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މިފަދަެހާލަތ އްގައިެއިނ19ެެް-ވަނަެއަހަރުެފ ށިގ ންެއައީެކޮވިޑ2021ެް ފިލާވަޅުތަކ އްެދަސްވ ގ ންނ ވ ެ.

ެހޯދިގ ންނ ވ . ެގޮތްތައް ެއުސޫލުތަކާއި ެގ ންދ ވޭނޭ ެކުރިއަށް ެމަސައްކަތްތައް ެއުސޫލުތަކާެެވ ސް އ 

ެއ އްގޮތަށްެކަންކަންެހިންގު ެމިންވަރުެއިތުރުވ ފައިވާއިރުމުގައި ކަންެންެ،ެއ ކަޓ ކްނޮލޮޖީއަށްެބަރޯސާވާ

ެވަނަެއަހަރުެހާއްސަެސަމާލުކަމ އްެދިފައިވާނ ވ .2021ެެހަމަޖ އްސުމަށްެ

ެ

ބޮޑުެއ އްެދައްޗަކީެއަޑުއ ހުންތަ އްެއ ންމެ ކޯޓުތަކަށްެހުށަހ ޅޭެމައްސަލަތައްެހިންގުމަށްެދިމާވާެއ ންމެ 

ެ ެތާވަލްކުރުމުގައްޔާއި، ެހާޒިރުކުރުމުގައްޔާއި، ެމީހުން ެކޯޓަށް ެއ ގޮތުން، ެދަތިތަކ ވ . ެއޮތް ެބޭއްވުމަށް ެގޮތ އްގައި އަޑުއ ހުންތައްެއ ދ ވޭ

ންސިންގެމ ދުވ ރިކޮށްެވީޑިއޯެކޮންފަރ ރުކުރުމުގައިެހުރިެދަތިތައްެވަކިންެބޮޑަށްެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .ެމިކަންކަންެހައްލުކުރުމުގ ެގޮތުން،ެޟަމަހު

އަދި،ެބަޔާންތައްެބަހުންެބަހަށްެެގާއިމްކުރ ވިފައ ވ .ހުރިހާެކޯޓ އްގައިެވަނަެއަހަރުތ ރ2021ެެޭއަޑުއ ހުންތައްެދުރުންެހިންގޭނޭެއިންތިޒާމްެވަނީެ

ެ ެފ ށިފައ ވ . ެވަނީ ެވ ސް ެމަސައްކަތް ެހޯދުމުގ  ެޓ ކްނޮލޮޖީއ އް ެފަދަ ެލިޔ ވ ނޭ ެސިސްޓަމ އްެތާނައިން ެމ ނ ޖްމަންޓް ެކޭސް ެހަރުދަނާ އަދި،

ެެޕްކުރުމުގ ެމަސައްކަތްެވ ސްެވަނީެފ ށިފައ ވ .ެލޮޑިވޮ

ގޮތުންެ ގާބިލްކަންެއިތުރުކުރުމުގެ  ހިންގިފައ ވ .ެވަނީެވަނަެއަހަރ2021ެެުގިނަެޕްރޮގްރާމްތަކ އްެވ ސްެފަނޑިޔާރުންނާއިެމުވައްޒަފުންގެ 

ެވާނ ވ .ެ ެރިޕޯޓްގައި ެމި ެތަފްސީލް ެއޭގ  ެކުރުމަށްޓަކައި ެހަރުދަނާ ެނިޒާމް ެއ ޑިޔުކޭޝަންގ  ެކުރިއަށ2021ެެްކޮންޓިނިޔުއިންގެޖުޑީޝަލް ވަނަ

ެފާހަގަކޮށްލަމ ވ . ެވަކިން ެމިތާނގައި ެކަންކަން ެެގ ންދ ވިފައިވާ ެއ ކ ޑ މީގ  ެޖުޑީޝަލް ެއ ކުލަވައިލ ވިެއ ގޮތުން، ެބޯޑ އް ެބޯޑުގެ ެއ ޑްވައިޒަރީ އ 

މަސައްކަތްެގ ެމުއްދަތަކަށްެމަސްދުވަހ6ެުއ ތަންެހިންގުމަށްޓަކައިެދާއިމީެޑިރ ކްޓަރަކާއިެެމީގ ެއިތުރުން،.ެމަސައްކަތްެވ ސްެވަނީެފ ށިފައ ވ 

ޖަރަކާއިެވަގުތީެގޮތުންެމަސައްކަތްެކުރާނޭެޕްރޮގްރާމްެމ ނޭޕްރޮގްރާމްތައްެހިންގުމަށްޓަކައިެެއަދި،އ ވ .ެފޮރިންެޑިރ ކްޓަރ އްެހޯދިފައިވ ެކުރާނ 

ެޕްރޮގްރާމްތައްެއިތުރަށްެހިންެޕްރޮގްރާމްެސްޕ ޝަލިސްޓުންެވަނީެހޯދިފައ ވ .ެމީގ 2ެދާއިމީެ ެފަދަ ގުމުގ ެކ ޕޭސިޓީެމަތިވ ގ ންެސަބަބުންެމި

ެދާނޭެކަންެޔަގީނ ވ .ެ

ރޮނގުންެވ ސްެކާމިޔާބުެއަހަރ ކ ވ ެ.ކޯޓުެވަނަެއަހަރަކ2021ެެީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ެއިންެފ ށިގ ންެކޯޓ2016ެުއިންފްރަސްޓްރަކްޗަރގެ 

މާލޭެސިޓީެކޯޓ2021ެުމަޝްރޫއ އ4ެެްއިމާރާތްކުރުމުގެ ެޓުއައުެމަޝްރޫއ އްެނުފ ށިެއޮތުމަށްެފަހުެކޯ ކޮމްޕްލ ކްސްެެެވަނަެއަހަރުެފ ށިފައިވާއިރެު،

ެކޮމްޕްލ ކްސްެކުރ ހުމުގ ެމަސައްކަތްެވަނީެބަޔަކާެހަވާލުކުރ ވިފައ ވ .ެކޯޓުެއާއިެއައްޑޫެސިޓީެޑިސްޓްރިކްޓްެ

ެ ެހަވާލުވުމަށްފަހު، ެމަގާމާ ެމި ެއަޅުގަނޑު ެއިސްކަންދީފައިވާ ެބޮޑަށް ެއ ންމ  ެހަރުދަނާއ އް ެކަންކަން ެއިދާރީ ެކޯޓުތަކުގ  ެޒަމާނީެކަމަކީ ކޮށް

ެ ެދިމާލަށް ެެމަސައްކަތްކުރުމ ވ .ޖުޑީޝަރީއަކާ ެވައްޓަފާޅިއަށްެއ ގޮތުން، ެމަސައްކަތުގ  ެއ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ  ެޖުޑީޝަލް ެއޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް
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ކުރ ވިފައިވ އ ވ .ެވަނ2021ެެީގިނަެމަސައްކަތްތައްެެކޮށްެއ ފިޝ ންސީެގ ނައުމަށްނ ސްެއިދާރީެހިންގުމުގ ެކަންކަންެލާމަރުކަޒީބަދަލުތައްެގ 

އިންތިޒާމްެމިހާރުެޓުތަކުގ ެޗީފްެއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގ ެބ ލުމުގ ެދަށުންެކުރ ވޭނޭެމަރުކަޒީކޮށްެދ މުންެއައިެގިނަެހިދުމަތްތައްެކޯމިގޮތުން،ެ

ެހ ޔޮ ެހަމަޖ ހިފައ ވ .ެމީގ  ެެވަނީ ެބޮޑ ވ .2022ެެނަތީޖާ ެވަރަށް ެއުއްމީދު ެކަމުގ  ެފަށާނ  ެފ ންނަން ެއަހަރު ެއަހަރ2022ެެުއަދި،ެވަނަ ވަނަ

ެރަންެރާވާފައިވާެގިނަެކަންކަންެތަންފީޒްކުރ ވިެޖަވާބުދާރީކުރުވުންެއިތުރުވ ގ ންެދާނޭެކަމުގައިެވ ސްެދ ކ މ ވ .ެކު

ެ ެބޭނުމަކީ ެހަގީގީ ެކުރުމުގ  ެހަރުދަނާ ެކަންކަން ެހިންގުމުގ  ެއިދާރީ ެމަތިކުރުމާއި ެފ ންވަރު ެވަސީލަތްތަކުގ  ކޯޓުތަކުގެ ކޯޓުތަކުގ 

އަހަރުެކޭސްެމ ނ ޖްކުރިެގޮތަށްެބަލާއިރު،ެެކޯޓުތަކުންވަނަެއަހަރ2021ެެުމަސައްކަތްތައްެހަލުވިކުރުމާއިެފ ންވަރުެމަތިކުރުމ ވ .ެ  19,657އެ 

އިންސައްތައިންެބަލާއިރ2021ެެުމިއީ،ެކޯޓުތަކުންެނިންމާފައިވ އ ވ .ެެމައްސަލަ ކުެއ ވ .ެެ%102ވަނަެއަހަރުެހުށަހ ޅިެމައްސަލަތަކުގެ  ރީެއޭގެ 

2020ެެއ ވ .ެ%90މައްސަލަތަކުގ ެއިންސައްތައިންެބަލާއިރުެެނުއ އީ،ެއ ެއަހަރުެހުށަހ ޅުމައްސަލައ ވ .15,770ެެއަހަރުެނިންމާފައިވަނީެ

ކުރީެއަހަރުެނިންމ2021ެެިގިނަެމައްސަލަެެ%9ވަނަެއަހަރުެކޯޓުތަކަށްެހުށަހ ޅުނުެމައްސަލަތަކަށްެވުރެ  ވަނަެއަހަރުެހުށަހ ޅިފައިވާއިރު،ެއޭގެ 

 ވަނަެނިންމާފައިވާކަންެފާހަގަކުރަމ ވ .2021ެގިނަެމައްސަލަެެ%25މައްސަލަތަކަށްވުރ ެ

އަދަދަށްެބަލާއިރު މައްސަލަެހުރިެއިރު،10,558ެެ ވަނަެއަހަރުެނިމުނުެއިރ2020ެު، ދަށުެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިެހުރިެމައްސަލަތަކުގެ 

-މައްސަލައ ވ .ެމިއީ،ެމިގޮތުންެމާބޮޑުެކުރިއ ރުމ އްެކަމަށްެނުވިެކަމުގައިެވިޔަސް،ެކޮވިޑ10,441ެެްވަނަެއަހަރުެނިމުނުެއިރުެހުރ2021ެެީ

ެެހާލަތުެދ މިގ ންެއޮތްެގޮތަށްެބަލާއިރުެހ ޔޮެބަދަލުތަކ އްެއަންނަކަންެފާހަގަކުރަމ ވ .19ެެ

19ެެ-ކޮވިޑްެ ެޖަސްޓިސްގ  ެނަމަވ ސް،ެކްރިމިނަލް ެއައި ެރަނގަޅުވަމުން ެފަހުެކަންކަން ެއިތުރަށްެހަރުދަނާކުރަންޖ ހޭކަންެއަށް ނިޒާމް

ެގަބޫލުކުރަމ ވ .ެ ެހުރިެގޮންޖ ހުންތައްެވުމާއ ކު،ެއަޅުގަނޑުމ ން ެޖަސްޓިސްގ ެނިޒާމުގައި ެހިމ ނޭެފާހަގަކޮށް،ެކްރިމިނަލް ެތ ރޭގައި ެނިޒާމުގ  އ 

މ ދުގައިެކޯޑިނޭެ އަދި،ެމިެސްދުކުރަމ ވ .ެވަނަެއަހަރުެދޭންެގ2022ެައިސްކަމ އްެމަށްެހާއްސަެޝަންެރަނގަޅުކުރުހުރިހައިެސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ 

ެފަށާފައިވާެކަންކަންެއިތުރަށްެކުރިއަށްެގޮސް،ެކްރިމިނަލްެޖަސްޓިސ2021ެެްރޮނގުންެ ެބ ކްލޮގްެކުޑަކުރުމަށްެެގައިނިޒާމްވަނަެއަހަރު ހުރި

ދަށުންެެމަސައްކަތްތައްެކުރިއަށްެގ ންދިއުމަށްެހަމަޖ ހިފައިވ އ ވ .ެހާއްސަެ ވަނަެއަހަރަކީެޖުޑީޝަރީއަށްެކާމިޔާބުެއަހަރަކަށ2022ެެްޕްލޭނ އްގެ 

ެށްެއުއްމީދުކުރަމ ވ .ެވާނޭެކަމަ

ެ

ެ

ެޢާއިޝަތުެރިޒްނާެ

ެ)ޗީފްެޖުޑީޝަލްެއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ(
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އާއްމުެއިދާރީެ ބާރުގެ  އަދުލުއިންސާފުެގާއިމްކުރުމުގެ  ކަންކަންެެޑިޕާޓްމަންޓްެއޮފްެޖުޑީޝަލްެއ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެ)ޑީޖޭއޭ(ެއަކީެދިވ ހިރާއްޖޭގެ 

ގާނޫނުގެ  ދަށުންެއުފ ދިފައިވާެއިދާރާއ ކ ވ .ެއ 1ެ-21ރާވައިެހިންގައިެބ ލ ހ އްޓުމަށްޓަކައިެޖުޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަންގެ  މާއްދާގެ )ހ(ެގެ 

ކަންކަމާއި އިދާރީެމުވައްޒަފުންގެ  ތ ރޭގައިެއަދުލުެއިންސާފުެގާއިމުކުރުމުގ ެބާރުގެ  ެކޯޓުތަކުގެ )ރ(ެގައިެބަޔާންކުރައްވާފައިވާެމަސްއޫލިއްޔަތުގެ 

ެސީލަތްތައްެހޯދުންެހިމ ނ އ ވ .ެކޯޓުތަކަށްެބޭނުންވާެވަެެއިކަންކަންެހިންގައިެބ ލ ހ އްޓުމާެެމާލީ

ެެ،ޑިޕާޓްމަންޓަކީމި ެގާނޫނުގ  ެމާލިއްޔަތުގ  ެތ ރޭގައ45ެެިދައުލަތުގ  ެބާރުގ  ެގާއިމްކުރުމުގ  ެއަދުލުއިންސާފު ެމަތިން ެގޮތުގ  ެވާ ެމާއްދާގައި ވަނަ

އޮފީސްތަކުގ ެ ެމަސްއޫލުެއޮފީހ ވ .ހިމ ނޭެދައުލަތުގެ 
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ެ%9ވަނަެއަހަރާެއަޅާބަލާއިރުެމިއ2020ެެީމައްސަލައ ވ .19,209ެ ވަނަެއަހަރުެކޯޓުތަކަށްެހުށަހ ޅިފައިވަނީެޖުމުލ2021ެެަ

ެ%25ވަނަެއަހަރާެއަޅާބަލާއިރ2020ެެުމައްސަލައ ވ .ެމިއ19,657ެެީވަނަެއަހަރުެކޯޓުތަކުންެނިންމާފައިެވަނ2021ެެީމަތީެއަދަދ ކ ވ .ެ

ެ ެއަދަދ ކ ވ . ެވ2021ެަމަތީ ެރޭޓަކީ ެކްލިއަރ ންސް ެކޭސް ެއ ވްރ ޖް ެކޯޓުތަކުގ  ެއަހަރުގ  ެެ%102ނަ ެމިއީ އަހަރާެެވަނ2020ެައ ވ .

ެގ ެއިތުރުވުމ ކ ވ .ެ%25އަޅާބަލާއިރުެ
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ކޯޓުތައްެެ 2.1 ެމަތީމަރުހަލާގެ 
 ކޯޓުެމްެސުޕްރީދިވ ހިރާއްޖޭގ ެ 2.1.1

ެ ެކޯޓުގ  ެސުޕްރީމް ވަނ2021ެެަދިވ ހިރާއްޖޭގ 

2021ެއ ވ .ެެ%116އަހަރުގ ެކޭސްެކްލިއަރ ންސްެރޭޓަކީެ

ެހުށަހ ޅުނުެ ެކޯޓަށް ެސުޕްރީމް ެދިވ ހިރާއްޖޭގ  ެއަހަރު ވަނަ

ެ ެވަނީ ެއަޅާބަލާއިރ2020ެެުމައްސަލަތައް ެއަހަރާ ވަނަ

މިގޮތުންެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެ ވަނަެއަހަރ2020ެެުއިތުރުވ ފައ ވ ެ.

ެމ113ެަ ެހުށަހ ޅިފައިވާއިރު ެއަހަރ2021ެެުއްސަލައ އް ވަނަ

ެ ެއަދ119ެިހުށަހ ޅިފައިވަނީ ވަނ2020ެެަ، މައްސަލައ ވ .

ވަނަެއަހަރ2021ެެުމައްސަލަެނިންމާފައިވާއިރެު،169ެއަހަރުެ

ކޯޓުންެވަނީެނިންމާފައ ވ .ެމިއީ،138ެެ 2020ެމައްސަލަެއެ 

ދަށްވުމ ކ ވ .ެ%18ވަނައަހަރާެއަޅާބަލާއިރުެ ެގެ 

ެ

ެއަޅާބަލ2020ެާ ެއަހަރާ ެނިމުނުއިރ2021ެެުެރު،އިވަނަ ެއަހަރު ެމައްސަލަތަެެވަނަ ެނުނިމިހުރި ދަށަށްެެ%13ެކުގ ކޯޓުގައި

ެއ ވ .ެމައްސަލ123ެަެހުރީނުނިމިެވަނަެއަހަރުެނިމުނުއިރުެސުޕްރީމްެކޯޓުގައ2021ެިފައިވާކަންެފާހަގަކުރަމ ވ .ެގޮސް
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 ދިވ ހިރާއްޖޭގ ެހައިެކޯޓު 2.1.2

ެ ެކޯޓުގ  ެހައި ވަނ2021ެެަދިވ ހިރާއްޖޭގ 

ެ ެރޭޓަކީ ެކްލިއަރ ންސް ެކޭސް އ ވ .ެެ%107އަހަރުގ 

ވަނަެއަހަރުެހައިެކޯޓަށްެހުށަހ ޅުނުެއަދިެނިންމ2021ެެި

ެބަލާއިރުެ ެއަޅާ ެއަހަރާ ެކުރީގ  ެެއޭގ  ެވަނީ މައްސަލަތައް

ވަނަެއަހަރުެއ ެކޯޓަށ2021ެެްއިތުރުވ ފައ ވ .ެއ ގޮތުން،ެ

ެމައްސަ ެހުށަހ ޅުނު ެއަޅ2020ެެާލަތަކަކީ ެއަހަރާ ވަނަ

ެމަތީެއަދަދ ކ ވ .ެެ%55ބަލާއިރު،ެ

ކޯޓުންެމައްސަލ673ެެަވަނަެއަހަރ2021ެެު އެ 

ެމިއީ 2020ެެެނިންމާފައިވާއިރު ެއަހަރު ެކޯޓުންެވަނަ އ 

 މަތީެއަދަދ ކ ވ .ެެ%33ނިންމިެމައްސަލަކަތަކަށްވުރ ެ

ެ

ކޯޓުގައ2021ެެި ކުރީެއަހަރާެއަޅާބަލާއިރ776ެެުވަނަެއަހަރުެނިމުނުެއިރުެއެ  ެ%10މައްސަލަެނުނިމިެހުއްޓ ވ .ެއ އީ،ެއޭގެ 

 ދަށްެއަދަދ ކ ވ .ެ
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 ދަށުެކޯޓުތައްެ 2.2
2021ެެ ެއަހަރު ެކޯޓުތަކުގެ ވަނަ ެދަށު ތ ރޭ

އ އަހަރުެ އ ގޮތުނެް، އަދަދަކަށްެބަދަލ އްެއައިސްފައ އްެނުވ އ ވ ެ.

ކޯޓުެހުއްޓ ވ .192ެެށުެކޯޓުތަކުގ ެގޮތުގައިެދަނިމުނުެއިރުެ

ެެ ސުޕީރިއަރެކޯޓ ވ .5ެމ ޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓާއ187ެެިއ އީެ

ެ ެކޯޓުތަކުގ  ެކޭސްލޯޑ2020ެެްދަށު ެއަހަރުގ  ވަނަ

ެ ެބަލާއިރު ެއަޅާ ެއަހަރާ ެކުރީ ދަށަށްެެ%14އޭގ 

ެކޯޓުތަކުގ ެ ެއ  ެއަހަރުގެ 2021ެ ގޮސްފައިވީނަމަވ ސް، ވަނަ

ެއ ގޮތުން،ެ ެފާހަގަކޮށްލ ވ އ ވ . ެމަތިވ ފައިވާކަން ކޭސްލޯޑް

ވަނަެއަހަރުެދަށުެކޯޓުތަކަށްެހުށަހ ޅުނުެމައްސަލަތަކުގެ 2021ެ

ވަނަެއަހަރުެދަށުެކޯޓުތަކުންެނިންމިެމައްސަލަތަކުގެ 2021ެއިތުރުވ ފައިވ އ ވ .ެއަދި،ެެ%8ވަނަެއަހަރާެއަޅާބަލާއިރު،2020ެެދަދުެއަ

ެއިތުރުވ ފައ ވ .ެެ%25އަދަދުެވަނީެ

ނުނިމިެހުރިެމައްސަލަތ10,414ެަވަނަެއަހަރުެނިމުނުެއިރުެދަށުެކޯޓުތަކުގައ2021ެެި ތ ރޭގައިެމައްސަލަެނުނިމިެހުއްޓ ވ ެ. ކުގެ 

1ެެ ެނުވާ 1ެެމައްސަލައާއި،6543ެެއަހަރު 3ެެއަހަރާ 3ެެމައްސަލައާއި،3,145ެެއަހަރާެދ މ ދުގ  5ެެއަހަރާއި ެދ މ ދުގ  604ެއަހަރާ

އަހަރަށްވުރ ެގިނ5ެެަވަނަެއަހަރުެނުނިމިެހުރ2021ެެިމައްސަލައ އްެހިމ ނ އ ވ .122ެެއަހަރަށްވުރ ެގިނަެދުވަސްވ5ެެީމައްސަލަެއަދިެ

ެނު ެމައްސަލަތައް،ެދުވަސް ެގޮސްފައިވީނަމަވ ސް،2020ެެވާ ެދަށަށް ެބަލާއިރު ެއަޅާ ެއަހަރާ ެދުވަސްވ ފައ5ެިވަނަ ެގިނަ ެވުރ  ެވާެއަހަރަށް

ެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .ެެެެއިތުރުވ ފައިވާކަންމައްސަލަތައްެ

 

ެ

0

5000

10000

15000

20000

25000

2017 2018 2019 2020 2021

ހުށަހ ޅުނު ނިންމިެމައްސަލަތައް

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

2017

2018

2019

2020

2021

އަހަރުެނުވ1ާ

އަހަރުެނުވ3ާ

އަހަރުެނުވ5ާ

އަހަރަށްވުރ ެދުވަސްވ5ީ



 14 | ސޮފްޙާ

 

ނިޒާމްެ ެޖިނާއީެއަދުލުގެ 

ެ ެޖިނާއީ ެތ ރ އިން ެކޯޓުތަކުގ  ެނިޒާމުގެ ދަށު އަދުލުގ 

ސުޕީރިއަރެކޯޓުތަކުގ ެތ ރ އިންެކްރިމިނަލްެެ،ތ ރޭގައިެހިމ ނ ނީ

ކޯޓާއިެޖުވ ނައިލްެކޯޓާއިެޑްރަގްެކޯޓާއިެމ ޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުތަކ ވ .ެ

2017ެދަށުެކޯޓުތަކަށްެހުށަހ ޅޭެޖިނާއީެމައްސަލަތަކުގ ެއަދަދުެ

ެފަށާފައި ެފ ށިގ ންެދަށްވާން ވަނ2020ެެަނަމަވ ސް،ެެވީެެއިން

ެބަލާއިރު ެއަޅާ ެކޯޓުތަކަށ2021ެެްެ،އަހަރާ ެދަށު ެއަހަރު ވަނަ

ެ ެވަނީ ެއަދަދު ެމައްސަލަތަކުގ  ެޖިނާއީ ެ%1ހުށަހ ޅުނު

އަދަދުެވަނީެ ނިމުނުެމައްސަލަތަކުގެ  އަދެި، ެ%13އިތުރުވ ފައ ވ ެ.

