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 ފިހުރިސ ތު 

 4 އިސ ބަސ 

 6 ހައިކޯޓުނ  ކުރާ މައިގަނޑު މަސައ ކަތ 

 7 ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ  

 9 0202 –ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓަށ  )ގޮފިތަކާއި އެކު( ހުށަހެޅުނު އަދި ނިނ މި މައ ސަލަތަކުގެ ތަފ ސީލ  

 20 ފާސ  ހިސާބު ވަނަ އަހަރުގެ ހައިކޯޓުގެ ތަ  0202

 24 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓު ހިނ ގެވި ފަނޑިޔާރުނ   0202

 21 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓު ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޤާމ ތަކަށ  އައި ބަދަލު  0202

 21 ފަނޑިޔާރުނ  ހައިކޯޓު އުތުރު އަދި ދެކުނު ގޮތ ޕަށ  ކުރެއ ވި ދަތުރުފުޅުތައ 

 27 ވަނަ އަހަރު ހިނ ގި މުހިނ މު ކަނ ތައ ތައ  0202

 21 މުހިނ މު ބައ ދަލުވުނ ތައ  

 21 ---------------------------------------------------------------------- ބައ ދަލުވުނ   ބޭއ ވެވި  ފަނޑިޔާރުނ  ހައިކޯޓުގައި       
 81 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު އަޙ މަދު މުޢުތަޞިމ  ޢަދުނާނ  ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނާ ބައ ދަލުކުރެއ ވުނ  

ހައިކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުނ  ޑިޕާރޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ އާއި މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ  

 81 އާއި ބައ ދަލުކުރެއ ވުނ  

އިސ  ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޖާޢު ޢުޘ މާނ  މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިނޭނ ސ  އަލ ފާޟިލ  އިބ ރާހީމ  އަމީރުއާ ބައ ދަލުކުރެއ ވުނ 

 81 

 81 ބާ ކައުނ ސިލ ގެ ރައީސ އާ އިސ  ފަނޑިޔާރާ ބައ ދަލުކުރެއ ވުނ  

 81 ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ  މޯލ ޑިވ ސ  އިނ ލަނ ޑ  ރެވެނިއު އޮޓޯރިޓީ )މީރާގެ( ބޭފުޅުނ ނާ ބައ ދަލުކުރެއ ވުނ  

ޔިތުނ ނަށ  އަވަސ  ގޮތެއ ގައި އ ރައ ކާތެރިގޮތެއ ގައި އަދި ރަ އާއި ގުޅިގެނ  ހައިކޯޓުނ  މުވައ ޒަފުނ ނަށ  އެނ މެ 29 –ކޮވިޑ  

ޓަކައި ހައިކޯޓުނ  އެކުލަވާލެވުނު ޓީމާއި އިސ ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޖާއު ޢުޘ މާނ  ޚިދުމަތ ދެވޭނޭ ހެނ  ކަނ ކަނ  ރޭވުމަށ  

 02 ބައ ދަލުކުރެއ ވުނ  

 02 ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިނ  ޒަކަރިއ ޔާ ބައ ދަލުކުރެއ ވުނ  ޑީ.ޖޭ.އޭގެ އިސ ބޭފުޅުނ ނާއި 

 02 ރަސ މިއ ޔާތު ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވައި ލައިދިނުމަށާއި ހުއ ދަ ދިނުމުގެ 

 08 ޗީފ  ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓަރ ފަނޑިޔާރުނ ނާއި ބައ ދަލުކުރެއ ވުނ  

 08 ޗީފ  ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓަރއާއި ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިނ  ޒަކަރިއ ޔާ ބައ ދަލުކުރެއ ވުނ  

މެޖިސ ޓ ރޭޓުނ ނާ ބައ ދަލު ކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށ  ބާއ ވާ  26ޤާޟީނ ، މެޖިސ ޓ ރޭޓ  ކޯޓުތަކުގެ  20ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގެ 

 00 ބައ ދަލުވުނ  
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 00 ކޭސ  މެނޭޖ މަނ ޓ  ސިސ ޓަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށ  ޑިޕާރޓ މަނ ޓުނ  ބާއ ވާ ބައ ދަލުވުނ  

 02 ވަނަ އަހަރު ފަނޑިޔާރުނ ނަށާއި މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ދެވުނު ތަމ ރީނ ތަކާއި ބައިވެރިވި ސެމިނަރތައ  0202

 02 ------------------------------------------------------------------ ބައ ދަލުވުނ ތައ   ތަމ ރީނ ތަކާއި ބައިވެރިވި  ފަނޑިޔާރުނ  
 02 މެނ ބަރުނ ނަށ  ހުވާލައިދެއ ވުނ   0ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓ ރައިބިއުނަލ ގެ 

 02 ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވައިލައިދެއ ވުނ 

 02 ޤާޟީނ ނަށ  ހުވައިލައިދެއ ވުނ   2ސުޕީރިއަރ ކޯޓުގެ 

 02 ހިއުމަނ ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އަދި ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓ ރައިބިއުނަލ ގެ މެމ ބަރަށ  ހުވައިލައިދެއ ވުނ  

 02 ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވައިލައިދެއ ވުނ 

ނޭޝަނަލ  ރައުނ ޑ  ޓޭބަލ  އެނ ޑ  ކޮނ ސަލ ޓޭޝަނ ސ  އޮނ  )ޔޫ.އެނ .އޯ.ޑީ.ސީ( ސަޕޯޓ  ޓު ދަ މޯލ ޑިވ ސ  އޮނ  ކައުނ ޓަރ 

 02 ބައ ދަލުވުނ   ޔޫރަޕިއަނ  ޔޫނިއަނ  ޓެރަރިޒަމ  އަނ ޑަރ އަ ޕ ރޮޖެކ ޓ  ފަނ ޑަ ބައި ދަ 

 02 ޖަޖ މަނ ޓ  ރައިޓިނ ގ ޕ ރޮގ ރާމ  

 01 ---------------------------------------------------------------- ބައ ދަލުވުނ ތައ  ތަމ ރީނ ތަކާއި ބައިވެރިވި މުވައ ޒަފުނ       

 01 މަސައ ކަތުގެ މާހައުލުގައި މުވައ ޒަފުނ ގެ ގުޅުނ ބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުނ  ހިނ ގުނު ހަރަކާތ ތައ           

 22 ވަނަ އަހަރު މުވައ ޒަފުނ ގެ ވަޒީފާއަށ  އައި ބަދަލު  0202

 22 ------------------------------------------------------------------------------------- މުވައ ޒަފުނ   ލިބުނު ވަޒީފާ އަލަށ 
 22 ----------------------------------------------------------------------------------- މުވައ ޒަފުނ   ވަކިކުރެއ ވި ވަޒީފާއިނ 
 20 -------------------------------- ޢަދަދު  ތިބި  މީހުނ  އެމަޤާމުތަކުގައި  ޢަދަދާއި މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސ ޓ ރީގައިވާ އަހަރު  ވަނ0202ަ
 24 ------------- ޢަދަދު  މީހުނ ތިބި  ތަކުގައި އެމަޤާމު ޢަދަދާއި މަޤާމުތަކުގެ  ރަޖިސ ޓ ރީގައިވާ  އުތުރުގޮފީގެ ހައިކޯޓު އަހަރު  ވަނ0202ަ
 21 -------------- ޢަދަދު  މީހުނ ތިބި އެމަޤާމުތަކުގައި ޢަދަދާއި މަޤާމުތަކުގެ  ރަޖިސ ޓ ރީގައިވާ  ދެކުނުގޮފީގެ ހައިކޯޓު އަހަރު  ވަނ0202ަ

 26 0202އެގ ރީމެނ ޓ  

 27 ކޯޓުގައި ހުރި ވެހިކަލ ތަކުގެ ޢަދަދު:

 21 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި އާމ ދަނީ އާއި ޑިޕޮސިޓ ގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާއާއި ޚަރަދުވި ފައިސާގެ ތަފ ޞީލ  0202

 21 ----------- ތަފ ޞީލ   ފައިސާގެ ޚަރަދުވި ފައިސާއާއި ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޑިޕޮސިޓ ގެ  އާއި އާމ ދަނީ ބަޖެޓާއި އަހަރުގެ  ވަނަ 0202
 42 --------------------------------------------------------------------------------- 0202 ތަފ ޞީލ  ފައިސާގެ  ޑިޕޮސިޓ 

 42 ----------------------------------------------------------------------------------- 0202 ތަފ ޞީލ  ރަދުވިފައިސާގެ ޙަ

 42 ވަނަ އަހަރު ކުރަނ  ޤަޞ ދުކުރާ މުހިނ މު ކަނ ތައ ތައ  0202

 40 ރިޕޯޓ  ނިނ މުނ  
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 الر َّحْيِم الر َّْحمٰنِِ اللِِ ِبْسِم

 އިސ ބަސ 

އިނ ޞާފު ޤާއިމު ކުރުމަށ ޓަކައި ޢަދުލުވެރިކަމާއިއެކު ޙުކުމ  ކުރުމަށ  އަމުރުކުރެއ ވި ގަދަ  ޢަދުލު

ސުބުޙާނަހޫ ވަަތޢާލާ އަށ  ޙަމ ދާއި ޝުކުރު ކުރާ ޙާލު، ޢަދުލުވެރިކަމުގައި ދުނިޔެއަށ  ނަމޫނާ ދެއ ކެވި އެ هللا ކީރިތިވަނ ތަ 

 .ޢަލައިހި ވަސައ ލަމައަށ  ޞަލަވާތާއި ސަލާމ  ލެއ ވުނ  އެދި ދުޢާކުރަމެވެهللا ކަލާނގެ ރަސޫލާ މުޙައ މަދު ޞައ ލަ

 2ޗެޕ ޓަރ ( އޮފިޝަލ  ކަނ ތައ . )ޖ61/2: ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓު އުފެދިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަނ ބަރު

ގެ ވާގިފުޅާއެކު މި هللا މާތ  . ގައެވެ 2912އޮކ ޓޫބަރު  1ވަނަ އިޞ ލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ   64އަށ  

 .ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ 0202ހުށަހަޅަނީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯުޓ ހިނގައި ދިޔަގޮތުގެ 

. ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓަށ  ވަރަށ  ގިނަ ގޮނ ޖެހުނ ތައ  ކުރިމަތިވި އަހަެރކެވެ 0202

ޅި ދުނިޔެއަށ  ފެތުރެމުނ  ގޮސ ، އެ ބަލި ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ގެ ބަލި މު 29-ނުވަތަ ކޯވިޑ  0229ކޮރޯނާ ވައިރަސ  ބަލި 

-ގިަނ ދުވަސ ތަކެއ ވަނ ދެނ  ފުރަަބނ ދުގައި އޮތުމަށ ފަހު، ކޯވިޑ . ފެތުރެނ  ފެށުުމނ  މާލެ ސަރަޙައ ދު ފުރަބަނ ދުކުރެވުނެވެ

އަދި . ބައެއ  ލުއިަތކެއ  ލިބިގެނ ދިޔައެވެގެ ބަލި ފެތުރުނ  އެކަށީގެނ ވާ މިނ ވަރަކަށ  ކޮނ ޓ ރޯލ ކުރެވުމުނ ، ފުރަބަނ ަދށ   29

ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ  29-ޯކވިޑ . ބަލި ފެތުރޭ މިނ ވަަރށ  ބެލުަމށ ފަހު މާލެ ސަރަޙައ ދު އައު ޢާނ މު ޙާލަތަކަށ  ހުޅުވާލެވުނެވެ

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  އޭގެ ސަބަބުނ . ސަބަބުނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓަށ  ގިނަ ދަތިތަކާއި ހުރަސ ތަކާ ކުރިމަތިލާނ ޖެހުނެވެ

ވަނަ އަހަރަކީ ގިނަ ދަތިތަކާ ކުިރމަތިލާނ  ޖެހުނު ައހަރެއ   0202. ހައިކޯޓުގެ ދުވެއ ޔަށ  ނޭދެވޭ އަސަރުކުރިއެވެ

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި  0202. ކަމުގައިވިޔަސ ، އެ އަހަރަކީ މަސައ ކަތުގެ ގޮތުނ  ކާމިޔާބު އަަހރެކެވެ

މައ ސަލަ އާއެކު  114ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ  ބާކީގައި އޮތ   0229އަދި . ޖިސ ޓ ރީ ކުރެވުނެވެމައ ސަލައެއ  ރަ 242

