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 2013ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯރޓް

ރނީ މިއުންމަތަށް ކައުކުރެއްވި މާތް
ޙަމްދާއި ޝުކުރު ހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲގެ ޙަޟުރަތަށެވެ .ޞަލަވާތާއި ސަލާމުން ވެދުންކު ަ
ނނާއި އަޞްޙާބުން ޝާމިލް
ސާހިބާ محمد صلى ﷲ عليه و سلم އަށެވެ .އަދި މި ޞަލަވާތުގައި އެކަލޭގެ ފާނުންގެ އާލު ް
ކުރަމުއެވެ.

ތ ަ ޢާ ރ ަ ފ ް
މިރިޕޯޓަކީ  11ޖެނުއަރީ  1113އިން ފެށިގެން  31ޑިސެމްބަރ  1113ދުވަހާ ހަމަޔަށް ކޯޓުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ހިނގާދިޔަ
ށ
އ ޙައްލުކޮ ް
ގޮތުގެރިޕޯޓެވެ .މިރިޕޯޓުގެ މައިގަ ނޑު މަޤްސަދަކީ މިކޯޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާ ކުރުމުގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަ ް
މިކޯޓުގެ ކުރިމަގު ބައްޓަން ކުރުމުގައި މިކޯޓުން އަދާކުރާ ދައުރާބެހޭ މަޢޫލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރުމެވެ.

 1.1ވިޝަން
ތކުގެ މެދުގައި ދިމާވާ
ޢާއިލާތަކުގެ ބިންގާ ހަރުދަނާ ގޮތުގައި އެޅުމަށް ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އެހީތެރިވެދިނުމާއި ،ޢާއިލާ ަ
އ ޤަވާޢިދުގެ ތެރެއިން
ޞބުން އެއްކިބާވެ ތިބެ ޤާނޫނާ ި
މައްސަލަތައް އަވަސްކަމާއެކު ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ ތަޢައް ު
އިންޞާފު ހޯދައިދީ ޢާއިލާތައް ޙިމާޔަތްކުރުން.
 1.1މިޝަން
ޢާއިލާތަކުގެ

މެދުގައި

ޢަދުލު

އިންޞާފު

ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

މާތްވެގެންވާ

އިސްލާމްދީނާއި،

ގ
ދިވެހިރާއްޖޭ ެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުން.
 1.3ލަނޑުދަނޑިތައް
މތިން ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއެކު އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ހަރުދަނާކޮށް ކޮލިޓީ
 .1ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަ
ނ
ހިފެހެއްޓު ް
ށ ވުން
 .1ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ބަޔަކަ ް
ވސް އިތުރުކުރުން
ކން އަބަދު ެ
 .3ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީ ޤާބިލް ަ
ނން
ބނުންކޮށްގެން އަވަސް ޚިދުމަތްދި ު
 .4ކޯޓުގެ ނިޒާމް ހިންގުމުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ޭ
ނކަމާއި
 .5ޢާއިލާތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ޙިމާޔަތް ހޯދައިދިނުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކޮށް މުޖުތަމަޢުގެ އަމާ ް
ސަލާމަތްތެރިކަމަށް މަސައްކަތްކުރުން
ރން
ބގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކު ު
 .6ޢާއިލާތަކުގެ ޙައްޤު ހޯދައިދީ ލި ި
 .7އެންމެން އިތުބާރުކުރާ އެކުވެރި މާޙައުލެއްގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްދިނުން

 1.4ކޯޓުގެ ވެލިއުސް
ނ
 .1ކޯޓަށް ފަސޭހައިން ވާޞިލުވު ް
 .1މިހާރަށްވުރެ މަސައްކަތް ހަލުއިކުރުން
 .3ޒިންމާދާރުކުރުވުން
ފ
 .4ހަމަހަމަކާމާއި އިންޞާ ު
 .5ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން

ކ ޯ ޓ ު ގެ އި ޚް ތި ޞާ ސ ް ގ ެ ތ ެ ރޭ ގ ަ އ ި ހި މ ެ ނޭ މ ަ އ ި ގ ަ ޑ ު މ ަ އް ސ ަ ލަ ތަ އް
 .1މަރުސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް
ހކާ އެއްފަދަކުރުމުގެ މައްސަލަތައް
 .1އަނބިމީހާ ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ މީ ަ
 .3ކައިވެނި ފަސްޚު ކުރުމާއި ،ތަފްރީޤް ކުރުމާއި ،އެކަންކަމާބެހޭ މައްސަލަތައް
 .4ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ހިނގާ އަރާރުންތަކާއި ،އެކަކު އަނެކަކަށް ޚިޔާނާތް ތެރިވެގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް
 .5ދަރިލެއްވުމުގެ މައްސަލަތައް
މއްސަލަތައް
 .6ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ަ
 .7ނަސަބު ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް
އ
 .8ލިޢާނުގެ މައްސަލަތަ ް
ފރާތަކާ ޙަވާލު ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް
 .9ދަރިއަކު ބަލާބޮޑުކުރުން އެހެން ަ
 .11އީލާގެ މައްސަލަތައް
އ
 .11ފެމިލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިފައިވާ ތިންބައިންކުރެ ބައެއްގައި ނުހިމެނޭ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަ ް
އ
 .11ކައިވެނި ކޮށްދިނުމާއި ،ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ،އެކަންކަމާ ބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަ ް
އ
 .13ރާއްޖެއިން ބޭރުގަކުރާ ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަ ް
އ
 .14ވަރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަ ް
އ
 .15ވަރިއާބެހޭ ގޮތުން މައްސަލަ ޖެހިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަ ް
 .16ޙަޟާނާ (ދަރިފުޅު އަތުލުމުގެ މައްސަލަތައް)
ހޅާ މައްސަލަތައް
ށ ަ
ހނުވާތީ ހު ަ
ފޤާނުދޭތީ ނުވަތަ އެ ީ
ނ ަ
ކއި ،ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް ަ
 .17ނަފަޤާތް ދިނުމުގެ މައްސަލަތަ ާ

ނނަ ،މިބައިގައި ބަޔާން
ފ ް
 .18އަވަސް ނިޔާއަށް ބޭނުންވުމުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަވަހަށް ނިންމިދާނެ ކަމަށް ެ
ކުރެވިފައިވާ ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް

ހފައިވެއެވެ.
ނވާ ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައްވެސް ބަލާގޮތަށް ހަމަޖެ ި
މީގެ އިތުރުން ތިރީގައި މިދަން ަ
.19

ނއާއި ދެމެދު ކާވެންޏާބެހޭ ގޮތަން ކުރާ އެގްރީމެންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި
ކާވެނިކުރާ ފިރިހެނާއާއި އަންހެ ާ

ހޅޭ މައްސަލަތައް
އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފްވެގެން ހުށަ ެ
.11

ގދޮރަށް ވެއްދުމާއި ގެދޮރުން ނެރުމުގެ މައްސަލަތައް
ގތި ެ
މައިންބަފައިންނާއި ދަރިން ޯ

.11

 18އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިހުންނަ ގޯތިގެދޮރު މޯގޭޖް ކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް

ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް
.11

ތ ވިއްކުމުގެ
ރ ް
 18އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިހުންނަ ގޯތިގެދޮރު ހުންނަ ޢިމާ ާ

ހުއްދަ ދިނުމުގެ މައްސަލަތައް
އަދި މިމައްސަލަ ތަކުގެ ތެރެއިން އަވަސް ނިޔާގެ ގޮތުގައި ބަލާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަތަކަކީ
 .13ވަރިސާބިތު ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް
 .14ވަރިކުރުމަށް އެދި ހުށައަޅާ މައްސަލަތައް
 .15ވަރިކުރަން އެދި ހުށައަޅާ މައްސަލަތައް
 .16ޙަޟާނަތު މައްސަލަތައް
 .17ދަރިންނަށް ޚަރަދު ނުދިނުމުގެ މައްސަލަތައް
އ
 .18ނަފަޤާތް ދިނުމުގެ މައްސަލަތަ ް
 .19ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް
 1113ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ވަރިކުރުމަށް/ވަރިވުމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް ވަނީ ވަކި ދެފޯމަކަށް ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ .އެއީ
ނށް) ހުށައަޅާފޯމަކަށެވެ.
ވަރިކުރަންއެދި (ފިރިހެނުންނަށް) ހުށައަޅާ ފޯމަކާއި ވަރިވުމަށްއެދި (އަންހެނުން ަ

