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ހ .ޑްރަގް ކޯޓުގެ ތަޢާރުފު
ވ
ޑްރަގް ކޯޓު އުފެދިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ާ
ހ
ގޮތުގެ މަތިން 31 ،ޑިސެމްބަރ  06( 2011ޞަފަރު  )1433ދުވަހު ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެ ޭ
ކރަން ފެށުމާއެކުގައެވެ .ޑްރަގް ކޯޓު އެ ތާރީޚުގައި އުފެދުނުނަމަވެސް ،ޑްރަގް ކޯޓަށް
ކށް ޢަމަލު ު
ޤާނޫނު) ތަޞްދީޤު ޮ
ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވަނީ  25ފެބްރުއަރީ  2012ދުވަހުއެވެ .ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރާ
ބރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު)  34ވަނަ
ތާރީޚަކީ ޑްރަގް ކޯޓު ހިނގަން ފަށާތާރީޚު ކަމަށް ޤާނޫނު ނަން ަ
ރވުނު މަސައްކަތަކީ ޑްރަގް
މާއްދާގައި ބަޔާންވެފައިވާތީ ،ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންވުމަށްފަހު އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން ކު ެ
ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލައި އެ ޤަވާޢިދު ޝާއިޢުކުރުމެވެ .ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި
ޝާއިޢުކުރެވިފައިވަނީ  26މާރޗް  2012ގައެވެ.
ތނަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
މހާ ަ
ވގުތީ ގޮތުން  3ޤާޟީއަކާ ި
ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޑްރަގް ކޯޓު ހިންގުން ަ
އވަނީ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު
ކޮމިޝަނުން ޙަވާލުކުރައްވާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޯޓު ހިންގުން ޙަވާލުކުރައްވާފަ ި
މަޙާޒު

ޢަލީ

ޒާހިރުއާއެވެ.

އެއަށްފަހު،

ޤޟީ
ާ

ތޛު
އަލްއުސް ާ

މުޙައްމަދު

ޢީސާފުޅާއެވެ.

އަދި

އޭގެ

ފަހުން،

ދލްޙަމީދާއެވެ.
ޙަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބް ު
ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު ޝާއިޢުކުރުމާއެކު ކޯޓުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަކީ ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާކަމަކަށްވާތީ ،ޑިޕާޓްމަންޓް
އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ޑްރަގް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި،
މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި ،ޑްރަގް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ފަރުނީޗަރު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން
ކ
ރތެއް ހަމަޖެހިފައިނުވުމާއެ ު
ކޮށްފައިވެއެވެ .މި މަސައްކަތްތައް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ކޮށްފައިވަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް ޢިމާ ާ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރޭނިންގ ރޫމުގައެވެ.
ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު މުވައްޒަފުންނާއެކު ވަގުތީގޮތުން ޑްރަގް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ފަންހިޔާ ބިލްޑިންގ
ގައި ފަށާފައިވަނީ  26މާރޗް  2012ގައެވެ.
ކޓުގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ
ލ ޯ
ކރިމިނަލް ކޯޓާއި ޖުވެނައި ް
ދށުން ް
ނނުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ ަ
މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާ ޫ
މއްސަލަތައް ޑްރަގް ކޯޓަށް
ގ ކުރިން ބަލަމުންއައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާ ގުޅޭ ަ
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމު ެ
ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްފެށި އެންމެ ފުރަތަމަ ޑްރަގް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ލިބިފައިވަނީ  2012އޭޕްރިލް  17ވަނަ
ވނީ  24މެއި  2012ގައެވެ.
ދުވަހުއެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ޑްރަގް ކޯޓުގެ ބަޖެޓް ހަމަޖެހިފައި ަ
ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު  07ޖޫން 2012

ގައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ

ނ  2012ގައެވެ .އަދި
މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކޮށް މައްސަލަތަކުގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ފަށާފައިވަނީ  17ޖޫ ް
ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް

 15އޮގަސްޓް  2012ގައި ފަށައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޑްރަގް ކޯޓުން ފުރަތަމަ ޙުކުމަކާއި

ޝން އަމުރެއް ކޮށްފައިވަނީ  07އޮކްޓޯބަރ  2012ގައެވެ.
ރީހެބިލިޓޭ ަ

ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު 2014
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ގ ފަނޑިޔާރުން މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި
ވހުގެ ނިޔަލަށް ޑްރަގް ކޯޓު ެ
ދު ަ

ބލްޑިންގ ގައި ހެދިފައިވާ އެންމެ ކޯޓު ރޫމެކެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން އެކަށީގެންވާ
ށފައިވަނީ ފަންހިޔާ ި
ބޭނުންކޮ ް
ހަލުއިމިނެއްގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވެއެވެ .ނަމަވެސް  2013ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓު ހިންގުމަށް
މސައްކަތަށް އިތުރު ހަލުއިކަން އައިސްފައިވެއެވެ.
އެކަށޭނެ ޢިމާރާތެއް ހަމަޖެހިަ ،

ށ .މައްސަލަތައް ބަލައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތް
ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ފަނޑިޔާރުންނާ ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު މައްސަލަތައް އެންމެ ފުރަތަމަ
ވ އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް
ދލުވުމަށެވެ .މި ބައްދަލުވުމަކީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ އިންޑިކޭޓި ް
ތާވަލުކުރެވެނީ އިބްތިދާއީ ބައް ަ
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމުގެ ކުރިން ކޯޓުން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭއްވޭ
ނލް ޑްރަގް
މށްޓަކައި ނޭޝަ ަ
އސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅު ަ
ބައްދަލުވުމެކެވެ .އިންޑިކޭޓިވް ެ
އެޖެންސީއަށް ޢާންމު ގޮތެއްގައި  10ދުވަހުގެ މުއްދަތު ޑްރަގް ކޯޓުން ދެއެވެ.
ށފަހު ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ޑްރަގް ކޯޓަށް އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް
އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމަ ް
އ ރިޕޯޓުގައިވާ ކަންކަމަށް
ތން ެ
ގ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
ވނަ މާއްދާ ެ
ބހޭ ޤާނޫނުގެ ަ 63
ހުށަހެޅުމާއެކު މަސްތުވާތަކެއްޗާ ެ
ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދިނުމަށްފަހު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަށް މައްސަލަތައް ތާވަލުކުރެވެއެވެ .އަދި ޝަރީޢަތުގެ
އަޑުއެހުމުގައި ކޯޓުން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ޙުކުމްކުރެވޭނަމަ ފުރަތަމަ ޙުކުމާއި ރީހެބިލިޓޭޝަން
އަމުރު ކުރެއެވެ.
ލ
ބ ާ
ގތުގެ މަޢުލޫމާތު މައްސަލަ ަ
ޝން އަމުރު ކުރުމާއެކު ،ފަރުވާގެ މުއްދަތުގައި ފަރުވާގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދާ ޮ
ރީހެބިލިޓޭ ަ
ފަނޑިޔާރު ސާފުކުރެއެވެ .މިގޮތުން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ފަރުވާހޯދާ ފަރާތުގެ ފަރުވާ ގެ
ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުތައް ޑްރަގް ކޯޓަށް ފޮނުވައެވެ .މި ރިޕޯޓުތަކުގެ އިތުރުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ
ތ ފަނޑިޔާރު ވަޒަންކުރާނެއެވެ .އަދި ފަރުވާހޯދާ ފަރާތާމެދު
މަތިން ފަރުވާހޯދާފަރާތް ޑްރަގް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށް ފަރުވާހޯދާގޮ ް
ނ އެއްގޮތަށް ފަނޑިޔާރުން
ޤނޫ ާ
ތއް ދޭންޖެހޭނަމަ އެކަން ާ
އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް ޢިނާޔަ ެ
ކުރަމުން ދާނެއެވެ.

ނ .ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު
 .1މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ އިދާރާތައް
ދށުން ޑްރަގް ކޯޓަށް ދެ ފަރާތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅެއެވެ .އެ ދެފަރާތަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ
މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ަ
ޖެނެރަލްއާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ޤާނޫނުގެ  86ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިޚްތިޞާޞް ލިބޭ މައްސަލަތަކުގައި ،ނޭޝަނަލް ޑްރަގް
ގ ކުރިން ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި
މލުކުރަން ފެށުމު ެ
ޤނޫނަށް ޢަ ަ
އެޖެންސީއެވެ .މި ދެ އިދާރާގެ އިތުރުން މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ާ
ށ
އ ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް އެ ދެ ކޯޓުން ޑްރަގް ކޯޓަ ް
ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބަލަމުންއަ ި
ށހެޅިފައިވާ
ނ  2014ވަނަ އަހަރު ހު ަ
ކޓަށް އެކި އިދާރާތަކު ް
ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކައިދެނީ ޑްރަގް ޯ
މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލެވެ.
ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު 2014
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އ
ހނުންނާ ި
ކގައި ހިމެނޭ އަން ެ
އހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަ ު
ނ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2014ވަނަ ަ
މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކައިދެ ީ
ނންނެވެ.
ޅފައިވާއިރު އެއިގެ ތެރެއިން  96.7%އަކީ ފިރިހެ ު
ހށަހެ ި
ފިރިހެނުންގެ ޢަދަދެވެ .ޖުމްލަ  808މީހުންގެ މައްސަލަ ު
 3.3%އަކީ އަންހެނުންނެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު 2014
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އަންހެން

