގޮތުގައި ތައ ޔާރުކުރުމެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުނ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުނ  ނިނ މާ ޤަޟިއ ޔާއެއ ގައި ޤާނޫނެއ  ނުވަތަ ޤާނޫނެ
ހުކުރަނ  ބޭނުނ ވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި މައިފިނަމަ އެކަނ  ޝާއިޢުކުރުމާއި ކޯޓުނ  ހަދަނ ޖެހޭ ޤަވާޢިދުތައ  އެކުލަވާލުމާއި އަދި އިސ ލާބާޠިލުކަމަށ  ނިނ 

 ކ ޝަނުނ ނެވެ.ޢާއ މު ސިޓީތައ  ފަދަ ޤާނޫނީ ޑ ރާފ ޓ ތައ  ތައ ޔާރުކޮށ  ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހަށ  ހުށަހަޅާނީ މި ސެ ،ސަރކިއުލަރ
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އަހަރު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހުނ  ކުރެއ ވި ބައެއ  ޚާއ ޞަ ވަނަ  2019
 މަސައ ކަތ ޕުޅުތައ  

ނ ޞާފުވެރި ޝަރުޢީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޢަދުލު އިނ ޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ އެނ މެ އިސ   ފަރާތުގެ ޙައިޘިއ ޔަތުނ ، މިނިވަނ  އި
ނުނ  ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފިޔަ ލަތާއި ވަކި ވަކި ފަރުދުނ ގެ ޙައ ޤުތައ  ޙިމާޔަތ ކޮށ ދީ، ޢަދުލު އިނ ޞާފުގެ ބޭދިވެހި ދައު، ދާއިރާއެއ  ބިނާކޮށ 

ނިނ މުނ ތައ   މުހިނ މުނ މަނ ޖެހޭ ނުދިނުނ  ކަށަވަރުކުރުމަށ ޓަކައި އެކަށައަޅަނ ޖެހޭ އެނ މެހައި ސިޔާސަތުތައ  އެކަށައަޅައި، ޝަރުޢީ ދާއިރާއިނ  ނި 
ދުލު އިނ ޞާފު ލިބިދިނުނ  ހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހުނ ނެވެ. ހަމަހަމަކަމާއި އިނ ޞާފުވެރިކަމާއެކު ޢަ ނިނ މަނީ ދިވެ

ރޭގައިވެސ  ފަނޑިޔާރުނ ގެ ތެ ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވުމުގެ ގޮތުނ ، ރުކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުނ ނާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިތުރަށ  ހަރުދަނާކޮށ  ކުރިއެ
އ ދަލުވުނ  ބޭއ ވިފައިވާއިރު ބަ 133ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހުގެ  ވަނަ އަހަރު 2019މަޖިލީހުގެ ގިނަ ބައ ދަލުވުނ ތަކެއ  ބޭއ ވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުނ  

އ ޔަތުނ  ޙައިޘިނިވެރި ފަރާތުގެ ކުރުމުގެ ބާރުގެ ބެލެޞާފު ޤާއިމުޢަދުލު އިނ މީގެ އިތުރުނ ވެސ  ޙާއ ޞަ އެތައ  ބައ ދަލުވުމެއ  ބޭއ ވިފައިވެއެވެ. 
ގޮތުނ  ފަސޭހައިނ  އިނ ޞާފު  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޢަދުލު އިނ ޞާފުގެ ނިޒާމާމެދު ރައ ޔިތުނ  ކުރާ އިތުބާރާއި ޔަޤީނ ކަނ  އިތުރުކޮށ  ދެމެހެއ ޓުމުގެ

ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ މުނ ތަކެއ  މި ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުވެސ  ދިވެހިރާއ ގިނަ ނިނ  މުހިނ މުލިބިދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކުރުމަށ ޓަކައި، 
 ރެވިފައި އެވަނީއެވެ.  ނިނ މުނ ތައ  ތިރީގައި ބަޔާނ  ކު މުހިނ މުފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހުނ  ނިނ މާފައިވެއެވެ. އެގޮތުނ  ނިނ މުނު ބައެއ  

ނ ގެ ޙައ ޤުތައ  ޙިމާޔަތ ކޮށ  ވަސ ކޮށ  ދައުލަތާއި މުޖުތަމަޢުގެ ޢާއ މު ފަރުދުޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތެރެއިނ ، ޢަދުލު އިނ ޞާފަށ  ވާސިލ ވުނ  އަ .1
އިރާއިނ  ފޯރުކޮށ ދޭނ ޖެހޭ ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހިނ ގުމާބެހޭ އިދާރީ އަދި އިޖުރާއީ އުޞޫލުތައ  ކަނޑައަޅައި ޖަމާޢަތުގެ ޙައ ޤުގައި، ޝަރުޢީ ދާ 

ބެލެނިވެރި ބިދިނުމުގެ ޢަދުލު އިނ ޞާފު ލި ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށ ޓަކައި، ގެ ޚިދުމަތ ތަކުގެ ފެނ ވަރު ރަނގަޅުކޮށ  ޢަދުލު އިނ ޞާފު 
ޔަވަޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މިގޮތުނ  އެޅުނު ފި ޅިފައިވެއެވެ.ވަނަ އަހަރު އެކަށައެ 2019އުޞޫލުތަކެއ   މުހިނ މު ފަރާތުގެ ޙައިޘިއ ޔަތުނ  
 ތިރިގައި މި ވަނީއެވެ.

 އަދަދު  ބާވަތ  

 ޤަވާޢިދު 
 (2019 ޖަނަވަރީ 13) ޤަވާޢިދުކުޑަކުދިނ ގެ ޢަދުލުގެ ޤަވާޢިދު -1
ޖުލައި  07) ދުވަނަ އިޞ ލާޙ  ގެނައުމުގެ ގަވާއި 1ޝަރީޢަތ ކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގަވާއިދަށ   -2

2019 ) 

02 

 އުޞޫލު 
 ގެ އުޞޫލުއެޅުމުދަށު ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުނ  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެދުނ   ، 01/2019ނަމ ބަރު  -1

 (2019ފެބ ރުއަރީ  14)
 ރުމުގެ އުޞޫލު ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ފަނޑިޔާރުކަމުނ  ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުނ ތަކ ރީމ  ކު ، 02/2019ނަމ ބަރު  -2

 (2019ފެބ ރުއަރީ  14)

 

02 
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 ރކިއުލަރ ސަ 
 2019  ސަަނތުނ ތަޢާރުފުކޮށ  މީލާދީ ކުޑަުކދިނ ގެ ޢަދުލުގެ ަޤވާޢިދު" ގެ ނަުމގައި ަޤވާޢިެދއ  ،  SC/2019/01ނަމ ަބރ  .1

ކަނޑަައޅަިއ  ތަށ ަވނަ ދުވަުހނ  ފެށިެގނ  މި ަޤވާޢިަދށ  ޢަމަލުކުރަުމނ  ގެނ ދާ ގޮ 20ވަނަ އަަހުރގެ ޖަަނވަރީ މަހުގެ 

 (2019ޖަނަވަރީ  13) ނެރެނު ަސރކިއުަލރ

ެރއިނ  ރަށ ރަުށގައި ހުށަހަޅާ މައ ސަލަތަކުގެ ތެޖިނާއީ ިއުޖރާއާުތގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުނ  ކޯޓުތަކަށ  ،  SC/2019/02ނަނ ަބރު  .2
ުތގައި ަމއ ސަލަަތއ  ޤާިއމ ވެަފިއވާ ެމޖިސ ޓ ރޭޓ  ކޯޓުތަކަށ  ތަފާތު ަސބަބުތަކާެހދި ަމއ ސަލަ ހުަށހަޅަނ  އޮނ ނަ މުއ ދަ

ހެޅޭ ޖިާނއީ ަމއ ސަލަަތއ  ށަހުށަހެުޅމުަގއި ަދތިތަކެއ  ުކރިމަިތަވމުނ ާދކަނ  ފާހަގަުކރެވިަފއިާވތީ، މެިޖސ ޓ ރޭޓ  ކޯޓުތަކަށ  ހު
ރ ޖެެނރަލ ގެ ަފރާތުނ ، އެކަށީެގނ ވާ ައވަސ ކަާމއި ަފސޭހަކަާމއެކު ހުށަހެުޅމުގެ ުފރުޞަތު ިލބިދިުނުމގެގޮުތނ ، ޕ ޮރސިކިއުޓަ

 ުރެވރިވާ ޙާލަެތއ ޤާނޫނީ ގޮތުނ  ވަކި ުމއ ަދތެއ ގެ ތެޭރގައި ުހށަހަަޅނ ޖެހޭ މައ ސަލަތަކުގެ ައސ ލު ހުށަހެުޅމަށ  އުޒު
ިއވާ މުއ ދަުތގައި އެ މެުދވެިރެވއ ޖެަނމަ އެފަދަ މައ ސަލަަތއ  ޕ ރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލ ގެ ފަރާތުނ  ާޤނޫނުަގއި ކަނޑަެއޅިފަ

ދުވަުހގެ  05ަސއ ކަތު މަ ކޯޓުތަކަށ  އީެމއިލ ގެ ޛަރީާޢއިނ  ހުށަެހުޅމަށ ފަހު، މައ ސަލަތަކުގެ ލިޔުނ ތަުކގެ ައޞ ލު، ަރސ މީ 

ގޮަތށ  ހަަމޖައ ސައި ެޖނެރަލ ގެ ަފރާތުނ  ހުށަެހޅުުމނ  އެ މައ ސަލަ ބަަލިއގަނެ ކުިރއަށ  ގެނ ދާ ތެރޭަގއި ޕ ޮރސިކިއުަޓރ
 (2019ޖަނަވަީރ  27) ނެރެފަިއވާ ަސރކިއުަލރ

ތަކުގައި، ޢާއިާލއާ ެއއ  އަނ ަބށ  ވުރެ ގިނަ ައނ ބަށ  ކާެވނިކުރަނ  ެއދި ކޯޓަށ  ހުށަހެޅޭ ޙާލަތ ،  SC/2019/03ނަމ ަބރު  .3
ނިުކރަނ އުޭޅ ވަނަ މާއ ާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީނ  ެއއ  އަނ ަބށ ވުރެ ގިނަ އަނ ަބށ  ކާވެ 19ިޢދުގެ ބެހޭ ަޤވާ

ނ ދާ ީމހަކުކަނ  ފިރިހެާނއަކީ އެ ފިރިހެނާ ިއނެދގެނ ުއޅޭ އަނބިމީާހއަާށއި ދަިރނ ނަށ  ކުރަނ ޖެހޭ ޚަަރދު ކުަރމުނ ގެ 
ގަނ ޖެހޭ ގޮަތށ  ިއނެދގެނ އުޅޭ ައނިބމީާހގެ ބަޔާނ ެނއ  ކޯޓުނ  ނަ ފިރިހެނާ އެ ،ކަށަވަރުކޮށ ، ޔަޤީނ ުކރުުމގެ ގޮތުނ  

 (2019އޮގަސ ޓ   29) ހަމަަޖއ ަސއި ނެރެަފިއވާ ސަރިކއުލަރ
 1 ސަރިކއުލަރގެ ަޖދުވަލު SC/2015/04ދިވެިހރާއ ޖޭގެ ުސޕ ީރމ  ކޯޓުގެ ނަނ ބަރު ،  SC/2019/04ނަމ ަބރު  .4

ނިޔާގެ ަމއ ސަލަަތއ ( )ުމދަލާއި ފަިއސާާއބެހޭ ުކދި މައ ސަލަތަކާ ައވަސ   2ލު )މުދަލާއި ބޮޑެތި ަމއ ސަލަަތއ ( ައދި ަޖދުވަ

 (2019އޮގަސ ޓ   29) އިޞ ލާޙ ކޮށ  ެނރެފަިއވާ ަސރކިއުަލރ
 

04 

 ކޯޓު އަމުރުސުޕަވައިޒަރީ ޖޫރިސ ޑިކ ޝަނ ގެ ދަށުނ  ނެރެފައިވާ 
ޤަޟިއ ޔާެގ  G2C/2018/249ރު ނަނ ބަޅ. ނައިފަރު ެމޖިސ ޓ ރޭޓ  ކޯޓުގެ  ، SC-SJ/01/2019ނަމ ބަރ  އަުމރު .1

 ( 2019ޖަނަވަރީ  07) ޙުކުމ  ބާޠިލުކޮށ  ެނރެފަިއވާ ައމުރު

 JSC-B-CB/19/119ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ޮކމިޝަުނގެ ކޮިމޝަނުގެ ނަނ ަބރު ،  SC-SJ/02/2019ުމރު ނަމ ަބރ އަ .2
ކުއ ލި ބައ ދަުލވުުމގަިއ، ނިނ މި ނިނ ުމމުގެ މައ ޗަށ  ބިނާކޮށ  އެ ކޮމިަޝނުނ  ނިނ މާ ކޮނ މެ ނިނ މުމަކީ ޭއގެ މައ ަޗށ  

ޝަރުޢީ ައދި ޤާނޫނީ ެއއ ވެސ  ނަީތޖާެއއ  ތަރުތީުބެވގެނ  ނުާދނެ ޣައިުރުދސ ތޫރީ އަދި ޣައިުރޤާޫނނީ ނިނ ުމމެއ  ކަމަާށއި، 
ނު ައމުާރ ޚިލާފަށ  އެ ކޮމިޝަނުނ  ިނނ މާ ޮކނ މެ ނިނ ުމމަކީ ެއއަށ  ޤާޫނނީ ެއއ ެވސ  އަދި ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ބުެނވު

ޙައިިޘއ ޔަތެއ  ލިިބގެނ ނުވާ މުޠުަލޤު ސިފަެއއ ަގއި ބާޠިލު ނިނ މުެމއ  ކަމަާށއި، ައދި ިދވެހިާރއ ޭޖގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ 

އ  ނިނ ުމަމށ ޓަކައި އެ ކޮމިޝަނުނ  ހިނ ގާ ކޮނ މެ ބުނެުވނު އަުމރާ ޚިލާފަށ  އެ ކޮމިަޝުނނ  ނިނ މާ ކޮނ މެ ނިނ މުމެ 
އިުޖރާއަތަީކވެސ  ބާޠިލު ިއޖުާރއަެތއ ކަަމށާއި، އަދި ދިެވހިާރއ ޭޖގެ ސުޕ ރީމ  ޯކޓުގެ ިއސ ވެ އިާޝރާތ ކުެރވުނު އަުމރާ 

ާހއި ައދި އެ މަޖިލީުހގެ ޚިލާފަށ  އެ ކޮިމޝަނުނ  ނިނ މާަފިއވާ ެއއ ެވސ  ނިނ މުެމއ ގެ ަމއ ޗަށ  ިބނާކޮށ  ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީ
ކޮމިޓީއަކުނ  ުނވަތަ ދައުލަުތގެ ަކމާބެހޭ އެއ ވެސ  ުމއައ ސަާސއަކުނ  ުނވަތަ އިާދރާއަކުނ ވިަޔސ  ނިނ މާ ކޮނ މެ ނިނ މުަމކީ 
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 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  25 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

ބާޠިލު ނިނ ުމމެއ ަކމަށ  ކަނަޑައޅަިއ، ިމކަނ  ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ޮކމިޝަަނާށއި، ަރއ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހަާށއި، ދައުލަުތގެ 

 (2019ޖޫނ   17) މާބެހޭ ެއނ މެަހއި ުމއައ ސަސާތަުކގެ ަމއ ޗަށާއި އިާދރާތަކަށ  އަނ ަގއި ނެރެަފިއވާ އަުމރުކަ
ުޅވަިއގެނ  ނުަވތަ އެ ނިނ މުނ  ގުފަނޑިޔާރަކު ނިނ މާ ނިނ ުމމެއ ގެ ެމރިޓާ ،  SC-SJ/02/2019ުމރު ނަމ ަބރ އަ .3

ނ  އެ ފަނޑިާޔެރއ ގެ އެ ނިނ މުެމއ  ޯގސ ކަަމށ  ބުނެ، ސުލޫކީ ގޮތުބިނާކުރި ޝަރުޢީ ައދި ާޤނޫނީ އަާސސ ަތކާ ގުުޅަވއިެގނ  
މެއ ކަަމށ  ކަނޑައަަޅއި، މައ ޗަށ  ެއއ ވެސ  ސިފަެއއ ގައި ތަުއީދބީ ފިޔަވަޅެއ  ެއޅުމަކީ ޣަިއރުުދސ ތޫރީ ައދި ޣައިރުޤާޫނނީ ކަ

 ( 2019މާރިޗ   18) ރު މިކަނ ، ަދއުލަތުގެ ަކމާބެހޭ އެނ ެމހައި ފަރާތ ތަކަށ  އަނ ަގއި ނެރެަފއިވާ އަމު 

 ޤަރާރު 
 (2019 ޖަނަވަރީ 06) ޖުޑީޝަލ  ކައުނ ސިލ  އުފައ ދައި ނެރެފައިވާ ޤަރާރު -1

01 

 

ޓުނ  އަނެއ  ކޯޓަށ  މަތިނ  އެއ  ކޯ، ވަނަ މާއ ދާގެ ދަށުނ  47)ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/13ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  .2
އި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ތިރީގަ، މަޝ ވަރާ ކުރެވި ލައަކާ ބެހޭގޮތުނ  ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލިހުގައި މައ ސަ 8 މުގެނ  ބަދަލު ކުރުފަނޑިޔާރު

 ފައިވެއެވެ.ގޮތުގެމަތީނ  ފަނޑިޔާރުނ  އެއ  ކޯޓުނ  އަނެއ  ކޯޓަށ  ބަދަލުކުރުމަށ  ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނުގައި ދެނ ނެވި 

 ބަދަލުކުރުނ ފަނޑިޔާރުނ  އެއ  ކޯޓުނ  އަނެއ  ކޯޓަށ  

 # ބަދަލުކުރެވުނު ފަނޑިޔާރު  ހުރި ކޯޓު  ބަދަލުކުރެވުނު ކޯޓު 

 .1 އަލ އުސ ތާޛު އާދަމ  ޢާރިފ   ކ ރިމިނަލ  ކޯޓު ޑ ރަގ  ކޯޓު 

 .2 އަލ އުސ ތާޛު އަލީ ރަޝީދު ޙުސައިނ  ޑ ރަގ  ކޯޓު ކ ރިމިނަލ  ކޯޓު 

 .3 ރަޝާދުއަލ އުސ ތާޛު ޙުސައިނ  ފާއިޒ   ސިވިލ  ކޯޓު ކ ރިމިނަލ  ކޯޓު 

 .4 މުޙައ މަދު ސަމީރުއަލ އުސ ތާޛު  ފެމިލީ ކޯޓު ކ ރިމިނަލ  ކޯޓު 

 .5 އަޙ މަދު ޝަކީލ  އަލ އުސ ތާޛު  ފެމިލީ ކޯޓު ކ ރިމިނަލ  ކޯޓު 

 .6 އަލ އުސ ތާޛު ޙަސަނ  ޝަފީޢު  ފެމިލީ ކޯޓު  ސިވިލ  ކޯޓު 

 .7 ނަޝީދުهللا އަލ އުސ ތާޛު އަބ ދު ފެމިލީ ކޯޓު ސިވިލ  ކޯޓު 

 .8 އަލ އުސ ތާޛު ޙުސައިނ  ރަޝީދު ޏ. ފުވައ މުލަކު މެޖިސ ޓ ރޭޓ  ކޯޓު މެޖިސ ޓ ރޭޓ  ކޯޓު ކ. ގުރައިދޫ 

ވީލު ކުރެވިފައި މައ ސަލައެއ  ެއއ  ކޯޓުނ  އަނެއ  ކޯޓަށ  ތަޙު  08ސަރކިޔުލަރގެ ދަށުނ ،  SC/2012/03ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ނަނ ބަރު  .3
 ވެއެވެ. 

