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ޓުމުގައި ނަމޫާނ ފު ޤާިއމްކޮށް ޤާނޫނުގެ ޙުކުމް ނެގެހެއް އިންޞާ ޢަދުލުދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމާޒަކީ 
ވަނަ  2021ސިލުވުމަށް ކޯޓެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ މަތީ ފެންވަރު ޙާޞިލުކުރުން މަތީ ދެމިތިބުމެވެ. މި ރިޕޯޓަކީ މި އަމާޒަށް ވާ

 ލެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. ޗަށް އެކުލަވާ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ގޮތުގެ މައް

ޓުގައި ކުރެވުނު ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯ  2021މި ރިޕޯޓުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، ފާއިތުވެދިޔަ 
ފަށް އެިދ ންޞާއި ޢަދުލުއްޞަ ގޮތެއްގައި ޚާމައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ހިއްސާކުރުމެވެ. ވަކިން 

ހާމަކުރުމެވެ. މިގޮތުން  ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަށް ނިންމުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
ސަލަތަކުގެ އަދަދާއި، ވަނަ އަހަރަށް ކުރިމަތިލިއިރު ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ނުނިމިހުރި މައް 2021މި ރިޕޯޓުގައި 

 ތަފުސީލު ކުގެ ށިގެން ނިމުމާހަމައަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި އަހަރުތެރ ގައި ނިންމި މައްސަލަތައަހަރު ފެ
 ޢަދުލުއް އަދާކުރުމުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުްނ، ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަދާކުރަންޖެހ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަ

 ވެ. ޓަކައި، ކޯޓުން އަދާކުރި ދަުއރާބެހ  މަޢުލޫމާތު ހިމެިނފައިވާނެއެ ފުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުުރމަށްއިންޞާ

ވަނަ  2021ވަނަ އަހަރެކ  އެއްފަދައިން  2020ޑުކަމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވި ދަތިތަކާއެކުވެސް ގެ ބަލިމަ 19-ކޮވިޑް
ކާތެރިވުމަށް އެޅިފައިވާ ބަލިމަޑުކަމުން ރައް އަހަރުވެސް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ، އެ

ވެސް ގިނަ ވަނަ އަހަރަކީ 2021ތް މަސައްކަތުންނެވެ. އެގޮތުން ނެފިޔަވަޅުތަކާއެކު، ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ކުރި މިން
ލާއެކު އްކަން އުފަމައްސަލަތަކެއްގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވި ގިނަ އަދަދެއްގެ މައްސަލަތަކެއް ނިންމުނު އަހަރެ

  ފާހަގަކުރަމެވެ.

އްޖ ގެ ސުޕްރީމް ނޑުމެން ކަނޑައެޅި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރެވިފައިމިވަނީ ދިވެހިރާވަނަ އަހަރަށް އަޅުގަ 2021 
އެކަން  ،ހެންކަމުންތް މަސައްކަތުންކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ. އެނެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ހީވާގި މުވައްޒަފުންގެ މިން

ކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި ށް ފަނޑިޔާރުންނަށާއި އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުފާހަގަކޮ
ވައްޒަފުންނަށްވެސް ވަރަށް މު ހަމަ އެހެންމެ މި ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް މިހާ ފުރިހަމަކަމާއެކު ނިންމުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ހުރިހާ 

  ނަވަމަވެ.އްޞަ ޝުކުރެއް ދަންޚާ
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 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 5 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

 ފު ތަޢާރު

ލެވިފައިވާ ށް އެކުލަވާ ގާދިޔަގޮތުގެ މައްޗަހިނ ގެ މަސައްކަތްތައްވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު  2021މި ރިޕޯޓަކީ 

ޝަރީޢަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި،  ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރ ގައި ރިޕޯޓެކެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި 

 ހިންގުމާގުޅ  މަޢުލޫމާތުގެ އަހަރުގެ ތެރ ގައި ހިނގާދިޔަ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އިދާރީ

 ވެ.ހިމެނ ނެއެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރ ގައި ކޯޓުން ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

 19-ޑް އަހަރަކީވެސް ކޮވި ގައި ވ ތުވެދިޔަކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމުގައްޔާއި އިދާރީ އެނޫންވެސް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމު

ށްދިނުމުގައި އިންޞާފު ފޯރުކޮ އާ ގުޅިގެން ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވި އަހަރެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުންނަށް ޢަދުލު 

ޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން އްލަސްކަމެއް ކުރިމަތިވިޔަ ނުދީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވ ނެގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ރ ވުމަށް ޚާ 

އެކުލަވާލައި ތައް ޞޫލުއުލަންޖެހ  ވާގުޅ ގޮތުން އެކުލަ  . އަދި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމާކުރެވިފައިވެއެވެ މަސައްކަތް

މެހައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަޅަންޖެހ  އެން

ބަދަލުތަކާގުޅިގެން އެއް ޤާނޫނީ ނިޒާމަށް އައިސްފައިވާ ބަ މިގޮތުން،މަސައްކަތް ވ ތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރ ގައިވެސް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 

ބަބުން ކޯޓުތައް ތަކުގެ ސައުޞޫލުސުޕްރީމް ކޯޓުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ސަރކިއުލަރ އަދި ޢާއްމު ސިޓީތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް 

ލަންޖެހ  ސަރކިއުލަރ ވާށް އުހިންގުމުގައި ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ ސަރކިއުލަރތަކާއި ޢާއްމު ސިޓީތައް މުރާޖަޢާކޮ 

ރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ސުޕްރީމް ދުތަކަށް ގެންނަންޖެހ  އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކު ލުމާއި، ބައެއް ގަވާއިވާސިޓީތައް އުއަދި ޢާއްމު 

މް ކޯޓުގެ ޕްރެކްޓިސް ޕްރީކޯޓާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް އެއްގޮތްކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހ  ބަދަލުތައް ސު

 ސްޓ ޓްމަންޓް ތަކާއި ޕްރެކްޓިސް ޑައިރެކްޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ.

ތެރ ގައި ހަރުގެ ވަނަ އަ 2021ފަނޑިޔާރުންނާއެކު،  07ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗްގައި ހިމެނި ވަޑައިގެންނެވި 

ޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ދިޔަ އަހަރުގެ ތެރ ގައި ސުޕްރީމް ކޯމުވައްޒަފުންނެވެ. ފާއިތުވެ  71ނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަ

ން ބ ރުގައި ހިންގުނު ތަފާތު އެކި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއި، މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން

 ނާއި މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިކުރެވިފައެވެ.ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ފަނޑިޔާރުން

ދިވެހިރާއްޖ ގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އާއިލާ ދިރިއުޅ ނެ ރަސްމީ ތަނަކާއި، އެ ތަނަށް ބ ނުންވާ އެކަށީގެންވާ 

ންވާނެކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ދިއުމާއެކު، އަދި ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނާއި، އެ ތަނަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދ 

ގައި  2021ޖޫން  30އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދިރިއުޅ  ރަސްމީ ތަނަށް ބ ނުންވާނެ މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުންކަމަށް 

 ވަނަ  6 އަށް( ޤާނޫނު  ގެފަނޑިޔާރުން ދިވެހިރާއްޖ ގެ) 2010/13 ނަންބަރު ޤާނޫނު) 2021/11 ނަންބަރު  ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރެވުނު



 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 6 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

ކަނޑައެޅިގެން ދިއުމާގުޅިގެން، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދިރިއުޅ  ރަސްމީ ގ ގެ އިންތިޒާމްތައް  އިން( ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު

ކާގުޅިގެން ހަމަޖެއްސުމާގުޅ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސަންޖެހ  އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅ  އިދާރާތަ

 ފައިވެއެވެ. ވ ތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރ ގައި ކުރެވި

 ފަންނީ ޤާބިލުކަން މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީ އަދި ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ސްޓޭންޑަޑައިޒްކުރުމަށާއި

 ޖީގެ ލޮފޮމ ޝަން ޓެކްނޮ އިން، މަށާއިކޯޓު ހިންގުމަށް ބ ނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އަޕްގްރ ޑްކުރު، އިތުރުކުރުމަށާއި

ނެ ވެވ ލު ފަށް ފަސ ހަކަމާއެކު ވާސިޞާ ދުލު އިން ޢަމަށާއި، ޒަރީއާއިން ކ ސް އަދި ކ ސްފްލޯ މެނ ޖްމަންޓް ހަރުދަނާކުރު 

ރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރ ގައި މަތިން ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކު މަށްޓަކައި ކުރަންޖެހ  މަސައްކަތްތައް ރާވައިލެވި އެގޮތުގެ މަގުފަހިކޮށްދިނު

 ރުމަށް ވަނީ ޕްލ ންކުރެވިފައެވެ.އިންތިޒާމްކު

  



 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 7 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

ޕްރީމް ކޯޓުގެ   ން އާއި މިޝަންޜަވިސު

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 8 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

 ގެ ބެންޗްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބ ފުޅުން ފަނޑިޔާރުން  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖ ގެ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 9 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

 މެނ ޖްމަންޓް ރ ވިފައިވާގޮތް 

ނެރަލް މަޤާމަށް ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިދާރީ އެންމެހައި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސެކްރެޓަރީ ޖެ 
ޑްމިނިސްޓްރ ޝަނުން ޝަލް އެޑީ ލިއްޔަތު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުއޫމުވައްޒަފަކު ހަމަޖައްސާފައިވުމާއެކު، އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފުގެ މަސް

ދުގައި ބަޔާންކުރާ އި ގަވާދިވެހިރާއްޖ ގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ . ވަނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާއެވެޙަވާލުކުރައްވާފައި
ފުގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ އިތުރުން ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަސް ޑިވިޜަނުގެ އިސް މުވައްޒައޫރގެ މަސްރާރަޖިސްޓް

 . ރއެވެ ރާއެންމެހައި ޒިންމާތައް އަދާކުރާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްއަދާކުރަންޖެހ  

 އިދާރީ ގުޅިގެން  ޞްލާޙާވަނަ އި 2އަށް ގެނެވުނު ( ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)10/2008 ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ސްޓްރ ޝަނަށެވެ. ޝަލް އެޑްމިނިޑީ އޮފް ޖުއްޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތް ރިޕޯޓް ކުރަންޖެހ ނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޫލިއިސް މުވައްޒަފުގެ މަސް

 ލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތް ރިޕޯޓް ކުރަންޖެހ ނީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށެވެ.އޫރގެ މަސްރާރަޖިސްޓް

 ޓީމްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބ ފުޅުން  ސީނިއަރ މެނ ޖްމަންޓް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 10 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ކޮމިޓީތަކުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންވާ ބ ފުޅުން ކާއި ކޮމިޓީތަ 

ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެކިއެކި ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެދެވ  ގޮތެއްގައި 
މަށްޓަކައި އެ ޑިވިޜަންތަކާއި ކުރިއަށް ގެންދިއު  މަތީންތުގެތްވާ ގޮ ދާއި އަދި ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮގަވާއިޤާނޫނާއި 

ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓްތަކުން ކުރަން ކަނޑައަޅާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ކުރާނީ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮމިޓީއާ މަޝްވަރާކުރެވި 
 ނީއެވެ.ގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަކޮމިޓީއިން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. މިގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކު 

 ނީ ވަސީލަތްތަކާ ބެހ  ކޮމިޓީ ސާ އިން  .1

 
 
 
 

 

 ބިޑް ކޮމިޓީ  .2

 
 
 
 

 



 2021ރީ ިރޕޯޓު އަހަ 11 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

 ޓީ އިވެލުއ ޝަން ކޮމި ބިޑް  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޓީ ކޮމި  ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ  .4

 
 
 
 

 

 

 ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ  .5

 

 

 

 

 

 

 



 2021ރީ ިރޕޯޓު އަހަ 12 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

 އިންފޮމ ޝަން އޮފިސަރ .6

 

 

 

 

 ( ގެ ދަށުން އެކުަލވާލެވިަފއި  (ަޙްއޤުގެ ޤާނޫނު މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިިބގަތުުމގެ) 1/2014 ނޫނު ނަންބަރު)ޤާ ކޮމިޓީ މުރާޖަޢާ  .7

 

 

 

 

 

 

 



 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 13 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

 (ސްކުރެވުނު ގައި ފާ 2020ޖަނަވަރީ  06) އޮނިގަނޑު  އިދާރީ  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 14 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

 މެނ ޖްމަންޓް ސަރވިސަސް ޑިވިޜަން ކޯޕަރ ޓް 

 ގެގޮތު  އެއްގޮތްވާއި ކޯޕަރ ޓް މެނ ޖްމަންޓް ސަރވިސަސް ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތަކީ ކަމާބެހ ގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ
 ،ވުމާބެހ  ކަންތައްތަކާއިރ  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް  ،ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހ  ކަންތައްތަކާއި ،މަތިން

 ،ހ  ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއިސުޕްރީމް ކޯޓުން ދ  ޚިދުމަތްތަކާބެ ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި އޮންނަންޖެހ  ގުޅުންތަކާއި
 ފަނޑިޔާރުން ދައްކަވާ ފަނޑިޔާރާއި އެކިއެކި މުނާސަބާތަކުގައި އުއްތަމަ ،ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހ  ޚަބަރު ތައްޔާރުކުރުމާއި

ގަތުންތައް ތައްޔާރުކުރުމެވެ. ދީ ސްޚިޠާބުތަކާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބ ރުގައި ދެއްވާ ބަ ،ވާހަކަފުޅުތަކާއި
 .ރުކޮށް ޝާއިޢުކުރުމެވެއިރުޝާދާއެކު ތައްޔާ އަދި ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޝާއިޢުކުރާ އެކި ލިޔުންތައް ކަމާބެހ  ފަރާތްތަކުގެ 

 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނ ޖްމަންޓް  .1

ކޯޓުގެ  ،ލެހެއްޓުމާއިކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހ  އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެ ،ހިއުމަން ރިސޯސް މެނ ޖްމަންޓްގެ މަސައްކަތަކީ
ގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން މަޤާމުތަކަށް މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލާ އެއް ،މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަން ފަދަ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި

މުވައްޒަފުންގެ  ،އެޅުމާއި އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާމުވައްޒަފުންނާމެދު އަޅަންޖެހ  އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،މީހުން ވެއްދުމާއި
ހަރެއްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އަދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި ކޮންމެ ކޯޓުގެ  ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމާއި

 .އެކުލަވާލުމެވެ

 ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަދި މީގެ އިތުރުން ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބ ނުންވާ ތަމްރީނުތައް ދެނެގަނެ އަދި އެފަދަ ތަމްރީނުތައް
ބައެއްކަމުގައި ހެދުމަށް  ނާ ޙަވާލުކުރެވ  މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެދެވ  ގޮތެއްގައި ކުރެވ  ޤާބިލު މުވައްޒަފުންނަކީ އެމީހުން ،ހޯދައިދީ

 .މަސައްކަތްކުރުންވެސް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނ ޖްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރ ގައި ހިމެނެއެވެ 

 ބަޖެޓް  .2

 ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  ޖެޓުން ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދުތައްބަޖެޓް ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބަ
 އޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އަންނަން ،ކޯޓުގެ އެކައުންޓްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ކުރުމާއި

 ވެ.ކޯޓުގެ އިސްވެރިންގެ ލަފާގެ މަތީން އެކުލަވާލައި ކަމާބެހ  ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމެ

 ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް މެއިންޓެނަންސް  .3

ޢިމާރާތް ރަނގަޅު  ،އިސެކްޝަންގެ މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުދަލާ ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް މެއިންޓެނަންސް
ކެތި ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ތަސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހޯދަންޖެހ   ،މަރާމާތުކުރަންޖެހ  ތަންތަން މަރާމާތުކުރުމާއި ،ފެންވަރެއްގައި ބެލެހެއްޓުމާއި

 ރުމެވެ. ގެ ކަންތައްތައް ކުގހައުސްކީޕިން  ،ކުރުމާއި
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 ޑިޔާރުންގެ ބިއުރޯ ފަނ .4

ކާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ބިއުރޯ އަކީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުންގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތަކާބެހ  ކަންތައްތަ

އްވުންތަކާއި އުއްތަމަ ބައްދަލުކުރެފަނޑިޔާރުންގެ ދަތުރުފުޅުތަކާބެހ  ކަންތައްތަކާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުން ބާއްވަވާ 

ރަންޖެހ  މް ކޯޓުން ކުފަނޑިޔާރު ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާތަކާއި ރަސްމިއްޔާތުތަކާ ގުޅ ގޮތުން ސުޕްރީ

ންގެ ސެކިއުރިޓީއާބެހ  ރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާ  ބެލެހެއްޓުމާއިސެކްރެޓ ރިއ ޓް  އާންމު މަޖިލީހުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ކަންތައްތަކާއި

  އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ސެކްޝަނެކެވެ.

ތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ކޯޓުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހ  ޚަބަރު ތައްޔާރުކުރުމާއި އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި އުއް މީގެ އިތުރުން،

 ކަމާބެހ  ފަރާތްތަކުގެ ންތައްއް ތައްޔާރުކޮށް ކޯޓުން ޝާޢިއުކުރާ އެކި ލިޔުފަނޑިޔާރުން ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކާއި ދެއްވާ ބަސްދީގަތުންތަ

ތު އެކި ވަޞީލަތްތައް އެކު ތައްޔާރުކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތަސައްވުރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާ އިރުޝާދާ

އިވެރިވެފައިވާ އެކިއެކި ލްޑަރުންނާއި އަދި ދިވެހި ދައުލަތުން ބަ ދާއިރާގެ ސްޓ ކް ހޯ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާއި ޝަރުޢީ  ،ބ ނުންކޮށްގެން

ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކާ  ،ތްތަކަށްމުޢާހަދާތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ޙާލަތު ބައްލަވާ ބ ރުގެ އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަ

ގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެ ތަމަ ފަނޑިޔާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންބެހ  ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖ ގެ އުއް

 ތަންފީޒުކުރާނީ މި ސެކްޝަނުންނެވެ. ތައްމަތިން އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތު 
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ކޯޓުގެ  ،ރުކޮށްދިނުމާއިފޯމަސައްކަތަކީ ކޯޓަށާއި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބ ނުންވާ އައި.ޓީގެ ޚިދުމަތްތައް  އައި.ޓީ ސެކްޝަންގެ 

މީގެ  .ބެލެހެއްޓުމެވެ ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓު އަޕްޑ ޓްކޮށް މެއިންޓެއިންކޮށް ،ގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއިގސަރވަރ އަދި ނެޓްވޯކިން 

 ންވަރެއްގައި ދިނުމަށް ފެދުމަތްތައް ޒަމާނީ ޚިއިތުރުން ކޯޓުގެ ނެޓްވޯރކް ސެކިއުރިޓީގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއެކު ކޯޓުން ދެވ  

 ހުރި ވަސީލަތްތަކަށް ގެ ދާއިރާއިން އަންނަ ކުރިއެރުންތަކާއެކު ކޯޓުގައިޖީބ ނުންވާ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކޮށް އިންފޮމ ޝަން ޓެކްނޮލޮ

  ވެ.ނައުމެގެދަލުތައް ދިރާސާކޮށް ގެންނަންޖެހ  ބަދަލުތައް ބަ ގެންނަންޖެހ  

  



 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 16 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

 ޝަރުޢީ ޑިވިޜަން 

ރުދަނާ އުސޫލެއްގެ ހަ ޝަރުޢީ ޑިވިޜަނުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅ  މައްސަލަތައް އަވަސްކަމާއެކު 
 ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ބ ނުންވާ އެންމެހައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމެވެ. 

 B1ޝަރުޢީ ސެކްޝަން  .1

ތަކާ އުޞޫލުތަކާ ވާއިދުގަކަނޑައެޅިފައިވާ  ،އަކީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ބައްލަވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން B1ޝަރުޢީ ސެކްޝަން 
މާއި، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން، ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ބ ނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނު

ސަރވިސަސް  މަށް ކޯޓުކުރު ތާވަލު މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅ  ޝަކުވާތަކާ ގުޅ  އިދާރީ މަސައްކަތާއި، އަދި ބައްލަވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން 
ލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތަކާ ހަމަޖައްސަވަންޖެހ  އިދާރީ އިންތިޒާމުތަކާއި މި ނޫނަސް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ބައްލަވާ މައްސަ ނާ ގުޅިގެންޑިވިޜަ

 ގުޅ  އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަނެވެ.

އި ކަންތައްތަކުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުާމިއ މަތިން ނިންމަންޖެހ  އެންމެހަ ފުޅުގެމީގެ އިތުރުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ލަފާ 
 ލް ޚިދުމަތްތައްވެސް ފޯރުކޮށްދ ނީ މި ސެކްޝަނުންނެވެ.އައުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ބ ނުންވެލައްވާ ސެކްރެޓ ރި

 B2 - B7ޝަރުޢީ ސެކްޝަން  .2

ރަކު ބައްލަވާ މައްސަލަތަކާ ޝަރުޢީ ސެކްޝަންތަކަކީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅ  މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެ ސެކްޝަނެއްގެ ފަނޑިޔާ
ވާއިދުތަކާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން، ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަށް ފަނޑިޔާރަށް ބ ނުންވާ އެހީތެރިކަން ގަ ކަނޑައެޅިފައިވާ  ،ގުޅިގެން

ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި، ފަނޑިޔާރު ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅ  ޝަކުވާތަކާ ގުޅ  އިދާރީ މަސައްކަތާއި، އަދި 
ހަމަޖައްސަންޖެހ  އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ  ނާ ގުޅިގެންސަރވިސަސް ޑިވިޜަ  ކޯޓު  ކުރުމަށް ތާވަލު މައްސަލަތައް 

ލް ޚިދުމަތްތައްވެސް އަސެކްޝަންތަކެވެ. މިނޫނަސް ޝަރީޢަތްތަކާ ގުޅ  އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާއި ފަނޑިޔާރަށް ބ ނުންވެލައްވާ ސެކްރެޓ ރި
 ންނެވެ.ފޯރުކޮށްދ ނީ މި ސެކްޝަނު

  



 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 17 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

ލް ގަ ވިޜަން ސަރވިސަސް ކޯޓު އެންޑް ލީ  ޑި

ގުމާއި ޝަރީޢަތްތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅ  މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ހިން  ،ލީގަލް އެންޑް ކޯޓު ސަރވިސަސް ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތަކީ
 ،ކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއިފަނޑިޔާރުންނަށް ބ ނުންވާ އެހީތެރި  ،މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީންއާންމު ބ އްވުމުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ 
އި ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި ކޯޓަށް މައްސަލަތައް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހ  އިޖުރާއީ ކަންތައްތައް ހިންގަ އްޔާއިމައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމުގަ

 ކުރަންޖެހ  އެންމެހައި ތާ ގުޅިގެން ހ ލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްކޯޓުގެ މަސައްކަ ،ބ ނުންވާ ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުންތައް ތަރުޖަމާކުރުމާއި
 .ތީންކުރުމެވެމަމަޖިލީހުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ  އާންމު ކޯޓުން ކުރަންޖެހ  ދިރާސާތައް ފަނޑިޔާރުންގެ ،ކަންތައްތައް ކުރުމާއި

 ރ ޝަން ރަޖިސްޓް  .1

 ތައް ބަލައިގަތުމާއިމައިގަޑު މަސައްކަތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅ  މައްސަލަތަކާއި ލިޔެކިޔުން ސެކްޝަންގެ  ރަޖިސްޓްރ ޝަން
ށްތޯ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ވާއިދާއެއްގޮތަ ގަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅ  މައްސަލަތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅިފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

 ކަތް ކުރުމެވެ.މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކުރަންޖެހ  އިދާރީ 

 ކޯޓް ރޫމް މެނ ޖްމަންޓް އެންޑް ކ ސް ރިޕޯޓިންގ .2

 ޢަތްތަކާއި ޝަރީ  ޑު މަސައްކަތަކީ ކޯޓުގައި ހިންގާ ނކޯޓު ރޫމް މެނ ޖްމަންޓް އެންޑް ކ ސް ރިޕޯޓިންގ ސެކްޝަންގެ މައިގަ 
ށް ބ ނުންވާނ  ހުރިހާ ންގުމަހިއިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ބ އްވުމަށް ހަމަޖައްސަންޖެހ  އެންމެހައި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި މައްސަލަ 

ހެއްޓުމާއި ންތައްތައް ބެލެކައެންމެހާ  ފަރާތްތަކުގެޟިރު ކުރަންޖެހ  ޙާގުޅިގެން  ކާތަކެއް ހަމަޖެހިފައިވ ތޯ ބެލުމާއި މައްސަލަތައިންތިޒާމް
ން އަދި ޝަރީޢަތުގެ ޟިރުކުރަންޖެހ  މީހުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމާއި ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިޙާޝަރީޢަތް ހިންގުމަށްޓަކައި 

 މެވެ.ދާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުގަވާއިމަޖިލިސް ހިނގަމުންދާ ވަގުތު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް 

 
 ސް ސެކްޝަން ލީގަލް ރިސޯ  .3

ން ހުށަހެޅ  ލީގަލް ރިސޯސް ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެ
އް އެޅުމާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި، ކޯޓަށް ހުށަހެޅ  ޝަކުވާތަކާއި އެހެނިހެން ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅުތަ 

އާ ގުޅ  ކަންކަމަށް އެކުލަވާލެވ  ރުކުރާ އެއްބަސްވުންތަކަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމާއި ބިލްތަކަށް ކޮމެންޓު ކުރުމާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ފަރާތުން ތައްޔާ 
 މަތީން ޝަރީޢަތް ނިމުނު މަޖިލީހުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެއާންމު ސްޓ ކްހޯލްޑަރ ކޮމެޓީތަކުގައި ކޯޓު ތަމްސީލުކުރުން އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ 

  ރިޕޯޓުތައް ލޯރިޕޯޓުގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކުރުމެވެ.ގޮތުގެ

 

 

 

  



 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 18 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ކުރެއްވި ބައެއް ޚާއްޞަ  2021
 މަސައްކަތްޕުޅުތައް 

 އިންޞާފުވެރި ޝަރުޢީ ން، މިނިވަންދިވެހިރާއްޖ ގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ޙައިޘިއްޔަތު 
ނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފިޔަ ބ  ވަކި ފަރުދުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދީ، ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ދިވެހި ދައުލަތާއި ވަކި ، ދާއިރާއެއް ބިނާކޮށް

ހ  މުހިއްމު ނިންމަންޖެ ރުޢީ ދާއިރާއިންނުދިނުން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެކަށައަޅަންޖެހ  އެންމެހައި ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި، ޝަ
އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ޢަދުލު  މަޖިލީހުންނެވެ. ހަމަހަމަކަމާއި އާންމު ނީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެނިންމުންތައް ނިންމަ

 2021 ފާއިތުވެދިޔަ ، ވުމުގެ ގޮތުންރު ކުރިއެ އިންޞާފު ލިބިދިނުން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް
ތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރ ގައި ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވ   ،ބަހުޘްކުރެވި މަޖިލީހުގައި ޢާންމު ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރ ގައި އަހަރުގެ ވަނަ
ނިންމުމަކާމެދު  122ގެ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެންދެވިފައިވެއެވެ. މިކުރިއަށް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ންމާފައިވާ ނިންމުންތައް މުރާޖަޢާ ނި

އިދު، ވާގަ  05، ުއޫޞލުު 07، ޢާއްމު ސިޓީ 28 ،އުލަރސަރކި 10ނިންމުންމެއް ) 55 ،މަޝްވަރާކުރެވި ފަނޑިޔާރުންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ
ދެމެހެއްޓުމަށް  ނިންމުމެއް މިވަގުތަށް 35ކުރުމަށް އަދި ނިންމުމެއް މުރާޖަޢާ 29،  އުވާލުމަށް ދެންނެވުން( 01ރޫލިންގ އަދި  04

 ސަރވިސް ޝަލް ޖުޑީ ) 2008/10 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ތްކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތެރ ގައިނިންމުނެވެ. އަދި މިގޮތަށް ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަ
 ން ގުޅިގެ މަކާ ނިންމު ކޮމިޝަނުގެ އެ ނުވަތަ ގުޅިގެން ޤާނޫނާ ގެނެއުމުގެ އިޞްލާޙް ވަނަ 2 އަށް( ޤާނޫނު  ކޮމިޝަނުގެ

 ބާ  ދިވެހިރާއްޖ ގެ  ދަށުން ގެ( ޤާނޫނު  ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ ) 2019/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނިންމުންތަކާއި ފެންނަ ބަދަލުގެންނަންޖެހ ކަމަށް 
 ޤާނޫނަކަށް ހެނިހެންއެ ،އިނިންމުންތަކާ  ފެންނަ  ބަދަލުގެންނަންޖެހ ކަމަށް ފެންނާތީ  ހިމެނ ކަމަށް ތެރ ގައި ތިޞާޞްގެއިޚް ކައުންސިލުގެ