ެމައްސަލަތަކުގެ  ެޖިނާއީ ެއިތުރުން، ެމީގ  އިތުރުވ ފައ ވ .

ެ ެރޭޓް 2021ެެކްލިއަރ ންސް ެއަހަރު ެ%10ވަނަ

ެ%96ހުރީެެވަނަެއަހަރ2021ެުެއިތުރުވ ފައިވާއިރު،ެއ ެރޭޓް

ެގައ ވ .

ެ

ެ

މައްސަލައަކީެެ%46ދަށުެކޯޓުތަކުގައިެހުއްޓ ވ .ެއޭގ ެތ ރ އިންެެޖިނާއީެމައްސަލ4302ެަވަނަެއަހަރުެނިމުނުެއިރ2021ެެު

އަހަރަށްެވުރ ެގިނަދުވަސްވީެޖިނާއ5ެެީއަހަރުެނުވާެމައްސަލަތަކ ކ ވ .ެމީގ އިތުރުން،3ެެއަކީެެ%38އަހަރުެނުވާެމައްސަލަތަކ ވ .ެއަދިެ

ވަނަެއަހަރ2020ެެާމިހުރިކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .ެއ އީެނުނިނިމުނުއިރުެޖިނާއީެއަދުލުގ ެނިޒާމުގައިެވަނަެއަހަރ2021ެެުމައްސަލ116ެެަ

މަތީެއަދަދ ކ ވ .ެެ%152އަޅާެބަލާއިރުެ
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ނިޒާމްެ މަދަނީެއަދުލުގެ 

ެތ ރޭގައިެ ެނިޒާމުގ  ެއަދުލުގ  ެމަދަނީ ެތ ރ އިން ެކޯޓުތަކުގ  ދަށު

ެކޯޓާއިެ،ހިމ ނ ނީ ެސިވިލް ެތ ރ އިން ެކޯޓުތަކުގ  ެ،ސުޕީރިއަރ

ވަނަެއަހަރުެދަށުެކޯޓުތަކަށ2021ެެްމ ޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުތަކ ވ .ެ

ެއަހަރާެ ެކުރީ ެއޭގ  ެއަދަދު، ެމައްސަލަތަކުގ  ެމަދަނީ ހުށަހ ޅުނު

ެ ެވަނީ ެނިމުނުެެ%22އަޅާބަލާއިރު ެއަދި އިތުރުވ ފައ ވ .

ެ ެއަހަރު ެކުރީ ެއޭގ  ެވަނީ ެއަދަދު ނިންމިެމައްސަލަތަކުގ 

ެ ެއަދުލުގެ ެ%62މައްސަލަތަކަށްވުރ  ެމަދަނީ އިތުރުވ ފައ ވ .

ކްލިއަރ ންސްެރޭޓްެ ެ%102ވަނަެއަހަރުެހުރ2021ެެީނިޒާމުގެ 

ެ ެމިއީ 2020ެެގައ ވ . ެވަނަ ެއަޅާބަލާއިރު މަތީެެ%24އަހަރާ

ެއަދަދ ކ ވ .

އަކީެއަހަރުެނުވ75ެެާމަދަނީެމައްސަލަެނުނިމިެހުއްޓ ވ .ެއޭގ ެތ ރ އިންެ%3772ެވަނަެއަހަރުެނިމުނުެއިރުެދަށުެކޯޓުތަކުގައ2021ެެި

ެމައްސަލައ ވ .ެ
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ެނިޒާމްެއާއިލީެއަދުލުގ ެ

ެެއަދުލުގ ެއާއިލީެތ ރ އިންެކޯޓުތަކުގ ެދަށު ތ ރޭގައިެނިޒާމުގ 

ެކޯޓާއިެ،ހިމ ނ ނީ ެފ މިލީ ެތ ރ އިން ެކޯޓުތަކުގ  ެ،ސުޕީރިއަރ

ެތަކ ވ .ޓުމ ޖިސްޓްރޭޓްެކޯެ

ެނިޒާމަށ2021ެެް ެޢަދުލުގ  ެއާއިލީ ެތ ރޭގައި ެއަހަރުގ  ވަނަ

ހުށަހ ޅުނުެއަދިެނިންމިެމައްސަލަތައްެއޭގ ެކުރީެއަހަރާެއަޅާެ

ެ ެއ ގޮތުން، ެއިތުރުވ ފައިވ އ ވ . ެއަހަރ2021ެެުބަލާއިރު ވަނަ

އާއިލީެމައްސަލަެހުށަހ ޅިފައިވާއިރު،8,982ެެދަށުެކޯޓުތަކަށްެ

ވުމާއ ކު،ެެލަމައްސ9,448ެަ ދަށުެކޯޓުތަކުންެނިންމާފައިވ އ ވ ެ.

ެ ެނިޒާމުގ  ެއަދުލުގ  ެކޭސ2021ެެްއާއިލީ ެއަހަރުގ  ވަނަ

ެ ެހުރީ ެރޭޓް ެެ%105ކްލިއަރ ންސް ެވޭތުވ ދިޔަ 5ެގައ ވ .

ެކްލިއަރ ންސްެ ެނިޒާމުގ  ެއަދުލުގ  ެއާއިލީ ެބަލާއިރު، އަހަރަށް

ެކުރ ވ އ ވ .ެވަނަެއަހަރުގައިކަންެފާހަގ2021ެެަރޭޓްެއ ންމ ެމަތީގައިެހުރީެ

އަކީެެ%86އާއިލީެމައްސަލަެނުނިމިެހުއްޓ ވ .ެެއޭގ ެތ ރ އިނ2,104ެެްވަނަެއަހަރުެނިމުނުެއިރުެދަށުެކޯޓުތަކުގައ2021ެެި

ެއަހަރުެނުވާެމައްސަލައ ވ .3ެެއަކީެެ%13ހުށަހ ޅިތާެއަހަރުެނުވާެމައްސަލައ ވ .ެއަދިެ
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 ކްރިމިނަލްެކޯޓު 2.2.1

ެ ެކޯޓަށް 2021ެެކްރިމިނަލް ެއަހަރު މައްސަލ773ެެަވަނަ

ކުރީެއަހަރުެހުށަހ ޅުނުެއަދަދަށްވުރެ  ދަށްެެ%16ހުށަހ ޅިފައިވ އ ވ .ެއ އީެއޭގެ 

ކޭސްެކްލިއަރ ންސްެރޭޓަކީެ އަހަރުގެ  އެ  ކޯޓުގެ  އެ  ކަމުގައިެެ%91އަދަދ ކ ވ ެ.

ެ ެކޯޓުން ެއޭގ 2021ެެވިޔަސް،ެއ  ެއަދަދު ެމައްސަލަތަކުގ  ކުރީެެވަނަެނިންމި

852ެވަނަެއަހަރުެއ ެކޯޓުނ2020ެެްދަށ ވ .ެއ ގޮތުން،ެެ%18އަހަރަށްވުރ ެ

ެ ެނިންމާފައިވާއިރު 2021ެެމައްސަލަ ެވަނީ ެނިންމާފައި ެއަހަރު 701ެވަނަ

ެމައްސަލައ ވ .ެ

2021ެެ ެކޯޓުގައި ެކްރިމިނަލް ެނިމުނުއިރު ެއަހަރު 1,804ެވަނަ

ވަނަެއަހަރުެނިމުނުއިރު،ެއަހަރުނުވ2021ެެާއިތުރުެއަދަދ ކ ވ .ެެ%4ވަނަެއަހަރާެއަޅާބަލާއިރ2020ެެުމައްސަލަެނުނިމިެހުއްޓ ވ .ެމިއީެ

އަހަރަށްވުރެ 5ެމައްސަލައާއ323ެެިއަހަރުނުވ5ެެާއަހަރުެފުރ3ެެިމައްސައާއި،802ެެއަހަރާެދ މ ދުގެ 3ެއަހަރ1ެެާމައްސަލައާއި،622ެެ

ެ 57ެެގިނަދުވަސްވީ ެކްރިމިނަލް ެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .ެއ ހ ންކަމުން ެހުރިކަން ެމައްސަލަ ެނުނިމިހުރީ ެގިނައިން ެއ ންމ  އަހަރުނުވ3ެެާކޯޓުގައި

މައްސަލަތައްކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ

 އަޑުއެހުންތައް 

 5025|  ބޭްއވުނު:   5027|  ކެންސަލްވި:   10052ތާވަލްކުރި: 
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ެސިވިލްެކޯޓު 2.2.2

ެހުށަހ ޅުނ2021ެެު ެކޯޓަށް ެސިވިލް ެއަހަރު ވަނަ

ެ ެއަޅާބަލާއިރު ެއަހަރާ ެކުރީ ެއޭގ  ެވަނީ ެއަދަދު ެ%29މައްސަލައިގ 

އިތުރުވ ފައ ވ .ެއަދިެއ ެކޯޓުންެނިންމިެމައްސަލަތަކުގ ެއަދަދުެއޭގެ 

ެއިތުރުވ ފައ ވ .ެ%94ކުރީެއަހަރާެއަޅައިެކިޔާއިރުެވަނީެ

4,630ެޓަށްެވަނަެއަހަރު،ެސިވިލްެކ2021ެޯއ ގޮތުން،ެ

ކޯޓުންެނިންމާފައިވާއިރު،4,644ެެމައްސަލަެހުށަހ ޅި،ެ މައްސަލަެއެ 

ކްލިއަރ ންސްެރޭޓްެހުރީެ ވަނ2020ެެަގައ ވ .ެމިއީެެ%100ކޯޓުގެ 

ެމަތީެރޭޓ ކ ވ .ެ%33އަހަރާެއަޅާެބަލާއިރު،ެ

ތ ރ އިންެެމައްސަލަެސިވިލ2741ެްވަނަެއަހަރުެނިމުނުެއިރ2021ެެު އަކީެހުށަހ ޅިތާެެ%65ކޯޓުގައިެނުނިމިެހުއްޓ ވ .ެއޭގެ 

ވަނ2020ެެަމައްސަލައ ވ .1ެެއަހަރުނުވ5ެެާމައްސަލައާއ948ެެިއަހަރުނުވ3ެެާއަހަރުެނުވާެމައްސަލައ ވ .ެއަދި،ެބާކީެހުރީެހުށަހ ޅިތާެ

ެއ އްވ ސްެމައްސަލައ އްެއ ެކޯޓުގައިެނ ތ ވ .ެއަދިެއަހަރަށްެވުރ ެދުވަސްވ5ެީވަނަެއަހަރުެނިމުނުެއިރ2021ެެުއަހަރ ކޭެއ އްފަދައިންެ

ކުރީެއަހަރާެއަޅައިެކިޔާއިރުެމްލަ އ ެކޯޓުގައިެޖު ެދަށަށްެގޮސްފައ ވ .ެ%1ނުނިމިެހުރިެމައްސަލަތަކުގ ެއަދަދުެވަނީެއޭގެ 
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 17989|  ބޭްއވުނު:   11098|  ކެންސަލްވި:   29087ތާވަލްކުރި: 
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 ކޯޓުފ މިލީެ 2.2.3

ެހުށަހ ޅިފައިެވަ 2021ެ ެކޯޓަށް ެފ މިލީ ެއަހަރު ނަ

ކުރީެއަހަރާެއަޅާބަލާއިރ2408ެެުވަނީެ އ އީެއޭގެ  މައްސަލައ ވ ެ.

ެއަދަދ ކ ވ .ެވޭތުވ ދިޔ20%ެެަ އަހަރަށްެބަލާއިރު،ެއެ 5ެމަތީ

މަތީގައިެހުރީެ ކޭސްެކްލިއަރ ންސްެރޭޓްެއ ންމެ  2021ެކޯޓުގެ 

ވަނަެއަހަރުެފ މިލ2021ެެީއ ވ .ެެ%108އަހަރުގައ ވ .ެއ އީެ

ެނިންމިެ ެކޯޓުން ެއ  ެއ އްފަދައިން، ެމައްސަލަތަކޭ ހުށަހ ޅުނު

އ ގޮތުން،ެއިތުރުވ ެެ%34މައްސަލަތައްވ ސްެވ ސްެވަނީެ ފައ ވ ެ.

2020ެެ ެކޯޓުން ެއ  ެއަހަރު މައްސަލ1952ެެަވަނަ

ެ 2021ެެނިންމާފައިވާއިރު ެކޯޓުން ެއ  ެއަހަރު 2608ެވަނަ

ެމައްސަލަެނިންމާފައިވ އ ވ .ެ

ދަށްެެ%30ވަނަެއަހަރާެއަޅާބަލާއިރ2020ެެުމައްސަލަެނުނިމިެހުއްޓ ވ .ެމިއ460ެެީވަނަެއަހަރުެނިމުނުއިރުެފ މިލީެކޯޓުގައ2021ެެިެ

ތ ރ އިންެ ނުނިމިެހުރިެމައްސަލަތަކުގެ  ތ ރ އިންެެ%97އަދަދ ކ ވ ެ. އޭގެ  އަކީެހުށަހ ޅިތާެެ%13އަކީެހުށަހ ޅިތާެއަހަރުެނުވާެމައްސަލައ ވ ެ.

ދުވަސްވީެމައ5ެްއަހަރުެނުވާެމައްސަލައ ވ .3ެެ  ސަލައ އްެއ ެކޯޓުގައިެނ ތ ވ .އަހަރަށްެވުރެ 
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 އަޑުއެހުންތައް 

 5345|  ބޭްއވުނު:   1015|  ކެންސަލްވި:   6360ތާވަލްކުރި: 
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ެކޯޓުެެޖުވ ނައިލް 2.2.4

ެ ެކޯޓަށް 2021ެެޖުވ ނައިލް ެވަނީ ެހުށަހ ޅިފައި ެއަހަރު 51ެވަނަ

ކުރީެއަހަރު އޭގެ  މައްސަލައ ވ .18ެެެހުށަހ ޅިފައިެވަނީެމައްސަލައ ވ ެ.

މައްސަލައ ވ .35ެެވަނަެއަހަރުެއ ެކޯޓުންެނިންމާފައިެވަނ2021ެެީ

ެމައްސަލައ ވ .25ެއޭގ ެކުރީެއަހަރުެނިންމާފައިެވަނީެ

57ެވަނަެއަހަރުެނިމުނުއިރުެޖުވ ނައިލްެކޯޓުގައ2021ެެި

ެ ެހުއްޓ ވ .ެމިއީ ެނުނިމި ެއަޅާބަލާއިރ2020ެެުމައްސަލަ ެއަހަރާ ވަނަ

39%ެެ ެތ ރ އިން ެމައްސަލަތަކުގ  ެނުނިމިހުރި ެއަދަދ ކ ވ . 43ެމަތީ

މައްސަލައަކީެހުށަހ ޅިތާެއަހަރުެނުވާެމައްސަލައ ވ .ެއަދިެހުށަހ ޅިތާެ

ކޯޓުގައިެހުއްޓ ވ ެ.މައްސަލައ އ5ެެްއަހަރުނުވ5ެެާއަހަރުވެ 3ެމައްސަލައާއެި،9ެއަހަރުެނުވ3ެެާ ދުވަސްވީެމައްސަލައ އ5ެެްއެ  އަހަރަށްވުރެ 

ެއ ެކޯޓުގައިެނ ތ ވ .ެ
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 އަޑުއެހުންތައް 

 275|  ބޭްއވުނު:   189|  ކެންސަލްވި:   464ތާވަލްކުރި: 
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 ޑްރަގްެކޯޓު 2.2.5
ވަނަެއަހަރުެހުށަހ ޅިފައިެވަނ2021ެެީޑްރަގްެކޯޓަށްެ

ެހުށަހ ޅުނ759ެެު ެއަހަރު ެކުރީ ެއޭގ  ެއ އީ މައްސަލައ ވ .

ގިނަެއަހަރުތަކ އްެވަންދ ންެެ%89އަދަދަށްވުރެ  މަތީެއަދަދ ކ ވ ެ.

އަދަދުެއަހަރަކަށްފަހުެއަހަރ އްެ ކޯޓަށްެހުށަހ ޅޭެމައްސަލަތަކުގެ  އެ 

ވަނަެޑްރަގްެކޯޓަށްެހުށަހ ޅުނ2021ެެުދަށްވަމުންެއައިނަމަވ ސެް،

ެމައްސަލަތައްެއިތުރުވ ފައިވާކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .

ކޯޓުންެނިންމިެމައްސަލަތަކުގެ 2021ެ ވަނަެއަހަރުެއެ 

ެ ެއަހަރަށްވުރ  ެކުރީ ެއޭގ  ެއެ ެ%97އަދަދު އިތުރުވ ފައިވާއިރު،

ެ ެހުރީ ެރޭޓް ެކްލިއަރ ންސް ެކޭސް ެެ%121ކޯޓުގ  5ެެގައ ވ .ެވޭތުވ ދިޔަ ެއ ންމެ އަހަރަށް ެރޭޓް ެކްލިއަރ ންސް ެކޯޓުގ  ެޑްރަގް ބަލާއިރު،

ެގައިކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .2021ެމަތީގައިެހުރީެ

ެހުއްޓ ވ .ެމިއ202ެެީވަނަެއަހަރުެނިމުނުއިރުެޑްރަގްެކޯޓުގައ2021ެެި ެއަޅާބަލާއިރ2020ެެުމައްސަލަެނުނިމި ެއަހަރާ ވަނަ

ތ ރ އިންެ%މަދުެއަދަދ ކ ވ .ެނުނިމިހުރ44%ެި އަހަރަށްވުރެ 5ެއަދ3ެެިެ.އަކީެހުށަހ ޅިތާެއަހަރުެނުވާެމައްސަލައ ވ 95ެެމައްސަލަތަކުގެ 

 ދުވަސްވީެއ އްވ ސްެމައްސަލައ އްެއ ެކޯޓުގައިެނ ތ ވ .ެގިނަެ
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 4063|  ބޭްއވުނު:   2939|  ކެންސަލްވި:   7002ތާވަލްކުރި: 
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ެމ ޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުތައް 2.2.6

2021ެެ ެނިޔަލަށް ެއަހަރުގ  މ ޖިސްޓްރޭޓ187ެެްވަނަ

9,842ެވަނަެއަހަރުެއ ެކޯޓުތަކަށްެޖުމުލ2021ެެަކޯޓުެހުއްޓ ވ .ެ

ެހުށަހ ޅުނުެ ެއަހަރު ެކުރީ ެއޭގ  ެއ އީ ެހުށަހ ޅުނ ވ . މައްސަލަ

ެދަށްެއަދަދ ކ ވ .ެެ%3އަދަދަށްވުރެ 

ކޯޓުތަކުނ2020ެެްެ މައްސަލ9,415ެެަވަނަެއަހަރުެއެ 

2021ެެ،ެނިންމާފައިވާއިރު ެވަނީ ެނިންމާފައި ެއަހަރު 9935ެވަނަ

ެގ ެއިތުރުވުމ ކ ވ .ެ%6މައްސަލައ ވ .ެއ އީ،ެ

ެ ެކޯޓުތަކުގ  ެއަހަރުގެ 2021ެމ ޖިސްޓްރޭޓް ވަނަ

އަކީެމަދަނީެމައްސަލަތަކ ވ .ެޖިނާއީެމައްސަލަތަކުގ ެނިސްބަތަކ20ެެީއަކީެއާއިލީެމައްސަލަތަކ ވ .ެއަދި،ެ%ެ%57ކޭސްލޯޑަށްެބަލާއިރުެ

ެއ ވ .%23ެެ

ޑް ޭކސް ޯކުޓަތުކގެ ެމިޖްސްޓޭރޓް  2021ލޯ
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ެނިމުނުއިރު،2021ެެ ެއަހަރު ެއަހަރ4,899ެެުވަނަ ެކުރީ ެހުއްޓ ވ .ެއ އީ،ެއޭގ  ެނުނިމި ެކޯޓުތަކުގައި ެމ ޖިސްޓްރޭޓް މައްސަލަ

ވަނަެއަހަރުގ ެނިޔަލަށްެނުިނމިެހުރިެމައްސަލަތަކަށ2021ެެްދަށްެއަދަދ ކ ވ .ެެ%22ނިމުނުެއިރުެހުރިެއަދަދާެއަޅާބަާލއިރުެ

އަހަރުެނުވާެމައްސަލައ ވ .ެެމީގެ 3ެއަކީެހުށަހ ޅިތ27ެެާ%އަކީެހުށަހ ޅިތާެއަހަރުެނުވާެމައްސަލައ ވ .ެއަދ66ެެި%ބަލާއިރުެ

ދުވަސްވ5ެެީމައްސަލައާއި،275ެެއަހަުރނުވ5ެެާއަހަރުވ ،3ެެއިތުރުން،ެ ކޯޓުތަކުގައިެނުިނިމެެމައްސަލަެއ 65ެއަހަރަށްވުރެ 

ެހުއްޓ ވ .ެ

 

51ެއަކީެޖިނާއީެމައްސަލަތަކ ވ .ެއޭގ ެތ ރ އިންެ%46ެމ ޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުތަކުގައިެނުނިިމެހުރިެމައްސަލަތަކުގ ެތ ރ އިންެ%

ެމައްސަލައ ވ .ެއަދި،ެ% ެިޖނާއީ ެނުވާ ެއަހަރު ެހުށަހ ޅިތާ 36ެެއަކީ ެއ 3ެެއަކީ ެޖިނާީއެމައްސަލަތަކ ވ .ެއަދި، ެނުވާ އަހަރު

ެތ ރ އިންެ% ެމައްސަލަތަކުގ  ެހުރި ެނުނިމި ެނުވ34ެެާކޯޓުތަކުގައި ެއަހަރު ެގިނައީ ެތ ރޭގައި ެމައްސަލަތަކ ވ .ެއޭގ  ެއާއިލީ އަކީ

  ކ ވ .މައްސަލަތަ
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ެކޯޓުެހުޅުމާލޭެމ ޖިސްޓްރޭޓްެ 2.2.6.1

2021ެެ ެކޯޓަށް ެހުޅުމާލ  ެއަހަރު މައްސަލ639ެެަވަނަ

ެ ެއ އީ ެބަލާއިރު،2020ެެހުށަހ ޅިފައިވ އ ވ . ެއަޅާ ެއަހަރާ ވަނަ

ހުށަހ ޅުނުެމައްސަލަތަކ ކޭެއ އްފަދައިން،37%ެެ މަތީެއަދަދ ކ ވ ެ.

