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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

 

ނޑު ފަރުމ ކުރީ ނޑު ފަރުމ ކުރީބޭރުގަ ނޑު ފަރުމ ކުރީބޭރުގަ    :::ބޭރުގަ
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިފްޢަތު

 
 

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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   ޞަފްޙ  

   111   އިސްޤ ޟީގެ ބަސް އިސްޤ ޟީގެ ބަސް އިސްޤ ޟީގެ ބަސް    555

   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    666

   333   ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ އިސްމަޤ މުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ އިސްމަޤ މުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ އިސްމަޤ މުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން    777

   444   ކޯޓުގެ ތަޢ ރަފް ކޯޓުގެ ތަޢ ރަފް ކޯޓުގެ ތަޢ ރަފް    888

   555   ވިޝަން ވިޝަން ވިޝަން    101010

   666   މިޝަން މިޝަން މިޝަން    101010

   777   ކޯޓު ހިންގުން ކޯޓު ހިންގުން ކޯޓު ހިންގުން    101010

   888   ކޯޓު ހިންގ  އިމ ރ ތް ކޯޓު ހިންގ  އިމ ރ ތް ކޯޓު ހިންގ  އިމ ރ ތް    111111

   999   ޢިމ ރ ތަށް ގެނެވުނު ބަދަލު ޢިމ ރ ތަށް ގެނެވުނު ބަދަލު ޢިމ ރ ތަށް ގެނެވުނު ބަދަލު    121212

   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    121212

   111111   ކޯޓުގެ އޮނިގަނޑު ކޯޓުގެ އޮނިގަނޑު ކޯޓުގެ އޮނިގަނޑު    131313

   11.111.111.1   އިދ ރީ ހިންގުމ އި ބެހޭ ބައި އިދ ރީ ހިންގުމ އި ބެހޭ ބައި އިދ ރީ ހިންގުމ އި ބެހޭ ބައި    131313

   11.211.211.2   ޕްރިލިމިނަރީ ސްކްރީނިންގޕްރިލިމިނަރީ ސްކްރީނިންގޕްރިލިމިނަރީ ސްކްރީނިންގ   212121

   11.311.311.3   ޝަރީޢަތް ހިންގުމ އި ބެހޭ ބައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމ އި ބެހޭ ބައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމ އި ބެހޭ ބައި    353535

   121212   ބޭއްވުނު ޚ އްޞަ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނު ޚ އްޞަ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނު ޚ އްޞަ ބައްދަލުވުންތައް    404040

   12.112.112.1   ބޭރުގެ ފަރ ތްތަކ އެކު ބޭރުގެ ފަރ ތްތަކ އެކު ބޭރުގެ ފަރ ތްތަކ އެކު    404040

   12.212.212.2   މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން    424242

   12.312.312.3   ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން    434343

   12.412.412.4   ޤ ޟީންގެ މަޖިލިސް ޤ ޟީންގެ މަޖިލިސް ޤ ޟީންގެ މަޖިލިސް    444444

   12.512.512.5   ކޮމެޓީތައް ކޮމެޓީތައް ކޮމެޓީތައް    444444

   ފިހުރިސްތު ފިހުރިސްތު ފިހުރިސްތު 



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334418633441863344186: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      212022120221202އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  

4 

       ޞަފްޙ  

   131313   ކޯޓުން ބައިވެރިފައިވ  ހަރަކ ތްތައް ކޯޓުން ބައިވެރިފައިވ  ހަރަކ ތްތައް ކޯޓުން ބައިވެރިފައިވ  ހަރަކ ތްތައް    454545

   13.113.113.1 ޓްރޭނިންގ   454545

   13.213.213.2 ސެޝަންތައް    525252

   13.313.313.3 ސެމިނަރ   535353

   141414   ކުރެވުނު ޚ އްޞަ ކަންތައްތައް ކުރެވުނު ޚ އްޞަ ކަންތައްތައް ކުރެވުނު ޚ އްޞަ ކަންތައްތައް    545454

   151515   މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ    585858

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި މަޤ މުތަކ އި މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު  2014   585858  15.115.115.1   

ވަނަ އަހަރު މަޤ މުތަކަށް އައި ބަދަލުތައް  2014   595959  15.215.215.2   

   161616   ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުން    616161

   171717   ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބު    636363

   17.117.117.1 ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ ތަޢ ރަފް    636363

   17.217.217.2 ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ ހަރަކ ތްތައް    636363

   181818   ނިންމުން ނިންމުން ނިންމުން    696969
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ވެރިކަން  ޤ ނޫނުގެ  އަސ ސީއ އި  ޤ ނޫނު  ހަރުދަނ ކޮށް  ނިޒ މު  އަދުލުގެ  ޖިނ އީ  ދިވެހިރ އްޖޭގައި 

ރައްކ ތެރިކުރުމަށް  ހިމ ޔަތްކޮށްދީ  ޙައްޤުތައް  އަސ ސީ  ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވ   އަސ ސީން  ޤ ނޫނު  ދަމަހައްޓައި 

އަހަރީ  ކޯޓުންނެރޭ  ވަޞީލަތަކީ  އެއް  ބޮޑު  ޞައްޙަކަން  އެންމެ  ފެނިގެންދ ނެ  ކުރ މަސައްކަތް  ކުރިމިނަލްކޯޓުން 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކ އި ނިމުނު   ،މިގޮތުން ފ އިތުވި އަހަރު ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިގ ދިޔަގޮތ އި. ރިޕޯޓެވެ

މަސައްކަތް  ނިޒ މުގައި  ޢަދުލުގެ  ޖިނ އީ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ  ހުރުމަކީ  ފެންނަން  އެއްފޮތަކުން  ތަފ ސްހިސ ބު  މައްސަލަތަކުގެ 

ކިޔަވ  ކުދިންނަށް އެމަޢުލޫމ ތު ފަސޭހައިން ލިބިދެވޭނެ ވަސީލަތެއްކަމުގައި   ،ހިގ ގޮތް ދެނެގަންނަން ބޭނުންވ  ފަރ ތްތަކަށ އި

ދިވެހިރ އްޖޭގައި ކުށުގެ ޙ ލަތު އޮތްގޮތް ، މިރިޕޯޓުން ފ އިތުވެދިޔަ އަހަރު ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިގައިދިޔަގޮތ އި.  ދެކެމެވެ

 .ވަރަށް ސ ފުކޮށް އެނގިގެންދ ނެއެވެ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މަޢުލޫމ ތު  ކޯޓ އިބެހޭ  ބަދަލުތަކ އިގުޅިގެން  ގެނައި  ހިންގުމަށް  ކޯޓުގެ 

ކުރ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު އެކުލަވ ލައި ފ އިތުވެދިޔަ އަހަރު މަސައްކަތް ހިގ ދިޔަގޮތުގެ 

އެކުލަވ ލައި ފޮތެއް  މިފަދަ  މަޤުޞަދުގައި  ހ މަކޮށްދިނުމުގެ  މިފަހަކަށްއައިސް   ،މަޢުލޫމ ތު  ކުރުމަކީ  ޝ އިޢު  ޢ ންމުކޮށް 

ކަމެކެވެ މުހިއްމު  ވަރަށް  ފަށ ފައިވ   ކުރަން  އަލީގައި .  ކުރިމިނަލަކޯޓުން  މަޢުލޫމ ތުގެ  ލިބިދޭ  ރިޕޯޓުތަކުން  މިފަދަ  އަދި 

 .ކޯޓުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެއްވެސްމެއެވެ

ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ  ނެރުމަށް  ސިފައިގައި  ފޮތެއްގެ  އެކުލަވ ލައި  ރިޕޯޓު  އަހަރީ  އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ 

ވަޒަންކޮށް އަގު  މަސައްކަތުގެ  ކުރ   ގުޅިގެން  މުވައްޒަފުން  ހީވ ގި  ކޯޓުގެ  އެޑުމިނިސްޓްރޭޓަރ އި  ކޯޓު   ،އެސިސްޓެންޓް 

 .އެފަރ ތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

ޤ ނޫނު އަސ ސީއ އި ، ޤ ނޫނުގެ ވެރިކަން ދަމަހައްޓައި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޤ ނޫނު އަސ ސީ  ނަގަހައްޓައި

ޤ ޟީންނ އި ޢިއްޒަތްތެރި  ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ  ދިނުމަށް  ރައްކ ތެރިކޮށް  ޙައްޤުތައް  ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވ   ، ޤ ނޫނުތަކުން 

ދިވެހި !  ބަރަކ ތް ލައްވ ށިهللا  ހިތްމަތްތެރި މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ކުރ  މަސައްކަތުގައި މ ތް  ، ހިންގުންތެރި ވެރިންނ އި

 -އ މީން-! ޤައުމ އި ރައްޔިތުންނަށް އަމ ންކަމ އި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން މިންވަރު ކުރައްވ ށި
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   :::އިސްޤ ޟީގެ ބަސް އިސްޤ ޟީގެ ބަސް އިސްޤ ޟީގެ ބަސް       000
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:ްއިށީދެގެންް  
(މ)ރެޖިސްޓްރ  ޢަލީ އ ދަްމ . 1  
(ކ)ކޯުޓ ެއޑްމިނިްސޓްރޭޓަރ ޙުސަިއްނ ރިޟ  އ ދަމް .އ. 2  
(ވ)ޑިރެކްަޓރ ޙަަސން އ ދަްމ .އ. 3  
(ކ)ޑިރެކްަޓރ ޢ އިަޝތު ަފޟީލ  .އ. 4  
(ވ)ލީގަލް އޮފިސަރ މުޙަްއމަދު އިބްރ ހީްމ .އ. 5  

 

:ްކޮޅަށްް  
(ކ)ލީގަލް އޮފިސަރ އިސްމ ޢީްލ ރަޝީުދ .އ. 1  
(ކ)ލީގަލް އޮފިސަރ ޠ ހިރ  އިބްރ ހީްމ .އ. 2  
(ވ)ލީގަލް އޮފިސަރ ފ ޠިމަތު ޒަކަިރއްޔ  .އ. 3  
(ވ)ލީގަލް އޮފިސަރ މުޙަްއމަދު މުބ ރިުކ .އ. 4  
(ވ)ލީގަލް އޮފިސަރ ސުަލއިމ ން ުމޙައްަމދު .އ. 5  
(ކ)ލީގަލް އެސިސްޓެްނޓް މަްނޞޫރު އިބްރ ހީްމ . 6  
(މ)ކޮމްިޕއުޓަރ ެޓކްީނޝަްނ އަޙްމަުދ މުރުޠަޟ  ުމޞްަޠފ  . 7  

:ްއިށީދެގެންް  
(މ)މުަޙއްމަުދ هللا އިސްޤ ޟީ ޢަްބދު. 1  
(ކ)ރެޖިސްޓްރ  ޢަލީ އ ދަްމ . 2  
(ވ)ކޯުޓ ެއޑްމިނިްސޓްރޭޓަރ ޙުސަިއްނ ރިޟ  އ ދަމް .އ. 3  
(ވ)ޑިރެކްަޓރ ޙަަސން އ ދަްމ .އ. 4  
(ވ)ޑިރެކްަޓރ ޢ އިަޝތު ަފޟީލ  .އ. 5  

 

:ްކޮޅަށްް  
(ކ)ލީގަލް އޮފިސަރ އިސްމ ޢީްލ ރަޝީުދ .އ. 1  
(ވ)ލީގަލް އޮފިސަރ ފ ޠިމަތު ޒަކަިރއްޔ  .އ. 2  
(ކ)ލީގަލް އޮފިސަރ ޠ ހިރ  އިބްރ ހީްމ .އ. 3  
(ވ)ލީގަލް އޮފިސަރ މުޙަްއމަދު އިބްރ ހީްމ .އ. 4  
(ވ)ލީގަލް އޮފިސަރ ސުަލއިމ ން ުމޙައްަމދު .އ. 5  
(ކ)ލީގަލް އެސިސްޓެްނޓް މަްނޞޫރު އިބްރ ހީްމ . 6  
 

(    ވ)ޑިރެކްޓަރ ސ ރ  އަޙްމަދު މަނިކު .އ. 1  
(ކ)ޑިރެކްޓަރ އަނީތ  މޫސ  .އ. 2  

ލީގަލް އޮފިސަރ .އ
 ޙުސައިން ޝަހީދު 

ޑިރެކްޓަރ .އ
 ޢަބްދުލްޙަސީބު އިސްމ ޢީލް 

މީޑިއ  އޮފިސަރ އަޙްމަދު 
 މުޙައްމަދުމަނިކު
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 :ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ އިސްމަޤ މުތަކުގައި ތިބި ފަރ ތްތައް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ އިސްމަޤ މުތަކުގައި ތިބި ފަރ ތްތައް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ އިސްމަޤ މުތަކުގައި ތިބި ފަރ ތްތައް       333
:ްއިށީދެގެންް  

(މ)ރައިސ  އަލްފ ޟިލ  އ މިނަުތ ޙަަސން . 1  

(ވ)ނ އިބް ަރއިސ  އަލްފ ޟިލ  އ ިމނަުތ ސަޒުފ  . 2  
(ކ)ސެކެޓްީރ އަލްފ ޟިލ  ފ ޠިމަުތ ިޝފ ނ  . 3  
(ވ)ސެކެޓްީރގެ އެީހތެރިޔ  އަލްފ ޟިލ  ޞ ބިރ  ޢަލީ . 4  
(ކ)ޚަޒ ްނދ ރުެގ ެއހީތެިރޔ  އަލްފ ޟިލ  ފ ޠިމަުތ ޢަލީ . 5  

:ްކޮޅަށްް  
(ކ)ކުޅިވަުރ ސެެކޓްރީ އަލްފ ޟިލ  ޚަދީޖ  ަހބީބު . 1  
(މ)ކުޅިވަުރ ސެެކޓްރީެގ ެއހީތެިރޔ  އަލްފ ޟިލް މޫސ  ިއސްމ ޢީލް . 2  

(ވ)ޘަޤ ފީ ސެެކޓްރީ އަލްފ ޟިލ  ޠ ހިރ  ިއބްރ ީހމް . 3  
(ކ)ޘަޤ ފީ ސެެކޓްީރގެ އެީހތެރިޔ  އަލްފ ޟިލ  އ ިމނަތު އަޝްފ  . 4  
(ވ)ތަރުޖަމ ނު އަލްފ ޟިލ  އ ިމނަުތ ނ ިޞހ  . 5  

(ކ)ރައިސ  އަލްފ ޟިލ  އ މިނަުތ ޙަަސން . 1  
(ވ)ނ އިބް ަރއިސ  އަލްފ ޟިލ  އ ިމނަުތ ސަޒުފ  . 2  

(ކ)ކުޅިވަުރ ސެެކޓްރީ އަލްފ ޟިލ  ޚަދީޖ  ަހބީބު . 1  
(ވ)ކުޅިވަުރ ސެެކޓްރީެގ ެއހީތެިރޔ  އަލްފ ޟިލް މޫސ  ިއސްމ ޢީލް . 2  

(މ)ސެކެޓްރީ އަލްފ ޟީލ  ފ ޠިމަތު ޝިފ ނ  . 1  
(ވ)ސެކެޓްރީގެ އެހީތެރިޔ  އަލްފ ޟިލ  ޞ ބިރ  ޢަލީ . 2  
(ކ)ޚަޒ ންދ ރުގެ އެހީތެރިޔ  އަލްފ ޟިލ  ފ ޠިމަތު ޢަލީ . 3  
(ވ)ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީ އަލްފ ޟިލ  ޚަދީޖ  ހަބީބު . 4  
(ކ)ޘަޤ ފީ ސެކެޓްރީ އަލްފ ޟިލ  ޠ ހިރ  އިބްރ ހީމް . 5  
 

(ކ)ރައިސ  އަލްފ ޟިލ  އ މިނަތު ޙަސަްނ . 1  
(މ)ޘަޤ ފީ ސެކެޓްރީގެ އެހީތެރިޔ  އަލްފ ޟިލ  އ މިނަތު އަޝްފ  . 2  
(ވ)ޚަޒ ންދ ރުގެ އެހީތެރިޔ  އަލްފ ޟިލ  ފ ޠިމަތު ޢަލީ . 3  
(ވ)ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީ އަލްފ ޟިލ  ޚަދީޖ  ހަބީބު . 4  
(ކ)ޘަޤ ފީ ސެކެޓްރީ އަލްފ ޟިލ  ޠ ހިރ  އިބްރ ހީމް . 5  
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   :::ކޯޓުގެ ތަޢ ރުފްކޯޓުގެ ތަޢ ރުފްކޯޓުގެ ތަޢ ރުފް      444
ނަންބަރު   ޤ ނޫނު  ކޯޓަކީ  2ކްރިމިނަލް  1 0 1 1 2 ޤ ނޫނު)   2 ކޯޓުތަކުގެ  ގައި ( ދިވެހިރ އްޖޭގެ 

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

ޖަދުވަލު   އެޤ ނޫނުގެ  ކޮށްފައިނުވ   އިސްތިސްނ   ޤ ނޫނަކުން  އެހެން  1ތެރެއިން  ބެލުމުގެ   2 މައްސަލަތައް  ގައިވ  

 .އިޚްތިޞ ޞް 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 ދެވަނަ  ހަތްދިހަ  ތިންސަތޭކަ  ހ ހ   ހިޖުރީ ސަނަތުން  އުފެދުނީ  އޮފީހެއް  ވަކި  މ ޒީވެ .  ނަމުން  ދުވަސްތަކެއް 

ވަނަ އަހަރުގެ މުޙައްރަމު މަހުގެ   0374ވަނަ އަހަރުގެ ޛުލްޙިއްޖ  މަހުން ފެށިގެން    0372ހިޖުރައިން  ، ދިޔުމަށްފަހު

ނޑައެޅުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ނިޔަލަށް މަޙުކަމަތުއް ޝަރުޢިއްޔ އަށް ގެނެވުނު އިޞްލ ޙަކ އި ގުޅިގެން އެ މަޙުކަމ ގެ ނިޔ  ކަ

ކުރައްވަން   16 ކޮމިޓީން އެ މަސައްކަތް  ހަމަޖައްސަވައި އެ  ކުރައްވ ގޮތަށް  ކޮމެޓީއަކުން  ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ 

 .ފެއްޓެވިއެވެ

0 9 6 ވަކި   6 މަސައްކަތް  އައި  ކުރަމުން  ޝަރުޢިއްޔ އިން  މަޙުކަމަތުއް  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރު މަޙުކަމަތުއް   0967  ،އެއިން ކޮންމެ މޭޒަކަށް އަކުރެއް ހަމަޖައްސުނު ނަމަވެސް، މޭޒުތަކަކަށް ބަހައި