ވަނަ ައހަރުގެ ނިޔަލަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  0202މައ ސަލަ ނިނ މައި،  444މައ ސަލައިގެ ތެރެއިނ   22004ޖުމ ލަ އޮތ  
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ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނާއި މުވައ ޒަފުނ ގެ ބުރަ، މިއީ، . މައ ސަލައަށ  މަދުކުރެވުނެވެ 712ހައިކޯޓުގެ ބާކީ 

 .މިނ ނެތ  މަސައ ކަތ ތަކުގެ ނަތީާޖއެވެ

ވަނަ އަހަރުގައި ވެސ  މުވައ ޒަފުނ ގެ މަސައ ކަތުގެ ފެނ ވަރު  0202ފާއިތުވި އަހަރުތަކެކޭ އެއ ފަދައިނ  

އަދި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު، ތަފާތު އެެހނިހެނ  . ިގފައިވެއެވެމަތި ކުރުމަށ ޓަކައި ތަފާތު ާދއިރާތަކުނ  ތަމ ރީނުތައ  ހިނ 

ދާއިރާއަކުނ   29މިގޮުތނ ، ތަފާތު . ޕ ރޮގ ރާމ ތަކުގައި ހައިކޯޓުގެ މުވައ ޒަފުނ  ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުަޞުތ ހޯދައިދެވިފައިވެއެވެ

ގުވަޒަނ ކުރުމާއި މުވައ ޒަފުނ ގެ ގުޅުނ  މީގެ އިތުރުނ  މަސައ ކަތުގެ އަ. މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ތަމ ރީނު ޕ ރޮގ ރާމ  ހިނ ގުނެވެ

 .ވަނަ އަހަރުގައި ތަފާތު ޙަރަކާތ ތައ  ހިނ ގުނެވެ 0202ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުނ  ވެސ   

ވަނަ އަހަރަކީވެސ  ހައިކޯޓަށ  އިތުރު ކުރިއެރުނ ތަކެއ  ލިބިގެނ ދާނެ  0202އަޅުގަނޑުގެ އުނ މީދަކީ 

 .އަހަރެއ  ކަމުގައި ވެގެނ  ދިޔުމެވެ 

 

 ޙިލ މީ ހާތިފ 

  އިސ  ފަނޑިޔާރު  
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 ހައިކޯޓުނ  ކުރާ މައިަގނޑު މަސައ ކަތ  

ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ އައު ޤާނޫނުއަސާސީ  7އޮގަސ ޓ   0221

ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާ ތަޞ ދީޤ  ކުރެއ ވުމާއި ގުޅިގެނ  އެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުނ  ހައިކޯޓުގައި މިހާރު ކުރުމަށ  

 .ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައ ކަތ ތައ  ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

ހައިކޯޓަށ ވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުނ  ނިނ މަވާ ނިނ ުމނ ތަކާއި ކުރައ ވާ ޙުކުމ ތަކާއި، ނެރުއ ވާ ކޯޓު  .2

 .އަމުރުތައ  އިސ ތިއުނާފު ކުރުމަށ  އެކިއެކި ފަރާތ ތަކުނ  ހުށަހަޅާ މައ ސަލަތައ  ބަލައި ނިޔާ ކަނޑައެޅުނ 

 .އެކިއެކި ފަރާތ ތަކުނ  ހައިކޯޓަށ  ހުށަހަޅާ ދުސ ތޫރީ އަދި ޤާނޫނީ މައ ސަލަތައ  ބަލައި ނިޔާ ކަނޑައެޅުނ  .0

 .އެކިއެކި ފަރާތ ތަކުނ  ހައިކޯޓަށ  ހުށަހަޅާ އިނ ތިޚާބީ ޝަކުވާގެ ަމއ ސަލަތައ  ބަލައި ނިޔާ ކަނޑައެޅުނ  .2

ކޯޓުނ  ބެލުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވާ ަމއ ސަލަތައ  ބަލައި ގެދަށުނ  ހައި( 0221/22)އިނ ތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާނ މު ާޤނޫުނ  .4

 .ނިޔާ ކަނޑައެޅުނ 

ދަށުނ  އިސ ިތއުނާފު ކުރުމަށ  ( ށ)ވަަނ މާއ ދާގެ  11ގެ (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) 0221/0ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  .1

 .ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތައ  ބެލުނ 

ދަށުނ  އިސ ތިއުނާފު ( ށ)ވަނަ މާއ ދާގެ  11ގެ  (ޤާނޫނު އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކ ސ ) 0222/2ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  .6

 .ކުރުމަށ  ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތައ  ބެލުނ 

 .ގެ ދަށުނ  ހުށަހަޅާ މައ ސަލަތައ  ބެލުނ  (ޤާޫނނު ގެއާބިޓ ރޭޝަނު) 0222/22ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  .7

ގެ ދަށުނ  ުހށަަހޅާ މައ ސަލަތައ   (ޤާނޫނު ަޙއ ޤުގެ ިލބިގަތުމުގެ ހޯދައި މަޢުލޫމާތު)  0224/2ޤާނޫނު ަނނ ބަރު  .1

 .ބެލުނ 
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 ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާުރނ 

އަށ  ( ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) 0222/00އިނ  ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  0227/6ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 

ޓަށ  ޢައ ޔަނ ކުރެޭވ އިކޯޓުގެ އިސ ފަނޑިޔާރާއި އެކޯވަނަ އިޞ ލާޙު ގެނެވުުނ ޤާޫނނުގެ ދަށުނ  ހައިކޯޓު އެކުލެވިގެނ ވަނީ ހަ 0

ވަނަ  0202. ފަނޑިޔާރުނ ެގ މައ ޗަށ ކަމަށ  ކަނޑައަޅުއ ވައިފައިވެއެވެ 22ފަނޑިޔާރުނ ނާއެކު މުޅި ޖުމ ލަ  22އިތުރު 

 :އަހަރު ނިމުނު އިރު ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނަކީ

    

                              

 

 

 

 

   

                           

  

                                              

 

                

 

 

ތިފ  ޙިލ މީހާ ޛުއަލ އުސ ތާ  

 އިސ  ފަނޑިޔާރު 

 

ޙަމީދުهللا ޢަބ ދު އަލ އުސ ތާޛު  

 ފަނޑިޔާރު

 

މުޙައ މަދު ނިޔާޒ   އަލ އުސ ތާޛު  

 ފަނޑިޔާރު

 

ޢަލީ ސަމީރު އަލ އުސ ތާޛު  

 ފަނޑިޔާރު

 

 

މ ޢަބ ދުއ ރައޫފު އިބ ރާހީ އަލ އުސ ތާޛު  

 ފަނޑިޔާރު

 

ޝުޢައިބު ޙުސައިނ ޒަކަރިއ ޔާ  އަލ އުސ ތާޛު  

 ފަނޑިޔާރު

 

 

  އަލ އުސ ތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިނ  ޒަކަރިއ ޔާ 

 ފަނޑިޔާރު
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މުޙައ މަދު ފައިޞަލ  އަލ އުސ ތާޛު  

 ފަނޑިޔާރު

ޙުސައިނ  ޝަހީދު އަލ އުސ ތާޛު  

 ފަނޑިޔާރު

ސައިނ  މަޒީދު ޙު އަލ އުސ ތާޛު  

 ފަނޑިޔާރު

ޙަސަނ  ޝަފީޢު އަލ އުސ ތާޛު  

 ފަނޑިޔާރު

ހީޒާ އަލ އުސ ތާޛާ ފާޠިމަތު ފަރ   

 ފަނޑިޔާރު
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ހައިކޯޓަށ  )ގޮފިތަކާއި އެކު( ހުށަހެޅުނު އަދި ނިނ މި މައ ސަލަތަކުގެ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 
 0202 –ތަފ ސީލ  

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު 0202 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު 0202 

 290 209 މާލޭ ކޯޓުތައ  

 45 60 ޓ ރައިބިއުނަލ  

 3 2 ނަރުގެ އޮީފސ އިނ ފޮމޭޝަނ  ކޮމިޝަ

 2 2 އާބިޓ ރޭޝަނ  

 1 0 އަތޮޅު. ހއ

 1 0 އަތޮޅު. ހދ

 2 0 އަތޮޅު. ށ

 3 0 އަތޮޅު. ނ

 1 0 އަތޮޅު. ރ

 6 5 އަތޮޅު. ބ

 7 5 އަތޮޅު . ޅ
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 12 2 އަތޮޅު. ކ

 2 1 އަތޮޅު. އއ

 5 3 އަތޮޅު. އދ

  1 އަތޮޅު. ވ

 1 0 އަތޮޅު. މ

 2 2 އަތޮޅު. ފ

 7 4 އަތޮޅު. ދ

 3 3 އަތޮޅު. ތ

 27 9 އަތޮޅު. ލ

 2 5 އަތޮޅު. ގއ

 5 4 އަތޮޅު. ގދ

  2 އަތޮޅު . ޏ

 6 7 އަތޮޅު . ސ

 1 6 ދުސ ތޫރީ މައ ސަލަ 
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 0 0 އިނ ތިޚާބީ ޝަކުވާގެ މައ ސަލަ

 1 0 ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މައ ސަލަ 

  1 ކޯޓުނ  ތަޙ ވީލ ކުރި  މ ސުޕ ރީދިވެހިރާއ ޖޭގެ 

  0 ތިސާސ ޙ ބެލެނިވެރިކަމުގެ އި

 9 9 މޮނިކޮމ  އަމުރު

  3 މައ ސަލަ ހާއީނި

ހުއ ދަދީގެނ  މާލެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުނ  

ދެކުނު ގޮފިތަކުގެ / ހައިކޯޓުނ  ބެލުނު ުއތުރު

 މައ ސަލަ

0  

 443 340 ޖުމ ލަ
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 ިހސާބު ތަފާސ  ހައިކޯޓުގެ އަހަރުގެ  ވަނަ 0202
  2020 2019 2018 2017 

 ބާވަތ  

02
29

 
އާއެ
ބާކީ
ގެ 
ހަރު

 އަ
ވަނަ

ކު 
02
02

 
މ ލަ

 ޖު
ހުރި

ނިމި
 ނު

ގައި
 

02
20 

ިމުނު
 ނ

ގައި
 

20
19

 
މ ލަ 

 ޖު
ޅުނު

ުށަހެ
 ހ
އެކު
ކީއާ
 ބާ
ރުގެ

އަހަ
ނަ 

ވަ
 

02
20 

ޅުނު 
ުށަހެ
 ހ
ހަރު

 އަ
ވަނަ

 

20
19

 
ބާކީ
ރި 
 ހު
އިރު

ިމުނު
 ނ

ހަރު
 އަ
ވަނަ

 

02
21

 
ކު 
އާއެ
ބާކީ
ގެ 
ހަރު

 އަ
ވަނަ

02
29

 
އި 
ގަ

މ ލަ
 ޖު
ހުރި

ނިމި
ނު

 

02
29

 
ިމުނު

 ނ
ގައި

 

02
21

 
މ ލަ 

 ޖު
ޅުނު

ުށަހެ
 ހ
އެކު
ކީއާ
 ބާ
ރުގެ

އަހަ
ނަ 

ވަ
 

02
29

 
ޅުނު 

ުށަހެ
 ހ
ހަރު

 އަ
ވަނަ

 

02
21

 
ބާކީ
ރި 
 ހު
އިރު

ިމުނު
 ނ

ހަރު
 އަ
ވަނަ

 

02
27

 
ކު 
އާއެ
ބާކީ
ގެ 
ހަރު

 އަ
ވަނަ

02
27

 
މ ލަ

 ޖު
ހުރި

ނިމި
 ނު

ގައި
 

02
21

 
ިމުނު

 ނ
ގައި

 

02
27

 
 ހު
އެކު
ކީއާ
 ބާ
ރުގެ

އަހަ
ނަ 

ވަ
މ ލަ 

 ޖު
ޅުނު

ށަހެ
 

02
21

 
ޅުނު 

ުށަހެ
 ހ
ހަރު

 އަ
ވަނަ

 

02
27

 
ރިކީ

 ހު
އިރު

ިމުނު
 ނ

ހަރު
 އަ
ވަނަ

 

02
26

 
ކު 
އާއެ
ބާކީ
ގެ 
ހަރު

 އަ
ވަނަ

02
26

 
މ ލަ

 ޖު
ހުރި

ނިމި
 ނު

ގައި
 

02
27

 
ިމުނު

 ނ
ގައި

 

02
26

 
މ ލަ 

 ޖު
ޅުނު

ުށަހެ
 ހ
އެކު
ކީއާ
 ބާ
ރުގެ

އަހަ
ނަ 

ވަ
 

02
27

 
ޅުނު 

ުށަހެ
 ހ
ހަރު

 އަ
ވަނަ

 

