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   :::ލިޔުނީލިޔުނީލިޔުނީ
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިފްޢަތު

 

   :::ލޭއައުޓު ހެދުމ އި ގްރ ފްތައް ފަރުމ ކުރީލޭއައުޓު ހެދުމ އި ގްރ ފްތައް ފަރުމ ކުރީލޭއައުޓު ހެދުމ އި ގްރ ފްތައް ފަރުމ ކުރީ
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިފްޢަތު

 

   :::ސްޓެޓިސްޓިކްސް ކޮމްޕައިލްކުރީސްޓެޓިސްޓިކްސް ކޮމްޕައިލްކުރީސްޓެޓިސްޓިކްސް ކޮމްޕައިލްކުރީ
 ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ ޝީޒ  އ ދަމް

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިފްޢަތު

 

   :::ޕްރޫފް ރީޑިންގޕްރޫފް ރީޑިންގޕްރޫފް ރީޑިންގ
 ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙުސައިން ރިޟ  އ ދަމް.އ

 އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އިބްރ ހީމް

 އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އިސްމ ޢީލް ރަޝީދު

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިފްޢަތު

 (ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑެމީގެ ބަސްކޮމެޓީގެ މެންބަރު)އ ދަމް ނަޞީރު އިބްރ ހީމް 

 

ނޑު ފަރުމ ކުރީ ނޑު ފަރުމ ކުރީބޭރުގަ ނޑު ފަރުމ ކުރީބޭރުގަ    :::ބޭރުގަ
 މީޑިއ  އޮފިސަރ އަޙްމަދު މުޙައްމަދުމަނިކު

 
 

ޙައްޤެކެވެ ކޯޓުގެ  ކުރިމިނަލް  ފޮތަކީ  ކޮންމެ . މި  ހަމަ  ބޭނުންކުރުމަކީ  މަޢުލޫމ ތު  ވ   ފޮތުގައި  މި 
މި ފޮތުގައި ކުށެއް ހިމެނުނަ ނުދިނުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހ  މަސައްކަތެއް .  ފަރ ތަކަށް ވެސް ހުއްދަ ލިބިގެންވ  ކަމެކެވެ

ހިމެނޭނަމަ.  ކުރެވިފައިވ ނެއެވެ ކުށެއް  ފޮތުގައި  މި  ކޯޓަށް   ،އަދި  ކުރިމިނަލް  ޙައްޤު  އިޞްލ ޙުކުރުމުގެ  އެކުށެއް 
ކޯޓުން .  ލިބިގެންވެއެވެ ކުރިމިނަލް  ނަތީޖ އަކީ  ނުކުމެދ ނެ   ބޭނުންކޮށްގެން  މަޢުލޫމ ތެއް  އެއްވެސް  ހިމެނޭ  ފޮތުގައި  މި 

 .ޒިންމ ވ ނެ ކަމެއް ނޫނެވެ
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      111   އިސްޤ ޟީގެ ބަސް އިސްޤ ޟީގެ ބަސް އިސްޤ ޟީގެ ބަސް  5

      222   ކޯޓުގެ އިސްމަޤ މުތަކުގައ އި ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފަރ ތްތައް ކޯޓުގެ އިސްމަޤ މުތަކުގައ އި ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފަރ ތްތައް ކޯޓުގެ އިސްމަޤ މުތަކުގައ އި ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފަރ ތްތައް  6

      333   ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ އިސްމަޤ މުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ އިސްމަޤ މުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ އިސްމަޤ މުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން  7

      444   ކޯޓުގެ ތަޢ ރަފް ކޯޓުގެ ތަޢ ރަފް ކޯޓުގެ ތަޢ ރަފް  8

      555   ވިޝަން ވިޝަން ވިޝަން  10

      666   މިޝަން މިޝަން މިޝަން  10

   777   ކޯޓު ހިންގުން ކޯޓު ހިންގުން ކޯޓު ހިންގުން  10

   888   ކޯޓު ހިންގ  އިމ ރ ތް ކޯޓު ހިންގ  އިމ ރ ތް ކޯޓު ހިންގ  އިމ ރ ތް  11

   999   ޢިމ ރ ތަށް ގެނެވުނު ބަދަލު ޢިމ ރ ތަށް ގެނެވުނު ބަދަލު ޢިމ ރ ތަށް ގެނެވުނު ބަދަލު  12

   101010   މަސައްކަތ އި މަސައްކަތުގެ މ ހައުލު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައް މަސައްކަތ އި މަސައްކަތުގެ މ ހައުލު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައް މަސައްކަތ އި މަސައްކަތުގެ މ ހައުލު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  12

      111111   ކޯޓުގެ އޮނިގަނޑު ކޯޓުގެ އޮނިގަނޑު ކޯޓުގެ އޮނިގަނޑު  12

 11.1 އިދ ރީ ހިންގުމ އި ބެހޭ ބައި  13
 11.2 ޕްރިލިމިނަރީ ސްކްރީނިންގ 20
 11.3 ޝަރީޢަތް ހިންގުމ އި ބެހޭ ބައި  33
      121212   ބޭއްވުނު ޚ އްޞަ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނު ޚ އްޞަ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނު ޚ އްޞަ ބައްދަލުވުންތައް  38

 12.1 ބޭރުގެ ފަރ ތްތަކ އެކު  38
 12.2 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނ އެކު  47
 12.3 ޤ ޟީންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުންތައް 47
 12.4 ވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް  47
 12.5 ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް  48
 12.6 ޚަރަދުކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް 48

   

   ފިހުރިސްތު ފިހުރިސްތު ފިހުރިސްތު 
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      131313   މުވައްޒަފުންގެ ޤ ބިލުކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންގެ ޤ ބިލުކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންގެ ޤ ބިލުކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތް  48

 13.1 ކޯޓުގެ ފަރ ތުން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްފައިވ  ތަމްރީނު ޕްރޮގްރ މުތައް  48
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ފ އިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މަސައްކަތް ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ފެންނަން އޮތުމަކީ 

މިކަން ކުރެވޭތޯ ތަފ ތު އެތައް ގޮތަކަށްވ ނީ ، ކޯޓުގެ ކުރިމަގު ބިނ ކުރުމަށްޓަކައި މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ފެނުނު ހިނދު

ވަނަ   2013، މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކ އި ހުރަސްތައް ކަޑައްތުކުރުމަށްފަހު.  މަސައްކަތް ކުރެވިފައެވެ

ނޑަށް  އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި އ ންމުކޮށް ނެރެ ޝ އިޢުކުރުމުގެ ފުރުޞަޠު ލިބިގެން ދިޔަކަމީ އަޅުގަ

އުފަލެކެވެ ބޮޑު  ވަރަށް  ދިޔަ  ކުރިއެރުމެކެވެ.  ލިބިގެން  އިތުރު  ދިޔަ  ލިބިގެން  މުއައްސަސ އަށް  ދ އިރ ގައި .  އަދި 

 .މަސައްކަތަކުރައްވ  ފަރ ތްތަކ އި ދިރ ސ  ކުރ  ދަރިވަރުންނަށް ލިބިގެންދ ނެ ފަސޭހައެކެވެ

ބަލ އިރު ތ ރީޚަށް  ކޯޓުގެ  ވ ނެ ،ކްރިމިނަލް  ހ މަ  ތަފްޞީލްތައް  ގޮތުގެ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވ  

ވަނަ އަހަރުގެ   2013ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި  ، ގޮތެއްގެމަތިން އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރު ކުރަމުން ގޮސްފައި ވީ ނަމަވެސް

އަހަރީ ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލެވިފައި މި ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙުސައިން ރިޟ  

ގޮތުންނެވެ ނަތީޖ އެއްގެ  މަސައްކަތުގެ  މިންނެތް  ކޯޓް . އ ދަމްގެ  އެސިސްޓެންޓް  ފުރުޞަޠުގައި  މި  އެހެންކަމުން 

އެހީތެރިވެދެއްވައިފައިވ  ކުރުމުގައި  ތައްޔ ރު  ރިޕޯޓް  މި  ޓީމަށ އި   ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަށ އި  ލީގަލް  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް 

 . އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި އެންމެހ  ލޮބުވެތި މުވައްޒަފުންނަށް އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

އެއްކިބ ވެތިބެ ބެލުމެއްނެތި  ،ތަޢައްޞަބުން  ނުފޫޒަކަށް  ހިންގައިފ ނެ  ޤ ނޫނު   ،ވަކިފަރ ތްތަކުން 

ހަމަހަމަކަމ އި ހ މަކަމ އި އެކުގައި ކޮށްފައިވ  ، އަސ ސީއ އި ޤ ނޫނުތައް ދަމަހައްޓައި ނެގެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން

ހުށަހެޅޭ  މައްސަލަތައް އެއްފޮތެއްގެ ތެރެއިން ފެނި ، އަދި ކުރަމުންގެންދ  މަސައްކަތްތަކ އި އެކަންކަމ އިބެހޭ މަޢުލޫމ ތ އި

ކުރަމުން އަންނަ  ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް  ދެމެހެއްޓުމަށް  ވެރިކަން ނަގަހައްޓައި  ޤ ނޫނުގެ  ޤައުމުގައި  ހ މަވެގެން ދިއުމަކީ މި 

 .ބުރަ މަސައްކަތް ހ މަކޮށްދިނުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަޠެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ

ހަމަލ ތަކ އި ގިނަގުނަ  ދެމުންގެންދ   މުވައްޒަފުންނަށް  ޤ ޟީންނ އި  ބޭރުން  އެތެރެއިންނ އި  ، ކޯޓުގެ 

ގޮންޖެހުންތަކ އި ކުރިމަތިވެފައިވ   ހިންގުމަށް  ގިރ ކޮށް  ،ކޯޓު  ރޭތައް ، ހުރަސްތައް  ދުވަސްތަކ އި  ދަގޫ  އުނ ދަތި 

ޤައުމު ،  ދިވެހި ޤައުމ އި ރައްޔިތުންނ އެކު ސަލ މަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް ދަތުރުކުރެވުނު ހިނދު  ،ކެތްތެރިކަމ އެކު ކަޑަތުކޮށް

، ޤައުމުގެ ލ ބަޔ އި މަންފ އަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮށް، އ ރ ސްތު ކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތެއްކަމުގައި ހެޔޮ ހިތުން ޤަބޫލުކޮށް

އަދި މި ދިވެހި ޤައުމަކީ އަމަން އަމ ންކަން .  އަށް ޝުކުރު ކުރ  ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވ ށިއެވެهللا ނިޢުމަތް ދެއްވި މ ތް  

 !  ޤ އިމުވެފައިވ  ތަނެއްކަމުގައި ލައްވ ށިއެވެ

 1435ޛުލްޤައިދ     18

 2014ސެޕްޓެމްބަރ  13

 މުޙައްމަދު هللا ޢަބްދު
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   :::އިސްޤ ޟީގެ ބަސް އިސްޤ ޟީގެ ބަސް އިސްޤ ޟީގެ ބަސް       111



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334408633440863344086: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      202122021220212އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  

6 

   :::ކޯޓުގެ އިސްމަޤ މުތަކުގައ އި ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފަރ ތްތައް ކޯޓުގެ އިސްމަޤ މުތަކުގައ އި ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފަރ ތްތައް ކޯޓުގެ އިސްމަޤ މުތަކުގައ އި ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފަރ ތްތައް       222

هللا އިްސޤ ޟީ ޢަްބދު

 މުަޙއްަމދު 
ރެިޖސްޓްރ ރ ޢަލީ 

 އ ަދމް 
ކޯޓު .އ

އެޑްިމނިސްޓްރޭޓ ރ 
ޙުަސއިން ިރޟ  

ޑިރެކްޓަރ ޙަސަން .އ
 އ ަދމް 

ޑިރެކްޓަރ ސ ރ  .އ
 އަްޙމަދު ަމނިކު 

ޑިރެކްޓަރ އަނީތ  .އ
 މޫސ  

ޑިރެކްޓަރ .އ
 ޢ އިޝަތު ފަޟީލ  

ޑިރެކްޓަރ .އ
ޢަބްދުްލޙަީސބު 
 އިްސމ ޢީލް

ލީގަލް އޮިފސަރ .އ
 ޣަނިއްޔ  ޢަްބދުލްޣަފޫރު 

ލީގަލް އޮިފސަރ .އ
 އިްސމ ޢީލް ރަީޝދު 

ލީގަލް އޮިފސަރ .އ
 ޙުަސއިން ޝަީހދު 

ލީގަލް އޮިފސަރ .އ
 ޠ ހިރ  އިްބރ ީހމް 

ލީގަލް އޮިފސަރ .އ
 ފ ޠިމަތު ޒަކަިރއްޔ  

ލީގަލް އޮިފސަރ .އ
 މުަޙއްަމދު ިއބްރ ީހމް 

ލީގަލް އޮިފސަރ .އ
 މުަޙއްަމދު މުބ ރިކު 

ލީގަލް އެިސސްޓެންޓް 
 މަންޫޞރު އިްބރ ީހމް 

މީޑިއ  އޮފިަސރ 
އަްޙމަދު 

 މުަޙއްަމދުމަނިކު 

ކޮމްޕިއުޓަރ 
ޓެކްނީޝަން އަްޙމަދު 
 މުރުޠަޟ  ުމޞްޠަފ  
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ރަީއސ  އ ިމނަތު 
 ޙަސަން 

ނ އިބް ރ ިއސ  
 ނަސްީރނ  އަްޙަމދު 

ނ އިބް ރ ިއސް 
އަްޙމަދު ުމަޙއްަމދު 

 މަނިކު 

ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލް 
ޣަނިއްޔ  
 ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

ސެކްރެަޓރީ .އ
ޖެނެރަލް ޢ ިއޝަތު 
 އަރީޝ  ަނޖީބު 

ޚަޒ ްނދ ރު ަޢޤީލ  
 މޫސ  

ޚަޒ ންދ ރު އ ިމނަތު .އ
 އަޝްފ  

ސެކްރެޓަރީ ޓު 
ރިކުިރއޭޝަން 
 އެކްޓިވިޓީސް 

  ފ ޠިމަތު ނަޞޫޙ  

ސެކްރެަޓރީ ޓު .އ
ރިކުިރއޭޝަން 
 އެކްޓިވިޓީސް 
  ފ ޠިމަތު ޢަލީ

ސްޕޯޓުސް ސެްކރެޓަރ 
މުޙަްއމަދު މަްމދޫޙު    

ސްޕޯޓުސް .އ
ސެކްރެޓަރ  ަމރްޔަމް 

 ސ މިހ  
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   :::ކޯޓުގެ ތަޢ ރުފްކޯޓުގެ ތަޢ ރުފްކޯޓުގެ ތަޢ ރުފް      444
ނަންބަރު   ޤ ނޫނު  ކޯޓަކީ  2ކްރިމިނަލް  0 1 0 / 2 ޤ ނޫނު)   2 ކޯޓުތަކުގެ  ގައި ( ދިވެހިރ އްޖޭގެ 

މީހުންކުރ  ޖިނ އީ ކުށްކުށުގެ މައްސަލަތަކުގެ ، ކުޑަކުދިންކަމަށް ބުނ  ކުދިން ކުރ  ކުށްކުށުގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި

ގައިވ  މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞ ޞް   2ތެރެއިން އެހެން ޤ ނޫނަކުން އިސްތިސްނ ކޮށްފައިނުވ  އެޤ ނޫނުގެ ޖަދުވަލު  

 .ލިބިގެންވ  ސުޕީރިއަރ ކޯޓެކެވެ

މިކޯޓުގެ ، ކޯޓު އުފެދުން ބިނ ވެގެންވ  ތ ރީޚް ކޯޓުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުން ސ ފުވެ އެނގެންނެތް ނަމަވެސް

މައްޗަށެވެ ތ ރީޚުގެ  އުފެދުނު  ޝަރުޢިއްޔ   މަޙްކަމަތުއް  ބިނ ވެގެންވަނީ  ސަރުކ ރު .  އުފެދުން  ޤ ނޫނީގޮތުން  އެހެނީ 

ހިންގުމުގެބައި ވަކިދެބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރު މިކޯޓު ހިމެނިފައި ވަނީ މަޙްކަމަތުއް ޝަރުޢިއްޔ ގެ 

 .ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ޝަރުޢިއްޔ ގެ  މަޙުކަމަތުއް  ޓަކައި  ޤ އިމުކުރުމަށް  އިންސ ފު  ޢަދުލު  ދިވެހިރ އްޖޭގައި  ގޮތުން  މި 

އަހަރުއެވެ ވަނަ  ހަތ ވީސް  ތިންސަތޭކަ  ހ ހ   ސަނަތުން  ހިޖުރީ  އުފެދުނީ  އޮފީހެއް  ވަކި  މ ޒީވެ .  ނަމުން  ދުވަސްތަކެއް 

ވަނަ އަހަރުގެ މުޙައްރަމު މަހުގެ ނިޔަލަށް 1374ވަނަ އަހަރުގެ ޛުލްޙިއްޖ  މަހުން ފެށިގެން 1372ހިޖުރައިން ، ދިޔުމަށްފަހު

މަސްއޫލިއްޔަތު   ޑައެޅުމުގެ  ނ ކަ ނިޔ   މަޙުކަމ ގެ  އެ  ގުޅިގެން  އިޞްލ ޙަކ   ގެނެވުނު  0މަޙުކަމަތުއް ޝަރުޢިއްޔ އަށް  6 

ކުރައްވަން  މަސައްކަތް  އެ  ކޮމިޓީން  އެ  ހަމަޖައްސަވައި  ކުރައްވ ގޮތަށް  ކޮމެޓީއަކުން  އެކުލެވޭ  މައްޗަށް  ބޭފުޅުންގެ 

 .ފެއްޓެވިއެވެ

1 9 6 ވަކި   6 މަސައްކަތް  އައި  ކުރަމުން  ޝަރުޢިއްޔ އިން  މަޙުކަމަތުއް  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ބަހައި ނަމަވެސް  ، މޭޒުތަކަކަށް  ހަމަޖައްސުނު  އަކުރެއް  މޭޒަކަށް  ކޮންމެ  1އެއިން  9 6 މަޙުކަމަތުއް 7 އަހަރު  ވަނަ 

އަކުރުތަކަކަށް  އެހެން  އަލުން  އުވައިލައްވައި  އަކުރުތައް  ވ   ހެދިފައި  ބެހޭގޮތުން  ކުރުމ   ޝަރީޢަތް  ޝަރުޢިއްޔ ގެ 

 .ބަދަލުކުރެވުނެވެ

ވަނަ ފަހަރަށް ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމަކަށް   02ގައި ދިވެހިރ އްޖޭގެ ވެރިކަން  1968ނޮވެންބަރު    11

އަދި . އަލުން ރުޖޫޢުވުމ  ގުޅިގެން މަޙުކަމަތުއް ޝަރުޢިއްޔ ގެ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ

ބަދަލުކުރެވުނެވެ ޑިވިޜަންތަކަށް  ޖަސްޓިސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަކުރުތައް  އެ .  މަޙުކަމަތުއް ޝަރުޢިއްޔ ގެ  ހަމަ  އަދި 

، މިޑިވިޜަންތަކަކީ.  ޑިވިޜަނެއް އުފެދުނެވެ  08އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ޖަސްޓިސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން  

ކްރިމިނަލް ޓްރަޔަލްސް ، ޕްރޮޕަޓީ އެންޑް އޯނަރޝިޕް ޑިވިޜަން، ބްރީޗް އޮފް ލޯ އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ޓްރަޔަލްސް ޑިވިޜަން

ތެފްޓް ޓްރަޔަލްސް ، ޕްރޮޕަޓީ ކްލެއިމްސް ޑިވިޜަން، މެރިޖް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން، ޑެޓްސް ޑިވިޜަން، ޑިވިޜަން

 . ޑިވިޜަން އަދި މ ރކެންޓައިލް ޑިވިޜަނެވެ

0 1ޖަނަވަރީ    2 9 8 ކުރިން 0 ގުޅިގެން  އުފެދުމ   ކޯޓުތައް  ޖަސްޓިސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގައި 

 އެއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް . ކޯޓަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ 8އެ ޑިވިޜަންތައް  ،ޑިވިޜަން އުވ ލެއްވުމަށް ފަހު 8، ދެންނެވުނު
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ކޯޓުގެ ތެރެއިން ޖިނ އީ މައްސަލަތައް ބަލަމުންގޮސްފައިވަނީ   8މި  . އަށެވެ  8ން ނަންބަރު    1ޖަސްޓިސްގެ ކޯޓު ނަންބަރު  

 .ން ނެވެ 08އަދި  07، 06ކޯޓު ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ 1992ކޯޓުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް  08ގައި އުފައްދ ފައިވ  1980ޖަނަވަރީ  02

ކޯޓުގެ ތެރެއިން ޖިނ އީ މައްސަލަތައް   04މި  .  ކޯޓަކުން ކުރ ގޮތަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ  04ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި  

 .އިންނެވެ 03އިންނ އި ކޯޓު ނަންބަރު  01ބަލަމުންގޮސްފައި ވަނީ  ކޯޓު ނަންބަރު 

 03ކޯޓު ނަންބަރު  ، އ އި  01ވަނަ އަހަރ އި ހަމައަށް ކޯޓު ނަންބަރު    1992ނޮވެންބަރު    11 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގަށް   1992ނޮވެމްބަރ    11.  އަތޮޅު ފިހ ރައިގައެވެ. ހިނގަމުން އައީ ހއ 

ހިނގަމުންދިޔައީ   03ކޯޓު ނަންބަރު    ،އ އި  01ކޯޓުތައް ބަދަލުވުމ އި ގުޅިގެން އެ ތ ރީޚުން ފެށިގެން ކޯޓު ނަންބަރު  

 . ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ގައެވެ

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް   1993ނޮވެމްބަރ    11

މި ބަދަލ  ގުޅިގެން ޖިނ އީ މައްސަލަތައް ބެލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް .  އެންޑް އިސްލ މިކް އެފެއ ޒްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެވެނުވެ

ގައި   1996ނޮވެމްބަރ    11އަދި  .  އަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ  3ޖަސްޓިސް އެންޑް އިސްލ މިކް އެފެއ ޒްގެ ކޯޓް ނަންބަރު  

ނަމަށް  ޖަސްޓިސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ނަން  ޒްގެ  ރ އެފެއ  އިސްލ މިކް  އެންޑް  ޖަސްޓިސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އަށް   3މި ބަދަލ  ގުޅިގެން ޖިނ އީ މައްސަލަތައް ބެލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ކޯޓް ނަންބަރު  .  ބަދަލުކުރެވުނެވެ

