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ތަޢާރުފު
އެންމެހައި

ތތަކުގެ
ނިޢުމަ ް

ރ
ވެ ި

ﷲ

ސުބުޙާނަހޫ

އށް
ޢލާ ަ
ވަތަ ާ

ޙަމްދާއި

ޝުކުރުކުރަމެވެ.

އެއަށްފަހު

ޢލަމްތަކަށް
ާ

ނށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ .އަދި
ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް ރަސޫލާ ،މުޙައްމަދު ނަބީކަލޭފާ ަ
ނއި އަޞްޙާބުން ޝާމިލްކުރަމެވެ.
މިދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުން ާ
މިރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރޫލިން ނަންބަރ  14( 2011/SC-RU/02މާރޗް  )2011އާއި ނަންބަރު
 06( 2009/02/SCއޮކްޓޯބަރ  )2009ސަރކިއުލާގެ  32ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް
ނިމުމުން

އެނިމުނު

އަހަރު

ޝަރުޢީ

ދާއިރާ

ގ
ހިނގިގޮތު ެ

ރިޕޯޓް

އެކުލަވާލުމަކީ

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ލ
ޖުޑީޝަ ް

މށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާތީ އެޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވު ަ
ނ
ބބު ް
ހރާއްޖެއަށް އަދި މުޅި އޭޝިޔާ ސަރަހައްދަށްވެސް އައު މަފްހޫމެކެވެ .މިހެންވުމުގެ ސަ ަ
ޑްރަގް ކޯޓްގެ މަފްހޫމްއަކީ ދިވެ ި
ނލް
ޑްރަގް ކޯޓަކީ އެންމެ ޒަމާނީ ހިންގުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި ،އުސޫލުތަކާއި ،ހަމަތައް ގެންގުޅޭ އަދި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ބައި ަ
ށ ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ވެގެން
ޓތަކުގައި ގެންގުޅޭ (ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސަސް) އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަ ް
އަޤްވާމީ އެހެނިހެން ޑްރަގް ކޯ ް
ރހަމަ ގޮތުގައި އަދާނުކުރެވޭނެއެވެ .ޑްރަގް ކޯޓްގެ މަފްހޫމް
ނޫނީ ޑްރަގް ކޯޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ،އެންމެ ފު ި
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުވުމުގެ ސަބަބުން ކުރަން ޖެހިފައިހުރި މަސައްކަތްތައް ގިނަ ގުނައެވެ .ހުރި ގޮން ޖެހުންތައް އެހާމެ
ނނަންޖެހިފައެވެ.
ގ ް
ބޮޑެވެ .ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބައެއް ސަގާފަތްތަކަށް ވަނީ ބަދަލު ެ
މއި ހުނަރާއި ،އިޚްލާސްތެރި
އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދަކީ ،ޑްރަގް ކޯޓްގައި ޚިދުމަތް ދޭން ތިބޭނީ މަސައްކަތަށް ޤާބިލް ޢިލް ާ
އަދި ހަރުދަނާ ރިވެތި އަޚުލާގެއްގެ ބަޔަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޯޓެއްގެ ގޮތުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދޭ ކޯޓެއްގެ
ކޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ .މީގެ އިތުރުން ޑްރަގް
ގޮތުގައި އޮތުމެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ކޯޓްތަކަށް ނަމޫނާ ޯ
ވ
މސްތުވާތަކެއްޗަށް ބޭނުން ާ
ގ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މީހުންަ ،
ކގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކޯޓް ެ
ކޯޓްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަ ު
ނިސްބަތް މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ،އެ މީހުން ،މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ބޭނުންވާ ނިސްބަތް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުށަށް
ނމަށް އިސްކަންދިނުމާއި އަދި
އަރައިގަތުމުގެ މިންވަރު މަދުކުރުމާއި ،އެ މީހުން ،އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނެވޭނެގޮތް ހޯދައިދި ު
މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ނިޒާމު ގުޅުވައި ދިނުމާއިއެކު ،ފަރުވާ ދިނުމުގެ ނިޒާމަށް
ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ހައިސިއްޔަތު ދިނުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އއާއި ،ކުރިމަތީގައި ހުރި،
އ މަޤްޞަދުތަކާއި ،ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ދިމާއަށް ދަތުރުކުރުމުގަ ި
ދތަކާ ި
ކުރިން ދެންނެވުނު އުއްމީ ު
އ
ނ ދިޔައީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ބިންގާތަކެ ް
ހންތަކާ ކުރިމަތިލުމުގައި 2012 ،ވަނަ އަހަރު ހިމެނިގެ ް
އަދި ކުރިމަތި ވަމުންދާ ގޮންޖެ ު
ހ
ކށްފައި ވާނެއެވެ .ދިވެ ި
ގއެވެ .އެގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތަތައް މި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާން ޮ
އަޅަން ފެށުނު އަހަރެއްގެ ގޮތު ަ
ވ
ޑމިނިސްޓްރޭޝަންއިން ޑްރަގް ކޯޓު ހިންގުމުގައި ދެއް ި
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންނާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެ ް
އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ،ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ،ދިވެހިރާއްޖެގެ އުއްތަމަ ފަ ނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު
އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން އަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސް ،އަދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލުގެ ރައީސް
ނލް ޑްރަގް އެޖެންސީއަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދުއްދީންއަށާއި ،ނޭޝަ ަ
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ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން
މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  38ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑްރަގް ކޯޓު އެކުލެވިގެންވަނީ  05ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށެވެ.
ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރި  05ފަނޑިޔާރުން ހުވާކޮށްފައިވަނީ  25ފެބްރުއަރީ
 2012ގައެވެ .ތިރީގައިމިވަނީ ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޢުލޫމާތެވެ.
އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރަކީ މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް
ޔުނިވަރސިޓީއިން މާސްޓަރސް އޮފް ކޮމްޕަރެޓިވް ލޯ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެވެ .އަދި
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީގެ މަޤާމު
އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި
އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރގެ މަޤާމުގައި  03އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު
އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ޤާޟީ
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރަކީ ޕާކިސްތާނުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް
އިސްލާމިލް ޔުނިވަރސިޓީއިން ބެޗްލަރ އޮފް ލޯސް އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެސިސްޓެންޓް
ސްޓޭޓް

އެޓަރނީގެ

މަސައްކަތްކުރައްވާފައި
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު
ޤާޟީ

މަޤާމުގައި
ވެއެވެ.

02
މީގެ

އަހަރަށް

އިތުރުން

ވުރެ

ގިނަ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ

ދުވަހު
ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހުގައި އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރގެ މަޤާމުގައި  03އަހަރަށްވުރެ
ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.
އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އިން
ބެޗްލަރ އޮފް ލޯސް ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އަދި ފ .ދަރަނބޫދޫ ކޯޓުގެ
މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމުގެ އިތުރުން ދ .އަތޮޅު ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް
މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ހއ.
އަތޮޅު ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމުގައި  01އަހަރަށްވުރެ

އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު

ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޤާޟީ
އަލްއުސްތާޛު

ޢަބްދުއްސައްތާރު

ޢަބްދުލްޙަމީދަކީ

މިޞްރުގެ

އަލް

އަޒްހަރު

ޔުނިވަރސިޓީއިން ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ހައްދަވާފައިވާ
ބޭފުޅެކެވެ .އަދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް
ޕްރޮސެކިއުޓަރގެ
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު
ޤާޟީ
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މަޤާމުގައި

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

02

އަހަރަށްވުރެ

ގިނަ

ދުވަހު

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2012
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅަކީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ގަތަރ އިން ބެޗްލަރ
އޮފް އާޓްސް އިން އިސްލާމިކް ލޯ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އަދި ޖިނާއީ ކޯޓުގެ
ޤާޟީގެ މަޤާމުގައި  04އަހަރު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި މިމުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި

ޢާއިލާއާބެހޭ

ކޯޓާއި

ކޯޓުގައި

މަދަނީ

ގޮތުން

ޤާޟީގެ

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި
ލީޑިންގ ޓީޗަރ އެއްގެ މަޤާމުގައާއި އދ .މާމިގިލީ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު

މަޤާމުވެސް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޤާޟީ

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޒަރީރަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީއިން ބެޗްލަރ
އޮފް ލޯ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އެސިސްޓެންޓް
ލީގަލް އޮފިސަރ އެއްގެ މަޤާމުގައި  04އަހަރު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ .މި
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހައިކޯޓުގެ ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރަރ ގެ މަޤާމު  01އަހަރަށްވުރެ
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޒަރީރު

ގިނަދުވަހު އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ރަޖިސްޓްރަރ
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސަމީރަކީ މެލޭޝިޔާގެ އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ އިން މާސްޓާރސް
އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ސްޕެޝިއަލައިޒްޑް އިން ފައިންނޭންސް)
ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގައި
ހިއުމަން

ރިސޯސް

އޮފިސަރގެ

މަޤާމުގައި

01

އަހަރަށްވުރެ

ގިނަ

ދުވަހު

އ
މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އާ ި
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސަމީރު
ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ވިލާ

ކޮލެޖް

އަދި

މެޕްސް

ކޮލެޖްގައި

ޕާޓް

ޓައިމް

ލެކްޗަރަރ

ގެ

މަޤާމު

އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެއެވެ.

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން

އަލްފާޟިލާ ޢަޒްލާ ޢައްބާސް އަކީ ލަންޑަންގެ މިޑްލްސެކްސް ޔުނިވަރސިޓީ އިން
ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް އިން އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (ފަސްޓް ކްލާސް
އޮނާރސް) ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް
އެގްރިކަލްޗަރގައި އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި  3އަހަރަށްވުރެ
އަލްފާޟިލާ ޢަޒްލާ ޢައްބާސް
ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރ
ރިހެބިލިޓޭޝަން/އެންފޯސްމަންޓް ސެކްޝަން
ޞަފްޙާ  42ގެ 5

ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2012

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޙަލީމަކީ މެލޭޝިޔާގެ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް
ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް އިނޮވޭޝަން އިން ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް އިން އިންފޮރމޭޝަން
ޓެކްނޮލޮޖީ
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ހައްދަވާފައިވާ

ބޭފުޅެކެވެ.

އަދި

އަލް

މަދްރަސަތުލް

ޢަރަބިއްޔަތުލް

އިސްލާމިއްޔާގައި ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމުގައި  04އަހަރު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން މެޕްސް ކޮލެޖްގައި މެނޭޖަރގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް
އެޗް.އާރު ޔުނިޓް

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް
ވތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 35
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 17/2011މަސްތު ާ
ބ މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން ާ
ޑްރަގް ކޯޓަށް އިޚްތިޞާޞް ލި ޭ
އވެ .އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މީހުންނަކީ؛
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެ ެ
ކށުގެ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ޕެޑްލްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުން
 -1މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ު
އވާ މީހުން
ކށްގެން ،އޭގެ ނުފޫޒުގައި ހުރެ ކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އުފުލިފަ ި
 -2މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ޮ
 -3ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހުން ،މިއެވެ.
ކށުގެ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ޕެޑްލްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ު
ހމަވާނަމައެވެ.
ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާނީ ،އެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި އަންނަނިވި ހުރިހާ ޝަރުޠުތައް ފުރި ަ
ވ މީހެއް ކަމުގައިވުން
 -1މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައި ާ
 -2ޑްރަގް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވާ ނުވަތަ އިޢުތިރާފުވުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މީހެއް
ކަމުގައިވުން
 -3މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އެހެން ކޯޓެއްގައި އުފުލިފައިވާ
މީހެއް ކަމުގައިނުވުން
ޑރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގޮރާމްއަށް ޝަރުތު
މތިން ް
ނނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަ
 -4މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާ ޫ
ފުރިހަމަވާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
ބޭނުންކޮށްގެން ،އޭގެ ނުފޫޒުގައި ހުރެ ކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންގެ މައްޗަށް

