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.1 ރިޕޯޓްވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު  2014 
 

ެވދުންކުަރނީ މިއުންމަތަްށ ކައުކުރެއްވި ާމތް  ޟުރަތަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމުންގެ ޙަهللاޙަމްދާއި ޝުކުރު ހުރީ ޢާލަމްތަުކގެ ވެރި 

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

 ތަޢާރަފް 

( އާއި ނަންބަުރ 2011މާރޗް  SC-RU/02  14/2011 (ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ރޫލިން ނަންބަރު މި

2009/02/SC  )06  ވަނަ ނަްނބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮންމެ މީލާދީ ައަހރެއް ނިމުމުްނ  23( ސަރކިއުލާގެ 2009އޮކްޓޯބަރ

ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަކީ ޑިޕާޓްމަންޓްއޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މެންޑޭޓުގެ  އެނިމުނު އަހަރުގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހިނގިގޮތުގެ

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  10ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  2015 ،ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާތީވެ

 ގާފައިވާތީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން މި ކޯޓްގެ ރިޕޯޓް ހުށައެޅުމަށް އަން

 
   ާތއި ގޮގާދިޔަ ނމަސައްކަތްތައް ހި މުހިންމުކޯޓުގެ ވަނަ އަހަރު  2014ޑުގޮތެއްގައި ހިމަނާލެވިފައިވާނީ ނމި ރިޕޯޓުގައި މައިގަ

ޓަން ކުރުމުގައި މިކޯޓުން އަދާުކރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާ ކުރުމުގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ަޙއްލުކޮށް މިކޯޓުގެ ކުރިމަގު ބައް 

 ތެވެ.ލޫމާޢުބެހޭ މަދައުރާ

  

 



 

 
 

.2 ކޯޓުގެ ތާރީޚް 

 21 ،1431 ޛުލްޤަޢިދާ 13 ދަުށން ގެ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 53 ާބބުގެ ވަނަ 4 ގާނޫނުގެ ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކީ މިލީފެ

 .ކޯޓެކެވެ އުފައްދަވާފައިވާ ގައި 2010 އޮކްޓޯބަރ

 1 ނަންބަރު ކޯޓު ކުރީގެ އުފެިދފަިއވަނީ ކޯޓު ޢާއިލާބެހޭ. ނަމުގަެއވެ ކޯޓުގެ ޢާއިލާއާބެހޭ އައީ  ހިގަމުން ކުރިން ކޯޓު މި

 މިނިސްޓަރ ޒާހިރުގެ  އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް އޮނަރަބްލް ޖަސްޓިސް އޮފް  މިނިސްޓަރ ގައި  1997 އޯގަސްޓް 01 އުވާލެއްވުމަށްފަހު

 .ކަމުގައެވެ

 

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

 މިޝަން، ވިޝަން، ކޯޓުގެ ގޮތުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ހިންގުން ކޯޓުގެ އަހަރު ވަނަ 2012. ސަޢީދެވެ ޙަސަން އަލްއުސްތާޛު

 ޤަވާޢިދެއް ހިންގާނޭ ކޯޓު ކަޑައަޅައި، އަމާޒުތަކެއް ބޭނުންވާ ގެންދަން އަށްކުރި ކޯޓު ތަޢާރަފުކޮށް، ވެލިއުސްތައް އަދި ލަނޑުދަޑިތައް

 ޙިމާޔަތްކުރުމާއެކު ޢާއިލާތައް މަޤްޞަދަކީ ކޯޓުގެ އަދި. ބައްޓަންކުރައްވާފައިވެއެވެ ހިންގުން ކޯޓުގެ އެއާއެއްގޮތަށް އެކުލަވާލުމަށްފަހު

 2014އިތުބާރު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއްކަމުގައި ވުމެވެ.  ރައްޔިތުންގެ ،ކަށަވަރުކުރުމާއި ތަނެއްކަން އިންސާފުދޭ ޢާއިލާތަކަށް

 ވަނަ އަހަރު ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ.



 

 
 

.3 ކޯޓުގެ ވިޝަން، މިޝަން އަދި ވެލިއުސް  

 

ނޑިތައްނޑުލަ  .4 ދަ

މަސައްކަތް ކުރުމާެއކު އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ހަރުދަނާކޮށް ކޮލިީޓ ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެ ަމތިން ކޯޓުގެ  .1

 ހިފެހެއްޓުން 

ނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ބަޔަކަްށ ވުން .2  ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީ ޤާބިލްަކން އަބަދުެވސް އިތުރުކުރުން .3  ކޯޓުގެ ފަ

 ގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ޭބނުންކޮށްގެން އަވަސް ޚިދުމަތްދިުނންކޯޓުގެ ނިޒާމް ހިންގުމު .4

އަމާންކަމާއި  މުޖުަތމަޢުގެ ތަންފީޛުޮކށް ސިޔާސަތުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ޙިމާޔަތް ރައްކާތެރިކަމާއި ޢާއިލާތަކަށް .5

 މަސައްކަތްކުރުން ސަލާމަތްތެރިކަމަށް

 ލިިބގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުުރންޢާއިލާތަކުގެ ޙައްޤު ހޯދައިދީ  .6

 އެންމެން އިތުބާރުކުރާ އެކުވެރި މާޙައުލެއްގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްދިނުން .7



 

 
 

.5  ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިގަޑު މައްސަލަތައް  

 މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ ތެރިވެގެން ތްޚިޔާނާ އަނެކަކަށް އެކަކު ،އަރާރުންތަކާއި ހިނގާ ދެމެދުގައި ދެމަފިރިންގެ .1

 ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ަމއްސަލަތައް .2

 ނަސަބު ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް .3

 ޙަޟާނާ )ދަރިފުޅު އަތުލުމުގެ މައްސަލަތައް(  .4

 މަރުސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް .5

 އަނބިމީހާ ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ މީަހކާ އެއްފަދަކުރުމުގެ މައްސަލަތައް  .6
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ނޑިޔާރުން  .6 ފެމިލީ ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުން  08ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ފެމިލީ ކޯޓުގައި  2014 ނިމުނު  ވަނަ އަހަރު  2014މިގޮތުން  މަސައްކަތްކުރެވިއެވެ.ފަ

ނޑިޔާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެއިރު   .ތިއްބެވި ފަ

 އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ސަޢީދު -1

 ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް މާހިރު -2

 ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޞްތަފާ  -3

 ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛާ ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދު -4

 ޙަސަން ޝަފީޢު ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް -5

 ައދީބު هللا ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދު -6

 ސަމީރުޙްމަދު ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް އަ -7

 ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޢަލީ -8



 

 
 

ނޑުކޯޓު   .7 ގެ އޮނިގަ

 
 
 

 
 

 



 

 
 

 

.8 ސެކްޝަންތައް ބެހިފައިވާ މަސައްކަތް ޑުނމައިގަ ކޯޓުގެ 

 ،ޝަރީޢަތްކުރުމާއިބެހޭ ބަޔާއި ،އިސްޤާޟީ ބިއުރޯއާއި މައްޗަށެވެ. އެއީކޯޓުގެ މަސައްކަތް ބެހިފައިަވނީ މައިގަޑު ފަސް ބައެއްގެ 

އަދި ޖެނެރަްލ  ،ބެހޭބަޔާއި ކާވެިނކޮށް ދިނުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ ޓް ބަޔާއި،ން އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމެންރަޖިސްޓްރޭޝަ

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެވެ.

