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ބޭނންކރެވިފައިވާ ރަމްޒތައް
 .0އެން.ޑީ.އޭ :ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ޕ :ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްރޮސީޖަރ
 .4އެސް.އޯީ .
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ޑްރަގް ކޯޓގެ ޤާޟީން:

އަލްއސްތާޛ ޙސައިން ޝަހާމަތ މާހިރ

އަލްއސްތާޛ ޒބައިރ މޙައްމަދ

އަލްއސްތާޛ މާޙާޒ ޢަލީ ޒާހިރ

އަލްއސްތާޛ މޙައްމަދ ޢީސާފޅ

އަލްއސްތާޛ ޢަބްދއްސައްތާރ ޢަބްދލްޙަމީދ

ޤާޟީ

ޤާޟީ

ކޯޓ ހިންގެވމާ ޙަވާލވެ ހންނެވި ޤާޟީ

ޤާޟީ

ޤާޟީ

ޑްރަގް ކޯޓ
ޑްރަގް

ކޯޓަކީ

60

ޑިސެމްބަރ

4100

ގައި

ތަޞްދީޤކރެވނ

ޤާނޫނ

ނަމްބަރ

01/4100

(މަސްތވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނ) ގެ ދަށން އފެދިފައިވާ ކޯޓެކެވެ .އެ ޤާނޫނގެ  62ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތގެމަތިން މިކޯޓަށް
ޤޟީ އަލްއސްތާޛ މަޙާޒ
ނނެވި ާ
 0ފަނޑިޔާރން ޢައްޔަންކރެއްވިފައިވެއެވެ .އެބޭފޅންނަކީ ކޯޓ ހިންގެވމާ ޙަވާލވެ ހ ް
ޢަލީ ޒާހިރާއި ،ޤާޟީ އަލްއސްތާޛ ޙސައިން ޝަހާމަތ މާހިރާއި ،ޤާޟީ އަލްއސްތާޛ ޒބައިރ މޙައްމަދާއި ،ޤާޟީ
އަލްއސްތާޛ ޢަބްދއްސައްތާރ އަބްދލްޙަމީދާއި ،ޤާޟީ އަލްއސްތާޛ މޙައްމަދ ޢީސާފޅެވެ.
ތކެއްޗަށް ބޭނންވާ
ވ ަ
ޞޞް ހިނގާ މީހން މަސްތ ާ
ޑްރަގް ކޯޓގެ މައިގަނޑ މަޤްޞަދތަކަކީ ކޯޓގެ އިޚްތި ާ
ނިސްބަތް މަދކރމަށް މަސައްކަތްކރމާއި ،އެމީހން މަސްތވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވމގެ ސަބަބން މަސްތވާތަކެއްޗަށް
ގ މިންވަރ މަދކރމާއި ،އެމީހން އަނބރާ މޖތަމަޢަށް
ށ އަރައިގަތމ ެ
މށް ޓަކައި ކށަ ް
މހެއްޓ ަ
ބޭނންވާ ނިސްބަތް ދެ ެ
ށ ފަރވާ ދިނމގެ ނިޒާމ
ނ ް
ކއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހން ަ
ގެނެވޭނެ ގޮތް ހޯދައިދިނމަށް އިސްކަންދިނމާއި ،މަސްތވާތަ ެ
އސިއްޔަތ ދިނމެވެ.
ޢާއްމ ޝަރޢީ ނިޒާމާ ގޅވައިދިނމާ އެކ ،ފަރވާ ދިނމގެ ނިޒާމަށް ޤާނޫނީ އަދި ޝަރޢީ ހަ ި
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އިސްބަސް
ށ
ތތަކގެ ވެރި هللا سبحانه وتعالي އަށް ޙަމްދާއި ޝކރ ކރަމެވެ .އެއަށް ފަހ ،ޢާލަމްތަކަ ް
އެންމެހައި ނިޢމަ ް
ދ
އ ސަލާމް ލެއްވން އެ ި
ރަޙމަތެއް ކަމގައި ފޮނއްވެވި މާތް ރަސޫލާ محمد صلى هللا عليه وسلم އަށް ޞަލަވާތާ ި
ދޢާކރަމެވެ .އަދި މި ދޢާގައި އެކަލޭގެފާނގެ އާލންނާއި އަޞްޙާބން ޝާމިލ ކރަމެވެ.
ޑްރަގް ކޯޓގެ މަފްހޫމައަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ،އަދި ،މޅި އޭޝިއާ ސަރަޙައްދަށް ވެސް އައ މަފްހޫމެކެވެ.
މިހެންވމގެ ސަބަބން ޑްރަގް ކޯޓގެ ޚިދމަތަކީ އެންމެ ޒަމާނީ ހިންގމގެ ވައްޓަފާޅިއާއި ،ހަމަތައް ގެންގޅޭ ،ޒަމާނީ
ހން ޑްރަގް ކޯޓތަކގައި ގެންގޅޭ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކާ އެއްގޮތަށް ދެވޭ ޚިދމަތަކަށް ވެގެން
ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ދނިޔޭގެ އެހެނި ެ
ހމަ ގޮތގައި އަދައެއްނކރެވޭނެއެވެ.
ނޫނީ ޑްރަގް ކޯޓގެ މަސްއޫލިއްޔަތތަކާއި ޒިންމާތައް އެންމެ ފރި ަ
ޑްރަގް ކޯޓގެ "ހިންގމާއި ތަރައްޤީގެ އޮނިގަނޑ  "4102 – 4102އަކީ މި މަޤްޞަދ ޙާޞިލކރމަށް،
ޑްރަގް ކޯޓގެ ތާރީޚގައި އެކލަވާލެވޭ ދިގރާސްތާގެ މި ފަދަ ފރަތަމަ ޕްލޭންއެވެ.
 60ޑިސެމްބަރ  4100ގައި ޢަމަލކރަން ފެށި މަސްތވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނގެ ދަށން އފެދނ މިކޯޓގެ އަމާޒަކީ
އމީހން ބޭނންވާ މިންވަރ
ވ މީހން ކރާ ކށގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ،މަސްތވާތަކެއްޗަށް ެ
މަސްތވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައި ާ
ވ
އ ފަރވާގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްގައި އެމީހން ބައިވެރިކރވައި ،ފަރ ާ
އތާލމަށް ޓަކަ ި
ތ ނަ ް
މަދކރމަށް ޓަކައި ނވަ ަ
ލިބިގަތމަށް ލާޒިމކޮށް ،ޒިންމާދާރ ބައެއްގެ ގޮތގައި އެމީހން މޖތަމަޢގައި ބައިވެރިވމގެ ފރޞަތ ފޅާ ކރމެވެ.
ކޯޓގެ

"ހިންގމާއި

ތަރައްޤީގެ

އޮނިގަނޑ

4102

– "4102

ގައި

ހިމަނާފައިވާ

ސިޔާސަތތަކާއި،

ސްޓްރެޓަޖީތައް ތަންފީޛ ކރެވެމންދާނީ ،އެންމެ މަތީ ފެންވަރގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލކރމގެ މަޤްޞަދގައި ،އެ ސްޓްރެޓަޖީތައް
ވނެ ޙަރަކާތްތަކެއް އެކލެވިގެންވާ ސަޤާފަތެއް ކޯޓގައި ޤާއިމ ކރެވިގެންނެވެ.
މށް ބޭނން ާ
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިންގ ަ
މި ޕްލޭން އެކލަވާލމގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބ ގޮތެއްގައި ކރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ،ޑްރަގް ކޯޓގެ މވައްޒަފން
ޝައޤވެރިކަމާ އެކ ކރި އިޚްލާސްތެރި ބރަ މަސައްކަތގެ ސަބަބންނެވެ .އެހެންކަމން މި މަސައްކަތގައި ޝާމިލވި
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ހރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ޙައްޤ ވެގެން ވާ ޝކރ ދަންނަވަމެވެ .މީގެ އިތރން ،މިމަސައްކަތގައި ޢަމަލީގޮތން
ނނަށް ،ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ،މި މަސައްކަތް ވިލަރެސްކރމގައި
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކޯޓގެ ޤާޟީންނަށާއި މވައްޒަފ ް
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

ގ
މިކޯޓ ެ

ހިއމަން

ރިސޯސް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކޮމިޓީގެ

ނށް
ނބަރން ަ
މެ ް

ޚާއްޞަ

ޝކރެއް

ދަންނަވަމެވެ.