 . ބަދަލުކުރެވުނެވެ

އެ ކޯޓުގެ ، އުވ ލައި  3ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ކޯޓް ނަންބަރު    1997އޯގަސްޓު    01

 .ނަން  ޖިނ އީކޯޓުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ

ތިންބ ރު ވަކިވެފައިވ  ޤ ނޫނު އަސ ސީއެއް މީލ ދީ ސަނަތުން ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބ ރުތައް ވަކިވެ

ތިންބ ރު ، ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމ  ގުޅިގެން  08ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުގެ    2008

ވަނަ މ އްދ އިން ޢަދުލު އިންސ ފު   7ޤ ނޫނު އަސ ސީގެ  ، ވަކިވެފައި ވ  ވެރިކަމުގެ ނިޒ މެއް ދިވެހިރ އްޖޭގައި ޤ އިމުވެ

 . ޤ އިމް ކުރުމުގެ ބ ރު ދިވެހި ރ އްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ލިބިގެންދިޔައެވެ

ގައި ޢަދުލު އިންޞ ފު ( ހ ) ވަނަ މ އްދ ގެ    141ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު އަސ ސީގެ  

ނޑައަޅ ފައިވ  ، ހައިކޯޓަށ އި، ޤ އިމްކުރުމުގެ އެންމެހައި ބ ރުތައް ލިބިގެންވަނީ ސުޕްރީމްކޯޓަށ އި އަދި ޤ ނޫނަކުން ކަ

ވީ ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ   4ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ    2010، ދަށުކޯޓުތަކަށް ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައި ވ ތީ

ވަނަ މ އްދ ގައި ވ ގޮތުގެ   92ޤ ނޫނު އަސ ސީގެ  "  ދިވެހިރ އްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ބިލު" މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އިން ފ ސްކުރެއްވި  

، މިބިލު ޤ ނޫނަކަށްވެ، ވީ ބުރ ސްފަތި ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން 2010އޮކްޓޯބަރ  21، މަތިން

ދިވެހި ސަރުކ ރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ އިޢު ކުރި ވަގުތުން ފެށިގެން ޖިނ އީ ކޯޓުގެ ނަން ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ ނަމަށް ބަދަލުވެގެން 

 .ދިޔައެވެ
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( ށ ) ވަނަ މ އްދ ގެ    54ގެ  ( ދިވެހިރ އްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤ ނޫނު)   2010/22ޤ ނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ މ އްދ ގެ   53މިޤ ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މ ލޭގައި ހިނގަމުންއައި ޖިނ އީ ކޯޓު މިޤ ނޫނުގެ  " ، ގައިވަނީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ، މި ޤ ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމ އެކު، ގައި ބަޔ ން ކޮށްފައިވ  ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަދަލުވެ(  ށ ) 

ނޑިޔ ރުންނ އި މުވައްޒަފުންނ އި މަސައްކަތް މި ޤ ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމ އެކު.  އުފެދުނީއެވެ  ،އަދި ޖިނ އީ ކޯޓުގެ ފަ

އެ ކޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް ވެސް އެ ހިނދުން ފެށިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަދަލުވެ

  ."ބަދަލުވީއެވެ

  

   :::ވިޝަންވިޝަންވިޝަން      555
ނުޖެހި  ވަކިފަރ ތަކަށް  މަތިން  ގޮތުގެ  ވ   ޤ ނޫނުގައި  އަސ ސީއ އި  ޤ ނޫނު  ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  ދިވެހި 

މުސްތަޤިއްލުކަމ އި މިނިވަންކަމ އެކު ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމައި ރައްޔިތުންގެ އިތުބ ރު ލިބިފައި ވ  

 .ކޯޓަކަށް ހެދުން

 

   :::މިޝަންމިޝަންމިޝަން      666
މަތިން ގޮތުގެ  ވ   ޤ ނޫނުތަކުގައި  އަސ ސީއ އި  ޤ ނޫނު  ޝަރީޢަތ އި  ހުށަހެޅޭ   ،އިސްލ މީ  ކޯޓަށް 

 .މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމުން

 

   :::ކޯޓު ހިންގުންކޯޓު ހިންގުންކޯޓު ހިންގުން      777
ނޑު ސިޔ ސަތަކީ މައިގަ ހިންގުމުގެ  ނަގަހައްޓ  ، ކޯޓު  ޤ ނޫނު އަސ ސީ  ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  ދިވެހި 

އެ ޤ ނޫނުތަކ އި ޤަވ ޢިދުތަކ އި އެއްގޮތް ވ  ގޮތުގެ ، ޤ ނޫނުތަކ އި ޤަވ ޢިދުތަކަށް ތަބ ވެ، ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުމ އެކު

ވަކި ފަރ ތަކަށް ނުޖެހި އެކަށީގެންވ  މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ، މަތިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ޢަދުލުވެރިކަމ އެކު

އަމިއްލަފަރުދުންނ އި މުޖުތަމަޢުގެ ޙައްޤުތައް ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި ޤ ނޫނު ތަންދޭ އެންމެ ފުޅ މިނެއްގައި ،ހިންގައި ނިންމުމ އި

އެކު  ތެދުވެރިކަމ   އިޚުލ ޞްތެރިކަމ އި  ކޮންމެކަމެއް  ކުރަންޖެހިއްޖެ  އިމުގެތެރެއިން  ޤ ނޫނީ  ކޮށްދިނުމަށް  ރައްކ ތެރި 

 .ކުރަމުންގެންދިއުމެވެ

މި ސިޔ ސަތުގެ ދަށުން ކޯޓު ހިންގުމުގައި އިދ ރީގޮތުން އަޅ  ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ ނުވަތަ 

ބައެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ވަނީ 

 . ކޯޓުގެ ހިންގުން ހަރުދަނ ކުރުމަށެވެ



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334408633440863344086: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      202122021220212އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  

11 

   :::ކޯޓު ހިންގ  އިމ ރ ތްކޯޓު ހިންގ  އިމ ރ ތްކޯޓު ހިންގ  އިމ ރ ތް      888
މި ގޮތުން .  ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ތިންބައެއްގައި ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދެއެވެ

ނޑު މަސައްކަތްތައް އަދިވެސް ، ބިލްޑިންގގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރއިން ދެ ބައެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދ  އިރު މައިގަ

މީގެ   1ކުރެވެމުންދަނީ  ވަނަ   9 ދެ  ގެ  ބިލްޑިންގ ޖަސްޓިސް  އަންނަ  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  ވެސް  އަހަރުކުރިން 

ތަފ ތު އެކިފަހަރުމަތިން ޢިމ ރ ތުގެ އެތެރެއަށް .  އަކަފޫޓެވެ  6679މި ފަންގިފިލ ގެ ފްލޯރ އޭރިއ އަކީ  .  ފަންގިފިލ ގައެވެ

ފަންގިފިލ ގެ   މި  ހެދިފައިވ   ފަސޭހަވ ނެގޮތަކަށް  އެއިރަކަށް  ބަދަލުގެނެވި  9އެކިއެކި  / ކުރެވިފައިވަނީ  1 ، ޚ އްޞަ 

ގައި ހުންނަނީ ޝަރީޢަތްކުރ  ކޮޓަރިތަކ އި   9/8ބ ކީ  .  ބޭތިއްބުމަށެވެމައްސަލަތަކ  ގުޅިގެން ޙ ޟިރު ކުރ  ފަރ ތްތައް  

 .ސައިކޮޓަރިއެކެވެ، ސްޓޯރ ރޫމ އި، ފ ޚ ނ ތަކ އި، މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރ  ސަރަޙައްދ އި

ބަލ އިރު ގޮތަށް  ވ   ބަދަލުވެފައި  ވެށި  ހުށަހެޅެމުންދ     ،ކުށުގެ  މ ރ މ ރީތަކ އި   ކޯޓަށް  ބޮޑެތި 

މަސްތުވ ތަކެތީގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ، ނުރައްކ ތެރި މަރުގެ މައްސަލަތަކ އި

ޤ ނޫނޫ އަސ ސީގައި ބަޔ ން ކޮށްފައި ވ  ފަދައިން ހުޅުވ ލައިގެން ހިންގަން ބޭނުން ވ  ފަދަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސްތައް 

2009ގައި ތަޞްދީޤު ކުރެވުނު ޤ ނޫނު ނަންބަރ    2009ނޮވެންބަރު    12، ޤ އިމް ކުރެވިފައިނުވ ކަމ އި /12 

ޤ ނޫނު"  ޢަމަލުކުރުމުގެ  އުޞޫލުތަކަށް  ޚ އްޞަ  މީހުންނ މެދު  ގޯނ ކުރ   ޖިންސީ  ހުށަހެޅޭ "  ކުޑަކުދިންނަށް  ދަށުން  ގެ 

ގޮތުގެމަތިން  ވ   ޤ ނޫނުގައި  ވެސް  ހަމައަށް  އަދ   މި  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ޢަމަލުކުރަންފެށި  ޤ ނޫނަށް  އެ  މައްސަލަތައް 

 .ހިންގޭނެ މަގު ތަނަވަސްވެފައި ނުވެއެވެ

ނޑިޔ ރުންނ އި މުވައްޒަފުންނ އި އެކިއެކި މައްސަލަތަކ އި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ، ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރ  ފަ

ބަންދު މީހުން ގޮވައިގެން އަންނަ ، މައްސަލަތަކ އި ގުޅިގެން ޙ ޟިރުކުރެވޭ ފަރ ތްތަކ އި، ޙ ޟިރުވ  ވަކީލުންނ އި

ކޯޓުގައި ހިނގ  އެކިއެކި ޝަރީޢަތްތައް އަޑުއެހުމަށ އި އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ، ޕެނިޓެންޝަރީ ގ ޑުންނ އި، ފުލުހުންނ އި

ޓްރޭނިންގ ހޯދުމަށް އަންނަ ކިޔަވ  ކުދިންނަކީ މި ކޯޓުގެ ފަރ ތުން ރައްކ ތެރިކަމ އި ޙިމ ޔަތް ، ޙ ޟިރުވ  ފަރ ތްތަކ އި

ޙިމ ޔަތް ދެވޭ ފަދަ ޙ ލަތެއްގައި ކޯޓުގެ އިންތިޒ މުތައް ، މި ފަދަ ރައްކ ތެރިކަމ އި، ދޭންޖެހޭ ބަޔަކަށް ވީ ހިނދު

ފ ހަގަކުރަމެވެ ނެތްކަން  ގޮތެއް  ފަދަ  މަރުގެ .  ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ  މ ރ މ ރީއ އި  ނުރައްކ ތެރި  އިތުރަށް  މީގެ 

އެކިއެކި ކުށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ދަޢުވ  އުފުލިފައި ވ  ފަރ ތްތަކ  އެހެދިހެދް  ، މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތްތަކ އި

މި  ވެސް  ނެތްކަން  ދެވެން  ރައްކ ތެރިކަން  ޙިމ ޔަތ އި  ބޭނުންވ   ހެކީންނަށް  ޙ ޟިރުކުރެވޭ  ހެކިބަސްދިނުމަށް  ދެކޮޅަށް 

 . ފުރުޞަތުގައި ފ ހަގަކުރަމެވެ



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334408633440863344086: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      202122021220212އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  

12 

   :::ޢިމ ރ ތަށް ގެނެވުނު ބަދަލުޢިމ ރ ތަށް ގެނެވުނު ބަދަލުޢިމ ރ ތަށް ގެނެވުނު ބަދަލު      999
ޤ ޟީން   02ގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން    2013އޮކްޓޯބަރ    27

ޤ ޟީންނަށް  2އެ ، ސެކްޝަނުގެ ޝަރީޢަތް ކުރ  ކޮޓަރި އުވ ލައި JB2B-2ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޢައްޔަން ކުރުމ  ގުޅިގެން 

 .އެ ކޮޓަރީގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒ މްތައް ހަމަޖެއްސުނެވެ
 

   :::މަސައްކަތ އި މަސައްކަތު މ ހައުލު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައްމަސައްކަތ އި މަސައްކަތު މ ހައުލު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައްމަސައްކަތ އި މަސައްކަތު މ ހައުލު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައް      101010
ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ފަސޭހަކަމ އި އަވަސްކަމ އެކު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވ  

 .ޒަމ ނީ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ

އަލަމ ރި ހަދައި އެ   18ކޯޓުގެ އިދ ރީ ލިޔެކިޔުންތަކ އި ފައިލްތައް ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ބެލެހެއްޓުމަށް  

ފެށުނެވެ ބޭނުންކުރަން  ބައިގެ .  އަލަމ ރިތަކުގެ  ލިބިފައިވ   ކޯޓަށް  އިން  ފްލޯރ ގްރައުންޑް  ބިލްޑިންގުގެ  ޖަސްޓިސް  އަދި 

އިންތިޒ މް  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ގަޅުކޮށް  ރަނ ކޭބަލްތައް  ކަރަންޓް  އަދި  ފޯނ އި  ނެޓްވޯކ އި 

 . ހަމަޖެއްސުނެވެ
 

ނޑު      111111 ނޑުކޯޓުގެ އޮނިގަ ނޑުކޯޓުގެ އޮނިގަ    :::ކޯޓުގެ އޮނިގަ
ޑު  ނ މައިގަ ބެހިފައިވަނީ  މަސައްކަތްތައް  ގޮތުން  ރޭވިފައިވ   ޑު  ނ އޮނިގަ ހިންގުމުގެ  ކޯޓުގެ 

 .ތިންބަޔަކަށެވެ
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   :  :  :  އިދ ރީ ހިންގުމ  ބެހޭ ބައިއިދ ރީ ހިންގުމ  ބެހޭ ބައިއިދ ރީ ހިންގުމ  ބެހޭ ބައި      11.111.111.1
 

   :::އިދ ރީ ސެކްޝަންއިދ ރީ ސެކްޝަންއިދ ރީ ސެކްޝަން      11.1.111.1.111.1.1

ސިޔ ސަތަކީ   ޑު  ނ މައިގަ ބެލެހެއްޓުމުގެ  ހިންގ   ކަންކަން  ހުރިހ  " މުވައްޒަފުންނ ބެހޭ 

ކުރުމ އި ކަންތައްތައް  އުޞޫލަކުން  ހަމަހަމަ  ޤަވ ޢިދުތައް ، މުވައްޒަފުންނ މެދު  މުވައްޒަފުންނ ބެހޭ  ދ އިރ ގެ  ޝަރުޢީ 

ހިންގުމ އި މައްޗަށް  ފިޔަވަޅު ، އެމުވައްޒަފުންގެ  ފުރިހަމަޔަށް  އިސްލ ޙްކުރުމަށް  މުވައްޒަފުން  ވ   ޚިލ ފު  ޤަވ ޢިދ އި 

ޒިންމ ދ ރު މުވައްޒަފުންތަކެއްކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރ  ހުރިހ  މުވައްޒަފުން   ،އުފެއްދުންތެރި، އެޅުމ އެކު

"  ހެދުމެވެ މުވައްޒަފުންގެ . މަސައްކަތަކީ  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ޑު  ނ މައިގަ ސެކްޝަންގެ  އިދ ރީ  ދަށުން  ސިޔ ސަތުގެ  މި 

 . ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމެވެ

، މީގެ އިތުރަށް ކޯޓު ހިންގުމުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ތައްޔ ރުކޮށް ޤ ޟިންގެ މަޖްލީހަށް ހުށަހަޅައި

އިސް ޤ ޟީ ދެއްވ  ލަފ ފުޅުގެ މަތިން މި ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހައި މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ 

 .އިދ ރީ ސެކްޝަނުންނެވެ
 

   :::ބަޖެޓް ސެކްޝަންބަޖެޓް ސެކްޝަންބަޖެޓް ސެކްޝަން      11.1.211.1.211.1.2

ނޑު މަސައްކަތަކީ ކޮންމެ އަހަރަކަށް ލަފ ކުރ  ބަޖެޓު ތައްޔ ރުކުރުމ އި ، ބަޖެޓް ސެކްޝަނުގެ މައިގަ

ހަމަޖެއްސުމ އި އިންތިޒ މުތައް  ދިނުމުގެ  ފަރ ތްތަކަށް  އެ  ފައިސ   ދޭންޖެހޭ  ފަރ ތްތަކަށް  ގޮތުގައި ، އެކި  އ މްދަނީގެ 

ލިބޭ ބަޖެޓުން މ ލިއްޔަތު ޤ ނޫނ އި ޤަވ ޢިދ އި އެއްގޮތްވ ގޮތުގެ މަތިން ޚަރަދުކޮށް ، ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ  ހޯދުމ އި

 .ފައިސ ގެ ހިސ ބުތައް ބެލެހެއްޓުމެވެ
 

   : : : ކޯޓަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސ ކޯޓަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސ ކޯޓަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސ       11.1.2.111.1.2.111.1.2.1

 ޖުމްލަ 
ދައުލަތުގެ މުދަލަށް 
ލިބޭ ގެއްލުމުގެ 

 ބަދަލު 
 ނީލަން ކިޔައިގެން 

ޤަވ އިދ  
 ޚިލ ފްވެގެން 

 ތަފްޞީލު  ޤަޟިއްޔ  

 ފެށުނުއިުރހުރި  2,617,510.87 25,725.00 60,796.46  8,370.00  2,712,402.33

2,688,700.00  - - 1,050.00 2,687,650.00 
ޖޫރިަމނ ކުެރވުނު 

ނީލަން ކިޔުނު/   

 ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ  5,305,160.87 26,775.00 60,796.46  8,370.00  5,401,102.33

 ލިބުނު  180,795.87 1,500 60,796.46  8,370.00  251,462.33

 ލިބިފައިނުވ   5,124,365.00 25,275.00 - -  5,149,640.00



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334408633440863344086: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      202122021220212އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  

14 

   : : : އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ފައިސ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ފައިސ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ފައިސ    11.1.2.211.1.2.211.1.2.2

 # ތަފްޞީލު  ފައިސ ގެ ޢަދަދު 

 1 ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދަިއގެން ލިުބނު ފައިސ    50,333.00 

 2 އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން ެނގޭ ފީ  20,900.00

 3 ޤަވ އިދ  ޚިލ ފުުވމުން ކުެރވޭ ޫޖރިމަނ    1,500.00

 4 މުަވއްޒަފުްނގެ ަގޑީލ ިރއ އި ޫޖރިަމނ    6,124.98

 5 ދަރަްނޏ އި ޤަިޟއްޔ  ޖޫިރމަނ    180,795.87

 6 ސަރުކ ުރގެ ުމދަލަކަށް ލިބޭ ެގއްލުުމގެ ބަދަލު   8,370.00

 7 ނީލަމުަގއި ތަކެތި ިވއްކަިއގެން ލިބުނު ަފއިސ    60,796.46

 8 އެހެނިހެން ޖޫިރމަނ    3,000.00 

 9 ކުރީ އަހަުރގެ ަބޖެޓުން އަނބުރ  ިލބުނު   8,205.00 

  ޖުމްލަ   340,025.31
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   (: (: (: ރުފިޔ އިންރުފިޔ އިންރުފިޔ އިން)))ޑިޕޮސިޓުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓ  ފައިސ  ޑިޕޮސިޓުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓ  ފައިސ  ޑިޕޮސިޓުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓ  ފައިސ        11.1.2.311.1.2.311.1.2.3

 ތަފްޞީލު  ޑިޕޮސިޓު  ޤަޟިއްޔ  އ އި ގުޅުގެން  ކަފ ލ ތު  އެހެނިހެން 

 ފެށުނުއިރު ުހރި  11,015.00 3,066.00 63,000.00 6,890.00

 ބެހެއްޓުނު  10,010.00 - 213,000.00 -

 ހަވ ލުކުރި  4,015.00 - 258,000.00 -

 އ ްމދަީނއަށް ނެުގނު  - - 11,015.00 4,760.00

 ބ ކީ  16,850.00 3,066.00 18,000.00 2,130.00

   (: (: (: ޑޮލަރުންޑޮލަރުންޑޮލަރުން)))ޑިޕޮސިޓުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓ  ފައިސ  ޑިޕޮސިޓުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓ  ފައިސ  ޑިޕޮސިޓުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓ  ފައިސ        11.1.2.411.1.2.411.1.2.4

 ތަފްޞީލު  ޑިޕޮސިޓު  ޤަޟިއްޔ  އ އި ގުޅުގެން  ކަފ ލ ތު  އެހެނިހެން 

 ފެށުނުއިރު ުހރި  - 11.00 - -

 ބެހެއްޓުނު  - - - -

 ހަވ ލުކުރި  - - - -

 އ ްމދަީނއަށް ނެުގނު  - - - -

 ބ ކީ  - 11.00 - -
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   : : : ޖޫރިމަނ  ރެކޯޑު ސ ފުކޮށްދިނުންޖޫރިމަނ  ރެކޯޑު ސ ފުކޮށްދިނުންޖޫރިމަނ  ރެކޯޑު ސ ފުކޮށްދިނުން      11.1.2.611.1.2.611.1.2.6

 ލިބުނު  ސ ފުކޮށްދެވުނު  ސ ފުކޮށްދެވިފައިނުވ  

- 1357 1357 

   :::ސްޓޮކް އެންޑް ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސެކްޝަންސްޓޮކް އެންޑް ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސެކްޝަންސްޓޮކް އެންޑް ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސެކްޝަން      11.1.311.1.311.1.3

ހޯދައި ހިސ ބު  އަންދ ސީ  ހޯދުމަށް  ތަކެތި  ޚިދުމަތ އި  ވ   ބޭނުން  ކޮމިޓީއަށް ، ކޯޓަށް  ޚަރަދު 

ނޑައެޅުމަށްފަހު މަސައްކަތް ޙަވ ލުކޮށް އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދ  ، ހުށަހަޅައިގެން މަސައްކަތް ޙަވ ލުކުރ ނެ ފަރ ތެއް ކަ

އެ ތަކެތި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު ޤ ނޫނ އި ޤަވ ޢިދ އި ، ކޯޓަށް ބޭނުން ވ  އެންމެހައި ތަކެތި ހޯދުމ އި، ގޮތް ބެލެހެއްޓުމ އި

 .އެއްގޮތް ވ  ގޮތުގެމަތިން ބެލެހެއްޓުމެވެ
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   : : : އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަވ ލުކުރެވުނު މަސައްކަތްތައްއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަވ ލުކުރެވުނު މަސައްކަތްތައްއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަވ ލުކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް   11.1.3.111.1.3.111.1.3.1