މަތީގައިވާ ގްރާފުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2014ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 18
އވަނީ ދައުލަތުން (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން)
ޢލޫމާތެވެ .މިމަޢުލޫމާތު ނެގިފަ ި
އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ މަ ު
ނގެ ތެރެއިން  96%އަކީ
ޕސެންޓޭޖަށް ބަލާއިރު ކުޑަކުދި ް
ރ ފޯމްގައިވާ އުމުރުންނެވެަ .
އެކުދިންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކު ި
ނނެވެ.
ފިރިހެންކުދިނެވެ .އަދި  4%ކުދިންނަކީ އަންހެން ކުދި ް
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މަތީގައިވާ ގްރާފުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2014ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާލިބޭ
ނ  18އަހަރުން ދަށުގެ  25ކުދިންގެ މައްސަލައާއި18 ،
ފަރާތްތަކުގެ ޢުމުރުފުރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެ .ގްރާފުން ފެންނަ ގޮތު ް
އަހަރާއި  25އަހަރާ ދެމެދުގެ  330މީހުންގެ މައްސަލައާއި 26،އަހަރާއި  35އަހަރާދެމެދު  310މީހުންގެ މައްސަލައާއި،
 36އަހަރާއި  45އަހަރާ ދެމެދުގެ  109މީހުންގެ މައްސަލައާއި  46އަހަރާއި  55އަހަރާ ދޭތެރޭގެ  28މީހުންގެ
ރ
ޓށް  2014ވަނަ އަހަ ު
މައްސަލައާއި  55އަހަރުން މަތީ  06މީހެއްގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ .ޑްރަގް ކޯ ަ
ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު 2014
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ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު ،އެންމެ ޢުމުރުން ހަގު ކުއްޖެއްގެ މައްސަލައަކަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ  14އަހަރުގެ
ނ ޢުމުރުން  64އަހަރުގެ
ވ ީ
ކުއްޖެއްގެ މައްސަލައެވެ .އަދި އެންމެ ދުވަސްވީ މީހެއްގެ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅިފައި ަ
ގ އޮފީހުން) ހުށަހަޅާފައިވާ
ލތުން (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ެ
ވނީވެސް ދައު ަ
ޢލޫމާތު ނެގިފައި ަ
މީހެއްގެ މައްސަލައެވެ .މި މަ ު
ނވެ .މި މަޢުލޫމާތު މުހިންމުވަނީ ގައުމީ ފެންވަރުގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ކުރާ
ދަޢުވާ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުން ެ
މަސައްކަތްތަކުގައި އަމާޒު ހިފަންވީ އުމުރުފުރާތައް ދެނެގަތުމަށެވެ.
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ނ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2014ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ޙާދިޘާ ހިނގާފައިވާ
ނ ީ
މަތީގައިވާ ގްރާފުން އެ ފެން ަ
ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ
މ މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ ް
ި
އަހަރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެ.
ނލް ޑްރަގް އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި
ފޯމުތަކުންނެވެ .ނޭޝަ ަ
ހުށަހަޅާފައިވާ

މައްސަލަތަކަކީ،

ޑްރަގް

ކޯޓު

އުފެދުނު

އރު
ި

ޖަލުގައި

ގ
މަސްތުވާތަކެތީ ެ

މައްސަލައިގައި

ޙުކުމް

ނ ހުށަހެޅިފައިވާ  31މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު
ރޞަތުގެ ދަށު ް
އސަލަތައް ކަމުގައިވާތީ ،މި ފު ު
ހންގެ މަ ް
ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީ ު
ށހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ
ހ ަ
ވނަ އަހަރު ު
ކށްފައެއް ނުވާނެއެވެ .ޑްރަގް ކޯޓަށް ަ 2014
މި ގްރާފު ހެދުމުގައި ބޭނުން ޮ
ތ
ޖން  2005ގައެވެ .މި މަޢުލޫމާ ު
ނދުވަސް ވެފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙާދިޘާ ހިނގާފައިވަނީ ޫ 04
ތެރެއިން އެންމެ ގި ަ
ސތު ލިބުމުގައި ހޭދަވެފައިވާ
ގން ފަރުވާގެ ފުރު ަ
ދވަހުން ފެށި ެ
ރވާ ހޯދާމީހުން ހާދިޘާ ހިނގި ު
ނ ފަ ު
މުހިންމުވަނީ ޑްރަގް ކޯޓު ް
ދުވަސްތައް ދެނެގަތުމަށެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު 2014
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ދަޢުވާކުރާ އިދާރާއިން ،މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރުމަށް ނިންމައި ،ދަޢުވާގެ ފޯމު ތައްޔާރުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް ،ބައެއް ފަހަރު
އެ ތާރީޚުގައި ޑްރަގް ކޯޓަށް ދަޢުވާއާއި ،މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ހުށަނޭޅި ލަސްވެފައި ހުރެއެވެ .މަތީގައިވާ ގްރާފުން އެ
ފެންނަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2014ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ،ދަޢުވާކުރުމަށް ނިންމައި ދަޢުވާ ފޯމު
ލމާތު ނަގާފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން
ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ވަގުތުގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މި ޗާރޓަށް މަޢު ޫ
ނސީ މެދުވެރިކޮށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގައި
މންނެވެ .އަދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެ ް
ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ ފޯ ު
ޝނަލް
ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  31މައްސަލަތަކުގައި ،ދަޢުވާކުރުމަށް ނިންމި އަހަރު ކަމުގައި ބަލާފައިވާނީ ،ނޭ ަ
މފައިވާ ވަގުތަށް ބަލާއިރު،
އގެންނެވެ .ދަޢުވާކުރުމަށް ނިން ާ
ޑްރަގް އެޖެންސީން މައްސަލަ ބަލައިގަތްފައިވާ ތާރީޚަށް ބަލަ ި
 2014ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ،ދަޢުވާކުރުމަށް ނިންމި ނަމަވެސް ޑްރަގް ކޯޓަށް އެ
ށ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލައަކީ  2010ވަނަ
މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާއާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފިޢުލީކޮށް ހުށަހެޅުމަ ް
ވނީ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި މީހުން
ފއިވާ މައްސަލައެކެވެ .މި މަޢުލޫމާތު މުހިންމު ަ
އަހަރު ދަޢުވާކުރުމަށް ނިންމި ަ
މން ބެލުމަށެވެ.
ބައިވެރިކުރުމުގައި އެމީހުން މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ހަލުވި ި
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ގިނަވެފައި

ނނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2014ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ،ޙާދިޘާ ހިނގި
މަތީގައިވާ ގްރާފުން އެ ފެން ަ
ތާރީޚުން ފެށިގެން ދަޢުވާކުރުމަށް ހޭދަވި މުއްދަތެވެ .މިޗާޓަށް މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން
ލ ޑްރަގް އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ
ނ ް
ވ މަޢުލޫމާތުންނެވެ .ނޭޝަ ަ
ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ ފޯމުގައި ާ
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަކީ ،ޑްރަގް ކޯޓު އުފެދުނު އިރު ޖަލުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ
ށހެޅިފައިވާ 31
ޞތުގެ ދަށުން ހު ަ
އ ކަމުގައިވާތީ ،މި ފުރު ަ
މައްސަލައިގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހުންގެ މައްސަލަތަ ް
މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު މި ގްރާފު ހެދުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު
ދޢުވާކުރުމަށް ހޭދަވި އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ  09އަހަރެވެ .ނަމަވެސް،
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޙާދިޘާ ހިނގުމަށްފަހު ަ
ގ
މހިންމުވަނީ ޙާދިޘާ ހިނ ި
ދެންނެވުނު  9އަހަރު ދުވަސް ނަގާފައިވާ މައްސަލައަކީ އެންމެ މައްސަލައެކެވެ .މި މަޢުލޫމާތު ު
ނނަވާނަމަ،
ހން ގޮތަކަށް ދަ ް
ވ މުއްދަތު ދެނެގަތުމަށެވެ .އެ ެ
ނޒާމަށް މީހަކު ގެނައުމަށް ހޭދަ ާ
ތާރީޚުން ފެށިގެން ފަރުވާގެ ި
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މީހަކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާކަން އެނގުމަށްފަހު އެމީހަކު ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރި
ކުރެވޭނަމަ ބައިވެރިކުރުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތު މި ގްރާފުން އެނގޭނެއެވެ .ވުމާއެކު މި ގްރާފުގެ އަލީގައި ތަޙްޤީޤީ
އިދާރާތަކުންނާއި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ނިޒާމަށް މީހުން ގެނައުމުގައި މަސައްކަތް ހަލުއިކުރުމަށް
ބނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ލި ޭ
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މަތީގައިވާ ގްރާފުން އެ ފެންނަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2014ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ
ވ އަތޮޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މި މަޢުލޫމާތުވެސް ނެގިފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
ތތައް ނިސްބަތް ާ
ދަޢުވާލިބޭފަރާ ް
ފން
ތކުންނެވެ .މި ގްރާ ު
ށހަޅާ ފޯމު ަ
ރގް އެޖެންސީން ހު ަ
ނލް ޑް ަ
އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ ފޯމުތަކުންނާއި ،ނޭޝަ ަ
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅު އެނގުނު ނަމަވެސް އެއަތޮޅަކީ އެމީހުން މަސްތުވާތަކެތި
ރ ގިނަ މީހުންނަކީ މާލެ
ލއިރު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކު ާ
ވދާނެއެވެ .މި މަޢުލޫމާތަށް ބަ ާ
ބޭނުންކުރި އަތޮޅުކަމުގައި ނު ެ
މީހުންނެވެ.
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ތ ނޫންކަމާއި ،އެފަރާތުގެ
އޗަށް ދެވިހިފާފައިވާކަން ނުވަ ަ
އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓަކީ ދަޢުވާލިބޭފަރާތް މަސްތުވާތަކެ ް
ކިބައިގައި ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާއި ،ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި
ބައިވެރިވުމުގެ

ކން
ޤާބިލު ަ

ހރިނަމަ
ު

އެފަރާތް

ނޖެހޭ
ބައިވެރިވާ ް

ފަރުވާގެ

ޕްރޮގްރާމު

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި

ހަދާ

ނލް
ށ ނޭޝަ ަ
އެސެސްމަންޓެކެވެ .ޑްރަގް ކޯޓުން  2014ވަނަ އަހަރު  752މީހެއްގެ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަ ް
ގއި އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އެ އެޖެންސީއަށް
ޑްރަގް އެޖެންސީގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ .ޢާންމުގޮތެއް ަ
ނ ހެދިފައިވާ އެސެސްމަންޓު
ދެވެނީ  10ދުވަހެވެ 2014 .ވަނަ ،އެ އަހަރުގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ އަމުރުގެ ދަށު ް
ރިޕޯޓުތައްވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން 670 ،މީހެއްގެ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓު ހެދިފައިވެއެވެ.

