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ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

c

 2015ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
މތް
ދންކުރަނީ މިއުއްމަތަށް ކައުކުރެއްވި ާ
ކގެ ވެރި ﷲގެ ޙަޟުރަތަށެވެ .ޞަލަވާތާއި ސަލާމުން ވެ ު
ޙަމްދާއި ޝުކުރު ހުރީ ޢާލަމްތަ ު
ނއި އަޞްޙާބުން ޝާމިލް ކުރަމުއެވެ.
ނ ާ
ސާހިބާ محمد صلى ﷲ عليه و سلم އަށެވެ .އަދި މި ޞަލަވާތުގައި އެކަލޭގެފާނުންގެ އާލު ް

 . 1ތަ ޢާ ރަ ފް
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރޫލިން ނަންބަރު

 14) 2011/SC-RU/02މާރޗް  )2011އާއި ނަންބަރު

ނ
ހރެއް ނިމުމު ް
އ ަ
ނބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮންމެ މީލާދީ ަ
 06) 2009/02/SCއޮކްޓޯބަރ  )2009ސަރކިއުލާގެ  21ވަނަ ނަ ް
އެނިމުނު އަހަރުގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހިނގިގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ
ނވުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.
މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާތީވެ ،އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮ ު
ކއް ކަނޑައަޅައިގެން ،އެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން
ފެމިލީ ކޯޓަކީ ލަނޑުދަނޑިތަ ެ
މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކޯޓެއް ނަމަވެސް ،މި މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް ،މިލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް އެތައް
އ
ހުރަސްތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މިފަދަ ގިނަ ދަތިތަ ް
ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި  2015ވަނަ އަހަރު ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ނަމަވެސް މިދެންނެވުނު ހުރަސްތަކަށް އެކަށީގެންވާ
ގ
ޙައްލެއް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ .މި ރިޕޯޓުގައި މައިގަ ނޑުގޮތެއްގައި ހިމަނާލެވިފައިވާނީ  2015ވަނަ އަހަރު ކޯޓު ެ
މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ހިނގާދިޔަ ގޮތާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާ ކުރުމުގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކޮށް މިކޯޓުގެ
މތެވެ.
ކުރިމަގު ބައްޓަން ކުރުމުގައި މިކޯޓުން އަދާކުރާ ދައުރާބެހޭ މަޢުލޫ ާ

ޖ
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ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

 . 2ކޯ ޓ ު ގެ ތާ ރ ީ ޚް
ށން  11ޛުލްޤަޢިދާ 21 ،1411
ބބުގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަ ު
ފެމިލީ ކޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގެ  4ވަނަ ާ
އޮކްޓޯބަރ  2010ގައި އުފައްދަވާފައިވާ ކޯޓެކެވެ.
ނންބަރު 1
އވަނީ ކުރީގެ ކޯޓު ަ
ކޓު އުފެދިފަ ި
އވެ .ޢާއިލާއާބެހޭ ޯ
ކޓުގެ ނަމުގަ ެ
އއީ ޢާއިލާއާބެހޭ ޯ
ހނގަމުން ަ
މި ކޯޓު ކުރިން ި
އުވާލެއްވުމަށްފަހު  01އޯގަސްޓް  1997ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖަސްޓިސް އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރުގެ މިނިސްޓަރ
ކަމުގައެވެ.

 21ސެޕްޓެމްބަރ  2008ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިކޯޓުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބައްލަވާ ހިންގަވަމުން ގެންދަވަނީ އިސްޤާޟީ
ވޝަން ،މިޝަން،
ގތުން ކޯޓުގެ ި
ގ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ޮ
ކޓު ެ
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދެވެ 2012 .ވަނަ އަހަރު ޯ
ދއް
ނންވާ އަމާޒުތަކެއް ކަޑައަޅައި ،ކޯޓު ހިންގާނޭ ޤަވާޢި ެ
ގންދަން ބޭ ު
ލަނޑުދަޑިތައް އަދި ވެލިއުސްތައް ތަޢާރަފުކޮށް ،ކޯޓު ކުރިއަށް ެ
ޞދަކީ ޢާއިލާތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާއެކު
ވފައިވެއެވެ .އަދި ކޯޓުގެ މަޤް ަ
ށ ކޯޓުގެ ހިންގުން ބައްޓަންކުރައް ާ
އެކުލަވާލުމަށްފަހު އެއާއެއްގޮތަ ް
ކން ކަށަވަރުކުރުމާއި ،ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއްކަމުގައި ވުމެވެ.
ޢާއިލާތަކަށް އިންސާފުދޭ ތަނެއް ަ
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 .1ކޯޓުގެ ވިޝަން ،މިޝަން އަދި ވެލިއުސް

ލަނޑުދަނޑިތައް:
ލޓީ
ށ ހަރުދަނާކޮށް ކޮ ި
ހ ް
އަނެއް ދުވަ ަ

ތން ކޯޓުގެ މަސައްކަތްކުރުމާއެކު އެއްދުވަހުން
ވ ގޮތުގެމަ ި
 ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތް ާ
ހިފެހެއްޓުން.
ށވުން.
 ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ބަޔަކަ ް
ވސް އިތުރުކުރުން.
ކން އަބަދު ެ
 ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީ ޤާބިލު ަ

ނން.
ބނުންކޮށްގެން އަވަސް ޚިދުމަތްދި ު
 ކޯޓުގެ ނިޒާމް ހިންގުމުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ޭ
 ޢާއިލާތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތް ހޯދައި ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުތައް

މޖުތަމަޢުގެ އަމާންކަމާއި
ތަންފީޛުކޮށް ު

ސަލާމަތްތެރިކަމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ރން.
ބގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކު ު
 ޢާއިލާތަކުގެ ޙައްޤު ހޯދައިދީ ލި ި
 އެންމެން އިތުބާރުކުރާ އެކުވެރި މާޙައުލެއްގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

ޚިދުމަތްދިނުން.

 . 4ކޯ ޓ ު ގެ އ ި ޚް ތި ޞާ ސް ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ހ ި މެ ނ ޭ މަ އި ގ ަ ޑު މަ އް ސ ަ ލަ ތަ އް
 .1ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ހިނގާ އަރާރުންތަކާއި ،އެކަކު އަނެކަކަށް ޚިޔާނާތް ތެރިވެގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް
މއްސަލަތައް.
 .2ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ަ
 .1ނަސަބު ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް.
 .4ޙަޟާނާ (ދަރިފުޅު އަތުލުމުގެ މައްސަލަތައް)
 .5މަރު ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް.
މހަކާ އެއްފަދަކުރުން.
 .6އަނބިމީހާއާ ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ ީ
 .7ކައިވެނި ފަސްޚުކުރުމާއި ،ތަފްރީޤްކުރުމާއި ،އެކަންކަމާބެހޭ މައްސަލަތައް.
 .8ދަރިލެއްވުމުގެ މައްސަލަތައް.
 .9ލިޢާނުގެ މައްސަލަތައް.
ފރާތަކާ ޙަވާލު ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް
 .10ދަރިއަކު ބަލާބޮޑުކުރުން އެހެން ަ
 .11އީލާގެ މައްސަލަތައް
ގއި ނުހިމެނޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް.
ހފައިވާ ތިން ބައިން ކުރެ ބައެއް ަ
 .12ފެމިލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ބެ ި
 .11ކައިވެނި ކޮށްދިނުމާއި ،ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ،އެކަންކަމާ ބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް.
 .14ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން.
 .15ވަރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން.
 .16ވަރިއާބެހޭ ގޮތުން މައްސަލަ ޖެހިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް.
ނދޭތީ ނުވަތަ އެހީނުވާތީ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް.
ފޤާ ު
 .17ނަފަޤާ ދިނުމުގެ މައްސަލަތަކާއި ،ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް ނަ ަ
ނ
ޔ ް
ނނަ ،މިބައިގައި ބަ ާ
މށް ފެ ް
ހށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަވަހަށް ނިންމިދާނެ ކަ ަ
 .18އަވަސް ނިޔާއަށް ބޭނުންވުމުން ު
ކުރެވިފައިވާ ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް.

މީގެ އިތުރުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައްވެސް ބަލާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.
 .19ހިބަ އާބެހޭ މައްސަލަތައް.
 .20ވަޞިއްޔަތުގެ މައްސަލަތައް.
 .21ތަރިކައިގެ މައްސަލަތައް.
 .22ވާރިޡުން ގިންތިކުރުމުގެ މައްސަލަތައް.
ތއް.
އދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ަ
 .21މައިންބަފައިންގެ ގެދޮރަށް ވައްދަ ި
ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

 .5ފެމިލީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން
ރ
 2015ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ފެމިލީ ކޯޓުގައި  08ފަނޑިޔާރުން މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުން  2015ވަނަ އަހަ ު
ނިމުނުއިރު ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 -1އިސްޤާޟީ ،އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ސަޢީދު
 -2ޤާޟީ ،އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް މާހިރު
ފ
 -1ޤާޟީ ،އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޞްތަ ާ
 -4ޤާޟީ ،އަލްއުސްތާޛާ ހުޒެއިފާ މުޙައްމަދު
ޢ
 -5ޤާޟީ ،އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޝަފީ ު
ބ
 -6ޤާޟީ ،އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ އަދީ ު
 -7ޤާޟީ ،އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ސަމީރު
 -8ޤާޟީ ،އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޢަލީ
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އ ެ
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ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
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 .6ކޯޓު ގެ އޮނިގަނޑު
އިސްޤާޟީ
އިސްޤާޟީ ބިއުރޯ
ފަނޑިޔާރުންގެ
އޭޖެންސީ ޓެންޑަރ

