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ތަޢާރުފް
އންމހައި

ތތަކުގ
ނިޢުމަ ް

ވރި

އށް
ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ަ

ﷲ

ޙަމްދާއި

ކށް
ޝުކުރުކުރަމވ .އއަށްފަހު ޢާލަމްތަ ަ

އވުން އދި ދުޢާ ކުރަމވ.
ވތާއި ސަލާމް ލ ް
ރަޙްމަތއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް ރަސޫލާ ،މުޙައްމަދު ނަބީކަލޭގފާނަށް ޞަލަ ާ
އަދި މިދުޢާގައި އކަލޭގފާނުގ އާލުންނާއި އަޞްޙާބުން ޝާމިލްކުރަމވ.
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވހިރާއްޖޭގ ސުޕްރީމް ކޯޓުގ ނަންބަރު  14( 2011/SC-RU/02މާރޗް  )2011ރޫލިންއާއި ނަންބަރު
 06( 2009/02/SCއޮކްޓޯބަރ  )2009ސަރކިއުލާގ  32ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގ މަތީން ކޮންމ މީލާދީ އަހަރއް
ނިމުމުން އ ނިމުނު އަހަރު ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހިނގި ގޮތުގ ރިޕޯޓް އކުލަވާލުމަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
އޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ

މންޑޭޓްގައި

ހިމނޭ

ކަމަކަށް

ތ ،އެކަމުގެ
ވާ ީ

ބޭނުމަށް

އ

ޑިޕާޓްމަންޓަށް

މށް
ފޮނުވު ަ

ތައްޔާރުކުރވިފައިވާ ރިޕޯޓކވ.
ށ
ވ ނިސްބަތް މަދުކުރުމަ ް
ބނުން ާ
މހުން ،މަސްތުވާތަކއްޗަށް ޭ
ޑްރަގް ކޯޓަކީ ޑްރަގް ކޯޓުގ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ީ
ށށް އަރައިގަތުމުގ މިންވަރު
ނސްބަތް ދމހއްޓުމަށްޓަކައި ކު ަ
މަސައްކަތްކުރުމަށާއި ،އ މީހުން މަސްތުވާތަކއްޗަށް ބޭނުންވާ ި
މަދުކުރުމަށާއި ،އ މީހުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގނވޭނ ގޮތް ހޯދައިދިނުމަށް އިސްކަންދިނުމަށާއި ،އަދި މަސްތުވާތަކއްޗަށް
ށ ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ
ވ ދިނުމުގ ނިޒާމު ގުޅުވައި ދިނުމާއކު ،ފަރުވާ ދިނުމުގ ނިޒާމަ ް
ނށް ފަރު ާ
ދވިހިފާފައިވާ މީހުން ަ
ހައިސިއްޔަތު ދިނުމުގ މަޤްޞަދުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނު) ގ ދަށުން ޤާއިމުވފައިވާ
ކޯޓކވ.
ކއި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމުގައި 2020 ،ވަނަ އަހަރު ވސް ވގންދިޔައީ ޚާއްޞަ
މި ކޯޓު އުފއްދުނު މަޤްޞަދުތަ ާ
މަސައްކަތްތަކއްގ ފށުމާއި ،ކުރިން ފށިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކއް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރވުނު އަހަރއްގ ގޮތުގައވ.
އގޮތުން ކުރވުނު މަސައްކަތްތައް މި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނއވ.

 .1ޑްރަގް ކޯޓުގ ފަނޑިޔާރުން
ވނީ  05ފަނޑިޔާރުންގ
މތިން ޑްރަގް ކޯޓު އކުލވިގން ަ
މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގ  38ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގ ަ
ނ
މައްޗަށވ .ޑްރަގް ކޯޓުގ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރއްވި  05ފަނޑިޔާރު ް
ހުވާކޮށްފައިވަނީ  25ފބްރުއަރީ  2012ގައވ .ޑްރަގް ކޯޓްގ ފަ ނޑިޔާރުންގ ގޮތުގައި  2020ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް
ކުރއްވި އަދި މިހާރުވސް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގންދަވާ ފަނޑިޔާރުންގ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އވަނީއވ.

އަލްއުސްތާޛު

ޢަބްދުއްސައްތާރު

ޢަބްދުލްޙަމީދަކީ

މިޞްރުގ

އަލް

އަޒްހަރު

ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ޝަރީޢާ އންޑް ލޯ ހައްދަވާފައިވާ
ބޭފުޅކވ .އަދި ޕްރޮސކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުގައި އސިސްޓންޓް ޕަބްލިކް
ޕްރޮސކިއުޓަރގ
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު
އިސް ޤާޟީ
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މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ.
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އަހަރަށްވުރ

ގިނަ

ދުވަހު
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އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރަކީ ޕާކިސްތާނުގ އިންޓަރނޭޝަނަލް
އިސްލާމިލް ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޗްލަރ އޮފް ލޯސް އިން ޝަރީޢާ އންޑް ލޯ
ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅކވ .އަދި އޓަރނީ ޖނރަލްގ އޮފީހުގައި އސިސްޓންޓް
ސްޓޭޓް

އޓަރނީގ

މަސައްކަތްކުރައްވާފައި
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު
ޤާޟީ

މަޤާމުގައި
ވއވ.

02
މީގ

އަހަރަށް

އިތުރުން

ގިނަ

ވުރ

ޕްރޮސކިއުޓަރ

ދުވަހު
ޖނރަލްގ

އޮފީހުގައި އސިސްޓންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސކިއުޓަރގ މަޤާމުގައި  03އަހަރަށް
ވުރ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ.

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޢީމަކީ ޤަތަރުގ ސްޓޭޓް އޮފް ޤަތަރު ޔުނިވަރސިޓީ
އިން ބޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ހައްދަވާފައިވާ
ބޭފުޅކވ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްއާއި ޖިނާއީ ކޯޓާއި މަދަނީ ކޯޓާއި
ޖުވނައިލް ކޯޓުގައި ޤާޟީ މަޤާމުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ .މި ކޯޓުގ
ޤާޟީއއްގ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ  20ޖޫން  2016އިން ފށިގންނވ.
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޢީމް
ޤާޟީ

މުޙްތާޒް

އަލްއުސްތާޛު

ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލްއިސްލާމިއްޔާއިން

ފަހްމީއަކީ

ދިވހިރާއްޖޭގ

ޝަރީޢަތާ

ބޗްލަރ

ޤާނޫނުގ

އޮނަރސްއާއކު ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅކވ .އަދި ކޯޓު ނަންބަރު 3ގައި ޤާޟީގ
މަޤާމުގައި
އަލްއުސްތާޛު މުޙްތާޒް ފަހްމީ
ޤާޟީ

ޖިނާޢީ

 03އަހަރު ،މަދަނީ ކޯޓުގައި ޤާޟީގ މަޤާމުގައި  05އަހަރު،
ކޯޓުގައި

އަދި

ކްރިމިނަލް

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ.

މި

ކޯޓުގައި
ކޯޓުގ

15

ޖުމްލަ
ޤާޟީއއްގ

އަހަރު
މަޤާމަށް

ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ  12އޯގަސްޓް  2018އިން ފށިގންނވ.

އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޢާރިފްއަކީ މިޞްރުގ އަލް އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީއިން
ބޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ޝަރީޢާ އންޑް ލޯ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅކވ .އަދި
ޕްރޮސކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުގައި ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ޕްރޮސކިއުޓަރގ
މަޤާމުގައި  06އަހަރު ،ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޤާޟީގ މަޤާމުގައި  02އަހަރު އަދި
ކްރިމިނަލް

ކޯޓުގ

އިސް

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ.
އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޢާރިފް
ޤާޟީ
ޞަފްޙާ  58ގ 5

ޤާޟީގ
މި

ކޯޓުގ

މަޤާމުގައި

01

ޤާޟީއއްގ

ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ  01މާރިޗު  2019އިން ފށިގންނވ.

އަހަރު
މަޤާމަށް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020

 .2ޑްރަގް ކޯޓުގ ސީނިއަރ މނޭޖްމަންޓް
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޒަރީރަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީއިން
ބޗްލަރ އޮފް ލޯ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅކވ .އަދި ދިވހިރާއްޖޭގ ހައިކޯޓުގައި
ލީގަލް

އސިސްޓންޓް

އޮފިސަރ

އއްގ

މަޤާމުގައި

04

އަހަރު

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ .މި މުއްދަތުގ ތރޭގައި ހައިކޯޓުގ ވަގުތީ
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޒަރީރު
ރަޖިސްޓްރަރ

ރަޖިސްޓަރަރ

ގ

މަޤާމު

01

އަހަރަށް

ވުރ

ގިނަ

ދުވަހު

އަދާކުރައްވާފައިވއވ.

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޙަސަންއަކީ މލޭޝިއާގ ހލްޕް ޔުނިވަރސިޓީ
ކޮލޖުން ބޗްލަރ އޮފް ބިޒިނަސް ހިއުމަން ރިސޯސް މނޭޖްމަންޓާއި،
ސްރީލަންކާގ ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އޑިޔުކޭޝަންއިން މާސްޓަރ
އޮފް

ސައިންސް

އޑިޔުކޭޝަން

ލީޑަރޝިޕް

އންޑް

މނޭޖްމަންޓް

ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅކވ .ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި  24އަހަރަށްވުރ ގިނަ
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޙަސަން
ޗީފް އޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން

ދުވަހު މަސައްކަތްކުރއްވި އިރު އ ދާއިރާގައި ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ ކަމާއި،
ލީޑިން ޓީޗަރ ކަމާއި ،ޑޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްކަމާއި ،އަދި ޕްރިންސިޕަލްކަން
ކުރައްވާފައިވއވ .ޑްރަގްކޯޓްގައި ކޯޓް އޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއްގ ގޮތުގައި 5
އަހަރު މަސައްކަތް ކުރއްވުމަށްފަހު މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވަނީ ޗީފް
އޑްމިސްޓްރޭޓަރއްގ މަޤާމުގައވ.

އަލްފާޟިލާ ޢަޒްލާ ޢައްބާސް އަކީ ލަންޑަންގ މިޑްލްސކްސް ޔުނިވަރސިޓީ
އިން ބޗްލަރ އޮފް ސައިންސް އިން އިންފޮރމޭޝަން ޓކްނޮލޮޖީ (ފަސްޓް
ކްލާސް އޮނާރސް) ހައްދަވާ ،ވިލާ ކޮލޖްއިން ކުރިއަށް ގންދާ މލޭޝިއާގ
އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީއިން ބިޒްނަސް އޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މާސްޓަރސް
އަލްފާޟިލާ ޢަޒްލާ ޢައްބާސް

ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅކވ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އންޑް

ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރ

އގްރިކަލްޗަރގައި އސިސްޓންޓް ޕްރޮޖކްޓް އޮފިސަރގ މަޤާމުގައި 3

ރިހބިލިޓޭޝަން/އންފޯސްމަންޓް ސކްޝަން
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އަހަރަށް ވުރ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމަކީ އިންޑިއާގ ބންގަލޫރު ޔުނިވަރސިޓީ
އިން ބޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް މނޭޖްމަންޓް (ސްޕޝިއަލައިޒްޑް އިން
ހިއުމަން ރިސޯސް) ހައްދަވާ ،ވިލާ ކޮލޖްއިން ކުރިއަށް ގންދާ މލޭޝިއާގ
އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީއިން ބިޒްނަސް އޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މާސްޓަރސް
ހައްދަވާފައިވާ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
އސިސްޓަންޓް ޑިރކްޓަރ
އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އންޑް ބަޖޓް ސކްޝަން

ބޭފުޅކވ.

މނޭޖްމަންޓްއިން

އަދި

ޑޮކްޓަރ

މލޭޝިއާގ

އޮފް

ވީޔޫ

ބިޒްނަސް

ސްކޫލް

އޮފް

އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވއވ .މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ޑްރަގް ކޯޓުގައި  7އަހަރާ
 10މަސް މަސައްކަތް ކުރއްވުމަށްފަހު  15ނޮވންބަރު  2020ގައިވަނީ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

މޯލްޑިވްސް

ކޮމިޝަނުގ

ޖނރަލްގ

ސކްޓްރޓަރީ

މަޤާމަށް ބަދަލުވވަޑައިގަންނަވާފައވ.

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަމީންއަކީ ސައިރިކްސް ކޮލޖްއިން ކުރައަށް ގންދާ
މލޭޝިއާގ

ހލޕް

ޔުނިވަރސިޓީއިން

އޮފް

ބޗްލަރ

އިންފޮމޭޝަން

ޓކްނޮލޮޖީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅކވ .ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި ކޭޝިއަރ
ގޮތުގައި
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަމީން
އސިސްޓަންޓް ޑިރކްޓަރ
އިންފޮމޭޝަނ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓކްނޮލޮޖީ އންޑް

04

އަހަރު،

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގައި

ޕޮލިސް

ކޮންސްޓަބަލް އަދި ޕޮލިސް ލާންސް ކޯޕްރަލްއއްގ ގޮތުގައި  04އަހަރު
އަދި ޑްރަގް ކޯޓުގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ޓކްނީޝަނއްގ ގޮތުގައި  04އަހަރު
މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ.

ޖނރަލް ސަރވިސަސް ސކްޝަން

އަލްފާޟިލާ ހަޝްފާ ޙަސަންއަކީ ވިލާ ކޮލޖްއިން ކުރިއަށް ގންދާ
މލޭޝިއާގ އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޗްލަރ އޮފް އކައުންޓިން ހައްދަވާ،
މޕްސް ކޮލޖްއިން ކުރިއަށް ގންދާ އޮސްޓްރޭލިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް
ބިޒްނަސްއިން
ހައްދަވާފައިވާ
އަލްފާޟިލާ ހަޝްފާ ޙަސަން
ސީނިއަރ އޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ޖނރަލް އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އންޑް އޗް.އާރު ޔުނިޓް
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ބިޒްނަސް
ބޭފުޅކވ.

އޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން
އަދި

ޑްރަގް

ކޯޓުގައި

މާސްޓަރސް

އޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އޮފިސަރގ މަޤާމުގައި  03އަހަރު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020

 .3ޑްރަގް ކޯޓުގ އިޚްތިޞާޞް
ވތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނު)ގ 35
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 17/2011މަސްތު ާ
ބ މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން ާ
ޑްރަގް ކޯޓަށް އިޚްތިޞާޞް ލި ޭ
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވއވ .އ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑްރަގް ކޯޓުގ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މީހުންނަކީ؛
ކށުގ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކތި ޕޑްލްކުރުމުގ ކުށުގ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުން
 -1މަސްތުވާތަކތި ބޭނުންކުރުމުގ ު
އވާ މީހުން
ކށްގން ،އޭގ ނުފޫޒުގައި ހުރ ކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ކުށއްގ ދަޢުވާ އުފުލިފަ ި
 -2މަސްތުވާތަކތި ބޭނުން ޮ
 -3ޖިނާއީ ކުށއްގ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހުން ،މިއވ.
މަސްތުވާތަކތި ބޭނުންކުރުމުގ ކުށުގ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކތި ޕޑްލްކުރުމުގ ކުށުގ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހއްގ މައްޗަށް
ހމަވާ ނަމައވ.
ޑްރަގް ކޯޓުގ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާނީ ،އ މީހއްގ ކިބައިގައި އަންނަނިވި ހުރިހާ ޝަރުޠުތައް ފުރި ަ
ވ މީހއް ކަމުގައިވުން
 -1މަސްތުވާތަކއްޗަށް ދވިހިފާފައި ާ
 -2ޑްރަގް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވފައިވާ ނުވަތަ އިޢުތިރާފުވުމަށް އއްބަސްވފައިވާ މީހއް
ކަމުގައިވުން
 -3މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގ  36ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށއްގ ދަޢުވާ އހން ކޯޓއްގައި
ނ
އުފުލިފައިވާ މީހއް ކަމުގައިނުވު ް
ތން ޑްރަގް ކޯޓުގ ފަރުވާގ ޕްރޮގޮރާމްއަށް ޝަރުތު
 -4މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގމަ ި
ފުރިހަމަވާ މީހއްކަމުގައިވުން.
މަސްތުވާތަކތި

ބޭނުންކޮށްގން ،އޭގ ނުފޫޒުގައި ހުރ ކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ކުށއްގ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންގ މައްޗަށް

