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މތް
ށ ކައުކުރެއްވި ާ
ރނީ މިއުންމަތަ ް
ވދުންކު ަ
ކގެ ވެރި ﷲގެ ޙަޟުރަތަށެވެ .ޞަލަވާތާއި ސަލާމުން ެ
ޙަމްދާއި ޝުކުރު ހުރީ ޢާލަމްތަ ު
ﻝﻱﻩ ﻭ ﺱﻝﻡ އަށެވެ .އަދި މި ޞަލަވާތުގައި އެކަލޭގެ ފާނުންގެ އަޞްޙާބުން ޝާމިލް ކުރަމުއެވެ.
ސާހިބާ ﻡﺡﻡﺩ ﺹﻝﻯ ﷲ ﻉ

ތަޢާރަފް:
ދޔަ
ގ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިގާ ި
ށ ކޯޓު ެ
ގން  30ޑިސެމްބަރ  2102ދުވަހާ ހަމަޔަ ް
މިރިޕޯޓަކީ  10ޖެނުއަރީ  2102އިން ފެށި ެ
ށ
ގޮތުގެރިޕޯޓެވެ .މިރިޕޯޓުގެ މައިގަޑު މަޤްސަދަކީ މިކޯޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާ ކުރުމުގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކޮ ް
މިކޯޓުގެ ކުރިމަގު ބައްޓަން ކުރުމުގައި މިކޯޓުން އަދާކުރާ ދައުރާބެހޭ މަޢޫލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރުމެވެ.

ކޯޓު ހިންގުން:
ޤޟީ
ހންގަވަމުން ގެންދަވަނީ އިސް ާ
އންމެހާ ކަންތައްތައް ބައްލަވާ ި
 21ސެޕްޓެމްބަރ  2118ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިކޯޓުގެ ެ
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސައީދެވެ.

ޙ
އ ޝަރީއަތް ހިންގުމަށް އިޞްލާ ީ
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސައީދު މިކޯޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ވަޑައިގަތްފަހުން މިކޯޓުގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ި
ގ
ރަގަޅު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާފައިވެއެވެ .އަދި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ކޯޓުގެ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކޮށް އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ެ
ގން
ހން ު
ކއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ 2102 .ވަނަ އަހަރު ކޯޓުގެ ި
ނ މަސައްކަތްތަ ެ
ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަގު ަ
ނ
ދ ް
ދޑިތައް އަދި ވެލިއުސްތައް ތަޢާރަފުކޮށް ،ކޯޓު ކުރިއަށް ގެން ަ
ގ ވިޝަން ،މިޝަން ،ލަނޑު ަ
ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކޯޓު ެ
ބޭނުންވާ

އަމާޒުތަކެއް

ކަޑައަޅައި،

ކޯޓު

ހިންގާނޭ

ވޢިދެއް
ޤަ ާ

އެކުލަވާލުމަށްފަހު

އއާއެއްގޮތަށް
ެ

ކޯޓުގެ

ނ
ހިންގު ް

ކށަވަރުކުރުމާއި،
ސފުދޭ ތަނެއްކަން ަ
ބައްޓަންކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި ކޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޢާއިލާތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާއެކު ޢާއިލާތަކަށް އިން ާ
މސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށް ަ

ކޯޓުގެ ވިޝަން ,މިޝަން ,ލަނޑުދަޑިތައް އަދި ވެލިއުސް:

ތކުގެ މެދުގައި ދިމާވާ
ޢާއިލާތަކުގެ ބިންގާ ހަރުދަނާ ގޮތުގައި އެޅުމަށް ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އެހީތެރިވެދިނުމާއި ،ޢާއިލާ ަ
އ ޤަވާޢިދުގެ ތެރެއިން
ޞބުން އެއްކިބާވެ ތިބެ ޤާނޫނާ ި
މައްސަލަތައް އަވަސްކަމާއެކު ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ ތަޢައް ު
އިންޞާފު ހޯދައިދީ ޢާއިލާތައް ޙިމާޔަތްކުރުން.

ޢާއިލާތަކުގެ

މެދުގައި

ޢަދުލު

އިންޞާފު

ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

މާތްވެގެންވާ

އިސްލާމްދީނާއި،

ގ
ދިވެހިރާއްޖޭ ެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުން.

މތިން ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއެކު އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ހަރުދަނާކޮށް ކޮލިޓީ
 .0ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަ
ހިފެހެއްޓުން.

ށ ވުން.
 .2ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ބަޔަކަ ް
ވސް އިތުރުކުރުން.
ކން އަބަދު ެ
 .3ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީ ޤާބިލް ަ
ނން.
ބނުންކޮށްގެން އަވަސް ޚިދުމަތްދި ު
 .4ކޯޓުގެ ނިޒާމް ހިންގުމުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ޭ
ނކަމާއި
 .5ޢާއިލާތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ޙިމާޔަތް ހޯދައިދިނުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކޮށް މުޖުތަމަޢުގެ އަމާ ް
ސަލާމަތްތެރިކަމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ރން.
ބގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކު ު
 .6ޢާއިލާތަކުގެ ޙައްޤު ހޯދައިދީ ލި ި
 .7އެންމެން އިތުބާރުކުރާ އެކުވެރި މާޙައުލެއްގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްދިނުން.