އިންސާނި

ކޮމިޓީ

ވަޞީލަތްތައް

ޢާންމު މަޖިލިސް

ތަރައްޤީ ކުރުމާ

ކޯޓް

ރަޖިސްޓްރަރ

ކާވެނީގެރަޖިސްޓްރަރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ޖެނެރަލް

ކާވެނިކޮށްދިނުމާއި

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ރަޖިސްޓްރީ

ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް

ފަނޑިޔާރުން

ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެހޭ ބައި

ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައި

ކޮށްދިނުން
ހިއުމަންރިސޯސް އެންޑް

ކާވެނި ރަޖިސްޓްރީ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ކުރުން

ބަޖެޓް އެންޑް

ވަރި

ފިނޭންސް

ރަޖިސްޓްރީކުރުން

ޕްރޮކިއޯމަންޓް ސްޓޮކް
އެންޑް މެއިންޓެނެންސް

ވަލީ
ހަމަޖެއްސުން

އައިޓީ އެންޑް

ކޭސްމެނޭޖްމަންޓް

ސްޓެޓިސްޓިކް

ކައުންސިލިންގ

މީޑިއޭޝަން
ސޯޝަން

BI

B2

B3

ސަރވިސަސް
B4

ކޮމިއުނިކޭޝަން

B5

B6

B7

B8
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ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
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 . 7ކޯ ޓ ު ގެ މަ އި ގ ަ ނ ޑ ު މަ ސަ އް ކ ަ ތް ބ ެ ހި ފަ އި ވ ާ ސެ ކް ޝ ަ ން ތަ އް
ގންނެވެ .އެއީ އިސްޤާޟީ ބިއުރޯއާއި،
ކޯޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދަނީ ފަސް ސެކްޝަނަކަށް ބަހާލެވި ެ
އ
ދނުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ ބެހޭބަ ި
ޝަރީޢަތްކުރުމާއިބެހޭ ބަޔާއި ،ރަޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމެންޓް ބަޔާއި ،ކާވެނިކޮށް ި
އަދި ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެވެ.

 . 8އި ސް ޤާ ޟ ީ ބި އު ރޯ
ގ
އިސްޤާޟީ ބިއުރޯގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ފަނޑިޔާރުންނާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،ފަނޑިޔާރުން ެ
ނ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުމާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް
ކޓުގެ އިންސާ ީ
ޢާންމު މަޖިލިސް އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއިޯ ،
ބެލެހެއްޓުމާއި ،ސީދާ އިސްޤާޟީއަށް އެޑްރެސްކޮށް އަންނަ ސިޓީތަށް އިސްޤާޟީއަށް އެރުވުމާއި ،އެފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި،
ކޯޓުގެ ޕޮލިސީ ތައްޔާރުކުރުމާއި އިމްޕްލިމަންޓު ކުރުމުގައި އިސްޤާޟީ ބިއުރޯއިން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމާއި ކޯޓުގެ
ނމެހައި ކަންކަން ކުރުމެވެ.
ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމައްޓަކައި ބިއުރޯއިން ކުރަންޖެހޭ އެ ް

ބިއުރޯގައި  2015ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ފާހަގަ ކުރެވޭ މުހިންމު ކަންތައްތައް
އ
އިސްޤާޟީ ބިއުރޯއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ބައްދަލުވުންތަ ް


ފއިވެއެވެ.
އިސް ޤާޟީ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަލަންޑަރު ކުރެވިގެން  4ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ަ



ފ
ރމާ ގުޅޭގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ކން ހަވާލުކު ު
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރި ަ
ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ.



ފެމިލީ ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އިސް ޤާޟީއާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ 70
ފަރާތަކާއި  2015ވަނަ އަހަރު ބައްދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.



"ވޯކް ލައިފް ބެލެންސް" ގެ ނަމުގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް  15ފެބްރުއަރީ 2015

ގައި

ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލްގެ ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.


ށ  1އޯގަސްޓް  2015ގައި
މތު ދިނުމަ ް
އޒަފުންނަށް މަޢުލޫ ާ
"އަ ގައިޑް ޓު ހެލްތީލިވިންގ" ގެ ނަމުގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ މުވަ ް
ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލްގެ ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.



ލކުރުން.
ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ވަކީލުންނާ ބައްދަ ު

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

އިސްޤާޟީ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.

އަލަށް ތަޢާރަފްކުރެވުނު ފޯމްތައް:


ގ
ހބައާއި ވަސިއްޔަތާއި ތަރިކައިގެ މައްސަލަތަކާއި ވާރިޘުން ގިންތިކުރުމު ެ
ގތުގައި ހިމެނުނު ި
ސިވިލް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ޮ
ގ ގެދޮރަށް ވައްދައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް  2015ފެބްރުއަރީ  15ވަނަ
މައްސަލަތަކާއި މައިންބަފައިން ެ
ނބަރު  SC/02/2015ސަރކިއުލަރ އިން
ތށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަ ް
ބލަމުންގެންދާގޮ ަ
ނ ަ
ގން މިކޯޓު ް
ދުވަހުން ފެށި ެ
ކަނޑައެޅިގެންދިއުމާގުޅިގެން ،ދެ ފޯމެއް ތަޢާރަފްކުރެވުނެވެ .އެއީ ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ހިބަ ނުވަތަ
ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު.



ދ
ސތިއުނާފު ކުރުމަށް އެ ި
ނންމުންތައް އި ް
ކން ނިންމާ ި
ލތަ ު
މީގެ އިތުރުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަ ް
ހުށަހަޅާ ނަމަ އެ މައްސަލައެއް ނިންމި ކޯޓަށް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
 2015/06/SCސަރކިއުލަރ ކަނޑައަޅާފައިވާތީ އެ ސަރކިއުލަރގެ ޖަދުވަލު  01ގައިވާ (ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި
ވނެވެ.
ނމުންތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް) ތަޢާރަފްކުރެ ު
ކން ނިންމާ ނި ް
ޓްރައިބިއުނަލްތަ ު



މީގެ އިތުރުން ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިސްލާޙާއި ގުޅިގެން ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމު
އިސްލާޙްކުރެވުނެވެ.
 .1ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު.
ދނުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު.
 .2ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ި
ށ އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު.
ނންމުންތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަ ް
ނންމާ ި
 .1ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ި
 .4ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމު

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

 . 9ޝަ ރީ ޢަ ތް ކު ރ ު މާ ބެ ހޭ ސެ ކް ޝަ ނ ް ތަ އް
އހަރު ޝަރީޢަތްކޮށްފައިވަނީ ( 08އަށެއް) ސެކްޝަންގައެވެ .އެއީ ،ބީ ،1ބީ ،2ބީ ،1ބީ ،4ބީ،5
ފެމިލީ ކޯޓުގައި  2015ވަނަ ަ
ނގައެވެ.
ބީ ،6ބީ ،7އަދި ބީ 8ސެކްޝަ ު

 .10ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް
ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާއި ،އަދި އެ
ދ
މައްސަލަތަކާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށައެޅިފައިވަނީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި އަ ި
އެނޫންގޮތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް އިސްލާޙު ކުރުމަށް އެންގުމާއި ،ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އިސްޤާޟީ ކަނޑައަޅުއްވާ ގޮތެއްގެ
ސކްޝަންތަކާއި ޙަވާލުކުރުމާއި ،މައްސަލަ ކުރިއަށްދާ މިންވަރާއި ނިމުނު މައްސަލައާއި ނުނިމޭ
ެ
މަތީން ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ
ޓމެވެ 2015 .ވަނަ އަހަރު އެކި ބާވަތުގެ  2706ޤަޟިއްޔާ މި
މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ދަފްތަރުކޮށް ބެލެހެއް ު
ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ވެއެވެ .ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު  2014ވަނަ އަހަރަށްވުރެ  103މައްސަލަ
އިތުރުވެފައި ވެއެވެ.

 2014ވަނަ އަހަރު
ތަފްޞީލް

ނިމުނުއިރު
ނުނިމިހުރި މައްސަލަ

ވަލީ ހޯދުން
ވަރިވުމަށް އެދި
ވަރިކުރަން
ވަރިސާބިތުކުރުން
ލިޢާން
ގެވެށި އަނިޔާ

ފަޞްޙު
ވަރިއާމެދު ޝައްކުވުން
ސުލްޙަކުރުން
ނަސަބު ސާބިތުކުރުން
މަރު ސާބިތުކުރުން
ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

2015
ހުށަހެޅުނު ޢަދަދު

ނިމުނު ޢަދަދު

ނުނިމިހުރި ޢަދަދު

ވާރިސުން ސާބިތުކުރުން
މައިންބަފައިންގެ ގެދޮރަށް ވެއްދުން
ހިބަ އަބުރާއަތުލުން
ހިބައިން ދިނުން
ތަރިކަ
ވަޞިއްޔަތް
އެހެނިހެން ޚަރަދުހޯދުން
ސާބިތު ޚަރަދު
އަނބިމީހާއަށް ޚަރަދުނުދިނުން
ޢިއްދައިގެ ޚަރަދާއި ވިހެއުމުގެ ޚަރަދު
ދަރިންގެ ޚަރަދުކެނޑުން
ދަރިންގެ ޚަރަދު
ޙަޟާނަތު
ދަރިއަކު ބަލާ ބޮޑުކުރަން އެހެންމީހަކާއި ހަވާލުކުރުން
ދަރިން ނުދެއްކުން

ދަރިލެއްވުން
ބަލަދުވެރިކަން  /ބެލެނިވެރިކަން
ބަލަދުވެރިކަން ޙަވާލުކުރުން
ނުޝޫޒު
ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން
އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައް
ޖުމްލަ

ދ ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް
މއްސަލައިގެ ތެރެއިން ވަރި ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަރި ވުމަށް އެ ި
ހުށައެޅިފައިވާ އެކި ބާވަތުގެ ަ
ބަލާލާއިރު  2015 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ވަރިވުމަށް އެދި  591މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވެއެވެ .ވަރި ކުރުމަށް  102މައްސަލަ
ހުށައަޅާފައިވެއެވެ .އަދި ވަރިސާބިތު ކުރުމަށް  761މައްސަލައާއި ވަރިއާއިމެދު ޝައްކުވެގެން  16މައްސަލަ ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.
763 780

591 564
302 307

1

36 38

3

63

ވަރިއާމެދު ޝައްކުވުން

2015ގައި ނުނިމިހުރި
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ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
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100
ވަރިވުމަށް އެދި

