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` 
ْينَ  ه اْلعَالَمه ه َرب  ٍد َوَعلَي آلههه َوصَ َوالصَّالَة َوالسَّالَم عَ  ؛اَْلَحْمُد لِله ْحبههه لَي نَبهي هنا ُمَحمَّ

ْين  .أَْجَمعه

އިވާޭގޮތުގެޭމައްޗަށްޭވަނަޭއަހަރުޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭމަސައްކަތްތައްޭކުރިއަށްޭގޮސްފ2020ޭަމިޭރިޕޯޓަކީޭ

ޭއަ ޭކޯޓުން ޭސުޕްރީމް ޭދިވެހިރާއްޖ ގެ ޭމަޤްޞަދަކީ، ޭމައިގަނޑު ޭރިޕޯޓުގެ ޭމި ޭރިޕޯޓެކެވެ. ދާކުރަންޖެހޭ އެކުލަވާލާފައިވާ

ޭސުޕް ޭދިވެހިރާއްޖ ގެ ޭއަދާކުރުމުގައި ޭޙައްލުކޮްށޭގޮރީމްޭކޯޓަށްޭކުރިމަތިވާޭގޮންޖެހުންތަކާއިޭއެޭމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ންޖެހުންތައް

ތުޭފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.ޭައިދޭލޫމާޭރުމުގައިޭމިޭކޯޓުންޭއަދާކުރާޭދައުރާބެހ ޭމަޢުދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭކުރިމަގުޭބައްޓަންކު

ޭބެ ޭމައްސަލަތަްއ ޭހުށަހެޅ  ޭކޯޓަށް ޭސުޕްރީމް ޭޚާއްޞަގޮތެއްގައި ޭހަރުދަނާކޮށްޭނިލުމާއިޭއެޭމައްސަލަތައްޭބެުލމުގެޭވަކިން ޒާމް

ޭކުރިއެރުވުމުގެޭގޮތުންޭކޮށްފައިވާޭމަސައްކަތްތައްޭހާމަކަންބޮޑުޭގޮެތއްގައިޭހިއްސާކުރުމެވެ.ޭ

ބަލިމަޑުކަމާއެކުޭގ19ޭޭެ-ކޯވިޑްޭށިގެންޭދިޔައީޭދުނިޔ ގައިޭހަލުވިކަމާއެކުޭފެތެރެމުންދިޔަވަނަޭއަހަރުޭފ2020ޭެ

ކީޭރައްޔިތުންގެޭއިތުބާރުޭޝަރުޢީޭދާއިާރއަކޯޓުގެޭމަސައްކަތްތައްޭމެދުކެނޑުމެއްނެތިޭކުރިއަށްޭގެންދިއުމަށާއި،ޭޔަސް،ޭކަމުގައިވި

މިގޮތުންޭޢަދުލު ތަނަކަށްޭހެދުަމށްޓަކައިޭގިނަޭމުހިއްމުޭލަނޑުދަނޑިތަކެއްޭކޯޓުންޭކަނޑައެޅިއެވެޭ. ޭއިންޞާފަށްޭފަސ ހައިންޭލިބޭ 

ޭފަސ ހައަށްޭވާޞިލުވެވ ނެޭމަގުފަހިޮކށް ޭޚިދުމަތްޭހޯދަންޭައންނަޭފަރާްތތަކުގެ ކުގެޭއިތުރުން،ޭކޯޓުެގޭބަަދލުތަޭޓަކައިޭގެނެވުނު

ޭޢާއްމުުކރު ޭވެބްސައިޓުގައި ޭފައިލްތަްއޭކޯޓުގެ ޭއޯޑިއޯ ޭއަޑުއެހުންތައް، މަށާއިއަޑުއެހުންތަކުގެ ޭކުޭކޯޓުގެ ޭސްޓްރީމް ރުމަށްޭލައިވް

އެގޮތުގެމަތީންޭމަސައްކަތްތައްޭ ދިގުޭމުއްދަތަކަށްޭޭ،ޑުކަންޭދިވެހިރާއްޖ ގައިޭފެތުރިބަލިމަގ19ޭޭެ-ކޯވިޑްޭރާވައިލެވުނެވެ.ނިންމައޭި،

ޭމަސައް ޭމިންނަތް ޭކުރެއްިވ ޭމުވައްޒަފުން ޭފަނޑިޔާރުންނާއި ޭނަމަވެސް ޭފުރަބަންދުކުރެވުނު ޭސަރަޙައްދު ކަުތްނޭމާލެ

ޭއްޭވަނީޭހާސިލުކުރެވިފައެވެ.އިސްވެދެންނެވުނެޭލަނޑުދަނޑިތަޭ

ޭހިންގުމުގެޭކުރިމަތިވެ ޭއިދާރީ ޭގެނެވުނު ޭވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ޭޙާލަތުގައި ޭޚާއްޞަ ޭޞިއްޙީ ފައިވާ

ވަނަޭއަަހރަކީޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭމުޅިޭތާރީޚުގައިވެސްޭމައްސަލަތައްޭނިންމުމުގައިޭއެންެމ2020ޭޭބަދަލުތަކާއެކު،ޭ

ޭފާހަގަކުރަ ޭއުފަލާއެކު ޭއަހަރުކަން ޭހޯދުނު ޭކާމިޔާބީއެއް ޭކުރަމުންދާޭބޮޑު ޭމިހާރު ޭރިޕޯޓުގައިޭސުޕްރީމްޭކޯޓުން ޭމި މެވެ.ޭމިގޮތުން

ޭކޯުޓޭޭ،މަސައްކަތްތަކާއި ޭމަސައްކަތްތަކާއި، ޭޑިޕާޓްމަންްޓތަކުގެ ޭމުހިއްމު ޭކޯޓުގެ ޭއަިދ ޭގޮތާއި، ޭރ ވިފައިވާ ޭއޮނިަގނޑު ކޯޓުގެ
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 ތަޢާރަފްޭ

ޭޖުޑީޝަ ޭމުޖުތަމަޢުތަކުެގ ޭމިދީމިޤްރާޠީ ޭވެސް ޭޖުޑީޝަރީއަކީ ޭދިވެިހރާއްޖ ގެ ޭއެއްފަދައިން ނިވަންކަމާިއޭރީތަކެކ 
ޞްދީޤުކުރެވި،ޭވަނަޭދުވަހުޭތ7ޭައޮގަސްޓުޭޭ 2008މުސްތަޤިއްލުކަމާޭއެކުގައިޭހިނގާނެޭޖުޑީޝަރީއެއްކަންޭމީލާދީޭސަނަތުން

2008ޭޭ ޭވެއެވެ.ޭޭބުރާސްފަތިޭދުވަހުޭދިވެހިރާއްޖ ގައިޭޢަމަލުކުރާންޭފެށިޭޤާނޫނުއަސާސީންޭޭކަނޑައަޅަވ8ޭީއޮގަސްޓު އިފައި
ޭއިން ޭޢަދުުލ ޭވަކިކޮށްފައިވާއިރު، ޭބާރު ޭތިްނ ޭދައުލަތުގެ ޭޤާނޫނުއަސާސީން ޭޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޭޤާއިމުކުރުމުެގޭދިވެހިރާއްޖ ގެ ޞާފު

ކުންޭއުފައްދާޭދަށުކޯޓުތަކަށެވެ.ޭއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭކޯޓަށާއި،ޭހައިކޯޓަށާއި،ޭއަދިޭޤާނޫނަޭއެންމެހައިޭބާރުތައްޭމަތިކޮށްފައިަވނީޭދިވެހިރާ
ޭ ޭދިވެހިރާއ141ޭްޤާނޫނުއަސާސީގެ ޭފަރާތަކީ ޭއިސް ޭއެންމެ ޭޤާިއމުކުރުމުގެ ޭއިންޞާފު ޭޢަދުލު ޭާމއްދާގައި ޭސުޕްރީމްޭވަނަ ޖ ގެ

ޭވެއެވެ ޭބަޔާންވެފައި ޭކަނޑައަޅައި ޭޖުޭ.ކޯޓުކަމަށް ޭއެންމެހައިދިވެހިރާއްޖ ގެ ޭދިވެހިރާއްޖ ގެ ޭމެދުގައިޭޑީޝަރީއަކީ ޭރައްޔިތުންގެ
ޖިބުތައްޭކަނޑައެޅުމުގައިޭޢަދުލުވެރިކަމާއެކުޭހަމަހަމަކަމުގެޭއުޞޫލުންޭކޮންމެޭމީހެއްގެވެސްޭއަސާސީޭއަދިޭމަދަނީޭޙައްޤުތަކާއިޭވާ

ވަކިޭފަރާތަކަށްޭނުޖެހ ޭޭއެއްކިބާވެފައިވާޭއަދިޤާނޫނުޭފިޔަވައިޭއެއްވެސްޭފަރާތަކަށްޭބޯޭނުލަނާބ،ޭހުރިހާޭބާވަެތއްގެޭނުފޫޒުންޭ
ޭ ޭޤާއިމުކުރުމުގެ ޭއިންޞާފު ޭޢަދުލު ޭޔަޤީންކޮށްދިނުމާއެކު ޭޤާނޫނުއަސާސީން ޭއައު ޭބާރެއްކަން ޭމަތީޭބާމުސްތަޤިއްލު ޭއެންމެ ރުގެ

ޭޭ.ފަރާތަކީޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭކޯޓުޭކަމަށްޭވެސްޭޤާނޫނުއަސާސީގައިޭކަނޑައަޅައިފައިޭވެއެވެ

ޭމަފްހޫމާޭއެއްގޮތަށްޭއެހެނިހެންޭމިނިވަންޭދީމިޤްރާޠީޭމުޖުތަމަޢުތަކުގައިޭއެންމެޭމަތީޭކޯޓުގެޭދައުރުޭކަނޑައެޅިފައިވާ
18ޭސެޕްޓެންބަރ2008ޭޭުފުރަތަމަޭފަހަރަށްޭޤާއިމުކުރެވުނީޭ، ދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭކޯޓުޭ،ދިވެހިރާއްޖ ގެޭއެންމެޭމަތީޭކޯޓު
ޓުގެޭފަނޑިޔާރުންގެޭވަނަޭމާއްދާގެޭދަށުންޭއެކުލަވައިލެވުނުޭއިންތިޤާލީޭސުޕްރީމްޭކ282ޭޯސީގެޭވަނަޭދުވަހުއެވެ.ޭޤާނޫނުއަސާ

އޮނަރަބަލްޭއަލްއުސްތާޛުޭޢަބްދު އޮނަރަބަލްޭއަލްއުސްތާޛުޭުމޖުهللاޭގޮތުގައިޭޢައްޔަންޭކުރެވުނޭީ، އޮނަރަަބްލޭސަޢީދޭު، ތާޛުޭފަހްމޭީ،
ޭއަލްއުސް ޭޔޫސުފުޭޙުސައިން،ޭއޮނަރަބަލް ޭޢަބްދުއަލްއުސްތާޛު ޭއަލްއުސްތާޛުهللاޭތާޛު ޭއޮނަރަބަލް ޭއަދި ޭފާއިޒުޭޭއަޙްޢަރީފު މަދު

ޭ.ޙުސައިންޭއެވެ

މީޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭޖުމްހޫރިއްޔާގެޭޤާނޫނުއަސާސީގައިވާޭގޮތުގެމަތިންޭއިންތިޤާލީޭމަރުޙަލާޭނިމިޭދާއި
ޭމަޤާމަށްޭއޮނަރަބަްލޭހިރާއްޖ ގެޭއުއްތަމަޭފަނޑިޔާރުގެއޯގަސްޓްޭމަހުގެޭތެރ ގައިޭޢައްޔަންކުރެވުމާގުޅިގެންޭދިވ2010ޭެބެންޗްޭ

ޭއަޙް ޭަފނޑިޔާރުކައަލްއުސްތާޛު ޭކޯޓުގެ ޭސުޕްރީމް ޭދާއިމީ ޭއަދި ޭޢައްޔަންކުރެވުނެވެ. ޭޙުސައިން ޭފާއިޒު ޭއޮނަރަބަލްޭމަދު މަށް
ޙަމީދުޭމުޙައްމަދު،ޭޭޛުޭޢަލީޢަރީފު،ޭއޮނަރަބަލްޭއަލްއުސްތާهللاޭސަޢީދު،ޭއޮނަރަބަލްޭއަލްއުސްތާޛުޭޢަބްދުهللاޭއަލްއުސްތާޛުޭޢަބްދު

ރަބަލްޭއަލްއުސްތާޛުޭދީދީޭއަދިޭއޮނަهللاޭ،ޭއޮނަރަބަލްޭޑރ.ޭއަޙްމަދުޭޢަބްދުهللاއޮނަރަބަލްޭއަލްއުސްތާޛުޭއާދަމްޭމުޙައްމަދުޭޢަބްދު
ޭއަޙްމަދުޭމުޢުތަޞިމްޭޢަދުނާންޭަޢއްޔަންކުރެވުނެވެ.

ޭ ޭނަްނބަރު 2014/40ޭޭޤާނޫނު ޭނަްނބަރު ޭ)ދިވެހިރާއްޖ ގ2010/22ޭެ)ޤާނޫނު ޭއަށް ޭޤާނޫުނ( ވަނ1ޭޭަޭކޯޓުތަކުގެ
ޭޤާނޫނު( ޭގެނައުމުގެ ޭ އިޞްލާޙު ޭޢަދަދު ޭަފނޑިޔާރުންގެ ޭކޯޓުގެ ޭސުޕްރީމް ޭދަށުން ޭކަމުގައ5ޭޭިގެ ޭފަނޑިޔާރުން )ފަހެްއ(

މިޭއިޞްލާޙާޭގުޅިގެންޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭއުއްތަމަޭފަނޑިޔާރުޭއޮނަރަބަލްޭއަލްއުސްތާޛުޭއަޙްމަދުޭފާއިޒްޭޙުސައިން އާއިޭހަމަޖެހުނެވެޭ.
ޭ ޭއަިދ ޭވަކިކުރެވުނެވެ. ޭޢަުދނާން ޭމުޢުތަޞިްމ ޭއަޙްމަދު ޭއަލްއުްސތާޛު ޭއޮނަރަބަލް 14ޭފަނޑިޔާރު ގައި،2014ޭޭޑިސެންބަރު

ޭޢަބްދު ޭއަލްއުސްތާޛު ޭއޮނަރަބަލް ޭމަޤާމަށް ޭފަނޑިޔާރުކަމުގެ ޭއުއްތަމަ ޭދިވެހިރާއްޖ ގެ ޭމިޭهللا ޭޢައްޔަންކުރެވުނެވެ. ސަޢީދު
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ނޑިޔާރުންގެޭބެންޗްގައިޭހިމެނިވަޑައިގެންނެވީޭއުއްތަމަޭފަނޑިޔާރުޭއޮނަރަބަލްޭއަލްއުސްތާޛުޭބަދަލަށްފަުހ،ޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭފަޭ
ޭއަލްއުސްތާޛުޭޢަލީޭޙަމީދުޭޭ،ޢަރީފްهللاޭސަޢީދު،ޭަފނޑިޔާރުޭއޮނަރަބަލްޭއަލްއުސްތާޛުޭަޢބްދުهللاޭޢަބްދު ފަނޑިޔާރުޭއޮނަރަބަލް

ޭމުޙަ ޭއާދަމް ޭއަލްއުސްތާޛު ޭއޮނަރަބަލް ޭފަނޑިޔާރު ޭޢަބްދުމުޙައްމަދު، ޭއަޙްމަދުޭهللاއްމަދު ޭޑރ. ޭއޮނަރަބަލް ޭފަނޑިޔާރު ޭއަދި ،
ޭދީދީޭއެވެ.ޭهللاޭޢަބްދު

ޭޢަބްދު ޭއަލްއުސްތާޛު ޭއޮނަރަބަލް ޭފަނޑިޔާރު ޭއުއްތަމަ ޭކޯޓުهللاޭދިވެހިރާއްޖ ގެ ޭސުޕްރީމް ޭފަނޑިޔާރުޭސަޢީދުއާއި ގެ
ޭ ޭމުޙައްމަދު ޭޙަމީދު ޭޢަލީ ޭއަލްއުސްތާޛު 2018ޭޭއޮނަރަބަލް ޭދުވަހ05ޭުފެބުރުވަރީ ޭސުޭވަނަ ޭކޯޓުގެޭހައްޔަރުކުރެވި، ޕްރީމް

ރުވަރީޭމަހުެގޭވަނަޭައހަރުގެޭފެބ2018ޭުވަަނޭދުވަހުޭވަިކކުރެވުނެވެ.ޭއަދ20ޭޭިވަނަޭައހަރުޭޖޫނ2018ޭޭްފަނޑިޔާރުކަމުންޭ
06ޭޭ ޭފެށިެގން ޭދުވަހުން 2018ޭޭވަނަ ޭމަުހގެ ޭޖޫން ޭއަހަރުގެ ޭކޯޓުގ28ޭަވަނަ ޭސުޕްރީމް ޭހަމައަށް ޭދުވަހާ ޭތިއްބެވީޭވަނަ އި

އާއިޭهللاޭމަދުޭޢަބްދުޢަރީފު،ޭފަނޑިޔާރުޭއޮނަރަބަލްޭއަލްއުސްތާޛުޭއާދަމްޭމުޙައްهللاޭޔާރުޭއޮނަރަބަލްޭއަލްއުސްތާޛުޭޢަބްދުފަނޑި
ޭދީދީއެވެ.ޭهللاޭފަނޑިޔާރުޭއޮނަރަބަލްޭޑރ.ޭއަޙްމަދުޭޢަބްދު

ފަތިޭދުވަހުޭސްވީޭުބރ28ޭާޖޫނ2018ޭޭްވަނަޭމާއްދާގެޭދަށުނ147ޭޭްދިވެހިރާއްޖ ގެޭޖުމްހޫރިއްޔާގެޭޤާނޫނުއަސާސީގެޭ
ޭޢަ ޭއަޙްމަދު ޭޑރ. ޭއޮނަރަބަލް ޭފަނޑިޔާރު ޭކޯޓުގެ ޭސުޕްރީމް ޭމަޤާމަށް ޭފަނޑިޔާރުގެ ޭއުއްތަމަ ޭބްދުދިވެހިރާއްޖ ގެ ދީދީޭهللا

ގެޭދަުށްނޭ އްދާގެޭ)ހ(ވަނަޭމ148ޭާޢައްޔަންކުރެވުނެވެ.ޭއަދިޭހަމަޭމިޭދުވަހުޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭޖުމްހޫރިއްޔާގެޭޤާނޫނުއަސާސީގެޭ
ނަރަބަލްޭއަލްއުސްތާުޛޭދީދީޭއާިއޭއޮهللاޭރީމްޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުގެޭމަޤާމަށްޭއޮނަރަބަލްޭއަލްއުސްތާޛުޭޢަބްދުދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕް

 ޢަބްދުލްޭޣަނީޭމުޙައްމަދުޭޢައްޔަންކުރެވުނެވެ.ޭ

ވަނަޭއަހަރުޭވަނ2019ޭޭީތަފާތުޭސަބަބުތަކާހުެރ،ޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުންގެޭބެންޗަށްޭތަފާތުޭއެކިފަހަރުމަތިންޭ
ޖ ގެޭކޯޓުތަކުގެޭ)ދިވެހިރާއ2010/22ޭް)ޤާނޫނުޭަނންބަރ2019/06ޭޭުލުތަކެއްޭއައިސްފައެވެ.ޭއެގޮުތންޭޤާނޫނުޭަނންބަރުޭބަދަ

ޭ ޭއަށް 3ޭޭޤާނޫނު( ޭޢަދަދު ޭފަނޑިޔާރުންގެ ޭކޯޓުގެ ޭސުޕްރީމް ޭދަށުން ޭގެ ޭޤާނޫނު( ޭގެނައުމުގެ ޭއިޞްާލޙު )ހަތެއް(7ޭޭވަނަ
ޭހަމަޖެހުނެވެ.ޭސުޕްރީ ޭކަމުގައި ޭފަނޑިޔާރުން ޭހިމެނިވަޑައިގެމް ޭބެންޗުގައި ޭއޮނަކޯޓުގެ ޭފަނޑިޔާރު ޭއަލްއުސްތާޛުޭންނެވި ރަބަލް

ސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުކަމުންޭهللاޭޢަބްދު އްޖ ގެޭޖުމްހޫރިއްޔާގެޭއަދިޭދިވެހިރާޭވަކިކުރެވުނެވެ.ޭގައ2019ޭިއޮގަސްޓ28ޭޭުދީދޭީ،
ޭ ޭ)ހ(148ޭޤާނޫނުއަސާސީގެ ޭމާއްދާގެ ޭމަ ވަނަ ޭފަނޑިޔާރުކަމުގެ ޭކޯޓުގެ ޭސުޕްރީމް ޭދިވެހިާރއްޖ ގެ ޭދަށުން ޭގެ 2019ޭޤާމަށް
ޭ ޭޢ04ޭާސެޕްޓެންބަރު ޭއަލްއުސްތާޛާ ޭއޮނަރަބަލް ޭއާއި ޭޒާހިރު ޭޑރ.ޭއަޒްމިރާލްދާ ޭއޮނަރަބަލް ޭދުވަހު ޭބުދަ ޭޝުޖޫންޭވީ އިޝާ

ޭމުޙައްމަދުޭޢައްޔަންކުރެވުނެވެ.ޭ

ސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭޭވަނަޭމާއްދާގެޭ)ހ(ގެޭދަުށންޭދިވެހިރާއްޖ ގ148ޭެޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭޖުމްހޫރިއްޔާގެޭޤާނޫނުއަސާސީގެ
ޭޭޢައްޔަންކުރެވުނެވެ.ޭވީޭހޯމަޭދުވަހުޭއޮނަރަބަލްޭއަލްއުސްތާޛުޭމަޙާޒުޭޢަލީޭޒާހިރ04ޭުނޮވެންބަރ2019ޭޭުޭފަނޑިޔާރުގެޭމަޤާމަށް

ޭޢަބްދު ޭއަޙްމަދު ޭޑރ. ޭއޮނަރަބަލް ޭފަނޑިޔާރު ޭއޮނަهللاޭއުއްތަމަ ޭފަނޑިޔާރު ޭއާދަމްޭދީދީއާއި ޭއަލްއުސްތާޛު ރަބަލް
އަދިޭފަނޑިޔާރ2019ޭޭުނޮވެންބަރ18ޭޭުޭ،هللاމުޙައްމަދުޭޢަބްދު ގައިޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުކަމުގެޭމަޤާމުންޭވަކިކުރެވުނެވެޭ.

ޭގައިޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުކަމުގެޭމަޤާމުނ2019ޭޭްޑިސެންބަރ04ޭޭުޭ،އޮނަރަބަލްޭއަލްއުސްތާޛުޭަޢބްދުްލޣަނީޭމުޙައްމަދު
ގައިވަީނ2019ޭޭޮނވެންބަރ20ޭޭުޢަރީފްޭهللاޭވަނީޭވަކިކުރެވިފައެވެ.ޭމީގެއިތުރުން،ޭފަނޑިޔާރުޭއޮންރަބަލްޭއަލްުއސްތާޛުޭޢަބްދު

ޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުކަމުންޭރިޓަޔަރކުރައްވާފައިވެއެވެ.ޭ
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އާދިއްތަޭޭވ08ޭީބަުރޭޑިސެނ2019ޭްވަނަޭމާއްދާގެޭދަށުނ147ޭޭްދިވެހިރާއްޖ ގެޭޖުމްހޫރިއްޔާގެޭޤާނޫނުއަސާސީގެޭ
ދުނާންޭޢައްޔަންކުރެވުނެވެ.ޭޢަޭދުވަހުޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭއުއްތަމަޭފަނޑިޔާރުގެޭމަޤާމަށްޭއޮނަރަބަލްޭއަލްއުސްތާޛުޭއަޙްމަދުޭމުޢުތަޞިމްޭ

މްޭރާއްޖ ގެޭސުޕްރީވަނަޭމާއްދާގެޭ)ހ(ގެޭދަށުްނޭދިވެހ148ޭިހަމަޭމިޭދުވަހުޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭޖުމްހޫރިއްޔާގެޭޤާނޫނުއަސާސީގެޭ
ވީޭދުވަހ2019ޭޭުއިޭޖުލ23ޭަޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުކަމުގެޭމަޤާމަށްޭއޮނަރަބަލްޭއަލްއުސްތާޛުޭޙުސްނުއްސުޢޫދުޭޢައްޔަންކުރެވުނެވެ.

3ޭނޫނު(ޭއަށްޭޤާ)ދިވެހިރާއްޖ ގެޭކޯޓުތަކުގ2010/22ޭޭެ)ޤާނޫނުޭނަންަބރ2019/06ޭޭުޤާނޫނުޭނަންބަރުޭޭކުރެވިފައިވާޭގެޒެޓް
ޭގެނައުމުގެޭ ޭއިޞްލާޙު ޭވަނަ ޭޢަދަދު ޭފަނޑިޔާރުންގެ ޭކޯޓުގެ ޭދަުށންޭސުޕްރީމް ޭކަމުގައިޭޑިޔާ)ހަެތއް(ޭފަނ7ޭޤާޫނނު(ޭގެ ޭރުން

)ފަހެއް(5ޭޭޭއްބެވީތިފަނޑިޔާރުންގެޭބެންޗްގައިޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭޭދިވެހިރާއްޖ ގެވަނަޭއަހަރުޭފެށުނުއިރ2020ޭޭުޭވީނަމަވެސް،
ޭއޮނަރަބަލްޭއަލްއުސްތާޛުޭއުއްތަމަޭަފނޑިޔާރުމިގޮތުންޭއަހަރުޭފެށުނުއިރުޭފަނޑިޔާރުންގެޭބެންްޗގައިޭތިއްބެވޭީ،ޭޑިޔާރުންނެވެ.ފަނ

އަޒްމިރާލްދާޭޒާހިރުޭ،އަޙްމަދުޭމުޢުތަޞިމްޭޢަދުނާން އަލްއުސްތާޛާޭޢާއިާޝޭޭފަނޑިޔާރުޭއޮނަރަބަލްޭ،ފަނޑިޔާރުޭއޮނަރަބަލްޭޑރޭ.
ޭމުޙައްމަދު ޭއޮނަރަޭ،ޝުޖޫން ޭއަލްއުސްތާުޛޭބަލްޭއަލްއުސްތާޛުޭމަޙާޒުޭޢަލީޭޒާހިރުޭއަދިޭފަނޑިޔާރުޭއޮނަރަބަލްފަނޑިޔާރު

ޭޙުސްނުއްސުޢޫދުޭއެވެ.ޭ

ވ08ޭޭީރުޭސެޕްޓެމްބ2020ޭަވަނަޭމާއްދާގެޭ)ހ(ގެޭދަށުނ148ޭޭްދިވެހިރާއްޖ ގެޭޖުމްހޫރިއްޔާގެޭޤާނޫނުއަސާސީގެޭ
ލީޭރަޝީދުޭޙުސައިންޭޢަމުގެޭމަޤާމަށްޭއޮނަރަބަލްޭއަލްއުސްާތޛުޭއަންގާރަޭދުވަހުޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުކަޭ
މުޙައްމަދުޭއިބްރާހީމްޭޢައްޔަންކުރެވުނެވެޭ. ންގެޭޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުސުޕްރީމްވަނަޭއަހަރުޭނިމުނުއިރ2020ޭޭުއާއިޭއޮނަރަބަލްޭޑރޭ.

މަދުޭމުޢުތަޞިމްޭޢަދުނާންޭއޮނަރަބަލްޭއަލްއުސްތާޛުޭއަޙްޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭއުއްތަމަޭފަނޑިޔާރުޭޭ،ނީވަންނަބެންޗްގައިޭހިމެނިވަޑައިގަ
ޝުޖޫންޭމުޙައްމަދުޭޭއާއި،ޭފަނޑިޔާރުޭއޮނަރަބަލްޭޑރ.ޭއަޒްމިރާލްދާޭޒާހިރުޭއާއިޭފަނޑިޔާރުޭއޮނަރަބަލްޭއަލްއުސްތާޛާޭއައިޝާ

ޙުސްނުއްޭސުޢޫދުޭޭއުސްތާޛުއާއިޭފަނޑިޔާރުޭއޮނަރަބަލްޭއަލްއުސްތާޛުޭމަޙާޒުޭޢަލީޭޒާހިރުޭއާއި،ޭފަނޑިޔާރުޭއޮނަރަބަލްޭއަލް
ޭއޮނަރަބަލްޭޑރ.ޭމުޙައް ޭފަނޑިޔާރު ޭއާއި ޭޙުސައިން ޭޢަލީޭރަޝީދު ޭއަލްއުސްތާޛު ޭއޮނަރަބަލް ޭފަނޑިޔާރު މަދުޭއިބްރާހީމްޭއާއި

ޭއެވެ.

ޭޭ
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ޭވިޝަންޭއާއިޭމިޝަންސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭ
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ޭ
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ޭ
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 2020ޕޯޓުޭއަހަރީޭރި 9 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

ޭމެނ ޖްމަންޓްޭރ ވިފައިވާގޮތްޭ

ޭޖެޭ ޭސެކްރެޓަރީ ޭހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ޭއިންތިޒާމްތައް ޭއެންމެހައި ޭއިދާރީ ޭކޯޓުގެ ޭސުޕްރީމް ޭމަޤާމަށްޭދިވެހިރާއްޖ ގެ ނެރަލް
ޭ ޭއިދާރީ ޭހަމަޖައްސާފައިވުމާއެކު، ޭމަސްމުވައްޒަފަކު ޭމުވައްޒަފުގެ ޭއޫއިސް ޭޖުޑިޝަލް ޭއޮފް ޭޑިޕާޓްމަންޓް ޑްމިނިސްޓްރ ޝަނުންޭއެލިއްޔަތު

ޭއާއެވެ ޭޖެނެރަލް ޭސެކްރެޓަރީ ޭކުރައްވާފައިވަނީ ޭޙަވާލު .ޭ ޭކޯޓުގެ ޭސުޕްރީމް ޭޤާނޫނާއި ޭކޯޓުތަކުގެ ޭބަޔާންކުރާޭވާއިޭގަދިވެހިރާއްޖ ގެ ދުގައި
ޭޙައިޘިއްޔަތުންޭންޭލީގަލްޭއެންޑްޭކޯޓުޭސަރވިސަސްޭޑިވިޜަނުގެޭއިސްޭމުވައްޒަލިއްޔަތުޭއަދާކުރުމުގެޭއިތުރުއޫރގެޭމަސްރާރަޖިސްޓް ފުގެ

ޭ.ޭރޭއެވެރާއަދާކުރަންޖެހ ޭއެންމެހައިޭޒިންމާތައްޭއަދާކުރާނީޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭރަޖިސްޓް

ޭއިދާރީޭގުޅިގެންޭޭޞްލާޙާވަނަޭއ2ޭިއަށްޭގެނެވުނުޭ(ޭޖުޑީޝަލްޭސަރވިސްޭކޮމިޝަނުގެޭޤާނޫނު)10/2008 ޤާނޫނުޭނަންބަރުޭ
ޭމަސް ޭމުވައްޒަފުގެ ޭއެޑްމިނިއޫލިއިސް ޭޖުޑިޝަލް ޭއޮފް ޭޑިޕާޓްމަންޓް ޭކުރަންޖެހ ނީ ޭރިޕޯޓް ޭފަރާތް ޭއަދާކުރާ ސްޓްރ ޝަނަށެވެ.ޭއްޔަތު

ޭލިއްޔަތުޭއަދާކުރާޭފަރާތްޭރިޕޯޓްޭކުރަންޖެހ ނީޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭއުއްތަމަޭފަނޑިޔާރަށެވެ.އޫރޭގެޭމަސްރާރަޖިސްޓް

ޭޓީމްގައިޭހިމެނިވަޑައިގަންނަވާޭބ ފުޅުންޭޭމަންޓްޭސީނިއަރޭމެނ ޖްޭ

 ސެކްރެޓަރީޭޖެނެރަލްޭޑރ.ޭޙުސައިންޭފާއިޒްޭ .1
 ޭރައުފާޭޙައިދަރުޭއަލްއުސްތާޛާޭރަޖިސްޓްރާރޭ .2
 ފައިޞަލްޭއާދަމްއަލްއުސްތާޛުޭއެސިސްޓެންޓްޭރަޖިސްޓްރާރޭ .3
 ފާޠިމަތުޭޔުމްނާޭޭއަލްއުސްތާޛާޭޓްޭލީގަލްޭކައުންސެލްއެސޯސިއ  .4
  ޙްމަދުޭޝާއިންޭޙަލީމްއަލްފާޟިލްޭއަޑިރެކްޓަރޭ .5
 އާސިޔަތުޭއިބްރާހީމްޭޭއަލްފާޟިލާޭއެސިސްޓެންޓްޭޑިރެކްޓަރ .6
 ޝަފީޤްޭهللاޭޢަބްދުޭއަލްއުސްތާޛުޭއެސިސްޓެންޓްޭޑިރެކްޓަރ .7
 މަޢުރޫފްޭއަޙްމަދުޭއަލްފާޟިލްޭއެސިސްޓެންޓްޭޑިރެކްޓަރޭ .8
 ޢާޡިމްޭهللاޭސީނިއަރޭކޮމްޕިއުޓަރޭޓެކްނީޝަންޭއަލްފާޟިލްޭޢަބްދު .9

 

ޭކާއިޭކޮމިޓީތަކުގައިޭހިމެނިވަޑައިގަންވާޭބ ފުޅުންޭތަޭކޮމިޓީޭ

މެޭއެދެވ ޭގޮތެއްގައިޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭއެކިއެކިޭޑިވިޜަންތަކާއިޭސެކްޝަންތަކާއިޭޔުނިޓްތަކުގެޭމަސައްކަތްޭއެން
ޭ ޭއެއްގޮގަވާއިޤާނޫނާއި ޭއުޞޫލުތަކާ ޭކަނޑައަޅާ ޭކޯޓުން ޭއަދި ޭގޮޭދާއި ޭގެންދިއުމަށްޓަކައިޭމަތީންތުގެތްވާ ޭޑިވިޜަންތަކާއިޭޭކުރިއަށް އެ

ޭކޮމިޓީ ޭކަނޑައަޅާފައިވާ ޭއެކަމަށް ޭކުރާނީ ޭމަސައްކަތްތައް ޭބޮޑެތި ޭކަނޑައަޅާ ޭކުރަން ޭޔުނިޓްތަކުން ޭމަޝްވަރާކުރެވިޭސެކްޝަންތަކާއި އާ
ޭނީއެވެ.ވަޭމާތުޭތިރީގައިޭމިޭގެޭމަޢުލޫކޮމިޓީއިންޭނިންމާޭގޮތެއްގެޭމަތިންނެވެ.ޭމިގޮތުންޭއެކުލަވާލެވިފައިވާޭކޮމިޓީޭތަކު

ކޮމިޓީޭ .1  އިންސާނީޭވަސީލަތްތަކާޭބެހޭ 

 ސެކްރެޓަރީޭޖެނެރަލްޭޑރ.ޭޙުސައިންޭފާއިޒްޭ .1
 ފާޠިމަތުޭޔުމްނާޭޭއަލްއުސްތާޛާޭޓްޭލީގަލްޭކައުންސެލްއ އެސޯސި .2
  އަލްފާޟިލްޭއަޙްމަދުޭޝާއިންޭޙަލީމްޑިރެކްޓަރޭ .3
 އިބްރާހީމްޭސިސްޓެންޓްޭޑިރެކްޓަރޭއަލްފާޟިލާޭއާސިޔަތުޭއެ .4



 2020ޕޯޓުޭއަހަރީޭރި 10 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

 ޝަފީޤްޭهللاޭޢަބްދުއަލްއުސްތާޛުޭއެސިސްޓެންޓްޭޑިރެކްޓަރޭ .5
  އަލްފާޟިލްޭއަޙްމަދުޭމަޢުރޫފްއެސިސްޓެންޓްޭޑިރެކްޓަރޭ .6

 