ތަނާޒުލުވުމުގެ މައ ސަލައަކުނ   18ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި މެޖިސ ޓ ރޭޓ  ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނަށ  ޖުމ ލަ ވަނަ އަހަރު  2019 .4
  ހުއ ދަދެވިފައިވެއެވެ.



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  26 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 ކުގެ މަޢުލޫމާތު ޝަރީޢަތ ތަ ވަނަ އަހަރު ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގައި ހިނގި  2019

  އަދި ނިމުނު މައ ސަލަތައ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ  މައ ސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއ ދައަށ  އެދި ހުށަހެޅި 

 48ފޯމުގެ ޢަދަދަކީ  ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ގޮތެއ  ނުނިިމއޮތ  ލީވ  2018ލީވ  ފޯމު ވަނީ ހުށަހެޅިފަެއވެ.  248ވަނަ އަހަރުގެ ތެޭރަގއި  2019  

 ލީވ  ފޯމެވެ. 91 ިއރު ގޮެތއ  ުނނިމި އޮތީ ލީވ  ފޯމ ގެ ތެރެއިނ  އަހަރު ިނމުނު 296ވަނަ އަހަުރގެ ތެޭރގައި ޮގތެއ  ނިނ ަމނ ޖެުހނު  2019އެވެ. 

 2019ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ  މައ ސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއ ދައަށ  އެދި ހުށަހެޅި އަދި ނިމުނު މައ ސަލަތައ  
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  ނިމުނު ލީވ  ފޯމުތައ  އަހަރު ގޮތެއ   2019
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ކުރެ
 

 ދުސ ޫތރީ މައ ސަލަ  2 0 0  6 2 10 0

ބެލެނިެވރިކަުމގެ ިއޚ ތިާޞޞ ގެ ދަށުނ  ޝަކުވާ  4 0 0  2 17 21 0

 ބަލަިއދިނުމަށ  އެދި ހުށަެހޅި ަމއ ސަލަ 

ޅޭ އިނ ިތޚާބަށ  ކުިރމަތިލާ ފަރާތ ތަުކގެ ަޝރުޠާ ގު 0    2  2 1
 ގޮތުނ  ހުށަަހޅާ ަމއ ސަލަ 

 އިސ ިތޝާރީ ލަފަޔަށ  ެއދި ހުށަހެޅި ަމއ ސަލަ  0 0 0 0 0 0 0 0

 ނިހާއީ ޙުުކމެއ ަކނ  ކަށަވަރު ުކރުމަށ  ުހށަހެޅި 22 0 0  7 1 29 1
 މައ ސަލަ

 އިސ ިތއުނާފުުކރުމަށ  ހުށަަހޅާ ަމއ ސަަލތައ   63 1 11 24 87 45 186 46

 ޖުމ ލަ  91 1 11 24 104 65 248 48

 މުޅި ޖުމ ލަ  91 205 296



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  27 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

ނިމިހުރި ލީވް ފޯމްވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ގޮތެއް ނ2019ު

މުތައްއަހަރު ގޮތެއް ނިމުނު ލީވް ފ2019ޯ

މުތައްވަނަ އަހަރު ހުށަހެުުނު ލީވް ފ2019ޯ
%50

 ކޯޓަށ  މައ ސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއ ދައަށ  އެދި ހުށަހެޅި އަދި ނިމުނު މައ ސަލަތައ   ސުޕ ރީމ  
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 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  28 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 2019 ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ  ހުށަހެޅުނު އަދި ނިމުނު މައ ސަލަތަކުގެ ތަފ ޞީލު 

 2019ގައި އޮތެވެ. އަދި މައ ސަލަ ކޯޓު 140ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ނުނިމޭ  2018ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ  ހުށަހެޅިފައިވާ މައ ސަލަތަކަށ  ބަލާއިރު، 
ގޮތެއ   ރު ނިމުނު އިރުވަނަ އަހަ  2019މައ ސަލަ ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ. ހުށަހެޅިފައިވާ މައ ސަލަތަކުގެ ތެރެއިނ   107ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 

 މައ ސަލައެވެ.  198ނުނިމި އޮތީ 
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ބާ

 

 ދުސ ތޫރީ މައ ސަލަ  7 2 2 6 5

ށަހެޅި ހުބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޚ ތިޞާޞ ގެ ދަށުނ  ޝަކުވާ ބަލައިދިނުމަށ  އެދި  1 1 0 1 1
 މައ ސަލަ

 މައ ސަލަ އިނ ތިޚާބަށ  ކުރިމަތިލާ ފަރާތ ތަކުގެ ޝަރުޠާ ގުޅޭ ގޮތުނ  ހުށަހަޅާ 0 0 2 2 0

 އިސ ތިޝާރީ ލަފަޔަށ  އެދި ހުށަހެޅި މައ ސަލަ 0 0 0 0 0

 ނިހާއީ ޙުކުމެއ ކަނ  ކަށަވަރު ކުރުމަށ  ހުށަހެޅި މައ ސަލަ 10 0 0 7 3

 އިސ ތިއުނާފުކުރުމަށ  ހުށަހަޅާ މައ ސަލަތައ  180 16 26 91 131

 ޖުމ ލަ  198 49 107 140



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  29 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 2019ތަފ ޞީލު ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ  ހުށަހެޅުނު އަދި ނިމުނު މައ ސަލަތަކުގެ 
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ރު ބާކީ ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އ2018ި
ހުރި މައްސަލަ

ނު  ވަނަ އަހަރު ހުށަހ2019ުުެ
މައްސަލަ

ވަނަ އަހަރު ނިމުނު  2019
މައްސަލަތަކުގެ ޖުމްލަ

ރި ބާކީ  ވަނަ އަހަރު ނުނިމިހ2019ު
މައްސަލަ

20%

80%

2019ލު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިމުނު އަދި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީ

ވަނަ އަހަރު ނިމުނު މައްސަލައިގެ ޖުމްލ2019ަ ވަނަ އަހަރު ނުނިމިހުރި ބާކީ މައްސަލައިގެ ޖުމްލ2019ަ



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  30 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ  ހުށަހެޅުނު އަދި ނިމުނު މައ ސަލަތައ  

 ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ  ހުށަހެޅި ނިމިފައިވާ ނުވާ މައ ސަލަތަކުގެ ތަފ ޞީލު 

 ޖުމ ލަ  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 ސ ޓޭޓަސ  

ވާ އަޑުއެހުނ ތައ  ނިމި ޙުކުމ ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި
 މައ ސަލަތައ  

02 08 15 06 07 04 04 09 55 

އިތުރު އަޑުއެހުމެއ  ބޭއ ވުމަށ  ނިނ މާފައިވާ 

 މައ ސަލަތައ  

 01 04 02 01 05 04 06 23 

 އެއ ވެސ  އަޑުއެހުމެއ  ނުބޭއ ވި ހުރި މައ ސަލަތައ  

 120 50 19 14 01     އަޑުއެހުނ  ނުބޭއ ވޭ މައ ސަލަތައ  

 34 01 01      މައ ސަލަތައ  އިބ ތިދާއީ އަޑުއެހުނ  ނުބޭއ ވޭ 

 198 މުޅި ޖުމ ލަ 

 

   )ޙާކިމުގެ ވަލީއަށ  ކާވެނިކުރުމުގެ ހުއ ދަދިނުމާގުޅޭ( ސަރކިއުލަރގެ ދަށުނ  SC/2016/07ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ނަނ ބަރު 

 ޙާކިމުގެ ވަލީގެ ހުއ ދައަށ  އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައ ސަލަތައ  
ޅުމަކީ ފެމެލީ ކޯޓު ހުށަހެ 117ހުށަހެޅުމެއ  ލިބިފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިނ   224ވަލީއަށ  އެދި ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާކިމ ގެ  2019

މުނު އިރު ގޮތެއ  ނުނިމި ނިހުށަހެޅުނ  ލިބިފައިވަނީ މެޖިސ ޓ ރޭޓ  ކޯޓުތަކުނ ނެވެ. އަހަރު  107މެދުވެރިކޮށ  ލިބުނު ހުށަހެޅުނ ތަކެވެ. އަދި 
 ހުށަހެޅުމެކެވެ. 04އޮތީ 

 ހުއ ދަ ދިނުމާމެދު ގޮތެއ  ނުނިމި  ހުއ ދަ ދެވުނު  ހުއ ދައަށ  އެދި ހުށަހެޅުނު  އެދި ހުށަހެޅި ކޯޓު  ހުއ ދައަށ  

 01 116 117 ފެމިލީ ކޯޓު 

 03 104 107 މެޖިސ ޓ ރޭޓ  ކޯޓުތައ  

 04 220 224 ޖުމ ލަ 

 





 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  31 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

އ ޞަ ބައ ދަލުވުނ ތައ  ޚާ  

 އެކު ބޭއ ވެވި ބައ ދަލުވުނ ތައ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު ރާއ ޖޭނ  ބޭރުގެ ވަފުދުތަކާ 

ހިރާއ ޖޭގެ ގަނަމ ، ދިވެބ ރިޓިޝ  ހައި ކޮމިޝަނ ގެ އެކ ސ ޓަރނަލ  ކޮނ ސަލ ޓެނ ޓ  މިސ ޓަރ ޕޯލ  މައިލ ވަ ގައި،  2019ޖަނަވަރީ  31 .1
ބައ ދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  ކުރެއ ވިއެވެ. މިދީދީ ގެ އަރިހަށ  އިޙ ތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއ  هللا ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ ދު ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އުއ ތަމަ 

އި ކުރެވިދާނެ ކަނ ތައ ތަކާއި ކުރުމަށ ޓަކަރަށ  ތަރައ ގީ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ އިދާރީ ހިނ ގުނ  އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ އިތު 
ޙުސައިނ  ފާއިޒ  އާއި . ރ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  ޑއަދި މި ބައ ދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ .ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރެވުނެވެ

 .ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުޑީޝަލ  އެކަޑަމީގެ ޗާނ ސެލަރ އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު މާޖިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ

 

 

 

 

 

 

 

އެނ  ރެސިޑެނ ޑ  ކޯރޑިނޭޓަރ އަދި ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީގެ ރެސިޑެނ ޓ  ރެޕ ރެސެނ ޓޭޓިވ  މިސ  ޝޮކޮ ނޯޑާ، .ޔޫގައި،  2019ފެބުރުވަރީ  12 .2
އެވެ. މި ބައ ދަލުވުމުގައި ދީދީ ގެ އަރިހަށ  އިޙ ތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއ  ކުރެއ ވިهللا އަޙ މަދު ޢަބ ދުދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. 

ޓެޑ  ނޭޝަނ ސ  އިނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޢަދުލު އިނ ސާފު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޤާއިމުކުރުމަށ  ވެދެއ ވެނ  ހުރި އެހީއެއ  ދެއ ވަމުނ  ޔުނައި
އަދި މި ބައ ދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ   ޑާ އެރުއ ވެވިއެވެ.ގެނ ދަވާނެކަމުގެ ޔަޤީނ ކަނ  މިސ  ޝޮކޮ ނޯ

 ވެ.ޑރ. ޙުސައިނ  ފާއިޒ  އާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުޑީޝަލ  އެކަޑަމީގެ ޗާނ ސެލަރ އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު މާޖިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެ

 

 

 

 

 

ކޯޑިނޭަޓރ ައިދ ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީެގ ޔޫ.އެނ  ެރސިޑެނ ޓ  

ަމ ިދވެިހރާއ ޖޭގެ ުއއ ތަ، ރެސިެޑނ ޓ  ރެޕ ެރސެނ ޓޭޓިވެ 

  ފަނޑިޔާުރގެ ައރިހަށ  ކުެރއ ވި ިއޙ ިތާރމ ގެ ޒިާޔރަތ 

 

ބ ރިޓިޝ  ަހއި ކޮމިޝަނ ގެ އެކ ސ ޓަރނަލ  

ގެ ިދވެިހރާއ ޖޭގެ އުއ ަތމަ ފަނޑިޔާރު ، ކޮނ ސަލ ޓެނ ޓ 
 އަރިހަށ  ުކރެއ ވި ިއޙ ތިާރމ ގެ ިޒޔާރަތ  
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ޖުޑީޝަލ  ނ  މޯލ ޑިވ ސ  ޖުޑީޝަލ  އެކަޑަމީއިނ  އިނ ތިޒާމ ކޮށ ގެނ  ކުރިއަށ ގެނ ދިޔަ ކޮނ ފަރެނ ސ  އޮގައި،  2019ފެބުރުވަރީ  20 .3
ވާނާ ރިލިކޯވާ، އިނ ޑިޕެނ ޑެނ ސ  އެނ ޑ  ރިފޯމ  ގެ ސެޝަނ ތަކުގައި ޕޭޕަރ ހުށަހަޅައި ދެއ ވުމަށ  ވަޑައިގެނ ނެވި ފަނޑިޔާރު ޑރ. އި

ބައ ދަލުވުމުގައި މި  ރެއ ވިއެވެ.ދީދީ ގެ އަރިހަށ  އިޙ ތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއ  ކުهللا ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ ދު
 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  ޑރ. ޙުސައިނ  ފާއިޒ  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.

ކޮ ނޯޑާ، އެނ  ރެސިޑެނ ޑ  ކޯރޑިނޭޓަރ އަދި ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީގެ ރެސިޑެނ ޓ  ރެޕ ރެސެނ ޓޭޓިވ  މިސ  ޝޮ.ޔޫގައި،  2019އެޕ ރީލ   16 .4
އެވެ. މި ބައ ދަލުވުމުގައި ދީދީ ގެ އަރިހަށ  ވަދާޢީ ޒިޔާރަތެއ  ކުރެއ ވިهللا ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ ދުދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ 

ކޯރޑިނޭޓަރ އަދި  ޔުނައިޓެޑ  ނޭޝަނ ސ އިނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުޑީޝަރީއާ މެދު ބަހައ ޓަވަމުނ  ގެނ ދަވާ ގާތ ކަމަށާ, ޔޫއެނ  ރެސިޑެނ ޓ  
ރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު ނ .ޑީ.ޕީގެ ރެސިޑެނ ޓ  ރެޕ ރެސެނ ޓޭޓިވ  މިސ  ޝޮކޮ ނޯޑާ ކޮށ ދެއ ވާފައިވާ ޙިދުމަތ ތަކަށ  ދިވެހިހާއ ސަކޮށ  ޔޫ.އެ

 ސެނ ޓޭޓިވ  ޢާއިޝަތު ރިޒ ނާ އަދި މި ބައ ދަލުވުމުގައި ޔޫ.އެނ .ޑީ.ޕީގެ އެސިސ ޓެނ ޓ  ރެސިޑެނ ޓ  ރެޕ ރެ ތަޢުރީފުކޮށ  ޝުކުރު އަދާކުރެއ ވިއެވެ.
 އާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  ޑރ. ޙުސައިނ  ފާއިޒ  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.

ސ ޓަރ ވަސީމ  މިޕާކިސ ތާނުނ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ކަނޑައަޅުއ ވާފައި ހުނ ނަވާ އެމ ބެސެޑަރ ވައިސ  އެޑ މައިރަލ  ގައި،  2019ޖޫނ   11 .5
ޔާރަތެއ  ކުރެއ ވިއެވެ. މި ދީދީ ގެ އަރިހަށ  އިޙ ތިރާމުގެ ޒިهللا އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ ދުއަކ ރަމ ، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 

މަދު ބައ ދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ހުނ ނަ ޕާކިސ ތާނ  އެމ ބަސީގެ ސެކަނ ޑ  އިނ ޗާޖ  މިސ ޓަރ ޒުލ ޤަރ ނައިނ  އަޙ 
ރެވިފައިވާ ގާތ ގުޅުމާއި މި ބައ ދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއ ޖެއާއި ާޕކިސ ތާނާއި ދެމެދު ޒަމާނުއ ސުރެ ޤާއިމުކުބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވެިިއެވެ. މި 

އަދި މި ބައ ދަލުވުމުގައި  ނެވެ.ގުޅުނ  ޢަދުލު އިނ ސާފުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިނ  އިތުރަށ  ހަރުދަނާ ކުރެވިދާނެ ގޮތ ތަކާއި ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރެވު
ގެ ޗާނ ސެލަރ އަލ އުސ ތާޛު ޙުސައިނ  ފާއިޒ  އާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުޑީޝަލ  އެކަޑަމީ. ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  ޑރދިވެހިރާއ ޖޭގެ 

 .އަޙ މަދު މާޖިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ

ނަރަބަލ  ޑރ. އޮއުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު ޔުނިސެފ  މޯލ ޑިވ ސ ގެ ކޮނ ސަލ ޓެނ ޓ  ލީ ޓަސ ޓިނ އާ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ގައި،  2019އޮގަސ ޓ   01 .6
ލ  މުޙައ މަދު ނަޢީމ  އާއި ދީދީ ބައ ދަލު ކުރެއ ވިއެވެ. މި ބައ ދަލުވުމުގައި ޔުނިސެފ ގެ ޕ ރޮގ ރާމ  ސ ޕެޝަލިސ ޓ  އަލ ފާޟި هللا އަޙ މަދު ޢަބ ދު

 އިގެނ ނެވިއެވެ.ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުޑީޝަލ  އެކަޑަމީގެ ޗާނ ސެލަރ އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު މާޖިދު ބައިވެރިވެ ވަޑަ

ޖޭ ސުދީރު، އިނ ޑިއާ ސަރުކާރުނ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ކަނޑައަޅުއ ވާފައިވާ ސަފީރު ހިޒ  އެކ ސެލެނ ސީ ސަނ ގައި،  2019އޮގަސ ޓ   29 .7
ގއި . މި ބައ ދަލުވުމު ރެއ ވިއެވެ ކުދީދީ ގެ އަރިހަށ  އިޙ ތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއ هللا ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ ދު

ނ  ގެނ ދަވާ އަދި ކުރިއަށ  އިނ ޑިއާއިނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޢަދުލު އިނ ފާސު ޤާއިމުކުރެއ ވުގެ ނިޒާމު އިތުރަށ  ހަރުދަނާކުރެއ ވުމަށ  ކުރައ ވަމު
 އެމ ބަސީގެ އިތުރު ބޭފުޅަކާއި އިނ ޑިއާ އަދި މި ބައ ދަލުވުމުގައި ރާއ ވަވާފައިވާ ހުރި މަސައ ކަތ ތަކާއި ގުޅޭގޮތުނ  ޙިޔާލު ބަދަލުކުރެއ ވެވުނެވެ.

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުޑީޝަލ  އެކަޑަމީގެ ޗާނ ސެލަރ އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު މާޖިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.