 ނިމުނު ތ ރީޚު 
ހަވ ލުކުރި 
 ތ ރީޚު 

 ނަންބަރ މަސައްކަތް ހަވ ލުވި ފަރ ތް 

 2013/001 ސްކޭނަރ ޯހދުން  ސިމްޑީ އޮފީސް އޮޮޓމޭޝަން  28.02.2013 23.03.2013

 2013/003 ލެޕްޓޮޕް ހޯދުން ޕ ރސަނަލް ކޮމްިޕއުޓަރސް  28.02.2013 08.03.2013

 2013/004 ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ޯހުދން އައިޓެކް ރިަޕބްލިކް 28.02.2013 14.03.2013

 2013/005 އޯލް އިން ަވން ކޮމްޕިއުަޓރ ސިސްަޓްމ ހޯދުން  އައިޓެކް ރިަޕބްލިކް 29.02.2013 08.04.2014

 2013/006 ޑިޖިޓަލް ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ހޯދުން  ސިމްޑީ އޮފީސް އޮޮޓމޭޝަން  29.02.2013 29.03.2013

 2013/007 ބަޖެޓް ސެކްަޝނ އި މީޓިްނގ ޫރމް ވަިކކުރުން  އެސް ކ ޕެންޓްރީ .އެމް 07.03.2013 24.05.2013

 2013/008 ޔޫޕީއެސް ޯހދުން  ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްލަސް  11.03.2013 31.03.2013

ނޑު ޖެހުން  ލަޠީފު ކޮންސްޓްރަކްޝަން  27.03.2013 03.04.2013  2013/009 ކޯޓުއަުޅވ  ހަުރގަ

 2013/010 މީޓިންގ ޫރމަށް ފަރުީނޗަރ ޖެުހން  އެސް ކ ޕެންޓްރީ .އެމް 02.04.2013 07.04.2013

 2013/011 ކ ރު ހޯދުން  އިމްްޕރިންޓް  27.03.2013 05.04.2013

 2013/012 ވޯކް ސްޓޭޝަން ޯހދުން  މުނި އެންަޓރޕްަރއިަސސް  05.04.2013 30.05.2013

 2013/013 ފ ޚ ނ  ހެުދމ އި ފ ޚ ނ  ަމރ މ ތުުކރުން  އެސް ކ ޕެންޓްރީ .އެމް 12.04.2013 26.05.2013

 2013/014 ސައުްނޑް ސިސްަޓމް ހޯދުން  ރީފްަސއިޑް ކޮމްޕެނީ  16.05.2013 30.05.2013

 2013/015 ވެހިކަލް މަރ މ ތުކުުރން  ޔުނިކެއަރ ގަރ ޖް  27.05.2013 28.05.2013

 2013/016 ސްކޭނަރ ޯހދުން  ފޯކަސް ކޮމްޕިއުޓަރސް  03.07.2013 23.05.2013

 2013/017 ފ ޚ ނ  ހެުދމ އި ފ ޚ ނ  ަމރ މ ތުުކރުން  އެސް ކ ޕެންޓްރީ .އެމް 24.05.2013 29.05.2013

 2013/018 ޓްރެއިނިްނގ ޕްޮރްގރ މް ހިްނގުން  ފޯކަސް އެޑިޔުކޭޝަން ސެންޓަރ 05.06.2013 14.06.2013

 2013/019 ޓްރެއިނިްނގ ޕްޮރްގރ މް ހިްނގުން  ފޯކަސް އެޑިޔުކޭޝަން ސެންޓަރ 09.06.2013 23.06.2013

 2013/020 ވޭުނގެ އެައރކޮންިޑޝަން ަމރ މ ތުުކރުން  ޓޮމީ އިންިޖނޭރިްނގ 30.07.2013 14.08.2013

 2013/021 ކ ޕެޓް އެޅުން  ތޮތީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން  15.08.2013 03.09.2013

 2013/022 ކ ޕެޓް އެޅުން  ތޮތީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން  27.08.2013 29.08.2013

 2013/023 ޓެލެފޯން އިންކަމުގެ ޚިުދމަތް  ދިރ ގު  25.09.2013 01.10.2013

 2013/024 ޤ ޟީްނގެ ޔުނިފޯމް ފެހުން  ޑޮނ ޑް ގ މެންޓް އިންޑަސްޓްރީޒް  08.10.2013 22.10.2013

 2013/025 ވޭން ަމރ މ ތުުކރުން  މ ސްޓަރ ސ ރވިސް  16.10.2013 01.11.2013



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334408633440863344086: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      202122021220212އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  

19 

   : : : ސްޓޮކުގެ ތަފްޞީލުސްޓޮކުގެ ތަފްޞީލުސްޓޮކުގެ ތަފްޞީލު      11.1.3.211.1.3.211.1.3.2

 ތަފްޞީލު  ފެށުނުއިރު ހުރި  ވެއްދި  ބޭނުންކުރެވުނު  ބ ކީ 

 ލިޔެކިޔުމ އިެބހޭގޮުތން ހޯދ  ތަކެތި  116558 28372 18103 126827

 އައިީޓއ އި ގުޭޅގޮތުން ޯހދ ތަކެތި  197 26 10 213

 މެޝިަނރީއ އި އިުކވިޕްމަންޓް  93 9 2 100

 ޖަލްސ  ައދި ސެިމނަރ ފަދަ ކަންަތއްަތކަށް ކުރ  ޚަަރދު  38 22 22 38

 އިލެކްޓްރިކ ިއބެޭހގޮތުން ހޯދ  ތަކެތި  2241 316 111 2446

 ކުނިކަހ  ފޮޅ ސ ފުކުުރމަށް ޯހދ  ތަކެތި 22940 5737 3318 25359

 ހިފ ގެްނގުޅޭ ތަކެތި  577 84 46 615

 ބޯފެނ  ފ ޚ ނ ގެ ިޚދުމަަތއްުކރ  ޚަަރދު  2045 3639 3098 2586

 އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން ހޯދ  ތަކެތި  15005 13131 10963 17173

 ޖުމްލަ  159694 51336 35673 175357

   (: (: (: ރުފިޔ އިންރުފިޔ އިންރުފިޔ އިން)))އިންވެންޓްރީގެ ތަފްޞީލު އިންވެންޓްރީގެ ތަފްޞީލު އިންވެންޓްރީގެ ތަފްޞީލު       11.1.3.311.1.3.311.1.3.3

 ތަފްޞީލު  ފެށުނުއިރުހުރި  ހޯދުނު  ނީލަމަށްފޮނުވުނު  ނިމުނުއިރު 

 ފަރުނީޗަރ އި ފިޓިންްގސް  1,470,543.62 83,778.40 17,555.00 1,536,767.02

 އިކުއިްޕމަންޓްސް / މެޝިަނރީ  4,080,828.65 548,590.10 86,450.00 4,542,968.75

 ޓޫލްސް 9,777.50 - - 9,777.50

 ރިފަރެްނސް ފޮތް  2,840.00 - - 2,840.00

 އޮފީސް ރިުކއިިސޝަން  23,840.00 275.00 650.00 23,465.00

 ހިފ ގެްނގުޅޭ ތަކެތި  43,006.38 - - 43,006.38

 އެްއގަުމަގއި ދުްއވ  ތަކެތި  1,315,848.00 - - 1,315,848.00

 ޖުމްލަ  56,946,684.12 632,643.50 104,655.00 65..7,474,672

   :::އައިޓީ ސެކްޝަންއައިޓީ ސެކްޝަންއައިޓީ ސެކްޝަން      11.1.411.1.411.1.4

ކުރުމަށްޓަކައި  ކޮމްޕިއުޓަރައިޒް  ލިޔެކިޔުންތައް  ނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ކޯޓުގެ  މިސެކްޝަނުގެ މައިގަ

ނެޓްވޯކަށް ، ކޯޓުގެ ނެޓްވޯރކިންގ ސިސްޓަމް ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުމ އި، ކުރަންޖެހޭ ހުރިހ  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމ އި

ހޯދައި  ތަކެތި  ގުޅުންހުރި  އައިޓީއ އި  ބޭނުންވ   ކޯޓަށް  ބެލެހެއްޓުމ އި  ވަރ  ޙައްލުކުރުމ އި  ސ ރ މައްސަލަތައް  ދިމ ވ  

 .ސ ރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ
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   : : : ޕްރިލިމިނަރީ ސްކްރީނިންގޕްރިލިމިނަރީ ސްކްރީނިންގޕްރިލިމިނަރީ ސްކްރީނިންގ      11.211.211.2
      

   :::ޕްރިލިމިނަރީ ސްކްރީނިންގ ސެކްޝަންޕްރިލިމިނަރީ ސްކްރީނިންގ ސެކްޝަންޕްރިލިމިނަރީ ސްކްރީނިންގ ސެކްޝަން      11.2.111.2.111.2.1

ނޑު މަސައްކަތަކީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ޗެކްކޮށް ބަލައިގަތުމ އި ، މި ސެކްޝަނުގެ މައިގަ

ކޯޓުގެ އިދ ރީ ހިންގުމުގެ ޤަވ އިދުތައް އެކުލަވ ލައި ، ޝަރީޢަތް ކުރ  ސެކްޝަންތަކަށް މައްސަލަތައް ހަވ ލު ކުރުމ އި

އެ ، މައްސަލަތަކ އި ބެހޭގޮތުން އ ންމު ފަރ ތްތަކުން ހުށަހަޅ  ޝަކުވ ތައް އަޑު އަހައި، އުޞޫލުތައް ތައްޔ ރު ކުރުމ އި

 . ޝަކުވ ތަކަށް ޖަވ ބުދ ރީ ވުމުގެ އިތުރަށް ކޯޓު ކަލަންޑަރު ތައްޔ ރުކުރުމ އި ޝ ޢިއުކުރުމެވެ
 

   :::ޕޫލްޕޫލްޕޫލް      11.2.211.2.211.2.2

އެދޭ  ހޯދުމަށް  ރިޕޯޓު  ނިމުނުގޮތުގެ  ޤަޟިއްޔ   މަސައްކަތަކީ  ޑު  ނ މައިގަ ސެކްޝަނުގެ  މި 

 .ނިމޭ މައްސަލަތަކުގެ ފައިލުތަކ އި އަދި ތަފ ސްހިސ ބު ބެލެހެއްޓުމެވެ، ފަރ ތްތަކަށް ރިޕޯޓުތައް ދޫކުރުމ އި

 # ބ ވަތް  ފެށުނުއިރު ހުރި  ހުށަހެޅުނު 

 1 ޒިނޭކުރުން  6 18

 2 ކައިވެނި ހެޮޔނުވ  ީމހުންނ އެކު ބަަދައްޚލ ޤީ އަމަލު ހިްނގުން  6 -

 3 އ ަދއިގެ ބަުދއަޚްލ ޤީ ައމަލް ހިންުގން  11 6

 4 ބޮޑެތި ަބދުައޚްލ ޤީ ަޢމަލު ހިންގުން  6 4

 5 ގަދަަކމުން ަބދުައޚްލ ޤީ ަޢމަލު ހިންގުން  50 19

 6 ބ ލިޣުނުވ  ކުޑަުކދިންނ އި ަބދުައޚްލ ޤީ ޢަމަލު ހިންގުން  22 6

 7 އެްއޖިންުސން ޖިްނސީުގޅުން ހިްނގުން  11 6

 8 ވަކިމީހަކަށް ނުަލއްވ ގޮތަށް ވިހެުއން  1 1

 9 އޮރިޔ ންކ ޑު އުފެްއދުމ އި ެގންުގޅުމ އި އަތުަގއި ބެެހއްޓުން  23 6

 10 ބަނުގރ ބުއިން  45 41

 11 ކައުންޓަރ ފީޓްކުރުން  7 1

 12 ދޮގުހެިކދިނުން  9 4

 13 ޤަސްުތަގއި މީހަކު ެމރުން  19 4

 14 ޢަމުރަށްނުކިަޔމަންެތރިުވން  167 111

 15 އަމަން ަނގ ލުން  2 5

 16 ޣައިުރޤ ނޫނީ އެްއވުން  35 4

   : : : ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ނިމިފައިނުވ  މައްސަލަތަކ އި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައްވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ނިމިފައިނުވ  މައްސަލަތަކ އި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައްވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ނިމިފައިނުވ  މައްސަލަތަކ އި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް   201320132013      11.2.2.111.2.2.111.2.2.1
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 # ބ ވަތް  ފެށުނުއިރު ހުރި  ހުށަހެޅުނު 

 17 ޓެރަރިަޒމް  13 7

 18 ލައިސަްނސް ނުަނގައި އެްއގަުމަގއި ދުްއވ  ެއއްޗެއް ދުްއވުން  3 -

 19 މަސްުތވ ތަކެތި ބޭުނންކުރުން  366 78

 20 މަސްުތވ ތަކެތި ރ އްެޖއަށް އެެތރެކުުރން  7 10

 21 މަސްުތވުމަށްޓަަކއި ޑަންލޮޕްތެަރހުން ަވސްބެލުން  6 -

 22 މަސްުތވ ތަކެތި ިވއްކުން  385 40

 23 މަސްުތވ ތަކެތި އަުތަގއި ބެެހއްޓުން  373 83

 24 ކުދިަވއްކަން  91 102

 25 ބޮޑެިތވައްކަން  159 101

 26 ޓެކުން 3 2

 27 ފޭރުން  3 34

 28 ޚިޔ ނ ތް  55 18

 29 ރިްޝވަތުދިުނމ އި ރިްޝވަތުހިފުން  30 1

 30 މަކަރ އި ހީލަތް 60 26

 31 އ ަދއިގެ މ ރ މ ރީ  47 41

 32 ބޮޑެތި މ ރ މ ރީ  16 6

 33 އެކައުންްޓގައި ަފއިސ ެނތި ޗެކްދޫކުުރން  43 55

 34 އެހެނިހެން ބ ވަްތތަކުގެ ަމއްސަލަަތއް  282 706

  ޖުމްލަ  2359 1546
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 # ޝަރީޢަތްކުރ  ސެކްޝަން  ފެށުނުއިރު ހުރި  ހުށަހެޅު 

 1 އައި ސެްކޝަން  84 149

 2 1ބ1ީޖޭބީ 236 248

 3 2ބ1ީޖޭބީ 129 -

 4 3ބ1ީޖޭބީ 454 164

 5 1ބ2ީޖޭބީ 433 243

 6 2ބ2ީޖޭބީ 284 247

 7 3ބ2ީޖޭބީ 312 249

 8 1ބ3ީޖޭބީ 427 246

  ޖުމްލަ  2359 1546

   :::ވަނަ އަހަރު ޝެޑިއުލްކުރެވުނު އަޑުއެހުންތަކ އި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުންތައްވަނަ އަހަރު ޝެޑިއުލްކުރެވުނު އަޑުއެހުންތަކ އި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުންތައްވަނަ އަހަރު ޝެޑިއުލްކުރެވުނު އަޑުއެހުންތަކ އި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުންތައް   201320132013      11.2.2.311.2.2.311.2.2.3

 # ޝަރީޢަތްކުރ  ސެކްޝަން  ޝެޑިއުލްކުރެވުނު  ބޭއްވުނު 

 1 އައި ސެްކޝަން  828 405

 2 1ބ1ީޖޭބީ 1187 586

 3 2ބ1ީޖޭބީ 14 13

 4 3ބ1ީޖޭބީ 637 258

 5 1ބ2ީޖޭބީ 975 522

 6 2ބ2ީޖޭބީ 1043 469

 7 3ބ2ީޖޭބީ 1150 826

 8 1ބ3ީޖޭބީ 1480 702

  ޖުމްލަ  7314 3781
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   ވަނަ އަހަރު ކެންސަލްވި އަޑުއެހުންތައްވަނަ އަހަރު ކެންސަލްވި އަޑުއެހުންތައްވަނަ އަހަރު ކެންސަލްވި އަޑުއެހުންތައް   201320132013   11.2.2.411.2.2.411.2.2.4

ޚަސްމުން 
 ހ ޟިރުނުވެގެން 

ވަކީލުން 
 ހ ޟިރުނުވެގެން 

ޝަރީޢަތްކުރ  
 ސެކްޝަން 

ހެކިން  #
 ހ ޟިރުނުވެގެން 

އެހެނިހެން 
 ސަބަބުތަކ ހުރެ 

 ޖުމްލަ 

 423 351 40 1 އައި ސެްކޝަން  5 27

 596 449 55 2 1ބ1ީޖޭބީ 2 90

 - - - 3 2ބ1ީޖޭބީ - -

 335 101 22 4 3ބ1ީޖޭބީ - 212

 604 401 125 5 1ބ2ީޖޭބީ 9 69

 574 378 69 6 2ބ2ީޖޭބީ 16 111

 320 156 78 7 3ބ2ީޖޭބީ 5 81

 778 659 21 8 1ބ3ީޖޭބީ 8 90

 3630 2495 410  ޖުމްލަ  45 680
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   :::ވަނަ އަހަރު ނިމުނު މައްސަލަތަކ އި ނިމިފައިނުވ  މައްސަލަތައްވަނަ އަހަރު ނިމުނު މައްސަލަތަކ އި ނިމިފައިނުވ  މައްސަލަތައްވަނަ އަހަރު ނިމުނު މައްސަލަތަކ އި ނިމިފައިނުވ  މައްސަލަތައް   201320132013      11.2.2.511.2.2.511.2.2.5

 # ބ ވަތް  ނިމުނު  ނިމިފައިނުވ  

 1 ޒިނޭކުރުން 20 4

 2 ކައިވެނި ހެޔޮނުވ  މީހުންނ އެކު ބަދައަޚްލ ޤީ އަމަލު ހިންގުން  1 5

 3 އ ދައިގެ ބަދުއަޚްލ ޤީ އަމަލް ހިންގުން  4 13

 4 ބޮޑެތި ބަދުއަޚްލ ޤީ ޢަމަލު ހިންގުން  3 7

 5 ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލ ޤީ ޢަމަލު ހިންގުން  20 49

 6 ބ ލިޣުނުވ  ކުޑަކުދިންނ އި ބަދުއަޚްލ ޤީ ޢަމަލު ހިންގުން  5 23

 7 އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން  5 12

 8 ވަކިމީހަކަށް ނުލައްވ ގޮތަށް ވިހެއުން 1 1

 9 އޮރިޔ ންކ ޑު އުފެއްދުމ އި ގެންގުޅުމ އި އަތުގައި ބެހެއްޓުން  19 10

 10 ބަނގުރ ބުއިން 16 70

 11 ކައުންޓަރ ފީޓްކުރުން  4 4

 12 ދޮގުހެކިދިނުން  9 4

 13 ޤަސްތުގައި މީހަކު މެރުން  5 18

 14 ޢަމުރަށްނުކިޔަމަންެތރިވުން 86 192
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 # ބ ވަތް  ނިމުނު  ނިމިފައިނުވ  

 15 އަމަން ަނގ ލުން  2 5

 16 ޣައިުރޤ ނޫނީ އެްއވުން  9 30

 17 ޓެރަރިަޒމް  2 18

 18 ލައިސަްނސް ނުަނގައި އެްއގަުމަގއި ދުްއވ  ެއއްޗެއް ދުްއވުން  2 1

 19 މަސްުތވ ތަކެތި ބޭުނންކުރުން  262 182

 20 މަސްުތވ ތަކެތި ރ އްެޖއަށް އެެތރެކުުރން  4 13

 21 މަސްުތވުމަށްޓަަކއި ޑަންލޮޕްތެަރހުން ަވސްބެލުން  - 6

 22 މަސްުތވ ތަކެތި ިވއްކުން  240 185

 23 މަސްުތވ ތަކެތި އަުތަގއި ބެެހއްޓުން  254 202

 24 ކުދިަވއްކަން  51 142

 25 ބޮޑެިތވައްކަން  62 198

 26 ޓެކުން 1 4

 27 ފޭރުން  14 75

 28 ޚިޔ ނ ތް  5 43

 29 ރިްޝވަތުދިުނމ އި ރިްޝވަތުހިފުން  - 1

 30 މަކަރ އި ހީލަތް 19 67

 31 އ ަދއިގެ މ ރ މ ރީ  24 64

 32 ބޮޑެތި މ ރ މ ރީ  5 17

 33 އެކައުންްޓގައި ަފއިސ ެނތި ޗެކްދޫކުުރން  76 22

 34 އެހެނިހެން ބ ވަްތތަކުގެ ަމއްސަލަަތއް  440 548

  ޖުމްލަ  1670 2235
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   :::ވަނަ އަހަރު ޝަރީޢަތްކުރ  ސެކްޝަންތަކުން ނިމުނު މައްސަލަތައްވަނަ އަހަރު ޝަރީޢަތްކުރ  ސެކްޝަންތަކުން ނިމުނު މައްސަލަތައްވަނަ އަހަރު ޝަރީޢަތްކުރ  ސެކްޝަންތަކުން ނިމުނު މައްސަލަތައް   201320132013      11.2.2.611.2.2.611.2.2.6

އަނބުރ  
 ގެންދިޔަ 

 ޙުކުމްކުރި 
ޝަރީޢަތްކުރ  
 ސެކްޝަން 

އަނބުރ   #
 ފޮނުވ ލި 

 ޖުމްލަ  ބ ޠިލުކުރި 

 156 - 65 1 އައި ސެްކޝަން  84 7

 125 - 7 2 1ބ1ީޖޭބީ 98 20

 30 - 15 3 2ބ1ީޖޭބީ 14 1

 289 - 265 4 3ބ1ީޖޭބީ 14 10

 309 - 240 5 1ބ2ީޖޭބީ 58 11

 180 - 54 6 2ބ2ީޖޭބީ 118 8

 116 - 31 7 3ބ2ީޖޭބީ 74 11

 465 - 395 8 1ބ3ީޖޭބީ 62 8

 1670 - 1072  ޖުމްލަ  522 76
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   :::ވަނަ އަހަރު ޝަރީޢަތްކުރ  ސެކްޝަންތަކުގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތައްވަނަ އަހަރު ޝަރީޢަތްކުރ  ސެކްޝަންތަކުގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތައްވަނަ އަހަރު ޝަރީޢަތްކުރ  ސެކްޝަންތަކުގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތައް   201320132013      11.2.2.711.2.2.711.2.2.7

އަހަރުވެ  01
އަހަރުނުވ   03  

އަހަރު ނުވ   01  
ޝަރީޢަތްކުރ  
 ސެކްޝަން 

އަހަރުވެ  03 #
އަހަރުނުވ   05  

އަހަރަށްވުރެ  05
 ގިނަދުވަސްވީ 

 ޖުމްލަ 

 77 1 14 1 އައި ސެްކޝަން  55 7

 359 2 27 2 1ބ1ީޖޭބީ 203 127

 99 - - 3 2ބ1ީޖޭބީ - 99

 329 10 82 4 3ބ1ީޖޭބީ 85 152

 367 6 101 5 1ބ2ީޖޭބީ 142 118

 351 13 33 6 2ބ2ީޖޭބީ 196 109

 445 38 57 7 3ބ2ީޖޭބީ 201 149

 208 - 10 8 1ބ3ީޖޭބީ 119 79

 2235 70 324  ޖުމްލަ  1001 840
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   :::ވަނަ އަހަރު ދޫކުރެވުނު ޤަޟިއްޔ  ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުވަނަ އަހަރު ދޫކުރެވުނު ޤަޟިއްޔ  ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުވަނަ އަހަރު ދޫކުރެވުނު ޤަޟިއްޔ  ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު   201320132013      11.2.2.811.2.2.811.2.2.8

