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ނ ަރ ްލގ ެ ބަސް
މިއީ 2016 ،ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  3މަސް ދުވަހު މިއޮފީހުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ކށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބު ރިޕޯޓެކެވެ .މިފަދަ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭގޮތުން އެއްކުރެވޭ
ތައްޔާރު ޮ
ގތުން ކޮންމެ ތިންމަހަކުން އެއްފަހަރު
މަޢުލޫމާތާއި ތަފާސްހިސާބު ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތުތަކެއްގައި ހާމަކުރަމުން ގެންދިއުމެވެ .އެ ޮ
ގތުގައި ރިޕޯޓެއް ޝާއިޢުކުރަމުން ގެންދެވޭނެއެވެ .މިއީ ،އެގޮތުން ނެރޭ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓެވެ.
ކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓުގެ ޮ
ރސިކިއުޝަން
މިރިޕޯޓުގައި  2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  3މަސްދުވަހު އެކިއެކި ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކުން ޑިއުޓީ ޕް ޮ
ކށް މިއޮފީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށާއި ،މައްސަލަތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުނުގޮތާއި ،އިތުރު ފުރުޞަތު
ނިޒާމް މެދުވެރި ޮ
ދީފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލާއި ،މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނިމުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދި މިނޫންވެސް މިއޮފީހުގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި
މަޢުލޫމާތާއި ތަފާސްހިސާބު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓުގެ ޒަރީޢާއިން ކިޔަވާކުދިންނާއި ،ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި،
ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް މިއޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަފާސްހިސާބު ލިބުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ .އަޅުގަނޑުގެ
ޕޓަކީ މުހިންމު ވަޞީލަތަކަށް ވެގެންދިޔުމެވެ.
އުއްމީދަކީ މިއޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ވަޒަންކުރެވި ،އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް މިރި ޯ
މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ .އާމީން.

								

ނވަރީ – ާމރިޗު)
ކު ާއޓަރލީ ރިޕޯޓް ( 2016ޖަ ަ

ޢާއިޝަތު ބިޝާ ް
މ
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ޕް ޮ

1

.1

ހިން ގުމުގެ ާދއިރާ
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ނިމުނުއިރު މިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ޖުމްލަ  135މުވައްޒަފުން

ތިއްބެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ،އަހަރު ފެށުނުއިރު ވަޒީފާގައި ތިބި  117މުވައްޒަފުންނާއި ،މިކުއާޓަރ ތެރޭގައި ވަޒީފާދިން 19
ރބޭޝަންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތަށް ޤާބިލުކަމަށް ނުފެންނާތީ 1 ،މުވައްޒަފަކު
މުވައްޒަފުންނެވެ .މީގެއިތުރުން ވަޒީފާގެ ޕް ޮ
ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައެވެ.

މުވަ ްއޒަފ ުން ގ ެ ަރޖިސް ޓްރީގައި ާވ މ ަ ާޤމުތ ަ ާކއި ކްލ ި
ެސފިކ ަ
ޭޝން
މުވަ ްއޒަފ ުން ގ ެ ޢަ ަދ ުދ

މ ަ ާޤމުގ ެ ނަން

ކްލ ި
ެސފިކ ަ
ޭޝން

1

ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ޕް ޮ

1

ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ޑެޕިއުޓީ ޕް ޮ

3

ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
އެސިސްޓެންޓް ޕް ޮ

1

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

1

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

2

ޑިރެކްޓަރ

4

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

1

ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ގްރޭޑް 3

1

ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ގްރޭޑް 2

2

ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ގްރޭޑް 1

9

ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ގްރޭޑް 3

42

ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ގްރޭޑް 1

1

ވިކްޓިމްސް ސަޕޯރޓް އޮފިސަރ

ގްރޭޑް 2

1

ސީނިއަރ އެނަލިސްޓް ޕްރޮގްރާމަރ

ގްރޭޑް 1

2

ޑެޕިއުޓީ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

2

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ގްރޭޑް 2

3

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ގްރޭޑް 1

ނވަރީ – ާމރިޗު)
ކު ާއޓ ަރލީ ރިޕޯޓް ( 2016ޖަ ަ

2

މުވަ ްއޒަފ ުން ގ ެ ޢަ ަދ ުދ

މ ަ ާޤމުގ ެ ނަން

ކްލ ި
ެސފިކ ަ
ޭޝން

1

ކމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ
ޮ

ގްރޭޑް 2

1

ކޭސް އޮފިސަރ

ގްރޭޑް 2

1

ކޭސް އޮފިސަރ

ގްރޭޑް 1

1

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ގްރޭޑް 1

1

ކމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ
ޮ

ގްރޭޑް 1

1

ކމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން
ޮ

ގްރޭޑް 1

1

މީޑިއާ އޮފިސަރ

ގްރޭޑް 1

1

އެސިސްޓެންޓް ކޭސް އޮފިސަރ

ގްރޭޑް 4

1

އެސިސްޓެންޓް ކޭސް އޮފިސަރ

ގްރޭޑް 3

1

އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް އޮފިސަރ

ގްރޭޑް 2

1

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ގްރޭޑް 2

3

އެސިސްޓެންޓް ކޭސް އޮފިސަރ

ގްރޭޑް 2

2

އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް އޮފިސަރ

ގްރޭޑް 1

20

އެސިސްޓެންޓް ކޭސް އޮފިސަރ

ގްރޭޑް 1

13

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ގްރޭޑް 1

2

ޕާރސަނަލް އެސިސްޓެންޓް

ގްރޭޑް 1

2

މަސައްކަތު

1

މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ

4

މެސެންޖަރ

ނވަރީ – ާމރިޗު)
ކު ާއޓަރލީ ރިޕޯޓް ( 2016ޖަ ަ

3

އަލަ ްށ ވަޒީފާ ދީފައި ާވ މުވަ ްއޒަފ ުން ގ ެ މ ަ ާޤ ާމއި ކްލ ި
ެސފިކ ަ
ޭޝން
މުވަ ްއޒަފ ުން ގ ެ ޢަ ަދ ުދ

