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ތަޢާރުފް
އެންމެހައި

ތތަކުގެ
ނިޢުމަ ް

ވެރި

ﷲ

އށް
ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ަ

ޙަމްދާއި

ކށް
ޝުކުރުކުރަމެވެ .އެއަށްފަހު ޢާލަމްތަ ަ

އވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ.
ވތާއި ސަލާމް ލެ ް
ގފާނަށް ޞަލަ ާ
ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް ރަސޫލާ ،މުޙައްމަދު ނަބީކަލޭ ެ
ރމެވެ.
އަދި މިދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި އަޞްޙާބުން ޝާމިލްކު ަ
ރ
މިރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރޫލިން ނަންބަރ  14( 2011/SC-RU/02މާރޗް  )2011އާއި ނަންބަ ު
 06( 2009/02/SCއޮކްޓޯބަރ  )2009ސަރކިއުލާގެ  32ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް
ނިމުމުން

އެނިމުނު

އަހަރު

ޝަރުޢީ

ދާއިރާ

ގ
ހިނގިގޮތު ެ

ރިޕޯޓް

އެކުލަވާލުމަކީ

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ޖުޑީޝަލް

މށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާތީ އެޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވު ަ
ނ
ބބު ް
ހރާއްޖެއަށް އަދި މުޅި އޭޝިޔާ ސަރަހައްދަށްވެސް އައު މަފްހޫމެކެވެ .މިހެންވުމުގެ ސަ ަ
ޑްރަގް ކޯޓްގެ މަފްހޫމްއަކީ ދިވެ ި
އދި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި
ޑްރަގް ކޯޓަކީ އެންމެ ޒަމާނީ ހިންގުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި ،އުޞޫލުތަކާއި ،ހަމަތައް ގެންގުޅޭ ަ
ވ
ދ ޭ
ހނިހެން ޑްރަގް ކޯޓްތަކުގައި ގެންގުޅޭ (ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސަސް) އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ެ
ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެ ެ
ތގައި އަދާނުކުރެވޭނެއެވެ.
ޚިދުމަތަކަށް ވެގެން ނޫނީ ޑްރަގް ކޯޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ،އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮ ު
ނ
ޑްރަގް ކޯޓްގެ މަފްހޫމް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުވުމުގެ ސަބަބުން ކުރަން ޖެހިފައިހުރި މަސައްކަތްތައް ގިނަ ގުނައެވެ .ހުރި ގޮ ް
ނންޖެހިފައެވެ.
ޖެހުންތައް އެހާމެ ބޮޑެވެ .ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބައެއް ސަގާފަތްތަކަށް ވަނީ ބަދަލު ގެން ަ
އ ހުނަރާއި ،އިޚްލާސްތެރި
އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދަކީ ،ޑްރަގް ކޯޓްގައި ޚިދުމަތް ދޭން ތިބޭނީ މަސައްކަތަށް ޤާބިލް ޢިލްމާ ި
އަދި ހަރުދަނާ ރިވެތި އަޚުލާގެއްގެ ބަޔަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޯޓެއްގެ ގޮތުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދޭ ކޯޓެއްގެ
ނ ކޯޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ .މީގެ އިތުރުން
ރއްޖޭގެ އެހެން ކޯޓްތަކަށް ނަމޫ ާ
ގޮތުގައި އޮތުމެވެ .އަދި ދިވެހި ާ
ޑްރަގް ކޯޓްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކޯޓްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މީހުން ،މަސްތުވާތަކެއްޗަށް
އ
ށ މަސައްކަތްކުރުމާއި ،އެމީހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ބޭނުންވާ ނިސްބަތް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަ ި
ބޭނުންވާ ނިސްބަތް މަދުކުރުމަ ް
އދިނުމަށް އިސްކަންދިނުމާއި
ވނެގޮތް ހޯދަ ި
ރ މަދުކުރުމާއި ،އެމީހުނ އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނެ ޭ
ކުށަށް އަރައިގަތުމުގެ މިންވަ ު
އަދި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ނިޒާމު ގުޅުވައި ދިނުމާއިއެކު ،ފަރުވާ ދިނުމުގެ ނިޒާމަށް
ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ހައިސިއްޔަތު ދިނުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ކުރިން ދެންނެވުނު އުއްމީދުތަކާއި މަޤްޞަދުތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ދިމާއަށް ދަތުރުކުރުމުގައާއި ،ކުރިމަތީގައި ހުރި އަދި
ނ އަހަރު ހިމެނިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ބިންގާތަކެއް
ކ ކުރިމަތިލުމުގައި 2013 ،ވަ ަ
ކުރިމަތި ވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަ ާ
އަޅަން ފެށުނު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އެގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް މި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.
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 .1ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން
މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  38ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑްރަގް ކޯޓު އެކުލެވިގެންވަނީ  05ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށެވެ.
ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކުރި  05ފަނޑިޔާރުން ހުވާކޮށްފައިވަނީ  25ފެބްރުއަރީ
 2012ގައެވެ .ތިރީގައިމިވަނީ ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޢުލޫމާތެވެ.

އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރަކީ މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް
ޔުނިވަރސިޓީއިން މާސްޓަރސް އޮފް ކޮމްޕަރެޓިވް ލޯ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެވެ.
އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެސިސްޓެންޓް ސްޓޭޓް އެޓަރނީގެ މަޤާމު
އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި
އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރގެ މަޤާމުގައި  03އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު
އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

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

އެޓަރނީގެ

މަސައްކަތްކުރައްވާފައި
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު
ޤާޟީ

މަޤާމުގައި
ވެއެވެ.

02
މީގެ

އަހަރަށް

އިތުރުން

ވުރެ

ގިނަ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ

ދުވަހު
ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހުގައި އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރގެ މަޤާމުގައި  03އަހަރަށްވުރެ
ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އިން
ބެޗްލަރ އޮފް ލޯ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އަދި ފ .ދަރަނބޫދޫ ކޯޓުގެ
މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމުގެ އިތުރުން ދ .އަތޮޅު ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް
މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ހއ.
އަތޮޅު ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމުގައި  01އަހަރަށްވުރެ
އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު

ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޤާޟީ

އަލްއުސްތާޛު

ޢަބްދުއްސައްތާރު

ޢަބްދުލްޙަމީދަކީ

މިޞްރުގެ

އަލް

އަޒްހަރު

ޔުނިވަރސިޓީއިން ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ހައްދަވާފައިވާ
ބޭފުޅެކެވެ .އަދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް
ޕްރޮސެކިއުޓަރގެ
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު
ޤާޟީ
ޞަފްޙާ  45ގެ 4

މަޤާމުގައި

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

03

އަހަރަށްވުރެ

ގިނަ

ދުވަހު

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

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

ކޯޓާއި

ޢާއިލާއާބެހޭ

ކޯޓުގައި

މަދަނީ

ޤާޟީގެ

ގޮތުން

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު

ލީޑިންގ ޓީޗަރ އެއްގެ މަޤާމުގައާއި އދ .މާމިގިލީ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ

ޤާޟީ

މަޤާމުވެސް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 .2ޑްރަގް ކޯޓުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޒަރީރަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީއިން ބެޗްލަރ
އޮފް ލޯ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އެސިސްޓެންޓް
ލީގަލް އޮފިސަރ އެއްގެ މަޤާމުގައި  04އަހަރު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ .މި
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހައިކޯޓުގެ ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރަރ ގެ މަޤާމު  01އަހަރަށްވުރެ
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޒަރީރު

ގިނަދުވަހު އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ރަޖިސްޓްރަރ
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން
އަލްފާޟިލް
މާސްޓާރސް

އިބްރާހީމް
އޮފް

ސަމީރަކީ

ބިޒްނަސް

މެލޭޝިޔާގެ

އޯޕަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ޔުނިވަރސިޓީ

އިން

(ސްޕެޝިއަލައިޒްޑް

އިން

ފައިންނޭންސް) ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް
އެގްރިކަލްޗަރގައި ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި  01އަހަރަށްވުރެ ގިނަ
ދުވަހު
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސަމީރު
ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މީގެ

އިތުރުން

މޯލްޑިވްސް

ނޭޝަނަލް

ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ވިލާ ކޮލެޖް އަދި މެޕްސް ކޮލެޖްގައި ޕާޓް ޓައިމް ލެކްޗަރަރ ގެ
މަޤާމު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެއެވެ.

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން

އަލްފާޟިލާ ޢަޒްލާ ޢައްބާސް އަކީ ލަންޑަންގެ މިޑްލްސެކްސް ޔުނިވަރސިޓީ އިން
ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް އިން އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (ފަސްޓް ކްލާސް
އޮނާރސް) ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް
އެގްރިކަލްޗަރގައި އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި  3އަހަރަށްވުރެ
އަލްފާޟިލާ ޢަޒްލާ ޢައްބާސް
ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރ
ރިހެބިލިޓޭޝަން/އެންފޯސްމަންޓް ސެކްޝަން
ޞަފްޙާ  45ގެ 5

ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމަކީ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު ޔުނިވަރސިޓީ އިން
ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް (ސްޕެޝިއަލައިޒްޑް އިން ހިއުމަން ރިސޯސް)
ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.
އަލްފާޟލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ބަޖެޓް
ސެކްޝަން

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޢަލީއަކީ ވިލާ ކޮލެޖް އިން ޑިޕްލޮމާ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް
މެނޭޖްމަންޓް ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި 1.5
އާމިނަތު ޢަލީ

އަހަރު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް
އެޗް.އާރު ޔުނިޓް

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

ބޭނުންކޮށްގެން ،އޭގެ ނުފޫޒުގައި ހުރެ ކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންގެ މައްޗަށް

ހމަވާނަމައެވެ.
ނނަނިވި ހުރިހާ ޝަރުޠުތައް ފުރި ަ
ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާނީ ،އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި އަ ް
ވ މީހެއް ކަމުގައިވުން
 -1މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައި ާ
ރ ކަމަށްވުން
ނންކޮށްގެން ،އޭގެ ނުފޫޒުގައި ހު ެ
 -2ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށް އޭނާ ކޮށްފައިވަނީ ،މަސްތުވާތަކެތި ބޭ ު
 -3ޑްރަގް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށަކީ ،މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ކުށެއް ކަމުގައި ނުވުން
ނނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގައި
 -4މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާ ޫ

ނ ކޯޓެއްގައި
ނކުރާ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އެހެ ް
ބަޔާ ް

ނ
އުފުލިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިނުވު ް
 -5ޑްރަގް ކޯޓުގައިދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ

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

ނ
ވތަ އަރުވާލުމުގެ އަދަބު އޭނާގެ މައްޗަށް ކަ ނޑައެޅިދާނެ ކުށަކަށްނުވު ް
މުއަދަތަކަށް ޖަލަށްލުމުގެ ނު ަ
 -6ޑްރަގް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވާ ނުވަތަ އިޢުތިރާފުވުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މީހެއް
ކަމުގައިވުން
ޑރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަށް ޝަރުޠު
 -7މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގުމަތިން ް
ފުރިހަމަވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
އ
ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާނީ ،އޭނާގެ ކިބައިގަ ި
ފރިހަމަވާނަމައެވެ.
އަންނަނިވި ހުރިހާ ޝަރުޠުތައް ު
ވ މީހެއް ކަމުގައިވުން
 -1މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައި ާ
 -2އެމީހަކު ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކުމް ނިސްބަތްވާ ކުށަކީ ،މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށް ނުވަތަ
ތ
މަސްތުވާތަކެތި ޕެޑްލްކުރުމުގެ ކުށް ކަމުގައިވުން ،ނުވަ ަ
ނ އެހިނދު
ވފައިވާ މީހެއް ކަމަށްވެފައި ،އޭ ާ
ނ ޙުކުމް އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެ ި
 -3އެމީހަކީ އެއް ޙުކުމަށްވުރެ ގި ަ
ނވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ޕެޑްލްކުރުމުގެ ކުށުގެ
ނންކުރުމުގެ ު
މސްތުވާތަކެތި ބޭ ު
ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކުމަކީަ ،
ނ އޮތް ޙުކުމަކީ،
މން ،ދެން ތަންފީޛުކުރަ ް
ޙުކުމެއް ކަމުގައިނުވާނަމަ ،އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމު ު
ނވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ޕެޑްލްކުރުމުގެ ކުށުގެ ޙުކުމެއް ކަމުގައިވުން
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ު
 -4އެމީހާ ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކުމް ނިސްބަތްވާ ކުށަކީ ،މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކަމުގައިނުވުން
 -5މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އެހެން ކޯޓެއްގައި
ނ
އުފުލިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިނުވު ް
ޑރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަށް ޝަރުޠު
 -6މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ް
ފުރިހަމަވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
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ޑްރަގް ކޯޓަކީ ،ކޯޓުގެ ޒާތުން ވަކި އިޖުރާއާތުތަކެއް ޚާއްޞަވެގެންވާ ކޯޓަކަށްވުމުގެ އިތުރުން ވަކި ޚާއްޞަ މަޤްޞަދުތަކެއް
ޙާޞިލުކުރުމަށް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކޯޓަކަށް ވާތީ ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް
ތރުކުރުމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއް ޑްރަގް ކޯޓުން ކުރިއަށް ނުގެންދެއެވެ.
ނިންމުމާއި ބަންދުގެ މުއްދަތު އި ު

 .4ޑްރަގް ކޯޓުގެ އޮނިގަނޑާއި އިދާރީ ހިންގުން
ޑްރަގް

ކޯޓަކީ

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

17/2011

(މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ

ޤާނޫނު)

31

ޑިސެމްބަރ

2011

ގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމާގުޅިގެން އެޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ކޯޓެވެ 25 .ފެބްރުއަރީ  2012ވަނަ
ނގ
ޤޟީން ޢައްޔަންކުރެވި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރެއިނި ް
ދުވަހު ޑްރަގް ކޯޓަށް ާ 05
ރޫމްގައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވެއެވެ .އަދި  05ޤާޟީންގެ އިތުރުން  13އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއެކު ޑްރަގް
ފއިވަނީ  26މާރޗް 2012ގައެވެ .ޑްރަގް ކޯޓު ހިންގުމަށް
ކޯޓުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް މ .ފަންހިޔާ ބިލްޑިންގގައި ފަށާ ަ
ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސި ކުރީގެ އެންސްޕާ ހިންގި އިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު އެ އިމާރާތަށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް
މބަރ  2012ގައެވެ.
ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ  12ނޮވެ ް
ޑްރަގް ކޯޓު އެކުލެވިގެންވަނީ މައިގަނޑު  03ޑިވިޜަން އެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެ ޑިވިޜަންތަކަކީ ޝަރުޢީ ޑިވިޜަނާއި
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަންގެ އިތުރުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން އެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުގެ
ޑިވިޜަންތަކުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

.4.1

ޝަރުޢީ ޑިވިޜަން

ނ ވަނީ  05ސެކްޝަނަކަށެވެ .އެއީ ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކަށް ސެކްޝަނެކެވެ .ޝަރުޢީ
ޝަރުޢީ ޑިވިޜަންތައް ބެހިގެ ް
ތއް ފަނޑިޔާރުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުން ތާވަލުކުރުމުގެ
ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ަ
ޟރު ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
ނންތަކަށް ޙާ ި
ޝންގެ އެހެން ބޭ ު
އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ،ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށާއި ސެކް ަ
ގ
ފަރާތްތައް ޙާޟިރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި ކޯޓު ެ
ރންޖެހޭ އަމުރުތައް ނެރުމާއި ،މައްސަލަތަކުގެ
ނ ކޯޓުން ނެ ެ
ރ ް
ތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތު ު
ނންވާ އެހީ ެ
ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޭ ު
ދ
ތން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ހިމެނެއެވެ .އަ ި
ށޓަކައި ކޯޓްރޫމް އިންތިޒާމްކުރުމުގެ ގޮ ު
އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުމަ ް
ޝރްޢީ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
ަ
މައްސަލަތައް ހިންގުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ
ނ
ޑްރާފްޓް ކުރުމާއި މަޙްޟަރުބަޔާނާއި ކޯޓު އަމުރުތައް ޑްރާފްޓް ކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަ ް
ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ.
އން  2013ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެވެ.
ތިރީގައިމިވަނީ ޝަރުޢީ ޑިވިޜަންތައް ބެހިގެންވާ  05ސެކްޝަން ި

 .4.1.1ޑީ 1ސެކްޝަން
ށ ޑީ 1ސެކްޝަނަށް ޖުމްލަ  201ޤަޟިއްޔާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
 31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަ ް
އިސްވެދެންނެވުނު  201މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  05މައްސަލައަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ
ނލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ވ ކުރާ  184މައްސަލައަކާއި ،ނޭޝަ ަ
މައްސަލައަކާއި ،ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދަޢު ާ
މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޖިނާއީ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  15މީހެއްގެ މައްސަލައެއް ސެކްޝަނަށް ލިބިފައިވެއެވެ.
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ގއިވާ ގްރާފުން ޑީ1
އނުވެއެވެ .ތިރީ ަ
މިއަހަރުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ސެކްޝަނަށް ލިބިފައެ ް
އވެ.
ނނެ ެ
ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު ފެން ާ
އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަޢްލޫމާތު

0
0%
15

5
3%

7%

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ޖުވެނައިލް ކޯޓް

184
90%

ޑީ 1ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  201ޤަޟިއްޔާ އިން  204މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއުފުލިފައިވެއެވެ204 .
ނނާއި  05އަންހެނުންނެވެ .އަދި  18އަހަރުން ދަށުގެ
މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  18އަހަރުން މަތީގެ  187ފިރިހެނު ް
 12ކުދިންނެވެ.
ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢްލޫމާތު
204

187

ފިރިހެން

12

5

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

މީހުންގެ ޖުމްލަ

ލތަކުގެ ތެރެއިން  31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް ތާވަލު
ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަ ަ
ނ
ކުރެވުނީ ޖުމްލަ  210މީހުންގެ މައްސަލައެވެ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކައިދޭނީ ސެކްޝަނުން ތާވަލުކުރެވު ު
މައްސަލަތަކުގެ ކޯޓް އަމުރުގެ މަޢްލޫމާތެވެ.
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52

ކޯޓް އަމުރު

12%

11

ރައްދުކުރެވި ޙާޟިރުކުރެވިފައި

28 3%

ރައްދުނުކުރެވި

7%

ބަންދުކޮށްގެން ޙާޟިރުކޮށްފައި
ރައްދުކުރެވި ޙާޟިރުނުވެ
ރައްދުކުރެވި ކެންސަލްކުރެވިފައި

54

267

13%

65%

ޑީ 1ސެކްޝަނުން  151މީހެއްގެ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާއިރު 116 ،ޝަރީޢަތުގެ
އަޑުއެހުން ޝެޑިއުލްކޮށް  99މީހެއްގެ މައްޗަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު ކޮށްފައިވެއެވެ .ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 10
މީހެއްގެ މައްޗަށް ފަހުގެ ޙުކުމްކޮށްފައިވާއިރު 3 ،މީހެއް ފަރުވާއިން ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ.

 .4.1.2ޑީ 2ސެކްޝަން
 31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް ޑީ 2ސެކްޝަނަށް ޖުމްލަ  198ޤަޟިއްޔާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
އިސްވެދެންނެވުނު  198މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  8މައްސަލައަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ
މައްސަލައެވެ .މީގެ އިތުރުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ  175މައްސަލައަކާއި ،ނޭޝަނަލް
ޑްރަގް އޭޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޖިނާއީ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  11މީހެއްގެ މައްސަލައެއް
ލ
ސެކްޝަނަށް ލިބިފައިވެއެވެ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ޑީ 2ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީ ު
ފެންނާނެއެވެ.
އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަޢްލޫމާތު
11
6%

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ޖުވެނައިލް ކޯޓް

175
90%
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0
0%

8
4%
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ޑީ 2ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  198ޤަޟިއްޔާ އިން  202މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއުފުލިފައިވެއެވެ202 .
ނނާއި  06އަންހެނުންނެވެ .އަދި  18އަހަރުން ދަށުގެ
މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  18އަހަރުން މަތީގެ  192ފިރިހެނު ް
 04ކުދިންނެވެ.
ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢްލޫމާތު
202

192

ފިރިހެން

4

6

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

ސލަތަކުގެ ތެރެއިން  31ޑިސެމްބަރ
ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައް ަ

މީހުންގެ ޖުމްލަ

ލ ކުރެވުނީ ޖުމްލަ 95
ވ ު
 2013ގެ ނިޔަލަށް ތާ ަ

ސލަތަކުގެ ކޯޓް އަމުރުގެ
ވލުކުރެވުނު މައް ަ
ކޝަނުން ތާ ަ
އވާ ގްރާފުން ދައްކައިދޭނީ ސެ ް
މީހުންގެ މައްސަލައެވެ .ތިރީގަ ި
މަޢްލޫމާތެވެ.
8

ކޯޓް އަމުރު

6%

7
5%

ރައްދުކުރެވި ޙާޟިރުކުރެވިފައި

7
5%

ރައްދުނުކުރެވި

ބަންދުކޮށްގެން ޙާޟިރުކޮށްފައި
ރައްދުކުރެވި ޙާޟިރުނުވެ

73
56%

37
28%

ރައްދުކުރެވި ކެންސަލްކުރެވިފައި

ޑީ 2ސެކްޝަނުން  88މީހެއްގެ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާއިރު 81 ،ޝަރީޢަތުގެ
އަޑުއެހުން ޝެޑިއުލްކޮށް  68މީހެއްގެ މައްޗަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު ކޮށްފައިވެއެވެ .އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ
ވނަ ޙުކުމެއް ދަޢްވާލިބޭ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް
ޝން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ނިމިފައިނުވާތީވެ ދެ ަ
ރީހެބިލިޓޭ ަ
ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.
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 .4.1.3ޑީ 3ސެކްޝަން
ޖމްލަ  191ޤަޟިއްޔާ
ށ ޑީ 3ސެކްޝަނަށް ު
ށގެން  31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަ ް
 01ޖަނަވަރީ  2013އިން ފެ ި
ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ .އިސްވެދެންނެވުނު  191މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  08މައްސަލައަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން
ބަދަލުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެވެ .މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޑްރަގް ކޯޓަށް
ބަދަލުކުރެވިފައިނުވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ  175މައްސަލައަކާއި،
މހެއްގެ މައްސަލައެއް
ދ ީ 08
ވ ޖިނާއީ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުން ާ
ދވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައި ާ
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ މެ ު
ލ
ސެކްޝަނަށް ލިބިފައިވެއެވެ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ޑީ 3ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީ ު
ފެންނާނެއެވެ.
0

އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަޢްލޫމާތު

8

4% 0%

8
4%

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ

ޖުވެނައިލް ކޯޓް

175
92%

ޑީ 3ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޤަޟިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން  191މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއުފުލިފައިވެއެވެ191 .
ނނާއި  08އަންހެނުންނެވެ .އަދި  18އަހަރުން ދަށުގެ
މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  18އަހަރުން މަތީގެ  175ފިރިހެނު ް
 08ކުދިންނެވެ.
ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢްލޫމާތު
191

175

ފިރިހެން
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8

8

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

މީހުންގެ ޖުމްލަ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  01ޖަނަވަރީ  2013އިން ފެށިގެން  31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ
ނިޔަލަށް ތާވަލު ކުރެވުނީ ޖުމްލަ  113މީހުންގެ މައްސަލައެވެ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކައިދޭނީ ސެކްޝަނުން
ތާވަލުކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ކޯޓް އަމުރުގެ މަޢްލޫމާތެވެ.
5

ކޯޓް އަމުރު

1

6

1% 6%

7%

ރައްދުކުރެވި ޙާޟިރުކުރެވިފައި
ރައްދުނުކުރެވި

18

ބަންދުކޮށްގެން ޙާޟިރުކޮށްފައި
ރައްދުކުރެވި ޙާޟިރުނުވެ
ރައްދުކުރެވި ކެންސަލްކުރެވިފައި

20%
59
66%

ޑީ 3ސެކްޝަނުން  115މީހެއްގެ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާއިރު 73 ،ޝަރީޢަތުގެ
ނ
އަޑުއެހުން ޝެޑިއުލްކޮށް  64މީހެއްގެ މައްޗަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު ކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ރީހެބިލިޓޭޝަ ް
އގެ މައްޗަށް  02ވަނަ ޙުކުމް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމާގުޅިގެން  06ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތެ ް

 .4.1.4ޑީ 4ސެކްޝަން
 31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް ޑީ 4ސެކްޝަނަށް ޖުމްލަ  791ޤަޟިއްޔާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
އިސްވެދެންނެވުނު  197މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  5މައްސަލައަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ
މައްސަލައެވެ .މީގެ އިތުރުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ  178މައްސަލައަކާއި ،ނޭޝަނަލް
ޑްރަގް އޭޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޖިނާއީ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  16މީހެއްގެ މައްސަލައެއް
ލ
ސެކްޝަނަށް ލިބިފައިވެއެވެ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ޑީ 4ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީ ު
ފެންނާނެއެވެ.
އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަޢްލޫމާތު
16
8%

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ޖުވެނައިލް ކޯޓް

178
89%
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0
0% 5
3%
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ގ
ޑީ 4ސެކްޝަނަށް ލިބިފައިވާ  197ޤަޟިއްޔާ އިން  199މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއުފުލިފައިވެއެވެ 199 .މީހުން ެ
ނނެވެ .އަދި  18އަހަރުން ދަށުގެ 09
ނންނާއި  05އަންހެނު ް
ނ މަތީގެ  185ފިރިހެ ު
ރ ް
ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  18އަހަ ު
ކުއްޖެކެވެ.
ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢްލޫމާތު
199

85

ފިރިހެން

9

5

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

މީހުންގެ ޖުމްލަ

ލ ކުރެވުނީ ޖުމްލަ 114
ށ ތާވަ ު
ނ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  31ޑިސެމްބަރ  2012ގެ ނިޔަލަ ް
ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅު ު
ސލަތަކުގެ ކޯޓް އަމުރުގެ
ވލުކުރެވުނު މައް ަ
ކޝަނުން ތާ ަ
އވާ ގްރާފުން ދައްކައިދޭނީ ސެ ް
މީހުންގެ މައްސަލައެވެ .ތިރީގަ ި
މަޢްލޫމާތެވެ.
8

ކޯޓް އަމުރު

2

2

7%
2% 2%
13

ރައްދުކުރެވި ޙާޟިރުކުރެވިފައި

11%

ރައްދުނުކުރެވި
ބަންދުކޮށްގެން ޙާޟިރުކޮށްފައި
ރައްދުކުރެވި ޙާޟިރުނުވެ
ރައްދުކުރެވި ކެންސަލްކުރެވިފައި

89
78%

ޑީ 4ސެކްޝަނުން  94މީހެއްގެ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާއިރު 77 ،މީހެއްގެ މައްޗަށް
ފުރަތަމަ ޙުކުމްކޮށް ރިހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި  13ފަރާތެއްގެ މަށްޗަށް ،ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް
އ އެކު  6ފަރާތެއްގެ
ނ ޙުކުމް ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން އެކި އެކި ސަބަބުތަކާ ި
ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާތީ ދެވަ ަ
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަށް ނިމުންގެނެސް ،ފުރަތަމަ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް އަމުރު ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
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 .4.1.5ޑީ 5ސެކްޝަން
 31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް ޑީ 5ސެކްޝަނަށް ޖުމްލަ  170ޤަޟިއްޔާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
އިސްވެދެންނެވުނު  170މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  6މައްސަލައަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ
މައްސަލައެވެ .މީގެ އިތުރުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދަޢުވާ ކުރާ  157މައްސަލައަކާއި ،ނޭޝަނަލް
ދ  7މީހެއްގެ މައްސަލައެއް
ވ ޖިނާއީ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުން ާ
ޑްރަގް އޭޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައި ާ
ލ
ސެކްޝަނަށް ލިބިފައިވެއެވެ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ޑީ 5ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީ ު
ފެންނާނެއެވެ.
އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަޢްލޫމާތު
7

7

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
157

ގ
ޑީ 5ސެކްޝަނަށް ލިބިފައިވާ  170ޤަޟިއްޔާ އިން  170މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއުފުލިފައިވެއެވެ 170 .މީހުން ެ
ނނެވެ .އަދި  18އަހަރުން ދަށުގެ 07
ނ މަތީގެ  173ފިރިހެނުންނާއި  10އަންހެނު ް
ރ ް
ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  18އަހަ ު
ކުއްޖެކެވެ.
ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މަޢްލޫމާތު
170

153

ފިރިހެން

7

10

ކުޑަކުދިން

އަންހެން

މީހުންގެ ޖުމްލަ

ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  31ޑިސެމްބަ  2013ގެ ނިޔަލަށް ތާވަލު ކުރެވުނީ ޖުމްލަ 259
ސލަތަކުގެ ކޯޓް އަމުރުގެ
ވލުކުރެވުނު މައް ަ
ކޝަނުން ތާ ަ
އވާ ގްރާފުން ދައްކައިދޭނީ ސެ ް
މީހުންގެ މައްސަލައެވެ .ތިރީގަ ި
މަޢްލޫމާތެވެ.
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22

ކޯޓް އަމުރު

9%

16

8

6%

3%

ރައްދުކުރެވި ޙާޟިރުކުރެވިފައި
ރައްދުނުކުރެވި

34

ބަންދުކޮށްގެން ޙާޟިރުކޮށްފައި

13%

ރައްދުކުރެވި ޙާޟިރުނުވެ

179

ރައްދުކުރެވި ކެންސަލްކުރެވިފައި

69%

ޑީ 5ސެކްޝަނުން  94މީހެއްގެ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާއިރު 89 ،ޝަރީޢަތުގެ
މނިމުނު 2013
ނ އަމުރު ކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ި
ލޓޭޝަ ް
އަޑުއެހުން ޝެޑިއުލްކޮށް  72މީހެއްގެ މައްޗަށް ރިހެބި ި
ވަނަ އަހަރު  15މީހެއްގެ މައްޗަށް ފަހުގެ ޙުކުމް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

މައްސަލަ ނިންމުމަށް ހޭދަވި ވަގުތު

.4.2
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0
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1

މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް

މަތީގައިވާ ގްރާފުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ  2013ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓަން ރިހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު ކުރެވުނު
ޝން އަމުރު ކުރުމަށް ހޭދަވެފައިވާ މުއްދަތެވެ .މި
މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ޙުކުމާއި ރީހެބިލިޓޭ ަ
ނ
ޓށް ހުށަހެޅު ު
ސބަތް ކުރެވެން ފެށޭނީ ކޯ ަ
ދކީ މައްސަލަ ލަސްވުމާއި ނުވުން ކޯޓަށް ނި ް
ގްރާފްގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްސަ ަ
ދުވަހުންކަމަށްވެފައި ފުރަތަމަ ޙުކުމަކީ ،މައްސަލައެއް ނިމުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ ކަމުގައިވާތީއެވެ .އަދި މި މުއްދަތަކީ
ހކަށް ފަރުވާ ލިބުމުގައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ހަލުއިކަން ވަޒަންކުރެވޭ މުއްދަތުވެސް މެއެވެ.
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީ ަ
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މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކާގޮތުގައި  2013ވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ
ޙުކުމްކުރުމަށް އެވަރީޖް ކޮށް  11މަސް ހޭދަވެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު ފަހުގެ ޙުކުމްކުރުމަށް ހޭދަވި މުއްދަތު
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0

0

0
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މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް މަސް

މަތީގައިވާ ގްރާފުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ  2013ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓަން ފަހުގެ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުނު
ނ
ނ މައްސަލަ ހުށަހެޅުދުވަހު ް
ދތެވެ .މި ގްރާފުން ދައްކާގޮތު ް
ނ ފަހުގެ ޙުކުމާއި ހަމައަށް ހޭދަވެފައިވާ މުއް ަ
ދުވަހުން ފެށިގެ ް
ފެށިގެން ފަހުގެ ޙުކުމްކުރުމަށް އެވަރެޖްކޮށް  03މަސް ހޭދަވެއެވެ.

 .5ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން
ނ
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން ބެހިގެންވަނީ  02ސެކްޝަނަކަށެވެ .އެއީ ކޭސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނާއި ރިހެބިލިޓޭޝަ ް
އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ސެކްޝަނެވެ.

 .5.1.1ކޭސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަސަތްކަތް :
ތއް ބަލައިގަތުމުގެ ކުރިން
ކޭސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ަ
އސަލަތަކަކީ ،ޑްރަގް ކޯޓުގެ
ގންނަ މަ ް
ކން ޗެކްކުރުމާއި ޑްރަގް ކޯޓަށް ބަލައި ަ
މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވެފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫން ަ
ހ
ގނެ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެ ޭ
ސލަތައް ބަލައި ަ
އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތަކެއްކަން ކަށަވަރުކޮށް މައް ަ
އ
ނނީ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާނެ އުޞޫލުތަ ް
ޓށް ހުށަހެޅޭ ޤާ ޫ
އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ޝަރީޢަތަކާ ގުޅިގެން ކޯ ަ
ށ
ލޙްތައް ގެނައުމާއި ،ކޯޓަ ް
ކަނޑައެޅުމުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް އެހީތެރިވުމާއި ،އެފަދަ މިންގަނޑުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞް ާ
ނނީ
ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތައް ހުން ަ

ނ ނުވަތަ ނޫންކަން ބެލުމާއި
މންދާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްކަ ް
ޤާނޫނާއި ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަ ު

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާބެހޭ އެންމެހައި ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ
މނެއެވެ.
ކށް ބެލެހެއްޓުން ހި ެ
ތަފާސްހިސާބުތައް ތަފްޞީލު ޮ
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އަދި ކޯޓަށް

ލތައް އެމައްސަލައެއްގެ އިޚްތިޞާޞް
ނ ނުބެލޭނެ މައްސަ ަ
ށހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޑްރަގް ކޯޓު ް
ހު ަ

ރ
ނންބަ ު
ހއްޓުމާއި ޤާނޫނު ަ
ނތައް އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގާ ބެލެ ެ
ގތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަ ް
ފނުވުމުގެ ޮ
ހިނގާ ފަރާތަކަށް ޮ
( 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤަނޫނު) ގެ  46ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ރިޕޯޓް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެކުލަވާލައި
ނ ޑްރަގް ކޯޓުގެ މަޤްޞަދުތަކުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ޙާޞިލު
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރު ް
އހީތެރިކަން
ނ ބޭނުންވާ ެ
ކންކަން ރާވާ ކޯޓު ހިންގުމުގައި ފަނޑިޔާރު ް
ށ ފަހިވާގޮތަށް ަ
ކުރުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމަ ް
ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ.

 2013ވަނަ އަހަރު ސެކްޝަންއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް:
 2013ވަނަ އަހަރު ކޭސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގައި  998މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނެވެ .ތިރީގައި މިވަނީ
ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު މައްސަލަތަކާގުޅޭ ތަފާސްހިސާބެވެ.
މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ އިދާރާތައް
ދށުން ޑްރަގް ކޯޓަށް ދެ ފަރާތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅެއެވެ .އެ ދެފަރާތަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ
މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ަ
ގ
ނސީއެވެ .މި ދެ އިދާރާ ެ
ޝނަލް ޑްރަގް އެޖެ ް
ދށުން ނޭ ަ
ވނަ މާއްދާގެ ަ
ޖެނެރަލް އާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ޤާނޫނުގެ ަ 86
އިތުރުން މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބަލަމުންއައި
ވއެވެ .ތިރީގައިވާ ގްރާފުން
ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް އެ ދެ ކޯޓުން ޑްރަގް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްފައި ެ
ފޞީލު ފެންނާނެއެވެ.
ޑްރަގް ކޯޓަށް އެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަ ް
1000
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އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މަޢުލޫމާތު (ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ގޮތުން)
–

1200
998

959

1000
800

މީހުންގެ ޖުމްލަ

600

އަންހެން

400

ފިރިހެން

200

39

0
އަންހެން

ފިރިހެން

މީހުންގެ ޖުމްލަ

ވ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ
މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދެނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  3102ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައި ާ
މއްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު އެއިގެ ތެރެއިން  96.1%އަކީ
ދދެވެ .ޖުމްލަ  999މީހުންގެ ަ
ޢ ަ
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ަ
ފިރިހެނުންނެވެ .އަދި  3.9%އަންހެނުން ހިމެނެއެވެ.
ކުޑަކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު

ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންގެ މައުލޫމާތު
ފިރިހެން

އަންހެން

ކުޑަކުދިން ޖުމްލަ
42
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0
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އަންހެން

ކުޑަކުދިން ޖުމްލަ

މަތީގައިވާ ގްރާފުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2013ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 18
އވަނީ ދައުލަތުން (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން)
އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މިމަޢުލޫމާތު ނެގިފަ ި
އެކުދިންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި ފޯމްގައިވާ އުމުރުންނެވެ .ޕަސެންޓޭޖަށް ބަލާއިރު ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން  90.5%އަކީ
ނނެވެ.
ފިރިހެންކުދިނެވެ .އަދި  9.5%ކުދިންނަކީ އަންހެން ކުދި ް
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ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ޢުމުރު
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އުމުރު ފުރާތައް

މަތީގައިވާ ގްރާފުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2013ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާލިބޭ
ނ  18އަހަރުން ދަށުގެ  42ކުދިންގެ މައްސަލައާއި18 ،
ފަރާތްތަކުގެ ޢުމުރުފުރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެ .ގްރާފުން ފެންނަ ގޮތު ް
އަހަރާއި  25އަހަރާ ދެމެދުގެ  384މީހުންގެ މައްސަލައާއި 26،އަހަރާއި  35އަހަރާދެމެދު  407މީހުންގެ މައްސަލައާއި،
 36އަހަރާއި  45އަހަރާ ދެމެދުގެ  138މީހުންގެ މައްސަލައާއި  46އަހަރާއި  55އަހަރާ ދޭތެރޭގެ  25މީހުންގެ
ށ  2013ވަނަ އަހަރު
ހށަހެޅިފައިވެއެވެ .ޑްރަގް ކޯޓަ ް
މތީ  02މީހެއްގެ މައްސަލަ ު
މައްސަލައާއި  55އަހަރުން ަ
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ  13އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ މައްސަލައެވެ .އަދި
ނ
ގފައިވަނީވެސް ދައުލަތު ް
ށހެޅިފައިވާ މީހާގެ އުމުރަކީ  58އަހަރެވެ .މި މަޢުލޫމާތު ނެ ި
އެންމެ ދުވަސްވީ މީހަކަށް ހު ަ
ޢލޫމާތު މުހިއްމުވަނީ ގައުމީ
މ ު
މގައިވާ މަޢުލޫމާތުންނެވެ .މި ަ
ށހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ ފޯ ު
(ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން) ހު ަ
ނގަތުމަށެވެ.
ފެންވަރުގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށްކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި އަމާޒުހިފަންވީ އުމުރުފުރާތައް ދެ ެ
.5.1.1.1

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ޙާދިޘާ ހިނގާފައިވާ އަހަރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
450

404

400
350
300
231

250
125

150
73

62

ޢަދަދު

200
100
32

8

1

2013ވަނަ

2012ވަނަ

2011ވަނަ

2010ވަނަ

2009ވަނަ

2008ވަނަ

2007ވަނަ

>=2006

އަހަރު

އަހަރު

އަހަރު

އަހަރު

އަހަރު

އަހަރު

އަހަރު

50
0

އަހަރުތައް

ކގައި ޙާދިޘާ ހިނގާފައިވާ
ނ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2013ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަ ު
ނ ީ
މަތީގައިވާ ގްރާފުން އެ ފެން ަ
އަހަރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މި މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ
ޕރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް
ވރިކޮށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ް
ނޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ މެދު ެ
ފޯމުތަކުންނެވެ .ހަމައެހެންމެ ޭ
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ސލައެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.
އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  62މައް ަ

ށހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ
ނ އަހަރު ހު ަ
ޑްރަގް ކޯޓަށް  2013ވަ ަ

ވފައިވާ މައްސަލައިގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ  24މާރޗް  2004ގައެވެ .މި މަޢުލޫމާތު
ތެރެއިން އެންމެ ގިނަދުވަސް ެ
ސތު ލިބުމުގައި ހޭދަވެފައިވާ
ގން ފަރުވާގެ ފުރު ަ
ދވަހުން ފެށި ެ
ހދިޘާ ހިނގި ު
ރވާ ހޯދާމީހުން ާ
މުހިއްމުވަނީ ޑްރަގް ކޯޓުން ފަ ު
ދުވަސްތައް ދެނެގަތުމަށެވެ.
.5.1.1.2

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކޮށްފައިވާ އަހަރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
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މަތީގައިވާ ގްރާފުން އެ ފެންނަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2013ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާކޮށްފައިވާ
ވ
އަހަރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މިޗާޓަށް މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢު ާ
ދ
ޑރަގް އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެ ި
ފޯމުންނެވެ .އަދި ނޭޝަނަލް ް
ވ އަހަރަށް ބަލާއިރު އެންމެ
ހުށަހަޅާފައިވާ  62މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު މި ގްރާފުގައި ހިމެނިފައިނުވާނެއެވެ .ދަޢުވާކޮށްފައި ާ
ނ
ޢވާކޮށްފައިވާ  01މައްސަލައެވެ .މި މަޢުލޫމާތު މުހިއްމުވަ ީ
ކުރީގައި ދަޢުވާކޮށްފައިވާކަމަށް ފެންނަނީ  2006ވަނަ އަހަރު ދަ ު
ނސްބަތް ދެނެގަތުމަށެވެ.
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި މީހުން ބައިވެރިކުރުމުގައި އެމީހުން މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ި
.5.1.1.3

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ހާދިޘާ ހިނގިތާރީޚުން ފެށިގެން ދަޢުވާކުރުމަށް ހޭދަވެފައިވާ މުއްދަތު
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3އަހަރަށް ވުރެ ގިނަވެފަ3

2އަހަރު

11-12މަސް 9-10މަސް

7-8މަސް

5-6މަސް

2-4މަސް

1މަސް

ނ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2013ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ހާދިސާ ހިނގި ތާރީޚުން
މަތީގައިވާ ގްރާފުން އެ ފެންނަ ީ
ނ
ނ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހު ް
ލމާތު ނަގާފައިވަ ީ
ށ މަޢު ޫ
ވ މުއްދަތެވެ .މިޗާޓަ ް
ށ ހޭދަ ި
ފެށިގެން ދަޢުވާކުރުމަ ް
ލ ޑްރަގް އެޖެންސީ މެދުވެރިކޮށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ
ޝނަ ް
ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުންނެވެ .އަދި ނޭ ަ
ގއި ހިމެނިފައިނުވާނެއެވެ.
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  62މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު މި ގްރާފު ަ
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މަތީގައިވާ ގްރާފަށް ބަލާއިރު  2013ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ހާދިސާ ހިނގުމަށްފަހު
އސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 03
ށހެޅިފައިވާ މަ ް
ޑރަގް ކޯޓަށް ހު ަ
ދގު މުއްދަތަކީ  06އަހަރެވެް .
މ ި
ދަޢުވާކުރުމަށް ހޭދަވި އެން ެ
މައްސަލަ އިސްވެދެންނެވުނު  06އަހަރު ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ .މުޅި ގްރާފަށް ބަލާއިރު އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ހާދިސާ ހިނގި
ށ  02އަހަރުގެ މުއްދަތު ހޭދަވެއެވެ .މި މަޢުލޫމާތު މުހިއްމުވަނީ ހާދިސާ ހިނގި ތާރީޚުން
މ ް
ދުވަހުން ފެށިގެން ދަޢުވާކުރު ަ
ހ
ށ ދަންނަވާނަމަ ،ކަމާބެ ޭ
ހކު ގެނައުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތު ދެނެގަތުމަށެވެ .އެހެން ގޮތަކަ ް
ފެށިގެން ފަރުވާގެ ނިޒާމަށް މީ ަ
ހ އެމީހަކު ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނަމަ
މށްފަ ު
ކތި ބޭނުންކުރާކަން އެނގު ަ
ފަރާތްތަކަށް މީހަކު މަސްތުވާތަ ެ
ބައިވެރިކުރުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތު މި ގްރާފުން އެނގޭނެއެވެ.
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަތޮޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

.5.1.1.4
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މަތީގައިވާ ގްރާފުން އެ ފެންނަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް  2013ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ
ވ އަތޮޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މި މަޢުލޫމާތުވެސް ނެގިފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
ތތައް ނިސްބަތް ާ
ދަޢުވާލިބޭފަރާ ް
ނ
ތކުންނެވެ .މި ގްރާފު ް
މ ަ
ނލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ހުށަހަޅާ ފޯ ު
ށހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ ފޯމުތަކުންނާއި ،ނޭޝަ ަ
އޮފީހުން ހު ަ
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅު އެނގުނު ނަމަވެސް އެއަތޮޅަކީ އެމީހުން މަސްތުވާތަކެތި
ނނީ މާލޭގައެވެ.
ނ ަ
ދނެއެވެ .މި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު އެންމެ މީހުން ގިނަކަމަށް ފެ ް
ބޭނުންކުރި އަތޮޅުކަމުގައި ނުވެ ާ
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ޑްރަ ގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވި އަނބުރާ ފޮނުވާލެވުނު މައްސަލަތަކުގެ

.5.1.1.5

މަޢުލޫމާތު:
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ޖުވެނައިލް ކޯޓު

ކްރިމިނަލް ކޯޓް

އެން.ޑީ.އޭ

ޕީ.ޖީ.އޮފީސް

ނ
މަތީގައިވާ ގްރާފުން އެ ފެންނަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވި އަނބުރާ ފޮނުވާލެވު ު
ވ
ވނީ  2013ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ާ
މގްރާފަށް މަޢުލޫމާތު ނަގާފައި ަ
މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެި .
ރ
ވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކު ާ
ތވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ ަ 35
ނ ނަންބަރު ( 17/2011މަސް ު
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫ ު
ޝަރުތު އުނިވާ މައްސަލަތަކެވެ.
 .5.1.2ރިހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ސެކްޝަން:
ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް :
ޝން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ސެކްޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޕްރޮގްރާމެއްގައި
ރިހެބިލިޓޭ ަ
ލ ޑްރަގް
ދމަށް ނޭޝަނަ ް
ވ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެ ު
އބަސްވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުން ާ
ބައިވެރިވެ ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެ ް
ވ
މށް ފޮނު ާ
ނ ފަރުވާ ލިބިގަތު ަ
ކޓުގެ ފަރާތު ް
ހންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި ޯ
އެޖެންސީއަށް ކުރާ އަމުރުތަކާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ި
އޓުމާއި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ
ބލެހެ ް
ލހެއްޓުމާއި ،ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ެ
ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބެ ެ
އ
ނތައްތަ ް
ޖހޭ އެންމެހާ ކަ ް
ބލަހައްޓަން ެ
ފރާތްތަކާ ގުޅިގެން ަ
ނ ަ
މައްސަލަތަކުގެ ޙުކުމް ކުރުމަށް ފަހު މައްސަލާގައި ހިމެނު ު
ހ
ނބަރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެ ޭ
ނނު ނަ ް
ޓވް އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓްގައި ހިމަނަން ޤާ ޫ
ރން އިންޑިކޭ ި
ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތު ު
ވރުކުރުމާއި އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމެންޓް އިސްފަނޑިޔާރަށާއި
ކށަ ަ
ނކުތާތައް ހިމެނިފައިވާކަން ަ
ޤާނޫނު) ލާޒިމްކުރާ އެންމެހާ ު
ނމާއި އަދި ކޯޓުން ކުރާ
ޢލޫމާތު ދި ު
ހޅާ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބެނުންވާ މަ ު
ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަ ަ
ޝން
ރިހެބިލިޓޭ ަ

އަމުރާ

ގުޅިގެން

ފަރުވާގެ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި

ބައިވެރި

ކުރުވަންޖެހޭ

ފަރާތްތައް

ޕްރޮގްރާމްގައި

ބައިވެރިކުރުމާއި ،ޕްރޮގްރާމްގެ ދުވަސްތަކުގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން މޮނިޓަރ ކޮށް އިސްފަނޑިޔާރަށާއި
މނެއެވެ.
ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުށަހެޅުން ހި ެ
 2013ވަނަ އަހަރު ސެކްޝަންއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް:
ސއްކަތުގެ ތެރޭގައި ޝަރުޢީ
ޓ ސެކްޝަންއިން ކުރި މަ ަ
ނފޯރސްމަން ް
ލޓޭޝަން  /އެ ް
ހބި ި
 2013ވަނަ އަހަރު ރީ ެ
ނލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއަށް އަމުރުކުރި
ނ އަހަރު އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ނޭޝަ ަ
ސެކްޝަންތަކުން  2013ވަ ަ
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އ
 464މީހުންގެ އެސެސްމަންޓާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއެވެ .މިގޮތުން އެސެސްމަންޓްގައި ދިމާވާ މައްސަލަ ތަ ް
ހައްލުކުރުމާއި،

އެސެސްމަންޓްތައް

ޝަރުޢީ

ސެކްޝަންތަކާއި

ޙަވާލުކުރުމާއި

އެސެސްމަންޓްތަކުގައިވާ

ތ
މަޢުލޫމާ ު

ނގިފައިވެއެވެ.
އެންޓަރކުރެވި ތަފާސް ހިސާބު ެ
އވާ ތަފާސް ހިސާބެވެ.
ތިރީގައިމިވަނީ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓްތަކާއި ގުޅިގެން ނެގިފަ ި
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ށ ދެވިހިފާފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާއި ،އެފަރާތުގެ
އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓަކީ ދައުވާލިބޭފަރާތް މަސްތުވާތަކެއްޗަ ް
ރވާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި
ކިބައިގައި ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާއި ،ފަ ު
ހ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ހަދާ
ޖ ޭ
ރނަމަ އެފަރާތް ބައިވެރިވާން ެ
ނ ހު ި
ބައިވެރިވުމުގެ ގާބިލުކަ ް
އެސެސްމަންޓެކެވެ .ޑްރަގް ކޯޓުން  1102ވަނަ އަހަރު  353މީހުންގެ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް
އ
ނމުގޮތެއްގައި އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ެ
މއްޗަށް އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ .ޢާ ް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ަ
އރު 03 ،މީހެއްވަނީ
އެޖެންސީއަށް ދެނީ  01ދުވަހެވެ 1102 .ވަނަ އަހަރު  321މީހުންގެ އެސެސްމަންޓް ލިބިފައިވާ ި
މށް އެ އެސެސްމަޓްތަކުން ދައްކާފައެވެ.
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތްކަ ަ
ނޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން
ގ ދަށުން ޭ
ނގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ެ
މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫ ު
ނ
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފަސް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޑްރަގް ކޯޓުން  2013ވަނަ އަހަރު ރީހެބިލިޓޭޝަ ް
އންމެހާ ކަންތައްތަކެއް
ރ ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނާއި ގުޅޭ ެ
ޓޝަން އަމުރެއްނެ ި
އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ .ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހެބިލި ޭ
ޝން އެންޑް އެންފޯރސްމަންޓް ސެކްޝަންއިންނެވެ.
ހބިލިޓޭ ަ
ބަލަހައްޓަނީ ރީ ެ
ފޞީލެވެ.
ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް މީހުން ފޮނުވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަ ް
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ރިކަވަރީ މެއިންޓަނަންސް

ޓްރީޓްމަންޓް

އިންޑިވިޖުއަލް

މެތަޑޯން

ސެންޓަރ

ރިހެބިލިޓޭޝަން

ޑްރަގް ޓްރީޓްމެންޓް

ރިހެބިލިޓޭޝަން

ކޮމިއުނިޓީ

މަތީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދޭ ގޮތުން  2013ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ކޮމިއުނިޓީ
ޓ
ޑރަގް ޓްރީޓްމަން ް
ޝން ފަރުވާ އަށް  112މީހުން ފޮނުވާފައިވާއިރު ،ކ.ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ް
ރީހެބިލިޓޭ ަ
ނޓަނަންސް ފަރުވާގެ
ރވާގެ ޕްރޮގްރާމްގައި  232މީހުން ބައިވެރިކުރެވި ،މެތަޑޯން މެއި ް
ޝން ސެންޓަރުގެ ފަ ު
ރީހެބިލިޓޭ ަ
ޝން އަމުރުކުރެވި 11 ،މީހުން އިންޑިވިޖުއަލް ޓްރީޓްމަންޓަށް ފޮނުވި އަދި
ޕްރޮގްރާމަށް  16މީހުންނަށް ރީހެބިލިޓޭ ަ
 02މީހުންވަނީ ރިކަވަރީ މެއިންޓަނަންސް ފަރުވާއަށް ފޮނުވިފައެވެ.
ރކޮށްފައިވާ މީހުންގެ
ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދެނީ  2013ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން ރިހެބިލިޓޭޝަން އަމު ު
ޓޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ މީހުން އެފަރާތްތަކުގެ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް
ލ ޭ
ތެރެއިން ކޮމިއުނިޓީ ރީހެބި ި
ނއި ސަބްސްޓޭންޝަލް
ނ ާ
ނ ސިވިއަރ ލެވެލް ގެ  2މީހު ް
ބތެވެ .މިގޮތު ް
ވހިފާފައިވާ ނިސް ަ
ހެދިއިރު މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެ ި
ވލް ގެ  49މީހުންނާއި ،މޮޑަރޭޓް ލެވަލްއަށް ދެވިހިފާފައިވާ  37މީހުންނާއި އެއްވެސް
ލެވަލް ގެ  17މީހުންނާއި ލޯލެ ަ
މައްސަލައެއްނެތް ނަމަވެސް މޮނިޓަރކުރަންޖެހޭ  7މީހުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ވެއެވެ.
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އެއްވެސް މައްސަލައެއް
ނެތް
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ށ
ތިރީގައިމިވާ ގްރާފުން ދައްކައިދެނީ  2013ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން ކޮމިއުނިޓީ ރީހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާއަ ް
ޞލެވެ.
ފޮނުވާފައިވާ މީހުންގެ ތަފް ީ
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ކުޑަކުދިން

އަންހެން

ފިރިހެން

ނ
އވާ މީހުންގެ ތެރެއި ް
ޝން އަމުރުކުކޮށްފަ ި
އހަރު ރިހެބިލިޓޭ ަ
ޑރަގް ކޯޓުން  2013ވަނަ ަ
ނނަނީ ް
ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ފެ ް
ޓޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ މީހުން އެފަރާތްތަކުގެ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް
ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް ރިހެބިލި ޭ
ހެދިއިރު