ސިމ ޕޯޒިއަމ  އޮނ   ޖުޑީޝަލ " ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުޑީޝަލ  އެކަޑަމީއިނ  އިނ ތިޒާމ ކޮށ ގެނ  ކުރިއަށ ގެނ ދިޔަ ގައި،  2019ސެޕ ޓެނ ބަރު  29 .8
ފަނޑިޔާރު މުޙައ މަދު  ގެ ސެޝަނ ތަކުގައި ޕޭޕަރ ހުށަހަޅައި ދެއ ވުމަށ  ވަޑައިގެނ ނެވި ބަނ ގ ލަދޭޝ ގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ" ފެމިލީ ޖަސ ޓިސ 

 ޒިޔާރަތެއ  ކުރެއ ވިއެވެ.  ދީދީ ގެ އަރިހަށ  އިޙ ތިރާމުގެهللا އީމާނ  ޢަލީ، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ ދު
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ޖުޑީޝަލ  ސިމ ޕޯޒިއަމ  އޮނ  " ކުރިއަށ ގެނ ދިޔަދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުޑީޝަލ  އެކަޑަމީއިނ  އިނ ތިޒާމ ކޮށ ގެސ  ގައި،  2019ސެޕ ޓެނ ބަރު  30 .9
ގެ ސެޝަނ ތަކުގައި ޕޭޕަރ ހުށަހަޅައި ދެއ ވުމަށ  ވަޑައިގެނ ނެވި ޕާކިސ ތާނުގެ ފެޑެރަލ  ޖުޑީޝަލ  އެކަޑަމީގެ ޑިރެކ ޓަރ " ފެމިލީ ޖަސ ޓިސ  

ރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު އޮފ  އެކެޑަމިކ ސ  އެނ ޑ  ޓ ރެއިނިނ ގ ، އޮނަރަބ ލ  ފަނޑިޔާރު ފަޚަރ  ޒަމާނ ، ދިވެހި 
ނ ނަވާ ދީދީ ގެ އަރިހަށ  އިޙ ތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއ  ކުރެއ ވިއެވެ. މި ބައ ދަލުވުމުގައި ޕާކިސ ތާނުނ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ކަނޑައަޅުއ ވާފައި ހު هللا ޢަބ ދު

 އާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ   ޛުލ ޤަރ ނައިނު އަޙ މަދުޗާރޖ   އިނ ސެކަނ ޑ ސީގެ ސަފީރު ވައިސ  އެޑ މައިރަލ  ވަސީމ  އަކ ރަމ  އާއި ޕާކިސ ތާނ  އެމ ބަ
 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ. ޒ ފާއިސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ސެކ ރެޓެރީ ޖެނެރަލ  ޑރ. ޙުސައިނ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޔާރަތ  ޒި ބަނ ގ ަލދޭޝ ގެ ސުޕ ރީމ ކޯުޓގެ ފަނޑިުރ، ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ުއއ ތަމަ ފަނޑިާޔުރގެ އަރިހަށ  ުކރެއ ވި ިއޙ ތިާރމ ގެ 

 

އ ތަަމ ފަނ ޑިޔާރުގެ އަރިހަށ  ުކރި ޓ ރެއިނިނ ގ ، ދިވެިހާރއ ޭޖގެ އު ޕާކިސ ތާުނގެ ފެޑެރަލ  ޖުީޑޝަލ  އެކަަޑމީގެ ިޑރެކ ޓަރ އޮފ  އެެކޑަމިކ ސ  އެނ ޑ  

 އިޙ ިތރާމ ގެ ޒިާޔރަތ  
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ވެހިރާއ ޖޭގެ ދި ފަލަސ ތީނ  ރައީސ ގެ ޚާއ ސަ މަނ ދޫބު، ހިޒ  އެކ ސެލެނ ސީ ޑރ. މަޙ މޫދ  އަލ  ހައ ބާޝ ، ގައި،  2019އޮކ ޓޫބަރު  03 .10
ބައ ދަލުވުމުގައި ފަލަސ ތީނުނ   ދީދީ ގެ އަރިހަށ  އިޙ ތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއ  ކުރެއ ވިއެވެ. މިهللا ޢަބ ދުއުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު 

ސ  ބައިވެރި އަލ ޖަބާރީވެ ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ކަނޑައަޅުއ ވާފައިވާ ސަފީރު ހިޒ  އެކ ސެލެނ ސީ ވާލިދު އަބޫ ޢަލީ އާއި އެޕީލ  ަޖޖ  ޖެޑ  އޭ. އޯ.
 ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އ.ދ. ގެ ކައުނ ޓަރ ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ޓެރަރިޒަމ ގެ ނުރައ ކާ އޮތ  މިނ ވަރާ ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށާއި، ގައި،  2019އޮކ ޓޫބަރު  07 .11
އ.ދ. ގެ  ،ތަނ ފީޒު ކުރެވޭ މިނ ވަރު ބެލުމަށ ޓަކައިރާއ ޖޭގައި  ގެ ފަރާތުނ  (ޓެރަރިޒަމ  ކޮމިޓީ އެގ ޒެކެޓިވ  ޑައިރެކ ޓަރޭޓ  )ސީޓެޑ  

ލީގަލ  އެނ ޑ  ކ ރިމިނަލ  ޖަސ ޓިސ  ޓީމ ގެ ލީގަލ  އެގ ޒެކެޓިވ  ޑައިރެކ ޓަރޭޓ  )ސީޓެޑ ( ގެ ފަރާތުނ  އެ ކޮމިޓީގެ  ކައުނ ޓަރ ޓެރަރިޒަމ 
ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ  ޑެސ ކ  އޮފިސަރ ފޮރ ސައުތު އޭޝިއަނ  ސ ޓޭޓ ސ ، މިސ  އެޑ ރިއާ ދި ލެނ ޑ ރިއާ އޮފިސަރ އެނ ޑ 
އެކުލެވިފައިވާ ގޮތާއި،  ބައ ދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ޢަދުލު އިނ ސާފު ޤާއިމ ކުރުމުގެ ބާރު . މިއ ވިއެވެއ ދަލުކުރެފަނޑިޔާރާއި ބަ

 މީގެ އިތުރުނ  ހުރި ފުރުޞަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  މަޢުލޫމާތު ޙިއ ޞާކުރެވުނެވެ.  ފަނޑިޔާރުނ ގެ ޢިލ މާއި ޤާބިލ ކަނ  އިތުރުކުރުމަށ 
ގުޅޭގޮތުނ ނާއި ހެކިނ ނަށ  ދޭނ ޖެހޭ ރައ ކާތެރިކަނ  ދިނުމުގައި  މަލުކުރެވެމުނ  އަނ ނަ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ އުސޫލުތަކާދިވެހިރާއ ޖޭގައި ޢަ

މަޝ ވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި މީގެއިތުރުނ  ޢަދުލު އިނ ސާފުގެ  ޢަމަލުކުރެވޭ އުޞޫލުތަކާއި، ހުރި ގޮނ ޖެހުނ ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ ވެސ  މިހާރު

ޑ  ސުޕ ރީމ  ަޖޖ  އޮފ  ފަލަސ ތީނުގެ )ިމނިސ ޓަރ( ޕ ެރޒިޑެނ ޓ ސ  އެޑ ވަިއސަރ ފޯ ރިިލޖަސ  އެެފއާޒ  އެނ ޑ  ިއސ ލާމިކ  ރިލޭޝަނ ، އެނ  

 ޝަރީޢާ ކޯޓ ސ  )ޗީފ  ޖަސ ޓިސ (، ިދވެހިާރއ ޭޖގެ ުއއ ަތމަ ފަނ ޑިޔާުރގެ ައިރހަށ  ކުރި އިޙ ިތރާމ ގެ ޒިާޔރަތ  
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އެކަނ ކަމާ ގުޅިގެނ  އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުނ   މުސ ތަގިއ ލު ނިޒާމަކަށ  ހެދުމަށ ޓަކައި ހުރި ގޮނ ޖެހުނ ތަކާއި، މިނިވަނ  ނިޒާމަކީ
 .ދެމެދުގައި ވާހަކަދެކެވުނެވެ ދެފަރާތުގެ 

 

 

 

 

 

 

 

 

އާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޝަރުޢީދާއިރާގެ މެދުގައި ގުޅުނ  ބަހަދިކޮށ  ތަޖުރިބާތައ  ރިޕަބ ލިކ  އޮފ  ސީޝެލ ސ  ގައި،  2019ނޮވެނ ބަރު  04 .12
ޙިއ ޞާކުރެއ ވުމުގެ މަޤ ޞަދުގައި ރިޕަބ ލިކ  އޮފ  ސީޝެލ ސ ގެ ކޯޓު އޮފ  އެޕީލ ގެ ރައީސ ، ޖަސ ޓިސ  ފ ރޭނ ސިސ  މެކ ގ ރެގޯއާ 

ދީދީ ބައ ދަލު ކުރެއ ވިއެވެ. މި ބައ ދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  هللا ދުދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ  
ޢަރީފ  އާއި ރިޕަބ ލިކ  އޮފ  ސީޝެލ ސ ގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ހެޑ  އޮފ  ކ ރިމިނަލ  هللا ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު

 ވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.ޑިވިޜަނ ގެ ޖަސ ޓިސ  މޯހަނ  ނިރަނ ޖިތު ބުރ ހާނ  ބައިވެރި 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އ.ދ ގެ ީލގަލ  އެނ ޑ  

ކ ރިމިނަލ  ަޖސ ޓިސ  ޓީުމގެ 
ލީގަލ  އޮފިަސރ އެނ ޑ  

ޑެސ ކ  އޮފިަސރ ފޮރ 

ސައުތު އޭޝިައނ  ސ ޓޭޓ ސ  
މިސ  ެއޑ ިރއާ ދި 

ިދވެހިާރއ ޭޖގެ ލެނ ޑ ރިާއ، 
އުއ ަތމަ ފަނޑިާޔރާއި ަބއ ދަލު 

 ކުރުނ  

ރިޕަބ ލިކ  އޮފ  ީސޝެލ ސ ގެ ކޯޓު އޮފ  
 ިދވެހިާރއ ޭޖގެ ުއއ ަތމަ، އެޕީލ ގެ ަރއީސ  

 ފަނޑިޔާާރއި ބައ ދަލު ކުރުނ  



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  36 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

  ރާއ ޖޭނ  ބޭރުގެ ވަފުދުތަކާ އެކު ބޭއ ވެވި ބައ ދަލުވުނ ތައ   ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހުނ  

ދިވެހިރާއ ޖެ އަލުނ  ކޮމަނ ވެލ ތުގެ މެނ ބަރު ޤައުމަކަށ ވުމުގެ މަރުޙަލާގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެއ ގެ ގޮތުނ  ދިވެހިރާއ ޖެ ގައި،  2019ޖަނަވަރީ  31 .1
ސެސ މެނ ޓ  ސ ޓާފ  ސެކ ރެޓޭރިއެޓ  މިޝަނ ގެ ފަރާތުނ  ކޮމަނ ވެލ ތުގެ އެސެސ ކޮށ ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ ޓަކައި، ކޮމަނ ވެލ ތު އެ

ނ ޑ  އޭޝިއާ/ޔޫރަޕ /ކެރީބިއަނ /ޕެސިފިކ  ގެ އެޑ ވައިޒަރ އަދި ހެޑ  މިސ ޓަރ އެލ ބަރޓ  މެރީނާ އާއި ކޮމަނ ވެލ ތުގެ އޮފީސ  އޮފ  ސިވިލ  އެ
ސ ޓީވެނ  މެލ ބައިއާއި އިލެކ ޝަނ  ސަޕޯޓ  ސެކ ޝަނ ގެ އެޑ ވައިޒަރ ކ ރިމިނަލ  ޖަސ ޓިސ  ރިފޯމ  ގެ އެޑ ވައިޒަރ އަދި ހެޑ  މިސ ޓަރ 

ގެ މިސ  ކ ލާރާ ކޯލ އާއި، ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ޔުނިޓ ގެ އެޑ ވައިޒަރ މިސ ޓަރ ސ މޭދާ އެކަނަޔެކެއާއި ޕަބ ލިކ  ސެކ ޓަރ ގަވަރނަނ ސ  ޔުނިޓ  
އޭޝިއާ/ޔޫރަޕ  މިސ ޓަރ ޖޮނަތަނ  ޗެނ ގ ، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ޑުނ ސ ޓަނ  މައިނާއާއި ޕޮލިޓިކަލ  އޮފީސ ،   އެޑ ވައިޒަރ މިސ ޓަރ

ދީދީއާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނަށ  އިޙ ތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއ  هللا ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ ދު
އާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޒ  ފާއިސެކ ރެޓެރީ ޖެނެރަލ  ޑރ. ޙުސައިނ  އަދި މި ބައ ދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ކުރެއ ވެވިއެވެ.

 ޖުޑީޝަލ  އެކަޑަމީގެ ޗާނ ސެލަރ އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު މާޖިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.

 

ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. ޔުނިސެފ ގެ ރެޕ ރެޒެނ ޓޭޓިވ  މިސ ޓަރ މުޙައ މަދު އަލ މުނީރު، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ގައި،  2019މާރިޗު  07 .2
ދީދީއާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ އަރިހަށ  އިޙ ތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއ  ކުރެއ ވިއެވެ. މި ބައ ދަލުވުމުގައި هللا އަޙ މަދު ޢަބ ދު

ސ ޓ  އަލ ފާޟިލ  މުޙައ މަދު ނަޢީމ އާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ސެކ ރެޓެރީ ޖެނެރަލ  ޑރ. ޙުސައިނ  ޔުނިސެފ ގެ ޕ ރޮގ ރާމ  ސ ޕެޝަލި
ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުޑީޝަލ  އެކަޑަމީގެ ޗާނ ސެލަރ އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު  ނަޒީރު އާއިهللا އާއި ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓަރ ޑރ. ޢަބ ދުޒ ފާއި

 ނ ނެވިއެވެ.މާޖިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެ

 ކޮމަނ ވެލ ުތގެ ެއޑ ަވއިަޒރީ ވަުފދާ ބައ ަދލުކުރުނ  



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  37 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

ގައި ޔުނައިޓެޑ  ސ ޓޭޓ ސ  އެޖެނ ސީ ފޮރ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ޓީމ  ލީޑަރ ޖޭމ ސ  މައިކެލ ، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  2019އޭޕ ރީލ   21 .3
، ފަނޑިޔާރު ޢަރީފ  އާއިهللا ދީދީއާއި، ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދުهللا އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ ދު

ދީދީ އާއި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  هللا އާއި، ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދުهللا އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު އާދަމ  މުޙައ މަދު ޢަބ ދު
ރ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދުލ ޣަނީ މުޙައ މަދު އާ ބައ ދަލުކުރެއ ވިއެވެ. މި ބައ ދަލު ވުމުގައި، ޔުނައިޓެޑ  ސ ޓޭޓ ސ  އެޖެނ ސީ ފޮ

އަދި ، ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ ގެ މެނ ބަރު އަލ އުސ ތާޛު ޙުސައިނ  ސިރާޖު އާއި، ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ލީގަލ  އޮފިސަރ އަލ އުސ ތާޛާ ފާޠިމަތު ޔުމ ނާއާއި
 .ޑިރެކ ޓަރ ޢާތިކާ އިބ ރާހީމ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ

 

 

 

ދިވެހިރާއ ޖޭގައި މިހާރު ، ިިވެހިރާއ ޖޭގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު އެކުލަވާލުމަށ ޓަކައިދ، ގައި 2019ޖުލައި  27އަދި  2019ޖުލައި  21 .4
.( ގެ .ޕީޢަމަލުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢުޞޫލުތައ  ދިރާސާކުރެއ ވުމަށ ، އ.ދ ގެ ޑިވެލޮޕ މެނ ޓ  ޕ ރޮގ ރާމ  )ޔޫ.އެނ .ޑީ
ވެހިރާއ ޖޭގެ އެހީއާއެކު، އެޓާރނީ ޖެނެރަލ ގެ އޮފީހަށ  ކޮނ ސަލ ޓަނ ޓެއ ގެ ގޮތުގައި ޢައ ޔަނު ކުރައ ވާފައިވާ މިސ ޓަރ އިމެނުއަލ  ގުއިނ ޝާޑ ، ދި

  ކުރެއ ވެވިއެވެ.ދީދީއާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނާ ބައ ދަލުهللا އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ ދު

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިސ ލާޙުކުރުމުގެ ގޮތުނ  ސަރުކާރުނ  ކުރުމަށ  ނިނ މަވާފައިވާ މަސައ ކަތުގެ ތެރެއިނ  ގައި،  2019މޭ  29 .5
އެޓާރނީ ޖެނެރަލ ގެ އޮފީހުނ   ،ޝަރުޢީ ދާއިރާ ބައ ޓަނ ކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހިނގަމުނ ދާ ގޮތުގެ ދިރާސާއެއ  ކުރުމަށ ޓަކައި 

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ  ،ކޮނ ސަލ ޓަނ ޓެއ ގެ ގޮތުގައި ޢައ ޔަނު ކުރައ ވާފައިވާ ސައުތ  އެފ ރިކާގެ ރިޓަޔާރޑ  ޖަސ ޓިސ  ޔޮހާނ  ކ ރީގ ލަރ
ބައ ދަލުކުރެއ ވެވިއެވެ. މި ދީދީއާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނާ هللا ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ ދު

އ ލުކުރުމަށ  ބައ ދަލުވުމުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ޙާލަތު ހުރި ގޮތާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށ  ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮނ ޖެހުނ ތަކާއި، އެ ގޮނ ޖެހުނ ތައ  ޙަ
މުނ  ގެނ ދާ މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތަފ ޞީލު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުނ  އިސ ނަގައިގެނ ، ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތ ތަކާ ގުޅިގެނ  ކުރަ

އާއި ޖުޑީޝަލ   ޒ ފާއިޙިއ ޞާކުރެވުނެވެ. އަދި މި ބައ ދަލުވުމުގައި، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ސެކ ރެޓެރީ ޖެނެރަލ  ޑރ. ޙުސައިނ  
 މަދު މާޖިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.ނަޒީރު އާއި ޖުޑީޝަލ  އެކަޑަމީގެ ޗާނ ސެލަރ އަލ އުސ ތާޛު އަޙ هللا އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓަރ ޑރ. ޢަބ ދު

 ޔޫ.އެނ .އޯ.ޑީ.ޕީ ގެ ވަފުދާ ބައ ދަލުކުރުނ  



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  38 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 އެއ ބާރުލުނ  ވަރުގަދަ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޢަދުލު އިނ ޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރާއި، ޔޫ.އޭ.އީގެ ޖުޑިޝަރީއާ ދެމެދުގައިގައި،  2019އޮގަސ ޓ   22 .6
ހުނ ނަވާ އެމ ބެސެޑަރ، ހިޒ   ރޭޓ ސ އިނ  ކަނޑައަޅުއ ވާފައިކުރުމާ ބެހޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ ޓަކައި ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ޔުނައިޓެޑ  އެރަބ  އެމި

ދީދީއާއި هللا ދު ޢަބ ދުދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަ  އެކ ސެލެނ ސީ ޑރ. ސަޢީދު މުޙައ މަދު ޢަލީ އައ ޝަމ ސީ،
ޓަރީ ސެކަނ ޑ  ސެކ ރެ ، ގައިވުމުތެއ  ކުރެއ ވިއެވެ. އަދި މި ބައ ދަލު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ އަރިހަށ  އިޙ ތިރާމުގެ ޒިޔާރަ

 .ވިއެވެއެނ ޑ  ހެޑ  އޮފ  އިކޮނޮމިކ ، ޕޮލިޓިކަލ  މީޑިއާ އެފެއާޒ  ސެކ ޝަނ  މިސ  މުނާ އަލ ފަލާހީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެ

ރޭޑިނ ގ އަދަރ ކ ރުއަލ ، އިނ ހިއުމަނ  އޮރ ޑީގ ސ ޕެޝަލ  ރެޕަޓުއަރ އޮނ  ޓޯޗަރ އެނ ޑ  " އ.ދ. ގެ ގައި،  2019ނޮވެނ ބަރު  18 .7
ވިއެވެ. އަދި މި ނިލ ސ  މެލ ޒަރ، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނާ ބައ ދަލުކުރެއ ވެ" ޓ ރީޓ މަނ ޓ  އޮރ ޕަނިޝ ޕަނ ޓ  

ސ ޓަރ ޝަރޮފ  ނ  ރައިޓ ސ  އޮފިސަރ މި.ދ. ގެ ފޮރިނ  އެކ ސ ޕާރޓ  މިސ ޓަރ ޑުއާރޓޭ ވެއިރާ އާއި އ.ދ. ގެ ހިއުމައ، ބައ ދަލުވުމުގައި
  އަޒީޒޮވ  އާއި އ.ދ ގެ އެސޯސިއޭޓ  ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  އޮފިސަރ މިސ  ކޯޓ  އަލީރ  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ޔޫއެސ  ޑިޕާޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޖަސ ޓިސަސ  ނިއު ރެސިޑެނ ޝަލ  ލީގަލ  އެޑ ވައިޒަރ މރ. މައިކަލ  ހޭމަނ ، ގައި،  2019ޑިސެނ ބަރު  09 .8
ފަނޑިޔާރުނ ނާ ބައ ދަލުކުރެއ ވެވިއެވެ. އަދި މި ބައ ދަލުވުމުގައި، ސ ރީލަނ ކާގެ ޔޫއެސ  އެމ ބަސީގެ ޕޮލިޓިކަލ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ 

 އެނ ޑ  އިކޮނޮމިކ  ސ ޕެޝަލިސ ޓ  ޝައުފާ އަޙ މަދު ސަޢީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.

