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ތަޢާރުފް
އންމހައި

ތތަކުގ
ނިޢުމަ ް

ވރި

ﷲ

އށް
ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ަ

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.
މި ކޯޓު އުފއްދުނު މަޤްޞަދުތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމުގައި 2019 ،ވަނަ އަހަރު ވސް ވގންދިޔައީ ޚާއްޞަ
މަސައްކަތްތަކއްގ ފށުމާއި ،ކުރިން ފށިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކއް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރވުނު އަހަރއްގ ގޮތުގައވ.
އގޮތުން ކުރވުނު މަސައްކަތްތައް މި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނއވ.

 .1ޑްރަގް ކޯޓުގ ފަނޑިޔާރުން
މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގ  38ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގ މަތިން ޑްރަގް ކޯޓު އކުލވިގންވަނީ  05ފަނޑިޔާރުންގ މައްޗަށވ.
ޑްރަގް ކޯޓުގ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރއްވި  05ފަނޑިޔާރުން ހުވާކޮށްފައިވަނީ  25ފބްރުއަރީ
 2012ގައވ .މި  5ފަނޑިޔާރުންގ ތރއިން ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޒުބައިރު މުޙައްމަދު  21ފބްރުއަރީ  2015ގައި ސިވިލް ކޯޓުގ
ޤާޟީކަމަށް ބަދަލުކުރައްވާ ސިވިލް ކޯޓުގ އިސްޤާޟީގ މަޤާމުގައި ހުންނވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން ވަނީ 21
ފބްރުއަރީ 2015ގައި މި ކޯޓުގ ފަނޑިޔާރއްގ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރައްވާފައވ .އަދި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން 01
މާރިޗު  2019ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގ ޤާޟީކަމަށް ބަދަލުކުރައްވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގ ޤާޟީގ މަޤާމުގައި ހުންނވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް
އާދަމް ޢާރިފް ވަނީ  01މާރިޗު 2019ގައި މި ކޯޓުގ ޤާޟީގ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރައްވާފައވ .ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު
 20ޖޫން  2016ގައި ޖުވނައިލް ކޯޓުގ ޤާޟީކަމަށް ބަދަލުކުރައްވާ ޖުވނައިލް ކޯޓުގ ޤާޟީގ މަޤާމުގައި ހުންނވި ޤާޟީ
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޢީމް ވަނީ  20ޖޫން 2016ގައި މި ކޯޓުގ ފަނޑިޔާރއްގ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރައްވާފައވ 22 .ޖުލައި
2018ގައި ޖުޑީޝަލް ކޮމިޝަނުގ ނަންބަރު JSC-B-CB/18/63އިން ނިންމުނު ނިންމުމާ އއްގޮތަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގ ޤާޟީގ
މަޤާމުގައި ހުންނވި އަލްއުސްތާޛް މުޙްތާޒް ފަހްމީ ވަނީ  12އޮގަސްޓް  2018ގައި މި ކޯޓުގ ފަނޑިޔާރއްގ މަޤާމަށް
ބަދަލުކުރައްވާފައވ .ތިރީގައި އ ވަނީ ޑްރަގް ކޯޓުގ ފަނޑިޔާރުންގ މަޢުލޫމާތވ.
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އަލްއުސްތާޛު

ޢަބްދުލްޙަމީދަކީ

ޢަބްދުއްސައްތާރު

މިޞްރުގ

އަލް

އަޒްހަރު

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

މަޤާމުގައި

އަހަރަށްވުރ

02

ގިނަ

ދުވަހު

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ.

އިސް ޤާޟީ

އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރަކީ މލޭޝިޔާގ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް
ޔުނިވަރސިޓީއިން މާސްޓަރސް އޮފް ކޮމްޕަރޓިވް ލޯ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅވ.
އަދި އޓަރނީ ޖނރަލްގ އޮފީހުގައި އސިސްޓންޓް ސްޓޭޓް އޓަރނީގ މަޤާމު
އަދާކުރައްވާފައިވއވ .މީގ އިތުރުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުގައި
އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު
ޤާޟީ

އސިސްޓންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސކިއުޓަރގ މަޤާމުގައި  03އަހަރަށް ވުރ ގިނަ
ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ.

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

ވުރ

ގިނަ

ޕްރޮސކިއުޓަރ

ދުވަހު
ޖނރަލްގ

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

އަލްއުސްތާޛު

ޢަލީ

ރަޝީދު

ޙުސައިން

އަކީ

މިޞްރުގ

އަލް

ޔުނިވަރސިޓީއިން ޝަރީޢާ އންޑް ލޯ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅކވ .އަދި

އަޒްހަރު
ޖިނާއީ

ކޯޓުގ ޤާޟީގ މަޤާމްގައި  04އަހަރު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ .އަދި ސިވިލް
ކޯޓުގައި ޤާޟީގ މަޤާމްގައި  02އަހަރު އަދި އިސްޤާޟީގ މަޤާމްގައި 02
އަހަރު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ .މި ކޯޓުގ ޤާޟީއއްގ މަޤާމަށް 21
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން
ޤާޟީ
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ފބްރުއަރީ 2015ގައި ހަމަޖައްސަވާ  01މާރިޗު 2019ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގ
ޤާޟީގ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރައްވާފައވ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019

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
ޖިނާޢީ

 03އަހަރު ،މަދަނީ ކޯޓުގައި ޤާޟީގ މަޤާމުގައި  05އަހަރު،
ކޯޓުގައި

އަދި

ކްރިމިނަލް

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ.

މި

ކޯޓުގައި
ކޯޓުގ

15

ޖުމްލަ
ޤާޟީއއްގ

އަހަރު
މަޤާމަށް

ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ  12އޯގަސްޓް  2018އިން ފށިގންނވ.
އަލްއުސްތާޛު މުޙްތާޒް ފަހްމީ
ޤާޟީ

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.

ޤާޟީގ
މި

ކޯޓުގ

މަޤާމުގައި

ޤާޟީއއްގ

ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ  01މާރިޗު  2019އިން ފށިގންނވ.
އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޢާރިފް
ޤާޟީ
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01

އަހަރު
މަޤާމަށް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019

 .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
ކޯޓް އޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން

ދުވަހު މަސައްކަތްކުރއްވި އިރު އ ދާއިރާގައި ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ ކަމާއި،
ލީޑިން ޓީޗަރ ކަމާއި ،ޑޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްކަމާއި ،އަދި ޕްރިންސިޕަލްކަން
ކުރައްވާފައިވއވ.

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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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
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅކވ.

އސިސްޓަންޓް ޑިރކްޓަރ
އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އންޑް ބަޖޓް ސކްޝަން

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 ސަރވރިސަސް 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 2019

 .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 ކަނޑައޅިދާނ 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 2019 .ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުގ ޑިވިޜަންތަކުން
ކުރވުނު މަސައްކަތްތަކުގ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އވަނީއވ.

.4.1

ޝަރުޢީ ޑިވިޜަން

ނ ވަނީ  06ސކްޝަނަކަށވ .އއީ ކޮންމ ފަނޑިޔާރަކަށް ސކްޝަނކވ .ޝަރުޢީ
ޝަރުޢީ ޑިވިޜަންތައް ބހިގ ް
ޑިވިޜަންގ މަސައްކަތުގ ތރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހޅޭ މައްސަލަތައް ފަނޑިޔާރުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުން ތާވަލުކުރުމުގ
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 ް
ބނުންވާ އހީތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގ އިތު ު
ފަނޑިޔާރުންނަށް ޭ
ދ
ތން ކުރަންޖހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ހިމނއވ .އަ ި
ށޓަކައި ކޯޓުރޫމް އިންތިޒާމްކުރުމުގ ގޮ ު
އަޑުއހުންތައް ބޭއްވުމަ ް
މައްސަލަތައް ހިންގުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ޝަރްޢީ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގ ރިޕޯޓް
ނ
ޑްރާފްޓް ކުރުމާއި މަޙްޟަރުބަޔާނާއި ކޯޓު އަމުރުތައް ޑްރާފްޓް ކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޭނުންވާ އހީތރިކަ ް
ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމނއވ.
ނން  2019ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކވ.
ތިރީގައިމިވަނީ ޝަރުޢީ ޑިވިޜަންތައް ބހިގންވާ  06ސކްޝަ ު
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 .4.1.1ޑީ 1ސކްޝަން
2019ވަނަ އަހަރު ޑީ 1ސކްޝަނަށް ޖުމްލަ  92ޤަޟިއްޔާ ޙަވާލުކުރވިފައިވއވ .އިސްވ ދންނވުނު  92މައްސަލައަކީ
ނލް
ވ މައްސަލަތަކވ 2019 .ވަނަ އަހަރު ޑީ 1ސކްޝަނަށް ނޭޝަ ަ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައި ާ
ޑްރަގް އޭޖންސީ މދުވރިކޮށް އއްވސް މައްސަލައއް ހުށަހޅިފައިނުވއވ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ފންނަނީ ޑީ1
ސކްޝަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތަފްޞީލވ.
އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

0
0%

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފސސް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސސ
92
100%

ލފައިވއވ .އޭގ ތރޭގައި
ފ ި
ޑީ 1ސކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރވިފައިވާ  92ޤަޟިއްޔާ އިން  92މީހއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ އު ު
ދން
ދށުގ  2ފިރިހން ކު ި
އންހނކވ .އަދި  18އަހަރުން ަ
މތީގ  89ފިރިހނުންނާއި ަ 01
ހިމނނީ  18އަހަރުން ަ
ހިމނއވ.

ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢުލޫމާތު
92

89

ފިރިހެން
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2

1

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

މސހުންގެ ޖުމްލަ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019

ސކްޝަނަށް މިހާތަނަށް ހުށަހޅުނު މައްސަލަތަކުގ ތރއިން  31ޑިސމްބަރ  2019ގ ނިޔަލަށް  2352ކޯޓު އަމުރު
ނރވިފައިވއވ .އޭގ ތރއިން  1915ކޯޓު އަމުރު ރައްދުކުރފައިވއވ.

ކޯޓު އަމުރު ފޮނުވުނު ފަރާތްތައް
1702

24
ހާޟިރުކުރުން (ޕޮލިސް)

277

172

51

ވސޑިއޯ އަމުރު

ހާޟިރުކުރުން

126

ފެކްސް އަމުރު

ބަންދު އަމުރު

ޚަސްމުން ހާޟިރުވުމަށް

(އެމް.ސސ.އެސް)

137

ކޯޓު އަމުރު ތަފްޞސލު
300

ރައްދުނުކުރެވި
ރައްދުކުރެވިފައި
ކެންސަލްކުރެވިފައި
1915

ޑީ 1ސކްޝަނުން  87މީހއްގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާ އިރު 95 ،މީހއްގ މައްޗަށް
ޝން އަމުރު ކޮށްފައިވއވ .ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  109މީހއްގ މައްޗަށް ފަހުގ ޙުކުމްކޮށްފައިވާ އިރު69 ،
ރިހބިލިޓޭ ަ
މީހުންވަނީ ފަރުވާއިން ވަކިކޮށްފައވ.
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އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އަމުރު

ކުރެވުނު ޙުކުމްތައް

ކުރެވިފައިވާ މސހުން
69

87

ރސހިބިލިޓޭޝަން އަމުރު ކުރެވިފައިވާ މސހުން
ފަހުގެ ޙުކުމް ކުރެވިފައިވާ މސހުން

95

ފަރުވާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މސހުން

109

ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް

ކޯޓުގެ ޕެންޑިން
3

އިބްތިދާއސ އަޑުއެހުން ބޭއްވުނު
އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވޭ

1319

ށ
ހށަހޅިފައިވާ މައްސަލައިގ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  1553މައްސަލައވ .އގޮތުން މި ގްރާފަ ް
ޑީ 1ސކްޝަނަށް މިހާތަނަށް ު
ނށް ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން
ތ ަ
މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ  2019ވަނަ އަހަރުގ ނިޔަލަށް މިހާ ަ
އިބްތިދާއީ އަޑުއހުން ބޭއްވުނު މައްސަލައާއި އއްވސް އަޑުއހުމއް މިހާތަނަށް ބޭއްވިފައިނުވާ މައްސަލަތަކވ .އަދި އކި
އވާ  231މީހުންގ މައްސަލަ މި ގްރާފްގައި ހިމނިފައި
ވފަ ި
ނށް ސކްޝަނުން އަނބުރާ ފޮނުވާލ ި
ސަބަބުތަކާހުރ މިހާތަ ަ
ނުވާނއވ.
ނިމުނު މައްސަލަތައް
ސކްޝަނަށް

މިހާތަނަށް

ހުށަހޅިފައިވާ

މައްސަލައިގ

ޖުމްލަ

ޢަދަދަކީ

1553

މައްސަލައވ.

