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 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015
 

 

މަތަށް ކައުކުރެއްވި ާމތް އްވެުދންކުރަނީ މިއު ޟުރަތަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމުންގެ ޙަهللاޙަމްދާއި ޝުކުރު ހުރީ ޢާލަމްތަުކގެ ވެރި 

 އަޞްޙާބުން ޝާމިލް ކުރަމުއެވެ. އާލުްނާނއި ފާނުންގެ. އަދި މި ޞަލަވާތުގައި އެކަލޭގެއަށެވެ سلم و عليه هللا صلى محمد ސާހިބާ

 ތަޢާރަފް .1

( އާއި ނަންބަރު 2011މާރޗް  SC-RU/02  14/2011 (ކޯޓުގެ ރޫލިން ނަންބަރު މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް

2009/02/SC  )06  ވަނަ ނަްނބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮންމެ މީލާދީ ައަހރެއް ނިމުމުްނ  21( ސަރކިއުލާގެ 2009އޮކްޓޯބަރ

އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  އެނިމުނު އަހަރުގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހިނގިގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް

  އްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮުނވުމަށް ތަ ،މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާތީވެ

 
ނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ކޯޓަކީ ފެމިލީ  ނޑުދަ ނޑައަޅައިގެން، އެ ލަ ނޑިތަެކއް ކަ ނޑުދަ ލަ

ނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްމަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް،  މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކޯޓެއް ނަމަވެސް، މި އެތައް  މިަލނޑުދަ

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މިފަދަ ގިނަ ދަތިތަްއ  2014 ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ.ހުރަސްތަކެއް 

މަވެސް މިދެންނެވުނު ހުރަސްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ކުރެވުނު ނަ ހަރު ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއްވަނަ އަ 2015ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި 

ވަނަ އަހަރު ކޯޓުެގ  2015ޑުގޮތެއްގައި ހިމަނާލެވިފައިވާނީ ނމި ރިޕޯޓުގައި މައިގަ ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.އިނުވާކަން ޙައްލެއް ލިބިފަ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާ ކުރުމުގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކޮށް މިކޯޓުގެ  ތާއިމުހިންމު މަސައްކަތްތައް ހިނގާދިޔަ ގޮ

 ތެވެ.ލޫމާ ޢުކުރިމަގު ބައްޓަން ކުރުމުގައި މިކޯޓުން އަދާކުރާ ދައުރާބެހޭ މަ
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 ކޯޓުގެ ތާރީޚް .2

 21 ،1411ޛުލްޤަޢިދާ  11ގެ ދަުށން މާއްދާގެ )ށ(  ވަނަ 51ވަނަ ާބބުގެ  4ފެމިލީ ކޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގެ 

 އުފައްދަވާފައިވާ ކޯޓެކެވެ. ގައި 2010އޮކްޓޯބަރ 

 1ޯކޓު އުފެދިފަިއވަނީ ކުރީގެ ކޯޓު ަނންބަރު  ބެހޭއާގަމުން ައއީ ޢާއިލާއާބެހޭ ޯކޓުގެ ނަމުގަެއވެ. ޢާއިލާނމި ކޯޓު ކުރިން ހި 

 އަޙްމަދު ޒާހިރުގެ މިނިސްޓަރ ލް އަލްފާޟިލްއޮނަރަބަސްޓިސް ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖަ 1997އޯގަސްޓް  01 އުވާލެއްވުމަށްފަހު

 ކަމުގައެވެ.

 

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިކޯޓުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބައްލަވާ ހިންގަވަމުން ގެންދަވަނީ އިސްޤާޟީ  2008ސެޕްޓެމްބަރ  21

ހަރުދަނާކުރުމުގެ ޮގތުން ކޯޓުގެ ިވޝަން، މިޝަްނ، ވަނަ އަހަރު ޯކޓުެގ ހިންގުން  2012އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދެވެ. 

ނޑުދަޑިތައް އަދި ވެލިއުސްތައް ތަޢާރަފުކޮށް، ކޯޓު ކުރިއަށް ެގންދަން ބޭުނންވާ އަމާޒުތަކެއް ކަޑައަޅައި، ކޯޓު ހިންގާނޭ ޤަވާޢިދެ  އް ލަ

ކޯޓުގެ މަޤްަޞދަކީ ޢާއިލާތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާއެކު  އެކުލަވާލުމަށްފަހު އެއާއެއްގޮތަްށ ކޯޓުގެ ހިންގުން ބައްޓަންކުރައްާވފައިވެއެވެ. އަދި

 ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއްކަމުގައި ވުމެވެ. ، ޢާއިލާތަކަށް އިންސާފުދޭ ތަނެއްަކން ކަށަވަރުކުރުމާއި
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 ކޯޓުގެ ވިޝަން، މިޝަން އަދި ވެލިއުސް  .1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ލަނޑުދަނޑިތައް:

 ްއަނެއް ދުވަަހްށ ހަރުދަނާކޮށް ކޮިލޓީ     ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަިތން ކޯޓުގެ މަސައްކަތްކުރުމާއެކު އެއްދުވަހުނ
 ހިފެހެއްޓުން.

 .ްނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ބަޔަކަްށވުނ  ކޯޓުގެ ފަ
 ްނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުަކނ  އަބަދުެވސް އިތުރުކުރުން. ކޯޓުގެ ފަ
 .ްކޯޓުގެ ނިޒާމް ހިންގުމުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ޭބނުންކޮށްގެން އަވަސް ޚިދުމަތްދިުނނ 
 ްތަންފީޛުކޮށް ުމޖުތަމަޢުގެ އަމާންކަމާއި        ޢާއިލާތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތް ހޯދައި ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުތައ

 މަސައްކަތްކުރުން. ސަލާމަތްތެރިކަމަށް
 .ްޢާއިލާތަކުގެ ޙައްޤު ހޯދައިދީ ލިިބގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުުރނ 

 ިޚިދުމަތްދިނުން.   އެންމެން އިތުބާރުކުރާ އެކުވެރި މާޙައުލެއްގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައ 
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ނޑިޔާރުން .5  ފެމިލީ ކޯޓުގެ ފަ

ވަނަ އަހަުރ  2015މިގޮތުން  ވިއެވެ.އްމަސައްކަތްކުރެފަނޑިޔާރުން  08ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ފެމިލީ ކޯޓުގައި  2015

ނޑިޔާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެއިރު ނިމުނު  .ތިއްބެވި ފަ

 އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ސަޢީދު ،އިސްޤާޟީ -1

 އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް މާހިރު ،ޤާޟީ -2

 އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޞްތަފާ  ،ޤާޟީ -1

 އިފާ މުޙައްމަދުޒެހުއަލްއުސްތާޛާ  ،ޤާޟީ -4

 އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޝަފީޢު  ،ޤާޟީ -5

 އަދީބު هللا އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދު ،ޤާޟީ -6

 ސަމީރު ޙްމަދު އަލްއުސްތާޛް އަ ،ޤާޟީ -7

 އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޢަލީ ،ޤާޟީ -8
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ނޑުކޯޓު  .6  ގެ އޮނިގަ

 
 އިސްޤާޟީ  

 އިސްޤާޟީ ބިއުރޯ

އޭޖެންސީ ޓެންޑަރ 

 ކޮމިޓީ

އިންސާނި 

އް ވަޞީލަތްތަ

ތަރައްޤީ ކުރުމާ 

ފަނޑިޔާރުންގެ 

 ޢާންމު  މަޖިލިސް

 

 ފަނޑިޔާރުން

 

ކޯޓް 

 އެޑްމިނިިސްޓްރޭޓަރ

 

 ރަޖިސްޓްރަރ

 

ރަޖިސްޓްރަރގެކާވެނީ  

 

 ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެހޭ ބައި

 
ޢާއިލީ މައްސަލަތައް 

 ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައިިި

 

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން

 

ކާވެނިކޮށްދިނުމާއި 

ރަޖިސްޓްރީ 

ކޮށްދިނުން

ޖެނެރަލް 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
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BI 
 ކައުންސިލިންގ

 

 މީޑިއޭޝަން

 

ސޯޝަން 

 ސަރވިސަސް

 

 ކޭސްމެނޭޖްމަންޓް

 

 ސްޓެޓިސްޓިކް

 

ކާވެނި ރަޖިސްޓްރީ 

 ކުރުން

 

ވަރި 

 ރަޖިސްޓްރީކުރުން

ވަލީ 

 ހަމަޖެއްސުން

އެންޑް ހިއުމަންރިސޯސް 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 

ބަޖެޓް އެންޑް 

 ފިނޭންސް

ޕްރޮކިއޯމަންޓް ސްޓޮކް 

 އެންޑް މެއިންޓެނެންސް

އައިޓީ އެންޑް 

 ކޮމިއުނިިކޭޝަން
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 ސެކްޝަންތައް ބެހިފައިވާ މަސައްކަތް ޑުނމައިގަ ކޯޓުގެ .7

ނކޯޓުގެ   ،އިސްޤާޟީ ބިއުރޯއާއި . އެއީސެކްޝަނަކަށް ބަހާލެވިެގންނެވެ ފަސް ޑު މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދަނީމައިގަ

ިއ ބެހޭބަ ކާވެނިކޮށް ިދނުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ ޓް ބަޔާއި،ން އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމެންރަޖިސްޓްރޭޝަ ،ޝަރީޢަތްކުރުމާއިބެހޭ ބަޔާއި

 އަދި ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެވެ.