މ ަ ާޤމުގ ެ ނަން

ކްލ ި
ެސފިކ ަ
ޭޝން

1

ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
އެސިސްޓެންޓް ޕް ޮ

1

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

1

ޑިރެކްޓަރ

1

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

7

ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ގްރޭޑް1 -

2

އެސިސްޓެންޓް ކޭސް އޮފިސަރ

ގްރޭޑް1 -

5

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ގްރޭޑް1 -

1

މެސެންޖަރ

ވަޒީފާއިން ވަ ިކކޮ ްށފައި ާވ މުވަ ްއޒަފުގ ެ މ ަ ާޤ ާމއި ކްލ ި
ެސފިކ ަ
ޭޝން
މުވަ ްއޒަފ ުން ގ ެ ޢަ ަދ ުދ
1

މ ަ ާޤމުގ ެ ނަން
ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ނވަރީ – ާމރިޗު)
ކު ާއޓ ަރލީ ރިޕޯޓް ( 2016ޖަ ަ

ކްލ ި
ެސފިކ ަ
ޭޝން
ގްރޭޑް1 -

4

 .2ޕްރ ި
ނ ަރ ްލގ ެ ރަސް މީ ަދތު ުރފުޅުތަ ްއ
ޮސ ިކ ުއޓަރ ޖެ ެ
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް 2016 ،ފެބުރުވަރީ  4އިން  7އަށް އުތުރުގެ 4
i.iޕް ޮ
އަތޮޅަކަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި ،މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި ،މާޅޮސްމަޑުލު
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަރިހުގައި ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ދެކުނުބުރި އަދި ފާދިއްޕޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ޕް ޮ
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ހުސައިން ނާޝިދު،
ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މަޙްމޫދު ސަލީމް ،އެސިސްޓެންޓް ޕް ޮ
ރސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ރާބިޢު ،އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ޕް ޮ
އފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަރުޝަދު ޢަބްދުލްޙަކީމްވެސް މި ދަތުރުފުޅުގައި
އަޒުވަރު ،އަދި އެސިސްޓެންޓް ކޭސް ޮ
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ކށްފައިވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ގޮފިތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ
ތޅުތަކުގައި ޤާއިމް ޮ
iiiiއަ ޮ
ތެރެއިން  2016ފެބުރުއަރީ  20އިން  22އަށް ހއ .ދިއްދޫއާއި ،ހދ .ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
ޕް ޮ
އަރިހުގައި ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް މަޙްމޫދު ސަލީމް ،އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް ހުސައިން ނާޝިދު ،އެސިސްޓެންޓް
އަލްއުސްތާޛާ ޖިހާދާ އަނީސް ،އެސިސްޓެންޓް ޕް ޮ
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނިހާޔަތު ،އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޒުވަރު،
ޕް ޮ
ރސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަފްރާޙް،
ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛް އަޙުމަދު އަރީޖް ،ޕަބްލިކް ޕް ޮ
އަދި ޕާރސަނަލް އެސިސްޓެންޓް މުޙައްމަދު ސަމްހީލްވެސް މިދަތުރުފުޅުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އޑީސީ) ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން
iiiiiޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެން ކްރައިމް (ޔޫއެން ޯ
 2016މާރިޗު  21އިން  23 -ގެ ނިޔަލަށް ސްރީލަންކާގެ ކޮޅުނބުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ‘އިންޑިއަން އޯޝަން ފޯރަމް
ރސިކިއުޓަރސް ނެޓްވަރކް) ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ
އޮން މެރިޓައިމް ކްރައިމް (ޕް ޮ
ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ކށްފައިވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ގޮފިތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ
ތޅުތަކުގައި ޤާއިމް ޮ
ivivއަ ޮ
ތެރެއިން  2016މާރިޗު  29އިން އޭޕްރީލް  2އަށް ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ
ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް މަޙްމޫދު ސަލީމް ،އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޖެނެރަލްގެ އަރިހުގައި ޑެޕިއުޓީ ޕް ޮ
ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޖިހާދާ އަނީސް ،އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނިހާޔަތު،
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ވަޙީދާ ،އަދި ޕާރސަނަލް އެސިސްޓަންޓް މުޙައްމަދު ސަމްހީލް ވެސް
މިދަތުރުފުޅުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ނވަރީ – ާމރިޗު)
ކު ާއޓަރލީ ރިޕޯޓް ( 2016ޖަ ަ

5

 .3ކޮން ފަރެން ސް  ،ސެ މިނަރ އަދި ތަމްރީން ޕ ް ޮރގްރާ މްތަ ްއ
އެހެނިހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައިވެސް މިއޮފީހުގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން
ކށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން
އފީސް ތަމްޘީލް ޮ
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވި އެކިއެކި ކޮންފަރެންސް ،ސެމިނަރތަކުގައި މި ޮ
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާފައިވާ ކޮންފަރެންސް ،ސެމިނަރ އަދި ތަމްރީން
އފީހުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ތިރިގައިއެވަނީއެވެ.
ރގްރާމްތަކުގައި މި ޮ
ޕް ޮ

ާތރީ ްޚ
 15-18މާރިޗު 2016

ބައިވެރިވި މުވަ ްއޒަފ ުން

ކޮން ފަރެން ސް  ،ސެ މިނަރ ،ތަމްރީން

ރސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛް
ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ޕް ޮ

އޑީސީ އިންޑިއަން އޯޝަން
ޔޫއެން ޯ

އާދަމް ޢާރިފް

އން މެރިޓައިމް ކްރައިމް
ފޯރަމް ޮ
ފރަމް)  /ކޮޅުނބު،
(ޕްރޮސިކިއުޓަރުންގެ ޯ
ސްރީލަންކާ

 21ފެބުރުވަރީ 2016

 19ފެބުރުވަރީ 2016

 13ފެބުރުވަރީ 2016

 06ފެބުރުވަރީ 2016

 8ޖަނަވަރީ 2016

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ

މައިއޮފީހުގައި ޓްރެއިނިންގ ހެއްދެވުމަށްފަހު

ރަމީޒް

ގތްޕަށް ބަދަލުވުމަށް
ހދޮ .

ރސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛް
ޕަބްލިކް ޕް ޮ

މައިއޮފީހުގައި ޓްރެއިނިންގ ހެއްދެވުމަށްފަހު

ޢުބައިދުﷲ ޝަރީފް

ގތްޕަށް ބަދަލުވުމަށް
ހދޮ .

ރސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ސިނާޔާ
ޕަބްލިކް ޕް ޮ

މައިއޮފީހުގައި ޓްރެއިނިންގ ހެއްދެވުމަށްފަހު

ޒަކަރިއްޔާ

ގތްޕަށް ބަދަލުވުމަށް
ހދޮ .

ރސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު
ޕަބްލިކް ޕް ޮ

ހއ .ދިއްދޫގައި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން

އަފްރާޙް

އޮތޯރިޓީން

ރސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު
ޕަބްލިކް ޕް ޮ

މައިއޮފީހުގައި ޓްރެއިނިންގ ހެއްދެވުމަށްފަހު

އަފްރާޙް

ގތްޕަށް ބަދަލުވުމަށް
ހދޮ .

ނވަރީ – ާމރިޗު)
ކު ާއޓ ަރލީ ރިޕޯޓް ( 2016ޖަ ަ

ހިންގި

ޓްރެއިނިންގ

6

 .4އަތޮޅުތަކަ ްށ ކުރި ރަސް މީ ަދތު ުރތ ަ ްއ
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި މިއޮފީހުގެ ހދ .ގޮފީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިން ހިނގަމުންއައި ޢިމާރާތުން އައު
ޢިމާރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން  2016މާރިޗު  23އިން  25އަށް  2ދަތުރެއްކޮށްފައިވެއެވެ .މިދަތުރުތަކުގައި ހދ .ގޮފީގެ
މަސައްކަތް އައު ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ،އެޢިމާރާތުގެ ނެޓްވޯކްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ަދތު ުރ ފެށި ުދވަސް
 24-25މާރިޗު 2016

ބައިވެރިވި މުވަ ްއޒަފ ުން
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް
ޑެޕިއުޓީ ޕް ޮ

ަދތު ުރގ ެ ބޭނު ން
ހދ .ގޮފި އައު ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުމަށް

މަޙްމޫދު ސަލީމް
 23-25މާރިޗު 2016

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ވަޙީދާ

ނވަރީ – ާމރިޗު)
ކު ާއޓަރލީ ރިޕޯޓް ( 2016ޖަ ަ

ހދ .ގޮފި އައު ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުމަށް

7

 .5ޚަ ަރ ުދތ ަ ްއ
 2016ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއޮފީހަށް ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓަކީ 43,475,263ރ( .ސާޅީސްތިންމިލިއަން
ދޅަސްތިންރުފިޔާ) އެވެ .މީގެ އިތުރުން  2015ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު
ހަތަރުލައްކަ ހަތްދިހަފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ފަސް ޮ
ނުދެއްކިހުރި

ބިލްތައް

ދެއްކުމަށްޓަކައި

1,357,137/87ރ.

(އެއްމިލިއަން

ތިންލައްކަ

ފަންސާސްހަތްހާސް

އެއްސަތޭކަ

އފީހުގެ މައި ޢިމާރާތާއި އިންވެގެން ހަދަމުންދާ
ތިރީސްހަތްރުފިޔާ އަށްޑިހަހަތްލާރި) ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮ
ބަޔަށް ބަދަލުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް 5,233,154/17ރ( .ފަސްމިލިއަން ދެލައްކަ ތެއްތިރީސްހާސް
އފީހަށް އެކުޖުމްލަ
އެއްސަތޭކަ ފަންސާސްހަތަރުރުފިޔާ ސަތާރަލާރި) ލިބިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން  2016ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކަށް މި ޮ
ދޅަށްފަސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސްފަސްރުފިޔާ ހަތަރުލާރި) ލިބިފައިވެއެވެ.
50,065,555/04ރ( .ފަންސާސްމިލިއަން ފަސް ޮ
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ 10,213,335/96ރ( .ދިހަ މިލިއަން ދެލައްކަ ތޭރަހާސް
ތިންސަތޭކަ ތިރީސްފަސްރުފިޔާ ނުވަދިހަހަލާރި) އެވެ .މިމުއްދަތުގައި މިއޮފީހަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.
މިއޮފީހަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުން  2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ނިމުނުއިރު ހިނގި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި
އެވަނީއެވެ.
އފީހަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓް
 2016ވަނަ އަހަރަށް މި ޮ

43,475,263ރ.

 2015ވަނަ އަހަރުގެ ބިލްތައް ދެއްކުމަށް ލިބުނު

1,357,137/87ރ.

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ލިބުނު

5,233,154/17ރ.

ނ އަހަ ަރ ްށ ލިބުނު އެކުޖުމްލަ:
 2016ވަ ަ

50,065,555/04ރ.