މީގ

ތރއިން

ގންނަނީ ފުރަތަމަ ޙުކުމް ކުރވިފައިވާ މައްސަލައާއި އަދި އކި ސަބަބު ތަކާހުރ އަނބުރާ
މައްސަލަނިމިފައިވާކަމަށް ބަލައި ަ
ފޮނުވާލވިފައިވާ މައްސަލަތަކވ 2019 .ވަނަ އަހަރު  38މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ފޮނުވާލވިފައވ .އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު
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ނ
މައްސަލަތަކުގ ތރޭގައި ހިމނނީ 36 ،ވަނަ މާއްދާގ ކުށއްގ ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަން ޖހިފައިވާތީ ،އަނބުރާ ފޮނުވާލވު ު
ވނު  03މައްސަލައަކާއި،
ފނުވާލ ު
 01މައްސަލައާއި 36 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކުށއްގ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާތީ އަނބުރާ ޮ
ޙާޟިރުނުކުރވޭތީ  33ވަނަ މާއްދާގ ދަށުން ފޮނުވާލވިފައިވާ  17މައްސަލައާއި ،އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް
އއްބާރުލުން ނުދިނުމުން ފޮނުވާލވިފައިވާ  06މައްސަލައާއި ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ނިޔާވފައިވާތީ އަނބުރާ ފޮނުވާލވިފައިވާ
 01މައްސަލައާއި ،މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފށިއިރު އއްވސް ހުކުމއް ތަންފީޛުކުރަމުން ނުދާތީ އަނބުރާ
ފއިވާ  01މައްސަލައާއި،
ލއަކާއި ،ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމއް ކަނޑައޅިފައިނުވާތީ ފޮނުވާލވި ަ
ފޮނުވާލވިފައިވާ  01މައްސަ ަ
ވތީ ފޮނުވާލވިފައިވާ 05
ވފައިވާ  02މައްސަލައާއި ،ދވިހިފާފައިނު ާ
ތ އަނބުރާ ފޮނުވާލ ި
ދަޢުވާއަށް އިންކާރު ކޮށްފައިވާ ީ
ވ  01މައްސަލައވ 2019 .ވަނަ އަހަރު ސކްޝަނުން
ވފައި ާ
މައްސަލައާއި ،ޕީ.ޖީ އޮފީހުން އދިގން އަނބުރާ ފޮވުވާލ ި
ފުރަތަމަ ޙުކުމް  95މީހަކަށް ކޮށްފައިވއވ.
އަނބުރާ ފޮނުވާލެވެނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞސލު
38

40
35
30
25

17

20
15

1

5

1

2

6
1

1

3

10
1

5
0

 .4.1.2ޑީ 2ސކްޝަން
ޟއްޔާ ޙަވާލުކުރވިފައިވއވ .އިސްވ ދންނވުނު 145
 2019ވަނަ އަހަރު ޑީ 2ސކްޝަނަށް ޖުމްލަ  145ޤަ ި
މައްސަލައަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ  145މައްސަލައވ .ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖންސީ
މދުވރިކޮށް ޖިނާއީ ޙުކުމއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހއްގ މައްސަލައއް  2019ވަނަ އަހަރު ޑީ 2ސކްޝަނަށް
ނށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތަފްޞީލވ.
ގރާފުން ފންނަނީ ޑީ 2ސކްޝަ ަ
ލިބިފައއްނުވއވ .ތިރީގައިވާ ް
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ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސސ

އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

0

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސސ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފސސް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
އޮފސސް
145

ޑީ 2ސކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރވިފައިވާ  145ޤަޟިއްޔާ އިން  145މީހއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވއވ .އޭގ ތރޭގައި
ހިމނނީ  18އަހަރުން މަތީގ  139ފިރިހނުންނާއި  5އަންހނުންނވ .އަދި  18އަހަރުން ދަށުގ  1ކުއްޖކވ.

ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

139

ފިރިހެން

145

1

5

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

މސހުންގެ ޖުމްލަ

ކޯޓު އަމުރުތަކުގ ތަފްސީލް
ވނީ ކންސަލްކުރވިފައވ.
ރ އޭގ ތރއިން  211އަމުރު ަ
ލ  3354ކޯޓު އަމުރު ނރފައިވާއި ު
 2019ވަނަ އަހަރު ޖުމު ަ
ރ
ރއްދުކުރވިފައިވާއިރު 489 ،ކޯޓު އަމުރު ވަނީ ރައްދުނުކުރވިއވ .އަދި  20އަމު ު
އަދި  2634ކޯޓު އަމުރު ަ
ނ ބޭއްވުމަށް ނރފައިވާ
އޕްރޫވްކުރވިފައިވއވ .އޕްރޫވްކުރވިފައިވާ އަމުރުތަކަކީ 2020 ،ވަނަ އަހަރު އަޑުއހު ް
ކން ނުވަތަ ރައްދުނުކުރވުނުކަން ކަށަވަރުނުވާ އަމުރުތަކވ.
އަމުރުތަކަށްވާތީ ،ރައްދުކުރވުނު ަ
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ކޯޓުއަމުރު ފޮނުވުނު ފަރާތްތައް

2334

440
92

173

ޙާޟިރުކުރުން

ވސޑިއޯ ލިންކް

12

12
ޙާޟިރުކުރުން (ޕޮލިސް)

ފެކްސް އަމުރު

ބަންދު އަމުރު

ޚަސްމުން ހާޟިރުވުމަށް

(އެމް.ސސ.އެސް)

1%

ކޯޓް އަމުރުގެ ތަފްޞސލް
6%

ރައްދުނުކުރެވި

15%

ރައްދުކުރެވިފައި
ކެންސަލްކުރެވިފައި
އެޕްރޫވްކުރެވިފައި
78%

ކޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާ އިރު103 ،
 2019ވަނަ އަހަރު ޑީ 2ސކްޝަނުން  124މީހއްގ އިންޑި ޭ
މީހއްގ މައްޗަށް ރިހބިލިޓޭޝަން އަމުރު ކޮށްފައިވއވ .ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  134މީހއްގ މައްޗަށް ފަހުގ
ޙުކުމްކޮށްފައިވާ އިރު 80 ،މީހުންވަނީ ފަރުވާއިން ވަކިކޮށްފައވ.

އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް

ކުރެވުނު ޙުކުމްތައް

އަމުރު ކުރެވިފައިވާ މސހުން
ރސހިބިލިޓޭޝަން އަމުރު ކުރެވިފައިވާ
މސހުން
ފަހުގެ ޙުކުމް ކުރެވިފައިވާ މސހުން
ފަރުވާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މސހުން
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124

80

103
134
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ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް

ކޯޓުގެ ޕެންޑިން
15

އިބްތިދާއސ އަޑުއެހުން ބޭއްވުނު
އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވޭ

1352

ށ
ހށަހޅިފައިވާ މައްސަލައިގ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  1587މައްސަލައވ .އގޮތުން މި ގްރާފަ ް
ޑީ 2ސކްޝަނަށް މިހާތަނަށް ު
ނށް ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން
ތ ަ
މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ  2019ވަނަ އަހަރުގ ނިޔަލަށް މިހާ ަ
އިބްތިދާއީ އަޑުއހުން ބޭއްވުނު މައްސަލައާއި އއްވސް އަޑުއހުމއް މިހާތަނަށް ބޭއްވިފައިނުވާ މައްސަލަތަކވ .އަދި އކި
އވާ  220މީހުންގ މައްސަލަ މި ގްރާފްގައި ހިމނިފައި
ވފަ ި
ނށް ސކްޝަނުން އަނބުރާ ފޮނުވާލ ި
ސަބަބުތަކާހުރ މިހާތަ ަ
ނުވާނއވ.
ނިމުނު މައްސަލަތައް
ސކްޝަނަށް މިހާތަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލައިގ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  1587މައްސަލައވ .މީގ ތރއިން މައްސަލަ
ނ ފުރަތަމަ ޙުކުމް ކުރވިފައިވާ މައްސަލައާއި އަދި އކި ސަބަބު ތަކާހުރ އަނބުރާ
ގންނަ ީ
ނިމިފައިވާކަން ބަލައި ަ
ފޮނުވާލވިފައިވާ މައްސަލަތަކވ 2019 .ވަނަ އަހަރު  30މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ފޮނުވާލވިފައވ .އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު
ވތީ އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު 03
ނ މާއްދާގައިވާ ކުށއްގ ދަޢުވާ އުފުލިފައި ާ
މައްސަލަތަކުގ ތރޭގައި ހިމނނީ 36 ،ވަ ަ
މައްސަލައާއި ،ޙާޟިރުނުކުރވޭތީ  33ވަނަ މާއްދާގ ދަށުން ފޮނުވާލވިފައިވާ  12މައްސަލައާއި ،އިންޑިކޭޓިވް
ވ  04މައްސަލައާއި ،އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް
ފނުވާލވިފައި ާ
އސސްމަންޓް ހދުމަށް އއްބާރުލުން ނުދިނުމުން ޮ
ލބޭ
މއްސަލައާއި ،ދަޢުވާ ި
ފއިނުވާތީ ފޮނުވާލވިފައިވާ ަ 01
ފ ަ
އވާ  02މައްސަލައާއި ،ދވިހި ާ
އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ ފޮނުވާލވިފަ ި
ފަރާތް ނިޔާވފައިވާތީ ފޮނުވާލވުނު  06މައްސަލައާއި ،ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާތީ އަނބުރާ
ފޮނުވާލވިފައިވާ  02މައްސަލައވ 2019 .ވަނަ އަހަރު ސކްޝަނުން ފުރަތަމަ ޙުކުމް  103މީހަކަށް ކޮށްފައިވއވ.
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އަނބުރާ ފޮނުވާލެވެނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞސލު
30

2

1

2

4

6

12
3

35
30
25
20
15
10
5
0

 .4.1.3ޑީ 3ސކްޝަން
2019

ވަނަ އަހަރު ޑީ 3ސކްޝަނަށް ޖުމްލަ  132ޤަޟިއްޔާ ޙަވާލުކުރވިފައިވއވ .އިސްވ ދންނވުނު މައްސަލައިގ ތރޭގައި

ހިމނނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ  132މައްސަލަ އކަންޏވ.

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖންސީ މދުވރިކޮށް

ހުށަހަޅާފައިވާ ޖިނާއީ ޙުކުމއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ އއްވސް މީހއްގ މައްސަލައއް ސކްޝަނަށް ލިބިފައއް ނުވއވ .ތިރީގައިވާ
ގްރާފުން ފންނަނީ ޑީ 3ސކްޝަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތަފްޞީލވ.
އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

0
0%

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފސސް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސސ
132
100%

ޑީ 3ސކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރވިފައިވާ  132ޤަޟިއްޔާ އިން  132މީހއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވއވ .އޭގ ތރޭގައި
ނންނވ .އަދި  18އަހަރުން ދަށުގ  04ކުއްޖކވ.
ހިމނނީ  18އަހަރުން މަތީގ 123ފިރިހނުންނާއި  05އަންހ ު
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ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢުލޫމާތު
132

123

ކޯޓްފިރިއަހެމުންރުތަކުގ ތަފްސީލް

4

5

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

މސހުންގެ ޖުމްލަ

ވނީ ކންސަލްކުރވިފައވ.
ރ އޭގ ތރއިން  168އަމުރު ަ
ލ  2047ކޯޓު އަމުރު ނރފައިވާއި ު
 2019ވަނަ އަހަރު ޖުމު ަ
1623

ކޯޓު

އަމުރު

ރައްދުކުރވިފައިވާއިރު،

251

ކޯޓު

އަމުރު ވަނީ

ރައްދުނުކުރވިއވ .އަދި

05

އަމުރު

ނ ބޭއްވުމަށް ނރފައިވާ
އޕްރޫވްކުރވިފައިވއވ .އޕްރޫވްކުރވިފައިވާ އަމުރުތަކަކީ 2020 ،ވަނަ އަހަރު އަޑުއހު ް
ކން ނުވަތަ ރައްދުނުކުރވުނުކަން ކަށަވަރުނުވާ އަމުރުތަކވ.
އަމުރުތަކަށްވާތީ ،ރައްދުކުރވުނު ަ

ކޯޓުއަމުރު ފޮނުވުނު ފަރާތްތައް
1455

44

14

ޙާޟިރުކުރުން

ޙާޟިރުކުރުން (ޕޮލިސް)

(އެމްސސއެސް)
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161
ވސޑިއޯ

131
ފެކްސް އަމުރު

242
ބަންދު އަމުރު

ޚަސްމުން ހާޟިރުވުމަށް

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019

ކޯޓު އަމުރު ތަފްޞސލު
8.2% 0.2%
12.3%
ޗިޓް ރައްދުކުރެވިފައި
ޗިޓް ރައްދުނުކުރެވޭ
ޗިޓް ކެންސަލް ކުރެވިފައި
އެޕްރޫވްކުރެވިފައި
79.3%

ޑީ 3ސކްޝަނުން  105މީހއްގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާ އިރު 69 ،މީހއްގ މައްޗަށް
ޝން އަމުރު ކޮށްފައިވއވ .ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  121މީހއްގ މައްޗަށް ފަހުގ ޙުކުމްކޮށްފައިވާ އިރު34 ،
ރީހބިލިޓޭ ަ
މީހުންވަނީ ފަރުވާއިން ވަކިކޮށްފައވ.

އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް

ކުރެވުނު ޙުކުމްތައް
34

އަމުރު ކުރެވިފައިވާ މސހުން
ރސހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު ކުރެވިފައިވާ

105

މސހުން
ފަހުގެ ޙުކުމް ކުރެވިފައިވާ މސހުން

69

ފަރުވާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މސހުން

ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް

ޑސ 3ސެކްޝަންގެ ޕެންޑިން
އިންޑިކޭޓިވް އަމުރުކޮށް

17

ނުނިމިހުރި މައްސަލަ
އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވޭ
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ހރި މައްސަލައިގ ޖުމްލަ
ނށް ނުނިމި ު
ހށަހޅިފައިވާ  1590މައްސަލައިގ ތރއިން މިހާތަ ަ
ޑީ 3ސކްޝަނަށް މިހާތަނަށް ު
ޢަދަދަކީ  65މައްސަލައވ .އގޮތުން މިގުރާފުގައި ހިމަނާފައިވަނީ  2019ވަނަ އަހަރުގ ނިޔަލަށް ސކްޝަނަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން އިންޑިކޭޓިވްއަމުރުކޮށް މައްސަލާގައި ޙުކުމް ކުރވިފައިނުވާ މައްސަލައާއި އއްވސް
އނުވާ މައްސަލައވ.
އަޑުއހުމއް މިހާތަނަށް ބޭއްވިފަ ި
ނިމުނު މައްސަލަތައް
ނިމުނު މައްސަލައއް ކަމުގައި ބަލަނީ އ މައްސައއްގ ފުރަތަމަ ހުކުމް ކުރވިފައިވާނަމައވ .ނުވަތަ އއްވސް ސަބަބަކާހދި
މި ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ނުގންދވޭނ ކަމަށް ނިންމާ އ މައްސަލަ އަބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާނަމައވ .އގޮތުން ސކްޝަނަށް
ޅފައިވާ ޖުމްލަ  1590މައްސަލައިގ ތރއިން  1106މައްސަލައިގައި ފުރަތަމަ ހުކުމް
 2019އިގ ނިޔަލަށް ހުށަހ ި
ކުރވިފައިވާއިރު  419މައްސަލަ އަބުރާ ފޮނުވާލައިފައިވއވ .މީގ ތރއިން  39މައްސަލައަކީ  2019ގ ތރޭގައި
އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު މައްސަލަތަކވ .އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު  39މައްސަލަތަކުގ ތރޭގައި ހިމނނީ ،މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ
ޤާނޫނުގ  36ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކުށއްގ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާތީ އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު  01މައްސަލައާއި،

ދަޢުވާ ލިބޭ

ފަރާތް ޙާޟިރުނުކުރވުމުގ ސަބަބުން ޑްރަގް ކޯޓުގ ޤަވާއިދުގ  33ވަނަ މާއްދާގ ދަށުން ފޮނުވާލވިފައިވާ 24
އންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް
ވލާފައިވާ  01މައްސަލައާއިި ،
ތ ނިޔާވފައިވާތީ އަނބުރާ ފޮނު ާ
ރ ް
މައްސަލައާއި ،ދައުވާލިބޭ ފަ ާ
މން ފޮނުވާލވިފައިވާ  01މައްސަލައާއި ،އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ރިޕޯރޓް ހދުމަށް
ހދުމަށް އއްބާރުލުން ނުދިނު ު
ފއިވާ  02މައްސަލައާއި ،އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ރިޕޯރޓުގައި މަސްތުވާތަކއްޗަށް
އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ ފޮނުވާލވި ަ
ވ
ތ ފޮނުވާލވިފައިވާ  06މައްސަލައާއި ،އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ރިޕޯރޓުގައި ފަރު ާ
ށ ދައްކާ ީ
ދވިހިފާފައި ނުވާކަމަ ް
ވނު  02މައްސަލައާއި،
ފނުވާލ ު
ޑއަޅާފައިވާތީ އަނބުރާ ޮ
މށް ކަނ ަ
މވާ ފަރާތއް ނޫންކަ ަ
ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޝަރުޠު ހަ ަ

އަނބުރާ ފޮނުވާލެވެނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞސލު

39

24

1

1

ޞަފްޙާ  66ގ 22

2

6

2

1

1

1

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019

ތ ފޮނުވާލވިފައިވާ 01
އިންޑިކޭޓިވްއސސްޓް ރިޕޯޓުގައި ކަނޑައޅިފައިވާ ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާ ީ
ވ  01މައްސަލައވ 2019 .ވަނަ އަހަރު ސކްޝަނުން
ވފައި ާ
މައްސަލައާއި ،ޕީ.ޖީ އޮފީހުން އދިގން އަނބުރާ ފޮވުވާލ ި
 69މައްސަލައިގައި ފުރަތަމަ ޙުކުމް ކޮށްފައިވއވ.