 އިސްޤާޟީ ބިއުރޯ .8

ނޑު އިސް ނޑިޔާރުންެގ ޤާޟީ ބިއުރޯގެ މައިގަ ނޑިޔާރުންނާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ފަ މަސައްކަތްތަކަކީ ފަ

ގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ޢާންމު މަޖިލިސް އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ޯކޓުގެ އިންސާީނ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުމާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ

ދިނުމާިއ، ޖަވާބު އެފަރާތްތަކަށް ، ޓީތަށް އިސްޤާޟީއަށް އެރުވުމާއިކޮށް އަންނަ ސިސީދާ އިސްޤާޟީއަށް އެޑްރެސްއި، ބެލެހެއްޓުމާ

 ކޯޓުގެ ކޯޓުގެ ޕޮލިސީ ތައްޔާރުކުރުމާއި އިމްޕްލިމަންޓު ކުރުމުގައި އިސްޤާޟީ ބިއުރޯއިން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމާއި

ނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމައްޓަކައި ބިއުރޯއިން ނޑުދަ  .ކުރަންޖެހޭ އެްނމެހައި ކަންކަން ކުރުމެވެ ލަ

 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ފާހަގަ ކުރެވޭ މުހިންމު ކަންތައްތައް  2015ބިއުރޯގައި  

 އިސްޤާޟީ ބިއުރޯއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް 
 

  ީވެއެވެ.ބައްދަލުވުން ބޭއްވިަފއި 4މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަލަންޑަރު ކުރެވިގެން އިސް ޤާޟ  

 ާއޮފް  އަދި މިނިސްޓްރީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިަކން ހަވާލުކުުރމާ ގުޅޭގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔ 

 ވެއެެވ.ން ބޭއްވިފައިލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވު

  ާ70ފެމިލީ ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އިސް ޤާޟީއާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވ 

 ވެއެވެ.ވަނަ އަހަރު ބައްދަލުކޮށްފައި 2015ފަރާތަކާއި 

 ޫގައި   2015ފެބްރުއަރީ  15ތު ދިނުމަށް މާ"ވޯކް ލައިފް ބެލެންސް" ގެ ނަމުގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލ

 ވެއެވެ.ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލްގެ ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވިފައި

  ގައި 2015އޯގަސްޓް  1"އަ ގައިޑް ޓު ހެލްތީލިވިންގ" ގެ ނަމުގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ މުވަްއޒަފުންނަށް މަޢުލޫާމތު ދިނުމަްށ 

 ވެއެވެ.ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލްގެ ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވިފައި

 .ްކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ވަކީލުންނާ ބައްދަުލކުރުނ 
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 އަލަށް ތަޢާރަފްކުރެވުނު ފޯމްތައް:

  ސިވިލް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ޮގތުގައި ހިމެނުނު ިހބައާއި ވަސިއްޔަތާއި ތަރިކައިގެ މައްސަލަތަކާއި ވާރިޘުން ގިންތިކުރުމުެގ

ވަނަ  15ފެބްރުއަރީ  2015މައްސަލަތަކާއި މައިންބަފައިންެގ ގެދޮރަށް ވައްދައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް 

ސަރކިއުލަރ އިން  SC/02/2015ންގެންދާގޮަތށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު ދުވަހުން ފެށިެގން މިކޯޓުްނ ަބލަމު

ނޑައެޅިގެންދިއުމާގުޅިގެން، ދެ ފޯމެއް ތަޢާރަފްކުރެވުނެވެ. އެއީ ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ހިބަ ނުވަތަ  ކަ

 ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު. 

 ުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަްލތަުކން ނިންމާ ިނންމުންތައް އިްސތިއުނާފު ކުރުމަށް އެިދ މީގެ އިތުރުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓ

ހުށަހަޅާ ނަމަ އެ މައްސަލައެއް ނިންމި ކޯޓަށް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

2015/06/SC  ުފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި  ގައިވާ 01ސަރކިއުލަރ ކަނޑައަޅާފައިވާތީ އެ ސަރކިއުލަރގެ ޖަދުވަލ(

 ޓްރައިބިއުނަލްތަުކން ނިންމާ ނިްނމުންތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް( ތަޢާރަފްކުރެުވނެވެ.

  ުމީގެ އިތުރުން ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިސްލާޙާއި ގުޅިގެން ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމ

 ރެވުނެވެ.އިސްލާޙްކު

 ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު.. 1

 . ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ިދނުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު.2

 . ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ިނންމާ ިނންމުންތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަްށ އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު.1

 . ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމ4ު

 އިސްޤާޟީ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.
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 ޢަތްކުރުމާ ބެހޭ ސެކްޝަންތައްޝަރީ .9

 ،5ބީ ،4ބީ ،1ބީ ،2ބީ، 1)އަށެއް( ސެކްޝަންގައެވެ. އެއީ، ބީ 08ވަނަ ައހަރު ޝަރީޢަތްކޮށްފައިވަނީ  2015ފެމިލީ ކޯޓުގައި 

                                                                                             ސެކްޝަުނގައެވެ. 8އަދި ބީ، 7ބީ ،6ބީ

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް .10

ނޑު  ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ކޭސް  އެ އަދި  ،ޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާއިހެކޯޓަށް ހުށަ މަސައްކަތަކީމެނޭޖްމަންޓްގެ މައިގަ

ކަށަވަރު ކުރުމާއި އަިދ  ށްކަންގޮތަހުށައެޅިފައިވަނީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދާ އެއް  އްންހުރި އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަމައްސަލަތަކާއި ގުޅު

ނޑައަޅުއްވާ ގޮތެއްގެ  ކުރުމަށް އެންގުމާއި، އިސްލާޙު  ށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައްކައެނޫންގޮތަ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އިސްޤާޟީ ކަ

މިންވަރާއި ނިމުނު މައްސަލައާއި ނުނިމޭ  މައްސަލަ ކުރިއަށްދާ ،މާއިކުރުެސކްޝަންތަކާއި ޙަވާލުރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ތީން ޝަމަ

 މި ޤަޟިއްޔާ  2706ވަނަ އަހަރު އެކި ބާވަތުގެ  2015 ކޮށް ބެލެހެއްުޓމެވެ.ފްތަރުމައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ދަ

މައްސަލަ  103ވަނަ އަހަރަށްވުރެ  2014 ތަކުގެ ޢަދަދުރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.ރަޖިސްޓްރީ  ކޯޓުގައި

 އިތުރުވެފައި ވެއެވެ.

 

 ތަފްޞީލް  
ވަނަ އަހަރު  2014

ނިމުނުއިރު 
 ނުނިމިހުރި މައްސަލަ 

2015 

 ނުނިމިހުރި ޢަދަދު  ނިމުނު ޢަދަދު  ހުށަހެޅުނު ޢަދަދު 

 ވަލީ ހޯދުން 

 ވަރިވުމަށް އެދި 

 ވަރިކުރަން 

 ވަރިސާބިތުކުރުން 

 ލިޢާން 

 ގެވެށި އަނިޔާ 

 ފަޞްޙު 

 ވަރިއާމެދު ޝައްކުވުން 

 ސުލްޙަކުރުން 

 ނަސަބު ސާބިތުކުރުން 

 މަރު ސާބިތުކުރުން 
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ވަރި ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަރި ވުމަށް އެިދ ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހުށައެޅިފައިވާ އެކި ބާވަތުގެ ަމއްސަލައިގެ ތެރެއިން 

މައްސަލަ  102ވަރި ކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.  ލަސަމައް 591ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ވަރިވުމަށް އެދި  2015،  ބަލާލާއިރު

  މައްސަލަ ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ. 16 ޝައްކުވެގެންމައްސަލައާއި ވަރިއާއިމެދު  761އަދި ވަރިސާބިތު ކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 ވާރިސުން ސާބިތުކުރުން 

 މައިންބަފައިންގެ ގެދޮރަށް ވެއްދުން 

 ހިބަ އަބުރާއަތުލުން 

 ހިބައިން ދިނުން 

 ތަރިކަ 

 ވަޞިއްޔަތް 

 އެހެނިހެން ޚަރަދުހޯދުން 

 ސާބިތު ޚަރަދު 

 އަނބިމީހާއަށް ޚަރަދުނުދިނުން 

 ޢިއްދައިގެ ޚަރަދާއި ވިހެއުމުގެ ޚަރަދު 

ނޑުން   ދަރިންގެ ޚަރަދުކެ

 ދަރިންގެ ޚަރަދު 

 ޙަޟާނަތު 

 ދަރިއަކު ބަލާ ބޮޑުކުރަން އެހެންމީހަކާއި ހަވާލުކުރުން 

 ދަރިން ނުދެއްކުން 

 ދަރިލެއްވުން 

 ބަލަދުވެރިކަން / ބެލެނިވެރިކަން 

 ބަލަދުވެރިކަން ޙަވާލުކުރުން 

 ނުޝޫޒު 

 ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 

 އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައް 

 ޖުމްލަ

 ވަރިއާމެދު ޝައްކުވުން ވަރި ސާބިތުކުރުން ވަރި ކުރުމަށް ވަރިވުމަށް އެދި
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  ގައި ނުނިމިހުރި  ޢަދަދު 2015 ގައި ނިމުނު ޢަދަދު 2015 ގައި ހުށަހެޅުނު  ޢަދަދު 2015 ގައި ނުނިމިހުރި ޢަދަދު 2014



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެިހރާްއޖެ ،  2015އަހަރީ ިރޕޯޓް  
 

 ސާބިތު މައްސަލަތަކެވެ. ގެ ޚަރަދުސާބިުތ  ހަޅާފައިވަނީވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ހުށަ 2015ރަދު މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ޚަ

މައްސަލައެއް ހުށައެޅިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުްނ  78ރަދު ހޯދުމަށްޓަކައި ޚަދަރިންގެ  ހަޅާފައިވާއިރު،މައްސަލައެއް ހުށަ 99 ޚަރަދުގެ

ހޯދުމަްށ  ރަދުޚައަނބިމީހާގެ  ،މައްސަލައާއި 02 ހޯދުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ރަދުގެއި ވިހެއުމުގެ ޚަވަނީ ޢިއްދައާހުށައެޅިފައި

ނޑުމަށް ހުަށއަޅާފައިވާ ޚަމައްސަލައާއި، ދަރިންގެ  12 ހުށައަޅާފައިވާ ރަދުގެ ޚަމައްސަލައާއި، ަދރިންނަށް ސާބިތުެވފައިވާ  01ރަދު ކެ

އިވާ ރަދުގެ މައްސަލަ ހުށައެޅިފަޚަތިރީގައިވާ ޗާޓުން  މައްސަލައެވެ. 29ރަދު ހޯދުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ޚައިތުރުން އެހެނިހެން އިތުރު 

   ވަރާއި ނިމިފައިވާ ވަރު ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

 

 

 

 

 ރުމާއި ބެހޭ ސެކްޝަންޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޞުލްޙަކު .11

ޢާއިލާތަކުެގ  ،ފެމެލީ ކޯޓުގެ ވިޝަންއަކީ ޢާއިލާތަކުގެ ބިންގާ ހަރުދަނާ ގޮތުގައި އެޅުމަށް ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އެހީތެރިވެދިނުމާއި