މަސްތުވާތަކެތި

ހމަވާނަމައެވެ.
ނނަނިވި ހުރިހާ ޝަރުޠުތައް ފުރި ަ
ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާނީ ،އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި އަ ް
ވ މީހެއް ކަމުގައިވުން
 -1މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައި ާ
ރ ކަމަށްވުން
ނންކޮށްގެން ،އޭގެ ނުފޫޒުގައި ހު ެ
 -2ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށް އޭނާ ކޮށްފައިވަނީ ،މަސްތުވާތަކެތި ބޭ ު
 -3ޑްރަގް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށަކީ ،މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ކުށެއް ކަމުގައި ނުވުން
ޞަފްޙާ  42ގެ 6

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2012

 -4މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގައި

ބަޔާންކުރާ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އެހެން ކޯޓެއްގައި

ނ
އުފުލިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިނުވު ް
 -5ޑްރަގް ކޯޓުގައިދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ

ށވުރެ ދިގު
ރ ް
އޖެނަމަ( 10 ،ދިހައެއް) އަހަ ަ
ކުށަކީ ،އެ ކުށް ސާބިތުވެ ް

ނ
ވތަ އަރުވާލުމުގެ އަދަބު އޭނާގެ މައްޗަށް ކަ ނޑައެޅިދާނެ ކުށަކަށްނުވު ް
މުއަދަތަކަށް ޖަލަށްލުމުގެ ނު ަ
 -6ޑްރަގް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވާ ނުވަތަ އިޢުތިރާފުވުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މީހެއް
ކަމުގައިވުން
ޑރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަށް ޝަރުޠު
މތިން ް
 -7މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގު ަ
ފުރިހަމަވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
ޛކުރަމުންދާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާނީ ،އޭނާގެ ކިބައިގައި
ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީ ު
ފރިހަމަވާނަމައެވެ.
އަންނަނިވި ހުރިހާ ޝަރުޠުތައް ު
ވ މީހެއް ކަމުގައިވުން
 -1މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައި ާ
ނންކުރުމުގެ ކުށް ނުވަތަ
މސްތުވާތަކެތި ބޭ ު
ޙކުމް ނިސްބަތްވާ ކުށަކީަ ،
 -2އެމީހަކު ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ު
ތ
މަސްތުވާތަކެތި ޕެޑްލްކުރުމުގެ ކުށް ކަމުގައިވުން ،ނުވަ ަ
 -3އެމީހަކީ އެއް ޙުކުމަށްވުރެ ގިނަ ޙުކުމް އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ މީހެއް ކަމަށްވެފައި ،އޭނާ އެހިނދު
ނވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ޕެޑްލްކުރުމުގެ ކުށުގެ
ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކުމަކީ ،މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ު
ޙުކުމެއް ކަމުގައިނުވާނަމަ ،އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުމުން ،ދެން ތަންފީޛުކުރަން އޮތް ޙުކުމަކީ،
ނވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ޕެޑްލްކުރުމުގެ ކުށުގެ ޙުކުމެއް ކަމުގައިވުން
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ު
ނ މާއްދާގައި
ވތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  36ވަ ަ
 -4އެމީހާ ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކުމް ނިސްބަތްވާ ކުށަކީ ،މަސްތު ާ
ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކަމުގައިނުވުން
 -5މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އެހެން ކޯޓެއްގައި އުފުލިފައިވާ
މީހެއް ކަމުގައިނުވުން
ޑރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަށް ޝަރުޠު
މތިން ް
 -6މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަ
ފުރިހަމަވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
ޑްރަގް ކޯޓަކީ ،ކޯޓުގެ ޒާތުން ވަކި އިޖުރާއާތުތަކެއް ޚާއްޞަވެގެންވާ ކޯޓަކަށްވުމުގެ އިތުރުން ވަކި ޚާއްޞަ މަޤްޞަދުތަކެއް
ތގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާއި
މ ު
ޙާޞިލުކުރުމަށް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކޯޓަކަށް ވާތީ ،ކުށެއްގެ ތުހު ަ
ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއް ޑްރަގް ކޯޓުން ކުރިއަށް ނުގެންދެއެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އޮނިގަނޑާއި އިދާރީ ހިންގުން
ޑްރަގް

ކޯޓަކީ

ޤާނޫނު

ނބަރު
ނަ ް

17/2011

(މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ

ޤާނޫނު)

31

ޑސެމްބަރ
ި

2011

ގައި

ދށުން އުފެދިފައިވާ ކޯޓެވެ 25 .ފެބްރުއަރީ  2012ވަނަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމާގުޅިގެން އެޤާނޫނުގެ ަ
ނންގ
ސޓްރޭޝަންގެ ޓްރެއި ި
ނޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނި ް
ޤޟީން ޢައްޔަންކުރެވި ޑިޕާޓްމަ ް
ދުވަހު ޑްރަގް ކޯޓަށް ާ 05
ރޫމްގައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވެއެވެ .އަދި  05ޤާޟީންގެ އިތުރުން  13އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއެކު ޑްރަގް
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ފއިވަނީ  26މާރޗް 2012ގައެވެ .ޑްރަގް ކޯޓު ހިންގުމަށް
ކޯޓުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް މ .ފަންހިޔާ ބިލްޑިންގގައި ފަށާ ަ
ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސި ކުރީގެ އެންސްޕާ ހިންގި އިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު އެ އިމާރާތަށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް
މބަރ  2012ގައެވެ.
ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  12ނޮވެ ް
ޑްރަގް ކޯޓު އެކުލެވިގެންވަނީ މައިގަނޑު  03ޑިވިޜަން އެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެ ޑިވިޜަންތަކަކީ ޝަރުޢީ ޑިވިޜަނާއި
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަންގެ އިތުރުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން އެވެ 2012 .ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުގެ
ޑިވިޜަންތަކުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ޝަރުޢީ ޑިވިޜަން
ނ ވަނީ  05ސެކްޝަނަކަށެވެ .އެއީ ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކަށް ސެކްޝަނެކެވެ .ޝަރުޢީ
ޝަރުޢީ ޑިވިޜަންތައް ބެހިގެ ް
ގ
ތއް ފަނޑިޔާރުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުން ތާވަލުކުރުމު ެ
ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ަ
ޟރު ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
ނތަކަށް ޙާ ި
މށާއި ސެކްޝަންގެ އެހެން ބޭނު ް
އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ،ޝަރީޢަތް ހިންގު ަ
ޕޓް އެކުލަވާލުމުގައި ކޯޓުގެ
ފަރާތްތައް ޙާޟިރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރި ޯ
ތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ކޯޓުން ނެރެންޖެހޭ އަމުރުތައް ނެރުމާއި ،މައްސަލަތަކުގެ
ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީ ެ
އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކޯޓްރޫމް އިންތިޒާމްކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ހިމެނެއެވެ .އަދި
ޝރްޢީ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
ަ
މައްސަލަތައް ހިންގުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ
ހތެރިކަން
ޑްރާފްޓް ކުރުމާއި މަޙްޟަރުބަޔާނާއި ކޯޓު އަމުރުތައް ޑްރާފްޓް ކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޭނުންވާ އެ ީ
ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ.
އން  2012ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސަތްކަތެވެ.
ތިރީގައިމިވަނީ ޝަރުޢީ ޑިވިޜަންތައް ބެހިގެންވާ  05ސެކްޝަން ި

ޑީ 1ސެކްޝަން
 31ޑިސެމްބަރ  2012ގެ ނިޔަލަށް ޑީ 1ސެކްޝަނަށް ޖުމްލަ  92ޤަޟިއްޔާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ .މި
ބ ފަރާތުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  01މައްސަލަ ވަނީ ދައުވާލި ޭ
ވއެވެ.
ލ ކޯޓަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލެވިފައި ެ
އިޢުތިރާޟުކޮށްފައިވާތީ ކްރިމިނަ ް
ނ
އިސްވެދެންނެވުނު  92މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  62މައްސަލައަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުންނާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓު ް
ބަދަލުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެވެ .އެ ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  60މައްސަލައާއި ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ 02
މައްސަލަ މި ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ 19
ފޛުކުރަމުންދާ 11
ހޅާފައިވާ ޖިނާއީ ޙުކުމެއް ތަން ީ
ރގް އޭޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ހުށަ ަ
މައްސަލައަކާއި ،ނޭޝަނަލް ޑް ަ
ށ ހުށަހެޅިފައިވާ
ވ ގްރާފުން ޑީ 1ސެކްޝަނަ ް
ލބިފައިވެއެވެ .ތިރީގައި ާ
މީހެއްގެ މައްސަލައެއް ސެކްޝަނަށް ި
ނނެއެވެ.
މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު ފެން ާ
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އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަޢްލޫމާތު

2
2%

19

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

21%

11
12%

ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ޖުވެނައިލް ކޯޓް

60
65%

ޑީ 1ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  92ޤަޟިއްޔާ އިން  97މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއުފުލިފައިވެއެވެ97 .
އދި  18އަހަރުން
މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  18އަހަރުން މަތީގެ  93ފިރިހެނުންނާއި  03އަންހެނުންނެވެަ .
ދަށުގެ  02ކުދިންނެވެ.
ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢްލޫމާތު
97

93

ފިރިހެން

2

2

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  31ޑިސެމްބަރ

މީހުންގެ ޖުމްލަ

 2012ގެ ނިޔަލަށް ތާވަލު ކުރެވުނީ ޖުމްލަ

 51މީހުންގެ މައްސަލައެވެ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކައިދޭނީ ސެކްޝަނުން ތާވަލުކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ކޯޓް
އަމުރުގެ މަޢްލޫމާތެވެ.
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ކޯޓް އަމުރު

0

1

2% 0%

1
6 2%
12%

ރައްދުކުރެވި ޙާޟިރުކުރެވިފައި
ރައްދުނުކުރެވި
ބަންދުކޮށްގެން ޙާޟިރުކޮށްފައި
ރައްދުކުރެވި ޙާޟިރުނުވެ
ރައްދުކުރެވި ކެންސަލްކުރެވިފައި

43
84%

ޑީ 1ސެކްޝަނުން  43މީހެއްގެ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާއިރު 18 ،ޝަރީޢަތުގެ
އވެސް ފަރާތެއްގެ
ޝން އަމުރު ކޮށްފައިވެއެވެ .އެ ް
ލޓޭ ަ
އަޑުއެހުން ޝެޑިއުލްކޮށް  14މީހެއްގެ މައްޗަށް ރިހެބި ި
ޝން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ނިމިފައިނުވާތީވެ ދެވަނަ ޙުކުމެއް ދަޢްވާލިބޭ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް
ރީހެބިލިޓޭ ަ
ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.

ޑީ 2ސެކްޝަން
ށ ޖުމްލަ  94ޤަޟިއްޔާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ށ ޑީ 2ސެކްޝަނަ ް
 31ޑިސެމްބަރ  2012ގެ ނިޔަލަ ް
ނ
އިސްވެދެންނެވުނު  94މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  79މައްސަލައަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުންނާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓު ް
ބަދަލުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެވެ .އެ ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  75މައްސަލައާއި ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ 04
މައްސަލަ މި ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ 13
ފޛުކުރަމުންދާ 17
ހޅާފައިވާ ޖިނާއީ ޙުކުމެއް ތަން ީ
ރގް އޭޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ހުށަ ަ
މައްސަލައަކާއި ،ނޭޝަނަލް ޑް ަ
ވ ގްރާފުން ޑީ 2ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ
ލބިފައިވެއެވެ .ތިރީގައި ާ
މީހެއްގެ މައްސަލައެއް ސެކްޝަނަށް ި
ނނެއެވެ.
މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު ފެން ާ
އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަޢްލޫމާތު
13
12%

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ޖުވެނައިލް ކޯޓް

75
69%
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ޑީ 2ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  94ޤަޟިއްޔާ އިން  109މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއުފުލިފައިވެއެވެ109 .
މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  18އަހަރުން މަތީގެ  101ފިރިހެނުންނާއި  02އަންހެނުންނެވެ .އަދި  18އަހަރުން
ދަށުގެ  06ކުދިންނެވެ.
ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢްލޫމާތު
109

101

ފިރިހެން

6

2

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  31ޑިސެމްބަރ

މީހުންގެ ޖުމްލަ

 2012ގެ ނިޔަލަށް ތާވަލު ކުރެވުނީ ޖުމްލަ

 86މީހުންގެ މައްސަލައެވެ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކައިދޭނީ ސެކްޝަނުން ތާވަލުކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ކޯޓް
އަމުރުގެ މަޢްލޫމާތެވެ.
1

