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ވަނަ މާއްދާގައި އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން  37މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ  2014/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޝާއިޢުކުރަން އަންގާފައިވާ މައުލޫމާތުތައް 

 

 ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ދައުރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، އޮނިގަނޑާއި، ވާޖިބުތަކުގެ ތަފްސީލް  ➢
 ދައުރު 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެްޑމިނިސްޓްރޭޝަން )ޑީޖޭއޭ( އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދުލުއިންސާފު ާގއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ 
)ހ(  21-1އާއްމު އިދާރީ ކަންކަން ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުގެ 

 ގާނޫނުގެ މި މާއްދާގެ ދަށުން މި ޑިޕާޓްމަންޓް އަލުން އުފެދުމާއެކު ހަމަ އެ ގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ އިދާރާއެކެވެ. މި
ނަމުގައި ކުރިން ހިނގަުމންދިޔަ ޑިޕާޓްމަންޓް ވަނީ އުވިފައެވެ. އަދި، އެތަނުގެ މުވައްޒަފުްނނާއި އެހެިނހެން ވަސީލަތްތަާކިއ 

 45ޕާޓްމަންޓަކީ، ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ގާނޫނުގެ މާލީ ޒިންމާތައް ވަނީ މި ޑިޕާްޓމަންޓަށް ަބދަލުކުރެވިފައެވެ. މި ޑި
ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދުލުއިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުެގ އޮފީސްތަކުގެ މާލީ 

 ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެްއޓުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ދައުލަުތގެ މަސްއޫލު އޮފީހެވެ.
 
 ޜަން ވި 

 އިދާރީ ހިންގުމުގެ ރޮނގުން އެްނމެ ކުރިއަރާފައިވާ އައު އެފެއްދުންތެރި މަރުކަޒަކަށްވުން.
 

 މިޝަން 
ފަސޭހަކަމާއި ހަލުވިކަމާއެކު މަތީ ފެންވަރުގެ އިންސާފު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށާއި ޯކޓުތަކަށް އެހީތެރިކަްނ 

ތައް ހިންގުމަށާއި ަތރައްގީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތަކާއި އުސޫލުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ހަރުދަނާ ގޮެތއްގައި ކޯޓު

 ކޯޓުތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ެއކުލަވާލުމާއި ހިންގުން.
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 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ޑިޕާޓްމަންްޓ ދިފައިވާ ގެ ަދށުން އުފެ )ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  1-21ގެ 10/2008ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ަނންބަރު  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
 . ހިެމނިގެންވެއެވެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން އޮފް ޖުޑީޝަލް

އެންމެހައި ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު  ހިމެނޭ ށުގައި ދަ ބާރުގެ ޤާއިމުކުރުމުގެ އިންޞާފު ޢަދުލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ .1
ނުވަތަ އިދާރީ އެންމެ  މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންކަން އެ ކޯޓެއްގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އެކުލަވާލުމާއި، އިދާރީ

 ބެެލހެއްޓުްނ؛ އިސް މުވައްޒަފުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ހިންގައި
 ކުރިއެރުންދިނުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، ވަކިކުރުން؛ ން ޢައްޔަންކުރުމާއި، މަޤާމުގެކޯޓުތަކަށް އިދާރީ މުވައްޒަފު .2
ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކުން .3

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ތާޒާކުރުމުެގ  ާވ ތަމްރީންކޮމިޝަނުގެ ުމވައްޒަފުންނަށާއި، ޝަރުީޢ ދާއިރާއަށް ބޭނުން މެންބަރުންަނށާއި،
 ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން؛

ިއތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްަވންޖެޭހ  ފަނޑިޔާރުންގެ ޢިލްމީ ފެންވަުރ މަތިކުރުމުގެ ގޮތުްނނާއި ަފންނީ ހުނަރު .4
އެއްގޮތަށް  ކަނޑައަޅާ އުސޫލާކޮންފަރެންސްތައް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ބައްދަލުވުންތަކާިއ، ސެމިނާރ އަދި

 ބޭއްވުން؛
 ތަމްރީން ދިނުމާބެހޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން؛ ޤާނޫނުތަކަށާއި ާޤނޫނީ ނިޒާމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫާމތާއި  .5
 ހުންނާނެ އެ ނިންމުންތައް ޢާންމުކޮށް ފަސޭހައިން ލިބެން ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތައް ފުރިހަަމއަށް ރެކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި .6

 ޤާއިމުކުރުން؛ ނިޒާމެއް
 މަޝްވަރާއާއެކު އެކުލަވާލުން؛ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ބަޖެޓް ކޯޓުތަކުގެ .7
އެންމެހައި ކޯޓުތަކަށް ރަޖިސްޓްާރރއިން ޢައްޔަންކުރުމާއި  ރަޖިސްޓްރާރއެއް ހުންނަންވާނެަކމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ .8

 ރުން؛ވަކިކު
 އިދާރާތަކުން ހޯދައިދިނުްނ؛ ކޯޓުތަކަށް ބޭުނންވާނެ އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް ސަރުކާރާއި އެހެނިހެން .9

( ގައިވާ 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަުރ )ޤާނޫނު  ކޯޓުތަކުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ .10
 ލް އޮޑިޓްގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުްނ؛ެބލުމަށްަޓކައި އިންޓަރނަ ގޮތުގެމަތިން، ިހނގާތޯ

ހިނގި ގޮތުެގ ރިޕޯޓެއް ަތއްޔާރުކޮށް އެ ރިޕޯޓު  ާދއިރާ ޝަރުޢީ  އަހަރު ނިުމނު އެ ނިމުމުްނ، އަހަރެއް މީލާދީ ކޮންމެ .11
ެގ އަންނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާިއ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް، ވިދިެގން އުއްތަމަފަނޑިޔާރަށާއި،

އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި އެ  ފެބުރުވަރީ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފޮނުވައި، ޑިޕާޓްމަންޓް
  ޝާއިޢުކުރުން ރިޕޯޓު
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ނުވަތަ އެ ދާއިރާއެއްގައި މެޖިސްޓްރޭޓުން  އެކިއެކި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން .12
އުސޫލަކުން  ބެލުން ލަސްވަމުންދާނަަމ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ބަބުން މައްސަލަމަދުވުމުގެ ސަ

  ކަްނކަން ހަމަޖެއްސުން؛ ރަށްރަށަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ޝަރުޢީ ވަފުދުތައް ފޮނުވުމުގެ އިދާރީ
ޓުތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހައި ކޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާުފ ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ .13

ގޮތުގެމަތިން، ިހންގަިއ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކާ އެއްގޮތްވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންކަން
 ބެލެހެއްޓުްނ؛

 ފޮނުވަިއ، ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ޚަރަދުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާ، ހަމަެޖހިފައިވާ .14
 ބެލެހެއްޓުމާއި، ކޯޓުތަކުގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުން؛ އެކަމުގެ ރެކޯޑް

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ ލިޔުންތަކަކީ  ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުންތައް ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިހުންާނނެ ގޮތަަކށް .15
 ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން؛ އެ ލިޔުންތަކުގެ ކަރުދާސްކޮޕީ ލިޔުްނތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި، ޢާންމުކޮށް ލިބޭ

ޢިމާރާތްކުރަންޖެހޭ ަތންތަން ކަނޑައަޅައި  ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި ހޯދަންޖެހޭ ޢިމާރާތްތައް ހޯދުމާއި .16
 ހަމަޖެއްސުން؛ މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ތަންތަން މަރާމާތުޮކށް ބެލެހެްއޓޭނެ އިންތިޒާމު ޢިމާރާތްކުރުމާއި

އަންނަ ިއޞްާލޙުތަކާއި، އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނާިއ، ގަވާއިދުތަކާއި، އެ ޤާޫނނުތަކާިއ ގަވާއިދުތަކަށް  .17
 ފޯރުކޮށްިދނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން؛ ކޯޓުތަކަށް ފަސޭހައިން

 ޝާއިޢުކުރުން؛ ކޯޓުތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާއި، ރައްކާކުރުމާއި ޢާންމުކޮށް .18
ހޯދޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖަްއސައި، އެ ތަކެތީގެ  ތަކަށް ހޯދަންޖެހޭ އެންމެހައި ތަކެތި، ކޯޓުތަކުން އެދޭ ގޮތުގެަމތިން،ކޯޓު .19

 އިންިތޒާމު ހަމަޖެއްސުން؛ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެްއޓޭނެ
 ން ެއހީތެރިކަން އެ ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްިދނު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ .20
ސުޕްރީމްކޯޓާއި، ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ފިޔަވައި، އެހެން  ޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ލަފަޔާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖު .21

 ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުން؛ ކޯޓުތަކުގެ
 ފަނޑިޔާރުންނަށް ޗުއްޓީ ދިނުން؛ .22
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ަލފާގެމަތިން އެ ޯކޓުގެ  ކޯޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންަނ ަފނޑިޔާރު ޗުއްޓީއަށްދާނަމަ، ޖުީޑޝަލް .23

 ފަނިޑޔާރަކާ ޙަވާލުކުރުން؛ ހިންގުން އެ ކޯޓުގެ އެހެން
 ޢާންމުންނަްށދޭ ޚިދުމަތުގެ ފީ ނަގާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން؛ .24
 ކަންކަން ކުރުން މިނޫނަސް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އެހެން ޤާނޫނުތަުކން ޙަވާލުކުރެވޭ އެންމެހައި .25
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 ދާ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ނުވަތަ ދެމުންދާ ހިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ތަފްސީލް ރައްޔިތުންނަށް ސީ  ➢
 ސާފުކޮށްދިނުން ރިކޯޑުގެ ދަރަނީ •
 ކުށުގެ ރިކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުން •
 ގެ ދަފްތަރު ެބލެހެއްޓުން ދޫކުރުން، މައުޛޫނުން ޝަރުޢީ މައުޛޫނުކަމުގެ ހުއްދަ •
  ބެލެެހއްޓުން ދަފްތަރުތަރުޖަމާނުންގެ  ކަމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން،ތަރުޖަމާނު •