އުލަރ ޑިވެލޮޕ  ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ  ޔޫއެނ ޑީޕީގެ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ނެޝަނަލ  ލޯ ސ ކޫލ  ކަރިކިގައި،  2019ޑިސެނ ބަރު  17 .9
ޞިމ  އިނ ޓަނޭޝަނަލ  އެކ ސ ޕަރޓ  ޕ ރޮފެސަރ ޖޫލިއަނ  ވެބ ، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު މުޢުތަ

އ ދަލުކުރެއ ވެވިއެވެ. އަދި މި ބައ ދަލުވުމުގައި، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ޢަދުނާނ  އާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނާ ބަ
 އެވެ.ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  ޑރ. ޙުސައިނ  ފާއިޒ  އާއި ބާރކައުނ ސިލ ގެ ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  ޑރ. މަރިޔަމ  ޖަބީނ  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވި

މަނ ޓ  އޮރ އ.ދ ގެ "ސ ޕ ޝަލ  ރެޕަޓުައރ އޮނ  ޓޯޗަރ އެނ ޑ  ައަދރ ކ ރިމިނަލ ، އިނ ހިއުަމނ  އޮރ ީޑގ ޭރޑިނ ގ ޓ ރީޓ 

 ޕަނިޝ މަނ ޓ " ނިލ ސ  މެލ ޒަރ، ިދެވހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާުރނ ނާ ބައ ދަލުކުރުނ  



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  39 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 ބައ ދަލުވުނ ތައ  ޚާއ ޞަ ބޭއ ވެވި  ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނާއެކު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސ ފަރާތ ތަކާ އަދި 

އިކޯޓުގެ އިސ  ހަގައި ބޭއ ވުނެވެ. މި ބައ ދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  2019ޖަނަވަރީ  24ޖުޑީޝަލ  ކައުނ ސިލ  ބައ ދަލުވުމެއ   .1
 ކޯޓުގެ އިސ  ޤާޟީ ފެމިލީ، ސ ތާޛު ސަޢީދު އިބ ރާހީމ  ޖުވެނައިލ  ކޯޓުގެ އިސ  ޤާޟީ އަލ އު، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޖާޢު ޢުޘ މާނ 

ސ  ޤާޟީ އަލ އުސ ތާޛު ސިވިލ  ކޯޓުގެ އި، ކ ރިމިނަލ  ކޯޓުގެ އިސ  ޤާޟީ އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު ހައިލަމ ، ޙަސަނ  ސަޢީދު ޛުއަލ އުސ ތާ
އިސ  މެޖިސ ޓ ރޭޓ   ސ. ޖުޑީޝަލ  ދާއިރާގެ، ޑ ރަގ  ކޯޓުގެ އިސ  ޤާޟީ އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދުއ ސައ ތާރު ޢަބ ދުލ ޙަމީދު ،ޢަލީهللا ޢަބ ދު

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ   ދީދީއާއިهللا ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ ދު ،އަލ ފާޟިލ  މުޙައ މަދު ހާޝިމ 
 ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނާ ބައ ދަލުކުރެއ ވިއެވެ. 

އި ބޭއ ވުނެވެ. މި ގަ 2019ޖަނަވަރީ  27މަސައ ކަތ ކުރުމުގެ ހުއ ދަދޭ ކޮމިޓީގެ ބައ ދަލުވުމެއ  ޤާނޫނީ ވަކީލެއ ގެ ޙައިޘިއ ޔަތުނ   .2
ނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮ ،ބައ ދަލުވުމުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލ  އަލ އުސ ތާޛު އިބ ރާހީމ  ރިފ ޢަތު

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ   ،ގައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނާ ބައ ދަލުކުރެއ ވިއެވެ. އަދި މި ބައ ދަލުވުމުދީދީއާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  هللا ޢަބ ދު
ސ ޓެނ ޓ  ލީގަލ  ޑިޕާޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ ގެ އެސި އިނ  ފާއިޒ  އާއި ކޯޓުގެ ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  ޑރ. ޙުސަ

 ނ ނެވިއެވެ.އޮފިސަރ ފައިޞަލ  އާދަމ  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެ

ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނުގެ މަސައ ކަތ ތަކާ ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ ޓަކައި، ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނުގެ މެނ ބަރުނ ނާއެކު  .3
 ،އިބ ރާހީމ ގައި ބޭއ ވުނެވެ. މި ބައ ދަލުވުމުގައި ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސ  އަލ ފާޟިލ  ޤާސިމ   2019ޖަނަވަރީ  30ބައ ދަލުވުމެއ  

، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު އަބ ދުލ  ރައޫފ  އިބ ރާހީމ ، ބަނ ޑާރަ ނައިބު އަލ އުސ ތާޛު އިބ ރާހީމ  ރިފ ޢަތު

، މައުމޫނ ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ މެނ ބަރު އަލ ފާޟިލ  އަޙ މަދު ފާރިސ  ، ޖުވެނައިލ  ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ޢީސާފުޅު

ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ މެމ ބަރު  ،ޢާނ މުނ ގެ ތެރެއިނ  ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލިހުނ  ކަނޑައެޅުއ ވި މެމ ބަރު އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދުލ  ޙަނ ނާނ 
ވަކީލު އަލ އުސ ތާޛާ ލަޠީފާ  ޤާނޫނީ ، ސިވިލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނ ގެ ރައީސ  ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމ ، އަލ އުސ ތާޛު މަސ ތޫރު ޙުސ ނީ

ދީދީއާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނާ هللا ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ ދު، ސިމ ޤާ
 ބައ ދަލުކުރެއ ވިއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ޖުޑީޝަލ  ަސރިވސ  

ކޮމިޝަުނގެ މެނ ބަރުނ ނާިއ، 
ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  

ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނާ 
 ބައ ދަލުކުރުނ  



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  40 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

، ތުނ   މަޝ ވަރާކުރުމަށ ޓަކައިކޯޓުތަކަށ  ދިމާވާ ދަތިތައ  ދެނެގަނެ ޝަރުޢީދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުނ  ކުރެވިދާނެ ކަނ ތައ ތަކާ ގުޅޭގޮ  .4

ދަލުވުމުގައި ބައ ގައި ބޭއ ވުނެވެ. މި  2019ފެބުރުވަރީ  10ހުރިހާ ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކެއ ގެ އިސ ޤާޟީނ ނާއެކު ބައ ދަލުވުމެއ  
 ،ޢަލީهللا ޛު ޢަބ ދުސިވިލ  ކޯޓުގެ އިސ  ޤާޟީ އަލ އުސ ތާ، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސ  ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޖާޢު ޢުޘ މާނ 

، ދުލ ޙަމީދުސައ ތާރު ޢަބ ޑ ރަގ  ކޯޓުގެ އިސ  ޤާޟީ އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދުއ ، ކ ރިމިނަލ  ކޯޓުގެ އިސ  ޤާޟީ އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު ހައިލަމ 

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ، ރާހީމ ޖުވެނައިލ  ކޯޓުގެ އިސ  ޤާޟީ އަލ އުސ ތާޛު ސަޢީދު އިބ ، ޙަސަނ  ސަޢީދު ޛު އަލ އުސ ތާފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސ  ޤާޟީ 
 އ ވެވިއެވެ.ބައ ދަލުކުރެ ދީދީއާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނާهللا އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ ދު

 ވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.ބައިވެރި އިނ  ފާއިޒ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  ޑރ. ޙުސައަދި މި ބައ ދަލުވުމުގައި، 

 ރާކުމަށ ޓަކައިތުނ  މަޝ ވަ ކޯޓުތަކަށ  ދިމާވާ ދަތިތައ  ދެނެގަނެ ޝަރުޢީދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުނ  ކުރެވިދާނެ ކަނ ތައ ތަކާ ގުޅޭގޮ  .5
 ކޯޓުގެ އިސ ޤާޟީ ގައި ބޭއ ވުނެވެ. މި ބައ ދަލުވުމުގައި، ފެމިލީ  2019ފެބުރުވަރީ  10ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީނ ނާއެކު ބައ ދަލުވުމެއ  

މަދު ރަބަލ  ޑރ. އަޙ އަލ އުސ ތާޛު ޙަސަނ  ސަޢީދު އާއި ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިތުރު ހަތަރު ޤާޟީނ ، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަ
ދިވެހިރާއ ޖޭގެ މުގައި، އަދި މި ބައ ދަލުވުދީދީ އާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނާ ބައ ދަލުކުރެއ ވެވިއެވެ. هللا ޢަބ ދު

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ. އިނ  ފާއިޒ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  ޑރ. ޙުސަ

ނަލ  ސަރވިސ ގެ ބެލުމުގެ ބަނ ދުގައި ބެހެއ ޓުމަށ  އެކި ކޯޓުތަކުނ  އަމުރުކޮށ  މޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަޝަރީޢަތުނ  ވަކި ގޮތެއ  ނިމެނ ދެނ   .6
 162ނަދުވަސ ވެފައިވާ އަހަރަށ ވުރެ ގި 01ދަށުނ  ގިނަ ޢަދަދެއ ގެ ބަނ ދުމީހުނ  ބަލަހައ ޓަމުނ ދާތީއާއި ޝަރީޢަތުނ  މައ ސަލަ ނުނިމި 

ރ އައ ޝައިޚ  ޢިމ ރާނ  ހޯމ  މިނިސ ޓަ، ފާހަގަކޮށ  މިކަމާ ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ ޓަކައި މީހުނ  ރިމާނ ޑ  ޖަލުތަކުގައި ތިބިކަނ 
ކޮމިޝަނަރ ، ޙަމީދު އެކ ޓިނ ގ ކޮމިޝަނަރ އޮފ  ޕޮލިސ  މުޙައ މަދު، ޕ ރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލ  އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމ ، هللاޢަބ ދު

މިޝަނަރ އޮފ  ޕޮލިސ  އެސިސ ޓެނ ޓ  ކޮ، ކޯޓު އިސ ޤާޟީ އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު ހައިލަމ ކ ރިމިނަލ  ، މުނާޒ هللا އޮފ  ޕ ރިސަނ ސ  ޢަބ ދު
ރު ބޭފުޅަކާއި މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ ގެ އިތު ، އެސިސ ޓެނ ޓ  ކޮމިޝަނަރ އޮފ  ޕޮލިސ  މުޙައ މަދު ރިޔާޒ ، އިސ މާޢީލ  ނަވީނ 

 ދީދީ هللا ދު ޢަބ ދުރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޙ މަމޯލ ޑިވ ސ  ކަރެކ ޝަނަލ  ސަރވިސ ގެ އިތުރު ބޭފުޅަކު ދިވެހި
 14 ލ  ޣަނީ މުޙައ މަދުރު އޮނަރަބަލ  ޢަބ ދުފަނޑިޔާޢަރީޕު އާއި هللا ރު އޮނަރަބަލ  ޢަބ ދުއާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާ 

 ގައި ބައ ދަލުވުމެއ  ބޭއ ވުނެވެ.  2019މާރިޗު 

ގެ އާއިލާތަކުގެ މެމ ބަރުނ  ފޮރިނ  ޓެރަރިސ ޓ  ފައިޓަރުނ ގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތ ތެރިވާ ފަރާތ ތަކާއި އެ ފަރާތ ތަކު، ގައި 2019އެޕ ރީލ   04 .7
މިކަމާ ގުޅޭގޮތުނ   އެނބުރި އައުމާއި ގުޅިގެނ  ކުރިމަތިވެދާނެ ގޮނ ޖެހުނ ތަކުނ  ސަލާމަތ ވުމަށ ޓަކައި ކަމާގުޅޭ މުއައ ސަސާތަކާއި

ނާއެކު މިޓީ"ގެ ބޭފުޅުނ ނޭޝަނަލ  ކައުނ ޓަރ ޓެރަރިޒަމ  ސެނ ޓަރުގެ 'ކައުނ ޓަރ ރެޑިކަލައިޒޭޝަނ  ކޮ، ށ ޓަކައިމަޝ ވަރާކޮށ  ލަފާހޯދުމަ
ސ ތާޛާ މާރިޔާ އަޙ މަދު ބޭއ ވުނެވެ. މި ބައ ދަލުވުމުގައި މިނިސ ޓަރ އޮފ  ޑިފެނ ސ  އެނ ޑ  ނެޝަނަލ  ސެކިއުރިޓީ އަލ އުބައ ދަލުވުމެއ  

هللا ބ ދުޗީފ  އޮފ  ޑިފެނ ސ  ފޯސ  މޭޖަރ ޖެނެރަލ  ޢަ   ، ނެރަލ  އަލ އުސ ތާޛާ އާއިޝަތު ބިޝާމ ޕ ރޮސިކިއުޓަރ ޖެ  ، ދީދީ
ލިސ  ސަރވިސ ގެ ޕޮމޯލ ޑިވ ސ  ، ބ ރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލ  ޒަކަރިއ ޔާ މަނ ސޫރު، ކޮމިޝަނަރ އޮފ  ޕޮލިސ  މުޙައ މަދު ޙަމީދު   ، ޝަމާލ 

މަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަ، ސ ޕެކ ޓަރ އޮފ  ޕޮލިސ  އާދަމ  އާޒިމ ސަބ  އިނ ، ސިވިލ  ސ ޓާފ  އަޙ މަދު އީމާނ  އާދަމ 
ބައ ދަލުވުމުގައި،  ދީދީއާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނާ ބައ ދަލުކުރެއ ވިއެވެ. އަދި މިهللا ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ ދު

 ޑރ. ޙުސައިނ  ފާއިޒ  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  41 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

، ތުނ   މަޝ ވަރާކުރުމަށ ޓަކައިކޯޓުތަކަށ  ދިމާވާ ދަތިތައ  ދެނެގަނެ ޝަރުޢީދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުނ  ކުރެވިދާނެ ކަނ ތައ ތަކާ ގުޅޭގޮ  .8

ވުމުގައި، ހައިކޯޓުގެ ގައި ބޭއ ވުނެވެ. މި ބައ ދަލު  2019އޭޕ ރީލ   17ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނާއެކު ބައ ދަލުވުމެއ  
ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު  ހައިކޯޓުގެ،  ޙަމީދުهللا ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު ،އިސ ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޖާޢު އުޘ މާނ 

ސ ތާޛު ޢަބ ދުއ ރަޢޫފު ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލ އު، ޒަކަރިއ ޔާހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިނ  ، ޢަލީ ސަމީރު
ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ،  ޢަލީހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޙަސަނ ، ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ނިޔާޒު، އިބ ރާހީމ 

ތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ  ،ތާޛު ޙުސައިނ  ޝަހީދުއަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ފައިޞަލ ، ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ 
 ބައ ދަލުވުމުގައި، ދީދީ އާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނާ ބައ ދަލުކުރެއ ވިއެވެ. އަދި މި هللا ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ ދު

ރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ނަޒީރު އާއި ދިވެހިهللا ސ ޓ ރޭޓަރ ޑރ. ޢަބ ދުޑިޕާޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ ގެ ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިނި 
 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.  ނެރަލ  ޑރ. ޙުސައިނ  ފާއިޒ  ކޯޓުގެ ސެކ ރެޓަރީ ޖެ

ކަމާ ކަނ    ކުރެވޭނެޝަރުޢީދާއިރާއާއި ބާ ކައުނ ސިލ  ގުޅިގެނ   ،ހަރުދަނާކުރުމަށާއި  ލީގަލ  ފެޓަރނިޓީ އިތުރަށ  ގައި  2019ޖުލައި  30 .9
އ ތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  މޯލ ޑިވ ސ  ބާ ކައުނ ސިލ ގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ މެނ ބަރުނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އު މަށ  ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރު
 ،ލުވުމުގައިވެ. މި ބައ ދަ ދީދީ އާއި ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ އަރިހަށ  އިޙ ތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއ  ކުރެއ ވިއެهللا ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ ދު

ދަޢުލަތުގެ ، އިއ ޒުމުهللا އަބ ދު ޛުކައުނ ސިލ ގެ ނާއިބު ރައީސ  އަލ އުސ ތާ މައުމޫނ  ޙަމީދު، ބާ ޛުކައުނ ސިލ ގެ ރައީސ  އަލ އުސ ތާ  ބާ
ކައުނ ސިލ ގެ  ބާ، އ މަދުއިޝާ ޝުޖޫނ  މުޙަޢާކައުނ ސިލ ގެ މެނ ބަރު އަލ އުސ ތާޛާ  ބާ ،އިބ ރާޙިމ  ރިފ ޢަތު ޛުބަނ ޑާރ ނައިބު އަލ އުސ ތާ

އުނ ސިލ ގެ މެނ ބަރު ކަ ބާ، މުޙައ މަދު ފައިސަލ  ޛުކައުނ ސިލ ގެ މެނ ބަރު އަލ އުސ ތާ ބާ، އަހުމަދު މުއިއ ޒު ޛުމެނ ބަރު އަލ އުސ ތާ
 ޛު ތާބަރު އަލ އުސ ކައުނ ސިލ ގެ މެނ  ބާ އަސީލ ، މުޙައ މަދު ޛު ކައުނ ސިލ ގެ މެނ ބަރު އަލ އުސ ތާ ބާ، އަލ އުސ ތާޛާ އަނާރާ ނައީމ 

 .ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ  ސައ ތާރު، ޢަބ ދުލ  އަނަސ 

ނ ޓ  ސިސ ޓަމ  ބޭނުނ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ ޓަކައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ކޯޓ  މެނޭޖ މަ-މޯލ ޑިވ ސ  އީގައި  2019ނޮވެނ ބަރު  17 .10
ވެ. މި ބޭއ ވުނެ މެއ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ ގެ ބޭފުޅުނ ނާއެކު ބައ ދަލުވުސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނާއި ޑިޕާޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޖުޑީޝަލ  

ނަޒީރު އާއި  هللاޑިޕާޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ ގެ ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓަރ ޑރ. ޢަބ ދު ،ބައ ދަލުވުމުގައި
ގެ ޑިރެކ ޓަރ އަޙ މަދު އި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓު އާ ޒ ފާއިދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  ޑރ. ޙުސައިނ  

އޮފ  ޖުޑީޝަލ   ޝާއިނ  އާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ އެސިސ ޓެނ ޓ  ލީގަލ  އޮފިސަރ ރައުފާ ހައިދަރު އާއި ޑިޕާޓ މަނ ޓ 
ސިސ ޓެނ ޓ  ލީގަލ  މިނިސ ޓ ރޭޝަނ ގެ އެއެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ ގެ ޑިރެކ ޓަރ މަރިޔަމ  ރައުޝަނ  އާއި ޑިޕާޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޖުޑީޝަލ  އެޑ 

ނ  އަޙ މަދު ޚަލީލ  އޮފިސަރ ޙުސައިނ  މުޙައ މަދު ހަނީފ  އާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ އެސިސ ޓެނ ޓ  ކޮމ ޕިއުޓަރ ޓެކ ނީޝަ
 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.
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ދިވެހިރާއ ޖޭގައި މަސައ ކަތ ކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ  ގިނ ތިކުރުމާ ގުޅޭ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައ ކަތާ ގައި  2019ނޮވެނ ބަރު  19 .11
ކައުނ ސިލ ގެ އެގ ޒެކެޓިވ   މައުމޫނ  ޙަމީދު، ބާ ޛުކައުނ ސިލ ގެ ރައީސ  އަލ އުސ ތާ މޯލ ޑިވ ސ  ބާ ،ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ ޓަކައި