ހމަވާ ނަމައވ.
ނނަނިވި ހުރިހާ ޝަރުޠުތައް ފުރި ަ
ޑްރަގް ކޯޓުގ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާނީ ،އމީހއްގ ކިބައިގައި އަ ް
ވ މީހއް ކަމުގައިވުން
 -1މަސްތުވާތަކއްޗަށް ދވިހިފާފައި ާ
ނންކޮށްގން ،އޭގ ނުފޫޒުގައި ހުރ ކަމަށްވުން
 -2ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށް އޭނާ ކޮށްފައިވަނީ ،މަސްތުވާތަކތި ބޭ ު
 -3ޑްރަގް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށަކީ ،މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގ  36ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ކުށއް ކަމުގައި ނުވުން
ނނުގ  36ވަނަ މާއްދާގައި
 -4މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާ ޫ
ނ
އުފުލިފައިވާ މީހއް ކަމުގައިނުވު ް
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ނ ކޯޓއްގައި
ނކުރާ ކުށއްގ ދަޢުވާ އހ ް
ބަޔާ ް
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ވ
 -5ޑްރަގް ކޯޓުގައިދަޢުވާ އުފުލިފައި ާ

ށވުރ ދިގު
ރ ް
ބތުވއްޖ ނަމަ( 10 ،ދިހައއް) އަހަ ަ
ކުށަކީ ،އ ކުށް ސާ ި

ނ
ވތަ އަރުވާލުމުގ އަދަބު އޭނާގ މައްޗަށް ކަ ނޑައޅިދާނ ކުށަކަށްނުވު ް
މުއަދަތަކަށް ޖަލަށްލުމުގ ނު ަ
 -6ޑްރަގް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވފައިވާ ނުވަތަ އިޢުތިރާފުވުމަށް އއްބަސްވފައިވާ މީހއް
ކަމުގައިވުން
ޑރަގް ކޯޓުގ ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމަށް ޝަރުޠު
 -7މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގުމަތިން ް
ފުރިހަމަވާ މީހއް ކަމުގައިވުން.
އ
ޖިނާއީ ކުށއްގ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހއްގ މައްޗަށް ޑްރަގް ކޯޓުގ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާނީ ،އޭނާގ ކިބައިގަ ި
ފރިހަމަވާ ނަމައވ.
އަންނަނިވި ހުރިހާ ޝަރުޠުތައް ު
ވ މީހއް ކަމުގައިވުން
 -1މަސްތުވާތަކއްޗަށް ދވިހިފާފައި ާ
ތ
ނންކުރުމުގ ކުށް ނުވަ ަ
މސްތުވާތަކތި ބޭ ު
ޙކުމް ނިސްބަތްވާ ކުށަކީަ ،
 -2އމީހަކު ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ު
ތ
މަސްތުވާތަކތި ޕޑްލްކުރުމުގ ކުށް ކަމުގައިވުން ،ނުވަ ަ
ނ އހިނދު
ވފައިވާ މީހއް ކަމަށްވފައި ،އޭ ާ
ނ ޙުކުމް އޭނާގ މައްޗަށް ކުރ ި
 -3އމީހަކީ އއް ޙުކުމަށްވުރ ގި ަ
ނވަތަ މަސްތުވާތަކތި ޕޑްލްކުރުމުގ ކުށުގ
ނންކުރުމުގ ު
މސްތުވާތަކތި ބޭ ު
ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކުމަކީަ ،
ތ ޙުކުމަކީ،
ފޛުކުރަން އޮ ް
ޙުކުމއް ކަމުގައިނުވާ ނަމަ ،އ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުމުން ،ދން ތަން ީ
ނވަތަ މަސްތުވާތަކތި ޕޑްލްކުރުމުގ ކުށުގ ޙުކުމއް ކަމުގައިވުން
މަސްތުވާތަކތި ބޭނުންކުރުމުގ ު
 -4އމީހާ ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކުމް ނިސްބަތްވާ ކުށަކީ ،މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގ  36ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރާ ކުށއް ކަމުގައިނުވުން
 -5މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގ  36ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށއްގ ދަޢުވާ އހން ކޯޓއްގައި
ނ
އުފުލިފައިވާ މީހއް ކަމުގައިނުވު ް
ޑރަގް ކޯޓުގ ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމަށް ޝަރުޠު
 -6މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގމަތިން ް
ފުރިހަމަވާ މީހއް ކަމުގައިވުން.
ޑްރަގް ކޯޓަކީ ،ކޯޓުގ ޒާތުން ވަކި އިޖުރާއާތުތަކއް ޚާއްޞަވގންވާ ކޯޓަކަށްވުމުގ އިތުރުން ވަކި ޚާއްޞަ މަޤްޞަދުތަކއް
އ
ޙާޞިލުކުރުމަށް ޤާއިމުކުރވިފައިވާ ކޯޓަކަށް ވާތީ ،ކުށއްގ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރވޭ މީހުންގ ބަންދާމދު ގޮތއް ނިންމުމާ ި
ބަންދުގ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ އއްވސް ކަމއް ޑްރަގް ކޯޓުގައި ކުރިއަކަށް ނުގންދވއވ.
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 .4ޑްރަގް ކޯޓުގ އޮނިގަނޑާއި އިދާރީ ހިންގުން
ޑްރަގް

ކޯޓަކީ

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

17/2011

(މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ

ޤާނޫނު)

31

ޑިސމްބަރ

2011

ގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރއްވުމާ ގުޅިގން އ ޤާނޫނުގ ދަށުން އުފދިފައިވާ ކޯޓވ 25 .ފބްރުއަރީ  2012ވަނަ
ނގ
ޤޟީން ޢައްޔަންކުރވި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ ޓްރއިނި ް
ދުވަހު ޑްރަގް ކޯޓަށް ާ 05
ރޫމްގައި ޑްރަގް ކޯޓުގ މަސައްކަތް ފށިފައިވއވ .އަދި  05ޤާޟީންގ އިތުރުން  13އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއކު ޑްރަގް
ފއިވަނީ  26މާރޗް 2012ގައވ .ޑްރަގް ކޯޓު ހިންގުމަށް
ކޯޓުގ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް މ .ފަންހިޔާ ބިލްޑިންގގައި ފަށާ ަ
ސަރުކާރުން ހަމަޖއްސި ކުރީގ އންސްޕާ ހިންގި އިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު އ އިމާރާތަށް ޑްރަގް ކޯޓުގ މަސައްކަތް
މބަރ  2012ގައވ.
ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  12ނޮވ ް
ޑްރަގް ކޯޓު އކުލވިގންވަނީ މައިގަނޑު  03ޑިވިޜަން އއްގ މައްޗަށވ .އ ޑިވިޜަންތަކަކީ ޝަރުޢީ ޑިވިޜަނާއި
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން އަދި އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން އވ 2020 .ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުގ ޑިވިޜަންތަކުން
ކުރވުނު މަސައްކަތްތަކުގ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އވަނީއވ.

.4.1

ޝަރުޢީ ޑިވިޜަން

ނ ވަނީ  05ސކްޝަނަކަށވ .އއީ ކޮންމ ފަނޑިޔާރަކަށް ސކްޝަނކވ .ޝަރުޢީ
ޝަރުޢީ ޑިވިޜަންތައް ބހިގ ް
ތއް ފަނޑިޔާރުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުން ތާވަލުކުރުމުގ
ޑިވިޜަންގ މަސައްކަތުގ ތރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހޅޭ މައްސަލަ ަ
ޟރު ކުރަންޖހޭ އންމހައި
ނންތަކަށް ޙާ ި
ޝންގ އހން ބޭ ު
އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖއްސުމާއި ،ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށާއި ސކް ަ
ފަރާތްތައް ޙާޟިރުކުރުމަށް ކުރަންޖހޭ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގ ރިޕޯޓް އކުލަވާލުމުގައި ކޯޓުގ
ނ ކޯޓުން ނރންޖހޭ އަމުރުތައް ނރުމާއި ،މައްސަލަތަކުގ
ރ ް
ނންވާ އހީތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގ އިތު ު
ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޭ ު
ދ
ތން ކުރަންޖހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ހިމނއވ .އަ ި
ށޓަކައި ކޯޓުރޫމް އިންތިޒާމްކުރުމުގ ގޮ ު
އަޑުއހުންތައް ބޭއްވުމަ ް
ޝރްޢީ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގ ރިޕޯޓް
ަ
މައްސަލަތައް ހިންގުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ
ނ
ޑްރާފްޓް ކުރުމާއި މަޙްޟަރުބަޔާނާއި ކޯޓު އަމުރުތައް ޑްރާފްޓް ކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޭނުންވާ އހީތރިކަ ް
ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމނއވ.
ތިރީގައިމިވަނީ ޝަރުޢީ ޑިވިޜަންތައް ބހިގންވާ  05ސކްޝަނުން  2020ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކވ.
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 .4.1.1ޑީ 2ސކްޝަން
 2020ވަނަ އަހަރު ޑީ 2ސކްޝަނަށް ޖުމްލަ  79ޤަޟިއްޔާ ޙަވާލުކުރވިފައިވއވ .އިސްވ ދންނވުނު  79މައްސަލައަކީ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ  79މައްސަލައވ .ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖންސީ މދުވރިކޮށް ޖިނާއީ
ޙުކުމއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހއްގ މައްސަލައއް  2020ވަނަ އަހަރު ޑީ 2ސކްޝަނަށް ލިބިފައއްނުވއވ .ތިރީގައިވާ
ގްރާފުން ފންނަނީ ޑީ 2ސކްޝަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތަފްޞީލވ.

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ

އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

0

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީސް
79

ލފައިވއވ .އޭގ ތރޭގައި
ފ ި
ޑީ 2ސކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރވިފައިވާ  79ޤަޟިއްޔާ އިން  79މީހއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ އު ު
ހރުން ދަށުގ  3ކުއްޖކވ.
ހިމނނީ  18އަހަރުން މަތީގ  76ފިރިހނުންނވ .އަދި  18އަ ަ

ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
76

ފިރިހެން
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79

3

0

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

މީހުންގެ ޖުމްލަ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020

ކޯޓު އަމުރުތަކުގ ތަފްސީލް
ރ އޭގ ތރއިން  156އަމުރު ވަނީ ކންސަލްކުރވިފައވ.
ލ  1977ކޯޓު އަމުރު ނރފައިވާއި ު
 2020ވަނަ އަހަރު ޖުމު ަ
އަދި  1501ކޯޓު އަމުރު ރައްދުކުރވިފައިވާއިރު 320 ،ކޯޓު އަމުރު ވަނީ ރައްދުނުކުރވިއވ.

ކޯޓް އަމުރުގެ ތަފްޞީލް
8%
16%

ރައްދުނުކުރެވި
ރައްދުކުރެވިފައި

ކެންސަލްކުރެވިފައި

76%

ކޯޓުއަމުރު ފޮނުވުނު ފަރާތްތައް

321
29
ޙާޟިރުކުރުން

440

1276

124

9
ވީޑިއޯ ލިންކް

ޙާޟިރުކުރުން (ޕޮލިސް)

ފެކްސް އަމުރު

ބަންދު އަމުރު

ޚަސްމުން ހާޟިރުވުމަށް

(އެމް.ސީ.އެސް)

އމުރު ކޮށްފައިވާ އިރު78 ،
 2020ވަނަ އަހަރު ޑީ 2ސކްޝަނުން  76މީހއްގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް ަ
މީހއްގ މައްޗަށް ރިހބިލިޓޭޝަން އަމުރު ކޮށްފައިވއވ .ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  90މީހއްގ މައްޗަށް ފަހުގ
ނވަނީ ފަރުވާއިން ވަކިކޮށްފައވ.
ޙުކުމްކޮށްފައިވާ އިރު 17 ،މީހު ް
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ކުރެވުނު ޙުކުމްތައް
އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް

17

އަމުރު ކުރެވިފައިވާ މީހުން
76

ރީހިބިލިޓޭޝަން އަމުރު ކުރެވިފައިވާ
މީހުން

90

ފަހުގެ ޙުކުމް ކުރެވިފައިވާ މީހުން

78

ފަރުވާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މީހުން

މިހާތަނަށް ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް

ކޯޓުގެ ޕެންޑިން
10

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ބޭއްވުނު
އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވޭ

1492

ށ
ހށަހޅިފައިވާ މައްސަލައިގ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  1730މައްސަލައވ .އގޮތުން މި ގްރާފަ ް
ޑީ 2ސކްޝަނަށް މިހާތަނަށް ު
ނށް ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން
ތ ަ
މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ  2020ވަނަ އަހަރުގ ނިޔަލަށް މިހާ ަ
އިބްތިދާއީ އަޑުއހުން ބޭއްވުނު މައްސަލައާއި އއްވސް އަޑުއހުމއް މިހާތަނަށް ބޭއްވިފައިނުވާ މައްސަލަތަކވ .އަދި އކި
އވާ  228މީހުންގ މައްސަލަ މި ގްރާފްގައި ހިމނިފައި
ވފަ ި
ނށް ސކްޝަނުން އަނބުރާ ފޮނުވާލ ި
ސަބަބުތަކާހުރ މިހާތަ ަ
ނުވާނއވ.
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ނިމުނު މައްސަލަތައް
ސކްޝަނަށް މިހާތަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލައިގ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  1730މައްސަލައވ .މީގ ތރއިން މައްސަލަ
ނ ފުރަތަމަ ޙުކުމް ކުރވިފައިވާ މައްސަލައާއި އަދި އކި ސަބަބު ތަކާހުރ އަނބުރާ
ގންނަ ީ
ނިމިފައިވާކަން ބަލައި ަ
ނ
ވފައވ .އަނބުރާ ފޮނުވާލވު ު
ފޮނުވާލވިފައިވާ މައްސަލަތަކވ 2020 .ވަނަ އަހަރު  18މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ފޮނުވާލ ި
މައްސަލަތަކުގ ތރޭގައި ހިމނނީ 36 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކުށއްގ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާތީ އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު 02
މައްސަލައާއި ،ޙާޟިރުނުކުރވޭތީ  33ވަނަ މާއްދާގ ދަށުން ފޮނުވާލވިފައިވާ  10މައްސަލައާއި ،އިންޑިކޭޓިވް
ވ  01މައްސަލައާއި ،އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް
ފނުވާލވިފައި ާ
އސސްމަންޓް ހދުމަށް އއްބާރުލުން ނުދިނުމުން ޮ
ލބޭ
ފއިނުވާތީ ފޮނުވާލވިފައިވާ  03މައްސަލައާއި ،ދަޢުވާ ި
ފ ަ
އވާ  01މައްސަލައާއި ،ދވިހި ާ
އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ ފޮނުވާލވިފަ ި
ށ
ވނު  01މައްސަލައވ 2020 .ވަނަ އަހަރު ސކްޝަނުން ފުރަތަމަ ޙުކުމް  78މީހަކަ ް
ފަރާތް ނިޔާވފައިވާތީ ފޮނުވާލ ު
ކޮށްފައިވއވ.

އަނބުރާ ފޮނުވާލެވެނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު
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1

1

1

އެސެސްމެންޓް

އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް

ނިޔާވެފައިވުން

އިންކާރުކުރުން

އެއްބާރުލުން ނުދިނުން

4

2

ހާޟިރު ނުކުރެވުން

2

36ވަނަ މާއްދާގައިވާ

އަނބުރާ ފޮނުވާލެވުނު

ކުށެއް ސާބިތުވުން

މައްސަލަތަކުގެ ޖުމްލަ

0

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020

 .4.1.2ޑީ 3ސކްޝަން
2020

ވަނަ އަހަރުގ ނިޔަލަށް ސކްޝަނަށް ހުށަހޅިފައިވަނީ މުޅިޖުމްލަ  1735މައްސަލައވ .މީގ ތރއިން  2020ވަނަ އަހަރު

އކީވސް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ 81
އސްވ ދންނވުނު  81މައްސަލަ ަ
ލިބިފައިވަނީ  81މައްސަލައވި .
މައްސަލައވ .ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖންސީ މދުވރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ އއްވސް މައްސަލައއް  2020ވަނަ އަހަރު ސކްޝަނަށް
ލިބިފައިނުވއވ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ޑީ 3ސކްޝަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތަފްޞީލު ފންނާނއވ.

އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

0
0%

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
81
100%

ޑީ 3ސކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރވިފައިވާ  81ޤަޟިއްޔާ އިން  81މީހއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވއވ .މި  81މީހުންގ
ނ  18އަހަރުން ދަށުގ  02ކުދިންނވ.
ތރޭގައި ހިމނނީ  18އަހަރުން މަތީގ  79ފިރިހނުންގ އިތުރު ް

ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢުލޫމާތު
79

2

0

ކުޑަކުދިން
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ފިރިހެން

81

މީހުންގެ ޖުމްލަ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020

ކޯޓް އަމުރުތަކުގ ތަފްސީލް
ޑީ 3ސކްޝަނުން  2020ވަނަ އަހަރު މުޅި ޖުމްލަ  1269ކޯޓު އަމުރު ނރފައިވއވ .އޭގ ތރއިން  108އަމުރު ވަނީ
ކންސަލްކުރވިފައވ 1019 .ކޯޓު އަމުރު ރައްދުކުރވިފައިވާއިރު 142 ،ކޯޓު އަމުރު ރައްދުކުރވިފައއްނުވއވ .މި ކޯޓު
އަމުރު ތަކުގ ތަފްސީލު ތިރީގައިވާ ޗާޓު ތަކުން ފންނާނއވ.