2016

ރިކަރަން ޓް ޚަ ަރ ުދ

ކެޕިޓަ ްލ ޚަ ަރ ުދ

ޚަ ަރ ުދ

ޚަ ަރ ުދވި ފައިސާ ( ުރފިޔާ އިން )
ޖުމްލަ

އިން ސަ ްއތ ަ

ޖަނަވަރީ

2,771,074/27ރ.

-

2,771,074/27ރ.

5.53

ފެބުރުވަރީ

3,729,025/86ރ.

-

3,729,025/86ރ.

7.45

މާރިޗު

3,713,235/83ރ.

-

3,713,235/83ރ.

7.42

10,213,335/96ރ.

20.40

ޖުމްލަ

ނވަރީ – ާމރިޗު)
ކު ާއޓ ަރލީ ރިޕޯޓް ( 2016ޖަ ަ

8

ބ
 .6ކު ުށގެ ެރކޯޑުގެ ތަފާސް ހިސާ ު
ކށްދީފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ނިޔަލަށް  2394ފަރާތެއްގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފު ޮ
ކޑާއި ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ސާފުކޮށްދީފައިވާ  1532ފަރާތެއްގެ ކުށުގެ ރެ ޯ
ހިމެނޭގޮތުން ސާފުކޮށްދީފައިވާ  862ފަރާތެއްގެ ކުށުގެ ރެކޯޑެވެ.

ކޑު ސާފުކޮށްދިނުން
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ،ކުންފުނި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ރެ ޯ
ކޑު ސާފުކޮށްދިނުން
ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ރެ ޯ

ނވަރީ – ާމރިޗު)
ކު ާއޓަރލީ ރިޕޯޓް ( 2016ޖަ ަ

9

 .7މައްސަ ލަތަ ާކ ގު ޭޅގޮތުން އަމި ްއލަ ފ ަރާ ތްތަކަ ްށ ފޮނު ޭވ ފި ަޔވަޅު ި
ސޓީ
އފީހުން ފޮނުވާފައިވާ
މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އެމައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށްޓަކައި މި ޮ
ސިޓީގެ ތަފާސްހިސާބު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ނވަރީ – ާމރިޗު)
ކު ާއޓ ަރލީ ރިޕޯޓް ( 2016ޖަ ަ

10

 .8ޕްރ ި
ނ ަރ ްލގ ެ އެޕޮއިން ޓްމ ަން ޓްތަ ްއ
ޮސ ިކ ުއޓަރ ޖ ެ ެ
ގތުން ސީދާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ
މައްސަލަތަކާގުޅޭ ޮ
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ތެރޭގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ގޮތުން ޕް ޮ
ކށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ޕއިންޓްމަންޓަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ޮ
ޖެނެރަލްގެ އެ ޮ

އެކިސަބަބުތަކާހުރެ ކެންސަލްވި

ކެންސަލްކުރުމަށް އެދުނު

ބައްދަލުކުރެއްވި

އެޕޮއިންޓްމަންޓް

އެޕޮއިންޓްމަންޓް

ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު

ނވަރީ – ާމރިޗު)
ކު ާއޓަރލީ ރިޕޯޓް ( 2016ޖަ ަ
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ި .9ޑ ުއޓީ ޕްރ ި
ޮސ ިކއ ަ
ުޝން
ރސިކިއުޓަރުންނާއެކު
ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ނިޔަލަށް  1244މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން މިއޮފީހުގެ ޕް ޮ
އފީހަށް ބަލައިގަނެފައިވާއިރު،
ކށްފައިވެއެވެ .ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަންގެ ތެރެއިން  463މައްސަލާގައި ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި މި ޮ
ބައްދަލު ޮ
 312މައްސަލައަކީ ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއްކޮށް ކުށް ޘާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިއޮފީހަށް ބަލައިނުގަތް
މައްސަލަތަކެވެ .މީގެ އިތުރުން މައްސަލަތަކުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު  469ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ .މިދެންނެވި
މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ނވުނު
އިތު ަރ ްށ ފުރިހަމަކު ުރމ ަ ްށ ދެން ެ

ަދ ުޢ ާވ ނު ކު ުރމ ަ ްށ ނިން މި

ޖަނަވަރީ
ފެބުރުވަރީ
މާރިޗު

ަދ ުޢ ާވކު ުރމަ ްށޓަކައި ބަލައިގަތް

ނވަރީ – ާމރިޗު)
ކު ާއޓ ަރލީ ރިޕޯޓް ( 2016ޖަ ަ
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 .10އިތު ުރ ފުރުޞަ ތު ކޮމިޓީ

“ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ އުޞޫލު” ގެ ދަށުން  2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ

ކުއާޓަރ ނިމުނުއިރު ޖުމްލަ  211ފަރާތެއްގެ މައްސަލާގައި އިތުރު ފުރުޞަތު ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމާފައިވެއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި

ހިމެނެނީ ފުރުޞަތު ދިން  124ފަރާތަކާއި ،ފުރުޞަތުދޭން ނުފެންނަކަމަށް ނިންމި  86ފަރާތެކެވެ .އިތުރު ފުރުޞަތު ކޮމިޓީން
ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ފުރުޞަތު ދިނުމަށް

ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށް

މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ނެތި ޢާއްމު ތަނެއްގައި ތޫނު އެއްޗެއް ގެންގުޅުން