.9 އިސްޤާޟީ ބިއުރޯ 

ނޑު ކޯޓުގެ އިސް މަސައްކަތްތަކަކީ ފަނޑިޔާރުންނާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ޤާޟީ ބިއުރޯގެ މައިގަ

ނޑިޔާރުންގެ ޢާންމު މަޖިލިސް އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެްއޓުމާއި، ކޯޓުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުމާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއާިއ،  ފަ

ޓީަތްށ ކޮށް އަންނަ ސިސީދާ އިސްޤާޟީއަށް އެޑްރެސްއްޓުމާއި އޭޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ކަންކަން ވިލަރެސް ކޮށް ބެލެހެ 

ކޯޓުެގ ޕޮލިސީ ތައްޔާރުކުރުމާއި އިމްޕްލިމަންޓު ކުރުމުގައި އިސްޤާީޟ ދިނުމާއި، ޖަާވބު އެފަރާތްތަކަށް ، އިސްޤާޟީއަށް އެރުވުމާއި

ނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމައްޓަކައި ބިއުރޯއިން ކޯޓުގެ ބިއުރޯއިން ކުރަންޖެހޭ އެންމެަހއި ކަންތައްތައް ކުރުމާއި ނޑުދަ ކުރަންޖެޭހ  ލަ

 .އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމެވެ

ރިން ބޭުންނ ކުވަނަ އަހަރު ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެވުނެވެ. މިގޮތުން  2014ކޯޓުގައި ކުރިން ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ބައެއް ފޯމްތަކަށް 

ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ  ،ޔަ ގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ގިނަ އިްސލާޙްތަކާއެކުކުރަމުން ދި

ފޯމެއް ތައާރަފްކުެރވުނެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު ގެެވށި  ފޯމް ަފރުމާކޮށް އާ ުކރުމަށް ފަސޭހަވާނޭހެންފަރާތްތަކަށް  ފޯުމ ފުރިހަމަ 

މުޅިން އާ ފޯެމއް  ގައިކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުގެ ނަމުޠިލްކުރުމުގެ އަމުރަށް ބަދަލު ގެނައުަމށް ނުވަަތ އެ އަމުރު ބާއަނިޔާއިން ރައްކާތެރި

ވަކިވަކި ، ތަޢާރަފްކުރެވުނެވެ. އަދި ޢާއިލީ އެހެނިހެނެއް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ އެކި އެކި ޢާއިލީ މައްސަލަތައް

  ވަނަ އަހަރަށް ތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. 2015ހުށަހެޅޭ ގޮތަްށ އާ ފޯމުތަކެއް ފޯމު މެދުވެރިކޮށް 

  
 ުގެވެށިއަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމ 

 ާލްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުޠިގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ނުވަތަ އެ އަމުރު ބ 



 

 
 

 ިމައްސަލަތަކުގައި ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު ލީޢާއ 

 ުވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމ 

 ވަނަ އަހަރަށް ތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކައި އިޞްލާޙްކުރެވުނު ފޯމު ތަކަކީ: 2015

 ުވަރިވެފައިވާކަމާމެދު ޝައްކުވެގެން ހުށަހަޅާ ފޯމ 

  ުޢާއިލީ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކުެގ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމ 

  ުޙަޟާނަތުގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމ 

 ުޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމ 

 ުބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ފޯމ 

 ުނަސަބާގުޅޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމ 

.10 ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެހޭ ސެކްޝަންތައް 

، 1)އަށެއް( ސެކްޝަންގައެވެ. އެއީ، ބީ 08ވަނަ އަހަރު ޝަރީޢަތްކޮްށަފއިވަނީ  2014ފެމިލީ ކޯޓުގައި 

 ސެކްޝަނުގައެވެ. 8އަިދ ބީ، 7ބީ،6ބީ،5ބީ،4ބީ،3ބީ،2ބީ

 



 

 
 

.11 ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް  

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

އްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމާއި އަދި ގޮތަމައްސަލަތަކާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހުށައެޅިފައިވަނީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދާ އެއް 

ނޑައަޅުއްވާ ގޮތެއްގެ  އިސްލާޙް ކުރުމަށް އެންގުމާއި، އެނޫންގޮތަށް ހުަށހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އިސްޤާޟީ ކަ

ސަލައާއި ނުނިމޭ މިންވަރާއި ނިމުނު މައް މައްސަލަ ކުރިއަށްދާ ،މާއިކުރުެސކްޝަންތަކާއި ޙަވާލްރީޢަތްކުރުމާބެހޭ މަތީން ޝަ

 މި   ޤަޟިއްޔާ  2603ވަނަ އަހަރު އެކި ބާވަތުގެ  2014  ކޮށް ބެލެހެއްޓުެމވެ.ފްތަރުމައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ދަ

އިތުރުވެފައި މައްސަލަ  101ވަނަ އަހަރަށްވުރެ  2013ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަ  ކުރެވިފައި ވެއެވެ.ރަޖިސްޓްރީ  ކޯޓުގައި

 ވެއެވެ.

 

 ވަރިސާބިތ ކ ރ ން 

 ވަރިކ ރ މަށްއެދި 

 ވަރިވ މަށްއެދި 

 ވަލީހޯދ ން 

  ދެމަފިރިން ޞ ލްޙަކ ރ ން 

 ދަރިންގެ ޚަރަދ  

 ބަދަލަދ ވެރިކަން / ބެލެނިވެރިކަން 

 ނަސަބ  ސާބިތ ކ ރ ން 

 ދަރިލެއްވ ން 

 ސާބިތ ޚަރަދ  

 ދަރިންނ ދެއްކ ން 

 އިއްދައިގެ ޚަރަދާއި ވިހެއ މ ގެ ޚަރަދ  

 އަނބިމީހާ އަށް ޚަރަދ  ނ ދިނ ން 

 ހަޟާނަތ  

 ވަރިއާމެދ  އޮޅ މެއްއެރ ން 

 ނ ޝޫޒ  

ނޑ ން   ދަރިންގެ ޚަރަދ ކެ



 

 
 

 

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

މައްސަލަ  327ވަރި ކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.  ލަސަމައް 651ނު އިރު ވަރިވުމަށް އެދި ވަނަ އަހަރު ނިމު 2014،  ބަލާލާއިރު

މައްސަލަ ވަީނ  25 ޝައްކުވެގެންމައްސަލައާއި ވަރިއާއިމެދު  832އަދި ވަރިސާިބތު ކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ހުށައަޅާފައިވެއެވެ. 

 ހުށައަޅާފައެވެ.

 

 

ނުދައްކައިގެން  ފައިސާ  ޚަރަދަށްސާބިުތ  ހަޅާފައިވަނީވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ހުށަ 2014ރަދު މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ޚަ

ރަުދ ޚަދަރިންގެ  ހަޅާފައިވާއިރު،މައްސަލައެއް ހުށަ 247ރަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ޚަ ވެފައިވާމައްސަލަތަކެވެ. ސާބިތު ހުށަހަޅާފައިވާ
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   2014 ހ ށައަޅާފައިވާ ވަރިއާއި ގ ޅ ންހ ރި މައްސަލަތައް 

 ގައި ނ ނިމިހ ރި ޢަދަދ  2014 ގައި ނިމ ނ  ޢަދަދ  2014 ގައި ހ ށަހެޅ ނ  ޢަދަދ  2014  ގެ ގައި ނ ނިމިހ ރ2013ި

 އެހެނިހެން ޚަރަދ  ހޯދ ން 

 ބަލަދ ވެރިކަން ހަވާލ ކ ރ ން 

 ޙ ކ މް ތަންފީޒ ކ ރ ން 

 ދަރިއަކ ބެލ ން ޙަވާލ ކ ރ ން 

 ލިޢާން 

 މަރ ސާބިތ ކ ރ ން 

 ދަރިނަފީކ ރ ން 

 ގެވެށިއަނިޔާގެ މައްސަލަތައް 

 އެހެނިހެންބާވަތްތަކ ގެ މައްސަލަތައް

 ޖ މްލަ



 