ކޯޓުންެނިންމިެމައްސަލަތައްވ ސްެވަނ2021ެެީ ވަނަެއަހަރުެއެ 

އަހަރުެހުޅުމާލޭެކޯޓުންެވަނ2020ެެައިތުރުވ ފައ ވ .ެއ ގޮތުން،ެ

401ެެ ެނިންމާފައިވާއިރު، ެއެ 2021ެމައްސަލަ ެއަހަރު ވަނަ

ވަނ2020ެެަމައްސަލަެނިންމާފައިވ އ ވ .ެމިއީ،554ެެކޯޓުންެ

މަތީެއަދަދ ކ ވ .ެހުޅުމާލޭެކޯޓުގެ ެ%38އަހަރާެއަޅާެބަލާއިރު،ެ

ކްލިއަރ ންސްެރޭޓްެހުރ2021ެެީ ެގައ ވ .ެެ%87ވަނަެއަހަރުގެ 

ވަނަެއަހަރުެއ ެކޯޓުގައިެނުނިމިހުރ2020ެެިމައްސަލައ ވ .ެއ އ359ެެީވަނަެއަހަރުެނިމުނުއިރު،ެހުޅުމާލ ެކޯޓުގައިެނުނިމިހުރ2021ެެީ

ތ ރ އިން،2021ެެމަތީެއަދަދ ކ ވ ެ.ެ%31މައްސަލަތަކާެއަޅާެބަލާއިރު،ެ ެ%87ވަނަެއަހަރުެހުޅުމާލޭެކޯޓުގައިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކުގެ 

ތިންެއަހަރުެނުވާެމައްސަލައަކީ ތ ރޭގައިެއަހަރުވ ެ، އަދިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކުގެ  މައްސަލަެހުރިއިރު،ެެ%9ެއަހަރުެނުވާެމައްސަލަތަކ ވ ެ.

ވަނަެއަހަރުެނިމުނުއިރުވ ސް،2021ެެމައްސަލަެހުއްޓ ވ .ެވޭތުވ ދިޔަެއަހަރުތަކ ކޭެއ އްފަދައިން،ެެ%4ތިންެއަހަރުވ ެފަސްެއަހަރުެނުވާެ

ގިނަެދުވަސްވ ފައިވާެއ އްވ ސްެމައްސަލައ އްެހުޅުމާލޭެކޯޓުގައިެނ ތްކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .ެފަސްެއަހަރަށް  ވުރެ 
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 އަޑުއެހުންތައް 

 602|  ބޭްއވުނު:   49|  ކެންސަލްވި:   651ތާވަލްކުރި: 
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ެހއ.ެޖުޑީޝަލްެދާއިރާެ 2.2.6.2

ކޯޓުތަކަށްެެ.ވަނަެއަހަރުެހއ2021ެ 402ެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގެ 

ެހުށަހ ޅިފައިވ އ ވ .ެއ އީެ ވަނަެއަހަރާެއަޅ2020ެެާމައްސަލަ

ެ ެމައްސަލަތަކ ކޭެެ%5ބަލާއިރު، ެހުށަހ ޅުނު ެއަދަދ ކ ވ . މަތީ

ެ ެނިންމ2021ެެިއ އްފަދައިން، ެކޯޓުތަކުން ެއ  ެއަހަރު ވަނަ

ެ ެއ ގޮތުން، ެއިތުރުވ ފައ ވ . ެވަނީ 2020ެމައްސަލަތައްވ ސް

ެ ެހއވަނަ ެެ.އަހަރު ެކޯޓުތަކުން ެނިސްބަތްވާ 338ެއަތޮޅަށް

ކޯޓުތަކުނ2021ެެްމައްސަލަެނިންމާފައިވާއިރެު، ވަނަެއަހަރުެއެ 

ވަނަެއަހަރ2020ެެާމައްސަލަެނިންމާފައިވ އ ވ .ެމިއީ،401ެެ

2021ެމަތީެއަދަދ ކ ވ .ެމިެދާއިރާގ ެެ%19އަޅާެބަލާއިރު،ެ

ކްލިއަރ ންސްެރޭޓްެހުރީެ ެވ .ެގައ ެ%100ވަނަެއަހަރުގެ 

ކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރީެެ.ވަނަެއަހަރުެނިމުނުއިރު،ެހއ2021ެ ވަނަެއަހަރުެމިެދާއިރާގެ 2021ެމައްސަލައ ވ ެ.219ެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގެ 

ެތ ރ އިން،ެ ެމައްސަލަތަކުގ  ެނުނިމިހުރި ެމައްސަލަތަކުގެ ެ%68ކޯޓުތަކުގައި ެމައްސަލަތަކ ވ .ެއަދިެނުނިމިހުރި ެނުވާ ެއަހަރު މައްސަލައަކީ

ތިންެއަހަރުެނުވާެތ  ފަސްެއަހަރުެނުވާެެ%21ރޭގައިެއަހަރުވ ެ، ތިންެއަހަރުވެ  ފަސްެއަހަރަށްވުރެ ެ%8މައްސަލަެހުރިއިރެު، މައްސަލައާއެި،

ތަފާސްހިސާބަށްެނަޒަރުކުރާއިރު،ެއ ންމެ ެ%3ގިނަެދުވަސްވީެ ވޭތުވ ދިޔަެފަސްެއަހަރުގެ  މައްސަލަެހުރިކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .ެމިެދާއިރާގެ 

 ވަނަެއަހަރުކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .2021ެމައްސަލަެނުނިމިެހުރީެގިނަެ
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 އަޑުއެހުންތައް 

 1078|  ބޭްއވުނު:   183|  ކެންސަލްވި:   1261ތާވަލްކުރި: 
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 ހދެޖުޑީޝަލްެދާއިރާެ 2.2.6.3
ކޯޓުތަކަށްެެ.ވަނަެއަހަރުެހދ2021ެ މައްސަލ627ެެަޖުޑީޝަލްެދާއިރާގެ 

ދަށްެެ%11ވަނަެއަހަރާެއަޅާެބަލާއިރު،2020ެެހުށަހ ޅިފައިވ އ ވ .ެއ އީެ

ެ ެޚިލާފަށް، ެމައްސަލަތަކާ ެހުށަހ ޅުނު ެއެ 2021ެއަދަދ ކ ވ . ެއަހަރު ވަނަ

2020ެކޯޓުތަކުންެނިންމިެމައްސަލަތައްެވަނީެއިތުރުވ ފައ ވ .ެއ ގޮތުން،ެ

ެހދ ެއަހަރު ެެ.ވަނަ ެކޯޓުތަކުން ެނިސްބަތްވާ މައްސަލ609ެެައަތޮޅަށް

ެ 2021ެެނިންމާފައިވާއިރު، ެކޯޓުތަކުން ެއ  ެއަހަރު މައްސަލ649ެެަވަނަ

މަތީެެ%7ވަނަެއަހަރާެއަޅާެބަލާއިރު،2020ެެނިންމާފައިވ އ ވ .ެމިއީ،ެ

ވަނަެއަހަރުގ ެކްލިއަރ ންސްެރޭޓްެހުރ2021ެެީއަދަދ ކ ވ .ެމިެދާއިރާގ ެ

ެގައ ވ .104%ެެ

ވަނަެއަހަރުެއެ 2020ެއ އީެ މައްސަލައ ވ .403ެވަނަެއަހަރުެނިމުނުއިރު،ެހދެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރ2021ެެީ

ވަނަެއަހަރުެމިެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރ2021ެެިދަށްެއަދަދ ކ ވ .ެެ%5ކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކާެއަޅާެބަލާއިރު،ެ

މައްސަލައަކީެއަހަރުެނުވާެމައްސަލަތަކ ވ .ެއަދިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކުގ ެތ ރޭގައިެއަހަރުވ ،ެތިންެެ%56ރ އިން،ެމައްސަލަތަކުގ ެތ ެ

ފަސްެއަހަރުެނުވާެެ%41އަހަރުެނުވާެ ގިނަެދުވަސްވީެެ%2މައްސަލަެހުރިއިރު،ެތިންެއަހަރުވެ  ެ%1މައްސަލައާއި،ެފަސްެއަހަރަށްވުރެ 

 އ ވ .ެމައްސަލަެހުރިކަންެފާހަގަކުރ ވ 
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 އަޑުއެހުންތައް 

 2332|  ބޭްއވުނު:   180|  ކެންސަލްވި:   2512ތާވަލްކުރި: 
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 ޖުޑީޝަލްެދާއިރާެެ.ށ 2.2.6.4
ެށ2021ެ ެއަހަރު ެކޯޓުތަކަށްެެ.ވަނަ ެދާއިރާގ  ޖުޑީޝަލް

މަތިވ ފައިވާއިރު،ެއެ ެ%17ހުށަހ ޅުނުެމައްސަލަތަކުގ ެއަދަދުެ

ެ ެވަނ2021ެެީކޯޓުތަކުން ެމައްސަލަތައް ެނިންމި ެއަހަރު ވަނަ

12%ެެ ެއ ގޮތުން، ެށ2021ެެއިތުރުވ ފައ ވ . ެއަހަރު، ވަނަ

ެ ެކޯޓުތަކަށް ެނިސްބަތްވާ މައްސަލ460ެެައަތޮޅަށް

ެ ެކޯޓުތަކުނ433ެެްހުށަހ ޅިފައިވާއިރު، ެއ  މައްސަލައ އް

ެ ެދާއިރާގ  ެމި ެއ ހ ންކަމުން، ވަނ2021ެެަނިންމާފައިވ އ ވ .

ކްލިއަރ ންސްެރޭޓްެހުރީެ 2020ެގައ ވ .ެއ އީެެ%94އަހަރުގެ 

ެދަށްެރޭޓ ކ ވ .ެެ%4ވަނަެއަހަރާެއަޅާެބަލާއިރު،ެ

ވަނަެއަހަރުެއެ 2020ެއ އީެ މައްސަލައ ވ .162ެރީެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުެ.ވަނަެއަހަރުެނިމުނުއިރު،ެށ2021ެ

ވަނަެއަހަރުެމިެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރ2021ެެިމަތީެއަދަދ ކ ވ .ެެ%20ކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކާެއަޅާެބަލާއިރު،ެ

ެމައްސަލަތަކުގ ެތ ރޭގައިެއަހަރުވ ،ެތިންެމައްސަލައަކީެއަހަރުެނުވާެމައްސަލަތަކ ވ .ެއަދިެނުނިމިހުރިެ%79މައްސަލަތަކުގ ެތ ރ އިން،ެ

ފަސްެއަހަރުެނުވާެެ%19އަހަރުެނުވާެ ގިނަެދުވަސްވީެެ%1މައްސަލަެހުރިއިރު،ެތިންެއަހަރުވެ  ެ%1މައްސަލައާއި،ެފަސްެއަހަރަށްވުރެ 

ެމައްސަލަެ ެގިނަ ެއ ންމ  ެނަޒަރުކުރާއިރު، ެތަފާސްހިސާބަށް ެއަހަރުގ  ެފަސް ެވޭތުވ ދިޔަ ެދާއިރާގ  ެމި ެފާހަގަކުރ ވ އ ވ . ެހުރިކަން މައްސަލަ

 ވަނަެއަހަރުކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .2021ެނުނިމިެހުރީެ
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 އަޑުއެހުންތައް 

 479|  ބޭްއވުނު:   79|  ކެންސަލްވި:   558ތާވަލްކުރި: 
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 ޖުޑީޝަލްެދާއިރާެެ.ނ 2.2.6.5

2021ެެ ެކޯޓުތަކަށް ެދާއިރާގ  ެއަހަރުެނެޖުޑީޝަލް 467ެވަނަ

ެ ެއ އީ ެހުށަހ ޅިފައިވ އ ވ . ެއަޅ2020ެެާމައްސަލަ ެއަހަރާ ވަނަ

ެ ެމައްސަލަތަކ ކޭެެމަތީެ%3ބަލާއިރު، ެހުށަހ ޅުނު އަދަދ ކ ވ .

ެ 2021ެެއ އްގޮތަށް ެއަހަރު ެވަނަ ެނިންމިެވަނީ ެކޯޓުތަކުން އ 

އ ގޮތުނެް،މައްސަލަތައްވ ސްެއި ވަނަެއަހަރ2020ެެުތުރުވ ފައ ވ ެ.

ެ ެކޯޓުތަކުން ެނިސްބަތްވާ ެއަތޮޅަށް މައްސަލ435ެެަނ

ެ 2021ެެނިންމާފައިވާއިރު، ެކޯޓުތަކުން ެއ  ެއަހަރު 568ެވަނަ

ެ ެމިއީ، ެނިންމާފައިވ އ ވ . ެއަޅ2020ެެާމައްސަލަ ެއަހަރާ ވަނަ

ެ ެެ%31ބަލާއިރު، ެދާއިރާގ  ެއަދަދ ކ ވ .ެމި ވަނ2021ެެަމަތީ

ެެއަހަރުގ ެ ެހުރީ ެރޭޓް ެއ ންމެ ެ%122ކްލިއަރ ންސް ެރޭޓް ެކްލިއަރ ންސް ެދާއިރާގ  ެމި ެބަލާއިރު، ެއަހަރަށް ެފަސް ެވޭތުވ ދިޔަ ގައ ވ .

ެވަނަެއަހަރުކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .2021ެމަތީގައިވ ސްެހުރީެ

ެނިމުނުއިރު،ެނެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރ2021ެެީ ެއަހަރު ެ މައްސަލައ ވ .252ެވަނަ ެއަހަރުެއެ 2020ެއ އީ ވަނަ

ވަނަެއަހަރުެމިެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރ2021ެެިދަށްެއަދަދ ކ ވ .ެެ%29ކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކާެއަޅާެބަލާއިރު،ެ

ލަތަކުގ ެތ ރޭގައިެއަހަރުވ ،ެތިންެމައްސަލައަކީެއަހަރުެނުވާެމައްސަލަތަކ ވ .ެއަދިެނުނިމިހުރިެމައްސަެ%58މައްސަލަތަކުގ ެތ ރ އިން،ެ

ެނުވާެ ެއަހަރުވ ެފަސްެއަހަރުެނުވާެެ%18އަހަރު ެއަހަރަށްވުރ ެގިނަެދުވަސްވީެެ%15މައްސަލަެހުރިއިރު،ެތިން މައްސަލައާއި،ެފަސް

ެނަޒަރުކުރާއިރު،9%ެ ެތަފާސްހިސާބަށް ެއަހަރުގ  ެފަސް ެވޭތުވ ދިޔަ ެދާއިރާގ  ެމި ެފާހަގަކުރ ވ އ ވ . ެހުރިކަން ެހުރިެެމައްސަލަ ނުނިމި

ެވަނަެއަހަރުކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .2021ެެމައްސަލަތައްެއ ންމ ެބޮޑަށްެދަށަށްެޖ ހިފައިވަނީެ
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 އަޑުއެހުންތައް 

 1492|  ބޭްއވުނު:   307|  ކެންސަލްވި:   1799ތާވަލްކުރި: 
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ެހުށަހ ޅުނ2021ެެު ެކޯޓުތަކަށް ެދާއިރާގ  ެޖުޑީޝަލް ެރ ެއަހަރު ވަނަ

އަދަދުެ ކޯޓުތަކުންެެ%7މައްސަލަތަކުގެ  އެ  ވަނ2021ެެަމަތިވ ފައިވާއިރެު،

އ ގޮތުނެް،ެ%9އަހަރުެނިންމިެމައްސަލަތައްެވަނީެ 2021ެއިތުރުވ ފައ ވ ެ.

ެ ެކޯޓުތަކަށް ެނިސްބަތްވާ ެއަތޮޅަށް ެރ ެއަހަރު، މައްސަލ650ެެަވަނަ

މައްސަލައ އްެއ ެކޯޓުތަކުންެނިންމާފައިވ އ ވ .647ެެޅިފައިވާއިރު،ެހުށަހ 

ެ ެދާއިރާގ  ެމި ެރޭޓ2021ެެްއ ހ ންކަމުން، ެކްލިއަރ ންސް ެއަހަރުގ  ވަނަ

ެ ެެ%100ހުރީ ެބަލާއިރު،2020ެެގައ ވ .ެއ އީ ެއަޅާ ެއަހަރާ ެ%3ވަނަ

ެމަތީެރޭޓ ކ ވ .ެ

ެކޯޓުތ2021ެެަ ެއަހަރުެނިމުނުއިރު،ެރެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގ  ެވަނަ ެނުނިމިހުރީ ެ މައްސަލައ ވ .188ެކުގައި ެއަހަރުެއެ 2020ެއ އީ ވަނަ

ވަނަެއަހަރުެމިެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރ2021ެެިމަތީެއަދަދ ކ ވ .ެެ%2ކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކާެއަޅާެބަލާއިރު،ެ

އަދިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކުގ ެތ ރޭގައިެއަހަރުވ ،ެތިންެެމައްސަލައަކީެއަހަރުެނުވާެމައްސަލަތަކ ވ .ެ%62މައްސަލަތަކުގ ެތ ރ އިން،ެ

ފަސްެއަހަރުެނުވާެެ%35އަހަރުެނުވާެ ވޭތުވ ދިޔަެއަހަރުތަކ ކޭެއ އްފަދައިން،ެ މައްސަލަެ%3މައްސަލަެހުރިއިރު،ެތިންެއަހަރުވެ  ހުއްޓ ވ ެ.

ެމ2021ެަ ެއ އްވ ސް ެދުވަސްވީ ެގިނަ ެއަހަރަށްވުރ  ެފަސް ެނިމުނުއިރުވ ސް ެއަހަރު ެނ ތްކަންެވަނަ ެކޯޓުތަކުގައި ެދާއިރާގ  ެމި އްސަލައ އް

ެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .
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 2034|  ބޭްއވުނު:   449|  ކެންސަލްވި:   2483ތާވަލްކުރި: 
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ކޯޓުތަކަށްެހުށަހ ޅުނ2021ެެު ވަނަެއަހަރުެބެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގެ 

އަދަދުެ ކޯޓުތަކުންެެ%7މައްސަލަތަކުގެ  އެ  ދަށަށްެގޮސްފައިވާއިރެު،

2021ެެ ެވަނީ ެމައްސަލަތައް ެނިންމި ެއަހަރު ދަށަށްެެ%6ވަނަ

ެ ެއ ގޮތުން، ެއަތޮޅަށ2021ެެްގޮސްފައ ވ . ެބ ެއަހަރު، ވަނަ

317ެލަެހުށަހ ޅިފައިވާއިރު،ެމައްސ341ެަނިސްބަތްވާެކޯޓުތަކަށްެ

ެކޯޓުތަކުންެނިންމާފައިވ އ ވ .ެއ ހ ންކަމުން،ެމިެ ެއ  މައްސަލައ އް

ެ%93ވަނަެއަހަރުގ ެކްލިއަރ ންސްެރޭޓްެހުރ2021ެެީދާއިރާގ ެ

ެ 2021ެެގައ ވ . ެއިތުރުން، 2018ެެގ  ވަނ2020ެެައަދި

ެކޮށްލ ވ އ ވ .ގައިެކަންެފާހަގަެެ%93އަހަރުވ ސްެމިެދާއިރާގ ެކްލިއަރ ންސްެރޭޓްެހުރީެ

2021ެެ ެނުނިމިހުރީ ެކޯޓުތަކުގައި ެދާއިރާގ  ެނިމުނުއިރު،ެބެޖުޑީޝަލް ެއަހަރު ެ މައްސަލައ ވ .157ެވަނަ ެއެ 2020ެއ އީ ެއަހަރު ވަނަ

ެވަނަެއަހަރުެމިެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރ2021ެެިމަތީެއަދަދ ކ ވ .ެެ%19ކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކާެއަޅާެބަލާއިރު،ެ

މައްސަލައަކީެއަހަރުެނުވާެމައްސަލަތަކ ވ .ެއަދިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކުގ ެތ ރޭގައިެއަހަރުވ ،ެތިންެެ%68މައްސަލަތަކުގ ެތ ރ އިން،ެ

ފަސްެއަހަރުެނުވާެެ%25އަހަރުެނުވާެ ވޭތުވ ދިޔަެއަހަރުތަކ ކޭެއ އްފަދައިން،ެ މައްސަލަެ%7މައްސަލަެހުރިއިރު،ެތިންެއަހަރުވެ  ހުއްޓ ވ ެ.

ެނ ތްކަނ2021ެެް ެކޯޓުތަކުގައި ެދާއިރާގ  ެމި ެމައްސަލައ އް ެއ އްވ ސް ެދުވަސްވީ ެގިނަ ެއަހަރަށްވުރ  ެފަސް ެނިމުނުއިރުވ ސް ެއަހަރު ވަނަ

ެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .
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ކޯޓުތަކަށ2021ެެް މައްސަލ467ެެަވަނަެއަހަރުެޅެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގެ 

އ އީެ މަތީެެ%4ވަނަެއަހަރާެއަޅާެބަލާއިރެު،2020ެހުށަހ ޅިފައިވ އ ވ ެ.

ވަނަެއަހަރުެއެ 2021ެއަދަދ ކ ވ .ެހުށަހ ޅުނުެމައްސަލަތަކާެޚިލާފަށް،ެ

ެދަށަށްެގޮސްފައ ވ .ެއ ގޮތުން، ެމައްސަލަތައްެވަނީ ެކޯޓުތަކުންެނިންމި

އަތޮޅަށްެނިސްބަތްވާެކޯޓުތަކުނ2020ެެް މައްސަލ486ެެަވަނަެއަހަރުެެޅ

ވަނަެއަހަރުެއ ެކޯޓުތަކުންެނިންމާފައިވަނ2021ެެެީނިންމާފައިވާއިރު،ެ

މިއެީ،435ެ ެ%10ވަނަެއަހަރާެއަޅާެބަލާއިރެު،2020ެމައްސަލައ ވ ެ.

