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އިސބަސ
ދިވެހިރާއޖޭގެ އެނމެ މަތީ ކޯޓުގެ ގޮތުގައި  2008ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕޓެނބަރު މަހުގެ  18ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއޖޭގެ
ސުޕރީމ ކޯޓު އުފެދުނީއސުރެ މިއަދާ ހަމައަށ ތަފާތު އެކި ގޮނޖެހުނތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ .ސުޕރީމ ކޯޓު އެކުލެވިގެނވާ
ތ ބަދަލުތަކެއ އައިސފައިވެއެވެ.
އއިސފައިވާއިރު ،ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ ބެނޗަށ ބޮޑެ ި
ގޮތަށ ތަފާތު އެކި ބަދަލުތައ ަ
ލތަކުގެ އަސަރު ސީދާގޮތުނނާއި ނުސީދާގޮތުނ ސުޕރީމ
ވނު ބަދަ ު
ނއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކަށ ގެނެ ު
ފާއިތުވެދިޔަ ކުރު މާޒީގައި ޤާނޫ ު
ކޯޓަށ ކޮށފައިވެއެވެ.
ސުޕރީމ ކޯޓަށ ކުރިމަތިވި ތަފާތު އެކި ގޮނޖެހުނތަކާއެކުވެސ ،ފާއިތުވެދިޔަ  11އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިޞލާޙީ ގިނަ
މަސައކަތތަކެއ ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .ނިމިގެނ ދިޔަ 2019ވަނަ އަހަރަކީވެސ ސުޕރީމ ކޯޓާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ޢަދުލު އިނޞާފުގެ
ނގެ ޙުކުމ ނެގެހެއޓުމަށޓަކައި
ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށ ،ފަރުދުނގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ޢަދުލު އިނޞާފު ޤާއިމުކޮށދީ ،ޤާނޫ ު
ގިނަގުނަ މަސައކަތތަކެއ ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ .ނަމަވެސ ،ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ބެނޗގައި ހިމެނެނޖެހޭ ޢަދަދަށ ފަނޑިޔާރުނ
03

(ތިނެއ)
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ޖހޭ ކަނކަނ ނިނމިފައިނުވާތީ
ފަނޑިޔާރުނކަމުގައިވުމުނ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ ޢާނމު މަޖިލީހުނ ނިނމަނ ެ

މ
އެނ ެ

ހގަކުރަމެވެ.
އެކަށީގެނވާ އަވަސމިނުގައި މައސަލަތައ ހިނގިފައިނުވާކަނ ފާ ަ
ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިޞލާޙުކޮށ ،ޝަރުޢީދާއިރާއާ މެދު ވަކިނ ޚާއޞަކޮށ ސުޕރީމ ކޯޓާމެދު ރައޔިތުނގެ އިތުބާރު
ލތަކަކަށ މަރުޙަބާ ކިޔުނު އަހަރެއކަނ ފާހަގަކުރަމެވެ.
ވ އަހަރަކީ އިނޤިލާބީ އަދި އީޖާދީ ބޮޑެތި ބަދަ ު
ނެގެހެއޓުމުގެ ގޮތުނ ،ފާއިތު ި
ރމުގެގޮތުނ ޤައުމީ ފެނވަރުގައި ކުރެވެމުނދާ މަސައކަތުގެ ތެރެއިނ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ތާރީޚުގައި
މިނތީގެ ހަމަހަމަކަނ ޤާއިމުކު ު
ވދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.
ފުރަތަމަ ފަހަރަށ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ބެނޗަށ އަނހެނ ފަނޑިޔާރުނ ޢައޔަނކުރެވިފައިވަނީ ވޭތު ެ
އލުނ އެކުލަވައިލައި،
ނޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުނ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ަ
ހަމަމިއާއެކު ،އިދާރީ ހިނގުމުގެ ި
ކޭސ މެނޭޖމަނޓުގެ ނިޒާމު އިޞލާޙުކޮށ ،ޒަމާނީ ޓެކނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތތައ ސުޕރީމ ކޯޓުގައި ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައކަތ
ދފައިވާ އެނމެހައި ޙައޤުތައ
ކށަވަރުކޮށ ީ
ޤނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުނ ަ
ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ފެށިފައެވެާ .
ހިމާޔަތކޮށ ދެމެހެއޓުމުގެ މަސައކަތ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ތެރެއިނ ހަރުދަނާގޮތެއގައި ކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސކުރުމުގެ

ގޮތުނ،

ލތައ ދެނެގަނެ އެ ބަދަލުތައ ގެނައުމުގެ މަސައކަތ ވަނީ ފެށިފައެވެ.
ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދަށ ގެނނަނޖެހޭ ބަދަ ު
ދޭދޭ ފަރާތތަކުގެ މެދުގައި އުފެދޭ ޚުޞޫމަތތަކަށ ޤާނޫނީ އިމުގެތެރެއިނ އެކަށީގެނވާ އަވަސމިނެއގައި ޙައލު
ހޯދައިދިނުމަކީ ފަނޑިޔާރުގެއާ މަތިކުރެވިފައިވާ މުހިނމު މަސއޫލިއޔަތެއ ކަމުގައިވީނަމަވެސ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުމހޫރިއޔާގެ
ފއިވާ އަސާސީ ޙައޤުތަކާއި މިނިވަނކަނ ކަށަވަރުކޮށދީ ،ޤާނޫނުގެ ޙުކުމ ނެގެހެއޓުމުގެ ޒިނމާއަކީ
ޤާނޫނުއަސާސީނ ކަށަވަރުކޮށދީ ަ
ނނުއަސާސީނ ކަށަވަރުކޮށދީފައިވާ
ވ ޒިނމާއަކަށ ވީހިނދު ،ޤާ ޫ
ދައުލަތުގެ އެކި ގުނަނތައ ޝާމިލުވާގޮތަށ މަތިކުރެވިފައި ާ
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މ
މ އެދެވޭގޮތުގައި ރައޔިތުނނަށ ލިބިދެވޭނީ ކަމާ ގުޅުނހުރި އެނމެހައި އިދާރާތަކުގެ ފުރިހަ ަ
ޙައޤުތަކާއި މިނިވަނކަނ އެނ ެ
ފރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
އެއބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަނ ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށ ލިބިގެނކަނ މި ު
އ ކުރަމުނމިގެނދާ މަސައކަތުގައި ފަނޑިޔާރުނނާއި
ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ހިނގުނ ހަރުދަނާކުރުމަށޓަކަ ި
ދ އެހީތެރިކަމާއި އެއބާރުލުނ ފާހަގަކޮށ މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަނނަވަމެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުގެ
މުވައޒަފުނގެ ފަރާތުނ ލިބެމުނ ާ
އިލތިމާސަކީ ،އަޅުގަނޑުމެނ ކުރަމުނ މިދާ މަސައކަތުގައި ސާބިތުކަމާއި އިޚލާޞތެރިކަމާއެކު ދެމިތިއބެވުމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ
ދުޢާއަކީ ،އަޅުގަނޑުމެނ ކުރަމުނ މިގެނދާ މަސައކަތުގައި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބަރަކާތލައވައި ކުރިއަށ އޮތ އަހަރަކީ
ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަށވުރެ ކާމިޔާބު އަހަރެއކަމުގައި ލެއވުމެވެ .އާމީނ!

އަޙމަދު މުޢުތަޞިމ ޢަދުދާނ
ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު
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މާލީ ޒިނމާދާރު ވެރިޔާގެ ބަސ
ވ
ވހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ މާލީ ޒިނމާދާރުވެރިޔާގެ ހައިސިއޔަތުނ މަތިކުރެވިފައި ާ
ގ ދަށުނ ،ދި ެ
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ެ
ހުރިހާ ޒިނމާތަކާއި މަސއޫލިއޔަތުތައ ،އޭގެ އެނމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރުމަށޓަކައި މާލީ މުއާމަލާތތަކާއި ގުޅޭ އެނމެހާ
ކަނތައތައ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގައި ބެލެހެއޓުމަށ މަސައކަތކޮށފައިވާނެއެވެ.
މިގޮތުނ 2019 ،ވަނަ އަހަރަށ ސުޕރީމ ކޯޓަށ ކަނޑައެޅުނު  32މިލިއަނ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓގެ ތެރެއިނ ،އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ހިނގި މުވައޒަފުނގެ ޚަރަދުތައ ހަމަޖެއސުމަށާއި ،އޮފީސހިނގުމަށ ބޭނުނވާ ހަރުމުދަލާއި ތަކެތި ހޯދުމަށާއި،
މުވައޒަފުނގެ ޤާބިލުކަނ އިތުރުކުރުމަށާއި ،އަދި އެހެނިހެނ އިދާރީ އިނތިޒާމތައ ހަމަޖެއސުމަށ  6.28މިލިއަނ ރުފިޔާ ޚަރަދު
ގ
ތ ެ
ގ ޙާލަތު ދަށވެ ،މަރާމާތުކުރަނޖެހޭ މިނވަރު އިތުރުވެފައިވާތީ ،ޢިމާރާ ު
ކުރެވިފައިވެއެވެ .ސުޕރީމ ކޯޓު ހިނގަމުނދާ ޢިމާރާތު ެ
ފެނވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެގޮތުނ ކުރަނޖެހޭ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައކަތތައ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެތެރޭގައި ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި
ހަމަމިއާއެކު ،ކޯޓުގެ އިދާރީ ހިނގުމުގެ ނިޒާމ ހަރުދަނާކުރުމަށޓަކައި ހޯދަނޖެހޭ އިކއިޕމަނޓސ ހޯދުމާއި ،މުވައޒަފުނގެ
ވ
ތަރައޤީއަށ ކުރަނޖެހޭ ކަނކަނ  2019ވަނަ އަހަރަށ ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓގެތެރެއިނ އެނމެ އެދޭވޭގޮތުގައި ކުރެވިފައި ނު ި
ވޞީލަތތައ ހޯދުމާއި މުވައޒަފުނ ތާޒާކުރުމުގެ ބައެއ ޕރޮގރާމތައ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ބނުނވާ ަ
ނަމަވެސ ،ކޯޓަށ ޭ
ހިނގިފައިވެއެވެ.
ވހިރާއޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށ  3ވަނަ އިޞލާޙު
ޤާނޫނު ނަނބަރު ( 06/2019ޤާނޫނު ނަނބަރު ( 22/2010ދި ެ
ދށުނ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ ޢަދަދު  07އަށ އިތުރުވުމާ ގުޅިގެނ 2019 ،ވަނަ އަހަރަކީ
ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ަ
ނ
ޖހު ު
ތ ބަދަލުތަކެއ ގެނނަނ ެ
މާލީގޮތުނ ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓަށ ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުނ ފާސކޮށދީފައިވާ ބަޖެޓަށ ބޮޑެ ި
އަހަރެއކަނ ފާހަގަކުރަމެވެ.
ހމެނޭ ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ ގުޅުނހުރި ކަނކަނ އެގޮތުގައި
ސަރުކާރުގެ ސޓރެޓެޖިކ އެކޝަނ ޕލޭނ  2023-2019ގައި ި
ޙާޞިލުކުރުމަށ ޓަކައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއިނ އެކަށައަޅަނޖެހޭ ޕޮލިސީތަކާއި ޕލޭނތައ އެކުލަވައިލުމާއި ،ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ
ސޓރެޓެޖިކ އެކޝަނ ޕލޭނަށ ގެނނަނ ޖެހޭ ބަދަލުތައ ގެނައުމާއި ،އަދި ކުރިއަށ އޮތ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޝަރުޢީ
ދާއިރާގެ އެކޝަނ ޕލޭނގައި އިތުރަށ ހިމަނަނޖެހޭ ކަނކަމާގުޅޭގޮތުނ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތތަކާއެކު މަޝވަރާކުރެވި،
ލތައ ގެނެވިފައިވެއެވެ.
ޖހޭ ބަދަ ު
ހމެނިފައިވާ ކަނކަމަށ ގެނނަނ ެ
ޖޓުގައި ި
ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަ ެ
ކުރިމަތިވި ތަފާތު އެކި ގޮނޖެހުނތަކާއެކުވެސ ،ސުޕރީމ ކޯޓަށ ހަމަޖެހުނު ބަޖެޓުނ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ޙާޞިލުކުރުމަށ ކަނޑައެޅުނު ގިނަ ކަނކަނ ޙާޞިލުކުރެވިފައިވާކަނ ފާހަގަކުރަމެވެ.
ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒ
މާލީ ޒިނމާދާރު ވެރިޔާ
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ތަޢާރުފު
ޖޑީޝިއަރީތަކެކޭ އެއފަދައިނ ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުޑީޝަރީއަކީ ވެސ މިނިވަނކަމާއި
ު
ގ
ދީމިޤރާޠީ މުޖުތަމަޢުތަކު ެ
މުސތަޤިއލުކަމާ އެކުގައި ހިނގާނެ ޖުޑީޝަރީއެއކަނ

މީލާދީ ސަނަތުނ  2008އޮގަސޓު  7ވަނަ ދުވަހު ތަޞދީޤުކުރެވި،

 2008އޮގަސޓު  8ވީ ބުރާސފަތި ދުވަހު ދިވެހިރާއޖޭގައި ޢަމަލުކުރާނ ފެށި ޤާނޫނުއަސާސީނ

ކަނޑައަޅައިފައި ވެއެވެ.

ޢދުލު އިނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުމހޫރިއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީނ ދައުލަތުގެ ތިނ ބާރު ވަކި ކޮށފައިވާއިރުަ ،
ނކުނ އުފައދާ ދަށުކޯޓުތަކަށެވެ.
އވަނީ ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓަށާއި ،ހައިކޯޓަށާއި ،އަދި ޤާނޫ ަ
އެނމެހައި ބާރުތައ މަތި ކޮށފަ ި
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  141ވަނަ މާއދާގައި ޢަދުލު އިނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެނމެ އިސ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުކަމަށ
ކަނޑައަޅައި ބަޔާނވެފައި ވެއެވެ .ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުޑީޝަރީއަކީ ދިވެހިރާއޖޭގެ އެނމެހައި ރައޔިތުނގެ މެދުގައި ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު
ހަމަހަމަކަމުގެ އުޞޫލުނ ކޮނމެ މީހެއގެވެސ އަސާސީ އަދި މަދަނީ ޙައޤުތަކާއި ވާޖިބުތައ ކަނޑައެޅުމުގައި ޤާނޫނު ފިޔަވައި
ގ ނުފޫޒުނ އެއކިބާވެފައިވާ އަދި ވަކި ފަރާތަކަށ ނުޖެހޭ މުސތަޤިއލު ބާރެއކަނ
ނލަނބާ ،ހުރިހާ ބާވަތެއ ެ
އެއވެސ ފަރާތަކަށ ބޯ ު
ޤއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ އެނމެ މަތީ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ
އައު ޤާނޫނުއަސާސީނ ޔަޤީނ ކޮށދިނުމާއެކު ޢަދުލު އިނޞާފު ާ
ކޯޓު ކަމަށ ވެސ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅައިފައި ވެއެވެ.
ޠ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އެނމެ މަތީ ކޯޓުގެ ދައުރު ކަނޑައެޅިފައިވާ މަފހޫމާ އެއގޮތަށ
އެހެނިހެނ މިނިވަނ ދީމިޤރާ ީ
ދިވެހިރާއޖޭގެ އެނމެ މަތީ ކޯޓު ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓު ،ފުރަތަމަ ފަހަރަށ ޤާއިމުކުރެވުނީ  2008ސެޕޓެނބަރު  18ވަނަ
ލ ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ
ލވުނު އިނތިޤާ ީ
ދުވަހުއެވެ .ޤާނޫނުއަސާސީގެ  282ވަނަ މާއދާގެ ދަށުނ އެކުލަވައި ެ
ގޮތުގައި ޢައޔަނ ކުރެވުނީ ،އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ ސަޢީދު ،އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު މުޖުތާޛު ފަހމީ ،އޮނަރަބަލ
އަލއުސތާޛު ޔޫސުފު ޙުސައިނ ،އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ ޢަރީފ އަދި އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު އަޙުމަދު ފާއިޒު ޙުސައިނ
އެވެ.
އމީ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުމހޫރިއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ އިނތިޤާލީ މަރުޙަލާ ނިމި ދާ ި
ބެނޗ  2010އޯގަސޓ މަހުގެ ތެރޭގައި ޢައޔަނކުރެވުމާގުޅިގެނ ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށ އޮނަރަބަލ
އަލއުސތާޛު އަޙުމަދު ފާއިޒު ޙުސައިނ ޢައޔަނކުރެވުނެވެ .އަދި ދާއިމީ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށ އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު
ޢަބދުﷲ ސަޢީދު ،އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ ޢަރީފ ،އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައމަދު ،އޮނަރަބަލ
ދ
ނރަބަލ އަލއުސތާޛު އަޙމަ ު
ދ އަދި އޮ ަ
ރބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީ ީ
އަލއުސތާޛު އާދަމ މުޙައމަދު ޢަބދުﷲ ،އޮނަ ަ
ކރެވުނެވެ.
މުޢުތަޞިމ ޢަދުނާނ ޢައޔަނ ު
ވހިރާއޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށ  1ވަނަ އިޞލާޙު
ޤާނޫނު ނަނބަރު ( 40/2014ޤާނޫނު ނަނބަރު ( 2010/22ދި ެ
ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ގެ ދަށުނ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ ޢަދަދު ( 5ފަހެއ) ފަނޑިޔާރުނ ކަމުގައި ހަމަޖެހުނެވެ .މި
އިޞލާޙާ ގުޅިގެނ ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު އަޙމަދު ފާއިޒ ޙުސައިނއާއި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ
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އަލއުސތާޛު އަޙމަދު މުޢުތަޞިމ ޢަދުނާނ ވަކިކުރެވުނެވެ .އަދި 14ޑިސެނބަރު  2014މި ތާރީޚުގައި ،ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ
ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށ އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ ސަޢީދު ޢައޔަނކުރެވުނެވެ .މި ބަދަލަށފަހު ،ސުޕރީމ ކޯޓުގެ
މނިވަޑައިގެނނެވީ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ ސަޢީދު ،ފަނޑިޔާރު
ފަނޑިޔާރުނގެ ބެނޗގައި ހި ެ
ދﷲ ޢަރީފ ،ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައމަދު ،ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ
އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބ ު
އަލއުސތާޛު އާދަމ މުޙައމަދު ޢަބދުﷲ ،އަދި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީ އެވެ.
ދﷲ ސަޢީދުއާއި ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ
ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބ ު
އަލއުސތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައމަދު  2018ވަނަ އަހަރު ޖޫނ  20ވަނަ ދުވަހު ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުނ ވަކިކުރެވުނެވެ.
އަދި  2018ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ  06ވަނަ ދުވަހުނ ފެށިގެނ  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫނ މަހުގެ  28ވަނަ ދުވަހާ
ހަމައަށ ސުޕރީމ ކޯޓުގައި ތިއބެވީ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ ޢަރީފ ،ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު
އާދަމ މުޙައމަދު ޢަބދުﷲ އާއި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީއެވެ.
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުމހޫރިއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  147ވަނަ މާއދާގެ ދަށުނ  2018ޖޫނ  28ވީ ބުރާސފަތި ދުވަހު
ދ
ޑޔާރުގެ މަޤާމަށ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީ ީ
ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނ ި
ޢައޔަނކުރެވުނެވެ .އަދި ހަމަ މި ދުވަހު ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުމހޫރިއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  148ވަނަ މާއދާގެ (ހ) ގެ ދަށުނ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށ އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ ދީދީ އާއި އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު
ޢަބދުލ ޣަނީ މުޙައމަދު ޢައޔަނކުރެވުނެވެ .މި ބަދަލާއެކު ،ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ ބެނޗގައި ހިމެނިވަޑައިގެނނެވީ
ޛ ޢަބދުﷲ ޢަރީފ ،ފަނޑިޔާރު
އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީ ،ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާ ު
އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު އާދަމ މުޙައމަދު ޢަބދުﷲ ،ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ ދީދީ އަދި ފަނޑިޔާރު
އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބދުލޣަނީ މުޙައމަދު އެވެ.
ނ
ފހަރުމަތިނ  2019ވަނަ އަހަރު ވަ ީ
ބބުތަކާހުރެ ،ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ ބެނޗަށ ތަފާތު އެކި ަ
ތަފާތު ސަ ަ
ބަދަލުތަކެއ އައިސފައެވެ .އެގޮތުނ ޤާނޫނު ނަނބަރު ( 06/2019ޤާނޫނު ނަނބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)
މގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުނ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ ޢަދަދު ( 7ހަތެއ) ފަނޑިޔާރުނ ކަމުގައި
އަށ  3ވަނަ އިޞލާޙު ގެނައު ު
ހަމަޖެހުނެވެ .ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ބެނޗުގައި ހިމެނިވަޑައިގަނނެވި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ ދީދީ ،ސުޕރީމ
ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުނ  28އޮގަސޓު  2019ގައި ވަކިކުރެވުނެވެ .އަދި ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުމހޫރިއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 148
ހ
ބދަ ދުވަ ު
ދވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށ  2019ސެޕޓެނބަރު  04ވީ ު
ދށުނ ި
ވަނަ މާއދާގެ (ހ) ގެ ަ
އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޒމިރާލދާ ޒާހިރު އާއި އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫނ މުޙައމަދު ޢައޔަނކުރެވުނެވެ .މި ބަދަލާއެކު،
ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ ބެނޗގައި ހިމެނިވަޑައިގެނނެވީ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީ،
ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ ޢަރީފ ،ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު އާދަމ މުޙައމަދު ޢަބދުﷲ ،ފަނޑިޔާރު

ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި
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އަހަރީ ި

އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބދުލޣަނީ މުޙައމަދު ،ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑޮކޓަރ އަޒމިރާލދާ ޒާހިރު އަދި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ
އަލއުސތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫނ މުޙައމަދު އެވެ.
ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުމހޫރިއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  148ވަނަ މާއދާގެ (ހ)ގެ ދަށުނ ދިވެހިރާއ ޭ
މ
ޛ މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު ޢައޔަނކުރެވުނެވެި .
އނަރަބަލ އަލއުސތާ ު
ހ ޮ
ވ ހޯމަ ދުވަ ު
ނވެނބަރު ީ 04
ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށ ޮ 2019
ބަދަލާއެކު ،ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ ބެނޗގައި ހިމެނިވަޑައިގެނނެވީ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު
ޢަބދުﷲ ދީދީ ،ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ ޢަރީފ ،ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު އާދަމ މުޙައމަދު
މޙައމަދު ،ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑޮކޓަރ އަޒމިރާލދާ ޒާހިރު،
ޢަބދުﷲ ،ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބދުލޣަނީ ު
ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫނ މުޙައމަދު ،އަދި އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު އެވެ.
އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީއާއި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު އާދަމ މުޙައމަދު
ޢަބދުﷲ  18ނޮވެނބަރު  2019ގައި ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުނ ވަކިކުރެވުނެވެ .އަދި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ
އަލއުސތާޛު ޢަބދުލޣަނީ މުޙައމަދު  04ޑިސެނބަރު  2019ގައި ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުނ ވަނީ
ބރު  2019ގައިވަނީ ސުޕރީމ
ވަކިކުރެވިފައެވެ .މީގެއިތުރުނ ،ފަނޑިޔާރު އޮނރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ ޢަރީފ  20ނޮވެނ ަ
ކއެކު 08 ،ޑިސެނބަރު  2019އާ ހަމައަށ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ
ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުނ ރިޓަޔަރކުރައވާފައިވެއެވެ .މި ބަދަލުތަ ާ
ފަނޑިޔާރުނގެ ގޮތުގައި ތިއބެވީ ،ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޒމިރާލދާ ޒާހިރުއާއި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛާ ޢާއިޝާ
ޝުޖޫނ މުޙައމަދުއާއި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުއެވެ.
އަދި ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުމހޫރިއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  147ވަނަ މާއދާގެ ދަށުނ  2019ޑިސެނބަރު  08ވީ އާދިއތަ
ދުވަހު ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށ އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު އަޙމަދު މުޢުތަޞިމ ޢަދުނާނ ޢައޔަނކުރެވުނެވެ.
ހަމަ މި ދުވަހު ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުމހޫރިއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  148ވަނަ މާއދާގެ (ހ)ގެ ދަށުނ ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ
ލއެކު ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ
ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށ އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޙުސނުއސުޢޫދު ޢައޔަނކުރެވުނެވެ .މި ބަދަ ާ
ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނަކީ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު އަޙމަދު މުޢުތަޞިމ ޢަދުނާނ ،ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ.
ޝ ޝުޖޫނ މުޙައމަދު ،ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު މަޙާޒު
އަޒމިރާލދާ ޒާހިރު ،ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛާ ޢާއި ާ
ރ
ރ ( 6/2019ޤާނޫނު ނަނބަ ު
ޢަލީ ޒާހިރު އަދި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޙުސނުއސުޢޫދު އެވެ .ޤާނޫނު ނަނބަ ު
( 22/2010ދިވެހިރާއޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށ  3ވަނަ އިޞލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުނ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ
ފަނޑިޔާރުނގެ ޢަދަދު ( 7ހަތެއ) ފަނޑިޔާރުނ ކަމުގައި ހަމަޖެހުނުނަމަވެސ 2019 ،ވަނަ އަހަރު ނިމިދިޔައިރު ،ސުޕރީމ ކޯޓުގެ
ބވީ ( 5ފަހެއ) ފަނޑިޔާރުނނެވެ.
ފަނޑިޔާރުނގެ ބެނޗުގައި ތިއ ެ
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ސ ުޕ ރ ީމ ކ ޯ ޓ ު ގ ެ ވ ި ޝ ަނ އ ާ އ ި މ ި ޝ ަނ

ވިޝަން
ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށް ޤާނޫނުގެ ޙުކުމް
ނެގެހެއްޓުމުގައި އެންމެ މަތީ ފެންވަރު ޙާޞިލްކުރުން

ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލައި އެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް

މިޝަން

* ޢަދުލު އިންޞާފާށް ވާޞިލުވެވޭނެ މަގު ފަހިކުރުން،
* ކަމަށް ކަމޭހިތުމާއި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހިފެހެއްޓުން،
* ޤާބިލުކަމާއި ހުނަރުވެރިކަން ހަރުދަނާކުރުން،
* މިނިވަންކަމާއި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުމާއި ޚުލްޤު ރަނގަުުވުން.

ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި
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ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ ބެނޗގައި ހިމެނިވަޑައިގަނނަވާ ބޭފުޅުނ
ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު

އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު އަޙމަދު މުޢުތަޞިމ ޢަދުނާނ
އވެ.
ގ ެ
ޑޔާރު ކަމު ަ
ޖގެ އުއތަމަ ފަނ ި
ހރާއ ޭ
 08ޑިސެނބަރު  2019އިނ ފެށިގެނ ހުނނެވީ ދިވެ ި
ޔރު ކަނ
ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑި ާ
ހރާއ ޭ
 15އޮގަސޓ  2010އިނ ފެށިގެނ  14ޑިސެނބަރު  2014އަށ ދިވެ ި
ވއެވެ.
އ ެ
ކުރައވާފަ ި

ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ

އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޒމިރާލދާ ޒާހިރު

އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫނ މުޙައމަދު

ޖގެ
ހރާއ ޭ
 04ސެޕޓެނބަރު  2019އިނ ފެށިގެނ ހުނނެވީ ދިވެ ި

 04ސެޕޓެނބަރު  2019އިނ ފެށިގެނ ހުނނެވީ

ގއެވެ.
މ ަ
ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަ ު

އވެ.
ގ ެ
ޔރު ކަމު ަ
ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑި ާ
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި

އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޙުސނުއސުޢޫދު

ޖގެ
ހރާއ ޭ
 04ނޮވެނބަރު  2019އިނ ފެށިގެނ ހުނނެވީ ދިވެ ި

 08ޑިސެނބަރު  2019އިނ ފެށިގެނ ހުނނެވީ

ގއެވެ.
މ ަ
ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަ ު

އވެ.
ގ ެ
ޔރު ކަމު ަ
ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑި ާ
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި
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 2019ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ ބެނޗގައި ހިމެނިވަޑައިގެނނެވި ބޭފުޅުނ
ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު
އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީ
އވެ.
އވެ ެ
ފ ި
ތމަ ފަނޑިޔާރު ކަނ ކުރައވާ ަ
ޖގެ އުއ ަ
 28ޖޫނ  2018އިނ  18ނޮވެމބަރ  2019އަށ ދިވެހިރާއ ޭ
އވެ.
ވ ެ
ފއި ެ
ޔރުކަނ ކުރައވާ ަ
 10އޯގަސޓ  2010އިނ  27ޖޫނ  2018އަށ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑި ާ

ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު

އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ ޢަރީފ
އވެ.
އވެ ެ
 18ސެޕޓެމބަރ  2008އިނ  20ނޮވެމބަރ  2019އަށ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަނ ކުރައވާފަ ި

އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު އާދަމ މުޙައމަދު ޢަބދުﷲ
އވެ.
އވެ ެ
ފ ި
 10އޮގަސޓ  2010އިނ  18ނޮވެމބަރ  2019އަށ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަނ ކުރައވާ ަ

އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ ދީދީ
އވެ.
ވ ެ
ފއި ެ
ޔރުކަނ ކުރައވާ ަ
 28ޖޫނ  2018އިނ  28އޮގަސޓު  2019އަށ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑި ާ

އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބދުލޣަނީ މުޙައމަދު
އވެ.
ވ ެ
ފއި ެ
ޔރުކަނ ކުރައވާ ަ
 28ޖޫނ  2018އިނ  04ޑިސެމބަރ  2019އަށ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑި ާ

ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި
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މެނޭޖމަނޓ ރޭވިފައިވާގޮތ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ އިދާރީ އެނމެހައި އިނތިޒާމތައ ހަމަޖެއސުމަށޓަކައި ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލގެ މަޤާމަށ މުވައޒަފަކު
ހަމަޖައސާފައިވުމާއެކު ،އިދާރީ އިސ މުވައޒަފުގެ މަސއޫލިއޔަތު ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ ޖުޑިޝަލ އެޑމިނިސޓރޭޝަނުނ ޙަވާލު ކުރައވާފައިވަނީ
ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ އާއެވެ .ދިވެހިރާއޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނާއި ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާނކުރާ ރަޖިސޓރަރގެ މަސއޫލިއޔަތު
އަދާކުރުމުގެ އިތުރުނ ލީގަލ އެނޑ ކޯޓު ސަރވިސަސ ޑިވިޜަނުގެ އިސ މުވައޒަފުގެ ޙައިޘިއޔަތުނ އަދާކުރަނޖެހޭ އެނމެހައި ޒިނމާތައ
އަދާކުރާނީ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ރަޖިސޓރަރ އެވެ.
ޤާނޫނު ނަނބަރު ( 10/2008ޖުޑީޝަލ ސަރވިސ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށ ގެނެވުނު  2ވަނަ އިޞލާޙާ ގުޅިގެނ އިދާރީ އިސ
މުވައޒަފުގެ މަސއޫލިއޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތ ރިޕޯޓ ކުރަނޖެހޭނީ ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ ޖުޑިޝަލ އެޑމިނިސޓރޭޝަނަށެވެ .ރަޖިސޓރަރ ގެ
މަސއޫލިއޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތ ރިޕޯޓ ކުރަނޖެހޭނީ ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރަށެވެ.
ސީނިއަރ މެނޭޖމަނޓ ޓީމގައި ހިމެނިވަޑައިގަނނަވާ ބޭފުޅުނ
 2019ވަނަ އަހަރުގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖމަނޓގައި ތިއބެވީ ތިރީގައިމިވާ ބޭފުޅުނނެވެ.
 .1ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒ
 .2އެސޯސިއޭޓ ލީގަލ ކައުނސެލ އަލއުސތާޛާ ފާޠިމަތު ޔުމނާ (ރަޖިސޓރަރގެ މަސއޫލިއޔަތާ ޙަވާލުވެހުރި)
 .3ޑިރެކޓަރ އަލފާޟިލާ ޢާތިކާ އިބރާހީމ  -ޕރޮޓޮކޯލ ޑިވިޜަނ
 .4ޑިރެކޓަރ އަލފާޟިލ އަޙމަދު ޝާއިނ ޙަލީމ  -އައި.ޓީ ސެކޝަނ
 .5އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ އަލފާޟިލާ އާސިޔަތު އިބރާހީމ  -ބަޖެޓ ސެކޝަނ
 .6އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ ޝަފީޤ -ޕރޮކިއުމަނޓ އެނޑ ލޮޖިސޓިކަލ ސަޕޯރޓ
 .7އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ އަލފާޟިލ އަޙމަދު މަޢުރޫފ  -ހިއުމަނ ރިސޯސ މެނޭޖމަނޓ
ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގައި ހިމެނިވަޑައިގަނވާ ބޭފުޅުނ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ އެކިއެކި ޑިވިޜަނތަކާއި ސެކޝަނތަކާއި ޔުނިޓތަކުގެ މަސައކަތ އެނމެ އެދެވޭ ގޮތެއގައި ޤާނޫނާއި
ޤަވާޢިދާއި އަދި ކޯޓުނ ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކާ އެއގޮތވާ ގޮގުތެމަތީނ ކުރިއަށ ގެނދިއުމަށޓަކައި އެ ޑިވިޜަނތަކާއި ސެކޝަނތަކާއި
ޔުނިޓތަކުނ ކުރަނ ކަނޑައަޅާ ބޮޑެތި މަސައކަތތައ ކުރާނީ އެކަމަށ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮމިޓީއާ މަޝވަރާކުރެވި ކޮމިޓީއިނ ނިނމާ ގޮތެއގެ
މަތިނނެވެ .މިގޮތުނ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ.
 .1އިނސާނީ ވަސީލަތތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ
 .1ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒ
 .2އެސޯސިއެޓ ލީގަލ ކައުނސެލ އަލއުސތާޛާ ފާޠިމަތު ޔުމނާ (ރަޖިސޓރަރގެ މަސއޫލިއޔަތާ ޙަވާލުވެހުރި)
 .3ޑިރެކޓަރ އަލފާޟިލާ ޢާތިކާ އިބރާހީމ  -ޕރޮޓޮކޯލ ޑިވިޜަނ
 .4ޑިރެކޓަރ އަލފާޟިލ އަޙމަދު ޝާއިނ ޙަލީމ  -އައި.ޓީ ސެކޝަނ
ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
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 .5އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ ޝަފީޤ  -ޕރޮކިއުމަނޓ އެނޑ ލޮޖިސޓިކަލ ސަޕޯރޓ
 .6އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ އަލފާޟިލ އަޙމަދު މަޢުރޫފ  -ހިއުމަނ ރިސޯސ މެނޭޖމަނޓ
 .2ބިޑ ކޮމިޓީ
 .1ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒ
 .2އެސޯސިއޭޓ ލީގަލ ކައުނސެލ އަލއުސތާޛާ ފާޠިމަތު ޔުމނާ (ރަޖިސޓރަރގެ މަސއޫލިއޔަތާ ޙަވާލުވެހުރި)
 .3ޑިރެކޓަރ އަލފާޟިލާ ޢާތިކާ އިބރާހީމ  -ޕރޮޓޮކޯލ ޑިވިޜަނ
 .4ޑިރެކޓަރ އަލފާޟިލ އަޙމަދު ޝާއިނ ޙަލީމ  -އައި.ޓީ ސެކޝަނ
 .5އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ އަލފާޟިލާ އާސިޔަތު އިބރާހީމ  -ބަޖެޓ ސެކޝަނ
 .6އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ އަލފާޟިލ އަޙމަދު މަޢުރޫފ  -ހިއުމަނ ރިސޯސ މެނޭޖމަނޓ
 .3ފައިސާއާ ބެހޭ ކޮމިޓީ
 .1ލީގަލ އޮފިސަރ ރަޢުފާ ޙައިދަރު  -ލީގަލ ސެކޝަނ
 .2އެސިސޓަނޓ ކޮމޕިއުޓަރ ޓެކނީޝަނ އަލފާޟިލ ޢަބދުﷲ ޢާޡިމ  -އައި.ޓީ ސެކޝަނ
 .3އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ އަލފާޟިލ އަޙމަދު އަނވަރު  -ހިއުމަނ ރިސޯސ މެނޭޖމަނޓ
 .4އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ އަލފާޟިލާ އާމިނަތު އިޠުމީނާ  -ހިއުމަނ ރިސޯސ މެނޭޖމަނޓ
 .5އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ އަލފާޟިލ އައިރިޝ ނަސީމ  -ބަޖެޓ ސެކޝަނ
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ސުޕރީމ ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތިނ ބާރުގެ ތެރެއިނ ޢަދުލު އިނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ އެނމެ އިސފަރާތަކީ ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
ކަމަށ ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުމހޫރިއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  141ވަނަ މާއދާގެ (ށ) ގައި ސާފުބަހުނ ކަނޑައަޅައި ބަޔާނކޮށފައިވާއިރު،
ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓު ހިނގަމުނދާނީ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުނ ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކާ އެއގޮތވާ ގޮތުގެމަތީނކަނ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުމހޫރިއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުނ ރަނގަޅަށ އެނގެނ އޮތުމާއެކު ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ޢަދުލު
އިނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ އެނމެ އިސފަރާތުގެ ޙައިޘިއޔަތުނ ސުޕރީމ ކޯޓުނ އަދާކުރަނޖެހޭ މަސއޫލިއޔަތުތައ ދިވެހިރާއޖޭގެ
ޖުމހޫރިއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއގޮތވާ ގޮތުގެމަތިނ އެނމެ އެކަށީގެނވާ ގޮތެއގައި އަދާކުރުމަށ އެހީތެރިވެދޭފަދަ އިދާރީ އޮނިގަނޑެއ
އެކަށައަޅައި ޢަދުލު އިނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ފަރާތުނ ފޯރުކޮށދޭނޖެހޭ ޚިދުމަތތައ ހަލުވިކަމާއެކު ފޯރުކޮށދެވޭނެ ނިޒާމެއ ޤާއިމުކުރުމަކީ
މުހިނމު ކަމެއކަމަށވާތީ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށ ބަދަލުގެނެސ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ
މަޖިލީހުނ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއގޮތވާ ގޮތުގެމަތިނ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ މަސައކަތ ކުރިއަށ ގެނދިއުމަށ ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުގެ
އިއތިފާޤުނ ވަނީ ނިނމަވާފައެވެ.
މިގޮތުގެ މަތީނ  2011ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ  16ވީ ބުދަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ޤަރާރަކުނ،
ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ހިނގުނ ބަދަލުކޮށ ،އައު އޮނިގަނޑެއގެ ދަށުނ ސުޕރީމ ކޯޓު ހިނގަނ ފެށުނެވެ .މި އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމުގައި ދުނިޔޭގެ
ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ސުޕރީމ ކޯޓުތަކުގެ އޮނިގަނޑުތަކަށާއި ،ސުޕރީމ ކޯޓުގެ މައިގަނޑު މަސއޫލިއޔަތުތަކަށ ރިޔާޢަތކޮށފައިވާނެއެވެ.
މިގޮތުނ އެކުލަވާލެވުނު އޮނިގަނޑުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއގައި އެކުލެވުނީ  2ބަޔަކަށެވެ .އެއީ ކޯޓުގެ ޝަރުޢީ ޤާނޫނީ ބަޔާއި އިދާރީ ބައެވެ.
މިގޮތުނ މައިގަނޑު ގޮތެއގައި ކޯޓުގެ އިދާރީ ބައިނ ބަލަހައޓާ ބައި ކޯޕަރޭޓ މެނޭޖމަނޓ ސާރވިސަސ ޑިވިޜަނާއި ،ޕރޮޓޮކޯލ ޑިވިޜަނުގެ
މައޗަށ ބެހުނެވެ.
އިދާރީގޮތުނ ފަނޑިޔާރުނގެ މަސައކަތތައ ހަރުދަނާ ގޮތަކަށ ކުރިއަށ ގެނދިއުމުގެ މަޤުސަދުގައި ސުޕރީމ ކޯޓުގެ އިދާރީ
އޮނިގަނޑަށ "ޝަރުޢީ ޑިވިޜަނ" މިނަމުގައި ޑިވިޜަނެއ އިތުރުކޮށ ،ސުޕރީމ ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު  2019ނޮވެނބަރު މަހުގެތެރޭގައި
އަލުނ މުރާޖަޢާކުރެވުނެވެ .އަދި ޤާނޫނު ނަނބަރު ( 10/2008ޖުޑީޝަލ ސަރވިސ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށ ގެނެވުނު  2ވަނަ އިސލާހަށ
އިތުރުކުރެވުނު  21-1ވަނަ މާއދާގެ (ރ)ގެ  1ވަނަ ނަނބަރުގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ ޢަދުލު އިނސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ
އެނމެހައި ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމަކީ ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ ޖުޑީޝަލ އެޑމިނިސޓރޭޝަނުގެ މަސއޫލިއޔަތެއކަމުގައި
ބަޔާނކޮށފައިވާތީ ،ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ ޖުޑީޝަލ އެޑމިނިސޓރޭޝަނަށ ހުށަހެޅި 01 ،ޑިސެނބަރު  2019ގައި ފާސކުރެވި އެ އޮނިގަނޑަށ
ޢަމަލުކުރަނ ފެށިފައިވެއެވެ.
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ކޯޕަރޭޓ މެނޭޖމަނޓ ސަރވިސަސ ޑިވިޜަނ
ކޯޕަރޭޓ މެނޭޖމަނޓ ސަރވިސަސ ޑިވިޜަނގެ މަސައކަތަކީ ކަމާބެހޭގޮތުނ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ސުޕރީމ ކޯޓުގެ
ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުނ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއގެމަތިނ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ މުވައޒަފުނނާބެހޭ ކަނތައތަކާއި ،ސުޕރީމ ކޯޓުގެ
މަސައކަތތައ ރޭވުމާބެހޭ ކަނތައތަކާއި ،ސުޕރީމ ކޯޓުގެ މަސައކަތތައ ހިނގުމުގައި އޮނނަނޖެހޭ ގުޅުނތަކާއި ،ސުޕރީމ ކޯޓުނ ދޭ
ޚިދުމަތތަކާބެހޭ ކަނތައތައ ބެލެހެއޓުމާއި ،ސުޕރީމ ކޯޓުނ ތައޔާރުކުރަނޖެހޭ ޚަބަރު ތައޔާރުކުރުމާއި ،އެކިއެކި މުނާސަބާތަކުގައި އުއތަމަ
ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުނ ދައކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކާއި ،ޚިޠާބުތަކާއި އުއތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުނ ރާއޖެއާއި ރާއޖެއިނ ބޭރުގައި ދެއވާ
ބަސތީ ގަތުނތައ ތައޔާރުކުރުމެވެ .އަދި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުނ ޝާއިޢުކުރާ އެކި ލިޔުނތައ ކަމާބެހޭ ފަރާތތަކުގެ އިރުޝާދާއެކު
ތައޔާރުކޮށ ޝާއިޢުކުރުމެވެ .

 .1ހިއުމަނ ރިސޯސ މެނޭޖމަނޓ
ހިއުމަނ ރިސޯސ މެނޭޖމަނޓގެ މަސައކަތަކީ ،ކޯޓުގެ މުވައޒަފުނނާބެހޭ އެނމެހައި ކަނތައތައ ބެލެހެއޓުމާއި ،ކޯޓުގެ
މުވައޒަފުނގެ ޕެނޝަނ ފަދަ ކަނތައތައ ބެލެހެއޓުމާއި ،މަޤާމުތަކަށ މީހުނ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލާ އެއގޮތވާ ގޮތުގެމަތީނ މަޤާމުތަކަށ
މީހުނ ވެއދުމާއި ،މުވައޒަފުނނާމެދު އަޅަނޖެހޭ އިޞލާޙީ ފިޔަވަޅުތައ ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުނ ކަނޑައަޅާ އުޞޫލާ އެއގޮތަށ އެޅުމާއި،
މުވައޒަފުނގެ މަސައކަތުގެ ފެނވަރު ވަޒަނކުރުމާއި ،ކޯޓުގެ ދުވަހު ޔައުމިއޔާ ތައޔާރުކޮށ ބެލެހެއޓުމާއި އަދި ކޮނމެ އަހަރެއގެ އަހަރީ
ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމެވެ.
އަދި މީގެ އިތުރުނ ކޯޓުގެ މުވައޒަފުނނަށ ބޭނުނވާ ތަމރީނުތައ ދެނެގަނެ އަދި އެފަދަ ތަމރީނުތައ ކޯޓުގެ މުވައޒަފުނނަށ
ހޯދައިދީ ،މުވައޒަފުނނަކީ އެމީހުނނާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައކަތތައ އެނމެ އެދެވޭ ގޮތެއގައި ކުރެވޭ ޤާބިލު ބައެއކަމުގައި ހެދުމަށ
މަސައކަތކުރުނވެސ ހިއުމަނ ރިސޯސ މެނޭޖމަނޓގެ މަސައކަތތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

 .2ބަޖެޓ
ބަޖެޓ ސެކޝަނުގެ މަސައކަތަކީ ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ބަޖެޓުނ ކުރާ އެނމެހައި ޚަރަދުތައ ޤަވާޢިދާ އެއގޮތވާ
ގޮތުގެމަތީނ ކުރުމާއި ،ކޯޓުގެ އެކައުނޓތައ ބެލެހެއޓުމާއި ،ކޮނމެ އަހަރެއ ނިމުމުނ އަނނަނ އޮތ އަހަރަށ ލަފާކުރާ ބަޖެޓ ކޯޓުގެ
އިސވެރިނގެ ލަފާގެ މަތީނ އެކުލަވާލައި ކަމާބެހޭ ފަރާތތަކަށ ހުށަހެޅުމެވެ.

 .3ޕރޮޕަޓީ މެނޭޖމަނޓ އެނޑ ލޮޖިސޓިކަލ ސަޕޯޓ
ޕރޮޕަޓީ މެނޭޖމަނޓ އެނޑ ލޮޖިސޓިކަލ ސަޕޯޓ ސެކޝަނގެ މަސައކަތަކީ ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ މުދަލާއި ،ޢިމާރާތ
ރަނގަޅު ފެނވަރެއގައި ބެލެހެއޓުމާއި ،މަރާމާތުކުރަނޖެހޭ ތަނތަނ މަރާމާތުކުރުމާއި ،ސުޕރީމ ކޯޓަށ ހޯދަނޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކަނތައތައ
ކުރުމާއި ،ހައުސކީޕިނގެ ކަނތައތައ ކުރުމެވެ .މީގެ އިތުރުނ ކޯޓުގެ މުވައޒަފުނގެ މަސައކަތަށ ބޭނުނވާ ސޓޭޝަނަރީޒއާއި އެހެނިހެނ
ފަސޭހަތައ ފޯރުކޮށދިނުމަކީވެސ މިސެކޝަނުގެ މަސައކަތެވެ.

ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި

17

ރޕޯޓު 2019
އަހަރީ ި

 .4އައި.ޓީ
އައި.ޓީ ޔުނިޓގެ މަސައކަތަކީ ކޯޓަށާއި ކޯޓުގެ މުވައޒަފުނނަށ ބޭނުނވާ އައި.ޓީގެ ޚިދުމަތތައ ފޯރުކޮށދިނުމާއި ،ކޯޓުގެ ސަރވަރ
އަދި ނެޓވޯކިނގެ ކަނތައތައ ބެލެހެއޓުމާއި ،ކޯޓުގެ ވެބސައިޓު ހަދާ ބެލެހެއޓުމެވެ.

މީޑީއާ އެނޑ ޕަބލިކޭޝަނ ސާރވިސަސ ޑިވިޜަނ
މީޑިއާ އެނޑ ޕަބލިކޭޝަނ ސަރވިސަސ ޑިވިޜަނަކީ ޝަރުޢީދާއިރާގެ ތަޞައވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި ސުޕރީމ ކޯޓުނ ކަނޑައަޅާ
އުޞޫލުތަކާއެއގޮތަށ ތަފާތު އެކި ވަޞީލަތތައ ބޭނުނކޮށގެނ ޢާއމު ރައޔިތުނނާއި ޝަރުޢިދާއިރާގެ ސޓޭކ ހޯލޑަރުނނަށ ސުޕރީމ ކޯޓާއި
ޝަރުޢީދާއިރާއާ ބެހޭ ޞައޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށ ދިނުމުގެ ގޮތުނ ކުރަނޖެހޭ އެނމެހައި މަސައކަތތައ ކުރުމަށ އުފައދާފައިވާ ޑިވިޜަނެކެވެ.

 .1ސޓރެޓެޖިކ ކޮމިއުނިކޭޝަނސ
ސޓރެޓެޖިކ ކޮމިއުނިކޭޝަނސ ޔުނިޓުގެ މަސައކަތަކީ ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓާއި ޖުޑީޝަރީގެ ތަސައވުރު ރަނގަޅުކުރުމަށ
ޝަރުޢީދާއިރާއާއި ބެހޭ ޞައޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށދިނުމަށ ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުގެ
ލަފާގެ މަތިނ އެކުލަވާލަނޖެހޭ ސިޔާސަތުތައ އެކުލަވާލުމާއި ތަނފީޒުކުރުމެވެ.

 .2ޕރެސ އެނޑ ޕަބލިކޭޝަނ
ޕރެސ އެނޑ ޕަބލިކޭޝަނ ޔުނިޓުގެ މަސައކަތަކީ ކޯޓުނ ތައޔާރުކުރަނޖެހޭ ޚަބަރު ތައޔާރުކުރުމާއި އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި
އުއތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުނ ދައކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކާއި ދެއވާ ބަސދީ ގަތުނތައ ތައޔާރުކޮށ ކޯޓުނ ޝާޢިއުކުރާ އެކި ލިޔުނތައ
ކަމާބެހޭ ފަރާތތަކުގެ އިރުޝާދާއިއެކު ތައޔާރުކޮށ ޝާޢިއުކުރުމެވެ.

ޕރޮޓޮކޯލ ޑިވިޜަނ
ޕރޮޓޮކޯލ ޑިވިޜަނަކީ ،އުއތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުނގެ އެޕޮއިނޓމަނޓުތަކާބެހޭ ކަނތައތަކާއި އުއތަމަ ފަނޑިޔާރާއި
ފަނޑިޔާރުނގެ ދަތުރުފުޅުތަކާބެހޭ ކަނތައތަކާއި އުއތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުނ ބާއވަވާ ބައދަލުވުނތަކާއި ،އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ
ފަނޑިޔާރުނ ބައިވެރިވެވަޑައިގަނނަވާ ޖަލސާތަކާއި ރަސމިއޔާތުތަކާ ގުޅޭގޮތުނ ސުޕރީމ ކޯޓުނ ކުރައވަނޖެހޭ ކަނތައތަކާއި ،އުއތަމަ
ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުނގެ ސެކރެޓޭރިއޭޓ މަސައކަތާއި ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީއާބެހޭ އެނމެހައި ކަނކަނ ކުރުމަށ އުފައދާފައިވާ
ޑިވިޜަނެކެވެ.
އަދި މީގެއިތުރުނ ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުގެ އެނމެހައި ކަނތައތައ ހަރުދަނާކޮށ ވިލަރެސކުރުމަށާއި ،ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުނ
ނިނމަވާ ކަނތައތައ ތަނފީޛުކުރެވެމުނދާ ގޮތާއި މިނވަރު ބަލަމުނ ގެނދިއުމަށާއި ،ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކަށ ބޭނުނވާ ފަނނީ
އަދި ސެކރެޓޭރިއޭޓގެ ޚިދުމަތ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުވައިދިނުމާއި ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުނ ކަނޑައަޅާ އުޞޫލާ އެއގޮތވާ
ގޮތުގެމަތިނ ،ބައިނަލއަޤވާމީ ދާއިރާގައި ބޭރުގެ އެކިޤައުމުތަކާއި ބައިނަލއަޤވާމީ ޖަމާޢަތތަކުގެ އެހީ ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމާއި
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ބޭރުޤައުމުތަކުގެ ޖުޑީޝަރީތަކާއި ބައިނަލއަޤވާމީ ޖަމާޢަތތަކާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުޑީޝަރީއާ ދެމެދު ގުޅުނ ބަދަހިކޮށ އެއބާރުލުނ
އިތުރުކުރުމަށޓަކައި ކުރަނޖެހޭ ކަނތައތައ ކުރުމެވެ.

 .1ބިއުރޯ
ބިއުރޯގެ މައިގަނޑު މަސައކަތތަކަކީ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުނގެ އެޕޮއިނޓމަނޓތަކާ ބެހޭ އެނމެހައި ކަނތައތައ
ބެލެހެއޓުމާއި ،އުއތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުނ ރާއޖެއާއި ރާއޖޭނބޭރަށ ކުރައވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ޕރޮޓޮކޯލއާބެހޭ އެނމެހައި އިނތިޒާމތައ
ހަމަޖެއސުމާއި ،އުއތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުނ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަނނަވާ ޖަލސާތަކާއި ރަސމިއޔާތުތަކާ ގުޅޭ އެނމެހާ ކަނކަނ
އިނތިޒާމކޮށ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުނނަށ ބޭނުނވާ ސެކރެޓޭރިއަލ ޚިދުމަތ ފޯރުކޮށދިނުމެވެ.

