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ޝާއިޢުކުރަން އަންގާފައިވާ މައުލޫމާތުތައް

➢ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ދައުރާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،އޮނިގަނޑާއި ،ވާޖިބުތަކުގެ ތަފްސީލް
ދައުރު
ގއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ
ޑމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދުލުއިންސާފު ާ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެ ް
ށޓަކައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުގެ ( 21-1ހ)
އާއްމު އިދާރީ ކަންކަން ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަ ް
ގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ އިދާރާއެކެވެ .މި ގާނޫނުގެ މި މާއްދާގެ ދަށުން މި ޑިޕާޓްމަންޓް އަލުން އުފެދުމާއެކު ހަމަ އެ
އ
ކ ި
ނހެން ވަސީލަތްތަ ާ
ނނާއި އެހެ ި
ނ އުވިފައެވެ .އަދި ،އެތަނުގެ މުވައްޒަފު ް
މންދިޔަ ޑިޕާޓްމަންޓް ވަ ީ
ނަމުގައި ކުރިން ހިނގަ ު
އޔަތުގެ ގާނޫނުގެ 45
ބދަލުކުރެވިފައެވެ .މި ޑިޕާޓްމަންޓަކީ ،ދައުލަތުގެ މާލި ް
ޓމަންޓަށް ަ
މާލީ ޒިންމާތައް ވަނީ މި ޑިޕާ ް
ގ އޮފީސްތަކުގެ މާލީ
ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދުލުއިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދައުލަތު ެ
ތގެ މަސްއޫލު އޮފީހެވެ.
އޓުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ދައުލަ ު
ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެ ް
ވިޜަން
ނމެ ކުރިއަރާފައިވާ އައު އެފެއްދުންތެރި މަރުކަޒަކަށްވުން.
އިދާރީ ހިންގުމުގެ ރޮނގުން އެ ް
މިޝަން
ނ
ކޓުތަކަށް އެހީތެރިކަ ް
ފަސޭހަކަމާއި ހަލުވިކަމާއެކު މަތީ ފެންވަރުގެ އިންސާފު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށާއި ޯ
ތރައްގީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތަކާއި އުސޫލުތައް
ތއްގައި ކޯޓުތައް ހިންގުމަށާއި ަ
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،ހަރުދަނާ ގޮ ެ
އކުލަވާލުމާއި ހިންގުން.
ކޯޓުތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ެ
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މަސްއޫލިއްޔަތު
ޓ
ދށުން އުފެދިފައިވާ ޑިޕާޓްމަން ް
ނންބަރު 10/2008ގެ  21-1ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ަ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ަ
މނިގެންވެއެވެ.
އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހި ެ
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު
އެކުލަވާލުމާއި ،އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންކަން އެ ކޯޓެއްގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަތަ އިދާރީ އެންމެ
ލހެއްޓުން؛
އިސް މުވައްޒަފުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ހިންގައި ބެ ެ
 .2ކޯޓުތަކަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ،މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންދިނުމާއި ،އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ،ވަކިކުރުން؛
 .3ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކުން ފަނޑިޔާރުންނަށާއި ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
ގ
ވ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ތާޒާކުރުމު ެ
ޢ ދާއިރާއަށް ބޭނުން ާ
މވައްޒަފުންނަށާއި ،ޝަރު ީ
ނށާއި ،ކޮމިޝަނުގެ ު
މެންބަރުން ަ
ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން؛
ހ
ވންޖެ ޭ
އތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއް ަ
ި
ފންނީ ހުނަރު
ނނާއި ަ
ރ މަތިކުރުމުގެ ގޮތު ް
 .4ފަނޑިޔާރުންގެ ޢިލްމީ ފެންވަ ު
ބައްދަލުވުންތަކާއި ،ސެމިނާރ އަދި ކޮންފަރެންސްތައް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް
ބޭއްވުން؛
އ ތަމްރީން ދިނުމާބެހޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން؛
މތާ ި
ޤނޫނީ ނިޒާމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫ ާ
 .5ޤާނޫނުތަކަށާއި ާ
މއަށް ރެކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ނިންމުންތައް ޢާންމުކޮށް ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނާނެ
 .6ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތައް ފުރިހަ ަ
ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން؛
 .7ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ބަޖެޓް ކޯޓުތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެކުލަވާލުން؛
ކމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހައި ކޯޓުތަކަށް ރަޖިސްޓްރާރއިން ޢައްޔަންކުރުމާއި
 .8ރަޖިސްޓްރާރއެއް ހުންނަންވާނެ ަ
ވަކިކުރުން؛
ނންވާނެ އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް ސަރުކާރާއި އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ހޯދައިދިނުން؛
 .9ކޯޓުތަކަށް ބޭ ު
ރ  )3/2006ގައިވާ
 .10ކޯޓުތަކުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަ ު
ޓކައި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛
ބލުމަށް ަ
ގޮތުގެމަތިން ،ހިނގާތޯ ެ
ތއްޔާރުކޮށް އެ ރިޕޯޓު
ގ ރިޕޯޓެއް ަ
ދއިރާ ހިނގި ގޮތު ެ
ޢ ާ
މނު އަހަރު ޝަރު ީ
 .11ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން ،އެ ނި ު
ގ
ގން އަންނަ އަހަރު ެ
އުއްތަމަފަނޑިޔާރަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ،ވިދި ެ
ފެބުރުވަރީ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފޮނުވައި ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި އެ
ރިޕޯޓު ޝާއިޢުކުރުން
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ސޓްރޭޝަން ،ތީ ު
މނި ް
ޑޝަލް އެޑް ި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު ީ
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 .12އެކިއެކި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެ ދާއިރާއެއްގައި މެޖިސްޓްރޭޓުން
މަދުވުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ބެލުން ލަސްވަމުންދާނަމަ ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކުން
ނކަން ހަމަޖެއްސުން؛
ރަށްރަށަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ޝަރުޢީ ވަފުދުތައް ފޮނުވުމުގެ އިދާރީ ކަ ް
ފ ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ
 .13ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާ ު
އ
ހންގަ ި
ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންކަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންި ،
ބެލެހެއްޓުން؛
ޖހިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފޮނުވައި،
 .14މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ޚަރަދުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާ ،ހަމަ ެ
އެކަމުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކޯޓުތަކުގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުން؛
ކށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެ ލިޔުންތަކަކީ
ނނެ ގޮތަ ަ
 .15ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުންތައް ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިހުން ާ
ނތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި ،އެ ލިޔުންތަކުގެ ކަރުދާސްކޮޕީ ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން؛
ޢާންމުކޮށް ލިބޭ ލިޔު ް
ތންތަން ކަނޑައަޅައި
ަ
ކއި ހޯދަންޖެހޭ ޢިމާރާތްތައް ހޯދުމާއި ޢިމާރާތްކުރަންޖެހޭ
 .16ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ބޭނުމަށްޓަ ަ
އޓޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން؛
ކށް ބެލެހެ ް
ޢިމާރާތްކުރުމާއި މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ތަންތަން މަރާމާތު ޮ
ލޙުތަކާއި ،އުސޫލުތައް
އޞް ާ
އ ގަވާއިދުތަކަށް އަންނަ ި
ނނުތަކާ ި
 .17ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،އެ ޤާ ޫ
ދނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން؛
ކޯޓުތަކަށް ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށް ި
 .18ކޯޓުތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާއި ،ރައްކާކުރުމާއި ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުން؛
އސައި ،އެ ތަކެތީގެ
މތިން ،ހޯދޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖަ ް
 .19ކޯޓުތަކަށް ހޯދަންޖެހޭ އެންމެހައި ތަކެތި ،ކޯޓުތަކުން އެދޭ ގޮތުގެ ަ
ތޒާމު ހަމަޖެއްސުން؛
އޓޭނެ އިން ި
އިންވެންޓްރީ ބެލެހެ ް
ނ
ދނު ް
އހީތެރިކަން އެ ފަރާތަށް ފޯރުކޮށް ި
 .20ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ެ
 .21ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ލަފަޔާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓާއި ،ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ފިޔަވައި ،އެހެން
ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުން؛
 .22ފަނޑިޔާރުންނަށް ޗުއްޓީ ދިނުން؛
ކޓުގެ
ލފާގެމަތިން އެ ޯ
ޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ަ
ނ ފަނޑިޔާރު ޗުއްޓީއަށްދާނަމަ ،ޖު ީ
 .23ކޯޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުން ަ
ޑޔާރަކާ ޙަވާލުކުރުން؛
ހިންގުން އެ ކޯޓުގެ އެހެން ފަނ ި
ށދޭ ޚިދުމަތުގެ ފީ ނަގާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން؛
 .24ޢާންމުންނަ ް
ކން ޙަވާލުކުރެވޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން
 .25މިނޫނަސް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އެހެން ޤާނޫނުތަ ު
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މގެ ،އާ ު
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މނި ް
ޑޝަލް އެޑް ި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު ީ
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➢ ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ނުވަތަ ދެމުންދާ ހިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ތަފްސީލް
•

ދަރަނީގެ ރިކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުން

•

ކުށުގެ ރިކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުން

•

ނ
ބލެހެއްޓު ް
ޝަރުޢީ މައުޛޫނުކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން ،މައުޛޫނުންގެ ދަފްތަރު ެ

•

ނ
ހއްޓު ް
ތަރުޖަމާނުކަމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން ،ތަރުޖަމާނުންގެ ދަފްތަރު ބެލެ ެ

➢ ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާއިން ހިންގާކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ އުފުލޭނެ އުސޫލު އަންގައިދޭ ތަފްސީލް ،އަދި އެހާތަނަށް
ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތައް އަންގައިދޭ ތަފްސީލް
ތނުން
ކއި ނުވަތަ ޑީޖޭއޭގެ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމާއި (ޕްރޮކިޔަރ ކުރުން) ،ބޭނުންކުރިގޮތާއި ،އެއް ަ
ޑީޖޭއޭއިން ދެމުންދާ ހިދުމަތްތަ ާ
ތން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ކޮންމެ
ނއްތާލިގޮތާ ބެހޭ ގޮ ު
ދލުކުރިގޮތާއި ަ
އަނެއްތަނަށް ބަ ަ
ބ
ދއިން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ލި ޭ
ތ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ .މިފަ ަ
މީހަކަށް ވެސް ލިބިގެންވެއެވެ .ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ ސިޓީ ނުވަ ަ
އވެ .އަދި ގިނަ ކަންތައްތައް ބަލައި ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ޝަކުވާއެއް
ތާރީހުން ފެށިގެން ރަސްމީ  3ދުވަސް ތެރޭގައި ޖަވާބު ލިބިގެންދާނެ ެ
ޝކުވާގެ މައްސަލައަށް ޖަވާބެއް
ަ
ވގެން  21ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ދ ގިނަ ެ
ގންދާނެއެވެ .އަ ި
ވބު ލިބި ެ
ނަމަ  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަ ާ
ލިބިގެންދާނެއެވެ .އަދި މި ޑިޕާޓްމަންޓަކީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ އިދާރާއަކަށްވުމާއެކު،
މިޑިޕާޓްމަންޓާ ގުޅޭ ޝަކުވާއެއް ނަމަ އެކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ހުޅުވާލެވިފައިވެއެވެ.