ނޫނާއި ޤަާވޢިދުގެ ތެރެއިްނ މެދުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް އަވަސްކަމާއެކު ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ ތަޢައްޞުުބން އެއްކިބާވެ ިތބެ ޤާ

 2015 ،ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ،ފު ހޯދައިދީ ޢާއިލާތައް ޙިމާޔަތްކުރުންކަމަށް ވީހިނދުސާއިން

ވެ. ެއގޮތުން ކޯަޓށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ުޞލްޙައަށް ެއދި ވާނެކޯޓުްނ ވަރަށްބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެވިފައި ވަނަ އަހަރު

ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް  ހޯދުމަށްޙަޟާނަތު ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި ވަރިވުމަށް ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި 

އެ މައްަސލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާަތށް ާޤޫނނީ ގޮތުން ލިބިދޭ ފުރުޞަތުތަާކއި ، އްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަްށ ހުށަހެޅިއިލީ މައްސަލަތައް ޙަޢާ

ފޯރުކޮްށދެވިފައިވާނެވެ. އަދި މިފަަދ މައްސަލަތަކުގައި ކަމާއިބެހޭ ދާިއރާއިން ކިޔަވާފައިތިބި މުވައްޒަުފްނ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ކައުންސެލިންގ އާއި މީޑިއޭޝަން ސެޝަންތައް ވަރަށް ފުރިހަމަކަމާއިއެކު ކުރިޔަން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

 ،ފެމެލީ ކޯޓުގެ މިޝަންއަކީ ޢާއިލާތަކުގެ މެދުގައި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުމަްށޓަކަިއ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި

ނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ނޑުދަ އާއި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓުގެ ލަ

ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ޞުލްޙަކުރުމަށްޓަކައި ދެފަރާތުގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރެއް ނުވަތަ ގާތްމީހެއް ޙާޟިރުކުރުން އެއީ އެންމެ  ،ވީހިނދު
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އަނބިމީހާއަށް ޚަރަދު   ސާބިތު ޚަރަދު އެހެނިހެން ޚަރަދު ހޯދުން
 ނުދިނުން

ޢިއްދައިގެ ޚަރަދާއި  
 ވިހެއުމުގެ ޚަރަދު

 ދަރިންގެ ޚަރަދުކެޑުން ދަރިންގެ ޚަރަދުކެޑުން

 ގައި ނުނިމިހުރި އަދަދު   2015 ގައި ނިމުނު އަދަދު 2015 ގައި ހުށަހެޅުމު  އަދަދު 2015 ގައި ނުނިމިހުރި އަދަދު 2014



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެިހރާްއޖެ ،  2015އަހަރީ ިރޕޯޓް  
 

އެފަދަ ފަާރތެއް ޞުލްޙަކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ޙާޟިރުކޮށް ޢާއިލާގެ މެދުގައި ރަގަޅު ގޮތް ކަމުގައި ކޯޓަށް ފެންނަ ޙާލަތްތަކުގައި 

ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކޮށްދިނުަމށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މި މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި ކައުންސެލިންގ ހޯދުން އެއީ އެްނމެ 

ނޑައަޅާ ދެނރަ  މަފިރިންނަށް ކައުންސެލިންގ ދެިވފައިވެއެވެ. ގަޅުގޮތްކަމުގައި ފެންނަ ޙާލަތްތަކުގައި އެގޮތަށް ކަ

 ވަރިވުމަށް ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުަށހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ޞުލްޙަކުރުމަށް ޢާއިލީ މައްސަލަތައް 

ނުވުމުެގ ކުރިން އެދެމީހުންގެ ކައިވެިނ ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައިން މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު އެމައްސަލަ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ފޮ 

މަތީތިބެ ދަރިން ލިިބފައިވާނަަމ ދަރިންގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގަިއ ދެމަފިރިން އެއްބަސްވާ ގޮތްތަކެއް 

ނޑައެޅުމަށް މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިމެ ޙައްލު ހޯދުމުގައި މަސައްކަ ތްކުރެވިފައިވަނީ ދެފަރާތުގެ ކަ

 މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދެފަރާތް ހަމަހަމަވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެެވ.

މައްސަލައެއް ޞުލްޙަަބޔަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. އަދި ޞުލްޙަބައިން ތަޙުވީލުކުރެވިފައިަވނީ  277ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިުރ  2015

 މައްސަލައެވެ.  280

 .މައްސަލަ ފޮނުވިފައިވެއެވެ  196މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޞުލްޙަބަޔަށް  ޅި ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހެ 

 41ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ވަރިވުމަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވި މައްސަލަތައް: 

 77ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސް ނުވާ މައްސަލަތައް: 

 12ދެމަފިރިން ޞުލްޙަވެފައިވާ މައްސަލަތައް: 

 .މައްސަލަ ފޮނުވިފައިވެއެވެ  15 މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޞުލްޙަބަޔަށް  ވަރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި 

 08ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ވަރިވުމަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވި މައްސަލަތައް: 

 11ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސް ނުވާ މައްސަލަތައް: 

 07ދެމަފިރިން ޞުލްޙަވެފައިވާ މައްސަލަތައް: 

 .ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ މައްސަލައެއް  08ޞުލްޙައަށް އެދި 

 01ޞުލްޙައަށްއެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދިގެން ބާިޠލްކުރެވުުނ މައްސަލަތައް: 

 0ޞުލްޙަވި މައްސަލަތައް: 

 04ޞުލްޙަނުވި މައްސަލަތައް: 

 .ޅުނެވެހުށަހެމައްސަލައެއް  18އެހެނިހެން ޢާއިލީ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި މީގެ އިތުރުން 
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  :މި ސެކްޝަނުން ކުރުމަށް ފެށިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް  ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު  2015

  މުޅި ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްކޮށް ެހދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަރިާއބެހޭ ރިސާރޗްއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަްތ

 ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

 ްރިސާރޗްގެ ޕްރޮޕޯސަލް  ކައި ޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓައަދި ޑިޕާރޓްމަނ

 ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ުމަޢުލޫމާތުތަްއ  ޙަޟާނަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހެދޭ އެސެސްމެންޓްގައި ހިމަނަންޖެހޭ މުހިއްމ

" ގެ ނަމުގައި އެސެސްމެންޓް ފޯމެްއ އެސެސްމެންްޓ ރިޕޯރޓްން ހެދުނު ޙަޟާނަތާ ުގޅިގެހިމަނައިގެން "

 ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ެއިދިނުމަށްޓަކަިއ ެތރެއިން އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަން ހޯދަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުަގއި، ޤަވާޢިދާއި ޤާނޫނުގ

ރިހަމަ ކަމާއި ގުޅޭ ފު، އެތަންތަަނށް ޒިޔާރަތްކޮށް ތުންގުޅިގެން ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމުގެ ގޮ މައްސަލަތަކާ

އެސެސްމަންޓް  68މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެސެސްމަންޓް ހެދިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެކި ބާވަތުގެ ޢާއިލީ މައްސަލަތަކުގެ 

 ހެދިފައިވެއެވެ. 

  :އެސެސްމަންޓް ހެދުނު މައްސަލަތައް 
 

 މައްސަލައިގެ ބާވަތް 
އެސެސްމަންޓްގެ 

 ޢަދަދު 
 15 ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން:

 15 ޙަޟާނަތުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން: 
 01 ޚަރަދުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން: 

 01 ދަރިންނާ ބައްދަލުނުާވތީ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން: 
 01 ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް: 

 01 ވަރިކުރުމަށްއެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން: 
 01 ދަރިފުޅާ ބައްދަލުކުރުމަށްއެދޭ ތަްނ ބަދަލުކުރުމަށްއެދި: 

 01 ދަރިން ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހޯދައިދިނުމަށްއެދި: 
ނޑައަޅައިދިނުމަށްއެދި:  01 ދަރިފުޅު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް ގޮތެއް ކަ

 02 ވަރިސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު ަމއްސަލަތައް: 
ނޑައަޅައިދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް:   01 ދަރިފުޅު އިޚްތިރާކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ

 02 ޞުލްޙައަށްއެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް:
 02 ދަރިއަކު ބަލާ ބޮޑުކުރުން އެހެންީމހަކާ ޙަވާލުކުރުން: 
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 ސެކްޝަންހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން   .12

ނޑު މަސައްކަތަކީ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް  މަތީން ކޯޓުން  ލަފާގެ  އިސްޤާޟީގެ ސެކްޝަނުގެ މައިގަ

ދުމަްތ ންމުންނަށް ދޭންެޖހޭ ޚިއާކޯޓުްނ ، ކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއިދާރީ ކަންކަން އިންިތޒާމުއިނިންމާ ކަންކަން ަތންފީޒު ކުރުމާއި، 

 ، ބެލެހެއްޓުމާއި  ކޮށްކަންކަން އިންތިޒާމު މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހާ، ހަރުދަނާކުރުމައްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމާއި

 ދިނުމެވެ.ދާމުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނޭ މާހައުލެއް އުފައް ،އަހުލުވެރިކޮށްމަސައްކަތައް މުވައްޒަފުން 

 މަޤާމުގެ ނަން 
ރަޖިސްޓްރީގައި 
ހުރި މަޤާމުގެ 

 ޢަދަދު 

މުވައްޒަފުންގެ 
 ޢަދަދު 

 މަޤާމުގެ ނަން 
ރަޖިސްޓްރީގައި 
ހުރި މަޤާމުގެ 

 ޢަދަދު 

މުވައްޒަފުންގެ 
 ދަދު ޢަ

 01 01 ސީނިއަރ ސުޕަވައިޒަރ 01 01 އިސްޤާޟީ 
 01 01 ކޭޝިއަރ 07 07 ޤާޟީ 

 15 15 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 01 01 ރަޖިސްޓްރަރ
 01 01 ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ )ޓ( 01 01 ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
 01 01 ޓެލެފޯން އޮޕަރޭޓަރ 01 01 ކާވެނީގެ ރަޖިސްޓްރަރ

 01 01 އެކައުންޓްރސް އޮފިސަރ )ޓ( 01 01 ސޯޝަލް ވޯކަރ
 01 01 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ 01 02 މީޑިއޭޓަރ