ކޯޓް އަމުރު

1%

6

0

0% 7%

ރައްދުކުރެވި ޙާޟިރުކުރެވިފައި
ރައްދުނުކުރެވި
ބަންދުކޮށްގެން ޙާޟިރުކޮށްފައި
ރައްދުކުރެވި ޙާޟިރުނުވެ

47
55%

32
37%

ރައްދުކުރެވި ކެންސަލްކުރެވިފައި

ޑީ 2ސެކްޝަނުން  47މީހެއްގެ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާއިރު 13 ،ޝަރީޢަތުގެ
އވެސް ފަރާތެއްގެ
ޝން އަމުރު ކޮށްފައިވެއެވެ .އެ ް
ލޓޭ ަ
އަޑުއެހުން ޝެޑިއުލްކޮށް  09މީހެއްގެ މައްޗަށް ރިހެބި ި
ޝން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ނިމިފައިނުވާތީވެ ދެވަނަ ޙުކުމެއް ދަޢްވާލިބޭ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް
ރީހެބިލިޓޭ ަ
ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.
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ޑީ 3ސެކްޝަން
ށ ޖުމްލަ  99ޤަޟިއްޔާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ށ ޑީ 3ސެކްޝަނަ ް
 31ޑިސެމްބަރ  2012ގެ ނިޔަލަ ް
ނ
އިސްވެދެންނެވުނު  99މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  81މައްސަލައަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުންނާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓު ް
ބަދަލުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެވެ .އެ ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  79މައްސަލައާއި ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ 02
މައްސަލަ މި ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ 09
ފޛުކުރަމުންދާ 14
ހޅާފައިވާ ޖިނާއީ ޙުކުމެއް ތަން ީ
ރގް އޭޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ހުށަ ަ
މައްސަލައަކާއި ،ނޭޝަނަލް ޑް ަ
ވ ގްރާފުން ޑީ 3ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ
ލބިފައިވެއެވެ .ތިރީގައި ާ
މީހެއްގެ މައްސަލައެއް ސެކްޝަނަށް ި
ނނެއެވެ.
މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު ފެން ާ
އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަޢްލޫމާތު 2
2%
9
9%

14
13%

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ޖުވެނައިލް ކޯޓް

79
76%

ޑީ 3ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  99ޤަޟިއްޔާ އިން  104މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއުފުލިފައިވެއެވެ104 .
އދި  18އަހަރުން
މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  18އަހަރުން މަތީގެ  90ފިރިހެނުންނާއި  11އަންހެނުންނެވެަ .
ދަށުގެ  03ކުދިންނެވެ.
ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢްލޫމާތު
104

90

3

ފިރިހެން
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ކުޑަކުދިން

11

އަންހެން

މީހުންގެ ޖުމްލަ
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ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  31ޑިސެމްބަރ

 2012ގެ ނިޔަލަށް ތާވަލު ކުރެވުނީ ޖުމްލަ

 54މީހުންގެ މައްސަލައެވެ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކައިދޭނީ ސެކްޝަނުން ތާވަލުކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ކޯޓް
އަމުރުގެ މަޢްލޫމާތެވެ.
3

ކޯޓް އަމުރު

6%

4
7%

3
6%

ރައްދުކުރެވި ޙާޟިރުކުރެވިފައި
ރައްދުނުކުރެވި
ބަންދުކޮށްގެން ޙާޟިރުކޮށްފައި
ރައްދުކުރެވި ޙާޟިރުނުވެ
ރައްދުކުރެވި ކެންސަލްކުރެވިފައި

11

33

20%

61%

ޑީ 3ސެކްޝަނުން  36މީހެއްގެ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާއިރު 15 ،ޝަރީޢަތުގެ
އވެސް ފަރާތެއްގެ
ޝން އަމުރު ކޮށްފައިވެއެވެ .އެ ް
ލޓޭ ަ
އަޑުއެހުން ޝެޑިއުލްކޮށް  12މީހެއްގެ މައްޗަށް ރިހެބި ި
ޝން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ނިމިފައިނުވާތީވެ ދެވަނަ ޙުކުމެއް ދަޢްވާލިބޭ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް
ރީހެބިލިޓޭ ަ
ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.

ޑީ 4ސެކްޝަން
ށ ޖުމްލަ  89ޤަޟިއްޔާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ށ ޑީ 4ސެކްޝަނަ ް
 31ޑިސެމްބަރ  2012ގެ ނިޔަލަ ް
ބދަލުކުރެވިފައިވާ
އިސްވެދެންނެވުނު  89މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  68މައްސަލައަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ަ
ލ
މައްސަލައެވެ .މީގެ އިތުރުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ  13މައްސަލައަކާއި ،ނޭޝަނަ ް
ވ ޖިނާއީ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  13މީހެއްގެ މައްސަލައެއް
ޑްރަގް އޭޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައި ާ
ލ
ހށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީ ު
ތރީގައިވާ ގްރާފުން ޑީ 4ސެކްޝަނަށް ު
ސެކްޝަނަށް ލިބިފައިވެއެވެި .
ފެންނާނެއެވެ.
އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަ0ޢްލޫމާތު
0%

13

13

14%

14%

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ޖުވެނައިލް ކޯޓް

68
72%
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ޑީ 4ސެކްޝަނަށް ލިބިފައިވާ  89ޤަޟިއްޔާ އިން  94މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއުފުލިފައިވެއެވެ 94 .މީހުންގެ
ރން ދަށުގެ 01
ނންނާއި  04އަންހެނުންނެވެ .އަދި  18އަހަ ު
ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  18އަހަރުން މަތީގެ  89ފިރިހެ ު
ކުއްޖެކެވެ.
ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢްލޫމާތު

94

89

ފިރިހެން

1

4

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  31ޑިސެމްބަރ

މީހުންގެ ޖުމްލަ

 2012ގެ ނިޔަލަށް ތާވަލު ކުރެވުނީ ޖުމްލަ

 71މީހުންގެ މައްސަލައެވެ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކައިދޭނީ ސެކްޝަނުން ތާވަލުކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ކޯޓް
އަމުރުގެ މަޢްލޫމާތެވެ.
1

ކޯޓް އަމުރު

1%

4

0

0% 6%

ރައްދުކުރެވި ޙާޟިރުކުރެވިފައި
ރައްދުނުކުރެވި

20
28%

ބަންދުކޮށްގެން ޙާޟިރުކޮށްފައި
ރައްދުކުރެވި ޙާޟިރުނުވެ
ރައްދުކުރެވި ކެންސަލްކުރެވިފައި

46
65%

ޑީ 4ސެކްޝަނުން  46މީހެއްގެ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާއިރު 18 ،ޝަރީޢަތުގެ
އވެސް ފަރާތެއްގެ
ޝން އަމުރު ކޮށްފައިވެއެވެ .އެ ް
ލޓޭ ަ
އަޑުއެހުން ޝެޑިއުލްކޮށް  15މީހެއްގެ މައްޗަށް ރިހެބި ި
ޝން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ނިމިފައިނުވާތީވެ ދެވަނަ ޙުކުމެއް ދަޢްވާލިބޭ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް
ރީހެބިލިޓޭ ަ
ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.

ޑީ 5ސެކްޝަން
ށ ޖުމްލަ  97ޤަޟިއްޔާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ށ ޑީ 5ސެކްޝަނަ ް
 31ޑިސެމްބަރ  2012ގެ ނިޔަލަ ް
ނ
އިސްވެދެންނެވުނު  97މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  75މައްސަލައަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުންނާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓު ް
ބަދަލުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެވެ .އެ ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ  73މައްސަލައާއި ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ 02
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މައްސަލަ މި ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ 11
ފޛުކުރަމުންދާ 20
ހޅާފައިވާ ޖިނާއީ ޙުކުމެއް ތަން ީ
ރގް އޭޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ހުށަ ަ
މައްސަލައަކާއި ،ނޭޝަނަލް ޑް ަ
ވ ގްރާފުން ޑީ 5ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ
ލބިފައިވެއެވެ .ތިރީގައި ާ
މީހެއްގެ މައްސަލައެއް ސެކްޝަނަށް ި
ނނެއެވެ.
މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު ފެން ާ
އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަޢްލޫމާތު 2
2%
11
10%

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

20
19%

ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ޖުވެނައިލް ކޯޓް

73
69%

ޑީ 5ސެކްޝަނަށް ލިބިފައިވާ  97ޤަޟިއްޔާ އިން  106މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއުފުލިފައިވެއެވެ 106 .މީހުންގެ
ރން ދަށުގެ 01
ނންނާއި  06އަންހެނުންނެވެ .އަދި  18އަހަ ު
ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  18އަހަރުން މަތީގެ  99ފިރިހެ ު
ކުއްޖެކެވެ.
ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢްލޫމާތު
106

99

ފިރިހެން

1

6

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  31ޑިސެމްބަރ

މީހުންގެ ޖުމްލަ

 2012ގެ ނިޔަލަށް ތާވަލު ކުރެވުނީ ޖުމްލަ

 81މީހުންގެ މައްސަލައެވެ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކައިދޭނީ ސެކްޝަނުން ތާވަލުކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ކޯޓް
އަމުރުގެ މަޢްލޫމާތެވެ.
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3

ކޯޓް އަމުރު

2

3

4%

2% 4%

ރައްދުކުރެވި ޙާޟިރުކުރެވިފައި
16

ރައްދުނުކުރެވި

20%

ބަންދުކޮށްގެން ޙާޟިރުކޮށްފައި
ރައްދުކުރެވި ޙާޟިރުނުވެ

57
70%

ރައްދުކުރެވި ކެންސަލްކުރެވިފައި

ޑީ 5ސެކްޝަނުން  59މީހެއްގެ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާއިރު 21 ،ޝަރީޢަތުގެ
އވެސް ފަރާތެއްގެ
ޝން އަމުރު ކޮށްފައިވެއެވެ .އެ ް
ލޓޭ ަ
އަޑުއެހުން ޝެޑިއުލްކޮށް  15މީހެއްގެ މައްޗަށް ރިހެބި ި
ޝން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ނިމިފައިނުވާތީވެ ދެވަނަ ޙުކުމެއް ދަޢްވާލިބޭ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް
ރީހެބިލިޓޭ ަ
ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.
ފ އެނެކްސް 02
ޢލޫމާތުގެ ގްރާ ް
ޝަރުޢީ ސެކްޝަންތަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފުޞީލު މަ ު
ގައިވާނެއެވެ.
ސ
ޑްރަގް ކޯޓަށް  2012އޭޕްރިލް  17ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަތައް ބަދަލުކުރެވެން ފެށިނަމަވެ ް
ޢަމަލުކުރާނެ

ބެލުމުގައި

އިދާރީ

އުސޫލުތަކާއި،

ގޮތުން

ޝަރީޢަތް

ފެށުމަށްޓަކައި

މައްސަލަތައް

ނންވާ
ބ ު
ޭ

ރެކޯޑިންގ

ވަސީލަތްތަކާއި ،ގޮނޑި މޭޒުފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަށްފަހު ފުރަތަމަ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވިފައިވަނީ  2012ޖޫން
ފރަތަމަ ޙުކުމާއި
ނ ފެށިގެން ު
ވ ގްރާފުގައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ދުވަހު ް
 17ވަނަ ދުވަހުއެވެ .ތިރީގައި ާ
ތ
ބ ް
ކޓަށް ނިސް ަ
ނ މައްސަލަ ލަސްވުމާއި ނުވުން ޯ
ޝން އަމުރު ކުރުމަށް ހޭދަވެފައިވާ މުއްދަތު ބެލިފައިވަ ީ
ރީހެބިލިޓޭ ަ
ހޅުނު ދުވަހުންކަމަށްވެފައި ފުރަތަމަ ޙުކުމަކީ ،މައްސަލައެއް ނިމުމުގެ ފުރަތަމަ
ކުރެވެން ފެށޭނީ ކޯޓަށް ހުށަ ެ
ގއި ޑްރަގް ކޯޓުގެ
ލބުމު ަ
ބނުންކުރާ މީހަކަށް ފަރުވާ ި
މަރުޙަލާ ކަމުގައިވާތީއެވެ .އަދި މި މުއްދަތަކީ މަސްތުވާތަކެތި ޭ
ހަލުއިކަން ވަޒަންކުރެވޭ މުއްދަތުވެސް މެއެވެ.
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ޙުކުމާއި ރިހެބިލިޓޭޝަން
އަމުރުކުރުމަށް ހޭދަވި މުއްދަތު
28