 ބިޑްޭކޮމިޓީޭ .2

 އެސިސްޓެންޓްޭރަޖިސްޓްރާރޭއަލްއުސްތާޛުޭފައިޞަލްޭއާދަމް .1
 ޔުމްނާޭފާޠިމަތުޭއަލްއުސްތާޛާޭޓްޭލީގަލްޭކައުންސެލްޭއެސޯސިއ  .2
  ޝަފީޤްޭهللاޭއެސިސްޓެންޓްޭޑިރެކްޓަރޭއަލްއުސްތާޛުޭޢަބްދު .3
 އަލްފާޟިލާޭއާސިޔަތުޭއިބްރާހީމްޭއެސިސްޓެންޓްޭޑިރެކްޓަރޭ .4
 އަލްފާޟިލްޭއަޙްމަދުޭމަޢުރޫފްޭޭއެސިސްޓެންޓްޭޑިރެކްޓަރ .5

 

ކޮމިޓީޭޭއާޭފައިސާޭ .3  ބެހޭ 

 ޙައިދަރުޭފާޭޢުޭއަލްއުސްތާޛާޭރައަލްއުސްތާޛާޭޭޖިސްޓްރާރރަ .1
  ޢާޡިމްهللاޭޢަބްދުއަލްފާޟިލްޭކޮމްޕިއުޓަރޭޓެކްނީޝަންޭޭސީނިއަރ .2
  ޭއަޙްމަދުޭއަންވަރުއަލްފާޟިލްޭއެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވްޭއޮފިސަރޭ .3
  ޭއާމިނަތުޭއިތުމީނާއަލްފާޟިލާޭއެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވްޭއޮފިސަރޭ .4
 ޭއައިރިޝްޭނަސީމްޭއަލްފާޟިލްޭއެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވްޭއޮފިސަރ .5

 

 ޓީޭއިވެލުއ ޝަންޭކޮމިޭ .4

 އަލްފާޟިލްޭއަލްފާޟިލްޭއަޙްމަދުޭޝާއިންޭޙަލީމްޑިރެކްޓަރޭ .1
  ބަޖެޓްޭއޮފިސަރޭއަލްފާޟިލާޭނަޝާޭއަޙްމަދުޭނަޞީރު .2
 ނީޝަންޭއަލްފާޟިލްޭއަޙްމަދުޭޙަލީލްޭކޮމްޕިއުޓަރޭޓެކް .3
 ރޭއަލްފާޟިލްޭޙާލިދުޭހަސަންޭއެޑްމިނިސްޓްރ ޓިވްޭއޮފިސަ .4
 މުޙައްމަދުޭނާފިޢުޭއަލްފާޟިލްޭޭމެރިންޭމެކ ނިކް .5

 

 ޓީޭކޮމިޭޭފުރައްސާރަޭކުރުމާއިޭގޯނާކުރުންޭހުއްޓުވުމުގެޭޖިންސީޭ .5

 ންޓްޭރަޖިސްޓްރާރޭއަލްއުސްތާޛުޭފައިޞަލްޭއާދަމްޓެއެސިސް .1
 ޓްޭލީގަލްޭކައުންސެލްޭއަލްއުސްތާޛާޭފާޠިމަތުޭޔުމްނާޭއ އެސޯސި .2
 އެސިސްޓެންޓްޭޑިރެކްޓަރޭއަލްފާޟިލްޭއަޙްމަދުޭމަޢުރޫފްޭ .3

 



 2020ޕޯޓުޭއަހަރީޭރި 11 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

 ވިސްލްބްލޯވަރޭޕްރޮޓެކްޝަންޭކޮމިޓީޭ .6
 ލީގަލްޭއޮފިސަރޭއަލްއުސްތާޛާޭއާމިނަތުޭއާޞިފާޭ .1
 ޢާޡިމްޭهللاޭސީނިއަރޭކޮމްޕިއުޓަރޭޓެކްނީޝަންޭއަލްފާޟިލްޭޢަބްދު .2
  ބަޖެޓްޭއޮފިސަރޭއަލްފާޟިލާޭނަޝާޭއަޙްމަދުޭނަޞީރު .3

 

  



 2020ޕޯޓުޭއަހަރީޭރި 12 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

ޭއޮނިގަނޑުޭޭއިދާރީޭޭކޯޓުގެޭޭސުޕްރީމްޭ

ވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭދިޭރުގެޭއެންމެޭއިސްފަރާތަކީޭދިވެހިޭދައުލަތުގެޭތިންޭބާރުގެޭތެރެއިންޭޢަދުލުޭއިންޞާފުޭޤާއިމުކުރުމުގެޭބާ
އިޭބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،ޭވަނަޭމާއްދާގެޭ)ށ(ޭގައިޭސާފުބަހުންޭކަނޑައަޅ141ޭަކޯޓުޭކަމަށްޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭޖުމްހޫރިއްޔާގެޭޤާނޫނުއަސާސީގެޭ

އެއްގޮތްވާޭގޮތުގެމަތީންކަންޭޭލީހުންޭކަނޑައަޅާޭއުޞޫލުތަކާދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭކޯޓުޭހިނގަމުންދާނީޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުންގެޭމަޖި
ދިވެހިރާއްޖ ގެޭޢަދުލުޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭޖުމްހޫރިއްޔާގެޭޤާނޫނުއަސާސީއާއިޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭކޯޓުތަކުގެޭޤާނޫނުންޭރަނގަޅަށްޭއެނގެންޭއޮތުޭ މާއެކޭު،

އްޔަތުތައްޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭކޯޓުންޭއަދާކުރަންޖެހ ޭމަސްއޫލިއިންޞާފުޭޤާއިމުކުރުމުގެޭބާރުގެޭއެންމެޭއިސްފަރާތުގެޭޙައިޘިއްޔަތުންޭ
ރިވެދ ފަދަޭއިދާރީޭއޮނިގަނޑެއްޭޖުމްހޫރިއްޔާގެޭޤާނޫނުއަސާސީއާޭއެއްގޮތްވާޭގޮތުގެމަތިންޭއެންމެޭއެކަށީގެންވާޭގޮތެއްގައިޭއަދާކުރުމަށްޭއެހީތެ

ޭފަރާތުޭ ޭބާރުގެ ޭޤާއިމުކުރުމުގެ ޭއިންޞާފު ޭޢަދުލު ޭހަލުވިކަމާއެކުއެކަށައަޅައި ޭޚިދުމަތްތައް ޭފޯރުކޮށްދ ންޖެހ  ޭނިޒާމެއްޭޭން ފޯރުކޮށްދެވ ނެ
ޭބަދަލުގެނެސް ޭއޮނިގަނޑަށް ޭއިދާރީ ޭކޯޓުގެ ޭކަމެއްކަމަށްވާތީ،ޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމް ޭމުހިއްމު ދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭ،ޭޤާއިމުކުރުމަކީ

ކަތްޭކުރިއަށްޭގެންދިއުމަށްޭތަކާޭއެއްގޮތްވާޭގޮތުގެމަތިންޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭމަސައްކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުންގެޭމަޖިލީހުންޭކަނޑައަޅާފައިވާޭއުޞޫލު
ޭ.ފަނޑިޔާރުންގެޭމަޖިލީހުގެޭއިއްތިފާޤުންޭވަނީޭނިންމަވާފައެވެ

ޭ ޭމަތީން 2011ޭޭމިގޮތުގެ ޭމަހުގެ ޭމާރިޗު ޭއަހަރުގެ ޭސުޕ16ޭްވަނަ ޭދިވެހިރާއްޖ ގެ ޭނެރެފައިވާ ޭދުވަހު ޭބުދަ ޭކޯޓުގެޭވީ ރީމް
ޭފެށުނެޭ ޭހިންގަން ޭކޯޓު ޭސުޕްރީމް ޭދަށުން ޭއޮނިގަނޑެއްގެ ޭއައު ޭބަދަލުކޮށް، ޭހިންގުން ޭކޯޓުގެ ޭސުޕްރީމް ޭއޮނިގަނޑުޭޭ.ވެޤަރާރަކުން، މި

ޭއޮނިގަނޑުތަކަށާއި ޭކޯޓުތަކުގެ ޭސުޕްރީމް ޭޤައުމުތަކުގެ ޭކުރިއަރާފައިވާ ޭދުނިޔ ގެ ޭކޯޓުޭ، އެކުލަވާލުމުގައި ޭމައިގަނޑުޭސުޕްރީމް ގެ
ޭރިޔާޢަތްކޮށްފައިވާނެއެވެމަސްއޫލިއްޔަތުތަ ޭގޮތެއްގައިޭކަށް ޭމައިގަނޑު ޭއޮނިގަނޑުގައި ޭއެކުލަވާލެވުނު ޭމިގޮތުން .ޭ ބަޔަކަށެވެ.2ޭޭޭއެކުލެވުނީ

ޭބަލަހަ ޭބައިން ޭއިދާރީ ޭކޯޓުގެ ޭގޮތެއްގައި ޭމައިގަނޑު ޭމިގޮތުން ޭބައެވެ. ޭއިދާރީ ޭބަޔާއި ޭޤާނޫނީ ޭޝަރުޢީ ޭކޯޓުގެ ޭކޯޕަރ ޓްޭއެއީ ޭބައި އްޓާ
ޭޑިވިޜަނާއި،ޭޕްރޮޓޮކޯލްޭޑިވިޜަނުގެޭމައްޗަށްޭބެހުނެވެ.ޭސަސްޭރވިސަންޓްޭމެނ ޖްމަ

ވަނަޭއިސްލާހަށްޭރިޢާޔަތްކޮށ2ޭޭްއަށްޭގެނެވުނުޭ(ޭޖުޑީޝަލްޭސަރވިސްޭކޮމިޝަނުގެޭޤާނޫނު)10/2008 ޤާނޫނުޭނަންބަރުޭ
ޭއޮނިގަނޑު ޭއިދާރީ ޭސުޕްރީމްކޯޓުގެ ޭތެރ ގައިޭޑިސެމްބަރ2019ޭުޭދިވެހިރާއްޖ ގެ ޭއެކުލަވާލެވުނެވެ.ޭޭޢާކޮށްމުރާޖަޭމަހުގެ މިގޮތުންޭއަލުން

ސްޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްކޯޓުގެޭއިދާރީޭއޮނިގަނޑުޭމައިގަނޑުޭތިންޭބަޔަކަށްޭބަހާލެވިފައިވެއެވެ.ޭއެއީ،ޭކޯޕަރ ޓްޭމެނ ޖްމަންޓްޭސާރވިސަ
މިޭ، ޑިވިޜަން މީޑިއާޭއެންޑްޭޕަބްލިކ ޝަންޭސަރވިސަސްޭބަޝަރުޢީޭޑިވިޜަންޭއަދިޭލީގަލްޭއެންޑްޭކޯޓުޭސަރވިސަސްޭޑިވިޜަނެވެޭ. ދަލާއެކޭު،

ޭޑިވިޜަންގެޭމަސައްކަތާއިޭޕްރޮޓޮކޯލްޭޑިވިޜަންގެޭމަސައްކަތްތައްޭކޯޕަރ ޓްޭމެނ ޖްމަންޓްޭސަރވިސަސްޭޑިވިޜަންގެޭދަށުންޭސެކްޝަންޭތަކަށްޭ
ގައިޭވަނ2020ޭޭީޖަނަވަރ06ޭޭީސްޓްރ ޝަނުންޭއަލުންޭމުރާޖާޭކުރެވުނުޭއޮނިގަނޑުޭޑިޕާޓްމަންޓްޭއޮފްޭޖުޑީޝަލްޭއެޑްމިނިބަހާލެވުނެވެ.ޭ

 ޭފާސްކޮށްދެއްވާފައެވެ.
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 2020ޕޯޓުޭއަހަރީޭރި 14 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

ޭކޯޕަރ ޓްޭމެނ ޖްމަންޓްޭސަރވިސަސްޭޑިވިޜަންޭ

އިޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭމަސައްކަތަކީޭކަމާބެހ ގޮތުންޭކަނޑައަޅާފައިވާޭއުޞޫލުތަކާކޯޕަރ ޓްޭމެނ ޖްމަންޓްޭސަރވިސަސްޭޑިވިޜަންގެޭ
ކަންޭޭ،ފަނޑިޔާރުންގެޭމަޖިލީހުންޭކަނޑައަޅާޭގޮތެއްގެމަތިން ސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭޭ،ތައްތަކާއިދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭމުވައްޒަފުންނާބެހޭ 

ކަންތައްތަކާއި ގުޅުންޭޭސުޕްރީމްޭ،މަސައްކަތްތައްޭރ ވުމާބެހޭ  ސުޕްރީމްޭކޯޓުންޭދޭ ޭ،ތަކާއިކޯޓުގެޭމަސައްކަތްތައްޭހިންގުމުގައިޭއޮންނަންޖެހޭ 
ޭބެލެހެއްޓުމާއި ޭކަންތައްތައް ޭތައްޔާރުކުރުމާއިޭ،ޚިދުމަތްތަކާބެހ  ޭޚަބަރު ޭތައްޔާރުކުރަންޖެހ  ޭކޯޓުން ޭމުނާސަބާތަކުގައިޭޭ،ސުޕްރީމް އެކިއެކި

ޭ ޭދައްކަވާ ޭފަނޑިޔާރުން ޭފަނޑިޔާރާއި ޭފަނޑިޔާރުންޭ،ވާހަކަފުޅުތަކާއިއުއްތަމަ ޭފަނޑިޔާރާއި ޭއުއްތަމަ ޭރާއްޖެއިންޭޚިޠާބުތަކާއި ޭރާއްޖެއާއި
ޭ ޭއެކި ޭޝާއިޢުކުރާ ޭކޯޓުން ޭސުޕްރީމް ޭދިވެހިރާއްޖ ގެ ޭއަދި ޭތައްޔާރުކުރުމެވެ. ޭގަތުންތައް ޭބަސްތީ ޭދެއްވާ ޭކަމާބެހޭ ލިބ ރުގައި ޔުންތައް

ޭ.ރުމެވެފަރާތްތަކުގެޭއިރުޝާދާއެކުޭތައްޔާރުކޮށްޭޝާއިޢުކު

ޭހިއުމަންޭރިސޯސްޭމެނ ޖްމަންޓްޭ .1

ޭމަސައްކަތަކީ ޭމެނ ޖްމަންޓްގެ ޭރިސޯސް ޭބެޭ،ހިއުމަން ޭކަންތައްތައް ޭއެންމެހައި ޭމުވައްޒަފުންނާބެހ  ކޯޓުގެޭޭ،ލެހެއްޓުމާއިކޯޓުގެ
ތްވާޭގޮތުގެމަތީންޭމަޤާމުތަކަށްޭއެއްގޮޭމަޤާމުތަކަށްޭމީހުންޭހަމަޖެހިފައިވާޭއުޞޫލާޭޭ،މުވައްޒަފުންގެޭޕެންޝަންޭފަދަޭކަންތައްތައްޭބެލެހެއްޓުމާއި

ޭވެއްދުމާއި ޭޭ،މީހުން ޭފިޔަވަޅުތައް ޭއިޞްލާޙީ ޭއަޅަންޖެހ  ޭގަވާއިދާމުވައްޒަފުންނާމެދު މުވައްޒަފުންގެޭޭ،އެޅުމާއިޭއެއްގޮތަށްޭމުވައްޒަފުންގެ
ޭވަޒަންކުރުމާއި ޭފެންވަރު ޭބެލެހެއްޓުމާޭ،މަސައްކަތުގެ ޭތައްޔާރުކޮށް ޭޔައުމިއްޔާ ޭދުވަހު ޭކޯޓުގެ ޭކޮންމެ ޭއަދި ޭރިޕޯޓުޭއައި ޭއަހަރީ ހަރެއްގެ

ޭ.އެކުލަވާލުމެވެ

ޭކޯޓުގެޭމުވައްޒަފުންނަށްޭއަދިޭމީގެޭއިތުރުންޭކޯޓުގެޭމުވައްޒަފުންނަށްޭބ ނުންވާޭތަމްރީނުތައްޭދެނެގަނެޭއަދިޭއެފަދަޭތަމްރީނުތައް
ޭޤާބިލުޭ،ހޯދައިދީ ޭކުރެވ  ޭގޮތެއްގައި ޭއެދެވ  ޭއެންމެ ޭމަސައްކަތްތައް ޭޙަވާލުކުރެވ  ޭއެމީހުންނާ ޭހެދުމަށްޭޭމުވައްޒަފުންނަކީ ބައެއްކަމުގައި

 .މަސައްކަތްކުރުންވެސްޭހިއުމަންޭރިސޯސްޭމެނ ޖްމަންޓްގެޭމަސައްކަތްތަކުގެޭތެރ ގައިޭހިމެނެއެވެޭ

ޭބަޖެޓްޭ .2

ޭކުރާޭއެންމެހައިޭޚަރަދުތައްބަޖެޓްޭސެކްޝަނުގެޭމަސައްކަތަކީޭދިވެހިރާ އެއްގޮތްވާޭޭގަވާއިދާޭއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭބަޖެޓުން
ރަށްޭލަފާކުރާޭބަޖެޓްޭކޯޓުގެޭކޮންމެޭއަހަރެއްޭނިމުމުންޭއަންނަންޭއޮތްޭއަހަޭޭ،ކޯޓުގެޭއެކައުންޓްތައްޭބެލެހެއްޓުމާއިޭ،ގޮތުގެމަތީންޭކުރުމާއި

ފަރާތްތަކަށްޭހުށަހެޅުމެއިސްވެރިންގެޭލަފާގެޭމަތީންޭއެކުލަވާލައިޭކަމާބެ ޭވެ.ހޭ 

ޭޕްރޮކިއުމަންޓްޭއެންޑްޭމެއިންޓެނަންސްޭ .3

ޢިމާރާތްޭރަނގަޅުޭޭ،އިސެކްޝަންގެޭމަސައްކަތަކީޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭމުދަލާޭޕްރޮކިއުމަންޓްޭއެންޑްޭމެއިންޓެނަންސް
ޭބެލެހެއްޓުމާއި ޭމަރާމާތުކުރުމާއިޭ،ފެންވަރެއްގައި ޭތަންތަން ޭހޯދަންޖެހ ޭޭ،މަރާމާތުކުރަންޖެހ  ޭކޯޓަށް ޭކަންތައްތައްޭތަސުޕްރީމް ޭހޯދުމުގެ ކެތި

މީގެޭއިތުރުންޭކޯޓުގެޭމުވައްޒަފުންގެޭމަސައްކަތަށްޭބ ނުންވާޭޭ،ކުރުމާއި ޭސްޓ ޝަނަރީޒްއާއިޭއެހެނިހެންޭހައުސްކީޕިންގެޭކަންތައްތައްޭކުރުމެވޭެ.
 ޭ.ސެކްޝަނުގެޭމަސައްކަތެވެޭދިނުމަކީވެސްޭމިފަސ ހަތައްޭފޯރުކޮށް

 

ޭ



 2020ޕޯޓުޭއަހަރީޭރި 15 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

ޭޑިޔާރުންގެޭބިއުރޯޭފަނ .4

ކަންތައްތަ ކާއިޭއުއްތަމަޭފަނޑިޔާރާއިޭފަނޑިޔާރުންގެޭބިއުރޯޭއަކީޭއުއްތަމަޭފަނޑިޔާރާއިޭފަނޑިޔާރުންގެޭއެޕޮއިންޓްމަންޓްތަކާބެހޭ 

ޭ ޭފަނޑިޔާރާއި ޭއުއްތަމަ ޭކަންތައްތަކާއި ޭދަތުރުފުޅުތަކާބެހ  ޭބައްދަލުކުރެފަނޑިޔާރުންގެ ޭބާއްވަވާ ޭއުއްތަމަޭފަނޑިޔާރުން އްވުންތަކާއި

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

ންގެޭސެކިއުރިޓީޭއާބެހޭ ޕްރީމްޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުސުޭބެލެހެއްޓުމާއިސެކްރެޓ ރިއ ޓްޭޭއާންމުޭމަޖިލީހުގެޭފަނޑިޔާރުންގެޭކަންތައްތަކާއި

ޭޭއެންމެހައިޭކަންކަންޭކުރުމަށްޭއުފައްދާފައިވާޭސެކްޝަނެކެވެ.

ޭއިތުރުން، ޭއުއްޭމީގެ ޭމުނާސަބަތުތަކުގައި ޭއެކިއެކި ޭތައްޔާރުކުރުމާއި ޭޚަބަރު ޭތައްޔާރުކުރަންޖެހ  ޭފަނޑިޔާރާއިޭކޯޓުން ތަމަ

ޭވާހަކަފުޅުތަކާއި ޭދައްކަވާ ޭލިޭފަނޑިޔާރުން ޭއެކި ޭޝާޢިއުކުރާ ޭކޯޓުން ޭތައްޔާރުކޮށް ޭގަތުންތައް ޭބަސްދީ ޭކަމާބެހޭ ޔުންތައްދެއްވާ

ޭއިރުޝާދާ ޭކުރުމުގެފަރާތްތަކުގެ ޭރަނގަޅު ޭތަސައްވުރު ޭކޯޓުގެ ޭސުޕްރީމް ޭދިވެހިރާއްޖ ގެ ޭތައްޔާރުކުރުމާއި، ޭއެކިޭއެކު ޭތަފާތު ޭގޮތުން

ޭބ ނުންކޮށްގެން ޭޝަރުޢީޭޭ،ވަޞީލަތްތައް ޭރައްޔިތުންނާއި ޭދިވެހިޭޭޢާއްމު ޭއަދި ޭހޯލްޑަރުންނާއި" ޭ"ސްޓ ކް ޭދައުލަތުންޭދާއިރާގެ

ޭބ ރު ޭބައްލަވާ ޭޙާލަތު ޭނިޒާމުގެ ޭޝަރުޢީ ޭދިވެހިރާއްޖ ގެ ޭގުޅިގެން ޭމުޢާހަދާތަކާއި ޭއެކިއެކި ޭޖަމްޢިއްޔާޭބައިވެރިވެފައިވާ ޭއެކިއެކި ގެ

ޭޞަޭ،ޖަމާޢަތްތަކަށް ޭބެހ  ޭމަސައްކަތްތަކާއި ޭސުޕްރީމްޭއްޙަޭމަޢުލޫމާތުޭފޯރުކޮށްދިނުމަށްޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭއުއްތަކޯޓުގެ ޭފަނޑިޔާރު މަ

ޭ.ތަންފީޒުކުރާނީޭމިޭސެކްޝަނުންނެވެޭތައްކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުންގެޭމަޖިލީހުގެޭލަފާގެޭމަތިންޭއެކަށައަޅާޭސިޔާސަތު
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ކޯޓުގެޭޭ،ރުކޮށްދިނުމާއިފޯނުންވާޭއައި.ޓީގެޭޚިދުމަތްތައްޭމަސައްކަތަކީޭކޯޓަށާއިޭކޯޓުގެޭމުވައްޒަފުންނަށްޭބ ޭޭއައި.ޓީޭސެކްޝަންގެ

ޭބެލެހެއްޓުމާއި ޭކަންތައްތައް ޭނެޓްވޯކިންގެ ޭއަދި ޭމެއިންޓެއިންކޮށްޭ،ސަރވަރ ޭއަޕްޑ ޓްކޮށް ޭވެބްސައިޓު މީގެޭޭ.ބެލެހެއްޓުމެވެޭކޯޓުގެ

ޭދެޭ ޭކޯޓުން ޭބެލެހެއްޓުމާއެކު ޭކަންތައްތައް ޭނެޓްވޯރކްޭސެކިއުރިޓީގެ ޭކޯޓުގެ ޭއިތުރުން ޭޚިވ  ޭޒަމާނީ ޭދިނުމަށްޭފެދުމަތްތައް ންވަރެއްގައި

ޭކޯޓުގައި ޭކުރިއެރުންތަކާއެކު ޭއަންނަ ޭދާއިރާއިން ޭޓެކްނޮލޮދީގެ ޭއިންފޮމ ޝަން ޭޤާއިމުކޮށް ޭނިޒާމުތައް ޭވަސީލަތްތަކަށްޭބ ނުންވާ ޭހުރި

ބަދަލުތައްޭދެނައުމަކީޭމިޭސެކްޝަނުގެޭބަޭގެންނަންޖެހ ޭ ޭއްޔަތެވެ.ޭލިއޫމައިގަނޑުޭމަސްދަލުތައްޭދިރާސާކޮށްޭގެންނަންޖެހޭ 

ޭ  



 2020ޕޯޓުޭއަހަރީޭރި 16 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

ޭޝަރުޢީޭޑިވިޜަންޭ

ރުދަނާޭއުސޫލެއްގެޭހަޭޝަރުޢީޭޑިވިޜަނުގެޭމަޤްޞަދަކީޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭކޯޓަށްޭހުށަހެޅ ޭމައްސަލަތައްޭއަވަސްކަމާއެކުޭ
 ތެރެއިންޭކުރިއަށްޭގެންދިއުމަށްޭފަނޑިޔާރުންނަށްޭބ ނުންވާޭއެންމެހައިޭއެހީތެރިކަންޭފޯރުކޮށްޭދިނުމެވެ.ޭ

 B1ޭ  ޝަރުޢީޭސެކްޝަންޭ .1

ދުތަކާޭއުޞޫލުތަކާޭކަނޑައެޅިފައިވާޭޤަވާއިޭޭ،އަކީޭއުއްތަމަޭފަނޑިޔާރުޭބައްލަވާޭމައްސަލަތަކާޭގުޅިގެނB1ޭްޝަރުޢީޭސެކްޝަންޭ
ނުމާއި،ޭއުއްތަމަޭފަނޑިޔާރުޭއެއްގޮތްވާޭގޮތުގެޭމަތީން،ޭޝަރީޢަތްތައްޭހިންގުމަށްޭއުއްތަމަޭފަނޑިޔާރަށްޭބ ނުންވާޭއެހީތެރިކަންޭފޯރުކޮށްޭދި

މަށްޭކޯޓްޭސަރވިސަސްޭންޭހުށަހެޅ ޭޝަކުވާތަކާޭގުޅ ޭއިދާރީޭމަސައްކަތާއި،ޭއަދިޭމައްސަލަތައްޭތާވަލްކުރުބައްލަވާޭމައްސަލަތަކާޭގުޅިގެޭ
ލަތަކުގެޭޝަރީޢަތްތަކާޭހަމަޖައްސަވަންޖެހ ޭއިދާރީޭއިންތިޒާމުތަކާއިޭމިޭނޫނަސްޭއުއްތަމަޭފަނޑިޔާރުޭބައްލަވާޭމައްސަޭނާޭގުޅިގެންޑިވިޜަ

ޭޖެއްސުމުގެޭމަސައްކަތްކުރާޭސެކްޝަނެވެ.ގުޅ ޭއެހެނިހެންޭކަންތައްތައްޭހަމަ

އެންމެހައިޭކަންތައްތަކުގެޭއިންތިޒާމުތައްޭހަމަޖެއްސުމާިއޭޭފުޅުގެމީގެޭއިތުރުންޭއުއްތަމަޭފަނޑިޔާރުގެޭލަފާޭޭ މަތިންޭނިންމަވަންޖެހޭ 
ޭނެވެ.އުއްތަމަޭފަނޑިޔާރަށްޭބ ނުންވެލައްވާޭސެކްރެޓ ރިލްޭޚިދުމަތްތައްވެސްޭފޯރުކޮށްދ ނީޭމިޭސެކްޝަނުން

B2  ޭ-ޭB7ޭޝަރުޢީޭސެކްޝަންޭ .2

ޭމައްސަލަތަކާޭ ޭބައްލަވާ ޭފަނޑިޔާރަކު ޭސެކްޝަނެއްގެ ޭއެ ޭތެރެއިން ޭމައްސަލަތަކުގެ ޭހުށަހެޅ  ޭކޯޓަށް ޭސެކްޝަންތަކަކީ ޝަރުޢީ
ޝަރީޢަތްތައްޭހިންގުމަށްޭފަނޑިޔާރަށްޭގަޭކަނޑައެޅިފައިވާޭޭ،ގުޅިގެން ބ ނުންވާޭއެހީތެރިކަންޭވާއިދުތަކާޭއުޞޫލުތަކާޭއެއްގޮތްވާޭގޮތުގެޭމަތީނޭް،

ޭއަދިޭ ޭމަސައްކަތާއި، ޭއިދާރީ ޭގުޅ  ޭޝަކުވާތަކާ ޭހުށަހެޅ  ޭގުޅިގެން ޭމައްސަލަތަކާ ޭބަލަހައްޓަވާ ޭރިޔާސަތު ޭފަނޑިޔާރު ޭދިނުމާއި، ފޯރުކޮށް
އިދާރީޭއިންތިޒާމުތައްޭހަމަޖެއްޭނާޭގުޅިގެންމައްސަލަތައްޭތާވަލްކުރުމަށްޭކޯޓްޭސަރވިސަސްޭޑިވިޜަ ސުމުގެޭމަސައްކަތްކުރާޭހަމަޖައްސަވަންޖެހޭ 

ޭފަނޑިޔާރަށްޭބ ނުންވެލައްވާޭސެކްރެޓ ރިލްޭޚިދުމަތްތައްވެސްޭ ޭސެކްޝަންތަކެވެ.ޭމިނޫނަސްޭޝަރީޢަތްތަކާޭގުޅ ޭއެހެނިހެންޭކަންތައްތަކާއި
ޭފޯރުކޮށްދ ނީޭމިޭސެކްޝަނުންނެވެ.

ޭ  



 2020ޕޯޓުޭއަހަރީޭރި 17 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

ލް ގަ ވިޜަންޭސަރވިސަސްޭކޯޓުޭއެންޑްޭލީ ޭޑި

މައްސަލަތަކުގެޭޝަރީޢަތްޭހިންޭޭ،ޑިވިޜަންގެޭމަސައްކަތަކީލީގަލްޭއެންޑްޭކޯޓުޭސަރވިސަސްޭ ގުމާއިޭޝަރީޢަތްތައްޭކޯޓަށްޭހުށަހެޅޭ 
މައްސަލަތައްޭޭ،ރުކޮށްދިނުމާއިފަނޑިޔާރުންނަށްޭބ ނުންވާޭއެހީތެރިކަންޭފޯޭޭ،ބ އްވުމުގައިޭފަނޑިޔާރުންގެޭމަޖިލީހުންޭކަނޑައަޅާޭގޮތެއްގެމަތީން

އިޖުރާއީޭކަންތައްތައްޭހިންގައިޭބެލެހެއްޓުމައްސަލަތައްޭޭއްޔާއިބަލައިގަތުމުގަ މާއިޭއަދިޭކޯޓަށްޭބ ނުންވާޭޤާނޫނީޭހިންގުމުގައިޭޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 
ޭ،މެހައިޭކަންތައްތައްޭކުރުމާއިކޯޓުގެޭމަސައްކަތާޭގުޅިގެންޭހ ލުންތެރިކަންޭއިތުރުކުރުމަށްޭކުރަންޖެހ ޭއެންޭ،ލިޔެކިޔުންތައްޭތަރުޖަމާކުރުމާއި

ޭ.ދިރާސާތައްޭފަނޑިޔާރުންގެޭމަޖިލީހުގެޭލަފަޔާއިޭއިރުޝާދުގެޭމަތީންކުރުމެވެޭކޯޓުންޭކުރަންޖެހ 

 ރ ޝަންޭރަޖިސްޓްޭ .1

ސުޕްރީމްޭކޯޓަށްޭ ތުމާއިމިޭޔުނިޓުގެޭމައިގަޑުޭމަސައްކަތަކީޭސުޕްރީމްޭކޯޓަށްޭހުށަހެޅ ޭމައްސަލަތަކާއިޭލިޔެކިޔުންތައްޭބަލައިގަޭ
މުގެޭގޮތުންޭކުރަންޖެހ ޭއިދާރީޭވާއިދާއެއްގޮތަށްތޯޭކަށަވަރުކުރުގަޭހުށަހެޅ ޭމައްސަލަތަކާއިޭލިޔެކިޔުންތައްޭހުށަހެޅިފައިވަނީޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭ

ޭމަސައްކަތްތައްޭކުރުމާއިޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭމައްސަލަތަކުގެޭރަޖިސްޓްރީޭބެލެހެއްޓުމުގެޭމަސައްކަތްޭކުރުމެވެ.

 ޭރޫމްޭމެނ ޖްމަންޓްޭއެންޑްޭކ ސްޭރިޕޯޓިންގކޯޓްޭ .2

ޝަރީ ސެކްޝަންގެޭމައިގަޑުޭމަސައްކަތަކީޭކޯޓުގައިޭހިންގޭ  ޢަތްތަކާއިޭއިބްތިދާއީޭކޯޓުޭރޫމްޭމެނ ޖްމަންޓްޭއެންޑްޭކ ސްޭރިޕޯޓިނޭްގ
ނުންވާނ ޭހުރިހާޭއިންތިޒާމްޭބ އަޑުއެހުންތައްޭބ އްވުމަށްޭހަމަޖައްސަންޖެހ ޭއެންމެހައިޭއިންތިޒާމުތައްޭހަމަޖެއްސުމާއިޭމައްސަލަޭހިންގުމަށްޭ

ޭޝަރީޢަތްޭއްޭހަމަޖެހިފައިވ ތޯޭބެލުމާއިޭމައްސަލަތަކާއިޭގުޅިގެންޭހާޟިރުޭކުރަންޖެހ ޭމީހުންގެޭއެންމެހާޭކަންތައްތައްޭތަކެ ޭބެލެހެއްޓުމާއި
ޭ ޭއަދި ޭކުރިން ޭފެށުމުގެ ޭޝަރީޢަތް ޭވެއްދުމާއި ޭމަޖިލީހަށް ޭޝަރީޢަތުގެ ޭމީހުން ޭހާޟިރުކުރަންޖެހ  ޭމަޖިލިސްޭޝަހިންގުމަށްޓަކައި ރީޢަތުގެ

ޭދާޭއެއްގޮތަށްޭބެލެހެއްޓުމެވެ.ގަވާއިމުންދާޭވަގުތުޭޝަރީޢަތުގެޭމަޖިލީހުގެޭއެންމެހައިޭކަންތައްތައްޭހިނގަ

ޭ
 ލީގަލްޭރިސޯސްޭސެކްޝަންޭ .3

ޭގުޅިގެ ޭމައްސަލަތަކާ ޭހުށަހެޅިފައިވާ ޭކޯޓަށް ޭސުޕްރީމް ޭމަސައްކަތަކީ ޭމައިގަނޑު ޭސެކްޝަންގެ ޭރިސޯސް ޭހުށަހެޅޭ ލީގަލް ން
ޭކޯޓަ ޭފިޔަވައި، ޭކޯޓުގެޭށްޭހުށަހެޅ ޭޝަކުވާތަކާއިޭއެހެނިހެންޭކަންކަމާއިޭގުޅިގެންޭއަޅަންޖެހ ޭފިޔަވަޅުތަކަންތައްތައް ޭސުޕްރީމް ޭއެޅުމާއި އް

ކަންކަމަށްޭއެކުލަވާލެވޭ ފަރާތުންޭތައްޔާރުކުރާޭއެއްބަސްވުންތަކަށްޭޤާނޫނީޭލަފާޭދިނުމާއިޭބިލްތަކަށްޭކޮމެންޓުޭކުރުމާއިޭޝަރުޢީޭދާއިރާ އާޭގުޅޭ 
ޭޝަރީޢަތްޭނިމުނުޭގޮތުގެޭކޮމެޓީތަކުގައިޭކޯޓުޭތަމްސީލުކުރުންޭއަދިޭފަނޑިޔާރުންގެޭމަޖިލީހުގެޭލަފަޔާއިޭއިރުޝާދުގެޭމަތީންސްޓ ކްހޯލްޑަރޭ

 ރިޕޯޓުތައްޭލޯރިޕޯޓުގެޭގޮތުގައިޭތައްޔާރުކުރުމެވެ.