02
26

 
ރު 
އަހަ
ނަ 

ވަ
ބާކީ
ރި 
 ހު
އިރު

ިމުނު
ނ

 

 563 473 1036 552 484 481 488 969 311 646 646 712 1358 478 884 884 340 1224 443 781 ޖުމ ލަ 

 އިސ ތިއުނާފު ކުރާ 

 (ކައުނ ސިލ ތައ  ހިމެނޭ ގޮތަށ  
640 264 904 227 677 677 274 953 451 502 502 178 688 292 396 399 339 734 254 481 

ކުރުމަށ  ދައުލަތުނ  އިސ ތިއުނާފު 

 ހުށަހެޅި މައ ސަލައިގެ ޢަދަދު 
117 145 262 84 178 178 139 311 213 98 98 129 231 150 81 81 192 273 198 75 
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ހައިކޯޓަށ  ދެވަނަ ފަހަރަށ  ހުށަހެޅުނު 

 މައ ސަލަތަކުގެ ޢަދަދު 
2 1 3 1 2 2 0 2 1 1 2 1 3 1 2 2 0 5 0 5 

ހުށަހެޅުނު އިނ ތިޚާބާބެހޭ ކުށުގެދަޢުވާ 

 މައ ސަލަތަކުގެ ޢަދަދު 
     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ސުޕ ރީމ  ކޯޓުނ  ހުއ ދަދީގެނ  މާލެ 

ދެކުނު / ހައިކޯޓުނ  ބެލުނު އުތުރު 

 ގޮފިތަކުގެ މައ ސަލަ 

10 3 13 10 3                

އިނ ތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާގެ ދަޢުވާ 

 ހުށަހެޅުނު މައ ސަލަތަކުގެ ޢަދަދު 
     0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާބެހޭ ގޮތުނ  

 ހުށަހެޅުނު މައ ސަލަތަކުގެ ޢަދަދު 
     0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

 2 1 3 2 1 1 1 2 0 2 2 2 4 3 1 1 6 7 1 6 ދުސ ތޫރީ މައ ސަލަތަކުގެ ޢަދަދު 

 މޮނިކޮމ  އަމުރު 

 
0 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 18 19 19 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 3 26 20 6 ނިހާއީ ޙުކުމ  

      0 43 43 1 42 42 34 76 53 23      ނިހާއީ ޙުކުމ  
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 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓު ހިނ ގެވި ަފނޑިޔާުރނ  0202

ޢުޘ މާނ ، ސަލާމުގައި ހުނ ނެވުމާއެކު،  ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޖާޢު ވަނަ ދުވަހު އިސ  7އި ޖުލަ 0202 .2

ހައިކޯޓު ހިނ ގެވުނ  ފަނޑިޔާުރ އަލ އުސ ތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިނ  ޒަކަރިއ ޔާއާއި ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  

 .ކޮމިޝަނުނ  ޙަވާލުކުރެއ ވިއެވެ

މުގެ ދުވަހަށ  ފަނޑިޔާރުކަ( ފަސ ދޮޅަސ ) 62ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޖާޢު ޢުޘ މާނ ، ވަގުތީ ޮގތުނ   އިސ  .0

ވަނަ ދުވަހުނ  ެފށިގެނ  ހައިކޯޓު  00ޖުލައި  0202މަޖެއ ސެވުމާއި ގުޅިގެނ ،  މަސައ ކަތުނ  ދުރުކުރުމަށ  ހަ

ހިނ ގެވުނ ، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިނ ޒަކަރިއ ޔާއާއި ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނުނ  

 .ޙަވާލުކުރެއ ވިއެވެ

ދުަވހުގެ މުއ ދަތަށ  ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޢަިއުބ  24ެގނ  ވަނަ ުދވަހުނ  ފެށި 21އޮގަސ ޓ   0202 .2

( އާގުޅިގެނ  ކަރަނ ޓީނ  ކުރެވިފައިވާތީ، ދޭ ޚާއ ޞަ ޗުއ ޓީ 29ކޮވިޑ )ޙުސައިނ  ޒަކަރިއ ޔާ ޚާއ ޞަ ޗުއ ޓީގައި 

އަލ އުސ ތާޛު  ހުނ ނެވުމާއި ގުޅިގެނ ، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިނ  ޒަކަރިއ ޔާ ނުވަތަ ފަނޑިޔާރު

ޙަމީދު އޮފީހަށ  ނިކުނ ނަވަނ ދެނ ، ވަގުތީގޮުތނ  ކޯޓު ހިނ ގެވުނ  ަފނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު هللا ޢަބ ދު

 . ނިޔާޒ އާ ޙަވާލު ކުރެއ ވިއެވެ

 ފަނޑިޔާރުގެ  ހައިކޯޓުގެ ިއސ ަގއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  06ނޮވެމ ބަރ  0202ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނުނ   .4

އުސ ތާޛު ާހތިފ  ޙިލ މީ ހަމަޖެއ ސެވުމާއި ގުޅިގެނ  އެ ތާރީޚުނ  ފެިށގެނ  ހަިއކޯޓު ހިނ ގެވުނ  މަޤާމަށ  އަލ 

 .ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ހާތިފ  ޙިލ މީއާ ޙަވާލުކުރެއ ވިއެވެ
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ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓު ފަނޑިޔާރުނ ގެ މަޤާމ ތަކަށ  އައި  0202
 ބަދަލު

ަވަނ ދުވަހު އިސ ތިޢުފާ ދެއ ވާފައިާވތީ، އެ ތާރީޚުނ   02ޖުލައި  0202ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޙަސަނ  ޢަލީ  .2

 .ފެށިގެނ  ފަނޑިޔާރުކަމުނ  ވަކިވިއެވެ

ވަނަ ދުވަުހ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ  00ޖުލައި  0202އުސ ތާޛު ޝުޖާއު ޢުޘ މާނ  ފަނޑިޔާރު އަލ  އިސ  .0

 . ނ  އެކަހެރިކޮށ  ބެހެއ ޓުމާއި، ވަޒީާފއަށ  ނުނިކުމެ މަޑުކުރުމަށ  ނިނ މެވިއެވެމަސ ޢޫލިއ ޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކު

ވަނަ ދުވަހު އިސ ިތޢުާފ ދެއ ވާފައިވާތީ،  27އޮގަސ ޓ   0202ލ އުސ ތާޛު ޝުޖާއު ޢުޘ މާނ  ފަނޑިޔާރު އަ އިސ  .2

 .އެތާރީޚުނ  ފެށިގެނ  ފަނޑިޔާރުކަމުނ  ވަކިވިއެވެ

މަރަދޫ، ޒެފެއަރ، އަލ އުސ ތާޛާ ފާޠިމަތު ފަރ ހީޒާ  . ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށ  ސދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  .4

 .ވަނަ ދުވަހު ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނުނ  ޢައ ޔަނ ކުރެއ ވިއެވެ 4އޮކ ޓޫބަރު  0202

ުޢ  ދިއ ފުިށ، ސ ވީޓ ވީޑ  އަލ އުސ ތާޛު ޙަސަނ  ޝަފީ. ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށ  ކ .1

 .ވަނަ ދުވަހު ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނުނ  ޢައ ޔަނ ކުރެއ ވިއެވެ 4އޮކ ޓޫބަރު  0202

ނޮވެމ ބަރ  0202ޑޭޒީފެހި އަލ އުސ ތާޛު ހާތިފ  ޙިލ މީ . ށ  ގފަނޑިޔާރު ކަމަ ޓުގެ އިސ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯ .6

 . ވަނީ އަރުވާފައެވެގައި އައ ޔަނ ކޮށ  މަޤާމުގެ ފަތ ކޮޅު ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނުނ   06

 

 ފަނޑިޔާރުނ  ހައިކޯުޓ އުތުރު އަދި ދެކުނު ގޮތ ޕަށ  ކުރެއ ވި ދަތުރުފުޅުތައ  

ހައިކޯޓުގެ އުތުރު ގޮފީގައި ޝަރީޢަތ  ކުރެއ ވުމަށ ޓަކައި ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދުއ ރައޫފު އިބ ރާހީމ ،  .2

ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ފައިޞަލ ، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޙުސައިނ  ޝަހީދު، މަސައ ކަތުގައި 

މ  ޖޫނިއާ، ލީގަލ  އޮފިސަރ އަލ އުސ ތާޛު އެހީތެރިވެދިނުމަށ  ލީގަލ  އޮފިސަރ އަލ އުސ ތާޛާ މަރ ޔަ

ވަނަ ދުަވުހ އުތުރު ގޮތ ޕަށ   27ފެބ ރުވަރީ  0202ޢަބ ދުއ ސަލާމ ، ބަޖެޓ  އޮފިސަރ އަލ ފާޟިލ  ޝާިހދު ޢަލީ، 

ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މާލެ  21ފެބ ރުަވރީ  0202ވަޑައިަގތުމަށ ފަހު، ( ކުޅުދުއ ފުއ ޓަށ .ހދ)

 .ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ

ލ އުސ ތާޛު ޝުޖާޢު ޢުޘ މާނ ، ފަނޑިޔާރު އަ ޓަކައި އިސ ހައިކޯޓުގެ ދެކުނުގޮފީގައި ޝަރީޢަތ  ކުރެއ ވުމަށ  .0

ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިނ  ޒަކަރިއ ޔާ، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޙުސައިނ  މަޒީދު، 

އިޝަތު ޝުއާޢު، ލީގަލ  އޮފިސަރ މަސައ ކަތުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށ  ލީގަލ  އޮފިސަރ އަލ އުސ ތާޛާ ޢާ
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ވަނަ  27ފެބ ރުވަރީ  0202ފާއިޒ ،  ލީގަލ  އޮފިސަރ އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝަތު ދިލާސާ، هللا އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު

ވަނަ  24ެފބ ރުވަރީ  0202އަށ  ވަޑައިގަތުމަށ ފަހު، ( މީދޫ–ހުޅުދޫ. ސ)ދުވަހުގެ މެނ ދުރުފަހު އައ ޑޫއަށ  

 .ވިއެވެދުވަހުގެ ރޭ މާލެވަޑައިގެނ ނެ

ޙަމީދު، ފަނޑިޔާރު هللا ހައިކޯޓުގެ ދެކުނުގޮފީގައި ޝަރީޢަތ  ކުރެއ ވުމަށ ޓަކައި ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު .2

މަސައ ކަތުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށ   ތިފ  ޙިލ މީ،ހާ އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ނިޔާޒ ، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު 

ލީގަލ  އޮފިސަރ އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ސަލީމ ، ލީގަލ  އޮފިސަރ އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝަތު ރާމިޒާ މުޙައ މަދު، 

ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އައ ޑޫއަށ  26 މާރިޗު  0202ކޯޓ  އޮފިސަރ އަލ ފާޟިލ  އިސ މާޢީލ  ޙުމައިދު މުޙައ މަދު، 

ހުޅުދޫ . ސ)ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އައ ޑޫއަށ  22 މާރިޗު 0202އަށ  ވަޑައިގަތުމަށ ފަހު، ( މީދޫ–ހުޅުދޫ. ސ)

 .މާލެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ އިނ ( މީދޫ –
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 ވަނަ އަހަރު ިހނ ގި ުމހިނ ުމ ކަނ ަތއ ތައ 0202

ނޮވެމ ބަރ  0202ޑޭޒީފެހި،  އަލ އުސ ތާޛު ހާތިފ  ޙިލ މީ . މަށ  ގފަނޑިޔާރު ކަ އިކޯޓުގެ އިސ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހަ .2

 . ގައި އައ ޔަނ ކޮށ  މަޤާމުގެ ފަތ ކޮޅު ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނުނ  ވަނީ އަރުވާފައެވެ 06

ގެ ނިޔަލަށ  ހައިކޯޓުގައި ހިނގާފައިވާ މުހިނ މު 0229އިނ   2912އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެނ ،  42ހައިކޯޓަށ   .0

 . ނަމުގައި ފޮތެއ  ނެރުނެވެ" އަހަރު 42ޚިދުމަތުަގއި "ނ  ކަނ ކަމާ ބެހޭ ގޮތު

ކޯޓަށ  ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތަކުގައި ރައ ޔިތުނ ނަށ  އަވަހަށ  އިނ ސާފު ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ  ފަސޭހަވާނެހެނ  އަިދ  .2

ތަށ  މައ ސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ހަމައިނ  މައ ސަލަ ނިމުމަށ  ހިނގާ ެއނ މެހާ ކަނ ކަނ  ރިކޯޑ ކޮށ  ބެެލހެއ ޓޭނެ ގޮ

އަހަރު  42ތަޢާރަފ ކޮށ  ބޭނުނ  ކުރަނ  ފެށުނީ ހައިކޯަޓށ  " ކޭސ  މެނޭޖ މަނ ޓ  ސިސ ޓަމ "ފަރުމާކުރެވިފައިވާ 

 .ފުރުނު ދުވަހުއެވެ

ޕީ ވެސ  ނެރެފައިވަނީ .އޯ.ހައިކޯޓުގެ ސެކ ޝަނ ތަކުގެ މެނ ޑޭޓ  އެކުލެވިގެނ  ލިޔެވިފައިވާ ހައިކޯޓުގެ އެސ  .4

 .ގެ މުނާސަބަތުގައެވެއަހަރު ފުރުމު 42ހައިކޯޓަށ  

އާގުޅިގެނ  މާލެ ސަރަހައ ދު ލޮކ  ޑައުނ ގެ ހާލަތަށ  ދިޔުމާ ގުޅިގެނ  އޮނ  ލައިނ ކޮށ  ޝަރީޢަތ ތައ   29ކޮވިޑ   .1

ބާއ ވަނ  ފަށައި، ހައިޯކޓުގެ ާތރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށ  ޝަރީއަތ ތައ  ޔޫޓިއުބ  ޗެނަލ އަކުނ  ލައިވ  ކުރަނ  

 ހައިކޯޓުގެ ޔޫޓިއުބ  ޗެނަލ  އެޑ ރެސ އަކީ . ދުވަހުއެވެ ވަނަ 27ޖޫނ   0202ފެށުނީ 

https://www.youtube.com/c/HighCourtoftheRepublicofMaldives ެއެވ . 