ކ ޯ ޓު އޮ ނ ި ގ ަ ނ ޑ ު އ ަ ދި އ ި ދ ާ ރީ ހ ި ނ ް ގ ު ން
 11ސެޕްޓެމްބަރ  1118ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިކޯޓުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބައްލަވާ ހިންގަވަމުން ގެންދަވަނީ އިސްޤާޟީ
ވޝަން ،މިޝަން،
ގތުން ކޯޓުގެ ި
ގ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ޮ
ކޓު ެ
އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދެވެ 1111 .ވަނަ އަހަރު ޯ
ދއް
ނންވާ އަމާޒުތަކެއް ކަޑައަޅައި ،ކޯޓު ހިންގާނޭ ޤަވާޢި ެ
ގންދަން ބޭ ު
ލަނޑުދަޑިތައް އަދި ވެލިއުސްތައް ތަޢާރަފުކޮށް ،ކޯޓު ކުރިއަށް ެ
ށ ކޯޓުގެ ހިންގުން ބައްޓަންކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި ކޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޢާއިލާތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާއެކު
އެކުލަވާލުމަށްފަހު އެއާއެއްގޮތަ ް
ކން ކަށަވަރުކުރުމާއި ،ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރު
ޢާއިލާތަކަށް އިންސާފުދޭ ތަނެއް ަ
ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 1113ވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް ދީމާވެފައިވާ މައިގަ ނޑު ހުރަސްތައް
ކޯޓުގެ ޖާގަނެތުމުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދިމާވާ ހުރަސްތައް
ތ
ފއިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޖާގައިގެ ދަތިކަމެވެ 1111 .ވަނަ އަހަރާއި ހަމަޔަށް ވަރަށްދަ ި
ފެމެލީކޯޓަށް އަބަދުވެސް ދިމާވެ ަ
ރގެ
ފރަތަމަ ފަންގިފިލާ އަށާއި ،ކު ީ
ގޮތަކަށް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިނގ ގެ ތިރީބުރީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ،އެބިލްޑިނގ ގެ ު
ރއްގެ ހައްލެކެވެ .އެހެން ނަމަވެސް
ނ ކޮންމެވެސް ވަ ެ
ކ މިކަމަށް ލިބު ު
ނ ބަދަލުވުމަ ީ
ފމިލީކޯޓުގެ ހިނގު ް
ހައިކޯޓް އިމާރާތުގެ އެއްބަޔަށް ެ
ށ
ކ ް
ފތަ ަ
ކޓަށް ހަމަޖެހުނު ގިނަ ވަޒީ ާ
 1113ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން މިދިޔައީ ޖާގައިގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ތަހައްމަލް ކުރަންޖެހިޯ ،
މުވައްޒަފުން ނުނެގި 17 ،އޮކްޓޯބަރ  1113ގައި އަލަށް ހަމަޖެހުނު  13ފަނޑިޔާރުނާއި އެފަނޑިޔާރުންގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް
ގ
ކުރާނެ ޖާގަ ހަމަނުޖެހި އެވެ .މިގޮތުން މިދެންނެވި ފަނޑިޔާރުން މިއަދާއި ހަމަޔަށްވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ކޯޓު ެ
ނ
ކޮންފަރެންސް ރޫމުގައި ވަރަށް ދަތިގޮތަކަށެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ،އެފަނޑިޔާރުން ޝަރީޢަށްކުރާނޭ ކޮޓަރިއެއް ލިބިފައި ނެތުމު ް
ށ
ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޗުއްޓީގައި ތިއްބެވި ޤާޟީންގެ ކޮޓަރިކޮޅުތަކުގައެވެ .އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތް ކުރިއަ ް
ނ
ނ އެޤާޟީންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާ ް
ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުން ޤާޟީނަށް ވަ ީ
ޖެހިފައެވެ.

މނޭ އެޗް ،އާރު އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ އަދި ކައުންސިލަރ ގެ
އމީ މަޤާމް ރަޖިސްޓްރީގައި ހި ެ
ހަމަ އެއާއިއެކު ކޯޓުގައި ދާ ި
ނނެވެ.
ޓޝަނެއް ނެތުމުގެ ސަބަބު ް
މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުން ލަސްކުރެވިފައިވަނީވެސް އެމުވައްޒަފުން އިށީންނާނެ ވަކި ސް ޭ
ފރާފައިވާ ކަމެކެވެ .ކޯޓުގެ ތިންބައި
ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަކީ ކޯޓުގެ މުހިންމު އެތައް މަސައްކަތްތަކަކަށް އޭގެ ދަތިކަން ޯ

ރމަތި
އ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ދަނީ ކު ި
ތނެއްގައި ކަމުން ކޯޓުން ބައެ ް
ތން ަ
ހިންގަން ޖެހިފައިވަނީ ި
ވަމުންނެވެ.

ނ
ބ ް
ކައިވެނި ސެކްޝަނާއި  ،ސުލްޙަ ސެކްޝަނާއި އަދި ޝަރީއަތް ކުރާ ބައި ވަކި ތަންތަނުގައި ހުރުމުގެ ސަބަ ު

ނ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ބުރަ ތަޙައްމަލް ކުރަން ޖެހިފައިވެއެވެ .ސުލްޙަ
ކޯޓަށް ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަން ަ
ތގައި
ގ ު
ކށީގެންވާ ޮ
މގެ ސަބަބުން އެ ަ
މށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ކޮޓަރި ހެދިފައި ނެތު ު
ސެކްޝަނުގައި ސުލްހަ ސެޝަންތައް ހިންގު ަ
އެކަން ކުރުމަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފަވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް
ށ
މިކޯޓުގެ ތާރީޚުގައި ގިނަ ޒަމާންތަކެއް ކަޑައްތު ވެފައިވީނަމަވެސް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ޒަމާނާއި އެއްގޮތަށް ހަލުވި މިނެއްގައި ކުރުމަ ް
ލ
ޝ ް
މގައި ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ޖުޑީ ަ
މވެފައި ނުވެއެވެ .މެމްސްގެ ނަ ު
ތ ސޮފްޓްވެއަރެއް ކޯޓުގައި ޤާއި ް
ޝނެއް ނުވަ ަ
ބޭނުންވާ އެޕްލިކޭ ަ
ނ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މިހާތަނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިނުވަ ީ
ނނެވެ.
އޭގައިވާ ގިނަ މައްސަލަތަކާއި ،ސެކިއުރިޓީ ދަށްވުމުގެ ސަބަބު ް

އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ބަޖެޓު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ދަތިތައް
ނ
ކޯޓުގެ ބަޖެޓު ހެދުމުގައި އަބަދުވެސް ފޯކަސްކުރެވިފައިވަނީ ކޯޓުން ހިންގާނެ ޚާއްސަ މުޙިއްމު ޕްރޮގްރާމު ތަކުގެ މައްޗަށެވެ ،މިގޮތު ް
ގ ޕްރޮގްރާމް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ޕްލޭން ކުރުމާއި ،ރާއްޖޭއިން
ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމު ެ
ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން
ފހަގަ ކުރަމެވެ.
ޓށް ލިބިފައިނުވާކަން ާ
ފޒު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ކޯ ަ
ދީފައިވީނަމެވެސް ،މިކަން ތަން ީ

ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގަންޖެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައިނުވުން
ތރުކުރުމަށްޓަކައި ވޯކްޝޮޕް ،ސެމިނާރ ،ޝޯޓް ޓާމް އަދި ލޯންގ
މިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އިލްމީ ޤާބިލުކަން އި ު
ކ
ނނަމަވެސް  1111ވަނަ އަހަރެ ޭ
ނ އަބަދުވެސް ބަޖެޓުކުރެއެވެ .އެހެ ް
ކގައި ބައިވެރި ކުރުމަށް މިކޯޓު ް
ޓާމް ޓްރެއިނިންގ ޕޮރްގްރާމްތަ ު
ޝއާ
ރވެސް މިފަދަ އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިނގިފައިނުވެއެވެ .ލޯއޭ ި
ލބުމުގެ ސަބަބުން  1113ވަނަ އަހަ ު
އެއްގޮތަށް ބަޖެޓް ނު ި
ނ ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު  11ފަހަރު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން
ސެމިނާފަދަ ސެމިނާތަކަކީ މިކޯޓުން  1111ވަނަ އަހަރު ް
ބައިވެރިކުރަމުން އަންނަ ސެމިނާއެއްކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ކ ޯ ޓ ު ގެ މ ަ އ ި ގަ ނ ޑު މަ ސ ަ އ ް ކަ ތް ބެ ހ ި ފ ަ އ ި ވާ ސެ ކް ޝ ަ ން ތަ އ ް
ވނީ މައިގަޑު ފަސް ބައެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ އިސްޤާޟީ ބިއުރޯއާއި ،ޝަރީޢަތްކުރުމާއިބެހޭ ބަޔާއި،
ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ބެހިފައި ަ
ލ
ކވެނިކޮށް ދިނުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއިބެހޭބަޔާއި ،އަދި ޖެނެރަ ް
ހބަޔާއިާ ،
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމެންޓާއި ބެ ޭ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެވެ.

އ ި ސް ޤާ ޟ ީ ބ ި އ ު ރޯ
ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ބިއުރޯގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ފަނޑިޔާރުންނާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުމާއި،
އޓުމާއި ،ކޯޓުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުމާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއާއި،
ފަނޑިޔާރުންގެ ޢާންމު މަޖިލިސް އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެ ް
ށ
ތ ް
ހއްޓުމާއި ސީދާ އިސްޤާޟީއަށް އެޑްރެސްކޮށް އަންނަ ސިޓީ ަ
އޭޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ކަންކަން ވިލަރެސް ކޮށް ބެލެ ެ
ޟ
ގ ޕޮލިސީ ތައްޔާރުކުރުމާއި އިމްޕްލިމަންޓު ކުރުމުގައި އިސްޤާ ީ
ވބު ދިނުމާއި ،ކޯޓު ެ
އިސްޤާޟީއަށް އެރުވުމާއި ،އެފަރާތްތަކަށް ޖަ ާ
ހ
ހއި ކަންތައްތައް ކުރުމާއި ކޯޓުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމައްޓަކައި ބިއުރޯއިން ކުރަންޖެ ޭ
ބިއުރޯއިން ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ަ
އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމެވެ.