ޭ

ޭ

 

ޭ  



 2020ޕޯޓުޭއަހަރީޭރި 18 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

ޭޚާއްޞ2020ޭޭަ ޭބައެއް ޭމަޖިލީހުންޭކުރެއްވި ޭފަނޑިޔާރުންގެ ޭކޯޓުގެ ޭސުޕްރީމް ޭދިވެހިރާއްޖ ގެ ޭއަހަރު ވަނަ
 މަސައްކަތްޕުޅުތައްޭ

ޭޭއިންޞާފުވެރިޭޝަރުޢީޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭޢަދުލުޭއިންޞާފުޭޤާއިމުކުރުމުގެޭބާރުގެޭއެންމެޭއިސްޭފަރާތުގެޭޙައިޘިއްޔަތުން،ޭމިނިވަން
ބ ނުންޭނަހަމަޭގޮތުގައިޭހިފިޔަޭޭޭދައުލަތާއިޭވަކިޭވަކިޭފަރުދުންގެޭޙައްޤުތައްޭޙިމާޔަތްކޮށްދީ،ޭޢަދުލުޭއިންޞާފުގެދިވެހި، ދާއިރާއެއްޭބިނާކޮށް

ޭދާއިރާއިން ޭޝަރުޢީ ޭއެކަށައަޅައި، ޭސިޔާސަތުތައް ޭއެންމެހައި ޭއެކަށައަޅަންޖެހ  ޭކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ޭމުހިއްމުޭޭނުދިނުން ނިންމަންޖެހ 
ޭނިންމަ ޭއިންވަޭނިންމުންތައް ޭހަމަހަމަކަމާއި ޭމަޖިލީހުންނެވެ. ޭފަނޑިޔާރުންގެ ޭކޯޓުގެ ޭސުޕްރީމް ޭދިވެހިރާއްޖ ގެ ޭޢަދުލުޭނީ ޞާފުވެރިކަމާއެކު

ވަނަޭއަހަރުގ2020ޭޭެ،ޭވުމުގެޭގޮތުންރުޭއިންޞާފުޭލިބިދިނުންޭކަށަވަރުޭކުރުމުގެޭގޮތުންނާއިޭޝަރުޢީޭދާއިރާޭއިތުރަށްޭހަރުދަނާކޮށްޭކުރިއެ
ފަނޑިޔާރުންގެޭމަޖިލީހުގެޭޭވަނަޭއަހަރ2020ޭޭުޭންގެޭމަޖިލީހުގެޭގިނަޭބައްދަލުވުންތަކެއްޭބ އްވިފައިވެއެވެ.ޭމިގޮތުންތެރ ގައިވެސްޭފަނޑިޔާރުޭ

ކުރުމުގެޭންޞާފުޭޤާއިމުއިޢަދުލުޭއްޞަޭއެތައްޭބައްދަލުވުމެއްޭބ އްވިފައިވެއެވެ.ޭޚާއްދަލުވުންޭބ އްވިފައިވާއިރުޭމީގެޭއިތުރުންވެސްޭބ48ޭަ
އިޭޔަޤީންކަންޭއިތުރުކޮށްޭއްޔަތުންޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭޢަދުލުޭއިންޞާފުގެޭނިޒާމާމެދުޭރައްޔިތުންޭކުރާޭއިތުބާރާޙައިޘިފަރާތުގެޭޭއެންމެޭއިސް

ންތަކެއްޭމިޭވ ތުވެޭދިޔަޭދެމެހެއްޓުމުގެޭގޮތުންޭފަސ ހައިންޭއިންޞާފުޭލިބިދިނުމުގެޭފުރުޞަތުޭފަހިކުރުމަށްޓަކައި،ޭމުހިއްމުޭގިނަޭނިންމު
އެއްޭމުހިއްމުޭނިންމުންތައްޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުންގެޭމަޖިލީހުންޭނިންމާފައިވެއެވެ.ޭއެގޮތުންޭނިންމުނުޭބަޭޭއަހަރުވެސްޭ

 ތިރީގައިޭބަޔާންޭކުރެވިފައިޭއެވަނީއެވެ.ޭޭ

ޭޢާއް .1 ޭމުޖުތަމަޢުގެ ޭދައުލަތާއި ޭއަވަސްކޮށް ޭވާސިލްވުން ޭއިންޞާފަށް ޭޢަދުލު ޭތެރެއިން، ޭދާއިރާގެ ޭފަރުޝަރުޢީ ޭޙައްޤުތައްޭމު ދުންގެ
އިދާރީޭއަދިޭއިޖުރާއީޭއުޞޫލުތައްޭކަނޑައަޅައިޭޖަމާޢަތުގެޭޙައްޤު ގައި،ޭޝަރުޢީޭދާއިރާއިންޭޙިމާޔަތްކޮށްޭޝަރުޢީޭދާއިރާޭހިންގުމާބެހޭ 

ޭކުރުމަށްޓަކައި ޭހަރުދަނާ ޭނިޒާމު ޭއިންޞާފުގެ ޭޢަދުލު ޭރަނގަޅުކޮށް ޭފެންވަރު ޭޚިދުމަތްތަކުގެ ޭޢަޭފޯރުކޮށްދ ންޖެހ  ޭއިންޞާފުޭ، ދުލު
މިގޮތުންޭއެޅުނުޭ އިވެއެވެ.ވަނަޭއަހަރުޭއެކަށައެޅިފ2020ޭަމުހިއްމުޭއުޞޫލުތަކެއްޭޙައިޘިއްޔަތުންޭޭފަރާތުގެޭއިސްއެންމެޭޭލިބިދިނުމުގެ

 ގައިޭމިޭވަނީއެވެ.ރީޭފިޔަވަޅުތަކުގެޭމަޢުލޫމާތުޭތި
ޭއަދަދުޭޭބާވަތްޭ

ޭދުޭއިޭގަވާ
 (2020އޮކްޓޯބަރ10ޭޭ)2020ޭސުޕްީރމްޭކޯޓުގެޭަގވާިއދުޭ -1
 (2020މ 19ޭޭސުޕްީރމްޭކޯޓުގެޭޝަރީޢަތްަތއްޭުދރުންޭކުރިއަްށދާނެޭގޮުތގެޭަގާވއިދުޭ) -2
ަގވާިއުދޭއޯޑިއޯޭއަދިޭވީިޑއޯޭކޮންފަެރންސިްނގޭެމދުެވރިކޮށްޭކޯޓުތަކުގެޭައޑުއެުހންތަކާއިޭޝަރީޢަތްަތއްޭކުިރއަށް -3 ޭގެްނިދއުާމބެހޭ 

ޭޭޭ(2020އޮގަސްޓ06ޭޭު)

03ޭ

ޭއުޞޫލުޭ
ޭ(2020ފެބްރުވަރ14ޭޭީ)ޭލުޞިްއޙީޭކުއްލިޭނުަރއްކަލުގެޭޙާލަުތަގއިޭސުޕްީރމްޭކޯޓުގެޭމަަސއްކަތްަތއްޭކުރިއަްށދާެނގޮތުގެޭއުސޫ .1

01ޭ

ޭރކިއުލަރޭސަޭ
ޭެއޑްެރސ2020ޭްމާރިޗ11ޭޭު .1 ޭާއއިޭލިޔުންަތއް ޭފޮުނވާޭސިޓީ ޭކޯޓަށް ޭފެށިެގން،ޭިދވެހިާރއްޖ ގެޭސުޕްީރމް ޭކުރަްނވާެނޭއިން

ޭދިެވހިރާޭ ޭބަޔާންގޮތާއި ޭގޮތް ޭޮސިއކުރަންާވނެ ޭލިޔުންތަުކގައި ޭާއއި ޭފޮނުވާޭސިޓީ ޭކޯޓަށް ޭނެރެަފިއާވޭއްޖ ގެޭސުްޕރީމް ކުަރއްވާ

 (ޭސަރކިއުލަރ2020މާރިޗ11ޭޭު)SCޭ/2020/01ޭނަންަބރު

ޭކޯވިޑް .2 30ޭޭވަނަޭދުވަހުންޭފެށިެގނ12ޭޭްމާރިޗ2020ޭޭުޕެންޑަމިކްއާޭގުިޅގެނ19ޭޭް-ދުނިޔ ގައިޭހަލުވިަކމާއެކުޭފެތުެރމުންދާ
ޭނުަރއްަކލުެގޭ ޭކުއްލި ޭޞިްއޙަތުގެ ޭޢާންމު ޭދިވެިހރާްއޖ ގައި ޭހެލްތުން، ޭއޮފް ޭމިިނސްޓްރީ ޭމުްއދަތަށް  ދުވަުހގެ

ޭއިޢުލާންކޮށްަފއި ޭަފރާްތތަކުގެޭޭޙާލަތު ޭޯހއްަދވާ ޭޚިުދމަތް ޭކޯޓުތަކުގެ ޭުމަވއްޒަފުްނާނއި ޭފަނޑިާޔރުންާނއި ވީހިނދު،ޭކޯުޓތަކުގެ

ޭ

ޭ
ޭ

ޭ
ޭ

ޭ

ޭ



 2020ޕޯޓުޭއަހަރީޭރިޭ 19 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

ޭއަދަދުޭޭބާވަތްޭ

ޭ ޭޙާަލތުެގޭސަލާމަާތއި ޭނުރައްކަލުގެ ޭކުއްލި ޭޞިއްޙަުތގެ ޭޢާންުމ ޭއިޢުލާންުކރަްއވާަފއިވާ ޭަސރުކާރުން ރައްކާެތރިކަމަށްޓަކަިއ،
ޭނަންަބރު ޭނެރެަފއިވާ ޭއަްނގައި ޭފިަޔވަުޅތައް ޭއަޅަްނވީ ޭކޯޓުތަކުން ޭއެންެމހާ ޭިދވެހިާރއްޖ ގެ  ޭ SC/2020/02މުްއދަތުަގއި،

 ރ(ޭސަރކިއުލ2020ަމާރިޗ17ޭޭު)

ޭކޮން .3 ޭގަާވއިދަވީިޑއޯ ޭާޚއްޞަ ޭގެންިދއުާމގުޅ  ޭކުރިއަށް ޭަމޖިލިސްަތއް ޭަޝރީޢަތުގެ ޭެމުދވެރިކޮށް ޭޢަމަލުުކުރާމޭފަރެންސް ށް
 (ޭސަރކިއުލަރ2020އ ޕްރީލ08ޭޭް)SC/03/2020ޭގުޅ ގޮތުންޭެނރެފަިއވާޭނަްނބަރުޭ

ޭކޯ .4 ޭސުޕްީރމް ޭިދވެިހރާްއޖ ގެ ޭއެުޅމަށް ޭޙާލަތުަގއި ޭނުަރއްކަލުެގ ޭުކއްލި ޭިޞއްޙަުތގެ ޭަނންަބރުޢާންމު SCޭ/2020/02ޭޓުގެ
(2020ޭޭޖޫނ03ޭް)SCޭ/2020/04ސަރިކއުލަރޭއިންޭދީފަިއވާޭާޚއްޞަޭިއރުޝާުދތައްޭިއސްލާހުކޮށްޭނެރެަފިއވާޭަނންބަރުޭ

 ސަރިކއުލަރ
ޚާްއޞަޭއިރުާޝުދގެޭނަުމގައިޭޢަންމުކޮށްފަިއވާޭސުޕ .5 ޭރުޭޕްީރމްޭކޯޓުގެޭނަްނބަޢާންމުޭޞިްއޙަތުގެޭކުއްލިޭނުަރއްކަލުގެޭޙާލަތާުގޅޭ 

2020/04/SCޭޭ ޭއެންެމހަިއޭމަސައްކަްތތައް ޭކޯޓުތަކުގެ 05ޭޭސަރިކއުލަރޭބާޠިލުޮކށް،ޭިދވެހިާރއްޖ ގެ އިްނ2020ޭޭޖުލައި

 ރކިުއލަރ(ޭސ2020ަޖުލައ04ޭޭި)SCޭ/2020/05ފެށިގެންޭރަްސމީޭޮގތުންޭފެއްެޓވުމަށްޭަދންނަަވއިޭެނރެފަިއވާޭަނންަބރުޭ

ޭ

ޭ
05ޭ

ޭބަލާއިރު .2 ޭއުޞޫލަށް ޭޢާއްމު ޭސަރކިއުލަރޭތަކަކީ ޭޢާއްމުޭސިޓީތަކާއި ޭނެރިފައިވާ ޭކޯޓުން ،ޭޖުޑީޝަރީގައިޭމިހާތަނަށްޭސުޕްރީމް

ޭ ޭއިރުޝާދުތަކެއްކަން ޭދެވ  ޭކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ޭއުޞޫލަކުން ޭއެއް ޭޢާއްމުޭސަރކިއުޭޭއެކަންކުރެވެމުންދާގޮތް ލަރތަކާއި

ސަރކިއުލަރޭއަދިޭޢާއްމުޭސިޓީގެޭބަދަލުގައިޭ"ޕްރެކްޓިސްޭޑައިރެޭ މިނަމުގައިޭސިޓީތަކަށްޭބެލުމުންޭއެނގެންޭއޮންނާތޭީ، ކްޝަނޭް"

އެތެހިއެފަދަޭއިރުޝާދެއްޭނެރ ނަމަޭނެރުމަށާއި،ޭއަދިޭސުޕްރީމްޭކޯޓަށްޭމައްސަލަޭބަލައިގަތުމާއިޭޝަރީޢަތްތައްޭ ރ ގެޭންގުމާޭގުޅޭ 

ޭއެންގު ޭއަންގާ ޭޢާއްމުކުރުމަށްޓަކައި ޭއެކަން ޭއައިސްފިނަމަ، ޭބަދަލެއް ޭގޮތަށް ޭހަމަޖެހިފައިވާ ޭ"ޕްރެކްޓިސްޭއިޖުރާއަތް ންތައް

ގެޭފަނޑިޔާރުންގެޭވަނަޭދުވަހުޭބ އްވުނުޭސުޕްރީމްޭކޯޓ2020ޭޭުސެޕްޓެންބަރުޭޭ 01ސްޓ ޓްމަންޓް"ޭގެޭގޮތުގައިޭޢާއްމުޭކުރުމަށް

ޭބައްދަލުވު ޭމަޖިލީހުގެ ޭއެގޮތުން، ޭނިންމުނެވެ. 2020ޭޭމުގައި ޭވަނީ ޭއަހަރު ޭޑައިރެކްޝަނ01ޭްވަނަ ޭޕްރެކްޓިސް 01ޭޭއަދި

 ޕްރެކްޓިސްޭސްޓ ޓްމަންޓްޭނެރެފައެވެ.ޭ

ޭއަދަދުޭޭބާވަތްޭ

ޭޕްރެކްޓިސްޭސްޓ ޓްމަންޓްޭ

ޭކޯުޓގައި .1 ޭސުްޕރީމް ޭބަަލއިުނގެްނފިނަމަ، ޭަހއިކޯޓުން ޭމައްސަލަ ޭއިސްިތއުނާުފެގ ޭހުށަހަޅާ އެކަްނޭޭހައިކޯޓަށް

ރާއަަތށްޭބަދަުލގެަނއުާމޭއިސްިތއުނާފުުކރުމުންޭސުްޕރީމްޭކޯޓުންޭއެޭމަްއސަލަޭބަލައިޭހިްނުގމުަގއިޭޢަމަލުުކރަމުްނއައިޭއިޖުޭ

ޭރެކްޓިސްޭސްޓ ޓްމަންޓް.ޕSCPS-01/2020ޭްަފއިވާޭަނންަބރުޭގައިޭނެރ2020ޭެސެޕްޓެންަބރ08ޭޭުގުޅ ގޮތުންޭ

01ޭ

ޭފްރެކްޓިސްޭޑައިރެކްޝަންޭ

ޭގެްނިދއުމުޭ .1 ޭކުރިއަށް ޭޝަރީޢަތްތައް ޭއަޑުެއހުންތަާކއި ޭކޯޓުތަކުގެ ޭމެުދވެރިކޮށް ޭވީިޑއޯ ޭައދި ޭއިންތިާޒމްަތްއޭއޯޑިއޯ ގެ

ޭފަނޑިާޔރުން ޭހުއްދަ ޭމަަސއްކަތްކުުރމުގެ ޭގެިއން ޭޙާަލތްތަކުގައި ޭާޚއްޞަ ޭައދި ޭދެވިަފިއވާީތޭހަމަޖެހިަފިއވާތީާއއި، ަނށް
ރަްނވީގޮތްޭކަނަޑއަަޅިއޭމަްއސަލަިއގެޭފައިލްޭކޯޓުންޭބ ރަށްޭގެންދިުއމުަގއިޭޢަމަލުކުޭއެކަންކަުމގެޭމައްޗަށްޭރިޢާޔަތްކޮްށ،

08ޭޭ 2011ޭޭސެޕްޓެންބަރު ޭަނންަބރު ޭެނރެފަިއވާ ޭކޯޓުން ޭސުްޕރީމް ޭއުސ2011/08ޭޫގައި ޭސިޓީގަިއވާ ލަްށޭޢާއްމު
ޭކްޓިސްޭޑައިރެކްަޝން.ރެޕSCPD-01/2020ޭްގައިޭނެރެަފިއވާޭނަންަބރ2020ޭޭުއޮކްޓޫަބރ04ޭޭުބަދަުލގެންަނވައިޭ
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ޭ

ޭތަޙުވީލުޭމައްސަލައެއްޭއެއްޭކޯޓުންޭއަނެއްޭކޯޓަށ11ޭްސަރކިޔުލަރގެޭދަށުން،SCޭޭ/2012/03ސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭނަންބަރުޭ .3

 ކުރެވިފައިޭވެއެވެ.

ޭގޮތެްއޭޭހުއްދަޭދެެވންޭނެތްކަމަށްޭޭހުއްދަޭދެުވނުޭޭހުއްަދއަށްޭެއދިޭހުށަހެޅުނުޭޭހުއްަދއަށްޭެއދިޭހުށަެހޅިޭކޯޓު ޭދިނުާމމެދު ހުއްދަ
ޭނުނިމިޭ

ޭ- -02ޭ02ޭޭފެމިލީޭކޯޓުޭ

ޭ- 11ޭ09ޭ02ޭމެޖިސްޓްރ ޓްޭކޯޓުތައްޭ

13ޭ11ޭ02ޭ00ޭޭޖުމްލަޭ
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ޭމާއިޭޙާޞިލުކުރެވުނުޭނަތީޖާޭހިންގުޭޭޝަރީޢަތްޭއަހަރުޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގައިޭޭވަނ2020ޭަ

19ޭޭ-ކޯވިޑްޭޭ ޭއެކުވެސް ޭގޮންޖެހުންތަކާ ޭގިނަގުނަ ޭތަފާތު ޭދިމާވި ޭގުޅިގެން ޭހާލަތާ ޭއަހަރަކ2020ޭީގެ ޭކޯޓަށްޭޭވަނަ ސުޕްރީމް
މައްސަލަތައްޭހުށަހެޅުމަށްޭޭގެނެވުނުޭއަހަރެކެވެ.ޭމިގޮތުން،ތްތައްޭހިންގުމުގައިޭއީޖާދީޭހެޔޮޭބަދަލުތައްޭޢަށަހެޅުމާއިޭޝަރީމައްސަލަތައްޭހު

ޭއިންތިޒާމު ޭހުށަހެޅ ނެ ޭމައްސަލަތައް ޭއޮންލައިންކޮށް ޭބަދަލުކޮށް ޭފޯމުތަކަކަށް ޭފުރިހަމަކުރެވ  ޭފަސ ހަކަމާއެކު ޭފޯމުތަކަކީ ތައްޭބ ނުންކުރާ
ޭބޮޭ ޭހާމަކަން ޭހިންގާޭޝަރީޢަތްތަކަކީ ޭކޯޓުގައި ޭކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައިޭހަމަޖެހިގެންދިޔައެވެ.ޭއަދި ޭހިންގ ޭޝަރީޢަތްތަކެއްކަން ޭގޮތެއްގައި ޑު

ޭވަފެބްރ16ޭޭު ޭއާންމުޭޭވަނ2020ޭަރީ ޭވެބްސައިޓުގައި ޭކޯޓުގެ ޭރެކޯޑިންގ ޭއޯޑިއޯ ޭޝަރީއަތްތަކުގެ ޭކޯޓުގެ ޭސުޕްރީމް ޭފެށިގެން ދުވަހުން
ކޮންމެޭފަނޑިޔާރެއްގެޭރައުޔުޭވަކިންޭހިމެނ ގޮތަށްޭޝަރީޢަތްޭޭމީގެއިތުރުން،ޭމައްސަލައިގެޭޙުކުމްޭއިއްވާއިރުޭމައްސަލަޭބަލާވެޭ.ފެށުނެޭކުރަންޭ

ޭނިމުނުގޮތުގެޭރިޕޯޓަށްޭބަދަލުޭގެނެވުނެވެ.

ޭބަލިމ19ޭަ-ކޯވިޑްޭޭ ޭކޯޓަށްޭގެ ޭފަރާތްތައް ޭހިމެނ  ޭމައްސަލައިގައި ޭގުޅިގެން، ޭފެށުމާ ޭފެތުރެން ޭސަރަޙައްދުގައި ޭމާލެ ޑުކަން
02ޭރިއަށްޭގެންދިއުމަށްޭކުޙާޟިރުކޮށްގެންޭޝަރީޢަތްތައްޭކުރިއަށްގެންދިއުންޭމެދުކަނޑާލަންޖެހުނުޭޙާލަތުގައި،ޭޝަރީޢަތްތައްޭމެދުނުކެނޑިޭ

އަދިޭ.ޭވަންފަށާފައެވެވަނީޭބާއްޕްރީމްޭކޯޓުގެޭޝަރީއަތްތައްޭވީޑިއޯޭކޮންފަރެންސްޭބ ނުންކޮށްގެންޭދުވަހުންޭފެށިގެންޭސުވަނ2020ޭޭަންޭޖޫ
އައުޭ، ބަންދުގެޭޙާލަތުނިމިކުރަންފެށުނެވެ.ޭމީގެއިތުރުން،ޭފުރަމެދުވެރިކޮށްޭލައިވްސްޓްރީމްޭޝަރީއަތްތައްޭޔޫޓިއުބްޭއަދިޭޓުވިޓަރއިންޭމިޭ

އަދިޭއިޭކުރިއަށްޭގެންދެވުނުޭޝަރީޢަތްތައްޭލައިވްސްޓްރީމްޭކުރެވުނެވެޢާންމުޭޙާލަތުގަ ހުޅުވާލައިގެންޭޕްރީމްޭކޯޓުގައިޭސުކުރިއަށްއޮތްތަނުގައިޭޭ.
ޭލައިވްސްޓްރީމްޭކުރުމަށްވަނީޭނިންމާފައެވެ.ޭވެސްބ އްވ ޭހުރިހާޭޝަރީޢަތްތަކެއްޭ

ޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭވެބްސައިޓްޭޔޫސަރޭފްރެންޑްލީޭކުރުންޭ

2020ޭޭރުޓޫބަޭއޮކ27ޭްބަދަލުކޮށްޭއަށwww.supremecourt.mvޭޭް ،ދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭވެބްސައިޓްޭއެޑްރެސް
ޭވަނީ ޭދުވަހު ޭބަދަލުތަޭޢާންމުކޮށްފަޭވަނަ ޭދަށުން، ޭޑޮމެއިންއެއްގެ ޭއައު ޭލޯންޗްކުރުމުގެކަޭއެވެ. ޭވެބްސައިޓް ޭއަމާޒަކީޭކާއެކީ ޭމައިގަނޑު

ޭއެކިއެކިޭޝާޢިއުކުރެޭވެބްސައިޓްގައިޭ ޭގުޅުންހުރި ޭމަސައްކަތްތަކާއި ޭކޯޓުގެ ޭޙުކުމްތަކާއި، ޭމަޢުޭވ  ޭވެބްސައިޓްޭލިޔުންތަކާއި، ލޫމާތު،
ޭ.ފަހިކުރުމެވެމަގުޭދަތިކަމެއްނެތިޭހޯއްދެވ ނެޭބ ނުންކުރައްވާޭފަރާތްތަކަށް

ޭ  

 ވެބްސައިޓުންޭފާހަގަކޮށްލެވ ޭބައެއްޭމުހިންމުޭބަދަލުތައް.ސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭ
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ނިްނ
ށްޭ
ވުމަ
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ވްޭ
ޭލީ
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ނުބ

އަ
ފޯމްޭ
ޔަޭ
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ގެ
 

ޭއިސްތިއުނާފުކުރަންޭނޫންގޮތަށްޭހުށަހެޅުނުޭމައްސަލަތައްޭ

2ޭ 12ޭ 9ޭ 3ޭ 0ޭ 0ޭ 1ޭ 0ޭ ޭދުސްޫތރީޭމަްއސަލަޭ

ބެލެނިެވރިކަުމގެޭިއޚްތިާޞޞްގެޭދަށުންޭ 0 0 0 0 0 7 3 4
ޝަކުވާޭބަަލއިދިުނމަށްޭެއދިޭހުށަެހޅިޭ

ޭމަްއސަލަ

0ޭ 5ޭ 2ޭ 1ޭ 0ޭ 0ޭ 1ޭ 1ޭ ފަރާތްތަުކގެޭއިންިތޚާބަށްޭކުިރމަތިލާޭ
ޭޝަރުޠާޭުގޅ ޭގޮތުންޭހުަށހަޅާޭަމއްސަލަޭ

ނިހާއީޭޙުުކމެއްަކންޭކަށަވަރުޭުކރުމަށްޭ 0 0 0 0 38 0 16 22
ޭހުށަހެޅިޭަމއްސަލަޭ

ޭހައިކޯޓުންޭނިންމާފައިވާޭމައްސަލަތައްޭއިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޭހުށަހެޅުނުޭމައްސަލަތައްޭ

ޭއްޭހުށަަހޅާޭަމއްސަަލތައިސްިތއުނާފުުކރުމަށްޭ 12 1 1 0 53 78 81 63

ޭޖުމްލަޭ 13 3 1 0 95 96 117 91

208ޭ 195ޭ 13ޭ ޭމުޅިޭޖުމްލަޭ

ޭ

ޭ  
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ޭމައްސަލައިގެޭބާވަތްޭ

ޭއިސްތިއުނާފުކުރަންޭނޫންގޮތަށްޭހުށަހެޅުނުޭމައްސަލަތައްޭ

7ޭ 3ޭ 3ޭ 0ޭ 3ޭ 6ޭ 4ޭ ޭދުސްޫތރީޭމަްއސަލަޭ

1 0ޭ ބެލެނިެވރިކަުމގެޭިއޚްތިާޞޞްގެޭދަށުންޭޝަކުވާޭ 0 1 0 0 1

ޭބަލަިއދިނުމަށްޭއެދިޭހުށަެހޅިޭަމއްސަލަޭ

0ޭ 1ޭ 1ޭ 0ޭ 0ޭ 1ޭ 0ޭ ތުންޭގޮއިންިތޚާބަށްޭކުިރމަތިލާޭފަރާތްތަުކގެޭަޝރުޠާޭގުޅ ޭ
ޭހުށަހަޅާޭަމއްސަލަޭ

0 1ޭ ޭއިސްިތޝާރީޭލަފަޔަށްޭެއދިޭހުށަހެޅިޭަމއްސަލަޭ 0 0 0 0 1

10 38ޭ ޭއްސަލަޭނިހާއީޭޙުުކމެއްަކންޭކަށަވަރުޭުކރުމަށްޭުހށަހެޅިޭމަޭ 3 45 44 0 1

-ޭ 1ޭ 0ޭ 0ޭ 0ޭ 0ޭ 1ޭ ސުޕްީރމްޭކޯޓުގެޭނިންުމންޭނުވަތަޭޙުކުްމޭ
ޭމުރާޖަޢާޮކށްދިުނމަށްޭެއދިޭހުށަަހޅާޭމަްއސަލަތައްޭ

ޭހައިކޯޓުންޭނިންމާފައިވާޭމައްސަލަތައްޭއިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޭހުށަހެޅުނުޭމައްސަލަތައްޭ

181ޭ 69ޭ 88ޭ 13ޭ 14ޭ 115ޭ 134ޭ ޭއިސްިތއުނާފުުކރުމަށްޭހުށަަހޅާޭަމއްސަަލތައްޭ

198 113ޭ ޭޖުމްލަޭ 142 169 61 13 95



 2020ޕޯޓުޭއަހަރީޭރި 26 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

ޭޭނިމިފައިނުވާޭމައްސަލަތަކުގެޭތަފްޞީލުޭސުޕްރީމްޭކޯޓަށްޭހުށަހެޅިޭ

ޭސުޕްރީމްޭކޯޓަށްޭހުށަހެޅިޭނިމިފައިވާޭނުވާޭމައްސަލަތަކުގެޭތަފްޞީލުޭ

 ޖުމްލަޭ 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 ސްޓ ޓަސްޭ

އިވާޭއަޑުއެހުންތައްޭނިމިޭޙުކުމްކުރުމުގެޭމަރުޙަލާގަ
ޭމައްސަލަތައްޭ

01 02 03 02 09 25 09 49 

އިތުރުޭއަޑުއެހުމެއްޭބ އްވުމަށްޭނިންމާފައިވާޭ

ޭމައްސަލަތައްޭ

01ޭ-ޭ-ޭ04ޭ02ޭ07ޭ03ޭ16ޭ

ޭއެއްވެސްޭއަޑުއެހުމެއްޭނުބ އްވިޭހުރިޭމައްސަލަތައްޭ

މައްސަލަތައްޭ 04ޭ24ޭ46ޭ77ޭޭ-ޭ-ޭ-ޭ-ޭއަޑުއެހުންޭނުބ އްވޭ 

ޭ-ޭ-ޭ-ޭ-ޭ-ޭ-ޭ-ޭއިބްތިދާއީޭއަޑުއެހުންޭނުބ އްވ ޭމައްސަލަތައްޭ

02ޭ02ޭ03ޭ06ޭ15ޭ56ޭ58ޭ142ޭޭމުޅިޭޖުމްލަޭ

ޭމައްސަލަތައްޭތާވަލްކުރެވުނުޭގޮތުގެޭތަފްޞީލުޭވަނަޭއަހަރ2020ޭޭު

ޭވަނަޭއަހަރުޭމައްސަލަތައްޭތާވަލުކުރެވުނުޭގޮތުގެޭތަފްޞީލ2020ޭޭު

ޭކެންސަލްޭކުރެވުނުޭޭއަޑުއެހުންޭބ އްވުނުޭޭޝެޑިއުލްކުރެވުނުޭޭމަސްޭ

ޭއޮންލައިންޭހިއަރިންގޭކޯޓުޭރޫމްޭހިއަރިންގ

10ޭޭ-26ޭ16ޭޭޖަނަވަރީޭ

4ޭޭ-25ޭ21ޭޭފެބުރުވަރީޭ

13ޭޭ-39ޭ26ޭޭމާރިޗުޭ

ޭ-ޭ-ޭ-ޭ-ޭއެޕްރީލްޭ

ޭ-ޭ-ޭ-ޭ-ޭމެއިޭ

15ޭ1ޭޭ-16ޭޭޖޫންޭ

27ޭ5ޭޭ-32ޭޭޖުލައިޭ

26ޭ20ޭޭ-46ޭޭއޮގަސްޓުޭ

49ޭ11ޭޭ-60ޭޭސެޕްޓެންބަރުޭ

47ޭ10ޭޭ-57ޭޭއޮކްޓޫބަރުޭ
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72ޭ3ޭ56ޭ13ޭޭނޮވެންބަރުޭ

4ޭޭޭ-4ޭޭޑިސެންބަރުޭ

377ޭ66ޭ224ޭ87ޭޭޖުމްލަޭ

377ޭ290ޭ87ޭޭމުޅިޭޖުމްލަޭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ޭޭ )ޙާކިމުގެޭވަލީއަށްޭކާވެނިކުރުމުގެޭހުއްދަދިނުމާގުޅ (ޭސަރކިއުލަރގެޭދަށުނSCޭް/2016/07ސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭނަންބަރުޭ

 ޙާކިމުގެޭވަލީގެޭހުއްދައަށްޭއެދިޭހުށަހަޅާފައިވާޭމައްސަލަތައްޭ

ޭނެތްކަމަށްޭހުއްދަޭދެވެންޭޭހުއްދަޭދެވުނުޭޭހުއްދައަށްޭއެދިޭހުށަހެޅުނުޭޭހުއްދައަށްޭއެދިޭހުށަހެޅިޭކޯޓުޭ

ޭ-02ޭ02ޭޭފެމިލީޭކޯޓުޭ

11ޭ09ޭ02ޭޭމެޖިސްޓްރ ޓްޭކޯޓުތައްޭ

11ޭ02ޭ 13ޭޖުމްލަޭ

ޭ

ޭ  

23%

59%

18%

ރެވުނު ގޮތުގެ  ވަނަ އަހަރު މައްސަލަތައް ތާވަލުކ2020ު
ތަފްޞީލު 

ކެންސަލް ކުރެވުނު އޮންލައިން ހިއަރިންގ ކޯޓު ރޫމް ހިއަރިންގ
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ޭއްޞަޭބައްދަލުވުންތައްޭޚާޭ

 ޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުންގެޭމަޖިލީހުންޭރާއްޖ ންޭބ ރުގެޭވަފުދުތަކާޭއެކުޭބ އްވެވިޭބައްދަލުވުންތައްޭ

ޭރާއްޖ ންޭބ ރުގެޭވަފުދުތަކާޭއެކުޭބ އްވެވިޭބައްދަލުވުންތައްޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުންގެޭމަޖިލީހުންޭ

ޭސުޕްރީމްޭކޯޓުޭޭބައްދަލުވުންޭ
ބައްދަލުކުރިޭޭއާރުޭފަރާތުންޭ.އެޗްޭ.ސީޭ.އެޗްޭ.އޯޭ

ޭބ ފުޅުންޭ
2020ޭޖަނަވަރ28ޭޭީ

ޭހައިޭނ ޝަންސްޭޭޔުނައިޓަޑްޭދަޭއޮފްޭއޮފީސް
ޭރައިްޓސްޭހިއުމަންޭފޯޭކޮމިޝަަނރ

ޭވަުފދުޭގެ(ޭާއރު.އެޗް.ސީ.އެޗް.އޯ)

ޭދަުތރުުފޅުަގއިޭކުރެްއވިޭދިވެިހާރއްެޖއަށް
ޭއެިދވަަޑއިެގންެނވިޭބަްއދަލުންޭ

އުއްަތމަޭފަނޑިާޔރުޭއަލްުއސްާތޛުޭ .1
 އަްޙމަދުޭމުުޢތަޞިމްޭަޢދުނާންޭ

 ފަނޑިޔާރުޭޑރ.ޭއަޒްިމރާލްދާޭާޒހިރުޭ .2
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛާޭޢާިއޝާޭ .3

 ޝުޖޫންޭުމޙަްއަމދުޭ
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭަމޙާޒުޭޢަލީޭ .4

 ޒާހިރ
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭުޙސްުނއްޭ .5

ޭސުޢޫދުޭ

ޭނޮންޭއެންޑްޭއިުކއިޓީޭ،ލޯޭއޮފްޭރޫލް .1
 ރިޝްާވމީޭޭޮމނާޭޗީފްޭބްާރންޗްގެޭޑިސްކްިރމިނ ަޝން

 މެަނންޭަރގޫޭއޮފިަސރޭރައިްޓސްޭހިއުަމން .2
ޭހިުއމަންޭކަނޑަައުޅއްވާަފިއވާޭދިވެިހާރއްެޖއަށް .3

ޭިރންާގޑްޭުސސާންޭއެްޑވަިއޒަރޭރައިޓްސް
 ޕެޑަރަސންޭ

ޭފާޠިމަތުޭއޮިފސަރޭަރއިޓްސްޭހިުއމަންޭނ ޝަނަލް .4
ޭދީދީޭޭއިްބރާހީމް
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2020ޭފެބްރުވަރ11ޭޭީ
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ފަނޑިޔާރުްނނާޭގުުޅންހުރިޭމުހިްއމުޭ
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 އަްޙމަދުޭމުުޢތަޞިމްޭަޢދުނާންޭ