ވަަނ ދުވަހު ފާސ  ކުރެއ ވި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  04އޮގަސ ޓ   0202ފަނޑިޔާރުނ ގެ ޢާނ މު މަޖިލީުހނ   .6

ޝަރީޢަތ ތައ  ލައިވ ކުރުމާ ބެހޭ އުޞޫލުގެ ދަށުނ  އެ ދުވަހުނ  ފެށިގެނ  ބައެއ  ބާވަތ ތަކުގެ މައ ސަލަތައ  ވަގުތުނ  

ބ  ޗެނަލ  މި ގޮތަށ  ފޮނުވޭ ޝަރީޢަތ ތައ ވެސ  ލައިވ  ކުރަމުނ  ގެނ ދަނީ ހައިކޯޓުގެ ޔޫޓިއު. ފޮނުވަނ  ފެށުނެވެ

 . މެދުވެރިކޮށެވެ

ޔޫޓިއުބ  ޗެނަލުނ  ފޮނުވާ ޝަީރޢަތ ތައ  ރީބ ރޯޑ ކާސ ޓ  ކުރަނ  ބޭނުނ ވާ ފަރާތ ތަކަށ ، އިސ ވެ ދެނ ނެވުނު އުޞޫލުގައިވާ 

 . ގޮތުގެ މަތީނ  ރީބ ރޯޑ ކާސ ޓ  ކުރުމުގެ ހުއ ދަވެސ ވަނީ ދެވިފައެވެ

މާުތތައ  ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށ  ޢާއ މުނ ނަށ  ހައިކޯޓުގެ އިދާރީ ހިނ ގުމާއި ހައިކޯޓާ ބެހޭ މަޢުލޫ .7

ފެނ ނާނޭެހނ  ހުޅުވާލުމަށ ޓަކަިއ އިނ ސ ޓަގ ރާމ  އެކައުނ ޓެއ  ހުޅުވުމަށ  ފަނޑިޔާރުނ ގެ ޢާނ މު މަޖިލީހުނ  

 . ވަނަ ދުވަހު ހައިކޯުޓގެ އިނ ސ ޓަގ ރާމ  އެކައުނ ޓެއ  ހުޅުވުނެވެ 22ނޮވެމ ބަރު  0202ނިނ މެވުމާ ގުޅިގެނ  

 /https://www.instagram.com/mvhighcourtހައިކޯޓުގެ އިނ ސ ޓަގ ރާމ  އެޑ ރެހަކީ 

https://www.youtube.com/c/HighCourtoftheRepublicofMaldives/videos
https://www.youtube.com/c/HighCourtoftheRepublicofMaldives/videos
https://www.instagram.com/mvhighcourt/
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ވަނަ އަހަރުނ  ފެށިގެނ  ބޭނުނ  ކުރަމުނ  އައި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ރަސ މީ ޓ ވިޓަރ އެކައުނ ޓުވަނީ  0221 .1

އެއާއި އެކު ހައިޯކޓުގެ ޓ ވިޓަރ ެވފައިވަނީ މުޅި ުޖޑީޝަރީނ ވެސ  . ގައި ވެރިފަިއ ކުރެވިފައެވެ 01ޖުލައި  0202

 . ވެރިފައި ކުރެވިފައިވާ ފުރަތަމަ އަދި ހަމަ އެކަނި ޓ ވިޓަރ އެކައުނ ޓަށެވެ

ހެއ ގެ ޝެޑިއުލ  ވަނަ އަހަރު، އޮނ  ލަިއނ ކޮށ  ޝަރީޢަތ ތައ  ކުރިއަށ  ެގނ ދަނ  ެފށުމާއި އެކު ކޮނ މެ ދުވަ  0202 .9

އަދި ނިނ މާ މައ ސަލަތަކާއި އަދި އެ ނޫނ ވެސ  ހައިކޯޓުނ  އާއ މުކޮށ  މީޑިއާއަށ  ދޭނ  ބޭނުނ ވާ އެނ މެހާ 

މަޢުލޫމާތު ދެމުނ  ެގނ ދިޔުމަށ  ބޭނުނ  ކުރަމުނ  އަނ ނަ މައިަގނޑު ވަސީލަތަކަށ  ވެފައިވަނީ ަހއިކޯޓުގެ ރަސ މީ 

 .ޓ ވިޓަރ އެކައުނ ޓެވެ

 ބައ ދަލުވުނ ތައ  މުހިނ މު 

 ހައިކޯޓުގައި ފަނޑިޔާރުނ  ބޭއ ވެވި ބައ ދަލުވުނ  

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނާ  ޢަދުނާނ   މުޢުތަޞިމ   އަޙ މަދު  އަލ އުސ ތާޛު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އުއ ތަމަފަނޑިޔާރު 
 ބައ ދަލުކުރެއ ވުނ  

  0202ޖަނަވަރީ  26: ތާރީޚ  

ސުޕ ރީމ   ،ޢަދުނާނ  މުޢުތަޞިމ  އަޙ މަދު އަލ އުސ ތާޛުމިބައ ދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަަޑއިގެނ ނެވީ އުއ ތަމަ ފަނޑިޔާރު 

ޙުސައިނ  ފާއިޒ ، ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު . ޑރ ސުޢޫދު، ސެކ ރެޓަރީ ޖެނެރަލ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޙުސ ނުއ 

ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ުޝޢައިބު ޙުސައިނ  ޒަކަރިއ ޔާ، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޙަމީދު، هللا އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު

 . ޢަބ ދުއ ރައޫފު އިބ ރާހީމ ، ފަނިޑޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޙުސައިނ  ޝަހީދު، އަދި ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޙުސައިނ  މަޒީދުއެވެ

އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ އާއި މޯލ ޑިވ ސ   ހައިކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުނ  ޑިޕާރޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޖުޑީޝަލ  
 ޕޮލިސ  ސަރވިސ  އާއި ބައ ދަލުކުރެއ ވުނ  

  0202 ޖަނަވަރީ 06: ތާރީޚ 

މިބައ ދަލުވުމުގައި ސީނިއަރ ކޯޓ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓަރ އަލ ފާޟިލާ މުނާ މުޙައ މަދު، ލީގަލ  އޮފިސަރ އަލ އުސ ތާޛު 

ނިައރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ އަލ ފާޟިލ  މުޙައ މަދު ފާއިޒ ، ކޯޓު މާސ ަޓރ އަޙ މަދު ޝާނީޒ ، ސީهللا ޢަބ ދު

هللا ޑިޕާރޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓަރޭޝަނ ގެ އެސިސ ޓެނ ޓ  ޗީފ  ކޯޓު މާސ ޓަރ އަލ ފާޟިލ  ޢަބ ދު،ِهللاޢަބ ދު

ނ  ޗީފ  ނާޝިދު، އެސިސ ޓެނ ޓ  ޗީފ  ކޯޓު މާސ ޓަރ އަލ ފާޟިލ  އަޙ މަދު އާސިފ ، މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ އި
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ސ ޕ ރިނ ޓެނ ޑެނ ޓ  އޮފ  ޕޮލިސ  އަޙ މަދު ޝުޙާދު، ސ ޕ ރިނ ޓެނ ޑެނ ޓ  އޮފ  ޕޮލިސ  އިބ ރާހީމ  ޒުޙުރީ، 

ސ ޕ ރިނ ޓެނ ޑެނ ޓ  އޮފ  ޕޮލިސ  ޙުސައިނ  ސަމީރު، ޗީފ  އިނ ސ ޕެކ ޓަރ އޮފ  ޕޮލިސ  އިސ ޙާޤ  އާދަމ ފުޅު 

 .ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ

އަލ އުސ ތާޛު ޝުޖާޢު ޢުޘ މާނ  މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިނޭނ ސ  އަލ ފާޟިލ  އިބ ރާހީމ  ފަނޑިޔާރު  އިސ  
 އަމީރުއާ ބައ ދަލުކުރެއ ވުނ  

  0202ފެބ ރުއަރީ  26: ތާރީޚ 

އަލ ފާޟިލ  އިބ ރާީހމ  އަމީރު، ފައިނޭނ ޝަލ   މިބައ ދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވީ މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިނޭނ ސ 
ލ ފާޟިލާ ފާޠިަމތު ރަޒީނާ، ޗީފ  ފައިނޭނ ޝަލ  ބަޖެޓ  އެގ ޒެކެޓިވ  އަލ ފާޟިލ  އަޙުމަދު ސަރުވަޝ  ކޮނ ޓ ރޯލަރ އަ
ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޖާޢު ޢުޘ މާނ ، ސީނިއަރ ކޯޓ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓަރ އަލ ފާޟިލާ މުާނ  އާދަމ ، އިސ 

ރ އަލ ފާޟިލާ ފާތުމަތު ޖައުޒާ، ބަޖެޓ  އޮފިސަރ މުޙައ މަދު، ރަޖިސ ޓ ރާރ އަލ އުސ ތާޛާ މަރ ޔަމ  ހޫރުޝިދާ، ޑިރެކ ޓަ
 .އަލ ފާޟިލ  ޝާހިދު ޢަީލ، ސީނިއަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  ލަޠީފާ ނާޞިޙާއެވެ

  ފަނޑިޔާރާ ބައ ދަލުކުރެއ ވުނ   ބާ ކައުނ ސިލ ގެ ރައީސ އާ އިސ  

 0202ފެބ ރުވަރީ  06: ތާރިޚ 

ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޖާޢު ޢުޘ މާނ ، ލީގަލ  އޮފިސަރ  އިސ މިބައ ދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަަޑއިގެނ ނެވީ 

އޮފިސަރ  ނިސ ޓ ރޭޓިވ އަލ އުސ ތާޛާ މަރ ޔަމ  އަފ ޝާ، ލީގަލ  އޮފިސަރ އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދުއ ސަލާމ ، ސީނިއަރ އެޑ މި

 . އަލ ފާޟިލާ ލަޠީފާ ާނޞިޙާ، ބާ ކައުނ ސިލ ގެ ރައީސ  އަލ އުސ ތާޛު މައުމޫނ  ޙަމީދު އެވެ

 ގެ ފަނޑިޔާރުނ  މޯލ ޑިވ ސ  އިނ ލަނ ޑ  ރެވެނިއު އޮޓޯރިޓީ )މީރާގެ( ބޭފުޅުނ ނާ ބައ ދަލުކުރެއ ވުނ  ހައިކޯޓު 

 (ހޮނިހިރު )  0202ފެބ ރުވަރީ  09: ތާރީޚ 

 0202އިނ ކަމ  ޓެކ ސ  އާއި ގުޅިގެނ ، ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުނ ނަށ  އެ ޓެކ ސ  ނެގޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށ  

