
"LJF
2a Cev 22Jlz

FamilyCourt



 

 
 

 

 ފިހުރިސްތު 
 2-1........................................................ފިހުރިސްތު.............................................................................

 3 ....................................................................................................................................................... ތަޢާރަފް 

 3 ................................................................................................................................................ ހިންގުން  ކޯޓު

 4 .............................................................................................ވެލިއުސް  އަދި ނޑުދަޑިތައްލަ ,މިޝަން , ވިޝަން  ކޯޓުގެ

 4 ....................................................................................................................................................... ވިޝަން 

 4 ....................................................................................................................................................... މިޝަން 

ނޑުދަނޑިތައް   54- ......................................................................................................................................... ލަ

 5 .............................................................................................................................................. ވެލިއުސް  ކޯޓުގެ

 5 ............................................................................................................. ގޮތް  ބެހިފައިވާ މަސައްކަތްމައިގަޑު  ކޯޓުގެ

 6-7 ........................................................................................................................ މަސައްކަތްތައް  މައިގަޑު ކޯޓުގެ

 8 .................................................................. (މައްސަލަތައް އަނިޔާގެ ގެވެށި)  ބައި އިތުރުވި ތެރެއަށް  ސްގެ އިޚްތިސާ ކޯޓުގެ

 8 ....................................................................................................................................... ޢާއްމުމަޖްލިސް  ކޯޓުގެ

 8 ................................................................................................................................. ބޭނުން  މަޖްލީހުގެ  ޢާންމު

 8 .......................................................................................................................... ދުވަސް  ބޭއްވޭ މަޖްލިސް ޢާންމު

ނޑު ކަންތައްތައަ ވަނަ އަހަރު 2102ޢާންމު މަޖްލީހުގެ   9.....ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުްނތަކުަގއި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވާ މައިގަ

 9-01 ........................................................................................................ތަރައްޤީކުރުން  ވަޞީލަތް  އިންސާނީ ކޯޓުގެ

 00 ........................................................................................... ހަރުދަނާކުރުން  ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ހިސާބު ފައިސާގެ

00.....................................................................................................................އޭޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީ  
ނޑު  00-02........ކަންތައްތައްއޭޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްަވރާކޮށް، ނިންމާފައިވާ މައިގަ  

 02-........................................މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން................... ދަރިންގެ ޚަރަދުގެ ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި ދިމާވާ

 02-03--- .................................... ބައިވެރިވުން  ފަރެންސްތަކުގައިކޮން   އަދި  ވޯކްޝޮޕް ސެމިނަރ ބޭއްވުނު ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން

 03-04- ........................................................................................... ކޯސްތައް  ތަމްރީންތަކާއި ހިންގުނު މުވައްޒަފުންނަށް

 04-04 ...........................................................................................................ސަބަުބ ދިމާވާ ލަސްވާން  މައްސަލަތައް

 04-05 .......................................................................................... ޞުލްޙަކުރުން  މައްސަލަތައް ޢާއިލީ   ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް 

 05 ...................................................................................................... ހިންގުން  ޕްރްގްރާމް ހޭލުތެރިކުރުމުގެކާވެންޏަށް

 06 .................................................................................................. ދަތިވުން  މަސައްކަތަށް ސަބަބުން ނުލިބުމުގެ ބަޖެޓު

 06 ......................................................................................................... ޝައުޤުވެރިކުރުވުން  އަށް ވަޒީފާ މުވައްޒަފުން

 07 ............................................................................................................... ބަދަލުތައް އައި އިސްމަޤާމުތަކަށް ކޯޓުގެ



 

 
 

 07 ............................................................................................................................................. ކުރިމަގު  ކޯޓުގެ

 08- ........................................................................................ ހުރަސްތައް ދިމާވާ ދިނުމަށް ޚިދުމަތް ޖާގަނެތުމުން ކޯޓުގެ

 08 ............................................................. އެއްބަސްވ ންތައް  ވާވެވިފައި ދެމެދ  ފަރާތްތަކާއި އެކި ކޯޓާއި އަހަރ   ވަނަ 2102

 09 .................................................................................................... މައްސަލަތައް ނުނިމިހުރި އަދި ނިމުނު  ހުށަހެޅުނު

 21 ................................................................................................................ މަޢުލޫމާތު އިތުރު ވަރިއާބެހޭކާވެންޏާއި

 20 ................................................................................................. އަދަދު  މަޤާމުތަކާއި ރަޖިސްޓްރީގައިވާ  މުވައްޒަފުންގެ 

 22 ............................................................................................ ފައިސާ  ޚަރަދުވި އާއި ލިބުނުފައިސާ ގޮތުގައި ޢާމްދަނީގެ

 22 ............................................................................................... ފައިސާ ލިބުނު މިއަހަރު  މިކޯޓަށް ގޮތުގައި މްދަނީގެޢާ

 23-24. .............................................................. ތަކެތި  މ ހިންމ  ހޯދިފައިވާ ބޭނ ންތަކަށް ކޯޓ ގެފެމިލީ  އަހަރ   ވަނަ 2102

 25 ............................................................................................................................................ ނިންމުން  ރިޕޯޓް

 

  



 

 
 

c 

 

 

 

 

 

 

ގެ ޙަޟުރަތަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމުން ެވދުންކުަރނީ މިއުންމަތަްށ ކައުކުރެއްވި ާމތް هللاޙަމްދާއި ޝުކުރު ހުރީ ޢާލަމްތަުކގެ ވެރި 

 ކުރަމުއެވެ.އަށެވެ. އަދި މި ޞަލަވާތުގައި އެކަލޭގެ ފާނުންގެ އަޞްޙާބުން ޝާމިލް  سلم و عليه هللا صلى محمد ސާހިބާ

 :ތަޢާރަފް 

ދުވަހާ ހަމަޔަްށ ކޯޓުެގ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިގާިދޔަ  2102ޑިސެމްބަރ  30އިން ފެށިެގން  2102ޖެނުއަރީ  10މިރިޕޯޓަކީ 

ްށ ގޮތުގެރިޕޯޓެވެ. މިރިޕޯޓުގެ މައިގަޑު މަޤްސަދަކީ މިކޯޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާ ކުރުމުގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކޮ

   ވެ.ލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރުމެޢޫބެހޭ މަދައުރާމިކޯޓުގެ ކުރިމަގު ބައްޓަން ކުރުމުގައި މިކޯޓުން އަދާކުރާ 

 :ހިންގުން  ކޯޓު 

އިސްާޤޟީ  ގެންދަވަނީވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިކޯޓުގެ ެއންމެހާ ކަންތައްތައް ބައްލަވާ ިހންގަވަމުން  2118 ސެޕްޓެމްބަރ21 

 އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސައީދެވެ. 