30
25
20

16
12

0

0

0

1

15
10

5

2

1

0

0

3މަސް

2މަސް

1މަސް

5
0

 12މަސް  11މަސް  10މަސް  9މަސް
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8މަސް

7މަސް

6މަސް

5މަސް

4މަސް
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ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން ބެހިގެންވަނީ  02ސެކްޝަނަކަށެވެ .އެއީ ކޭސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނާއި
ޝން  /އެންފޯސްމަންޓް ސެކްޝަނެވެ.
ރިހެބިލިޓޭ ަ

ކޭސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަސަތްކަތް :
ގ
އ ބަލައިގަތުމު ެ
ހށަހެޅޭ މައްސަލަތަ ް
ކޭސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ު
ނ މައްސަލަތަކަކީ،
އވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޗެކްކުރުމާއި ޑްރަގް ކޯޓަށް ބަލައިގަން ަ
ކުރިން މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވެފަ ި
ޑްރަގް

އިޚްތިޞާޞްގައި

ކޯޓުގެ

ހިމެނޭ

ކަށަވަރުކޮށް

އކަން
މައްސަލަތަކެ ް

ލތައް
މައްސަ ަ

ބަލައިގަނެ

އ ކުރުމާއި ޝަރީޢަތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ
ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަ ް
ޤާނޫނީ

ލިޔެކިޔުން

ނ
ހުށަހަޅާ ެ

އުޞޫލުތައް

ކަނޑައެޅުމުގައި

ފަނޑިޔާރުންނަށް

އެހީތެރިވުމާއި،

އޞްލާޙްތައް ގެނައުމާއި ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތައް ހުންނަނީ
މިންގަ ނޑުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ި

އެފަދަ

ޤާނޫނާއި ކޯޓުން

ލމާއި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާބެހޭ އެންމެހައި
ކން ބެ ު
ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ނުވަތަ ނޫން ަ
ނ
ކށް ބެލެހެއްޓު ް
ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ތަފްޞީލު ޮ
ހިމެނެއެވެ.
އަދި ކޯޓަށް

އ އެމައްސަލައެއްގެ
ބލޭނެ މައްސަލަތަ ް
އސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޑްރަގް ކޯޓުން ނު ެ
ހުށަހެޅޭ މަ ް

ގ
ޒމްކޮށް ހިން ާ
ހ އެންމެހައި ކަންތައް އިންތި ާ
ށ ފޮނުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެ ޭ
އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ފަރާތަކަ ް
ނބަރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤަނޫނު) ގެ  46ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ރިޕޯޓް
ބެލެހެއްޓުމާއި ޤާނޫނު ނަ ް
ޓރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރުން ޑްރަގް
ނ ް
ލވާލައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮ ް
ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެކު ަ
ތށް ކަންކަން ރާވާ
ގ ަ
ނ ކަންކަން ޙާޞިލު ކުރުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމަށް ފަހިވާ ޮ
ކޯޓުގެ މަޤްޞަދުތަކުގައި ހިމެ ޭ
ދނުން ހިމެނެއެވެ.
ށ ި
ކޯޓު ހިންގުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮ ް

 2012ވަނަ އަހަރު ސެކްޝަންއިން ކޮށްފައިވާ މަސަތްކަތް:
 2012ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކޭސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގައި  510މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނެވެ.
ތިރީގައި މިވަނީ ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު މައްސަލަތަކާގުޅޭ ތަފާސްހިސާބެވެ.
މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ އިދާރާތައް
ށހެޅެއެވެ .އެ ދެފަރާތަކީ
ރތަކުން މައްސަލަ ހު ަ
ށ ދެ ފަ ާ
ނނުގެ ދަށުން ޑްރަގް ކޯޓަ ް
މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާ ޫ
ށން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް
ޤނޫނުގެ  86ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ާ
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އެޖެންސީއެވެ .މި ދެ އިދާރާގެ އިތުރުން މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކްރިމިނަލް
މންއައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް އެ ދެ ކޯޓުން ޑްރަގް
ކޯޓާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބަލަ ު
ށހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ
ށ އެކި އިދާރާތަކުން ހު ަ
ދލުކޮށްފައިވެއެވެ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ޑްރަގް ކޯޓަ ް
ކޯޓަށް ބަ ަ
ނނާނެއެވެ.
ތަފްޞީލު ފެ ް
ޑްރަގް ކޯޓަށް މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
400

356

300

ކްރިމިނަލް
ކޯޓް

200
76

68

އެން.ޑީ.އޭ

ޕީޖީ

100
10
0
ޖުވެއިނަލް ކޯޓް

ކްރިމިނަލް ކޯޓް

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މަޢުލޫމާތު (ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ގޮތުން)
ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
510

482

600
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މީހުންގެ ޖުމްލަ

300

އަންހެން

200

ފިރިހެން

100

28

0
ފިރިހެން

އަންހެން

މީހުންގެ ޖުމްލަ

އ
މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދެނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ އަންހެނުންނާ ި
ށހެޅިފައިވާއިރު އެއިގެ ތެރެއިން  94.5%އަކީ
ފިރިހެނުންގެ ޢަދަދެވެ .ޖުމްލަ  510މީހުންގެ މައްސަލަ ހު ަ
ފިރިހެނުންނެވެ .އަދި  5.5%އަންހެނުން ހިމެނެއެވެ.
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ކުޑަކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު
ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންގެ މައުލޫމާތު
20

18
14

ކުޑަކުދިން

15

ޖުމްލަ

10
4

5
0

ފިރިހެން

ކުޑަކުދިން ޖުމްލަ

އަންހެން

މަތީގައިވާ ގްރާފުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  18އަހަރުން ދަށުގެ
ގ
ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މިމަޢުލޫމާތު ނެގިފައިވަނީ ދައުލަތުން (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން) އެކުދިން ެ
މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި ފޯމްގައިވާ އުމުރުންނެވެ .ޕަސެންޓޭޖަށް ބަލާއިރު ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން  77.8%އަކީ
ނނެވެ.
ފިރިހެންކުދިނެވެ .އަދި  22.2%ކުދިންނަކީ އަންހެން ކުދި ް
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ޢުމުރު
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އުމުރު ފުރާތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
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ގ
މަތީގައިވާ ގްރާފުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކު ެ
ހރުން ދަށުގެ  18ކުދިންގެ މައްސަލައާއި18 ،
ގރާފުން ފެންނަ ގޮތުން  18އަ ަ
ޢުމުރުފުރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެް .
އަހަރާއި  25އަހަރާ ދެމެދުގެ  198މީހުންގެ މައްސަލައާއި 26،އަހަރާއި  35އަހަރާދެމެދު  220މީހުންގެ
މައްސަލައާއި 36 ،އަހަރާއި  45އަހަރާ ދެމެދުގެ  55މީހުންގެ މައްސަލައާއި  46އަހަރާއި  55އަހަރާ ދޭތެރޭގެ
ށ
 15މީހުންގެ މައްސަލައާއި  55އަހަރުން މަތީ  04މީހެއްގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ .ޑްރަގް ކޯޓަ ް
ހުށަހެޅިފައިވާ

މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި

އެންމެ

ކުޑަކުއްޖަކަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ 14

އަހަރުގެ

ކުއްޖެއްގެ

މައްސަލައެވެ .އަދި އެންމެ ދުވަސްވީ މީހަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މީހާގެ އުމުރަކީ  60އަހަރެވެ .މި މަޢުލޫމާތު
ނެގިފައިވަނީވެސް
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ދައުލަތުން

(ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހުން)

ހށަހަޅާފައިވާ
ު

ޢވާ
ދަ ު

ފޯމުގައިވާ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2012

މތު މުހިއްމުވަނީ ގައުމީ ފެންވަރުގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށްކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި
މަޢުލޫމާތުންނެވެ .މި މަޢުލޫ ާ
އަމާޒުހިފަންވީ އުމުރުފުރާތައް ދެނެގަތުމަށެވެ.
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ޙާދިޘާ ހިނގާފައިވާ އަހަރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
މައްސަލަތަކުގެ ހާދިސާ ހިނގި އަހަރުތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
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އަހަރު

އަހަރު

އަހަރު

އަހަރު

ޢަދަދު

40
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އަހަރުތައް

ނ ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ޙާދިޘާ ހިނގާފައިވާ އަހަރުތަކުގެ
މަތީގައިވާ ގްރާފުން އެ ފެންނަ ީ
ގފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ ފޯމުތަކުންނެވެ.
މަޢުލޫމާތެވެ .މި މަޢުލޫމާތު ނަ ާ
ހަމައެހެންމެ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި
ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ

ހުށަހަޅާފައިވާ  76މައްސަލައެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ މައްސަލައިގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ  17އޮކްޓޯބަރ  2005ގައެވެ .މި މަޢުލޫމާތު
މުހިއްމުވަނީ ޑްރަގް ކޯޓުން ފަރުވާ ހޯދާމީހުން ހާދިޘާ ހިނގި ދުވަހުން ފެށިގެން ފަރުވާގެ ފުރުސަތު ލިބުމުގައި
ތމަށެވެ.
ހޭދަވެފައިވާ ދުވަސްތައް ދެނެގަ ު
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކޮށްފައިވާ އަހަރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކޮށްފައިވާ އަހަރުތަކުގެ މައުލޫމާތު
250

202

200
120

100

69
32

8

0

3

2012ވަނަ

2011ވަނަ

2010ވަނަ

2009ވަނަ

2008ވަނަ

 2007ވަނަ

>=2006

އަހަރު

އަހަރު

އަހަރު

އަހަރު

އަހަރު

އަހަރު

ޢަދަދު
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0

މަތީގައިވާ ގްރާފުން އެ ފެންނަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާކޮށްފައިވާ އަހަރުތަކުގެ
ވ
ށހަޅާފައިވާ ދަޢު ާ
މތު ނަގާފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހު ަ
މަޢުލޫމާތެވެ .މިޗާޓަށް މަޢުލޫ ާ
ފޯމުންނެވެ .އަދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް
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ށފައިވާ އަހަރަށް
އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  76މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު މި ގްރާފުގައި ހިމެނިފައިނުވާނެއެވެ .ދަޢުވާކޮ ް
ބަލާއިރު

އެންމެ

ކުރީގައި

ދަޢުވާކޮށްފައިވާކަމަށް

ފެންނަނީ

2006

އަހަރު

ވަނަ

ދަޢުވާކޮށްފައިވާ

03

ކރުމުގައި އެމީހުން
ތ މުހިއްމުވަނީ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި މީހުން ބައިވެރި ު
މައްސަލައެކެވެ .މި މަޢުލޫމާ ު
ވ ނިސްބަތް ދެނެގަތުމަށެވެ.
މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައި ާ
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ހާދިޘާ ހިނގިތާރީޚުން ފެށިގެން ދަޢުވާކުރުމަށް ހޭދަވެފައިވާ މުއްދަތު
ހާދިސާ ހިނގި ތާރީހުން ފެށިގެން ދަޢުވާކުރުމަށް ހޭދަވި މުއްދަތު
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2-4މަސް