➢ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތް ފަސޭހައިން ވިސްނައިގަނެވޭނެ ތަފްސީލް
ދއެވެ .މިފަދައިން އެންޓަރ ކުރާ
ގން ެ
ޓރީއެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ެ
މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބޭ ލިޔުންތައް އެންޓްރީކޮށް އެންޓްރީ ރަޖިސް ް
ކޮންމެ ލިޔުމެއްގައި އެންޓްރީ ސްޓޭމްޕާއި އެކު ހިމެނެންޖެހޭ މައުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކުރާނެއެވެ .މިގޮތުން ލިޔުން ބަލައިގަތް
ނނާނެއެވެ.
ހ ް
މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި ސޮއި ،ބަލައިގަތް ގަޑި އާއި ތާރީހް އަދި ލިބެންވީ ސެކްޝަން ފެންނަން ު
ތއް އެކަމާބެހޭ ސެކްޝަނެއްގައި
ނ އުފެދޭ އަދި އުފައްދާ މައުލޫމާތު ަ
މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިހްތިސާސްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއި ް
ހގައާއި އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ،ފައިލް ސަރވަރތަކުގައާއި މޯލްޑިވްސް
އވެ .މިފަދައިން ލިޔުންތައް ކަރުދާ ު
ރިކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެ ެ
ގއި ބަލަހައްޓާ ރައްކާކުރެވިގެންދެއެވެ.
އީ-ކޯޓު މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ަ
ގންދަނީ އެކަމާ ގުޅޭ ރިސަރޗް
އމު ލިޔުންތައް އަރުޝީފްކުރެވި ެ
މހި ް
ސބުތަކާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ު
ޝަރުޢީ ދައިރާގެ ތަފާސް ހި ާ
ނނެވެ.
އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސެކްޝަނާއި އަރުޝީފު ސެކްޝަނު ް

ގން ،20212 ،މާލެ .ފޯން3340770 :
ބރުޒުހިނ ު
މގެ ،އާ ު
ސޓްރޭޝަން ،ތީ ު
މނި ް
ޑޝަލް އެޑް ި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު ީ
www.judiciary.gov.mv | @judiciarymv | info@judiciary.gov.mv

➢ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތާއި ،އާންމުކޮށް ޝާއިއުކުރާ މައުލޫމާތުގެ ބާވަތް ،އަދި
މައުލޫމާތަށް އެދުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ އުސޫލު
އިދާރާއިން ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ އަދި އާންމުކޮށް ޝާއިއުކުރާ މައުލޫމާތު
އިދާރާއިން ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތު
 .1ފަނޑިޔާރުންނާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިދާރީ

އާއްމުކުރާ މައުލޫމާތު
•

ތ
މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ މައުލޫމާ ު

ވއްޒަފުން
ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މު ަ
ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިއުލާން

•

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ މާކްސް ޝީޓް

•

މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރައާއި އިނާޔާތްތަކުގެ
ތަފްސީލް

 .2ޚަރަދާއި އާމްދަނީއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު

 .3ޕްރޮކިއުމެންޓްތަކާގުޅޭ ރެކޯޑްތައް

•

އަހަރީ ރިޕޯޓް

•

މާލީ ބަޔާން

•

ޑިޕާޓްމަންޓާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް
ކރާ
ކތި ހޯދުމަށް އާންމު ު
ބޭނުންވާ ތަ ެ
ޓ
އިއުލާނާއި މައުލޫމާތު ޝީ ް

•

ޑިޕާޓްމަންޓާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް
ކތި ހޯދުމަށް ކުރެވޭ
ބޭނުންވާ ތަ ެ
އިއުލާންތަކުގެ އެވޯޑް ޑޭޓާ ޝީޓް

•

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތަފާސް ހިސާބު

ހިސާބު

•

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ކޭސް މެނޭޖްމެންޓް ރިޕޯޓް

 .5އެހެނިހެން

•

ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަށް

 .4ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ތަފާސް

މމެދު
ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ބަލައިގަތު ާ
ތ
ނިންމިގޮ ް
•

ރ
މައުޒޫނުންގެ ދަފްތަ ު

ގން ،20212 ،މާލެ .ފޯން3340770 :
ބރުޒުހިނ ު
މގެ ،އާ ު
ސޓްރޭޝަން ،ތީ ު
މނި ް
ޑޝަލް އެޑް ި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު ީ
www.judiciary.gov.mv | @judiciarymv | info@judiciary.gov.mv

މައުލޫމާތަށް އެދުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ އުސޫލު
•

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތަށް އެދުމާއި ދޫކުރުމާއި އާއްމުކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލުތައް:

•

ވެބްސައިޓްhttp://www.judiciary.gov.mv :

•

ފޯން3322303 :

•

އީމެއިލްinfo@judiciary.gov.mv :

•

ކައުންޓަރ :ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،މ .ތީމުގެ  /މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ޝަރުޢީދާއިރާއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި މަޢޫލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް
ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި މައިގަނޑު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މީޑިއާ ސެކްޝަނުންނެވެ.
އދާކުރެވެއެވެ.
ބސައިޓާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތަކުން ވަރަށް ބޮޑު ރޯލެއް ަ
މީގެ އިތުރުން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެ ް
ފޭސްބުކްhttps://www.facebook.com/JudicialAdministration/ :
ޓްވިޓަރhttps://twitter.com/judiciarymv :
ވެބްސައިޓްhttp://www.judiciary.gov.mv/ :
ޖޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ނންބަރު  )01/2014އާއެއްގޮތަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ު
ލބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ (ޤާނޫނު ަ
މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ި
ފ
ލމާތު ދިނުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ ް
ނނެއެވެ .އަދި ޤަވާއިދު ނަންބަރު  2014/R-384އެއްގޮތްވާގޮތަށް މަޢޫ ޫ
ނހުން ާ
އިން މަޢުލޫމާތު ލިބެ ް
ދށުން
ދ ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ
ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެއް ހަމަޖެހިފައި ހުރެއެވެ .މަޢުލޫމާތު ހޯ ާ
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމު ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އިންފޮމޭޝަންސް އޮފިސަރ:
މަރްޔަމް ޢައްބާސް  /ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރ
ގން ،20212 ،މާލެ .ފޯން3340770 :
ބރުޒުހިނ ު
މގެ ،އާ ު
ސޓްރޭޝަން ،ތީ ު
މނި ް
ޑޝަލް އެޑް ި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު ީ
www.judiciary.gov.mv | @judiciarymv | info@judiciary.gov.mv

3340832 :ުނަންބަރ
mariyamabbas@judiciary.gov.mv
:ުމަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ފޯމ
.ެނނާނެއެވ
ް ުނހ
ް ެމ ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބ
ު ޯގތުމުގެ ފ
ަ ިމަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބ
http www judiciary gov mv archives

3340770 :ް ފޯނ.ެ މާލ،20212 ،ްގނ
ު ބރުޒުހިނ
ު ާ އ،ެމގ
ު ީ ތ،ްސޓްރޭޝަނ
ް ިމނ
ި ްޑޝަލް އެޑ
ީ ުޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖ
www.judiciary.gov.mv | @judiciarymv | info@judiciary.gov.mv

➢ އިދާރާގެ އިސްވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި އެމީހުންނަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިހްތިޔާރުގެ ދާއިރާ އަދި ކަންކަން
ނިންމުމުގައި އެދާއިރާގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް

( )Aހިއުމަން ރިސޯސެސް
•

ޑީޖޭއޭ އާއި ކޯޓުތަކުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމާއި ،މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ،ވަޒީފާ
ބަދަލުކުރުމާއި ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި،
އޓުމުގެ ޒިންމާ
އަދި މިނޫންންވެސް މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެ ް

•

ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން

 .1މަގާމުތައް އުފެއްދުމާއި އުވާލުމާއި އިދާރީ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިލުމާއި އިސްލާހްކުރުން
.a

ކޯޓުތަކުގެ މަޝްވަރާއާ އެކު ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިލުމާއި އިސްލާހްކުރުން.

.b

ޑީޖޭއޭގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިލުމާއި އިސްލާހްކުރުން.

.c

ހދުމާއި
ތތަކުން ހުއްދަ ޯ
ނ މަގާމްތައް އުފެއްދުމާއި ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ފަރާ ް
ތ ް
އޮނިގަނޑުގައި ވާ ގޮތުގެ މަ ި
އުވާލަންޖެހޭ މަގާމްތައް އުވައިލުން.