ވަނަ ދުވަހު މޯލ ޑިވ ސ  އިނ ލަނ ޑ  ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިނ  އިނ ފޮމޭޝަނ  ސެޝަނ އެއ  ހައިކޯޓުގައި  09ފެބ ރުވަރީ 

ޙަމީދު، هللا އުސ ތާޛު ޝުޖާޢު ޢުޘ މާނ ، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދުފަނޑިޔާރު އަލ  އި އިސ މިބައ ދަލުވުމުގަ. ބޭއ ވުނެވެ

ޔާ، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދުއ ރައޫފު އިބ ރާހީމ ، ފަނޑިޔާރު ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިނ  ޒަކަރިއ 

 .އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ނިޔާޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ
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އޭޕ ރީލ  މަހު ނެގުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވާ ޓެކ ސ  ނެގުމުގެ ޤާނޫނާއި ބެހޭގޮތުނ  މީރާއިނ   2020މި ބައ ދަލުވުމުގައި 

 .މާތު ދެއ ވިއެވެފަނޑިޔާރުނ ނަށ  މަޢުލޫ

އާއި ގުޅިގެނ  ހައިކޯޓުނ  މުވައ ޒަފުނ ނަށ  އެނ މެ ރައ ކާތެރިގޮތެއ ގައި އަދި ރަތެޔިތުނ ނަށ   29 –ކޮވިޑ  
ޓީމާއި އަވަސ  ގޮތެއ ގައި ޚިދުމަތ ދެވޭނޭ ހެނ  ކަނ ކަނ  ރޭވުމަށ  ޓަކައި ހައިކޯޓުނ  އެކުލަވާލެވުނު 

 ޢުޘ މާނ  ބައ ދަލުކުރެއ ވުނ         އިސ ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޖާއު 

  0202އޭޕ ރީލ    24: ތާރީޚ  

އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓަރ އަލ ފާޟިލާ މުާނ  ތާޛު ޝުޖާއު ޢުޘ މާނ ، ސީނިއަރ ކޯޓ ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ  އިސ  މިބައ ދަލުވުމުގައި

 . ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެމުޙައ މަދު، ސީނިއަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ އަލ ފާޟިލާ ލަޠީފާ ނާޞިޙާ 

 ޑީ.ޖޭ.އޭގެ އިސ ބޭފުޅުނ ނާއި ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިނ  ޒަކަރިއ ޔާ ބައ ދަލުކުރެއ ވުނ                  

  0202އޮގަސ ޓ    21: ތާރީޚ 

ކޯޓު އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓަރ އަލ ފާޟިލާ މިބައ ދަލުވުމުގައި ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިނ  ޒަކަރިއ ޔާ، ސީނިއަރ 

އާއި  ފާއިޒ ،هللا ތު ޖައުޒާ، ލީގަލ  އޮފިސަރ އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދުމުނާ މުޙައ މަދު، ޑިރެކ ޓަރ އަލ ފާޟިލާ ފާޠިމަ

،ِނީޒާ، ޑިރެކ ޓަރ މުޙައ މަދު ޢަލީމަރ ޔަމ  ޝަހު. ޑިރެކ ޓަރ ޑރ ޑިޕާޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ އިނ 

  .އޮފިސަރ އަލ އުސ ތާޛު ޙުސައިނ  މުޙައ މަދު ހަނީފ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެލީގަލް 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވައި ލައިދިނުމަށާއި ހުއ ދަ ދިނުމުގެ ރަސ މިއ ޔާތު 

 0202އޮކ ޓޯބަރ  27: ތާރީޚ 

ލައިދިނުމަށާއި ހުއ ދަ ދިނުމަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުނ  އިނ ތިޒާމ ކުރެއ ވި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވައި 

ޒޫމ މެދުވެރިކޮށ  ބޭއ ވުނު ަވރޗުއަލ  ރަސ މިއ ޔާތުގައި ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިނ ޒަކަރިއ ޔާ 

 .ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ
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 ޗީފ  ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓަރ ފަނޑިޔާރުނ ނާއި ބައ ދަލުކުރެއ ވުނ         

  0202ވެމ ބަރ ނޮ  21:ތާރީޚ  

ޙަމީދު، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިނ ޒަކަރިއ ޔާ، هللا މިބައ ދަލުވުމުގައި ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު

ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ުދއ ރައޫފު އިބ ރާހީމ ، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޢަލީ ސަމީރު، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު 

ޝަހީދު، ފަނޑިޔާރު  މުޙައ މަދު ފައިޞަލ ، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޙުސައިނ  ޔާރު އަލ އުސ ތާޛުޑިމުޙައ މަދު ނިޔާޒ ، ފަނ

ޙުސައިނ  މަޒީދު، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޙަސަނ  ޝަފީޢު،  ޙިލ މީ، ަފނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ހާތިފ  އަލ އުސ ތާޛު

އަދި ޑިޕާޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޖުޑީޝަލ   އަލ ފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޖައުޒާ،ފާޠިމަތު ފަރ ހީޒާ، ޑިރެކ ޓަރ  ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛާ

ޗީފ ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓަރޭޓަރ އަލ އުސ ތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒ ނާ، ޑިރެކ ޓަރ އަލ ފާޟިލ   އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  އިނ 

ނ  މުޙައ މަދު ޙަނީފ ، މުޙައ މަދު ޢަލީ، ޑިރެކ ޓަރ އަލ ފާޟިލާ މަރ ޔަމ  ރައުޝަނ ، ީލގަލ  އޮފިސަރ އަލ އުސ ތާޛު ޙުސައި

  .ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ

 

ޗީފ  ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓަރއާއި ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިނ  ޒަކަރިއ ޔާ 
 ބައ ދަލުކުރެއ ވުނ          

  0202ނޮވެމ ބަރ   22: ތާރީޚ 

ޙުސައިނ ޒަކަރިއ ޔާ، ޑިރެކ ޓަރ އަލ ފާޟިލާ ފާތުމަތު ޖައުޒާ، މިބައ ދަލުވުމުގައި ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުއައިބު 

އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ އަލ ފާޟިލ  މުޙައ މަދު ނަޖީބ ، އެިސސ ޓެނ ޓ  ރަޖިސ ޓ ރަރ އަލ އުސ ތާޛު ޙުސައިނ  މުޙައ މަދު 

އަލ ފާޟިލާ ލަޠީފާ  ފާއިޒ ،  ީސނިއަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރهللا ޙަނީފ ، ލީގަލ  އޮފިސަރ އަލ ުއސ ތާޛު ޢަބ ދު

ޗީފ  ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިިނސ ޓ ރޭޓަރ އަލ އުސ ތާޛާ  އަދި ޑިޕާޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ އިނ  ޙާނާޞި

  .ޢާއިޝަތު ރިޒ ނާ، އަލ ފާޟިލ  ޢަބ ދުލ ވާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ
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މެޖިސ ޓ ރޭޓުނ ނާ ބައ ދަލު ކުރުމާއި  26ކޯޓުތަކުގެ ޤާޟީނ ، މެޖިސ ޓ ރޭޓ   20ރިއާ ކޯޓުތަކުގެ ސުޕީ 
 މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށ  ބާއ ވާ ބައ ދަލުވުނ  

 0202ޑިސެމ ބަރ  22: ތާރީޚ 

ޙަމީދު، ފަނޑިޔާރު هللا މިބައ ދަލުވުމުގައި އިސ  ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ހާތިފ  ޙިލ މީ، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދު

ޒަކަރިއ ޔާ، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޢަލީ ސަމީރު، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު  އަލ އުސ ތާޛު ޝުޢައިބު ޙުސައިނ 

ސ ތާޛު ޙުސައިނ  މަޒީދު، ފަނޑިޔާރު ނިޔާޒ ، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ފައިޞަލ ، ފަނޑިޔާރު އަލ އު

ޤާޟީނ ،  20ތަކުގެ ޕީރިއާ ކޯޓުސުއަލ އުސ ތާޛު ޙަސަނ  ޝަފީޢު، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛާ ފަޠިމަތު ފަރ ހީޒާ، 

ެމޖިސ ޓ ރޭޓުނ ، އެސިސ ޓެނ ޓ  ރަޖިސ ޓ ރަރ އަލ އުސ ތާޛު ޙުސައިނ  މުޙައ މަދު ޙަނީފ ،  26މެޖިސ ޓ ރޭޓ  ކޯޓުތަކުގެ 

ލީގަލ  އޮފިސަރ އަލ އުސ ތާޛާ ޝިޔާމާ މުޙައ މަދު، ލީގަލ  އޮފިސަރ އަލ އުސ ތާޛާ މަރ ޔަމ  ރަފީޤާ 

 . ވެބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެ

 ކޭސ  މެނޭޖ މަނ ޓ  ސިސ ޓަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށ  ޑިޕާރޓ މަނ ޓުނ  ބާއ ވާ ބައ ދަލުވުނ  

 0202ޑިސެމ ބަރު  24: ތާރީޚ 

އުސ ތާޛު ހާތިފ  ޙިލ މީ، އެސިސ ޓެނ ޓ  ރަޖިސ ޓ ރަރ އަލ އުސ ތާޛު ޙުސައިނ  ފަނޑިޔާރު އަލ  އި އިސ މިބައ ދަލުވުމުގަ

އަދި ޑިޕާޓ މަނ ޓ   ސީނިއަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ އަލ ފާޟިލ  އިސ މާޢީލ  އަވ ސަނ  ޝަހީމ މުޙައ މަދު ޙަނީފ ، 

ޗީފ  ޖުޑީަޝލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓަރ އަލ އުސ ތާޛާ އާއިޝަތު ރިޒ ާނ،  ގެ ފަރާތުނ  އޮފ  ޖުޑީޝަލ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ 

އަރ ކޮމ ޕިއުޓަރ ޕ ރޮގ ރާމަރ އަލ ފާޟިލ  މުޙައ މަދު ސީނިއަރ ކޮމ ޕިއުޓަރ ޕ ރޮގ ރާމަރ އަލ ފާޟިލ  ޢަލީ އާދަމ ، ސީނި

އިފ ހާމ ، ލީގަލ  އޮފިސަރ އަލ ފާޟިލާ ފާތުމަުތ އަލާޔާ އާދަމ ، ކޮމ ޕިއުޓަރ ޕ ރޮގ ރާމަރ އަލ ފާޟިލ  މުޙައ މަދު ފަޒީނ ، 

  .ކޮމ ޕިއުޓަރ ޕ ރޮގ ރާމަރ އަލ ފާޟިލ  އާދަމ  ރާއިފ  ނަޝީދު ަބއިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ

  



.  
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ވަނަ އަހަރު ފަނޑިޔާރުނ ނަށާިއ ުމވައ ޒަފުނ ނަށ  ދެވުުނ ތަމ ރީނ ތަކާިއ 0202
 ބައިވެރިވި ސެމިނަރަތއ 

 

 ފަނޑިޔާރުނ  ބައިވެރިވި ތަމ ރީނ ތަކާއި ބައ ދަލުވުނ ތައ  

 ދެއ ވުނ  ލައި މެނ ބަރުނ ނަށ  ހުވާ  0ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓ ރައިބިއުނަލ ގެ 

 (0202މާރިޗު  26)

މާމެނ ދޫ އަލިވާގެ، އަލ ުއސ ތާޛު އަމ ޖަދު މުސ ޠަފާ . ޓ ރައިބިުއނަލ ގެ މެނ ބަރުކަމާއި ރައީސ ކަމަށ ، ގއވަޒީފާއާއިބެހޭ 

ހާދޫ، އަލ އުސ ތާުޛ ޙަސަނ  އިބ ރާހީމ  ޢައ ޔަނ ކުރެއ ވި ރަސ މިއ ޔާތުގައި . އަދި ޓ ރައިބިއުނަލުގެ މެނ ބަރުކަމަށ  މ

 .އ ވިއެވެދެލައިފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ހާތިފ  ޙިލ މީ ހުވާ

 ދެއ ވުނ  ހުވައިލައި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ 

 (0202އޮކ ޓޯބަރ  27)

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުނ  އިނ ތިޒާމ ކުރެއ ވި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވައި ލައިދިނުމަށާއި ހުއ ދަ ދިނުމަށ  

ދަރިވަރުނ ނަށ   076ޒޫމ މެދުވެރިކޮށ  ބޭއ ވުނު ވަރޗުއަލ  ރަސ މިއ ޔާތުގައި ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ނިޔާޒ  