ރ .މައްސަލަތައް ނިމުނު ގޮތްތައް
ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ނިމިފައިވާ ގޮތްތަކާއި ،ޑްރަގް ކޯޓުގެ އެކި މަރުޙަލާތަކުގައިވާ މައްސަލަތަކުގެ
ތަފްޞީލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ލ
ތަފްޞީ ު

ޢަދަދު

ވން ބޭއްވުނު މައްސަލަތައް
އިބްތިދާއީ ބައްދަލު ު

760

އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އަމުރުކުރި މައްސަލަތައް

752

ނ
ފަރުވާއަށް ދާން އިޢުތިރާޟުކުރި މީހު ް

08

ފުރަތަމަ ޙުކުމްކުރި މައްސަލަތައް

412

ފަހުގެ ޙުކުމްކުރި މައްސަލަތައް

167

ރ ޢަދަދު
ޓޝަން ޕްރޮގްރާމަށް ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުކު ި
ކޮމިއުނިޓީ ރީހެބިލި ޭ

111

މރުކުރި ޢަދަދު
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ރ ޢަދަދު
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ޝން އަމުރުކުރި ޢަދަދު
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ބ .މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތް
ނބަރު 17/77
ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރު ،ކުރީގެ ޤާނޫނު ،ޤާނޫނު ނަ ް
ގ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ،އަދި އެ
(މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ެ
ޤާނޫނުގެ

ށން
ދަ ު

ލ
ކްރިމިނަ ް

ކޯޓާއި

ޖުވެނައިލް

ގއި
ކޯޓު ަ

ދަޢުވާކުރުމަށްފަހު

ނަންބަރު

ނ
ޤާނޫ ު

17/2011

(މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑްރަގް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ .އަދި
ގ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ،ނޭޝަނަލް ޑްރަގް
މީގެ އިތުރުން ފަހުގެ ޤާނޫނު ެ
އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ،މިހާރު ޖިނާއީ ހުކުމެއް ނުވަތަ
ޙުކުމްތަކެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ،މީހުންގެ މައްސަލަތައްވެސް ހިމެނެއެވެ .ތިރީގައިމިވަނީ މި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލެވެ.
ތ
މައްސަލަތަކުގެ ބާވަ ް

ޢަދަދު

ނ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް
ނނު)ގެ ދަށު ް
ނބަރު ( 17/77މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާ ޫ
ޤާނޫނު ނަ ް
ނ
ނނު)ގެ ދަށު ް
ނބަރު ( 17/77މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާ ޫ
ޤާނޫނު ނަ ް

2

ނ
ނނު)ގެ ދަށު ް
ނބަރު ( 17/77މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާ ޫ
ޤާނޫނު ނަ ް

269
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31

ކރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް
ދަޢުވާކޮށް ޑްރަގް ކޯޓަށް ބަދަލު ު
ޑްރަގް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް

ށން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް
ދ ު
ނބަރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ ަ
ޤާނޫނު ނަ ް
ނ
ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރު ް

256

ނ
ކެނެބިސް ބޭނުންކުރު ް

241

ޑައިމޯފިން ޕެޑްލްކުރުން

04

ކެނެބިސް ޕެޑްލްކުރުން

05

އގެ ނުފޫޛުގައި ކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ކުށް
ކށްގެން ޭ
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ޮ

00

ޅ .ފަރުވާއަށް ފޮނުވުނު މީހުންގެ ތަފްޞީލު
ވ
މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލާފައި ާ
 05ބާވަތެއްގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް  2014ވަނަ އަހަރު ކޯޓުން ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ.
ނ
ބލަހައްޓަ ީ
ކންތައްތަކެއް ަ
އންމެހާ ަ
ދ މީހުންނާ ގުޅޭ ެ
ނ އަމުރެއް ނެރެ ފަރުވާ ހޯ ާ
ލޓޭޝަ ް
ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހެބި ި
ޝން އަމުރު
ރ ރީހެބިލިޓޭ ަ
ގއި މިވަނީ  2014ވަނަ އަހަ ު
ޝން  /އެންފޯރސްމަންޓް ސެކްޝަނުންނެވެ .ތިރީ ަ
ރީހެބިލިޓޭ ަ
ގތުގެ
ވރިކުރި ޕްރޮގްރާމުތަކާއި އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް މީހުން ފޮނުވިފައިވާ ޮ
ކޮށްފައިވާ  412މީހުން ބައި ެ
ތަފްޞީލެވެ.
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31
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3
1
ޕްރޮގްރާމެއްކަނޑައެޅިފައި

ރިކަވަރީ މެއިންޓަނަންސް އިންޑިވިޖުއަލް ޓްރީޓްމަންޓް

މެތަޑޯން

ނުވޭ

ޑްރަގް ޓްރީޓްމެންޓް

ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން

ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ

ރގް އެޖެންސީގެ ކޮމިއުނިޓީ
މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދޭ ގޮތުގައި  2014ވަނަ އަހަރު  111މީހަކަށް ނޭޝަނަލް ޑް ަ
ނ
އ ހުން ަ
އދި ކ.ހިންމަފުށީގަ ި
ޓޝަން އަމުރުކުރެވިފައިވެއެވެަ .
ހބިލި ޭ
ޝން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރީ ެ
ރީހެބިލިޓޭ ަ
ޝން
ޓޝަން ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަށް  256މީހުންގެ މައްޗަށް ރީހެބިލިޓޭ ަ
ހބިލި ޭ
ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް ރީ ެ
އވެރިވުމަށް  11ފަރާތަކަށް
މއިންޓަނަންސް ޕްރޮގްރާމުގައި ބަ ި
އަމުރުކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ދެ ޕްރޮގްރާމުގެ އިތުރުން މެތަޑޯން ެ
ޕރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް
ނޓް ް
ށ އިންޑިވިޖުއަލް ޓްރީޓްމަ ް
އވާއިރު 31 ،ފަރާތެއްގެ މައްޗަ ް
ޝން އަމުރު ކުރެވިފަ ި
ރިހިބިލިޓޭ ަ
ޓޝަން
ފރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ރީހެބިލި ޭ
އަދި  03ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ރިކަވަރީ މެއިންޓެނަންސް ަ
އަމުރުކުރެވިފައިއެވެ.
 .1ކޮމިއުނިޓީ ރީހެބިލިޓޭޝަނަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ ނިސްބަތް
60
51
50
40
32
30
17

20
10
10

1
0
ސިވިއަރ ލެވެލް

ސަބްސްޓޭންޝަލް ލެވެލް

ލޯ ލެވެލް

މޮޑަރޭޓް ލެވެލް

އެއްވެސް މައްސަލައެއް
ނެތް

ގ
ޝން އަމުރުކޮށްފައިވާ މީހުން ެ
ހބިލިޓޭ ަ
ރ ޑްރަގް ކޯޓުން ރީ ެ
ދނީ  2014ވަނަ އަހަ ު
މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައި ެ
ޓޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ  111މީހުން އެފަރާތްތަކުގެ
ލ ޭ
ތެރެއިން ކޮމިއުނިޓީ ރީހެބި ި
ސވިއަރ ލެވެލްގެ 01
އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދިއިރު މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ ނިސްބަތެވެ .މިގޮތުން ީ
ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު 2014

13

ވ
ވލް ގެ  17ފަރާތަކާއި ލޯލެވަލް ގެ  51ފަރާތަކާއި ،މޮޑަރޭޓް ލެވަލްއަށް ދެވިހިފާފައި ާ
ފަރާތާއި ،ސަބްސްޓޭންޝަލް ލެ ަ
މނިޓަރކުރަންޖެހޭ  10ފަރާތެއް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގައި
 32ފަރާތަކާއި އެއްވެސްމައްސަލައެއްނެތް ނަމަވެސް ޮ
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
 1.1ޑްރަގް ކޯޓުން ކޮމިއުނިޓީ ރީހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާއަށް ފޮނުވާފައިވާ މީހުންގެ ތަފްޞީލު
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5

0
ކުޑަކުދިން

އަންހެން

ފިރިހެން

ށ
ށ އަދި  08އަންހެނަކަ ް
ނންނަ ް
ދނީ  2014ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން  103ފިރިހެ ު
މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައި ެ
ގއި  2014ވަނަ އަހަރު
ޕރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަމެވެ .މިޢަދަދުތަކު ަ
ޓޝަން ް
ކޮމިއުނިޓީ ރީހެބިލި ޭ
ވނެއެވެ.
ޓޝަން ޕްރޮގްރާމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާ  05ކުޑަކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވިފައި ާ
ކޮމިއުނިޓީ ރީހެބިލި ޭ
 .2ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ ނިސްބަތް
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ސިވިއަރ ލެވެލް

ސަބްސްޓޭންޝަލް ލެވެލް

ލޯ ލެވެލް

މޮޑަރޭޓް ލެވެލް

އެއްވެސް މައްސަލައެއް
ނެތް

މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދެނީ  2014ވަނަ އަހަރު ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ،ޑްރަގް
ގ
ރހަމަކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ  256މީހުން ،އެފަރާތްތަކު ެ
ޓޝަން ސެންޓަރުގެ ފަރުވާ ފު ި
ލ ޭ
އންޑް ރީހެބި ި
ޓްރީޓްމަންޓް ެ
ވހިފާފައިވާ ނިސްބަތެވެ .އެއީ ،ސިވިއަރ ލެވަލްގެ 17
ހދިއިރު މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެ ި
އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ެ
ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު 2014

14

ވ
ވހިފާފައި ާ
ޓ ލެވަލްއަށް ދެ ި
ނނާއި ،މޮޑަރޭ ް
ލވަލްގެ  41މީހު ް
ހންނާއި ،ލޯ ެ
ނޝަލް ލެވަލްގެ  108މީ ު
މީހުންނާއި ،ސަބްސްޓޭ ް
 87މީހުންނާއި ،އެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު  03މީހުންނެވެ.
 2.1ޑްރަގް ކޯޓުން ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގެ ފަރުވާއަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތަފްޞީލު
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2

0

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

ފިރިހެން

ށ ޑްރަގް
ދ  11އަންހެނަކަ ް
ށ އަ ި
ނންނަ ް
ދނީ  2014ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން  245ފިރިހެ ު
މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައި ެ
ޓޝަން ސެންޓަރުގެ ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަމެވެ .މިޢަދަދުތަކުގައި 2014
ބލި ޭ
ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރީހެ ި
ވަނަ

އަހަރު

ޑްރަގް

އެންޑް

މންޓް
ޓްރީޓް ަ

ނ
ޝ ް
ހބިލިޓޭ ަ
ރީ ެ

ސެންޓަރުގެ

ފަރުވާގެ

ރގްރާމަށް
ޕް ޮ

ލޓޭޝަން
ރީހެބި ި

އަމުރުކޮށްފައިވާ  02ކުޑަކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ.
 .3މެތަޑޯން މެއިންޓެނަންސް ޕްރޮގްރާމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ ނިސްބަތް

4.5
4

4

ސިވިއަރ ލެވެލް

ސަބްސްޓޭންޝަލް ލެވެލް

4
3.5
3
2.5
2
2
1.5
1
1
0.5
0
0
ލޯ ލެވެލް

މޮޑަރޭޓް ލެވެލް

އެއްވެސް މައްސަލައެއް
ނެތް

ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު 2014
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ނ
ރކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއި ް
މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދެނީ ޑްރަގް ކޯޓުން  2014ވަނަ އަހަރު ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމު ު
މެތަޑޯން މެއިންޓެނަންސް ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ  11މީހުން އެފަރާތްތަކުގެ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް
ނ އޭގެތެރޭގައި ތިބީ ،ސިވިއަރ ލެވަލް ގެ  04މީހުންނާއި
ހެދިއިރު މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ ނިސްބަތެވެ .އެގޮތު ް
ދވިހިފާފައިވާ  02މީހުންނެވެ.
މހުންނާއި ،މޮޑަރޭޓް ލެވަލްއަށް ެ
ސަބްސްޓޭންޝަލް ލެވަލް ގެ  04މީހުންނާއި ލޯލެވަލް ގެ ީ 01
 3.1ޑްރަގް ކޯޓުން މެތަޑޯން މެއިންޓެނަންސް ފަރުވާއަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތަފްޞީލު
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ކުޑަކުދިން

އަންހެން

ފިރިހެން

މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދެނީ  2014ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން  12ފިރިހެނުންނަށް އަދި  01އަންހެނަކަށް މެތަޑޯން
މެއިންޓެނަންސް

ފަރުވާ

ހމަކުރުމަށް
ފުރި ަ

ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަމެވެ.