ެ ެދާއިރާގ  ެމި ެއަދަދ ކ ވ . ެކްލިއަރ ންސ2021ެެްދަށް ެއަހަރުގ  ވަނަ

ކްލިއަރ ންސްެރޭޓާެއަޅާެބަލާއިރު،2020ެެގައ ވ .ެމިއީެެ%93ރީެރޭޓްެހުެ ެދަށްެއަދަދ ކ ވ .ެ%15ވަނަެއަހަރުގެ 

2021ެެ ެނުނިމިހުރީ ެކޯޓުތަކުގައި ެދާއިރާގ  ެނިމުނުއިރު،ެޅެޖުޑީޝަލް ެއަހަރު ެ މައްސަލައ ވ .108ެވަނަ ެއެ 2020ެއ އީ ެއަހަރު ވަނަ

ވަނަެއަހަރުެމިެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރ2021ެެިމަތީެއަދަދ ކ ވ .ެެ%42އިރު،ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކާެއަޅާެބަލާ

މައްސަލައަކީެއަހަރުެނުވާެމައްސަލަތަކ ވ .ެއަދިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކުގ ެތ ރޭގައިެއަހަރުވ ،ެތިންެެ%80މައްސަލަތަކުގ ެތ ރ އިން،ެ

ެ ެނުވާ ެެ%16އަހަރު ެއަހަރުވ  ެތިން ެހުރިއިރު، ެމައްސަލަ ެނުވާ ެއަހަރު ެމައްސަލަެ%4ފަސް ެކުރ ވ އ ވ .ެެހުރިކަން ފަސްެެއަދިފާހަގަ

ގިނަެދުވަސްވީެ ެލ ވ އ ވ .ށްފާހަގަކޮެއ އްވ ސްެމައްސަލައ އްެމިެދާއިރާގ ެއ އްވ ސްެކޯޓ އްގައިެނ ތްކަންެެ%4އަހަރަށްވުރެ 
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 އަޑުއެހުންތައް 

 1517|  ބޭްއވުނު:   480|  ކެންސަލްވި:   1997ތާވަލްކުރި: 
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ެހުށަހ ޅުނ2021ެެު ެކޯޓުތަކަށް ެދާއިރާގ  ެކެޖުޑީޝަލް ެއަހަރު ވަނަ

ެ ެއަދަދު ެކޯޓުތަކުންެެ%11މައްސަލަތަކުގ  ެއ  މަތިވ ފައިވާއިރު،

2021ެެ ެވަނީ ެމައްސަލަތައް ެނިންމި ެއަހަރު ެ%40ވަނަ

ެ ެއ ގޮތުން، ެއަތޮޅަށ2021ެެްއިތުރުވ ފައ ވ . ެކ ެއަހަރު، ވަނަ

ެ ެކޯޓުތަކަށް ެހުށ685ެަނިސްބަތްވާ ެމައްސަލަ 708ެހ ޅިފައިވާއިރު،

ެމިެ ެއ ހ ންކަމުން، ެނިންމާފައިވ އ ވ . ެކޯޓުތަކުން ެއ  މައްސަލައ އް

ެހުރ2021ެެީދާއިރާގ ެ ެރޭޓް ެކްލިއަރ ންސް ެއަހަރުގ  ެ%103ވަނަ

ެ ެއ އީ 2020ެެގައ ވ . ެބަލާއިރު، ެއަޅާ ެއަހަރާ މަތީެެ%22ވަނަ

ެކް ެދާއިރާގ  ެމި ެބަލާއިރުވ ސް، ެއަހަރަށް ެފަސް ެވޭތުވ ދިޔަ ެރޭޓ ކ ވ . ެހުރީ ެމަތީގައި ެއ ންމ  ެރޭޓް ެއަހަރުކަނ2021ެެްލިއަރ ންސް ވަނަ

ެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .

2021ެެ ެނުނިމިހުރީ ެކޯޓުތަކުގައި ެނިމުނުއިރު،ެކެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގ  ެއަހަރު ެ މައްސަލައ ވ .342ެވަނަ ެއަހަރުެއެ 2020ެއ އީ ވަނަ

ވަނަެއަހަރުެމިެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރ2021ެެިދ ކ ވ .ެދަށްެއަދަެެ%6ކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކާެއަޅާެބަލާއިރު،ެ

ެތ ރ އިން ެއަހަރުވ ،ެތިންެެ%67، މައްސަލަތަކުގ  ެތ ރޭގައި ެމައްސަލަތަކުގ  ެނުނިމިހުރި ެމައްސަލަތަކ ވ .ެއަދި ެނުވާ ެއަހަރު މައްސަލައަކީ

ފަސްެއަހަރުެނުވާެެ%31އަހަރުެނުވާެ ވޭތުވ ދިޔަެއަހަރުތަކ ކޭެއ އްފަދައިން،ެ މައްސަލަެ%2މައްސަލަެހުރިއިރު،ެތިންެއަހަރުވެ  ހުއްޓ ވ ެ.

ެނ ތްކަނ2021ެެް ެކޯޓުތަކުގައި ެދާއިރާގ  ެމި ެމައްސަލައ އް ެއ އްވ ސް ެދުވަސްވީ ެގިނަ ެއަހަރަށްވުރ  ެފަސް ެނިމުނުއިރުވ ސް ެއަހަރު ވަނަ

ެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .
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 އަޑުއެހުންތައް 

 798|  ބޭްއވުނު:   105|  ކެންސަލްވި:   897ތާވަލްކުރި: 
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ކޯޓުތަކަށ2021ެެް މައްސަލ299ެެަވަނަެއަހަރުެއއެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގެ 

އ އީެ ދަށްެެ%10ވަނަެއަހަރާެއަޅާެބަލާއިރު،2020ެެހުށަހ ޅިފައިވ އ ވ ެ.

ވަނަެއަހަރުެއެ 2021ެއަދަދ ކ ވ .ެހުށަހ ޅުނުެމައްސަލަތަކާެޚިލާފަށް،ެ

2020ެކޯޓުތަކުންެނިންމިެމައްސަލަތައްެވަނީެއިތުރުވ ފައ ވ .ެއ ގޮތުން،ެ

ެ ެކޯޓުތަކުން ެނިސްބަތްވާ ެއަތޮޅަށް ެއއ ެއަހަރު މައްސަލ283ެެަވަނަ

ކޯޓ327ެުވަނަެއަހަރ2021ެެުނިންމާފައިވާއިރެު، ތަކުންެމައްސަލައ އްެއެ 

މިއެީ، މަތީެެ%16ވަނަެއަހަރާެއަޅާެބަލާއިރެު،2020ެނިންމާފައިވ އ ވ ެ.

ކްލިއަރ ންސްެރޭޓްެހުރ2021ެެީއަދަދ ކ ވ .ެމިެދާއިރާގެ  ވަނަެއަހަރުގެ 

ކްލިއަރ ންސްެރޭޓާެއަޅާެބަލާއިރު،2020ެެގައ ވ .ެމިއ109%ެެީ ެމަތީެރޭޓ އްކަންެފާހަގަކޮށްލ ވ އ ވ .ެ%24ވަނަެއަހަރުގެ 

ވަނަެއަހަރުެއެ 2020ެއ އީެ މައްސަލައ ވ .148ެނަެއަހަރުެނިމުނުއިރު،ެއއެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރީެވ2021ެަ

ވަނަެއަހަރުެމިެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރ2021ެެިދަށްެއަދަދ ކ ވ .ެެ%16ކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކާެއަޅާެބަލާއިރު،ެ

މައްސަލައަކީެއަހަރުެނުވާެމައްސަލަތަކ ވ .ެއަދިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކުގ ެތ ރޭގައިެއަހަރުވ ،ެތިންެެ%62ން،ެމައްސަލަތަކުގ ެތ ރ އި

ފަސްެއަހަރުެނުވާެެ%26އަހަރުެނުވާެ ގިނަެދުވަސްވީެެ%9މައްސަލަެހުރިއިރު،ެތިންެއަހަރުވެ  ެ%3މައްސަލައާއި،ެފަސްެއަހަރަށްވުރެ 

ެ.ެމައްސަލަެހުރިކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ 
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 އަޑުއެހުންތައް 

 779|  ބޭްއވުނު:   96|  ކެންސަލްވި:   875ތާވަލްކުރި: 
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2021ެެ ެކޯޓުތަކަށް ެދާއިރާގ  ެޖުޑީޝަލް ެއދ ެއަހަރު 355ެވަނަ

ކޯޓުތަކުންެ އެ  379ެވަނަެއަހަރ2021ެެުމައްސަލަެހުށަހ ޅިފައިވާއިރެު،

ވަނަެއަހަރާެއަޅާެބަލާއިރު،2020ެެމައްސަލައ އްެނިންމާފައިވ އ ވ .ެ

ެނިންމާފައިވ2021ެެާ ެކޯޓުތަކުން ެދާއިރާގ  ެމި ެއަހަރު ވަނަ

ެ ެއަދަދު ެމިެެ%22މައްސަލަތަކުގ  ެއ ހ ންކަމުން، އިތުރުވ ފައިވ އ ވ .

ެ 2021ެެދާއިރާގ  ެހުރީ ެރޭޓް ެކްލިއަރ ންސް ެއަހަރުގ  ެ%107ވަނަ

މިއީެ ކްލިއަރ ންސްެރޭޓާެއަޅާެބަލާއިރު،2020ެެގައ ވ ެ. ވަނަެއަހަރުގެ 

ތަފާސްހިސާބަށ19%ެެް އަދިެވޭތުވ ދިޔަެފަސްެއަހަރުގެ  މަތީެރޭޓ ކ ވ ެ.

ކްލިއަ ެވަނަެއަހަރުކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .2021ެރ ންސްެއ ންމ ެމަތީގައިެހުރީެބަލާއިރުވ ސް،ެމިެދާއިރާގެ 

ވަނަެއަހަރުެއެ 2020ެއ އީެ މައްސަލައ ވ .188ެވަނަެއަހަރުެނިމުނުއިރު،ެއދެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރ2021ެެީ

ވަނަެއަހަރުެމިެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރ2021ެެި.ެދަށްެއަދަދ ކ ވ ެ%11ކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކާެއަޅާެބަލާއިރު،ެ

މައްސަލައަކީެއަހަރުެނުވާެމައްސަލަތަކ ވ .ެއަދިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކުގ ެތ ރޭގައިެއަހަރުވ ،ެތިންެެ%67މައްސަލަތަކުގ ެތ ރ އިން،ެ

ފަސްެއަހަރުެނުވާެެ%25އަހަރުެނުވާެ ގިނަެދުވަސްވީެމައްސަެ%6މައްސަލަެހުރިއިރު،ެތިންެއަހަރުވެ  ެ%2ލައާއި،ެފަސްެއަހަރަށްވުރެ 

 މައްސަލަެހުރިކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .ެ
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 އަޑުއެހުންތައް 

 1098|  ބޭްއވުނު:   276|  ކެންސަލްވި:   1374ތާވަލްކުރި: 
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 ވެޖުޑީޝަލްެދާއިރާެ 2.2.6.12

ވަނަެއަހަރުެވެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކަށްެހުށަހ ޅުނ2021ެެު
ެ ެއަދަދު ެއެ ެ%23މައްސަލަތަކުގ  ެގޮސްފައިވާއިރު، ދަށަށް

ެ%13ވަނަެއަހަރުެނިންމިެމައްސަލަތައްެވަނ2021ެެީކޯޓުތަކުންެ
ެ ެއ ގޮތުން، ެއަތޮޅަށ2021ެެްދަށްވ ފައ ވ . ެވ ެއަހަރު، ވަނަ
ެ ެކޯޓުތަކަށް ެހ53ެެުނިސްބަތްވާ ެމައްސަލަ 58ެށަހ ޅިފައިވާއިރު،

ެމިެ ެއ ހ ންކަމުން، ެނިންމާފައިވ އ ވ . ެކޯޓުތަކުން ެއ  މައްސަލަ
ކްލިއަރ ންސްެރޭޓްެހުރ2021ެެީދާއިރާގެ  ެ%109ވަނަެއަހަރުގެ 

ެ ެއ އީ 2020ެެގައ ވ . ެބަލާއިރު، ެއަޅާ ެއަހަރާ މަތީެެ%12ވަނަ
ެރޭޓ ކ ވ .

ެދާއިރާގެ 2021ެ ެޖުޑީޝަލް ެވ ެނިމުނުއިރު، ެއަހަރު ވަނަ
ެ%26ވަނަެއަހަރުެއ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކާެއަޅާެބަލާއިރު،2020ެެއ އީެ މައްސަލައ ކ ވ .14ެގައިެނުނިމިހުރީެކޯޓުތަކުެ

ތ ރ އިން،ެއަހަރުެނުވ2021ެެާދަށްެއަދަދ ކ ވ .ެ ކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކުގެ  މައްސަލައ އްެހުރ11ެެިވަނަެއަހަރުެމިެދާއިރާގެ 
ެއަހަރުތަކ ކޭެއ އްފަދައިން،3ެެއިރު،ެބާކީެ ެއަހަރުެނުވާެމައްސަލަތަކ ކ ވ .ެވޭތުވ ދިޔަ ެތިން ވަނަެއަހަރ2021ެެުމައްސަލައަކީެއަހަރުވ 

ކޯޓުތަކު ގިނަެދުވަސްވީެއ އްވ ސްެމައްސަލައ އްެމިެދާއިރާގެ  ފަސްެއަހަރުެނުވާެއަދިެފަސްެއަހަރަށްވުރެ  ގައިެނިމުނުއިރުވ ސްެތިންެއަހަރުވެ 
ެގަކުރ ވ އ ވ .ނ ތްކަންެފާހަެ
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 އަޑުއެހުންތައް 

 221|  ބޭްއވުނު:   41|  ކެންސަލްވި:   262ތާވަލްކުރި: 
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 މެޖުޑީޝަލްެދާއިރާެ 2.2.6.13

ކޯޓުތަކަށ2021ެެް މައްސަލ156ެެަވަނަެއަހަރުެމެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގެ 

ެ ެކޯޓުތަކުން ެއ  2021ެެހުށަހ ޅިފައިވާއިރު، ެއަހަރު 139ެވަނަ

ެ ެނިންމާފައިވ އ ވ . ެބަލާއިރު،2020ެެމައްސަލައ އް ެއަޅާ ެއަހަރާ ވަނަ

ކޯޓުތަކުންެނިންމާފައިވާެމައްސަލަތަކުގެ 2021ެ ވަނަެއަހަރުެމިެދާއިރާގެ 

2021ެދަށަށްެގޮސްފައިވ އ ވ .ެއ ހ ންކަމުން،ެމިެދާއިރާގެ ެ%4އަދަދުެ

ެ ެހުރީ ެރޭޓް ެކްލިއަރ ންސް ެއަހަރުގ  ެެ%89ވަނަ 2020ެގައ ވ .ެމިއީ

ދަށްެރޭޓ ކ ވ .ެެ%4ވަނަެއަހަރުގ ެކްލިއަރ ންސްެރޭޓާެއަޅާެބަލާއިރު،ެ

ެމިެ ެބަލާއިރުވ ސް، ެތަފާސްހިސާބަށް ެއަހަރުގ  ެފަސް ެވޭތުވ ދިޔަ އަދި

ކްލިއަ ދަށުގައިެހުރީެދާއިރާގެ  ެވަނަެއަހަރުކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .2021ެރ ންސްެއ ންމެ 

2021ެެ ެނުނިމިހުރީ ެކޯޓުތަކުގައި ެދާއިރާގ  ެމެޖުޑީޝަލް ެނިމުނުއިރު، ެއަހަރު ެ މައްސަލައ ވ .79ެވަނަ ެއެ 2020ެއ އީ ެއަހަރު ވަނަ

ވަނަެއަހަރުެމިެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރ2021ެެިމަތީެއަދަދ ކ ވ .ެެ%27ކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކާެއަޅާެބަލާއިރު،ެ

މައްސަލައަކ3ެެީމައްސަލަެހުރިއިރު،ެބާކ21ެެީމައްސަލައާއި،ެއަހަރުވ ެތިންެއަހަރުެނުވ55ެެާމައްސަލަތަކުގ ެތ ރ އިން،ެއަހަރުެނުވާެ

ެއ އް ެއަހަރުތަކ ކޭ ެވޭތުވ ދިޔަ ެމައްސަލަތ ކ ކ ވ .ެއަދި ެނުވާ ެއަހަރު ެފަސް ެއަހަރުވ  ެނިމުނުއިރުވ ސ2021ެެްފަދައިން،ެތިން ެއަހަރު ވަނަ

ކޯޓުތަކުގައިެނ ތްކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ . ގިނަެދުވަސްވީެއ އްވ ސްެމައްސަލައ އްެމިެދާއިރާގެ  ެފަސްެއަހަރަށްވުރެ 
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އަހަރުެނުވ1ާ އަހަރުެނުވ3ާ އަހަރުެނުވ5ާ އަހަރަށްވުރ ެދުވަސްވ5ީ

 އަޑުއެހުންތައް 

 461|  ބޭްއވުނު:   91|  ކެންސަލްވި:   552ތާވަލްކުރި: 
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ެފެޖުޑީޝަލްެދާއިރާެ 2.2.6.14
ކްލިއަރ ންސްެރޭޓްެހުރ2021ެެީފެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގެ  ވަނަެއަހަރުގެ 

މަތީެެ%4ވަނަެއަހަރާެއަޅާެބަލާއިރު،2020ެެގައ ވ .ެއ އ102%ެެީ

2021ެވަނަެއަހަރާެއަޅާެބަލާއިރެު،2020ެރޭޓ އްކަމަށްެވީެނަމަވ ސެް،

އަދަދުެ ކޯޓުތަކުންެނިންމާފައިވާެމައްސަލަތަކުގެ  ވަނަެއަހަރުެމިެދާއިރާގެ 

ެެ%14ެވަނީެ ެއިތުރުން، ެމީގ  ެއެ 2021ެދަށްވ ފައ ވ . ެއަހަރު ވަނަ

ދަށަށްެގޮސްފައ ވ .ެެ%17ކޯޓުތަކަށްެހުށަހ ޅުނުެމައްސަލަތައްވ ސްެވަނީެ

ތަފާސްހިސާބަށްެބަލާއިރު،ެމިެދާއިރާގެ  އަދިެވޭތުވ ދިޔަެފަސްެއަހަރުގެ 

ވަނ2021ެެަކޯޓުތަކަށްެއ ންމ ެމަދުންެމައްސަލަެހުށަހ ޅިފައިވަނީވ ސްެ

ެހަރުކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .އަ

2021ެެ ެނުނިމިހުރީ ެކޯޓުތަކުގައި ެދާއިރާގ  ެފެޖުޑީޝަލް ެނިމުނުއިރު، ެއަހަރު ެ މައްސަލައ ވ .45ެވަނަ ެއެ 2020ެއ އީ ެއަހަރު ވަނަ

ނުނިމިހުރިެެވަނަެއަހަރުެމިެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައ2021ެިދަށްެއަދަދ ކ ވ .ެެ%6ކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކާެއަޅާެބަލާއިރު،ެ

ެ ެނުވާ ެއަހަރު ެތ ރ އިން، 43ެެމައްސަލަތަކުގ  ެހުރި ެބާކީ ެއިރު، ެހުރި ެނުވ2ެެާމައްސަލައ އް ެއަހަރު ެތިން ެއަހަރުވ  މައްސަލައަކީ

ެއ އްފަދައިން،ެ ެއަހަރުތަކ ކޭ ެއަދ2021ެެިމައްސަލަތަކ ކ ވ .ެވޭތުވ ދިޔަ ެނުވާ ެއަހަރު ެފަސް ެއަހަރުވ  ެތިން ެނިމުނުއިރުވ ސް ެއަހަރު ވަނަ

ކޯޓުތަކުގައިެނ ތްކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .ފަސްެ ގިނަެދުވަސްވީެއ އްވ ސްެމައްސަލައ އްެމިެދާއިރާގެ  ެއަހަރަށްވުރެ 
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 އަޑުއެހުންތައް 

 489|  ބޭްއވުނު:   106|  ކެންސަލްވި:   595ތާވަލްކުރި: 
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 ދެޖުޑީޝަލްެދާއިރާެ 2.2.6.15
ވަނަެއަހަރުެދެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކަށްެހުށަހ ޅުނ2021ެެު

ެ ެއަދަދު ެއ ެެ%16މައްސަލަތަކުގ  ެގޮސްފައިވާއިރު، މައްޗަށް

ެ%32ވަނަެއަހަރުެނިންމިެމައްސަލަތައްެވަނ2021ެެީކޯޓުތަކުންެ

ެ ެއ ގޮތުން، ެއަތޮޅަށ2021ެެްއިތުރުވ ފައ ވ . ެދ ެއަހަރު، ވަނަ

ެހުށަހ ޅިފައިވާއިރު،ެމައްސ176ެަނިސްބަތްވާެކޯޓުތަކަށްެ 181ެލަ

ެމިެ ެއ ހ ންކަމުން، ެނިންމާފައިވ އ ވ . ެކޯޓުތަކުން ެއ  މައްސަލައ އް

ކްލިއަރ ންސްެރޭޓްެހުރ2021ެެީދާއިރާގެ  ެ%103ވަނަެއަހަރުގެ 

ެ ެއ އީ 2020ެެގައ ވ . ެބަލާއިރު، ެއަޅާ ެއަހަރާ މަތީެެ%13ވަނަ

ެރޭޓ އްކަންެފާހަގަކޮށްލ ވ އ ވ .

ެނިމުނުއ2021ެި ެއަހަރު ެވަނަ ެ މައްސަލައ ކ ވ .73ެރު،ެދެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރީ ެއެ 2020ެއ އީ ެއަހަރު ވަނަ

ވަނަެއަހަރުެމިެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރ2021ެެިދަށްެއަދަދ ކ ވ .ެެ%6ކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކާެއަޅާެބަލާއިރު،ެ

ެ ެނުވާ ެއަހަރު ެތ ރ އިން، 53ެެމައްސަލަތަކުގ  ެހުރި ެބާކީ ެއިރު، ެހުރި ެނުވ20ެެާމައްސަލައ އް ެއަހަރު ެތިން ެއަހަރުވ  މައްސަލައަކީ

އަދިެވޭތުވ ދިޔަެއަހަރުތަކ ކޭެއ އްފަދައިން،ެ ފަސ2021ެެްމައްސަލަތަކ އްކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ ެ. ވަނަެއަހަރުެނިމުނުއިރުވ ސްެތިންެއަހަރުވެ 

ގިނަެދުވަސްވީ ކޯޓުތަކުގައިެނ ތްކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .އަހަރުެނުވާެއަދިެފަސްެއަހަރަށްވުރެ  ެެއ އްވ ސްެމައްސަލައ އްެމިެދާއިރާގެ 
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 އަޑުއެހުންތައް 

 599|  ބޭްއވުނު:   161|  ކެންސަލްވި:   760ތާވަލްކުރި: 
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 ރާެތެޖުޑީޝަލްެދާއިެ 2.2.6.16
ކޯޓުތަކަށްެހުށަހ ޅުނ2021ެެު ވަނަެއަހަރުެތެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގެ 

ެ ެއަދަދު ެއެ ެ%5މައްސަލަތަކުގ  ެގޮސްފައިވާއިރު، މައްޗަށް

ެ ެއަދަދ2021ެެުކޯޓުތަކުން ެމައްސަލަތަކުގ  ެނިންމި ެއަހަރު ވަނަ

ވަނަެއަހަރު،ެތ2021ެެއިތުރުވ ފައ ވ .ެއ ގޮތުން،ެެ%29ވަނީެ

ެ ެކޯޓުތަކަށް ެނިސްބަތްވާ މައްސަލ446ެެައަތޮޅަށް

ެ ެކޯޓުތަކުނ458ެެްހުށަހ ޅިފައިވާއިރު، ެއ  މައްސަލައ އް

ެ ެދާއިރާގ  ެމި ެއ ހ ންކަމުން، ވަނ2021ެެަނިންމާފައިވ އ ވ .

ކްލިއަރ ންސްެރޭޓްެހުރީެ 2020ެގައ ވ .ެއ އީެެ%103އަހަރުގެ 

ެ ެބަލާއިރު، ެއަޅާ ެއަހަރާ ެރޭޓ އްކަންެެ%19ވަނަ މަތީ

ެފާހަގަކޮށްލ ވ އ ވ .

