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 ތަސައްވުރާއި އަމާޒު މުއައްސަސާގެ   .1.1

 މަރުކަޒަކަށްވުން.އިދާރީ ހިންގުމުގެ ރޮނގުން އެްނމެ ކުރިއަރާފައިވާ އައު އެފެއްދުންތެރި 

 ފަސޭހަކަމާއެކު ޢަދުލު އިންޞާފަށް ވާޞިލުވެވޭނޭ މަގު ފަހިކޮށްިދނުން 

 ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށްަޓކައި ބޭނުންވާ އަސާސީ މުހިންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ޝަރުޢީދާއިރާގެ އިދާރީ ހިންގުން ތަރައްޤީކޮށް ޒަމާނީ ކުރުން

 މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަށް ބޭނުންާވ ހުނަރާއި ތަމްރީން ހޯދައިދިނުން 

 ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ހުނަރުވެރި ޤާިބލު ަބޔަކަށް ހެދުން 

 ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން 

 ފެންވަރު ރަނގަޅު އަވަސް ޚިދުމަތްދިނުން 

 ން ރައްޔިތުންގެ އިތުާބރާއި ޔަޤީންކަން ދެމެހެއްޓު

 ހުނަރުވެރި ޒިންމާދާރު މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުން 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްީޤކުރުން

 ހުނަރުވެރިކަމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން

 އައު ކަންކަމަށް މަރުޙަާބކިއުން

 ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

 ޚިދުމަތްދިނުން 
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ރުއީ ދާއިރާގެ ދުރުރާސްތާ އަމާޒުތައް މިސްރާުބކުރެވިފައިވަނީ ޢަދުލުއިންޞާފް ހޯދުމުގެ މަުގ ފަސޭހަކުރުމަށާއި، ޝަ

އިދާރާތަކުގެ ގަވަނަންސް އާއި ޢަދުލުއިންސާފުގެ އަވަސްކަމާއި އޭގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި، އަުދލުއިންސާފު ފޯރުކޮށްދޭ 

ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޤާިބލުކަން އިތުރުކުރުމަށާއި، ޖިާނއީ އަދުލުގެ ނިޒާމްގައި    ،ޖަވާުބދާރިވުން އިތުރުކުރުމަށާއި

 ހިމެނޭ އިދާރާތަކުގެ ގުޅުން ވިލަރެސްކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. 

 

ޝަރުއީ ކޯޓުތަކާިއ އިދާރާތަުކން ކުރާ މަސައްކަތަށް އިދާރީ އެީހތެރިކަން ފޯރުކުރުމުގެ   މި ތަސައްވުރު ހަގީގަތަކަށް ހެދުަމށް

 2019ޒިންމާ މަތިކޮށްފައިވާ އިދާރާގެ ހައިސިއްޔަތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން ފާއިތުވި  

އަދި ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ވެ. ވަނަ އަހަރުވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ހާސިލްކުރެވިފައި ވެއެ

ގައި ރުގެ ޖަަނވަރީ މަހުގެ ތެރޭވަނަ އަހަ 2020ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މައްސައްކަތަކުގެ ޢަމަލީ ސިފަގެނެވި،  2019

 ވަނީ ތަންފީޒުކުރަންފެިށފައެވެ.

 

ހާސިލްކުރުމަށް އައު ހިްތވަރަކާއެކު މަސައްކަތް  އެގޮތުން، ޝަރުއީދާއިރާގެ ދުުރ ރާސްތާ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންކަން 

ވަނަ އަހަރަކީ ޝަރުއީ ކޯޓުތަކާއި މިދާއިރާެގ  2020ކުރުމަށް މިހާރުވަނީ ފެށިފައެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ މި ހިނގާ 

ހިއްމު އެއް ދާއިރާގެ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުމި އިދާރާތަކަށް ޚިދުމަތްތެރި އަހަަރކަށްވުމެވެ. އަދި 

އަސާސްކަމުގައިވާ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީން ހުޅުވައިދޭ ފުރުސަތުތަކުެގ މައްޗަށް ބިނާވާ ޝަރުއީ ނިޒާމަކަށް ނަގުލުވުމުގަިއ 

 އައު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދުމެވެ.   

 

 

 ނަޒީރުهللا ޢަްބދު 
 ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
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 އިދާރީ އޮނިގަނޑު  .3.1
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ޝަރުޢީ  އަރުޝީފް 
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 މެންޑޭޓް  .3.1.1

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ   2 ( އަށްުޖޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫން)2008/10ޤާނޫނު ނަންަބރު 
ލިއްޔަތުތަކުެގ ޢޫއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަސް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފެދޭ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  14ޤާނޫނުގެ  

 .ިހމެނިގެންވެއެވެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން

ންމެހަިއ ކޯޓުތަކުެގ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޢދުލު އިްނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ާބރުގެ ދަުށގައި ހިމެނޭ(.  1)
ނުވަތަ އިދާރީ   މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާެބހޭ ކަންކަން އެ ކޯޓެއްގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އެކުލަވާލުމާއި، އިދާރީ

  ؛ބެލެހެްއުޓން އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ހިންގައި

ކުރިއެރުންދިނުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި،  ންކުރުމާއި، މަޤާމުގެކޯޓުތަކަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުން ޢައްޔަ(. 2)
  ؛ވަކިކުރުން

ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް   ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކުން(. 3)
 ދާއިރާއަށް ޭބނުންވާ ތަމްީރން ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަާށއި، ޝަރުޢީ  ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރުްނނަށާއި،

  ؛ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ތާޒާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން

އިތުރުކުރުމުގެ ގޮުތން ާބއްވަންޖެޭހ  ފަނޑިޔާރުންގެ ޢިލްމީ ފެްނވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ފަންނީ ހުނަރު(. 4)
 ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ ކޮންފަރެންސްތައް ޖުޑީޝަ  ަބއްދަލުވުންތަކާިއ، ސެމިނާރ އަދި

  ؛އެއްގޮތަށް ޭބއްވުން

ތަމްރީން ދިނުާމެބހޭ ކަންކަން ރާވައި  ޤާނޫުނތަކަށާއި ޤާޫނނީ ިނޒާމަށް އަންނަ ަބދަުލތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި(. 5)
 ؛ހިންގުން

ތައް ޢާންމުކޮށް ފަސޭހައިން ލިެބްނ އެ ނިންމުން ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތައް ުފރިހަމައަށް ރެކޯޑްކޮށް ެބލެހެއްޓުމާއި(.  6)
  ؛ޤާއިމުކުރުން ހުންނާނެ ނިޒާމެއް

  ؛މަޝްވަރާއާއެކު އެކުލަވާލުން ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުުކރުމުގެ ާބރުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ަބޖެޓް ކޯޓުތަކުގެ(. 7)

ތަކަށް ަރޖިސްޓްރާރއިން އެންމެހައި ކޯޓު ރަޖިސްޓްރާރއެއް ހުންނަްނވާނެކަމަށް ޤާނޫނުގައި ަކނޑައަޅާފައިވާ(. 8)
  ؛ޢައްޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުން

  ؛އިދާރާތަކުން ހޯދައިިދުނން ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންާވނެ އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް ސަރުކާރާއި އެހެނިހެން(. 9)

( 2006/3ަންނަބރު  ޤާޫނނު  )    ޤާނޫނު ކޯޓުތަކުެގ ފައިސާ ބެލެހެްއޓުމުގެ ކަންތައްތަްއ، ދައުލަތުެގ ާމލިއްޔަތުގެ(.  10)
  ؛ެބލުމަށްޓަކައި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްެގ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ހިނާގތޯ

ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް   ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން، އެ ނިމުނު އަހަރު ޝަރުޢީ ދާއިރާ(. 11)
އަންަނ  އްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް، ވިދިގެންރަ އެ ރިޕޯޓު އުއްތަމަފަނޑިޔާރަށާއި، 

އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  އަހަރުގެ ފެުބރުވަރީ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފޮނުވައި، ޑިޕާޓްމަންޓް
 ؛ޝާއިޢުކުރުން ވެްބސައިޓްގައި އެ ރިޕޯޓު
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ނުވަތަ ެއ ދާއިރާއެއްގައި   އް ނުނިމި ލަސްވުމުގެ ސަަބުބންއެކިއެކި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މައްސަލަތަ(. 12)
ެބލުން ލަސްަވމުންދާނަމަ، ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން  މެޖިސްޓްރޭޓުން މަދުވުމުގެ ސަަބުބން މައްސަލަ

 ؛ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން އުސޫލަކުން ރަށްރަށަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ޝަރުޢީ ވަފުދުތަްއ ފޮނުވުމުގެ އިދާރީ ކަނޑައަޅާ

އެންމެހައި ކޯޓުތަކުގެ އިދާީރ  ވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ާބރުެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ(. ދ13ި)
ގޮތުގެމަތިްނ،  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކާ އެއްގޮްތވާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާެބހޭ ަކންކަން

  ؛ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން

ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން  ކޯޓުތަކުގެ ަޚރަދުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާ، ހަމަޖެހިފައިވާ  މެޖިސްޓްރޭޓް(.  14)
  ؛ެބލެހެއްޓުމާއި، ކޯޓުތަކުގެ ފައިސާގެ ހިސާުބތައް އޮޑިޓްކުރުން ފޮނުވައި، އެކަމުގެ ރެކޯޑް