 



 

 
 

 އިޞްލާޙީ  މަށްޓުގެ އިދާރީ ހިންގުމާިއ ޝަރީއަތް ހިންގުމިކޯ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ވަޑައިގަތްފަހުންއަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސައީދު މިކޯޓު 

 ގެ އަހުލުވެރިކޮށް އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު  މަސައްކަތަށްއަދި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ކޯޓުގެ ރަގަޅު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާފައިވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ކޯޓުގެ ިހންުގން  2102ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަގުަނ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ނޑުދަ  ތަޢާރަފުކޮށް، ކޯޓު ކުރިއަށް ގެންަދްނ ތައް އަދި ވެލިއުސްތައް ޑިހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކޯޓުެގ ވިޝަން، މިޝަްނ، ލަ

ގެ ހިންގުްނ ކޯޓު ށްެއއާއެއްގޮތަ ޅައި، ކޯޓު ހިންގާނޭ ޤަާވޢިދެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހުބޭނުންވާ އަމާޒުތަކެއް ކަޑައަ

އަދި ކޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޢާއިލާތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާއެކު ޢާއިލާތަކަށް އިންާސފުދޭ ތަނެއްކަން ަކށަވަރުކުރުމާއި، ބައްޓަންކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

 ރެވިފައިވެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށް ަމސައްކަތްކު

 :ވެލިއުސް  އަދި  ލަނޑުދަޑިތައް  ,މިޝަން , ވިޝަން  ކޯޓުގެ 

ޢާއިލާތަކުގެ ބިންގާ ހަރުދަނާ ގޮތުގައި އެޅުމަށް ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އެހީތެރިވެދިނުމާއި، ޢާއިލާަތކުގެ މެދުގައި ދިމާވާ 

ތެރެއިން މައްސަލަތައް އަވަސްކަމާއެކު ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ ތަޢައްުޞބުން އެއްކިބާވެ ތިބެ ޤާނޫނާިއ ޤަވާޢިދުގެ 

 އިދީ ޢާއިލާތައް ޙިމާޔަތްކުރުން.އިންޞާފު ހޯދަ

ެގ ޢާއިލާތަކުގެ މެދުގައި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭ

ނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުން.ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓު ނޑުދަ  ގެ ލަ

ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތިން ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއެކު އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ހަރުދަނާކޮށް ކޮލިޓީ  .0

 ހިފެހެއްޓުން.



 

 
 

ނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ބަޔަކަްށ ވުން. .2  ކޯޓުގެ ފަ

 ޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީ ޤާބިލްަކން އަބަދުެވސް އިތުރުކުރުން.ކޯޓުގެ ފަނ .3

 ނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ޭބނުންކޮށްގެން އަވަސް ޚިދުމަތްދިުނން.ންގުމުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް ޒަމާކޯޓުގެ ނިޒާމް ހި .4

މުޖުތަމަޢުގެ އަމާްނކަމާއި ޢާއިލާތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ޙިމާޔަތް ހޯދައިދިނުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކޮށް  .5

 ސަލާމަތްތެރިކަމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 ޢާއިލާތަކުގެ ޙައްޤު ހޯދައިދީ ލިިބގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުުރން. .6

 އެންމެން އިތުބާރުކުރާ އެކުވެރި މާޙައުލެއްގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްދިނުން. .7

 ކޯޓަށް ފަސޭހައިން ވާޞިލުވުން. .0

 މިހާރަށްވުރެ މަސައްކަތް ހަލުއިކުރުން. .2

 ޒިންމާދާރުކުރުވުން. .3

 ހަމަހަމަކާމާއި އިންޞާފު. .4

  ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން. .5

 :ގޮތް  ބެހިފައިވާ  މަސައްކަތް މައިގަޑު  ކޯޓުގެ 

ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި ، ބެހޭ ބަޔާއިތްކުރުމާއިޢަބައެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ޝަރީ ރުކޯޓުގެ މަސައްކަތް ބެހިފައިވަނީ މައިގަޑު ހަތަ

 ސްޓްރީކުރުމާއިބެހޭ ބައި އަދި ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެވެ. ބެހޭބަޔާއި، ކާވެނިކޮށް ިދނުމާއި  ރަޖި

 



 

 
 

  :މަސައްކަތްތައް  މައިގަޑު  ކޯޓުގެ 

 މަރުސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް. .0

 ހެޔޮނުވާ މީަހކާ އެއްފަދަކުރުމުގެ މައްސަލަތައް. އަނބިމީހާ ކައިވެނި .2

 ކައިވެނި ފަސްޚު ކުރުމާއި، ތަފްރީޤް ކުރުމާއި، އެކަންކަމާބެހޭ މައްސަލަތައް. .3

 ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ހިނގާ އަރާރުންތަކާއި، އެކަކު އަނެކަކަށް ޚިޔާނާތް ތެރިވެގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް. .4

 .ދަރިލެއްވުމުގެ މައްސަލަތައް .5

 ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ަމއްސަލަތައް. .6

 ނަސަބު ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް. .7

 އް.ތަލިޢާނުގެ މައްސަލަ .8

 ދަރިއަކު ބަލާބޮޑުކުރުން އެހެން ަފރާތަކާ ޙަވާލު ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް. .9

 އީލާގެ މައްސަލަތައް.  .01

 ފެމިލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިފައިވާ ތިންބައިންކުރެ ބައެއްގައި ނުހިމެނޭ ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް.  .00

 ކައިވެނި ކޮށްދިނުމާއި، ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި، އެކަންކަމާ ބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް.  .02

 އް މާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކުރާ ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީކުރުރާއްޖެއިން ބޭރުގައި  .03

 މާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ވަރި ރަޖިސްޓްރީކުރު  .04

 ވަރިއާބެހޭ ގޮތުން މައްސަލަ ޖެހިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް.  .05

  (ދަރިފުޅު އަތުލުމުގެ މައްސަލަތައްޙަޟާނާ )  .06

 މައްސަލަތައް. އަނބިމީހާއަށް ަނަފޤާނުދޭތީ ނުވަތަ އެީހނުވާތީ ހުަށަހޅާ ނުމުގެ މައްސަލަތަާކއި، ފިރިމީހާނަފަޤާތް ދި  .07



 

 
 

އަވަސް ނިޔާއަށް ބޭނުންވުމުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަވަހަށް ނިންމިދާނެ ކަމަށް ެފްނނަ، މިބައިގައި ބަޔާން   .08

 ތައް.ކުރެވިފައިވާ ބާވަތުގެ މައްސަލަ

 

 މީގެ އިތުރުން ތިރީގައި މިދަންަނވާ ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައްވެސް ބަލާގޮތަށް ހަމަޖެިހފައިވެއެވެ. 

 

މެންޓާއި ންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި އެގްރީމެކުރާ އެގްރީ ންއާއި ދެމެދު ކާވެންޏާބެހޭ ގޮތަކާވެނިކުރާ ފިރިހެނާއާއި އަންހެނާ  .09

 ޚިލާފްވެގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް. 

 ބަފައިންނާއި ދަރިން ޯގތިެގދޮރަށް ވެއްދުމާއި ގެދޮރުން ނެރުމުގެ މައްސަލަތައް.މައިން .21

އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިހުންނަ ގޯތިގެދޮރު މޯގޭޖް ކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ  08 .20

 މައްސަލަތައް.

ރީ ކޮށްފައިހުންނަ ގޯތިގެދޮރު ހުންނަ ޢިމާާރްތ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުޑަކުދިންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓް ގެއަހަރުން ދަށު 08 .22

 މައްސަލަތައް.