ެއަހަރ2021ެު ެެވަނަ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރީ ެދާއިރާގ  216ެެނިމުނުއިރު،ެތެޖުޑީޝަލް ެއ 2020ެެމައްސަލައ ވ .ެއ އީ ެއަހަރު ވަނަ

ވަނަެއަހަރުެމިެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރ2021ެެިދަށްެއަދަދ ކ ވ .ެެ%5ކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކާެއަޅާެބަލާއިރު،ެ

އްސަލައަކީެއަހަރުެނުވާެމައްސަލަތަކ ވ .ެއަދިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކުގ ެތ ރޭގައިެއަހަރުވ ،ެތިންެމަެެ%70މައްސަލަތަކުގ ެތ ރ އިން،ެ

ެ ެނުވާ ެެ%26އަހަރު ެނުވާ ެއަހަރު ެފަސް ެއަހަރުވ  ެހުރިއިރު،ެތިން ެދެ  މައްސަލަެ%4މައްސަލަ ެކުރީ ެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .ެއަދި ހުރިކަން

ފަސްެއަހަރަށްވުރ ެގިނަެދުވަސްވީެއ އްވ ސްެމައްސަލައ އްެމިެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެެ،ަވަނ ައަހުރެވސް 2021ެ، އަހަރ ކޭެއ އްފަދައިން

ެނ ތްކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .
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 އަޑުއެހުންތައް 

 1319|  ބޭްއވުނު:   206|  ކެންސަލްވި:   1525ތާވަލްކުރި: 
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 ލެޖުޑީޝަލްެދާއިރާެ 2.2.6.17
2021ެެ ެކޯޓުތަކަށް ެދާއިރާގ  ެލެޖުޑީޝަލް ެއަހަރު މައްސަލ705ެެަވަނަ

ެ ެކޯޓުތަކުން ެއ  2021ެެހުށަހ ޅިފައިވާއިރު، ެތ ރޭގައި ެއަހަރުގ  679ެވަނަ

ެ ެނިންމާފައިވ އ ވ . 2020ެެމައްސަލަ ެބަލާއިރު، ެއަޅާ ެއަހަރާ 2021ެވަނަ

ެއަ ެމައްސަލަތަކުގ  ެނިންމާފައިވާ ެކޯޓުތަކުން ެދާއިރާގ  ެމި ެއަހަރު ދަދުެވަނަ

ެނިސްބަތްވާެ ެއަތޮޅަށް ެލ ެއިންސައްތައަކުންނ ވ . ެއ ންމ  އިތުރުވ ފައިވަނީ

ގައ ވ .ެެ%96ވަނަެއަހަރުގ ެކްލިއަރ ންސްެރޭޓްެހުރ2021ެެީކޯޓުތަކުގ ެ

ެ ެބަލާއިރު،2020ެެމިއީ ެއަޅާ ެރޭޓާ ެކްލިއަރ ންސް ެއަހަރުގ  ގެ ެ%2ވަނަ

ެކުރިއ ރުމ ކ ވ .ެ

ވަނަެއަހަރުެއ ެކޯޓުތަކުގައ2020ެެިއ އީެ މައްސަލައ ވ .334ެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރީެެމިވަނަެއަހަރުެނިމުނުއިރު،2021ެެ

ކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކުގެ 2021ެމަތީެއަދަދ ކ ވ .ެެ%8ނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކާެއަޅާެބަލާއިރު،ެ ވަނަެއަހަރުެމިެދާއިރާގެ 

ެ ެނުެެ%73ތ ރ އިން، ެއަހަރު ެނުވާެމައްސަލައަކީ ެއަހަރު ެއަހަރުވ ،ެތިން ެތ ރޭގައި ެމައްސަލަތަކުގ  ެނުނިމިހުރި ެއަދި ެމައްސަލަތަކ ވ . ވާ

މައްސަލަެެ%1އާއިެފަސްެއަހަރަށްވުރ ެގިނަެދުވަސްވީެ މައްސަލަެ%4މައްސަލަެހުރިއިރު،ެތިންެއަހަރުވ ެފަސްެއަހަރުެނުވ22%ެެާ

ެހުރިކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .
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 އަޑުއެހުންތައް 

 1837|  ބޭްއވުނު:   293|  ކެންސަލްވި:   2130ތާވަލްކުރި: 
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 ގއެޖުޑީޝަލްެދާއިރާެ 2.2.6.18
ެކޯޓުތަކަށ2021ެެް ެދާއިރާގ  ެޖުޑީޝަލް ެގއ ެއަހަރު ވަނަ

ެ ެއަދަދު ެމައްސަލަތަކުގ  ދަށަށްެެ%27ހުށަހ ޅުނު

ެ ެކޯޓުތަކުން ެނިންމ2021ެެިގޮސްފައިވާއިރު،ެއ  ެއަހަރު ވަނަ

ެ ެވަނީ ެެ%19މައްސަލަތައް ެއ ގޮތުން، 2021ެދަށްވ ފައ ވ .

ެ ެކޯޓުތަކަށް ެނިސްބަތްވާ ެއަތޮޅަށް ެގއ ެއަހަރު، 501ެވަނަ

ެހުށަހ ޅިފައިވާއިރު،ެ ެކޯޓުތަކުނ574ެެްމައްސަލަ ެއ  މައްސަލަ

ެދާ ެމި ެއ ހ ންކަމުން، ެނިންމާފައިވ އ ވ . ވަނ2021ެެައިރާގ 

ެ ެހުރީ ެރޭޓް ެކްލިއަރ ންސް ެެ%115އަހަރުގ  2020ެގައ ވ .

މިެދާއިރާގެ  ވަނަެއަހަރުގެ 2021ެވަނަެއަހަރާެއަޅާެބަލާއިރެު،

ެ ެރޭޓް ެެ%11ކްލިއަރ ންސް ެއިތުރުވ ފައިނުވާތީ،2021ެެމަތިވ ފައިވީނަމަވ ސް، ެމައްސަލަތައް ެނިންމި ެކޯޓުތަކުން ެއ  ެއަހަރު ވަނަ

އަދަދުެބޮޑ2021ެެުޓްެމަތިވާންެދިމާވިެމައިގަނޑުެއ އްެސަބަބަކީެކްލިއަރ ންސްެރޭެ ކޯޓުތަކަށްެހުށަހ ޅުނުެމައްސަލަތަކުގެ  ވަނަެއަހަރުެއެ 

ެއިންސައްތައަކުންެދަށަށްެދިޔުންެކަމުގައިެބ ލ ވ އ ވ .

ވަނަެއަހަރުެއެ 2020ެއ އީެ .މައްސަލައ ކ ވ 281ެވަނަެއަހަރުެނިމުނުއިރު،ެގއެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރ2021ެެީ

ވަނަެއަހަރުެމިެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރ2021ެެިދަށްެއަދަދ ކ ވ .ެެ%21ކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކާެއަޅާެބަލާއިރު،ެ

ރޭގައިެއަހަރުވ ،ެތިންެމައްސަލައަކީެއަހަރުެނުވާެމައްސަލަތަކ ވ .ެއަދިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކުގ ެތ ެ%57މައްސަލަތަކުގ ެތ ރ އިން،ެ

އާއިެފަސްެއަހަރަށްވުރ ެގިނަެދުވަސްވީެ މައްސަލަެެ%12މައްސަލަެހުރިއިރު،ެތިންެއަހަރުވ ެފަސްެއަހަރުެނުވާެެ%29އަހަރުެނުވާެ

ެމައްސަލަެހުރިކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .2%ެ
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ކޯޓުތަކަށ2021ެެް މައްސަލ657ެެަވަނަެއަހަރުެގދެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގެ 

ދަށްެެ%7ރާެއަޅާެބަލާއިރު،ެ ވަނަެއަހ2020ެަހުށަހ ޅިފައިވ އ ވ .ެއ އީެ

ވަނަެއަހަރުެއެ 2021ެއަދަދ ކ ވ .ެހުށަހ ޅުނުެމައްސަލަތަކާެޚިލާފަށް،ެ

2020ެކޯޓުތަކުންެނިންމިެމައްސަލަތައްެވަނީެއިތުރުވ ފައ ވ .ެއ ގޮތުން،ެ

ެ ެކޯޓުތަކުން ެނިސްބަތްވާ ެއަތޮޅަށް ެގދ ެއަހަރު މައްސަލ638ެެަވަނަ

ކޯޓ773ެުވަނަެއަހަރ2021ެެުނިންމާފައިވާއިރެު، ތަކުންެމައްސަލައ އްެއެ 

ެ ެމިއީ، 2020ެެނިންމާފައިވ އ ވ . ެބަލާއިރު، ެއަޅާ ެއަހަރާ ެ%21ވަނަ

ކްލިއަރ ންސްެރޭޓ2021ެެްމަތީެއަދަދ ކ ވ .ެމިެދާއިރާގެ  ވަނަެއަހަރުގެ 

އަދިެ  މަތީެރޭޓ އްކަންެފާހަގަކޮށްލ ވ އ ވ .ެ%27ވަނަެއަހަރުގ ެކްލިއަރ ންސްެރޭޓާެއަޅާެބަލާއިރު،2020ެެގައ ވ .ެމިއީެެ%118ހުރީެ

ެވޭ ެހުރީ ެމަތީގައި ެއ ންމ  ެކްލިއަރ ންސް ެދާއިރާގ  ެމި ެބަލާއިރުވ ސް، ެތަފާސްހިސާބަށް ެއަހަރުގ  ެފަސް ެއަހަރުކަނ2021ެެްތުވ ދިޔަ ވަނަ

ެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .

ވަނަެއަހަރުެއެ 2020ެއ އީެ މައްސަލައ ވ .460ެވަނަެއަހަރުެނިމުނުއިރު،ެގދެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރ2021ެެީ

ވަނަެއަހަރުެމިެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރ2021ެެިދަށްެއަދަދ ކ ވ .ެެ%20ކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކާެއަޅާެބަލާއިރު،ެ

މައްސަލައަކީެއަހަރުެނުވާެމައްސަލަތަކ ވ .ެއަދިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކުގ ެތ ރޭގައިެއަހަރުވ ،ެތިންެެ%49މައްސަލަތަކުގ ެތ ރ އިން،ެ

ެއަހަރު ެއަހަރުވ ެފަސްެއަހަރުެނުވާެެ%36ެނުވާ ެއަހަރަށްވުރ ެގިނަެދުވަސްވީެެ%12މައްސަލަެހުރިއިރު،ެތިން މައްސަލައާއި،ެފަސް

ެމައްސަލަެހުރިކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .3%ެެ
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ވަނަެއަހަރުެޏެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކަށްެހުށަހ ޅުނ2021ެެު

އަދަދުެ ކޯޓުތަކުންެެ%23މައްސަލަތަކުގެ  އެ  ދަށަށްެގޮސްފައިވާއިރެު،

ދަށްވ ފައ ވ .ެެ%8ވަނަެއަހަރުެނިންމިެމައްސަލަތައްެވަނ2021ެެީ

ވަނަެއަހަރު،ެޏެއަތޮޅަށްެނިސްބަތްވާެކޯޓުތަކަށ2021ެެްއ ގޮތުން،ެ

ކޯޓުތަކުނ554ެެްށަހ ޅިފައިވާއިރު،ެމައްސަލަެހ515ެު މައްސަލަެއެ 

އ ހ ންކަމުން،ެމިެދާއިރާގެ  ވަނަެއަހަރުގެ 2021ެނިންމާފައިވ އ ވ ެ.

ވަނަެއަހަރާެއަޅ2020ެެާގައ ވ ެ.ެ%108ކްލިއަރ ންސްެރޭޓްެހުރީެ

ވަނަެއަހަރުގ ެކްލިއަރ ންސްެރޭޓ2021ެެްބަލާއިރު،ެމިެދާއިރާގ ެ

ވަނަެއަހަރުެއ ެކޯޓުތަކުނ2021ެެްމަތިވ ފައިވީނަމަވ ސް،18%ެެ

ކްލިއަރ ންސްެރޭޓްެމަތިވާންެދިމާވިެމައިގަނޑުެއ އްެސަބަބަކީެ ކޯޓުތަކަށ2021ެެްނިންމިެމައްސަލަތައްެއިތުރުވ ފައިނުވާތެީ، ވަނަެއަހަރުެއެ 

ެހުށަހ ޅުނުެމައްސަލަތަކުގ ެއަދަދުެބޮޑުެއިންސައްތައަކުންެދަށަށްެދިޔުންެކަމުގައިެބ ލ ވ އ ވ .

ވަނަެއަހަރުެއެ 2020ެއ އީެ މައްސަލައ ކ ވ .223ެއަހަރުެނިމުނުއިރު،ެޏެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރީެެވަނ2021ެަ

ވަނަެއަހަރުެމިެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރ2021ެެިދަށްެއަދަދ ކ ވ .ެެ%15ކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކާެއަޅާެބަލާއިރު،ެ

މައްސަލައަކީެއަހަރުެނުވާެމައްސަލަތަކ ވ .ެއަދިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކުގ ެތ ރޭގައިެއަހަރުވ ،ެތިންެެ%62ން،ެމައްސަލަތަކުގ ެތ ރ އި

ހުރިކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .ެއަދިެކުރީެހަތަރުެ މައްސަލަެ%2މައްސަލަެހުރިއިރު،ެތިންެއަހަރުވ ެފަސްެއަހަރުެނުވާެެ%36އަހަރުެނުވާެ

ނަެއަހަރުވ ސް،ެފަސްެއަހަރަށްވުރ ެގިނަެދުވަސްވީެއ އްވ ސްެމައްސަލައ އްެމިެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެވ2021ެައަހަރ ކޭެއ އްފަދައިން،ެ

ެނ ތްކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .
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 އަޑުއެހުންތައް 

 1350|  ބޭްއވުނު:   469|  ކެންސަލްވި:   1819ތާވަލްކުރި: 
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ެޖުޑީޝަލްެދާއިރާެެ.ސ 2.2.6.21

ެސ2021ެ ެއަހަރު ެކޯޓުތަކަށްެެ.ވަނަ ެދާއިރާގ  ޖުޑީޝަލް

އަދަދުެ ދަށަށްެގޮސްފައިވާއިރު،ެެ%12ހުށަހ ޅުނުެމައްސަލަތަކުގެ 

ެ ެކޯޓުތަކުން ެވަނ2021ެެީއ  ެމައްސަލަތައް ެނިންމި ެއަހަރު ވަނަ

އ ގޮތުނެް،23%ެ ސެއަތޮޅަށ2021ެެްދަށްވ ފައ ވ ެ. ވަނަެއަހަރެު،

931ެެ،މައްސަލަެހުށަހ ޅިފައިވާއިރ1074ެުނިސްބަތްވާެކޯޓުތަކަށްެ

ެމިެ ެއ ހ ންކަމުން، ެނިންމާފައިވ އ ވ . ެކޯޓުތަކުން ެއ  މައްސަލަ

ެ%87ވަނަެއަހަރުގ ެކްލިއަރ ންސްެރޭޓްެހުރ2021ެެީދާއިރާގ ެ

ެ ެމިއީ ެއަޅ2020ެެާގައ ވ . ެރޭޓާ ެކްލިއަރ ންސް ެއަހަރުގ  ވަނަ

ެބަލާއިެ%12ބަލާއިރު،ެ ެތަފާސްހިސާބަށް ެއަހަރުގ  ެފަސް ެވޭތުވ ދިޔަ ެއަދަދ ކ ވ .ެއަދި ެއ ންމެ ދަށް ެކްލިއަރ ންސް ެދާއިރާގ  ރުވ ސް،ެމި

ެވަނަެއަހަރުކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .2021ެދަށުގައިެހުރީެ

ވަނަެއަހަރުެއެ 2020ެއ އީެ މައްސަލައ ކ ވ .648ެޖުޑީޝަލްެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރީެެ.ވަނަެއަހަރުެނިމުނުއިރު،ެސ2021ެ

ވަނަެއަހަރުެމިެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރ2021ެެިމަތީެއަދަދ ކ ވ .ެެ%28، ބަލާއިރުކޯޓުތަކުގައިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކާެއަޅާެ

މައްސަލައަކީެއަހަރުެނުވާެމައްސަލަތަކ ވ .ެއަދިެނުނިމިހުރިެމައްސަލަތަކުގ ެތ ރޭގައިެއަހަރުވ ،ެތިންެެ%68މައްސަލަތަކުގ ެތ ރ އިން،ެ

ހުރިކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .ެއަދިެކުރީެހަތަރުެ މައްސަލަެ%4ެފަސްެއަހަރުެނުވާެމައްސަލަެހުރިއިރު،ެތިންެއަހަރުވ ެ%28އަހަރުެނުވާެ

ވަނަެއަހަރުވ ސް،ެފަސްެއަހަރަށްވުރ ެގިނަެދުވަސްވީެއ އްވ ސްެމައްސަލައ އްެމިެދާއިރާގ ެކޯޓުތަކުގައ2021ެެިއަހަރ ކޭެއ އްފަދައިން،ެ

 ނ ތްކަންެފާހަގަކުރ ވ އ ވ .
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 އަޑުއެހުންތައް 

 3205|  ބޭްއވުނު:   583|  ކެންސަލްވި:   3788ތާވަލްކުރި: 
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ގާބިލްކަމާއިެނަޒާހަތްތ ރިކަންެއިތުރުކުރުންެ 3.1 ެފަނޑިޔާރުންނާއިެމުވައްޒަފުންގެ 

ެ ެފޯރުކޮށްދިނުމުގ  ެއިންސާފު ެތަރައްގީކުރުމުގ ެއަދުލު ެހިދުމަތް

ެ ެފަނޑިޔާރުންނާއިެޕްލޭންގައި ެއ އްކަމަކީ ެމުހިއްމު ެއ ންމ  ހިމ ނޭ

ެއިތުރުކުރުމ ވ  ެގާބިލްކަން ެނަޒާހަތްތ ރިކަމާއި .ެމުވައްޒަފުންގ 

ެެމިކަމަށްޓަކައިެއ ގޮތުން ެކަންކަން ެގިނަ ވަނ2021ެެަފަށާފައިވާ

ެއަހަރުތ ރޭެވަނީެކުރިއަށްެގ ންދ ވިފައ ވ .ެ

ެހަރުދަނާކޮށްެ ެނިޒާމް ެއ ޑިޔުކޭޝަންގ  ެޖުޑީޝަލް ކޮންޓިނިޔުއިންގ

ެ ެގޮތުން، ެކުރުމުގ  ެއ ކ ޑ މީތަރައްގީ ތަރައްގީކުރުމަށްެެޖުޑީޝަލް

ެެފައިވާނ ވ .ވަރަށްެބޮޑުެއިސްކަމ އްެދ2021ެީ

ސްޓްރަޓީޖިކްެޕްލޭންެއ ކުލަވައިލަެ،އ ގޮތުން އިެޖުޑީޝަލްެއ ކ ޑ މީގެ 

ޓްރ އިނިންގެނީޑްސްެދ ނ ގަތުމުގެ  ފަނޑިޔާރުންނާއިެމުވައްޒަފުންގެ 

މިގ ެއިތުރުން،ެވަނަެއަހަރުެކުރ ވިފައިވ އ ވ .2021ެެމަސައްކަތްެ

ެެއ ކ ޑ މީގ ެޖުޑީޝަލް ެބަދަލުތަކ އްެހިންގުމަށް ެހ ޔޮ ވަނީ

ެ ެޑިރ ކްޓަރަކުެގ ނ ވިފައ ވ . ެދާއިމީ ެހިންގުމަށް ެއ ތަން މިގޮތުން

އްެބޯޑ ެރީެޒައ ޑްވައިކަންކަމުގައިެލަފާދީެހ ދުމަށްޓަކައިެހަމަޖައްސައިެ

ެއ ކުލަވާލ ެ ެއިތުރުން،ވިފައިވ އ ވ . ެމ ނޭެމީގ  ޖަރ އްގެ ޕްރޮގްރާމް

ގ ެއ ހީގައUNDPެެިެންެމަސައްކަތްކުރާނ ެކޮންސަލްޓަންޓަކުގޮތު

ެެވާއިރު،ހޯދިފައިެ ެއ ހީގައި ެއ ސޯސިއޭޝަންގ  ެބާރ 6ެއ މ ރިކަން

ކޮންސަލްޓަންޓަކުެބޭމަސްދުވަހަށްެ ފޮރިންެޑިރ ކްޓަރ އްގެ ވަނީެރުގެ 

ެހޯދިފައ ވ .ެގޮތުގައިެ

ެެ،އަދި ެކ ޕޭސިޓީ ެއ ކ ޑ މީގ  ެގޮތުން،ެޖުޑީޝަލް މަތިކުރުމުގ 

ެ ެގޮތުގައި ެސްޕ ޝަލިސްޓުންގ  ެޕްރޮގްރާމް ެއައު މަގާމ2ެެްމުޅިން

ެއުފައްދައިެއ ެދ ެމަގާމަށްެމީހުންެހޯދާފައިވ އ ވ .ެ

ެބަދަލުތަކުގެ މިވަނަެއަހަރުެނިމުމާެހަމައަށްެއައިެއިރުެވަނ2021ެެީ

ވަނަެއަހަރ2022ެެުއ ގޮތުން،ެފ ންނަށްެފަށާފައ ވ .ެެހ ޔޮެނަތީޖާ

ތާވަލުެވަނީެ އ ކ ޑ މީންެހިންގުމަށްެގަސްދުކޮށްފައިވާެޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 

ެ ެމުވައްޒަފުންނަށްެެމިއީއާއްމުކުރ ވިފައ ވ . ފަނޑިޔާރުންނާއި

ެ ެމައްޗަށް ެނީޑްސްގ  ެޓްރ އިނިންގ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާެބޭނުންވާ

ެޓްރ އިންނގެކަލަންޑަރ ކ ވ .ެ

ޑިޖިޓަލްެ އިތުރުން،ެޖުޑީޝަލްެއ ކ ޑ މީގައިެޒަމާނީެފ ންވަރުގެ  މީގެ 

ެތަކ ތި ެބޭނުންވާ ެހ ދުމަށް ެއ ހީގައUNDPެެިެ،ކްލާސްރޫމ އް ގ 

ެހޯދިފައ ވ .ެެވަނީެވަނަެއަހަރ2021ެު

2021ެެ ެއ ކަޑަމީގ  ެޖުޑީޝަލް ެއަހަރު ެހިންގާފައިވާެވަނަ ފަރާތުން

ެ ެވަރކްޝޮޕްތައް ެސ މިނާރތަކާއި ެޕްރޮގްރާމްތަކާއި މިެތަމްރީން

ެއިންެފ ނިވަޑައިގަންނަވާނ ވ .1ެެެރިޕޯޓުގ ެއ ނ ކްސް

ެޕްލޭގައިވާެ ެއ ކްޝަން ެސްޓްރަޓީޖިކް ެސަރުކާރުގ  ެއިތުރުން، މީގ 

ެގޮތުން ެހާސިލްކުރުމުގ  ެލަނޑުދަނޑިތައް ެމައްސަލަތަކާެ، ޖިންސީ

ެެތަކާެމައްސަލަެއަދި،ެކުރ ވިފައިވ އ ވ ެ.ގުޅޭެބޭސްލައިންެދިރާސާއ އްެ

ެ ެބޭނުމަށްޓަކައި،ެގުޅޭގޮތުން ެދިރާސާތަކުގ  ެއ ކިއ ކި ކުރަންޖ ހޭ

ެއޮން ެފަނޑިޔާރުންނާއި ެޑޭޓާބޭސްއަކަށް ެލީގަލް ކަމާގުޅޭެލައިން
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ެވަނީެ ެއިންތިޒާމް ެއ ކްސ ސްވ ވޭނޭ މުވައްޒަފުންނަށް

ހަމަޖައްސައިދ ވިފައ ވ .