 
 

ހޯދުމަށް  ރަދުގެއި ވިހެއުމުގެ ޚަވަނީ ޢިއްދައާ މައްސަލައެއް ހުށައެޅިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުށައެޅިފައި 72ހޯދުމަށްޓަކައި 

ރަދު ކެނޑުމަށް ޚަމައްސަލައާއި، ދަރިންގެ  08 ހޯދުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ރަދުޚައަނބިމީހާގެ  ،މައްސަލައާއި  17 ހުށައަޅާފައިވާ

ރަދު ހޯދުމަށް ހުށައަޅާފައިާވ ޚަރަދުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން އިތުރު ޚަމައްސަލައާއި، ދަރިންނަށް ސާބިތުވެފައިވާ  03ހުށައަޅާފައިވާ 

   ރަދުގެ މައްސަލަ ހުށައެޅިފައިވާ ވަރާއި ނިމިފައިވާ ވަރު ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ޚަތިރީގައިވާ ޗާޓުން  މައްސަލައެވެ. 27

 

 

 

.12 ރުމާއި ބެހޭ ސެކްޝަންޞުލްޙަކުޢާއިލީ މައްސަލަތައް   

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

ޤަާވޢިދުގެ ތެރެއިްނ  މެދުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް އަވަސްކަމާއެކު ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ ތަޢައްޞުުބން އެއްކިބާވެ ިތބެ ޤާނޫނާއި

 2014 ،ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޢާއިލީ މަްއސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ،އިންޞާފު ހޯދައިދީ ޢާއިލާތައް ޙިމާޔަތްކުރުންކަމަށް ވީހިނދު

ޙައަށް ެއދި ވެ. ެއގޮތުން ކޯަޓށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ުޞލްވާނެކޯޓުްނ ވަރަށްބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެވިފައި ވަނަ އަހަރު

ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް  ހޯދުމަށްޙަޟާނަތު ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި ވަރިވުމަށް ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި 

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ހުށަހެޅި އަދި އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިިބދޭ 
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ސާބިތ ޚަރަދަށް ފައިސާ  ދަރިންގެ ޚަރަދ  ހޯދ ން
  ނ ދެއްކ ން

އިއްދައިގެ ޚަރަދާއި  
  ވިހެއ މ ގެ ޚަރަދ 

އަނބިމީހާ އަށް ޚަރަދ   
  ނ ދިނ ން

ނޑ ން   އެހެނިހެން ޚަރަދ  ހޯދ ން  ދަރިންގެ ޚަރަދ ކެ

 ހ ށަހެޅި، ނިމި، އަދި ނ މިހ ރި ޚަރަދ ގެ މައްސަލަ 

 ގައި ނ ނިމިހ ރި ޢަދަދ  2014 ގައި ނިމ ނ  ޢަދަދ  2014 ގައި ހ ށަހެޅ ނ  ޢަދަދ  2014  ގެ ގައި ނ ނިމިހ ރ2013ި

 



 

 
 

ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާނެވެ. އަދި މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ކަމާއިބެހޭ ދާއިރާއިން ކިޔަވާފައިތިބި ޞަތުތަކާއި ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރު

 މުވައްޒަފުން ކައުންސެލިންގ އާއި މީޑިއޭޝަން ސެޝަންތައް ވަރަށް ފުރިހަމަކަމާއިއެކު ކުރިޔަން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

 ،މިޝަންއަކީ ޢާއިލާތަކުގެ މެދުގައި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުމަްށޓަކަިއ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއިފެމެލީ ކޯޓުގެ 

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

ޞުލްޙަކުރުމަށްޓަކައި ދެފަރާތުގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރެއް ނުވަތަ ގާތްމީހެއް ޙާޟިރުކުރުން އެއީ އެންމެ  ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ،ވީހިނދު

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

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

ނޑައަޅާ ދެމަފިރިންނަށް ކައުންސެލިންގ ދެިވފައިވެއެވެ. ނރަ  ގަޅުގޮތްކަމުގައި ފެންނަ ޙާލަތްތަކުގައި އެގޮތަށް ކަ

 

އި ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ޞުލްޙަކުރުމަށް ޢާއިލީ މައްސަލަތަްއ ވަރިވުމަށް ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުަށހަޅާ މައްސަލަތަކުގަ

ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައިން މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު އެމައްސަލަ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ޮފނުވުމުެގ ކުރިން އެދެމީހުންގެ ކައިވެިނ 

ކަންތައްތަކުގަިއ ދެމަފިރިން އެއްބަސްވާ ގޮތްތަކެއް  މަތީތިބެ ދަރިން ލިިބފައިވާނަަމ ދަރިންގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ނިންމަންޖެހޭ

ނޑައެޅުމަށް މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިމެ ޙައްލު ހޯދުމުގައި މަސައްކަތްކުރެވިފައިވަނީ ދެފަރާތުގެ  ކަ

 މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދެފަރާތް ހަމަހަމަވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެެވ.

 

ހަރު މިސެކްަޝނަށް ޝޯޝަލްވޯކަރ އެއް ހަަމޖެހި ކޭސްތަކާއިގުޅޭ އެސެސްމަންޓުހެދި މައްސަލަތަކާއިބެޭހ ގޮތުްނ ވަނަ އަ 2013

ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ކުރިޔަށްގެންދާ ކޭސްތަކުގެ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމަށް ގިަނ 

ގިނަކަންތަްއތަްއ  މުހިންމުއެހެން ނަމަވެސް މިދެންނެވި ސެކްޝަނުގައި އަދިވެސް ކުރަންޖެހޭ ފައިވެއެވެ. މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި

ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ، މިގޮުތން ކައުންސިލިންގ އަދި މީޑިޭއޝަން ދިނުމަްށ އެންމެ އެކަށީެގންވާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާިއ ޖާަގ 

 ކޯޓުގައި ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރަމެެވ.

.13 ސެކްޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޖެނެރަލްސް އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯ  

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

ދުމަތް މުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިކޯޓުްނ ޢާން، ދާރީ ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއިއިނިންމާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމާއި، 



 

 
 

 ، ބެލެހެއްޓުމާއި މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހާަކންކަްނ އިންތިޒާމްކޮށް، ހަރުދަނާކުރުމައްޓަކައި ކުރަންޖެޭހ އެންމެހައި ކަންކަްނ ކުރުމާއި

 ދިނުމެވެ.ދާމުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނޭ މާހައުލެއް އުފައް އަހުލުވެރިކޮށްމަސައްކަތައް މުވައްޒަފުން 

  

 

 
 ގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނަޝީދުރަޖިސްޓްރަރކޯޓުގެ  .1

 ގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ލީޝާކައުންސެލަރކޯޓުގެ  .2

 

 

 ޢަދަދު  މަޤާމް   ޢަދަދު  މަޤާމް 

 1 ކޭޝިއަރ  1އިސްޤާޟީ

 1 ސީނިއަރ ކޯޓު އޮފިސަރ   7 ޤާޟީ 

 1 ވައިޒަރ ރޕަސީނިއަރ ސު  1 ރެޖިސްޓްރާރ

 33 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   1 ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 1 ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ )ޓ(  1   ކާވެނީގެ ރެޖިސްޓްރަރ

 1 ޓެލެފޯން އޮޕަރޭޓަރ  1 ސޯޝަލް ވޯރކަރ 

 1 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ )ޓ(  1 މީޑިއޭޓަރ

 1 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ  1 ކައުންސެލަރ

 1 ޗައިލްޑް ކެއަރ ޓޭކަރ  2  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 7 ކޯޓު އޮފިސަރ   10 އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ   

 2 ޑްރައިވަރ   1 ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

 3 އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް / ސަރުދާރު   1 ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަން 

 1 އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް / ޕިޔޯނު  4 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 3 މަސައްކަތު    



 

 
 

 

 ވަސީމާ ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުން އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަުތ   .1

 ކޯޓުގެ ސޯޝަލް ވޯރކަރގެ މަޤާމުން އަމީރާ ނަޢީމް  .2

 

 
 ބަދަލުވި މަޤާމް  ކުރީގައި ހުރި މަޤާމް  ނަން 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާރުދާ 
 (2އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 
 (3)ޖީ.އެސް.