މަޙާޒ ޢަލީ ޒާހިރ
ކޯޓ ހިންގމާ ޙަވާލވެ ހރި ޤާޟީ

5

ތަޞައްވރ (ވިޝަން)
ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މީހުން ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި މުޖުތަމަޢަށް ނެރުން.

މ ި ޝ ަ ން
ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މީހުން ،ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި
ބައިވެރިކުރުވައި ،ފަރުވާހޯދުން ލާޒިމްކޮށް ،އެ ފަދަ މީހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ބޭނުންވާ ނިސްބަތް

މަދުކުރުމަށާއި ،މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވުމުގެ ސަބަބުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ބޭނުންވާ ނިސްބަތް
ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުން މަދުކުރުމަށާއި ،އެ ފަދަ މީހުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް
ގެނެވޭނެ ގޮތް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތުގައި ޑްރަގް ކޯޓަކީ ވަކި ސަގާފަތަކާއި ޒަމާނީ
އުސޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ،މުޖުތަމަޢުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު
ކޯޓަކަށް ހެދުން.
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ކޯޓގެ އަސާސްތައް:

ހަމަހަމަކަން

ކޯޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ހަމަހަމަކަން ކުރިއަށް ނެރެ ،ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި ކަންކަން
ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ހާމަކަން

ނަޒާހަތްތެރިކަން

ޒިންމާދާރވން

ފަންނވެރިކަން

އ ހާމަކަން ބޮ ު
ޑ
ރ ކަންތައްތަ ް
ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކާއި އެނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން ކު ާ
ށ އެކަންކަމާ ގުޅޭ
ވ ފަރާތްތަކަ ް
ގޮތެއްގައި ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކުރުމާއި ،ބޭނުން ާ
މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދިނުން.

ގ މަތިން ،ތެދުވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތު ެ
އށް ގެންދިއުން.
ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރި ަ

ގ މަތިން ކޯޓުގެ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމާއި
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތު ެ
އ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން.
ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ އެންމެހަ ި

ކޯޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މިންގަނޑުތަކަކަށް ފެތޭ،
ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.

7

ސިޔާސަތތައް:

 -0މަސްތުވާތަކެއްޗަށް
ދެވިހިފާފައިވާ މީހުން
ޒިންމާދާރު ބައެއްގެ ގޮތުގައި
މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ
ގެނައުން.

 -4ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު

 -0ޤާބިލު އަދި ފަންނުވެރި

ހަރުދަނާކުރުން.

މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުން.

ސިޔާސަތުތައް

 -2ކޯޓުން ފޯރުކޮށްދޭ
 -6ޑްރަގް ކޯޓު ތަރައްޤީކުރުން.

ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން
މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
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ސިޔާސަތ  : 1މަސްތވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހން ޒިންމާދާރ ބައެއްގެ
ގޮތގައި އަނބރާ މޖތަމަޢަށް ގެނައން.
-

މަސްތވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހން އެ ވަބާއިން ސަލާމަތްކޮށް ޒިންމާދާރ ބައެއްގެ ގޮތގައި އަނބރާ މޖތަމަޢަށް
ގެނައން.

މިސިޔާސަތގެ މަޤޞަދަކީ ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 17/2011މަސްތވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނ) އިން ލިބިދޭ ބާރގެ ދަށން ކޯޓގެ
އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މީހން މަސްތވާތަކެއްޗަށް ބޭނންވާ ނިސްބަތް މަދކރމާއި އެމީހންނަށް އެނބރި މޖތަމަޢަށް އާދެވޭނެ މަގ
ތަނަވަސްކޮށްދިނމެވެ.
މި ސިޔާސަތ ތަންފީޛކރމގައި ގެންގޅޭނެ ސްޓްރެޓަޖީތައް ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ.
ސްޓްރެޓަޖީ : 0

ކޯޓގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މީހން ،މަސްތވާތަކެއްޗަށް ބޭނންވާ ނިސްބަތް މަދކރމަށް މަސައްކަތްކރން.

ސްޓްރެޓަޖީ ޙާޞިލކރމަށް ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް:
(ހ) ފަރވާ ހޯދާ މީހން ފަރވާ ފރިހަމަކރާ ގޮތގެ ރިޕޯޓތަކާއި ،އެނޫން ވެސް ރެކޯޑތައް ޑްރަގް ކޯޓާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
(އެން.ޑީ.އޭ) އާ ދެމެދ ބަދަލކރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމކރން.
(ށ) ކަނޑައެޅިފައިވާ އސޫލތަކެއްގެ މަތިން ފަރވާ ހޯދާ ފަރާތްތައް ފަރވާ ހޯދަމންދާ ގޮތް ކޯޓން ވަޒަންކޮށް ،މނާސަބ ވަގތގައި
އެ ފަދަ ފަރާތްތަކާ މެދ ފިޔަވަޅއެޅމާއި ،ޢިނާޔަތް ދިނމގެ ކަންކަން ކރިއަށް ގެންދިއން.
(ނ) ފަރވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކރިއަށްދާގޮތް ބެލމަށް ކޯޓގެ ޓީމތައް ފަރވާދޭ މަރކަޒތަކަށް ކޮންމެ  3މަހން  0ފަހަރ ޒިޔާރަތްކޮށް،
ފަރވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި ކައންސިލަރންނާ ބައްދަލކޮށް އެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކރިއަށް ގެންދިއމގައި ހރި ގޮންޖެހންތައް ދެނެގަނެ ،އެ
ކަންތައްތައް އިޞްލާޙކރމަށް ހށަހަޅާނެ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅން.

ސްޓްރެޓަޖީ : 4

ކޯޓގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މީހން ،މަސްތވާ ތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވމގެ ސަބަބން ،މަސްތވާ ތަކެއްޗަށް
ބޭނންވާ ނިސްބަތް ދެމެހެއްޓމަށް ޓަކައި ކށަށް އަރައިގަތމގެ މިންވަރ މަދކރން.

ސްޓްރެޓަޖީ ޙާޞިލކރމަށް ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް:
(ހ) ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމރކރެވޭ ފަރާތްތަކގެ ކށގެ ރެކޯޑ ބަލައި ދިރާސާކޮށް ،އަންނަ ބަދަލތައް ފާހަގަކޮށް ،ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކާ
ހިއްސާކރން.
(ށ) ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމރކރެވޭ ފަރާތްތަކގެ ކށގެ ރެކޯޑގެ ދިރާސާ ރިޕޯޓ އަހަރަކ އެއް ފަހަރ ނެރން.
(ނ) ފަރވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފރިހަމަކރމގެ ތެރޭގައި ފަރވާ ހޯދާ ފަރާތްތައް ކށަށް އަރައިގަންނަ މިންވަރ މަދކރމަށް އެކަށީގެންވާ
އސޫލތަކެއް ކަނޑައެޅން.
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ސްޓްރެޓަޖީ : 6

ކޯޓގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މީހން ،އަނބރާ މޖތަމަޢަށް ގެނެވޭނެގޮތް ހޯދައިދިނމަށް އިސްކަންދިނން.