އްކާތެރިކަމާއެކު ެބލެހެއްޓުމާއި، ެއ ރަ ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުންތައް ގިނަ ދުވަހަށް ދެިމހުންާނނެ ގޮތަކަށް(. 15)
ލިޭބނެޮގްތ  ިލޔުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި، އެ ލިޔުންތަކުގެ ކަރުދާސްކޮޕީ ލިޔުންތަކަކީ ޢާންމުކޮށް ިލޭބ

  ؛ހަމަޖެއްސުން

ކަނޑައަޅައި  ޢިމާރާތްކުރަންޖެހޭ ތަްނތަން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ޭބނުަމށްޓަކައި ހޯދަންެޖހޭ ޢިމާރާތްތަްއ ހޯދުމާއި(. 16)
  ؛ހަމަޖެއްސުން މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ތަންތަން މަރާމާތުޮކށް ބެލެހެްއޓޭނެ އިންތިޒާމު ޢިމާރާތްކުރުމާއި

ައންަނ އިޞްލާޙުތަކާއި،  ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާޫނނާއި، ގަވާއިދުތަކާއި، އެ ޤާޫނނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް(. 17)
  ؛ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަަމޖެއްސުންފޯރުކޮށް އުސޫލުތައް ކޯޓުތަކަށް ފަސޭހައިން 

  ؛ޝާއިޢުކުރުން ކޯޓުތަކުގެ ތަފާސްހިސާުބ އެއްކުރުމާއި، ރައްކާކުރުމާއި ޢާންމުކޮށް(. 18)

ހޯދޭނެ އިްނތިޒާމު ހަމަޖައްސައި، އެ   ކޯޓުތަކަށް ހޯދަންޖެހޭ އެްނމެހައި ތަކެތި، ކޯޓުތަކުން އެދޭ ގޮތުގެމަތިން،(.  19)
  ؛އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން ލެހެއްޭޓނެތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ ބެ 

  ؛އެހީތެރިކަން އެ ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވާޖިުބ އަދާކުރުމަށް ޭބނުންވާ(. 20)

ސުޕްރީމްކޯޓާއި، ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ލަފަޔާއެކު ދިވެހިާރއްޖޭގެ(. 21)
  ؛ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުން  ކޯޓުތަކުގެފިޔަވައި، އެހެން

  ؛ފަނޑިޔާރުންނަށް ޗުއްޓީ ދިނުން(. 22)

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެމަތިން  ކޯޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ ފަނޑިޔާރު ޗުއްޓީއަށްދާނަމަ، ޖުޑީޝަލް(.  23)
  ؛ޙަވާލުކުރުންފަނޑިޔާރަކާ  އެ ކޯޓުގެ ހިންގުން އެ ކޯޓުގެ އެހެން

  ؛ޢާންމުްނނަށްދޭ ޚިދުމަތުެގ ފީ ނަގާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން(. 24)

 .ކަންކަން ކުރުން މިނޫނަސް ޤާނޫނުއަސާީސއާއި އެހެން ޤާނޫނުތަކުން ޙަވާލުުކރެވޭ އެންމެހައި(. 25)
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 އިދާރީ އޮނިގަނޑުގެ ޑިވިޒަންތަކުގެ މަސައްކަތް 3.1.2 

ޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހިންގުމުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާފަިއވަނީ މި ޑިޕާޓްމަންޓާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެ 

ށް ހާސިލްކުރެވޭނޭހެން، ިތިބ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ގާބިލްކަމަށް އެންމެ ފުރިހަމައަ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  މަތިކޮށްފައިވާ

ރިއާޔަތްކޮށެވެ. އަދި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ބޭނުންަތކަށް އަވަސްކަމާއެކު އިޖާަބ ދެވޭނޭހެންނެވެ.  ފާއިތުިވ 

 ވަނަ އަހަރުތެރޭ މި އޮނިގަނޑަށް ަބދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.  2019

 ޓް ސަރވިސަސް ކޯރޕަރޭ 

އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައްާޓ  އްމުޢާޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނަކީ މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެހައި 

 ސެކްޝަނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާއި، އޮފީހަށް ވަންނަ ލިޔެކިޔުންތަކުެގ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓައި 

ަކށް ހަާވލުކުރުމާއި، އެކި އެކި ފަރާތްަތކަށް ހަވާލުކުރަންޖެޭހ ލިޔެކިޔުންތައް އެފަރާތްތަަކްށ ކަމާެބހޭ ސެކްޝަންތަ

އޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕުމާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތާއި މިޑިޕާޓްމަންޓްެގ  ،ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި

 ރިސެޕްޝަން ބެލެހެއްޓުން ހިމެެނއެވެ. 

ޓްމަންޓްގެ ފައިސާއާ ެބހޭ ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްވެސް ހިނގަމުންދަނީ މި ޑިވިޜަންގެ ދަށުންނެވެ. ެއ އަދި މި ޑިޕާ

ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ދާއިރާގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ަބޖެޓް އެކުލަވާލައި ުހށަހެޅުމާއި، ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް މާލީ 

ފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ަބޖެޓްެގ ިއތުރުން، މެޖިސްޓްރޭްޓ ަބޔާން ތައްޔާރުކުރުން ހިމެނެއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ

ކޯޓުތަކުގެ ަބޖެޓް ހިސާުބ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މި ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. އަދި  

 ދަނީ މި ސެކްޝަނުންނެވެ.  އެކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޕޭރޯލްގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްގެން

 ޕްރޮކިޔޮމަންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް 

މިއީ މި ޑިޕާޓްމަންޓާއި މެޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ޭބުނންވާ ޚިދުމަާތއި ތަކެތި ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުެގ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް 

ކެއްޗާއި، ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ން ހޯދާ ތަހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޑިވިޜަން އެވެ.  އޭގެ ތެރޭގައި، ލިޔެކިޔުމާއި ގުޅޭގޮތު

ޗާއި، އަދި އެހެންވެސް ކަންކަމަށް ހޯދާ ތަކެއްޗާއި، ހަރުމުދަލާއި މަރާމާތުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.  މި  ތަކެއް ހޯދާ

އެކޯޓްތަކަށް ބޭނުންެޖހުުނ  ،ޑިޕާޓްމަންޓާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކުގެ އިތުރުން، މާލޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ކޯޓްތަކަށް

 ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދައިދިނުމުގައިވެސް މި ޑިވިޜަން ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ. ، މިންވަރަކަށް
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 އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ މެނެޖްމަންޓް 

ކަންކަން ޓެކްނިކަްލ މިއީ މިދާއިރާގެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތައް ހިންގާ އިމާރާތްަތކާއި އެތަންތަނާއި ގުޅުންހުރި 

ފެންވަރެއްގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިްނމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ސެކްޝަނެވެ. އެގޮތުން، އަލަށް އިމާރާތްކުރާ ަތންތަނުގެ ޓެކްނިަކްލ 

ވެ. ކުރެހުންތައް ކުރެހުމާއި، ީބ.އޯ.ކިޔު ތައްޔާރުކުރުމާއި، އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ ކޮންޓްރެކްޓްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން ހިމެނެއެ

ކޯޓުތަކުގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކަކީ، އަދުލު އިންސާފު ހަލުވިކަމާއިއެކު ފޯރުކޮށްދިނުން އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ވަރަށް ޮބޑަށް 

ަބރޯސާވާ ކަމަކަށް ވީ ހިނދު،  ޯކޓުތައް ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުމަށާއި، ޝަރީއަތްކުރާ މާލަމްތަކަކީ ޚަސްމުންނާއި ވަކީލުންނާިއ، 

 މީހުންަނށް ެއކަށޭނަ ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، ޒަމާނަށް އަންނަ ަބަދލުތަކާ އެްއގޮތަށް، އައު ޑިޒައިން އަޑުއަހަން އަންނަ

ވަނަ އަހަރުތެރޭ ކޯޓުއިމާރާތްކުރުމާއި    2019ކޮންސެޕްޓްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަކީވެސް މި ޑިވިޜަންގެ މުހިއްމު ަބއެކެވެ.  

 ރިޔަށް ގެންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.މަރާމާތުކުރުމުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކު

 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ 

ދާއިރާގެ ދިގު ރާސްތާ އަމާޒުތައް އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވެަފއިވާ އެންމެ މުހިއްުމ  ޢީއިންފޮމޭޝަން ޓެްކނޮލޮޖީ އަކީ ޝަރު

އިވާ ކުރިއެރުމާ އެއްވަރަށް މި ދާއިރާގެ  އެއް އަސާސް ކަމަށް ވީ ހިނދު، ރައްކާތެރިކަމަށާއި ހަލުވިކަމުގެ ޒަމާނަށް އައިސްފަ

  ޢީ އިދާރީ އަދި ޝަރު ، ކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތާއިޤީ މިޔުނިކޭޝަން ނެޓްވަރކް ތަރައްކޮކޯޓުތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން 

ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޔުނިކޭޝަްނ  ޤީކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި އެޕްލިކޭޝަން އުފެއްދުމާއި ތަރައް

ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައިވެސް ޝަރުޢީދާއިރާގެ ނެޓްޯވކް އެންހޭންސްމަންޓްެގ  2019ޑިވިޜަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

މެޭނޖްމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ސްއިާރގެ ަބއެއް ކޯޓްތަކަގައި ކޭދެވުމާއި، ދާމަސައްކަތް ދިރާގު މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެން

މޮޑިއުލްތައް ބޭނުންކުރަން ފެށިަފއިވާތީ ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތައް އިތުރު ކުރިއެރުން ލިިބފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގިނަ 

 ސް( ބޭނުންކުރަން ފެށިގެން ދިޔައެވެ.ކޯޓު މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް )މެމް-މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކެއްގައި މޯލްޑިވްސް އީ

 ޖުޑީޝަލް ސެކިޔުރިޓީ 

ކަންކަން މި ޑިވިޜަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ފަނޑިޔާރުންނާއި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގެ ސަލާމަތީ 

 ޢީ ދުމަތެކެވެ. އަދި ޝަރުޚި  ދާއިާރގެ މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓުަމށްަޓކައި މިއީ ވަރަށް މުހިއްމުޢީެބލެހެއްޓުމެއެވެ. ޝަރު

އްމުްނެގ ޢާރައްކާތެރިކަން ެބލެހެއްޓުމަކީ    ގެއް ކަމަށް ވީ ިހނދު، އެަތނުދާއިރާއަކީ މުއްސަނދި އަރުޝީފެއް އޮތް ދާއިރާއެ

ހަމަޖެހުމަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން އަރިޝީފުގެ  ޢީރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، އިޖްތިމާޒާތީ މައުލޫމާތު 

 މަސައްކަތްތައް ޑިޖިޓައިޒްކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މައިގަނޑު
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  އިންސާނީ ވަޞީލަތް 

އެންމެ ފުރިހަމަ   ކުރުމާއި އެމީހުންގެ ކިަބއިންޤީނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމާއި ތަރައްދާއިރާއަށް ޭބނުންވާ އިންސާ ޢީޝަރު

ަބއިވެރިވުމާއި ވަފާތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަން ލިިބގަތުމަށްޓަކައި ސިޔާސަތުތައް ރާވައި އޭގެ މައްޗަށް މުވައްޒަފުން ގެންގުޅުމުގެ 

އަދުލު އިންސާފުގެ އަވަސްކަމާއި ކޮލިޓީ ިބނާވަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ  ޓަންކުރުމަކީ މި ޑިވިޜަންގެ އަމާޒެއެވެ.ކަންކަން ަބއް

ކަމާއި މަސައްކަތު   ިބލުޤާކަމުގެ މައްޗަށް ކަމަށް ވާއިރު، މުވައްޒަފުންގެ  ިބލުޤާމަސައްކަތަށް ސަޕޯޓްދޭ މުވައްޒަފުންގެ ވެސް  

 ކެއް ކުރެވުނެއެވެ.ވަނަ އަހަރު ވެސް ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަ 2019ކުރުމަށް އިތުރު ޙުއި ރޫޤާލާޙްއަ

ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ެބލުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  

ތައް ގމުވައްޒަފުންނަށް ޭބުނންވާ ޓްރެއިނިން  ވަޒަންކުރެވި، އެކަށީގެންވާ މިންަވރަށް ޕަރފޯމް ނުކުރެވޭ ސަަބުބ ދަނެގަނެވި އެ

އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި، ޤާިބލުކަން އިތުރުކުރުމަށް   ދިޔަ ނަމަވެސް  ހަރަކުވެސް ފާހަގަކުރަމުން އަކޮންމެ

 ވަކިވަކި ކޯޓުތަކުން ކޮށްފައިވާ ރިކުއެސްޓްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވި ޓްރެއިނިންގއެއް ހިންގިފައެއް ނުެވއެވެ. 

އްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަކީ އަދުލު އިންސާްފ ޤާއިމްކޮށްދިނުމަްށ ޝަރުޢީދާއިރާގެ އިދާރީ މަޤާމުަތކުގައި މަސަ

ންމުްނނަށް ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ކަމަށްވާއިރު، ޢާއެންމެ ގާތުން ފަނޑިޔާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި، 

ދެވިގެން  އެއް  ތެރެއިން ޓްރެއިިނންގއެމުވައްޒަފުންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި، ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ވަށާެޖހޭ ނިޒާމެއްގެ

 މެނުވީ ދާއިރާއިން ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަކީ ދަތިކަމެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.     

 ލީގަލް، މީޑިއާ، ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ 

ވިލަރެސްކުރުމަކީ މި ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތެއެވެ. އެގޮތުން، އްމުންނާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންތައް ޢާދާއިރާއާއި  ޢީޝަރު

ކުރުމާއި، ޢުދާއިރާގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ތަމްސީލް ވާނޭހެން ތަާފސް ހިސާުބ އެއްކުރުމާއި އެ މައުލޫމާތު ޝާއި  ޢީޝަރު

ނޫނީ ވަކީލުންެގ ޤާމީގެ އިތުުރން  ވެސް ހިމެނެއެވެ.  ދާއިރާއާއި ެބހޭގޮތުން ީމޑިއާ އަށް ދޭންޖެހޭ މައުލޫމާތު ިދނުން  ޢީޝަރު

ނޫނީ ވަކީލެއްެގ ޤާޕްރޮފެޝަން ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެްއޓުމާއި އަލަށް އެ ޕްރޮފެޝަންައށް ވަންނަ ފަރާްތތަކަށް "ދިވެހިރާއްޭޖގައި  

ކަތްތަކުެގ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ" ދިނުމުގެ އިންތިޒާމްަތއް ހަމަޖެއްސުންވެސް މި ޑިވިޜަންގެ މަސައް

ނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުވާކުރި  ޤާވަނަ އަހަރުގެ  2019ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން، 

 ފަރާތްތަކަށް، ޖުޑީޝަލް އެކަޑެމީ އިން ހިންގި އޮރިއެއްންޓޭޝަން ްޕރޮގްރާމް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޝަރުއީ ވަފުދުތައް އިންތިޒާުމ  ޤާނޫނީ ވަކީލުން ހުވާކުރިއެވެ.  215އަހަރު ޖުމްލަ    ވަނަ  2019އެގޮތުން  

. އަދި ޝަރުޢީ ދާިއރާގެ ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ކަތުގެ ތެރޭގައި ިހމެނޭ ކަމެކެވެކުރުމަކީވެސް މި ޑިވިޜަންގެ މައިގަނޑު މަސައް

ހުށަހަޅުއްވާ ސިޓީތަކާއި، ޖަލު ތަކުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންާދ ހިންގުމާ މެދު ޢާންމު ފަރުުދން މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް 
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ޤައިދީން އެމީހުންގެ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް ލަސްވަމުންދާކަްނ ފާހަގަކޮށް ޝަރީޢަތް އަވަސްޮކށް ދެއްވުމަށް އެދި މި 

އެ މައްސަލަ އެ  ށް ފޮނުވާ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅާ ސިޓީ ތައް "އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް" ގެ ދަށުން ކަމާގުޅޭ ކޯޓަކަ

މީގެ    ގެނައުމަކީވެސް މި ސެކްޝަނުން ވަރަށް ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ.  ލުކަމަށްސަމާކޯޓެއްގެ  

މި ޑިޕާޓްމަންޓާއި އެކިއެކި ފަރާތްތކާއެކުވާ އެއްަބސްވުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ޗެކް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ިމ އިތުރުން 

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެއްވެސް ސެކްޝަނަކަށް ޤާޫނނީ ލަފައެއް ނުވަތަ އިރުޝާދެއް ބޭނުންވެއްެޖނަމަ ެއ އިރުޝާދެއް ދިނުމުެގ 

)މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު( ގެ   2014/1ޤާނޫނު ނަންބަރު:  މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ

ވަނަ އަހަރުވެސް ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން އެ   2019ބު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފޯމުތަކަށް ޖަވާދަށުން މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުނު 

ފޯމަށް ވަނީ ޖަވާބުވެސް ދެވިފައެވެ.    46ފޯމު ހުށަހެޅުނު އިރު އެ    46ވަނަ އަހަރު މި ޑިާޕޓްމަންޓަށް ޖުމްލަ    2019ޤާނޫނުގެ ދަށުން  

ގެ  އަދި އެކި އެކި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި ޑިާޕޓްމަންޓުންނާއި، ޖުޑީޝަރީގެ ފަރާތުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ތައްޔާރުކުރުމު

ވަނަ އަހަރުވެސް "ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ" މި ސެކްޝަންގެ    2019މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ. އަދި ފާއިތުވި އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން  

  އިސްނެގުމުގެ ދަށުން ބޭއްވުނެވެ. ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާއަކީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް އިދާރީ އަދި 

ލުތަކެއް އެކަށައެޅުމުގެ މަޤްސަދުގައި ބާއްވާ މަޝްވަރާ  ޝަރުޢީ ކަންކަމުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އެއްގޮތް އުސޫ

ްޕރޮގްރާމެއް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެކި އެކި ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގެ  ން ތަމްރީ 17ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ  2019ބައްދަލުވުމެކެވެ. 

 ސެކްޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގުނެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖުޑީޝަލް ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ރިސަރޗް 
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 ގޮތް މެނޭޖްމަންޓް ރޭވިފައިވާ    .3.2
 ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް  .3.2.1
 )ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ(  ނަޒީރު هللاއަްބދު. ޑރ .1
 (ސެކިއުރިޓީ - އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޝުޖާޢު )އިންސްޕެކްޓަރ ގެނެރަލް .2
 ޝަރީޢާ( -)ޑިރެކްޓަރ  މުޙައްމަދުއައްާބސް هللا އަލްފާޟިލް ޢަްބދު .3
 ފައިނޭންސް( -އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޢަލީ މުޙައްމަދު )ޑިރެކްޓަރ  .4
 އާކައިވް( - އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަޢީދު )ޑިރެކްޓަރ .5
 ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމެންޓް( –އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރައުޝަން )ޑިރެކްޓަރ  .6
 ނެޓްވަރކް މެނޭޖްމެންޓް( -އަމީން )ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު  .7
 އޮޑިޓް( -އަލްއުސްތާޛު ސުހާދު )ލީގަލް އޮފިސަރ  .8
 ލީގަލް / މީޑިއާ( -އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަނީފް )ލީގަލް އޮފިސަރ  .9

 ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮފްމަންޓް(  -އަލްފާޟިލް ޢަލީ އާދަމް )ސީނިައރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕޮރޮގްރާމަރ  .10
 ހައުސް ކީޕިންގ( -ޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ )އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާ .11
 ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން( -އަލްފާޟިލާ އަމީރާ ޢަްބދުއްރަީޝދު )އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  .12
 ޖުޑީޝިއަލް ޓްރޭނިންގ އެންޑް ރިސާރޗް(  -އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ފަޒީލް )އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ   .13
 ސްޓެޓިސްޓިކް( –އަލްފާޟިލާ ޘަމްރާ މުޙައްމަދު )އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  .14
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   -އަލްފާޟިލް ޢަްބދުލްވާޙިދު އިްބރާހިމް )އެސިސްޓެންޓް ޕޮރޮޖެކްޓްއޮފިސަރ  .15

 މެނޭޖްމަންޓް(
 ޕްރޮކިއުމެންޓް( – އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ) ހައިލަމް މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލް  .16

 
 ކޮމިޓީތައް  .3.2.2

 ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ 

 ޢައްާބސް މުޙައްމަދު هللاޑިރެކްޓަރ ޢަްބދު
 ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޢަލީ މުޙައްމަދު

 ޑިރެކްޓަރ މަރްޔަމް ރައުޝަން
 ލީގަލް އޮފިސަރ ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަނީފް
 ނާޝިދު  هللاއެސިސްޓެންޓް ޗީފް ކޯޓް މާސްޓަރ ޢަްބދު

 ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރަމަރ ޢަލީ އާދަމްސީނިއަރ 
 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހައިލަމް މުޙައްމަދު 

 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ލަމްހާ މުޙައްމަދު މާހިދު 
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 ބިޑް އިެވުލއޭޝަން ކޮިމޓީ

 އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު
 މުޙައްމަދުޢައްާބސް  هللاޑިރެކްޓަރ ޢަްބދު

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޙުސައިން
 ލީގަލް އޮފިސަރ ސުހާދު

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަލީ
 އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޢަްބދުލް ވާޙިދު އިްބރާހީމް

 

 ޮކމިޓީ އިދާރީ ަމއްސަލަ ބަލާ

 ލީގަލް އޮފިސަރ ފައިޞަލް އާދަމް
 ޢާއިޝަތު ޙުސައިންޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިސްމާޢީލް ފަޒީލް
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ނަސްރީނާ ޢަްބދުއްލަޠީފް 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ނަޒްދާ 
 

 މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ 

 ނާޝިދު  هللاއެސިސްޓެންޓް ޗީފް ކޯޓް މާސްޓަރ ޢަްބދު
 މުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޘަމްރާ 

 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ނަޞްރާ މަނިކެ
 

 ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީ 

 ޢައްާބސް މުޙައްމަދު هللاޑިރެކްޓަރ ޢަްބދު
 ލީގަލް އޮފިސަރ ފައިޞަލް އާދަމް

 ނާޝިދު  هللاއެސިސްޓެންޓް ޗީފް ކޯޓް މާސްޓަރ ޢަްބދު
 ޢަްބދުއްރަޝީދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަމީރާ 

 އަޙްމަދު ޢަލީ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހައިލަމް މުޙައްމަދު 
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 ޖިންސީ ފުަރއްސާރަކުރުާމއި ޯގނާކުރުްނ ހުްއުޓުވުމެގ ކޮމިޓީ 

 އައްާބސް މުޙައްމަދު هللا ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަބްދު
 ޑިރެކްޓަރ މަރްޔަމް ރައުޝަން

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އާއިޝަތު ޙުސައިން
 

 އައި.ީސ.ޓީ ކޮމިޓީ 

 ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނިޝަން މުޙައްމަދު ޝާހް
 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނިޝަން ޢަލީ މާހިރު

 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނިޝަން އަޙްމަދު އައްޒާމް ސަޢީދު 
 

  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  .4
 ކްލިއަރެންސް ރޭޓް ކޭސް     .4.1

  2018 މިއީއިންސައްތައެވެ.  102ވަނަ އަހަރުގެ ކޭސް ކްލިއަރެންސް ރޭޓަކީ  2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ 
ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވަނީ  2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް  އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 5ވަނައަހަރާ އަޅާަބލާއިރު 

ވަނަ އަހަރު   2019އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ.    1ވަނަ އަހަރާ އަޅާަބލާއިރު    2018މައްސަލައެވެ. މިއީ    20985ޖުމުލަ  
  ްނސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. އި 6ަވނަ އަހަރާ އަޅާަބލާއިރު  2018މިއީ  މައްސަަލ ަވނީ ނިންމާފައެވެ. 21358ކޯޓުތަކުން 

 ވޭތުވެދިޔަ   އަންގައިދެނީ  ގިނަވުުމން  މައްސަލަތައް  ިނންމާފައިވާ  އަހަރުތެރޭގައި  މަްއސަލަތަކަށްވުރެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  އަހަރުތެރޭގައި
  .މަދުކުެރވެމުންދާކަމެވެ ވެސް( ެބކްލޮގް) މައްސަލަތައް ނުނިމިހުރި އަހަރުތަކުގައި
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 : ރޭޓް ކްލިއަރެންސް ކޭސް  ތަކުގެކޯޓު އެޕީލް .4.1.1

  2018އިންސައްތައެވެ. މިއީ    46ވަނަ އަހަރުގެ ކޭސް ކްލިއަރެންސް ރޭޓަކީ    2019ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ވަނަ އަހަރާ އަޅާަބލާއިރު  2018އިންސައްތަ ދަށްވުމެއް ނަމަވެސް ފާހަގަ ކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ  24ވަނަ އަހަރާ އަޅާަބލާއިރު 

  2019ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް  މިގޮތުންވެ. ކަމެއިންސައްތަ އިތުރުވެފަ 91ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ އަދަދުވަނީ  މްސުޕްރީ
ހަމައެހެންމެ، ވެ.  ކެމައްސަލައެ  49ނިންމާފައިވަނީ  ވަނަ އަހަރު    2019ވެއެވެ. އަދި  މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައި  107ވަނަ އަހަރު  

 26ވަނީ  ކޯޓުން ނިންމި މައްސަލަތައް ސުޕްރީމްވަނައަހަރާ އަޅާަބލާއިރު  2018 ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަނެއް ނުކުާތއަކީ
 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިކަމެވެ.

 

ވަަނ  2018އިންސައްތައެވެ.  66ވަނަ އަހަރުގެ ކޭސް ކްލިއަރެންސް ރޭޓަކީ  2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓުގެ 
ހައި ކޯޓަށް ލާއިރު ހައި ކޯޓުގެ ކޭސް ކްލިއަރެންސް ރޭޓަށް އެއްވެސް ަބދަލެއްއައިސްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، އަހަރާއަޅާ ަބ

ވަނަ އަހަރު ިމ  2019އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. މިގޮތުްނ  46ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ އަދަދު ވަނީ  ވަނަ އަހަރު 2019
އިންސައްތަ   45އާއި ައޅާަބލާއިރު    2018އާއެކު ނިންމި މައްސަަލތަކުގެ އަދަދުވަނީ  މައްސަލަހުށަހެޅުނެެވ. ހަމަ އެ  713  ކޯޓަށް

 އިތުރުވެފައެވެ. 
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އިންސައްތައެވެ. މިއީ  66އަހަރުގެ ކޭސް ކްލިއަރެންސް ރޭޓަކީ  2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓުގެ ދެކުުނ ގޮފީގެ 
ވަނައަހަރު    2018ހައި ކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮތްޕަށް    ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށްވުމެކެވެ.އިންސައްތަ    50ވަނަ އަހަރާ އަޅާަބލާއިރު    2018

ހައި ކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްސަލައެވެ.  76ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވަނީ  2019މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު  62
އިންސައްތައިގެ    31ަބލާއިރު    ވަނަ އަހަރާ   2018ނިންމާފައިވެއެވެ. މިއީ،    މައްސަލައެއް  50ވަނަ އަހަރު    2019ދެކުނުގޮފިން  
 ދަށްވުމެކެވެ.

 

އިންސައްތައެވެ.  82ވަނަ އަހަރުގެ ކޭސް ކްލިއަރެންސް ރޭޓަކީ  2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓުގެ އުތުރު ގޮފީގެ 
ދިވެހިރާއްޭޖެގ ކީ، އިންސައްތައިގެ ދަްށވުމެކެވެ. ނަމަވެސް ފާހަގަކޮލަްނޖެހޭ ކަމަ 35ވަނަ އަހަރާ އަޅާަބލާއިރު  2018މިއީ 

ވަނައަހަރު ހުށަހެޅުނު  2019މައްސަލަ ނަމަވެސް  6ވަނައަހަރު ހުށަހެޅިފައިވަނީ  2018ހައި ކޯޓުގެ އުތުރު ގޮތްޕަށް 
މައްސަލައެއް   38ގުނަ އިތުރުވެފައެވެ. މިގޮތުން  6ވަނައަހަރާ އަޅާަބލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް  2018މައްސަލައިގެ އަދަދުވަނީ 

 މައްސަލައެއްވަނީ ނިންމާފައެވެ. 31އިރު ހުށަހެޅިފައިވާ
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ވަނައަހަރާ އަޅާަބލާއިރު   2018ވަނަ ައހަރު ހައި ކޯޓަށް ުހށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައިގެ އަދަދު    2019ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި  
ތަކުގެ ވަނަ އަހަރު ނިންމުނު މައްސަލަ 2019ވަނަ އަހަރާ އަޅާަބލާއިރު  2018އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. އަދި  49ވަނީ 

 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ.  37އަދަދުވަނީ 

 

 : ރޭޓް  ކްލިއަރެންސް ކޭސް  ތަކުގެކޯޓު ސުޕީރިއަރ .4.1.2

ވަނަ އަހަރާ    2018އިންސައްތައެވެ. މިއީ    104ވަނަ އަހަރުގެ ކޭސް ކްލިއަރެންސް ރޭޓަކީ    2019ސިވިލް ކޯޓުގެ  
މައްސަލައެވެ.  4700ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިަވނީ  2019އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.  16އަޅާަބލާއިރު 

މައްސަލަ   4907ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ކޯޓުން    2019އްތަ މަދު އަދަދެކެވެ.  އިންސަ  5ވަނަ އަހަރާ އަޅާަބލާއިރު    2018މިއީ  
 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.  12ވަނަ އަހަރާ އަޅާަބލާއިރު  2018ނިންމާފައިވެއެވެ. މިއީ، 

 

ވަަނ  2018އިންސައްތައެވެ. މިީއ  137ަވނަ އަހަރުގެ ކޭސް ކްލިއަރެންސް ރޭޓަކީ  2019ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ 
 978ވަނަ އަހަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ  2019އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ  41ހަރާ އަޅާަބލާއިރު އަ

ވަނަ އަހަރު ކްރިމިނަލް  2019އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.  13ވަނަ އަހަރާ އަޅާަބލާއިރު  2018މައްސަލައެވެ. މިއީ 
 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.   61ވަނަ އަހަރާ އަޅާަބލާއިރު  2018މިއީ،  މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ. 1339ކޯޓުން 
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ވަނަ އަހަރާ   2018އިންސައްތައެވެ. މިއީ  104ވަނަ އަހަރުގެ ކޭސް ކްލިއަރެންސް ރޭޓަކީ  2019ކޯޓުގެ ފެމެލީ 
މައްސަލައެވެ.   2964ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވަނީ  2019ފެމެލީ ކޯޓަށް އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.  9އަޅާަބލާއިރު 

 3074ވަނަ އަހަރު ފެމެލީ ކޯޓުން  2019ރު އަދަދެކެވެ. އިންސައްތަ އިތު 5ވަނައަހަރާ އަޅާަބލާއިރު  2018މިއީ 
 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.  14ވަނައަހަރާ އަޅާަބލާއިރު  2018މައްސަލައެއްވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިއީ، 

 

 ވަނަ އަހަރާ   2018އިންސައްތައެވެ. މިއީ    68ވަނަ އަހަރުގެ ކޭސް ކްލިއަރެންސް ރޭޓަކީ    2019ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ  
މައްސަލައެވެ.  25ވަނަ އަހަރު ހުށަހެިޅފައިވަނީ  2019ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.  22އަޅާަބލާއިރު 

 17ވަނަ އަހަރު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން  2019މައްސަލަ މަދު އަދަދެކެވެ.  14ވަނައަހަރާ އަޅާަބލާއިރު  2018މިއީ 
 މައްސަލަ މަދު އަދަދެކެވެ. 1ވަނައަހަރާ އަޅާަބލާއިރު  2018މައްސަލައެއްވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިއީ، 
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ވަނަ އަހަރާ  2018އިންސައްތައެވެ. މިއީ  104ވަނަ އަހަރުގެ ކޭސް ކްލިއަރެންސް ރޭޓަކީ  2019ޑުރަގް ކޯޓުގެ 
އަހަރު ހުށަހެޅުުނ   ވަނަ  2019ވަނަ އަހަރާ އަޅާަބލާއިރު ޑުރަގް ކޯޓަށް    2018އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ.    37އަޅާަބލާއިރު  

މައްސަލައެވެ.  760ވަނަ އަހަރު ޑުރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ  2019އިންސައްތަ މަދުވެފައެވެ.  29މައްސަލަތައް ވަނީ 
ަވަނ   2019ވަނަ އަހަރު ޑުރަގް ކޯޓުން ނިންމި މައްސަަލތަކާ އަޅާަބލާއިރު    2018މައްސަލައެވެ.    789އަދި ނިންމާފައިވަނީ  

 އިންސައްތަ މަދު އަދަދެކެވެ.  48ފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަކީ އަހަރު ނިންމާ
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 : ރޭޓް  ކްލިއަރެންސް ކޭސް ތަކުގެކޯޓު  މެޖިސްޓްރޭޓް .4.1.3

 2018އިންސައްތައެވެ.    100އެވަރެޖް ކޭސް ކްިލއަރެންސް ރޭޓަކީ    ވަނަ އަހަރުގެ  2019މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ  
ވަނައަހަރުގެ    2019އިންސައްތާގައެވެ.    100ވަނަ އަހަރުވެސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ އެވަރެޖް ކޭސް ކްލިއަރެންސް ރޭޓް ހުރި  

 ދައްކައިދެނީ މެޖިސްޓްރޭްޓ ގާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުން  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  187އި ޖުމުލަ  ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގަ
 ތަކުގެ އަދަދެވެ.ށް ނިސްަބތްވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުދާއިރާއާއި، އެ ދާއިރާ އަކަ 21ގާއިމުކުރެވިފައިވާ  ކޯޓު

 އަދަދު  ދާއިރާ  އަދަދު  ދާއިރާ  އަދަދު  ދާއިރާ 
 6 ދ 4 ޅ 1 ހުޅުމާލެ

 13 ތ 9 ކ 14 ހއ
 11 ލ 8 އއ 13 ހދ
 9 ގއ 10 އދ 14 ށ
 9 ގދ 5 ވ 13 ނ
 1 ޏ 8 މ 15 ރ
 6 ސ 5 ފ 13 ބ 
 

 10634މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. އަދި ޖުމުލަ    10624ތަކަށް ޖުމުލަ    ވަނަ އަހަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  2019
ވަނަ އަހަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ުހށަހެުޅުނ  2019ވަނަ އަހަރާ އަޅާަބލާއިރު  2018މައްސަލައެއް ނިންމާފައިވެއެވެ. 

ރުވެފައެވެ. ތިރީގައިވާ އިންސައްތަ އިތު 2މައްސަލަތަކުގެ އަދަދާއި މި މުއަދަތުގައި ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދުވެސް ވަނީ 
ތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުެގ  ދާއިރާތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުވަނަ އަހަރު ވަކިވަކި  2019އަދި    2018ގްރާފުން ދައްކައިދެނީ  

 އަދަދެވެ.
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ތަކުްނ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ދާއިރާތަކުގެ ވަނަ އަހަރު ވަކިވަކި 2019އަދި  2018ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކައިދެނީ 
 ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދެވެ.
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 ބެކް ލޮގް    .4.2

 ވަނަ 2018 މިއީ . ހުއްޓެވެ މައްސަލަ 9773 ނުނިމި ކޯޓުތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިމުނުއިރު އަހަރު ވަނަ 2019
ވަަނ ައހަރު ނިމުނުއިރު އެޕީލް ކޯޓުތަކާިއ ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގައި   2019  .އަދަދެކެވެ  މަދު  އިންސައްތަ   4  އަޅާަބލާއިރު  އަހަރާ

ވަނަ އަހަރާ   2018މައްސަލަ ނުނިމި ހުއްޓެވެ.  4274މައްސަލަ ހުރިއިރު، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި  5499ނުނިމި 
އިންސައްތަ    6މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު    ވަނަ އަހަރު އެޕީލް ކޯޓުތަކާއި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމިހުރި  2019އަޅާަބލާއިރު  

 އިންސައްތައެވެ.  0.23މަދުވެފައިވީނަމަވެސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމިހުރި މަްއސަލަތަކުގެ އަދަދު މަދުވެފައިވަނީ 

 

 

 ބެކްލޮގް:   ކޯޓުތަކުގެ އެޕީލް .4.2.1

ވަނަ އަހަރާ   2018މައްސަލައެއް ނުނިމި ހުއްޓެވެ. މިއީ    198ނިމުނުއިރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި    އަހަރު  ވަނަ  2019
ވަނަ އަހަުރ   2019ވަނަ އަހަރާ އަޅާަބާލއިރު    2018އިންސައްތަ އިުތރުވުމެކެވެ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ަކމަކީ    41އަޅާަބލާއިރު  

ވަނަ އަހަރު ނިުމުނ  2019އިންސައްތަ އިތުރުވެފަކަމެވެ.  91ނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދުވެސް ވަ
މައްސަލަ  7މައްސަލަ އަދި ހައި ކޯޓު އުތުރުގޮފީގައި  78މައްސަލަ ހައި ކޯޓު ދެކުނުގޮތްފީގަިއ  891އިރު ހައި ކޯޓުގައި 

 އެޕީލް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުުނ ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ަބލާއިރު 2018ނުނިމި ހުއްޓެވެ. ފާހަގަކޮށްލަންެޖހޭ މުހިންމު ނުކުތާއަކީ 
ހައި ކޯޓް އުތުރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަނަ އަހަރު ވަރަށް ޮބޑަށް އިތުރުވެފައިވާކަމެވެ. މިގޮތުން  2019މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 

ީލ ގުނަ އިތުރުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން، ސްޓެސްޓިކަ 6ގޮތްޕަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ އަދަދުވެސް ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 
ވަނަ އަހަރާ އަޅާަބލާއިރު ބެކްލޮގް އިތުރުވުމަކީ މައްސަލައެއްކަމުގައި އިތުރުދިރާސާއަކާ   2018ސްޕީކިން، މި ކޯޓުތަކުގައި 

 ނުލާ ކަނޑަނޭޅޭނެކަންވެސް ފާހަަގކޮށްލަމެވެ )މިސާލަކަށް، މުވައްޒަުފން މަސައްކަތް ނުކުރަނީކަމަށް ކަނޑައެޅުން ފަދަ ކަންކަން(.
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 : ބެކްލޮގް  ކޯޓުތަކުގެ ސުޕީރިއަރ .4.2.2

 އަހަރާ ވަނަ 2018 މިއީ. މައްސަލަ ނުނިމި ހުއްޓެވެ 1574ކޯޓުގައި  އަހަރު ނިމުނުއިުރ ސިވިލް ވަނަ 2019
މައްސަލަ ނުނިމި   1661އަހަރު ނިމުނުއިރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި    ވަނަ  2019.  އަދަދެކެވެ  މަދު  އިންސައްތަ  12  އަޅާަބލާއިރު

 އަހަރު ނިމުނުއިރު ފެމިލީ ވަނަ 2019 .އަދަދެކެވެ މަދު އިންސައްތަ 18 އަޅާަބލާއިރު އަހަރާ ވަނަ 2018 މިއީ. ހުއްޓެވެ
 2019 .އަދަދެކެވެ މަދު އިންސައްތަ 15 އަޅާަބލާއިރު އަަހރާ ވަނަ 2018 މިއީ. މައްސަލަ ނުނިމި ހުއްޓެވެ 616ކޯޓުގައި 

 20 އަޅާަބލާއިރު އަހަރާ ަވނަ  2018 މިއީ. މައްސަލަ ނުިނމި ހުއްޓެވެ 48ކޯޓުގައި  އަހަރު ނިމުނުއިރު ޖުެވނަިއލް ވަނަ
 2018  މިއީ.  މައްސަލަ ނުނިމި ހުއްޓެވެ  426ކޯޓުގައި    އަހަރު ނިމުނުއިރު ޑްރަގް  ވަނަ  2019  .އަދަދެކެވެ  އިތުރު  އިންސައްތަ

   .އަދަދެކެވެ މަދު އިންސައްތަ 6 އަޅާަބލާއިރު އަހަރާ ވަނަ
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 : ބެކްލޮގް   ކޯޓުތަކުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް .4.2.3

 ތިރީގައިވާ . ގާއިމުކުރެވިފައިެވއެވެ ކޯޓު މެިޖސްޓްރޭޓް 187 ޖުމުލަ ިދވެހިރާއްޖޭގައި ނިޔަލަށް ވަނައަހަރުގެ 2019
 މެޖިސްޓްރޭޓް ނިސްަބތްވާ އަކަށް ދާއިރާ އެ  ، ދާއިރާއާއި 21 ގާއިމުކުރެވިފައިވާ  ކޯޓު މެޖިސްޓްރޭޓް ދައްކައިދެނީ ތާވަލުން
 އަދަދެވެ. ކޯޓުތަކުގެ

 އަދަދު  ދާއިރާ  އަދަދު  ދާއިރާ  އަދަދު  ދާއިރާ 
 6 ދ 4 ޅ 1 ހުޅުމާލެ

 13 ތ 9 ކ 14 ހއ
 11 ލ 8 އއ 13 ހދ
 9 ގއ 10 އދ 14 ށ
 9 ގދ 5 ވ 13 ނ
 1 ޏ 8 މ 15 ރ
 6 ސ 5 ފ 13 ބ 
 

އަޅާަބލާއިރު  2018ތަކުަގއި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް  ކޯޓު މެޖިސްޓްރޭޓް އަހަރު ވަނަ 2019ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި 
އަހަރު   ވަނަ 2019 އަދި 2018 ދައްކައިދެނީ ގްރާފުން ގާތްގަނޑަކަށް އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވެއެވެ. ތިރީގައިވާ
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. އަދަދެވެ މައްސަލަތަކުގެ ނުނިމި ހުރި ކޯޓުަތކުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ދާއިރާތަކުގެ ވަކިވަކި ނިމުނުއިރު
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 ކޮންފޯމަންސް އޮފް ޕާފޯމަސް   .4.3

ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ފަިއސާ ހިސާުބތަކުގެ އިންޓަރަނލް އޮޑިޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ 

ފެށިގެން ގެންދަނީ ވަނަ އަހަރުން  2010އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ސެކްޝަނުން 

 ކުރަމުންނެވެ. އަދި އޮޑިޓުން ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތައް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙްކުރުމަށް 

ކޯޓުތަްއ   އިރުޝާދުދީ، އެކަންކަން ރަނގަުޅކޮށްފައިވޭތޯ ޖެހިގެން އަްނނަ އޮޑިޓުތަކުގައި ގެންދަނީ ަބލަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޝަރުޢީ

އޮޑިޓު ކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިްސޓްރޭޝަންގެ އޮޑިޓް ޓީުމން ާރއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް 

 2019ދަތުރުކޮށް، ގުޑް ގަވަރނަންސް ގެ އުޞޫލުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން، ފާއިތުވި 

 ކޯޓެއްގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްކުރެވިފައިވެއެވެ. 16ރޭގައި،  ވަނަ އަހަރުގެ ތެ

 އިންސާނީ ވަސީލަތް     .4.4
 ންސް މުވައްޒަފުންގެ ޕަރފޯމަ  .4.4.1

އިންސައްތަ މުވައްޒަފުން  84ޝަރުޢީދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  ވަނަ އަހަރު 2018

ފައެވެ. މި އިންސައްތަ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ހޯދާ 80ވަނީ ޕަރފޯމަންސް އެޕްރެއިޒަލްއިން  މުވައްޒަފުން( 1129)

  80ޕަރފޯމަންސް އެޕްރެއިޒަލްއިން  އެވެ. 80.00އަދި އެންމެ ދަށް މާކުހަކީ  .އެވެ 100ކެޓަގަގަރީގެ އެންމެ މަތީ މާކުހަކީ 

މި ކެޓަގަގަރީގެ އެންމެ  ެވ.ނެމުވައްޒަފުން(  210މުވަްއޒަފުން ) އިންސައްތަ 16 އިންސައްތައަށް ވުރެ ދަށުން ހޯާދފައިވަނީ

 އެވެ. 27.75އަދި އެންމެ ދަށް މާކުހަކީ  .އެވެ 79.94މަތީ މާކުހަކީ 
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 އުމްރާނީ ތަރައްގީ    .4.5
  ަތންތަނުގެ ތަފްސީލް:ވަނަ އަނައަހަރުގެ ކުރިން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ަބޖެޓުން އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރަން ފެށި ނުނިމިވާ    2019

ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު  2019ވަނަ އަހަރު ޕީއެސްއައިޕީއަށް ފައިސާ ލިިބފައި ނުވާތީ،  2018އަދި  2017 
 ޕީއެސްއައިޕީގެ ަބޖެޓުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހިނގަމުން ނުދެއެވެ.

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ވަނަ އަހަރު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ަބޖެޓުން ޢިމާރާތް ކުރަން ފެށިފައިވާ ތަންތަނާއި މަަސއްކަތް  2019
 ތަންތަން:

ވަނަ އަހަރުގެ ަބެޖޓަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިިބފައި ނުވާތީ، އަުއ   2019ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް   -
 ޢިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތް ފެށިފައެއް ނުވެއެވެ.  

ވަނަ އަހަުރ  2019އްކަތް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ދިާމވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމުގެ މަސަ
 ކުރެވުނުކަންތައްތައް:

  2018ވަނަ އަހަރާއި  2017ވަނަ އަހަރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.   2016ޖާގައި އިތުރުކުރުމަށް ކުރިން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތައް  -

 މަސައްކަތެއް ފެށިފައެއް ނުވެއެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާލިބިފައިވާގޮތުން ޖާގައިތުރު ކުރުމުގެ އެއްވެސް 

މެޖިސްޓްރޭޓް   14ވަނަ އަހަރު ޖާގައި އިތުރު ކުރުމާއި، އެތެރެއަށް ބަދަލުގެނެސް ކޯޓުރޫމް ބޮޑުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި  2019 -

ފައެވެ.  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށި  04މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައެވެ.    05ކޯޓުގެ ތެރެއިން،  

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމުންނާއި، އެހެނިހެން ސަބަބުތަކާގުޅިގެން ފެށިފައެއް ނުވެއެވެ.   05

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތްތަކަށް ޖާގަ އިތުރުކޮށް އެތެރެއަށް ަބދަލު ގެނައުުމގެ މަސައްކަތާއި،  -

ކުރުމުގެ ރުއިތު  މަސައްކަތަކީ، ޖާގަ  22މަސައްކަތެއް ހިމެނިފައިވެއެވެ.  މީގެ ތެރެއިން    190އް ކުރުމަށް  އެކިއެކި މަރާމާތުތަ

 ރަށުން ހުށަަހޅާފައިވާ މަސައްކަތްތަކެވެ. 14މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ 

 މަސައްކަތްތައް އެފަދަ އިޢުލާނުކޮށްެގން ،އިންތެރެ މަސައްކަތްތަުކގެ ފޮނުވޭ ހޯދުމަށް އަގު  ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓް -

 އްކަތްތައް ލަސްވެގެްނ ގޮސްފައިވެއެވެ.މަސަ ،ސަަބުބން ނުވުމުގެ ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ

ހާސްރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިނުވާނަމަ، ފައިާސ  35މަސައްކަތް ކުރުމަށް،  63މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ކުރަންޖެހޭ  59 -

ހާސްރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިވާނަމަ،  35އުސޫލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވެއެވެ. ޚަރަދު ކުރުމުގެ 

 މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އަގު ހޯދުމަށްފަހު، ހުަށހެޅުމަށް އެންގިފައިވެއެވެ.

 އެއަރކަންޑިޝަން ކުރުން: 

އިންނަވާ ކޮޓަރިއާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ  ހުރިހާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއްގެ ކޯޓުރޫމާއި، މެޖިސްޓްރޭޓް  -

ަބއިތައް މިހާރުވަނީ އެއަރކަންިޑޝަން ކުރެވިފައެވެ.  އަދި އަަލށް ޢިމާރާތް ކުރާ ޢިމާރާްތތަކާއި، ޖާގައި އިތުރު 
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ލާއި، ކުރެވޭ ޢިމާރާތްތަކުގެ އިސްވެ ދެންނެވުނު ަތންތަނުގެ ިއތުރުްނ ވެއިޓިންގ ރޫމާއި، ކޮންފަަރންސް ހޯ

އަރުޝީފުަބއިވެސް ވަނީ އެއަރކަންޑިޝަން ކުރެވިފައވެ.  ވެއިޓިންގ އޭރިއާއާއި އަރުޝީފް އެއަރކަންޑިޝަން 

 ނުކުރެވޭ ކޯޓުތަކުގެ އެަބއިތައްެވސް ދަނީ އެއަރކަންޑިޝަން ކުރެވެމުންނެވެ.

ތަންަތނުގައި ހަރުރުމަށް  މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުން، ހަލާކުވެގެންާނއި، އަލަށް ހަރުކުރަންޖެހޭ 53ވަނަ އަހަރު  2019 -

އެއަރކަންޑިޝަން އެކޯޓުތަކަށް ޮފނުވައި ދިނުމަްށ، ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަންގައި ދެންނެވިފައިވެއެވެ.    120އެދިފައިވާ  

 މީގެ ތެރެއިން ގިނަ އެއަރކަންޑިޝަން ހޯދާފައިވަނީ، އިުޢލާނުކޮްށގެން މާލެއިންނެވެ.

 : ފާޚާނަ 

ކައުންސިލް އިދާރާއާ އެއް ޢިމާރާތެއްގައި ހިނގަމުންދާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޓަށް ވަކިން ޚާއްސަ   -

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އެަބހުއްޓެވެ.  މި ކޯުޓތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފާޚާނާ  19ފާޚާނާއެއް ނެތް 

 ރުމަށް ދަނީ ގެއަށެވެ. ބޭނުންކުރާއިރު ަބއެއް މުވައްޒަފުން ފާޚާނާ ކު

ކޯޓަށް ވަކި ފާޚާނާއެއް ހެދިފަިއުނވާ ގިނަ ރައްރަށަކީ، ކޯުޓ ހިނގަުމންދަަބޔާ އިންވާގޮަތށް ކޯޓަްށ ފާޚާނާ އެއް ހެދުމަްށ  -

 ގޯތި ތެރެއިން ޖާގަ ލިެބން ެނތްަކމަށް ކުރިން އަންގާފައިވާ ކޯޓުތަެކވެ.

 ހެދުމަށްޓަކައި، ބޭނުންވާ ިބން ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު، ފޮނުަވިއ ރަށުގައި، ފާޚާނާ  19ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުން މި    2019 -

ރަށަކުން ިބްނ  09ގައި ަވނީ އަތޮޅު ވެރިކަން ކުރާ ކޯޓުތަަކށް އެންގިފައެވެ.  މިގޮތުން  2019ދިނުމަށް، ޖުލައި 

ޓް ނެތުމުން އިޢުާލުނ ހަމަޖެހޭނެކަމަށް އަންާގފައިވާތީ، ކުރެހުމާ މަޢުލޫމާތު ޝީްޓ ތައްޔާރުކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ަބޖެ 

ކޯޓަކުން ައންގާފައިވެެއވެ.  އަދި ފާޚާނާ  03ކުރުމަށް ފޮނުވިފައެއް ނުވެއެވެ. ގޯތިތެރެއިން ޖާގަ ިލެބން ނެތްަކމަށް 

 ހެދުމަށްވުރެ ކޯޓަށް ޖާގައި އުތުރު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ަބއެއް ކޯޓުތަކުން އަންގާފައިވެއެވެ. 

 ނަމޫނާ ކޯޓުރޫމް ހެދުން: 

ޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ކޯޓްރޫމްތަށް އެކަށީގެންވާ ހައިަބތެއް ހުްނނަގޮތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުއެއްވަނީ ފަށާފައެވެ. މެޖިސް -

ފޫަޓށް ޮބޑު ކުރުމަށްފަހު،  25ފޫޓް ނުަވތަ  20މިގޮތުން ސްޓޭންޑަޑް ކޯޓްރޫމް ހަދަނީ އެކޯޓެއްގެ ކޯޓުރޫމް 

ކުރާ ވަކިވައްތަރެއްގެ ފަރުނީޗަރ ފޮނުވައިގެންނެވެ.  އަދި ސްޓޭޖްހަދައި ކޯޓްރޫމްގައި ޭބުނންކުރުމަށް ތައްޔާރު

ކޯޓްރޫމްގައި މެޖިސްޓްރޭޓް އިންނަވާ ކޮޅުގެ ފާރުގައި ލަކުޑި ިބއްގަނޑެއްހައަދި، އެިބއްގަނޑުގައި އާޔަތްޯބޑް ހަރުކޮށް 

 ސްޓޭޖްގެ ދެފަރާތުގައި ގައުމީ ދިދަ އަދި ޖުޑިޝަރީ ދިދަ ަބހައްޓާގޮތަށެވެ. 



 

28 
 

މެޖިސްޓްރޭޓް  101ކޯޓުރޫމަށް ޭބނުންވާ ސްޓޭންޑަޑް ފަރުނީޗަރ   118ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން  2019ގޮތުން މި -

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައެވެ. އާޔަތްފިލާ  33ކޯޓުގައި ެބހެއްޓިފައިވެއެވެ.  މީގެ ތެރެއިން ިބއްގަނޑު ހެދިފައިވަނީ 

 މެޖިސްޓްރޭްޓ ކޯޓަށެވެ. 25ފޮނުވިފައިވަނީ 

ގަ އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ކޯޓުތަކާއި، ސްޓޭންޑަޑް ސައިޒްގެ ކޯޓުރޫ ހެދިފައިވާ ވަނީ، ޖާ 2019

ސެޓް ސްޓޭންޑަޑް ފަރުނީޗަރ ޖެހުމަށްފަހު، އެ ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވިފައެވެ.  މީގެ ތެރެއިން  20ކޯޓުތަކަށް ޭބުނންވާ 

ރެއިްނ އެތަކެތި ެބހެއްޭޓނެ ގޮތެއް ެނތް ަބއެއް ކޯޓަްށ ޖާގައިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިނުވާ ކޯޓުތަކުގެ ތެ

 ތަކެތި ފޮނުވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 26އަދި ސްޓޭންޑަޑް ސައިޒްގެ ކޯޓުރޫމް ހެދިފައިވާ ކޯޓުތަކުގެ ތެެރއިން ިބއްގަނޑު )ެބކްޕެނަލް( ެހދިފައި ނުވާ،  -

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި،  ކުރެވުނު މަސައްކަތުްނ ވަނަ އަހަރު    2019ކޯޓުރޫމްގައި ެބކްޕެނަލް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  

 ހާރުވަނީ ިބއްގަނޑު ހެދިފައެވެ.ކޯޓުރޫމްގައި، މި 15

 ސުޕީރިއާ ކޯޓު: 

މާލޭގައި ހިނގަމުންދާ ސުޕީރިއާ ޯކޓުތަކަށް ދިމާވެފައިާވ ޖާގައިގެ ދަިތކަން ހައްލުކުރުމަށް، ޯކޓު ކޮމްޕްެލކްސް ޢިމާރާތެއް  -

ޑައެޅި ިބމުގެ ަބދަލުގައި، ކޯޓު ކޮމްޕްލެްކސް ހުޅުމާލޭގައި ބިނާކުރާގޮތަްށ، ކުރީގެ ސަރުކާރުން  ކުރުމަށް، މާލެއިން ަކނ

ނިންމުމަށްފަުހ، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން )އެޗް.ޑީ.ސީ( އިން ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް 

އިނުވާތީ، އެކަާމެބހޭގޮުތން، ެއޗްޑީސީ އާއި މި  އަކަމީޓަރގެ ިބން ޑިޕާޓްމަްނޓާއި ޙަވާލުކޮްށފަ 3550ކަނޑައެޅި 

ގައި ވަނީ ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވިފައެވެ.  އަދި މި ޑިޕާޓްމަންޓާއި އެ ިބން  2019މާރިޗް  05ޑިޕާޓްމަންޓާއެކު 

 ގައި ސިޓީ ފޮނުވިފައިވެއެވެ. 2019ޑިސެމްަބރު  05އަދި  2019މާރިޗް  21ޙަވާލުކޮށްދިނުމަށް އެދި 

ގ ގައި ހިނގަމުންދާ ސިވިލް ކޯޓާއި، ފެމެލީ ކޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް، ޖަސްޓިސް ިބލްޑިން -

ހައިކޯޓު ހިންިގ ޢިމާރާތަްށ ފެމެލީ ކޯޓުެގ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފެމެލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނީެގ ސެކްޝަން ހިނގަމުންާދ، ކުރިން 

ފައިވާ ރިކުއަރމެންޓައް ފެތޭގޮތަށް ކުޑަ ޚަރަދަކުން ދޭއް ނުވަތަ މަސައްކަތް ަބދަލު ކުރުމަށްޓަކައި، އެކޯޓުން ހުށަހަޅާ

ތިންުބރިއަށް އެ ޢިމާރާތް ނެގުާމެބގޮތުން މަޝްވަރާކުރާކުރެވިފައިެވއެވެ.  ނަމަވެސް މިހާރު ޢިމާރާތް ހުރި ހާލަތައް 

، ސިވިްލ ކޯޓު ހިންގުމަްށ ަބލާއިރު، އެ މަސައްކަތް ކުރުމަްށ ޮބޑު ޚަރަދެއް ހިނގާނެކަމަށް ެފންނާތީ،  ފެމެލީ ކޯޓާއި 

ުބރީގެ ޢިމާރާތެއް ިބނާކުރުމާެބހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވާރާ ކުރެވި މި ޕްރޮޖެކްޓަށް  10ނިޔާވެހީގެ ނަމުގައި ، އެިބމުގައި

ވަަނ އަަހރުގެ ޕީއެސްއައިޕީގެ ަބޖެޓްގައި ހިމެނުމާގުޅިގެން  2020މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކޮްށ،  52

 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.   2020ރުފިޔާ ވަނީ  މިލިއަން 10
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ނަމަވެސް ކުރިން ހައިކޯޓު ހިންިގ ިބމަކީ، އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ަނމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް އޮތް ިބމެއްކަމަށްވާތީ،  -

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ   ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނުފެށިއެވެ. އެހެންކަމުން ިބން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މި

ފަރާތުން ހުށަހެޅުމާގުޅިގެން، މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ނުވަތަ ހައިކޯޓަށް ިބން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން، ސިޓީ  

ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ިބން މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިދާނެކަމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.  

ެއަފަދ ިލުއެމްއ ިމ ިޑޕްާޓަމްންޓަގިއެވްސ ައިދ ަހިއޯކުޓަގިއެވްސ  ، ން ެބލިެބލުުމންނަމަވެސް މި ޑިޕާޓްމަންޓު

. މީގެއިތުރުން، މާލޭގައި ދައުލަތުގެ އިތުރު ޢިމާރާތްތައް ިބނާ ނުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް މިހާރުގެ  ެފްނާނަކްށ ެނެތވެ 

ކޮމްޕްލެކްސް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ލިޭބ ިބމުގައި، ފެމެީލ ކޯޓާއި، ސިވިްލ ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާތީ، ހުޅުމާލެއިން ކޯޓު  

ކޯޓު ހިންގުމަށް އެ ޢިމާރާތް ިބނާކުރުމާ ެބހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ.  ހުޅުމާލިއިން ިބން ކަނޑައެޅުމުން  

 ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

 ޓެކްނޮލޮޖީ އިންފޮމޭޝަން     .4.6

ދުވަުހ އިންފޮމޭޝަްނ ސިސްޓަމްތައް )މެމްސް( ޑައުންވެފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެންމެ ިގނައިރު  8ވަނަ އަހަރުގައި    2019

ގަޑިއިރު ވަންދެނެވެ. އަދި އެންެމ މަދު ވަުގތުކޮޅެއްތެރޭ ޑައުންވެފައިވާ  20ވަންދެން ޑައުންވެފައިވާ ދުވަުހ ޑައުންވެފައިވަނީ 

މިނެޓް ވަންދެނެވެ. މިއަހަރުގައި ޑައުންވެފައިވާ ގިނަ ދުވަސްތަކަކީ ސަރވަރ ރޫމްގެ ރެނޮވޭޝަންެގ   42ންވެފައިވަނީ  ދުވަހު ޑައު

މަސައްކަތްކުރި ދުވަސްތަކާއި ދިރާގު ނެޓްވޯކް އެންހޭންސްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް ޑިޕާޓްމަންޓް ވެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  

ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިޑައުންޓައިމްތައް ގެނެވިފައިވަނީ ކުީރަބއިގައި މެމްސްގެ ހިދުމަތް ގެންދިޔަ ދުވަސްތައްކަން ފާހަގަ 

ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަަކށް އެންގުަމށްފަހުއެވެ. އަދި ާބކީ ދުވަސްަތކުގައި މެމްސް ޑައުންވެފައިވަނީ ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓް 

ދުވަސް އިތުރު  6ވަނަ އަހަރާ އަޅާަބލާއިރު  2018ނެވެ. ިމއީ ންކެނޑުމާއި ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަރަންޓް ކެނޑިގެ

ވަނައަހަރު މެމްސް ޑައުންވެފައިވަނީ ޝެޑިއުލްޑް މެއިންޓެނެންސްތަކެްއ  2019އަދަދެއްނަމަވެސް، ފާހަގަކޮށްލަްނޖެހޭ ކަމަކީ 

ދުވަހަކު މެމްސް   2ހަރުގައި ވަނަ އަ 2018އިކަމަށާއި، ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓްކެނޑުމުގެ ސަަބުބންކަމެވެ. ކުރުމަށްޓަކަ

ގަޑިއިރުއެވެ. އަދި   17ޑައުންވެފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެންމެ ގިނައިރު ވަންދެން ޑައުންވެފައިވާ ދުވަހު ޑައުންވެފައިވަނީ 

  ރުވަންދެން ގަޑިއިރުވަންދެނެވެ. މެމްސް އެންމެ ގިނައި 3އެންމެ މަދު ވަގުތުކޮޅެއްތެރޭ ޑައުންވެފައިވާ ދުވަހު ޑައުންވެފައިވަނީ 

ދުވަހަކީ މެމްސް ސަރވަރއަށް ހާޑްވެއަރ މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން މެމްސް ޑައުންވެފައިވާ ދުވަހެކެވެ.   ޑައުންވި  ގަޑިއިރު(  17)

ދުވަހު މެމްސް  ދެވަނައަށް މެމްސް ޑައުންވި މައްސަލަޖެހުނު ދުވަހުގައިވަނީ ހައްލުކުރެވިފައެވެ.  ، އަދި މިހާޑްވެއަރ މައްސަލަ

 ގަޑި އިރަށެވެ.  3އެއީ   އިވަނީ ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ޖެހިގެނެވެ.ޑައުންވެފަ
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  ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން  .5

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އިސްތިރާޖީ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ  
 ލަނޑުދަނޑިއަކީ: 3

 ޢަދުލުއިންސާފުގެ ކޮލިޓީއާއި ހަުލވިކަމާއި އެކްސެސިބިލިޓީ މަތިކުރުން .1
 ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ިހފަހައްޓައި އާއްމުނާ އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުން .2
 އިދާރީ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ތަރައްޤީކޮށް ހަލުވިކުރުން. .3

 އް ައއިސްފައެއްނުވެއެވެ.މި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ަބދަލެވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި 

 

 ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތައް  .6
 
 . މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ޭބުނންާވ ފަރުނީޗަރު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް •
 .ޒަމާނީ ކޯޓުތަކެއް ިބނާކުރުމަށްޓަަކއި ކޯޓު އޯޓަމޭޝަންގެ މަސައްކަތް •
 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނަށް ވަޒީފާއްށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ތަމްރީނުތަށް ިހންގުންއަލަށް އައްޔަންކުރެވުނު ކޯޓު  •
 މަޢުލޫމާތު ތާޒާކުރުމުގެ ތަމްރީނުތަށް ހިންގުން. އެކިއެކި މަގާމުތަކުގެ މުވައްޒަފުން •
 ވަރި ކައިވެނީގެ ޢަދަދުތަކާއި ސަަބުބތަކުގެ ދިރާސާއެއް ހެދުން. •
 ރަންވާ ކަންކން ކުރުން.ކޯޓުތަކުގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ކު •