ކޯޓަށް ހާޟިރުވުމުގެ  /ހާޟިރުކުރުމުގެ އަމުރު

877

220
10

6

ހާޟިރުކުރުން

ހާޟިރުކުރުން (ޕޮލިސް)

108

48
ފެކްސް އަމުރު

ވީޑިއޯ ލިންކް

ބަންދު އަމުރު

(އެމް.ސީ.އެސް)

ކޯޓު އަމުރު
ޗިޓް ރައްދުކުރެވިފައި
ޗިޓް ރައްދުނުކުރެވޭ
ކެންސަލްކުރެވިފައި
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142
11%
108
9%

1019
80%

ޚަސްމުން ހާޟިރުވުމަށް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020

ނިމުނު މައްސަލަތައް
ނިމުނު މައްސަލައއް ކަމުގައި ބަލަނީ އ މައްސަލައއްގ ފުރަތަމަ ހުކުމް ކުރވިފައިވާނަމައވ .ނުވަތަ އއްވސް
ސަބަބަކާހދި މި ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ނުގންދވޭނ ކަމަށް ނިންމާ ފުރަތަމަ ހުކުމް ކުރުމުގ ކުރިން އ މައްސަލަ އަނބުރާ
ފޮނުވާލާފައިވާނަމައވ .އގޮތުން ސކްޝަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ ޖުމްލަ  1735މައްސަލައިގ ތރއިން  2020ވަނަ އަހަރުގ
ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  1233މައްސަލައިގައި ފުރަތަމަ ހުކުމް ކުރވިފައިވއވ .މީގ ތރއިން  68މައްސަލައއްގައި ފުރަތަމަ
ޙުކުމް  2020ވަނަ އަހަރު ކުރވިފައިވއވ .އޭގ އިތުރުން  2020ގ ނިޔަލަށް  438މައްސަލައއް އަނބުރާ
ފޮނުވާލވިފައިވއވ .މީގ ތރއިން  14މައްސަލައަކީ  2020ވަނަ އަހަރު ތރޭގައި އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު މައްސަލަތަކވ.
އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު  14މައްސަލަތަކުގ ތރޭގައި ހިމނނީ ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ޙާޟިރުނުކުރވުމުގ ސަބަބުން ޑްރަގް
ކޯޓުގ ޤަވާއިދުގ  33ވަނަ މާއްދާގ ދަށުން ފޮނުވާލވިފައިވާ  06މައްސަލައާއި ،ދައުވާލިބޭ ފަރާތް ނިޔާވފައިވާތީ އަނބުރާ
ފޮނުވާލާފައިވާ  03މައްސަލައާއި ،އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ރިޕޯރޓުގައި މަސްތުވާތަކއްޗަށް ދވިހިފާފައި ނުވާކަމަށް
ދގައިވާ ކުށއްގ ދަޢުވާ
ދައްކާތީ ފޮނުވާލވިފައިވާ  02މައްސަލައާއި ،މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގ  36ވަނަ މާއް ާ
ބރާ ފޮވުވާލވިފައިވާ 01
ފނުވާލވުނު  02މައްސަލައިގ އިތުރުން ޕީ.ޖީ އޮފީހުން އދިގން އަނ ު
އުފުލިފައިވާތީ އަނބުރާ ޮ
މައްސަލައވ.

އަނބުރާ ފޮނުވާލެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް
6

3
2

2

1

ޕީޖީ އޮފީހުން އެދިގެން
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ނިޔާވުން

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

36ވަނަ މާއްދާގައިވާ

އިންޑިކޭޓިވް ރިޕޯރޓުގައި

ކުށެއްގެ ދަޢުވާ

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް

ހާޟިރުނުކުރެވޭތީ  33ވަނަ

އުފުލިފައިވުން

ދެވިހިފާފައި ނުވުން

މާއްދާގެ ދަށުން

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020

އހނިހން ނިންމުންތަކާއި އަމުރުތައް
ޑީ 3ސކްޝަނުން

 2020ވަނަ އަހަރު  72މީހއްގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާ އިރު68 ،

މީހއްގ މައްޗަށް ރީހބިލިޓޭޝަން އަމުރު ކޮށްފައިވއވ .ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  45މީހއްގ މައްޗަށް ފަހުގ
ޙުކުމްކޮށްފައިވާ އިރު 6 ،މީހއް ފަރުވާއިން ވަކިކޮށްފައިވއވ .މީގ އިތުރުން  49މީހއްގ މައްޗަށް ކުރވިފައިވާ
ޝން އަމުރަށް ބަދަލުގނވި 46 ،މީހއްގ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު ބަދަލުކުރުމަށް އަމުރުކުރވިފައިވއވ.
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6

0
ބަދަލުކުރެވިފައިވާ
ރިހެބިލިޓޭޝަން

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު

ފަރުވާއިން

ބަދަލުކުރުމުގެ އަމުރު ވަކިކުރުމުގެ އަމުރު

އަމުރު

ފަހުގެ ހުކުމް

ރިހެބިލިޓޭޝަން

އިންޑިކޭޓިވް

އަމުރު

އެސެސްމަންޓް
ހެދުމުގެ އަމުރު

ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް
ނ 71
ބފައިވާ މުޅިޖުމްލަ  1233މައްސަލައިގ ތރއިން ނުނިމި ވަ ީ
ރ ސކްޝަނަށް ލި ި
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއި ު
މައްސަލައވ .އއީ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމންޓް ހދުމަށް އަމުރު ކުރވިފައިވާ  51މައްސަލައާއި އއްވސް އަޑުއހުމއް
ނުބޭއްވޭ  20މައްސަލައވ.
އަޑުއެހުން ނުބޭއްވޭ:
20

އިންޑިކޭޓިވް
އެސެސްމެންޓް ހެދުމަށް
އަމުރުކުރެވިފައި51 :
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 .4.1.3ޑީ 4ސކްޝަން
މޅިޖުމްލަ  1729މައްސަލައވ .މީގ ތރއިން 2020
 2020ވަނަ އަހަރުގ ނިޔަލަށް ސކްޝަނަށް ހުށަހޅިފައިވަނީ ު
ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ  80މައްސަލައވ .އިސްވ ދންނވުނު  80މައްސަލައަކީވސް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ
ށހަޅާފައިވާ އއްވސް
ގ އޭޖންސީ މދުވރިކޮށް ހު ަ
މއްސަލައވ .ނޭޝަނަލް ޑްރަ ް
އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ ަ 80
އނުވއވ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ޑީ 4ސކްޝަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ
މައްސަލައއް  2020ވަނަ އަހަރު ސކްޝަނަށް ލިބިފަ ި
މައްސަލަތަކުގ ތަފްޞީލު ފންނާނއވ.
އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

0
0%

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
80
100%

ޑީ 4ސކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރވިފައިވާ  80ޤަޟިއްޔާ އިން  80މީހއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވއވ .މި  80މީހުންގ
ތރޭގައި ހިމނނީ  18އަހަރުން މަތީގ  72ފިރިހނުންނާއި  04އަންހނުންގ އިތުރުން  18އަހަރުން ދަށުގ
ކުދިންނވ.

ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢުލޫމާތު
72

4

4

ކުޑަކުދިން

އަންހެން
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ފިރިހެން

80

މީހުންގެ ޖުމްލަ

04
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ކޯޓު އަމުރުތަކުގ ތަފްޞީލް
ނ ހާޟިރު ކުރުމަށްޓަކައި
ސކްޝަނަށް ހުށަހޅި ކުރިއަށް ގންދވޭ މައްސަލަތަކުގ ޝަރީއަތުގ އަޑުއހުންތަކަށް މީހު ް
ފއިވއވ .މި ކޯޓު އަމުރު
އ މުޅި ޖުމްލަ  1012ކޯޓު އަމުރު މި ސކްޝަން އިން ނރ ަ
 2020ވަނަ އަހަރުގ ތރޭގަ ި
ތަކުގ ތަފްސީލު ތިރީގައިވާ ޗާޓު ތަކުން ފންނާނއވ.

ކޯޓަށް ހާޟިރުވުމުގެ  /ހާޟިރުކުރުމުގެ އަމުރު

668

214
68

13

39

10

ހާޟިރުކުރުން

ވީޑިއޯ ލިންކް

ހާޟިރުކުރުން

(އެމް.ސީ.އެސް)

ފެކްސް އަމުރު

ބަންދު އަމުރު

(ޕޮލިސް)

ކޯޓު އަމުރު

130

ޗިޓް ރައްދުކުރެވިފައި

ޗިޓް ރައްދުނުކުރެވޭ
ކެންސަލްކުރެވިފައި
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74
7%

13%

808
80%

ޚަސްމުން ހާޟިރުވުމަށް
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ނިމުނު މައްސަލަތައް
ނިމުނު މައްސަލައއް ކަމުގައި ބަލަނީ އ މައްސަލައއްގ ފުރަތަމަ ހުކުމް ކުރވިފައިވާނަމައވ .ނުވަތަ އއްވސް
މ ހުކުމް ކުރުމުގ ކުރިން އ މައްސަލަ
ށ ނިންމާ ފުރަތަ ަ
އ ކުރިއަށް ކުރިއަށް ނުގންދވޭނ ކަމަ ް
ސަބަބަކާހދި މި ކޯޓުގަ ި
ނ
އވާ ޖުމްލަ  1729މައްސަލައިގ ތރއިން  2020ވަ ަ
ވނަމައވ .އގޮތުން ސކްޝަނަށް ހުށަހޅިފަ ި
އަބުރާ ފޮނުވާލާފައި ާ
އަހަރުގ ތރޭގައި  77މައްސަލައއްގައި ކުރވުނު  77ފުރަތަމަ ޙުކުމާއކު އ އަހަރުގ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 1240
މައްސަލައިގައި ފުރަތަމަ ހުކުމް ކުރވިފައިވއވ .އޭގ އިތުރުން  2020ގ ނިޔަލަށް  422މައްސަލައއް އަބުރާ
ފޮނުވާލވިފައިވއވ .މީގ ތރއިން  19މައްސަލައަކީ  2020ވަނަ އަހަރު ތރޭގައި އަބުރާ ފޮނުވާލވުނު މައްސަލަތަކވ.
އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު  19މައްސަލަތަކުގ ތރޭގައި ހިމނނީ ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ޙާޟިރުނުކުރވުމުގ ސަބަބުން ޑްރަގް
ތ ނިޔާވފައިވާތީ އަނބުރާ
ވފައިވާ  6މައްސަލަ ،ދައުވާލިބޭ ފަރާ ް
މއްދާގ ދަށުން ފޮނުވާލ ި
ކޯޓުގ ޤަވާއިދުގ  33ވަނަ ާ
މން ފޮނުވާލވިފައިވާ 05
ދނު ު
ފޮނުވާލާފައިވާ  01މައްސަލަ ،އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އއްބާރުލުން ނު ި
ވ
މައްސަލަ ،އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ރިޕޯރޓުގައި މަސްތުވާތަކއްޗަށް ދވިހިފާފައި ނުވާކަމަށް ދައްކާތީ ފޮނުވާލވިފައި ާ
ނ މާއްދާގ ކުށއްގ ދަޢްވާ
ބ ފަރާތުގ މައްޗަށް މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގ  36ވަ ަ
 04މައްސަލަ ،އަދި ދަޢްވާލި ޭ
ފނުވާލވުނު  03މައްސަލައވ.
އުފުލިފައިވާތީ ކްރިމިނަލްކޯޓަށް ޮ

އަބުރާ ފޮނުވާލެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް
6
5
4
3

1

36ވަނަ މާއްދާގެ ކުށެއްގެ އިންޑިކޭޓިވް ރިޕޯރޓުގައި
ދައްވާ އުފުލިފައިވުން

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް
ދެވިހިފާފައި ނުވުން
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އިންޑިކޭޓިވް ހެދުމަށް
އެއްބާރުލުން ނުދިނުން

ނިޔާވުން

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް
ހާޟިރުނުކުރެވޭތީ 33
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
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އހނިހން ނިންމުންތަކާއި އަމުރުތައް
އމުރު ކޮށްފައިވާ އިރު77 ،
ކޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް ަ
ނ އަހަރު 61 ،މީހއްގ އިންޑި ޭ
ޑީ 4ސކްޝަނުން  2020ވަ ަ
މީހއްގ މައްޗަށް ރިހބިލިޓޭޝަން އަމުރު ކޮށްފައިވއވ .ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  60މީހއްގ މައްޗަށް ފަހުގ
ޙުކުމްކޮށްފައިވާ އިރު 45 ،މީހއް ފަރުވާއިން ވަކިކޮށްފައިވއވ.
ނ އަމުރަށް ބަދަލުގނވި 40 ،މީހއްގ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު
ލޓޭޝަ ް
އޗަށް ކުރވިފައިވާ ރިހބި ި
މީގ އިތުރުން  46މީހއްގ މަ ް
ލ ޑްރަގް އޖންސީއިން ހުށަހޅި މައްސަލަތަކުގ ތރއިން
ބަދަލުކުރުމަށް އަމުރު ކުރވި ،ފަރުވާއިން ވަކިކުރުމަށް ނޭޝަނަ ް
ދގައި ބހއްޓުމަށް އަމުރުކުރވިފައިވއވ .ރާއްޖއިން ބޭރުގ
 19މީހއްގ މައްސަލައިގައި ގޮތއް ނިމންދން އމީހުން ބަން ު
ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަކުން ފަރުވާ ހޯދުމުގ ހުއްދަ އއްވސް ފަރާތަކަށް ދވިފައިނުވއވ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަކުން ފަރުވާ ހޯދުމުގެ ހުއްދަ

0

ބަންދުކުރުމުގެ އަމުރު

19

ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ރިހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު

46

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު ބަދަލުކުރުމުގެ އަމުރު

40

ފަރުވާއިން ވަކިކުރުމުގެ އަމުރު

45

ފަހުގެ ހުކުމް

60

ރިހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު

77

އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގެ އަމުރު

61
90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް
ނ 67
ބފައިވާ މުޅިޖުމްލަ  1729މައްސަލައިގ ތރއިން ނުނިމި ވަ ީ
ރ ސކްޝަނަށް ލި ި
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއި ު
މައްސަލައވ .އއީ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމންޓް ހދުމަށް އަމުރު ކުރވިފައިވާ  41މައްސަލައާއި އއްވސް އަޑުއހުމއް
ނުބޭއްވޭ  26މައްސަލައވ.
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އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން
ނުބޭއްވޭ26 :

އިންޑިކޭޓިވް
އެސެސްމެންޓް ހެދުމަށް
އަމުރުކުރެވިފައި41 :

 .4.1.4ޑީ 5ސކްޝަން
ލ
ލ  80ޤަޟިއްޔާ ޙަވާލުކުރވިފައިވއވ .އިސްވ ދންނވުނު  80މައްސަ ަ
ރ ޑީ 5ސކްޝަނަށް ޖުމް ަ
 2019ވަނަ އަހަ ު
ނށް
އސަލައވ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ފންނަނީ ޑީ 5ސކްޝަ ަ
އަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ  80މަ ް
ފޞީލވ.
ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތަ ް
0

އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

0%

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
80
100%

ލފައިވއވ .އޭގ ތރޭގައި
ފ ި
ޑީ 5ސކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރވިފައިވާ  80ޤަޟިއްޔާ އިން  80މީހއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ އު ު
ނންނވ.
ހިމނނީ  18އަހަރުން މަތީގ  76ފިރިހނުންނާއި  4އަންހ ު
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ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢުލޫމާތު
80

76

4
ފިރިހެން

މީހުންގެ ޖުމްލަ

އަންހެން

ކޯޓް އަމުރުތަކުގ ތަފްސީލް
ރ އޭގ ތރއިން  154އަމުރު ވަނީ ކންސަލްކުރވިފައވ.
ލ  2254ކޯޓު އަމުރު ނރފައިވާއި ު
 2020ވަނަ އަހަރު ޖުމު ަ
އަދި  1810ކޯޓު އަމުރު ރައްދުކުރވިފައިވާއިރު 290 ،ކޯޓު އަމުރު ވަނީ ރައްދުނުކުރވިއވ.

ކޯޓް އަމުރު
13%

7%

ރައްދުނުކުރެވި
ރައްދުކުރެވިފައި
ކެންސަލްކުރެވިފައި
80%

ކޯޓުއަމުރު ފޮނުވުނު ފަރާތްތައް
1568

355
30

11

ޙާޟިރުކުރުން

ޙާޟިރުކުރުން (ޕޮލިސް)

(އެމްސީއެސް)
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ވީޑިއޯ

114
ފެކްސް އަމުރު

176
ބަންދު އަމުރު

ޚަސްމުން ހާޟިރުވުމަށް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020

ޑީ 5ސކްޝަނުން  69މީހއްގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާ އިރު 75 ،މީހއްގ މައްޗަށް
ޝން އަމުރު ކޮށްފައިވއވ .ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  98މީހއްގ މައްޗަށް ފަހުގ ޙުކުމްކޮށްފައިވާ އިރު33 ،
ރިހބިލިޓޭ ަ
މީހުންވަނީ ފަރުވާއިން ވަކިކޮށްފައވ.

އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް

ކުރެވުނު ޙުކުމްތައް
33

އަމުރު ކުރެވިފައިވާ މީހުން
ރީހިބިލިޓޭޝަން އަމުރު ކުރެވިފައިވާ

69

މީހުން
ފަހުގެ ޙުކުމް ކުރެވިފައިވާ މީހުން

75

98

ފަރުވާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މީހުން

ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް

ކޯޓުގެ ޕެންޑިން
14

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ބޭއްވުނު
އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވޭ

1468

ށ
ހށަހޅިފައިވާ މައްސަލައިގ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  1736މައްސަލައވ .އގޮތުން މި ގްރާފަ ް
ޑީ 5ސކްޝަނަށް މިހާތަނަށް ު
ނށް ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން
ތ ަ
މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ  2020ވަނަ އަހަރުގ ނިޔަލަށް މިހާ ަ
އިބްތިދާއީ އަޑުއހުން ބޭއްވުނު މައްސަލައާއި އއްވސް އަޑުއހުމއް މިހާތަނަށް ބޭއްވިފައިނުވާ މައްސަލަތަކވ .އަދި އކި
އވާ  422މީހުންގ މައްސަލަ މި ގްރާފްގައި ހިމނިފައި
ވފަ ި
ނށް ސކްޝަނުން އަނބުރާ ފޮނުވާލ ި
ސަބަބުތަކާހުރ މިހާތަ ަ
ނުވާނއވ.
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ނިމުނު މައްސަލަތައް
ސކްޝަނުން

މިހާތަނަށް

ހުށަހޅިފައިވާ

ޖުމްލަ

މައްސަލައިގ

ޢަދަދަކީ

1736

މައްސަލައވ.

މީގ

ތރއިން

މ ޙުކުމް ކުރވިފައިވާ މައްސަލައާއި އަދި އކި ސަބަބު ތަކާހުރ އަނބުރާ
ނނަނީ ފުރަތަ ަ
ގ ް
މައްސަލަނިމިފައިވާކަށް ބަލައި ަ
ނ
ވފައވ .އަނބުރާ ފޮނުވާލވު ު
ސލަ ވަނީ އަނބުރާ ފޮނުވާލ ި
ފޮނުވާލވިފައިވާ މައްސަލަތަކވ 2020 .ވަނަ އަހަރު  23މައް ަ
ވނު 2
ވތީ އަނބުރާ ފޮނުވާލ ު
މައްސަލަތަކުގ ތރޭގައި ހިމނނީ 36 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކުށއްގ ދަޢުވާ އުފުލިފައި ާ
މައްސަލައާއި ،ޙާޟިރުނުކުރވޭތީ  33ވަނަ މާއްދާގ ދަށުން ފޮނުވާލވިފައިވާ  19މައްސަލައާއި ،އިންޑިކޭޓިވް
ވފައިވާ 1
އނުވާތީ ފޮނުވާލ ި
ވފައިވާ  1މައްސަލައާއި ،ދވިހިފާފަ ި
މން ފޮނުވާލ ި
ރލުން ނުދިނު ު
އސސްމަންޓް ހދުމަށް އއްބާ ު
މައްސަލައވ 2020 .ވަނަ އަހަރު ސކްޝަނުން ފުރަތަމަ ޙުކުމް  75މީހަކަށް ކޮށްފައިވއވ.

އަނބުރާ ފޮނުވާލެވެނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު
23
19

25
20
15
10

1

1

ދެވިހިފާފައި ނުވުން

އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އެއްބާރުލުން

5

2
ހާޟިރު ނުކުރެވުން

ނުދިނުން

 36ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ސާބިތުވުން

ކުށެއް

އަނބުރާ ފޮނުވާލެވުނު މައްސަލަތަކުގެ

0

ޖުމްލަ

 4.1.5ޑީ 6ސކްޝަން
 2020ވަނަ އަހަރު ޑީ 6ސކްޝަނަށް ޖުމްލަ  80ޤަޟިއްޔާ ޙަވާލުކުރވިފައިވއވ .އިސްވ ދންނވުނު މައްސަލަތަކުގ ތރޭގައި
ހިމނނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ  80މައްސަލަ އކަންޏވ .ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖންސީ މދުވރިކޮށް
ހުށަހަޅާފައިވާ ޖިނާއީ ޙުކުމއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ އއްވސް މީހއްގ މައްސަލައއް ސކްޝަނަށް ލިބިފައއް ނުވއވ .ތިރީގައިވާ
ގްރާފުން ފންނަނީ ޑީ 6ސކްޝަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތަފްޞީލވ.
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0

އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

0%

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
80
100%

ލފައިވއވ .އޭގ ތރޭގައި
ފ ި
ޑީ 6ސކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރވިފައިވާ  80ޤަޟިއްޔާ އިން  80މީހއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ އު ު
ހިމނނީ  18އަހަރުން މަތީގ  77ފިރިހނުންނާއި  01އަންހނކވ .އަދި  18އަހަރުން ދަށުގ  02ކުދިންނވ.

ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢުލޫމާތު
80

77

ފިރިހެން

2

1

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

މީހުންގެ ޖުމްލަ

 2020ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ  942ކޯޓު އަމުރު ނރފައިވާއިރު އޭގ ތރއިން  80އަމުރު ވަނީ ކންސަލްކުރވިފައވ .އަދި
ށ
 637ކޯޓު އަމުރު ރައްދުކުރވިފައިވާއިރު 186 ،ކޯޓު އަމުރު ރައްދުކުރވިފައިނުވއވ 2021 .ވަނަ އަހަރަށް ތާވަލުކޮ ް
 2020ވަނަ އަހަރު އޕްރޫވްކުރވިފައިވާ  39އަމުރަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަކިޖަވާބއް ލިބިފައިނުވއވ.
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ކޯޓުއަމުރު ފޮނުވުނު ފަރާތްތައް
579

22

8

243

ޙާޟިރުކުރުން

ޙާޟިރުކުރުން (ޕޮލިސް)

ވީޑިއޯ

35
55
ފެކްސް އަމުރު

ބަންދު އަމުރު

ޚަސްމުން ހާޟިރުވުމަށް

(އެމްސީއެސް)

ކޯޓު އަމުރު ތަފްޞީލު
39

80

ޗިޓް ރައްދުކުރެވިފައި
ޗިޓް ރައްދުނުކުރެވޭ

186

ޗިޓް ކެންސަލް ކުރެވިފައި
އެޕްރޫވްކުރެވިފައި

637

ޑީ 6ސކްޝަނުން  70މީހއްގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާ އިރު 75 ،މީހއްގ މައްޗަށް
ޝން އަމުރު ކޮށްފައިވއވ .ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  51މީހއްގ މައްޗަށް ފަހުގ ޙުކުމްކޮށްފައިވާ އިރު02 ،
ރިހބިލިޓޭ ަ
މީހުންވަނީ ފަރުވާއިން ވަކިކޮށްފައވ.

އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް
އަމުރު ކުރެވިފައިވާ މީހުން
ރީހިބިލިޓޭޝަން އަމުރު ކުރެވިފައިވާ މީހުން

ކުރެވުނު ޙުކުމްތައް
2
51

70

ފަހުގެ ޙުކުމް ކުރެވިފައިވާ މީހުން
75
ފަރުވާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މީހުން
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ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް
ޑީ 6ސކްޝަނަށް މިހާތަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލައިގ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  444މައްސަލައވ .އގޮތުން މިގުރާފުގައި
އބްތިދާއީ
ލތަކުގ ތރއިން ި
ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަ ަ
ގ ކޯޓަށް ު
ތނަށް ޑްރަ ް
ހރުގ ނިޔަލަށް މިހާ ަ
ވނަ އަ ަ
ހިމަނާފައިވަނީ ަ 2020
ވ މައްސަލަތަކވ .އިބްތިދާއީ އަޑުއހުން
ނށް ބޭއްވިފައިނު ާ
އ އއްވސް އަޑުއހުމއް މިހާތަ ަ
އަޑުއހުން ބޭއްވުނު މައްސަލައާ ި
ށ ސކްޝަނުން އަނބުރާ ފޮނުވާލވިފައިވާ  17މީހއްގ
ހތަނަ ް
އ އކި ސަބަބުތަކާހުރ މި ާ
ނުބޭއްވޭ މައްސަލަތަކުގ ތރޭގަ ި
މައްސަލަ ހިމަނާފައި ނުވާނއވ.

ކޯޓުގެ ޕެންޑިން
19
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ބޭއްވުނު
އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވޭ
410

ނިމުނު މައްސަލަތައް
ސކްޝަނަށް

މިހާތަނަށް

ހުށަހޅިފައިވާ

ޖުމްލަ

މައްސަލައިގ

ޢަދަދަކީ

444

މައްސަލައވ.

ތރއިން

މީގ

ނ ފުރަތަމަ ޙުކުމް ކުރވިފައިވާ މައްސަލައާއި އަދި އކި ސަބަބު ތަކާހުރ އަނބުރާ
މައްސަލަނިމިފައިވާކަމަށް ބަލަ ީ
ނ
ވފައވ .އަނބުރާ ފޮނުވާލވު ު
ސލަ ވަނީ އަނބުރާ ފޮނުވާލ ި
ފޮނުވާލވިފައިވާ މައްސަލަތަކވ 2020 .ވަނަ އަހަރު  17މައް ަ
ތ
މައްސަލަތަކުގ ތރޭގައި ހިމނނީ ،މަސްތުވާތަކއްޗާ ބހޭ ޤާނޫނުގ  36ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކުށއްގ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ީ
ޟރުނުކުރވޭތީ ޑްރަގް ކޯޓުގ ގަވާއިދުގ  33ވަނަ މާއްދާގ
އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު  3މައްސަލައާއި ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ޙާ ި
ދަށުން

ފޮނުވާލވިފައިވާ

7

މައްސަލައާއި،

ދަޢުވާއަށް

އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ

ފއިވާ
ފޮނުވާލވި ަ

1

މައްސަލައާއި،

ތ
ވ ީ
އވާ  2މައްސަލައާއި ،އިންޑިކޭޓިވް އސސްމންޓް ހދުމަށް އއްބާރުލުން ދީފައިވާނު ާ
ދވިހިފާފައިނުވާތީ ފޮނުވާލވިފަ ި
ފޮވުވާލވިފައިވާ

3

މައްސަލައާއި

އަދި

އިބްތިދާއީ

އަޑުއހުމުގައި

ދައުވާ

ކުރިޔަށްގންދވޭނ

ތަނއް

މށް
ނތްކަ ަ

ކަނޑައަޅާފައިވާ  01މައްސަލައވ 2020 .ވަނަ އަހަރު ސކްޝަނުން ފުރަތަމަ ޙުކުމް  75މީހަކަށް ކޮށްފައިވއވ.
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އަނބުރާ ފޮނުވާލެވެނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު

17

18
16
14
12
10

7

8
6

2

1

3

3

4

1

2
0

 .1.1ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން
ނ
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން ބހިގންވަނީ  02ސކްޝަނަކަށވ .އއީ ކޭސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސކްޝަނާއި ރިހބިލިޓޭޝަ ް
އންޑް އންފޯސްމަންޓް ސކްޝަނވ.

 .1.1.1ކޭސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސކްޝަން
ސކްޝަންގ މައިގަނޑު މަސައްކަތް:
ކޭސް ރޖިސްޓްރޭޝަން ސކްޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގ ތރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމުގ
ނނަ މައްސަލަތަކަކީ،
ކރުމާއި ޑްރަގް ކޯޓަށް ބަލައިގަ ް
އވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޗކު ު
ކުރިން މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވފަ ި
ޑްރަގް

ކޯޓުގ

އިޚްތިޞާޞްގ

ތރޭގައި

ހިމނޭ

މައްސަލަތަކއްކަން

ކަށަވަރުކޮށް

މައްސަލަތައް

ބަލައިގަނ

ނނީ
ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގ ގޮތުން ކުރަންޖހޭ އންމހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ޝަރީޢަތަކާ ގުޅިގން ކޯޓަށް ހުށަހޅޭ ޤާ ޫ
ފދަ މިންގަނޑުތަކަށް
ލތައް ކަނޑައޅުމުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް އހީތރިވުމާއި ،އ ަ
ލިޔކިޔުން ހުށަހަޅާނ އުޞޫ ު
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ޓން ޢަމަލުކުރަމުންދާ
ގންނަންޖހޭ އިޞްލާޙުތައް ގނައުމާއި ،ކޯޓަށް ހުށަހޅޭ ލިޔުންތައް ހުންނަނީ ޤާނޫނާއި ކޯ ު
ށ ހުށަހޅޭ މައްސަލަތަކާބހޭ އންމހައި ރކޯޑުތައް
އ ކޯޓަ ް
ނ ބލުމާ ި
ނވަތަ ނޫންކަ ް
ު
ކން
އުޞޫލުތަކާ އއްގޮތަށް ަ
ކވާތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އޅުމާއި ޢާންމުންގ ކުށުގ
ޅގން ހުށަހޅޭ ސިޓީތަކާއި ޝަ ު
ބލހއްޓުމާއި މައްސަލަތަކާ ގު ި
ނ
ޞލުކޮށް ބލހއްޓު ް
ތފް ީ
ތކުގ ތަފާސްހިސާބުތައް ަ
ރކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމުގ އިތުރުން ކޯޓަށް ހުށަހޅޭ މައްސަލަ ަ
ހިމނއވ.
ނނު) ގ  46ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ރިޕޯޓް ކޮންމ
އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤަ ޫ
އތުރުން ޑްރަގް ކޯޓުގ
ލ ކައުންސިލަށް ހުށަހޅުމުގ ި
އަހަރަކު އއްފަހަރު އކުލަވާލައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯ ް
ވ ،ކޯޓު ހިންގުމުގައި
ނ ޙާޞިލުކުރުމާގުޅޭ އންމހާ ކަންކަމަށް ފަހިވާގޮތަށް ކަންކަން ރާ ާ
މަޤްޞަދުތަކުގައި ހިމނޭ ކަންކަ ް
ކން ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމނއވ.
ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންވާ އހީތރި ަ

 2020ވަނަ އަހަރު ސކްޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް:
ޖސްޓްރޭޝަން ސކްޝަނުގައި  402މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރވުނވ .ތިރީގައި މިވަނީ
 2020ވަނަ އަހަރު ކޭސް ރ ި
ރަޖިސްޓްރީ ކުރވުނު މައްސަލަތަކާގުޅޭ ތަފާސްހިސާބވ.
މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ އިދާރާތައް
ނވަނީ ދ ފަރާތަކަށވ.
ހށަހޅުމުގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގ ް
ދށުން ޑްރަގް ކޯޓަށް މައްސަލަ ު
މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގ ަ
ލ ޑްރަގް
ނ ނޭޝަނަ ް
އއީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްއާއި ،މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގ  87ވަނަ މާއްދާގ ދަށު ް
އޖންސީއަށވ.
ނ
ށމުގ ކުރިން ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ޖުވނައިލް ކޯޓު ް
ނށް ޢަމަލުކުރަން ފ ު
މީގ އިތުރުން ،މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫ ަ
ށ
ކޓުން ޑްރަގް ކޯޓަ ް
ބަލަމުންއައި ޑްރަގް ކޯޓުގ އިޚްތިޞާޞްގ ތރޭގައި ހިމނޭ މައްސަލަތައް ،އ ދ ޯ
ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން

ފާހަގަކޮށްލަމވ.