1މަސް

މަސް

ގިނަވެފައި

މަތީގައިވާ ގްރާފުން އެ ފެންނަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ހާދިސާ ހިނގި ތާރީޚުން ފެށިގެން
ގފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން
ދަޢުވާކުރުމަށް ހޭދަވި މުއްދަތެވެ .މިޗާޓަށް މަޢުލޫމާތު ނަ ާ
ލ ޑްރަގް އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ
ޝނަ ް
ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުންނެވެ .އަދި ނޭ ަ
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  76މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު މި ގްރާފުގައި
ގ ތެރެއިން  11މައްސަލައެއްގައި ހާދިސާ ހިނގި
ޓށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކު ެ
ހިމެނިފައިނުވާނެއެވެ .ޑްރަގް ކޯ ަ
ށ  03އަހަރަށްވުރެން ގިނަ ދުވަސް ނަގާފައިވެއެވެ .މުޅި ގްރާފަށް ބަލާއިރު
ދުވަހުން ފެށިގެން ދައުވާކުރުމަ ް
ކރުމަށް  09މަހާއި  10މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު
ގން ދަޢުވާ ު
އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ހާދިސާ ހިނގި ދުވަހުން ފެށި ެ
މހަކު ގެނައުމަށް
މށް ީ
ނ ފެށިގެން ފަރުވާގެ ނިޒާ ަ
އމުވަނީ ހާދިސާ ހިނގި ތާރީޚު ް
ހޭދަވެއެވެ .މި މަޢުލޫމާތު މުހި ް
ތ
ކ މަސްތުވާތަކެ ި
ރތްތަކަށް މީހަ ު
ގތުމަށެވެ .އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ ،ކަމާބެހޭ ފަ ާ
ހޭދަވާ މުއްދަތު ދެނެ ަ
ފހު އެމީހަކު ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނަމަ ބައިވެރިކުރުމަށް ހޭދަވާ
ބޭނުންކުރާކަން އެނގުމަށް ަ
ދޢުވާކުރާ ފަރާތުން
ގއި ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކުންނާއި ަ
އވެ .ވުމާއެކު މި ގްރާފުގެ އަލީ ަ
ގނެ ެ
މުއްދަތު މި ގްރާފުން އެނ ޭ
އވެ.
ބނެ ެ
ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ނިޒާމަށް މީހުން ގެނައުމުގައި މަސައްކަތް ހަލުއިކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ލި ޭ
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ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަތޮޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުން އަތޮޅުތަކުގެ މައުލޫމާތު
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ރ

ށ
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އަތޮޅު

އ
ޢވާލިބޭފަރާތްތަ ް
ށހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ދަ ު
ނނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް ހު ަ
ނ ަ
މަތީގައިވާ ގްރާފުން އެ ފެ ް
ލމާތެވެ .މި މަޢުލޫމާތުވެސް ނެގިފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން
ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުތަކުގެ މަޢު ޫ
ނ
ޖންސީން ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކުންނެވެ .މި ގްރާފު ް
ޝނަލް ޑްރަގް އެ ެ
ނނާއި ،ނޭ ަ
ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ ފޯމުތަކު ް
ތތަކުގެ ދާއިމީ
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާ ް

އެޑްރެސް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅު އެނގުނު ނަމަވެސް އެއަތޮޅަކީ

އެމީހުން

މހުން ގިނަކަމަށް
ތޅުކަމުގައި ނުވެދާނެއެވެ .މި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު އެންމެ ީ
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރި އަ ޮ
ތޅަށް ނިސްބަތްވާ
ށހެޅިފައިނުވަނީ ފ.އަ ޮ
ށ އެއްވެސް މައްސަލައެއް މިކޯޓަށް ހު ަ
ތނަ ް
މލޭގައެވެ .މިހާ ަ
ފެންނަނީ ާ
ފަރާތަކުންނެވެ.
ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވި އަނބުރާ ފޮނުވާލެވުނު މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު:
ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތުން ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވި އަނބުރާ ފޮނުވާލެވުނު

މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
71

36

6
ޖުވެނައިލް ކޯޓު

5
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
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ޕީ.ޖީ.އޮފީސް

މަތީގައިވާ ގްރާފުން އެ ފެންނަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވި އަނބުރާ
ށ
ތ ނަގާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރ 2012ގެ ނިޔަލަ ް
ށ މަޢުލޫމާ ު
ގ މަޢުލޫމާތެވެ .މިގްރާފަ ް
ފޮނުވާލެވުނު މައްސަލަތަކު ެ
ހ
މސްތުވާތަކެއްޗާބެ ޭ
ނބަރު ަ ( 17/2011
ނނު ނަ ް
ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޤާ ޫ
ޤާނޫނު)ގެ  35ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތު އުނިވާ މައްސަލަތަކެވެ.
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ޑްރަގް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ މައުލޫމާތު
ޑްރަގް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ މައުލޫމާތު
350
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ޖުމްލަ މީހުން

އަންހެން

މަތީގައިވާ ގްރާފުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ލިސްޓްކުރެވި ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ލމާތުގައި ހިމެނޭ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ޢަދަދެވެ .ޖުމްލަ  304ވަކީލުންގެ
ފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ މަޢު ޫ
ފޯމް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު އެއިގެ ތެރެއިން 67.11%

ނ
އަކީ ފިރިހެނުންނެވެ .އަދި  32.89%އަންހެނު ް

ހިމެނެއެވެ.
ޑްރަގް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ މައުލޫމާތު
280
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ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވޭ

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވި

މަތީގައިވާ ގްރާފުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ލިސްޓްކުރެވި ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ޑރަގް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ވަކީލުންގެ މައުލޫމާތެވެ .ޖުމްލަ 304
ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ް
ވަކީލުންގެ ފޯމް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު މިހާތަނަށް  24ވަކީލުންވަނީ ޑްރަގް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައެވެ.
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2012/06ސަރކިއުލަރގައި އެކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ވަކީލުންނަށް އެހެން
ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާތީ އެ ސަރކިއުލަރގެ ފަހުން ޑްރަގް ކޯޓުގައި ވަކީލުން
ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ބާރުއަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.
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 2012ވަނަ އަހަރު ސެކްޝަނުން ކުރެވުނު ޚާއްޞަކަންތައްތައް
ނލް
ނގެ  46ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަ ަ
މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫ ު
ޑްރަގް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓް  16ޑިސެމްބަރ 2012ގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް
ވ
މ ޙަވާލުވެހުންނެ ި
ނސިލަށް އެވަގުތު ކޯޓު ހިންގެވު ާ
ފޮނުވައި 19 ،ޑިސެމްބަރ 2012ގައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކައު ް
ދއްވިއެވެ.
ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު ހުށަހަޅުއްވައި ެ

ރިހެބިލިޓޭޝަން  /އެންފޯސްމަންޓް ސެކްޝަން:
ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަސަތްކަތް :
ޝން
ރިހެބިލިޓޭ ަ

/

އެންފޯސްމަންޓް

ސެކްޝަނުން

ކުރާ

މސައްކަތްތަކުގެ
ަ

ތެރޭގައި

ކޯޓުން

ކަނޑައަޅާ

ށ
ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެ ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެއްބަސްވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަ ް
ނ
އޓުމާއި ކޯޓުގެ ފަރާތު ް
ގ ބެލެހެ ް
ށ ކުރާ އަމުރުތަކާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ހިން ާ
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއަ ް
ލހެއްޓުމާއި ،ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް
ރތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބެ ެ
ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށް ފޮނުވާ ފަ ާ
ރތްތަކާ ގުޅިގެން
މއްސަލަތަކުގެ ޙުކުމް ކުރުމަށް ފަހު މައްސަލާގައި ހިމެނުނު ފަ ާ
ޓށް ހުށަހެޅޭ ަ
ބެލެހެއްޓުމާއި ކޯ ަ
ނ
ތއްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓްގައި ހިމަނަ ް
ޖހޭ އެންމެހާ ކަން ަ
ބަލަހައްޓަން ެ
ލޒިމްކުރާ އެންމެހާ ނުކުތާތައް ހިމެނިފައިވާކަން
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ާ
ހށަހަޅާ މައްސަލަ
ކަށަވަރުކުރުމާއި އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމެންޓް އިސްފަނޑިޔާރަށާއި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިހަށް ު
ނ އަމުރާ ގުޅިގެން ފަރުވާގެ
ނ ކުރާ ރިހެބިލިޓޭޝަ ް
ކޓު ް
ބނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އަދި ޯ
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ެ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރި ކުރުވަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިކުރުމާއި ،ޕްރޮގްރާމްގެ ދުވަސްތަކުގައި
އެފަދަ ފަރާތްތަކާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން މޮނިޓަރ ކޮށް އިސްފަނޑިޔާރަށާއި ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުށަހެޅުން
ހިމެނެއެވެ.
 2012ވަނަ އަހަރު ސެކްޝަންއިން ކޮށްފައިވާ މަސަތްކަތް:
 2012ވަނަ އަހަރު ރީހެބިލިޓޭޝަން  /އެންފޯރސްމަންޓް ސެކްޝަންއިން ކުރި މަސަތްކަތުގެ ތެރޭގައި ޝަރުޢީ
ސެކްޝަންތަކުން  2012ވަނަ އަހަރު އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއަށް
އަމުރުކުރި  231މީހުންގެ އެސެސްމަންޓާއި ގުޅޭ މަސަތްކަތްތައް ކުރިއެވެ .މިގޮތުން އެސެސްމަންޓްގައި ދިމާވާ
މައްސަލަ

ތައް

ހައްލުކުރުމާއި،

އެސެސްމަންޓްތައް

ޝަރުޢީ

އެސެސްމަންޓްތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެންޓަރކުރެވި ތަފާސް ހިސާބުނެގިފައިވެއެވެ.

ޞަފްޙާ  42ގެ 24

ސެކްޝަންތަކާއި

ޙަވާލުކުރުމާއި

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2012

އވާ ތަފާސް ހިސާބެވެ.
ތިރީގައިމިވަނީ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓްތަކާއި ގުޅިގެން ނެގިފަ ި
އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ފޮނުވިފައިވާ އަމުރުތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
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231

ކމާއި ،އެފަރާތުގެ
ށ ދެވިހިފާފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫން ަ
އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓަކީ ދައުވާލިބޭފަރާތް މަސްތުވާތަކެއްޗަ ް
ކިބައިގައި

ފަރުވާގެ

ޕްރޮގްރާމެއްގައި

ޕްރޮގްރާމެއް

ބައިވެރިވުމުގެ

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި

ހަދާ

ފުރިހަމަކުރުމުގެ
ގާބިލުކަން

ނ
ކ ް
ޤާބިލު ަ

ހުރިނަމަ

އެސެސްމަންޓެކެވެ.

ޑްރަގް

އެފަރާތް
ކޯޓުން

ހުރިކަން

ތ
ނުވަ ަ

ބައިވެރިވާންޖެހޭ
މިހާތަނަށް

238

މއި،
ނޫންކަ ާ

ފަރުވާގެ

ފަރުވާގެ

ޕްރޮގްރާމު

މީހުންގެ

އިންޑިކޭޓިވް

ނލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ .ޢާންމުގޮތެއްގައި އިންޑިކޭޓިވް
އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ނޭޝަ ަ
ށ  167މީހުންގެ އެސެސްމަންޓް
އޖެންސީއަށް ދެނީ  10ދުވަހެވެ .މިހާތަނަ ް
އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އެ ެ
ފރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޤާބިލުކަން
ހެދިފައިވާއިރު ،އެއްވެސް މީހަކު ދެވިހިފާފައިނުވާކަމަށް އަދި ަ
ނެތްކަމަށް އެ އެސެސްމަޓްތަކުން ދައްކާފައިނުވެއެވެ.
އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމެންޓް ހެދުމަށް އަމުރުކުރެވުނު ފަހުން ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
6
2%

ބަންދުކުރެވިފައިނު ާ
ވ
ބަންދުކުރެވިފައި

238
98%

މަތީގައިވާ ޗާޓުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ޑްރަގް ކޯޓުން އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށްފަހު އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް
ހެދުމަށް އަމުރުކުރެވުނު ފަހުން އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގެ ތުހުމަތުގައި މިހާތަނަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން
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ތއްގެ އިންޑިކޭޓިވް
ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ .އެގޮތުން  2012ގެ ނިޔަލަށް  231ފަރާ ެ
އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް ހެދުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާއިރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން  06މީހަކު
ށ
ނ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް ހެދުމަ ް
މތު ނަގާފައިވަނީ ޑްރަގް ކޯޓު ް
ބަންދުކޮށްފައިވެއެވެ .މި މައުލޫ ާ
ތތަކުގެ މައުލޫމާތު އެ
ނ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާ ް
އަމުރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއި ް
ކޝަންގެ ޒިންމާ ތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގަ
ތންނެވެ .ސެ ް
އިދާރާއިން ޑްރަގް ކޯޓާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާ ު
ނމުމުން އެދުވަހެއްގައި އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގެ އަމުރު ނެރުނު
ި
ވންތައް
އިބްތިދާޢީ ބައްދަލު ު
ލޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް ލިއުމުން އެންގެއެވެ.
ފަރާތްތަކާއި ގުޅާ މަޢުލޫމާތު މޯ ް
މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން
މރުކޮށްފައިވެއެވެ.
ޝން އަ ު
ބލިޓޭ ަ
ޕރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހެ ި
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ދެ ފަރުވާގެ ް
ނ
ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއްނެރި ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކެއް ބަލަހައްޓަ ީ
ތިރީގައިމިވަނީ އެޕްރޮގްރާމުތަކާއި އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި

ޝން  /އެންފޯރސްމަންޓް ސެކްޝަންއިންނެވެ.
ރީހެބިލިޓޭ ަ
އވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލެވެ.
ބައިވެރިކުރުމަށް މީހުން ފޮނުވިފަ ި

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
39
26

0
ޑްރަގް ޓްރީޓްމެންޓް

މެތަޑޯން
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ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން

ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ

މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދޭ ގޮތުގައި  2012ގެ ނިޔަލަށް  26މީހަކަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ
ވފައިވެއެވެ .އަދި
ޓޝަން އަމުރުކުރެ ި
ރވާގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރީހެބިލި ޭ
ލޓޭޝަން ފަ ު
ކޮމިއުނިޓީ ރީހެބި ި
ނ ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް
ކ.ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް ރީހެބިލިޓޭޝަ ް
ގެންދިއުމަށް  39މީހުންގެ މައްޗަށް ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ދެ ޕްރޮގްރާމުގެ އިތުރުން މެތަޑޯން
މެއިންޓަނަންސް

ޕްރޮގްރާމުގައި

10

ފަރާތެއް

ބައިވެރިކުރުމަށް

އިންޑިކޭޓިވް

އެސެސްމަންޓްތަކުގައި

ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް އެ ޕްރޮގްރާމުގެ ފަރުވާގެ ޕްލޭން މިއަދާ ހަމައަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން
ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުކުމް ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.
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ކޮމިއުނިޓީ ރީހެބިލިޓޭޝަނަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ ނިސްބަތް
ކޮމިއުނިޓީ ރީހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް
މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މިންވަރު
12
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ޑްރަގް ކޯޓުން ކޮމިއުނިޓީ ރީހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާއަށް ފޮނުވާފައިވާ މީހުންގެ ތަފްޞީލު (އަންހެން ފިރިހެން އަދި
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އދެނީ ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހެބި ި
ގްމަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވަ ި
ރހަމަކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހުން އެފަރާތްތަކުގެ
ޓޝަން ސެންޓަރުގެ ފަރުވާ ފު ި
ބލި ޭ
ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރީހެ ި
އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދިއިރު މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ ނިސްބަތެވެ .މިގޮތުން ސިވިއަރ ލެވަލް ގެ
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ނއެވެ.
ދެވިހިފާފައިވާ  09މީހުން ހިމެ ެ
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ޑްރަގް ކޯޓުން ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގެ ފަރުވާއަށް
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ފރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ރިޕޯޓްތައް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުން ހޯދުމަކީ
ޝން އަމުރަށްފަހު ަ
ރީހެބިލިޓޭ ަ
ފރުވާއާއި ޑްރަގް
އކެވެ .މިގޮތުން ކޮމިއުނިޓީ ަ
ޝން  /އެންފޯރސްމަންޓް ސެކްޝަންގެ ޒިންމާ ެ
ރީހެބިލިޓޭ ަ
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ތނަށް ފަރުވާއަށް ޙު ު
މނެނީ މިހާ ަ
މަޢުލޫމާތެވެ .މި ގްރާފްގައި ހި ެ
ތ
ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލް ނަތީޖާގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މިގޮތުން މަޢުލޫމާ ު
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ފަރާތްތަކުގެ

މތު މި ގްރާފުން
ނިސްބަތުންކަމުގައިވާތީ އެ ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ހުރިހާ މީހުންގެ މަޢުލޫ ާ
ދ ކުރޫ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްއޮންނަ މަރުޙަލާއެވެ.
ލއަކީ އިންޓޭކް ،ނިއުމެމްބަރ އަ ި
ރތަމަ މަރުހަ ާ
ނުފެންނާނެއެވެ .ފު ަ
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ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލް ނަތީޖާގެ މަޢުލޫމާތު
ޓ
މަތީގައިވާ ގްރާފުން ފެންނަނީ ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުކުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮމިއުނި ީ
ގ ތަޙްލީލް ނަތީޖާގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މި ގްރާފްގައި
ޝންގެ ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީ ެ
ރީހެބިލިޓޭ ަ
ކޮމިއުނިޓީ ރީހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ ތަޙްލީލް ނަތީޖާގެ މައުލޫމާތު
13

ޕޮޒިޓިވް

9
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ނެގެޓިވް

4
ކުޑަކަމުދާތަކެތި
ނުނަގާ
ޓ ނުކުރެވި
ޓެސް ް
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9
5

0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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އަށްވަނަ

ހަތްވަނަ

ހަވަނަ

ފަސްވަނަ

ހަތަރުވަނަ

ތިންވަނަ

ދެވަނަ

ފުރަތަމަ

ހަފްތާ

ހަފްތާ

ހަފްތާ

ހަފްތާ

ހަފްތާ

ހަފްތާ

ހަފްތާ

ހަފްތާ

އމުރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު
ޓ ފަރުވާއަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ަ
ނށް ކޮމިއުނި ީ
ހިމެނެނީ މިހާތަ ަ
ތ
ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލް ނަތީޖާގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މިގޮތުން މަޢުލޫމާ ު
ބތުންނެވެ.
މކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނިސް ަ
ނަގާފައިވަނީ މަރުހަލާތައް ފުރިހަ ަ
ޓ
ޝން/އެންފޯރސްމަން ް
ޝަރުޢީ ސެކްޝަންތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ކޯޓު އަމުރުތައް ކޯޓުން ބޭރުކުރެވޭނީ ރީހެބިލިޓޭ ަ
ސެކްޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ 20 .ޑިސެމްބަރ  1101އާއި ހަމައަށް  723ކޯޓު އަމުރު ބޭރުކުރެވިފައިވެއެވެ.
 2012ވަނަ އަހަރު ސެކްޝަނުން ކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަކަންތައްތައް
ދ
ތންފީޛުކުރަމުން ާ
އސަލަތަކުގައި ދައުވާ ލިބޭ ގިނަ ފަރާތްތަކަކީ ޖަލުގައި ހުކުމް ަ
ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަ ް
ޓ އޮފް ޖުޑީޝަލް
ތތަކާ ކުރިމަތިވާތީ ޑިޕާޓްމަން ް
އ ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމުގައި ދަ ި
ތ އެފަރާތްތަ ް
ފަރާތްތަކަކަށް ވާ ީ
ކރުމަށްފަހު ޑްރަގް
ޑ ރިހެބިލިޓޭޝަނާއި މަޝްވަރާ ު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެން ް
ނ
އވެއެވެ .މިގޮތު ް
އޑުއެހުންތައް ކުރިޔަށް ނިންމިފަ ި
ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ކ .މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓަށް ވަޑައިގެން ަ
 03ޑިސެމްބަރ 2012ގައި  28އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމާއި  05ހުކުމް ކ .މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި
ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި  30ޑިސެމްބަރ 2012ގައި  17އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމާއި  10ހުކުމް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
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އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން
ށވެ .އެއީ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން ބެހިގެންވަނީ  03ޔުނިޓަކަ ެ
އެޗް.އާރު ޔުނިޓް ،އައި.ޓީ ޔުނިޓް އަދި ބަޖެޓް ޔުނިޓެވެ.

ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް.އާރު ޔުނިޓް
މިޔުނިޓްގައި މައިގަނޑު ދެމަސައްކަތެއް ކުރިއަށްދާނެއެވެ .އެއީ ކޯޓްގެ އިދާރީ މަސައްކަތާއި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ
މަސައްކަތްތަކެވެ.
މިގޮތުން އިދާރީގޮތުން ކޯޓްގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާނީ
ށ
މިޔުނިޓްއިންނެވެ .މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ލިބޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ބަލައިގަނެ ޝެކްޝަންތަކަ ް
ފޮނުވުމާއި ،ލޮޖިސްޓިކް މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ކޯޓުން އެހެނިހެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްކަތަކަށް
އ އިންވެންޓްރީއާއި ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމާއި ކޯޓްގެ މަރާމާތުގެ ކަންތައްތައް
ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ފޮނުވުމާ ި
ނވެ.
ލޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މި ޔުނިޓްއިން ެ
ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ކޯޓްގެ ި
ނ މިޔުނިޓްއިންނެވެ .މުވައްޒަފުންނަށް
މން ގެންދަ ީ
މސައްކަތްތަކެއްވެސް ބަލަހައްޓަ ު
މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ހުރިހާ ަ
މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައްދީ ،ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ އާއި
ރެކޯޑުތައް

ބެލެހެއްޓުމާއި

ކޯޓްގައި

މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުން

ތަމްރީނުކޮށް

ގާބިލު

ބޔަކަށް
ަ

ހެދުމުގެ

މަސައްކަތްތައްވެސް މިޔުނިޓުން ކޮށްފައިވެއެވެ.
 2012މާރޗް  26ދުވަހު މ .ފަންހިޔާ ބިލްޑިންގގައި ކޯޓުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ފެށުނުއިރު ކޯޓްގައި ތިއްބެވީ
 05ފަނޑިޔާރުންނާއެކު މުޅި ޖުމްލަ  18މުވައްޒަފުންނެވެ 2012 .ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި އަލަށް 14
އހަރު ނިމުނުއިރު
ނ ވަކިވެފައިވެއެވެ 2012 .ވަނަ ަ
އދި  04މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއި ް
ދވިަ ،
މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ެ
ކޯޓްގައި  31މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ.
ޛ ޙަސަން ޒަރީރު
 10ޑިސެމްބަރ  2012ވަނަ ދުވަހު ޑްރަގް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރ ގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާ ް
ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .އަދި  20ނޮވެމްބަރ  2012ވަނަ ދުވަހު ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރާރގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް
އިބްރާހީމް ސަމީރު ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.
އރު ކޯޓްގެ  05ފަނޑިޔާރުންގެ އިތުރަށް ޑިވިޜަންތަކުގެ ވެރިން ގޮތުގައި
 2012ވަނަ އަހަރު ނިމުނު ި
ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަޖިސްޓްރާރ އާއި ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއެވެ.
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ދަރަޖަތަކުގެ ނިސްބަތުން  2012ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރ މަހު މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާ ގޮތް
2
6%
7
23%

އެކްޒަކެޓިވް ސަރވިސް
މެނޭޖީރިއަލް ސަރވިސް
ޖެނެރަލް ސަރވިސް

4
13%

ސަޕޯރޓް ސަރިވސް

18
58%

ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް
ގން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި  4ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައިވެއެވެ.
ކޯޓުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށް ެ
ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ޝަރުޢީދާއިރާގެ

މުވައްޒަފުންގެ

ޤަވާޢިދަށް

އަހުލުވެރިކުރުމުގެ

ޕްރޮގްރާމް

ހިންގިފައިވަނީ

އިދާރީ

ކޯޓުގެ

ހޅާދީފައިވަނީވެސް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.
މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައެވެ .މިޕްރޮގްރާމްގައި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަ ަ
ރާއްޖޭގައި

ޢާއްމުކޮށް

ކރާ
ބޭނުން ު

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި

މަސްތުވާތަކެތި

ބނުންކުރާ
ޭ

ކގެ
ފަރާތްތަ ު

އ
ޢަމަލުތަ ް

ނ
ހުންނާނެގޮތާއި އަދި ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވު ް
ޝނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ފަރާތުން ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރާއްޖޭގައި ޢާއްމުކޮށް
މިކޯޓުގެ އެދުމުގެ މަތިން ނޭ ަ
ތއި އަދި ފަރުވާގެ
ނނެގޮ ާ
ރތްތަކުގެ ޢަމަލުތައް ހުން ާ
ބޭނުންކުރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަ ާ
ބއްވިފައިވަނީ 10
ފއި ވެއެވެ .މިބައްދަލުވުން ޭ
ދނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި ަ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ި
ތ ދެއްވާފައިވަނީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ
އޭޕްރީލްގައި ޑްރަގް ކޯޓުގައެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާ ު
ކައުންސެލަރ އިންނެވެ.
ފޮރެންސިކް ޑްރަގް ޓެސްޓިންގ ސެމިނަރ
މިކޯޓުގެ އެދުމުގެ މަތިން އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި  10މެއި  2012ގައި ބޭއްވިފައިވާ ފޮރެންސިކް ޑްރަގް
ޓެސްޓިންގ ސެމިނަރ ގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް
އޭޖެންސީ ގުޅިގެންނެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ މިކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން އަދި ލީގަލް
ސެކްޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ.
ޕާރފޯމަންސް އެޕްރެއިޒަލް ވޯކްޝޮޕް
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ށ ބޭއްވިފައިވެއެވެ.
 09ޖޫން  2012ގައި ޕާރފޯމަންސް އެޕްރެއިޒަލް ވޯކްޝޮޕްއެއް ކޯޓުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަ ް
ވނު މި ވޯކްޝޮޕް ކުރިއަށްގެންދެވީ މިހާރުގެ ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަދި އޭރުގެ
ކޯޓުގެ މީޓިންގ ރޫމްގައި ބޭއް ު
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ސަމީރު އެވެ.
ކޯޓުގެ