 

 އަދި މިމައްސަލަ ތަކުގެ ތެރެއިން އަވަސް ނިޔާގެ ގޮތުގައި ބަލާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކަކީ:

 

 ވަރިސާބިތު ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް. .23

 މައްސަލަތައް.ވަރިވުމުގެ/ ވަރިކުރުމުގެ  .24

 ޙަޟާނަތު މައްސަލަތައް. .25

 ދަރިންނަށް ޚަރަދު ނުދިނުމުގެ މައްސަލަތައް. .26

 ނަފަޤާތް ދިނުމުގެ މައްސަލަތައް.   .27



 

 
 

 :(މައްސަލަތައް  އަނިޔާގެ  ގެވެށި )  ބައި  އިތުރުވި  ތެރެއަށް  ސްގެ ސާ އިޚްތި  ކޯޓުގެ 

ކޯޓުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ނޫނާއި ގުޅިގެން ޤާށިއަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ވެކުރެވުވުނު ގެ ޤްމި އަހަރު ތަސްދީ

މި އަހަރު ނިމުނު އިރު ގެވެށިއަނިޔާގެ . ވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބަލާގޮތަށް މި އަހަރުތެރޭގައި ހަމަޖެހިގެންދިޔައެވެ. އިތުރުން، ގެ

 ނިމިފައެވެ. ބަލާމައްސަލަ ވަނީ  00މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށެހެޅިފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން  20

 :މުމަޖްލިސް ޢާން  ކޯޓުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުާނ  87ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  2212/22ކޯޓުގެ ޢާންމު މަޖްލީހަކީ ދިވެހިާރޢްޖޭގެ ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
 މަޖިލީހެކެވެ.

  

 
ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަްނކަމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮެތއް  މި މަޖްލީހުގެ ބޭނުމަކީ ޯކޓުންޭދ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު

ނިންމުމާއި، ކޯޓުގެ ބަޖެޓް ަތއްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓްގައި ހިމަނަން ޭބނުންވާ ކަންކަާމމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ޯކުޓގެ 

ނޑައެޅުމާއި، ކޯޓުގެ ރިސެސް ތެރޭގައި ހިން މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަްއ ގު މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރަން ބޭުނންވާ ދާއިރާތައް ކަ

 އިންތިޒާމްކުރުމާއި މިނޫންވެސް ކޯޓުގައި ދާޚިލީ އެހެނިހެން ކަންކަާމމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންުމމެވެ.

 
ދުވަހު ޢާންމު ގޮތެއްގައި މި މަޖްލިސް ބޭއްވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޯޓުގެ ހިންގުމާއި އަދި ދިމާވާ އެހެނިހެން  0ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 

ވަނަ އަހަރު ކޯޓުގެ ކަލަންޑަރުގައި  2102ކަންކަމާއި ގުޅިގެން މި މަޖިލިސް ކުއްލި ގޮތެއްގައިވެސް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން 

 ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިަފއެވެ.  24ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  26ވުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވާ މަޖިލިސް ބޭޢް



 

 
 

އިވާ މައިގަނޑު ފަ އި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާ ގަ ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކު  2102ޢާންމު މަޖްލީހުގެ 

 އަ:ކަންތައްތަ 

  ިކުރަންޖެހޭ ކަންކަން.ކޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައ 

 ްކޯޓުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓްގައި ހިމަނަން ބޭނުްނވާ ކަންކަން ފައިނަލް ކުރުނ. 

 ުނަޑއެޅުންޢިގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދާކޯޓ  .ރާތައް ކަ

  ްކޯޓުގެ އުޞޫލުތައް ފައިނަލްކުރުނ. 

 ްފޯމްތައް ރިވިއުކޮށް ފައިނަލް ކުރުނ. 

  ްްއޔަންކުރުން.ޢަކޮމިޓީތަކުގެ ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަާވލައި، އެކޮމިޓީތައް ރިވިއުކުރުމާއެކު، ކޮމިޓީތަކަށް މެމްބަރުނ 

 ްކޯޓްގެ އެކްޝަން ޕްލޭން ފައިނަްލކުރުނ. 

 ްކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙް ކުރުނ. 

 ޮމެންޓް ކުރުމަށް އެކި އިދާރާތަކުން ފޮނުވާ ޤަވާޢިދުތަަކށް ކޮމެންްޓ ކުރުންކ. 

 ަށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުންކަ މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތ. 

 ޯގެ ރިސެސްގައި ހިނގަމުންދާނެ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމް ކުރުން.ޓުކ 

 :ކުރުން ޤީ ތަރައް  ލަތް ޞީ ވަ  އިންސާނީ  ކޯޓުގެ 

 . މި ގޮތުން މުވައްޒަުފންވެކުރެވިފައިވެއެކުރުމަށްޓަކައި މި ައހަރު މަސައްކަތްތަކެއް ޤީލަްތތައް ތަރައްޞީކޯޓުގެ އިންސާނީ ވަ

ެއކި  މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކޮށް، ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް އަދި އަވަސްކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި

ދިގުމުއްދަތުގެ ޓްރެއިިންނގ  ހިމަާނފައިވާމި އަހަރުގެ ބަެޖޓްގައި  އެހެން ނަމަވެސް  ދާއިރާތަކުން ކުރު ޓްރެއިނިންގ ދެވިފައިވެއެވެ.

ަޝުރީޢ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ނެރުއްވާފައިވާ ނުވެފެއެވެ. ިމކަން ނުކެރެވި ދިޔައީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީވެފައެއްގޭގޮތް ންހި



 

 
 

އްލުކުރުމަށްޓަކައި ޙަދުަގއިވާ ގޮތުން މިކަން ކުރެން އޮްނނަނީ އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަަމށްާވތީއެވެ. މިކަން ޢިވާޤަ ގެދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން

އްލުކުރެވޭ ގޮތެއް ވަީނ ޙަގެން ދިޔައިރުވެސް މިކަން މިކޯޓުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރު ނިމި

ލިބިފައިނުވާީތ، މި އެލަވަންސް  ސްޓެޕްށް ލިެބންވާ 2100ން 2101މުވައްޒަފުންނަށް  ކޯޓުގެއަދި ހަމައެއާއެކު ނުވެފައެވެ. 

އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރުވެސް މި ވަނީ ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް  އެޗް.އާރް ކޮމިޓީންޓަކައި ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ހޯދުމަށްއެލަވަންސް 

  ފައިސާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދިުނމުގެ ކަންތައްތައް ވެސް ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ކަންތައްތައް:ނިންމާފައިވާ މައިގަނޑު  ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ތަކުގައި މަޝްވަރާކޮށް، 2102އެޗް.އާރް ކޮމިޓީން 

 ުންވާ މަޤާުމތަކުގެ ިއޢުލާންތައް ފަިއނަލް ކުރުމާއި، މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަުކގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވޭޯތ ކޯޓަށް ޭބނ

ތަކާ އިންޓަރވިއު ކުރާ އިންޓަރވިއު ޕެނަލް އެކުލަވާލުމާއި، މަޤާމުތަކަށް އެންމެ ތްބެލުމާއި، ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާ

 އްޔަންކުރުން.ޢައެކަށޭނެ ފަރާތްތައް 

 ްމީ ކުރުމުގެ ކަންތައް.އިރޮބޭޝަން މުއްދަތު ހަމަވުމުން މުވައްޒަފުން ދާޕ 

 2103 .ްވަމަ އަހަރުގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމަންޓް ތައްޔާރުކުރުނ 

 2102 ަނޑައެޅުން.ފަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިވ  އިވާ ޓްރެއިނިންގ ތަކަްށ މުވައްޒަފުން ކަ

  ްރުން.ކުސެކްޝަނަށް ބަދަލުމުވައްޒަފުން އެއްސެކްޝަނުން އަނެއ 

 .ްއިންޑަކްޝަން ޕޮރޮގްރާމް ހިންގާނެގޮތުގެ އުޞޫލު ތައްޔާރުކުރުނ 

 .ްމުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަްއ ހޯދައިދިނުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ މަޝްވަރާ ކުރުނ 

 .ްބެސްޓް އެމްޕްލޯއީ ކްރައިޓީރިއާ ފައިނަލް ކުރުނ 

 ަފުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަްއ ބެލުންމުވައްޒ. 



 

 
 

 :ހަރުދަނާކުރުން  ކަންކަން  ޓުމުގެ ބެލެހެއް  ހިސާބު  ސާގެފައި 

 2102 ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި މެމްސް ޭބނުންކޮށްގެން ފައިސާަބލައިގަތުމާިއ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ކުޑަވަގުތު  ،ވަރަށް ބޮޑެތި ލުއިފަސޭހަތަކެއް ވުމާއިވަނީ ފެށިފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ފައިސާ ދަްއކަވާ ފަރާތްތަކަށް  ވަނަ އަހަރުގައި

. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ފައިސާގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މިކަމުެގ ގޮތް ދިޔައީ ހަމަޖެހިގެްނނެވެ ކޭެނދެއްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފައިސާ 

  ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަެވގެން ދިޔައެވެ.ސަބަބުން 

 

 

 ޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީ:އޭ 

ަތއް ަފއިސާ އާއި ބެހޭ އެންމެާހ ކަން ޕްރޮކިއޯމަންޓް ަކންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި  ވަނީ ކޯޓުގެ  ކޮމިީޓންކޯޓުގެ އޭޖެންސީ ޓެންޑަރ 

 21އެޖެންޑަރ ކުރެވުނު  ރުހަވަނަ އަ 2102 ކޮމިޓީންހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. މި 

 ނިމިގެން ދިޔައެވެ.  އްގައި މުހިންމު ނިންުމން ތަކެ. މި ބައްދަުލވުންތަކުވުނެވެއްބޭބަްއދަލުވުމެއް  09ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 

 ކަންތައްތައް:އިގަނޑު މަ ނިންމާފައިވާ  ލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާކޮށް،އޭޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީން ބޭއްވުނު ބައްދަ 

 2102  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވިއުކޮށް ދިރާސާކުރުމާއެކު އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ކޯޓު ހިްނގުމަށް ބޭނުްނާވ

 މުހިންމު ކަންތައް ރޭވުން.

  ަވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބަލާ ދިރާސާ ކުރުން 2100ނިމިގެންދިޔ. 

 ަނޑުތައް ކަމާކް ށްއަންދާސީ ހިސާބުތަކ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމާއި، ، ނޑައެޅުމާއިސްދޭ މިންގަ

ނޑައެޅުން.  މަސައްކައްތައް ޙަވާލުކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތައް ކަ

 2103  ަދިރާސާކުރުން.ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓް  ހަރަށްވަނަ އ 



 

 
 

  ހަރުމުދާ ހޯދުމުގައްޔާއި މަރާމާތު ކުރުންފަދަ ކަންތައްތަކުގައި ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ދިރާސާކޮށް މަސައްކަްތ

ނޑައެޅުން.ޙަވާލުކުރާނެ   ފަރާތެއް ކަ

 .ްބަޖެޓާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުނ 

 ތައް ހައްލުކުރުން:ދަރިންގެ ޚަރަދުގެ ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަ 

ދަރިންގެ ޚަރަދު ލިބުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ލަސްކަމެއް އުޅޭތީ އާއްމުންގެ ޝަކުވާ މި ކޯޓަށް ލިބެމުން ދެއެވެ. މިކަން 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ކަމާއިބެހޭ ބޭފުޅުންާނިއ  އްލުކުރުމަށް ޓަކައި އެކިގޮތްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ވެއެވެ. މިގޮތުންޙަ

އްލުކުރުމަްށ ޙަފަހަރެއްގެ މަތިން އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއެކު ބައްދަލުކޮށް މިކަން  2 ބައްދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން 

ފައިސާ ނަގަން ކޯޓަށް އައުމުެގ  ދަރިންގެ ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތަކަށް ލުއި ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންމަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ބަދަލުގައި ބޭންަކށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނޭގޮތް މި އަހަރު ތެރޭގައިވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.  

 ބައިވެރިވުން  ރެންސްތަކުގައި ފަ ކޮން   އަދި   ވޯކްޝޮޕް  ސެމިނަރ ބޭއްވުނު  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން 

ކުރުމުގައި ިދމާވާ މައްސަލަތަކާއި ބެހޭޮގތުން ސްރީލަންކާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާްތތަާކއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިކުރާ ާކވެނި ރަޖިސްޓްރީ )ހ( 

  ިއްނ 00މަރޗް  2102ގޮތްތަކެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުގައި  ކޮށްންނާއި މަޝްވަރާޅުބަސީގެ ބޭފުމްއަދި ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެ

ސަން ޙަތުރުގައި ބައިވެިރވީ ކޯޓު ރެޖިސްޓްރާރ ނެވެ. މި ދަބޯއަްށ ދަތުރެއް ކުެރވުމްސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލައަށް  07

މި ދަތުރުެގ އެވެ.  ޤްއަދި ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އިބްރާހީމް ތައުފީهللا ބްދުޢަމަދު ޙްކާވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރ އަ، އާއިޢުޝަފީ

 އްލުވެފައެވެ. މުޅިހެން ވަނީ ޙަ ވި މައްސަލަތައް ސަބަބުން ސްރީލަންކާގައި ކުރާ ކާވެނި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގައި ދިމާ

އަށް އިންޑިޔާގެ ޓްރިވެންްޑރަމް އަށް، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިކުރާ ކާވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި  21ިއްނ  05އޭޕްރީލް 2102)ށ( 

ްތތަކާިއ ޢަމުސްލިމް ޖަމާވެނި ކޮށްދޭ އިުރގައި ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ކަދަތުދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮުތްނ ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. މި 

ތު ބަދަލުކުރެވުނެވެ. މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވީ ކޯޓު ރެޖިސްޓްރާރ އްލުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާޙައް ބައްދަލުކޮށް ދިމާވާ މައްސަލަތަ



 

 
 

ކުރާ ކާވެނި މި ދަތުރުގެ ސަބަބުން ޓްރިވެންޑަރަމްގައި އެވެ. هللا ބްދުޢަދު މަޙްއާއި ކާވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރ އަ ފީޢުސަން ޝަޙަ

 ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް މަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އަށް އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ބޭއްވުނު ކޮމަންވެލްތް ލޯ ޮކންަފރެންސްގައި މިކޯޓުގެ ދެ ފަޑިޔާރުން  25އިން  07މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް )ނ( 

 ފައިވެއެވެ. ވަޑައިގެން ބައިވެރިވެ ފާޠަ ޞްމަދު މުޙްދާއި ގާޟީ އަޢީސަން ސަޙަ ކަމުގައިވާ އިސްގާޟީ 

ދާއި ޢީސަން ސަޙަބައްދަލުވުގައި ބައިވެރިވުަމށްޓަަކއި އިސްގާޟީ  ލޯ އޭޝިއާ ކޮންފަެރންސްޝިޔާގެ ާބލީގައި ޭބއްވުނު އިންޑޮނީ )ރ(

 އަށް ދަތުރެއް ކުރައްވާފައެވެ. 22އިން  06ވަނީ މި އަހަރ ގެ ނޮވެމްބަރ ، ޢުސަން ޝަފީޙަ ރެޖިސްޓްރާރ 

ން ސްރީލަންކާ ގައި ބޭއްވުުނ އަށް ޔޫ.އެން.އެފް.ޕީ.އޭ އާއި އެފް.ޕީ.އޭ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެ  7ން  3މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ )ބ( 

ރޮގްރާމަކީ ސްރީލަންކާގައި ޑޮމެސްޓިކް ވަޔަލަންސާއި ވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމެއްގައި ޤާޟީ ހުޒައިފާ މުޙައްމަދު ބައިޕް

 ރޮގްރާމެކެވެ.ކައި ބޭއްވުނު ޕްޢަމަލުކުރަމުންދާ ޢުޞޫުލ ދެނެގަތުމައްޓަގުޅިގެން 

އަށް  04ން  0ޑިސެމްބަރ  2102ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ފަްނނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަްށ، )ޅ( 

 ފާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.މުޞްތައަޙްމަދު މެލޭޝިއާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޓޭޗްމަންޓް ޕޮރޮގްރާމްގައި ޤާޟީ 

 :އް ކޯސްތަ  ތަމްރީންތަކާއި  ހިންގުނު  މުވައްޒަފުންނަށް 

ހިންގިފައިވެެއވެ.  ގ ޕްރޮގްރާމްޓްރެިއނިންއިްނ ހައުސް ޓްރެއިނިންގެ ގޮތުގައި ކޯޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ދެ  ،މި އަހަރު މުވައްޒަފުންނަށް

ސީނިއަރ މުވައްޒަފުންނަށް  އަކާއިންގ ނިތާގެ ދިެވހިބަަހށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޓްރެއިހަފް 0އެއީ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ިހންގުނު 

އެހެން އިދާރާތަކާއި ކުޅިގެން ކޯޓުގެ  ންވެ. މީގެ އިތުރުއެކެ ހަފްތާގެ ސްޕަވައިޒަރީ މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ 3ހިންގުނު 

، މުވައްޒަފުންނަށް، ސްޓްރެސް މެނޭޖްމަންޓް، އޮފީސް ދިވެހި، ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް، ލީޑަރޝިޕް، އިފެކްޓިވް ކޮމިއުނިކޭޝަން



 

 
 

ތާއި އިސްލާމްދީނަށް ހި ސަޤާފަންގ ދެވިފައިވެއެވެ. އަދި ކޯޓުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ދިވެނިއިމޯޝަނަލް އިންޓަލިޖެންސް ފަދަ ޓްރެއި

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.  3މަށްަޓކައި ވުޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުވައް

 :ދިމާވާ ސަބަބު  ދިމާވާ  ލަސްވާން  މައްސަލަތައް 

ޭބނުންވާ އެްނމެ ކޯޓަށް ބޭުނންވާ ފަޑިޔާރުންނާއި ލީގަލް އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުްނ ހަމަނުޖެހެތީ މައްސަލަތައް ިނންމުމުގައި ކޯޓުން 

ޟީއަުކ ޤާ 0ޟީންގެ ތެރެއިން ޤާ 5ގައި މިކޯޓުގެ  2102މާޗް  10 ބާރުމިނުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދަތިތަކާއި ދިމާވެފައިވެއެވެ.

 ީޟން ޤާ 3މަވާފައިވާ ންޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިވަނީ ރިޓަޔަރކުރައްވާ ފައެވެ. އަދި އަލަށް މިކޯޓަށް ހަމަޖެއްސުމަށް 

ތަނެއްގައި ހިންގަންޖެހުމުގެ  3ވަކިން ބައި  3ގެ ޓުކޯ އަދި  ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.އަހަރު ނިމުނު އިރު ވެސް 

 ލަސްވާން ދިމާވެއެވެ.  މަސައްކަތްސަބަބުން 

 :ކުރުން ޙަ ލް ޞު  މައްސަލަތައް  އިލީ ޢާ   ހުށަހެޅޭ ކޯޓަށް 

ފެމެލީ ކޯޓުގެ ވިަޝންއަީކ  އްލުކުރުމައްޓަކައި މި ކޯުޓން ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ެދއެވެ.ޙަކޯޓަށް ހުަށހެޅޭ އާއިލީ މައްސަލަތައް 

މެދުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް  ޮގތުގައި އެޅުމަށް ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އެހީތެރިވެދިނުމާއި، ޢާއިލާތަުކގެ ޢާއިލާތަކުގެ ބިންގާ ހަރުދަނާ

ހޯދައިީދ ޢާއިާލތައް  ޢައްޞުުބން އެއްކިބާެވ ތިބެ ާޤނޫނާއި ޤަވާިޢދުގެ ތެެރއިން އިންޞާފުތަ އަވަސްކަމާއެކު ވަކިފަރާތަކަށް ުބރަނުވެ

ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ީލ ކޯޓުން ވަރަށްްއސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް، ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުަށހެޅޭ ޢާއިލީ މަމާޔަތްކުރުންކަމަށް ވީހިނދު، ެފމިޙި

މައްސަލަތަކާއި ވަރިވުމަށް ނުވަަތ  އެގޮތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޞުލްޙައަށް އެދި ހުށަހަޅާ  .ވިފައިވެއެވެދެ

މައްސަލަތަކާއި ކުދިންގެ ޙަޟާނަތާއި ޚަރަދުހޯދުމަށްހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ޢާއިލީ މައްސަލަތައް  ވަރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

 ޙައްޤުތަުކގެ  މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތަށް ޤާނޫނީ ގޮުތން ލިބިދޭ ފުރުޞަތުތަކާއި އަދި އެ ޅިހުށަހެ ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް

 ވިފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެ



 

 
 

 އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްިދނުމަށްޓަކަިއ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާިއ، ފެމެލީ ކޯޓުގެ މިަޝންއަކީ ާޢއިލާތަކުގެ މެދުގައި ޢަދުލު 

ނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުންކަމަށް  ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާދިވެހިރާއްޖޭ ނޑުދަ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓުގެ ލަ

މެމްބަރެއް ނުވަތަ ާގތްީމހެއް ޙާޟިރުކުރުން އެއީ އެންމެ  ވީހިނދު، ދެމަފިރިންެގ މެދުގައި ޞުލްޙަކުރުމަށްޓަކައި ދެފަރާތުގެ ޢާއިލާގެ

ލާގެ މެދުގައި މަރުޙަލާގައި ޙާޟިރުކޮށް ޢާއި އި ކޯޓަށް ފެންނަ ޙާލަތްތަކުގައި އެފަދަ ފަާރތެއް ޞުލްޙަކުރުމުގެކަމުގަ ރަގަޅު ގޮތް

އެއީ އެްނމެ  އަދި މި މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި ކައުންސެލިންގ ހޯދުން ކުރެވިފައިވެއެވެ.ނުަމށް މަސައްކަތް ކޮށްދިހަމަޖެހުން ޤާއިމް

ނޑައަ އެގޮތަށް ޙާލަތްަތކުގައިފެންނަ ރަގަޅުގޮތްކަމުގައި    ފަިއވެއެވެ.ދެވި ޅާ ދެމަފިރިންނަށް ކައުންސެލިންގކަ

 ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ޞުލްޙަކުރުމަށް ޢާއިލީ މައްސަލަތައް  ވަރިވުމަށް ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުަށހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި

އެދެމީހުންގެ ކައިވެިނ  އްސަލަ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ޮފނުވުމުެގ ކުރިންޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައިން މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު އެމަ

އެއްބަސްވާ ގޮތްތަކެއް  ލިިބފައިވާނަަމ ދަރިންގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގަިއ ދެމަފިރިން މަތީތިބެ ދަރިން

ނޑަ ދެފަރާތުގެ ކުރެވިފައިވަނީ ޙައްލު ހޯދުމުގައި މަސައްކަތް ގައިމެއެއްމިގޮތުން ކޮންމެ މައްސަލަ ނެވެ.އެޅުމަށް މަސައްކަތްކުރެވު ކަ

 ދެފަރާތް ހަމަހަމަވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެެވ. މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 :ހިންގުން  ޕްރްގްރާމް  ހޭލުތެރިކުރުމުގެ  ކާވެންޏަށް 

ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ކާވެނިކުރުމުގެ ކުރިން ކޮންމެހެން އެގެންޖެހޭ މުހިއްމު ބައިތަކެއްގެ މައްޗަްށ 

ދުވަުހ  2ކު ހިންގާ ޕްޮރގްރާމެކެވެ. މި އަހަރުތެރޭގައި ިމ ޕްރޮގްރާމް ހަފްތާއަޢާއިލާތަްއ ދެމެެހއްޓުމުގެ ބޭނުމުގަިއ އެކުލަވާލައިގެން 

ގުމަށްޓަކައި މި އަހަރުތެރޭގައި ކަމަށް އެކަށޭނަ ފެސިލިޓޭޓަރުން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހިން ރާމްވަނީ ފަށާފައެވެ. މި ޕްރޮގްހިންގަން 

ހޯދިފައެވެ. ނަމަވެސް ބަޖެޓް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދޭނެ މެޓީރިއަލްސް ވަނީ ތައްޔާރު ނުކުރެވިފައެވެ. ވަނީ 

  ހިންގޭނޭގޮތްވެފައެއް ނުވެއެވެ. ތައް ނުލިބުމުގެ ސަަބބުްނ އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާއަދި ބަޖެޓް 



 

 
 

 :ދަތިވުން  މަސައްކަތަށް  ސަބަބުން  ނުލިބުމުގެ  ބަޖެޓު 

އެޅި އަދަދަށް ބަޖެޓް ނުިލބުމުގެ ސަަބބުން ކޯޓުން ކުރަން ރާވާފައިވާ ަބއެއް މުހިއްމު ކަންތައްތައް ވަނީ މި އަހަރަށް މި ކޯޓުން ކަޑަ

 ނުކުރެވިފައެވެ. 

 ބަޖެޓަށް ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ނުކުރެވިހުރި މުހިއްމު ކަންކަން:

 2  ްނުކުރެވުން.ކޯޓްރޫމެއްގައި ރެކޯޑިން ސިސްޓަން ޤާއިނ 

 (ްޑޭޓަރ ސްޓޯރޭޖNASްއެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުނ ) ެބެކްއަޕް  ދުވަުހން ދުަވހަށް އަދި މަސް ދުވަހުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގ

 ކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ނެތުން.

 ްނުލިބުން ގވާނެ އެދެވޭ ޓްރެއިިނންއައިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓް ގައި އިތުރަށް ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ބޭނުނ. 

  ެޕޮރޮގްރާމް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތެއްގައި ނުހިންގުން.ކައިވެންޏައް ހޭލުން ތެރިކުރުމުގ 

 :ވެރިކުރުވުން ޤު ޝައު  އަށް  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުން 

ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ނަކީ ކޯޓުެގ އެންމެ މުހިންމު ވަޞީލަތް ަކމުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަށް ޝަޢުޤުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި ކޯުޓން 

ވައިގެން ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދަވާފައިވަނީ އެ ން އެންމެ މުިހންމު ކަމެއް ދެއްކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތު ތަކެއްވަނީ މަސައްކަތް

ތަކަކަކީ އެ  ޕޮރޮގްރާމް  މި ގޮތުން ހިންގުނު ޓްރެއިނިންގ ވެ.ތައް ހިންގުމެ ޕޮރޮގްރާމްމުވައްޒަފުންނަށް  ތަފާތު ޓްރެއިނިން 

މުވައްޒަފުން  ދިނުމުގައިގ ޓްރެއިނިންވެގެން ދިޔައެވެ. މި  ށްތިބުމަށް ލިބުނު ހިތްަވރަކަމުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ދެމި 

 ވަނީ އިސްކަން ދެވިފައެވެ. އެގޮތުން މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިން އާއި ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް  ތަކަށްއަދާކުރާ މަޤާމާއި ގުޅޭ ޓްރެއިނިން 

 ގެ ޤަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި މިނޫންވެސް ތަފާތު ޕޮރޮގްރާމް ތައް ހިންގުނެވެ.އާއި އަދި އޭގެ އިތުރުން ދިވެހި ބަހު ޓްރެއިނިން

ދަށު ފަންތީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް  ޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިންނާއި އަދިމި ޕޮރޮގްރާމްތައް އަމާޒް ކުރެވުނީ ކޯ

 އިސްކަން ދެއްވައިގެންނެވެ.