މުޙައ މަދު ފައިސަލ ،  ޛުކައުނ ސިލ  އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ މެނ ބަރު އަލ އުސ ތާ ބާ އަޙ މަދު މުއިއ ޒު، ޛު ކޮމިޓީގެ މެނ ބަރު އަލ އުސ ތާ
ކައުނ ސިލ  އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ މެނ ބަރު  މުޙައ މަދު އަސީލ  ހަސަނ ، ބާ ޛު ކައުނ ސިލ  އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިޓީގެ މެނ ބަރު އަލ އުސ ތާ ބާ

 ބޭއ ވުނެވެ. ލުވުމެއ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނާއެކު ބައ ދަ ، އަލ އުސ ތާޛާ އަނާރާ ނައީމ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އި ބައ ަދލުކުރުނ  ސިލުގެ އެގ ޒެކެޓިވ  ކޮމިީޓގެ ބޭފުުޅނ ނާދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިާޔރުނ ، ިދވެިހރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ  

 

ނ ޓ  ކޯޓ  މެނޭޖ މަ-މޯލ ޑިވ ސ  އި

ޭޅގޮތުނ  ސިސ ޓަމ  ބޭނުނ ުކރުމާ ގު 
 މަޝ ަވރާކުުރނ  
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ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ކޯޓުތަކުނ  ނިނ މާ ނިނ މުނ ތައ  އިސ ތިއުނާފުކުރުމަށ  އެދި ހުށަހެޅުމަށ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ގައި  2019ނޮވެނ ބަރު  21 .12
ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލ  އަލ އުސ ތާޛު އިބ ރާހިމ  ރިފ ޢަތު ،މަޝ ވަރާކުރުމަށ ޓަކައި ސަރކިއުލަރއަށ ދުވަހުގެ މުއ ދަތާ ގުޅޭ  10

އަދި މި ބައ ދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ސެކ ރެޓަރީ  ބޭއ ވުނެވެ.ލުވުމެއ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނާއެކު ބައ ދަ
 .ޙުސައިނ  ފާއިޒ  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ. ޖެނެރަލ  ޑރ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އިނ ޑިއާއިނ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ ކަނޑައަޅުއ ވާފައި ހުނ ނަވާ ސަފީރު ހިސ  އެކ ސެލެނ ސީ ސަނ ޖޭ ސުދީރު  ،ގައި 2019ނޮވެނ ބަރު  25 .13
 ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  ޑރ. އަޒ މިރާލ ދާ ޒާހިރުގެ އަރިހަށ  އިޙ ތިރާމ ގެ ޒިޔާރެއ ގެ ކުރެއ ވިއެވެ. އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  

މަ ފަނޑިޔާރު އޮފ  "ޖުޑީޝަރީ އެނ ޑ  ދަ ޗޭނ ޖިނ ގ ވޯލ ޑ " ކޮނ ފަރެނ ސ  އަށ  އިނ ޑިއާގެ އުއ ތަ ޖުޑީޝަލ  ކޮނ ފަރެނ ސ  އޮނ  ދަ ތީމ 
މި ބައ ދަލުވުމުގައި، އިނ ޑިއާގެ އެމ ބަސީގެ ކައުނ ސެލަރ ރޯހިތު ރަތީޝ  އަދި ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ސެކ ރެޓަރީ  ދެއ ވި ދަޢުވަތު އެރުވިއެވެ.

 ރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.ޖެނެރަލ  ޑރ. ޙުސައިނ  ފާއިޒ  ބައިވެ

 

 

 

 

 

 

 

 އެޓަރނީ ެޖނެރަލ އާ ސުޕ ީރމ  ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރުނ  ބައ ދަލުކުެރއ ުވނ  

 

 އިނ ޑިާޔއިނ  ިދވެިހރާއ ޖެއަށ  ުހނ ނަވާ ސަފީރު ާއއި ަބއ ދަލުުކރެއ ވުނ  
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ކިވަކި ކޯޓުތަކުގެ އ ސަސާތަކުނ ނާއި އެކިއެކި އިދާރާތަކުނ  ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަތުގެ އެކިއެކި މުއަދަޢުލަގައި  2019ޑިސެނ ބަރު  15 .14
ނަރ އަލ ފާޟިލ  ޙުސައިނ  މުޢާމަލާތު ކުރުމާބެހޭ ކަނ ކަމާ ގުޅޭގޮތުނ  މަޝ ވަރާކުރުމަށ ޓަކައި، އިނ ފޮމޭޝަނ  ކޮމިޝަ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި 

ނ ފޮމޭޝަނ  އިފިޔާޒު މުސާ، އިނ ފޮމޭޝަނ  ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ޑިރެކ ޓަރ ޖެނެރަލ  އަލ ފާޟިލ  ޙަސަނ  ޝާކިރު މުޙައ މަދު، 
ހުގެ ޑިރެކ ޓަރ ލީގަލ  ރ ޖެނެރަލ  އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު އަޙ މަދު، އިނ ފޮމޭޝަނ  ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ޑިރެކ ޓަ 

ލ ފާޟިލާ ފާޠިމަތު އައިނ ފޮމޭޝަނ  ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ އެސިސ ޓަނ ޓ  ބިޔުރޯ އޮފިސަރ ، އެފެއާޒ  އަލ އުސ ތާޛާ ފާޠިމަތު ސައުސަނ 
ބޭއ ވުނެވެ.  ބައ ދަލުވުމެއ  ކު މަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ  އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު މުޢުތަޞިމ  ޢަދުނާނ އާއެ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަ ނަފ ޙާ ނަޢީމ ، 

 އަދި މި ބައ ދަލުވުމުގައި ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  ޑރ. ޙުސައިނ  ފާއިޒ  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.

 

  މަޢުލޫމާތު ބޭރުގެ ފަރާތ ތަކާއެކު ބޭއ ވުނު އެހެނިހެނ  ބައ ދަލުވުނ ތަކުގެ 

ނ  ފޯރުކޮށ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޝަރުޢީދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށާއި އަދި ކޮރަޕ ޝަނ އާ ދެކޮޅަށ  ކުރެވޭ މަސައ ކަތ ތަކަށ  އެހީތެރިކަ
ޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ސެކ ރެޓަރީ ސު މަޝ ވަރާކުރުމަށ ޓަކައި، ޔޫރަޕިއަނ  ޔޫނިއަނ ގެ ކޮނ ސަލ ޓެނ ޓ  މިސ ޓަރ ޕެޑ ރޯ ގޯމޭސ  ޕެރެއިރާ، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ

 އ ދަލުކުރެއ ވެވިއެވެ.ޖެނެރަލ  އާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ އެސޯސިއޭޓ  ލީގަލ  ކައުނ ސެލ  އަލ އުސ ތާޛާ ފާޠިމަތު ޔުމ ނާއާ ބަ
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 އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުނ  ރާއ ޖެއިނ  ބޭރަށ  ކުރެއ ވި ރަސ މީ ދަތުރުފުޅުތައ  

ކުގެ ފެނ ވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ކޮށ  ކޯޓުތަ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ބައިނަލ އަޤ ވާމީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމެއ ގެ ތެރެއިނ  ކޯޓުތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުނ  ޤާއިމު .1
ޕ ރީމ  މިސ ރުގެ ސުޕ ރީމ  ކޮނ ސިޓިއުޝަނަލ  ކޯޓުގެ ރަނ ޔޫބިލ  ފުރުމުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެނ  މިސ ރުގެ ސުގޮތުނ ، 
ނަލ  އެޖުޑިކޭޝަނ  އުޝަނަލ  ކޯޓުނ  އިނ ތިޒާމ  ކޮށ ގެނ  ބޭއ ވި "ދަ އިވޮލިއުޝަނ  އެނ ޑ  ޕ ރޮގ ރެސ  އޮފ  ކޮނ ސ ޓިޓިއުޝަ ކޮނ ސިޓި

ވެހިރާއ ޖޭގެ ދި  މަށ ޓަކައިއެޓޭޗ މަނ ޓ ސ  އެނ ޑ  ޗެލެނ ޖަސ " ގެ ނަމުގައި ބޭއ ވި ރައުނ ޑ  ޓޭބަލ  މަޝ ވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތު
ފަނޑިޔާރު ގައި މި ކޯޓުގެ ވެ. މި ދަތުރުފުޅުދީދީ މިސ ރުގެ ކައިރޯއަށ  ދަތުރުފުޅެއ  ކުރެއ ވިއެ هللا ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙ މަދު ޢަބ ދު އުއ ތަމަ

 ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ. ޢަބ ދުލ ޣަނީ މުޙައ މަދު ބައިވެރި  އަލ އުސ ތާޛު

 

 

 

 

 

 

 

 

މި ވޯރކ ޝޮޕ   ،"ޖަސ ޓިސ  ފެއަރނެސ  އެނ ޑ  ދަ ރޫލ  އޮފ  ލޯ: ބެޓަރ ލީގަލ  ސިސ ޓަމ ސ ، ބެޓަރ ލީގަލ  ގަވަރނަނ ސ  ވޯރކ ޝޮޕ " .2
 ގައި ބަޔާނ  ކުރެވިފައިވާ ކަނ ތައ ތަކާއި ގުޅިގެނ ، މި ވޯރކ ޝޮޕ ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވި ފަނޑިޔާރުނ ނަށ  އިތުރު މަޢުލޫމާތު
 އަދި ލިބިދިނުމާއި އިގިރޭސިވިލާތުގެ ކޯޓުތަކަށާއި ޓ ރައިބިއުނަލ ތަކަށ  ޒިޔާރަތ ކޮށ  އެތަނ ތަނުގައި މަސައ ކަތ  ކުރާގޮތ  ދެނެގަތުމާއި 

ނޑިޔާރު ޑިސ ޕިއުޓ  ރިޒޮލިއުޝަނ ގެ މަސައ ކަތ  ކުރިއަށ ދާގޮތ  ދެނެގަތުމަށ ޓަކައި ބޭއ ވި ވޯރކ ޝޮޕ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށ ޓަކައި ފަ 
ރުފުޅެއ  އިގިރޭސިވިލާތުގެ ލަނ ޑަނަށ  ދަތު هللا އާދަމ  މުޙައ މަދު ޢަބ ދު ޛުޢަބ ދުލ ޣަނީ މުޙައ މަދު އަދި ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާ ޛުއަލ އުސ ތާ
 ކުރެއ ވިއެވެ.

ދަ ތާރޑ  އިނ ޑޮނީޝިއަނ  ކޮނ ސ ޓިޓިއުޝަނަލ  ކޯޓު އިނ ޓަނޭޝަނަލ  ސިނ ޕޯޒިއަމ  )އައި.ސީ.ސީ.އައި.އެސ ( އެނ ޑ  ޝޯޓ  ކޯސ  " .3
އަލ އުސ ތާޛާ ބައިވެރިވެޑައިގަތުމަށ ޓަކައި މި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒ މިރާލ ދާ ޒާހިރު އަދި މި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ގައި  ޕ ރޮގ ރާމ "

ޢާއިޝާ ޝުޖޫނ  މުޙައ މަދު އިނ ޑޮނޭޝިޔާގެ ބާލީއަށ  ދަތުރުފުޅެއ  ކުރެއ ވިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި އެސޯސިއޭޝަނ  އޮފ  އޭޝިއަނ  
ބަރު ނޮވެނ  03ކޮނ ސ ޓިޓިއުޝަނަލ  ކޯޓ ސ  އެނ ޑ  އީކުއިވެލަނ ޓ  އިނ ސ ޓިޓިއުޝަނ ސ  )އޭ.އޭ.ސީ.ސީ.އީ.އައި(ގެ މެނ ބަރެއ ގެ ގޮތުގައި 

މި ކޯޓުގެ ލީގަލ   މި ކޯޓުގެ ލީގަލ  އޮފިސަރ ޙައ ވާ މުޙައ މަދު ވަޙީދު އާއިގައި ދިވެހިރާއ ޖެ ބައިވެރިވިއެވެ. އަދި މި ދަތުރުގައި،  2019
 އޮފިސަރ މަރިޔަމ  ރައުޙާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.

 

 ުތރުފުޅު ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ުއއ ތަމަ ފަނޑިާޔރު ިމސ ރުގެ ކަިއޯރއަށ  ކުރެއ ވި ދަ
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ދިވެހިރާއ ޖެއާއި ތުރުކީ ސަރުކާރާއި  އިސ ތަނ ބޫލަށ އަށ  ތުރުކީވިލާތުގެ އަނ ކަރާއަށާއި  2019މާރިޗު  16އިނ   2019މާރިޗު  09 .4
ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ   ޝ ވަރާކުރުމަށ ޓަކައި، މި ކޯޓުގެ ގުޅިގެނ  ކުރެވެނ ހުރި މަސައ ކަތ ތަކާއި ގުޅޭގޮތުނ  މަ ދެޤައުމުގުޅިގެނ ، 

ގައި، އަރިހުގައި ފުޅު ކުރެއ ވި ދަތުރުދީދީ هللا ޢަބ ދު ޔާރު އަލ އުސ ތާޛުފަނޑި އާއި މި ކޯޓުގެهللا ޢަބ ދު އަލ އުސ ތާޛު އާދަމ  މުޙައ މަދު
 ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.މިކޯޓުގެ ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  ޑރ. ޙުސައިނ  ފާއިޒ  ބައިވެރިވެ 

  

 ގައި ަބއިެވރިުވނ  2019އައި.ީސ.ސީ.އައި.އެސ   ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓުނ ދިވެިހާރއ 
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 ޙަރަކާތ ތައ   ބައިވެރިވި ތަމ ރީނ  ޕ ރޮގ ރާމ ތަކާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ މުވައ ޒަފުނ  

ނިއަރ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ސީ "ވަނަ  171އަށ  ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯގައި ބޭއ ވުނު  2019ފެބ ރުވަރީ  09އިނ   2019ޖަނަވަރީ  06 .1
 މިނޭޝަނ " ރެސ ޕޮނ ސ  ޓު ކ ރައިމ ސ  މޯޓިވޭޓެޑ  ބައި އިނ ޓޮލަރެނ ސ  އެނ ޑ  ޑިސ ކ ރި އޮނ  ކ ރިމިނަލ  ޖަސ ޓިސ   ސެމިނަރ

 ސެމިނަރގައި މި ކޯޓުގެ ލީގަލ  އޮފިސަރ ރައުފާ ޙައިދަރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.

ޑ  ޝޯޓ  ކޯސ  )އައި.ސީ.ސީ.އައި.އެސ ( އެނ  ދަ ތާރޑ  އިނ ޑޮނީޝިއަނ  ކޮނ ސ ޓިޓިއުޝަނަލ  ކޯޓު އިނ ޓަނޭޝަނަލ  ސިނ ޕޯޒިއަމ  " .2
މ  ރައުޙާ ބައިވެރިވެ މި ކޯޓުގެ ލީގަލ  އޮފިސަރ މަރިޔަ ގައި މި ކޯޓުގެ ލީގަލ  އޮފިސަރ ޙައ ވާ މުޙައ މަދު ވަޙީދު އާއި ޕ ރޮގ ރާމ "

 ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.

 އެޕ ލިކޭޝަނ  ވަނީ އިނ ޓަރޕ ރޭޝަނ  އަދިފިއ ޔާ ޢަލީ ުސޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ލީގަލ  އޮފިސަރ އަލ ުއސ ތާޛާ ސަގައި،  2019ސެޕ ޓެމ ބަރ  17 .3
"ދަ ސެކަނ ޑ  އި ބޭއ ވުނު އޮފ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ހިއުމަނިޓޭރިއަނ  ލޯ އާއި ގުޅޭގޮތުނ  އިތުރަށ  ހޭލުނ ތެރިވުމަށ  ނޭޕާލ ގެ ކަތަމަނ ޑޫގަ 

 ލޯ ޓަރނޭޝަނަލ  ހިއުމެނިޓޭރިއަނ  ސައުތު އޭޝިއަނ  އެކ ސ ޕާޓ  ކޮނ ސަލ ޓޭޝަނ  ވިތ  ދަ ޖުޑީޝަލ  ސެކ ޓަރ އޮނ  އިނ  
 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.  ")އައި.އެޗ .އެލ (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ގައި މިކޯޓުގެ ކޯޓު ކޯޓު އޮފިސަރުނ ގެ ޓ ރެއިނިނ  ޕ ރޮގ ރާމ ޖުޑިޝަލ  އެކެޑެމީ އިނ  ހިނގި ވަނަ ދުވަހު  2019އޮކ ޓޫބަރު  26 .4
އޮފިސަރ އަޙ މަދު ސަޢީދު އާއި، ކޯޓު އޮފިސަރ އިބ ރާހިމ  ޝަރީފ  އާއި އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އާއި، ކޯޓު هللا އޮފިސަރ އަޙ މަދު އަބ ދު

 ފާރިސ  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ.هللا އޮފިސަރ އަބ ދު
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 އ ޞަ ޙަރަކާތ ތައ  ޚާ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގި  2019

 ގައި  ޙަފ ލާ މި ބޭއ ވި ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގައި. ބޭއ ވުނެވެ ޙަފ ލާއެއ  ގުޅިގެނ ދުވަހާއި  އަހަރީ ވަނަ 11 ކޯޓުގެ ސުޕ ރީމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ .1
 ފަނޑިޔާރުނ ނާއި  ގެކޯޓު ސުޕ ރީމ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އާއި ދީދީ هللاޢަބ ދު އަޙ މަދު. ޑރ އޮނަރަބަލ  ފަނޑިޔާރު އުއ ތަމަ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ

ކުރުމުގެ އިތުރުނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އަދި މި ޙަފ ލާގައި މުވައ ޒަފުނ ގެ އަގު ވަޒަނ   .ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ މުވައ ޒަފުނ ކޯޓުގެ  ސުޕ ރީމ 
 ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ އޮފިޝަލ  ޓ ވިޓަރ އެކައުނ ޓ  ތަޢާރަފ ކުރެވުނެވެ.
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 ފަނޑިޔާރުނ ނާ ބައ ދަލުކުރެއ ވިއެވެ.އި ސިވިލ  ކޯޓަށ  ޒިޔާރަތ ކުރައ ވައި އެ ކޯޓުގެ ކޯޓާސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ  ހައި .2
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ރީމ  ކޯޓުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުނ  ޚާއ ޞަ ޙަރަކާތ ތަކެއ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ  2019ގެ ދުވަސ  އަނ ހެނުނ ބައިނަލ އަޤުވާމީ  .3
 މެދުގައި ބޭއ ވުނެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މެދުގައި ގުޅުނ  ބަދަހިކޮށ  އެކުވެރިކަމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެގޮތުނ  މުވައ ޒަފުނ ގެ މެދުގައި މުވައ ޒަފުނ ގެ  ކޯޓުގެ  ސުޕ ރީމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  .4
 ހޭނ ޑ ބޯލ  މެޗ ތަކެއ  ކުޅެވުނެވެ.
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ކޮރަޕ ޝަނ  ދުވަސ  ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުނ  ބޭއ ވި ހިނގާލުމުގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ މުވައ ޒަފުނ  -ބައިނަލ އަޤުވާމީ އެނ ޓި  .5
 ބައިވެރިވިއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ގ ރާމެއ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ މުވައ ޒަފުނ  ދިވެހިބަހަށ  އަހުލުވެރިކުރުމުގެގޮތުނ  މުވައ ޒަފުނ ނަށ  އަމާޒުކޮށ ގެނ  ޚާއ ޞަ ޕ ރޮ .6
 ހިނ ގިފައިވެއެވެ.
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ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުނ  ޚާއ ޞަ ޙަރަކާތ ތަކެއ   2019ދުވަސ   ބައިނަލ އަޤުވާމީ ފިރިހެނުނ ގެ .7
 ބޭއ ވުނެވެ.މެދުގައި 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ޑޭ އޮދަ ގަރލ  ޗައިލ ޑ " ދުވަސ  ފާހަގަކުރުމަށ  ހިނ ގި "ގަރލ ސ  ލީޑ  އިނީޝިއޭޓިވ " ހަރަކާތުގައި، ސުޕ ރީމ   .8
 ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ  ބައިވެރިވިއެވެ. 
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އ ގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޚާއ ޞަ ޕ ރޮގ ރާމެސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެގޮތުނ  ހިނ ގޭ  .9
 ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ އަހަރީ ކަޕ  ތަޢާރަފު ކުރެވުނެވެ.
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 އިނ ސާނީ ވަސީލަތ ތައ  