އަކުރުތަކަކަށް  އެހެން  އަލުން  އުވައިލައްވައި  އަކުރުތައް  ހެދިފައިވ   ބެހޭގޮތުން  ކުރުމ   ޝަރީޢަތް  ޝަރުޢިއްޔ ގެ 

 .ބަދަލުކުރެވުނެވެ

ވަނަ ފަހަރަށް ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމަކަށް   12ގައި ދިވެހިރ އްޖޭގެ ވެރިކަން    0968ނޮވެންބަރު    00

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

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

، މިޑިވިޜަންތަކަކީ.  ޑިވިޜަނެއް އުފެދުނެވެ  18އަހަރުގެ 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، ޑެތްސް ޑިވިޜަން، ޑިވިޜަން

 . ޑިވިޜަން އަދި މ ރކެންޓައިލް ޑިވިޜަނެވެ

ކުރިން   0981ޖަނަވަރީ    12 ގުޅިގެން  ކޯޓުތައް އުފެދުމ   ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ 

އެއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް .  ކޯޓަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ  18އެ ޑިވިޜަންތައް    ،ޑިވިޜަން އުވ ލެއްވުމަށް ފަހު  18، ދެންނެވުނު

 .އަށެވެ 18ން ނަންބަރު  10ޖަސްޓިސްގެ ކޯޓު ނަންބަރު 
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 .ން ނެވެ 18އަދި  17، 16ކޯޓުގެ ތެރެއިން ޖިނ އީ މައްސަލަތައް ބަލަމުންގޮސްފައިވަނީ ކޯޓު ނަންބަރު  18މި 

ވަނަ   0992ކޯޓުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް    18ގައި އުފައްދ ފައިވ     0981ޖަނަވަރީ    12

ތެރޭގައި   މަހުގެ  ނޮވެމްބަރު  1އަހަރުގެ  ބަދަލުކުރެވުނެވެ  4 ކުރ ގޮތަށް  1މި  .  ކޯޓަކުން  ޖިނ އީ   4 ތެރެއިން  ކޯޓުގެ 

 .އިންނެވެ 13އިންނ އި ކޯޓު ނަންބަރު  10މައްސަލަތައް ބަލަމުންގޮސްފައި ވަނީ  ކޯޓު ނަންބަރު 

 13ކޯޓު ނަންބަރު  ، އ އި  10ވަނަ އަހަރ އި ހަމައަށް ކޯޓު ނަންބަރު    0992ނޮވެންބަރު    00 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގަށް   0992ނޮވެމްބަރ    00.  އަތޮޅު ފިހ ރައިގައެވެ. ހިނގަމުން އައީ ހއ 

ހިނގަމުންދިޔައީ   13ކޯޓު ނަންބަރު    ،އ އި  10ކޯޓުތައް ބަދަލުވުމ އި ގުޅިގެން އެ ތ ރީޚުން ފެށިގެން ކޯޓު ނަންބަރު  

 . ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ގައެވެ

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް   0993ނޮވެމްބަރ    00

މި ބަދަލ އި ގުޅިގެން ޖިނ އީ މައްސަލަތައް ބެލުން މިނިސްޓްރީ .  އެންޑް އިސްލ މިކް އެފެއ ޒުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެވެނުވެ

 0996ނޮވެމްބަރ    00އަދި  .  އަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ  13އޮފް ޖަސްޓިސް އެންޑް އިސްލ މިކް އެފެއ ޒުގެ ކޯޓް ނަންބަރު  

ނަމަށް  ޖަސްޓިސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ނަން  އެފެއ ޒުގެ  އިސްލ މިކް  އެންޑް  ޖަސްޓިސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގައި 

 13މި ބަދަލ އި ގުޅިގެން ޖިނ އީ މައްސަލަތައް ބެލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ކޯޓް ނަންބަރު  .  ބަދަލުކުރެވުނެވެ

 . އަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ

އެ ކޯޓުގެ ، އުވ ލައި  13ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ކޯޓް ނަންބަރު    0997އޯގަސްޓު    10

 .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  18ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުގެ    2118

ވަނަ މ އްދ އިން ޢަދުލު އިންސ ފު   17ޤ ނޫނު އަސ ސީގެ  ، ވަކިވެފައިވ  ވެރިކަމުގެ ނިޒ މެއް ދިވެހިރ އްޖޭގައި ޤ އިމުވެ

 . ޤ އިމު ކުރުމުގެ ބ ރު ދިވެހި ރ އްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ލިބިގެންދިޔައެވެ

ގައި ޢަދުލު އިންޞ ފު ( ހ ) ވަނަ މ އްދ ގެ    040ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނު އަސ ސީގެ  

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

ވީ ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ   14ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ    2101، ދަށުކޯޓުތަކަށް ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ 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  2101އޮކްޓޯބަރ  20، މަތިން

ދިވެހި ސަރުކ ރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ އިޢުކުރި 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)   2101122ޤ 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 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމައި ރައްޔިތުންގެ އިތުބ ރު ލިބިފައިވ    ،މުސްތަޤިއްލުކަމ އި މިނިވަންކަމ އެކު

 .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
ސިޔ ސަތަކީ ޑު  ނ މައިގަ ހިންގުމުގެ  ނަގަހައްޓައި   ،ކޯޓު  އަސ ސީ  ޤ ނޫނު  ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  ދިވެހި 

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

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

ނިންމުމ އި އެންމެ   ،ހިންގައި  ތަންދޭ  ޤ ނޫނު  ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި  ޙައްޤުތައް  މުޖުތަމަޢުގެ  ފަރުދުންނ އި  އަމިއްލަ 

އިޚުލ ޞްތެރިކަމ އި  ކޮންމެކަމެއް  ކުރަންޖެހިއްޖެ  އިމުގެތެރެއިން  ޤ ނޫނީ  ކޮށްދިނުމަށް  ރައްކ ތެރި  ފުޅ މިނެއްގައި 

 .ތެދުވެރިކަމ އެކު 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
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11 

   :::ކޯޓު ހިންގ  އިމ ރ ތްކޯޓު ހިންގ  އިމ ރ ތްކޯޓު ހިންގ  އިމ ރ ތް      888
ފަންހިޔ  ބިލްޑިންގގައި ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް  ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ތިންބައެއްގައ އި 

 ،މި ގޮތުން ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރއިން ދެ ބައެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދ އިރު.  ކުރެވެމުންދެއެވެ

މީގެ   ކުރެވެމުންދަނީ  އަދިވެސް  މަސައްކަތްތައް  ޑު  ނ މައިގަ 0ކޯޓުގެ  ކުރަމުންދިޔަ   9 މަސައްކަތް  ކުރިންވެސް  އަހަރު 

ފަންގިފިލ ގައެވެ ދެވަނަ  ގެ  ބިލްޑިންގ އޭރިއ އަކީ  .  ޖަސްޓިސް  ފްލޯރ  ފަންގިފިލ ގެ  6މި  7 6 7 ތަފ ތު .  އަކަފޫޓެވެ  9

ފަންގިފިލ ގެ  ބަދަލުގެނެވި އެއިރަކަށް ފަސޭހަވ ނެގޮތަކަށް ހެދިފައިވ  މި  އެކިފަހަރުމަތިން ޢިމ ރ ތުގެ އެތެރެއަށް އެކިއެކި 

ގައި ހުންނަނީ   819ބ ކީ  .  މައްސަލަތަކ އި ގުޅިގެން ޙ ޟިރުކުރ  ފަރ ތްތައް ބޭތިއްބުމަށެވެ  ،ޚ އްޞަ ކުރެވިފައިވަނީ  019

ސަރަޙައްދުތަކ އި މަސައްކަތްކުރ   މުވައްޒަފުން  ކޮޓަރިތަކ އި  ރޫމ އި  ،ފ ޚ ނ ތަކ އި  ،ޝަރީޢަތްކުރ    ،ސްޓޯރ 

މީގެއިތުރުން ފަންހިޔ  ބިލްޑިންގުން ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ލިބިފައިވ  ފަންގިފިލ ގައި ކުރެވެމުންދަނީ ޤ ނޫނު .  ސައިކޮޓަރިއެކެވެ

" ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނ ކުރ  މީހުންނ މެދު ޚ އްޞަ އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤ ނޫނު"   2119102ނަންބަރ  

ވީޑިއޯ އޯޑިއޯ ، ރ އްޖޭތެރެއ އި ބެހޭ ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތަކ އި، ގައިވ ގޮތުގެ މަތިން ހެކިބަސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތ އި

 .ރެކޯޑިންގ ބަޔ ންތައް ޓައިޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ، ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބަޔ ން ނެގުމުގެ މަސައްކަތ އި

ޑިޔ ރުންނ އި ނ ފަ މަސައްކަތްކުރ   ގުޅިގެން   ،ކޯޓުގައި  މައްސަލަތަކ އި  އެކިއެކި  މުވައްޒަފުންނ އި 

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

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

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

ދު ވީހިނ ބަޔަކަށް  ރައްކ ތެރިކަމ އި  ،ދޭންޖެހޭ  އިންތިޒ މުތައް   ،މިފަދަ  ކޯޓުގެ  ޙ ލަތެއްގައި  ފަދަ  ދެވޭ  ޙިމ ޔަތް 

މީގެ އިތުރުން ނުރައްކ ތެރި މ ރ މ ރީއ އި މަރުގެ .  ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ ފަދަ ގޮތެއް ނެތްކަން ހިތ މަޔ އެކު ފ ހަގަކުރަމެވެ

އެހެނިހެން ކުށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ދަޢުވ  އުފުލިފައިވ  ފަރ ތްތަކ އި ދެކޮޅަށް ، މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތްތަކ އި

ހެކީންނ އި ޙ ޟިރުކުރެވޭ  ޙިމ ޔަތ އި   ،ހެކިބަސްދިނުމަށް  ބޭނުންވ   ފަރ ތްތަކަށް  ޙ ޟިރުކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ޚަބީރުންގެ 

 . ރައްކ ތެރިކަން ދެވެން ނެތްކަންވެސް މިފުރުޞަތުގައި ފ ހަގަކުރަމެވެ



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334418633441863344186: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      212022120221202އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  
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   :::ޢިމ ރ ތަށް ގެނެވުނު ބަދަލުޢިމ ރ ތަށް ގެނެވުނު ބަދަލުޢިމ ރ ތަށް ގެނެވުނު ބަދަލު      999
މަރ މ ތުގެ މަސައްކަތްތަކެއް  ،ވަނަ އަހަރުވެސް ކޯޓުގެ ޢިމ ރ ތަށް ބަދަލު ގެނައުމ އި 2104ފ އިތުވި 

 :މިގޮތުން ފ ހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ. ވަނީ ކުރެވިފައެވެ

   ލިބިފައިވ ގްރައުންޑް ފްލޯރއިން  ހިންގުމަށް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ  ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް 

 .ބައިގައި ރެޑީމޭޑް ޕ ޓިޝަން ޖެހިފައިވެއެވެ

 ްބަޔަށް ބިއްލޫރި   2ހޯލުގެ ބޮޑުދޮރުގެ މަތީ  ، ބްރީފިންގ ހޯލުގައި އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ހަރުކޮށ

 . ލެއްވުނެވެ

  ެރޫމުގައި ކ ޕެޓް އެޅުނެވެ 2ފަންހިޔ  ބިލްޑިންގުން ކުރިމިނަލްކޯޓަށް ލިބިފައިވ  ފަންގިފިލ ގ . 

  ެޓްމަންޓުގ އެޕ ރ އިރުމަތީ  ފަންގިފިލ ގެ  ލިބިފައިވ   ކުރިމިނަލްކޯޓަށް  ބިލްޑިންގުން  ފަންހިޔ  

 .މީޓިންގރޫމުގައި އޮޓޮމެޓިކް ލޮކެއް ހަރުކުރެވުނެވެ

 ެކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރ އަށް ޚ އްޞަކުރެވިފައިވ  ކޮޓަރި މަރ މ ތުކުރެވުނެވ. 

   ޤ އިމްކުރެވިފައިވ ފަރ ތުގައި  އިރުމަތީ  ފަންގިފިލ ގެ  ދެވަނަ  ބިލްޑިންގ  ޖަސްޓިސް 

 . ޝަރީޢަތްކުރ  ދެކޮޓަރިއ އި އެދެކޮޓަރިއ އި ގުޅިފައިވ  ސަރަޙައްދު މަރ މ ތުކުރެވުނުވެ

 

   :::މަސައްކަތ އި މަސައްކަތު މ ހައުލު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައްމަސައްކަތ އި މަސައްކަތު މ ހައުލު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައްމަސައްކަތ އި މަސައްކަތު މ ހައުލު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައް   101010
   

 21  ްއޯލްއިންވަން ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމ    

 10  ޫއެމް ފަޔަރވޯލް .ޓީ.ޔ                

 10  ޯވީޑިއޯ ރެކޯރޑިންގ ސިސްޓަމް  1އޯޑިއ 

 17   ްޓްރ ންސް ކްރިޕްޝަން ފުޓްޕެޑަލ                    

 10   ްސ ވަރ ރެކ                       

 31  ްބެކަޕް ބެޓްރީ ޔޫޕީއެސ             

 10      ބެކަޕް ސ ވަރ    

 16     ްއެކްސްޓަރނަލް ހ ޑްޑިސްކ   

 02 ސްކޭނަރ                                                        

 10  ްވީޑިއޯ ރެކޯރޑިންގ ސިސްޓަމ 

 10  ްވީޑިއޯ އެންޑް އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމ 

 

 01   ްމިނީ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމ  

 10  ީސެމަްސންގ           " 55ޓީވ    

 13   ްޓައިމް އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމ    

 12           ޭޕޕަރ ޝްރެޑަރ ހެވިީޑުޔީޓ       

 10  ްލޮކަރުގެ 36ލޮކަރ ސިސްޓަމ                 

 18 ްއިންވ ޓަރ އެއަރ ކަންޑިޝަނ   

 00 ލޯބެކް ޗެއަރ 

 14 ްއެގްޒަކެޓިވް ޗެއަރ ހައިބެކ 

 00 ްއެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓ 

 12  ޓަޗް ސެންސަރ 
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ނޑު      000000 ނޑުކޯޓުގެ އޮނިގަ ނޑުކޯޓުގެ އޮނިގަ    :::ކޯޓުގެ އޮނިގަ
ޑު  ނ މައިގަ ބެހިފައިވަނީ  މަސައްކަތްތައް  ގޮތުން  ރޭވިފައިވ   ޑު  ނ އޮނިގަ ހިންގުމުގެ  ކޯޓުގެ 

 .ތިންބަޔަކަށެވެ

   :  :  :  އިދ ރީ ހިންގުމ  ބެހޭ ބައިއިދ ރީ ހިންގުމ  ބެހޭ ބައިއިދ ރީ ހިންގުމ  ބެހޭ ބައި      00.000.000.0
 

   : ::އިދ ރީ ސެކްޝަން               އިދ ރީ ސެކްޝަންއިދ ރީ ސެކްޝަން        00.0.000.0.000.0.0

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

ވަޒީފ އ އިބެހޭ ޤ ނޫނ އި ، މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމ އި، މުވައްޒަފުންނ އިމެދު ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ކަންތައްތައް ކުރުމ އި

ޝަރުޢީ ދ އިރ ގެ މުވައްޒަފުންނ ބެހޭ ޤަވ ޢިދުތައް އެމުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ، ޤަވ ޢިދުތަކަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމ އި

އެޅުމ އި، ހިންގުމ އި ފިޔަވަޅު  އިސްލ ޙްކުރުމަށް  މުވައްޒަފުން  ޚިލ ފުވ   ޒިންމ ދ ރު   ،އުފެއްދުންތެރި، ޤަވ ޢިދ އި 

އަހަރު އިދ ރީ ސެކްޝަނުން  2104މި ސިޔ ސަތު ތަންފީޛްކުރުމުގެ ގޮތުން ފ އިތުވެދިޔަ ." މުވައްޒަފުންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ

ޝަރުޢީ ދ އިރ ގެ މުވައްޒަފުންނ ބެހޭ ، އެންމެ އިސްކަމެއްދީގެން ކޮށްފައިވ  އެއްމަސައްކަތަކީ ވަޒީފ އ އިބެހޭ ޤ ނޫނ އި

 .ޤަވ ޢިދަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުމެވެ

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

ކުރަނީ  މަސައްކަތްތައް  ހުރިހައި  ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށް  ތަންފީޛް  ޕްލޭން  މި  އެއްގޮތަށް  އިރުޝ ދ   ދެއްވ   ޤ ޟީ  އިސް 

 .އިދ ރީ ސެކްޝަނުންނެވެ
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   : ::ބަޖެޓް ސެކްޝަން               ބަޖެޓް ސެކްޝަންބަޖެޓް ސެކްޝަން        00.0.200.0.200.0.2

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

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

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

  .ހިސ ބުތައް ބެލެހެއްޓުމެވެ
 

   :   : : ކޯޓަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ                         ކޯޓަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ ކޯޓަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ         00.0.2.000.0.2.000.0.2.0

 

 ޖުމްލަ 
މުދަލަށް ލިބޭ 
 ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 

 ތަފްޞީލު  ޤަޟިއްޔ   ޤަވ އިދ  ޚިލ ފްވެގެން  ނީލަން ކިޔައިގެން 

 ފެށުނުއިރުހުރި  5,206,845.00 25,275.00 - -  5,232,120.00

ނީލަން ކިޔުނު 1 ޖޫރިމަނ   2,875,753.00 300.00 5,156.90 - 2,881,209.90  

 ފ އިތުވި އަހަރުތަކުގެ އެޖަސްޓްމަންޓްސް  2,680.00 - 4,616.40 - 7,296.40

 ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ  8,085,278.00 25,575.00 9,773.30 - 8,120,626.30

 ލިބުނު  166,180.00 300.00 9,773.30 - 176,253.30

 ލިބިފައިނުވ   7,919,098.00 25,275.00 - -  7,944,373.00
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   :   : : އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސ                                  އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސ     00.0.2.200.0.2.200.0.2.2

 # ތަފްޞީލު  ފައިސ ގެ ޢަދަދު 

 35,  1 ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދަިއގެން ލިުބނު   285.00,