މިޢަދަދުތަކުގައި

2014

ވަނަ

އަހަރު

މެތަޑޯން

ޝން އަމުރުކޮށްފައިވާ ކުޑަކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ.
މެއިންޓެނަންސް ޕްރޮގްރާމަށް ރީހެބިލިޓޭ ަ
 .4އިންޑިވިޖުއަލް ޓްރީޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ ނިސްބަތް
14
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0
ސިވިއަރ ލެވެލް

ސަބްސްޓޭންޝަލް ލެވެލް

ލޯ ލެވެލް

މޮޑަރޭޓް ލެވެލް

އެއްވެސް މައްސަލައެއް
ނެތް

ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު 2014
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ޝން އަމުރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން
މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދެނީ  2014ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހެބިލިޓޭ ަ
އިންޑިވިޖުއަލް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ  31މީހުން އެފަރާތްތަކުގެ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް
ނ މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ،ސަބްސްޓޭންޝަލް ލެވަލް ގެ 02
ހެދިއިރު މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ ނިސްބަތެވެ .އެގޮތު ް
އއްވެސް މައްސަލައެއްނެތް
ދވިހިފާފައިވާ  06މީހުންނާއިެ ،
ވލްއަށް ެ
މހުންނާއި ،މޮޑަރޭޓް ލެ ަ
މީހުންނާއި ،ލޯލެވަލް ގެ ީ 13
އެހެންނަމަވެސް އިތުރަށް މޮނިޓަރކުރަންޖެހޭ  10މީހުންނެވެ.
 4.1ޑްރަގް ކޯޓުން އިންޑިވިޖުއަލް ޓްރީޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތަފްޞީލު
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ކުޑަކުދިން

އަންހެން

ފިރިހެން

ކށް
ށ އަދި  02އަންހެނަ ަ
ނ ް
ރހެނުން ަ
އހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން  29ފި ި
ދނީ  2014ވަނަ ަ
މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައި ެ
ގއި  2014ވަނަ އަހަރު
ޓ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަމެވެ .މިޢަދަދުތަކު ަ
އިންޑިވިޖުއަލް ޓްރީޓްމަން ް
ޝން އަމުރުކޮށްފައިވާ  06ކުޑަކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ.
އިންޑިވިޖުއަލް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ރީހެބިލިޓޭ ަ
 .5ރިކަވަރީ މެއިންޓެނަންސް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ ނިސްބަތް
2.5
2
2
1.5
1
1
0.5
0

0

ސިވިއަރ ލެވެލް

ސަބްސްޓޭންޝަލް ލެވެލް

0
0
ލޯ ލެވެލް

މޮޑަރޭޓް ލެވެލް

އެއްވެސް މައްސަލައެއް
ނެތް
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ޝން އަމުރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން
މަތިގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދެނީ  2014ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހެބިލިޓޭ ަ
ރިކަވަރީ މެއިންޓެނަންސް ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ  03މީހުން އެފަރާތްތަކުގެ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް
ނ މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ،މޮޑަރޭޓް ލެވަލްއަށް ދެވިހިފާފައިވާ
ހެދިއިރު މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ ނިސްބަތެވެ .އެގޮތު ް
ދވިހިފާފައިވާ އެކެކެވެ.
 02މީހުންނާއި ލޯލެވަލް އަށް ެ
 5.1ޑްރަގް ކޯޓުން ރިކަވަރީ މެއިންޓެނަންސް ފަރުވާއަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތަފްޞީލު
3.5

3

3
2.5
2
1.5
1

0
ކުޑަކުދިން

0
ފިރިހެން

0.5
0

އަންހެން

ށ ރިކަވަރީ މެއިންޓެނަންސް
ނ ް
ކވައިދެނީ  2014ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން  03ފިރިހެނުން ަ
ނޯޓް :މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައް ު
ދ
ވސް އަންހެނަކަށް ،އަ ި
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޙުކުމްކުރެވިފައިވާ ކަމާއި 2014 ،ވަނަ އަހަރު ،އެއް ެ
ކުޑަކުއްޖަކަށް މި ޕްރޮގްރާމަށް ޙުކުމްކުރެވިފައި ނެތްކަމެވެ.
.3ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދިޔަ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު
ޝން  /އެންފޯރސްމަންޓް
ބލިޓޭ ަ
ކޒުތަކުން ހޯދުމަކީ ރީހެ ި
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ރިޕޯޓްތައް ފަރުވާދޭ މަރު ަ
ވ ފަރާތްތަކުގެ ފަރުވާކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ފަރުވާދޭ
ސެކްޝަންގެ ޒިންމާއެކެވެ .މިގޮތުން ފަރުވާއަށް ފޮނުވާފައި ާ
މަރުކަޒުތަކުން ހޯދުމަށްފަހު ޝަރުޢީ ސެކްޝަން ތަކާ ޙަވާލުކޮށް މަޢުލޫމާތު އެންޓަރކުރެވެއެވެ .ތިރީގައި މިވަނީ ޑްރަގް
ޝން ސެންޓަރުގެ ފަރުވާ އަދި މެތަޑޯން
ޓޝަން ސެންޓަރުގެ ފަރުވާއާއި ،ކޮމިއުނިޓީ ރީހެބިލިޓޭ ަ
ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރީހެބިލި ޭ
މެއިންޓަނަންސް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ރިޕޯޓުތަކުން އެއްކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު 2014
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ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގެ ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލު ނަތީޖާގެ
މަޢުލޫމާތު
ކުޑަކަމުދާތަކެތި

ޕޮޒިޓިވް

ނެގެޓިވް

ކ
އިންޓޭ ް

75

258

2

މމްބަރ
ނިއު ެ

12

300

2

5

ކުރޫ

15

251

2

7

1

ޑ
މރޮ ް
ރެ ް

8

271

3

6

1

ސ
ހެޑް ް

4

230

1

40

1

ކޯޑިނޭޓަރ

5

243

0

15

0

ރ
ރި އެންޓް ީ

0

7

0

4

0

ތމަ ހަފުތާ
ކޮމިއުނިޓީ 1ފުރަ ަ

0

9

4

0

0

ތ
ދވަނަ ހަފު ާ
ކޮމިއުނިޓީެ 1

0

10

0

2

0

ތ
ވނަ ހަފު ާ
ކޮމިއުނިޓީ 1ތިން ަ

1

8

0

3

0

ތ
ރވަނަ ހަފު ާ
ކޮމިއުނިޓީ 1ހަތަ ު

1

9

0

0

1

ތމަ ހަފުތާ
ކޮމިއުނިޓީ 2ފުރަ ަ

2

6

0

0

3

ތ
ދވަނަ ހަފު ާ
ކޮމިއުނިޓީެ 2

0

9

0

1

1

އނަލް
ކޮމިއުނިޓީ ފަ ި

1

8

0

0

0

ނުނަގާ

ބަޔާންނުކުރާ

ޓެސްޓް ނުކުރެވި

10

4
5

ޑރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް
މރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ް
ޓޝަން އަ ު
ޑރަގް ކޯޓުން ރީހެބިލި ޭ
ފންނަނީ ް
މަތީގައިވާ ތާވަލުން ެ
ވލުގައި
ކމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލު ނަތީޖާގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މި ތާ ަ
ފރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ކުޑަ ަ
ޝން ސެންޓަރުގެ ަ
ރީހެބިލިޓޭ ަ
ނށް ފަރުވާއަށް ޙުކުމް ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވާ
ހިމެނެނީ މިހާތަ ަ
މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލު ނަތީޖާގެ މަޢުލޫމާތެވެ.
ކޮމިއުނިޓީ ރީހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލު ނަތީޖާގެ މަޢުލޫމާތު
ކުޑަކަމުދާތަކެތި

ޓެސްޓް

ނަތީޖާ

ނުކުރެވި

ނުލިބި

12

27

1

26

1
2

ޕޮޒިޓިވް

ނެގެޓިވް

ތ
ފޭސް :1ފުރަތަމަ ހަފު ާ

15

101

18

ވނަ ހަފުތާ
ފޭސް :1ދެ ަ

17

99

10

10

ތ
ފޭސް :1ތިންވަނަ ހަފު ާ

11

22

8

10

23

ތ
ވނަ ހަފު ާ
ފޭސް :1ހަތަރު ަ

9

108

16

3

15

1

ތ
ފޭސް :2ފުރަތަމަ ހަފު ާ

9

95

9

8

20

1

ވނަ ހަފުތާ
ފޭސް :2ދެ ަ

9

99

13

2

14

2

ތ
ފޭސް :3ފުރަތަމަ ހަފު ާ

2

93

6

4

13

3

ވނަ ހަފުތާ
ފޭސް :3ދެ ަ

5

78

12

6

9

0

ސ
މ ް
ފޭސް :4ފުރަތަމަ ަ

8

78

3

7

6

1

ސ
ވނަ މަ ް
ފޭސް :4ދެ ަ

6

81

5

2

3

0

ސ
ފޭސް :4ތިންވަނަ މަ ް

3

70

3

10

2

0

ނުނަގާ
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މަތީގައިވާ

ތާވަލުން

ނ
ނނަ ީ
ފެ ް

ޑްރަގް

ކޯޓުން

ޓޝަން
ރީހެބިލި ޭ

އަމުރުކުކޮށްފައިވާ

ތެރެއިން

މީހުންގެ

ކޮމިއުނިޓީ

ޝންގެ ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލު ނަތީޖާގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މި ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ
ރީހެބިލިޓޭ ަ
ނގެ ތެރެއިން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
ޝން އަމުރުކުރި މީހު ް
ނޓީ ފަރުވާއަށް ރީހެބިލިޓޭ ަ
މިހާތަނަށް ކޮމިއު ި
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލު ނަތީޖާގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މިގޮތުން މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ މަރުޙަލާތައް
ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނިސްބަތުންނެވެ.
މެތަޑޯން މެއިންޓެނަންސް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލު ނަތީޖާގެ މަޢުލޫމާތު
ކުޑަކަމުދާތަކެތި