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އަލްފާޟިލާ މުނާ 
 (2އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

 އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
 (3.އެސް.ޖީ)

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޝިމްލާ 
 (2އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

 އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
 (3.އެސް.ޖީ)

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ފައުޒިއްޔާ ޙަސަން އަލްފާޟިލާ 
 (2އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

 އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
 (3.އެސް.ޖީ)

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އަލްފާޟިލާ ބަދޫރާ އާދަމް 
 (2އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

 އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
 (3.އެސް.ޖީ)

ޙުސައިން އަލްފާޟިލާ ޤަމަރުއްނިސާ 
 ޢީސާ 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 (2އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

 އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
 (3.އެސް.ޖީ)

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އަލްފާޟިލާ ޞާބިރާ ޙުސައިން މޫސާ 
 (2އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

 އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
 (3.އެސް.ޖީ)

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޚަލީލް 
 (2އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

 އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
 (3.އެސް.ޖީ)

 

 ޗިޓު ނަމްަބރު  އުެފއްދި މަޤާމް  ޗިޓު ނަމްަބރު  އުވާެލވުނު ަމޤާމް 
  އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

  (2އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

(14)DJA/2014/26  ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ
 (4އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

(13)DJA/2014/30 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 (2އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

(14)DJA/2014/117  ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ
 (3އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

(13)DJA/2014/143 



 

 
 

 
 

ވަނީ ބަޖެޓު ނެތުމުެގ ތައްވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިުރ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަރަްށ ުމވައްޒަފުންނަށް ދޭންެޖހޭ ތަމްރީާނއި ކޯސް 2014 

 ޕްރޮގްރާމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  ބައެއް ހިންގިފައިވާސަބަބުން ނުިހންގިފައެވެ. މިގޮުތން 

 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 (2އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

(14)DJA/2014/116  ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ
 (3އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

(13)DJA/2014/142 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 (2އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

(14)DJA/2013/115  ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ
 (3އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

(13)DJA/2014/141 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 (2އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

(14)DJA/2014/114  ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ
 (3އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

(13)DJA/2014/140 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 (2އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

(14)DJA/2014/113  ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ
 (3އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

(13)DJA/2014/139 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 (2އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

(14)DJA/2014/112  ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ
 (3އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

(13)DJA/2014/138 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 (2އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

(14)DJA/2014/118   

 DJA/2014/242(13) (1މަސައްކަތު )އެސް.އެސް  - -

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮިފސަރ  - -
 (2)އެލް.އެސް 

(13)DJA/2014/240 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  - -
 (3އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

(13)DJA/2014/144 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  - -
 (3އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

(13)DJA/2014/201 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  - -
 (3އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

(13)DJA/2014/202 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  - -
 (3އޮފިސަރ)ޖީ.އެސް 

(13)DJA/2014/203 

އޮފިސަރ) އެމް.އެސް އެކައުންޓްސް  - -
1) 

(13)DJA/2014/49 



 

 
 

 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން  މުއްދަތު 

 މެނޭޖްމެންޓް ސްކިލްސް )ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން( ދުވަސް  1

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން( މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް ައހުލުވެރިކުރުވުން)ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ޖުޑީޝަލް ދުވަސް  1

 ސުޕަރވައިޒަރީ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް )ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ( ދުވަސް  7

 

.14 މެރިއޭޖް އެންޑް ޑިވޯސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން  

މެރިއޭޖް އެންޑް ޑިވޯސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ހުންަނނީ ) ޯކުޓގެ ޝަރީޢަތް ކުރުމާއި ބެޭހ ަބއި(ޖަސްޓިސްބިލްޑިންގް އާއި ަވކި 

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

ކައިވެނި ސެކްޝަނަކީ ކައިވެނި ކޮށްދިނުމާއި ، ކައިވެނި އަދި ވަރި ރަޖިސްޓްރީ މެރިއޭޖް އެންޑް ޑިވޯސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ 

ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުޚާ ކޮށްދިނުމަށް ޔާއި އަދި ކޯޓުން ގައްއްސަ ކުރެވިފައިވާ ސެކްޝަނެކެވެ. މި ސެކްޝަންގެ މައިގަ

ރޮގްރާމް ހިންގުމާއި، ވަރީގެ ވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްނި ކޮށްދީ ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމާއި، ކައިބޭރުގައި ކައިވެ

 ކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން ހަަމޖައްސައިދިނުން ހިމެނެއެވެ.  ކާވެނިސެޓްފިކެޓާއި ކައިވެނީ ގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމާއި، ޙާކިމް ވަލީއަށް 

 

)މެރިއޭޖް އެންޑް ޑިވޯސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން(ސެކްޝަން ކައިވެނި  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ   
 



 

 
 

 
 

 
 
 

  ރަޖިސްޓްރީ ކ ރެވ ނ  ކައިވެނި އަދި ވަރީގެ ޢަދަދ  

 2380 ރަޖިސްޓްރީ ކ ރެވ ނ  ކައިވެނި  1

 2355 ކ ރެވ ނ  ކައިވެނި 2

 980 ގޭގައި ކ ރެވ ނ  ކައިވެނި 3

 25 ނ ކ ރެވި ކެންސަލްކ ރެވ ނ  ކައިވެނި 4

 1375 ކޯޓ ގައި ކ ރެވ ނ  ކައިވެނި 5

 137 ރާއްޖެއިންބޭރ ގައި ކ ރެވ ނ  ކައިވެނީގެތެރެއިން މިކޯޓ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކ ރެވ ނ  ކައިވެނީގެ ޢަދަދ  6

 591  ޤާނޫނާ އެގޮތައް ކ ރެވ ނ  ވަރި 7

 777 ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކ ރެވ ނ  ވަރި 8

 57 ތަފްރީޤް ކ ރެވ ނ  ޢަދަދ   9

 1 ފަޞްޚ  ކ ރެވ ނ  ޢަދަދ 10

  



 

 
 

 
 

  
އޭގެތެރޭގައި ޤާނޫނާއި  . ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ވެއެވެ 1368ވަނަ އަހަރު  2014ވަރީގެ މަޢުލޫމާތައް ބަާލއިރު     

 ވަރިއާއި 1 ކުރެވިފައިވާ ފަސްޚު ވަރި ހިމެނެއެވެ. އަދި 591ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ކޮށްފަިއވާ ،  އިވަރިއާ 777ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ 

    .ހިމެނެއެވެ ވަރި 57 ކުރެވިފައިވާ ތަފްރީޤް

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

ކޮށްފައިވާ ފެމިލީކޯޓުގަިއ ކައިވެންޏާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި  2355ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކާވެނީގެ ތެރޭގައި ފެމިލީކޯޓުގައި ކޮށްފައިާވ 

 ކާވެނި ހިމެނެއެވެ. 137ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ 
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 ވަނަ އަހަރ  ރަޖިސްޓްރީ ކ ރެވ ނ  ވަރި  2014