ސްޓްރެޓަޖީ ޙާޞިލކރމަށް ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް:
(ހ) ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގޅިގެން ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމރކރެވޭ މީހން މަސައްކަތގެ މާޙައލަށް އަހލވެރިކރވމަށް ޓަކައި ފަރވާގެ
ޕްރޮގްރާމތަކގައި އިޖތިމާއީ މަސައްކަތްކރވން ހިމެނން.
(ށ) ކަމާބެހޭ އިދާރަތަކާ ގޅިގެން ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމރގެ މއްދަތގައި އިލްމީ ޕްރޮގްރާމތައް ފރިހަމަކރން ހިމެނން.
(ނ) ފަރވާގެ ޕްރޮގްރާމ ފރިހަމަކރމން އެކަން ވަޒަންކޮށް ،ވަޒީފާ ހޯދމަށް ބޭނންވާނެ ލިޔން ފަދަ ތަކެތި ދޫކރން.
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ސިޔާސަތ  : 4ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑ ހަރދަނާކރން.
-

ކޯޓގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑ ހަރދަނާކރން.

މިސިޔާސަތގެ މަޤޞަދތަކަކީ ކޯޓގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އަދާކރމގައި ،ހަރދަނާ ޤާނޫނީ ބިންގަލެއްގެ މަތީގައި ،ކޯޓން
ފޯރކޮށްދޭން ޖެހޭ ޚިދމަތްތައް ފޯރކޮށްދިނމެވެ.
މި ސިޔާސަތ ތަންފީޛކރމގައި ގެންގޅޭނެ ސްޓްރެޓަޖީތައް ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ.
ސްޓްރެޓަޖީ : 0

ފަރވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކާ މެދ ކޯޓން އަޅާ އެންމެހައި ފިޔަވަޅތަކަކީ ޤާނޫނީ ބިނާއެއް އޮވެގެން އެޅޭ ފިޔަވަޅެއް
ކަމގައި ހެދން.

ސްޓްރެޓަޖީ ޙާޞިލކރމަށް ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް:
(ހ) ފަރވާގެ ޕްރޮގްރާމތަކާ ގޅިގެން ކޯޓން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދތަކާއި އސޫލތައް އެކލަވައިލން.
(ށ) ފަރވާގެ ޕްރޮގްރާމތަކާ ގޅިގެން ހެދޭ ގަވާއިދތަކަށާއި އސޫލތަކަށް ޢަމަލކރެވެމންދާ މިންވަރ ދެނެގަތމގެ ނިޒާމެއް
ގާއިމކރން.
ސްޓްރެޓަޖީ : 4

ޢަމަލކރެވމންދާ ޤާނޫނތަކާއި ގަވާއިދތަކާއި އސޫލތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލތައް ގެނައން.

ސްޓްރެޓަޖީ ޙާޞިލކރމަށް ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް:
(ހ) ޑްރަގް ކޯޓާ ގޅޭ ގޮތން މަސްތވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނަށާއި ގަވާއިދތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލތައް ދިރާސާކޮށް ކަމާ ބެހޭ
މއައްސަސާތަކަށް ހށަހެޅން.
(ށ) ޢަމަލކރެވެމންދާ ގަވާއިދތަކާއި އސޫލތައް ކޮންމެ އަހަރަކ މަދވެގެން އެއްފަހަރ މރާޖިޢާކޮށް ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙތައް
ގެނައން.
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ސިޔާސަތ  : 6ޑްރަގް ކޯޓ ތަރައްޤީކރން.
-

ޑްރަގް ކޯޓަކީ ރައްޔިތންގެ އިތބާރ ލިބިފައިވާ ،ދެމެހެއްޓެނިވި ޚިދމަތްތަކެއް ދެ ފށް ފެންނަ ގޮތެއްގައި ،މިނިވަންކަމާއި
ހނަރވެރިކަމާ އެކ ފޯރކޮށްދޭ ކޯޓަކަށް ހެދން.

މިސިޔާސަތގެ މައިގަނޑ މަޤޞަދތަކަކީ ،ޑްރަގް ކޯޓަކީ ހަރދަނާ އިދާރީ އޮނިގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ،ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލތަކާއި،
ވަސީލަތްތައް ބޭނންކޮށްގެން ،މިނިވަންކަމާއި ޤާބިލކަމާ އެކ ،ހަރދަނާ ޚިދމަތްތަކެއް ފޯރކޮށްދޭ ކޯޓަކަށް ހެދމެވެ .އަދި،
ބަވަނަވަމންދާ ދނިޔެއެއްގައި ދިމާވަމންދާ ނވަތަ ދިމާވެދާނެ ގޮންޖެހންތަކަށް ދރާލާ ވިސްނައި ،އާ ގޮތްތައް ހޯދައި ،އެކަންކަމާ
ކރިމަތިލމގެ ޤާބިލކަން ލިބިފައިވާ ފެންވަރަށް ޑްރަގް ކޯޓ ތަރައްޤީކރމެވެ.
މި ސިޔާސަތ ތަންފީޛކރމގައި ގެންގޅޭނެ ސްޓްރެޓަޖީތައް ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ.
ސްޓްރެޓަޖީ : 0

ޒަމާނީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމކޮށް ތަރައްޤީކރން.

ސްޓްރެޓަޖީ ޙާޞިލކރމަށް ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް:
(ހ) ކޯޓގެ ވެބްސައިޓް މެދވެރިކޮށް ދިވެހިބަހންނާއި އިނގިރޭސިބަހން ޢާންމންނަށް މަޢލޫމާތ ފޯރކޮށްދިނން.
(ށ) ތާވަލކރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަސޭހަތަކން ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމކރން.
(ނ) ކޯޓގެ އިންވެންޓްރީއާއި ،ހަރމދަލާއި ،މވައްޒަފންގެ ރިކޯޑތަކާއި ،ހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކގެ ފޯމތަކާއި ،ޝަރީޢަތގެ ލިޔެކިޔންތައް
ބާރކޯޑ ބޭނންކޮށްގެން ބެލމަށް ބޭނންވާނެ ނިޒާމެއް ފަރމާކރން.
(ރ) ވީޑިއޯ ލިންކްގެ ޛަރީޢާއިން ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތްތަކގެ ލިޔެކިޔންތައް އަވަހަށް ބަދަލކރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމކރން.
(ބ) ކޯޓގެ ނެޓްވޯކާއި ޑާޓާބޭހގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން އިތރަށް ހަރދަނާކރން.
(ޅ ) ކޯޓގެ މަސައްކަތްތަކގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނންކޮށްގެން އިތރަށް ތަރައްޤީކޮށް
ހަރދަނާ ކރެވިދާނޭ ދާއިރާތައް ދެނެގަތމގެ ފރިހަމަ ދިރާސާއެއް ކރން.
(ކ) ކޯޓަށް ހާޒިރވާ މީޑިޔާގެ މީހންނަށާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ވަކި ފާހެއް ތައްޔާރކޮށް އޭގެ ބޭނން ކރަން ފެށން.

ސްޓްރެޓަޖީ : 2

ކޯޓން ފޯރކޮށްދޭން ޖެހޭ ޚިދމަތްތައް ފޯރކޮށްދިނމަށް ޓަކައި ،ކަމަށް އެކަށޭނަ މަސައްކަތ މާޙައލެއް ޤާއިމކޮށް
ތަރައްޤީކރން.