 .2ސެކިއުރިޓީ
ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓުގެ މަސައކަތަކީ ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީއާބެހޭ އެނމެހައި ކަނތައތައ ބެލެހެއޓުމާއި ،ކޯޓު ހުޅުވާ ލެއޕުމުގެ އިނތިޒާމ
ހަޖެއސުނ އަދި ކޯޓުގެ އިމާރާތާއި ގޯތިތެރެ އަކީ ފަނޑިޔާރުނނާއި މުވައޒަފުނނަށ ރައކާތެރި ތަނެއކަނ ކަށަވަރު ކުރުމަށޓަކައި ކުރަނޖެހޭ
ކަނތައތައ ކުރުމެވެ.

 .3ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުގެ ސެކރެޓޭރިއޭޓ
ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުގެ ސެކރެޓޭރިއެޓގެ މައިގަނޑު މަސައކަތަކީ ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހަށ ހުށަހެޅޭ ކަނކަނ އެޖެނޑާކޮށ
ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުގެ ނިނމުނތައ ޔައުމިއޔާކޮށ އަނގަނޖެހޭ ފަރާތތަކަށ އެނގުނ އަދި ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކަށ ބޭނުނވާ
ފަނނީ އަދި ސެކރެޓޭރިއަލ ޚިދުމަތ ފޯރުކޮށދިނުމެވެ.

 .4އިނޓަރނޭޝަނަލ ކޯޕަރޭޝަނ
ތގެ މަތިނ
ލ އެއގޮތވާގޮ ު
ޑއަޅާ އުޞޫ ާ
ޑޔާރުނގެ މަޖިލީހުނ ކަނ ަ
ގ މަސައކަތަކީ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނ ި
ޓ ެ
ރޝަނ ޔުނި ު
ނޝަނަލ ކޯޕަ ޭ
އިނޓަރ ޭ
އ
ކ ި
ޝރީތަ ާ
އމުތަކުގެ ޖުޑީ ަ
ގ ު
ބރު ަ
މއި ޭ
ބދަލުކުރު ާ
ތ ަ
އ މަޢުލޫމާ ު
ދމާ ި
އހީހޯ ު
ކގެ ެ
ޖމާޢަތތަ ު
ވމީ ަ
ބއިނަލއަޤ ާ
ކއި ަ
ޤއުމުތަ ާ
ރގެ ަ
ބ ު
ގއި ޭ
ރ ަ
ދއި ާ
ވމީ ާ
ބައިނަލއަޤ ާ
ރމެވެ.
ރމަށޓަކައި ކުރަނޖެހޭ ކަނތައތައ ކު ު
ތރުކު ު
ބރުލުނ އި ު
ބދަހިކޮށ އެއ ާ
ގޅުނ ަ
މދު ު
ރއާ ެ
ޖޑީޝަ ީ
ވހިރާއޖޭގެ ު
ވމީ ޖަމާޢަތތަކާ ދި ެ
ބައިނަލއަޤ ާ
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ޝަރުޢީ ޑިވިޜަނ
ޝަރުޢީ ޑިވިޜަނުގެ މަޤޞަދަކީ ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓަށ ހުށަހެޅޭ މައސަލަތައ އަވަސކަމާއެކު ހަރުދަނާ އުސޫލެއގެ
ތެރެއިނ ކުރިއަށ ގެނދިއުމަށ ފަނޑިޔާރުނނަށ ބޭނުނވާ އެނމެހައި އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށ ދިނުމެވެ.

 .1ޝަރުޢީ ސެކޝަނ

B1

ޝަރުޢީ ސެކޝަނ  B1އަކީ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު ބައލަވާ މައސަލަތަކާ ގުޅިގެނ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާ އުޞޫލުތަކާ
އެއގޮތވާ ގޮތުގެ މަތީނ ،ޝަރީޢަތތައ ހިނގުމަށ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރަށ ބޭނުނވާ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށ ދިނުމާއި ،އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު
ބައލަވާ މައސަލަތަކާ ގުޅިގެނ ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާ ގުޅޭ އިދާރީ މަސައކަތާއި ،އަދި މައސަލަތައ ތާވަލކުރުމަށ ކޯޓ ސަރވިސަސ
ޑިވިޜަނުގައި ދަނނަވައި ހަމަޖައސަވަނޖެހޭ އިދާރީ އިނތިޒާމުތަކާއި މި ނޫނަސ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު ބައލަވާ މައސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތތަކާ
ގުޅޭ އެހެނިހެނ ކަނތައތައ ހަމަޖެއސުމުގެ މަސައކަތކުރާ ސެކޝަނެވެ.
އ
މީގެ އިތުރުނ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިނ ނިނމަވަނޖެހޭ އެނމެހައި ކަނތައތަކުގެ އިނތިޒާމުތައ ހަމަޖެއސުމާ ި
އުއތަމަ ފަނޑިޔާރަށ ބޭނުނވެލައވާ ސެކރެޓޭރިލ ޚިދުމަތތައވެސ ފޯރުކޮށދޭނީ މި ސެކޝަނުނނެވެ.

 .2ޝަރުޢީ ސެކޝަނ

B7 - B2

ޝަރުޢީ ސެކޝަނތަކަކީ ކޯޓަށ ހުށަހެޅޭ މައސަލަތަކުގެ ތެރެއިނ އެ ސެކޝަނެއގެ ފަނޑިޔާރަކު ބައލަވާ މައސަލަތަކާ ގުޅިގެނ،
ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާ އުޞޫލުތަކާ އެއގޮތވާ ގޮތުގެ މަތީނ ،ޝަރީޢަތތައ ހިނގުމަށ ފަނޑިޔާރަށ ބޭނުނވާ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށ
ދިނުމާއި ،ފަނޑިޔާރު ރިޔާސަތު ބަލަހައޓަވާ މައސަލަތަކާ ގުޅިގެނ ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާ ގުޅޭ އިދާރީ މަސައކަތާއި ،އަދި މައސަލަތައ
ތާވަލކުރުމަށ ކޯޓ ސަރވިސަސ ޑިވިޜަނުގައި ދަނނަވައި ހަމަޖައސަވަނޖެހޭ އިދާރީ އިނތިޒާމުތައ ހަމަޖެއސުމުގެ މަސައކަތކުރާ
ސެކޝަނތަކެވެ .މިނޫނަސ ޝަރީޢަތތަކާ ގުޅޭ އެހެނިހެނ ކަނތައތަކާއި ފަނޑިޔާރަށ ބޭނުނވެލައވާ ސެކރެޓޭރިލ ޚިދުމަތތައވެސ
ފޯރުކޮށދޭނީ މި ސެކޝަނުނނެވެ.
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ލ ީ ގ ަލ އ ެނ ޑ ކ ޯ ޓ ު ސ ަރ ވ ި ސ ަސ ޑ ި ވ ި ޜ ަނ
ލީގަލ އެނޑ ކޯޓު ސަރވިސަސ ޑިވިޜަނގެ މަސައކަތަކީ ،ކޯޓަށ ހުށަހެޅޭ މައސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތ ހިނގުމާއި ޝަރީޢަތތައ
ބޭއވުމުގައި ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުނ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއގެމަތީނ ،ފަނޑިޔާރުނނަށ ބޭނުނވާ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުމާއި ،މައސަލަތައ
ބަލައިގަތުމުގައާއި މައސަލަތައ ހިނގުމުގައި ޢަމަލުކުރަނޖެހޭ އިޖުރާއީ ކަނތައތައ ހިނގައި ބެލެހެއޓުމާއި އަދި ކޯޓަށ ބޭނުނވާ ޤާނޫނީ
ލިޔެކިޔުނތައ ތަރުޖަމާކުރުމާއި ،ކޯޓުގެ މަސައކަތާ ގުޅިގެނ ހޭލުނތެރިކަނ އިތުރުކުރުމަށ ކުރަނޖެހޭ އެނމެހައި ކަނތައތައ ކުރުމާއި ،ކޯޓުނ
ކުރަނޖެހޭ ދިރާސާތައ ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ މަތީނކުރުމެވެ.

 .1ރަޖިސޓރީ އެނޑ ކޭސ މެނޭޖމަނޓ ސެކޝަނ
 .1.1ރަޖިސޓރީ
މި ޔުނިޓުގެ މައިގަޑު މަސައކަތަކީ ސުޕރީމ ކޯޓަށ ހުށަހެޅޭ މައސަލަތަކާއި ލިޔެކިޔުނތައ ބަލައިގަތުމާއި ސުޕރީމ ކޯޓަށ
ހުށަހެޅޭ މައސަލަތަކާއި ލިޔެކިޔުނތައ ހުށަހެޅިފައިވަނީ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ޤަވާއިދާއެއގޮތަށތޯ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުނ ކުރަނޖެހޭ
އިދާރީ މަސައކަތތައ ކުރުމާއި ސުޕރީމ ކޯޓުގެ މައސަލަތަކުގެ ރަޖިސޓރީ ބެލެހެއޓުމުގެ މަސައކަތ ކުރުމެވެ.
 .1.2ބެއިލީފ ސަރވިސަސ
ބެއިލީފ ސަރވިސަސ ޔުނިޓުގެ މައިގަޑު މަސައކަތަކީ ކޯޓުގައި ހިނގޭ ޝަރީޢަތތަކާއި އިބތިދާއީ އަޑުއެހުނތައ ބޭއވުމަށ
ސލަ ހިނގުމަށ ބޭނުނވާނޭ ހުރިހާ އިނތިޒާމ ތަކެއ
ހަމަޖައސަނޖެހޭ އެނމެހައި އިނތިޒާމުތައ ހަމަޖެއސުމާއި މައ ަ
ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ ބެލުމާއި މައސަލަތަކާއި ގުޅިގެނ ހާޟިރު ކުރަނޖެހޭ މީހުނގެ އެނމެހާ ކަނތައތައ ބެލެހެއޓުމާއި ޝަރީޢަތ
ހިނގުމައޓަކައި ހާޟިރުކުރަނޖެހޭ މީހުނ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށ ވެއދުމާއި ޝަރީޢަތ ފެށުމުގެ ކުރިނ އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސ
ހިނގަމުނދާ ވަގުތު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ އެނމެހައި ކަނތައތައ ޤަވާޢިދާ އެއގޮތަށ ބެލެހެއޓުމެވެ.
 .1.3ޑިޖިޓަލ ރެކޯޑިނގ ޓރާނސކރިޕޓ އެނޑ ޓައިޕިނގ ސަރވިސަސ
މި ޔުނިޓުގެ މައިގަނޑު މަސައކަތަކީ ކޯޓުގައި ބޭއވޭ ޝަރީޢަތތަކުގެ ބަޔާނތައ ލިޔުމާއި މައސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތތައ ލައވާ
ބަޔާނތަކުގައި ސޮއިކުރުވުމާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސ ތަކުގެ ރިކޯޑިނގތައ ރައކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއޓޭނެ އިނތިޒާމުތައ
ހަމަޖެއސުމެވެ.
 .1.4ޓރާނސލޭޝަނ ފެސިލިޓީސ
މި ޔުނިޓުގެ މައިގަޑު މަސައކަތަކީ ކޯޓަށ ހުށަހެޅޭ މައސަލަތަކާއި ގުޅިގެނ ތަރުޖަމާނުނ ހަމަޖައސަނޖެހޭ ޙާލަތތަކުގައި
ފެސޭހަކަމާއެކު އެ އިނތިޒާމުތައ ހަމަޖެއސުމަށޓަކައި ސުޕރީމ ކޯޓުގައި ރަޖިސޓރީ ކުރެވިފައިވާ ތަރުޖަމާނުނގެ ދަފތަރެއ
އެކުލަވާލުމާއި މައސަލަތަކާއި ގުޅިގެނ ތަރުޖަމާނުނ ހަމަޖެއސުމުގެ އެނމެހައި އިނތިޒާމުތައ ހަމަޖެއސުމާއި ކޯޓަށ ބޭނުނވާ
ގާނޫނީ ލިޔުނތައ ތަރުޖަމާކުރުމުގެ އެނމެހައި މަސައކަތތަކެވެ.
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 .2ލީގަލ ސެކޝަނ
ލީގަލ ސެކޝަނގެ މައިގަނޑު މަސައކަތަކީ ސުޕރީމ ކޯޓަށ ހުށަހެޅިފައިވާ މައސަލަތަކާ ގުޅިގެނ ހުށަހެޅޭ ކަނތައތައ ފިޔަވައި،
ކޯޓަށ ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި އެހެނިހެނ ކަނކަމާއި ގުޅިގެނ އަޅަނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައ އެޅުމާއި ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަރާތުނ ތައޔާރުކުރާ
އެއބަސވުނތަކަށ ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމާއި ބިލތަކަށ ކޮމެނޓު ކުރުމާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކަނކަމަށ އެކުލަވާލެވޭ ސޓޭކހޯލޑަރ
ކޮމެޓީތަކުގައި ކޯޓު ތަމސީލުކުރުނ އަދި ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ މަތީނ ޝަރީޢަތ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުތައ ލޯރިޕޯޓުގެ
ގޮތުގައި ތައޔާރުކުރުމެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުނ ސުޕރީމ ކޯޓުނ ނިނމާ ޤަޟިއޔާއެއގައި ޤާނޫނެއ ނުވަތަ ޤާނޫނެއގެ ބައެއ ވިޔަސ
ބާޠިލުކަމަށ ނިނމައިފިނަމަ އެކަނ ޝާއިޢުކުރުމާއި ކޯޓުނ ހަދަނޖެހޭ ޤަވާޢިދުތައ އެކުލަވާލުމާއި އަދި އިސލާހުކުރަނ ބޭނުނވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި
ސަރކިއުލަރ ،ޢާއމު ސިޓީތައ ފަދަ ޤާނޫނީ ޑރާފޓތައ ތައޔާރުކޮށ ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހަށ ހުށަހަޅާނީ މި ސެކޝަނުނނެވެ.
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 2019ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުނ ކުރެއވި ބައެއ ޚާއޞަ
މަސައކަތޕުޅުތައ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޢަދުލު އިނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ އެނމެ އިސ

ފަރާތުގެ ޙައިޘިއޔަތުނ ،މިނިވަނ އިނޞާފުވެރި ޝަރުޢީ

ދާއިރާއެއ ބިނާކޮށ ،ދިވެހި ދައުލަތާއި ވަކި ވަކި ފަރުދުނގެ ޙައޤުތައ ޙިމާޔަތކޮށދީ ،ޢަދުލު އިނޞާފުގެ ބޭނުނ ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފިޔަ
ނުދިނުނ ކަށަވަރުކުރުމަށޓަކައި އެކަށައަޅަނޖެހޭ އެނމެހައި ސިޔާސަތުތައ އެކަށައަޅައި ،ޝަރުޢީ ދާއިރާއިނ ނިނމަނޖެހޭ މުހިނމު ނިނމުނތައ
ނިނމަނީ ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުނނެވެ .ހަމަހަމަކަމާއި އިނޞާފުވެރިކަމާއެކު ޢަދުލު އިނޞާފު ލިބިދިނުނ
ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުނނާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިތުރަށ ހަރުދަނާކޮށ ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުނ 2019 ،ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސ ފަނޑިޔާރުނގެ
މަޖިލީހުގެ ގިނަ ބައދަލުވުނތަކެއ ބޭއވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުނ  2019ވަނަ އަހަރު ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުގެ  133ބައދަލުވުނ ބޭއވިފައިވާއިރު
މީގެ އިތުރުނވެސ ޙާއޞަ އެތައ ބައދަލުވުމެއ ބޭއވިފައިވެއެވެ .ޢަދުލު އިނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތުގެ ޙައިޘިއޔަތުނ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޢަދުލު އިނޞާފުގެ ނިޒާމާމެދު ރައޔިތުނ ކުރާ އިތުބާރާއި ޔަޤީނކަނ އިތުރުކޮށ ދެމެހެއޓުމުގެ ގޮތުނ ފަސޭހައިނ އިނޞާފު
ލިބިދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކުރުމަށޓަކައި ،މުހިނމު ގިނަ ނިނމުނތަކެއ މި ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުވެސ ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ
ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުނ ނިނމާފައިވެއެވެ .އެގޮތުނ ނިނމުނު ބައެއ މުހިނމު ނިނމުނތައ ތިރީގައި ބަޔާނ ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.
.1

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތެރެއިނ ،ޢަދުލު އިނޞާފަށ ވާސިލވުނ އަވަސކޮށ ދައުލަތާއި މުޖުތަމަޢުގެ ޢާއމު ފަރުދުނގެ ޙައޤުތައ ޙިމާޔަތކޮށ
ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހިނގުމާބެހޭ އިދާރީ އަދި އިޖުރާއީ އުޞޫލުތައ ކަނޑައަޅައި ޖަމާޢަތުގެ ޙައޤުގައި ،ޝަރުޢީ ދާއިރާއިނ ފޯރުކޮށދޭނޖެހޭ
ޚިދުމަތތަކުގެ ފެނވަރު ރަނގަޅުކޮށ ޢަދުލު އިނޞާފުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށޓަކައި ،ޢަދުލު އިނޞާފު ލިބިދިނުމުގެ ބެލެނިވެރި
ފަރާތުގެ ޙައިޘިއޔަތުނ މުހިނމު އުޞޫލުތަކެއ  2019ވަނަ އަހަރު އެކަށައެޅިފައިވެއެވެ .މިގޮތުނ އެޅުނު ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ތިރިގައި މި ވަނީއެވެ.
އަދަދު

ބާވަތ

ޤަވާޢިދު
 -1ކުޑަކުދިނގެ ޢަދުލުގެ ޤަވާޢިދުޤަވާޢިދު ( 13ޖަނަވަރީ )2019
 -2ޝަރީޢަތކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގަވާއިދަށ  1ވަނަ އިޞލާޙ ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ( 07ޖުލައި

02

)2019
އުޞޫލު
 -1ނަމބަރު  ، 2019/01ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުނ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެދުނ އެޅުމުގެ އުޞޫލު
( 14ފެބރުއަރީ )2019
 -2ނަމބަރު  ، 2019/02ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ފަނޑިޔާރުކަމުނ ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުނތަކރީމ ކުރުމުގެ އުޞޫލު

02

( 14ފެބރުއަރީ )2019

ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި

23

ރޕޯޓު 2019
އަހަރީ ި

ސަރކިއުލަރ
.1

ނތުނ 2019
ދ ސަ ަ
ޤވާޢިދެއ ތަޢާރުފުކޮށ މީލާ ީ
އ ަ
މގަ ި
ޤވާޢިދު" ގެ ނަ ު
ގ ޢަދުލުގެ ަ
ކދިނ ެ
ނަމބަރ  ، 2019/01/SCކުޑަ ު
އ
އޅަ ި
ޤވާޢިދަށ ޢަމަލުކުރަމުނ ގެނދާ ގޮތަށ ކަނޑަ ަ
ވނަ ދުވަހުނ ފެށިގެނ މި ަ
ނވަރީ މަހުގެ ަ 20
ރގެ ޖަ ަ
ހ ު
ވަނަ އަ ަ
ނެރެނު ސަރކިއުލަރ ( 13ޖަނަވަރީ )2019

.2

ގއި
ށ ަ
ރއިނ ރަށރަ ު
ނގެ ދަށުނ ކޯޓުތަކަށ ހުށަހަޅާ މައސަލަތަކުގެ ތެ ެ
ތގެ ޤާނޫ ު
ޖރާއާ ު
އ ު
ބރު  ، 2019/02/SCޖިނާއީ ި
ނަނ ަ
ތގައި މައސަލަތައ
ށހަޅަނ އޮނނަ މުއދަ ު
ހދި މައސަލަ ހު ަ
ސބަބުތަކާ ެ
ަ
މޖިސޓރޭޓ ކޯޓުތަކަށ ތަފާތު
އވާ ެ
ފ ި
ޤާއިމވެ ަ
ނއީ މައސަލަތައ
ވތީ ،މެޖިސޓރޭޓ ކޯޓުތަކަށ ހުށަހެޅޭ ޖި ާ
ފއި ާ
ކރެވި ަ
ދކަނ ފާހަގަ ު
ވމުނ ާ
ތ ަ
ކރިމަ ި
ދތިތަކެއ ު
ގއި ަ
ޅމު ަ
ހުށަހެ ު
ފރާތުނ،
ނރަލގެ ަ
ރސިކިއުޓަރ ޖެ ެ
މގެގޮތުނ ،ޕ ޮ
ނ ު
ލބިދި ު
ފރުޞަތު ި
ޅމުގެ ު
ކ ހުށަހެ ު
މއެ ު
ފސޭހަކަ ާ
މއި ަ
އވަސކަ ާ
އެކަށީގެނވާ ަ
ވރިވާ ޙާލަތެއ
ރ ެ
ޅމަށ އުޒު ު
ހށަހަޅަނޖެހޭ މައސަލަތަކުގެ އަސލު ހުށަހެ ު
ރގައި ު
ދތެއގެ ތެ ޭ
ޤާނޫނީ ގޮތުނ ވަކި މުއ ަ
ތގައި އެ
އވާ މުއދަ ު
އޅިފަ ި
ގއި ކަނޑަ ެ
ޤނޫނު ަ
ކއުޓަރ ޖެނެރަލގެ ފަރާތުނ ާ
ނމަ އެފަދަ މައސަލަތައ ޕރޮސި ި
ރވެއޖެ ަ
ދވެ ި
މެ ު
ހގެ
މސައކަތު  05ދުވަ ު
ކގެ އަޞލު ،ރަސމީ ަ
ޅމަށފަހު ،މައސަލަތަކުގެ ލިޔުނތަ ު
ހ ު
ޢއިނ ހުށަ ެ
މއިލގެ ޛަރީ ާ
ކޯޓުތަކަށ އީ ެ
މޖައސައި
ރއަށ ގެނދާގޮތަށ ހަ ަ
އގަނެ ކު ި
ލ ި
ހޅުމުނ އެ މައސަލަ ބަ ަ
ފރާތުނ ހުށަ ެ
ޖނެރަލގެ ަ
ރސިކިއުޓަރ ެ
ގއި ޕ ޮ
ތެރޭ ަ

04

ރ )2019
އވާ ސަރކިއުލަރ ( 27ޖަނަވަ ީ
ނެރެފަ ި
.3

ލއާ
ދ ކޯޓަށ ހުށަހެޅޭ ޙާލަތތަކުގައި ،ޢާއި ާ
އ ި
ވނިކުރަނ ެ
ބރު  ، 2019/03/SCއެއ އަނބަށ ވުރެ ގިނަ އަނބަށ ކާ ެ
ނަމ ަ
ޅ
ކރަނއު ޭ
ތގެ މަތީނ އެއ އަނބަށވުރެ ގިނަ އަނބަށ ކާވެނި ު
އވާ ގޮ ު
ދގެ (ހ) ގަ ި
ޢދުގެ  19ވަނަ މާއ ާ
ޤވާ ި
ބެހޭ ަ
މހަކުކަނ
ގނދާ ީ
ރމުނ ެ
ރދު ކު ަ
ށއި ދަރިނނަށ ކުރަނޖެހޭ ޚަ ަ
ހއަ ާ
އޅޭ އަނބިމީ ާ
ދގެނ ު
ނއަކީ އެ ފިރިހެނާ އިނ ެ
ފިރިހެ ާ
ހގެ ބަޔާނނެއ ކޯޓުނ ނަގަނޖެހޭ ގޮތަށ
ބމީ ާ
ދގެނއުޅޭ އަނ ި
މގެ ގޮތުނ ،އެ ފިރިހެނާ އިނ ެ
ކރު ު
ކަށަވަރުކޮށ ،ޔަޤީނ ު
ކއުލަރ ( 29އޮގަސޓ )2019
އވާ ސަރ ި
ފ ި
ސއި ނެރެ ަ
ހަމަޖައ ަ

.4

ޖދުވަލު 1
ކއުލަރގެ ަ
ހރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ނަނބަރު  2015/04/SCސަރ ި
ބރު  ، 2019/04/SCދިވެ ި
ނަމ ަ
ގ މައސަލަތައ)
އވަސނިޔާ ެ
ކދި މައސަލަތަކާ ަ
އބެހޭ ު
އސާ ާ
އ ފަ ި
މދަލާ ި
ޖދުވަލު ު ( 2
އދި ަ
ތ މައސަލަތައ) ަ
(މުދަލާއި ބޮޑެ ި
އވާ ސަރކިއުލަރ ( 29އޮގަސޓ )2019
ނރެފަ ި
އިޞލާޙކޮށ ެ

ސުޕަވައިޒަރީ ޖޫރިސޑިކޝަނގެ ދަށުނ ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު
.1

ގ
މޖިސޓރޭޓ ކޯޓުގެ ނަނބަރު  G2C/2018/249ޤަޟިއޔާ ެ
މރު ނަމބަރ  ، 2019/SC-SJ/01ޅ .ނައިފަރު ެ
އަ ު
އމުރު ( 07ޖަނަވަރީ )2019
އވާ ަ
ނރެފަ ި
ޙުކުމ ބާޠިލުކޮށ ެ