 ޖުމްލަ  ދޫކުރެވުނު  ދޫކުރެވިފައިނުވ  
ވަނަ  2013

 އަހަރު 
ފ އިތުވި 
 އަހަރުގެ ބ ކީ 

 ތަފްޞީލު 

 އަިމއްލަ ފަރ ތްަތއް  - 506 506 474 32

 ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީސް  99 522 621 621 -

 ޖުމްލަ  99 1028 1127 1095 32

   :::ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ނިމިފައިނުވ  ޤަޟިއްޔ  ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ނިމިފައިނުވ  ޤަޟިއްޔ  ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ނިމިފައިނުވ  ޤަޟިއްޔ  ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު   201320132013      11.2.2.911.2.2.911.2.2.9

 # ޝަރީޢަތްކުރ  ސެކްޝަން  ޢަދަދު 

 1 އައި ސެްކޝަން  -

 2 1ބ1ީޖޭބީ 9

 3 2ބ1ީޖޭބީ -

 4 3ބ1ީޖޭބީ -

 5 1ބ2ީޖޭބީ 2

 6 2ބ2ީޖޭބީ 14

 7 3ބ2ީޖޭބީ 106

 8 1ބ3ީޖޭބީ 2

  ޖުމްލަ  133

0 % 

0 % 

0 % 
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   :::ކޯޓަށް ޙ ޟިރުވުމުގެ އަމުރުގެ ތަފ ސް ހިސ ބުކޯޓަށް ޙ ޟިރުވުމުގެ އަމުރުގެ ތަފ ސް ހިސ ބުކޯޓަށް ޙ ޟިރުވުމުގެ އަމުރުގެ ތަފ ސް ހިސ ބު      11.2.2.1011.2.2.1011.2.2.10

 # ބ ވަތް  ތައްޔ ރުކުރެވުނު  ރައްދުވި  ރައްދުވެފައިނުވ  

 1 އަިމއްލަ ފަރ ތްަތއް  5316 2820 2496

 2 މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސ ރިވސް  2405 2405 -

 3 މޯލްޑިްވސް ނޭޝަނަލް ޑިފެްނސް ފޯސް  42 42 -

 4 ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީސް  7067 7067 -

 5 ހިއުަމން ރައިްޓސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސް  1 1 -

 6 ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންަޝރީ އެންްޑ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސ ރވިސް  3 3 -

 7 މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސ ރިވސް  3 3 -

 8 ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖެްނޑަރ ެއންޑް ފެެމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސ ރވިސް  17 17 -

 9 އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަން  5 5 -

 10 ޤަުއމީ ދ ރުލް އ ސ ރު  2 2 -

  ޖުމްލަ  14861 12365 2496



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334408633440863344086: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      202122021220212އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  

32 

   :::ތަންފީޛްތަންފީޛްތަންފީޛް      11.2.311.2.311.2.3

ރެކޯޑުތައް  ތަންފީޒު  މީހުންގެ  ޙުކުމްކުރެވޭ  ކޯޓުން  މަސައްކަތަކީ  ޑު  ނ މައިގަ މިސެކްޝަނުގެ 

ތަޢުޒީރުކުރުމަށް /  ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަކަށް ކުށްވެރިން ޙަވ ލުކުރުމ އި ޙައްދު  ، ޙުކުމް ތަންފީޒު ޗިޓް ހަދައި، ބެލެހެއްޓުމ އި

  .ޙުކުމްކުރެވޭ މީހުންގެ ޙުކުމްތައް ތަންފީޒުކުރުމެވެ

 

   :::ތައުޒީރުތައުޒީރުތައުޒީރު/ / / ހައްދު ހައްދު ހައްދު       11.2.3.111.2.3.111.2.3.1

   :::ކުށުގެ ރެކޯޑުކުށުގެ ރެކޯޑުކުށުގެ ރެކޯޑު      11.2.411.2.411.2.4
ނޑު މަސައްކަތަކީ ޝަރުޢީކޯޓުތަކުން ޖިނ އީ ކުށް ސ ބިތުވެގެންނިމޭ ޖިނ އީ  މިސެކްޝަނުގެ މައިގަ

ރެކޯޑު ސ ފުކުރަން އެދޭ ފަރ ތްތަކަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް   ،މައްސަލަތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ރައްކ ތެރިކަމ އިއެކު ބެލެހެއްޓުމ އި

 . ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކ އި ގުޅިގެން ކުށުގެ ރެކޯޑް ސ ފުކުރުމެވެ ،ރެކޯޑުތައް ސ ފުކޮށްދިނުމ އި

   :::ކުށުގެ ރެކޯޑު ސ ފުކޮށްދިނުންކުށުގެ ރެކޯޑު ސ ފުކޮށްދިނުންކުށުގެ ރެކޯޑު ސ ފުކޮށްދިނުން   11.2.4.111.2.4.111.2.4.1

   

 # ތަފްޞީލު  ފެށުނުއިރު ހުރި  ހުކުމްކުރި  ކުރެވުނު  ބ ކީ 

 1 ހައްދު  12 15 17 10

 1 ތައުީޒރު  21 11 15 27

 1 ޖުމްލަ  33 26 22 37

 # ތަފްޞީލު  އަދަދު 

 1 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ަޝރީއަތްުކރ  ސެްކޝަންތައް  1565

 2 ޑިޕ ޓްމެންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްިމނިްސޓްރޭޝަން  8416

 3 މ ލޭގެ ކޯޓްތައް  1927

 4 ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޑްަރގް ޕްިރވެންަޝްނ އެންޑް ރިިހބިލިޓޭޝަން ަސރިވސަސް  1

 5 މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް  1794

 6 އެހެނިހެން މުައއްަސސ ަތއް  373

 7 (ރީޗެކުކުުރން) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ަޝރީއަތްުކރ  ސެްކޝަންތައް  436

 8 އަިމއްލަ ފަރ ތްަތއް  9743

  ޖުމްލަ  24255
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   :::މީޑިއ މީޑިއ މީޑިއ       11.2.511.2.511.2.5
ނޑައެޅިފައިވ  ގޮތުގެމަތިން ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މީޑިއ އަކީ ކޯޓުގެ ޤަވ އިދުތަކ އި އުސޫލުތަކުގައި ކަ

އިންތިޒ މުތައް  އެކަންކަމުގެ  ބަސްދީގަތުންތައްދީ  ދޭންޖެހޭ  ފަރ ތުން  ކޯޓުގެ  މީޑިއ އަށް  ދިނުމ އެކު  މަޢުލޫމ ތު  މީޑިޔ އަށް 

ލީފްލެޓްތަކާއި ފޮތްތަކާއި މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ޝާއިޢުކުރަދްޖެހޭ ތަކެތި ޝާއިޢުކުރުމާއި އެފަދަ ތަކެތި ، ހަމަޖެއްސުމ އި

 ،ގެ ތ ރީޚ އި ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ތ ރީޚީ ފޮތްތައް ތައްޔ ރުކޮށްކޯޓު، ރައްކާތެރިކޮފް ބެލެހެއްޓުމާއި

ބެލެހެއްޓުމ އި ރައްކ ތެރިކަމ އެކު  ލިޔުންތައް  ތެރެއިން ، ފޮޓޯތަކ އި  ނިންމުންތަކުގެ  ނިންމ   އަމުރުތަކ އި  ކޯޓުންނެރޭ 

ހ މަކުރުމ އި ބޭނުންކޮށްގެން  ވެބްސައިޓް  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް  ތަކެތި  ދީގެން ، ހ މަކުރަންޖެހޭ  އިޝްތިރ ކު  ކޯޓުން 

އެތަކެތި  ކޮށް  ޒިންމ ދ ރުކަމ އެކު  މަސައްކަތްތައް  އެންމެހ   ކުރަންޖެހޭ  ގެނައުމަށް  ތަކެތި  ފަދަ  ނޫސްމަޖައްލ  

ނޑިޔ ރުންނ އި ޢ ންމުންނަށް ފަސޭހައިން ބެލޭނޭ ، ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ބެލެހެއްޓުމ އި ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކ އި ޙުކުމްތަށް ފަ

ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކ އި ގުޅިގެން ޢ ންމުން ހޭލުންތެރިކުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަށް ކުރިޔަށް ، އިންތިޒ މު ހަމަޖައްސުމ އި

އެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރ  ބެހޭ ގޮތުން ، ކޯޓުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމުގައި ދިމ ވ  ދަތިތަކ އި،ގެންދިއުމ އި

ގުޅޭގޮތުން ސެކްޝަންތަކަށް މަޝްވަރ ދީ އެފަދަ  ކަންކަމ   ކުރަންޖެހޭ  ބަލައި އިސްލ ޙު  ގޮތް  ދެކޭ  ޢ ންމު ފަރ ތްތަކުން 

 . އިސްލ ހުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ
 

   :  :  :  ޝަރީޢަތ އި ބެހޭ ބައިޝަރީޢަތ އި ބެހޭ ބައިޝަރީޢަތ އި ބެހޭ ބައި      11.311.311.3

   : : : އިސްޤ ޟީ ސެކްޝަންއިސްޤ ޟީ ސެކްޝަންއިސްޤ ޟީ ސެކްޝަން      11.3.111.3.111.3.1

 އައި ސެކްޝަން
 

   : : : ޝަރުޢީ ކުށްތަކ އިބެހޭ ބައިޝަރުޢީ ކުށްތަކ އިބެހޭ ބައިޝަރުޢީ ކުށްތަކ އިބެހޭ ބައި      11.3.211.3.211.3.2

 ސެކްޝަން 1ބ1ީޖޭބީ

 ސެކްޝަން 2ބ1ީޖޭބީ

 ސެކްޝަން 3ބ1ީޖޭބީ
 

   : : : ޤ ނޫނީ ކުށްތަކ އިބެހޭ ބައިޤ ނޫނީ ކުށްތަކ އިބެހޭ ބައިޤ ނޫނީ ކުށްތަކ އިބެހޭ ބައި      11.3.311.3.311.3.3

 ސެކްޝަން 1ބ2ީޖޭބީ

 ސެކްޝަން 2ބ2ީޖޭބީ

  ސެކްޝަން 3ބ2ީޖޭބީ
   

   : : : އަވަސްނިޔ އ އިބެހޭ ބައިއަވަސްނިޔ އ އިބެހޭ ބައިއަވަސްނިޔ އ އިބެހޭ ބައި      11.3.411.3.411.3.4

 ސެކްޝަން 1ބ3ީޖޭބީ

 ސެކްޝަން 2ބ3ީޖޭބީ

 ސެކްޝަން 3ބ3ީޖޭބީ
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   : : : މުއްދަތު ސެކްޝަންމުއްދަތު ސެކްޝަންމުއްދަތު ސެކްޝަން      11.3.511.3.511.3.5

ނޑު މަސައްކަތަކީ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުން ހައްޔަރު  މުއްދަތު ސެކްޝަނުގެ މައިގަ

އެ މީހުންގެ ، ކުރެވިފައި ވަނީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު އަސ ސީއ އި ޤ ނޫނ އި އެއްގޮތްވ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލުމ އި

ޖިނ އީ އެކިއެކި މައްސަލަތަކ އި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ކަމ  ބެހޭ އެކިއެކި އިދ ރ ތަކުން ކޯޓު ، ބަންދ  މެދު ގޮތެއް ނިންމުމ އި

ހިންގ   އެކަންކަން  ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒ މު  އެންމެހައި  ނެރެދިނުމުގެ  އަމުރުތައް  ފަދަ  އެ  ހުށަހެޅުމުން  އެދި  އަމުރަށް 

ބެލުމ އި  ،ބެލެހެއްޓުމ އި މައްސަލަތައް  ހުށަހަޅ   ބުނެ  ކުރިކަމަށް  ހައްޔަރު  ޚިލ ފަށް  ޤ ނޫނ   އަސ ސީއ އި   ،ޤ ނޫނު 

 .މުއްދަތު ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތް ބެހިގެންވަނީ ތިންބަޔަކެށެވެ. އެކަންކަމުގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމެވެ

 :::ސެކްޝަންސެކްޝަންސެކްޝަން   111ބީބީބ444ީޖޭބީޖޭބީޖޭބީ   11.3.5.111.3.5.111.3.5.1

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުން ހައްޔަރު ކުރެވިފައި ވަނީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު  

 .އެ މީހުންގެ ބަންދ  މެދު ގޮތެއް ނިންމުން، އަސ ސީއ އި ޤ ނޫނ އި އެއްގޮތްވ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލުމ އި
 

   :::ސެކްޝަންސެކްޝަންސެކްޝަން   222ބީބީބ444ީޖޭބީޖޭބީޖޭބީ   11.3.5.211.3.5.211.3.5.2

ޖިނ އީ އެކިއެކި މައްސަލަތަކ އި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ކަމ  ބެހޭ އެކިއެކި އިދ ރ ތަކުން ކޯޓު އަމުރަށް 

 .އެދި ހުށަހެޅުމުން އެ ފަދަ އަމުރުތައް ނެރެދިނުމުގެ އެންމެހައި އިންތިޒ މު ހަމަޖައްސައި އެ ކަންކަން ހިންގ  ބެލެހެއްޓުން

   :::ސެކްޝަންސެކްޝަންސެކްޝަން   333ބީބީބ444ީޖޭބީޖޭބީޖޭބީ   11.3.5.311.3.5.311.3.5.3

ބެލުމ އި  މައްސަލަތައް  ހުށަހަޅ   ބުނެ  ހައްޔަރުކުރިކަމަށް  ޚިލ ފަށް  ޤ ނޫނ   އަސ ސީއ އި  ޤ ނޫނު 

 .އެކަންކަމުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން
 

   :::ވަނަ އަހަރު މުއްދަތަށް ޙ ޟިރުކުރެވުނު މީހުންވަނަ އަހަރު މުއްދަތަށް ޙ ޟިރުކުރެވުނު މީހުންވަނަ އަހަރު މުއްދަތަށް ޙ ޟިރުކުރެވުނު މީހުން   201320132013   11.3.5.411.3.5.411.3.5.4

   

 ޙ ޟިރުކުރެވުނު  ބަންދުކުރުމަށް  ބަންދުންދޫކޮށްލުމަށް 

1636 9633 11269 
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 ޖުމްލަ  # ޤ ޟީ  ބަންދުކުރުމަށް  ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް 

 307 1 ުމަޙއްަމދު هللا އިްސޤ ޟީ ޢަްބދު 270 37

 1555 2 ޤ ޟީ ުމޙުތ ޒް ފަުހމީ  1337 218

 1524 3 ީދދީ هللا ޤ ޟީ ޢަްބދު 1281 243

 267 4 ޤ ޟީ ޢަްބދުލްބ ރީ ޔޫސުފް  240 27

 2567 5 ޤ ޟީ ސަީޢދު ިއބްރ ީހމް  2238 329

 2089 6 ޤ ޟީ ުމޙުތ ޒް ުމހުސިން  1745 344

 2429 7 ޤ ޟީ ައޙްަމދު ަސމީރު ޢަްބދުލްޢަޒީޒު  2061 368

 8 ޤ ޟީ ޝުޖ ޢު އުޘްމ ން  273 50 323

 208 9 ނަީޝދު هللا ޤ ޟީ ޢަްބދު 188 20

 11269  ޖުމްލަ  9633 1636

:::ވަނަ އަހަރު މުއްދަތުދިން ޤ ޟީން ވަނަ އަހަރު މުއްދަތުދިން ޤ ޟީން ވަނަ އަހަރު މުއްދަތުދިން ޤ ޟީން    201320132013      11.3.5.511.3.5.511.3.5.5  
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   :::ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސ ރވިސް އިން އެދުނު ކޯޓު އަމުރުތައްވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސ ރވިސް އިން އެދުނު ކޯޓު އަމުރުތައްވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސ ރވިސް އިން އެދުނު ކޯޓު އަމުރުތައް   201320132013      11.3.5.611.3.5.611.3.5.6

 # ބ ވަތް  އެދުނު  ނެރެދެވުނު  ނެރެދެވިފައިނުވ  

 1 ބަލ  ފ ސްކުުރމަށް  661 658 3

 2 ހައްޔަރުުކރުމަށް  541 537 4

 3 ޕ ސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށް  18 18 -

 4 ފުރަިއގެން ިދއުން ަމނ ކުުރމަށް  128 128 -

 5 އެކައުންޓް ފްީރޒް ކުރުމަށް  27 27 -

 6 ކަފ ލ ތު ފައިސ ދޫުކރުމަށް  20 20 -

 7 މަންަޒރ އި ައޑު ރެކޯޑް ކުުރމަށް  1301 1301 -

 8 ޓެލެފޯން ތަފްޞީލް ހޯުދމަށް ، ެމސެޖް  ،ސިޓީ 296 296 -

 9 މަޢުލޫމ ތު ހިެފްއޓުމަށް، ތަކެްއޗ އި ، ލިޔެކިއުމ އި  9 9 -

 10 ހަށިަގނޑުން ެނގޭ ތަކެތީގެ ސ މްޕަލް ެނގުމަށް  23 23 -

 11 ވަގުތީ ގޮތުން ތަންަތން ބަްނދުކުުރމަށް  1 1 -

 12 ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ހޯުދމަށް  111 111 -

  ޖުމްލަ  3136 3129 7

   :::ވަނަ އަހަރު ނެރެދެވުނު ކޯޓު އަމުރުތައްވަނަ އަހަރު ނެރެދެވުނު ކޯޓު އަމުރުތައްވަނަ އަހަރު ނެރެދެވުނު ކޯޓު އަމުރުތައް   201320132013      11.3.5.711.3.5.711.3.5.7

 # ޤ ޟީ  ނެރެދެވުނު  ނެރެދެވިފައިނުވ  

 1 ުމަޙއްަމދު هللا އިްސޤ ޟީ ޢަްބދު 2442 4

 2 ޤ ޟީ ުމޙުތ ޒް ފަުހމީ  25 2

 3 ީދދީ هللا ޤ ޟީ ޢަްބދު 287 -

 4 ޤ ޟީ ޢަްބދުލްބ ރީ ޔޫސުފް  - -

 5 ޤ ޟީ ސަީޢދު ިއބްރ ީހމް  137 -

 6 ޤ ޟީ ުމޙުތ ޒް ުމހުސިން  66 1

 7 ޤ ޟީ ައޙްަމދު ަސމީރު ޢަްބދުލްޢަޒީޒު  110 -

 8 ޤ ޟީ ޝުޖ ޢު އުޘްމ ން  50 -

 9 ނަީޝދު هللا ޤ ޟީ ޢަްބދު 12 -

  ޖުމްލަ  3129 7
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   : : : ކޯޓުގެ އިޚްތިޞ ޞްތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތައްކޯޓުގެ އިޚްތިޞ ޞްތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތައްކޯޓުގެ އިޚްތިޞ ޞްތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތައް      11.3.611.3.611.3.6

މީހުންކުރ  ޖިނ އީ   ،ޤ ނޫނުގައި ކުޑަކުދިންކަމަށް ބުނ  ކުދިންކުރ  ކުށްކުށުގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި

ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ  އިޚްތިޞ ޞް   ،ކުށްކުށުގެ  ބެލުމުގެ  މައްސަލަތައް  އިސްތިސްނ ކޮށްފައިނުވ   ޤ ނޫނަކުން  އެހެން 

ދިވެހިރ އްޖޭގެ )   2010/22މި ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަލ ނީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު  .  ލިބިގެންވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށެވެ

ޤ ނޫނު ޖަދުވަލް  ( ކޯޓުތަކ ބެހޭ  0ގެ  މައްސަލަތަކެކެވެ  2 އޮތް  އިޚްތިޞ ޞް  ބެލުމުގެ  ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް  . ގައި 

 :އެމައްސަލަތަކަކީ

 ްމަރުގެ މައްސަލަތައ 

 ްޒިނޭގެ މައްސަލަތައ 

 ިވިހެއުމުގެ މައްސަލަތައް ،ވަކި މީހަކަށް ނުލައްވ ގޮތަށް ބަލިވެއިނުމ އ 

 ްޤަޛުފުގެ މައްސަލަތައ 

 ްއެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމުގެ މައްސަލަތައ 

 ްބަދުއަޚްލ ޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ މައްސަލަތައ 

 ްބަނގުރ ބުއިމުގެ މައްސަލަތައ 

  ެއިސްލ މްދީނުގެ އަޞްލަކ އި ޚިލ ފުވުމ އި ދީނުން ބޭރުވ ފަދަ ބަސްބުނުމުގެ ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލުކުރުމުގ

 މައްސަލަތައް

 ްވައްކަމުގެ މައްސަލަތައ 

 ްމ ރ މ ރީގެ މައްސަލަތައ 

 ްޢ ންމު އުދަގޫކުރުމ ބެހޭ މައްސަލަތައ 

 ްމަކަރ އި ޙީލަތް ހެދުމުގެ މައްސަލަތައ 

 ްޚިޔ ނ ތްތެރިވުމުގެ މައްސަލަތައ 

 ްޓެކުމުގެ މައްސަލަތައ 

 ްފޭރުމުގެ މައްސަލަތައ 

 ްފައިސ  އ އި މުދަލަށް އިހުމ ލުވުމުގެ މައްސަލަތައ 

 ްމަސްތުވ ތަކެއްޗ އި ބެހޭ މައްސަލަތައ 

 ްޝަރީޢަތުންކުރ  ޖޫރުމަނ ގެ ފައިސ  އަތުލުމ އިބެހޭ މައްސަލަތައ 

  ެދޫކޮށްދިނުމުގ އެބަންދުން  ބުނެ  ބަންދުކޮށްފައިވ ކަމަށް  ޚިލ ފަށް  ޤ ނޫނ އި  ނުވަތަ  ބ ރެއްނެތި  ޤ ނޫނީ 

 އަމުރެއް ނެރެދިނުންއެދި ހުށަހަޅ  މައްސަލަތައް

 ްބ ލިޣުވެފައިވ  އެއްޖިންސުގެ ދެމީހަކު ރުހުމުގައި ނަހަމަގޮތުން އުޅުމުގެ މައްސަލަތައ 
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 ްބަނގުރ  ނުވަތަ ބަނގުރަލުގެ އ ވި ހިމެނޭ އެހެން ދިޔ  ތަކެތި ބުއިމުގެ މައްސަލަތައ 