  .ދެއ ވިއެވެލައިހުވާ

 ދެއ ވުނ   ހުވައިލައި ޤާޟީނ ނަށ   2ގެ ސުޕީރިއަރ ކޯޓު 

 (0202ނޮވެނ ބަރު  06)

ޤާޟީނ ނަށ  ފަނޑިޔާރު  2ޖުޑީޝަލ  ސަރވިސ  ކޮމިޝަނުނ  އިނ ތިޒާމ ކުރެއ ވި ރަސ މިއ ޔާތުގައި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުގެ 

 .ދެއ ވިއެވެަލއިހުވާއަލ އުސ ތާޛު ހާތިފ  ޙިލ މީ 
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 ދެއ ވުނ   ހުވައިލައި ހިއުމަނ ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އަދި ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓ ރައިބިއުނަލ ގެ މެމ ބަރަށ  

 (0202ނޮވެނ ބަރު  22)

ބާރަނާގެ، އަލ އުސ ތާޛާ މަރ ޔަމ  މުނާ . ހިއުމަނ  ރައިޓ ސ  ކޮމިޝަނ  އޮފ  ދި މޯލ ޑިވ ސ ގެ މެނ ބަރުކަމުގެ މަޤާމަށ ، މ

އުނަލ ގެ މެނ ބަރުކަމަށ  އަލ އުސ ތާޛާ ލީލާ އިބ ރާހީމ މަނިކު ޢައ ޔަނ ކުރެއ ވި ރަސ މިއ ޔާތުގައި އަދި ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓ ރައިބި

 .ދެއ ވިއެވެަލއިފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ހާތިފ  ޙިލ މީ އެ ދެ ބޭފުޅުނ ނަށ  ހުވާ

 

  ދެއ ވުނ  ހުވައިލައި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ 

 (  0202ޑިސެނ ބަރު  01)

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ބާ ކައުނ ސިލުނ  އިނ ތިޒާމ ކުރެއ ވި ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވައި ލައިދިނުމަށާއި ހުއ ދަ ދިނުމަށ  

ދަރިވަރުނ ަނށ   24ޒޫމ މެދުވެރިކޮށ  ބޭއ ވުނު ވަރުޗއަލ  ރަސ މިއ ޔާތުގައި ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ފަިއޞަލ  

 .ދެއ ވިއެވެހުވައިލައި

ރައުނ ޑ  ޓޭބަލ  އެނ ޑ  ކޮނ ސަލ ޓޭޝަނ ސ  އޮނ  )ޔޫ.އެނ .އޯ.ޑީ.ސީ( ސަޕޯޓ  ޓު ދަ ނޭޝަނަލ  
ރިޒަމ  އަނ ޑަރ އަ ޕ ރޮޖެކ ޓ  ފަނ ޑަ ބައި ދަ ޔޫރަޕިއަނ  ޔޫނިއަނ   ރަ މޯލ ޑިވ ސ  އޮނ  ކައުނ ޓަރ ޓެ

 ބައ ދަލުވުނ   

 22ނ   29ގެ ވަފުދު ފެބ ރުވަރީ މަހުގެ (ސީ.ޑީ.އޯ.އެނ .ޔޫ)ޔުނައިޓަޑ  ނޭޝަނ ސ  އޮފީސ  އޮނ  ޑ ރަގ ސ  އެނ ޑ  ކ ރައިމ  

އަށ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ކުރެއ ވި ޒިޔާރަތުގައި ނެޝަނަލ  ކައުނ ޓަރ ޓެރަރިޒަމ  ސެނ ޓަރުގެ ކައުނ ޓަރ ޓެރަރިޒަމ  

 ސ ޓިއަރިނ ގ ކޮމެޓީ އާއި ކައުނ ޓަރ ރެޑިކަލައިޗޭޝަނ  ކޮމެޓީގެ މެމ ބަރުނ  ހިމެނޭ އިދާރާތަކާއި، ކަމާގުޅުނ  ހުރި 

ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުމުގައި ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޢަލީ ސަމީރު  ފުޅުނ ނާއެކު ޔޫއެނ  އޮފީހުގައިއިދާރާތަކުގެ އިސ  ބޭ

 .ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ

ގެ ކައުނ ޓަރ ޓެރަރިޒަމ ގެ އެގ ޒެކ ޓިވ  . އަށ  އދ 1އިނ   6އޮކ ޓުބަރ  0229މި ޒިޔާރަތުގެ މައިގަނޑު މަޤ ޞަދަކީ، 

އިނ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ކުރެއ ވި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ދާއިރާތަކަށ  ފަނ ނީ އެހީތެރިކަނ  ( ސީޓެޑ )ރެޓ ރޭޓ  ޑައި

 .ފޯރުކޮށ ދިނުމެވެ
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 ޖަޖ މަނ ޓ  ރައިޓިނ ގ ޕ ރޮގ ރާމ  

ވަނަ  0ނ ބަރު ޑިސެ 0202ގެ ނަމުގައި އޮނ ލައިނ  ޓ ރޭނިނ ގ ޕ ރޮގ ރާމެއ ، " 0202ޖަޖ މަނ ޓ  ރައިޓިނ ގ ޕ ރޮގ ރާމ  "

މި . މެދުވެރިކޮށެވެ" މައިކ ރޯސޮފ ޓ  ޓީމ ސ " މި ޓ ރޭނިނ ގ ޕ ރޮގ ރާމ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވިފައިވަނީ . ދުވަހު ބޭއ ވުނެވެ

އުސ ތާޛު ހާިތފ  ޙިލ މީ، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުއައިބު ޙުސައިނ  ފަނޑިޔާރު އަލ  އިސ  ޓ ރޭނިނ ގ ޕ ރޮގ ރާމ ގައި

ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު  ޢަބ ދުއ ރައޫފު އިބ ރާހީމ ، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ަޢލީ ސަމީރު، ފަނޑިޔާރު ޒަކަރިއ ޔާ، 

އަލ އުސ ތާޛު މުޙައ މަދު ފައިޞަލ ، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޙުސައިނ  މަޒީދު، ފަނޑިޔާރު ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު 

 .ރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެޙަސަނ  ޝަފީޢު އަލ އުސ ތާޛާ ފާޠިމަތު ފަރ ހީޒާ، ބައިވެ

 އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ސ ޓޭނ ޑަރޑ  އިނ  ދަ އޭރިއާ އޮފ  ޖުވެނައިލ  ޖަސ ޓިސ  

ޖުޑީޝަލ  އެކަޑަމީނ  ޔޫއެނ އޯޑީސީގެ ބޭފުޅުނ ނާ ގުޅިގެނ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ސ ޓޭނ ޑަރޑ  އިނ  ދަ އޭރިއާ އޮފ  ޖުވެނައިލ  

މި ޓ ރޭނިނ ގ . އަށ  ބޭއ ވިފައިވެއެވެ 27:22ނ   24:22ވަނަ ދުވަހުގެ  21ނޮވެމ ބަރ  0202ޖަސ ޓިސ  ސެޝަނެއ  

މިސެޝަނ ގައި . މެދުވެރިކޮށ  އިނގިރޭސިބަހުނ ނެވެ" މައިކ ރޯސޮފ ޓ  ޓީމ ސ "ޕ ރޮގ ރާމ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވިފައިވަނީ 

ހީމ ، ފަނޑިޔާރު ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޝުއައިބު ޙުސައިނ  ޒަކަރިއ ޔާ، ފަނޑިޔާރު އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދުއ ރައޫފު އިބ ރާ

 . އަލ އުސ ތާޛާ ފާޠިމަތު ފަރ ހީޒާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ

 މުވައ ޒަފުނ  ބައިވެރިވި ތަމ ރީނ ތަކާއި ބައ ދަލުވުނ ތައ  

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ޖެނ ޑާ ފެމިލީ އެނ ޑ  އަށ  ހޭލުނ ތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުނ  " ވޯކ ޕ ލޭސ  ސެކ ޝުއަލ  ހަރޭސ މަނ ޓ " .2

 22ގަޑިއިރާއި  0ަގއި ހައިކޯޓުގެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ   01ފެބ ރުއަރީ  0202ގުޅިގެނ   އާއިސަރވިސަސ ސޯޝަލ  

މި ސެޝަނ ގައި ހައިކޯޓުގެ އިދާރީ އިސ ވެރިނ ނާއި، . ސެޝަނ އެއ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނެވެ ގމިނިޓ ގެ ޓ ރެއިނިނ 

 .މުވައ ޒަފުނ  ބައިވެރިވިއެވެ 04މުވައ ޒަފުނ  ހިމެނޭގޮތަށ  ޖުމ ލަ 

 

މާލިއ ޔަތު ޤަވާޢިދުގެ "އަށ  ކުރިއަށ ގެނ ދިޔަ  00މާރިޗު  0202އިނ   02މާރިޗު  0202ޖުޑީޝަލ  އެކަޑަމީއިނ   .0

ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަރާތުނ  ސީނިއަރ ކޯޓު އެޑ މިނ ސ ޓ ރޭޓަރ އަލ ފާޟިލާ މުނާ މުޙައ މަދު، "ޓ ރެއިނިނ ގ ޕ ރޮގ ރާމ 

އެސިސ ޓ ނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ އަލ ފާޟިލ  މުޙައ މަދު ނަޖީބ  ޑިރެކ ޓަރ އަލ ފާޟިލާ ފާޠިަމތު ޖައުޒާ އަދި 

 .ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ
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( ފުރަތަމަ ބުރު)އިސ ލާމިކ  ޔުނިވަރސިޓީ އޮފ  މޯލ ޑިވ ސ ގެ ދަރިވަރުނ ނަށ  ޕ ރޮފެޝަނަލ  ޕ ރެކ ޓިސ  އިނ  ކޯޓު  .2

06.21.0202ِ)ދުވަހަކަށ  ަބހާަލއިގެނ   2ޓ ރެއިނިނ   އޮނ ލައިނ ކޮށ  ( 20.29.0202 އަދި 09.21.0202،

: ޓ ރެއިނާސ . )ދަރިވަރުނ ނަށ  ޓ ރެއިނިނ ގ ދެވުނެވެ 02މި ޓ ރެއިނިނ ގގައި ޖުމ ލަ . ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނެވެ

ލީގަލ  އޮފިސަރ އަލ އުސ ތާޛާ މަރިޔަމ  އަފ ޝާ، ލީގަލ  އޮފިސަރ އަލ އުސ ތާޛު ޢަބ ދުއ ސަލާމ ، ލީގަލ  އޮފިސަރ 

އަލ ފާޟިލ  މުޙައ މަދު  ސީނިއަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރމިޒާ މުޙައ މަދު، އަލ އުސ ތާޛާ އާއިޝަތު ރާ

( އަލ ފާޟިލ  އިސ މާޢިލ  އަވުސާނ  ޝަހީމ  ސީނިއަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރއަދި هللا ޢަބ ދު

 .ބައިވެރިވެވަޑައިގެނ ނެވިއެވެ

 
ގެ ނަމުގައި "ޤަވާއިދަށ  އަހުލުވެރިކުރުވުނ މާލިއ ޔަތު "ސިވިލ  ސަރވިސ  ޓ ރެއިނިނ ގ އިނ ސ ޓިޓިއުޓ  އިނ   .4

ދުވަހުގެ ޓ ރެއިނިނ  އެއ ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަރާތުނ  ަބޖެޓ  ސެކ ޝަނ   1ބެޗ އަކަށ  ބަހާލައިގެނ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިޔަ 2

މި ޓ ރެއިނިނ ގގެ ފުރަތަމަ ބައި . އަދި ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ  ސެކ ޝަނ ގެ ހުރިހާ މުވައ ޒަފުނ  ަބއިވެރިވިއެވެ

 0202އަދި ދެވަނަ ބައި ކުރިއަށ  ގެނ ދިޔައީ . އަށެވެ 22އިނ   6އޮކ ޓޯބަރ  0202ށ ގެނ ދިޔައީ ކުރިއަ

 .މިއީ އޮނ ލައިނ ކޮށ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވުނު ޓ ރެއިނިނ ގ އެކެވެ. އަށެވެ 02އިނ   29އޮކ ޓޯބަރ 

 

( ދެވަނަ ބުރު)އިސ ލާމިކ  ޔުނިވަރސިޓީ އޮފ  މޯލ ޑިވ ސ ގެ ދަރިވަރުނ ނަށ  ޕ ރޮފެޝަނަލ  ޕ ރެކ ޓިސ  އިނ  ކޯޓު  .1

އޮނ ލައިނ ކޮށ  ކުރިއަށ  ( 24.22.0202އަދި  20.22.0202)ދުވަހަކަށ  ބަހާލައިގެނ   0ޓ ރެއިނިނ ގ 