ނިންމުމަކަށް  ފެންނަ  ކަމަށްބަދަލުގެންނަންޖެހ   ދަކަށް ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލަކާ ގުޅިގެންގަވާއި  ނުވަތަ
 ވަނީއެވެ. މި ލިސްޓް ތިރީގައި  ނިންމުންތަކުގެ އުވާލެވުނު ވުން ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން 

 
  2021ނިންމުންތަކުގެ ލިސްޓް އުވާލެވުނު   

ޢާންމު ކުރެވުނު  #
 ތާރީޚު 

 ތާރީޚު އުވާލެވުނު  ތަފުސީލު  ނަންބަރު 

 ސަރކިއުލަރ

އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރ ޝަންގެ  ޑިޕާޓްމަންޓް SC/2009/01 2009ޖަނަވަރީ  18 1
 މަސައްކަތް

 2021މާރިޗު  18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  SC/2009/02 2009އޮކްޓޯބަރ  06 2
2009/01/SC  ްއިސްލާޙު ގެނައުމުގެ  ވަނަ  1އަށ

 ސަރކިއުލަރ

 2021މާރިޗު  18

 2021މާރިޗު  18 ޤާއިމުކުރުމާބެހ  ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ SC/2015/11 2021މާރިޗް  18 3

 މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރު އެކިއެކި  ޖިނާއީ SC/2016/05 2016ފެބްރުވަރީ  07 4
ތުގެ ކަށަވަރުކުރުމާއި ދައުލަ ނެރުމާއި އަސާސީ ޙައްޤުތައް
 ޢާންމު ނިޒާމު ހިފެހެއްޓުމާބެހ  

 2021މާރިޗު  30

file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Circulars/2009-02-SC%20Dep%20ge%20masssahkaithah.pdf
file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Circulars/2015-11-SC%20judicial%20acadamy%20gaim%20kuruma%20behey.pdf
file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Circulars/2016-05-SC%20jinaaee%20massala%20thakuga%20amuru%20neruma.pdf


 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 19 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

 ސިޓީ ޢާއްމު 

 ތާރީޚު އުވާލެވުނު  ތަފުސީލު  ނަންބަރު  ތާރީޚު ޢާންމު ކުރެވުނު  #
 2021ޖުލައި  12 1

 
 2021މާރިޗު  16  ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އިޤުރާރާ ގުޅ  2012/06

 2021މާރިޗު  18  ޢާންމުކުރުމާބެހ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތައް  2009/1 2009ޖަނަވަރީ  18 2
 2021މާރިޗު  18 ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢާއްމު ސިޓީ 2011/03 2011ފެބްރުވަރީ  01 3
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި  2010/05 2010ސެޕްޓެންބަރު  09 4

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 
 2021މާރިޗު  18

 ޑޮކްޓަރެއްގެ ސެޓްފިކެޓާއެކު ޞިއްޙީ ސަބަބަށްޓަކައި  2011/02 2011ޖަނަވަރީ  11 5
 ފަނޑިޔާރުންގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމާބެހ  

 2021މާރިޗު  18

އި ފަނޑިޔާރުންނަށް ޙައްޖު އަދި ޢުމްރާ ޗުއްޓީ ދިނުމުގަ 2011/05 2011ޖުލައި  17 6
 ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު 

 2021މާރިޗު  18

 2021މާރިޗު  18 ފަނޑިޔާރުންގެ ޗުއްޓީއާ ގުޅ   2011/10 2011ސެޕްޓެމްބަރ  11 7
 05/2010ކޯޓުގެ ޢާއްމު ސިޓީ ނަންބަރު  ސުޕްރީމް 2013/04 2013ޑިސެންބަރު  04 8

 ޢަމަލުކުރާނެ  )ފަނޑިޔާރުންނަނަށް ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި
 ގޮތް( އަށް އެއްވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމާގުޅ 

 2021މާރިޗު  18

އްޓީ އެއްވެސް ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކަށް ޗު ދިވެހިރާއްޖ ގެ 2016/01 2016ޖަނަވަރީ  11 9
ޓަށް ސުޕްރީމް ކޯ  ންވާނީ އެކަން ދިވެހިރާއްޖ ގެހަމަޖައްސަ

 ހުށަހަޅައި، ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދަ 
   ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ  ލިބިގެންކަމުގައި ދަންނަވައި

 2021މާރިޗު  18

)ދިވެހިރާއްޖ ގެ  2010/13ނަންބަރު  ޤާނޫނު 2018/01 2018 މާރިޗު 25 10
ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ 64ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 .ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅ 

 2021މާރިޗު  18

 2021ޖޫން  24 ތިޞާޞާ ގުޅ  ޚްއި ކޯޓުތަކުގެ 2010/03 2010މާރިޗު  21 11

 2021އޮގަސްޓު  15 ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ގަވާއިދު  SC/2019/01 2019ޖަނަވަރީ  13 5

 2018ރުވަރީ ފެބު 11 6
 

2018/01/SC ެސުޕްރީމް ކޯޓަށާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  ދިވެހިރާއްޖ ގ 
ސިޓީތަކާއި  ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރ ޝަނަށް ފޮނުވާ

 ލިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރުމާބެހ  

 2021އޮގަސްޓު  30

 އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރ ޝަންއަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް SC/2018/03 2018ޖުލައި  04 7
 އެޑްރެސްކުރުމާބެހ   ފޮނުވާ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތައް

 2021އޮގަސްޓު  30

އްގެ ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރަށުން ބ ރުގައި އެ ކޯޓެ ކޯޓެއް SC/2016/01 2016ޖަނަވަރީ  19 8
   ޤާއިމްކުރުމާގުޅ  ޑިވިޜަނެއް ނުވަތަ ފެސިލިޓީއެއް

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  15

ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާގުޅ   ޢާންމު SC/2020/02 2020 މާރިޗު 07 9
 ޚާއްޞަ އިރުޝާދު އާއްމުކުރުން 

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  15

 2021އޮކްޓޯބަރ  05 ޑޮކިއުމަންޓްތައް ބަލައިގަތުމާގުޅ   ކޯޓަށް ހުށަހެޅ   SC/2016/06 2016އެޕްރީލް  05 10

file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Aamu%20Sitee/2012-06.pdf
file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Aamu%20Sitee/2009-01%20(Court%20ge%20nimmun%20Aamukurumaa%20Gulhey).pdf
file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Aamu%20Sitee/2011-03%20(regarding%20appointing%20staffs%20to%20Magistrate%20Courts).pdf
file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Aamu%20Sitee/2010-05%20(Leave%20procedure%20under%20Judges%20Act).pdf
file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Aamu%20Sitee/2011-02%20(medical%20leave%20under%20article%2063%20and%2064%20of%20Judges%20Act).pdf
file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Aamu%20Sitee/2011-05%20(procedure%20on%20Hajj%20and%20Umra%20leave).pdf
file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Aamu%20Sitee/2011-10%20(leave%20of%20justices%20with%20regard%20to%2022-2010%20Article%2061).pdf
file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Aamu%20Sitee/2013-04%20(islaah).pdf
file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Aamu%20Sitee/2016-01%20(fandiyaarunge%20chuttee%20to%20be%20applied%20to%20SC).pdf
file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Aamu%20Sitee/2018-01%20(Fandiyaarunge%20chutty%20aa%20gulhey).pdf
file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Aamu%20Sitee/2010-03%20(On%20Court%20Jurisdictions).pdf
file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Circulars/kudakudhinge-adhluge-gavaaidh-circular.pdf
file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Circulars/2008-01-SC%20judicial%20council%20ufehdhun.pdf
file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/SC%20Nimmumthakuge%20list%20adhi%20PDF/Circulars/2020-02-sc.pdf
file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Circulars/sc-16-06.pdf


 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 20 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

ފައެއް ޙުކުމްކުރުމުގައި އެހެން ފަރާތެއްގެ ލަ ފަނޑިޔާރުން  2011/06 2011ޖުލައި  21 12
 ހޯދުމާ ބެހ  ޢާއްމު ސިޓީ 

 2021ޖޫން  24

 ފަނޑިޔާރުންނާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި  ކޯޓުތަކާއި 2013/01 2013އެޕްރީލް  22 13
ފޮނުވާ ސިޓީ  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް އެޑްރެސްކޮށް

އުމާ ން ދިމުތް ފަރާތްތަކަށް ކޮޕީކޮށް ފޮނުވަކަމާގުޅުން ނެ 
  ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ  ގުޅިގެން 

 2021ޖޫން  24

 2021ޖުލައި  14 ޖެހުމާގުޅ   ޔުންތަކުގައި ރެވެނިއު ސްޓ މްޕްލި 2012/07 2012ސެޕްޓެންބަރ  10 14
 2021ގަސްޓު އޮ 25 ޅ  ކޯޓުތަކުގައި ރެކްރިއ ޝަން ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމާ ގު 2015/07 2015ޖޫން  29 15
ގައި ސޮއިކުރުމާއި ސިޓީ ސިޓީތަކު ރަސްމީ  2015/03 2015ފެބްރުވަރީ  15 16

ނަންބަރު  ނެރެފައިވާ  އެޑްރެސްކުރުމާ ބެހ  ގޮތުން 
2012/02/SC ަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކުރާ ސ
 މަތިން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް އަންގައި ގޮތުގެ

  ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ 

 2021އޮގަސްޓު  30

ދު ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވ  މީހުންގެ ބަންދާމެ  ކުށުގެ 2011/01 2011ޖަނަވަރީ  11 17
 ގޮތެއް ނިންމުމާބެހ  

 2021މާރިޗު  30

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރ ގައި ނުހިމެނ   2015/10 2015ނޮވެންބަރ  02 18
މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހ  މައްސަލަތައް އިޚްތިޞާޞް 

ން ވީލުކުރުމުވާ ކޯޓަށް ފޮނުވައި މައްސަލަ ތަޙުލިބިގެން 
 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާގުޅ  

 2021މާރިޗު  30

 ރެއްގެ ދުކުރެވ  މީހުން ފަނޑިޔާކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަން  2016/06 2016ރުވަރީ ފެބު 11 19
 ގުޅ  ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް 

 2021މާރިޗު  30

 SC/2015/06 ނަންބަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  2015/02 2015ރުވަރީ ފެބު 12 20
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހައިކޯޓަށް ރސަރކިއުލަ

 ގޮފި މައްސަލަތައް ހައިކޯޓުގެ ދެ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާ
ޖުޑީޝަލް  ޤާއިމް ކުރެވެންދެން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް

 އެޑްމިނިސްޓްރ ޝަން އަށް ހުށަހެޅުމަށް އަންގައި 
  ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  30

ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ކުޑަކުންދިންގެ  މެޖިސްޓްރ ޓް 2011/12 2011އޮކްޓޯބަރ  31 21
ށް ޔުނިޓަ  މައްސަލަތަކާބެހ  ރިޕޯޓު ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް

 ފޮނުވުމަށް އެންގުން 

 2021ސެޕްޓެންބަރ  15

ތުގެ ގަވާއިދާ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހ  ޖިނާއީ އިޖުރާއާ 2018/02 2018އޮގަސްޓް  08 22
  ގުޅ ގޮތުން  ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ 

 2021ސެޕްޓެންބަރ  15

  ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގަވާއިދާ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހ  2018/03 2018އޮގަސްޓް  08 23
 ގުޅ ގޮތުން ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ 

 2021ސެޕްޓެންބަރ  15

ދިނުމާއި ފަނޑިޔާރުން  ފަނޑިޔާރުންނަށް ޗުއްޓީ 2009/02 2009އޮކްޓޯބަރ  06 24
 ކުރާނެ ގޮތް މައްސަލަތަކުން ތަނާޒުލުވުމުގައި ޢަމަލު

  ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ  އަންގައި

 2021ސެޕްޓެންބަރ  15

ންވާ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރަ  ތަނާޒުލްވާންޖެހ  ފަދަ 2018/04 2018އޮގަސްޓް  08 25
 ގޮތް ބަޔާންކޮށް ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ

 2021ސެޕްޓެންބަރ  15
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މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޢުމުރު  ކޯޓަށް ހުށަހެޅ  2016/03 2016ޖަނަވަރީ  11 26
މުން ބައްލަވަ ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް

 ގެންދާނެ އުޞޫލު 

 2021އޮކްޓޯބަރ  03

 2021އޮކްޓޯބަރ  06 ދޫކުރުމާބެހ   މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް 2010/04 2010މާރިޗު  21 27
 2021ނޮވެމްބަރ  17 ހ  އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމާބެ 18 2011/09 2011 ސެޕްޓެންބަރ 08 28

 އުޞޫލު 

 އުވާލެވުނު ތާރީޚު  ތަފުސީލު  ނަންބަރު  ޢާންމު ކުރެވުނު ތާރީޚު  #
ށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މަޤާމުތަކަ  2015/01 2015ފެބްރުވަރީ  03 1

 މީހުން ޢައްޔަންކުރުމާބެހ  އުޞޫލު 
 2021މާރިޗު  09

ހުއްދަ  ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ 2011/01 2011މާރިޗު  02 2
  ބެހ  ވަކީލުން އެހެން ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމާ އޮންނަ

 2021މާރިޗު  16

ސް( ސޮފްޓްވެއަރ މެނ ޖްމަންޓް ސިސްޓަމް )މެމް ކޯޓް -އީ 2011/07 2011އޮގަސްޓް  11 3
ށް މަސައްކަތް ކުރިއަ ޝަރުޢިދާއިރާގައި ބ ނުންކުރުމުގެ

 ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު 

 2021މާރިޗު  18

ޓަށް ޑިޔާރުން އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯ ކޯޓުތަކުގެ ފަނ ދަށު 2016/01 2016ޖަނަވަރީ  20 4
 ބަދަލުކުރުމާ ބެހ  އުޞޫލު 

 2021މާރިޗު  18

ސެޕްޓެންބަރ  08 5
2014 

އެއް  އަމިއްލައަށް އެދިގެންކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން  ދަށު 2014/02
 ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމާ ބެހ  އުޞޫލު 

 2021މާރިޗު  18

ޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރ ޝަން ޑި 2014/01 2014އެޕްރީލް  02 6
 ހިންގުމާބެހ  އުޞޫލު 

 2021މާރިޗު  18

 ހުށަހެޅުމުގައި  މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ތުރާފިލުވުމުގެ 2011/03 2011އެޕްރީލް  28 7
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު 

 2021އޮގަސްޓް  30

 

 ގަވާއިދު 
ޢާންމު ކުރެވުނު  #

 ތާރީޚު 
 އުވާލެވުނު ތާރީޚު  ތަފުސީލު  ނަންބަރު 

 ސެމިނަރ،/ ވަރކްޝޮޕް ބ އްވ  ބ ރުގައި ރާއްޖެއިން  2014މ   20 1
 ތަމްރީން  ބައްދަލުވުންތަކާއި ފަދަ  ކޮންފަރެންސް

 ބައިވެރިވުމާބެހ   ދާއިރާއިން ޝަރުޢީ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި
 ގަވާއިދު 

 2021މާރިޗު  18

އޮގަސްޓް  08 2
2018 

 2021ޖޫން  15  ދުއި ވާގަތުގެ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހ  ޖިނާއީ އިޖުރާއާ  

 1 އަށް ދުއިވާގަ  އިޖުރާއާތުގެ  ޖިނާއީ  ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހ   2019ޖުލައި  07 3
 ދު އިވާގަ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙް ވަނަ

 2021ޖޫން  15

 2021އޮގަސްޓް  25 ދު އިވާގަ ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ   2019ޖަނަވަރީ  13 4
ފެބްރުވަރީ  06 5

2014 
 ހިންގާ  އިސްނެގުމަކަށް  އަމިއްލަ ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް 

 ޢަމަލުކުރާނެ  ހިންގުމުގައި ޤަޟިއްޔާތައް " ސުމޯޓޯ"
  އުޞޫލުތައް އިޖުރާއީ

 2021ނޮވެންބަރު  17
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file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Aamu%20Sitee/2011-09%20(1).pdf
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file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Gavaidh/workshop-seminar_usool_passed_on_04_05_2013.pdf
file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Gavaidh/workshop-seminar_usool_passed_on_04_05_2013.pdf
file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Gavaidh/workshop-seminar_usool_passed_on_04_05_2013.pdf
file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Gavaidh/workshop-seminar_usool_passed_on_04_05_2013.pdf
file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/SC%20Nimmumthakuge%20list%20adhi%20PDF/Gavaidh/07072019.pdf
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 ރޫލިންގ
 އުވާލެވުނު ތާރީޚު  ތަފުސީލު  ނަންބަރު  ޢާންމު ކުރެވުނު ތާރީޚު  #
ދިވެހިރާއްޖ ގެ ކޯޓުތަކުގެ ވަކާލާތުކުރާ ޤާނޫނީ  SC-RU/03/2015 2015ނޮވެންބަރ  04 1

 ވަކީލުންގެ ހުއްދައަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ 
ޖ ގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއް

 ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދ  ހުއްދައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި
 ނެރެފައިވާ ރޫލިންގ 

 2021މާރިޗު  16

 21ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް SC-RU/01/2008 2008ޑިސެންބަރ  02 2
  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަކީ ބާޠިލު އަކުރެއް ކަމަށް 

 ގޅައި ނެރެފައިވާ ރޫލިން ކަނޑައަ

 2021މާރިޗު  18

ވަނަ  6ދިވެހިރާއްޖ ގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  SC-RU/01/2010 2010ނޮވެންބަރ  08 3
 ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ ވަނަ މާއްދާއާ  34މާއްދާއާއި 
 ރޫލިންގ

 2021ނޮވެންބަރ  16

)މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް  4/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު  SC-RU/01/2011 2011ފެބްރުވަރީ  24 4
 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 40ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
)ދިވެހިރާއްޖ ގެ  7/2010އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު 
 ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ  30ޤާނޫނު( ގެ 
 ރޫލިންގ 

 2021ނޮވެންބަރ  17

 

 ދެންނެވުން 
ޢާންމު ކުރެވުނު  #

 ތާރީޚު 
 އުވާލެވުނު ތާރީޚު  ތަފުސީލު  ނަންބަރު 

ނާބެހ  ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުން ދިވެހިރާއްޖ ގެ 2012/01 2012ޖޫން  03 1
 އިޤުރާރުގައި ސޮއިކޮށް  ގައިވާ 1 ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު

 މާގުޅ  ދެންނެވުން ހުށަހެޅު

 2021މާރިޗް  16

 

  

file:///C:/Users/yumna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Rulings/2015-SC-RU-03.pdf
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ންނާއި ފަސ ހަކަމާއި ނާކޮށް އިންތިޒާމްކުރުމުގެ ގޮތުއިދާރީ އަދި އިޖުރާއީ އިންތިޒާމުތައް އިތުރަށް ހަރުދަ  ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ
ޢާންމު  ގެ ފަނޑިޔާރުންކުރުމުގެ ގޮތުން މުހިއްމު ނިންމުންތަކެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެލު އިންޞާފު ލިބިދިނުން ކަށަވަރު އެކު ޢަދު އަވަސްކަމާ
 ވަނީއެވެ. މިގައި ވަނަ އަހަރު ނިންމަވާފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ނިންމަވައި ޢާންމުކުރެވިފައިވާ ނިންމުންތައް ތިރީ 2021މަޖިލީހުން 

    

 ޢާންމުކުރި ތާރީޚު  ތަފްޞީލު                   ނަންބަރު  #

 ގަވާއިދު 

1 2021-SC-REG-01  ު2021ޖޫން  01 ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހ  ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދ 

 އުޞޫލު 

 3 )ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް  12/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  2021/01 2
 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، އަމުރެއް ނުވަތަ 
ރީމް ކޯޓަށް ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕް
ގޮތުގެ  ހުށަހެޅުމުން އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ

 އުޞޫލު 

 2021މާރިޗު  18

 2021ޖުލައި  01 ޞޫލު ޝަރީޢަތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އު 2021/02 3

 ޕްރެކްޓިސް ސްޓ ޓްމަންޓް 

4 SCPS-01/2021 ު2021ޖަނަވަރީ  21 ން ޤަޟިއްޔާ އަދި ކޯޓު އަމުރަށް ދެވ  ނަންބަރަށް ބަދަލުގެނައ 

 ޕްރެކްޓިސް ޑައިރެކްޝަން 

5 SCPD-1/2021  ާ2021ޖަނަވަރީ  04 ގުޅ  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތަކަށް ސައިޓ ޝަން ނަންބަރު ދިނުމ 
6 SCPD-2/2021   2021ޖަނަވަރީ  18  ނިންމުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމާގުޅ 
7 SCPD-03/202  ަ2021ފެބުރުވަރީ  23 ރުޝާދު އިޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާގުޅ  ޚާއްޞ 
8 SCPD-4/2021   2021މާރިޗު  28 ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނިކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމާ ގުޅ 
9 SCPD-5/2021  ްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން އިން ރައް 19-ކޯވިޑ

 ކޯޓުތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމާގުޅ  
 2021މ   25

10 SCPD-6/2021  ަރުޝާދު އިޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާގުޅ  ޚާއްޞ
 ވަނަ އިޞްލާޙް  1އަށް ގެނެވ  

 2021ޖޫން  15

11 SCPD-7/2021 ްޓިސް ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނިކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމާ ގުޅ  ޕްރެކ
 ވަނަ އިޞްލާޙް  1ޑައިރެކްޝަންއަށް ގެނެވ  

 2021ޖުލައި  04

12 SCPD-8/2021 ްޝަރީޢަތްކުރުމާބެހ  ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުނ 
 އިނގިރ ސި ބަހުން ކޯޓު އަމުރު ނެރުމާގުޅ  

 2021ޖުލައި  12

13 SCPD-9/2021   2021އޮކްޓޫބަރު  05 ކޯޓަށް ހުށާހެޅ  ޑޮކިއުމަންޓްތައް ބަލައިގަތުމާގުޅ 
14 SCPD-10/2021 ަށް ނިންމުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމާގުޅ  ޕްރެކްޓިސް ޑައިރެކްޝަންއ

 ވަނަ އިޞްލާޙް  1ގެނެވ  
 2021އޮކްޓޫބަރު  06

15 SCPD-11/2021 ީޒުކުރުން މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި އަމުރުތަކާއި ނިންމުންތައް ތަންފ
 ފަސްކުރުމާބެހ  

 2021ނޮވެންބަރު  02
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 ލީގަލް ރިސޯސް ސެކްޝަން 

ވެނިކުރުމުގެ ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރ ގައި ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާ  2021ސެކްޝަނުން  ލީގަލް ރިސޯސް 
ކާއި، މައްސަލަ ބައްލަވާ ހުއްދަދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުންތަކާއި މައްސަލަ ތަޙުވީލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީތަ

ސްމީ އިދާރާތަކުން ލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ރަޤާޟީންނާއި މެޖިސްޓްރ ޓުން ތަނާޒު
 1އެދި  ށްދިނުމަށްކޮށް މައްސަލަ ތަޙްވީލު ގޮތުން އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ޖަވާބުދިނުން ހިމެނެއެވެ. މި ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީތަކަ

މިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އަމެއް އަދި ހުށަހެޅު 3ކޮށް ދިނުމަށް އެދި ން މައްސަލައިން ތަނާޒުލް މައްސަލައަކާއި މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރު
 ޝަކުވާގެ ސިޓީ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 98މުއައްސަސާތަކުން 

ސެސްމަންޓް ދި އެއުޞޫލު އަ ، ދުއި ވާގަ އަދި މީގެ އިތުރުން ބިލުތަކަށް ކޮމެންޓްކުރުމާއި އެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ 
ވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ރެފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުކަންކަން ފާހަގަކޮށް ކޮމެންޓް އެ އް ނުވަތަ ކޮމެންޓެއް އޮތްނަމަ އެޕޯޓުތަކަށް އިސްލާޙެރި

ސެސްމަންޓް ރިޕޯޓާ އެ 1ލު އަދި އުޞޫ  2ގަވާއިދު،  2ބިލާއި،  7 ތުންގެ މަޖިލީހާއި ދައުތަލުގެ މުއައްސަސާތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާރައްޔި
 ގެން ދިރާސާކުރެވި ޖަވާބު ދެވިފައިވެއެވެ.ގުޅި

)ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނިކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމާގުޅ ( ސަރކިއުލަރގެ ދަށުން ޙާކިމުގެ ވަލީގެ  SC/2016/07ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
 ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު  2021ހުއްދައަށް އެދި 

ހުށަހެޅި ހުއްދައަށް އެދި 
 ކޯޓު 

ހުއްދައަށް އެދި 
 ހުށަހެޅުނު 

ހުއްދަ 
 ދެވުނު 

ހުއްދަ ދެވެން 
 ނިންމުނު  ނެތްކަމަށް 

 އެދުމުގެ  ކޯޓުގެ  ހުށަހެޅި 
 ކުރެވުނު ކެންސަލް  މަތިން 

ހުއްދަ ދިނުމާމެދު 
 ގޮތެއް ނުނިމި 

 4 - - 115 119 ފެމިލީ ކޯޓު 

 6 1 1 141 149 މެޖިސްޓްރ ޓް ކޯޓުތައް 

 10 1 1 256 268 ޖުމްލަ 

 ނޯޓް:    
 2020  ްތެއް ނުނިމިވެއެވެ. އެއީ ފެމިލީ ހުށަހެޅުމަކަށް ގޮ 6ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު، އެ އަހަރު ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިނ

ވަނަ އަހަރު  2021ކާމެދު ތަހުށަހެޅުމެކެވެ. މި ހުށަހެޅުން 2ހުށަހެޅުމަކާއި، މެޖިސްޓްރ ޓް ކޯޓުތަކުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން  4ކޯޓުގެ 
 ނިމުނުއިރު ގޮތެއް ނިމިފައިނުވެއެވެ.