 .0ކޯޓަށް ފަސޭހައިން ވާޞިލުވުން.
 .2މިހާރަށްވުރެ މަސައްކަތް ހަލުއިކުރުން.
 .3ޒިންމާދާރުކުރުވުން.
 .4ހަމަހަމަކާމާއި އިންޞާފު.
 .5ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން.

ކޯޓުގެ މައިގަޑު މަސައްކަތް ބެހިފައިވާ ގޮތް:
ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ބެހިފައިވަނީ މައިގަޑު ހަތަރު ބައެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ ޝަރީޢަތްކުރުމާއިބެހޭ ބަޔާއި ،ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި
ދނުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއިބެހޭ ބައި އަދި ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެވެ.
ބެހޭބަޔާއި ،ކާވެނިކޮށް ި

ކޯޓުގެ މައިގަޑު މަސައްކަތްތައް:
 .0މަރުސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް.
ހކާ އެއްފަދަކުރުމުގެ މައްސަލަތައް.
 .2އަނބިމީހާ ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ މީ ަ
 .3ކައިވެނި ފަސްޚު ކުރުމާއި ،ތަފްރީޤް ކުރުމާއި ،އެކަންކަމާބެހޭ މައްސަލަތައް.
 .4ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ހިނގާ އަރާރުންތަކާއި ،އެކަކު އަނެކަކަށް ޚިޔާނާތް ތެރިވެގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް.
 .5ދަރިލެއްވުމުގެ މައްސަލަތައް.
މއްސަލަތައް.
 .6ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ަ
 .7ނަސަބު ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް.
 .8ލިޢާނުގެ މައްސަލަތައް.
ފރާތަކާ ޙަވާލު ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް.
 .9ދަރިއަކު ބަލާބޮޑުކުރުން އެހެން ަ
 .01އީލާގެ މައްސަލަތައް.
 .00ފެމިލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިފައިވާ ތިންބައިންކުރެ ބައެއްގައި ނުހިމެނޭ ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް.
 .02ކައިވެނި ކޮށްދިނުމާއި ،ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ،އެކަންކަމާ ބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް.
އ
 .03ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިކުރާ ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަ ް
އ
 .04ވަރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަ ް
 .05ވަރިއާބެހޭ ގޮތުން މައްސަލަ ޖެހިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް.
 .06ޙަޟާނާ (ދަރިފުޅު އަތުލުމުގެ މައްސަލަތައް)
ހޅާ މައްސަލަތައް.
ށ ަ
ހނުވާތީ ހު ަ
ފޤާނުދޭތީ ނުވަތަ އެ ީ
ނ ަ
ކއި ،ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް ަ
 .07ނަފަޤާތް ދިނުމުގެ މައްސަލަތަ ާ

ނނަ ،މިބައިގައި ބަޔާން
ފ ް
 .08އަވަސް ނިޔާއަށް ބޭނުންވުމުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަވަހަށް ނިންމިދާނެ ކަމަށް ެ
ކުރެވިފައިވާ ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް.

ހފައިވެއެވެ.
ނވާ ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައްވެސް ބަލާގޮތަށް ހަމަޖެ ި
މީގެ އިތުރުން ތިރީގައި މިދަން ަ

ނއާއި ދެމެދު ކާވެންޏާބެހޭ ގޮތަން ކުރާ އެގްރީމެންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި އެގްރީމެންޓާއި
 .09ކާވެނިކުރާ ފިރިހެނާއާއި އަންހެ ާ
ޚިލާފްވެގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް.
ގދޮރަށް ވެއްދުމާއި ގެދޮރުން ނެރުމުގެ މައްސަލަތައް.
ގތި ެ
 .21މައިންބަފައިންނާއި ދަރިން ޯ
 08 .20އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިހުންނަ ގޯތިގެދޮރު މޯގޭޖް ކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ
މައްސަލަތައް.
ތ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ
ރ ް
 08 .22އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިހުންނަ ގޯތިގެދޮރު ހުންނަ ޢިމާ ާ
މައްސަލަތައް.

އަދި މިމައްސަލަ ތަކުގެ ތެރެއިން އަވަސް ނިޔާގެ ގޮތުގައި ބަލާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކަކީ:

 .23ވަރިސާބިތު ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް.
 .24ވަރިވުމުގެ /ވަރިކުރުމުގެ މައްސަލަތައް.
 .25ޙަޟާނަތު މައްސަލަތައް.
 .26ދަރިންނަށް ޚަރަދު ނުދިނުމުގެ މައްސަލަތައް.
 .27ނަފަޤާތް ދިނުމުގެ މައްސަލަތައް.

ކޯޓުގެ އިޚްތިސާސްގެ ތެރެއަށް އިތުރުވި ބައި (ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް):
މި އަހަރު ތަސްދީޤް ކުރެވުވުނު ގެވެށިއަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅިގެން ކޯޓުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ
އިތުރުން ،ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބަލާގޮތަށް މި އަހަރުތެރޭގައި ހަމަޖެހިގެންދިޔައެވެ . .މި އަހަރު ނިމުނު އިރު ގެވެށިއަނިޔާގެ
 20މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށެހެޅިފައިވެއެވެ .އަދި މީގެ ތެރެއިން  00މައްސަލަ ވަނީ ބަލާނިމިފައެވެ.

ކޯޓުގެ ޢާންމުމަޖްލިސް:
ނ
ނބަރު  22/2212ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  87ވަނަ މާއްދާގައި ބު ާ
ރޢްޖޭގެ ޤާނޫނު ނަ ް
ކޯޓުގެ ޢާންމު މަޖްލީހަކީ ދިވެހި ާ
މަޖިލީހެކެވެ.

ތއް
ނކަމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮ ެ
ދ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަ ް
ކޓުން ޭ
މި މަޖްލީހުގެ ބޭނުމަކީ ޯ
ޓގެ
ކ ު
މމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާއިޯ ،
ބނުންވާ ކަންކަ ާ
ތއްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓްގައި ހިމަނަން ޭ
ނިންމުމާއި ،ކޯޓުގެ ބަޖެޓް ަ
އ
ނންވާ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،ކޯޓުގެ ރިސެސް ތެރޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަ ް
މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރަން ބޭ ު
މމެވެ.
މމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިން ު
އިންތިޒާމްކުރުމާއި މިނޫންވެސް ކޯޓުގައި ދާޚިލީ އެހެނިހެން ކަންކަ ާ

ކޮންމެ ހަފްތާއަކު  0ދުވަހު ޢާންމު ގޮތެއްގައި މި މަޖްލިސް ބޭއްވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޯޓުގެ ހިންގުމާއި އަދި ދިމާވާ އެހެނިހެން
ކަންކަމާއި ގުޅިގެން މި މަޖިލިސް ކުއްލި ގޮތެއްގައިވެސް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން  2102ވަނަ އަހަރު ކޯޓުގެ ކަލަންޑަރުގައި
ފއެވެ.
އވާ  26ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  24ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވި ަ
މަޖިލިސް ބޭޢްވުމަށް ހަމަޖެހިފަ ި

ޢާންމު މަޖްލީހުގެ  2102ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވާ މައިގަނޑު
ކަންތައްތައަ:


ކޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން.



ނވާ ކަންކަން ފައިނަލް ކުރުން.
ކޯޓުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓްގައި ހިމަނަން ބޭނު ް



ޑއެޅުން.
ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދާޢިރާތައް ކަނ ަ



ނ.
ކޯޓުގެ އުޞޫލުތައް ފައިނަލްކުރު ް



ފޯމްތައް ރިވިއުކޮށް ފައިނަލް ކުރުން.



އޔަންކުރުން.
ވލައި ،އެކޮމިޓީތައް ރިވިއުކުރުމާއެކު ،ކޮމިޓީތަކަށް މެމްބަރުން ޢަ ް
ކޮމިޓީތަކުގެ ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަ ާ



ލކުރުން.
ކޯޓްގެ އެކްޝަން ޕްލޭން ފައިނަ ް



ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙް ކުރުން.



ޓ ކުރުން.
ކށް ކޮމެން ް
ކޮމެންޓް ކުރުމަށް އެކި އިދާރާތަކުން ފޮނުވާ ޤަވާޢިދުތަ ަ



ކށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުން.
މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަ ަ



ކޯޓުގެ ރިސެސްގައި ހިނގަމުންދާނެ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމް ކުރުން.

ކޯޓުގެ އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީކުރުން:
ފން
އހަރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ގޮތުން މުވައްޒަ ު
ތތައް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި މި ަ
ކޯޓުގެ އިންސާނީ ވަޞީލަ ް
އކި
މސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް އަދި އަވަސްކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ެ
މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކޮށްަ ،
ނންގ
ނފައިވާ ދިގުމުއްދަތުގެ ޓްރެއި ި
ޖޓްގައި ހިމަ ާ
ސ މި އަހަރުގެ ބަ ެ
ދާއިރާތަކުން ކުރު ޓްރެއިނިންގ ދެވިފައިވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެ ް
ޢ
ރ ީ
ޝ ު
ަ
މކަން ނުކެރެވި ދިޔައީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ނެރުއްވާފައިވާ
ހިންގޭގޮތް ވެފައެއްނުވެފެއެވެި .

ވތީއެވެ .މިކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި
މށް ާ
ނނަނީ އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަ ަ
ގއިވާ ގޮތުން މިކަން ކުރެން އޮ ް
ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު ަ
ނ
މިކޯޓުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރުވެސް މިކަން ޙައްލުކުރެވޭ ގޮތެއް ވަ ީ
ބންވާ ސްޓެޕް އެލަވަންސް ލިބިފައިނުވާތީ ،މި
ނުވެފައެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 2101ން 2100ށް ލި ެ
އެލަވަންސް ހޯދުމަށްޓަކައި ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް އެޗް.އާރް ކޮމިޓީން ވަނީ ކޮށްފައެވެ .ނަމަވެސް އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރުވެސް މި
ނމުގެ ކަންތައްތައް ވެސް ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ފައިސާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދި ު

އެޗް.އާރް ކޮމިޓީން  2102ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ތަކުގައި މަޝްވަރާކޮށް ،ނިންމާފައިވާ މައިގަނޑު ކަންތައްތައް:



ތ
ކގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވޭ ޯ
އނަލް ކުރުމާއި ،މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަ ު
އޢުލާންތައް ފަ ި
މތަކުގެ ި
ބނުންވާ މަޤާ ު
ކޯޓަށް ޭ
ބެލުމާއި ،ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކުރާ އިންޓަރވިއު ޕެނަލް އެކުލަވާލުމާއި ،މަޤާމުތަކަށް އެންމެ
އެކަށޭނެ ފަރާތްތައް ޢައްޔަންކުރުން.



ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު ހަމަވުމުން މުވައްޒަފުން ދާއިމީ ކުރުމުގެ ކަންތައް.



 2103ވަމަ އަހަރުގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމަންޓް ތައްޔާރުކުރުން.



ށ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުން.
 2102ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓްރެއިނިންގ ތަކަ ް



މުވައްޒަފުން އެއްސެކްޝަނުން އަނެއް ސެކްޝަނަށް ބަދަލުކުރުން.



އިންޑަކްޝަން ޕޮރޮގްރާމް ހިންގާނެގޮތުގެ އުޞޫލު ތައްޔާރުކުރުން.



ފ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ މަޝްވަރާ ކުރުން.
އ ހޯދައިދިނުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ ް
މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަ ް



ބެސްޓް އެމްޕްލޯއީ ކްރައިޓީރިއާ ފައިނަލް ކުރުން.



އ ބެލުން.
މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަ ް

ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުން:
އ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2102
ބލައިގަތުމާ ި
ބނުންކޮށްގެން ފައިސާ ަ
ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި މެމްސް ޭ
އކަވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ލުއިފަސޭހަތަކެއް ވުމާއި ،ކުޑަވަގުތު
ވަނަ އަހަރުގައި ވަނީ ފެށިފައެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން ފައިސާ ދަ ް
ގ
ނނެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ ފައިސާގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މިކަމު ެ
ނ ގޮތް ދިޔައީ ހަމަޖެހިގެ ް
ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކޭ ެ
ވގެން ދިޔައެވެ.
ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަ ެ

އޭޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީ:
ތއް
ހ ކަން ަ
ފއިސާ އާއި ބެހޭ އެންމެ ާ
އ ަ
ކންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ި
ގ ޕްރޮކިއޯމަންޓް ަ
ޓން ވަނީ ކޯޓު ެ
ކޯޓުގެ އޭޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމި ީ
ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ .މި ކޮމިޓީން  2102ވަނަ އަހަރު އެޖެންޑަރ ކުރެވުނު 21
މން ތަކެއް ނިމިގެން ދިޔައެވެ.
ލވުންތަކުގައި މުހިންމު ނިން ު
އދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .މި ބައްދަ ު
ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  09ބަ ް

އޭޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާކޮށް ،ނިންމާފައިވާ މައިގަނޑު ކަންތައްތައް:


ވ
ނ ާ
ނގުމަށް ބޭނު ް
 2102ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވިއުކޮށް ދިރާސާކުރުމާއެކު އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ކޯޓު ހި ް
މުހިންމު ކަންތައް ރޭވުން.



ނިމިގެންދިޔަ  2100ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބަލާ ދިރާސާ ކުރުން.



އަންދާސީ ހިސާބުތަކަށް މާކްސްދޭ މިންގަނޑުތައް ކަ ނޑައެޅުމާއި ،އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމާއި،
މަސައްކައްތައް ޙަވާލުކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން.



 2103ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރުން.



ތ
ހަރުމުދާ ހޯދުމުގައްޔާއި މަރާމާތު ކުރުންފަދަ ކަންތައްތަކުގައި ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ދިރާސާކޮށް މަސައްކަ ް
ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން.



ބަޖެޓާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުން.

ދަރިންގެ ޚަރަދުގެ ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން:
ދަރިންގެ ޚަރަދު ލިބުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ލަސްކަމެއް އުޅޭތީ އާއްމުންގެ ޝަކުވާ މި ކޯޓަށް ލިބެމުން ދެއެވެ .މިކަން
އ
ނ ި
ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި އެކިގޮތްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ވެއެވެ .މިގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ކަމާއިބެހޭ ބޭފުޅުން ާ
ބައްދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން

ށ
 2ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއެކު ބައްދަލުކޮށް މިކަން ޙައްލުކުރުމަ ް

ގ
މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ .ދަރިންގެ ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތަކަށް ލުއި ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފައިސާ ނަގަން ކޯޓަށް އައުމު ެ
ކށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނޭގޮތް މި އަހަރު ތެރޭގައިވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.
ބަދަލުގައި ބޭން ަ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވުނު ސެމިނަރ ވޯކްޝޮޕް އަދި ކޮންފަރެންސްތަކުގައި ބައިވެރިވުން
ކއި
ތތަ ާ
ގތުން ސްރީލަންކާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާ ް
ދމާވާ މައްސަލަތަކާއި ބެހޭ ޮ
ކވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި ި
(ހ) ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިކުރާ ާ
ނ
އ ް
އަދި ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީގެ ބޭފުޅުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްތަކެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުގައި  2102މަރޗް ި 00
ރވީ ކޯޓު ރެޖިސްޓްރާރ ޙަސަން
ރވުނެވެ .މި ދަތުރުގައި ބައިވެ ި
ށ ދަތުރެއް ކު ެ
 07އަށް ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯއަ ް
ގ
ޝަފީޢުއާއި ،ކާވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ އަދި ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އިބްރާހީމް ތައުފީޤް އެވެ .މި ދަތުރު ެ
ސަބަބުން ސްރީލަންކާގައި ކުރާ ކާވެނި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތައް މުޅިހެން ވަނީ ޙައްލުވެފައެވެ.