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް

ދެވިހިފާފައިވާ

ބތެވެ.
ނިސް ަ

މގޮތުން
ި

ސިވިއަރ

ލެވަލް

ގ
ެ

10

އ
މީހުންނާ ި

ސަބްސްޓޭންޝަލް ލެވަލް ގެ  97މީހުންނާއި ލޯލެވަލް ގެ  43މީހުންނާއި ،މޮޑަރޭޓް ލެވަލްގެ  78މީހުންނާއި
އެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތް ނަމަވެސް މޮނިޓަރކުރަންޖެހޭ  4މީހުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ވެއެވެ.
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ސަބްސްޓޭންޝަލް ލެވެލް

ލޯ ލެވެލް

މޮޑަރޭޓް ލެވެލް

އެއްވެސް މައްސަލައެއް
ނެތް

ގ ފަރުވާއަށް 2013
ރީގައިވާ ގްރާފުން ފެންނަނީ ޑްރަގް ކޯޓުން ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު ެ
ގ ތަފްޞީލެވެ.
ވަނަ އަހަރު ފޮނުވާފައިވާ މީހުން ެ
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ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދެނީ ޑްރަގް ކޯޓުން  2013ވަނަ އަހަރު ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ
ޑކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް
ނސް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ މީހުން އެފަރާތްތަކުގެ އިން ި
ނޓަނަ ް
ތެރެއިން މެތަޑޯން މެއި ް
ނއި ސަބްސްޓޭންޝަލް
ނ ާ
ނ ސިވިއަރ ލެވެލް ގެ  3މީހު ް
ބތެވެ .މިގޮތު ް
ވހިފާފައިވާ ނިސް ަ
ހެދިއިރު މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެ ި
ހފާފައިވާ  2މީހުން ފަރުވާގެ
ޑރޭޓް ލެވަލްއަށް ދެވި ި
ނނާއި ،މޮ ަ
ލލެވަލް ގެ  1މީހު ް
ނނާއި ޯ
ލެވަލް ގެ  10މީހު ް
ޕްރޮގްރާމްގައި ވެއެވެ.
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ލޯ ލެވެލް

މޮޑަރޭޓް ލެވެލް

އެއްވެސް މައްސަލައެއް
ނެތް

ވ
ފރުވާއަށް ފޮނުވާފައި ާ
ނޓަނަންސް ަ
ޓން މެތަޑޯން މެއި ް
ނނަނީ  2013ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯ ު
ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ފެ ް
މީހުންގެ ތަފްޞީލެވެ.
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ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދެނީ ޑްރަގް ކޯޓުން  2013ވަނަ އަހަރު ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ
ތެރެއިން

އިންޑިވިޖުއަލް

ޓްރީޓްމަންޓް

ފަރުވާގެ

ޕްރޮގްރާމް

ފުރިހަމަކުރާ

މީހުން

އެފަރާތްތަކުގެ

އިންޑިކޭޓިވް

ޓ
އެސެސްމަންޓް ހެދިއިރު މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ ނިސްބަތެވެ .މިގޮތުން ލޯލެވަލް ގެ  10މީހުންނާއި ،މޮޑަރޭ ް
ހން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ވެއެވެ.
ލެވަލްއަށް ދެވިހިފާފައިވާ  1މީ ު
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އެއްވެސް މައްސަލައެއް
ނެތް

ލެވެލް

ށ
ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ފެންނަނީ  2013ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން އިންޑިވިޖުއަލް ޓްރީޓްމަންޓްގެ ފަރުވާއަ ް
ޞލެވެ.
ފޮނުވާފައިވާ މީހުންގެ ތަފް ީ
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ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ދައްކުވައިދެނީ ޑްރަގް ކޯޓުން  2013ވަނަ އަހަރު ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ
ތެރެއިން ރިކަވަރީ މެއިންޓަނަންސް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ މީހުން އެފަރާތްތަކުގެ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް
ހެދިއިރު މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ ނިސްބަތެވެ .މިގޮތުން މޮޑަރޭޓް ލެވަލްއަށް ދެވިހިފާފައިވާ  2މީހުން ފަރުވާގެ
ޕްރޮގްރާމްގައި ވެއެވެ.
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މޮޑަރޭޓް ލެވެލް

އެއްވެސް މައްސަލައެއް
ނެތް

ތިރީގައިވާ ގްރާފުން ފެންނަނީ  2013ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން އ ރިކަވަރީ މެއިންޓަނަންސް ފަރުވާއަށް ފޮނުވާފައިވާ
މީހުންގެ ތަފްޞީލެވެ.
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0.5
0

އަންހެން

ނ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް
އމުރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއި ް
ޝން ަ
ބލިޓޭ ަ
ޑރަގް ކޯޓުން ރީހެ ި
ނނީ ް
ނ ފެން ަ
ތިރީގައިވާ ތާވަލު ް
މ
ތޖާގެ މަޢުލޫމާތެވެި .
ގ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލް ނަ ީ
ޓރުގެ ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުން ެ
ޝން ސެން ަ
އެންޑް ރީހެބިލިޓޭ ަ
ޕރޮގްރާމު ކުރިއަށްދާ
ޝން އަމުރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ފަރުވާގެ ް
ނ އަހަރު ރީހެބިލިޓޭ ަ
ވ ަ
ތާވަލްގައި ހިމެނެނީ ަ 2013
ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލް ނަތީޖާގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މިގޮތުން މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ
ތތަކަށް ބަލާއިރު ،ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް
ސބަތުންނެވެ .މި މަޢުލޫމާ ު
ވ ފަރާތްތަކުގެ ނި ް
މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަކުރެވިފައި ާ
ޓޝަން ޕްރޮގްރާމު ފެށުމާއެކު،
ޓރުގެ ފަރުވާ ނިންމުމަށްފަހު ،ކޮމިއުނިޓީ ރީހެބިލި ޭ
އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެން ަ
ނނުކުރާ އަދަދުތަކާއި،
ގތެއް ބަޔާ ް
ގ ނަތީޖާއާމެދު ވަކި ޮ
ވ އަދަދުތަކާއި ،ކުޑަކަމުދާތަކެތީ ެ
ކުޑަކަމުދާތަކެތި ތަޙްލީލު ނުކުރެ ޭ
އ ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ކުޑަކަމުދާތަކެތި ނުނެގޭ އަދަދުތަ ް
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ޕޮޒިޓިވް

ނެގެޓިވް

ކުޑަކަމުދާތަކެތި
ނުނަގާ

ޓެސްޓް

ބަޔާންނުކުރާ

ނުކުރެވި

އިންޓޭކް

17

112

0

1

1

ނިއު މެމްބަރ

2

124

0

2

0

ކުރޫ

3

80

0

1

0

ރެމްރޮޑް

2

106

1

2

0

ހެޑްސް

1

99

0

8

0

ކޯޑިނޭޓަރ

0

94

0

1

0

ރި އެންޓްރީ

3

89

0

6

0

ތ
ކޮމިއުނިޓީ 1ފުރަތަމަ ހަފް ާ

2

66

5

0

20

ތ
ކޮމިއުނިޓީ 1ދެވަނަ ހަފް ާ

1

48

1

1

17

ތ
ފ ާ
ކޮމިއުނިޓީ 1ތިންވަނަ ހަ ް

4

43

6

0

10

ތ
ފ ާ
ކޮމިއުނިޓީ 1ހަތަރުވަނަ ހަ ް

2

45

9

7

8

ތ
ކޮމިއުނިޓީ 2ފުރަތަމަ ހަފް ާ

0

38

5

4

7

ތ
ކޮމިއުނިޓީ 2ދެވަނަ ހަފް ާ

4

38

6

1

2

ލ
ކޮމިއުނިޓީ ފައިނަ ް

8

30

3

2

3

ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ފެންނަނީ ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުކުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮމިއުނިޓީ
ނނީ
މތެވެ .މި ތާވަލްގައި ހިމެ ެ
ތޙްލީލް ނަތީޖާގެ މަޢުލޫ ާ
ގ ަ
ނދާ މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީ ެ
މ ް
ޝންގެ ފަރުވާ ހޯދަ ު
ރީހެބިލިޓޭ ަ
ޓޝަން އަމުރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
 2013ވަނަ އަހަރު ރިހެބިލި ޭ
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލް ނަތީޖާގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މިގޮތުން މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ މަރުހަލާތައް
ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނިސްބަތުންނެވެ .މި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ،ކުޑަކަމުދާތަކެތި ތަޙްލީލު ނުކުރެވޭ
އ
ނކުރާ އަދަދުތަކާއި ،ކުޑަކަމުދާތަކެތި ނުނެގޭ އަދަދުތަ ް
ނ ު
އަދަދުތަކާއި ،ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ނަތީޖާއާމެދު ވަކި ގޮތެއް ބަޔާ ް
ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ކުޑަކަމުދާތަކެތި

ޓެސްޓް

އިންކޮންކް

ނުކުރެވި

ލޫސިވް

1

7

1

11

1
2

ޕޮޒިޓިވް

ނެގެޓިވް

ފޭސް :1ފުރަތަމަ ހަފްތާ

9

48

12

ފޭސް :1ދެވަނަ ހަފްތާ

9

48

4

1

ތ
ފޭސް :1ތިންވަނަ ހަފް ާ

4

45

3

2

11

ތ
ފޭސް :1ހަތަރުވަނަ ހަފް ާ

2

52

11

0

7

1

ފޭސް :2ފުރަތަމަ ހަފްތާ

5

43

6

1

8

1

ފޭސް :2ދެވަނަ ހަފްތާ

5

46

8

0

5

2

ފޭސް :3ފުރަތަމަ ހަފްތާ

3

42

5

0

3

0

ފޭސް :3ދެވަނަ ހަފްތާ

2

37

9

0

3

0

ފޭސް :4ފުރަތަމަ މަސް

3

31

2

4

4

1

ފޭސް :4ދެވަނަ މަސް

1

33

2

1

1

0

ފޭސް :4ތިންވަނަ މަސް

2

27

1

6

2

0
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ޝން އަމުރުކުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މެތަޑޯން
ނ ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހެބިލިޓޭ ަ
ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ފެންނަ ީ
ނ
ތޙްލީލް ނަތީޖާގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މި ތާވަލްގައި ހިމެނެ ީ
ނދާ މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ަ
މެއިންޓަނަންސްގެ ފަރުވާ ހޯދަމު ް
ޓޝަން އަމުރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
 2013ވަނަ އަހަރު ރިހެބިލި ޭ
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލް ނަތީޖާގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މިގޮތުން މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ މަރުހަލާތައް
ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނިސްބަތުންނެވެ.
ޕޮޒިޓިވް

ނެގަޓިވް

ކުޑަކަމުދާތަކެތި ނުނަގާ

ބަޔާންނުކުރާ

ޓެސްޓް ނުކުރެވި

ފުރަތަމަ މަސް

4

6

0

0

2

ދެވަނަ މަސް

2

2

0

1

0

ތިންވަނަ މަސް

2

2

0

0

0

ހަތަރުވަނަ މަސް

1

1

0

0

0

ފަސްވަނަ މަސް

1

1

0

0

0

ހަވަނަ މަސް

0

0

0

0

0

ހަތްވަނަ މަސް

2

2

0

0

0

އަށްވަނަ މަސް

0

0

0

0

0

ނުވަވަނަ މަސް

0

0

0

0

0

ދިހަވަނަ މަސް

0

0

0

0

0

އެގާރަވަނަ މަސް

0

0

0

0

0

ބާރަވަނަ މަސް

0

0

0

0

0

ތޭރަވަނަ މަސް

0

0

0

0

0

ސާދަވަނަ މަސް

0

0

0

0

0

ފަނަރަވަނަ މަސް

0

0

0

0

0

ސޯޅަވަނަ މަސް

0

0

0

0

0

ސަތާރަވަނަ މަސް

0

0

0

0

0

އަށާރަވަނަ މަސް

0

0

0

0

0

ނަވާރަވަނަ މަސް

0

0

0

0

0

ވިހިވަނަ މަސް

0

0

0

0

0

ނނީ ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުކުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އިންޑިވިޖުއަލް
ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ފެން ަ
ގ މަޢުލޫމާތެވެ .މި
ނތީޖާ ެ
ޑކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލް ަ
ފރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ކު ަ
ޓްރީޓްމަންޓް( 03މަސް) ގެ ަ
ޕރޮގްރާމު ކުރިއަށްދާ
ޝން އަމުރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ފަރުވާގެ ް
ނ އަހަރު ރިހެބިލިޓޭ ަ
ވ ަ
ތާވަލްގައި ހިމެނެނީ ަ 2013
ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލް ނަތީޖާގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މިގޮތުން މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ
ނނެވެ.
މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނިސްބަތު ް
ޕޮޒިޓިވް

ނެގަޓިވް

ކުޑަކަމުދާތަކެތި
ނުނަގާ

ބަޔާންނުކުރާ

ޓެސްޓް
ނުކުރެވި

ފޭސް :1ފުރަތަމަ ހަފްތާ

1

8

0

0

1

ފޭސް :1ދެވަނަ ހަފްތާ

1

6

0

0

3

ތ
ފޭސް :2ތިންވަނަ ހަފް ާ

1

5

0

0

2

ފޭސް :2ހަތަރު ހަފްތާ

0

3

0

2

0

ފޭސް :3ފުރަތަމަ މަސް

0

6

0

0

0
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ނނީ ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުކުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އިންޑިވިޖުއަލް
ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ފެން ަ
ގ މަޢުލޫމާތެވެ .މި
ނތީޖާ ެ
ޑކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލް ަ
ފރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ކު ަ
ޓްރީޓްމަންޓް( 04މަސް) ގެ ަ
ޕރޮގްރާމު ކުރިއަށްދާ
ޝން އަމުރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ފަރުވާގެ ް
ނ އަހަރު ރިހެބިލިޓޭ ަ
ވ ަ
ތާވަލްގައި ހިމެނެނީ ަ 2013
ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ތަޙްލީލް ނަތީޖާގެ މަޢުލޫމާތެވެ .މިގޮތުން މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ
ނނެވެ.
މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނިސްބަތު ް
ކުޑަކަމުދާތަކެތި

ޕޮޒިޓިވް

ނެގަޓިވް

ފޭސް :1ފުރަތަމަ ހަފްތާ

1

0

0

ފޭސް :1ދެވަނަ ހަފްތާ

0

0

0

0

ފޭސް :2ތިންވަނަ ހަފްތާ

0

0

0

0

1

ފޭސް :2ހަތަރު ހަފްތާ

0

0

0

0

1

ފޭސް :3ފުރަތަމަ މަސް

1

0

0

0

0

ފޭސް :3ދެވަނަ މަސް

0

0

0

0

1

ނުނަގާ

ބަޔާންނުކުރާ

ޓެސްޓް ނުކުރެވި

0

0
0

ނ އަމުރުކޮށްފައިވާ  58ފަރާތެއްވަނީ  3102ވަނަ އަހަރު ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް
ޑްރަގް ކޯޓުން ރީހެބިލިޓޭޝަ ް
އވާ  01ފަރާތެއް ވަނީ  3102ވަނަ އަހަރު ފަރުވާ
ޝން އަމުރުކޮށްފަ ި
ނ ރީހެބިލިޓޭ ަ
ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ .ޑްރަގް ކޯޓު ް
އވެ.
ފުރިހަމަކުރުމަށް އިޢުތިރާޟުވެފަ ެ
 2013ވަނަ އަހަރު ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޝަނުން ކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަކަންތައްތައް


ލ
މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  46ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން ނޭޝަނަ ް
ޑްރަގް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފައިވެއެވެ.



ނ
ނނުގެ  76ވަ ަ
އ ޤާ ޫ
ނނު)ގެ  95ވަނަ މާއްދާގައިެ ،
ނންބަރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާ ޫ
ޤާނޫނު ަ
ގ ޕްރޮގްރާމެއްގައި
ދށުން ޑްރަގް ކޯޓުން ފަރުވާ ެ
ޝން އަމުރުގެ ަ
ރ ރީހެބިލިޓޭ ަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކު ާ
ނ
ފަރުވާދިނުމަށް ކަނޑައެޅޭ މީހުންނަށް ހިންގޭ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގަމުންދާގޮތް ޑްރަގް ކޯޓުން ބެލު ް
ނ ސެންޓަރުގައި
ލޓޭޝަ ް
ށން ކ.ހިންމަފުށީ ރީހެބި ި
ލާޒިމްކޮށްފައިވާތީ ،ޑްރަގް ކޯޓުގެ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުގެ ދަ ު
ފަރުވާގެ

ޕްރޮގްރާމުތައް

ހިނގަމުންދާގޮތް

ށޓަކައި
ބެލުމަ ް

31

ޖެނުއަރީ

2013

ދުވަހު

ސެންޓަރަށް

ޒިޔާރަށްކޮށްފައިވެއެވެ.


ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށް ފަހުގެ ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށް  26ޖޫން
 2013ގައި ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.



ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ ޤާނޫނީ ލަފާ
ނ
ރ ކޯޓާއިބެހޭގޮތު ް
ޕްރޮގްރާމްގައި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޝަންގެ ފަރާތުން  2013ވަނަ އަހަރު ވަނީ ދެ ފަހަ ު
މަޢުލޫމާތުދީފައެވެ.
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޝަރުޢީ
ވނީ  2013ވަނަ އަހަރު
ށން ކޯޓުގެ ފަރާތުން ަ
ދާއިރާއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަ ު
ނ
ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް  11އާއި  12ގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ކޯޓާއިބެހޭގޮތު ް
ޝން ބާއްވާފައެވެ.
މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް  02ސެ ަ

.5.2

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން ބެހިގެންވަނީ  03ޔުނިޓަކަށެވެ .އެއީ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް
އެޗް.އާރު ޔުނިޓް ،އައި.ޓީ ޔުނިޓް އަދި ބަޖެޓް ޔުނިޓެވެ.

 .5.2.1ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް.އާރު ޔުނިޓް
މިޔުނިޓްގައި މައިގަނޑު ދެމަސައްކަތެއް ކުރިއަށްދާނެއެވެ .އެއީ ކޯޓްގެ އިދާރީ މަސައްކަތާއި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ
މަސައްކަތްތަކެވެ.
ނ
ހ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާ ީ
ހށް ކުރަންޖެ ޭ
އ ދުވަހުން ދުވަ ަ
ކޓްގަ ި
މިގޮތުން އިދާރީގޮތުން ޯ
ށ
ނ ޝެކްޝަންތަކަ ް
ށ ލިބޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ބަލައިގަ ެ
ތތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަ ް
މިޔުނިޓްއިންނެވެ .މި މަސައްކަ ް
ށ
ހން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަ ް
ފޮނުވުމާއި ،ލޮޖިސްޓިކް މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ކޯޓުން އެހެނި ެ
ގ ކަންތައްތައް
ބލެހެއްޓުމާއި ކޯޓްގެ މަރާމާތު ެ
އ އިންވެންޓްރީއާއި ސްޓޮކް ެ
ކތި ފޮނުވުމާ ި
ފޮނުވަންޖެހޭ ތަ ެ
ނވެ.
ލޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މި ޔުނިޓްއިން ެ
ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ކޯޓްގެ ި
ށ
މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ މިޔުނިޓްއިންނެވެ .މުވައްޒަފުންނަ ް
މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައްދީ ،ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ އާއި
ރެކޯޑުތައް

ބެލެހެއްޓުމާއި

ޓގައި
ކޯ ް

މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުން

ށ
ތަމްރީނުކޮ ް

ލ
ގާބި ު

ބޔަކަށް
ަ

ހެދުމުގެ

މަސައްކަތްތައްވެސް މިޔުނިޓުން ކޮށްފައިވެއެވެ.
ޑޔާރުންނާއެކު މުޅި ޖުމްލަ  31މުވައްޒަފުންނެވެ.
ރ ކޯޓްގައި ތިއްބެވީ  05ފަނ ި
 2013ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއި ު
ޒފާ ދެވި ،އަދި  06މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން
 2013ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި އަލަށް  11މުވައްޒަފުންނަށް ވަ ީ
ވަކިވެފައިވެއެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޯޓްގައި  36މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ސިޔާދު  10ފެބްރުއަރީ  2013ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  3މަސް
ދުވަހުގެ މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ނެންގެވުމާ ގުޅިގެން 18 ،އޭޕްރިލް  2013ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ވަގުތީ ގޮތުން އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޔުމްނާ ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ސިޔާދު ނަންގަވާފައިވާ މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން އަލުން ވަޒީފާއާ ގުޅުމާއެކު،
 10މެއި  2013ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޔުމްނާ ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައެވެ.
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އ
 2013ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޯޓްގެ  05ފަނޑިޔާރުންގެ އިތުރަށް ޑިވިޜަންތަކުގެ ވެރިން ގޮތުގަ ި
ވރިންގެ ގޮތުގައި
ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަޖިސްޓްރާރ އާއި ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއެވެ .އަދި ސެކްޝަންތަކުގެ ެ
ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާއި ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރއެވެ.
.5.2.1.1

ދަރަޖަތަކުގެ ނިސްބަތުން  2013ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މުވައްޒަފުން ބެހިފައިވާ ގޮތް
4

7
އެގްޒަކެޓިވް ސަރވިސް
މެނޭޖީރިއަލް ސަރވިސް
5

ޖެނެރަލް ސަރވިސް
ސަޕޯރޓް ސަރވިސް

20

ކުރެވުނު ޙާއްޞަ ކަންތައްތައް

.5.2.1.2


ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި  03މާރޗް
2013

ވަނަ

ދުވަހު

ކޯޓުގެ

މުވައްޒަފުންގެ

ޕްރެޒެންޓޭޝަން

މެދުގައި

ދިނުމުގެ

ބރާތެއް
މު ާ

ތ
ބޭއްވިފައިވެއެވެ 06 .ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގައި ގްރޫޕްތަކުން ތަފާ ު
އޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާދީފައިވެއެވެ.
މަޢުލޫތަކަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަން ތަ ް


ޞ
ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  31މާރޗް  2013ވަނަ ދުވަހު ކޯޓުގައި ހާއް ަ
ޙަފްލާއެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި ޙަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިންއެވެ .މި ޙަފްލާގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު
އަޙްމަދު މުޢިއްޒުގެ އިތުރުން އެހެން ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގެ އިސްފަނޑިޔާރުން އަދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް
އޭޖެންސީ

ބޯޑުގެ

ޗެއަރ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޕާރސަން
މި

އަލްއުސްތާޛާ

ޙަފްލާގައި

ކޯޓުގެ

ލުބްނާ

މުޙައްމަދު

މުވައްޒަފުންގެ

ޒާހިރު

ތެރެއިން

ޙުސައިން
ޕާރފޯމަންސް

ނލިޔުން
ދ ީ
އެޕްރައިސަލްއިން  70%އަށްވުރެ މަތިން މާރކްސް ހޯދާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ހަނ ާ
ށ ދިޔަ
ޅމުގެ މުބާރާތުން ވަނަވަނަ އަ ް
ދެވިފައިވެއެވެ .އަދި ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެ ު
ގްރޫޕްތަކަށް އިނާމުދިނުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިތުރުން  2012ވަނަ އަހަރުގެ ނަމޫނާ މުވައްޒަފު އަދި
ޙާޟިރީ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފު ހޮވިފައިވެއެވެ.
.5.2.1.3

ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް

ގން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި  4ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައިވެއެވެ.
ކޯޓުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށް ެ
މެމްސް ސޮފްޓްވެއަރ އަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ނ މެމްސް ސޮފްޓްވެއަރ އަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާތު ް
ވރިވެފައިވެއެވެ.
ޕްރޮގްރާމެއް ކޯޓުގައި ހިންގިފައިވެއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކޯޓުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ބައި ެ
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ނސްޓްރޭޝަންގެ
މިޕްރޮގްރާމްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދެއްވާފައިވަނީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމި ި
ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ އަލްފާޟިލް ތޯރިޤްއެވެ.
ނ
އދަލުވު ް
ކޯޓް ރޫމް ތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބަ ް
ނ ދުވަހު ކޯޓުގައި
ށ  20ޖެނުއަރީ  2013ވަ ަ
މ ް
މތު ދިނު ަ
ނވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫ ާ
ކޯޓް ރޫމް ތަކުގައި ޢަމަލުކުރަ ް
ނގޮސް ދެއްވާފައިވަނީ ހައި ކޯޓުގެ ސީނިއަރ ކޯޓު
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުން ކުރިއަށް ގެ ް
އޮފިސަރއެވެ.

ކޯޓުގެ

ތން
ފަރާ ު

މި

ދލުވުމުގައި
ބައް ަ

ބއިވެރިވެފައިވަނީ
ަ

ޝަރުޢީ

ސެކްޝަންތަކުގެ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުންނާއި ކޯޓު އޮފިސަރުންނެވެ.
ނމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ތން މަޢުލޫމާތު ދި ު
ނދާ ގޮތާބެހޭގޮ ު
ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމު ް
 03ފެބްރުއަރީ  2013ގައި ބޭއްވިފައިވާ ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ނވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި
ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދެއްވާފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރުޢީ ސެކްޝަންތަކުގެ ބޭފުޅުން ެ
ރޢީ ސެކްޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ.
ބައިވެރިވެފައިވަނީ މިކޯޓުގެ ޝަ ު
ކޯޓު މޮޑިއުލް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
ކޯޓު މޮޑިއުލްއާ ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އައި.ޓީ
ނގޮސްފައިވެއެވެ.
ގ ް
ޝންގެ މުވައްޒަފުން ކުރިއަށް ެ
ޅގެން މިކޯޓުގެ އައި.ޓީ ސެކް ަ
ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންނާ ގު ި
 08ޖޫން  2013ގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ކޯޓުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ކޯޓުގެ

ފަރާތުން

އިންތިޒާމް

ކުރި

ތަމްރީނުތައް

ފިޔަވައި

އެހެނިހެން

އިދާރާތަކުން

ވ
ނތިޒާމްކޮށްފައި ާ
އި ް

ތަމްރީނުތަކުގައި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޕރޮގްރާމް
'ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް' ތަމްރީން ް
މ
 05ޖެނުއަރީ  2013ގައި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ބޭއްވިފައިވާ 'ޓައި ް
މެނޭޖްމަންޓް' ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ކޯޓުގެ ފަރާތުން  4މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
'ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް' ސޮފްޓްވެއަރ އާ ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
 29ޖެނުއަރީ 2013ގައި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ބޭއްވިފައިވާ ކޭސް
ހ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި
މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރއާބެ ޭ

ކޯޓުގެ ޝަރުޢީ

ބއިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ސެކްޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުން ަ
'އެގްޒެކިއުޝަން' އާ ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
 16މާރޗް  2013ގައި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ
'އެގްޒެކިއުޝަން' އާ ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ކޯޓުގެ ފަރާތުން  2މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
'ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް' ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
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ނ  02އޭޕްރިލް  2013އިން  05އޭޕްރިލް
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާތު ް
އ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 'ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް' ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ކޯޓުގެ
 2013އަށް އެޑިޕާރޓްމަންޓްގަ ި
ރވެފައިވެއެވެ.
ފަރާތުން  2މުވައްޒަފުން ބައިވެ ި
'މޯޓިވޭޝަން' ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
ނސްޓްރޭޝަންގެ
 23އޭޕްރިލް  2013އިން  24އޭޕްރިލް  2013އަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމި ި
ތްރެއިނިންގ ރޫމްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ 'މޯޓިވޭޝަން' ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ކޯޓުގެ ފަރާތުން 3
މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ނ ޕްރޮގްރާމް
'ބިލްޑިންގ ޓީމްވޯކްސް' ތަމްރީ ް
ގންގޮސްފައިވާ
ލ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ކުރިއަށް ެ
ހ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަ ް
ވނަ ދުވަ ު
 17ޖޫން ަ 2013
ނ ޕްރޮގްރާމްގައި ކޯޓުގެ ފަރާތުން  3މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
'ބިލްޑިންގ ޓީވްވޯކްސް' ތަމްރީ ް
'ވާރކް ޕްލޭނިންގ' ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
09

އޮކްޓޯބަރ

2013

އން
ި

09

އޮކްޓޯބަރ

2013

އަށް

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ފ
އޮ ް

ޖުޑީޝަލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރޭއިނިންގ ރޫމްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ 'ވާރކް ޕްލޭން' ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި
ކޯޓުގެ ފަރާތުން  2މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
.5.2.1.4

ކުރެވުނު ދަތުރުތައް

ނ ސެންޓަރުގައި
ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކ.ހިންމަފުށީ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަ ް
މށްޓަކައި  30ޖެނުއަރީ 2013ގައި ކޯޓުގެ ފަރާތުން ވަނީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ.
ހިނގަމުންދާގޮތް ބައްލަވާލެއްވު ަ
ލއުސްތާޛު މަޙާޒު
ޤޟީ އަ ް
ގވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ާ
ޓ ހިން ެ
ނ ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކޯ ު
މި ޒިޔާރަތުގައި ކޯޓުގެ ފަރާތު ް
ޢަލީ ޒާހިރު ،ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު ،ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލާ އަޒްލާ
ޢައްބާސް ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އުލްފާ އަދި ކޯޓު އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އާދަމް
ރިފާޢު އެވެ.