 ވަނަ އަހަރު ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ ރަޖިސ ޓ ރީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތ   2019

 ގެ މަޢުލޫމާތު ޒަފުނ  މުވައ  ސެކ ރެޓަރީނ  ފެށިގެނ  މަތީގެ މަޤާމ ތަކަށ  ހަމަޖެއ ސި 

 # ހަމަޖެއ ސި މަޤާމ   ހަމަޖެއ ސި ތާރީޚ   މުވައ ޒަފުގެ ނަނ  

  .1 ސެކ ރެޓަރީ ެޖނެރަލ   07.01.2019 ޑރ.ުޙސަިއނ  ފާޢިޒ  

  .1  އޮިފސަރ އެޑ ިމނިސ ޓ ރޭިޓވ  06.07.2019 ާފރިސ  هللا ޢަބ ދު

  .2 އެިސސ ޓެނ ޓ  ލީގަލ  އޮފިަސރ 14.02.2019 ޢާއިޝަތު ރިާޔޟާ 

  .3 އެިސސ ޓެނ ޓ  ލީގަލ  އޮފިަސރ 18.02.2019 ޢަލީ ޞަފިއ ޔާ

  .4 ބަޖެޓ  އޮިފސަރ 31.03.2019 މުަޙއ ަމދު ނަުހޛާދު 

  .5 އޮިފސަރ އެޑ ިމނިސ ޓ ރޭިޓވ  14.04.2019 ޞަފިއ ޔާ ޫމސާ 

  .6 އޮިފސަރ އެޑ ިމނިސ ޓ ރޭިޓވ  04.04.2019 މަރ ަޔމ  ފާޚިރާ 

  .7 އޮިފސަރ އެޑ ިމނިސ ޓ ރޭިޓވ  04.04.2019 އާމިނަތު ަޝރުމާ 

  .8 ލޯނ ޗު ފަޅުެވރި  17.04.2019 ޙާފިޘ  ޢަލީ

  .9 މެރިނ  މެޭކނިކ   24.04.2019 ަޙއ ަމދު ނާފިޢު މު

  .10 ޑިރެކ ޓަރ 01.07.2019 އަޙ މަދު ާޝއިނ  ޙަީލމ  

  .11 އޮިފސަރ އެޑ ިމނިސ ޓ ރޭިޓވ  08.07.2019 ޝީޒާ އިބ ރާީހމ  

  .12 އޮިފސަރ އެޑ ިމނިސ ޓ ރޭިޓވ  08.07.2019 އާމިނަތު ރިފ ޤާ ުމަޙއ ަމދު 

  .13 އޮިފސަރ އެޑ ިމނިސ ޓ ރޭިޓވ  06.10.2019 އ މާ ަޢބ ުދއ ަސއ ާތރު ޝަ

  .14 އޮިފސަރ އެޑ ިމނިސ ޓ ރޭިޓވ  30.09.2019 އަިއރިޝ  ަނސީމ  

  .15 އޮިފސަރ އެޑ ިމނިސ ޓ ރޭިޓވ  30.10.2019 މުަޙއ ަމދު ޒަހީނ  

  .16 އޮިފސަރ އެޑ ިމނިސ ޓ ރޭިޓވ  12.11.2019 މަރ ަޔމ  ރަފާ ޢަބ ދުއ ލަޠީފ  

  .17 އޮިފސަރ އެޑ ިމނިސ ޓ ރޭިޓވ  04.11.2019 އާމިނަތު ލަމ ޙާ 

  .18 އޮިފސަރ އެޑ ިމނިސ ޓ ރޭިޓވ  12.11.2019 ރީޝާ ައޙ ަމދު ސިފާޒ  
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 ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު  އިވާ ހަމަޖެހިފަ  ރަޖިސ ޓ ރީ  މަޤާމުތަކުގެ  އަހަރު  ވަނަ  2019

 # މަާޤމުގެ ަނނ   މިހާރު އޮތ  އަދަދު 

  .1 ފަނޑިޔާރު  07

  .2 ސެކ ރެޓަރީ ެޖނެރަލ   01

  .3 ރަިޖސ ޓ ރަރ 01

  .4 އެިސސ ޓަނ ޓ  ރަިޖސ ޓ ރަރ 01

  .5 (1ޑިރެކ ޓަރ )އީ.އެކ ސ   01

  .6 ( 2ޑިރެކ ޓަރ )އީ.އެކ ސ   01

  .7 އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 05

  .8 ކޮމ ޕިއުޓަރ ޓެކ ނީަޝނ   01

  .9 (1ކޭސ  ރިޕޯޓަރ )އެމ .އެސ   01

  .10 (2ކޭސ  ރިޕޯޓަރ )އެމ .އެސ   01

  .11 ބަޖެޓ  އޮިފސަރ 01

  .12 އެިސސ ޓެނ ޓ  ކޮމ ޕިއުޓަރ ޓެކ ނީަޝނ   02

  .13 ކޯޓު މާސ ޓަރ 04

  .14 (4އެޑ ިމނިސ ޓ ރޭިޓވ  އޮިފސަރ )ޖީ.އެސ   02

  .15 (3އެޑ ިމނިސ ޓ ރޭިޓވ  އޮިފސަރ )ޖީ.އެސ   27

  .16 ސނިައރ އެޑ މިިނސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިަސރ 02

  .17 ޖެނެރަލ  ަސރވިސ  ސުަޕަވއިޒަރ 01

  .18 (3)ޖީ.ެއސ  ކޯޓު އޮފިސަރ  03

  .19 އޮފީސ  ެއސިސ ޓެނ ޓ   02

  .20 ޑ ރަިއަވރ 01

  .21 ހައުސ ކީަޕރ 02

  .22 (4އެިސސ ޓެނ ޓ  ކޭސ  އޮފިަސރ )ޖީ.ެއސ   01

  .23 ( 5ޑިރެކ ޓަރ ޖެެނރަލ  )އީ.އެކ ސ   01
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  .24 މެރިނ  މެޭކނިކ   01

  .25 ލޯނ ޗު ފަޅުެވރި  04

  .26 ލޯނ ޗު ކެޕ ޓަނ  01

  .27 ސ ޕޯކ ސ  ޕަރސަނ   01

  .28 ކޮމ ިޕއުޓަރ ޕ ޮރގ ާރމަރސީނިައރ  01

  .29 އެިސސ ޓެނ ޓ  ޗީފ  ކޯޓު މާސ ޓަރ 01

  .30 މީޑިއާ އޮފިަސރ 01

  .31 (4)ޖީ.ެއސ  ކޯޓު އޮފިސަރ  01

  .32 ލީގަލ  އޮފިަސރ 09

  .33 އެޯސސިއޭޓ  ލީގަލ  ކަުއނ ސެލ   01

 

 ކުރި މަޤާމުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އިނ  އުނި  ރަޖިސ ޓ ރީ  މަޤާމުތަކުގެ  އަހަރު  ވަނަ  2019

 

 

 

 

 # އުނިކުރި ަމާޤމުގެ ަނނ   އުނިކުރި އަަދދު  އުނިކުރުމުނ  އޮތ  އަދަދު 

  .1 ޑެޕިއުޓީ ލީގަލ  އޮފިަސރ 01 0

  .2 ޑެޕިއުޓީ ރަިޖސ ޓ ަރރ 01 0

  .3 ރަިޖސ ޓ ރަރ ޖެނެރަލ   01 0

  .4 މެކޭނިކ   01 0
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 ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރި މަޤާމ  އަށ  އިތުރުކު  ރަޖިސ ޓ ރީ  މަޤާމުތަކުގެ  އަހަރު  ވަނަ  2019

 # އިތުރުުކރި މަާޤުމގެ ނަނ   އިތުރުުކރި ައދަދު  އިތުރުކުރުމުނ  އޮތ  އަދަދު 

  .1 ސީނިައރ ލީގަލ  އޮިފސަރ 01 01

  .2 ރަިޖސ ޓ ރަރ 01 01

  .3 ކޯޓު އޮފިސަރ 01 04

  .4 ސީނިައރ އެޑ މިިނސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިަސރ 01 02

  .5 މީޑިއާ އޮފިަސރ 01 01

  .6 ކޭސ  ރިޕޯޓަރ 01 03

  .7 ކޯޓު މާސ ޓަރއެިސސ ޓެނ ޓ  ޗީފ   01 01

  .8 ސީނިައރ ކޮމ ިޕއުޓަރ ޕ ޮރގ ާރމަރ 01 01

  .9 އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 01 05

  .10 ޑެޕިއުޓީ ލީގަލ  އޮފިަސރ 01 02

  .11 ޑިރެކ ޓަރ ޖެެނރަލ   01 01

  .12 ސ ޕޯކ ސ  ޕަރސަނ   01 01

  .13 އެިސސ ޓެނ ޓ  ރަިޖސ ޓ ރަރ 01 01

  .14 އެޑ ިމނިސ ޓ ރޭިޓވ  އޮިފސަރ 01 27

 މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޢުލޫމާތު  ވުނު ފެށިގެނ  މަތީގެ މަޤާމ ތަކުނ  ބަދަލުކުރެ ސެކ ރެޓަރީނ  

 # ބަދަލުކުެރވުނު މަާޤމު  ކުރިނ  ހުރި ަމޤާމު  ބަދަލުކުރެވުނު މުވައ ޒަފުގެ ނަނ  

  .1 އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ އެޑ މިިނސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިަސރ ސީނިައރ އަޙ މަދު މަުޢރޫފ  

  .2 އެޑ ިމނިސ ޓ ރޭިޓވ  އޮިފސަރ )ފެމިލީ ޯކޓު( އެޑ ިމނިސ ޓ ރޭިޓވ  އޮިފސަރ މީނާ ޠުއިއާމިނަތު 

  .3 ލީގަލ  އޮފިަސރ އެޑ ިމނިސ ޓ ރޭިޓވ  އޮިފސަރ ލިޝާނާ އަޙ މަދު 

  .4 ލީގަލ  އޮފިަސރ )ހައިޯކޓު( ލީގަލ  އޮފިަސރއެިސސ ޓެނ ޓ   މަދު ޞަ ފާޠިމަތު ލުވަިއޒާ ޢަބ ުދއ 
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  މުވައ ޒަފުނ  ވަކިވި އަދި ވަކިކުރެވުނު  އެދިގެނ  މަޤާމުތަކުނ  އަމިއ ލައަށ  ސެކ ރެޓަރީނ  ފެށިގެނ  މަތީގެ 

 # ވަކިކުެރވުނު ަސބަބު   ވަކިކުރި ުމވައ ޒަފު  ވަކިކުރި އިރު ހުރި މަޤާމ  

  .1 ވަކިކުެރވިފައި   މުަޙއ ަމދު ނަުހޛާދު  ބަޖެޓ  އޮިފސަރ

  .2 އެިދވަަޑއިގަުތނ    އަމ ަޒދު ޔޫސުފ   އެޑ ިމނިސ ޓ ރޭިޓވ  އޮިފސަރ

  .3 އެިދވަަޑއިގަުތނ    މަރ ަޔމ  އަީރޝާ ައޙ ަމދު  އެޑ ިމނިސ ޓ ރޭިޓވ  އޮިފސަރ

 ދަދު ޢަ މަޤާމުތަކުގެ އިތުރުކުރަނ  ބޭނުނ ވާ ނިގަނޑަށ  ވަނަ އަހަރު ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮ  2019

 # މަޤާމު  ޑިވިޜަނ /ސެކ ޝަނ /ޔުނިޓ   އަދަދު 

  .1 ސ ޕޯކ ސ  ޕަރސަނ   ޕ ރެސ  ެއނ ޑ  ޕަބ ލިކޭޝަނ   01

  .2 ޑިރެކ ޓަރ ޖެެނރަލ   ޕ ރޮޓޮކޯލ  ޑިވިަޜނ   01

  .3 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކ ޓަރ ެޖނެރަލ   އައި.ޓީ  01

  .4 އެިސސ ޓެނ ޓ  ރަިޖސ ޓ ރަރ ލީގަލ  އެނ ޑ  ކޯޓު ސަރވިސ  ިޑިވޜަނ   01

  .5 ޑެޕިއުޓީ ލީގަލ  އޮފިަސރ ޕ ރޮޓޮކޯލ  ޑިވިަޜނ   01

  .6 އެިސސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ ޕ ރެސ  ެއނ ޑ  ޕަބ ލިކޭޝަނ   01

  .7 ސީނިައރ ކޮމ ިޕއުޓަރ ޕ ޮރގ ާރމަރ އައި.ޓީ  01

  .8 އެިސސ ޓެނ ޓ  ޗީފ  ކޯޓު މާސ ޓަރ ޕ ރޮޓޮކޯލ  ޑިވިަޜނ  / ސެކިުއރިޓީ 01

  .9 ކޭސ  ރިޕޯޓަރ ލީގަލ  އެނ ޑ  ކޯޓު ސަރވިސ  ިޑިވޜަނ   01

  .10 މީޑިއާ އޮފިަސރ ޕ ރެސ  ެއނ ޑ  ޕަބ ލިކޭޝަނ   01

  .11 ސީނިައރ އެޑ މިިނސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިަސރ ޑިވިޜަނ  / ޗީފ  ޖަސ ޓިސ  ބިުއރޯޕ ރޮޓޮކޯލ   01

  .12 ކޯޓު އޮފިސަރ ލީގަލ  އެނ ޑ  ކޯޓު ސަރވިސ  ިޑިވޜަނ   01

  .13 ޑ ރަިއަވރ ޕ ރޮޕަޓީ މެނޭޖ މަނ ޓ  އެނ ޑ  ލޮޖިސ ޓިަކލ  01
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 ތު  މަރާމާ ކޯޓުގެ ޢިމާރާތާއި 

އި އަދި އިދާީރ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓު ހިނ ގުމަށ  މިހާރު ދެވިފައިވާ ތީމުގެ ޢިމާރާތަކީ ކޯޓެއ  ހިނ ުގމަށާ
ކަމުނ  ތަނުގެ ަދތިކަނ  ވަީނ މުވައ ޒަފުނ ތަކެއ  މަސައ ކަތ  ކުރުމަށ  އެނ މެ އެކަށީގެނ ވާ ގޮަތށ  ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތެއ  ނޫނ 

ރިނ  ޢިމާރާތ  ކުރެވިފައިވާ ހާރު ބޭނުނ ކުރަމުނ ގެނ ދާ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ޢިމާރާތަކީ މީގެ އެތައ  އަހަރުތަކެއ  ކުކުރިމަތިވެފައެވެ. މި
ދުވަސ ވުމުނ  ޢިމާރާތ  ބާވެ  ތަނަކަށ  ވުމުނ  ޢިމާރާތ  ބާވެ ޮބޑެތި މަރާމާތ ތަކެއ  ކުރަނ  ޖެހިފައިވާކަނ  ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މިގޮތުނ 

  މަރާމާތު ކުރުމަށ ޓަކައި ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއ  ކުރަނ ޖެހިފައި ވެއެވެ. ހަލާކުވެގެނ ދާ ތަނ ތަނ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ނިނ މާފައިވާ ބައެއ  މުހިނ މު މަސައ ކަތ ތައ   އަހަރު ވަނަ  2019

 އިނ ސ ޓޯލ  ކުރުނ   ކޮށ އަޕ ގ ރޭޑ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ޝަރިޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ސައުނ ޑ  ސިސ ޓަމ   .1
 ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ މައ ސަލަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ އޭސީ ތަކެއ  ނައ ޓައި އައު އޭސީ ހަރުކުރުނ   .2
 އިތުރު ކުރުނ   ވޯކ ސ ޓޭޝަނ  12 ނ  ހައ ލުކުރުމަށ ޓަކައިސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަ  .3
  ނ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ އެޗ .އާރު ސޮފ ޓ ވެއަރ ޤާއިމ ކުރު  .4
 އިނ ޗީގެ ލެޑ  ޓީވީއެއ  ހޯދުނ   75ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހަށ   ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ .5
 ޕޯޑިއަމ އެއ  ޖެހުނ  މުޅިނ  އަލަށ  ށ ސުޕ ރީމ  ކޯޓަ .6
 ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގައި ކެމެރާސިސ ޓަމ  ހަރުކުނ   .7
 ފެނ  ފޭބުމުގެ މައ ސަލަތައ  ހައ ލުކޮށ  މަރާމާތުކުރުނ   ތަކުނ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ސީލިނ ގ .8

 ާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓުގެ ޢިާމރާތ  ދިވެހި 
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 )ދޭއ ( ކާރު ހޯދުނ   02ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ  ބ ރޭނ ޑ  ނިއު  .9
 )ސާދަ( ކޮމ ޕިއުޓަރ ސިސ ޓަމ  ހޯދުނ   14ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ  ބޭނުނ ވާ  .10
 ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގައި ބަހައ ޓާފައިހުރި "މިޓ ސުބިޝީ" ބ ރޭނ ޑ ގެ ލިފ ޓު ސާރވިސ ކުރުނ   .11
 ޔޫޕީއެސ  ހޯދުނ  20ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ   .12
 ކުރަމުނ ދާ މީޒާނ  ލޯނ ޗ  އެހަލާ އަދި މަރާމާތު ކުރުނ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގައި ބޭނުނ   .13
 )ދޭއ ( ނަނ ބޯޑު ހެދުނ   02ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ބޭރު ފާރުގެ  .14
 ށ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުނ  ކުނިކަހާ ފޮޅައި ސާފު ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ތާވަލާ އެއ ގޮތަ ގެސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ  ހަމަޖައ ސަވާފައިވާ ބައި .15
 ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުނ   ފައިވާ ބައިގެ ބަގީޗާ ގަސ  ބެލެހެއ ޓުމުގެ މަސައ ކަތ  ތާވަލާ އެއ ގޮތަށ ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ  ހަމަޖައ ސަވާ .16
 ކުރުނ   ހަލާކުވެފައި ހުރުމުނ  މަރާމާތު ޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ ކާރުތައ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ނަމުގައި ރަ .17
 ޔަކާ ޙަވާލުކުރުނ  ބަސާރވިސ ކޮށ  ބަލަހައ ޓަދިނުމަށ  )ދޭއ ( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއ ދަތަށ   02ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ވެހިކަލ ތައ   .18
 )އެކެއ ( ލެޕ ޓޮޕ  ހޯދުނ   1ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ  ބޭނުނ ވާ  .19
 ޓަޗ  ލެޕ ޓޮޕ  )ބ ރޭނ ޑެޑ ( ހޯދުނ   1އިނ   2)ދޭއ (  02ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ   .20
 ވިޗ  ހޯދުނ  ސ   ކޭ.ވީ.އެމ  )އެކެއ ( ސާރވާ ރެކ  މައުނ ޓ  ކޮނ ސޯލ  އަދި އިނ ޓިގ ރޭޓެޑ  ވީ.ޖީ.އޭ 01ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ   .21
 ޕޯޓުގެ ގިގަބިޓ  މެނޭޖަބަލ  ނެޓ ވޯކ  ސ ވިޗ  ހޯދުނ   24)ފަހެއ (  05ސ ޕ ރީމ  ކޯޓަށ   .22
 އެކ ސ ޓެނ ޝަނ  އިތުރުކުރުނ   11ސ ޕ ރީމ  ކޯޓަށ  ޕީ.އޭ.ބީ.އެކ ސ  ސިސ ޓަމ އަށ   .23
 ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފާޚާނާތައ  މަރާމާތު ކުރުނ   .24
 ކޮޓަރިކޮޅު މަރާމާތު ކުރުނ   ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ރަޖިސ ޓ ރަރގެ .25

  



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  61 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 އާމ ދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާއާއި ހިނގި ޚަރަދު 

 

 

 

 

 

 

 

 ތަފ ޞީލ   2018 2019 އުނި އިތުރު )%(

 ިލބުނު ފަިއސާގެ ުމޅި ޖުމ ލަ  އާމ ދަީނގެ ގޮުތގައި 71,575.00 165,474.26 131.2%

 ުމޅިުޖމ ލަ  ޚަަރދުވި ަފއިާސގެ 22,050,768 28,693,322 30.1%

 އ  ކަނ ތައ ތަކާއި،އެކަނ ތައ ތަކަށ  ލިބުނު ޖުމ ލަ އަދަދުތަ އާއ މުދަނީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބުނު މައިގަނޑު  

 ުހއ ަދއަށ  ެއދި ހުށަެހިޅ ފޯމަށ  ލިބުނު  ވަކާލާތުކުރުުމގެ 36,000.00 76,000.00 111.1%

 ހުަށހެޅި ފޯމަށ  ލިބުނު ކުުރމަށ  ެއދި  މައ ސަލަ ރަިޖސ ޓުރީ 27,000.00 56,000.00 107.4%

 ނެުގމަށ  ެއދި ހުށަެހޅި ފޯމަށ  ލިބުނު  މައ ސަލަިއގެ ރިޕޯޓ  575.00 3,752.00 552.5%

 ުހއ ދައަށ  އެދި ުހށަހަޅާ ފޯމ   އިސ ިތއުނާފު ކުުރމުގެ 7,000.00 3,500.00 50.0%-

 ފޯމ   ތަދައ ޚުލުާވނަށ  ެއދޭ 500.00 1,000.00 100.0%

 ލިުބނު ފައިސާ  ކުރީއަަހރުގެ ބަޖެޓުނ  56,472.85 13,775.26 75.6%-
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 ޖިކ  ޕ ލޭނ  ޓީ ސ ޓ ރެ 

ބަދަލުތައ  ގެނައުމަށ ޓަކައި  ކަށަވަރުކޮށ ، ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިޞ ލާޙ ކުރުމަށ ޓަކައި ގެނ ނަނ ެޖހޭ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މިނިވަނ ކަނ 
ފަނޑިޔާރުގެ  "ފަނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަނ ކަނ  ކަށަވަރުކޮށ ،ގައި ވަނީ  2019މޭ  01 ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ  ފާހަގަޮކށ 

 20މައިގަނޑު  މަގުޗާޓުގައި އިޞ ލާޙީ ބަދަލުތައ  ގެނ ނަނ ޖެހޭމި  .އެކުލަވާލައިފައެވެ" 2023-2019އިޞ ލާޙ ކުރުމުގެ މަގުޗާޓު 
 ދާއިރާއެއ  ފާހަގަކޮށ ފައި ވެއެވެ.