 ފަނޑިޔާރުޭޑރ.ޭއަޒްިމރާލްދާޭާޒހިރުޭ .2
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛާޭޢާިއޝާޭ .3

 ޝުޖޫންޭުމޙަްއަމދުޭ
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭަމޙާޒުޭޢަލީޭ .4

 ޒާހިރުޭ
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭުޙސްުނއްޭ .5

ޭސުޢޫދުޭ

 ފަނޑިޔާރުްނގެޭަޖމްޢިއްާޔގެޭފަރާތުންޭ
ސިވިލްޭކޯޓުގެޭާޤޟީޭއަލްުއސްާތޛުޭފަުރހާދުޭ .1

 ރަޝީދުޭ
ސިވިލްޭކޯޓުގެޭާޤޟީޭއަލްުއސްާތޛުޭައްޙމަދުޭ .2

 ޝީދުޭރަ
ކްރިމިނަލްޭކޯޓުގެޭާޤޟީޭއަލްުއސްާތޛުޭޢަލީޭ .3

ޭރަޝީދުޭޙުަސއިންޭ

2020ޭފެބްރުވަރ18ޭޭީ
"ޖިނާއީޭއިުޖރާއަާތބެހ ޭަޤޟާއީޭސެމިާނރ"ޭ

ގައިޭބަިއވެިރވަަޑއިަގންަނވާޭ
ޭކުެރްއވުންޭމެިޖސްޓްރ ޓުންާނއެކުޭބަްއދަލު

އުއްަތމަޭފަނޑިާޔރުޭއަލްުއސްާތޛުޭ .1
 އަްޙމަދުޭމުުޢތަޞިމްޭަޢދުނާންޭ

 ފަނޑިޔާރުޭޑރ.ޭއަޒްިމރާލްދާޭާޒހިރުޭ .2
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛާޭޢާިއޝާޭ .3

 ޝުޖޫންޭުމޙަްއަމދުޭ
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭަމޙާޒުޭޢަލީޭ .4

 ޒާހިރުޭ
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭުޙސްުނއްޭ .5

ޭސުޢޫދުޭ

ޭކ.ޭގުރަިއދޫޭމެިޖސްޓްރ ޓްޭކޯޓުގެޭެމިޖސްޓްރ ޓް .1
 ަޖމީލުޭމޫސާޭهللاޭއަލްުއސްތާޛުޭފަުތޙު

ޓްޭެމޖިސްްޓރ ޓްޭކޯޓުގެޭއިސްޭެމިޖސްޓްރ ހުޅުމާލެޭ .2
 އަލްުއސްތާޛާޭސިޔާމާޭުމޙަްއމަދުޭ

ހދ.ޭކުޅުުދއްފުށީޭެމޖިސްްޓރ ޓްޭކޯޓުގެޭ .3
 މެިޖސްޓްރ ޓްޭއަލްުއސްާތޛުޭޢަލީޭއާދަމްޭ

ށ.ޭމިލަންދޫޭމެިޖސްޓްރ ޓްޭކޯޓުގެޭިއްސޭ .4
 މެިޖސްޓްރ ޓްޭއަލްުއސްާތޛުޭޙަަސންޭިޝޔާމްޭ
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 މެިޖސްޓްރ ޓްޭއަލްުއސްާތޛުޭޙަްމދޫންޭަރޝީދުޭ

ނ.ޭޅޮހީޭމެިޖސްޓްރ ޓްޭކޯޓުގެޭިއސްޭ .6
މެިޖސްޓްރ ޓްޭއަލްުއސްާތޛުޭއަްޙަމދުޭަޙސަންޭ

 މަނިކުޭ
ނ.ޭމިލަދޫޭމެިޖސްޓްރ ޓްޭކޯޓުގެޭިއސްޭ .7

 މެިޖސްޓްރ ޓްޭއަލްުއސްާތޛުޭއިްބރާީހމްޭޝިފާއުޭ
ރ.ޭއިންަނމާދޫޭެމޖިސްްޓރ ޓްޭކޯޓުގެޭިއސްޭ .8

 ޓްޭއަލްުއސްާތޛުޭޢަލީޭނަޝީދުޭމެިޖސްޓްރ 
ބ.ޭކަމަދޫޭެމޖިސްްޓރ ޓްޭކޯޓުގެޭއިސްޭ .9

 މެިޖސްޓްރ ޓްޭއަލްުއސްާތޛުޭއަްޙަމދުޭޝުޖާޢުޭ
ބ.ޭމާޅޮހުޭމެިޖސްޓްރ ޓްޭކޯޓުގެޭއިސްޭ .10

މެިޖސްޓްރ ޓްޭއަލްުއސްާތޛުޭޢަބްުދއްަރޝީދުޭ
 ޔޫސުފްޭ

ޅ.ޭޖުޑީޝަލްޭާދއިާރގެޭިއސްެމޖިސްްޓރ ޓްޭކޯޓްޭ .11
ޭމޫސާޭއަލްުއސްތާޛުޭުމަޙއްަމދުޭ

އއ.ޭޖުީޑޝަލްޭދާިއާރގެޭއިސްޭމެިޖްސޓްރ ޓްޭ .12
ޭއަލްުއސްތާޛުޭަޢބްުދއްނާިޞރުޭޢަްބދުްއަރޙީމްޭ

އދ.އޮަމދޫޭމެިޖސްޓްރ ޓޭކޯޓުގެޭިއސްޭ .13
ޭރުޭމެިޖސްޓްރ ޓްޭޭއަލްުއސްތާޛުޭއިްބރާހީްމޭމަޢުމޫ

މ.ޭމުލީޭމެިޖސްޓްރ ޓްޭކޯޓުގެޭމެިޖސްްޓރ ޓްޭ .14
ޭއަލްުއސްތާޛުޭޙުަސއިންޭޢާިމރުޭ

ސްޓްރ ޓްޭކޯޓުގެޭިއސްޭފ.ޭދަރަނޫބދޫޭެމޖި .15
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ޭއަލްުއސްތާޛުޭއަްޙމަދުޭފަީހމްޭ

ގދ.ޭަގްއދޫޭމެިޖސްޓްރ ޓްޭކޯޓުގެޭިއްސޭ .18
ޭރ ޓްޭއަލްުއސްާތޛުޭލުއައްޔުޭިއބްރާީހމްޭމެިޖސްޓް

ޏ.ޭފުވަްއމުލަކުޭމެިޖސްޓްރ ޓްޭކޯޓުގެޭ .19
ޭމެިޖސްޓްރ ޓްޭއަލްުއސްާތޛާޭޚަީދޖާޭލީނާޭ
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2020ޭމާރިޗ02ޭޭު
ސުޕްީރމްޭކޯޓުގެޭސެކިުއރިޓީޭބެލެހެއްުޓމާޭ

ޭންޭަމޝްަވރާކުރުޭގުޅ ގޮތުންޭ

އުއްަތމަޭފަނޑިާޔރުޭއަލްުއސްާތޛުޭ .1
 އަްޙމަދުޭމުުޢތަޞިމްޭަޢދުނާންޭ

 ފަނޑިޔާރުޭޑރ.ޭއަޒްިމރާލްދާޭާޒހިރުޭ .2
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛާޭޢާިއޝާޭ .3

 ޝުޖޫންޭުމޙަްއަމދުޭ
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭަމޙާޒުޭޢަލީޭ .4

 ޒާހިރުޭ
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭުޙސްުނއްޭ .5

 ސުޢޫދުޭ

ޭމިނިސްްޓރީޭއޮފްޭޑިފެްނސްގެޭފަާރތުން:
ވަިއސްޭޗީފްޭއޮފްޭޑިފެްނސްޭފޯސްޭްބިރގ ިޑއަރޭ .1

 ޖެނެރަލްޭޢަްބުދއްަރޙީމްޭޢަްބުދއްލަތީފް
 އޮޕަރ ަޝންސްޭއޮފިަސރޭކާރނަލްޭައްޙމަދުޭޣިޔާސްޭ .2
هللاޭއެސް.ޕީ.ޖީޭކޮާމންޑަރޭކާނަލްޭނަްޞރުޭ .3

ޭއިްބރާހީމްޭމަުޖދީޭ



 2020ޕޯޓުޭއަހަރީޭރިޭ 30 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

ެޖނެރަލްޭޑރ.ޭސެކްރެޓަރީޭ .6
ޭޙުަސއިންޭފާިއޒްޭ

2020ޭޖޫނ03ޭޭް
ނާޭޖިނާއީޭަޢދުލުގެޭނިާޒުމގެޭހިންުގންޭހަުރދަ

ޭންޭކުރުާމގުޅ ގޮތުންޭަމޝްަވރާކުރުޭ

އުއްަތމަޭފަނޑިާޔރުޭއަލްުއސްާތޛުޭ .1
 އަްޙމަދުޭމުުޢތަޞިމްޭަޢދުނާންޭ

 ފަނޑިޔާރުޭޑރ.ޭއަޒްިމރާލްދާޭާޒހިރުޭ .2
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛާޭޢާިއޝާޭ .3

 ޝުޖޫންޭުމޙަްއަމދުޭ
ޭފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭަމޙާޒުޭޢަލީ .4

 ޒާހިރުޭ
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭުޙސްުނއްޭ .5

 ސުޢޫދުޭ
ިޖސްޓްރާރޭރައެިސސްޓެންޓްޭ .6

ޭއަލްުއސްތާޛުޭަފއިޞަލްޭާއދަމްޭ

ޭޕްރޮސިިކއުޓަރޭޖެެނރަލްގެޭއޮފީހުގެޭަފާރތުން:
ޕްރޮސެިކއުޓަރޭޖެެނރަލްޭއަލްުއސްާތޛުޭޙުަސއިންޭ .1

 ޝަމީމްޭ
ޑެޕިއުޓީޭޕްރޮސެިކއުޓަރޭެޖނެރަލްޭއަްލުއސްތާޛުޭ .2

ރޭސަީލމްޭސީިނއަރޭަޕބްލިކްޭޕްޮރސެކިއުޓަމަްޙމޫދުޭ
 އަލްުއސްތާޛާޭާޢއިޝަތުޭުމޙަްއމަދުޭ

ޭޕަބްލިކްޭޕްރޮސެިކއުޓަރޭއަްލއުސްާތޛުޭިއބްރާީހމް .3
ޭޒިހުނީޭ

2020ޭޖުލައ12ޭޭި
ދަށްޭަގާވއިޖިނާއީޭއިުޖރާއާުތގެޭ

އިޞްލާޙުތަެކއްޭެގނަުއމުންޭހެކިންޭ
ހާޒިރުކުުރާމއިޭހެކިބަސްޭެނުގމުަގއިޭ

ކުރާގޮތުންޭަޢދުލުޭކޯޓުތަކުންޭޢަމަލު
އިންޞާފުޭޤާިއމުކުުރމަށްޭހުަރސްެއޅ ޭ

ޭމަްއސަލައަށްޭެއެދވ ޭަޙއްލެއް
ުޖޑީޝަްލޭލިބިގެްނދާނެަކމަށްޭބަޔާންކޮށްޭ

ކޮިމޝަނުންޭފޮުނއްވާަފިއވާޭސަރވިސްޭ
ޭުގިޅގެންޭޭސިޓީއާ

އުއްަތމަޭފަނޑިާޔރުޭއަލްުއސްާތޛުޭ .1
 އަްޙމަދުޭމުުޢތަޞިމްޭަޢދުނާންޭ

 ލްދާޭާޒހިރުޭފަނޑިޔާރުޭޑރ.ޭއަޒްިމރާ .2
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛާޭޢާިއޝާޭ .3

 ޝުޖޫންޭުމޙަްއަމދުޭ
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭަމޙާޒުޭޢަލީޭ .4

 ޒާހިރުޭ
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭުޙސްުނއްޭ .5

 ސުޢޫދުޭ
ިޖސްޓްރާރޭރައެިސސްޓެންޓްޭ .6

ޭއަލްުއސްތާޛުޭަފއިޞަލްޭާއދަމްޭ

ޭޭޖުޑީޝަލްޭަސރިވސްޭކޮމިަޝނުގެޭފަާރތުން:
ކޮމިަޝނުގެޭަރީއސްޭޖުޑީޝަލްޭަސރިވސްޭ .1

 އަލްުއސްތާޛާޭޙިސާންޭޙުަސއިން،
ކޮމިޝަުނގެޭނަިއބުޭަރއީސްޭއަްލއުސްާތޛުޭ .2

 މަޞްތޫރުޭޙުްސނީ،
 ކޮމިޝަުނގެޭމެްނބަރުޭަރީއސްޭމުަޙއްަމުދޭނަޝީދުޭ .3
 ކޮމިޝަުނގެޭމެްނބަރުޭއަްލއުްސތާޛުޭޢަީލޭސަމީރުޭ .4
 ކޮމިޝަުނގެޭމެްނބަރުޭއަްލއުްސތާޛުޭޢަީލޭޝަރީފްޭ .5
ޢުޭޭއަްލއުްސތާޛުޭޢަްބދުލްމާނިކޮމިޝަުނގެޭމެްނބަރު .6

 ޙުަސއިންޭ
ކޮމިޝަުނގެޭސެކްރެަޓރީޭޖެެނރަލްޭއަލްާފޟިލާޭ .7

ޭއިޒްީމރާޭޝިާހމްޭ
2020ޭޖުލައ19ޭޭި

ޭފަނޑިޔާރުްނނާޭގުުޅންހުރިޭަޝރުޢީޭާދިއރާގެ
އެކިއެކިޭކަންކަމާޭގުޅ ގޮތުންޭުހރިޭ
ފަނޑިޔާރުްނގެޭކަންޮބޑުުވންތަްއ،ޭ

ފަނޑިޔާރުްނގެޭަޖމްޢިއްާޔގެޭފަރާތުންޭ
ޭހިއްސާުކރެްއވުަމށްޭ

އުއްަތމަޭފަނޑިާޔރުޭއަލްުއސްާތޛުޭ .1
 އަްޙމަދުޭމުުޢތަޞިމްޭަޢދުނާންޭ

ފަނޑިޔާރުޭޑރ.ޭއަޒްިމރާލްދާޭ .2
 ޒާހިރުޭ

ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭަމޙާޒުޭ .3
 ޢަލީޭޒާހިރުޭ

ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭުޙސްުނއްޭ .4
ޭސުޢޫދުޭ

 ފަނޑިޔާރުްނގެޭަޖމްޢިއްާޔގެޭފަރާތުންޭ
އަްލއުސްާތޛުޭުޝޢައިބުޭހައިކޯޓުގެޭފަނޑިާޔރުޭ .1

 ޙުަސއިންޭޒަކަިރއްޔާޭ
ހައިކޯޓުގެޭފަނޑިާޔރުޭއަްލއުސްާތޛުޭޢަްބދުލްޭ .2

 ރައޫފްޭިއބްާރހީމްޭ
ސިވިލްޭކޯޓުގެޭާޤޟީޭއަލްުއސްާތޛުޭފަުރހާދުޭ .3

 ރަޝީދުޭ
ސިވިލްޭކޯޓުގެޭާޤޟީޭއަލްުއސްާތޛުޭައްޙމަދުޭ .4

 ރަޝީދުޭ
ކ.ޭދިއްފުށީޭމެިޖސްޓްރ ޓްޭކޯޓުގެޭ .5

ާތޛުޭމުަޙްއަމދުޭއިްސމެިޖސްޓްރ ޓްޭއަލްުއސް
ޭއަްޙމަދުޭ

2020ޭއޮގަސްޓ10ޭޭު
މަދަނީޭއިުޖރާއަުތގެޭބިްލގައިޭިހމެނުަމްށޭ

ކަނޑަެއޅިފަިއވާޭަމއިަގނޑުޭސިާޔސަތުަތކާޭ
އެޓަރނީޭޭަމޝްަވރާކުެރްއވުމަށްޭގޮތުންގުޅޭ 

ޖެނެރަްލގެޭއޮފީހުންޭއިންތިާޒމުކޮްށގެންޭ
ޭންޭބ ްއެވވިޭއޮންލަިއންޭަބއްދަުލވު

އަލްުއސްާތޛުޭއުއްަތމަޭފަނޑިާޔރުޭ .1
 އަްޙމަދުޭމުުޢތަޞިމްޭަޢދުނާންޭ

ފަނޑިޔާރުޭޑރ.ޭއަޒްިމރާލްދާޭ .2
 ޒާހިރުޭ

ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛާޭޢާިއޝާޭ .3
 ޝުޖޫންޭުމޙަްއަމދުޭ

 އެޓަރނީޭެޖނެރަްލގެޭއޮފީުހގެޭފަރާތުންޭ
އެޓަރނީޭެޖނެރަލްޭއަްލއުސްާތޛުޭިއބްާރހީމްޭ .1

 ރިފްޢަތުޭ
 ކައުންސެލްޭެޖނެރަލްޭޢާިއޝާޭނަޢީމުޭ .2
 ދުޭޑެޕިއުޓީޭކައުްނސެލްޭޖެނެރަލްޭާޢއިޝަުތޭމުޙަްއމަ .3

 އެހެނިހެންޭކޯޓުތަުކގެޭފަރާތުން:



 2020ޕޯޓުޭއަހަރީޭރިޭ 31 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭަމޙާޒުޭ .4
 ޢަލީޭޒާހިރުޭ

ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭުޙސްުނއްޭ .5
 ސުޢޫދުޭ

ރޭއަލްުއސްތާޛާޭރައުފާޭރާިޖސްޓްރަ .6
 ޙަިއދަރުޭ

ިޖސްޓްރާރޭރަޓްޭއެިސސްޓެން .7
ޭއަލްުއސްތާޛުޭަފއިސަލްޭާއދަމްޭ

ާތޛުޭދިވެިހާރއްޖ ގެޭހައިކޯުޓގެޭފަނޑިޔާރުޭައލްއުސް .1
 ޝުޢައިބުޭޙުަސއިންޭޒަަކރިއްޔާޭ

ާތޛުޭދިވެިހާރއްޖ ގެޭހައިކޯުޓގެޭފަނޑިޔާރުޭައލްއުސް .2
 ޢަލީޭސަމީރުޭ

ާތޛުޭދިވެިހާރއްޖ ގެޭހައިކޯުޓގެޭފަނޑިޔާރުޭައލްއުސް .3
 ހާތިފްޭޙިލްމީޭ

ސިވިލްޭކޯޓުގެޭިއސްޭާޤޟީޭއަލްުއސްާތޛުޭ .4
 ޢަލީޭهللاޭޢަބްދު

ލްޭކޯޓުެގޤާޟީޭޭއަލްިއސްާތޛުޭައްޙމަދުޭސިވި .5
ޭމަތީންޭ

2020ޭސެޕްޓެންބަރ13ޭޭު
ންޭގެވެށިޭއަނިޔާޭހުއްުޓވުުމގެޭާޤނޫުނގެޭަދށު

ހަދަމުްނދާޭަގާވއިދާޭގުިޅގެންޭ
މަޝްަވރާކުެރްއވުމަށްޭޑިޕާްޓމަންޓްޭއޮފްޭ

ޖުޑީޝަލްޭއެްޑމިިނސްޓްރ ަޝނުންޭ
ގެޭދުޭހެުދމުަގވާއިޭއިންތިާޒމުޭކުަރއްަވއިެގންޭ

މަަސއްކަތްޭކުރަްއވާޭކޮންސަލްޓަންޓްޭ
އަލްުއސްތާޛާޭޞޮފާޭަޝރީފްާއއެކުޭ

ޭންޭބަްއދުލުވުޭބ ްއވުނުޭއޮންލަިއންކޮށްޭ

ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭޢަލީޭ .1
 ރަޝީދުޭޙުަސއިންޭ

ފަނޑިޔާރުޭޑރ.ޭުމަޙއްަމދުޭ .2
 އިްބރާހީމްޭ

އެޯސސިއެޓްޭލީގަލްޭކަުއންސެލްޭ .3
 އަލްުއސްތާޛާޭފާިތމަތުޭޔުމްނާޭ

ލްޭއޮފިަސރޭއަލްުއސްާތޛާޭލީގަ .4
ޭޢާއިޝަތުޭރިާޔޟާޭ

ޭކޮންސަލްޓަންޓްޭއަލްުއސްތާޛާޭޞޮފާޭޝަރީފްޭ
ޭއެހެނިހެންޭކޯޓުތަުކގެޭފަރާތުން:

 ހައިކޯޓުގެޭފަނޑިާޔރުޭއަްލއުސްާތޛުޭޢަލީޭސަމީރުޭ .1
ހައިކޯޓުގެޭފަނޑިާޔރުޭއަްލއުސްާތޛުޭުޙސައިންޭ .2

 މަޒީދުޭ
ޭކްރިމިނަލްޭކޯޓުގެޭާޤޟީޭއަލްުއސްާތޛާޭދީބާާނޒް .3

 ފަހުމީޭ
ދުޭކްރިމިނަލްޭކޯޓުގެޭާޤޟީޭއަލްުއސްާތޛުޭމުަޙއްމަޭ .4

ޭމިޞްާބޙްޭ
2020ޭސެޕްޓެންބަރ29ޭޭު

ޗީފްޭޖުޑީޝަލްޭއެްޑމިނިސްްޓރ ޓަރޭ
އަލްުއސްތާޛާޭާޢއިޝަތުޭިރޒްނާޭަމޤާމާޭ
ޭޙަވާުލވުމަށްަފހު،ޭިދވެހިާރްއޖ ގެޭއުއްަތމަޭ

ފަނޑިޔާާރއިޭސުޕްީރމްޭކޯޓުގެޭ
ކުެރއްވިޭފަނޑިޔާރުްނގެޭައރިހަށްޭ

ޭއިޙްިތރާުމގެޭޒިާޔރަތްޭ

އުއްަތމަޭފަނޑިާޔރުޭއަލްުއސްާތޛުޭ .1
 އަްޙމަދުޭމުުޢތަޞިމްޭަޢދުނާންޭ

ފަނޑިޔާރުޭޑރ.ޭއަޒްިމރާލްދާޭ .2
 ޒާހިރުޭ

ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛާޭޢާިއޝާޭ .3
 ޝުޖޫންޭުމޙަްއަމދުޭ

ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭަމޙާޒުޭ .4
 ޢަލީޭޒާހިރުޭ

ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭުޙސްުނއްޭ .5
 ސުޢޫދުޭ

އަްލއުސްާތޛުޭޢަލީޭފަނޑިޔާރުޭ .6
 ރަޝީދުޭޙުަސއިންޭ

ފަނޑިޔާރުޭޑރ.ޭުމަޙއްަމދުޭ .7
 އިްބރާހީމްޭ

ސެކްރެޓަރީޭެޖނެރަލްޭޑރ.ޭ .8
ޭޙުަސއިންޭފާިއޒްޭ

ޗީފްޭޖުޑީޝަލްޭއެްޑމިނިސްްޓރ ޓަރޭއަްލއުސްާތޛާޭ .1
 ޢާއިޝަތުޭިރޒްނާޭ

ގެޭޑިޕާޓްމަންޓްޭއޮފްޭޖުީޑޝަލްޭއެޑްިމނިްސޓްރ ޝަނުޭ .2
ޭމުޙަްއމަދުޭލީގަލްޭއޮފިަސރޭއަލްުއސްާތޛުޭޙުަސއިންޭ

ޭހަނީފް

2020ޭއޮކްޓޫބަރ04ޭޭު
ސުޕްީރމްޭކޯޓުގެޭހުކުމްތަުކގެޭޑ ޓާބ ްސެއއްޭ

ތައްޔާރުުކރުާމއި،ޭކ ސްޭެމނ ްޖމަންޓްޭ
ސޮފްޓްެވއަރޭބ ނުންކުުރމާޭުގޅ ޮގތުންޭައދިޭ

ސުޕްީރމްޭކޯޓަށްޭޚާއްޞަޭކޯޕަރ ޓްޭ
އެސް.އެމް.ެއސްޭޕްލެޓްފޯމެއްޭގާިއމުޭ

މެނ ޖްމަްނޓްޭކޯޓުޭ-ކުރުާމއިޭމޯލްޑިްވސްޭއީ
ސިސްޓަްމްސގެޭމޮިޑއުލްތައްޭބ ނުންކުުރމާޭ

އުއްަތމަޭފަނޑިާޔރުޭއަލްުއސްާތޛުޭ .1
 އަްޙމަދުޭމުުޢތަޞިމްޭަޢދުނާންޭ

 ފަނޑިޔާރުޭޑރ.ޭއަޒްިމރާލްދާޭާޒހިރުޭ .2
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭަމޙާޒުޭޢަލީޭ .3

 ޒާހިރުޭ
ސެކްރެޓަރީޭެޖނެރަލްޭޑރ.ޭ .4

 ޙުަސއިންޭފާިއޒްޭ
 ޑިރެކްޓަރޭައޙްަމދުޭާޝއިންޭޙަލީމްޭ .5

ޭޑިޕާޓްމަންޓްޭއޮފްޭޖުީޑޝަލްޭއެޑްިމނިްސޓްރ ޝަްނގެ
ޭން:ފަރާތު

ޭޗީފްޭޖުޑީޝަލްޭއެްޑމިނިސްްޓރ ޓަރޭއަްލއުސްާތޛާ .1
 ޢާއިޝަތުޭިރޒްނާޭ

 ޑެޕިއުޓީޭޑިރެކްޓަރޭުމަޙއްަމދުޭައމީންޭ .2
ޭސީނިާއރޭކޮމްިޕއުޓަރޭޕްޮރގްާރމަރޭޢަީލޭއާދަމްޭ .3



 2020ޕޯޓުޭއަހަރީޭރިޭ 32 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

ބ ްއވުނުޭޭގުޅ ގޮތުންޭަމޝްަވރާކުުރމަށް
ޭންޭބަްއދުލުވު

ސީނިައރޭކޮމްިޕއުޓަރޭޓެކްނީޝަންޭ .6
 ޢާޡިމްޭهللاޭޢަބްދު

ންޓްޭކޮމްޕިއުޓަރޭޓެއެިސސް .7
 ޓެކްނީޝަންޭއަްޙމަދުޭޚަލީލް

ޭهللاކޯޓުޭއޮފިސަރޭައޙްަމދުޭޢަްބދު .8
2020ޭއޮކްޓޫބަރ14ޭޭު

ބަެއއްޭސެކިުއރިޓީޭކޮންަސރންްސއާޭ
ޭގުޅ ގޮތުންޭމަޢުޫލމާތުޭިޙއްޞާުކރެްއވުމަށްޭ

މިނިސްްޓރީޭއޮފްޭޑިފެްނސްޭއިންޭ
ޭއެިދވަަޑއިެގންޭބ ްއެވވިޭަބއްދަުލވުންޭ

އުއްަތމަޭފަނޑިާޔރުޭއަލްުއސްާތޛުޭ .1
 އަްޙމަދުޭމުުޢތަޞިމްޭަޢދުނާންޭ

 ފަނޑިޔާރުޭޑރ.ޭއަޒްިމރާލްދާޭާޒހިރުޭ .2
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛާޭޢާިއޝާޭ .3

 ޝުޖޫންޭުމޙަްއަމދުޭ
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭަމޙާޒުޭޢަލީޭ .4

 ޒާހިރުޭ
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭުޙސްުނއްޭ .5

 ސުޢޫދުޭ
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭޢަލީޭ .6

 ރަޝީދުޭޙުަސއިންޭ
ފަނޑިޔާރުޭޑރ.ޭުމަޙއްަމދުޭ .7

ޭއިްބރާހީމްޭ

މިނިސްަޓރޭއޮފްޭޑިފެްނސްޭއަލްުއސްާތޛާޭމާރިޔާޭ .1
 އަްޙމަދުޭދީދީޭ

ޗީފްޭއޮފްޭޑިފެންސްޭފޯސްޭމ ޖަރޭޖެެނރަލްޭ .2
 ަޝމާލްޭهللاޭޢަބްދު

ފޯސްޭްބިރގ ިޑއަރޭޭވަިއސްޭޗީފްޭއޮފްޭޑިފެްނސް .3
 ޖެނެރަލްޭޢަްބުދއްަރޙީމްޭޢަްބުދއްލަތީފު

ބްިރގ ިޑއަރޭެޖނެރަލްޭޒަކަިރއްޔާޭމަްނޞޫރު،ޭ .4
 ބްިރގ ިޑއަރޭެޖނެރަލްޭަވއިސްޭވަީޙދުޭ

ޭބްިރގ ިޑއަރޭެޖނެރަލްޭާޙމިދުޭޝަީފޤުޭ .5

2020ޭނޮވެންބަރ14ޭޭު
ކުޑަކުދިްނގެޭޢަދުލުގެޭޤާނޫނާޭގުިޅގެންޭ

ތުންޭހަދަންެޖހ ޭަގވާިއދުތަކާޭބެހ ގޮ
މަޝްަވރާކުެރްއވުމަްށ،ޭޑިޕާޓްމަންޓްޭއޮްފޭ

ޖުޑީޝަލްޭއެްޑމިިނސްޓްރ ަޝނުންޭ
ޭއިންތިާޒމުޭކުަރއްަވއިެގންޭއެޭަމސައްކަަތށް

ޢައްޔަންކުަރްއވާފަިއވާޭޔުނިސެްފގެޭ
އޮންލަިއންކޮށްޭކޮންސަލްޓަންޓްާއއެކުޭ

ޭންޭަބްއދަލުވުބ ްއވުނުޭ

ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛާޭޢާިއޝާޭ .1
 ޝުޖޫންޭުމޙަްއަމދުޭ

ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭަމޙާޒުޭ .2
 ޢަލީޭޒާހިރުޭ

ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭުޙސްުނއްޭ .3
 ސުޢޫދުޭ

އެޯސސިއެޓްޭލީގަލްޭކަުއންސެލްޭ .4
 އަލްުއސްތާޛާޭފާިތމަތުޭޔުމްނާޭ

ޭ

ޭއަފްރާޭުއސްމާންޭއަލްުއސްތާޛާޭކޮންސަލްޓަންޓްޭ

ޭގެޭފަރާތުން:ކޯޓުޭހައިދިވެިހާރއްޖ ގެޭ
ުޙސައިންޭފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭޝުަޢއިބުޭ .1

 ޒަކަރިއްޔާޭ
 ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭޢަލީޭސަީމރުޭ .2
ިޖސްޓްރާރޭއަލްުއސްާތޛުޭރަންޓްޭޓެއެިސސް .3

 ޙުަސއިންޭުމޙަްއމަދުޭޙަނީފްޭ

 ގެޭފަރާތުްނ:ލްޭކޯޓުޖުވެަނއި
 އިްސޤާޟީޭއަްލއުސްާތޛުޭަސއީދުޭއިްބާރހީމްޭ .1
 ޤާޟީޭއަްލއުސްާތޛުޭުމޙަްއމަދުޭއީސާުފޅުޭ .2
 ފުޭޤާޟީޭއަްލއުސްާތޛުޭައޙްަމދުޭޝަރީ .3
ރޭއަލްުއސްތާޛާޭަޒއީމާޭަނޝީދުޭރާރަިޖސްޓް .4

 އަޫބބަކުރުޭ
 ޕްރޮބ ަޝންޭއޮފިަސރޭފާޠިމަތުޭފަޒީލާޭ .5
ންޓްޭލީގަލްޭއޮފިަސރޭއަްލުއސްތާޛާޭޓެއެިސސް .6

 ސަލްމާޭައޙްަމދުޭ
ންޓްޭލީގަލްޭއޮފިަސރޭއަްލުއސްތާޛާޭޓެއެިސސް .7

ޭމިންހާޭޢަްބދުލްޭމުްޙސިންޭ
2020ޭނޮވެންބަރ29ޭޭު

ަގވާޢިުދގެޭަދށުންޭވަކީލުންޭަދޖަރަުކރުމާޭ ގުޅޭ 
ޭުގޅ ޮގތުންޭ ޭކަންކަާމ ޭަބެއއް ކުރިމަިތވާ
ޭކޯުޓގަިއޭ ޭސުްޕރީމް މަޝްަވރާކުުރމަާށއި،
ޭޤާނޫީނޭ ޭލިބިފަިއވާ ޭހުްއދަ ވަކާލާތުކުރުުމގެ

ޭފަނޑިޔާރުޭޑރ.ޭއަޒްިމރާލްދާ .1
 ޒާހިރުޭ

ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭަމޙާޒުޭ .2
 ޢަލީޭޒާހިރުޭ

ޭބާޭކައުްނސިލްގެޭފަރާުތންޭ
ޭމުޢިއްޒުޭهللاޭނައިބުޭރަީއސްޭއަލްުއސްާތޛުޭޢަްބދު .1
އެކްސްކޯޭމެްނބަރުޭއަލްުއސްާތޛުޭއަަނސްޭ .2

 ޢަބްުދއްަސއްތާރުޭ



 2020ޕޯޓުޭއަހަރީޭރިޭ 33 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

ޭިޙއްޞާުކރުާމޭ ޭމަޢުލޫމާތު ވަކީލުންގެ
ޭަމޝްަވރާކުެރްއވުމަށް ބ ްއވުުނޭޭގުޅ ގޮތުން

 ންޭބަްއދަލުވު

ފަނޑިޔާރުޭޑރ.ޭުމަޙއްަމދުޭ .3
 އިްބރާހީމްޭ

ރޭއަލްުއސްތާޛާޭރައުފާޭރާރަިޖސްޓް .4
ޭޙަިއދަރުޭ

ޖެނެރަލްޭކަުއންސެލްޭއަްލއުސްާތޛުޭުމަޙއްަމދުޭ .3
ޭނިޝާތުޭ

2020ޭޑިސެންބަރ03ޭޭު
ޝަރުޢީޭާދއިާރގެޭަމއިޭސޮފްޓްެވއަރޭ

ންޓްޭކޯޓްޭމެނ ްޖމަޭ-ކަމުަގއިވާޭމޯލްޑިްވސްޭއީ
ސިސްޓަްމގެޭކ ސްޭެމނ ެޖމަންޓްޭ
އެޕްލިކ ޝަންޭސެންްޓރަލައިްޒޑްޭ
އެޕްލިކ ޝަނަކަށްޭހެުދމަށްޓަކަިއ،ޭ

ޖުީޑޝަލްޭޭޑިޕާޓްމަންޓްޭއޮފް
އެޑްިމނިސްޓްރ ޝަނުންޭކުަރންޭރ ވިފަިއވާޭ
މަަސއްކަތާިއ،ޭކޮންސެޕްޓްޭތަޢާރަފްކޮށްޭ

ޓްޭޑިޕާޓްމަންޓައިމްލަިއންޭހިްއސާކުރުމަޭ
ޭބަްއދަުލވުެމއްޭބ އްުވނުޭއެދިެލއްުވމަކަށްޭ

 ފަނޑިޔާރުޭޑރ.ޭއަޒްިމރާލްދާޭާޒހިރުޭ .1
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛާޭޢާިއޝާޭ .2

 ޝުޖޫންޭުމޙަްއަމދުޭ
ނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭަމޙާޒުޭޢަލީޭފަ .3

 ޒާހިރުޭ
ފަނޑިޔާރުޭއަްލއުސްާތޛުޭޢަލީޭ .4

 ރަޝީދުޭޙުަސއިންޭ
ފަނޑިޔާރުޭޑރ.ޭުމަޙއްަމދުޭ .5

 އިްބރާހީމްޭ
ސެކްރެޓަރީޭެޖނެރަލްޭޑރ.ޭ .6

ޭޙުަސއިންޭފާިއޒުޭ
ިޖސްޓްރާރޭއަލްުއސްތާޛާޭރައުފާޭރަ .7

ޭހައިަދރުޭ
ޭޑިރެކްޓަރޭައޙްަމދުޭާޝއިންޭޙަލީމްޭ .8
ޓެކްނީޝަންޭސީނިައރޭކޮމްިޕއުޓަރޭ .9