ސްޓްރެޓަޖީ ޙާޞިލކރމަށް ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް:
(ހ) ކޯޓގެ ޚިދމަތް ފޯރކޮށްދިނމަށް ހރި ވަސީލަތްތަކގެ ފރިހަމަ ދިރާސާއެއް ހަދައި ،އިތރަށް ތަރައްޤީކރމަށް ބޭނންވާނެ
ދާއިރާތައް ފާހަގަކރން.
(ށ) ޢމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކރމަށް ޓަކައި ،ކަމާ ގޅން ހރި ފަރާތްތަކާ އެކ މަޝްވަރާ ބައްދަލވންތައް ބޭއްވން.
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ސްޓްރެޓަޖީ : 3

ކޯޓގެ ބަޖެޓގެ ފައިސާ ޚަރަދކރެވެނީ އެންމެ ރަނގަޅ ގޮތގައިކަން ޔަޤީންކރމަށް ނިޒާމެއް ޤާއިމކރން.

ސްޓްރެޓަޖީ ޙާޞިލކރމަށް ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް:
(ހ) އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްކރމަށް ބޭނންވާ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ (އެސް.އޯ.ޕީ) އެއް އެކލަވާލން.
(ށ) ކޯޓގެ ބަޖެޓން ފައިސާ ޚަރަދކރަނީ މާލިއްޔަތ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތގެ މަތިން ތޯ ޔަޤީން ކރމަށް ކޮންމެ 6
މަހަކން  0ފަހަރ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއް ކރން.

ސްޓްރެޓަޖީ : 4

ކޯޓާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްއާ ދެމެދ ބަދަލކރެވޭ ލިޔެކިޔންތައް
ބަދަލކރމަށް ޓަކައި ޕޯޓަލްއެއް ޤާއިމކރން.

ސްޓްރެޓަޖީ ޙާޞިލކރމަށް ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް:
(ހ) ޕޯޓަލްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާއި ޕޯޓަލް ބޭނންކރާނެ ގޮތގެ އސޫލެއް އެކލަވާލން.
(ށ) ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކ މަޝްވަރާކރމަށް ފަހ ޕޯޓަލް ތަރައްޤީކރމގެ މަސައްކަތް ކރން.
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ސިޔާސަތ  :4ކޯޓން ފޯރކޮށްދޭ ޚިދމަތްތަކާ ގޅޭގޮތން މޖ ތަމަޢ
ހޭލންތެރިކރވން.
-

މަސްތވާތަކެއްޗާ ގޅޭގޮތން ޢާއްމންނަށް މަޢލޫމާތ ދިނމާއި ،ޢާއްމން ހޭލންތެރިކރމގެ ގޮތން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ
އެންމެ ފައިދާކރވަނިވި ގޮތެއްގައި ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްކަން ކަށަވަރކރން.

މިސިޔާސަތގެ މަޤޞަދަކީ ދިވެހި މޖތަމަޢަކީ މަސްތވާތަކެއްޗާ ގޅން ހރި ކަންތައްތަކަށް ފރިހަމައަށް ހޭލންތެރިކރެވިފައިވާ
މޖތަމަޢެއްކަން ކަށަވަރކރމާއި ،ޢާންމ ހޭލންތެރިކަން އިތރކރމގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މެދވެރިކޮށް ،މަސްތވާތަކެތިން މީހން
ދރކރމާ ގޅން ހރި ކަންކަމގައި ފރިހަމައަށް ބައިވެރިވާ ރައްޔިތެއް ބިނާކރެވެމންދާކަން ކަށަވަރކރމެވެ.
މި ސިޔާސަތ ތަންފީޛކރމގައި ގެންގޅޭނެ ސްޓްރެޓަޖީތައް ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ.
ސްޓްރެޓަޖީ : 0

ކޯޓާ ގޅން ހރި މަޢލޫމާތތައް ޢާންމންނަށް ފޯރކޮށްދިނމަށް ޓަކައި ،ފަސޭހަ ،ހަރދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކރން.

ސްޓްރެޓަޖީ ޙާޞިލކރމަށް ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް:
(ހ) ކޯޓގައި މީޑިއާ ޔނިޓެއް އފައްދައި ހަރދަނާކރން.
(ށ) ސޯޝައަލް މީޑިއާ މެދވެރިކޮށް މަޢލޫމާތ ޙިއްޞާކރން.
(ނ) ކޯޓގެ ފަރާތން ނިއސް ލެޓަރ ޝާއިޢކޮށް ،ކަމާ ގޅން ހރި ފަރާތްތަކަށް ފޯރކޮށްދިނމާއި ،ކޯޓގެ ވެބްސައިޓގައި ނިއސް
ލެޓަރ ޝާއިޢކރން.
(ރ) ޑްރަގް ކޯޓން ކރާ މަސައްކަތްތައް ޚަބަރފަތރާ ވަސީލަތްތައް މެދވެރިކޮށް ހާމަކރން.

ސްޓްރެޓަޖީ : 4

ކޯޓގެ މަސައްކަތްތަކާއި ،ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ،ޒިންމާއާއި ،ފޯރކޮށްދޭ ޚިދމަތްތަކާއި ،ގެންގޅޭ ހަމަތައް
ޢާންމންނަށް ހާމަކޮށްދީ ،ރައްޔިތންގެ އިތބާރ ކޯޓާ މެދ އިތރކރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމކޮށް ތަރައްޤީކރން.

ސްޓްރެޓަޖީ ޙާޞިލކރމަށް ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް:
(ހ) ކޯޓން ފޯރކޮށްދޭ ޚިދމަތްތަކާ މެދ ރައްޔިތން ދެކޭ ގޮތް ދެނެގަތމަށް ސާރވޭއެއް ކރން.
(ށ) ސާރވޭގެ ނަތީޖާގެ އަލީގައި ،މަޢލޫމާތ ހާމަކރމާއި ރައްޔިތންގެ އިތބާރ ހޯދމަށް ކެމްޕެއިނެއް ހިންގން.
(ނ) ކޯޓން ގެންގޅޭ ހަމަތައް ހާމަކޮށްދީ ،ކރިއެރވމަށް މަސައްކަތްކރން.
(ރ) ޑްރަގް ކޯޓގެ ފަރވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފރިހަމަކރާ ބައިވެރިންގެ ވާހަކަތައް ޙިއްޞާކޮށް ކޯޓގެ ފަރވާގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ކާމިޔާބީގެ
މަޢލޫމާތ މީޑިއާ މެދވެރިކޮށް ޢާންމންނާ ހަމައަށް ގެންގޮސްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމކރން.
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ސިޔާސަތ  : 5ޤާބިލ އަދި ފަންނވެރި މ ވައްޒަފން ބިނާކރން.
މިސިޔާސަތގެ މަޤްޞަދަކީ ކޯޓގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ކޯޓން ފޯރކޮށްދޭ ޚިދމަތްތައް އެންމެ ފައިދާ ހރި ،އެންމެ
ހެޔޮގޮތގައި ފޯރކޮށްދިނމެވެ .މީގެ އިތރަށް ކޯޓގެ މވައްޒަފންގެ ފަންނީ ޤާބިލކަން އިތރކރމަށް ޓަކައި ކޯޓގެ މވައްޒަފންގެ
ޢިލްމާއި ހނަރ އިތރކރމެވެ.
މި ސިޔާސަތ ތަންފީޛކރމގައި ގެންގޅޭނެ ސްޓްރެޓަޖީތައް ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ.
ސްޓްރެޓަޖީ : 0

ކޯޓގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާ ގޅޭ ސިޔާސަތތައް އެކލަވާލައި ތަރައްޤީކރން.