 

 
 

 :ބަދަލުތައް  އައި  މުތަކަށް ޤާ އިސްމަ  ކޯޓުގެ 

  .ެމިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާތަކަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖެުހނެވ 

 ޢާއިޝަތު ޢަޛްދާ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ގެ މަޤާމަށްކޯޓުގެ  .0

 :ކުރިމަގު  ކޯޓުގެ 

ފެމިލީ ކޯޓަށް ިލބެމުން އަންނަ ކުރިއެރުން ދަީނ  ދަތިތައް ުހރި ނަމަވެސް ބައެއްކަހަލަ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ގެފެމިލީ ކޯޓު

މިހާރު އެންމެ ދަިތ  ށެވެ. ކޯޓަށްއެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. މިގޮތުން ކޯޓުގެ ކުރިމަގު ފެންނަނީ ނުހަނު އުޖާލާ ކޮ

ަހރު ވަނަ އަ  2102ބަބުން ކޯޓުގެ ސަ މިކަމުގެވަނަ އަހަރަށް ވަީނ ހަމަޖެހިފައެވެ.  2103ވެފައިވާ ޤާޟީއެއްގެ މައްސަލަ 

ކުރިއަށް ދާނެ ކަުމގެ  އްލުވި ކަމާއި އެކު މައްސަލަތަހައްލެއް ލިބި ޙަމައްސަލަތައް ހިންގުމުގައި ދިމާެވފައިވާ ދަތި ތަކަށް ވަަރށް ބޮޑު 

 މީދު ތައް ވަނީ އާލާ ވެފައެވެ. އުއް

 ޑައިޒް ކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީރކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ސްޓޭންޑަ 

އްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަީނ ތަ ލިޔެ ޔާލްފުޅުގެ ދަށުން  މި ކޯޓުގެ އެސް.އޯ.ޕީ  އެއް ޚިއަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދުގެ 

ގޮތުން މިހާރު ކޯޓުގެ އެންެމހާ މި  އަދި އެކަމާއި ުގޅޭ ޓްރެއިނިން ވެސް ވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވިފައެވެ. ފެށިފައެވެ.

ސެކްޝަންތަކާއި ގުޅިގެން ކޯުޓގެ އެސް.އޯ.ޕީ އެއް ލިޔެ ތައްޔާރު ކޮށް އެއަށް ޢަމަލް ކުަރން ކުރިމަގުގައި ފެށުމަްށ ވަީނ 

ވެސް ެއ  ވަރަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުން ތަކެއް  ލިބި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ތަކަށްގެ ސަބަބުން ކޯޓުގެ މަސައްކަތްމީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 ކަމުގެ އުންމީދު ވަނި ލިބިަފއެވެ.މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރަންވީ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެގިގެން ދާނެ

 އް ހުރަސްތަ  ދިމާވާ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ޖާގަނެތުމުން  ކޯޓުގެ 

މިހެްނ  .ގެ ދަތިަކން ފޯރާފައިވާ ކަމެކެވެއޭ ގެ މުހިންުމ އެތަްއ މަސައްކަތްތަކަކަށްކޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ަދތިކަމަކީ ކޯޓު

ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ވަރަްށ ނީ ިތން ތަނެއްގައި ކަމުން ޯކޓުން ަބއެއް ިތންބައި ހިންަގން ޖެހިފައިވަ ޯކޓުގެ ކަންހުރުމުގެ ސަބަބުން



 

 
 

ސެކްޝަނާއި އަދި ޝަރީއަތް ކުާރ ކުރާ ޙަ. ކޯޓުގެ ކައިވެިނ ސެކްޝަނާއި ، ސުލްަދނީ ކުރިމަތި ވަމުންނެވެގިނަ ގޮންޖެހުންތައް 

ނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ުބރަ ބައި ވަކި ތަންތަނުގައި ހުރުމުެގ ސަބަބުން ކޯޓަށް ޚިދުމަތް ހޯުދމަށް އަން

 ޖެހިފައިވެއެވެ. ތަޙައްމަލް ކުރައްވަން

 

އި ކުރުމަށް ސެކްޝަން ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގާ ތަނާއި ވަކިން ހުރުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް އެންމެ ހަލުވި މިނުގަ ޞުލްޙަކޯޓުގެ 

ދައްކާ ވާހަކަތަކާއި އަދި  ބިލްޑިންގ ގެ ބޭރުންސައުންޑް ޕްރޫފް ނުވެހުރުމުގެ ސަބަބުން . ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވަނީ ދަތިވެފައެވެ

 ވަނީ ލިބިފަެއވެ. ބޭރަށް އަޑުއިވޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ދައްކާ ވާހަކަތައް ޞުލްޙަ މަޖިލީހުގައިއިވުމާއި އަދި  ގެ އަޑުބޭރުން ދުއްވާ އެއްޗެހީ

ންކަން ކަމުން މިފަދަ ކޯޓާއި ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ެގއްލޭފަދަ ކަ ޚިދުމަތްހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކާއިމިފަދަ ކަންކަމަކީ 

 އިަކން މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. ތުން ތިބީ ނުހަނު ބޭނުންވެފަޙައްލެއް ލިބުމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ރައްޔިކަންކަމަށް އަވަސް 

 :ސްވުންތައް ވެވިފައިވާ އެއްބަ ކޯޓާއި އެކި ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ފެމިލީ ވަނަ އަހަރު  2102
 

 2102  ަފަރާތަކާއި އެކުގައި  01އަހަރު ކައިވެނި ޮކށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޝަރުޢީ ަމޢުޒޫނުން ހޯދުމަށް އިުޢލާނު ކޮްށ ވަނ

 ވަނީ އެގްރީމަންޓް ކުރެވިފައެވެ.

  ިފަރާތަކާއި އެކުގައި ވަނީ  00ކައިވެންޏައް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ގައި ކިޔަވައިދެއްވާނެ ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދައ

 އެގްރިމެންޓް ކުރެވިފައެވެ. 

  



 

 
 

 މައްސަލަތައް  ނުނިމިހުރި  އަދި  ނިމުނު  ހުށަހެޅުނު 

 ވަރިސާބިތުކުރުން 

 ވަރިކުރުމަށްއެދި 

 ވަރިވުމަށްއެދި 

 ވަލީހޯދުން 

 ދެމަފިރިން ޞުލްޙަކުރުން  ދެމަފިރިން ޞުލްޙަކުރުން ދެމަފިރިން ޞުލްޙަކުރުން 

 ދަރިންގެ ޚަރަދު 

 ވެރިކަން ބަދަލަދުވެރިކަން / ބެލެނި 

 ނަސަބު ސާބިތުކުރުން 

 ދަރިލެއްވުން 

 ސާބިތުޚަރަދު 

 ދަރިންނުދެއްކުން 

 މުގެ ޚަރަދު އިއްދައިގެ ޚަރަދާއި ވިހެއު

 ނުން އަނބިމީހާ އަށް ޚަރަދު ނުދި

 ހަޟާނަތު 

  ވަރިއާމެދު އޮޅުމެއްއެރުން

 ނުޝޫޒު 

ނޑުން   ދަރިންގެ ޚަރަދުކެ

  އެހެނިހެން ޚަރަދު ހޯދުން 

 ން ބަލަދުވެރިކަން ހަވާލުކުރު

 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 

  ދަރިއަކުބެލުން ޙަވާލުކުރުން 

 ލިޢާން 

 މަރުސާބިތުކުރުން 

 ދަރިނަފީކުރުން 

  ގެވެށިއަނިޔާގެ މައްސަލަތައް

 އްއެހެނިހެންބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތަ

 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްލަ  210221



 

 
 

 މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ވަރިއާބެހޭ  ކާވެންޏާއި 

 2326 ޓްރީ ކުރެވުނު ކައިވެނީގެ ޢަދަދުރަޖިސް

 2305 ކުރެވުނު ކައިވެނީގެ ޢަދަދު

 911 ގޭގައި ކުރެވުނު ކައިވެނީގެ ޢަދަދު

 21 ނުކުރެވި ކެންސަލްކުރެވުނު ކައިވެނީގެ ޢަދަދު 

 1394 ގައި ކުރެވުނު ކައިވެނީގެ ޢަދަދުކޯޓު

 009 ރެއިން މިކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ކައިވެނީގެ ޢަދަދުރާއްޖެއިންބޭރުގައި ކުރެވުނު ކައިވެނީގެތެ

 0219 )ޤާޟީގެ ހުއްދަ ނެތި /ޤާޟީގެ ހުއްދަ ިލބިގެން(  ކުރެވުނު ވަރީގެ ޢަދަދު

 44 ތަފްރީޤް ކުރެވުނު ޢަދަދު 

 0 ފަޞްޚު ކުރެވުނު ޢަދަދު

 0254 ޖުމްލަ ވަރީގެ އަދަދު

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 އަދަދު  މަޤާމުތަކާއި  ރަޖިސްޓްރީގައިވާ  މުވައްޒަފުންގެ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ޢަދަދު  މަޤާމް   ޢަދަދު  މަޤާމް 

 0 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ   0ޟީއިސްޤާ

 0 ކޭޝިއަރ  3 ޤާޟީ 

 0 ސީނިއަރ ކޯޓު އޮފިސަރ   0 ރެޖިސްޓްރާރ

 0 ސީނިއަރ ސްޕަވައިޒަރ   0 ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 09 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   0   ރކާވެނީގެ ރެޖިސްޓްރަރކާވެނީގެ ރެޖިސްޓްރަ

 0 ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ )ޓ(  0 އެސިސްޓެންޓް ކާވެނީގެ ރެޖިސްޓްރާރ 

 0 ޓެލެފޯން އޮޕަރޭޓަރ  0 މީޑިއޭޓަރ 

 0 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ )ޓ(  0 ކައުންސިލަރ

 01 އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   2 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 4 ކޯޓު އޮފިސަރ   4 އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 

 0 ޑްރައިވަރ   0 ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

 3 އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް / ސަރުދާރު   0 ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަން 

 0 އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް / ޕިޔޯނު  2 ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް 

 2 މަސައްކަތު   2 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 



 

 
 

 ބުނުފައިސާ އާއި ޚަރަދުވި ފައިސާ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ލި ޢާ 

 0395437.51 ބާކީހުރި ޢަދަދަކީ   ރުފިޔާ އެވެ. ޚަރަދުނުވެ 0075305.77ން ހިގާފައިވާ ޚަރަދުގެ ޢަދަދަކީ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު

  ރުފިޔާ އެވެ.

 ފައިސާ  ލިބުނު  މިއަހަރު  މިކޯޓަށް  ގޮތުގައި  މްދަނީގެ ޢާ 

 297,300 ރަޖިސްޓްރީ ފީ 

 1,045,500 ގޭގައިކުރާ ކާވެންޏަށް 

 57,800 މެސެޖު ފީ 

 2,308,544 އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ 

 111,575 ފޯމް ފީ 

 103,196 ދުވަސްވީ ލިޔުން 

 3,923,915 ލަޖުމްލަ 

 

  



 

 
 

 ބޭނުންތަކަށް ހޯދިފައިވާ މުހިންމު ތަކެތި  ކޯޓުގެ  ވަނަ އަހަރު  2102

 

 052(16M) 2(16M)052ވެބްކޭމް އޯކަރ ވެބްކޭމް އޯކަރ 

 4 ކޮމްޕިއުޓަރ

 4 ލެޕްޓޮޕް

ރޑްވެއަރ ފަޔަރ ވޯލް   0 ހަ

ރޑް ޑިސްކް 00  0 ޖީޑީ ހާ

 0 ރައުޓަރ  E3000 N E3000 Nލިންކްސީސް ލިންކްސީސް 

 XD5660UXD5660U 0މިޓްސުބިޝީ އިލެކްޓްރިކް މިޓްސުބިޝީ އިލެކްޓްރިކް 

 2 ޖީޑީބ511511511ީހާޑް ޑިސްކް ހާޑް ޑިސްކް 

 2 ރވަރް ރެމް ސަ

 1000MB/s(1000 0))ޕަރަރ ސްވިޗް )ޕަރަރ ސްވިޗް  28242824ޑެލް ޑެލް 

 DES-1016 16 Port D-LinkDES 0ސްވިޗް ސްވިޗް 

 5 ޝީޓް ފީޑް ސްކޭނާރ 31113111އެޗްޕީ ސްކޭންޖެޓް ޕްރޮފެޝަނަލް އެޗްޕީ ސްކޭންޖެޓް ޕްރޮފެޝަނަލް 

 0 ޝީޓް ފީޑް ސްކޭނަރ 31113111އެޗްޕީ ސްކޭންޖެޓް އެޗްޕީ ސްކޭންޖެޓް 

00 ކާޑް ޕްރިންޓަރ

 0 ޕްރިންޓަރSCX-4521f SCXސެމްސަންގް ސެމްސަންގް 

 0 ޕްރިންޓަރCP1525N CP1525Nއެޗްޕީ އެޗްޕީ 

LBP 6000 LBP 60004 ކެނަން ލޭޒަރ ޕްރިންޓަރ 

 LBP 6300dnLBP 6300dn 0ޕްރިންޓަރ ޕްރިންޓަރ ޕްރިންޓަރ ކެނަން ލޭސަރ 

 6 ޓޯނަރ ބޮޓްލް 

 sc4521D3 tonersc4521D3 toner 17ސަމްސަމް ސަމްސަމް 

 18 32513251ބްރަދަރ ޓޯނަރބްރަދަރ ޓޯނަރ

 5 ޑްރަމް ޔުނިޓް

 5 21252125ޑްރަމް ޔުނިޓް ޑްރަމް ޔުނިޓް 

 10 ފެކްސް ޓޯނަރ

NPG NPGNPG 5 505050ޓޯނަރ ޓޯނަރ 

 28 325325325ކެނޯން ކެނޯން 



 

 
 

11 309309309ކެނޯން ކެނޯން 

Ph 128Ph 128 3 

Ph 53APh 53A 11 

Ph 36APh 36A 13 

  

 2 ސޯފާ ސެޓް

11ޕޯޑިއަމް ޕޯޑިއަމް 

 1 ކަޕްބޯޑް ސެޓ  

 1 އެލްމިނިއަމް ދޮރ 

 1 ވް ޓޭބަލް އެގްޒެކެޓި

  

I clock 900I clock 900 ް2 ބަޔޯމެޓްރިކް ޓައިމް ކޮންޓްރޯލ 

F8 F8 11އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ރީޑަރ އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ރީޑަރ

 1 އެސެސް ކޮންޓްރޯލް ގަނެ އިންސްޓޯލް ކ ރ ން

 1 އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ލޮކް އެއް ގަނެ އިންސްޓޯލް ކ ރ ން

 6 ކީބޯޑް ކަވަރ ހަރ ކ ރ ން

 100 ޑައ ން ލައިޓް

 30 އިމަރޖެންސީ ލައިޓް

 0 ކާރ 
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