ޝ ަ ރ ީ ޢަ ތް ކ ު ރު މ ާ އި ބ ެ ހޭ ސެ ކ ް ޝަ ން ތ ަ އް
ބއިގައި  1113ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޝަރީޢަތްކުރާ  8ސެކްޝަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވެމުން
ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ކުރުމާއިބެހޭ ަ
ދެއެވެ .މިސެކްޝަންތަކަކީ ބީ ،1ބީ ،1ބީ ،3ބީ ،4ބީ ،5ބީ ،6ބީ 7އަދި ބީ  8ސެކްޝަނެވެ .މީގެ ތެރެއިން ބީ ،6ބީ 7އަދި ބީ8
ސެކްޝަން އުފައްދާފައިވަނީ  17އޮކްޓޯބަރ  1113ގައި ކޯޓަށް އަލަން  3ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެހުމާއިއެކުއެވެ .އިސްވެ މިދެންނެވުނު
ޝންތަކަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް އިދާރީ މުވައްޒަފެއްނެތި،
 3ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އެސެކް ަ
އތްކުރާ އެހެން ސެކްޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުން ލައްވައެވެ .ޝަރީއަތްކުރާ ކޮންމެ ސެކްޝަނެއްގައި
އިންތިޙާއަށް ދަތިކޮށް ،ޝަރީ ަ
ފސަރަކާއި  ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރަކާއި ކޯޓް އޮފިސަރަކު މަސައްކަތްކުރައްވައެވެ.
ޤާޟީއެއްގެ އިތުރުން ލީގަލް އޮ ި
ބީ 1ސެކްޝަން
ހރު
ގ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ސަޢީދެވެ 1113 .ވަނަ އަ ަ
ތ ކުރެއްވަމުން ގެންދަވަނީ ކޯޓު ެ
ބީ  1ސެކްޝަނުގައި ޝަރީޢަ ް
ނ ލީގަލް އެސިސްޓެންޓްއަކާއި  ،ކޯޓު އޮފިސަރަކާއި އެޑްމިން އޮފިސަރަކު މި ސެކްޝަނގައި
ނިމުނު އިރު ޤާޟީގެ އިތުރު ް
މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ދެއެވެ 1113 .ވަނަ އަހަރު  361ޤަޟިއްޔާ މި ސެކްޝަނަށް ހުށައެޅިފައި ވެއެވެ.

ބީ 1ސެކްޝަން
ބީ 1ސެކްޝަންގައި ޝަރީޢަތް ކުރައްވަނީ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޞްތަފާއެވެ .މި ސެކްޝަންގައި ލީގަލް އެސިސްޓެންޓަކާއި
ނ
އެޑްމިން އޮފިސަރަކާއި ،ކޯޓް އޮފިސަރަކު މަސައްކަތްކުރަވައެވެ 1113 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު މި ސެކްޝަނަށް ހުށައެޅިފައިވަ ީ
 481ޤަޟިއްޔާއެވެ.
ބީ 3ސެކްޝަން
މި ސެކްޝަންގައި ޝަރީޢަތްކުރައްވަނީ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛާ ހުޒައިފާ މުޙްމަދެވެ .މި ސެކްޝަންގައި  1113ވަނަ އަހަރު ނިމުނު
އިރު ލީގަލް އެސިސްޓެންޓަކާއި  ،އެޑްމިން އޮފިސަރަކާއި ،ސީނިއަރ ކޯޓް އޮފިސަރަކު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ދެއެވެ 1113 .ވަނަ
އަހަރު މި ސެކްޝަނަށް ހުށައެޅިފައިވަނީ  513ޤަޟިއްޔާއެވެ.
ބީ 4ސެކްޝަން
ބީ 1ސެކްޝަންގައި ޝަރީޢަތް ކުރައްވަނީ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ އަދީބެވެ އެވެ .މި ސެކްޝަންގައި  1113ވަނަ އަހަރު
ނ
ނިމުނު އިރު ލީގަލް އެސިސްޓެންޓަކާއި  ،އެޑްމިން އޮފިސަރަކާއި ،ކޯޓް އޮފިސަރަކު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ދެއެވެ 1113 .ވަ ަ
އަހަރު މި ސެކްޝަނަށް ހުށައެޅިފައިވަނީ  448ޤަޟިއްޔާއެވެ.
ބީ 5ސެކްޝަން
ޓކާއި
އބްރާހީމް މާހިރު އެވެ .މި ސެކްޝަންގައި ލީގަލް އެސިސްޓެން ަ
ކރައްވަނީ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ި
ބީ 1ސެކްޝަންގައި ޝަރީޢަތް ު
އެޑްމިން އޮފިސަރަކާއި ،ކޯޓް އޮފިސަރަކު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ދެއެވެ 1113 .ވަނަ އަހު ނިމުނު އިރު މި ސެކްޝަނަށް
ހުށައެޅިފައިވަނީ  491ޤަޟިއްޔާއެވެ.

ބީ 6ސެކްޝަން
އ
 1113ވަނަ އަހަރު ޤާޟީން އިތުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ބީ 6ސެކްޝަންގައި ވަނީ ޝަރީޢަތް ކުރަން ފަށާފައެވެ .މި ސެކްޝަންގަ ި
ށ
ޝަރީޢަތްކުރައްވަނީ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޢަލީ އެވެ .ސެކްޝަންގައި މިވަގުތު ޤާޟީންގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރުމަ ް
ތކުރާ
ނ ބީ 4ސެކްޝަންގެ ޝަރީޢަ ް
މ ސެކްޝަންގެ އިދާރީ އަދި ޤާނޫނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަ ީ
މުވައްޒަފުން ނެތުމާއި އެކު ި
ކޮޓަރީގައި ބީ 4ގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރި ކަމާއި އެކުގައެވެ 1113 .ވަނަ އަހު ނިމުނު އިރު މި ސެކްޝަނަށް ހުށައެޅިފައިވަނީ 35
ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.
ބީ 7ސެކްޝަން
ނ އިތުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ބީ 7ސެކްޝަންގައިވެސް ވަނީ މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާފައެވެ .މި
 1113ވަނަ އަހަރު ޤާޟީ ް
ށ
ނ މަސައްކަތްކުރުމަ ް
ޟންގެ ދަށު ް
ތ ޤާ ީ
ޛ ޙަސަން ޝަފީޢު އެވެ .މިވަގު ު
ސެކްޝަންގައި ޝަރީޢަތްކުރައްވަނީ ޤާޟީ އަލްއުސްތާ ް

ތކުރާ
ނ ބީ 1ސެކްޝަންގެ ޝަރީޢަ ް
މ ސެކްޝަންގެ އިދާރީ އަދި ޤާނޫނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަ ީ
މުވައްޒަފުން ނެތުމާއި އެކު ި
ކޮޓަރީގައި ބީ 1ގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރި ކަމާއި އެކުގައެވެ 1113 .ވަނަ އަހު ނިމުނު އިރު މި ސެކްޝަނަށް ހުށައެޅިފައިވަނީ 31
ޤަޟިއްޔާއެވެ.
ބީ 8ސެކްޝަން
ބީ8

ސެކްޝަންގައިވެސް

ޤާޟީން

އިތުރުކުރުމާއި

ގުޅިގެންވަނީ

މަސައްކަތް

ކުރަން

ފަށާފައެވެ.

މި

ސެކްޝަންގައި

ޝަރީޢަތްކުރައްވަނީ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ސަމީރެވެ އެވެ .މި ސެކްޝަންގައި މިވަގުތު ޤާޟީންގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރުމަށް
ތކުރާ
ނ ބީ 1ސެކްޝަންގެ ޝަރީޢަ ް
ޤނޫނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަ ީ
މ ސެކްޝަންގެ ޢިދާރީ އަދި ާ
މުވައްޒަފުން ނެތުމާއި އެކު ި
ވނީ
ރ މި ސެކްޝަނަށް ހުށައެޅިފައި ަ
ނގެ އެހީތެރި ކަމާއި އެކުގައެވެ 1113 .ވަނަ އަހު ނިމުނު އި ު
ފ ް
ކޮޓަރީގައި ބީ 1ގެ މުވައްޒަ ު
 114ޤަޟިއްޔާއެވެ.

ރ ެ ޖި ސ ް ޓް ރޭ ޝ ަ ން އ ެ ނ ް ޑް ކޭ ސ ް މެ ނ ޭ ޖް މ ަ ން ޓް
ދ އެ
އސަލަތައް ބަލައިގަތުމާއި ،އަ ި
ސޢޫލިއްޔަތަކީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މަ ް
ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓްގެ މައިގަނޑު މަ ް
މައްސަލަތަކާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހުށައެޅިފައިވަނީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތައްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމާއި އަދި
ށހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް އިސްލާޙް ކުރުމަށް އެންގުމާއި ،ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އިސްޤާޟީ ކަނޑައަޅުއްވާ ގޮތެއްގެ
އެނޫންގޮތަށް ހު ަ
މ
ބހޭ ސެކްޝަންތަކާއި ޙަވާލް ކުރުމާ މައްސަލަ ކުރިއަށްދާ މިންވަރާއި ނިމުނު މައްސަލައާއި ނުނި ޭ
މަތީން ޝަރީޢަތްކުރުމާ ެ
ޓމެވެ.
މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ދަފްތަރު ކޮށް ބެލެހެއް ު

މ
 1113ވަނަ އަހަރު އެކި ބާވަތުގެ  1511ޤަޟިއްޔާ ި

ސެކްޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

2013ވަނަ އަހަރު ފެމިމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ،ނިމުނު އަދި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތައް

ކރުން
ވަރިސާބިތު ު
ވަރިކުރުމަށްއެދި
ވަރިވުމަށްއެދި
ވަލީހޯދުން
ނ
ދެމަފިރިން ޞުލްޙަކުރު ް

ދަރިންގެ ޚަރަދު
ބަދަލަދުވެރިކަން  /ބެލެނިވެރިކަން
ނަސަބު ސާބިތުކުރުން
ދަރިލެއްވުން
ސާބިތުޚަރަދު
ދަރިންނުދެއްކުން
އިއްދައިގެ ޚަރަދާއި ވިހެއުމުގެ ޚަރަދު
އަނބިމީހާ އަށް ޚަރަދު ނުދިނުން
ހަޟާނަތު
ވަރިއާމެދު އޮޅުމެއްއެރުން
ނުޝޫޒު
ދަރިންގެ ޚަރަދުކެނޑުން
އެހެނިހެން ޚަރަދު ހޯދުން
ބަލަދުވެރިކަން ހަވާލުކުރުން
ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން
ދަރިއަކުބެލުން ޙަވާލުކުރުން
ލިޢާން
މަރުސާބިތުކުރުން
ދަރިނަފީކުރުން
ގެވެށިއަނިޔާގެ މައްސަލަތައް
އެހެނިހެންބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައް
 1111ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްލަ

އދި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތައް
ޓޭބަލް  1.1ހުށަހެޅި ނިމުނު ަ

ރ
ރ  1113 ،ވަނަ އަހަ ު
ބލާލާއި ު
ވަރި ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަރި ވުމަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ަ
ރ
ފއިވާ  319މައްސަލަ ރަޖިސްޓް ީ
ހށައަޅާފައިވާ  648މައްސަލައައާއި އާއި ވަރި ކުރުމަށް ހުށައަޅާ ަ
ދ ު
ނިމުނު އިރު ވަރިވުމަށް އެ ި
ހށައަޅާފައިވާ  847މައްސަލައާއި ވަރިއާއިމެދު އޮޅުން އެރުމުގެ ސަބަބުން 44
ކުރެވިފައި ވެއެވެ .އަދި ވަރިސާބިތު ކުރުމަށް ު
މައްސަލަ ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

 2013ވަނަ އަހަރު ހުށައަޅާފައިވާ އަދި ނިމިފައިވާ ވަރީގެ
މައްސަލައިގެ ޢަދަދު
ވަރިއާމެދު އޮޅުމެއްއެރުން

ވަރިވުމަށްއެދި

ވަރިކުރުމަށްއެދި

868

847
648

641

329

347
126
3
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 2013ގައި ނުނިމިހުރި
ޤަޟިއްޔާގެ ޢަދަދު

ވަރިސާބިތުކުރުން

42

119

44
2013ގައި ނިމުނު ޢަދަދު

1

51

90

2013ގައި ހުށަހެޅުނު

2012ގައި ނުނިމި ހުރި

ޢަދަދު

ޤަޟިއްޔާގެ ޢަދަދު

ޗާޓް  1113 1.1ވަނަ އަހަރު ހުށައަޅާފައިވާ އަދި ނިމިފައިވާ ވަރީގެ މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތް

ޚަރަދު މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި  1113ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ހުށައެޅިފައިވަނީ ސާބިތު ދަރަންޏަށް ފައިސާ
ގ
ފއިސާ ނުދެއްކުމުގެ  119މައްސަލައެއް ހުށައެޅިފައިވާއިރު ދަރިން ެ
ވ މައްސަލަތަކެވެ .ސާބިތު ޚަރަދަށް ަ
ނުދައްކައިގެން ހުށަހަޅާފައި ާ
އދައާއި ވިހެއުމުގެ ޚަރަދުގެ ހޯދުމަށް
ޚަރަދު ހޯދުމަށްޓަކައި  73މައްސަލައެއް ހުށައެޅިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ހުށައެޅިފައިވަނީ ޢި ް
ހުށައަޅާފައިވާ  9މައްސަލައާއި ،އަނބިމީހާގެ ޚަރަދު ހޯދުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ  8މައްސަލައާއި ،ދަރިންގެ ޚަރަދު ކެނޑުމަށް
ހުށައަޅާފައިވާ  6މައްސަލައާއި ،ދަރިންނަށް ސާބިތުވެފައިވާ ޚަރަދުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން އިތުރު ޚަރަދު ހޯދުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ 17
މައްސަލައެވެ .ތިރީގައިވާ ޗާޓުން ޚަރަދުގެ މައްސަލަ ހުށައެޅިފައިވާ ވަރާއި ނިމިފައިވާ ވަރު ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 1113ވަނަ އަހަރު ހުށައަޅާފައިވާ އަދި ނިމިފައިވާ ޚަރަދުގެ
މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު
ގ ޢަދަ ު
ދ
ރ ޤަޟިއްޔާ ެ
1111ގައި ނުނިމި ހު ި
މނު ޢަދަދު
 1113ގައި ނި ު

ނ ޢަދަ ު
ދ
 1113ގައި ހުށަހެޅު ު
ގ ޢަދަދު
 1113ގައި ނުނިމިހުރި ޤަޟިއްޔާ ެ

132

49
17 13 10

6

6 6 11 1

3 8 10 1

119
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ހޯދުން

އެހެނިހެން ޚަރަދު

ޚަރަދުކެނޑުން

ދަރިންގެ

ޚަރަދު ނުދިނުން

އަނބިމީހާ އަށް

ހޯދުން

ވިހެއުމުގެ ޚަރަދު

އިއްދައިގެ ޚަރަދާއި

ފައިސާ ނުދެއްކުން

ސާބިތުޚަރަދަށް

ހޯދުން

ދަރިންގެ ޚަރަދު

ޗާޓް  1113 1.1ވަނަ އަހަރު ހުށައެޅިފައިވާ އަދި ނިމިފައިވާ ޚަރަދު މައްސަލަތައް
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 1113ވަނަ އަހަރު ހުށައެޅިފައިވާ ޢާއިލީ އެކި ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް

ޗާޓް 1.4

 1113ވަނަ އަހަރު ހުށައެޅިފައިވާ ޢާއިލީ އެކި ބާވަތުގެ
މައްސަލަތައް
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 1113ގައި ނިމުނު ޢަދަދު  1113ގައި ހުށަހެޅުނު ޢަދަދު 1111ގެ ގައި ނުނިމިހުރި

ބަދަލަދުވެރިކަން  /ބެލެނިވެރިކަން

ދެމަފިރިން ޞުލްޙަކުރުން

ވަލީހޯދުން

ބަލަދުވެރިކަން ހަވާލުކުރުން

ނުޝޫޒު

ނަސަބު ސާބިތުކުރުން

މަރުސާބިތުކުރުން

ލިޢާން

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން

އެހެނިހެންބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައް

ގެވެށިއަނިޔާގެ މައްސަލަތައް

ޢ ާ އ ި ލީ މ ަ އް ސަ ލަ ތ ަ އް ޞު ލ ް ޙަ ކ ު ރު މ ާ އި ބ ެ ހޭ ސެ ކް ޝ ަ ން
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 ު
އސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް1113 ،
އިންޞާފު ހޯދައިދީ ޢާއިލާތައް ޙިމާޔަތްކުރުންކަމަށް ވީހިނދު ،ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޢާއިލީ މަ ް
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
ބދޭ
ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ހުށަހެޅި އަދި އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލި ި
ފުރުޞަތުތަކާއި ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާނެވެ .އަދި މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ކަމާއިބެހޭ ދާއިރާއިން ކިޔަވާފައިތިބި
މުވައްޒަފުން 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

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
ވ.
މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދެފަރާތް ހަމަހަމަވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެ ެ

ނ
ހ ގޮތު ް
މޖެހި ކޭސްތަކާއިގުޅޭ އެސެސްމަންޓުހެދި މައްސަލަތަކާއިބެ ޭ
ޝނަށް ޝޯޝަލްވޯކަރ އެއް ހަ ަ
 1113ވަނަ އަހަރު މިސެކް ަ
ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ

މައުލޫމާތު

ހޯދުމަށް

ގޭގެއަށް

ޒިޔާރަތްކޮށް،

ކުރިޔަށްގެންދާ

ކޭސްތަކުގެ

ނަތީޖާ

ހާސިލުކުރުމަށް

ނ
ގި ަ

ވ ސެކްޝަނުގައި އަދިވެސް ކުރަންޖެހޭ މުޙިއްމު ގިނަކަންތައްތައް
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާނެވެ .އެހެން ނަމަވެސް މިދެންނެ ި
ގ
އ ޖާ ަ
ގންވާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާ ި
ށ އެންމެ އެކަށީ ެ
އޝަން ދިނުމަ ް
ތން ކައުންސިލިންގ އަދި މީޑި ޭ
ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރަމެ ވެ ،މިގޮ ު
ކޯޓުގައި ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

 1113ވަނަ އަހަރު ޞުލްޙަ ކުރުމާއި ބެހޭ ސެކްޝަނަށް ވަނީ  315މައްސަލައެއް ހުށައެޅިފައެވެ .އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޞުލްޙަ
ފއިވާ
ވުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ  18މައްސަލައާއި ވަރިވުމަށްއެދި ހުށައަޅާފައިވާ  647މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ޞުލްޙަ ކުރުމަށް ފޮނުވާ ަ
 117މައްސަލައަކާއި ،ވަރިކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ  319މައްސަލައެއްގެ ތެރެއިން ޞުލްޙަ ކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ  41މައްސަލައާއި
ހުށައެޅިފައިވާ ޢާއިލީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޞުލްޙަ ކުރުމަށް ފޮނުވިފައިވާ  39މައްސަލައެކެވެ.