.5.2.1.5

ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ  18ޖޫން  2012ގައެވެ 2013 .ވަނަ
ހއުމަން ރިސޯސް
ވއެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރު ި
އަހަރު ނިމުނު އިރު ކޮމިޓީގެ  17ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައި ެ
ނ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއިން ކުރެވުނު މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުގެ އެކި މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފު ް
ހއުމަން ރިސޯސް
އ އިންޓަރވިއު ޕެނަލް އެކުލަވާލުން 2012 ،ވަނަ އަހަރު ި
ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ފާސްކުރުމާ ި
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށްފައިވާ 'ގަޑިޖެހުމާއި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނެގުމާބެހޭ އުޞޫލު' އާ ޚިލާފުވެފައިވާ
މުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން ،ކޯޓުގެ 'ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން  '2018 – 2014އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީއެއް
ށފައިވާ އެކިއެކި
ނ ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއިން  2012ވަނަ އަހަރު ފާސްކޮ ް
އުފެއްދުން އަދި ހިއުމަ ް
މނެއެވެ.
ގނައުން ހި ެ
އުޞޫލުތަކަށް ބަދަލު ެ
 2013ވަނަ އަހަރު ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއިން މުހިއްމު  1އުޞޫލު ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.
ޞަފްޙާ  45ގެ 36

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ އުސޫލު
މިއުސޫލަކީ ޑުރަގް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ރިކްރިއޭޝަން ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި
ގ
ބ ެ
ގނެގޮތުގެ އުސޫލެވެ .މި ކްލަ ް
ބއް އުފައްދާ އެކްލަބްގެ ހަރަކާތްތައް ހިން ާ
މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ކްލަ ެ
މަޤްސަދަކީ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކޮށް ދިރުވުމާއި ކޯޓުގެ
މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކޮށް ދިރުވުމެވެ .މި އުސޫލު ފާސްކޮށްފައިވަނީ 18
ފެބްރުއަރީ  2013ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ  05ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.

.5.2.1.6

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ  3މެއި  2012ވަނަ ދުވަހުއެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރު
މށް  2013އަހަރު
ނންވާ ތަކެތި ހޯދު ަ
ބއްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .ކޯޓަށް ބޭ ު
އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ަ 18
ޖުމްލަ  30އިޢުލާނެއް ކުރެވިފައިވާއިރު އެކިއެކި ސަބަބުތައް ދިމާވެގެން އޭގެ ތެރެއިން  5އިޢުލާނު ވަނީ
ބާޠިލުކުރެވިފައެވެ.
 2013ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު އެގްރީމަންޓްތަކުގެ ތަފްޞީލް
އެގްރީމަންޓް ކުރެވުނު ފަރާތް

އެގްރީމަންޓް ކުރެވުނު މުއްދަތު

އެގްރީމަންޓް ކުރެވުނު ސަބަބު

ކޭ.އެސް.އޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެއް އަހަރު ދުވަސް

ކޯޓު ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް

ޗާންދަލިޔާ ކޮމްޕެނީ

އެއް ދުވަސް

ސްޓޭޝަނަރީ ސަޕްލައި ކުރުމަށް

ޑީޕޮޓް އޮފީސް ސަޕްލައި

ތިން ދުވަސް

ސްޓޭޝަނަރީ ސަޕްލައި ކުރުމަށް

ކޮޕިއަރ ޕްލަސް

ހަތް ދުވަސް

ޓޯނަރ ސަޕްލައި ކުރުމަށް

ނަވާޒް އިންވެސްޓްމެންޓްސް

ދެ ދުވަސް

ސްޓޭޝަނަރީ ސަޕްލައި ކުރުމަށް

ޑިޖި ކޮމްޕިއުޓަރސް

ވިހި ދުވަސް

ސަސްޕެންޝަން ފައިލް ސަޕްލައި ކުރުމަށް

ރޯޒްވެއަރ ކޯރޕޮރޭޝަން

އެއް ދުވަސް

ޔޫ.ޕީ.އެސް ސަޕްލައި ކުރުމަށް

ނޯމް ކޮމްޕިއުޓަރސް

އެއް ދުވަސް

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައި ކުރުމަށް

ކޮޕިއަރ ޕްލަސް

ދިހަ ދުވަސް

ޓޯނަރ ސަޕްލައި ކުރުމަށް

މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް

ސާދަ ދުވަސް

ސަރވަރ ސަޕްލައިކުރުމަށް

އެމް.ސެވަން ޕްރިންޓް

ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެއް ނާޅާ

އެމްބޮސްޑް ސްޓޭމްޕް ހެދުމަށް

ކޮޕިއަރ ޕްލަސް

ހަތް ދުވަސް

ޓޯނަރ ސަޕްލައި ކުރުމަށް

ޕްރޮކިއަރ ޕްލަސް

އެއް ދުވަސް

ސްޓޭޝަނަރީ ސަޕްލައިކުރުމަށް

.5.2.1.7

ފަނޑިޔާރުންގެ ޢާއްމު މަޖިލިސް

ރ  4އުސޫލެއް
 2013ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުގެ  8ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވާއި ު
ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ .އެ އުޞޫލުތަކަކީ ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުން ތާވަލުކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު ،ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާނެ ފަނޑިޔާރުން ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު ،ޑްރަގް
ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު އަދި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ސްޓޭޓަސް ހިއަރިން
ތާވަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު އެވެ.

މި އުސޫލުތަކުގެ އިތުރުން ކޯޓުގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާގުޅޭ މުހިއްމު ގިނަ

ނިންމުންތަކެއް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވެއެވެ.
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 .5.2.2ބަޖެޓް ޔުނިޓް
ވ
ބަޖެޓް ޔުނިޓުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ބޭނުން ާ
ފައިސާ ހޯދުމާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމާއި ކުރިއަށްއޮތް މަހުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ވ
ހންމަހަށް ކުރެ ޭ
ނންމުމާއި ޕެޓީކޭޝް ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދުތައް ޤަވާޢިދުން ބެލެހެއްޓުމާއި މަ ު
މުއްދަތަށް ބަޖެޓް ި
ހ
ޖ ޭ
ޚަރަދު ރިޕޯޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކޮށް ބަޖެޓާއި ކޯޑްތަކުގެ ބާކީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭން ެ
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި އެލެވަންސްތައް އަދި އެހެނިހެން އެންމެހާ ފައިސާ ،އެފައިސާ ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ގތަށް ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ނިންމާ ހަވާލުކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ދުވަހަށް ލިބޭނޭ ޮ
ގ
ތ ފޯރުކޮށްދިނުމު ެ
ނށް ފޯރުކޮށްދެންޖެހޭ މަޢުލޫމާ ު
އަދި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާ ބެހޭގޮތުން މުވައްޒަފުން ަ
ސ
އބިލެއްގެ ފައި ާ
ލބުމުން ެ
ބލްތައް ި
ވ ޚިދުމަތްތަކުގެ ި
ޓށް ހޯދޭ ތަކެއްޗާއި ލިބިގަނެ ޭ
ކަންތައް އިންތިޒާމުކުރުމާއި ކޯ ަ
ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަކަށް އެފަރާތަކަށް ފައިސާ ހަވާލުކުރުމާއި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައިލިބޭ ހުރިހާ
ފައިސާއަކާއި ޤަޟިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ފައިސާއާއި ތަކެތި ބަލައިގަނެ ،ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި
ބަލައިގަންނަ ފައިސާ އެފައިސާއެއް ޖަމާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ޤަވާޢިދުން ދުވަހުން ދުވަހަށް
އކައުންޓް ތަކެއްގެ ރިޕޯޓްތަކާއި ލިބެންވާ ފައިސާގެ
ޖަމާކުރަމުން ގެންދިޔުމުގެ އިތުރުން ކޯޓުން ބަލަހައްޓާ ހުރިހާ ެ
ތެރެއިން ނުލިބި  1މަސް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ ފައިސާގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ޤޟިއްޔާއަކާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
ފނުވުމާއި ަ
ޖހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮ
މުއްދަތަށް އެރިޕޯޓް ފޮނުވަން ެ
ފައިސާއެއް ހަވާލުކުރަން ކަނޑައަޅުއްވައިފިނަމަ އެފައިސާއެއް އެފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރުމާއި ޤަޟިއްޔާ ޖޫރިމަނާ އާއި
ކޯޓަށް ހާޟިރުނުވުމާއި ގަޑިޖެހިގެންކުރާ ޖޫރިމަނާގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ނ
ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ލީގަލް ބޭފުޅެއްގެ ނުވަތަ ޤާޟީގެ މަޝްވަރާގެ މަތި ް
އ
މހާ ކަންތައްތަ ް
ހން މުވައްޒަފުން ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކާގުޅޭ ފައިސާގެ އެން ެ
ގ އެ ެ
ކުރުމާއި ޤާޟީންނާއި ކޯޓު ެ
ބެލެހެއްޓުމަކީ މިޔުނިޓްގެ މަސައްކަތެވެ.
ށ ހަމަޖައްސަވައި
ނންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީން މިކޯޓަ ް
ޖޓްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައި ޭ
 2013ވަނަ އަހަރުގެ ބަ ެ
ދެއްވީ ( 7,594,712ހަތް މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ހަތް ސަތޭކަ ބާރަ ރުފިޔާ) އެވެ31 .
ޑިސެމްބަރު  2013ގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ( 8,034,055އަށް މިލިއަން ތިރީސް ހަތަރު
ނ
ވމުގެ ސަބަބު ް
ހާސް ފަންސާސް ފަސް ރުފިޔާ) އެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓް މަދު ު
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 666,600.05

ހ
(ހަ ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަ ހާސް ަ

އ
ރ އާމްދަނީގެ ގޮތުގަ ި
ވއެވެ 2013 .ވަނަ އަހަ ު
ޓށް އިތުރުކުރެވިފައި ެ
ކޓުގެ ބަޖެ ަ
ސަތޭކަ ރުފިޔާ ފަސް ލާރި) ޯ
އވެއެވެ.
ޓށް ލިބިފަ ި
( 9,475.73ނުވަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ތިން ލާރި) ކޯ ަ

 .5.2.3އައި.ޓީ ޔުނިޓް
ގ
ނނަކީ ޖިނާއީ ކުށް ކުށުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމު ެ
މި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހު ް
ގޮތުން ކ.މާފުށީ ޖަލުގައި ތިބޭ ބަޔަކަށްވާތީއާއި ،އެފަދަ މީހުން ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުކުރުމުގައި
ގ ބޭނުން ހިފުމުގެ
ގންދިއުމުގައި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ެ
ވތީއާއި ،ޝަރީޢަތްތައްކުރިއަށް ެ
ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި ާ
ހ
ޓށް ޙާޟިރުކުރުމަށްފަ ު
ހން ކ .މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯ ަ
ށ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީ ު
ގޮތުން މާފު ީ
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އެފަދަ މީހުންގެ އަޑުއެހުންތައް ވީޑިއޯ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ބާއްވަން ފެށިފައިވަނީ  2013ވަނަ އަހަރުގެ
ތެރޭގައެވެ.
ނންކުރުމަށް
ކޯޓުތަކުގައި ބޭ ު

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ޖުޑީޝަލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން

ގ
ކޯޓު ެ

އެންޓްރީއާއި

ނޓް ސޮފްޓްވެއަރ
އިދާރީކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރ މޯލްޑިވްސް އީ -ކޯޓު މެނޭޖްމަ ް
އ ޑޮކިއުމެންޓް
ނ ކޯޓުގެ މައްސަލަތައް ބަލަހައްޓަ ި
ނން ކުރަން ފެށުމުގެ އިތުރު ް
(މެމްސް) ޑްރަގް ކޯޓުގައި ބެ ު
ކުރެވޭނެ ވެބް ބޭސްޑް ކޭސް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް "ކޯޓް މޮޑިއުލް" ސޮފްޓްވެއަރގެ މަސައްކަތް ޑިޕާރޓްމަންޓް
އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ .އަދި

ށ
ކޭސް މެނޭޖްމެންޓް ޓެސްޓްކުރުމަ ް

ޕްރޮޓޯޓައިޕް ރަންކޮށް އޭގައި ހުރި މައްސަލަތައް މި ކޯޓުން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއާ
ޙިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.
ރސި އަދި ދިވެހި
ރ-ޑިޒައިންކޮށް ވެބްސައިޓް އިނގި ޭ
 2012ވަނަ އަހަރު ލޯންޗްކުރެވިފައިވާ ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް ީ
ނ  2013ވަނަ އަހަރުގައެވެ .އައި.ސީ.ޓީ މެދުވެރިކޮށް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް
ތށް ހެދިފައިވަ ީ
ބަހުން ބެލޭގޮ ަ
ޙަލުވިކުރުމާއި ކޯޓުންދޭ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް "ޑްރަގް ކޯޓުގެ
ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން  "2018 – 2014އަށް އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
 2013ވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް ހޯދުނު އައިޓީހާޑްވެއަރއާއި ،ވެހިކަލްއާއި ،މެޝިނަރީ އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި


ކޭސް މެނޭޖްމޭންޓް ރަން ކުރުމަށް  1ސާވަރ.