 .4.1.4ޑީ 4ސކްޝަން
މޅިޖުމްލަ  1585މައްސަލައވ .މީގ ތރއިން 2019
 2019ވަނަ އަހަރުގ ނިޔަލަށް ސކްޝަނަށް ހުށަހޅިފައިވަނީ ު
ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ  134މައްސަލައވ .އިސްވ ދންނވުނު  134މައްސަލައަކީވސް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ
ށހަޅާފައިވާ އއްވސް
ރގް އޭޖންސީ މދުވރިކޮށް ހު ަ
އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ  134މައްސަލައވ .ނޭޝަނަލް ޑް ަ
އނުވއވ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ޑީ 4ސކްޝަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ
މައްސަލައއް  2019ވަނަ އަހަރު ސކްޝަނަށް ލިބިފަ ި
މައްސަލަތަކުގ ތަފްޞީލު ފންނާނއވ.
އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

0
0%

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފސސް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސސ
134
100%

އފުލިފައިވއވ .މި 134
ޑީ 4ސކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރވިފައިވާ  134ޤަޟިއްޔާ އިން  134މީހއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ ު
ތރުން  18އަހަރުން ދަށުގ
މީހުންގ ތރޭގައި ހިމނނީ  18އަހަރުން މަތީގ  125ފިރިހނުންނާއި  02އަންހނުންގ އި ު
 07ކުދިންނވ.
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ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢުލޫމާތު
134

125

7

2

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

މސހުންގެ ޖުމްލަ

ފިރިހެން

ކޯޓު އަމުރުތަކުގ ތަފްޞީލް
އ
ނ ހާޟިރު ކުރުމަށްޓަކަ ި
ޝރީއަތުގ އަޑުއހުންތަކަށް މީހު ް
ަ
ށ ގންދވޭ މައްސަލަތަކުގ
ސކްޝަނަށް ހުށަހޅި ކުރިއަ ް
ފއިވއވ .މި ކޯޓު އަމުރު
އ މުޅި ޖުމްލަ  1857ކޯޓު އަމުރު މި ސކްޝަން އިން ނރ ަ
 2019ވަނަ އަހަރުގ ތރޭގަ ި
ތަކުގ ތަފްސީލު ތިރީގައިވާ ޗާޓު ތަކުން ފންނާނއވ.

ކޯޓަށް ހާޟިރުވުމުގެ  /ހާޟިރުކުރުމުގެ އަމުރު

224

170
34
ހާޟިރުކުރުން
(އެމް.ސސ.އެސް)
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233

30
ވސޑިއޯ ލިންކް

ހާޟިރުކުރުން
(ޕޮލިސް)

ފެކްސް އަމުރު

ބަންދު އަމުރު

ޚަސްމުން
ހާޟިރުވުމަށް
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ކޯޓް އަމުރު

ޗިޓް ރައްދުކުރެވިފައި

279

ޗިޓް ރައްދުނުކުރެވޭ
ކެންސަލްކުރެވިފައި
އެޕްރޫވްކުރެވިފައި

15%

43

1525

2%

82%

ޓށް
އވުމުގ ސަބަބުން ކޯ ަ
ނޯޓް :އޕްރޫވް ކުރވިފައިވާ  1%ކޯޓުއަމުރަކީ  2020އަހަރުގ ތާރީޚު ތަކަށް ތާވަލްކުރވިފަ ި
10

1%ވިކަން  /ނޫންކަން ކަށަވަރުކުރވިފައިނުވާ ކޯޓުއަމުރުތަކވ.
ތށް ކޯޓުއަމުރު ރައްދު
ހާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާ ަ

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  1585މައްސަލައިގ ތރއިން  2019ވަ ަ
ވނަމައވ .އގޮތުން ސކްޝަނަށް ހުށަހޅިފަ ި
އަބުރާ ފޮނުވާލާފައި ާ
އަހަރުގ ތރޭގައި  77މައްސަލައއްގައި ކުރވުނު  77ފުރަތަމަ ޙުކުމާއކު އ އަހަރުގ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 1111
މައްސަލައިގައި ފުރަތަމަ ހުކުމް ކުރވިފައިވއވ .އޭގ އިތުރުން  2019ގ ނިޔަލަށް  403މައްސަލައއް އަބުރާ
ފޮނުވާލވިފައިވއވ .މީގ ތރއިން  30މައްސަލައަކީ  2019ވަނަ އަހަރު ތރޭގައި އަބުރާ ފޮނުވާލވުނު މައްސަލަތަކވ.
އސަލަތަކުގ ތރޭގައި ހިމނނީ ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ޙާޟިރުނުކުރވުމުގ ސަބަބުން ޑްރަގް
ވނު  30މަ ް
އަނބުރާ ފޮނުވާލ ު
ކޯޓުގ ޤަވާއިދުގ  33ވަނަ މާއްދާގ ދަށުން ފޮނުވާލވިފައިވާ  19މައްސަލައާއި ،ދައުވާލިބޭ ފަރާތް ނިޔާވފައިވާތީ އަނބުރާ
މން ފޮނުވާލވިފައިވާ 06
ފޮނުވާލާފައިވާ  02މައްސަލައާއި ،އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އއްބާރުލުން ނުދިނު ު
މައްސަލައާއި ،އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ރިޕޯރޓުގައި މަސްތުވާތަކއްޗަށް ދވިހިފާފައި ނުވާކަމަށް ދައްކާތީ ފޮނުވާލވިފައިވާ
 03މައްސަލައވ 2019 .ވަނަ އަހަރު ސކްޝަނުން  77މައްސަލައިގައި ފުރަތަމަ ޙުކުމް ކޮށްފައިވއވ.
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އަބުރާ ފޮނުވާލެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސސލް

19

6
3

2

އިންޑިކޭޓިވް ރިޕޯރޓުގައި

އިންޑިކޭޓިވް ހެދުމަށް އެއްބާރުލުން

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައި

ނުދިނުން

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

ނިޔާވުން

ޙާޟިރުނުކުރެވޭތސ  33ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން

ނުވުން

އހނިހން ނިންމުންތަކާއި އަމުރުތައް
ޑީ 4ސކްޝަނުން  113މީހއްގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާ އިރު 77 ،މީހއްގ މައްޗަށް
ޝން އަމުރު ކޮށްފައިވއވ .ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  116މީހއްގ މައްޗަށް ފަހުގ ޙުކުމްކޮށްފައިވާ އިރު94 ،
ރިހބިލިޓޭ ަ
ށ
ޝން އަމުރަ ް
މީހއް ފަރުވާއިން ވަކިކޮށްފައިވއވ .މީގ އިތުރުން  70މީހއްގ މައްޗަށް ކުރވިފައިވާ ރިހބިލިޓޭ ަ
އމުރު ކުރވި ،ފަރުވާއިން ވަކިކުރުމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް
ރވާދޭ މަރުކަޒު ބަދަލުކުރުމަށް ަ
ބަދަލުގނވި 55 ،މީހއްގ ފަ ު
ލތަކުގ ތރއިން  39މީހއްގ މައްސަލައިގައި ގޮތއް ނިމންދން އމީހުން ބަންދުގައި
އޖންސީއިން ހުށަހޅި މައްސަ ަ
ބހއްޓުމަށް އަމުރުކުރވިފައިވއވ .އަދި ،ރާއްޖއިން ބޭރުގ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަކުން ފަރުވާ ހޯދުމުގ ހުއްދަ  01ފަރާތަކަށް
ދވިފައިވއވ.
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަކުން ފަރުވާ ހޯދުމުގެ…

1

ބަންދުކުރުމުގެ އަމުރު

39

ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ރިހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު

70

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު ބަދަލުކުރުމުގެ އަމުރު

55

ފަރުވާއިން ވަކިކުރުމުގެ އަމުރު

94

ފަހުގެ ހުކުމް

116

ރިހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު

77

އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގެ އަމުރު

113
140

120
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ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް
ނ 76
ބފައިވާ މުޅިޖުމްލަ  1585މައްސަލައިގ ތރއިން ނުނިމި ވަ ީ
ރ ސކްޝަނަށް ލި ި
 2019ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއި ު
މައްސަލައވ .އއީ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމންޓް ހދުމަށް އަމުރު ކުރވިފައިވާ  62މައްސަލައާއި އއްވސް އަޑުއހުމއް
ނުބޭއްވޭ  14މައްސަލައވ.
އިބްތިދާއސ އަޑުއެހުން
ނުބޭއްވޭ14 :

އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމެންޓް
ހެދުމަށް އަމުރުކުރެވިފައި:
62

 .4.1.5ޑީ 5ސކްޝަން
2019

ޤޟިއްޔާ ޙަވާލުކުރވިފައިވއވ .އިސްވ ދންނވުނު 141
ވަނަ އަހަރު ޑީ 5ސކްޝަނަށް ޖުމްލަ ަ 141

މައްސަލަ އަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ  141މައްސަލައވ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ފންނަނީ ޑީ5
ސކްޝަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތަފްޞީލވ.
އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

0
0%

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފސސް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސސ
141
100%
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ލފައިވއވ .އޭގ ތރޭގައި
ފ ި
ޑީ 5ސކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރވިފައިވާ  141ޤަޟިއްޔާ އިން  141މީހއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ އު ު
ނންނވ .އަދި  18އަހަރުން ދަށުގ  06ކުދިންނވ.
ހިމނނީ  18އަހަރުން މަތީގ  133ފިރިހނުންނާއި  2އަންހ ު

ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢުލޫމާތު
141

133

ފިރިހެން

6

2

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

މސހުންގެ ޖުމްލަ

ކޯޓް އަމުރުތަކުގ ތަފްސީލް
ވނީ ކންސަލްކުރވިފައވ.
ރ އޭގ ތރއިން  152އަމުރު ަ
ލ  3980ކޯޓު އަމުރު ނރފައިވާއި ު
 2019ވަނަ އަހަރު ޖުމު ަ
ރ
ރއްދުކުރވިފައިވާއިރު 593 ،ކޯޓު އަމުރު ވަނީ ރައްދުނުކުރވިއވ .އަދި  32އަމު ު
އަދި  3203ކޯޓު އަމުރު ަ
ނ ބޭއްވުމަށް ނރފައިވާ
އޕްރޫވްކުރވިފައިވއވ .އޕްރޫވްކުރވިފައިވާ އަމުރުތަކަކީ 2020 ،ވަނަ އަހަރު އަޑުއހު ް
ކން ނުވަތަ ރައްދުނުކުރވުނުކަން ކަށަވަރުނުވާ އަމުރުތަކވ.
އަމުރުތަކަށްވާތީ ،ރައްދުކުރވުނު ަ

ކޯޓް އަމުރު

1%

4%

15%

ރައްދުނުކުރެވި
ރައްދުކުރެވިފައި
ކެންސަލްކުރެވިފައި
އެޕްރޫވްކުރެވިފައި
80%
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ކޯޓުއަމުރު ފޮނުވުނު ފަރާތްތައް
2582

63

62
ޙާޟިރުކުރުން

ޙާޟިރުކުރުން (ޕޮލިސް)

395

455

423

ވސޑިއޯ

ފެކްސް އަމުރު

ބަންދު އަމުރު

ޚަސްމުން ހާޟިރުވުމަށް

(އެމްސސއެސް)

ޑީ 5ސކްޝަނުން  118މީހއްގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާ އިރު 101 ،މީހއްގ މައްޗަށް
ޝން އަމުރު ކޮށްފައިވއވ .ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  133މީހއްގ މައްޗަށް ފަހުގ ޙުކުމްކޮށްފައިވާ އިރު95 ،
ރިހބިލިޓޭ ަ
މީހުންވަނީ ފަރުވާއިން ވަކިކޮށްފައވ.

އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް

ކުރެވުނު ޙުކުމްތައް

އަމުރު ކުރެވިފައިވާ މސހުން
ރސހިބިލިޓޭޝަން އަމުރު ކުރެވިފައިވާ

118

95

މސހުން
ފަހުގެ ޙުކުމް ކުރެވިފައިވާ މސހުން

101

ފަރުވާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މސހުން

133

ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް

ކޯޓުގެ ޕެންޑިން
19

އިބްތިދާއސ އަޑުއެހުން ބޭއްވުނު
އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވޭ
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ށ
ހށަހޅިފައިވާ މައްސަލައިގ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  1592މައްސަލައވ .އގޮތުން މި ގްރާފަ ް
ޑީ 5ސކްޝަނަށް މިހާތަނަށް ު
ނށް ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން
ތ ަ
މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ  2019ވަނަ އަހަރުގ ނިޔަލަށް މިހާ ަ
އިބްތިދާއީ އަޑުއހުން ބޭއްވުނު މައްސަލައާއި އއްވސް އަޑުއހުމއް މިހާތަނަށް ބޭއްވިފައިނުވާ މައްސަލަތަކވ .އަދި އކި
އވާ  399މީހުންގ މައްސަލަ މި ގްރާފްގައި ހިމނިފައި
ވފަ ި
ނށް ސކްޝަނުން އަނބުރާ ފޮނުވާލ ި
ސަބަބުތަކާހުރ މިހާތަ ަ
ނުވާނއވ.
ނިމުނު މައްސަލަތައް
ސކްޝަނަށް

މިހާތަނަށް

ހުށަހޅިފައިވާ

ޖުމްލަ

މައްސަލައިގ

ޢަދަދަކީ

1592

މައްސަލައވ.