 
ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާއިން ހިންގާކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ އުފުލޭނެ އުސޫލު އަންގައިދޭ ތަފްސީލް، އަދި އެހާތަނަށް  ➢

 ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތައް އަންގައިދޭ ތަފްސީލް 

ން(، ބޭނުންކުރިގޮތާއި، އެއްަތނުން ވަސީލަތްތައް ހޯދުމާއި )ޕްރޮކިޔަރ ކުރުއިން ދެމުންދާ ހިދުމަތްތަާކއި ނުވަތަ ޑީޖޭއޭގެ ޑީޖޭއޭ
އެކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ކޮންމެ އަނެއްތަނަށް ބަަދލުކުރިގޮތާއި ަނއްތާލިގޮތާ ބެހޭ ގޮުތން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 

ޅާ ޝަކުވާތައް ލިޭބ ށެވެ. މިފަަދއިން ހުށަހަސިޓީ ނުވަަތ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ މީހަކަށް ވެސް ލިބިގެންވެއެވެ. 
ދުވަސް ތެރޭގައި ޖަވާބު ލިބިގެންދާނެެއވެ. އަދި ގިނަ ކަންތައްތައް ބަލައި ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ޝަކުވާއެއް  3ތާރީހުން ފެށިގެން ރަސްމީ 

ވާބެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ަޝކުވާގެ މައްސަލައަށް ޖަ 21ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަާވބު ލިބިެގންދާނެއެވެ. އަިދ ގިނަެވގެން  7ނަމަ 
އަދި މި ޑިޕާޓްމަންޓަކީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ އިދާރާއަކަށްވުމާއެކު،  ލިބިގެންދާނެއެވެ.

 މިޑިޕާޓްމަންޓާ ގުޅޭ ޝަކުވާއެއް ނަމަ އެކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ހުޅުވާލެވިފައިވެއެވެ.

 

  އަމަލުކުރާ ގޮތް ފަސޭހައިން ވިސްނައިގަނެވޭނެ ތަފްސީލް ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި  ➢

މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބޭ ލިޔުންތައް އެންޓްރީކޮށް އެންޓްރީ ރަޖިސްްޓރީއެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ެގންެދއެވެ. މިފަދައިން އެންޓަރ ކުރާ 
ހަމަކުރާނެއެވެ. މިގޮތުން ލިޔުން ބަލައިގަތް ކޮންމެ ލިޔުމެއްގައި އެންޓްރީ ސްޓޭމްޕާއި އެކު ހިމެނެންޖެހޭ މައުލޫމާތުތައް ފުރި

 މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި ސޮއި، ބަލައިގަތް ގަޑި އާއި ތާރީހް އަދި ލިބެންވީ ސެކްޝަން ފެންނަން ުހްނނާނެއެވެ.

އްގައި ސެކްޝަނެ އެކަމާބެހޭ މައުލޫމާތުަތއްއަދި އުފައްދާ  ގެ އިހްތިސާސްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އުފެދޭމި ޑިޕާޓްމަންޓް
މިފަދައިން ލިޔުންތައް ކަރުދާުހގައާއި އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް، ފައިލް ސަރވަރތަކުގައާއި މޯލްޑިވްސް  ރިކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެެއވެ.

 ކޯޓު މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްަގއި ބަލަހައްޓާ ރައްކާކުރެވިގެންދެއެވެ. -އީ

ޢީ ދާއިރާގެ ުމހިްއމު ލިޔުންތައް އަރުޝީފްކުރެވިެގންދަނީ އެކަމާ ގުޅޭ ރިސަރޗް ޝަރުޢީ ދައިރާގެ ތަފާސް ހިާސބުތަކާއި ޝަރު

 އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސެކްޝަނާއި އަރުޝީފު ސެކްޝަނުްނނެވެ. 
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ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތާއި، އާންމުކޮށް ޝާއިއުކުރާ މައުލޫމާތުގެ ބާވަތް، އަދި  ➢
 ށް އެދުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ އުސޫލު މައުލޫމާތަ 

 އިދާރާއިން ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ އަދި އާންމުކޮށް ޝާއިއުކުރާ މައުލޫމާތު 

 އާއްމުކުރާ މައުލޫމާތު  އިދާރާއިން ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތު 

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިދާރީ ފަނޑިޔާރުންނާއި  .1
 މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު 

 ބޭނުންވާ މުަވއްޒަފުން ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް •
 އިއުލާންކުރެވޭ ހޯދުމަށް 

 މާކްސް ޝީޓް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެވަޒީފާއަށް  •
މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރައާއި އިނާޔާތްތަކުގެ  •

 ތަފްސީލް

 އަހަރީ ރިޕޯޓް • ޚަރަދާއި އާމްދަނީއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު .2

 މާލީ ބަޔާން •

ޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ޑިޕާޓްމަންޓާއި މެ • ޕްރޮކިއުމެންޓްތަކާގުޅޭ ރެކޯޑްތައް  .3
ބޭނުންވާ ތަެކތި ހޯދުމަށް އާންމުުކރާ 

 އިއުލާނާއި މައުލޫމާތު ޝީޓް 
ޑިޕާޓްމަންޓާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް  •

ރެވޭ ބޭނުންވާ ތަެކތި ހޯދުމަށް ކު

 ޝީޓް އިއުލާންތަކުގެ އެވޯޑް ޑޭޓާ

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ތަފާސް  .4
 ހިސާބު

 ތަފާސް ހިސާބުޝަރުޢީ ދާއިރާގެ  •
 ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ކޭސް މެނޭޖްމެންޓް ރިޕޯޓް •

ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފު މަޖިލީހަށް  • އެހެނިހެން  .5
ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ބަލައިގަތުާމމެދު 

 ނިންމިގޮތް 
 މައުޒޫނުންގެ ދަފްތަރު  •
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 މައުލޫމާތަށް އެދުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ އުސޫލު 

 :ޅޭ މަޢުލޫމާތަށް އެދުމާއި ދޫކުރުމާއި އާއްމުކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލުތައްޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަންކަމާ ގު •
 http://www.judiciary.gov.mvވެބްސައިޓް:  •
 3322303ފޯން:  •
 info@judiciary.gov.mvއީމެއިލް:  •
 ކައުންޓަރ: ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، މ. ތީމުގެ / މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ •

 

ފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ޝަރުޢީދާއިރާއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި މަޢޫލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ޕާޓްމަންޓް އޮޑި
ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި މައިގަނޑު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މީޑިއާ ސެކްޝަނުންނެވެ. 

 ގެ ވެްބސައިޓާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތަކުން ވަރަށް ބޮޑު ރޯލެއް ައދާކުރެވެއެވެ.މީގެ އިތުރުން ޑިޕާޓްމަންޓު

 /https://www.facebook.com/JudicialAdministrationފޭސްބުކް: 

  https://twitter.com/judiciarymv  ޓްވިޓަރ:

 /http://www.judiciary.gov.mvވެބްސައިޓް: 

އާއެއްގޮތަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ުޖޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (  01/2014އްޤުގެ )ޤާނޫނު ަނންބަރުމަޢުލޫމާތު ހޯދާ ިލބިގަތުމުގެ ޙަ
އެއްގޮތްވާގޮތަށް މަޢޫޫލމާތު ދިނުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ  R-384/2014 އިން މަޢުލޫމާތު ލިބެްނހުންާނނެއެވެ. އަދި ޤަވާއިދު ނަންބަރު

މޭޝަން އޮފިސަރެއް ހަމަޖެހިފައި ހުރެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި އިންފޮ
 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމު ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އިންފޮމޭޝަންސް އޮފިސަރ:

 ރމަރްޔަމް ޢައްބާސް / ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަ
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 3340832ނަންބަރު: 

mariyamabbas@judiciary.gov.mv 

 މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ފޯމު:

 މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިަގތުމުގެ ފޯުމ ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބެްނހުްނނާނެއެވެ.
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އިދާރާގެ އިސްވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި އެމީހުންނަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިހްތިޔާރުގެ ދާއިރާ އަދި ކަންކަން  ➢
 ނިންމުމުގައި އެދާއިރާގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް 

 
(A)   ްހިއުމަން ރިސޯސެސ 

 ވަޒީފާ ،ދިނުމާއި ކުރިއެރުން ވަޒީފާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ،އިހަމަޖެއްސުމާ މީހުން ވަޒީފާތަކަށް ޑީޖޭއޭ އާއި ކޯޓުތަކުގެ •
 ،ބެލުމާއި ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ، މުސްކުޅިކުރުމާއި ވަޒީފާއިން ،ވަކިކުރުމާއި ވަޒީފާއިން ،ބަދަލުކުރުމާއި

  ޒިންމާ ްއޓުމުގެބެލެހެ ހިންގާ މަސައްކަތް އެންމެހާ ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންނާއި މިނޫންންވެސް އަދި
 

 ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން •

 އެކުލަވައިލުމާއި އިސްލާހްކުރުން އޮނިގަނޑު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުވާލުމާއި އުފެއްދުމާއި މަގާމުތައް .1
a. ަވައިލުމާއި އިސްލާހްކުރުން. ކޯޓުތަކުގެ މަޝްވަރާއާ އެކު ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލ 
b.  .ްޑީޖޭއޭގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިލުމާއި އިސްލާހްކުރުނ 
c.  ިއޮނިގަނޑުގައި ވާ ގޮތުގެ މަިތްނ މަގާމްތައް އުފެއްދުމާއި ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ފަރާްތތަކުން ހުއްދަ ޯހދުމާއ