ޕްރޮގްރާމްެެމީޑިއޭޝަންެއ ންޑްެސ ޓްލްމ ންޓް އަރބިޓްރޭޝަން،  

ެ–ވޯކްޝޮޕްެއޮންެޕްރިވ ންޝަެއޮފްެޑޮމ ސްޓިކްެވަޔަލ ންސްެއ ކްޓްެ
 ނިންމުމުގ ެރަސްމިއްޔާތުެ
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ންގެ)ކްރިމިނަލްެކޯޓު(ލީގަލްެޓްރ އިނި  
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 އޮޓޮމޭޝަންެެޓުެކޯެ 3.2

ެ ެމަޖިލީސްތައް ެޝަރީއަތުގ  ެގުޅާލައިގ ން ެލިންކަކުން ެވީޑިއޯ ެކޯޓްރޫމާއި ެއަނ އް ެކޯޓްރޫމް ެތަކ ތިއ އް ެބޭނުންވާ ެހުރިހާެެ،ހިންގަން ެރާއްޖޭގ 

ހިންގުމަށްެބޭނުންވާެެވީޑިއޯެކޮންފަރ ންސްެގޮތުން،ެއ އްކޮށްެނިންމާލ ވިފައ ވ .ެއ ެއަހަރުެވަނ2021ެެީެހޯދުމަށްެފ ށިެމަސައްކަތްށްެކަކަެތަެކޯޓު

ެެވަނީެތަކ ތިެ ެކޯޓުރާއްޖޭގ  ެހޯދައިދީެހުރިހައި ެެ.ެފުރިހަމަކުރ ވިފައ ވ ތަކަކަށް ެއ ފަދައިން ެއ ހީގައި ެވަސީލަތްތަކުގ  ެއ  ެޝަރީއަތްތައްެއަދި

ެކުރަމ ވ . ެފާހަގަ ެހައްލުެމީގ ެހިންގަމުންދާކަން ެދަތިތަކަށް ެދިމާވާ ެހާޒިރުކުރުމުގައި ެމީހުން ެކޯޓުތަކަށް ެކަމަށްެގ ންެލިބިެތަކ އްސަބަބުން، ދާނ 

ެގަބޫލުކުރ ވ އ ވ .ެ

ބޮޑުެދައްޗަކީެއ ހ ންނަމަވ ސްެ ކޯޓުމިގޮތަށްެޝަރީއަތްެހިންގުމަށްެމިހާރުެއޮތްެއ ންމެ  ސްޕީޑްެދަށްވުމާއެި، ރޫމްތައްެތާވަލްކުރުމުގައިެއިންޓަނ ޓްގެ 

މަޖިލީސްތަޝަރީެބާއްވާގ ންެހާޒިރުކުރުވައިެރޫމަކަށްެހަސްމުންެހާޒިރުވާންެނުޖ ހިެހުރިތަނަކުންެއޮންލައިންކޮށްެކޯޓުެހުރިެއުނދަގޫތަކ ވ ެ. ެއްެއަތުގެ 

އަތްތައްެއޮމާންކޮށްެހިންގ ންެއަންނަނީެއިންޓަނ ޓްެސްޕީޑްެވުމާއ ކު،ެއ ފަދައިންެޝަރީކަމަށްެެެމ ދުވ ރިކޮށްކުރިއަށްެގ ންދަންޖ ހ ނީެއިންޓަނ ޓް

2022ެހިދުމަތްެދޭެފަރާތާއ ކުެގިނަެމަޝްވަރާތަކ އްެކުރ ވިފައިވ އ ވ .ެއަދިެގޮތަކީެކޮބައިތޯބަލުމަށްޓަކައިެެއ ކަންެހަމަޖ އްސޭނ ެމަތިވ ގ ންނ ވ .ެ

ެސާފައ ވ .ެފައިސާެވަނީެހަމަޖައްވަނަެއަހަރުގ ެބަޖ ޓުގައިެއ ކަމަށްެބޭނުންވާެ

ެބަދަލާއ ކު ެކޯޓު، މި ެއ އް ެހިއްސާކުރުމުގައި ެއަނ އްެވަސީލަތްތައް ެއިތުރުވ ފައ ވ .ެކޯޓަށް ެވަނީ ެމިންވަރު ެމަދުކަމާއ ކުެކޯޓުެެބަރޯސާވާ ރޫމްތައް

ކޯޓަ ރަނގަޅަށްެހިންގޭނީެކޯޓުެއަޑުއ ހުންތައްެބާއްވަންޖ ހޭެެށްގ ންހާޒިރުކޮެށްކަެއ މީހަކުެހުރިެތަނ އްގެ  ނެ ރޫމްތައްެރަނގަޅަށްެތާވަލްކުރ ވޭއ ންމެ 

އ ކަށީގ ންވާެގޮތ އްގައިެހިންގ ންެނ ތްެއިރު،ހ ޅޭެމައްސަލަތައްެއ ފަދައިންެނޫނީެކޯޓުތަކަށްެހުށައިންތިޒާމްެހަމަޖ ހިގ ންނ ވ ެ. ރޫމްތައްެކޯޓުެެއ ންމެ 

.ެވ އ ވ ެބޭނުންޖ ހިފައިެވޭެފަދަެސިސްޓަމަކަށްެރ ހައްލުކުެއަދިެތާވަލްކުރުމުގައިެހުރިެއ ހ ނިހ ންެފުށުއ ރުންތައްެެތާވަލްކުރ ވޭެފަދަ،ެރަނގަޅަށްެ

ބިނާވ ފައިވާެޓ ކްނޮލޮޖީއަށްެބަލާއިރުެއަދިެއ ެސިސްޓަމްތައްެ، މިހާރުެބޭނުންކުރާެކޭސްެމ ނ ޖްމަންޓްެސިސްޓަމްތަކަކީވަކިވަކިންެކޯޓުތަކުގައިެ

ެެވ .ެހޭެކަންކަމަށްެބަލާއިރުެއިތުރަށްެތަރައްގީކޮށްގ ންެބޭނުންކުރ ވޭެސިސްޓަމްތަކ އްެނޫނ މިހާރުެހައްލުކުރަންޖ 

ެއ ކަންކަންެހައްލުކުރުމުގ ެގޮތުން،ެ ެޑިވ ލަޕްކުރުމުގ  ެމ ނ ޖްމަންޓްެސިސްޓަމް 2021ެެެމަސައްކަތްއިންޓ ގްރޭޓ ޑްެކޭސް ެވަނަ ފަށައި،ެއަހަރު

ކޭސްެމިގޮތުން،ެެގ ންެކުރިއަށްެގ ންގޮސްފައިވ އ ވ .ފަށައިެމަސައްކަތްެބޭނުންތައްެދ ނ ގަތުމާއ ކުެސިސްޓަމްެޑިވ ލަޕްކުރުމުގ ެއަމަލީެކޯޓުތަކުގ ެ

މަސައްކަތްެ ތ ރޭގައިެމިެމޮޑިޔުލްެބޭނުންކުރ ވޭެއަހަރުގެ ެވަނ2023ެަ.ެއ ވ ެނިންމާލ ވިފަވަނީެރ ޖިސްޓްރޭޝަންެމޮޑިއުލްގެ  ެފުރަތަމަެކުއާޓަރުގެ 

ެގޮންޖ ހުމަ ެބޮޑު ެއ ންމ  ެދިމާވާ ެޑިވ ލަޕްކުރުމުގައި ެސިސްޓަމް ެމ ނ ޖްމަންޓް ެކޭސް ެއިންޓ ގްރޭޓ ޑް ެއުއްމީދުކުރަމ ވ . ެކަމަށް ެވާނ  ކީެވަރު

ެކުޑަވުމ ވ . ެެޑިވ ލަޕްމަންޓްެޓީމް ެތިބީެއ ންމ  ެމަސައްކަރުންނ ވ .ެޑިވ ލަޕ2ެަމިެޑިޕާޓްމަންޓުގައި ެހިނގަމުންދަނީތްމި ގެ  UNDPެެމިހާރު

އ ހީތ ރިކަމާއ ކުއ ވ .ެޑިވ ލަޕަރުނ2ެްެލިބިފައިވާެއިތުރުެއ ހީތ ރިކަމާއ ކުެ ެގެ 
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އ  ކުރިނެް، ތަރައްގީކުރުމުގެ ފަދަެސިސްޓަމ އްެހިންގަންެބޭނުންވާެއައިޓީެއިންފްރަސްޓްރަކްޗެަރމިެސިސްޓަމްެތަރައްގީކޮށްެނިމިެހިންގަންެފ ށުމުގެ 

ކޮސްޓ2021ެްމަސައްކަތްެވ ސްެ ޖުޑީޝަލްެޑޭޓާެސ ންޓަރަށްެބޭނުންވާެބައ އްެތަކ ތެި، އ ގޮތުނެް، ެޝ އަރިންގ-ވަނަެއަހަރުތ ރޭެކުރ ވިފައިވ އ ވ ެ.

ގޮތުންއާެއ ކުެއަދި،ެމިކުެވަނީެހޯދިފައ ވ .ެތ ރިކަމާއ ގ ެއ ހީެ UNDPެއ އްބަސްވުމ އްގ ެދަށުންެ ެބޭރުގ ެ، އައިޓީެގަވަނަންސްެހަރުދަނާކުރުމުގެ 

އ ހީތ ރިކަމާއ ކުެެޕީތައް.އޯ.އ ސްެ،އުސޫލުތަކާއިެބޭނުންވާެއ ކަމަށްެއ ހީތ ރިކަމާއ ކުެެމާހިރ އްގ ެފަންނީ ެ.އ ކުލަވާލ ވިފައ ވ ވަނީެއ ެޖަމްއިއްޔާގެ 

އޭގ ެތ ރ އިން،ެވަނަެއަހަރުެވަނީެތަރައްގީކޮށްެނިންމާފައ ވ .2021ެެއ ޕްލިކޭޝަނ އ2ެެްގ ެދަށުން،ެއިތުރުެމަސައްކަތުެކޯޓްެއޮޓޮމޭޝަންގ ެ

ެެއ ޕްލިކޭޝަންެެރިޕޯޓަރެކޭސް ެނިންމުންތައްެވަނީ ެކޯޓުތަކުގ  ެއ ޕްލިކޭޝަނަކީ ެމި ެފަށާފައ ވ . ެބޭނުންކުރަން ެކޯޓުން ެސުޕްރީމް ދިވ ހިރާއްޖޭގ 

ެކަން ެމިފަދަ ެމުވައްޒަފުން ެފަނޑިޔާރުންނާއި ެއ ޕްލިކޭޝަނ ކ ވ . ެތަރައްގީކޮށްފައިވާ ެގޮތުން ެހ ދުމުގ  ެބަލައިލ ވޭގޮތް ެހޯދައި ކަމަށްެފަސޭހައިން

ސަބަބުންެކު އިތުރުނެް،ހޭދަކުރަންޖ ހޭެވަގުތުެމިެއ ޕްލިކޭޝަންގެ  މީގެ  އ ޕްލިކޭޝަންެފޯމްެއޮންލައިންކޮެޑަވ ގ ންެދާނ އ ވ ެ. ށްެހުށަހ ޅޭނޭެކާވ ނީގެ 

ެ ެވަނީ ެއ އް ެޑޭޓާބޭސް ެމަރުކަޒީ ެވަރިކާވ ނީގ  ެއަކާއި ެތަރައްގީކުރ ވިފައ ވ .2021ެޕޯޓަލް ެއަހަރު ެެވަނަ ެމ2022ެެިއަދި، ެއަހަރު ވަނަ

ެވ .ެއ ެއ ޕްލިކޭޝަންތައްެކޯޓުތަކުގައިެބޭނުންކުރަންެފ ށޭނ 

ެކޯޓުތަކުގަ ެެއިމ ޖިސްޓްރޭޓް ެގުޅޭ ެއާ ެއައި.ޓީ ެބޭނުންކުރާ ެދުވަސްވ  ެތަކ ތި ެގިނަ ެހާލަތަށްގޮސް ެނުކުރ ވޭ ެބަދަލުކުރަންޖ ހިފައިެބޭނުން އ ތަކ ތި

ވަނ2021ެެަގ ެއ ހީގައިެ UNDPއ ތަކ ތިެހޯދިފައިެނުވާތީެެއ ކަށީގ ންވާެގޮތ އްގައިބަޖ ޓުގ ެތ ރ އިންެމާއ ކުެއަދިެފާއިތުވިެއަހަރުތަކުގައިެވު

ެތަކ ތިެވަނީެހޯދިފައ ވ .އަހަރުެގިނަެ

ެެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ވަނަެސ ޝަންގައިެބައިވ ރިވުނ80ެެްސީޑޯެކޮމިޓީގ ެ  
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އުމުރާނީެވަސީލަތްތައްެތަރައްގީކުރުންެ 3.3  ކޯޓުތަކުގެ 

އިމާރާތްކުރުމުގ ެއައުެމަޝްރޫއ އްެނުފ ށިެއޮތުމަށްެފަހުެެޕަބްލިކްެސ ކްޓަރެއިންވ ސްޓްމަންޓްގ ެދަށުންެކޯޓުވަނަެއަހަރުންެފ ށިގ ނ2016ެެް

މަސަްއކަތްެއަލުންެފ ށިފައ ވ .ެއ ގޮތުން،2021ެެ ކޮންޓްރ ކްޓްެވަނީެމަސައްކަެއްެއިމާރާތްެކުރުމުގ ތިރީގައިވާެކޯޓުތަވަނަެއަހަރުެވަނީެއެ  ތުގެ 

ެކުރ ވިފައ ވ .ެއ ވޯރޑްެ

 

ހޯރަުފީށެެމަސައްކަތްެވަނީެފ ށިފައ ވ .ެއ ގޮތުންެކޯޓ އްގ ޓަކައިެދ ެށްކޯޓުގ ެޖާގަެއިތުރުެކުރުމަެމ ޖިސްޓްރޭޓްެމީގ ެއިތުރުންއަދިެ

 ެވަނަެއަހަރުެވަނީެކުރ ވިފައ ވ .2021ެެެޖާގަެއިތުކުރުމުގ ެމަސައްކަތްެމ ޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓަށް

ެއިތުރުން،ެމީ ެނިމިފައ ވ .ެގ  ެވަނީ ެމަސައްކަތް ެޑިޒައިން ެކޯޓުގ  ެޑިސްޓްރިކްޓް ެސިޓީ ެޓ ންޑަރެކުރުމަށްޓަކައިެއައްޑޫ ެޢިމާރަތް މި

2022ެެ ެހުށަހ ޅޭނ އ ވ . ެތ ރޭގައި ެމަހުގ  ެފ ބްރުއަރީ ެއަހަރުގ  ެކޯޓުވަނަ ެމާލޭ ެކުރ ހުމުގ  ެކޮމްޕްލ ކްސް ެމަސައްކަތް ބަޔަާކެވަނީ

ެހަވާލުކުރ ވިފައިވ އ ވ .

ެކުރުމުގ ެ ެހަރުދަނާ ެސ ކިޔުރިޓީ ެކޯޓުތަކުގ  ެހަރުކުރުމަށްެމ ޖިސްޓްރޭޓް ެކ މ ރާ ެސ ކިޔުރިޓީ ެކޯޓުތަކުގައި ެއ  ވަނ2021ެެަެގޮތުން

ެވަނަެއަހަރުެހޯދިފައިވ އ ވ .2021ެެމަސައްކަތުގ ެފުރަތަމަެފިޔަވައްސަށްެބޭނުންވާެތަކ ިތެެއަހަރުެފ ށި

ށްެއ ހ ްނެމަޑުކުރަންޖ ހޭެތަނަކީެއ ެއިމާރާތަެެފަރާތްތަަކށްފ މިލީެކޯޓަްށެހިދުމަތްެހޯދަންެއަންނަެހިނާގެެގައިޖަސްޓިސްެބިލްޑިންގ

ެކުރިމަިތާވެ ެފަރާތްތަކަށް ެއަންނަ ެހޯދަން ެހިދުމަތް ެކޯޓަށް ެއ  ެާވތީ ެތަނަކަށް ެހުންނަ ެގޮތަށް ެިދމާވާ ެމީހުންނާ ެއަންނަ ކަންކަމުގައި

އެ  ގޮތުނެް، ެފައ ވ .ެގާއިމްކުރ ވިއ ކޯޓުގައިެވަނަެއަހަރުެވަނ2021ެެީެގޮތަށްެތަނ އްކަމަށްެއ ކަށީގ ންވާެނުތަނަވަސްކަންެކުޑަކުރުމުގެ 

 ހއ.ެބާރަށުެމ ޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުެ

ގުރައިދޫެމ ޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުެތ.ެ  

 ގދ.ެވާދޫެމ ޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުެ

.ެވޭވަށުެެމ ޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުމ  
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ދަިތކަންެ މާތިލާގައިެމ ރިންެޕޮލިސްެހިންގިެޢިމާރާްތ،ެ.ކޯޓާއިެއިންވ ގ ންެއޮންަނ،ެމެކުޑަކުރުމަށްޓަކައިޖުވ ނައިލްެކޯޓުގައިެޖާގައިގެ 

ގޮތުގައިެ ބައ އްގެ  ވުމާއ ކުެއ ތަނަށްެގ ންނަންޖ ހޭެބަދަލުތައްެދ ނ ގަތުމުގ ެވ ެ.ވަނަެއަހަރުެވަނީެހަމަޖ ހިގ ންެގޮސްފައ 2021ެކޯޓުގެ 

ެކުރ ވިފައިވ އ ވ .ެވަނީެމަސައްކަތްެވ ސްެ

ެ ެދިމާވާ ެކޯޓުތަކަށް ެމ ޖިސްޓްރޭޓް ެއިތުރުން، ެހަކަތައިގ މީގ  ެއިއާދަކުރ ވިނިވި ެހައްލުކުރުމަށާއި ެމައްސަލަ ެހިާފެކަރަންޓުގ  ެބޭނުން

ެވަނަެއަހަރުެފަށާފައިވ އ ވ .2021ެެއ ކަންެއަޖުމަެބ ލުމުގ ެމަސައްކަތްެމިންވަރުެއިތުރުކުރުމުގ ެގޮތުން،ެ

ެ

 

 

އާއިމާރާތްެބިނާކުރުމުގެ  މ.ވޭވަށުެމ ޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުގެ 
 މަސައްކަތްެއ ރަށުެކައުންސިލާެހަވާލުކުރުންެ
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 ންެއިސްލާހްކޮށްެހަރުދަނާކުރުންެންެއަމަލުކުރާެއުސޫލުތަކާއިެހިންގުެކޯޓުތަކުެ 3.4

ެ

ލުތައްެސޫއ ކިެއުވަނަެއަހަރުވ ސްެވަނީެއިދާރ2021ެެީސިވިލްެކޯޓުންޭދެޚިދުމަތްތަކުގ ެހަރުދަނާކުރުމުގ ެގޮތުންެމީގ ެއިތުރުން،ެ

ެެމީގ ެތ ރޭގައިެތިރީގައިވާެކަންކަންެހިމ ނ ވ .ެންމުެކުރ ވިފައިވ އ ވ .އާއ ކައަށައަޅާެ

ެ ެާޤނޫނުގ  ެޢަދުލުގ  ެކޯޓުްނެހަދަންޖ ޭހެގަވާިއދ114ެެުކުޑަކުދިންގ  ެޖުވ ނައިލް ެދަށުން ެމާއްދާގ  ެމައްސަލަތަްއެ)ވަނަ ކުޑަކުދިންގ 

ެަޢމަލު ެޯކޓުން ެޖުވ ނައިލް ެގަވާއިދުބ ލުމުގައި ެގޮތުގ  2021ެެެ(ކުރާނ  ެގ ޒ ޓްގައ10ެެިޖޫން ެސަރުކާރުގ  ެދިވ ހި ެދުވަހު ވަނަ

ެސްފައިވާެމަސައްކަތ ކ ވ .ެގ ެއ ހީތ ރިކަމާއ ކުެކުރިއަށްެގ ންގUNICEFެޮމިއީ،ެެ.ގ ޒ ޓްކުރ ވިފައިެވ އ ވ 

ގާނޫނަ އޮފީހަށްެށްެޢަމަލުކުރުމުގައިެހުރިެގޮންޖ ހުންތަކާެގުޅިގ ންެއެ އަދި،ެއެ  ޤާނޫނަށްެހުށަހަޅާެއިޞްލާޙުތައްެއ ޓާރނީެޖ ނ ރަލްގެ 

ެ.ވަނަެދުވަހުެފޮނުވިފައިވާނ އ ވ 7ެޑިސ ންބަރ2021ެެު

ެއ ކުލަވާލުމަށްޓަކައިެ-އ ނ ކްސްޑްެހަމަމިއާއ ކު،ެކޯޓު ެކޮންސ ޕްޓް ެނިޒާމ އްގ  ެއ ފަދަ ެގޮތުން ެތައާރަފްކުރުމުގ  ެނިޒާމ އް މީޑިއޭޝަން

ެހީގައިެކުރިއަށްެގޮސްފައިވ އ ވ .ެއ ސިއޭޝަންގ ެއ މ ރިކަންެބާރެއ ސޯެކޮންސަލްޓަންޓަކުެހޯދުމުގ ެމަސައްކަތް،ެބޭރުގ 

ެއިތުރުން، ެއުސޫލުތަެމީގ  ެތިރީގައިވާ ެގޮތުން، ެކުރުމުގ  ެހަރުދަނާ ެކަންކަން ެކޯޓުގ  ެއ އަްށެސިވިލް ެކޯޓުން ެއ  ެއ ކުލަވާލައި އް

ެއަމަލުކުރަންެފަށާފައިވ އ ވ .ެ

 ،އުޞޫލުެކުރަންޖ ހޭޮގތުގ ެޢަމަލުެދިނުމުގައިެތަސްދީޤުކޮށްެކުރުމާއިެރަޖިސްޓްރީ •

ެރިޕޯޓުެނިމުނުގޮތުގ ެޤަޟިއްޔާެލިޔުމާއިެނިމުނުގޮތްެމައްސަލަެެނިމުނުގޮތާއިެޝަރީޢަތްެގުޅިގ ންެނިންމުމާއިެޤަޟިއްޔާެ •

 ،އުޞޫލުެދޫކުރުމާބ ހޭ

 އުޞޫލުެގޮތުގ ެޢަމަލުކުރ ވޭެކުރުމުގައިެޙަވާލުެަމއްސަލަެޤާޟީންނަށްެތަކުގ ެންޜަޑިވި •