ފަރާތުން

ނތިޒާމް
އި ް

ކުރި

ފިޔަވައި

ތަމްރީނުތައް

އެހެނިހެން

ނތިޒާމްކޮށްފައިވާ
އި ް

ނ
އިދާރާތަކު ް

ތަމްރީނުތަކުގައި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނ
ގތުގެ ތަމްރީ ް
ނޓް ބޭނުންކުރާނެ ޮ
އީ-ގަވަރމަންޓް ލެޓަރ މެނޭޖްމަ ް
އ ގަވަރމަންޓް
ޝން ޓެކްނޮލޮޖީގައި ބޭއްވިފައިވާ ީ
ނލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮރމޭ ަ
ޝ ަ
 25ޖުލައި 2012ގައި ނޭ ަ
އ ޑްރަގްކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ރނުގަ ި
ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމް ީ
މބެހޭ ވޯކްޝޮޕް
އެޗް.އައި.ވީ/އެއިޑްސް އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ މުޢާމަލާތުކުރު ާ
އޯގަސްޓް 26އިން 27އަށް ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ބިލްޑިންގ ގައި ބޭއްވިފައިވާ އެޗް.އައި.ވީ/އެއިޑްސް އަދި
މބެހޭ ވޯކްޝޮޕްގައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
މަސްތުވާތަކެތީގެ މުޢާމަލާތުކުރު ާ

ރާއްޖެއިންބޭރަށް ކުރެވުނު ދަތުރުތައް
ޑްރަގް

ކޯޓުގެ

ޤާޟީ

އަލްއުސްތާޛު

ޢީސާފުޅު

މުޙައްމަދު

އިންޑިއާގައި

ބޭއްވިފައިވާ

ވޯކްޝޮޕެއްގައި

ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ' .ޓެކްނިކަލް ވޯކްޝޮޕް އޮން ކައުންޓަރިންގ ޔޫސް އޮފް އިންޓަރނެޓް ފޯ ޓެރަރިސްޓް
ޕާރޕަސަސް' މި ވޯކްޝޮޕް ބޭއްވިފައިވަނީ  06ޑިސެމްބަރ 2012އިން  08ޑިސެމްބަރ  2012އަށް އިންޑިއާގެ
ދިއްލީގައެވެ.

މުހިއްމު ބައްދަލުވުންތައް
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އޮކްޓޯބަރ

2012ގައި

ކޯޓުގެ

ފަނޑިޔާރުންނަށް

ލިބިދޭންޖެހޭ

ނ
ކބެހޭގޮތު ް
ޢިނާޔަތްތަ ާ

މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އާ އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.


19

ނޮވެމްބަރ

2012ގައި

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ޖުޑީޝަލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ

ޗީފް

ޖުޑީޝަލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ޑްރަގްކޯޓުގެ އާއިމާރާތުގެ
ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން ޑްރަގް ކޯޓަށް
މޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޓށް ނުލިބޭ ތަކެއްޗާ ގުޅޭގޮތުން ަ
ގަނެފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކޯ ަ


އވެ .ސްޓާފް މީޓިންގ ތަކުގައި މުވައްޒަފުން
ވޭތުވެދިޔަ  2012ވަނަ  6ސްޓާފް މީޓިންގ އެއް ބޭއްވިފައިވެ ެ
ޓ
މނޭޖްމަން ް
އ މިހާރުވެސް ރަނގަޅަށް ކުރަމުންގެންދާ ކަންތައްތައް ސީނިއަރ ެ
ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާ ި
ގ އިރުޝާދު
ތއްތައް ރަނގަޅުކުރާނެ ގޮތު ެ
އިން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަން ަ
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ޒފުން އެދޭ
ނތައްތަކާއި މެނޭޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން މުވައް ަ
ދެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން މުވައްޒަފުންބޭނުންވާ ކަ ް
ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ
ޑްރަގް ކޯޓުގެ ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ  18ޖޫން  2012ގައެވެ 2012 .ވަނަ
އަހަރު ނިމުނު އިރު ކޮމިޓީގެ  12ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .ކޯޓުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި
މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީއިން  05އުސޫލެއް ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.
ގަޑިޖެހުމާއި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނެގުމާއިބެހޭ އުސޫލު
މި އުސޫލަކީ ގަޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް ހާޒިރުވާ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި ސަލާމްބުނާ މުވައްޒަފުންނާމެދު އިސްލާހީ
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޑްރަގް ކޯޓުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެވެ .މިއުސޫލުގެ މަޤުޞަދަކީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާމެދު
ށ
ގއި ހިފެހެއްޓުމަ ް
ނ ވަކި މިންގަނޑެއް ަ
ފޔަވަޅުއެޅުމާއި މުވައްޒަފުން ސަލާމްބުނު ް
ހަމަހަމަގޮތެއްގައި އިސްލާހީ ި
އެހީތެރިވެދިނުމާއި ގަޑިއަށް އޮފީހަށް ޙާޟިރުވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމެވެ .މި އުސޫލު ފާސްކޮށްފައިވަނީ  05އޯގަސްޓް
ހއުމަންރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ  04ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.
 2012ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ި
މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ލިޔުމާއި ޓްރޮފީ ދިނުމުގެ އުސޫލު
މި އުސޫލަކީ ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ހަފްލާގައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު
ނ ލިޔުމާއި ޓްރޮފީ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެވެ .މި އުސޫލުގައި
ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހަނދާ ީ
އ
ފން ހޮވާނެގޮތާ ި
ނ ދާއިރާތަކާއި ހަނދާނީ ލިޔުމާއި ޓްރޮފީ ދިނުމަށް މުވައްޒަ ު
ހަނދާނީ ލިޔުމާއި ޓްރޮފީ ދޭ ެ
މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ބަލާނެ ދާއިރާތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ .މި އުސޫލު ފާސްކޮށްފައިވަނީ  02ސެޕްޓެމްބަރ
ހއުމަންރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ  06ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.
 2012ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ި
ލކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު
ކޯޓަށް ލިބޭ ލިޔެކިޔުމާމެދު ޢަމަ ު
ލޔެކިޔުމާމެދު އަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލެވެ .މި
މި އުސޫލަކީ ޑްރަގްކޯޓަށް ލިބޭ މައްސަލަތަކާއި އެހެނިހެން ި
އުސޫލުގައި ކޯޓަށް ލިބޭ މައްސަލަތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް އެންޓްރީ ވުމަށްފަހު ފައިލް ކުރުމާ ހަމައަށް
ސލު ފާސްކޮށްފައިވަނީ  02ސެޕްޓެމްބަރ 2012
ށ ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .މި އު ޫ
ތފްސީލުކޮ ް
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ަ
ރސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ  06ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.
ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ހިއުމަން ި
އޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު
ވަގުތީ މުއްދަތުގައި ހުންނަ މުވަ ް
ގ އުސޫލެވެ .މި
އޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތު ެ
މި އުސޫލަކީ ވަގުތީ މުއްދަތު (ޕްރޮބޭޝަން)ގައި ހުންނަ މުވަ ް
އުސޫލުހެދުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ޑްރަގް ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީވެސް ކަމަށް އެކަށޭނަ ޤާބިލު
އޒަފުންނަށްވެސް
ފ ލިބޭ މުވަ ް
ށމުން އަލަށް ވަޒީ ާ
ނފެ ު
އދި މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަ ް
މުވައްޒަފުންކަމުގައި ހެދުމެވެަ .
ކޯޓުގެ މަޤްޞަދު އެނގި ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ .މި އުސޫލު
ޞަފްޙާ  42ގެ 34

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2012

ފާސްކޮށްފައިވަނީ  05ސެޕްޓެމްބަރ  2012ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ 07
ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ
ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ  3މެއި  2012ވަނަ ދުވަހުއެވެ .ވޭތުވެދިޔަ  2012ވަނަ
އަހަރު އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ  24ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ޢާއްމު މަޖިލިސް
ފަނޑިޔާރުންގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ  7ޖޫން 2012ގައެވެ .އަދި 2012ވަނަ އަހަރު
އވިފައިވާއިރު  2އުސޫލެއް ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.
ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުގެ  3ބައްދަލުވުމެއް ބޭ ް
އެކަކަށް ދަޢުވާ ލިބޭ އެއް މައްސަލައަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ތަފާތު ދެ ސެކްޝަނަކަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާނަމަ
ނ ޖަލްސާގައެވެ .އަދި ހަމަ
އމު މަޖިލީހުގެ  2ވަ ަ
ސކޮށްފައިވަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ ޢާ ް
ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު ފާ ް
މިޖަލްސާގައި މައްސަލަތަކަށް ކިޔުމުގައި ކޯޓު ތެރޭގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލުވެސް ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ބަޖެޓް ޔުނިޓް
ވ
ބަޖެޓް ޔުނިޓުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ބޭނުން ާ
ފައިސާ ހޯދުމާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމާއި ކުރިއަށްއޮތް މަހުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ހންމަހަށް ކުރެވޭ
އޓުމާއި މަ ު
ޓކޭޝް ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދުތައް ޤަވާޢިދުން ބެލެހެ ް
މުއްދަތަށް ބަޖެޓް ނިންމުމާއި ޕެ ީ
ހ
ޖ ޭ
ޚަރަދު ރިޕޯޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކޮށް ބަޖެޓާއި ކޯޑްތަކުގެ ބާކީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭން ެ
މހާ ފައިސާ ،އެފައިސާ ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި އެލެވަންސްތައް އަދި އެހެނިހެން އެން ެ
ގތަށް ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ނިންމާ ހަވާލުކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ދުވަހަށް ލިބޭނޭ ޮ
ތ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
ހ މަޢުލޫމާ ު
ނށް ފޯރުކޮށްދެންޖެ ޭ
ފން ަ
އސާއާ ބެހޭގޮތުން މުވައްޒަ ު
އަދި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފަ ި
އބިލެއްގެ ފައިސާ
ކަންތައް އިންތިޒާމުކުރުމާއި ކޯޓަށް ހޯދޭ ތަކެއްޗާއި ލިބިގަނެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލްތައް ލިބުމުން ެ
ހ
ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަކަށް އެފަރާތަކަށް ފައިސާ ހަވާލުކުރުމާއި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައިލިބޭ ހުރި ާ
އ
ފައިސާއަކާއި ޤަޟިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ފައިސާއާއި ތަކެތި ބަލައިގަނެ ،ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާ ި
ށ
ދވަހުން ދުވަހަ ް
ސއެއް ޖަމާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ޤަވާޢިދުން ު
ބަލައިގަންނަ ފައިސާ އެފައި ާ
ޖަމާކުރަމުން ގެންދިޔުމުގެ އިތުރުން

އކައުންޓް ތަކެއްގެ ރިޕޯޓްތަކާއި ލިބެންވާ ފައިސާގެ
ކޯޓުން ބަލަހައްޓާ ހުރިހާ ެ

ތެރެއިން ނުލިބި  1މަސް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ ފައިސާގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ހ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި ޤަޟިއްޔާއަކާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާއެއް
މުއްދަތަށް އެރިޕޯޓް ފޮނުވަންޖެ ޭ
ށ
ހަވާލުކުރަން ކަނޑައަޅުއްވައިފިނަމަ އެފައިސާއެއް އެފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރުމާއި ޤަޟިއްޔާ ޖޫރިމަނާ އާއި ކޯޓަ ް
ހާޟިރުނުވުމާއި ގަޑިޖެހިގެންކުރާ ޖޫރިމަނާގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ
ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ލީގަލް ބޭފުޅެއްގެ ނުވަތަ ޤާޟީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކުރުމާއި
އ
ޤާޟީންނާއި ކޯޓުގެ އެހެން މުވައްޒަފުން ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކާގުޅޭ ފައިސާގެ އެންމެހާ ކަންތައްތަ ް
ބެލެހެއްޓުމަކީ މިޔުނިޓްގެ މަސައްކަތެވެ.
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ށ ހަމަޖައްސަވައި
ނންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީން މިކޯޓަ ް
އ ޭ
ޖޓްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފަ ި
 2012ވަނަ އަހަރުގެ ބަ ެ
ދެއްވީ ( 12,245,688ބާރަ މިލިއަން ދެލައްކަ ސާޅިސް ފަސްހާސް ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށް ރުފިޔާ) އެވެ31 .
ޑިސެމްބަރު  2012ގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ( 6,191,652.68ހަ މިލިއަން އެއްލައްކަ
ނުވަދިހަ އެއްހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ދެރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް އަށްލާރި) އެވެ.