 01 01 ޗައިލްޑް ކެއަރ ޓޭކަރ 01 01 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 07 07 ކޯޓު އޮފިސަރ 12 12 އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

 02 02 ޑްރައިވަރ 01 01 ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ
 01 01 އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް/ސަރުދާރު  01 01 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 

 01 01 އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް/ޕިޔޯނު  04 04 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 01 01 މަސައްކަތު 02 02 ކޯޓު މާސްޓަރ

    01 01 ސީނިއަރ ކޯޓު އޮފިސަރ

 

މަންޓް ސްޓޮކް އެންްޑ މެއިންޓެންންސް( ގެ މަޤާަމށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ )ޕްރޮކިއުކޯޓުގެ  .1

 ޢަބްދުއްރަޙީމް

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ )ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން( ގެ މަޤާމަށް އަލްފާިޟލާ އާމިނަތު ޢަލީ  .2

 ރިސާލާ މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލާ ން ވޯރކަރ ގެ މަޤާމަށް ސޯޝަ .1

 ކައުންސިލަރ ކަމުގެ މަޤާމުން އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ލީޝާ ކޯޓުގެ   .1
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  2015ޑިސެމްބަރު  11މިކޯޓުގެ ސީނިއަރ ސުޕަވައިޒަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްާފޟިލް ޢަބްދުއްަލޠީފު މޫސާ ވަީނ 

އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު މިކޯޓަްށ  25ގައި ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވިފައެވެ. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްަލޠީުފ މޫސާ އަކީ 

 ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަނދާނީ ިލޔުމެއް ވަނީ އެރުވިފައެވެ. ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން

 

 

 

 

 

 2015  ްތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން ހިންގިފައިާވ ބައެއ

 މިކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ަބއިވެރިކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރެވިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ: ތަކުގައި

 ގްރާމުގެ ނަން ތަމްރީން ޕްރޮ  މުއްދަތު 
 ޕޮސިޓިވް ތިންކިންގ އެންޑް ޕޮސިޓިވް އެޓިޓިއުޑް ދުވަސް  5
 އެގްޒެކެޓިވް ލީޑަރޝިޕް ސްކިލްސް ދުވަސް  5
 2އޮފީސް ދިވެހި  ދުވަސް  5
 1އޮފީސް ދިވެހި  ދުވަސް  5

 

 ި2015ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން -ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭގޮތުން ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެންޓ 

 51ވީ ހޮނިހިރު ދުވަުހ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކޯޓުގެ  17އޮކްޓޯބަރު  2015އަދި  10އޮކްޓޯބަރު 

 ވެއެވެ.މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައި

 ޗިޓު ނަމްަބރު  އުެފއްދި މަޤާމް  ޗިޓު ނަމްަބރު  އުވާެލވުނު ަމޤާމް 
 DJA/2015/37(13) މީޑިއޭޓަރ DJA/2015/17(14) ކައުންސެލަރ 

 DJA/2015/14(13) އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ  

 DJA/2015/15(13) އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  

 DJA/2015/3(13) އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  

 ސީނިއަރ ސުޕަވައިޒަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފު މޫސާ އަށް ހަނދާނީލިޔުން އެރުވުން.
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 ކާވެނިކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާބެހޭބައި. .11

ހުންނަނީ ) ކޯޓުެގ ޝަރީޢަތް ކުރުމާއި ބެހޭ ބައި(ޖަސްޓިސްބިލްޑިންގް އާއި ވަކި  ކާވެނިކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާބެހޭބައި

 މާރާތުގެ ބައެއްގައެވެ. އި. މި ބިލްޑިންގް ހުންނަނީ ހެްނވޭރު މޫންލައިޓް ިހނގުމުގައި ހުންނަ ކުރީގެ ހައިކޯްޓ އެވެމާރާތެއްގައި

ްއސަ ޚާ ކައިވެނި އަދި ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމަށް، ކައިވެނި ކޮްށިދނުމާއި ކާވެނިކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓްރީުކރުމާބެހޭބަޔަކީ

ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުކުރެވިފައިވާ ސެކްޝަނެކެވެ. މި  ޔާިއ އަދި ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެިނ ގައްސެކްޝަންގެ މައިގަ

ރޮގްރާމް ހިންގުމާއި، ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓާއި ކައިވެީނ ވެންޏަށް ހޭލުންެތރި ކުރުމުގެ ޕްކޮށްދީ ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމާއި، ކައި

 ކޮށްދިނުމުގެ ަކންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުން ހިމެެނއެވެ.  ކާވެނި ގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމާއި، ޙާކިމް ވަލީއަށް

ކައިވެންޏާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި  2155ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކާވެނީގެ ތެރޭގައި ފެމިލީކޯޓުގައި ކޮށްފައިވާ ވަނަ އަހަރު  2015

  ކާވެނި ހިމެނެއެވެ. 117ކޮށްފައިވާ ފެމިލީކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ 

 ޢަދަދު ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ކައިވެނި އަދި ވަރީގެ ޢަދަދު #

 2441 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ކައިވެނި  1

 2417 ކުރެވުނު ކައިވެނި 2

 1021 ގޭގައި ކުރެވުނު ކައިވެނި 1

 24 ނުކުރެވި ކެންސަލްކުރެވުނު ކައިވެނި 4

 1194 ކޯޓުގައި ކުރެވުނު ކައިވެނި 5

 140 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރެވުނު ކައިވެނީގެ ތެރެއިން މިކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ކައިވެނީގެ ޢަދަދު 6

 11 އަންހެންކުދިންގެ ޢަދަދު އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކައިވެނިކުރި  18 7

 521 ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކުރެވުނު ވަރި  8

 725 ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރެވުނު ވަރި 9

 14 ތަފްރީޤް  10

 06 ފަޞްޚު 11

 1288 ވަރީގެ ޖުމްލަ 12
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އޭގެތެރޭގައި ޤާނޫނާއި ޚިލާފަްށ  . ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ވެއެވެ 1168ވަނަ އަހަރު  2014ވަރީގެ މަޢުލޫމާތައް ބަލާއިރު 

 ތަފްރީޤް  ވަރިއާއި 1 ކުރެވިފައިވާ ފަސްޚު ވަރި ހިމެނެއެވެ. އަދި 591ޤާޫނނާއި އެއްގޮތަށް ޮކށްފައިވާ ،  އިވަރިއާ 777ކޮށްފައިވާ 

  .ހިމެނެއެވެ ވަރި 57 ކުރެވިފައިވާ
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ޤާނޫނާއި އެއްގޮތައް ކުރެވުނު  
 ވަރި

 ފަޞްޚު ކުރެވުނު އަދަދު ތަފްރީޤް ކުރެވުނުނު އަދަދު ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކުރެވުނު ވަރި

 ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ވަރި  2015
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ރޮގްރާމަކީ ކާވެނިކުރުމުގެ ކުރިން ކޮންމެހެން އެގެންޖެހޭ މުހިއްމު ބައިތަކެއްގެ މައްޗަްށ ޕްކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

ރޮގްރާމް ހިންގަނީ މި ޕްވަނަ އަހަރު  2014އެކުލަވާލައިގެން ޢާއިލާތައް ދެެމހެއްޓުމުގެ ބޭނުމުގައި ިހންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

މައްޗައް ދެމިގެންާދ  ގަޑިއިރުގެ 5ސެޝަނަކަށް ބަާހލެވިގެން  4ދަނީ ރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންޕް. މި އެވެދުވަހު 2ހަފްތާއެއްގެ 

އަދި މިޕްރޮގްރާމް ހިންގަވަނީ ހަމައެކަނި އަލަތު  ކައިވެނި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަްށ  ރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ޕް އެއްދުވަހުގެ

ސެޝަނަކާއި، އަދި  އީއްޙީ ސެޝަނަކާއި، ޢިޖްތިމާީދނީ ސެޝަނަކާއި، ސިއެއީ  ޙާއްސަކޮށްގެން ސެޝަންތަކަކަށް ބަހާލެވިގެންނެވެ.

ޕޮރޮގްރާމް  ޤާނޫނީ ސެޝަނެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަދި މި ސެޝަންތައް ނަގާެދއްވަނީ އެކަމަށް އެކަށޭޭނ ޢިލްީމ ޤާބިލް ބޭފުޅުންނެވެ.

 ވައެވެ.ނިމުމުން ބައިވެރިންަނށް ޕޮރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ޙަވާލް ކުރައް

 އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އައި.ޓީ  .14

ނޑު މަސައްކަތަކީ ފެމިލީ ކޯޓަށް ބޭނުންވާ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމެއް ފަރުމާކޮށް  އައިޓީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކްޝަންގެ މައިގަ

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލިޖީއާއި ބެޭހ ނެޓްވޯކް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ، ޤާއިމްކުރުމާއި ކޯޓުގެ ކޮންޕިއުަޓރ ވިއުގަ އެޅުމާއި

ވަނަ އަހަރު އައިޓީއިން ކޮްށ ނިމިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަްތ  2015ޕޮލިސީތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، އެކަށައަޅައި ތަންފީޛުކުރުމެވެ. 

 ފާހަގަކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

 ީއިން ކޯުޓގެ ތިން ސެސްޝަންެގ  ކޯޓް މެޭނޖްމެންޓް ސިސްޓަމް-ކޯޓު މޮޑިއުލް ގޮތުގައި ފަރުމާ ކުރެވިފައި ވާ އ

 މަސައްކަތއް ފެށުން.

 ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނި ހޯލްގައި ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ދަނީ 
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  ްފެމިލީކޯޓުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ހުކުމް ތަންފީސް ކުރުގެ މަސައްކަތް އިތުރައް  އަވަސްކޮށް އަދި ހަރުދަނާ ކުރުމައ

 ބޭނުންވާ ހުކުމްަތންފީސް މޮޑިއުލް ގެ ސިސްޓަމް ރިކުވައިމެންޓް ސްޕެސިފިކޭޝަން  ތައްޔާރުކުރުން.