.d

ހއްޓުން.
ޝަރުއީދާއިރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މަގާމްތަކުގެ ދަފުތަރު ބެލެ ެ

އޔަންކުރުމާއި ޓްރާންސްފަރކުރުމާއި ވަކިކުރުން
 .2މަގާމްތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އަ ް
.a

ޝަރުއީދާއިރާގެ އިދާރީ މަގާމްތަކަށް ގާބިލްމީހުން ކުރިމަތިލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުން.

.b

ޑީޖޭއޭގެ މަގާމްތަކަށް މީހުން ހޯދުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

.c

ށގެން މަތީގެ ރޭންކްތަކުގެ މަގާމްތަކަށް
ތކުގެ ތެރެއިން ....ރޭންކުން ފެ ި
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މަގާމް ަ
ކން ކުރުން.
މީހުން ނެގުމުގެ އެންމެހައި ކަން ަ

.d

ތކަށް
ތ ަ
ޝަރުއީދާއިރާގެ އިދާރީ މަގާމްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަގާމްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާ ް
ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުން.

.e

ޑީޖޭއޭއާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް އައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

ގން ،20212 ،މާލެ .ފޯން3340770 :
ބރުޒުހިނ ު
މގެ ،އާ ު
ސޓްރޭޝަން ،ތީ ު
މނި ް
ޑޝަލް އެޑް ި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު ީ
www.judiciary.gov.mv | @judiciarymv | info@judiciary.gov.mv

ހޅޭ ޝަކުވާތަކާއި މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުން.
 .3މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަ ެ
.a

ގ
ޑީޖޭއޭގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން އުފުލޭ ޝަކުވާތައް ހިއުމަން ރިޒޯސަސް ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ގޮތެއް ެ
ރން.
ތންފީޒްކު ު
މަތިން ކުރިއަށް ގެންގޮސް އެ ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ަ

.b

ތރެއިން އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ
ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން އުފުލޭ ޝަކުވާތަކުގެ ެ
ނގޮސް
އމަން ރިޒޯސަސް ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެ ް
ކޯޓަކުން ބެލެން ނެތްކަންކަން ހި ު
ކރުން.
އެ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ތަންފީޒް ު

.c

ނ ފިޔަވަޅުއެޅުން.
މުވައްޒަފުންގެ ގްރީވަންސްތައް ބަލައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެ މަތި ް

ނ
ޓ ް
 .4ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީއާއި ސަލާމާއި ހާޒިރީގެ ކަންކަން ބެލެހެއް ު
.a

ފަނޑިޔާރުންގެ ޙާޟިރީއާއި ،ޗުއްޓީގެ ރެކޯޑްސްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ދާއިމީ ފަނޑިޔާރުން ނުތިބޭ ކޯޓުތަކުގެ
ޓން.
ދާއިރާ ހާވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއް ު

.b

މ ގުޅޭ
ޑޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުން ވީއްލު ާ
ނންތަކަށް ފަނ ި
ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޔާއި އަދި އެނޫންވެސް ބޭ ު
ލހެއްޓުން.
އެންމެހާ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެ ެ

.c

ޑީޖޭއޭގެ މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީއާއި ޗުއްޓީއާއި އިތުރުގަޑިއާއި ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން.

.d

ރ
ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ ޗުއްޓީއާއި ސަލާމާއި އިތުރުގަޑި އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަ ު
ޓން.
ޤަވާޢިދުން މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއް ު

ނ
 .5މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓު ް
.a

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް ޤަވާޢިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

ނ
 .6ޕަފޯމަންސް އެޕްރެއިޒަލްގެ ނިޒާމް ހިންގު ް
.a

ބލެހެއްޓުން.
ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމާ ގުޅޭ ކަންކަން މޮނިޓަރކޮށް ެ

.b

މތިކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރެއިނިންގ
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަ
ށ
އފަދަ ޓްރެއިނިންގ ތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީއަ ް
ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ ެ
ލަފާދިނުން.

ނ
އރެންސްގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓު ް
 .7ފަނޑިޔާރުންގެ ހެލްތް އިންޝު ަ
.a

އ ގުޅޭ
ފަނޑިޔާރުންނާއި ރިޓަޔރަޑް ފަނޑިޔާރުންނާއި އެފަރާތްތަކުގެ ޑިޕެންޑެންޓުންގެ އިންޝުއަރެންސް ާ
ލހެއްޓުން.
އެންމެހާ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެ ެ

 .8މުސާރަދިނުން
.a

ޑީޖޭއޭގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި މުސާރަ ދިނުމުގެ ކަންކަން ހިންގުން.

ގން ،20212 ،މާލެ .ފޯން3340770 :
ބރުޒުހިނ ު
މގެ ،އާ ު
ސޓްރޭޝަން ،ތީ ު
މނި ް
ޑޝަލް އެޑް ި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު ީ
www.judiciary.gov.mv | @judiciarymv | info@judiciary.gov.mv

.b

ދނުމުގެ
ޔރުކުރާ މުސާރަ ޝީޓާ އެއްގޮތްތައް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ި
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން ތައް ާ
ކަންކަން ހިންގުން.

.c

ޑީޖޭއޭ އާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މުސާރައިގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތައް ޕޮލިސީ
ސެކްޝަނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

 .9ޝަރުއީދާއިރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު ހިންގުން.
.a

ޝަރުއީދާއިރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ
ނ
އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި އެފަދަ މާހައުލެއް އުފެއްދުމާއި މުވައްޒަފު ް
ޖހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ޖުޑީޝަލް އެކަޑެމީއަށް އެންގުން.
ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ހިންގަން ެ

.b

ޖހޭ ބަދަލުތައް ޕޮލިސީ ސެކްޝަނާ
ޝަރުއީދާއިރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދަށް ގެންނަން ެ
ހިއްސާކުރުން.

 .10ހިއުމަން ރިޒޯސަސް ކޮމިޓީއާއި ޖިންސީފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީއާއި ގްރީވަންސް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް
ބެލެހެއްޓުން.
.a

ލހެއްޓުން (އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރުން ،ޔައުމިއްޔާ ލިޔުން)
ކޮމިޓީތަކުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެ ެ

.b

ނފީޒްކުރުން.
ނތައް ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކަށް ފޮނުވައި ތަ ް
ކޮމިޓީތަކުގެ ނިންމު ް

 .11އެހެނިހެން ކަންކަން.
.a

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާޢީ ގުޅުން ވަރުގަދަކޮށް ،މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި
މަސައްކަތުގެ ރޫޙް އިތުރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.

.b

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އޮފީސްކާޑް ތައްޔާރުކޮށް އެފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.

.c

ފަނޑިޔާރުންނާއި ،މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން.

) (Bސްޓޮކް އިންވެންޓްރީ އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް
•

މޖައްސައި އެތަކެތީގެ
އންތިޒާމު ހަ ަ
ކޓުތަކަށް ހޯދޭނެ ި
ކތި ޯ
ށ ހޯދަންޖެހޭ އެންމެހާ ތަ ެ
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި ،އިދާރާތަކަ ް
ޖއްސުމުގެ ޒިންމާ
އިންވެންޓްރީ އަދި ލޮޖިސްޓިކްސް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަ ެ

ގން ،20212 ،މާލެ .ފޯން3340770 :
ބރުޒުހިނ ު
މގެ ،އާ ު
ސޓްރޭޝަން ،ތީ ު
މނި ް
ޑޝަލް އެޑް ި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު ީ
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•

ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން

ނން
ކތި ފޯރުކޮށްދި ު
 .1ޑީޖޭއޭއަށާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަ ެ
.a

މ
ރ ނަ ަ
ލބެން ހު ި
ޑީޖޭއޭއަށާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސްޓޮކް (އިންވެންޓްރީ) އިން ި
އެތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން.

.b

ޝނަކަށް
މން އެތަކެއްޗަށް އެދުނު ސެކް ަ
ކޔޮކުރުމަށް އެދުމާއި ތަކެތި ލިބު ު
ބން ނެތް ތަކެތި ޕްރޮ ި
އަދި ،ލި ެ
ށދިނުން.
ނުވަތަ ތަނަކަށް ފޯރުކޮ ް

.c

ނވުން.
ޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ޕްރޮކިޔޮކުރުމަށް އެދޭ ފޯމްތައް ޕްރޮސެސްކޮށް ޕްރޮކިޔޮމަންޓަށް ފޮ ު

 .2ޑީޖޭއޭ އިން ޕްރޮކިޔޮކުރާ މުދަލާއި ޚިދުމަތާއި މަސައްކަތާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އެފަދަ ތަކެތި ބަލައިގަތުން.
.a

ޑީޖޭއޭ އިން ޕްރޮކިޔޮކުރާ މުދަލާއި ޚިދުމަތާއި މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ބަލައިގަތުމާއި ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ
ސިސްޓަމްގައި އެކަން ރެކޯޑްކުރުން.

.b

އަދި ،ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ މިފަދަ ތަކެތި ވެސް ބަލައިގަތުން.

.c

ނކަން
ބލަންޖެހޭ ކަ ް
ނމަ ،އެގޮތުން ަ
ަ
ކން ހިމެނޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް
ޖހޭ ކަން ަ
ފަންނީގޮތުން ބަލަން ެ
ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން.

.d

ރމަށްފަހު
ޑީޖޭއޭ އިން ޕްރޮކިޔޮކުރާ މުދަލާއި ޚިދުމަތާއި މަސައްކަތަށް އިންވޮއިސް ލިބުމުން ،ޗެކްކު ު
ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިޔުމެންޓްތަކާއެކު ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް އަށް ފޮނުވުން.

ރތޯ ބެލުން.
 .3ސްޓޮކާއި އިންވެންޓްރީގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި މުދާ ހަމައަށް ހު ި
.a

އޓުން.
ސްޓޮކް ބާކީ ގަވާއިދުން ބެލެހެ ް

.b

ޑީޖޭއޭގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން.
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ހަރުމުދަލުގެ މަރުކަޒީ ރެޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން.