 އުވާލަންޖެހޭ މަގާމްތައް އުވައިލުްނ. 
d. ާރީ މުވައްޒަފުންގެ މަގާމްތަކުގެ ދަފުތަރު ބެލެެހއްޓުން. ޝަރުއީދާއިރާގެ އިދ 

 
 ވަކިކުރުން ޓްރާންސްފަރކުރުމާއި  އަްއޔަންކުރުމާއި ހޯދުމާއި މީހުން މަގާމްތަކަށް .2

a.  .ްޝަރުއީދާއިރާގެ އިދާރީ މަގާމްތަކަށް ގާބިލްމީހުން ކުރިމަތިލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުނ 
b.  ްހޯދުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން. ޑީޖޭއޭގެ މަގާމްތަކަށް މީހުނ 
c.  ްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މަގާމްަތކުގެ ތެރެއިން.... ރޭންކުން ފެިށގެން މަތީގެ ރޭންކްތަކުގެ މަގާމްތަކަށ

 މީހުން ނެގުމުގެ އެންމެހައި ކަންަކން ކުރުން. 
d. ެފަރާްތަތކަށް  ގާމްތަކަށް ހޮވޭކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަ މަގާމްތަކަށް އިދާރީ ޝަރުއީދާއިރާގ

 ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުން. 
e.  .ްޑީޖޭއޭއާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް އައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުނ 
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 ޅުން. އެ ފިޔަވަޅު ބެލުމާއި ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާ މުވައްޒަފުން ޝަކުވާތަކާއި ހުށަެހޅޭ ގޮތުން ބެހޭ މުވައްޒަފުންނާ .3
a.  ޑީޖޭއޭގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން އުފުލޭ ޝަކުވާތައް ހިއުމަން ރިޒޯސަސް ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ގޮތެއްެގ

 މަތިން ކުރިއަށް ގެންގޮސް އެ ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ަތންފީޒްކުުރން. 
b.  ުމަސައްކަތްކުރާ ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން އުފުލޭ ޝަކުވާތަކުގެ ެތރެއިން އެ މުވައްޒަފަކ

ކޯޓަކުން ބެލެން ނެތްކަންކަން ހިުއމަން ރިޒޯސަސް ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެްނގޮސް 
 އެ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ތަންފީޒްުކރުން. 

c.  .ްމުވައްޒަފުންގެ ގްރީވަންސްތައް ބަލައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެ މަތިްނ ފިޔަވަޅުއެޅުނ 
 

 ބެލެހެއްުޓން  ކަންކަން ހާޒިރީގެ ސަލާމާއި ޗުއްޓީއާއި އްޒަފުންގެމުވަ ފަނޑިޔާރުންނާއި .4
a. ެކޯޓުތަކުގެ ނުތިބޭ ފަނޑިޔާރުން ދާއިމީ ،ބެލެހެއްޓުމާއި ރެކޯޑްސްތައް  ޗުއްޓީގެ ،ޙާޟިރީއާއި ފަނޑިޔާރުންގ 

 . ބެލެހެއްުޓން މޮނިޓަރކޮށް މަސައްކަތް  ހާވާލުކުރުމުގެ ދާއިރާ
b. ީގުޅޭ  ވީއްލުމާ  މުވައްޒަފުން ފަނިޑޔާރުންނާއި ބޭުނންތަކަށް ންވެސްއެނޫ އަދި މަސައްކަތުގަޔާއި ރަސްމ 

 .ބެެލހެއްޓުން ހިންގާ މަސައްކަތް އެންމެހާ
c. ެރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން.  އިތުރުގަޑިއާއި ޗުއްޓީއާއި ޙާޟިރީއާއި ޑީޖޭއޭގެ މުވައްޒަފުންގ 
d. ެފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ އަދި ގަޑިއިތުރު ސަލާމާއި  ޗުއްޓީއާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ ޗީފް ކޯޓުތަކުގ 

 ބެލެހެއްުޓން.  މޮނިޓަރކޮށް ޤަވާޢިދުން
 ބެލެހެއްޓުން  ރެކޯޑްތައް ވަޒީފާގެ މުވައްޒަފުންގެ .5

a. ީބެލެހެއްޓުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ޤަވާޢިދުން ރެކޯޑްތައް މުވައްޒަފުންގެ ދާއިރާގެ ޝަރުއ. 
 ހިންގުން  ނިޒާމް  އެޕްރެއިޒަލްގެ ޕަފޯމަންސް .6

a. ެެބލެހެއްޓުން މޮނިޓަރކޮށް ކަންކަން ގުޅޭ ފެންވަރުބެލުމާ މަސައްކަތު ވައްޒަފުންގެމު ޝަރުޢީދާއިރާގ. 
b. ީޓްރެއިނިންގ މުވައްޒަފުންނަށް ަމތިކުރުމަށް ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިދާރީ ދާއިރާގެ ޝަރުޢ 

 އެކަޑަމީއަށް  ޖުޑީޝަލް ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް ތައް ޓްރެއިނިންގ ެއފަދަ ދެނެގަނެ ދާއިރާތައް ބޭނުންވާ
 .ލަފާދިނުން

 ބެލެހެއްޓުން  ކަންކަން އިންޝުައރެންސްގެ ހެލްތް ފަނޑިޔާރުންގެ .7
a. ިގުޅޭ  އިންޝުއަރެންސްއާ  ޑިޕެންޑެންޓުންގެ އެފަރާތްތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ރިޓަޔރަޑް ފަނޑިޔާރުންނާއ 

 .ބެެލހެއްޓުން ހިންގާ މަސައްކަތް އެންމެހާ
 މުސާރަދިނުން .8

a. ުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި މުސާރަ ދިނުމުގެ ކަންކަން ހިންގުން. ޑީޖޭއޭގެ މ 
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b.  ެމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން ތައްާޔރުކުރާ މުސާރަ ޝީޓާ އެއްގޮތްތައް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ިދނުމުގ
 ކަންކަން ހިންގުން. 

c. ުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތައް ޕޮލިސީ ޑީޖޭއޭ އާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މުސާރައިގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކ
 ސެކްޝަނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. 

 ހިންގުން.  ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ އިދާރީ ޝަރުއީދާއިރާގެ .9
a.  ެޝަރުއީދާއިރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ޝަރުއީ ދާއިރާގ

ދަށް އަމަލުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި އެފަދަ މާހައުލެއް އުފެއްދުމާއި މުވައްޒަފުްނ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއި
 ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ހިންގަންެޖހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ޖުޑީޝަލް އެކަޑެމީއަށް އެންގުން. 

b.  ީސެކްޝަނާ ޝަރުއީދާއިރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދަށް ގެންނަންެޖހޭ ބަދަލުތައް ޕޮލިސ
 ހިއްސާކުރުން. 

 

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

a. )ްކޮމިޓީތަކުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެެލހެއްޓުން )އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރުން، ޔައުމިއްޔާ ލިޔުނ 
b.  ްތައް ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކަށް ފޮނުވައި ތަްނފީޒްކުރުން. ކޮމިޓީތަކުގެ ނިންމުނ 

 އެހެނިހެން ކަންކަން.  .11
a. ީމެދުގައި މުވައްޒަފުންގެ ،ވަރުގަދަކޮށް ގުޅުން އިޖްތިމާޢީ މެދުގައި މުވައްޒަފުންގެ ދާއިރާގެ ޝަރުޢ 

 .ކުރުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ އިތުރުކުރުމަށް  ރޫޙް މަސައްކަތުގެ
b. ީކުރުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ އެފަރާތްތަކާއި ތައްޔާރުކޮށް އޮފީސްކާޑް އްޒަފުންގެމުވަ ދާއިރާގެ  ޝަރުއ. 

c. ިތައްޔާރުކުރުން ރިޕޯޓްތައް އެކިއެކި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނާ ،ފަނޑިޔާރުންނާއ. 

 

 

 (B)  ްސްޓޮކް އިންވެންޓްރީ އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސ 

 އެތަކެތީގެ  ހަަމޖައްސައި ިއންތިޒާމު ހޯދޭނެ ޯކޓުތަކަށް ތަެކތި އެންމެހާ ހޯދަންޖެހޭ ކަށް އިދާރާތަ ،ކޯޓުތަކާއި ޝަރުޢީ •
 ޒިންމާ  ހަމަެޖއްސުމުގެ އިންތިޒާމު ބެލެހެއްޓުމުގެ ލޮޖިސްޓިކްސް އަދި އިންވެންޓްރީ

 

http://www.judiciary.gov.mv/


 
 

 

  3340770، މާލެ. ފޯން: 20212ުބރުޒުިހނުގން، މަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްިމނިްސޓްރޭޝަން، ތީުމގެ، އާޑިޕާޓް
www.judiciary.gov.mv |  @judiciarymv  | info@judiciary.gov.mv 

 ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން •

 ޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަެކތި ފޯރުކޮށްދިުނންޑީޖޭއޭއަށާއި މެޖިސް .1
a.  ޑީޖޭއޭއަށާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސްޓޮކް )އިންވެންޓްރީ( އިން ިލބެން ހުިރ ނަަމ

 އެތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން. 
b. ުނު ސެކްަޝނަކަށް އަދި، ލިެބން ނެތް ތަކެތި ޕްރޮިކޔޮކުރުމަށް އެދުމާއި ތަކެތި ލިބުުމން އެތަކެއްޗަށް އެދ

 ނުވަތަ ތަނަކަށް ފޯރުކޮްށދިނުން. 
c.  .ްޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ޕްރޮކިޔޮކުރުމަށް އެދޭ ފޯމްތައް ޕްރޮސެސްކޮށް ޕްރޮކިޔޮމަންޓަށް ފޮުނވުނ 