 ީކޯޓް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް  ސާވަރ އަދި އޭގެ ބެކަޕް ސިސްޓަމްއެއް ކޯޓުގެ ގާއިމް ކުރުން-އ 

  ްކޯޓުގެ ސަލާމަތީކަންކަން އިތުރުކުރުމަށް ކައުންޓަރަށާއި އަދި ވަދެވެންހުންނަ ޕޮއިންޓަކުގައި ސެކިއުރިޓީ ކެމަރާ ސިސްޓަމ

ރޑްސްތައް ގިދުމުއްދަތައް ބެހެއްޓޭނެ ނިޒާމް ގާއިމް ކު  ރުން.ރިކޯ

  ކޯޓުގެ މެންޑޭޓް އައި ބަދަލުތަކާއި އެއްގޮތައް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ކާރިޘާއަކުން ސަލާމަތްވުމަށް )ޑިސާސްޓަރ

 މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން( އާއި އެއްޮގތައް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރ އައްބޭނުންވާ ބަދަުލތައް ގެނައުން.

  ިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން ކުރުމުގެ ކުރުރާސްތާ ޕްލޭނެްއ ކޯޓުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަ ރިވިއުކޮށް އެނަލިސިސް ރ

 ހެދުން.

 ިރޑްވެއަރ  –ންފޯޭމޝަން އިން ގާއިމް ކޮްށފައި ޑެސްޓޮޕް އެންޑް މޮބައިލް ކޮމްޕޮއިޓިން ނެޝަނަލް ސެންާޓ ފޯ އ ހާ

ރޑް އާއި އެއްގޮތައް ކޯޓުގެ އެންމެހައި ސިސްޓަމްތައް ބަދަލުކޮށް ނިންމުން.  ސްޓޭންޑާ

 ސެކްޝަން ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް .15

ނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ކޯޓުގެ ބަޖެޓު މެނޭޖްކުރުމާއި، ދަރިންގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  ފައިނޭންސް އެންޑް ބަޖެޓް ސެކްޝަނުގެ މައިގަ

ންސާސް ނުވަ ފަ) 5999719788 ވަނަ އަހަރަށް މިކޯޓަށް 2014ުތން ކޯޓަށް ދައްކާފައިސާގެ ކަންތައްަތއް ބެލެހެއްޓުމެވެ. މިގޮ

ބަޖެޓެއް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ކޯޓުގެ ޢާންުމ  ގެ (ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށް ރުފިޔާ ހާސް މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން

މިލިޔަްނ ސޯޅަ) 1699199229ކޯޓަށް ލިބިފައިވަނީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، ފިނޭްނސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައިވީނަމަވެސް 

މީގެ ސަބަބުްނ ކޯުޓން ކޮންމެހެން ކުރަންެޖހޭ ިގނަ  ތިރީސް ރުފިޔާ( އެވެ.އޮނަ ދުއިސައްތަހާސް ނުވަސްތިރީސަތޭކަ ނުވަ

ލުވިކަާމއި އެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭްނ ކޯޓުން އެކަށައަޅާފައިވާ ޕްލޭްނތައް ހަކަންތައްތަކެއް ނުކުރެވި ޢާންުމންނަށް އަވަސްކަމާއި 

  ތަންފީޒު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 ށް ލިބުނު ބަޖެޓާއި ޚަރަދުވި ފައިސާގެ ތަފްސީލް ކޯޓަ

ނޑިޔާރުންގެ   48,125,076.43          މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓް ކޯޓަށް ބޭނުންވާކަމަށް ފަ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓް   19,084,316.00     

   ވަނަ އަހަރަށް އިތުރުކުރި 2015އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް   5,245,784.37       

  ޖުމުލަ ލިބުނު ބަޖެޓް    24,330,100.37     

  ޚަރަދުވި ޖުމުލަ ފައިސާ   (24,330,100.37)  
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 ތަފްޞީލް  2013 2014 2015
 ކޯޓުން ބޭރުގައިގައި ކުރެވުނު ކައިވެނި 1,066,500.00 1,131,000.00 1,159,500.00
 ފޯމް ފީ 115,125.00 133,000.00 131,000.00
 ޕޮޓޯކޮޕީ ޗާޖް  105,706.00 146,100.00 129,220.00
 ޓެލެޕޯން ކޯލް، ޓެލެކްސް، ފެކްްސ ޗާޖް 53,375.00 50,425.00 50,925.00

 ރަޖިސްޓްރީ ފީކައިވެނި  298,800.00 306,300.00 313,100.00
 ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ނުކުރުުމން ކުރާ ޖޫރިމަނާ 455,358.00 550,825.00 584,235.00

 ޤާނޫނާޢި ޚިލާފުވުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ 1,910,575.00 1,985,000.00 1,956,921.00
 އެހެނިހެން ފީ  38,756.68 36,825.00 27,700.92
 ވިއްކާލެވުނު ތަކެތީގެ އަގުނީލަމުގައި  1,304.86 - 5,814.10

4,358,416.02 4,339,475.00 4,045,500.54 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ކޯޓު ޑެޕޮސިޓް އެކައުންޓްގެ ތަފްޞީލު 
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 ންޓް ސްޓޮކް އެންޑް މެއިންޓެނެންސްޕްރޮކިއުމަ  .16

ނޑު މަސައްކަތަކީ ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މުދަލާިއ  ޙިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް  ،ޕްރޮކިއޯމެންޓް ސެކްޝަންގެ މައިގަ

ވަނައަހަރު ޕްރޮކިއޯމެންޓްގެ ފަރާތުްނ  2015ބެލެހެއްޓުމާއި ކޯޓުގެ މަސައްކަތައް ދަތި ނުވާނޭހެން ތަކެތި ސްޓޮކާއި ޙާވާލުކުރުމެވެ. 

 ބަލްގައި އެވަނީއެވެ. ކޯޓާއި އެހެންފަރާތްތަކާއި ވެވިފަިއވާ އެގްރީމެންޓްތަކާއި އަދި ހޯދިފައިވާ މުހިންމު ތަކެތި ތިރީގައިވާ ޓޭ

 ވަނަ އަހަރު ސެކްޝަންގައި ކުރެވުނު ފާހަގަ ކުރެވޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް   2015

  ޭތަރިކަ ޑިވިޜަން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހުނު އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމަށްަފހު ތަރިކަ ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނ
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

 B5  ްސެކްޝަންގެ ކޯޓު ރޫމް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުނ 
 

 ކޯޓް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން އެޅުނު ފިޔަވަޅު 

  ްތަރިކަ ޑިވިޜަންގައި ޑޯ އެކްސަސް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ހަރުކުރުނ 

 ވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް ހޯދުނު ތަކެތި  2015

 އައިޓީ / ކޮމިއުނިކޭޝަން ހާޑްވެއަރ ފަރުނީޗަރ/އެހެނިހެން 
 ނަން  ޢަދަދު  ނަން  ޢަދަދު 

 ޕޯޓް ގިގަބިޓްގެ( 48ނެޓްވަރކް ސްވިޗް ) 1 މޭޒު )ޝަީރއަތުގެ މަޖިިލސް( 2

 ސްކޭނަރ )ކެނޮން(  4 އެައރކޮންޑިަޝން  1

 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް )ޭއސަރ/ ވޮަރންޓީއާއެކު( 6 އެައރކޮންޑިަޝން  1

 ފޮޓޯ ކޮޕީ މެޝިން )ކެނޮން(  1 ވޯކިްނގ ސްޓޭޝަން  12

 ލޭޒަރ ޕްރިންޓަރ )ކެނޮން( 6 މޭޒު )ޝަީރއަތުގެ މަޖިިލސް( 2

ފައިލް ރެކް )ބަޖެޓް ފައިާސެގ ފޮތްތައް  1
 ބެހެއްުޓމަށް( 

 SANހާޑު ޑިސްކު  6

 SASހާޑު ޑިސްކު  6 ޝްރެަޑރ )ކުޑަ( 6

 ފޮޓޯ ކޮޕީ މެޝިން )ކެނޮން( 1 ޝްރެަޑރ )ބޮޑު (  1

 i7ސީ.ޕީ.ޔޫ  2 އޮޓޮމެޓިކް ސްޓެޕްލަރ  1

 ކެނޮން އޯލް އިން ަވން  ޕްރިންޓަރ 1 ވޯޓަރ ޑިސްެޕންަސރ  2

 އައި.ކްލޮކް އެކްަސސް ކޮންޓްރޯަލރ ިސސްޓަމް  1 ބެޓެރި ުބރުމާ މަކިޓާ  1

 ލެފޯން ޓެ 11 ބްލޮކް ޗެއަރ  1

   އެލުމިިނއަމް ކުޝަން ެޗއަރ  24
   އެްގޒެކްޓިވް ޓޭބަލް  1
   މީޑިައމް ބެކް ޗެައރ  7



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެިހރާްއޖެ ،  2015އަހަރީ ިރޕޯޓް  
 

 ތަފްޞީލް  ތާރީޙް  ކުރެވުނު ޙަވާލްކުރެވުނު ފަާރތް  އެގްރީމެންޓް ނަމްބަރު 

146-A3/2015/1 ފޮތް ގުލޫބައިންޑް ކުރުން  41 2015ފެބުރުއަރީ  12 ކޮޕިއަރ ރިޕެއަރ 

146-A3/2015/2 ްމަސައްކަތް   ައުންސިސްޓަމްގެކޭބަލް އެޅުމުގެކައިވެނި ހޯލްގެ  ސ 2015ފެބުރުއަރީ  12 އޯޑިއޯވިސުއަލް ޑިވިޝަން އޮފ 

146-A3/2015/3  ީޑައިނޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނ

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ވަކީލުން ތިއްބަވާނެ ދެ މޭޒު ޖަހައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން    2015ފެބުރުއަރީ  12

146-A3/2015/4  ޭސަރަވަރ ރޫމްގައި އެއަރ ކޮންޑިޝަން ހަރުކުރުން   2015މާރޗް  15 އެމްޕޯރިއަމް  އީ.ޖޭ.އ 

146-A3/2015/5  ްރޯސްވެއަރ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓ

 ލިމިޓެޑް 

 ޕޯޓްގެ ގިގަބިޓްގެ ނެޓްވަރކް ސްވިޗެއް ހޯދުން  48 2015މާރިޗް  18

146-A3/2015/6 ްކައިވެނި / ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ޕްރިންޓް ކުރުން  2015މާރިޗް  29 ލޯމާފާނު ޕްރިންޓ 

146-A3/2015/7  ްސްކޭނަރު ހޯދުން  4ކޯޓަށް ބޭނުންވާ  2015އޭޕްރީލް  7 ސިމްޑީ ޓެކ 

146-A3/2015/8  ްކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދުން  06  2015އޭޕްރިލް  8 ވިއުނެޓް ކޮމްޕިއުޓަރސ 