 ްރަމަޟ ންމަހު ދުވ ލު ކައިބޮއިހެދުމުގެ މައްސަލަތައ 

 ިފުރ ދުއްވ  ތަކެއްޗަށް އެރުމުގެ މައްސަލަތައް ،ޤ ނޫނ އި ޤަވ ޢިދ  ޚިލ ފަށް ގޯތިގެދޮރަށް ވަނުމ އ 

 ިމަސްބޭނުމުގެ މައްސަލަތައް ،ޤ ނޫނ އި ޤަވ އިދ  ޚިލ ފަށް ފަޅުފަޅުން މަސްހިފުމ އ 

 ިއަކިރި ފަދަ ތަކެތި ނެގުމުގެ މައްސަލަތައް، ގައު، މަނ  ސަރަހައްދުތަކުން ވެލ 

 ްގޭގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން ޤަވ އިދ  ޚިލ ފަށް ގެއިން ނުކުތުމުގެ މައްސަލަތައ 

  ެޖަލުގައި ތިބޭ މީހުން ނުވަތަ އަރުވ ލ ފައި ތިބޭ މީހުން އެމީހުން ކޮށްފައިވ  ބަންދުގެ ޤަވ އިދުތަކ އި ޚިލ ފުވުމުގ

 މައްސަލަތައް

 ިގެންގުޅުމ އި ޖިންސީގުޅުން ހިންގ  މަންޒަރު ދައްކ  ފިލްމު ބެލުމުގެ  ،އޮރިޔ ން ކ ޑު ރ އްޖެއަށް ގެނައުމ އ

 މައްސަލަތައް

 ިދުއްވުމ އ ނެތި  ލައިސަންސް  އެއްޗެއް  އިންޖީނުލީ  ދުއްވ   ނޭނގުމުގެ ، އެއްގަމުގައި  އެކްސިޑެންޓްވުމުން 

 މައްސަލަތައް

 ްއަމިއްލައަށް މަރުވ ން އުޅުމުގެ މައްސަލަތައ 

 ިއެދ ހޯދުމަށް  ބަދަލު  ގުޅިގެން  ކުށަކ އި  ތެރެއިން  ކުށްތަކުގެ  ބަލ   ކޯޓުން  ދަޢުވ އ އެކު   ،ކުރިމިނަލް  އެކުށުގެ 

  ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް

 ްކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބަލ  ޖިނ އީ މައްސަލަތަކ އެކު ހުށަހެޅޭ ނަސަބު ސ ބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައ 

  ީޖިނ އ އެހެނިހެން  ބަޔ ންކުރެވިފައިނުވ   މިޖަދުވަލުގައި  ކަމުގައި  މައްސަލަތައް  ބަލައި  ކޯޓުގައި  ކްރިމިނަލް 

 މައްސަލަތް

 

   :::ބޭއްވުނު ޚ އްޞަ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނު ޚ އްޞަ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނު ޚ އްޞަ ބައްދަލުވުންތައް          121212
   

   :  :  :  ބޭރުގެ ފަރ ތްތަކ އެކުބޭރުގެ ފަރ ތްތަކ އެކުބޭރުގެ ފަރ ތްތަކ އެކު      12.112.112.1

ގޮތަކ މެދު  ޢަމަލުކުރ ނެ  ޙައްލުކުރުމުގައި  ކަންތައް  ގުޅޭ  އިންޝުއަރަންސްއ އި  ހެލްތު  ޤ ޟީންގެ 

ޖެނުއަރީ  05އަދި  03 ،މަޝްވަރ ކުރުމަށް ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތައް ހިންގެވުމ އި ޙަވ ލުވެ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ޤ ޟީންނ އެކު

 .ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013ޖެނުއަރީ  06ގައި ސިވިލްކޯޓުގައި އަދި  2013

 



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334408633440863344086: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      202122021220212އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  
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ހަރުދަނ ކޮށް ގުޅުން  އޮންނަންޖެހޭ  މެދުގައި  ކޯޓުތަކުގެ  އެއްގޮތްކުރަންޖެހޭ ، ސުޕީރިއަރ 

ޢ އްމު ރައްޔިތުންނަށް އިންސ ފު ދިނުމުގައި ކޯޓުތަކުން ކުރެވިދ ނެ ކަންތައްތަކުގައި އެ ، ކަންތައްތަކުގައި އެއްގޮތްކުރުމ އި

އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ވ ގިދީ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކ އި ބެހޭ ، ކޯޓެއްގެ ތަޖުރިބ  ހިއްސ ކޮށް

ޢަމަލުކުރަން އެއްބަސްވެފައިވ ގޮތުގެ އުޞޫލު ފ ސްކުރުމަށް ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތައް ހިންގެވުމ އި ، ގޮތުން މަޝްވަރ ކޮށް

 .ގައި ފެމިލީ ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013ޖެނުއަރީ  08ޙަވ ލުވެ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ޤ ޟީންނ އެކު 

ކޯޓ އި މަސައްކަތްތަކުގައި ، ކްރިމިނަލް  ކުރ   ގުޅިގެން  އޮފީސް  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޖެނުއަރީ   15ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤ ޟީންނ އެކު  ، ދިމ ވ ދަތިތަކ  ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލ އި

 .ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013

 ،ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ފެށުމުގެ ކުރިން އޮޑިޓް އެންޓްރަންސ އި ގުޅޭ މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށް  2012

ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި ކަމ ބެހޭ ، ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 

ގައި ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް   2013ޖެނުއަރީ    20، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އެކު، ބޭފުޅުންނ އި

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

އެ ކަމަށް ހައްލެއް ، ކުޑަކުދިންނ އި އަންހެނުންނަށް ޖިންސީގޯނ  ކުރ  މިންވަރު އިތުރުވަމުންދ ތީ

ޖެންޑަރ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކުރުމަށް  މަޝްވަރ   މެދު  ކަންތައްތަކ   ކުރެވިދ ނެ  ހިއުމަން   ،ހޯދުމަށް  އެންޑް  ފެމެލީ 

ޖެނުއަރީ   22، ކްރިމިދަލް ކޯޓުގެ ކަމާއި ބެހޭ ބޭފުޅުދްދާއެކު ، ކަމ ބެހޭ އިދ ރ ތަކ އި، ރައިޓްސްގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި

 .ފެމެލީ އެންޑް ހިއުމަންރައިޓްސްގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން، ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ 2013

މަޝްރޫޢުތަކުގެ  ބޯހިޔ ވަހިކަމުގެ  ގެންދަވ   ކުރިއަށް  ކޯޕަރޭޝަނުން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގް 

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް   ،ތެރެއިން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤ ޟީންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކ  ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުމަށް

ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި   2013ފެބްރުއަރީ    03، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤ ޟީންނ އެކު، ކޯޕަރޭޝަންގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި

 .ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

އިސް ޤ ޟީންގެ ، ޖުޑީޝަރީ ތަރައްޤީކުރުމުގައި ސުޕީރިއަރ ކޯޓްތަކުގެ އިސް ޤ ޟީންގެ ދައުރ އި

ޤ ޟީންނ އެކު   އިސް  ކޯޓުތަކުގެ  ސުޕީރިއަރ  ފ ސްކުރުމަށް  އުޞޫލް  ގޮތުގެ  ގެންދ ނެ  ކުރިއަށް  0ބައްދަލުވުންތައް  4 

 .ފެމެލީ ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013ފެބްރުއަރީ 

ބަލައިގަތުމ އި މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ދިމ ވ    ،ކްރިމިނަލް  ފޮނުވ ލުމުގައި  ބުރ   އަނ

ދެނެގަނެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ،މައްސަލަތައް  މަޝްވަރ ކުރުމަށް  ކަންތައްތަކ ގުޅޭގޮތުން  ކުރެވިދ ނެ  ޙައްލުކުރުމަށް  އެކަންކަން 

ގައި    2013ފެބްރުއަރީ    05ކްރިމިދަލް ކޯޓުގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުދްދާއެކު  ، ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި

 .ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޙ ޟިރުވުމުގައި ތަފ ތު ދަތިތަކ  

އެ ކަމަށް ޙައްލެއް ، މައްސަލަތައް ނުނިމި ދިގުދެމިގެންދ ތީ  ،ކުރިމަތިވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ކޯޓަށް ޙ ޟިރުނުވެވި

، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި  ،ހޯދުމަށް ކުރެވިދ ނެ ކަންތައްތަކ  ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުމަށް

 .ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013ފެބްރުއަރީ  16ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އެކު 

މެޓީރިއަލްސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ބޭނުން ކުރަން ފެއްޓުމަށް ބޭނުންވ  މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމ  

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ، ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި

ބޭފުޅުންނ އެކު   1ކަމ ބެހޭ  2ފެބްރުއަރީ    8 0 1 ބޭއްވުނު   3 ޓްރެޜަރީގައި  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގައި 

 .ބައްދަލުވުން

ވަނައަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފ ހަގަ ކުރައްވ  ކަންތައްތައް   2012

ސުޕީރިއަރ ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހ އި، ޙިއްސ  ކުރެއްވުމަށް ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ އި

ގައި ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި ބޭއްވުނު   2013ފެބްރުއަރީ    27އަދި    21ކޯޓުތަކ އެކު  

 .ބައްދަލުވުން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ދ އިމީ ރަޖިސްޓްރީއަށް ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެދިފައިވ  މަޤ މްތައް އުފައްދަވައިދެއްވ 

ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުމަށް ، ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ އި  ،އެ މަޤ މްތައް އިތުރުކޮށްދެއްވުމ އި 

 .ގައި ފަންހިޔ  ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013މ ރޗް  19ކްރިމިނަލް ކޯޓ އެކު 

ފަރ ތުން  ވިސްގެ  މ ސްޓަރ ސަރ ހަވ ލުކޮށްފައިވ   ވެހިކަލްތައް ސ ވިސްކުރަން  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް 

ގުޅިގެން ލިބުމ އި  ޝަކުވ   ނުލިބޭކަމުގެ  ވިސް  ސަރ ބަރ ބަރަށް  ކުރެވޭނެ ، ވެހިކަލްތަކަށް  ޙައްލުކުރުމަށް  މިކަން 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކަމ ބެހޭ ، މަޝްވަރ ކުރުމަށް މ ސްޓަރ ސަރވިސްގެ ބޭފުޅުންނ އި  ،ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި

 .ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013އޭޕްރީލް  4ބޭފުޅުންނ އެކު 

2ފެބްރުއަރީ    8 0 1 އަލިފ ނުގެ   3 ހިންގ ފައިވ   ސަރަޙައްދުތަކުގައި  އެކިއެކި  ރ އްޖޭގެ  ގައި 

އުފުލ ފައިވ    ދައުލަތުން  ގުޅިގެން  ބ އްވ ގޮތަށް "  ޓެރެރިޜަމްގެ" ޙ ދިސ ތަކ އި  އައްޑުއަތޮޅުގައި  އަޑުއެހުންތައް  ދަޢުވ  

ކުރުމ އި، ނިންމ ފައިވ ތީ ޙިއްސ   މަޢުލޫމ ތު  އެންމެފަހުގެ  ތައްޔ ރީތަކުގެ  ކުރިން   ،އެކަމ އިގުޅޭ  ފެށުމުގެ  ޝަރީއަތް 

 ،ޕްރޮސިކުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހ އި، ނިންމަންހުރި ކަންތައްތަކ މެދު  މަޝްވަރ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސ ވިސްއ އި

 .ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013އޭޕްރީލް  4ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވެރިންނ އެކު  

، މި ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް އެޅިދ ނެ ފިޔަވަޅުތަކ އި، ޖުޑީޝަރީއަށް ދިމ ވަމުންދ  ގޮންޖެހުންތަކ އި

އޭޕްރީލް   21ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކ އެކު  ، ރޫލް އޮފް ލޯ ނެގެހެއްޓުމ އި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓ އި

  .ގައި ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013
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41 

0 2ފެބްރުއަރީ    8 0 1 އަލިފ ނުގެ   3 ވ   ހިންގ ފައި  ސަރަޙައްދުތަކުގައި  އެކިއެކި  ރ އްޖޭގެ  ގައި 

އުފުލ ފައިވ    ދައުލަތުން  ގުޅިގެން  ބ އްވ ގޮތަށް "  ޓެރެރިޒަމް" ހ ދިސ ތަކ އި  އައްޑުއަތޮޅުގައި  އަޑުއެހުންތައް  ދަޢުވ   ގެ 

ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ނިންމަންހުރި ، ޝަރީޢަތްތައް ބ އްވ  ހޯލ އި  ،މުވައްޒަފުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަނ އި،  ނިންމ ފައިވ ތީ

ގައި   2013މެއި    2ކްރިމިނަލް ކޯޓ އެކު  ، ކޭގެ މެނޭޖުމަންޓ އި. ވީ. އެހެނިހެން ކަންތައްތަކ އިމެދު މަޝްވަރ ކުރުމަށް އެމް

 .ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި  ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ގެ   ކޮމްޕްލެކްސް  ކޯޓް  ހަމަޖެހިފައިވ   ޢިމ ރ ތްކުރުމަށް  1އަލަށް  ކުރެހުމަށް   4 އިމ ރ ތުގެ  ބުރީގެ 

ޙަވ ލުވެފައިވ   ކުރެހުމ އި  އެބިލްޑިންގ  މަޝްވަރ ކުރުމަށް  ބެހޭގޮތުން  ބަދަލުތަކ އި  ފެންނަ  ގެންނަ  ކްރިމިނަލްކޯޓުން 

ގައި 2013މެއި    2ކޯޓުގެ ކަމ އިބެހޭ ބޭފުޅުންނ އެކު  ، ގެ ބޭފުޅުންނ އި"  ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" ފަރ ތްކަމުގައިވ   

 .ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

އެތަނުން ލިބެންހުރި ތަކެއްޗ  ގުޅޭ މަޢުލޫމ ތު ، ފޯކަސް ކޮމްޕިއުޓަރސް އިން ދެއްވ  ޚިދުމަތްތަކ އި

ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު   2013މެއި    02ކްރިމިނަލް ކޯޓ އެކު  ، ދެއްވުމަށް ފޯކަސް ކޮމްޕިއުޓަރސްއ އި

 .ބައްދަލުވުން

ކްރިމިނަލް   ،ދަރިވަރަކަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ތ ރީޚ އި  68ގެ    10މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލްގެ ގްރޭޑްގެ  

ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި   2013މެއި    4  ،ހައްދުތައުޒީރ އި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށް، ކޯޓުން ބަލ  މައްސަލަތަކ އި

 .ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

އުޞޫލުގެ  އެކުލަވ ލެވުނު  ދިނުމަށް  ކުރިއެރުން  މަޤ މުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ދ އިރ ގެ  ޝަރުޢީ 

ހުށަހަޅަން ބޭނުންވ  އިޞްލ ޙުތައް ހިއްސ ކުރުމަށް ކޯޓުތަކުން  ކޯޓުތަކ އި  ،ޑްރ ފްޓަށް  އޮފް ، ސުޕީރިއ   ޑިޕ ޓްމަންޓް 

0ޖުޑީޝަލް އެޑްމނިސްޓްރޭޝަނ އެކު   2މެއި    5 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި   013 ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕ ޓްމަންޓް  ގައި 

 .ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ޔުނިޓުން  ޕަބްލިކޭޝަންސް  އެންޑް  މީޑިއ   އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕ ޓްމަންޓް 

ކޯޓް "  އިންތިޒ މް ކުރައްވައިގެން ޝަރުޢީ ދ އިރ  ކަވަރުކުރައްވ  ނޫސްވެރިންނަށް އަމ ޒުކުރައްވައިގެން ކުރިއަށްގެންދެވި   

ޕްރޮގްރ މް ޓްރެއިނިންގ  ކަވަރޭޖް  ޖުޑީޝަލް "  ހައުސް  އޮފް  ޑިޕ ޓްމަންޓް  ކުރުމަށް  މަޝްވަރ   ގުޅޭގޮތުން  އ އި 

ގައި ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް   2013މެއި    14މ ލޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އެކު  ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ އި

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދ އިމެދުގައި ގޮތެއް 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ، ނިންމުމުގެ ޤަވ ޢިދ އި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމ ތު ހިއްސ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހ އި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ލީގަލް ، ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްއ އި، ސ ވިސްއ އި

 .ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013މެއި  26، ބޭފުޅުންނ އެކު

 



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334408633440863344086: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      202122021220212އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  
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ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދ އިމެދުގައި ގޮތެއް 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ، ނިންމުމުގެ ޤަވ ޢިދ އި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމ ތު ހިއްސ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހ އި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ލީގަލް ، ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްއ އި، ސ ވިސްއ އި

 .ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013މެއި  26، ބޭފުޅުންނ އެކު

ގައިވ  (  ރ ) އަދި  (  ނ ) ވަނަ މ އްދ ގެ    140ގެ    17/2011މަސްތުވ ތަކެއްޗ އި ބެހޭ ޤ ނޫނު

ޑްރަގް  މަޝްވަރ ކުރުމަށް ނޭޝަނަލް  ބެހޭގޮތުން  އެކަމ އި  ކުރިން  ނޑައެޅުމުގެ  ކަ ޑޯސޭޖެއް  ކުރުމަށް  ބޭނުން  ބޭސްތައް 

ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު   2013ޖުލައި    01ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤ ޟީންނ އެކު  ، އޭޖެންސީގެ ބޭފުޅުންނ އި

 .ބައްދަލުވުން

އީ ސިސްޓަމް  -މޯލްޑިވްސް  މެނޭޖްމެންޓް  ބައިތައް ( މެމްސް) ކޯޓް  މޮޑިއުލްގެ  ފައިނޭޝަލް  ގެ 

ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕ ޓްމަންޓް  ކުރުމަށް  މަޝްވަރ   ބެހޭގޮތުން   ފެށުމ އި  ކުރަން  ބޭނުން  ކޯޓުގައި  ކްރިމިނަލް 

ގައި   2013ޖުލައި    02ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އެކު  ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި

 .ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ނައްތ ލުމުގައި  އެއްޗެހި  ހިފެހެއްޓޭ  ގުޅިގެން  ކުށްތަކ އި  ގޭންގު  ހިންގަމުންގެންދ   މ ލޭގައި 

ޖުލައި   07ކްރިމިނަލް ކޯޓ އެކު  ، ޢަމަލުކުރެވޭ ޤަވ ޢިދ އި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއ އި

 .ގައި ޝަހީދު ޙުސައިން އ ދަމް ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013

ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓ އިބެހޭ ، ޕެންޝަނ  ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ދިނުމ އި

ގައި   2013ޖުލައި    07، ކަމ ބެހޭ އިދ ރ ތަކ އެކު، މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ 

 .ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

2 0 1 ކަންތައްތައް   2 ފ ހަގަކުރެވުނު  އޮފީހުން  ޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރ  އޮޑިޓްގައި   ވަނައަހަރުގެ 

ގައި   2013ޖުލައި    10ސުޕީރިއ  ކޯޓުތަކ އެކު  ، ހިއްސ ކުރުމަށް ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ އި

 .ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ބެހޭ  އުޞޫލ   ޢަމަލުކުރަމުންގެންދ   ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް  ދިނުމުގައި  ސ ފުކޮށް  ރެކޯޑް  ކްރިމިނަލް 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އެކު ، މަޢުލޫމ ތު ހިއްސ ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި

 .ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013ޖުލައި  18

ހުއްޓ ލުމަށް  ދޫކުރުން  ޗެކު  އެކައުންޓުން  ޕަބްލިކް  އޮތޯރިޓީން  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ، އެ ކަމ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރ  ކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއ އި، ނިންމެވުމ ގުޅިގެން

 .ގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013ޖުލައި  28ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އެކު 



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334408633440863344086: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      202122021220212އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  

43 

ކުރުމަށް  މަޝްވަރ   ބެހޭގޮތުން  ހުރިދަތިތަކ އި  ހިންގުމުގައި  ޤ ނޫނު  ހުއްޓުވުމުގެ  އަނިޔ   ގެވެށި 

ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި   2013ޖުލައި    29ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ބޭފުޅުންނ އެކު  ، ޑިމޮކްރަސީ ހައުސްގެ ބޭފުޅުންނ އި

 .ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

އެކަން އަވަސްކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތަކ އި ، ސްޓެޕް އެލަވަންސް ހަމަޖެހުން ލަސްވަމުންދ ތީ

 ،ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުމަށް ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އި

 .ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013އޯގަސްޓް  13، ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ އިސް ޤ ޟީންނ އެކު

ގައި ރ އްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިންގ ފައިވ  އަލިފ ނުގެ ހ ދިސ ތަކ    2012ފެބްރުއަރީ    08

އުފުލ ފައިވ    ދައުލަތުން  ބ އްވ ގޮތަށް " ޓެރެރިޒަމް" ގުޅިގެން  އަތޮޅުގައި  އައްޑު  ޝަރީޢަތްތައް  ދަޢުވ ގެ  ގެ 

ނަންބަރު   މަޖިލީހުގެ  ޤ ޟީންގެ  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް  2ހަމަޖެހިފައިވަނިކޮށް  0 1 3 / 1 0   (1 2އޯގަސްޓް    4 0 1 3 )

ދެންނެވުނު ޝަރީޢަތް   އިސްވެ  0ބައްދަލުވުމުގައި  2ސެޕްޓެމްބަރ    1 0 1 ނިންމެވުމ    3 ހިންގެވުމަށް  މ ލޭގައި  ގައި 

މަތީގައި ބަޔ ންކުރެވުނު ތ ރީޚުގައި އެ މައްސަލަތައް މ ލޭގައި ހިންގުމ މެދު މަޝްވަރ ކުރުމަށް އެޓަރނީ ،  ގުޅިގެން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި، ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި

 .ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013އޯގަސްޓް  15ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އެކު 

އަތޮޅުގެ ޖުޑީޝަލް ދ އިރ ގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމ ޒުކޮށްގެން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު .  ގއ 

ނޑިޔ ރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙ ޟިރުކޮށް ނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ، ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަ ބަންދ މެދު ގޮތެއް ކަ

. ޖިނ އީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދ  އުޞޫލުތަކ އި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމ ތު ދެއްވުމަށް ގއ ، ގެންދ  އުޞޫލ އި

هللا ޤ ޟީ ޢަބްދު، މުޙައްމަދ އިهللا  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤ ޟި ޢަބްދު، އަތޮޅުގެ ޖުޑީޝަލް ދ އިރ ގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނ އި

 .ދ ންދޫގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން. ށް ގއ 2013އޯގަސްޓް  17ން  15ދީދީއ އެކު 