 
 
 
 
 
 
 



 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 25 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

 މާއި ޙާޞިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ ހިންގު  ޝަރީޢަތް އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި  ވަނަ  2021

ތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހ  އަހަރުގެ ތެރ ގައި ގޮ ވަނަ  2021ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، ޓަށް ސުޕްރީމް ކޯ 
ވަނަ  2021ކާއި މައްސަލައަ 13ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  2020އެވެ. އެއީ  306މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދަކީ 

ތެއް އްގައި ގޮ މައްސަލައެ 292ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޖުމްލަ  2021މައްސަލައެވެ.  293އަހަރުގެ ތެރ ގައި ހުށަހެޅުނު 
 މައްސަލައެއްގައެވެ.  14ކަނޑައެޅިފައިނުވަނީ  ނިމުނުއިރު ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު، އަހަރު

ހެޅިފައިވާ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަ 2021
ނިމުނު އިރު ގޮތެއް  ވަނަ އަހަރު 2020އެވެ. އެއީ،  25ޖެހ  މައްސަލަތަކުގެ ޖުމްލައަކީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން

މައްސަލައެއްގައި  23 މައްސަލަކެވެ. އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު 21ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު  2021މައްސަލައަކާއި  04ކަނޑައެޅިފައިނުވާ 
 އެވެ. 02މައްސަލައިގެ ޢަދަދަކީ  ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު ގޮތެއް ނިންމިފައިނުވާ

ހަރުގެ ވަނަ އަ 2021މައްސަލައާއި،  142ވަނަ އަހަރުގެ ތެރ ގައި ޤަޟިއްޔާގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު  2020
 2021 އެގޮތުން، ވެ.އެ 261ޤަޟިއްޔާގެ ޖުމްލައަކީ  ކަނޑައަޅަންޖެހ މައްސަލައާއެކު ރަޖިސްޓްރީވެ ގޮތެއް  119ތެރ ގައި ރަޖިސްޓްރީވި 
 އެވެ.  123ޢަދަދަކީ  ޤަޟިއްޔާއެއް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނުނިމި ހުރި ޤަޟިއްޔާގެ 138ވަނަ އަހަރުގެ ތެރ ގައި 

މެނެނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމެއް ތާވަލުކުރެވިފައިވެއެވެ. އ ގެތެރ ގައި ހި 524ވަނަ އަހަރުގެ ތެރ ގައި  2021ފާއިތުވެދިޔަ 
 336ވަލުކުރެވުނު ތާއަޑުހެމަކާއި އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  48ރޫމްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތާވަލުކުރެވުނު ކޯޓު 

 އެވެ. 140އަޑުއެހުމެކެވެ. ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ކެންސަލްކުރެވުނު އަޑުއެހުމުގެ ޢަދަދަކީ 

 

 

  



 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 26 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

 2021 - ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި އަދި ނިމުނު މައްސަލަތައް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ 
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 އިސްތިއުނާފުކުރަން ނޫންގޮތަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް 

 ދުސްތޫރީ މައްސަލަ  0 01 _ _ _ 04 05 0

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ  0 _ _ _ 02 02 04 01
 ޝަރުޠާ ގުޅ  ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

 ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ  14 03 30 39 139 72 284 12
 މައްސަލަތައް

 ޖުމްލަ  14 04 30 39 141 78 293 13

 މުޅި ޖުމްލަ  14 292 306
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 ނުނިމި ހުރި މައްަަަަވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު، ހުއްދައާމެދު ގޮތެއ2020ް

ަަަަވަނަ އަހަރު ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައ2021ް

އަހަރު ގޮތެއް ނިމުނު ަީވް ފޯމުތައ2021ް

 ނުނިމިހުރި މައްަަަަވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު، ހުއްދައާމެދު ގޮތެއ2021ް



 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 27 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  
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 2021 - ތަފުސީލު އިޖުރާއީ އަޑުއެހުން ބ އްވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ 
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ނިމު
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އަހ
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ވަ
ތައް 
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މައ
ުރި 
ކީހ
 ބާ
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 ބާވަތް 

 ޙުކުމް 02 07 _ 06 01 02
  ގޮތް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައާމެދު ނިންމާފައިވާ 01 14 02 13 00 00
 ކޯޓު އަމުރު  01 00 01 00 00 00
 ޖުމްލަ  04 21 03 19 01 02
 މުޅި ޖުމްލަ  25 23 02
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ު ނ
ހަރ

 އަ
ވަނަ
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ވަނަ އަހަރު  2021  

20
21

 
ރު 
 އި
ިމުނު

ު ނ
ހަރ

 އަ
ވަނަ

ތައް 
ްސަލަ

މައ
ުރި 
 ހ
ބާކީ

 

 މައްސަލައިގެ ބާވަތް 

ްމި 
ނިނ

ން 
ގޮތު
ރާއީ

އިޖު
ތައް
ްސަލަ

މައ
 

 /
ޔަ 
ެންދި

 ގ
ބުރާ

އަނ
ެވުނު 

ުކުރ
ޠިލ
 ބާ

ޖުމް
ނު 

ނިމު
ލަ

 

 އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް 0 2 0 2 2

 ޖުމްލަ  0 2 0 2 2



 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 29 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

 2021 - ތަފުސީލު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު އަދި ނިމުނު މައްސަލަތަކުގެ 
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ރު 
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މައ
 

 މައްސަލައިގެ ބާވަތް 

 އިސްތިއުނާފުކުރަން ނޫންގޮތަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް  

 ދުސްތޫރީ މައްސަލަ  1 3 0 0 3 0 4

0 2 2 0 0 2 0 
ތުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠާ ގުޅ  ގޮ

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 
ސަލަކަށަވަރު ކުރުމަށް ހުށަހެޅި މައްނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން  1 2 2 0 0 0 3  

1 4 1 0 0 1 4 
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން ނުވަތަ ޙުކުމް 

 މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް
 ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް  

 އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް 117 130 8 5 117 113 134

 ޖުމްލަ  123 138 10 5 123 119 142



 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 30 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

 2021 - ތަފުސީލު  ނިމިފައިނުވާ މައްސަލަތަކުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި 

 ޖުމްލަ  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 ސްޓ ޓަސް 

 އަޑުއެހުންތައް ނިމި ޙުކުމްކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައިވާ
 މައްސަލަތައް

01 01 01 05 02 15 30 55 

 07 06 01 _ _ _ _ _ ލަތައް އިތުރު އަޑުއެހުމެއް ބ އްވުމަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަ

 

 57 03 _ _ _ _ _ އަޑުއެހުން ނުބ އްވ  މައްސަލަތައް 
61 

 01 _ _ _ _ _ _ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ނުބ އްވ  މައްސަލަތައް

 123 94 19 02 05 01 01 01 މުޅި ޖުމްލަ 

 

 2021 - ތަފުސީލު ކުރެވުނު ގޮތުގެ ތާވަލު މައްސަލަތައް 

 ވަނީ  ޑުއެހުންއަ 480މުލަ މުޅި ޖު، ކުރެވުނު ގޮތަށް ބަލާއިރުތާވަލު   ކޯޓުގައި މައްސަލަތައްނަ އަހަރު ސުޕްރީމްވަ 2021  
ގެ އަދި އޮންލައިން ހިއަރިންގ އަޑުއެހުން 47މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޓު ރޫމް ހިއަރިންގ ގެ ގޮތުގައި ކުރެވުނު ތާވަލު ކުރެވިފައެވެ.  ތާވަލު 

 މެވެ. އަޑުއެހު 129ޖުމުލަ  އަޑުއެހުން ވަނީ ބ އްވިފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ކެންސަލް ކުރެވިފައިވަނީ މުޅި 304ގޮތުގައި 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 31 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

 ޝެޑިއުލްކުރެވުނު  މަސް 
 ބ އްވުނު އަޑުއެހުން 

 ކެންސަލް ކުރެވުނު 
 އޮންލައިން ހިއަރިންގ ކޯޓު ރޫމް ހިއަރިންގ

 09 53 05 67 ޖަނަވަރީ 
 11 40 04 55 ފެބުރުވަރީ 
 30 37 _ 67 މާރިޗު
 17 31 01 49 އެޕްރީލް
 05 09 _ 14 މެއި
 07 19 _ 26 ޖޫން
 03 07 _ 10 ޖުލައި

 07 25 10 42 އޮގަސްޓު 
 15 28 16 59 ސެޕްޓެންބަރު 
 16 25 06 47 އޮކްޓޫބަރު 
 09 29 05 43 ނޮވެންބަރު 
 _ 01 _ 01 ޑިސެންބަރު

 129 304 47 480 ޖުމްލަ 
 129 351 480 މުޅި ޖުމްލަ 

  



 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 32 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

 އްޞަ ބައްދަލުވުންތައް ޚާ 

 އެކު ބ އްވެވި ބައްދަލުވުންތައް ފަރާތްތަކާ ރާއްޖ ން ބ ރުގެ 

 ބައްދަލުވުން 
 ވި ގެ ފަރާތުން ބައިވެރި ސުޕްރީމް ކޯޓު 

 ބ ފުޅުން 
 ބައްދަލުކުރެއްވި ބ ފުޅުން 

  2021ލް އ ޕްރީ 08

. ޔޫރަޕިއަން ޫޔނިއަން )އީ.ޔޫ( ގެ ޑެލިގ ޓް ޑރ

ގެ ލް ަރއިނާ، ޔޫރަިޕއަން ޔޫިނއަން ޑެވީ

ކޮންސަލްޓަންސީ ްޕރޮޖެކްޓެްއަގިއ ޓީމް 
ީތ ލީޑަރެްއގެ ގޮތުން ަމަސއްކަތް ކުަރއްަވުމންދާ

ތަޢާރަފްވެ ވަަޑިއގަތުމަށް ބ އްުވުނ 
 ބަްއދަލުވުން.

 ދިވެިހާރއްޖ ގެ ުއއްަތމަ ފަނޑިާޔރު  .1
އަލްުއސްތާޛު އަްޙމަދު މުޢުތަިޞްމ 

 ޢަދުނާން 
 ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްިމރާލްދާ ާޒހިރު  .2

އަލްުއސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޫޖްނ  .3

 މުަޙއްަމދު 
 އަލްުއސްތާޛު ަމޙާޒު ޢަލީ ޒާިހރު  .4

 އަލްުއސްތާޛު ޙުސްުނއް ސުޫޢދު  .5

ނިއަން )އީ.ޔޫ( ގެ ޔޫރަޕިައން ޔޫ ) ޑރ. ޑެވީލް ރަިއނާ
 (ޑެލިގ ޓް

 2021މ   03

ބަންގްަލދ ްޝގެ ހައި ކޮމިޝަަނރ ރިައރ 

 އެޑްިމރަލް މުަޙްއމަދު ނަްޒމުލް ަޙސަން 
ްށ ދިވެިހާރއްޖ ގެ އުއްަތމަ ފަނޑިޔާުރގެ ައރިހަ

 އިޙްިތރާުމގެ ޒިާޔރަތެއް ކުެރްއވުން.

ފަނިޑޔާުރ ދިވެިހާރއްޖ ގެ ުއއްަތމަ 

 މުޢުތަިޞމް ޢަދުާނން އަލްުއސްތާޛު އަްޙމަދު 

 ރަލް ުމޙަްއަމދު ނަޒްމުލް ަޙސަން ރިައރ އެްޑމި

 (ބަންގްަލދ ްޝގެ ހައި ކޮިމޝަނަރ)

  2021ޖޫން  30

ދިވެިހާރއްޖ ގައި ާޤިއމް ކުރެވިަފއިާވ ލޯ 

ޕްރޮްގރާމްތަުކގެ އަންަޑރ ގްެރޖުއ ްޓ އަިދ 
ޕޯސްޓް ގްރެުޖއ ޓް ކޯސްތަކަށް މިނިަމްމ 

މަޢުލޫމާުތ ސްޓެންޑާރޑް އެއް ހެދުަމށް 
ެގ ށް ދިެވހިާރއްޖ ގެ ބާ ކަުއްނސިލްހޯދުމަ

ކޮންސަލްޓެންޓް ކަރިމް ެމދްަޖދް އާއެުކ 
 ބ ްއވުނު ަބްއދަލުވުން.

ރަިޖސްޓްރާރ އަްލއުސްާތޛާ ރައުާފ  .1
 ޙަިއދަރު 

އެިސސްޓެންޓް ރަިޖސްޓްރާރ  .2
 އަލްުއސްތާޛު ަފއިޞަލް ާއދަމް 

 (ޮކންސަލްޓެންޓްބާ ކައުްނސިލް ގެ ) ކަރިމް ެމދްަޖދް

 2021ޖުލައި  08
 އްޞަ މަްނޫދބެްއގެ ޚާ ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

ްޒ ގޮތުން ޢައްަޔންކުަރއްވާަފިއވާ ޢައްާބސް ފާއި
ދިވެިހާރއްޖ ގެ ުއއްތަަމ ފަނޑިާޔރު އާއެުކ 

 ބ ްއވުނު ަބްއދަލުވުން. 

ދިވެިހާރއްޖ ގެ ުއއްަތމަ ފަނިޑޔާުރ 

 ޢަދުާނން  އަލްުއސްތާޛު އަްޙމަދު މުޢުތަިޞމް
ްއޞަ ޚާޖުްމހޫިރއްޔާގެ ަރީއސުލް) ޢައްާބސް ފާއިޒް

 (މަންޫދބު
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ޖުޑީަޝރީ އަދި ީލގަލް ޕްރޮފެަޝންަގިއ 
ހަރަކާތްތެިރވާ ައންހެން ބ ުފުޅންނަްށ 

ކުރިމަިތވާ ދަތިތަކާިއ، އިންޓަރނ ޝަނަްލ 
ކޮމިއުނިީޓގެ ފަރާތުން މިކަމަށް ކޮްށދެވ ެނ 

ކަންކަން މަްޝަވރާކުރުަމށް ޔުަނއިޓެްޑ 
ސްޓ ޓްސް އ ެޖންސީ ފޯ ިއންޓަރނ ޝަނަްލ 

އި.ޑީ( ޑިވެލޮޕްަމންޓް )ޔޫ.އެސް.އ .އަ 
ޑެލެގ ޝަްނާއއެކު ފަނޑިޔާރު އަލްުއސްާތާޛ 

 އާއެކު ބ އްުވނު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން ުމަޙއްަމދު 

 ބަްއދަލުވުން. 
 

ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛާ ާޢއިޝާ ޝުޫޖްނ 
 މުަޙއްަމދު 

ވަރނަންްސ ގައޮފީސް ޮއފް  -)ޑިރެކްޓަރ  ކެވިން ޑީން .1
.ީޑ އެންޑް ވަްލނަަރބަލް ޕޮޕިއުލ ޝަްނސް ޔޫ.އެސް.އ .އައި

   (ސްރީ ލަންކާ
ްމ ރަީއްސ އަދި ޕްޮރްގރާ)އަލްުއސްތާޛާ ުހމަދާ އަްޙަމދު  .2

 (އ .ބީ.އ  )ާއރް. އޯ.އެލް.އައި( ،މެނ ަޖރ

 -ރެޒިޑެންޓް ޕްޮރްގރާްމ ޑިރެކްޓަރ )ުޖޯން ކެޗްޓިކް .3

 (އައި.އާރް.އައި

-ސީިނއަރ ޕްޮރގްާރމް މެނ ަޖރ )ުއަިއމަން ަރޝީދު .4

 (އައި.އާރް.އައި
 (ޔޫ.އެސް.އ .ައއި.ޑީ މޯލްިޑވްސް) މިްދއަތު އަލީ .5

  ޟީ()ކްިރމިަނލް ކޯޓުގެ ޤާ އަލްުއސްތާޛާ ީދބަނާޒް ފަްހމީ .6
 (ގެ ާޤޟީ)ފެމިީލ ކޯޓު އަލްުއސްތާޛާ ހުަޒއިފާ ުމޙަްއމަދު  .7

 2021އޮކްޓޫބަރު  06

އދ ގެ އާންުމ ަމޖިލީހުގެ ރަީއްސެގ 
ހައިިސއްޔަތުން މިިނސްޓަރ އޮފް ފޮރިްނ 

ޝާހިުދ هللا ޢަބްދު އެފެައރޒް އަލްާފޟިލް 
 ޒިޔާރަުތަގއި އުއްަތމަ  ކުރެްއވި އިޚްިތރާުމގެ

  ބ އްުވނު ބަްއދަުލވުން އެކު  އާ ފަނޑިޔާރު

އުއްަތމަ ފަނޑިޔާރު އަލްުއސްތާުޛ  .1
 އަްޙމަދު މުުޢތަޞިމް ަޢދުނާން 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. ުޙސައިްނ  .2
  ފާއިޒު

މިނިސްަޓރ އޮފް ފޮރިން އެެފއަރްޒ އަލްފާޟިލް  .1
ީލހުގެ ަރީއސްެގ އދ ގެ އާންމު މަޖި)ޝާހިދު هللا ޢަބްދު

 (ހައިިސއްޔަތުން
 Deputy Cheif de) ފާ ަނއީމްމަރިަޔމް މިދު .2

Cabinet) 
ސީިނއަރ އެޑްވަިއޒަރ ) މުަޙއްަމދު އަމީން ޝާކިރު .3

 (އޮން ަސސްޓެއިަނބަލް ޑެވެލޮްޕމަންޓް

ލް މީޑިއާ ކޮމިއުނިކ ޝަންްސ ސޯޝަ) ޓަލީޓާ މެލޯ
 (ކޮންސަލްޓެންޓް
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ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަްނެގ 

ކޮންސަލްޓެންޓް ޖަޖް މެލްކޮމް ިސަމންްސ 
ދިވެިހާރއްޖ ގެ ސުްޕރީމް ކޯޓަށް ުކރެްއިވ 

ހިާރއްޖ ގެ ުއއްަތަމ ިދވެ ޒިޔާރަުތގަިއ،

 ން.ބަްއދަލުކުެރްއވު ރު އާއެކު ބ ްއވުނުފަނޑިޔާ

 ދިވެިހާރއްޖ ގެ ުއއްތަމަ ފަނޑިާޔރު

އަލްުއސްތާޛު އަްޙމަދު މުުޢތަޞިމް 
 ޢަދުނާން 

 (ކޮންސަލްޓެްނޓް) ޖަޖް މެލްކޮމް ސިމަްނސް .1
ޖުޑީޝަލް  – ޑިރެކްަޓރ) ނާ އުަމރުމުޢުމި .2

 ސަރވިސް ކޮިމޝަން(
 – އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ) އިްސމާޢީލް ނިޝާދު .3

 ޖުޑީޝަލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން(

 2021ނޮވެންބަރު  02

ޔުނައިޓެޑް ނ ޝަންސް ޑިވެލޮްޕމަންްޓ 
ޕްރޮްގރާމް )ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ( ގެ ރެިސޑެންްޓ 

ުފެވ ރެޕްރެެޒންޓ ޓިވް އެންރިކޯ ަގވ ލިއާ، ތަޢާރަ
ވަަޑއިގަުތމަށް ިދވެހިާރްއޖ ގެ ުއއްަތަމ 

 ިއޚްިތރާުމގެ ފަނޑިޔާުރގެ އަިރހަށް ކުރެްއވި 

ުކ އެ އާޒިޔާރަުތގައި ުއއްތަމަ ަފނޑިޔާރު 
 ބ ްއވުނު ަބްއދަލުވުން.

 ދިވެިހާރއްޖ ގެ އުއްަތމަ ފަނޑިޔާރު  .1

އަލްުއސްތާޛު އަްޙަމދު މުޢުތަިޞްމ 
 ޢަދުނާން 

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްިމރާލްދާ ާޒހިރު  .2
ފަނޑިޔާރު އަލްުއސްާތޛާ ޢާއިާޝ  .3

 ޝުޖޫން ުމޙަްއަމދު 

ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ަމޙާޒު ޢަީލ  .4
  ޒާހިރު

ޓް ްނސް ޑިވެލޮޕްމަންނައިޓެޑް ނ ޝަ ޔު) އެންރިކޯ ަގވ ލިއާ
 (ގެ ެރސިޑެންޓް ރެްޕރެޒެންޓ ިޓވްޕްރޮްގރާމް 



 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 34 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  
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ޖަޕާނު ސަރުކާުރން ދިވެިހރާްއޖެައްށ 
ކަނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ސަފީރު ެކއިކޯ ޔަނާީއ 

 ދިވެިހާރއްޖ ގެ ުއއްތަމަ ަފނޑިޔާރު ައރިހަށް 
 ޒިޔާރަުތަގއި އުއްަތމަ  ކުރެްއވި އިޚްިތރާުމގެ

 ބ އްުވނު ބަްއދަުލވުން.އެކު  އާ ފަނޑިޔާރު

  

 ދިވެިހާރއްޖ ގެ ުއއްަތމަ ފަނޑިާޔރު  .1

އަލްުއސްތާޛު އަްޙމަދު މުޢުތަިޞްމ 
 ޢަދުނާން 

ފަނޑިޔާރު އަލްުއސްާތޛާ ޢާއިާޝ  .2
 ޝުޖޫން ުމޙަްއަމދު 

 

 (ރޑަެއމްެބސެ) ކެއިކޯ ޔަނާއީ .1

 (ިމޝަންޑެިޕއުޓީ ޗީފް އޮފް ) ނައޯމީ އަސާނީ .2

  2021ނޮވެންބަރު  29

ޔުނައިޓެޑް ނ ޝަންްސ )ޔޫ.އެން( ެގ 

ރޫޕް ޮއން އާިބޓްރަީރ ވަރކިްނގ ގް
ާއއި ގުިޅގެން ދިވެިހާރއްޖ ެގ  ޑިޓެންޝަން

 އުއްަތމަ ފަނޑިޔާާރއި ފަނޑިާޔރު އަލްުއސްާތޛު 
 ޙުސްުންއސުޢޫދު ޔޫ.އެން ގެ ޑެލެގ ަޝްނއާއެކު 

  ބ ްއވުނު ަބްއދަލުވުން.
 

 ުއއްަތމަ ފަނޑިާޔރު  ދިވެިހާރއްޖ ގެ .1
އަލްުއސްތާޛު އަްޙމަދު މުޢުތަިޞްމ 

  ޢަދުނާން
ފަނޑިޔާރު އަލްުއސްާތުޛ  .2

 ޙުސްުންއސުޢޫދު 

 (ޑެލެގ ޝަންގެ ެޗއަރ ރިޕޯޓަރ) އެލީނާ ސްޓެއިަނރޓް .1
 (ހިުއމަން ަރއިޓްސް އޮފިަސރ) މާގަރިޓާ ނެީޗވާ  .2

 (ސެިކއުރިީޓ އޮފިސަރ) ލިއަނާޑޯ ޯގމްސް ޑި ކުންހާ .3
ނ ޝަަނލް ހިއުމަްނ ) ޠިމަތު ިއބްރާީހމް ީދދީފާ .4

 (ރައިޓްސް އޮފިަސރ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ތިރާމްގެ ޒިޔާރަތް ވި އިޙް ކުރެއް  އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ހައިސިއްޔަތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް، ދިވެހިރާއްޖ ގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އަރިހަށް 



 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 35 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

  

 ތިރާމްގެ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި އިޙް  ކޮމިޝަނަރ، ދިވެހިރާއްޖ ގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އަރިހަށް ބަންގްލަދ ޝްގެ ހައި 

 ތިރާމުގެ ޒިޔާރަތް ޙް ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ރެސިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓ ޓިވް އެންރިކޯ ގަވ ލިއާ، ދިވެހިރާއްޖ ގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި އި 
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ތިރާމުގެ ޙް ރު އަރިހަށް ކުރެއްވި އި ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ކެއިކޯ ޔަނާއީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާ  ޖަޕާނު 
 ޒިޔާރަތް 
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 ބައްދަލުވުންތައް  ޚާއްޞަ  ބ އްވެވި  ފަނޑިޔާރުންނާއެކު  ކޯޓުތަކުގެ  އަދި  ފަރާތްތަކާ  އިސް  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި 

 ބައްދަލުވުން 
ރާތުން ބައިވެރިވި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ 

 ބ ފުޅުން 
 ބައްދަލުކުރެއްވި ބ ފުޅުން 

 2021ޖަނަވަރީ  05

ޤަާޟއީ އާ ައހަރު ފެުށމުގެ ރަްސމިއްާޔތާ 
ގުޅ ގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް 

ބ ްއުވނު އެޑްިމނިސްޓްރ ޝަްނއާއެކު 

  ބަްއދަލުވުން.
 

އަްލއުސްާތޛު ައްޙމަުދ އުއްަތމަ ފަނޑިޔާރު  .1
 މުޢުތަޞިމް ަޢދުނާން 

ފަނޑިޔާރު އަލްުއސްާތޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫްނ  .2
 މުަޙއްަމދު 

 ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ަމޙާޒު ޢަލީ ާޒހިރު  .3
 ުނއް ުސޢޫދު ޞްފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ޙު  .4
ފަނޑިޔާރު އަލްުއސްތާުޛ ޢަލީ ަރޝީުދ  .5

 ޙުަސއިން 
 ފަނޑިޔާރު ޑރ. ުމަޙއްަމދު ިއބްރާީހމް  .6

ޗީފް ) އަލްުއސްތާޛާ ާޢއިޝަތު ިރޒްނާ .1
 (ޖުޑީޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރ ޓަރ

  (ޑިރެކްޓަރ) މުަޙއްަމދު ޢަލީ މުަޙއްަމދު .2
 (ލީގަލް އޮިފސަރ) އަލްުއސްތާޛު ސުހާދު .3
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އިކޯޓުގެ ދެ ގޮީފގެ ދިވެިހާރއްޖ ގެ ހަ

ުގިޅގެން ިދވެިހރާްއޖ ގެ  މަްއސަލައާ
ފަނޑިާޔާރއެކު ބ ްއުވނު  ހައިކޯޓުގެ އިސް

 ބަްއދަލުވުން 

އުއްަތމަ ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ައްޙމަުދ  .1
 މުޢުތަޞިމް ަޢދުނާން 

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްިމރާލްދާ ާޒހިރު  .2

 
)ަހއިޯކޓުގެ އިްސ އަލްުއސްތާޛު ާހތިފް ޙިލްމީ 

 ފަނޑިޔާރު(
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ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮިމޝަުނން 
ގައި ދިެވހި  24ޑިސެންބަރު  2021

ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާޢިއުކޮށްަފިއވާ 

 R-124/2020ގަާވިއދު ނަންަބރު 
ފަނޑިޔާރުްނގެ މާލީ ބަޔާނާ ެބހ  (

ގައި ހުރި ކަންަކމާ ގުިޅެގން ( ގަާވިއދު
ަޖމްޢިއްާޔިއން  ފަނޑިޔާރުްނގެ

ދިވެިހާރއްޖ ގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ 
  .ފަނޑިޔާރުްނނާއެކު ބ އްުވނު ބަްއދަލުވުން 

އުއްަތމަ ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ައްޙމަުދ  .1
 މުޢުތަޞިމް ަޢދުނާން 

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްިމރާލްދާ ާޒހިރު  .2
ފަނޑިޔާރު އަލްުއސްާތޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫްނ  .3

 މުަޙއްަމދު 
 ޙާޒު ޢަލީ ާޒހިރު ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު މަ  .4
 ުނއް ުސޢޫދު ޞްފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ޙު  .5
ފަނޑިޔާރު އަލްުއސްތާުޛ ޢަލީ ަރޝީުދ  .6

 ޙުަސއިން 
 ފަނޑިޔާރު ޑރ. ުމަޙއްަމދު ިއބްރާީހމް   .7

 
ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިާޔރު އަްލއުސްާތޛު ޝުޢައިުބ  .1

 )ޖަމްިޢއްާޔގެ ަރީއސް(ޙުަސއިން ޒަކަިރއްޔާ 
ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްުއސްތާުޛ  .2

ޖަމްިޢއްޔާެގ )ޢަބްުދއްަރއޫފް ިއބްރާީހމް 
 (މެންަބރު

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާީޟ އަްލއުސްާތޛު އަްޙމަުދ   .3
 (ަޖމްޢިއްާޔގެ ަޚޒާްނދާރު)ރަޝީދު 

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަްލއުސްާތޛު ފަރުހާުދ  .4
 (ަޖމްޢިއްާޔގެ ތަުރޖަާމނު)ރަޝީދު 

ުއސްާތޛު ހުޒައިާފ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލް .5
 (ޖަމްިޢއްާޔގެ ސެކްރެަޓރީ ެޖނެރަލް)މުަޙއްަމދު 
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އި ދިވެިހާރއްޖ ގެ ކޯޓުތަކުން ަޙއްުދޖެުހމަށާ 
 ތަޢުޒީރުކުުރމަށްކުރާ ޙުުކމްތައް ތަންީފޒު

ުތން ައދި ހައިކޯުޓގެ ދެ ކުރުމާެބހ  ގޮ
ގުޅ ގޮުތން  ިއންތިާޒމްތަކާގޮފީގެ 

 މަޝްަވރާކުުރމަށް ބ ްއވުނު ަބއްދަުލވުން.

 އުއްަތމަ ފަނޑިާޔރު އަލްުއސްާތޛު އަްޙަމދު .1
 މުޢުތަޞިމް ަޢދުނާން 

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްިމރާލްދާ ާޒހިރު  .2
ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛާ ޢާިއޝާ ޝުޫޖން  .3

 މުަޙއްަމދު 
ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ަމޙާޒު ޢަލީ  .4

 ޒާހިރު 
ުނއް ޞްއަްލއުސްާތޛު ޙު ފަނޑިޔާރު  .5

 ސުޢޫދު 
ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ޢަލީ ރަޝީުދ  .6

 ޙުަސއިން 

)ުޖޑީޝަލް އަލްުއސްތާޛާ ިޙސާން ުޙސައިން  .1
 ސަރވިސް ކޮިމޝަުނގެ ރަީއސް(

 )ޖުޑީޝަލްއަލްުއސްތާޛު މަޞްޫތރު ޙުްސނީ  .2
 ސަރވިސް ކޮިމޝަުނގެ ނަިއބު ަރއީސް(

هللا އެޓަރނީ ޖެެނރަލް އަްލއުސްާތޛު ަޢބްދު .3
)ޖުޑީޝަލް ަސރިވސް ކޮިމޝަނުެގ ރިފްޢަތު 
 މެންަބރު(

)ުޖޑީޝަލް އިްޒމީރާ ިޝހާމް އަލްފާޟިލާ  .4
 ސަރވިސް ކޮިމޝަުނގެ ސެކްރެަޓރީ ެޖނެރަލް(

)ޗީފް އަލްުއސްތާޛާ ާޢއިޝަތު ރިްޒާނ  .5
 އެްޑމިިނސްޓްރ ޓަރ(ޖުޑީޝަލް 



 2021ރީ ިރޕޯޓު އަހަ 38 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. ުމަޙއްަމދު ިއބްރާީހމް   .7
 ރައުފާ ިޖސްޓްރާރ އަލްުއސްތާޛާރަ .8

 ޙަިއދަރު 

)ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮފް އަލްުއސްތާޛު ުސހާދު  .6
ޖުޑީޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރ ަޝންގެ ލީގަލް 

 އޮފިަސރ(
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ޤަާޟއީ އާ ައހަރު ފެުށމުގެ ރަްސމިއްާޔތާ 
ގުޅ ގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް 

ބ ްއުވނު އެޑްިމނިސްޓްރ ޝަްނއާއެކު 
 ބަްއދަލުވުން.

 އުއްަތމަ ފަނޑިާޔރު އަލްުއސްާތޛު އަްޙަމދު .1
 މުޢުތަޞިމް ަޢދުނާން 

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްިމރާލްދާ ާޒހިރު  .2
ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛާ ޢާިއޝާ ޝުޫޖން  .3

 މުަޙއްަމދު 
ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ަމޙާޒު ޢަލީ  .4

 ޒާހިރު 
ުނއް ޞްފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ޙު  .5

 ސުޢޫދު 
ރަޝީުދ ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ޢަލީ  .6

 ޙުަސއިން 
 ފަނޑިޔާރު ޑރ. ުމަޙއްަމދު ިއބްރާީހމް   .7

އަލްުއސްތާޛާ ާޢއިޝަތު ރިްޒނާ )ޗީފް  .1
 ޖުޑީޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރ ޓަރ(

 އަލްުއސްތާޛު ސުހާދު )ލީގަލް އޮިފސަރ( .2
 

 2021 ފެބުރުވަރީ 08

 އިުޖާރއަުތގެ އީޝަރީޢަތްކުުރމާ  ބެހ  ޖިނާ
-ގަާވިއދު އިޞްާލޙް ކުރުާމބެހ  ަސބް 

 ކިއުަޓރ ޖެެނރަްލގެޕްޮރސިކޮމެޓީއިން 

އެކު ބ ްއުވނު ބ ުފޅުންނާ  އޮފީހުގެ
 ބަްއދަލުވުން.

 ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ަމޙާޒު ޢަލީ ާޒހިރު  .1
ޢަލީ ރަީޝދު ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު  .2

 ޙުަސއިން 
ލް ކަުއންސެލް އެޯސސިއ ޓް ލީގަ .3

 ަމތު ޔުމްނާ ޛާ ފާޠިއަލްުއސްތާ
ާތޛާ ރަޒާނާ ލީގަލް އޮފިަސރ އަލްުއސް .4

 އިްބރާހީމް 

އަލްުއސްތާޛު ޙުަސއިން ޝަމީްމ  .1
 (ޕްރޮސެކިއުަޓރ ޖެެނރަލް)

 ޖެނެރަލް އަްލއުސްާތޛު ޙުަސއިން ާނޝިދު  .2
  (ކިއުަޓރ)އެސިސްޓެންޓް ޕްޮރސި

 އަލްުއސްތާޛާ ަފރަހަާނޒް ުމަޙއްަމުދ ދީދީ  .3
  (ކިއުަޓރ)ޕަބްލިކް ޕްރޮސި

)ކްިރމިނަްލ އަލްުއސްތާޛު ާއދަމް މުަޙއްަމދު  .4
 މިޓީގެ މެްނބަުރ(ކޮ -ސަބް –ކޯޓުގެ ޤާޟީ 

)ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަލްުއސްތާޛު ާއދަމް ާއރިފް  .5
 މިީޓގެ މެްނބަރު(ކޮ-ބްސަ -ޤާޟީ 
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ޤަާޟއީ އާ ައހަރު ފެުށމުގެ ރަްސމިއްާޔތާ 
ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް  ގުޅ ގޮތުން

ކޮމިޝަާނއި ިދވެހިާރއްޖ ގެ ސުްޕީރމް 
ފަނޑިޔާރުންާނއެކު  ބ އްުވނު  ކޯޓުގެ

 ބަްއދަލުވުން.

 އުއްަތމަ ފަނޑިާޔރު އަލްުއސްާތޛު އަްޙަމދު .1
 މުޢުތަޞިމް ަޢދުނާން 

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްިމރާލްދާ ާޒހިރު  .2
ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛާ ޢާިއޝާ ޝުޫޖން  .3

 މުަޙއްަމދު 
އަްލއުސްާތޛު ަމޙާޒު ޢަލީ ފަނޑިޔާރު  .4

 ޒާހިރު 
ުނއް ޞްފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ޙު  .5

 ސުޢޫދު 
ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ޢަލީ ަރޝީދު  .6

 ޙުަސއިން 
 ފަނޑިޔާރު ޑރ. ުމަޙއްަމދު ިއބްރާީހމް   .7

)ުޖޑީޝަލް އަލްުއސްތާޛާ ިޙސާން ުޙސައިން  .1
 (ކޮިމޝަްނގެ ރަީއސްސަރވިސް 

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީުހގެ ރަީއސް ރަީއސް  .2
)ުޖޑީޝަލް އަލްފާޟިލް މުަޙްއމަދު ނަީޝދު 
 ސަރވިސް ކޮިމޝަުނގެ މެްނބަރު(

هللا އެޓަރނީ ޖެެނރަލް އަްލއުސްާތޛު ަޢބްދު .3
)ޖުޑީޝަލް ަސރިވސް ކޮިމޝަނުެގ ރިފްޢަތު 
 މެންަބރު(

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިާޔރު އަލްއުްސތާުޛ ޢަލީ  .4
ކޮިމޝަނުެގ )ޖުޑީޝަލް ަސރިވސް ސަީމރު 
 މެންަބރު(

)ުޖޑީޝަލް އަލްފާޟިލް އިްޒމީރާ ިޝހާމް  .5
 (ގެ ސެކްރެަޓރީ ެޖނެރަލްސަރވިސް ކޮިމޝަނު 



 2021ރީ ިރޕޯޓު އަހަ 39 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

 2021 ފެބުރުވަރީ 16

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީންާނއެކު ބ ްއުވނު 
  ބަްއދަލުވުން.

 އުއްަތމަ ފަނޑިާޔރު އަލްުއސްާތޛު އަްޙަމދު .1
 މުޢުތަޞިމް ަޢދުނާން 

 ާޒހިރު  ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްިމރާލްދާ .2
ުނއް ޞްފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ޙު  .3

 ސުޢޫދު 
ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ޢަލީ ރަީޝދު  .4

 ޙުަސއިން 
 ފަނޑިޔާރު ޑރ. ުމަޙއްަމދު ިއބްރާީހމް  .5
 

ފެމެީލ ކޯޓު )އަީދބު هللا އަލްުއސްތާޛު ަޢބްދު .1
 (ހިންެގވުާމއި ަޙވާލުެވހުރި ާޤޟީ

ގެ )ފެމިލީ ކޯޓުއަލްުއސްތާޛު އަްޙމަދު ުމޞްތަފާ  .2
 ޤާޟީ(

ގެ )ފެމިލީ ކޯޓުލްުއސްތާޛު ުހޒައިފާ ުމޙަްއަމދު އަ .3
 ޤާޟީ(

)ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނާޝިދު هللا އަލްުއސްތާޛު ަޢބްދު .4
 ޤާޟީ(

ގެ )ފެމިީލ ކޯޓުއަލްުއސްތާޛު ިއްބރާހީމް މާިހރު  .5
 ޤާޟީ(

 ލީގަލް)އަލްުއސްތާޛު ައްޙމަދު ަމއުޫސމް  .6
ރަޖިސްްޓރާރގެ ފެމިލީ ކޯޓުގެ  –އޮފިަސރ 

 (ަޙވާުލވެހުރިމަްސއޫލިއްޔަތާ 
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 9/2014ޤާނޫނު ަނންަބރު 

)ދިވެިހރާްއޖ ގެ ާޤނޫނުލްުއޫޤބާތު( ގެ 
ވަނަ މާްއދާގެ ދަުށން  1000

ލު އެކުލަވާުލމާ އުޞޫއެކުލަވާލަްނޖެހ  

މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަަނލް ގުޅ ގޮތުން 
 ސަރވިްސއާއެކު ބ ްއވުނު ަބަދއްލުވުން.

 ަމޙާޒު ޢަލީ ާޒހިރު ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު  .1
ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ޢަލީ ރަީޝދު  .2

 ޙުަސއިން 
ލް ކަުއންސެލް އެޯސސިއެޓް ލީގަ .3

 ަމތު ޔުމްނާ ޠިއަލްުއސްތާޛާ ފާ
 

)ކޮމިޝަަނރ އޮފް އަްޙމަދު ުމަޙއްަމދުފުޅު  .1
 ޕްރިޒަްނސް(

)ޑެިޕއުޓީ  އިްބރާހީމް ުމަޙއްަމދު ދީދީ .2
 ކޮމިޝަަނރ އޮފް ޕްރިަޒންސް(

)އެިސސްޓެންޓް ލީގަލް އިްސމާއީލް ސުޢޫދު  .3
ރެކްަޝނަލް ކަ މޯލްިޑވްސް  -އޮފިަސރ 

 ސަރވިސް(

 އަލްުއސްތާޛު ާއދަމް ުމޙަްއމަދު )ކްރިިމނަލް .4
 މިޓީގެ މެްނބަުރ(ކޮ -ސަބް –ކޯޓުގެ ޤާޟީ 

އަލްުއސްތާޛު ާއދަމް އާރިފް )ްޑަރގް ޯކޓުގެ  .5
 މިީޓގެ މެްނބަރު(ކޮ-ބްސަ -ޤާޟީ 

 2021 ޗުމާރި 03
 9/2014ޤާނޫނު ަނންަބރު 

ޤޫބާތު( ގެ )ދިވެިހރާްއޖ ގެ ޤާނޫނުލްޢު 
މަިތން ވަނަ މާއްާދަގއިވާ ގޮތުގެ  1005

 މެަޝރސްތަަކށް ކަސްޓޯޑިއަލް -ނޮން
ޙުކުން ކުެރވި، އެ ޙުުކމްަތއް 

ިމނިސްްޓރީ ، ުރމާ ުގޅ ގޮތުން ތަންފީޛުކު

އާއެކު ބ ްއުވނު  އޮފް ހޯމް އެފެައރޒް
  ބަްއދަލުވުން.

ފަނޑިާޔރު އަްލއުސްާތޛު އަްޙމަުދ އުއްަތމަ  .1
 މުޢުތަޞިމް ަޢދުނާން 

ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛާ ޢާިއޝާ ޝުޫޖން  .2
 މުަޙއްަމދު 

ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ޢަލީ ރަީޝދު  .3
 ޙުަސއިން 

ރ އަލްުއސްާތޛު އެިސސްޓެންޓް ރަިޖސްޓްރާ .4
 ފައިސަލް ާއދަމް 

ސީނިައރ ލީގަލް އޮިފސަރ ޚަލްދާ  .5
 މުަޙއްަމދު 

 

)ިމިނސްޓަރ  هللاިއމްާރން ޢަްބދުއަްއޝަިއޚް  .1
 އޮފް ހޯމް އެެފއާޒް(

)މިިނސްޓަރ އޮފް  އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޒީރު .2
 ސްޓ ޓް ފޯ ހޯމް އެފެއާޒް(

 އަލްފާޟިލް މުަޙއްަމދު ާމޙިުރ ޢީސާ .3
 )މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓ ޓް ފޯ ހޯމް އެެފއާޒް(

އަލްުއސްތާޛާ ާއމިނަތު ަނބީލާ އިްބރާހީްމ  .4
 -ްނސެލް )ެއސޯިސއ ޓް ލީގަލް ކައު ނަޞީރު

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ހޯމް އެެފައރޒް(
 އަލްފާޟިލް ައޙްަމދު މުަޙްއމަދުުފޅު .5

 )ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަްނސް(
)ިއންސްެޕކްޓަރ  އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރާ .6

 އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ަސރިވސް(



 2021ރީ ިރޕޯޓު އަހަ 40 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

 2021މ   25

 މް ކޯޓުގެ ސެކިުއރިޓީ ކަންަކމާސުޕްރީ 
ގުިޅގެން މަްޝވަރާުކރުަމށް ޑިޕާޓްމަްނޓް 

ަޝން އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑމިނިސްްޓރ 
 .ަބއްދަުލވުން އާއެކު ބ ްއވުނު

އުއްަތމަ ފަނޑިާޔރު އަްލއުސްާތޛު އަްޙމަުދ  .1
 މުޢުތަޞިމް ަޢދުނާން 

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްިމރާލްދާ ާޒހިރު  .2
ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛާ ޢާިއޝާ ޝުޫޖން  .3

 މުަޙއްަމދު 
 އަްލއުސްާތޛު ަމޙާޒު ޢަލީ ޒާިހރުފަނޑިޔާރު  .4
ުނއް ޞްފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ޙު  .5

 ސުޢޫދު 
ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ޢަލީ ރަީޝދު  .6

 ޙުަސއިން 
 ފަނޑިޔާރު ޑރ. ުމަޙއްަމދު ިއބްރާީހމް  .7

ޗީފް ) އަލްުއސްތާޛާ ާޢއިޝަތު ރިޒްނާ  .1
 (ޖުޑީޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރ ޓަރ

 (ެޖނެރަލްއިްނސްޕެކްޓަރ )މުަޙއްަމދު ޝުާޖއު  .2
ެއސިސްޓެންޓް ޗީްފ ކޯޓު )ނާިޝދު هللا ޢަބްދު .3

 (މާސްޓަރ
 )ލީގަލް އޮިފސަރ(އަލްުއސްތާޛު ސުހާދު  .4

 

 2021ޖުލައި  01
 މް ކޯޓުގެ ސެކިުއރިޓީ ކަންަކމާސުޕްރީ 

ސުްޕީރމް ގުިޅގެން ަމޝްަވރާކުުރމަށް 

 ޑިޕާޓްަމްނޓް ކޯޓުގެ ކަމާެބހ  ބ ުފޅުންާނއި 
މިނިސްްޓރ ަޝން އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑް 

 .ަބއްދަުލވުން އާއެކު ބ ްއވުނު

ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލް ޑރ. ޙުަސއިން  .1
 ފާއިޒު 

 އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ައްޙމަދު މަުޢރޫފް  .2
ސީނިައރ ކޮމްިޕއުޓަރ ޓެކްނީޝަން  .3

 ޢާިޒމް هللا ޢަބްދު

  )އިްނސްޕެކްޓަރ ެޖނެރަލް( މުަޙއްަމދު ޝުާޖއު .1
 ެއސިސްޓެންޓް ޗީްފ ކޯޓު)އަްޙމަދު ާއސިފް  .2

 (މާސްޓަރ
 )ލީގަލް އޮިފސަރ(އަލްުއސްތާޛު ސުހާދު  .3
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ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ އިާދރީ ބަެއއްކަންަކމާ 
ޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް ޑިޕާޓްމަން ގުޅ ގޮތުން

ބ ްއުވނު  ާއއެކު ންއެޑްިމނިސްޓްރ ޝަ
 ބަްއދަލުވުން 

އުއްަތމަ ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ައްޙމަުދ  .1
 މުޢުތަޞިމް ަޢދުނާން 

ފަނޑިޔާރު އަލްުއސްާތޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫްނ  .2
 މުަޙއްަމދު 

 ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ަމޙާޒު ޢަލީ ާޒހިރު  .3
 ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ުޙސްުނއް ުސޢޫދު  .4
ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލް ޑރ. ޙުަސއިން  .5

 ފާއިޒު 
 ަޝފީޤް هللا އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަްބދު .6
އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ާއސިޔަތު  .7

 އިްބރާހީމް 
 ާއިޒމް هللا އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަްބދު .8
  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ައްޙމަދު މަުޢރޫފް .9

ޗީފް ) އަލްުއސްތާޛާ ާޢއިޝަތު ރިޒްނާ  .1

 (ޖުޑީޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރ ޓަރ
  (ޑިރެކްޓަރ) މުަޙއްަމދު ޢަލީ މުަޙއްަމދު .2

 (ޑިރެކްޓަރ)މަރިަޔމް ރަުއޝަން  .3

 (އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްަޓރ)ޢަލީ  ކިނާނަތު .4
 (އެިސސްޓެންޓް ޑިރެްކޓަރ)މަރިަޔމް ނަްޤމާ  .5

 (އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ)އަްޙމަދު ޢަލީ  .6
ސީިނއަރ ކޮމްިޕއުޓަރ ) ޢަލީ އާަދމް .7

  (ޕްރޮްގރާަމރ
ކޮމްިޕއުޓަރ )އަްޙމަދު ައއްާޒމް ސަޢީދު  .8

 (ޓެކްނީޝިއަން

ކޮމްިޕއުޓަރ )ބްދުލް ވަހީދު ިއބްރާީހމް ޢަ .9
 (ޓެކްނީޝިއަން

 (ސަރލީގަލް އޮފި )ސުހާދު އަލްުއސްތާޛު  .10
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ކާ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ސެކިުއރިޓީ ކަންތައްތަ 
މަްޝވަރާުކރުަމށް  ގުޅ ގޮތުން

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ާއއެކު ބ ްއުވނު 

 ބަްއދަލުވުން 

ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލް ޑރ. ޙުަސއިން  .1
 ފާއިޒު 

 އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ައްޙމަދު މަުޢރޫފް  .2
ސީނިައރ ކޮމްިޕއުޓަރ ޓެކްނީޝަން  .3

 އާޒިމް هللا ޢަބްދު

ލެފްޓިނެންޓް ) ބްދުލް ުމއިޒް ުމސްތަފާޢަ .1
 (ކާނަލް

 (މ ަޖރ) މޫސާ ަރމީޒް .2
 (ފަރސްޓް ަސރެޖންޓް) ޖަމީލްهللا ބްދުޢަ .3
 (ފަރސްޓް ސަރެޖންޓް) މުަޙއްަމދު މިްސބާހް .4
 (ފަރސްޓް ސަރެޖންޓް) އިްބރާހީމް ރަޝީދު .5
 (ަސރެޖްނޓްފަރސްޓް ) މުަޙއްަމދު ރަީޝދު .6

 2021ޖުލައި  11

 ޓް، ުއއްަތމަޕާލިމެންޓަރީ އިންުކއަރީ ރިޕޯ
ުވމަށް ބ ްއުވނު ފަނޑިޔާރަށް ެއރު

 ބަްއދަލުވުން 

އުއްަތމަ ފަނޑިާޔރު އަްލއުސްާތޛު އަްޙމަުދ  .1
 މުޢުތަޞިމް ަޢދުނާން 

 ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ަމޙާޒު ޢަލީ ޒާިހރު .2
ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލް ޑރ. ުޙސަިއން  .3

 ފާއިޒު  

 ރައްިޔތުންގެ އަލްފާޟިލް މުަޙއްަމދު އަސްަލމް ) .1
 (މަޖިލީުހގެ މެްނބަރު

ރައްިޔތުންެގ ) އަލްުއސްތާޛާ ފާޠިތަމު ނިޔުޝާ .2
 (މަޖިލީުހގެ އަީމން ޢާންމު

ޑިެރކްޓަރ އަލްުއސްތާޛު ައްޙމަދު ނާިޒމް ) .3
 (ލީގަލް އެފެައރޒް

 2021އޮގަސްޓު  30
ޑްރަންސް އޮްމބަޑްސްަޕރަސްނގެ ޗިލް

އޮފީހުގެ މަަސއްކަތްތައް ުކރިައށް 
 ބ ްއުވނު ގެްނދިުއމުގެ ގޮުތން،

 ުލވުން އިންޓްރޮޑަކްަޓރީ ބަްއދަ

ސެކްރެޓަރީ ޖެެނރަލް ޑރ. ުޙސަިއން  .1
 ފާއިޒު 

 ރަިޖސްޓްރަރ އަލްުއސްތާޛާ ރައުފާ ޙަިއދަރު  .2

ޗިލްޑްރަންްސ )ޝަީފޤް  ނިއުމަތު .1
 (އޮްމބަޑްސްަޕރަސން

)ޑިރެްކޓަރ، މަްއދު މުަޙއްަމދު  .2
 (އޮޕަރ ަޝންސް

 ިޑރެކްަޓރ،)ޢާއިޝަތު ަނޖްފާ ަހމީދު  .3
 (ކޮމްޕްލަޔަންސް ެއންޑް އެންޯފސްަމންޓް

 (ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް)އާަދމް ޝާމިލް  .4
ނަހުލާ އިްބރާހީްމ ހަލީމަތު  .5

 (އިންެވސްޓިގ ޝަން އޮިފސަރ)
އެްގޒެެކޓިވް ) ޢާއިޝަތު މަލީހާ ަޒމީލް .6

 (އެިސސްޓެންޓް

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  02
 ޝަރީޢަތް ިނމުނު ގޮުތގެ ރިޯޕޓް 

ދޫކުުރމާުގޅ ޮގތުން 
މަޝްަވރާކުުރމަށްޓަކައި ހައިކޯޓާެއކު 

 ަބްއދަލުވުން  ބ ްއވުނު

އުއްަތމަ ފަނޑިާޔރު އަލްުއސްާތޛު އަްޙމަުދ  .1
 މުޢުތަޞިމް ަޢދުނާން 

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްިމރާލްދާ ާޒހިރު  .2
 ޙަިއދަރު ރަިޖސްޓްރަރ އަލްުއސްތާޛާ ރައުފާ  .3

 ހައިކޯޓުެގ އިސް )އަލްުއސްތާޛު ހާތިފް ޙިލްމީ  .1
 (ފަނޑިޔާރު

 ޒަަކރިއްޔާ  ޙުަސއިން އަލްުއސްތާޛު ޝުަޢއިބު .2
 (ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިާޔރު)

ކޯޓުގެ ހައި )އަލްުއސްތާޛާ ަމރްޔަމް ޫހރުީޝދާ  .3
 (ރރަިޖސްޓްރާ

އަލްުއސްތާޛު ުހސަިއން މުަޙއްަމދު ހަނީފް  .4
 ްޓރާރ(ކޯޓުގެ ެއސިސްޓެންޓް ަރޖިސްހައި)
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ައދި   އޮފް ޕްލ ނިްނގ މިނިސްްޓރީ
ުއއްަތމަ  ާއއެކުއެމް.އެން.ޑީ.އެފް 

 ބ ްއވެވި ަބްއދަލުވުން  ފަނޑިޔާރު

 
އުއްަތމަ ފަނޑިާޔރު އަލްުއސްާތޛު އަްޙމަުދ  .1

 މުޢުތަޞިމް ަޢދުނާން 
ސެކްރެޓަރީ ޖެެނރަލް ޑރ. ުޙސަިއން  .2

 ފާއިޒު 
 ައޙްަމދު މަުޢރޫފްއެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  .3

ލެފްޓިނެންޓް ) ދުލް ުމއިޒް މުްސތަފާޢަބް .1
 (ކާނަލް

 (ކެޕްޓަން) އަްޙމަދުޟާ މުރުތަ .2
 (ފަރސްޓް ލެފްޓިނެންޓް) މުަޙއްަމދު ިމސްބާހް .3
ރސްޓް )ފަފއިްބރާހީމް ަރޝީދު  .4

 (ލެފްޓިނެންޓް
 ގެ ފަރާތުން:ޕްލ ނިންގ މިިނސްޓްރީ 

 (ޑެޕިއުޓީ ިމނިސްޓަރ)ސިާޔދު هللا ޒުހުރު .1
 ލް އަމީން އިްސމާޢީ .2
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ައދި   އޮފް ޕްލ ނިްނގ މިނިސްްޓރީ

ުއއްަތމަ  ާއއެކުއެމް.އެން.ޑީ.އެފް 

 ބ ްއވެވި ަބްއދަލުވުން  ފަނޑިޔާރު

އުއްަތމަ ފަނޑިާޔރު އަލްުއސްާތޛު އަްޙމަުދ  .1
 މުޢުތަޞިމް ަޢދުނާން 

ސެކްރެޓަރީ ޖެެނރަލް ޑރ. ުޙސަިއން  .2
 ފާއިޒު 

 ާއިޒމް هللا އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަްބދު .3
 ަޝފީޤް هللا އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަްބދު .4
އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާިސޔަތު  .5

 އިްބރާހީމް 
 އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ައޙްަމދު މަުޢރޫފް  .6

 އެމް.އެން.ޑީ.އެްފގެ ފަރާުތން:

ލެފްޓިނެންޓް ) ދުލް ުމއިޒް މުްސތަފާޢަބް .1
 (ކާނަލް

 (ކެޕްޓަން) އަްޙމަދު މުރުތަޟާ .2
 

 ގެ ފަރާތުން:ޕްލ ނިންގ މިިނސްޓްރީ 
 (ޑެޕިއުޓީ ިމނިސްޓަރ)ސިާޔދު هللا ޒުހުރު .1
 (ޑިރެކްަޓރ)އިްބރާހީމް ިނޒާމް  .2
 (ައންޑަރ ސެކްރެަޓރީ)ޢާއިޝަތު ޝިފާނާ  .3
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 އުއްަތމަ ފަނޑިޔާާރއި ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ

 އްާޔގެޢި ފަނޑިޔާރުން ފަނޑިާޔރުްނގެ ޖަމް

 ބ ފުޅުްނނާއެކު ބ ްއވެވި ބަްއދަލުުވން 

އުއްަތމަ ފަނޑިާޔރު އަލްުއސްާތޛު އަްޙމަުދ  .1
 މުޢުތަޞިމް ަޢދުނާން 

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްިމރާލްދާ ާޒހިރު  .2
ފަނޑިޔާރު އަލްުއސްާތޛާ ޢާއިޝާ ޝުޫޖން  .3

 މުަޙއްަމދު 
 ފަނޑިޔާރު އަލްުއސްާތޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު .4
 ުސޢޫދުފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ުޙސްުނއް  .5
ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ޢަލީ ރަީޝދު  .6

 ޙުަސއިން 
 ފަނޑިޔާރު ޑރ. ުމަޙއްަމދު ިއބްރާީހމް  .7

ދިވެިހާރއްޖ ގެ ހައިކޯުޓގެ ފަނޑިޔާުރ  .1
ުދްއރައޫފް ިއބްރާީހމް ަޢބްއަލްުއސްތާޛު 

 (ފަނޑިޔާރުްނގެ ޖަިމއްާޔގެ ރަީއސް)
ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޒުަބއިރު ުމޙަްއމަުދ  .2

އްާޔގެ ެސކްރެޓަރީ ފަނޑިޔާރުްނގެ ޖަމި )
 (ޖެނެރަލް

ކްރިމިނަލް  ކޯުޓގެ ާޤޟީ ާއަދމް ުމޙަްއމަުދ  .3
 (ފަނޑިޔާރުްނގެ ޖަިމއްާޔގެ ތަރުަޖމާނު)
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 އާެއކުއޮފް ޕްލ ނިންގ  މިނިސްްޓރީ

 ބ އްެވވި ަބްއދަލުުވން އުއްަތމަ ފަނޑިާޔރު

އުއްަތމަ ފަނޑިާޔރު އަލްުއސްާތޛު އަްޙމަުދ  .1
 ަޢދުނާން މުޢުތަޞިމް 

ސެކްރެޓަރީ ޖެެނރަލް ޑރ. ުޙސަިއން  .2
 ފާއިޒު 

 ާއިޒމް هللا އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަްބދު .3
 ަޝފީޤް هللا އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަްބދު .4
އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާިސޔަތު  .5

 އިްބރާހީމް 
 އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ައޙްަމދު މަުޢރޫފް  .6

 (ޑެޕިއުޓީ ިމނިސްޓަރ)ސިާޔދު هللا ޒުހުރު .1
 (ޑިރެކްަޓރ)މް ިނޒާމް އިްބރާހީ .2
 (ސާރވ ޔަރ)އާމިނަތު މަލީހާ އިްބރާީހމް  .3
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 އާެއކުއޮފް ޕްލ ނިންގ  މިނިސްްޓރީ

 ބ އްެވވި ަބްއދަލުުވން އުއްަތމަ ފަނޑިާޔރު

އުއްަތމަ ފަނޑިާޔރު އަލްުއސްާތޛު އަްޙމަުދ  .1
 މުޢުތަޞިމް ަޢދުނާން 

ސެކްރެޓަރީ ޖެެނރަލް ޑރ. ުޙސަިއން  .2
 ފާއިޒު 

 ރަިޖސްޓްރަރ އަލްުއސްތާޛާ ރައުފާ ޙަިއދަުރ  .3
 ަޝފީޤް هللا އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަްބދު .4
 އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ައޙްަމދު މަުޢރޫފް  .5

 (ޑެޕިއުޓީ ިމނިސްޓަރ)ސިާޔދު هللا ޒުހުރު .1
 (ޑިރެކްަޓރ)އިްބރާހީމް ިނޒާމް  .2
 (ސާރވ ޔަރ)އާމިނަތު މަލީހާ އިްބރާީހމް  .3
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 ޢާއިލާާއބެހ  ާޤނޫުނގެ ދަުށން ހަަދންެޖހ 

ދާިއާރއާ ޢީ ގަާވިއދުތަކުގެ ެތރެިއން ޝަރު
ެހުދމާ ގުުޅންހުރި ަކންކަުމގައި ަގވާިއދު 

ށްޓަކައި ފެިމލީ ގުޅ ގޮތުން ަމޝްަވރާކުުރމަ

ރީ އޮފް ެޖންަޑރ، ފެިމލީ ކޯޓާއި މިިނސްޓް

 ރ އަލްުއސްތާޛާ ރައުފާ ޙަިއދަރު ރަިޖސްޓްރާ .1
ރ އަލްުއސްާތޛު އެިސސްޓެންޓް ރަިޖސްޓްރާ .2

 ފައިސަލް ާއދަމް 
އެޯސސިއ ޓް ީލގަލް ކައުްނސެލް  .3

 ފާޠިަމތު ޔުމްނާ އަލްުއސްތާޛާ 

 (ރ)ރަިޖްސޓްރާއަލްުއސްތާޛު ައޙްަމދު ނަޝީދު  .1
ލީގަލް )އަލްުއސްތާޛު އަްޙމަދު ޝިފާޢު  .2

 (އޮފިަސރ
 :ގެ ަފރާތުންޖެންަޑރ މިނިސްްޓރީ

 (ިޑރެކްޓަރ ެޖނެރަލް)އާމިނަތު ރިޝްމީ ާއމިރު  .1
ީސނިައރ ލީގަލް )ޢާއިޝަތު އިފާދާ  .2

 (ކައުންސެލް
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އެންޑް ސޯޝަލް ަސރވިަސސް އާެއކު 

 ބ ްއވުނު ަބްއދަލުވުން 
 

 (އެިސސްޓެންޓް ޑިެރކްޓަރ)ޢާއިޝަތު ިޝއުނާ  .3
 (ލީގަލް އޮިފސަރ) އާމިނަތު ސުނީތާ .4

 :ފަރާުތންފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮޯތރިޓީގެ 
ޗީފް އެްގޒެކެޓިްވ ) އިްބރާހީމް ަތއްިޔބު .1

 (އޮފިަސރ
 (ލީގަލް އޮފިަސރ) ީދޖާ އަީރޝާޚަ .2
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އުއްަތމަ ފަނޑިޔާާރއި ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ 