ނަތީޖާ

ޕޮޒިޓިވް

ނެގެޓިވް

ސ
01ވަނަ މަ ް

11

16

6

ސ
02ވަނަ މަ ް

7

20

3

2

ސ
03ވަނަ މަ ް

4

17

2

0

0

ސ
04ވަނަ މަ ް

1

16

4

1

0

0

ސ
05ވަނަ މަ ް

3

14

4

1

0

0

ސ
06ވަނަ މަ ް

5

8

5

0

0

0

ސ
07ވަނަ މަ ް

2

11

1

0

0

0

ސ
08ވަނަ މަ ް

1

10

2

0

0

0

ސ
09ވަނަ މަ ް

1

8

3

0

0

0

ސ
10ވަނަ މަ ް

0

6

4

1

0

0

ސ
11ވަނަ މަ ް

2

7

1

0

0

0

ސ
12ވަނަ މަ ް

0

7

1

0

0

0

ސ
13ވަނަ މަ ް

1

7

0

0

0

0

ސ
14ވަނަ މަ ް

0

5

1

1

0

0

ސ
15ވަނަ މަ ް

0

7

1

0

0

0

ސ
16ވަނަ މަ ް

0

3

0

0

0

0

ސ
17ވަނަ މަ ް

0

2

0

0

0

0

ސ
18ވަނަ މަ ް

0

2

0

0

0

0

ސ
19ވަނަ މަ ް

0

1

0

0

0

0

ސ
20ވަނަ މަ ް

0

0

0

0

0

0

ނުނަގާ

ބަޔާންނުކުރާ

ޓެސްޓް ނުކުރެވި

4

0

0

0

0
0

ނުލިބި

ސ
ނން ް
މރުކުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މެތަޑޯން މެއިންޓެ ަ
ލޓޭޝަން އަ ު
ނނީ ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހެބި ި
މަތީގައިވާ ތާވަލުން ފެން ަ
ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލު ނަތީޖާގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މި ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ މިހާތަނަށް މެތަޑޯން
ޝން އަމުރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
ހބިލިޓޭ ަ
މެއިންޓެނަންސް ފަރުވާއަށް ރީ ެ
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލު ނަތީޖާގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މިގޮތުން މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ މަރުޙަލާތައް
ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނިސްބަތުންނެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު 2014
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އިންޑިވިޖުއަލް ޓްރީޓްމަންޓް ( 03މަސް) ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލު ނަތީޖާގެ
މަޢުލޫމާތު
ޕޮޒިޓިވް

ނެގެޓިވް

ކުޑަކަމުދާތަކެތި
ނުނަގާ

ބަޔާންނުކުރާ

ޓެސްޓް
ނުކުރެވި

ތ
ފޭސް :1ފުރަތަމަ ހަފު ާ

1

29

0

7

2

ވނަ ހަފުތާ
ފޭސް :1ދެ ަ

2

24

0

2

8

ތ
ފޭސް :2ތިންވަނަ ހަފު ާ

2

22

1

2

3

ތ
ފޭސް :2ހަތަރު ހަފު ާ

1

18

2

2

1

ސ
މ ް
ފޭސް :3ފުރަތަމަ ަ

2

17

1

2

0

ގ ތެރެއިން އިންޑިވިޖުއަލް
ޝން އަމުރުކުކޮށްފައިވާ މީހުން ެ
ލޓޭ ަ
ނ ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހެބި ި
ނ ީ
ނ ފެން ަ
މަތީގައިވާ ތާވަލު ް
މޢުލޫމާތެވެ .މި ތާވަލުގައި
ޓ ( 03މަސް) ގެ ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލު ނަތީޖާގެ ަ
ޓްރީޓްމަން ް
ޓ ( 03މަސް) ގެ ފަރުވާއަށް އަމުރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ފަރުވާގެ
ނށް އިންޑިވިޖުއަލް ޓްރީޓްމަން ް
ހިމެނެނީ މިހާތަ ަ
ނ
ޖގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މިގޮތު ް
ކޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލު ނަތީ ާ
ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ު
ތއް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނިސްބަތުންނެވެ.
މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ މަރުޙަލާ ަ

އިންޑިވިޖުއަލް ޓްރީޓްމަންޓް ( 04މަސް) ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލު ނަތީޖާގެ
މަޢުލޫމާތު
ޕޮޒިޓިވް

ނެގެޓިވް

ކުޑަކަމުދާތަކެތި
ނުނަގާ

ބަޔާންނުކުރާ

ޓެސްޓް
ނުކުރެވި

ފޭސް :1ފުރަތަމަ ހަފުތާ

9

26

6

13

28

ފޭސް :1ދެވަނަ ހަފުތާ

7

44

3

10

17

ފޭސް :2ތިންވަނަ ހަފުތާ

10

42

0

7

15

ފޭސް :2ހަތަރު ހަފުތާ

6

35

5

4

13

ފޭސް :3ފުރަތަމަ މަސް

5

30

1

3

6

ފޭސް :3ދެވަނަ މަސް

0

10

0

0

5

ގ ތެރެއިން އިންޑިވިޖުއަލް
ޝން އަމުރުކުކޮށްފައިވާ މީހުން ެ
ލޓޭ ަ
ނ ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހެބި ި
ނ ީ
ނ ފެން ަ
މަތީގައިވާ ތާވަލު ް
އ
މޢުލޫމާތެވެ .މި ތާވަލުގަ ި
ޓ ( 04މަސް) ގެ ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލު ނަތީޖާގެ ަ
ޓްރީޓްމަން ް
ޝން އަމުރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
ހިމެނެނީ  2014ވަނަ އަހަރު ރިހެބިލިޓޭ ަ
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލު ނަތީޖާގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މިގޮތުން މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ މަރުޙަލާތައް
ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނިސްބަތުންނެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު 2014
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ކ .ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ ތަފްޞީލު
ހރު ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް
ނ އަމުރުކޮށްފައިވާ  167ފަރާތެއްވަނީ  2014ވަނަ އަ ަ
ޝ ް
ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހެބިލިޓޭ ަ
ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ .ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެނެކްސް  01ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އ .ފަރުވާ ފުރިހަމަނުކުރާ މީހުންގެ ތަފްޞީލު
ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުކޮށްފައިވާ  85ފަރާތެއް 2014 ،ވަނަ އަހަރު އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ފަރުވާގެ
ޕްރޮގްރާމުން ވަކިކުރެވިފައިއެވެ .މިފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެނެކްސް  02ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ވ .މައްސަލަ ނިންމުމަށް ހޭދަވި ވަގުތު
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ޙުކުމާއި
ރިހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުކުރުމަށް ހޭދަވި މުއްދަތު
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1

މަސް

ޝން އަމުރު ކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގައި،
ރގައި ،ރީހެބިލިޓޭ ަ
މަތީގައިވާ ގްރާފުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ  2014ވަނަ އަހަ ު
ގން ،އެ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ ޙުކުމާއި ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު
ޑްރަގް ކޯޓަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ދުވަހުން ފެށި ެ
ނ އަމުރަކީ އެކުއެކީގައި އެޅޭ ދެ ފިޔަވަޅެކެވެ .މި ގްރާފްގެ
ޝ ް
ކުރުމަށް ހޭދަވެފައިވާ މުއްދަތެވެ .ފުރަތަމަ ޙުކުމާއި ރީހެބިލިޓޭ ަ
ހން
އެންމެ ބޮޑު މަޤްސަދަކީ މައްސަލަ ލަސްވުމާއި ނުވުން ކޯޓަށް ނިސްބަތް ކުރެވޭނީ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ދުވަ ު
ފެށިގެން މައްސަލައަށް ވެފައިވާ ގޮތަކަށް ބެލިގެންކަމަށްވެފައި ،ފުރަތަމަ ޙުކުމަކީ ،ފަރުވާ ލިބިގަތުމުގެ ފެށުން ،އަދި
ދތު
މ މަރުޙަލާ ކަމުގައިވާތީއާއި ،މި މަރުޙަލާއަށް މައްސަލަ ގެންދިއުމަށް ނަގާ މުއް ަ
މައްސަލައެއް ނިމުމުގެ ފުރަތަ ަ
ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ.
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1

މަސް

ފއިވާ މައްސަލަތަކުގައި ،އެ
މަތީގައިވާ ގްރާފުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ  2014ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން ފަހުގެ ޙުކުމް ކޮށް ަ
އދަތެވެ.
ނ ފެށިގެން ފަހުގެ ޙުކުމާ ހަމައަށް ވާޞިލުވުމަށް ހޭދަވެފައިވާ މު ް
މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުނު ދުވަހު ް

މ .އިދާރީ ގޮތުންހުރި ދަތިތައް
ތފުޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
މި ދާއިރާގައި ޑްރަގް ކޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ މުހިންމު ދަތިތަކާއިަ ،
 -1ކޯޓުގެ ޤާޟީންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ލިބުމުގެ ދަތިކަން
ގން ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދުނިޔޭގެ އެހެން ޑްރަގް
ޑްރަގް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރެވުނު ދުވަހުން ފެށި ެ
ތމަށްޓަކައި ،ފުރުޞަތުތަކެއް
ކޯޓެއްގައި ތަމްރީނު ލިބި ،ޑްރަގް ކޯޓެއް ހިނގަމުންދާގޮތް ޢަމަލީގޮތުން ބަލައި ތަޖުރިބާ ލިބިގަ ު
ތަނަވަސްކުރެވޭތޯ ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ޖުޑީޝަރީއާއި ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގައި
ނއެވެ.
މިފަދަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އެދެވިފައިވާ ެ
ބރު މަހުގައި ޔުނައިޓެޑް
ފަނޑިޔާރުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި  2012ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯ ަ
ގސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ)އާ ގުޅިގެން ނިއު ސައުތްވޭލްސްގެ ޑްރަގް ކޯޓަކާ
ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަ ް
ގތުން ނިއު ސައުތު ވޭލްސްގެ ޑްރަގް ކޯޓުގައި ތަޖުރިބާ
ނތީޖާއެއްގެ ޮ
މ މުޢާމަލާތުގެ ަ
މުޢާމަލާތުތަކެއް ކުރެވުނެވެި .
ހޯދުމަށްޓަކައި އެ ގައުމަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވިޒާ ހޯދުމުގެ މަރުޙަލާގައި ،ދަތުރަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ދުރާލާ ހަމަޖެހުނު
ފަރާތުން (ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ) ޚަދަރު ކުރެވެން ނެތްކަމަށް އެންގުމުން އެ ދަތުރު ކެންސަލްކުރަން ޖެހުނެވެ.
މ މުއައްސަސާ ހަރުދަނާވެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑްރަގް ކޯޓަކީ މުޅި އޭޝިޔާގައި ހުރި ހަމައެކަނި ޑްރަގް ކޯޓަށްވެފައިި ،
އ ޑްރަގް ކޯޓުން ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވުމަކީ ،ޚުދު
މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގަ ި
ގ
ކމިޔާބަކަށްވާއިރު ،ފަނޑިޔާރުންގެ ތަމްރީނަށްޓަކައި ،ޑްރަ ް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މައިދާނުގައިވެސް ލިބިގެންދާނެ ާ
ކޯޓު އުފެދުނީއްސުރެ އަހަރީ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައުލަތުން ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަން ހިތާމައާއެކު
ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު 2014
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0