ކށްގެން ކުރެވޭ ކުށްތައް
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ޮ

ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން

ޓެރަރިޒަމް

ގތެއްގެ މަތިން
އިސްތިސްނާ ޮ

ފުރުޞަތު ދެވިފައިވާ ޑްރަގް މައްސަލަތައް

އރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުމާއި އުފެއްދުން
ޮ

ދޮގު ހެކިދިނުން

މަޤްބޫލު ސަބަބެއްނެތި ތޫނު އެއްޗެއް ބެހެއްޓުން

ކޅަށް ކުރެވޭ ކުށްތައް
ކުޑަކުދިންނާ ދެ ޮ

ބަދްއަޚްލާޤީ ކުށްތައް

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ކުށްތައް

ކޅަށް ކުރެވޭ ކުށްތައް
ނަފްސާ ދެ ޮ

އެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކުރުން

ކޅަށް ކުރެވޭ ކުށްތައް
ފުލުހުންނާ ދެ ޮ

ޚިޔާނާތްތެރިވުމާއި މަކަރާއި ހީލާތުގެ ކުށްތައް

މުދަލާ ގުޅޭ ކުށްތައް

ބަނގުރާ ގެންގުޅުން

ނވަރީ – ާމރިޗު)
ކު ާއޓަރލީ ރިޕޯޓް ( 2016ޖަ ަ
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.11
ާޤނޫ ނު ނަން ބަރު( 1/2014 :މަ ުޢ ޫލ ާމތު ޯހ ަދއި ލި ިބގަތުމުގެ ޙަ ްއޤުގެ
ާޤނޫ ނު ) ގެ ަދށުން މ ަ ުޢ ޫލ ާމތު ޯހދުން
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ނިމުނުއިރު ޖުމްލަ  102ފޯމު
ފމުތަކުގެ ތެރެއިން  41ފޯމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދީފައިވާއިރު 19
ބަލައިގަނެފައިވެއެވެ .މި ޯ
ފޯމަކަށް މުއްދަތުގެ ބޭރުން ޖަވާބުދީފައިވެއެވެ.

ހުށަހެޅި ފޯމް

ޖަވާބު ނުދެވި ،މުއްދަތު ހަމަ ނުވާ

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދީފައިވާ ޢަދަދު

މުއްދަތު ހަމަވެ ،ޖަވާބު ދެވިފައި ނުވާ

މުއްދަތުގެ ބޭރުން ޖަވާބުދީފައިވާ ޢަދަދު

ނވަރީ – ާމރިޗު)
ކު ާއޓ ަރލީ ރިޕޯޓް ( 2016ޖަ ަ
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ށހެޅި ފ ަރާ ތްތަ ާކއި،
ށހެޅުނު މައްސަ ލަތަކުގެ ޢަ ަދ ާދއި ،އެމައްސަ ލަތ ަ ްއ ުހ ަ
ު .12ހ ަ
މައްސަ ލަތަ ާކމެ ުދ ފި ަޔވަޅު އެޅުނު ގޮތުގ ެ ތަފ ީ
ްޞ ްލ
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ނިމުނުއިރު މިއޮފީހަށް ޖުމްލަ  1267މައްސަލަ އަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު ،އޭގެ ތެރެއިން
 378މައްސަލާގައި މިކުއާޓަރ ނިމުމުގެ ކުރިން ގޮތެއް ނިންމާފައިވެއެވެ .އަދި  889މައްސަލައަކީ މިކުއާޓަރ ނިމުނުއިރު ދަޢުވާ
ކުރުމާމެދު ވަކިގޮތެއް ނިންމާފައިނުވާ މައްސަލައެވެ .މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނިމިފައިވާ  378މައްސަލައަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ
ގޮތަށް ބަލާއިރު ،ދަޢުވާކުރުމަށް ނިންމައި ،ކޯޓަށް  283މައްސަލަވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ 42 .މައްސަލަ އަލުން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި
އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާއިރު 5 ،މައްސަލައަކީ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ނެތިގެން އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާ މައްސަލައެވެ .އެކިސަބަބުތަކާހުރެ
އފީހުގައި ހިފަހައްޓާފައިހުރި މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދަކީ  11އެވެ .އަދި
އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާ  21މައްސަލައެއް ހިމެނޭއިރު ،މި ޮ
މަސްލަޙަތު ނެތިގެން  14މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާއިރު ،އިތުރު ފުރުޞަތު ދިން  1މައްސަލައާ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 1/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށްޓަކައި އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާ  1މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.
މިދެންނެވި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ތަފ ީ
ްޞ ްލ

ޢަ ަދ ުދ
1267

ތަ ްޙޤީޤީ އިދާރާ ތަކުން ފޮނު ވި މައްސަ ލަތަކުގ ެ ޖުމްލަ

378
()29.83%

ޕްރ ި
ނ ަރ ްލގެ ޮއފީހުން ނިން މި މައްސަ ލައިގ ެ ޖުމްލަ
ޮސ ިކ ުއޓަރ ޖ ެ ެ
ކޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
ޯ

)283 (74.87%

ފނުވާލާފައިވާ މައްސަލަ
އަލުން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އަނބުރާ ޮ

)42 (11.11%

ފނުވާފައިވާ މައްސަލަ
ހެއްކާއި ޤަރީނާ ނެތިގެން އަނބުރާ ޮ

)5 (1.32%

މަޞްލަޙަތު ނެތިގެން އަނބުރާ ފޮނުވާފައިވާ

)14 (3.70

އެކިސަބަބުތަކާހުރެ އަނބުރާ ފޮނުވާފައިވާ
ޤާނޫނު ނަންބަރު( 1/2007 :ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ
ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށްޓަކައި އަނބުރާ ފޮނުވާފައިވާ