ފަނޑިޔާރުން ޖުީޑޝަލް ސަރިވސް 
ބ ުފޅުންާނއެކު ބ ްއެވވި ކޮމިޝަްނގެ 

 ބަްއދަލުވުން 

އުއްަތމަ ފަނޑިާޔރު އަލްުއސްާތޛު އަްޙމަުދ  .1
 މުޢުތަޞިމް ަޢދުނާން 

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްިމރާލްދާ ާޒހިރު  .2
ފަނޑިޔާރު އަލްުއސްާތޛާ ޢާއިޝާ ޝުޫޖން  .3

 މުަޙއްަމދު 
 ފަނޑިޔާރު އަލްުއސްާތޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު .4
 ޢޫދުފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ުޙސްުނއް ސު  .5
ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ޢަލީ ރަީޝދު  .6

 ޙުަސއިން 
 ފަނޑިޔާރު ޑރ. ުމަޙއްަމދު ިއބްރާީހމް  .7
އެިސސްޓެންޓް ރަިޖސްޓްރަރ ަފއިސަލް  .8

 އާަދމް 
އެޯސސިއ ޓް ލީގަލް ކަުއންސެލް ފާޠިމަުތ  .9

 ޔުމްނާ 

ުޖޑީޝަލް )އަލްުއސްތާޛާ ިޙސާން ހުަސއިން  .1
 (ސަރވިސް ކޮިމޝަުނގެ ރަީއސް

ެޖނެރަލް އަްލއުސްާތޛު ިއްބރާހީްމ އެޓަރނީ  .2
)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކިމޝަނުެގ  ރިފްޢަތު
  މެންަބރު(

 އަލްުއސްތާޛު ޢަްބދުލްމާނިޢު ުޙސައިން  .3
  )ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަުނގެ މެްނބަރު(

 (ެޖނެރަލް  )ސެކްރެޓަރީއިޒްީމރާ ޝިާހމް  .4
ޗީފް ) އަލްުއސްތާޛާ ޢާއިަޝތު ރިޒްނާ  .5

 (ރޖުޑީޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރ ޓަ
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އުއްަތމަ ފަނޑިޔާާރއި ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ 
ފަނޑިޔާރުން ިދވެހިާރއްޖ ގެ ަހއިކޯުޓގެ 

އިސްފަނޑިޔާާރއި، ސުޕީިރައރ ކޯޓުތަކުގެ 
 އިްސޤާޟީްނނާއެކު ބ ްއވެވި ބަްއދަލުުވްނ 

އުއްަތމަ ފަނޑިާޔރު އަްލއުސްާތޛު އަްޙމަުދ  .1
 މުޢުތަޞިމް ަޢދުނާން 

 އަޒްިމރާލްދާ ާޒހިރު ފަނޑިޔާރު ޑރ.  .2
ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛާ ޢާއިޝާ ުޝޖޫްނ  .3

 މުަޙއްަމދު 
 ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ަމޙާޒު ޢަލީ ާޒހިރު  .4
 ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ުޙސްުނއް ުސޢޫދު  .5
ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ޢަލީ ރަީޝދު  .6

 ޙުަސއިން 
 ފަނޑިޔާރު ޑރ. ުމަޙއްަމދު ިއބްރާީހމް  .7
ަފއިސަލް  އެިސސްޓެންޓް ރަިޖސްޓްރަރ .8

 އާަދމް 
ސީނިައރ ލީގަލް އޮިފސަރ ޚަލްދާ  .9

 މުަޙއްަމދު 

ދިެވހިާރއްޖ ެގ ) އަލްުއސްތާޛު ހާތިފް ޙިލްމީ .1
 (ހައިކޯޓުގެ ިއސްފަނޑިާޔރު

ކްރިމިނަްލ ކޯޓު )އާަދމް  އަލްުއސްތާޛު ޢަލީ .2
 ހުންެނވި ާޤޟީ( ހިންެގވުާމއި ހަވާުލވެ

ފެމިީލ ކޯޓު )ޢަދީބު هللا އަލްުއސްތާޛު ޢަްބދު .3
 (ހިންެގވުމާ ޙަވާުލވެހުންެނވި ާޤޟީ

ޖުެވނައިްލ )އަލްުއސްތާޛު ސަީޢދު އިބްާރހީމް  .4
 (ކޯޓުގެ އިްސޤާޟީ

އަލްުއސްތާޛު ަޢބްުދްއސަތާރު ަޢބްދުްލޙަީމުދ  .5
 (ާޤޟީ ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިސް)
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ބައިވެރިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 ފަނޑިޔާރުން 

1ު

 

 2021ފެބްރުވަރީ  08

ފެބްރުަވރީ  11އިން 
2021 

އެްޑވާންސް ޓްެރއިނިްނގ ޮއން 
އިފެކްޓިވް ިއންެވސްޓިގ ަޝން، 

ޕްރޮސެިކއުޝަން ެއންޑް 
ސެންޓެންސް އޮފް ކޮމްޕްލެކްސް 

 ޓެރަރިަޒމް ކ ސަސް 

ޔުނައިޓެޑް ނ ޝަްނސް އޮީފސް 

 އޮން ޑްަރްގސް އެންޑް ކްަރިއމް 
ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛާ ޢާިއޝާ 

 ޝުޖޫން ުމޙަްއަމދު 

 2021މާރޗް  2ު9

ވިމެން އ ސް ޕީސް ބިލްޑަރސް 
އެންޑް އ ޖެންޓްސް އޮފް ޗ ންޖް 

އިން ދަ މޯލްިޑްވސް ރިޕޯޓް 
 ލޯންޗިންގ ެސރެޮމނީ 

ނ ޝަްނސް ޔުނައިޓެޑް 

 ޑިވެލޮޕްަމންޓް ޕްރޮްގރާމް 
ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު 

 ޙުސްުންއސުޢޫދު 

 2021މާރޗް  3ު17

އިމްޕްލިެމންޓ ޝަން އޮފް ދަ ނިއު 

ުޖޑީޝަލް  -ޔޯކް ކޮންވެންޝަން
 ޕަރސްޕެކްޓިވް 

ޔުނައިޓެޑް ނ ޝަްނސް 

ކޮމިޝަން ިއން 
 އިންޓަރނ ޝަނަލް ޓްރ ޑް ލޯ 

ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްިމރާލްދާ  .1
 ޒާހިރު ފަނޑިާޔރު 

އަލްުއސްތާޛާ ާޢއިޝާ ޝުޫޖން  .2
 މުަޙއްަމދު 

 2021އ ޕްރިލް  4ު08
ޓެރަރިަޒމް ޓީ.އޯ.ޓީ  –ކައުންޓަރ 

 ވެލިޑ ޝަން މީޓިންގ

ޔުނައިޓެޑް ނ ޝަްނސް އޮީފސް 

 އޮން ޑްަރްގސް އެންޑް ކްަރިއމް 
ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛާ ޢާިއޝާ 

 ޝުޖޫން ުމޙަްއަމދު 

5ު
އިން  2021މ   24

 2021މ   25

ލެވެލް  -ދަ ސެކަންޑް ަހއި

ޑައިލޮގް އެންޑް ކޮްނސަލްޓ ޝަން 
އޮފް ދަ ީރޖަނަލް ޕީ.ވީ.އީ 

ނެޓްވޯކް އިން ަސއުތް އ ޝިއާ ޓު 

އެޑޮޕްޓް ދަ ޕްރޮޯޕސްޑް ރޯްޑމެޕް 
 އެންޑް އެްކޝަން ޕްލ ން 

ޔުނައިޓެޑް ނ ޝަްނސް އޮީފސް 

 -އޮން ޑްަރްގސް އެންޑް ކްަރިއމް
ޓެރަރިަޒމް ޕްިރވެންޝަން 

ރާންާޗއި ނ ަޝނަލް ކައުންޓަރ ބް
 ޓެރަރިަޒމް ސެންޓަރ

ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛާ ޢާިއޝާ 
 ޝުޖޫން ުމޙަްއަމދު 

6ު
އިން  2021ޖުލައި  3

 2021ޖުލައި  5

ޓީ.އޯޓީ ވަރކްޝޮޕް ފޯ ޖަަޖސް ފޯ 

ދަ އެފެކްޓިވް އެޖުޑިކ ަޝން އޮފް 

 ޓެރަރިަޒމް ކ ސަސް 

ޔުނައިޓެޑް ނ ޝަްނސް އޮީފސް 

 އެންޑް ކްަރިއމް އޮން ޑްަރްގސް 

ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛާ ޢާިއޝާ  .1
 ޝުޖޫން ުމޙަްއަމދު 

ފަނޑިޔާރު ޑރ. ުމަޙއްަމދު  .2
 އިްބރާހީމް 

 2021އޮގަސްޓް  7ު27

ދަ އިންޓަރނެޓް އެރާ: ދަ ރޫލް 
އޮފް ލޯ، ދަ ވެލިުއސް އޮފް 

ޕަރސަްނ، ދަ ސްޓ ޓް 

 އިންޑެޕެްނޑެންސް 

އެޯސސިއ ޝަން އޮފް އ ޝިައން 
ކޯޓްސް  ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް

އެންޑް އިުކިއވެލަންޓް 

 އިންސްޓިިޓއުޝަްނސް 

ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛާ ޢާިއޝާ 
 ޝުޖޫން ުމޙަްއަމދު 
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8ު
ސެޕްޓެންބަރު  09

2021 

ޓައިމްލަިއން އެންޑް  –ޖުޑީޝަލް 

އިވ ުލއ ޓަރސް ޓޫލް ކިޓް ޕައިލޮޓް 
 ޕްރޮްގރާމް ިއވ ުލއ ޓަރސް 

 ޖުޑީޝަލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

އަްލއުސްާތޛާ ޢާިއޝާ ފަނޑިޔާރު  .1
 ޝުޖޫން ުމޙަްއަމދު 

ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު  .2
 ޙުސްުންއސުޢޫދު 

ފަނޑިޔާރު ޑރ. ުމަޙއްަމދު  .3
 އިްބރާހީމް 

9ު

ސެޕްޓެންބަރު  15

 17އިން  2021

 2021ސެޕްޓެންަބރު 

ދަ ސެކަންޑް ުޖޑީޝަލް 

ކޮންފެރެންސް އޮފް 
ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ުސޕްީރމް 

ދަ ކޯޓްސް/ ކައުންސިްލސް އޮފް 
އޯ.ައއި.ސީ ެމމްަބރ ސްޓ ޓްސް/ 

 އޮބްަޒރވަރ ސްޓ ޓްސް 

ދަ ކޮންސްޓިޓިއުަޝނަލް ކޯޓް 

އޮފް ދަ ރިަޕބްލިކް އޮފް 

 އިންޑޮނ ޝިއާ 

ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛު ޢަލީ  .1
 ރަޝީދު ޙުަސއިން 

ފަނޑިޔާރު ޑރ. ުމަޙއްަމދު  .2
 އިްބރާހީމް 

10ު

ސެޕްޓެންބަރު  16
 18އިން  2021

 2021ސެޕްޓެންަބރު 

ޓްރެއިނިްނގ އޮފް ޖުޑީޝަލް 
ޓްރެއިަނރސް ޓްެރއިނިްނގ 

 ޕްރޮްގރާމް 

ޖުޑީޝަލް އެކަަޑމީ ައދި 
ޔުނައިޓެޑް ނ ޝަްނސް 

 ޑިވެލޮޕްަމންޓް ޕްރޮްގރާމް 

ފަނޑިޔާރު އަްލއުސްާތޛާ ޢާިއޝާ  .1
 ޝުޖޫން ުމޙަްއަމދު 

11ު

ސެޕްޓެންބަރު  28
 30އިން  2021

 2021ސެޕްޓެންަބރު 

ކޮންފެރެްނސް އިންޓަރނ ޝަނަލް 

 2021އޮފް ޝަރީޢާ ުޖޑީޝަރީ 

ދަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ަޝރީޢާ 

 ޖުޑީަޝރީ މެލ ޝިޔާ 
ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްިމރާލްދާ  .1

 ޒާހިރު 
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 ޕްރޮގްރާމްތައް ފެސިލިޓ ޓްކޮށް ދެއްވި 

 (2021ޖަނަވަރީ  25) – ވަނަ ބުރު  6އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ  .1

  ްޕްޓަރ ޗެ -"އިންޓަނ ޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ލޯ އެންޑް ފަންޑަމެންޓަލް ރައިޓްސII  "ްއޮފް ދަ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނ- 
 ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު 

 (2021ނޮވެންބަރު  01 – 2021އޮކްޓޫބަރު  12) ވަނަ ބުރު  8 އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ  .2

 ްޕްޓަރ ޗެ -"އިންޓަރނ ޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ލޯ އެންޑް ފަންޑަމެންޓަލް ރައިޓްސII  "ްއޮފް ދަ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނ- 
 ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު 

  "ްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން ލްފަނޑީޔާރު އަ –"ކްރިމިނަލް ޕްރޮސީޖަރ ކޯޑ 

  "ްނޑީޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިންފަ -"ޕީނަލް ކޯޑ 

  "ްލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު އަފަނޑިޔާރު  -"ހެރ ސްމަންޓް އެންޑް ޕަރސަނަލް ކޮންޑަކްޓ 

  "ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ، އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުނޑިޔާރު ޑރ. ފަ -"އެފެކްޓިވް ލީގަލް ރިސަރޗް އެންޑް ޖުޑީޝަލް ރައިޓިންގ
 ޙުސްނުއްސުޢޫދު އަދި ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން 

 (2022ޖަނަވަރީ  11 – 2021ޑިސެންބަރު  22) ވަނަ ބުރު  9އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ  .3

  "ްނޑީޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިންފަ -"ޕީނަލް ކޯޑ 

  ަނޑީޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން ފަ  –ލް ޕްރޮސީޖަރ ކޯޑް" "ކްރިމިނ 

  ްޕްޓަރ ޗެ -"އިންޓަނ ޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ލޯ އެންޑް ފަންޑަމެންޓަލް ރައިޓްސII  "ްއޮފް ދަ ކޮންސްޓްޓިއުޝަނ- 
 ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު 

 ޮމަދު ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައް -ންޑަކްޓް" "ހެރ ސްމަންޓް އެންޑް ޕަރސަނަލް ކ 
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ފައިނ ންޝަލް ސްޓ ްޓމަންޓް 

އެންޑް ެއނުއަލް ރިޕޯޓް 

 (1ޓްރެއިނިްނގ )ަރއުންޑް

 ޖުޑީޝަލް އެކަަޑމީ 

 ަޝފީޤް هللا އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަްބދު .1
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 ޙަސަން 
އެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވް އޮފިަސރ ައިއރިޝް  .5

 ނަސީމް 

 2021ފެބްރުވަރީ  11 2
ޓީމްސް އެްނޑް ޒޫމް 

 ޓްރެއިންިނގ
 ޖުޑީޝަލް އެކަަޑމީ 

 ޑިރެކްޓަރ ޢަްޙމަދު ާޝއިން ޙަީލމް  .1
އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ާއސިޔަތު  .2

 އިްބރާހިމް 
 ބަޖެޓް އޮިފސަރ ނަޝާ އަްޙމަދު ަނީސރު  .3
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 މުަޙއްަމދު 
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އެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވް އޮިފސަރ ާނއިލާ  .7
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 އަްޙމަދު ސިާފޒް 
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ސެމިަނރ އޮން 

އެންޓިކޮރަޕްަޝން ލޯ އެންޑް 

 ސިސްޓަމް 

 ޖުޑީޝަލް އެކަަޑމީ 

އެޯސސިއ ޓް ލީގަލް ކަުއންސެލް  .1
 އަލްުއސްތާޛާ ފާޠިަމތު ޔުމްނާ 

 ޑިރެކްޓަރ ޢަްޙމަދު ާޝއިން ޙަީލމް  .2
 ަޝފީޤް هللا އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަްބދު .3
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 هللاައޙްަމދު ައބްދު ކޯޓް އޮފިސަރ  .7
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 މުސްޠަފާ 
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 2021އ ޕްރިލް  04 

 

ޑީވީ އެްނޑް ެއސް.އޯ 

ސެންސިަޓއިޒިްނގ 

 ޓްރެއިނިްނގ

 ޖުޑީޝަލް އެކަަޑމީ 

 ސީނިައރ ލީގަލް އޮފިަސރ ޚަްލދާ ުމަޙްއމަދު .1
ލީގަލް އޮފިސަރ ޞުލްޠާން ޢަްބދުލް  .2

 މުހްސިން 
 ލީގަލް އޮފިަސރ ޞަފިއްޔާ އަލީ .3
 ލީގަލް އޮފިަސރ ިއބްރާިހމް ޝަރީފް  .4

 2021އެޕްރީލް  5ު08
ކައުންޓަރ ޓެަރރިޒަމް ޓީއޯޓީ 
 މެނުއަލް ވެލިޑ ޝަން މީޓިްނގ

ޔުނައިޓެޑް ނ ޝަްނސް  

އޮން ޑްަރްގސް އެންޑް 
 ކްރަިއމް 

ލީގަލް އޮފިސަރ އަްލއުސްާތޛާ ަރޒާނާ 
 އިްބރާހީމް 

 

6ު
 އިން 2021މެއި  10

 2021ޖޫން  13 

 -އެމް.އޯ.އޯ.ސީ

ޔޫ.އެން.އީ.އެސް.ސީ.އޯ ބޮެނަވރޯ 

 ޔުނިވަރސިޓީ 

ބޮނެަވރޯ ިއންސްޓިޓިއުޓް 

 އޮފް ހިުއމަން ަރއިޓްސް 
އޮފިަސރ އަލްުއްސތާޛާ ސީނިައރ ލީގަލް 

 ޚަލްދާ ުމޙަްއމަދު 

 2021ޖޫން  7ު27
"ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ކަންޓްރީ 
ޕްރޮްގރާމް ޑޮިކއުމެންޓް 

 "2026-2022)ސީޕީޑީ( 

ޔުނައިޓެޑް ނ ޝަްނސް 
 ޑެވެލޮޕްަމންޓް ޕްރޮްގރާމް 

އެިސސްޓެންޓް ރަިޖސްޓްރާރ އަލްުއސްާތޛު  .1
 ފައިޞަލް ާއދަމް 

އަލްުއސްާތޛާ ސީނިައރ ލީގަލް އޮިފސަރ  .2
 ޚަލްދާ ުމޙަްއމަދު 

 2021ޖޫން  8ު30

އ އ ސީސީ ގެ ސެކްރެެޓރިއ ޓް 

ފޯ ރިސަރޗް އެންޑް 
ޑެވެލޮޕްަމންޓް ގެ އެުނއަލް 

ފެކްޓް  -2021ބުކް ޕްރޮޖެކްޓް 

 ފައިލް ސަްބމިޝަން 

 

އެޯސސިއ ޝަން އޮފް 

އ ިޝއަން 
ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް 

ކޯޓްސް އެންޑް 
އިކުިއވެލަންޓް 

އިންސްޓިިޓއުޝަްނސް 
)އ އ ީސސީ( 

ސެކްރެޓ ިރއަޓް ފޯ 
 ރިަސރޗް ޑިވަލޮްޕމަންޓް 

ސީނިައރ ލީގަލް އޮިފސަރ އަލްުއސްާތޛާ  .1
 ޚަލްދާ ުމޙަްއމަދު 

ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްުއސްތާޛާ ާޢއިަޝތު   .2
 ލީން 

ލީގަލް އޮފިަސރ އަލްުއސްާތޛު ިއބްރާީހމް  .3
 ޝަރީފް 
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  2021އޮގަސްޓު  26

 އިން 

 2021އޮގަސްޓު  27 

އ .އ .ސީ.ސީ 

އިންޓަރނ ޝަނަލް 
 ސިމްޯޕސިައމް 

އެޯސސިއ ޝަން އޮފް 

އ ިޝއަން 
ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް 

ކޯޓްސް އެންޑް 

ލީގަލް އޮފިަސރ އަލްުއސްާތޛާ ަޙއްވާ 
 މުަޙއްަމދު ަވޙީދު 
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އިކުިއވެލަންޓް 

އިންސްޓިިޓއުޝަްނސް 
 )އ އ ީސސީ( ކަޒަކްސްާތން 
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ސެޕްޓެންބަރު  06

 ންއި 2021

ސެޕްޓެންބަރު  7 

2021 

އިންޗަން ލޯ އެްނޑް ބިޒްަނސް 
 ފޯރަމް 

ޔުނައިޓެޑް ނ ޝަްނސް 

ކޮމިޝަން ޮއން 
އިންޓަރނ ޝަނަލް ޓްރ ޑް 

 ލޯ އާރް.ސީ.އ .ޕީ 

ލީގަލް އޮފިަސރ އަލްުއސްާތޛާ ރަޒާނާ 
 އިްބރާހީމް 
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2021  

 އިން 

ނޮވެންބަރު  04 

2021 

 ރީޖަނަލް ޓްެރއިނިްނގ އޮން

 16މެޝަިރންގ އެސް.ޖީ.ޑީ 
 އިން އ ިޝއާ 

ނ ޝަނަލް ކައުންޓްރ 
ޓެރަރިަޒމް ސެންޓަރ 

)އެންސީޓީސީ( ާއއި 
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް 

 އެޑްިމނިސްޓްރ ޝަން 

 ރަިޖސްޓްރާރ އަލްުއސްތާޛާ ރައުފާ ަޙިއދަރު  .1
އެިސސްޓެންޓް ރަިޖސްޓްރާރ އަލްުއސްާތޛު  .2

 ފައިޞަލް ާއދަމް 
ންސެލް އެޯސސިއ ޓް ލީގަލް ކައު  .3

 އަލްުއސްތާޛާ ފާޠިަމތު ޔުމްނާ 
ސީނިައރ ލީގަލް އޮިފސަރ އަލްުއސްާތޛާ  .4

 ޚަލްދާ ުމޙަްއމަދު 
ލީގަލް އޮފިަސރ އަލްުއސްާތޛާ އާިމނަުތ  .5

 އާޞިފާ 
ލީގަލް އޮފިަސރ އަލްުއސްާތޛާ ފާޠިމަުތ  .6

 ަޢބްުދއްަޞމަދު  ލުވައިޒާ
ލީގަލް އޮފިަސރ އަލްުއސްާތޛާ ރަޒާނާ  .7

 އިްބރާހީމް 
އަލްުއސްާތޛާ މަރްަޔްމ  ލީގަލް އޮފިަސރ .8

 ރައުހާ 
ލީގަލް އޮފިަސރ އަލްުއސްާތޛާ ޢާއިަޝތު  .9

 ލީން 
ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްުއސްތާޛާ ޞަިފްއޔާ   .10

 ޢަލީ
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 2021ސެޕްޓެންަބރު 

 

އިންޓަރނ ޝަނަލް 
ކޮންފެރެންސް އޮފް ޝަރީޢާ 

 2021ޖުޑީަޝރީ 

 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 

 މެލ ޝިޔާ ޖުޑީަޝރީ އޮފް 

ސީނިައރ ލީގަލް އޮިފސަރ އަލްުއސްާތޛާ  .1
 ޚަލްދާ ުމޙަްއމަދު 

ލީގަލް އޮފިަސރ އަލްުއސްާތޛާ ފާޠިމަުތ  .2
 ލުވައިޒާ ަޢބްުދއްަޞމަދު 

ލީގަލް އޮފިަސރ އަލްުއސްާތޛާ މަރްަޔްމ  .3
 ރައުހާ 

ލީގަލް އޮފިަސރ އަލްުއސްާތޛު ސުލްޠާްނ  .4
 ޢަބްދުލްުމްޙސިން 



 2021ރީ ިރޕޯޓު އަހަ 51 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  
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 އޮކްޓޫބަރު  11
 އިނ2021ް

 2021އޮކްޓޫބަރު 12

 

އިންޓަރނ ޝަނަލް ކޮމަރޝަލް 
އާބިޓްރ ޝަން ޓްެރއިނިްނގ 

 ޕްރޮްގރާމް 

މޯލްޑިްވސް 
އިންޓަރނ ޝަނަލް 

 އާބިޓްރ ޝަން ެސންޓަރ

 ރަިޖސްޓްރާރ އަލްުއސްތާޛާ ރައުފާ ަޙިއދަރު  .1
ލީގަލް އޮފިަސރ އަލްުއސްާތޛާ ޞަފިްއޔާ  .2

 ޢަލީ

 2021އޮކްޓޫބަރު  14ު16

 

އެްނޑް އެންފޯްސމަންޓް 
ރިކޮގްިނޝަން އޮފް އާބިޓްރަލް 

 އެޯވރްޑސް 

 

މޯލްޑިްވސް 
އިންޓަރނ ޝަނަލް 

 އާބިޓްރ ޝަން ެސންޓަރ

 ރަިޖސްޓްރާރ އަލްުއސްތާޛާ ރައުފާ ަޙިއދަރު  .1
އެިސސްޓެންޓް ރަިޖސްޓްރާރ އަލްުއސްާތޛު  .2

 ފައިސަލް ާއދަމް 
ސީނިައރ ލީގަލް އޮިފސަރ އަލްުއސްާތޛާ  .3

 ޚަލްދާ ުމޙަްއމަދު 
ސަރ އަލްުއސްތާޛާ ފާޠިަމތު ލީގަލް އޮފި  .4

 ލުވައިޒާ ަޢބްުދއްަޞމަދު 
ލީގަލް އޮފިަސރ އަލްުއސްާތޛާ ރަޒާނާ  .5

 އިްބރާހީމް 
ލީގަލް އޮފިަސރ އަލްުއސްާތޛާ މަރްަޔްމ  .6

 ރައުހާ 
ލީގަލް އޮފިަސރ އަލްުއސްާތޛާ ޢާއިަޝތު  .7

 ލީން 
ލީގަލް އޮފިަސރ އަލްުއސްާތޛު ިއބްރާީހމް  .8

 ޝަރީފް 

 ކަސްޓަމަރ ކެައރ 2021އޮކްޓޫބަރު  15ު30

ޖުޑީޝަލް އެކެަޑމީ ާއއި 

ދިވެިހާރއްޖ ގެ ުގޅުން ޕލކ 
 )ދިާރގު(

އެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވް އޮިފސަރ ައހްަމދު  .1
 އަްނވަރު 

އެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވް އޮިފސަރ ސަލީލާ  .2
 ރަޝީދު 

އެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވް އޮިފސަރ ަސމާ ޢަލީ  .3
 މުރުތަޟާ 

هللا އެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވް އޮިފސަރ ޢަްބދު .4
 ފާރިސް 
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ޓްރެއިނިްނގ ޮއން ދަ ނިއު 
ރޫލްސް އޮފް ޕްރޮެފޝަނަލް 

ކޮންޑަކްޓް ފޯ ލޯޔަރސް އެންޑް 
 ޑިސިޕްލިނަރީ ރޫލްސް 

ބާ ކައުްނސިލް އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިްވސް 

އެޯސސިއ ޓް ލީގަލް ކަުއންސެލް  .1
 އަލްުއސްތާޛާ ފާޠިަމތު ޔުމްނާ 

ލީގަލް އޮފިަސރ އަލްުއސްާތޛާ ޢާއިަޝތު  .2
 ލީން 

ލީގަލް އޮފިަސރ އަލްުއސްާތޛު ިއބްރާީހމް  .3
 ޝަރީފް 
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 2021އ ޕްރިލް  2ު01

 އިން 

 2021އ ޕްރިލް  20

 ޖުޑީޝަލް އެކަަޑމީ  އައި.ސީ.ޓީ ފޯރ ގަރްލސް 
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 2021ނޮވެންބަރު  20
 އިންކްލޫިސވް ަގވަރނަންސް އެންޑް ވިެމން އިން ޕަބްލިކް ލައިފް

 ޓްރެއިނިްނގ

އޮސްޓްރ ިލއަން ެއއިޑް އަދި 

 ޔޫއެންޑީީޕގެ އެހީެތރިކަާމއެކު އީުކއަލް

 ޖަިމއްޔާ   ރައިޓްސް އިނީިޝއ ޓިްވސް

 ޖުޑީޝަލް އެކަަޑމީ  ސެމިަނރ އޮން އެންޓިކޮރަޕްަޝން ލޯ ެއންޑް ސިސްަޓމް  2021ފެބްރުއަރީ  4ު17

 ޔުނިސެފް  އުސް އެކްސްޕްލޮއިޓ ޝަން އެންޑް ެއބި ޕްރިވެްނޝަން އޮފް ސެކްޝުއަލް  2021ނޮވެންބަރު  5ު23
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 އްޞަ ޙަރަކާތްތައް ޚާ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރ ގައި ހިނގި  2021

 (2021 ސެޕްޓެމްބަރު 18ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން ) 13ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  .1
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ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއް ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  2021ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް  .2
 މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބ އްވުނެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މީޓީންގ ސަ އޮންލައިން މުވައްޒަފުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ އްވުނު ޙާއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

 ލްފާޟިލާ ޝަމީމާ މުޙައްމަދު އަ ކ ސް ރިޕޯޓަރ  - 2021އެމްޕްލޯއީ އޮފް ދަ އިޔަރ ބެސްޓް 
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 ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން 
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ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ބެލެހެއްޓުމުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ކޯޓު އޮފިސަރެއް ޝަރީޢަތް  .3
 އަޑުއެއްސެވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބ އްވުނު އޮންލައިން ފޯރަމް  .4

  

 

 

 

 

 

ވަނަ ދުވަހު ބ އްވުނު މި ފޯރަމްއަކީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ފޯމުތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  14އޮކްޓޫބަރު  2021
ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  17އޮކްޓޫބަރު  2021ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ ޙިއްޞާކުރުމުގެ ގޮތުން އޮންލައިންކޮށް ބ އްވުނު ފޯރަމް އެކެވެ. 