 އުޞޫލުެެގޮތުގ ެޙަވާލުކުރާނ ެފައިސާެއަރަނިވ ރިންނާެއިސްވ ެބަލައިގަތުމާއިެފައިސާ •

 ،އުޫޞލުެއިދާރީެގޮތުގ ެފޮނުވާނ ެމީހުންެކުރަންޖ ހޭެތަންފީޛުެޙުކުމްެ •

 ،އުޞޫލުެއިދާރީެގޮތުގ ެކުރާނ ެޢަމަލުެސޮއިކުރުމުގައިެލިޔުންތަކުގައިެކޯޓުގ ެސިވިލް •
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ެގ މުވައްޒަފުންެލީގަލްެޙަވާލުކުރުމާއިެސ ކްޝަންތައްެއ ހ ނިހ ންެފިޔަވައިެސ ކްޝަންތައްެބަލާެެޚިދުމަތައްެދޭެކޯޓުން •

 އުޞޫލުެކުރާނ ެޢަމަލުެކުރުމުގައިެެޙަވާލުެމަސްއޫލިއްޔަތު

ގާނޫނުގ ެދަށުްނެކޯޓުތަކުންެހަަދންޖ ހޭެގަވާއިދުެގ ވ ށިެއަނިޔާެުހއްޓުވުމުގ ެގާނޫނުގ ެަދށުންނާިއެޖިންސީެކުށުގ ެމީގ ެއިތުރުން،ެ

ެނިމިފައިވ އ ވ  ެގާޫނނު.ެއަދި،ެއިއ ކުލަވައިލައި ެިއންސާފުގ  ެއާއްމުކުރ ވިފައިވ އ ވ .ެންތިގާލީ ެގަވާއިުދެހަދައި ެހަަދންޖ ހޭ ެދަށުން ގ 

ެއަދި،ެ ެހުށަހ ޅޭ ެކޯޓުތަކަށް ެއ  ެއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނަކީ ެޗީފް ެކޯޓުތަކުގ  ެކަމަށްެމ ޖިސްޓްރޭޓް ެފަާރތް ެބަލައިގަންނަ މައްސަަލތައް

އުސޫލުެވ ސްެ އ ކަމުގައިެއަމަލުކުރާނޭެގޮތުގެ   ވަނަެއަހަރުެއ ކުލަވައިލ ވިެއ އަށްެއަމަލުކުރަންެފަށާފައިވ އ ވ .2021ެެހަމަޖ ހިފައިވާތެީ،

ެފުރިހަމަ ެތަޖްރިބާ ެމަސައްކަތު ެކުރުމުއްދަތުގ ެކޯޓުތަކުގައި ެކޯޓުތަކުގ  ެއަދި ެގޮތަށް ެލިބޭ ެފުރުސަތު ެއ  ެމީހުްނނަށް ެބޭނުންވާ ކުރަން

ެފަށާފައިވ އ ވ .ެއަމަލުކުރަންެއ ެއުސޫލަށްކުރ ވޭެގޮތަށްެއިންޓަރންޝިޕްެއުސޫލ އްެއ ކުލަވާލ ވިެމަހިއުމަންެރިޒޯސަސްެނީޑްެފުރިހަެ

ެވަރކް ެގޮތ އްގަިއ ެދ މ ހ އްޓ ނިވި ެތަންފީޒްކުރަންެެއަދި ެއ ކުލަވައިލ ވި ެވަީނ ެއުސޫލ އް ެއ ފަދަ ެހިންގުަމށްޓަކައި ެހޯމް ފްރޮމް

ެެެވ އ ވ .ފަށާފައި

އިެގަޑީޖޭއޭެެވަނީެރަނގަޅުެބަދަލުތަކ އްެގ ނ ވިފައ ވ .ޑީޖޭއޭގ ެއިދާރީެހިންގުންެހަރުދަނާެކުރުމުގ ެގޮތުންެޑީޖޭއޭގ ެއޮނިގަނޑަށްެ

ެއޭގ 19ެެ ެއިރު ެއޮތް ެއ އްެސ ކްޝަން ެސ ކްޝަންތަަކކީ ެބައ އް ެެތ ރ އިން ެރަނގަޅަށް ެނޫނީ ެގޮތުގައި ނުހިންޭގނޭެސ ކްޝަނ އްގ 

މިގޮތަށްެވަކިވަިކެލާފައ ވ .ެއ އްކޮށްބައ އްެސ ކްޝަންތައްެވަނީެސ ކްޝަންތަކ އްކަންެފާހަގަކުރ ވުމުންެއ ކަންެހައްލުެކުރުމަށްޓަކައިެ

ެގޮ ެމޮނީޓަރސ ކްޝަންތަކ އްގ  ެޕްލޭންކުރުމާއި ެކަންކަން ެއޮޅުްނޮބޅުންވ  ެމަސައްކަތްތަށް ެޮއތުމުން ެދަތިތަކާއިެކުރުމުތުގައި ގައި

މިގޮތުން،ެއިންފްރަސްޓްރަކްޗަރެޑިވ ލަޕްމަންޓްެސ ކްޝަނާއިެއްެލަސްވާކަންެފާހަގަެކުރ ވިފައިވ އ ވ .ެކުރިމަތިލާންޖ ހިެމަސައްކަތްތަ

ެ ެސ ކްޝަން ެމ އިންޓ ނަސް 2021ެެޕްރޮޕަރޓީ ެއ އްކޮށްލާފައ ވ . ެވަނީ ެއަހަރު ެސޮފްޓްވ އަރެވަނަ ެޑީޖޭއޭގ  ެމިގޮތަށް، ހަމަ

ެސ ކްޝަން ެމ ނ ޖްމަންޓް ެނ ޓްވަރކް ެދ ސ ޑިވ ލަޕްމަންޓާއި ެއ  ެގޮތުން، ެރަނގަޅުކުރުމުގ  ެކޯޑިނޭޝަން ެކަންކަންެގ  ކްޝަންގ 

މަގާމްެހަމަޖ އްސިފައިވ ޑިއައި.ެޓީެބ ލ ހ ހ އްޓުަމށްެ މަގާމްެއުފައްދައިެއަދި،ެެއ ވ .ރ ކްޓަރ އްގެ  ބިއުރޯއަށްެޑިރ ކްޓަރ އްގެ  ސީޖޭއޭގެ 

ެ ެމިހާރު ެބޭފުޅަކު ެމަގާމަށް ެހަމަޖައްސާފައ ވ .އ  ެކޮމިޔުނިކޭަޝްނެެވަނީ ެގޮތުން، ެކުރުމުގ  ެހަރުދަނާ ެކަންކަން ެމީޑިއާގ  އަދި،

ެވ .ެއޮފިސަރ އްގ ެމަގާމްެވ ސްެވަނީެއުފައްދައިެމަގާމަށްެބޭފުޅަކުެހަމަޖައްސާފައ 
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ެއ އާ ެބަދަލަްށެހަމަ ެއ  ެގޮސްފައިވާތީ، ެއިތުރުވ ގ ން ެފުޅާވ  ެމަސައްކަތްތައް ެކޯޓުގ  ެގުޅިގ ން ެޤާނޫނާއި ެޢަދުލުގ  ެކުޑަކުދިންގ  އ ކު

އ އާެއ ކަށީގ ންވާެގޮތަށެް، ޕްރޮބޭޝަންގ ެޖުވ ނައިލްެވަނަެއަހަރ2021ެެުކޭޓަރެކުރުމަށްޓަކައެި، އޮނިގަނޑަށްެބަދަލުގ ނ ސެް، ކޯޓުގެ 

ެކުރުމަ ެމަސައްކަތްތައް ެމޮނިޓަރިން"ށްޓަކައި، ެއ ންޑް ެއިންޕްލިމ ންޓޭޝަްނ ެއިތުރުެ"ޕްރޮގްރާމް ެއޮނިގަނޑަްށ ެކޯޓުގ  ެނަމުަގއި ގ 

ެ.ސ ކްޝަނ އްެއިތުރުކުރ ވިފައިެއ ވ 

ގޮތުންެޖ ނ ރަލްެއ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެއ ންޑްެއ ޗްއާރުެޔުނިޓްއ އްެއ ކުލަވާލ ވިެ އިދާރީެހިންގުންެހަރުދަނާެކުރުމުގެ  ސިވިލްެކޯޓުގެ 

ެެސ ކްޝަންއަށްެއ ސިސްޓ ންޓްެޑިރ ކްޓަރެހަމަޖައްސަވާފައިވ އ ވ .ެެއ 

ެ ެއިދާރީ ެޕަފޯމަންސްކޯޓުތަކުގ  ެކޯޓުތަކުގ  ެބޭނުމުގައި ެއިސްލާހްކުރުމުގ  ެމ ނ ޖްމަންޓްެއޮނިގަނޑުތައް ެހ ދުމުގ ެއޮޑިޓްެއަދި ތައް

ެ ެކޯޓުގ  ެހައި ެދިވ ހިރާއްޖޭގ  ެއ ގޮތުން، ެފަށާފައ ވ . ެވަނީ ެޑިޕާޓްމަންޓުން ެމި ެމަސައްކަތް ެކުރިއަށ2021ެެްއޮޑިޓް ެއަހަރު ވަނަ

އިދާރީެހިންގުންެގ ންގޮސްފައިވ އ ވ .ެ ބޭނުަމކީެކޯޓުތަކުގެ  އޮޑިޓްެމިހާރުެދަނީެކުރިއަށ ވ .ެމިެއޮޑިޓްތަކުގެ  ެއަދި،ެކްރިމިނަލްެކޯޓުގެ 

ެހަރުދަނާކޮށްެކޯޓުތަކުގ ެމަސައްކަތްތައްެހަލުވިކޮށްެއަދުލުެއިންާސފުެފޯރުކޮށްދިނުމުގ ެމަސައްކަތްެކުރިއ ރުވުމ ވ .ެ

ެއިތުރުން،މި ެެކަންކަމުގ  ެގޮތުން ެކުުރމުގ  ެހަރުަދނާ ެހިންގުން ެއިދާރީ ެކަެޯކޓުތަކުގ  ެތިރީގައިވާ ެވަނ2021ެެީންކަްނ ެއަހަރު ވަނަ

ެކުރ ވިފައ ވ .ެ

ެނިޒާމ ްއެ • ެހިންގޭނޭ ެދަށުްނ ެނިޒާމ އްގ  ެލާމަރުކަޒީ ެކަންަކން ެހޯދުމުގ  ެވަސީލަތްތައް ެބޭނުްނވާ ެކޯޓުތަކަށް މ ޖިސްޓްރޭޓް

 ގާއިމްކޮށްެމ ޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުތަކުގައިެބިޑްެކޮމިޓީތައްެއ ކުލަވައިލުމުގ ެމަސައްކަތްެފ ށުން.ެ

ެގާއިމްކޮ ެކޮމިޓީއ އް ެބިޑް ެދާއިރާއ އްގައި ެޖުޑީޝަލް ެގަވާއިދުގައިެށް،ކޮންމ  ެމާލިއްޔަތުގ  ެމަތިންެދައުލަތުގ  ެގޮތުގ  ެވާ

ޕްރޮކިޔޮމަންޓްތަކަށ35،000ް މަތީގެ  އިދާީރެ ރެއަށްެވުރެ  ޖުޑީޝަލްެދާއިރާއަކުންެހުއްދަެދ ވޭެގޮަތށްެަހމަޖ އްސުމުނެް، އެ 

 ވ .ެއ ފަސޭހަވ ގ ންެދާނ ެވ ކަންކަންެހަލުވި

 .ެމުއާމަލާތްތައްެމަދުކޮށްެފައިސާެހަރަދުކުރުމުގ ެނިޒާމްެހަރުދަނާކުރުންނަގުދުންެކުރ ވޭެޗ ކާއިެ •

ސިޔާސަތަކީެޗ ކާއިެނަގުދުންެކުރ ވޭެމުއާމަލާ މ ޖިސްްޓރޭޓްެކޯޓުތަކަށްެޯހދޭެތްތައްެކުަޑކުރުންެކަމަށްެވުމާއ ކު،ެދައުލަތުގެ 

ކައުންޓަށްެަފއިސާެޖަމާކުރާެގޮތަށްެބަދަލުގައިެއ ެތަކ އްޗާއިެހިދުމަތަށްެދައްކާެފަިއސާެނަގުދުންެނުވަތަެޗ ކުންެދޫުކރުމުގ 

 ވަނަެއަހަރުެވަނީެހަމަޖައްސާފައ ވ .ެމީގ ެސަބަބުންެކޯޓުތަކުގ ެފައިސާގ ެކަންކަންެހަރުދަނާެވ ގ ންެދާނ ވ .2021ެެ
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 ހަރުމުދާެހޯދައިެބ ލ ހ އްޓުމުގ ެިނޒާމްެހަރުދަނާކުރުން. •

 .ެކުރުންަހއްގުގ ެދަށުންެހުށަހ ޅޭެމައްސަލަތައްެހިންގާނޭެހަރުދަނާެނިޒާމ ްއެގާއިމްމައުލޫމާތުެހޯދައިެލިބިގަތުމުގ ެ •

ދަށުންެޝަރުއީ ަހއްގުގެ  ކުރިެމައުލޫމާތުެހޯދައިެިލބިގަތުމުގެ  ންެމައުލޫމާތުެދީެހަދަީނެދާއިރާއަށްެހުށަހ ޅޭެފޯމްތަކަށްެމީގެ 

ެ ެއިންނ ވ . ެޑީޖޭއޭ ެކަމާބ ހޭ ެމައުލޫމާތަކީ ެއ ދޭ ެމިފަދައިން ެއަދި ެމައުލޫމާުތެެކޯޓުތަކުން ެދޫނުކުރ ވޭ ެނޫނީ ހޯދައިގ ން

ެލިޭބޭނެެ،ކަމަށްވާތީ ެހުށަހަޅައިގ ން ެކޯޓުތަކަށް ެއ  ެސީދާ ެަމއުލޫމާތު ެބޭނުންވާ ެހޯދަން ެގޮތުން ެުގޅޭ ެކޯޓުތަކާ ވަކިވަކި

ެ ެހަމަޖ އްސުމުގ  ެއިންތިޒާމް ެއޮފިސަރުން ެއިންފޮޭމޝަން ެކޯޓުތަކުގައި ެއ ފަދައިންެގޮތުން ހަމަޖައްސައި

 ެއިންތިޒާމްކުރ ވިފައިވ އ ވ .

 

ެ

ެ

ެ

ެ
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ދ ކޮޅަށްެކުރާެއަނިޔާެހުއްޓުވުމުގ ެދުވަސްެފާހަގަކުރުންެއަންހ ނުންނާެ  
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ސްޓާފްެނައިޓ2021ެެް ވަނަެއަހަރުެޑީޖޭއޭގެ   
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4 

 ލިބުނުގޮތާއިެހޭދަކުރ ުވނުެގޮތުގ ެބަޔާންެެފައިސާ 4.1

2021 2020 

 

 

 އާްމދަނީެ 13,970,966.87- 12,007,272.70- - -

 ޖުމުލަެއާމްދަނީެ 13,970,966.87- 12,007,272.70- - -
 342,622,693.48 344,782,805.15 371,847,073.00 344,791,076.56ެމުާސރަާއއިެއިނާޔަތްެއަދިެޕ ްނޝަންެ

 ދަތުރުެަހރަދުެ 3,260,752.70 2,965,000.71 3,300,329.00 2,930,740.51

 ހިންުގމުގ ެަހރަދުެ 64,056,980.72 72,976,008.24 68,093,847.00 73,205,348.72

 ތަމްރީންުކރުުމގ ެހަަރދުެ 302,207.41 514,304.70 3,515,100.00 548,163.48

 މަރަާމތުެ 3,534,061.02 7,791,355.73 8,403,887.00 8,499,833.42
ެ  ސަްބސްކްރިޕްަޝންެ 10,608.96   

 ކ ޕިޓަލްެހަރަދުެ 4,007,183.97 23,881,075.56 47,255,603.00 25,521,033.06

 ޕީއ ްއސްެައއިޕީެ  2,190,875.88 - 9,856,989.00

 އ ހ ންެަފއިސާެ ބިތުެަދރަްނޏާއިެާސބިތުެހަަރާދއިެއ ފަދަސާ 5,358,608.04- 41,638,044.47-    

 ޖުމުލަެހަރަދުެ 412,435,880.22 413,463,381.50 502,415,839.00 465,353,184.75

 

 

ެމިއީެއޮޑިޓްކޮށްފައިވާެހިސާބުތަކ އްެނޫނ ވ .ެނޯޓް:ެ
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ެވަނަެއަހަރުެޖުޑީޝަލްެއ ކަޑަމީންެކުރިޔަށްެގ ންދިޔަެޕްރޮގްރާމްތަށ2021ެެް

ެތާރީޚްެ ނިމުނުެތާރީޚްެ ފ ށުނުެޕްރޮގްރާމްެހިންގުނުެފަރާތްތައްެެޕްރޮގްރާމްެމ ތަޑްެެޕްރޮގްރާމްސްެެ#
 ބައިވ ރިންގ 

ެއަދަދުެ

1ެ
ޖުޑީޝަލްެެ-06ެއިންޑަކްޝަންެޕްރޮގަރާމްެ ޖުޑީޝަލް
ެއ ކަޑަމީ

އޮންލައިންެ/ެފޭސްެޓުެ
ެފޭސް

2021ެ8ެޑިސ މްބަރ2020ެ3ެެޑިސ މްބަރ2ެެެފަނަޑިޔާރުންނާއިެމ ޖިސްޓްރޭޓުންނަށްެ

2ެ
އ ންޑްެއަހަރީެރިޕޯޓްެތައްޔާރުެކުރުމާގުޅޭެ މާލީބަޔާނާއި

ެ(1ޓްރ އިނިންގެ)ރައުންޑްެ
ެއޮންލައިން

ކޯޓުތަކުގ ެއ ޑްމިންެ ޑީޖޭއޭ އަދިެމާލޭގެ 
ެސްޓާފުންނަށްެ

2021ެ44ެޖަނަވަރ2021ެ16ެެީޖަނަވަރ16ެެީ

3ެ

ޓީމްސްެއަދިެޒޫމްެބޭނުންކުރާެގޮތުގެ  މައިކްރޯސޮފްޓް
1ެރައުންޑްެެ-މައުލޫމާތުެސ ޝަންެ)ޑީޖޭއޭ(ެ

2021ެ119ެޖަނަވަރ2021ެ17ެެީޖަނަވަރ17ެެީެހުރިހާެސްޓާފުންނަށްެ ޖުޑީޝަރީގ ެއޮންލައިން

4ެ

ބޭނުންކުރާެގޮތުގެ ޓީމްސްެއަދިެޒޫމްެ މައިކްރޯސޮފްޓް
3ެރައުންޑްެެ-މައުލޫމާތުެސ ޝަންެ)ޑީޖޭއޭ(ެ

2021ެ170ެޖަނަވަރ2021ެ19ެެީޖަނަވަރ19ެެީެހުރިހާެސްޓާފުންނަށްެ ޖުޑީޝަރީގ ެއޮންލައިން

5ެ

ޓީމްސްެއަދިެޒޫމްެބޭނުންކުރާެގޮތުގެ  މައިކްރޯސޮފްޓް
4ެރައުންޑްެެ-މައުލޫމާތުެސ ޝަންެ)ޑީޖޭއޭ(ެ

2021ެ98ެޖަނަވަރ2021ެ20ެެީޖަނަވަރ20ެެީެހުރިހާެސްޓާފުންނަށްެ ޖުޑީޝަރީގ ެއޮންލައިން

6ެ

ޓީމްސްެއަދިެޒޫމްެބޭނުންކުރާެގޮތުގެ  މައިކްރޯސޮފްޓް
5ެރައުންޑްެެ-މައުލޫމާތުެސ ޝަންެ)ޑީޖޭއޭ(ެ

2021ެ121ެޖަނަވަރ2021ެ21ެެީޖަނަވަރ21ެެީެހުރިހާެސްޓާފުންނަށްެ ޖުޑީޝަރީގ ެއޮންލައިން

7ެ
ރައުންޑްެެ-އަދިެފައިނޭންސްެޓްރ އިނިންގެ ޕްރޮކިޔަރމ ންޓް

02ެ
2021ެ184ެޖަނަވަރ2021ެ23ެެީޖަނަވަރ23ެެީެމުވައްޒަފުންނަށްެ އ ޑްމިންެއޮންލައިން

8ެ
ރައުންޑްެެ-އަދިެފައިނޭންސްެޓްރ އިނިންގެ ޕްރޮކިޔަރމ ންޓް

03ެ
2021ެ179ެޖަނަވަރ2021ެ23ެެީޖަނަވަރ23ެެީެމުވައްޒަފުންނަށްެ އ ޑްމިންެއޮންލައިން

9ެ

ކައިވ ނިެއަދިެވަރިެރ ކޯރޑްެެ-ޓްރ އިނިންގެ މ މްސް
ެ 1ރައުންޑްެ -އ ންޓްރީެކުރާެމުވައްޒަފުންނަށްެ

މުވައްޒަފުންނަށް މ ޖިސްޓްރޭޓްެއޮންލައިން 2021ެ204ެޖަނަވަރ2021ެ28ެެީޖަނަވަރ28ެެީެކޯޓުތަކުގެ 

10ެ

ކައިވ ނިެއަދިެވަރިެރ ކޯރޑްެެ-ޓްރ އިނިންގެ މ މްސް
2ެރައުންޑްެ -އ ންޓްރީެކުރާެމުވައްޒަފުންނަށްެ

މުވައްޒަފުންނަށް މ ޖިސްޓްރޭޓްެއޮންލައިން 2021ެ216ެޖަނަވަރ2021ެ28ެެީޖަނަވަރ28ެެީެކޯޓުތަކުގެ 

11ެ

ޓީމްސްެއަދިެޒޫމްެބޭނުންކުރާެގޮތުގެ  މައިކްރޯސޮފްޓް
6ެރައުންޑްެެ-މައުލޫމާތުެސ ޝަންެ)ޑީޖޭއޭ(ެ

2021ެ5ެޖަނަވަރ2021ެ31ެެީޖަނަވަރ31ެެީެފަނޑިޔާރުންނަށްެ ހައިކޯޓުގ ެއޮންލައިން

12ެ
ހައްޤުތައްެރައްކާތ ރިކުރުމުގ ެޤާނޫނުގެ  ކުޑަކުދިންގ 
ެޓްރ އިނިންގ

2021ެ38ެފ ބުރުވަރ2021ެ3ެެީފ ބުރުވަރ1ެެީެމ ޖިސްޓްރޭޓުންނަށްެ ފަނަޑިޔާރުންނާއިެއޮންލައިން

13ެ

ޓީމްސްެއަދިެޒޫމްެބޭނުންކުރާެގޮތުގެ  މައިކްރޯސޮފްޓް
7ެރައުންޑްެެ-މައުލޫމާތުެސ ޝަންެ)ޑީޖޭއޭ(ެ

2021ެ18ެފ ބުރުވަރ2021ެ11ެެީފ ބުރުވަރ11ެެީެކޯޓާއިެހައިކޯޓުގ ެމުވައްޒަފުނަށް ސުޕްރީމްެއޮންލައިން