ގ
ނނުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ެ
ޞދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ،އެ ޤާ ޫ
ފާހަގަކުރަމެވެ .މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ މަޤް ަ
ތ
ޞ ު
ނވާ ތަމްރީނުގެ ފުރު ަ
ނޓްރޯލް ކައުންސިލުން ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޭނު ް
ނޝަނަލް ޑްރަގް ކޮ ް
ދަށުން ޭ
ހޯއްދަވައިދެއްވުމަކީ ކުރެއްވިދާނެ ކަމެކެވެ .ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓުގައިވެސް މިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 -2ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ އެއްނެތުން
ޑްރަގް ކޯޓަކީ އަލަށް އުފެދުނު ކޯޓަކަށްވީނަމަވެސް ،މުޅިން އާ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ
ބލަމުންއައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ
މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން ،ޑްރަގް ކޯޓު އުފެދުމާއެކު ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ޖްވެނައިލް ކޯޓުން ަ
ގުޅޭ

އިޚްތިޞާޞްއާ

އިތުރުވަމުންދިޔަދިޔަހެން،

މައްސަލަތައްވެސް
މެނުއަލްކޮށް

ކޯޓަށް

ޑްރަގް

މައްސަލަތަކުގެ

ތަފާތު

ބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ކަންތައްތައް

ށހެޅެމުންދާ
ހު ަ
އުނދަގޫވެ،

ބެލެހެއްޓުން

މައްސަލަތައް
މައްސަލަތައް

ވނީ ޖެހިފައެވެ .މިފަދަ
ކސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރއެއްގެ ބޭނުން އިންތިހާއަށް ަ
ބަލަހައްޓައި މެނޭޖުކުރުމަށްޭ ،
އުފެއްދުމަށް

ސޮފްޓްވެއަރއެއް

ޑިޕާރޓްމަންޓް

އޮފް

ޖުޑީޝަލް

ނ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނު ް

ކޯޓާ

ޑްރަގް

ގުޅިގެން

ވސް ސޮފްޓްވެއަރގެ ބޮޑު މަސައްކަތްތައް އަދިވެސްވަނީ
މަސައްކަތްކުރެވެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ،އަހަރު ނިމުނު އިރު ެ
ލންޖެހެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މި މައްސަކަތަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް
ނުނިމިކަން ފާހަގަކޮށް ަ
ނ
ދެއްވައި ،އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ،މުޅި ސޮފްޓުވެއަރ ނިންމައި ،ކޭސް މެނޭޖުކުރުމުގެ ހުރިހާކަމެއް އެއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ެ
ގކުރަމެވެ.
ގޮތެއް ވުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަ ަ
 -3ކުށުގެ ރެކޯޑު މަރުކަޒީ ގޮތެއްގައި ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ނެތުން
މުޖުތަމަޢުގައި

ކުށްމަދުކުރުމަކީ

އަދި

ޚާއްޞަ

ގޮތެއްގައި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ

ގުޅިފައިވާ

ކުށްތައް

މަދުކުރުމަކީ

މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ މުހިންމު އެއް ތަޞައްވުރެވެ .ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ކޯޓުތަކުން
ބޭނުންވާ ކުށުގެ ރެކޯޑާއި ،ފުލުހުންނާއި ،ޖަލުންނާއި ،ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުންނަ ކުށުގެ ރެކޯޑު ހޯދުމަކީ އެކަމުގައި
ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވާ ކަމެކެވެ .މުޅި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު މަރުކަޒީ ގޮތެއްގައި ބެލުމުގެ އިންތިޒާމެއް
ނެތްކަމުގައިވިޔަސް ޑްރަގް ކޯޓާއި ފުލުހުންނާއި ،ޖަލާއި ،ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކާމެދު މިފަދަ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަކީ މުހިންމު
ނ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމާއި،
ވ ސަބަބަކީ ޑްރަގް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތު ް
ކަމެކެވެ .މި ނިޒާމު މުހިންމު ާ
ޝން އަމުރުކުރުމުގެ ފަހުން އިތުރު ކުށެއް ނުކުރުމަށް ޝަރުޠުކުރުމަށްފަހު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެފަދަ
ރީހެބިލިޓޭ ަ
މީހަކު

ގެންދެވިއްޖެނަމަ

އެކަމުގެ

މަޢުލޫމާތު

މުނާސަބު

ވަގުތުގައި

ހޯދައި

ވަގުތުން

ވަގުތަށް

ފިޔަވަޅުއެޅުމަށާއި،

ތ
ބންދުގައި ތިބިކަން ނުވަ ަ
ތތަކަށް އަމުރު ރައްދުކުރުމުގައި އެ ފަރާތްތައް ޖަލުގައި ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ަ
ދަޢުވާލިބޭފަރާ ް
ދ ނިޒާމެއްނެތި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢަށް އަންނަ ބަދަލު ދެނެގަތުމަކީ ދަތި
ނޫންކަން ދެނެގަތުމަށެވެ .މިފަ ަ
އުނދަގޫ ކަމެކެވެ.
 -4ލީގަލް މުވައްޒަފުން މަދުވުން
ފންގެ ޢަދަދުގެ ގޮތުގައި  07ހުށަހެޅިފައިވީނަމަވެސް ،ކޯޓުގެ
ޑްރަގް ކޯޓު އުފެދުނު އިރު ،ކޯޓަށް ބޭނުންވާނެ ލީގަލް މުވައްޒަ ު
ރންވެސް ލަފާކުރެވިފައިވާ،
ފސަރުންނެވެ .އެހެންކަމުން ،ކު ި
ނ ހިމެނިފައިވަނީ  04ލީގަލް އޮ ި
އޮނިގަނޑުގައި މިހާރު އޮތްގޮތު ް
އަދި މިހާރު ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ޢަދަދު އިތުރުވަމުން ދިޔުމާއެކު ،އިތުރަށް ބޭނުންވާ 03 ،ލީގަލް މުވައްޒަފުން ޑްރަގް
ނޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ.
ނ ް
ކޯޓުގެ އޮނިގަނޑަށް އިތުރުކޮށް ،އެ ޢަދަދަށް މުވައްޒަފުން ހޯދޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ ބޭ ު
ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު 2014
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 -5ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން
ނ ހުށަހަޅާފައިވަނީ  14,319,144.64ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ.
ގތުގައި މިކޯޓު ް
ރ ބަޖެޓްގެ ޮ
ށ ލަފާކު ާ
 2015ވަނަ އަހަރަ ް
ނަމަވެސް މިކޯޓަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ދީފައިވަނީ  9,379,679ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މގައި ވަރަށް ގިނަ ގުނަ ދަތިތައް ކުރިމަތިވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
އެވަރުގެ ބަޖެޓަކުން ކޯޓް ހިންގު ު

 -6މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ލިބުމުގެ ދަތިކަން
މިކޯޓަކީ އަލަށް އުފެދުނު ކޯޓަކަށްވެފައި ކޯޓުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ވަރަށް އާ މުވައްޒަފުންކަމަށް
އ
ބނުންވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގަ ި
ށ ޭ
ރނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަ ް
ވުމާއެކު މުވައްޒަފުންނަށް އެކި ފެންވަރުގެ އެކި ދާއިރާގެ ތަމް ީ
ނންވާ ޚާއްސަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،ލީގަލް މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި،
ޤާޟީންނަށް ބޭ ު
ޝން އެންޑް އެންފޯރސްމަންޓް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ މުވައްޒަފުންނަށް ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަމްރީނުތަކާއި،
ރިހެބިލިޓޭ ަ
ބަޖެޓް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ ފަންނީ
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެޗް.އާރް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަމްރީނު
ނވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ބޭނު ް
 -7ޑްރަގް ކޯޓަށް އިސްޤާޟީއަކު ހަމަޖައްސާފައިނުވުން
ދާއިމީ

ސިފައެއްގައި

ކޯޓުގެ

އިސް

ފަރާތެއްގެ

ގޮތުގައި

ހުންނަވާނެ

ވެރިއަކު

ކަނޑައެޅިފައިނެތުމަކީ،

ރަނގަޅު

ތކެއްގެ މަތިން ކޯޓު ހިންގުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދައްޗެކެވެ .އެހެންކަމުން ،ވަގުތީ ގޮތުން ކޯޓު
ރޭވުންތެރިކަމާއި ،ސާބިތު ހަމަ ަ
ހިންގުމަށް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ،ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ޑްރަގް ކޯޓު ހިންގެވުމަށް ދާއިމީ އިސްގާޟީއަކު
ކަނޑައެޅިފައިހުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.
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އެނެކްސް  :01ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ ތަފްޞީލު ( ޢާންމު ނުކުރުމަށް ނިންމިފައިވާތީ އުނިކުރެވިފައި)

އެނެކްސް  :2ފަރުވާ ފުރިހަމަނުކުރާ މީހުންގެ ތަފްޞީލު
ފުރަތަމަ ޙުކުމް

ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމްގެ

ފަރުވާއިން ވަކިކުރި

ކުރެވުނު ތާރީޚް

ނަން

ތާރީޚް

#

ނަން

އަތޮޅު

ރަށް

އެޑްރެސް

1

މުޙައްމަދު ޙަސަން

ކ

މާލެ

މއ.ސޭބުގެ

10/10/2012

2

އިބްރާޙިމް ޙަލީމް

ކ

މާލެ

މ.ފްރެންޑްޝިޕް

07/10/2012

3

މުޙައްމަދު އަޠީފް

ގދ

ގައްދޫ

ބުލާޝަމްގެ

28/01/2014

4

މުޙައްމަދު ރިޒްވާން

ކ

މާލެ

ހ.ހަންޑްރެޑްފްލާވަރ

30/12/2012

5

ޒަހުރިއްޔާ ޢަލީ

ގދ

ރަތަފަންދޫ

ޕިންކްރޯސް

16/12/2012

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

22/10/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

19/11/2014

ޚިލާފުވެފައިވާތީ

ގިނައިން ޔޫރިން
ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާތީ

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
16/11/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