ޭއާޡިމްޭهللاޭޢަބްދު

ޭޑިޕާޓްމަންޓްޭއޮފްޭޖުީޑޝަލްޭއެޑްިމނިްސޓްރ ޝަްނގެ
ޭ:ފަރާތުން

ޗީފްޭޖުޑީޝަލްޭއެްޑމިނިސްްޓރ ޓަރޭއަްލއުސްާތޛާޭ .1
 ޢާއިޝަތުޭިރޒްނާޭ

 ސީނިާއރޭކޮމްިޕއުޓަރޭޕްޮރގްާރމަރޭޢަީލޭއާދަމްޭ .2
ނިައރޭކޮމްިޕއުޓަރޭޕްޮރގްާރމަރޭމުަޙއްަމދުޭސީ .3

 އިފްހާމްޭ
 ްގރާަމރޭާއދަމްޭާރއިފްޭނަޝީދުޭކޮމްޕިއުޓަރޭްޕރޮ .4
އެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރޭފާޠިމަތުޭއަލާޔާޭ .5

ޭނައީމްޭ
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ޭ

ޭ

ޭ

ޭ
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ޭބ ރުގެޭފަރާތްތަކާއެކުޭބ އްވުނުޭއެހެނިހެންޭބައްދަލުވުންތަކުގެޭމަޢުލޫމާތުޭ

ކީކޯޭފޫޖީ،ޭއަލަށްޭއަރެޕްރެޒެންޓ ޓިވްޭޔުނައިޓްޑްޭނ ޝަންސްޭޑިވެލޮޕްމަންޓްޭޕްރޮގްރާމްޭ)ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ(ޭގެޭރެސިޑެންޓްޭ .1
ޭ ޭވަޑައިގަތުމަށް، ޭތަޢާރަފްވެ ޭގުޅިގެން 02ޭޭޢައްޔަންވެވަޑައިގަތުމާ ޭދިވެހިރާއ2020ޭްފެބްރުވަރީ ޭއުއްތަމަޭގައި ޖ ގެ

އަކީކޯޭފޫޖީޭއާއިޭޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެޭއެސިސް ވްޭޓްޭރެޕްރެޒެންޓ ޓިންޓްޭރެސިޑެންޓެފަނޑިޔާރާއިޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުނޭް،
 އަލްއުސްތާޛާޭޢާއިޝަތުޭރިޒްނާއާއެކުޭބައްދަލުވުމެއްޭބ އްވެވިއެވެ.ޭ

 

ގެޭވަފުދާއެކުޭޭއޮފީސްޭއޮފްޭދަޭޔުނައިޓަޑްޭނ ޝަންސްޭހައިޭކޮމިޝަނަރޭފޯޭހިއުމަންޭރައިޓްސްޭ)އޯ.އެޗް.ސީ.އެޗް.އާރު( .2
ދިވެހިރާއްޖ ގެޭ،ޭގައ2020ޭިވަރީޭފެބްރ12ޭުގައިޭބ އްުވނުޭބައްދަލުވުމުގެޭޮފލޯއަޕްޭބައްަދލުވުމެއ2020ޭޭްޖަނަވަރ28ޭޭީ

ދިވެހިރާއްޖެައށްޭކަނޑައަޅުއްވާފައިވާޭހިއުމަ ންޭރައިޓްސްޭއެޑްވައިޒަރޭއުއްތަމަޭފަނޑިޔާރާއިޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުނޭް،
އްޭކުޭބައްދަލުވުމެސުސާންޭރިންގާޑްޭޕެޑަރސަންޭއާއިޭނ ޝަނަލްޭހިއުމަންޭރައިޓްސްޭއޮފިސަރޭފާޠިމަތުޭއިބްރާހީމްޭދީދީއާއެ

 ބ އްވެވިއެވެ.ޭ
 

ޭ

ޔުނައިޓަޑްޭނ ޝަންސްޭއޮފީސްޭއޮންޭޑްރަގްސްޭއެންޑްޭކްރައިމްޭ)ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީޭ(2020ޭމޭ 14ޭ .3 އިޭޔުނައިޓަޑްޭއާގައޭި،
ިމޓީޭއެގްޒެކެޓިވްޭޑައިރެކްޓްރ ޓްޭ)ސީ.ޓީ.އ .ޑީ(ޭގުޅިގެން،ޭޓެރަރިޒަމްޭކޮ-ނ ޝަންސްޭސެކިއުރިޓީޭކައުްނސިލްޭކައުންޓަރ

ޭރީ ޭއ ޝިއާ ޭޕްލެޓްފޯްމޭޖަނަލްޭޓޫްލކިޓްޭދިވެހިރާއްޖެއަށްޭޓެއިލަރޭކުރުމަށްޓަކައިޭޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީގެޭލާސައުތު ރނިންގ
ތާޛާޭޢާއިޝާޭޝުޖޫްނޭމެދުވެރިކޮށްޭބ އްވުނުޭއޮންލައިންޭކޮންސަލްޓ ޓިވްޭބައްދަލުވުމުގައިޭމިޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުޭއަލްއުސްޭ

 މުޙައްމަދުޭބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ޭ
ޭ

ޭަތމް .4 ޭތަޢުލީމާއި ޭގެންދަވާ ޭހިްނގަވަމުން ޭއެކެޑަމީއިން ޭޖުޑީޝަލް ޭތަރައްޤީއަށް ޭފަންނީ ޭކަރިކިއުލަްމޭފަނޑިޔާރުންގެ ރީނުގެ
ޭމެލްކަމްޭސިމަ ޭޖަޖް ޭކޮންސަލްޓަންޓް ޭބ ރުގެ ޭޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ޭމަސައްކަތަށް ޭތައްޔާރުކުރައްވާޭއެކުލަވައިލުމުގެ ންސް

ޭއެނަލިިސސް ޭޭ)ޓީ.އެން.އ (ޭއަށްޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުންގެޭހިޔާލުޭހޯއްދެވުޓްރެއިނިންގޭނީޑްސް ޫޖނ15ޭޭްމަށް،
ދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުނާއެކުޭއޮންލައިންޭބައްދަލުވުމެއްޭބ އްވެވިއ2020ޭެ މިޭބައްދަލުވުމުގައިޭގައޭި، ވެޭ.

އަލްއުސްތާޛުޭޭއިޝާޭޝުޖޫންޭމުޙައްމަދު،ޭފަނޑިޔާރުފަނޑިޔާރުޭޑރ.ޭއަޒްމިރާލްދާޭޒާހިރު،ޭފަނޑިޔާރުޭއަލްއުސްތާޛާޭޢާ
ރޭއަލްއުސްތާޛާޭމަޙާޒުޭޢަލީޭޒާހިރު،ޭފަނޑިޔާރުޭއަލްއުސްތާޛުޭޙުސްނުއްޭސުޢޫދުގެޭއިތުރުންޭމިޭކޯޓުގެޭލީގަލްޭއޮިފސަ

ޭހު ޭއަލްއުސްތާޛާ ޭކޯޑިނ ޓަރ ޭޕްރޮގްރާމް ޭއެކެޑަމީގެ ޭޖުޑީޝަލް ޭއާއި ޭޢަބްދުއްޞަަމދު ޭލުވައިޒާ ޭއަފާޠިމަތު ޙްމަދުޭމަދާ
 ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ޭ

 ޭ
ވަނަޭދުވަހ2020ޭޭުފެބްރުވަީރ02ޭޭޔުނައިޓްޑްޭނ ޝަންސްޭޑިވެލޮޕްމަންޓްޭޕްރޮގްރާމްޭ)ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ(ޭގެޭބ ފުޅުންނާއެކުޭ .5

އަށްފަހ19ޭޭު-ބ އްވުނުޭބައްދަލުވުމުގައިޭމަޝްަވރާކުރެވުނުޭކަންތައްތަކާޭގުޅ ގޮުތންޭއިތުރަށްޭމަޝްވަރާޭކުރުމަށާިއޭކޯވިޑް
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެޭޕްރޮޖެކްޓްތައްޭއަލުންޭފަށައިގަންނައިރުޭޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީއަށްޭމިޭއަހަރަށްޭކަނޑައެޅިފައިވާޭބަޖެޓްގެޭތެރެއިންޭ

ޭ ޭދެނެގަތުމަށް ޭކޮބައިތޯ ޭމަސައްކަތްތަކަކީ ޭކުރެވިދާނެ ޭގުޅިގެން ޭކޯޓާ 07ޭޭސުޕްރީމް ޭޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގ2020ޭޭެޖުލައި ގައި،
އޮންލައިންކޮށްޭބައްދަލުވުމެއްޭބ އްވެވިއެވެ.ޭމިޭބައްދަލުވުމުގައި،ޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭއުއްތަމަޭފަނޑިޔާރާއިޭޭއެދިވަޑައިގަތުމަށް

ރޭފައިސަލްޭއާދަމްޭއަދިޭޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެޭފަރާތުންޭރެސިޑެންޓްޭރާއެސިސްޓެންޓްޭރަޖިސްޓް، ސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުން



 2020ޕޯޓުޭއަހަރީޭރި 35 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

ޕްރޮގްރާމްޭއެނަލިސްޓްޭޔާސްމީންޭރެޕްރެސެންޓ ޓިވްޭޓުޭދަޭމޯލްޑިވްސްޭއަކީކޯޭފޫ ޕްރޮގްރާމްޭއޮފިސަރޭހަމްނާޭޝަރީފޭް، ޖޭީ،
 ރަޝީދުޭއަދިޭޕްރޮގްރާމްޭއެނަލިސްޓްޭޒީނަތުޭޝާކިރުޭބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ޭ

ޭ

ޭމަޢުލޫމާުތޭހޯއްދެވުމަށް .6 ޭބ ުނންވާ ޭޑްރާފްޓްކުރުމަށް ޭއެގްޒާމް ޭބާ ޭމަސައްކަތަށްޭ،ދިވެހިރާއްޖ ގެ ވާފައިވާޭޢައްޔަންކުރައްޭއެ
ޭކު ޭއިންތިޒާުމ ޭކައުންސިލުން ޭބާ ޭދިވެހިރާއްޖ ގެ ޭޓޮބިންއާއެކު ޭޖީ.ވީ ޭއެްނތޮީނ ޭކޮންސަލްޓަންޓް ޭބ ރުގެ 19ޭރައްވައިގެން

ޭ ޭދިވެހިރާއްޖޭ 2020އޮގަސްޓް ޭބައްދަލުވުމުގައި، ޭމި ޭބ އްވުނެވެ. ޭބައްދަލުވުމެއް ޭއޮންލައިންކޮށް ޭކޯޓުގެޭގައި ޭސުޕްރީމް ގެ
ޭމަ ޭއަލްއުސްތާޛު ެވޭޙާޒުޭޢަލީޭޒާހިރުޭއާއިޭފަނޑިޔާރުޭއަލްއުސްތާޛުޭޙުސްނުއްޭސުޢޫދުޭބައިވެރިފަނޑިޔާރު

ޭކައުންސި ޭބާ ޭދިވެހިރާއްޖ ގެ ޭޮޓބިްނއާއެކު ޭޖީ.ވީ ޭއެްނތޮނީ ޭކޮންސަލްޓަންޓް ޭއަދި ޭއެސޯސިއެޓްޭވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ލްގެ
 ކައުންސެލްޭއަލްއުސްތާޛާޭޢާއިޝަތުޭލީންޭބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެިވއެވެ.

 

ޭޢައްޔަްނކުރައްވާ .7 ޭއޮފީުހން ޭޖެނެރަލް ޭއެޓަރނީ ޭމަސައްކަތަށް ޭކުރުމުގެ ޭރިވިުއ ޭނިޒާމު ޭޢަދުލުގެ ޭބ ރުގެޭއާއިލީ ފައިވާ
ދިލެއްވުމަކަށްޭއާއިލީޭއެޭއެޓަރނީޭޖެނެރަލްޭއޮފީހުގެޭޭ،ކޮންސަލްޓެންޓްޭބ އްވެވިޭސްޓ ކްޯހލްޑަރޭބައްދަލުވުންތަކުގެޭތެރެއިން

20ޭްބދުލްޭއަޒީޒްއާއެކުޭމަސައްކަތަށްޭޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާޭކޮންސަލްޓެންޓްޭޒަރިޒ ނާޭޢަޭޢަދުލުގެޭނިޒާމުޭރިވިއުޭކުރުމުގެ
ޑިޔާރުޭއަލްއުސްތާޛުޭއޮންލައިްނކޮށްޭބައްދަލުވުމެއްޭބ އްވުނެވެ.ޭމިޭބައްދަލުވުމުގައިޭމިޭކޯޓުެގޭަފނ2020ޭސެޕްޓެންބަރުޭ

ތުޭއާޞިފާޭއާިއޭ،ޭލީގަލްޭއޮފިސަރޭއަލްއުސްތާޛާޭއާމިނަމަޙާޒުޭޢަލީޭޒާހިރު،ޭފަނޑިޔާރުޭއަލްއުސްތާޛުޭޙުސްނުއްޭސުޢޫދު
ޭޑެޕިއުޓީ ޭއަދި ޭނައީމް ޭޢާއިޝާ ޭޖެނެރަލް ޭކައުންސެލް ޭއޮީފހުގެ ޭއެ ޭފަާރތުން ޭއޮީފހުގެ ޭޖެނެރަލް ޭކައުންސިލްޭއެޓަރނީ

 ޖެނެރަލްޭޢާއިޝަތުޭމުޙައްމަދުޭބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ޭ

ޓަންޓްޭޖަޖްޭމެލްކަމްޭ.ޕީގެޭއެހީއާއެކުޭޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާޭބ ރުގެޭކޮންސަލްޖުޑީޝަލްޭސަރވިސްޭކޮމިޝަނުންޭޔޫ.އެން.ޑީ .8
ޭގުޅ ގޮތުންޭ ޭޕޮލިސީއާ ޭއިވެލުއ ޝަން ޭޕަރފޯމަންސް ޭޖުޑީޝަލް ޭތައްޔާރުކުރައްވަމުންދާ ސިމަންސް

ޭ ޭއިންތިޒާމުކުރައްވައިގެން ޭކޮމިޝަނުން ޭސަރވިސް ޭޖުޑީޝަލް ޭސެޕްޓެންބ21ޭަމަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްޓަކައި، 2020ޭޭރު
ޭއަލްއުސްތާޭ ޭފަނޑިޔާރު ޭކޯޓުގެ ޭސުޕްރީމް ޭދިވެހިރާއްޖ ގެ ޭބައްދަުލވުމުގައި، ޭބ އްވެވި ޭޝުޖޫންޭއޮންލައިންކޮށް ޭޢާއިޝާ ޛާ
ޓަންޓްޭޖަޖްޭމެލްކަމްޭމުޙައްމަދާއިޭފަނޑިޔާރުޭޑރ.ޭމުޙައްމަދުޭއިބްރާހީމްޭބައިވެރިވެޭވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ޭއަދިޭކޮންސަލް

ޓަރޭޭސަރވިސްޭކޮމިޝަނުގެޭސެކްރެޓަރީޭޖެނެރަލްޭޑރ.ޭއިޒްމީރާޭޝިހާމާއި،ޭޑިރެކްޖުޑީޝަލް، ސިމަންސްއާއެކު
 ވިއެވެ.ޭންޓްޭޑިރެކްޓަރޭއިސްމާޢީލްޭނިޝާދުޭބައިވެރިވެވަޑައިގެްނނެޓެއަލްފާޟިލާޭމޫމިނާޭޢުމަރުޭއަދިޭއެސިސް

ޭ

ޭތަ .9 ޭގެންދަވާ ޭހިްނގަވަމުން ޭއެކެޑަމީއިން ޭޖުޑީޝަލް ޭތަރައްޤީއަށް ޭފަންނީ ޭކަރިކިއުލަްމޭފަނޑިޔާރުންގެ ޭަތމްރީނުގެ ޢުލީމާއި
ޭސިމަންްސޭ ޭމެލްކަމް ޭޖަޖް ޭކޮންސަލްޓަންޓް ޭބ ރުގެ ޭޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ޭމަސައްކަތަށް އެކުލަވައިލުމުގެ
ޭޓްރެއިނިންގޭކަރިކިއުލަމްޭ ޭ)ޓީ.އެން.އ (ޭއަދި ޭއެނަލިސިސް ޭޓްރެއިނިންގޭނީޑްސް ޭފަނޑިޔާރުންގެ ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ

2020ޭއޮކްޓޫބަރ28ޭޭުށާއިޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުންގެޭމަޝްވަރާޭއާއިޭހިޔާލުޭހޯއްދެވުމުގެޭގޮތުން،ޭވެލިޑ ޓްޭކުރުމަ
މިޭބައްދަލުވުމުގައިޭފަނޑިޔާރުޭއަލްއުސްތާޛުޭޙުސްނުއްޭސުޢޫދުޭއާއިޭފަނޑިޔާރުޭ ގައިޭއޮންލައިންޭބައްދަލުވުމެއްޭބ އްވުނެވެޭ.

ޭބައިވެރިވެވަޑައި ޭއިބްރާހީމް ޭސިމަންސްއާއެކުޑރ.ޭމުޙައްމަދު ޭމެލްކަމް ޭޖުޑީޝަލްޭ، ގެންނެވިއެވެ.ޭޖަޖް ޭއޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް
ންޓްޭރިސަރޗްޭއޮފިސަރޭނަޒްމީންޭޓެއެޑްމިނިސްޓްރ ޝަންގެޭޑިރެކްޓަރޭޑރ.ޭމަރިޔަމްޭޝަހުނީޒާޭނަޞީރާއިޭއެސިސް

ޭޭނިޒާރުޭބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.



 2020ޕޯޓުޭއަހަރީޭރި 36 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

ޭވެރިވިޭތަމްރީންޭޕްރޮގްރާމްތަކާއިޭޙަރަކާތްތައްޭބައިޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭމުވައްޒަފުންޭ

ންޑްޭދަޭ"ޖުޑީޝަރީޭއެޭއަށްޭނިއުޭދިއްލީ،ޭއިންޑިއާގައިޭބ އްވުނ2020ޭޭުފެބްރުވަރ23ޭޭީއިނ2020ޭޭްފެބްރުވަރ21ޭޭީ .1
ޭވޯލްޑް" ޭއިބްރާހީްމޭޭޗ ންޖިންގ ޭރަޒާނާ ޭއަލްއުސްތާޛާ ޭއޮފިސަރ ޭލީަގލް ޭކޯޓުގެ ޭމި ކޮންފަރެންސްގައި

 ންނެވިއެވެ.ބައިވެރިވަޑައިގެ
ގޭލެވަލްޭމީޓިންޭ-"ހައިއަށްޭދޯހާ،ޭޤަތަރުގައިޭކުރިއަށްޭގޮސްފައިވ2020ޭޭާފެބްރުވަރ27ޭޭީއިނ2020ޭޭްފެބްރުވަރ24ޭޭީ .2

މިނަތުޭއާޞިާފޭގައިޭމިޭކޯޓުގެޭލީގަލްޭއޮފިސަރޭއަލްއުސްތާޛާޭއާއޮފްޭދަޭގްލޯބަލްޭޖުޑީޝަލްޭއިންޓެގްރިޓީޭނެޓްވޯކް"ޭ
 ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ޭ

 

ރިޕަބްލިކްޭއޮފްޭކަޒަކިސްތާނުންޭއިންތިޒާމްކުރައްވ2020ޭާއޮގަސްޓ27ޭޭުއިނ2020ޭޭްއޮގަސްޓ26ޭޭު .3 ޭއޮންލައިންކޮށްޭއަށޭް،
ޓިޓިއުޝަންސްޭއެސޯސިއ ޝަންޭއޮފްޭއ ޝިއަންޭކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްޭކޯޓްސްޭއެންޑްޭއީކުއިވެލަންޓްޭއިންސްޭޭބާއްވާފައިވާ

ގެޭ އިޭމިޭކޯޓުގެޭލީގަލްޭވާސާގައިޭބ އްވުނުޭސެކްރެޓަރީޭޖެނެރަލްސްޭބައްދަލުވުމުގަހަވަނަޭކޮންގްރެސްގ4ޭޭެ)އ .އ .ސީ.ސޭީ(
ޭޢަލީޭ ޭޞަފިއްޔާ ޭއަލްއުސްތާޛާ ޭއޮފިސަރ ޭލީގަލް ޭވަޙީދާއި ޭމުޙައްމަދު ޭޙައްވާ ޭއަލްއުސްތާޛާ އޮފިސަރ

 ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ޭ
 

4. 07ޭޭ 2020ޭޭސެޕްޓެންބަރު 08ޭޭއިން ޭއިންތިޒ2020ޭާސެޕްޓެންބަރު ޭކޯޓުން ޭކޮންސްޓިޓިއުޝަަނލް ޭޓާރކިޝް މްޭއަށް
ޭއެގްޒާމްޕަލްޭދަޭ"ރެސްޓްރިކްޝަންޭއޮފްޭހިއުމަންޭރައިޓްސްޭއެންޑްޭފްރީޑަމްސްޭއޮންޭހެލްތްޭއެމެޖަންސީސް:ޭކުރައްވާ،ޭ
މިޭކޯޓުގެޭޭވަނަޭސަމަރޭސްކޫލްޭޕްރޮގްރާމްގައ8ޭިއިވާޭޭެގންގޮސްފަގެޭނަމުގައިޭއޮންލައިންކޮށްޭކުރިއަށް"19ޭ-އޮފްޭކޯވިޑްޭ

 އެސޯސިއ ޓްޭލީގަލްޭކައުންސެލްޭއަލްއުސްތާޛާޭފާޠިމަތުޭޔުމްނާޭަބއިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ޭ
 

ރީޑަމްޭ"ފްޭއަށްޭސައުލް،ޭކޮރެޔާއިންޭއިންތިޒާމްޭކުރައްވާ،2020ޭޭސެޕްޓެންބަރ25ޭޭުއިނ2020ޭޭްސެޕްޓެންބަރ23ޭޭު .5
ޭމެންބަރސް"ޭއޮފްޭ ޭއ .އ .ސީ.ސީ ޭއޮފް ޭއެކްސްޕީރިއަންސް ޭ އެކްސްޕެރެޝަން: ޭއޮންލައިންކޮށް ޭނަމުގައި ރިއަްށޭކުގެ

ޭ ޭއީކުއިވެލަންޓްޭގެންގޮސްފައިވާ ޭއެންޑް ޭކޯޓްސް ޭކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ޭއ ޝިއަން ޭއޮފް އެސޯސިއ ޝަން
ނަޭރިސަރޗްޭ.ސީޭއެސް.އާރު.ޑީ(ޭގެޭދެވަޭއިންސްޓިޓިއުޝަންސްޭސެކްރެޓ ރިއަޓްޭފޯޭރިސަރޗްޭޑިވަލޮޕްމަންޓްޭ)އ .އ .ސީޭ

ޭއޮިފސަރޭއަޭކޮންފަރެންސްގައި ޭލީގަލް ޭއާއި ޭރިޔާޟާ ޭޢާއިޝަތު ޭއޮފިސަރޭއަލްއުސްތާޛާ ޭލީގަލް ޭކޯޓުގެ ލްއުސްތާޛާޭމި
 ފާޠިމަތުޭލުވައިޒާޭޢަބްދުއްޞަމަުދޭބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

ޭކްރައިޭ .6 ޭއެންޑް ޭޑްރަގްސް ޭއޮން ޭއޮފީސް ޭނ ޝަންސް ޭރައްވައިގެންޭމްޭ)ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ(ޭއިންޭއިންތިޒާމްޭކުޔުނައިޓަޑް
ސްޓިސްގެޭޖަޭކޮމިޝަންޭއޮންޭކްރައިމްޭޕްރިވެންޝަންޭއެންޑްޭކްރިމިނަލްޭގައިޭބާއްވާފައިވ2020ޭޭާސެޕްޓެންބަރ30ޭޭު

ޭބައްދަލުވުމުގައިޭ ޭއިންޓަރސެޝަނަލް ޭއަޙްމަދުޭދެވަނަ ޭލިޝާނާ ޭއަލްއުސްތާޛާ ޭއޮފިސަރ ޭލީގަލް ޭކޯޓުގެ ޭމި
 ވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ޭބައި

 

އަށްޭޖަޕާނުގެޭސަރުކާރާއިޭޔުނައިޓަޑްޭނ ޝަންސްޭއޮފީސ2020ޭޭްސެޕްޓެންބަރ30ޭޭުއިނ2020ޭޭްސެޕްޓެންބަރ28ޭޭު .7
ޭ ޭބ އްވެވި، ޭއޮންލައިންކޮށް ޭގުޅިގެން ޭއާ ޭ)ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ( ޭކްރައިމް ޭއެންޑް ޭޑްރަގްސް ޭރީޖަނަލްޭއޮން "އޮންލައިން

ޭޓްރެއިނިންޭ ޭއެންޑްޭއެޑްވާންސްޑް ޭރެޓާރނިންގ ޭއޮފް ޭރީއިންޓެގްރ ޝަން ޭއެންޑް ޭރީހެބިލިޓ ޝަން ޭއޮން ޭވޯކްޝޮޕް ގ
ޭޓުޭ ޭއަލްޓަރނ ޓިވްސް ޭއިންކްލޫޑިންގ ޭފެމިލީސް، ޭދެއާ ޭއެންޑް ޭފައިޓާރސް ޭޓެރަރިސްޓް ޭފޮރިން ރީލޮކ ޓިންގ



 2020ޕޯޓުޭއަހަރީޭރި 37 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

ޭއެންޑްޭކޮމިއުނިޓީޭބ ސްޑްޭއިންޓަރވެންޝަންސް" ޭލީގަލްޭއިމްޕްރިސަންމަންޓް ޭކޯޓުގެ ޭމި ޭއޮފިސަރޭއަލްއުސްތާޛާޭގައި
 އާމިނަތުޭއާޞިފާޭބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ޭ

 

8. ޭ ޭގޮންޖެހުންތަކާއި ޭދިމާވާ ޭހައްލުކުރުމުގައި ޭމައްސަލަ ޭހ ލުންތެރިކުރުވާ،ޭމި ޭވަގުފާރިއަށް ޭހައްލުކުރުމަށްޭއެއިންސާނީ ކަން
ންޭރައިޓްސްޭކޮމިޝަންޭއްސަސާތަކާއެކުޭހިއުމަކުރެވިދާނެޭކަންތައްތަކާޭގުޅ ގޮތުްނޭމަޝްވާރާކުރުމަށް،ޭކަމާގުޅުންުހރިޭމުއަ

ޭ ޭއިންތިޒާމުކޮށްގެން ޭމޯލްޑިވްސްއިން ޭދަ 01ޭޭއޮފް ޭމ2020ިއޮކްޓޫބަރު ޭބައްދަލުވުމުަގއި ޭބ އްވެވި ޭލީގަލްޭޭގައި ކޯޓުގެ
 އޮފިސަރޭއަލްއުސްތާޛާޭޙައްވާޭމުޙައްމަދުޭވަޙީދުޭބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ޭ

 

ންޭބ އްވެިވޭއަށް،ޭޖުޑީޝަލްޭއެކެޑަމީއިންޭއިންތިޒާމްޭކުރައްވައިގ2020ޭެޓޫބަރުޭއޮކ28ޭްއިނ2020ޭޭްއޮކްޓޫބަރ25ޭޭު .9
ގައިޭމިޭކޯޓުގެޭރާމްކުޑަކުދިންގެޭޢަދުލުގެޭޤާނޫނަށްޭއަހުލުވެރިކުރުމުގެޭޓްރެއިނިންގޭޕްރޮގްޭ، 18/2019ޤާނޫނުޭނަންބަރުޭ

ޭއަލްއުސްރަ ޭއޮފިސަރ ޭލީގަލް ޭއަދި ޭޙައިދަރު ޭރައުފާ ޭއަލްއުސްތާޛާ ޭއިބްރާހީމްޭޖިސްޓްރާރ ޭރަޒާނާ ތާޛާ
 ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ޭ

 

ންޑިންގޭގައި،ޭކޮމަންޭވެލްތްޭއެންޑްޭޖަޖަސްޭއެސޯސިއ ޝަންޭ)ސީ.އެމް.ޖ .އ (ޭއަދިޭދަޭސްޓ 2020ޭނޮވެންބަރ03ޭޭު .10
ޭކުރައްވާ،ޭ ޭއިންތިޒާމް ޭއިން ޭކޯޓްސް ޭކޮމާރޝަލް ޭއޮން ޭފޯރަމް ޭކޮމާރޝަލްޭއިންޓަނ ޝަަނލް ޭ–ޭކޯޓްސްޭޭ"ކޮމަންވެލްތް

ދަޭނިއުޭނޯމަލޭް" އަލްއުސްތާޛާޭޖިސްޭރަގެޭނަމުގައިޭބާއްވާފައިވާޭއޮންލައިންޭވެބިނާގައިޭމިޭކޯޓުގެޭއެސްޓެބްލިޝިނޭްގ ޓްރާޭރ
 ރައުފާޭޙައިދަރުޭބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

ޭޕީސްޭއަށް،ޭމެްކސްޭޕްލ ންކްޭފައުންޑ ޝަންޭފޯޭިއންޓަނ ޝަަނލ2020ޭްޑިސެންބަރ14ޭޭުއިނ2020ޭޭްޑިސެންބަރ05ޭޭު .11
"ފަންޑަމެންޓަލްޭރައިޓްސްޭއެންޑްޭއެންޑްޭދަޭރޫލްޭއޮފްޭލޯޭއާއިޭޖުޑީޝަލްޭއެކެޑަމީއާޭގުޅިގެންޭއޮންލައިންކޮށްޭބ އްވެވިޭ

އިންޭތިއަރީޭއެންޑްޭޕްރެކްޓިސް" ޖިސްޓްރާރޭއަލްއުސްތާޛާޭރައުފާޭރަގެޭދެވަނަޭބުރުގައިޭމިޭކޯޓުގެޭޭޖުޑީޝަލްޭކޮންޑަކްޓޭް:
ޖިސްޓްރާރޭއަލްއުސްތާޛުޭފައިޞަލްޭއާދަމް،ޭއެސޯސިއެޓްޭލީގަލްޭކަުއންސެލްޭއަލްއުސްތާޛާޭރަންޓްޭޓެޙައިދަރު،ޭއެސިސް

ޭލުވައިާޒޭ ޭފާޠިމަތު ޭއޮފިސަރޭއަލްއުސްާތޛާ ޭލީގަލް ޭރައުހާ، ޭމަރިޔަމް ޭއޮފިަސރޭއަލްއުސްތާޛާ ޭލީގަލް ޭޔުމްނާ، ފާޠިމަތު
ޭލީގަ ޭއަޙްމަދު، ޭލިޝާނާ ޭއަލްއުސްތާޛާ ޭއޮފިަސރ ޭލީގަލް ޭލީގަްލޭޢަބްދުއްޞަމަދު، ޭއަދި ޭލީން ޭޢާއިޝަތު ޭއޮފިސަރ ލް

 ޭއޮފިސަރޭއަލްއުސްތާޛާޭރަޒާނާޭއިބްރާހީމްޭބައިވެރިވަޑައިގެންނެިވއެވެ.
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ޭއްޞަޭޙަރަކާތްތައްޭޚާޭވަނަޭއަހަރުގެޭތެރ ގައިޭހިނގ2020ޭޭި

 (2020ރީޭވަޭފެބްރ20ޭުޭ–19ޭ)ޭ.ފަނޑިޔާރުންގެޭމަހާސިންތާޭ–2020ޭޤަޟާއީޭއަހަރުޭ .1
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ޭ

ޭ

ޭ

ޭޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭސްޓާފުންގެޭތެރެއިންޭބެސްޓްޭއެޓެންޑީޭއެވޯޑްޭދިނުން. .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ޭރަސްމިއްޔާތުގައިޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭއުއްތަމަޭފަނޑިޔާރުޭމުޚާތަބުޭކުރެއްވުން.2020ޭޭޤަޟާއީޭއަހަރު

 

ޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭސްޓާފުންނަށްޭބެސްޓްޭއެޓެންޑީޭއެވޯޑްޭދިނުން.
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1. ޭ ޭދުވަސް ޭއަންހެނުންގެ 2020ޭޭބައިނަލްއަޤުވާމީ ޭދިވެހިރާއްޖ ގެ ޭޙަރަކާތްތަކެއް ޭޚާއްޞަ ޭކޯޓުގެޭސުފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ޕްރީމް
ޭމުވައްޒަފުންގެޭމެދުގައިޭބ އްވުނެވެ.
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ޭ

އުއްތަމަޭފަނޑިޔާރުޭއޮނަރަބަލްޭފާހަގަކުރުމުގެޭގޮތުންޭވީޑިއޯޭމެދުވެރިކޮށްޭވަނަޭއަހަރީޭދުވަސ12ޭޭްދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭ .2
 ޙިޡާބެއްވަނީޭދެއްވާފައެވެ.ޭޭމުޢުތަސިމްޭޢަދުނާންޭއަލްއުސްތާޛުޭއަޙްމަދު

ޭ

ޭ

ޭ

ޭ

ޭ

ޭ
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ޭ

ޭ

ޭ

 ފަނޑިޔާރުޭޙިތާބެއްޭދެއްވުން.ވަނަޭއަހަރީޭދުވަހުޭއުއްތަމ12ޭޭަސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭ

 

 މުވައްޒަފުންޭބައިނަލްއަޤުވާމީޭއަންހެނުންގެޭދުވަސްޭފާހަގަޭކުރުން.ސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭ
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ޭ

 .ބ އްވިޭއޮންލައިންޭސްޓާފްޭމީޓީންގ ފާހަގަކުރުމުގެޭގޮތުންޭވަނަޭއަހަރީޭދުވަސ12ޭޭްދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭ .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ޭ
ޭ
 
 

 ވަނަދުވަހުޭސުޕްރީމްޭކޯޓުންޭފުރަތަމަޭފަހަރަށްޭއޮންލައިންޭފޯރަމްއެއްޭބ އްވުން.15ޭޭޭޓޫބަރުއޮކ2020ޭޭް .4
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ޭ

 

 

 

 

 

 

ޭ

މަޢުލޫމާތުޭޙިއްޞާކޮށްޭވަކީލުންގ2020ެވާއިދުޭ)ޤަސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭޭ ޭވަންޭބ ނުންފުޅުވާޭކަންކަންފަާރތުްނޭފާހަގަކުރައްޭ(ޭއާޭގުޅޭ 
 މަޤުޞަދުގައިޭބ އްވުނުޭފޯރަމްޭޙިއްޞާކުރުމުގެ

 

 ވަނަޭއަހަރޫޭދުވަހުޭބ އްވުނުޭއޮންލައިންޭސްޓާފްޭމީޓިގ.12ޭޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭ
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5. ޭ ޭދުވަސް ޭފިރިހެނުންގެ ޭދިވެހިރާއްޖ ގ2020ޭެބައިނަލްއަޤުވާމީ ޭޙަރަކާތްތަކެއް ޭޙާއްޞަ ޭގޮތުން ޭކޯޓުގެޭޭފާހަގަކުރުމުގެ ސުޕްރީމް
 މުވައްޒަފުންގެޭމެދުގައިޭބ އްވުނެވެ.ޭ
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ޭ

 ކޯޓުގައިޭކުރިއަށްދާޭއަޑުއެހުންތަކާޭއޮންލައިންކޮންޭކުރިއަށްދާޭއަޑުއެހުންތައްޭޔޫޓިއުބް،ޭޓުވިޓަރޭއަށްޭލައިވްޭސްޓްރީމްޭކުރުން. .6
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ޭ ޭއިންޭފެށިގެންޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭޝަރީއަތްތައްޭޔޫޓިއުބްޭޗެނަލްގައިޭއާންމުޭކުރެވ .2020ޭޭޖޫނ02ޭޭްޭ-ޭ ސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭޔޫޓިއުބްޭޗެނަލް 

 

 

 މުވައްޒަފުންޭބައިނަލްއަޤުވާމީޭފިރިހެނުންގެޭދުވަސްޭފާހަގަޭކުރުން.ސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭ
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 އިންސާނީޭވަސީލަތްތައްޭ

ޭވަނަޭއަހަރުޭނިމުނުއިރުޭމުވައްޒަފުންޭހަމަޖެހިފައިވާޭގޮތ2019ޭޭް

ޭ

ޭމަޢުލޫމާތުޭގެޭޒަފުންޭސެކްރެޓަރީންޭފެށިގެންޭމަތީގެޭމަޤާމްތަކަށްޭހަމަޖެއްސިޭމުވައްޭ
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ޭ

 މުވައްޒަފުންޭޭވަކިވިޭސެކްރެޓަރީންޭފެށިގެންޭމަތީގެޭމަޤާމުތަކުންޭ
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ޭ

 

 ގޮތުގެޭމަޢުލޫމާތުޭޭއިވާޭހަމަޖެހިފަޭޭރަޖިސްޓްރީޭޭމަޤާމުތަކުގެޭޭއަހަރުޭޭވަނ2020ޭޭަ

ޭއަދަދުޭޭހުރިޭމިހާރުޭ ޭމަާޤމުގެޭަނންޭ # 

ޭފަނޑިޔާރުޭ 07 1.  