.c

މުދާ ހަމައަށް ހުރިތޯ މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބެލުން.

.d

މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

.e

ކންކަން ހަމަޖެއްސުން.
ލންކިޔުން ނުވަތަ ނައްތާލުމުގެ ަ
ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީ ަ

 .4ލޮޖިސްޓިކްސް
.a

އންތިޒާމް
ވނޭ ި
ގތެއް ހޯދައި އެތަކެތި ފޮނު ޭ
ފނުވޭނެ ޮ
ވންޖެހޭ ތަކެތި ޮ
ފނު ަ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ޮ
ހަމަޖެއްސުމާއި އޭގެ ރެކޯޑް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުން.

.b

އތަކެތި
ށ ެ
ޓމާއި ކަމާބެހޭ ސެކްޝަންތަކަ ް
ލއިގަތުމާއި އޭގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއް ު
ވ ތަކެތި ބަ ަ
މަރާމާތަށް މާލެ ގެނެ ޭ
ހަވާލުކުރުން.

.c

ބލެހެއްޓުން.
ވެހިކަލް ދަތުރުތަކުގެ ލޮގްތައް ެ

ގން ،20212 ،މާލެ .ފޯން3340770 :
ބރުޒުހިނ ު
މގެ ،އާ ު
ސޓްރޭޝަން ،ތީ ު
މނި ް
ޑޝަލް އެޑް ި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު ީ
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އޓުން.
 .5ފްލީޓް ބެލެހެ ް
.a

ޑީޖޭއޭގެ ވެހިކަލްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތައް ދުރާލާއި ދެނެގަނެ އެކަންކަން ކުރެވޭނޭ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން
އަދި ކުއްލިއަކަށް ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތައް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

.b

އަހަރީ ފީ އާއި އިންޝުއަރެންސާއި ރޯޑް-ވަރދިނެސްގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.

) (Cފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް
ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ބަޖެޓް ކޯޓުތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެކުލަވާލައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހެޅުމާއި މިނޫނަސް ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި ،އިދާރާތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފައިސާއާ ގުޅޭ އެންމެހާ މުޢާމަލާތްތައް
އޓުމުގެ ޒިންމާ
އއްގޮތަށް ހިންގާ ބެލެހެ ް
ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ ެ

•

ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން

ޓން
 .1އެކައުންޓްސް ޕެޔަބަލް ބެލެހެއް ު
ނވޮއިސްތަކަށް
ތފައިވާކަން ޔަގީންކުރުމަށްފަހު އި ް
މސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ބަލައިގަ ް
ވތަ ަ
 .aމުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ނު ަ
ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.
ތކަށް ނަމަވެސް) ލިބެންޖެހޭ އިންވޮއިސްތައް
 .bޔުޓިލިޓީޒް ފަދަ ޚިދުމަތްތަކަށް މަހުން މަހަށް (ނުވަތަ އެނޫން ގޮ ަ
އސުން.
ގަވާއިދުން ހޯދައި ފައިސާ ދެއްކޭނެ އެންމެހައި އިންތިޒާމް ހަމަޖެ ް
ނ
 .2ޕެޓީކޭޝް އަދި ތިޖޫރީގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓު ް
 .aޕެޓީ އިން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމާއި އޭގެ ހިސާބުތައް ލެޖަރތަކަށް ވެއްދުން.
 .bޕެޓީ ކޭޝް ރިއިމްބަރސްކުރުން.
މއި ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން.
 .cތިޖޫރީގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓު ާ
ނ
ޓ ް
 .3އާމްދަނީ ފައިސާއާއި ފިޑިއުޝަރީ ހިސާބުތައް ބެލެހެއް ު
އސާއަށް ރަސީދުހަދައި ރަސީދު ދޫކުރުން.
 .aޑީޖޭއޭ އަށާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ދައްކާ ފަ ި
 .bލިބޭ ފައިސާ ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ލެޖަރތަކަށް ވެއްދުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން
(މިސާލު :ޖޭވީ ހެދުމާއި އެންޓަރކުރުން).
 .cމިގޮތަށް

ބަލައިގަންނަ

ސގެ
ފައި ާ

ތެރެއިން

ހައްގުވެރިންނަށް

ދޫކުރަންޖެހޭ

ފައިސާ

އެފަރާތްތަކަށް

ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ވައުޗަރުތައްޔާރުކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 .4މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުން.

ގން ،20212 ،މާލެ .ފޯން3340770 :
ބރުޒުހިނ ު
މގެ ،އާ ު
ސޓްރޭޝަން ،ތީ ު
މނި ް
ޑޝަލް އެޑް ި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު ީ
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މގެ ކަންކަން
 .aމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ޚަރަދުތަކަށް ހަދާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުތަކާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދިނު ު
ހަމަޖެއްސުން.
އ ރަނގަޅަށް
ނކުރާކަން ކަށަވަރުކޮށް ހިސާބުތަ ް
 .bކްލަސްޓަރތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދު ު
ރެކަންސައިލްކުރުން.
 .5ބަޖެޓް މެނެޖްކުރުން.
ސން.
ނ ހުންނާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއް ު
ޓން ފައިސާ ލިބެ ް
 .aޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ދުވަސްވަރާ ދިމާވާނޭހެން ބަޖެ ު
ނވުން.
ނވާ ކަންކަމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮ ު
ބނު ް
 .bބަޖެޓަށް އިތުރަށް ފައިސާ ޭ
 .6މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ހުއްދަ ހޯދުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.
 .aމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ކޯޓުތަކުން ފޮނުވާ ރިކްވެސްޓްތައް ޕްރޮސެސްކުރުން.
 .7މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުން.
 .aޑީޖޭއޭގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުން.
ބޔާން ތައްޔާރުކުރުން.
 .bމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މާލީ ަ
 .cއަދުލުއިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުން.
 .8އެހެނިހެން ކަންކަން.
ޓކައި އައު އެންޓިޓީޒް އެޅުމާއި އެކައުންޓް ނަންބަރު އެޅުން.
 .aފައިނޭންސް މޮޑިއުލްގެ ބޭނުމަށް ަ

) (Dޖުޑީޝަލް އާކައިވް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކާއި ރެކޯޑުތަކާއި ވަސީލަތްތައް ރައްކާތެރިކޮށް
ކށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި ކަނޑައެޅޭ
ދމިހުންނާނެ ގޮތަ ަ
ރޢީ ލިޔުންތައް ގިނަ ދުވަހަށް ެ
ބެލެހެއްޓުމާއި ،ދުވަސްވީ ޝަ ު
ލފާ
ބނުންވާ ަ
ލސީތައް ހެދުމަށް ޭ
ގތުން ޕޮ ި
އ ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ ޮ
އލިޔުންތައް ދޫކުރުމާއި ،އެލިޔުންތަ ް
ވަކި އުޞޫލެއްގެ މަތިން ެ
ކރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައްކުރުމުގެ ޒިންމާ
ދިނުމާއި ،ޕޮލިސީތައް ތަންފީޒު ު
•

ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން

 .1އަރުޝީފް ކުރެވޭ ތަކެތީގެ ފިޒިކަލް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން.
 .aޝަރުޢީ

ދާއިރާގެ

ދުވަސްވީ

ޝަރުޢީ

ލިޔެކިޔުންތައް

ގނަދުވަހަށް
ި

ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ނ
ހ ް
ހުންނާނެ ެ

ށޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް ހެދުމާއި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުން.
ބެހެއްޓުމަ ް
ގން ،20212 ،މާލެ .ފޯން3340770 :
ބރުޒުހިނ ު
މގެ ،އާ ު
ސޓްރޭޝަން ،ތީ ު
މނި ް
ޑޝަލް އެޑް ި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު ީ
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ގތުމާއި ދޫކުރުން.
 .2އަރުޝީފަށް ތަކެތި ބަލައި ަ
އގަނެ ސްކޭންކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ސްކޭންކޮށް ކެޓަލޮގްކުރުން.
ބލަ ި
 .aއަރުޝީފަށް ފޮނުވާ ތަކެތި ަ
 .bއަރުޝީފްގައި ހުންނަ ތަކެތި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ދޫކުރުން.

) (Eއިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ޑިވަލޮޕްމަންޓް
ނތަން ކަނޑައަޅައި ޢިމާރާތްކުރުމާއި،
އ ،ޢިމާރާތްކުރަންޖެހޭ ތަ ް
ތތައް ހޯދުމާ ި
ށޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ޢިމާރާ ް
ޝަރްޢީދާއިރާގެ ބޭނުމަ ް
ނމާ
އޓޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒި ް
ރމާތުކޮށް ބެލެހެ ް
މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ތަންތަން މަ ާ
•

ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން

ނ
 .1އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ ބޭނުންތައް ދެނެގަތު ް
އ
 .aކޯޓުތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ި
ރލާ ދެނެގަތުން.
ތކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދު ާ
ތަރައްގީތަކާ އެއްގޮތަށް އިމާރާތް ަ
 .bއިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ ބޭނުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެންކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
ނ ހިމެނޭ).
ބން ހޯދުމާއި ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފު ް
ކަންކަން ކުރުން (މިގޮތަށް ި
ޖހޭ މަރާމާތުތައް ފާހަގަކޮށް މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްލޭން ވިލަރެސްކުރުން.
 .cކޯޓުތަކުގެ އިމާރާތްތަކަށް ކުރަން ެ
ނ ކުރުން.
ލތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ފަންނީ ކަންކަ ް
 .2އަލައް ކުރެވޭ އިމާރާތްތަކާއި އިމާރާތްތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަ ު
 .aޢިމާރާތްތައްކުރުމަށާއި،