ޑރަމް އަށް ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިކުރާ ކާވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި
ނ  21އަށް އިންޑިޔާގެ ޓްރިވެން ް
އ ް
(ށ)  2102އޭޕްރީލް ި 05
އ
ތތަކާ ި
ރގައި ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ކައިވެނި ކޮށްދޭ މުސްލިމް ޖަމާޢަ ް
ނ ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ .މި ދަތު ު
ތ ް
ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮ ު
ބައްދަލުކޮށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވުނެވެ .މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވީ ކޯޓު ރެޖިސްޓްރާރ

ޙަސަން ޝަފީޢުއާއި ކާވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ އެވެ .މި ދަތުރުގެ ސަބަބުން ޓްރިވެންޑަރަމްގައި ކުރާ ކާވެނި
ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް މަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ފރެންސްގައި މިކޯޓުގެ ދެ ފަޑިޔާރުން
ކން ަ
(ނ) މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް  07އިން  25އަށް އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ބޭއްވުނު ކޮމަންވެލްތް ލޯ ޮ
ކަމުގައިވާ އިސްގާޟީ ޙަސަން ސަޢީދާއި ގާޟީ އަޙްމަދު މުޞްޠަފާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ކއި އިސްގާޟީ ޙަސަން ސަޢީދާއި
މށްޓަ ަ
ރންސް ބައްދަލުވުގައި ބައިވެރިވު ަ
ބއްވުނު ލޯ އޭޝިއާ ކޮންފަ ެ
ބލީގައި ޭ
(ރ) އިންޑޮނީޝިޔާގެ ާ
ރެޖިސްޓްރާރ ޙަސަން ޝަފީޢު ،ވަނީ މި އަހަރގެ ނޮވެމްބަރ  06އިން  22އަށް ދަތުރެއް ކުރައްވާފައެވެ.

(ބ) މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ  3ން 7

ނ
އަށް ޔޫ.އެން.އެފް.ޕީ.އޭ އާއި އެފް.ޕީ.އޭ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ސްރީލަންކާ ގައި ބޭއްވު ު

ޕްރޮގްރާމެއްގައި ޤާޟީ ހުޒައިފާ މުޙައްމަދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސްރީލަންކާގައި ޑޮމެސްޓިކް ވަޔަލަންސާއި
ލ ދެނެގަތުމައްޓަކައި ބޭއްވުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޢުޞޫ ު

ނނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް 2102 ،ޑިސެމްބަރ  0ން  04އަށް
(ޅ) ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ފަ ް
މެލޭޝިއާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޓޭޗްމަންޓް ޕޮރޮގްރާމްގައި ޤާޟީ އަޙްމަދު މުޞްތަފާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގުނު ތަމްރީންތަކާއި ކޯސްތައް:

އވެ.
އނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައިވެ ެ
ނ ހައުސް ޓްރެއިނިންގެ ގޮތުގައި ކޯޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ދެ ޓްރެ ި
މި އަހަރު މުވައްޒަފުންނަށް ،އި ް
ހށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޓްރެއިނިންގ އަކާއި ސީނިއަރ މުވައްޒަފުންނަށް
ވހިބަ ަ
ހންގުނު  0ހަފްތާގެ ދި ެ
އެއީ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ި
ހިންގުނު  3ހަފްތާގެ ސްޕަވައިޒަރީ މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ އެކެވެ .މީގެ އިތުރުން އެހެން އިދާރާތަކާއި ކުޅިގެން ކޯޓުގެ
މުވައްޒަފުންނަށް ،ސްޓްރެސް މެނޭޖްމަންޓް ،އޮފީސް ދިވެހި ،ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް ،ލީޑަރޝިޕް ،އިފެކްޓިވް ކޮމިއުނިކޭޝަން،

އިމޯޝަނަލް އިންޓަލިޖެންސް ފަދަ ޓްރެއިނިންގ ދެވިފައިވެއެވެ .އަދި ކޯޓުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ދިވެހި ސަޤާފަތާއި އިސްލާމްދީނަށް
ޓކައި  3ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.
މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ަ

މައްސަލަތައް ލަސްވާން ދިމާވާ ދިމާވާ ސަބަބު:

ނމެ
ބނުންވާ އެ ް
ނންމުމުގައި ކޯޓުން ޭ
ނ ހަމަނުޖެހެތީ މައްސަލަތައް ި
ނންވާ ފަޑިޔާރުންނާއި ލީގަލް އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފު ް
ކޯޓަށް ބޭ ު
ކ
ބާރުމިނުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދަތިތަކާއި ދިމާވެފައިވެއެވެ 10 .މާޗް  2102ގައި މިކޯޓުގެ  5ޤާޟީންގެ ތެރެއިން  0ޤާޟީއަ ު
ނ
ޟް
ވަނީ ރިޓަޔަރކުރައްވާ ފައެވެ .އަދި އަލަށް މިކޯޓަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވާފައިވާ  3ޤާ ީ
އަހަރު ނިމުނު އިރު ވެސް ހަމަޖައްސާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި

ކޯޓުގެ  3ބައި ވަކިން  3ތަނެއްގައި ހިންގަންޖެހުމުގެ

ސަބަބުން މަސައްކަތް ލަސްވާން ދިމާވެއެވެ.

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޞުލްޙަކުރުން:

ކ
ޝންއަ ީ
ދއެވެ .ފެމެލީ ކޯޓުގެ ވި ަ
ޓން ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ެ
ށހެޅޭ އާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމައްޓަކައި މި ކޯ ު
ކޯޓަށް ހު ަ
ކގެ މެދުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް
ގތުގައި އެޅުމަށް ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އެހީތެރިވެދިނުމާއި ،ޢާއިލާތަ ު
ޢާއިލާތަކުގެ ބިންގާ ހަރުދަނާ ޮ
ލތައް
ދ ޢާއި ާ
ރއިން އިންޞާފު ހޯދައި ީ
ޢދުގެ ތެ ެ
ޤނޫނާއި ޤަވާ ި
ވ ތިބެ ާ
ބން އެއްކިބާ ެ
ބރަނުވެ ތަޢައްޞު ު
އަވަސްކަމާއެކު ވަކިފަރާތަކަށް ު
ލ ކޯޓުން ވަރަށްބޮޑު ސަމާލުކަމެއް
އސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ،ފެމި ީ
ށހެޅޭ ޢާއިލީ މަ ް
ފމިލީ ކޯޓަށް ހު ަ
ޙިމާޔަތްކުރުންކަމަށް ވީހިނދުެ ،
ތ
ދެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޞުލްޙައަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި ވަރިވުމަށް ނުވަ ަ
ވަރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި ކުދިންގެ ޙަޟާނަތާއި ޚަރަދުހޯދުމަށްހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ޢާއިލީ މައްސަލަތައް
ގ
ކ ެ
ތން ލިބިދޭ ފުރުޞަތުތަކާއި ޙައްޤުތަ ު
ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ހުށަހެޅި އަދި އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތަށް ޤާނޫނީ ގޮ ު
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.

އ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި،
ދނުމަށްޓަކަ ި
ލ އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށް ި
ޢއިލާތަކުގެ މެދުގައި ޢަދު ު
ޝންއަކީ ާ
ފެމެލީ ކޯޓުގެ މި ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުންކަމަށް
މހެއް ޙާޟިރުކުރުން އެއީ އެންމެ
ގތް ީ
ގ މެދުގައި ޞުލްޙަކުރުމަށްޓަކައި ދެފަރާތުގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރެއް ނުވަތަ ާ
ވީހިނދު ،ދެމަފިރިން ެ
ރތެއް ޞުލްޙަކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ޙާޟިރުކޮށް ޢާއިލާގެ މެދުގައި
ރަގަޅު ގޮތް ކަމުގައި ކޯޓަށް ފެންނަ ޙާލަތްތަކުގައި އެފަދަ ފަ ާ
ނމެ
މށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މި މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި ކައުންސެލިންގ ހޯދުން އެއީ އެ ް
ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކޮށްދިނު ަ
އވެއެވެ.
ތކުގައި އެގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ދެމަފިރިންނަށް ކައުންސެލިންގ ދެވިފަ ި
ރަގަޅުގޮތްކަމުގައި ފެންނަ ޙާލަތް ަ

އ
ށހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ޞުލްޙަކުރުމަށް ޢާއިލީ މައްސަލަތަ ް
ވަރިވުމަށް ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހު ަ
ނ
ގ ކުރިން އެދެމީހުންގެ ކައިވެ ި
ފނުވުމު ެ
ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައިން މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު އެމައްސަލަ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ޮ
އ ދެމަފިރިން އެއްބަސްވާ ގޮތްތަކެއް
މ ދަރިންގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގަ ި
ބފައިވާނަ ަ
މަތީތިބެ ދަރިން ލި ި
ކަނޑައެޅުމަށް މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިމެ ޙައްލު ހޯދުމުގައި މަސައްކަތްކުރެވިފައިވަނީ ދެފަރާތުގެ
މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދެފަރާތް ހަމަހަމަވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

ކާވެންޏަށް ހޭލުތެރިކުރުމުގެ ޕްރްގްރާމް ހިންގުން:

ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

ޕްރޮގްރާމަކީ

ކާވެނިކުރުމުގެ ކުރިން

ކޮންމެހެން

އެގެންޖެހޭ

ށ
މުހިއްމު ބައިތަކެއްގެ މައްޗަ ް

ހ
މ ޕްރޮގްރާމް ހަފްތާއަކު  2ދުވަ ު
ރގްރާމެކެވެ .މި އަހަރުތެރޭގައި ި
އ ހިންގާ ޕް ޮ
ހއްޓުމުގެ ބޭނުމުގަ ި
އ ދެމެ ެ
އެކުލަވާލައިގެން ޢާއިލާތަ ް
ހިންގަން ވަނީ ފަށާފައެވެ .މި ޕްރޮގްރާމް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށްޓަކައި މި އަހަރުތެރޭގައި ކަމަށް އެކަށޭނަ ފެސިލިޓޭޓަރުން
ވަނީ ހޯދިފައެވެ .ނަމަވެސް ބަޖެޓް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދޭނެ މެޓީރިއަލްސް ވަނީ ތައްޔާރު ނުކުރެވިފައެވެ.
ނ އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާތައް ހިންގޭނޭގޮތްވެފައެއް ނުވެއެވެ.
ބބު ް
އަދި ބަޖެޓް ނުލިބުމުގެ ސަ ަ

ބަޖެޓު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަށް ދަތިވުން:
ބއެއް މުހިއްމު ކަންތައްތައް ވަނީ
ބބުން ކޯޓުން ކުރަން ރާވާފައިވާ ަ
ލބުމުގެ ސަ ަ
މި އަހަރަށް މި ކޯޓުން ކަޑައެޅި އަދަދަށް ބަޖެޓް ނު ި
ނުކުރެވިފައެވެ.

ބަޖެޓަށް ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ނުކުރެވިހުރި މުހިއްމު ކަންކަން:



 2ކޯޓްރޫމެއްގައި ރެކޯޑިން ސިސްޓަން ޤާއިން ނުކުރެވުން.



ވހަށް އަދި މަސް ދުވަހުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބެކްއަޕް
ހން ދު ަ
ޑޭޓަރ ސްޓޯރޭޖް( )NASއެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދުވަ ު
ކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ނެތުން.



ނންގ ނުލިބުން.
އައިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓް ގައި އިތުރަށް ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އެދެވޭ ޓްރެއި ި



ކައިވެންޏައް ހޭލުން ތެރިކުރުމުގެ ޕޮރޮގްރާމް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތެއްގައި ނުހިންގުން.

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވުން:

ޓން
ކމުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަށް ޝަޢުޤުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި ކޯ ު
ގ އެންމެ މުހިންމު ވަޞީލަތް ަ
ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ނަކީ ކޯޓު ެ
ހންމު ކަމެއް ދެއްވައިގެން ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދަވާފައިވަނީ އެ
ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ .މިގޮތުން އެންމެ މު ި
މުވައްޒަފުންނަށް

ތަފާތު ޓްރެއިނިން ޕޮރޮގްރާމް ތައް ހިންގުމެވެ .މި ގޮތުން ހިންގުނު ޓްރެއިނިންގ ޕޮރޮގްރާމް ތަކަކަކީ އެ

ވރަކަށް ވެގެން ދިޔައެވެ .މި ޓްރެއިނިންގ ދިނުމުގައި މުވައްޒަފުން
މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ދެމި ތިބުމަށް ލިބުނު ހިތް ަ
ޓ
އަދާކުރާ މަޤާމާއި ގުޅޭ ޓްރެއިނިން ތަކަށް ވަނީ އިސްކަން ދެވިފައެވެ .އެގޮތުން މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިން އާއި ޓައިމް މެނޭޖްމަން ް
ޓްރެއިނިން އާއި އަދި އޭގެ އިތުރުން ދިވެހި ބަހުގެ ޤަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި މިނޫންވެސް ތަފާތު ޕޮރޮގްރާމް ތައް ހިންގުނެވެ.
މި ޕޮރޮގްރާމްތައް އަމާޒް ކުރެވުނީ ކޯޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިންނާއި އަދި ދަށު ފަންތީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް
އިސްކަން ދެއްވައިގެންނެވެ.

ކޯޓުގެ އިސްމަޤާމުތަކަށް އައި ބަދަލުތައް:


ހނެވެ.
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާތަކަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖެ ު
ދ
 .0ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ގެ މަޤާމަށް ޢާއިޝަތު ޢަޛް ާ

ކޯޓުގެ ކުރިމަގު:
ނ
ލބެމުން އަންނަ ކުރިއެރުން ދަ ީ
ހރި ނަމަވެސް ފެމިލީ ކޯޓަށް ި
ފެމިލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ބައެއްކަހަލަ ދަތިތައް ު
ތ
އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންނެވެ .މިގޮތުން ކޯޓުގެ ކުރިމަގު ފެންނަނީ ނުހަނު އުޖާލާ ކޮށެވެ .ކޯޓަށް މިހާރު އެންމެ ދަ ި
ހރު
އ ަ
ނ ހަމަޖެހިފައެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން ކޯޓުގެ  2102ވަނަ ަ
ވެފައިވާ ޤާޟީއެއްގެ މައްސަލަ  2103ވަނަ އަހަރަށް ވަ ީ
މގެ
ރށް ބޮޑު ޙައްލެއް ލިބި ހަލުވި ކަމާއި އެކު މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ދާނެ ކަ ު
ވފައިވާ ދަތި ތަކަށް ވަ ަ
މައްސަލަތައް ހިންގުމުގައި ދިމާ ެ
އުއްމީދު ތައް ވަނީ އާލާ ވެފައެވެ.
ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ސްޓޭންޑަ ރޑައިޒް ކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދުގެ ޚިޔާލްފުޅުގެ ދަށުން

