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ތަޢާރުފް
ތތަކުގ
އންމހައި ނިޢުމަ ް

ވރި

އށް
ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ަ

ﷲ

ޙަމްދާއި

ކށް
ޝުކުރުކުރަމވ .އއަށްފަހު ޢާލަމްތަ ަ

އވުން އދި ދުޢާ ކުރަމވ.
ވތާއި ސަލާމް ލ ް
ރަޙްމަތއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް ރަސޫލާ ،މުޙައްމަދު ނަބީކަލޭގފާނަށް ޞަލަ ާ
އަދި މިދުޢާގައި އކަލޭގފާނުގ އާލުންނާއި އަޞްޙާބުން ޝާމިލްކުރަމވ.
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވހިރާއްޖޭގ ސުޕްރީމް ކޯޓުގ ނަންބަރު  14( 2011/SC-RU/02މާރޗް  )2011ރޫލިންއާއި ނަންބަރު
 06( 2009/02/SCއޮކްޓޯބަރ  )2009ސަރކިއުލާގ  32ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގ މަތީން ކޮންމ މީލާދީ އަހަރއް
ނިމުމުން އ ނިމުނު އަހަރު ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހިނގި ގޮތުގ ރިޕޯޓް އކުލަވާލުމަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
އޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ

މންޑޭޓްގައި

ހިމނޭ

ކަމަކަށް

ތ ،އކަމުގ
ވާ ީ

ބޭނުމަށް

އ

ޑިޕާޓްމަންޓަށް

މށް
ފޮނުވު ަ

ތައްޔާރުކުރވިފައިވާ ރިޕޯޓކވ.
ށ
ވ ނިސްބަތް މަދުކުރުމަ ް
ބނުން ާ
މހުން ،މަސްތުވާތަކއްޗަށް ޭ
ޑްރަގް ކޯޓަކީ ޑްރަގް ކޯޓުގ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ީ
ށށް އަރައިގަތުމުގ މިންވަރު
ނސްބަތް ދމހއްޓުމަށްޓަކައި ކު ަ
މަސައްކަތްކުރުމަށާއި ،އ މީހުން މަސްތުވާތަކއްޗަށް ބޭނުންވާ ި
މަދުކުރުމަށާއި ،އ މީހުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގނވޭނ ގޮތް ހޯދައިދިނުމަށް އިސްކަންދިނުމަށާއި ،އަދި މަސްތުވާތަކއްޗަށް
ށ ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ
ވ ދިނުމުގ ނިޒާމު ގުޅުވައި ދިނުމާއކު ،ފަރުވާ ދިނުމުގ ނިޒާމަ ް
ނށް ފަރު ާ
ދވިހިފާފައިވާ މީހުން ަ
ހައިސިއްޔަތު ދިނުމުގ މަޤްޞަދުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނު) ގ ދަށުން ޤާއިމުވފައިވާ
ކޯޓކވ.
ކއި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމުގައި 2015 ،ވަނަ އަހަރު ވސް ވގންދިޔައީ ޚާއްޞަ
މި ކޯޓު އުފއްދުނު މަޤްޞަދުތަ ާ
މަސައްކަތްތަކއްގ ފށުމާއި ،ކުރިން ފށިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކއް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރވުނު އަހަރއްގ ގޮތުގައވ.
އގޮތުން ކުރވުނު މަސައްކަތްތައް މި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނއވ.

 .1ޑްރަގް ކޯޓުގ ފަނޑިޔާރުން
މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގ  38ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގ މަތިން ޑްރަގް ކޯޓު އކުލވިގންވަނީ  05ފަނޑިޔާރުންގ މައްޗަށވ.
ޑްރަގް ކޯޓުގ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރއްވި  05ފަނޑިޔާރުން ހުވާކޮށްފައިވަނީ  25ފބްރުއަރީ
 2012ގައވ .މި  5ފަނޑިޔާރުންގ ތރއިން ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޒުބައިރު މުޙައްމަދު  21ފބްރުއަރީ  2015ގައި ސިވިލްކޯޓްގ
ޤާޟީކަމަށް ބަދަލުކުރައްވާ ސިވިލްކޯޓްގ އިސްޤާޟީގ މަޤާމުގައި ހުންނވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން ވަނީ 21
ފބްރުއަރީ 2015ގައި މިކޯޓްގ ފަނޑިޔާރއްގ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރައްވާފައވ .ތިރީގައި އ ވަނީ ޑްރަގް ކޯޓުގ ފަނޑިޔާރުންގ
މަޢުލޫމާތވ.
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އަލްއުސްތާޛު

ޢަބްދުލްޙަމީދަކީ

ޢަބްދުއްސައްތާރު

މިޞްރުގ

އަލް

އަޒްހަރު

ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ޝަރީޢާ އންޑް ލޯ ހައްދަވާފައިވާ
ބޭފުޅކވ .އަދި ޕްރޮސކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުގައި އސިސްޓންޓް ޕަބްލިކް
ޕްރޮސކިއުޓަރގ
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު

މަޤާމުގައި

އަހަރަށްވުރ

02

ގިނަ

ދުވަހު

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ.

ހިންގވުމާ ޙަވާލުވހުންނވި ޤާޟީ

އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރަކީ މލޭޝިޔާގ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް
ޔުނިވަރސިޓީއިން މާސްޓަރސް އޮފް ކޮމްޕަރޓިވް ލޯ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅވ.
އަދި އޓަރނީ ޖނރަލްގ އޮފީހުގައި އސިސްޓންޓް ސްޓޭޓް އޓަރނީގ މަޤާމު
އަދާކުރައްވާފައިވއވ .މީގ އިތުރުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުގައި
އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު
ޤާޟީ

އސިސްޓންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސކިއުޓަރގ މަޤާމުގައި  03އަހަރަށް ވުރ ގިނަ
ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ.

އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރަކީ ޕާކިސްތާނުގ އިންޓަރނޭޝަނަލް
އިސްލާމިލް ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޗްލަރ އޮފް ލޯސް އިން ޝަރީޢާ އންޑް ލޯ
ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅކވ .އަދި އޓަރނީ ޖނރަލްގ އޮފީހުގައި އސިސްޓންޓް
ސްޓޭޓް

އޓަރނީގ

މަސައްކަތްކުރައްވާފައި

މަޤާމުގައި
ވއވ.

02
މީގ

އަހަރަށް

އިތުރުން

ވުރ

ގިނަ

ޕްރޮސކިއުޓަރ

ދުވަހު
ޖނރަލްގ

އޮފީހުގައި އސިސްޓންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސކިއުޓަރގ މަޤާމުގައި  03އަހަރަށް
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު

ވުރ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ.

ޤާޟީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅަކީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ގަތަރ އިން ބޗްލަރ
އޮފް އާޓްސް އިން އިސްލާމިކް ލޯ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅކވ .އަދި ޖިނާއީ ކޯޓުގ
ޤާޟީގ މަޤާމުގައި  04އަހަރު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ .އަދި މިމުއްދަތުގ
ތރޭގައި

ޢާއިލާއާބހޭ

ކޯޓާއި

މަދަނީ

ކޯޓުގައި

ޤާޟީގ

ގޮތުން

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ .އަދި ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި
ލީޑިންގ ޓީޗަރ އއްގ މަޤާމުގައާއި އދ .މާމިގިލީ ކޯޓުގ މޖިސްޓްރޭޓްގ
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު
ޤާޟީ
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މަޤާމުވސް އަދާކުރައްވާފައިވއވ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015

އަލްއުސްތާޛު

ޢަލީ

ރަޝީދު

އަކީ

ޙުސައިން

މިޞްރުގ

އަލް

ޔުނިވަރސިޓީއިން ޝަރީޢާ އންޑް ލޯ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅކވ .އަދި

އަޒްހަރު
ޖިނާއީ

ކޯޓުގ ޤާޟީގ މަޤާމްގައި  04އަހަރު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ .އަދި ސިވިލް
ކޯޓުގައި ޤާޟީގ މަޤާމްގައި  02އަހަރު އަދި އިސްޤާޟީގ މަޤާމްގައި 02
އަހަރު
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

މި

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ.

ޤާޟީއއްގ

ކޯޓުގ

މަޤާމަށް

ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ  21ފބްރުއަރީ  2015އިން ފށިގންނވ.

ޤާޟީ

އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އިން
ބޗްލަރ އޮފް ލޯ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅކވ .އަދި ފ .ދަރަނބޫދޫ ކޯޓުގ
މޖިސްޓްރޭޓްގ މަޤާމުގ އިތުރުން ދ .އަތޮޅު ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގ އިސް
މޖިސްޓްރޭޓްގ މަޤާމުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ .މީގ އިތުރުން ހއ.
އަތޮޅު ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގ އިސް މޖިސްޓްރޭޓްގ މަޤާމުގައި  01އަހަރަށް ވުރ
އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު
ޤާޟީ

ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ .އަލްއުސްތާޛް ޒުބައިރު މުޙައްމަދު 21
ފބްރުއަރީ

2015

ވަނީ

ގައި

ސިވިލްކޯޓްގ

ޤާޟީގ

މަޤާމަށް

ބަދަލުކުރައްވާފައވ.

 .2ޑްރަގް ކޯޓުގ ސީނިއަރ މނޭޖްމަންޓް
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޒަރީރަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީއިން
ބޗްލަރ އޮފް ލޯ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅކވ .އަދި ދިވހިރާއްޖޭގ ހައިކޯޓުގައި
އސިސްޓންޓް

ލީގަލް

އޮފިސަރ

އއްގ

މަޤާމުގައި

04

އަހަރު

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ .މި މުއްދަތުގ ތރޭގައި ހައިކޯޓުގ ވަގުތީ
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޒަރީރު
ރަޖިސްޓްރަރ
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން
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ރަޖިސްޓަރަރ

ގ

އަދާކުރައްވާފައިވއވ.

މަޤާމު

01

އަހަރަށް

ވުރ

ގިނަ

ދުވަހު

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޙަސަންއަކީ މލޭޝިއާގ ހލްޕް ޔުނިވަރސިޓީ
ކޮލޖުން ބޗްލަރ އޮފް ބިޒިނަސް ހިއުމަން ރިސޯސް މނޭޖްމަންޓާއި،
ސްރީލަންކާގ ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އޑިޔުކޭޝަންއިން މާސްޓަރ
އޮފް

ސައިންސް

އޑިޔުކޭޝަން

ލީޑަރޝިޕް

އންޑް

މނޭޖްމަންޓް

ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅކވ .ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި  24އަހަރަށްވުރ ގިނަ
ދުވަހު މަސައްކަތްކުރއްވި އިރު އ ދާއިރާގައި ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ ކަމާއި،
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޙަސަން
ކޯޓް އޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ލީޑިން ޓީޗަރ ކަމާއި ،ޑޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްކަމާއި ،އަދި ޕްރިންސިޕަލްކަން
ކުރައްވާފައިވއވ.

އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން

އަލްފާޟިލާ ޢަޒްލާ ޢައްބާސް އަކީ ލަންޑަންގ މިޑްލްސކްސް ޔުނިވަރސިޓީ
އިން ބޗްލަރ އޮފް ސައިންސް އިން އިންފޮރމޭޝަން ޓކްނޮލޮޖީ (ފަސްޓް
ކްލާސް އޮނާރސް) ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅކވ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިޝަރީޒް އންޑް އގްރިކަލްޗަރގައި އސިސްޓންޓް ޕްރޮޖކްޓް އޮފިސަރގ
އަލްފާޟިލާ ޢަޒްލާ ޢައްބާސް

މަޤާމުގައި  3އަހަރަށް ވުރ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ.

ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރ
ރިހބިލިޓޭޝަން/އންފޯސްމަންޓް ސކްޝަން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމަކީ އިންޑިއާގ ބންގަލޫރު ޔުނިވަރސިޓީ
އިން ބޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް މނޭޖްމަންޓް (ސްޕޝިއަލައިޒްޑް އިން
ހިއުމަން ރިސޯސް) ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅކވ.
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
އސިސްޓަންޓް ޑިރކްޓަރ
އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އންޑް ބަޖޓް ސކްޝަން

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޢަލީއަކީ ވިލާ ކޮލޖް އިން ބޗްލަރ އޮފް ހިއުމަން
ރިސޯސް މނޭޖްމަންޓް ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅކވ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހައުސިންގ އންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ސީނިއަރ އޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޢަލީ
ސީނިއަރ އޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ޖނރަލް އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އންޑް އޗް.އާރު ޔުނިޓް
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އޮފިސަރގ

މަޤާމުގައި

1.5

އަހަރު

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވއވ.

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޢަލީ ވަނީ  02އޮގަސްޓް  2015ގައި ،މި ކޯޓުގ
ވަޒީފާ ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގންފައވ .އއީ ފމިލީ ކޯޓްގ އސިސްޓންޓް
ޑިރކްޓަރއްގ މަޤާމު ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގންނވ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015

 .3ޑްރަގް ކޯޓުގ އިޚްތިޞާޞް
ވތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނު)ގ 35
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 17/2011މަސްތު ާ
ބ މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން ާ
ޑްރަގް ކޯޓަށް އިޚްތިޞާޞް ލި ޭ
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވއވ .އ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑްރަގް ކޯޓުގ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މީހުންނަކީ؛
ކށުގ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކތި ޕޑްލްކުރުމުގ ކުށުގ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުން
 -1މަސްތުވާތަކތި ބޭނުންކުރުމުގ ު
އވާ މީހުން
ކށްގން ،އޭގ ނުފޫޒުގައި ހުރ ކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ކުށއްގ ދަޢުވާ އުފުލިފަ ި
 -2މަސްތުވާތަކތި ބޭނުން ޮ
 -3ޖިނާއީ ކުށއްގ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހުން ،މިއވ.
މަސްތުވާތަކތި ބޭނުންކުރުމުގ ކުށުގ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކތި ޕޑްލްކުރުމުގ ކުށުގ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހއްގ މައްޗަށް
ހމަވާ ނަމައވ.
ޑްރަގް ކޯޓުގ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާނީ ،އ މީހއްގ ކިބައިގައި އަންނަނިވި ހުރިހާ ޝަރުޠުތައް ފުރި ަ
ވ މީހއް ކަމުގައިވުން
 -1މަސްތުވާތަކއްޗަށް ދވިހިފާފައި ާ
 -2ޑްރަގް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވފައިވާ ނުވަތަ އިޢުތިރާފުވުމަށް އއްބަސްވފައިވާ މީހއް
ކަމުގައިވުން
 -3މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގ  36ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށއްގ ދަޢުވާ އހން ކޯޓއްގައި
ނ
އުފުލިފައިވާ މީހއް ކަމުގައިނުވު ް
ތން ޑްރަގް ކޯޓުގ ފަރުވާގ ޕްރޮގޮރާމްއަށް ޝަރުތު
 -4މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގމަ ި
ފުރިހަމަވާ މީހއްކަމުގައިވުން.
މަސްތުވާތަކތި

ބޭނުންކޮށްގން ،އޭގ ނުފޫޒުގައި ހުރ ކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ކުށއްގ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންގ މައްޗަށް

ހމަވާ ނަމައވ.
ނނަނިވި ހުރިހާ ޝަރުޠުތައް ފުރި ަ
ޑްރަގް ކޯޓުގ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާނީ ،އމީހއްގ ކިބައިގައި އަ ް
ވ މީހއް ކަމުގައިވުން
 -1މަސްތުވާތަކއްޗަށް ދވިހިފާފައި ާ
ނންކޮށްގން ،އޭގ ނުފޫޒުގައި ހުރ ކަމަށްވުން
 -2ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށް އޭނާ ކޮށްފައިވަނީ ،މަސްތުވާތަކތި ބޭ ު
 -3ޑްރަގް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށަކީ ،މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގ  36ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ކުށއް ކަމުގައި ނުވުން
ނނުގ  36ވަނަ މާއްދާގައި
 -4މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާ ޫ

ނ ކޯޓއްގައި
ނކުރާ ކުށއްގ ދަޢުވާ އހ ް
ބަޔާ ް

ނ
އުފުލިފައިވާ މީހއް ކަމުގައިނުވު ް
 -5ޑްރަގް ކޯޓުގައިދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ

ކުށަކީ ،އ ކުށް ސާބިތުވއްޖ ނަމަި ( 10 ،ދ ަހ ެއއް) އަހަރަށްވުރ ދިގު

ނ
ވތަ އަރުވާލުމުގ އަދަބު އޭނާގ މައްޗަށް ކަ ނޑައޅިދާނ ކުށަކަށްނުވު ް
މުއަދަތަކަށް ޖަލަށްލުމުގ ނު ަ
 -6ޑްރަގް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވފައިވާ ނުވަތަ އިޢުތިރާފުވުމަށް އއްބަސްވފައިވާ މީހއް
ކަމުގައިވުން
ޑރަގް ކޯޓުގ ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމަށް ޝަރުޠު
 -7މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގުމަތިން ް
ފުރިހަމަވާ މީހއް ކަމުގައިވުން.
އ
ޖިނާއީ ކުށއްގ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހއްގ މައްޗަށް ޑްރަގް ކޯޓުގ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާނީ ،އޭނާގ ކިބައިގަ ި
ފރިހަމަވާ ނަމައވ.
އަންނަނިވި ހުރިހާ ޝަރުޠުތައް ު
ޞަފްޙާ  52ގ 8

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015

ވ މީހއް ކަމުގައިވުން
 -1މަސްތުވާތަކއްޗަށް ދވިހިފާފައި ާ
ތ
ނންކުރުމުގ ކުށް ނުވަ ަ
މސްތުވާތަކތި ބޭ ު
ޙކުމް ނިސްބަތްވާ ކުށަކީަ ،
 -2އމީހަކު ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ު
ތ
މަސްތުވާތަކތި ޕޑްލްކުރުމުގ ކުށް ކަމުގައިވުން ،ނުވަ ަ
ނ އހިނދު
ވފައިވާ މީހއް ކަމަށްވފައި ،އޭ ާ
ނ ޙުކުމް އޭނާގ މައްޗަށް ކުރ ި
 -3އމީހަކީ އއް ޙުކުމަށްވުރ ގި ަ
ނވަތަ މަސްތުވާތަކތި ޕޑްލްކުރުމުގ ކުށުގ
ނންކުރުމުގ ު
މސްތުވާތަކތި ބޭ ު
ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކުމަކީަ ،
ތ ޙުކުމަކީ،
ފޛުކުރަން އޮ ް
ޙުކުމއް ކަމުގައިނުވާ ނަމަ ،އ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުމުން ،ދން ތަން ީ
ނވަތަ މަސްތުވާތަކތި ޕޑްލްކުރުމުގ ކުށުގ ޙުކުމއް ކަމުގައިވުން
މަސްތުވާތަކތި ބޭނުންކުރުމުގ ު
 -4އމީހާ ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކުމް ނިސްބަތްވާ ކުށަކީ ،މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގ  36ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރާ ކުށއް ކަމުގައިނުވުން
 -5މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގ  36ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށއްގ ދަޢުވާ އހން ކޯޓއްގައި
ނ
އުފުލިފައިވާ މީހއް ކަމުގައިނުވު ް
ޑރަގް ކޯޓުގ ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމަށް ޝަރުޠު
 -6މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގމަތިން ް
ފުރިހަމަވާ މީހއް ކަމުގައިވުން.
ޑްރަގް ކޯޓަކީ ،ކޯޓުގ ޒާތުން ވަކި އިޖުރާއާތުތަކއް ޚާއްޞަވގންވާ ކޯޓަކަށްވުމުގ އިތުރުން ވަކި ޚާއްޞަ މަޤްޞަދުތަކއް
އ
ޙާޞިލުކުރުމަށް ޤާއިމުކުރވިފައިވާ ކޯޓަކަށް ވާތީ ،ކުށއްގ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރވޭ މީހުންގ ބަންދާމދު ގޮތއް ނިންމުމާ ި
ބަންދުގ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ އއްވސް ކަމއް ޑްރަގް ކޯޓުގައި ކުރިއަކަށް ނުގންދވއވ.

 .4ޑްރަގް ކޯޓުގ އޮނިގަނޑާއި އިދާރީ ހިންގުން
ޑްރަގް

ކޯޓަކީ

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

17/2011

(މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ

ޤާނޫނު)

31

ޑިސމްބަރ

2011

ގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރއްވުމާ ގުޅިގން އ ޤާނޫނުގ ދަށުން އުފދިފައިވާ ކޯޓވ 25 .ފބްރުއަރީ  2012ވަނަ
ނގ
ޤޟީން ޢައްޔަންކުރވި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ ޓްރއިނި ް
ދުވަހު ޑްރަގް ކޯޓަށް ާ 05
ރޫމްގައި ޑްރަގް ކޯޓުގ މަސައްކަތް ފށިފައިވއވ .އަދި  05ޤާޟީންގ އިތުރުން  13އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއކު ޑްރަގް
ފއިވަނީ  26މާރޗް 2012ގައވ .ޑްރަގް ކޯޓު ހިންގުމަށް
ކޯޓުގ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް މ .ފަންހިޔާ ބިލްޑިންގގައި ފަށާ ަ
ސަރުކާރުން ހަމަޖއްސި ކުރީގ އންސްޕާ ހިންގި އިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު އ އިމާރާތަށް ޑްރަގް ކޯޓުގ މަސައްކަތް
މބަރ  2012ގައވ.
ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  12ނޮވ ް
ޑްރަގް ކޯޓު އކުލވިގންވަނީ މައިގަނޑު  03ޑިވިޜަން އއްގ މައްޗަށވ .އ ޑިވިޜަންތަކަކީ ޝަރުޢީ ޑިވިޜަނާއި
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަންގ އިތުރުން އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން އވ 2015 .ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުގ
ވނީއވ.
ޑިވިޜަންތަކުން ކުރވުނު މަސައްކަތްތަކުގ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އ ަ

.4.1

ޝަރުޢީ ޑިވިޜަން

ނ ވަނީ  05ސކްޝަނަކަށވ .އއީ ކޮންމ ފަނޑިޔާރަކަށް ސކްޝަނކވ .ޝަރުޢީ
ޝަރުޢީ ޑިވިޜަންތައް ބހިގ ް
ތއް ފަނޑިޔާރުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުން ތާވަލުކުރުމުގ
ޑިވިޜަންގ މަސައްކަތުގ ތރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހޅޭ މައްސަލަ ަ
ޞަފްޙާ  52ގ 9

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015

ޟރު ކުރަންޖހޭ އންމހައި
ނންތަކަށް ޙާ ި
ޝންގ އހން ބޭ ު
އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖއްސުމާއި ،ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށާއި ސކް ަ
ފަރާތްތައް ޙާޟިރުކުރުމަށް ކުރަންޖހޭ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގ ރިޕޯޓް އކުލަވާލުމުގައި ކޯޓުގ
ނ ކޯޓުން ނރންޖހޭ އަމުރުތައް ނރުމާއި ،މައްސަލަތަކުގ
ރ ް
ނންވާ އހީތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގ އިތު ު
ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޭ ު
ދ
ތން ކުރަންޖހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ހިމނއވ .އަ ި
ށޓަކައި ކޯޓުރޫމް އިންތިޒާމްކުރުމުގ ގޮ ު
އަޑުއހުންތައް ބޭއްވުމަ ް
ޝރްޢީ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގ ރިޕޯޓް
ަ
މައްސަލަތައް ހިންގުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ
ނ
ޑްރާފްޓް ކުރުމާއި މަޙްޟަރުބަޔާނާއި ކޯޓު އަމުރުތައް ޑްރާފްޓް ކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޭނުންވާ އހީތރިކަ ް
ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމނއވ.
ނން  2015ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކވ.
ތިރީގައިމިވަނީ ޝަރުޢީ ޑިވިޜަންތައް ބހިގންވާ  05ސކްޝަ ު

 .4.1.1ޑީ 1ސކްޝަން
ޟއްޔާ ޙަވާލުކުރވިފައިވއވ .އިސްވ ދންނވުނު 183
ރ ޑީ 1ސކްޝަނަށް ޖުމްލަ  183ޤަ ި
 2015ވަނަ އަހަ ު
ގ
މައްސަލައިގ ތރޭގައި ހިމނނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ  180މައްސަލައާއި ،ނޭޝަނަލް ޑްރަ ް
އޭޖންސީ މދުވރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޖިނާއީ ޙުކުމއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  03މީހއްގ މައްސަލައވ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން
ފންނަނީ ޑީ 1ސކްޝަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތަފްޞީލވ.
3

އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

2%

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
180
98%

ޑީ 1ސކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރވިފައިވާ  183ޤަޟިއްޔާ އިން  183މީހއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވއވ .އޭގ ތރޭގައި
ހިމނނީ  18އަހަރުން މަތީގ  176ފިރިހނުންނާއި  02އަންހނުންނވ .އަދި  18އަހަރުން ދަށުގ  05ކުދިންނވ.
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ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢުލޫމާތު
183

176

ފިރިހެން

5

2

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

މީހުންގެ ޖުމްލަ

ޅނު މައްސަލަތަކުގ ތރއިން  31ޑިސމްބަރ  2015ގ ނިޔަލަށް  2530ކޯޓު އަމުރު
ހށަހ ު
ސކްޝަނަށް މިހާތަނަށް ު
ނރވިފައިވއވ .އޭގ ތރއިން ކޯޓު އަމުރު ރައްދުވ  435މީހއްގ އަޑުއހުން ބޭއްވިފައިވއވ.

ކޯޓުއަމުރު ފޮނުވުނު ފަރާތްތައް
1722

477
331
ފެކްސް އަމުރު

ބަންދު އަމުރު

ކޯޓް އަމުރު

ޚަސްމުން ހާޟިރުވުމަށް

7%

24%

ރައްދުނުކުރެވި
ރައްދުކުރެވިފައި
ކެންސަލްކުރެވިފައި
69%
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ޑީ 1ސކްޝަނުން  163މީހއްގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާ އިރު 213 ،މީހއްގ މައްޗަށް
ޝން އަމުރު ކޮށްފައިވއވ .ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  35މީހއްގ މައްޗަށް ފަހުގ ޙުކުމްކޮށްފައިވާ އިރު24 ،
ރިހބިލިޓޭ ަ
މީހުންވަނީ ފަރުވާއިން ވަކިކޮށްފައވ.

އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް

ކުރެވުނު ޙުކުމްތައް
24

އަމުރު ކުރެވިފައިވާ މީހުން
ރީހިބިލިޓޭޝަން އަމުރު ކުރެވިފައިވާ

163

މީހުން

35

ފަހުގެ ޙުކުމް ކުރެވިފައިވާ މީހުން

213

ފަރުވާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މީހުން

ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް

ކޯޓުގެ ޕެންޑިން
79
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ބޭއްވުނު
އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވޭ

428

ޑީ 1ސކްޝަނަށް މިހާތަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލައިގ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  666މައްސަލައވ .އގޮތުން މި ގްރާފަށް
ނށް ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން
ތ ަ
މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ  2015ވަނަ އަހަރުގ ނިޔަލަށް މިހާ ަ
އިބްތިދާއީ އަޑުއހުން ބޭއްވުނު މައްސަލައާއި އއްވސް އަޑުއހުމއް މިހާތަނަށް ބޭއްވިފައިނުވާ މައްސަލަތަކވ .އަދި އކި
އވާ  159މީހުންގ މައްސަލަ މި ގްރާފްގައި ހިމނިފައި
ވފަ ި
ނށް ސކްޝަނުން އަނބުރާ ފޮނުވާލ ި
ސަބަބުތަކާހުރ މިހާތަ ަ
ނުވާނއވ.

ޞަފްޙާ  52ގ 12

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015

ނިމުނު މައްސަލަތައް
ސކްޝަނަށް

ހުށަހޅިފައިވާ

މިހާތަނަށް

މައްސަލައިގ

ޖުމްލަ

ޢަދަދަކީ

666

މީގ

މައްސަލައވ.

ތރއިން

މ ޙުކުމް ކުރވިފައިވާ މައްސަލައާއި އަދި އކި ސަބަބު ތަކާހުރ އަނބުރާ
ނނަނީ ފުރަތަ ަ
ގ ް
މައްސަލަނިމިފައިވާކަށް ބަލައި ަ
ނ
ވފައވ .އަނބުރާ ފޮނުވާލވު ު
ސލަ ވަނީ އަނބުރާ ފޮނުވާލ ި
ފޮނުވާލވިފައިވާ މައްސަލަތަކވ 2015 .ވަނަ އަހަރު  60މައް ަ
ނ
މައްސަލަތަކުގ ތރޭގައި ހިމނނީ 36 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކުށއްގ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަންޖހިފައިވާތީ އަނބުރާ ފޮނުވާލވު ު
 02މައްސަލައާއި،

ޙާޟިރުނުކުރވޭތީ  33ވަނަ މާއްދާގ ދަށުން ފޮނުވާލވިފައިވާ  30މައްސަލައާއި ،ނިޔާވފައިވާތީ

މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާ  03މައްސަލައާއި ،އކއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ ލިބޭ އއް މައްސަލައަށް ވުރ ގިނަ
މައްސަލަތަކުގ ތރއިން އއް މައްސަލައަކާ ގުޅިގން އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އަމުރުނރފައިވާ  08މީހުންގ
ވފައިވާ  03މައްސަލައާއި ،ދަޢުވާއަށް
މައްސަލައާއި ،އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އއްބާރުލުން ނުދިނުމުން ފޮނުވާލ ި
ވފައިވާ  04މައްސަލައާއި ،ޕީ.ޖީ
ފއިވާ  02މައްސަލައާއި ،ދވިހިފާފައިނުވާތީ ފޮނުވާލ ި
އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ ފޮނުވާލވި ަ
ޕރޮގްރާމުގައި ބައިވރިވާން
ވވާލވިފައިވާ  07މައްސަލައާއި ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ފަރުވާގ ް
އޮފީހުން އދިގން އަނބުރާ ފޮ ު
ނ
ވނަ އަހަރު ސކްޝަނު ް
ނ  01މައްސަލައވަ 2015 .
ފނުވާލވު ު
ނލް ކޯޓަށް އަނބުރާ ޮ
އިޢުތިރާޟުކޮށްފައިވާތީ ކްރިމި ަ
ފުރަތަމަ ޙުކުމް  213މީހަކަށް ކޮށްފައިވއވ.

އަނބުރާ ފޮނުވާލެވެނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު
60

30

1

4
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 .4.1.2ޑީ 2ސކްޝަން
ޟއްޔާ ޙަވާލުކުރވިފައިވއވ .އިސްވ ދންނވުނު 171
ރ ޑީ 2ސކްޝަނަށް ޖުމްލަ  171ޤަ ި
 2015ވަނަ އަހަ ު
ގ
މައްސަލައިގ ތރޭގައި ހިމނނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ  168މައްސަލައާއި ،ނޭޝަނަލް ޑްރަ ް
އޭޖންސީ މދުވރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޖިނާއީ ޙުކުމއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  03މީހއްގ މައްސަލައވ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން
ޑީ 2ސކްޝަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތަފްޞީލު ފންނާނއވ.

އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

3
2%

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
168
98%

ޑީ 2ސކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރވިފައިވާ  171ޤަޟިއްޔާ އިން  171މީހއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވއވ 171 .މީހުންގ
ތރޭގައި ހިމނނީ  18އަހަރުން މަތީގ  158ފިރިހނުންނާއި  07އަންހނުންނވ .އަދި  18އަހަރުން ދަށުގ 06
ކުދިންނވ.

ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢުލޫމާތު
171

158

ފިރިހެން
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6

7

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

މީހުންގެ ޖުމްލަ
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ކޯޓު އަމުރުތަކުގ ތަފްސީލް
ކޯޓުއަމުރު ފޮނުވުނު ފަރާތްތައް

2113

258

292

ފެކްސް އަމުރު

ބަންދު އަމުރު

ޗިޓްރައްދުނުކުރެވި

ޚަސްމުން ހާޟިރުވުމަށް

ކޯޓް އަމުރު ޑިސްޕެޗްކުރުން

22%

ކެންސަލްކުރެވިފައި
6%

ޗިޓްރައްދުކުރެވިފައި
72%

ޑީ 2ސކްޝަނުން  169މީހއްގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާ އިރު 163 ،މީހއްގ މައްޗަށް
ޝން އަމުރު ކޮށްފައިވއވ .ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  61މީހއްގ މައްޗަށް ފަހުގ ޙުކުމްކޮށްފައިވާ އިރު31 ،
ރިހބިލިޓޭ ަ
މީހއް ފަރުވާއިން ވަކިކޮށްފައިވއވ.