ސްޓްރެޓަޖީ ޙާޞިލކރމަށް ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް:
(ހ) ކޯޓގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑގައި ހިމެނޭ ހރިހާ މަޤާމްތަކެއްގެ ސްޓޭންޑާރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ (އެސް.އޯ.ޕީ)
އެކލަވާލން.
(ށ) ކޯޓގެ މވައްޒަފންގެ މަސައްކަތގެ ފެންވަރބަލާ ނިޒާމް ހަރދަނާކރން.
(ނ) ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕޮލިސީއެއް ޤާއިމކރން.
(ރ) ކޯޓގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑގައި ހިމެނޭ ހރިހާ މަޤާމްތަކަށް ޤާބިލް މވައްޒަފން ހަމަޖެއްސން.

ސްޓްރެޓަޖީ :4

ކޯޓގެ މވައްޒަފންގެ ޤާބިލކަން އިތރކޮށް މަސައްކަތަށް ޝައޤވެރިކރެވޭނެ ހަރދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކރން.

ސްޓްރެޓަޖީ ޙާޞިލކރމަށް ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް:
(ހ) ކޯޓަށް ބޭނންވާނެ ތަމްރީންތަކގެ ދިރާސާ (ޓްރެއިނިންގ ނީޑް އެނަލިސިސް) އެއް ހެދން.
(ށ) ކޯޓގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކރމގެ އޮނިގަނޑ (ޓްރެއިނިންގ ރިކއަރމަންޓް) ކރިއަށް އޮތް  0އަހަރަށް
ލަފާކޮށް ތައްޔާރކރން.
(ނ) ކޯޓގައި އިން-ހައސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގައި ،މވައްޒަފންގެ ޤާބިލްކަން އިތރކރމަށް ޓަކައި ކރ
މއްދަތގެ ތަމްރީނ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގން.
(ރ) ކޯޓގެ ކޮންމެ މވައްޒަފަކީ ވެސް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހލވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްގެ ގޮތގައި
ހެދމގެ ގޮތން ތާޒާކރމގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގން.
(ބ) ބޭރގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކން ޑްރަގް ކޯޓތަކާ ގޅޭގޮތންނެރޭ އެކިއެކި ލިޔންތަކާއި ،އެ ޤައމތަކގެ ޑްރަގް ކޯޓތަކގައި
ޢަމަލކރާ ގޮތްތަކގެ މަޢލޫމާތ މވައްޒަފންނާ ޙިއްޞާކރން.
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(ޅ) މވައްޒަފންގެ އަގ ވަޒަންކރމާއި މަސައްކަތަށް ޝައޤވެރިކރވމަށް އެކިއެކި ދާއިރާއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މވައްޒަފން
ހޮވން.
ސްޓްރެޓަޖީ :6

ފަނޑިޔާރންގެ ޤާބިލކަން އިތރކރން.

ސްޓްރެޓަޖީ ޙާޞިލކރމަށް ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް:
(ހ) ފަނޑިޔާރންގެ ޢިލްމީ ފެންވަރ މަތިކރމަށް ،ކޮންމެ އަހަރަކ ،ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކަނޑައަޅައި ،އެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ހިންގން.
(ށ) ކޯޓާ ގޅން ހރި ،އަލަށް ހެދޭ ޤާނޫނތަކާއި ގަވާއިދތަކަށް ފަނޑިޔާރން އަހލވެރިކރވން.
(ނ) ދނިޔޭގެ އެހެން ޤައމތަކގެ ޑްރަގް ކޯޓތަކން ގެންގޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ދެނެގަތމަށް ޓަކައި ،އެކި
ޤައމތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ތަޖރިބާކރމގެ ފރޞަތ ފަނޑިޔާރންނަށް ހޯދައިދިނމަށް މަސައްކަތްކރން.
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ތަންފީޛކރން
މިޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތތައް ތަންފީޛކރމަށާއި ،ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަންތައް  0އަހަރ ދވަހގެ ތެރޭގައި
ޙާޞިލކރމަށް ބޭނންވާ މއްދަތ ދައްކވައިދޭ ތާވަލ އެނެކްސް  0ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .އަދި މި ތާވަލގައި އިސްކޮށް ޒިންމާ
އފލާނެ ޑިވިޜަނާއި ،ސެކްޝަނާއި ،ޔނިޓާއި ،އަދި ހަމަ އެއާ އެކ ،ޑިވިޜަންތައް ގޅިގެން އެހީތެރިވާނެ ޑިވިޜަނާއި ،ސެކްޝަނާއި،
ޔނިޓް ވެސް ފާހަގަކރެވިފައިވާނެއެވެ.
ޑްރަގް ކޯޓގެ "ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން  "4102-4102ތަންފީޛކރމަށް ޓަކައި މި ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތައް
ޙާޞިލކރމަށް ކޮންމެ ޑިވިޜަނަކން ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހިމަނައި ،ކޯޓގެ އަހަރީ ވޯރކްޕްލޭންތައް ތައްޔާރކރެވޭނެއެވެ .އަދި
މިޕްލޭންތަކގައި އެ އަހަރަކ ކރަން ރާވާ މަސައްކަތްތަކގެ ތަފްޞީލާއި ،މަސައްކަތްތައް ފެށމަށާއި ނިންމމަށް ލަފާކރާ މއްދަތާއި
އަންދާޒާކރާ ބަޖެޓް ހިމެނޭނެއެވެ.

މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލއޭޝަން
ޑްރަގް ކޯޓގެ "ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން  "4102-4102މޮނިޓަރކޮށް އިވެލއޭޓްކރަން ފަށާނީ ކޯޓގެ ފަނޑިޔާރންގެ ޢާންމ މަޖިލީހން
މި ޕްލޭން ފާސްކރމންނެވެ .އަދި މި ޕްލޭން މޮނިޓަރކޮށް އިވެލއޭޓްކރަމން ގެންދާނީ ކޯޓގެ ހިއމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ކޮމިޓީއިންނެވެ .މި ޕްލޭން މޮނިޓަރކޮށް އިވެލއޭޓްކރމަށް ޤާއިމްކރެވޭ އޮނިގަނޑގެ ތެރެއިން މި ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ސްޓްރެޓަޖީތަކާއި،

ސްޓްރެޓަޖިކް

އެކްޝަންތައް

ތަންފީޛކރަމންގެންދާ

ގޮތާއި،

ލަނޑދަނޑިތައް

ޙާޞިލކރެވޭ

މިންވަރ

ދެނެގަންނަންވާނެއެވެ .އަދި ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތަކން ތައްޔާރކރާ އަހަރީ ވޯރކްޕްލޭންތަކގައި ހިމެނޭ ޙަރަކާތްތަކަކީ މި
ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ސިޔާސަތތަކާއި ،ސްޓްރެޓަޖީތަކާއި ،ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަންތަކގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ޙަރަކާތްތަކަކަށް ހެދމަށް
ޚާއްޞަ ސަމާލކަމެއް ދެވޭނެއެވެ .އެގޮތން ކޯޓގެ "ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން  4103 "4102-4102ވަނަ އަހަރގައި މރާޖާ
ކރެވޭނެއެވެ.