 ވަނަ އަހަރ  ފެމިލީ ކޯޓ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކ ރެވިފައިވާ ކާވެނި އަދި ވަރި  2014

 ރަޖިސްޓްރީ ކ ރެވ ނ  ވަރީގެ ޖ މްލަ

 ރަޖިސްޓްރީ ކ ރެވ ނ  ކާވެނީގެ ޖ މްލަ 



 

 
 

ރޮގްރާމަކީ ކާވެނިކުރުމުގެ ކުރިން ކޮންމެހެން އެގެންޖެހޭ މުހިއްމު ބައިތަކެއްގެ މައްޗަްށ ޕްކާވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

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

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

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

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

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

 ވައެވެ.ނިމުމުން ބައިވެރިންަނށް ޕޮރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ޙަވާލް ކުރައް

 

.15 އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އައި.ޓީ  

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

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

މުހިންމު މަސައްކަްތ  ނިމިފައިވާ ވަނަ އަހަރު އައިޓީއިން ކޮށް  2014 ޕޮލިސީތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، އެކަށައަޅައި ތަންފީޛުކުރުމެވެ.

 ފާހަގަކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

 ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނި ހޯލްގައި ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ދަނީ 



 

 
 

 ުގުޅާފަރާތަކަށް "ކޯލް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  މަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޯޓައް ޚިދުން ދެވޭ ކޯޓ

 އެޓެންޑެންޓް" މެދުވެރިކޮށް ވަގުުތ ސަލާމަތްވާ ގޮތައް ޓެލެފޯން ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން. 

 ޮމުގެ ގޮތުން ކޯޓުރޫމް ޕެކޭޖް ުތން ކޯޓްރޫމްގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޒަާމނީ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުއެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ގ

 ފުރިހަމަ ކުރުން

  ްކޯޓް ރޫމްގައި މައްސަލަހިނގަމުން ދާއިރު އަޑުއެހުން ރެކޯޑްކޮށް އަދި ފަސޭހައިން ބަޔާން ލިޔެވޭނެ ގޮތަށް ރެކޯޑިނ

 ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން

  ެވަދެވެންހުންނަ ޕޮއިންޓަކުގައި ސެކިއުރިޓީ ކެމަރާ ސިސްޓަމް ކައުންޓަރަށާއި އަދި  ރުކުރުމަށްންކަން އިތުސަލާމަތީކަކޯޓުގ

 ހަރުކުރުން.

 ިއަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި ކޯުޓގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓޭނެހެން ޯކޓުގެ އެންމެހައި މުހިްނުމ ޘާދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ކާރ

ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހުރިހާ ޑިޖިޓަްލ ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ބެކްއަޕްކުރާނެ ގޮތަކާއި އުޞޫލުތަކެއް އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއްގަިއ 

ރާސްޓްރަކްޗާރގެ އެންމެހާ ކަންތަން އާއި އެއްގޮތައް އިންފްޓް ޕްލޭން( ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް )ިޑސާސްޓަރ މެނޭޖްމަން

 ޤާއިމު ކުރުން.

 ީލޫމާތު ަޒމާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ެއހީގަިއ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާްމ ޢުތައް ހާޟިރުވާ ފަރާތްަތކަށް ކޯޓާއިގުޅޭ މަޢަޝަރ

 ހަމަޖެއްސުން

 ާނޑިއ ދުމަތް ބޭުނންކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެެހނިހެްނ ޚިއި އަިދ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން ކޯަޓށް ހާޟިރުވާންޖެހޭ ގަ

މު އިތުރައް ހަރުދަާނ ލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާޢުމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްިދނުމުގެ ގޮުތން އެސް.އެމް.އެސް ގެ ޒަރީޢާއިން މަ

 ކުރުން

  ަރިވިއުކޮށް އެނަލިސިސްއެއް ހެދުން.ކޯޓުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގ 

  ެރަްފ ޢާނިޒާމެއް ތަ ރެވޭނެޓާރމް އާކައިވް ކު  ގްށް އެތަކެތި ސިސްޓަމެޓިްކކޮށް ލޯންއެންމެހާ ލިޔެކިޔުމުގެ ސްކޭންކޮކޯޓުގ

 ކުރުން

  ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން އިންޓްރަރ ނެޓް ވެބްސައިޓެްއ

 ރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުންވަނަ އަހަރު ޤާއިމްކު 2014

.16 ސެކްޝަން ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް 

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

ފަންސާސް ނުވަ ) 5999739788 ވަނަ އަހަރަށް މިކޯޓަށް 2014ުތން ކޯޓަށް ދައްކާފައިސާގެ ކަންތައްަތއް ބެލެހެއްޓުމެވެ. މިގޮ
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 ވަނަ އަހަރ  ޢާމްދަނީގެ ގޮތ ގައި ލިބ ނ  ފައިސާ 2014

2012

2013

2014

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

މިލިޔަްނ ސޯޅަ) 1699399229ކޯޓަށް ލިބިފައިވަނީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، ފިނޭްނސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައިވީނަމަވެސް 

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

ޕްލޭްނތައް ލުވިކަާމއި އެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭްނ ކޯޓުން އެކަށައަޅާފައިވާ ހަކަންތައްތަކެއް ނުކުރެވި ޢާންުމންނަށް އަވަސްކަމާއި 

  ތަންފީޒު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 

 2014 2013 2012 ތަފްޞީލް 

 191319000.00 1,074,500.00 1,045,500.00 ކޯޓުން ބޭރުގައިގައި ކުރެވުނު ކައިވެނި
 1339125.00 115,525.00 111,575.00 ފޯމް ފީ

 146100.00 105,906.00 103,196.00 ޕޮޓޯކޮޕީ ޗާޖް 
 509425.00 53,575.00 57,800.00 ފެކްސް ޗާޖް ،ޓެލެކްސް ،ޓެލެޕޯން ކޯލް

 3069300.00 301,100.00 297,300.00 ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ ފީ
 5509325.00 1,945,075.00 880,500.00 ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ނުކުރުުމން ކުރާ ޖޫރިމަނާ

 199859500.00 459,278.00 1,427,544.00 ޚިލާފުވުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާޤާނޫނާޢި 
 396800.00   38,756.68 500.00 އެހެނިހެން ފީ 

 - 1,304.86 32,792.40 ނީލަމުގައި ވިއްކާލެވުނު ތަކެތީގެ އަގު
 3,956,707.40 4,095,020.54 493399575.00 

 



 

 
 

 

 

 
  

.17 ންޓް ސްޓޮކް އެންޑް މެއިންޓެނެންސްޕްރޮކިއުމަ  

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

ވަނައަހަރު ޕްރޮކިއޯމެންޓްގެ ފަރާތުްނ  2014ބެލެހެއްޓުމާއި ކޯޓުގެ މަސައްކަތައް ދަތި ނުވާނޭހެން ތަކެތި ސްޓޮކާއި ޙާވާލުކުރުމެވެ. 