ސެކްޝަނުންކޮށްފައިވާ ޙުކުމްތައް
އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް
އަމުރުކުރެވިފައިވާ
ރިހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުކުރެވިފައިވާ

61
169

14%

40%

7%

ފަރުވާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ
ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ
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31

163
39%

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015

ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް

ސެކްޝަނުގެ ޕެންޑިން
113
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ބޭއްވުނު
އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވޭ

413

ޅފައިވާ މައްސަލައިގ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  649މައްސަލައވ .އގޮތުން މި ގްރާފަށް މަޢުލޫމާތު
ހށަހ ި
ސކްޝަނަށް މިހާތަނަށް ު
އ
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން އިބްތިދާ ީ
ކޝަނަށް ހު ަ
ހރުގ ނިޔަލަށް މިހާތަނަށް ސ ް
ނަގާފައިވަނީ  2015ވަނަ އަ ަ
ބޭއްވުނު

އަޑުއހުން

ލއާއި
މައްސަ ަ

އއްވސް

އަޑުއހުމއް

ށ
މިހާތަނަ ް

ވ
އނު ާ
ބޭއްވިފަ ި

މައްސަލަތަކާއި

އަނބުރާ

ބރާ ފޮނުވާލވިފައިވާ 123
ނން އަނ ު
ފޮނުވައިލވިފައިވާ މައްސަލަތަކވ .އަދި އކި ސަބަބުތަކާއިހުރ މިހާތަނަށް ސކްޝަ ު
މީހުންގ މައްސަލަ މި ގްރާފްގައި ހިމނިފައއްނުވާނއވ.
ނިމުނު މައްސަލަތައް
ސކްޝަނަށް

މިހާތަނަށް

ހުށަހޅިފައިވާ

މައްސަލައިގ

ޖުމްލަ

ޢަދަދަކީ

649

މައްސަލައވ.

މީގ

ތރއިން

މ ޙުކުމް ކުރވިފައިވާ މައްސަލައާއި އަދި އކި ސަބަބު ތަކާހުރ އަނބުރާ
ނނަނީ ފުރަތަ ަ
ގ ް
މައްސަލަނިމިފައިވާކަށް ބަލައި ަ
ފޮނުވާލވިފައިވާ މައްސަލަތަކވ 2015 .ވަނަ އަހަރު  44މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ފޮނުވާލވިފައވ .އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު
ލބޭ އއް މައްސަލައަށް ވުރ ގިނަ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން
 45މައްސަލަތަކުގ ތރޭގައި ހިމނނީ އކއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ ި
އއް މައްސަލައަކާ ގުޅިގން އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އަމުރުނރފައިވާ  07މީހުންގ މައްސަލައާއި،
ނ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން އދިގ ް
އަނބުރާ ފޮނުވާލވިފައިވާ  07މައްސަލައާއި ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ޑްރަގް ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރަން ކުރި މަސައްކަތުން
ހާޟިރުކުރވިފައި ނުވާތީ އަނަބުރާ ފޮނުވާލވިފައިވާ  06މައްސަލައަކާއި ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ނިޔާވފައިވާތީ އަނބުރާ
ނ
ވ ު
ފޮނުވާލވިފައިވާ  06މައްސަލައަކާއި ،ޑްރަގް ކޯޓަށް އިޙްތިޞާޞް ލިބިގންވާ މައްސަލައަކަށް ނުވާތީ އަނބުރާ ފޮނުވާލ ު
 19މައްސަލައވ 2015 .ވަނަ އަހަރު ސކްޝަނުން ފުރަތަމަ ޙުކުމް  163މީހަކަށް ކޮށްފައިވއވ.
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އަނބުރާ ފޮނުވާލެވެނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު

180

163

160
140
120
100
80
60
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40
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6

7

20
0

ނިޔާވެފައިވާތީ

ފުރަތަމަ ހުކުމް ކުރެވިފައިވާ ޑްރަގް ކޯޓަށް އިޙްތިޞާޞް ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް ޑްރަގް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެއް މައްސަލައަށްވުރެ ގިނަ
މައްސަލަތައް

އޮފީހުން އެދިގެން

ލިބިގެންވާ މައްސަލައަކަށް ކޯޓަށް ހާޟިރުނުކުރެވިގެން

މައްސލަ

ނުވާތީ

 .4.1.3ޑީ 3ސކްޝަން
 2015ވަނަ އަހަރު ޑީ 03ސކްޝަނަށް ޖުމްލަ  190ޤަޟިއްޔާ ޙަވާލުކުރވިފައިވއވ .އިސްވ ދންނވުނު 190
ގ
މައްސަލައިގ ތރޭގައި ހިމނނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ  186މައްސަލައާއި ،ނޭޝަނަލް ޑްރަ ް
އޭޖންސީ މދުވރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޖިނާއީ ޙުކުމއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  04މީހއްގ މައްސަލައވ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން
ޑީ 3ސކްޝަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތަފްޞީލު ފންނާނއވ.
އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

4
2%

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ

186
98%

ޑީ 3ސކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރވިފައިވާ  190ޤަޟިއްޔާ އިން  190މީހއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވއވ 190 .މީހުންގ
ތރޭގައި ހިމނނީ  18އަހަރުން މަތީގ  181ފިރިހނުންނާއި  06އަންހނުންނވ .އަދި  18އަހަރުން ދަށުގ 03
ކުދިންނވ.
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ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢުލޫމާތު
181

ފިރިހެން

3

6

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

190

މީހުންގެ ޖުމްލަ

ކޯޓް އަމުރުތަކުގ ތަފްސީލް

ކޯޓުއަމުރު ފޮނުވުނު ފަރާތްތައް

1754

323

441

ފެކްސް އަމުރު

ބަންދު އަމުރު

ޚަސްމުން ހާޟިރުވުމަށް

ކޯޓް އަމުރު ޑިސްޕެޗްކުރުން
ޗިޓްރައްދުނުކުރެވި
19%

ކެންސަލްކުރެވިފައި
16%

ޗިޓްރައްދުކުރެވިފައި
65%
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ޑީ 3ސކްޝަނުން  189މީހއްގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާ އިރު224 ،

މީހއްގ މައްޗަށް

ޝން އަމުރު ކޮށްފައިވއވ .ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  62މީހއްގ މައްޗަށް ފަހުގ ޙުކުމްކޮށްފައިވާ އިރު39 ،
ރިހބިލިޓޭ ަ
ފަރާތއް ފަރުވާއިން ވަކިކޮށްފައިވއވ.

ބޭއްވުނު އަޑުއެހުންތައް
ފަހުގެ ޙުކުމް
ކުރެވިފައިވާ

ފަރުވާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ

15%

އިންޑިކޭޓިވް

9%

އަމުރުކުރެވިފައިވާ
45%

ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު
ކުރެވިފައިވާ
31%

ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް

ކޯޓުގެ ޕެންޑިން
81
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ބޭއްވުނު
އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވޭ

423

ޅފައިވާ މައްސަލައިގ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  659މައްސަލައވ .އގޮތުން މި ގްރާފަށް މަޢުލޫމާތު
ހށަހ ި
ސކްޝަނަށް މިހާތަނަށް ު
ނަގާފައިވަނީ

އބްތިދާއީ
ލތަކުގ ތރއިން ި
ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަ ަ
ގ ކޯޓަށް ު
ތނަށް ޑްރަ ް
ހރުގ ނިޔަލަށް މިހާ ަ
 2015ވަނަ އަ ަ

އަޑުއހުން ބޭއްވުނު މައްސަލައާއި އއްވސް އަޑުއހުމއް މިހާތަނަށް ބޭއްވިފައިނުވާ މައްސަލަތަކވ .އކި ސަބަބު ތަކާހުރ
އަނބުރާ ފޮނުވާލވިފައިވާ  155މައްސަލަ މި ގްރާފްގައި ހިމނިފައިނުވާނއވ.
ނިމުނު މައްސަލަތައް
ސކްޝަނަށް

މިހާތަނަށް

ހުށަހޅިފައިވާ

މައްސަލައިގ

ޖުމްލަ

ޢަދަދަކީ

659

މައްސަލައވ.

މީގ

ތރއިން

މ ޙުކުމް ކުރވިފައިވާ މައްސަލައާއި އަދި އކި ސަބަބު ތަކާހުރ އަނބުރާ
ނނަނީ ފުރަތަ ަ
ގ ް
މައްސަލަނިމިފައިވާކަށް ބަލައި ަ
ވފައވ .އއީ ،އިންޑިކޭޓިވް
ފޮނުވާލވިފައިވާ މައްސަލަތަކވ 2015 .ވަނަ އަހަރު  80މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ފޮނުވާލ ި

ޞަފްޙާ  52ގ 19

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015

އސަސްމަންޓް އިން  0ލިބުމުން އަނބުރާފޮނުވާލނު  09މައްސަލައާއި ،އކއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ ލިބޭ އއް މައްސަލައަށް ވުރ
މށް އަމުރުނރފައިވާ 11
ގިނަ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން އއް މައްސަލައަކާ ގުޅިގން އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދު ަ
މީހުންގ މައްސަލައާއި،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވރިވާން އިޢުތިރާޟުކޮށްފައިވާތީ އަނބުރާ
ލއާއި 33 ،ވަނަ މާއްދާގ
ވނު  04މައްސަ ަ
ށން އަނބުރާފޮނުވާލ ު
ފޮނުވާލވުނު  01މައްސަލައާއި 36 ،ވަނަ މާއްދާގ ދަ ު
ދަށުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތްތައް ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުކުރވިގން އަނބުރާ ފޮނުވާލި  37މައްސަލައާއި ،ޕީ.ޖީން އދިގން އިތުރަށް
ވނު 03
ދިރާސާކުރުމަށް ފޮނުވިފައިވާ  11މައްސަލައާއ ،ދައްވާލިބޭ ފަރާތް ނިޔާވުމާއި ގުޅިގން އަނބުރާފޮނުވާލ ު
ފނުވާލވުނު  04މައްސަލަ
މން އަނބުރާ ޮ
ރލުން ނުދިނު ު
މައްސަލައާއި ،އިންޑިކޭޓިވް އސަސްމަންޓް ހދުމަށް އއްބާ ު
ހިމނއވ 2015 .ވަނަ އަހަރު ސކްޝަނުން ފުރަތަމަ ޙުކުމް  224މީހަކަށް ކޮށްފައިވއވ.

އަނބުރާ ފޮނުވާލެވެނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު
80

37

1

9

11

4

3

11

4

90
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70
60
50
40
30
20
10
0

 .4.1.4ޑީ 4ސކްޝަން
ޟއްޔާ ޙަވާލުކުރވިފައިވއވ .އިސްވ ދންނވުނު 186
ރ ޑީ 4ސކްޝަނަށް ޖުމްލަ  186ޤަ ި
 2015ވަނަ އަހަ ު
ގ
މައްސަލައިގ ތރޭގައި ހިމނނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ  185މައްސަލައާއި ،ނޭޝަނަލް ޑްރަ ް
އޭޖންސީ މދުވރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޖިނާއީ ޙުކުމއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  01މީހއްގ މައްސަލައވ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން
ޑީ 4ސކްޝަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތަފްޞީލު ފންނާނއވ.
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އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

1
1%

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
186
99%

ޑީ 4ސކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރވިފައިވާ  186ޤަޟިއްޔާ އިން  186މީހއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވއވ 186 .މީހުންގ
ތރޭގައި ހިމނނީ  18އަހަރުން މަތީގ  171ފިރިހނުންނާއި  07އަންހނުންނވ .އަދި  18އަހަރުން ދަށުގ 08
ކުދިންނވ.

ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢުލޫމާތު
186

171

ފިރިހެން
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8

7

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

މީހުންގެ ޖުމްލަ
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ކޯޓު އަމުރުތަކުގ ތަފްޞީލް

ކޯޓުއަމުރު ފޮނުވުނު ފަރާތްތައް

1414

371

288

ފެކްސް އަމުރު

ބަންދު އަމުރު

ޚަސްމުން ހާޟިރުވުމަށް

ކޯޓް އަމުރު ޑިސްޕެޗްކުރުން
ޗިޓްރައްދުނުކުރެވި
18%
ކެންސަލްކުރެވިފައި
6%

ޗިޓްރައްދުކުރެވިފައި
76%

ޑީ 4ސކްޝަނުން  161މީހއްގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާ އިރު 200 ،މީހއްގ މައްޗަށް
ޝން އަމުރު ކޮށްފައިވއވ .ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  64މީހއްގ މައްޗަށް ފަހުގ ޙުކުމްކޮށްފައިވާ އިރު51 ،
ރިހބިލިޓޭ ަ
މީހއް ފަރުވާއިން ވަކިކޮށްފައިވއވ.
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ފަރުވާއިން

އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް

ވަކިކޮށްފައިވާ51 ,

ރިޕޯރޓް ހެދުމަށް

ފަރުވާ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ

އަމުރުކުރި ޢަދަދު161 ,

މީހުން64 ,

ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު,
200

ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް

އިބްތިދާއީ ނުބޭއްވޭ60 ,

އިބްތިދާއީ ބޭއްވުނު469 ,

ޅފައިވާ މައްސަލައިގ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  655މައްސަލައވ .އގޮތުން މި ގްރާފަށް މަޢުލޫމާތު
ހށަހ ި
ސކްޝަނަށް މިހާތަނަށް ު
އ
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން އިބްތިދާ ީ
ކޝަނަށް ހު ަ
ހރުގ ނިޔަލަށް މިހާތަނަށް ސ ް
ނަގާފައިވަނީ  2015ވަނަ އަ ަ
އަޑުއހުން ބޭއްވުނު މައްސަލައާއި އއްވސް އަޑުއހުމއް މިހާތަނަށް ބޭއްވިފައިނުވާ މައްސަލަތަކވ .އަދި އކި ސަބަބުތަކާ
މހުންގ މައްސަލަ މި ގްރާފްގައި ހިމނިފައި ނުވާނއވ.
ހުރ މިހާތަނަށް ސކްޝަނުން އަނބުރާ ފޮނުވާލވިފައިވާ ީ 126
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ނިމުނު މައްސަލަތައް
ސކްޝަނަށް

މިހާތަނަށް

ހުށަހޅިފައިވާ

ޖުމްލަ

މައްސަލައިގ

ޢަދަދަކީ

655

މައްސަލައވ.

މީގ

ތރއިން

މ ޙުކުމް ކުރވިފައިވާ މައްސަލައާއި އަދި އކި ސަބަބު ތަކާހުރ އަނބުރާ
ނނަނީ ފުރަތަ ަ
ގ ް
މައްސަލަނިމިފައިވާކަށް ބަލައި ަ
ފޮނުވާލވިފައިވާ މައްސަލަތަކވ 2015 .ވަނަ އަހަރު  40މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ފޮނުވާލވިފައވ .އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު
ކރަންޖހިފައިވާތީ އަނބުރާ
އވާ ކުށއްގ ޙުކުމް ތަންފީޛު ު
 40މައްސަލަތަކުގ ތރޭގައި ހިމނނީ 36 ،ވަނަ މާއްދާގަ ި
ފޮނުވާލވުނު  02މައްސަލައާއި،

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ޙާޟިރުނުކުރވޭތީ  33ވަނަ މާއްދާގ ދަށުން ފޮނުވާލވިފައިވާ 16

ލބޭ އއް
ވ  04މައްސަލައާއި ،އކއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ ި
ވލާފައި ާ
މއްސަލަ އަނބުރާ ފޮނު ާ
މައްސަލައާއި ،ނިޔާވފައިވާތީ ަ
މައްސަލައަށް ވުރ ގިނަ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން އއް މައްސަލައާ ގުޅިގން އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް
ވ
ފނުވާލވިފައި ާ
ލން ނުދިނުމުން ޮ
އަމުރުނރފައިވާ  01މީހއްގ މައްސަލައާއި ،އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އއްބާރު ު
ފއިވާ  01މައްސަލައާއި،
ފނުވާލވި ަ
 06މައްސަލައާއި ،އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ރިޕޯރޓް ހދުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ ޮ
ފއިވާ  04މައްސަލައާއި،
އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ރިޕޯރޓުގައި މަސްތުވާތަކއްޗަށް ދވިހިފާފައި ނުވާތީ ފޮނުވާލވި ަ
ވތީ
ނންކަމަށް ހުށަހަޅާފައި ާ
މށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތއް ޫ
އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ރިޕޯރޓުގައި ފަރުވާ ފުރިހަމަ ކުރު ަ
އސަލައާއި ،ޕީ.ޖީ އޮފީހުން އދިގން އަނބުރާ ފޮވުވާލވިފައިވާ  05މައްސަލައވ2015 .
އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު  01މަ ް
ވަނަ އަހަރު ސކްޝަނުން ފުރަތަމަ ޙުކުމް  200މީހަކަށް ކޮށްފައިވއވ.