01ޭ ޭސެކްރެޓަރީޭެޖނެރަލްޭ 2.  

01ޭ ޭރރާރަިޖސްޓް 3. ޭ

01ޭ ޭރރާންޓްޭރަިޖސްޓްޓެއެިސސް 4. ޭ

02ޭ ޭ(1ޑިރެކްޓަރޭ)އީ.އެްކސްޭ 5. ޭ

01ޭ ޭ(2ޭޑިރެކްޓަރޭ)އީ.އެްކސްޭ 6. ޭ

05ޭ ޭޑިރެކްޓަރއެިސސްޓެންޓްޭ 7. ޭ

01ޭ ޭ .8 ކޮމްޕިއުޓަރޭޓެކްނީަޝންޭ

02ޭ ޭ(1ކ ސްޭރިޕޯޓަރޭ)އެމް.އެސްޭ 9. ޭ
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ޭއަދަދުޭޭހުރިޭމިހާރުޭ ޭމަާޤމުގެޭަނންޭ # 

01ޭ ޭ(2ކ ސްޭރިޕޯޓަރޭ)އެމް.އެސްޭ 10. ޭ

01ޭ ޭބަޖެޓްޭއޮިފސަރ 11. ޭ

02ޭ ޭއެިސސްޓެންޓްޭކޮމްޕިއުޓަރޭޓެކްނީަޝްނޭ 12. ޭ

04ޭ ޭކޯޓުޭމާސްޓަރ 13. ޭ

02ޭ ޭ(4އެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރޭ)ޖީ.އެްސޭ 14. ޭ

29ޭ ޭ(3އޮިފސަރޭ)ޖީ.އެްސޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭ 15. ޭ

02ޭ ޭސނިައރޭއެްޑމިިނސްޓްރ ޓިވްޭއޮފިަސރ 16. ޭ

01ޭ ޭޖެނެރަލްޭަސރވިސްޭސުަޕަވއިޒަރ 17. ޭ

ޭ(4ކޯޓުޭއޮފިސަރޭ)ޖީ.ެއސްޭ 01 18. ޭ

03ޭ ޭ(3ކޯޓުޭއޮފިސަރޭ)ޖީ.ެއސްޭ 19. ޭ

02ޭ ޭއޮފީސްޭެއސިސްޓެންޓްޭ 20. ޭ

01ޭ ޭޑްރަިއަވރ 21. ޭ

02ޭ ޭހައުސްކީަޕރ 22. ޭ

01ޭ ޭ(4އެިސސްޓެންޓްޭކ ސްޭއޮފިަސރޭ)ޖީ.ެއސްޭ 23. ޭ

01ޭ ޭ(5ޭޑިރެކްޓަރޭޖެެނރަލްޭ)އީ.އެްކސްޭ 24. ޭ

01ޭ ޭމެރިންޭމެކ ނިކްޭ 25. ޭ

04ޭ ޭލޯންޗުޭފަޅުެވރިޭ 26. ޭ

02ޭ ޭލޯންޗުޭކެޕްޓަން 27. ޭ

01ޭ ޭސްޕޯކްސްޭޕަރސަންޭ 28. ޭ

01ޭ ޭސީނިައރޭކޮމްިޕއުޓަރޭޕްޮރގްާރމަރ 29. ޭ

ޭޓެކްނީޝަންޭސީނިައރޭކޮމްިޕއުޓަރޭ 01 30. ޭ

01ޭ ޭއެިސސްޓެންޓްޭޗީފްޭކޯޓުޭމާސްޓަރ 31. ޭ

01ޭ ޭމީޑިއާޭއޮފިަސރ 32. ޭ

01ޭ ޭ(4)ޖީ.ެއސްޭކޯޓުޭއޮފިސަރޭ 33. ޭ

ޭލީގަލްޭއޮިފސަރސީނިައރޭ 01 34. ޭ

10ޭ ޭލީގަލްޭއޮފިަސރ 35. ޭ

01ޭ ޭއެޯސސިއ ޓްޭލީގަލްޭކަުއންސެލްޭ 36. ޭ
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ޭއިންޭއުނިކުރިޭމަޤާމުތަކުގެޭމަޢުލޫމާތުޭޭރަޖިސްޓްރީޭޭމަޤާމުތަކުގެޭޭއަހަރުޭޭވަނ2020ޭޭަ

ޭ.އުނިކުރެވިފައެއްޭނުވެއެވެވަނަޭއަހަރުޭމަޤާމުތަކުގެޭރަޖިސްޓްރީންޭއެއްވެސްޭމަޤާމެއ2020ޭޭް

 އަށްޭއިތުރުކުރިޭމަޤާމްތަކުގެޭމަޢުލޫމާތުޭޭރަޖިސްޓްރީޭޭމަޤާމުތަކުގެޭޭއަހަރުޭޭވަނ2020ޭޭަ

ޭއިތުރުކުރުމުންޭއޮތްޭއަދަދުޭ ޭއިތުރުުކރިޭައދަދުޭ ޭއިތުރުުކރިޭމަާޤުމގެޭނަންޭ #ޭ

01ޭ 01ޭ ޭކޮންޕިއުަޓރޭޓެކްނީޝަންޭސީނިައރޭ 1. ޭ

01ޭ 01ޭ ޭޑިރެކްޓަރ 2. ޭ

ޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރ 02 29 3. ޭ

ޭލީގަލްޭއޮފިަސރ 01 10 4. ޭ

 

ޭވަނަޭއަހަރުޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭއެކިޭމަޤާމުތަކުގައިޭތިއްބެވިޭމުވައްޒަފުނ2020ޭޭް

ޭމަޤާމުޭ ނަންޭ #

ޭ އުއްަތމަޭފަނޑިާޔރު މުޢުތަޞިމްޭަޢުދނާންޭ އަލްުއސްތާޛުޭއަްޙމަދު 1

ޭ ފަނޑިޔާރު ޑޮކްޓަރޭއަްޒމިރާލްދާޭޒާހިރުޭ 2

ޭ ފަނޑިޔާރު ުމޙަްއަމދުޭ އަލްުއސްތާޛާޭާޢއިޝާޭޝުޫޖން 3

ޭ ފަނޑިޔާރު ޒާިހރުޭ އަލްުއސްތާޛުޭަމޙާޒުޭޢަލީ 4

ޭ ފަނޑިޔާރު އަލްުއސްތާޛުޭޙުސްުންއސުޢޫދުޭ 5

ޭ ފަނޑިޔާރު ުޙސަިއންޭ އަލްުއސްތާޛުޭޢަލީޭރަީޝދު 6

ޭ ފަނޑިޔާރު ޑޮކްޓަރޭމުަޙއްަމދުޭިއބްރާީހމްޭ 7

ޭސެކްރެޓަރީޭެޖނެރަލްޭ ޙުަސއިންޭފާިއޒްޭޑޮކްޓަރޭ 8

ޭރަިޖސްޓްރާރ ރައުފާޭަޙިއދަރުޭ އަލްުއސްތާޛާ 9

ޭއެިސސްޓެންޓްޭރަިޖސްޓްރާރ އަލްުއސްތާޛުޭަފއިޞަލްޭާއދަމްޭ 10

ޭއެޯސސިއ ޓްޭލީގަލްޭކަުއންސެލްޭ ފާޠިަމތުޭޔުމްނާޭ އަލްުއސްތާޛާ 11

ޭޑިރެކްޓަރ އާތިކާޭިއބްރާީހމްޭއަލްފާޟިލާޭ 12

ޭޑިރެކްޓަރ އަްޙަމދުޭޝާއިންޭޙަލީމްޭއަލްފާޟިލްޭ 13

ޭއެިސސްޓެންޓްޭޑިރެކްޓަރ ޝަީފޤްޭهللاޭއަލްުއސްތާޛުޭަޢބްދު 14

ޭއެިސސްޓެންޓްޭޑިރެކްޓަރ އާސިަޔތުޭއިްބރާީހމްޭއަލްފާޟިލާޭ 15

ޭއެިސސްޓެންޓްޭޑިރެކްޓަރ އަްޙަމދުޭމަޢުރޫފްޭއަލްފާޟިލްޭ 16
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ޭމަޤާމުޭ ނަންޭ #

ޭޓެކްނީޝަންޭ ކޮމްިޕއުޓަރސީނިައރޭ ޢާޡިމްޭهللاޭޢަބްދުޭއަލްފާޟިލްޭ 17

ޭ ލީގަލްޭއޮފިަސރ އާމިނަތުޭއާޞިފާޭ އަލްުއސްތާޛާ 18

ޭ ލީގަލްޭއޮފިަސރ ލިޝާނާޭއަްޙމަދުޭ އަލްުއސްތާޛާ 19

ޭ ލީގަލްޭއޮފިަސރ ަމރްަޔމްޭރައުހާޭ އަލްުއސްތާޛާ 20

ޭ ލީގަލްޭއޮފިަސރ ރަޒާނާޭިއބްާރހީމްޭ އަލްުއސްތާޛާ 21

ޭ ލީގަލްޭއޮފިަސރ ވަީޙދުޭޙަްއވާޭުމޙަްއމަދުޭ އަލްުއސްތާޛާ 22

ޭ ލީގަލްޭއޮފިަސރ ޞަިފއްޔާޭޢަލީ އަލްުއސްތާޛާ 23

ޭ ލީގަލްޭއޮފިަސރ ޢަްބދުްއޞަމަދުޭ ފާޠިަމތުޭލުވަިއޒާ އަލްުއސްތާޛާ 24

ޭ ލީގަލްޭއޮފިަސރ ާޢއިޝަތުޭލީންޭ އަލްުއސްތާޛާ 25

ޭ ލީގަލްޭއޮފިަސރ ާޢއިޝަތުޭރިާޔޟާޭ އަލްުއސްތާޛާ 26

ޭ ކ ސްޭރިޕޯޓަރ އިްބރާހީމްޭަޝރީފްޭއަލްުއސްތާޛުޭ 27

ޭލޯންޗްޭކެޕްޓަން އަްޙަމދުޭސަމީލްޭއަލްފާޟިލްޭ 28

ޭ ކ ސްޭރިޕޯޓަރ ޝަީމމާޭމުަޙއްަމދުޭއަލްފާޟިލާޭ 29

ޭބަޖެޓްޭއޮިފސަރ ނަޝާޭައޙްަމދުޭނަީޞރުޭއަލްފާޟިލާޭ 30

ޭމީޑިއާޭއޮފިަސރ އިޔާދުޭއިްބރާހީމްޭމުަޙއްަމދުޭއަލްފާޟިލްޭ 31

ޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރ ނާއިލާޭިއބްރާީހމްުފޅުޭއަލްފާޟިލާޭ 32

ޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރ ފަޒްލާޭމުސްޠަފާޭއަލްފާޟިލާޭ 33

2ޭކޯޓްޭއޮފިސަރޭްގރ ޑްޭ هللاއަްޙަމދުޭޢަބްދުޭއަލްފާޟިލްޭ 34

ޭޓެކްީނޝަންޭ އެިސސްޓެންޓްޭކޮމްޕިއުޓަރ އަްޙަމދުޭޚަލީލުއަލްފާޟިލްޭ 35

ޭކޯޓްޭމާސްޓަރ ޔާސިރުޭއަްޙަމދުޭއަލްފާޟިލްޭ 36

ޭކޯޓްޭމާސްޓަރ އިްސމާޢީލްޭލަޠީފްއަލްފާޟިލްޭ 37

ޭކޯޓްޭމާސްޓަރ އަްޙަމދުޭއަސްަލމްޭއަލްފާޟިލްޭ 38

ޭކޯޓްޭމާސްޓަރ ޢަލީޭއަކްރަމްޭއަލްފާޟިލްޭ 39

ޭމެރިންޭމެކ ނިކްޭ މުަޙއްަމދުޭނާފިޢުޭއަލްފާޟިލްޭ 40

1ޭކޯޓްޭއޮފިސަރޭްގރ ޑްޭ އަްޙަމދުޭސަޢީދުޭއަލްފާޟިލްޭ 41

ޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރ އަްޙަމދުޭއަްނވަރުޭއަލްފާޟިލްޭ 42

ޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރ ޢާއިޝަތުޭފިުރޒާޭއަލްފާޟިލާޭ 43

ޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރ މުަޙއްަމދުޭައޙްަސންޭއަލްފާޟިލްޭ 44

ޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރ އާިމނަތުޭސަމާޭއަލްފާޟިލާޭ 45

ޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރ ސުކާރނޯޭުޢމަރުޭަޝރީފްޭއަލްފާޟިލްޭ 46
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ޭމަޤާމުޭ ނަންޭ #

ޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރ އާިމނަތުޭނާޡިރާޭއަލްފާޟިލާޭ 47

ޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރ ސަމާޭޢަލީޭމުުރތަޟާޭއަލްފާޟިލާޭ 48

ޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރ ަޒރީނާޭިއބްާރހީމްޭ އަލްުއސްތާޛާ 49

ޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރ ޙަސަންޭޚާލިދުޭއަލްފާޟިލްޭ 50

ޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރ މަރްަޔމްޭަރސްމާޭއަލްފާޟިލާޭ 51

ޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރ ފާރިސްޭهللاޭޢަބްދުޭއަލްފާޟިލްޭ 52

ޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރ މަރްަޔމްޭފާިޚރާޭއަލްފާޟިލާޭ 53

ޭއޮިފސަރޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވް އާިމނަތުޭޝަުރމާޭއަލްފާޟިލާޭ 54

ޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރ ޞަފިއްޔާޭޫމސާޭއަލްފާޟިލާޭ 55

ޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރ އާިމނަތުޭރިްފޤާޭމުަޙއްަމދުޭއަލްފާޟިލާޭ 56

ޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރ ޝީޒާޭިއބްރާީހމްޭއަލްފާޟިލާޭ 57

ޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރ އާިމނަތުޭއިުތމީނާޭއަލްފާޟިލާޭ 58

ޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރ އަިއރިޝްޭަނސީމްޭއަލްފާޟިލްޭ 59

ޭއެޑްިމނިސްޓްރ ިޓވްޭއޮިފސަރ ޝަްއމާޭޢަބްުދްއސައްާތރުޭއަލްފާޟިލާޭ 60
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ޭތުޭކޯޓުގެޭޢިމާރާތާއިޭމަރާމާޭ
ޭ

ޭހިންގުމަ ޭކޯޓެއް ޭޢިމާރާތަކީ ޭީތމުގެ ޭދެވިފައިވާ ޭމިހާރު ޭހިންގުމަށް ޭކޯޓު ޭސުޕްރީމް ޭއިދާރީޭދިވެހިރާއްޖ ގެ ޭއަދި ށާއި
ންކަމުންޭތަނުގެޭަދތިކަންޭނޫޭމުވައްޒަފުންތަކެއްޭމަސައްކަތްޭކުރުމަށްޭއެންމެޭއެކަށީގެންވާޭގޮަތްށޭފަރުމާކުރެވިފައިވާޭޢިމާރާތެއްޭ

ޭކުރިމަތިވެފައެވެ.ޭމި ޭއަހަރުވަނީ ޭއެތައް ޭމީގެ ޭޢިމާރާތަކީ ޭކޯޓުގެ ޭސުޕްރީމް ޭބ ނުންކުރަމުންގެންދާ ޭޢިމާރާތްޭހާރު ޭކުރިން ތަކެއް
މިގޮތުންޭދުވަސްވުމުްނޭކުރެވިފައިވާޭތަނަކަށްޭވުމުންޭޢިާމރާތްޭބާވެޭބޮޑެތިޭމަރާމާތްތަކެއްޭުކރަންޭޖެހިފައިވާކަންޭފާހަގަޭކު ރަމެވެޭ.

 ވެއެވެ.ޭޭޭމަރާމާތުޭކުރުމަށްޓަކައިޭބޮެޑތިޭޚަރަދުތަކެއްޭކުރަންޖެހިފައިޢިމާރާތްޭބާވެޭހަލާކުވެގެންދާޭަތްނތަން

ޭޭބައެއްޭމުހިންމުޭމަސައްކަތްތައްޭޭކުރެވުނުޭޭއަހަރުޭވަނ2020ޭޭަ

 ބުންޭއިތުރުޭކުރެވުނު()ސެކްޝަންތަކުގައިޭފައިލްބައްޓާނެޭޖާގަޭނެތުމުގެޭސަބަޭކަބަޑުޭޖެހުން.05ޭފައިލްޭބެހެއްޓުމަށްޓަކައިޭ .1
 ޭތައްޭހައްލުކުރުން.)އެކެއް(ޭވީ.އާރު.ވީޭސިސްޓަމްއަށްޭދިމާވެފައިވާޭމައްސަލ01ޭައެންޑްޭއެޑްމިންޭސެކްޝަންގެޭއެޗް.އާރުޭ .2
މ ޒުތަޝަރީޢަތުގެޭމަޖި .3 ހަރާޭގެންގުޅެންޭޖެހ ތީޭކުގެޭސައިޒުޭކުޑަވުމުންޭގިނަޭޑޮކިއުމަންޓްތައްޭއެއްފަލީހުގައިޭހަސްމުންޭތިބޭ 

ޝަރީއަތުގެޭމާއި،ޭކުއިތުރަށްޭފުޅާޭ)ހަތަރު(ޭމ ޒ4ޭުރިމަތިވާތީޭހަސްމުންޭބ ނުންޭކުރާޭމިކަމުގެޭސަބަބުންޭގިނަޭދަތިތަކާޭކުޭ
 މޮނީޓަރގެޭމައުންޓްޭމަރާމާތުކުރުން.03ޭމަޖިލީހުގައިޭޙަސްމުންޭބ ނުންޭކުރާޭމ ޒްޭތަކުގައިޭބަހައްޓާޭ

ގެޭސަބަބުންޭހަލާކުވުމުޭއ ސީ)އެކެއް(01ޭޭސެކިއުރިޓީޭޕޯސްޓްގައިވާޭވިއްސާރަގެޭސަބަބުންޭސީލިންގްޭއިންޭފެންފައިބާޭ .4
 އައުޭއ ސީޭއެއްޭސެކިރުޓީޭޕޯސްޓުގައިޭހަރުކުރެވުނެވެ.

ޙިދުމަ .5 ތްޭހަލުވިކަމާއެކުޭފޯރުކޮށްޭކޯޓުގެޭޙިދުމަތްޭހޯދަންޭއަންނަޭފަރާތްތަކަށްޭއިތުރަށްޭފަސ ހަޭކުރުމުގެޭގޮތުންނާއިޭކޯޓުންދޭ 
 ޭއަލުންޭޑިޒައިންޭކުރުން.ޭރިސެޕްޝަންޭއ ރިއާޭމަރާމާތުކުރުމުގެޭގޮތުންދިނުމަށްޭކޯޓުގެޭ

އެކެއް(ޭވީއާރުވީޭ)01ޭބ ނުންޭކުރަމުންދާޭފަނޑިޔާރުންގެޭކޮޓަރިކޮޅުތަކާއިޭޝަރުއީޭޑިވިޜަންގައިޭޭފުރަތަމަޭފަންގިފިލާގެ .6
 ރުން.މަރާމާތުކުޭއިޭގުޅާފައިވާޭއ ސީޭއިންޑޯޭޔުނިޓްތަކަށްޭފިނިޭނުވާތީޭވީއާރުވީޭއައުޓްޑޯރޭޔުނިޓްސިސްޓަމާ

ޭލައިވް .7 ޭޭޝަރީއަތަށް ޭއެއްފަހަރާ ޭކުރުމަށާއި ޭހަރުދަނާ ޭއިތުރަށް ޭމަސައްކަތް ޭޝަރީއަތ2ޭްކުރުމުގެ ޭކުރިޔަށްޭ)ދ އް(
  )ދ އް(ޭސީ.ޕީ.ޔޫޭހޯދުން.02ޭރފޯމެންސްޭޕަ-ހައިޭގެންދިއުމަށްޭޓަކައިޭބ ނުންޭވާޭ

 ރުން.ކުސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭވެބްސައިޓްގެޭހޮސްޓިންގޭޑެޑިކ ޓެޑްޭސަރވާއަށްޭއަޕްގްރ ޑކޮށްޭވެބްސައިޓްޭއަޕްޓ ޑްޭ .8
 ސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭވެހިކަލްތައްޭމަރާމާތުޭކުރުމާއިޭސާރވިސްޭކުރުން. .9

10. ޭ ޭކުރުމަށްޓަކައިކޯޓުގެ ޭނަމާދު ޭނަމާދުޭޭމުވައްޒަފުން ޭއެދާއިމީ ޭގޮތުންޭކޯޓުގެ ޭކުރުމުގެ ޭޤާއިމް އްވަނަޭފަންގިފިލާގައިޭގެއެއް
 ތައްޔާރުކުރުން.ޭޭދާއިމީޭނަމާދުގެޭއެއް

 މެއިންޓެނަންސްޭގެޭފައިލްތައްޭބެހެއްޓުމަށްޭކަބަޑުޭސެޓެއްޭޖެހުން.ޕްރޮކިއުމަންޓްޭއެންޑްޭ .11
ރެންސްޭމެދުވެރިކޮށްޭވީޑިއޯޭކޮންފަގައިކުރާޭޝަރީޢަތްތައްޭލައިވްޭކުރުމަށްޓަކައިޭޝަރީޢަތުގެޭމަޖިލީހުގައިޭޓުސުޕްރީމްޭކޯ .12

ޭ ޭބ ނުންވާ ޭކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ޭހަރުކޮށްޭޝަރީއަތްތައް ޭކޮންޭކެމެރާތައް ޭވީޑިއޯ ޭކޮމްފިއުޓަރފަރެންސްޭއައްޭޙާއަދި ޭއްސަ
 ބެހެއްޓުން.ޭއްސިސްޓަމެ

ޭމުވައްޒަފުނ19ޭް-ކޮވިޑްޭ .13 ޭހާލަތުގައި ޭފަރާތްތަކުގެގެ ޭއަންނަ ޭހޯދަން ޭޚިދުމަތް ޭކަށަވަރުޭޭނާއި ޭރައްކާތެރިކަން ސަލާމަތާއި
ފ ޝަލްޝީލްޑްޭއަންގި،މާޭއްޒަފުންނަށްޭބ ނުންވާކުރުމަށްޓަކައިޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭއެތެރެޭޑިސްއިންފެންޓްޭކުރުމާއިޭމުވަ ސްކޭް،

 ހޯދުން.



 2020ޕޯޓުޭއަހަރީޭރިޭ 51 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

 ޭހޯދުން.ޭބ ނުންވާޭވެބްކެމްތައްޭދުރުންޭޝަރީޢަތްތައްޭކުރިއަށްޭގެންދިއުމަށްޓަކައި .14
 ޭމީޓިންގޭރޫމްގައިޭހުރިޭލައިޓްތައްޭނަގައިޭލެޑްލައިޓަށްޭބަދަލުކުރުން. .15
އިންޓާނަލްޭކޯޓުގެޭޭޑިޕާޓްމަންޓްޭއޮފްޭޖުޑީޝަލްޭއެޑްމިނިސްޓްރ ޝަންޭގެޭނެޓްވޯކްޭއެންހ ންސްމަންޓްޭޕްރޮޖެކްޓްގެޭދަށުން .16

 ފޯނުޭބެހެއްޓުން.ޑެސްކްޭއައިޕީޭޭނެޓްވޯރކްޭއަޕްގްރ ޑްކޮށްޭމުވައްޒަފުންނަށްޭއައު
 .ޖެޓަލްޭޕޮޓޯކޮޕީޭމެޝިންޭހޯދުންޑިޭޝަރުއީޭޑިވިޜަންޭގެޭމަސައްކަތްޭހަލުވިކޮށްޭއަވަސްޭކުރުމުގެޭގޮތުންޭ .17
ފަރާތްތަކަށްޭއިންޝިއުރެންސްޭހަމަޖެއްސުން. .18  އިންޝިއުރަންސްޭހަމަޖައްސަންޖެހޭ 

 ލައިޓްޭހަރުކުރުން.02ޭޭމިޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުންޭބ ނުންކުރައްވާޭކާރުކޮޅުތަކަށްޭއަލިކުރުމަށްޓަކައިޭބ ރުގައިޭއައުޓްޑޯޭ .19
 .ކުގައިޭޓައިމަރޭބަދަލުކުރުންރިސެޕްޝަންޭއ ރިޔާގެޭކޮރިޑޯގެޭލައިޓްތަ .20
 ސުޕްރީމްޭކޯޓުގައިޭބައުވެޭހަލާކުވެފައިވާޭތަކެތިޭނީލަންޭކިޔުން.ޭ .21
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 ޭމުވައްޒަފުންގެޭދާއިމީޭނަމާދުގެ.ޭކޯޓުގެސުޕްރީމްޭ އްވުނުޭނީލަންޭކިއުމުގެޭތެރެއިންސުޕްރީމްޭކޯޓުގައިޭބ 

 ފައިލްޭބަހައްޓާޭކަބަޑުޭސެޓްޭތައްޔާރުކުރުން. ނުޭލައިޓްތައް.ސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭއިމާރާތުގެޭގޯތިެތރެޭއިުތރަްށޭއަލިކުރުމަށްޭހަރުުކރެވު



 2020ޕޯޓުޭއަހަރީޭރި 52 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

 ޖިކްޭޕްލ ންޭޓީޭސްޓްރެޭ

ލުތައްޭގެނައުމަްށޓަކައިޭަބދަޭަކށަވަރުކޮށް،ޭޝަރުޢީޭދާއިރާޭއިްޞލާޙްކުރުމަށްޓަކައިޭގެންނަންޖެހޭ ޭޝަރުޢީޭދާއިރާގެޭމިނިވަންކަންޭ
ޭ ޭާފހަގަޮކށްކުރަންޖެހ  01ޭޭޭކަންތައްތައް 2019ޭޭމ  ޭވަީނ ޭކަށަވަރުކޮށްގައި ޭމިނިވަންކަން ފަނޑިޔާރުގެޭޭ،"ފަނޑިޔާރުގ ގެ

 ކަކީ:މިޭގޮތުންޭއެކުލަވާލެވިފައިވާޭސްޓްރެެޓޖިކްޭއޮބްޖެކްޓިވްސްތަޭ.ކުލަވާލައިފައެވެއެޭ"2023-2019އިޞްލާޙްކުރުމުގެޭމަގުޗާޓުޭ

 އެކްސެސިބިލިޓީޭމަތިކުރުން.ޢަދުލުޭއިންސާފުގެޭކޮލިޓީއާއިޭ .1
 ފަނޑިޔާރުގ ގެޭމިނިވަންކަންޭހިަފހައްޓައިޭޢާއްމުންނާޭއޮންނަޭގުުޅންޭހަރުދަނާކުރުން. .2
 އިދާރީޭހިންގުމުގެޭނިޒާމުޭތަރައްޤީކޮށްޭހަރުދަނާކުރުން. .3

ޭ

ޭކުރިއަށްޭއޮތްޭއަހަރަށްޭރ ވިފައިވާޭކަންތައްތައްޭ

 މަގުފަހިކޮށްދިނުންޭއަދުލުޭއިންސާފަށްޭފަސ ހަކަމާއެކުޭވާސިލްވެވ ނެޭ .1
o ޭްއިލެކްޓްރޯނިކްޭކ ސްޭފައިލިގްޭނިޒާމެއްޭގާއިމުކުރުނ 
o ަނާޭކުރުންއޮންލައިންކޮށްޭމައްސަލަތަކާއިޭއެހެނިހެންޭލިޔެކިޔުންތައްޭހުށަހެޅުުމގެޭނިޒާމްޭހަރުދ 
o ޭޭްޝަރީއަތްތައްޭލައިވްޭކުރުމުގެޭނިޒާމްޭއިތުރަށްޭހަރުދަނާޭކުރުނ 

 ރުންޭޓެްކނޮލޮޖީެގޭޒަރީއާއިންޭކ ސްޭއަދިޭކ ސްފޯލްޭމެނ ޖްމަންޓްޭހަރުދަނާކުފަހުގެޭއިންފޮމ ޝަންޭ .2
o ޭްކޯޓުރޫމްޭޑިޖިޓަލައިޒަކުރުނ 
o ްކ ސްމެނ ޖްމަންޓްޭސިސްޓަމެއްޭގާއިމުކުރުނ 
o ޭްސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭކ ސްޭރިޕޯޓްޭޑ ޓާބ ސްޭގާއިމުކުރުނ 

 މުވައްޒަފުންގެޭއިލްމީޭއަދިޭފަންީނޭގާބިލުކަންޭމަތިކުރުންޭ .3
o ްގަވައިދުންޭތަމްރީންޭޕްރޮގްރާމްތައްޭހިންގުންޭޭމުވައްޒަފުންގެޭހުނަރުޭއިތުރުޭކުރުމަށ 
o ޭްމުވައްޒަފުންގެޭއިންޓަނ ޝަަނލްޭއެކްޕޯޝަރޭއިތުރުޭކުރުނ 
o ްއިންޓަނ ޝަަނލްޭބެސްޓްޭޕްރެކްޓިސަސްޭތަކަށްޭއަހުލުވެރިކުރުނ 

 އަޕްގްރ ޑްޭކުރުން.ޭކޯޓުޭހިންގުމަށްޭބ ނުންވާޭއިންްފރާސްޓްރަކްޗަރޭފޯރުކޮށްދިނުމާއި .4
o ްމަރާމާތުކުރުންޭޭކޯޓުގެޭއިމާރާތ 
o ްޭގޮަތށ ޭކަށަވަރުކުރެވ ނެ ޭރައްކާތެރިކަން ޭއަިދ ޭފަސ ހަ ޭފަރާްތތަކަށް ޭއަްނނަ ޭހޯދުމަށް ޭިރސެޕްޝަންޭޚިދުމަތް

 ތަރައްގީކުރުން
o ެއަޕްގްރ ޑްޭކުރުންއިދާރީޭހިންގުމަށްޭބ ުންނވާޭވަސީލަތްތައްޭޭއޮފީހުގ 
o ޭްރަކްޗަރޭތަރައްގީޭކުރުންޭޓްއިންފްރާސްކޮމިއުނިކ ޝަނ 
o ޭެތަރައްގީކުރުންޭޭވަީސލަތްތައްއިންފޮމ ޝަންޭޓެކްނޮލޮޖީގ 
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ޭ

ޭ

 މާލީޭބަޔާންތައްޭ



 

 2020ރީޭިރޕޯޓުޭއަހަ 54 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

 މާލީޭބަޔާންތައްޭ

 ލިބުނުގޮތާއިޭހ ދަކުރެވުނުޭގޮތުގެޭބަޔާންޭޭފައިސާޭ
ޭނިޔަލަށްޭގ2020ޭެޑިސެމްބަރ31ޭޭ

ޭޕަބްލިކްޭ ޕަބްލިކްޭ ޭނޯޓްޭ  ޭ

ޭއ/ކޭބ ންކްޭ ޭބ ންކްޭއ/ކ  ޭ   

2019 2020ޭ  ލިބުނުޭފައިސާޭ  

 ނެގިޭަފއިސާޭޭފާސްކުެރވުނުޭަބޖެޓުން 3  23,129,607 28,627,008

 ާއމްދަީނގެޭޮގތުަގއިޭބަލަިއގަްތޭފައިސާޭޭދައުލަުތގެ 4  107,384  188,132

 ެރވިފައި(ާއމްދަީނގެޭނޫންޭގޮތްޮގތަށްޭބަލަިއގަތްޭފަިއސާޭ)ރީފަންޑްޭުއނިޭކުޭދައުލަުތގެ 5  6,738  12,578

ޭލިބުނުޭފައިސާގެޭޖުމްލަޭ    23,243,729  28,827,718

ޭ   ޭ

ޭ  ކުރެވުނުޭޚަރަދުޭ  

 ޚަަރދުޭޭމުަވއްޒަފުްނނަށްޭހިނގި 6  18,130,236 16,970,911

 އަދިޭވަކިޭޚިުދމަތަކަށްޭޫނންޭގޮތުންޭދ ަފއިސާޭޭޕެންޝަނާއި 7  2,033,207  2,579,997

 ކުރުުމގެޭަޚރަދުޭޭދަތުރުފަުތރު 8  49,485  608,215

 ހިްނގުުމގެޭބ ނުމަށްޭޯހދާތަކެތީެގޭއަގުޭޭއޮފީސް 9 274,252  526,337

 ހިްނގުމަށްޭބ ނުްނވާޭިޚދުމަުތގެޭޚަަރދުޭޭއޮފީސް 10 2,129,432  2,177,946

 ުކރެވ ޭޚަަރދުޭޭތަމްރީނުުކރުމަށް 11  -  11,600

 ބެލެެހއްޓުުމގެޭަޚރަދުޭޭމަރާާމތުކުުރމާއި 12  323,336  890,953

 އެހީ،ޭިއޝްތިރާާކއިޭައިދޭސަބްިސޑީޒްޭޭސަރުކާުރންދ  13  -  -

 ހިްނގުމަށްޭބ ނުްނވާޭހަުރމުދާޭޯހދުމަށްުކރާޭޚަަރދުޭޭއޮފީސް 14  189,659  4,895,319

ޭޖުމުލަޭޭކުރެވުނުޭޚަރަދުގެޭ    23,129,607 28,661,278

188,132  107,384  15 
ންކްޭއެކައުންޓަޭ)ޕީ.ޭޮގތުަގއިޭބަލަިއގަްތޭފައިސާގެޭެތރެިއންޭބަޕްބަލިކުޭބޭ ޭދައުލަުތގެޭާއމްދަީނގެ

 އ (އަށްޭަޖމާކުރިޭަފއިސާޭޭބީ.