ލީގަލ  : ޓ ެރއިނާސ . )އިނިނ ގ ދެވުނެވެދަރިވަރުނ ނަށ  ޓ ރެ 22މި ޓ ރެއިިނނ ގަގއި ޖުމ ލަ . ގެނ ދެވުނެވެ

އޮފިސަރ އަލ އުސ ތާޛާ މަރިޔަމ  އަފ ޝާ، ލީގަލ  އޮފިސަރ އަލ އުސ ތާޛާ މަރިޔަމ  ރަފީޤާ، ލީގަލ  އޮފިސަރ 

އޮފިސަރ .އަލ އުސ ތާޛާ އާއިޝަތު ރާމިޒާ މުޙައ މަދު، ލީގަލ  އޮފިސަރ އަލ އުސ ތާޛާ އާއިޝަތު ދިލާސާ އަދި ސ

 (ލ  އަވުސާނ  ޝަހީމ އަލ ފާޟިލ  އިސ މާޢި

ِ  
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އަށ  ކުރިއަށ  ގެނ ދިޔަ ކުޑަކުދިނ ގެ ަޢދުލުގެ ޤާނޫަނށ   01އިނ   01ޖުޑީޝަލ  އެކަޑަމީއިނ  އޮކ ޓޫަބރު  .6

 . ލީގަލ  އޮފިސަރުނ  ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ 21އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޓ ރެއިނިނ ގައި ހައިކޯޓުނ  ޖުމ ލަ ( 21/0229)

 މަޤާމ  ނަނ  

 ލީގަލ  އޮފިސަރ ޢަބ ދުލ ޤައ ޔޫމ  ޝިފ ޒާ 

 ލީގަލ  އޮފިސަރ މަރ ޔަމ  އަފ ޝާ

 ރސަލީގަލ  އޮފި ޝިޔާމާ މުޙައ މަދު 

 ރސަލީގަލ  އޮފި މަރ ޔަމ  ރަފީޤާ 

 ރސަލީގަލ  އޮފި ފާއިޒ هللا ޢަބ ދު

 (ދެކުނު ގޮފި)ރެޖިސ ޓ ރާރ . އ އާމިނަތު ޝެޒުލީނާ 

 (ދެކުނު ގޮފި) ރސަލީގަލ  އޮފި ފާޠިމަތު ސަޢީދާ 

 (އުތުރު ގޮފި) ރސަލީގަލ  އޮފި އަޙ މަދު ރިޟާ 

 

ފަނ ޑަމެނ ޓަލ  ރައިޓ ސ  އެނ ޑ  ޖުޑީޝަލ  "އަށ  ކުރިއަށ  ެގނ ދިޔަ 24އިނ  1ޖުޑީޝަލ  އެކަޑަމީއިނ  ޑިސެނ ބަރު  .7

 .މުވައ ޒަފަކު ބައިވެރިވިއެވެ 21ގައި ހައިކޯޓުނ  " އިނ  ތިއަރީ އެނ ޑ  ޕ ރެކ ޓިސ : ކޮނ ޑަކ ޓ 
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މާހަުއުލގައި މުވައ ޒަފުނ ގެ ގުޅުނ ބަދަހި ކުރުމުެގ ގޮތުނ  ހިނ ގުުނ މަސައ ކަތުގެ 
 ހަރަކާތ ތައ 

 ވަނަ އަހަރު ހިނ ގުނު ޙަރަކާތ   0202އިޖުތިމާއީ ކޮމެޓީއިނ  

 :ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުނ 

މައ ޗަށ  އެކުލެވޭ މެނ ަބރުނ ގެ  26 އެކުލަވާލާ، އެއުޞޫުލގައިވާ ގޮތުގެ މަތީނ  އިޖުތިމާޢީ ކޮމެޓީ ހިނ ގުމަށ ޓަކަިއ އުޞޫލު

 .ކުރެވުެނވެ އިނ ތިޚާބުވަނަ ދުވަހު  22ޖަނަވަރީ  0202 އެއ ،ކޮމެޓީ

 :ބޭއ ވުނު ބައ ދަލުވުނ ތައ 

ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށ   މީެގތެރެިއނ . ަބއ ދަލުވުނ  ބޭއ ވުނެވެ 22ތިޒާމ ކޮށ ެގނ  ނ ނަ އަހަރު އިޖުތިމާޢީ ޮކމެޓީނ  އިވ0202ަ

 .މެވެނ  ބޭއ ވިފައިވެބައ ދަލުވު 4 ( މެދުވެރިކޮށ ޒޫމ ކޮނ ފެރެނ ސ  )ވީޑިއޯ ބައ ދަލުވުނ  އަދި  6

 : ލިބުނު ފައިސާ 

ތިރީސ ހާސ  ނުވަސަތޭކަ އެގާރަ ) ރ22،922.22  ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ކޮމިޓީގައި ހުރި ފައިސާގެ އަދަދަކީ 0202

 .އެވެ( ރުފިޔާ

( ފަނ ސަވީސ ހާސ  އަށ ސަތޭކަ އެގާރަ ރުފިޔާ. )ރ012122.22  :އިޖުތިމާއީ ކޮމެޓީއާ ޙަވާލުކުރެވުނު ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ އުއަ

 .އެވެ

( ފަސ ާހސ  ފަސ ސަތޭކަ ރުފިޔާ) 1122/-އަހަރު ފެުށނުފަހުނ  ކުރީގެ ކޮމިޓީއިނ  އިޖ ތިމާއީ ހަރަކާތ ތަކަށ   ވަނ0202ަ

 . ޚަރަދު ކޮށ ފައިވެއެވެ

ީނ ވަަނ އަހަރު ނުނެގުމަށ  ވަ 0202މުވައ ޒަފުނ  އަތުނ  ( ޗަނ ދާއެއ )އާއި ގުޅިގެނ  އެއ ވެސ  ފައިސާއެއ   29-ކޮވިޑ 

 . ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވ422ެ/-އަހަރު  ވަނ0202ަނަމަވެސ  ކޮވިޑ ގެ ކުރިނ  . ނިނ މާފައެވެ

މިހާތަނަށ  . ރުފިޔާ ހޯދުނެވެ 769/-ރުފިޔާގެ ތެރެއިނ  4224/-ވަނަ އަހަރު އިޖުތިމާއީ ކޮމެޓީއަށ  ލިބެނ ޖެހޭ  0229

 .  ރުފިޔާއެވ2241ެ/-ނުލިބޭ ފައިސާގެ އަދަދަކީ 
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 :ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނުގޮތ  

 ތާރީޚ  ފައިސާގެ ޢަދަދު ތަފ ޞީލު 

 2020-02-20 .ރ1122.22 ހޭނ ޑ ބޯލ  މުބާރާތ  

 2020-03-08 .ރ2،110.14 އަނ ހެނުނ ގެ ދުވަސ  ފާހަގަ ކުރުމަށ 

 2020-05-21 .ރ22120.22 މަށ  ރމޯމީޓަރ ގަތުތަ

 2020-06-10 .ރ22401.22 މާސ ކ 

 2020-09-15 .ރ22222 ވިހެއުމާއި ގުޅިގެނ  ޖިނާނ  މުޙައ މަދުދީދީ

 2020-09-15 .ރ22222 ވިހެއުމާއި ގުޅިގެނ  މަރ ޔަމ  ހޫރ ޝިދާ

 2020-09-15 .ރ22222 އަލަތުކައިވެނި ލަޔާނ  އަޙުމަދު

 2020-09-15 .ރ22222 ކައިވެނި އަލަތު އިސ މާޢީލ  ރައުނާނިޝާތު 

 2020-09-16 .ރ22222 ކައިވެނި އަލަތުއަޙުމަދު  އަފ ހާމ 

އަށ  ލިޔުނ  ހަވާލުކުރުމުގެ ކޮމެޓީލަށ  އިނ ތިޚާބުވި އިޖ ތިާމއީ އަ

 ތައ ޔާރުކުރުމަށ  ސައި ރަސ މިއ ޔާތަށ 

 2020-09-16 .ރ22164

 2020-10-04 .ރ140.72 ހެދުމަށ   ރދުވަހަށ  ބެނަވަނަ އަހަރީ 42

 2020-11-19 1,500.00 ފިރިހެނުނ ގެ ދުވަސ  ފާހަގަ ކުރުމަށ 

 2020-12-14 .ރ22222 ވިހެއުމާއި ގުޅިގެނ  އަޞ ފާ ޒާހިރު

 2020-12-24 .ރ22222 ކުރުމާއި ގުޅިގެނ  ދަރިފުޅު ހިތާނު ޢަބ ދުއ ރަޢޫފ  އިބ ރާީހމ ގެފަނޑިޔާރު 

 ރ )ދިހަހާސ  އަށ ސަތޭކަ ފަސ ދޮޅަސ  ތިނެއ  ރުފިޔާ ސާޅީސ  ހައެއ  ލާރި(222162.46: ބާކީ ޖުމ ލަ މިހާރުގެ
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 :ހިނ ގުނު ހަރަކާތ ތައ  

 .ވަނަ ދުވަހު ދުނިޔޭގެ އަނ ހެނުނ ގެ ދުވަސ  ާފހަގަ ކުރެވުނެވެ 0202މާރިޗު  21 .2

ކިޯލ  1ވަނަ އަހަރީ ދުަވސ  ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުނ  ުހރިހާ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ހުޅުވާލަިއގެނ  42ހައިކޯޓުގެ  .0

 .މީޓަރަށ  ދުވުމެއ  ބޭއ ވުނެވެ

 .ލޭހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕ ރޮގ ރާމެއ  ހިނ ގުނެވެ ކުދިނ ނަށ  ތެލެސީމިޔާ .2

 .ފާހަގަކުރެވުނުވެވަނަ ދުަވހު ދުނިޔޭގެ ފިރިހެނުނ ގެ ދުވަސ  0202ނޮވެނ ބަރު  29 .4
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 ވަނަ އަހަރު މުވައ ޒަފުނ ގެ ވަޒީފާައށ  އައި ބަދަލު 0202

 އަލަށ  ވަޒީފާ ލިބުނު މުވައ ޒަފުނ  

 މަޤާމ  ނަނ   #

 އެސިސ ޓެނ ޓ  ރަޖިސ ޓ ރާރ ޙުސައިނ  މުޙައ މަދު ޙަނީފ  ޛުއަލ އުސ ތާ 1

 ލީގަލ  އޮފިސަރ އަލ އުސ ތާޛާ އާނިޔަތު ޖަމީލ  2

 ލީގަލ  އޮފިސަރ އަޙ މަދު ރިފ ޝާނ  ޛުއަލ އުސ ތާ 3

 ޑ ރައިވަރ އަލ ފާޟިލ  ޢާޞިފ  މުޙައ މަދު 4

 

 ވަޒީފާއިނ  ވަކިކުރެއ ވި މުވައ ޒަފުނ  

 މަޤާމ  ނަނ   #

 ލީގަލ  އޮފިސަރ އަލ އުސ ތާޛާ ޝިޔާމާ މުޙައ މަދު  1

 އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ (ދެކުނުގޮފި)އަލ ފާޟިލާ ރުވައިނާ މުޙައ މަދު 2

 އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ.ސ އަލ ފާޟިލ  ޝަމ ޢޫނ  ރަމީޒ   3

 އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ އަލ ފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙައ މަދު 4

 ކޯޓު މާސ ޓަރ އަލ ފާޟިލ  މުޙައ މަދު މާލިކު 5

 ޑ ރައިވަރ އަލ ފާޟިލ  އާދަމ  ޚަލީލ  6
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އެމަޤާމުތަކުގައި މީހުނ  ތިބި  ވަނަ އަހަރު ރަޖިސ ޓ ރީގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ޢަދަދާއި 0202
 ޢަދަދު 

 

 މަޤާމ ގެ ޢަދަދު  މަޤާމުގެ ނަނ   މުވައ ޒަފުނ  ތިބިއަދަދު 

 1 ފަނޑިޔާރު  އިސ  1

 10 ފަނޑިޔާރު 10

 1 ޗީފ  އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓަރ 0

 1 ރަޖިސ ޓ ރާރ 1

 1 އެސިސ ޓެނ ޓ  ރަޖިސ ޓ ރާރ 1

 2 ޑިރެކ ޓަރ 1

 1 އެސިސ ޓެނ ޓ  ޑިރެކ ޓަރ 1

 15 ލީގަލ  އޮފިސަރ 14

 1 އެކައުނ ޓ ސ  އޮފިސަރ 1

 1 މީޑިއާ އޮފިސަރ 1

 1 ބަޖެޓ  އޮފިސަރ 1

 8 ސީނިއަރ އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ 7

 3 ކޯޓ  މާސ ޓަރ 2

 11 ކޯޓ  އޮފިސަރ 9
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 2 އެސިސ ޓެނ ޓ  ކޮމ ޕިޔުޓަރ ޓެކ ނީޝަނ   2