 2015އަހަރު އަނބުރާ ފޮނުވާލެވުނު މައްސަލަތުގެ ތަފްޞީލް

ް
ް

16

ް
ް
6

ް 5

ް
ް

ޕީ.ޖީ އޮފީހުން އެދިގެން

ް
ް

4
1

4
1

އިންޑިކޭޓިވް

އިންޑިކޭޓިވް

1

އިންޑިކޭޓިވް ހެދުމަށް

އިންޑިކޭޓިވް ހެދުމަށް އެކެއްގެ މައްޗަށް އެއް

އިންކާރު ކުރުން

އެއްބާރުލުން ނުދިނުން މައްސަލައަށްވުރެ ގިނަ

ރިޕޯރޓުގައި ފަރުވާ

ރިޕޯރޓުގައި

ފުރިހަމަ ކުރުމަށް

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް

މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން

ޝަރުޠު ހަމަވާ

ދެވިހިފާފައި ނުވުން

އެއް މައްސަލައިގައި

ފަރާތެއް ނޫން ކަމަށް

އިންޑިކޭޓިވް ހެދުމަށް

ހުށަހަޅާފައިވާތީ

އަމުރު ކުރެވިފައިވާ
މީހުން

ް
ް
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2

ނިޔާވުން

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

36ވަނަ މާއްދާގައިވާ

ޙާޟިރުނުކުރެވޭތީ 33

ކުށެއްގެ ދަޢުވާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން

އުފުލުނު

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015

 .4.1.5ޑީ 5ސކްޝަން
ޟއްޔާ ޙަވާލުކުރވިފައިވއވ .އިސްވ ދންނވުނު 182
ރ ޑީ 5ސކްޝަނަށް ޖުމްލަ  182ޤަ ި
 2015ވަނަ އަހަ ު
ގ
މައްސަލައިގ ތރޭގައި ހިމނނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ  179މައްސަލައާއި ،ނޭޝަނަލް ޑްރަ ް
އޭޖންސީ މދުވރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޖިނާއީ ޙުކުމއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  03މީހއްގ މައްސަލައވ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން
ޑީ 5ސކްޝަނަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތަފްޞީލު ފންނާނއވ.
އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

3
2%

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
179
98%

ޑީ 5ސކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރވިފައިވާ  182ޤަޟިއްޔާ އިން  182މީހއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވއވ 182 .މީހުންގ
ތރޭގައި ހިމނނީ  18އަހަރުން މަތީގ  166ފިރިހނުންނާއި  06އަންހނުންނވ .އަދި  18އަހަރުން ދަށުގ 10
ކުދިންނވ.

ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢުލޫމާތު
182

166

ފިރިހެން
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10

6

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

މީހުންގެ ޖުމްލަ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015

ސކްޝަނަށް ހުށަހޅުނު މައްސަލަތަކުގ ތރއިން  31ޑިސމްބަރ 2014

ގ ނިޔަލަށް ތާވަލު ކުރވުނީ ޖުމްލަ 162

ސލަތަކުގ ކޯޓު އަމުރުގ
މީހުންގ މައްސަލައވ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކައިދޭނީ ސކްޝަނުން ތާވަލުކުރވުނު މައް ަ
މަޢުލޫމާތވ.
ކޯޓް އަމުރު
10
3%

26

13
4%

7%

ރައްދުކުރެވި ޙާޟިރުކުރެވިފައި
ރައްދުނުކުރެވި

60
17%

ބަންދުކޮށްގެން ޙާޟިރުކޮށްފައި
ރައްދުކުރެވި ޙާޟިރުނުވެ
248

ރައްދުކުރެވި ކެންސަލްކުރެވިފައި

69%

ޑީ 5ސކްޝަނުން  204މީހއްގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާ އިރު 209 ،މީހއްގ މައްޗަށް
ޝން އަމުރު ކޮށްފައިވއވ .ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  40މީހއްގ މައްޗަށް ފަހުގ ޙުކުމްކޮށްފައިވާ އިރު32 ،
ރިހބިލިޓޭ ަ
މީހއް ފަރުވާއިން ވަކިކޮށްފައިވއވ .އަދި  42މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލވިފައިވއވ.

ކުރެވުނު ޙުކުމްތައް
އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް
32

އަމުރު ކުރެވިފައިވާ މީހުން
ރީހިބިލިޓޭޝަން އަމުރު ކުރެވިފައިވާ މީހުން
ފަހުގެ ޙުކުމް ކުރެވިފައިވާ މީހުން
ފަރުވާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މީހުން
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ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް

ސެކްޝަނުގެ ޕެންޑިން
86
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ބޭއްވުނު
އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވޭ

439

ޅފައިވާ މައްސަލައިގ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  656މައްސަލައވ .އގޮތުން މި ގްރާފަށް މަޢުލޫމާތު
ހށަހ ި
ސކްޝަނަށް މިހާތަނަށް ު
އ
ށހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން އިބްތިދާ ީ
ކޝަނަށް ހު ަ
ހރުގ ނިޔަލަށް މިހާތަނަށް ސ ް
ނަގާފައިވަނީ  2015ވަނަ އަ ަ
އަޑުއހުން ބޭއްވުނު މައްސަލައާއި އއްވސް އަޑުއހުމއް މިހާތަނަށް ބޭއްވިފައިނުވާ މައްސަލަތަކވ .އަދި އކި ސަބަބުތަކާ
ހުރ މިހާތަނަށް ސކްޝަނުން އަނބުރާ ފޮނުވާލވިފައިވާ  131މީހުންގ މައްސަލަ މި ގުރާފުގައި ހިމނިފައި ނުވާނއވ.
ނިމުނު މައްސަލަތައް
ސކްޝަނަށް

މިހާތަނަށް

ހުށަހޅިފައިވާ

މައްސަލައިގ

ޖުމްލަ

ޢަދަދަކީ

656

މައްސަލައވ.

މީގ

ތރއިން

މ ޙުކުމް ކުރވިފައިވާ މައްސަލައާއި އަދި އކި ސަބަބު ތަކާހުރ އަނބުރާ
ނނަނީ ފުރަތަ ަ
ގ ް
މައްސަލަނިމިފައިވާކަށް ބަލައި ަ
ފޮނުވާލވިފައިވާ މައްސަލަތަކވ 2014 .ވަނަ އަހަރު  42މައްސަލަ ވަނީ އަނބުރާ ފޮނުވާލވިފައވ .އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު
ލބޭ އއް މައްސަލައަށް ވުރ ގިނަ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން
 42މައްސަލަތަކުގ ތރޭގައި ހިމނނީ އކއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ ި
އއް މައްސަލައަކާ ގުޅިގން އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އަމުރުނރފައިވާ  03މީހުންގ މައްސަލައާއި ،ދަޢުވާ ލިބޭ
ވނު 01
ށފައިވާތީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލ ު
ފަރާތުން ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވރިވާން އިޢުތިރާޟުކޮ ް
މައްސަލައާއި ،ނިޔާވފައިވާ  04މީހުންގ މައްސަލައާއި ،މަސްތުވާތަކއްޗަށް ދވިހިފާފައިނުވާ  03މީހުންގ މައްސަލައާއި،
އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ޕީ.ޖީ އޮފީހުން އދިގން ފޮނުވާފައިވާ  01މައްސަލައާއި،

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ކޯޓަށް

ޙާޟިރުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން ޙާޟިރު ކުރވިފައިނުވާ  29މީހުންގ މައްސަލައާއި ،އިޚްތިޞާސް ނުހިނގާ (ޖިސްމާނީ
ގޮތުން ޤާބިލް މީހަކަށް ނުވުމާއި މުޖުތަމައުގައި ބަހައްޓައިގން ފަރުވާ ދިނުމަށް ރައްކާތރި މީހަކަށް ނުވުން) 01
މައްސަލައވ 2015 .ވަނަ އަހަރު ސކްޝަނުން ފުރަތަމަ ޙުކުމް  209މީހަކަށް ކޮށްފައިވއވ.
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އަނބުރާ ފޮނުވާލެވެނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު
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ް
ް
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ް

 .4.2ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން
ނ
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން ބހިގންވަނީ  02ސކްޝަނަކަށވ .އއީ ކޭސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސކްޝަނާއި ރިހބިލިޓޭޝަ ް
އންޑް އންފޯސްމަންޓް ސކްޝަނވ.

 .4.2.1ކޭސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސކްޝަން
ސކްޝަންގ މައިގަނޑު މަސައްކަތް :
ކޭސް ރޖިސްޓްރޭޝަން ސކްޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގ ތރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމުގ
ނނަ މައްސަލަތަކަކީ،
ކރުމާއި ޑްރަގް ކޯޓަށް ބަލައިގަ ް
އވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޗކު ު
ކުރިން މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވފަ ި
ޑްރަގް ކޯޓުގ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމނޭ މައްސަލަތަކއްކަން ކަށަވަރުކޮށް މައްސަލަތައް ބަލައިގަނ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގ
ގޮތުން ކުރަންޖހޭ އންމހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ޝަރީޢަތަކާ ގުޅިގން ކޯޓަށް ހުށަހޅޭ ޤާނޫނީ ލިޔކިޔުން
ހ
ނންޖ ޭ
ގ ނޑުތަކަށް ގން ަ
ލތައް ކަނޑައޅުމުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް އހީތރިވުމާއި ،އފަދަ މިން ަ
ހުށަހަޅާނ އުޞޫ ު
ނނީ
ނ ަ
ޓށް ހުށަހޅޭ ލިޔުންތައް ހު ް
އިޞްލާޙުތައް ގނައުމާއި ،ކޯ ަ

ކރަމުންދާ އުސޫލުތަކާ
ޤާނޫނާއި ކޯޓުން ޢަމަލު ު

ނ ބލުމާއި ،ކޯޓަށް ހުށަހޅޭ މައްސަލަތަކާބހޭ އންމހައި ރކޯޑްތައް ބލހއްޓުމާއި،
އއްގޮތަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަ ް
ބލައި ފިޔަވަޅު އޅުމާއި ،ޢާންމުންގ ކުށުގ ރކޯޑު
މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހޅޭ ސިޓީތަކާއި ޝަކުވާތައް ަ
އޓުން ހިމނއވ.
ކށް ބލހ ް
ށ ހުށަހޅޭ މައްސަލަތަކުގ ތަފާސްހިސާބުތައް ތަފްޞީލު ޮ
ސާފުކޮށްދިނުމުގ އިތުރުން ކޯޓަ ް
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ނނު) ގ  46ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ރިޕޯޓް ކޮންމ
އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤަ ޫ
އތުރުން ޑްރަގް ކޯޓުގ
ލ ކައުންސިލަށް ހުށަހޅުމުގ ި
އަހަރަކު އއްފަހަރު އކުލަވާލައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯ ް
ޓ
ކންކަން ރާވާ ،ކޯ ު
ގތަށްަ ،
ނކަން ޙާޞިލުކުރުމާގުޅޭ އންމހާ ކަންކަމަށް ފަހިވާ ޮ
މަޤްޞަދުތަކުގައި ހިމނޭ ކަ ް
ނވާ އހީތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމނއވ.
ހިންގުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ބޭނު ް

 2015ވަނަ އަހަރު ސކްޝަނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް:
ޖސްޓްރޭޝަން ސކްޝަނުގައި  914މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރވުނވ .ތިރީގައި މިވަނީ
 2015ވަނަ އަހަރު ކޭސް ރ ި
ރޖިސްޓްރީ ކުރވުނު މައްސަލަތަކާގުޅޭ ތަފާސްހިސާބވ.
މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ އިދާރާތައް
ނވަނީ ދ ފަރާތަކަށވ.
ހށަހޅުމުގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގ ް
ދށުން ޑްރަގް ކޯޓަށް މައްސަލަ ު
މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނުގ ަ
އއީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްއާއި ،މަސްތުވާތަކތީގ ޤާނޫނުގ  86ވަނަ މާއްދާގ ދަށުން ހުށަހޅޭ މައްސަލަތަކުގައި،
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޖންސީއވ.
ނ
ށމުގ ކުރިން ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ޖުވނައިލް ކޯޓު ް
ނށް ޢަމަލުކުރަން ފ ު
މީގ އިތުރުން ،މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫ ަ
ށ
ކޓުން ޑްރަގް ކޯޓަ ް
ޯ
ބަލަމުންއައި ޑްރަގް ކޯޓުގ އިޚްތިޞާޞްގ ތރޭގައި ހިމނޭ މައްސަލަތައް އ ދ
ބަދަލުކޮށްފައިވއވ.

ލ
ކްރިމިނަ ް

ކޯޓުން

ވފައިވާ
ފޮނު ާ

ށ
ކަމަ ް
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ނ
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ދ

މައްސަލައަކީ

އއްދަޢުވާއއްގައި ދ މީހއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލާފައިވާ ދ މައްސަލައިގ ތރއިން އކއްގ މައްސަލަ ނިމުމުން
ދވަނަ މީހާގ މައްސަލަ އައު މައްސަލައއްގ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދ މައްސަލައކވ .މި ދ މައްސަލަވސް
ވ
ނ އަހަރުގައވ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ޑްރަގް ކޯޓަށް އކި އިދާރާތަކުން ހުށަހޅިފައި ާ
ފޮނުވާފައިވަނީ  2012ވަ ަ
މައްސަލަތަކުގ ތަފްޞީލު ފންނާނއވ.
މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ އިދާރާތަކުގ މަޢުލޫމާތު:

ޑްރަގް ކޯޓަށް މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
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0
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އަންހނުންނާއި ފިރިހނުންގ މަޢުލޫމާތު (ކުޑަކުދިން ހިމނޭ ގޮތުން)

ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
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ކުޑަކުދިން

އަންހެން

މީހުންގެ ޖުމްލަ

އ
ގއި ހިމނޭ އަންހނުންނާ ި
ހރު ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކު ަ
މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކައިދނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2015ވަނަ އަ ަ
ފިރިހނުންގ ޢަދަދވ .ޖުމްލަ  914މީހުންގ މައްސަލަ ހުށަހޅިފައިވާ އިރު އޭގ ތރއިން  93.22%އަކީ ފިރިހނުންނަށް
ވާ އިރު  3.17%އަކީ އަންހނުންނވ .އަދި  3.61%އަކީ ކުޑަކުދިންނވ.
ކުޑަކުދިންގ މަޢުލޫމާތު

ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
ކުޑަކުދިން ޖުމްލަ

33

32

40
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10
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0
ކުޑަކުދިން ޖުމްލަ

މަތީގައިވާ ގްރާފުގައި ހިމނިފައިވަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2015ވަނަ އަހަރު ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން 18
އަހަރުން ދަށުގ ކުދިންގ މަޢުލޫމާތވ .މި މަޢުލޫމާތު ނގިފައިވަނީ ދައުލަތުން (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން)
އކުދިންގ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި ފޯމްގައިވާ އުމުރުންނވ .ޕަސންޓޭޖަށް ބަލާ އިރު ކުޑަކުދިންގ ތރއިން  96.97%އަކީ
ފިރިހންކުދިނވ .އަދި  3.03%ކުދިންނަކީ އަންހން ކުދިންނވ.
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ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގ ޢުމުރު

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އުމުރު ފުރާތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
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ބ
ލ ޭ
އސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ި
ވނަ އަހަރު ހުށަހޅިފައިވާ މަ ް
އވަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް ަ 2015
މަތީގައިވާ ގްރާފުގައި ހިމނިފަ ި
ނ ދަށުގ  33ކުދިންގ މައްސަލައާއި 18 ،އަހަރާއި 25
އހަރު ް
ޢލޫމާތވ .އގޮތުން ަ 18
ފަރާތްތަކުގ ޢުމުރުފުރާތަކުގ މަ ު
އަހަރާ ދމދުގ  295މީހުންގ މައްސަލައާއި 26،އަހަރާއި  35އަހަރާދމދު  378މީހުންގ މައްސަލައާއި 36 ،އަހަރާއި
 45އަހަރާ ދމދުގ  160މީހުންގ މައްސަލައާއި  46އަހަރާއި  55އަހަރާ ދޭތރޭގ  43މީހުންގ މައްސަލައާއި 55
ހށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ
އަހަރުން މަތީ  05މީހއްގ މައްސަލަ ހުށަހޅިފައިވއވ .ޑްރަގް ކޯޓަށް  2015ވަނަ އަހަރު ު
ށ
ތރޭގައި އންމ ކުޑަކުއްޖަކަށް ހުށަހޅިފައިވަނީ  14އަހަރުގ ކުއްޖއްގ މައްސަލައވ .އަދި އންމ ދުވަސްވީ މީހަކަ ް
ނ (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ
ހުށަހޅިފައިވާ މީހާގ އުމުރަކީ  61އަހަރވ .މި މަޢުލޫމާތު ނގިފައިވަނީވސް ދައުލަތު ް
އޮފީހުން)

ހުށަހަޅާފައިވާ

ޢވާ
ދަ ު

ފޯމުގައިވާ

މަޢުލޫމާތުންނވ.