 ޭޭިއގެްނ(ަޚރަދުޭ)ޕީ.ބީ.ޭއ ޭައށްޭޖަމާުކރިޭދައުލަުތގެޭާއމްދަނީޭަފއިސާޭިހމަނަޭޖުމްލަ    23,236,991  28,815,140

ޭފައިސާޭޭޭއިތުރުވި/ޭ)އުނިވި(ޭމާލީޭއަހަރުޭތެރ ގައިޭ    6,738  12,578

 ފެށުުނއިރުޭުހރިޭފަިއސާޭޭއަހަރު    37,436  24,858

 ފައިސާޭޭއިުތރުިވ/ޭ)އުިނވި(އަހަރުޭެތރ ަގއިޭޭމާލީ    6,738  12,578

ޭފައިސާޭޭއަހަރުޭނިމުނުއިރުޭހުރިޭ    44,174  37,436
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 ފާސްކުރެުވނުޭބަެޖޓާއިޭެއބަޖެޓުންޭހ ދަކުެރވުުނގޮތުގެޭބަޔާންޭ
ޭގެޭނިޔަލަށ2020ޭޭްޑިސެންބަރ31ޭޭު

ފައިނަލްޭބަޖެޓާއިޭ
ހިނގިޭޚަރަދުގެޭ

 ތަފާތުޭ

ހިނގިޭ
ޚަރަދު/ލިބުނުޭ

2020ޭ

ފައިނަލްޭބަޖެޓްޭ
2020ޭ

ފާސްކުރިޭބަޖެޓްޭ
2020ޭ

ޭނޯޓްޭ   

 ލިބުނުޭފައިސާޭ     

 ބަޖެޓްޭޭމަޖިލީހުންޭފާސްކުރި  3  34,040,184  24,381,894  23,129,607  1,252,287

 ޖުމްލަޭ   34,040,184  24,381,894  23,129,607  1,252,287

ޭ  ރިކަރަންޓްޭޚަރަދުޭ    

 ޚަރަދުޭޭމުވައްޒަފުންނަށްޭހިނގި  6  22,712,050  18,393,587  18,130,236  263,351

41,200  2,033,207  2,074,407  2,813,492  7  
އަދިޭވަކިޭޚިދުމަތަކަށްޭނޫންޭޭޕެންޝަނާއި

 ގޮތުންޭދ ފައިސާޭ

 ކުރުމުގެޭޚަރަދުޭޭދަތުރުފަތުރުޭ  8  669,238  62,160  49,485  12,675

97,121  274,252 363,219  668,300  9  
ޭބ ނުމަށްޭހޯދާތަކެތީގެހިންގުމުގެޭޭއޮފީސް
 އަގު

696,707  2,129,432 2,834,293  3,871,427  10  
ހިންގުމަށްޭބ ނުންވާޭޚިދުމަތުގެޭޭއޮފީސް
 ޚަރަދުޭ

ޚަރަދުޭޭތަމްރީނުކުރުމަށް  11  164,400  10,880    -  10,880  ކުރެވޭ 

 ބެލެހެއްޓުމުގެޭޚަރަދުޭޭމަރާމާތުކުރުމާއި  12  1,575,077  355,650  323,336  32,314

76,790  -    76,790  290,000  13  
އެހީ،ޭއިޝްތިރާކާއިޭއަދިޭޭސަރުކާރުންދ 
 ސަބްސިޑީޒް

 ޭޚަރަދަށްޭހ ދަކުރިޭޭޖުމްލަޭރިކަރަންޓްޭ   32,763,984  24,170,987  22,939,948  1,231,039

ޭ  ކެޕިޓަލްޭޚަރަދުޭ    

21,249  189,659  210,907  1,276,200  14  
ޭއޮފީސްޭހިންގުމަށްޭބ ނުންވާޭހަރުމުދާޭ

 ހޯދުމަށްޭކުރާޭޚަރަދުޭ

 ޖުމްލަޭކެޕިޓަލްޭޚަރަދުޭ   1,276,200  210,907  189,659  21,249

 މުޅިޭޖުމްލަޭ   34,040,184  24,381,894  23,129,607  1,252,287

 ޖުމުލަޭބަޖެޓްޭބާކީޭ      1,252,287
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ޭ)ގެޭނިޔަލަށ2020ޭޭްޑިސެމްބަރޭ (31 މާލީޭބަޔާންތަކާއިގުޅ ޭނޯޓްތައްޭ

ޭތަޢާރަފްޭ .1

ޭ ޭޤާނޫނުއަސާސީގެ ޭޖުހްހޫރިއްޔާގެ ޭދަށުންޭ 141ދިވެހި ޭމާއްދާގެ ޭއެންޭޢަދުލުޭ ވަނަ ޭޤާއިމްކުރުމުގެ ޭއިސްފަރާތަކީޭއިންސާފު މެ
ޭ ޭއޮގަސްޓު ޭކޯޓެވެ. ޭސުޕްރީމް ޭދިވެހިރާއްޖ ގ2008ޭެދިވެހިރާއްޖ ގެ ޭތަސްދީޤުކުރެވުނު ޭދުވަހު ޤާނޫނުއަސާސީއިންޭޭޖުމްހޫރިއްޔާގެޭވަނަ

ހައިކޯޓަށާއި،ޭޭއިންސާފުޭޤާއިމުކުރުމުގެޭއެންމެހައިބާރުތައްޭލިބިގެންވަނީޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭޭޢަދުލުޭ، ދައުލަތުގެޭތިންބާރުޭވަކިވެ ސުޕްރީމްޭކޯޓަށާއޭި،
ޭދަށުކޯޓުތަކަށްޭކަމަށްޭކަނޑައެޅިގެންދިޔައެވެ.ޭއަދިޭޤާނޫނަކުންޭކަނޑައަޅާފައިވާ

ޭކުލަވާލުމުގެޭމައިގަނޑުޭސިޔާސަތުތަކުގެޭޚުލާޞާޭހިސާބުޭބަލަހައްޓައިޭއެޭ .2

ޭތިޭ ޭސިޔާސަތުތައް ޭމައިގަނޑު ޭބެލެހެއްޓުމުގެ ޭހިސާބު ޭބ ނުންކޮށްފައިވާ ޭތައްޔާރުކުރުމުގައި ޭބަޔާންތައް ޭބަޔާންކޮށްފައިޭމާލީ ރީގައި
ޭބ ޭ ޭއެއްގޮތަށް ޭމިސިޔާސަތުތައް ޭބަޔާންކުރުމުގައިވެސް ޭހިސާބުތައް ޭއަހަރެއްގެ ޭހުރިހާ ޭތަފާތުޭނުންކުރެވިފައިއެވަނީއެވެ. ޭއެނޫން ވާނެއެވެ.

ޭގޮތަކަށްޭބ ނުންކުރެވިފައިވާނަމަ،ޭއެކަންޭބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ޭހުށަހަޅާފައިވާޭގޮތ2.1ޭޭް

ޑުންޭނެރެޭޝާއިޢުޭމާލީޭހިސާބުތައްޭތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީޭއިންޓަރނ ޝަނަލްޭޕަބްލިކްޭސެކްޓަރޭއެކައުންޓިންގޭސްޓ ންޑަޑްސްޭބޯޭ
ޭވެ.ޭކޮށްފައިވާޭ"ޭފައިނ ންޝަލްޭރިޕޯޓިންޭއަންޑަރޭކ ޝްޭބ ސިސްޭއޮފްޭއަކައުންޓިންގ"ޭމިޭސްޓ ންޑަޑްޭއާއިޭއެއްގޮތަށެޭ

ވަނ2020ޭޭަތަށް،ޭ(ޭގައިވާޭގ3/2006ޭޮނީޭދައުލަތުގެޭމާލިއްޔަތުގެޭޤާނޫނުޭ)ޤާނޫނުޭނަމްބަރޭޚަރަދުޭހިސާބުޭތައްޔާރުކޮށްފައިވަ
ފައިސާޭލިބުނުޭގޮތާއިޭހ ދަޭ"ޚަރަދުތައްޭހިމަނައިގެންނެވެޭ.، ގައިޭހިނގާފައިވ2020ޭާއަހަރުޭޖެނުއަރީގައިޭފައިސާޭދައްކައިޭއަދާކޮށްފައިވާ،ޭ

ހަރަށްޭފާސްކުރިޭމިކޯޓުގެޭވަނަޭއ2020ޭަގެޭގޮތުގައިޭހިމަނާފައިވާނީޭރައްޔަތުންގެޭމަޖިލީހުންޭކުރެވުނުޭގޮތުގެޭބަޔާން"ޭގައިޭލިބުނުޭފައިސާ
ޭފަ ޭލިބިފައިވާ ޭމިކޯޓަށް ޭގޮތްގޮތުން ޭއެހެނިހެން ޭއާއި ޭފައިސާ ޭހ ދަކުރެވިފައިވާ ޭޚަރަދުތަކަށް ޭމިކޯޓުގެ ޭފާސްކުރެވުނުޭބަޖެޓުން ޭއެވެ. އިސާ

ޭމިފައިސާޭޭމިނިސްޓްރީޭލިބ ޭނުވަތަޭބަލައިގަންނަޭފައިސާއަކީޭދައުލަތުގެޭއާމްދަނީއެއްކަމުންޭބަޖެޓުންޭނެގ ޭފައިސާޭފިޔަވައިޭޭމިކޯޓަށް
 އޮފްޭފިނ ންސްޭއެންޑްޭޓްރެޜަރީގެޭޕަބްލިކްޭބ ންކްޭއެކައުންޓަށްޭޖަމާކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ޭކޮ ޭކޮސްޓް ޭ"ހިސްޓޮރިކަލް ޭބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޭއަގުތައް ޭތައްޔާރުކުރުމުގައި ޭބަޔާންތައް ޭމާލީ ޭއެއްގޮތްވާގޮތުންޭއާޭންވެންޝަން"
ރަންޏާއިޭރައުސުލްމާލުގެޭއެމުޢާމަލާތެއްޭހިނގިއިރުގެޭއަގުޭބަޔާންކުރާޭއުޞޫލުންނެވެ.ޭމިގޮތުންޭހަރުމުދަލާއި،ޭއަދިޭއެހެންޭއަރަންޏާއިޭދަ

ޭއަގުޭބަޔާންކޮށްފައިވަނީޭއެއެއްޗެއްޭހޯދިއިރުގެޭއަގުގައެވެ.ޭ

 ނެއެވެ.ޕްރިސިއ ޝަންގެޭގޮތުގައިޭއެއްވެސްޭމިންވަރެއްޭއުނިކޮށްފައެއްޭނުވާމިކޯޓަށްޭހޯދާފައިވާޭހަރުމުދަލުގެޭޑި

 

ޭ
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މުޢާމަލާތ2.2ޭޭު ޭބ ރުޭފައިސާއިންޭހިންގޭ 

ޭއިންނެވެ ޭދިވެހިރުފިޔާ ޭކުރެވިފައިވާނީ ޭބަޔާން ޭއަގުކޮށް ޭތަކެތި ޭބ ނުންކުރެވިފައިވާ ޭބަޔާންތަކުގައި ޭރުފިޔާއަކީޭމާލީ ޭދިވެހި .ޭއެއީ
ޭރުމަށްޭބ ނުންޭކުރާޭފައިސާކަމުގައިވާތީއެވެ.ޭމިކޯޓުގެޭމުޢާމަލާތުޭކުޭ

ޭޑޮލަރަކަށްޖެޭ ޭއެމެރިކާ ޭތާރީޚުގެ ޭހިނގި ޭއެމުޢާމަލާތެއް ޭހިސާބުކޮށްފައިވަނީ ޭމުޢާމަލާތުތައް ޭރުފިޔާގެޭބ ރުފައިސާގެ ޭދިވެހި ހ 
ބ ރުޭފައިސާގެޭއަރަންޏާއިޭދަރަންޏެއްވާނަމަޭއ ގެޭބާކީތައްޭބަޔާންކޮށްފައި ތާރީޚުގެޭއެކްސްޗ ންޖްޭވަނީޭއަހަރުޭއެކްސްޗ ންޖްޭރ ޓްގައެވެޭ. ޭނިމޭ 

ޭރ ޓްގައެވެ.ޭ

ޭތަކެތިޭ ގަނެފައިޭބަހައްޓައިގެންޭބ ނުންކުރުމަށްޭހޯދުނުޭތަކެއްޗާއިޭޚިދުމަތްދިނުމުގެޭބ ނުމަށްޭހޯދުނ2.3ޭު

ތަކެތިޭބަޔާންކުރެވިފައިވަނީޭގަތްއަގުގައެވެ.ޭއޮފީހަށްޭގަނެފައިޭބަހައްޓައިގެންޭ ންކުރުމަށްޭހޯދާޭތަކެތިޭޭބ ނުއޮފީސްޭހިންގުމަށްޭހޯދޭ 
އަދިޭޚަރަދުގެޭގޮތުގައިޭހިމެނ ނީޭތަކެތިޭގަތުމުންޭ އެތަކެތިޭބ ނުންކުރުމުންޭޭވާނީޭކެޕިޓަލައިޒްޭނުކޮށްޭޚަރަދުގެޭގޮތުގައިޭހިމަނާފައެވޭެ. ކަމަށާއޭި،

ޭނޫންކަމުން،ޭއަހަރުޭނިމުނުޭއިރުޭބ ނުންނުކޮށްޭހުރިޭތަކެތިޭހިސާބުތަކުގައިޭހިމަނާފައިޭވާނެއެވެ.

ޭލީޭޒިންމާތައްޭމާޭ

މާލީޭޒިންމާގެޭގޮތުގައިޭބަޔާންކުރެވިފައިވާޭޢަ ޑިސެންބަރ31ޭޭުދަދުޭތަކަކީޭމާލީޭޒިންމާތައްޭބަޔާންޭކުރެވިފައިވާނީޭއ ގެޭއަގުގައެވެޭ.
ދައުލަތުގެޭރައުސްމާލެވެ.2020ޭ ހަރުމުދާޭތަމްސީލުޭކޮށްދޭ   އާއިޭހަމައަށްޭއައިއިރުޭމިކޯޓުގައިޭބ ނުންކުރެވޭ 

 ލިބުނުފައިސ2.4ޭޭާ

ނަޭއަހަރުޭރައްޔިތުންގެޭވ2020ޭަ"ފައިސާޭލިބުނުގޮތާއިޭހ ދަކުރިގޮތުގެޭބަޔާން"ޭގައިޭލިބުނުފައިސާގެޭގޮތުގައިޭހިމަނާފައިޭއެވަނީޭ
ފައިސާއެވެ.ޭޭކޯޓަށްޭލިބިފައިވާމަޖިލީހުންޭމިކޯޓަށްޭފާސްކުރެއްވިޭބަޖެޓުގެޭތެރެއިންޭޚަރަދުކުރެވިފައިވާޭފައިސާއާއިޭއެހެނިހެންޭގޮތްގޮތުންޭމިޭ

ޭފަ ޭލިބ  ޭގޮތުގައި ޭއާމްދަނީ ޭދައުލަތުގެ ޭއެކިގޮތްގޮތުން ޭފައިސާފިޔަވައި ޭބަޖެޓް ޭތެރެއިން ޭފައިސާގެ ޭލިބ  ޭމިކޯޓުގެޭމިކޯޓަށް ޭ ޭއަކީ އިސާ
ޭއެން ޭފިނ ންސް ޭއޮފް ޭމިނިސްޓްރީ ޭފައިސާ ޭމިފަދަ ޭ ޭފައިސާއެއްނޫކަމުން ޭއޮންނަ ޭހުއްދަ ޭޚަރަދުކުރުމުގެ ޭޓްރެޜަރީގެޭބ ނުންތަކަށް ޭޑް

ޭކޮންސޮލިޑ ޓެޑްޭރެވެނިޔުޭފަންޑަށްޭޖަމާކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ޭ

 ޓްރާންސްފަރ2.5ޭ

ޭބަޭ ޭމިކޯޓަށް ޭދައްކާފައިއެވަނީ ޭގައި ޭބަޔާން ޭހ ދަކުރިގޮތުގެ ޭލިބުނުގޮތާއި ޭފައިސާ "ޭ ޭގޮތުގައި ޭދައުލަތުގެޭޓްރާސްންފާގެ ލައިގަތް
ފައިސާގެތެރެއިންޭމިނިސްޓްރީޭއޮފްޭފިނ ޭ ނިޔުޭފަންޑަށްޭޖަމާކުރެވުނުޭންސްޭއެންޑްޭޓްރެޜަރީގެޭކޮންސޮލިޑ ޓެޑްޭރެވެއާމްދަނީޭގޮތުގައިޭބެލެވޭ 

 ޢަދަދެވެ.ޭ

ޭ
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 ކޮމްޕެރެޓިވްސ2.6ޭޭް

 އެވެ.ވަނަޭއަހަރުގެޭމަޢުލޫމާތުޭހިމެނިފައިވާނ2019ޭެވަނައަހަރުގެޭއިތުރަށ2020ޭޭްމިޭއަހަރުގެޭހިސާބުތަކުގައިޭ

 ބަޖެޓްޭމަޢުލޫމާތ2.7ޭޭު

ޭ ޭއެކުލެވިފައިވާނީ ޭހިސާބުތަކުގައި ޭބަޖެޓްގ2020ޭެމި ޭކުރެއްވި ޭފާސް ޭމަޖްލީހުން ޭރައްޔިތުންގެ ޭއަހަރު މުޅިޖުމްލައަށްޭޭވަނަ
 .ބަދަލުނާންނަގޮތަށްޭއެއްކޯޑުންޭއަނެއްކޯޑަށްޭބަދަލުގެނެވިފައިވާޭއެންމެޭފަހުގެޭބަޖެޓެވެ

 

3ޭ ފާސްކުރިޭބަޖެޓްގެޭތަފްސީލްޭޭ    

ޭ ޭ ބަޖެޓްބާކީޭޭޭފާސްކުރިޭބަޖެޓް،ޭހިނގިޭޚަރަދުޭއަދ3.1ޭޭި   

2019 2020ޭ ޭ  ތަފުސީލުޭ    
ޭ ޖެޓްޭމުއައްސަސާއަށްޭފާސްކުރިޭބަޭރައްޔިތުންގެޭމަޖިލީހުން      34,040,184  22,732,042

ޭ އިތުރުވި/)އުނިވި(ޭބަޖެޓަށް     (9,658,289.89)   9,838,807

ޭ ބަޖެޓްޭފައިނަލްޭ    24,381,894  32,570,849
 

(28,627,008) 
 

(23,129,606.86)     

ޖެޓުންޭމުއައްސަސާއަށްޭފާސްކުރިޭބަޭރައްޔިތުންގެޭމަޖިލީހުން
 ނެގިޭ

ޭ

ޭ ބަޖެޓްޭބާކީޭ    1,252,287  3,943,841

    ޭ ޭ
4ޭ ދައުލަތުގެޭއާމްދަނީގެޭގޮތުގައިޭބަލައިގަތްޭފައިސާޭ    

2019ޭ 2020ޭ ޭ  ތަފުސީލުޭ    
 121041 ލިބ ފައިސާޭޭފޮޓޯޭކޮޕީޭހައްދައިގެން      4,366  2,402

 124004 އެކިޭބ ނުމަށްޭދޫކުރެވ ޭރަސްމީޭފޯމްޭވިއްކުންޭޭއެކި      59,500  148,997
 126002 ޭޚިލާފުވެގެންޭކުރެވ ޭޖޫރިމަނާޭޤަވައިދާ      825  300

ޖޫރިމަނާޭއެއްބަސްވުމާއި        -  22,658  126003 ޚިލާފުވެގެންޭކުރެވޭ 
 129002 ޭއަހަރުގެޭބަޖެޓުންޭއަނބުރާލިބ ޭޭކުރީ      34,664  13,775

 131001 ތަކެތިޭވިއްކައިގެންޭލިބ ޭޭނީލަމުގައި      8,030    -
ޭ ޖުމްލަޭ   107,384 188,132
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5ޭ ފައިސާޭޭދައުލަތުގެޭއާމްދަނީގެޭނޫންޭގޮތްގޮތަށްޭބަލައިގަތްޭ

ވަނ2020ޭޭަ
އަހަރުގެޭ
ޭނިޔަލަށްޭބާކީޭ

ވަނ2020ޭޭަ
އަހަރުގެޭހިނގިޭ

ޭޙަރަދުޭ

ވަނ2020ޭޭަ
އަހަރުޭއިތުރަށްޭ

ޭލިބުނުޭ

ވަނ2020ޭޭަ
އަހަރުޭ

ޭފެށުނުއިރުޭހުރިޭ
ޭތަފްޞީލްޭ  ޭ

 ކޯޓުޭޑިޕޮސިޓްޭ 37,436 6,738 - 44,174
513008 

ޭ ޖުމުލަޭ 37,436 6,738 - 44,174

      

6ޭ މުވައްޒަފުންނަށްޭހިނގިޭޚަރަދުޭ    

ހިނގިޭޚަރަދުޭ
2019ޭ

ހިނގިޭޚަރަދުޭ
2020ޭ

ފައިނަލްޭބަޖެޓްޭ
2020ޭ

މަޖިލީހުންޭ
ފާސްކުރިޭ

2020ޭބަޖެޓްޭ
ޭތަފުސީލުޭ  ޭ

7,449,969 8,252,111 
9,262,162 

 211001 އާއިޭއުޖޫރަޭމުވައްޒަފުންގެޭމުސާރަ 10,156,308

ފައިސާޭޭއިތުރުގަޑީގެ 2,094,747 821,094 1,698,852  211002 މަސައްކަތަށްދޭ 

180,000 207,000 

9,131,425 

231,000 
ޚާއްޞަޭޭރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައިޭދޭ 

 ޢިނާތްޔަތްޭ
212005 

521,966 472,660 711,600 
ޚާއްޞަޭޭމުވައްޒަފުންގެޭ މަޤާމުގެގޮތުންޭދޭ 
 އެލަވަންސްޭ

212009 

- - - 
ކޮއްތުޭޭމުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާއިންޭދޭ 

 އެލަވަންސްޭ
212010 

24,624 24,896 29,712 
ރަށެއްގައިޭޭއަމިއްލަރަށްނޫން

ދ.އ  ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ 
212013 

 212014 އެލަވަންސްއާއިޭފެމިލީޭއެލަވަންސްޭޭލިވިންގ 4,488,000 3,806,867 3,355,903

6,742 2,878 84,362 
ދުވަސްތަކުގައިޭމަސަތްކުރާތީޭޭބަންދު

 މުސާރައިގެޭއިތުރުންޭދ ޭއެލަވަންސްޭ
212015 

7,595 55,465 - 
ޭކެންސަލްވާޭދުވަސްތަކަށްޭދ ޭއަހަރީޗުއްޓީން

 ފައިސާ
212017 

 212022 ޭއެލަވަންސްޭޭހާރޑްޝިޕް - - -

2,094,643 2,604,447 2,788,121 
ވަޒީފާއެއްޭއަދާކުރުންޭމަނާކުރާޭޭއެހެން

 ޭއެލަވަންސް
212023 

 212024 ޭއެލަވަންސްޭފޯން 325,800 204,587 197,232

 212025 ޭއެލަވަންސްޭރިސްކް 324,000 323,900 301,400

 212027 ޭއެލަވަންސްޭސަރވިސް 1,470,000 1,360,150 1,126,450

5,535 (5,817) 8,400 
ޭގޮތްގޮތުންޭމުވައްޒަފުންނަށްޭދ ޭއެހެނިހެން
 ފައިސާ

212999 

ޭ ޖުމުލަޭ 22,712,050 18,393,587 18,130,236 16,970,911
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7ޭ ފައިސާޭޭމުވައްޒަފުންނަށާއި،ޭއަދިޭވަކިޭޚިދުމަތަކަށްޭނޫންގޮތްގޮތުންދ ޭޭޕެންޝަނާއިޭމުސްކުޅިކުރައްވާޭ

ހިނގިޭޚަރަދުޭ
2019ޭ

ހިނގިޭޚަރަދުޭ
2020ޭ

ފައިނަލްޭބަޖެޓްޭ
2020ޭ

މަޖިލީހުންޭ
ފާސްކުރިޭ

2020ޭބަޖެޓްޭ
ޭތަފުސީލުޭ  ޭ

2,060,898 1,456,950 
2,074,407 

2,102,550 
ޭށްޭވަޒީފާއިންޭމުސްކުޅިޭކުރައްވާޭފަރާތްތަކަޭ

 މަހުންމަހަށްޭދެއްވާޭފައިސާ
213004ޭ

519,099 576,257 710,942 
ޕެންޝަންޭސްކީމަށްޭޭރިޓަޔަރމެންޓް

 ޖަމާކުރާޭފައިސާޭ
213006ޭ

ޭ ޖުމުލަޭ 2,813,492 2,074,407 2,033,207 2,579,997

      

8ޭ ކުރުމުގެޭޚަރަދުޭޭދަތުރުފަތުރުޭޭ    

ހިނގިޭޚަރަދުޭ
2019ޭ

ހިނގިޭޚަރަދުޭ
2020ޭ

ބަޖެޓްޭފައިނަލްޭ
2020ޭ

މަޖިލީހުންޭ
ފާސްކުރިޭ

2020ޭބަޖެޓްޭ
ޭތަފުސީލުޭ  ޭ

26,660 6,738 11,395 40,000 
ޭރާއްޖ ގެޭއެތެރ ގައިޭކަނޑުމަގުންޭކުރާ

 ދަތުރުޚަރަދުޭ
221001ޭ

- - 5,000 130,000 
ރުޭއެތެރ ގައިޭވައިގެމަގުންކުރާޭދަތުޭޭރާއްޖ ގެ
 ޚަރަދުޭ

221003ޭ

221004ޭ ދަތުރުޭޚަރަދުޭޭބ ރަށްކުރާރާޖ ންޭ 499,238 45,765 42,747 581,555

ޭ ޖުމުލަޭ 669,238 62,160 49,485 608,215

      

9ޭ ގުޭއޮފީސްޭހިންގުމުގެޭބ ނުމަށްޭހޯދާތަކެތީގެޭއަޭ    

ހިނގިޭޚަރަދުޭ
2019ޭ

ހިނގިޭޚަރަދުޭ
2020ޭ

ފައިނަލްޭބަޖެޓްޭ
2020ޭ

މަޖިލީހުންޭ
ފާސްކުރިޭ

2020ޭބަޖެޓްޭ
ޭތަފުސީލުޭ  ޭ

ގޮތުންޭއޮފީހަށް 175,000 153,806 135,720 241,479 222001ޭ ތިޭހޯދާތަކެޭލިޔެކިޔުމާއިޭބެހޭ 

9,240 47,980 48,300 10,000 
ގޮތުންޭޭއިންފޮމ ޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ 
 ހޯދާޭތަކެތިޭ

222002ޭ

222003ޭ އިންޖީނުޭތެޔޮފަދަޭތަކެތިޭޭފިއުލްޭއަދިޭ 38,100 18,260 3,781 19,336

84,201 1,080 1,080 100,000 
ކެއުމާއިޭސައިފަޭއޮފީހުގައި ދަޭއުޅ ވަގުތުޭދޭ 
 ތަކެތިޭ

222004ޭ

222005ޭ ބެހ ގޮތުންޭހޯދާތަކެތިޭޭއިލެކްޓްރިކާ 10,200 12,645 11,718 13,730

222007ޭ ދިނުމަށްޓަކައިޭހޯދާތަކެތިޭޭޔުނިފޯމް 90,000 30,000 - 46,430

222008ޭ ފޮޅާސާފުކުރުމަށްޭހޯދާޭތަކެތިޭކުނިކަހާ 100,000 66,768 47,736 67,663

222009ޭ ހޯދުމަށްޭކުރާޭޚަރަދުޭޭހިފާގެންގުޅ ތަކެތިޭ 20,000 2,815 815 14,024
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222010ޭ ކުރުމަށްޭހޯދާތަކެތިޭއޮފީސްޭޒީނަތްތެރިޭ 100,000 - - 17,000

7,950 557 5,000 10,000 
މ ޒުފޮތިޭއަދިޭދިދަފަދަޭފޮތީގެޭޭދޮރުފޮތި،
 ބާވަތްތައްޭ

222011ޭ

5,283 24,865 24,545 15,000 
ބ ނުންވާޭއެހެނިހެންޭތަކެތީގެޭޭހިންގުމަށް

 އަގު
222999ޭ

ޭ ޖުމުލަޭ 668,300 363,219 274,252 526,337

      

10ޭ އޮފީސްޭހިންގުމަށްޭބ ނުންވާޭޚިދުމަތުގެޭޚަރަދުޭ   

ހިނގިޭޚަރަދުޭ
2019ޭ

ހިނގިޭޚަރަދުޭ
2020ޭ

ފައިނަލްޭބަޖެޓްޭ
2020ޭ

މަޖިލީހުންޭ
ފާސްކުރިޭ

2020ޭބަޖެޓްޭ
ޭތަފުސީލުޭ  ޭ

223001ޭ ޓެލެފޯން،ޭފެކްސްޭއަދިޭޓެލެކްސްޭގެޭޚަރަދުޭ 84,000 76,335 24,580 48,644

223003ޭ ޚިދުމަތުގެޭއަގުޭޭބޯފެނާއިޭފާޚާނާގެ 72,000 65,372 13,876 28,547

223004ޭ އިންޓަނެޓްގެޭޚަރަދުޭޭލީޒްލައިނާއި 704,826 624,642 374,335 605,623

223006ޭ ތަކެތީގެޭކުލިޭ - 2,000 1,325 -

370,580 320,201 347,520 334,036 
ގެޭފޮޅާސާފުކުރުމުގެޭޚިދުމަތުޭއޮފީސްޢިމާރާތް

 ޚަރަދުޭ
223008ޭ

223009ޭ ޚަރަދުޭޕޯސްޓ ޖާއިޭމެސެޖް 10,000 4,875 881 12,054

124,568 47,278 82,720 55,080 
އަދިޭޭއިޢްލާން،އިޝްތިހާރު،އެންގުންޭ

 އިޝްތިރާކްޭ
223010ޭ

223011ޭ އުފުލުމުގެޭޚަރަދުޭ - - - -

70,159 4,384 5,009 150,000 
ފަދަޭކަންތައްތަކަށްޭޭޖަލްސާ/ސެމިނަރ

 ކުރާޚަރަދުޭ
223012ޭ

- 585,120 683,243 1,445,280 
ޭކޮންސަލްޓެންސީ/ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ

 ޚިދުމަތުގެޭއަގުޭ
223016ޭ

30,019 573 573 80,000 
މެހުމާންދާރީއަދާކުރުމަށްޭޭމެހުމާނުންނަށް

 ކުރާޚަރަދުޭ
223017ޭ

38,232 43,848 47,360 47,360 
ސަރުކާރަށްޭދައްކަންޖެހޭ ޭއެކިކަންކަމަށް

 އަހަރީފީޭ
223019ޭ

223020ޭ ޗާޕުކުރާޭތަކެތީގެޭޚަރަދުޭޭޢާންމުފައިދާއަށް - - - -

923 6,751 6,905 2,000 
ކޮމިޝަންގެޭގޮތުގައިޭދައްކާޭޭބ ންކްޗާޖާއި

 ފައިސާ
223024ޭ

223025ޭ ޚިދުމަތުގެޭއަގުޭއަދާކުރުންޭޭއިންޝޫރަންސް 861,225 861,225 703,817 830,935

17,662 2,462 20,893 15,000 
އެހެނިހެންޭޚިދުމަތުގެޭޭއޮފީސްޭހިންގުމުގެ

 ޚަރަދުޭ
223999ޭ

ޭ ޖުމުލަޭ 3,871,427 2,834,293 2,129,432 2,177,946
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ޚަރަދުޭ     11ޭ ތަމްރީނުޭކުރުމަށްޭކުރެވޭ 

ހިނގިޭޚަރަދުޭ
2019ޭ

ޭހިނގިޭޚަރަދުޭ
2020ޭ

ފައިނަލްޭބަޖެޓްޭ
2020ޭ

މަޖިލީހުންޭ
ފާސްކުރިޭ

2020ޭބަޖެޓްޭ
ޭތަފުސީލުޭ  ޭ

11,600 - 10,880 54,400 
މުވައްޒަފުންނަށްޭޚާއްޞަޭޭއޮފީސް

 ޓްރެއިނިންގ
225006ޭ

ޭ ޖުމުލަޭ 164,400 10,880 - 11,600

      

12ޭ މަރާމާތުޭކުރުމާއިޭބެލެހެއްޓުމުގެޭޚަރަދުޭ    

ހިނގިޭޚަރަދުޭ
2019ޭ

ޚަރަދުޭޭހިނގިޭ
2020ޭ

ފައިނަލްޭބަޖެޓްޭ
2020ޭ

މަޖިލީހުންޭ
ފާސްކުރިޭ

2020ޭބަޖެޓްޭ
ޭތަފުސީލުޭ  ޭ

296,323 198,956 220,259 642,936 
ޭހުންޭދިރިނޫޅ މީޭ-މަރާމާތުކުރުންޭ

 ޢިމާރާތްތައްޭ
226002ޭ

226009ޭ ރާއިޭފިޓިންގސްޭފަރުނީޗަޭޭ-މަރާމާތުކުރުންޭ 52,862 1,480 480 -

134,076 37,683 37,747 270,000 
އާއިޭޭމެޝިނަރީޭ-މަރާމާތުކުރުންޭ
 އިކުއިޕްމަންޓް

226010ޭ

226012ޭ ކ ޝަންޭއިންފްރާ.ކޮމިއުނިޭ-މަރާމާތުކުރުންޭ - - - 19,737

226013ޭ ޓަރޭސޮފްޓްވެއަރކޮމްޕިއުޭ-މަރާމާތުކުރުންޭ - 11,000 11,000 -

13,913 - - - 
އާއިޭގުޅޭ އައި.ޓީ.ޭ-މަރާމާތުކުރުންޭ
 ހާރޑްވެއަރ

226014ޭ

226016ޭ ގައިޭދުއްވާޭތަކެތިޭއެއްގަމުޭޭ-މަރާމާތުކުރުންޭ 509,279 58,294 52,142 192,795

234,110 23,076 26,871 100,000 
ޭދުއްވާޭކަނޑުގައިޭ-މަރާމާތުކުރުންޭ
 އުޅަނދުފަހަރުޭ

226017ޭ

ޭ ޖުމުލަޭ 1,575,077 355,650 323,336 890,953

އެހީ،ޭއިޝްތިރާކާއިޭއަދިޭ  13ޭ ސަބްސިޑީޒްޭޭސަރުކާރުންދޭ 

ހިނގިޭޚަރަދުޭ
2019ޭ

ހިނގިޭޚަރަދުޭ
2020ޭ

ފައިނަލްޭބަޖެޓްޭ
2020ޭ

މަޖިލީހުންޭ
ފާސްކުރިޭ

2020ޭބަޖެޓްޭ
ޭތަފުސީލުޭ  ޭ

- - 76,790 290,000 
ޖަމާޢަތްތަކާއިޭތަންތާނގެޭޭބ ރުގެ

 މެމްބަރޝިޕްޭފީޭ
228007ޭ

ޭ ޖުމުލަޭ 290,000 76,790 - -

      

  ޭ ޭ
  ޭ ޭ
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14ޭ ޭޚަރަދުޭޭބ ނުންވާޭހަރުމުދާޭހޯދުމަށްޭކުރާޭއޮފީސްޭހިންގުމަށްޭ  

ހިނގިޭޚަރަދުޭ
2019ޭ

ހިނގިޭޚަރަދުޭ
2020ޭ

ފައިނަލްޭބަޖެޓްޭ
2020ޭ

މަޖިލީހުންޭ
ފާސްކުރިޭ

2020ޭބަޖެޓްޭ
ޭތަފުސީލުޭ  ޭ

423001ޭ ފަރުނީޗަރާއިޭފިޓިންގސްޭ 272,200 26,490 26,490 811,326

423002ޭ އިކުއިޕްމަންޓްޭޭމެޝިނަރީޭއާއި 60,000 18,444 18,444 766,587

24,445 - - - 
ޭ-ސާމާނުޭޭއެކިއެކިމަސައްކަތަށްބ ނުންކުރާ

 ޓޫލްސްޭ
423004ޭ

423006ޭ ތަކެތިޭޭމުވާޞަލާތުގެ 45,000 14,800 14,800 323,673

423007ޭ ސޮފްޓްވެއަރޭކޮމްޕިއުޓަރ 375,000 33,535 33,535 332,045

423008ޭ ގުޅ ގޮތުންޭހޯދާޭހާރޑްވެއަރޭއައި.ޓީ.އާއި 524,000 117,638 96,390 637,244

424001ޭ ދުއްވާތަކެތިޭޭއެއްގަމުގައި - - - 2,000,000

ޭ ޖުމުލަޭ 1,276,200 210,907 189,659 4,895,319
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15ޭ )ޓްރާންސްފާ(ޭޕަބްލިކްޭބ ންކްޭއަކައުންޓަށްޭޖަމާޭކޮށްފައިވާޭޭމިނިސްޓްރީޭއޮފްޭފިނ ންސްޭއެންޑްޭޓްރެޜަރީގެޭ

ޭ  ތަފުސީލުޭ     2020 2019

188,132 107,384 

    

ޭންދަޢުލަތުގެޭއާމްދަނީގެޭގޮތުގައިޭބަލައިގަތްޭފައިސާއި
31ޭއެމް.އެމް.އ ޭގެޭޕަބްލިކްޭބ ންކްޭއަކައުންޓަށްޭ

 ޖަމާކުރެވުނުޭފައިސާޭޭނިޔަލަށ2020ޭްޑިސެންބަރޭ
ޭ

ޭ ޖުމްލަޭ   107,384 188,132

      

16ޭ ތަކެތިޭޭފައިސާއާއިޭފައިސާގެޭގޮތުގައިޭބެލެވ ޭ    
ޭ  ތަފުސީލުޭ     2,020 2,019

ޭ އަހަރުޭނިމުނުޭއިރުޭހުރިޭޕެޓީޭކ ޝްޭފައިސާ     6,081 6,114

17,108 - 

    

ގެޭރައްދުކުރުމަށްޭނަގާފައިވާޭފައިސާޭއެހެންޭފަރާތަކަށްޭ
ޭގައިޭހުރ2020ޭިޑިސެމްބަރ31ޭޭުތެރެއިންޭރައްދުނުކުރެވިޭ

 ފައިސާ
ޭ

ޭ ޖުމްލަޭ   6,081 23,222

ޭ ސާޭބ ނުންކުރުމުގެޭހުއްދަޭނެތްޭފައިޭކަނޑަން:ޭއިދާރާއަށް   - 17,108-

6,114 6,081 
  

އިޭއިރުޭހުރިޭފައިސާއާއިޭފައިސާގެޭގޮތުގަޭޭއަހަރުޭނިމުނުޭ
ތަކެތީޭ  ބެލެވޭ 

ޭ

      

ޭބަޖެޓާއިޭއެޭސްކުރެވުނުޭފައިސާޭލިބުނުގޮތާއިޭހ ދަކުރެވުނުޭގޮތުގެޭބަޔާނާއިޭފާޭ)ޭމާލީޭބަޔާންތަކުގެޭރިކަންސިލިއ ޝަންޭ
17ޭ ބަޖެޓުންޭހ ދަކުރެވުނުޭގޮތުގެޭބަޔާނުގައިވާޭތަފާތުތަށްޭދ ހަކޮށްދިނުން(

 

ޭިއސާޭއެޭފަިއާސޭލިބުނުފަތައްޔާރުުކެރވިފަިއވަނީޭކ ޝްޭބ ސިސްޭއަްށ،ޭލިބުނުޭޭފައިސާޭލިބުުނގޮާތއިޭހ ދަުކރެުވނުޭގޮުތެގޭބަޔާން

ަރދެއްުކރަންޭެސޕްޭޚަކުރެވުނުޭޚަަރދު،ޭއެޭޭހިަމނަިއގެންެނވެ.ޭައދިޭތާރިުޚގައިޭމާލީޭބަޔާުނގަިއ،ޭލިބުނުަފިއސާގެޭގޮތުަގއި
ދަުކެރވުނުޭޮގތުގެޭހ ޭތާރީުޚަގއި،ޭަޚރަެދްއގެޭގޮުތގައިޭަފއިސާޭލިބުުނގޮތާއިޭއެޭފައިސާޭއިންޭސޮފްޓްެވއަރގައިޭޯޕސްޓްޭކުރާ

ޑިެސންބަރ31ޭޭުށިގެންޭފެޖަނަވަރީޭިއނ1ޭޭްޭހިމެނިަފިއވާނީ،ޭމާލީޭއަހަުރގެޭޭބަޔާުނގައިޭހިަމނަިއގެްނނެވެ.ޭައދިޭމިޭަބޔާނުަގއި،

31ޭކެއްޗާޭގުޅ ޭގޮުތން،ޭތަިޚދުމަާތއިޭޭއަދިޭމިޭުމްއދަތުަގއިޭހޯދާފަިއވާޭދެމެދުޭހިނގާަފއިވާޭަފއިާސެގޭމުޢާމަލާތްތަކާއިޭއ2020ޭާ
ފައިސާގެޭޭނގާފަިއވާޭހިޭދުވަހުގެޭެތރ ަގއ30ޭިއަންނަޭަސރުކާރުޭބަންދުޭޫނންޭފުަރތަމަޭޭވަނަޭދުވަުހގެޭފަުހނ2020ޭްޑިސެްމބަރުޭ

ޭމުޢާމަލާތްތަެކވެ.