މީގ

ތރއިން

މ ޙުކުމް ކުރވިފައިވާ މައްސަލައާއި އަދި އކި ސަބަބު ތަކާހުރ އަނބުރާ
ނނަނީ ފުރަތަ ަ
ގ ް
މައްސަލަނިމިފައިވާކަށް ބަލައި ަ
ފޮނުވާލވިފައިވާ މައްސަލަތަކވ 2019 .ވަނަ އަހަރު  33މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ފޮނުވާލވިފައވ .އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު
މައްސަލަތަކުގ ތރޭގައި ހިމނނީ 36 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކުށއްގ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާތީ އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު 5
މައްސަލައާއި،

މއްސަލައާއި ،އިންޑިކޭޓިވް
ދށުން ފޮނުވާލވިފައިވާ ަ 17
ނ މާއްދާގ ަ
ޙާޟިރުނުކުރވޭތީ  33ވަ ަ

ޕރޮގްރާމްގައި ބައިވރިވުމަށް
ވ  5މައްސަލައާއި ،ފަރުވާގ ް
ފނުވާލވިފައި ާ
ދނުމުން ޮ
ރލުން ނު ި
އސސްމަންޓް ހދުމަށް އއްބާ ު
ފއިވާ  2މައްސަލައާއި ،ދވިހިފާފައިނުވާތީ ފޮނުވާލވިފައިވާ  2މައްސަލައާއި ،ދަޢުވާ ލިބޭ
އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ ފޮނުވާލވި ަ
ފަރާތް ނިޔާވުމުގ ސަބަބުން އަނބުރާ ފޮނުވާލވިފައިވާ  2މައްސަލައވ 2019 .ވަނަ އަހަރު ސކްޝަނުން ފުރަތަމަ ޙުކުމް
 101މީހަކަށް ކޮށްފައިވއވ.

އަނބުރާ ފޮނުވާލެވެނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞސލު
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އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް
އެއްބާރުލުން ނުދިނުން

5

2
ނިޔާވެފައިވުން

10

ހާޟިރު ނުކުރެވުން

5

 36ވަނަ މާއްދާގައިވާ

އަނބުރާ ފޮނުވާލެވުނު

ކުށެއް ސާބިތުވުން

މައްސަލަތަކުގެ ޖުމްލަ

0

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019

 4.1.6ޑީ 6ސކްޝަން
 2019ވަނަ އަހަރު ޑީ 6ސކްޝަނަށް ޖުމްލަ  116ޤަޟިއްޔާ ޙަވާލުކުރވިފައިވއވ .އިސްވ ދންނވުނު މައްސަލައިގ ތރޭގައި
ހިމނނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ  116މައްސަލަ އކަންޏވ.

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖންސީ މދުވރިކޮށް

ހުށަހަޅާފައިވާ ޖިނާއީ ޙުކުމއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ އއްވސް މީހއްގ މައްސަލައއް ސކްޝަނަށް ލިބިފައއް ނުވއވ .ތިރީގައިވާ
ގްރާފުން ފންނަނީ ޑީ 6ސކްޝަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތަފްޞީލވ.

އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

0
0%

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފސސް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސސ
116
100%

ޑީ 6ސކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރވިފައިވާ  116ޤަޟިއްޔާ އިން  116މީހއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވއވ .އޭގ ތރޭގައި
ނންނވ .އަދި  18އަހަރުން ދަށުގ  09ކުދިންނވ.
ހިމނނީ  18އަހަރުން މަތީގ  103ފިރިހނުންނާއި  04އަންހ ު

ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢުލޫމާތު
116

103

ފިރިހެން
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4

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

މސހުންގެ ޖުމްލަ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019

ވނީ ކންސަލްކުރވިފައވ.
ރ އޭގ ތރއިން  129އަމުރު ަ
ލ  1322ކޯޓު އަމުރު ނރފައިވާއި ު
 2019ވަނަ އަހަރު ޖުމް ަ
އަދި  991ކޯޓު އަމުރު ރައްދުކުރވިފައިވާއިރު 199 ،ކޯޓު އަމުރު ރައްދުކުރވިފައިނުވއވ 2020 .ވަނަ އަހަރަށް
ތާވަލުކޮށް  2019ވަނަ އަހަރު އޕްރޫވްކުރވިފައިވާ  3އަމުރަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަކިޖަވާބއް ލިބިފައިނުވއވ.

ކޯޓުއަމުރު ފޮނުވުނު ފަރާތްތައް
794

38

13

ޙާޟިރުކުރުން

ޙާޟިރުކުރުން (ޕޮލިސް)

271

79

127
ފެކްސް އަމުރު

ވސޑިއޯ

ބަންދު އަމުރު

ޚަސްމުން ހާޟިރުވުމަށް

(އެމްސސއެސް)

ކޯޓު އަމުރު ތަފްޞސލު
3

ޗިޓް ރައްދުކުރެވިފައި

129

199

ޗިޓް ރައްދުނުކުރެވޭ
ޗިޓް ކެންސަލް ކުރެވިފައި
އެޕްރޫވްކުރެވިފައި
991

ޑީ 6ސކްޝަނުން  162މީހއްގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާ އިރު 165 ،މީހއްގ މައްޗަށް
ޝން އަމުރު ކޮށްފައިވއވ .ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  07މީހއްގ މައްޗަށް ފަހުގ ޙުކުމްކޮށްފައިވާ އިރު08 ،
ރިހބިލިޓޭ ަ
މީހުންވަނީ ފަރުވާއިން ވަކިކޮށްފައވ.
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ކުރެވުނު ޙުކުމްތައް
އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް

8

އަމުރު ކުރެވިފައިވާ މސހުން
ރސހިބިލިޓޭޝަން އަމުރު ކުރެވިފައިވާ
މސހުން

7

162
165

ފަހުގެ ޙުކުމް ކުރެވިފައިވާ މސހުން

ފަރުވާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މސހުން

ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް
ޑީ 6ސކްޝަނަށް މިހާތަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލައިގ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  300މައްސަލައވ .އގޮތުން މިގުރާފުގައި
އބްތިދާއީ
ލތަކުގ ތރއިން ި
ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަ ަ
ގ ކޯޓަށް ު
ތނަށް ޑްރަ ް
ހރުގ ނިޔަލަށް މިހާ ަ
ހިމަނާފައިވަނީ  2019ވަނަ އަ ަ
ވ މައްސަލަތަކވ .އިބްތިދާއީ އަޑުއހުން
ނށް ބޭއްވިފައިނު ާ
އ އއްވސް އަޑުއހުމއް މިހާތަ ަ
އަޑުއހުން ބޭއްވުނު މައްސަލައާ ި
ފނުވާލވިފައިވާ  9މީހއްގ
ތނަށް ސކްޝަނުން އަނބުރާ ޮ
ހ ަ
ގއި އކި ސަބަބުތަކާހުރ މި ާ
ނުބޭއްވޭ މައްސަލަތަކުގ ތރޭ ަ
މައްސަލަ ހިމަނާފައި ނުވާނއވ.

އިބްތިދާއސ އަޑުއެހުން ބޭއްވުނު
އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވޭ

ކޯޓުގެ ޕެންޑިން
15

276
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ޑީ 6ސކްޝަނަށް މިހާތަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލައިގ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  184މައްސަލައވ .އގޮތުން މިގުރާފުގައި
އބްތިދާއީ
ލތަކުގ ތރއިން ި
ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަ ަ
ގ ކޯޓަށް ު
ތނަށް ޑްރަ ް
ހރުގ ނިޔަލަށް މިހާ ަ
ވނަ އަ ަ
ހިމަނާފައިވަނީ ަ 2018
ވ މައްސަލަތަކވ .އިބްތިދާއީ އަޑުއހުން
ނށް ބޭއްވިފައިނު ާ
އ އއްވސް އަޑުއހުމއް މިހާތަ ަ
އަޑުއހުން ބޭއްވުނު މައްސަލައާ ި
ށ ސކްޝަނުން އަނބުރާ ފޮނުވާލވިފައިވާ  01މީހއްގ
ހތަނަ ް
އ އކި ސަބަބުތަކާހުރ މި ާ
ނުބޭއްވޭ މައްސަލަތަކުގ ތރޭގަ ި
މައްސަލަ ހިމަނާފައި ނުވާނއވ.
ނިމުނު މައްސަލަތައް
ސކްޝަނަށް

މިހާތަނަށް

ހުށަހޅިފައިވާ

މައްސަލައިގ

ޖުމްލަ

ޢަދަދަކީ

300

މައްސަލައވ.

މީގ

ތރއިން

ނ ފުރަތަމަ ޙުކުމް ކުރވިފައިވާ މައްސަލައާއި އަދި އކި ސަބަބު ތަކާހުރ އަނބުރާ
މައްސަލަނިމިފައިވާކަމަށް ބަލަ ީ
ފޮނުވާލވިފައިވާ މައްސަލަތަކވ 2019 .ވަނަ އަހަރު  20މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ފޮނުވާލވިފައވ .އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު
މައްސަލަތަކުގ ތރޭގައި ހިމނނީ 36 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކުށއްގ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާތީ އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު 3
މައްސަލައާއި،

ޙާޟިރުނުކުރވޭތީ

33

ވަނަ

މާއްދާގ

ދަށުން

ފޮނުވާލވިފައިވާ

7

މައްސަލައާއި،

ށ
ދަޢުވާއަ ް

ބ
ފފައިނުވާތީ ފޮނުވާލވިފައިވާ  6މައްސަލައާއި ،ދަޢުވާލި ޭ
ފއިވާ  2މައްސަލައާއި ،ދވިހި ާ
އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ ފޮނުވާލވި ަ
ފަރާތް ނިޔާވފައިވާތީ އަނބުރާ ފޮނުވާލވިފައިވާ  1މައްސަލައާއި ،ޕީ.ޖީ އޮފީހުން އދިގން އަނބުރާ ފޮވުވާލވިފައިވާ 1
މައްސަލައވ 2019 .ވަނަ އަހަރު ސކްޝަނުން ފުރަތަމަ ޙުކުމް  165މީހަކަށް ކޮށްފައިވއވ.
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އަނބުރާ ފޮނުވާލެވެނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞސލު
25
20
20
15
7

6
1

0

10
3

2
0

1

0

5

0
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
ލިޔކިޔުން ހުށަހަޅާނ އުޞޫލުތައް ކަނޑައޅުމުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް އހީތރިވުމާއި ،އ ަ
ޓން ޢަމަލުކުރަމުންދާ
ގންނަންޖހޭ އިޞްލާޙުތައް ގނައުމާއި ،ކޯޓަށް ހުށަހޅޭ ލިޔުންތައް ހުންނަނީ ޤާނޫނާއި ކޯ ު
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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 ަ

 2019ވަނަ އަހަރު ސކްޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް:

ޖސްޓްރޭޝަން ސކްޝަނުގައި  760މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރވުނވ .ތިރީގައި މިވަނީ
 2019ވަނަ 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  760ވަނަ 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.

މައްސަލަތަކުގ ތަފްޞީލު ފންނާނއވ.
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މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ އިދާރާތަކުގ މަޢުލޫމާތު:

ޑްރަގް ކޯޓަށް މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
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0
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0
ޕސ.ޖސ އޮފސސް

އެން.ޑސ.އޭ

އަންހނުންނާއި ފިރިހނުންގ މަޢުލޫމާތު (ކުޑަކުދިން ހިމނޭ ގޮތުން)

ޑްރަގް ކޯޓަށް މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
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މސހުންގެ ޖުމްލަ
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0
ކުޑަކުދިން

ފިރިހެން

އަންހެން

މސހުންގެ ޖުމްލަ

އ
ގއި ހިމނޭ އަންހނުންނާ ި
ހރު ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކު ަ
މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކައިދނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2019ވަނަ 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
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ކުޑަކުދިންގެ ޖުމްލަ

އަންހެން

މަތީގައިވާ ގްރާފުގައި ހިމނިފައިވަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2019ވަނަ 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
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މަތީގައިވާ ގްރާފުގައި ހިމނިފައިވަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2019ވަނަ އަހަރު ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާލިބޭ
ލއާއި 18 ،އަހަރާއި 25
ނ ދަށުގ  29ކުދިންގ މައްސަ ަ
އހަރު ް
ޢލޫމާތވ .އގޮތުން ަ 18
ފަރާތްތަކުގ ޢުމުރުފުރާތަކުގ މަ ު
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އަހަރާ ދމދުގ  256މީހުންގ މައްސަލައާއި 26 ،އަހަރާއި  35އަހަރާދމދު  294މީހުންގ މައްސަލައާއި 36 ،އަހަރާއި
 45އަހަރާ ދމދުގ  151މީހުންގ މައްސަލައާއި  46އަހަރާއި  55އަހަރާ ދޭތރޭގ  26މީހުންގ މައްސަލައާއި 55
އސަލަ ހުށަހޅިފައިވއވ 2019 .ވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރޭގައި،
އަހަރުން މަތީ  4މީހއްގ މަ ް
 15އަހަރުންދަށުގ ކުޑަ ކުއްޖއްގ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް މައްސަލއް ހުށަހޅިފައިވއވ .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 ު
.1.1.1.1

ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ޙާދިޘާ ހިނގާފައިވާ އަހަރުތަކުގ މަޢުލޫމާތު

މައްސަލަތަކުގެ ހާދިސާ ހިނގި އަހަރުތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
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ކގައި ޙާދިސާ ހިނގާފައިވާ
އހަރު ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަ ު
ނ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2019ވަނަ ަ
ނނަ ީ
މަތީގައިވާ ގްރާފުން އ ފ ް
އަހަރުތަކުގ މަޢުލޫމާތވ .މި މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ
ފޯމުތަކުންނވ .ޑްރަގް ކޯޓަށް  2019ވަނަ އަހަރު ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން އންމ ގިނަދުވަސް ވފައިވާ
ވ
މައްސަލައިގ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ  2ސޕްޓމްބަރ  2013ގައވ .މި މަޢުލޫމާތު މުހިއްމު ވަނީ ޑްރަގް ކޯޓުން ފަރު ާ
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
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މަތީގައިވާ ގްރާފުން އ ފންނަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2019ވަނަ އަހަރު ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ދަޢުވާކޮށްފައިވާ
ވ
އަހަރުތަކުގ މަޢުލޫމާތވ .މިޗާޓަށް މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢު ާ
ދ
ޑރަގް އޖންސީ މދުވރިކޮށް ޑްރަގް ކޯޓުގ ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވރިވުމަށް އ ި
ފޯމުންނވ .އަދި ނޭޝަނަލް ް
ހުށަހަޅާފައިވާ  4މައްސަލަތަކުގ ދަޢުވާކޮށްފައިވާ އަހަރުތަކުގ މަޢުލޫމާތު މި ގްރާފުގައި ހިމނިފައިވާނީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް
ފއިވާ އަހަރަށް ބަލާއިރު އންމ ކުރީގައި ދަޢުވާކޮށްފައިވާ
އޖންސީން މައްސަލަ ބަލައިގަންނަ ތާރީޚްއިންނވ .ދަޢުވާކޮށް ަ
ކަމަށް ފންނަނީ  7ފބުރުވަރީ  2005ވަނަ އަހަރު ދަޢުވާކޮށްފައިވާ  01މައްސަލައވ .މި މަޢުލޫމާތު މުހިއްމުވަނީ ފަރުވާގ
ތ ދނގަތުމަށވ.
ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި މީހުން ބައިވރިކުރުމުގައި އމީހުންގ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހޅިފައިވާ ނިސްބަ ް
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 4.2.1.3ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ހާދިސާ ހިނގިތާރީޚުން ފށިގން ދަޢުވާކުރުމަށް ހޭދަވފައިވާ މުއްދަތު

ހާދިސާ ހިނގި ތާރސހުން ފެށިގެން ދަޢުވާކުރުމަށް ހޭދަވި މުއްދަތު
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ނ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2019ވަނަ 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 ް
ލ ޑްރަގް އޖންސީ މދުވރިކޮށް ޑްރަގް ކޯޓުގ ފަރުވާގ
ޝނަ ް
ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުންނވ .އަދި ނޭ ަ
ފއިނުވާނއވ .މަތީގައިވާ
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވރިވުމަށް އދި ހުށަހަޅާފައިވާ  4މައްސަލައިގ މަޢުލޫމާތު މި ގްރާފުގައި ހިމނި ަ
ހ
ގްރާފަށް ބަލާ އިރު  2019ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހޅުނު މައްސަލަތަކުގ ތރއިން ހާދިސާ ހިނގުމަށްފަ ު
ދަޢުވާކުރުމަށް ހޭދަވި އންމ ދިގު މުއްދަތަކީ  10އަހަރވ .މުޅި ގްރާފަށް ބަލާ އިރު އވްރޖް ގޮތއްގައި ހާދިސާ ހިނގި
ށ  01އަހަރާ  02މަހުގ މުއްދަތު ހޭދަވއވ .މި މަޢުލޫމާތު މުހިންމުވަނީ ހާދިސާ ހިނގި
ދުވަހުން ފށިގން ދަޢުވާކުރުމަ ް
ތާރީޚުން ފށިގން ފަރުވާގ ނިޒާމަށް މީހަކު ގނައުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތު ދނގަތުމަށވ .އހން ގޮތަކަށް ދަންނަވާ ނަމަ،
ކ ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމއްގައި ބައިވރި
ބނުންކުރާކަން އނގުމަށްފަހު އމީހަ ު
މސްތުވާތަކތި ޭ
ކ ަ
ތތަކަށް މީހަ ު
ކަމާބހޭ ފަރާ ް
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  2019ވަނަ 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:
55

60
50
40
30
20
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1
0
އެން.ޑސ.އޭ
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ނ
މަތީގައިވާ ގްރާފުން އ ފންނަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހޅުނު މައްސަލަތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރވި އަނބުރާ ފޮނުވާލވު ު
މައްސަލަތަކުގ މަޢުލޫމާތވ .އގޮތުން ޖުމްލަ  56މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހަށް ފޮނުވާލވިފައިވއވ.

 4.2.1.6ޑްރަގް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރވިފައިވާ މައްސަލަތަކުން އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު މައްސަލަތަކުގ މަޢުލޫމާތު:
80
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0
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ވ
އ ާ
ޑްރަގް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރވިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން  168މައްސަލައއްވަނީ  2019ވަނަ އަހަރު މަތީގަ ި
ގްރާފުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކާހުރ އަނބުރާ ފޮނުވާލވިފައވ.
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ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް

ކޯޓުގެ ޕެންޑިން
2%

 1އަހަރު ނުވާ
 1އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި
98%

ޑްރަގް ކޯޓަށް މިހާތަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލައިގ ޖުމްލަ އަދަދަކީ  8,188މައްސަލައވ .މީގ ތރއިން މައްސަލަ
ރ
ނ ފުރަތަމަ ޙުކުމް ކުރވިފައިވާ މައްސަލައާއި އަދި އކި ސަބަބު ތަކާހުރ އަނބު ާ
ބލައިގަންނަ ީ
ނިމިފައިވާކަށް ަ
ފޮނުވާލވިފައިވާ މައްސަލަތަކވ .އގޮތުން މިގްރާފަށް މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ  2019ވަނަ އަހަރުގ ނިޔަލަށް މިހާތަނަށް
ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން ފުރަތަމަ ޙުކުމް ނުކުރވޭ މައްސަލަތަކވ 2019 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނު
މ ވާކަމަށް ރކޯޑުތަކުން
ށ ހުށަހޅުނު މައްސަލަތަކުގ ތރއިން  426މައްސަލަ ނުނި ި
ށ ޑްރަގް ކޯޓަ ް
އިރު ،މިހާތަނަ ް
ދައްކައވ .މީގ ތރޭގައި އަހަރުނުވާ  405މައްސަލަ ހިމނޭއިރު ،އަހަރު ވފައިވާ  21މައްސަލަ ހިމނއވ.

 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 ު
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ވރުކުރުމާއި އިންޑިކޭޓިވް އސސްމންޓް އިސްފަނޑިޔާރަށާއި
ނ ކަށަ ަ
ނކުތާތައް ހިމނިފައިވާކަ ް
ޤާނޫނު) ލާޒިމްކުރާ އންމހާ ު
ނމާއި އަދި ކޯޓުން ކުރާ
ދ ު
ހޅާ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގންދިއުމަށް ބނުންވާ މަޢުލޫމާތު ި
ފަނޑިޔާރުންގ މަޖިލިހަށް ހުށަ ަ
ޝން
ރިހބިލިޓޭ ަ

އަމުރާ

ގުޅިގން

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި

ފަރުވާގ

ބައިވރި

ކުރުވަންޖހޭ

ފަރާތްތައް

ޕްރޮގްރާމްގައި

ބައިވރިކުރުމާއި ،ޕްރޮގްރާމްގ ދުވަސްތަކުގައި އފަދަ ފަރާތްތަކާގުޅޭ އންމހާ ކަންކަން މޮނިޓަރ ކޮށް އިސްފަނޑިޔާރަށާއި
ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުށަހޅުން ހިމނއވ.
 2019ވަނަ އަހަރު ސކްޝަންއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް:

 -1އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓްއާއިގުޅޭ
ޓޝަން  /އންފޯރސްމަންޓް ސކްޝަންއިން ކުރި މައިގަނޑު މަސައްކަތުގ ތރޭގައި ޝަރުޢީ
 2019ވަނަ އަހަރު ރީހބިލި ޭ
ސކްޝަންތަކުން  2019ވަނަ އަހަރު އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖންސީއަށް އަމުރުކުރި
 709މީހުންގ އސސްމަންޓާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއވ .މިގޮތުން އސސްމަންޓްގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް
ހައްލުކުރުމާއި،

އސސްމަންޓްތައް

ޝަރުޢީ

ސކްޝަންތަކާއި

ޙަވާލުކުރުމާއި

ތ
މަޢުލޫމާ ު

އސސްމަންޓްތަކުގައިވާ

އންޓަރކުރވި ތަފާސް ހިސާބުނގިފައިވއވ.
އވާ ތަފާސް ހިސާބވ.
ތިރީގައިމިވަނީ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓްތަކާއި ގުޅިގން ނގިފަ ި
709

800
700
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376

400
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238

200
59

100

36

0
މުއްދަތުހަމަވެ ނުލިބި

ޞަފްޙާ  66ގ 45

މުއްދަތު ހަމަނުވެ ނުލިބެ

އަމުރުގައިވާ މުއްދަތު

އަމުރުގައިވާ މުއްދަތުގައި

ފަހުން ލިބުނު

ލިބުނު

އަމުރު ފޮނުވިފައި
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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  709ފަރާތއްގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަ ް
އޖންސީގ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައިވއވ .މިއަހަރު  412މީހުންގ އސސްމަންޓް ހދިފައިވާއިރު 17 ،ފަރާތަކަށް ފަރުވާގ
ޕްރޮގްރާމއް ކަނޑައޅިފައިނުވއވ .ޢާންމުގޮތއްގައި އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އ އޖންސީއަށް ދނީ 30
އ
ތތަކ ް
ށ ހުށައޅުމަށް ދަ ި
ނންމާ މިކޯޓަ ް
މއްދަތުގައި އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ރިޕޯޓް ި
ދުވަހވ .ނަމަވސް ދީފައިވާ ު
އ
ލ ޑްރަގް އޭޖންސީއިން މިކޯޓުގަ ި
ކށް ދިނުމަށް ނޭޝަނަ ް
ހުރިކަމަށާއި އަދި  498ރިޕޯޓު ހުށަހޅުމުގ މުއްދަތު އިތުރު ޮ
އދިލައްވާފައިވއވ.

 -2ރިހިބިލިޓޭޝަން އަމުރުތަކާއިގުޅޭ
ޑރަގް އޖންސީގ ފަރާތުން
ް
މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގ  51ވަނަ މާއްދާގ (ހ) ގ ދަށުން ނޭޝަނަލް
ނ
ޝ ް
ހރު  610ރީހބިލިޓޭ ަ
އކުލަވާލވިފައިވާ  03ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވރިވުމަށް ޑްރަގް ކޯޓުން  2019ވަނަ އަ ަ
ޅ އންމހާ ކަންތައްތަކއް
ރ ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނާއި ގު ޭ
ޓޝަން އަމުރއްނ ި
އަމުރުކޮށްފައިވއވ .ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހބިލި ޭ
ބަލަހައްޓަނީ

ނ
ބލިޓޭޝަ ް
ރީހ ި

އންފޯރސްމަންޓް

ސކްޝަންއިންނވ.

ވނީ
ތިރީގައިމި ަ

އޕްރޮގްރާމުތަކާއި

ފޞީލވ.
ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ބައިވރިކުރުމަށް މީހުން ފޮނުވިފައިވާ ގޮތުގ ތަ ް
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އ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019

މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދޭ ގޮތުގައި  2019ގ ނިޔަލަށް  27މީހަކަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޖންސީގ ކޮމިއުނިޓީ
ޝން ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވރިވުމަށް ރީހބިލިޓޭޝަން އަމުރުކުރވިފައިވއވ .އަދި ކ.ހިންމަފުށީގައި
ރީހބިލިޓޭ ަ
ށ
ށ  302މީހުންގ މައްޗަ ް
ޝން ސންޓަރުގ ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގންދިއުމަ ް
މންޓް ރީހބިލިޓޭ ަ
ހުންނަ ޑްރަގް ޓްރީޓް ަ
ޝން އަމުރުކުރވިފައިވއވ .އަދި  281ފަރާތއްގ މައްޗަށް އިންޑިވިޖުއަލް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގައި
ރީހބިލިޓޭ ަ
އމުރުކުރވިފައިއވ.
ޓޝަން ަ
ބައިވރިވުމަށް ރީހބިލި ޭ



ކޮމިއުނިޓީ ރިހބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް

ނ ފަރުވާއަށް ފޮނުވާފައިވާ
ލޓޭޝަ ް
ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކައިދނީ  2019ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން ކޮމިއުނިޓީ ރީހބި ި
މީހުންގ ތަފްޞީލވ.
30

27

20
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0
ކުޑަކުދިން



0
ފިރިހެން

0

އަންހެން

ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އންޑް ރިހބިލިޓޭޝަން ސންޓަރުގ ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމް

ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދނީ  2019ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އންޑް ރިހބިލިޓޭޝަން ސންޓަރުގ
ފަރުވާއަށް ފޮނުވުނު މީހުންގ ތަފްޞީލވ.
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ޓޝަން އަމުރު ކުރވުނު ފަރާތްތަކުގ
ށ ރީހބިލި ޭ
ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދނީ އިންޑިވިޖުއަލް ފަރުވާއަ ް
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ފިރިހެން

އަންހެން

ތަފްޞީލވ.

 .3ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރި އަދި ފަރުވާއިން ވަކިކުރވުނު ފަރާތްތައް
ތިރީގައިވާ ގްރާފުން އދައްކުވައިދނީ  2019ވަނަ އަހަރު ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށް ފަހުގ ޙުކުމްކުރވުނު އަދި އކި ސަބަބު
ތަކާއި ހުރ ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމުން ވަކިކުރވުނު ފަރާތް ތަކުގ ތަފްޞީލވ.
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ފަހުގެ ޙުކުމް

379
620

ޓަރމިނޭޝަން

 -4ކޯޓު އަމުރުތަކާއިގުޅޭ
ޝަރުޢީ

ސކްޝަންތަކުން

ތއްޔާރުކުރާ
ަ

ކޯޓު

އަމުރުތައް

ކޯޓުން

ބޭރުކުރވޭނީ

ޓ
ލޓޭޝަން/އންފޯރސްމަން ް
ބ ި
ރީހ ި

ސކްޝަންގ ބލުމުގ ދަށުންނވ 2019 .ވަނަ އަހަރު  14,912އަމުރުނރވިފައި ވއވ.އޭގތރއިން  11,892އަމުރު
ވަނީ ރައްދުކުރވިފައވ2111.

އަމުރު ރައްދު ނުކުރވި ވއވ .އަދި  840އަމުރު ކންސަލް ކުރވިފައި ވއވ2019 .

އަހަރު ނރވުނު ކޯޓު އަމުރު ތަކުގ ތރއިން  69އަމުރއް  2020ވަނަ އަހަރުގ އކި ތާރީޚް ތަކަށް ތާވަލު ކުރވި ،އަދި
ރގައި ގިނައީ ފކްސް މސޖް ކަންވަނީ ފާހަގަ ކުރވިފައި އވ.
ވަކިޖަވާބއް ނުލިބިއވ .މީގ ތ ޭ
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.
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ކޯޓު އަމުރު ޑިސްޕެޗްކުރުން

840
2111

ރައްދުކުރެވިފައި
ރައްދުނުކުރެވުނު
ކެންސަލް

11892

 2019ވަނަ އަހަރު ސކްޝަނުން ކުރވިފައިވާ ޚާއްޞަކަންތައްތައް
ނސީގ
ޑްރަގް ކޯޓުން ކުރވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖ ް
ކުރވޭ އިދާރާއަކަށް ވުމުން ،ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖންސީގ

މަސައްކަތް ތަކާއި ގުޅިފައިވާ މަސައްކަތް ތަކއް

މަސައްކަތް ތަކަށް މިކޯޓުގ މުވައްޒަފުން އަހުލުވރިކުރުވުމަށް

އ މިއަހަރުގ ތރޭގައި ކުރިއަށް ގންދވިފައި ވއވ.
އ އޖންސީ އާއި ގުޅިގން މިސކްޝަނުން ތަފާތު ޙަރަކާތް ތަކ ް
ނ އައްޑޫގައި ހުންނަ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު ،ޏ .ފުވައްމުލަކުގައި ހުންނަ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު ،ގދ .ތިނަދޫގައި ގާއިމް
އގޮތު ް
އ ހުންނަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އންޑް ރީހބިލިޓޭޝަން
ކުރވިފައިވާ ޑްރަގް ރީހބިލިޓޭޝަން ސންޓަރ ،ހިންމަފުށީގަ ި
ސންޓަރ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ހާފްވޭ ހައުސް އަށް މިކޯޓުގ މުވައްޒަފުން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވއވ.
ޝން ސންޓަރ އަށް  12ސޕްޓމްބަރ  2019ގައި ވަނީ
ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އންޑް ރީހބިލިޓޭ ަ
މިކޯޓުގ ޓީމއް ޒިޔާރަށްކޮށް އ މަރުކަޒުގ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް މޮނިޓަރ ކުރވިފައވ .އއަށްފަހު 25
ދ މަރުކަޒަށް މިކޯޓުގ ޤާޟީންނާއި މުވައްޒަފުންގ ޓީމއް
ސޕްޓމްބަރ  2019ވަނަ ދުވަހު ތިނަދޫގައި ހުންނަ ފަރުވާ ޭ
ޒިޔާރަށް ކޮށްފައި ވއވ .އަދި  02އޮކްޓޫބަރ  2019ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫގައި ހުންނަ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް މިކޯޓުގ ޓީމއް
ވަނީ ޒިޔާރަށް ކޮށްފައވ.

ހަމަ މިއާއކު ޏ ފުވައްމުލަކުގައި ހުންނަ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް  09އޮކްޓޯބަރ  2019ވަނަ

ދުވަހު މިކޯޓުގ ޓީމއް ޒިޔާރަށް ކޮށްފައި ވއވ .މީގ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ހާފްވޭ ހައުސް އަށް  28ނޮވމްބަރ
 2019ގައި ވަނީ ޒިޔާރަށް ކުރވިފައވ.
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ށ
ނލް ޑްރަގް އޭޖންސީ އިން އިސްނަންގަވައިގން ކުރިއަ ް
ނ ހޭލުން ތރިކުރުވުމަށް ނޭޝަ ަ
މަސްތުވާ ތަކއްޗާއި މދު މީހު ް
ގންދިޔަ އޯޕަންޑޭ ގައި މިކޯޓުގ ފަރާތުން ބައިވރިވ ،ސްޓޯލއް ތައްޔާރުކޮށް އަދި އންމހާ އިންތިޒާމްތައް ކުރިއަށް
ފހަގަ ކުރަމވ.
ގންދުވުނުކަންވސް އުފަލާއކު ާ
ދިވހި ރާއްޖޭގ އިސްލާމީ ޔުނިވާރސިޓީގ

ޢ އންޑް ލޯ ގ ދަރިވަރުންނަށް އޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
ފކަލްޓީއޮފް ޝަރީ ާ

ހިންގިފައިވއވ.

 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 ް
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.
އޒަފުންނވ2019 .
 2019ވަނަ އަހަރު ފށުނުއިރު ކޯޓުގައި ތިއްބވީ  06ފަނޑިޔާރުންނާއކު މުޅި ޖުމްލަ  48މުވަ ް
ވަނަ އަހަރުތރޭގައި އަލަށް  10މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދވި ،އަދި  07މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިވފައިވއވ.
 2019ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޯޓުގައި  50މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގންދިޔައވ.
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 2019ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޯޓުގ  06ފަނޑިޔާރުންގ އިތުރަށް ޑިވިޜަންތަކުގ ވރިން ގޮތުގައި ހަމަޖހިފައިވަނީ
ރަޖިސްޓްރާރއާއި ކޯޓު އޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއވ .އަދި ސކްޝަންތަކުގ ވރިންގ ގޮތުގައި ހަމަޖހިފައިވަނީ 02
އސިސްޓންޓް ޑިރކްޓަރއާއި ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރއވ.
 4.3.1.1ދަރަޖަތަކުގ ނިސްބަތުން  2019ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މުވައްޒަފުން ބހިފައިވާ ގޮތް

5

6

އެގްޒަކެޓިވް ސަރވިސް
މެނޭޖސރިއަލް ސަރވިސް

15

ޖެނެރަލް ސަރވިސް
ސަޕޯރޓް ސަރވިސް

24

 4.3.1.1.1ކުރވުނު ޚާއްޞަ ކަންތައްތައް
ކޯޓުގ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގ ގޮތުން  01އޮގަސްޓް  2019ވަނަ ދުވަހު ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގގައި
ޖަލްސާއއް

ބޭއްވިފައިވއވ.

މި

ޖަލްސާ

ޝަރަފްވރިކޮށްދއްވާފައިވަނީ

ޑްރަގް

ކޯޓުގ

އިސްޤާޟީ

ޙާއްޞަ

ޢަލްއުސްތާޛު

ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދުއވ .މި ޖަލްސާގައި ކޯޓުގ މުވައްޒަފުންގ ތރއިން ޕާރފޯމަންސް އޕްރައިސަލްއިން 70%
ނލިޔުން ދވިފައިވއވ .އަދި މި ޖަލްސާގައި  2018ވަނަ
ދ ީ
އަށް ވުރ މަތިން މާރކްސް ހޯދާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ހަނ ާ
އަހަރުގ ނަމޫނާ މުވައްޒަފާއި ޙާޟިރީން އންމ ރަނގަޅު މުވައްޒަފު ހޮވިފައިވއވ.
 4.3.1.1.2ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް
ކޯޓުގ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގން މި އަހަރުގ ތރޭގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމއް ހިންގިފައިވއވ.


ވޯކް އތިކްސްއަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވރި ކުރުމުގ މަޢުލޫމާތު ސޝަން

މި ކޯޓުގ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގން ވޯކް އތިކްސްއާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސޝަނއް  25މާރިޗު  2019ވަނަ ދުވަހު
ނ ސްކޫލުގ ޕްރިންސިޕަލް
ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގައި ބޭއްވިފައިވއވ .މި މަޢުލޫމާތު ސޝަން ނަންގައިދއްވީ ތާޖުއްދީ ް
އަލްފާޟިލާ ބަޝީރާ މުޙައްމަދުއވ .މި ސޝަނުގައި ކޯޓުގ ޤާޟީން ފިޔަވައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ބައިވރިވފައިވއވ.
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 4.3.1.1.3ކުރވުނު 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
ނ
ތ ޕްރޮގްރާމްތަކއް ކުރިއަށް ގންދވިފައި ވއވ .އގޮތު ް
އޖންސީ އާއި ގުޅިގން ފާއިތުވި އަހަރު ސކްޝަނުން ތަފާ ު
ގއި ހުންނަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އންޑް ރީހބިލިޓޭޝަން
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖންސީގ ކޮމިއުނީ ސންޓަރ ،ހިންމަފުށީ ަ
ސންޓަރ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ހާފްވޭ ހައުސް އަށް މިކޯޓުގ މުވައްޒަފުން އކި ގްރޫޕްތަކަށް ބަހާލައިގން ޒިޔާރަތް
ކޮށްފައިވއވ.

 4.3.1.1.4ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ
ވފައިވަނީ  18ޖޫން  2012ގައވ 2019 .ވަނަ އަހަރު
ޑްރަގް ކޯޓުގ ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ އކުލަވާލ ި
ނިމުނު އިރު ކޮމިޓީގ  16ބައްދަލުވުމއް ބޭއްވިފައިވއވ 2019 .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  2018ވަނަ ަ
ހިމނއވ.

 4.3.1.1.5އިވލުއޭޝަން ކޮމިޓީ
ޑްރަގް ކޯޓުގ އިވލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އކުލަވާލވިފައިވަނީ  3މއި  2012ވަނަ ދުވަހުއވ 2019 .ވަނަ އަހަރު
މށް  2019އަހަރު ޖުމްލަ 03
ށ ބޭނުންވާ ތަކތި ހޯދު ަ
އިވލުއޭޝަން ކޮމިޓީގ  1ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވއވ .ކޯޓަ ް
ބޠިލުކުރވިފައވ2019 .
އިޢުލާނއް ކުރވިފައިވާ އިރު އކިއކި ސަބަބުތައް ދިމާވގން އޭގ ތރއިން  01އިޢުލާނު ވަނީ ާ
ވަނަ އަހަރު ކުރވުނު އގްރީމަންޓއް ކުރވިފައިނުވއވ.
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 4.3.1.1.6ފަނޑިޔާރުންގ ޢާއްމު މަޖިލިސް
ޖނަވަރީ 2019
މ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ ަ 08
ފަނޑިޔާރުންގ ޢާއްމު މަޖިލީހުގ  2019ވަނަ އަހަރުގ ފުރަތަ ަ

ގައވ.

ވޭތުވދިޔަ އަހަރު ފަނޑިޔާރުންގ ޢާއްމު މަޖިލީހުގ  08ޖަލްސާ ބޭއްވި ،ކޯޓާގުޅޭ ތަފާތު ކަންތައްތަކުގައި މަޝްވަރާކޮށް،
ގޮތް ނިންމިފައި ވއވ.
ފަނޑިޔާރުންގ ޢާއްމު މަޖިލީހުން މި އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގ ތރޭގައި؛


 2019ވަނަ އަހަރުގ ޑްރަގް ކޯޓުގ އަހަރީ ކަލަންޑަރު ފާސްކުރުން،



ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ޑްރަގް ކޯޓުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯރޓް ފާސްކުރުން،



ރަމަޟާން މަހު ކޯޓުގ އަޑުއހުންތައް ތާވަލުކުރާނ ގަޑިތައް ކަނޑައޅުން،



އ
ނތަކަށް ޚާއްސަކުރވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގ ތާވަލ ް
ވީޑިއޯ ކޮންފަރންސް އަޑުއހުން ބޭއްވުމަށް ޝަރުޢީ ސކްޝަ ް
ތައްޔާރުކުރުން ހިމނއވ.

މީގ އިތުރުން 2019 ،ވަނަ އަހަރުގ ޑްރަގް ކޯޓުގ ނަމޫނާ މުވައްޒަފު ހޮވުމަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއއް ބާއްވާފައި ވއވ.
ތތަކަށް ޙައްލު ހޯދޭނ ގޮތްތަކާ ބހޭގޮތުން ފަނޑިޔާރުންގ
އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރންސް އަޑުއހުން ބޭއްވުމުގައި ދިމާވާ ދަ ި
މަޖިލީހުގ ޖަލްސާތަކުގައި މަޝްވަރާކޮށް ،ޙައްލު ހޯދިފައިވއވ.
ފަނޑިޔާރުންގ ޢާއްމު މަޖލީހުގ  2019ވަނަ އަހަރުގ އންމފަހުގ ޖަލްސާ ބޭއްވުނީ  26ޑިސމްބަރ  2019ވަނަ
ދުވަހު އވ .މިޖަލްސާގައި އޮތީ  2020ވަނަ އަހަރުގ ޑްރަގް ކޯޓުގ އަހަރީ ކަލަންޑަރު ފާސްކުރުމވ.
ޝވަރާކުރވުމަށްފަހު ކޯޓާ ގުޅޭ މުހިއްމު ކަންތައްތަކައް މި
ތ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވި ،މަ ް
ފަނޑިޔާރުންގ މަޖިލީހުގ ތަފާ ު
އަހަރުވސް ނިންމިފައި ވއވ.
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 4.3.1.2ބަޖޓް ޔުނިޓް
ބނުންވާ ފައިސާ
އތުރަށް ޭ
ށ ި
ލފާކުރާ ބަޖޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ބަޖޓަ ް
ކތްތަކުގ ތރޭގައި ަ
ޓން ކުރާ މަސައް ަ
ބަޖޓް ޔުނި ު
ޅފައިވާ މުއްދަތަށް ބަޖޓް
ޓ ތައްޔާރުކޮށް އކަމަށް ކަނޑައ ި
ކރުމާއި ކުރިއަށްއޮތް މަހުގ ބަޖ ް
ނ ު
ހޯދުމާގުޅޭ އންމހާ ކަންކަ ް
ނިންމުމާއި ޕޓީކޭޝް ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދުތައް ޤަވާޢިދުން ބލހއްޓުމާއި މަހުން މަހަށް ކުރވޭ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ރިޕޯޓް
މސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި
ނ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖހޭ ު
އތުރު ް
ތައްޔާރުކޮށް ބަޖޓާއި ކޯޑްތަކުގ ބާކީ ބލހއްޓުމުގ ި
ބނޭގޮތަށް ފައިސާގ
ވހަށް ލި ޭ
ސ ދިނުމަށް ކަނޑައޅިފައިވާ ދު ަ
ނ އންމހާ ފައިސާ ،އ ފައި ާ
އލވަންސްތައް އަދި އހނިހ ް
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