14ެ
ެ-އޮންެއ ންޓިކޮރަޕްޝަންެލޯެއ ންޑްެށިސްޓަމްެ ސ މިނަރ
ެ 1ރައުންޑްެ

2021ެ110ެފ ބުރުވަރ2021ެ15ެެީފ ބުރުވަރ15ެެީެމުވައްޒަފުންނަށްެ އ ޑްމިންެއޮންލައިން

15ެ
ެ-އޮންެއ ންޓިކޮރަޕްޝަންެލޯެއ ންޑްެށިސްޓަމްެ ސ މިނަރ
2ެރައުންޑްެ

2021ެ125ެފ ބުރުވަރ2021ެ15ެެީފ ބުރުވަރ15ެެީެމުވައްޒަފުންނަށްެ އ ޑްމިންެއޮންލައިން

16ެ
ެ-އ ންޓިކޮރަޕްޝަންެލޯެއ ންޑްެށިސްޓަމްެއޮންެ ސ މިނަރ
3ެރައުންޑްެ

2021ެ40ެފ ބުރުވަރ2021ެ17ެެީފ ބުރުވަރ17ެެީެމުވައްޒަފުންނަށްެ އ ޑްމިންެއޮންލައިން

17ެ
ެ-އޮންެއ ންޓިކޮރަޕްޝަންެލޯެއ ންޑްެށިސްޓަމްެ ސ މިނަރ
4ެރައުންޑްެ

2021ެ59ެފ ބުރުވަރ2021ެ17ެެީފ ބުރުވަރ17ެެީެމުވައްޒަފުންނަށްެ އ ޑްމިންެއޮންލައިން

18ެ
އ ޑްމިންެެ-އަދިެސީ.އ މް.އ ސްެޓްރ އިނިންގެ މ މްސް

ެ ސްޓާފުންނަށްެ)ޑީޖޭއޭ(
ެއޮންލައިން

އ ޑްމިންެ މ ޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ 
ެމުވައްޒަފުންނަށްެ

2021ެ120ެފ ބުރުވަރ2021ެ28ެެީފ ބުރުވަރ28ެެީ

Mar-21ެ35ެ-2021ެ15މާރިޗ14ެެުެފަނޑިޔާރުންނަށްެެއޮންލައިންެޓްރ އިނިންގއ ތިކްސްެ ޖުޑީޝަލ19ެް

2021ެ71ެއ ޕްރީލ2021ެ1ެެްމާރިޗ30ެެުެމ ޖިސްޓްރޭޓުންނަށްެެއޮންލައިންެ 1ރައުންޑްެެ-އޮންެކްރިމިނަލްެޕްރޮސީޖަރެ ސ މިނަރ20ެ

21ެ
ރައުންޑްެެ-އޮންެޑީވީެއ ންޑްެއ ސް.އޯެ ސ ންސިޓައިޒޭޝަން

1ެ
2021ެ66ެއޭޕްރިލ2021ެ4ެެްއޭޕްރިލ3ެެްެމުވައްޒަފުނަނަށްެ ލީގަލްެއޮންލައިން

22ެ
ރައުންޑްެެ-އޮންެޑީވީެއ ންޑްެއ ސް.އޯެ ސ ންސިޓައިޒޭޝަން

2ެ
2021ެ27ެއޭޕްރިލ2021ެ6ެެްއޭޕްރިލ5ެެްެގ ެމުވައްޒަފުންނަށްެ ޑީޖޭއޭެއޮންލައިން

23ެ
ލައިބްރަރީެއޮންލައިންެރިސޯސްެ ލ ސިސްނ ކްސިސް

ެ ޓްރ އިނިނގް
ެއޮންލައިން

ފަނޑިޔާރުންނާއި   ކްރިމިނަލްެކޯޓުގެ 

ެމ ޖިސްޓްރޭޓުންނަށްެ
2021ެ164ެމ2021ެ5ެެޭމ4ެެޭ

24ެ

މާލޭެެ-ޓ ރަރިޒަމްެބްރީފިންގެސ ޝަންެ ކައުންޓަރ
ެކޯޓުތަކަށްެ

އޮންލައިންެ/ެފޭސްެޓުެ
ެފޭސް

ހައިކޯޓު،ެސުޕްރީމްެ) ފަނޑިޔާރުންނަށް
ކްރިމިނަލްެކޯޓުެއަދިެޖުވ ނައިލްެކޯޓު،ެ
ެކޯޓު(

2021ެ30ެއޮގަސްޓ2021ެ17ެެްމ8ެެޭ

25ެ
ޖުޑީޝަލްެެ-07ެއިންޑަކްޝަންެޕްރޮގްރާމްެ ޖުޑީޝަލް
ެއ ކަޑަމީ

އޮންލައިންެ/ެފޭސްެޓުެ
ެފޭސް

2021ެ2ެއޮގަސްޓ2021ެ26ެެްޖޫނ3ެެްެމ ޖިސްޓްރޭޓުންނަށްެ
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ެ

2021ެ196ެޖޫނ2021ެ26ެެްޖޫނ6ެެްެމުވައްޒަފުންނަށްެ ފަނޑިޔާރުންނާއިެއޮންލައިނ4ެްރައުންޑްެެ-ވ ލްބީންެ މ ންޓަލ26ެް

27ެ
ގަވާއިދަށްެ ޝަރީއަތް ކުރުމާއިބ ހޭެޖިނާއީެއިޖުރާއަތުގެ 

ެ ޓްރ އިނިންގ ގ ނ ވުނުެއިސްލާހަކާެގުޅޭ
2021ެ109ެޖޫނ2021ެ14ެެްޖޫނ14ެެްެމ ޖިސްޓްރޭޓުންނަށްެެއޮންލައިން

2021ެ30ެޖޫނ2021ެ22ެެްޖޫނ21ެެްެފަނޑިޔާރުންނަށްެެއޮންލައިންެ 1ރައިޓްސްެވޯކްޝޮޕްެޓްރަޔަލްެ ފ އަރ28ެ

29ެ
ޓްރ އިނަރެވޯކްޝޮޕްެފޯެ-ދަ-ޓްރ އިނިން - ޔޫ.އ ން.އޯ.ޑީސީ

ެ ޖަޖ ސްެފޯރެދަެއ ފ ކްޓިވްެ
2021ެ15ެޖޫނ2021ެ28ެެްޖޫނ26ެެްެ   މ ޖިސްޓްރޭޓުންނަށްެއޮންލައިން

30ެ
ވޯކްޝޮޕްެފޯދަެއ ފ ކްޓިވްެ ޓްރ އިނަރ-ދަ-ޓްރ އިން

ެއ ޖުޑިކޭޝަންެއޮފްެޓ ރަރިޒަމްެކޭސ ސް
2021ެ11ެޖޫނ2021ެ5ެެްޖޫނ3ެެްެފަނޑިޔާރުންނަށްެ މާލޭެކޯޓުތަކުގ ެއޮންލައިން

31ެ

އޮންެއ ފ ކްޓިވްެއ ޖުޑިކޭޝަންެއޮފްެމ ރިޓައިމްެ ވޯކްޝޮޕް
ެ ކޮންޓ ކްސްޓްޓ ރަރިޒަމްެ ކޭސ ސްެއިންެއަެކައުންޓަރ

2021ެ12ެޖުލައ2021ެ12ެެިޖުލައ11ެެިެފަނޑިޔާރުންނަށްެެއޮންލައިން

32ެ
ެއޮންެޑީ.ވީެއ ންޑްެއ ސް.އޯެޓްރ އިނިންގ ޓީއޯޓީ

އޮންލައިންެ/ެފޭސްެޓުެ
ެފޭސް

ކޯޓުތަކުގ ެމުވައްޒަފުން،ެޖ ންޑަރެ ޑީޖޭއޭ،
މިނިސްޓްރީ،ެފ މިލީެޕްރޮޓ ކްޝަންެ

ެއަދިެޔޫއ ންޑީޕީ އޮތޯރިޓީ
2021ެ22ެޖުލައ2021ެ15ެެިޖުލައ11ެެި

33ެ
އަންހ ނުންނަށްެއިންސާފުެެ-ޕީނަލްެޑިސްކަޝަންެ އޮންލައިން

ދައުރުެ ެހޯދާދިނުމުގެ 
2021ެ26ެއޮގަސްޓ2021ެ17ެެްއޮގަސްޓ17ެެްެފަނޑިޔާރުންނަށްެެއޮންލައިން

34ެ
ސ ންޓ ންސިންގެގައިޑިންގްެބައިެކްރިމިނަލްެކޯރޓްެ ޕީސީ.

ެމ ޖިސްޓްރޭޓްެކޯރޓްސްެޓުެއޯލްެ
އޮންލައިންެ/ެފޭސްެޓުެ

ެފޭސް
ކޯޓުގެ  މ ޖިސްޓްރޭޓުންނާއިެކްރިމިނަލްެ

ެޖަޖުންނަށް
2021ެ105ެއޮގަސްޓ2021ެ25ެެްއޮގަސްޓ23ެެް

35ެ
އައްޔަނުެކުރ ވުނުެއިންފޮމޭޝަންެއޮފިސަރުންނަށްެ އަލަށް

ެމަޢުލޫމާތުދިނުންެ
2021ެ66ެސ ޕްޓ މްބަރ2021ެ14ެެސ ޕްޓ މްބަރ14ެެެއޮފިސަރުންނަށްެއިންފޮމޭޝަންެެ އޮންލައިން

2021ެ26ެސ ޕްޓ މްބަރ2021ެ18ެެސ ޕްޓ މްބަރ16ެެެފަނަޑިޔާރުންނާއިެމ ޖިސްޓްރޭޓުންނަށްެެފޭސް ފޭސްެޓުެޓްރ އިނަރސްެޕްރޮގްރާމްެޓްރ އިނިންގ ޖުޑީޝަލ36ެް

37ެ
މ ޖިސްޓްރޭޓްެެ-ޓ ރަރިޒަމްެބްރީފިންގެސ ޝަންެ ކައުންޓަރ
ެ ކޯޓުތަކަށް

2021ެ33ެސ ޕްޓ މްބަރ2021ެ27ެެސ ޕްޓ މްބަރ26ެެެމ ޖިސްޓްރޭޓުންނަށްެެއޮންލައިން

38ެ
ެ-އ ންޑްެކ ޕޭސިޓީެބިލްޞިންގެޕްރޮގްރާމްެ ޓްރ އިނިންގ

ެޖުޑީޝަލްެއޮފިސަރުންނަށްެ)އައިޓ ކް(
2021ެ24ެއޮކްޓޯބަރ2021ެ7ެެއޮކްޓޯބަރ4ެެެފަނޑިޔާރުންނަށްެެއޮންލައިން

39ެ

 ސ ޝަންެއޮންެސ ކްސްެއ ންޑްެޖ ންޑަރެބޭސްޑް 

ވަޔަލ ންސް،ެލީގަލްެރީޒަންނިންގެއ ންޑްެޖަޖްމ ންޓްެ
ެ ސިމަން ޖަޖްެމ ލްކަމްެ-ރައިޓިންގެ

2021ެ6ެއޮކްޓޯބަރ2021ެ14ެެއޮކްޓޯބަރ14ެެެއދ.އަތޮޅުގ ެމ ޖިސްޓްރޭޓުންނަށްެެފޭސް ފޭސްެޓު

40ެ

އ ންޑްެރިކޮގްނިޝަންެއޮފްެއަރބިޓްރަލްެ އ ންފޯސްމަންޓް
ެ އ ވަރޑްސް

ެފޭސް ފޭސްެޓު
އަދިެލީގަލްެ ރ ޖިސްޓްރަރ

މުވައްޒަފުންނަށްެ)ސުޕްރީެކޯޓު،ެހައިކޯޓު،ެ
ެސިވިލްެކޯޓު(

2021ެ25ެއޮކްޓޯބަރ2021ެ16ެެއޮކްޓޯބަރ16ެެ

41ެ
ހުރިހާެ -ސައިބަރެސ ކިއުރިޓީެއ ވ އަރނ ސްެސ ޝަންެ 

ެމ ޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުތަކަށްެ
މުވައްޒަފުންނަށް މ ޖިސްޓްރޭޓްެއޮންލައިން 2021ެ120ެއޮކްޓޯބަރ2021ެ28ެެއޮކްޓޯބަރ28ެެެކޯޓުތަކުގެ 

42ެ
ެފޭސް ފޭސްެޓުެ ކ އަރެޓްރ އިނިންގ ކަސްޓަމަރ

ޑީޖޭއޭެއަދިެ) ފްރޮންޓްލައިންެސްޓާފުންނަށް
ެމާލޭެކޯޓުތަކުގ (

2021ެ39ެއޮކްޓޯބަރ2021ެ30ެެއޮކްޓޯބަރ30ެެ

43ެ
ެ ޕޫލްެޓްރ އިނިންގ ޓައިޕިންގ

އޮންލައިންެ/ެފޭސްެޓުެ
ެފޭސް

2021ެ22ެނޮވ މްބަރ2021ެ30ެެނޮވ މްބަރ1ެެެކޯޓުތަކުގ ެމުވައްޒަފުންނަށްެ

44ެ
ެ-މ ނޭޖްމ ންޓްެއ ންޑްެޓައިމްެމ ނޭޖްމ ންޓްެ ސްޓްރ ސް

ެ ޑީޖޭއޭެސުޕަރވައިޒަރުންނަށް
2021ެ18ެނޮވ މްބަރ2021ެ2ެެނޮވ މްބަރ2ެެެސުޕަރވައިޒަރުންނަށްެޑީޖޭއޭެގ ެެފޭސް ފޭސްެޓު

45ެ
ެ-ސ ކިއުރިޓީެއ ވ އަރނ ސްެސ ޝަންެ ސައިބަރ

ެ މ ޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުތަކަށް
މުވައްޒަފުންނަށް މާލޭެއޮންލައިން 2021ެ63ެނޮވ މްބަރ2021ެ4ެެނޮވ މްބަރ4ެެެކޯޓުތަކާއިެޑީޖޭއޭގެ 

46ެ

ތަންފީޒްކުރުމާއިެރޮކޮގްނައިސްެކުރުންެ/ެެ-ކުރުންެ ހުކުމް
ެ ކޯޓުތަކުގްެދައުރު ހުކުމްެހުކުމްކުރުމުގައި

ެފޭސް ފޭސްެޓު
ހައިކޯޓުެ ފަނޑިޔާރުންނަށްެ)ސުޕްރީމްކޯޓު،

ެއަދިެސިވިލްެކޯޓު(
2021ެ20ެނޮވ މްބަރ2021ެ9ެެނޮވ މްބަރ9ެެ

47ެ
ެ-މ ނޭޖްމ ންޓްެއ ންޑްެޓައިމްެމ ނޭޖްމ ންޓްެ ސްޓްރ ސް

ެ ޑީޖޭއޭެސުޕަރވައިޒަރުންނަށް
2021ެ7ެނޮވ މްބަރ2021ެ20ެެނޮވ މްބަރ20ެެެހުރިހާެރ ޖިސްޓްރަރއިންނަށްެެފޭސް ފޭސްެޓު

48ެ
ެފޭސް ފޭސްެޓުެމީޑިއޭޝަންެއ ންޑްެސ ޓްލްމ ންޓްެ އަރބިޓްރޭޝަން،

 ސިވިލްެކޯޓު،ެފ މިލީކޯޓުެއަދި

ެމ ޖިސްޓްރޭޓުންނަށްެ
2021ެ28ެޑިސ މްބަރ2021ެ2ެެޑިސ މްބަރ1ެެ

49ެ
ެ-ޓ ރަރިޒަމްެބްރީފިންގެސ ޝަންެ ކައުންޓަރ

ެ ފަނޑިޔާރުންނާއިެމ ޖިސްޓްރޭޓުންނަށްެ
2021ެ28ެޑިސ މްބަރ2021ެ1ެެޑިސ މްބަރ1ެެެމ ޖިސްޓްރޭޓުންނަށްެ ފަނަޑިޔާރުންނާއިެފޭސް ފޭސްެޓު

50ެ
ެ-ވަޔަލ ންސްެއ ންޑްެސ ކްޝުއަލްެއޮފ ންސްެ ޑޮމ ސްޓިކް

ެ ފަނޑިޔާރުންނަށް
ެފޭސް ފޭސްެޓު

ކޯޓު،ެ ފަނޑިޔާރުންނަށްެ)ސުޕްރީމް
ެހައިކޯޓުެއަދިެސުޕީރިއަރެކޯޓުތައް(

Dec-21ެ23ެ-2021ެ16ޑިސ މްބަރ19ެެ

51ެ
ވަކާލާތުގައިެއިންސާފުވ ރިކަމާއ ކުެވަކާލާތުެ ކްރިމިނަލް

ހައްޤުެ ެކުރުމުގެ 
2021ެ18ެޑިސ މްބަރ2021ެ7ެެޑިސ މްބަރ6ެެެމ ޖިސްޓްރޭޓުންނަށްެ ފަނަޑިޔާރުންނާއިެއޮންލައިން
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ެ

ފަރާތުންެބޭއްވުނުެޕްރޮގްރާމްތައްެ  އ ހ ނިހ ންެއިދާރާތަކުގެ 

 ތާރީޚްެ ނިމުނު ތާރީޚްެ ފ ށުނުެޕްރޮގްރާމްެހިންގުނުެފަރާތްތައްެެޕްރޮގްރާމްެމ ތަޑްެެޕްރޮގްރާމްސްެ #
 ބައިވ ރިންގ 

 އަދަދުެ

52ެ

އޮންލައިންެޖޮއިންޓްެޓްރ އިނިންގްެ ޔޫ.އ ން.އޯ.ޑީ.ސީ
ކްރިމިނަލްެ އޮންެޖ ންޑަރެޑިސްކްރިމިނޭޝަންެއޮފް

ޖަސްޓިސްެރ ސްޕޯންސ ސްެޓުެޓ ރަރިޒަމްެފޯެ
ެބަންގަލަދޭޝްެ މޯލްޑިވްސްެއ ންޑް

2021ެ5ެފ ބްރުވަރ2021ެ25ެެީޖަނަވަރ24ެެީެމ ޖިސްޓްރޭޓުންނަށްެ ފަނަޑިޔާރުންނާއިެއޮންލައިން

53ެ

އޮންލައިންެއ ޑްވާންޑްސްެޓްރ އިނިންގެ ޔޫ.އ ން.އޯޑީ.ސީ
ޕްރޮސ ކިޔުޝަންެ އޮންެއ ފ ކްޓިވްެއިންވ ސްޓިގޭޝަން،

އ ންޑްެސ ންޓ ންސްެއޮފްެކޮމްޕްލ ކްސްެޓ ރަރިޒަމްެ
އިންކްލިއުޑިންގެރިޓަރނިންގެ ކޭސ ސްެކޭސ ސް،

ެ ޓ ރަރިސްޓްެފައިޓަރސްއޯރްެރީލޮކޭޓިންގެފޮރ ންެ

2021ެ8ެމާރިޗ2021ެ11ެެުމާރިޗ8ެެުެމ ޖިސްޓްރޭޓުންނަށްެ ފަނަޑިޔާރުންނާއިެއޮންލައިން

54ެ
ެ-މ ޕިންގެފޯެޑޮމ ސްޓިކްެސީޓީެކޭސ ސްެ ޕްރޮސ ސް

ެބްރިޓިސްެހައިެކޮމިޝަންެ
2021ެ3ެމާރިޗ2021ެ29ެެުމާރިޗ21ެެުެފަނޑިޔާރުންެެއޮންލައިން

55ެ

އޮކްސްފޯރޑްސްެމޫކްެއޮންެ - ޔުނ ސްކޯ
 އިންޓަނޭޝަނަލްެސްޓޭންޑަރޑްސްެއޮންެފްރީޑަމްެއޮފް

އ ކްސްޕްރ ޝަންެއ ންޑްެދަެސޭފްޓީެއޮފްެ
ެޖަރނަލިސްޓްެ

2021ެ17ެމ2021ެ13ެެޭމ10ެެޭެމުވައްޒަފުންނަށްެ ފަނޑިޔާރުންނާއިެއޮންލައިން

56ެ

 ލ ވ ލްެވަރޗުއަލްެވޯކްޝޮޕްެއޮންެދަ ނޭޝަނަލް

އޮފިޝަލްސްެފްރޮމްެ އ ންހޭންސިންގެސްކިލްސްެއޮފް"
ސައުތްެއޭޝިއާެއ ންޑްެސައުތްެއީސްޓްެއޭޝިއާެ

ސްޓްރަކްޗަރޑްެމ ތަޑޮލަޖީސްެފޯެ އިންެރިލޭޝަންެޓު
 ދަެކަލ ކްޝަންެއޮފްެއޯޕ ންެސޯރސްެއިންފޮމޭޝަން

ފްރޮމްެދަެއިންޓަރނ ޓްެއ ންޑްެސޯޝަލްެމީޑިއާެފޯެ
ެ"ގޭޝަންެއިންވ ސްޓިެ ކައުންޓަރެޓ ރަރިޒަމް

2021ެ3ެޖޫނ2021ެ4ެެްޖޫނ2ެެްެފަނޑިޔާރުންނަށްެެއޮންލައިން

57ެ
ެފޭސްެޓުެފޭސްެެކޮމާޝަލްެއަރބިޓްރޭޝަންެ އިންޓަނޭޝަނަލް

އަދިެލީގަލްެސްޓާފުންނަށްެ)ސުޕްރީމްެ ރ ޖިސްޓްރަރ
ެކޯޓު،ެހައިކޯޓު،ެސިވިލްެކޯޓު(

2021ެ10ެއޮކްޓޯބަރ2021ެ12ެެއޮކްޓޯބަރ11ެެ

58ެ

ބ ސްޓްެޕްރ ކްޓިސްެއިންެދަެއޭރިއާެ އިންޓަނޭޝަނަލް
 އޮފްެއިންސޯލްވ ންސީެލޯ،ެވިތްެދަެފޯކަސްެއޮން

އ ވޯއިޑޭންސްެޕްރޮސީޑިންގެ
ފޮރ ންެެ-)ޔޫ.އ ން.ސީ.އައި.ޓީ.އާރ.އޭ.އ ލް(ެ

ެމިނިސްޓްރީެ

2021ެ8ެއޮކްޓޯބަރ2021ެ28ެެއޮކްޓޯބަރ27ެެެފަނޑިޔާރުންނަށްެެއޮންލައިން

59ެ
މަޢުލޫމާތުެރައްކާތ ރިކުރުމާއިެ - އ ން.ސީ.އައި.ޓީ

ެ ސިއްރުެހިފ ހ އްޓުމާގުޅޭެވ ބިނަރ
2021ެ2ެނޮވ މްބަރ2021ެ18ެެނޮވ މްބަރ16ެެެމީޑިއާެއޮފިސަރުންނަށްެެއޮންލައިން

60ެ
މައިކްރޯސޮފްޓްެއައިޓީެއިންޖިނިއަރެ - އ ން.ސީ.އައި.ޓީ

ެސ ކިއުރިޓީެ
2022ެ2ެޖަނަވަރ2021ެ28ެެީނޮވ މްބަރ17ެެެސްޓާފުންނަށްެއައި.ޓީެެއޮންލައިން

61ެ
އައިޓީެސަޕޯރޓްެއޮފިސަރެމޮޑަރންެ - އ ން.ސީ.އައި.ޓީ

ެޑ ސްކްެ
2022ެ1ެޖަނަވަރ2021ެ30ެެީނޮވ މްބަރ17ެެެއައި.ޓީެސްޓާފުންނަށްެެއޮންލައިން

62ެ
ޓީމްސްެެ-ސަޕޯރޓްެއޮފިސަރެ އައިޓީ

ެއ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
2022ެ1ެޖަނަވަރ2021ެ30ެެީނޮވ މްބަރ17ެެެއައި.ޓީެސްޓާފުންނަށްެެއޮންލައިން