ހ ި އު މ ަ ން ރި ސޯ ސް އ ެ ން ޑ ް އ ެ ޑް މި ނ ި ސް ޓ ް ރޭ ޝ ަ ން ސެ ކ ް ޝަ ން
ޓން
މތީން ކޯ ު
އގަނޑު މަސައްކަތަކީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ ލަފާގެ ަ
ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަނުގެ މަ ި
ނ ޢާންމުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް
ނިންމާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމާއި ،އިދާރީ ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކޯޓު ް
ނ އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި،
ކންކަ ް
ނ ކުރުމާއި ،މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހާ ަ
ހ އެންމެހައި ކަންކަ ް
ހަރުދަނާކުރުމައްޓަކައި ކުރަންޖެ ޭ
މުވައްޒަފުން މަސައްކަތައް އަހުލުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނޭ މާހައުލެއް އުފައްދާދިނުމެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މަޤާމުތަކާއި އަދަދު
މަޤާމް
އިސްޤާޟީ

ޢަދަދު
1

މަޤާމް
ކޭޝިއަރ

ޢަދަދު
1

ޤާޟީ

7

ސީނިއަރ ކޯޓު އޮފިސަރ

1

ރެޖިސްޓްރާރ

1

ސީނިއަރ ސްޕަވައިޒަރ

1

ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

1

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

11

ކާވެނީގެ ރެޖިސްޓްރަރ

1

ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ (ޓ)

1

ސޯޝަލް ވޯރކަރ

1

ޓެލެފޯން އޮޕަރޭޓަރ

1

މީޑިއޭޓަރ

1

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ޓ)

1

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

2

ޗައިލްޑް ކެއަރ ޓޭކަރ

1

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

1

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

8

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

1

ކޯޓު އޮފިސަރ

4

ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަން

1

ޑްރައިވަރ

2

ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް

0

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް  /ސަރުދާރު

3

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް  /ޕިޔޯނު

1

މަސައްކަތު

2

ކޯޓުގެ އިސްމަޤާމުތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭފުޅުން
ހނެވެ.
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާތަކަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖެ ު
 .1ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޝަފީޢު
 .1ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަސް އަލްއުސްތާޙް މުޙައްމަދު ސަމީރު
ލ
 .3ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް އިބްރާހީމް ޢަ ީ
ބ
ޢބްދުﷲ ޢަދީ ް
 .4ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް ަ
 .5ކޯޓުގެ ކައުންސިލަރ ކަމުގެ މަޤާމުން މީޑިއޭޓަރގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޢުޞޫމް ބަދަލުވުން
 .6ސޯޝަލް ވޯރކަ ގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް.
 .7ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ( ބަޖެޓް ސެކްޝަން) ސިރުވާން މުޙައްމަދު.

ކޯޓުގެ އިސްމަޤާމްތަކުން ވަކިވެފައިވާ ބޭފުޅުން
.1

ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ ގެ މަޤާމުން އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޝަފީޢު

ތ ޝަފާ
 .1ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުން އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަ ު
 .3ކޯޓުގެ މީޑިއޭޓަރގެ މަޤާމުން އަލްފާޟިލް ހިޝާމް އަޙްމަދު
 .4ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓަރގެ މަޤާމުން އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
ދ
ޝތު ޢަޛް ާ
 .5ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުން އަލްފާޟިލާ ޢާއި ަ

 1113ވަނައަހަރު ކޯޓުގެ މަޤާމުތަކަށް އައި ބަދަލު
އުވާލެވުނު މަޤާމް

ޗިޓު ނަމްބަރު

އުފެއްދި މަޤާމް

ޗިޓު ނަމްބަރު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

(14)DJA/2013/7

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

(13)DJA/2013/5

އޮފިސަރ(ޖީ.އެސް )1
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

( އެމް.އެސް )1
(14)DJA/2013/13

އޮފިސަރ(ޖީ.އެސް )1

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

(13)DJA/2013/14

( އެމް.އެސް )1

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ(އެމް.އެސް )1

(14)DJA/2013/14

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ( އެމް.އެސް

(13)DJA/2013/16

)3
ކޯޓް އޮފިސަރ )ޖީ.އެސް )1

(14)DJA/2013/17

ކޯޓް އޮފިސަރ )ޖީ.އެސް )3

(13)DJA/2013/19

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަ

(14)DJA/2013/28

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

(13)DJA/2013/58

(އެމް.އެސް )1
އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

(އެލް.އެސް )1
(14)DJA/2013/35

(އެމް.އެސް )1
ސީނިއަރ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

(13)DJA/2013/63

(އެލް.އެސް )1
(14)DJA/2013/42

އޮފިސަރ(އެމް.އެސް )3

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

(13)DJA/2013/70

(އެލް.އެސް )1

ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް(އެމް.އެސް )1

(14)DJA/2013/43

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

(13)DJA/2013/71

(އެލް.އެސް )1
ރަޖިސްޓްރަރ ( އީ.އެކްސް)4

(14)DJA/2013/71

ރަޖިސްޓްރަރ ( އެސް.ޕީ )1-

(13)DJA/2013/99

ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރަރ ( އީ.އެކްސް)1

(14)DJA/2013/72

ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރަރ

(13)DJA/2013/100

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

(14)DJA/2013/73

( އެލް.އެސް))4-
(އެމް.އެސް )1
އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ
(އެމް.އެސް )1

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް

(13)DJA/2013/101

އޮފިސަރ(އެލް.އެސް )1
(14)DJA/2013/74

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް
އޮފިސަރ(އެލް.އެސް )1

(13)DJA/2013/102

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

(14)DJA/2013/75

(އެމް.އެސް )1
އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

(13)DJA/2013/103

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް
އޮފިސަރ(އެލް.އެސް )1

(14)DJA/2013/76

(އެމް.އެސް )1

(13)DJA/2013/104

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް
އޮފިސަރ(އެލް.އެސް )1

ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް(އެމް.އެސް )1

(14)DJA/2013/77

ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް (އެލް.އެސް )1

(13)DJA/2013/105

އެސިސްޓެންޓް ކައިވެނީގެ

(14)DJA/2013/90

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަ(އެލް.އެސް

(13)DJA/2013/119

ރަޖިސްޓްރަރ(އެމް.އެސް )3
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ޖީ.އެސް )3

)1
(14)DJA/2013/11

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ޖީ.އެސް

0

)4

(14)DJA/2013/11

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ޖީ.އެސް

1

)4

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

(14)DJA/2013/11

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ޖީ.އެސް

އޮފިސަރ(ޖީ.އެސް )1

2

)4

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ޖީ.އެސް )3

(14)DJA/2013/11

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ޖީ.އެސް

3

)4

(14)DJA/2013/13

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަ(އެލް.އެސް

0

)1

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ޖީ.އެސް )3

ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް(އެލް.އެސް )1
-

ޑްރައިވަރ ( ސަޕޯޓް ސްޓާފް )1

(13)DJA/2013/141
(13)DJA/2013/142
(13)DJA/2013/143
(13)DJA/2013/144
(13)DJA/2013/169
(13)DJA/2013/149

މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގުނު ތަމްރީންތަކާއި ކޯސްތައް
މުއްދަތު

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން
ޓ
ޓައިމް މެނޭޖްމަން ް

 5ޖެނުއަރީ 1113

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން

 5ޖެނުއަރީ 1113

ހަވް ޓު މޭކް ފައިނެންޝަލް ރިޕޯޓްސް

 7ފެބްރުއަރީ 1113

އޮފީސް ދިވެހި

ފެބްރުއަރީ  14-11އަށް

ނ
އިފެކްޓިވް ކޮމިއުނިކޭޝަ ް

މާރޗް  3-5އަށް

ގ
ޓީމް ބިލްޑިން ް

މާރޗް  11-11އަށް

އޮފީސް ދިވެހި

މާރޗް  14-11އަށް

ރިޕޯޓް ރައިޓިންގ

މާރޗް  14-11އަށް

އެގްޒެކިއުޝަން އާއި ގުޅޭ

 16މާޗް

ސުޕަރވައިޒަރީ ސްކިލްސް

މާރޗް  11-17އަށް

ޕްރެސެންޓޭޝަން ސްކިލްސް

މާރޗް  11-17އަށް

ކަސްޓަމަރ ކެއަރ

އޭޕްރީލް  3-1އަށް

ނ
މޯޓިވޭޝަ ް

އޭޕްރީލް  15-13އަށް

ކ
ބިލްޑިންގް ޓީމްވޯރ ް

ޖޫން  17-13އަށް

އޮފީސް ދިވެހި

ޖުލައި  4-13އޯގަސްޓަށް

ވޯރކް ޕްލޭނިނގް

އޮކްޓޯބަރ  9-8އަށް

ކ ަ އ ި ވެ ނ ި ސެ ކް ޝ ަ ން
ކައިވެނި ސެކްޝަނަކީ ކައިވެނި ކޮށްދިނުމާއި  ،ކައިވެނި އަދި ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ސެކްޝަނެކެވެ.
ވނި ކޮށްދީ ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ
މި ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުގަޔާއި އަދި ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައި ެ
ކޮށްދިނުމާއި ،ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕޮރޮގްރާމް ހިންގުމާއި ،ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓާއި ކައިވެނީ ގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމާއި،
ޙާކިމް ވަލީއަށް ކައިވެނި ކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުން ހިމެނެއެވެ.

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ކައިވެނި އަދި ވަރީގެ ޢަދަދު
1

ކުރެވުނު ކައިވެނީގެ ޢަދަދު

1361

3

ގޭގައި ކުރެވުނު ކައިވެނީގެ ޢަދަދު

919

4

ނުކުރެވި ކެންސަލްކުރެވުނު ކައިވެނީގެ ޢަދަދު

11

5

ކޯޓުގައި ކުރެވުނު ކައިވެނީގެ ޢަދަދު

1453

6

އން މިކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ކައިވެނީގެ ޢަދަދު
ރާއްޖެއިންބޭރުގައި ކުރެވުނު ކައިވެނީގެތެރެ ި

118

7

ކުރެވުނު ވަރީގެ ޢަދަދު (ޤާޟީގެ ހުއްދަ ނެތި /ޤާޟީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން)

1374

8

ކރެވުނު ޢަދަދު
ތަފްރީޤް ު

33

9

ދ
ފަޞްޚު ކުރެވުނު ޢަދަ ު

4

ޓޭބަލް  :1.1ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ކައިވެނި އަދި ވަރީގެ ޢަދަދު

 1113ވަނަ އަހަރު ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވަނީ  1383ކައިވެންޏެވެ .އޭގެ ތެރެއިން ކުރެވިފައިވަނީ  1361ކައިވެންޏެވެ.
އެއީ ކޯޓުގައި ކުރެވިފައިވާ  1453ކައިވެންޏާއި ގޭގައި ކުރެވިފައިވާ  919ކައިވެންޏެވެ .ނުކުރެވި ކެންސަލްވެފައިވަނީ 11
ކައިވެންޏެވެ .އޭގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިންބޭރުގައި ކުރެވިފައިވާ  118ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކައިވެނި 1113
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ބޭރު ކައިވެނި

1453, 20%

21, 0%

118, 2%

2383, 33%

ނުކުރެވި ކެންސަލްވި ކައިވެނި
ކޯޓުގައި ކުރެވުނު ކައިވެނި
ގޭގައި ކުރެވުނު ކައިވެނީ
ކުރެވުނު ކައިވެނި

909, 12%
2362, 33%

ކައިވެނި ކުރުމަށްރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ޢަދަދު

ޗާޓް  1.5ކައިވެނީގެ މަޢުލޫމާތު
ފެމިލީކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކައިވެންޏަށް ބަލާއިރު  1113ވަނަ އަހަރުގައި  1361ކައިވެނި ކުރެވިފައިވެއެވެ.އަދި
 1411ވަރި ރެކޯޑްކުރެވިފައިވެއެވެ .މިއީ ހުށައެޅި ނިމިފައިވާ  1856ވަރީގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ރެކޯޑްކުރެވިފައިވާ ވަރީގެ
ޢަދަދެވެ

ޗާޓް  1113 1.6ވަނަ އަހަރުގެ ވަރި އަދި ކައިވެނީގެ ރެކޯޑް

 1113ވަނަ އަހަރު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ވަރި އަދި ކައިވެނީގެ ޖުމްލަ

ޢަދަދު

 1113ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވާ ވަރީޖެ ޖުމްލަ

1411,
37%

 1113ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވާ ކައިވެނީގެ
ޖުމްލަ

2362, 63%

އ
ވަރީގެ މަޢުލޫމާތައް ބަލާއިރު  1113ވަނަ އަހަރު  1411ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ވެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޤާނޫނާ ި
ފއިވާ  571ވަރިއާއި ،ތަފްރީޤް ކުރެވިފައިވާ  33ވަރިއާއި ފަޞްޅު
ޅިލާފާށް ކޮށްފައިވާ  814ވަރިއާއި  ،ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ކޮށް ަ
ކުރެވިފައިވާ  4ވަރިއެވެ

ވަރީގެ މަޢުލޫމާތުގެ ތަފްޞީލް 3102

މަސް

ޤާނޫނާ ޅިލާފަށް

ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް

ކުރި ވަރި

ކުރި ވަރި

ތަފްރީޤް

ފަޞޅު

ރ
އ ީ
ޖެނު ަ

86

55

0

4

ރ
ރއަ ީ
ފެބް ު

57

55

1

2

ޗ
މާރ ް

68

39

1

3

ލ
އޭޕްރީ ް

78

53

0

3

މެއި

63

62

2

5

ނ
ޖޫ ް

59

41

0

1

އ
ޖުލަ ި

62

33

0

4

ޓ
ގސް ް
އޯ ަ

58

33

0

0

ސެޕްޓެމްބަރ

63

66

0

4

އޮކްޓޯބަރ

76

43

0

5

މބަރ
ނޮވެ ް

56

35

0

2

މބަރ
ޑިސެ ް

78

55

0

2

ޖުމްލަ

804

570

4

33

ވަރީގެ މަޢުލޫމާތު 1113
1000

804

800

570

600
33

4

ޖުމްލަ

400
200
0

ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް

ޤާނޫނާ ޙިލާފަށް

ފަޞްޙު

ތަފްރީޤް

ކުރި ވަރި

ކުރި ވަރި

ޗާޓް  1.7ވަރީގެ މަޢުލޫމާތު 1113

ކާވެންޏަށް ހޭލުތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

ޕްރޮގްރާމަކީ

ކާވެނިކުރުމުގެ ކުރިން

ކޮންމެހެން

އެގެންޖެހޭ

ށ
މުހިއްމު ބައިތަކެއްގެ މައްޗަ ް

ހންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ 1113 .ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގަނީ
މހެއްޓުމުގެ ބޭނުމުގައި ި
އެކުލަވާލައިގެން ޢާއިލާތައް ދެ ެ
ދ
ހލެވިގެން  5ގަޑިއިރުގެ މައްޗައް ދެމިގެން ާ
ހަފްތާއެއްގެ  1ދުވަހުއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަނީ  4ސެޝަނަކަށް ބަ ާ
އެއްދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި މިޕްރޮގްރާމް ހިންގަވަނީ ހަމައެކަނި އަލަތު

ށ
ކައިވެނި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަ ް

ދ
ސޝަނަކާއި ،ސިއްޙީ ސެޝަނަކާއި ،ޢިޖްތިމާޢީ ސެޝަނަކާއި ،އަ ި
ެ
ނނެވެ.އެއީ ދީނީ
ޙާއްސަކޮށްގެން ސެޝަންތަކަކަށް ބަހާލެވިގެ ް
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 ަ

މެރިއޭޖް އެންޑް ޑިވޯސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ބިލްޑިންގް
ވކި
ބއި)ޖަސްޓިސްބިލްޑިންގް އާއި ަ
ހ ަ
ޓގެ ޝަރީޢަތް ކުރުމާއި ބެ ޭ
ކ ު
ނނީ ( ޯ
މެރިއޭޖް އެންޑް ޑިވޯސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ހުން ަ
ޓ ހިނގުމުގައި ހުންނަ ކުރީގެ ހައިކޯޓް ޢިމާރާތުގެ ބައެއްގައެވެ.
ހންވޭރު މޫންލައި ް
ޢިމާރާތެއްގައިވެ .މި ބިލްޑިންގް ހުންނަނީ ހެ .

އައި.ޓީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން
ނންވާ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމެއް ފަރުމާކޮށް
އައިޓީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ފެމިލީ ކޯޓަށް ބޭ ު
މޝަން ޓެކްނޮލިޖީއާއި ބެހޭ
ނފޮ ޭ
ޤާއިމްކުރުމާއި ކޯޓުގެ ކޮންޕިއުޓަރ ވިއުގަ އެޅުމާއި ،ނެޓްވޯކް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ،އި ް
ނމިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތް
ޕޮލިސީތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ،އެކަށައަޅައި ތަންފީޛުކުރުމެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރު އައިޓީއިން ކޮށް ި
ފާހަގަކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.


ތއް ޤާއިމްކުރުން
ބނުންކުރުމަށް ޒަމާނީ ވަޞީލަތް ަ
ދލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކޯޓްރޫމްގައި ޭ
ކޯޓްރޫމް ޒަމާނާއި އެއްގޮތަށް ބަ ަ



ކޯޓް ރޫމްގައި މައްސަލަހިނގަމުން ދާއިރު އަޑުއެހުން ރެކޯޑްކޮށް އަދި ފަސޭހައިން ބަޔާން ލިޔެވޭނެ ގޮތަށް ރެކޯޑިން
ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން



ކޓާއިގުޅޭ މައުލޫމާތު ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ އެހީގައި
ކޯޓުގެ ކައުންޓަރަށާއި އަދި ޝަރީއަތައް ހާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް ޯ
ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމް ހަމަޖެއްސުން



ތކާއި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހާޟިރުވާންޖެހޭ ގަނޑިއާއި އަދި ކޯޓުގެ ޙިދުމަތް ބޭނުންކުރައްވާ
ތ ަ
ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަ ް
ތ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެސް.އެމް.އެސް ގެ ޒަރީޢާއިން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
ހން މަޢުލޫމާ ު
ފަރާތްތަކަށް އެހެނި ެ
ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން



ކޯޓުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަ ޒަމާނާއި އެއްގޮތައް ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ހާރޑްވެއަރ ފަޔަރވޯލްއެއް ޤާއިމްކޮށް
އަދި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް އަވަސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވުން



ކޯޓުގެ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުމުގެ ސްކޭންކުރެވިފައިވާ ކޮޕީ ފަސޭހައިން ހޯދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ނެޓްވޯކް
އޭރިއަރ ސްޓޯރޭޖެއް ޤާއިމްކުރުން



ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން އިންޓްރަރ ނެޓް ވެބްސައިޓެއް
 1113ވަނަ އަހަރު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން



ކޓުގެ އެންމެހައި މުހިންމު
ޓގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓޭނެހެން ޯ
ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ކާރިޡާއަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި ކޯ ު
ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހުރިހާ ޑިޖިޓަލް ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ބެކްއަޕްކުރާނެ ގޮތަކާއި އުޞޫލުތަކެއް އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި
ނ
ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް (ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން) އެކުލަވާލު ް

ފ ަ އ ި ނ ޭ ން ސް އ ެ ން ޑ ް ބަ ޖެ ޓ ް ސެ ކް ޝ ަ ން
ފައިނޭންސް އެންޑް ބަޖެޓް ސެކްޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ކޯޓުގެ ބަޖެޓު މެނޭޖްކުރުމާއި ،ދަރިންގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި
ތން  1113ވަނަ އަހަރަށް މިކޯޓަށް ( 3199149571އެއްތިރީސް މިލިޔަން
ތއް ބެލެހެއްޓުމެވެ .މިގޮ ު
ކޯޓަށް ދައްކާފައިސާގެ ކަންތައް ަ
ޖލީހުން ފާސްކޮށް،
ކޓުގެ ޢާންމު މަ ި
ވނެ ކަމަށް ޯ
ނުވަސަތޭކަ ސައުވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެއްރުފިޔާ) ބަޖެޓެއް ބޭނުން ާ
ފިނޭންސް

މިނިސްޓްރީއަށް

ހުށަހެޅިފައިވީނަމަވެސް

ށ
ކޯޓަ ް

ލިބިފައިވަނީ

1194449539

(ބާރަމިލިޔަން

ކ
ހތަރުސަތޭ ަ
ަ

ނ ކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް
ސާޅީސްހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ ތިރީސް ނުވަރުފިޔާ) އެވެ .މީގެ ސަބަބުން ކޯޓުން ކޮންމެހެ ް
ނުކުރެވި ޢާންމުންނަށް އަވަސްކަމާއި ހަލުވިކަމާއި އެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ކޯޓުން އެކަށައަޅާފައިވާ ޕްލޭންތައް ތަންފީޒު ކުރެވިފައެއް
އސާ
ނންވާ ފަ ި
މސާރަ ދިނުމަށް ބޭ ު
ނށް ު
ގ އިތުރަށް މުވައްޒަފުން ަ
ނުވެއެވެ .ވުމާއި އެކު  1113ވަނަ އަހަރު ކަނޑައެޅި ބަޖެޓު ެ
ނ
ހ ް
ގފައިވާ އެހެނި ެ
ޖއްސާދިފައިވީނަމަވެސް  1113ވަނަ އަހަރު ހިނ ާ
އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން ހަމަ ަ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ެ
ޡަރޫރީ ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ

ގ
ޓ ެ
ނ  1114ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެ ު
ބލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަ ީ
ލިބިފައިނުވާތީ ،އެ ި

ތެރެއިންނެވެ.