ތިރީގައިވާ

ގްރާފުން

ޑްރަގް

ކޯޓަށް

އކި

އިދާރާތަކުން

ވ
ހުށަހޅިފައި ާ

ރ ޑްރަގް ކޯޓަށް ބިދޭސީ އއްގ މައްސަލަ ވަނީ
ނނާނއވ 2020 .ވަނަ އަހަ ު
މައްސަލަތަކުގ ތަފްޞީލު ފ ް
ކގައި މި މައްސަލަ ހިމނިފައިނުވާނއވ.
ހުށަހޅިފައވ .ތިރީގައިވާ ޗާޓުތަ ު
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މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ އިދާރާތަކުގ މަޢުލޫމާތު:

ޑްރަގް ކޯޓަށް މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
450
402
400
350
300
250
200
150
100
50
0

0

0

ޖުވެނައިލް ކޯޓް

ކްރިމިނަލް ކޯޓް

0
ޕީ.ޖީ އޮފީސް

އެން.ޑީ.އޭ

އަންހނުންނާއި ފިރިހނުންގ މަޢުލޫމާތު (ކުޑަކުދިން ހިމނޭ ގޮތުން)

ޑްރަގް ކޯޓަށް މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
402

382

450
400
350

މީހުންގެ ޖުމްލަ

300

އަންހެން

250
200

ފިރިހެން

150

ކުޑަކުދިން

100
11

50

9

0
ކުޑަކުދިން

ފިރިހެން

އަންހެން

މީހުންގެ ޖުމްލަ

އ
ގއި ހިމނޭ އަންހނުންނާ ި
ހރު ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކު ަ
މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކައިދނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2020ވަނަ އަ ަ
ށ
ފިރިހނުންގ ޢަދަދވ .ޖުމްލަ  760މީހުންގ މައްސަލަ ހުށަހޅިފައިވާއިރު އޭގ ތރއިން  94%އަކީ ފިރިހނުންނަ ް
ވާއިރު  2%އަކީ އަންހނުންނވ .އަދި  4%އަކީ ކުޑަކުދިންނވ.
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ކުޑަކުދިންގ މަޢުލޫމާތު

ޑްރަގް ކޯޓަށް މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
11

12

11

10
8
6
4
2
0
0
ފިރހެން

ކުޑަކުދިންގެ ޖުމްލަ

އަންހެން

މަތީގައިވާ ގްރާފުގައި ހިމނިފައިވަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2020ވަނަ އަހަރު ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން 18
އވަނީ ދައުލަތުން (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން)
އަހަރުން ދަށުގ ކުދިންގ މަޢުލޫމާތވ .މިމަޢުލޫމާތު ނގިފަ ި
އކުދިންގ މައްޗަށް ދަޢުވާއުފުލައި ހުށަހޅި ދަޢުވާފޯމްގައިވާ އުމުރާއި ޝަޚްޞީ މަޢުލޫމާތު އަޞްލަކަށް ބަލައިގންނވ.
ޕަސންޓޭޖަށް ބަލާއިރު ކުޑަކުދިންގ ތރއިން  97%އަކީ ފިރިހންކުދިނވ .އަދި  3%ކުދިންނަކީ އަންހން ކުދިންނވ.
ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގ ޢުމުރު

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އުމުރު ފުރާތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
168

180
160
140

120

120
100

84

80
60
40

17

11

2

20
0

<55

46-55

36-45

26-35

18-25

>18

މަތީގައިވާ ގްރާފުގައި ހިމނިފައިވަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2020ވަނަ އަހަރު ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާލިބޭ
ލއާއި 18 ،އަހަރާއި 25
ނ ދަށުގ  11ކުދިންގ މައްސަ ަ
އހަރު ް
ޢލޫމާތވ .އގޮތުން ަ 18
ފަރާތްތަކުގ ޢުމުރުފުރާތަކުގ މަ ު
އަހަރާ ދމދުގ  120މީހުންގ މައްސަލައާއި 26 ،އަހަރާއި  35އަހަރާދމދު  168މީހުންގ މައްސަލައާއި 36 ،އަހަރާއި
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މހުންގ މައްސަލައާއި 55
ހންގ މައްސަލައާއި  46އަހަރާއި  55އަހަރާ ދޭތރޭގ ީ 17
 45އަހަރާ ދމދުގ  84މީ ު
އސަލަ ހުށަހޅިފައިވއވ 2020 .ވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރޭގައި،
އަހަރުން މަތީ  2މީހއްގ މަ ް
 15އަހަރުންދަށުގ ކުޑަ ކުއްޖއްގ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް މައްސަލއް ހުށަހޅިފައި ނުވއވ .އަދި ޢުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންގ
މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު ،އންމ ދުވަސްވީ މީހަކަށް ދަޢުވާއުފުލި މައްސަލަ ހުށަހޅިފައިވާ މީހާގ އުމުރަކީ  61އަހަރވ .މި
ހޅާފައިވާ ދަޢުވާ ފޯމުގައިވާ
ހށަ ަ
ދއުލަތުގ ފަރާތުން (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން) ު
މަޢުލޫމާތުވސް ނގިފައިވަނީ ަ
މތު މުހިއްމުވަނީ ގައުމީ ފންވަރުގައި މަސްތުވާތަކއްޗާ ދކޮޅަށްކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި އަމާޒު
މަޢުލޫމާތުންނވ .މި މަޢުލޫ ާ
ތމަށވ.
ހިފަންވީ އުމުރުފުރާތައް ދނގަ ު
 4.2.1.1ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ޙާދިޘާ ހިނގާފައިވާ އަހަރުތަކުގ މަޢުލޫމާތު

މައްސަލަތަކުގެ ހާދިސާ ހިނގި އަހަރުތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
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0

0

0

0

0

20
0

ކގައި ޙާދިސާ ހިނގާފައިވާ
އހަރު ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަ ު
ނ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2020ވަނަ ަ
ނނަ ީ
މަތީގައިވާ ގްރާފުން އ ފ ް
އަހަރުތަކުގ މަޢުލޫމާތވ .މި މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ
ފޯމުތަކުންނވ .ޑްރަގް ކޯޓަށް  2020ވަނަ އަހަރު ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން އންމ ގިނަދުވަސް ވފައިވާ
ވނީ ޑްރަގް ކޯޓުން ފަރުވާ
މ ަ
މބަރ  2012ގައވ .މި މަޢުލޫމާތު މުހިއް ު
އވަނީ  23ނޮވ ް
މައްސަލައިގ ހާދިސާ ހިނގާފަ ި
ތއް ދނގަތުމަށވ.
ހން ފށިގން ފަރުވާގ ފުރުޞަތު ލިބުމުގައި ހޭދަވފައިވާ ދުވަސް ަ
ހޯދާމީހުން ހާދިސާ ހިނގި ދުވަ ު
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 4.2.1.2ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކޮށްފައިވާ އަހަރުތަކުގ މަޢުލޫމާތު

މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކޮށްފައިވާ އަހަރުތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
400
355
350
300
250
200
150
100
47

50
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

މަތީގައިވާ ގްރާފުން އ ފންނަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2020ވަނަ އަހަރު ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ދަޢުވާކޮށްފައިވާ
ވ
އަހަރުތަކުގ މަޢުލޫމާތވ .މިޗާޓަށް މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢު ާ
ވނަ
ނ  2ޖުލައި ަ 2019
ނ ީ
ހރަށް ބަލާއިރު އންމ ކުރީގައި ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފން ަ
ކށްފައިވާ އަ ަ
ފޯމުންނވ .ދަޢުވާ ޮ
އަހަރު ދަޢުވާކޮށްފައިވާ  01މައްސަލައވ .މި މަޢުލޫމާތު މުހިއްމުވަނީ ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި މީހުން ބައިވރިކުރުމުގައި
ތމަށވ.
ގ ު
އމީހުންގ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހޅިފައިވާ ނިސްބަތް ދނ ަ
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 4.2.1.3ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ހާދިސާ ހިނގިތާރީޚުން ފށިގން ދަޢުވާކުރުމަށް ހޭދަވފައިވާ މުއްދަތު

ހާދިސާ ހިނގި ތާރީހުން ފެށިގެން ދަޢުވާކުރުމަށް ހޭދަވި މުއްދަތު
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ނ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2020ވަނަ އަހަރު ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ހާދިސާ ހިނގި ތާރީޚުން
މަތީގައިވާ ގްރާފުން އ ފންނަ ީ
ނ
ނ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހު ް
ލމާތު ނަގާފައިވަ ީ
ށ މަޢު ޫ
ވ މުއްދަތވ .މިޗާޓަ ް
ށ ހޭދަ ި
ފށިގން ދަޢުވާކުރުމަ ް
ވ މަޢުލޫމާތުންނވ .މަތީގައިވާ ގްރާފަށް ބަލާ އިރު  2020ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ ފޯމުގައި ާ
ޅ
އދަތަކީ  10މަހވ .މު ި
ވކުރުމަށް ހޭދަވި އންމ ދިގު މު ް
ށފަހު ދަޢު ާ
އން ހާދިސާ ހިނގުމަ ް
ހުށަހޅުނު މައްސަލަތަކުގ ތރ ި
މ
ށ  04މަހުގ މުއްދަތު ހޭދަވއވި .
ހން ފށިގން ދަޢުވާކުރުމަ ް
ލ އިރު އވްރޖް ގޮތއްގައި ހާދިސާ ހިނގި ދުވަ ު
ގްރާފަށް ބަ ާ
ތ
މަޢުލޫމާތު މުހިންމުވަނީ ހާދިސާ ހިނގި ތާރީޚުން ފށިގން ފަރުވާގ ނިޒާމަށް މީހަކު ގނައުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަ ު
ހ
ނންކުރާކަން އނގުމަށްފަ ު
ތކަށް މީހަކު މަސްތުވާތަކތި ބޭ ު
ރތް ަ
ށ ދަންނަވާ ނަމަ ،ކަމާބހޭ ފަ ާ
ދނގަތުމަށވ .އހން ގޮތަކަ ް
އމީހަކު ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމއްގައި ބައިވރި ކުރވޭ ނަމަ ބައިވރިކުރުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތު މި ގްރާފުން އނގޭނއވ.
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 4.2.1.4ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ އަތޮޅުތަކުގ މަޢުލޫމާތު

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުން އަތޮޅުތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
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މަތީގައިވާ ގްރާފުން އ ފންނަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2020ވަނަ އަހަރު ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ހިމނޭ
ވ އަތޮޅުތަކުގ މަޢުލޫމާތވ .މި މަޢުލޫމާތުވސް ނގިފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ
ތތައް ނިސްބަތް ާ
ދަޢުވާލިބޭފަރާ ް
ނ
ތކުންނވ .މި ގްރާފު ް
މ ަ
ނލް ޑްރަގް އޖންސީން ހުށަހަޅާ ފޯ ު
ށހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ ފޯމުތަކުންނާއި ،ނޭޝަ ަ
އޮފީހުން ހު ަ
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުގ ދާއިމީ އޑްރސް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅު އނގުނު ނަމަވސް އއަތޮޅަކީ އމީހުން މަސްތުވާތަކތި
ނނީ މާލޭގައވ.
ނ ަ
ބޭނުންކުރި އަތޮޅުކަމުގައި ނުވދާނއވ .މި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު އންމ މީހުން ގިނަކަމަށް ފ ް
 4.2.1.5ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހޅޭ މައްސަލަތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރވި އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު މައްސަލަތަކުގ މަޢުލޫމާތު:
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ނ
މަތީގައިވާ ގްރާފުން އ ފންނަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހޅުނު މައްސަލަތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރވި އަނބުރާ ފޮނުވާލވު ު
މައްސަލަތަކުގ މަޢުލޫމާތވ .އގޮތުން ޖުމްލަ  402މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހަށް ފޮނުވާލވިފައިވއވ.

ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް

ކޯޓުގެ ޕެންޑިން
15%

1އަހަރު ނުވާ
1އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި
85%

ޑްރަގް ކޯޓަށް މިހާތަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލައިގ ޖުމްލަ އަދަދަކީ  8,610މައްސަލައވ .މީގ ތރއިން މައްސަލަ
ރ
ނ ފުރަތަމަ ޙުކުމް ކުރވިފައިވާ މައްސަލައާއި އަދި އކި ސަބަބު ތަކާހުރ އަނބު ާ
ބލައިގަންނަ ީ
ނިމިފައިވާކަށް ަ
ފޮނުވާލވިފައިވާ މައްސަލަތަކވ .އގޮތުން މިގްރާފަށް މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ  2020ވަނަ އަހަރުގ ނިޔަލަށް މިހާތަނަށް
ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން ފުރަތަމަ ޙުކުމް ނުކުރވޭ މައްސަލަތަކވ 2020 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނު
އިރު ،މިހާތަނަށް ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހޅުނު މައްސަލަތަކުގ ތރއިން  1713މައްސަލަ ނުނިމި ވާކަމަށް ރކޯޑުތަކުން
ދައްކައވ .މީގ ތރޭގައި އަހަރުނުވާ  308މައްސަލަ ހިމނޭއިރު ،އަހަރު ވފައިވާ  5މައްސަލަ ހިމނއވ.

ޞަފްޙާ  58ގ 38

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020

 4.2.2ރިހބިލިޓޭޝަން އންޑް އންފޯސްމަންޓް ސކްޝަން:
ސކްޝަންގ މައިގަނޑު މަސަތްކަތް :
ޝން އންޑް އންފޯސްމަންޓް ސކްޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގ ތރޭގައި ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޕްރޮގްރާމއްގައި
ރިހބިލިޓޭ ަ
ލ ޑްރަގް
ދމަށް ނޭޝަނަ ް
ވ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހ ު
އބަސްވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުން ާ
ބައިވރިވ ފަރުވާ ހޯދުމަށް އ ް
ވ
މށް ފޮނު ާ
ނ ފަރުވާ ލިބިގަތު ަ
ކޓުގ ފަރާތު ް
ހންގާ ބލހއްޓުމާއި ޯ
އޖންސީއަށް ކުރާ އަމުރުތަކާގުޅޭ އންމހާ ކަންކަން ި
އޓުމާއި ކޯޓަށް ހުށަހޅޭ
ފަރާތްތަކުގ މަޢުލޫމާތު ބލހއްޓުމާއި ،ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބލހ ް
އ
ނތައްތަ ް
ބލަހައްޓަންޖހޭ އންމހާ ކަ ް
ފރާތްތަކާ ގުޅިގން ަ
ނ ަ
މައްސަލަތަކުގ ޙުކުމް ކުރުމަށް ފަހު މައްސަލާގައި ހިމނު ު
ހ
ނބަރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކއްޗާބ ޭ
ނނު ނަ ް
ޓވް އސސްމންޓް ރިޕޯޓްގައި ހިމަނަން ޤާ ޫ
ރން އިންޑިކޭ ި
ބލހއްޓުމުގ އިތު ު
ވރުކުރުމާއި އިންޑިކޭޓިވް އސސްމންޓް އިސްފަނޑިޔާރަށާއި
ކށަ ަ
ނކުތާތައް ހިމނިފައިވާކަން ަ
ޤާނޫނު) ލާޒިމްކުރާ އންމހާ ު
ނމާއި އަދި ކޯޓުން ކުރާ
ޢލޫމާތު ދި ު
ހޅާ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގންދިއުމަށް ބނުންވާ މަ ު
ފަނޑިޔާރުންގ މަޖިލިހަށް ހުށަ ަ
ޝން
ރިހބިލިޓޭ ަ

އަމުރާ

ގުޅިގން

ފަރުވާގ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި

ބައިވރި

ކުރުވަންޖހޭ

ފަރާތްތައް

ޕްރޮގްރާމްގައި

ބައިވރިކުރުމާއި ،ޕްރޮގްރާމްގ ދުވަސްތަކުގައި އފަދަ ފަރާތްތަކާގުޅޭ އންމހާ ކަންކަން މޮނިޓަރ ކޮށް އިސްފަނޑިޔާރަށާއި
ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުށަހޅުން ހިމނއވ.
 2020ވަނަ އަހަރު ސކްޝަންއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް:

 -1އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓްއާއިގުޅޭ
ޓޝަން  /އންފޯރސްމަންޓް ސކްޝަންއިން ކުރި މައިގަނޑު މަސައްކަތުގ ތރޭގައި ޝަރުޢީ
 2020ވަނަ އަހަރު ރީހބިލި ޭ
ސކްޝަންތަކުން  2020ވަނަ އަހަރު އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖންސީއަށް އަމުރުކުރި
 348މީހުންގ އސސްމަންޓާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއވ .މިގޮތުން އސސްމަންޓްގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް
ހައްލުކުރުމާއި،

އސސްމަންޓްތައް

ޝަރުޢީ

ސކްޝަންތަކާއި

ޙަވާލުކުރުމާއި

އންޓަރކުރވި ތަފާސް ހިސާބުނގިފައިވއވ.
އވާ ތަފާސް ހިސާބވ.
ތިރީގައިމިވަނީ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓްތަކާއި ގުޅިގން ނގިފަ ި
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ތ
މަޢުލޫމާ ު
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0
މުއްދަތުހަމަވެ ނުލިބި

ނުއިވާ މުއްދަތުގައި ލިބުނު އަމުރު ފޮނުވިފައި
ރުގަ
ލިބ
މުއްދަތު ހަމަނުވެއަމުރުގައިވާ މުއްދަތުފެ ފަހުންއަމު

ތ ނޫންކަމާއި ،އފަރާތުގ
އޗަށް ދވިހިފާފައިވާކަން ނުވަ ަ
އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓަކީ ދައުވާލިބޭފަރާތް މަސްތުވާތަކ ް
ކިބައިގައި ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމއް ފުރިހަމަކުރުމުގ ޤާބިލުކަން ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާއި ،ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމއްގައި
ބައިވރިވުމުގ

ގާބިލުކަން

އފަރާތް

ހރިނަމަ
ު

ބައިވރިވާންޖހޭ

ފަރުވާގ

ޕްރޮގްރާމު

ކަނޑައޅުމަށްޓަކައި

ހަދާ

ގ
އސސްމަންޓކވ .ޑްރަގް ކޯޓުން ފާއިތުވި އަހަރު  348ފަރާތއްގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަ ް
ފސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު؛  169މީހުންގ އސސްމަންޓް
އޖންސީގ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައިވއވ .ފާއިތުވި އަހަރުގ ތަ ާ
އންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް
ފރުވާގ ޕްރޮގްރާމއް ކަނޑައޅިފައިނުވއވ .ޢާންމުގޮތއްގައި ި
ހދިފައިވާއިރު 5 ،ފަރާތަކަށް ަ
ވ މުއްދަތުގައި އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ރިޕޯޓް ނިންމާ
ހދުމަށް އ އޖންސީއަށް ދނީ  30ދުވަހވ .ނަމަވސް ދީފައި ާ
ނލް ޑްރަގް
ތތަކއް ހުރިކަމަށާއި އަދި  107ރިޕޯޓު ހުށަހޅުމުގ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް ނޭޝަ ަ
މިކޯޓަށް ހުށައޅުމަށް ދަ ި
އޭޖންސީއިން މިކޯޓުގައި އދިލައްވާފައިވއވ.