.2

ބރު JSC-B-CB/19/119
މޝަނުގެ ނަނ ަ
ނގެ ކޮ ި
ކމިޝަ ު
މރު ނަމބަރ  ، 2019/SC-SJ/02ޖުޑީޝަލ ސަރވިސ ޮ
އަ ު
އގެ މައޗަށ
ޝނުނ ނިނމާ ކޮނމެ ނިނމުމަކީ ޭ
މމުގެ މައޗަށ ބިނާކޮށ އެ ކޮމި ަ
މގައި ،ނިނމި ނިނ ު
ލވު ު
ކުއލި ބައދަ ު
ށއި،
މމެއ ކަމަ ާ
ނނީ ނިނ ު
ރޤާ ޫ
ރ އަދި ޣައި ު
ރދުސތޫ ީ
ދނެ ޣައި ު
ވގެނ ނު ާ
ބ ެ
ތޖާއެއ ތަރުތީ ު
އދި ޤާނޫނީ އެއވެސ ނަ ީ
ޝަރުޢީ ަ
ނނީ އެއވެސ
އއަށ ޤާ ޫ
މމަކީ ެ
ރ ޚިލާފަށ އެ ކޮމިޝަނުނ ނިނމާ ކޮނމެ ނިނ ު
އމު ާ
ނވު ނު ަ
އަދި ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ބު ެ
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ޓގެ
ޖގެ ސުޕރީމ ކޯ ު
ދވެހިރާއ ޭ
އދި ި
ށއިަ ،
ގއި ބާޠިލު ނިނމުމެއ ކަމަ ާ
ލޤު ސިފައެއ ަ
ބގެނނުވާ މުޠު ަ
ޙައިޘިއޔަތެއ ލި ި
މމަށޓަކައި އެ ކޮމިޝަނުނ ހިނގާ ކޮނމެ
މއ ނިނ ު
ޝނުނ ނިނމާ ކޮނމެ ނިނމު ެ
މރާ ޚިލާފަށ އެ ކޮމި ަ
ވނު އަ ު
ބުނެ ު
މރާ
ރވުނު އަ ު
ޝރާތކު ެ
ކޓުގެ އިސވެ އި ާ
ޖގެ ސުޕރީމ ޯ
ވހިރާއ ޭ
މށާއި ،އަދި ދި ެ
ރއަތެއކަ ަ
އޖު ާ
ކވެސ ބާޠިލު ި
ޖރާއަތަ ީ
އި ު
ހގެ
އދި އެ މަޖިލީ ު
ހއި ަ
ބނާކޮށ ރައޔިތުނގެ މަޖިލީ ާ
އވާ އެއވެސ ނިނމުމެއގެ މައޗަށ ި
ފ ި
މޝަނުނ ނިނމާ ަ
ޚިލާފަށ އެ ކޮ ި
މކީ
މ ނިނމު ަ
ދރާއަކުނވިޔަސ ނިނމާ ކޮނ ެ
ނވަތަ އި ާ
ސއަކުނ ު
މއައސަ ާ
ކމާބެހޭ އެއވެސ ު
ތގެ ަ
ނވަތަ ދައުލަ ު
ކޮމިޓީއަކުނ ު

ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި
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ތގެ
ށއި ،ދައުލަ ު
ށއި ،ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހަ ާ
ނ ާ
ކމިޝަ ަ
މކަނ ޖުޑީޝަލ ސަރވިސ ޮ
އޅައިި ،
ޑ ަ
ކމަށ ކަނ ަ
މމެއ ަ
ބާޠިލު ނިނ ު
މރު ( 17ޖޫނ )2019
އވާ އަ ު
ފ ި
ގއި ނެރެ ަ
ދރާތަކަށ އަނ ަ
ކގެ މައޗަށާއި އި ާ
މއައސަސާތަ ު
ހއި ު
ކަ މާބެހޭ އެނމެ ަ
.3

ވތަ އެ ނިނމުނ
އގެނ ނު ަ
ޅވަ ި
މރިޓާ ގު ު
މމެއގެ ެ
މރު ނަމބަރ  ، 2019/SC-SJ/02ފަނޑިޔާރަކު ނިނމާ ނިނ ު
އަ ު
ޔރެއގެ
އ ނިނމުމެއ ގޯސކަމަށ ބުނެ ،ސުލޫކީ ގޮތުނ އެ ފަނޑި ާ
ވއިގެނ ެ
ޅ ަ
ތކާ ގު ު
ޤނޫނީ އަސާސ ަ
އދި ާ
ބިނާކުރި ޝަރުޢީ ަ
ޅއި،
ނނީ ކަމެއކަމަށ ކަނޑައަ ަ
ދ ޣައިރުޤާ ޫ
އ ި
އރުދުސތޫރީ ަ
އޅުމަކީ ޣަ ި
ބ ފިޔަވަޅެއ ެ
ދ ީ
އ ީ
މައޗަށ އެއވެސ ސިފައެއގައި ތަ ު
ރ ( 18މާރިޗ )2019
މ ު
ފއިވާ އަ ު
ގއި ނެރެ ަ
މހައި ފަރާތތަކަށ އަނ ަ
ކމާބެހޭ އެނ ެ
ދއުލަތުގެ ަ
މިކަނަ ،

ޤަރާރު

01

 -1ޖުޑީޝަލ ކައުނސިލ އުފައދައި ނެރެފައިވާ ޤަރާރު ( 06ޖަނަވަރީ )2019

ޤާނޫނު ނަނބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއޖޭގެ ފަނޑިޔާރުނގެ ޤާނޫނު) ގެ  47ވަނަ މާއދާގެ ދަށުނ ،މަތިނ އެއ ކޯޓުނ އަނެއ ކޯޓަށ

.2

ފަނޑިޔާރުނ ބަދަލު ކުރުމުގެ  8މައސަލައަކާ ބެހޭގޮތުނ ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލިހުގައި މަޝވަރާ ކުރެވި ،ތިރީގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ
ގޮތުގެމަތީނ ފަނޑިޔާރުނ އެއ ކޯޓުނ އަނެއ ކޯޓަށ ބަދަލުކުރުމަށ ޖުޑީޝަލ ސަރވިސ ކޮމިޝަނުގައި ދެނނެވިފައިވެއެވެ.

ފަނ ޑި ޔ ާ ރުނ އ ެއ ކޯ ޓުނ އަ ނެއ ކޯ ޓަށ ބަ ދަ ލު ކު ރ ުނ
#

.3

ހުރި ކޯޓު

ބަދަލުކުރެވުނު ކޯޓު

ބަދަލުކުރެވުނު ފަނޑިޔާރު

.1

އަލއުސތާޛު އާދަމ ޢާރިފ

ކރިމިނަލ ކޯޓު

ޑރަގ ކޯޓު

.2

އަލއުސތާޛު އަލީ ރަޝީދު ޙުސައިނ

ޑރަގ ކޯޓު

ކރިމިނަލ ކޯޓު

.3

އަލއުސތާޛު ޙުސައިނ ފާއިޒ ރަޝާދު

ސިވިލ ކޯޓު

ކރިމިނަލ ކޯޓު

.4

އަލއުސތާޛު މުޙައމަދު ސަމީރު

ފެމިލީ ކޯޓު

ކރިމިނަލ ކޯޓު

.5

އަލއުސތާޛު އަޙމަދު ޝަކީލ

ފެމިލީ ކޯޓު

ކރިމިނަލ ކޯޓު

.6

ޢ
އަލއުސތާޛު ޙަސަނ ޝަފީ ު

ފެމިލީ ކޯޓު

ސިވިލ ކޯޓު

.7

އަލއުސތާޛު އަބދުﷲ ނަޝީދު

ފެމިލީ ކޯޓު

ސިވިލ ކޯޓު

.8

އަލއުސތާޛު ޙުސައިނ ރަޝީދު

ޏ .ފުވައމުލަކު މެޖިސޓރޭޓ ކޯޓު

ކ .ގުރައިދޫ މެޖިސޓރޭޓ ކޯޓު

ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ނަނބަރު  2012/03/SCސަރކިޔުލަރގެ ދަށުނ 08 ،މައސަލައެއ އެއ ކޯޓުނ އަނެއ ކޯޓަށ ތަޙުވީލު ކުރެވިފައި
ވެއެވެ.

.4

 2019ވަނަ އަހަރު ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި މެޖިސޓރޭޓ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުނނަށ ޖުމލަ  18މައސަލައަކުނ ތަނާޒުލުވުމުގެ
ހުއދަދެވިފައިވެއެވެ.
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 2019ވަނަ އަހަރު ސުޕރީމ ކޯޓުގައި ހިނގި ޝަރީޢަތތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ސުޕރީމ ކޯޓަށ މައސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއދައަށ އެދި ހުށަހެޅި އަދި ނިމުނު މައސަލަތައ
މއޮތ ލީވ ފޯމުގެ ޢަދަދަކީ 48
އވެ 2018 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ގޮތެއ ނުނި ި
ގއި  248ލީވ ފޯމު ވަނީ ހުށަހެޅިފަ ެ
ރ ަ
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެ ޭ
ނނިމި އޮތީ  91ލީވ ފޯމެވެ.
އރު ގޮތެއ ު
ނމުނު ި
ހނު  296ލީވ ފޯމގެ ތެރެއިނ އަހަރު ި
ގތެއ ނިނމަނޖެ ު
ރގައި ޮ
ރގެ ތެ ޭ
އެވެ 2019 .ވަނަ އަހަ ު

ސުޕރީމ ކޯޓަށ މައސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއދައަށ އެދި ހުށަހެޅި އަދި ނިމުނު މައސަލަތައ 2019
 2019ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ގޮތެއ ނުނިމިހުރި ލީވ ފޯމ

ބާޠިލ ކުރެވުނު ލީވ ފޯމ

ޖހޭކަމަށ ނިނމި
ހައިކޯޓުނ ބަލައިގަނނަނ ެ

ލ
ތރީ މައސަ ަ
ދުސ ޫ

2

0

0

6

2

10

0

މގެ އިޚތިޞާޞގެ ދަށުނ ޝަކުވާ
ވރިކަ ު
ބެލެނި ެ

4

0

0

2

17

21

0

ނ
އޑުއެހުނ ބޭއވުމަށ ނިނމު ު
ޖރާއީ ަ
އި ު

މ
ބަލައިގަތުމަށ ނިނ ި

މ
ކމަށ ނިނ ި
ތނެއ ނެތ ަ
ބަލައިގަނނާނެ ަ

 2019ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު ލީވ ފޯމުތައ

 2018ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ،ގޮތެއ ނުނިމި ހުރި ލީވ ފޯމުތައ

މައސަލައިގެ ބާވަތ

 2019އަހަރު ގޮތެއ ނިމުނު ލީވ ފޯމުތައ

ލ
ހޅި މައސަ ަ
އދިނުމަށ އެދި ހުށަ ެ
ބަލަ ި
ޝރުޠާ ގުޅޭ
ަ
ކގެ
ރމަތިލާ ފަރާތތަ ު
ތޚާބަށ ކު ި
އިނ ި

2

0

1

2

ލ
ހޅާ މައސަ ަ
ގޮތުނ ހުށަ ަ
ލ
އދި ހުށަހެޅި މައސަ ަ
ތޝާރީ ލަފަޔަށ ެ
އިސ ި

0

0

0

ހށަހެޅި
ކރުމަށ ު
ކމެއކަނ ކަށަވަރު ު
ނިހާއީ ޙު ު

22

0

0

0

0

0

0

0

7

1

29

1

މައސަލަ
ލތައ
ހޅާ މައސަ ަ
ކރުމަށ ހުށަ ަ
ތއުނާފު ު
އިސ ި

63

1

11

24

87

45

186

46

ޖުމލަ

91

1

11

24

104

65

248

48

މުޅި ޖުމލަ

91
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ސުޕރީމ ކޯޓަށ މައސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއދައަށ އެދި ހުށަހެޅި އަދި ނިމުނު މައސަލަތައ
300
248

250
200
150
104

91

100

65
48

50

24

11

1
0

 2019ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ގޮތެއް ނުނިމިހުރި ލީވް ފޯމް

 2019ވަނަ އަހަރު ހުށަހެުުނު ލީވް ފޯމުތައް

50%

 2019އަހަރު ގޮތެއް ނިމުނު ލީވް ފޯމުތައް
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ސުޕރީމ ކޯޓަށ ހުށަހެޅުނު އަދި ނިމުނު މައސަލަތަކުގެ ތަފޞީލު 2019
ސުޕރީމ ކޯޓަށ ހުށަހެޅިފައިވާ މައސަލަތަކަށ ބަލާއިރު 2018 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ނުނިމޭ  140މައސަލަ ކޯޓުގައި އޮތެވެ .އަދި 2019
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  107މައސަލަ ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ .ހުށަހެޅިފައިވާ މައސަލަތަކުގެ ތެރެއިނ  2019ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ގޮތެއ
ނުނިމި އޮތީ  198މައސަލައެވެ.

ދުސތޫރީ މައސަލަ

7

2

2

6

5

ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޚތިޞާޞގެ ދަށުނ ޝަކުވާ ބަލައިދިނުމަށ އެދި ހުށަހެޅި

1

1

0

1

1

މައސަލައިގެ ބާވަތ

ނ
ބާޠިލުކުރެވު ު

ބރާ ގެނދިޔަ /
 2019ވަނަ އަހަރު އަނ ު

ރ
 2019ވަނަ އަހަރު ޙުކުމކު ި

 2019ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު

ނިމުނު ޖުމުލަ

 2018ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ހުރި ބާކީ

 2019ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ބާކީ ހުރި މައސަލަތައ

 2019ވަނަ އަހަރު

މައސަލަ
އިނތިޚާބަށ ކުރިމަތިލާ ފަރާތތަކުގެ ޝަރުޠާ ގުޅޭ ގޮތުނ ހުށަހަޅާ މައސަލަ

0

0

2

2

0

އިސތިޝާރީ ލަފަޔަށ އެދި ހުށަހެޅި މައސަލަ

0

0

0

0

0

ނިހާއީ ޙުކުމެއކަނ ކަށަވަރު ކުރުމަށ ހުށަހެޅި މައސަލަ

10

0

0

7

3

އިސތިއުނާފުކުރުމަށ ހުށަހަޅާ މައސަލަތައ

180

16

26

91

131

ޖުމލަ

198

107

140
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ސުޕރީމ ކޯޓަށ ހުށަހެޅުނު އަދި ނިމުނު މައސަލަތަކުގެ ތަފޞީލު 2019

250

198

200

150

140
107

100

49

50

0
 2019ވަނަ އަހަރު ނުނިމިހުރި ބާކީ

 2019ވަނަ އަހަރު ނިމުނު

 2019ވަނަ އަހަރު ހުށަހެުުނު

 2018ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ބާކީ

މައްސަލަ

މައްސަލަތަކުގެ ޖުމްލަ

މައްސަލަ

ހުރި މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިމުނު އަދި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު 2019

80%

20%

 2019ވަނަ އަހަރު ނުނިމިހުރި ބާކީ މައްސަލައިގެ ޖުމްލަ

ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި

 2019ވަނަ އަހަރު ނިމުނު މައްސަލައިގެ ޖުމްލަ

29

ރޕޯޓު 2019
އަހަރީ ި

ސުޕރީމ ކޯޓަށ ހުށަހެޅުނު އަދި ނިމުނު މައސަލަތައ
ސުޕރީމ ކޯޓަށ ހުށަހެޅި ނިމިފައިވާ ނުވާ މައސަލަތަކުގެ ތަފޞީލު
ސޓޭޓަސ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ޖުމލަ

އަޑުއެހުނތައ ނިމި ޙުކުމކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައިވާ

02

08

15

06

07

04

04

09

55

މައސަލަތައ
އިތުރު

އަޑުއެހުމެއ

ބޭއވުމަށ

ނިނމާފައިވާ

04

01

02

01

05

06

04

23

މައސަލަތައ
އެއވެސ އަޑުއެހުމެއ ނުބޭއވި ހުރި މައސަލަތައ
01

އަޑުއެހުނ ނުބޭއވޭ މައސަލަތައ
އިބތިދާއީ އަޑުއެހުނ ނުބޭއވޭ މައސަލަތައ

14

19

50

01

01

34

މުޅި ޖުމލަ

120

198

ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ނަނބަރު ( 2016/07/SCޙާކިމުގެ ވަލީއަށ ކާވެނިކުރުމުގެ ހުއދަދިނުމާގުޅޭ) ސަރކިއުލަރގެ ދަށުނ

ޙާކިމުގެ ވަލީގެ ހުއދައަށ އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައސަލަތައ
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާކިމގެ ވަލީއަށ އެދި  224ހުށަހެޅުމެއ ލިބިފައިވެއެވެ .އޭގެތެރެއިނ  117ހުށަހެޅުމަކީ ފެމެލީ ކޯޓު
މެދުވެރިކޮށ ލިބުނު ހުށަހެޅުނތަކެވެ .އަދި  107ހުށަހެޅުނ ލިބިފައިވަނީ މެޖިސޓރޭޓ ކޯޓުތަކުނނެވެ .އަހަރު ނިމުނު އިރު ގޮތެއ ނުނިމި
އޮތީ  04ހުށަހެޅުމެކެވެ.
ހުއދައަށ އެދި ހުށަހެޅި ކޯޓު

ހުއދައަށ އެދި ހުށަހެޅުނު

ހުއދަ ދިނުމާމެދު ގޮތެއ ނުނިމި

ހުއދަ ދެވުނު

ފެމިލީ ކޯޓު

117

116

01

މެޖިސޓރޭޓ ކޯޓުތައ

107

104

03

ލ
ޖުމ ަ

224

220

04
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ޚާއޞަ ބައދަލުވުނތައ
ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު ރާއޖޭނ ބޭރުގެ ވަފުދުތަކާ އެކު ބޭއވެވި ބައދަލުވުނތައ
 31 .1ޖަނަވަރީ  2019ގައި ،ބރިޓިޝ ހައި ކޮމިޝަނގެ އެކސޓަރނަލ ކޮނސަލޓެނޓ މިސޓަރ ޕޯލ މައިލވަގަނަމ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ
އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީ ގެ އަރިހަށ އިޙތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއ ކުރެއވިއެވެ .މި ބައދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ
ސުޕރީމ ކޯޓުގެ އިދާރީ ހިނގުނ އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ އިތުރަށ ތަރައގީކުރުމަށޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކަނތައތަކާއި
ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރެވުނެވެ .އަދި މި ބައދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒ އާއި
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުޑީޝަލ އެކަޑަމީގެ ޗާނސެލަރ އަލއުސތާޛު އަޙމަދު މާޖިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.

ހއި ކޮމިޝަނގެ އެކސޓަރނަލ
ބރިޓިޝ ަ
ރގެ
ތމަ ފަނޑިޔާ ު
ހރާއޖޭގެ އުއ ަ
ދވެ ި
ކޮނސަލޓެނޓި ،
ޒޔާރަތ
ކރެއވި އިޙތިރާމގެ ި
އަރިހަށ ު

 12 .2ފެބުރުވަރީ  2019ގައި ،ޔޫ.އެނ ރެސިޑެނޑ ކޯރޑިނޭޓަރ އަދި ޔޫ.އެނ.ޑީ.ޕީގެ ރެސިޑެނޓ ރެޕރެސެނޓޭޓިވ މިސ ޝޮކޮ ނޯޑާ،
ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީ ގެ އަރިހަށ އިޙތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއ ކުރެއވިއެވެ .މި ބައދަލުވުމުގައި
ޔުނައި ޓެޑ ނޭޝަނސ އިނ ދިވެހިރާއޖޭގެ ޢަދުލު އިނސާފު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޤާއިމުކުރުމަށ ވެދެއވެނ ހުރި އެހީއެއ ދެއވަމުނ
ގެނދަވާނެކަމުގެ ޔަޤީނކަނ މިސ ޝޮކޮ ނޯޑާ އެރުއވެވިއެވެ .އަދި މި ބައދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ
ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒ އާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުޑީޝަލ އެކަޑަމީގެ ޗާނސެލަރ އަލއުސތާޛު އަޙމަދު މާޖިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.

ގ
ދ ޔޫ.އެނ.ޑީ.ޕީ ެ
އ ި
ރސިޑެނޓ ކޯޑިނޭޓަރ ަ
ޔޫ.އެނ ެ
މ
ހރާއޖޭގެ އުއތަ ަ
ދވެ ި
ވި ،
ރސެނޓޭޓި ެ
ރެސިޑެނޓ ރެޕ ެ
ޔރަތ
ތރާމގެ ޒި ާ
އރިހަށ ކުރެއވި އިޙ ި
ރގެ ަ
ފަނޑިޔާ ު
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 20 .3ފެބުރުވަރީ  2019ގައި ،މޯލޑިވސ ޖުޑީޝަލ އެކަޑަމީއިނ އިނތިޒާމކޮށގެނ ކުރިއަށގެނދިޔަ ކޮނފަރެނސ އޮނ ޖުޑީޝަލ
އިނޑިޕެނޑެނސ އެނޑ ރިފޯމ ގެ ސެޝަނތަކުގައި ޕޭޕަރ ހުށަހަޅައި ދެއވުމަށ ވަޑައިގެނނެވި ފަނޑިޔާރު ޑރ .އިވާނާ ރިލިކޯވާ،
ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީ ގެ އަރިހަށ އިޙތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއ ކުރެއވިއެވެ .މި ބައދަލުވުމުގައި
ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
 16 .4އެޕރީލ  2019ގައި ،ޔޫ.އެނ ރެސިޑެނޑ ކޯރޑިނޭޓަރ އަދި ޔޫ.އެނ.ޑީ.ޕީގެ ރެސިޑެނޓ ރެޕރެސެނޓޭޓިވ މިސ ޝޮކޮ ނޯޑާ،
ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީ ގެ އަރިހަށ ވަދާޢީ ޒިޔާރަތެއ ކުރެއވިއެވެ .މި ބައދަލުވުމުގައި
ޔުނައިޓެޑ ނޭޝަނސއިނ ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުޑީޝަރީއާ މެދު ބަހައޓަވަމުނ ގެނދަވާ ގާތކަމަށާ ,ޔޫއެނ ރެސިޑެނޓ ކޯރޑިނޭޓަރ އަދި
ހާއސަކޮށ ޔޫ.އެނ.ޑީ.ޕީގެ ރެސިޑެނޓ ރެޕރެސެނޓޭޓިވ މިސ ޝޮކޮ ނޯޑާ ކޮށދެއވާފައިވާ ޙިދުމަތތަކަށ ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު
ތަޢުރީފުކޮށ ޝުކުރު އަދާކުރެއވިއެވެ .އަދި މި ބައދަލުވުމުގައި ޔޫ.އެނ.ޑީ.ޕީގެ އެސިސޓެނޓ ރެސިޑެނޓ ރެޕރެސެނޓޭޓިވ ޢާއިޝަތު ރިޒނާ
އާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
 11 .5ޖޫނ  2019ގައި ،ޕާކިސތާނުނ ދިވެހިރާއޖެއަށ ކަނޑައަޅުއވާފައި ހުނނަވާ އެމބެސެޑަރ ވައިސ އެޑމައިރަލ މިސޓަރ ވަސީމ
އަކރަމ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީ ގެ އަރިހަށ އިޙތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއ ކުރެއވިއެވެ .މި
ބައދަލުވުމުގައި

ދިވެހިރާއޖޭގައި

ހުނނަ

ޕާކިސތާނ

އެމބަސީގެ

ސެކަނޑ

އިނޗާޖ

މިސޓަރ

ޒުލޤަރނައިނ

އަޙމަދު

ޕކިސތާނާއި ދެމެދު ޒަމާނުއސުރެ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ގާތގުޅުމާއި މި
ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވެިިއެވެ .މި ބައދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއޖެއާއި ާ
ގުޅުނ ޢަދުލު އިނސާފުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިނ އިތުރަށ ހަރުދަނާ ކުރެވިދާނެ ގޮތތަކާއި ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރެވުނެވެ .އަދި މި ބައދަލުވުމުގައި
ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒ އާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުޑީޝަލ އެކަޑަމީގެ ޗާނސެލަރ އަލއުސތާޛު
އަޙމަދު މާޖިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
 01 .6އޮގަސޓ  2019ގައި ،ޔުނިސެފ މޯލޑިވސގެ ކޮނސަލޓެނޓ ލީ ޓަސޓިނއާ ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ.
އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީ ބައދަލު ކުރެއވިއެވެ .މި ބައދަލުވުމުގައި ޔުނިސެފގެ ޕރޮގރާމ ސޕެޝަލިސޓ އަލފާޟިލ މުޙައމަދު ނަޢީމ އާއި
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުޑީޝަލ އެކަޑަމީގެ ޗާނސެލަރ އަލއުސތާޛު އަޙމަދު މާޖިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
 29 .7އޮގަސޓ  2019ގައި ،އިނޑިއާ ސަރުކާރުނ ދިވެހިރާއޖެއަށ ކަނޑައަޅުއވާފައިވާ ސަފީރު ހިޒ އެކސެލެނސީ ސަނޖޭ ސުދީރު،
ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީ ގެ އަރިހަށ އިޙތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއ ކުރެއވިއެވެ .މި ބައދަލުވުމުގއި
އިނޑިއާއިނ ދިވެހިރާއޖޭގެ ޢަދުލު އިނފާސު ޤާއިމުކުރެއވުގެ ނިޒާމު އިތުރަށ ހަރުދަނާކުރެއވުމަށ ކުރައވަމުނ ގެނދަވާ އަދި ކުރިއަށ
ރާއވަވާފައިވާ ހުރި މަސައކަތތަކާއި ގުޅޭގޮތުނ ޙިޔާލު ބަދަލުކުރެއވެވުނެވެ .އަދި މި ބައދަލުވުމުގައި އިނޑިއާ އެމބަސީގެ އިތުރު ބޭފުޅަކާއި
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުޑީޝަލ އެކަޑަމީގެ ޗާނސެލަރ އަލއުސތާޛު އަޙމަދު މާޖިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
 29 .8ސެޕޓެނބަރު  2019ގައި ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުޑީޝަލ އެކަޑަމީއިނ އިނތިޒާމކޮށގެނ ކުރިއަށގެނދިޔަ "ޖުޑީޝަލ ސިމޕޯޒިއަމ އޮނ
ފެމިލީ ޖަސޓިސ" ގެ ސެޝަނތަކުގައި ޕޭޕަރ ހުށަހަޅައި ދެއވުމަށ ވަޑައިގެނނެވި ބަނގލަދޭޝގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މުޙައމަދު
އީމާނ ޢަލީ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީ ގެ އަރިހަށ އިޙތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއ ކުރެއވިއެވެ.

ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި
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ޒޔާރަތ
ކރެއވި އިޙތިރާމގެ ި
ރގެ އަރިހަށ ު
ޔ ު
ޖގެ އުއތަމަ ފަނޑި ާ
ހރާއ ޭ
ޓގެ ފަނޑިރު ،ދިވެ ި
ލދޭޝގެ ސުޕރީމކޯ ު
ބަނގ ަ

 30 .9ސެޕޓެނބަރު  2019ގައި ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުޑީޝަލ އެކަޑަމީއިނ އިނތިޒާމކޮށގެސ ކުރިއަށގެނދިޔަ "ޖުޑީޝަލ ސިމޕޯޒިއަމ އޮނ
ފެމިލީ ޖަސޓިސ" ގެ ސެޝަނތަކުގައި ޕޭޕަރ ހުށަހަޅައި ދެއވުމަށ ވަޑައިގެނނެވި ޕާކިސތާނުގެ ފެޑެރަލ ޖުޑީޝަލ އެކަޑަމީގެ ޑިރެކޓަރ
އޮފ އެކެޑަމިކސ އެނޑ ޓރެއިނިނގ ،އޮނަރަބލ ފަނޑިޔާރު ފަޚަރ ޒަމާނ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު
ޢަބދުﷲ ދީދީ ގެ އަރިހަށ އިޙތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއ ކުރެއވިއެވެ .މި ބައދަލުވުމުގައި ޕާކިސތާނުނ ދިވެހިރާއޖެއަށ ކަނޑައަޅުއވާފައި ހުނނަވާ
ސަފީރު ވައިސ އެޑމައިރަލ ވަސީމ އަކރަމ އާއި ޕާކިސތާނ އެމބަސީގެ ސެކަނޑ އިނޗާރޖ ޛުލޤަރނައިނު އަޙމަދު އާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ
ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ސެކރެޓެރީ ޖެނެރަލ ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.