މި މރާޖާގެ މަޤްޞަދަކީ ޖމްލަ ގޮތެއްގައި ސިޔާސަތތައް ތަންފީޛވަމންދާ މިންވަރާއި ފެންވަރ ދެނެގަނެ،

މަސައްކަތގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހންތައް ޙައްލކޮށް ،ސިޔާސަތތަކާއި ސްޓްރެޓަޖީތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލތައް ފާހަގަކޮށް އެބަދަލތައް
ގެނައމެވެ.
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އެނެކްސް  : 0ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަންތައް ތަންފީޛކރާ މއްދަތ ދައްކވައިދޭ ތާވަލ.
ސިޔާސަތ  : 0މަސްތވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހން ޒިންމާދާރ ބައެއްގެ ގޮތގައި އަނބރާ މޖތަމަޢަށް ގެނައން.

ސްޓްރެޓަޖީ ޙާޞިލކރމަށް ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް

ސްޓްރެޓަޖީ

(ހ) ފަރވާ ހޯދާ މީހން

ސްޓްރެޓެޖީ :0
ކޯޓގެ

އިޚްތިޞާޞް

މަސްތވާތަކެއްޗަށް

ހިނގާ
ބޭނންވާ

މީހން،
ނިސްބަތް

މަދކރމަށް މަސައްކަތްކރން.

ޑިވިޜަން

ފަރވާފރިހަމަކރާގޮތގެ ރިޕޯޓތަކާއި ،ރިހެބިލިޓޭޝަން

4102
އެންޑް

އެނޫންވެސް ރެކޯޑތައް ޑްރަގް ކޯޓާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ އެންފޯސްމަންޓް
ސެކްޝަން

(އެން.ޑީ.އޭ) އާ ދެމެދ ބަދަލކރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމކރން.
(ށ) ކަނޑައެޅިފައިވާ އސޫލތަކެއްގެ މަތިން ފަރވާ ހޯދާ ފަރާތްތައް
ފަރވާ ހޯދަމންދާ ގޮތް ކޯޓން ވަޒަންކޮށް ،މނާސަބ ވަގތގައި އެ ފަދަ
ފަރާތްތަކގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅއެޅމާއި ،ޢިނާޔަތް ދިނމގެ ކަންކަން

ޝަރޢީ ސެކްޝަންތައް

ކރިއަށް ގެންދިއން.
(ނ) ފަރވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކރިއަށްދާގޮތް ބެލމަށް ކޯޓގެ ޓީމތައް

ނ  0ފަހަރ ޒިޔާރަތްކޮށް ،ފަރވާ ރިހެބިލިޓޭޝަން
ފަރވާދޭ މަރކަޒތަކަށް ކޮންމެ  3މަހ ް
އ އެންފޯސްމަންޓް
ނ ބައްދަލކޮށް އެޕްރޮގްރާމްތަ ް
ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި ކައންސިލަރން ާ
ކރިއަށް ގެންދިއމގައި ހރި ގޮންޖެހންތައް ދެނެގަނެ ،އެކަންތައްތައް ސެކްޝަން/ޝަރޢީ
ސެކްޝަންތައް

އިޞްލާޙކރމަށް ހށަހަޅާނެ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅން.
ސްޓްރެޓެޖީ :4
ކޯޓގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މީހން ،މަސްތވާ

(ހ) ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމރކރެވޭ ފަރާތްތަކގެ ކށގެ ރެކޯޑ ބަލައި
ދިރާސާކޮށް
ހިއްސާކރން.

އަންނަ

ބަދަލތައް

ފާހަގަކޮށް،

ކަމާބެހޭ

އިދާރާތަކާ

ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ޑިވިޝަން.

އެންޑް

4100

4103

4101

4102

ތަކެއްޗަށް
މަސްތވާ

ސަބަބން( ،ށ) ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމރކރެ ޭ
ދެވިހިފާފައިވމގެ
ވ ފަރާތްތަކގެ ކށގެ ރެކޯޑގެ ދިރާސާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ރިޕޯޓ އަހަރަކ އެއްފަހަރ ނެރން.
ޑިވިޝަން/ބިއރޯ.
ތަކެއްޗަށް ބޭނންވާ ނިސްބަތް

ދެމެހެއްޓމަށް ޓަކައި ކށަށް އަރައިގަތމގެ
މިންވަރ މަދކރން.

ކޯޓގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މީހން ،އަނބރާ

އިސްކަންދިނން.

ފަރާތްތައް ކށަށް އަރައިގަންނަ މިންވަރ މަދކރމަށް އެކަށީގެންވާ ޝަރޢީ ސެކްޝަންތައް
އސޫލތަކެއް ކަނޑައެޅން.
(ހ) ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގޅިގެން ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމރކރެވޭ މީހން

ސްޓްރެޓެޖީ :6

މޖތަމަޢަށް

(ނ) ފަރވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފރިހަމަކރމގެ ތެރޭގައި ފަރވާ ހޯދާ

ގެނެވޭނެގޮތް

މަސައްކަތގެ

މާޙައލަށް

އަހލވެރިކރވމަށްޓަކައި

ފަރވާގެ

ޕްރޮގްރާމތަކގައި އިޖތިމާއީ މަސައްކަތްކރވން ހިމެނން.

ހޯދައިދިނމަށް

ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ޑިވިޝަން/

ޝަރޢީ

ސެކްޝަންތައް

(ށ) ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގޅިގެން ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމރގެ މއްދަތގައި ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ޑިވިޝަން/

އިލްމީ ޕްރޮގްރާމތައް ފރިހަމަކރން ހިމެނން.

ސެކްޝަންތައް
(ނ) ފަރވާގެ ޕްރޮގްރާމ ފރިހަމަކރމން އެކަން ވަޒަންކޮށް ،ވަޒީފާ
ހޯދމަށް ބޭނންވާނެ ލިޔން ފަދަ ތަކެތި ދޫކރން.

ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ޑިވިޝަން/ބިއރޯ.
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ޝަރޢީ

ސިޔާސަތ  : 4ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑ ހަރދަނާކރން.
ސްޓްރެޓަޖީ

ސްޓްރެޓަޖީ ޙާޞިލކރމަށް ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް
(ހ)

ސްޓްރެޓެޖީ :0

ފަރވާގެ

ޕްރޮގްރާމތަކާ

ގޅިގެން

ކޯޓން

ޑިވިޜަން

ހަދަންޖެހޭ

ފަރވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކާ މެދ ކޯޓން އަޅާ އެންމެހައި ގަވާއިދތަކާއި އސޫލތައް އެކލަވައިލން.
ފިޔަވަޅތަކަކީ

ޤާނޫނީ

ބިނާއެއް

އޮވެގެން

ކޭސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން

އެޅޭ

ސެކްޝަން

ފިޔަވަޅެއް ކަމގައި ހެދން.

(ށ) ފަރވާގެ ޕްރޮގްރާމތަކާ ގޅިގެން ހެދޭ ގަވާއިދތަކަށާއި
އސޫލތަކަށް ޢަމަލކރެވެމންދާ މިންވަރ ދެނެގަތމގެ ނިޒާމެއް ކޭސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ގާއިމކރން.
ސެކްޝަން
ސްޓްރެޓެޖީ : 4
ޢަމަލކރެވމންދާ

(ހ) ޑްރަގް ކޯޓާ ގޅޭ ގޮތން މަސްތވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނަށާއި
ޤާނޫނތަކާއި

ގަވާއިދތަކާއި ގަވާއިދތަކަށް

އސޫލތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލތައް ގެނައން

ބަދަލތައް

ގެންނަންޖެހޭ

ދިރާސާކޮށް

ކަމާބެހޭ ކޭސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން

މއައްސަސާތަކަށް ހށަހެޅން.
(ށ)

ޢަމަލކރެވެމންދާ

ގަވާއިދތަކާއި

ސެކްޝަން
އސޫލތައް

ކޮންމެ

އަހަރަކ މަދވެގެން އެއްފަހަރ މރާޖިޢާކޮށް ގެންނަން ފެންނަ ކޭސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
އިޞްލާޙތައް ގެނައން.
ސެކްޝަން
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ސިޔާސަތ  : 6ޑްރަގް ކޯޓ ތަރައްޤީކރން.
ސްޓްރެޓަޖީ
ސްޓްރެޓެޖީ :0
ޒަމާނީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ
ވަސީލަތްތައް ޤާއިމކޮށް ތަރައްޤީކރން.