މި ކޯޓުގެ އެސް.އޯ.ޕީ

ނ
އެއް ލިޔެ ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަ ީ

މހާ
މގޮތުން މިހާރު ކޯޓުގެ އެން ެ
ގޅޭ ޓްރެއިނިން ވެސް ވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވިފައެވެި .
ފެށިފައެވެ .އަދި އެކަމާއި ު
ނ
ށ ވަ ީ
ރން ކުރިމަގުގައި ފެށުމަ ް
ޓގެ އެސް.އޯ.ޕީ އެއް ލިޔެ ތައްޔާރު ކޮށް އެއަށް ޢަމަލް ކު ަ
ސެކްޝަންތަކާއި ގުޅިގެން ކޯ ު
ހަމަޖެހިފައެވެ .މީގެ ސަބަބުން ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުން ތަކެއް

އ
ލިބި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ެ

ފއެވެ.
މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރަންވީ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެގިގެން ދާނެކަމުގެ އުންމީދު ވަނި ލިބި ަ

ކޯޓުގެ ޖާގަނެތުމުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދިމާވާ ހުރަސްތައް
ނ
ކން ފޯރާފައިވާ ކަމެކެވެ .މިހެ ް
އ މަސައްކަތްތަކަކަށް އޭގެ ދަތި ަ
މ އެތަ ް
ދތިކަމަކީ ކޯޓުގެ މުހިން ު
ކޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ަ
ށ
ބއެއް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ވަރަ ް
ކޓުން ަ
ތން ތަނެއްގައި ކަމުން ޯ
ގން ޖެހިފައިވަނީ ި
ތންބައި ހިން ަ
ކޓުގެ ި
ކަންހުރުމުގެ ސަބަބުން ޯ

ރ
ނ ސެކްޝަނާއި  ،ސުލްޙަކުރާ ސެކްޝަނާއި އަދި ޝަރީއަތް ކު ާ
ދނީ ކުރިމަތި ވަމުންނެވެ .ކޯޓުގެ ކައިވެ ި
ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ަ
ބރަ
ދމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ު
ގ ސަބަބުން ކޯޓަށް ޚިދުމަތް ހޯ ު
ބައި ވަކި ތަންތަނުގައި ހުރުމު ެ
ތަޙައްމަލް ކުރައްވަން ޖެހިފައިވެއެވެ.

ކޯޓުގެ ޞުލްޙަ ސެކްޝަން ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގާ ތަނާއި ވަކިން ހުރުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް އެންމެ ހަލުވި މިނުގައި ކުރުމަށް
ވަނީ ދަތިވެފައެވެ .ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ސައުންޑް ޕްރޫފް ނުވެހުރުމުގެ ސަބަބުން ބިލްޑިންގ ގެ ބޭރުން ދައްކާ ވާހަކަތަކާއި އަދި
އވެ.
ބޭރުން ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ އަޑު އިވުމާއި އަދި ޞުލްޙަ މަޖިލީހުގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް ބޭރަށް އަޑުއިވޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ވަނީ ލިބިފަ ެ
ގއްލޭފަދަ ކަންކަން ކަމުން މިފަދަ
މިފަދަ ކަންކަމަކީ ޚިދުމަތްހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކާއި ކޯޓާއި ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ެ
ކން މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
ކަންކަމަށް އަވަސް ޙައްލެއް ލިބުމަށް މުވައްޒަފުންނާއި ރައްޔިތުން ތިބީ ނުހަނު ބޭނުންވެފައި ަ

 2102ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ކޯޓާއި އެކި ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް:


ށ  01ފަރާތަކާއި އެކުގައި
ޢލާނު ކޮ ް
މޢުޒޫނުން ހޯދުމަށް އި ު
ކށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޝަރުޢީ ަ
 2102ވަނަ އަހަރު ކައިވެނި ޮ
ވަނީ އެގްރީމަންޓް ކުރެވިފައެވެ.



ކައިވެންޏައް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ގައި ކިޔަވައިދެއްވާނެ ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދައި  00ފަރާތަކާއި އެކުގައި ވަނީ
އެގްރިމެންޓް ކުރެވިފައެވެ.

ހުށަހެޅުނު ނިމުނު އަދި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތައް

ވަރިސާބިތުކުރުން
ވަރިކުރުމަށްއެދި
ވަރިވުމަށްއެދި
ވަލީހޯދުން
ދެމަފިރިން ޞުލްޙަކުރުން
ދަރިންގެ ޚަރަދު
ބަދަލަދުވެރިކަން  /ބެލެނިވެރިކަން
ނަސަބު ސާބިތުކުރުން
ދަރިލެއްވުން
ސާބިތުޚަރަދު
ދަރިންނުދެއްކުން
އިއްދައިގެ ޚަރަދާއި ވިހެއުމުގެ ޚަރަދު
އަނބިމީހާ އަށް ޚަރަދު ނުދިނުން
ހަޟާނަތު
ވަރިއާމެދު އޮޅުމެއްއެރުން
ނުޝޫޒު
ދަރިންގެ ޚަރަދުކެނޑުން

އެހެނިހެން ޚަރަދު ހޯދުން
ނ
ބަލަދުވެރިކަން ހަވާލުކުރު ް
ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން
ދަރިއަކުބެލުން ޙަވާލުކުރުން
ލިޢާން
މަރުސާބިތުކުރުން
ދަރިނަފީކުރުން

ގެވެށިއަނިޔާގެ މައްސަލަތައް
އެހެނިހެންބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައް
 2102ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްލަ
21

ކާވެންޏާއި ވަރިއާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު
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