2014ގައި ނުނިމިހުރި ޢަދަދު

ތ
ތ ޚަރަދުގެ މައްސަލަތަކެވެ .ސާބި ު
ޚަރަދު މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި  2015ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސާބި ު
ނ
ޚަރަދުގެ  99މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ،ދަރިންގެ ޚަރަދު ހޯދުމަށްޓަކައި  78މައްސަލައެއް ހުށައެޅިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރު ް
ށ
ހުށައެޅިފައިވަނީ ޢިއްދައާއި ވިހެއުމުގެ ޚަރަދުގެ ހޯދުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ  02މައްސަލައާއި ،އަނބިމީހާގެ ޚަރަދު ހޯދުމަ ް
ވފައިވާ ޚަރަދުގެ
ދރިންނަށް ސާބިތު ެ
ށއަޅާފައިވާ  01މައްސަލައާއިަ ،
ހުށައަޅާފައިވާ  12މައްސަލައާއި ،ދަރިންގެ ޚަރަދު ކެނޑުމަށް ހު ަ
އިތުރުން އެހެނިހެން އިތުރު ޚަރަދު ހޯދުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ  29މައްސަލައެވެ .ތިރީގައިވާ ޗާޓުން ޚަރަދުގެ މައްސަލަ ހުށައެޅިފައިވާ
ވަރާއި ނިމިފައިވާ ވަރު ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
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2015ގައި ހުށަހެޅުމު އަދަދު

ސާބިތު ޚަރަދު

8

އެހެނިހެން ޚަރަދު ހޯދުން

2014ގައި ނުނިމިހުރި އަދަދު

 .11ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޞުލްޙަކު ރުމާއި ބެހޭ ސެކްޝަން
ގ
ފެމެލީ ކޯޓުގެ ވިޝަންއަކީ ޢާއިލާތަކުގެ ބިންގާ ހަރުދަނާ ގޮތުގައި އެޅުމަށް ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އެހީތެރިވެދިނުމާއި ،ޢާއިލާތަކު ެ
ނ
ވޢިދުގެ ތެރެއި ް
ތބެ ޤާނޫނާއި ޤަ ާ
ބން އެއްކިބާވެ ި
މެދުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް އަވަސްކަމާއެކު ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ ތަޢައްޞު ު
އިންސާފު ހޯދައިދީ ޢާއިލާތައް ޙިމާޔަތްކުރުންކަމަށް ވީހިނދު ،ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް2015 ،
އދި
ޞލްޙައަށް ެ
ު
ށހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން
ޓށް ހު ަ
އގޮތުން ކޯ ަ
ނ ވަރަށްބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެވިފައިވާނެވެެ .
ވަނަ އަހަރު ކޯޓު ް
ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި ވަރިވުމަށް ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި ޙަޟާނަތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް
ކއި
ނނީ ގޮތުން ލިބިދޭ ފުރުޞަތުތަ ާ
ޤ ޫ
ތށް ާ
ސލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާ ަ
ށ ހުށަހެޅި ،އެ މައް ަ
ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަ ް
ނ
ފ ް
އރާއިން ކިޔަވާފައިތިބި މުވައްޒަ ު
ދ މައްސަލަތަކުގައި ކަމާއިބެހޭ ދާ ި
ށދެވިފައިވާނެވެ .އަދި މިފަ ަ
ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮ ް
ކައުންސެލިންގ އާއި މީޑިއޭޝަން ސެޝަންތައް ވަރަށް ފުރިހަމަކަމާއިއެކު ކުރިޔަން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.
އ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި،
ށޓަކަ ި
ފެމެލީ ކޯޓުގެ މިޝަންއަކީ ޢާއިލާތަކުގެ މެދުގައި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުމަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުންކަމަށް
ވީހިނދު ،ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ޞުލްޙަކުރުމަށްޓަކައި ދެފަރާތުގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރެއް ނުވަތަ ގާތްމީހެއް ޙާޟިރުކުރުން އެއީ އެންމެ
ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

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 ަ
ވފައިވެއެވެ.
ރަނގަޅުގޮތްކަމުގައި ފެންނަ ޙާލަތްތަކުގައި އެގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ދެމަފިރިންނަށް ކައުންސެލިންގ ދެ ި
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.
ވނީ
ބޔަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ .އަދި ޞުލްޙަބައިން ތަޙުވީލުކުރެވިފައި ަ
ރ  277މައްސަލައެއް ޞުލްޙަ ަ
 2015ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއި ު
 280މައްސަލައެވެ.
ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޞުލްޙަބަޔަށް  196މައްސަލަ ފޮނުވިފައިވެއެވެ.
ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ވަރިވުމަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވި މައްސަލަތައް41 :
ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސް ނުވާ މައްސަލަތައް77 :
ދެމަފިރިން ޞުލްޙަވެފައިވާ މައްސަލަތައް12 :
ވަރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޞުލްޙަބަޔަށް  15މައްސަލަ ފޮނުވިފައިވެއެވެ.
ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ވަރިވުމަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވި މައްސަލަތައް08 :
ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސް ނުވާ މައްސަލަތައް11 :
ދެމަފިރިން ޞުލްޙަވެފައިވާ މައްސަލަތައް07 :
ޞުލްޙައަށް އެދި  08މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
ނ މައްސަލަތައް01 :
ޠލްކުރެވު ު
ޞުލްޙައަށްއެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދިގެން ބާ ި
ޞުލްޙަވި މައްސަލަތައް0 :
ޞުލްޙަނުވި މައްސަލަތައް04 :
މީގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ޢާއިލީ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި  18މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުނެވެ.
ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

 2015ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު މި ސެކްޝަނުން ކުރުމަށް ފެށިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް:


ތ
މތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަ ް
އބެހޭ ރިސާރޗްއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫ ާ
ހދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަރި ާ
މުޅި ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްކޮށް ެ
ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.



އަދި

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ޖުޑީޝަލް

އޮފް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށް

ރިސާރޗްގެ

އ
ހުށަހެޅުމަށްޓަކަ ި

ޕްރޮޕޯސަލް

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ.


އ
ޙަޟާނަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހެދޭ އެސެސްމެންޓްގައި ހިމަނަންޖެހޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަ ް
ހިމަނައިގެން

"ޙަޟާނަތާ

ހެދުނު

ގޅިގެން
ު

ޓ
އެސެސްމެން ް

ރިޕޯރޓް"

ގެ

އެސެސްމެންޓް

ނަމުގައި

އ
ފޯމެ ް

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވެއެވެ.


ކޯޓަށް

ހުށަހެޅޭ

ގއި،
މައްސަލަތަކު ަ

ޤަވާޢިދާއި

ޤާނޫނުގެ

ތރެއިން
ެ

އިންސާފާއި

ހަމަހަމަކަން

އ
ހޯދައިދިނުމަށްޓަކަ ި

ނށް ޒިޔާރަތްކޮށް ،ކަމާއި ގުޅޭ ފުރިހަމަ
މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމުގެ ގޮތުން އެތަންތަ ަ
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެސެސްމަންޓް ހެދިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން އެކި ބާވަތުގެ ޢާއިލީ މައްސަލަތަކުގެ  68އެސެސްމަންޓް
ހެދިފައިވެއެވެ.

އެސެސްމަންޓް ހެދުނު މައްސަލަތައް:
މައްސަލައިގެ ބާވަތް

އެސެސްމަންޓްގެ
ޢަދަދު

ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން:

15

ޙަޟާނަތުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން:

15

ޚަރަދުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން:

01

ވތީ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން:
ދަރިންނާ ބައްދަލުނު ާ

01

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް:

01

ވަރިކުރުމަށްއެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން:

01

ނ ބަދަލުކުރުމަށްއެދި:
ދަރިފުޅާ ބައްދަލުކުރުމަށްއެދޭ ތަ ް

01

ދަރިން ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހޯދައިދިނުމަށްއެދި:

01

ދަރިފުޅު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްއެދި:

01

މއްސަލަތައް:
ވަރިސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު ަ

02

ދަރިފުޅު އިޚްތިރާކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް:

01

ޞުލްޙައަށްއެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް:

02

މހަކާ ޙަވާލުކުރުން:
ދަރިއަކު ބަލާ ބޮޑުކުރުން އެހެން ީ

02

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

 .12ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އިސްޤާޟީގެ ލަފާގެ މަތީން ކޯޓުން
ތ
ޖހޭ ޚިދުމަ ް
ނ އާންމުންނަށް ދޭން ެ
ތޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކޯޓު ް
ތންފީޒު ކުރުމާއި ،އިދާރީ ކަންކަން އިން ި
ނިންމާ ކަންކަން ަ
އ،
ހަރުދަނާކުރުމައްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމާއި ،މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހާ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާ ި
މުވައްޒަފުން މަސައްކަތައް އަހުލުވެރިކޮށް ،މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނޭ މާހައުލެއް އުފައްދާދިނުމެވެ.