ފަރުވާގެ ޤަވާއިދާ

ތިން ފަހަރަށްވުރެ

ޕްރޮގްރާމް
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

ވަކިކުރެވުނު ސަބަބު

ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން
ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުން

23/07/2014

ވަކިކުރުމަށް NDA

ޕްރޮގްރާމް

އިން ހުށަހަޅާފައިވާތީ

ކޮމިއުނިޓީ

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުން

ރީހެބިލިޓޭޝަން
ޕްރޮގްރާމް

17/02/2014

ވަކިކުރުމަށް NDA
އިން ހުށަހަޅާފައިވާތީ

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
6

އިބްރާހިމް ރަޝީދު

ކ

މާލެ

މ.ބޯރނިއޯ

07/10/2012

7

ޙަސަން ޝާން

ކ

މާލެ

ހ.ފެންތިލަގެ

25/11/2012

8

އިސްމާޢީލް އީމާޒް

ކ

މާލެ

ހ.ގަލަދުންގެ

13/12/2012

9

ޢަލީ ނަޢީމް

ހއ

ބާރަށް

އަތަމާއާގެ

20/01/2013

10

އަޙްމަދު ޝާހީން

މ

މުލި

ނޫރާނީގެ

27/12/2012

11

އަޙްމަދު އާދަމް

ޏ

ފުވައްމުލައް

ރޯނުގެ

30/12/2012

12

ފާޠިމަތު ޔުސްރާ

އއ

މާޅޮސް

ހިތްފަސޭހަގެ

23/01/2013

13

މަރްޔަމް ޝަފާ އިބްރާހީމް

ސ

މަރަދޫފޭދޫ

މާކަރީލައިޓް

14/02/2013

14

އާދަމް ވަޙީދު

ކ

މާލެ

ހ.ކިނާރާގެ

23/12/2012

ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

އެއް ފަހަރަށްވުރެ
16/09/2014

ޕްރޮގްރާމް

ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާތީ

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

10/04/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

26/11/2014

28/05/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
16/10/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

10/08/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

25/11/2014

ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން
ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ
ދެފަހަރަށް ކުށް
ކޮށްގެން
ފަރުވާއަށް އެއް
ބާރުލުން ނުދޭތީ

ގިނައިން
ބަންދުކޮށްފައިވާތީ

ކޮމިއުނިޓީ
30/01/2014

ޕްރޮގްރާމް
ކޮމިއުނިޓީ

އެއްބާރުލުން

 3ފަހަރަށްވުރެ

ޕްރޮގްރާމް
ރީހެބިލިޓޭޝަން

ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ

ނުދިނުމުން

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން

ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަށް

ޕްރޮގްރާމް
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

ގިނަފަހަރަށް ޔޫރިން

21/08/2014

ފަރުވަގެ ޤަވާއިދާއި
ޚިލާފުވެފައިވާތީ
ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން

ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ

ރީހެބިލިޓޭޝަން
ޕްރޮގްރާމް
15

އަޙްމަދު އަރްޝަދު

ކ

މާލެ

ދަފްތަރު ނަންބަރު
5269

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
28/11/2012

ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

22/04/2014

ޕްރޮގްރާމް

16

ޝިމާޒް މުޙައްމަދު

ސ

ހުޅުދޫ

ރަންކޮކާގެ

10/12/2012

17

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ވ

ވިލިނގިލި

ޕެލަސް

05/03/2013

18

މުޙައްމަދު ސާލިމް އަޙްމަދު

ސ

ފޭދޫ

ބަހާރީ

12/03/2013

19

އާމިނަތު ސިޔުނާ

ކ

މާލެ

ހ .ގިއްސާގެ

24/12/2012

20

މުޙައްމަދު ފަޒްލީލް

ގދ

ތިނަދޫ

ޓެއިލަރ

25/06/2013

21

ޢަބްދުއްހާދީ ޢަބްދުލްކަރީމް

ނ

މަނަދޫ

ނަރުގިސްވިލާ

07/01/2013

22

ޙުސައިން މިޔާދު

ކ

މާލެ

މ.ނޮރަންމަ

17/12/2012

20/03/2014

ޕްރޮގްރާމް

23/01/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

30/10/2014

ޕްރޮގްރާމް
ކޮމިއުނިޓީ
ރީހެބިލިޓޭޝަން

14/04/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

24/03/2014

ޕްރޮގްރާމް
ކޮމިއުނިޓީ
ރީހެބިލިޓޭޝަން

މަސްތުވާތަކެތި

ފަރުވާއަށް
އެއްބާރުލުންދީފައިނުވާތީ
ތިންފަހަރަށް ޔޫރިން
ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާތީ
ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން
ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ
ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން
ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުން

26/03/2014

ޕްރޮގްރާމް
ކޮމިއުނިޓީ

ތެރޭގައި
ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ

ކޮމިއުނިޓީ
ރީހެބިލިޓޭޝަން

ކޮށްގެން
ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

ދެފަހަރަށް ކުށް

ވަކިކުރުމަށް NDA
އިން ހުށަހަޅާފައިވާތީ

08/01/2014

ފަރުވާއަށް އެއްބާރުލުން

ނުދިނުން

ރީހެބިލިޓޭޝަން
ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
23

މުޙައްމަދު ޝިޔާމް

ކ

މާލެ

ގ.ސިނަމާލެ13-02 2

14/02/2013

24

މުޙައްމަދު ފިޔާޟް

ކ

ގުރައިދޫ

މިނިވަންއައްސޭރި

27/11/2012

25

މުޙައްމަދު މާއިޝް

ކ

މާލެ

މ.މާކޮޅު

03/12/2012

26

ޢަބްދުﷲ މުއާޒް ސަޢީދު

ކ

މާލެ

ދަފްތަރު ނަންބަރު 618

17/01/2013

27

އިބްރާހީމް އަޝްފާޤް އަޙްމަދު

ޏ

ފުވައްމުލައް

ޑޭލައިޓް

30/12/2012

28

މުޙައްމަދު ސިމާދު

ސ

ހުޅުދޫ

އަބްލަޣީގެ

27/11/2012

29

ޙުސައިން ޝިނާޒް

ސ

ހުޅުދޫ

ނިޔަދުރުމާގެ

18/06/2013

30

އަޙްމަދު ޢާޠިފް ނަޞީރު

ކ

މާލެ

ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

27/03/2014

ޕްރޮގްރާމް
ކޮމިއުނިޓީ
ރީހެބިލިޓޭޝަން

22/04/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

20/05/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

10/04/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

21/09/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

10/04/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

04/06/2014

ޕްރޮގްރާމް
ދަފްތަރު ނަންބަރު
1889

06/11/2012

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

25/05/2014

ދެފަހަރަށް ކުށް
ކޮށްގެން
ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން
ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ
ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން
ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ
ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން
ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ
ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން
ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ
ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން
ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ
ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން
ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ
ފަރުވާއަށް އެއްބާލުން
ދީފައިނުވާތީ

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
31

ޢާޞިފާ ޒަރީނާ

ޅ

ނައިފަރު

ޒައިތޫނިގެ

30/12/2012

32

އިބްރާހީމް ޒަހީން

ނ

ޅޮހީ

ފައްކާގެ

20/12/2012

33

މުޙައްމަދު ކަރަމް

ގއ

ވިލިނގިލި

ވައިޖެހޭގެ

03/12/2012

34

މުޙައްމަދު މުރާދު

ކ

މާލެ

ހ.ތެދުއޮފި

22/10/2012

35

ލުޤްމާން އާދަމް

ކ

މާލެ

މ.އަރާރަތްކުރި

29/01/2013

36

މުޙައްމަދު ލުޠުފީ

ސ

މީދޫ

ނިމެރި

13/12/2012

37

އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ

ކ

މާލެ

ހ.ސަމަރގްރީން

05/03/2013

38

އަޙްމަދު އިބްރާހީމް

އދ

މާމިގިލި

ކަރަންކާވިލާ

09/04/2013

ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

27/05/2014

ޕްރޮގްރާމް
ކޮމިއުނިޓީ
ރީހެބިލިޓޭޝަން

04/09/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

12/03/2014

ޕްރޮގްރާމް
ކޮމިއުނިޓީ
ރީހެބިލިޓޭޝަން

24/06/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

17/09/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

12/03/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

06/05/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ
ޕްރޮގްރާމް

04/09/2014

ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން
ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ
ފަރުވާއަށް އެއްވެސް
ކުރިއެރުމެއް ނާންނާތީ
ދެފަހަރަށް ކުށް
ކޮށްގެން
ފަރުވަގެ ޤަވާއިދާއި
ޚިލާފުވެފައިވާތީ
ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން
ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ
ފަރުވަގެ ޤަވާއިދާއި
ޚިލާފުވެފައިވާތީ
ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން
ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ
ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ
ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވުން

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
39

މޫސާ އަންވަރު

އދ

މަހިބަދޫ

ވެލަގަލި

29/01/2013

40

ނަޞްރު އަޙްމަދު

ހއ

ވަށަފަރު

އާލިޔާ

30/04/2013

41

އަޙްމަދު އަސްލަމް

ކ

މާލެ

ގ.ހަނދުވަރީއައްސޭރި

05/03/2013

42

މުޙައްމަދު ދީދީ

ސ

ފޭދޫ

އޮއިވަރު

26/02/2013

43

ޢާއިޝަތު ޒުނީން

ކ

މާލެ

ވ.ވަވަތް

26/03/2013

44

އަޙްމަދު ޙިޖާޒު

ކ

މާލެ

ގ.ކައްސަންފަރުގެ

10/09/2013

45

ފާޠިމަތު ސިއުނާ

ށ

ފުނަދޫ

ނޫބަހާރުގެ

08/10/2013

46

ޙަދީޖާ ޢަލީ

ކ

މާލެ

ގ.ހިލާލު

16/04/2013

ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

19/11/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

14/09/2014

ޕްރޮގްރާމް

16/11/2014

ޕްރޮގްރާމް

31/08/2014

ޕްރޮގްރާމް
ކޮމިއުނިޓީ
ރީހެބިލިޓޭޝަން

25/09/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

13/03/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

03/09/2014

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ
ޤަވާއިދުތަކަށް

ދެފަހަރަށް ކުށް
ކޮށްގެން
ފަރުވާއަށް އެށްބާރުލުން
ނުދިނުން
ފަރުވާއަށް އެއްބާރުލުން
ދީފައިނުވާތީ