 2 އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން ެނގޭ ފީ  39,800.00

 3 ޤަވ އިދ  ޚިލ ފުުވމުން ކުެރވޭ ޫޖރިމަނ    300.00

 4 މުަވއްޒަފުްނގެ ަގޑީލ ިރއ އި ޫޖރިަމނ   20,243.97

 5 ދަރަްނޏ އި ޤަިޟއްޔ  ޖޫިރމަނ    166,180.00

 6 އެހެނިހެން ޖޫިރމަނ    22,046.88

 7 ސަރުކ ުރގެ ުމދަލަކަށް ލިބޭ ެގއްލުުމގެ ބަދަލު  -

 -ް  8 ކުރީ އަހަުރގެ ަބޖެޓުން އަނބުރ  ިލބުނު  

 9 ނީލަމުަގއި ތަކެތި ިވއްކަިއގެން ލިބުނު    9,773.30 

  ޖުމްލަ  293,629.15
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   (:    (: (: ރުފިޔ އިން          ރުފިޔ އިންރުފިޔ އިން) ))ޑިޕޮސިޓުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓ  ފައިސ                                      ޑިޕޮސިޓުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓ  ފައިސ  ޑިޕޮސިޓުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓ  ފައިސ          00.0.2.300.0.2.300.0.2.3

 ޖުމްލަ  ތަފްޞީލު  ޑިޕޮސިޓު  ޤަޟިއްޔ   ކަފ ލ ތު  އެހެނިހެން 

 40,046.00 ފެށުނުއިރު ުހރި  16,850.00 3,066.00 18,000.00 2,130.00

 31,500.00 ބެހެއްޓުނު  - - 31,500.00 -

 44,310.00 ހަވ ލުކުރި  4,810.00 - 39,500.00 -

 - އ ްމދަީނއަށް ނެުގނު  - - - -

 27,236.00 ބ ކީ  12,040.00 3,066.00 10,000.00 2,130.00

   (:    (: (: ޑޮލަރުން        ޑޮލަރުންޑޮލަރުން) ))ޑިޕޮސިޓުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓ  ފައިސ                                      ޑިޕޮސިޓުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓ  ފައިސ  ޑިޕޮސިޓުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓ  ފައިސ          00.0.2.400.0.2.400.0.2.4

 ޖުމްލަ  ތަފްޞީލު  ޑިޕޮސިޓު  ޤަޟިއްޔ   ކަފ ލ ތު  އެހެނިހެން 

 11.00$ ފެށުނުއިރު ުހރި  - $11.00 - -

 - ބެހެއްޓުނު  - - - -

 - ހަވ ލުކުރި  - - - -

 - އ ްމދަީނއަށް ނެުގނު  - - - -

 - ބ ކީ  - $11.00 - -

   ލިބުނު ބަޖެޓު               ލިބުނު ބަޖެޓު ލިބުނު ބަޖެޓު         00.0.2.500.0.2.500.0.2.5

 ޖުމްލަ  ތަފްޞީލު  ލިބުނު ބަޖެޓު  އިތުރަށްލިބުނު 

 26,490,157.45 ރިކަރެންޓް ަޚރަދު  19,989,757.00 6,500,400.45

 3,295,411.69 ކެޕިޓަލްޚަރަދު  2,464,553.00 830,858.69

 29,785,569.14 މުޅި ޖުމްލަ  22,454,310.00 7,331,259.14
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   :   : : ކުރެވުނު ޚަރަދު               ކުރެވުނު ޚަރަދުކުރެވުނު ޚަރަދު        00.0.2.600.0.2.600.0.2.6

 ބ ކީ  ތަފްޞީލު  ޖުމްލަ ބަޖެޓް  އުނިކުރި  ޚަރަދު 

 286,541.67 ރިކަރެންޓް ަޚރަދު  26,490,157.45 4,258,310.15 21,945,305.63

 178,292.00 ކެޕިޓަލްޚަރަދު  3,295,411.69 45,933.78 3,071,185.91

 464,833.67 މުޅި ޖުމްލަ  29,785,569.14 4,304,243.93 25,016,491.54

   ރިކަރެންޓް ޚަރަދު 

  2,864.84 މުަވއްޒަފުްނގެ ަޚރަދު  20,470,239.47 3,017,908.18  19,077,714.23

  0.00 ޕެންޝަން ފަިއސ   794,467.84 166,202.08  628,265.76      

  52,251.50 ދަތުރުފަުތރުގެ ޚަަރދު  305,163.00 28,088.50  234,823.00

  49,891.16 އޮފީސްިހންުގމުގެ ބޭނުމަށް ޯހދ  ތަކެތީެގ އަގު  627,003.10 104,733.54  468,378.40

  13,365.20 އޮފީސްިހންުގމަށް ބޭުނންވ  ޚިުދމަތުގެ ައގު  1,222,710.71 84,013.19  1,184,172.52

  30.00 ޚިުދމަތްިދނުުމގެ ބޭުނމަށް ހޯދ  ތަކެީތގެ އަގު  30.00 287.01  212.99

  18,000.00 ތަމްރީނުުކރުމަށްުކެރވޭ ޚަަރދު  1,018,000.00 80,561.36  112,165.86

  150,138.97 މަރ މ ތުކުުރމ ިއބެލެހެއްުޓމުގެ ޚަަރދު  2,052,543.33 776,516.29  239,572.87

 286,541.67 ޖުމްލަ  26,490,157.45 4,258,310.15 21,945,305.63

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

 178,292.00 ހަރުުމދ   3,295,411.69 45,933.78 3,071,185.91

 178,292.00 ޖުމްލަ  3,295,411.69 45,933.78 3,071,185.91
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   :   : : ޖޫރިމަނ  ރެކޯޑު ސ ފުކޮށްދިނުން                              ޖޫރިމަނ  ރެކޯޑު ސ ފުކޮށްދިނުންޖޫރިމަނ  ރެކޯޑު ސ ފުކޮށްދިނުން        00.0.2.700.0.2.700.0.2.7

 ލިބުނު  ސ ފުކޮށްދެވުނު  ސ ފުކޮށްދެވިފައިނުވ  

- 398 398 

   : ::ސްޓޮކް އެންޑް ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސެކްޝަން                                     ސްޓޮކް އެންޑް ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސެކްޝަންސްޓޮކް އެންޑް ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސެކްޝަން        00.0.300.0.300.0.3

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

ޑައެޅުމަށްފަހު ނ ކަ ފަރ ތެއް  ޙަވ ލުކުރ ނެ  މަސައްކަތް  އެމަސައްކަތްތައް   ،ހުށަހަޅައިގެން  ޙަވ ލުކޮށް  މަސައްކަތް 

އެތަކެތި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު ޤ ނޫނ އި ،  ކޯޓަށް ބޭނުންވ  އެންމެހައި ތަކެތި ހޯދުމ އި  ،ކުރިއަށްދ ގޮތް ބެލެހެއްޓުމ އި

 .ޤަވ ޢިދ އި އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެމަތިން ބެލެހެއްޓުމެވެ

   :   : : އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަވ ލުކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް                                                   އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަވ ލުކުރެވުނު މަސައްކަތްތައްއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަވ ލުކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް    00.0.3.000.0.3.000.0.3.0

 ނަންބަރ މަސައްކަތް  ހަވ ލުވި ފަރ ތް  ހަވ ލުކުރި ތ ރީޚު  ނިމުނު ތ ރީޚު 

 2014/001 މޭޒުމަތީ ކަލަންޑަރ ޗ ޕްކުރުން 511 ލޯމ ފ ނު ޕްރިންޓް  26.01.2014 03.02.2014

 2014/002 އޯލް އިން ވަން ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދުން  01 މެގަޗިޕް އިލެކްޓްރޯނިކްސް 26.01.2014 03.02.2014

 2014/003 ކ ރު ހޯދުން  10 ޓޮމީ އިންޖިނިއަރިންގ 03.03.2014 25.05.2014

 2014/004 އެމް ފަޔަރވޯލް ހޯދުން .ޓީ .ޔޫ 10 ޕައިން ނެޓްވ ރކް 03.03.2014 13.03.2014

 2014/005 އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ސިސްޓަމް ހޯދުން 10 މ ސް ޓެކްނޮލޮޖީސް  10.03.2014 24.04.2014

 2014/006 ޓްރ ންސް ކްރިޕްޝަން ފުޓްޕެޑަލް ހޯދުން 17 ވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .އޯ.ޑީ އެއްބަސްވުންްބާޠިލުކުރެވިފައިް

ނޑި ހޯދުން  114 ލޯބެކް  00 ސްކޯޕް ކޮމްޕެނީ  20.03.2014 25.03.2014  2014/007 ހައިބެކް ގޮ

 2014/008 ކޮމްޕ ޓްމަންޓް ލޮކަރ ސިސްޓަމް ހޯދުން  10 ޑްޕްލެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  31.03.2014 26.06.2014

 2014/009 އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓް ހޯދުން  17 ލިންކް ސ ރވް 04.05.2014 24.05.2014

 2014/010 ކ ރުގެ އެއަރކޯން މަރ މ ތުކުރުން  6308ޖީ ޓޮމީ އިންޖިނިއަރިންގ 20.04.2014 21.04.2014

 2014/011 ސ ރވ  ރެކް ހޯދުން  10 ފޯކަސް ކޮމްޕިއުޓ ރސް  05.06.2014 02.07.2014

 އެއްބަސްވުންްބާޠިލުކުރެވިފައިް 2014/012 ބެކަޕްްބެޓެރިްހޯދުނ03ްްް މެކްސްކޮމްްޓެކްނޮލޮޖީސް

 2014/013 ބެކަޕްްސާރވާރްހޯދުނ30ްްް މެކްސްކޮމްްޓެކްނޮލޮޖީސް 05.06.2014 22.06.2014

 2014/014 އެއަރްކޮންޑިޝަންްހޯދުނ30ްްް އީްއެމްޕޯރިއަމްް.ޖޭ.އޭ 08.06.2014 12.06.2014

 2014/015 އެކްސްޓާނަލްްހާޑްްޑިސްކްްހޯދުނ30ްްް ވިއުނެޓްްކޮމްޕިއުޓާސްް 08.06.2014 12.06.2014

 2014/016 އޯލްްއިންްވަންްކޮމްޕިއުޓަރްސިސްޓަމ03ްްް ރޯޒްވެއަރް އެއްބަސްވުންްބާޠިލުކުރެވިފައިް

 2014/017 މަރާމާތުކުރުމާއިްދަވާދުލުނ0033ްްްޖީ ޓޮމީްއިންޖިނިއަރިންގ 18.06.2014 03.07.2014

 2014/018 ސްޓާފްްޓްރޭނިންގްކޯސް ޕްރައިމްްޓްރޭނިންގްސެންޓަރ އެއްބަސްވުންްބާޠިލުކުރެވިފައިް
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 ނަންބަރ މަސައްކަތް  ހަވ ލުވި ފަރ ތް  ހަވ ލުކުރި ތ ރީޚު  ނިމުނު ތ ރީޚު 

 2014/019 ސްކޭނަރްހޯދުނ00ްްް ސިމްޑީްޓެކްނޮލޮޖީސްް 30.06.2014 30.07.2014

 އެއްބަސްވުންްބާޠިލުކުރެވިފައިް 2014/020 ކޯޓުގެްވެހިކަލްތައްްސާރވިސްކުރުންް ޓޮމީްއިންޖިނިއަރިންގ

 2014/021 ޓްރާންސްކްރިޕްޝަންްފުޓްްޕެޑަލްްހޯދުނ30ްް ނަވާޒްްއިންވެސްމެންޓްް 02.07.2014 27.07.2014

 2014/022 ވީޑިއޯްރެކޯޑިންގްސިސްޓަމްްހޯދުންްް 30 ވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .އޯ.ޑީ 15.07.2014 13.08.2015

 2014/023 އޯޑިއޯްވީޑިއޯްރެކޯޑިންގްސިސްޓަމްްހޯދުނ30ްް ވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .އޯ.ޑީ 15.07.2014 21.08.2015

 2014/024 ބެކަޕްްބެޓެރިްހޯދުނ03ްްް ޕާރސަނަލްްކޮމްޕިއުޓާރސް 15.07.2014 16.07.2014

 2014/025 ރެޑީމޭޑްްޕާޓިޝަންްހޯދުންް ރެއިންބޯްއެންޓަރޕްރައިސެސް 16.07.2014 25.10.2014

 2014/026 ދޮރުްމަރާމާތުކުރުނ30ްްއަލަމާރިްއާއ30ްްި ކޫލްސްޓަރްކާޕެންޓްރީް 22.06.2014 27.07.2014

 2014/027 ސްޓާފްްޓްރޭނިންގްކޯސް ޕްރައިމްްޓްރޭނިންގްސެންޓަރ 10.08.2014 25.08.2014

 2014/028 އޯލް އިން ވަން ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދުން  01 ރޯޒްވެއަރްކޯޕަރޭޝަންް 21.08.2014 21.08.2014

 2014/029 މިނީ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދުން  01 ރޯޒްވެއަރްކޯޕަރޭޝަންް 21.08.2014 29.09.2014

 2014/030 ރޫމުގައިްކާޕެޓްްއެޅުނ30ްްްޝަރީަޢތްކުރާް ސްޕެކްޓްރާްކޮންސެޕްޓްސް 25.08.2014 16.09.2014

 2014/031 ޤާޟީންގެްކޯޓުްފަޓުލޫނާއިްގަމީސްްފެހުންް އޮފްކާރުްފެހުންް 26.08.2014 10.09.2014

 2014/032 ޓީވީްހޯދުނ30ްްްއިންޗީގެްް”55 ވެލްޓްރޭޑިންގ 27.08.2014 27.08.2014

 2014/033 ފަންހިޔާގެްމަރާމާތުްކުރުމުގެްމަސައްކަތް ކޫލްސްޓާރްކާޕެންޓްރީް 31.08.2014 04.09.2014

 2014/034 ރެޖިސްޓްރާގެްކޮޓަރިްމަރާމާތުުކރުމުގެްމަސައްކަތްް ކޫލްސްޓާރްކާޕެންޓްރީް 02.09.2014 17.09.2014

 2014/035 ޓައިމްްއެޓެންޑެންސްްސިސްޓަމްްހޯދުނ30ްްް އެޓޯލްްއޮންލައިންް 04.09.2014 16.09.2014

 2014/036 ގެްކޭބަލްްއެޅުންްް NCITފަންހިޔާގައިް ކޫލްސްޓާރްކާޕެންޓްރީް 25.09.2014 27.09.2014

 2014/037 ސްޓާފްްޓްރޭނިންގްކޯސް ވިލާްކޮލެޖް 13.10.2014 31.10.2014

 2014/038 ހެވީްޑިއުޓީްޝްރެޑަރްހޯދުނ30ްްް ޑަޔަލްްޓްރޭޑްް 28.10.2014 11.11.2014

 2014/039 ފްލޯްމަރާމާތުކުރުނ30ްްކޯޓުގެް އެސްްކާޕެންޓްރީް.އެމް 20.11.2014 29.12.2014

 2014/040 ކޮންފަރެންސްްރޫމުގެްގަސްބަދަލުކުރުންް ޕެޓަލްސްްއެންޑްްލީވްސްް 16.12.2014 -

 2014/041 ފޮޓޯކޮޕީްމެޝިންްސާރވިސްކުރުނ30ްް ކޮޕިއަރްޕްލަސް 21.12.2014 -

 2014/042 މޭޒުމަތީްކަލަންޑަރްޗާޕުކުރުނ033ްް ސްކެޗްްޕްރައިވެޓްްލިމިޓެޑްް 21.12.2014 -

 2014/043 ފޮޓޯކޮޕީްމެޝިންްސާރވިސްކުރުނ33ްް ކެނޯންްސާރވިސްްސެންޓަރ 31.12.2014 -



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334418633441863344186: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      212022120221202އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  

20 

   :   : : ސްޓޮކުގެ ތަފްޞީލު                 ސްޓޮކުގެ ތަފްޞީލުސްޓޮކުގެ ތަފްޞީލު        00.0.3.200.0.3.200.0.3.2

 ތަފްޞީލު  ފެށުނުއިރު ހުރި  ވެއްދި  ބޭނުންކުރެވުނު  ބ ކީ 

 ލިޔެކިޔުމ އިެބހޭގޮުތން ހޯދ  ތަކެތި  147422 21132 29484 139839

 އައިީޓއ އި ގުޭޅގޮތުން ޯހދ ތަކެތި  181  6 175

 މެޝިަނރީއ އި އިުކވިޕްމަންޓް  - - - -

 ޖަލްސ  ައދި ސެިމނަރ ފަދަ ކަންަތއްަތކަށް ކުރ  ޚަަރދު  - - - -

 އިލެކްޓްރިކ ިއބެޭހގޮތުން ހޯދ  ތަކެތި  2293 186 86 2393

 ކުނިކަހ  ފޮޅ ސ ފުކުުރމަށް ޯހދ  ތަކެތި 28301 6580 5963 26476

 ހިފ ގެްނގުޅޭ ތަކެތި  984 98 100 982

 ބޯފެނ  ފ ޚ ނ ގެ ިޚދުމަަތއްުކރ  ޚަަރދު  3205 5484 5901 2788

 އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން ހޯދ  ތަކެތި  43118 35489 25162 49545

 ޖުމްލަ  225504 68969 66702 222198

   އިންވެންޓްރީގެ ތަފްޞީލު                         އިންވެންޓްރީގެ ތަފްޞީލު އިންވެންޓްރީގެ ތަފްޞީލު         00.0.3.300.0.3.300.0.3.3

 ތަފްޞީލު  ފެށުނުއިރުހުރި  ހޯދުނު  ނީލަމަށްފޮނުވުނު  ނިމުނުއިރު 

 ފަރުނީޗަރ އި ފިޓިންްގސް  929 90 16 1003

 އިކުއިްޕމަންޓްސް 1 މެޝިަނރީ  1470 605 131 1944

 ޓޫލްސް 09 02 - 11

 ރިފަރެްނސް ފޮތް  - - - -

 އޮފީސް ރިުކއިިސޝަން  59 17 01 75

 ހިފ ގެްނގުޅޭ ތަކެތި  52 26 06 72

 އެްއގަުމަގއި ދުްއވ  ތަކެތި  09 01 01 08

 ޖުމްލަ  2528 741 155 3113

   : ::އައިޓީ ސެކްޝަން               އައިޓީ ސެކްޝަންއައިޓީ ސެކްޝަން        00.0.400.0.400.0.4

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      00.200.200.2

   : ::ޕްރިލިމިނަރީ ސްކްރީނިންގ ސެކްޝަން                                 ޕްރިލިމިނަރީ ސްކްރީނިންގ ސެކްޝަންޕްރިލިމިނަރީ ސްކްރީނިންގ ސެކްޝަން        00.2.000.2.000.2.0   

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
 

   : ::ޕޫލް    ޕޫލްޕޫލް        00.2.200.2.200.2.2

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  4 9

 2 ކައިވެނި ހެޮޔނުވ  ީމހުންނ އެކު ބަަދައްޚލ ޤީ އަމަލު ހިްނގުން  6 -

 3 އ ަދއިގެ ބަުދއަޚްލ ޤީ ައމަލް ހިންުގން  12 1

 4 ބޮޑެތި ަބދުައޚްލ ޤީ ަޢމަލު ހިންގުން  7 4

 5 ގަދަަކމުން ަބދުައޚްލ ޤީ ަޢމަލު ހިންގުން  52 20

 6 ބ ލިޣުނުވ  ކުޑަުކދިންނ އި ަބދުައޚްލ ޤީ ޢަމަލު ހިންގުން  22 3

 7 އެްއޖިންުސން ޖިްނސީުގޅުން ހިްނގުން  13 2

 8 ވަކިމީހަކަށް ނުަލއްވ ގޮތަށް ވިހެުއން  1 -

 9 އޮރިޔ ންކ ޑު އުފެްއދުމ އި ެގންުގޅުމ އި އަތުަގއި ބެެހއްޓުން  8 9

 10 ބަނުގރ ބުއިން  70 15

 11 ކައުންޓަރ ފީޓްކުރުން  4 2

 12 ދޮގުހެިކދިނުން  4 3

 13 ޤަސްުތަގއި މީހަކު ެމރުން  19 3

 14 ޢަމުރަށްނުކިަޔމަންެތރިުވން  199 59

 15 އަމަން ަނގ ލުން  5 5

 16 ޣައިުރޤ ނޫނީ އެްއވުން  27 2

   :   : : ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ނިމިފައިނުވ  މައްސަލަތަކ އި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް                                                                           ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ނިމިފައިނުވ  މައްސަލަތަކ އި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައްވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ނިމިފައިނުވ  މައްސަލަތަކ އި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް    210421042104        00.2.2.000.2.2.000.2.2.0
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 # ބ ވަތް  ފެށުނުއިރު ހުރި  ހުށަހެޅުނު 

 17 ޓެރަރިަޒމް  17 5

 18 މަސްުތވ ތަކެތި ބޭުނންކުރުން  208 13

 19 މަސްުތވ ތަކެތި ރ އްެޖއަށް އެެތރެކުުރން  9 6

 20 މަސްުތވުމަށްޓަަކއި ޑަންލޮޕްތެަރހުން ަވސްބެލުން  6 -

 21 މަސްުތވ ތަކެތި ިވއްކުން  171 53

 22 މަސްުތވ ތަކެތި އަުތަގއި ބެެހއްޓުން  184 75

 23 ކުދިަވއްކަން  146 82

 24 ބޮޑެިތވައްކަން  191 80

 25 ޓެކުން 4 1

 26 ފޭރުން  78 27

 27 ޚިޔ ނ ތް  45 12

 28 ރިްޝވަތުދިުނމ އި ރިްޝވަތުހިފުން  1 -

 29 މަކަރ އި ހީލަތް 66 20

 30 އ ަދއިގެ މ ރ މ ރީ  63 17

 31 ބޮޑެތި މ ރ މ ރީ  16 3

 32 އެކައުންްޓގައި ަފއިސ ެނތި ޗެކްދޫކުުރން  19 49

 33 އެހެނިހެން ބ ވަްތތަކުގެ ަމއްސަލަަތއް  559 293

  ޖުމްލަ  2236 873
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24 

   : : : ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ޝަރީޢަތްކުރ  ސެކްޝަންތަކުގައި ނުނިމި ހުރި އަދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް                                                                                              ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ޝަރީޢަތްކުރ  ސެކްޝަންތަކުގައި ނުނިމި ހުރި އަދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައްވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ޝަރީޢަތްކުރ  ސެކްޝަންތަކުގައި ނުނިމި ހުރި އަދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް    210421042104        00.2.2.200.2.2.200.2.2.2

 # ޝަރީޢަތްކުރ  ސެކްޝަން  ފެށުނުއިރު ހުރި  ހުށަހެޅު 

 1 އައި ސެްކޝަން  77 103

 2 ޑީ ސެކްޝަން  445 104

 3 ޖީ ސެކްޝަން  359 111

 4 އީ ސެކްޝަން  367 105

 5 އެފް ސެކްޝަން  330 20

 6 އެޗް ސެކްޝަން  351 62

 7 އަަވސްނިޔ  ސެްކޝަން  208 106

 8 ބީ ސެކްޝަން  99 80

 9 ކޭ ސެކްޝަން  - 182

  ޖުމްލަ  2236 873

   : ::ވަނަ އަހަރު ޝެޑިއުލްކުރެވުނު އަޑުއެހުންތަކ އި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުންތައް                                                                     ވަނަ އަހަރު ޝެޑިއުލްކުރެވުނު އަޑުއެހުންތަކ އި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުންތައްވަނަ އަހަރު ޝެޑިއުލްކުރެވުނު އަޑުއެހުންތަކ އި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުންތައް    210421042104        00.2.2.300.2.2.300.2.2.3

 # ޝަރީޢަތްކުރ  ސެކްޝަން  ޝެޑިއުލްކުރެވުނު  ބޭއްވުނު 

 1 އައި ސެްކޝަން  677 253

 2 ޑީ ސެކްޝަން  1028 582

 3 ޖީ ސެކްޝަން  1241 440

 4 އީ ސެކްޝަން  1561 615

 5 އެފް ސެކްޝަން  543 235

 6 އެޗް ސެކްޝަން  823 235

 7 އަަވސްނިޔ  ސެްކޝަން  1193 556

 8 ބީ ސެކްޝަން  1007 377

 9 ކޭ ސެކްޝަން  541 244

  ޖުމްލަ  8503 3537
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   : ::ވަނަ އަހަރު ކެންސަލްވި އަޑުއެހުންތައް                                     ވަނަ އަހަރު ކެންސަލްވި އަޑުއެހުންތައްވަނަ އަހަރު ކެންސަލްވި އަޑުއެހުންތައް    210421042104        00.2.2.400.2.2.400.2.2.4

ޚަސްމުން 
 ހ ޟިރުނުވެގެން 

ވަކީލުން 
 ހ ޟިރުނުވެގެން 

ޝަރީޢަތްކުރ  
 ސެކްޝަން 

# 
ހެކިން 

 ހ ޟިރުނުވެގެން 
އެހެނިހެން 
 ސަބަބުތަކ ހުރެ 

 ޖުމްލަ 

 424 332 26 1 އައި ސެްކޝަން  15 51

 446 244 99 2 ޑީ ސެކްޝަން  48 55

 801 589 63 3 ޖީ ސެކްޝަން  41 108

 946 725 55 4 އީ ސެކްޝަން  8 158

 308 204 16 5 އެފް ސެކްޝަން  4 84

 588 432 44 6 އެޗް ސެކްޝަން  49 63

 637 481 51 7 އަަވސްނިޔ  ސެްކޝަން  14 91

 8 ބީ ސެކްޝަން  57 84 46 443 630

 297 156 16 9 ކޭ ސެކްޝަން  13 112

 5077 3606 416  ޖުމްލަ  249 806
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   : ::ވަނަ އަހަރު ނިމުނު މައްސަލަތަކ އި ނިމިފައިނުވ  މައްސަލަތައް                                                           ވަނަ އަހަރު ނިމުނު މައްސަލަތަކ އި ނިމިފައިނުވ  މައްސަލަތައްވަނަ އަހަރު ނިމުނު މައްސަލަތަކ އި ނިމިފައިނުވ  މައްސަލަތައް    210421042104        00.2.2.500.2.2.500.2.2.5

 # ބ ވަތް  ނިމުނު  ނިމިފައިނުވ  

 1 ޒިނޭކުރުން 10 3

 2 ކައިވެނި ހެޔޮނުވ  މީހުންނ އެކު ބަދައަޚްލ ޤީ އަމަލު ހިންގުން  1 5

 3 އ ދައިގެ ބަދުއަޚްލ ޤީ އަމަލް ހިންގުން  6 7

 4 ބޮޑެތި ބަދުއަޚްލ ޤީ ޢަމަލު ހިންގުން  4 7

 5 ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލ ޤީ ޢަމަލު ހިންގުން  22 50

 6 ބ ލިޣުނުވ  ކުޑަކުދިންނ އި ބަދުއަޚްލ ޤީ ޢަމަލު ހިންގުން  5 20

 7 އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން  6 9

 8 ވަކިމީހަކަށް ނުލައްވ ގޮތަށް ވިހެއުން 1 -

 9 އޮރިޔ ންކ ޑު އުފެއްދުމ އި ގެންގުޅުމ އި އަތުގައި ބެހެއްޓުން  10 7

 10 ބަނގުރ ބުއިން 63 22

 11 ކައުންޓަރ ފީޓްކުރުން  5 1

 12 ދޮގުހެކިދިނުން  1 6

 13 ޤަސްތުގައި މީހަކު މެރުން  8 14

 14 ޢަމުރަށްނުކިޔަމަންެތރިވުން 147 111

 15 އަމަން ަނގ ލުން  7 3

 16 ޣައިުރޤ ނޫނީ އެްއވުން  10 19

 17 ޓެރަރިަޒމް  4 18

 18 މަސްުތވ ތަކެތި ބޭުނންކުރުން  201 20

 19 މަސްުތވ ތަކެތި ރ އްެޖއަށް އެެތރެކުުރން  12 3

 20 މަސްުތވުމަށްޓަަކއި ޑަންލޮޕްތެަރހުން ަވސްބެލުން  5 1

 21 މަސްުތވ ތަކެތި ިވއްކުން  178 46

 22 މަސްުތވ ތަކެތި އަުތަގއި ބެެހއްޓުން  231 28

 23 ކުދިަވއްކަން  107 121

 24 ބޮޑެިތވައްކަން  117 154

 25 ޓެކުން 3 2

 26 ފޭރުން  51 54

 27 ޚިޔ ނ ތް  12 45
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28 

 # ބ ވަތް  ނިމުނު  ނިމިފައިނުވ  

 28 ރިްޝވަތުދިުނމ އި ރިްޝވަތުހިފުން  - 1

 29 މަކަރ އި ހީލަތް 26 60

 30 އ ަދއިގެ މ ރ މ ރީ  39 41

 31 ބޮޑެތި މ ރ މ ރީ  6 13

 32 އެކައުންްޓގައި ަފއިސ ެނތި ޗެކްދޫކުުރން  50 18

 33 އެހެނިހެން ބ ވަްތތަކުގެ ަމއްސަލަަތއް  609 243

  ޖުމްލަ  1957 1152
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29 

   :::ވަނަ އަހަރު ޝަރީޢަތްކުރ  ސެކްޝަންތަކުން ނިމުނު މައްސަލަތައް                                                           ވަނަ އަހަރު ޝަރީޢަތްކުރ  ސެކްޝަންތަކުން ނިމުނު މައްސަލަތައްވަނަ އަހަރު ޝަރީޢަތްކުރ  ސެކްޝަންތަކުން ނިމުނު މައްސަލަތައް    210421042104        00.2.2.600.2.2.600.2.2.6

އަނބުރ  
 ގެންދިޔަ 

 ޙުކުމްކުރި 
ޝަރީޢަތްކުރ  
 ސެކްޝަން 

އަނބުރ   #
 ފޮނުވ ލި 

 ޖުމްލަ  ބ ޠިލުކުރި 

 140 - 73 1 އައި ސެްކޝަން  39 28

 159 - 58 2 ޑީ ސެކްޝަން  56 45

 194 - 34 3 ޖީ ސެކްޝަން  74 86

 414 - 256 4 އީ ސެކްޝަން  91 67

 283 - 176 5 އެފް ސެކްޝަން  46 61

 229 - 75 6 އެޗް ސެކްޝަން  66 88

 284 - 148 7 އަަވސްނިޔ  ސެްކޝަން  84 52

 8 ބީ ސެކްޝަން  36 20 77 - 133

 121 - 55 9 ކޭ ސެކްޝަން  26 40

 1957 - 1072  ޖުމްލަ  522 76
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   :::ވަނަ އަހަރު ޤ ޟީން ނިންމި މައްސަލަތައް                                      ވަނަ އަހަރު ޤ ޟީން ނިންމި މައްސަލަތައްވަނަ އަހަރު ޤ ޟީން ނިންމި މައްސަލަތައް    210421042104        00.2.2.700.2.2.700.2.2.7

 # ޤ ޟީ  ޖުމްލަ 

 1 މުޙައްމަދު هللا އިސްޤ ޟީ ޢަބްދު 140

 2 ޤ ޟީ މުޙުތ ޒް ފަހުމީ  159

 3 ދީދީ هللا ޤ ޟީ ޢަބްދު  192

 4 ޤ ޟީ ސަޢީދު އިބްރ ހީމް  418

 5 ޤ ޟީ ޢަބްދުލްބ ރީ ޔޫސުފް  183

 6 ޤ ޟީ މުހުތ ޒް މުހުސިން  87

 7 ޤ ޟީ އަޙްމަދު ސަމީރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް  290

 8 ޤ ޟީ ޝުޖ ޢު އުޘްމ ން  263

 9 ނަޝީދު هللا ޤ ޟީ ޢަބްދު  225

  ޖުމްލަ  1957
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31 

   : ::ވަނަ އަހަރު ޝަރީޢަތްކުރ  ސެކްޝަންތަކުގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތައް                                                                 ވަނަ އަހަރު ޝަރީޢަތްކުރ  ސެކްޝަންތަކުގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތައްވަނަ އަހަރު ޝަރީޢަތްކުރ  ސެކްޝަންތަކުގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތައް    210421042104        00.2.2.800.2.2.800.2.2.8

އަހަރުވެ  01
އަހަރުނުވ   03  

އަހަރު ނުވ   01  
ޝަރީޢަތްކުރ  
 ސެކްޝަން 

# 
އަހަރުވެ  03
އަހަރުނުވ   05  

އަހަރަށްވުރެ  05
 ގިނަދުވަސްވީ 

 ޖުމްލަ 

 40 - 12 1 އައި ސެްކޝަން  21 7

 390 - 122 2 ޑީ ސެކްޝަން  78 190

 276 7 27 3 ޖީ ސެކްޝަން  77 165

 58 5 5 4 އީ ސެކްޝަން  45 3

 67 - 22 5 އެފް ސެކްޝަން  9 36

 184 8 34 6 އެޗް ސެކްޝަން  32 110

 30 - 1 7 އަަވސްނިޔ  ސެްކޝަން  20 9

 46 - 23 8 ބީ ސެކްޝަން  23 -

 9 ކޭ ސެކްޝަން  51 10 - - 61

 1152 20 246  ޖުމްލަ  356 530
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   : ::ވަނަ އަހަރު ދޫކުރެވުނު ޤަޟިއްޔ  ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު                                                    ވަނަ އަހަރު ދޫކުރެވުނު ޤަޟިއްޔ  ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުވަނަ އަހަރު ދޫކުރެވުނު ޤަޟިއްޔ  ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު    210421042104        00.2.2.800.2.2.800.2.2.8

 ތަފްޞީލު  އެދުނު  ދޫކުރެވުނު  ދޫކުރެވިފައިނުވ  

 އަިމއްލަ ފަރ ތްަތއް  366 348 18

 ދިވެިހރ އްޭޖގެ ހައިކޯޓު  4 4 -

 ކްލެމެންސީ ޯބޑު  226 121 105

 ޑްރަގް ކޯޓު  1 - 1

 ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީސް  444 431 13

 ޖުމްލަ  1041 904 137

   : ::ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ނިމިފައިނުވ  ޤަޟިއްޔ  ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު                                                                 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ނިމިފައިނުވ  ޤަޟިއްޔ  ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ނިމިފައިނުވ  ޤަޟިއްޔ  ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު    210421042104        00.2.2.900.2.2.900.2.2.9

 # ޝަރީޢަތްކުރ  ސެކްޝަން  ޢަދަދު 

 1 އައި ސެްކޝަން  3

 2 ޑީ ސެކްޝަން  89

 3 ޖީ ސެކްޝަން  21

 4 އީ ސެކްޝަން  3

 5 އެފް ސެކްޝަން  17

 6 އެޗް ސެކްޝަން  10

 7 އަަވސްނިޔ  ސެްކޝަން  3

 8 ބީ ސެކްޝަން  3

 9 ކޭ ސެކްޝަން  8

  ޖުމްލަ  157



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334418633441863344186: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      212022120221202އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  

33 

   : ::ކޯޓަށް ޙ ޟިރުވުމުގެ އަމުރުގެ ތަފ ސް ހިސ ބު                                          ކޯޓަށް ޙ ޟިރުވުމުގެ އަމުރުގެ ތަފ ސް ހިސ ބުކޯޓަށް ޙ ޟިރުވުމުގެ އަމުރުގެ ތަފ ސް ހިސ ބު        00.2.2.0100.2.2.0100.2.2.01

 # ރައްދުވ  ފަރ ތް  ތައްޔ ރުކުރެވުނު  ރައްދުވި  ރައްދުވެފައިނުވާް

 1 އަިމއްލަ ފަރ ތްަތއް  5038 3718 1320

 2 މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސ ރިވސް  3970 3970 -

 3 މޯލްޑިްވސް ނޭޝަނަލް ޑިފެްނސް ފޯސް  70 70 -

 4 ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީސް  9489 8704 785

 5 މިނިސްްޓރީްއޮފްްޖެްނޑަރްެއންޑްްފެެމލީ 20 20 -

 6 ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންަޝރީ އެންްޑ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސ ރވިސް  52 43 9

 7 މޯލްޑިްވސް ޓްރ ްނސްޕޯޓު އެންޑް ކޮްނސްޓްރަކްޝަން ކޮމްެޕނީ  4 4 -

 8 ދިވެހި ރ ްއޖޭގެ ގުުޅން ޕްރަިއވެޓް ލިމިެޓޑް 32 32 -

 9 މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސ ރިވސް  56 56 -

 10 ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ިއމިްގރޭޝަން އެންްޑ އެމިްގރޭަޝން  15 15 -

 10 އިންިދރ  ގ ންދީ ެމމޯިރއަލް ހޮސްޕިޓަލް  5 5 -

  ޖުމްލަ  18759 16645 2114

   : ::ތަންފީޛް        ތަންފީޛްތަންފީޛް        00.2.300.2.300.2.3

ރެކޯޑުތައް  ތަންފީޒު  މީހުންގެ  ޙުކުމްކުރެވޭ  ކޯޓުން  މަސައްކަތަކީ  ޑު  ނ މައިގަ މިސެކްޝަނުގެ 

ތަޢުޒީރުކުރުމަށް 1  ކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަކަށް ކުށްވެރިން ޙަވ ލުކުރުމ އި ޙައްދު  ، ޙުކުމް ތަންފީޒު ޗިޓް ހަދައި، ބެލެހެއްޓުމ އި

  .ޙުކުމްކުރެވޭ މީހުންގެ ޙުކުމްތައް ތަންފީޒުކުރުމެވެ

 

   : ::ތައުޒީރު        ތައުޒީރުތައުޒީރ1ު   1 1 ހައްދު        ހައްދު ހައްދު         00.2.3.000.2.3.000.2.3.0

   

 # ތަފްޞީލު  ފެށުނުއިރު ހުރި  ހުކުމްކުރި  ކުރެވުނު  ބ ކީ 

 1 ހައްދު  6 11 7 10

 1 ތައުީޒރު  25 1 - 26

 1 ޖުމްލަ  31 12 7 36
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   : ::ކުށުގެ ރެކޯޑު             ކުށުގެ ރެކޯޑުކުށުގެ ރެކޯޑު        00.2.400.2.400.2.4

ކުށް  ޖިނ އީ  ޝަރުޢީކޯޓުތަކުން  ދިވެހިރ އްޖޭގެ  މަސައްކަތަކީ  ޑު  ނ މައިގަ މިސެކްޝަނުގެ 

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

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

   : ::ކުށުގެ ރެކޯޑު ސ ފުކޮށްދިނުން                            ކުށުގެ ރެކޯޑު ސ ފުކޮށްދިނުންކުށުގެ ރެކޯޑު ސ ފުކޮށްދިނުން    00.2.4.000.2.4.000.2.4.0

   : ::މީޑިއ       މީޑިއ މީޑިއ         00.2.500.2.500.2.5

މީޑިއ އަކީ ކޯޓުގެ  މަޢުލޫމ ތުތައް   ،ކުރިމިނަލް  ހ މަކުރަންޖެހޭ  މީޑިއ އަށް  ފަރ ތުން  ކޯޓުގެ 

ލީފްލެޓްތަކާއި ފޮތްތަކާއި މަޢުލޫމާތުގެ ، ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލެހެއްޓުމ އި، ހ މަކުރުމ އި

ގެ ތ ރީޚ އި ކޯޓުގެ ކޯޓު   ،ގޮތުގައި ޝާއިޢުކުރަދްޖެހޭ ތަކެތި ޝާއިޢުކުރުމާއި އެފަދަ ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮފް ބެލެހެއްޓުމާއި 

ތައްޔ ރުކޮށް ފޮތްތައް  ތ ރީޚީ  އެންމެހައި  ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ  ރައްކ ތެރިކަމ އެކު   ،ބޭނުމަށް  ލިޔުންތައް  ފޮޓޯތަކ އި 

ކޯޓުގެ   ،ބެލެހެއްޓުމ އި ކުރިމިނަލް  ތަކެތި  ހ މަކުރަންޖެހޭ  ތެރެއިން  ނިންމުންތަކުގެ  ނިންމ   އަމުރުތަކ އި  ކޯޓުންނެރޭ 

ހ މަކުރުމ އި ކުރަންޖެހޭ   ،ވެބްސައިޓް ބޭނުންކޮށްގެން  ގެނައުމަށް  ތަކެތި  ފަދަ  ދީގެން ނޫސްމަޖައްލ   ކޯޓުން އިޝްތިރ ކު 

ކޯޓުން ނިންމ  ނިންމުންތަކ އި  ،އެންމެހ  މަސައްކަތްތައް ޒިންމ ދ ރުކަމ އެކު ކޮށް އެތަކެތި ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ބެލެހެއްޓުމ އި

ހަމަޖެއްސުމ އި އިންތިޒ މު  ބެލޭނޭ  ފަސޭހައިން  ޢ ންމުންނަށް  ޑިޔ ރުންނ އި  ނ ފަ މަސައްކަތްތަކ އި   ،ޙުކުމްތައް  ކޯޓުގެ 

ގެންދިއުމ އި ކުރިޔަށް  ކަންތައްތަށް  އެންމެހައި  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ޢ ންމުން  ޚިދުމަތްތައް   ،ގުޅިގެން  ފޯރުކޮށްދޭ  ކޯޓުން 

އިސްލ ޙު   ،އެޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރ  ބެހޭ ގޮތުން ޢ ންމު ފަރ ތްތަކުން ދެކޭގޮތް ބަލައި  ،ލިބިގަތުމުގައި ދިމ ވ  ދަތިތަކ އި

 . ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމ އި ގުޅޭގޮތުން ސެކްޝަންތަކަށް މަޝްވަރ ދީ އެފަދަ އިޞްލ ޙުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ

 # ތަފްޞީލު  އަދަދުް

 1 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ަޝރީއަތްުކރ  ސެްކޝަންތައް  839

 2 ޑިޕ ޓްމެންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްިމނިްސޓްރޭޝަން  47

 3 މ ލޭގެ ކޯޓްތައް  2471

 4 މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް  1946

 6 އެހެނިހެން މުައއްަސސ ަތއް  838

 7 (ރީޗެކުކުުރން) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ަޝރީއަތްުކރ  ސެްކޝަންތައް  319

 8 އަިމއްލަ ފަރ ތްަތއް  14323

  ޖުމްލަ  20783
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   :  :  :  ޝަރީޢަތ އި ބެހޭ ބައިޝަރީޢަތ އި ބެހޭ ބައިޝަރީޢަތ އި ބެހޭ ބައި      00.300.300.3

   : : : އިސްޤ ޟީ ސެކްޝަންއިސްޤ ޟީ ސެކްޝަންއިސްޤ ޟީ ސެކްޝަން      00.3.000.3.000.3.0

 އައި ސެކްޝަން
 

   : : : ޝަރުޢީ ކުށްތަކ އިބެހޭ ބައިޝަރުޢީ ކުށްތަކ އިބެހޭ ބައިޝަރުޢީ ކުށްތަކ އިބެހޭ ބައި      00.3.200.3.200.3.2

 ސެކްޝަން 0ބ0ީޖޭބީ

 ސެކްޝަން 2ބ0ީޖޭބީ

 ސެކްޝަން 3ބ0ީޖޭބީ
 

   : : : ޤ ނޫނީ ކުށްތަކ އިބެހޭ ބައިޤ ނޫނީ ކުށްތަކ އިބެހޭ ބައިޤ ނޫނީ ކުށްތަކ އިބެހޭ ބައި      00.3.300.3.300.3.3

 ސެކްޝަން 0ބ2ީޖޭބީ

 ސެކްޝަން 2ބ2ީޖޭބީ

  ސެކްޝަން 3ބ2ީޖޭބީ
   

   : : : އަވަސްނިޔ އ އިބެހޭ ބައިއަވަސްނިޔ އ އިބެހޭ ބައިއަވަސްނިޔ އ އިބެހޭ ބައި      00.3.400.3.400.3.4

 ސެކްޝަން 0ބ3ީޖޭބީ

 ސެކްޝަން 2ބ3ީޖޭބީ

 ސެކްޝަން 3ބ3ީޖޭބީ

   : : : މުއްދަތު ސެކްޝަންމުއްދަތު ސެކްޝަންމުއްދަތު ސެކްޝަން      00.3.500.3.500.3.5

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

 : ::ސެކްޝަން        ސެކްޝަންސެކްޝަން    000ބީ  ބީބ444ީޖޭބީ    ޖޭބީޖޭބީ    00.3.5.000.3.5.000.3.5.0

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

   : ::ސެކްޝަން        ސެކްޝަންސެކްޝަން    222ބީ  ބީބ444ީޖޭބީ    ޖޭބީޖޭބީ    00.3.5.200.3.5.200.3.5.2

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
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   : ::ސެކްޝަން        ސެކްޝަންސެކްޝަން    222ބީ  ބީބ444ީޖޭބީ    ޖޭބީޖޭބީ    00.3.5.200.3.5.200.3.5.2

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   00.3.5.300.3.5.300.3.5.3

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   210421042104   00.3.5.400.3.5.400.3.5.4

   

 ޙާޟިރުކުރެވުނުް ބަންދުކުރުމަށްް ބަންދުންދޫކޮށްލުމަށްް

2071 9089 11160 

:::ވަނަ އަހަރު މުއްދަތުދިން ޤ ޟީން ވަނަ އަހަރު މުއްދަތުދިން ޤ ޟީން ވަނަ އަހަރު މުއްދަތުދިން ޤ ޟީން    201420142014      11.3.5.511.3.5.511.3.5.5  

 ޖުމްލަ  # ޤ ޟީ  ބަންދުކުރުމަށް  ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް 

 408 1 ުމަޙއްަމދު هللا އިްސޤ ޟީ ޢަްބދު 321 87

 1054 2 ޤ ޟީ ުމޙުތ ޒް ފަުހމީ  859 195

 795 3 ީދދީ هللا ޤ ޟީ ޢަްބދު 705 90

 534 4 ޤ ޟީ ޢަްބދުލްބ ރީ ޔޫސުފް  450 84

 2020 5 ޤ ޟީ ސަީޢދު ިއބްރ ީހމް  1733 287

 718 6 ޤ ޟީ ުމޙުތ ޒް ުމހުސިން  577 141

 1980 7 ޤ ޟީ ައޙްަމދު ަސމީރު ޢަްބދުލްޢަޒީޒު  1492 488

 8 ޤ ޟީ ޝުޖ ޢު އުޘްމ ން  1844 544 2388

 1263 9 ނަީޝދު هللا ޤ ޟީ ޢަްބދު 1108 155

 11160  ޖުމްލަ  9089 2071
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:::ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސ ރވިސް އިން އެދުނު ކޯޓު އަމުރުތައް ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސ ރވިސް އިން އެދުނު ކޯޓު އަމުރުތައް ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސ ރވިސް އިން އެދުނު ކޯޓު އަމުރުތައް    201420142014      11.3.5.611.3.5.611.3.5.6    

 ނެރެދިވަފައިނުވ   ނެރެދެވުނު  # ބ ވަތް  އެދުނު 

 - 1112 1 ބަލ  ފ ސްކުުރމަށް  1112

 7 596 2 ހައްޔަރުުކރުމަށް  603

 1 3 3 ޕ ސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށް  4

 1 157 4 ފުރަިއގެން ިދއުން ަމނ ކުުރމަށް  158

 - 43 5 އެކައުންޓް ފްީރޒް ކުރުމަށް  43

 - 8 6 ކަފ ލ ތު ފައިސ ދޫުކރުމަށް  8

 - 2042 7 މަންަޒރ އި ައޑު ރެކޯޑް ކުުރމަށް  2042

 - 346 8 ޓެލެފޯން ތަފްޞީލް ހޯުދމަށް ، ެމސެޖް  ،ސިޓީ 346

 - 30 9 މަޢުލޫމ ތު ހިެފްއޓުމަށް، ތަކެްއޗ އި ، ލިޔެކިއުމ އި  30

 - 27 10 ހަށިަގނޑުން ެނގޭ ތަކެތީގެ ސ މްޕަލް ެނގުމަށް  27

 - 2 11 ވަގުތީ ގޮތުން ތަންަތން ބަްނދުކުުރމަށް  2

 - 186 12 ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ހޯުދމަށް  186

 9 4552  ޖުމްލަް 4561
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:::ވަނަ އަހަރު ނެރެދެވުނު ކޯޓު އަމުރުތައްވަނަ އަހަރު ނެރެދެވުނު ކޯޓު އަމުރުތައްވަނަ އަހަރު ނެރެދެވުނު ކޯޓު އަމުރުތައް   201420142014      11.3.5.711.3.5.711.3.5.7    

 ނެރެދިވަފައިނުވ   ނެރެދެވުނު  # ޤ ޟީ  އެދުނު 

 6 3960 1 ުމަޙއްަމދު هللا އިްސޤ ޟީ ޢަްބދު 3966

 3 19 2 ޤ ޟީ ުމޙުތ ޒް ފަުހމީ  22

 - 70 3 ީދދީ هللا ޤ ޟީ ޢަްބދު 70

 - 3 4 ޤ ޟީ ޢަްބދުލްބ ރީ ޔޫސުފް  3

 - 229 5 ޤ ޟީ ސަީޢދު ިއބްރ ީހމް  229

 - - 6 ޤ ޟީ ުމޙުތ ޒް ުމހުސިން  -

 - 52 7 ޤ ޟީ ައޙްަމދު ަސމީރު ޢަްބދުލްޢަޒީޒު  52

 - 141 8 ޤ ޟީ ޝުޖ ޢު އުޘްމ ން  141

 - 78 9 ނަީޝދު هللا ޤ ޟީ ޢަްބދު 78

 9 4552  ޖުމްލަ  4561
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   :   : : ކޯޓުގެ އިޚްތިޞ ޞްތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތައް                                             ކޯޓުގެ އިޚްތިޞ ޞްތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތައްކޯޓުގެ އިޚްތިޞ ޞްތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތައް        00.3.600.3.600.3.6

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 )   2101122މި ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަލ ނީ ޤ ނޫނު ނަންބަރު  .  ލިބިގެންވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށެވެ

ޤ ނޫނު ޖަދުވަލް  ( ކޯޓުތަކ ބެހޭ  1ގެ  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

 ްކްރިމިނަލްްކޯޓުގައިްބަލާްޖިނާއީްމައްސަލަތަކާއެކުްހުށަހެޅޭްނަސަބުްސާބިތުކުރުމުގެްމައްސަލަތައ 

 ްީޖިނާއ އެހެނިހެންް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާް މިޖަދުވަލުގައިް ކަމުގައިް މައްސަލަތައްް ބަލައިް ކޯޓުގައިް ކްރިމިނަލްް

 މައްސަލަތް

 

   :::ބޭއްވުނު ޚ އްޞަ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނު ޚ އްޞަ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނު ޚ އްޞަ ބައްދަލުވުންތައް       020202
   

   :  :  :  ބޭރުގެ ފަރ ތްތަކ އެކުބޭރުގެ ފަރ ތްތަކ އެކުބޭރުގެ ފަރ ތްތަކ އެކު      02.002.002.0

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއ ޒް ގުޅިގެން ކުރ  މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ، ކުރިމިނަލް ކޯޓ އި

މަޝްވަރ ކުރުމަށް ގުޅޭގޮތުން  ބޭފުޅުންނ އި  ،ހަރުދަނ ކުރުމ އި  ކަމ އިބެހޭ  އެފެއ ޒްގެ  ހޯމް  އޮފް  ، މިނިސްޓްރީ 

، ޤ ޟީ މުހުތ ޒް މުޙްސިންއ އެކު، ދީދީއ އިهللا  ޤ ޟީ ޢަބްދު، މުޙައްމަދ އިهللا  ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤ ޟީ ޢަބްދު

 .ގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2104ޖަނަވަރީ  18
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ގުޅިގެން ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއ އި، ކުރިމިނަލް ކޯޓ އި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކަމ ބެހޭ   ،ކުރ  މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނ ކުރުމ އި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުމަށް

ޤ ޟީ ، ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤ ޟީ ސަޢީދު އިބްރ ހީމ އި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި، ބޭފުޅުންނ އި

ގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި   2104ޖަނަވަރީ    26، ރަޖިސްޓްރަރ ޢަލީ އ ދަމްއ އެކު، އަޙްމަދު ސަމީރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒ އި

 .ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަންކުރެއްވި ދެ ޤ ޟީންނ އި ޤ ޟީންގެ  2103އޮކްޓޯބަރ  27

ގޮތެއް  މަޝްވަރ ކޮށް  ލިބޭނެގޮތ އިމެދު  އުޖޫރަ  މުސ ރައ އި  ތަކެއްޗ އި  ބޭނުންވ   މުވައްޒަފުންނަށް  ހިމެނޭ  ޕެކޭޖުގައި 

ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ޤ ޟީ ޝުޖ ޢު ، ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި ،ނިންމުމަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ، އެސިސްޓެންޓް ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙުސައިން ރިޟ އ ދަމ އި، ޢުޘްމ ނ އި

 .ގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2104މ ރޗް  06، ރިފްޢަތުއ އެކު

ހަރުދަނ ކުރުމަށ އި ނިޒ މް  ޤ ނޫނީ  އަދި  ދުސްތޫރީ  ޢަދުލުގެ ،ދިވެހިރ އްޖޭގެ  ޖިނ އީ  އަދި  މަދަނީ 

އޮތް   ކުރިއަށް  ހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައި  އޮފީހުން   5ނިޒ މް  ޖެނެރަލްގެ  ނީ  އެޓަރ އަމ ޒުކުރެވިގެން  ދުވަހަށް  އަހަރު 

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުމަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތ އި  މަގުޗ ޓު  ގެންދ   ކަމ ބެހޭ . ޑީ. އެން. ޔޫ، ތައްޔ ރުކުރަމުން  ޕީގެ 

އެސިސްޓެންޓް ،ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ ޢަލީ އ ދަމ އި  ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި، ބޭފުޅުންނ އި

 .ގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2104އޭޕްރީލް  17 ،ލީގަލް އޮފިސަރ ޠ ހިރ  އިބްރ ހީމްއ އެކު

އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ކަމ ބެހޭ ، ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ފެށުމ އި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުމަށް  2103

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ، ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި، ބޭފުޅުންނ އި

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ، ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަނީތ  މޫސ އ އި،ކަމ ބެހޭބޭފުނަންނ އި

ގައި ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ބޭއްވުނު   2104އެޕްރީލު    13  ،އަޙްމަދު ރިފްޢަތުއ އެކު

 .ބައްދަލުވުން

ކޯޓްމ ސްޓަރުންގެ ، އޯގަނައިޒޭޝަން ޗ ޓ އި އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެމަތިން ކޯޓަށް ބޭނުންވ  މަޤ މްތަކ އި

ބެހޭގޮތުން ހަމަޖެއްސުމ އި  އ   ،ޔުނީފޯމް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ބަދުރިއްޔ  . ޑިޕ ޓްމަންޓް  ޑިރެކްޓަރ 

، ކޯޓްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙުސައިން ރިޟ  އ ދަމ އި. އ ، މުޙައްމަދ އިهللا  މޫސ އ އި ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤ ޟީ ޢަބްދު

ގައި   2104އޮގަސްޓް    15، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިފްޢަތުއ އެކު، ޑިރެކްޓަރ ޢައިޝަތު ފަޟީލ އ އި،އ 

 .ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން
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ކޯޓްމ ސްޓަރުންގެ ، އޯގަނައިޒޭޝަން ޗ ޓ އި އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެމަތިން ކޯޓަށް ބޭނުންވ  މަޤ މްތަކ އި