އފަރާތަކަށް

ފައިސާ

ކރުމާއި
ހަވާލު ު

އާމްދަނީގ

ބ
ގޮތުގައިލި ޭ

ހުރިހާ

ފައިސާއަކާއި

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

ޖަމާކުރަން

ހަމަޖހިފައިވާ

އކައުންޓަކަށް

ޢދުން
ޤަވާ ި

ދުވަހުން

ދުވަހަށް

ޖމާކުރަމުން
ަ

ގންދިޔުމުގ

ށ
ކއި ލިބންވާ ފައިސާގ ތރއިން ނުލިބި  1މަސް ދުވަހަ ް
ރހާ އކައުންޓް ތަކއްގ ރިޕޯޓްތަ ާ
ބލަހައްޓާ ހު ި
އިތުރުން ކޯޓުން ަ
ށ
ތތަކަ ް
ވުރ ގިނަ ދުވަސް ވފައިވާ ފައިސާގ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ކަނޑައޅިފައިވާ މުއްދަތަށް އ ރިޕޯޓް ފޮނުވަންޖހޭ ފަރާ ް
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 ް
2019

ވަނަ

އަހަރުގ

ބަޖޓްގ

ގޮތުގައި

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފައިނޭންސް

އންޑް

ޓްރޜަރީން

ޑްރަގް

ކޯޓަށް

ކ ސައްވީސް ހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ފަސް ރުފިޔާ)
ހަމަޖައްސަވައިދއްވީ ( 11,324,25އގާރަ މިލިއަން ތިން ލައް ަ
އވ .އަދި ޚަރަދުކުރވިފައިވަނީ ( 13,215,539.69ތޭރަ މިލިއަން ދުއިސައްތަ ފަނަރަ ހާސް ފައްސަތޭކް ތިރީސް ނުވަ
ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ލާރި) އވ 2019 .ވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ ބަޖޓްގައި ހިމނޭ ފައިސާގ ތރއިން އސޓް
ނ
ނންކުރވިފައިވަނީ ( 117,897.93އއްލައްކަ ސަތާރަ ހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ތި ް
ގަތުމަށް ބޭ ު
ލާރި) އވ.
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 4.3.2އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓކްނޮލޮޖީ އންޑް ޖނރަލް ސަރވިސަސް ސކްޝަން

ޓ
ޓ ޔުނިޓް އަދި ކޯ ު
އ އައިޓީ ޔުނިޓް ،ޕްރޮކިއުމަން ް
މި ސކްޝަމް އކުލވިގންވަނީ  03ޔުނިޓއްގ މައްޗަށވ .އ ީ
ސކިއުރިޓީ ޔުނިޓވ.

 4.3.2.1އައި.ޓީ ޔުނިޓް
މި ޔުނިޓްގ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގ ތރޭގައި ކޯޓުގ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓކްނޮލޮޖީ (އައި.ސީ.ޓީ)ގ
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.
ކޯޓުތަކުގ އންޓްރީއާއި އިދާރީކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  2013ވަނަ
އަހަރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވއަރ”

މޯލްޑިވްސް އީ-ކޯޓު މނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވއަރ (މމްސް) “

 2015ގައި މި

އ
އލުކޮށް ގިނަ ބަދަލުތަކ ް
ނ ކުރަން ފށުމާއކު ދިމާވަމުން ދިޔަ ކުދި މައްސަލަތަކާއި ބައއް އަޕްޑޭޓްތައް ހަ ް
ކޯޓުގައި ބޭނު ް
ފޓްވއަރ އަށް ގނވިފައވ .އގޮތުން  2019ވަނައަރު މޯލްޑިވްސް އީ-ކޯޓު މނޭޖްމަންޓް
ވަނީ އީ-ކޯޓު މނޭޖްމަންޓް ސޮ ް
ސއްކަތްތައް ވަނީ ފުރިހަމަ
ލތަކއްގނވި އމަ ަ
ނ ގިނަބަދަ ު
ވ ީ
މތިން ަ
ސޮފްޓްވއަރ (މމްސް) އަށް ޤާޒީންގ ލަފާގ ަ
ކުރވިފައވ .އގޮތުން؛


ވލޮޕްކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުމާއި އަދި އިންޑިކޭޓިވް
އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމުގ އަޑުއހުމުގ ހުރިހައި ބައިތަކއް ޑި ް
އަމުރާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާބައިތަކއް ޑިވޮލޮޕްކޮށް ބޭނުންކުރަންވަނީ ފށިފައވ.



ނ ފޯރމްއއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު އކަންކަން
ކޯޓްމޮޑިއުލްއިން ދިމާވާ މައްސަލަތަށް ހައްލުކުރުމަށް އޕްލިކޭޝަ ް
ހައްލުކުރުމަށް އައި.ޓީ ސކްޝަންއަށް ހުށައަޅާގޮތަށް ހަދައި ހަމަޖއްސުނވ.



ކޯޓްމޮޑިއުލްގ ޔޫސަރ ހދުމަށް ފަހު ނުވަތަ ޕާސްވޯރޑް ރިސޓް ކުރުމަށްފަހު އކަން އކައުންޓު ހދިފައިފައިވާ
އ
އ ޓކްސްޓްމސޖުއިން އ ސްޓާފއްގ މޯބައިލްއަށް މސޖްދާނ ގޮތްހދަ ި
ފަރާތަށް އަންގާދިނުމަށް ޓަކަ ި
ބޭނުންކުރަން ވަނީ ފށިފައވ.



އޮފީސް ސްޓާފުންނަށް ޙާއްސަކޮއްފައިވާ ބޭރު ދޮރުގައި މގްނޓް ލޮކް ހަރުކޮއްސޓްކުރވުނވ.
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މޖިސްޓުރޭޓުންނަށް

އ
ޑުރަގްކޯޓާ ި

ގުޅޭގޮތުން

ނ
ދވު ު

މތުގ
މައުލޫ ާ

ތރއިން

އައި.ޓީ

ސކްޝަން

ނ
އި ް

ކުރާމަސައްކަތާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދވިފައިވާނއވ.


ރސްސްޓަކްޗަރ އަޕްގުރޭޑް ކުރުމުގ މަސައްކަތް
ޖުޑިސަރީ އިން ކޯޓްގ އިންފޮރމޭޝަން ޓކްނޮލޮޖީގ އިންފު ާ
އތުރަށް ރަގަޅު
އޕްގުރޭޑް ކުރުމާއި އައި.ޕީ ފޯން އަދި އިންޓަރ ނޓް ހިދުމަތް ި
ކުރުން ،އގޮތުން ނޓްވޯރކް ަ
ކުރުމުގ މަސައްކަތްކުރވުނވ.



އޮފީހުގ ސކުރިޓީ ހާލަތު ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ސކިއުރިޓީ ރޫމުގައި ކމރާތަށް މޮނިޓަރކޮއް ބލހއްޓުމަށް
ވނީ ފށިފައވ.
ބނުންކުރަން ަ
ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރސިސްޓަމް އާއި މޮނިޓަރ ކުރުމަށް " 40ގ ޓީވީ ބަހައްޓައި ޭ



އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރވޭ ސޮފްޓްވއާރ ތަކަކީ ޖނުއިން ސޮފްޓްވއާއަށް ނުވުމުން ސޮފްޓްވއާރ ލައިސަންސް
ހޯދުމަށް އންސީއައިޓީ އާއި މަސްވާރާ ކުރުން އގޮތުން ހަމަޖހިދާނ ކަމުގައި ދންނވި ނަމަވސް އަދިވސް ހަމަ
ޖހިފައި ނުވުން

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓކްނޮލޮޖީ (އައި.ސީ.ޓީ) ޔުނިޓްގ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގ ގޮތުން ކޯޓަށް ހޯދުނު
ވނީއވ.
ތަކތީގ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އ ަ


ރ
ނށް  2019ވަނަ އަހަ ު
ބނުން ކުރއްވުމަށް  i5ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހަމަނުޖހިހުރި ޤާޒީން ަ
ޤާޟީން ޭ
ޤޟީންގ ރޫމުގައި
ނ ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައްވަނީ އކަމަށް ކަނޑައޅުނު ާ
ލބު ު
ނިމުމުގ ކުރިން ހޯދާ ި
ބހއްޓިފައވ.



ރންފށިފައވ.
ބނުން ކު ަ
ރިސޕްޝަންގ މަސައްކަތްތަށް އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި ސްކޭންމސިންއއް ވަނީ ބހއްޓި ޭ



ކޯޓްރޫމްތަކުގ މަސައްކަތްތަށް އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި ލީގަލްސްޓާފުން ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓްރޫމް ތަކުގައި
ޓވޯރކް ވިއުގައި އާއި ގުޅާލުމަށް ރާސްބަރީ ފައި ޔުނިޓް ބހއްޓި އ ޔުނިޓްތަކުގ
ބހއްޓިފައިވާ ސިސްޓަމްތަށް ނ ް
ބޭނުންކުރަންވަނީ ފށިފައވ.



ނޓަރ ބހއްޓިފައިވާނއވ.
ޤާޒީން ބޭނުންކުރއްވުމަށް މޮ ި



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



ކޯޓު ގައި ބޭނުންކުރވމުން ދިޔަ ބައއް ނޓްވޯރކްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އައު ކޭބަލް އަޅާ ސޓްކުރވުނވ.



ތނުގައި
ނވާ ތަން ަ
ނ ް
ށ ބޭ ު
ނސީ ލައިޓް ހޯދާ އކަމަ ް
ދތީ އކަން ހައްލުކުރުމަށް އިމަރޖ ް
ކޯޓްއިން ކަރަންޓް ކޑިގން ާ
ބހއްޓިފައިވާނއވ.
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ކޯޓްރޫމުތަކުގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރންސް ހދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޓީވީތަށް ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން ވަނީ ހަމަޖައްސާ
ދއްވާފައވ.

 4.3.2.2ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް
ހ
ތ ސްޓޮކަށް ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖ ޭ
ނންވާ ތަކ ި
ޓކަށް ބޭ ު
މި ޔުނިޓްގ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގ ތރޭގައި ކޯޓުގ ސް ޮ
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.
 2019ވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް ހޯދުނު އައިޓީހާޑްވއަރއާއި ،ވހިކަލްއާއި ،މޝިނަރީ އަދި އހނިހން ތަކތި


 03ކީބޯޑު



 06މޮނީޓަރ



 03ސީ.ޕީ.ޔޫ



 03މައުސް



 01ވަޔަރލސް ރައުޓަރ



 02ޝްރޑަރ



 02އއަރ ކޮންޑިޝަނަރ



 02ޔޫ.ޕީ.އސް



 01އކްސްޓަރނަލް ހަރޑް ޑިސްކް



 01މޮނިޓަރ



 01ވކިއުމް ކްލީނަރ



 01ސްކޭނަރ



 06ވަޔަރޑް ހޑްސޓް



 02ޕޯރޓް ނޓްވޯރކް ސްވިޗް



 05ވަޔަރލސް މައުސް



 05ވަޔަރލސް ކީބޯރޑް
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 4.3.2.3ކޯޓު ސކިއުރިޓީ ޔުނިޓް
ކޯޓުގ ޤާޟީންނާއި މުވައްޒަފުންގ ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާ ބހޭ އންމހާ މަސައްކަތްތަކއް ކުރަމުން ގންދަނީ މި
ނ
ނ ް
ލސް ފށުމުގކުރިން ކޯޓްރޫމާއި އަދި ކޯޓް ރޫމަށް ވަން ަ
ޔުނިޓުންނވ .މި މަސައްކަތްތަކުގ ތރޭގައި ޝަރީޢަތުގ މަޖި ި
އަންނަ ފަރާތްތައް ބަލާފާސްކުރަންޖހިއްޖ

ހާލަތްތަކުގައި އކަންކުރުމާއި ،ޝަރީޢަތުގ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރު ކުރވޭ

ހ
ނ ކުރަންޖ ޭ
އކާތރިކަމާއި މަސްލަޙަތު ދމހއްޓުމުގ ގޮތު ް
އ ކޯޓުގ ރަ ް
ފަރާތްތަކުގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތރިކަން ބލހއްޓުމާ ި
އންމހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ހިމނއވ.
ނނު)ގ 95
ރ ( 22/2010ދިވހިރާއްޖޭގ ކޯޓުތަކުގ ޤާ ޫ
ޤނޫނު ނަންބަ ު
އ ބލހއްޓުމަކީ ާ
އތަ ް
ކޯޓުތަކުގ ސަލާމަތީ ކަންތަ ް
ވަނަ މާއްދާގ ދަށުން ދައުލަތުގ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގ ޒިންމާއކވ .ނަމަވސް ނޮވމްބަރު  2012އިން ފށިގން މޯލްޑިވްސް
ނ
ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޑްރަގް ކޯޓަށް ސކިއުރިޓީގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްފަހު  02ޖުލައި  2016ވަނަ ދުވަހުން ފށިގ ް
ލފައވ.
ފުލުހުން ،ޑްރަގް ކޯޓަށް ސކިއުރިޓީ ދިނުން ހުއްޓާ ާ
ތއް ބަލާ ކޯޓަކަށްވާތީއާއި ،ޑްރަގް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރވޭ
ޑްރަގް ކޯޓަކީ މަސްތުވާތަކތި ބޭނުންކުރާ މީހުންގ މައްސަލަ ަ
ށ
ނމުގ ޢަމަލުތައް ތަޖުރިބާކުރަންޖހިފައި ވުމުގ އިތުރުން ސަލާމަތީ ކަންކަން ބލހއްޓުމަ ް
ފަރާތްތަކަށް މަސްތުވާތަކތި ދި ު
ނ
އންމ ކޯޓްމާސްޓަރއް ހުރުމު ް

ހންގާ ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމުތައް ކާމިޔާބުކުރުމުގައި ސކިއުރިޓީ
ޑްރަގް ކޯޓުން ި

އންމ

ފުރިހަމަށް ނުލިބުމަކީ ޑްރަގް ކޯޓުން ކަންބޮޑުވާ ކަމަކަށްވާތީ ދިވހިރާއްޖޭގ އުއްތަމް ފަނޑިޔާރުގ ސަމާލުކަމަށް މިކަން
ގނވިފައިވއވ.