ވަކީލުން ތިއްބަވާ ރޫމް ސެކިއުރިޓީ ބެހެއްޓުމަށް  1ޑޯރ އެކްސެސް ސިސްޓަމް.



ކޯޓުގައި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ދިމާވާތި  4ސެކްޝަން 1000ވީއޭގެ ޔޫޕީއެސް ހޯދުން.



ޤާޝީންގެ ކޮޓަރިކޮޅުތަކުގައި ޕްރިންޓް ނުކުރެވޭތީ  5ޕްރިންޓަރ ބެހެއްޓުން.



އޮފިސް އެސިސްޓަންޓް އަދި މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންނަށް  2ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް.

 .5.2.4ބިއުރޯ
ނ
ނ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ އިސް ޤާޟީ އާއި ޤާޟީ ް
އ ް
 2013ވަނަ އަހަރު ބިއުރޯ ި
ނތިޒާމް ކުރުމާއި ،ޤާޟީން އަދި ރަޖިސްޓްރަރއާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދިލައްވާ
ބައިވެރިވާ ބައްދަލުވުންތައް އި ް
ނޓް
ކންތައްތަކުގެ ޯ
ހމަޖައްސައިދިނުމާއި ،ޤާޟީންގެ ބްރީފިންގައި މަޝްވަރާކުރެވޭ ަ
ނޓް ަ
ފަރާތްތަކަށް އެޕޮއިންޓްމަ ް
ކށް އިސްޤާޟީ
ވއްޒަފުން ނުވަތަ ސެކްޝަންތަ ަ
ތައްޔާރުކޮށް ލީގަލް ސެކްޝަންތަކަށް ފޮނުވުމާއި ،ކޯޓުގެ މު ަ
ފޮނުވަންޖެހޭ މެމޯ ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތެވެ .މިގޮތުން ،މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ރަޖިސްޓްރަރ އަދި
ތކާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން 14 ،ބްރީޕިންގ
ހނު  71ފަރާ ަ
އންޓްމަންޓް ހަމަޖެ ު
ޤާޟީންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެޕޮ ި
ނޯޓާއި  6މެމޯ އެކި ސެކްޝަންތަކަށް ފޮނުވިފައިވެއެވެ.
ޞލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ތފް ީ
 2013ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މުހިއްމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ަ
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ފަރުވާ ދިނުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވާ
ގގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއާއެކު ތަފާތު 6
ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދުމު ެ
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.



ށ ސީނިއަރ
ޞލް ހުށަހެޅުމަ ް
ކތްތަކުގެ ތަފް ީ
ސެކްޝަންތަކުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި ނުނިމިހުރި މަސައް ަ
ނނާއެކު  20ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.
މެނޭޖްމަންޓް ބޭފުޅު ް



 21ޖަނަވަރީ  2013ގައި ނާކޮޓިކްސް އެނޯނިމަސް އަދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ބޭފުޅުންނާ ކޯޓުގެ

އނޮނިމަސް
ކށް ނާކޮޓިކްސް ެ
ފަނޑިރާރުން ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ފަރުވާގައި ތިބި ފަރާތްތަ ަ
ތކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ވން ަ
ގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ބައްދަލު ު


ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގައި ހަރަކާތްތެރި ވުމުގައި ހުރި ބައެއް ކަންތައްތައް ހިއްސާކޮށް
މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްއިން އެދިލެއްވުމާ ގުޅިގެން  29ސެޕްޓެމްބަރ  2013ގައި
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ ކޭސް ވޯކާރސް އާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.



މ ކޯޓާ މަޝްވަރާ
ގތުން ި
ޖާރނީގައި ހިންގާ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކުރެވޭ އެކި ސްޓަޑީތަކާއި ހަރަކާތްތަކާ ބެހޭ ޮ
ކުރުމަށް އެދިލެއްވުމާ ގުޅިގެން  27އޮކްޓޯބަރ  2013ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.



އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް އަމުރު އަދި ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ކުށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައި
ދ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި
އފަދަ ފަރާތްތަކާމެ ު
ގނެވުމުން ެ
ދށަށް ެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ަ
އެމަޢުލޫމާތު މިކޯޓާ ހިއްސާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް  18އޭޕްރިލް  2013ގައި ބައްދަލުވުމެއް
ބޭއްވިފައިވެއެވެ.



މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ފަރުމާ ކުރަމުން ގެންދާ ކޯހެއްގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި މި ކޯޓުގެ
ވތީ ބައްދަލުވުމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް އެދިލެއްވުމުން
މށް ބޭނުން ާ
މތު ހޯދު ަ
އިޖްރާޢަތާބެހޭ މަޢުލޫ ާ
5ޑިސެމްބަރ  2013ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.



ސުޕީރިއަރ

ކޯޓުތަކުގެ

އިސްޤާޟީންގެ

ވން
ބައްދަލު ު

ށ
ކުރިއަ ް

ގެންދިއުމުގެ

އުސޫލު

ފސްކުރުމަށް
ާ

އވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.
ނތަކުގައި މި ކޯޓުގެ ފަރާތުން ބަ ި
ވ ް
ފެމިލީކޯޓުގައި ބޭއްވި ބައްދަލު ު


ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓާމެދު ކޯޓުތަކުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް 30
ޖަނަވަރީ  2013ގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި މިކޯޓުގެ ފަރާތުން ކޯޓު ހިންގެވުމާ
ޙަވާލުވެހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.



އފް ޖަޖަސް
 18ފެބްރުއަރީ  2013ގައި އދ .ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕައުޓަރ އޮން ދި އިންޑިޕެންޑެންސް ޮ
އެންޑް ލޯޔަރސް ،މިސް ގެބްރިއެއްލާ ނައުލް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި
ރާއްޖޭގެ

ޝަރުޢީ

ކޯޓުތަކުގެ

އިސްބޭފުޅުންނާ

ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ޖުޑީޝަލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ކޯޓު ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު
މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.


ޝން ސެންޓަރ ގެ ހިދުމަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ގައި މިކޯޓުގެ
 28މާރޗް  2013ގައި ފީމޭލް ރިހެބިލިޓޭ ަ
ފަރާތުން ކޯޓު ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު ،ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު
ޒުބައިރު

މުޙައްމަދު،

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.
ޞަފްޙާ  45ގެ 40

އަދި

ޤާޟީ

ޛ
އަލްއުސްތާ ު

ޢަބްދުއްސައްތާރު

ބދުލްޙަމީދު
ޢ ް
ަ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013



ޖުޑީޝާރީއަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ،މިކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ،ރޫލް އޮފް ލޯ
ތން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހާއި ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރާއި
ނެގެހެއްޓުމާއި ބެހޭގޮ ު
ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ އިސް ޤާޟީންނާއެކު  22އޭޕްރިލް  2013ގައި ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް
ގައި

ކޯޓު

ހިންގެވުމާ

ހަވާލުވެ

ހުންނެވި

ޤާޟީ

އަލްއުސްތާޛު

މަޙާޒު

ޢަލީ

ޒާހިރު

ބައިވެރިވެ

ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.


 24އޭޕްރީލް  2013ވަނަ ދުވަހު ޝަރުތު ޤަވާއިދު ގެޒެޓް ކުރުމަށް މެއިލް ކުރެވެނެވެ .މި ގަވާއިދަކީ،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ  41ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޑްރަގް
ގންވާ ބާރުގެ ދަށުން،
ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބި ެ

ވ
ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރި ާ

ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޝަރުޠުތަކާއި ،އެ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވުމުން އެފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެޅޭނެ
ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.


ކޯޓުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުލޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް  17އޭޕްރިލް  2013ގައި
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް
އަޙްމަދު މަނިކާއެކު ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި
ބައްދަލުވުމުގައި ކޯޓު ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު އަދި ކޯޓު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސަމީރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.



 22ޖުލައި  2013އަދި  30ޖުލައި  2013ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޗީފް ޖުޑީޝަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު މަނިކާ ކޯޓު ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު
މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު އަދި ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސަމީރު ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ.

 .6ޢިމާރާތް
 2013ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓު ހިންގިފައިވަނީ އެންސްޕާ އިމާރާތުގައެވެ .ނަމަވެސް ކޯޓުގެ އިމާރާތް ބާވެ ،ކުލަ
ލހެއްޓުމަށް
ސފުކޮށް ބެ ެ
ާ
ކޓުގެ އިމާރާތް
ގ ސަބަބުން ޯ
ކތީ ެ
ދ ފަދަ ތަ ެ
މގެ އިތުރުން ،މީ ާ
ލ ފޮޅު ު
ލާފައިވާ ފާރުތަކުން ކު ަ
ހގަކޮށްލަމެވެ.
ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ފާ ަ

 .7ކޯޓު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އެޅުނު ފިޔަވަޅުތައް
ސެކިއުރީޓީ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވަގުތީގޮތުން ކޯޓުގެ ބޭރުގައި  2ކެމެރާ ހަރުކުރުމަށް ފަހު 2013ގައި ކޯޓުގެ އެހެން
ތަންތަނުގައި ކެމެރާ ހަރުކޮށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާ ރޫމްގައި
ބވުމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ރޫމްގައި ޑޯރ
ކލުން ތިއް ެ
ރވިފައިވެއެވެ .އަދި ކޯޓުގައި ވަ ީ
މޮނީޓަރިން ސިސްޓަމް ހަރުކު ެ
އެކްސެސް ހަރުކުރެވިފައިވެއެވެ.

 2014 .8ވަނަ ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތައް
ކުރިޔަށް އޮތް  2014ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުގެ  3ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ
މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ރޭވިފައިވެއެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013



ށ ޒިޔާރަތްކޮށް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދާގޮތް ބެލުން.
ޝން ސެންޓަރ ތަކަ ް
ރިހެބިލިޓޭ ަ



ސްޓާފް ޑިވެލޮޕް ޑޭ( .މަހަކު  1ފަހަރު)
ނ
މށާއި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތު ް
ކޯޓުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރު ަ
މަހަކު  1ފަހަރު ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.



މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސް.
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އޯޕަންޑޭ އެއް ބޭއްވުމަށް
ގ
ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .މި ދުވަހު ކުޑަކުދިންނަށާއި ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުން ކުރާ މަސައްކަތު ެ
އވެއެވެ.
ގ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފަ ި
މަޢުލޫމާތާއި އަދި ކޯޓު ބަލާލުމު ެ
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

އެނެކްސް 1
ޑްރަގް ކޯޓުގެ އޮގަނައިޒޭޝަން ޗާޓު.
ޤ ީ
ޟ
ސ ާ
އ ް
ި

ލ ް
ސ
ޖ ި
މ ި
މ ަ
އ ު
ޢ ް
ގ ާ
ނ ެ
ރ ް
ޔ ު
ޑ ާ
ފނ ި
ަ
އރޯ
ބ ު
ި
ބ(
) ީ

މ ީ
ޓ
ކ ި
ނ ޮ
ޝ ް
އ ަ
ލ ޭ
ވ ު
އ ެ
ި

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

ޝ ް
ނ
ވ ަ
ޑ ި
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ޝ ް
ރ ަ
ޓ ޭ
ސ ް
ނ ް
މ ި
ޑ ި
އ ް
ެ
ޓރ
ރ ަ
ޓ ޭ
ސ ް
ނ ް
މ ި
ޑ ި
އ ް
ޓ ެ
ކ ް
ޯ

ޝ ް
ނ
ކ ަ
ސ ް
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ބ ެ
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ޝ ް
ރ ަ
ޓ ޭ
ސ ް
ނ ް
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ޑ ި
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ެ
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ކ ަ
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ޑ ެ
ޓ ި
ނ ް
ޓ ް
ސ ެ
ސ ް
އ ި
ެ
އ( 1
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ޓ
ޔ ި
ޓ ު
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ނ ް
ޓ
ޔ ި
ރ ު
އ ު
ޗާ .
އ ް
ނޑް ެ
އ ް
ނ ެ
މ ް
ޑ ި
އ ް
ލ ެ
ރ ް
ނ ަ
ޖ ެ
ެ
އ(4-
) ޭ

ޝ ް
ނ
ވ ަ
ޑ ި
ނ ި
ޝ ް
ރ ަ
ޓ ޭ
ސ ް
ޖ ް
ޜ ި
ެ
ސ(
ރ ) ީ
ޓ ާ
ސ ް
ޖ ް
ރ ި
ެ

ޜ ް
ނ
ވ ަ
ޑ ި
ޢ ި
ރ ީ
ޝ ު
ަ
ޑ(
) ީ

ޑ 1
ީ
ޝން
ރ ަ
ޓ ޭ
ސ ް
ޖ ް
ރ ި
ސ ެ
ކ ް
ޭ
ސ(1-
ނ ) ީ
ޝ ް
ކ ަ
ސ ް
ެ

ޑ 2
ީ

ނ /
ޝ ް
ޓ ަ
ލ ޭ
ބ ި
ހ ި
ރ ެ
ި
ކޝަ ް
ނ
ސ ް
ޓ ެ
ނ ް
މ ް
ސ ަ
ފރ ް
ނ ޯ
އ ް
ެ
ސ(2-
) ީ
ޑ 3
ީ

ޑ 5
ީ

ޑ 4
ީ
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