ޭ

ުތންގެޭަމޖިލީހުންޭމިކޯޓަށްޭބަޔާުނގައިޭހިމަނާފަިއވާނީޭރައްޔިޭނަމަެވސް،ޭފާސްުކެރވުނުޭަބޖެޓާއިޭއެޭަބޖެޓުންޭހ ދަކުެރވުނުޭގޮތުގެ
ޭުމއަްއަސސާއަށްޭޭޔާުނގައިމިޭބަޭބަޖެޓުންޭމަީތަގއިޭބުެނިވދިޔަޭމުްއދަުތގައިޭހިނގާަފއިވާޭޚަަރދުތަްއޭއެކަންެޏވެ.ޭފާސްކޮށްެދއްވި

ވުނުޭަޚރަދުޭިހމެނިަފއެއްޭފައިާސ(ޭއާއިޭއ ގެންޭކުރެޭޭއެހެްނގޮތްޮގތުންޭލިބުނުޭފަިއސާޭ)މިސާުލ:ޭއާްމދަނީގެޭގޮުތގައިޭބަަލިއގަތް

ޭރިކޮްނސައިލްޭިތރީަގއިޭއްއެޭެދބަޔާުނގައިޭިމނޫްނވެސްޭަސަބބަކާހުރެޭތަފާެތްއޭވާނަމަ،ޭއެޭތަފާތުތަޭނުހުންާނއެވެ.ޭެއހެންކަމުން
 ކުރެވިަފއިޭެއވަީނއެވެ.

ޭ
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ޭ ފައިސާގެޭރިކޮންސިލިއ ޝަންޭޭހ(ޭމާލީޭއަހަރުޭލިބުނުޭ) 

ބ ންކްޭޭޕަބްލިކް
ޭއެކައުންޓްޭ
2020 

 ޭ

    

  ޭ

       
23,129,607       

    

ބަޖެޓުންޭހ ދަކުރެވުނުޭޭފާސްކުރެވުނުޭބަޖެޓާއިޭއެ
 ޖުމުލަޭބަޔާނުގައިވާޭމާލީޭއަހަޜުގައިޭލިބުނުޭފައިސާގެޭ

ޭ

                       
-       

ޭނާފައިޭނުވާ،ފާސްކުރެވުނުޭބަޖެޓާއިޭއެޭބަޖެޓުންޭހ ދަކުރެވުނުޭބަޔާނުގައިޭހިމަޭޭއެއްކުރަން:
 ވާޭލިބުނުޭފައިސާޭހިމަނާފައިޭޭއެހެންނަމަވެސަޭފައިސާޭލިބުނުގޮތާއިޭހ ދަކުރެވުނުޭގޮތުގެޭބަޔާނުގައިޭ

ޭ

            
107,384       

    
ޭ އާމްދަނީގެޭގޮތުގައިޭބަލައިގަތްޭފައިސާޭދައުލަތުގެ

                       
-         

    
ޭ ޭފަންޑަށްޭލިބުނުޭފައިސާޭޓްރަސްޓް

                 
6,081       

    
ޭ އިރުޭހުރިޭޕެޓީކ ޝްޭފައިސާޭއަހަރުނިމުނު

 
ޭނާފައިވާ،ބަޔާނުގައިޭހިމަޭޭފާސްކުރެވުނުޭބަޖެޓާއިޭއެޭބަޖެޓުންޭހ ދަކުރެވުނުޭޭއުނިކުރަން:

ނުވާޭލިބުނުޭހިމަނާފައިޭޭއެހެންނަމަވެސްޭފައިސާޭލިބުނުގޮތާއިޭހ ދަކުރެވުނުޭގޮތުގެޭބަޔާނުގައިޭ
 ފައިސާޭ

ޭ

   ޭ ޭ ހިލ ޭއެހީޭ    
       

23,243,072     
   

ޭ ސާގެޭޖުމުލަޭމާލީޭއަހަރުޭލިބުނުޭފައިޭފައިސާޭލިބުނުގޮތާއިޭހ ދަކުރެވުނުގޮތުގެޭބަޔާނުގައިވާޭ

ޭ ޚަރަދުގެޭރިކޮންސިލިއ ޝަންޭޭށ(ޭމާލީޭއަހަރުޭހިނގިޭ) 

ޕަބްލިކްޭބ ންކްޭ
ޭއެކައުންޓްޭ
2020 

ޭ    ޭ

       
23,129,607       

    

ބަޖެޓުންޭހ ދަކުރެވުނުޭޭފާސްކުރެވުނުޭބަޖެޓާއިޭއެ
 ބަޔާނުގައިވާޭމާލީޭއަހަޜުގައިޭލިބުނުޭފައިސާގެޭޖުމުލަޭ

ޭ

                       
-       

ޭނާފައިނުވާ،ފާސްކުރެވުނުޭބަޖެޓާއިޭއެޭބަޖެޓުންޭހ ދަކުރެވުނުޭބަޔާނުގައިޭހިމަޭޭއުނިކުރަން:
 ވާޭޚަރަދުތައްޭހިމަނާފައިޭޭއެހެންނަމަވެސްޭފައިސާޭލިބުނުގޮތާއިޭހ ދަކުރެވުނުޭގޮތުގެޭބަޔާނުގައިޭ

ޭ

   ޭ ޭ އެހީޭޭހިލ     

23,129,607     
  

އިސާގެޭޖުމުލަޭމާލީޭއަހަރުޭލިބުނުޭފަޭބަޔާނުގައިވާފައިސާޭލިބުނުގޮތާއިޭހ ދަކުރެވުނުގޮތުގެޭ    ޭ

ޭ

ޭ
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 މަޢުލޫމާތުޭޭއިތުރުޭ   

ޭއެސެޓްސްޭޭ–ޭމިލްކިއްޔާތުގެބަޔާންޭ
ޭގެޭނިޔަލަށ2020ޭްޑިސެންބަރ31ޭޭު

ޭ    

2019 2020ޭ ޭނޯޓްޭ  ޭ
ޭ ޭ ޭ ޭހަރުމުދާ()ޭކަރަންޓްއެސެޓްސްޭ-ނޮންޭ

ޭހިންގުމަށްބ ނުްނވާޭހަރުމުދާޭއޮފީސް 2 22,557,315 22,359,626
 އެސެޓްސްގެޭޖުމްލަޭޭކަރަންޓްޭ-ނޮންޭ  22,557,315 22,359,626

ޭ  ކަރަންޓްޭއެސެޓްސްޭ  
ޭފައިސާޭއަހަރުޭނިމުނުއިރުޭހުރި 3 6,081 23,222
 ޖުމްލަޭޭކަރަންޓްޭއެސެޓްސްގެޭ  6,081 23,222

 މިލްކިއްޔާތުގެޭޖުމްލަޭ  22,563,396 22,382,848
ޭ    

    
    

 އިބިލިޓީސްޭލަޭޭ–ޒިންމާތަކުގެޭބަޔާންޭޭމާލީޭ
ޭގެޭނިޔަލަށ2020ޭްޑިސެންބަރ31ޭޭު

ޭ    
    

2019 2020ޭ ޭނޯޓްޭ   
 މާލީޭޒިންމާތައްޭ   

ޭރައްދުކުރަންޖެހ ޭފައިސާޭއެކިޭފަރާތްތަކަށް 4 6,081 23,222
 ޖުމްލަޭޭމާލީޭޒިންމާތަކުގެޭ  6,081 23,222

 

ޭ  
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ނޯޓްތައްޭ  )ގެޭނިޔަލަށ2020ޭޭްޑިސެމްބަރޭ (31  މިލްކިއްޔާތާއިޭމާލީޭޒިންމާތަކުގެޭބަޔާންތަކާގުޅޭ 

 މިލްކިއްޔާތުގެޭބަޔާނާއި،ޭމާލީޭޒިންމާތަކުގެޭބަޔާންޭތައްޔާރުކުރުމުގައިޭބ ނުންކުރެވިފައިވާޭއުޞޫލުތައްޭ .1

ޭހިނގާފައިވާކަންތައްޭ ތާރީޚަށްފަހު ބަޔާންތަކުގެ ޒިންމާތަކުގެ މާލީ އަދި މިލްކިއްޔާތު 1.1

ޭ ޭގޮތުގައި ޭމަޢުލޫމާތުގެ ޭއިތުރު ޭބަޔާންތަކުގެ ޭމިލްކިއްޔާތުމާލީ  ތާރީޚަށްފަހު ންތަކުގެބަޔާ މާލީޒިންމާތަކުގެޭ އަދިޭ ދެއްކިފައިވާ
 މިމާލީބަޔާންތަކަށް އެކަށީގެންވާގޮތަށްޭ ރިޢާޔަތްކޮށް ބޮޑުކުޑަމިނަށް އެމުޢާމަލާތްތަކުގެ ،ތެރެއިން މުޢާމަލާތްތަކުގެ ހިނގާފައިވާ

ޭބަދަލުގެނެސްފައިވާނެއެވެ.

ޭކުރުމުގައިޭއަގުޭދެއްކިފައިވާޭގޮތްޭ ތައްޔާރުޭ ބަޔާންތައް ގެމާލީޒިންމާތަކުޭ އަދި މިލްކިއްޔާތު 1.2

"ޭ ޭބަޔާންކޮށްފައިވާނީ ޭއަގުތައް ޭކުރުމުގައި ޭތައްޔާރު ޭބަޔާން ޭޒިންމާތަކުގެ ޭމާލީ ޭބަޔާނާއި ޭކޮސްޓްޭމިލްކިއްޔާތުގެ ހިސްޓޮރިކަލް
ޭއުޞޫ، ކޮންވެންޝަން"އާއެއްގޮތްވާގޮތަށް ޭބަޔާންކުރާ ޭއަގު ޭހިނގިއިރުގެ ޭމުޢާމަލާތެއް ޭހަރުއެ ޭމިގޮތުން ޭއެހެންޭޭ،މުދަލާއިލުންނެވެ. އަދި

ރުމުދަލުގެޭޑިޕްރިސިއ ޝަންގެޭއަރަންޏާއިޭދަރަނިވެސް،ޭބަޔާންކޮށްފައިވާނީޭއެއެއްޗެއްޭހޯދިއިރުގެޭއަގުގައެވެ.ޭމުއައްސަސާއަށްޭހޯދާފައިވާޭހަ
ޭގޮތުގައިޭއެއްވެސްޭމިންވަރެއްޭއުނިކޮށްފައެއްޭނުވާނެއެވެ.

ޭމާލީޒިންމާތައްޭ 1.3

ޭތެރ މާލީޒިން ޭއަހަރު ޭމާލީ ޭއަގުއަދާނުކުރެވިހުރިޚަރަދުތަކަކީ ޭޚިދުމަތާއިޭމާތައްބަޔާންކުރެވިފައިވާނީއ ގެއަގުގައެވެ. ޭހޯދާފައިވާ ގައި
ދުވަހުގ30ޭޭެފުރަތަމަޭޭމާލީޭއަހަރުޭނިމުމަށްފަހުޭއަންނަޭސަރުކާރުޭބަންދުޭނޫންޭ،ތަކެއްޗާޭގުޅ ޭބިލްތަކަށްޭމިޭމާލީޭއަހަރުގެޭބަޖެޓުން

ޭސާޭދެއްކިފައިޭނުވާޭބިލްތަކެވެ.ޭތެރ ގައިޭފައި

 ކޮމިޓްމަންޓްސްޭ 1.4

ޑަރޭތައްޔާރުކުރެވިފައިވާޭކޮމިޓްމަންޓުގެޭގޮތުގައިޭދައްކާފައިވާޭޚަރަދުތަކަކީޭމާލީޭއަހަރުޭތެރ ގައިޭސެޕްޭސިސްޓަމްގައިޭޕާރޗ ސްޭއޯ
ހިނގާޭއަ ސެޕްޭސިސްޓަމްއިންޭއުނިކޮށޭް، ހަރަށްޭގެންދަންޭޖެހިފައިވާޭނަމަވެސްޭމާލީޭއަހަރުޭނިމުނުއިރުޭޚިދުމަތާއިޭތަކެތިޭލިބިފައިނުވާތީވޭެ،

 ރަދުތަކެވެ.ޭޚަ

ފައިސާޭ 1.5 ޭލިބެންޖެހޭ 

ޭއަދާކުރުމަ ޭޚަރަދުތައް ޭއަދާނުކުރެވިވާ ޭއަގު ޭނިމ އިރު ޭއަހަރު ޭމާލީ ޭބެލެނީ، ޭގޮތުގައި ޭފައިސާގެ ޭއަންނަޭލިބެންޖެހ  ޭޖެހިގެން ށް،
ފައިސާއެވެ. ޭއަހަރު،ޭމިނިސްޓްރީޭއޮފްޭފިނ ންސްޭއިންޭލިބެންޖެހޭ 

ޭ  
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2ޭ މެޝީނަރީޭއަދިޭއިކުއިޕްމަންޓްޭޭފަރުނީޗަރު،  

އަހަރުޭޭ
ޭނިމުނުއިރުޭހުރިޭ
ޭޭހަރުމުދަލުގެޭއަގުޭ

ޭ
އެޑްޖަޭ
ސްޓްމަޭ
ންޓްޭ
2020ޭޭ

ޭ
ނައްތާލެވުޭ
ނު/ޭ
ޭޭގެއްލުނުޭ
/ޭ

ވިއްކާލެވުޭ
ޭޭނުޭ

ވަނ2020ޭޭަޭ
ޭޭއަހަރުޭހޯދުނުޭ

އަހަރުޭޭ
ޭޭފެށުނުއިރުޭހުރިޭ

ޭތަފުސީލުޭ  ޭ

422003ޭ ޭޭމަގަތުޭފާލަާމއިޭބަނދަރުޭ - - - - -

422999ޭ ޭިއންފްާރސްޓްރަކްަޗރއެހެނިހެންޭޭ - - - - -

423001ޭ ޭފަރުނީޗަާރއިޭފިޓިންްގސްޭ 4,070,408 26,490 300 - 4,097,198

423002ޭ ޭޕްލާންޓް،ޭމެޝިނަީރއާއިޭއިކްވިްޕމަންްޓސްޭ 2,006,266 18,444 1,880 - 2,026,590

37,332 - - - 37,332 
ޭއެކިއެކިޭމަަސއްކަތަށްޭބ ނުންކުރާޭާސމާނުޭ
 ޭޓޫލްސް()

423004ޭ

423005ޭ ޭރިފަރެްނސްޭފޮތްޭ 111,301 - - - 111,301

423006ޭ ޭމުވާޞަލާުތގެޭތަކެތިޭ 863,674 14,800 - - 878,474

423007ޭ ޭކޮމްޕިއުޓަރޭސޮފްްޓވެޔަރޭ 602,355 33,535 - - 635,890

423008ޭ ޭރއައި.ޓީ.ޭއާއިޭގުޅ ގޮތުންޭޯހދާޭހާޑްވެޔަޭޭ 3,905,204 96,390 5,850 - 4,007,443

423999ޭ ޭއެހެނިހެންޭއިްކވިްޕމަންޓްޭ 11,400 - - - 11,400

424001ޭ ޭއެްއގަުމގައިޭދުްއވާތަކެތިޭ 10,751,687 - - - 10,751,687

ޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭ
22,557,315ޭޭ

ޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭ
-ޭޭޭޭ

ޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭ
8,030ޭޭ

ޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭ
189,659ޭޭ

ޭޭޭޭޭ
22,359,626ޭޭ

ޭޖުމުލަޭ ޭ

       

3ޭ ނަގުދުޭފައިސާޭ    

2019ޭ 2020ޭ ޭ  ޭތަފުސީލްޭޭ      

                         
-       

                   
-             

ގެޭނިޔަލަށ2020ޭޭްޑިސެންބަރ31ޭޭޭ
ޭަޚރަުދނުކޮށްޭބެެހއްޓިފައިޭމުައއްަސސާަގއި

 ޭހުރިޭބަޖެޓްޭފަިއސާ
ޭ

                   
6,114     

             
6,081           

ޭއަހަރުޭނިުމނުޭއިރުޭުހރިޭޕެޓީޭކ ޝްޭ
 ޭފައިސާ

ޭ

                         
-       

                   
-             

ޭތްދައުލަތުގެޭއާްމދަީނގެޭގޮުތަގއިޭބަލަިއގަޭޭ
ފައިާސގެޭތެެރއިންޭޕަބްލިކްޭބ ންކްޭ

 ޭއެކައުންޓަށްޭަޖމާނުުކރެވިޭުހރިޭފައިސާ
ޭ

                
17,108     

                   
-             

އެހެންޭފަރާތަކަށްޭަރއްދުުކރުމަށްޭޭ
ފަިއާސގެޭތެެރއިންޭޭނަގާަފއިވާ

2020ޭޑިސެްމބަރ31ޭޭުރަްއދުނުކުެރވިޭ
 ޭގައިޭުހރިޭފައިސާ

ޭ

  
                   
-             

ބްލިކްޭޕަޭޭ-ޓްރަސްޓްޭފަންޑުގެޭބާކީޭޭ
ހުރިޭޭއެަކއުންޓަށްޭޖަާމނުކުެރވިޭބ ންކް

 ޭނަުގދުޭފައިސާ
ޭ
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-       

                   
-             

ޭޓްރަސްޓްޭފަންޑުގެޭބާކީޭ)ޕަބްލިކްޭބ ްނކްޭ
 ޭއެކައުންޓް(

ޭ

ޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭ
23,222ޭ 

ޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭ
6,081ޭޭ

ޭ   
 ޭޖުމުލަޭ

ޭ

       

ފައިސާއެކިޭ        4ޭ ފަރާތްތަކަށްޭރައްދުކުރަންޖެހޭ 

2019ޭ 2020ޭ ޭ  ޭތަފްޞީލްޭ      
               

17,108  
                 
-          

ޭހ އެހެނިހެންޭފަރާްތތަކަށްޭރަްއދުކުަރންޖެޭޭ
 ޭފައިސާ

ޭ

                 
6,114  

            
6,081        

މިނިސްޓްރީޭއޮފްޭފިނ ންސްޭޭ
ހ ޭއަނުބރާޭރަްއދުކުަރްނޖެޭއެންޓްެރޜަީރއަށް

 ޭފައިސާ
ޭ

23,222 6,081ޭ ފައިސާގެޭޖުމްލަޭ    ޭ ރައްދުކުރަންޖެހޭ 

 

 

ޭ  
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ޭމާލީޭބަޔާންތަކުގެޭއެނެލިސިސްޭ

ރޭއެވެ.34,0404,184ޭވަނަޭއަހަރުޭރައްޔިތުންގެޭމަޖިލީހުންޭދިވެހިރާއްޖ ގެޭސުޕްރީމްޭކޯޓަށްޭފާސްކޮށްދެއްވާފައިވަނ2020ޭޭީ
ވަނަޭއަހަރ2020ޭޭުރޭއެވެ.ޭއަދ24,381,894ޭިވަނަޭއަހަރުގެޭފައިނަލްޭބަޖެޓަކ2020ޭޭީޖުމްލަޭބަޖެޓަށްޭގެނެވުނުޭއުނިޭއިތުރަށްފަހުޭ

އަޅާޭބަލާއިރުޭޭވަނަޭއަހަރާއ2019ޭިއެވެ.ޭމިއީޭޭ%95ރޭޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.ޭއެއީޭބަޖެޓްގ23,129,607ޭެނިމުނުޭއިރުޭބަޖެޓުންޭ
ޭއަދަދެކެވެ.ޭޭއިތުރ7%ޭޭު
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ޚަރަދުހިނގިމުވައްޒަފުންނަށް

އަދި އްޒަފުންނަށާއި،މުވަމުސްކުޅިކުރައްވާޕެންޝަނާއި
ފައިސާނޫންގޮތްގޮތުންދޭޚިދުމަތަކަށްވަކި

ޚަރަދުކުރުމުގެދަތުރުފަތުރު

އަގުކެތީގެހޯދާތަބޭނުމަށްހިންގުމުގެއޮފީސް

ޚަރަދުތުގެޚިދުމަބޭނުންވާހިންގުމަށްއޮފީސް

ޚަރަދުކުރެވޭކުރުމަށްތަމްރީނު

ރަދުޚަބެލެހެއްޓުމުގެކުރުމާއިމަރާމާތު

ކުރާހޯދުމަށްދާ ހަރުމުބޭނުންވާ ހިންގުމަށް އޮފީސް
ޚަރަދު
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 2020ރީޭިރޕޯޓުޭއަހަ 73 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

 ނިންމުންޭ

2020ޭޭ ޭެފށުނުއިުރ ޭއަހަރު ޭޭދިވެހިރާއްޖ ގެވަނަ ޭކޯޓުގެ ޭސުޕްރީމް ޭބެންޗްގައި ޔާރުންޭފަނޑ5ޭިފަނޑިޔާރުންގެ
މިފަސްޭފަނޑިޔާރުންނަކީޭވެސްޭ ރީމުޭކޯޓަށްޭއައްޔަންޭވަނަޭއަހަރުގެޭފަހުކޮޅުގައިޭއަލަށްޭސުޕ2019ޭްހިމެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެޭ.

ޭ ޭފަނޑިޔާރުންނެވެ.ޭޭދިޭކުރެވުނު ޭޤާނޫނުއަސާސީގެ ޭޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޭ)ހ(148ޭވެހިރާއްޖ ގެ ޭމާއްދާގެ ޭޭވަނަ ޭދަގެ 2020ޭށުން
އަހަރ2ޭުގެޭސެޕްޓެންބަރުޭމަހުގައިޭއަހަރުޭވަނަ މްޭކޯޓުގެޭފަނޑިޔާރުންގެޭސުޕްރީނިމުނުއިރުޭޭފަނޑިޔާރުންޭއައްޔަންޭކުރެއްވުމުނޭް،

 އިގަންނަވައެވެ.ފަނޑިޔާރުންޭހިމެނިވަޑ7ޭަބެންޗްގައިޭ

ޭ،ޖެހުންތަކާއެކުވެސްގޮންބަލިމަޑުކަމާއިޭގުޅިގެންޭކުރިމަތިވިޭގ19ޭޭެ-ކުރިމަތިވިޭކޮވިޑްވަނަޭއަހަރުގެޭތެރ ގައ2020ޭޭި
ޭ ޭނިމިގެން ޭޭދިޔައިރުއަހަރު ޭމައްސަލަތައް ޭހަލުވިކަމާއެކު ޭއިންސާފަނިންމުމުއަވަސްކަމާއި ޭޢަދުލު ޭފަސ ހައިންޭގަޔާއި، ށް
ޭ ޭމަގުަފހިޮކށްދިނުމުގަޔާވާޞިލްވެވ ނެ ޭހެދުމަށްޭއިގޮތަށް ޭކޯޓަކަްށ ޭިލބ  ޭއިތުބާރު ޭރައްޔިތުންނަށް ޭގިނަގުަނޭއަދި ޓަކައި

ވާއިދުޭޤަޕްރީމްޭކޯޓުގެޭސުކުރެވުނުޭބައެއްޭމުހިއްމުޭމަސައްކަތްތަކުގެޭތެރ ގައި،ޭގޮތުންޭމަސައްކަތްތަކެއްޭވަނީޭކޮށްފައެވެ.ޭމި
ޭ ޭދުރުން ޭޝަރީޢަތްތައް ޭއިސްލާހުކުރުމާއި ޭގޮތުގެ ޭއެކުލަވާލައި،ގަވާއިކުރިއަށްދާނެ ޭވީޑިޭއޯއޯޑިދެއް ޭކޮންފަރެންސިންގޭއަދި އޯ

ގަވާއިދުޭ ޭންޭފަދަޭކަންކަންޭހިމެނެއެވެ.ޭއެކުލަވާލުމެދުވެރިކޮށްޭކޯޓުތަކުގެޭއަޑުއެހުންތަކާއިޭޝަރީޢަތްތައްޭކުރިއަށްޭގެންދިއުމާބެހޭ 

ޭ ޭއިތުރުން ޭމީގެ ޭޤާއިމުކުރުމުގެ ޭއިންޞާުފ ޭއެންމެޢަދުުލ ޭޙައިޘިއްޔަތުންޭއިސް ޭވ ުތވެޭ،ފަރާތުގެ ޭއަހަރުޭޭމި ދިޔަ

ޭސުޕްރީމުޭ ޭމަޖިޭޭދިވެހިރާއްޖ ގެ ޭފަނޑިޔާރުންގެ ޭވަީނޭލީކޯޓުގެ ޭބަެއއްކަންހުން ޭުހރި ޭދާއިާރގައި ޭއިްޞލާޙުކޮށްޭޝަރުޢީ ކަން
ރާތްތަކާއެކުޭަމޝްވަާރޭފަޭރާއްޖެއާއިޭރާއްޖ ންބ ރުގެޭގިނަޭޖުީޑަޝރީގެޭސްޓ ކްޯހލްޑަރުްނނާއިޭއަދިހަރުދަާނކުރުާމގުޅ ގޮތުންޭ

ރާއްެޖއާއިޭރާއްެޖއިންޭޭައދިޭަހމައެއާެއކު،ޭސުޕްީރމްޭކޯުޓގެޭފަނޑިާޔރުންނާއިޭމުވަްއޒަުފންޭބާއްވާަފއެވެ.ބައްދަލުވުންތަްއޭ
ކޮށްޭބައިވެރިުވމުެގޭންލައިއިޭޮއންސެމިާނރތަކުގަޭފަންނީޭޤާބިލްކަންޭއިތުރުކުުރމާއިޭއަދިޭގެޭގިނަޭކޮންފަރެްނސްތަކާިއ،ބ ރު

ޭފުުރޞަތުޭވަނީޭލިބިފަެއވެ.

ޭޮކށްޭމުވައްޒަފުންހިންުގންޭހަރުދަނާއޮނިގަނޑަށްޭގެނެވުނުޭބަދަުލތަކާއިޭގުޅިގެން،ޭކޯޓުގެޭސުޕްރީމުޭކޯޓުގެޭއިދާރީޭ
ޭ ޭކޯޓުގެ ޭހައްލުކުރުމަށްޭއިތުރުކުރުމާއި ޭދަތިކަން ޭޭޖާގައިގެ ޭގެނައުމަްށ ޭއަހަރުވ2020ޭަހެޔޮބަަދލުތައް ޭމުހިއްމުޭޭަނ ވެސް

ކޯޓުގައިޭިހންގާޭޝަރީަޢތްތަކަކީޭހާމަކަންޭބޮޑުޭގޮތެއްގަމަސައްކަތްތަކެއްޭކުރެވުނުވެޭ. ޝަރީޢަތްތަކެއްަކންޭމީގެއިތުރުނޭް، އިޭހިންގޭ 
ޭކުޭކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ޭއާންމު ޭވެބްސައިޓުގައި ޭކޯޓުގެ ޭރެކޯޑިންގ ޭއޯޑިއޯ ޭއިތުޝަރީއަތްަތކުގެ ޭއަދިޔޫޓިއުޭރުންރުމުެގ ޭްބ

ޔޫޒަރޭފްރ ންްޑީލޭޓްޭކޯޓުގެޭވެބްސައިޭމްސުޕްރީޓްވިޓަރޭމެދުވެިރކޮށްޭޝަރީޢަްތތައްޭބެލ ނެޭފަދަޭއިންތިޒާމުޭހަަމޖައްސައިޭ
، މަށްޓަކައިޭކެމެރާހަުރކޮށްަޝރީޢަތްތައްޭލައިވުުކރުޭަޝރީޢަތުގެޭމަުޖލީުހގައިޭހިންގޭ ޭވެބްސައިޓެއްގެޭގޮތުގައިޭަފރުމާުކރުމާއި

ޭ.ބްރޯޑްކާސްޓިންގޭކޮންޓްޯރލްޭިސސްޓަމްޭގާއިމުުކރުުމގެޭމަސަްއަކތްޭކުރަންޭފެށުނެވެ

ޭސުޕްރީމ19ޭް-ޭޮކވިޑްނަމަވެސް ޭގުިޅގެން ޭޙާލަތާއި ޭބަިލމަޑުކަމުގެ ޭއުނިކުޭޭގެ ޭބަޖެޓް ޭސަބަބުންޭކޯޓުގެ ރުމުގެ
ޭކަނޑައެޅުނ2020ޭު ޭއަހަރަށް ޭފާަހގަކުރަެމވެޭވަނަ ޭހުއްޓިަފއިވާކަން ޭސުޕްރީމްބައެއްކަންކަން ޭއެގޮތުން، ގެޭކޯޓުޭ.

ޭ ޭބަަދލުގެނަުއމާއި ޭއަށް ޭސިސްަޓމުތަރިސެޕްޝަން ޭއެއަރޮކންޑިޝަން ޭވީއާރވީ ޭމަްއސަލަތައްޭކޯޓުގެ ޭދިމާވެފަިއވާ ޭކަށް



 

 2020ރީޭިރޕޯޓުޭއަހަ 74 ގެޭސުޕްީރމްޭކޯޓުދިވެިހާރއްޖޭ 

މިޭހުރިހާ ގޮްނޖެުހންތަކާއެކުވެސް،ޭވ ތުވެދިަޔޭޭހައްލުނުުކރެވި،ޭކޯޓުގެޭއިމާރާުތގެޭބޮޑެތިޭމަރާމާތުތަކެއްޭވަނީޭނުކުރެވިެއވެޭ.
ޭުއފަލާެއކުޭނަތީޖާތަކެއްޭޙާޞިލުކުެރވުނުޭއަހަރެއްކަންޭިއދާރީޭގޮތުންނާއިޭަޝރުޢީޭގޮތުންޭހެޔޮބަދަލުތަކެއްޭައިއސްޭރަކީއަހަ

ޭފާހަގަުކރަެމވެ.ޭ

ޭޭ ޭކާމިޔާބުގައި ޭލިބިފައިވެއެެވ.ޭމި ޭކޯޓަށް ޭސުޕްރީމް ޭއެއްބާރުލުން ޭއެހީތެރިކަމާިއ ޭފަރާތްތަކެއްގެ ޭގިނަ ވަރަށް
އެަފރާތްތަކުންޭޮކށްދެއްވާފަިއވާޭމިްނނެތްޭމަސަްއަކތާއިޭޚިދުމަތްތްތަކުގެޭއަގުވަަޒްނކޮށްޭއިޚްލާޞްތެރިަކމާއެކުޭއެކަމަށްޓަކައިޭ

ކޮށްޭޝަީރޢަތްތަށްޭލައިވްުކރުމުގެޭަވސީލަތްތައްޭހަދިޔާުކރެްއވިޭޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީޭފާހަަގޭވަކިންޭޚާއްޞަޭޝުކުރުޭދަންަނވަެމވެ.
ޭކޮ ޭަހމަމިާއއެުކ، ޭައދި 19ޭޭ-ވިޑްކޮށްލަމެވެ. ޭގެ ޭޙާލަތުގެ ޭއެކިބަލިމަުޑަކމުގެ ޭތަފާތު ޭިދމާވި ޭއެކިޭސަބަބުން

، ގޮންޖެހުންތަކާެއކުވެސް،ޭދެގޮތެއްޭވުމެއްނެތިޭސުޕްީރމްޭކޯޓުގެޭޚިދުމަތްކުރުުމގައިޭެދމިޭތިއްބެވި،ޭސުޕްރީމްޭކޯޓުގެޭހީވާގިޭ

 އިޚުލާޞްތެރިޭުމވައްަޒފުންނަށްޭވަރަށްޭބޮޑަށްޭޝުކުރުޭދަންަނަވމެވެ.

ޭ ޭކޯޓުެގ ޭސުޕްރީމް ޭމުަވއްޒަފުްނގެ ޭޙުުކމްޭ، އަާމޒަކީފަނޑިާޔރުްނނާއި ޭޤާނޫނުގެ ޭޤާިއމުކޮށް ޭއިްނޞާފު ޢަދުުލ
ނެގެހެއްޓުުމގައިޭއެންމެޭމަތީޭެފންވަރުޭޙާިޞލުކުުރމަށްޓަކައިޭުކރަމުންޭިމގެންދާޭަމސައްކަތުގަިއ،ޭކުރިއަށްޭއޮތްޭއަހަރަީކޭ

ޭ ޭއަަހރަށްވުރެ ޭމިންނަތާއެކުފާއިތުވެދިޔަ ޭހިންމަތާއި ޭހެދުަމށްޓަކައި ޭއަހަރެއްގެގޮތުަގއި ޭވާގިފުާޅއެކުޭهللا ކާިމޔާބު ޭގެ
މަސައްކަތުގައިޭދެމިތިބުމެވެ.
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