146-A3/2015/9  ްހޯދުން ޓޯނާރ ކާރޓްރިޖް  ފެމިލީ ކޯޓަށް ބޭނުންވާ  2015އޭޕްރީލް  9 ސިމްޑީ ޓެކ 

146-A3/2015/10 ްފޮޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް ނެގުން  2015އޭޕްރީލް  8 ސިމްޑީ ޓެކ 

146-A3/2015/11 ްހޯދުން  ލޭޒާޕްރިންޓަރ 6 2015އޭޕްރިލް  21 ސިމްޑީ ޓެކ 

146-A3/2015/12   ްޓޯނާ ސްޕްލައިކޮށްދިނުން  2015އޭޕްރީލް  11 ކޮޕިއަރ ޕްލަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ 

146-A3/2015/13  ްޒިލިއޮން ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓ

   ލިމިޓެޑް

ގެ ވެބްސައިޓް ޑިވޮލޮޕްކުރުން ) އެގްރިމަންޓް ބާޠިލު ފެމިލީ ކޯޓު 2015އޭޕްރީލް  11

 ކުރެވިފައި( 

146-A3/2015/14   ްސްޕްލައިކޮށްދިނުން ސެމްސަންގ ޓޯނާ  2015އޭޕްރީލް  15 ޕްރޮކިއު ޕްލަސ 

146-A3/2015/15   ް2015އޭޕްރީލް  20 އެޑެލިޒ hp  ްޓޯނާ ސްޕްލައިކޮށްދިނުނ 

146-A3/2015/16 ްހޯދުން  ސާވަރ ލައިސެންސް  2 2015އޭޕްރީލް  27 ޕާރސަނަލް ކޮމްޕިއުޓާރސ 

146-A3/2015/17  ްފެމިލީ ކޯޓު ފޮޅާ ސާފުކުރުން  2015މެއި  16 ކޭ .އޭ.އެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ 

146-A3/2015/18  ް2015މެއި   14 އެލިޒީ އިންވެސްޓްމަންޓ B5  ްކޯޓުރޫމް މަރާމާތުކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުނ 

146-A3/2015/19 ް06  2015މެއި  17 މެގަޗިޕް އިލެކްޓްރޯނިކްސ  SANްކޮށްދިނުން  ސަޕްލައި ކޯޓަށް ފެމިލީ ހާޑް ޑިސްކް ޑްރައިވ 

146-A3/2015/20 ކޮށްދިނުން )ކެންސަލް  ސަޕްލައި ކޯޓަށް ފެމިލީ ހާޑް ޑިސްކް ޑްރައިވް 50 2015މެއި  14 މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސްގ

 ކުރެވިފައި(

146-A3/2015/21  ްފޯކަސް އިންފޯކޮމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ

  

 ހޯދުން  5mbpsއިންޓަނެޓް ޚިދުމަތް  2015އޭޕްރީލް  10 

146-A3/2015/22  ް2015މެއި  18 ބްރައިޓް ބްރަދާސް ޕްރިވެޓް ލިމިޓެޑ  B5  ްކޯޓު ރޫމަށް އެއަރކޮންޑިޝަން ހޯދުނ 

146-A3/2015/23  ޭކާޕެންޓްރީ  5އެން.އ  ކައިވެނި ހޯލްގެ ބޭނުންކުރަމުން އައި ސްޓޭޖު ތިރިކުރުން  2015މެއި  10 

146-A3/2015/24  ްތަރިކަޑިވިޜަން އިމާރާތުގެ އެެތރެއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް ބަދަލުތައް  2015ޖޫން    11 އެލިޒީ އިންވެސްޓްމަންޓ

 ގެނައުމަށް

146-A3/2015/25  ްނޑުގައި ޖަހާފައިވާ ތަށިމުށިނައްޓުވާ އަލުން  2015ޖޫން    21ކަރާ ވޯކްޝޮޕް އެންޑ ތަރިކަ ޑިވިޜަނުގެ ހިމަގޯޅިގަ



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެިހރާްއޖެ ،  2015އަހަރީ ިރޕޯޓް  
 

 ތަށިމުށިޖެހުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

146-A3/2015/26 ްهللاވަޙީދު ޢަބްދު ޙަސަނ  ގެ ވެބްސައިޓް ހެދުން ) އެގްރިމަންޓް ބާޠިލު ކުރެވިފައި(ފެމިލީ ކޯޓު  2015ޖޫން  25 

146-A3/2015/27  ޭކާޕެންޓްރީ  5އެން.އ ތަރިކަ ޑިވިޜަންގެ ޤާޟީ ކޮޓަރިއަށް ވަންނަ ދޮރުބަދަލުކޮށް ޕާޓިޝަންޖަހާ  2015 ޖުލައި 02 

 ންބަންދުކުރު

146-A3/2015/28  ްކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސްކޯޕ  ވޯކިންގ ސްޓޭޝަން ހޯދުން   12ތަރިކަ ޑިވިޜަންއަށް   2015ޖުލައި  16 

146-A3/2015/29  ްކަރާ ވޯކްޝޮޕް އެންޑ
 ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

 ތަރިކަ ޑިވިޜަނުގައި ޖަހާފައިވާ ތަށިމުށިނައްޓުވާ އަލުން ތަށިމުށިޖެހުން  2015ޖުލައި  16

146-A3/2015/30  ީޑައިނޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނ

ލިމިޓެޑް ޕ.  

ހުމުގެ ތިއްބަވާނެ ދެ މޭޒު ޖެ  ބޭފުޅުން ހާޒިރުވާ މަޖުލީހަށް ޝަރީއަތުގެ 2015ޖުލައި  10

 މަސައްކަތްކުރުން 

146-A3/2015/32  ްކަރާ ވޯކްޝޮޕް އެންޑ

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

ކުރިއަށް ޖެއްސުމުގެ ފޫޓު  01 ސެކްޝަންގެ ކައުންޓަރު ކާވެނި 2015އޯގަސްޓް  14

 ކުރުން  މަސައްކަތް

146-A3/2015/33 ްލީވްސް އެންޑް ޕެޓަލްސ  ފެމިލީ ކޯޓަށް ގަސް ސަޕްލައިކޮށްދިނުން  2015 އޯގަސްޓް  29 

146-A3/2015/34  ީއެސް.އޯ.ޕީތައް ރިވިއުކޮށް ކޯޓުގެ މަސައްކަާތއި ގުޅޭގޮތަށް ގެންނަންޖެހޭ  2015އޮކްޓޯބަރ  1  އުމަރު ފިކުރ

 ބަދަލު ގެނައުން 

146-A3/2015/35  ީޑައިނޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނ

ލިމިޓެޑް ޕ.  

ބަޖެޓް ސެކްޝަންގެ ފައިސާއާއިބެހޭ ފޮތްތައް ބެހެއްޓުމަށް ފައިލު ރެކެއް  2015އޮކްޓޯބަރ  1

 ޖެހުން 

146-A3/2015/36  ްއިންޑަސްޓްރީޒް  ގާރމެންޓް ޑޮނާޑ  ޤާޟީންނަށް ކޯޓު ފަޓުލޫނު ފެހުން  2015ނޮވެމްބަރ 18 

146-A3/2015/37 ް06  2015ޑިސެމްބަރ  7 މެގަޗިޕް އިލެކްޓްރޯނިކްސ  SASްސަޕްލައި ކޯޓަށް ފެމިލީ ހާޑް ޑިސްކް ޑްރައިވ 

 ކޮށްދިނުން 

           

 

 

 



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެިހރާްއޖެ ،  2015އަހަރީ ިރޕޯޓް  
 

 ކޮމިޓީތައްމުހިންމު ބައްދަލުވުން ތަކާއި   .17

 
1025ފެމިލީ ކޯޓުގެ މިހާރުގެ ކޮންފަރެންސް ރޫމް   

 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  78ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  2010/22ކޯޓުގެ ޢާންމު މަޖްލީހަކީ ދިވެހިރާޢްޖޭގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މި މަޖްލީހުގެ ބޭުނމަކީ ކޯޓުންދޭ ޚިދުމަތުގެ ެފންަވރު ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި ހިންގުްނ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަްނޖެޭހ  މަޖިލީހެކެވެ.

ދު ކަންކަމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ޮގތެއް ނިންމުމާއި، ކޯޓުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓްަގއި ހިމަނަން ބޭނުންާވ ކަންކަމާމެ 

ނޑައެޅުމާއި، ކޯޓުގެ ރިސެސް ތެރޭގައި ހިންގުމަށް ގޮތެއް ނިންމު މާއި، ކޯޓުގެ މުަވއްޒަފުން ތަމްރީންކުރަން ބޭނުންާވ ދާއިރާތައް ކަ
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މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމްކުރުމާއި މިނޫންވެސް ކޯޓުގައި ދާޚިލީ އެހެނިހެން ކަންކަމާމެދު 

 ނިންމުމެވެ.

ދުވަހު ޢާންމު ގޮތެއްގައި މި މަޖްލިސް ބޭއްވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޯޓުގެ ހިންގުމާއި އަދި ދިމާވާ އެހެނިހެން  1ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 

ވަނީ  ބައްދަލުވުން 44ރު ވަނަ އަހަ 2015ކަންކަމާއި ގުޅިގެން މި މަޖިލިސް ކުއްލި ގޮތެއްގައިވެސް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން 

  ބޭއްވިފައެވެ.