ތރުކުރުމަށް
ޖާގައި ު

ބޭނުންވާ

ހންތައް
ކުރެ ު

ތައްޔާރުކުރުމާއި،

މސައްކަތުގެ
ަ

ދ ފަންނީ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުން.
މަޢުލޫމާތުޝީޓާއި ،ބީ.އޯ.ކިއު ފަ ަ
ނކަން ހިމެނޭ
ލންޖެހޭ ކަ ް
ތން ބަ ަ
ނ ފަންނީގޮ ު
އ ް
ހދޭ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ތެރެ ި
 .bއުމުރާނީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ެ
މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކޮށް ރަސްމީކޮށް މަސައްކަތް ބަލައިގަތުން.
 .3އެހެނިހެން.
ތތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.
 .aޝަރުއީދާއިރާގެ އިމާރާތްތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާއި ކުރެވޭ މަރާމާ ު

) (Fޕްރޮކިއުމަންޓް
ޝަރުޢީދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ޝަރުޢީދާއިރާގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭނާ ،ދަޢުލަތުގެ

މ
މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިން ާ

ގން ،20212 ،މާލެ .ފޯން3340770 :
ބރުޒުހިނ ު
މގެ ،އާ ު
ސޓްރޭޝަން ،ތީ ު
މނި ް
ޑޝަލް އެޑް ި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު ީ
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•

ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން

 .1ޕްރޮކިޔޮކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްކުރުން.
 .aދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ޕްރޮކިޔޮމަންޓް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑީޖޭއޭ އަށާއި މެޖިސްޓްރޭޓް
ނންވާ ތަކެތި ޕްރޮކިޔޮކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްކުރުން.
ކޯޓުތަކަށް ބޭ ު
 .bކޯޓުތަކަށް ގަނޑުކޮށް ޕްރޮކިޔޮކުރެވޭ ތަކެތި ޕްރޮކިޔޮކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްކުރުން.
 .cއެގޮތުން ،މައުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ބިޑަށް ހުޅުވާލުމާއި (އަގުހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު ދިނުމާއި)،
އޓްކުރުމާއި ،ޕަރޗޭޒް އޯޑަރު ހެދުމާއި އެއްބަސްވުން.
ބިޑް ބަލައިގަތުމާއި ބިޑް އިވެލު ޭ
ބލުން.
ދތޯ އޮވަރޯލް ެ
 .dއެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުން ޭ
ކތި އެ ބޯޑަށް ފޮނުވުން.
 .eޓެންޑަރ ބޯޑަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަ ެ
 .2ބިޑް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓުން.
 .aބިޑް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް
ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ނިމޭ މައްސަލަތައް ކަމާބެހޭ ސެކްޝަންތަކަށް ޤަވާއިދުން ފޮނުވަމުން
ދިޔުން.
ޖހޭ ތަކެތި
ސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވަން ެ
ބހޭ ގޮތުން މިނި ް
 .bބިޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި ނިންމުންތަކާ ެ
ފޮނުވުން.
 .3ޕްރޮކިޔޮމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން
 .aޑީޖޭއޭގެ ޕްރޮކިޔޮމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން.
 .bމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ޕްރޮކިޔޮމަންޓް ޕްލޭން ކޮންސޮލިޑޭޓްކުރުން.
ނ
 .4އެހެނިހެން ކަންކަ ް
އންގުމާއި އެކަންކަމަށް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން
 .aދައުލަތުގެ ޕްރޮކިޔޮމަންޓް ނިޒާމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކޯޓުތަކަށް ެ
އަހުލުވެރިކުރުވުން.
 .bއެސެޓް ނަންބަރު ނަގައިދިނުން.

ރޝަން
) (Gޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓް ޭ
ޑީޖޭއޭ އަށް ލިބޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް އެންޓްރީކުރުމާއި ޑީޖޭއޭގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ އެންމެހާ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް
ޖވާބުދިނުމާއި ،އަދި ޑީޖެއޭގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކުގެ
ޑިސްޕެޗްކުރުމާއި ،ޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންނަ އެންމެހާ ފޯނުކޯލުތަކަށް ަ
ނމާ
ހައުސްކީޕިންގ ގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒި ް
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މނި ް
ޑޝަލް އެޑް ި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު ީ
www.judiciary.gov.mv | @judiciarymv | info@judiciary.gov.mv

•

ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން

ނ
ނ ް
 .1ކޯލްތަކަށް ޖަވާބުދި ު
ސފުކޮށްދިނުމާއި ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކަށް
ާ
ށ ބަލައިގަތުމާއި މައުލޫމާތު
 .aޑީޖޭއޭ އަންނަ ފޯން ކޯލްތަކަ ް
ރޫޓްކޮށްދިނުން.
 .2އެންޓްރީކުރުމާއި ޑިސްޕެޗްކުރުން
ކރުން.
 .aއެކިއެކި ގޮތްގޮތަށް ޑީޖޭއޭ އަށް ލިބޭ ލިޔެކިޔުންތައް އެންޓްރީކޮށް ކަމާބެހޭ ސެކްޝަންތަކަށް ހަވާލު ު
ތ
ތކަށް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްދުކުރުމާއި ޕޯސްޓްކުރަންޖެހޭ ތަކެ ި
 .bޑީޖޭއޭގެ ފަރާތުން އެކި ފަރާތް ަ
ޕޯސްޓްކުރުން.
 .3ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި އޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕުން.
އދުން ހޯދައި ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ކޮންމެ
މއުލޫމާތު ސެކްޝަންތަކުން ގަވާ ި
 .aދުވަހު ޔައުމިއްޔާއަށް ބޭނުންވާ ަ
ތިން މަހުން އެއް މަހު ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ބައިންޑްކުރުން.
 .bއޮފީސް ހުޅުވައި ލެއްޕުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.
 .4ހައުސްކީޕިންގ
 .aތީމުގޭގެ ކުޑަދޮރުތަކާއި ޑީޖޭއޭ ހިންގާބައިގެ ފާޚާނާތަކާއި ޕޫލް ސަރަހައްދާއި ގޯތިތެރެ ފޮޅައި ސާފުކޮށް
ތ ހެދުން.
ނވާ ސާމާނު ހުސްނުވެ ލިބޭނޭ ގޮ ް
ބނު ް
ހނާތަކަށް ޭ
ބެލެހެއްޓުމާއި ފާ ާ
 .bމަރާމާތެއް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނައުން.
ތކުގެ ބަޖީޗާ ބެލެހެއްޓުން.
 .cޑީޖޭއޭ އިން ބަލަހައްޓާ އިމާރާތް ަ
 .5އެހެނިހެން
ޓންގރޫމް ތައްޔާރުކުރުމާއި ސައި/ކޮފީ ތައްޔާރުކުރުން.
ފލާތަކަށް މީ ި
 .aމީޓިންގތަކަށާއި ހަ ް

) (Hމީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް
ތ
މސައްކަތް ކުރުމަށާއި ،މަޢުލޫމާ ު
ޑއާތަކަށާއި އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ަ
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަޢުލޫމާތު މީ ި
ށން އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އަދާކުރުމަށާއި ،ޝަރުއީދާއިރާއިން ބޭއްވޭ
ނނުގެ ދަ ު
ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޤާ ޫ
ނ
ޓ ް
އެކިއެކި އިވެންޓްތައް ޕްލޭންކޮށް އޯގަނައިޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއް ު
•

ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން

ށހަޅާ މައްސަލަތައް
ހއްގުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހު ަ
 .1މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ަ
ތ
ތ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާ ު
އޤުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާ ު
 .aމަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހަ ް
ފޯރުކޮށްދިނުން.
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މގެ ،އާ ު
ސޓްރޭޝަން ،ތީ ު
މނި ް
ޑޝަލް އެޑް ި
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ޓގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ
 .bމަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިޑިޕާޓްމަން ު
ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓުން.
ނ
 .2ޑީޖޭއޭގެ ވެބްސައިޓާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް ބެލެހެއްޓު ް
މއި ،އެފަދަ
ލހެއްޓު ާ
ރސްމީ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެ ެ
 .aޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެބްސައިޓާއި ަ
ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އާއްމުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އާއްމުކުރުން.
 .bމިފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އާއްމުކުރުމަށްޓަކައި އިންފޮގްރެފިކްސް ،ވީޑިއޯ ކްލިޕް ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުން.
 .3މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް
ށ
ނ ވަގުތަ ް
ލމާތުތައް ސައްހަކަމާއެކު ވަގުތު ް
ދ މަޢު ޫ
 .aމީޑިއާތަކުން ޝަރުޢީދާއިރާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހޯދަން އެ ޭ
ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .bޝަރުއީ ދާއިރާއިން ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ޚަބަރުތައް ތައްޔާރުކުރުން.
 .cޝަރުއީދާއިރާއިން ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ނޫސްބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމާއި މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވުން.
 .dޝަރުއީދާއިރާއާ މެދު އާއްމުންދެކޭ ގޮތް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްލޭންތައް އެކުލަވައިލައި ހިންގުން.
ޓ
 .4އިވެންޓް މެނެޖްމަން ް
 .aޑިޕާޓްމަންޓުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިވެންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،އަދި
އެނޫންވެސް ގްރެފިކްސް މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވުން.
ނ
 .5އެހެނިހެ ް
ޑއޯ އެޑިޓިން
އންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުން (ވީ ި
ވ މަލްޓިމީޑިއާ އާއި ގުޅުން ހުރި ެ
 .aޑީޖޭއޭގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުން ާ
އަދި ގްރެފިކްސް ޑިޒައިން).