 -2ރިހިބިލިޓޭޝަން އަމުރުތަކާއިގުޅޭ
ޑރަގް އޖންސީގ ފަރާތުން
ް
މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގ  51ވަނަ މާއްދާގ (ހ) ގ ދަށުން ނޭޝަނަލް
ނ
ޝ ް
ހރު  373ރީހބިލިޓޭ ަ
އކުލަވާލވިފައިވާ  03ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވރިވުމަށް ޑްރަގް ކޯޓުން  2020ވަނަ އަ ަ
ޅ އންމހާ ކަންތައްތަކއް
ރ ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނާއި ގު ޭ
ޓޝަން އަމުރއްނ ި
އަމުރުކޮށްފައިވއވ .ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހބިލި ޭ
ބަލަހައްޓަނީ

ނ
ބލިޓޭޝަ ް
ރީހ ި

އންފޯރސްމަންޓް

ސކްޝަންއިންނވ.

ފޞީލވ.
ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ބައިވރިކުރުމަށް މީހުން ފޮނުވިފައިވާ ގޮތުގ ތަ ް
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އ
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ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ

0

ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން

ޓ
ލ ޑްރަގް އޖންސީގ ކޮމިއުނި ީ
ށ އއްވސް މީހަކަށް ނޭޝަނަ ް
މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދޭ ގޮތުގައި  2020ގ ނިޔަލަ ް
ޝން ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވރިވުމަށް ރީހބިލިޓޭޝަން އަމުރުކުރވިފައއްނުވއވ .އަދި ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް
ރީހބިލިޓޭ ަ
ނ
ޝ ް
މއްޗަށް ރީހބިލިޓޭ ަ
ހންގ ަ
ފރުވާގ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގންދިއުމަށް  156މީ ު
ޝން ސންޓަރުގ ަ
ރީހބިލިޓޭ ަ
ޕރޮގްރާމުގައި ބައިވރިވުމަށް
އަމުރުކުރވިފައިވއވ .މީގ އިތުރުން  217ފަރާތއްގ މައްޗަށް އިންޑިވިޖުއަލް ޓްރީޓްމަންޓް ް
ޝން އަމުރުކުރވިފައިވއވ.
ރިހބިލިޓޭ ަ

ތިރީގައިމިވާ

ޗާޓުތަކުން

ކވައިދނީ
ދައް ު

ނޭޝަނަލް

ގ
ޑްރަ ް

އޭޖންސީއިން

ޝން އަމުރު  2020ގައި ކުރވުނު  02ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމަށް
ރިހިބިލިޓޭ ަ

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

އިސްވދންނވުނު

ވނު ގޮތުގ ތަފްޞީލާއި އ
މީހުން ފޮނު ު

ފަރާތްތައް އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ރިޕޯޓްގައި މަސްތުވާ ތަކއްޗަށް ދވިހިފާފައިވާ މިންވަރވ.


ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އންޑް ރިހބިލިޓޭޝަން ސންޓަރުގ ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމް

ނ
ޝ ް
ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދނީ  2020ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އންޑް ރިހބިލިޓޭ ަ
ސންޓަރުގ ފަރުވާއަށް ފޮނުވުނު މީހުންގ ތަފްޞީލވ.
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ސަބްސްޓޭޝަން ލެވެލް

ސިވިއަރ ލެވެލް

ލޯ ލެވެލް

އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް

މޮޑަރޭޓް ލެވެލް

މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދނީ ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހބިލިޓޭޝަން އަމުރުކޮށްފައިވާ މީހުންގ ތރއިން ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް
އންޑް ރީހބިލިޓޭޝަން

ސންޓަރުގ ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހުން އފަރާތްތަކުގ އިންޑިކޭޓިވް

އސސްމަންޓް ހދިއިރު މަސްތުވާތަކއްޗަށް ދވިހިފާފައިވާ ނިސްބަތވ .މިގޮތުން ސިވިއަރ ލވަލް ގ  1މީހަކާއި
ލއަށް ދވިހިފާފައިވާ 86
ސަބްސްޓޭންޝަލް ލވަލް ގ  46މީހުންނާއި ލޯލވަލް ގ  23މީހުންނާއި ،މޮޑަރޭޓް ލވަ ް
ހކު ނތވ.
މީހުންނާއި އއްވސް މައްސަލައއްނތް ކަމަށް ފާހަގަކުރވުނު މީ ަ


އިންޑިވިޖުއަލް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

ޓޝަން އަމުރު ކުރވުނު ފަރާތްތަކުގ
ށ ރީހބިލި ޭ
ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދނީ އިންޑިވިޖުއަލް ފަރުވާއަ ް
ތަފްޞީލވ.
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ކުޑަކުދިން
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އިންޑިވިޖުއަލް ޓްރީޓްމންޓްއަށް ފޮނުވާ މީހުން މަސްތުވާތަކއްޗަށް ދވިހިފާފައިވާ މިންވަރު
120
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0

ސިވިއަރ ލެވެލް

ސަބްސްޓޭޝަން ލެވެލް

މޮޑަރޭޓް ލެވެލް

ލޯ ލެވެލް

އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް

ޓޝަން އަމުރުކޮށްފައިވާ މީހުންގ ތރއިން އިންޑިވިޖުއަލް
މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދނީ ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހބިލި ޭ
ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހުން އފަރާތްތަކުގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދިއިރު
ވ ނިސްބަތވ .މިގޮތުން ސިވިއަރ ލވަލްގ  1މީހަކާއި ،ސަބްސްޓޭންޝަލް ލވަލް ގ 11
މަސްތުވާތަކއްޗަށް ދވިހިފާފައި ާ
ށ ދވިހިފާފައިވާ  96މީހުންނާއި އއްވސް މައްސަލައއްނތް
ޓ ލވަލްއަ ް
މހުންނާއި ،މޮޑަރޭ ް
ވލް ގ ީ 101
މީހުންނާއި ލޯލ ަ
ކަމަށް ފާހަގަކުރވިފައިވާ  8މީހުންނވ.

ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރި އަދި ފަރުވާއިން ވަކިކުރވުނު ފަރާތްތައް
ތިރީގައިވާ ގްރާފުން އދައްކުވައިދނީ  2020ވަނަ އަހަރު ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށް ފަހުގ ޙުކުމްކުރވުނު އަދި އކި ސަބަބު
ތަކާއި ހުރ ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމުން ވަކިކުރވުނު ފަރާތް ތަކުގ ތަފްޞީލވ.

108
ފަހުގެ ޙުކުމް
ޓަރމިނޭޝަން
361
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 -3ކޯޓު އަމުރުތަކާއިގުޅޭ
ޝަރުޢީ

ސކްޝަންތަކުން

ތއްޔާރުކުރާ
ަ

ކޯޓު

އަމުރުތައް

ކޯޓުން

ބޭރުކުރވޭނީ

ޓ
ލޓޭޝަން/އންފޯރސްމަން ް
ބ ި
ރީހ ި

ސކްޝަންގ ބލުމުގ ދަށުންނވ 2020 .ވަނަ އަހަރު  7543އަމުރުނރވިފައި ވއވ .އޭގތރއިން  5877އަމުރު ވަނީ
ރައްދުކުރވިފައވ 1090 .އަމުރު ރައްދު ނުކުރވި ވއވ .އަދި  576އަމުރު ކންސަލް ކުރވިފައި ވއވ.
ޝަރުޢީ ސކްޝަން ތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ކޯޓު އަމުރުތައް ،ސަރުކާރުގ އކިއކި އިދާރާތައް އަދި ޚަޞްމުންނަށް
ޙަވާލުކުރުމުގ މަސައްކަތްތައް މައިގަނޑު ގޮތއްގައި ކުރަނީ މިސކްޝަނުންނވ .އަދި އފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު
އަނބުރާ ގނައުމުން ކޯޓު މޮޑިއުލްއަށް އރުވުމަށްފަހު ،ޝަރުޢީ ސކްޝަންތަކާއި ހަވާލުކުރވއވ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން
ދައްކުވައިދނީ ކޯޓު އަމުރު ޑިސްޕޗް ކުރވިފައިވާ ގޮތވ.

ކޯޓު އަމުރު ޑިސްޕެޗްކުރުން

576
1090

ރައްދުކުރެވިފައި
ރައްދުނުކުރެވުނު
ކެންސަލް
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 2020ވަނަ އަހަރު ސކްޝަނުން ކުރވިފައިވާ ޚާއްޞަކަންތައްތައް
ނސީގ
ޑްރަގް ކޯޓުން ކުރވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖ ް
ކުރވޭ

އިދާރާއަކަށް

ވުމުން،

ނޭޝަނަލް

އަހުލުވރިކުރުވުމަށާއި ،ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުގ

ޑްރަގް

މަސައްކަތް ތަކާއި ގުޅިފައިވާ މަސައްކަތް ތަކއް

އޭޖންސީގ

މަސައްކަތްތައް

އަހަރަކުވސް އމަރުކަޒުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުންއޮވއވ .ނަމަވސް

މަސައްކަތް

ތަކަށް

ކުރިއަށްދާގޮތް ބލުމަށް

މިކޯޓުގ

މުވައްޒަފުން

މިކޯޓުގ ޓީމުތައް ކޮންމ

ވ ކޯވިޑް 19 -ގ ޙާލަތާއި
މުޅިދުނިޔއަށް ކުރިމަތިވފައި ާ

ގުޅިގން އފަދަ އއްވސް ޕްރޮގްރާމއް މިއަހަރު ކުރިއަށް ގންދވިފައި ނުވއވ.
ޟންނާއި މޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަށް ކުރިއަށް ގންދވިފައި ވއވ.
އަލަށް ޢައްޔަންކުރވުނު ޤާ ީ
އގޮތުން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނު ތާރީޚްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އވަނީއވ.
 26 ޖަނަވަރީ 2020
 01 މާރިޗު  2020އިން  05މާރިޗު 2020
 15 ސޕްޓންބަރު 2020
 27 ޑިސންބަރު  2020އިން  31ޑިސންބަރު 2020

މކޯޓުގ މަސައްކަތްތަކާއި
ދިވހި ރާއްޖޭގ އިސްލާމީ ޔުނިވާރސިޓީގ ފކަލްޓީއޮފް ޝަރީޢާ އންޑް ލޯ ގ ދަރިވަރުންނަށް ި
އ އޮންލައިންކޮށް ހިންގިފައިވއވ.
ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސޝަނ ް

 4.3އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން
ރޝަން އންޑް ބަޖޓް
ޝނަކަށވ .އއީ އޑްމިނިސްޓް ޭ
ވނީ  02ސކް ަ
އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން ބހިގން ަ
ނޑް ޖނރަލް ސަރވިސް ސކްޝަނވ.
ސކްޝަން އަދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓކްނޮލޮޖީ އ ް

 4.3.1އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އންޑް ބަޖޓް ސކްޝަން
ނ  02ޔުނިޓއްގ މައްޗަށވ .އއީ ޖނރަލް އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އންޑް އޗް.އާރު
މި ސކްޝަން އކުލވިގންވަ ީ
ޔުނިޓް އަދި ބަޖޓް ޔުނިޓވ.
 4.3.1.1ޖނރަލް އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އންޑް އޗ.އާރު ޔުނިޓް
މ
އިދާރީގޮތުން ކޯޓުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކއް ކުރަމުން ގންދާނީ މިޔުނިޓްއިންނވި .
ށ ފޮނުވުމާއި ،ކޯޓުން
މަސައްކަތްތަކުގ ތރޭގައި ކޯޓަށް ލިބޭ ހުރިހާ ލިޔކިޔުންތަކއް ބަލައިގަނ ޝކްޝަންތަކަ ް
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ފނުވުމާއި ސްޓޮކް ބލހއްޓުމުގ
ފނުވަންޖހޭ ތަކތި ޮ
އހނިހން ސަރުކާރުގ އޮފީސްތަކަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ޮ
އިތުރުން ކޯޓުގ ލިޔުންތައް ބލހއްޓުމުގ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މި ޔުނިޓްއިންނވ.
ށ
ޓންނވ .މުވައްޒަފުންނަ ް
ނ މި ޔުނި ު
ޓމުން ގންދަ ީ
މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކއްވސް ބަލަހައް ަ
މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދީ ،ވަޒީފާއާ ގުޅިގން ކުރަންޖހޭ ހުރިހާ ކަމއް ކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގ ހާޟިރީއާއި
ރކޯޑުތައް ބލހއްޓުމާއި ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކޮށް ގާބިލު ބަޔަކަށް ހދުމުގ މަސައްކަތްތައް
ވސް މި ޔުނިޓުން ކޮށްފައިވއވ.
 2020ވަނަ އަހަރު ފށުނުއިރު ކޯޓުގައި ތިއްބވީ  05ފަނޑިޔާރުންނާއކު މުޅި ޖުމްލަ  50މުވައްޒަފުންނވ2020 .
ވަނަ އަހަރުތރޭގައި އަލަށް  01މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދވި ،އަދި  09މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިވފައިވއވ.
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޯޓުގައި  41މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގންދިޔައވ.
ނ
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޯޓުގ  05ފަނޑިޔާރުންގ އިތުރަށް ޑިވިޜަންތަކުގ ވރިން ގޮތުގައި ހަމަޖހިފައިވަ ީ
ރަޖިސްޓްރާރއާއި ޗީފް އޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއވ .އަދި ސކްޝަންތަކުގ ވރިންގ ގޮތުގައި ހަމަޖހިފައިވަނީ 02
އސިސްޓންޓް ޑިރކްޓަރއާއި ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރއވ.
ދަރަޖަތަކުގ ނިސްބަތުން  2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މުވައްޒަފުން ބހިފައިވާ ގޮތް

5

5

އެގްޒަކެޓިވް ސަރވިސް
މެނޭޖީރިއަލް ސަރވިސް
ޖެނެރަލް ސަރވިސް

11

ސަޕޯރޓް ސަރވިސް
20
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ކުރވުނު ޚާއްޞަ ކަންތައްތައް
އހަރުކުވސް ފާހަގަކުރަމުން
ނދިޔަ އންމ ޚާއްޞަ އއް ކަމަކީ ކޮންމ ަ
ނ ކޯޓުން ކުރަމުން ގ ް
މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގ ް
ގންދާ ކޯޓުގ އަހަރީ ދުވަހވ .ނަމަވސް ،ކޯވިޑް  19-ޕންޑަމިކްއާ ގުޅިގން  2020ވަނަ އަހަރު ކޯޓުގ އަހަރީ ދުވަހުސް
ފާހަގަކުރވިފައިނުވއވ.
ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް
މ ކޮށްގން މި އަހަރުގ ތރޭގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމއް
ކޯވިޑް  19-ޕންޑަމިކްއާ ގުޅިގން ކޯޓުގ ފަރާތުން އިންތިޒާ ް
ނނަށާއި
ނ ކޯޓުގ ޤާޟީ ް
ހިންގިފައިނުވއވ .ނަމަވސް ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގ ފަރާތު ް
މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގިފައިވއވ.
ކުރވުނު ދަތުރުތައް
ނސީގ
ޑްރަގް ކޯޓުން ކުރވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖ ް

މަސައްކަތް ތަކާއި ގުޅިފައިވާ މަސައްކަތް ތަކއް

ކުރވޭ އިދާރާއަކަށް ވުމުން ،ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖންސީގ މަސައްކަތް ތަކަށް ކޯޓުގ މުވައްޒަފުން އަހުލުވރި ކުރުވުމަށް އ
އޖންސީ އާއި ގުޅިގން ކޮންމ އަހަރަކުވސް

ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގންދވއވ .ނަމަވސް ،ކޯވިޑް 19-

ޕންޑަމިކްއާ ގުޅިގން  2020ވަނަ އަހަރު އފަދަ ދަތުރއް ކުރވިފައިނުވއވ.