 

  

 2023-2019ފަނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަނ ކަނ  ކަށަވަރުކޮށ  އިޞ ލާޙުކުރުމުގެ މަގުޗާޓު 
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 މާލީ ބަޔާނ ތައ  

 

 )ގެ ނިޔަލަށ   2019ޑިސެމ ބަރ  31 (ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނ  
 

    

   ނޯޓ   ޕަބ ލިކ   ޕަބ ލިކ  
     ބޭނ ކ  އ/ކ އ/ކ ބޭނ ކ 

2018 2019   

 ލިބުނު ފައިސާ    
            

22,053,823  
                 

28,627,008  
 ނެގި ަފއިސާ  ފާސ ކުެރވުނު ަބޖެޓުނ  3

                 
128,048  

                      
188,132  

 ާއމ ަދނީގެ ގޮތުަގއި ބަަލއިގަތ  ފައިސާ  ދައުލަުތގެ 4

                   
(2,410) 

                        
12,578  

  ކުެރިވފައި(ާއމ ަދނީގެ ނޫނ  ގޮތ ގޮތަށ  ަބލައިގަތ  ފަިއސާ )ރީފަނ ޑ  އުނި ދައުލަުތގެ 5

            
22,179,461  

                 
28,827,718  

 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމ ލަ  

 ކުރެވުނު ޚަރަދު    
            

14,082,307  
                 

16,936,641  
 ޚަަރދު  މުަވއ ޒަފުނ ނަށ  ހިނގި 6

              
2,537,252  

                   
2,579,997  

 އަދި ވަކި ިޚދުމަތަކަށ  ނޫނ  ގޮތުނ  ދޭަފއިސާ  ޕެނ ޝަނާއި 7

                   
20,455  

                      
608,215  

 ކުުރމުގެ ޚަަރދު  ދަތުރުފަުތރު 8

                 
577,480  

                      
526,337  

 ހިނ ުގމުގެ ޭބނުމަށ  ޯހދާތަކެީތގެ އަގު  އޮފީސ  9

              
2,219,100  

                   
2,177,946  

 ހިނ ުގމަށ  ބޭނުނ ވާ ިޚދުަމތުގެ ޚަަރދު  އޮފީސ  10

                            
-  

                        
11,600  

 ުކރެވޭ ޚަަރދު  ތަމ ރީނުުކރުމަށ  11

                 
493,501  

                      
890,953  

 ބެލެހެއ ޓުުމގެ ަޚރަދު  މަރާާމތުކުުރމާއި 12

                 
301,187  

                                 
-  

 އެހީ، އިޝ ތިރާާކއި ައދި ސަބ ސިޑީޒ   ސަރުކާުރނ ދޭ 13

              
1,822,542  

                   
4,895,319  

 ހިނ ުގމަށ  ބޭނުނ ވާ ހަުރުމދާ ހޯދުމަށ ުކރާ ޚަަރދު  އޮފީސ  14

            
22,053,823  

                 
28,627,008  

 ޖުމުލަ  ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ 

                 
128,048  

                      
188,132  

15 
 ޭބނ ކ  އެކައުނ ޓަ ގޮތުަގއި ބަަލއިގަތ  ފައިސާގެ ެތރެިއނ  ބަޕ ބަލިކު ދައުލަުތގެ ާއމ ދަީނގެ

 އޭ(އަށ  ޖަމާުކރި ފައިސާ  )ޕީ. ބީ.
            

22,181,871  
                 

28,815,140  
   ނައިގެނ (ހިމަޚަރަދު )ޕީ.ބީ. އޭ އަށ  ޖަމާކުރި ދައުލަތުގެ އާމ ދަނީ ފައިސާ  ޖުމ ލަ  

                   
(2,410) 

                        
12,578  

 ފައިސާ   އިތުރުވި/ )އުނިވި( މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި 
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27,268  
                        

24,858  
 ފައިސާ  އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި  

                   
(2,410) 

                        
12,578  

 ފައިސާ   އަހަރު ެތރޭަގއި އިުތުރވި/ )އުިނވި( މާލީ  

                   
24,858  

                        
37,436  

 ފައިސާ  އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި 

    

  ކަމަށ  ހެކިވެ، ސުޕ ރީމ ކޯޓުގެއެއ ގޮތަށެވެ. މި އޮޅުވާލުމެއ ނެތި ހަގީގަތާ މިހިސާބުތައ  ތައ ޔާރުކޮށ  ހުށަހަާޅފައިވަނީ އެއ ވެސ 

 ފަރާތުނ  ސޮއިކުރަނީ:

    

    

 
ޑރ. ޙުސައިނ  

  ފާއިޒ 

 އާސިޔަތު އިބ ރާހިމ 

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ  ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ  
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 )ގެ ނިޔަލަށ   2019ޑިސެނ ބަރު  31 (ފާސ ކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުނ  ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނ  
 

      
ފައިނަލ   

ބަޖެޓާއި ހިނގި 
  ޚަރަދުގެ ތަފާތު 

ހިނގި ޚަރަދު/ލިބުނު 
2019 

ފައިނަލ  ބަޖެޓ  
2019 

 ނޯޓ   2019ފާސ ކުރި ބަޖެޓ  
  

 ލިބުނު ފައިސާ      
     

3,943,841  
           

28,627,008  
        

32,570,849  
            

22,732,042  
       
3  

 ަބޖެޓ   މަޖިލީހުނ  ފާސ ުކރި

     
3,943,841  

           
28,627,008  

        
32,570,849  

            
22,732,042  

 ޖުމ ލަ  

 ރިކަރަނ ޓ  ޚަރަދު      
        

763,515  
           

16,936,641  
        

17,700,156  
            

16,135,670  
       
6  

 ޚަަރދު  ހިނގިމުަވއ ޒަފުނ ނަށ  

        
111,161  

             
2,579,997  

          
2,691,158  

              
2,660,558  

       
7  

އަދި ވަކި ިޚދުމަތަކަށ  ނޫނ  ގޮތުނ   ޕެނ ޝަނާއި
 ދޭފަިއސާ 

        
310,655  

                
608,215  

             
918,870  

                 
100,000  

       
8  

 ކުުރމުގެ ޚަަރދު  ދަތުރުފަުތރު

        
645,128  

                
526,337  

          
1,171,465  

                 
465,865  

       
9  

 ހިނ ުގމުގެ ޭބނުމަށ  ޯހދާތަކެީތގެ އަގު  އޮފީސ 

     
1,032,231  

             
2,177,946  

          
3,210,177  

              
2,388,949  

     
10  

 ހިނ ުގމަށ  ބޭނުނ ވާ ިޚދުަމތުގެ ޚަަރދު  އޮފީސ 

                 -    
                  

11,600  
               

11,600  
                           -    

     
11  

 ުކރެވޭ ޚަަރދު  ތަމ ރީނުުކރުމަށ 

        
504,596  

                
890,953  

          
1,395,549  

                 
430,000  

     
12  

 ބެލެހެއ ޓުުމގެ ަޚރަދު  މަރާާމތުކުުރމާއި

        
290,000  

                         -    
             

290,000  
                 

290,000  
     
13  

 ައދި ސަބ ސިޑީޒ   އެހީ، އިޝ ތިރާާކއި ސަރުކާުރނ ދޭ

     
3,657,286  

           
23,731,689  

        
27,388,975  

            
22,471,042  

  ޚަރަދަށ  ހޭދަކުރި ޖުމ ލަ ރިކަރަނ ޓ  

 ކެޕިޓަލ  ޚަރަދު      

        
286,555  

             
4,895,319  

          
5,181,874  

                 
261,000  

     
14  

ރާ ޯހދުމަށ  ކު އޮފީސ  ހިނ ގުމަށ  ބޭނުނ ވާ ހަުރމުދާ
 ޚަަރދު 

        
286,555  

             
4,895,319  

          
5,181,874  

                 
261,000  

 ޖުމ ލަ ކެޕިޓަލ  ޚަރަދު  

     
3,943,841  

           
28,627,008  

        
32,570,849  

            
22,732,042  

 މުޅި ޖުމ ލަ  

     
3,943,841   

 ޖުމުލަ ބަޖެޓ  ބާކީ    
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  ގެ ނިޔަލަށ (  2019ޑިސެމ ބަރ  31)ރުފިޔާއިނ ،  ގުޅޭ ނޯޓ ތައ  އިލީ ބަޔާނ ތަކާ މާ 

 ތަޢާރަފ  

އިސ ފަރާތަކީ  އެނ މެ ޤާިއމ ކުރުމުގެ ޢަދުލުއިނ ސާފު  ދަށުނ  މާއ ދާގެ  ވަނަ  141ދިވެހި ޖުހ ހޫރިއ ޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ 
ގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިނ  ވަނަ ދުވަހު ތަސ ދީޤުކުރެވުނު ދިވެހިރާއ ޖޭގެޖުމ ހޫރިއ ޔާ 2008 ވެ.އޮގަސ ޓުދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓެ

ގެސުޕ ރީމ  ކޯޓަށާއި، ޖޭދައުލަތުގެ ތިނ ބާރު ވަކިވެ، ަޢދުލުއިނ ސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެނ މެހައިބާރުތައ  ލިބިެގނ ވަނީ ިދވެހިރާއ 
 .ހައިކޯޓަށާއި، އަދި ޤާނޫނަުކނ  ކަނޑައަޅާފައިވާދަށުކޯޓުތަކަށ  ކަމަށ  ކަނޑައެޅިގެނ ދިޔައެވެ

 ހިސާބު ބަލަހައ ޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާ 

ރީގައި ގަނޑު ސިޔާސަތުތައ  ތިމާލީ ބަޔާނ ތައ  ތައ ޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުނ ކޮށ ފައިވާ ހިސާބު ބެލެހެއ ޓުމުގެ މައި
. ާވނެއެވެ ބޭނުނ ކުރެވިފައިމިސިޔާސަތުތައ  އެއ ގޮތަށ  ވެސ ބަޔާނ ކޮށ ފައިއެވަނީއެވެ.ހުރިހާ ައހަރެއ ގެ ހިސާބުތައ  ބަޔާނ ކުރުމުގައި

 އެނޫނ  ތަފާތު ގޮތަަކށ  ބޭުނނ ކުރެވިފައިވާނަމަ، އެކަނ  ބަޔާނ ކޮށ ަފއިވާނެއެވެ.

 ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތ  

ޢު އިޑުނ  ނެރެ ޝާމާލީ ހިސާބުތައ  ތައ ޔާރުކޮށ ފައިވަނީ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ޕަބ ލިކ  ސެކ ޓަރ އެކައުނ ޓިނ ގ ސ ޓޭނ ޑަޑ ސ  ބޯ
 ތަށެވެ. ޑަރ ކޭޝ  ބޭސިސ  އޮފ  އަކައުނ ޓިނ ގ" މި ސ ޓޭނ ޑަޑ  އާއި އެއ ގޮކޮށ ފައިވާ " ފައިނޭނ ޝަލ  ރިޕޯޓިނ  އަނ 

ވަނަ އަހަރު  201ތަށ ، ( ަގއިވާ ގ3/2006ޮލަތުގެ މާލިއ ޔަތުގެ ާޤނޫނު )ޤާނޫނު ނަމ ބަރ އުނީ ދަޚަރަދު ހިސާބު ތައ ޔާރުކޮށ ފައިވަ
އިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ގައި ހިނގާފައިވާ، ޚަރަދުތައ  ހިމަނައިގެނ ނެވެ. "ފަ 2019އަދާކޮށ ފައިވާ،  އި ޖެނުއަރީގައި ފައިސާ ދައ ކަ

ވަނަ އަހަރަށ   2019ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ރައ ޔަތުނ ގެ މަިޖލީހުނ  ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނ " ގައި ލިބުނު ފައިސާ
ލިބިފައިވާ ފައިސާ ކޯޓަށ  މިޚަރަދުތަކަށ  ހޭދަކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އާއި އެހެނިހެނ  ގޮތ ގޮތުނ   މިކޯޓުގެ ބަޖެޓުނ މިކޯޓުގެ ފާސ ކުރި

އެއ ކަމުނ  މ ދަނީއާތުގެ ލައުޭބ ނުވަތަ ަބލައިގަނ ނަ ފައިސާއަކީ ދަލިމިކޯޓަށ އެވެ. ފާސ ކުރެވުނު ބަޖެޓުނ  ެނގޭ ފައިސާ ފިޔަވައި  
 .ވެޖަމާކޮށ ފަިއވާނެއެޕަބ ލިކ  ބޭނ ކ  އެކައުނ ޓަށ   މިފައިސާ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ  އެނ ޑ  ޓ ރެޜަރީގެ

ވެނ ޝަނ " އާ އެއ ގޮތ ވާގޮތުނ  މާލީ ބަޔާނ ތައ  ތައ ޔާރުކުރުމުގައި އަގުތައ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވަނީ "ހިސ ޓޮރިކަލ  ކޮސ ޓ  ކޮނ 
އެމުޢާމަލާތެއ  ހިނގިއިރުގެ އަުގ ބަޔާނ ކުރާ އުޞޫލުނ ނެވެ. މިގޮތުނ  ހަރުމުދަލާއި، އަދި އެހެނ  އަރަނ ޏާއި ދަރަނ ޏާއި 

 ރައުސުލ މާލުގެ އަގު ބަޔާނ ކޮށ ފައިވަނީ އެއެއ ޗެއ  ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ. 



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  67 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 އެވެ.ނުވާނެ އުނިކޮށ ފައެއ ސިއޭޝަނ ގެ ގޮތުގައި އެއ ވެސ  މިނ ވަރެއ  ހޯދާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ޑިޕ ރި މިކޯޓަށ 

 މުޢާމަލާތު  ހިނ ގޭ ފައިސާއިނ  ބޭރު

 މިކޯޓުގެރުފިޔާއަކީ  އެއީ ދިވެހި މާލީ ބަޔާނ ތަކުގައި ބޭނުނ ކުރެވިފައިވާ ތަކެތި އަގުކޮށ  ބަޔާނ  ކުރެވިފައިވާނީ ދިވެހިރުފިޔާ އިނ ނެވެ.
 ނުނ  ކުރާ ފައިސާކަމުގައިވާތީއެވެ. މުޢާމަލާތު ކުރުމަށ  ބޭ

ސ ޗޭނ ޖ   ދިވެހި ރުފިޔާގެ އެކ  ފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތައ  ހިސާބުކޮށ ފައިވަނީ އެމުޢާމަލާތެއ  ހިނގި ތާރީޚުގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރަކަށ ޖެހޭބޭރު
 ރީޚުގެ އެކ ސ ޗޭނ ޖ  ތާއަހަރު ނިމޭ ރޭޓ ގައެވެ. ބޭރު ފައިސާގެ އަރަނ ޏާއި ދަރަނ ޏެއ ވާނަމަ އޭގެ ބާކީތައ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވަނީ 

 ގައެވެ. ރޭޓ 

 ހޯދުނުތަކެތި  ބޭނުމަށ  ޚިދުމަތ ދިނުމުގެ ތަކެއ ޗާއި ހޯދުނު ބޭނުނ ކުރުމަށ  ބަހައ ޓައިގެނ  މިކޯޓަށ ގަނެފައި

ކުރުމަށ  ހޯދާ ތަކެތި ބޭނުނ  އޮފީސ  ހިނ ގުމަށ  ހޯދޭ ތަކެތި ބަޔާނ ކުރެވިފައިވަނީ ގަތ އަގުގަެއވެ. އޮފީހަށ  ގަނެފައި ބަހައ ޓަިއގެނ 
މުނ  ކަމަށާއި، އެތަކެތި ވާނީ ކެޕިޓަލައިޒ  ނުކޮށ  ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައެވެ. އަދި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭނީ ތަކެތި ގަތު

 އެވެ.އި ވާނެބޭނުނ ކުރުމުނ  ޫނނ ކަމުނ ، އަަހރު ނިމުނު އިރު ބޭނުނ ނުކޮށ  ުހރި ތަކެތި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަާނފަ

 ޒިނ މާތައ   މާލީ

ޑިސެނ ބަރު  31ދަދު ތަކަކީ މާލީ ޒިނ މާތައ  ބަޔާނ  ކުރެވިފައިވާނީ އޭގެ އަގުގައެވެ. މާލީ ޒިނ މާގެ ގޮތުގައި ބަޔާނ ކުރެވިފައިވާ ޢަ
 .ލަތުގެ ރައުސ މާލެވެއުލު ކޮށ ދޭ ދަބޭނުނ ކުރެވޭ ހަރުމުދާ ަތމ ސީ މިކޯޓުގައި އާއި ހަމައަށ  އައިއިރު 2019

 ލިބުނުފައިސާ 

ރައ ޔިތުނ ެގ އަހަރު ވަނަ 2019އިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާނ " ގައި ިލބުނުފައިާސގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފަިއ އެވަނީ "ފަ
ިލބިފައިާވ މިކޯޓަށ  ނ  ފާސ ކުރެއ ވި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިނ  ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާއި އެހެނިހެނ  ގޮތ ގޮތު މިކޯޓަށ މަޖިލީހުނ  
ގޮތުގައި ިލބޭ ފައިސާ  ލަތުެގ އާމ ދަނީއުލިޭބ ފަިއސާގެ ތެރެއިނ  ބަޖެޓ  ފައިސާފިޔަވައި އެކިގޮތ ގޮތުނ  ދަ މިކޯޓަށ ފައިސާއެވެ. 