ސްޓްރެޓަޖީ ޙާޞިލކރމަށް ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް
(ހ)

ކޯޓގެ

ވެބްސައިޓް

މެދވެރިކޮށް

ދިވެހި

ބަހންނާއި

އިނގިރޭސިބަހން ޢާންމންނަށް މަޢލޫމާތ ފޯރކޮށްދިނން.
(ށ)

ތާވަލކރެވިފައިވާ

މައްސަލަތައް

ޓެކްނޮލޮޖީގެ

ޒަމާނީ

ފަސޭހަތަކން ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމކރން.

ޑިވިޜަން
އައި.ޓީ ޔނިޓް
އައި.ޓީ ޔނިޓް

(ނ) ކޯޓގެ އިންވެންޓްރީއާއި ،ހަރމދަލާއި ،މވައްޒަފންގެ
ރިކޯޑތަކާއި ،ހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކގެ ފޯމތަކާއި ،ޝަރީޢަތގެ
ލިޔެކިޔންތައް ބާރކޯޑ ބޭނންކޮށްގެން ބެލމަށް ބޭނންވާނެ

އައި.ޓީ ޔނިޓް

ނިޒާމެއް ފަރމާކރން.
(ރ)

ވީޑިއޯ

ލިންކްގެ

ޛަރީޢާއިން

ބޭއްވޭ

ޝަރީޢަތްތަކގެ

ލިޔެކިޔންތައް އަވަހަށް ބަދަލކރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމކރން.
(ބ) ކޯޓގެ ނެޓްވޯކާއި ޑާޓާބޭހގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން އިތރަށް
ހަރދަނާކރން.

އައި.ޓީ ޔނިޓް
އައި.ޓީ ޔނިޓް

(ޅ) ކޯޓގެ މަސައްކަތްތަކގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއނިކޭޝަން
ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނންކޮށްގެން އިތރަށް ތަރައްޤީކޮށް
ހަރދަނާ ކރެވިދާނޭ ދާއިރާތައް ދެނެގަތމގެ ފރިހަމަ ދިރާސާއެއް

އައި.ޓީ ޔނިޓް

ކރން.
(ކ)

ކޯޓަށް

ހާޒިރވާ

މީޑިޔާގެ

މީހންނަށާއި

އެހެނިހެން

ފަރާތްތަކަށް ވަކި ފާހެއް ތައްޔާރކޮށް އޭގެ ބޭނން ކރަން
ފެށން.
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އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޑިވިޝަން.
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(ހ) ކޯޓގެ ޚިދމަތް ފޯރކޮށްދިނމަށް ހރި ވަސީލަތްތަކގެ

ސްޓްރެޓެޖީ :2
ކޯޓން

ޖެހޭ

ފޯރކޮށްދޭން

ޚިދމަތްތައް

ފޯރކޮށްދިނމަށް ޓަކައި ،ކަމަށް އެކަށޭނަ މަސައްކަތ

ފރިހަމަ

ދިރާސާއެއް

ހަދައި،

އިތރަށް

ބޭނންވާނެ ދާއިރާތައް ފާހަގަކރން.

ތަރައްޤީކރމަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޑިވިޝަން.

މާޙައލެއް ޤާއިމކޮށް ތަރައްޤީކރން.
(ށ) ޢމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކރމަށްޓަކައި ،ކަމާ ގޅން
ހރި ފަރާތްތަކާ އެކ މަޝްވަރާ ބައްދަލވންތައް ބޭއްވން.
ސްޓްރެޓެޖީ :3
ކޯޓގެ
ރަނގަޅ

ބަޖެޓގެ

(ހ)
ފައިސާ

ގޮތގައިކަން

ޚަރަދކރެވެނީ
ޔަޤީންކރމަށް

އިންޓަރނަލް

އޮޑިޓްކރމަށް

ބޭނންވާ

ސްޓޭންޑަރޑް

އެންމެ އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ (އެސް.އޯ.ޕީ) އެއް އެކލަވާލން.
ނިޒާމެއް

ޤާއިމކރން.

(ށ) ކޯޓގެ ބަޖެޓން ފައިސާ ޚަރަދކރަނީ މާލިއްޔަތ ޤާނޫނާއި
ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތގެމަތިންތޯ ޔަޤީން ކރމަށް ކޮންމެ 6
މަހަކން  0ފަހަރ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއް ކރން.

ސްޓްރެޓެޖީ :4
ސަރވިސަސްއާ

ލިޔެކިޔންތައް
ޤާއިމކރން.

ޑިވިޝަން.
ބަޖެޓް ޔނިޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޑިވިޝަން

(ހ) ޕޯޓަލްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާއި ޕޯޓަލް ބޭނންކރާނެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން

ކޯޓާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ އަދި މޯލްޑިވްސް ގޮތގެ އސޫލެއް އެކލަވާލން.
ޕޮލިސް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ބަދަލކރމަށް

ދެމެދ
ޓަކައި

ޑިވިޝަން/ޝަރޢީ
ސެކްޝަންތައް

ބަދަލކރެވޭ
ޕޯޓަލްއެއް (ށ) ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކ މަޝްވަރާކރމަށްފަހ ޕޯޓަލް
ތަރައްޤީކރމގެ މަސައްކަތް ކރން.

ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ޑިވިޝަން/ޝަރޢީ
ސެކްޝަންތައް
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ސިޔާސަތ  : 2ކޯޓން ފޯރކޮށްދޭ ޚިދމަތްތަކާ ގޅޭގޮތން މޖތަމަޢ ހޭލންތެރިކރވން.
ސްޓްރެޓަޖީ
ސްޓްރެޓެޖީ :0

ސްޓްރެޓަޖީ ޙާޞިލކރމަށް ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް
(ހ) ކޯޓގައި މީޑިއާ ޔނިޓެއް އފައްދައި ހަރދަނާކރން.

ޤާއިމްކރން.

ޖެނެރަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ކޯޓާއި ގޅން ހރި މަޢލޫމާތތައް ޢާންމންނަށް
ފޯރކޮށްދިނމަށް ޓަކައި ،ފަސޭޙަ ،ހަރދަނާ ނިޒާމެއް

ޑިވިޜަން

އެންޑް އެޗް.އާރ ޔނިޓް
(ށ) ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދވެރިކޮށް މަޢލޫމާތ ޙިއްޞާކރން.

އައި.ޓީ ޔނިޓް

(ނ) ކޯޓގެ ފަރާތން ނިއސް ލެޓަރ ޝާއިޢކޮށް ،ކަމާ ގޅން ބިއރޯ.
ހރި

ފަރާތްތަކަށް

ފޯރކޮށްދިނމާއި،

ކޯޓގެ

ވެބްސައިޓގައި

ނިއސް ލެޓަރ ޝާއިޢކރން.
(ރ)

ޑްރަގް

ކޯޓން

ކރާ

މަސައްކަތްތައް

ވަސީލަތްތައް މެދވެރިކޮށް ހާމަކރން.
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ޚަބަރފަތރާ ބިއރޯ.
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(ހ) ކޯޓން ފޯރކޮށްދޭ ޚިދމަތްތަކާ މެދ ރައްޔިތން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޝަން

ސްޓްރެޓެޖީ : 4

ކޯޓގެ މަސައްކަތްތަކާއި ،ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ،ދެކޭ ގޮތް ދެނެގަތމަށް ސާރވޭއެއް ކރން.
ޒިންމާއާއި،

ފޯރކޮށްދޭ

ހަމަތައް

ޢާންމންނަށް

އިތބާރ

މެދ

ކޯޓާ

ޤާއިމކޮށް ތަރައްޤީކރން.

