ރައްޔިތުންގެ ޗާރޓަރު
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އޮކްޓޯބަރ 2015

ތަޢާރަފް
ފ
ބދާރީވާ އަތްފޯރާ އުފެއްދުންތެރި އަދި ހިތްހަމަޖެހޭ މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ ް
މިޗާޓަރަކީ ،ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާ ު
ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދަމަހައްޓައި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތްލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައް ބަޔާންކޮށް ޚިދުމަތް
ދިނުމުގައި އުއްމީދުކުރާނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ޗާޓަރަކެވެ.
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިދާރީ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވައި ހިންގައި
ނ
ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރާއެވެ .ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހިނގަމުންދަ ީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު

2008/SC-RU/01

ގ
) 02ޑިސެމްބަރ  (2008ރޫލިންގްއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތު ެ

މަތީން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި މިއިދާރާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ތިއްބެވި
ރވަމުން ގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ.
ވބުދާ ީ
ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ބެހޭގޮތުން ޖަ ާ
ޢ ދާއިރާގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ
އައު ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް  07އޯގަސްޓް  2008ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ހަމައަށް ޝަރު ީ
މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަދާކުރަމުން ދިޔައީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް އިންނެވެ.

އެއް ތަސައްވުރު
ނމެ ކުރިއަރާފައިވާ އައު އުފެއްދުންތެރި މަރުކަޒަކަށްވުން
އިދާރީ ހިންގުމުގެ ރޮނގުން އެ ް

ދެ އަމާޒު
ނ
ދނު ް
ފަސޭހަކަމާއެކު ޢަދުލު އިންޞާފަށް ވާޞިލުވެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށް ި
ނ
ޓކައި ބޭނުންވާ އަސާސީ މުހިއްމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނު ް
ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ަ

ތިން މަޤްޞަދު
ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިދާރީ ހިންގުން ތަރައްޤީކޮށް ޒަމާނީކުރުން
ނ
ވ ހުނަރާއި ތަމްރީން ހޯދައިދިނު ް
މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަށް ބޭނުން ާ
ދން
ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ހުނަރުވެރި ޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެ ު

ހަތަރު ލަނޑުދަނޑި
ނ
ހިންގުން ހަރުދަނާކުރު ް
ނ
ފެންވަރު ރަނގަޅު އަވަސް ޚިދުމަތްދިނު ް
ނ
ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ދެމެހެއްޓު ް
ނ
ހުނަރުވެރި ޒިންމާދާރު މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓު ް

ފަސް އަގު
ގކުރުން
ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ތަރައް ީ
ހުނަރުވެރިކަމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން
އައުކަންކަމަށް މަރުހަބާކިޔުން
ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން
ނ
ޚިދުމަތްދިނު ް

ތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުން
އ
އއްމުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ މޭޒުތަ ް
ނނީ މ.ތީމުގޭގެ އުތުރުފަރާތުގައެވެާ .
އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހުން ަ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ެ
ތށް އަޅާއިރު
ށން ވަދެގެން ވައަތްފަރާ ަ
ނބަރު ދޮރާ ި
ހންނަ ތީމުގޭގެ  3ނަ ް
ރޒު މަގުން ވަދެވޭގޮތައް ު
ނނީ އާބު ު
)ރިސެޕްޝަން( ހުން ާ
ފންނަ ފުރަތަމަ ދޮރުން ވަދެވޭ ސަރަހައްދުގައެވެ.
ކަނާތްފަރާތުން ެ

ސިޓީ އެޑްރެސްކުރަންޖެހޭ ފަރާތް
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަށް ފޮނުވާ އެކިއެކި ލިޔެކިޔުންތައް އެޑްރެސްކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ
ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުއަށެވެ.

ތަނުގެ ޑައިރެކްޓަރީ
އޮޕަރޭޓަރ

3006202

ނ
ޝަރުއީދާއިރާގެ އުމުރާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމާ ބެލެހެއްޓު ް

3006237

ނ
ތކެތި ފޮނުވައިދިނު ް
ނންވާ ޚިދުމަތްތަކާ ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދުނުމާއި އެ ަ
ކޯޓުތަކަށް ބޭ ު

3006249

ޓން
ފައިސާއާ ހިސާބުކިތާބު ބެލެހެއް ު

3006266

ޝަރުއީދާއިރާއަށް މުވައްޒަފުން ލުމާ ވަކިކުރުން

3006285

ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާ ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް
ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުން
މިޑިޕާޓްމަންޓަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ
މުއައްސަސާއަށް ވީހިނދު ،ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަކީ މިޑިޕާޓްމަންޓުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ
އ
ކޓު ފިޔަވައި އެހެން ކޯޓެއްގަ ި
ހރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ޯ
ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޚިދުމަތެވެ .ދިވެ ި
ރެކޯޑް ސާފުކުރަން އެދޭފަރާތާގުޅޭ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވޭތޯ ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް މިޑިޕާޓްމަންޓުގައި ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.
މިގޮތުން ،ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00ން މެންދުރުފަހު  14:00އަށް ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް

ހުށަހެޅޭފޯމް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ .އަދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ކޮޕީއެއް ނެގުމަށްފަހު އަސްލު ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތާ ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި
ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ  11:00އިން ފެށިގެން  14:00އަށް ނިންމާފައިވާ ފޯމް ދޫކުރެވޭނެއެވެ .މި ޚިދުމަތަކީ އަގު ނެގޭ
ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ.
ޝަރުއީ ހުކުމާގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުން
ށ
އެކި އެކި ހުކުމުތަކާ ޝަރުއީ އަމުރުތަކާ ގުޅިގެން ،މާލޭގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަ ް
ށ ދެއްކޭނެއެވެ .އެގޮތުން ،ދަރިންގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދައްކާ
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާވެސް މިޑިޕާޓްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް އެކޯޓަކަ ް
ފައިސާއާ ،ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާވަރީގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކުންވެސް ހިމެނެއެވެ .މިޚިދުމަތް ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ
ނނެއެވެ.
ދުވަހެއްގެ  8:00ން  14:00މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބެން ހުން ާ