ރަޖިސްޓްރީގައި
މަޤާމުގެ ނަން

ހުރި މަޤާމުގެ
ޢަދަދު

ރަޖިސްޓްރީގައި

މުވައްޒަފުންގެ

މަޤާމުގެ ނަން

ޢަދަދު

ހުރި މަޤާމުގެ

މުވައްޒަފުންގެ
ޢަދަދު

ޢަދަދު

އިސްޤާޟީ

01

01

ސީނިއަރ ސުޕަވައިޒަރ

01

01

ޤާޟީ

07

07

ކޭޝިއަރ

01

01

ރަޖިސްޓްރަރ

01

01

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

15

15

ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

01

01

ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ (ޓ)

01

01

ކާވެނީގެ ރަޖިސްޓްރަރ

01

01

ޓެލެފޯން އޮޕަރޭޓަރ

01

01

ސޯޝަލް ވޯކަރ

01

01

އެކައުންޓްރސް އޮފިސަރ (ޓ)

01

01

މީޑިއޭޓަރ

02

01

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

01

01

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

01

01

ޗައިލްޑް ކެއަރ ޓޭކަރ

01

01

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

12

12

ކޯޓު އޮފިސަރ

07

07

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

01

01

ޑްރައިވަރ

02

02

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

01

01

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް/ސަރުދާރު

01

01

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

04

04

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް/ޕިޔޯނު

01

01

ކޯޓު މާސްޓަރ

02

02

މަސައްކަތު

01

01

ސީނިއަރ ކޯޓު އޮފިސަރ

01

01

މށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު
ޑ މެއިންޓެންންސް) ގެ މަޤާ ަ
 .1ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ޕްރޮކިއުމަންޓް ސްޓޮކް އެން ް
ޢަބްދުއްރަޙީމް
ލ
ޟލާ އާމިނަތު ޢަ ީ
 .2އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން) ގެ މަޤާމަށް އަލްފާ ި
 .1ސޯޝަން ވޯރކަރ ގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ ރިސާލާ މުޙައްމަދު

.1

ޝ
ކޯޓުގެ ކައުންސިލަރ ކަމުގެ މަޤާމުން އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ލީ ާ

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

މ
މޤާ ް
ލވުނު ަ
އުވާ ެ

ރ
ބ ު
ޗިޓު ނަމް ަ

މ
ފއްދި މަޤާ ް
އު ެ

ރ
ބ ު
ޗިޓު ނަމް ަ

ކައުންސެލަރ

(14)DJA/2015/17

މީޑިއޭޓަރ

(13)DJA/2015/37

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

(13)DJA/2015/14

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

(13)DJA/2015/15

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

(13)DJA/2015/3

ނ  11ޑިސެމްބަރު 2015
ލޠީފު މޫސާ ވަ ީ
ފޟިލް ޢަބްދުއް ަ
 މިކޯޓުގެ ސީނިއަރ ސުޕަވައިޒަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލް ާ
ށ
ފ މޫސާ އަކީ  25އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު މިކޯޓަ ް
ލޠީ ު
ގައި ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވިފައެވެ .އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއް ަ
ލޔުމެއް ވަނީ އެރުވިފައެވެ.
ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހަނދާނީ ި

ސީނިއަރ ސުޕަވައިޒަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފު މޫސާ އަށް ހަނދާނީލިޔުން އެރުވުން.



ވ ބައެއް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
 2015ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން ހިންގިފައި ާ
ބއިވެރިކުރެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރެވިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ:
ތަކުގައި މިކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ަ

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން

މުއްދަތު

ޕޮސިޓިވް ތިންކިންގ އެންޑް ޕޮސިޓިވް އެޓިޓިއުޑް

 5ދުވަސް

އެގްޒެކެޓިވް ލީޑަރޝިޕް ސްކިލްސް

 5ދުވަސް

އޮފީސް ދިވެހި 2

 5ދުވަސް

އޮފީސް ދިވެހި 1

 5ދުވަސް



ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭގޮތުން ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން 2015
ހ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކޯޓުގެ 51
އޮކްޓޯބަރު  10އަދި  2015އޮކްޓޯބަރު  17ވީ ހޮނިހިރު ދުވަ ު
މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

 .11ކާވެނިކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާބެހޭބައި.
ގ ޝަރީޢަތް ކުރުމާއި ބެހޭ ބައި)ޖަސްޓިސްބިލްޑިންގް އާއި ވަކި
ކާވެނިކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާބެހޭބައި ހުންނަނީ ( ކޯޓު ެ
ޓ އިމާރާތުގެ ބައެއްގައެވެ.
ނވޭރު މޫންލައިޓް ހިނގުމުގައި ހުންނަ ކުރީގެ ހައިކޯ ް
އިމާރާތެއްގައެވެ .މި ބިލްޑިންގް ހުންނަނީ ހެ ް
އސަ
ދނުމާއި ،ކައިވެނި އަދި ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމަށް ޚާ ް
ށ ި
ކރުމާބެހޭބަޔަކީ ކައިވެނި ކޮ ް
ކާވެނިކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓްރީ ު
ނ
އ އަދި ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެ ި
ކުރެވިފައިވާ ސެކްޝަނެކެވެ .މި ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުގައްޔާ ި
ނ
ތރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާއި ،ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓާއި ކައިވެ ީ
ކޮށްދީ ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމާއި ،ކައިވެންޏަށް ހޭލުން ެ
ނއެވެ.
ކންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުން ހިމެ ެ
ގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމާއި ،ޙާކިމް ވަލީއަށް ކާވެނި ކޮށްދިނުމުގެ ަ

#

ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ކައިވެނި އަދި ވަރީގެ ޢަދަދު

ޢަދަދު

1

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ކައިވެނި

2441

2

ކުރެވުނު ކައިވެނި

2417

1

ގޭގައި ކުރެވުނު ކައިވެނި

1021

4

ނުކުރެވި ކެންސަލްކުރެވުނު ކައިވެނި

5

ކޯޓުގައި ކުރެވުނު ކައިވެނި

1194

6

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރެވުނު ކައިވެނީގެ ތެރެއިން މިކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ކައިވެނީގެ ޢަދަދު

140

7

ދ
 18އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކައިވެނިކުރި އަންހެންކުދިންގެ ޢަދަ ު

11

8

ރ
ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކުރެވުނު ވަ ި

521

9

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރެވުނު ވަރި

725

10

ޤ
ތަފްރީ ް

14

11

ފަޞްޚު

06

12

ވަރީގެ ޖުމްލަ

24

1288

 2015ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކާވެނީގެ ތެރޭގައި ފެމިލީކޯޓުގައި ކޮށްފައިވާ  2155ކައިވެންޏާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި
ކޮށްފައިވާ ފެމިލީކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ  117ކާވެނި ހިމެނެއެވެ.

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

 2015ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކާވެނި އަދި ވަރި
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ވަރީގެ އަދަދު

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ކާވެނީގެ އަދަދު

35%

65%

ށ
އޭގެތެރޭގައި ޤާނޫނާއި ޚިލާފަ ް

ވަރީގެ މަޢުލޫމާތައް ބަލާއިރު  2014ވަނަ އަހަރު  1168ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ޤ
ކށްފައިވާ  591ވަރި ހިމެނެއެވެ .އަދި ފަސްޚު ކުރެވިފައިވާ  1ވަރިއާއި ތަފްރީ ް
ނނާއި އެއްގޮތަށް ޮ
ކޮށްފައިވާ  777ވަރިއާއި  ،ޤާ ޫ
ކުރެވިފައިވާ  57ވަރި ހިމެނެއެވެ.

2015ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ވަރި
800
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6
ފަޞްޚު ކުރެވުނު އަދަދު

100

34

0
ތަފްރީޤް ކުރެވުނުނު އަދަދު ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކުރެވުނު ވަރި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތައް ކުރެވުނު
ވަރި

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

ޕްރޮގްރާމަކީ

ކާވެނިކުރުމުގެ ކުރިން

ކޮންމެހެން

އެގެންޖެހޭ

ށ
މުހިއްމު ބައިތަކެއްގެ މައްޗަ ް

ހންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގަނީ
މހެއްޓުމުގެ ބޭނުމުގައި ި
އެކުލަވާލައިގެން ޢާއިލާތައް ދެ ެ
ދ
ހލެވިގެން  5ގަޑިއިރުގެ މައްޗައް ދެމިގެން ާ
ހަފްތާއެއްގެ  2ދުވަހުއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަނީ  4ސެޝަނަކަށް ބަ ާ
އެއްދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި މިޕްރޮގްރާމް ހިންގަވަނީ ހަމައެކަނި އަލަތު

ށ
ކައިވެނި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަ ް

ދނީ ސެޝަނަކާއި ،ސިއްޙީ ސެޝަނަކާއި ،ޢިޖްތިމާއީ ސެޝަނަކާއި ،އަދި
ޙާއްސަކޮށްގެން ސެޝަންތަކަކަށް ބަހާލެވިގެންނެވެ .އެއީ ީ
މ ޤާބިލް ބޭފުޅުންނެވެ .ޕޮރޮގްރާމް
ނ ޢިލް ީ
ދއްވަނީ އެކަމަށް އެކަށޭ ޭ
ޤާނޫނީ ސެޝަނެއްގެ މައްޗަށެވެ .އަދި މި ސެޝަންތައް ނަގާ ެ
ނށް ޕޮރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ޙަވާލް ކުރައްވައެވެ.
ނިމުމުން ބައިވެރިން ަ

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނި ހޯލްގައި ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ދަނީ

 .14އައި.ޓީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން
އައިޓީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ފެމިލީ ކޯޓަށް ބޭނުންވާ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމެއް ފަރުމާކޮށް
ހ
ޤާއިމްކުރުމާއި ކޯޓުގެ ކޮންޕިއުޓަރ ވިއުގަ އެޅުމާއި ،ނެޓްވޯކް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލިޖީއާއި ބެ ޭ
ތ
ށ ނިމިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަ ް
ޕޮލިސީތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ،އެކަށައަޅައި ތަންފީޛުކުރުމެވެ 2015 .ވަނަ އަހަރު އައިޓީއިން ކޮ ް
ފާހަގަކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.


ގ
ޓގެ ތިން ސެސްޝަން ެ
ނޖްމެންޓް ސިސްޓަމް އިން ކޯ ު
ކޯޓު މޮޑިއުލް ގޮތުގައި ފަރުމާ ކުރެވިފައި ވާ އީ-ކޯޓް މެ ޭ
މަސައްކަތއް ފެށުން.

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި



ފެމިލީކޯޓުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ހުކުމް ތަންފީސް ކުރުގެ މަސައްކަތް އިތުރައް

އަވަސްކޮށް އަދި ހަރުދަނާ ކުރުމައް

ތންފީސް މޮޑިއުލް ގެ ސިސްޓަމް ރިކުވައިމެންޓް ސްޕެސިފިކޭޝަން ތައްޔާރުކުރުން.
ބޭނުންވާ ހުކުމް ަ


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



ކޯޓުގެ ސަލާމަތީކަންކަން އިތުރުކުރުމަށް ކައުންޓަރަށާއި އަދި ވަދެވެންހުންނަ ޕޮއިންޓަކުގައި ސެކިއުރިޓީ ކެމަރާ ސިސްޓަމް
ރިކޯރޑްސްތައް ގިދުމުއްދަތައް ބެހެއްޓޭނެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުން.



ކޯޓުގެ މެންޑޭޓް އައި ބަދަލުތަކާއި އެއްގޮތައް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ކާރިޘާއަކުން ސަލާމަތްވުމަށް (ޑިސާސްޓަރ
ލތައް ގެނައުން.
ގތައް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރ އައްބޭނުންވާ ބަދަ ު
މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން) އާއި އެއް ޮ



އ
ކޯޓުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަ ރިވިއުކޮށް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން ކުރުމުގެ ކުރުރާސްތާ ޕްލޭނެ ް
ހެދުން.



ށފައި ޑެސްޓޮޕް އެންޑް މޮބައިލް ކޮމްޕޮއިޓިން – ހާރޑްވެއަރ
މޝަން އިން ގާއިމް ކޮ ް
ޓ ފޯ އިންފޯ ޭ
ނެޝަނަލް ސެން ާ
ސްޓޭންޑާރޑް އާއި އެއްގޮތައް ކޯޓުގެ އެންމެހައި ސިސްޓަމްތައް ބަދަލުކޮށް ނިންމުން.

 .15ފައިނޭންސް އެންޑް ބަޖެޓް ސެކްޝަން
ފައިނޭންސް އެންޑް ބަޖެޓް ސެކްޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ކޯޓުގެ ބަޖެޓު މެނޭޖްކުރުމާއި ،ދަރިންގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި
ތން  2014ވަނަ އަހަރަށް މިކޯޓަށް ( 5999719788ފަންސާސް ނުވަ
ތއް ބެލެހެއްޓުމެވެ .މިގޮ ު
ކޯޓަށް ދައްކާފައިސާގެ ކަންތައް ަ
މ
މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން ހާސް ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށް ރުފިޔާ) ގެ ބަޖެޓެއް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ކޯޓުގެ ޢާން ު
ނ
ނސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައިވީނަމަވެސް ކޯޓަށް ލިބިފައިވަނީ ( 1699199229ސޯޅަމިލިޔަ ް
މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ،ފިނޭ ް
ގނަ
ޖހޭ ި
ޓން ކޮންމެހެން ކުރަން ެ
ނ ކޯ ު
ނުވަސަތޭކަ ތިރީސްނުވަހާސް ދުއިސައްތަ އޮނަތިރީސް ރުފިޔާ) އެވެ .މީގެ ސަބަބު ް
ނތައް
ނ ކޯޓުން އެކަށައަޅާފައިވާ ޕްލޭ ް
މއި އެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ް
މންނަށް އަވަސްކަމާއި ހަލުވިކަ ާ
ކަންތައްތަކެއް ނުކުރެވި ޢާން ު
ތަންފީޒު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
ކޯޓަށް ލިބުނު ބަޖެޓާއި ޚަރަދުވި ފައިސާގެ ތަފްސީލް
ކޯޓަށް ބޭނުންވާކަމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓް

48,125,076.43

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓް

19,084,316.00

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  2015ވަނަ އަހަރަށް އިތުރުކުރި

5,245,784.37

ޖުމުލަ ލިބުނު ބަޖެޓް

24,330,100.37

ޚަރަދުވި ޖުމުލަ ފައިސާ

)(24,330,100.37

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

ތަފްޞީލް

2013

2014

2015

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

ސ ޗާޖް
ޓެލެޕޯން ކޯލް ،ޓެލެކްސް ،ފެކް ް

53,375.00

50,425.00

50,925.00

ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ ފީ

298,800.00

306,300.00

313,100.00

މން ކުރާ ޖޫރިމަނާ
ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ނުކުރު ު

455,358.00

550,825.00

584,235.00

1,910,575.00

1,985,000.00

1,956,921.00

ފ
އެހެނިހެން ީ

38,756.68

36,825.00

27,700.92

ނީލަމުގައި ވިއްކާލެވުނު ތަކެތީގެ އަގު

1,304.86

-

5,814.10

4,045,500.54

4,339,475.00

4,358,416.02

ކޯޓުން ބޭރުގައިގައި ކުރެވުނު ކައިވެނި

ޤާނޫނާޢި ޚިލާފުވުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ

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

1,304.86
0
5,814.10

38,756.68
36,825.00
27,700.92

1,910,575.00
1,985,000.00
1,956,921.00

455,358.00
550,825.00
584,235.00

298,800.00
306,300.00
313,100.00

53,375.00
50,425.00
50,925.00

ޖުމްލަ
އަގު

ނީލަމުގައި ވިއްކާލެވުނު ތަކެތީގެ

އެހެނިހެން ފީ

ޖޫރިމަނާ

ޤާނޫނާޢި ޚިލާފުވުމުން ކުރާ

ކުރާ ޖޫރިމަނާ

ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ނުކުރުމުން

ޗާޖް

ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ ފީ

ޕޮޓޯކޮޕީ ޗާޖް

ޓެލެޕޯން ކޯލް ،ޓެލެކްސް ،ފެކްސް

105,706.00
146,100.00
129,220.00

115,125.00
133,000.00
131,000.00

ކައިވެނި

ފޯމް ފީ

1,066,500.00
1,131,000.00
1,159,500.00
ކޯޓުން ބޭރުގައިގައި ކުރެވުނު

2015

2014

2013

ކޯޓު ޑެޕޮސިޓް އެކައުންޓްގެ ތަފްޞީލު
23,210,677.48

27,002,904.50

30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00

5,948,079.85

2,155,852.83

5,000,000.00
-

ނިޔަލަށް ބާކީ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ޚަރަދުވި

 2015ވަނަ އަހަރު

ބަލައިގަތް ފައިސާ

 2015ވަނަ އަހަރު

ނިޔަލަށް ބާކީ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

5,000,000.00
4,500,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00

 .16ޕްރޮކިއުމަ ންޓް ސްޓޮކް އެންޑް މެއިންޓެނެންސް
އ  ،ޙިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ޕްރޮކިއޯމެންޓް ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މުދަލާ ި
ނ
ބެލެހެއްޓުމާއި ކޯޓުގެ މަސައްކަތައް ދަތި ނުވާނޭހެން ތަކެތި ސްޓޮކާއި ޙާވާލުކުރުމެވެ 2015 .ވަނައަހަރު ޕްރޮކިއޯމެންޓްގެ ފަރާތު ް
އވާ އެގްރީމެންޓްތަކާއި އަދި ހޯދިފައިވާ މުހިންމު ތަކެތި ތިރީގައިވާ ޓޭބަލްގައި އެވަނީއެވެ.
ކޯޓާއި އެހެންފަރާތްތަކާއި ވެވިފަ ި
 2015ވަނަ އަހަރު ސެކްޝަންގައި ކުރެވުނު ފާހަގަ ކުރެވޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް


ފހު ތަރިކަ ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނޭ
ތަރިކަ ޑިވިޜަން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހުނު އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމަށް ަ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން



 B5ސެކްޝަންގެ ކޯޓު ރޫމް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

ކޯޓް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން އެޅުނު ފިޔަވަޅު


ތަރިކަ ޑިވިޜަންގައި ޑޯ އެކްސަސް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ހަރުކުރުން

 2015ވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް ހޯދުނު ތަކެތި

ފަރުނީޗަރ/އެހެނިހެން

އައިޓީ  /ކޮމިއުނިކޭޝަން ހާޑްވެއަރ
ނަން

ޢަދަދު

ނަން

ޢަދަދު

ނެޓްވަރކް ސްވިޗް ( 48ޕޯޓް ގިގަބިޓްގެ)

1

ލސް)
ރއަތުގެ މަޖި ި
މޭޒު (ޝަ ީ

2

ސްކޭނަރ (ކެނޮން)

4

ޝން
އެއަރކޮންޑި ަ

1

ރންޓީއާއެކު)
އސަރ /ވޮ ަ
ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ( ޭ

6

ޝން
އެއަރކޮންޑި ަ

1

ފޮޓޯ ކޮޕީ މެޝިން (ކެނޮން)

1

ވޯކިންގ ސްޓޭޝަން

12

ލޭޒަރ ޕްރިންޓަރ (ކެނޮން)

6

ލސް)
ރއަތުގެ މަޖި ި
މޭޒު (ޝަ ީ

2

ހާޑު ޑިސްކު SAN

6

ފައިލް

ރެކް

(ބަޖެޓް

ގ
ސ ެ
ފައި ާ

ފޮތްތައް

1

ޓމަށް)
ބެހެއް ު
ހާޑު ޑިސްކު SAS

6

ޝްރެޑަރ (ކުޑަ)

6

ފޮޓޯ ކޮޕީ މެޝިން (ކެނޮން)

1

ޝްރެޑަރ (ބޮޑު )

1

ސީ.ޕީ.ޔޫ i7

2

އޮޓޮމެޓިކް ސްޓެޕްލަރ

1

ނ
ވ ް
ޕްރިންޓަރ ކެނޮން އޯލް އިން ަ

1

ޕންސަރ
ވޯޓަރ ޑިސް ެ

2

މ
ސސްޓަ ް
ސސް ކޮންޓްރޯލަރ ި
އައި.ކްލޮކް އެކް ަ

1

ބރުމާ މަކިޓާ
ބެޓެރި ު

1

ޓެލެފޯން

11

ބްލޮކް ޗެއަރ

1

ޗއަރ
ނއަމް ކުޝަން ެ
އެލުމި ި

24

ގޒެކްޓިވް ޓޭބަލް
އެ ް

1

އމް ބެކް ޗެއަރ
މީޑި ަ

7

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

އެގްރީމެންޓް ނަމްބަރު

ތ
ރ ް
ޙަވާލްކުރެވުނު ފަ ާ

ޙ
ކުރެވުނު ތާރީ ް

ލ
ތަފްޞީ ް

146-A3/2015/1

ކޮޕިއަރ ރިޕެއަރ

 12ފެބުރުއަރީ 2015

 41ފޮތް ގުލޫބައިންޑް ކުރުން

146-A3/2015/2

ޑިވިޝަން އޮފް އޯޑިއޯވިސުއަލް

 12ފެބުރުއަރީ 2015

ކައިވެނި ހޯލްގެ ސައުންސިސްޓަމްގެކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް

146-A3/2015/3

ޑައިނޯ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ކޮމްޕެނީ

 12ފެބުރުއަރީ 2015

ވަކީލުން ތިއްބަވާނެ ދެ މޭޒު ޖަހައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
146-A3/2015/4

އޭ.ޖޭ.އީ އެމްޕޯރިއަމް

 15މާރޗް 2015

ސަރަވަރ ރޫމްގައި އެއަރ ކޮންޑިޝަން ހަރުކުރުން

146-A3/2015/5

ރޯސްވެއަރ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް

 18މާރިޗް 2015

 48ޕޯޓްގެ ގިގަބިޓްގެ ނެޓްވަރކް ސްވިޗެއް ހޯދުން

ލިމިޓެޑް
146-A3/2015/6

ލޯމާފާނު ޕްރިންޓް

 29މާރިޗް 2015

ކައިވެނި  /ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ޕްރިންޓް ކުރުން

146-A3/2015/7

ސިމްޑީ ޓެކް

 7އޭޕްރީލް 2015

ކޯޓަށް ބޭނުންވާ  4ސްކޭނަރު ހޯދުން

146-A3/2015/8

ވިއުނެޓް ކޮމްޕިއުޓަރސް

 8އޭޕްރިލް 2015

 06ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދުން

146-A3/2015/9

ސިމްޑީ ޓެކް

 9އޭޕްރީލް 2015

ފެމިލީ ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ޓޯނާރ ކާރޓްރިޖް ހޯދުން

146-A3/2015/10

ސިމްޑީ ޓެކް

 8އޭޕްރީލް 2015

ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް ނެގުން

146-A3/2015/11

ސިމްޑީ ޓެކް

 21އޭޕްރިލް 2015

 6ލޭޒާޕްރިންޓަރ ހޯދުން

146-A3/2015/12

ކޮޕިއަރ ޕްލަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 11އޭޕްރީލް 2015

ޓޯނާ ސްޕްލައިކޮށްދިނުން

146-A3/2015/13

ޒިލިއޮން ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް

 11އޭޕްރީލް 2015

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް ޑިވޮލޮޕްކުރުން ( އެގްރިމަންޓް ބާޠިލު
ކުރެވިފައި)

ލިމިޓެޑް
146-A3/2015/14

ޕްރޮކިއު ޕްލަސް

 15އޭޕްރީލް 2015

ސެމްސަންގ ޓޯނާ ސްޕްލައިކޮށްދިނުން

146-A3/2015/15

އެޑެލިޒް

 20އޭޕްރީލް 2015

 hpޓޯނާ ސްޕްލައިކޮށްދިނުން

146-A3/2015/16

ޕާރސަނަލް ކޮމްޕިއުޓާރސް

 27އޭޕްރީލް 2015

 2ސާވަރ ލައިސެންސް ހޯދުން

146-A3/2015/17

ކޭ .އޭ.އެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 16މެއި 2015

ފެމިލީ ކޯޓު ފޮޅާ ސާފުކުރުން

146-A3/2015/18

އެލިޒީ އިންވެސްޓްމަންޓް

 14މެއި 2015

 B5ކޯޓުރޫމް މަރާމާތުކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

146-A3/2015/19

މެގަޗިޕް އިލެކްޓްރޯނިކްސް

 17މެއި 2015

 SAN 06ހާޑް ޑިސްކް ޑްރައިވް ފެމިލީ ކޯޓަށް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުން

146-A3/2015/20

މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސްގ

 14މެއި 2015

 05ހާޑް ޑިސްކް ޑްރައިވް ފެމިލީ ކޯޓަށް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުން (ކެންސަލް

146-A3/2015/21

ފޯކަސް އިންފޯކޮމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކުރެވިފައި)
 10އޭޕްރީލް 2015

އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތް  5mbpsހޯދުން

146-A3/2015/22

ބްރައިޓް ބްރަދާސް ޕްރިވެޓް ލިމިޓެޑް

 18މެއި 2015

 B5ކޯޓު ރޫމަށް އެއަރކޮންޑިޝަން ހޯދުން

146-A3/2015/23

އެން.އޭ  5ކާޕެންޓްރީ

 10މެއި 2015

ކައިވެނި ހޯލްގެ ބޭނުންކުރަމުން އައި ސްޓޭޖު ތިރިކުރުން

146-A3/2015/24

އެލިޒީ އިންވެސްޓްމަންޓް

 11ޖޫން

2015

146-A3/2015/25

ކަރާ ވޯކްޝޮޕް އެންޑް

 21ޖޫން

2015

ތރެއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް ބަދަލުތައް
ތަރިކަޑިވިޜަން އިމާރާތުގެ އެ ެ
ގެނައުމަށް

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

ތަރިކަ ޑިވިޜަނުގެ ހިމަގޯޅިގަނޑުގައި ޖަހާފައިވާ ތަށިމުށިނައްޓުވާ އަލުން

ތަށިމުށިޖެހުން

ނ
ކޮންސްޓްރަކްޝަ ް
146-A3/2015/26

ޙަސަން ވަޙީދު ޢަބްދުﷲ

 25ޖޫން 2015

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް ހެދުން ( އެގްރިމަންޓް ބާޠިލު ކުރެވިފައި)

146-A3/2015/27

އެން.އޭ  5ކާޕެންޓްރީ

 02ޖުލައި 2015

ތަރިކަ ޑިވިޜަންގެ ޤާޟީ ކޮޓަރިއަށް ވަންނަ ދޮރުބަދަލުކޮށް ޕާޓިޝަންޖަހާ

146-A3/2015/28

ސްކޯޕް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 16ޖުލައި 2015

ތަރިކަ ޑިވިޜަންއަށް  12ވޯކިންގ ސްޓޭޝަން ހޯދުން

146-A3/2015/29

ކަރާ ވޯކްޝޮޕް އެންޑް

 16ޖުލައި 2015

ތަރިކަ ޑިވިޜަނުގައި ޖަހާފައިވާ ތަށިމުށިނައްޓުވާ އަލުން ތަށިމުށިޖެހުން

ޑައިނޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ

 10ޖުލައި 2015

ޝަރީއަތުގެ މަޖުލީހަށް ހާޒިރުވާ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެ ދެ މޭޒު ޖެހުމުގެ

ބަންދުކުރުން

ނ
ކޮންސްޓްރަކްޝަ ް
146-A3/2015/30

ޕ.ލިމިޓެޑް
146-A3/2015/32

ކަރާ ވޯކްޝޮޕް އެންޑް

މަސައްކަތްކުރުން
 14އޯގަސްޓް 2015

ނ
ކޮންސްޓްރަކްޝަ ް

ކާވެނި ސެކްޝަންގެ ކައުންޓަރު  01ފޫޓު ކުރިއަށް ޖެއްސުމުގެ
ނ
މަސައްކަތް ކުރު ް

146-A3/2015/33

ޕެޓަލްސް އެންޑް ލީވްސް

 29އޯގަސްޓް 2015

ފެމިލީ ކޯޓަށް ގަސް ސަޕްލައިކޮށްދިނުން

146-A3/2015/34

އުމަރު ފިކުރީ

 1އޮކްޓޯބަރ 2015

ތއި ގުޅޭގޮތަށް ގެންނަންޖެހޭ
އެސް.އޯ.ޕީތައް ރިވިއުކޮށް ކޯޓުގެ މަސައްކަ ާ

146-A3/2015/35

ޑައިނޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ

 1އޮކްޓޯބަރ 2015

ބަދަލު ގެނައުން

ޕ.ލިމިޓެޑް

ބަޖެޓް ސެކްޝަންގެ ފައިސާއާއިބެހޭ ފޮތްތައް ބެހެއްޓުމަށް ފައިލު ރެކެއް
ޖެހުން

146-A3/2015/36

ޑޮނާޑް ގާރމެންޓް އިންޑަސްޓްރީޒް

18ނޮވެމްބަރ 2015

146-A3/2015/37

މެގަޗިޕް އިލެކްޓްރޯނިކްސް

 7ޑިސެމްބަރ 2015

ޤާޟީންނަށް ކޯޓު ފަޓުލޫނު ފެހުން
 SAS 06ހާޑް ޑިސްކް ޑްރައިވް ފެމިލީ ކޯޓަށް ސަޕްލައި
ކޮށްދިނުން

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

 .17މުހިންމު ބައްދަލުވުން ތަކާއި ކޮމިޓީތައް

ފެމިލީ ކޯޓުގެ މިހާރުގެ ކޮންފަރެންސް ރޫމް 1025

ކޯޓުގެ ޢާންމު މަޖްލީހަކީ ދިވެހިރާޢްޖޭގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު  22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  78ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ
ހ
ނޖެ ޭ
ނ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަ ް
ވރު ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި ހިންގު ް
ފން ަ
ނމަކީ ކޯޓުންދޭ ޚިދުމަތުގެ ެ
މަޖިލީހެކެވެ .މި މަޖްލީހުގެ ބޭ ު
މދު
ވ ކަންކަމާ ެ
ގއި ހިމަނަން ބޭނުން ާ
ގތެއް ނިންމުމާއި ،ކޯޓުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓް ަ
ކަންކަމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ޮ
ވ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،ކޯޓުގެ ރިސެސް ތެރޭގައި ހިންގުމަށް
ވއްޒަފުން ތަމްރީންކުރަން ބޭނުން ާ
ގޮތެއް ނިންމު މާއި ،ކޯޓުގެ މު ަ

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމްކުރުމާއި މިނޫންވެސް ކޯޓުގައި ދާޚިލީ އެހެނިހެން ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް
ނިންމުމެވެ.
ކޮންމެ ހަފްތާއަކު  1ދުވަހު ޢާންމު ގޮތެއްގައި މި މަޖްލިސް ބޭއްވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޯޓުގެ ހިންގުމާއި އަދި ދިމާވާ އެހެނިހެން
ކަންކަމާއި ގުޅިގެން މި މަޖިލިސް ކުއްލި ގޮތެއްގައިވެސް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން  2015ވަނަ އަހަރު  44ބައްދަލުވުން ވަނީ
ބޭއްވިފައެވެ.



ގ މައްސަލަތައް މެލުމަށް
ވތްތަކު ެ
ތޞާޞް ބަދަލުވުވާ ބާ ަ
 15ފެބްރުއަރީ  2015ގައި ސިވިލް ކޯޓުން މިކޯޓަށް އިހް ި
ޖއްސާގޮތަށް ނިންމާ ،އެ ޑިވިޝަނަށް ކަނޑައަޅުއްވާ 02
ޟން ހަމަ ަ
ޤާއިމްކުރާ (ތަރިކަ ޑިވިޝަން) ޑިވިޝަނަށް  02ޤާ ީ
އސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަމީރު ކަމަށް ނިންމުން.
ޛ ޢަބްދުﷲ އަދީބާއި ޤާޟީ އަލް ު
ޤާޟީންނަކީ ޤާޟީ އަލްއުސްތާ ް



ޙާޟިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފު ހޮވުމުގެ މިންގަނޑެއް އެކުލަވާލާ އުޞޫލެއް ހެދުމަށް ކަނޑައެޅުން.



ޞއްޔަތުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ފާސްކުރުން.
"ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" އަދި "ހިބައިން ނުވަތަ ވަ ި



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރު  2015/06/SCސާކިއުލަރ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ "ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި
ނމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް" ތަޢާރަފްކުރުން.
ކން ނިންމާ ނި ް
ޓްރައިބިއުނަލްތަ ު



ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގެ ފަސްވަނަ ބާބު "ކައިވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓްރީކުރުން" އުވާލުމަށް ނިންމާ ،ކައިވެންޏާއި ވަރިއާ
ގުޅޭބައި ވަކި ޤަވާޢިދެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމުން .އަދި ޤަވާޢިދުގެ ނަމަކަށް "ފެމިލީ ކޯޓުގައި ކައިވެންޏާއި ވަރި
ރަޖިސްޓްރީކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު" ކަމަށް ނިންމާ އެ އައު އިޞްލާޙްތަކަކާއެކު ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން.



އ
ށހަޅާ މައްސަލަތަކުގަ ި
އ އިސްތިއުނާފްކުރުމަށްއެދި ހު ަ
ނތައް ހައިކޯޓުގަ ި
ނންމާ ނިންމު ް
ި
ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޙުކުމްތަކާއި
ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް ކަނޑައެޅުން.



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރު  2015/03/SCސާކިއުލަރއާ ގުޅިގެން ކޯޓުން އިސްނަގައިގެން މި ކޯޓުގައި
ނންމުން.
ތަންފީޛީ ޑިވިޝަނެއް ހެދުމަށް ި



ސކުރުން.
"ފެމިލީ ކޯޓުންކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" ފާ ް



އ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2000ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް އިސްލާހްގެނައުމުގެ ބިލަށް ފެމިލީ ކޯޓުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްތަ ް
ފާސްކުރުން.



ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އިސްލާޙުކުރުން.

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި



ގއި އެ ޚަރަދެއް ކުރި
ދތުގެ ގޮތު ަ
ދޢުވާ ހުށަހަޅާ މުއް ަ
އމީހަކު ކުރި ޚަރަދު ހޯދުމަށް ަ
އ ެ
އެހެނިހެން ޚަރަދުގެ ގޮތުގަ ި
ހގޮތަށް ނިންމުން.
ތާރީޚުންފެށިގެން  01މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެ ޭ

އ
ށ މީހުން ވައްދާ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ވަޒީފާގަ ި
މޤާމުތައް އުފައްދާ އެ މަޤާމުތަކަ ް
ނންވާ ަ
މި ކޮމިޓީއަކީ ކޯޓަށް ބޭ ު
ލ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެވެ .މިކޮމިޓީގެ
ބ ާ
މުވައްޒަފުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ހިނގާ ނުހިންގާގޮތް ަ
މަޤްޞދަކީ ކޯޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި ،އެމުވައްޒަފަކު އެ މަސައްކަތެއް ކުރާ
ޖހޭ
ގނެ ،އެމުޒައްޒަފަކަށް ލިބިދޭން ެ
ފެންވަރާއި މިންވަރު ވަޒަންކޮށް ،އެމުޒައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ތަމްރީނާއި މަޢުލޫމާތުތައް ދެނެ ަ
ޙައްޤުތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް ،އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ލިއްބައިދިނުމެވެ 2015 .ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޓީގެ 25
ނކަން ވަނީ ނިންމިފައެވެ.
ހންމު ކަ ް
ބައްދަލުވުން ބޭއްވި މު ި



ނ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް
އ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން މެމްބަރު ް
ކޮމިޓީއަށް މުވައްޒަފުން ހުށައަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި ޤަވާޢިދާ ި
ކަނޑައެޅުން.



ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތައް ކޯޓުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުން.



ފ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ މަޝްވަރާކުރުން
އ ހޯދައިދިނުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ ް
މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަ ް



މުވައްޒަފުން ރޮޓޭޓް ކުރުމުގެ ކަންކަން.



ތތައް ކަނޑައެޅުމާއި އިންޓަވިއު
ތމާއި ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާ ް
ކގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަ ު
ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަ ު
ޕެނަލް ކަނޑައެޅުން.



ޝަރުޢީ

މައުޛޫނުންނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފަރާތްތަކާއި ކައިވެންޏަށް

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނަގައިދިނުމަށް

ލ
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަތުމާއި ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމާއި އިންޓަވިއު ޕެނަ ް
ކަނޑައެޅުން.


ތ
މޤާމަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ީ
ކޯޓުގައި އެއްލެވެލްއެއްގެ އެއް މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ހަމަ އެލެވެލްގެ ަ
އެކަމާއިގުޅިގެން ކުރިއަށްއޮތްތާނުގައި ކަން ކުރާނެ ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަށް
އެންގުން.

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި



ލކާއި ގުޅޭގޮތުން އެޗް އާރުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ސުލްޙަ ސެކްޝަނުގެ އޮނިގަނޑަށް އިތުރަށް ގެންނާނެ ބަދަ ަ
ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް ނިންމުން.



ޅ
އތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަ ާ
ދ މުއްދަތު ި
ޓށް އެންގުމަށް ޭ
ކ ަ
ކރާ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު ޯ
ތތައް އަދާ ު
ވަޒީފާތަކަށް ހޮވޭފަރާ ް
ސިޓީތަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ކަންކަން މީގެފަހުން ކޮމެޓީއަށް ނުގެނަސް ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއަށް
ށން ކުރުމަށް ނިންމުން.
ލިބިފައިވާ އޮތޯރިޓީގެ ދަ ު



ރިކްރިއޭޝަން ހަރަކާތް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފޮނުވާފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 197-
އ ހަދައި އިސް ޤާޟީގެ
 C1/146/2015/45ސިޓީއާގުޅޭގޮތުން ރިކްރިއޭޝަން ހަރަކާތްތައް ހިންގުމާބެހޭ ގައިޑްލައިނެ ް
ނދިއުމަށްނިންމުން.
ލަފާގެމަތިން އެކަން ކުރިއަށްގެ ް

ތއް
ހ ކަން ަ
ފއިސާ އާއި ބެހޭ އެންމެ ާ
އ ަ
ކންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ި
ގ ޕްރޮކިއޯމަންޓް ަ
ޓން ވަނީ ކޯޓު ެ
ކޯޓުގެ އޭޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމި ީ
މ
މސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ .މި ކޮމިޓީން  2015ވަނަ އަހަރު  18ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެި .
ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގިނަ ގުނަ ަ
ނންމުން ތަކެއް ނިމިގެން ދިޔައެވެ.
ބައްދަލުވުންތަކުގައި މުހިންމު ި



ވ
ނ ާ
ނގުމަށް ބޭނު ް
 2015ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވިއުކޮށް ދިރާސާކުރުމާއެކު އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ކޯޓު ހި ް
މުހިންމު ކަންތައް ރޭވުން.



ނ ޕްލޭން ފާސްކުރުން
 2015ވަނަ އަހަރުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް އެކްޝަ ް



ސ އަދި ދަތުރު އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުން
މުވައްޒަފުންނަށް ފޯން އެލަވަން ް



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



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



ރވޭ މަސައްކަތް ތަކާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ އެކިއެކި
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅައިގެން އެގްރިމެންޓް ކޮށްގެން ހަވާލުކު ެ
ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން.

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި



މިކޯޓުގެ

ވެހިކަލްތައް

ވސް
ސާރ ި

ކުރުމަށްޓަކައި،

ކށްގެން
އިޢުލާން ޮ

ދިގު

ކށް
މުއްދަތަ ަ

ވކި
ަ

ފަރާތަކާއި

މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން ނިންމުން


 2016ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރުން.



ބަޖެޓާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުން.

2015 .18

ވ ަނ ަ އ ަހ ަ ރ ު ކ ޯ ޓ ަ ށ ް ދ ި މ ާ ވ ެ ފ ަ އ ި ވ ާ ހ ު ރ ަ ސ ް ތ ަ އ ް

ފއިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޖާގައިގެ ދަތިކަމެވެ 2010 .ވަނަ އަހަރާއި ހަމަޔަށް ވަރަށްވެސް ދަތި
ފެމެލީކޯޓަށް އަބަދުވެސް ދިމާވެ ަ
ރގެ
ފރަތަމަ ފަންގިފިލާ އަށާއި ،ކު ީ
ގޮތަކަށް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ގެ ތިރީބުރީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ،އެބިލްޑިންގ ގެ ު
ރއްގެ ހައްލެކެވެ .އެހެން ނަމަވެސް
ނ ކޮންމެވެސް ވަ ެ
ކ މިކަމަށް ލިބު ު
ނ ބަދަލުވުމަ ީ
ފމިލީކޯޓުގެ ހިނގު ް
ހައިކޯޓް އިމާރާތުގެ އެއްބަޔަށް ެ
ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ޖާގަ

ލ
ނެތުމުނުގެ ސަބަބުން  27އޮކްޓޯބަރ  2011ގައި އަލަށް ހަމަޖެހުނު  01ފަނޑިޔާރުން މައްސަ ަ

ބައްލަވާނެ ކޯޓު ރޫމް ހަދާނެ ޖާގަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތް 2015

ވަނަ އަހަރު ވެސް އެކަށީގެންވާ

ވަރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ބާރުމިނުގައި
ގނެތުމުގެ ސަބަބުން ކޯޓުގެ ަ
ކޯޓުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ކޯޓުގައި ޖާ ަ
ނުކެރެވެއެވެ .އަދި ކޯޓުގެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުންނަށް ތިބެވޭނެ އެކަށިގެންވާ ޖާގަ ނެތުމާއި ،ކުރާ މަސައްކަތުގެ ގޮތުން ޕްރައިވަސީ
ށ
ނ ް
ނ ަ
ފހަގަކުރަމެވެ .ކޯޓުން އާންމު ް
ފންނަށް އެ ފުރުޞަތު  2015ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރުވެސް ނުދެވޭކަން ާ
ލިބެންޖެހޭ މުވައްޒަ ު
ދެވޭ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ ކުޑަވުމާއި،

ޖގަ
ވނެ ާ
ދ ތިބެ ޭ
ނ ފަރާތްތަކަށް އިށީ ެ
ނން އަން ަ
ޚިދުމަތް ލިބިގަން ަ

ނ
ނ ް
ލބިގަން ަ
ށ ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ވެސް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެއެވެ .އަދި ކޯޓުން ޚިދުމަތް ި
ނނަ ް
ބން އާންމު ް
ނެތުމުގެ ސަބަ ު
ނ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ ފުރިގެން ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގުގެ ފުރަތަމަ
ބ ް
ކޯޓަށް ޙަޟިރުވާ ފަރާތަކަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ނެތުމުގެ ސަބަ ު
ފހަގަ ކުރަމެވެ.
ލތު ވަރަށް ގިނައިން ދިމާވާކަށް ހިތާމައާއެކު ާ
ތގައި ތިބެންޖެހޭ ހާ ަ
ފްލޯއަށް އަރަށް ހުންނަ ސިޑިމަ ީ

މި ކޯޓުގެ

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި ބެހޭބަޔަކީ

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ

ކން
ހރިގޮތުން އެމަސައްކަތް  2015ވަނަ އަހަރު ވެސް އެދެވޭ ގޮތުގައި ކުރެވެމުން ނުދާ ަ
ކަމަށްވާއިރު އެތަނުގެ ޖާގަ ު
ހ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި ގޮތުން އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަންނީ ބޭފުޅުންނަށް ކަމާގުޅޭ ދިރާސާތައް ހެދުމުގައި ލިބެނެޖެ ޭ
ޕްރައިވެސީ ،ޖާގަނެތުމުގެ ސަބަބުން ނުދެވޭކަން ފަހަގަކުރެވެއެވެ .ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާއި ބެހޭބައި ހިންގުމަށް މިހާރު
ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

ބތީ ،އަޑުގަދަވެ ސުލަހައިގެ މަޖްލިސް
ހން ގިނައަދަދަކަށް ބާއިތިިިއް ާ
ނ ކޯޓުތަކުގެ ބޭނުމަށް ގެންނަ މީ ު
ހެދިފައިވާ ތަނުގެ ބޭރުގައި އެހެ ް
މން އާދެއެވެ.
ހިންގުމަށް ދަތިކަކާއި ކުރިމަތިވަ ު
ޖގަ
ނކުރާ ޝަރުޢީ ލިޔުންތަކާއި އިދާރީ ލިޔުންތައް ފައިލްކުރެވޭނޭ ާ
އރު ވެސް ކޯޓު ތެރޭގައި ބޭނު ް
 2015ވަނަ އަހަރު ނިމުނު ި
ހަމަނުޖެހިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ނގެ މޭޒުތަކުގެ ދަށުގަޔާއި މޭޒުތައް
ހނީ މުވައްޒަފު ް
މިހާރު ވެސް އެފަދަ ލިޔުންތައް ބަހައްޓަން ޖެ ެ

މަތީގައެވެ.

ށ
މިކޯޓުގެ ތާރީޚުގައި ގިނަ ޒަމާންތަކެއް ކަޑައްތު ވެފައިވީނަމަވެސް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ޒަމާނާއި އެއްގޮތަށް ހަލުވި މިނެއްގައި ކުރުމަ ް
ލ
ޝ ް
މގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީ ަ
މވެފައި ނުވެއެވެ .މެމްސްގެ ނަ ު
ތ ސޮފްޓްވެއަރެއް ކޯޓުގައި ޤާއި ް
ޝނެއް ނުވަ ަ
ބޭނުންވާ އެޕްލިކޭ ަ
ވސް 2015 ،ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު ވެސް އެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވީނަމަ ެ
ވނީ ނުވެވައެވެ.
އެޕްލިކޭޝަންގެ މަސައްކަތް ،މަސައްކަތްކުރެވޭ ވަރަށް ނިމިފައި ނުވާތީ އޭގެ ބޭނުން ކުރެވޭގޮތް ަ

ވ .މިގޮތުން
ރގްރާމު ތަކުގެ މައްޗަށެ ެ
ނ ހިންގާނެ ޚާއްސަ މުހިއްމު ޕް ޮ
ވސް ފޯކަސްކުރެވިފައިވަނީ ކޯޓު ް
އބަދު ެ
ޓ ހެދުމުގައި ަ
ކޯޓުގެ ބަޖެ ު
ގ ޕްރޮގްރާމް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ޕްލޭން ކުރުމާއި ،ރާއްޖެއިން
ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމު ެ
ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން
މގެ
އނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މިކަ ު
މ އަހަރުވެސް މި ކޯޓަށް ލިބިފަ ި
ޖޓު ި
ފޒު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަ ެ
ނ ީ
ދީފައިވީނަމެވެސް ،މިކަން ތަ ް
ލ
ގތެއް ވަނީ ނުވެފައެވެ .އަދި ޢާއި ީ
ދނޭ ޮ
ރކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ވަޞީލަތްތައް ހޯ ޭ
ހލުންތެ ި
ސަބަބުން ކާވެންޏަށް ޭ
ގތްވަނީ ނުވެފައެވެ.
މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި ބެހޭބައި ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ބަޖެޓް ނުލިބޭތީ ކުރެވޭ ޮ

 .19ބަޖެޓަށް ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ނުކުރެވިހުރި އެހެނިހެން މުހިއްމު
ކ ަނ ް ކ ަނ ް


 2ކޯޓްރޫމެއްގައި ރެކޯޑިން ސިސްޓަމް ޤާއިން ނުކުރެވުން.



އ
ތތަ ް
ބނުންވާ އިންފްރާސްސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރާނެ ވަސީލަ ް
އައިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓްގައި އިތުރަށް ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ޭ
ތަރައްގީ ނުކުރެވުން.

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި



ކައިވެންޏައް ހޭލުން ތެރިކުރުމުގެ ޕޮރޮގްރާމް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތެއްގައި ނުހިންގުން.



ވން.
ބދަލުތައް ނުގެނެ ު
އާއިލީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއިބެހޭ ބައިގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަށް ގެންނަންޖެހޭ ަ



ފަނޑިޔާރުންނަށް މަދުވާ ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސް ނުހެދުން



ކޯޓުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކަށް ފަސޭހައިން ޚީދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނޭ ގޮތަށް ކޯޓުގެ ރިސެޕްޝަން ގެންނަންޖެހޭ
ވން.
ބަދަލުތައް ނުގެނެ ު

ތރުކުރުމަށްޓަކައި ވޯކްޝޮޕް ،ސެމިނާރ ،ޝޯޓް ޓާމް އަދި ލޯންގ
މިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން އި ު
ކ
ނނަމަވެސް  2014ވަނަ އަހަރެ ޭ
ނ އަބަދުވެސް ބަޖެޓުކުރެއެވެ .އެހެ ް
ކގައި ބައިވެރި ކުރުމަށް މިކޯޓު ް
ޓާމް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަ ު
އ
ލބުމުގެ ސަބަބުން  2015ވަނަ އަހަރުވެސް މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް އެންމެ އެދެވޭ މިންވަރަށް ހިންގިފަ ި
އެއްގޮތަށް ބަޖެޓް ނު ި
ނ
ވ ް
ނ އިތުރުކުރަން ކޮންމެހެން ވެސް ބައިވެރި ު
ނގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަ ް
ނުވެއެވެ .ސެމިނަރ ،ވޯކްޝޮޕްތަކަކީ ގާޟީންނާއި މުވައްޒަފު ް
އ
ބބުން  2015ވަނަ އަހަރު ވެސް އެއްވެސް ސެމިނަރ ،ކޮންފަރެންސެއްގަ ި
ނލިބުމުގެ ސަ ަ
މުހިއްމު ކަންކަމަށް ވީނަމަވެސް ،ބަޖެޓް ު
ބައިވެރި ވެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

 .20ފެމިލީ ކޯޓު އެހާރާއި މިހާރަށް ބަލައިލުމެއް
ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކުރީގެ ކައިވެނި ހޯލް 2010

އ
ކޓުގަ ި
ރ ކާވެނިތައް ކުރުމަށާއިޯ ،
ޢތް ހިންގުމަށާއި ،ކޯޓުގައި ކު ާ
ބނުންކުރެވެނީ ޝަރީ ަ
ނގެ ހޯލް ޭ
ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނިސެކްޝަ ް
އ ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕޮރޮގްރާމް ހިންގުމަށެވެ.
ވންތަކާއި ،ޙަފްލާތައް ބޭއްވުމަށާ ި
ދލު ު
މުވައްޒަފުންނަށް ބާއްވާ ބައް ަ

ފެމިލީ ކޯޓުގެ މިހާރުގެ ކައިވެނި ހޯލް 2015

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

ފެމިލީ ކޯޓް 1025

ފެމިލީ ކޯޓް 1020

ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި 1020 ،ވަނަ އަހަރު

ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި 1022
ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ރޕޯޓް  ، 2015ފެމިލީ ކޯޓު ،މާލެ ދިވެ ި
އަހަރީ ި

 .21ކޯޓުގެ ކުރިމަގު
ފެމިލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ފެމިލީކޯޓުގެ އިޚްލާސްތެރި މުވައްޒަފުންގެ ބުރަ
ށ
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