)21 (5.56%
)1 (0.26%

އިތުރު ފުރުޞަތު ދިނުމަށް

)1 (0.26%

އފީހުގައި ހިފަހައްޓާފައިހުރި މައްސަލަ
އެކިސަބަބުތަކާހުރެ މި ޮ

)11 (2.91%

ނު ނިމި ުހރި މައްސަ ލައިގ ެ ޖުމްލަ

ނވަރީ – ާމރިޗު)
ކު ާއޓަރލީ ރިޕޯޓް ( 2016ޖަ ަ

889
)(70.17%
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އފީހަށް އަލަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން
ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމުއްދަތުގައި މި ޮ
 29.83އިންސައްތަ މައްސަލާގައި މިކުއާޓަރ ނިމުމުގެ ކުރިން ގޮތެއް ނިންމާފައިވެއެވެ .ނިމުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 74.87
އިންސައްތަ މައްސަލަވަނީ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .މައްސަލާގައި ،ދަޢުވާއެއްކޮށް ކުށް ޘާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި
ޤަރީނާ ލިބިފައިވާކަމަށް ނުފެންނާތީ  1.32އިންސައްތަ މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވެއެވެ .އަދި އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ
 5.56އިންސައްތަ މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާއިރު 11.11 ،އިންސައްތަ މައްސަލައިގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
ފނުވާލާފައިވެއެވެ7.13 .
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ،އެމައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤްކުރި އިދާރާއަކަށް އަނބުރާ ޮ
އފީހުގައި ހިފަހައްޓާފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު1/2007 :
އިންސައްތަ މައްސަލައަކީ އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ މި ޮ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އަނބުރާ ފޮނުވާފައިވާ އަދި އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ
ދަޢުވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަޞްލަޙަތު ނެތުމުގެ ސަބަބުންނާއި ،ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އެދިގެން އިތުރު ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ
އފީހުގައި ހިފަހައްޓާފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ.
އުޞޫލުގެ ދަށުން ދެވޭ ފުރުޞަތާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންދެން މި ޮ
އފީހަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  70.17އިންސައްތަ މައްސަލާގައި
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި މި ޮ
މިކުއާޓަރ ނިމުނުއިރު ގޮތެއް ނުނިމި އެބައޮތެވެ.
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ށހެޅި ފ ަރާ ތްތ ަ ްއ
މައްސަ ލަ ުހ ަ
ތަހްޤީޤީ އިދާރާތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ގޮތަށް ބަލާއިރު ،މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  1267މައްސަލަ
ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ،މީގެ ތެރެއިން  1262މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނެވެ .އަދި  5މައްސަލަ އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

#

މައްސަ ލަ ުހ ަ
ށހެޅި ފ ަރާ ތް

ޢަ ަދ ުދ

1

މލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ޯ

1262

2

ކރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އެންޓިޮ -

5

3

މލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ޯ

0

4

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

0

5

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

0

6

މލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ޯ

0

7

އޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ޮ

0

8

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

0

9

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

0

ޖުމްލަ

1267

މލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ޯ

ކރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އެންޓިޮ -

ނވަރީ – ާމރިޗު)
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ށހަ ާޅފައި ާވ މައްސަ ލަތަކުގ ެ ތަފ ީ
ަ
ްޞ ްލ
ޝރީޢަތ ަ ްށ ުހ ަ
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ނިޔަލަށް މިއޮފީހުން ދަޢުވާކުރުމަށް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތަށް
ބަލާއިރު 27.66 ،އިންސައްތަ މައްސަލައަކީ ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ .ދެން
އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލަތަކެވެ .އެއީ 24.32 ،އިންސައްތަ މައްސަލައެވެ.
މީގެ އިތުރުން  9.42އިންސައްތަ މައްސަލައަކީ ވައްކަމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައަށްވާއިރު 5.47 ،އިންސައްތަ މައްސަލައަކީ މާރާމާރީ
ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައެވެ .އަދި  2.74އިންސައްތަ މައްސަލައަކީ ކެނެބިހުން މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައެވެ.

#

ާބވަތް

ޢަ ަދ ުދ

1

މާރާމާރީ ހިންގުން

18

2

ވައްކަން

31

3

ޒިނޭ

4

4

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

7

5

ޢާއިލީ މެމްބަރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

2

6

އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާ ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

3

7

އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ކުރިމަތީގައި ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

1

8

ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން

2

9

ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވުމާއި ދައުލަތުގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން

7

10

މަކަރާއި ޙީލަތް

1

11

ފޭރުން

2

12

ތޫނު އެއްޗެއް ގެންގުޅުން

1

13

ގައިގައި އަތްލުން

1

14

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރި މީހަކަށް ދަތިކުރުން ،ހުރަސްއެޅުން  /ޙަމަލާދިނުން

2

15

ކެނެބިހުން މުޢާމަލާތްކުރުން

9

16

ކެނެބިސް ޕެޑްލްކުރުން

3

17

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން

91

18

ކެނެބިހުން ޓްރެފިކްކުރުން

1

ނވަރީ – ާމރިޗު)
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19

މފިން މުޢާމަލާތްކުރުން
ޑައި ޯ

7

20

މފިނުން ޓްރެފިކްކުރުން
ޑައި ޯ

2

21

މފިން ބޭނުންކުރުން
ޑައި ޯ

80

22

މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުން

1

23

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން

1

24

ބަނގުރާ ގެންގުޅުން

1

25

ބަނގުރާ އުފެއްދުން

2

26

ބަނގުރާ ބުއިމާ ބަނގުރާ އުފެއްދުން

3

27

ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

1

28

ޖަދުވަލު  2ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން

6

29

އަނިޔާކުރުން

7

30

މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން

4

31

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ދިނުން

4

32

އިންޖީނުލީ އެއްޗެއް ނުރައްކާތެރިކޮށް ދުއްވުން

1

33

ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން

5

34

އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން

4

35

އެކްސިޑެންޓްވުން

1

36

ބިރުދެއްކުން

3

37

ޓެރަރިޒަމް

2

38

އެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތި ޗެކް ދޫކުރުން

2

39

ކށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުން
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ޮ

1

40

ގތެއްގައި ދެއްކުމަށްޓަކައި ލިޔުމެއް
އތް އެއްޗެއްކަމުގައި ޞައްޙަނޫން ޮ
ވަކި އަޞްލެއް ޮ

1

ތައްޔާރުކުރުން
41

ގތެއްގައި ދެއްކުމަށްޓަކައި ލިޔުމެއް
އތް އެއްޗެއްކަމުގައި ޞައްޙަނޫން ޮ
ވަކި އަޞްލެއް ޮ

1

އުފެއްދުން
42

ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ނވަރީ – ާމރިޗު)
ކު ާއޓަރލީ ރިޕޯޓް ( 2016ޖަ ަ

1
19

43

ގތުގައި ބޭނުންކުރުން
ރަސްމީ ޙައިޘިއްޔަތު ނަހަމަ ޮ

1

44

ގތުގައި ދެއްކުން
ކށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަމުގައި ޞައްޙަނޫން ޮ
ވަކިއުޞޫލަކުން ދޫ ޮ

1
329

ޖުމްލަ

އެހެން އަހަ ުރތަކުގެ މައްސަ ލަތ ަ ްއ
މިއޮފީހުގައި  2015ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނުނިމިހުރި އޭގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 1417
މައްސަލައެއް މިކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި ނިންމުނެވެ .މިމައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޖުމްލަ 569
މައްސަލައެވެ .މީގެ އިތުރުން ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާ  189މައްސަލައަކާއި ،އެކިސަބަބުތަކާހުރެ
މަޞްލަޙަތު ނެތުމުން އަނބުރާ ފޮނުވި  388މައްސަލައަކާއި ،އަލުން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އަނބުރާ ފޮނުވި  223މައްސަލައެއް
ހިމެނެއެވެ .އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު( 1/2007 :ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އަނބުރާ
ފޮނުވި  1މައްސަލައާއި ،ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ނިޔައުވެފައިވާތީ އަނބުރާ ފޮނުވި  6މައްސަލައަކާއި ،އިތުރު ފުރުޞަތުދިން
އފީހުގައި ހިފަހައްޓާފައިވާ  24މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ .މިދެންނެވި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި
 8މައްސަލައިގެ އިތުރުން މި ޮ
އެވަނީއެވެ.

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު

އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އަނބުރާ

އަލުން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އަނބުރާ ފޮނުވުނު

ފޮނުވުނު

ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ އަނބުރާ ފޮނުވުނު

ނިޔައުވެފައިވާތީ އަނބުރާ ފޮނުވުނު

އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ މަޞްލަޙަތެއް ނެތުމުން އަނބުރާ ފޮނުވުނު

އފީހުގައި ހިފެހެއްޓުނު
މި ޮ

ފައިލްކުރުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވުނު

އިތުރު ފުރުޞަތު ދިން

ނވަރީ – ާމރިޗު)
ކު ާއޓ ަރލީ ރިޕޯޓް ( 2016ޖަ ަ
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 .13ކޯޓުތަކުން ނިން ާމ މައްސަ ލަ އިސް ތިއުނާ ފުކުރުން
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ނިމުނުއިރު ،ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ  4މައްސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި
އިސްތިއުނާފުކޮށް 3 ،މައްސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގައިވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ .މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކޓުގައި އިލްތިމާސްކުރި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނިމިފައިނުވާއިރު،
ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ޯ
އެހެނިހެން އަހަރުތަކުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  3މައްސަލައެއްގައި ޙުކުމްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 2016ގައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

 2016ގައި ރައްދުވި މައްސަލަ
 2016ގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިމުނު

ދިވެހިރާ ްއ ޭޖގެ ހައިކޯޓު
ދިވެހިރާ ްއ ޭޖގެ ސު ޕްރީމް ކޯޓު

ނވަރީ – ާމރިޗު)
ކު ާއޓަރލީ ރިޕޯޓް ( 2016ޖަ ަ

އެހެނިހެން އަހަރުތަކުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިމުނު
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 .14ބަން ުދ އަމު ުރ އިސް ތިއުނާ ފްކުރުން
ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅި އަމުރު މައްސަލަތަކުގެ
ތެރެއިން  55ބަންދު އަމުރު މައްސަލާގައި ދަށުކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުމަށްއެދި
އފީހަށް ހުށަހެޅުމުން 30 ،އަމުރުގެ މައްސަލަ މިއޮފީހުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފައިވެއެވެ.
މި ޮ
މިމައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި  7މައްސަލައެއްގައި ޖަވާބުދާރީވެފައިވާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން 12
މައްސަލައެއްގައި ޙުކުމްކުރައްވާފައިވެއެވެ .މިމައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އފީހަށް ހުށަހެޅި ޢަދަދު
އިސްތިއުނާފްކޮށްދިނުން އެދި ފުލުހުން މި ޮ
ކޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރި ޢަދަދު
އފީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ޯ
މި ޮ
އފީހުން ޖަވާބުދާރީވި ޢަދަދު
ބަންދުގެ މުއްދަތުގެ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުން އިސްތިއުނާފްކުރުމުން މި ޮ
ކޓުން ޙުކުމްކުރެއްވި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ޯ

ނވަރީ – ާމރިޗު)
ކު ާއޓ ަރލީ ރިޕޯޓް ( 2016ޖަ ަ
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 .15އަތޮޅުތަކ ަ ްށ ކުރި ަދތު ުރތ ަ ްއ
ގފިތަކުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް
ތޅުތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މިއޮފީހުގެ ޮ
ރާއްޖޭގެ އެކި އަ ޮ
ކށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ހަރުދަނާކުރުމަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ތެރޭގައިވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ޮ
ރސިކިއުޓަރުން އެކި ރަށްރަށަށް
ގފިތަކުގައި ޤާއިމުވެ ތިބި ޕް ޮ
މިއޮފީހުގެ ގޮފިތަކުން އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ،އެ ޮ
ރސިކިއުޓަރުންގެ ޚިދުމަތް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން ބޭނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި،
ކށްފައިވެއެވެ .އޭގެ އިތުރުން ،އިތުރު ޕް ޮ
ދަތުރުތައް ޮ
ގފިތަކުގައި ޤާއިމުވެ ތިބި މިއޮފީހުގެ
ކށްފައިވެއެވެ .މިގޮތުންޮ ،
ރސިކިއުޓަރުންވެސް އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރު ޮ
މައިއޮފީހުގައި ތިބި ޕް ޮ
ޕްރޮސިކިއުޓަރުންނާއި ،މާލެއިން އެކި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރި ޕްރޮސިކިއުޓަރުން ގާތްގަނޑަކަށް  391ދުވަހުގެ މަސައްކަތް މިކުއާޓަރގެ
ތެރޭގައި ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ކޮށްފައިވެއެވެ.

ާ .16ޚއްޞަ ކަން ތަ ްއތ ަ ްއ
i.iއިލެކްޝަން

ފަރާތުން

ކޮމިޝަންގެ

އިންތިޒާމްކޮށްގެން

ހއ.

ހރަފުއްޓަށާއި،
ޯ

ހދ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި

2016

ފެބުރުވަރީ  14އިން  22އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޑިމޮކްރަސީ ވީކްގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސްޓޯލެއް ބަހައްޓައި ،މިއޮފީހުގެ
ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މިޙަރަކާތުގައި ޕް ޮ
މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުންނާއި

އިލެކްޝަނާބެހޭ

ކުށްތަކުގެ

މަޢުލޫމާތުތައް

ފރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.
ޯ

iiiiޤާނޫނު ނަންބަރު( 9/2008 :ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) ގެ  19ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން  2015ވަނަ އަހަރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ‘ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު’  2016ފެބްރުއަރީ
 28ވަނަދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
iiiiiޤާނޫނު ނަންބަރު( 16/2014 :ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ
ގނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ” ގެ ފަރާތުން 2016 ،މާރިޗު
ދަށުން އުފައްދާފައިވާ “ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޯ
 2އަދި  7ވަނަ ދުވަހު އޮފީހުގެ  66މުވައްޒަފަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ދެސެޝަނެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ.
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި މިކޮޓީއަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިނުވެއެވެ.
އފީސް ސާފުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޙަރަކާތެއް
 2016ivivމާރިޗު  12ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މައި ޮ
ކު ރި އަ ށް ގެ ން ގޮ ސް ފަ އި ވެ އެ ވެ.

ނވަރީ – ާމރިޗު)
ކު ާއޓަރލީ ރިޕޯޓް ( 2016ޖަ ަ

23

ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރުމަށް ޤަޞްދުކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ
v.vކުރިއަށްއޮތް  4އަހަރުދުވަހަށް އަމާޒުކޮށް ޕް ޮ
މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ‘ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން 2016 ’2019-2016
ކށްފައިވެއެވެ .ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ
މާރިޗު  16ވަނަ ދުވަހު އިފްތިތާޙް ޮ
ޙަފްލާއެއްގައި މިޕްލޭން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ
ސަޢީދެވެ.
viviމިއޮފީހުގެ

‘ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން  ’2016-2019އިފްތިތާޙްކުރުމަށް  2016މާރިޗު  16ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި

ޙަފްލާގައި މިއޮފީހުގެ ކުލަ އާއި ،ލޯގޯ އާއި ،ދިދަ އަދި އައު ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙްކޮށްފައިވެއެވެ .ޕްރޮސިކިއުޓަރ
އފީހުގެ ކުލަ އާއި ،ލޯގޯ އަދި ދިދަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް
ޖެނެރަލްގެ ޮ
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވިއިރު ،އޮފީހުގެ އައު ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޕް ޮ
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު އެވެ.
viviiމިއޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އިދާރީގޮތުން ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ނުނިމި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ
މައްސަލަތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްޓަކައި  2016މާރިޗު  20ވަނަ ދުވަހު ޚާއްޞަ ޙަރަކާތެއް ފެށުނެވެ.
މިޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މައްސަލަތަކެއްގައި ފިޔަވަޅުއަޅައި ،ނިންމާފައިވެއެވެ.
މިޙަރަކާތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.
viviiiރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިހުރި މިއޮފީހުގެ ގޮފިތަކުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް
ހަރުދަނާކުރުމަށް މިއަހަރުވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ރާވާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ހދ .ގޮފީގައި މަސައްކަތްކުރަމުންއައި
އޮފީހުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ،ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަނަވަސް އައު ޢިމާރާތަކަށް މިއޮފީހުގެ
މަސައްކަތްތައްވަނީ  2016މާރިޗު  27ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކޮށްފައެވެ.
ކށްފައިވާ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ދިދަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައި
 2016ixixމާރިޗު  16ވަނަ ދުވަހު އިފްތިތާޙް ޮ
އޮފީހުގައި  2016މާރިޗު  20ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުއޮތް ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ނަގާފައިވެއެވެ .އަދި 2016
ގފީގައި ރަސްމީ ދިދަ ނަގާފައިވާއިރު 2016 ،މާރިޗު 31
މާރިޗު  27ވަނަ ދުވަހުގައި މިއޮފީހުގެ ހދ .ކުޅުދުއްފުށީ ޮ
ގައި ވަނީ އައްޑޫ ގޮފީގައި ރަސްމީ ދިދަ ނަގާފައެވެ.

ނވަރީ – ާމރިޗު)
ކު ާއޓ ަރލީ ރިޕޯޓް ( 2016ޖަ ަ
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