ނޓް
) (I-1ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވަލޮޕްމަ ް
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް އޮޓޮމޭޓެޑް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްގެންގޮސް ،ވީހަވެސް ޚަރަދު ކުޑަގޮތެއްގައި ،ހަލުވިކަމާއި،
އ
ށ މަގުފަހިވާނެ ގޮތްތައް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލަޖީގެ ތެރެއިން ހޯދަ ި
އަވަސްކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް އަދުލު އިންސާފަށް ވާޞިލްވުމަ ް
ލހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ
ވ ސޮފްޓްވެއަރތައް ޑިވެލޮޕްކޮށް ،މެއިންޓެއިން ކޮށް ބެ ެ
ދިރާސާކޮށް ،ދާއިރާއަށް ބެނުން ާ
•

ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން

ނ
ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލަޕްކުރުމާއި މެއިންޓެއިންކުރު ް
 .aޝަރުއީދާއިރާގެ އިންފޮމޭޝަން ނީޑް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަންތައް ޑިވެލަޕްކުރުން.
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މނި ް
ޑޝަލް އެޑް ި
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 .bއެޕްލިކޭޝަންތަކާ ގުޅޭ ޑޮކިޔުމެންޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން.
ކރުމާއި ބަގް ފިކްސްކުރުން.
 .cއެޕްލިކޭޝަންތައް މެއިންޓެއިން ު
ޓން.
 .dއެޕްލިކޭޝަންތަކާ ގުޅުންހުރި ޑޭޓާބޭސްތައް ބެލެހެއް ު
ހން އަހުލުވެރިކުރުވުން
 .2ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރުމަށް މީ ު
ތން މުވައްޒަފުން
ގނެވޭ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮ ު
 .aއަލަށް ޑިވެލަޕްކުރެވޭ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ެ
ތކުރުން.
އަހުލުވެރިކޮށް އެކަންކަމަށް ފަރި ަ
 .bއެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތުގެ މެނުއަލްތައް ހެދުން.

ޓ
ނޓްވަރކް މެނޭޖްމަން ް
)ެ (I-2
ނ
ނޞާފު ދާއިރާގައި އިންފޮމޭޝަ ް
ތތައް ތަޢާރަފްކޮށް ،ޢަދުލު އި ް
ލ ް
ށ ޒަމާނީ ޓެކްނޯލޮޖީގެ ވަޞީ ަ
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި ،އިދާރާތަކަ ް
ކރެވޭނެ މަގުފަހިކޮށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލަޖީގެ ތެރެއިން ހޯދައި ދިރާސާކޮށް ،ދާއިރާއަށް ބެނުންވާ
ޓެކްނޮލޮޖީ ފުރިހަމަޔަށް ބޭނުން ު
ހާޑްވެއަރ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ

•

ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން

ނން.
ނގަނެ އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދި ު
ބނުންތައް ދެ ެ
ޑީޖޭއޭއާއި ކޯޓުތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޭ
ހ
އ ކަމާގުޅިގެން ހަދަންޖެ ޭ
މންވަރު ދެނެގަތުމާއި ެ
ނ ި
ނލޮޖީގެ ނީޑް އޮ ް
މޝަން ޓެކް ޮ
 .aޑީޖޭއޭ އާއި ކޯޓުތަކުގެ އިންފޮ ޭ
ޕްލޭންތަކާއި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވައިލުން.
މޖެއްސުމާއި
ތކާއި ސޮފްޓްވެއަރތައް ދެނެގަނެ އެތަކެތި ހޯދުމުގެ އިންތިޒާމް ހަ ަ
 .bއެގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ ހަޑްވެއަރ ަ
ތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ހ ެ
އެކަމާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި މަރްހަލާތަކުގައި ދޭންޖެހޭ ފަންނީ އެ ީ
 .2ނެޓްވަރކް ބެލެހެއްޓުމާއި ޑޭޓާ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން.
 .aޝަރުއީދާއިރާގެ އިންޓެގްރޭޓެޑް ނެޓްވަރކް ތަރައްގީކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމާއި ސްވިޗްތަކާއި ފަޔަވޯލްތަކާއި
ދން.
ސަރވަރތަކާއި އެހެނިހެން އައިޓީއާ ގުޅޭ ހަރޑްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރގެ ކޮންފިގަރޭޝަން ހެ ު
 .bޝަރުއީދާއިރާގެ ޑޭޓާ ސެކިޔުރިޓީ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވައިލުމާއި
ށ ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ތަމްރީންކުރުން.
ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން އެކަންކަމަ ް
 .cޑީޖޭއޭ އާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ އެތެރޭގެ ނެޓްވަރކް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ކުރުމާއި އެހެން ކޯޓުތަކުގެ
ގއި ބޭނުންވާ ސަޕޯޓް ދިނުން.
އެތެރޭގެ ނެޓްވަރކް ބެލެހެއްޓުމު ަ
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ސޓްރޭޝަން ،ތީ ު
މނި ް
ޑޝަލް އެޑް ި
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 .3އައިޓީ އިކުއިޕްމަންޓް
 .aޑީޖޭއޭ އާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ އައިޓީ އިކުއިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.
 .bޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކާއި ޕްރިންޓަރތަކާއި ސްކޭނަރ ފަދަ ތަކެތި އިންސްޓޯލްކުރުމާއި ޓްރަބަލް
ހއްޓުން.
ކށް ބެލެ ެ
ޝޫޓްކޮށް މެއިންޓެއިން ޮ
 .4އެހެނިހެން.
 .aޑީޖޭއޭ އާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ އީ-މެއިލް އެޑްރެސްތައް ހެދުމާއި އީމެއިލް
ބލުމާއި މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
ބޭނުންކުރާ ގޮތް ެ
 .bޑިޕާޓްމަންޓާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ އީ-ގަވަރމެންޓްގެ ޔޫޒަރސްތައް މެނޭޖް ކުރުން.
ލހެއްޓުން.
 .cއައިޓީއާ ގުޅުންހުރި ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ދަފުތަރެއް ބެ ެ
) (Jސްޓެޓިސްޓިކްސް އެންޑް ރިސަރޗް
ޝަރުޢީދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާއި ތަފާސްހިސާބުގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓްތައް އެކުލުވައިލުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
•

ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން

ކޯޓުތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުން
މހަށް ކޯޓުތަކުން ހޯދުމާއި ޗެކްކުރުން.
 .aތަފާސްހިސާބު ރިޕޯޓްތައް މަހުން ަ
 .bމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޕަފޯމަންސް ރިޕޯޓް ކޯޓުތަކުން ހޯދުން.
 .cތަފާސްހިސާބު ރިޕޯޓްތައް ކޮންސޮލިޑޭޓްކުރުން.
ނ
 .2ތަފާސްހިސާބާ ގުޅޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ތަފާސްހިސާބަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރު ް
 .aމަހުން މަހަށް އާއްމުކުރާ ރިޕޯޓާއި ކުއާޓަރުން ކުއާޓަރުން އާއްމުކުރާ ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލުން
ނ
ށ އެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނު ް
 .bތަފާސްހިސާބަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަ ް

ސ
) (Kޕްރޮޕަޓީ މެއިންޓެނެން ް
ގ
ލމުގެ ދަށުނގައި ހުރި އެންމެހާ އިމާރާތްތަކުގެ މެއިންޓެނެންސް ެ
ގ ތެރެއިން މިޑިޕަޓްމަންޓުގެ ބެ ު
ޝަރުއީ ކޯޓުތަކާއި ،އިދާރާތަކު ެ
އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ޒިންމާ
•

ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން
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މގެ ،އާ ު
ސޓްރޭޝަން ،ތީ ު
މނި ް
ޑޝަލް އެޑް ި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު ީ
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 .1ޑީޖޭއޭގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އިމާރާތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުދި މަރާމަތުތައް ކުރުން
ނ ކުރެވޭނެ
ށ އެކަންކަ ް
ދށުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް ފާހަގަކޮ ް
 .aޑީޖޭއޭގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ަ
ނތަނުގައި ކުލަ ލުމާއި،
ޖހޭ ތަ ް
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒްކުރުން .މިގޮތުން ،ކުލަލާން ެ
މއި މިފަދަ މަރާމާތުތައް ކުރުން.
ތން ހައްލުކުރު ާ
ފެންލީކްވާ ތަން ަ
ނ
އޓު ް
 .2މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ޝަރުއީދާއިރާގެ އިމާރާތްތަކުގެ އެއަރކޮންޑިޝަން ސިސްޓަމްތައް ބެލެހެ ް
 .aޑީޖޭއޭގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކުގެ އެއަރކޮންޑިޝަން ސިސްޓަމްތައް ސަރވިސްކޮށް ގޭސް
ގއި ބަދަލުކުރުން.
އަޅައިދިނުމާއި މަރާމާތުކޮށްދިނުމާއި ބަދަލުކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއް ަ
ށ
 .bކޯޓުތަކުން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،މިފަދަ ހިދުމަތްތައް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ގާއިމްވެފައިވާ ކޯޓުތަކަ ް
ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .3ޑީޖޭއޭގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކުގެ ކަރަންޓާއި ފެނުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން
 .aފެންވަޔަރިންގއަށާއި ފެންޕަމްޕަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން.
ބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި
އ ހައްލުކުރުމާއި އެފަދަ އެހީއެއް އެހެން ކަމަކަށް ޭ
 .bކަރަންޓާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަ ް
ފޯރުކޮށްދިނުން.
ލ
) (Lލީގަ ް
ނ
ޝރުޢީދާއިރާގެ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކަށް މަތި ކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތައް ،ކޯޓުތަކުންނާއި އިދާރާތަކު ް
ަ
ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުން
އ ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކާ
މތު ހޯދަ ި
އަދާ ކުރާ މިންވާރާއި ،އެ ޒިންމާތައް އަދާ ކުރުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫ ާ
އެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި ،ޝަރުޢީދާއިރާގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދާނާ ކުރުމަށް ޑީޖޭއޭގެ
މތިކުރެވިފައިވާ ސެކްޝަނެވެ.
މ ަ
ލފާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިން ާ
ކމިޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ލީގަލް ަ
އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކަށާއިޮ ،
ތއް ފޮނުވުމާއި ،އަގު ކޮމެޓީގެ
ޝަރުޢީކޯޓުތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތައް އަވަސް ކުރުމަށް ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ޝަރްޢީ ވަފުދު ަ
މަސައްކަތުގެ އިތުރުން މަޢުޒޫނު ކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަކީ މި ސެކްޝަނުގެ ޒިންމާ
•

ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން

ލތައް ދިރާސާކުރުން
ނނަންޖެހޭ ބަދަ ު
ކށް ގެ ް
 .1ގާނޫނުތަކަށާއި ގަވާއިދުތަ ަ
ހ
 .aޑީޖޭއޭ އާއި ކޯޓުތައް ހިންގުމުގައި ދަތިވާ ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަޖެ ޭ
އިސްލާހްތައް ފާހަގަކުރުން.
ފންނީ އެހީތެރިކަން
ގނައުމުގައި ކޯޓުތަކަށް ަ
ދލުތައް ެ
ޖހޭ ބަ ަ
ކށް ގެންނަން ެ
 .bކޯޓުތަކުގެ އިޖްރާއީ ގަވާއިދުތަ ަ
ފޯރުކޮށްދިނުން.
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މގެ ،އާ ު
ސޓްރޭޝަން ،ތީ ު
މނި ް
ޑޝަލް އެޑް ި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު ީ
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 .cއެކިއެކި

ގާނޫނުތަކަށާއި

އދުތަކަށް
ގަވާ ި

ނންޖެހޭ
ގެން ަ

އިސްލާހްތަކާ

ބެހޭ

ތން
ގޮ ު

ތގެ
ދައުލަ ު

އެހެން

ހތެރިކަމެއް
އ ީ
ތގައި އެފަރާތްތަކުން އެދިއްގެ ެ
މ ޖަމާއަތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަ ު
ނލްއަގްވާ ީ
އޮފީސްތަކުންނާއި ބައި ަ
ފޯރުކޮށްދިނުން.
ގތުން ޑީޖޭއޭ ތަމްސީލްކުރުން.
 .2ގާނޫނީ ލަފާ ދިނުމާއި ގާނޫނީ ޮ
ނ ލަފައެއް
ތން ގާނޫ ީ
ނހެން ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮ ު
ގތުންނާއި އެހެ ި
ނންމުންތަކާ ބެހޭ ޮ
 .aޑީޖޭއޭގެ ފަރާތުން ނިންމާ އެކި ި
ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ލަފާ ދިނުން.
 .bގާނޫނީ ގޮތުން ޑީޖޭއޭ ތަމްސީލްކުރަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ޑީޖޭއޭ ތަމްސީލްކުރުން.
ނ
ޓ ް
 .3ޝަރުއީ އަގު ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއް ު
ތތަކަށް ފޮނުވުން.
 .aޝަރުއީ އަގު ކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާއި އެ ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ކަމާބެހޭ ފަރާ ް
 .4ޝަރުއީވަފުދުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
ތން ފާހަގަކުރުން.
ތން ަ
 .aޝަރުއީވަފުދު ފޮނުވަންޖެހޭ ަ
 .bވަފުދު ފޮނުވުމާ ގުޅޭ އިދާރީ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.
 .5އެހެނިހެން ކަންކަން
ކން ހަމަޖެއްސުން
 .aހަނދުބެލުމުގެ ކަން ަ
 .bއަފުވާމުގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން
ޝކުވާތައް ބެލުން.
ަ
ހށަހެޅޭ
ސލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ު
 .cކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ މައް ަ

) (Mސީޖޭއޭ ބިއުރޯ
ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ ބިއުރޯއަކީ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް
ހ
ހއްޓުމާއި ،ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ބާއްވާ އެންމެ ާ
ލ ެ
ދން ބެ ެ
ތއް މޮނިޓަރކޮށް ޤަވާޢި ު
ޓީމުގެ މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތް ަ
ކގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފާސްވުމުން ކަމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް
ނތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ،ބައްދަލުވުންތަ ު
ބައްދަލުވުންތަކުގެ އި ް
ސ ޗީފް ޖުޑީޗަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙަވާލުކުރައްވާ ރަސްމީ
ތންފީޛުކުރުމަށް ފޮނުވުމާއި ،އަދި މީނޫންވެ ް
ނިންމުންތައް ަ
މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ޒިންމާ
•

ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން

 .1ވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
ކށް އެންގުން.
ތޒާމްކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި ނިންމުންތައް ސެކްޝަންތަ ަ
ނ ި
 .aވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް އި ް
ލހެއްޓުން.
 .bވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ކަންކަން ބެ ެ
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މނި ް
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ނ
އޓު ް
 .2ސީޖޭއޭގެ ޑަޔަރީއާއި އެޕޮއިންޓްމެންޓް ބެލެހެ ް
ވންތައް އިންތިޒާމްކުރުން.
ލހެއްޓުމާއި ބައްދަލު ު
 .aސީޖޭއޭގެ ޑަޔަރީއާއި އެޕޮއިންޓްމެންޓްތައް ބެ ެ
ނ
 .3އިދާރީ ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓު ް
މއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔުން.
 .aއިދާރީ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކޮމިޓީ ބޭއްވު ާ
ނ
ނ ހޯދަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދައިދިނު ް
 .bބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެ ް
ބހޭ ސެކްޝަންތަކަށް ފޮނުވުން.
 .cކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ކަމާ ެ
 .4އެހެނިހެން.
ނކަމުގައި ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.
 .aސީޖޭއޭގެ ހުއްދަ ލިބެންޖެހޭ ކަ ް
 .bކޮންފަރެންސް ހޯލްތަކުގެ ބުކިންގ ސިސްޓަމް ބެލެހެއްޓުން.
 .cވެރިންގެ ޕަފޯމަންސް އެޕްރެއިޒްކުރުން.
ތ
 .dސީޖޭއޭ އަށް އެޑްރެސްކޮށް އަންނަ ސިޓީތަކާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އަންނަ ސިޓީފަދަ ތަކެ ި
އެންޓްރީކުރުން.
ތ ކާޑްފަދަ ތަކެތި ރައްދުކުރުން.
 .eމުވައްޒަފުންނަށް އަންނަ ދައުވަ ު

) (Nސެކިއުރިޓީ އެންޑް ސަރވެއިލެންސް
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި ،އިދާރާތަކާއި ،ޝަރުއީދާއިރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އެންމެހާ އިމާރާތްތާކާއި ،ފަނޑިޔާރުންނާއި ،މުވައްޒަފުންގެ
ށ
އލުމަކުން ދާއިރާ ސަލާމަތްކޮ ް
ނ ގެ ް
ށވަރުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ،ޝަރުއީދާއިރާއަށް ލިބިދާ ެ
ސަލާމަތާއި ،ރައްކާތެރިކަން ކަ ަ
ގ
ޛ ކުރުމު ެ
ޖހޭ ސެކިއުރިޓީ އެސެސްމެންޓް ހަދައި ،ސެކިއުރިޓީ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީ ު
ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ،ހަދަން ެ
ޒިންމާ
•

ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން

ނ
 .1އިމާރާތްތަކުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓު ް
އ
 .aމާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ޝަރުއީދާއިރާގެ އިމާރާތްތަކުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމްތަ ް
ހަމަޖެއްސުން.
.b

ކޯޓުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަސަރުކުރާފަދަ ކަންކަން ދުރާލާ ދެނެގަތުމާއި އެކަންކަމަށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި
ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ކަންކަމަށް ވަގުތުން އިޖާބަދިނުމާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

 .cމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް މޮނިޓަރކުރުމާއި
އ ދިރާސާކުރުމާއި އެކަންކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
ރައްކާތެރިކަމަށް އަންނަ ބަދަލުތަ ް
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މނި ް
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ނ
 .2ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓު ް
 .aފަނޑިޔާރުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން
އެޅުން.
 .bފަނޑިޔާރަކު ބަލަމުންދާ ޚާއްސަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރަކަށް ޚާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭ ފަދަ
ނ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެފަދަ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ކ ް
ހާލަތެއްގައި ،ސަލާމާތީ ބާރުތަ ު
 .3އެހެނިހެން ކަންކަން
މގެ ގޮތުން
 .aކޯޓުތަކާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަސަރުކުރާ ފަދަ ކަންކަން ވިޔަ ނުދިނުމަށް ބާރުއެޅު ު
އެފަދަ ސަގާފަތެއް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ހ ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުން.
ނންޖެ ޭ
ހލުންތެރިކުރުވުމަށް ހިންގަ ް
 .bއެފަދަ ކަންކަމަށް މުވައްޒަފުން ޭ

ނލް އޮޑިޓް
) (Oއިންޓަރ ަ
ޢ ދާއިރާއިން ހަމަޖައްސާފައިވާ
ހންމެ ޝަރު ީ
ދތަކާއި ،އަދި ހަމައެ ެ
ވޢި ު
ނތަކާއި ،ޤާ ާ
ހ މަސައްކަތްތައް ޤާނޫ ު
ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުގެ އެންމެ ާ
ގ އިދާރީ ،އަދި ކޮމްޕްލަޏަންސް އޮޑިޓްތައް ޤަވާޢިދުން ކުރިއަށް
އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކުރަމުން ގެންދޭތޯ ބަލައި ،ކޯޓުތަކު ެ
ށ
އތަކާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ސާމަލުކަމަ ް
ގެންގޮސް ،ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތަ ް
ގެނައުމުގެ ޒިންމާ
•

ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން

 .1އެކި ބާވަތްތަކުގެ އޮޑިޓްކުރުމާއި ފޮލޯއަޕް ހެދުން
އޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން
 .aޑީޖޭއޭ އާއި ކޯޓުތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ހިނގަނީ ދައުލަތުގެ މާލި ް
އޮޑިޓް ރާވައި ހިންގުން
ވ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލޫތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާ
ގނީ ހެދިފައި ާ
ހން ކަންކަން ހިނ ަ
 .bޑީޖޭއޭ އާއި ކޯޓުތަކުގެ އެހެނި ެ
ގން.
ނޓަރނަލް އޮޑިޓްތައް ރާވައި ހިން ު
އެއްގޮތައްތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން އި ް
 .cއެހެނިހެން އޮޑިޓްތައް ކުރުން.
ނ ކުރުން.
 .dއެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންނާ ލިއެއިޒްކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަ ް
ނ
 .2ތަހްގީގްކުރު ް
ގ
ނވަތަ ކޯޓެއް ެ
ދނުން ހިމެނޭ ފަދަ ކަމެއް ޑީޖޭއޭގެ ު
 .aޚިޔާނާތާއި އޮޅުވާލުމާއި ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދުމާއި ހޯދައި ި
ގކޮށް ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލުން.
ޅއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން ތަހްގީ ް
މުވައްޒަފަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެ ި
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) (Pޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ
ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ހަދަންޖެހޭ އެކިއެކި ދިރާސާތައް ކޮށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ދިގުރާސްތާ އަދި ކުރު ރަސްތާ ޕްލޭންތަކާއި ،އުޞޫލުތައް
އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކާތް ކުރުމުގެ ޒިންމާ
•

ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން

 .1ސްޓްރަޓީޖިކް ޕްލޭނާއި ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކުލަވައިލުމާއި އިސްލާހްކުރުން
 .aޑީޖެއޭ އާއި ކޯޓުތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ޑީޖޭއޭ އާއި ޝަރުއީދާއިރާގެ ދިގުރާސްތާ އަދި މެދު ރާސްތާ
ޕްލޭންތައް އެކުލަވައިލުން.
 .bޝަރުއީދާއިރާ ހިންގުމާ ބެހޭ އެކިއެކި އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމާއި އާއްމުކުރުން.
މޔުނިކޭޓްކުރުން
 .cޕްލޭންތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްކާ ކޮ ި
ބލުން.
 .dޕްލޭންތައް ތަންފީޒްވާ މިންވަރު ެ
 .2ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތުގެ މޭންޑޭޓްތައް ކަނޑައެޅުން.
ށ
ނ ޑީޖޭއޭގެ ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަ ް
ބދަލުތަކާ ގުޅިގެ ް
 .aޕްލޭންތަކާއި ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަ ަ
ނ ރިޒޯސަސް ސެކްޝަނާ ގުޅިގެން ގެނައުން.
ބދަލުތައް ހިއުމަ ް
ގެންނަންޖެހޭ ަ
 .3އަހަރީ ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލުން
ނ
 .aޑީޖޭއޭގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލު ް
ށ ފޮނުވައި
ތތަކަ ް
ބރު ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލާ ކަމާބެހޭ ފަރާ ް
 .bއަދުލުއިންސާފް ގާއިމްކުރުމުގެ ާ
ޝާއިއުކުރުން.

ސ
) (Qފްރަންޓް އޮފީ ް
ނ
ނ ަ
ނންތަކުގެ ޑީޖޭއޭ އަށް އަ ް
ހދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެކިއެކި ބޭ ު
ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯ ޑް ސާފުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ި
ލކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޑީ ް
•

ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން

ކރުން.
 .1އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ޑީޖޭއޭ އަށް އަންނަ ފަރާތްތަކާ މުއާމަލާތު ު
ތތަކަށް އެންމެ
ނ ފަރާ ް
ނތަކަށް ޑީޖޭއޭ އަށް އަން ަ
ނ ް
ޓތަކަށާއި އެހެން ބޭ ު
 .aމައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އެޕޮއިންޓްމެން ް
ފުރަތަމަ ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުން.
ހ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .bސާފުކުރަން އައި ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން ދޭންޖެ ޭ
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 .2ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން.
އ
 .aކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތަ ް
ކުރުން.
 .3ޑީޖޭއޭ އަށް އެޑްރެސްކޮށް ފޮނުވާ ސިޓީފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުން.
 .aޑީޖޭއޭ އަށް އެޑްރެސްކޮށް ފޮނުވާ ސިޓީ ފަދަ ތަކެތި ބަލައިގަތުން.
ރއަށް އެތަކެތި ހަވާލުކުރުން.
 .bއެންޓްރީ ކުރުމާ ހަވާލުވެހުރި ސެކްޝަނަށް ނުވަތަ ސީޖޭއޭ ބިއު ޯ

) (Qޖުޑީޝަލް އެކަޑެމީ
ތމްރީންތަކާއި ވަރކްޝޮޕްތަކާއި
ފަނޑިޔާރުންނާއި އަދުލުއިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ަ
ސެމިނާރތަކާއި ކޮންފަރެންސްތައް ހިންގުން
•

ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން

ތން
ނތައް ދެނެގަ ު
ށ ބެނުންވާ ތަމްރީ ް
➢ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަ ް
➢ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
➢ އިލްމީ ދިރާސާތަކާއި އެހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ދާއިރާގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް
•

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު :ހުރިހާ ސެކްޝަންތަކުން

•

ނ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު :ފައިނޭންސް ސެކްޝަން ،ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަ ް

•

ހ ސަރކިއުލަރތައް:
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު އަދި މުވައްޒަފުންނާ ބެ ޭ

•

ކުށުގެ ރެކޯޑްތައް ސާފުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

•

ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ކޯޓުތަކާއި
ލ
ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތަކާ ބެހޭ އުޞޫ ު
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މނި ް
ޑޝަލް އެޑް ި
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➢ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުގައި ،އަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސިޔާސަތުތަކާއި،
އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް
•

ގއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ
ޑމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދުލުއިންސާފު ާ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެ ް
ށޓަކައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުގެ ( 21-1ހ)
އާއްމު އިދާރީ ކަންކަން ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަ ް
ގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ އިދާރާއެކެވެ.

•

މި ޑިޕާޓްމަންޓަކީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނުގެ  45ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތަށް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު އޮފީހެވެ.
މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތަކާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ގާނޫނުތަކާ ގަވާއިދުތައް ތިރީގައިމިވަނީއެވެ.

•

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު

•

ހ ސަރކިއުލަރތައް
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު އަދި މުވައްޒަފުންނާ ބެ ޭ

•

ކުށުގެ ރެކޯޑްތައް ސާފުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

•

ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ކޯޓުތަކާއި
ލ
ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތަކާ ބެހޭ އުޞޫ ު

➢ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އަސަރެއް ފޯރާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާއި ،އެ ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވާ ސަބަބުތަކާއި އެ
ނިންމުންތަކުން ދޭހަވާ މާނަކުރުންތަކާއި ،އެކަމާ ގުޅޭ ފަސްމަންޒަރު އަންގައިދޭ ތަފްސީލް
•

http://www.judiciary.gov.mv/archives/category/notice_board/circular

•

http://www.judiciary.gov.mv/archives/category/notice_board/aamu_sity

•

http://www.judiciary.gov.mv/archives/category/notice_board/note_sity

➢ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ހިންގާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހުށަހަޅައި ސިޔާސަތަށް
ފާޑުކިޔައި ،ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ބާރު ފޯރުވޭނެ ގޮތް
•

ކ ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުގައި ވަ ި
ގ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވެއެވެ.
ކަންކަން ފިޔަވައި އެހެން ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ހުށަހެޅުމު ެ

•

ހިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް އަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛ ސިޓީ  /އީމެއިލް

ގން ،20212 ،މާލެ .ފޯން3340770 :
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މނި ް
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➢ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓާއި ،ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްކާއި ،ކުރަން ރާވާފައިވާ ޚަރަދާއި
ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް
•

ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްކާއި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް :އަހަރީ ރިޕޯޓްތައް
http://www.judiciary.gov.mv/archives/category/publication

•

ނ
ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް :އެކްޓިވިޓީ ޓްރެއިނިންގ ޕްލޭ ް

•

http://www.judiciary.gov.mv/archives/category/training
ކުރަން ރާވާފައިވާ ޚަރަދުތައް:
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 2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތަފްސީލ ް
ތަފްސީލ ް

ޚަރަދ ު

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި

85,275.00

ލިޔެކިޔުމުގެ ޚަރަދުތައ ް

257,506.04

ފޮޅާ ސާފުކުރުން

398,934.19

ބޯފެން

394,956.00

މަރާމާތ ު

3,775,000.00

ފަރުނީޗަރ
އައިޓީ ސާމާނު

291,540.00
12,127,345.14

އޭސީ

138,530.00

އެހެނިހެން

370,000.00

➢ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް ވަކިވަކިން ދެވޭ އުޖޫރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ތަފްސީލް
http://www.judiciary.gov.mv/archives/category/employee
➢ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އޮންނަ މަރުހަލާ ނުވަތަ ގޮތާއި ޒިންމާ އުފުލުމަށް އޮންނަ
ހަމަތަކާއި ބެލެހެއްޓުމާއި ޒިންމާދާރުކުރުވުން ރޭވިފައިވާ ގޮތް
•

ބޖެޓް ހިމެނުމާއި
ވ ކަންކަން ދަނެގަނެ ،އެކަމަށް ަ
ނން ާ
ހންގުން ތަރައްގީކުރުމަށް ބޭ ު
މި ޑިޕާޓްމަންޓަށާއި ކޯޓުތަކުގެ ި
ށޓަކައި އެކަމާ ބެހޭ ދިރާސާކޮށް ޕްލޭންކުރުމުގެ
ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަ ް
މަސައްކަތްތައް ކުރުން

•

ދރީ ކަންކަމުގެ ރިކުއެސްޓް ލިބުމާއެކު އެކަމާ ގުޅޭ
ކޯޓުތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ އި ާ
ސެކްޝަންތަކުން ކޯޓުތަކާ ގުޅިގެން އެދިފައިވާ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިއުން .އަދި ހިދުމަތްތައް
ކށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން
ހމަވެފައިވާ މިންވަރު ބަލައި ،އެ ަ
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު އެކަން ފުރި ަ

ގން ،20212 ،މާލެ .ފޯން3340770 :
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މނި ް
ޑޝަލް އެޑް ި
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