މި

މަޢުލޫމާތު

މުހިންމުވަނީ

ގައުމީ

ފންވަރުގައި

މަސްތުވާތަކއްޗާ ދކޮޅަށްކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި އަމާޒު ހިފަންވީ އުމުރުފުރާތައް ދނގަތުމަށވ.
ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ޙާދިޘާ ހިނގާފައިވާ އަހަރުތަކުގ މަޢުލޫމާތު
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މައްސަލަތަކުގެ ހާދިސާ ހިނގި އަހަރުތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
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ކގައި ޙާދިޘާ ހިނގާފައިވާ
ނ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2015ވަނަ އަހަރު ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަ ު
ނ ީ
މަތީގައިވާ ގްރާފުން އ ފން ަ
އަހަރުތަކުގ މަޢުލޫމާތވ .މި މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ
ޕރޮގްރާމްގައި ބައިވރިވުމަށް
ނޝަނަލް ޑްރަގް އޖންސީ މދުވރިކޮށް ޑްރަގް ކޯޓުގ ފަރުވާގ ް
ފޯމުތަކުންނވ .ހަމައހންމ ޭ
އދި ހުށަހަޅާފައިވާ  14މައްސަލައިގައި ހާދިސާ ހިނގި ތާރީޚްގ ގޮތުގައި ބަލާފައިވަނީ  31ޑިސމްބަރ  2011އވ.
ޑްރަގް ކޯޓަށް  2015ވަނަ އަހަރު ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން އންމ ގިނަ ދުވަސް ވފައިވާ މައްސަލައިގ
ޘ
ދ ާ
ޓން ފަރުވާ ހޯދާމީހުން ހާ ި
ތ މުހިންމު ވަނީ ޑްރަގް ކޯ ު
އ  2008ގައވ .މި މަޢުލޫމާ ު
ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ  11މ ި
އވާ ދުވަސްތައް ދނގަތުމަށވ.
ހިނގި ދުވަހުން ފށިގން ފަރުވާގ ފުރުޞަތު ލިބުމުގައި ހޭދަވފަ ި

ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކޮށްފައިވާ އަހަރުތަކުގ މަޢުލޫމާތު
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މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކޮށްފައިވާ އަހަރުތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
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ް

މަތީގައިވާ ގްރާފުން އ ފންނަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2015ވަނަ އަހަރު ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ދަޢުވާކޮށްފައިވާ
ވ
އަހަރުތަކުގ މަޢުލޫމާތވ .މިޗާޓަށް މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢު ާ
ދ
ޑރަގް އޖންސީ މދުވރިކޮށް ޑްރަގް ކޯޓުގ ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވރިވުމަށް އ ި
ފޯމުންނވ .އަދި ނޭޝަނަލް ް
ހުށަހަޅާފައިވާ  14މައްސަލައިގ ދަޢުވާކޮށްފައިވާ އަހަރުތަކުގ މަޢުލޫމާތު މި ގްރާފުގައި ހިމނިފައިވާނީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް
އޖންސީން

މައްސަލަ

އގަންނަ
ބަލަ ި

ތާރީޚްއިންނވ.

ޢވާކޮށްފައިވާ
ދަ ު

އަހަރަށް

ލ
ބަ ާ

އިރު

އންމ

ކުރީގައި

ނނަނީ  14ޑިސމްބަރ  2014ވަނަ އަހަރު ދަޢުވާކޮށްފައިވާ  06މައްސަލައވ .މި މަޢުލޫމާތު
ދަޢުވާކޮށްފައިވާކަމަށް ފ ް
މުހިންމުވަނީ ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި މީހުން ބައިވރިކުރުމުގައި އމީހުން މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހޅިފައިވާ ނިސްބަތް
ދނގަތުމަށވ.
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.4.2.1.3

ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ހާދިޘާ ހިނގިތާރީޚުން ފށިގން ދަޢުވާކުރުމަށް ހޭދަވފައިވާ މުއްދަތު

ް

ހާދިސާ ހިނގި ތާރީހުން ފެށިގެން ދަޢުވާކުރުމަށް ހޭދަވި މުއްދަތު
415

11-12މަސް

9-10މަސް

68

3އަހަރަށް ވުރެ

2އަހަރު

3އަހަރު

64

7-8މަސް

25

11

3

5-6މަސް

2-4މަސް

1މަސް

ޢަދަދު

109

106

99
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ގިނަވެފައި

ް

ނ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2015ވަނަ އަހަރު ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ހާދިސާ ހިނގި ތާރީޚުން
މަތީގައިވާ ގްރާފުން އ ފންނަ ީ
ނ
ނ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހު ް
ލމާތު ނަގާފައިވަ ީ
ށ މަޢު ޫ
ވ މުއްދަތވ .މިޗާޓަ ް
ށ ހޭދަ ި
ފށިގން ދަޢުވާކުރުމަ ް
ލ ޑްރަގް އޖންސީ މދުވރިކޮށް ޑްރަގް ކޯޓުގ ފަރުވާގ
ޝނަ ް
ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުންނވ .އަދި ނޭ ަ
ގއި ހިމނިފައިނުވާނއވ.
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވރިވުމަށް އދި ހުށަހަޅާފައިވާ  14މައްސަލައިގ މަޢުލޫމާތު މި ގްރާފު ަ
މަތީގައިވާ ގްރާފަށް ބަލާ އިރު  2015ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހޅުނު މައްސަލަތަކުގ ތރއިން ހާދިސާ
ހދަވި އންމ ދިގު މުއްދަތަކީ  06އަހަރވ .މުޅި ގްރާފަށް ބަލާ އިރު އވްރޖް ގޮތއްގައި
ހިނގުމަށްފަހު ދަޢުވާކުރުމަށް ޭ
ސ
ލމާތު މުހިންމުވަނީ ހާދި ާ
ހާދިސާ ހިނގި ދުވަހުން ފށިގން ދަޢުވާކުރުމަށް  02އަހަރުގ މުއްދަތު ހޭދަވއވ .މި މަޢު ޫ
ވ
ނނަ ާ
ހިނގި ތާރީޚުން ފށިގން ފަރުވާގ ނިޒާމަށް މީހަކު ގނައުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތު ދނގަތުމަށވ .އހން ގޮތަކަށް ދަ ް
ނންކުރާކަން އނގުމަށްފަހު އމީހަކު ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމއްގައި ބައިވރި
ކ މަސްތުވާތަކތި ބޭ ު
ކށް މީހަ ު
ނަމަ ،ކަމާބހޭ ފަރާތްތަ ަ
ކުރވޭ ނަމަ ބައިވރިކުރުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތު މި ގްރާފުން އނގޭނއވ.
.4.2.1.4

ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ އަތޮޅުތަކުގ މަޢުލޫމާތު

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުން އަތޮޅުތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު
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ނނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2015ވަނަ އަހަރު ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ހިމނޭ ދަޢުވާ
މަތީގައިވާ ގްރާފުން އ ފން ަ
ނ
މތުވސް ނގިފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހު ް
ޅތަކުގ މަޢުލޫމާތވ .މި މަޢުލޫ ާ
ލިބޭފަރާތްތައް ނިސްބަތްވާ އަތޮ ު
ނސީން ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކުންނވ .މި ގްރާފުން ދަޢުވާ ލިބޭ
ނލް ޑްރަގް އޖ ް
ނނާއި ،ނޭޝަ ަ
ކ ް
ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ ފޯމުތަ ު
ފަރާތްތަކުގ ދާއިމީ އޑްރސް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅު އނގުނު ނަމަ ވސް އއަތޮޅަކީ އމީހުން މަސްތުވާތަކތި ބޭނުންކުރި
ލގައވ.
ނނީ މާ ޭ
ބލާ އިރު އންމ މީހުން ގިނަ ކަމަށް ފން ަ
އަތޮޅުކަމުގައި ނުވދާނއވ .މި މަޢުލޫމާތަށް ަ
.4.2.1.5

ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހޅޭ މައްސަލަތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރވި އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު މައްސަލަތަކުގ
މަޢުލޫމާތު:
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އެން.ޑީ.އޭ

ޕީ.ޖީ.އޮފީސް

ނ
މަތީގައިވާ ގްރާފުން އ ފންނަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހޅުނު މައްސަލަތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރވި އަނބުރާ ފޮނުވާލވު ު
މައްސަލަތަކުގ މަޢުލޫމާތވ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްސްގ އޮފީހަށް ފޮނުވާލވުނު

ށ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 143
ކަމަ ް

ށ
މައްސަލައިގ ތރޭގައި ،މި ކޯޓަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން އކއްގ މައްޗަށް ދަޢުވާ ލިބޭ އއް މައްސަލައަ ް
ވުރ ގިނަ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން އއް މައްސަލައަކާ ގުޅިގން އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އަމުރުނރފައިވާ
ފަރާތުގ މައްޗަށް ހުށަހޅުނު  28މައްސަލައިގ މަޢުލޫމާތު ހިމނިފައިވާނއވ .ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖންސީއަށް ފޮނުވާލވުނު
ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  21މައްސަލައިގ ތރޭގައި ،މި ކޯޓަށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން އކއްގ މައްޗަށް
ދަޢުވާ ލިބޭ އއް މައްސަލައަށް ވުރ ގިނަ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން އއް މައްސަލައަކާ ގުޅިގން އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް
ހދުމަށް އަމުރުނރފައިވާ ފަރާތުގ މައްޗަށް ހުށަހޅުނު  01މައްސަލައިގ މަޢުލޫމާތު ހިމނިފައިވާނއވ.
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ޑްރަގް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރވިފައިވާ މައްސަލަތަކުން އަނބުރާ ފޮނުވާލވުނު މައްސަލަތަކުގ

.4.2.1.6

މަޢުލޫމާތު:
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ގްރާފުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކާހުރ އަނބުރާ ފޮނުވާލވިފައވ.
ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް

ކޯޓުގެ ޕެންޑިން
419
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ބޭއްވުނު
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ވ
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ޑްރަގް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރވިފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން  267މައްސަލައއްވަނީ  2015ވަނަ އަހަރު މަތީގަ ި
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ލ
ނށް ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލައިގ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ  3285މައްސަލައވ .މީގ ތރއިން މައްސަ ަ
ޑްރަގް ކޯޓަށް މިހާތަ ަ
ރ
ނ ފުރަތަމަ ޙުކުމް ކުރވިފައިވާ މައްސަލައާއި އަދި އކި ސަބަބުތަކާ ހުރ އަނބު ާ
ބލައިގަންނަ ީ
ނިމިފައިވާކަށް ަ
ށ
ފޮނުވާލވިފައިވާ މައްސަލަތަކވ .އގޮތުން މި ގްރާފަށް މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ  2015ވަނަ އަހަރުގ ނިޔަލަށް މިހާތަނަ ް
ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގ ތރއިން އިބްތިދާއީ އަޑުއހުން ބޭއްވުނު މައްސަލައާއި އއްވސް އަޑުއހުމއް
ވ
އނުވާ މައްސަލަތަކވ .އަދި އކި ސަބަބު ތަކާހުރ މިހާތަނަށް ޑްރަގް ކޯޓުން އަނބުރާ ފޮނުވާލވިފައި ާ
މިހާތަނަށް ބޭއްވިފަ ި
 694މައްސަލަ މި ގްރާފުގައި ހިމނިފައިނުވާނއވ.

 .4.2.2ރިހބިލިޓޭޝަން އންޑް އންފޯސްމަންޓް ސކްޝަން:
ސކްޝަންގ މައިގަނޑު މަސަތްކަތް :
ޝން އންޑް އންފޯސްމަންޓް ސކްޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގ ތރޭގައި ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޕްރޮގްރާމއްގައި
ރިހބިލިޓޭ ަ
ލ ޑްރަގް
ދމަށް ނޭޝަނަ ް
ވ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހ ު
އބަސްވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުން ާ
ބައިވރިވ ފަރުވާ ހޯދުމަށް އ ް
ވ
މށް ފޮނު ާ
ނ ފަރުވާ ލިބިގަތު ަ
ކޓުގ ފަރާތު ް
ހންގާ ބލހއްޓުމާއި ޯ
އޖންސީއަށް ކުރާ އަމުރުތަކާގުޅޭ އންމހާ ކަންކަން ި
އޓުމާއި ކޯޓަށް ހުށަހޅޭ
ފަރާތްތަކުގ މަޢުލޫމާތު ބލހއްޓުމާއި ،ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބލހ ް
އ
ނތައްތަ ް
ބލަހައްޓަންޖހޭ އންމހާ ކަ ް
ފރާތްތަކާ ގުޅިގން ަ
ނ ަ
މައްސަލަތަކުގ ޙުކުމް ކުރުމަށް ފަހު މައްސަލާގައި ހިމނު ު
ހ
ނބަރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކއްޗާބ ޭ
ނނު ނަ ް
ޓވް އސސްމންޓް ރިޕޯޓްގައި ހިމަނަން ޤާ ޫ
ރން އިންޑިކޭ ި
ބލހއްޓުމުގ އިތު ު
ވރުކުރުމާއި އިންޑިކޭޓިވް އސސްމންޓް އިސްފަނޑިޔާރަށާއި
ކށަ ަ
ނކުތާތައް ހިމނިފައިވާކަން ަ
ޤާނޫނު) ލާޒިމްކުރާ އންމހާ ު
ނމާއި އަދި ކޯޓުން ކުރާ
ޢލޫމާތު ދި ު
ހޅާ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގންދިއުމަށް ބނުންވާ މަ ު
ފަނޑިޔާރުންގ މަޖިލިހަށް ހުށަ ަ
ޝން
ރިހބިލިޓޭ ަ

އަމުރާ

ގުޅިގން

ފަރުވާގ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި

ބައިވރި

ކުރުވަންޖހޭ

ފަރާތްތައް

ޕްރޮގްރާމްގައި

ބައިވރިކުރުމާއި ،ޕްރޮގްރާމްގ ދުވަސްތަކުގައި އފަދަ ފަރާތްތަކާގުޅޭ އންމހާ ކަންކަން މޮނިޓަރ ކޮށް އިސްފަނޑިޔާރަށާއި
ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުށަހޅުން ހިމނއވ.
 2015ވަނަ އަހަރު ސކްޝަންއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް:
ސއްކަތުގ ތރޭގައި ޝަރުޢީ
ޓ ސކްޝަންއިން ކުރި މަ ަ
ނފޯރސްމަން ް
ލޓޭޝަން  /އ ް
 2015ވަނަ އަހަރު ރީހބި ި
ނލް ޑްރަގް އޭޖންސީއަށް އަމުރުކުރި
ސކްޝަންތަކުން  2015ވަނަ އަހަރު އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް ނޭޝަ ަ
 885މީހުންގ އސސްމަންޓާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއވ .މިގޮތުން އސސްމަންޓްގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް
ހައްލުކުރުމާއި،

އސސްމަންޓްތައް

ޝަރުޢީ

ސކްޝަންތަކާއި

ޙަވާލުކުރުމާއި

އންޓަރކުރވި ތަފާސް ހިސާބުނގިފައިވއވ.
އވާ ތަފާސް ހިސާބވ.
ތިރީގައިމިވަނީ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓްތަކާއި ގުޅިގން ނގިފަ ި
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އސސްމަންޓްތަކުގައިވާ

ތ
މަޢުލޫމާ ު

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015
1000
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ކެންސަލް

އަމުރު ފޮނުވިފައި

އެން.ޑިއޭގައި

އެން.ޑިއޭގައި

އަމުރުގައިވާ

އަމުރުގައިވާ

މުއްދަތުހަމަވެ

މުއްދަތުހަމަނުވެ

މުއްދަތުގެ ފަހުން

މުއްދަތުގައި ލިބިފައި

ނުފޮނުވިފައި

ނުފޮނުވިފައި

ލިބިފައި

ތ ނޫންކަމާއި ،އފަރާތުގ
އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓަކީ ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތް މަސްތުވާތަކއްޗަށް ދވިހިފާފައިވާކަން ނުވަ ަ
ކިބައިގައި ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމއް ފުރިހަމަކުރުމުގ ޤާބިލުކަން ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާއި ،ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމއްގައި
ގާބިލުކަން

ބައިވރިވުމުގ

ރ
ހު ި

ނަމަ

އފަރާތް

ބައިވރިވާންޖހޭ

ޕްރޮގްރާމު

ފަރުވާގ

ކަނޑައޅުމަށްޓަކައި

ހަދާ

ނލް
ށ ނޭޝަ ަ
އސސްމަންޓކވ .ޑްރަގް ކޯޓުން  2015ވަނަ އަހަރު  885މީހުންގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަ ް
ޑްރަގް އޖންސީގ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައިވއވ .ޢާންމުގޮތއްގައި އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދުމަށް އ އޖންސީއަށް
ދނީ  10ދުވަހވ.