މި ބަދަލަކީ އަވަސްކަމާއި ހަލުވިކަމާއެކު ޢަދުލު އިންޞާފު ލިބިދިނުމަށް މަގު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފޯމުތަކަށް ގެނެވުނު ށް ޢަމަލުކުރާގޮތަ
ފަހިކުރުމުގެގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅ  ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެނޫން މައްސަލަތަކުގައި ޚަޞްމު 

ތުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތާއެކު މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވ ނެ ހާޒިރުނުވިކަމުގައިވިޔަސް، ޚަޞްމުގެ ފަރާ
 .އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ފޯމުތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލެކެވެ

 

 

 މުޙައްމަދު މިނަތު ރިޕްޤާ އާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބެލެހެއްޓެވި އަންހެން ކޯޓު އޮފިސަރ އަލްފާޞިލާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 
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 މިގޮތުން ބަދަލު ގެނެވުނު ފޯމުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

  ިއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދ( ުހުށަހަޅާ ފޯމSC-03) –  ިފޯމަށް ގެނެވުނު މައިގަނޑު ބަދަލަކީ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ މ 
އިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތް އަމުރު އަދި ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ ފަރާތް އިޚްތިޔާރުމާއި، އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދ  މައްސަލަ

ނޮލޮޖީ އޮފް ފު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދ  މައްސަލައިގެ ފަސްފަހަތް )ކްރޮ)ސްޓ ޓްމަންޓް އޮފް ފެކްޓްސް( އާއި، އިސްތިއުނާ
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި  ،ޕްރޮސީޑިންގްސް( ހިމެނުމަށް ބައިތަކެއް އިތުރުކުރުމެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި

ހައިކޯޓުން  ތާއާ ގުޅިގެންނުކުތާތަކުގެ ތަފްސީލު ހިމަނާއިރު، އެ ނުކު  ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ފެންނަ
ނުކުތާއަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ ޖެހުމަށާއި، އަދި ޞަފްޙާ ނަންބަރު އަދި ޕެރެގްރާފް ނަންބަރު  އެ ނިންމުން ހިމަނާފައިވާ ،ނިންމާފައިވާ ގޮތް 
ން އެނގ ނެ ލިޔުމަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނުކަ  އެ ނުކުތާއެއް، ހިމަނާނަމަކަމަށް ބުނެ ނުކުތާއެއް ފޯމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާ 

 ޙަވާލާދ ންވާނެކަމަށް ފޯމުގައި އިރުޝާދު ދެވިފައިވާނެއެވެ.
 ( ުމައްސަލައިގެ ޖަވާބު ފޯމSC-08) – ިފޯމަށް ގެނެވުނު މައިގަނޑު ބަދަލަކީ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު އަދި ލިޔުންތައް މ 

މަންޓް އޮފް ފެކްޓްސް( ތް އިޚްތިޔާރުމާއި، އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތް )ސްޓ ޓްފޮނުވަންވީ ފަރާ
ދި މީގެއިތުރުން، އައާއި، މައްސަލައިގެ ފަސްފަހަތް )ކްރޮނޮލޮޖީ އޮފް ޕްރޮސީޑިންގްސް( ހިމެނުމަށް ބައިތަކެއް އިތުރުކުރުމެވެ. 

ލިޔާއިރު، ހައިކޯޓުގެ  މަްއސަލަ ނިމިފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ފެންނަ ނުކުތާތަކުގެ ޖަވާބު  ،މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ފޯމުގައި
ކަމަށް ފޯމުގައި އިރުޝާދު ނިންމުމަށް ޙަވާލާދ ނަމަ، އެ ނިންމުން ހިމަނާފައިވާ ޕެރެގްރާފް ނަންބަރު އަދި ޞަފްޙާ ނަންބަރު ޖަހަންވާނެ 

 ދެވިފައިވާނެއެވެ.
  ައް ފިޔަވައި އެނޫން މައްސަލަތަކުގައި ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ލިޔުން ޖިނާއީ މައްސަލަތ (SC-12) – ިފޯމަކީ މ 

 ބަދަލުގައި އެ ދެ ފޯމުގެ ގެމީގެކުރިން ބ ންކުރެވެމުންދިޔަ "ވަކީލު ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ލިޔުން" އަދި "ބަދަލު ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ލިޔުން" 
އީ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި ޙާޞިލުކުރެވ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނީ ޖިނާމަޤްޞަދު އެއް ފޯމަކުން 

ސާ ފަރާތަކީ އެނޫން މައްސަލަތަކުގައި ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖައްސަން އެދ ނަމައެވެ. މިގޮތުން، ހަމަޖައް
 ތުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާ ވަކީލަކުނަމަ،

މަ، ޖިނާއީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅ  މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް އެދ ނަ
ޕްރީމް އާއެކު، ސު (SC-12)މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެނޫން މައްސަލަތަކުގައި ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ލިޔުން 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 64( ގެ 2020ކޯޓުގެ ގަވާއިދު )

 ( ްޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ވަކީލު ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ލިޔުނSC-14) - ިލިޔުން ފުރިހަމަކުރާނީ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ މ 
އްދަ އޮންނަ ފަރާތަކަށް ހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ  އެދ ނަމައެވެ. މިގޮތުން، ހަމަޖައްސާ ވަކީލަކީ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން

 ވާންވާނެއެވެ.
 ( ުސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން ނުވަތަ ޙުކުމް އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމSC-16) - ިފޯމަށް ގެނެވުނު މައިގަނޑު މ 

ހުށަހަޅާ ނިންމުން ނުވަތަ  ލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސަބަބު އިޚްތިޔާރު ކުރުމަށާއި، އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދިބަދަލަކީ އަލުން ބަ
މެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން، ޙުކުމް ރަނގަޅުނޫންކަން ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކާއި ހެކިތައް ލިސްޓްކުރުމަށް ބައެއް އިތުރުކުރު

ވަކިވަކި ނުކުތާތަކަށް  ސަބަބުތަކުގެ ތަފުސީލު ލިޔާއިރު، އިޚްތިޔާރުކުރި ސަބަބަށް ބާރުލިބިދ  ގޮތަށް  ،ގައިމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު
 ގޮތް، އެ ނިންމުން ބަހައި، ޙަވާލާދ ން ފަސ ހަވާ ގޮތަށް ނަންބަރު ޖަހައި އެ ނުކުތާއަކާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ

 އަދި ޞަފްޙާ ނަންބަރު ޖެހުމަށް މި ފޯމުގައި އިރުޝާދު ދެވިފައިވާނެއެވެ. ހިމަނާފައިވާ ޕެރެގްރާފް ނަންބަރު
  ަސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ބާޠިލުކުރުމުން އަލުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހ( ުޅާ ފޯމSC-17)  ިމ

 ބައެއް އިތުރުކުރުމެވެ.ފޯމަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިދާރީ ބ ނުމަށް ޚާއްޞަ 



 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 58 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

  ްދައުލަތް ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ލިޔުނ (SC-21) –ިފޯމު ފުރިހަމަކުރާނީ ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުމަށް މ 
ލަށް ށެވެ. މި ފޯމަކީ އަބަންޑާރަނައިބުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހާޒިރުވާނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމަ

 ތަޢާރަފުކުރެވުނު ފޯމެކެވެ.

 

ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއް ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  2021ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް  .5
 މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބ އްވުނެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 މުވައްޒަފުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން.ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 
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 ނީ ވަސީލަތްތައް ސާ އިން 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް  0202

 

 ގެ މަޢުލޫމާތު ޒަފުން ތަކަށް ހަމަޖެއްސި މުވައް  މަޤާމު ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީގެ 
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 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 60 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

 ތަކުން ބަދަލުކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު  މަޤާމު ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީގެ 

 # ބަދަލުކުރެވުނު މަޤާމު  ކުރިން ހުރި މަޤާމު  ބަދަލުކުރެވުނު މުވައްޒަފުގެ ނަން 

  .1 ކޯޓު އޮފިސަރ އޮިފސަރއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވް  އާމިނަތު ރިފްޤާ ުމަޙއްަމދު 

  .2 ކ ސް ރިޕޯޓަރ އެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވް އޮިފސަރ  ދުލްަޙމީދު ޢަބް އަނޫޒާ 

  .3 ކޯޓު އޮފިސަރ އެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވް އޮިފސަރ މުަޙއްަމދު ޒަހީން 

  .4 ލީގަލް އޮފިަސރ ޓަރކ ސް ރިޕޯ އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

 

 މުވައްޒަފުން  ވަކިވި ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީގެ މަޤާމުތަކުން 
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 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް  1202

 

 

 ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު  ހަމަޖެހިފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ  މަޤާމުތަކުގެ  އަހަރު  ވަނަ  2021

އަދަދު  ތިބި ހާރު މި   # މަޤާމުގެ ނަން  

  .1 ފަނޑިޔާރު  07

  .2 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  01

  .3 ރަޖިސްޓްރާރ 01

  .4 އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރާރ 01

(2-16ޖ .އެސް) އެސޯސިއ ޓް ލީގަލް ކައުންސެލް 01  5.  

(2-14ޖ .އެސް )ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ  01  6.  

( 5ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް )އީ.އެކްސް  01  7.  

(5)އީ.އެކްސް ސްޕޯކްސް ޕަރސަން  01  8.  

(2ޑިރެކްޓަރ )އީ.އެކްސް  01  9.  

(1ޑިރެކްޓަރ )އީ.އެކްސް  02  10.  

(3)އެމް.އެސް  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 05  11.  
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 2021ރީ ިރޕޯޓު އަހަ 62 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

އަދަދު  ތިބި ހާރު މި   # މަޤާމުގެ ނަން  

  .12 (3)އެމް.އެސް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ސީނިއަރ  01

(2-12ޖ .އެސް)ލީގަލް އޮފިސަރ  10  13.  

(3)އެމް.އެސް  ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ 01  14.  

(2)އެމް.އެސް  ލޯންޗު ކެޕްޓަން 01  15.  

(2ކ ސް ރިޕޯޓަރ )އެމް.އެސް  01  16.  

(1ކ ސް ރިޕޯޓަރ )އެމް.އެސް  02  17.  

(1)އެމް.އެސް  ބަޖެޓް އޮފިސަރ 01  18.  

(1މީޑިއާ އޮފިސަރ )އެމް.އެސް  01  19.  

(1)އެމް.އެސް  ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ 02  20.  

(3)އެމް.އޯ  މެރިން މެކ ނިކް 01  21.  

(4)ޖީ.އެސް އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން  01  22.  

(4)ޖީ.އެސް ކޯޓު އޮފިސަރ  01  23.  

(4އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ )ޖީ.އެސް  02  24.  

(4)ޖީ.އެސް  ކޯޓު މާސްޓަރ 04  25.  

(4އެސިސްޓެންޓް ކ ސް އޮފިސަރ )ޖީ.އެސް  01  26.  

(3)ޖީ.އެސް ކޯޓު އޮފިސަރ  03  27.  

(3އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ )ޖީ.އެސް  29  28.  

(3)ޖީ.އެސް  ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސުޕަވައިޒަރ 01  29.  

(3)ޖީ.އެސް  ލޯންޗު ފަޅުވެރި  03  30.  

(3)އެމް.އެސް  އެސިސްޓެންޓް ޗީފް ކޯޓު މާސްޓަރ 01  31.  

(2)އެސް.އެސް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް  02  32.  

(2)އެސް.އެސް  ޑްރައިވަރ 01  33.  

(1)އެސް.އެސް  ހައުސްކީޕަރ 02  34.  
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 މަޢުލޫމާތު އިން އުނިކުރި މަޤާމުތަކުގެ  ރަޖިސްޓްރީ  މަޤާމުތަކުގެ  އަހަރު  ވަނަ  1202

 ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.އުނިއެއްވެސް މަޤާމެއް  އަށްވަނަ އަހަރު މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ 2021

 ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  މަޤާމު އަށް އިތުރުކުރި  ރަޖިސްޓްރީ  މަޤާމުތަކުގެ  އަހަރު  ވަނަ  2021

 ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.އިތުރުއެއްވެސް މަޤާމެއް  އަށްވަނަ އަހަރު މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ 2021

 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެކި މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި މުވައްޒަފުން  2021

 މަޤާމު  ނަން  #

  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން  އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު 1
  ފަނޑިޔާރު ޑޮކްޓަރ އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު  2
  ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ޝުޖޫން  އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ  3
  ފަނޑިޔާރު ޒާހިރު  އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ  4
  ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު  5
  ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު  6
  ފަނޑިޔާރު ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  7
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ފާއިޒް  8
 ރަޖިސްޓްރާރ ރައުފާ ޙައިދަރު  އަލްއުސްތާޛާ 9
 އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރާރ އަލްއުސްތާޛު ފައިޞަލް އާދަމް 10
 އެސޯސިއ ޓް ލީގަލް ކައުންސެލް  ފާޠިމަތު ޔުމްނާ  އަލްއުސްތާޛާ 11
އޮފިސަރ  ލީގަލް ސީނިއަރ އަލްއުސްތާޛާ ޚަލްދާ މުޙައްމަދު  12  
 ޑިރެކްޓަރ ޙަލީމް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާއިން  13
 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޝަފީޤް هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު 14
 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ އާސިޔަތު އިބްރާހީމް  15
 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޢުރޫފް  16
ޓެކްނީޝަން  ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޢާޡިމް هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  17  
  ލީގަލް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ރައުހާ  އަލްއުސްތާޛާ 18
  ލީގަލް އޮފިސަރ ޢަބްދުއްޞަމަދު  ފާޠިމަތު ލުވައިޒާ އަލްއުސްތާޛާ 19
  ލީގަލް އޮފިސަރ ލިޝާނާ އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛާ 20
  ލީގަލް އޮފިސަރ ޙައްވާ މުޙައްމަދު ވަޙީދު  އަލްއުސްތާޛާ 21
 ލީގަލް އޮފިސަރ ޢަބްދުލްމުޙްސިން ސުލްޠާން  އަލްއުސްތާޛު 22
  ލީގަލް އޮފިސަރ އާމިނަތު އާޞިފާ  އަލްއުސްތާޛާ 23
  ލީގަލް އޮފިސަރ ޞަފިއްޔާ ޢަލީ  އަލްއުސްތާޛާ 24
  ލީގަލް އޮފިސަރ ރަޒާނާ އިބްރާހީމް އަލްއުސްތާޛާ 25
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 މަޤާމު  ނަން  #

  ލީގަލް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ލީން  އަލްއުސްތާޛާ 26
  ލީގަލް އޮފިސަރ ޝަރީފް އިބްރާހީމް އަލްއުސްތާޛު  27
  ކ ސް ރިޕޯޓަރ އަލްފާޟިލާ ޝަމީމާ މުޙައްމަދު 28
ރިޕޯޓަރ ކ ސް ދުލްޙަމީދު ޢަބްއަލްފާޟިލާ އަނޫޒާ  29  
 ބަޖެޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ނަޝާ އަޙްމަދު ނަޞީރު  30
ޓެކްނީޝަން  އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ އަޙްމަދު ޚަލީލު އަލްފާޟިލް  31  
2ކޯޓް އޮފިސަރ ގްރ ޑް  هللاއަޙްމަދު ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  32  
އޮފިސަރ ކޯޓު އާމިނަތު ރިފްޤާ މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލާ  33  

އޮފިސަރކޯޓު  މުޙައްމަދު ޒަހީން އަލްފާޟިލް  34  
 މީޑިއާ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިޔާދު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 35
އޮފިސަރއެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް  ނާއިލާ އިބްރާހީމްފުޅު އަލްފާޟިލާ  36  
 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ ފަޒްލާ މުސްޠަފާ އަލްފާޟިލާ  37
 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު އަންވަރު އަލްފާޟިލް  38
 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ފިރުޒާ  39
 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ އާމިނަތު ސަމާ އަލްފާޟިލާ  40
 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އަހްސަން އަލްފާޟިލް  41
 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ ސަމާ ޢަލީ މުރުތަޟާ އަލްފާޟިލާ  42
 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ ޒަރީނާ އިބްރާހީމް އަލްއުސްތާޛާ 43
 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ރަސްމާއަލްފާޟިލާ  44
 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ ފާރިސް هللا ދުޢަބްއަލްފާޟިލް  45
 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ ޝަރުމާ އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  46
 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ އައިރިޝް ނަސީމް އަލްފާޟިލް  47
 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ ޝައްމާ ޢަބްދުއްސައްތާރުއަލްފާޟިލާ  48
 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ އާމިނަތު ލަމްޙާ އަލްފާޟިލާ  49
 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ ރީޝާ އަޙްމަދު ސިފާޒް އަލްފާޟިލާ  50
 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ޝާނީ އަލްފާޟިލާ  51
 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ރަޒްނާ އަލްފާޟިލާ  52
 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ލަމްޙާ އަޙްމަދު  53
 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝާނީ  54
 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ސަލީލާ ރަޝީދު  55
 އެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް  56
އޮފިސަރއެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވް  އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރަފާހާ  57  
 ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސުޕަވައިޒަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ވަޙީދު  58
 ކޯޓް މާސްޓަރ އަޙްމަދު ޔާސިރު އަލްފާޟިލް  59
 ކޯޓް މާސްޓަރ އިސްމާޢީލް ލަޠީފް އަލްފާޟިލް  60
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 މަޤާމު  ނަން  #

 ކޯޓް މާސްޓަރ އަޙްމަދު އަސްލަމްއަލްފާޟިލް  61
 ކޯޓް މާސްޓަރ ޢަލީ އަކްރަމް އަލްފާޟިލް  62
 ލޯންޗް ކެޕްޓަން  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަމީލް  63
 ލޯންޗް ފަޅުވެރިން  ޙުސައިން ޢާޞިފް އަލްފާޟިލް  64
 ލޯންޗް ފަޅުވެރިން  އާދަމް ވިސާމް އަލްފާޟިލް  65
 ލޯންޗް ފަޅުވެރިން  ޙާފިޡު ޢަލީ އަލްފާޟިލް  66
 އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ތަލްޢަތު  67
 އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް  މުޙައްމަދު ސިނާން އަލްފާޟިލް  68
 ހައުސްކީޕަރ އަލްފާޟިލާ ވަސީމާ ޢަލީ  69
 ހައުސްކީޕަރ އަލްފާޟިލާ ޝަކީލާ އާދަމް 70
  ޑްރައިވަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މޫސާ  71
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 ތު ކޯޓުގެ ޢިމާރާތާއި މަރާމާ 
 

ދި އިދާރީ މުވައްޒަފުންތަކެއް ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިންގުމަށް މިހާރު ދެވިފައިވާ ތީމުގެ ޢިމާރާތަކީ ކޯޓެއް ހިންގުމަށާއި އަ
ހާރު ނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. މިވަމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތެއް ނޫންކަމުން ތަނުގެ ދަތިކަން 
ނަކަށް ވުމުން ޢިމާރާތް ބާވެ ބ ނުންކުރަމުންގެންދާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތަކީ މީގެ އެތައް އަހަރުތަކެއް ކުރިން ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ ތަ 

 މަރާމާތު ގެންދާ ތަންތަން ބޮޑެތި މަރާމާތްތަކެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މިގޮތުން ދުވަސްވުމުން ޢިމާރާތް ބާވެ ހަލާކުވެ 
 ކުރުމަށްޓަކައި ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހިފައި ވެއެވެ. 

  ބައެއް މުހިންމު މަސައްކަތްތައް  ކުރެވުނު  އަހަރު ވަނަ  2021

 އިންޑޯ ޔުނިޓްތަކަށް ބ ނުން ކުރަމުންދާ ވީއާރުވީ ސިސްޓަމާއި ގުޅާފައިވާ އ ސީފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި އ ގެ ތެރ ގައި ކޯޓުގެ 
އައު  ފިނިނުވާތީވެ ގެ އ ސީ ސިސްޓަމް އަށް 02އައުޓްޑޯރ ޔުނިޓް ހަރުކުރުމާއި ރޫމް  02ފިނި ނުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ވީއާރުވީ 

އާރުވީ ވީގެން އްސަލަތަކާ ގުޅިވީ އ ސީ ސިސްޓަމްއަށް ދިމާވެފައިވާ މަ .އާރް. ވީގްރައުންޑް ފްލޯގައި ބ ނުންކުރާ އަދި . ބެހެއްޓިއެވެއ ސީ އެއް 
ންޑޯ އ ސީތަކުގެ އައުޓްޑޯ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ އިއަދި މީގެ އިތުރުން . ރުން ފަދަކަންކަން ވެސް ހިމެނެއެވެއައުޓްޑޯރ ޔުނިޓް މަރާމާތުކު

އްކޮށް ހަލާކުވެފައިވާތީ އެޑުތައް މައްސަލަޖެހި ފިނިނުވާތީއާއި ބައެއް ޔުނިޓްތައް ސިސްޓަމްގެ އިންވަރޓަރ ކޮމްޕްރ ޝަރތައް އަދި ޕަވަރ ބޯ
 ވެސް  ތައްސަރވަރ ރޫމްގެ އ ސީ އަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަދި  .ވީއާރުވީ އައުޓްޑޯ ސިސްޓަމް ހަރުކުރެވުނެވެ 4ޑައިކިން 
 .ވުނެވެހައްލުކުރެ 

ވިޑް ގެ ހާލަތުގައި މާއި ކޮ މައިކްރޯ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަ 3ޓަރ ސިސްޓަމްއާއި ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއު 7ކޯޓުގެ އެކި ބ ނުންތަކަށް 
ފައިލް ސަރވަރ އަދި  .އެސް ބެޓެރި ހޯދުނެވެ.ޕީ.ޔޫ 10އަދި  ލެޕްޓޮޕާއި 5ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ގ ގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި 

އި ރެކްމައުންޓް ށް އަދި ސަރވާ ސްޓޯރ ޖް އަޕްގްރ ޑް ކުރުމަށްޓަކައަށް ދިމާވާ ނެޓްވޯރކް ޑިސްކަނެކްޝަން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަ
ފައިވާތީ ކަރަންޓު ކުވެ ހަލާ އެސްތަކެއް އެއްފަހަރާ.ޕީ.ށް ދެވިފައިވާ ގިނަ ޔޫމުވައްޒަފުން ބ ނުންކުރުމަމީގެ އިތުރުން . ނެވެސަރވާއެއް ހޯދު

 ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް އެސް އެއް ނެތުމުން ދިމާވާ.ޕީ.ޗްތަކުގައި ޔޫކެނޑ  ހާލަތްތަކުގައި މަސައްކަތަށް ބުރޫއަރާތީ އާއި ނެޓްވޯކް ސްވި
ހޯދުމާއި ޓް ސްކ ނަރ ޑޮކިއުމެން 03ޝަރުއީ ޑިވިޜަން ގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށް އަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން އަދި . އެސް ހޯދުނެވެ.ޕީ.ޔޫ 15

 .އު ޕްރިންޓަރެއް ހޯދުނެވެއަޕ ޕަރ ޕިކްއަޕްގެ މައްސަލަތައް ދިމާވަމުންދާތީ ޕްރިންޓަރގެ ރޯލަރު މައްސަލަޖެހި އިދާރީ އިސްވެރިޔާގެ  ކޯޓުގެ

އެހެނިހެން  ލިބ  ރަޖިސްޓްރ ޝަން ސެކްޝަނަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅ  މައްސަލަތަކާއި އަދި ކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލަތައް އަދި 
 .މެއް ހޯދުނެވެތައް ބަހައްޓާނެ ފައިލިންގ ސިސްޓަލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް، ކޯޓަށް ހުށަހެޅ  މައްސަލަތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ ފައިލް

ކޯޓުގެ ރާމާތުކުރުމާއި މަ މުވައްޒަފުން ބ ނުންކުރަމުން އަންނަ ސައިކޮޓަރީގެ ޑެގް ފީވެ ހަލާކުވެ ފުރާޅުން ފެންފައިބާ ތަންތަން 
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިތުރުން  މީގެ . ދައިފައެވެގޮނޑި ވަނީ ހޯ  17މުވައްޒަފުން ބ ނުންކުރައްވާ ހައިބެކް ގޮނޑިތައް ބައުވެ ހަލާކުވުމާގުޅިގެން 

 .ކުރިއެވެ ވެސް މަސައްކަތްތައް  ގިނަ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތު ކުރުމާއި ސާރވިސް ކުރުމުގެ
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 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގޯތިތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރުން. ން.ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ޕޯސްޓް މަރާމާތުކުރު 

 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ބެލްކަނީގެ މަރާމާތު މަސައްކަތްތައް. 



 2021ރީ ރިޕޯޓު އަހަ 68 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

 ޖިކް ޕްލ ން ޓީ ސްޓްރެ 

ނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހ  ބަދަލުތައް ގެ ކަށަވަރުކޮށް، ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިޞްލާޙްކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހ  ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން
ޙްކުރުމުގެ މަގުޗާޓު ފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާ "ފަނޑިޔާރުގ ގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް،ގައި ވަނީ  2019މ   01 ފާހަގަކޮށްކަންތައްތައް 
 ވްސްތަކަކީ:މި ގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސްޓްރެޓެޖިކް އޮބްޖެކްޓި .އެކުލަވާލައިފައެވެ" 2019-2023

 ރުން.ފުގެ ކޮލިޓީއާއި އެކްސެސިބިލިޓީ މަތިކުއިންޞާޢަދުލު  .1
 ފަނޑިޔާރުގ ގެ މިނިވަންކަން ހިފަހައްޓައި ޢާއްމުންނާ އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުން. .2
 އިދާރީ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ތަރައްޤީކޮށް ހަރުދަނާކުރުން. .3

 ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ރ ވިފައިވާ ކަންތައްތައް 

 ސަބަބު /ތަފުސީލު  އެކްޓިވިޓީ/ޕްރޮޖެކްޓް/ޕްރޮގްރާމް  #

 ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި ސްޓ ންޑަޑައިޒްކުރުން އިދާރީ  1

1.1 
ކޯޓަށް ބ ނުންވާ މަގާމުތަްއ ދެނެގަެނ 

 އިތުރަށް ބ ނުންާވނެ ވަސީލަތްތަްއ ހޯދުން
ތުމާިއ މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަޑާއި އެއްވަރަށް މުވައްޒަފުން ހަމަވެފައި ނެ

 ުދންހޯކޯޓުގެ މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުން 

 ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ ނިޒާމް ހަރުަދނާކުރުން 1.2

މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި 
 ފިޒިކަލް އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް އާކައިވް އެޕްލިކ ޝަންއެއް ހޯދުން
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކ ސް ރިޕޯޓް ޑ ޓާބ ސް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން

 ގާއިމުކުރުން

1.3 
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުން 

 މެޖިސްޓްރ ޓް ކޯޓުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން
ުގޅުން  ޝަރީއަތް ކުރުމުގައި ކޯޓު ތަކަްށ ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނެގަތުމާއި

 .ބަދަހި ކުރުން

1.4 
ރިފަރެންސް ފޮތްތައް ހޯދުމާއި އޮންލައިްނ 
ޑ ޓާބ ސް/ލައިބްރަރީ ސަބްސްކްރިޕްޝަން 

 ހޯދުން 

ދިރާސާތަކަށް ބ ނުންކުރުމަށް ޤާނޫނީ ފޮތްތަކާއި، ލޯ ކޯޓުގެ 
 .ރިޕޯޓްސްތަކާއި، ޖަރނަލްސް ފަދަ ރިފަރެންސް މެޓީރިއަލް ހޯދުން

1.5 
ސެކްޝަނު ތަކުގެ އެސް.އޯ.ޕީ 

 ތައްޔާރުކުރުން
އްގޮތަްށ އެކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ސްޓ ންޑަޑައިޒް ކުރުމާއި އެކްޓީ ޕްލ ނާ 

 ދިއުންމަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެން

 މުވައްޒަފުންނަށް ޓެްބލެޓް/އައިޕެޑް ހޯދުން 1.6
ންދާީތ ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޝަރީޢަތްތައް ދުރުން ކުރިއަށް ގެންދަމު

 ޕ ޕަރލެސްކޮށް މަސައްކަތްކުރެވ ނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

1.7 
ޝަރީޢަތް ނިމުނުޮގތުެގ ރިޕޯޓުތައް 

 ތައްޔާރުކުރުން
ރީޢަތް ޝަ އާކައިވްކުރުމަށްޓަކަިއ ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ފައިލްތައް 

 (2019-2008ނިމުނު ގޮތުގެ ޕެންޑިންގް ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުން )

 ސްޓާފް ރިކްރިއ ޝަން ކްލަބް އުފެއްދުން 1.8
ހު މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް މަސައްކަތުގެ ރޫ

 ދެމެހެއްޓުން 



 2021ރީ ިރޕޯޓު އަހަ 69 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

 މުވައްޒަފުންގެ އިލްމީ އަދި ފަންީނ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން  2

2.1 
ރާއްޖ ގައި ހިންގ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

 ބައިވެރިވުން 

ވ  މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަިތކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖ ގައި ބ އް
 ވޯރކްޝޮޕް، ސެމިނަރ، ކޮންފަރެންސް އަދި ސްޓަޑީ ޓުއަރސް ފަދަ

 ރިވުންޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެ

2.2 
އި ރާއްޖެއިން ބ ރުގައި ހިންގ  ޕްޮރގްރާމްތަކުގަ

 ބައިވެރިވުން 

އި ބ އްވ  މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖ ން ބ ރުގަ
 ވޯރކްޝޮޕް، ސެމިނަރ، ކޮންފަރެންސް އަދި ސްޓަޑީ ޓުއަރސް ފަދަ

 ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

2.3 
އި ހިންގ  ޕްޮރގްރާމްތަކުގަރާއްޖެއިން ބ ރުގައި 

 ބައިވެރިވުން 

އި ބ އްވ  މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖ ން ބ ރުގަ
 ވޯރކްޝޮޕް، ސެމިނަރ، ކޮންފަރެންސް އަދި ސްޓަޑީ ޓުއަރސް ފަދަ

 ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

 

 ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އަޕްގްރ ޑްކުރުން ކޯޓު ހިންގުމަށް ބ ނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  3

3.1 
ބ ރު މެއިން ގ ޓްތަކުގެ ހައިޑްރޯލިކް ޖެކް 

 ހޯދުން 

ޮކށް ގ ޓްތަކުގެ ހައިޑްރޯލިކް ޖެކްތައް ހަލާކުވެފައިވާތީ މެނުއަލް
ން / ބ ނުންކުރަންޖެުހން )ވެހިކަލްތަްއ ވަދެ ނިކުތުމުގައި ދަތިވު

 އޮޓޮމެޓިކް ލޮކް ނުކުރެވުން(

 މަރާމާތުކުރުންރިސެޕްޝަން  3.2
ނުމުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވުމާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދި

 ޓްރަްކޗަރކޮށް މަރާމާތުކުރުންސް-ދަތިތަކާކުރިމަތިވާތީ ރީ
 ނެތުންކޯޓުގެ ވެހިކަލްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޕާކްކުރެވ ނެ ގޮތެއް ކޯޓުގެ ވެހިކަލްތައް ޕާކްކުރާތަން ހިޔާކުރުން 3.3

3.4 
 ދެވަނަ ފަންގިފިލާ މީޓިންގ ރޫމް މަރާމާތުކޮށް 

 އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުން

 މީޓީން ޓ ަބލް/ގޮނޑި ތައް ބަަދލުކުރުން -

 އޯވަރހެޑް ޕްރޮޖެކްޓަރ -

 ކަރ ޓްކުރުންޑެ-ޓިންގ ރޫމް އިންޓީރިއަރ ަބދަލުކޮށް ރީމީ -

 ކޯޓު ރޫމް ރީސްޓްރަކްޗަރކުރުން 3.5

 ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށާއި ކޯޓުގެޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތަކަށް 
މުވައްޒަފުންނަށް ފަސ ހައިްނ ބައިވެރިވ ނެ ފަދަ ޮގަތކަށް 
ދި ބަދަލުގެނައުމާއި، ހަސްމުންަންށ ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ މ ޒު އަ 
ށް ޝަރީއަތައް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަްއ ބ ނުންކުރާ ގޮނޑިތައް އެކަމަ 

ތަްއ ނެ ބަދަލުފަސ ހަ އަދި އެކަށ ނެހެން ފަރުާމކޮށް ގެންނަން ޖެހ 
ގެނައުމާއި، ހާއްސަ އެހީއަށް ބ ނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހާްއސަ 

 އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން

 ޑޯރ އެކްސެސް ސިސްޓަމް ހަރުކުރުން 3.6
 ހުރިާހ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި

 ޑޯ ސެންޓްރަލައިޒްޑްދޮރުތަކެއްގައި ޑޮރ އެކްސެސް ލޮކް ހަރުކޮށް 
 އެކްސެސް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރުން



 2021ރީ ިރޕޯޓު އަހަ 70 ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހާރއްޖ  

3.7 
އޮންލައިން ހިއަރިންގ / މީޓިންގ ތަކަްށ 

 ބ ނުންވާ ސްޓޫޑިއޯ ހެދުން 
 އޮންލައިން ޝަރީޢަތްތަކާއި މީޓިންގ ތަކުގައި ބައިވެރިވާއިރު

 ބ ނުންކުރާނެ ޚާއްޞަ ސެޓަޕެއް ހެދުން 

3.8 
 މްތަކުގެފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފަންގިފިާލގެ ރޫ

 ކާރޕެޓް ބަދަލުކުރުން
ވެ ފެންފ ބުމުގެ ސަބަބުން ކާރޕެޓްތަކުގައި ފަންގަސްޖަހާ ހަލާކު

 ނުބައިވަސް ދުވާތީ 

 

 ޖީގެ ޒަރީއާއިން ކ ސް އަދި ކ ސްފްލޯ މެނ ޖްމަންޓް ހަރުދަނާކުރުން އިންފޮމ ޝަން ޓެކްނޮލޮ  4

4.1 
ކޯޓު ރޫމްގައި ބ ނުންކުރާ ބްޮރޑްކާސްޓިންގ 

 އަޕްގްރ ޑްކުރުންސިސްޓަމް 
ޓް ފަންކްޝަން ބްރޮޑްކާސްޓިންގ އިންފޯސްމަން-ރި ސްޕީޗް 

 ސިސްޓަމަށް އިންޓެގްރ ޓްކުރުން

4.2 
ޒާމް ަތޢާރަފުކުރުމަށްޓަކަިއ ފައިލިންގ ނި-އީ

ކ ސް މެނ ޖްމަންޓް ޑ ޓާރބ ސް ސޮފްޓްވެއަރ 
 އެއް ޑިވެލޮޕްކުރުން 

ކުރުމާއި މަރުޙަލާ އަވަސްމައްސަލަތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ 
އި ހަރުދަނާކުރުމާއި އާންމުންނަްށ ފަސ ހަކަމާއެކު މައްސަލަތަކާ 

ދި ހުށަހެޅ  ލިޔެކިއުންތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީ އަ
އް މައްސަލަތައް ހަލުވިކަމާއެކު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތަ

 ހަމަޖެއްސުން

4.3 

ރ ޕްޓޮޕް / ކޮމްޕިއުޓަގްރެފިކްސް ޑިޒައިނިން ލެ
، ވީޑިއޯ އެޑިޓިންގ ސޮފްޓްވެއަރ،ސިސްޓަމް 

ހައިކެޕ ސިޓީ ކެމެރާ އަދި އެހެނިހެްނ 
 އެކްސެސަރީސް ހޯދުން

 މީޑިއާ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން

 ގާއިމުކުރުންސްޓޯރެޖް އަޕްގްރ ޑް ކުރުމާއި އޮފް ޝޯރ ބެކްއަޕް  ބެކަޕް ސަރވަރ އަޕްގްރ ޑް ކުރުން 4.4

 

 ފަށް ފަސ ހަކަމާއެކު ވާސިލްވެވ ނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން އިންޞާ  ޢަދުލު  5

 ވެބްސައިޓްގައި އީ.ޕޯޓަލްއެއް ޤާއިމްކުރުން 5.1
ކުރުމާއި މައްސަލަތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާ އަވަސް

އި ހަރުދަނާކުރުމާއި އާންމުންނަްށ ފަސ ހަކަމާއެކު މައްސަލަތަކާ 
 ލިޔެކިއުންތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުން 

 ވެބްސައިޓް އަޕްގްރ ޑްކުރުން  5.2
ކުރާ ހުކުމްތަކާއި ނިންމުްނތަކާއި އަިދ މިނޫންވެސް ކޯޓުްނ އާންމު

ލިޔެކިޔުންތަކަށް ފަސ ހައިން ވާސިލްވެވ ނެ އިންތިޒާމެއް 
 ހަމަޖެއްސުން

5.3 
ފެށުމާިއ އޯޕެން ކޯޓު ޕްރޮގްރާމް އަލުން 

ކޯޓާގުޅ  މަޢުލޫމާތު ސޯޝަލް އަދި ޕްރިންޓް 
 މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ޢާންމުކުރުން

ޓާއި ެބހ  އާއްމުން ހ ލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތައް ހިންގުމާއި، ކޯ 
 މަޢުލޫމާތު ދިނުން އިތުރަށް ހަރުަދނާ ކުރުން

 



 

 

 

 

 

 މާލީ ބަޔާންތައް 
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 މާލީ ބަޔާންތައް 

 ލިބުނުގޮތާއި ހ ދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން  ފައިސާ 
 ނިޔަލަށް  ގެ  2021ޑިސެމްބަރ  31

   ނޯޓް  ޕަބްލިކް  ޕަބްލިކް 

     ބ ންކް އ/ކ އ/ކ ބ ންކް 

 ލިބުނު ފައިސާ    2021 2020

 ނެގި ަފއިސާ  ފާސްކުެރވުނު ަބޖެޓުން 3  23,728,274 23,129,607

 ާއމްދަީނގެ ޮގތުަގއި ބަލަިއގަްތ ފައިސާ  ދައުލަުތގެ 4  105,307 107,384

 ެރވިފައި(ާއމްދަީނގެ ނޫން ގޮތްޮގތަށް ބަލަިއގަތް ފަިއސާ )ރީފަންޑް ުއނި ކު ދައުލަުތގެ 5  7,600  6,738

 ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ    23,841,181 23,243,729

    

 ކުރެވުނު ޚަރަދު    

 ާއމްދަީނގެ ނޫން ގޮތްޮގތަށް ބަލަިއގަތް ފަިއސާ  ދައުލަުތގެ 5 47,424 -

 ޚަަރދު  މުަވއްޒަފުްނނަށް ހިނގި 6  19,466,740 18,130,236

 އަދި ވަކި ޚިުދމަތަކަށް ޫނން ގޮތުން ދ ަފއިސާ  ޕެންޝަނާއި 7  788,534 2,033,207

 ކުރުުމގެ ަޚރަދު  ދަތުރުފަުތރު 8 - 49,485

 ހިްނގުުމގެ ބ ނުމަށް ޯހދާތަކެތީެގ އަގު  އޮފީސް 9 436,256  274,252

 ހިްނގުމަށް ބ ނުްނވާ ިޚދުމަުތގެ ޚަަރދު  އޮފީސް 10 1,182,945  2,129,432

 ުކރެވ  ޚަަރދު  ތަމްރީނުުކރުމަށް 11  - -

 ބެލެެހއްޓުުމގެ ަޚރަދު  މަރާާމތުކުުރމާއި 12  429,154 323,336

 ބ ނުްނވާ ހަުރމުދާ ޯހދުމަށްުކރާ ޚަަރދު ހިްނގުމަށް  އޮފީސް 13 1,424,645  189,659

 ޖުމުލަ  ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ     23,775,698 23,129,607

107,384 105,307  15 
ންކް އެކައުންޓަ )ޕީ. ޮގތުަގއި ބަލަިއގަްތ ފައިސާގެ ެތރެިއން ބަޕްބަލިކު ބ   ދައުލަުތގެ ާއމްދަީނގެ

 އ (އަށް ަޖމާކުރި ަފއިސާ  ބީ.

   ިއގެްނ(ަޚރަދު )ޕީ.ބީ. އ  ައށް ޖަމާުކރި ދައުލަުތގެ ާއމްދަނީ ަފއިސާ ިހމަނަ ޖުމްލަ   23,881,005 23,236,991

 ފައިސާ   އިތުރުވި/ )އުނިވި( މާލީ އަހަރު ތެރ ގައި     (39,824) 6,738

 ފެށުުނއިރު ުހރި ފަިއސާ  އަހަރު    44,174 37,436

 ފައިސާ  )އުިނވި(އަހަރު ެތރ ަގއި އިުތރުިވ/  މާލީ    (39,824)   6,738

 ފައިސާ  އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި     4,350 44,174
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ފައިނަލް ބަޖެޓާއި 
ހިނގި ޚަރަދުގެ 

 ތަފާތު 

ހިނގި 
ނު ޚަރަދު/ލިބު 
2021 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2021 

ބަޖެޓް ފާސްކުރި 
2021 

   ނޯޓް 

 ލިބުނު ފައިސާ      

 ބަޖެޓް  މަޖިލީހުން ފާސްކުރި  3  30,200,005  29,814,046  23,728,274  6,085,772

 ޖުމްލަ   30,200,005 29,814,046 23,728,274 6,085,772

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      

 ޚަރަދު  މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި  6  22,263,095  21,295,095  19,466,740  1,828,355

1,389,344  788,534  2,177,878  2,177,878  7  
އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން  ޕެންޝަނާއި

 ގޮތުން ދ ފައިސާ 

 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު   8  385,959  - - -

295,392  436,256 731,648  532,848  9  
 ހޯދާތަކެތީގެހިންގުމުގެ ބ ނުމަށް  އޮފީސް
 އަގު

1,060,334  1,182,945 2,243,279  2,295,846  10  
ހިންގުމަށް ބ ނުންވާ ޚިދުމަތުގެ  އޮފީސް
 ޚަރަދު 

 ކުރެވ  ޚަރަދު  ތަމްރީނުކުރުމަށް  11 15,100 15,100    - 15,100

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތުކުރުމާއި  12  1,066,279  920,046  429,154  490,892

  ޚަރަދަށް ހ ދަކުރި  ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް    28,737,005  27,383,046  22,303,629  5,079,417

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

1,006,355  1,424,645  2,431,000  1,463,000  13  
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބ ނުންވާ ހަރުމުދާ 

 ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 

 ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    1,463,000 2,431,000 1,424,645 1,006,355

 މުޅި ޖުމްލަ    30,200,005  29,814,046  23,728,274  6,085,772

 ޖުމުލަ ބަޖެޓް ބާކީ       6,085,772
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 )ގެ ނިޔަލަށް  2120 ންބަރު ޑިސެ (31 ގުޅ  ނޯޓްތައްމާލީ ބަޔާންތަކާ 

 ތަޢާރަފް  .1

މުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ފު ޤާއިމްކުރުއިންޞާ ޢަދުލު  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  141ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މްޖު ރާއްޖ ގެދިވެހި
ނުއަސާސީއިން ދައުލަތުގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ތަސްދީޤުކުރެވުނު ގައި 2008އޮގަސްޓު  07 .ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓެވެ

ޓަށާއި، ހައިކޯޓަށާއި، އަދި ކޯ ސުޕްރީމް  ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ  އެންމެހައި ފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އިންޞާ  ޢަދުލު ، ތިންބާރު ވަކިވެ
 ދަށުކޯޓުތަކަށް ކަމަށް ކަނޑައެޅިގެންދިޔައެވެ. ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ހިސާބު ބަލަހައްޓައި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާ  .2

ރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އި ބ ނުންކޮށްފައިވާ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ތިމާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގަ
ވާނެއެވެ. އެނޫން ތަފާތު އެވަނީއެވެ. ހުރިހާ އަހަރެއްގެ ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރުމުގައިވެސް މިސިޔާސަތުތައް އެއްގޮތަށް ބ ނުންކުރެވިފައި

  ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.ގޮތަކަށް ބ ނުންކުރެވިފައިވާނަމަ، އެކަން

 ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތް  2.1

ޑުން ނެރެ ޝާއިޢު ބޯމާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނ ޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓ ންޑަޑްސް       
 ވެ. ކޮށްފައިވާ " ފައިނ ންޝަލް ރިޕޯޓިން އަންޑަރ ކ ޝް ބ ސިސް އޮފް އަކައުންޓިންގ" މި ސްޓ ންޑަޑް އާއި އެއްގޮތަށެ 

ހަރު ވަނަ އަ 2021 ގޮތަށް، ( ގައިވާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ނީ ޚަރަދު ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަ
ލިބުނު ގޮތާއި ހ ދަ  ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެންނެވެ. "ފައިސާ، ގައި ހިނގާފައިވާ 2021ރީގައި ފައިސާ ދައްކައި އަދާކޮށްފައިވާ، ޖަނަވަ

ހަރަށް ފާސްކުރި މިކޯޓުގެ ވަނަ އަ 2021ސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި ލިބުނު ފައި
 އިސާ އެވެ. ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން މިކޯޓުގެ ޚަރަދުތަކަށް ހ ދަކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މިކޯޓަށް ލިބިފައިވާ ފަ

މިފައިސާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް  މިކޯޓަށް ލިބ  ނުވަތަ ބަލައިގަންނަ ފައިސާއަކީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއެއްކަމުން  ބަޖެޓުން ނެގ  ފައިސާ ފިޔަވައި
 ފިނ ންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޕަބްލިކް ބ ންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާނެއެވެ.

މުޢާމަލާތެއް  ގޮތްވާގޮތުން އެކޮސްޓް ކޮންވެންޝަން" އާ އެއް  މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ހިސްޓޮރިކަލް
ލްމާލުގެ އަގު ހިނގިއިރުގެ އަގު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުންނެވެ. މިގޮތުން ހަރުމުދަލާއި، އަދި އެހެން އަރަންޏާއި ދަރަންޏާއި ރައުސު

 އެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ

 ނެއެވެ.މުދަލުގެ ޑިޕްރިސިއ ޝަންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިކޮށްފައެއް ނުވާކޯޓަށް ހޯދާފައިވާ ހަރު މި
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 ބ ރު ފައިސާއިން ހިންގ  މުޢާމަލާތު  2.2

 . އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާއަކީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ބ ނުންކުރެވިފައިވާ ތަކެތި އަގުކޮށް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ ދިވެހިރުފިޔާ އިންނެވެ
 މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް ބ ނުން ކުރާ ފައިސާކަމުގައިވާތީއެވެ. ކޯޓުގެ 

ޖެހ  ދިވެހި ރުފިޔާގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރަކަށް އިމުޢާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީޚުގަ ބ ރުފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތައް ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ އެ 
ރު ނިމ  ތާރީޚުގެ އެކްސްޗ ންޖް  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަހައެކްސްޗ ންޖް ރ ޓްގައެވެ. ބ ރު ފައިސާގެ އަރަންޏާއި ދަރަންޏެއްވާނަމަ އ ގެ ބާކީތައް

 ރ ޓްގައެވެ. 

 ތަކެތި  ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބ ނުންކުރުމަށް ހޯދުނު ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބ ނުމަށް ހޯދުނު 2.3

ބ ނުންކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި  ހައްޓައިގެން އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދ  ތަކެތި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ގަތްއަގުގައެވެ. އޮފީހަށް ގަނެފައި ބަ
ކަމަށާއި، އެތަކެތި ބ ނުންކުރުމުން  ވާނީ ކެޕިޓަލައިޒް ނުކޮށް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައެވެ. އަދި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމެނ ނީ ތަކެތި ގަތުމުން 

 ފައި ވާނެއެވެ.ނޫންކަމުން، އަހަރު ނިމުނު އިރު ބ ނުންނުކޮށް ހުރި ތަކެތި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާ

 މާލީ ޒިންމާތައް  2.4

ޑިސެންބަރު  31ދަދު ތަކަކީ މާލީ ޒިންމާތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ އ ގެ އަގުގައެވެ. މާލީ ޒިންމާގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޢަ
 އާއި ހަމައަށް އައިއިރު މިކޯޓުގައި ބ ނުންކުރެވ  ހަރުމުދާ ތަމްސީލު ކޮށްދ  ދައުލަތުގެ ރައުސްމާލެވެ. 2021

 ލިބުނުފައިސާ  2.5

 އަހަރު ރައްޔިތުންގެ ވަނަ 2021"ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހ ދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި ލިބުނުފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީ 
ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާއެވެ. ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މި މަޖިލީހުން މިކޯޓަށް 

އިސާ އަކީ  މިކޯޓުގެ މިކޯޓަށް ލިބ  ފައިސާގެ ތެރެއިން ބަޖެޓް ފައިސާފިޔަވައި އެކިގޮތްގޮތުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ލިބ  ފަ
ޑް ޓްރެޜަރީގެ ދުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފައިސާއެއްނޫކަމުން  މިފަދަ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް އެންބ ނުންތަކަށް ޚަރަ

 ކޮންސޮލިޑ ޓެޑް ރެވެނިޔު ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

 ޓްރާންސްފަރ 2.5

ލައިގަތް ދައުލަތުގެ ޓްރާސްންފާގެ ގޮތުގައި " ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހ ދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާން ގައި ދައްކާފައިއެވަނީ މިކޯޓަށް ބަ 
ނިޔު ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވުނު އާމްދަނީ ގޮތުގައި ބެލެވ  ފައިސާގެތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކޮންސޮލިޑ ޓެޑް ރެވެ

 ވެ. ޢަދަދެ
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 ކޮމްޕެރެޓިވްސް  2.6

 އެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެ 2020ވަނައަހަރުގެ އިތުރަށް  2021މި އަހަރުގެ ހިސާބުތަކުގައި 

 ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު  2.7

މުޅިޖުމްލައަށް  ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ފާސް ކުރެއްވި ބަޖެޓްގެ 2021މި ހިސާބުތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާނީ 
 .ބަދަލުނާންނަގޮތަށް އެއްކޯޑުން އަނެއްކޯޑަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ބަޖެޓެވެ

 

 3 ތަފުސީލު  ފާސްކުރި ބަޖެޓްގެ      

  ބަޖެޓްބާކީ   ފާސްކުރި ބަޖެޓް، ހިނގި ޚަރަދު އަދި  3.1    

   ތަފުސީލު      2021 2020
  ޖެޓް މުއައްސަސާއަށް ފާސްކުރި ބަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން      30,200,005 34,040,184

  އިތުރުވި/)އުނިވި( ބަޖެޓަށް     (385,959)  (9,658,290)

  ފައިނަލް ބަޖެޓް     29,814,046 24,381,894.11

(23,129,60 (7  (23,728,274) 
    

ޖެޓުން މުއައްސަސާއަށް ފާސްކުރި ބަ މަޖިލީހުންރައްޔިތުންގެ 
 ނެގި 

 

  ބަޖެޓް ބާކީ     6,085,771.82  1,252,287.25

      
 4 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ     

   ތަފުސީލު      2021 2020
 121041 ލިބ ފައިސާ  ފޮޓޯ ކޮޕީ ހައްދައިގެން      10,857   4,366

 124004 އެކި ބ ނުމަށް ދޫކުރެވ  ރަސްމީ ފޯމް ވިއްކުން  އެކި      61,500   59,500
 126001 ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވ  ޖޫރިމަނާ      2,000    -

 126002  ޚިލާފުވެގެން ކުރެވ  ޖޫރިމަނާ ޤަވައިދާ      3,150    825
 126999 އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ       4,928   -

 129002  އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާލިބ   ކުރީ      22,872    34,664
 131001 ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބ   ނީލަމުގައި     -     8,030

  ޖުމްލަ    105,307.27 107,384.43
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 5 ފައިސާ  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ނޫން ގޮތްގޮތަށް ބަލައިގަތް 

ވަނަ  2021
އަހަރުގެ 
 ނިޔަލަށް ބާކީ 

ވަނަ  2021
އަހަރުގެ ހިނގި 

 ޙަރަދު 

ވަނަ  2021
އަހަރު އިތުރަށް 

 ލިބުނު 

ވަނަ  2021
އަހަރު 

 ފެށުނުއިރު ހުރި 
   ތަފުސީލު 

 ކޯޓު ޑިޕޮސިޓް  44,174 7,600 47,424 4,350
513008 

  ޖުމުލަ  44,174 7,600 47,424 4,350

      

 6 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު     

ހިނގި ޚަރަދު 
2020 

ޚަރަދު  ހިނގި 
2021 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2021 

މަޖިލީހުން 
ފާސްކުރި 

 2021ބަޖެޓް 
   ތަފުސީލު 

 211001 އާއި އުޖޫރަ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 10,298,967 9,987,994 9,477,565 8,252,111

 211002 މަސައްކަތަށްދ  ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ 1,125,896 825,896 490,748 821,094

207,000 210,000 210,000 246,000 
މުނާސަބަތުގައި ދ   ރަމަޟާންމަހުގެ

 ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް 
212005 

472,660 607,200 661,600 711,600 
 މަޤާމުގެގޮތުން ދ  ޚާއްޞަ މުވައްޒަފުންގެ 
 އެލަވަންސް 

212009 

- - - - 
ފައިސާއިން ދ  ކޮއްތު  މުވައްޒަފުންނަށް

 އެލަވަންސް 
212010 

24,896 22,896 25,896 25,896 
ރަށެއްގައި  އަމިއްލަރަށްނޫން

 ވަޒީފާއަދާކުރާތީދ  ދ.އ
212013 

3,806,867 4,066,500 4,397,000 4,497,000 
އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ  ލިވިންގ

 އެލަވަންސް 
212014 

2,878 261 14,616 39,616 
ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ  ބަންދު

 މުސާރައިގެ އިތުރުން ދ  އެލަވަންސް 
212015 

55,465 16,238 10,973 - 
 ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް އަހަރީޗުއްޓީން
 ދ  ފައިސާ 

212017 

 212022  އެލަވަންސް  ހާރޑްޝިޕް - - - -

2,604,447 2,670,601 2,940,970 3,037,970 
ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާ  އެހެން

  އެލަވަންސް
212023 

 212024  އެލަވަންސް ފޯން 339,750 309,750 239,633 204,587

 212025  އެލަވަންސް ރިސްކް 324,000 324,000 293,000 323,900

 212027  އެލަވަންސް ސަރވިސް 1,608,000 1,578,000 1,371,867 1,360,150

5,535 (5,817) 8,400 8,400 
 ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް އެހެނިހެން
 ދ  ފައިސާ 

212999 
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  ޖުމުލަ  22,263,095 21,295,095 19,466,740 18,130,236

 7 ފައިސާ  މުވައްޒަފުންނަށާއި، އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތްގޮތުންދ   ޕެންޝަނާއި މުސްކުޅިކުރައްވާ 

ހިނގި ޚަރަދު 
2020 

ނގި ޚަރަދު ހި 
2021 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2021 

މަޖިލީހުން 
ފާސްކުރި 

 2021ބަޖެޓް 
   ތަފުސީލު 

1,456,950 125,253 1,456,950 1,456,950 
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ  

 މަހުންމަހަށް ދެއްވާ ފައިސާ ފަރާތްތަކަށް
213004 

576,257 663,281 720,928 720,928 
ޕެންޝަން ސްކީމަށް  ރިޓަޔަރމެންޓް

 ޖަމާކުރާ ފައިސާ 
213006 

  ޖުމުލަ  2,177,878 2,177,878 788,534 2,033,207

      

 8 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު      

ހިނގި ޚަރަދު 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2021 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2021 

މަޖިލީހުން 
ފާސްކުރި 

 2021ބަޖެޓް 
   ތަފުސީލު 

6,738 - - 44,100 
 ރާއްޖ ގެ އެތެރ ގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ

 ދަތުރުޚަރަދު 
221001 

- - - 88,200 
ވައިގެމަގުންކުރާ އެތެރ ގައި  ރާއްޖ ގެ

 ދަތުރު ޚަރަދު 
221003 

 221004 ދަތުރު ޚަރަދު  ރާޖ ން ބ ރަށްކުރާ 253,659 - - 42,747

 221999 އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު  - - - -

  ޖުމުލަ  385,959 - - 49,485

      

    
 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބ ނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ 

 އަގު 
9 

ހިނގި ޚަރަދު 
2020 

 ނގި ޚަރަދު ހި 
2021 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2021 

މަޖިލީހުން 
ފާސްކުރި 

 2021ބަޖެޓް 
   ތަފުސީލު 

241,479 135,720 153,806 175,000 
 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހ  ގޮތުން އޮފީހަށް

 ހޯދާތަކެތި 
222001 

47,980 8,993 20,000 20,000 
 ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހ  ގޮތުން އިންފޮމ ޝަން
 ހޯދާ ތަކެތި 

222002 

 222003 އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި  ފިއުލް އަދި  16,500 16,500 5,498 3,781

1,080 1,313 30,000 30,000 
އުޅ ވަގުތު ދ  ކެއުމާއި  އޮފީހުގައި

 ސައިފަދަ ތަކެތި 
222004 

 222005 ބެހ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި  އިލެކްޓްރިކާ 15,600 15,600 4,345 11,710
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 222007 ހޯދާތަކެތި ދިނުމަށްޓަކައި  ޔުނިފޯމް 90,000 30,000 - -

 222008 ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ކުނިކަހާ 100,000 66,768 47,736 67,663

 222009 ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  ހިފާގެންގުޅ ތަކެތި  20,000 2,815 815 14,024

 222010 ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި އޮފީސް ޒީނަތްތެރި  100,000 - - 17,000

7,950 557 5,000 10,000 
 މ ޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ދޮރުފޮތި،
 ބާވަތްތައް 

222011 

5,283 24,865 24,545 15,000 
 ބ ނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ ހިންގުމަށް

 އަގު
222999 

  ޖުމުލަ  532,848 731,648 436,256 274,252

      

 10 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބ ނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު    

ހިނގި ޚަރަދު 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2021 

އިނަލް ބަޖެޓް ފަ 
2021 

މަޖިލީހުން 
ފާސްކުރި 

 2021ބަޖެޓް 
   ތަފުސީލު 

24,580 16,998 48,000 48,000 
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ 

 ޚަރަދު 
223001 

 223003 ޚިދުމަތުގެ އަގު  ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ 38,400 38,400 16,284 13,876