 4.3.1.2ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ
ވފައިވަނީ  18ޖޫން  2012ގައވ 2020 .ވަނަ އަހަރު
ޑްރަގް ކޯޓުގ ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ އކުލަވާލ ި
ނިމުނު އިރު ކޮމިޓީގ  14ބައްދަލުވުމއް ބޭއްވިފައިވއވ 2020 .ވަނަ އަހަރު ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއިން
ށ އިޢުލާނު ފާސްކުރުމާއި
ކުރވުނު މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގ ތރޭގައި ކޯޓުގ އކި މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަ ް
ފންނާމދު ފިޔަވަޅު އޅުން
އިންޓަރވިއު ޕނަލް އކުލަވާލުން ،ޝަރުޢީދާއިރާގ މުވައްޒަފުންގ ޤަވަޢިދާ ޚިލާފުވފައިވާ މުވައްޒަ ު
ނ
ދލުގނައު ް
އހަރު ފާސްކޮށްފައިވާ އކިއކި އުޞޫލުތަކަށް ބަ ަ
އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއިން  2019ވަނަ ަ
ހިމނއވ.
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 4.3.1.3އިވލުއޭޝަން ކޮމިޓީ
ޑްރަގް ކޯޓުގ އިވލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އކުލަވާލވިފައިވަނީ  3މއި  2012ވަނަ ދުވަހުއވ 2020 .ވަނަ އަހަރު
މށް  2020އަހަރު ޖުމްލަ 03
ށ ބޭނުންވާ ތަކތި ހޯދު ަ
އިވލުއޭޝަން ކޮމިޓީގ  1ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވއވ .ކޯޓަ ް
އިޢުލާނއް ކުރވިފައިވއވ 2020 .ވަނަ އަހަރު  01އގްރީމަންޓއް ކުރވިފައިވއވ.

 4.3.1.4ފަނޑިޔާރުންގ ޢާއްމު މަޖިލިސް
ފަނޑިޔާރުންގ ޢާއްމު މަޖިލީހުގ  2020ވަނަ އަހަރުގ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ  27އޯގަސްޓު 2020

ގައވ.

މި އަހަރު ފަނޑިޔާރުންގ ޢާއްމު މަޖިލީހުގ ( 2ދޭއް) ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވއވ .ފަނޑިޔާރުންގ ޢާއްމު މަޖިލީހުން މި
އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގ ތރޭގައި؛


 2021ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ޑްރަގް ކޯޓުގ ބަޖޓް ފާސްކުރުން.



ޑްރަގް ކޯޓު ރިސސްއަށް ދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

ފަނޑިޔާރުންގ ޢާއްމު މަޖލީހުގ  2020ވަނަ އަހަރުގ އންމފަހުގ ޖަލްސާ ބޭއްވުނީ  10ޑިސންބަރު  2020ވަނަ
ދުވަހު އވ .މިޖަލްސާގައި އޮތީ ޑްރަގް ކޯޓު ރިސސްއަށް ދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމވ.

 4.3.1.5ބަޖޓް ޔުނިޓް
ބނުންވާ ފައިސާ
އތުރަށް ޭ
ށ ި
ލފާކުރާ ބަޖޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ބަޖޓަ ް
ކތްތަކުގ ތރޭގައި ަ
ޓން ކުރާ މަސައް ަ
ބަޖޓް ޔުނި ު
ޓ
ހޯދުމާގުޅޭ އންމހާ ކަންކަން ކުރުމާއި ކުރިއަށްއޮތް މަހުގ ބަޖޓް ތައްޔާރުކޮށް އކަމަށް ކަނޑައޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ބަޖ ް
ނިންމުމާއި ޕޓީކޭޝް ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދުތައް ޤަވާޢިދުން ބލހއްޓުމާއި މަހުން މަހަށް ކުރވޭ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ރިޕޯޓް
މސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި
ނ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖހޭ ު
އތުރު ް
ތައްޔާރުކޮށް ބަޖޓާއި ކޯޑްތަކުގ ބާކީ ބލހއްޓުމުގ ި
ތށް ފައިސާގ
އލވަންސްތައް އަދި އހނިހން އންމހާ ފައިސާ ،އ ފައިސާ ދިނުމަށް ކަނޑައޅިފައިވާ ދުވަހަށް ލިބޭނޭގޮ ަ
ނ ހިމނއވ.
ހިސާބުތައް ނިންމައި ހަވާލުކުރު ް
ދައުލަތުގ މުދަލާއި ފައިސާއާ ބހޭގޮތުން

ތ ފޯރުކޮށްދިނުމުގ
ށ ފޯރުކޮށްދންޖހޭ މަޢުލޫމާ ު
މުވައްޒަފުންނަ ް

ކަންތައް

މން އބިލއްގ ފައިސާ ދއްކުމަށް
އިންތިޒާމުކުރުމާއި ކޯޓަށް ހޯދޭ ތަކއްޗާއި ލިބިގަނވޭ ޚިދުމަތްތަކުގ ބިލްތައް ލިބު ު
ކަނޑައަޅާފައިވާ

މުއްދަތަކަށް
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ފައިސާ

ހަވާލުކުރުމާއި

އާމްދަނީގ

ބ
ގޮތުގައިލި ޭ

ހުރިހާ

ފައިސާއަކާއި

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020

އ ބަލައިގަންނަ ފައިސާ އ
ޤަޟިއްޔާތަކާއި ގުޅިގން ލިބޭ ފައިސާއާއި ތަކތި ބަލައިގަނ ،ރައްކާތރިކަމާއކު ބލހއްޓުމާ ި
ފައިސާއއް

ޖަމާކުރަން

ހަމަޖހިފައިވާ

އކައުންޓަކަށް

ދުވަހުން

ޢދުން
ޤަވާ ި

ދުވަހަށް

ޖމާކުރަމުން
ަ

ގންދިޔުމުގ

ށ
ކއި ލިބންވާ ފައިސާގ ތރއިން ނުލިބި  1މަސް ދުވަހަ ް
ރހާ އކައުންޓް ތަކއްގ ރިޕޯޓްތަ ާ
ބލަހައްޓާ ހު ި
އިތުރުން ކޯޓުން ަ
ށ
ވުރ ގިނަ ދުވަސް ވފައިވާ ފައިސާގ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ކަނޑައޅިފައިވާ މުއްދަތަށް އ ރިޕޯޓް ފޮނުވަންޖހޭ ފަރާތްތަކަ ް
ފޮނުވުމާއި ،ޤަޟިއްޔާއަކާއި ގުޅިގން އއްވސް ފަރާތަކަށް ފައިސާއއް ހަވާލުކުރަން ކަނޑައަޅުއްވައިފި ނަމަ އފައިސާއއް
ރނުވުމާއި ،ގަޑިޖހިގން ކުރާ ޖޫރިމަނާގ
ޤޟިއްޔާގައި ކުރވޭ ޖޫރިމަނާ އާއި ކޯޓަށް ހާޟި ު
އފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރުމާއިަ ،
ރކޯޑް ބލހއްޓުމާއި ،ކަނޑައޅިފައިވާ މުއްދަތުގ ތރޭގައި ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގ ފައިސާ ހޯދުމުގ މަސައްކަތް
ވއްޒަފުން ކުރައްވާ ރަސްމީ
ވތަ ޤާޟީގ މަޝްވަރާގ މަތިން ކުރުމާއި ،ޤާޟީންނާއި ކޯޓުގ އހން މު ަ
ލީގަލް ބޭފުޅއްގ ނު ަ
އޓުމަކީ މި ޔުނިޓްގ މަސައްކަތކވ.
ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ ފައިސާގ އންމހައި ކަންތައްތައް ބލހ ް
2020

ވަނަ

އަހަރުގ

ބަޖޓްގ

ގޮތުގައި

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފައިނޭންސް

އންޑް

ޓްރޜަރީން

ޑްރަގް

ކޯޓަށް

ހަމަޖައްސަވައިދއްވީ ( 14,210,002ސާދަ މިލިއަން ދ ލައްކަ ދިހަ ހާސް ދ ރުފިޔާ) އވ .އަދި ޚަރަދުކުރވިފައިވަނީ
ރ)
އން ހަތް ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހާސް އއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިން ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ހަ ލާ ި
( 10,760,183.96ދިހަ މިލި ަ
ނ
ނ ފައިސާގ ތރއިން އސޓް ގަތުމަށް ބޭނުންކުރވިފައިވަ ީ
އވ 2020 .ވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ ބަޖޓްގައި ހިމ ޭ
( 117,148.05އއްލައްކަ ސަތާރަ ހާސް އއްސަތޭކަ ސާޅީސް އަށް ރުފިޔާ ފަސް ލާރި) އވ .އކަށީގންވާ އަދަދއް
ގން
 2020ވަނަ އަހަރަށް މި ކޯޓަށް ބަޖޓްގ ގޮތުގައި ހަމަ ޖައްސާފައިވީނަމަވސް ކޮވިޑް19-ގ ސަބަބުން ކޯޓުން ހިން ަ
ވ އތައް ވަސީލަތްތަކއްވަނީ ނުގަނވިއވ.
ނން ި
ނން ބޭ ު
ބޭނުންވި އަދި ގަން ަ

 4.3.2އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓކްނޮލޮޖީ އންޑް ޖނރަލް ސަރވިސަސް ސކްޝަން
ޓ
މި ސކްޝަމް އކުލވިގންވަނީ  03ޔުނިޓއްގ މައްޗަށވ .އއީ އައިޓީ ޔުނިޓް ،ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް އަދި ކޯ ު
ސކިއުރިޓީ ޔުނިޓވ.
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 4.3.2.1އައި.ޓީ ޔުނިޓް
ކނޮލޮޖީ (އައި.ސީ.ޓީ) ގ
ނފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓ ް
މި ޔުނިޓްގ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގ ތރޭގައި ކޯޓުގ އި ް
އ ،ނޓްވޯރކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާއި
ހުރިހާ ތަކއްޗއް ބލހއްޓުމާ ި
ގުޅުންހުރި ތަކތި ހޯދުމާއި ކޯޓުގ އކިއކި މަސައްކަތަށް ބޭނުން ކުރވޭ

ކޯޓަށް ބޭނުންވާ އައި.ސީ.ޓީއާ

ވބް ބޭސްޑް އޕްލިކޭޝަންގ ކުރު ތަމްރީނު

ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގންދިއުން ހިމނއވ.
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އޑްމިނިސްޓްރޭޝަގ އހީތރިކަމާއކު ކޯޓު މޮޑިއުލް އިން ފުރަތަމަ ހުކުމާއި ހަމައަށް
އ ،ކޯޓު ރޫމް ތަކުގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރންސް ކުރިއަށް ގންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ޓީވީ އަދި
ޑިވޮލޮޕްކޮށް ބޭނުންކުރަންފށުމާ ި
ނންވާ ސޓަޕްހދިފައިވއވ .ކޮވިޑް19-
ރޔަށް ގންދިއުމަށްބޭ ު
ވބްކމް ސިސްޓަމް ސޓްކުރވި އޮންލައިންކޮށް މައްސަލަތަށް ކު ި
ގ ނުރައްކައުތރިކަން އޮތުމުގ ސަބަބުން ސަރުކާރު ބަންދު ކުރަންޖހުމުގ ސަބަބުން ކޯޓުގ މަސައްކަތްތަށް އޮންލައިން
ނ މަސައްކަތް
ގގައި ތިބގ ް
ނނަށް ޭ
ވއުގަ ރައްކާތރިކަމާއކު ޤާއިމް ކުރވި ޤާޒީންނާއި ސްޓާފު ް
ނ ި
ވ އޮންލައި ް
ކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ށ ޑުރަގްކޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން ދވުނު މައުލޫމާތުގ ތރއިން
ކުރވޭނ ނިޒާމއް ޤާއިމު ކުރވިފައިވއވ .މޖިސްޓުރޭޓުންނަ ް
ތއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދވިފައިވާނއވ،އަދި ޑިޕާރޓްމަންޓް އާއި މކްސްކޮމް ގުޅިގން ބޭއްވި
އައި.ޓީ ޔުނިޓުން ކުރާމަސައްކަ ާ
ނ ވަނީ ބައިވރިވފައިވއވ.
ޓްރއިނިންގގައި އައި.ޓީ ޔުނިޓު ް
އއި.ސީ.ޓީ) ޔުނިޓްގ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގ ގޮތުން
 2020އަހަރު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓކްނޮލޮޖީ ( ަ
ލ
ކޯޓަށް ހޯދުނު ތަކތީގ ތަފްޞީ ް


ކޯޓު ރޫމްގ ތރއިން  4ކޯޓުރޫމއްގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ބހއްޓި އޮންލައިންކޮށް ޝަރީއަތް ކުރވޭނ
ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރވި ބޭނުން ކުރަންވަނީފށިފައވ.



ނފށިފައވ.
ކޯޓުރޫމް ތަކުގތރއިން ޑީ 3އާއި ޑީ 4ކޯޓު ރޫމުއަށް ވބްކމް ބހއްޓި ބޭނުން ކުރަންވަ ީ



ށޓަކައި ބޭނުންވާ
ޓރޯނިކްސް އަދި އައި.ޓީ ސާމާނު ރައްކާތރި ކޮއްބލހއްޓުމަ ް
ކޯޓުގ އިލކްޓްރިކަލް ،އިލކް ު
ތަކތީގ ތރއިން ޔޫޕީއސް ހޯދުނވ.



ކޯޓުގ މަސައްކަތްތައް އަވަސް ކުރުމަށް ގަނފައިވާ ( (TOSHIBA ESTUDIO 3018Aޕްރިންޓަރ
ށފައވ.
ބނުންކުރަށް ވަނީ ފ ި
ބހއްޓި ޭ
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 4.3.2.2ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް
މި ޔުނިޓްގ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގ ތރޭގައި ކޯޓުގ ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާ ތަކތި ސްޓޮކަށް ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖހޭ
ނ
މއި ބލހއްޓުމުގ ގޮތު ް
ށ ކުރުމާއި ،ކޯޓުގ ޢިމާރާތް މަރާމާތްކުރު ާ
އ މާލިއްޔާތު ޤަވާއިދާ އއްގޮތަ ް
އންމހައި ކަންތައްތަ ް
ކުރަންޖހޭ އންމހައި ކަންތައް ސކްޝަން ހޑްގ މަޝްވަރާގ މަތިން ކުރަމުން ގންދިއުމާއި ،ޚަރަދު ކޮމިޓީގ
ނފީޒުކުރުމުގައި އަޅަންޖހޭ
ތ ް
ގއި ނިންމާ ނިންމުންތައް ަ
ދލުވުމު ަ
ށ ބލހއްޓުމާއި ،ބައް ަ
ނތިޒާމްކޮ ް
ބައްދަލުވުންތައް އި ް
ނ
އންމހައި ފިޔަވަޅުތައް ޔުނިޓްގ ވރިޔާގ ލަފާގ މަތިން އޅުމާއި ބައްދަލުވުމުގ ޔައުމިއްޔާލިޔ ބލހއްޓުމާއި ،ކޯޓު ް
ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބލުމާއި  ،އއްބަސްވުމާއި އއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭތޯ ބަލައި މޮނީޓަރ
ކުރުމާއި އކަންކަމާއި ގުޅިގން އަޅަންޖހޭ އންމހައި ފިޔަވަޅުތައް އޅުން ހިމނއވ.
 2020ވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް ހޯދުނު އައިޓީހާޑްވއަރއާއި ،ވހިކަލްއާއި ،މޝިނަރީ އަދި އހނިހން ތަކތި
ތަކތި