 15  ީގައި ސިވިލް ކޯޓުން މިކޯޓަށް އިހްިތޞާޞް ބަދަލުވުވާ ބާަވތްތަކުެގ މައްސަލަތައް މެލުމަށް  2015ފެބްރުއަރ

ނޑައަޅުއްވާ  02ޑިވިޝަނަށް ޤާއިމްކުރާ )ތަރިކަ ޑިވިޝަން(   02ޤާީޟން ހަމަަޖއްސާގޮތަށް ނިންމާ، އެ ޑިވިޝަނަށް ކަ

 އަދީބާއި ޤާޟީ އަލްުއސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަމީރު ކަމަށް ނިންމުން.هللا ޤާޟީންނަކީ ޤާޟީ އަލްއުސްތާްޛ ޢަބްދު

 ެނޑެއް އެކުލަވާލާ އުޞޫލެއް ހ ނޑައެޅުން.ޙާޟިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފު ހޮވުމުގެ މިންގަ  ދުމަށް ކަ

 .ްތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" އަދި "ހިބައިން ނުވަތަ ވަިޞއްޔަތުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ފާސްކުރުނ" 

  ު2015/06ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރ/SC  ުގައިވާ "ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި  1ސާކިއުލަރ ޖަދުވަލ

 ނިންމާ ނިްނމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް" ތަޢާރަފްކުރުން. ޓްރައިބިއުނަލްތަުކން

  ާފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގެ ފަސްވަނަ ބާބު "ކައިވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓްރީކުރުން" އުވާލުމަށް ނިންމާ، ކައިވެންޏާއި ވަރިއ

ޤަވާޢިދުގެ ނަމަކަށް "ފެމިލީ ކޯޓުގައި ކައިވެންޏާއި ވަރި ގުޅޭބައި ވަކި ޤަވާޢިދެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމުން. އަދި 

 ރަޖިސްޓްރީކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު" ކަމަށް ނިންމާ އެ އައު އިޞްލާޙްތަކަކާއެކު ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން. 

 ަިއ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޙުކުމްތަކާއި ިނންމާ ނިންމުްނތައް ހައިކޯޓުގަިއ އިސްތިއުނާފްކުރުމަށްއެދި ހުަށހަޅާ މައްސަލަތަކުގ

ނޑައެޅުން.  ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް ކަ

  ު2015/03ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރ/SC އާ ގުޅިގެން ކޯޓުން އިސްނަގައިގެން މި ކޯޓުގައި ސާކިއުލަރ

 ތަންފީޛީ ޑިވިޝަނެއް ހެދުމަށް ިނންމުން.

 .ްފެމިލީ ކޯޓުންކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" ފާްސކުރުނ" 

  ުޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިސްލާހްގެނައުމުގެ ބިލަށް ފެމިލީ ކޯޓުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްތަްއ  2000/4ޤާނޫނު ނަންބަރ(

 ފާސްކުރުން.

  ެވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިސްލާޙުކުރުން. 18ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގ 
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 ަހަޅާ މުއްަދތުގެ ގޮތުަގއި އެ ޚަރަދެއް ކުރި އެހެނިހެން ޚަރަދުގެ ގޮތުގަިއ ެއމީހަކު ކުރި ޚަރަދު ހޯދުމަށް ަދޢުވާ ހުށ

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެޭހގޮތަށް ނިންމުން. 01ތާރީޚުންފެށިގެން 

 

ޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ވަޒީފާގަިއ މި ކޮމިޓީއަކީ ކޯޓަށް ބޭުނންވާ ަމޤާމުތައް އުފައްދާ އެ މަޤާމުތަކަްށ މީހުން ވައްދާ މުވައް

 މުވައްޒަފުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ހިނގާ ނުހިންގާގޮތް ަބާލ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެވެ. މިކޮމިޓީގެ

ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި، އެމުވައްޒަފަކު އެ މަސައްކަތެއް ކުރާ  މަޤްޞދަކީ ކޯޓުގެ މައިގަ

ހޭ ފެންވަރާއި މިންވަރު ވަޒަންކޮށް، އެމުޒައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ތަމްރީނާއި މަޢުލޫމާތުތައް ދެނެަގނެ، އެމުޒައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެ 

 25ރު މި ކޮމިޓީގެ ވަނަ އަހަ 2015 ޙައްޤުތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް، އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ލިއްބައިދިނުމެވެ.

 ބޭއްވި މުިހންމު ކަްނކަން ވަނީ ނިންމިފައެވެ.  ބައްދަލުވުން

 

 ަކުވާތައް ބަލައި ޤަވާޢިދާިއ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން މެމްބަރުްނ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް ކޮމިޓީއަށް މުވައްޒަފުން ހުށައަޅާ ޝ

ނޑައެޅުން.  ކަ

 .ްޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތައް ކޯޓުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުނ 

  ާމަޝްވަރާކުރުންމުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަްއ ހޯދައިދިނުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ 

 ްކުރުމުގެ ކަންކަން. ރޮޓޭޓް މުވައްޒަފުނ 

  ުވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަުކގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަުތމާއި ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާްތތައް ަކނޑައެޅުމާއި އިންޓަވިއ

ނޑައެޅުން.  ޕެނަލް ކަ

 ީހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނަގައިދިނުމަށް  ފަރާތްތަކާއި ކައިވެންޏަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މައުޛޫނުންނަށް ޝަރުޢ

ނޑައެޅުމާއި އިންޓަވިއު ޕެނަްލ  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަތުމާއި ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތައް ކަ

ނޑައެޅުން.  ކަ

 ަމަ އެލެވެލްގެ ަމޤާމަކަށް ކުރިމަތިލައްވާީތ ކޯޓުގައި އެއްލެވެލްއެއްގެ އެއް މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ހ

ގައި ކަން ކުރާނެ ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަށް ކަމާއިގުޅިގެން ކުރިއަށްއޮތްތާނުއެ

 އެންގުން.



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެިހރާްއޖެ ،  2015އަހަރީ ިރޕޯޓް  
 

 ްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ސުލްޙަ ސެކްޝަނުގެ އޮނިގަނޑަށް އިތުރަށް ގެންނާނެ ބަދަަލކާއި ގުޅޭގޮތުން އެޗް އާރުގެ އެސިސ

 ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް ނިންމުން.

  ވަޒީފާތަކަށް ހޮވޭފަރާްތތައް އަދާުކރާ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު ޯކަޓށް އެންގުމަށް ޭދ މުއްދަތު ިއތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަާޅ

ސް ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއަށް ސިޓީތަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ކަންކަން މީގެފަހުން ކޮމެޓީއަށް ނުގެނަ

 ލިބިފައިވާ އޮތޯރިޓީގެ ދަުށން ކުރުމަށް ނިންމުން. 

  ު197ރިކްރިއޭޝަން ހަރަކާތް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފޮނުވާފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރ-

C1/146/2015/45 ެހޭ ގައިޑްލައިނެްއ ހަދައި އިސް ޤާޟީގެ ސިޓީއާގުޅޭގޮތުން ރިކްރިއޭޝަން ހަރަކާތްތައް ހިންގުމާބ

 ލަފާގެމަތިން އެކަން ކުރިއަށްގެްނދިއުމަށްނިންމުން.

 

 

 ކޯޓުގެ އޭޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމިީޓން ވަނީ ކޯޓުެގ ޕްރޮކިއޯމަންޓް ަކންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާިއ ަފއިސާ އާއި ބެހޭ އެންމެާހ ކަންަތއް

ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. ިމ  18ވަނަ އަހަރު  2015ކުރުމަށް ގިނަ ގުނަ ަމސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. މި ކޮމިޓީން ހަރުދަނާ 

 ބައްދަލުވުންތަކުގައި މުހިންމު ިނންމުން ތަކެއް  ނިމިގެން ދިޔައެވެ.

 

 

 2015  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވިއުކޮށް ދިރާސާކުރުމާއެކު އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ކޯޓު ހިްނގުމަށް ބޭނުްނާވ

 މުހިންމު ކަންތައް ރޭވުން.

 2015 ްވަނަ އަހަރުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް އެކްޝަްނ ޕްލޭން ފާސްކުރުނ 

 ޯން އެލަވަންްސ އަދި ދަތުރު އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުންމުވައްޒަފުންނަށް ފ 

 ިނޑައެޅުމާއ ނޑުތައް ކަ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމާއި، ، އަންދާސީ ހިސާބުތަކަށް މާކްސްދޭ މިންގަ
ނޑައެޅުން.  މަސައްކައްތައް ޙަވާލުކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތައް ކަ

 ުރުންފަދަ ކަންތައްތަކުގައި ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ދިރާސާކޮށް މަސައްކަްތ ހަރުމުދާ ހޯދުމުގައްޔާއި މަރާމާތު ކ
ނޑައެޅުން.  ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ

  ިއަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅައިގެން އެގްރިމެންޓް ކޮށްގެން ހަވާލުކުެރވޭ މަސައްކަތް ތަކާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ އެކިއެކ
ނޑައެ  ޅުން.ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ކަ



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެިހރާްއޖެ ،  2015އަހަރީ ިރޕޯޓް  
 

   ިމިކޯޓުގެ ވެހިކަލްތައް ސާރިވސް ކުރުމަށްޓަކައި، އިޢުލާންޮކށްގެން ދިގު މުއްދަތަަކށް ަވކި ފަރާތަކާއ

 މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން ނިންމުން

 2016  .ްވަނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރުނ 

 .ްބަޖެޓާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުނ 

  މާވެފައިވާ ހުރަސްތައްދިވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް   2015  .18

 

 

ދަތި  ވެސްވަނަ އަހަރާއި ހަމަޔަށް ވަރަށް 2010ފެމެލީކޯޓަށް އަބަދުވެސް ދިމާވެަފއިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޖާގައިގެ ދަތިކަމެވެ. 