 223004 އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު  ލީޒްލައިނާއި 144,753 89,753 1,993 374,335

 223006 ތަކެތީގެ ކުލި  - - - 1,325

320,201 304,076 394,000 394,000 
ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ  އޮފީސްޢިމާރާތް

 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 
223008 

 223009 ޚަރަދު ޕޯސްޓ ޖާއި މެސެޖް 10,000 10,000 259 881

47,278 169,377 170,029 167,596 
އަދި  އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު،އެންގުން 

 އިޝްތިރާކް 
223010 

4,384 13,708 20,000 20,000 
ފަދަ ކަންތައްތަކަށް  ޖަލްސާ/ސެމިނަރ

 ކުރާޚަރަދު 
223012 

585,120 1,367 717,404 717,404 
 ކޮންސަލްޓެންސީ/ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ

 ޚިދުމަތުގެ އަގު 
223016 

573 7,326 15,000 15,000 
 މެހުމާންދާރީއަދާކުރުމަށް މެހުމާނުންނަށް

 ކުރާޚަރަދު 
223017 

- - - - 
ބިދ ސީ މުވައްޒަފުންގެ 

 ވިސާފީ،ވޯކްޕާމިޓްފީ،އައި.ޑީ.
223018 

43,848 45,484 45,484 45,484 
 ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހ  އެކިކަންކަމަށް

 އަހަރީފީ 
223019 

 223021 ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު  10,620 10,620 - -

6,751 924 5,000 5,000 
 ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ބ ންކްޗާޖާއި

 ފައިސާ
223024 
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703,817 601,500 669,225 669,225 
ޚިދުމަތުގެ އަގު  އިންޝޫރަންސް

 އަދާކުރުން 
223025 

2,462 3,650 10,000 10,000 
 އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ އޮފީސް ހިންގުމުގެ

 ޚަރަދު 
223999 

  ޖުމުލަ  2,295,846 2,435,279 1,182,945 2,129,432

      

 11 ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވ  ޚަރަދު     

ހިނގި ޚަރަދު 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2021 

އިނަލް ބަޖެޓް ފަ 
2021 

މަޖިލީހުން 
ފާސްކުރި 

 2021ބަޖެޓް 
   ތަފުސީލު 

- - - - 
މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ  އޮފީސް

 ޓްރެއިނިންގ
225001 

- - - - 
 ބ ރުގައި ހިންގާ ކުރު ކޯސްތަކާއި ސްޓަޑީ

 ޓުއަރ
225002 

 225003 ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު  - - - -

- - - - 
ރާއްޖ ގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރ ނިންގ 

 ކޯސް 
225004 

- - - - 
 ރާއްޖ ގައި އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް

 ކުރާޚަރަދު 
225005 

- - 15,100 15,100 
މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ  އޮފީސް

 ޓްރެއިނިންގ
225006 

  ޖުމުލަ  15,100 15,100 - -

      

 12 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު     

ހިނގި ޚަރަދު 
2020 

ހިނގި ޚަރަދު 
2021 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2021 

މަޖިލީހުން 
ފާސްކުރި 

 2021ބަޖެޓް 
   ތަފުސީލު 

198,956 172,798 431,267 500,000 
 ހުން ދިރިނޫޅ މީ -މަރާމާތުކުރުން 

 ޢިމާރާތްތައް 
226002 

- - - - 
ނާބެހ  ފެފާޚާނާއާއި  -މަރާމާތުކުރުން 

 ނިޒާމް
226006 

 226007 ރަންޓް ވިއުގަ ކަ -މަރާމާތުކުރުން  10,000 10,000 - -

- - - - 
ންފްރާ. އިއެހެނިހެން  -މަރާމާތުކުރުން 

 އެސެޓް
226008ު

480 - 30,000 30,000 
 ފަރުނީޗަރާއި -މަރާމާތުކުރުން 

 ފިޓިންގސް 
226009 
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37,683 79,318 125,000 165,000 
އި މެޝިނަރީ އާ -މަރާމާތުކުރުން 
 އިކުއިޕްމަންޓް

226010 

19,737 - - - 
ނިކ ޝަން ކޮމިއު -މަރާމާތުކުރުން 

 އިންފްރާ.
226012 

11,000 - 15,000 15,000 
އުޓަރ ކޮމްޕި -މަރާމާތުކުރުން 
 ސޮފްޓްވެއަރ

226013 

- 25,721 42,000 42,000 
.އާއި ގުޅ  އައި.ޓީ -މަރާމާތުކުރުން 

 ހާރޑްވެއަރ
226014 

- 2,226 2,500 - 
އެހެނިހެން  -މަރާމާތުކުރުން 
 އިކްއިޕްމަންޓް

226015 

52,142 149,641 254,279 254,279 
މުގައި ދުއްވާ އެއްގަ -މަރާމާތުކުރުން 

 ތަކެތި 
226016 

23,076 - 10,000 50,000 
އި ދުއްވާ ކަނޑުގަ -މަރާމާތުކުރުން 
 އުޅަނދުފަހަރު 

226017 

  ޖުމުލަ  1,066,279 920,046 429,154 323,336

   
    
 13  ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބ ނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ   

ހިނގި ޚަރަދު 
2020 

ޚަރަދު ހިނގި 
2021 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2021 

މަޖިލީހުން 
ފާސްކުރި 

 2021ބަޖެޓް 
   ތަފުސީލު 

 423001 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް  267,000 112,999 129,670 26,490

 423002 އިކުއިޕްމަންޓް  މެޝިނަރީ އާއި 358,000 1,525,324 553,304 18,444

- - 2,000 2,000 
 -ސާމާނު  އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބ ނުންކުރާ

 ޓޫލްސް 
423004 

 423006 ތަކެތި  މުވާޞަލާތުގެ 6,000 3,000 1,250 14,800

 423007 ސޮފްޓްވެއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ 75,000 7,961 - 33,535

 423008 ރގުޅ ގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަ އައި.ޓީ.އާއި 755,000 776,717 738,116 96,390

 424001 ދުއްވާތަކެތި  އެއްގަމުގައި - 3000 2,306 -

  ޖުމުލަ  1,460,000 2,431,000 1,424,645 189,659
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 14 (ރ)ޓްރާންސްފަ  ޓަށް ޖަމާ ކޮށްފައިވާ ޕަބްލިކް ބ ންކް އަކައުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ 

   ތަފުސީލު      2021 2020

107,384 105,307 

    

 ޢުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާއިން
 31ޕަބްލިކް ބ ންކް އަކައުންޓަށް އެމް.އެމް.އ  ގެ 
 ނިޔަލަށް ޖަމާކުރެވުނު ފައިސާ  2021ޑިސެންބަރ 

 

  ޖުމްލަ    105,307 107,384

      

 15 ތަކެތި  ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވ      
   ތަފުސީލު      2,020 2,019

  އަހަރު ނިމުނު އިރު ހުރި ޕެޓީ ކ ޝް ފައިސާ     6,291 6,081

- - 

  

ތެރެއިން  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާގެ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޕަބްލިކް

 ބ ންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ 
 

- - 

    

ގެ ރައްދުކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ އެހެން ފަރާތަކަށް 
 ގައި ހުރި 2021ޑިސެމްބަރު  31ރައްދުނުކުރެވި  ތެރެއިން
 ފައިސާ

 

  ޖުމްލަ    6,291 6,081

  ސާ ބ ނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ފައި ކަނޑަން: އިދާރާއަށް   - -

6,081 6,291 
  

އި އިރު ހުރި ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގަ  އަހަރު ނިމުނު 
 ބެލެވ  ތަކެތީ 

 

      

 ސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހ ދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި ފާ ) ންސިލިއ ޝަން މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ރިކޮ 
 ބަޖެޓުން ހ ދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައިވާ ތަފާތުތަށް ދ ހަކޮށްދިނުން(

17 

ިއސާ އެ ފަިއާސ ލިބުނު ފަފައިސާ ލިބުުނގޮާތއި ހ ދަުކރެުވނު ގޮުތެގ ބަޔާން ތައްޔާރުުކެރވިފަިއވަނީ ކ ޝް ބ ސިސް އަްށ، ލިބުނު 

ަރދެއްުކރަން ެސޕް ޚަތާރިުޚގައި މާލީ ބަޔާުނގަިއ، ލިބުނުަފިއސާގެ ގޮތުަގއި ހިަމނަިއގެންެނވެ. ައދި ކުރެވުނު ޚަަރދު، އެ 

ދަުކެރވުނު ޮގތުގެ ހ ސޮފްޓްެވއަރގައި ޯޕސްޓް ކުރާ ތާރީުޚަގއި، ަޚރަެދްއގެ ގޮުތގައި ަފއިސާ ލިބުުނގޮތާއި އެ ފައިސާ އިން 
ޑިެސންބަރު  31ށިގެން ފެޖަނަވަރީ ިއން  1ޔާުނގައި ހިަމނަިއގެްނނެވެ. ައދި މި ަބޔާނުަގއި، ހިމެނިަފިއވާނީ، މާލީ އަހަުރެގ ބަ

 އާ ދެމެދު ހިނގާަފއިވާ ަފއިާސެގ މުޢާމަލާތްތަކެވެ. 2021

 

ުތންގެ ަމޖިލީހުން މިކޯޓަށް ހިމަނާފަިއވާނީ ރައްޔިނަމަެވސް، ފާސްުކެރވުނު ަބޖެޓާއި އެ ަބޖެޓުން ހ ދަކުެރވުނު ގޮތުގެ ބަޔާުނގައި 

ޔާުނގައި  ުމއަްއަސސާއަށް ބަފާސްކޮށްެދއްވި ބަޖެޓުން މަީތަގއި ބުެނިވދިޔަ މުްއދަުތގައި ހިނގާަފއިވާ ޚަަރދުތަްއ އެކަންެޏވެ. މި 
ނު ަޚރަދު ިހމެނިަފއެއް ގެން ކުެރވުއެހެްނގޮތްޮގތުން ލިބުނު ފަިއސާ )މިސާުލ: އާްމދަނީގެ ގޮުތގައި ބަަލިއގަތް ފައިާސ( އާއި އ  

އް ިތރީަގއި ރިކޮްނސައިލް ނުހުންާނއެވެ. ެއހެންކަމުން އެ ެދބަޔާުނގައި ިމނޫްނވެސް ަސަބބަކާހުރެ ތަފާެތްއ ވާނަމަ، އެ ތަފާތުތަ
 ކުރެވިަފއި ެއވަީނއެވެ.
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  ފައިސާގެ ރިކޮންސިލިއ ޝަން  ހ( މާލީ އަހަރު ލިބުނު ) 

ބ ންކް  ޕަބްލިކް
 އެކައުންޓް 
2021 

  

    

   

23,728,274   
    

ބަޖެޓުން ހ ދަކުރެވުނު  ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ
 ބަޔާނުގައިވާ މާލީ އަހަޜުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ 

 

- 
ނާފައި ނުވާ، އެއްކުރަން: ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހ ދަކުރެވުނު ބަޔާނުގައި ހިމަ 

 އިވާ ލިބުނު ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހ ދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފަ އެހެންނަމަވެސަ ފައިސާ 
 

  އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ ދައުލަތުގެ       105,307
   ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާ ޓްރަސްޓް       -

  އިރު ހުރި ޕެޓީކ ޝް ފައިސާ އަހަރުނިމުނު       6,291

 
 ނާފައިވާ،ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހ ދަކުރެވުނު ބަޔާނުގައި ހިމަ  އުނިކުރަން:

ނުވާ ލިބުނު ހިމަނާފައި  އެހެންނަމަވެސް ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހ ދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި 
 ފައިސާ 

 

  ހިލ  އެހީ         
       

23,839,873     
   

  ސާގެ ޖުމުލަ މާލީ އަހަރު ލިބުނު ފައި  ބަޔާނުގައިވާ ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހ ދަކުރެވުނުގޮތުގެ 

  ޚަރަދުގެ ރިކޮންސިލިއ ޝަން  ށ( މާލީ އަހަރު ހިނގި ) 

ޕަބްލިކް ބ ންކް 
 އެކައުންޓް 
2021 

     

       
23,728,274       

    

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހ ދަކުރެވުނު 
 ފައިސާގެ ޖުމުލަ ބަޔާނުގައިވާ މާލީ އަހަޜުގައި ލިބުނު 

 

                       
-       

 ނާފައިނުވާ،ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހ ދަކުރެވުނު ބަޔާނުގައި ހިމަ  އުނިކުރަން:
 ވާ ޚަރަދުތައް ހިމަނާފައި  އެހެންނަމަވެސް ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހ ދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނުގައި 

 

  އެހީ  ހިލ        -

23,728,274     
  

އިސާގެ ޖުމުލަ މާލީ އަހަރު ލިބުނު ފަ  ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހ ދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގައިވާ      
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 މަޢުލޫމާތު  އިތުރު    

 އެސެޓްސް  – މިލްކިއްޔާތުގެބަޔާން 
 ގެ ނިޔަލަށް 2021ޑިސެންބަރު  31

    

   ނޯޓް  2020 2019
 ހަރުމުދާ() ކަރަންޓްއެސެޓްސް -ނޮން    

 ހިންގުމަށްބ ނުްނވާ ހަރުމުދާ އޮފީސް 2 23,981,960 22,557,315
 އެސެޓްސްގެ ޖުމްލަ  ކަރަންޓް -ނޮން   23,981,960 22,557,315

 ކަރަންޓް އެސެޓްސް    
 ފައިސާ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި 3 6,291 6,081
 ޖުމްލަ  ކަރަންޓް އެސެޓްސްގެ   6,291 6,081

 މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމްލަ   22,988,251 22,563,396
    

    
    

 އިބިލިޓީސް ލަ  –ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން  މާލީ 
 ގެ ނިޔަލަށް 2021 ޑިސެންބަރު  31

    
    

   ނޯޓް  2020 2019
 މާލީ ޒިންމާތައް    

 ރައްދުކުރަންޖެހ  ފައިސާ އެކި ފަރާތްތަކަށް 4 6,291 6,081
 ޖުމްލަ  މާލީ ޒިންމާތަކުގެ   6,291 6,081
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 )ގެ ނިޔަލަށް  2021 ންބަރު ޑިސެ  (31 މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅ  ނޯޓްތައް 

 މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި، މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބ ނުންކުރެވިފައިވާ އުޞޫލުތައް  .1

 ހިނގާފައިވާކަންތައް  ތާރީޚަށްފަހު ބަޔާންތަކުގެ ޒިންމާތަކުގެ މާލީ އަދި މިލްކިއްޔާތު 1.1

 ތާރީޚަށްފަހު ންތަކުގެބަޔާ މާލީޒިންމާތަކުގެ  އަދި  މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ދެއްކިފައިވާ މިލްކިއްޔާތު
 ންތަކަށްމިމާލީބަޔާ އެކަށީގެންވާގޮތަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް ބޮޑުކުޑަމިނަށް އެމުޢާމަލާތްތަކުގެ ،ތެރެއިން މުޢާމަލާތްތަކުގެ ހިނގާފައިވާ

 ބަދަލުގެނެސްފައިވާނެއެވެ.

 ކުރުމުގައި އަގު ދެއްކިފައިވާ ގޮތް  ތައްޔާރު  ބަޔާންތައް މާލީޒިންމާތަކުގެ އަދި މިލްކިއްޔާތު 1.2

ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ "
އަދި އެހެން  ،މުދަލާއިއެ މުޢާމަލާތެއް ހިނގިއިރުގެ އަގު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުންނެވެ. މިގޮތުން ހަރު، އެއްގޮތްވާގޮތަށްކޮންވެންޝަން"އާ

ރުމުދަލުގެ ޑިޕްރިސިއ ޝަންގެ އަރަންޏާއި ދަރަނިވެސް، ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ އެއެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ. މުއައްސަސާއަށް ހޯދާފައިވާ ހަ
 ވެސް މިންވަރެއް އުނިކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ.ގޮތުގައި އެއް

 މާލީޒިންމާތައް  1.3

ތެރ ގައި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާއި  ޚަރަދުތަކަކީ މާލީ އަހަރު އަދާނުކުރެވިހުރި  އ ގެއަގުގައެވެ. އަގު ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ މާލީޒިންމާތައް
ދުވަހުގެ  30ފުރަތަމަ  މާލީ އަހަރު ނިމުމަށްފަހު އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ،ތަކެއްޗާ ގުޅ  ބިލްތަކަށް މި މާލީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން

 ތެރ ގައި ފައިސާ ދެއްކިފައި ނުވާ ބިލްތަކެވެ. 

 ކޮމިޓްމަންޓްސް  1.4

ވާ ޑަރ ތައްޔާރުކުރެވިފައި ކޮމިޓްމަންޓުގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ މާލީ އަހަރު ތެރ ގައި ސެޕް ސިސްޓަމްގައި ޕާރޗ ސް އޯ
ހަރަށް ގެންދަން ޖެހިފައިވާ ނަމަވެސް މާލީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ލިބިފައިނުވާތީވެ، ސެޕް ސިސްޓަމްއިން އުނިކޮށް، ހިނގާ އަ

 ޚަރަދުތަކެވެ. 

 ލިބެންޖެހ  ފައިސާ  1.5

ށް، ޖެހިގެން އަންނަ އަދާކުރުމަލިބެންޖެހ  ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެނީ، މާލީ އަހަރު ނިމ އިރު އަގު އަދާނުކުރެވިވާ ޚަރަދުތައް 
 އަހަރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް އިން ލިބެންޖެހ  ފައިސާއެވެ.
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 2 މެޝީނަރީ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް  ފަރުނީޗަރު،  

އަހަރު  
 ނިމުނުއިރު ހުރި 
  ހަރުމުދަލުގެ އަގު 

 
އެޑްޖަ 
ސްޓްމަ 
ންޓް 
2021  

 
ނައްތާލެވުނު/ 

/   ގެއްލުނު 
  ވިއްކާލެވުނު 

ވަނަ  2021 
  އަހަރު ހޯދުނު 

އަހަރު  
  ފެށުނުއިރު ހުރި 

   ތަފުސީލު 

 423001 ފަރުނީޗަާރއި ފިޓިންްގސް    4,097,198  129,670 - -  4,226,868

2,579,894  - - 553,304  2,026,590  
ޕްލާންޓް، މެޝިނަީރއާއި  

 އިކްވިްޕމަންޓްސް 
423002 

37,332 - - - 37,332 
ބ ނުންކުރާ އެކިއެކި މަަސއްކަތަށް  

  ޓޫލްސް() ސާމާނު
423004 

 423005  ރިފަރެްނސް ފޮތް  111,301 - - - 111,301

 423006 މުވާޞަލާުތގެ ތަކެތި    878,474  1,250 - -  879,724

 423007 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްްޓވެޔަރ    635,890  - - -  635,890

 423008 ރ އާއި ގުޅ ގޮތުން ޯހދާ ހާޑްވެޔަ . ޓީ.އައި   4,007,443  738,116 - -  4,745,559

 423999 އެހެނިހެން އިްކވިްޕމަންޓް    11,400  2,306 - -  13,706

 424001  އެްއގަުމގައި ދުްއވާތަކެތި  10,751,687 - - - 10,751,687

  
23,981,960  

  -        -    
  
1,424,645  

  
 ޖުމުލަ   22,557,315

 

       

 3 ފައިސާ ނަގުދު     

    ތަފުސީލް         2021 2020

                         
-       

                   
-             

ގެ ނިޔަލަށް  2021ޑިސެންބަރ  31 
 ަޚރަުދނުކޮށް ބެެހއްޓިފައި މުައއްަސސާަގއި

  ހުރި ބަޖެޓް ފަިއސާ
 

                   
6,081     

             
6,291           

 އަހަރު ނިުމނު އިރު ުހރި ޕެޓީ ކ ޝް 
  ފައިސާ

 

                         
-       

                   
-             

 ތްދައުލަތުގެ އާްމދަީނގެ ގޮުތަގއި ބަލަިއގަ  
ފައިާސގެ ތެެރއިން ޕަބްލިކް ބ ންކް 

  އެކައުންޓަށް ަޖމާނުުކރެވި ުހރި ފައިސާ
 

                
- 

                   
-             

އެހެން ފަރާތަކަށް ަރއްދުުކރުމަށް  
ފަިއާސގެ ތެެރއިން  ނަގާަފއިވާ

 2021ޑިސެްމބަރު  31ްއދުނުކުެރވި ރަ
  ގައި ުހރި ފައިސާ

 

 - 
                   
-             

ބްލިކް ޕަ  -ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ބާކީ  
ހުރި  ބ ންކް އެަކއުންޓަށް ޖަާމނުކުެރވި

  ނަުގދު ފައިސާ
 

                         
-       

                   
-             

 ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ބާކީ )ޕަބްލިކް ބ ްނކް 
  އެކައުންޓް(

 

                   
6,081  

            
6,291  

   
  ޖުމުލަ  
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 4 ފައިސާއެކި ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރަންޖެހ         

    ތަފުސީލު        2021 2020
               
- 

                 
-          

 ހ އެހެނިހެން ފަރާްތތަކަށް ރަްއދުކުަރންޖެ  
  ފައިސާ

 

                 
6,081 

            
6,291        

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް  
އަނުބރާ  އެންޓްެރޜަީރއަށް
  ފަިއސާރަްއދުކުރަްނޖެހ  

 

  ރައްދުކުރަންޖެހ  ފައިސާގެ ޖުމްލަ     6,291 6,081
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 މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އެނެލިސިސް 

ރ އެވެ. 30,200,005ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ  2021
ވަނަ އަހަރު  2021ރ އެވެ. އަދި 29,814,046ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލް ބަޖެޓަކީ  2021ޖުމްލަ ބަޖެޓަށް ގެނެވުނު އުނި އިތުރަށްފަހު 

އަޅާ ބަލާއިރު  ވަނަ އަހަރާއި 2020އެވެ. މިއީ  %94ރ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. އެއީ ބަޖެޓްގެ 23,728,274ނިމުނު އިރު ބަޖެޓުން 
 އަދަދެކެވެ. އިތުރު  6%

 ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވުނު ގޮތުގެ ޗާޓު 

  ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވުނު ގޮތުގެ ޗާޓު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 

 

 2021 ެޓަލްގެ ގޮތުގައި ހ ދަކޮށްފައިވަނީ ރިކަރެންޓް ޚަރަދަށެވެ. އަދި ކެޕި %94 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓުގ
 އެވެ.  %6ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ 
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ނގި  މުވައްޒަފުންނަށް ހި
ޚަރަދު
82%

ވާ  ޅިކުރައްޕެންޝަނާއި މުަްކު
، އަދި ވަކި މުވައްޒަފުންނަށާއި

ތްގޮތުންދޭޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮ
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3%
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 ނިންމުން 

ގޮންޖެހުްނަތކެއް ކުރިމަތިވެފައި ވީނަމަވެސް، ފާއިތުވެ ދިޔަ އާ ގުޅިގެން އިދާރީ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަްށ  19-ކޯވިޑް

އްކަތުން ފުރިހަމަ ވާގިކަމާއެކު ކުރި މަސަފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުން ހީ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރ ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 2021

 ކާމިޔާބީތަކެއް ވަނީ ޙާޞިލުކުރެވިފައެވެ. 

ކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްަތކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކޯޓުން ، ފަނޑިޔާރުންނާއި، މުވައްޒަފުންާނއި

ވަލުކުރެވުނު އިރު ކޯޓުެގ އަޑުއެހުމެއް ތާ 510ގޮތުން ކޯޓުގެ ގިނަ ޝަރީަޢތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ އޮންަލއިން ކޮށެވެ. 

 ރ ގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްއެއީ އަހަރުގެ ތެޑުއެހުމެކެވެ. އަ 48ޝަރީޢަތްކުރާ މާލަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތާވަލުކުރެވުނީ 

ސަލައިގެ ތެރެއިން މައް 261އެވެ. އަދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  9.4ތާވަލުކުރެވުނު އަޑުއެހުންތަކުގެ %

 ޤަޟިއްޔާ ވ ތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރ ގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 138

އިވާ ސަރކިއުލަރ ސްފައިވާ ބައެއް ބަދަލުތަކާގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރިން ޢާންމުކޮށްފަޤާނޫނީ ނިޒާމަށް އައި

އް އަވަސްކަމާއި ލުތަކަށް ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ އިތުރުން، މައްސަލަތަޞޫތަކާއި ޢާއްމު ސިޓީތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އު

 ހަމަޖެއްސުމުގެ އިންިތޒާމްތައްމާއެކު ވާޞިލުވެވ ނ ހެން  ފަސ ަހކަހަލުވިކަމާއެކު ނިންމުމުގައްޔާއި، ޢަދުލު އިންޞާފަށް 

ކޯޓުގެ ޕްރެކްޓިސް  ސުޕްރީމް ،ގޮތުންނާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ހުރި ބައެއް ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން

ސުޕްރީްމ ގޮތުން، މިރެިވފައެވެ. ތައް ވަނީ ޢާންމުކުއުޞޫލުސްޓ ޓްމަންޓް ތަކާއި ޕްރެކްޓިސް ޑައިރެކްޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް 

ށިގެން ތަންފީޒުކުރަން ފެން ނިންމާ ޤަޟިއްޔާތަކަށް ސައިޓ ޝަން ނަންބަރު ދިނުމަށް ިނންމައި އެކަން ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުން ކޯޓު

ރަންވީގޮްތ ޢަމަލުކު ތައް ކަނޑައަޅައި އެކަމުގައިއުޞޫލުފެށުނެވެ. އަދި ކޯޓުތަުކން ނިްނމާ ނިންމުތަކުގައި ސޮއިކުރުމާގުޅ  

އި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތާއި، ބަޔާންކޮށް ކޯޓުތަަކށް އިރުޝާދު ދިނުމުގެ އިތުރުން، ޯކޓަށް ުހށަެހޅ  ޑޮކިއުމަންޓްތައް ބަލައިގަތުމުގަ 

 މަދަނީތައް ކަނޑައެޅުމާއި، އުޞޫލުޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނިކުރުމާގުޅ  ނިޒާމް އެއްގޮތްކުރުމަށްޓަކައި އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ 

ކޯޓުތަކަްށ ގޮތް ބަޔާންކޮށް ޙުކުމްތަކާއި ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ  މައްސަލަތުގެ އަމުރުތަކާއި

ން ކޯޓުން ފޯރުކޮށްދ  ޚިދުމަތްތައް އާ ގުޅިގެ 19-އިރުޝާދު ދެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރަކީވެސް ކޯވިޑް

 ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި ތުގެޞިއްޙަ ގައި ރައްކާތެރިކަންމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހުނު އަހަރެއްކަމަށްވާތީ، ޢާންމުފޯރުކޮށްދިނުމު

 ކޯޓުތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވިފަިއވެއެވެ. ވެސްއިރުޝާދުތައް  ޚާއްޞަ ޙާލަތާގުޅ 



 

 

ކެޕ ސިޓީ ބިންޑިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެގޮތުންސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ސެމިނަރ، ވޯރކްޝޮޕް ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބ ރުގައި ހިންގުނު 

 ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިކުރެވިފައެވެ. އަދި ޓްރ ނިންގ

ހަރުގެ ތެރ ގައި މަސައްކަތްތަކެއް މް ކޯޓުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުންެވސް ވ ތުވެދިޔަ އަސުޕްރީ

ވެ. އެގޮތުން، ޯކުޓގެ އެއަރ ކޮންޑިޝަން ސިސްޓަމް ހަލާކުވެ މަސައްކަތް ނުކުރާތީ ެއކަން ޙައްލުކުރެވިފައިވެއެވެ. ވަނީ ކުރެވިފައެ

ނ  ޓީ ރޫމާއި، ސެކިއުރިޓީ ޕޯސްޓްގެ ފުރާޅުން ފެން ލީކްވެ ޢިމާރާތަށް ގެއްލުން ލިބެމުންާދީތ އަދި ރިސެޕްޝަން އ ރިއާގައި ހިމެ

 އެކަން ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އަހަރުގެ ތެރ ގައި ތަފާތު އެކި ގޮންޖެހުްނތަކާ ުކރިމަތިވެފައިވީނަމަވެސް، ވ ތުވެިދޔަ އަހަރަކީވެސް ވަނަ  2021 

. މި ކާމިޔާބީއަކީ، ގުޅުންހުރި ވުނު އަހަރެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެންނާއި ޝަރުޢީ ގޮތުން ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ޙާޞިލުކުރެއިދާރީގޮތު

އި އެހީތެރިކަމުގެ ފުރިހަަމ ަވއްޒަފުންގެ މިންނެްތ މަސައްކަތާއެންމެހައި އިދާރާތަކާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މު

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެއްވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ނަތީޖާއެވެ. އެހެންކަމުން، މި ކާމިޔާބީ ޙާޞިލުކުރުމުގައި 

 ހިތުގެ ފުންމިނުން ޝުކުރު ދަްނނަވަމެވެ.

އަލީގައި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަކީ އެއަށް ވުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ، ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުން ލިބުނު ތަޖުރިާބގެ 

 ކާމިޔާބު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހ  މަސައްކަތްތައްކޮށް، ޢަދުލު އިންޞާފު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ނަމޫނާ ކޯޓެއްގެ 

 ގޮތުގައި ދެމި ތިބުމެވެ.
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