ކރި
މ ފަނޑިޔާރުގެ އަރިހަށ ު
އއތަ ަ
ޖގެ ު
ހރާއ ޭ
ކޑަމިކސ އެނޑ ޓރެއިނިނގ ،ދިވެ ި
ޑރެކޓަރ އޮފ އެ ެ
ޑމީގެ ި
ޑޝަލ އެކަ ަ
ނގެ ފެޑެރަލ ޖު ީ
ޕާކިސތާ ު
ޔރަތ
ތރާމގެ ޒި ާ
އިޙ ި

ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
ހރާއ ޭ
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 03 .10އޮކޓޫބަރު  2019ގައި ،ފަލަސތީނ ރައީސގެ ޚާއސަ މަނދޫބު ،ހިޒ އެކސެލެނސީ ޑރ .މަޙމޫދ އަލ ހައބާޝ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ
އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީ ގެ އަރިހަށ އިޙތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއ ކުރެއވިއެވެ .މި ބައދަލުވުމުގައި ފަލަސތީނުނ
ދިވެހިރާއޖެއަށ ކަނޑައަޅުއވާފައިވާ ސަފީރު ހިޒ އެކސެލެނސީ ވާލިދު އަބޫ ޢަލީ އާއި އެޕީލ ޖަޖ ޖެޑ އޭ .އޯ .އަލޖަބާރީވެސ ބައިވެރި
ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.

ފއާޒ އެނޑ އިސލާމިކ ރިލޭޝަނ ،އެނޑ ސުޕރީމ ޖަޖ އޮފ
ލޖަސ އެ ެ
އސަރ ފޯ ރި ި
ރޒިޑެނޓސ އެޑވަ ި
މނިސޓަރ) ޕ ެ
ފަލަސތީނުގެ ( ި
ޔރަތ
ތރާމގެ ޒި ާ
ރހަށ ކުރި އިޙ ި
އ ި
ރގެ ަ
ތމަ ފަނޑިޔާ ު
ޖގެ އުއ ަ
ދވެހިރާއ ޭ
ޝަރީޢާ ކޯޓސ (ޗީފ ޖަސޓިސ)ި ،

 07 .11އޮކޓޫބަރު  2019ގައި ،ދިވެހިރާއޖޭގައި ޓެރަރިޒަމގެ ނުރައކާ އޮތ މިނވަރާ ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށާއި ،އ.ދ .ގެ ކައުނޓަރ
ޓެރަރިޒަމ ކޮމިޓީ އެގޒެކެޓިވ ޑައިރެކޓަރޭޓ (ސީޓެޑ) ގެ ފަރާތުނ ރާއޖޭގައި ތަނފީޒު ކުރެވޭ މިނވަރު ބެލުމަށޓަކައި ،އ.ދ .ގެ
ކައުނޓަރ ޓެރަރިޒަމ އެގޒެކެޓިވ ޑައިރެކޓަރޭޓ (ސީޓެޑ) ގެ ފަރާތުނ އެ ކޮމިޓީގެ ލީގަލ އެނޑ ކރިމިނަލ ޖަސޓިސ ޓީމގެ ލީގަލ
އޮފިސަރ އެނޑ ޑެސކ އޮފިސަރ ފޮރ ސައުތު އޭޝިއަނ ސޓޭޓސ ،މިސ އެޑރިއާ ދި ލެނޑރިއާ ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ
ފަނޑިޔާރާއި ބައދަލުކުރެއވިއެވެ .މި ބައދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއޖޭގައި ޢަދުލު އިނސާފު ޤާއިމކުރުމުގެ ބާރު އެކުލެވިފައިވާ ގޮތާއި،
ފަނޑިޔާރުނގެ ޢިލމާއި ޤާބިލކަނ އިތުރުކުރުމަށ ހުރި ފުރުޞަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުނ މަޢުލޫމާތު ޙިއޞާކުރެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުނ
ދިވެހިރާއޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވެމުނ އަނނަ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ އުސޫލުތަކާ ގުޅޭގޮތުނނާއި ހެކިނނަށ ދޭނޖެހޭ ރައކާތެރިކަނ ދިނުމުގައި
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ އުޞޫލުތަކާއި ،ހުރި ގޮނޖެހުނތަކާ ގުޅޭގޮތުނވެސ މަޝވަރާކުރެވުނެވެ .އަދި މީގެއިތުރުނ ޢަދުލު އިނސާފުގެ
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ނިޒާމަކީ މިނިވަނ މުސތަގިއލު ނިޒާމަކަށ ހެދުމަށޓަކައި ހުރި ގޮނޖެހުނތަކާއި ،އެކަނކަމާ ގުޅިގެނ އަޅަނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުނ
ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވާހަކަދެކެވުނެވެ.
ލގަލ އެނޑ
އ.ދ ގެ ީ
މގެ
ކރިމިނަލ ޖަސޓިސ ޓީ ު
ލީގަލ އޮފިސަރ އެނޑ
ޑެސކ އޮފިސަރ ފޮރ
ސައުތު އޭޝިއަނ ސޓޭޓސ
ރއާ ދި
މިސ އެޑ ި
ޖގެ
ދވެހިރާއ ޭ
ލެނޑރިއާި ،
ޔރާއި ބައދަލު
ތމަ ފަނޑި ާ
އުއ ަ
ކުރުނ

 04 .12ނޮވެނބަރު  2019ގައި ،ރިޕަބލިކ އޮފ ސީޝެލސ އާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ޝަރުޢީދާއިރާގެ މެދުގައި ގުޅުނ ބަހަދިކޮށ ތަޖުރިބާތައ
ޙިއޞާކުރެއވުމުގެ މަޤޞަދުގައި ރިޕަބލިކ އޮފ ސީޝެލސގެ ކޯޓު އޮފ އެޕީލގެ ރައީސ ،ޖަސޓިސ ފރޭނސިސ މެކގރެގޯއާ
ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީ ބައދަލު ކުރެއވިއެވެ .މި ބައދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ
ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ ޢަރީފ އާއި ރިޕަބލިކ އޮފ ސީޝެލސގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ހެޑ އޮފ ކރިމިނަލ
ޑިވިޜަނގެ ޖަސޓިސ މޯހަނ ނިރަނޖިތު ބުރހާނ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.

ސޝެލސގެ ކޯޓު އޮފ
ރިޕަބލިކ އޮފ ީ
ތމަ
ޖގެ އުއ ަ
ދވެހިރާއ ޭ
ރއީސި ،
އެޕީލގެ ަ
ރއި ބައދަލު ކުރުނ
ފަނޑިޔާ ާ
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ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުނ ރާއޖޭނ ބޭރުގެ ވަފުދުތަކާ އެކު ބޭއވެވި ބައދަލުވުނތައ
 31 .1ޖަނަވަރީ  2019ގައި ،ދިވެހިރާއޖެ އަލުނ ކޮމަނވެލތުގެ މެނބަރު ޤައުމަކަށވުމުގެ މަރުޙަލާގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެއގެ ގޮތުނ ދިވެހިރާއޖެ
އެސެސކޮށ ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށޓަކައި ،ކޮމަނވެލތު އެސެސމެނޓ ސޓާފ ސެކރެޓޭރިއެޓ މިޝަނގެ ފަރާތުނ ކޮމަނވެލތުގެ
އޭޝިއާ/ޔޫރަޕ/ކެރީބިއަނ/ޕެސިފިކ ގެ އެޑވައިޒަރ އަދި ހެޑ މިސޓަރ އެލބަރޓ މެރީނާ އާއި ކޮމަނވެލތުގެ އޮފީސ އޮފ ސިވިލ އެނޑ
ކރިމިނަލ ޖަސޓިސ ރިފޯމ ގެ އެޑވައިޒަރ އަދި ހެޑ މިސޓަރ ސޓީވެނ މެލބައިއާއި އިލެކޝަނ ސަޕޯޓ ސެކޝަނގެ އެޑވައިޒަރ
މިސ ކލާރާ ކޯލއާއި ،ހިއުމަނ ރައިޓސ ޔުނިޓގެ އެޑވައިޒަރ މިސޓަރ ސމޭދާ އެކަނަޔެކެއާއި ޕަބލިކ ސެކޓަރ ގަވަރނަނސ ޔުނިޓގެ
އެޑވައިޒަރ މިސޓަރ ޑުނސޓަނ މައިނާއާއި ޕޮލިޓިކަލ އޮފީސ ،އޭޝިއާ/ޔޫރަޕ މިސޓަރ ޖޮނަތަނ ޗެނގ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ
ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީއާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނަށ އިޙތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއ
ކުރެއވެވިއެވެ .އަދި މި ބައދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ސެކރެޓެރީ ޖެނެރަލ ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒއާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ
ޖުޑީޝަލ އެކަޑަމީގެ ޗާނސެލަރ އަލއުސތާޛު އަޙމަދު މާޖިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.

ދލުކުރުނ
ފދާ ބައ ަ
ޒރީ ވަ ު
ވއި ަ
ތގެ އެޑ ަ
ކޮމަނވެލ ު

 07 .2މާރިޗު  2019ގައި ،ޔުނިސެފގެ ރެޕރެޒެނޓޭޓިވ މިސޓަރ މުޙައމަދު އަލމުނީރު ،ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ.
އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީއާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ އަރިހަށ އިޙތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއ ކުރެއވިއެވެ .މި ބައދަލުވުމުގައި
ޔުނިސެފގެ ޕރޮގރާމ ސޕެޝަލިސޓ އަލފާޟިލ މުޙައމަދު ނަޢީމއާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ސެކރެޓެރީ ޖެނެރަލ ޑރ .ޙުސައިނ
ފާއިޒއާއި ޖުޑީޝަލ އެޑމިނިސޓރޭޓަރ ޑރ .ޢަބދުﷲ ނަޒީރު އާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ޖުޑީޝަލ އެކަޑަމީގެ ޗާނސެލަރ އަލއުސތާޛު އަޙމަދު
މާޖިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
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 21 .3އޭޕރީލ  2019ގައި ޔުނައިޓެޑ ސޓޭޓސ އެޖެނސީ ފޮރ އިނޓަރނޭޝަނަލ ޑިވެލޮޕމަނޓ ޓީމ ލީޑަރ ޖޭމސ މައިކެލ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ
އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީއާއި ،ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ ޢަރީފ އާއި ،ފަނޑިޔާރު
އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު އާދަމ މުޙައމަދު ޢަބދުﷲ އާއި ،ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ ދީދީ އާއި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ
އަލއުސތާޛު ޢަބދުލޣަނީ މުޙައމަދު އާ ބައދަލުކުރެއވިއެވެ .މި ބައދަލު ވުމުގައި ،ޔުނައިޓެޑ ސޓޭޓސ އެޖެނސީ ފޮރ އިނޓަރނޭޝަނަލ
ޑިވެލޮޕމަނޓގެ މެނބަރު އަލއުސތާޛު ޙުސައިނ ސިރާޖު އާއި ،ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ލީގަލ އޮފިސަރ އަލއުސތާޛާ ފާޠިމަތު ޔުމނާއާއި ،އަދި
ޑިރެކޓަރ ޢާތިކާ އިބރާހީމ ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވިއެވެ.

ޔޫ.އެނ.އޯ.ޑީ.ޕީ ގެ ވަފުދާ ބައދަލުކުރުނ

 21 .4ޖުލައި  2019އަދި  27ޖުލައި  2019ގައި ،ދިިވެހިރާއޖޭގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު އެކުލަވާލުމަށޓަކައި ،ދިވެހިރާއޖޭގައި މިހާރު
ޢަމަލުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢުޞޫލުތައ ދިރާސާކުރެއވުމަށ ،އ.ދ ގެ ޑިވެލޮޕމެނޓ ޕރޮގރާމ (ޔޫ.އެނ.ޑީ.ޕީ ).ގެ
އެހީއާއެކު ،އެޓާރނީ ޖެނެރަލގެ އޮފީހަށ ކޮނސަލޓަނޓެއގެ ގޮތުގައި ޢައޔަނު ކުރައވާފައިވާ މިސޓަރ އިމެނުއަލ ގުއިނޝާޑ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ
އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީއާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނާ ބައދަލުކުރެއވެވިއެވެ.
 29 .5މޭ  2019ގައި ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިސލާޙުކުރުމުގެ ގޮތުނ ސަރުކާރުނ ކުރުމަށ ނިނމަވާފައިވާ މަސައކަތުގެ ތެރެއިނ
ޝަރުޢީ ދާއިރާ ބައޓަނކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހިނގަމުނދާ ގޮތުގެ ދިރާސާއެއ ކުރުމަށޓަކައި ،އެޓާރނީ ޖެނެރަލގެ އޮފީހުނ
ކޮނސަލޓަނޓެއގެ ގޮތުގައި ޢައޔަނު ކުރައވާފައިވާ ސައުތ އެފރިކާގެ ރިޓަޔާރޑ ޖަސޓިސ ޔޮހާނ ކރީގލަރ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ
ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީއާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނާ ބައދަލުކުރެއވެވިއެވެ .މި
ބައދަލުވުމުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ޙާލަތު ހުރި ގޮތާއި ،ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށ ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮނޖެހުނތަކާއި ،އެ ގޮނޖެހުނތައ ޙައލުކުރުމަށ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުނ އިސނަގައިގެނ ،ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތތަކާ ގުޅިގެނ ކުރަމުނ ގެނދާ މަސައކަތތަކުގެ ތަފޞީލު
ޙިއޞާކުރެވުނެވެ .އަދި މި ބައދަލުވުމުގައި ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ސެކރެޓެރީ ޖެނެރަލ ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒ އާއި ޖުޑީޝަލ
އެޑމިނިސޓރޭޓަރ ޑރ .ޢަބދުﷲ ނަޒީރު އާއި ޖުޑީޝަލ އެކަޑަމީގެ ޗާނސެލަރ އަލއުސތާޛު އަޙމަދު މާޖިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
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 22 .6އޮގަސޓ  2019ގައި ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ޢަދުލު އިނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރާއި ،ޔޫ.އޭ.އީގެ ޖުޑިޝަރީއާ ދެމެދުގައި އެއބާރުލުނ ވަރުގަދަ
ކުރުމާ ބެހޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށޓަކައި ދިވެހިރާއޖެއަށ ޔުނައިޓެޑ އެރަބ އެމިރޭޓސއިނ ކަނޑައަޅުއވާފައި ހުނނަވާ އެމބެސެޑަރ ،ހިޒ
އެކސެލެނސީ ޑރ .ސަޢީދު މުޙައމަދު ޢަލީ އައޝަމސީ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީއާއި
ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ އަރިހަށ އިޙތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއ ކުރެއވިއެވެ .އަދި މި ބައދަލުވުމުގައި ،ސެކަނޑ ސެކރެޓަރީ
އެނޑ ހެޑ އޮފ އިކޮނޮމިކ ،ޕޮލިޓިކަލ މީޑިއާ އެފެއާޒ ސެކޝަނ މިސ މުނާ އަލފަލާހީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
 18 .7ނޮވެނބަރު  2019ގައި ،އ.ދ .ގެ "ސޕެޝަލ ރެޕަޓުއަރ އޮނ ޓޯޗަރ އެނޑ އަދަރ ކރުއަލ ،އިނހިއުމަނ އޮރ ޑީގރޭޑިނގ
ޓރީޓމަނޓ އޮރ ޕަނިޝޕަނޓ" ނިލސ މެލޒަރ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނާ ބައދަލުކުރެއވެވިއެވެ .އަދި މި
ބައދަލުވުމުގައި ،އ.ދ .ގެ ފޮރިނ އެކސޕާރޓ މިސޓަރ ޑުއާރޓޭ ވެއިރާ އާއި އ.ދ .ގެ ހިއުމަނ ރައިޓސ އޮފިސަރ މިސޓަރ ޝަރޮފ
އަޒީޒޮވ އާއި އ.ދ ގެ އެސޯސިއޭޓ ހިއުމަނ ރައިޓސ އޮފިސަރ މިސ ކޯޓ އަލީރ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.

ރޑިނގ ޓރީޓމަނޓ އޮރ
އދަރ ކރިމިނަލ ،އިނހިއުމަނ އޮރ ޑީގ ޭ
އ.ދ ގެ "ސޕޝަލ ރެޕަޓުއަރ އޮނ ޓޯޗަރ އެނޑ ަ
ވހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނާ ބައދަލުކުރުނ
ދ ެ
ޕަނިޝމަނޓ" ނިލސ މެލޒަރި ،

 09 .8ޑިސެނބަރު  2019ގައި ،ޔޫއެސ ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ ޖަސޓިސަސ ނިއު ރެސިޑެނޝަލ ލީގަލ އެޑވައިޒަރ މރ .މައިކަލ ހޭމަނ،
ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނާ ބައދަލުކުރެއވެވިއެވެ .އަދި މި ބައދަލުވުމުގައި ،ސރީލަނކާގެ ޔޫއެސ އެމބަސީގެ ޕޮލިޓިކަލ
އެނޑ އިކޮނޮމިކ ސޕެޝަލިސޓ ޝައުފާ އަޙމަދު ސަޢީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
 17 .9ޑިސެނބަރު  2019ގައި ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ނެޝަނަލ ލޯ ސކޫލ ކަރިކިއުލަރ ޑިވެލޮޕ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށ ޔޫއެނޑީޕީގެ
އިނޓަނޭޝަނަލ އެކސޕަރޓ ޕރޮފެސަރ ޖޫލިއަނ ވެބ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު އަޙމަދު މުޢުތަޞިމ
ޢަދުނާނ އާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނާ ބައދަލުކުރެއވެވިއެވެ .އަދި މި ބައދަލުވުމުގައި ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ
ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒ އާއި ބާރކައުނސިލގެ ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ ޑރ .މަރިޔަމ ޖަބީނ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
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ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސފަރާތތަކާ އަދި ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުނނާއެކު ބޭއވެވި ޚާއޞަ ބައދަލުވުނތައ
 .1ޖުޑީޝަލ ކައުނސިލ ބައދަލުވުމެއ  24ޖަނަވަރީ  2019ގައި ބޭއވުނެވެ .މި ބައދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސ
ފަނޑިޔާރު އަލއުސތާޛު ޝުޖާޢު ޢުޘމާނ ،ޖުވެނައިލ ކޯޓުގެ އިސ ޤާޟީ އަލއުސތާޛު ސަޢީދު އިބރާހީމ ،ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސ ޤާޟީ
އަލއުސތާޛު ޙަސަނ ސަޢީދު ،ކރިމިނަލ ކޯޓުގެ އިސ ޤާޟީ އަލއުސތާޛު އަޙމަދު ހައިލަމ ،ސިވިލ ކޯޓުގެ އިސ ޤާޟީ އަލއުސތާޛު
ޢަބދުﷲ ޢަލީ ،ޑރަގ ކޯޓުގެ އިސ ޤާޟީ އަލއުސތާޛު ޢަބދުއސައތާރު ޢަބދުލޙަމީދު ،ސ .ޖުޑީޝަލ ދާއިރާގެ އިސ މެޖިސޓރޭޓ
އަލފާޟިލ މުޙައމަދު ހާޝިމ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީއާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ
ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނާ ބައދަލުކުރެއވިއެވެ.
 .2ޤާނޫނީ ވަކީލެއގެ ޙައިޘިއޔަތުނ މަސައކަތކުރުމުގެ ހުއދަދޭ ކޮމިޓީގެ ބައދަލުވުމެއ  27ޖަނަވަރީ  2019ގައި ބޭއވުނެވެ .މި
ބައދަލުވުމުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލ އަލއުސތާޛު އިބރާހީމ ރިފޢަތު ،ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު
ޢަބދުﷲ ދީދީއާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނާ ބައދަލުކުރެއވިއެވެ .އަދި މި ބައދަލުވުމުގައި ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ
ކޯޓުގެ ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒ އާއި ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ ޖުޑީޝަލ އެޑމިނިސޓރޭޝަނގެ އެސިސޓެނޓ ލީގަލ
އޮފިސަރ ފައިޞަލ އާދަމ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
 .3ޖުޑީޝަލ ސަރވިސ ކޮމިޝަނުގެ މަސައކަތތަކާ ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށޓަކައި ،ޖުޑީޝަލ ސަރވިސ ކޮމިޝަނުގެ މެނބަރުނނާއެކު
ބައދަލުވުމެއ  30ޖަނަވަރީ  2019ގައި ބޭއވުނެވެ .މި ބައދަލުވުމުގައި ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސ އަލފާޟިލ ޤާސިމ އިބރާހީމ،
ބަނޑާރަ ނައިބު އަލއުސތާޛު އިބރާހީމ ރިފޢަތު ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލއުސތާޛު އަބދުލ ރައޫފ އިބރާހީމ،
ޖުވެނައިލ ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލއުސތާޛު މުޙައމަދު ޢީސާފުޅު ،ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ މެނބަރު އަލފާޟިލ އަޙމަދު ފާރިސ މައުމޫނ،
ޢާނމުނގެ ތެރެއިނ ރައޔިތުނގެ މަޖިލިހުނ ކަނޑައެޅުއވި މެމބަރު އަލއުސތާޛު ޢަބދުލ ޙަނނާނ ،ރައީސުލޖުމހޫރިއޔާގެ މެމބަރު
އަލއުސތާޛު މަސތޫރު ޙުސނީ ،ސިވިލ ސަރވިސ ކޮމިޝަނގެ ރައީސ ޑރ .ޢަލީ ޝަމީމ ،ޤާނޫނީ ވަކީލު އަލއުސތާޛާ ލަޠީފާ
ޤާސިމ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީއާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނާ
ބައދަލުކުރެއވިއެވެ.

ޖުޑީޝަލ ސަރވިސ
ނގެ މެނބަރުނނާއި،
ކޮމިޝަ ު
ޖގެ ސުޕރީމ
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި
ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނާ
ބައދަލުކުރުނ

ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި
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ރޕޯޓު 2019
އަހަރީ ި

 .4ކޯޓުތަކަށ ދިމާވާ ދަތިތައ ދެނެގަނެ ޝަރުޢީދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުނ ކުރެވިދާނެ ކަނތައތަކާ ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށޓަކައި،
ހުރިހާ ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކެއގެ އިސޤާޟީނނާއެކު ބައދަލުވުމެއ  10ފެބުރުވަރީ  2019ގައި ބޭއވުނެވެ .މި ބައދަލުވުމުގައި
ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސ ފަނޑިޔާރު އަލއުސތާޛު ޝުޖާޢު ޢުޘމާނ ،ސިވިލ ކޯޓުގެ އިސ ޤާޟީ އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ ޢަލީ،
ކރިމިނަލ ކޯޓުގެ އިސ ޤާޟީ އަލއުސތާޛު އަޙމަދު ހައިލަމ ،ޑރަގ ކޯޓުގެ އިސ ޤާޟީ އަލއުސތާޛު ޢަބދުއސައތާރު ޢަބދުލޙަމީދު،
ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސ ޤާޟީ އަލއުސތާޛު ޙަސަނ ސަޢީދު ،ޖުވެނައިލ ކޯޓުގެ އިސ ޤާޟީ އަލއުސތާޛު ސަޢީދު އިބރާހީމ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ
އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީއާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނާ ބައދަލުކުރެއވެވިއެވެ.
އަދި މި ބައދަލުވުމުގައި ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
 .5ކޯޓުތަކަށ ދިމާވާ ދަތިތައ ދެނެގަނެ ޝަރުޢީދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުނ ކުރެވިދާނެ ކަނތައތަކާ ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާކުމަށޓަކައި
ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީނނާއެކު ބައދަލުވުމެއ  10ފެބުރުވަރީ  2019ގައި ބޭއވުނެވެ .މި ބައދަލުވުމުގައި ،ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސޤާޟީ
އަލއުސތާޛު ޙަސަނ ސަޢީދު އާއި ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިތުރު ހަތަރު ޤާޟީނ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު
ޢަބދުﷲ ދީދީ އާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނާ ބައދަލުކުރެއވެވިއެވެ .އަދި މި ބައދަލުވުމުގައި ،ދިވެހިރާއޖޭގެ
ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
 .6ޝަރީޢަތުނ ވަކި ގޮތެއ ނިމެނދެނ ބަނދުގައި ބެހެއޓުމަށ އެކި ކޯޓުތަކުނ އަމުރުކޮށ މޯލޑިވސ ކަރެކޝަނަލ ސަރވިސގެ ބެލުމުގެ
ދަށުނ ގިނަ ޢަދަދެއގެ ބަނދުމީހުނ ބަލަހައޓަމުނދާތީއާއި ޝަރީޢަތުނ މައސަލަ ނުނިމި  01އަހަރަށވުރެ ގިނަދުވަސވެފައިވާ 162
މީހުނ ރިމާނޑ ޖަލުތަކުގައި ތިބިކަނ ފާހަގަކޮށ މިކަމާ ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށޓަކައި ،ހޯމ މިނިސޓަރ އައޝައިޚ ޢިމރާނ
ޢަބދުﷲ ،ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލ އަލއުސތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމ ،އެކޓިނގ ކޮމިޝަނަރ އޮފ ޕޮލިސ މުޙައމަދު ޙަމީދު ،ކޮމިޝަނަރ
އޮފ ޕރިސަނސ ޢަބދުﷲ މުނާޒ ،ކރިމިނަލ ކޯޓު އިސޤާޟީ އަލއުސތާޛު އަޙމަދު ހައިލަމ ،އެސިސޓެނޓ ކޮމިޝަނަރ އޮފ ޕޮލިސ
އިސމާޢީލ ނަވީނ ،އެސިސޓެނޓ ކޮމިޝަނަރ އޮފ ޕޮލިސ މުޙައމަދު ރިޔާޒ ،މޯލޑިވސ ޕޮލިސ ސަރވިސގެ އިތުރު ބޭފުޅަކާއި
މޯލޑިވސ ކަރެކޝަނަލ ސަރވިސގެ އިތުރު ބޭފުޅަކު ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީ
އާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޢަބދުﷲ ޢަރީޕު އާއި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޢަބދުލ ޣަނީ މުޙައމަދު 14
މާރިޗު  2019ގައި ބައދަލުވުމެއ ބޭއވުނެވެ.
 04 .7އެޕރީލ  2019ގައި ،ފޮރިނ ޓެރަރިސޓ ފައިޓަރުނގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތތެރިވާ ފަރާތތަކާއި އެ ފަރާތތަކުގެ އާއިލާތަކުގެ މެމބަރުނ
އެނބުރި އައުމާއި ގުޅިގެނ ކުރިމަތިވެދާނެ ގޮނޖެހުނތަކުނ ސަލާމަތވުމަށޓަކައި ކަމާގުޅޭ މުއައސަސާތަކާއި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުނ
މަޝވަރާކޮށ ލަފާހޯދުމަށޓަކައި ،ނޭޝަނަލ ކައުނޓަރ ޓެރަރިޒަމ ސެނޓަރުގެ 'ކައުނޓަރ ރެޑިކަލައިޒޭޝަނ ކޮމިޓީ"ގެ ބޭފުޅުނނާއެކު
ބައދަލުވުމެއ ބޭއވުނެވެ .މި ބައދަލުވުމުގައި މިނިސޓަރ އޮފ ޑިފެނސ އެނޑ ނެޝަނަލ ސެކިއުރިޓީ އަލއުސތާޛާ މާރިޔާ އަޙމަދު
ދީދީ،
ޝަމާލ،

ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލ އަލއުސތާޛާ އާއިޝަތު ބިޝާމ،

ޗީފ އޮފ ޑިފެނސ ފޯސ މޭޖަރ ޖެނެރަލ ޢަބދުﷲ

ކޮމިޝަނަރ އޮފ ޕޮލިސ މުޙައމަދު ޙަމީދު ،ބރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލ ޒަކަރިއޔާ މަނސޫރު ،މޯލޑިވސ ޕޮލިސ ސަރވިސގެ

ސިވިލ ސޓާފ އަޙމަދު އީމާނ އާދަމ ،ސަބ އިނސޕެކޓަރ އޮފ ޕޮލިސ އާދަމ އާޒިމ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ
ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީއާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނާ ބައދަލުކުރެއވިއެވެ .އަދި މި ބައދަލުވުމުގައި،
ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
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 .8ކޯޓުތަކަށ ދިމާވާ ދަތިތައ ދެނެގަނެ ޝަރުޢީދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުނ ކުރެވިދާނެ ކަނތައތަކާ ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށޓަކައި،
ދިވެހިރާއޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނާއެކު ބައދަލުވުމެއ  17އޭޕރީލ  2019ގައި ބޭއވުނެވެ .މި ބައދަލުވުމުގައި ،ހައިކޯޓުގެ
އިސފަނޑިޔާރު އަލއުސތާޛު ޝުޖާޢު އުޘމާނ ،ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ ޙަމީދު ،ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލއުސތާޛު
ޢަލީ ސަމީރު ،ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލއުސތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިނ ޒަކަރިއޔާ ،ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލއުސތާޛު ޢަބދުއރަޢޫފު
އިބރާހީމ ،ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލއުސތާޛު މުޙައމަދު ނިޔާޒު ،ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލއުސތާޛު ޙަސަނ ޢަލީ ،ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު
އަލއުސތާޛު މުޙައމަދު ފައިޞަލ ،ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލއުސތާޛު ޙުސައިނ ޝަހީދު ،ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ
ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީ އާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނާ ބައދަލުކުރެއވިއެވެ .އަދި މި ބައދަލުވުމުގައި،
ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ ޖުޑީޝަލ އެޑމިނިސޓރޭޝަނގެ ޖުޑީޝަލ އެޑމިނިސޓރޭޓަރ ޑރ .ޢަބދުﷲ ނަޒީރު އާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ
ކޯޓުގެ ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
 30 .9ޖުލައި  2019ގައި ލީގަލ ފެޓަރނިޓީ އިތުރަށ ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ،ޝަރުޢީދާއިރާއާއި ބާ ކައުނސިލ ގުޅިގެނ ކުރެވޭނެ ކަނކަމާ
ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށ މޯލޑިވސ ބާ ކައުނސިލގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ މެނބަރުނ ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ
ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ އަރިހަށ އިޙތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއ ކުރެއވިއެވެ .މި ބައދަލުވުމުގައި،
ބާ ކައުނސިލގެ ރައީސ އަލއުސތާޛު މައުމޫނ ޙަމީދު ،ބާ ކައުނސިލގެ ނާއިބު ރައީސ އަލއުސތާޛު އަބދުﷲ މުއިއޒު ،ދަޢުލަތުގެ
ބަނޑާރ ނައިބު އަލއުސތާޛު އިބރާޙިމ ރިފޢަތު ،ބާ ކައުނސިލގެ މެނބަރު އަލއުސތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫނ މުޙައމަދު ،ބާ ކައުނސިލގެ
މެނބަރު އަލއުސތާޛު އަހުމަދު މުއިއޒު ،ބާ ކައުނސިލގެ މެނބަރު އަލއުސތާޛު މުޙައމަދު ފައިސަލ ،ބާ ކައުނސިލގެ މެނބަރު
އަލއުސތާޛާ އަނާރާ ނައީމ ،ބާ ކައުނސިލގެ މެނބަރު އަލއުސތާޛު މުޙައމަދު އަސީލ ،ބާ ކައުނސިލގެ މެނބަރު އަލއުސތާޛު
އަނަސ ޢަބދުލ ސައތާރު ،ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
 17 .10ނޮވެނބަރު  2019ގައި މޯލޑިވސ އީ-ކޯޓ މެނޭޖމަނޓ ސިސޓަމ ބޭނުނކުރުމާ ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށޓަކައި ދިވެހިރާއޖޭގެ
ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނާއި ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ ޖުޑީޝަލ އެޑމިނިސޓރޭޝަނގެ ބޭފުޅުނނާއެކު ބައދަލުވުމެއ ބޭއވުނެވެ .މި
ބައދަލުވުމުގައި ،ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ ޖުޑީޝަލ އެޑމިނިސޓރޭޝަނގެ ޖުޑީޝަލ އެޑމިނިސޓރޭޓަރ ޑރ .ޢަބދުﷲ ނަޒީރު އާއި
ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒ އާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ޑިރެކޓަރ އަޙމަދު
ޝާއިނ އާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ އެސިސޓެނޓ ލީގަލ އޮފިސަރ ރައުފާ ހައިދަރު އާއި ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ ޖުޑީޝަލ
އެޑމިނިސޓރޭޝަނގެ ޑިރެކޓަރ މަރިޔަމ ރައުޝަނ އާއި ޑިޕާޓމަނޓ އޮފ ޖުޑީޝަލ އެޑމިނިސޓރޭޝަނގެ އެސިސޓެނޓ ލީގަލ
އޮފިސަރ ޙުސައިނ މުޙައމަދު ހަނީފ އާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ އެސިސޓެނޓ ކޮމޕިއުޓަރ ޓެކނީޝަނ އަޙމަދު ޚަލީލ
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
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މޯލޑިވސ އި-ކޯޓ މެނޭޖމަނޓ
ޅގޮތުނ
ގ ޭ
ކރުމާ ު
ސިސޓަމ ބޭނުނ ު
ވރާކުރުނ
މަޝ ަ

 19 .11ނޮވެނބަރު  2019ގައި ދިވެހިރާއޖޭގައި މަސައކަތކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުނ ގިނތިކުރުމާ ގުޅޭ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައކަތާ
ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށޓަކައި ،މޯލޑިވސ ބާ ކައުނސިލގެ ރައީސ އަލއުސތާޛު މައުމޫނ ޙަމީދު ،ބާ ކައުނސިލގެ އެގޒެކެޓިވ
ކޮމިޓީގެ މެނބަރު އަލއުސތާޛު އަޙމަދު މުއިއޒު ،ބާ ކައުނސިލ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ މެނބަރު އަލއުސތާޛު މުޙައމަދު ފައިސަލ،
ބާ ކައުނސިލ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ މެނބަރު އަލއުސތާޛު މުޙައމަދު އަސީލ ހަސަނ ،ބާ ކައުނސިލ އެގޒެކެޓިވ ކޮމިޓީގެ މެނބަރު
އަލއުސތާޛާ އަނާރާ ނައީމ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނާއެކު ބައދަލުވުމެއ ބޭއވުނެވެ.

ދލުކުރުނ
ޓގެ ބޭފުޅުނނާއި ބައ ަ
ހރާއޖޭގެ ބާ ކައުނސިލުގެ އެގޒެކެޓިވ ކޮމި ީ
ދވެ ި
ޔރުނި ،
ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑި ާ
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި

ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި

42

ރޕޯޓު 2019
އަހަރީ ި

 21 .12ނޮވެނބަރު  2019ގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ ކޯޓުތަކުނ ނިނމާ ނިނމުނތައ އިސތިއުނާފުކުރުމަށ އެދި ހުށަހެޅުމަށ ކަނޑައެޅިފައިވާ
 10ދުވަހުގެ މުއދަތާ ގުޅޭ ސަރކިއުލަރއަށ މަޝވަރާކުރުމަށޓަކައި ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލ އަލއުސތާޛު އިބރާހިމ ރިފޢަތު ،ދިވެހިރާއޖޭގެ
ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނާއެކު ބައދަލުވުމެއ ބޭއވުނެވެ .އަދި މި ބައދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ސެކރެޓަރީ
ޖެނެރަލ ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.

ޖނެރަލއާ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ބައދަލުކުރެއވުނ
އެޓަރނީ ެ

 25 .13ނޮވެނބަރު  2019ގައި ،އިނޑިއާއިނ ދިވެހިރާއޖެއަށކަނޑައަޅުއވާފައި ހުނނަވާ ސަފީރު ހިސ އެކސެލެނސީ ސަނޖޭ ސުދީރު
ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޒމިރާލދާ ޒާހިރުގެ އަރިހަށ އިޙތިރާމގެ ޒިޔާރެއގެ ކުރެއވިއެވެ .އިނޓަރނޭޝަނަލ
ޖުޑީޝަލ ކޮނފަރެނސ އޮނ ދަ ތީމ އޮފ "ޖުޑީޝަރީ އެނޑ ދަ ޗޭނޖިނގ ވޯލޑ" ކޮނފަރެނސ އަށ އިނޑިއާގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު
ދެއވި ދަޢުވަތު އެރުވިއެވެ .މި ބައދަލުވުމުގައި ،އިނޑިއާގެ އެމބަސީގެ ކައުނސެލަރ ރޯހިތު ރަތީޝ އަދި ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ސެކރެޓަރީ
ޖެނެރަލ ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒ ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވިއެވެ.

ކރެއވުނ
އއި ބައދަލު ު
ހރާއޖެއަށ ހުނނަވާ ސަފީރު ާ
ދވެ ި
ޔއިނ ި
އިނޑި ާ
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 15 .14ޑިސެނބަރު  2019ގައި ދަޢުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައސަސާތަކުނނާއި އެކިއެކި އިދާރާތަކުނ ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަކިވަކި ކޯޓުތަކުގެ
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި މުޢާމަލާތު ކުރުމާބެހޭ ކަނކަމާ ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށޓަކައި ،އިނފޮމޭޝަނ ކޮމިޝަނަރ އަލފާޟިލ ޙުސައިނ
ފިޔާޒު މުސާ ،އިނފޮމޭޝަނ ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ޑިރެކޓަރ ޖެނެރަލ އަލފާޟިލ ޙަސަނ ޝާކިރު މުޙައމަދު ،އިނފޮމޭޝަނ
ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ޑިރެކޓަރ ޖެނެރަލ އަލއުސތާޛު މުޙައމަދު އަޙމަދު ،އިނފޮމޭޝަނ ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ޑިރެކޓަރ ލީގަލ
އެފެއާޒ އަލއުސތާޛާ ފާޠިމަތު ސައުސަނ ،އިނފޮމޭޝަނ ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ އެސިސޓަނޓ ބިޔުރޯ އޮފިސަރ އަލފާޟިލާ ފާޠިމަތު
ނަފޙާ ނަޢީމ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ އަލއުސތާޛު އަޙމަދު މުޢުތަޞިމ ޢަދުނާނއާއެކު ބައދަލުވުމެއ ބޭއވުނެވެ.
އަދި މި ބައދަލުވުމުގައި ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.

ބޭރުގެ ފަރާތތަކާއެކު ބޭއވުނު އެހެނިހެނ ބައދަލުވުނތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ދިވެހިރާއޖޭގެ ޝަރުޢީދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށާއި އަދި ކޮރަޕޝަނއާ ދެކޮޅަށ ކުރެވޭ މަސައކަތތަކަށ އެހީތެރިކަނ ފޯރުކޮށދިނުމާ ގުޅޭގޮތުނ
މަޝވަރާކުރުމަށޓަކައި ،ޔޫރަޕިއަނ ޔޫނިއަނގެ ކޮނސަލޓެނޓ މިސޓަރ ޕެޑރޯ ގޯމޭސ ޕެރެއިރާ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ސެކރެޓަރީ
ޖެނެރަލ އާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ އެސޯސިއޭޓ ލީގަލ ކައުނސެލ އަލއުސތާޛާ ފާޠިމަތު ޔުމނާއާ ބައދަލުކުރެއވެވިއެވެ.
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އުއތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުނ ރާއޖެއިނ ބޭރަށ ކުރެއވި ރަސމީ ދަތުރުފުޅުތައ
 .1ގުޅިލާމެހިފައިވާ ބައިނަލއަޤވާމީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމެއގެ ތެރެއިނ ކޯޓުތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުނ ޤާއިމުކޮށ ކޯޓުތަކުގެ ފެނވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ
ގޮތުނ ،މިސރުގެ ސުޕރީމ ކޮނސިޓިއުޝަނަލ ކޯޓުގެ ރަނޔޫބިލ ފުރުމުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެނ މިސރުގެ ސުޕރީމ
ކޮނސިޓިއުޝަނަލ ކޯޓުނ އިނތިޒާމ ކޮށގެނ ބޭއވި "ދަ އިވޮލިއުޝަނ އެނޑ ޕރޮގރެސ އޮފ ކޮނސޓިޓިއުޝަނަލ އެޖުޑިކޭޝަނ
އެޓޭޗމަނޓސ އެނޑ ޗެލެނޖަސ" ގެ ނަމުގައި ބޭއވި ރައުނޑ ޓޭބަލ މަޝވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށޓަކައި ދިވެހިރާއޖޭގެ
އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީ މިސރުގެ ކައިރޯއަށ ދަތުރުފުޅެއ ކުރެއވިއެވެ .މި ދަތުރުފުޅުގައި މި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު
އަލއުސތާޛު ޢަބދުލޣަނީ މުޙައމަދު ބައިވެރި ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.

ޅ
ތރުފު ު
ރއަށ ކުރެއވި ދަ ު
އ ޯ
ޔރު މިސރުގެ ކަ ި
ޖގެ އުއތަމަ ފަނޑި ާ
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި

" .2ޖަސޓިސ ފެއަރނެސ އެނޑ ދަ ރޫލ އޮފ ލޯ :ބެޓަރ ލީގަލ ސިސޓަމސ ،ބެޓަރ ލީގަލ ގަވަރނަނސ ވޯރކޝޮޕ" ،މި ވޯރކޝޮޕ
ގައި ބަޔާނ ކުރެވިފައިވާ ކަނތައތަކާއި ގުޅިގެނ ،މި ވޯރކޝޮޕގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވި ފަނޑިޔާރުނނަށ އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ލިބިދިނުމާއި އިގިރޭސިވިލާތުގެ ކޯޓުތަކަށާއި ޓރައިބިއުނަލތަކަށ ޒިޔާރަތކޮށ އެތަނތަނުގައި މަސައކަތ ކުރާގޮތ ދެނެގަތުމާއި އަދި
ޑިސޕިއުޓ ރިޒޮލިއުޝަނގެ މަސައކަތ ކުރިއަށދާގޮތ ދެނެގަތުމަށޓަކައި ބޭއވި ވޯރކޝޮޕގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށޓަކައި ފަނޑިޔާރު
އަލއުސތާޛު ޢަބދުލޣަނީ މުޙައމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު އަލއުސތާޛު އާދަމ މުޙައމަދު ޢަބދުﷲ އިގިރޭސިވިލާތުގެ ލަނޑަނަށ ދަތުރުފުޅެއ
ކުރެއވިއެވެ.
 " .3ދަ ތާރޑ އިނޑޮނީޝިއަނ ކޮނސޓިޓިއުޝަނަލ ކޯޓު އިނޓަނޭޝަނަލ ސިނޕޯޒިއަމ (އައި.ސީ.ސީ.އައި.އެސ) އެނޑ ޝޯޓ ކޯސ
ޕރޮގރާމ" ގައި ބައިވެރިވެޑައިގަތުމަށޓަކައި މި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޑރ .އަޒމިރާލދާ ޒާހިރު އަދި މި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލއުސތާޛާ
ޢާއިޝާ ޝުޖޫނ މުޙައމަދު އިނޑޮނޭޝިޔާގެ ބާލީއަށ ދަތުރުފުޅެއ ކުރެއވިއެވެ .މި ދަތުރުފުޅުގައި އެސޯސިއޭޝަނ އޮފ އޭޝިއަނ
ކޮނސޓިޓިއުޝަނަލ ކޯޓސ އެނޑ އީކުއިވެލަނޓ އިނސޓިޓިއުޝަނސ (އޭ.އޭ.ސީ.ސީ.އީ.އައި)ގެ މެނބަރެއގެ ގޮތުގައި  03ނޮވެނބަރު
 2019ގައި ދިވެހިރާއޖެ ބައިވެރިވިއެވެ .އަދި މި ދަތުރުގައި ،މި ކޯޓުގެ ލީގަލ އޮފިސަރ ޙައވާ މުޙައމަދު ވަޙީދު އާއި މި ކޯޓުގެ ލީގަލ
އޮފިސަރ މަރިޔަމ ރައުޙާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
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ވރިވުނ
ބއި ެ
ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓުނ އައި.ސީ.ސީ.އައި.އެސ  2019ގައި ަ
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި

 09 .4މާރިޗު  2019އިނ  16މާރިޗު  2019އަށ ތުރުކީވިލާތުގެ އަނކަރާއަށާއި އިސތަނބޫލަށ ދިވެހިރާއޖެއާއި ތުރުކީ ސަރުކާރާއި
ގުޅިގެނ ،ދެޤައުމު ގުޅިގެނ ކުރެވެނހުރި މަސައކަތތަކާއި ގުޅޭގޮތުނ މަޝވަރާކުރުމަށޓަކައި ،މި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ
އަލއުސތާޛު އާދަމ މުޙައމަދު ޢަބދުﷲ އާއި މި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލއުސތާޛު ޢަބދުﷲ ދީދީ ކުރެއވި ދަތުރުފުޅުގައި ،އަރިހުގައި
މިކޯޓުގެ ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ ޑރ .ޙުސައިނ ފާއިޒ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
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ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ މުވައޒަފުނ ބައިވެރިވި ތަމރީނ ޕރޮގރާމތަކާއި ޙަރަކާތތައ
 06 .1ޖަނަވަރީ  2019އިނ  09ފެބރުވަރީ  2019އަށ ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯގައި ބޭއވުނު  171ވަނަ "އިނޓަރނޭޝަނަލ ސީނިއަރ
ސެމިނަރ އޮނ ކރިމިނަލ ޖަސޓިސ ރެސޕޮނސ ޓު ކރައިމސ މޯޓިވޭޓެޑ ބައި އިނޓޮލަރެނސ އެނޑ ޑިސކރިމިނޭޝަނ"
ސެމިނަރގައި މި ކޯޓުގެ ލީގަލ އޮފިސަރ ރައުފާ ޙައިދަރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
 " .2ދަ ތާރޑ އިނޑޮނީޝިއަނ ކޮނސޓިޓިއުޝަނަލ ކޯޓު އިނޓަނޭޝަނަލ ސިނޕޯޒިއަމ (އައި.ސީ.ސީ.އައި.އެސ) އެނޑ ޝޯޓ ކޯސ
ޕރޮގރާމ" ގައި މި ކޯޓުގެ ލީގަލ އޮފިސަރ ޙައވާ މުޙައމަދު ވަޙީދު އާއި މި ކޯޓުގެ ލީގަލ އޮފިސަރ މަރިޔަމ ރައުޙާ ބައިވެރިވެ
ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
 17 .3ސެޕޓެމބަރ  2019ގައި ،ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ލީގަލ އޮފިސަރ އަލއުސތާޛާ ސަފިއޔާ ޢަލީ ވަނީ އިނޓަރޕރޭޝަނ އަދި އެޕލިކޭޝަނ
އޮފ އިނޓަރނޭޝަނަލ ހިއުމަނިޓޭރިއަނ ލޯ އާއި ގުޅޭގޮތުނ އިތުރަށ ހޭލުނތެރިވުމަށ ނޭޕާލގެ ކަތަމަނޑޫގައި ބޭއވުނު "ދަ ސެކަނޑ
ސައުތު އޭޝިއަނ އެކސޕާޓ ކޮނސަލޓޭޝަނ ވިތ ދަ ޖުޑީޝަލ ސެކޓަރ އޮނ އިނޓަރނޭޝަނަލ ހިއުމެނިޓޭރިއަނ ލޯ
(އައި.އެޗ.އެލ)" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވިއެވެ.

 26 .4އޮކޓޫބަރު  2019ވަނަ ދުވަހު ޖުޑިޝަލ އެކެޑެމީ އިނ ހިނގި ކޯޓު އޮފިސަރުނގެ ޓރެއިނިނ ޕރޮގރާމގައި މިކޯޓުގެ ކޯޓު
އޮފިސަރ އަޙމަދު އަބދުﷲ އާއި ،ކޯޓު އޮފިސަރ އަޙމަދު ސަޢީދު އާއި ،ކޯޓު އޮފިސަރ އިބރާހިމ ޝަރީފ އާއި އެޑމިނިސޓރޭޓިވ
އޮފިސަރ އަބދުﷲ ފާރިސ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނނެވިއެވެ.
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 2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގި ޚާއޞަ ޙަރަކާތތައ
 .1ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ  11ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެނ ޙަފލާއެއ ބޭއވުނެވެ .ސުޕރީމ ކޯޓުގައި ބޭއވި މި ޙަފލާ ގައި
ދިވެހިރާއޖޭގެ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލ ޑރ .އަޙމަދު ޢަބދުﷲ ދީދީ އާއި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނާއި
ސުޕރީމ ކޯޓުގެ މުވައޒަފުނ ބައިވެރިވެވަޑައިގެނނެވިއެވެ .އަދި މި ޙަފލާގައި މުވައޒަފުނގެ އަގު ވަޒަނކުރުމުގެ އިތުރުނ ދިވެހިރާއޖޭގެ
ސުޕރީމ ކޯޓުގެ އޮފިޝަލ ޓވިޓަރ އެކައުނޓ ތަޢާރަފކުރެވުނެވެ.
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 .2ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ހައިކޯޓާއި ސިވިލ ކޯޓަށ ޒިޔާރަތކުރައވައި އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނާ ބައދަލުކުރެއވިއެވެ.
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 .3ބައިނަލއަޤުވާމީ އަނހެނުނގެ ދުވަސ  2019ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުނ ޚާއޞަ ޙަރަކާތތަކެއ ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ މުވައޒަފުނގެ
މެދުގައި ބޭއވުނެވެ.

 .4ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ މުވައޒަފުނގެ މެދުގައި ގުޅުނ ބަދަހިކޮށ އެކުވެރިކަމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެގޮތުނ މުވައޒަފުނގެ މެދުގައި
ހޭނޑބޯލ މެޗތަކެއ ކުޅެވުނެވެ.
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 .5ބައިނަލއަޤުވާމީ އެނޓި -ކޮރަޕޝަނ ދުވަސ ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުނ ބޭއވި ހިނގާލުމުގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ މުވައޒަފުނ
ބައިވެރިވިއެވެ.

 .6ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ މުވައޒަފުނ ދިވެހިބަހަށ އަހުލުވެރިކުރުމުގެގޮތުނ މުވައޒަފުނނަށ އަމާޒުކޮށގެނ ޚާއޞަ ޕރޮގރާމެއ
ހިނގިފައިވެއެވެ.
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 .7ބައިނަލއަޤުވާމީ ފިރިހެނުނގެ ދުވަސ  2019ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުނ ޚާއޞަ ޙަރަކާތތަކެއ ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ މުވައޒަފުނގެ
މެދުގައި ބޭއވުނެވެ.

" .8އިނޓަރނޭޝަނަލ ޑޭ އޮދަ ގަރލ ޗައިލޑ" ދުވަސ ފާހަގަކުރުމަށ ހިނގި "ގަރލސ ލީޑ އިނީޝިއޭޓިވ" ހަރަކާތުގައި ،ސުޕރީމ
ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ބައިވެރިވިއެވެ.
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 .9ސުޕރީމ ކޯޓުގެ މުވައޒަފުނގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެގޮތުނ ހިނގޭ ޚާއޞަ ޕރޮގރާމެއގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ
ސުޕރީމ ކޯޓުގެ އަހަރީ ކަޕ ތަޢާރަފު ކުރެވުނެވެ.
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އިނސާނީ ވަސީލަތތައ
 2019ވަނަ އަހަރު ސުޕރީމ ކޯޓުގެ މުވައޒަފުނގެ ރަޖިސޓރީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތ
ސެކރެޓަރީނ ފެށިގެނ މަތީގެ މަޤާމތަކަށ ހަމަޖެއސި މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު
#

ހަމަޖެއސި މަޤާމ

ހަމަޖެއސި ތާރީޚ

މުވައޒަފުގެ ނަނ

.1

ޖނެރަލ
ސެކރެޓަރީ ެ

07.01.2019

ޙސައިނ ފާޢިޒ
ޑރު .