 2015ވަނަ އަހަރު  734މީހުންގ އސސްމަންޓް ލިބިފައިވާ އިރު 5 ،މީހއް ވަނީ ފަރުވާގ

ޕްރޮގްރާމއްގައި ބައިވރިވުމުގ ޤާބިލުކަން ނތް ކަމަށް އ އސސްމަޓްތަކުން ދައްކާފައވ.

ޝނަލް ޑްރަގް އޖންސީގ
ނޭ ަ

ފަރާތުން އކުލަވާފައިވާ ތަފާތު ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ބައިވރިވުމަށް ޑްރަގް ކޯޓުން  2015ވަނަ އަހަރު ް1009
ނ ގުޅޭ ހުރިހާ
ވ ހޯދާ މީހުން ާ
ޓޝަން އަމުރއް ނރ ފަރު ާ
ބލި ޭ
ޝން އަމުރުކޮށްފައިވއވ .ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހ ި
ރީހބިލިޓޭ ަ
ޝން އންޑް އންފޯރސްމަންޓް ސކްޝަނުންނވ.
ލޓޭ ަ
ކަމއް ބަލަހައްޓަނީ ރީހބި ި

ނ އ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ،އ
ތިރީގައި އވަ ީ

ފޞީލވ.
ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ބައިވރިކުރުމަށް މީހުން ފޮނުވިފައިވާ ގޮތުގ ތަ ް

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
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ޕްރޮގްރާމެއްކަނޑައެޅިފައި ރިކަވަރީ މެއިންޓަނަންސް
ނުވޭ
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އިންޑިވިޖުއަލް
ޓްރީޓްމަންޓް

މެތަޑޯން

ޑްރަގް ޓްރީޓްމެންޓް
ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ

ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015

ގ އޖންސީގ ކޮމިއުނިޓީ
ޝނަލް ޑްރަ ް
ރ ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭ ަ
ދ ގޮތުން  2015ވަނަ އަހަ ު
މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައި ޭ
ޝން
ޝން ފަރުވާ އަށް  187މީހުން ފޮނުވާފައިވާ އިރު ،ކ.ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް ރީހބިލިޓޭ ަ
ރީހބިލިޓޭ ަ
ނންސް ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމަށް 12
ސންޓަރުގ ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމްގައި  659މީހުން ބައިވރިކުރވި ،މތަޑޯން މއިންޓަ ަ
ވ އަދި  03މީހުން ވަނީ
މރުކުރވި 148 ،މީހުން އިންޑިވިޖުއަލް ޓްރީޓްމަންޓަށް ފޮނު ި
ބލިޓޭޝަން އަ ު
މީހުންނަށް ރީހ ި
ރިކަވަރީ މއިންޓަނަންސް ފަރުވާއަށް ފޮނުވިފައވ.
ނ
ނ އަމުރުކޮށްފައިވާ މީހުންގ ތރއި ް
ބލިޓޭޝަ ް
އހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން ރިހ ި
ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދނީ  2015ވަނަ ަ
ޝން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ މީހުން އފަރާތްތަކުގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދި އިރު
ކޮމިއުނިޓީ ރީހބިލިޓޭ ަ
މަސްތުވާތަކއްޗަށް ދވިހިފާފައިވާ ނިސްބަތވ .މިގޮތުން ސިވިއަރ ލވލް ގ  1މީހުންނާއި ސަބްސްޓޭންޝަލް ލވަލް ގ
 14މީހުންނާއި ލޯލވަލް ގ  75މީހުންނާއި ،މޮޑަރޭޓް ލވަލްއަށް ދވިހިފާފައިވާ  60މީހުންނާއި އއްވސް މައްސަލައއް
ނތް ނަމަ ވސް މޮނިޓަރކުރަންޖހޭ  37މީހުން ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމްގައި ވއވ.
ކޮމިއުނިޓީ ރީހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަށްދާ މީހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ
މިންވަރު

75
60

އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް
މޮޑަރޭޓް ލެވެލް

37

ލޯ ލެވެލް
ސަބްސްޓޭންޝަލް ލެވެލް
ސިވިއަރ ލެވެލް

14
1
ސިވިއަރ ލެވެލް

ސަބްސްޓޭންޝަލް

ލޯ ލެވެލް

މޮޑަރޭޓް ލެވެލް

ލެވެލް
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10
0

އެއްވެސް
މައްސަލައެއް ނެތް

ވ
ޝން ފަރުވާއަށް ފޮނުވާފައި ާ
ތިރީގައިމިވާ ގްރާފުން ދައްކައިދނީ  2015ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން ކޮމިއުނިޓީ ރީހބިލިޓޭ ަ
މީހުންގ ތަފްޞީލވ.
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184

150
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12
ކުޑަކުދިން

3
ފިރިހެން

0

އަންހެން

ް
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ކށްފައިވާ މީހުންގ ތރއިން
ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ފންނަނީ ޑްރަގް ކޯޓުން  2015ވަނަ އަހަރު ރިހބިލިޓޭޝަން އަމުރުކު ޮ
ޓޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ މީހުން އފަރާތްތަކުގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދި އިރު
ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް ރިހބިލި ޭ
ސބްސްޓޭންޝަލް ލވަލް ގ
މހުންނާއި ަ
ގތުން ސިވިއަރ ލވަލް ގ ީ 23
ވ ނިސްބަތވ .މި ޮ
މަސްތުވާތަކއްޗަށް ދވިހިފާފައި ާ
ނަމަ

 169މީހުންނާއި ލޯލވަލް ގ  149މީހުންނާއި ،މޮޑަރޭޓް ލވަލްގ  280މީހުންނާއި އއްވސް މައްސަލައއް ނތް
ވސް މޮނިޓަރކުރަންޖހޭ  38މީހުން ،ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމްގައި ވއވ.
ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަށްދާ މީހުން
މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މިންވަރު
280
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ސިވިއަރ ލެވެލް

ސަބްސްޓޭންޝަލް ލެވެލް

ލޯ ލެވެލް

މޮޑަރޭޓް ލެވެލް

އެއްވެސް މައްސަލައެއް
ނެތް

ޑރަގް ކޯޓުން ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އންޑް ރިހބިލިޓޭޝަން ސންޓަރުގ ފަރުވާއަށް 2015
ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ފންނަނީ ް
ވަނަ އަހަރު ފޮނުވާފައިވާ މީހުންގ ތަފްޞީލވ.
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16
ފިރިހެން
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އަންހެން

އން
ށފައިވާ މީހުންގ ތރ ި
ޝން އަމުރުކޮ ް
ވނަ އަހަރު ރީހބިލިޓޭ ަ
ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދނީ ޑްރަގް ކޯޓުން ަ 2015
މތަޑޯން މއިންޓަނަންސް ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ މީހުން އފަރާތްތަކުގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދި އިރު
މަސްތުވާތަކއްޗަށް ދވިހިފާފައިވާ ނިސްބަތވ .މިގޮތުން ސަބްސްޓޭންޝަލް ލވަލްގ  09މީހުންނާއި ލޯލވަލްގ 02
މީހުންނާއި ،މޮޑަރޭޓް ލވަލްއަށް ދވިހިފާފައިވާ އކަކު ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމްގައި ވއވ.
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މެތަޑޯންގެ ފަރުވާއަށް ފޮނުވާ މީހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މިންވަރު
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9

2
1
0

0
ސިވިއަރ ލެވެލް

ސަބްސްޓޭންޝަލް ލެވެލް

ލޯ ލެވެލް

މޮޑަރޭޓް ލެވެލް

އެއްވެސް މައްސަލައެއް
ނެތް

ް

ވ
ޓނަންސް ފަރުވާއަށް ފޮނުވާފައި ާ
ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ފންނަނީ  2015ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން މތަޑޯން މއިން ަ
މީހުންގ ތަފްޞީލވ.
14
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12
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4

0
ކުޑަކުދިން

0
ފިރިހެން

2
0

އަންހެން

ް

އން
ށފައިވާ މީހުންގ ތރ ި
ޝން އަމުރުކޮ ް
ވނަ އަހަރު ރީހބިލިޓޭ ަ
ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދނީ ޑްރަގް ކޯޓުން ަ 2015
އިންޑިވިޖުއަލް ޓްރީޓްމަންޓް ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ މީހުން އފަރާތްތަކުގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދި އިރު
ލ ގ 07
ޓންޝަލް ލވަ ް
ތން ސިވިއަރ ލވަލް ގ އކަކާއި ،ސަބްސް ޭ
ވ ނިސްބަތވ .މިގޮ ު
މަސްތުވާތަކއްޗަށް ދވިހިފާފައި ާ
މހުންނާއި ،މޮޑަރޭޓް ލވަލްގ  20މީހުންނާއި އއްވސް މައްސަލައއް ނތް
މީހުންނާއި ލޯލވަލް ގ ީ 66
ފރުވާގ ޕްރޮގްރާމްގައި ވއވ.
މޮނިޓަރކުރަންޖހޭ  54މީހުން ަ
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އިންޑިވިޖުއަލް ޓްރީޓްމަންޓްއަށް ފޮނުވާ މީހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ

މިންވަރު
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ސަބްސްޓޭންޝަލް ލެވެލް

ލޯ ލެވެލް

މޮޑަރޭޓް ލެވެލް

އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް

ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ފންނަނީ  2015ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން އިންޑިވިޖުއަލް ޓްރީޓްމަންޓްގ ފަރުވާއަށް ފޮނުވާފައިވާ
މީހުންގ ތަފްޞީލވް .
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އަންހެން

ް

އން
ށފައިވާ މީހުންގ ތރ ި
ޝން އަމުރުކޮ ް
ވނަ އަހަރު ރީހބިލިޓޭ ަ
ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދނީ ޑްރަގް ކޯޓުން ަ 2015
ރިކަވަރީ މއިންޓަނަންސް ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ މީހުން އފަރާތްތަކުގ އިންޑިކޭޓިވް އސސްމަންޓް ހދި އިރު
މަސްތުވާތަކއްޗަށް ދވިހިފާފައިވާ ނިސްބަތވ .މިގޮތުން ސަބްސްޓޭންޝަލް ލވަލް އކަކާއި ،އއްވސް މައްސަލައއް ނތް
ނަމަވސް މޮނިޓަރކުރަންޖހޭ  02މީހުން ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމްގައި ވއވ.
ރިކަވަރީ މެއިންޓަނަންސް ފަރުވާއަށް ފޮނުވާ މީހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މިންވަރު
އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް
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2
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ސ ފަރުވާއަށް ފޮނުވާފައިވާ
ނނީ  2013ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން ރިކަވަރީ މއިންޓަނަން ް
ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ފން ަ
މީހުންގ ތަފްޞީލވް .
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1

1
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ކުޑަކުދިން

1.5

0
ފިރިހެން

އަންހެން

2015ވަނަ އަހަރު ސކްޝަނުން ކުރވިފައިވާ ޚާއްޞަކަންތައްތައް
ނބަރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނު)ގ  95ވަނަ މާއްދާގައި ،އ ޤާނޫނުގ  76ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ޤާނޫނު ނަ ް
ޝން އަމުރުގ ދަށުން ޑްރަގް ކޯޓުން ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމއްގައި ފަރުވާދިނުމަށް ކަނޑައޅޭ
ލޓޭ ަ
ގޮތުގމަތިން ކުރާ ރީހބި ި
ކށްފައިވާތީ ،ޑްރަގް ކޯޓުގ
ހންގޭ ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގަމުންދާގޮތް ޑްރަގް ކޯޓުން ބލުން ލާޒިމް ޮ
މީހުންނަށް ި
ގތް
ނ ސންޓަރުގައި ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިނގަމުންދާ ޮ
ޓޝަ ް
ނ ޏ.ފުވައްމުލަކު ރީހބިލި ޭ
ށ ް
ޝން އަމުރުގ ދަ ު
ރީހބިލިޓޭ ަ
ބލުމަށްޓަކައި  7ސޕްޓމްބަރ  2015އިން  10ސޕްޓމްބަރ  2015އަށް އސންޓަރަށް ޒިޔާރަށްކޮށްފައިވއވ .އަދި
މށްޓަކައި  13ސޕްޓމްބަރ 2015
އައްޑޫގައި ހުންނަ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިނގަމުންދާގޮތް ބލު ަ
އިން  16ސޕްޓމްބަރ  2015އަށް އމަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވއވ.
ޑްރަގް ކޯޓުގ ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށް ފަހުގ ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގ އަގުވަޒަންކުރުމަށް  28މއި 2015
ގައި ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގ ރަސްމިއްޔާތއް ބޭއްވިފައިވއވ.
ނޑް ލޯ ގައި ކިޔަވަމުންދާ
 2015ވަނަ އަހަރު ދިވހިރާއްޖޭގ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގ ފކަލްޓީ އޮފް ޝަރިޢާ އ ް
ލމާތާއި ތަމްރީނުދިނުމުގ ދ ޕްރޮގްރާމއް ބޭއްވިފައިވއވ.
ޢ ޫ
ދަރިވަރުންނަށް ޑްރަގްކޯޓުގައި ހިންގާ ޝަރީޢަތްތަކާއި ބހޭ މަ ު

 4.3އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން
ރ
ނ  03ޔުނިޓަކަށވ .އއީ ޖނރަލް އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އންޑް އޗް.އާ ު
އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން ބހިގންވަ ީ
ޔުނިޓް ،އައި.ޓީ ޔުނިޓް އަދި ބަޖޓް ޔުނިޓވ.

 4.3.1ޖނރަލް އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އންޑް އޗް.އާރު ޔުނިޓް
މިޔުނިޓްގައި މައިގަނޑު ދމަސައްކަތއް ކުރިއަށްދާނއވ .އއީ ކޯޓުގ އިދާރީ މަސައްކަތާއި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ
މަސައްކަތްތަކވ.
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މިގޮތުން

އިދާރީގޮތުން

އ
ކޯޓުގަ ި

ދުވަހުން

ދުވަހަށް

ކުރަންޖހޭ

މަސައްކަތްތަކއް

ހުރިހާ

ކުރަމުން

ގންދާނީ

ށ
ހރިހާ ލިޔކިޔުންތަކއް ބަލައިގަނ ޝކްޝަންތަކަ ް
މިޔުނިޓްއިންނވ .މި މަސައްކަތްތަކުގ ތރޭގައި ކޯޓަށް ލިބޭ ު
ނ ސަރުކާރުގ އޮފީސްތަކަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
ފޮނުވުމާއި ،ލޮޖިސްޓިކް މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ކޯޓުން އހނިހ ް
ފޮނުވަންޖހޭ ތަކތި ފޮނުވުމާއި އިންވންޓްރީއާއި ސްޓޮކް ބލހއްޓުމާއި ކޯޓުގ މަރާމާތުގ ކަންތައްތައް ބލހއްޓުމުގ
އިތުރުން ކޯޓުގ ލިޔުންތައް ބލހއްޓުމުގ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މި ޔުނިޓްއިންނވ.
ށ
ޓންނވ .މުވައްޒަފުންނަ ް
ނ މި ޔުނި ު
ޓމުން ގންދަ ީ
މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކއްވސް ބަލަހައް ަ
މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދީ ،ވަޒީފާއާ ގުޅިގން ކުރަންޖހޭ ހުރިހާ ކަމއް ކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގ ހާޟިރީއާއި
ރކޯޑުތައް ބލހއްޓުމާއި ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކޮށް ގާބިލު ބަޔަކަށް ހދުމުގ މަސައްކަތްތައް
ވސް މި ޔުނިޓުން ކޮށްފައިވއވ.
 2015ވަނަ އަހަރު ފށުނުއިރު ކޯޓުގައި ތިއްބވީ  05ފަނޑިޔާރުންނާއކު މުޅި ޖުމްލަ  40މުވައްޒަފުންނވ2015 .
ވަނަ އަހަރުތރޭގައި އަލަށް  03މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދވި ،އަދި  05މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިވފައިވއވ.
 2015ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޯޓުގައި  38މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގންދިޔައވ.
ނ
 2015ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޯޓުގ  05ފަނޑިޔާރުންގ އިތުރަށް ޑިވިޜަންތަކުގ ވރިން ގޮތުގައި ހަމަޖހިފައިވަ ީ
ރަޖިސްޓްރާރއާއި

ކޯޓު

އޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއވ.

އަދި

ވރިންގ

ސކްޝަންތަކުގ

އ
ގޮތުގަ ި

ނ
ހަމަޖހިފައިވަ ީ

އސިސްޓންޓް ޑިރކްޓަރއާއި ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރއވ.
 4.3.1.1ދަރަޖަތަކުގ ނިސްބަތުން  2015ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މުވައްޒަފުން ބހިފައިވާ ގޮތް
7

4

އެގްޒަކެޓިވް ސަރވިސް
މެނޭޖީރިއަލް ސަރވިސް
ޖެނެރަލް ސަރވިސް
ސަޕޯރޓް ސަރވިސް

9
21

 4.3.1.2ކުރވުނު ޚާއްޞަ ކަންތައްތައް

ކޯޓުގ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގ ގޮތުން  30އޕްރީލް  2015ވަނަ ދުވަހު ކަސްޓަމްސްގ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި
ހމް އފއަރޒް އޮނަރަބްލް
ޙާއްޞަ ޖަލްސާއއް ބޭއްވިފައިވއވ .މި ޖަލްސާ ޝަރަފްވރިކޮށްދއްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޯ
އަލްފާޟިލް އުމަރު ނަސީރވ .މި ޖަލްސާގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙްތާޒް މުޙްސިންގ އިތުރުން
ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގ އިސްފަނޑިޔާރުންނާއި ،ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖންސީގ އިސްވރިން ބައިވރިވވަޑައިގންނވިއވ .މި
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ޖަލްސާގައި ކޯޓުގ މުވައްޒަފުންގ ތރއިން ޕާރފޯމަންސް އޕްރައިސަލްއިން  70%އަށް ވުރ މަތިން މާރކްސް ހޯދާފައިވާ
ނ މުވައްޒަފާއި ޙާޟިރީން
ދނީލިޔުން ދވިފައިވއވ .އަދި މިޖަލްސާގައި  2014ވަނަ އަހަރުގ ނަމޫ ާ
މުވައްޒަފުންނަށް ހަނ ާ
އންމ ރަނގަޅު މުވައްޒަފު ހޮވިފައިވއވ.
 4.3.1.3ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް

ކޯޓުގ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގން މިއަހަރުގ ތރޭގައި  01ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމއް ހިންގިފައިވއވ.


ސލްފް ޑިވލޮޕްމަންޓް ސމިނަރ

މިކޯޓްގ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގން ކޯޓްގ މުވައްޒަފުންނަށް ސލްފް ޑވލޮޕްމަންޓް ސމިނަރއއް  04އޭޕްރިލް 2015
އ
ފ ޖުޑީޝަލް އޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގ ޓްރއިނިންގ ރޫމްގަ ި
އން  11:30އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ ް
ވަނަ ދުވަހުގ ރޭ ި 8:30
ބޭއްވިފައިވއވ .މިސމިނަރ ގައި ކިޔަވައި ދއްވީ ސިވިލްސާވިސް ކޮމިޝަންގ ރައީސް ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމވ .މި
ށފައިވއވ.
ސމިނަރގައި ކޯޓްގ ޤާޟީން ފިޔަވައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ބައިވރިވ ހަނދާނީ ލިޔުން ޙާޞިލްކޮ ް
ނ ބޭއްވވި ތަމްރީނުތަކުގައި
ނ އިދާރާތަކުން އިންތިޒާމްކޮށްގ ް
ކޯޓުގ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކުރި ތަމްރީނުތައް ފިޔަވައި އހނިހ ް
ކޯޓުގ މުވައްޒަފުން ބައިވރިކުރވިފައިވއވ.


'ދިވހިބަހުގ ހަމަތަކާއި އޮފީސްދިވހި' ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ކުރިއަށް ގންގޮސްފައިވާ 'ދިވހިބަހުގ ހަމަތަކާއި އޮފީސްދިވހި'
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ކޯޓުގ ފަރާތުން  02މުވައްޒަފުން ބައިވރިވފައިވއވ.
 4.3.1.4ކުރވުނު ދަތުރުތައް

ނ
ކޯޓުގ ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމްތައް ޏ.ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ސިޓީގ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އންޑް ރީހބިލިޓޭޝަ ް
ނ ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައވ.
ނ ވަ ީ
ވނަ އަހަރު ކޯޓުގ ފަރާތު ް
ބއްލަވާލއްވުމަށްޓަކައި ަ 2015
ސންޓަރުގައި ހިނގަމުންދާގޮތް ަ
ޓ
 7ސޕްޓމްބަރ  2015އިން  10ސޕްޓމްބަރ  2015އަށް ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ޤާއިމުކުރވިފައިވާ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަން ް
ޛ
ޓރަށް ކުރއްވި ޒިޔާރަތުގައި ކޯޓުގ ފަރާތުން ބައިވރިވ ވަޑައިގންނވީ ޤާޟީ އަލްއުސްތާ ު
އންޑް ރިހބިލިޓޭޝަން ސން ަ
ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު ،ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން ،އޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ
އަޒްހާނާ ޢަހުމަދު އަދި ކޯޓު އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ރުޤިއްޔާ ޒިދުނާ އިބްރާހިމް އވ .އަދި  13ސޕްޓމްބަރ  2015އިން
ލޓޭޝަން
ޓ އންޑް ރިހބި ި
އށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމުކުރވިފައިވާ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަން ް
 16ސޕްޓމްބަރ ަ 2015
ޟ
ސންޓަރަށް ކުރއްވި ޒިޔާރަތުގައި ކޯޓުގ ފަރާތުން ބައިވރިވ ވަޑައިގންނވީ ކޯޓު ހިންގުމާއި ޙަވާލުވ ހުންނވި ޤާ ީ
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު ،ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު ،އސިސްޓންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ
އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ތައުފީޤް އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ޓކްނީޝަން އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަމީން އވ.
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 4.3.1.5ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ
ވފައިވަނީ  18ޖޫން  2012ގައވ 2015 .ވަނަ އަހަރު
ޑްރަގް ކޯޓުގ ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ އކުލަވާލ ި
ނިމުނު އިރު ކޮމިޓީގ  14ބައްދަލުވުމއް ބޭއްވިފައިވއވ 2015 .ވަނަ އަހަރު ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއިން
ށ އިޢުލާނު ފާސްކުރުމާއި
ކުރވުނު މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގ ތރޭގައި ކޯޓުގ އކި މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަ ް
އިންޓަރވިއު ޕނަލް އކުލަވާލުން 2012 ،ވަނަ އަހަރު ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށްފައިވާ
'ގަޑިޖހުމާއި ސަލާމުގ ޗުއްޓީ ނގުމާބހޭ އުޞޫލު' އާ ޚިލާފުވފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅު އޅުން ،ޝަރުޢީދާއިރާގ
މުވައްޒަފުންގ ޤަވަޢިދާ ޚިލާފުވފައިވާ މުވައްޒަފުންނާމދު ފިޔަވަޅު އޅުން އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއިން
 2012ވަނަ އަހަރު ފާސްކޮށްފައިވާ އކިއކި އުޞޫލުތަކަށް ބަދަލުގނައުން ހިމނއވ.

 4.3.1.6އިވލުއޭޝަން ކޮމިޓީ
ޑްރަގް ކޯޓުގ އިވލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އކުލަވާލވިފައިވަނީ  3މއި  2012ވަނަ ދުވަހުއވ 2015 .ވަނަ އަހަރު
ޓށް ބޭނުންވާ ތަކތި ހޯދުމަށް  2015އަހަރު ޖުމްލަ 25
އިވލުއޭޝަން ކޮމިޓީގ  7ބައްދަލުވުމއް ބޭއްވިފައިވއވ .ކޯ ަ
ޠލުކުރވިފައވ .ތިރީގައިވާ
ބ ި
އިޢުލާނއް ކުރވިފައިވާ އިރު އކިއކި ސަބަބުތައް ދިމާވގން އޭގ ތރއިން  7އިޢުލާނު ވަނީ ާ
ތާވަލުގައި ވަނީ  2015ވަނަ އަހަރު ކުރވުނު އގްރީމަންޓްތަކުގ ތަފްޞީލވ.
 2015ވަނަ އަހަރު ކުރވުނު އގްރީމަންޓްތަކުގ ތަފްޞީލު
އގްރީމަންޓް ކުރވުނު މުއްދަތު

އގްރީމަންޓް ކުރވުނު ފަރާތް

އގްރީމަންޓް ކުރވުނު ސަބަބު

މުނި އންޓަރޕްރައިސސް

 1ދުވަސް

 20ފައިލިންގް ކބިނޓް ސަޕްލައިކުރުމަށް

ޕްރޮކިއަރ ޕްލަސް

 1ދުވަސް

ސްޓޭޝަނަރީސް ސަޕްލައި ކުރުމަށް

ކޮޕިއަރ ޕްލަސް

 7ދުވަސް

 50ޓޯނަރ ސަޕްލައި ކުރުމަށް

ސްކޯޕް ކޮމްޕނީ

 10ދުވަސް

 8ފައިލިންގް ރކް ސަޕްލައިކުރުމަށް

ފާމް ސަރވިސަސް

 30ދުވަސް

 20ކަބަޑު ހދުމަށް

ފާމް ސަރވިސަސް

 30ދުވަސް

ޕާރޓިޝަން ޖހުމާއި މަރާމާތުގ

ކޮޕިއަރ ޕްލަސް

 1ދުވަސް

މަސައްކަތް ކުރުމަށް

ް2ފޮޓޯކޮޕީމޝިން ސަޕްލައިކުރުމަށް

 4.3.1.7ފަނޑިޔާރުންގ ޢާއްމު މަޖިލިސް

ފަނޑިޔާރުންގ ޢާއްމު މަޖިލީހުގ  2015ވަނަ އަހަރުގ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ  13ޖނުއަރީ  2015ގައވ .މި
އަހަރު ތރޭގައި ފަނޑިޔާރުންގ ޢާންމު މަޖިލީހުގ  6ބައްދަލުވުމއް ބޭއްވި ކޯޓާގުޅޭ ތަފާތު ކަންތައްތަކުގައި މަޝްވަރާތައް
ދތީ އކަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން
ށ ހުށަހޅޭ މައްސަލަތަކުގ ޢަދަދު އަހަރުން އަހަރަށް ގިނަވަމުން ާ
ކުރވިފައި ވއވ.އގޮތުން ކޯޓަ ް
ފަޑިޔާރުންގ މަޖިލިސްގައި މަޝްވަރާ ކުރވިފައި ވއވ .އަދި  12އޯގަސްޓު  2015ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ފަނޑިޔާރުންގ
ދ ނަންބަރު )2014/R-27
ދ (ގަވާއި ު
ދތަކުތރއިން ޝަރުޠުތަކުގ ޤަވާޢި ު
ޖލްސާގައި ޑްރަގް ކޯޓުގ ޤަވާޢި ު
ޢާންމު މަޖިލީހު ަ
އ ފާސްކުރވިފައި ވއވ.
އަށް އިސްލާޙްތަކއް ހުށަހޅިފައިވުމާއކު އއިޞްލާޙްތަކާމދު ބަހުސްކުރވުމަށް ފަހު އ އިޞްލާހުތަ ް
އަދި  16އޯގަސްޓު  2015ގައި ޑްރަގް ކޯޓުގ  2016ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖޓް ފާސްކުރވުނވ2015 .
ޖލްސާބޭއްވިފައިވަނީ  27ޑިސމްބަރ  2015ގައވ .މިޖަލްސާގައި ކުރިޔަށްއޮތް އަހަރު (2016
ވަނައަހަރުގ އންމފަހުގ ަ
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ލންޑަރު) ފަނޑިޔާރުންގ މަޖްލީހުން
އތައް ކުރަން ކަ ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގ ތާވަލު (ކޯޓުގ ކަ ަ
ކންތަ ް
ވަނައަހަރު) ގައި ކޯޓުން ަ
ފާސްކުރައްވާފައި ވަނީ މި އަހަރުގ އންމ ފަހުގ ޖަލްސާގައވ.