 ހެންފަރާތްތަކާއި ވެވިފަިއވާ އެގްރީމެންޓްތަކާއި އަދި ހޯދިފައިވާ މުހިންމު ތަކެތި ތިރީގައިވާ ޓޭބަލްގައި އެވަނީއެވެ. ކޯޓާއި އެ
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ދަރިންގެ  
 ޚަރަދ 

އަނބިމީހާގެ  
 ޚަރަދ 

ޢިއްދައިގެ  
 ޚަރަދ 

ޑެޕޮސިޓް 
 ޚަރަދ 

އެހެނިހެން  
 ޚަރަދ 

މެޖިސްޓްރޭޓް  
 ކޯޓްތައް

 ވަނަ އަހަރ  ޑެޕޮސިޓް ފައިސާ ލިބިފައިވާ ގޮތ ގެ ތަފްޞީލ2014ް  

2014

2013

2012

 އައިޓީ / ކޮމިއުނިކޭޝަން ހާޑްވެއަރ ފަރުނީޗަރ/އެހެނިހެން 
 ނަން  ޢަދަދު  ނަން  ޢަދަދު 

 ޑޯ އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް 04 އޮފީސް ގޮޑި  15

 ކޮމްޕިއުޓަރ 13 އެގްޒެކެޓިވް މޭޒުސެޓް 02



 

 
 

 

 

 
 ތަފްޞީލް ާތރީޙް  ކުރެވުނު ޙަވާލްުކރެވުނު ަފރާތް  އެްގރީެމންޓް ނަމްަބރު 

ޕްަރިއވެޓް ރ ޕްަރއިޒް ރެއިްނބޯ އެންޓަ  1/2014

 ލިމިޓެޑް

ވޯރކިން ސްޓޭޝަން އަިމއްަލ ތަކެތީގައި ގެެނސް  25 24/02/2014

 އިންސްޓޯލްކުުރމަށް 

 ފަޔަވޯލް ލައިސަްނސް ގަުތުމގެ މަަސއްަކތްކުރުމަށް  09/03/2014 ޕަން ނެޓްވޯކް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް  2/2014

ޑެޑިކޭޓެޑް ިއންޓަރނެޓް ަސރިވސް އެމްީބގެ ސްޕީްޑގެ  4 26/03/2014 ފޯކަސް އިންފޮކޮމް ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް  03/2014

 ދިނުމަށް 

 ވެްބސައިޓް އަްޕްގރޭޑްކުުރން  19/03/2014 ޒިސްކް މޯލްިޑވްސް  04/2014

 ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުން  ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމެއްއެކްސެސް  13/03/2014 އީކޯޓް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް  05/2014

 ބައިންޑިންގ މެޝިން  01 ވޯކްސްޓޭޝަން 25

 ކޭޝް ކައުންޓިން މެޝިން  01 ބުކްސެލްފް 01

 ލެޕްޓޮޕް 05 ސެގްޒެކެޓިވް ޓޭބަލް ސެޓް 01

 ނެޓްވޯރކް ސްވިޗް 01 ކުޑަ މޭޒު ޝަރީޢަތުގައި ބެހެއްޓުމަށް 01

 ޓެލެފޯން  16 ފައިލް ރެކް 02

 ޔޫޕީއެސް  01 އެއާކޯން 07

 ފޮޓޯކޮޕީމެޝިން  02  

 ސްކޭނަރ 05  

 ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ސިސްޓަމް 04  

 ނެޓްވޯކް ސްޓޯރޭޖް އޭރިޔަރ 01  

 ސާވަރ 01  

 ސާވަރ ބެޓެރީ 01  

 ސާވަރ ރެކް  01  

 ޕްރޮޖެކްޓަރ 01  

 ކިއުސިސްޓަމް  02  

 ސޭން 01  

 ފޯން ސިސްޓަމް 01  

 ޓީވީ 01  

 ސްޓޭޕްލަރ އޮޓޯ 01  



 

 
 

އެއަރ ކޮންިޑޝަން ސަޕްލައިޮކށް އިންސްޓޯލްުކރުުމގެ  05 27/03/2014 އެމްޯޕރިައމް އޭ.ޖޭ.އީ  06/2014

 މަަސއްކަތް 

ކާވެނި ސެޓްފިކެޓް ޗާޕްކުރުން )އެްގރީެމންޓް  10000 30/03/2014 ދިޕްރިންޓް ެއންޑް ޕަބްލިަޝރ 07/2014

 ބާޠިލްކުރެވިަފއި(

 ގަތުމުގެ ަމަސއްކަތް  ލެޕްޓޮޕް  02 31/03/2014 ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުާޓރސް  08/2014

 ކޯޓުގެ ކާރު މަާރމާތުކުުރމަށް  17/04/2014 އެޗް.އޭ.ޑީ ގަާރޖް  09/2014

 ކޯޓުގެ ސެޓްފިކެޓް ޑިޒައިންުކރުުމގެ ަމސައްކަތް  30/04/2014 ތަޢުލީމް އިންޓަރނޭޝަނަލް  10/2014

އެސްޓޮނިޝް ކްލީިނންގް ޮކްމޕެނީ  12/2014

 ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ޢިމާރާތް ފޮޅާ ސާުފކުރުން  ނޭކޯޓު ހިމެ ފެމިލީ 28/04/2014

 ކޯޓަށް އައިޓީ ސާމާނު ސަޕްލައި ކޮށްިދނުމަށް  29/04/2014 ޕާރސަނަލް ކޮމްިޕއުޓަރސް  13/2014

ނޮވެލްޓީ ޕްރިންަޓރސް ެއންޑް  14/2014

 ޕަބްލިޝަރސް ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ޗާޕްކުުރމަށް  10000 04/05/2014

 އެއަރ ކޮންިޑޝަނަރ ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުުރން  1 07/05/2014 ރެފްކޫލް 15/2014

 ސަޕްލައިކޮށް އިްނސްޓޯލްކުރުމަށް  (SAN)ސޭން  13/05/2014 މެގަޗިޕް އިލެކްޓްރޯނިކް ޕްަރއިވެޓް ލިމިެޓޑް 16/2014

 ކޯޓުގެ ކާރު މަާރމާތުކުުރމުގެ މަަސއްކަތް  17/04/2014 އެޗް.އޭ.ޑީ ގަާރޖް  17/2014

ސްޕެކްޓްރާ ކޮންސެޕްްޓސް ޕްަރިއވެޓް  18/2014

 ލިމިޓެޑް

ކޯޓުގެ ކޮންފަރެްނސް ރޫްމަގއި ކުލަލުމާއި ކާޕެޓްއެުޅމުެގ  25/05/2014

 މަަސއްކަތް 

 ކޯޓަސް ސަރވަރ ރެެކއް ސަޕްަލއިކޮށްިދނުން  28/05/2014 މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލިީޖސް  20/2014

 ކޯޓަސް ސަރވަރ ޔޫ.ޕީ.ެއސް ބެޓްރީ ެއއް ސަޕްލައިުކރުމަށް  28/05/2014 މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލިީޖސް  21/2014

ވުޑުން ބްލައިންޑް ސަޕްލައިކޮްށ ކޮންފަރެންސްޫރމްަގއި  02 03/06/2014 ކާޓައިން ކަލެކްޝަން  22/2014

 ހަރުކުުރމުގެ ަމަސއްކަތް 

 ހޯދުމަށް  ރެމް ޑެސްކްޓޮޕް 20ޖީބީގެ  04ކޯޓަށް  19/06/2014 މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮީޖސް  23/2014

 ކޯޓަށް ސްކޭނަރ ހޯުދމަށް  19/06/2014 މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮީޖސް  24/2014

 ކޯޓަށް ސްކޭނަރ ހޯުދމަށް  18/06/2014 ސިމްޑީ ޓެކް  25/2014

 ކޯޓަށް ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް ހޯދުަމށް  10/07/2014 ކޮޕިއަރ ޕްލަސް  26/2014

ޑައިނޯ ކޮްނސްޓްރަކްަޝން ކޮްމޕެނީ  27/2014

 ލިމިޓެޑް  ޕްރަިއވެޓް

 ހަރު ހަަދިއދިނުުމގެ ަމސައްކަތްކަތް  2ކޯޓުގައި ފައިލް ބަަހއްޓާ  13/07/2014

 ކިއުސިސްޓަމް ޯހދުން  02ކޯޓަށް  17/07/2014 ކޯޑާރސް އެންޑް ކޯ  28/2014

 ކޯޓުގެ ކޮންފަރެްނސް ރޫްމަގއި ބެެހއްޓުަމށް ގަސް ެގނަުއމަށް  17/07/2014 ޕެޓަލްސް އެންޑް ލީްވސް  29/2014

