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 ޚުލާޞާ

 ،ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ އާ އަޅާކިޔާއިރު 7102

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ދަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ވަނީ   7102 .1

 ދަށްވެފައެވެ. %0

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަތަކުގެ އަދަދު   7102 .2

 ދަށްވެފައެވެ. 01މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް ވަނީ %، އިތުރުވެފައިވާއިރު %9

 02ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ދަށު ކޯޓުތަކުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު %   7102 .3

 ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު   7102 .4

 01މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދުވެސް ވަނީ % ، އިތުރުވެފައިވާއިރު  %70 

 އިތުރުވެފައެވެ. 

 ގައެވެ.  27ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ކޭސް ކްލިއަރެންސް ރޭޓު ހުރީ % 7102 .5

މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު    7102 .6 ކުއާޓަރގައި ނުނިމި ހުރި  ވަނަ   7102ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

 މައްސަލަ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. 6އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ވުރެ %

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ނިޔަލަށް ދަށުކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ   7102 .7

  .މައްސަލައަކީ އަހަރު ނުވާ މައްސަލަތަކެވެ 22ތެރެއިން %
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ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ   7102، ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ އާ އަޅާބަލާއިރު  7102

 ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. 0ކުއާޓަރގައި ދަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު %
1 

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ދަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު   7102، ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރއާ އަޅާކިޔާއިރު  7102
 6109ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ދަށު ކޯޓުތަކަށް    7102ދަށްވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން    0މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު % 
ހުށަހެޅިފައިވާއިރު 7،މައްސަލަ  1 0 ހުށަހެޅިފައިވަނީ    2 ދަށުކޯޓުތަކަށް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގައި  މި  ގެ  އަހަރުގެ  9ވަނަ  9 7 9 

 މައްސަލައިގެ މަދުވުމެކެވެ. 91މައްސަލައެވެ. މިއީ 

2 
7 1 0 ހުށަހެޅުނު   2 ކޯޓުތަކަށް  ސުޕީރިއަރ  ގައި  ކުއާޓަރ ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 % އަދަދު  ހުށަހެޅުނު ،އިތުރުވެފައިވާއިރު  9މައްސަލަތަކުގެ  ކޯޓުތަކަށް  މެޖިސްޓްރޭޓު 
 ދަށްވެފައެވެ.   01މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ވަނީ %

  7102އަދި  7102: ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް 0ކުރެހުން 
 ދަށުކޯޓުތައް -މާރިޗް( -) ޖަނަވަރީ

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު   7102، ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރއާ އަޅާކިޔާއިރު
ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ގައި ސުޕީރިއަ ކޯޓުތަކަށް   7102ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން    9މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު % 

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. މިއީ   7992ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި    7102، މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު  7212
 މައްސަލައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ. 721

2 

 



 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ   7102،މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް ބަލާއިރު

 2799ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރގައި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް    7102ދަށްވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން    01އަދަދު ވަނީ % 

 271މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. މިއީ    7920ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި    7102، މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު

  މައްސަލައިގެ މަދުވުމެކެވެ.

ޖަނަވަރީ މާރިޗު ސުޕީރިއަ އަދި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް  -7102އަދި  7102:  7ކުރެހުން 
 ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް 

 މާރިޗް( -)ޖަނަވަރީ  7102: ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަތައް 2ކުރެހުން 
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7 1 0 ގިނައިން   2 އެންމެ  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  ހުށަހެޅުނު  ކޯޓުތަކަށް  ސުޕީރިއަރ  ގައި  ކުއާޓަރ ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ޖުމްލަ   ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހުގެ  ކޯޓަށް  މައްސަލަ   0199މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށެވެ. އެގޮތުން ސިވިލް 

ވަނަ އަހަރު  ފުރަތަމަ   7102މައްސަލައެވެ.    79ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. މިއީ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން % 

ފެމިލީ ކޯޓު އަދި ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ، ކުއާޓަރ އާ އަޅާބަލާއިރު ސިވިލް ކޯޓު

 އެހެން ނަމަވެސް ކްރިމިނަލް އަދި ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ވަނީ ދަށްވެފައެވެ.

 

7 1 0 ގައި   2 ކުއާޓަރ ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ހުށަހެޅުނު  ކޯޓުތަކަށް  މެޖިސްޓްރޭޓު 

ބަލާއިރު ގިނައިން ، މައްސަލަތަކަށް  އެންމެ 

ސިޓީ  އައްޑޫ  ހުށަހެޅިފައިވަނީ  މައްސަލަތައް 

މެޖިސްޓްރޭޓު  ހިމެނޭ  ދާއިރާގައި  ޖުޑީޝަލް 

ހަމަ މިއާއެކު ވަނަ   7102، ކޯޓުތަކަށެވެ. 

އައްޑުއަތޮޅުގެ  ގައި  ކުއާޓާރ ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ 

ހުށަހެޅުނު   ކޯޓުތަކަށް  މެޖިސްޓްރޭޓު 

ވުރެ   7މައްސަލަތަކަށް  1 0 އަހަރުގެ   2 ވަނަ 

މައްސަލަތަކުގެ  ހުށަހެޅުނު  ގައި  ކުއާޓަރ ފުރަތަމަ 

މައްސަލަ އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަ   0އަދަދު % 

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.  

: ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކަށް ހުށަހެޅުނު 1ކުރެހުން 
 މާރިޗް( -)ޖަނަވަރ7102ީމައްސަތައް 
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މެޖިސްޓްރޭޓު   7102 ހިމެނޭ  އަތޮޅުގައި  ހުށަހެޅިފައިވަނީ ވ  މައްސަލަ  މަދުން  އެންމެ  ކުއާޓަރގައި  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 މައްސަލައެވެ. 70ކޯޓުތަކަށެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ 

ކޯޓުތަކުން ނިންމި  މައްސަލަތަކުގެ   7102 3 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ދަށު 
 ވަނީ އިތުރު ވެފައެވެ. 02އަދަދު %

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ގައި ދަށު ކޯޓުތަކުން ނިންމި   7102، ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރއާ އަޅާކިޔާއިރު  7102

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ދަށުކޯޓުތަކުން   7102އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން    02މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު % 

އިރު  1967 ނިންމާފައިވާ  ނިންމާފައިވަނީ    7102،މައްސަލަ  ދަށުކޯޓުތަކުން  ކުއާޓަރގައި  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ   1212ވަނަ 

 މައްސަލައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ.   726މައްސަލައެވެ. މިއީ 

 ދަށުކޯޓުތައް -މާރިޗް( -) ޖަނަވަރީ  7102އަދި  7102: ނިންމި މައްސަލަތައް 9ކުރެހުން 

 

5 



 

 

4 7 1 0 ނިންމި   2 ކޯޓުތަކުން  ސުޕީރިއަރ  ގައި  ކުއާޓަރ ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ 
 % އަދަދު  7މައްސަލަތަކުގެ  ވާއިރު  0 ނިންމި   ،އިތުރުވެފައި  ކޯޓުތަކުން  މެޖިސްޓްރޭޓު 

 އިތުރުވެފައެވެ. 01މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ވަނީ %

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުން   7102، ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރއާ އަޅާކިޔާއިރު  7102

މައްސަލަ   7110ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި    7102އިތުރުވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން    70ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު % 

 މައްސަލައެވެ.   7769ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވަނީ  7102، ނިންމާފައިވާއިރު

  

 ޖަނަވަރީ މާރިޗު( ސުޕީރިއަ އަދި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯުޓތަކުން ނިންމި މައްސަލަތައް -7102އަދި  7102: ) 6ކުރެހުން 

 

މައްސަލަތަކަށްބަލާއިރު ނިންމި  ކޯޓުތަކުން  ، މެޖިސްޓްރޭޓު 

 7102ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރއަށް ވުރެ    7102

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ނިންމި މައްސަލަތައް 

ވަނަ އަހަރުގެ   7102ދަށްވެފައެވެ. އެގޮތުން    01ވަނީ % 

ކުއާޓަގައި   7ފުރަތަމަ  ނިންމާފައިވާއިރު   970 މައްސަލަ 

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި މެޖިސްޓްރޭޓު   7102

 67މައްސަލައެވެ މިއީ    7922ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވަނީ  

 : ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް ނިންމި މައްސަތައް 2ކުރެހުން  މައްސަލައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ.
 މާރިޗް( -)ޖަނަވަރީ 7102
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ވަނަ އަހަރު ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ސިވިލް   7102

މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ. މިއީ ދަށު ކޯޓުތަކުން ނިންމި   0122ކޯޓުންނެވެ. އެގޮތުން އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  

 މައްސަލަ އެވެ. 70މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން %

7 1 0 ގައި   2 ކުއަޓަރ ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

މައްސަލަތަކުގެ  ނިންމި  ކޯޓުތަކުން  މެޖިސްޓްރޭޓު 

ނިންމާފައިވަނީ  ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން މައްސަލަ 

މެޖިސްޓްރޭޓު  ދާއިރާގެ  ޖުޑީޝަލް  ސިޓީ  އައްޑޫ 

ދާއިރާގެ  ޖުޑީޝަލް  ލ  އަދި  ކޯޓުތަކުންނާއި 

މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުންނެވެ. އެގޮތުން މި މުއްދަތުގެ 

މެޖިސްޓްރޭޓު  ދާއިރާގެ  ޖުޑީޝަލް  ސ  ތެރޭގައި 

، މައްސަލަ ނިންމާފައިވާއިރު  799ކޯޓުތަކުން ޖުމުލަ  

ކޯޓުތަކުން  މެޖިސްޓްރޭޓު   ދާއިރާގެ  ޖުޑީޝަލް  ލ 

މައްސަލަ  ނިންމާފައިވެއެވެ.  މިއީ    701ޖުމުލަ  

 % މައްސަލަތަކުގެ  ނިންމި  އަދި   9ދަށުކޯޓުތަކުން 

 މައްސަލަ އެވެ. %1

 

: ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކަށް ނިންމި މައްސަތައް     2ކުރެހުން 
 މާރިޗް( -)ޖަނަވަރ7102ީ

7 



 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ދަށުކޯޓުތަކުގެ ކޭސް ކްލިއަރެންސް ރޭޓު ހުރީ   7102 5
 ގައެވެ. %27

 7102އަދި  7102 -: ކޭސް ކްލިއަރެންސް ރޭޓު 9ކުރެހުން 
 ދަށުކޯޓުތައް -މާރިޗް( -) ޖަނަވަރީ

 

 011ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ދަށުކޯޓުތަކުގެ ކޭސް ކްލިއަރެންސް ރޭޓު ހުރީ %   7102ވަނަ އަހަރު އަދި    7102

 26ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ދަށުކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތުން %   7102ދަށުގައެވެ. އެގޮތުން  

 މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ.   27ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި % 7102، މައްސަލަ ނިންމާފައިވާއިރު

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ކޭސް ކްލިއަރެންސް 

ހުރިހާ ކޯޓެއްގައިވެސް ، ރޭޓަށް ބަލާއިރު

 % ހުރީ  ރޭޓު  ކްލިއަރެންސް  0ކޭސް  1 1 

ހުށަހެޅުނު  ދަށުގައެވެ.  ވުރެ  އަށް 

މައްސަލަތައް  ގިނައިން  އެންމެ  ނިސްބަތުން 

އެއީ  ކޯޓުގައެވެ.  ފެމިލީ  ވަނީ  ނިންމާފައި 

 މައްސަލައެވެ. %92

  7102އަދި  7102 -: ކޭސް ކްލިއަރެންސް ރޭޓު 01ކުރެހުން 
 ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތައް  -މާރިޗް( -) ޖަނަވަރީ 
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 7102އަދި  7102 -: ކޭސް ކްލިއަރެންސް ރޭޓު 00ކުރެހުން 
 މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތައް  -މާރިޗް( -) ޖަނަވަރީ

އަށް ވެރެ މަތިވެފައިވަނީ   011މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތުން ނިންމި އިންސައްތަ  

ގދ އަދި ށ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކެވެ. އެހެންކަމުން މި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގައި ނުނިމި ހުރި ،ޏ ،ތ ،ވ ،ޅ 

 މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ވަނީ މަދުވެފައެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ދަށުކޯޓު ތަކުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ   7102
 ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. 6އަދަދު %

6 

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ނިޔަލަށް ދަށުކޯޓުތަކުގައި   7102، ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރއާ އަޅާކިޔާއިރު  7102

މައްސަލަ   2192ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި    7102ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.    6ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު % 

މައްސަލައަށް   01172ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ނުނިމި އޮތް މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު    7102ނުނިމި އޮތް އިރު  

މިއީ   ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ނުނިމި އޮތް މައްސަލައިގެ އަދަދަށް ވުރެ    7102ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.   0921ވަނަ އަހަރުގެ 

 މައްސަލައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ.  
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ސުޕީރިއަ  ،ޖަނަވަރީ މާރިޗު(ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ޖުމުލަ -7102އަދި  7102: ) 07ކުރެހުން 
 އަދި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުން ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް 

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ުކާއޓަރގައި  7102ސުޕީރިއަރ އަދި މެޖިސްޓްރޭުޓ ކޯޓުތަކުަގއި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަުކގެ އަދަދުެވސް 

މައްސަލަ އިތުރުވެަފއިާވއިރު ެމޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަުކގައި ނުނިމި އޮތް  00ވަނީ އިތުުރވެފަެއވެ. ެއގޮތުން ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުން %

  އިތުރުވެަފެއވެ. 7މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ވަނީ %

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ދަށު ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި އޮތް މައްސަލަތަކުގެ  7102 7
 މައްސަލަ އަކީ އަހަރު ނުވާ މައްސަލައެވެ. 22ތެރެއިން %

  

 

 

: ދަށު ކޯޓުތަކުގައި 02ކުރެހުން 
ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ވީ 

 މުއްދަތު 
 (7102މާރިޗް  -) ޖަނަވަރީ
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71 0 އޮތް    2 ނުނިމި  ކޯޓުތަކުގައި  ދަށު  ކުއާޓަރގައި  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  01ވަނަ  1 7 ތެރެއިން %   2 2މައްސަލަތަކުގެ  2 

މައްސަލައަކީ   77މައްސަލައެވެ. އަދި %   2212މައްސަލައަކީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިތާ އަހަރު ނުވާ މައްސަލައެވެ. އެއީ  

 0މައްސަލައަކީ    09މައްސަލަ އެވެ. އަހަރުވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން %   7021އަހަރުވެފައިވާ މައްސަލައެވެ. އެއީ  

 0އަހަރު ނުވާ މައްސަލައެވެ. އަދި %   9އަހަރުވެ    2މައްސަލަ އަކީ    7އަހަރު ނުވާ މައްސަލަތަކެވެ. އަދި %   2އަހަރުވެ  

 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ މައްސަލަ އެވެ.    9މައްސަލަ އަކީ 
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