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بســن اللّـه الرّحوـن الرّحيــن

الحود هلل رب العالوين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والورسلين نبينا هحود وعلى آله
وصحبه أجوعين
އިއްޒަތްތެރި ފަނޑިޔާރުންނާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިސް ބޭފުޅުން.
މި ހަފްލާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ހަފްލާ.

 9002ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓު އުފެދި މިވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތުގައި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ
ނ ގޮތް ހެދުމުގެ ގޮތުން ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށް އެއަށް މަޢުލޫމާތު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް
މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބެވޭ ެ
އސްތިސްނާއެއްނެތި ތަހުނިޔާއާއި ޝުކުރު ދަންނަވަން.
ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މުވައްޒަފުންނަށް ވަކި ި
މިޒަމާނުގައި މަޢުލޫމާތަކީ ކޮންމެކަމެއް ކުރުމުގައިވެސް އެންމެ އަސާސީ އެއް މަސްދަރު އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ އަޅުގަނޑުމެންނާ
ވބްސައިޓަކީ މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާ ކުރުމުގެ އެއްމަގު .އެކަމަކު މީގައި ވަރަށް މުހިންމު ޒިންމާތަކަކާއި
ރައްޓެހިވެފައިވާގޮތުން ެ
ހން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން
މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއްވޭ .އެއީ ފުރިހަމަ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމާއި މަޢުލޫމާތުތައް ދުވަ ު
ދިޔުން .މިކަމުގައި މިދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން ފަސްނުޖެހި ކުރިއަށް ދިޔުމަށް އެދުމާއެކު ހިތްވަރު ދެން.
އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ މިދާއިރާގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރެއްވުން.
ށ
އަދި އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރާ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަ ް
ނ
ތކެއް ލިބިގެން ދާ ެ
މި ސައިޓުގެ ސަބަބުން ފަސޭހަ ަ
ހ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން
ށއި ޚަސްމުންނަށް އަދި އެންމެ ާ
ނ ާ
ތ ވަކީލުން ަ
ޒރީޢާއިން މަޢުލޫމާ ު
ކނޮލޮޖީގެ ަ
އިންފޮރމޭޝަން ޓެ ް
ލިބިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް މިހިސާބަކުން އަދި ނިމުނީއެއް ނޫން .މާތްﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އަވަސް މުސްތަޤްބަލެއްގައި
އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލިންގ ސިސްޓަމް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަޢާރަފުވުން .އެގޮތުން އީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަރީއާއިން ފަސޭހައިން
ގންދާނެ.
ނށާއި ޚަސްމުންނަށް ފަސޭހަވެ ެ
ތން މިކަމުން ވަކީލުން ަ
ށހެޅުން ،އެގޮ ު
ޔންތައް ހު ަ
މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމާއި ލި ު
ތތައް ޕަބްލިކް ރިކޯޑަކަށް ވިޔަ ނުދީ އަމިއްލަ ސިއްރުތައް
ނަމަވެސް މިފަދަ ކަމެއް ތަޢާރަފު ކުރާއިރު މީހުންގެ މަޢުލޫމާ ު
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ފ
ނ މުހިންމު .ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެދުނީއްސުރެ މިކޯޓުގެ މަޢުލޫމާތު ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮ ް
ހިފެހެއްޓޭފަދަ ނިޒާމެއް އޮތު ް
ނނަށް
ޖުޑީޝަރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް މަޢުލޫމާތު އާއްމު ް

މ
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިސްކަންދެވިފައިވޭ .ބޭނުމަކީ ި

ގ
ނ ދިރާސާކުރާ މީހުންނަށް ޤާނޫނު ެ
ދ ޤާނޫ ް
ށ ދިނުން .އަ ި
ނ ކަށަވަރުކޮ ް
ހ ކޯޓުތަކަށް ލިބު ް
މ ާ
މަޢުލޫމާތުތައް ރާއްޖޭގެ އެން ެ
ނ
މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބު ް
ޑ
މި ޒަމާނުގައި ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ ކޯޓުތަކާއި ޤާނޫނު ކިޔަވައިދޭ ކޮލެޖްތަކުގެ ލައިބްރަރީ ފަދަ ތަންތަނުގައި އަގު ބޮ ު
ސ
ދލުގައި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ޑާޓާބޭ ް
ރިޕޯޓުތަކާއި މަޖައްލާތަކަށް އިޝްތިރާކު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ނުވަތަ ގަތުމުގެ ބަ ަ
ލެކްސިސް ނެކްސިސް ވެސްޓްލޯ ފަދަ އިޝްތިރާކު ދިނުން ވަރަށް ޢާއްމުވެފައިވޭ .މި ވަސީލަތް ތަކަކީ ވަރަށް ގިނަ
ޤާނޫނުތަކާއި ކޮމެންޓަރީ ތަކާއި ޕްރެސީޑެންޓް ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ވަރަށް ތަނަވަސް ކަމާއެކު ލިބިދޭ ވަސީލަތްތަކެއް .އަދި
ތ ހަދާފައިވޭ.
ގ ް
ޟއްޔާތައް އިންޓަރނެޓުން ލިބޭ ޮ
ތކުން އެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ޤަ ި
ވަރަށް ގިނަ ޤައުމު ތަކުގެ ކޯޓު ަ
ފންގަރ ޕްރިންޓާއި އަޑާއި
މި މަޤާމުގައި ފޮރެންސިކް ޓެކްނީކް ތަކަށް އައިސްފައިވާ ތަރައްޤީތައް ފާހަގަކުރަން ޖެހޭި .
ތތައް ހިމެނެއެވެ .ނަމަވެސް
ގ ް
ހލީލު ކުރުމުގެ ޮ
އދާތަކުން ތަ ު
އަތުލިޔުމާއި ލޭގެ ސާމްޕަލް އާއި އެނޫންވެސް ހަށިގަނޑުގެ މާ ް
ށ
ޖސްޓިސް ނިޒާމަށް ވަރަ ް
މ ޓެކްނީކް ތަކަކީ ކްރިމިނަލް ަ
ފަނޑިޔާރުން މިފަދަ ތަހުލީލު ތަކުގެ ނަތީޖާއަށް ބުރަވާނީި .
އުންމީދުތައް އާލާކޮށްދޭ ވަސީލަތް ތަކެއްކަން ކަށަވަރު .ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަނޑިޔާރުން މިއިން ކޮންމެ
ވަސީލަތަކުން ލިބޭ ހެކިތައް ދިރާސާކޮށް ވަޒަން ކުރައްވާނީ ޤާނޫނު އަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ
ޙައްޤުތަކުގެ އަލީގައި ހެކިތަކުން ސާބިތުކުރެވޭ މިންގަނޑުތަކަކީ ކޮބައިކަން ފުރިހަމައަށް ވަޒަންކުރެއްވުމާއެކުކަން ކަށަވަރު
ކ ދުރުން ހެކިން ހާޒިރު
އިޖްރާއީ ކަންތަކުގެ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް އާއި ރެކޯޑިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ އަ ީ
ކުރުމާއި ގިނަ ގިނައިން ހެކިން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށްދޭނެ ވަސީލަތެއްވެސްމެ.
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