 ކޯޓުގެ ފާޚާނާަތއް އަިމއްލަތަކެީތގައި ަމާރމާތުކުރުން  20/07/2014 ގޭޓް ޕްލޭނަރ 30/2014



 

 
 

 ކޯޓަށް ސީލިންގ ަމއުންޓް އޭސީ އެހް ފޯރުކޮށް ހަރުކުުރން  22/07/2014 އޭ.ޖޭ.އީ އެމްޯޕރިައމް  31/2014

އޯޑިޯއ  މްކެމެރާ ސިސްޓަސެކިއުރިޓީ  04ކޯޓުގައި  11/08/2014 ޑިވިޝަލް އޮފް އޯޑިއޯ ވިުޝއަލްސް  32/2014

 ަހރުކުުރަމށް ރިކޯޑިްނއާިއއެކު ސަޕްލައިކޮށް

ކޯޓަށް ސާވަރ އަދި ެއންޓިަވއިަރސް ސޮފްޓްެވއަރ  11/08/2014 މެކްސްކޮމް ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް  33/2014

 ކުެރވިފައި(ސަޕްލައިކުުރން) އެްގރިެމންޓް ބާޠިލް

ކޮންސެޕްްޓސް ޕްަރިއވެޓް  ޜާސްޕެކްޓް 34/2014

 ލިމިޓެޑް

 ކޯޓުގެ ކޮންފަރެްނސް ރޫްމަގއި ވޯލްސްްޓޓިކަރ ހަރުކުުރމަށް  14/08/2014

 ނެޕް ސިސްޓަެމއް ސަޕްލަިއކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުން -ކޯޓަށް ކިއު 11/08/2014 ޕޯކަސް ކޮމްޕިއުޓަރސް ޕްަރއިވެޓް ލިމިެޓޑް 35/2014

    

           

 

 



 

 
 

.18 ބައްދަލުވުން ތަކާއި ކޮމިޓީތައްމުހިންމު   

 
4102ފެމިލީ ކޯޓުގެ މިހާރުގެ ކޮންފަރެންސް ރޫމް   

 

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

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

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

ނޑައެޅުމާއި، ކޯޓުގެ ރިސެސް ތެރޭގައި ހިންގުމަށް ، ގޮތެއް ނިންމުމާއި ކޯޓުގެ މުަވއްޒަފުން ތަމްރީންކުރަން ބޭނުންާވ ދާއިރާތައް ކަ



 

 
 

ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމްކުރުމާއި މިނޫންވެސް ކޯޓުގައި ދާޚިލީ އެހެނިހެން ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް 

 ނިންމުމެވެ.

 

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

ވަނަ އަހަރު ކޯޓުގެ ކަލަންޑަރުގައި  2014ކަންކަމާއި ގުޅިގެން މި މަޖިލިސް ކުއްލި ގޮތެއްގައިވެސް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން 

  ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިަފއެވެ. 35ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން  44ފަިއވާ މަޖިލިސް ބޭޢްވުމަށް ހަމަޖެހި

 ްކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙްކުރުނ 

  ާނޑައެޅުންޞުލްޙައަށް އެދި ހުށައަޅ  މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތުގެ އުޞޫލެއް ކަ

  ކޯޓަށް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތުކުގެ ތެރެއިން ޤާނުނުގައި ވަކިގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ މައްސަލަތައް އެއްގޮތްކުރުމުގަިއ

ނޑައެޅުން  ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް ކަ

  ެކުރުން މައްސަލަ ފޯމްތައް އިޞްލާޙްކޮށް ފާސްކޯޓުގ 

 ްޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރުގެ ފޯމެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ފޯމެޓް ފާސްކުރުނ 

  ެން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ދަޢުވާ ފޯމު ތަކުން ފީ ނެގުމަށާިއ ޚަރަދައް އެދޭ ފޯމްތަކާއި ޞުލްޙައަށް އެދޭ ފޯމް ފިޔަވައި އެހ

ނޑައެޅުން. 25/-ފޯމުގެ ފީގެ ގޮތުގައި   ކަ

  ުހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙާއި ގުޅިގެން ވަނަ  1ދަރިންގެ ޚަރަދާއި ޢިއްދާގެ ޚަރަދާއި ގުޅިގެން ޢާޢިލާއާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނ

ނޑައެޅުން މައްސަލަތަކުގައި  ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް ކަ

 ެނޑައަޅާ ޙާލަތްތަކުގައި ކައިވެނިކުރުމަށް އެދި ހުށައ ނޑައެޅުންޝަރީޢަތުން ޙާކިމް ވަލީ ދޭން ކަ  ޅުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަ

 .ްކޯޓުގެ މޮޑިއުލް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލަތަކުގެ ކެޓަގަރީތަކާއި ސަބްކެޓަގަރީތައް އިޞްލާޙްކުރުނ 

 ްނޑައެޅުނ  ހައިކޯޓުން ތަޙުވީލުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ުއޞޫލެއް ކަ

 



 

 
 

 

ގަިއ މި ކޮމިޓީއަކީ ކޯޓަށް ބޭުނންވާ ަމޤާމުތައް އުފައްދާ އެ މަޤާމުތަކަްށ މީހުން ވައްދާ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ވަޒީފާ

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

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

ންެޖހޭ ފެންވަރާއި މިންވަރު ވަޒަންކޮށް، އެމުޒައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ތަމްރީނާއި މަޢުލޫމާތުތައް ދެނެަގނެ، އެމުޒައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ

 ޙައްޤުތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް، އިްނޞާފުވެރިކަމާއެކު ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ލިއްބައިދިނުމެވެ.

 

  ްހުށައަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި ޤަވާޢިދާިއ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން މެމްބަރުްނ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް ކޮމިޓީއަށް މުވައްޒަފުނ

ނޑައެޅުން  ކަ

 .ްޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތައް ކޯޓުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ވެއްދުްނ، ވަކިކުރުނ 

  ެނޑައެޅުން.    މަހަކުން ރޮޓޭޓްކުރާނެ އުޞޫލެއް  06ޝަރީޢަތް ކުރާ ސެކްޝަންތަކުގެ ލީގަލް މުވައްޒަފުން ކޮންމ  ކަ

 ަދިނުމުގައި ދިމާާވ އި ކުރާ ކައިވެިނ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި ،ކައިެވނިކޮށްރާޢްޖެއިން ބޭރުގ

ނޭ އިދާރީދަތިތައް ޙައްލުކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ނިއުދިއްލީއަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ

ނޑައެޅުން. ދަތުރު ކުރުމަށް ފިނޭންސް އިން ބަޖެޓު ލިބިފައިވީނަމަވެސް ޝަރުޢީދާއިރާގެ  ކޯޓުގެ އިސް ފަރާތްތައް ކަ

                                                                                                                                                     ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދަ އަހަރު ނިމުނުއިރުވެސްލިބިފައި ނުވާތީ ަދތުރު ދެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

 ްމުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަްއ ހޯދައިދިނުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ މަޝްވަރާކުރުނ 

 ްނޑައަޅާ ޢާއްމު މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން. "ބެސްޓް އެމްޕްލޯއި" އެއް ހޮވާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއ  ކަ

 

 

 



 

 
 

 

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

ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. ިމ  28ވަނަ އަހަރު  2014ކޮމިޓީން  ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގިނަ ގުނަ ަމސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. މި

 ބައްދަލުވުންތަކުގައި މުހިންމު ިނންމުން ތަކެއް  ނިމިގެން ދިޔައެވެ.