 4.3.2ބަޖޓް ޔުނިޓް
ބނުންވާ ފައިސާ
އތުރަށް ޭ
ށ ި
ލފާކުރާ ބަޖޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ބަޖޓަ ް
ކތްތަކުގ ތރޭގައި ަ
ޓން ކުރާ މަސައް ަ
ބަޖޓް ޔުނި ު
ޓ
ހޯދުމާގުޅޭ އންމހާ ކަންކަން ކުރުމާއި ކުރިއަށްއޮތް މަހުގ ބަޖޓް ތައްޔާރުކޮށް އކަމަށް ކަނޑައޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ބަޖ ް
ނިންމުމާއި ޕޓީކޭޝް ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދުތައް ޤަވާޢިދުން ބލހއްޓުމާއި މަހުން މަހަށް ކުރވޭ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ރިޕޯޓް
މސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި
ނ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖހޭ ު
އތުރު ް
ތައްޔާރުކޮށް ބަޖޓާއި ކޯޑްތަކުގ ބާކީ ބލހއްޓުމުގ ި
ތށް ފައިސާގ
އލވަންސްތައް އަދި އހނިހން އންމހާ ފައިސާ ،އ ފައިސާ ދިނުމަށް ކަނޑައޅިފައިވާ ދުވަހަށް ލިބޭނޭގޮ ަ
ނ ހިމނއވ.
ހިސާބުތައް ނިންމައި ހަވާލުކުރު ް

ދައުލަތުގ މުދަލާއި

ފައިސާއާ ބހޭގޮތުން

ށ
މުވައްޒަފުންނަ ް

ފޯރުކޮށްދންޖހޭ

ތ
މަޢުލޫމާ ު

ފޯރުކޮށްދިނުމުގ

ކަންތައް

މން އބިލއްގ ފައިސާ ދއްކުމަށް
އިންތިޒާމުކުރުމާއި ކޯޓަށް ހޯދޭ ތަކއްޗާއި ލިބިގަނވޭ ޚިދުމަތްތަކުގ ބިލްތައް ލިބު ު
ކަނޑައަޅާފައިވާ

މުއްދަތަކަށް

އފަރާތަކަށް

ފައިސާ

ހަވާލުކުރުމާއި

އާމްދަނީގ

ބ
ގޮތުގައިލި ޭ

ހުރިހާ

ފައިސާއަކާއި

އ ބަލައިގަންނަ ފައިސާ އ
ޤަޟިއްޔާތަކާއި ގުޅިގން ލިބޭ ފައިސާއާއި ތަކތި ބަލައިގަނ ،ރައްކާތރިކަމާއކު ބލހއްޓުމާ ި
ނ ދުވަހުން ދުވަހަށް ޖަމާކުރަމުން ގންދިޔުމުގ އިތުރުން
ފައިސާއއް ޖަމާކުރަން ހަމަޖހިފައިވާ އކައުންޓަކަށް ޤަވާޢިދު ް
ވ ފައިސާގ ތރއިން ނުލިބި  1މަސް ދުވަހަށް ވުރ ގިނަ
ނޓް ތަކއްގ ރިޕޯޓްތަކާއި ލިބން ާ
އޓާ ހުރިހާ އކައު ް
ކޯޓުން ބަލަހަ ް
ދުވަސް ވފައިވާ ފައިސާގ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ކަނޑައޅިފައިވާ މުއްދަތަށް އ ރިޕޯޓް ފޮނުވަންޖހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި،
ޤަޟިއްޔާއަކާއި ގުޅިގން އއްވސް ފަރާތަކަށް ފައިސާއއް ހަވާލުކުރަން ކަނޑައަޅުއްވައިފި ނަމަ އފައިސާއއް އފަރާތަކާއި
ހަވާލުކުރުމާއި ،ޤަޟިއްޔާގައި ކުރވޭ ޖޫރިމަނާ އާއި ކޯޓަށް ހާޟިރުނުވުމާއި ،ގަޑިޖހިގން ކުރާ ޖޫރިމަނާގ ރކޯޑް
ވ މުއްދަތުގ ތރޭގައި ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގ ފައިސާ ހޯދުމުގ މަސައްކަތް ލީގަލް
ބލހއްޓުމާއި ،ކަނޑައޅިފައި ާ
ބޭފުޅއްގ ނުވަތަ ޤާޟީގ މަޝްވަރާގ މަތިން ކުރުމާއި ،ޤާޟީންނާއި ކޯޓުގ އހން މުވައްޒަފުން ކުރައްވާ ރަސްމީ
އޓުމަކީ މި ޔުނިޓްގ މަސައްކަތކވ.
ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ ފައިސާގ އންމހައި ކަންތައްތައް ބލހ ް
2015

ވަނަ

އަހަރުގ

ބަޖޓްގ

ގޮތުގައި

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފައިނޭންސް

އންޑް

ޓްރޜަރީން

ޑްރަގް

ކޯޓަށް

ކ ހަތް ދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ)
ނ ތިން ލައްކަ ހަތް ދިހަ ނުވަ ހާސް ހަ ސަތޭ ަ
ހަމަޖައްސަވައިދއްވީ ( 9,379,679ނުވަ މިލިއަ ް
ކ
އވ 31 .ޑިސމްބަރު  2015ގ ނިޔަލަށް ޚަރަދުވާނކަމަށް ލަފާކުރވުނީ ( 13,462,108ތޭރަ މިލިއަން ހަތަރު ލައް ަ
ބފައިވާ ބަޖޓްގައި ހިމނޭ ފައިސާގ
ފަސްދޮޅަސް ދހާސް އއްސަތޭކަ އަށް ރުފިޔާ) އވ 2015 .ވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް ލި ި
ނފައިވަނީ ( 201,067ދ ލައްކަ އއް ހާސް ފަސް ދޮޅަސް ހަތް ރުފިޔާ) އވ .އަދި މީގ
ތރއިން އސޓް ގަތުމަށް ހިމ ި
ނންކުރވިފައިވަނީ  ( 135,042.07އއް ލައްކަ ތިރީސް ފަސް ހާސް ސާޅީސް ދ ރުފިޔާ
ތރއިން އސޓް ގަތުމަށް ބޭ ު
ހަތް ލާރި) އވ 2015 .ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީގ ގޮތުގައި ( 30,835.87ތިރީސް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ތިރީސް ފަސް
ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތް ލާރި) ކޯޓަށް ލިބިފައިވއވ.
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 4.3.3އައި.ޓީ ޔުނިޓް
ނ
ފމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަ ް
ނ ކުރވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގ ތރޭގައި ކޯޓުގ އިން ޮ
 2015ވަނަ އަހަރު މިޔުނިޓު ް
ޓކްނޮލޮޖީ (އައި.ސީ.ޓީ) ގ

ހުރިހާ ތަކއްޗއް ބލހއްޓުމާއި ،ނޓްވޯރކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާއި

ކޯޓަށް

ޑ
ބޭނުންވާ އައި.ސީ.ޓީއާ ގުޅުންހުރި ތަކތި ހޯދުމާއި ކޯޓުގ އކިއކި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންކުރވޭ ވބް ބޭސް ް
އޕްލިކޭޝަންގ ކުރު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަށް ކުރިއަށް ގންދިއުން ހިމނއވ.
ކޯޓުތަކުގ އންޓްރީއާއި އިދާރީކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  2013ވަނަ
އަހަރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވއަރ މޯލްޑިވްސް އީ-ކޯޓު މނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވއަރ (މމްސް)  2015ގައި މި ކޯޓުގައި
ބޭނުން ކުރަން ފށުމާއކު ދިމާވަމުން ދިޔަ ކުދި މައްސަލަތަކާއި ބައއް އަޕްޑޭޓްތައް ހައްލުކޮށް ގިނަ ބަދަލުތަކއް ވަނީ އީ-
ކޯޓު މނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވއަރ އަށް ގނވިފައވ.
ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ހިމނޭ މީހުން ފުލުހުންގ ހައްޔަރުގައި ތިބިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބލުމަށާއި،
ވސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގ ބލުމުގ ދަށަށް ގންދވިއްޖ ނަމަ
ޓން އަމުރުކުރވޭ މީހުން މޯލްޑި ް
ކ ު
އިތުރު ކުށއް ނުކުރުމަށް މި ޯ
ލ ގ އައު އިންޓަރފޭސް
ޓ ް
އ ޑްރަގް ކޯޓާ ދމދު ވބް ޕޯ ަ
ޓ ޙިއްޞާކުރުމަށް ފުލުހުންނާ ި
މތު މިކޯ ާ
ވަގުތުން އ މަޢުލޫ ާ
ނން ކުރވމުންދިޔައވ.
ފަރުމާކޮށް ޓސްޓްކޮށް ބޭ ު
މި ކޯޓުގ "ހިންގުމާއި ތަރައްޤީގ އޮނިގަނޑު  "2018 – 2015ގައި ހިމނޭ އައި.ސީ.ޓީ ދާއިރާގ  2015ވަނަ އަހަރުގ
ލަނޑުދަނޑިތައް ވަނީ ޙާސިލްކުރވިފައވ .އައި.ސީ.ޓީއާ ގުޅުން ހުރި ތަކތި ހޯދުމަށް  2015ވަނަ އަހަރުގ ބަޖޓްގައި
ވނީ ނުހޯދިފައވ .މިގޮތުން ދިމާވި އންމ ބޮޑު ދައްޗަކީ ކޯޓްގ ސާވަރ
ހިމަނާފައިވާ ފައިސާ ނތުމުގ ސަބަބުން މި ތަކތި ަ
ރޫމްގ ޔޫޕީއސް ހަލާކުވުމާއި ،ކޯޓްގ ސާރވަރގ ސްޓޯރޭޖް ފުރުމުން ދިމާވި މައްސަލަތަކވ.

 2015ވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް ހޯދުނު އައިޓީހާޑްވއަރއާއި ،ވހިކަލްއާއި ،މޝިނަރީ އަދި އހނިހން ތަކތި


 02ފޮޓޯކޮޕީ މޝިން

 4.4ބިއުރޯ
 2015ވަނަ އަހަރު ބިއުރޯއިން މައިގަނޑު ގޮތއްގައި ކުރވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ އިސްޤާޟީ އާއި ޤާޟީން ބައިވރިވާ
ށ
ވޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަ ް
ސޓްރާރާ ބައްދަލުކުރުމަށް އދި ަ
ކރުމާއި ،ޤާޟީން އަދި ރަޖި ް
އންތިޒާމް ު
ބައްދަލުވުންތައް ި
އޕޮއިންޓްމންޓް ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއާ ،
ޟނ ެގ ްބރީީފިންގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމަވާ ނިންމވުންތަކުގ ނޯޓް
ޤ ީ
ހ
ވތަ ސކްޝަންތަކަށް އިސްޤާޟީ ފޮނުއްވަންޖ ޭ
ފންނަށް ނު ަ
ތކަށް ފޮނުވުމާއި ކޯޓުގ މުވައްޒަ ު
ތައްޔާރުކޮށް ލީގަލް ސކްޝަން ަ
މމޯތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމާއި ،ކޯޓަށް އަލަށް ލިބޭ މައްސަލަ ތަކަށް ސކްޝަންތައް ކަނޑައޅުމުގ މަސައްކަތވ .އަދި
ރ
ފނުވުމުގ މަސައްކަތާއި ފަހުގ ޙުކުމް ކު ާ
ވންޖހޭ ސިޓީ ޮ
ކ އކި މުވައްސަސާތަކަށް ފޮނު ަ
މީގ އިތުރުން އިސް ޤާޟީ އ ި
ފ އޮފންޑަރސް ފޯމްގައިވާ
ނ ފުރިހަމަ ކުރާ ފީޑްބކް އޮ ް
ޓލް އަށް އޑްކޮށް އ ފަރާތްތަކު ް
ފަރާތްތަކުގ މަޢުލޫމާތު ޕޯ ަ
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ކރުމުގ މަސައްކަތްވސް ކުރވިފައިވއވ .އަދި ކޯޓުގ މުހިންމު ޙަރާކާތްތަކާ ގުޅޭ ޚަބަރު
މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް އަޕްޑޭޓް ު
ތައްޔާރު ކުރުމުގ މަސައްކަތް ވސް ކުރވިފައިވއވ.
ކ
ޓ ހަމަޖހުނު  42ފަރާތަ ާ
ބއްދަލު ކުރުމަށް އޕޮއިންޓްމން ް
މިގޮތުން މައްސަލަ ތަކާ ގުޅިގން ޤާޟީންނާ ރަޖިސްޓްރާރާ ަ
ކ ސކްޝަންތަކަށް ފޮނުވިފައި ވއވ .އަދި  2015ވަނަ
ބައްދަލުކުރުމުގ އިތުރުން 03 ،ބްރީފިންގ ނޯޓާއި  11މމޯ އ ި
އަހަރު  914މައްސަލައިގ ސކްޝަން ކަނޑައަޅައި ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ދވިފައި ވއވ.
ތފްޞީލވ.
ތިރީގައި މިވަނީ އިސް ޤާޟީ އާއި ޤާޟީން ބައިވރިވަޑައިގންނވި މުހިންމު ބައްދަލުވުންތަކުގ ަ
-

އ ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާ
ފަރުވާ ދިނުމުގ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކޮށް ފަރުވާ ދިނުމުގަ ި
ލވުމއް ބޭއްވިފައިވއވ.
ކުރުމަށް ނޝަނަލް ޑްރަގް އޖންސީއާ އކު ތަފާތު  06ބައްދަ ު

-

މައްސަލަތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ
އޮފީހާ އކު ތަފާތު  03ބައްދަލުވުމއް ބޭއްވިފައިވއވ.

-

 29ޖަނަވަރީ  2015ވަނަ ދުވަހު ފަރުވާއިން ވަކިކުރާ މީހުންގ ޕްރޮސސް އަވަސްކުރުމާމދު މަޝްވަރާ
ކުރުމަށްޓަކައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖންސީގ ބޯޑު މމްބަރުންނާއކު ބައްދަލުވުމއް ބޭއްވުނވ.

-

ދވަހު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖނރަލްގ އޮފީހާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖންސީ އަދި
 04ފބްރުއަރީ  2015ވަނަ ު
މޯލްޑިވްސް

ކަރކްޝަނަލް

ސަރވިސްއާއކު،

ޝން
ރީހބިލިޓޭ ަ

އަމުރުކުރވި،

އަދި

ޑްރަގް

ކޯޓުގ

ނ
ކމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރވިފައިވާ ބައއް މީހުންގ މައްޗަށް ،އހނިހ ް
އިޚްތިޞާޞްގ ދަށުގައި ތިބޭނ ަ
ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމާމދު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމއް ބޭއްވުނވ.
-

 15ޖޫން  2015ގައި ކޯޓުގ ފަނޑިޔާރުންނާއި މޯލްޑިވްސް ކަރކްޝަނަލް ސަރވިސްގ ސްޓޭކް
ބއްވުނވ.
ހޯލްޑަރުންނާއކު ބައްދަލުވުމއް ޭ

-

 7ޑިސމްބަރ  2015ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ އކު ބައްދަލުވުމއް ބޭއްވުނވ.

 .5ޢިމާރާތް
 2015ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓު ހިންގިފައިވަނީ އންސްޕާ އިމާރާތުގައވ 2015 .ވަނަ އަހަރު ކޯޓުގ އައިޓީ
ސކްޝަން މަސައްކަތްކުރައްވާ ތަން ވަކިކޮށް ޕާރޓިޝަން ޖހުމުގ މަސައްކަތް ކުރވިފައިވއވ .މީގ އިތުރުން
ށ
މއި މުވައްޒަފުންނަ ް
ނންކުރުމަށް ސައިކޮޓަރިއއް ހދުމަށް ކޯޓުރޫމް  5ބައިކޮށް ޕާރޓޝަން ޖހު ާ
ޤާޟީން ބޭ ު
ނަމާދުކޮޓަރިއއް ހދުމަށް ސްޓާފްރޫމްގައި ޕާރޓިޝަން ޖހުމުގ މަސައްކަތް ކުރވިފައިވއވ 2015 .ވަނަ އަހަރު
ކުރވުނު މަރާމާތުގ މަސައްކަތްތަކުގ ތރޭގައި ކޯޓުގ ފާޚާނާގައި ފން ނުހިނދޭ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ފާޚާނާ ހޮޅި
ބަދަލުކުރުމުގ މަސައްކަތާއި ،ކޯޓުގ މަތީ ފާޚާނާއިން ސްޓާފް ރޫމް ތރއަށް ފން ލީކުވާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގ
ދ
ލ ފޮޅުމުގ އިތުރުން ،މީ ާ
ލ ލާފައިވާ ފާރުތަކުން ކު ަ
ކ ަ
މަސައްކަތް ކުރވިފައިވއވ .ނަމަވސް ކޯޓުގ އިމާރާތް ބާވު ،
މށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމވ.
ފަދަ ދިރޭ ތަކތީގ ސަބަބުން ކޯޓުގ އިމާރާތް ސާފުކޮށް ބލހއްޓު ަ
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 2016 .6ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތައް

ނތަކާއި މުވައްޒަފުންގ ފންވަރުބލުމުގ
ކުރިޔަށް އޮތް  2016ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުގ  3ކޮމިޓީގ ބައްދަލުވު ް
މަސައްކަތުގ އިތުރުން ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ރޭވިފައިވއވ.


ށ ޒިޔާރަތްކޮށް ފަރުވާގ ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ބލުން.
ޝން ސންޓަރ ތަކަ ް
ރިހބިލިޓޭ ަ



ސްޓާފް ޑިވލޮޕްމަންޓް ޑޭ( .ކޮންމ  3މަހުން  1މަހު)
ނ
މށާއި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް އަހުލުވރިކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގ ގޮތު ް
ކޯޓުގ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރު ަ
ށ
ކޮންމ  3މަހުން  1މަހު ކޯޓުގ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގންދިއުމަ ް
ހަމަޖހިފައިވއވ.



ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރ (އސް.އޯ.ޕީ)ތައް ފުރިހަމަކޮށް މނުއަލްއއްގ ގޮތުގައި އކުލަވާލުން.



ޓްރޭނިންގ ނީޑް އނަލިސިސްއއް ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް އންމ ބޭނުންތރިވާ ތަމްރީނުތަކުގ ދާއިރާ
ބނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.
ދނގަނ ދާއިރާތަކަށް ޭ
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އނކްސް 1
ޑްރަގް ކޯޓުގ އޮގަނައިޒޭޝަން ޗާޓު.
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