 
 ގަތުން. ޑީޖޭއޭ އިން ޕްރޮކިޔޮކުރާ މުދަލާއި ޚިދުމަތާއި މަސައްކަތާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އެފަދަ ތަކެތި ބަލައި .2

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

b.  .ްއަދި، ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ މިފަދަ ތަކެތި ވެސް ބަލައިގަތުނ 
c. ޮންޓްރެކްޓެއް ަނމަ، އެގޮތުން ަބލަންޖެހޭ ކަްނކަން ފަންނީގޮތުން ބަލަންެޖހޭ ކަންަކން ހިމެނޭ ކ

 ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން. 
d.  ުޑީޖޭއޭ އިން ޕްރޮކިޔޮކުރާ މުދަލާއި ޚިދުމަތާއި މަސައްކަތަށް އިންވޮއިސް ލިބުމުން، ޗެކްކުުރމަށްފަހ

 . ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިޔުމެންޓްތަކާއެކު ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް އަށް ފޮނުވުން
 ސްޓޮކާއި އިންވެންޓްރީގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި މުދާ ހަމައަށް ހުިރތޯ ބެލުން.  .3

a.  .ްސްޓޮކް ބާކީ ގަވާއިދުން ބެލެހެްއޓުނ 
b.  .ްޑީޖޭއޭގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުނ 

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ހަރުމުދަލުގެ މަރުކަޒީ ރެޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން. 
c. ޯމަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބެލުން. މުދާ ހަމައަށް ހުރިތ  
d.  .ްމުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުނ 
e.  .ްބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީަލންކިޔުން ނުވަތަ ނައްތާލުމުގެ ަކންކަން ހަމަޖެއްސުނ 

 ލޮޖިސްޓިކްސް .4
a. ަކެތި ޮފނުވޭނެ ޮގތެއް ހޯދައި އެތަކެތި ފޮނުޭވނޭ ިއންތިޒާމް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ޮފނުަވންޖެހޭ ތ

 ހަމަޖެއްސުމާއި އޭގެ ރެކޯޑް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުން. 
b.  ިމަރާމާތަށް މާލެ ގެނެވޭ ތަކެތި ބަަލއިގަތުމާއި އޭގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްުޓމާއި ކަމާބެހޭ ސެކްޝަންތަކަށް ެއތަކެތ

 ހަވާލުކުރުން. 
c. ައް ެބލެހެއްޓުން. ވެހިކަލް ދަތުރުތަކުގެ ލޮގްތ 
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 ފްލީޓް ބެލެހެްއޓުން.  .5
a.  ްޑީޖޭއޭގެ ވެހިކަލްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތައް ދުރާލާއި ދެނެގަނެ އެކަންކަން ކުރެވޭނޭ ގޮތް ހަމަޖެއްސުނ

 އަދި ކުއްލިއަކަށް ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތައް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. 
b. ޯވަރދިނެސްގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.-ޑްއަހަރީ ފީ އާއި އިންޝުއަރެންސާއި ރ 

(C) ްފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސ 

 ފިނޭންސް  އޮފް މިނިސްޓްރީ އެކުލަވާލައި މަޝްވަރާއާއެކު ކޯޓުތަކުގެ ބަޖެޓް ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ބާރުގެ ޤާއިމުކުރުމުގެ އިންޞާފު ޢަދުލު
 މުޢާމަލާތްތައް  އެންމެހާ ގުޅޭ  ފައިސާއާ ގެންދާ ކުރިއަށް އިދާރާތަކުން ،ކޯޓުތަކާއި ޝަރުޢީ މިނޫނަސް ހުށަހެޅުމާއި ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް

  ޒިންމާ ބެލެހެްއޓުމުގެ ހިންގާ  ެއއްގޮތަށް ޤަވާޢިދާ މާލިއްޔަތު ދަޢުލަތުގެ

 

 ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން •
 އެކައުންޓްސް ޕެޔަބަލް ބެލެހެއްުޓން .1

a. ުވަތަ ޚިދުމަތް ނުަވތަ ަމސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ބަލައިގަްތފައިވާކަން ޔަގީންކުރުމަށްފަހު އިްނވޮއިސްތަކަށް މުދާ ނ
 ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން. 

b.  ްޔުޓިލިޓީޒް ފަދަ ޚިދުމަތްތަކަށް މަހުން މަހަށް )ނުވަތަ އެނޫން ގޮަތކަށް ނަމަވެސް( ލިބެންޖެހޭ އިންވޮއިސްތައ
 ން ހޯދައި ފައިސާ ދެއްކޭނެ އެންމެހައި އިންތިޒާމް ހަމަޖެްއސުން. ގަވާއިދު

 ޕެޓީކޭޝް އަދި ތިޖޫރީގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން  .2
a.  .ްޕެޓީ އިން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމާއި އޭގެ ހިސާބުތައް ލެޖަރތަކަށް ވެއްދުނ 
b.  .ްޕެޓީ ކޭޝް ރިއިމްބަރސްކުރުނ 
c. ެހެއްޓުާމއި ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން. ތިޖޫރީގެ ހިސާބުތައް ބެލ 

 އާމްދަނީ ފައިސާއާއި ފިޑިއުޝަރީ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްުޓން  .3
a.  .ްޑީޖޭއޭ އަށާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ދައްކާ ފަިއސާއަށް ރަސީދުހަދައި ރަސީދު ދޫކުރުނ 
b. ްވެއްދުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން  ލިބޭ ފައިސާ ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ލެޖަރތަކަށ

 )މިސާލު: ޖޭވީ ހެދުމާއި އެންޓަރކުރުން(. 
c.  ްމިގޮތަށް ބަލައިގަންނަ ފައިާސގެ ތެރެއިން ހައްގުވެރިންނަށް ދޫކުރަންޖެހޭ ފައިސާ އެފަރާތްތަކަށ

 ޒާމް ހަމަޖެއްސުން. ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ވައުޗަރުތައްޔާރުކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ލިބޭނޭ އިންތި
 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުން.  .4
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a.  ްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ޚަރަދުތަކަށް ހަދާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުތަކާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދިނުުމގެ ކަންކަނ
 ހަމަޖެއްސުން. 

b. ަދުުނކުރާކަން ކަށަވަރުކޮށް ހިސާބުތަްއ ރަނގަޅަށް ކްލަސްޓަރތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރ
 ރެކަންސައިލްކުރުން. 

 ބަޖެޓް މެނެޖްކުރުން.  .5
a.  .ްޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ދުވަސްވަރާ ދިމާވާނޭހެން ބަޖެުޓން ފައިސާ ލިބެްނ ހުންނާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްުސނ 
b. ްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮުނވުން. ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ފައިސާ ޭބނުްނވާ ކަންކަމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސ 

 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ހުއްދަ ހޯދުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން.  .6

a.   .ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ކޯޓުތަކުން ފޮނުވާ ރިކްވެސްޓްތައް ޕްރޮސެސްކުރުނ 
 މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުން.  .7

a. ޭގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުން. ޑީޖޭއ 
b.  .ްމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މާލީ ަބޔާން ތައްޔާރުކުރުނ 
c.  .ްއަދުލުއިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުނ 

 
 އެހެނިހެން ކަންކަން.  .8

a. ުންޓް ނަންބަރު އެޅުން. ފައިނޭންސް މޮޑިއުލްގެ ބޭނުމަށްަޓކައި އައު އެންޓިޓީޒް އެޅުމާއި އެކައ 

(D) ްޖުޑީޝަލް އާކައިވ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކާއި ރެކޯޑުތަކާއި ވަސީލަތްތައް ރައްކާތެރިކޮށް 
ރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި ކަނޑައެޅޭ ދުވަސްވީ ޝަުރޢީ ލިޔުންތައް ގިނަ ދުވަހަށް ެދމިހުންނާނެ ގޮތަަކށް ރައްކާތެމާއި، ބެލެހެއްޓު

ޕޮިލސީތައް ހެދުމަށް ޭބނުންވާ ަލފާ  އި ގުޅޭ ޮގތުންބެލެހެއްޓުމާމާއި، އެލިޔުންތަްއ ވަކި އުޞޫލެއްގެ މަތިން ެއލިޔުންތައް ދޫކުރު
 މަސައްކަތްތައްކުރުމުގެ ޒިންމާދިނުމާއި، ޕޮލިސީތައް ތަންފީޒުުކރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި 

  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުންސެކްޝަނާ •
 އަރުޝީފް ކުރެވޭ ތަކެތީގެ ފިޒިކަލް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން.  .1

a.  ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔެކިޔުންތައް ިގނަދުވަހަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ހުންނާނެެހްނ
 ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުން. ސަތުތައް ހެދުމާއިހަދަންޖެހޭ ސިޔާ ބެހެއްޓުމަްށޓަކައި
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 އަރުޝީފަށް ތަކެތި ބަލައިަގތުމާއި ދޫކުރުން.  .2
a.  .ްއަރުޝީފަށް ފޮނުވާ ތަކެތި ަބލަިއގަނެ ސްކޭންކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ސްކޭންކޮށް ކެޓަލޮގްކުރުނ 
b. ުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ދޫކުރުން. އަރުޝީފްގައި ހުންނަ ތަކެތި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދާއި އ 

(E) ްއިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ޑިވަލޮޕްމަންޓ 

 ،ޢިމާރާތްކުރަންޖެހޭ ތަްނތަން ކަނޑައަޅައި ޢިމާރާތްކުރުމާއި ،ޝަރްޢީދާއިރާގެ ބޭނުމަްށޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ޢިމާރާްތތައް ހޯދުމާއި 
 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިްނމާ   ހަމަޖެއްސުންމަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ތަންތަން މަާރމާތުކޮށް ބެލެހެްއޓޭނެ އިންތިޒާމު

 ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން •
 އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ ބޭނުންތައް ދެނެގަތުން  .1

a.  ކޯޓުތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާިއ
 ކާ އެއްގޮތަށް އިމާރާތްަތކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދުާރލާ ދެނެގަތުން. ތަރައްގީތަ

b.  ިއިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ ބޭނުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެންކުރަންޖެހޭ އެންމެހައ
 ކަންކަން ކުރުން )މިގޮތަށް ިބން ހޯދުމާއި ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފުްނ ހިމެނޭ(. 

c. ުތަކުގެ އިމާރާތްތަކަށް ކުރަންެޖހޭ މަރާމާތުތައް ފާހަގަކޮށް މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްލޭން ވިލަރެސްކުރުން.  ކޯޓ 
 އަލައް ކުރެވޭ އިމާރާތްތަކާއި އިމާރާތްތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަުލތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ފަންނީ ކަންކަްނ ކުރުން.  .2

a. ްވާ ކުރެުހންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ަމސައްކަތުގެ ޢިމާރާތްތައްކުރުމަށާއި، ޖާގައިުތރުކުރުމަށް ބޭނުނ
 ކިއު ފަަދ ފަންނީ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުން. .އޯ.މަޢުލޫމާތުޝީޓާއި، ބީ

b.  ޭއުމުރާނީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ެހދޭ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ތެރެިއްނ ފަންނީގޮުތން ބަަލންޖެހޭ ކަްނކަން ހިމެނ
 ކޮށް މަސައްކަތް ބަލައިގަތުްނ.  މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކޮށް ރަސްމީ

 އެހެނިހެން.   .3
a.  .ްޝަރުއީދާއިރާގެ އިމާރާތްތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާއި ކުރެވޭ މަރާމާުތތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުނ 

(F) ްޕްރޮކިއުމަންޓ 

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ޝަރުޢީދާއިރާގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭނާ، ދަޢުލަތުގެ  އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށްޝަރުޢީދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި 
 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ޢިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ މާލިއްޔަތު ޤަވާ
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 ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން •

 މަސައްކަތްތައްކުރުން.  ޕްރޮކިޔޮކުރުމުގެ .1
a.  ްދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ޕްރޮކިޔޮމަންޓް ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑީޖޭއޭ އަށާއި މެޖިސްޓްރޭޓ

 ކޯޓުތަކަށް ބޭުނންވާ ތަކެތި ޕްރޮކިޔޮކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްކުރުން.
b. ުގެ މަސައްކަތްތައްކުރުން. ކޯޓުތަކަށް ގަނޑުކޮށް ޕްރޮކިޔޮކުރެވޭ ތަކެތި ޕްރޮކިޔޮކުރުމ 
c.  ،)ިއެގޮތުން، މައުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބިޑަށް ހުޅުވާލުމާއި )އަގުހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު ދިނުމާއ

 ބިޑް ބަލައިގަތުމާއި ބިޑް އިވެލުޭއޓްކުރުމާއި، ޕަރޗޭޒް އޯޑަރު ހެދުމާއި އެއްބަސްވުން. 
d. ިނގަމުންޭދތޯ އޮވަރޯލް ެބލުން.  އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ހ 
e.  .ްޓެންޑަރ ބޯޑަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަެކތި އެ ބޯޑަށް ފޮނުވުނ 

 ބިޑް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓުން.  .2
a.  ްފޮނުވޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބިޑް ކޮމިޓީއަށ

ޓުމާއި، ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ނިމޭ މައްސަލަތައް ކަމާބެހޭ ސެކްޝަންތަކަށް ޤަވާއިދުން ފޮނުވަމުން ހިންގާ ބެލެހެއް
 . ދިޔުން

b.  ިބިޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި ނިންމުންތަކާ ެބހޭ ގޮތުން މިނިްސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވަންެޖހޭ ތަކެތ
 ފޮނުވުން. 

 ޕްރޮކިޔޮމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން .3
a. ީޖޭއޭގެ ޕްރޮކިޔޮމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން. ޑ 
b.  .މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ޕްރޮކިޔޮމަންޓް ޕްލޭން ކޮންސޮލިޑޭޓްކުރުްނ 

 އެހެނިހެން ކަންކަން  .4
a.  ްދައުލަތުގެ ޕްރޮކިޔޮމަންޓް ނިޒާމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކޯޓުތަކަށް ެއންގުމާއި އެކަންކަމަށް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުނ

 ރުވުން. އަހުލުވެރިކު
b.  .ްއެސެޓް ނަންބަރު ނަގައިދިނުނ 

(G) ްޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަނ 

ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ އެންމެހާ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް  ޑީޖޭއޭގެލިބޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް އެންޓްރީކުރުމާއި ޑީޖޭއޭ އަށް 
ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކުގެ  ޑީޖެއޭގެއަދި ، ކޯލުތަކަށް ަޖވާބުދިނުމާއިޑިސްޕެޗްކުރުމާއި، ޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންނަ އެންމެހާ ފޯނު

 ހައުސްކީޕިންގ ގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިްނމާ
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 ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން •

 ކޯލްތަކަށް ޖަވާބުދިުނން  .1
a. ޯން ކޯލްތަކަްށ ބަލައިގަތުމާއި މައުލޫމާތު ާސފުކޮށްދިނުމާއި ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކަށް ޑީޖޭއޭ އަންނަ ފ

 ރޫޓްކޮށްދިނުން. 
 އެންޓްރީކުރުމާއި ޑިސްޕެޗްކުރުން .2

a.  .ްއެކިއެކި ގޮތްގޮތަށް ޑީޖޭއޭ އަށް ލިބޭ ލިޔެކިޔުންތައް އެންޓްރީކޮށް ކަމާބެހޭ ސެކްޝަންތަކަށް ހަވާލުުކރުނ 
b. ެރައްދުކުރުމާއި ޕޯސްޓްކުރަންޖެހޭ ތަކެިތ ރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ކު ފަރާތްަތކަށް ހަވާލުފަރާތުން އެކި ޑީޖޭއޭގ

 ޕޯސްޓްކުރުން. 
 ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި އޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕުން.  .3

a.  ެދުވަހު ޔައުމިއްޔާއަށް ބޭނުންވާ ަމއުލޫމާތު ސެކްޝަންތަކުން ގަވާިއދުން ހޯދައި ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ކޮންމ 
 ތިން މަހުން އެއް މަހު ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ބައިންޑްކުރުން. 

b.  .ްއޮފީސް ހުޅުވައި ލެއްޕުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުނ 
 ހައުސްކީޕިންގ .4

a.  ްތީމުގޭގެ ކުޑަދޮރުތަކާއި ޑީޖޭއޭ ހިންގާބައިގެ ފާޚާނާތަކާއި ޕޫލް ސަރަހައްދާއި ގޯތިތެރެ ފޮޅައި ސާފުކޮށ
 ނުްނވާ ސާމާނު ހުސްނުވެ ލިބޭނޭ ގޮްތ ހެދުން. ބެލެހެއްޓުމާއި ފާާހނާތަކަށް ބޭ 

b.  .ްމަރާމާތެއް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނައުނ 
c.  .ްޑީޖޭއޭ އިން ބަލަހައްޓާ އިމާރާތްަތކުގެ ބަޖީޗާ ބެލެހެއްޓުނ 

 އެހެނިހެން  .5
a. ާރުކުރުމާއި ސައި/ކޮފީ ތައްޔާރުކުރުން. މީޓިންގތަކަށާއި ހަްފލާތަކަށް މީިޓންގރޫމް ތައްޔ 

 

 (H) ްމީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސ 

 ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަޢުލޫމާތު މީިޑއާތަކަށާއި އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަތް ކުރުމަށާއި، މަޢުލޫމާތު 
ސަރ އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އަދާކުރުމަށާއި، ޝަރުއީދާއިރާއިން ބޭއްވޭ ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަުށން އިންފޮމޭޝަން އޮފި

 އެކިއެކި އިވެންޓްތައް ޕްލޭންކޮށް އޯގަނައިޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްުޓން 

 ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން •

 ގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހުަށހަޅާ މައްސަލަތައް މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ަހއްގު .1
a. ުމަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު  ދަށުން ގާނޫނުގެ ހަްއޤުގެ ލިބިގަތުމުގެ ހޯދާ މަޢުލޫމާތ 

 . ފޯރުކޮށްދިނުން
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b. ުކޮމިޓީގެ ޢާމުރާޖަ އެކުލަވާލެވިފައިވާ މިޑިޕާޓްމަންުޓގައި ދަށުން ޤާނޫނުގެ ލިބިގަތުމުގެ ހޯދާ މަޢުލޫމާތ 
 .ބެލެހެއްޓުން ސެކްރެޓޭރިއޭޓް

 ޑީޖޭއޭގެ ވެބްސައިޓާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް ބެލެހެއްޓުން  .2
a.  ަޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެބްސައިޓާއި ަރސްމީ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެެލހެއްޓުާމއި، އެފަދ

 އާއްމުކުރުން.  ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އާއްމުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
b.  .ްމިފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އާއްމުކުރުމަށްޓަކައި އިންފޮގްރެފިކްސް، ވީޑިއޯ ކްލިޕް ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުނ 

 މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް .3
a. ަްށ މީޑިއާތަކުން ޝަރުޢީދާއިރާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހޯދަން އެޭދ މަޢުޫލމާތުތައް ސައްހަކަމާއެކު ވަގުތުްނ ވަގުތ

 ފޯރުކޮށްދިނުން. 
b.  .ްޝަރުއީ ދާއިރާއިން ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ޚަބަރުތައް ތައްޔާރުކުރުނ 
c.  .ްޝަރުއީދާއިރާއިން ކުރާ އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ނޫސްބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމާއި މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވުނ 
d. ޮތުން ޕްލޭންތައް އެކުލަވައިލައި ހިންގުން. ޝަރުއީދާއިރާއާ މެދު އާއްމުންދެކޭ ގޮތް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގ 