ޤަވައިދާ
ޚިލާފުވެފައިވާތީ

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ޕްރޮގްރާމް

ދީފައިނުވާތީ

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ

ޕްރޮގްރާމް
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

ފަރުވާއަށް އެއްބާލުން

އެއްބާރުލުން ނުދިނުން

ކޮމިއުނިޓީ
ރީހެބިލިޓޭޝަން

ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވުން

ޑްރަގް ކޯޓު އަދި

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ

26/05/2014

ފަރުވާއަށް އެއްބާރުލުން
ނުދޭތީ

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
47

އަޙްމަދު ނަޝީދު

ލ

އިސްދޫ

ހިޔަލީގުލްޝަން

05/03/2013

48

ޢަލީ ނަސީމް

ސ

ފޭދޫ

ފޫޅުމާގެއާގެ

25/06/2013

49

ޢަލީ ޢަބްދުﷲ

ކ

މާލެ

50

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު

ކ

މާލެ

ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

17/02/2014

ޕްރޮގްރާމް

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް G--04
10
ދަފްތަރު ނަންބަރު
4857

އިންޑިވިޖުއަލައިޒް
ޓްރީޓްމަންޓް

21/01/2014

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
12/03/2013

ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

27/08/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
30/04/2013

ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

08/04/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން

51

މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ޙަސަން

ސ

ހިތަދޫ

ރޯޝަނީގެ

18/06/2013

52

އާދަމް ފަޔާޟް

ހދ

ކުޅުދުއްފުށި

ބޮޑިފަށުވިގެ

16/04/2013

53

މުޙައްމަދު މުޖުތަބާ

ކ

މާލެ

މއ.އާފަލުގެ

30/04/2013

54

މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

ގއ

ވިލިނގިލި

ފެހިވިނަ

09/04/2013

55

އިބްރާހީމް ރިފްޝާން

ނ

ވެލިދޫ

ގުލިސްތާނުގެ

13/06/2013

ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

10/04/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

28/05/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

15/06/2014

ޕްރޮގްރާމް
ކޮމިއުނިޓީ
ރީހެބިލިޓޭޝަން

10/09/2014

ޕްރޮގްރާމް
ކޮމިއުނިޓީ
ރީހެބިލިޓޭޝަން

21/08/2014

ދެފަހަރަށް ކުށް
ކޮށްގެން
ދެފަހަރަށް ކުށް
ކޮށްގެން
ދެފަހަރަށްވެރެ ގިނައިން
ބަންދުކޮށްފައިވާތީ
ދެފަހަރަށް ކުށް
ކޮށްގެން
ފަރުވާއަށް އެއްބާރުލުން
ދީފައިނުވާތީ
ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން
ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ
ދެފަހަރަށް ކުށް
ކޮށްގެން
ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން
ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ
ރިހެބު އަމުރާއި
ޚިލާފުވެފައިވާތީ

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
56

ޙުސައިން ލަތީފް

ކ

މާލެ

މ.ގުލްޝަނީގެ

23/06/2013

57

ޙަސަން އަސްތަރު

ކ

މާލެ

ހ.ޕާޑަންވިލާ

18/06/2013

58

އަޙްމަދު ޖުނައިދު

ކ

މާލެ

ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

08/04/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

12/05/2014

ޕްރޮގްރާމް
ދަފްތަރު ނަންބަރު
3607

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
23/07/2013

ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

04/09/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން

59

އަމީން އަޙްމަދު

އދ

ދަނގެތި

ސަމިޓް

30/04/2013

60

ޢަލީ ނާޘިމް

ކ

މާލެ

ވ.އުއްމީދީއާބާދު

24/09/2013

61

އަޙްމަދު ފަޒުމީލު

ގދ

ތިނަދޫ

ޓެއިލަރ

29/08/2013

62

ވާފިރު މުޙައްމަދު

ގދ

ރަތަފަންދޫ

އައްސޭރިވިލާ

23/07/2013

63

ޢަބްދުﷲ ޒުބައިރު

ސ

ހިތަދޫ

ޓިއުލިޕްމާގެ

19/08/2013

ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

09/11/2014

ޕްރޮގްރާމް

ދެފަހަރަށް ކުށް
ކޮށްގެން
ފަރުވާގެ ޤަވާއިދާ
ޚިލާފުވުން
ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން
ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ
ތިންފަހަރު ޔޫރިން
ޕްޒިޓިވް ވެފައިވާތީ

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

25/12/2014

ޔޫރިން ޕޮޒިޓިވް ވުމުން

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

30/10/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

ފަރުވާއަށް އެއްބާރުލުން
ނުދޭތީ
ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމްގެ

18/09/2014

ޝަރުތާއި

ޕްރޮގްރާމް

ޚިލާފުވެފައިވާތީ

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން

ރިހެބިލިޓޭޝަން

ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ
ޕްރޮގްރާމް

22/01/2014

އަމުރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަންތައްތައް
ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތީ
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
64

ޙުސައިން ހިޝާމް ރަޝީދު

ކ

މާލެ

ހ.އަންނާރުމާގެ

08/10/2013

65

މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ޝަރީފް

ސ

ހިތަދޫ

ފުނަގެ

15/08/2013

66

ޝަމީޒު ޝިހާބު

ގއ

ވިލިނގިލި

ކަނޑުއޮޅި

23/07/2013

67

އަޙްމަދު ޒަމީރު

ކ

މާލެ

މ.ރަންއައްސޭރި

02/07/2013

68

މުޙައްމަދު ފިރުޝާން

މ

މުލި

ހަވީރީނާޒް

08/10/2013

69

ޔުމްނާ ޢަބްދުލްރައްޒާޤު

ކ

މާލެ

މ.ލޮނުމިދިލިގެ

24/06/2013

70

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ކ

މާލެ

މއ.އަޅިގެ

20/10/2013

ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

24/11/2014

ޕްރޮގްރާމް

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް
އެއްބާރުލުން ނުދޭތީ
ރިހެބިލިޓޭޝަން

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

އަމުރުގައި
10/02/2014

ޕްރޮގްރާމް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންތައްތައް
ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތީ

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

02/10/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

05/02/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

14/08/2014

ޕްރޮގްރާމް

ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން
ބަންދު ކޮށްފައިވާތީ
ފަރުވާއިން ކުރިއެރުމެއް
ނުފެންނާތީ
ފަރުވާއަށް އެއްބާރުލުން
ނުދޭތީ
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުން

މެތަޑޯން

26/03/2014

ވަކިކުރުމަށް NDA
އިން ހުށަހަޅާފައިވާތީ

ކޮމިއުނިޓީ
ރީހެބިލިޓޭޝަން
ޕްރޮގްރާމް

16/09/2014

ފަރުވާގެ ޤަވާއިދާ
ޚިލާފުވުން

ކޮމިއުނިޓީ
71

ޞިރުޢާމް ޙަސަން

ތ

ތިމަރަފުށި

ބުރެވިމާގެ

08/10/2013

72

ރިމާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ކ

މާލެ

މއ.ގްރީންވީލް

26/11/2013

73

ޢަލީ ފާރިޒް

ކ

މާލެ

މ.ސިލްވަރޝާކް

08/10/2013

74

ޙުސައިން ޢަބްދުލްޙަކީމް

ޅ

ނައިފަރު

ފަރިހުގެ

10/12/2013

75

މަޞްދޫޤް

ސ

ހުޅުދޫ

އޯކިޑުފެހި

26/11/2013

76

މުޙައްމަދު ޝިޔާޒު

ގދ

މަޑަވެލި

ގިސްމަތު

08/10/2013

77

ޙުސައިން ޝުހައިލް މުޙައްމަދު

ކ

މާލެ

ދަފްތަރު ނަންބަރު 284

25/03/2014

ރީހެބިލިޓޭޝަން

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ
03/09/2014

ޕްރޮގްރާމް

ޤަވާއިދާ
ޚިލަފުވެފައިވާތީ
ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން
ބަންދުކޮށްފައި އަދި

މެތަޑޯން

16/11/2014

އެން.ޑީ.އޭގެ
ޤަވާއިދުތަކާއި
ޚިލާފުވެފައިވާތީ

ކޮމިއުނިޓީ
ރީހެބިލިޓޭޝަން

07/09/2014

ޕްރޮގްރާމް

ފަރުވާއަށް އެއްބާރުލުން
ދީފައިނުވާތީ
ރިހެބިލިޓޭޝަން

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

އަމުރުގައި
18/03/2014

ޕްރޮގްރާމް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންތައްތައް
ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތީ

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

04/09/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

ފަރުވާއަށް އެއްބާރުލުން
ދީފައިނުވާތީ
ދެފަހަރަށް ވުރެ

15/09/2014

ގިނައިން ބަންދު

ޕްރޮގްރާމް

ކޮށްފައިވާތީ

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް

ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ
ޕްރޮގްރާމް

28/09/2014

މަސްތުވާތަކެތި
އެތެރެކޮށް

ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
78

ޢަބްދުﷲ މުފްޝިރު

ރ

މާކުރަތު

ޗަނބޭލީގެ

09/12/2013

79

މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ސ

ހިތަދޫ

ދެކުލައަރާގެ

22/10/2013

80

މުޙައްމަދު ޝާފީ

ކ

މާލެ

ހ.ފަތްކޮޅު

29/10/2013

81

ޙާމިދު ޢަބްދުﷲ

ނ

ވެލިދޫ

މިރިހިމާގެ

15/01/2014

82

ފިޒްނީ މުޙައްމަދު

ސ

ހިތަދޫ

އަތަމާވިލާ

27/10/2013

83

ޝިނާޙް ޢާމިރު

ކ

މާލެ

މއ.ވިއަވަތި

27/08/2013

84

އަޙްމަދު ޝިމާދު

ކ

މާލެ

މއ.ވަށްފަރު

07/01/2014

85

ޢަލީ ޢަބްދުﷲ

ކ

މާލެ

މ.ރުވާގުގެ

07/01/2014

ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

06/08/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

03/06/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

08/03/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

ދެފަހަރަށް ކުށް
ކޮށްފައިވާތީ
ދެފަހަރަށް ކުށް
ކޮށްފައިވާތީ
ފަރުވާއަށް
އެއްބާރުލުންދީފައިނުވާތީ
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުން

24/03/2014

ޕްރޮގްރާމް

ވަކިކުރުމަށް NDA
އިން ހުށަހަޅާފައިވާތީ
ރިހެބިލިޓޭޝަން

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

އަމުރުގައި
11/08/2014

ޕްރޮގްރާމް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންތައްތައް
ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތީ

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

06/03/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން
ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

ދީފައިނުވާތީ
ދެފަހަރަށްވުރެން

22/05/2014

ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން

ފަރުވާއަށް އެއްބާރުލުން

ގިނައިން
ބަނަދުކޮށްފައިވާތީ

27/08/2014

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ

ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ

ޤަވާއިދާ

ޕްރޮގްރާމް

ޙިލާފުވެފައިވާތީ

www.drugcourt.gov.mv

:

