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މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ އިދާީރ ހިންގުން ހަރުަދނާކުރުމަށްޓަަކއި ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ކަނޑައެޅުނު 
ސިޔާސަތުތަކުގެ ދަށުން މެޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ޝަރުޢީ އަދި ިއދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ޖުޑީަޝލް 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ވަނަ ދުވަހު  2019އޮކްޓޯބަރ  20ދާއިރާތައް ކްލަސްޓަރ ކުރެވި، 
ޢާންމު ސިޓީ )ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ އެންމެ އިސް  2019/11ޢާންމުކޮށްފައިވާ ނަްނބަރު 

ންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު( މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އި
ގައި ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ތާވަލު އިސްލާހުކޮށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް އަލުން ކްލަސްޓަރ ކޮށްފައިވާގޮތް  1ގެ އެނެކްސް 

 ވަނީއެވެ.ގައި މި 1އެނެކްސް މިސަރކިއުލަރ ގެ 
 
 
 

 ނާ ޢާއިޝަތު ރިޒް
 ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރޗީފް 

 
 

 ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތައްޝަރުޢީ 
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 ދާއިރާ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް 
# 

 ކްލަސްޓަރ މަރުކަޒީ ރަށް  އަތޮޅު  ރަށް 

 ތުރާކުނު 

 އުލިގަމު  1 1ހއ  ހޯރަފުށި  ހއ

 ހޯރަފުށި 

 ކެލާ 

 2 2ހއ  ދިއްދޫ  ހއ

 ވަށަފަރު 

 ދިއްދޫ 

 ފިއްލަދޫ 

 އުތީމު 

 މުރައިދޫ 

 ބާރަށު 

 މޮޅަދޫ 

 3 3ހއ  އިހަވަންދޫ  ހއ
 އިހަވަންދޫ 

 މާރަންދޫ 

 ތަކަންދޫ 

 ފިނޭ 

 4 1ހދ  ނޮޅިވަރަމް  ހދ

 ނާވައިދޫ 

 ހިރިމަރަދޫ

 ނޮޅިވަރަންފަރު

 ހަނިމާދޫ 

 ކުރިނބީ 

 ނޮޅިވަރަމް 

 ނެއްލައިދޫ 
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 ދާއިރާ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް 
# 

 ކްލަސްޓަރ މަރުކަޒީ ރަށް  އަތޮޅު  ރަށް 

 ކުމުންދޫ 

 5 2ހދ  ކުޅުދުއްފުށި  ހދ
 ކުޅުދުއްފުށި 

 ވައިކަރަދޫ 

 ނޭކުރެންދޫ 

 6 3ހދ  މަކުނުދޫ  ހދ މަކުނުދޫ 

 ކަނޑިތީމު 

 7 1ށ  މިލަންދޫ  ށ

 ގޮއިދޫ 

 ފީވަކު 

 ފޯކައިދޫ 

 ނޫމަރާ 

 ފޭދޫ 

 ބިލެއްފަހި 

 ނަރުދޫ 

 މިލަންދޫ 

 ޅައިމަގު 

 8 2ށ  ފުނަދޫ  ށ

 ކޮމަންޑޫ 

 ފުނަދޫ 

 މަރޮށި 

 މާއުނގޫދޫ 

 ހެނބަދޫ 

 9 1ނ  މިލަދޫ  ނ

 ކެނދިކުޅުދޫ 

 ކުޑަފަރި

 ޅޮހި

 މިލަދޫ 
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 ދާއިރާ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް 
# 

 ކްލަސްޓަރ މަރުކަޒީ ރަށް  އަތޮޅު  ރަށް 

 މާޅެންދޫ 

 10 2ނ  މަނަދޫ  ނ
 ލަންދޫ 

 މާފަރު 
 މަނަދޫ 
 މަގޫދޫ 

 ހޮޅުދޫ 11 3ނ  ހޮޅުދޫ ނ

 ފޮއްދޫ 

 12 4ނ  ވެލިދޫ  ނ ވެލިދޫ 

 އަލިފުށި 
 13 1ރ  އަލިފުށި  ރ

 ވާދޫ 

 ރަސްގަތީމު 

 14 2ރ  އުނގޫފާރު  ރ
 އަނގޮޅިތީމު 

 ހުޅުދުއްފާރު 

 އުނގޫފާރު 

 ދުވާފަރު 

 15 3ރ  ދުވާފަރު  ރ
 މާކުރަތު 

 ރަސްމާދޫ 

 އިންނަމާދޫ 

 މަޑުއްވަރި 

 16 4ރ  މަޑުއްވަރި  ރ
 އިނގުރައިދޫ 

 ފައިނު 
 މީދޫ 

 ކިނޮޅަސް 

 ކުޑަރިކިލު

 17 1ބ  ދަރަވަންދޫ  ބ
 ކަމަދޫ 

 ކެންދޫ 

 ދަރަވަންދޫ 
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 ދާއިރާ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް 
# 

 ކްލަސްޓަރ މަރުކަޒީ ރަށް  އަތޮޅު  ރަށް 

 ކިހާދޫ

 18 2ބ  އޭދަފުށި  ބ
 ދޮންފަނު 

 މާޅޮސް 

 އޭދަފުށި 

 ތުޅާދޫ 

 19 3ބ  ތުޅާދޫ  ބ

 ހިތާދޫ 

 ފުޅަދޫ 

 ފެހެންދޫ 

 ގޮއިދޫ 

 20 1ޅ  ހިންނަވަރު  ޅ ހިންނަވަރު 

 21 2ޅ  ނައިފަރު  ޅ ނައިފަރު 

 އޮޅުވެލިފުށި 
 22 3ޅ  ކުރެންދޫ  ޅ

 ކުރެންދޫ 

 ކާށިދޫ 
 23 1ކ  ކާށިދޫ  ކ

 ގާފަރު 

 24 2ކ  ދިއްފުށި  ކ ދިއްފުށި 

 ތުލުސްދޫ 
 25 3ކ  ތުލުސްދޫ  ކ

 ހުރާ

 26 4ކ  ހިންމަފުށި  ކ ހިންމަފުށި 

 27 5ކ  ގުޅި  ކ ގުޅި 

 28 6ކ  މާފުށި  ކ މާފުށި 

 29 7ކ  ގުރައިދޫ  ކ ގުރައިދޫ 

 30 1އއ  ތޮއްޑޫ އއ ތޮއްޑޫ

 31 2އއ  ރަސްދޫ  އއ ރަސްދޫ 

 އުކުޅަސް
 32 3އއ  އުކުޅަސް އއ

 ބޮޑުފުޅަދޫ 
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 ދާއިރާ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް 
# 

 ކްލަސްޓަރ މަރުކަޒީ ރަށް  އަތޮޅު  ރަށް 

 މަތިވެރި

 33 4އއ  މަތިވެރި އއ
 ފެރިދޫ 

 މާޅޮސް 

 ހިމަންދޫ 

 ހަންޏާމީދޫ 

 34 1އދ  މަހިބަދޫ  އދ
 އޮމަދޫ 

 ކުނބުރުދޫ 

 މަހިބަދޫ 

 ދަނގެތި 

 ދިގުރަށް  35 2އދ  ދަނގެތި  އދ

 މަންދޫ 

 ދިއްދޫ 

 ފެންފުށި  36 3އދ  މާމިގިލި  އދ

 މާމިގިލި 

 ފުލިދޫ 

 37 1ވ  ފެލިދޫ  ވ

 ތިނަދޫ 

 ފެލިދޫ 

 ކެޔޮދޫ

 ރަކީދޫ

 ރަތްމަންދޫ 

 38 1މ  މުލައް  މ
 ވޭވަށް 
 މުލައް 

 ދިއްގަރު 
 މަޑުއްވަރި 

 ނާލާފުށި 

 ކޮޅުފުށި  39 2މ  މުލި  މ

 މުލި 
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 ދާއިރާ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް 
# 