ނޑިޔ ރު ، ކޯޓްމަރ މ ތު ކުރުމުގެ ހުއްދައ އި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުމަށް، ޔުނީފޯމް ހަމަޖެއްސުމ އި ސްޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ، ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ކަމ ބެހޭބޭފުޅުންނ އި، ސަޢީދ އިهللا  ޢަބްދު

ޑިރެކްޓަރ ޙަސަން . އ ، ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙުސައިން ރިޟ  އ ދަމ އި. އ ، މުޙައްމަދ އިهللا  އިސްޤ ޟީ ޢަބްދު

 .ގައި ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 2104އޮގަސްޓް  15،  އ ދަމ އެކު

ވަނަ އަހަރަށް ލަފ ކޮށް ހުށަހަޅ ފައިވ  ބަޖެޓްގައި ހިމަނ ފައިވ  ޕްރޮގްރ މްތަކ އި ކޮސްޓިންގ   2105

މަޝްވަރ ކުރުމަށް ގުޅޭގޮތުން  ކަމ ބެހޭ   ،ތަފްޞީލްތަކ އި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕ ޓްމަންޓް 

، ޑިރެކްޓަރ ޙަސަން އ ދަމ އި. އ ، ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙުސައިން ރިޟ  އ ދަމ އި. ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އ ، ބޭފުޅުންނ އި

ގައި ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް   2104ސެޕްޓެމްބަރ    22، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިފްޢަތުއ އެކު

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ވަނަ އަހަރަށް ލަފ ކޮށް ހުށަހަޅ ފައިވ  ބަޖެޓްގައި ހިމަނ ފައިވ  ޕްރޮގްރ މްތަކ އި ކޮސްޓިންގ   2105

މަޝްވަރ ކުރުމަށް ގުޅޭގޮތުން  ބޭފުޅުންނ އި،ތަފްޞީލްތަކ އި  ކަމ ބެހޭ  ޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  ، މިނިސްޓްރީ 

هللا ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤ ޟީ ޢަބްދު، ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ، ޑިރެކްޓަރ ޙަސަން އ ދަމ އި. އ ، ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙުސައިން ރިޟ  އ ދަމ އި. އ، މުޙައްމަދ އި

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި   2104ސެޕްޓެމްބަރ    22، އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިފްޢަތުއ އެކު

 .ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ ބައި އުނިކުރުމ އި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރ  

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ ކަމ އި ބެހޭ ބޭފުޅުންނ އި، ކުރުމަށް

ގައި   2104ޑިސެމްބަރ    28  ،އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ޠ ހިރ  އިބްރ ހީމ އެކު، ސ ރ  އަޙްމަދު މަނިކ އި

 .މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

 

   :  :  :  މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުންމުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުންމުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން      02.202.202.2

މުވައްޒަފުންނަށް ، މުވައްޒަފުންގެ އިޙްސ ސްތައް އަޑުއެހުމ އި، މުވައްޒަފުންނަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވުމ އި

ކޯޓުގެ ، އިދ ރ އިން ކުރަމުންގެންދ  މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންނަށް ޙިއްސ ކުރުމ އި، ދިމ ވ  ދަތިތައް ދެނެގަތުމ އި

ނިންމުތައް  ނިންމ   މަޖިލީހުން  ޤ ޟީންގެ  ހޯދުމުގެގޮތުންނ އި  ޚިޔ ލު  ބިނ ކުރުވަނިވި  މުވައްޒަފުންގެ  ކުރިމަގ މެދު 

ޢަބްދު އިސްޤ ޟީ  ގޮތުން  ޙިއްޞ ކުރުމުގެ  ވެރިންނ އިهللا  މުވައްޒަފުންނ އި  ކޯޓުގެ   ،މުވައްޒަފުންނ އެކު  ،މުޙައްމަދު  

   .ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ 35ވަނަ އަހަރު ތަފ ތު  2104ފ އިތުވި 



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334418633441863344186: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      212022120221202އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  
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   : : : ވެރިންގެ ބައްދަލުވުންވެރިންގެ ބައްދަލުވުންވެރިންގެ ބައްދަލުވުން      02.302.302.3

ސެކްޝަންތަކަށް  ގޮތ އި  ގޮސްފައިވ   މަސައްކަތްކުރިއަށް  ސެކްޝަންތަކުގެ  ކޯޓްގެ  ކްރިމިނަލް 

ގުޅޭގޮތުން  ފައިސ އ އި  އިތުރުގަޑީގެ  މުވައްޒަފުންގެ  މަޝްވަރ ކުރުމަށ އި  މެދު  މައްސަލަތަކ އި  ދިމ ވެފައިވ  

ބައްދަލުވުމެއް   07ވަނަ އަހަރު ތަފ ތު    2104ފ އިތުވި     ،ސެކްޝަންތަކުގެ ސްޕަވައިޒަރުންނ އި ކޯޓުގެ ވެރިންނ އެކު

 .ބޭއްވުނެވެ

ވަނަްއަހަރުްސެކްޝަންތަކުގެްމަސައްކަތްތައްްގޮސްފައިވާްގޮތާއިްބެހޭގޮތުންްބޭްއވިްވެރިންގ2014ްްެ
 ސިލްސިލާްބައްދަލުވުމުގެްތެރެއިން

މުވައްޒަފުންނަށް ދިމ ވ  ދަތިތައް ، އަހަރު މުވައްޒަފުންގެ އިޙްސ ސްތައް އަޑުއެހުމ އިވަނ2014ްްަ
 ދެނެގަތުމަށް ސިލްސިލ ކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން 



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334418633441863344186: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      212022120221202އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  
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   : : : ޤ ޟީންގެ މަޖިލިސްޤ ޟީންގެ މަޖިލިސްޤ ޟީންގެ މަޖިލިސް      02.402.402.4

 .ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ 23ވަނަ އަހަރު ޤ ޟީންގެ މަޖިލީހުގެ  2104ފ އިތުވި 

   

   : : : ކޮމެޓީތައްކޮމެޓީތައްކޮމެޓީތައް      02.502.502.5

   : ::ޚަރަދުކޮމެޓީ            ޚަރަދުކޮމެޓީޚަރަދުކޮމެޓީ        02.5.002.5.002.5.0

އަންދ ސީ  ހުށަހެޅޭ  ހޯދުމަށް  ތަކެތި  ޚިދުމަތ އި  ބޭނުންވ   ކޯޓަށް  މަޤުޞަދަކީ  ޑު  ނ މައިގަ ކޮމިޓީގެ  ޚަރަދު 

ދިރ ސ ކުރުމ އި ކުރުމ އި، ހިސ ބުތައް  ފަރ ތެއް ، އިވެލުއޭޓް  ޙަވ ލުކުރ ނެ  މަސައްކަތް  ހުށަހަޅައިގެން  ކޮމިޓީއަށް  ޚަރަދު 

ނޑައެޅުމަށްފަހު ކޯޓަށް ބޭނުންވ  އެންމެހ  ތަކެތި ހެދުމުގައި ، އެމަސައްކަތް ކުރިއަށްދ ގޮތް ބެލެހެއްޓުމ އި، މަސައްކަތް ޙަވ ލުކޮށް، ކަ

އިސްވެ ބަޔ ންކުރެވުނު އެންމެހ  މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ޤަވ އިދ އި އެއްގޮތްވ  ، ލަފ ދިނުމ އި

 . ގޮތުގެ މަތީން ބަލ  މަޝްވަރ  ދިނުމެވެ

ކުރަންޖެހުނު  ހޯދުމަށ އި  ތަކެތި  ހޯދަންޖެހުނު  ކޮށްގެން  އިޢްލ ން  ތެރެއިން  ތަކެތީގެ  ބޭނުންވ   ކޯޓަށް 

ނޑައެޅުމަށ އި   ވަނަ އަހަރަށް ލިބުނު   2104މަސައްކަތްތަކަށް ހޯދުނު އެސްޓިމޭޓުތަކ އި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ޙަވ ލުކުރ ނެ ފަރ ތެއް ކަ

ވަނަ   2104ބައްދަލުވުން ވޭތުވެދިޔަ    29ބަޖެޓުން ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސ ނެ ގޮތަކ އިމެދު މަޝްވަރ ކުރުމަށް ކޯޓުގެ ޚަރަދު ކޮމެޓީގެ  

 : ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވަނީ 2104ފ އިތުވި . އަހަރުގައި ބޭއްވިފައި ވެއެވެ

 ީދދީ هللا ޤ ޟީ ޢަްބދު .1

 ރަިޖސްޓްރަރ ޢަލީ އ ދަމް  .2

 ޑިރެކްޓަރ ޙަސަން އ ަދމް .އ .3
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   : ::ހިއުމަން ރިސޯސްކޮމެޓީ                     ހިއުމަން ރިސޯސްކޮމެޓީހިއުމަން ރިސޯސްކޮމެޓީ        02.5.202.5.202.5.2

2ޖޫން    27 ނޑު   100 މައިގަ ކޮމިޓީގެ  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް  އުފެދުނު  ގައި 

، ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ލ ބައ އި މަންފ އަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގައި އިސްޤ ޟީއަށް މަޝްވަރ ދިނުމ އި، މަޤަޞަދަކީ

ވަޒީފ އަށް އަލަށް ވަންނަ ، ސްކޯލަރޝިޕްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގެ ހުރިހައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމ އި، ތަމްރީނުތަކ އި

މުވައްޒަފުންނަށް ޚ އްޞަ ޙ ލަތްތައް މެދުވެރިވ  ، މުވައްޒަފުން ކިޔެވުމަށ އި  ،މުވައްޒަފުންގެ އިންޓަވިއުގެ މަސައްކަތްތަކ އި

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރ ގޮތުގެ ޕ ރފޮމަންސް އެޕްރައިޒަލް ފޯމްތަކައި ، ހިނދު މުވައްޒަފުންގެ ނޯޕޭލީވް ހަމަޖެއްސުމ އި

 ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕ ފޮމަންސް އެޕްރައިޒަލްއ އި ބެހޭ ރިޕޯޓް ، ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ލަފ ދިނުމ އި



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334418633441863344186: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      212022120221202އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  
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 .މިނޫންވެސް މިފަދަ ހުރިހ  ކަމެއްގައި އެހީތެރިވުމެވެ، ކޮންމެ އަހަރަކު ފ ސްކުރުމ އި

ފ އިތުވި .  ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުންނެވެ  00ވަނަ އަހަރު ހިއުމަން ރިސޯސްކޮމެޓީގެ    2104ފ އިތުވި 

 :އަހަރު ހިއުމަން ރިސޯސަސް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންނަކީ 2104

 ޤ ޟީ މުޙުތ ޒް ފަހުމީ .1

 ޤ ޟީ ސަޢީދު އިބްރ ހީމް .2

 ރަޖިސްޓްރަރ ޢަލީ އ ދަމް .3

 ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙުސައިން ރިޟ  އ ދަމް.އ .4

 ޑިރެކްޓަރ ސ ރ  އަޙްމަދު މަނިކު.އ .5

 ޑިރެކްޓަރ ޢ އިޝަތު ފަޟީލ .އ .6

 ލީގަލް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު މުބ ރިކް.އ .7

 މީޑިއ  އޮފިސަރ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު މަނިކު .8
 

   :::ކޯޓުން ބައިވެރިވެފައިވ  ހަރަކ ތްތަކ އި ޓްރޭނިންގތައް ކޯޓުން ބައިވެރިވެފައިވ  ހަރަކ ތްތަކ އި ޓްރޭނިންގތައް ކޯޓުން ބައިވެރިވެފައިވ  ހަރަކ ތްތަކ އި ޓްރޭނިންގތައް       131313
   : : : ޓްރޭނިންގޓްރޭނިންގޓްރޭނިންގ      03.003.003.0

ގައި ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް   2104ޖަނަވަރީ    26ކޯޓުގެ ތަފ ސްހިސ ބު ތައްޔ ރުކުރުމ  ގުޅޭގޮތުން  

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރޭނިންގ ރޫމްގައި  ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ސްޓެޓިސްޓިކަލް 

 .އޮފިސަރ ޝީޒ  އ ދަމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ކުރުމ ގުޅޭގޮތުން   އަޕްލޯޑް  ތައްޔ ރުކުރުމ އި  ޝީޓް  1ޕެންޝަން  2ފެބްރުވަރީ    6 1 0 ގައި   4

އެސިސްޓެންޓް  ކޯޓުގެ  ކުރިމިނަލް  ޓްރޭނިންގައި  ބޭއްވުނު  އޮފީހުގައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕެންޝަން  މޯލްޑިވްސް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޢަޤީލ  މޫސ އ އި، ޑިރެކްޓަރ އަނީތ  މޫސ އ އި

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އ މިނަތު ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފ ޠިމަތު ނަޞޫޙ އ އި، އ މ ލް ޢަބްދުއްލަޠީފ އި

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އ މިނަތު ސަޒުފ  ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިފްޢަތުއ އި، ޢަރުޝީއ އި

 .ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ބަލައިގަތުމ އި  ،އަމުރުތަކ އި  ،ދައުވ ތަކ އި ފޮނުވ ލުމުގައި   ،ލިޔެކިޔުންތައް  ބަލައިނުގަނެ 

އަހުލުވެރިކުރުމަށް މުވައްޒަފުން  2ފެބްރުވަރީ    26  ،ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އުޞޫލަށް  ކޯޓުގައި   104 ކުރިމިނަލް  ގައި 

 .ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގގައި ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ ވެރިންނ އި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 

 



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334418633441863344186: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      212022120221202އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  
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ސެކްޝަންގެ  ޕްރޮކިއުމެންޓް  އެންޑް  ސްޓޮކް  މުވައްޒަފުން  ސެކްޝަންގެ  ބަޖެޓް  އަދި  އިދ ރީ 

ގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގައި ކޯޓުގެ  2104މ ރިޗް  05މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން 

، ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމ އި، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ސ ރ  އަޙްމަދުމަނިކ އި

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

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އ މިނަތު ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރޝ ކިރ  މުޙައްމަދ އި، އޮފިސަރފ ޠިމަތު ނަޞޫޙ އ އި

އެސިސްޓެންޓް ، ޓެލެފޯން އޮޕަރޭޓަރ ޛަފ ފް ޒ ހިދ އި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އ މިނަތު ސަޒުފ އ އި، ޢަރުޝީއ އި

 . އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފ ޠިމަތު ޢަލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

އޮފިސަރުންނ އި އެތެރެއ އި   ،ޑްރައިވަރުންނ އި  ،ކޯޓު  ކޯޓުގެ  މުވައްޒަފުންނަކީ  ސްޓ ފް  ސަޕޯޓް 

 13އިން    2104އޭޕްރީލް    31ބޭރުން ކުރިމަތިވެދ ނެ ޙ ދިސ ތަކަށް ތައްޔ ރުވެފައިވ  ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި  

ގައި ކުރިމިނަލް "  2104ސެކިއުރިޓީ އެވެއަރނެސް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރ މް  " މ ފުށީގައި ހިންގުނު  . އަށް ކ   2104މެއި  

 . މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ 25ކޯޓުގެ 
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އޮފިސަރުންނ އި ކޯޓު  ކޯޓުގެ  ައމ ޒުކޮށްގެން         ،ޑްރައިވަރުންނ އި  ،ކުރިމިނަލް  މުވައްޒަފުންނަށް  ސްޓ ފް  ަސޕޯޓް 
ސެކިއުރިޓީ އެވެއަރނެސް ޓްރޭނިންގ " މ ފުށީގައި ހިންގުނު  . އަށް ކ   2104މެއި    13އިން    2104އޭޕްރީލް    31

 . ގައި ހުރިހ  ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ކުރިއެރުން ހޯދ ފައިވ  މުވައްޒަފު" 2104ޕްރޮގްރ މް 
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އަށް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރ މެއް   2104އޮގަސްޓް    25އިން    2104އޮގަސްޓް    01އަމ ޒުކޮށްގެން  

 .ހިންގުނެވެ

 

 

 

 

 

އިން   2104އޮކްޓޯބަރ    03  ،އެފް ސްކިލްސް ދަސްކޮށްދިނުމަށް. ޑީ. އެޑްވ ންސް އެކްސަލް އަދި ޕީ

ގެ ނިޔަލަށް ވިލ ކޮލެޖ އި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ ގައި ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ސްޓެޓިސްޓިކަލް   2104އޮކްޓޯބަރ    27

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޞ ބިރ  ޢަލީ ، އޮފިސަރ ޝީޒ  އ ދަމ އި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މޫސ  ނަޞީރ އި

، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މަރްޔަމް ނުހ  އ އި، އ އިهللا  އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ނ ދިރ  ޢަބްދު، އ އި

 . ޓެލެފޯން އޮޕަރޭޓަރ ޛަފ ފް ޒ ހިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

އަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި   2104އޯގަސްޓު    25އިން    2104އޯގަސްޓު    01ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމ ޒުކޮށްގެން   
 ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރ މުގެ ގެތެރެއިން " މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް"ހިންގި 

 2104އޮކްޓޯބަރ   27އިން  2104އޮކްޓޯބަރ  03ކުރިމިނަލް ކޯޓ އި ވިލ  ކޮލެޖ އި ގުޅިގެން 
ޓްރޭނިންގ ފުރިހަމަ ކުރި "  އެފް ސްކިލްސް. ޑީ. އެޑްވ ންސް އެކްސެލް އަދި ޕީ" އަށް ހިންގި  

 .ބައިވެރިން
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ޤަވަޢިދު   މުވައްޒަފުންގެ  ދ އިރ ގެ  2) ޝަރުޢީ  1 0 މުވައްޒަފުން (  0 ކޯޓުގެ  ކުރިމިނަލް  އަށް 

 30އިން    2104ނޮވެމްބަރ    15އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ސިލްސިލ  މަޢުލޫމ ތު ސެޝަންތަކުގެ ތެރެއިން  

2ޑިސެމްބަރ  1 0 މުވައްޒަފުން    4 ކޯޓުގެ  ކުރިމިނަލް  ސެޝަންތަކުގައި  ޓްރޭނިންގ  ބޭއްވުނު  ބައިވެރިވެ އަށް 

 . ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 

 

 

 

 

 

 

 

   : : : ޝެޝަންތައްޝެޝަންތައްޝެޝަންތައް      03.203.203.2

ހިންގ   ކޮށްގެން  އަމ ޒު  ފުލުހުންނަށް  ފަރ ތުން  ވިސްގެ  ސަރ ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