އަދަދު

 SSDހާރޑް ޑިސްކް

4

 2GBގްރފިކްސް ކާރޑް

1

ޑޯރ ލޮކް ޔުނިޓް

1

ލޑް ފްލަޑް ލައިޓް

3

މަލްޓިމީޑިއާ ޕްރޮޖކްޓަރ

1

ޔޫ.ޕީ.އސް

1

ކާރު ބޓަރީ

1

ހޑްސޓް

5

 BTU 9000އއަރ ކޮންޑިޝަނަރ

1

 BTU 24000އއަރ ކޮންޑިޝަނަރ

1

 HDMIކޭބަލް

5

އިންފްރާރޑް ތަރމޯމިޓަރ

2

 4.3.2.3ކޯޓު ސކިއުރިޓީ ޔުނިޓް
ޤާޟީންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި އަދި ކޯޓުގ ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާ ބހޭ އންމހާ މަސައްކަތްތަކއް ކުރަމުން ގންދަނީ މި
ނ
ނ ް
ލސް ފށުމުގކުރިން ކޯޓުރޫމާއި އަދި ކޯޓު ރޫމަށް ވަން ަ
ޔުނިޓުންނވ .މި މަސައްކަތްތަކުގ ތރޭގައި ޝަރީޢަތުގ މަޖި ި
ހށް ޙާޟިރު ކުރވޭ ފަރާތްތަކުގ
ރމާއި ،ޝަރީޢަތުގ މަޖިލީ ަ
އަންނަ ފަރާތްތައް ބަލާފާސްކުރަންޖހިއްޖ ހާލަތްތަކުގައި އކަންކު ު
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ސަލާމަތާއި ރައްކާތރިކަން ބލހއްޓުމާއި ކޯޓުގ ރައްކާތރިކަމާއި މަސްލަޙަތު ދމހއްޓުމުގ ގޮތުން ކުރަންޖހޭ އންމހާ
މަސައްކަތްތައް ކުރުން ހިމނއވ.
ނނު)ގ 95
ރ ( 22/2010ދިވހިރާއްޖޭގ ކޯޓުތަކުގ ޤާ ޫ
ޤނޫނު ނަންބަ ު
އ ބލހއްޓުމަކީ ާ
އތަ ް
ކޯޓުތަކުގ ސަލާމަތީ ކަންތަ ް
ނ
ވަނަ މާއްދާގ ދަށުން ދައުލަތުގ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގ ޒިންމާއކވ .ނަމަވސް 02 ،ޖުލައި  2016ވަނަ ދުވަހުން ފށިގ ް
ރ
ޓ އުސޫލްގދަށުން ކޯޓުގ ބޭ ު
އޓާލާފައވ .އހންކަމުން ކޮންޓުރކް ް
ޓށް ސކިއުރިޓީ ދިނުން ހު ް
ފުލުހުން ،ޑްރަގް ކޯ ަ
ނ
ށ ް
ނފުންޏަކާއި ހަވާލު ކުރވިފަވއވ .ނަމަވސް ކޯޓުގ ބޭރުގައި ކޮންޓްރކްޓްގ ދަ ު
ސކިއުރިޓީ ބލހއްޓުމަށް ކު ް
ލ މައްސަލަތައް ދިމާވާކަން
މހުންކަމުގައި ނުވުމުން އކިކަހަ ަ
މަސައްކަތްކުރާ ގާޑުންނަކީ އކަމަސައްކަތަށް އންމ އކަށޭނަ ީ
ފާހަގަކުރވއވ.
ޑްރަގް ކޯޓުގ ކޯޓު ރޫމްތަކުގައި ސީސީޓީވީ ކމރާ ނތުމުން މުޅި ކޯޓުގ ސކިއުރިޓީ އންމ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި
ރވާ ޕްރޮގްރާމްއިން ވަކިކުރާ
ހންތައް ދިމާވއވ .އަދި ،ސކިއުރިޓީގ އިތުރުން ،މި ކޯޓުގ ފަ ު
ބލހއްޓުމަށް އަދިވސް ގޮންޖ ު
މލްޑިވްސް ކަރކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ބަލާއައުމަށް ގިނަވަގުތު ހޭދަވުމަކީވސް ސކުރިޓީ
ވލުވުމަށް ޯ
ކްލައިންޓުންނާއި ހަ ާ
ޔުނިޓަށް ދިމާވާ ދަތިކަމކވ.

 4.4ބިއުރޯ
 2020ވަނަ އަހަރު ބިއުރޯއިން މައިގަނޑު ގޮތއްގައި ކުރވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ އިސްޤާޟީ އާއި ޤާޟީން ބައިވރިވާ
ކރުމާއި ،ޤާޟީން އަދި ރަޖިސްޓްރާރ އާ ބައްދަލުކުރުމަށް އދިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް
ު
ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމް
ހ ބްރީފިންގ ނޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމާއި ،ކޯޓަށް އަލަށް
އޕޮއިންޓްމންޓް ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއ ،އިސްޤާޟީ ފޮނުވަންޖ ޭ
ލިބޭ މައްސަލަތައް ހިންގާނ ސކްޝަންތައް ކަނޑައޅުމުގ މަސައްކަތވ .އަދި މައްސަލަ ތަކުގ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު
ނ ޙަވާލު ކުރުމުގ މަސައްކަތްވސް ކުރވިފައިވއވ .މީގ
ލކޮށް މައްސަލަ ބަލާ ސކްޝަ ާ
ދިނުމަށް ފަހު މައްސަލަ ފައި ް
އިތުރުން އިސް ޤާޟީ އކި އކި މުވައްސަސާތަކަށް ފޮނުވަންޖހޭ ސިޓީ ފޮނުވުމުގ މަސައްކަތާއި ފަހުގ ޙުކުމް ކުރާ
ފ އޮފންޑަރސް ފޯމުގައިވާ
ކ އޮ ް
ތކުން ފުރިހަމަ ކުރާ ފީޑްބ ް
ރތް ަ
ކށް އ ފަ ާ
ފަރާތްތަކުގ މަޢުލޫމާތު ޕޮލިސް ޕޯޓަލް އަށް އޑް ޮ
މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް އަޕްޑޭޓް ކުރުމުގ މަސައްކަތްވސް ކުރވިފައިވއވ .އަދި ކޯޓުގ މުހިއްމު ހަރާކާތްތަކާ ގުޅޭ ޚަބަރު
ތައްޔާރު ކުރުމުގ މަސައްކަތް ވސް ކުރވިފައިވއވ.
މިގޮތުން މައްސަލަ ތަކާ ގުޅިގން ޤާޟީންނާ ރަޖިސްޓްރާރ އާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އޕޮއިންޓްމންޓަށް އދިލއްވި ފަރާތްތަކުގ
ފންގ
ށފަހު ފިޔަވަޅު އޅިފައިވއވ .މީގއިތުރުން 04 ،ބްރީ ި
ތރއިން  7ފަރާތަކަށް ކަމާގުޅޭ ސކްޝަނުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަ ް
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މައްސަލައިގ ސކްޝަން ކަނޑައަޅައި

ނވިފައި ވއވ .އަދި  2020ވަނަ އަހަރު 402
ނޯޓު އކި ސކްޝަންތަކަށް ފޮ ު
ހ ޝަރުޢީ ސކްޝަންތަކާ ޙަވާލު ކުރވިފައި ވއވ.
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ދިނުމަށް ފަ ު

އ ރަސްމީ ދަތުރު ތަކުގ
ތިރީގައި މިވަނީ އިސް ޤާޟީ އާއި ޤާޟީން ބައިވރިވަޑައިގންނވި މުހިއްމު ބައްދަލުވުންތަކާ ި
ތަފްޞީލވ.



 04ފބްރުއަރީ  2020ގައި ( 2017/R-27ޝަރުޠުތަކުގ ގަވާއިދު) އަށް ގނސްފައިވާ  2ވަނަ
އިސްލާޙުގ ވަކި ބައއް ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމަށް ފނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވ ކޯޓުގ
ސަމާލުކަމަށްގނސްފައިވާތީ،

އކަމާ

ގުޅޭގޮތުން

މަޝްވަރާ

ކުރުމަށް

ފަނޑިޔާރުން

ތ
ބޭނުންފުޅުވާ ީ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހާއކު ބައްދަލުވުމއް ބޭއްވުނވ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވރިވވަޑައިގންނވީ
އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު ،ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު،
ޤާޟީ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނައީމު ،ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މުޙުތާޒު ފަހުމީއވ.


 9މާރިޗް  2020ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ކަރކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއކު ބައްދަލުވުމއް ބޭއްވުނވ .މި
ކންކަމާއިމދު
ހރި އިދާރާތަކާއި ބައްދަލުކޮށް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރަންޖހޭ ަ
ބައްދަލުވުމަކީ ކަމާއި ގުޅުން ު
މަޝްވަރާކުރުމުގ މަޤްޞަދުގައި
ގންދވި

މޯލްޑިވްސް ކަރކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އިސްނަންގަވައިގން ކުރިއަށް

ދލުވުމުގ
ބައްދަލުވުމކވ.ބައް ަ

ބައިވރިވވަޑައިގންނވީ

ހިންގުމާއި

ޙަވާލުވހުންނވި

ޤާޟީ

ޛ
ލއުސްތާ ް
ފހުމީ ،ރަޖިސްޓްރަރ ޤާޟީ އަ ް
އައްޝައިޙް މުޙައްމަދު ނަޢީމް ،ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މުޙުތާޒު ަ
ޙަސަން ޒަރީރވ.


 12މާރިޗް  2020ވަނަ ދުވަހު ކޯޓުގ ސީނިއަރ މނޭޖްމންޓް ޓީމާއި ފަނޑިޔާރުންނާއކު ބޭއްވުނވ .މި
ބައްދަލުވުމުގައި "ކޯވިޑް  "19އާއި ގުޅިގން ކޯޓުގ ފަރާތުން އިތުރަށް އަޅަންޖހޭ ފިޔަވަޅު ތަކާމދު އާއި
އ ނިންމުނވ.
ކޯޓަށް ދިމާވފައިވާ އކިއކި ގޮންޖހުންތައް ޙައްލުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްތަކ ް
ހންނވި ޤާޟީ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޢީމް،
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވރިވވަޑައިގންނވީ ހިންގވުމާއި ޙަވާލުވ ު
ޢލް ޙަސަން،
ޓރޭޓަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާ ި
ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މުޙްތާޒް ފަހްމީ ،ކޯޓު އޑްމިނިސް ް
ސ
ލ އައްބާ ް
މން ،ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލާ އަޒް ާ
އސިސްޓންޓް ޑިރކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަ ީ
އާއި ސީނިއަރ އޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ހަޝްފާ ހަސަނވ.



 17ޑިސމްބަރ  2020ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ،އން.ޑީ.އޭ ،އން.ޑީއޭ ބޯޑު ،ޕީ.ޖީ
އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖންޑަރ ،ފމިލީ އންޑ ސޯޝަލް ސަރވިސް އާއކު ބައްދަލުވުމއް ބޭއްވުނވ.
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ނ ކުރާ ފަރާތްތަކާ މދު އަމަލު
މައިގަޑުގޮތއްގަ މަޝްވަރާ ކުރވުނީ މަގުމަތީގައުޅޭ މަސްތުވާތަކތި ބޭނު ް
ދ
އމާޒުކޮށްގން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގ ފަރާތުން ކުރިއަށްގން ާ
ކުރާނ ގޮތްތަކއް ހޯދުމަށް ަ
އޮޕަރޭޝަން އަކާ ގުޅިގންނވ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވރިވވަޑައިގންނވީ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު
ތޒު ފަހުމީ
އލްއުސްތާޛު މުޙު ާ
ދލްޙަމީދު ،ޤާޟީ އައްޝައިޙް މުޙައްމަދު ނަޢީމް ،ޤާޟީ ަ
ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބް ު
އާއި އސިސްޓންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނާޝިފވ.


މަގުމަތީގައުޅޭ މަސްތުވާތަކތި ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކާ މދު އަމަލު ކުރާނ ގޮތްތަކއް ހޯދުމަށް އަމާޒުކޮށްގން
ބއްދަލުވުން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގ ފަރާތުން ކުރިއަށްގންދާ އޮޕަރޭޝަން އާ ގުޅިގން ދވަނަ ަ
ވމުގައި ބައިވރިވވަޑައިގންނވީ އިސްޤާޟީ
 21ޑިސމްބަރ  2020ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނވ .މި ބައްދަލު ު
އލްއުސްތާޛު
އޙް މުޙައްމަދު ނަޢީމް ،ޤާޟީ ަ
ޤޟީ އައްޝަ ި
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދުާ ،
މުޙުތާޒު ފަހުމީ ،ޤާޟި އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އާރިފް އާއި އސިސްޓންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛް
މުޙައްމަދު ނާޝިފވ.

 .5ޢިމާރާތް
 2020ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓު ހިންގިފައިވަނީ އންސްޕާ އިމާރާތުގައވ 2020 .ވަނަ އަހަރު ކޯޓުގ ފުރަތަމަ
ފަންގިފިލާގ ސީލިންގ ތރއިން ކުނިވަސް ދުވާތީވ އަދި ސީލިންގ އތރއަށް މީދާ ފަދަ އއްޗހި ވަދވޭވަރަށް
ފަޅައިގން ގޮސްފައި ހުރުމުން ،އކަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އންގުނވ .އބޭފުޅުންގ
ނމަވސް މިމަސައްކަތް
ނ ފޮނުވުނވަ .
ސލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ތިންފަރާތއްގ ކޯޓޭޝަ ް
އިރުޝާދާއި އއްގޮތަށް މިމައް ަ
ކުރިއަށް ގޮސްފައިނުވއވ.
ޑީ 6ޤާޟީ ރޫމް ،އސިސްޓންޓް ޑިރކްޓަރ ރޫމް އަދި ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއަށް އަރާ ސިޑިއާއި ދިމާލުގައި
ހަރުކުރވިފައިވާ އއަރ ކޮންޑިޝަނަރ މައްސަލަ ޖހިފައިވާތީ ،މިކޯޓުގ ބަޖޓުގައި އައު އއަރ ކޮންޑިޝަނަރއއް
ގަތުމަށް އަދި މަރާމާތުކުރުމަށް ޚަރަދުވާނ ފައިސާ ނތުމުން ހައްލުނުކުރވިފައިވާކަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
އޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް

އންގުނވ.

އަދި

އބޭފުޅުންގ

ރޝާދާއި
އި ު

އއްގޮތަށް

ލ
މައްސަ ަ

ޖހިފައިވާ

އއަރ

ކޮންޑިޝަނަރތަކުގ ތަފްޞީލް ،ހަރަދުވާނ ފައިސާ އަދި ކޯޓޭޝަންތައް ފޮނުވުނވ .ޑްރަގް ކޯޓުގ ބަޖޓަށް ފައިސާ
ހަމަޖހުމުން ޕީ.އޯ ރއިސްކުރވި އޭސީ ބަދަލުކުރުން އަދި މަރާމާތުކުރުމުގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގންދވުނވ.
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 2021 .6ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތައް
ނތަކާއި މުވައްޒަފުންގ ފންވަރުބލުމުގ
ކުރިޔަށް އޮތް  2021ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުގ  3ކޮމިޓީގ ބައްދަލުވު ް
މަސައްކަތުގ އިތުރުން ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ރޭވިފައިވއވ.


ށ ޒިޔާރަތްކޮށް ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ބލުން.
ޝން ސންޓަރ ތަކަ ް
ރިހބިލިޓޭ ަ



ސްޓާފް ޑިވލޮޕްމަންޓް ޑޭ( .ކޮންމ  3މަހުން  1މަހު)
ނ
މށާއި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް އަހުލުވރިކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގ ގޮތު ް
ކޯޓުގ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރު ަ
ށ
ކޮންމ  3މަހުން  1މަހު ކޯޓުގ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގންދިއުމަ ް
ހަމަޖހިފައިވއވ.



ކުރިޔަށް އޮތް  5އަހަރަށް ކޯޓްގ ސްޓްރޓީޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން.
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 .7ރިޕޯޓު ނިންމުން
 2020ވަނަ އަހަރުގ ކޯޓުގ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގންދިއުމުގައި ކޯޓުގ އިސް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު
ޢަބްދުލް ޙަމީދު އަދި ކޯޓުގ އިތުރު ޤާޟީން ކަމުގައިވާ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު ،އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު
ނަޢީމް،

އަލްއުސްތާޛު

މުޙްތާޒް

ފަހްމީ

އަދި

ޛ
އަލްއުސްތާ ު

އާދަމް

ޢާރިފްގ

ފަރާތްޕުޅުން

އަޅުގަނޑަށް

ނ
ލިބު ު

ގނަ މަސައްކަތްތަކއް ދުވަހުން
ނށް ޝުކުރު ދަންނަވަމވ .އަދި ހަމަ އއާއކު ބުރަ ،އަދި ި
ބފުޅުން ަ
އއްބާރުލުމަށްޓަކައި އ ޭ
ކ މަސައްކަތްކުރަމުންގންދާ ކޯޓުގ ޑިވިޜަންތަކާއި ސކްޝަންތަކާއި އަދި ޔުނިޓްތަކުގ
ދުވަހަށް ނިންމުމަށް ހިތްވަރާއ ު
ތކަށްޓަކައި ހިތުގ އންމ
ވގި އަދި މިންނތް މަސައްކަތް ަ
އ މުވައްޒަފުން ކޮށްދއްވި ހީ ާ
ވރިންނަށާއި ކޯޓުގ އންމހަ ި
ފުންމިނުން ޚާއްޞަ ޝުކުރއް ދަންނަވަމވ.
އަޅުގަނޑުގ ދުޢާ އަކީ މި ވޭތުވ ދިޔަ  2020ވަނަ އަހަރަށް ވުރ  2021ވަނަ އަހަރަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވސް ޑްރަގް
މތިވރި މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމންނަށް އ ކަލާނގ
ނ ކަމުގައި ލއްވުމވ .އަދި މި ަ
ކޯޓަށް ކާމިޔާބު އަހަރ ް
ހޔޮ ތައުފީޤު މިންވަރު ކުރައްވައި ،އަޅުގަނޑުމންގ ހިތްވަރާއި މިންނަތުގައި ބަރަކާތް ލއްވވުމވ .އާމީން!
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info@drugcourt.gov.mv : ްއީމއިލ

www.drugcourt.gov.mv : ްވބްސައިޓ

3018556 :ްފޯނ
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