 ޑ  އޮފ  ފިނޭނ ސ  އެނ  ބޭނުނ ތަކަށ  ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއ ދަ އޮނ ނަފައިސާއެއ ނޫކަމުނ   މިފަދަ ފައިސާ މިނިސ ޓ ރީ މިކޯޓުގެއަކީ 
 ރެވެނިޔު ފަނ ޑަށ  ޖަމާކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  ޓ ރެޜަރީގެ ކޮނ ސޮލިޑޭޓެޑ 



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  68 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 ޓ ރާނ ސ ފާ 

 ލަތުގެ އާމ ދަނީ އުއިގަތ  ދަބަލަމިކޯޓަށ ގައި ދައ ކާފައިއެވަނީ  ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަާޔނ " ނ ފާގެ ގޮތުގައި ސ ޓ ރާ
ފަނ ޑަށ  ޖަމާކުރެވުނު  ގޮތުގައި ބެލެވޭ ފައިސާގެތެރެއިނ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ  އެނ ޑ  ޓ ރެޜަރީގެ ކޮނ ސޮލިޑޭޓެޑ  ރެވެނިޔު

 ޢަދަދެވެ. 

 ކޮމ ޕެރެޓިވ ސ  

 ވެ.މަޢުލޫމާތު ހިމެނިަފއިވާނެއެއަހަރުގެ ވަނަ  2018ވަނައަހަރުގެ އިތުރަށ   2019މިއަހަރުގެ ހިސާބުތަކުގައި 

 މަޢޫލޫމާތު  ބަޖެޓ ގެ

ވަނަ އަހަރު ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖ ލީހުނ  ފާސ  ކުރެއ ވި ބަޖެޓ ގެ މުޅިޖުމ ލައަށ   2019މި ހިސާބުތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާނީ 
 .ބަދަލުނާނ ނަގޮތަށ  އެއ ކޯޑުނ  ައނެއ ކޯޑަށ  ބަދަލުގެނެވިފައިވާ އެނ މެ ފަހުގެ ބަޖެޓެވެ



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  69 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 

  



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  70 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 

  



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  71 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  72 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  73 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  74 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  75 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 

 

  



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  76 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

 ގެ ނިޔަލަށ (  2019ޑިސެމ ބަރ  31 )އެސެޓ ސ  –-މިލ ކިއ ޔާތުގެބަޔާނ  

   ނޯޓ   2019 2018
 ހަރުމުދާ() ކަރަނ ޓ އެސެޓ ސ  -ނޮނ        
  

17,464,308  
 

22,359,626  
 ހިނ ގުމަށ ބޭނުނ ވާ ހަރުމުދާ  އޮފީސ  2

  
17,464,308  

 
22,359,626  

 އެސެޓ ސ ގެ ޖުމ ލަ  ކަރަނ ޓ  -ނޮނ   

 ކަރަނ ޓ  އެސެޓ ސ     

                 -    
        

23,222  
 ފައިސާ  އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި 3

                 -    
        

23,222  
 ޖުމ ލަ  ކަރަނ ޓ  އެސެޓ ސ ގެ  

  
17,464,308  

 
22,382,849  

 މިލ ކިއ ޔާތުގެ ޖުމ ލަ  

 

 ގެ ނިޔަލަށ (  2019ޑިސެމ ބަރ  31ލައިބިިލޓީސ  ) – ބަޔާނ ލީޒިނ މާތަކުގެމާ

   ނޯޓ   2019 2018

 މާލީ ޒިނ މާތައ     
                 
-    

        
23,222  

 ރައ ދުކުރަނ ޖެހޭ ފައިސާ އެކި ފަރާތ ތަކަށ  4

                 
-    

        
23,222   

 ޖުމ ލަ  މާލީ ޒިނ މާތަކުގެ 

 

  



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  77 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 މިލ ކިއ ޔާތާއި މާލީ ޒިނ މާތަކުގެ ބަޔާނ ތަކާގުޅޭ ނޯޓ ތައ  

 މިލ ކިއ ޔާތުގެ ބަޔާނާއި، މާލީ ޒިނ މާތަކުގެ ބަޔާނ  ތައ ޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުނ ކުރެވިފައިވާ އުޞޫލުތައ  

 ހިނގާފައިވާކަނ ތައ   ތާރީޚަށ ފަހު ބަޔާނ ތަކުގެ ޒިނ މާތަކުގެ މާލީ އަދި މިލ ކިއ ޔާތު

 ހިނގާފައިވާ ތާރީޚަށ ފަހު ތަކުގެބަޔާނ  މާލީޒިނ މާތަކުގެ އަދި މާލީ ބަޔާނ ތަކުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ދެއ ކިފައިވާ މިލ ކިއ ޔާތު
 ޔާނ ތަކަށ މިމާީލބަ އެކަށީެގނ ވާގޮތަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ  ބޮޑުކުޑަމިނަށ  އެމުޢާމަލާތ ތަކުގެ ،ތެރެއިނ  މުޢާމަލާތ ތަކުގެ

 ބަދަލުގެނެސ ފައިވާނެއެވެ.

 ކުރުމުގައި އަގު ދެއ ކިފައިވާ ގޮތ   ތައ ޔާރު  ބަޔާނ ތައ  މާލީޒިނ މާތަކުގެ  އަދި މިލ ކިއ ޔާތު

ސ ޓޮރިކަލ  ކޮސ ޓ  ނީ "ހިއަގުތައ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ މިލ ކިއ ޔާތުގެ ބަޔާނާއި މާލީ ޒިނ މާތަކުގެ ބަޔާނ  ތައ ޔާރު ކުރުމުގައި
އަދި އެހެނ   ،ހަރުމުދަލާއި އެ މުޢާމަލާތެއ  ިހނގިއިރުގެ އަގު ބަޔާނ ކުރާ އުޞޫލުނ ނެވެ. މިޮގތުނ ، ވާގޮަތށ ކޮނ ވެނ ޝަނ "އާއެއ ގޮތ 

 ހަރުމުދަލުގެ ހޯދާފައިވާ އ ސަސާއަށ މުއަބަޔާނ ކޮށ ފައިވާނީ އެއެއ ޗެއ  ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ. ވެސ ، އަރަނ ޏާއި ދަރަނި
 ޑިޕ ރިސިއޭޝަނ ގެ ގޮތުގައި އެއ ވެސ  މިނ ވަރެއ  އުނިކޮށ ފައެއ  ނުވާނެއެވެ.

 މާލީޒިނ މާތައ  

 ގައި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެއ ޗާއަގުއަދާނުކުރެވިހުރިޚަރަދުތަކަކީ މާލީ އަހަރު ތެރޭ. މާލީޒިނ މާތައ ބަޔާނ ކުރެވިފައިވާީނއޭގެއަގުގައެވެ
ދުވަހުގެ  30ތަމަ މާީލ އަހަރު ނިުމމަށ ފަހު އަނ ަނ ސަރުކާރު ބަނ ދު ނޫނ  ފުރަ ،ގުޅޭ ބިލ ތަކަށ  މި ާމލީ އަހަުރގެ ބަޖެޓުނ 

 ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއ ކިފައި ނުވާ ބިލ ތަކެވެ. 

 ކޮމިޓ މަނ ޓ ސ  

ޑަރ ތައ ޔާރުކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓ މަނ ޓުގެ ގޮތުގައި ދައ ކާފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ސެޕ  ސިސ ޓަމ ގައި ޕާރޗޭސ  އޯ
ާގ އަހަރަށ  ގެނ ަދނ  ނަމަވެސ  މާލީ އަހަރު ނިމުނުއިުރ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ިލބިފައިނުވާީތވެ، ސެޕ  ސިސ ޓަމ އިނ  އުނިކޮށ ، ހިނ

 ރަދުތަކެވެ. ޖެހިފައިވާ ޚަ

 
 



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  78 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 ލިބެނ ޖެހޭ ފައިސާ 

މަށ ، ޖެހިގެނ  އަނ ނަ ލިބެނ ޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެނީ، މާލީ އަހަރު ނިމޭއިރު އަގު އަދާނުކުރެވިވާ ޚަރަދުތައ  އަދާކުރު
 އަހަރު، މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ  އިނ  ލިބެނ ޖެހޭ ފައިސާއެވެ.

 



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  79 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 

  



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  80 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 ކަނ ތައ ތައ   ޤީނ ކަނ  ކުޑަ ހިރާސ ތަކާއި ޔަ 

ރެއ ކުރި މައިގަނޑު އެނ މެ ބޮޑު އަސަ  ،ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ މާލީ ކަނ ތައ ތަކައ  2019
 އި ބެލެހެއ ޓުމުގެ ޚަރަދެވެ. ހިރާސ ތަކާއި ޔަޤީނ ކަނ  ކުޑަކަނ ތައ ތައ  ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނީ މި ކޯޓުގެ އިމާރާތ  މަރާމާތު ކުރުމާ

މި  ،ތަކަށ ވުމުނ ރާދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ޢިމާރާތަކީ ކުރީގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުނ ކުރި ޢިމާ
މުގައި ތަނުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަނ  ކޯޓުގެ ޚިދުމަތ ތައ  ިދނު  ،އިމާރާތަކީ ކޯޓެއ  ހިނ ގުމަށ ޓަކައި އެނ މެ އެކަށީގެނ ވާ އިމާރާތަކަށ  ނުވާތީ

 ވަރަށ  ބޮޑަށ  ކުރިމަތިވެފައި ވާކަނ  ފާހަގަވެއެވެ. 

އެކަށީގެނ ާވ  ތުމާއި،ނ  ނެ ޭބުނނ ކޮށ ފައިހުރި ތަކެއ ޗާއި އެއ ވައ ތަރުގެ ތަކެތި މާކެުޓނ  ލިބެ  މިއިމާރާތުގައި ހަމައެހެނ މެ
ދުތަކެއ ވަނީ ކުރަނ ޖެހިފައެވެ. ބޮޑެތި ޚަރަ  މަރާމާތު ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސ ތަކެއ  ވެފައިވާތީ، މި ޢިމާރާތ  މަރާމާތު ކުރުމަށ   މިނ ވަރަށ 

މި މިހެނ ވުމުނ  އެވެ. ފާހަގަކުރެިވފައިވެކުރެވޭ އިޢުލާނުތަކަށ  ތަރުީހބު ނުލިބޭަކނ  ވަނީ  ތައ  ކުރުމަށ މަރާމާތު އަދި މިފަދަ
 މާލީ އަހަރު  ،ނަނ  ޖެހިކޭޝ  ފ ލޯއަށ  ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއ  ގެނ  ދިއުމަށ  ދިގު މުއ ދަތެއ  ހޭދަވާތީމަސައ ކަތ ތައ  ކުރިއަށ  ގެނ 

 ވެއެވެ.ތިވެފަވަނީ ދަ ޔަޤީނ ކަނ  ކުޑަވެ، ޚަރަދުތައ  ހަމަޖެއ ސުމަށ  ކުރެވޭނެކަމުގެތަނ ތަނ  މަރާމާތު  ބައެއ  ތެރޭގައި

ތަކެއ  ކުރިމަތިވެ، ނަތީޖާއެއ ގެ ގޮތުނ  މާލީ ހާލަާތއި، ކޭޝ  ފ ލޯއަށ  ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަތުމަށ  ބޮޑެތި ގޮނ ޖެހުނ 
 މާލީ ގޮތުނ  ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށ ަފއިވާކަނ ވެސ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

  





 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  81 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

 ނިނ މުނ  

 އައިސ ، އަދި ބަދަލުތަކެއ ބޮޑެތި ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ ބެނ ޗަށ   2019ވޭތުވިޔަ 
ގެ ސަބަބުނ  ތަާފތުއެކި ބެނ ޗ  އަލުނ  އެކުލަވައިލެވިފައި ނުވުމުފުލ  ފަނޑިޔާރުނ ގެ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ އަހަރު ނިމިގެނ  ދިޔައިރު

އެކު ހިނ ގުމަށ  ހުރަސ ތަކެއ  ކުރިމަތިވެފައިވެއެެވ. މިގޮތުނ ، ކޯަޓށ  ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތައ  އަވަސ ކަމާއި ހަލުވިކަމާ ގޮނ ޖެހުނ ތަކާ
ނ ޗ ކޮށ ގެނ  ބެ- ރީބުނ މައ ސަލަތައ  ބެނ ޗ ކުރެވިގެނ  ހިނ ގަމުނ ދަނިކޮށ ، ބެނ ޗަށ  ބަދަލުއައުުމގެ ސަބަ ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ.
ށ  ގެނ ދިއުމަށ  ކުރިމަތިވި ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ މަސައ ކަތ  އެނ މެ އެދެވޭ އަވަސ މިނުގައި ކުރިއަހިނ ގަނ ެޖުހމަކީ  ޝަރީޢަތ ތައ  އަލުނ 

ވޭގޮތުގައި ދުާރލައި އެނ މެ އެދެއިދާރީ އިނ ތިޒާމ ތައ  ގޮނ ޖެހުމެއ ކަނ  ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި ހަމަމިއާއެކު، ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ 
 ކުރިމަތިވެފައި ވެއެވެ.ޕ ލޭނ ކޮށ ގެނ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިއުުމގައިވެސ  މިކަމުގެ ސަބަބުނ  ދަތިތަކާ 

ގުނ  ހަރުދަނާކުރުމުގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ އިދާރީ ހިނ  ގެ ތެރޭގައި،ވަނަ އަހަރު 2019ފާިއތުެވދިޔަ ކަނ މިހެނ  އޮތ ނަމަވެސ ، 
އެނ މެހައިކަނ ކަނ   އަހަރު ފެށުމާއެކު، ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ އިދާރީ ހިނ ގުމުގެ އެޅިފައިވެއެވެ.ފިޔަވަޅުތަކެއ  ގޮތުނ  މުހިނ މު 

 ހަމަޖެއ ސިފައިވެއެވެ.އިނ ތިޒާމ ކޮށ  ބެލެހެއ ޓުމަށ ޓަކަިއ ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ ގެ މަޤާމަށ  ބޭފުޅަކު 

ރުޢީ ދާއިރާގެ ޝަ ،އަހަރު ދުވަހަށ  އެކަށައެޅުނު 05އޮތ   ވަނަ އަހަރުނ  ފެށިގެނ  ކުރިއަށ  2019އަދިހަމަ މިއާއެކު، 
ތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އެކ ޝަނ  ޕ ލޭނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހުނ  ފާސ ކުރައ ވާފައިވަނީވެސ  ވޭ

ތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތައ  ވޭދުތަކާއި އުޞޫލުޤަވާޢި ބޭނުނ ވާތެރޭގައެވެ. ސުޕ ރީމ  ކޯޓާއި މުޅި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމުގެގޮތުނ  
މުގެ ނިޒާމ  ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހުނ  ނެރުއ ވާފައިވެއެވެ. ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ އިދާރީ ހިނ ގު ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ތެރޭގައި

ރީމ  ކޯޓުގެ އިދާރީ ސުޕ ބަދަލުތައ  ހިމަނުއ ވައިގެނ  އެނ ެމ ފަހުގެ ހަރުދަނާކުރުމުގެގޮތުނ ، އިދާރީ ހިނ ގުމަށ  ގެނ ނަނ ޖެހޭ 
ވަނީވެސ  ވޭތުދިަޔ  ވާފައިފާސ ކުރައ  އޮނިގަނޑު އަލުނ  އެކުލަވައިލައ ަވއި އެ އޮނިގަނޑު ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހުނ 

ވެހިރާއ ޖޭެގ ތުނ ، ދިއަދި މީގެއިތުރުނ ، ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތ ތަކާގުޅޭ ކަނ ކަނ  ހަރުދަާނކުރުމުގެގޮ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.
 އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައ ކަތ  ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދަށ  ގެނ ނަނ ޖެހޭ ބަދަުލތައ  ފާހަގަކުރައ ވައި، ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު އަލުނ 

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ފެށިފައެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ  ނ ތައ ކާއެކު މަޝ ވަރާ ބައ ދަލުވުސުޕ ރީމ  ކޯޓު ހިނ ގުނ  ހަރުދަނާކުރުމާގުޅޭގޮތުނ  ތަފާތު އެކި ފަރާތ ތަ
ރު ބޭއ ވެވި ޑިޔާވެހިރާއ ޖޭެގ އުއ ތަމަ ފަނބޭއ ވިފަިއވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ސ ޓޭކ ހޯލ ޑަރުނ ނާއެކު ދި އަހަރުގެ ތެރޭގައި

އެކި ބައ ދަލުުވނ ތައ  ތުބައ ދަލުވުނ ތަކާިއ، ކަމާގުޅޭ ފަރާތ ތަކާއެކު ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޖިލީހުނ  ބޭއ ެވވި ތަފާ
ރުކުރުމުގެ ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  އަދި ހަމައެއާއެކު، ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނާއި މުވައ ޒަފުނ ގެ ފަނ ނީ ާޤބިލުަކނ  އިތު ހިމެނެއެވެ.

 ފައިވެއެވެ.އިދެވިހޯދަ ފަނޑިޔާރުނ ނާއި މުވައ ޒަފުނ ނަށ   ހިނ ގައި، ރާއ ޖެއާއި ރާއ ޖެއިނ  ބޭރުނ  ތަމ ރީނުގެ ފުރުޞަުތތައ 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ  ކުރިމަތިވި ތަފާތުއެކި ގޮނ ޖެހުނ ތަކާއެކުވެސ ، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ  2019
ވަރަށ   ވަނަ އަހަރު ސުޕ ރީމ  ކޯޓު ވުޖޫދުވީއ ސުރެ މިއަދާހަމައަށ  2008ނަތީޖާތަކެއ  ޙާޞިލުކުރެވުނު އަހަރެއ ކަނ  ފާހަގަކުރަމެވެ. 



 

 2019އަހަރީ ިރޕޯޓު  82 ދިވެިހާރއ ޭޖގެ ސުޕ ީރމ  ކޯޓު

ކޮށ ދެއ ވާފައިވާ އެކަމަށ ޓަކައި އެފަރާތ ތަކުނ   ސުޕ ރީމ  ކޯޓަށ  ލިބިފައިވެއެވެ. ތ ތަކެއ ގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއ ބާރުލުނ ގިނަ ފަރާ
ޝުކުރު ދަނ ނަވަމެވެ. އަދި ހަމަމިއާއެކު، ސުޕ ރީމ   އިޚ ލާޞ ތެރިކަމާއެކުމިނ ނެތ  މަސައ ކަތާއި ޚިދުމަތ ތ ތަކުގެ އަގުވަޒަނ ކޮށ  

ސުޕ ރީމ   ،ތަފާތު އެކި ގޮނ ެޖުހނ ތަކާއެކުވެސ ، ދެގޮތެއ  ވުމެއ ެނތި ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ ޚިދުމަތ ކުރުމުގައި ދެމި ތިއ ބެވި ކޯޓަށ  ދިމާވި
 ކޯޓުގެ ހީވާގި މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ިމ ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަނ ނަަވމެވެ.

ޢަދުލު އިނ ޞާފު ޤާއިމުކޮށ  ޤާނޫނުގެ ޙުކުމ  ނެގެހެއ ޓުމުގައި އެނ މެ މަތީ ފެނ ވަރު ، ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގެ އަމާޒަކީ
ކުރިއަށ  އޮތ  އަހަރަކީ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަށ ވުރެ ކާމިޔާބު އަހަރެއ ގެގޮތުގައި ޙާޞިލުކުރުމަށ ޓަކައި ކުރަމުނ  މިގެނ ދާ މަސައ ކަތުގައި، 

 އ ކަތުގައި ދެމިތިބުމެވެ.މަސަމިނ ނަާތއެކު ހިނ މަތާއި ހެދުމަށ ޓަކައި 
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