ކޯހުގައި ރިފްރެޝަރ  ދިނުމަށ އި، އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރސް  މަޢުލޫމ ތު  ދ އިރ އިން  ، އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ 

 2104ޖަނަވަރީ  19 ،ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ފ ހަގަކޮށްފައިވ  މުހިންމު ކަންތައްތައް ކޯހުގައި ބައިވެރިންނ އި ހިއްސ ކުރުމަށް

ރަޖިސްޓްރަރ  ކޯޓުގެ  ކުރިމިނަލް  ސެޝަންގައި  ބޭއްވުނު  ހޯލުގައި  ޕ ޕަސް  މަލްޓި  ގެ  ބިލްޑިންގ އިސްކަންދަރު  ގައި 

 . ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް މަންޞޫރު އިބްރ ހީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ، ޢަލީއ ދަމ އި

ވަނަ އަހަރުގެ ފޯމްތައް   2103މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން  

ގައި ޑިޕ ޓްމަންޓް   2104ފެބްރުވަރީ   08 ،ވަނަ އަހަރު ފޯމްތައް ފުރިހަމަކުރަން ފެށުމ އި ބެހޭގޮތުން 2104، ނިންމުމ އި

އ ދަމ އި ޢަލީ  ރަޖިސްޓްރަރ  ކޯޓުގެ  ކުރިމިނަލް  ބައްދަލުވުމުގައި  ބޭއްވުނު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި  ޖުޑީޝަލް  ، އޮފް 

، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޙަސަން އ ދަމ އި، އެސިސްޓެންޓް ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙުސައިން ރިޟ  އ ދަމ އި

އެސިސްޓެންޓް ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަނީތ  މޫސ އ އި، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ސ ރ  އަޙްމަދު މަނިކ އި

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް ، އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އިސްމ ޢީލް ރަޝީދ އި، ޑިރެކްޓަރ ޢ އިޝަތު ފަޟީލ އ އި

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

 .ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އަޙްމަދު މުރުތަޟ  މުޞްޠަފ  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ، އޮފިސަރ މުޙައްމަދު މުބ ރިކ އި

  

އިން     2104އޮކްޓޯބަރ    03އަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް  (  2100) ޝަރުޢީ ދ އިރ ގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވ އިދު  
 އަށް ބޭއްވި ސިލްސިލ  ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރ މުގެ ތެރެއިން 2104ޑިސެމްބަރ  30
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( ޖިންސީ ފުރައްސ ރަ ކުރުމ އި ގޯނ  ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤ ނޫނު)   0612104ޤ ނޫނު ނަންބަރ  

ގައި އިސްތިޤްބ ލް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުނު ޙ އްސަ  2104ނޮވެމްބަރ  05އަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 

  .ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެމަޢުލޫމ ތު ސެޝަންގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނ އި ވެރިން 

 

   : : : ސެމިނަރސެމިނަރސެމިނަރ      03.303.303.3

ކުރިމިނަލް  ދ އިރ އަށް ވެދެއްވ  އެހީތެރިކަމުގެ ދަށުން  ކޮމަންވެލްތްގެ ފަރ ތުން ރ އްޖޭގެ ޝަރުޢީ 

ޖަނަވަރީ  20އިން  2104ޖެނުއަރީ  21 ،ޕްރޮސީޖަރ އެންޑް ސެންޓެންސިންގގެ ދ އިރ އ އި ގުޅޭ މަޢުލޫމ ތު ދެއްވުމަށް

، އަށް ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވުނު ސެމިނަރގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤ ޟީ މުހުތ ޒް ފަހުމީއ އި  2104

 . ނަޝީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެهللا ޤ ޟީ ޢަބްދު، ޤ ޟީ ޝުޖ ޢު ޢުޘްމ ނ އި، ޤ ޟީ މުހުތ ޒް މުޙްސިންއ އި

ކުރިމިނަލް  ދަށުން  އެހީތެރިކަމުގެ  ދެއްވ   ޝަރުޢީދ އިރ އަށް  ރ އްޖޭގެ  ފަރ ތުން  ކޮމަންވެލްތްގެ 

ބޭފުޅުންނ އެކު ކަމ ބެހޭ  ކޮމަންވެލްތުގެ  ދެއްވުމަށް  މަޢުލޫމ ތު  ދ އިރ އިން  އެންޑް ސެންޓެންސިންގެ  0  ،ޕްރޮސީޖަރ  6 

2އޭޕްރީލް   1 0 0އިން    4 2އޭޕްރީލް    7 1 0 ގައި   4 ސެމިނަރ  ބޭއްވުނު  ހޮޓެލްގައި  ޕެލަސް  ނަސަންދުރަ  އަށް 

ޤ ޟީ އަޙްމަދު ، ޤ ޟީ ސަޢީދު އިބްރ ހީމ އި، ޤ ޟީ މުހުތ ޒް މުޙްސިނ އި، ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ޤ ޟީ މުހުތ ޒް ފަހުމީއ އި

 .ނަޝީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެهللا ޤ ޟީ ޢަބްދު، ޤ ޟީ ޝުޖ ޢު ޢުޘްމ ނ އި، ސަމީރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒ އި

 

ގައި އިސްތިޤްބ ލް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުނު ޖިންސީ ފުރައްސ ރަ ކުރުމ އި  2104ނޮވެމްބަރ  05

 ގޯނ  ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤ ނޫނަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރ މުގެ ތެރެއިން



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334418633441863344186: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      212022120221202އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  
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އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޯރ އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމްސް ، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނ އި

ޕްރޮސަސް އިންދަ މޯލްޑިވްސް" ގުޅިގެން  ( އެސް. އެފް. އައި)  ނަމުގައި  " އިންޕްރޫވިންގ އިލެކްޓޯނަލް  އޯގަސްޓު   08ގެ 

ނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވުނު މަހ ސިންތ ގައި ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ   2104އޮގަސްޓް    21އިން     2104 އަށް ބަ

 . ކޯޑްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙުސައިން ރިޟ  އ ދަމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.އ

އ . ޕީ. ސީ. އައި ކޮންކްލޫޑިން . އ ރ އި  ބަލައިގެންފައިވ   ގުޅޭގޮތުން  ރ އްޖެއ އި  ގުޅިގެން  ދ 

ދައުލަތުގެ ކަމ ގުޅޭ މުހިންމު މުއައްސަސ ތަކ އިއެކު ތަންފީޛް ކުރެވެމުންދ  ކަންކަން މިހ ރު ، އޮބްޒަވޭޝަންތަކ އި ގުޅިގެން

ހިއުމަން ރައިޓްސް ، ތަންފީޛް ކުރުމަށް ދިމ ވ  ދަތިތަކ އިމެދު މަޝްވަރ  ކުރުމަށް، ތަންފީޛް ކުރެވެމުންދ  މިންވަރ އި

ގައި މޫކައި ކޮންފަރެންސްގައި ބޭއްވި   2104ނޮވެމްބަރ    19ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒ މްކޮށްގެން  

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ސުލައިމ ން މުޙައްމަދު ، ސެމިނަރގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރ ރ ޢ ލީ އ ދަމ އި

 .ބައިވެރި ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ    47ގެ  ( ޖިންސީ ކުށުގެ ޤ ނޫން)   2104107ޤ ނޫން ނަންބަރ  

2 ބެހޭގޮތުން   0 އެކުލަވ ލުމ އި  ދަފްތަރެއް  ހިމެނޭ  ތަފްޞީލް  މީހެއްގެ  ކޮންމެ  ސ ބިތުވ   ކުށެއް  ތެރެއިން  ކުށުގެ 

ފެމެލީ ، ގައި  2104ނޮވެމްބަރ    16  ،ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން އިންތިޒ މް ކޮށްގެން، މަޝްވަރ ކުރުމަށް

އަޙްމަދު  ސ ރ   ޑިރެކްޓަރ  އެސިސްޓެންޓު  ކޯޓުގެ  ކުރިމިނަލް  ބައްދަލުވުމުގައި  ބޭއްވި  އޮތޯރިޓީގައި  ޕްރޮޓެކްޝަން 

 . އެސިސްޓެންޓު ލީގަލް އޮފިސަރ ޠ ހިރ  އިބްރ ހިމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ، މަނިކ އި

 

   :::ކުރެވުނު ޚ އްޞަ  ކަންތައްތައްކުރެވުނު ޚ އްޞަ  ކަންތައްތައްކުރެވުނު ޚ އްޞަ  ކަންތައްތައް      040404

ގައި    2104ފެބްރުއަރީ    10ވަނަ އަހަރުގެ ކޯޓް ކަލަންޑަރ    2104ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ     

ބައެއް  ސަރުކ ރުގެ  އަތޮޅުތަކަށ އި  އެކަލަންޑަރުތައް  ނެރުމ އި  ބައްދަލުވުމުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ބޭއްވުނު 

 .އޮފީސްތަކަށ އި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޙަވ ލުކުރެވުނެވެ

. ފޮތެއްގެ ސިފާގައި އެކުލާވާލެވުދެވެ "  އިދާރީ އުޞޫލްތައް " މުވައްޒަފުދްގެ އަތްމަތީފޮތް  

ލީގަލް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް .މުޙައްމަދާއި އهللا އެމަސައްކަތުގައި ކުރިމިދަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ޢަބްދު

ލީގަލް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު . އ ، ލީގަލް ޙުސައިދް ޝަހީދާއި .އ، ލީގަލް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް ރަޝީދާއި.އ، އާއި

ކޯޓްއެޑްމިދިސްޓްރޭޓަރ ޙުސައިދް ރިޟާ އާދަމް . އ ، ލީގަލް އޮފިސަރ ޠާހިރާ އިބްރާހީމްއާއި .އ، ޒަކަރިއްޔާއާއި

 .ޢަމަލީގޮތުދް މަސައްކަތް ކޮފްދެއްވިއެވެ



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334418633441863344186: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      212022120221202އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  
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( ޖިންސީ ފުރައްސ ރަ ކުރުމ އި ގޯނ  ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤ ނޫނު) 0612104ޤ ނޫނު ނަންބަރ 

ޖިންސީ ފުރައްސ ރަކުރުމ އި ގޯނ ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އުފެއްދި ، އ އި އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިން

 .ކޮމެޓީއަށް އައްޔަން ކުރެވުނު މެމްބަރުން

ކޯޓުގެ   ފޮތެއްގެ ސިފ ގައި   2103ކުރިމިނަލް  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު 

ލީގަލް އޮފިސަރ އިސްމ ޢީލް . އ ، ކޯޓްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙުސައިން ރިޟ  އ ދަމ އި.އެމަސައްކަތުގައި އ. އެކުލަވ ލެވުނެވެ

ސްޓެޓިސްޓިކަލް ، މީޑިއ  އޮފިސަރ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު މަނިކ އި، ލީގަލް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އިބްރ ހީމްއ އި.އ، ރަޝީދ އި

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިފްޢަތު ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ،  އޮފިސަރ ޝީޒ  އ ދަމ އި

ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް  ބަންދ އިމެދު  މީހުންގެ  ބަންދުކުރެވޭ  ނުވަތަ  ހައްޔަރު  ތުހުމަތުގައި  ކުށުގެ 

 . އަލަށް ތަޢ ރަފް ކުރެވުނު ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރ މްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދަން ފެށުނެވެ( މުއްދަތު ޑިއުޓީ)މަސައްކަތް 

ސިއްރު ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އިންތިޒ މް ފަންހިޔ  ބިލްޑިންގްގައި ،  ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމ އި

 . ހެކިބަސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން ފެށިގެން ދިޔައެވެ، ޤ އިމް ކުރެވި

ޤ ނޫނަށް (  ޖިންސީ ފުރައްސ ރަކުރުމ އި ގޯނ ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ)   2104106ޤ ނޫން ނަމްބަރ  

މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް   13ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ޖިންސީ ފުރައްސ ރަކުރުމ އި ގޯނ ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީގެ ނަމުގައި  

އުފެއްދުނެވެ ކޯޓުގައި  ކުރިމިނަލް  ކޮމެޓީއެއް  ގޮތުގައި.  އެކުލެވޭ  މެމްބަރުންގެ  ސ ރ  . އ ، އެކޮމެޓީގެ  ޑިރެކްޓަރ 

އަދި އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ފ ޠިމަތު ޒަކަރިއްޔ  ، ޑިރެކްޓަރ ޢ އިޝަތު ފަޟީލ އ އި. އ ، އަޙްމަދުމަނިކ އި

   .އައްޔަން ކުރެވުނެވެ

 



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334418633441863344186: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      212022120221202އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  

56 

ވަނަ ދުވަހު  2104އޯގަސްޓު  70، ޣައްޒ  ފަންޑަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334418633441863344186: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      212022120221202އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  

57 

ވަނަ ދުވަހު  2104ޖޫން  41، ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟ ން މަހަށް ތައްޔ ރުކުރުމުގެ ގޮތުން 0435

 .ބޭއްވުނު ކޯޓު ސ ފުކުރުމުގެ ތެރެއިން



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334418633441863344186: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      212022120221202އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  
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   :::މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީމުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީމުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ      050505
   

   : : : 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   210421042104      05.005.005.0

 # މަޤ މުގެ ނަން  މަޤ މުގެ ޢަދުދު  މުވައްޒަފުން ޢަދަދު 

 1 އިސްޤާޟީ 1 1

 2 ޤާޟީ 6 8

 3 ރަޖިސްޓްރަރ 1 1

 4 އެސިސްޓެދްޓް ކޯޓް އެޑްމިދިސްޓްރޭޓަރ 1 1

 5 އެސިސްޓެދްޓް ޑިރެކްޓަރ 5 4

 6 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްދީޝަދް 1 1

 7 އެސިސްޓެދްޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 12 7

 8 ލީގަލް އެސިސްޓެދްޓް 1 1

 9 ސީދިއަރ އެޑްމިދިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 3 3

 10 ސީދިއަރ ކޯޓް އޮފިސަރ 1 1

 11 ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ 1 1

 12 އެސިސްޓެދްޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްދީޝަދް 1 1

 13 ކޯޓް މާސްޓަރ 4 4

 14 އެޑްމިދިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 37 32

 15 ޓެލެފޯދް އޮޕަރޭޓަރ 1 1

 16 ކޯޓްއޮފިސަރ 11 9

 17 އެސިސްޓެދްޓް އެޑްމިދިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 9 9

 18 ސްޕަވައިޒަރ 1 1

 19 ޑްރައިވަރ 3 3

 20 ފޯމަދް 1 1

 21 ދޭވާދީ 1 1

 22 އޮފީސް އެސިސްޓެދްޓް 3 3

 23 މަސައްކަތު 6 5

  ޖުމްލަް 111 99
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   : : : ވަނަ އަހަރު މަޤ މުތަކަށް އައި ބަދަލުތައްވަނަ އަހަރު މަޤ މުތަކަށް އައި ބަދަލުތައްވަނަ އަހަރު މަޤ މުތަކަށް އައި ބަދަލުތައް   210421042104      05.205.205.2

   :::ވަނަ އަހަރު އަލަށް ވަޒީފ  ދެވުނު މުވައްޒަފުންވަނަ އަހަރު އަލަށް ވަޒީފ  ދެވުނު މުވައްޒަފުންވަނަ އަހަރު އަލަށް ވަޒީފ  ދެވުނު މުވައްޒަފުން   210421042104      05.2.005.2.005.2.0

ސުލައިމ ން ، ނޫރ ނީގ1ެ ކުރެންދޫ .ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރގެ މަޤ މަށް ޅ

 .ގައި ހަމަޖެއްސުނު 2104ފެބްރުވަރީ  24މުޙައްމަދު 

މެއި   08މުޙައްމަދު ފައިޞަލް  ، މެހުރ 1  ފައިނު  . ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓްއޮފިސަރގެ މަޤ މަށް ރ 

 .ގައި ހަމަޖެއްސުނު 2104

 26އިސްޙ ޤް ޙުސައިން  ، ގްލޯރީގ1ެ  ފުވައްމުލައް  . ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓްއޮފިސަރގެ މަޤ މަށް ޏ 

 .ގައި ހަމަޖެއްސުނު 2104މެއި 

އ މިނަތު ، ރަބީޢުގ1ެ  މުރައިދޫ  . ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤ މަށް ހއ 

 .ގައި ހަމަޖެއްސުނު 2104އޯގަސްޓް  17އަސްރ  

ލައިޓް   ސްޓަރ މަޤ މަށް  ގެ  އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ކޯޓުގެ  އ 1  ކުރިމިނަލް  ، ނިލަންދޫ. ގ

 .ގައި ހަމަޖެއްސުނު 2104އޯގަސްޓް  17ޢ އިޝަތު ޝިފްލ  ޢަދުނ ން 

ފ ޠިމަތު ، މިލިއަނ1ް  މ ބައިދޫ  . ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤ މަށް ލ 

 .ގައި ހަމަޖެއްސުނު 2104އޯގަސްޓް  17، މަދީޙ 

އަމ ން ، ހަޒ ރުމ ގ1ެ  އިނގުރައިދޫ  . ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤ މަށް ރ 

 .ގައި ހަމަޖެއްސުނު 2104އޯގަސްޓް  00ުމޙައްމަދު ނީަޖބް       

ސެޕްޓެމްބަރ   25ޢަލީ  هللا  ޢަބްދު، ހިމެރ1ި  ތުޅައިދޫ  . ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓްމ ސްޓަރގެ މަޤ މަށް ބ 

 .ގައި ހަމަޖެއްސުނު 2104

 25އަޙްމަދު ޝ ހިދު  ، ސ އިރ މަންޒިލް. ހ 1  ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓްމ ސްޓަރގެ މަޤ މަށް މ ލެ  

 .ގައި ވަނީ ހަމަޖައްސަވ ފައިއެވެ 2104ސެޕްޓެމްބަރ 

ށ  މަޤ މަށް  ގެ  ކޯޓްމ ސްޓަރ ކޯޓުގެ  ޢަބްދުލްމުހައިމިން ، އުޖ ލ ގ1ެ  ފީވައް  . ކުރިމިނަލް 

 .ގައި ހަމަޖެއްސުނު 2104ސެޕްޓެމްބަރ  25ޢަބްދުއްރަޙްމ ން 

ޙަސަން އިބްރ ހީމްމަނިކު ، އުފ ވެރިމަންޒިލ1ް  ފައިނު .ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓްމ ސްޓަރގެ މަޤ މަށް ރ

 .ގައި ހަމަޖެއްސުނު 2104ސެޕްޓެމްބަރ  25

ޢ އިޝަތު ، ޑެއިޒީވިލ 1  ކޮމަންޑޫ  . ކްރިމިނިލް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤ މަށް ށ 

 .ގައި ހަމަޖެއްސުނު 2104ނޮވެމްބަރ  25ދީނ  އިބްރ ހީމް 
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   :::ވަނަ އަހަރު ވަގުތީ ގޮތުން ވަޒީފ އިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުންވަނަ އަހަރު ވަގުތީ ގޮތުން ވަޒީފ އިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުންވަނަ އަހަރު ވަގުތީ ގޮތުން ވަޒީފ އިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން   210421042104      05.2.205.2.205.2.2

މަރްޔަމް ، ޕަރުވ ނ . މ 1  ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤ މުގައި ހުރި މ ލެ  

ގެ ( ހ ) ވަނަ މ އްދ ގެ  063ގެ  2100އިން ފެށިގެން ޝަރުޢީދ އިރ ގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވ ޢިދު    2104ޖުލައި    05ޢަލީ  

 .ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފ އިން ވަކިކުރެވުނެވެ، ދަށުން
 

   :::ވަނަ އަހަރު ވަޒީފ އިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުންވަނަ އަހަރު ވަޒީފ އިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުންވަނަ އަހަރު ވަޒީފ އިން ވަކިކުރެވުނު މުވައްޒަފުން   210421042104      05.2.305.2.305.2.3

މ ލެ   ހުންނެވި  ވަޒީފ ގައި  ޑިރެކްޓަރގެ  ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް  ނަންބަރ 1  ކުރިމިނަލް  ދަފްތަރު 

 .އިން ފެށިގެން ވަޒީފ އިން ވަކިކުރެވުނެވެ 2104ފެބްރުވަރީ  03، ޢަބްދުލްޙަސީބް އިސްމ ޢީލް އެދިވަޑައިގަތުމުން، 7515

ދަފްތަރު ނަންބަރ 1  ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ވަޒީފ ގައި ހުންނެވި މ ލެ  

 .އިން ފެށިގެން ވަޒީފ އިން ވަކިކުރެވުނެވެ 2104އެޕްރީލް  03، އ މިނަތު ޢަރުޝީ އެދިވަޑައިގަތުމުން، 01244

، ނޫރ ނީގ1ެ  އަލިފުށި  . ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ވަޒީފ ގައި ހުންނެވި ރ 

 .އިން ފެށިގެން ވަނީ ވަޒީފ އިން ވަކިކުރެވުނެވެ 2104ޖުލައި  10، ފ ޠިމަތު ނަޞޫޙ  އެދިވަޑައިގަތުމުން

ބުރެވި ޢ އިޝަތު .ވ1 ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ވަޒީފ ގައި ހުންނެވި މ ލެ 

 .އިން ފެށިގެން ވަޒީފ އިން ވަކިކުރެވުނެވެ 2104ސެޕްޓެމްބަރ  18، ޢަރީޝ  ނަޖީބް އެދިވަޑައިގަތުމުން

އ  ގ ހުންނެވި  ވަޒީފ ގައި  ގެ  އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ކޯޓުގެ  ޑުހުޅުދޫ  . ކުރިމިނަލް  ނ 1 ކަ

 .އިން ފެށިގެން ވަޒީފ އިން ވަކިކުރެވުނެވެ 2104ސެޕްޓެމްބަރ  06، ޞަފޫރ  ޞ ލިޙް އެދިވަޑައިގަތުމުން، އަލަމ ގެ

ދަފްތަރު ނަންބަރ 1  ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ވަޒީފ ގައި ހުންނެވި މ ލެ  

 .އިން ފެށިގެން ވަޒީފ އިން ވަކިކުރެވުނެވެ 2104އޮކްޓޯބަރ  29، ޒ ހިދ  ޙުސައިން އެދިވަޑައިގަތުމުން، 8406

، ބ ޒީގ1ެ  ހިތަދޫ  . ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރގެ ވަޒީފ ގައި ހުންނެވި ސ 

 .އިން ފެށިގެން ވަޒީފ އިން ވަކިކުރެވުނެވެ 2104ނޮވެމްބަރ  25، ޙުސައިން ޝަހީދު އެދިވަޑައިގަތުމުން

، ޑެއިޒީވިލ 1  ކޮމަންޑޫ  . ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ވަޒީފ ގައި ހުންނެވި ށ 

 .އިން ފެށިގެން ވަޒީފ އިން ވަކިކުރެވުނެވެ 2104ޑިސެމްބަރ  13، ޢ އިޝަތު ދީނ  އިބްރ ހީމް  އެދިވަޑައިގަތުމުން
 

   :::ވަނަ އަހަރު މަޤ މު ބަދަލުކުރެވުނު މުވައްޒަފުންވަނަ އަހަރު މަޤ މު ބަދަލުކުރެވުނު މުވައްޒަފުންވަނަ އަހަރު މަޤ މު ބަދަލުކުރެވުނު މުވައްޒަފުން   210421042104      05.2.405.2.405.2.4

އަޙްމަދު ، ރަސިޔ 1  ވައިކަރަދޫ  . ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓް އޮފިސަރގެ ވަޒީފ ގައި ހުންނެވި ހދ 

 .ގައި އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ މަޤ މަށް ބަދަލުކުރެވުނު 2104ޖުލައި  12އިރުފ ޙް 

އ މިނަތު އަޝްފ  ، ސްޓަރ 1  މ ފުށި  . ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޯޓް އޮފިސަރގެ ވަޒީފ ގައި ހުންނެވި ކ 

 .ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤ މަށް ބަދަލުކުރެވުނު 2104އޮކްޓޯބަރ  02



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334418633441863344186: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      212022120221202އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  
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   :::ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުންކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުންކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުން   060606

ވީ   2104ސެޕްޓެމްބަރ    03  ،ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޙަފުލ  ބޭއްވުނީ  2104ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ  

މިޙަފުލ ގެ ޝަރަފުވެރި މެހްމ ނަކީ ޖުވެނައިލް .  ގައި  ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލްގައެވ21:11ެބުރ ސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ  

 .ކޯޓުގެ ޤ ޟީ މުޙައްމަދު ނަޢީމް އަޙްމަދުއެވެ

އަހަރުގެ ހަނދ ނީ ފިލ   21ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ހަފްލ ގައި ޚިދުމަތުގެ  2104ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަ ފ ޠިމަތު . އ ، ދީދީ  هللا  ޤ ޟީ ޢަބްދު، ޚ ޞިލުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ ޤ ޟީ މުހުތ ޒް ފަހުމީ

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޝ ކިރ  މުޙައްމަދު  އަދި މަސައްކަތު ޒުބައިދ  ޢަލީއެވެ، ޢަލީ

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ   2104ސެޕްޓެމްބަރ    03ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން    2103ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ  
 ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލްގެ އަބ ރަނަ މ ލަމުގައި ބޭއްވި އަހަރީ ޙަފްލ ގެ ތެރެއިން



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334418633441863344186: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      212022120221202އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  
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ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ   2104ސެޕްޓެމްބަރ    03ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން    2103ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ  
 ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލްގެ އަބ ރަނަ މ ލަމުގައި ބޭއްވި އަހަރީ ޙަފްލ ގެ ތެރެއިން

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ   2104ސެޕްޓެމްބަރ    03ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން    2103ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ  
 .އަހަރުގެ ޚިދުމަތުގެ ފިލ  ލިބުނު މުވައްޒަފުން 21ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލްގެ އަބ ރަނަ މ ލަމުގައި ބޭއްވި އަހަރީ ޙަފްލ ގައި 



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334418633441863344186: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      212022120221202އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  
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   :::ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބު      070707

   
   : : : ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ މަޤްޞަދުރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ މަޤްޞަދުރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ މަޤްޞަދު      07.007.007.0

، 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      210421042104      07.207.207.2

ގައި ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ފަރ ތުން   18:05ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު    2104ޖެނުއަރީ    14

 .ޢ ންމު ޖަލްސ އެއް ބޭއްވުނެވެ

ގައި ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ފަރ ތުން   18:05ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު    2104ފެބްރުއަރީ    14

 .ޢ ންމު ޖަލްސ އެއް ބޭއްވުނެވެ

2މެއި    21 މަޤ މ އި  104 ހަޒ ންދ ރުގެ  ކްލަބުން ހުސްވެފައިވ   ރެކްރިއޭޝަން  ދުވަހު  ، ވަނަ 

ތަރުޖަމ ނުގެ މަޤ މަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ، ސަޤ ފީ ސެކެޓްރީގެ އެހީތެރިޔ އ އި، ކުޅިވަރުގެ ސެކެޓްރީގެ މަޤ މ އި

ބޭއްވުނެވެ ހޮވިފައިވ އިރު.  ވޯޓުލުން  ރިފްޢ   ފ ޠިމަތު  ހޮވިފައިވަނީ  މަޤ މަށް  ހަޒ ންދ ރުގެ  ތެރެއިން  ، މިމަޤ މުތަކުގެ 

އެވެ ޙަބީބް  ހަދީޖ   ހޮވިފައިވަނީ  މަޤ މަށް  ސެކެޓްރީގެ  މަޤ މަށް .  ކުޅިވަރުގެ  އެހީތެރިޔ ގެ  ސެކެޓްރީގެ  ޘަޤ ފީ  އަދި 

 .ތަރުޖަމ ނުގެ މަޤ މަށް ހޮވިފައިވަނީ އ މިނަތު ނ ސިހ  އެވެ، ހޮވިފައިވަނީ އ މިނަތު އަޝްފ  ހޮވުނުއިރު

1 2ޖޫން    9 1 0 ޖެނަރަލްގެ   4 ސެކެޓްރީ  ހުސްވެފައިވ   ކްލަބުން  ރޭކްރިއޭޝަން  ދުވަހު  ވަނަ 

ސެކެޓްރީ .  ސެކެޓްރީ ޖެނަރަލްގެ އެހީތެރިޔ ގެ މަޤ މަށް މެމްބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ވޯޓުލުން ބޭއްވުނެވެ، މަޤ މ އި

އަދި ސެކެޓްރީ ޖެނަރަލްގެ އެހީތެރިޔ ގެ މަޤ މަށް ހޮވިފައިވަނީ .  ޖެނަރަލްގެ މަޤ މަށް ހޮވިފައިވަނީ ފ ޠިމަތު ނަސޫހ އެވެ

 .ޞ ބިރ  ޢަލީ އެވެ

ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް އ ދައުރަކަށް އިފްތިތ ޙް  2104ޖޫން  09

 .ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟ ން މަހުގެ މުނ ސަބަތުގައި ބޭއްވޭ މ ހެފުން ބޭއްވުނެވެ 0435، ކުރުމ އި

 03ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟ ން މަހުގެ މުނ ސަބަތުގައި  ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ފަރ ތުން    0435

 .ތަރ ވީހ އިއެކު ބޭއްވުނެވެ ،ގައި ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރ މެއް 2104ޖުލައި 

 12ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟ ން މަހުގެ މުނ ސަބަތުގައި ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ފަރ ތުން    0435

 .އަށް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ކެރަމް މުބ ރ ތެއް ބޭއްވުނެވެ 2104ޖުލައި  17އިން  2104ޖުލައި 



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334418633441863344186: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      212022120221202އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  
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އޮފީހ އެކު   ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އިންތިޒ މްކޮށްގެން  ފަރ ތުން  ކްލަބުގެ  1ރެކްރިއޭޝަން  7 

އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ވޮލީ ، ވަނަ ދުވަހު ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗަކ އި  2104ސެޕްޓެމްބަރ  

 .މެޗެއް ކުޅެވުނެވެ

ވަނަ ދުވަހު ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން ހުސްވެފައިވ  ސެކެޓްރީ ޖެނަރަލްގެ   2104އޮކްޓޯބަރު    12

ސެކެޓްރީ .  ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ އެހީތެރިޔ ގެ މަޤ މަށް މެމްބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ވޯޓުލުން ބޭއްވުނެވެ، މަޤ މ އި

އަދި ކުޅިވަރުގެ ސެކެޓްރީގެ އެހީތެރިޔ ގެ މަޤ މަށް ހޮވިފައިވަނީ .  ޖެނަރަލްގެ މަޤ މަށް ހޮވިފައިވަނީ ފ ޠިމަތު ޝިފ ނ އެވެ

 .މޫސ  އިސްމ ޢީލް

ކުރިމިނަލް ،ވަނަ ދުވަހު ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ ފަރ ތުން އިންތިޒ މުކޮށްގެން 2104އޮކްޓޯބަރ  08

 .މުވައްޒަފުންގެ ޢ އިލ ތަކ އިއެކު ދަތުރެއް ހަމަޖެއްސިފައިވެއެވެ، ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނ އި

ގައި ބޭއްވި ޢ ންމު އިންތިހ ބުގެ   2104މެއި    20ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން ހުސްވެފައިވ  މަޤ މުތަކަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކުރުމަށް  
 .ތެރެއިން
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 ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސ ގެ ތެރެއިން 2104ޖޫން  09ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބު އ ދައުރަކަށް އިފްތިޠ ޙްކުރުމަށް 



 

    wwwwwwwww...criminalcourtcriminalcourtcriminalcourt...govgovgov...mv mv mv:::ވެބްސައިޓްވެބްސައިޓްވެބްސައިޓް، ، ،    334418633441863344186: : : ފެކްސް ފެކްސް ފެކްސް    333263333326333332633:::ފޯންފޯންފޯން،   ،   ،      212022120221202އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު އޯކިޑްމަގު ، ، ، ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ  ފަންގިފިލ     222ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ  

66 

0 4 3 ކުލަބުން   5 ރެކްރިއޭޝަން  މުނ ސަބަތުގައި  މަހުގެ  ރަމަޟ ން  އަހަރުގެ  ވަނަ 
ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވި ދީނީ   2104ޖުލައި    03އިންތިޒ މުކޮށްގެން  
 ދަރުސްގެ ތެރެއިން

0 4 3 ކުލަބުން   5 ރެކްރިއޭޝަން  މުނ ސަބަތުގައި  މަހުގެ  ރަމަޟ ން  އަހަރުގެ  ވަނަ 
އަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ   2104ޖުލައި    18އިން    2104ޖުލައި    12އިންތިޒ މުކޮށްގެން  

 މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބޭއްވި ކެރަމް މުބ ރ ތުގެ ތެރެއިން
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67 

ކޯޓުގެ   2ކުރިމިނަލް  1 0 އޮފީހުގެ   4 ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  މުނ ސަބަތުގައި  ދުވަހުގެ  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ 
 ދުވަހު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗުގެ ތެރެއިން 2104ސެޕްޓެމްބަރ   70، މުވައްޒަފުންނ އެކު
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އިންތިޒ މުކޮށްގެން   ކުލަބުން  ރެކްރިއޭޝަން  ކޯޓުގެ  0ކުރިމިނަލް  2އޮކްޓޯބަރ    8 1 0 ކޯޓުގެ   4 ދުވަހު  ވަނަ 
 ފަރުކޮޅުފުއްޓަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން.މުވައްޒަފުންގެ ޢ އިލ ގެ މެމްބަރުން ކ، މުވައްޒަފުންނ އި
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69 

   :::ނިންމުންނިންމުންނިންމުން      080808

ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިމިނަލްކޯޓު ހިނގ ދިޔަ ގޮތުގެ އިޖްމ ލީ ރިޕޯޓު ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި   2104 

 .ސުބުޙ ނަހޫ ވަތަޢ ލ އަށް ޙަމްދ އި ޝުކުރުކުރަމެވެ هللاވުޖޫދަށް ނެރުމުގެ ތަޢުފީޤު ދެއްވި މ ތް 

މި މަސައްކަތުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ، މިފޮތް އެކުލަވ ލުމަށް ހިތްވަރުދެއްވައި

ޢަބްދު އަލްއުސްތ ޛު  އިސްޤ ޟީ  ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ  މަޝްވަރ ދެއްވި  ދަންނަވަމެވެهللا  ލަފައ އި  ޝުކުރު  . މުޙައްމަދަށް 

ޝުކުރުގައި  މި  ވެރިންވެސް  ސެކްޝަންތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދެއްވި  މަޢުލޫމ ތު  ހިމެނިފައިވ   ރިޕޯޓުގައި  ހަމައެއ އެކު 

 .ޝ މިލްކުރަމެވެ

އެންމެހައި  ރީޑިންގެ  ޕްރޫފް  އަޅ ކިއުއްވ   ލިޔުންތައް  މިފޮތުގައިވ   ހަމައެފަދައިން 

އޮފިސަރ  ލީގަލް  އެސިސްޓެންޓް  އ އި  އިބްރ ހީމް  މުޙައްމަދު  އޮފިސަރ   ލީގަލް  އެސިސްޓެންޓް  މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި 

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިފްޢަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ، އިސްމ ޢީލް ރަޝީދ އި

ފަރުމ ކޮށްދެއްވި  ބައިތައް  ސްޓެޓިސްޓިކްސް  ގްރ ފްތަކ އި  ލޭއައުޓ އި  މިފޮތުގެ  އަދި 

ސްޓެޓިސްޓިކްސް ބައިތައް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވުމުގައި އެހީތެރި ވެދެއްވި ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިފްޢަތ އި

 .ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ ޝީޒ  އ ދަމަށް އިޚުލ ސްތެރިކަމ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

ނޑިތައް ޙ ޞިލްކުރުމަށް ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ޤ ޟީންނ އި ނޑުދަ ، ވެރިންނ އި، ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ ލަ

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

ދަންނަވަމެވެ ޝުކުރު  މުވައްޒަފުންނަށް  އެކުވެރިކަމ އި.  ހުރިހ   މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އެހެންމެ  ހަމަ  ، އަދި 

އިޖުތިމ ޢީ  ހިންގި  ފަރ ތުން  ކްލަބުގެ  ރެކްރިއޭޝަން  ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ  ގޮތުން  ދިރުވައި އ ލ ކުރުމުގެ  އެއްބައިވަންތަކަން 

 .ޙަރަކ ތްތައް ފ ހަގަކޮށް ކްލަބުގެ ހިންގ  ކޮމެޓީއަށ އި އ އްމު މެމްބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

މިކުރ   ކުރުމަށް  ހަރުދަނ   ނިޒ މް  ޢަދުލުގެ  ޖިނ އީ  ދިވެހިރ އްޖެގެ  ދުޢ އަކީ  ޑުގެ  ނ އަޅުގަ

މ ތް ލެއްވުމެވެهللا  މަސައްކަތުގައި  މަންފ  .  ބަރަކ ތް  ލ ބަޔ އި  އުންމަތަށް  ދިވެހި  މުޅި  ސަބަބުން  މިފޮތުގެ  އަދި 

 .ލިބިގެންދިޔުމެވެ
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