 އިވެންޓް މެނެޖްމަންޓް  .4
a.  ިޑިޕާޓްމަންޓުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިވެންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، އަދ

 އެނޫންވެސް ގްރެފިކްސް މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވުން.
 އެހެނިހެން  .5

a. ެއެޑިޓިން ވީިޑއޯ) ކުރުން މަސައްކަތް ެއންމެހާ ހުރި ގުޅުން އާއި މަލްޓިމީޑިއާ ބޭނުންވާ  މަސައްކަތަށް ޑީޖޭއޭގ 
 (.ޑިޒައިން ގްރެފިކްސް އަދި

(I-1) ްސޮފްޓްވެއަރ ޑިވަލޮޕްމަްނޓ 

ހަލުވިކަމާއި،  ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް އޮޓޮމޭޓެޑް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްގެންގޮސް، ވީހަވެސް ޚަރަދު ކުޑަގޮތެއްގައި،
އަވަސްކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް އަދުލު އިންސާފަށް ވާޞިލްވުމަްށ މަގުފަހިވާނެ ގޮތްތައް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލަޖީގެ ތެރެއިން ހޯދަިއ 

 ދިރާސާކޮށް، ދާއިރާއަށް ބެނުންާވ ސޮފްޓްވެއަރތައް ޑިވެލޮޕްކޮށް، މެއިންޓެއިން ކޮށް ބެެލހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ 

 ވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުންސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެ •

 ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލަޕްކުރުމާއި މެއިންޓެއިންކުރުން 

a.  .ްޝަރުއީދާއިރާގެ އިންފޮމޭޝަން ނީޑް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަންތައް ޑިވެލަޕްކުރުނ 
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b. .ްއެޕްލިކޭޝަންތަކާ ގުޅޭ ޑޮކިޔުމެންޓްތައް ތައްޔާރުކުރުނ  
c.  .ްއެޕްލިކޭޝަންތައް މެއިންޓެއިންުކރުމާއި ބަގް ފިކްސްކުރުނ 
d.  .ްއެޕްލިކޭޝަންތަކާ ގުޅުންހުރި ޑޭޓާބޭސްތައް ބެލެހެއްުޓނ 

 ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރުމަށް މީުހން އަހުލުވެރިކުރުވުން  .2
a.  ުން މުވައްޒަފުން އަލަށް ޑިވެލަޕްކުރެވޭ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ެގނެވޭ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތ

 އަހުލުވެރިކޮށް އެކަންކަމަށް ފަރިަތކުރުން. 

b.  .ްއެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތުގެ މެނުއަލްތައް ހެދުނ 

 

  (I-2) ްެނޓްވަރކް މެނޭޖްމަންޓ  

އިންފޮމޭޝަްނ  ޒަމާނީ ޓެކްނޯލޮޖީގެ ވަޞީަލްތތައް ތަޢާރަފްކޮށް، ޢަދުލު އިްނޞާފު ދާއިރާގައި އި، އިދާރާތަކަށް ކޯޓުތަކާޝަރުޢީ 
މަގުފަހިކޮށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލަޖީގެ ތެރެއިން ހޯދައި ދިރާސާކޮށް، ދާއިރާއަށް ބެނުންވާ ޓެކްނޮލޮޖީ ފުރިހަމަޔަށް ބޭނުންުކރެވޭނެ 

 ހާޑްވެއަރ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ 

 

 ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން •

 އާއި ކޯޓުތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޭބނުންތައް ދެެނގަނެ އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދިުނން. ޑީޖޭއޭ

a.  ޑީޖޭއޭ އާއި ކޯޓުތަކުގެ އިންފޮޭމޝަން ޓެކްޮނލޮޖީގެ ނީޑް އޮން ިމންވަރު ދެނެގަތުމާއި އެ ކަމާގުޅިގެން ހަދަންޖެޭހ
 ޕްލޭންތަކާއި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވައިލުން.

b. ަންޖެހޭ ހަޑްވެއަރަތކާއި ސޮފްޓްވެއަރތައް ދެނެގަނެ އެތަކެތި ހޯދުމުގެ އިންތިޒާމް ހަަމޖެއްސުމާއި އެގޮތުން ހޯދ
 އެކަމާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި މަރްހަލާތަކުގައި ދޭންޖެހޭ ފަންނީ އެީހެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. 

 ނެޓްވަރކް ބެލެހެއްޓުމާއި ޑޭޓާ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން.  .2
a. ިންޓެގްރޭޓެޑް ނެޓްވަރކް ތަރައްގީކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމާއި ސްވިޗްތަކާއި ފަޔަވޯލްތަކާއި ޝަރުއީދާއިރާގެ އ

 ސަރވަރތަކާއި އެހެނިހެން އައިޓީއާ ގުޅޭ ހަރޑްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރގެ ކޮންފިގަރޭޝަން ހެުދން. 
b. ުތައް އެކުލަވައިލުމާއި ޝަރުއީދާއިރާގެ ޑޭޓާ ސެކިޔުރިޓީ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ސިޔާސަތ

 ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން އެކަންކަމަްށ ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ތަމްރީންކުރުން. 
c.  ެޑީޖޭއޭ އާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ އެތެރޭގެ ނެޓްވަރކް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ކުރުމާއި އެހެން ކޯޓުތަކުގ

 . އެތެރޭގެ ނެޓްވަރކް ބެލެހެއްޓުމުަގއި ބޭނުންވާ ސަޕޯޓް ދިނުން
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 އައިޓީ އިކުއިޕްމަންޓް .3
a.  .ްޑީޖޭއޭ އާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ އައިޓީ އިކުއިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުނ 
b. ެޓްރަބަލް އިންސްޓޯލްކުރުމާއި ތަކެތި ފަދަ ސްކޭނަރ ޕްރިންޓަރތަކާއި ސިސްޓަމްތަކާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ޑިޕާޓްމަންޓުގ 

 .ބެލެެހއްޓުން މެއިންޓެއިންޮކށް ޝޫޓްކޮށް
 އެހެނިހެން.  .4

a. ިހެދުމާއި އީމެއިލް  އެޑްރެސްތައް މެއިލް-އީ ރަސްމީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ޑީޖޭއޭ އާއ
 ބޭނުންކުރާ ގޮތް ެބލުމާއި މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން. 

b. ިކުރުން ނޭޖްމެ ޔޫޒަރސްތައް ގަވަރމެންޓްގެ-އީ ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓާއ. 
c.  .ްއައިޓީއާ ގުޅުންހުރި ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ދަފުތަރެއް ބެެލހެއްޓުނ 

(J)  ްސްޓެޓިސްޓިކްސް އެންޑް ރިސަރޗ 

 ޝަރުޢީދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާއި ތަފާސްހިސާބުގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓްތައް އެކުލުވައިލުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުންސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައި •

 ކޯޓުތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުން 

a.  .ްތަފާސްހިސާބު ރިޕޯޓްތައް މަހުންަމހަށް ކޯޓުތަކުން ހޯދުމާއި ޗެކްކުރުނ 
b.  .ްމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޕަފޯމަންސް ރިޕޯޓް ކޯޓުތަކުން ހޯދުނ 
c.  .ްތަފާސްހިސާބު ރިޕޯޓްތައް ކޮންސޮލިޑޭޓްކުރުނ 

 ސްހިސާބާ ގުޅޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ތަފާސްހިސާބަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުން ތަފާ .2
a. ްމަހުން މަހަށް އާއްމުކުރާ ރިޕޯޓާއި ކުއާޓަރުން ކުއާޓަރުން އާއްމުކުރާ ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލުނ 
b.  ްތަފާސްހިސާބަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަްށ އެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުނ 

 

(K) ްޓެނެންސް ޕްރޮޕަޓީ މެއިނ 

ޝަރުއީ ކޯޓުތަކާއި، އިދާރާތަކުެގ ތެރެއިން މިޑިޕަޓްމަންޓުގެ ބެުލމުގެ ދަށުނގައި ހުރި އެންމެހާ އިމާރާތްތަކުގެ މެއިންޓެނެންސްެގ 
 ޒިންމާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ 

 ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން •
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 ލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އިމާރާތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުދި މަރާމަތުތައް ކުރުންޑީޖޭއޭގެ ބެ .1
a.  ެޑީޖޭއޭގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ަދށުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް ފާހަގަކޮްށ އެކަންކަްނ ކުރެވޭނ

ލަލާންެޖހޭ ތަްނތަނުގައި ކުލަ ލުމާއި، އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒްކުރުން. މިގޮތުން، ކު
 ފެންލީކްވާ ތަންަތން ހައްލުކުރުާމއި މިފަދަ މަރާމާތުތައް ކުރުން. 

 މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ޝަރުއީދާއިރާގެ އިމާރާތްތަކުގެ އެއަރކޮންޑިޝަން ސިސްޓަމްތައް ބެލެހެްއޓުން  .2
a.  ިޝަން ސިސްޓަމްތައް ސަރވިސްކޮށް ގޭސް ޑީޖޭއޭގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކުގެ އެއަރކޮންޑ

 އަޅައިދިނުމާއި މަރާމާތުކޮށްދިނުމާއި ބަދަލުކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ބަދަލުކުރުން. 
b.  ކޯޓުތަކުން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، މިފަދަ ހިދުމަތްތައް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ގާއިމްވެފައިވާ ކޯޓުތަކަްށ

 ފޯރުކޮށްދިނުން. 
 މުގެ ދަށުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކުގެ ކަރަންޓާއި ފެނުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުންޑީޖޭއޭގެ ބެލެހެއްޓު .3

a.  .ްފެންވަޔަރިންގއަށާއި ފެންޕަމްޕަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުނ 
b.  ިކަރަންޓާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަްއ ހައްލުކުރުމާއި އެފަދަ އެހީއެއް އެހެން ކަމަކަށް ޭބނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައ

 ކޮށްދިނުން. ފޯރު

(L)  ްލީގަލ 

ޒިންމާތައް، ކޯޓުތަކުންނާއި އިދާރާތަކުްނ ވިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުން ަޝރުޢީދާއިރާގެ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކަށް މަތި ކުރެ
 މާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކާއަދާ ކުރާ މިންވާރާއި، އެ ޒިންމާތައް އަދާ ކުރުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫާމތު ހޯދަިއ ކަ

ބެލެހެއްޓުމާއި، ޝަރުޢީދާއިރާގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދާނާ ކުރުމަށް ޑީޖޭއޭގެ މަސައްކަތް ހިންގާ ކުރުމުގެ އެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ 
ނެވެ. އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކަށާއި، ޮކމިޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ލީގަލް ަލފާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންާމ ަމތިކުރެވިފައިވާ ސެކްޝަ

އަގު ކޮމެޓީގެ  އި،ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ޝަރްޢީ ވަފުދުަތއް ފޮނުވުމާޝަރުޢީކޯޓުތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތައް އަވަސް ކުރުމަށް 
 މަސައްކަތުގެ އިތުރުން  މަޢުޒޫނު ކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަކީ މި ސެކްޝަނުގެ ޒިންމާ 

 އް ސުޕަވައިޒްކުރުންސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތަ •
 ގާނޫނުތަކަށާއި ގަވާއިދުތަަކށް ގެްނނަންޖެހޭ ބަދަުލތައް ދިރާސާކުރުން .1

a.  ޑީޖޭއޭ އާއި ކޯޓުތައް ހިންގުމުގައި ދަތިވާ ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަޖެޭހ
 އިސްލާހްތައް ފާހަގަކުރުން. 

b.  ަށް ގެންނަންެޖހޭ ބަަދލުތައް ެގނައުމުގައި ކޯޓުތަކަށް ަފންނީ އެހީތެރިކަން ކޯޓުތަކުގެ އިޖްރާއީ ގަވާއިދުތަކ
 ފޯރުކޮށްދިނުން. 
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c.  ްއެކިއެކި ގާނޫނުތަކަށާއި ގަވާިއދުތަކަށް ގެންަނންޖެހޭ އިސްލާހްތަކާ ބެހޭ ގޮުތން ދައުލަުތގެ އެހެނ
ރާތްތަކުން އެދިއްގެ ެއީހތެރިކަމެއް އޮފީސްތަކުންނާއި ބައިަނލްއަގްވާީމ ޖަމާއަތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަުތގައި އެފަ

 ފޯރުކޮށްދިނުން. 
 ގާނޫނީ ލަފާ ދިނުމާއި ގާނޫނީ ޮގތުން ޑީޖޭއޭ ތަމްސީލްކުރުން.  .2

a.  ްޑީޖޭއޭގެ ފަރާތުން ނިންމާ އެކި ިނންމުންތަކާ ބެހޭ ޮގތުންނާއި އެހެިނހެން ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮުތން ގާނޫނީ ލަފައެއ
 ދިނުން. ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ލަފާ 

b.  .ްގާނޫނީ ގޮތުން ޑީޖޭއޭ ތަމްސީލްކުރަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ޑީޖޭއޭ ތަމްސީލްކުރުނ 
 ޝަރުއީ އަގު ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްުޓން  .3

a.  .ްޝަރުއީ އަގު ކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާއި އެ ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ކަމާބެހޭ ފަރާްތތަކަށް ފޮނުވުނ 
 ދުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންޝަރުއީވަފު .4

a.  .ްޝަރުއީވަފުދު ފޮނުވަންޖެހޭ ަތންަތން ފާހަގަކުރުނ 
b.  .ްވަފުދު ފޮނުވުމާ ގުޅޭ އިދާރީ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުނ 

 އެހެނިހެން ކަންކަން  .5
a. ްހަނދުބެލުމުގެ ކަންަކން ހަމަޖެއްސުނ 
b. ްއަފުވާމުގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
c. ަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ުހށަހެޅޭ ަޝކުވާތައް ބެލުން. ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ މައްަސލ 

(M) ޯސީޖޭއޭ ބިއުރ 

ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ ބިއުރޯއަކީ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓުމާއި، ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް 
 މާއި، ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ބާއްވާ އެންމެހާ ޓީމުގެ މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތްަތއް މޮނިޓަރކޮށް ޤަވާޢިުދން ބެެލެހއްޓު

 ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިްނތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، ބައްދަލުވުންތަުކގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފާސްވުމުން ކަމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް
މިނިސްޓްރޭޓަރ ޙަވާލުކުރައްވާ ރަސްމީ އަދި މީނޫންވެްސ ޗީފް ޖުޑީޗަލް އެޑް ނިންމުންތައް ަތންފީޛުކުރުމަށް ފޮނުވުމާއި،

 މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ޒިންމާ 

 ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން •

 ވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން .1
a. ިްނިތޒާމްކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި ނިންމުންތައް ސެކްޝަންތަަކށް އެންގުން. ވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް އ 
b.  .ްވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ކަންކަން ބެެލހެއްޓުނ 
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 ސީޖޭއޭގެ ޑަޔަރީއާއި އެޕޮއިންޓްމެންޓް ބެލެހެްއޓުން  .2
a.  ުންތައް އިންތިޒާމްކުރުން. ސީޖޭއޭގެ ޑަޔަރީއާއި އެޕޮއިންޓްމެންޓްތައް ބެެލހެއްޓުމާއި ބައްދަލުވ 

 އިދާރީ ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓުން  .3
a.  .ްއިދާރީ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކޮމިޓީ ބޭއްވުާމއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔުނ 
b.  ްބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެްނ ހޯދަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދައިދިނުނ 
c. ާެބހޭ ސެކްޝަންތަކަށް ފޮނުވުން. ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ކަމ 

 އެހެނިހެން.  .4
a.  .ްސީޖޭއޭގެ ހުއްދަ ލިބެންޖެހޭ ކަްނކަމުގައި ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުނ 
b.  .ްކޮންފަރެންސް ހޯލްތަކުގެ ބުކިންގ ސިސްޓަމް ބެލެހެއްޓުނ 
c.  .ްވެރިންގެ ޕަފޯމަންސް އެޕްރެއިޒްކުރުނ 
d. ަސިޓީތަކާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އަންނަ ސިޓީފަދަ ތަކެިތ ސީޖޭއޭ އަށް އެޑްރެސްކޮށް އަންނ 

 އެންޓްރީކުރުން. 
e.  .ްމުވައްޒަފުންނަށް އަންނަ ދައުވަުތ ކާޑްފަދަ ތަކެތި ރައްދުކުރުނ 

(N) ްސެކިއުރިޓީ އެންޑް ސަރވެއިލެންސ 

ރި އެންމެހާ އިމާރާތްތާކާއި، ފަނޑިޔާރުންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި، އިދާރާތަކާއި، ޝަރުއީދާއިރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހު
ސަލާމަތާއި، ރައްކާތެރިކަން ކަަށވަރުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި، ޝަރުއީދާއިރާއަށް ލިބިދާެނ ގެްއލުމަކުން ދާއިރާ ސަލާމަތްކޮްށ 

 ރިޓީ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީުޛ ކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި، ހަދަންެޖހޭ ސެކިއުރިޓީ އެސެސްމެންޓް ހަދައި، ސެކިއު
 ޒިންމާ 

 ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން •

 އިމާރާތްތަކުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން  .1
a. ްތަްއ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ޝަރުއީދާއިރާގެ އިމާރާތްތަކުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމ

 ހަމަޖެއްސުން. 
b.   ިކޯޓުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަސަރުކުރާފަދަ ކަންކަން ދުރާލާ ދެނެގަތުމާއި އެކަންކަމަށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅުއެޅުމާއ

 ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ކަންކަމަށް ވަގުތުން އިޖާބަދިނުމާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. 
c. ެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް މޮނިަޓރކުރުމާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބ

 ރައްކާތެރިކަމަށް އަންނަ ބަދަލުތަްއ ދިރާސާކުރުމާއި އެކަންކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. 
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 ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުން  .2
a. ަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ފަނޑިޔާރުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އ

 އެޅުން. 
b.  ަފަނޑިޔާރަކު ބަލަމުންދާ ޚާއްސަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރަކަށް ޚާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭ ފަދ

 ކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. ހާލަތެއްގައި، ސަލާމާތީ ބާރުތަުކްނ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެފަދަ ރައްކާތެރި
 އެހެނިހެން ކަންކަން  .3

a.  ްކޯޓުތަކާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަސަރުކުރާ ފަދަ ކަންކަން ވިޔަ ނުދިނުމަށް ބާރުއެޅުުމގެ ގޮތުނ
 އެފަދަ ސަގާފަތެއް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. 

b. ަްނންޖެޭހ ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުން. އެފަދަ ކަންކަމަށް މުވައްޒަފުން ޭހލުންތެރިކުރުވުމަށް ހިންގ 
  

(O) ްއިންޓަރަނލް އޮޑިޓ 

 ޤާނޫުނތަކާއި، ޤާާވޢިުދތަކާއި، އަދި ހަމައެެހންމެ ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ހަމަޖައްސާފައިވާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައްކޯޓުތަކުގެ  ޝަރުއީ
ދި ކޮމްޕްލަޏަންސް އޮޑިޓްތައް ޤަވާޢިދުން ކުރިއަށް އިދާރީ، އަކޯޓުތަކުެގ  ކުރަމުން ގެންދޭތޯ ބަލަިއ، އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް

ގެންގޮސް، ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތަްއތަކާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ސާމަލުކަމަްށ 
 ގެނައުމުގެ ޒިންމާ 

 ރުންސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކު •

 އެކި ބާވަތްތަކުގެ އޮޑިޓްކުރުމާއި ފޮލޯއަޕް ހެދުން .1
a.  ްޑީޖޭއޭ އާއި ކޯޓުތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ހިނގަނީ ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުނ

 އޮޑިޓް ރާވައި ހިންގުން
b. ަކާއި އުސޫލޫތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާ ޑީޖޭއޭ އާއި ކޯޓުތަކުގެ އެހެނިެހން ކަންކަން ހިނަގނީ ހެދިފައިާވ ގަވާއިދުތ

 އެއްގޮތައްތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން އިްނޓަރނަލް އޮޑިޓްތައް ރާވައި ހިންުގން. 
c. .ްއެހެނިހެން އޮޑިޓްތައް ކުރުނ 
d.  .ްއެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންނާ ލިއެއިޒްކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަްނ ކުރުނ 

 ތަހްގީގްކުރުން  .2
a. ިދާ ހޯދުމާއި ހޯދައިިދނުން ހިމެނޭ ފަދަ ކަމެއް ޑީޖޭއޭގެ ުނވަތަ ކޯޓެއްެގ ޚިޔާނާތާއި އޮޅުވާލުމާއި ނާޖާއިޒް ފައ

 މުވައްޒަފަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެިޅއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން ތަހްގީްގކޮށް ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލުން. 
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 (P) ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ 

ވާލަންޖެހޭ ދިގުރާސްތާ އަދި ކުރު ރަސްތާ ޕްލޭންތަކާއި، އުޞޫލުތައް ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ހަދަންޖެހޭ އެކިއެކި ދިރާސާތައް ކޮށް އެކުލަ
 އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކާތް ކުރުމުގެ ޒިންމާ

 ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން •

 ސްޓްރަޓީޖިކް ޕްލޭނާއި ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކުލަވައިލުމާއި އިސްލާހްކުރުން .1
a.  ާޑީޖެއޭ އާއި ކޯޓުތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ޑީޖޭއޭ އާއި ޝަރުއީދާއިރާގެ ދިގުރާސްތާ އަދި މެދު ރާސްތ

 ޕްލޭންތައް އެކުލަވައިލުން. 
b.  .ްޝަރުއީދާއިރާ ހިންގުމާ ބެހޭ އެކިއެކި އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމާއި އާއްމުކުރުނ 
c. ޭޓްކުރުންޕްލޭންތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްކާ ކޮިމޔުނިކ 
d.  .ްޕްލޭންތައް ތަންފީޒްވާ މިންވަރު ެބލުނ 

 ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތުގެ މޭންޑޭޓްތައް ކަނޑައެޅުން.  .2
a.  ޕްލޭންތަކާއި ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަ ަބދަލުތަކާ ގުޅިގެްނ ޑީޖޭއޭގެ ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަްށ

 ޅިގެން ގެނައުން. ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލުތައް ހިއުމަްނ ރިޒޯސަސް ސެކްޝަނާ ގު
 އަހަރީ ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލުން .3

a.  ްޑީޖޭއޭގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލުނ 
b.  ިއަދުލުއިންސާފް ގާއިމްކުރުމުގެ ާބރު ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލާ ކަމާބެހޭ ފަރާްތތަކަްށ ފޮނުވައ

 ޝާއިއުކުރުން. 

(Q)  ްފްރަންޓް އޮފީސ 

ޑް ސާފުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ިހދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެކިއެކި ބޭުނންތަކުގެ ޑީޖޭއޭ އަށް އަްނަނ ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯ
 ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޑީްލކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން •

 އޭ އަށް އަންނަ ފަރާތްތަކާ މުއާމަލާތުުކރުން. އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ޑީޖޭ .1
a.  ެމައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އެޕޮއިންޓްމެންްޓތަކަށާއި އެހެން ބޭުންނތަކަށް ޑީޖޭއޭ އަށް އަންނަ ފަރާްތތަކަށް އެންމ

 ފުރަތަމަ ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުްނ. 
b. ިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން. ސާފުކުރަން އައި ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން ދޭންޖެޭހ ޚ 
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 ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން.  .2
a.  ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތަްއ

 ކުރުން. 
  ބަލައިގަތުން. ޑީޖޭއޭ އަށް އެޑްރެސްކޮށް ފޮނުވާ ސިޓީފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް .3

a.  .ްޑީޖޭއޭ އަށް އެޑްރެސްކޮށް ފޮނުވާ ސިޓީ ފަދަ ތަކެތި ބަލައިގަތުނ 
b.  .ްއެންޓްރީ ކުރުމާ ހަވާލުވެހުރި ސެކްޝަނަށް ނުވަތަ ސީޖޭއޭ ބިއުޯރއަށް އެތަކެތި ހަވާލުކުރުނ 

 

 (Q) ީޖުޑީޝަލް އެކަޑެމ 

އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ަތމްރީންތަކާއި ވަރކްޝޮޕްތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނާއި އަދުލުއިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ 
 ސެމިނާރތަކާއި ކޮންފަރެންސްތައް ހިންގުން 

 ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން •

 ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަްށ ބެނުންވާ ތަމްރީްނތައް ދެނެގަުތން ➢
 ރާމްތައް ހިންގުންތަމްރީން ޕްރޮގް ➢
 އިލްމީ ދިރާސާތަކާއި އެހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން.  ➢

 
 

 ދާއިރާގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް 

 ގާނޫނު: ހުރިހާ ސެކްޝަންތަކުން ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް •
 ގަވާއިދު: ފައިނޭންސް ސެކްޝަން، ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  •
  މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު އަދި މުވައްޒަފުންނާ ބެޭހ ސަރކިއުލަރތައް: ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ •
 ކުށުގެ ރެކޯޑްތައް ސާފުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް •
ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި  •

 އުޞޫލު  ކާ ބެހޭދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތަ
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އަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި، ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުގައި،  ➢
 އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް 

 ބާރުގެ  ާގއިމްކުރުމުގެ އަދުލުއިންސާފު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަކީ( ޑީޖޭއޭ) އެްޑމިނިސްޓްރޭޝަން ޖުޑީޝަލް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް •
( ހ) 21-1 ގާނޫނުގެ ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް  ލްޖުޑީޝަ ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި ހިންގައި ރާވައި ކަންކަން އިދާރީ އާއްމު

 .އިދާރާއެކެވެ އުފެދިފައިވާ ދަށުން ގެ
ށް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތަ 45މި ޑިޕާޓްމަންޓަކީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނުގެ   •

 .ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު އޮފީހެވެ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ
 ސައްކަތްތަކާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ގާނޫނުތަކާ ގަވާއިދުތައް ތިރީގައިމިވަނީއެވެ.މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަ

 ގާނޫނު ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް •
 ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު އަދި މުވައްޒަފުންނާ ބެޭހ ސަރކިއުލަރތައް  •
 ކުށުގެ ރެކޯޑްތައް ސާފުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް •
ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި  •

 އުޞޫލު  ކާ ބެހޭދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތަ

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

• 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 

 

 

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

މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުގައި ވަިކ ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  •
 ންކަން ފިޔަވައި އެހެން ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވެއެވެ.ކަ

 ހިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް އަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛ ސިޓީ / އީމެއިލް  •

http://www.judiciary.gov.mv/
http://www.judiciary.gov.mv/2015-12-28-18-56-20/aammu-sity/83779/aammusity/2019/11-2019-chief-administrator-usool-pdf/download.html
http://www.judiciary.gov.mv/2015-12-28-18-56-20/aammu-sity/83779/aammusity/2019/11-2019-chief-administrator-usool-pdf/download.html
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ދާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓާއި، ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްކާއި، ކުރަން ރާވާފައިވާ ޚަރަ  ➢
 ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް 

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

ޕްލޭން ޓްރެއިނިންގ  ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް: އެކްޓިވިޓީ •
• http://www.judiciary.gov.mv/archives/category/training 

 
ކުރަން ރާވާފައިވާ ޚަރަދުތައް:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.judiciary.gov.mv/


ު ޚަރަދ ް ތަފްސީލ

85,275.00 އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 

257,506.04 ް ލިޔެކިޔުމުގެ ޚަރަދުތައ

398,934.19 ފޮޅާ ސާފުކުރުން

394,956.00 ބޯފެން

3,775,000.00 ު މަރާމާތ

291,540.00 ފަރުނީޗަރ

12,127,345.14 އައިޓީ ސާމާނު

138,530.00 އޭސީ

370,000.00 އެހެނިހެން

2022ް  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތަފްސީލ
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 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 

 ކަން ދަނެގަނެ، އެކަމަށް ަބޖެޓް ހިމެނުމާއި ގެ ިހންގުން ތަރައްގީކުރުމަށް ބޭުނންާވ ކަންޑިޕާޓްމަންޓަށާއި ކޯޓުތަކުމި  •
ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަްށޓަކައި އެކަމާ ބެހޭ ދިރާސާކޮށް ޕްލޭންކުރުމުގެ 

 މަސައްކަތްތައް ކުރުން 
 ލިބުމާއެކު އެކަމާ ގުޅޭ ބޭނުންވާ އިާދރީ ކަންކަމުގެ ރިކުއެސްޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކަށް އިކޯޓުތަކާ •

އަދި ހިދުމަތްތައް  .އުންދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދި ހިދުމަތްއެދިފައިވާ ސެކްޝަންތަކުން ކޯޓުތަކާ ގުޅިގެން 
 ޅުންން ފުރިަހމަވެފައިވާ މިންވަރު ބަލައި، އެަކށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު އެކަ
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