 1 ކޮމ ޕިއުޓަރ ޕ ރޮގ ރާމަރ 1

 33 އޮފިސަރއެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ   30

 1 މެއިނ ޓެނަނ ސ  ޓެކ ނީަޝނ   1

 1 ފޯމަނ  1

 4 އޮފީސ  އެސިސ ޓެނ ޓ  4

 3 ޑ ރައިވަރ 3

 5 ހައުސ ކީޕަރ 5

 107 ޖުމ ލަ 97

 227: ގެ ނިޔަލަށ  ޖުމ ލަ 0202: މަޤާމުތަކުގެ ޢަދަދު

 97: ގެ ނިޔަލަށ  ޖުމ ލަ 0202: މަޤާމުތަކުގައި މީހުނ ތިބި ަޢދަދު
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ހައިކޯޓު އުތުރުގޮފީގެ ރަޖިސ ޓ ރީގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ޢަދަދާއި އެމަޤާމު  ވަނަ އަހަރު 0202
 ތަކުގައި މީހުނ ތިބި ޢަދަދު 

 މަޤާމ ގެޢަދަދު  މަޤާމުގެނަނ   މުވައ ޒަފުނ  ތިބިއަދަދު 

 1 އެސިސ ޓެނ ޓ  ރަޖިސ ޓ ރަރ 0

 1 އެސިސ ޓެނ ޓ  ލީގަލ  އޮފިސަރ 1

 3 އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ 2

 1 އޮފިސަރކޯޓު  1

 1 ހައުސ ކީޕަރ 1

 1 އޮފީސ  އެސިސ ޓެނ ޓ  1

 21: ގެ ނިޔަލަށ  ޖުމ ލަ  0202: މަޤާމުތަކުގެ ޢަދަދު

 26: ގެ ނިޔަލަށ  ޖުމ ލަ  0202: މަޤާމުތަކުގައި މީހުނ ތިބި ަޢދަދު
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ވަނަ އަހަރު ހައިކޯޓު ދެކުނުގޮފީގެ ރަޖިސ ޓ ރީގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ޢަދަދާއި 0202
 އެމަޤާމުތަކުގައި މީހުނ ތިބި ޢަދަދު 

 މަޤާމ ގެޢަދަދު  މަޤާމުގެނަނ   މުވައ ޒަފުނ  ތިބިއަދަދު 

 1 އެސިސ ޓަނ ޓ  ރަޖިސ ޓ ރަރ 1

 0 އެސިސ ޓެނ ޓ  ލީގަލ  އޮފިސަރ 2

 2 އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޓިވ  އޮފިސަރ 1

 1 ކޯޓު އޮފިސަރ 0

 1 ހައުސ ކީޕަރ 1

 1 ޑ ރައިވަރ 1

 21: ގެ ނިޔަލަށ  ޖުމ ލަ  0202: މަޤާމުތަކުގެ ޢަދަދު

 26: ގެ ނިޔަލަށ  ޖުމ ލަ  0202: މަޤާމުތަކުގައި މީހުނ ތިބި ަޢދަދު
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 0202އެގ ރީމެނ ޓ  
Description Supplier Name  Amount  D-Form 

 D-Form 
Amount  

Request No Req. Section Yaumiyya No Quot 1 Quot 2 Quot 3 Quot 4 

Aircon Full Service Abdulla Zameel 20,000.00 95-PM/D/2020/091 20,000.00 2020/(B)/03 HSBC  Mohamed Zameel Mohamed Waseem Ahmed Safath  

Office Table 
Thothee 

Construction 
18,020.00 95-PM/D/2020/042 18,020.00 95-IFB/2020/04 IFB  

Thothee 
Construction 

Dino WE Builders  

Koshigandu hedhun Ekatha Group 7,600.00 95-PM/D/2020/048 7,600.00 95-HCN-A/2020/01 HCN  Ekatha Group Team beard 3 AM. Wokers  

Celling Repairing 
Thothee 

Construction 
7,420.00 95-PM/D/2020/115 7,420.00 95-PM/2020/044 PM  

Thothee 
Construction 

WeBuilders B.K.A Investment  

2 Laptops Viewnet Computers 34,500.00 95-PM/D/2018/139 34,500.00 95-PM/2020/008 IT 10/2020 Viewnet Computers Octotech   

Tablet PC Octotceh 57,216.72 95-PM/D/2020/138 57,216.72 95-IT/2020/07 IT 10/2020 Click Computers Newhiyaa Maldives   

High court board 
name reapair 

We Builders 6,254.00 95-PM/D/2020/215 6,254.00 95-PM/2020/097 PM  WeBiulders  
Thothee 

Construction 
Off white 

Fabrication of 
Aluminium door 

Fahi Aluminium 11,660.00 95-PM/D/2020/217 11,660.00 95-A/2020/23 Admin  Fahi Aluminum WeBuilders 
Thothee 

Construction 
 

18000 BTU Air 
Conditioner 

Asters Pvt Ltd 10,346.85 95-PM/D/2020/315 10,346.85 95-PM/2019/117 PM  Asters Bright Engineering Bright Brohers  

Carpet cleaning Habitat 6,360.00 95-PM/D/2020/323 6,360.00 95-PM/2020/138 PM  Spectra sinaf   

Partition Installation 
Dino Construction 

Company 
4,992.60 95-PM/D/2020/341 4,992.60 95-PM/2020/140 PM  Dino ZES ZAFAM  

Aircon Full Service Bright Engineering 11,448.00 98-PM/D/2020/324 11,448.00 95-IFB/2020/30 IFB  Refcool Bright Engineering  Triple N Service 

Aircon Full Service Eco Cool Pvt Ltd 9,700.00 95-PM/D/2020/372 9,700.00 95-PM/2020/144 PM  Eco Cool Cool Solution Easy Link  

Door Maintenance 
Thothee 

Construction 
3,710.00 95-PM/D/2020/379 3,710.00 95-PM/2020/146 PM  

Thothee 
Construction 

Mazel   
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 ގައި ހުރި ވެހިކަލ ތަކުގެ ޢަދަދު:ކޯޓު

 # ނަނ ބަރު  ބާވަތ  

 B1A7201 1- ކަޅުކުލައިގެ ކާރު 

 B1A1792 2- ހުދުކުލައިގެ ވޭނ 

 B1A7092 3- ގަދަނޫކުލައިގެ ކާރު

 AAOE4492   4- ސައިކަލ  ޔަމަހާ ޖުޕިޓަރ

 AAOE2124  5- ހޮނ ޑަރ ވޭވ 

 B1A9217  6- ކަޅުކުލައިގެ ބޮޑު ކާރު 

 B1A1749  7- (ހައިކޯޓު ދެކުނުގޮފި)ވޭނ  

 B1A9277  8- (ހައިކޯޓު ދެކުނުގޮފި)ކާރު 
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ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި އާމ ދަީނ އާއި ޑިޕޮސިޓ ގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ 0202
 ތަފ ޞީލ ފައިސާއާއި ޚަރަދުވި ފައިސާގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި އާމ ދަނީ އާއި ޑިޕޮސިޓ ގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާއާއި  0202
 ޚަރަދުވި ފައިސާގެ ތަފ ޞީލ  

 (ަހއިކޯޓު) 0202އާމ ދަނީގެ ތަފ ޞީލ   -
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 (ހައިކޯޓ  ދެކުނު ގޮފި) 0202އާމ ދަނީގެ ތަފ ޞީލ    -

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ގޮފިއުތުރު ހައިކޯޓ  ) 0202އާމ ދަނީގެ ތަފ ޞީލ    -
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 0202ފައިސާގެ ތަފ ޞީލ   ޑިޕޮސިޓ  

 

 0202ޙަރަދުވިފައިސާގެ ތަފ ޞީލ  
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 ވަނަ އަހަރު ުކރަނ  ޤަޞ ދުކުރާ މުހިނ މު ަކނ ތައ ތައ 0202

ވަނަ އަހަރުވެސ  ގިނަ  0202ހައިކޯޓުގެ މަސައ ކަތ ތައ  ހަރުދަނާކޮށ  ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުނ  

މިގޮތުނ  ަފސޭހަކަމާއެކު މައ ސަލަތައ  ގެނ ދިއުމަށ  އެހީތެރިވެދޭެނ . ހަމަޖެހިފައެވެކަނ ތައ ތަކެއ  ހިނ ގުމަށ  ވަީނ 

 .ޓެކ ނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތ ތައ  ގާއިމ ކުރުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ

ހައިކޯޓަށ  ޤާނޫނުގައިވާ ޢަދަަދށ  ފަނޑިޔާރުނ  ހަމަވެފައިވުމާއެކު، މައ ސަލަތައ  ހިނ ގުމުގައި އަވަސ  

ރޫމެއ  ގާއިމުކުރުމާއި، ފަނޑިޔާރުނ ނާއި މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ބޭުނނ ވާ އެކަށީގެނ ވާ ޖާގަ ޓުތުރު ކޯކުރުމަށ ޓަކައި އި

ހިނ ުގމަށ  ބޭުނނ ވާ ފަނ ނީ ުމވައ ޒަފުނ  ހޯދުމަށ  ޑިޕާޓ ަމނ ޓ  އޮފ  ޖުޑީޝަލ   ޓުހަމަޖެއ ސުމާއި، ކޯ

 .އެވެއެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ އާއި ގުޅިގެނ  މަސައ ކަތ  ކުރުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވެ

ފަނޑިޔާރުނ ނާ މުވައ ޒަފުނ ގެ ކުރިއެރުމަށ  ރާއ ޖޭގެ ތަމ ރީނ  ދޭ ތަނ ތަނާއި ޖުޑީޝަލ  އެކަޑަމީއާ 

ތަމ ރީނާއެކު . ގުޅިގެނ  މަސައ ކަތ ތަކާއި ގުޅޭ ހުނަރާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށ  ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ހިނ ގުމަށ  ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

ހައުލުގެ ގުޅުނ ތައ  ބަދަހިކުރުމަށ ވެސ  އެކި ތަމ ރީނުތަކާއި އިވެނ ޓ ތައ  ހިނ ގުމަށ  މުވައ ޒަފުނ ގެ ޓީމ ވޯކާ މަސައ ކަތުގެ މާ

 . ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

 .  އަމާޒަކީ ރަނގަޅު ފެނ ވަރަށ  އަވަސ  ޚިދުމަތެއ  ރައ ޔިތުނ ނަށ  ޯފރުކޮށ ދިނުނ  މަތީ ދެމިިތބުމެވެ
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 ރިޕޯޓ  ނިނ މުނ  

ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަުބނ  ގިނަ ދަތިތަކާއި ހުރަސ ތަކާއި ގެ  29-ވަނައަހަރަކީ ކޯވިޑ  0202

އަދި މިކާމިޔާބު . ކުރިމަތިލާނ ޖެހުނު އަހަރެއ  ކަމުގައިވިޔަސ ، އެ އަހަރަކީ ކޯޓުގެ މަސައ ކަތުގައި ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ

ވުރެ ކާމިޔާބު އަހަރެއ ގެ  ވަނަ އަހަރަށ   0202. ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށ  ޙަމ ދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެهللا މިނ ވަރު ކުރެއ ވި 

އަޅުގަނޑުމެނ ގެ ދުޢާއަކީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި، . ވަނަ އަހަރު ވާނެކަމަށ  އުއ މީދު ކުރަމެވެ 0202 ގޮތުގައި މިކުރިމަތިލާ

އަދި ދިވެހި ރާއ ޖެއަކީ . އަޅުގަނޑުމެނަށ  މިނ ވަރު ކުރެއ ވުމެވެ هللا އިނ ޞާފުނ  ޙުކުމ  ކުރުމުގެ ހިތ ވަރާއި ތައުފީޤު މާތ 

 .ނ ، އޮމާނ ، ޞުލ ޙަވެރި ަތނެއ ގެގޮތުގައި ތާއަބަދުމެ ލެއ ވުެމވެއަމާ

 !ވައ ސަލާމ  ޢަލައިކުމ 

 2440ރަޖަބު      26

 0202ފެބުރުވަރީ    01