ގައި ރ އްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިންގ ފައި ވ  އަލިފ ނުގެ   2012ފެބްރުއަރީ    08

އުފުލ ފައިވ    ދައުލަތުން  ގުޅިގެން  އަތޮޅުގައި " ޓެރެރިޒަމް" ހ ދިސ ތަކ އި  އައްޑު  ޝަރީޢަތްތައް  ދަޢުވ ގެ  ގެ 

ހަމަޖެހިފައިވަނިކޮށް ނަންބަރު    ،ބ އްވ ގޮތަށް  މަޖިލީހުގެ  ޤ ޟީންގެ  ކޯޓުގެ  2ކްރިމިނަލް  0 1 3 / 1 0   (1 4 

ގައި މ ލޭގައި   2013ސެޕްޓެމްބަރ    01ބައްދަލުވުމުގައި އިސްވެ ދެންނެވުނު ޝަރީޢަތް  (  2013އޯގަސްޓް  

މަތީގައި ބަޔ ންކުރެވުނު ތ ރީޚުގައި އެ މައްސަލަތައް މ ލޭގައި ހިންގުމ މެދު   ، ހިންގެވުމަށް ނިންމެވުމ  ގުޅިގެން

ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  މޯލްޑިވްސް  ކުރުމަށް  ކަމ ބެހޭ ، މަޝްވަރ   ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް 

 .ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013އޯގަސްޓް   21 ،ބޭފުޅުންނ އެކު



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334408633440863344086: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      202122021220212އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  

44 

2009ޤ ނޫނު ނަންބަރު   ޤ ނޫނު"   08/ ޤ އިމްކޮށްފައިވ  "  ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޕެންޝަނ ބެހޭ  ދަށުން 

ރިޓަޔަރމެންޓް ސޭވިންގ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓ ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ދިނުމަށް ، ޕެންޝަން ސްކީމްތަކ ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ދިނުމ އި

، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އެކު، މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި

 .ގައި ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގގެ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013އޯގަސްޓް  21

ރައްޔިތުންގެ އިތުބ ރު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ، ޢަދުލު އިންސ ފު ޤ އިމްކުރުމުގެ ތަޞައްވުރު ރަނގަޅުކޮށް

ނޑިޔ ރ އި ސުޕީރިއަރ ، ޝަރުޢީ ދ އިރ އިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކ މެދު މަޝްވަރ ކުރުމަށް ދިވެހިރ އްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަ

 . ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013އޯގަސްޓް  21، ކޯޓުތަކުގެ ޤ ޟީންނ އެކު

ނޑ އި ދ އިމީ ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވ  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މަޤ މުތަކުގެ އޮނިގަ

ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވ  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މަޤ މުތަކުގެ ، ރަޖިސްޓްރީއ އި

ނޑ އި ދ އިމީ ރަޖިސްޓްރީއ އި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެދިފައި ވ    ، ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިކަން ފ ހަގަ ކުރެވިފައިވ ތީ، އޮނިގަ

، ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި،  މަޤ މުތަކ  ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުމަށް

 .ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013އޯގަސްޓް  22، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އެކު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވ  އެކިއެކި ޙުކުމްތަކ އި ގުޅިގެން އެކިފަރ ތްތަކުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ 

މަތިކުރެވިފައިވ   މައްޗަށް  މުއައްސަސ އެއްގެ  ކޮން  ދައުލަތުގެ  ޤ ނޫނީގޮތުން  ނެގުމަކީ  ދައުލަތަށް  ފައިސ  

ކަމ ބެހޭ  އޮތޯރިޓީގެ  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް  މަޝްވަރ ކުރުމަށް  ސ ފުކުރުމުގެގޮތުން  މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން 

 .ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013ސެޕްޓެމްބަރ  03، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވެރިންނ އެކު، ބޭފުޅުންނ އި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވ  އެކިއެކި ޙުކުމްތަކ އި ގުޅިގެން އެކިފަރ ތްތަކުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ 

މަތިކުރެވިފައިވ   މައްޗަށް  މުއައްސަސ އެއްގެ  ކޮން  ދައުލަތުގެ  ޤ ނޫނީގޮތުން  ނެގުމަކީ  ދައުލަތަށް  ފައިސ  

އޮފީހ އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  ކުރުމަށް  މަޝްވަރ   ކޯޓުގެ ، މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން ސ ފުކުރުމުގެގޮތުން  ކްރިމިނަލް 

 .ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013ސެޕްޓެމްބަރ  04، ވެރިންނ އެކު

ށް ލަފ ކުރ  މީޑިއަމް ޓ މް ބަޖެޓ  ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ   2016ން    2014

ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ކަމ ބެހޭ ، އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް   2013ސެޕްޓެމްބަރ    04، ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އެކު، ބޭފުޅުންނ އި

 .އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ހިންގ   އިން  ލޯ  އެންޑް  ޝަރީޢ   އޮފް  ފެކަލްޓީ  އިސްލ މިއްޔ ގެ  ދިރ ސ ތިލް  ކުއްލިއްޔަތުއް 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިންގ  ޝަރީޢަތްތަކ އިބެހޭ ، ޝަރީޢަތ އި ޤ ނޫނުގެ ޑިގްރީ ކޯހުގެ ފަހު އަހަރުގެ ދަރިވަރުންނަށް

މަޝްވަރ ކުރުމަށް ގުޅޭގޮތުން  ޕްރޮގްރ މ އި  ތަމްރީނު  ބޭއްވޭ  ދިނުމަށް  ދިރ ސ ތިލް   ،މަޢުލޫމ ތު  ކުއްލިއްޔަތުއް 

ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު   2013ސެޕްޓެމްބަރ    09، ކްރިމިނަލް ކޯޓ އެކު، އިސްލ މިއްޔ ގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި

 . ބައްދަލުވުން
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ޙައްލުކުރުމ ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލަތައް  ދިމ ވެފައިވ   ކޮންޑިޝަންތަކަށް  އެއަރ ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް 

ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް  ބޭފުޅުންނ އި  ކަމ ބެހޭ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕ ޓްމަންޓް  މަޝްވަރ ކުރުމަށް 

 .ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013ސެޕްޓެމްބަރ  11، ވެރިންނ އެކު

ގުޅިގެން ޙުކުމްތަކ އި  އެކިއެކި  ކޮށްފައިވ   ކޯޓުން  ދައުލަތަށް   ،ކްރިމިނަލް  އެކިފަރ ތްތަކުން 

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ  ދައުލަތަށް ނެގުމަކީ ޤ ނޫނީގޮތުން ދައުލަތުގެ ކޮން މުއައްސަސ އެއްގެ މައްޗަށް މަތިކުރެވިފައިވ  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކަމ ބެހޭ   ،މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން ސ ފުކުރުމުގެގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުމަށް

ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު   2013ސެޕްޓެމްބަރ    18ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވެރިންނ އެކު  ، ބޭފުޅުންނ އި

 .ބައްދަލުވުން

އެޅުމަށް  ޕެޓްރޯލް  ވެހިކަލްތަކަށް  ދެމުންގެންދ   ޚިދުމަތް  ޤ ޟީންނަށް  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް 

އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިމ ވ  ދަތިތަކ އި ، ބަޖެޓްގައި ފައިސ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވެހިކަލްތައް ގްރައުންޑް ކުރެވިފައިވ ތީ

ޢަބްދު އޮނަރަބްލް  ޓްރެޜަރީ  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  މަޝްވަރ ކުރުމަށް  ، ޖިހ ދ އިهللا  ގުޅޭގޮތުން 

ގައި   2013ސެޕްޓެމްބަރ    30ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އެކު  ، އެމިނިސްޓްރީގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި

 .މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ދައުލަތަށް  އެކިފަރ ތްތަކުން  ގުޅިގެން  ޙުކުމްތަކ އި  އެކިއެކި  ކޮށްފައިވ   ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް 

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ  ދައުލަތަށް ނެގުމަކީ ޤ ނޫނީގޮތުން ދައުލަތުގެ ކޮން މުއައްސަސ އެއްގެ މައްޗަށް މަތިކުރެވިފައިވ  

މަޝްވަރ ކުރުމަށް ސ ފުކުރުމުގެގޮތުން  ބޭފުޅުންނ އި  ،މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން  ކަމ ބެހޭ  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  ، އޮޑިޓަރ 

 07ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އެކު  ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި

 .ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013ނޮވެމްބަރ 

ނައްތ ލުމ ބެހޭގޮތުން ، ބެލެހެއްޓުމ އި، ޑިޖިޓަލް އެވިޑެންސް އެކިފަރ ތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމ އި

ދެލިކޮޕީއ އި  އެކުލަވ ލ ފައިވ   ޑައިރެކްޓަރޭޓިވްއިން  ވިސަސް  ސަރ ފޮރެންސިކް  ވިސްގެ  ސަރ ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ވަގުތީ ގޮތުން ، ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކަމ ބެހޭބޭފުޅުންނ އި

ޢަބްދު ޤ ޟީ  ހަވ ލުވެހުރި  0، ދީދީއ އެކުهللا  ހިންގެވުމ އި  2ޑިސެމްބަރ    4 0 1 ޕޮލިސް   3 މޯލްޑިވްސް  ގައި 

 .ސ ރވިސްގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

އީ ކޯޓް -ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ކޯޓުއަމުރުތައް މޯލްޑިވްސް 

އޮފް (  މެމްސް) މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް   ޑިޕ ޓްމަންޓް  ކުރުމަށް  މަޝްވަރ   ގުޅޭގޮތުން  ތައްޔ ރުކުރުމ   މެދުވެރިކޮށް 

 18، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކަމ އިބެހޭ ބޭފުޅުންނ އިއެކު، ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ކަމ އިބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި

 . ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2013ޑިސެމްބަރ 
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ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅ  ޖިނ ޢީ ދައުވ ތަކުގައި ދިމ ވ  މައްސަލަތަކ އި ބެހޭގޮތުން  
 ގައި  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން  3502ފެބްރުއަރީ  50މަޝްވަރ ކުރުަމށް 

 16ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި  ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދ މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ދިމ ވ  ކަންކަމ އި ގުޅޭގޮތުން  
ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސ ރވިސް އ އެކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވި މަޝްވަރ  ބައްދަލުވުން 2013ފެބްރުއަރީ   
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ޤަވ އިދު  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރަންވީ  ނިންމުމުގައި  ގޮތެއް  ބަންދ އިމެދުގައި  މީހުންގެ  ހައްޔަރުކުރެވޭ  ތުހުމަތުގައި  ކުށުގެ 
 އިސްލ ޙުކުރުމަށް ބޭނުންވ  މަޢުލޫމ ތު އެއްކުރުމަށް ކަމ އިބެހޭ ފަރ ތްތަކ އެކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

   :  :  :  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނ އެކުކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނ އެކުކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނ އެކު      12.212.212.2

ހެދުމުގެ  މަސައްކަތްތަކަކަށް  ލިބިފައިވ   އިތުބ ރު  ރައްޔިތުންގެ  މަސައްކަތްތަކަކީ  ކުރ   ކޯޓުން 

ކުރިމިނަލް   ،ގޮތުން ކުރުމަށް  މަޝްވަރ   ކަންތައްތަކ މެދު  ކުރެވިދ ނޭ  ހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައި  ހިންގުން  އިދ ރީ  ކޯޓުގެ 

 . ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ 68ކޯޓުގެ ވެރިންނ އި މުވައްޒަފުންނ އެކު ތަފ ތު 
 

   :  :  :  ޤ ޟީންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުންތައްޤ ޟީންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުންތައްޤ ޟީންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުންތައް      12.312.312.3

2 0 1 މަޖިލީހުގެ    3 ޤ ޟީންގެ  ކޯޓުގެ  ކުރިމިނަލް  އަހަރުގައި  1ވަނަ  ބައްދަލުވުން   9

 .ބޭއްވިފައިވެއެވެ
 

   :  :  :  ވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް      12.412.412.4

ގޮތ މެދު        ގޮސްފައިވ   ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ސެކްޝަންތަކުގެ  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް 

ސެކްޝަންތަކަށް ދިމ ވެފައިވ  މައްސަލަތަކ  މެދު މަޝްވަރ  ، ތައްޔ ރުކުރެވިފައި ވ  މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމ އި

ވެރިންނ އެކު    ،ކުރުމަށް ސެކްޝަންތަކުގެ  2ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ  0 1 ތަފ ތު    3 އަހަރުގައި  2ވަނަ  ބައްދަލުވުން   0

 .ބޭއްވިފައިވެއެވެ
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   :  :  :  ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައްހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައްހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް      12.512.512.5

2 0 1 ކޮމެޓީގެ    3 ރިސޯސް  ހިއުމަން  ކޯޓުގެ  ކުރިމިނަލް  އަހަރުގައި  0ވަނަ  ބައްދަލުވުން   9

 .ބޭއްވިފައިވެއެވެ

   :  :  :  ޚަރަދުކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައްޚަރަދުކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައްޚަރަދުކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް      12.612.612.6

 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ 20ވަނަ އަހަރުގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޚަރަދު ކޮމެޓީގެ  2013

 

   :::މުވައްޒަފުންގެ ޤ ބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންގެ ޤ ބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންގެ ޤ ބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތް       131313
   

   :::ކޯޓުގެ ފަރ ތުން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްފައިވ  ތަމްރީނު ޕްރޮގްރ މުތައްކޯޓުގެ ފަރ ތުން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްފައިވ  ތަމްރީނު ޕްރޮގްރ މުތައްކޯޓުގެ ފަރ ތުން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްފައިވ  ތަމްރީނު ޕްރޮގްރ މުތައް      13.113.113.1

   
ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން ހިންގި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރ މުތަކުގައި ބައިވެރިވި ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން ހިންގި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރ މުތަކުގައި ބައިވެރިވި ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން ހިންގި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރ މުތަކުގައި ބައިވެރިވި          13.213.213.2

   :::މުވައްޒަފުންމުވައްޒަފުންމުވައްޒަފުން

 # ކޯހުގެ ނަން  ބައިވެރިވި އަދަދު 

އިން ޖުީޑޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް  14  1 

އިން ޖުީޑޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން  4ސެޓްފިކެޓް  7  2 

  ޖުމްލަ  21

 # މަޤ މ އި ނަން  ކޯހުގެ ނަން 

އިން ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން  4އަދި  3ސެޓްފިކެޓް  އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް އޮފިަސރ ހަފީޒ  އަޙްަމދު .ސ   1 

އިން ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން  4އަދި  3ސެޓްފިކެޓް   2 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ ނ ިހދ  ަޢބްދުލްލަތީފް  

އިން ޖުީޑޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް  އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ ޝ ހީދ  އަދުނ ން .އ   3 

އިން ޖުީޑޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް  އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ ޝަބ ނ  މުޙަްއމަދު .އ   4 

އިން ޖުީޑޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް  އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ ޞަފޫރ  ޞ ލިޙު.އ   5 

އިން ޖުީޑޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް  އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ އ ިމަނތު ނ ސިހ  .އ   6 

އިން ޖުީޑޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް  އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ ހަފްސ  މުޙަްއމަދު .އ   7 

އިން ޖުީޑޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް  އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ ނ ހިދ  ޒަކަރިއްޔ  .އ   8 

އިން ޖުީޑޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް  އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ ޒ ހިނ  ވަލީދު .އ   9 

އިން ޖުީޑޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް  އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ މަރްަޔމް ސ މިހ  .އ   10 

އިން ޖުީޑޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް  އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ ނަްސީރނ  އަްޙމަދު .އ   11 
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   :::ކޯޓުން ބައިވެރިވެފައިވ  ހަރަކ ތްތައް ކޯޓުން ބައިވެރިވެފައިވ  ހަރަކ ތްތައް ކޯޓުން ބައިވެރިވެފައިވ  ހަރަކ ތްތައް       141414

   

   :::ޓްރޭނިންގޓްރޭނިންގޓްރޭނިންގ      14.114.114.1

ކޮމިޝަނުން  ކޮރަޕްޝަން  އެންޓި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ އި  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕ ޓްމަންޓް 

 02  ،ޝަރުޢީދ އިރ ގެ މުވައްޒަފުން ކޮރަޕްޝަނ އި މ ލިއްޔަތު ޤަވ ޢިދަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް، އިންތިޒ މްކުރައްވައިގެން

ގައި ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރޭނިންގ ރޫމްގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ   2013ޖެނުއަރީ  

އެޑްމިން އޮފިސަރ . އ ، އޮފިސަރ އ މިނަތު ޝަފީޢ . އ ، ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްހަސީބު އިސްމ ޢީލ އި. ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އ 

 .އެޑްމިން އޮފިސަރ ޢަޤީލ  މޫސ  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި.އ ،ފ ތުމަތު ޢަލީ

 2013ދަރިވަރަކަށް    14ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރ ސ ތިލް އިސްލ މިއްޔ ގައި ތަޢުލީމް ޙ ޞިލްކުރަމުންދ   

 .އަށް މޫޓް ކޯޓ އި ބެހޭގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޓްރެއިނިންގ ދެވުނު 17ން  06ޖެނުއަރީ 

އިންތިޒ މް  ކޮމިޝަނުން  ކޮރަޕްޝަން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ އި އެންޓި  ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 

ޖެނުއަރީ   15  ،ޝަރުޢީދ އިރ ގެ މުވައްޒަފުން ކޮރަޕްޝަނ އި މ ލިއްޔަތު ޤަވ ޢިދަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް، ކުރައްވައިގެން

2 0 1 ގައި   3 ޓްރޭނިންގ  ބޭއްވުނު  ރޫމްގައި  ޓްރޭނިންގ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕ ޓްމަންޓް  ގައި 

 .ޑިރެކްޓަރ ސ ރ  އަޙްމަދު މަނިކު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި.އ ،ޑިރެކްޓަރ ޙަސަން އ ދަމ އި.ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އ

 # މަޤ މ އި ނަން  ކޯހުގެ ނަން 

އިން ޖުީޑޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް  އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ ޝ ހީދ  އަދުނ ން .އ   12 

އިން ޖުީޑޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް   13 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ ނ ިހދ  ަޢބްދުލްލަތީފް  

އިން ޖުީޑޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް  އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ ޝ ހީދ  އަދުނ ން .އ   14 

އިން ޖުީޑޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް  އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ ޝަބ ނ  މުޙަްއމަދު .އ   15 

އިން ޖުީޑޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް  އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ ޞަފޫރ  ޞ ލިޙު.އ   16 

އިން ޖުީޑޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް  އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ އ ިމަނތު ނ ސިހ  .އ   17 

އިން ޖުީޑޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް  އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ ހަފްސ  މުޙަްއމަދު .އ   18 

އިން ޖުީޑޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް  އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ ނ ހިދ  ޒަކަރިއްޔ  .އ   19 

އިން ޖުީޑޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް  އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ ޒ ހިނ  ވަލީދު .އ   20 

އިން ޖުީޑޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް  އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ މަރްަޔމް ސ މިހ  .އ   21 

އިން ޖުީޑޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް  އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ ނަްސީރނ  އަްޙމަދު .އ   11 
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ކްރިމިނަލް   ،ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުސ ރަ ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރައްވ  މުވައްޒަފުންނަށް އަމ ޒުކޮށްގެން

ގައި ޑިޕ ރޓްމަންޓް 2013ފެބްރުއަރީ    09ކޯޓުގެ މުސ ރަ ހެދުމުގައި ދިމ ވ ދަތިތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް  

ޑިރެކްޓަރ . އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ޓްރޭނިންގ ރޫމްގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ، ޑިރެކްޓަރ ސ ރ  އަޙުމަދު މަނިކު. އ ، ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލް ހަސީބު އިސްމ ޢީލް. އ ، ޙަސަން އ ދަމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ . އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ސަޒުފ  މުޙައްމަދު އަދި އ ، އޮފިސަރ ފ ޠިމަތު ނަޞޫހ 

 .މަރްޔަމް ޢަލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި

ޑިޕ ރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ އި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮމޭޝަން 

 19ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމުގެ ޔޫޒަރ އަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން  -ޓެކްނޮލޮޖީއިން އިންތިޒ މްކުރައްވައިގެން އީ

ކްރިމިނަލް ، ގައި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގައި  2013ފެބްރުއަރީ  

ލަތީފ އި ޢަބްދުލް  އ މ ލް  މަރްޔަމް  އޮފިސަރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ފ ތިމަތު ، ކޯޓުގެ  އޮފިސަރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

 . އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޝ ކިރ  މުޙައްމަދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި، ނަޞޫޙ އ އި

އިންތިޒ މްކުރައްވައިގެން   އިންސްޓިޓިއުޓްއިން  ޓްރޭނިންގ  ވިސް  ފައިނޭންޝަލް " ސިވިލްސަރ

ގުޅޭ ތައްޔ ރުކުރ ނެގޮތ އި  0  ،ގޮތުން"  ރިޕޯޓްތައް  2ފެބްރުއަރީ    7 0 1 ޓްރޭނިންގ   3 ވިސް  ސަރ ސިވިލް  ގައި 

އ  ޕްރޮގްރ މުގައި  ޓްރޭނިންގ  ބޭއްވުނު  ބައިވެރިވެ . އިންސްޓިޓިއުޓްގައި  އިސްމ ޢީލް  ޢަބްދުލްޙަސީބް  ޑިރެކްޓަރ 

 .ވަޑައިގެންނެވި

 0202މެޖިސްޓްރޭޓަކަފް    20ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދްއިދް އަލަފް އައްޔަދް ކުރައްވާފައިވާ  

 .އަފް މޫޓް ކޯޓާއި ބެހޭގޮތުދް ކުރިމިދަލް ކޯޓުގައި ޓްރެއިދިދްގ ދެވުދު 20މާރޗް  0202ދް  02ފެބްރުއަރީ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕ ޓްމަންޓް  އޮފީހ އި  ރައީސުލްޖުމަހޫރިއްޔ ގެ 

ފެބްރުއަރީ  27އަދި  26ގެ ނަމުގައި  "ހިންގުމ އި އިސްނެގުން ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް"އިންތިޒ މްކުރައްވައިގެން 

2 0 1 ޓްރޭނިންގ   3 ބޭއްވުނު  ރޫމްގައި  ޓްރޭނިންގ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕ ޓްމަންޓް  ގައި 

ޑިރެކްޓަރ  އެސިސްޓެންޓް  އ ދަމ އި  ރިޟ   ޙުސައިން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  ކޯޓް  އެސިސްޓެންޓް  ޕްރޮގްރ މްގައި 