ޚިދމަތްތަކާއި،
ހާމަކޮށްދީ،
އިތރކރެވޭނެ

ގެންގޅޭ

ރައްޔިތންގެ
ނިޒާމެއް

(ށ)

ސާރވޭގެ

ނަތީޖާގެ

އަލީގައި،

މަޢލޫމާތ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޝަން

ހާމަކރމާއި ރައްޔިތންގެ އިތބާރ ހޯދމަށް ކެމްޕެއިނެއް
ހިންގން.

(ނ)

ކޯޓން

ހަމަތައް

ގެންގޅޭ

ހާމަކޮށްދީ ،ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ޑިވިޝަން/އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ކރިއެރވމަށް މަސައްކަތްކރން.

ޑިވިޝަން

(ރ) ޑްރަގް ކޯޓގެ ފަރވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފރިހަމަކރާ ރިހެބިލިޓޭޝަން
ބައިވެރިންގެ ވާހަކަތައް ޙިއްޞާކޮށް ކޯޓގެ ފަރވާގެ
ޕްރޮގްރާމްގެ ކާމިޔާބީގެ މަޢލޫމާތ މީޑިއާ މެދވެރިކޮށް
ޢާންމންނާ

ހަމައަށް

ނިޒާމެއް

ގެންގޮސްދެވޭނެ

ޤާއިމކރން.
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އެންފޯސްމަންޓް ސެކްޝަން

އެންޑް

ސިޔާސަތ  : 0ޤާބިލ އަދި ފަންނވެރި މވައްޒަފން ބިނާކރން.
ސްޓްރެޓަޖީ
ސްޓްރެޓެޖީ :0
ކޯޓގެ

ސްޓްރެޓަޖީ ޙާޞިލކރމަށް ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް
(ހ)

އިންސާނީ

ވަސީލަތްތަކާ

ސިޔާސަތތައް އެކލަވާލައި ތަރައްޤީކރން.

ކޯޓގެ

ގޅޭ މަޤާމްތަކެއްގެ

އިދާރީ

އޮނިގަނޑގައި

ސްޓޭންޑާރޑް

ހިމެނޭ

އޮޕަރޭޓިންގ

ޑިވިޜަން

ހރިހާ

ޕްރޮސީޖަރ ޖެނެރަލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އެންޑް އެޗް.އާރ ޔނިޓް

(އެސް.އޯ.ޕީ) އެކލަވާލން.

(ށ) ކޯޓގެ މވައްޒަފންގެ މަސައްކަތގެ ފެންވަރބަލާ
ނިޒާމް ހަރދަނާކރން.

ޖެނެރަލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އެންޑް އެޗް.އާރ ޔނިޓް

(ނ) ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕޮލިސީއެއް ޤާއިމކރން.

ޖެނެރަލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އެންޑް އެޗް.އާރ ޔނިޓް
(ރ) ކޯޓގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑގައި ހިމެނޭ ހރިހާ
މަޤާމްތަކަށް ޤާބިލް މވައްޒަފން ހަމަޖެއްސން.
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ޖެނެރަލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އެންޑް އެޗް.އާރ ޔނިޓް

4102

4100

4103

4101

4102

ސްޓްރެޓެޖީ :4
ކޯޓގެ

މވައްޒަފންގެ

(ހ)
ޤާބިލކަން

އިތރކޮށް

މަސައްކަތަށް ޝައޤވެރިކރެވޭނެ ހަރދަނާ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކރން.

ކޯޓަށް

ބޭނންވާނެ

ދިރާސާ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް

ތަމްރީންތަކގެ

(ޓްރެއިނިންގ ނީޑް އެނަލިސިސް) އެއް ހެދން.
(ށ) ކޯޓގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކރމގެ
އޮނިގަނޑ (ޓްރެއިނިންގ ރިކއަރމަންޓް) ކރިއަށް
އޮތް  0އަހަރަށް ލަފާކޮށް ތައްޔާރކރން.

އެޗް.އާރ ޔނިޓް
ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް
އެޗް.އާރ ޔނިޓް

(ނ) ކޯޓގައި އިން-ހައސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް
ރާވައި

ހިންގައި،

އިތރކރމަށް

ޓަކައި

މވައްޒަފންގެ
ކރ

މއްދަތގެ

ޤާބިލްކަން ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް
ތަމްރީނ އެޗް.އާރ ޔނިޓް

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގން.
(ރ) ކޯޓގެ ކޮންމެ މވައްޒަފަކީ ވެސް އިންފޮމޭޝަން
ކޮމިއނިކޭޝަން

ޓެކްނޮލޮޖީއަށް

އަހލވެރިވެފައިވާ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް

ފަރާތެއްގެ ގޮތގައި ހެދމގެ ގޮތން ތާޒާކރމގެ އެޗް.އާރ ޔނިޓް
ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގން.
(ބ) ބޭރގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކން ޑްރަގް ކޯޓތަކާ
ގޅޭގޮތންނެރޭ އެކިއެކި ލިޔންތަކާއި ،އެ ޤައމތަކގެ
ޑްރަގް ކޯޓތަކގައި ޢަމަލކރާ ގޮތްތަކގެ މަޢލޫމާތ

ބިއރޯ.

މވައްޒަފންނާ ޙިއްޞާކރން.
(ޅ) މވައްޒަފންގެ އަގ ވަޒަންކރމާއި މަސައްކަތަށް
ޝައޤވެރިކރވމަށް

އެކިއެކި

ދާއިރާއިން

ފާހަގަކޮށްލެވޭ މވައްޒަފން ހޮވން.
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ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް
އެޗް.އާރ ޔނިޓް

ސްޓްރެޓެޖީ :3
ފަނޑިޔާރންގެ ޤާބިލކަން އިތރކރން.

(ހ) ފަނޑިޔާރންގެ ޢިލްމީ ފެންވަރ މަތިކރމަށް ،ކޮންމެ
އަހަރަކ،

ހިންގާނެ

ޕްރޮގްރާމްތައް

ކަނޑައަޅައި،

އ
ެ

ބިއރޯ.

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގން.
(ށ) ކޯޓާ ގޅން ހރި ،އަލަށް ހެދޭ ޤާނޫނތަކާއި ގަވާއިދތަކަށް
ބިއރޯ.

ފަނޑިޔާރން އަހލވެރިކރވން.
(ނ) ދނިޔޭގެ އެހެން ޤައމތަކގެ ޑްރަގް ކޯޓތަކން
ގެންގޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރގައި ޢަމަލކރެވޭ އސޫލތައް

(ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް) ދެނެގަތމަށް ޓަކައި ،އެކި ޤައމތަކަށް ބިއރޯ.
ޒިޔާރަތްކޮށް

ތަޖރިބާކރމގެ

ފރޞަތ

ފަނޑިޔާރންނަށް

ހޯދައިދިނމަށް މަސައްކަތްކރން.
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ޑްރަގް ކޯޓް
ޢިއްޒއްދީން މަގ،

ފޯން6102003 :

ފެކްސް6102000 :
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