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އެހެނިހެން ޚަރަދު ފައިސާ

1122

1121

1122

ކޯޓުން ބޭރުގައިގައި ކުރެވުނު ކައިވެނި

1,036,200.00

1,045,500.00

1,074,500.00

ފޯމް ފީ

106,030.00

111,575.00

115,525.00

ޕޮޓޯކޮޕީ ޗާޖް

130,365.00

103,196.00

105,906.00

ޓެލެޕޯން ކޯލް ،ޓެލެކްސް ،ފެކްސް ޗާޖް

33,413.00

57,800.00

53,575.00

ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ ފީ

307,500.00

297,300.00

301,100.00

ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ނުކުރުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ

16,000.00

880,500.00

1,945,075.00

ޤާނޫނާޢި ޚިލާފުވުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ

1852674.39

1,427,544.00

459,278.00

އެހެނިހެން ފީ

-

500.00

38,756.68

ނީލަމުގައި ވިއްކާލެވުނު ތަކެތީގެ އަގު

-

32,792.40

1,304.86

3,482,182.39

3,956,707.40

4,095,020.54

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާ
4500000
ކޯޓުން ބޭރުގައި ކުރެވޭ ކައިވެނިތަކަށް

4000000

ކޯޓުގައި ކުރާ ކައިވެނި

3500000

ފޮޓޯކޮޕީ ނެގުމަށް

3000000

ޓެލެފޯން ،ޓެލެކްސް ،ފެކްސް ޗާޖް

2500000

ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ

2000000

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ނުކުރުމުން ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާ

1500000

ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ނުކުރުމުން ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާ

1000000

އެހެނިހެން

500000

ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބިފައިވާ
ޖުމްލަ

0
2011

2013

2012

ދަރިންގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ

ތަފްޞީލް

2011

2012

2013

ދަރިންގެ ޚަރަދު

2,266,225.00

3,330,011.64

4,436,257.19

އަނބިމީހާގެ ޚަރަދު

8,820.00

11,500.00

15,200.00

ޢިއްދައިގެ ޚަރަދު

207,007.00

246,500.00

231,950.00

ޑެޕޮސިޓް ޚަރަދު

11,805.00

43,229.99

26,341.00

އެހެނިހެން ޚަރަދު

29,065.00

52,914.00

145,315.98

ރަށު ކޯޓުތައް

434,691.00

526,924.72

478,224.00

ޖުމުލަ

2,957,613.00

4,211,080.35

5,333,288.17

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާ
4500000
4000000

ކޯޓުން ބޭރުގައި ކުރެވޭ ކައިވެނިތަކަށް
ކޯޓުގައި ކުރާ ކައިވެނި

3500000

ފޮޓޯކޮޕީ ނެގުމަށް

3000000

ޓެލެފޯން ،ޓެލެކްސް ،ފެކްސް ޗާޖް

2500000

ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ

2000000

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ނުކުރުމުން ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާ

ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ނުކުރުމުން ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާ

1500000

އެހެނިހެން

1000000

ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބިފައިވާ

500000

ޖުމްލަ

0
2011

2012

2013

ބަޖެޓަށް ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ނުކުރެވިހުރި މުހިއްމު ކަންކަން


 1ކޯޓްރޫމެއްގައި ރެކޯޑިން ސިސްޓަމް ޤާއިން ނުކުރެވުން.



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



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



ކައިވެންޏައް ހޭލުން ތެރިކުރުމުގެ ޕޮރޮގްރާމް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތެއްގައި ނުހިންގުން.

ޕ ް ރޮ ކ ި އު މަ ނ ް ޓް ސ ް ޓޮ ކ ް އ ެ ނ ް ޑ ް މެ އ ި ނ ް ޓެ ނ ެ ން ސް
ޕްރޮކިއޯމެންޓް ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މުދަލާއި  ،ޙިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ކތި ސްޓޮކާއި ޙާވާލުކުރުމެވެ 2013 .ވަނައަހަރު ޕްރޮކިއޯމެންޓްގެ ފަރާތުން
ތއް ދަތި ނުވާނޭހެން ތަ ެ
ބެލެހެއްޓުމާއި ކޯޓުގެ މަސައްކަ ަ
އވާ އެގްރީމެންޓްތަކާއި އަދި ހޯދިފައިވާ މުހިންމު ތަކެތި ތިރީގައިވާ ޓޭބަލްގައި އެވަނީއެވެ.
ކޯޓާއި އެހެންފަރާތްތަކާއި ވެވިފަ ި

 1113ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ކޯޓާއި އެކި ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް
ތ
ރ ް
ޙަވާލްކުރެވުނު ފަ ާ

އެގްރީމެންޓް ނަމްބަރު

ލ
ތަފްޞީ ް

ޙ
ކުރެވުނު ތާރީ ް

1113/1

އުއްމީދީ ޕްރެސް

1113/11/17

( 11111ދިހަހާސް) ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ޗާޕްކުރުން

1113/1

ޑައިނޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1113/11/17

ކޯޓް ރޫމެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

1113/3

އެމް.ސެވެން ޕްރިންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1113/11/18

ށ
( 8111އަށްހާސް) ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ޗާޕްކުރުމަ ް

1113/14

އިދްރީސް ކާޕެންޓްރީ

1113/13/15

ކޯޓަށް މޭޒެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން

ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1113/13/13

ކރެޑިޓަށް ދޫކުރުމާއި ބެހޭ އެގްރިމެންޓް
ތެލުގެ ބާވަތްތައް ު

2013/5

ބައިކަން ކޫލިންގ

1113/14/11

ށ
މ ް
ކޯޓުގެ ދެ އެއަރކޮންދިޝަނާއި ސީލިންގް މަރާމާތުކުރު ަ

1113/11

އޭ.ޖޭ.އީ އެމްޕޯރިއަލް

1113/14/15

ށ
ކޯޓަށް  1އެއަރކޮންޑިޝަން ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުމަ ް

1113/11

ބައިކަން ކޫލިންގ

1113/16/17

ކޯޓުގެ ސައިކޮޓަރީގައި ހުރި އެއަރކޮންޑިޝަން އެހެން ކޮޓްރިއަކަށް

1113/13

ސ
ނަޝާތު ކޮންސްޓްރަކްޓިންގ ވޯރކް ް

1113/15/17

ކޯޓުގެ  1ފާހާނައިގެ ޖަންގްޝަން ސާފްކުރުން

1113/14

ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝަރސް

1113/15/14

 ( 8111އަށްހާސް) ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ޗާޕްކުރުމުގެ މަސަތްކަތް

1113/16

އުއްމީދީ ޗާޕްޙާނާ

1113/16/11

1113/17

އުއްމީދީ ޗާޕްޙާނާ

1113/16/16

1113/18

ފޯކަސް އިންފޮކޮމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1113/15/11

ށ
އިންޓަރނެޓް ސަރވިސް ފޯރުކޮށްދިނުމަ ް

ދިރާގު

1113/18/1

ދނުން
ބަލްކް އެސްއެމްއެސް ސަރވިސް ފޯރުކޮށް ި

1113/19

މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލިޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1113/17/19

ސަރވަރ އެއް ގަތުމަށް

1113/11

މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލިޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1113/17/19

ކރުން
ޔޫޕީއެސް އެއް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލު ު

1113/11

ކްލިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1113/18/11

ނ
 4ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލްކުރު ް

1113/11

ސިމްޑީ އޮފީސް އޮޓޮމޭޝަން

1113/18/11

 1ސްކޭނަރ ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

1113/13

ޑިނާޓް ގާމަންޓް އިންޑަސްޓްރީ

1113/11/14

ށ
ޤާޟީންނަށް  8ކޯޓާއި  8ފަޓްލޫނު ތައްޔާރުކުރުމަ ް

1113/15

ކޮޕިއަރ ޕްލަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1113/11/18

ނ
ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލްކުރު ް

CON-2013/44

ށ
ބަދަލުކުރުމަ ް

ށ
ކުރުމަ ް
( 5111ފަސްހާސް) ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕޮރޮގްރާމް ޗާޕްކުރުމަށް(
އެގްރިމެންޓް ކެންސަލްކުރެވިފައި)
( 5111ފަސްހާސް) ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕޮރޮގްރާމް ސެޓްފިކެޓް
ނ
ޗާޕްކުރު ް

1113/16

ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝަރސް

1113/11/19

(1111އެއްހާސް) ބޭރު ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ޗާޕްކުރުން

1113/17

ޑައިނޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1113/11/19

ށ
އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މޭޒެއް ތައްޔާރުކުރުމަ ް

1113/18

ބްރައިޓް ބްރަދާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1113/11/18

ށ
އެއަރ ކޮންޑިޝަން ސަޕްލައި ކޮށް އިންސްޓޯލް ކުރުމަ ް

 1111ވަނަ އަހަރު ކޯޓުގެ ބޭނުންތަކަށް ހޯދިފައިވާ މުހިންމު ތަކެތި
އައިޓީ  /ކޮމިއުނިކޭޝަން ހާޑްވެއަރ
ޢަދަދު

ނ
ނަ ް
ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް

4

ޕްރިންޓަރު

3

ނ
ފޮޓޯކޮޕީ މެޝި ް

1

ސްކޭނާރސް

1

ސަރވަރ

1

ސަރވަރ ބެޓްރި

1

ކާޓްރިޖް އަދި ޓޯނަރ

200

ކޓޭލް)
ޓެލެފޯން( އަލް ަ

8

ފަރުނީޗަރު
ނ
ނަ ް

ޢަދަދު

މޭޒު

1

ގޮނޑި

1

މ ު ހި ން މ ު ބ ަ އް ދ ަ ލު ވ ު ން ތަ ކ ާ އި ކޮ މ ި ޓީ ތ ަ އް
ފަނޑިޔާރުންގެ ޢާންމުމަޖްލިސް
ކޯޓުގެ ޢާންމު މަޖްލީހަކީ ދިވެހިރާޢްޖޭގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު  11/1111ދިވެހިރާއްޖޭގެ 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 ނިންމުމާއި ،ކޯޓުގެ މު ަ
ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމްކުރުމާއި މިނޫންވެސް ކޯޓުގައި ދާޚިލީ އެހެނިހެން ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް
ނިންމުމެވެ.