 .ޢަބްދުލްޙަސީބް އިސްމ ޢީލް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި

 0202މެޖިސްޓްރޭޓަކަފް    02ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދްއިދް އަލަފް އައްޔަދްކުރައްވާފައިވާ  

 .އަފް މޫޓް ކޯޓާއި ބެހޭގޮތުދް ކުރިމިދަލް ކޯޓުގައި ޓްރެއިދިދްގ ދެވުދު 01މެއި  0202ދް  20މާރޗް 

ޖޫން   08ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ދަ ރޯލް އޮފް ޖަޖަސް އިން ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ނަމުގައި   

2 0 1 ޓްރޭނިންގ   3 ބޭއްވުނު  ރޫމްގައި  ޓްރޭނިންގ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕ ޓްމަންޓް  ގައި 

ޤާޟީ މުހްތާޒު މުހުސިދުގެ އިތުރުދް ކ ޤާޟީ ސަޢީދު އިބްރާހީމް، ދީދީهللا ޕްރޮގްރ މްގައި  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤ ޟީ ޢަބްދު

 .ޤާޟީ އަޙުމަދު ސަމީރު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެދްދެވި
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ބެހޭގޮތުން   ބޭނުންކުރ ނެގޮތ އި  ހަމަތަކ އި އުޞޫލްތައް  2ދިވެހިބަހުގެ  ން    3 އޯގަސްޓް   7ޖުލައި 

 ،ގެ ނިޔަލަށް ޑިޕ ރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި ބޭއްވުނު  ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގުރ މުގައި  2013

 .ސްޕަވައިޒަރ މުޙައްމަދު މަމްދޫޙު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ،ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓްއޮފިސަރ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދ އި

 ،ތަންފީޒް އަދި ކުށުގެ ރެކޯޑް ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް، ޕޫލް

އަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރ މުގައި ކްރިމިނަލް   22އިން  11  އޯގަސްޓް  3502

، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޒ ހިދ  ޙުސައިނ އި، ކޯޓުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފައުޤިއްޔ  ޢަފީފ އި

އެސިސްޓެންޓް ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ނުހ އ އި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޝިފްޒ  އިސްމ ޢީލ އި

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޢ އިޝަތު އަޙްލ މް ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ނަސްރީނ  އަޙްމަދ އި

 .ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި

ވަދަ   4ބީ ގެ  . އެލް . އެލް . އޭ . އިދްޑިޔާގެ ބެދްގަލޫރުގެ ކަރްދާޓަކާ ސްޓޭޓް ލޯ ޔުދިވަރސިޓީގައި ބީ 

އަފް މޫޓް ކޯޓާއި   00އޯގަސްޓް    0202އިދް    02ޖުލައި    0202އަހަރު ފުރިހަމަކުރަމުދްދާ ޢާއިޝަތު ސަލީމަފް  

 .ބެހޭގޮތުދް މި ކޯޓުގައި ޓްރެއިދިދްގ ދެވުދު

ޖުޑީޝަލް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރ މް ފޯކަސިންގ އޮން އެންޓިމަނީ " ސ ކްގެ ޤައުމުތަކަށް އަމ ޒުކޮށްގެން  

އަށް ބަނގްލަދޭޝްގެ   28އިން    26ގެ ނަމުގައި އޯގަސްޓް  " ކޮމްބެޓިންގ ދަ ފައިނޭންސް އޮފް ޓެރަރިޒަމް، ލޯންޑްރިންގ 

ޢަބްދު ޤ ޟީ  އިސް  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް  ގައި  ޓްރޭނިންގ ބޭއްވު  ޑ ކ ގައި  ޤ ޟީ ސަޢީދު ، މުޙައްމަދ އިهللا  ވެރިރަށް 

 . ޤ ޟީ މުހްތ ޒް މުޙްސިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި، އިބްރ ހީމ އި

 0202މެޖިސްޓްރޭޓަކަފް    22ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދްއިދް އަލަފް އައްޔަދްކުރައްވާފައިވާ  

 .އަފް މޫޓް ކޯޓާއި ބެހޭގޮތުދް ކުރިމިދަލް ކޯޓުގައި ޓްރެއިދިދްގ ދެވުދު 01އިދް  00ސެޕްޓެމްބަރ 

އޮފީހ އި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕ ޓްމަންޓް 

އަށް ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް   09އިން    08އޮކްޓޯބަރ    2013ގެ ނަމުގައި  " ވ ރކް ޕްލޭނިންގ " އިންތިޒ މުކޮށްގެން  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރޭނިންގ ރޫމްގައި ހިންގެވި ޓްރޭނިންގގައި  ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފ ޠިމަތު ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޞ ބިރ  ޢަލީއ އި، ފ ޠިމަތު ޝިފ ނ އ އި

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ނުހ  ބައިވެރިވެ ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އ މިނަތު ސަޒުފ އ އި، ނަޞޫޙ އ އި

 .ވަޑައިގެންނެވި

މ ކްސްތައް   މީހުންގެ  ކުރިމަތިލ   ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 2ވަޒީފ އަށް  ކުރުމުގައި  އެންޓަރ ޝީޓަށް  އޭ 

ކޮމްޕިއުޓަރއިން ، އުޞޫލުތަކ އި ރަޖިސްޓްރީ  ދ އިމީ މުވައްޒަފުންގެ  މަޤ މުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއ އި  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް 

ގައި ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި   2013ނޮވެމްބަރ    23އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމ ގުޅޭގޮތުން  

އޮފިސަރ އ މިނަތު . އ ، އޮފިސަރ ފ ޠިމަތު ނަޞޫޙ އ އި. އ ، ޑިރެކްޓަރ ސ ރ  އަޙްމަދު މަނިކ އި.ހިންގެވި ޓްރޭނިންގގައި އ

 .އޮފިސަރ އ މިނަތު ސަޒުފ  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި.އ، އޮފިސަރ މަރްޔަމް ޢަލީއ އި.އ، ޢަރުޝީއ އި
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 0202ދަރިވަރަކަފް    42ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާގައި ތަޢުލީމް ޙާޞީލްކުރަމުދްދާ  

 .އަފް މޫޓް ކޯޓާއި ބެހޭގޮތުދް މިކޯޓުގައި ޓްރެއިދިދްގ ދެވުދު 00ޑިސެމްބަރ  0202އިދް  20އޮކްޓޯބަރ 

ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ އި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިންތިޒ މްކޮށްގެން މެމްސް 

ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި   2013އޮކްޓޯބަރ    26މެދުވެރިކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމ ގުޅޭގޮތުން  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ، ހިންގެވި ޓްރޭނިންގގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޙަސަން އ ދަމ އި

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އ މިނަތު ޝަފީޢ އ އި، ޢަޤީލ  މޫސ އ އި

 .އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފ ޠިމަތު ޢަލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި، ރިފްޢަތުއ އި

އީ ސިސްޓަމް  -މޯލްޑިވްސް  މެނޭޖްމަންޓް  ފޯމްތައް (  މެމްސް) ކޯޓް  މުއްދަތުގެ  މެދުވެރިކޮށް 

ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ   2013ނޮވެމްބަރ    02  ،ތައްޔ ރުކުރުމ  ގުޅޭގޮތުން

 .މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 29

ސްޓޮކް އެންޑް ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މުވައްޒަފުން ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު ޤ ނޫނ އި ، ބަޖެޓް، އިދ ރީ

އަހުލުވެރިކުރުމަށް  ،ޤަވ ޢިދ އި ޤަވ ޢިދަށް  މުވައްޒަފުންގެ  ދ އިރ ގެ  0  ،ޝަރުޢީ  2ފެބްރުއަރީ    1 0 1 ޚ އްޞަ   3 ގައި 

 .ޕްރޮގްރ މެއް ފެށުނު

 

 
 
 

އަށް ހިންގި  17އިން  16އޯަގސްޓު  2013އަޮތޅު މެިޖސްޓްރޭޓުްނނަށ އި ފުލުުހންނަށް އަމ ޒުކޮށްެގން .ގއ
 ތަމްރީނު ްޕރޮްގރ ްމަގއި ބަިއެވރިވި ފަރ ތްތައް 



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334408633440863344086: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      202122021220212އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  
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   :::ވ ރކްޝޮޕްވ ރކްޝޮޕްވ ރކްޝޮޕް      14.214.214.2

 ،އެ ޤ ނޫނ އި، ހިންގުމުގައްޔ އި(  ގެވެށި އަނިޔ  ހުއްޓުވުމުގެ ޤ ނޫނު)   2012/3ޤ ނޫނު ނަންބަރު  

ސިޔ ސަތުތަކ  ، އުޞޫލްތަކ އި، ޤަވ ޢިދުތަކ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގައި މިހ ރު ޢަމަލުކުރަމުންދ  އެހެނިހެން ޤ ނޫނުތަކ އި

އޭ އ އި ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން . ޕީ. އެފް. އެން. ޔޫ، އެކަންކަމުގެ ޙައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި، ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިތޯ ބަލައި

ގައި ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓަލުގެ އަބ ރަނަ   2013އޯގަސްޓް    19ޑިމޮކްރެސީ ހައުސްއިން ގުޅިގެން    ،އޮތޯރިޓީއ އި

 .މ ލަމުގައި ބޭއްވުނު ވޯކްޝޮޕްގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ ޢަލީ އ ދަމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި

   :::ހަފްލ  ޖަލްސ  ރަސްމިއްޔ ތުތައްހަފްލ  ޖަލްސ  ރަސްމިއްޔ ތުތައްހަފްލ  ޖަލްސ  ރަސްމިއްޔ ތުތައް      14.314.314.3

ޝަރުޢީ  ގުޅިގެން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ އި  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕ ޓްމަންޓް  އެކަޑަމީއ އި  ދިވެހިބަހުގެ 

ޖުލައި   23މިނަމުގައި  "  ދިވެހިބަހުގެ ހަމަތަކ އި އޮފީސް ދިވެހި" ދ އިރ ގައި މަސައްކަތްކުރ  ފަރ ތްތަކަށް އަމ ޒުކޮށްގެން  

 22ށް ހިންގެވި ޕްރޮގްރ މް ފުރިހަމަކޮށްފައިވ  ބައިވެރިންނަށް ހަނދ ނީލިޔުން ދިނުމަށް  2013އޯގަސްޓް  04ން  2013

20ސެޕްޓެމްބަރ   1 ބައިވެރިވެ . ގައި ހ   3 ޙަމީދު  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  އޮފިސަރ  ކޯޓް  ޙަފްލ ގައި  ބޭއްވުނު  ސޯސަންގޭގައި 

 .ވަޑައިގެންނެވި

   :::ސެޝަންތައްސެޝަންތައްސެޝަންތައް      14.414.414.4

މުވައްޒަފުންނަށް  ކުރައްވ   މަސައްކަތް  ސެކްޝަންތަކުގައި  ޝަރީޢަތްކުރ   ކޯޓުގެ  ޑްރަގް 

 03 ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ޢަމަލު ކުރަން ޖެހޭގޮތްތަކ  ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމ ތު ދެއްވުމަށް،  އަމ ޒުކޮށްގެން ކޯޓުތެރޭގައ އި

2ފެބްރުއަރީ   0 1 އ 3 ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް  ބޭއްވުނު ސެޝަންގައި  ކޯޓުގައި  ޑްރަގް  އިސްމ ޢީލް . ގައި  އޮފިސަރ  ލީގަލް 

މީޑިއ  އޮފިސަރ ، ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް މުޙައްމަދު އިބްރ ހީމްއ އި، ލީގަލް އޮފިސަރ ޙުސައިން ޝަހީދުއ އި. އ ، ރަޝީދ އި

  .އަޙްމަދު މުޙައްމަދު މަނިކު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

ހިންގަވ   ކުރައްވައިގެން  އަމ ޒު  ފުލުހުންނަށް  ފަރ ތުން  ވިސްގެ  ސަރ ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

އަދި މުއްދަތު އިތުރު ، ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރ ތް ހައްޔަރު ކުރުމ އި، އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރސް ރިފްރެޝަރ ކޯހުގައި

އޯ އިން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަދި . އައި ، ކުރުމަފް ކޯޓަފް ހުފަހަޅާއިރު ކޮދްމެހެދް ހިމަދަދްޖެހޭ ކަދްތައްތަކާއި 

ދެނެގަތުމަށް ކޮބައިތޯ  ކަންތައްތަކަކީ  ވިސްނަންވީ  0  ،ހުށަހެޅުމުގައި  2މ ރިޗު    3 0 1 ކޮށީގައި   3 އިސްކަންދަރު  ގައި 

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އިސްމ ޢީލް ، މުޙައްމަދ އިهللا  ބޭއްވުނު ސެޝަންގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤ ޟީ ޢަބްދު

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ޙުސައިން ޝަހީދ އި ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް މުޙައްމަދު އިބްރ ހީމް ބައިވެރިވެ ، ރަޝީދ އި

 .ވަޑައިގެންނެވި

 



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334408633440863344086: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      202122021220212އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  
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ހިންގަވ   ކުރައްވައިގެން  އަމ ޒު  ފުލުހުންނަށް  ފަރ ތުން  ވިސްގެ  ސަރ ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

އަދި މުއްދަތު އިތުރު ، ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރ ތް ހައްޔަރު ކުރުމ އި، އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރސް ރިފްރެޝަރ ކޯހުގައި

އޯ އިން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަދި . އައި، ކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅ އިރު ކޮންމެހެން ހިމަނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކ އި

ދެނެގަތުމަށް ކޮބައިތޯ  ކަންތައްތަކަކީ  ވިސްނަންވީ  2  ،ހުށަހެޅުމުގައި  2މ ރޗް    3 0 1 ކޮށީގައި   3 އިސްކަންދަރު  ގައި 

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އިސްމ ޢީލް ، މުޙައްމަދ އިهللا  ބޭއްވުނު ސެޝަންގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤ ޟީ ޢަބްދު

 .ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް މުޙައްމަދު އިބްރ ހީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި، ރަޝީދ އި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރ ތުން ފުލުހުންނަށް އަމ ޒުކޮށްގެން ހިންގަވ  އިންވެސްޓިގޭޝަން 

ތަޙްޤީޤު ކުރ  އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުން ސަމ ލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތަކ އި އަދި ، އޮފިސަރސް ރިފްރެޝަރ ކޯހުގައި

ގައި ޝަހީދު ޙުސައިން   2013މ ރޗް    23ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގައި އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ދ އިރ ތައް ދެނެގަތުމަށް  

، އ ދަމް ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވުނު ސެޝަންގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ޠ ހިރ  އިބްރ ހީމ އި

 .ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް މުޙައްމަދު މުބ ރިކް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި

ހިންގ   އަމ ޒުކޮށްގެން  ފުލުހުންނަށް  މަސައްކަތްކުރ   ސ ވިސްގައި  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

އިންވެސްޓިގޭޓިންގ އޮފިސަރސް ކޯހުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރ ތް ހައްޔަރު ކުރުމ އި މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ހުށަހަޅ އިރު 

ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް   2013މެއި    19، ކޮންމެހެން ހިމަނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކ  ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމ ތު ދެއްވުމަށް

ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް ، މުޙައްމަދ އިهللا  ސ ވިސް ގައި ބޭއްވުނު ސެޝަންގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤ ޟީ ޢަބްދު

 .ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް މުޙައްމަދު މުބ ރިކު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި، މުޙައްމަދު އިބްރ ހީމ އި

މުވައްޒަފުންގެ   ވިސްގެ  ސަރ ކަސްޓަމްސް  އިންވެސްޓިގޭޝަންސް " މޯލްޑިވްސް  އިން  ސެޓްފިކެޓް 

ގައި މޯލްޑިވްސް   2013ޖޫން    11ކޯހުގައި ޖިނ އީ ޢަދުލްގެ ނިޒ މ އި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމ ތު ދެއްވުމަށް  "  އޮފިސަރސް

އެސިސްޓެންޓް ، ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ގައި ބޭއްވުނު ސެޝަންގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤ ޟީ މުހުތ ޒު މުޙުސިނ އި

ޢަބްދުލްޣަފޫރ އި ޣަނިއްޔ   ފ ތިމަތު ޒަކަރިއްޔ އ އި، ލީގަލް އޮފިސަރ  ލީގަލް އޮފިސަރ  ލީގަލް ، އެސިސްޓެންޓް 

 .އެސިސްޓެންޓް މަންޞޫރު އިބްރ ހީމްބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި

ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް  ގުޅޭގޮތުން  ޚިދުމަތްތަކ   ގެންދަވ   ދެއްވަމުން  ބޭންކުން  އިސްލ މިކް  މޯލްޑިވްސް 

ޙިއްސ ކުރުމަށް މަޢުލޫމ ތު  2  ،މުވައްޒަފުންނ އެކު  2އޯގަސްޓް    7 0 1 އިސްތިޤުބ ލު   3 ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް  ގައި 

، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވެރިންނ އި، ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވުނު ސެޝަނުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލ މިކް ބޭންކްގެ ބޭފުޅުންނ އި

 . މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި
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ގައި   2013އޯގަސްޓް    29 ،ގެވެށިއަނިޔ  ހުއްޓުވުމުގެ ޤ ނޫނު އ އި ގުޅޭ މަޢުލޫމ ތު ޙިއްސ ކުރުމަށް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  ،ޑިޕ ޓްމަންޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރޭނިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު ސެޝަނުގައި

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ، އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އިސްމ ޢީލް ރަޝީދ އި، ރަޖިސްޓްރަރ ޢަލީއ ދަމ އި

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ، އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ފ ޠިމަތު ޒަކަރިއްޔ އ އި، ޠ ހިރ  އިބްރ ހީމ އި

ގަލް އެސިސްޓެދްޓް މަދްޞޫރު އިބްރާހީމް ، އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު މުބ ރިކ އި، އިބްރ ހީމ އި ލީ

 . ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެދްދެވި

 2013އޮކްޓޯބަރ    31ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އިންތިޒ މްކޮށްގެން  

އ އި ގުޅޭ މަޢުލޫމ ތު "  މަސްތުވ ތަކެއްޗ ބެހޭ ޤަނޫނު" ގައި ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ބޭއްވެވި 

އެސިސްޓެންޓް ، ޙިއްސ ކުރުމުގެ ސެޝަންގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އިބްރ ހީމ އި

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް ، އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ޙުސައިން ޝަހީދ އި، ލީގަލް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު މުބ ރިކ އި

 .ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް މަންޞޫރު އިބްރ ހީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ، އޮފިސަރ ޠ ހިރ  އިބްރ ހީމ އި

 

ވިލިނގިލީ ސްކޫލަށް ކުރި .ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަރ ުތން ޖިނ ޢީ ައުދލުގެ ނިޒ މ އި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުޫލމ ތު ިދނުމަށް ގއ
 ޒިޔ ރަުތގެ ތެެރއިން 
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ވަނަ ދުވަުހ  03ފެބްރުައރީ  2013ޑްރަގުކޯުޓގެ ކޯޓު އޮފިަސރުންނަށް ައމ ުޒކޮށްގެން ޭބއްވި ޓްޭރނިްނގ ޕްޮރގްރ މުަގއި  
 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ލީގަލުން ަނަގއިދިން މަޢުލޫމ ތު ސެަޝން 

ނޑަެއޅުަމށް  ވަނަ ދުވަހު ބޭްއވި މަހ ސިންތ ގެ ތެެރއިން  2013އޭޕްރީލް  27ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ީމޑިއ ގެ ތަަޞއްަވރު ކަ  



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334408633440863344086: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      202122021220212އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  
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ވަނަ ދުވަހު ވިިލމ ލެ މުޙްިޔްއދީން  2013މެއި  04ޖިނ އީ އަދުުލގެ ނިޒ މ އި ެބހޭގޮުތން ަމޢުލޫމ ތު ހޯދުމަށް 
 ސްކޫލުގެ ަދރިަވރުން ކްިރމިނަލް ކޯޓަށް ކުރި ޒިޔ ރަުތގެ ތެެރއިން 

މީޑިއ  އޮފިަސރުންނަށް އަމ ޒުކޮްށގެން ިޑޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިިނސްްޓރޭޝަްނގައި ބޭްއވި ތަްމރީނު 
 ޕްރޮްގރ މު ފުިރހަމަުކރުމަށްފަހު ކްިރމިަނލް ކޯޓުގެ މީޑިއ  އޮިފސަރ ސެޓްފިކެޓ ިއ ހަވ ލުވަނީ 



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334408633440863344086: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      202122021220212އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  
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   :::ކުރެވުނު ޚ އްޞަކަންތައްތައް ކުރެވުނު ޚ އްޞަކަންތައްތައް ކުރެވުނު ޚ އްޞަކަންތައްތައް       151515
ޖެނުއަރީ   03، ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ނެރުމަށް  2013ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ   

ކޯޓު ކަލަންޑަރު ނެރެދެއްވީ ކޯޓު ހިންގުމ އި ހަވ ލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ޤ ޟީ    ،ގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔ ތުގައ2013ި

 .ދީދީهللا ޢަބްދު

 ،ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުނުގޮތުގެ ފޯމްތައް  2012ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ 

ރިޕޯޓ އިއެކު   ބެލިގޮތުގެ  1މަސައްކަތުފެންވަރު  2ފެބްރުއަރީ    5 0 1 ޖުޑީޝަލް   3 އޮފް  ޓްމަންޓް  ޑިޕ ރ ގައި 

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވުނު

ފަންހިޔ  ބިލްޑިންގގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލ އިން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަގުތީގޮތުން ލިބިފައިވ  ބައިގައި 

 .ގައި ރަސްމީގޮތުން އިފްތިތ ޙު ކުރެވުނު 2013މ ރޗް  07 ،ކޯޓުއަމުރު ނެރުމ އި ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަސް ނެގުން

ދެނެގަތުމަށ އި މައްސަލަތައް  ހުރި  މީޑިއ ގައި  ކޯޓުގެ  ހައްލުކުރުމަށް   ،ކްރިމިނަލް  އެކަންކަން 

 2013އޭޕްރީލް    27  ،މުސްތަޤުބަލުގައި މީޑިއ  އޮންނަންވީ ގޮތުގެ ތަޞައްވަރު އެކުލަވ ލުމަށް  ،ކުރެވިދ ނެ ކަންތައްތަކ އި

 . ގައި މަހ ސިންތ އެއް ބޭއްވުނު

ނަންބަރު   މަޖިލީހުގެ  ޤ ޟީންގެ  ކޯޓުގެ  2ކްރިމިނަލް  0 1 3 / 0 6   (1 2އޭޕްރީލް    0 0 1 3 )

 ބައްދަލުވުމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް 

ހުށަހެޅޭމައްސަލަތަކުގެ ލިޔުންތަށް ދޫކުރ އިރު އެލިޔުންތަކުގައި ހިމެނޭ ކުލަފޮޓޯޖެހި ކޮންމެލިޔުމަކަށް 

 ، ރ ނެގުމަށ އ30ި/-

ދޫކުރ ނަމަ   ސީޑީއެއް  ގުޅޭލިޔެކިޔުންތަކުގެ  މައްސަލައ އި  5/ -އަދި  ދެއްކުމަށ އ0ި ،                ރ 

 .ރ ރުފިޔ  ނެގުމަށް ފ ސްކުރެއްވ100ި/-އަދި މައްސަލައ އި ގުޅޭލިޔެކިޔުންތަކުގެ ޑީވީޑީ ދޫ ކުރ ނަމަ 

ގެ ނިޔަލަށް   2013ޖޫން    30ން    16ގެކަލަންޑަރުގައިވ  ގޮތުގެމަތިން    2013ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  

 .ކޯޓް ރިސެސްއަށް ދިޔަ

މަސައްކަތް   ރެކޯޑު ސ ފުކުރުމުގެ  1ކުށުގެ  20ޖޫން    5 1 ކޯޓުން   3 ކްރިމިނަލް  ފެށިގެން  އިން 

 .ކުރިއަށް ގެންދ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުނު

ސިލްސިލ   ހިންގ   ސ ފުކުރުމަށް  ކޯޓު  ގޮތުން  ތައްޔ ރުވުމުގެ  ރަމަޟ ންމަހަށް  އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ 

ޖޫން   28ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟ ންމަހަށް ކޯޓުތެރެ ސ ފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް     1434ޕްރޮގްރ މްގެ ތެރެއިން ތެރެއިން  

 .ގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު 2013

ކޯޓުގެ           ކްރިމިނަލް  އެދުނު  ހުޅުވުމަށް  އެކައުންޓް  ބޭންކުގައި  އިސްލ މިކް  މޯްލޑިވްސް 

 .ގައި އެކައުންޓް ހުޅުވައިދެވުނު 2013ސެޕްޓެމްބަރ  14، މުވައްޒަފުންނަށް 21

 



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334408633440863344086: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      202122021220212އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  
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 23މުވައްޒަފުންނަށް    21މޯލްޑިވްސް އިސްލ މިކް ބޭންކުގައި އެކައުންޓް ހުޅުވި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  

 .ޙަވ ލުކުރެވުނު" ފައިސ  ކ ޑު"ގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލ މިކް ބޭންކުގެ  2013ސެޕްޓެމްބަރ 

ކުރައްވައިގެން   އިންތިޒ މް  އެފެއ ޒުން  ހޯމް  އޮފް  2މިނިސްޓްރީ  0 1 ޤައުމީ   3 އަހަރުގެ  ވަނަ 

ގައި ބޭއްވުނު މ ލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތައް   2013ޑިސެމްބަރ    29އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  

 .މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި 33ސ ފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރ މުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ 

 

ވަނަ އަހަުރގެ ކޯޓު ކަލަންޑަރ ނެރުުމގެ ަރސްިމއްޔ ުތގެ ތެރެިއން  2013  

ވަނަ ދުވަހު ކޯޓު  2013ޖޫން  28ވަނަ އަހަުރގެ ަރމަޟ ން ަމހަްށ ތައްޔ ުރވުުމގެ ގޮުތން  1434
 ސ ފުކުރުުމގެ ަމސައްކަުތަގއި ުމވައްޒަުފން ހަރަކ ތްތެިރވަނީ 



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334408633440863344086: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      202122021220212އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  
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   :::މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ          161616
   

   :::ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި މަޤ މުތަކ އި މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދުވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި މަޤ މުތަކ އި މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދުވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި މަޤ މުތަކ އި މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު   201320132013      16.116.116.1

 # މަޤ މުގެ ނަން  މަޤ މުގެ ޢަދަދު  މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު 

 1 އިސްޤާޟީ 1 1

 2 ޤާޟީ 8 8

 3 ރަޖިސްޓްރަރ 1 1

 4 އެސިސްޓެދްޓް ކޯޓް އެޑްމިދިސްޓްރޭޓަރ 1 1

 5 އެސިސްޓެދްޓް ޑިރެކްޓަރ 5 5

 6 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްދީޝަދް 1 1

 7 އެސިސްޓެދްޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 8 7

 8 ލީގަލް އެސިސްޓެދްޓް 1 1

 9 މީޑިއ  އޮފިަސރ 1 1

 10 ސީދިއަރ އެޑްމިދިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 3 3

 11 ސީދިއަރ ކޯޓް އޮފިސަރ 1 1

 12 ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ 1 1

 13 އެސިސްޓެދްޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްދީޝަދް 1 1

 14 ކޯޓް މާސްޓަރ 4 -

 15 އެޑްމިދިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 37 33

 16 ޓެލެފޯދް އޮޕަރޭޓަރ 1 1

 17 ކޯޓްއޮފިސަރ 11 9

 18 އެސިސްޓެދްޓް އެޑްމިދިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 8 8

 19 ސްޕަވައިޒަރ 1 1

 20 ޑްރައިވަރ 3 3

 21 ފޯމަދް 1 1

 22 ދޭވާދީ 1 1

 23 އޮފީސް އެސިސްޓެދްޓް 3 3

 24 މަސައްކަތު 6 6

  ޖުމްލަ  109 98



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334408633440863344086: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      202122021220212އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  

61 

   :::ވަނަ އަހަރު އަލަށް ވަޒީފ ދެވުނު މުވައްޒަފުންވަނަ އަހަރު އަލަށް ވަޒީފ ދެވުނު މުވައްޒަފުންވަނަ އަހަރު އަލަށް ވަޒީފ ދެވުނު މުވައްޒަފުން   201320132013      16.216.216.2

އަލްފ ޟިލ  ، އިރުމަތީގެ  /  ގުރައިދޫ  . ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤ މަށް ކ 

 .ގައި ހަމަޖެއްސުނު 2013މެއި  16މަރްޔަމް ނުހ  

ބ  މަޤ މަށް  ޓެކްނީޝަންގެ  ކޮމްޕިއުޓަރ  އެސިސްޓެންޓް  ކޯޓުގެ  ، މީނ ޒް  /  ހިތ ދޫ  . ކްރިމިނަލް 

 .ގައި ހަމަޖެއްސުނު 2013ނޮވެމްބަރ  20އަލްފ ޟިލް ނަފްރ ޙް ހ ރޫން 

ނޑޫދޫ  . ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރގެ މަޤ މަށް ތ  އަލްފ ޟިލ  ، ނިޝ ން  /  ކަ

 .ގައި ހަމަޖެއްސުނު 2013ޑިސެމްބަރ  03ޝީޒ  އ ދަމް 

އަލްފ ޟިލ  ޛަފ ފު ޒ ހިދު ، ފިނިވެށި  /  ފޭދޫ  . ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޓެލެފޯން އޮޕަރޭޓަރގެ މަޤ މަށް ސ 

 .ގައި ހަމަޖެއްސުނު 2013ޑިސެމްބަރ  15
 

   :::ވަނަ އަހަރު މަޤ މު ބަދަލުކުރެވުނު މުވައްޒަފުންވަނަ އަހަރު މަޤ މު ބަދަލުކުރެވުނު މުވައްޒަފުންވަނަ އަހަރު މަޤ މު ބަދަލުކުރެވުނު މުވައްޒަފުން   201320132013      16.316.316.3

އަލްއުސްތާޛު ، ވިލުފުށި  އިރުމަތީގެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް ވަޒީފ ގައި ހުންނެވި ތ 

 .ގައި އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤ މަށް ބަދަލުކުރެވުނު 2013ޖޫން  13މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް 

، 2905ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް ވަޒީފ ގައި ހުންނެވި މ ލެ  ދަފްތަރު ނަންބަރު  

ކް   ރި ބާ ދު މު މަ އް ޙަ ޛު މު ތާ ސް އު ލް ގައި އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤ މަށް ވަނީ   2013ޖުލައި    16އަ

 .ބަދަލުކުރެވުނު

އަލްފާޟިލާ ، ވައިކަރަދޫ ކަށިމ ގެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޓެލެފޯން އޮޕަރޭޓަރގެ ވަޒީފ ގައި ހުންނެވި ހދ 

 .ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤ މަށް ބަދަލުކުރެވުނު 2013އޯގަސްޓް  21އާމިދަތު ސަޒުފާ 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ވަޒީފ ގައި ހުންނެވި މ ލެ ދަފްތަރު 

ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤ މަށް   2013އޯގަސްޓް    18އަލްފ ޟިލ  ޝ ކިރ  މުޙައްމަދު  ، 3582ނަންބަރު  

 .ބަދަލުކުރެވުނު

މ ލެ  ހުންނެވި  ވަޒީފ ގައި  ގެ  އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އެސިސްޓެންޓް  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް 

ޢަލީ  ،ޕަރުވ ނ ގެ. މ  މަރްޔަމް  1އަލްފ ޟިލ   2އޯގަސްޓް    8 0 1 މަޤ މަށް   3 ގެ  އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ގައި 

 .ބަދަލުކުރެވުނު

ކޯޓުއޮފިސަރ   ކޯޓުގެ  ގްރޭޑް  . އ ) ކްރިމިނަލް  ކ (  2އޮފިސަރ  ހުންނެވި  ވަޒީފ ގައި  މ ފުށި  . ގެ 

ގެ މަޤ މަށް (  2އޮފިސަރ ގްރޭޑް  ) ގައި ކޯޓްއޮފިސަރ    2013އޯގަސްޓް    18އަލްފ ޟިލ  އ މިނަތު އަޝްފ   ، ނަސީމީގެ

 .ބަދަލުކުރެވުނު
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އ  ހުންނެވި . ގ މަޤ މުގައި  ކަމުގެ  އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް  ދ އިރ ގެ  ޖުޑީޝަލް  އަތޮޅު 

ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ   2013އޮކްޓޯބަރ    27އަލްއުސްތ ޛު ޝުޖ ޢު އުޘްމ ން    ،ހިލިހިލ އ ގެ/  ވިލިނގިލި .ގއ

 .ޤ ޟީ ކަމުގެ މަޤ މަށް ބަދަލުކުރެވުނު

/ މަނަދޫ  . އަތޮޅު ޖުޑީޝަލް ދ އިރ ގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤ މުގައި ހުންނެވި ނ . ނ 

ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤ ޟީ   2013އޮކްޓޯބަރ    27ނަޝީދު  هللا  އަލްއުސްތ ޛު ޢަބްދު  ،އަނބުގަސްދޮށުގެ

 .ކަމުގެ މަޤ މަށް ބަދަލުކުރެވުނު
 

   :::ވަނަ އަހަރު ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފ އިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުންވަނަ އަހަރު ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފ އިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުންވަނަ އަހަރު ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފ އިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން   201320132013      16.416.416.4

ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ޣަނިއްޔ   އަލްއުސްތ ޛު  އޮފިސަރ  ލީގަލް  ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް  ކްރިމިނަލް 

2އޮކްޓޯބަރ    08 މުވައްޒަފުންގެ ޤަވ ޢިދު    013 ފެށިގެން ޝަރުޢީދ އިރ ގެ  ވަނަ   157ގެ  2011އިން 

 .ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފ އިން ވަކިކުރެވުނު، ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން 158މ އްދ އ އި 
 

   :::ވަނަ އަހަރު ވަޒީފ އިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުންވަނަ އަހަރު ވަޒީފ އިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުންވަނަ އަހަރު ވަޒީފ އިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުން   201320132013      16.516.516.5

ރ  ހުންނެވި  ވަޒީފ ގައި  ގެ  އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ކޯޓުގެ  ، މަޑުއްވަރި. ކްރިމިނަލް 

ވަނަ   165ގެ    2011ސްޓަރ އަލްފާޟިލާ ދަސީމާ މުޙައްމަދު ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުދްގެ ޤަވާޢިދު  

 .އިން ފެށިގެން ވަޒީފ އިން ވަކިކުރެވުނު 2013ފެބްރުއަރީ  20ގެ ދަށުން (ހ)މ އްދ ގެ 

ހުންނެވި  ވަޒީފ ގައި  ޓެކްނީޝަންގެ  ކޮމްޕިއުޓަރ  އެސިސްޓެންޓް  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް 

 2013ޑިސެމްބަރ    11އަލްފ ޟިލް ނަފްރ ޙް ހ ރޫން  ވަޒީފ އިން ވަކިވ ން އެދުމުން  ، މީނ ޒް  /  ހިތ ދޫ  . ބ 

 .އިން ފެށިގެން ވަކިކުރެވުނު

 

   :::ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުން ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުން ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުން          171717
ވީ   2013ޖުލައި    04  ،ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޙަފުލ  ބޭއްވުނީ  2013ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  

މިޙަފުލ ގެ ޝަރަފުވެރި މެހްމ ނަކީ .  ގައި ކޯޓުގެ އިސްތިޤްބ ލު ސަރަޙައްދުގައެވ20:30ެބުރ ސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ  

 . މުޙައްމަދެވެهللا ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤ ޟީ ޢަބްދު
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   :::ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބު ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބު ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބު       181818
   

   :::ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ މަޤްޞަދުރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ މަޤްޞަދުރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ މަޤްޞަދު      18.118.118.1

، އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރޫހު އ ލ ކޮށް، މިއީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމ އި

އިތުރުން ހިންގުމުގެ  ރ ވ   ޙަރަކ ތްތައް  އިޖުތިމ ޢީ  މެދުގައި  މެދުގައި ،މުވައްޒަފުންގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ދ އިރ ގެ  ޝަރުޢީ 

 .އޮންނަންވީ ބަދަހިގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އުފެދިފައިވ  ކްލަބެކެވެ
 

   :::ވަނަ އަހަރުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ ހަރަކ ތްތައްވަނަ އަހަރުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ ހަރަކ ތްތައްވަނަ އަހަރުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ ހަރަކ ތްތައް   201320132013      18.218.218.2

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟ ން   1434  ،ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން އިންތިޒ މް ކޮށްގެން

ގައި ކްރިމިނަލް 2013ޖުލައި    21ތަރ ވީހެއް  ، މަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރ މަކ އި

 .މިޕްރޮގްރ މުގައި ދީނީ ނަޞޭޙަތްދެއްވީ އައްޝައިޚު ޢަލީ ޒ ހިރު ބިން ސަޢީދު ޤ ސިމް. ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު

ކޮށްގެން އިންތިޒ މް  ކުލަބުން  ރެކްރިއޭޝަން  ކޯޓުގެ  މެމްބަރުންނ އި  ،ކްރިމިނަލް  ، ކްލަބުގެ 

 .ގައި ފޭދޫ ފިނޮޅަށް ދަތުރު ދެވުނު 2013މ ރޗް  04މެމްބަރުންގެ އ އިލ ތައް ހިމެނޭގޮތަށް 

އިންތިޒ މްކޮށްގެން ފަރ ތުން  ކްލަބުގެ  ރެކްރިއޭޝަން  ކޯޓުގެ  ދ އިރ ގެ   ،ކްރިމިނަލް  ޝަރުޢީ 

 .އަށް ފުޓްސަލް މުބ ރ ތެއް ބޭއްވުނު 2013ޖޫން  15އިން  2013ޖޫން  13މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި 

އިންތިޒ މްކޮށްގެން ފަރ ތުން  ކްލަބުގެ  ރެކްރިއޭޝަން  ކޯޓުގެ  14  ،ކްރިމިނަލް  3 އަހަރުގެ   4 ވަނަ 

 .އަށް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ކެރަމް މުބ ރ ތެއް ބޭއްވުނު 20ން  06ރަމަޟ ން މަހު 

 14ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ އ ދައުރުގެ ހިންގ  ކޮމިޓީ ހޮވުމަށްޓަކައި ވޯޓުލުން  

 .ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު 2013ނޮވެމްބަރ 

މަޤ މުގެ  މެމްބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  ހިންގ   އ ދައުރުގެ  ކްލަބުގެ  ރެކްރިއޭޝަން  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް 

 .ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްތިޤްބ ލް ޞަރަޙައްދުގައި ބޭއްވުނު 2013ޑިސެމްބަރ  31މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވ ލުކުރުން 

ވަނަ ުދވަހުގެ ރޭ ރެކްިރޭއޝަން ކުލަބުން  2013ޖުލައި  21ވަނަ އަހަުރގެ ަރމަޟ ން ަމހުެގ ރޭތައް ިއޙްޔ ކުުރމުގެ ގޮތުން  1434
 އިންތިޒ މުކޮށްެގން ޭބއްވި ދީނީ ނަޭޞަޙތްދިނުުމގެ ޕްޮރްގރ ުމގެ ތެެރއިން 
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އަށް ބޭއްވި ފުޓުސަލް ުމބ ރ ތުގެ  00އިން  02ޖޫން  3502ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެްކރިޭއޝަން ކުލަުބން އިންތިޒ މުކޮށްެގން 
 ތެރެއިން 

 ވަނަދުވަހު ފޭދޫ ފިނޮޅަށް ކުރި ދަުތުރގެ ތެެރއިން  3502މ ރޗު  50ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އ އިލީ މެްމަބރުންނ ެއކު 
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އަށް ބޭއްވި ފުޓުސަލް  15އިން  13ޖޫން  2013ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެްކރިޭއޝަން ކުލަުބން އިންތިޒ މުކޮށްެގން 
 މުބ ރ ތުަގއި ވ ދަކުރި ކުިރމިނަލް ކޯޓުގެ ފިރިހެން ޓީމް 

 އަށް ބޭއްވި ފުޓުސަލް މުބ ރ ތުގެ ތެރެއިން 00އިން  02ޖޫން  3502ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިޭއޝަން ކުލަބުން އިންތިޒ މުކޮށްގެން 

އަށް ބޭއްވި  00އިން  02ޖޫން  3502ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިޭއޝަން ކުލަބުން އިންތިޒ މުކޮށްގެން 
 ފުޓުސަލް މުބ ރ ތުގައި ކޯޓު މުވައްޒަފުން ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރުމުގެ ތެރެއިން
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އަށް ބޭއްވި ފުޓުސަލް  15އިން  13ޖޫން  2013ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެްކރިޭއޝަން ކުލަުބން އިންތިޒ މުކޮށްެގން 
 މުބ ރ ތުަގއި ޗެމްިޕއަންކަން ލިުބނު ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިިނސްޓްޭރޝަންގެ އަންހެން ޓީމު 

އަށް ބޭއްވި ފުޓުސަލް  15އިން  13ޖޫން  2013ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެްކރިޭއޝަން ކުލަުބން އިންތިޒ މުކޮށްެގން 
 މުބ ރ ތުަގއި ޗެމްިޕއަންކަން ލިުބނު ިސިވލްކޯޓުގެ ފިރިހެން ޓީމް 
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   :::ނިންމުން ނިންމުން ނިންމުން       191919
20 1 ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި   3 ރިޕޯޓް  އިޖްމ ލީ  ގޮތުގެ  ހިނގ ދިޔަ  ކޯޓު  ކްރިމިނަލް  އަހަރު  ވަނަ 

 .ސުބުޙ ނަހޫ ވަތަޢ ލ އަށް ޙަމްދ އި ޝުކުރުކުރަމެވެهللا ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވުޖޫދަށް ނެރުމުގެ ތައުފީޤް ދެއްވި މ ތް 

މި މަސައްކަތުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ، މި ފޮތް އެކުލަވ ލުމަށް ހިތްވަރުދެއްވައި

ޢަބްދު އަލްއުސްތ ޛް  ޤ ޟީ  އިސް  ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ  މަޝްވަރ ދެއްވި  ޝުކުރުދަންނަވަމެވެهللا  ލަފަޔ އި  . މުޙައްމަދަށް 

ޝުކުރުގައި  މި  ވެރިންވެސް  ސެކްޝަންތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދެއްވި  މަޢުލޫމ ތު  ވ   ހިމެނިފައި  ރިޕޯޓުގައި  ހަމައެއ އެކު 

 .ޝ މިލްކުރަމެވެ

ހަމައެފަދައިން މި ފޮތުގައިވ  ލިޔުންތައް އަޅ ކިއުއްވ  ޕްރޫފް ރީޑިންގެ އެންމެހ  މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި 

ރަޝީދ އި އޮފިސަރ އިސްމ ޢީލް  ލީގަލް  އ އި އެސިސްޓެންޓް  އިބްރ ހީމް  މުޙައްމަދު  އޮފިސަރ  ލީގަލް  ، އެސިސްޓެންޓް 

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިފްޢަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ، މީޑިއ  އޮފިސަރ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު މަނިކ އި

ފަރުމ ކޮށްދެއްވި  ބައިތައް  ސްޓެޓިސްޓިކްސް  ގްރ ފްތަކ އި  ލޭއައުޓ އި  މިފޮތުގެ  އަދި 

ސްޓެޓިސްޓިކްސް ބައިތައް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިފްޢަތ އި

 .ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ ޝީޒ  އ ދަމްއަށް އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އިއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ

ނޑިތައް ޙ ޞިލްކުރުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤ ޟީންނ އި ނޑުދަ ، ވެރިންނ އި، ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ލަ

، ވެރިންނ އި، މި ފުރުޞަތުގައި ކޯޓުގެ ޤ ޟީންނ އި، ހީވ ގި މުވައްޒަފުން ކޮށްދެއްވި ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް

ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ މުވައްޒަފުންނަށް  އެކުވެރިކަމ އި. ހުރިހައި  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އެހެންމެ  ހަމަ  ، އަދި 

ކްލަބުގެ ފަރ ތުން ހިންގި އިޖުތިމ ޢީ  ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން  އެއްބައިވަންތަކަށް ދިރުވައި އ ލ ކުރުމުގެ ގޮތުން 

 .ޙަރަކ ތްތައް ފ ހަގަކޮށް ކުލަބުގެ ހިންގ  ކޮމެޓީއަށ އި އ އްމު މެމްބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ

މި  ކުރުމަށް  ހަރުދަނ   ނިޒ މް  ޢަދުލުގެ  ޖިނ އީ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ  ދުޢ އަކީ  ޑުގެ  ނ އަޅުގަ

މ ތް މަންފ  .  ބަރަކ ތްލެއްވުމެވެهللا  ކުރ މަސައްކަތުގައި  ލ ބަޔ އި  އުންމަތަށް  ދިވެހި  މުޅި  ސަބަބުން  ފޮތުގެ  މި  އަދި 

 .ލިބިގެންދިޔުމެވެ

 1435ޛުލްޤައިދ     18

 2014ސެޕްޓެމްބަރ  13 
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