ގ ގެ ުފރަތަމަ ފަންގިފިލާ އަށާއި، ކުީރގެ ކުރުމަށްފަހު، އެބިލްޑިންގ ގެ ތިރީބުރީގައި މަސައްކަތް ގޮތަކަށް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިން

ސް ހައިކޯޓް އިމާރާތުގެ އެއްބަޔަށް ެފމިލީކޯޓުގެ ހިނގުްނ ބަދަލުވުމަީކ މިކަމަށް ލިބުުނ ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ހައްލެކެވެ. އެހެން ނަމަވެ

ނޑިޔާރު 01ގައި އަލަށް ހަމަޖެހުނު  2011ރ އޮކްޓޯބަ 27 ނެތުމުނުގެ ސަބަބުން ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ޖާގަ  ން މައްސަަލ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތް  ގެންވާ ވަނަ އަހަރު ވެސް އެކަށީ 2015 ބައްލަވާނެ ކޯޓު ރޫމް ހަދާނެ ޖާގަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ ފަ

 ނުގެންދެވޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ވަރަށް ކުރިއަށް 

ވަރަށް ކޯޓުގައި ޖާަގނެތުމުގެ ސަބަބުން ކޯޓުގެ ަމސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ބާރުމިނުގައި  ކޯޓުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ

ކަތުގެ ގޮތުން ޕްރައިވަސީ އެކަށިގެންވާ ޖާގަ ނެތުމާއި، ކުރާ މަސައް ތިބެވޭނެގެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުންނަށް ނުކެރެވެއެވެ. އަދި ކޯޓު

ާފހަގަކުރަމެވެ. ކޯޓުން އާންމުްނަންށ ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރުވެސް ނުދެވޭކަން  2015ތު ޞަޖެހޭ މުވައްޒަުފންނަށް އެ ފުރުލިބެން

އި،  ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނން އަންަނ ފަރާތްތަކަށް އިށީެދ ތިބެޭވނެ ާޖގަ ރުކޮށްދޭ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ ކުޑަވުމާފޯމަތް ދުދެވޭ ޚި

އަދި ކޯޓުން ޚިދުމަތް ިލބިގަންަންނ އި ވެސް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެއެވެ. ނެތުމުގެ ސަބަުބން އާންމުްނނަްށ ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގަ

ކޯޓަށް ޙަޟިރުވާ ފަރާތަކަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ނެތުމުގެ ސަބަުބްނ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ ފުރިގެން ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގުގެ ފުރަތަމަ 

 ން ދިމާވާކަށް ހިތާމައާއެކު ާފހަގަ ކުރަމެވެ. ފްލޯއަށް އަރަށް ހުންނަ ސިޑިމަީތގައި ތިބެންޖެހޭ ހާަލތު ވަރަށް ގިނައި

 

ލާ ޙަ އިލީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޢާޢާއިލީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި ބެހޭބަޔަކީ  ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ  މި ކޯޓުގެ 

އެދެވޭ ގޮތުގައި ކުރެވެމުން ނުދާަކން  ވަނަ އަހަރު ވެސް 2015 ކަމަށްވާއިރު އެތަނުގެ ޖާގަ ުހރިގޮތުން އެމަސައްކަތް

މި ގޮތުން އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަންނީ ބޭފުޅުންނަށް ކަމާގުޅޭ ދިރާސާތައް ހެދުމުގައި ލިބެނެޖެޭހ ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ހޭބައި ހިންގުމަށް މިހާރު އްލުކުރުމާއި ބެޙަޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޕްރައިވެސީ، ޖާގަނެތުމުގެ ސަބަބުން ނުދެވޭކަން ފަހަގަކުރެވެއެވެ. 



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެިހރާްއޖެ ،  2015އަހަރީ ިރޕޯޓް  
 

ބޭރުގައި އެހެްނ ކޯޓުތަކުގެ ބޭނުމަށް ގެންނަ މީުހން ގިނައަދަދަކަށް ބާއިތިިިއްާބތީ، އަޑުގަދަވެ ސުލަހައިގެ މަޖްލިސް ހެދިފައިވާ ތަނުގެ 

  ހިންގުމަށް ދަތިކަކާއި ކުރިމަތިވަުމން އާދެއެވެ. 

ކުރެވޭނޭ ާޖގަ ތަކާއި އިދާރީ ލިޔުންތައް ފައިލްލިޔުން ޢީްނކުރާ ޝަރުކޯޓު ތެރޭގައި ބޭނުވަނަ އަހަރު ނިމުނު ިއރު ވެސް  2015

އްޓަން ޖެެހނީ މުވައްޒަފުްނގެ މޭޒުތަކުގެ ދަށުގަޔާއި މޭޒުތައް އެފަދަ ލިޔުންތައް ބަހަވެސް މިހާރު  ހަމަނުޖެހިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 މަތީގައެވެ. 
 

ްށ މިކޯޓުގެ ތާރީޚުގައި ގިނަ ޒަމާންތަކެއް ކަޑައްތު ވެފައިވީނަމަވެސް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ޒަމާނާއި އެއްގޮތަށް ހަލުވި މިނެއްގައި ކުރުމަ

އޮފް ޖުޑީަޝްލ  . މެމްސްގެ ނަުމގައި ޑިޕާޓްމަންޓްބޭނުންވާ އެޕްލިކޭަޝނެއް ނުވަަތ ސޮފްޓްވެއަރެއް ކޯޓުގައި ޤާއިްމވެފައި ނުވެއެވެ

ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު ވެސް އެ  2015އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވީނަމަެވސް، 

 ނިމިފައި ނުވާތީ އޭގެ ބޭނުން ކުރެވޭގޮތް ަވނީ ނުވެވައެވެ. އެޕްލިކޭޝަންގެ މަސައްކަތް، މަސައްކަތްކުރެވޭ ވަރަށް 

 

މިގޮތުން  .އްމު ޕްޮރގްރާމު ތަކުގެ މައްޗަށެވެ ހިކޯޓުގެ ބަޖެުޓ ހެދުމުގައި ައބަދުެވސް ފޯކަސްކުރެވިފައިވަނީ ކޯޓުްނ ހިންގާނެ ޚާއްސަ މު

އިން މަށް ޕްލޭން ކުރުމާއި، ރާއްޖެދިއުކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުެގ ޕްރޮގްރާމް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެން

ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން 

މިކަުމގެ  ލިބިފަިއނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.ކޯޓަށް ިމ އަހަރުވެސް މި ދީފައިވީނަމެވެސް، މިކަން ތަްނީފޒު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަެޖޓު 

ލަތްތައް ހޯޭދނޭ ޮގތެއް ވަނީ ނުވެފައެވެ. އަދި ޢާއިީލ ޞީސަބަބުން ކާވެންޏަށް ޭހލުންތެިރކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ވަ

 ރެވޭޮގތްވަނީ ނުވެފައެވެ. މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި ބެހޭބައި ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ބަޖެޓް ނުލިބޭތީ ކު

 

މުހިއްމު އެހެނިހެން ބަޖެޓަށް ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ނުކުރެވިހުރި   .19
 ކަންކަން

 2 .ްކޯޓްރޫމެއްގައި ރެކޯޑިން ސިސްޓަމް ޤާއިން ނުކުރެވުނ 

 ާއިންފްރާސްސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރާނެ ވަސީލަްތތަްއ  އައިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓްގައި އިތުރަށް ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ޭބނުންވ

 ތަރައްގީ ނުކުރެވުން.



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެިހރާްއޖެ ،  2015އަހަރީ ިރޕޯޓް  
 

 .ްކައިވެންޏައް ހޭލުން ތެރިކުރުމުގެ ޕޮރޮގްރާމް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތެއްގައި ނުހިންގުނ 

 .ްއާއިލީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއިބެހޭ ބައިގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަށް ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލުތައް ނުގެނެުވނ 

 ާނޑިޔ  ރުންނަށް މަދުވާ ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސް ނުހެދުން ފަ

  ޭކޯޓުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކަށް ފަސޭހައިން ޚީދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނޭ ގޮތަށް ކޯޓުގެ ރިސެޕްޝަން ގެންނަންޖެހ

 ބަދަލުތައް ނުގެނެުވން.

 

ނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ  އަދި ލޯްނގ ލްމީ ޤާބިލުކަން އިުތރުކުރުމަށްޓަކައި ވޯކްޝޮޕް، ސެމިނާރ، ޝޯޓް ޓާމް ޢިމިކޯޓުގެ ފަ

ވަނަ އަހަރެޭކ  2014ގްރާމްތަުކގައި ބައިވެރި ކުރުމަށް މިކޯޓުްނ އަބަދުވެސް ބަޖެޓުކުރެއެވެ. އެހެްނނަމަވެސް ރޮޓާމް ޓްރެއިނިންގ ޕް

 ފައި ގިހިން މްތައް އެންމެ އެދެވޭ މިންވަރަށްވަނަ އަހަރުވެސް މިފަދަ ޕްރޮގްރާ 2015އެއްގޮތަށް ބަޖެޓް ނުިލބުމުގެ ސަބަބުން 

ބިލުކަްނ އިތުރުކުރަން ކޮންމެހެން ވެސް ބައިވެރިުވްނ ޤާލްމީ ޢިގެ ކީ ގާޟީންނާއި މުވައްޒަފުން ކަސެމިނަރ، ވޯކްޝޮޕްތަނުވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ވެސް އެއްވެސް ސެމިނަރ، ކޮންފަރެންސެއްގަިއ  2015ބަޖެޓް ުނލިބުމުގެ ސަަބބުން  ،އްމު ކަންކަމަށް ވީނަމަވެސްމުހި

 ބައިވެރި ވެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެިހރާްއޖެ ،  2015އަހަރީ ިރޕޯޓް  
 

 ބަލައިލުމެއް މިހާރަށް އެހާރާއި ކޯޓު ފެމިލީ  .20

 

ޯކޓުގަިއ  ކާވެނިތައް ކުރުމަށާއި، ކުރާ ކޯޓުގައި  ޝަރީަޢތް ހިންގުމަށާިއ، ކައިވެނިސެކްޝަްނގެ ހޯލް ޭބނުންކުރެވެނީފެމިލީ ކޯޓުގެ 

 މުވައްޒަފުންނަށް ބާއްވާ ބައްަދލުުވންތަކާއި، ޙަފްލާތައް ބޭއްވުމަށާިއ ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕޮރޮގްރާމް ހިންގުމަށެވެ.

 

 

 2010 ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކުރީގެ ކައިވެނި ހޯލް 

 2015 ރުގެ ކައިވެނި ހޯލް ފެމިލީ ކޯޓުގެ މިހާ



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެިހރާްއޖެ ،  2015އަހަރީ ިރޕޯޓް  
 

 

 

  

 1025ފެމިލީ ކޯޓް 

 1020ފެމިލީ ކޯޓް 



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެިހރާްއޖެ ،  2015އަހަރީ ިރޕޯޓް  
 

 

ވަނަ އަހަރު  1020ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި،   

1022ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި    



ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެިހރާްއޖެ ،  2015އަހަރީ ިރޕޯޓް  

ގުކޯޓުގެ ކުރިމަ  .21

ފެމިލީކޯޓުގެ އިޚްލާސްތެރި މުވައްޒަފުންގެ ބުރަ ހުރި ނަމަވެސް ގޮންޖެހުންތަކެއް ގިނަ ފެމިލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި 

ބޭނެ ކަމަްށ ކޯޓުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުން ފާހަގަކޮށް، ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުެވސް އެގޮތުގައި ދެމިތިމަސައްކަތުން 
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