 4.4ބިއުރޯ
ވ
ރ ާ
 2019ވަނަ އަހަރު ބިއުރޯއިން މައިގަނޑު ގޮތއްގައި ކުރވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ އިސްޤާޟީ އާއި ޤާޟީން ބައިވ ި
ކރުމާއި ،ޤާޟީން އަދި ރަޖިސްޓްރާރ އާ ބައްދަލުކުރުމަށް އދިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް
ު
ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމް
އޕޮއިންޓްމންޓް ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއ ،އިސްޤާޟީ ފޮނުވަންޖހޭ މމޯ އާއި ބްރީފިންގ ނޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމާއި،
ކޯޓަށް އަލަށް ލިބޭ މައްސަލަތައް ހިންގާނ ސކްޝަންތައް ކަނޑައޅުމުގ މަސައްކަތވ .އަދި މައްސަލަ ތަކުގ ޤަޟިއްޔާ
މށް ފަހު މައްސަލަ ފައިލްކޮށް މައްސަލަ ބަލާ ސކްޝަނާ ޙަވާލު ކުރުމުގ މަސައްކަތްވސް ކުރވިފައިވއވ.
ނަންބަރު ދިނު ަ
ރ
ފނުވުމުގ މަސައްކަތާއި ފަހުގ ޙުކުމް ކު ާ
ވންޖހޭ ސިޓީ ޮ
ކ އކި މުވައްސަސާތަކަށް ފޮނު ަ
މީގ އިތުރުން އިސް ޤާޟީ އ ި
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.
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މިގޮތުން މައްސަލަ ތަކާ ގުޅިގން ޤާޟީންނާ ރަޖިސްޓްރާރ އާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އޕޮއިންޓްމންޓަށް އދިލއްވި ފަރާތްތަކުގ
ބ
ނން ޖަވާ ު
ހދުމަށްފަހު ފޯ ު
ޅ ސކްޝަނުން މައުލޫމާތު ޯ
ލކޮށް  14ފަރާތަކަށް ކަމާގު ޭ
ތރއިން  4ފަރާތަކާ ބައްދަ ު
އރުވިފައިވއވ .މީގއިތުރުން 03 ،މމޯ އާއި  01ބްރީފިންގ ނޯޓު އކި ސކްޝަންތަކަށް ފޮނުވިފައި ވއވ .އަދި 2019
ވަނަ އަހަރު 760

މައްސަލައިގ ސކްޝަން ކަނޑައަޅައި ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ދިނުމަށް ފަހު ޝަރުޢީ ސކްޝަންތަކާ

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


ނނާއކު 1300
 26މާރޗް  2019ގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއިން އދިލއްވުމުން އ ކޮމިޝަންގ ބޭފުޅު ް
ގައި ކޯޓުގ މީޓިން ރޫމްގައި ބައްދަލުވުމއް ބޭއްވުނވ .މަޝްވަރާ ކުރވުނީ ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަ ތައް ހިންގުން
ލ ކުރުމަށް ކުރވިދާނ
ޅމުންދާތީ އކަން ހައް ު
ހށަހަ ަ
ލަސްވާކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ު
ވ
ބއިވރިވވަޑައިގންނވީ ހިންގުމާ ޙަވާލުވހުންނ ި
ބއްދަލުވުމުގައި ކޯޓުގ ފަރާތުން ަ
ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުންނވ .މި ަ
ޤާޟީއަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު އަލީ ޒާހިރު ،ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު ،އަދި ރަޖިސްޓްރާރ
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޒަރީރވ.



ށ  11:00ގައި
މ ް
ފރާތުން އދިލއްވި ބައްދަލުވު ަ
 15އޭޕްރިލް  2019ގައި ޖުވނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގ ަ
އސް މުޙައްމަދު،
މުޙައްމަދު ނާޝިފް އަޙްމަދު އ އޮފީހަށް ވަޑައިގންނވި .ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ އުނަ ި
ގަމުގ/ލ.މާވަށް މައްސަލަ އާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައވ.



ށން މި ކޯޓުގ އިޚްތިޞާޞުގ ތރޭގައި ހިމނޭ
 21އޮގަސްޓް  2019ގައި މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގ ދަ ު
ކަންކަން

ކުރިއަށް

ގންދިޔުމުގައި

މަޝްވަރާކޮށްލުމަށްޓަކައި،
ރައީސުލްޖުހޫރިއްޔާގ

ނޝަނަލް
ޭ

ނައިބު

ދިމާވފައިވާ
ޑްރަގް

އަލްފާޟިލް

ދަތިތަކާއި
ލ
ކޮންޓްރޯ ް

ފައިޞަލް

އ
ކަންބޮޑުވުންތަ ް

ބައއް
ކައުންސިލްގ

ނަސީމާ

އކު

ރައީސް،

ޤާޟީންގ

ޙިއްޞާކޮށް
ދިވހިރާއްޖޭގ

ބައްދަލު

ވުމއް

ބއިވރިވވަޑައިގންނވީ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ އޮފީހުގައި ބޭއްވުނު .މި ބައްދަލުވުމުގައި ަ
ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު ،ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު ،ޤާޟީ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނައީމް
އާއި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އާރިފވ.
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 22އޮގަސްޓް  2019ގައި ދިވހި ފަނޑިޔާރުންގ ޖަމްޢިއްޔާ އާއި ކޯޓުގ ފަނޑިޔާރުންނާއކު  13:30ގައި
ކޯޓުގ މީޓިން ރޫމް ގައި ބައްދަލު ވުމއް ބޭއްވުނވ .ދިވހި ފަނޑިޔާރުންގ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުރިއަށް ގންދވިދާނ
ރ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޯޓުގ ފަރާތުން ބައިވރިވވަޑައިގންނވީ
ހަރަކާތްތަކާ ބޭހޭގޮތުން މަޝްވަ ާ
ޤޟީ އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު އާއި ޤާޟީ
ދއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދުާ ،
އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބް ު
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނައީމވ.



ހލުވރި ކުރުމުގ
ޤބާތަށް އަ ު
ނލް ޢު ޫ
ނޔަލަށް ،ޤާނޫ ު
 25އޮގަސްޓް  2019އިން  04ސޕްޓމްބަރ  2019ގ ި
ސމިނާރު އާއި ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގ ޤާނޫނަށް އަހުލުވރި ކުރުމުގ ސމިނާރު ގައި ބައިވރިވ ވަޑައިގންނވުމަށް
ފށްޓަށް ވަޑައިގންނވި.
އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު ބ.އޭދަ ު



ތށް އަހުލުވރި ކުރުމުގ
ޤބާ ަ
 01ސޕްޓމްބަރ  2019އިން  04ސޕްޓމްބަރ  2019ގ ނިޔަލަށް ،ޤާނޫނުލް ޢު ޫ
ސމިނާރު އާއި ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގ ޤާނޫނަށް އަހުލުވރި ކުރުމުގ ސމިނާރު ގައި ބައިވރިވ ވަޑައިގންނވުމަށް
ޓށް ވަޑައިގންނވި.
ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އާރިފް ބ.އޭދަފުށް ަ



ޓ އޮފް ދަ ރޑް ކްރޮސް" އާއި "ނޝަނަލް ޖުޑީޝަލް
 17ސޕްޓމްބަރ  2019ގައި "އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމި ީ
އކަޑަމީ އޮފް ނޭޕާލް"

އާ ގުޅިގން ނޭޕާލް ގ ވރިރަށް ކަތަމަންޑޫ ގައި ބޭއްވޭ  02ވަނަ ސައުތު އޭޝިއާ

އކްސްޕަރޓް ކޮންސަލްޓޭޝަން ވިތް ދަ ޖުޑީޝަލް ސކްޓަރ އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ހިއުމނޓޭރިއަލް ލޯ،
ތރު ޢަބްދުލްޙަމީދު
ޤޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައް ާ
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވރި ވ ވަޑައިގަތުމަށް ނޭޕާލް އަން އިސް ާ
ވަޑައިގންނވި.



ޝން އަމުރުގ ދަށުން
އ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގ މަތިން ،ޑްރަގް ކޯޓުގ ރިހިބިލިޓޭ ަ
މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގަ ި
ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބލުމަށްޓަކައި 24 ،ސޕްޓމްބަރ  2019އިން  26ސޕްޓމްބަރ
ށ މި ކޯޓުގ ފަރާތުން އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު
 2019ގ ނިޔަލަށް ،ގދ.ތިނަދޫ ރީހބިލިޓޭޝަން ސންޓަރަ ް
ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު ،ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު ،ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން
ޝަހާމަތު މާހިރު އަދި ރަޖިސްޓްރާރ ޙަސަން ޒަރީރު ޒިޔާރަތް ކުރއްވިއވ.
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 27ސޕްޓމްބަރ  2019އިން  30ސޕްޓމްބަރ  2019ގ ނިޔަލަށް ސިމްޕޯސިއަމް އޮން ފމިލީ ޖަސްޓިސް
ޟ
ރފް އާއި ޤާ ީ
ޤޟީ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އާ ި
މށް ބަޑޮސް މޯލްޑިވްސް އަށް ާ
ގައި ބައިވރިވ ވަޑައިގންނވު ަ
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނައީމް ވަޑައިގންނވިއވ.



ޝން އަމުރުގ ދަށުން
އ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގ މަތިން ،ޑްރަގް ކޯޓުގ ރިހިބިލިޓޭ ަ
މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގަ ި
އކްޓޯބަރ 2019
ށޓަކައި 01 ،އޮކްޓޯބަރ  2019އިން ޮ 03
މންދާ ގޮތް ބލުމަ ް
ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިނގަ ު
ށ މި ކޯޓުގ ފަރާތުން ޤާޟީ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނައީމު،
ލޓޭޝަން ސންޓަރަ ް
ގ ނިޔަލަށް ،ސ.ހިތަދޫ ރީހބި ި
ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އާރިފް އާއި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މުޙްތާޒު ފަހުމީ ޒިޔާރަތް ކުރއްވިއވ.



ޝން އަމުރުގ ދަށުން
އ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގ މަތިން ،ޑްރަގް ކޯޓުގ ރިހިބިލިޓޭ ަ
މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގަ ި
އކްޓޯބަރ 2019
ށޓަކައި 08 ،އޮކްޓޯބަރ  2019އިން ޮ 10
މންދާ ގޮތް ބލުމަ ް
ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިނގަ ު
މ ކޯޓުގ ފަރާތުން އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު
ޝން ސންޓަރަށް ި
ގ ނިޔަލަށް ،ޏ.ފުވައްމުލަކު ރީހބިލިޓޭ ަ
ތ
ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު ،ޤާޟީ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނައީމް ،ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހާމަ ު
މާހިރު ޒިޔާރަތް ކުރއްވިއވ.
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 .5ޢިމާރާތް

2019

ވަނަ

އަހަރު

ޑްރަގް

ކޯޓު

ހިންގިފައިވަނީ

ނސްޕާ
އ ް

އިމާރާތުގައވ.

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ޖުޑީޝަލް

އ
ޓ އިމާރާތުގ ރިސޕްޝަން އޭރިއާ ބޮޑުކުރުމަށާއި ،އލްމިނިއަމް ފްރޭމް ދޮރ ް
އޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ ލަފާގ ދަށުން ކޯ ު
ގަރާޖް އޭރިއާގައި ޖހުމާއި ،ގަރާޖު އޭރިއާގައި ފާރއް ރޭނުމާއި ،ސކިއުރިޓީ އޭރިއާގައިވާ ޕާރޓިޝަން ރޫޅާލުމާއި ފާހަގަ
ޓޝަން ޖހުމާއި ،އޮފީސް އިމާރާތުގ މިހާރުގ ގަރާޖް އޭރިއާ އަދި ރިސޕްޝަން އޭރިއާ އާއި
ކުރވިފައިވާ ތަންތަނުގައި ޕާރ ި
ފހުން ބީމް/ކޮލަމް އޅުމާއި ،ސިޑި ،ވޯކްވޭ އަދި މީޓިންގ ރީމްގައި ކާރޕޓް އޅުމާއި،
ދމދު އިންނަ ފާރު ތަޅާލުމަށް ަ
ތން މަރާމާތުކުރުން އަދި ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ވޯލްކްވޭ ގައި
ވ ަ
ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ފާޚާނާ ކުރިމަތިން ފންފައިބާ ހަލާކުވފައި ާ
މ ފަންގިފިލާ ސިޑި ކައިރީގައިވާ ސީލިންގްގައި އކްސސް
މތުކޮށް ހައްލުކުރުމާއި ،ފުރަތަ ަ
ނނަތަން މަރާ ާ
ފްލޯ ގަނބައިގަ ް
ޕނަލް ހަދައިދިނުމާއި 2 ،އގްސޯސްޓް ހަރުކުރުމާއި ،ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ވޯލްކްވޭގައި ކޭސިންގް އޅުމުގ މަސައްކަތް" ތޮތީ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން" އާއި ހަވާލުކޮށް އމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގންދވުނވ .އަދި ނަމާދު ކޮޓަރީ ދޮރުގ ތަޅުންގަނޑުން ފން
ރކުރުން އަދި ފާޚާނާ ތަށި
ފންގ ފާޚާނާ އގްސޯސްޓް ހަ ު
ހއްލުކުރުން ،އަންހން މުވައްޒަ ު
ލީކުވ ފންބޮޑުވާ މައްސަލަ ަ
ތން ރަނގަޅުކުރުން އަދި މުސްލިމް ޝަވަރުގ ބުޑު ރަނގަޅުކުރުން ،ފަރސްޓް ފްލޯރ ފާޚާނާ
ފަހަތުން ފން ލީކުވާ ަ
ތން
ތން މަރާމާތުކުރުން ،ފާޚާނާ ތަށީގ ދަށުން ފންލީކުވާ ަ
ނ ަ
ބތަން މަރާމާތުކުރުން އަދި ގަނބައިގަން ަ
ކުރިމަތިން ފންފައި ާ
ރަނގަޅުކުރުން ،ދިޔަދޮވި ސާފުކުރުން ،ދިޔަދޮވިއާއި މާބޮޑަށް ކައިރިވފައިހުރި ޓިނުތައް ކފުން އަދި ފންފައިބާގޮތައް އިތުރު
ހޮޅިއއް ހަރުކުރުމުގ މަސައްކަތް "އީކޯ ސަޕްލަޔަރސް" އާއި ހަވާލުކޮށް އމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގންދވުނވ.

 2020 .6ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތައް
ނތަކާއި މުވައްޒަފުންގ ފންވަރުބލުމުގ
ކުރިޔަށް އޮތް  2020ވަނަ 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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އނކްސް 1
ޑްރަގް ކޯޓުގ އޮގަނައިޒޭޝަން ޗާޓު.
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