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އިދާރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އޮންނަ މަރުހަލާ ނުވަތަ ގޮތާއި ޒިންމާ އުފުލުމަށް 
 އޮންނަ ހަމަތަކާއި ބެލެހެއްޓުމާއި ޒިންމާދާރުކުރުވުން ރޭވިފައިވާ ގޮތް 

 

ދު މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ "އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު" މެދުވެރިކޮށް މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާމެ
ގޮތެއް ނިންމާނީ މި ޓްރައިބިއުަނލްގެ ރަޖިސްޓްރަރ އެވެ. ރަޖިސްޓްރަރ ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އެ ނިންމުެމްއ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ނިންމުމަކާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ފަރަތާކަށް މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެެއވެ.  7ޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި މުރާޖަ
ވޭ މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ހިމެނޭ ގޮތުން، އޮނަހިރި އަދަދެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެ 

ބިއުނަލްގެ މެްނބަރުންގެ މަޖިލީހަކުންނެވެ. މި މަރުހަލާއާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރެވިގެންވަނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްެގ ޓްރައި
 ގަވާއިދުގައެވެ. 

ުލން ބެޭލެނ މި ޓްރައިބިއުނަލަށް "އިސްތިއުާނފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު" މެދުެވރިކޮށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޓްރައިބިއުނަ
 ކަމަށް ރަޖިސްޓްރަރ ކަނޑައަޅައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ގޮތެއް ނިންމާީނ، އޮނަހިރި އަދަދެއްގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް 

ކްސް އެޕީލް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލްެގ މެންބަރުންގެ ބެންޗަކުންނެވެ. ިމ މަރުހަލާއާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރެވިގެންވަނީ ޓެ
ިއ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައެވެ. މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނިންމާ ނިންމުން އެ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގަ

  އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެއެވެ.

އިމީ ކޮމިޓީތަކާއި އެ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުން މީގެއިތުރުން، އެހެނިހެން ކަންަކމާ ގުޅިގެން މި ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ދާ
 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 މުރާޖާޢާ ކޮމިޓީ 
 # ނަން  މަޤާމު  ހައިސިއްޔަތު 

 1 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އަޝްރަފް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރު ޗެއަރޕާރސަން 
 2      ޙިލްމީهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރަޖިސްޓްރަރ މެންބަރު 
 3 ޢަޒުމާ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު  އެނަލިސްޓް )ސީނިއަރ މެނޭޖަރ(ކޭސް  މެންބަރު 

 

 ޖިންސީ ފުރައްސާރަ އާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ 
 # ނަން  މަޤާމު  ހައިސިއްޔަތު 

 1 އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަިއބު ރައީސް ޗެއަރޕާރސަން 
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 2 އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ އަޙްމަދު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މެންބަރު 
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝާީނ  ލީގަލް -އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ  މެންބަރު 

 މުޙައްމަދު 
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 ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ 
 # ނަން  މަޤާމު  ހައިސިއްޔަތު 

ޗެއަރޕާރސަން އަދި ވިސްލްބްލޯވަރ 
 ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ

 1 އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ އަނޫސާ  ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ

 2 އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް މުޙައްމަދު  ސީނިއަރ އައިޓީ އޮފިސަރ މެންބަރު 
 3 އަލްފާޟިލާ އަޒުމާ މުޙައްމަދު ދީދީ ޑެޕިއުޓީ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މެންބަރު 

 ބިޑު ކޮމިޓީ 
 # ނަން  މަޤާމު  ހައިސިއްޔަތު 

 1 އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ އަނޫސާ  ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ ޗެއަރޕާރސަން 
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝާނީ  ލީގަލް -އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ  މެންބަރު 

 މުޙައްމަދު 
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 3 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސަމާ  ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ މެންބަރު 
 4 އަލްއުސްތާޛާ ރާނިޔާ މުސާ ނަސީމް އެސިސްޓަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް ޮއފިސަރ މެންބަރު 
 5 އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް މުޙައްމަދު  ސީނިއަރ އައިޓީ އޮފިސަރ މެންބަރު 
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