 ކްލަސްޓަރ މަރުކަޒީ ރަށް  އަތޮޅު  ރަށް 
 40 1ފ  ފީއަލި  ފ ފީއަލި 
 މަގޫދޫ 

 41 2ފ  ބިލެއްދޫ  ފ
 ބިލެއްދޫ 

 ދަރަނބޫދޫ 
 42 3ފ  ނިލަންދޫ  ފ

 ނިލަންދޫ 
 ކުޑަހުވަދޫ 

 43 1ދ  ކުޑަހުވަދޫ  ދ

 ބަނޑިދޫ 

 ރިނބުދޫ 

 ހުޅުދެލި 

 މާއެނބޫދޫ 

 މީދޫ 

 ބުރުނި 

 44 1ތ  މަޑިފުށި  ތ
 ވިލުފުށި 

 މަޑިފުށި 

 ދިޔަމިގިލި 
 ގުރައިދޫ 

 ގާދިއްފުށި  45 2ތ  ތިމަރަފުށި  ތ
 ތިމަރަފުށި 
 ވޭމަންޑޫ 

 ކިނބިދޫ  46 3ތ  ވޭމަންޑޫ  ތ
 އޮމަދޫ 

 ކަނޑޫދޫ 

 ވަންދޫ  47 4ތ  ހިރިލަންދޫ  ތ

 ހިރިލަންދޫ 

 ދަނބިދޫ 

 48 1ލ  ދަނބިދޫ  ލ
 މާބައިދޫ 

 އިސްދޫ

 ކަލައިދޫ 
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 ދާއިރާ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް 
# 

 ކްލަސްޓަރ މަރުކަޒީ ރަށް  އަތޮޅު  ރަށް 

 ގަން 
 49 2ލ  ގަން  ލ

 މުންޑޫ 

 50 3ލ  ފޮނަދޫ  ލ ފޮނަދޫ 

 މާމެންދޫ 

 ހިތަދޫ  51 4ލ  މާމެންދޫ  ލ

 ކުނަހަންދޫ 

 52 5ލ  މާވަށް  ލ މާވަށް 

 53 1ގއ  ކޮލަމާފުށި  ގއ ކޮލަމާފުށި 

 54 2ގއ  ވިލިނގިލި  ގއ ވިލިނގިލި 

 55 3ގއ  މާމެންދޫ  ގއ މާމެންދޫ 

 ނިލަންދޫ 
 56 4ގއ  ނިލަންދޫ  ގއ

 ދެއްވަދޫ 

 57 5ގއ  ދާންދޫ  ގއ ދާންދޫ 

 ކޮނޑޭ 

 ގެމަނަފުށި  58 6ގއ  ގެމަނަފުށި  ގއ

 ކަނޑުހުޅުދޫ 

 59 1ގދ  ތިނަދޫ  ގދ ތިނަދޫ 

 މަޑަވެލި 
 60 2ގދ  މަޑަވެލި  ގދ

 ހޯޑެއްދޫ

 ނަޑެއްލާ 
 61 3ގދ  ރަތަފަންދޫ  ގދ

 ރަތަފަންދޫ 

 ފިޔޯރީ

 ފަރެސްމާތޮޑާ  62 4ގދ  ފަރެސްމާތޮޑާ  ގދ

 ވާދޫ 

 63 5ގދ  ގައްދޫ  ގދ ގައްދޫ 

 64 1ޏ  ފުވައްމުލައް  ޏ ފުވައްމުލައް 
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 ދާއިރާ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް 
# 

 ކްލަސްޓަރ މަރުކަޒީ ރަށް  އަތޮޅު  ރަށް 

 ހިތަދޫ 

 65 1ސ  ހިތަދޫ  ސ
 މަރަދޫ 

 ފޭދޫ  މަރަދޫ

 ފޭދޫ 

 މީދޫ 
 66 2ސ  މީދޫ  ސ

 ހުޅުދޫ

 67 1ޑ  މާލެ  މާލެ  ހުޅުމާލެ 
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