.1

ފސަރ
މނިސޓރޭޓިވ އޮ ި
އެޑ ި

06.07.2019

ފރިސ
ޢަބދުﷲ ާ

.2

އެސިސޓެނޓ ލީގަލ އޮފިސަރ

14.02.2019

ޟ
ޔ ާ
ޢާއިޝަތު ރި ާ

.3

އެސިސޓެނޓ ލީގަލ އޮފިސަރ

18.02.2019

ޞަފިއޔާ ޢަލީ

.4

ފސަރ
ބަޖެޓ އޮ ި

31.03.2019

ހޛާދު
މދު ނަ ު
މުޙައ ަ

.5

ފސަރ
މނިސޓރޭޓިވ އޮ ި
އެޑ ި

14.04.2019

ސ
މ ާ
ޞަފިއޔާ ޫ

.6

ފސަރ
މނިސޓރޭޓިވ އޮ ި
އެޑ ި

04.04.2019

ރ
މަރޔަމ ފާޚި ާ

.7

ފސަރ
މނިސޓރޭޓިވ އޮ ި
އެޑ ި

04.04.2019

މ
ޝރު ާ
ަ
އާމިނަތު

.8

ރ
ވ ި
ލޯނޗު ފަޅު ެ

17.04.2019

ޙާފިޘ ޢަލީ

.9

ކނިކ
މެރިނ މެ ޭ

24.04.2019

ޢ
މދު ނާފި ު
މުޙައ ަ

.10

ޑިރެކޓަރ

01.07.2019

ޝއިނ ޙަލީމ
ާ
އަޙމަދު

.11

ފސަރ
މނިސޓރޭޓިވ އޮ ި
އެޑ ި

08.07.2019

ޝީޒާ އިބރާހީމ

.12

ފސަރ
މނިސޓރޭޓިވ އޮ ި
އެޑ ި

08.07.2019

ދ
މ ު
މޙައ ަ
އާމިނަތު ރިފޤާ ު

.13

ފސަރ
މނިސޓރޭޓިވ އޮ ި
އެޑ ި

06.10.2019

ރ
ތ ު
ޝައމާ ޢަބދުއސައ ާ

.14

ފސަރ
މނިސޓރޭޓިވ އޮ ި
އެޑ ި

30.09.2019

ނސީމ
އރިޝ ަ
އަ ި

.15

ފސަރ
މނިސޓރޭޓިވ އޮ ި
އެޑ ި

30.10.2019

މދު ޒަހީނ
މުޙައ ަ

.16

ފސަރ
މނިސޓރޭޓިވ އޮ ި
އެޑ ި

12.11.2019

މަރޔަމ ރަފާ ޢަބދުއލަޠީފ

.17

ފސަރ
މނިސޓރޭޓިވ އޮ ި
އެޑ ި

04.11.2019

ޙ
އާމިނަތު ލަމ ާ

.18

ފސަރ
މނިސޓރޭޓިވ އޮ ި
އެޑ ި

12.11.2019

މދު ސިފާޒ
ރީޝާ އަޙ ަ

ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
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 2019ވަނަ އަހަރު މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސޓރީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު
#

މިހާރު އޮތ އަދަދު

ޤމުގެ ނަނ
މަ ާ
.1

ރ
ފަނޑިޔާ ު

07

.2

ޖނެރަލ
ސެކރެޓަރީ ެ

01

.3

ރަޖިސޓރަރ

01

.4

އެސިސޓަނޓ ރަޖިސޓރަރ

01

.5

ޑިރެކޓަރ (އީ.އެކސ )1

01

.6

ޑިރެކޓަރ (އީ.އެކސ )2

01

.7

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ

05

.8

ކޮމޕިއުޓަރ ޓެކނީޝަނ

01

.9

ކޭސ ރިޕޯޓަރ (އެމ.އެސ )1

01

.10

ކޭސ ރިޕޯޓަރ (އެމ.އެސ )2

01

.11

ފސަރ
ބަޖެޓ އޮ ި

01

.12

އެސިސޓެނޓ ކޮމޕިއުޓަރ ޓެކނީޝަނ

02

.13

ކޯޓު މާސޓަރ

04

.14

ފސަރ (ޖީ.އެސ )4
މނިސޓރޭޓިވ އޮ ި
އެޑ ި

02

.15

ފސަރ (ޖީ.އެސ )3
މނިސޓރޭޓިވ އޮ ި
އެޑ ި

27

.16

ސނިއަރ އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ

02

.17

ވއިޒަރ
ޕ ަ
ޖެނެރަލ ސަރވިސ ސު ަ

01

.18

ކޯޓު އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )3

03

.19

އސިސޓެނޓ
އޮފީސ ެ

02

.20

އވަރ
ޑރަ ި

01

.21

ހައުސކީޕަރ

02

.22

އެސިސޓެނޓ ކޭސ އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )4

01

.23

ނރަލ (އީ.އެކސ ) 5
ޑިރެކޓަރ ޖެ ެ

01

ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި
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ރޕޯޓު 2019
އަހަރީ ި

.24

ކނިކ
މެރިނ މެ ޭ

01

.25

ރ
ވ ި
ލޯނޗު ފަޅު ެ

04

.26

ލޯނޗު ކެޕޓަނ

01

.27

ސޕޯކސ ޕަރސަނ

01

.28

ރމަރ
ޕއުޓަރ ޕރޮގ ާ
ސީނިއަރ ކޮމ ި

01

.29

އެސިސޓެނޓ ޗީފ ކޯޓު މާސޓަރ

01

.30

މީޑިއާ އޮފިސަރ

01

.31

ކޯޓު އޮފިސަރ (ޖީ.އެސ )4

01

.32

ލީގަލ އޮފިސަރ

09

.33

ސސިއޭޓ ލީގަލ ކައުނސެލ
އެ ޯ

01

 2019ވަނަ އަހަރު މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސޓރީ އިނ އުނިކުރި މަޤާމުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

ޤމުގެ ނަނ
މ ާ
އުނިކުރި ަ

ދ
ދ ު
އުނިކުރި އަ ަ

އުނިކުރުމުނ އޮތ އަދަދު

#
.1

ޑެޕިއުޓީ ލީގަލ އޮފިސަރ

01

0

.2

ޑެޕިއުޓީ ރަޖިސޓރަރ

01

0

.3

ރަޖިސޓރަރ ޖެނެރަލ

01

0

.4

މެކޭނިކ

01

0

ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި
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އަހަރީ ި

 2019ވަނަ އަހަރު މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސޓރީ އަށ އިތުރުކުރި މަޤާމތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
މގެ ނަނ
ޤ ު
ކރި މަ ާ
އިތުރު ު

ދ
އދަ ު
ކރި ަ
އިތުރު ު

އިތުރުކުރުމުނ އޮތ އަދަދު

#
.1

ފސަރ
ސީނިއަރ ލީގަލ އޮ ި

01

01

.2

ރަޖިސޓރަރ

01

01

.3

ކޯޓު އޮފިސަރ

01

04

.4

ސީނިއަރ އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ

01

02

.5

މީޑިއާ އޮފިސަރ

01

01

.6

ކޭސ ރިޕޯޓަރ

01

03

.7

އެސިސޓެނޓ ޗީފ ކޯޓު މާސޓަރ

01

01

.8

ރމަރ
ޕއުޓަރ ޕރޮގ ާ
ސީނިއަރ ކޮމ ި

01

01

.9

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ

01

05

.10

ޑެޕިއުޓީ ލީގަލ އޮފިސަރ

01

02

.11

ނރަލ
ޑިރެކޓަރ ޖެ ެ

01

01

.12

ސޕޯކސ ޕަރސަނ

01

01

.13

އެސިސޓެނޓ ރަޖިސޓރަރ

01

01

.14

ފސަރ
މނިސޓރޭޓިވ އޮ ި
އެޑ ި

01

27

ސެކރެޓަރީނ ފެށިގެނ މަތީގެ މަޤާމތަކުނ ބަދަލުކުރެވުނު މުވައޒަފުނގެ މަޢުލޫމާތު
#

މ
ޤ ު
ރވުނު މަ ާ
ބަދަލުކު ެ

މ
މޤާ ު
ކުރިނ ހުރި ަ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ

ސީނިއަރ އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ

.2

ފސަރ
މނިސޓރޭޓިވ އޮ ި
އެޑ ި

ކޓު)
ފސަރ (ފެމިލީ ޯ
މނިސޓރޭޓިވ އޮ ި
އެޑ ި

ނ
އާމިނަތު އިޠުމީ ާ

.3

ލީގަލ އޮފިސަރ

ފސަރ
މނިސޓރޭޓިވ އޮ ި
އެޑ ި

ދ
ލިޝާނާ އަޙމަ ު

.4

ލީގަލ އޮފިސަރ

ކޓު)
އެސިސޓެނޓ ލީގަލ އޮފިސަރ (ހައި ޯ

ދ
ޞމަ ު
އޒާ ޢަބދުއ ަ
ފާޠިމަތު ލުވަ ި

.1

ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
ހރާއ ޭ
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ބަދަލުކުރެވުނު މުވައޒަފުގެ ނަނ
ޢރޫފ
އަޙމަދު މަ ު

ރޕޯޓު 2019
އަހަރީ ި

ސެކރެޓަރީނ ފެށިގެނ މަތީގެ މަޤާމުތަކުނ އަމިއލައަށ އެދިގެނ ވަކިވި އަދި ވަކިކުރެވުނު މުވައޒަފުނ
#
.1
.2
.3

ބ
ސބަ ު
ރވުނު ަ
ވަކިކު ެ

ފ
މވައޒަ ު
ވަކިކުރި ު

ރވިފައި
ވަކިކު ެ

ދ
ހޛާ ު
މދު ނަ ު
މުޙައ ަ

ޑއިގަތުނ
ދވަ ަ
އެ ި

ޒދު ޔޫސުފ
އަމ ަ

ޑއިގަތުނ
ދވަ ަ
އެ ި

ދ
މ ު
ރޝާ އަޙ ަ
މަރޔަމ އަ ީ

ވަކިކުރި އިރު ހުރި މަޤާމ
ފސަރ
ބަޖެޓ އޮ ި
ފސަރ
މނިސޓރޭޓިވ އޮ ި
އެޑ ި
ފސަރ
މނިސޓރޭޓިވ އޮ ި
އެޑ ި

 2019ވަނަ އަހަރު ސުޕރީމ ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށ އިތުރުކުރަނ ބޭނުނވާ މަޤާމުތަކުގެ ޢަދަދު
#
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

މަޤާމު

ޑިވިޜަނ/ސެކޝަނ/ޔުނިޓ

ސޕޯކސ ޕަރސަނ

ޕރެސ އެނޑ ޕަބލިކޭޝަނ

ނރަލ
ޑިރެކޓަރ ޖެ ެ

ޕރޮޓޮކޯލ ޑިވިޜަނ

ޖނެރަލ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކޓަރ ެ

އައި.ޓީ

އެސިސޓެނޓ ރަޖިސޓރަރ

ވޜަނ
ޑ ި
ލީގަލ އެނޑ ކޯޓު ސަރވިސ ި

ޑެޕިއުޓީ ލީގަލ އޮފިސަރ

ޕރޮޓޮކޯލ ޑިވިޜަނ

އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ

ޕރެސ އެނޑ ޕަބލިކޭޝަނ

ރމަރ
ޕއުޓަރ ޕރޮގ ާ
ސީނިއަރ ކޮމ ި

އައި.ޓީ

އެސިސޓެނޓ ޗީފ ކޯޓު މާސޓަރ

އރިޓީ
ޕރޮޓޮކޯލ ޑިވިޜަނ  /ސެކި ު

ކޭސ ރިޕޯޓަރ

ވޜަނ
ޑ ި
ލީގަލ އެނޑ ކޯޓު ސަރވިސ ި

މީޑިއާ އޮފިސަރ

ޕރެސ އެނޑ ޕަބލިކޭޝަނ

ސީނިއަރ އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ

އރޯ
ޕރޮޓޮކޯލ ޑިވިޜަނ  /ޗީފ ޖަސޓިސ ބި ު

ކޯޓު އޮފިސަރ

ވޜަނ
ޑ ި
ލީގަލ އެނޑ ކޯޓު ސަރވިސ ި

އވަރ
ޑރަ ި

ޕރޮޕަޓީ މެނޭޖމަނޓ އެނޑ ލޮޖިސޓިކަލ

ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި

އަދަދު
01
01
01
01
01
01
01
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01
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01
01
01
01
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އަހަރީ ި

ކޯޓުގެ ޢިމާރާތާއި މަރާމާތު
ރ
ގމަށާއި އަދި އިދާ ީ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓު ހިނގުމަށ މިހާރު ދެވިފައިވާ ތީމުގެ ޢިމާރާތަކީ ކޯޓެއ ހިނ ު
ނ
ދތިކަނ ވަ ީ
މުވައޒަފުނތަކެއ މަސައކަތ ކުރުމަށ އެނމެ އެކަށީގެނވާ ގޮތަށ ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތެއ ނޫނކަމުނ ތަނުގެ ަ
ކުރިމަތިވެފައެވެ .މިހާރު ބޭނުނކުރަމުނގެނދާ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ޢިމާރާތަކީ މީގެ އެތައ އަހަރުތަކެއ ކުރިނ ޢިމާރާތ ކުރެވިފައިވާ
ބޑެތި މަރާމާތތަކެއ ކުރަނ ޖެހިފައިވާކަނ ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މިގޮތުނ ދުވަސވުމުނ ޢިމާރާތ ބާވެ
ތަނަކަށ ވުމުނ ޢިމާރާތ ބާވެ ޮ
ހަލާކުވެގެނދާ ތަނތަނ މަރާމާތު ކުރުމަށޓަކައި ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއ ކުރަނޖެހިފައި ވެއެވެ.

މރާތ
ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ޢި ާ
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި

 2019ވަނަ އަހަރު ނިނމާފައިވާ ބައެއ މުހިނމު މަސައކަތތައ
 .1ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ޝަރިޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ސައުނޑ ސިސޓަމ އަޕގރޭޑކޮށ އިނސޓޯލ ކުރުނ
 .2ސުޕރީމ ކޯޓުގެ މައސަލަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ އޭސީ ތަކެއ ނައޓައި އައު އޭސީ ހަރުކުރުނ
 .3ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަނ ހައލުކުރުމަށޓަކައި  12ވޯކސޓޭޝަނ އިތުރު ކުރުނ
 .4ސުޕރީމ ކޯޓުގެ އެޗ.އާރު ސޮފޓވެއަރ ޤާއިމކުރުނ
 .5ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހަށ  75އިނޗީގެ ލެޑ ޓީވީއެއ ހޯދުނ
 .6ސުޕރީމ ކޯޓަށ މުޅިނ އަލަށ ޕޯޑިއަމއެއ ޖެހުނ
 .7ސުޕރީމ ކޯޓުގައި ކެމެރާސިސޓަމ ހަރުކުނ
 .8ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ސީލިނގތަކުނ ފެނ ފޭބުމުގެ މައސަލަތައ ހައލުކޮށ މަރާމާތުކުރުނ

ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި

59

ރޕޯޓު 2019
އަހަރީ ި

 .9ސުޕރީމ ކޯޓަށ ބރޭނޑ ނިއު ( 02ދޭއ) ކާރު ހޯދުނ
 .10ސުޕރީމ ކޯޓަށ ބޭނުނވާ ( 14ސާދަ) ކޮމޕިއުޓަރ ސިސޓަމ ހޯދުނ
 .11ސުޕރީމ ކޯޓުގައި ބަހައޓާފައިހުރި "މިޓސުބިޝީ" ބރޭނޑގެ ލިފޓު ސާރވިސކުރުނ
 .12ސުޕރީމ ކޯޓަށ  20ޔޫޕީއެސ ހޯދުނ
 .13ސުޕރީމ ކޯޓުގައި ބޭނުނ ކުރަމުނދާ މީޒާނ ލޯނޗ އެހަލާ އަދި މަރާމާތު ކުރުނ
 .14ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ބޭރު ފާރުގެ ( 02ދޭއ) ނަނބޯޑު ހެދުނ
 .15ސުޕރީމ ކޯޓަށ ހަމަޖައސަވާފައިވާ ބައިގެ ކުނިކަހާ ފޮޅައި ސާފު ކުރުމުގެ މަސައކަތ ތާވަލާ އެއގޮތަށ ކުރިއަށ ގެނދިއުނ
 .16ސުޕރީމ ކޯޓަށ ހަމަޖައސަވާފައިވާ ބައިގެ ބަގީޗާ ގަސ ބެލެހެއޓުމުގެ މަސައކަތ ތާވަލާ އެއގޮތަށ ކުރިއަށ ގެނދިއުނ
 .17ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ނަމުގައި ރަޖިސޓރީ ކުރެވިފައިވާ ކާރުތައ ހަލާކުވެފައި ހުރުމުނ މަރާމާތު ކުރުނ
 .18ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ވެހިކަލތައ ( 02ދޭއ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއދަތަށ ސާރވިސކޮށ ބަލަހައޓަދިނުމަށ ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުނ
 .19ސުޕރީމ ކޯޓަށ ބޭނުނވާ ( 1އެކެއ) ލެޕޓޮޕ ހޯދުނ
 .20ސުޕރީމ ކޯޓަށ ( 02ދޭއ)  2އިނ  1ޓަޗ ލެޕޓޮޕ (ބރޭނޑެޑ) ހޯދުނ
 .21ސުޕރީމ ކޯޓަށ ( 01އެކެއ) ސާރވާ ރެކ މައުނޓ ކޮނސޯލ އަދި އިނޓިގރޭޓެޑ ވީ.ޖީ.އޭ ކޭ.ވީ.އެމ ސވިޗ ހޯދުނ
 .22ސޕރީމ ކޯޓަށ ( 05ފަހެއ)  24ޕޯޓުގެ ގިގަބިޓ މެނޭޖަބަލ ނެޓވޯކ ސވިޗ ހޯދުނ
 .23ސޕރީމ ކޯޓަށ ޕީ.އޭ.ބީ.އެކސ ސިސޓަމއަށ  11އެކސޓެނޝަނ އިތުރުކުރުނ
 .24ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފާޚާނާތައ މަރާމާތު ކުރުނ
 .25ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ރަޖިސޓރަރގެ ކޮޓަރިކޮޅު މަރާމާތު ކުރުނ
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އާމދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާއާއި ހިނގި ޚަރަދު
2018

ތަފޞީލ

2019

އުނި އިތުރު ()%

ލ
މޅި ޖުމ ަ
އސާގެ ު
ލބުނު ފަ ި
ތގައި ި
ނގެ ގޮ ު
އާމދަ ީ

71,575.00

165,474.26

131.2%

ލ
މޅިޖުމ ަ
ސގެ ު
ފއި ާ
ރދުވި ަ
ޚަ ަ

22,050,768

28,693,322

30.1%

އާއމުދަނީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބުނު މައިގަނޑު ކަނތައތަކާއި،އެކަނތައތަކަށ ލިބުނު ޖުމލަ އަދަދުތައ
ނ
ޅ ފޯމަށ ލިބު ު
ހ ި
އދި ހުށަ ެ
ދއަށ ެ
މގެ ހުއ ަ
ވަކާލާތުކުރު ު

36,000.00

76,000.00

111.1%

ނ
ށހެޅި ފޯމަށ ލިބު ު
އދި ހު ަ
ރމަށ ެ
މައސަލަ ރަޖިސޓުރީ ކު ު

27,000.00

56,000.00

107.4%

ނ
ހޅި ފޯމަށ ލިބު ު
އދި ހުށަ ެ
ގމަށ ެ
އގެ ރިޕޯޓ ނެ ު
މައސަލަ ި

575.00

3,752.00

552.5%

ހށަހަޅާ ފޯމ
ރމުގެ ހުއދައަށ އެދި ު
ތއުނާފު ކު ު
އިސ ި

7,000.00

3,500.00

-50.0%

އދޭ ފޯމ
ވނަށ ެ
ތަދައޚުލު ާ

500.00

1,000.00

100.0%

ސ
ބނު ފައި ާ
ހރުގެ ބަޖެޓުނ ލި ު
ކުރީއަ ަ

56,472.85

13,775.26

-75.6%
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ސޓރެޓީޖިކ ޕލޭނ
ޖހޭ ބަދަލުތައ ގެނައުމަށޓަކައި
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މިނިވަނކަނ ކަށަވަރުކޮށ ،ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިޞލާޙކުރުމަށޓަކައި ގެނނަނ ެ
ކުރަނޖެހޭ ކަނތައތައ ފާހަގަކޮށ  01މޭ  2019ގައި ވަނީ "ފަނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަނކަނ ކަށަވަރުކޮށ ،ފަނޑިޔާރުގެ
އިޞލާޙކުރުމުގެ މަގުޗާޓު  "2023-2019އެކުލަވާލައިފައެވެ .މި މަގުޗާޓުގައި އިޞލާޙީ ބަދަލުތައ ގެނނަނޖެހޭ މައިގަނޑު 20
ދާއިރާއެއ ފާހަގަކޮށފައި ވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަނކަނ ކަށަވަރުކޮށ އިޞލާޙުކުރުމުގެ މަގުޗާޓު 2023-2019
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މާލީ ބަޔާނތައ

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނ ) 31ޑިސެމބަރ  2019ގެ ނިޔަލަށ(
ނޯޓ

ޕަބލިކ

ޕަބލިކ

ބޭނކ އ/ކ

ބޭނކ އ/ކ

2019

2018

ލިބުނު ފައިސާ
ސ
ފއި ާ
ބޖެޓުނ ނެގި ަ
ރވުނު ަ
ފާސކު ެ

3

ސ
ލއިގަތ ފައި ާ
ގއި ބަ ަ
ދނީގެ ގޮތު ަ
ތގެ އާމ ަ
ދައުލަ ު

4

ވފައި)
ރ ި
އސާ (ރީފަނޑ އުނި ކު ެ
ބލައިގަތ ފަ ި
ދނީގެ ނޫނ ގޮތގޮތަށ ަ
ތގެ އާމ ަ
ދައުލަ ު

5

ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމލަ

28,627,008

22,053,823

188,132

128,048

12,578

)(2,410

28,827,718

22,179,461

ކުރެވުނު ޚަރަދު
ދ
ރ ު
މުވައޒަފުނނަށ ހިނގި ޚަ ަ

6

ސ
ފއި ާ
ޚދުމަތަކަށ ނޫނ ގޮތުނ ދޭ ަ
ޕެނޝަނާއި އަދި ވަކި ި

7

ދ
ރ ު
ރމުގެ ޚަ ަ
ތރު ކު ު
ދަތުރުފަ ު

8

ގ
ތގެ އަ ު
ހދާތަކެ ީ
ބނުމަށ ޯ
ގމުގެ ޭ
އޮފީސ ހިނ ު

9

ދ
ރ ު
މތުގެ ޚަ ަ
ޚދު ަ
ގމަށ ބޭނުނވާ ި
އޮފީސ ހިނ ު

10

ދ
ރ ު
ކރެވޭ ޚަ ަ
ކރުމަށ ު
ތަމރީނު ު

11

ދ
ޚރަ ު
މގެ ަ
ރމާއި ބެލެހެއޓު ު
މތުކު ު
މަރާ ާ

12

އދި ސަބސިޑީޒ
ކއި ަ
ސަރުކާރުނދޭ އެހީ ،އިޝތިރާ ާ

13

ދ
ރ ު
ކރާ ޚަ ަ
މދާ ހޯދުމަށ ު
ރ ު
ގމަށ ބޭނުނވާ ހަ ު
އޮފީސ ހިނ ު

14

ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ
ތރެއިނ ބަޕބަލިކު ބޭނކ އެކައުނޓަ
ލއިގަތ ފައިސާގެ ެ
ގއި ބަ ަ
ނގެ ގޮތު ަ
ތގެ އާމދަ ީ
ދައުލަ ު
ސ
ކރި ފައި ާ
(ޕީ .ބީ .އޭ)އަށ ޖަމާ ު
ޖުމލަ ޚަރަދު (ޕީ.ބީ .އޭ އަށ ޖަމާކުރި ދައުލަތުގެ އާމދަނީ ފައިސާ ހިމަނައިގެނ)
މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރުވި( /އުނިވި) ފައިސާ
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15

16,936,641

14,082,307

2,579,997

2,537,252

608,215

20,455

526,337

577,480

2,177,946

2,219,100

11,600

-

890,953

493,501

-

301,187

4,895,319

1,822,542

28,627,008

22,053,823

188,132

128,048

28,815,140

22,181,871

12,578

)(2,410

ރޕޯޓު 2019
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އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސާ

24,858

27,268

ސ
ނވި) ފައި ާ
ރވި( /އު ި
ތ ު
ގއި އި ު
ތރޭ ަ
މާލީ އަހަރު ެ

12,578

)(2,410

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާ

37,436

24,858

ޅފައިވަނީ އެއވެސ އޮޅުވާލުމެއނެތި ހަގީގަތާ އެއގޮތަށެވެ .މި ކަމަށ ހެކިވެ ،ސުޕރީމކޯޓުގެ
މިހިސާބުތައ ތައޔާރުކޮށ ހުށަހަ ާ
ފަރާތުނ ސޮއިކުރަނީ:

ޑރ .ޙުސައިނ

އާސިޔަތު އިބރާހިމ

ފާއިޒ
އެސިސޓެނޓ ޑިރެކޓަރ

ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި

ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލ
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ފާސކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުނ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނ ) 31ޑިސެނބަރު  2019ގެ ނިޔަލަށ(

ނޯޓ

ފާސކުރި ބަޖެޓ 2019

ފައިނަލ ބަޖެޓ

ހިނގި ޚަރަދު/ލިބުނު

2019

2019

ފައިނަލ
ބަޖެޓާއި ހިނގި
ޚަރަދުގެ ތަފާތު

ލިބުނު ފައިސާ
ބޖެޓ
ކރި ަ
މަޖިލީހުނ ފާސ ު

3

ޖުމލަ

22,732,042

32,570,849

28,627,008

3,943,841

22,732,042

32,570,849

28,627,008

3,943,841

ރިކަރަނޓ ޚަރަދު
ދ
ރ ު
މުވައޒަފުނނަށ ހިނގި ޚަ ަ

6

16,135,670

17,700,156

16,936,641

763,515

ސ
އ ާ
ދޭފަ ި

7

2,660,558

2,691,158

2,579,997

111,161

ދ
ރ ު
ރމުގެ ޚަ ަ
ތރު ކު ު
ދަތުރުފަ ު

8

100,000

918,870

608,215

310,655

ގ
ތގެ އަ ު
ހދާތަކެ ީ
ބނުމަށ ޯ
ގމުގެ ޭ
އޮފީސ ހިނ ު

9

465,865

1,171,465

526,337

645,128

ދ
ރ ު
މތުގެ ޚަ ަ
ޚދު ަ
ގމަށ ބޭނުނވާ ި
އޮފީސ ހިނ ު

10

2,388,949

3,210,177

2,177,946

1,032,231

ދ
ރ ު
ކރެވޭ ޚަ ަ
ކރުމަށ ު
ތަމރީނު ު

11

11,600

11,600

ދ
ޚރަ ު
މގެ ަ
ރމާއި ބެލެހެއޓު ު
މތުކު ު
މަރާ ާ

12

430,000

1,395,549

890,953

އދި ސަބސިޑީޒ
ކއި ަ
ސަރުކާރުނދޭ އެހީ ،އިޝތިރާ ާ

13

290,000

290,000

22,471,042

27,388,975

ޚދުމަތަކަށ ނޫނ ގޮތުނ
ޕެނޝަނާއި އަދި ވަކި ި

ޖުމލަ ރިކަރަނޓ ޚަރަދަށ ހޭދަކުރި

-

504,596

-

290,000
3,657,286

23,731,689

ކެޕިޓަލ ޚަރަދު
ހދުމަށ ކުރާ
ރމުދާ ޯ
އޮފީސ ހިނގުމަށ ބޭނުނވާ ހަ ު
ދ
ރ ު
ޚަ ަ

14

261,000

5,181,874

4,895,319

286,555

ޖުމލަ ކެޕިޓަލ ޚަރަދު

261,000

5,181,874

4,895,319

286,555

މުޅި ޖުމލަ

22,732,042

32,570,849

28,627,008

3,943,841

ޖުމުލަ ބަޖެޓ ބާކީ

ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި

3,943,841
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މާލީ ބަޔާނތަކާއިގުޅޭ ނޯޓތައ (ރުފިޔާއިނ 31 ،ޑިސެމބަރ  2019ގެ ނިޔަލަށ)
ތަޢާރަފ
އސާސީގެ  141ވަނަ މާއދާގެ ދަށުނ ޢަދުލުއިނސާފު ޤާއިމކުރުމުގެ އެނމެ އިސފަރާތަކީ
ދިވެހި ޖުހހޫރިއޔާގެ ޤާނޫނު ަ
ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓެވެ.އޮގަސޓު  2008ވަނަ ދުވަހު ތަސދީޤުކުރެވުނު ދިވެހިރާއޖޭގެޖުމހޫރިއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިނ
ދވެހިރާއޖޭގެސުޕރީމ ކޯޓަށާއި،
ޢދުލުއިނސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެނމެހައިބާރުތައ ލިބިގެނވަނީ ި
ދައުލަތުގެ ތިނބާރު ވަކިވެަ ،
ހައިކޯޓަށާއި ،އަދި ޤާނޫނަކުނ ކަނޑައަޅާފައިވާދަށުކޯޓުތަކަށ ކަމަށ ކަނޑައެޅިގެނދިޔައެވެ.
ހިސާބު ބަލަހައޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާ
މާލީ