ޢާންމު މަޖްލިސް ބޭއްވޭ ދުވަސް

ކޮންމެ ހަފްތާއަކު  1ދުވަހު ޢާންމު ގޮތެއްގައި މި މަޖްލިސް ބޭއްވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޯޓުގެ ހިންގުމާއި އަދި ދިމާވާ އެހެނިހެން
ކަންކަމާއި ގުޅިގެން މި މަޖިލިސް ކުއްލި ގޮތެއްގައިވެސް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން  1113ވަނަ އަހަރު ކޯޓުގެ ކަލަންޑަރުގައި
ފއެވެ.
އވާ  48ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  34ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވި ަ
މަޖިލިސް ބޭޢްވުމަށް ހަމަޖެހިފަ ި

ޢާންމު މަޖްލީހުގެ  1113ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވާ
މައިގަނޑު ކަންތައްތައް


ކޯޓުން ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮސީޖަރ އަށް އިސްލާޙް ގެނައުން



ލ ކުރުން
ކޯޓުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ފައިނަ ް



ކައިވެނީގެ ކާޑު ޤަވާޢިދު ފައިނަލް ކުރުން



ކޯޓުގެ މައްސަލަ ހުށާއަޅާ ފޯމްތައް އިސްލާހުކުރުން



ކރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން
ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި ޢަމަލު ު



ނ
ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލު ް



ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު އިސްލާޙްކުރުން



ކޯޓުގެ ރިސެސްގެ މުއްދަތުގައި ކުރާނެ މަސައްކަތްތައް ހަމަޖެއްސުން



މުވައްޒަފުންގެ ޙިޔާލު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ސާރވޭތައް ދިރާސާ ކުރުމާއި އެފަދަ އެހެން ސާރވޭތައް އިންތިޒާމްކުރުން



ނ
ވބުދާރީވު ް
މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާތަކަށް ޖަ ާ



މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ހިންގޭނެ ޕޮރޮގްރާމްތައް ރޭވުން



ކޯޓުގެ މަޖައްލާގެ މަސައްކަތް ކުރުން

އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ
ފން
އހަރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ގޮތުން މުވައްޒަ ު
ތތައް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި މި ަ
ކޯޓުގެ އިންސާނީ ވަޞީލަ ް
އކި
މސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް އަދި އަވަސްކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ެ
މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކޮށްަ ،
ނ
ދާއިރާތަކުން ކުރު ޓްރެއިނިންގ ދެވިފައިވެއެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ް 1111

 1111އަށް ލިބެންވާ ސްޓެޕް

އެލަވަންސް ލިބިފައިނުވާތީ ،މި އެލަވަންސް ހޯދުމަށްޓަކައި އެޗް.އާރް ކޮމިޓީން ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 1113
ނށް ޙައްޤުވާ ސެޓެޕް އެލަވަންސް ލިބިފައެވެ.
ވަނަ އަހަރު ވަނީ މުވައްޒަފުން ަ

އެޗް.އާރް ކޮމިޓީން  1113ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ތަކުގައި މަޝްވަރާކޮށް ،ނިންމާފައިވާ

މައިގަނޑު ކަންތައްތައް


ތ
ކގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވޭ ޯ
އޢުލާންތައް ފައިނަލް ކުރުމާއި ،މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފަރާތްތަ ު
ނންވާ މަޤާމުތަކުގެ ި
ކޯޓަށް ބޭ ު
ނ
ށ ެ
ކ ޭ
މޤާމުތަކަށް އެންމެ އެ ަ
ފރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކުރާ އިންޓަރވިއު ޕެނަލް އެކުލަވާލުމާއިަ ،
ރޠު ފުރިހަމަވާ ަ
ބެލުމާއި ،ޝަ ު
ފަރާތްތައް ޢައްޔަންކުރުން.

މުވައްޒަފުން މަޤާމުން ވަކިކުރުން


ނ
މުވައްޒަފުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލު ް



ނ
މުވައްޒަފުންގެ ޓްރެއިނިންގތައް ރާވާ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ފުރުސަތު ދިނު ް



މުވައްޒަފުން ޒިންމާދާރު ކުރުން



ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު ހަމަވުމުން މުވައްޒަފުން ދާއިމީ ކުރުމުގެ ކަންތައް



ނ
މުވައްޒަފުން އެއްސެކްޝަނުން އަނެއް ސެކްޝަނަށް ބަދަލުކުރު ް



އިންޑަކްޝަން ޕޮރޮގްރާމް ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއް ތައްޔާރުކުރުން




އފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ މަޝްވަރާކުރުން
ތއް ހޯދައިދިނުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް ޮ
މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤު ަ
ނ
މުވައްޒަފުން ހުށައަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލު ް

އޭޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީ
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  1113ވަނަ އަހަރު  19ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެި .
ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގިނަ ގުނަ ަ
ނންމުން ތަކެއް ނިމިގެން ދިޔައެވެ.
ބައްދަލުވުންތަކުގައި މުހިންމު ި

އޭޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވާ މައިގަނޑު
ކަންތައްތައް


ވ
ނ ާ
ނގުމަށް ބޭނު ް
 1113ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވިއުކޮށް ދިރާސާކުރުމާއެކު އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ކޯޓު ހި ް
މުހިންމު ކަންތައް ރޭވުން.



ނިމިގެންދިޔަ  1113ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބަލާ ދިރާސާ ކުރުން.



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



 1114ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރުން.



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



ބަޖެޓާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުން.

ކ ޯ ޓ ު ގެ ކ ު ރި މ ަ ގު
ބރަ
ރމުގައި ގިނަ ޗެލެންޖްސްތައް ހުރި ނަމަވެސް ފެމިލީކޯޓުގެ އިޚްލާސްތެރި މުވައްޒަފުންގެ ު
ފެމިލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ކު ު
ށ
ވސް އެގޮތުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމަ ް
މަސައްކަތުން ކޯޓުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުން ފާހަގަކޮށް ،ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރު ެ
ނއި
ޒކޮށް ،ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ޒަމާ ާ
ފއިވާ އެސް،އޯ،ޕީ ތައް ތަންފީ ު
ނ އަހަރަކީ ކޯޓުން ތައްޔާރުކޮށް ަ
އުންމީދު ކުރަމެވެ 1114 .ވަ ަ
ޓން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭން ފުރިހަމަޔަށް ތަންފީޒުކޮށް ،ﷲ
ރޔަށްގެންދިއުމަށާއި ،ކޯ ު
އެއްގޮތަށް ސިސްޓަމެޓިކޮށް ކު ި
އިރާދަފުޅާއިއެކު އިތުރު ކާމިޔާބީތައް ޙާސިލް ކުރާނެ އަހަރެއް ކަމުގައި  1114ވަނަ އަހަރު ވެގެން ދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު
އުންމީދުކުރަމެވެ.

ރ ި ޕޯ ޓ ް ނ ި ން މ ު ން
އ
ހތަ ް
ޞފު ހޯދާދިނުމުގެ ލުއިފަސޭ ަ
ނޞާފްގެ ހޯއްދަވާދެއްވާ އަދުލު އިން ާ
ތތަކުގެ ޙައްޤުތައް ޢަދުލު އި ް
ފަރުދުންނާއި ޖަމާޢަ ް
ގ
މށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އިހްލާޞްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި ކޯޓު ެ
ލިބޭނޭމަގުތައް ފަހިކޮށްދެއްވު ަ
ހ
ކަންތައްތައް ތަރައްޤީކޮށް މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް މިންނެތް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކޯޓުގެ ހުރި ާ
ށން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ޅންނަށްވެސް ފަށްފަ ު
މުވައްޒަފުންނަށާއި އެންމެހާ ބޭފު ު
އަޅުގަޑުގެ ދުޢާއަކީ މި ކޯޓަކީ ރައްޔިތުންގެ ޚިދްމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ޤާބިލް ހުނަރުވެރި މުވައްޒަފުންތަކެއް ތިބި ކޯޓެއް ކަމުގައި
ރ
ށ މިންވަ ު
މތްﷲ އަޅުގަޑުމެން އެންމެންނަ ް
ކންކަން ހިންގުމުގެ ތައުފީޤް ާ
ލ އިންޞާފްގެ މަގުން ަ
ދ ު
މި ކޯޓު ލެއްވުމެވެ .އަދި ޢަ ު
ކުރެއްވުމެވެ .އާމީން!
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އިބްރާހިމް މާހިރު
ޤާޟީ
(ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުނެނވި)