އައި.ޓީ ޔުނިޓް
އައިޓީ ޔުނިޓުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ބޭނުންވާ އައި.ސީ.ޓީ .އާ ގުޅޭ ތަކެތި ހޯދައި
އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާއި ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުއި ކުރުމަށާއި ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް
ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސިފައިވއެވެ .މިގޮތުން ޑްރަގް ކޯޓުގެ މަޢުލޫމަތު
ކއި
އާންމުންނަށް ހިއްސާކުރުމަށްޓަ ަ

 26ޖޫން  2012ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ޑްރަގް ކޯޓް ގެ ވެބްސައިޓް

ރ
ނތަކަށް ބޭނުން ކު ާ
އިފްތިތާޙުކުރެވުނެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން އީގަވް އަދި މެމްސް ބޭނުން ކޮށްގެން ތަފާތު ބޭނު ް
ރެކޯޑްސްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ކޯޓުގެ ޑޭޓާ ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ބެލެހެއްޓޭނެ
މއި ކޮމްޕިއުޓަރ
އޓު ާ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުނެވެ .މީގެއިތުރުން ޕީއޭބީއެކްސް އަދި ފޯނުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެ ް
ނެޓްވާކްތައް

އެޅުމާއި

އެތަކެތި

ބެލެހެއްޓުމާއި

އައި.ސީ.ޓީއާ

ގުޅޭ

ތަކެތީގެ

ސްޕެސިފިކޭޝަން

ނންވާ އައިޓީއާގުޅޭ އެހީތެރިކަން ފޮރުކޮށްދިނުމާއި
ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދ ކޯޓުގެ އެކި ސެކްޝަންތަކަށްބޭ ު
ކޮމްޕިއުޓަރތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.

ބިއުރޯ
2012

ވަނަ އަހަރު ބިއުރޯ އިން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިވަނީ އިސް ޤާޟީ އާއި ޤޟީން ބައިވެރިވާ

ނތިޒާމް މަސައްކަތެވެ .ތިރީގައިމިވަނީ އެފަދަ މުހިއްމު ބައްދަލުވުންތަކެވެ.
ބައްދަލުވުންތައް އި ް


 29މާރޗް  2012ގައާއި  11ޖުލައި 2012ގައި މި ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާގުޅޭ މައްސަލަތައް މިކޯޓަށް
ވތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  38ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެފައިވާ އިދާރާތަކާއެކު
ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަސްތު ާ
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައި ވެއެވެ.



ތ
ބ ބޭނުންވާ ީ
ނށް ދާއިރާގެ ތަމްރީނާއި ތަޖުރި ާ
ނހެން މުވައްޒަފުން ަ
ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ ނޑިޔާރުންނާއި ފަންނީ އެހެ ި
މއި ،އެފަދަ
އެކަންކަމަށް ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އާއި ޔޫ.އެން.ޑީޕީ ގެ ފަރާތުން ވެދެއްވެންއޮތް އެހީތަކަކީ ކޮބައިކަ ާ
އެހީތައް ހޯދުމަށްޓަކައި މިކޯޓުގެ ދައުރަކީ ކޮބައިކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އާއި ޔޫ.އެން.ޑީޕީ
ގެ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާއެކު ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ
ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި  02އޭޕްރީލް  2012ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެ.



ނ  14މެއި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދުއްދީންއާ ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ް
2012ގައި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ނާއިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ނޭޝަނަލް
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ޑ ގޮތެއްގައި
ގ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނ ު
ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލް ެ
މަޝްވަރާކުރެވުނީ ކޯޓަށް ބަޖެޓް ހޯދުމުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމާ ބެހޭގޮތުންނާއި ކޯޓުގެ އިމާރާތާއި
ނނެވެ .މީގެ އިތުރުން ޑްރަގްކޯޓު
ބނުންވާ ތަމްރީނު ވީހާވެސް އަވަހަށް ލިބޭނެގޮތް ހެދުމާބެހޭގޮތު ް
ޤާޟީންނަށް ޭ
ފެށިގެން އައި ގޮތާއި ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ހިއްސާކުރެވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.


 24ޖޫން  2012ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގައި ބޭއްވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ
ވހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު
ބައްދަލުވުމެއް ގައި ޑްރަގް ކޯޓު ހިންގުމާ ހަވާލު ެ
ޓ
ނލް ރެސްޕޯންސް ޓު ކޮމްބެ ް
ބއްދަލުވުމަކީ "ސްޓްރެންތަނިންގ ދަ ނޭޝަ ަ
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މި ަ
ޑްރަގް އެބިއުސް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް" ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.



ނ މަޢުލޫމާތު
ނ ީ
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ ކައުންސިލަރުންނަށް އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމެންޓާ ބެހޭގޮތުން ޤާ ޫ
ދެއްވުމަށް  03ޖުލައި 2012ގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން
އކި ކަންކަން
އ ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ،ދިމާވާ ެ
އކު ފަރުވާދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތަ ް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއާ ެ
ހައްލުކުރުމާބެހޭގޮތުން ތަފާތު  07ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.



ށ ޙާޟިރުކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް  20ސެޕްޓެމްބަރ
ތތައް ކޯޓަ ް
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާ ް
ގ ޤާޟީން
ބފުޅުންނާ ކޯޓު ެ
ބލިޓޭޝަންގެ ޭ
 2012ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެ ި
ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.



ވފައިވެއެވެ.
 26ސެޕްޓެމްބަރ 2012ގައި ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީގެ ބޭފުޅުންނާ ކޯޓުގެ ޤާޟީން ބައްދަލުކުރައް ާ
ލސިސް ރިޕޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން އަދި ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީގަށް
މިބައްދަލުވުމުގައި ނީޑް އެނަ ި

އ ޤާނޫނެއް
ާ

މޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
އަހުލުވެރިކުރުމަށް ޑްރަގު ކޯޓުން އެހީތެރިވެދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ަ

ޢިމާރާތް
ޑްރަގް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވިއިރު ކޯޓް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިމާރާތްކަމުގައިވާ ކުރީގެ އެންސްޕާ ހިންގި
ލޑިންގ ގައެވެ .އެންސްޕާ
ތކުރެވިފައިވަނީ މ .ފަންހިޔާ ބި ް
ތ ވަގުތީގޮތުން ކޯޓުގެ މަސައްކަ ް
އިމާރާތް މަރާމާތުކުރެވިފައިނުވާ ީ
ޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ
މގެ މަސައްކަތް  17މެއި 2012ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީ ަ
ހިންގި އިމާރާތުގެ މަރާމާތުކުރު ު
ޓ ލިމިޓެޑް އާ ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.
ފަރާތުން ވައިޓްލައިން ޕްރައިވެ ް

އަދި އެންސްޕާ އިމާރާތް ކޯޓް ހިންގޭވަރަށް މަރާމާތުކޮށް

ނިމުމުން އެންސްޕާ އިމާރާތަށް ބަދަލުވުމުގެ މަސައްކަތް ނޮވެމްބަރ  ،10 ،9 ،8އަދި  11ނޮވެމްބަރ ގައި ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ކޯޓު ރަސްމީގޮތުން ހުޅުވައިދެއްވާފައިވަނީ  12ނޮވެމްބަރ 2012ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ވަޙީދުއްދީންއެވެ.
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ކޯޓު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އެޅުނު ފިޔަވަޅުތައް
ޑްރަގް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް މ .ފަންހިޔާ ބިލްޑިންގައި ކުރަމުން ދިޔައިރު ކޯޓު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އެކްސެސް
ދލުވުމަށްފަހުވެސް އެކްސެސް
ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ހަރުކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މިހާރު ކޯޓު ހިނގަމުން އަންނަ ޢިމާރާތަށް ބަ ަ
ނގޮތަށް ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ
ނ ކޯޓު އިމާރާތުގެ ބޭރު ފެން ަ
ކރެވެމުން ދެއެވެ .މީގެ އިތުރު ް
ނން ު
ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ބޭ ު
ހަރުކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޙާޟިރުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ
ނ
ސ ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސެކިއުރިޓީގެ ޚިދުމަތް ލިބެމު ް
ށ  26ނޮވެމްބަރ 2012އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވް ް
ބެލެހެއްޓުމަ ް
ދެއެވެ.

 2013ވަނަ ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތައް
ބލުމުގެ
ނތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ެ
ކުރިޔަށް އޮތް  2013ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުގެ  3ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވު ް
މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ރޭވިފައިވެއެވެ.


ށ ޒިޔާރަތްކޮށް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދާގޮތް ބެލުން.
ޝން ސެންޓަރ ތަކަ ް
ރިހެބިލިޓޭ ަ



ސްޓާފް ޑިވެލޮޕް ޑޭ( .މަހަކު  1ފަހަރު)
ކޯޓުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން
މަހަކު  1ފަހަރު ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.



ސެމިނަރ އޮފް ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސް
ޑްރަގް ކޯޓުގެ މަސައްކަތަކާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ސެމިނަރ އަކީ ކޯޓާއި އެ
އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާމެދު ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް
އެކުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެމިނަރއެކެވެ.



މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސް.
އވުމަށް
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އޯޕަންޑޭ އެއް ބޭ ް
ލމާތާއި
ތތަކަށް ކޯޓުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ މަޢު ޫ
ޑކުދިންނަށާއި ޢާއްމު ފަރާ ް
ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .މި ދުވަހު ކު ަ
އަދި ކޯޓު ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.
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އެކެނެކްސް 1
ޑްރަގް ކޯޓުގެ އޮގަނައިޒޭޝަން ޗާޓު.
އ ް ާ ީ
ޟ
ި

ނ ެ
ގ
ރ ް
ޔ ު
ޑ ާ
ފނ ި
ަ

ޖ ި ް
މ ި
މ ަ
އ ު
ާ ް
އރޯ
ބ ު
ި
ބ(
) ީ

މ ީ
ޓ
ކ ި
ނ ޮ
ޝ ް
އ ަ
ވ ު ޭ
އ ެ
ި

ނ ް
ޓ
މ ް
ޕ ަ
ވ ޮ ް
ޑ ެ
ރ ޯ ް ި
ނ ި
މ ް
އ ަ
ހ ު
ި
މ ީ
ޓ
ކ ި
ޮ

ޝ ް
ނ
ވ ަ
ޑ ި
ނ ި
ޝ ް
ރ ަ
ޓ ޭ
މނި ް ް
ޑ ި
އ ް
ެ
ޓރ
ރ ަ
ޓ ޭ
ނ ް ް
މ ި
ޑ ި
އ ް
ޓ ެ
ކޯ ް

ޖ ް
ޓ
ބ ެ
ޑ ަ
ނ ް
އ ް
ނ ެ
ޝ ް
ރ ަ
ޓ ޭ
ނ ް ް
މ ި
ޑ ި
އ ް
ެ
ޓރ
ކ ަ
ރ ް
ޑ ެ
ޓ ި
ނ ް
ޓ ް
އ ި ް ެ
ެ
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) ޭ
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ޓ
ޔ ި
ޓ ު
އީ .
އ ި
ަ
އ(2-
) ޭ
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ޓ
ޔ ި
ޓ ު
ޖ ް
ބ ެ
ަ
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) ޭ
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ެ
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ަ
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ޭ
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ޝ ް
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ީ
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ހ ި
ރ ެ
ި
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ނ
ޓ ެ ް
ނ ް
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ޑ 3
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ީ
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