ބަޔާނތައ

ތައޔާރުކުރުމުގައި

ބޭނުނކޮށފައިވާ

ހިސާބު

ބެލެހެއޓުމުގެ

މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައ ތިރީގައި

ވނެއެވެ.
އހަރެއގެ ހިސާބުތައ ބަޔާނކުރުމުގައިވެސ މިސިޔާސަތުތައ އެއގޮތަށ ބޭނުނކުރެވިފައި ާ
ބަޔާނކޮށފައިއެވަނީއެވެ.ހުރިހާ ަ
ފއިވާނެއެވެ.
އެނޫނ ތަފާތު ގޮތަކަށ ބޭނުނކުރެވިފައިވާނަމަ ،އެކަނ ބަޔާނކޮށ ަ
ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތ
މާލީ ހިސާބުތައ ތައޔާރުކޮށފައިވަނީ އިނޓަރނޭޝަނަލ ޕަބލިކ ސެކޓަރ އެކައުނޓިނގ ސޓޭނޑަޑސ ބޯޑުނ ނެރެ ޝާއިޢު
ކޮށފައިވާ " ފައިނޭނޝަލ ރިޕޯޓިނ އަނޑަރ ކޭޝ ބޭސިސ އޮފ އަކައުނޓިނގ" މި ސޓޭނޑަޑ އާއި އެއގޮތަށެވެ.
ނ އަހަރު
ގއިވާ ގޮތަށ 120 ،ވަ ަ
ނ (ޤާނޫނު ނަމބަރ ަ )2006/3
ޤނޫ ު
ޚަރަދު ހިސާބު ތައޔާރުކޮށފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއޔަތުގެ ާ
ޖެނުއަރީގައި ފައިސާ ދައކައި އަދާކޮށފައިވާ 2019 ،ގައި ހިނގާފައިވާ ،ޚަރަދުތައ ހިމަނައިގެނނެވެ" .ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި
ޖލީހުނ  2019ވަނަ އަހަރަށ
ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނ" ގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ރައޔަތުނގެ މަ ި
ފާސކުރިމިކޯޓުގެ ބަޖެޓުނ މިކޯޓުގެ ޚަރަދުތަކަށ ހޭދަކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އާއި އެހެނިހެނ ގޮތގޮތުނ މިކޯޓަށ ލިބިފައިވާ ފައިސާ
ނގޭ ފައިސާ ފިޔަވައި
އެވެ .ފާސކުރެވުނު ބަޖެޓުނ ެ

ބލައިގަނނަ ފައިސާއަކީ ދައުލަތުގެ އާމދަނީއެއކަމުނ
ބ ނުވަތަ ަ
މިކޯޓަށލި ޭ

އވާނެއެވެ.
މިފައިސާ މިނިސޓރީ އޮފ ފިނޭނސ އެނޑ ޓރެޜަރީގެ ޕަބލިކ ބޭނކ އެކައުނޓަށ ޖަމާކޮށފަ ި
މާލީ ބަޔާނތައ ތައޔާރުކުރުމުގައި އަގުތައ ބަޔާނކޮށފައިވަނީ "ހިސޓޮރިކަލ ކޮސޓ ކޮނވެނޝަނ" އާ އެއގޮތވާގޮތުނ
ގ ބަޔާނކުރާ އުޞޫލުނނެވެ .މިގޮތުނ ހަރުމުދަލާއި ،އަދި އެހެނ އަރަނޏާއި ދަރަނޏާއި
އެމުޢާމަލާތެއ ހިނގިއިރުގެ އަ ު
ރައުސުލމާލުގެ އަގު ބަޔާނކޮށފައިވަނީ އެއެއޗެއ ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ.

ޖގެ ސުޕރީމ ކޯޓު
ހރާއ ޭ
ދިވެ ި
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މިކޯޓަށ ހޯދާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ޑިޕރިސިއޭޝަނގެ ގޮތުގައި އެއވެސ މިނވަރެއ އުނިކޮށފައެއ ނުވާނެއެވެ.
ބޭރު ފައިސާއިނ ހިނގޭ މުޢާމަލާތު
މާލީ ބަޔާނތަކުގައި ބޭނުނކުރެވިފައިވާ ތަކެތި އަގުކޮށ ބަޔާނ ކުރެވިފައިވާނީ ދިވެހިރުފިޔާ އިނނެވެ .އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާއަކީ މިކޯޓުގެ
މުޢާމަލާތު ކުރުމަށ ބޭނުނ ކުރާ ފައިސާކަމުގައިވާތީއެވެ.
ބޭރުފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތައ ހިސާބުކޮށފައިވަނީ އެމުޢާމަލާތެއ ހިނގި ތާރީޚުގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރަކަށޖެހޭ ދިވެހި ރުފިޔާގެ އެކސޗޭނޖ
ރޭޓގައެވެ .ބޭރު ފައިސާގެ އަރަނޏާއި ދަރަނޏެއވާނަމަ އޭގެ ބާކީތައ ބަޔާނކޮށފައިވަނީ އަހަރު ނިމޭ ތާރީޚުގެ އެކސޗޭނޖ
ރޭޓގައެވެ.
މިކޯޓަށގަނެފައި ބަހައޓައިގެނ ބޭނުނކުރުމަށ ހޯދުނު ތަކެއޗާއި ޚިދުމަތދިނުމުގެ ބޭނުމަށ ހޯދުނުތަކެތި
އގެނ ބޭނުނކުރުމަށ ހޯދާ ތަކެތި
އވެ .އޮފީހަށ ގަނެފައި ބަހައޓަ ި
އޮފީސ ހިނގުމަށ ހޯދޭ ތަކެތި ބަޔާނކުރެވިފައިވަނީ ގަތއަގުގަ ެ
ވާނީ ކެޕިޓަލައިޒ ނުކޮށ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައެވެ .އަދި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭނީ ތަކެތި ގަތުމުނ ކަމަށާއި ،އެތަކެތި
ނފައި ވާނެއެވެ.
ހރި ތަކެތި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަ ާ
ހރު ނިމުނު އިރު ބޭނުނނުކޮށ ު
ބޭނުނކުރުމުނ ނޫނކަމުނ ،އަ ަ
މާލީ ޒިނމާތައ
މާލީ ޒިނމާތައ ބަޔާނ ކުރެވިފައިވާނީ އޭގެ އަގުގައެވެ .މާލީ ޒިނމާގެ ގޮތުގައި ބަޔާނކުރެވިފައިވާ ޢަދަދު ތަކަކީ  31ޑިސެނބަރު
 2019އާއި ހަމައަށ އައިއިރު މިކޯޓުގައި ބޭނުނކުރެވޭ ހަރުމުދާ ތަމސީލު ކޮށދޭ ދައުލަތުގެ ރައުސމާލެވެ.
ލިބުނުފައިސާ
ގ
އ އެވަނީ  2019ވަނައަހަރު ރައޔިތުނ ެ
ސގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފަ ި
ލބުނުފައި ާ
"ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާނ" ގައި ި
ވ
ލބިފައި ާ
މަޖިލީހުނ މިކޯޓަށ ފާސކުރެއވި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިނ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާއި އެހެނިހެނ ގޮތގޮތުނ މިކޯޓަށ ި
ލބޭ ފައިސާ
ގ އާމދަނީ ގޮތުގައި ި
އސާގެ ތެރެއިނ ބަޖެޓ ފައިސާފިޔަވައި އެކިގޮތގޮތުނ ދައުލަތު ެ
ބ ފަ ި
ފައިސާއެވެ .މިކޯޓަށ ލި ޭ
އަކީ މިކޯޓުގެ ބޭނުނތަކަށ ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއދަ އޮނނަފައިސާއެއނޫކަމުނ

މިފަދަ ފައިސާ މިނިސޓރީ އޮފ ފިނޭނސ އެނޑ

ޓރެޜަރީގެ ކޮނސޮލިޑޭޓެޑ ރެވެނިޔު ފަނޑަށ ޖަމާކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
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ޓރާނސފާ
ނ
ޓރާސނފާގެ ގޮތުގައި " ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާނ ގައި ދައކާފައިއެވަނީ މިކޯޓަށބަލައިގަތ ދައުލަތުގެ އާމދަ ީ
ގޮތުގައި ބެލެވޭ ފައިސާގެތެރެއިނ މިނިސޓރީ އޮފ ފިނޭނސ އެނޑ ޓރެޜަރީގެ ކޮނސޮލިޑޭޓެޑ ރެވެނިޔު ފަނޑަށ ޖަމާކުރެވުނު
ޢަދަދެވެ.
ކޮމޕެރެޓިވސ
ފއިވާނެއެވެ.
މިއަހަރުގެ ހިސާބުތަކުގައި  2019ވަނައަހަރުގެ އިތުރަށ  2018ވަނަ އަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނި ަ
ބަޖެޓގެ މަޢޫލޫމާތު
މި ހިސާބުތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާނީ  2019ވަނަ އަހަރު ރައޔިތުނގެ މަޖލީހުނ ފާސ ކުރެއވި ބަޖެޓގެ މުޅިޖުމލައަށ
އނެއކޯޑަށ ބަދަލުގެނެވިފައިވާ އެނމެ ފަހުގެ ބަޖެޓެވެ.
ބަދަލުނާނނަގޮތަށ އެއކޯޑުނ ަ
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އިތުރު މަޢުލޫމާތު
މިލކިއޔާތުގެބަޔާނ  –-އެސެޓސ ( 31ޑިސެމބަރ  2019ގެ ނިޔަލަށ)
ނޯޓ

2018

2019

ނޮނ-ކަރަނޓއެސެޓސ (ހަރުމުދާ)
އޮފީސ ހިނގުމަށބޭނުނވާ ހަރުމުދާ

2

17,464,308 22,359,626

ނޮނ-ކަރަނޓ އެސެޓސގެ ޖުމލަ

17,464,308 22,359,626

ކަރަނޓ އެސެޓސ
އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާ

3

23,222

ކަރަނޓ އެސެޓސގެ ޖުމލަ

23,222

މިލކިއޔާތުގެ ޖުމލަ

-

17,464,308 22,382,849

ލޓީސ ( 31ޑިސެމބަރ  2019ގެ ނިޔަލަށ)
މާލީޒިނމާތަކުގެބަޔާނ – ލައިބި ި
ނޯޓ

2019

2018

މާލީ ޒިނމާތައ
އެކި ފަރާތތަކަށ ރައދުކުރަނޖެހޭ ފައިސާ

4

މާލީ ޒިނމާތަކުގެ ޖުމލަ
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މިލކިއޔާތާއި މާލީ ޒިނމާތަކުގެ ބަޔާނތަކާގުޅޭ ނޯޓތައ
މިލކިއޔާތުގެ ބަޔާނާއި ،މާލީ ޒިނމާތަކުގެ ބަޔާނ ތައޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުނކުރެވިފައިވާ އުޞޫލުތައ
މިލކިއޔާތު އަދި މާލީ ޒިނމާތަކުގެ ބަޔާނތަކުގެ ތާރީޚަށފަހު ހިނގާފައިވާކަނތައ
މާލީ ބަޔާނތަކުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ދެއކިފައިވާ މިލކިއޔާތު އަދި މާލީޒިނމާތަކުގެ ބަޔާނތަކުގެ ތާރީޚަށފަހު ހިނގާފައިވާ
މުޢާމަލާތތަކުގެ

ތެރެއިނ،

އެމުޢާމަލާތތަކުގެ

ބޮޑުކުޑަމިނަށ

ރިޢާޔަތކޮށ

އެކަށީގެނވާގޮތަށ

ލބަޔާނތަކަށ
މިމާ ީ

ބަދަލުގެނެސފައިވާނެއެވެ.
މިލކިއޔާތު އަދި މާލީޒިނމާތަކުގެ ބަޔާނތައ ތައޔާރު ކުރުމުގައި އަގު ދެއކިފައިވާ ގޮތ
މިލކިއޔާތުގެ ބަޔާނާއި މާލީ ޒިނމާތަކުގެ ބަޔާނ ތައޔާރު ކުރުމުގައި އަގުތައ ބަޔާނކޮށފައިވާނީ "ހިސޓޮރިކަލ ކޮސޓ
ދ އެހެނ
ގތުނ ހަރުމުދަލާއި ،އަ ި
ގ ބަޔާނކުރާ އުޞޫލުނނެވެ .މި ޮ
ކޮނވެނޝަނ"އާއެއގޮތވާގޮތަށ ،އެ މުޢާމަލާތެއ ހިނގިއިރުގެ އަ ު
އަރަނޏާއި ދަރަނިވެސ ،ބަޔާނކޮށފައިވާނީ އެއެއޗެއ ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ .މުއައސަސާއަށ ހޯދާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ
ޑިޕރިސިއޭޝަނގެ ގޮތުގައި އެއވެސ މިނވަރެއ އުނިކޮށފައެއ ނުވާނެއެވެ.
މާލީޒިނމާތައ
ނއޭގެއަގުގައެވެ .އަގުއަދާނުކުރެވިހުރިޚަރަދުތަކަކީ މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެއޗާ
މާލީޒިނމާތައބަޔާނކުރެވިފައިވާ ީ
ނ ސަރުކާރު ބަނދު ނޫނ ފުރަތަމަ  30ދުވަހުގެ
މމަށފަހު އަނ ަ
ލ އަހަރު ނި ު
ރގެ ބަޖެޓުނ ،މާ ީ
މލީ އަހަ ު
ގުޅޭ ބިލތަކަށ މި ާ
ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއކިފައި ނުވާ ބިލތަކެވެ.
ކޮމިޓމަނޓސ
ކޮމިޓމަނޓުގެ ގޮތުގައި ދައކާފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ މާލީ އަހަރު ތެރޭގައި ސެޕ ސިސޓަމގައި ޕާރޗޭސ އޯޑަރ ތައޔާރުކުރެވިފައިވާ
ގ އަހަރަށ ގެނދަނ
ތވެ ،ސެޕ ސިސޓަމއިނ އުނިކޮށ ،ހިނ ާ
ލބިފައިނުވާ ީ
ރ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ި
ނަމަވެސ މާލީ އަހަރު ނިމުނުއި ު
ޖެހިފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ.
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ލިބެނޖެހޭ ފައިސާ
ލިބެނޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެނީ ،މާލީ އަހަރު ނިމޭއިރު އަގު އަދާނުކުރެވިވާ ޚަރަދުތައ އަދާކުރުމަށ ،ޖެހިގެނ އަނނަ
އަހަރު ،މިނިސޓރީ އޮފ ފިނޭނސ އިނ ލިބެނޖެހޭ ފައިސާއެވެ.
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ހިރާސތަކާއި ޔަޤީނކަނ ކުޑަ ކަނތައތައ
 2019ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ މާލީ ކަނތައތަކައ ،އެނމެ ބޮޑު އަސަރެއކުރި މައިގަނޑު
ހިރާސތަކާއި ޔަޤީނކަނ ކުޑަކަނތައތައ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނީ މި ކޯޓުގެ އިމާރާތ މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއޓުމުގެ ޚަރަދެވެ.
ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ޢިމާރާތަކީ ކުރީގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުނކުރި ޢިމާރާތަކަށވުމުނ ،މި
ނމުގައި ތަނުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަނ
ދ ު
އ އެނމެ އެކަށީގެނވާ އިމާރާތަކަށ ނުވާތީ ،ކޯޓުގެ ޚިދުމަތތައ ި
އިމާރާތަކީ ކޯޓެއ ހިނގުމަށޓަކަ ި
ވަރަށ ބޮޑަށ ކުރިމަތިވެފައި ވާކަނ ފާހަގަވެއެވެ.
ވ
ނތުމާއި ،އެކަށީގެނ ާ
ބނ ެ
ބނުނކޮށފައިހުރި ތަކެއޗާއި އެއވައތަރުގެ ތަކެތި މާކެޓުނ ލި ެ
ހަމައެހެނމެ މިއިމާރާތުގައި ޭ
މިނވަރަށ މަރާމާތު ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސތަކެއ ވެފައިވާތީ ،މި ޢިމާރާތ މަރާމާތު ކުރުމަށ ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއވަނީ ކުރަނޖެހިފައެވެ.
ވފައިވެއެވެ .މިހެނވުމުނ މި
ހބު ނުލިބޭކަނ ވަނީ ފާހަގަކުރެ ި
އަދި މިފަދަ މަރާމާތުތައ ކުރުމަށ ކުރެވޭ އިޢުލާނުތަކަށ ތަރު ީ
މަސައކަތތައ ކުރިއަށ ގެނދިއުމަށ ދިގު މުއދަތެއ ހޭދަވާތީ ކޭޝ ފލޯއަށ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއ ގެނނަނ ޖެހި ،މާލީ އަހަރު
ތކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީނކަނ ކުޑަވެ ،ޚަރަދުތައ ހަމަޖެއސުމަށ ވަނީ ދަތިވެފަވެއެވެ.
ތެރޭގައި ބައެއ ތަނތަނ މަރާމާ ު
ތއި ،ކޭޝ ފލޯއަށ ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަތުމަށ ބޮޑެތި ގޮނޖެހުނތަކެއ ކުރިމަތިވެ،
ނަތީޖާއެއގެ ގޮތުނ މާލީ ހާލަ ާ
ފއިވާކަނވެސ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މާލީ ގޮތުނ ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށ ަ
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ނިނމުނ
ވޭތުވިޔަ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ ބެނޗަށ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއ އައިސ ،އަދި
ފތުއެކި
އަހަރު ނިމިގެނ ދިޔައިރު ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ ފުލ ބެނޗ އަލުނ އެކުލަވައިލެވިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުނ ތަ ާ
ގޮނޖެހުނތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ .މިގޮތުނ ،ކޯޓަށ ހުށަހެޅޭ މައސަލަތައ އަވަސކަމާއި ހަލުވިކަމާއެކު ހިނގުމަށ ހުރަސތަކެއ
މގެ ސަބަބުނ ރީ-ބެނޗކޮށގެނ
ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ .މައސަލަތައ ބެނޗކުރެވިގެނ ހިނގަމުނދަނިކޮށ ،ބެނޗަށ ބަދަލުއައު ު
ހމަކީ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ މަސައކަތ އެނމެ އެދެވޭ އަވަސމިނުގައި ކުރިއަށ ގެނދިއުމަށ ކުރިމަތިވި
ޖ ު
ޝަރީޢަތތައ އަލުނ ހިނގަނ ެ
ރލައި
ގޮނޖެހުމެއކަނ ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި ހަމަމިއާއެކު ،ސުޕރީމ ކޯޓުގެ އިދާރީ އިނތިޒާމތައ އެނމެ އެދެވޭގޮތުގައި ދު ާ
މގައިވެސ މިކަމުގެ ސަބަބުނ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައި ވެއެވެ.
ޕލޭނކޮށގެނ ކުރިއަށ ގެނދިއު ު
ވދިޔަ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ،ސުޕރީމ ކޯޓުގެ އިދާރީ ހިނގުނ ހަރުދަނާކުރުމުގެ
އތު ެ
ކަނމިހެނ އޮތނަމަވެސ ،ފާ ި
ގޮތުނ މުހިނމު ފިޔަވަޅުތަކެއ އެޅިފައިވެއެވެ .އަހަރު ފެށުމާއެކު ،ސުޕރީމ ކޯޓުގެ އިދާރީ ހިނގުމުގެ އެނމެހައިކަނކަނ
އ ސެކރެޓަރީ ޖެނެރަލގެ މަޤާމަށ ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއސިފައިވެއެވެ.
އިނތިޒާމކޮށ ބެލެހެއޓުމަށޓަކަ ި
އަދިހަމަ މިއާއެކު 2019 ،ވަނަ އަހަރުނ ފެށިގެނ ކުރިއަށ އޮތ  05އަހަރު ދުވަހަށ އެކަށައެޅުނު ،ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ
އެކޝަނ ޕލޭނ ދިވެހިރާއޖޭގެ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުނ ފާސކުރައވާފައިވަނީވެސ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ
ތެރޭގައެވެ .ސުޕރީމ ކޯޓާއި މުޅި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމުގެގޮތުނ ބޭނުނވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުނ ނެރުއވާފައިވެއެވެ .ސުޕރީމ ކޯޓުގެ އިދާރީ ހިނގުމުގެ ނިޒާމ
މ ފަހުގެ ބަދަލުތައ ހިމަނުއވައިގެނ ސުޕރީމ ކޯޓުގެ އިދާރީ
ހަރުދަނާކުރުމުގެގޮތުނ ،އިދާރީ ހިނގުމަށ ގެނނަނޖެހޭ އެނ ެ
ޔ
ވއި އެ އޮނިގަނޑު ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުނ ފާސކުރައވާފައި ވަނީވެސ ވޭތުދި ަ
އޮނިގަނޑު އަލުނ އެކުލަވައިލައ ަ
ގ
ނކުރުމުގެގޮތުނ ،ދިވެހިރާއޖޭ ެ
އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ .އަދި މީގެއިތުރުނ ،ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތތަކާގުޅޭ ކަނކަނ ހަރުދަ ާ
ލތައ ފާހަގަކުރައވައި ،ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު އަލުނ އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައކަތ
ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދަށ ގެނނަނޖެހޭ ބަދަ ު
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ފެށިފައެވެ.
ސުޕރީމ ކޯޓު ހިނގުނ ހަރުދަނާކުރުމާގުޅޭގޮތުނ ތަފާތު އެކި ފަރާތތަކާއެކު މަޝވަރާ ބައދަލުވުނތައ ވޭތުވެދިޔަ
އަހަރުގެ

ތެރޭގައި

އވެއެވެ.
ބޭއވިފަ ި

އޭގެތެރޭގައި

ސޓޭކހޯލޑަރުނނާއެކު

ގ އުއތަމަ ފަނޑިޔާރު
ދިވެހިރާއޖޭ ެ

ބޭއވެވި

ވވި ތަފާތުއެކި ބައދަލުވުނތައ
ބައދަލުވުނތަކާއި ،ކަމާގުޅޭ ފަރާތތަކާއެކު ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނގެ މަޖިލީހުނ ބޭއ ެ
ޤބިލުކަނ އިތުރުކުރުމުގެ ޕރޮގރާމތައ
ހިމެނެއެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު ،ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނނާއި މުވައޒަފުނގެ ފަނނީ ާ
ތތައ ފަނޑިޔާރުނނާއި މުވައޒަފުނނަށ ހޯދައިދެވިފައިވެއެވެ.
ހިނގައި ،ރާއޖެއާއި ރާއޖެއިނ ބޭރުނ ތަމރީނުގެ ފުރުޞަ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސުޕރީމ ކޯޓަށ ކުރިމަތިވި ތަފާތުއެކި ގޮނޖެހުނތަކާއެކުވެސ ،ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ
ނަތީޖާތަކެއ ޙާޞިލުކުރެވުނު އަހަރެއކަނ ފާހަގަކުރަމެވެ 2008 .ވަނަ އަހަރު ސުޕރީމ ކޯޓު ވުޖޫދުވީއސުރެ މިއަދާހަމައަށ ވަރަށ
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ގިނަ ފަރާތތަކެއގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއބާރުލުނ ސުޕރީމ ކޯޓަށ ލިބިފައިވެއެވެ .އެކަމަށޓަކައި އެފަރާތތަކުނ ކޮށދެއވާފައިވާ
މިނނެތ މަސައކަތާއި ޚިދުމަތތތަކުގެ އަގުވަޒަނކޮށ އިޚލާޞތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަނނަވަމެވެ .އަދި ހަމަމިއާއެކު ،ސުޕރީމ
ނތި ސުޕރީމ ކޯޓުގެ ޚިދުމަތކުރުމުގައި ދެމި ތިއބެވި ،ސުޕރީމ
ޖހުނތަކާއެކުވެސ ،ދެގޮތެއ ވުމެއ ެ
ކޯޓަށ ދިމާވި ތަފާތު އެކި ގޮނ ެ
ވމެވެ.
މ ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަނނަ ަ
ކޯޓުގެ ހީވާގި މުވައޒަފުނނަށ ި
ސުޕރީމ ކޯޓުގެ އަމާޒަކީ ،ޢަދުލު އިނޞާފު ޤާއިމުކޮށ ޤާނޫނުގެ ޙުކުމ ނެގެހެއޓުމުގައި އެނމެ މަތީ ފެނވަރު
ޙާޞިލުކުރުމަށޓަކައި ކުރަމުނ މިގެނދާ މަސައކަތުގައި ،ކުރިއަށ އޮތ އަހަރަކީ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަށވުރެ ކާމިޔާބު އަހަރެއގެގޮތުގައި
ތއެކު މަސައކަތުގައި ދެމިތިބުމެވެ.
ހެދުމަށޓަކައި ހިނމަތާއި މިނނަ ާ
**********************
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