 

 

 2014  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވިއުކޮށް ދިރާސާކުރުމާއެކު އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ޯކޓު ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ މުހިްނުމ

 ކަންތައް ރޭވުން.

 ްޕްރޮކިއޯރމަންޓްގެ މަސައްކަތް ރިވިއުކުރުނ 

  ަވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބަލާ ދިރާސާ ކުރުން. 2013ނިމިގެންދިޔ 

 ިނޑައެޅުމާއިއަންދާސީ ހިސާބުތަކަށް މާކްސްދޭ މ ނޑުތައް ކަ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްުކރުމާއި، މަސައްކައްތައް ، ންގަ

ނޑައެޅުން.  ޙަވާލުކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތައް ކަ

 2015  .ްވަނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރުނ 

 ަެހޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ދިރާސާކޮށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ހަރުމުދާ ހޯދުމުގައްޔާއި މަރާމާތު ކުރުންފަދަ ކަންތައްތަކުގައި ހުށ

ނޑައެޅުން.  ފަރާތެއް ކަ

 .ްބަޖެޓާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުނ 

 

 

 



 

 
 

.19  މާވެފައިވާ ހުރަސްތައްދިވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް   2014  

 

 

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

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

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

ނޑިޔާރު 03ހުނު ގައި އަލަށް ހަމަޖެ 2013އޮކްޓޯބަރ  27 ނެތުމުނުގެ ސަބަބުން ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ޖާގަ  ން މައްސަަލ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތް އެކަށިގެންވާ ވަރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭަކްނ  ބައްލަވާނެ ކޯޓު ރޫމް ހަދާނެ ާޖގަ ނެތުމުގެ ސަބަުބން އެ ފަ

ނޑިޔާރުން މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އެހެ ން ބޭފުޅުްނާނއި ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި އެ  ފަ

ޝެއަރކޮށްފައި ހުންނަ ކުޑަކުޑަ ރޫމްތަކެއްގައި ކަމަށްވާތީ، މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުމުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ދަތިތަކާއި 

 ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. 

 

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

ގެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުންނަށް އިށިންާނނެ އެކަށިގެންވާ ޖާގަ ނެތުމާއި، ކުާރ މަސައްކަތުގެ ގޮތުން ޕްރައިވަސީ ނުކެރެވެއެވެ. އަދި ކޯޓު

ރުކޮްށޭދ ފޯތް މަދުތު ނުދެވޭކަން ވެްސ ފާހަގަކުރަމެވެ. ކޯޓުން އާންުމންނަށް ދެވޭ ޚިޞަލިބެނެޖެހޭ މުވައްޒަފުްނނަށް ެއ ފުރު

އި،  ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަން އަްނނަ ފަރާތްތަކަށް އިށީެދ ތިބެޭވނެ ޖާަގ ނެތުމުގެ ސަަބބުން އާންުމންނަްށ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ ކުޑަވުމާ

 ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ވެސް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެއެވެ. 

 

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

ކަމަށްވާއިރު އެތަނުގެ ޖާގަ ުހރިގޮތުން އެމަސައްކަތް އެދެޭވ ގޮތުގައި ކުރެވެމުން ނުދާަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެ ބަިއގަިއ 

ޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ންސެލަރ އާއި ބައެއް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ޖާގަ ހަމަމަސައްކަތްކުރައްވާ ކައު

ލީ މައްސަލަތަކުގެ ސެޝަންތަކުގެ އަޑު އިޢާއްލުކުރުމާއި ބެހޭބައި ހިންގުމަށް މިހާރު ހެދިފައިވާ ތަނުގެ ޖާގަ ހުރިގޮތުން އެތަނުގައި ޙަ

 މަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވަމުން ދެއެވެ.ބޭރަށް އިވޭތީ ސެޝަންތައް ހިްނގު

 



 

 
 

ކުރެވޭނޭ ޖާގަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން  މަސައްކަތްކުރުމަްށ ތަކާއި އިދާރީ ލިޔުންތައް ފައިލްލިޔުން ޢީކޯޓު ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ޝަރު

 ތައް މަތީގައެވެ. އްޓަން ޖެެހނީ މުވައްޒަފުންގެ މޭޒުތަކުގެ ދަށުގަޔާއި މޭޒުދަތިވެއެވެ. މިހާރު އެފަދަ ލިޔުންތައް ބަހަ

 
 

 

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

އޮފް ޖުޑީަޝްލ  . މެމްސްގެ ނަުމގައި ޑިޕާޓްމަންޓްސޮފްޓްވެއަރެއް ކޯޓުގައި ޤާއިްމވެފައި ނުވެއެވެބޭނުންވާ އެޕްލިކޭަޝނެއް ނުވަަތ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މިހާތަނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިނުވަީނ 

  ވުމުގެ ސަބަބުްނނެވެ.އޭގައިވާ ގިނަ މައްސަލަތަކާއި، ސެކިއުރިޓީ ދަށް

 

 

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

އިން ދިއުމަށް ޕްލޭން ކުރުމާއި، ރާއްޖެކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުެގ ޕްރޮގްރާމް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެން

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

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

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

 ސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި ބެހޭބައި ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ބަޖެޓް ނުލިބޭތީ ކުރެވޭޮގތްވަނީ ނުވެފައެވެ.  މައް

މުހިއްމު އެހެނިހެން ބަޖެޓަށް ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ނުކުރެވިހުރި    20.
 ކަންކަން

 2 .ްކޯޓްރޫމެއްގައި ރެކޯޑިން ސިސްޓަމް ޤާއިން ނުކުރެވުނ 

 ާއިންފްރާސްސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރާނެ ވަސީލަްތތަްއ  ޓްމަންޓްގައި އިތުރަށް ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ޭބނުންވާއައިޓީ ޑިޕ

 ތަރައްގީ ނުކުރެވުން.

 .ްކައިވެންޏައް ހޭލުން ތެރިކުރުމުގެ ޕޮރޮގްރާމް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތެއްގައި ނުހިންގުނ 



 

 
 

 

 

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

ވަނަ އަހަރެޭކ  2012ްނނަމަވެސް ޓާމް ޓްރެއިނިންގ ޕޮރްގްރާމްތަުކގައި ބައިވެރި ކުރުމަށް މިކޯޓުްނ އަބަދުވެސް ބަޖެޓުކުރެއެވެ. އެހެ

މިފަދަ އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ވަނަ އަހަރު ވެސް  2014އަދި ވަނަ އަހަރުވެސް  2013އެއްގޮތަށް ބަޖެޓް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން 

ފަހަުރ  01ވަނަ އަހަރުްނ ފެިށގެން ކޮންމެ އަހަރަކު  2010ފަދަ ސެމިނާތަކަކީ މިކޯޓުން  ނުވެއެވެ. ލޯއޭޝިއާ ސެމިނާ ފައިގިހިން

ނޑިޔާރުން ބައިވެރިކުަރމުން އަންނަ ސެމިނާއެއްކަން  ކީ ގާީޟން ކަމި ފަދަ ސެމިނަރ، ވޯކްޝޮޕްތަ ެވސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ކޯޓުގެ ފަ

ބަޖެޓް ނުލިބުމުގެ ސަބަުބން  ،ބިލުކަން އިތުރުކުރަން ކޮންމެހެން ވެސް ބައިވެރިވުން މުހިއްމު ކަންކަމަށް ވީނަމަވެސްޤާލްމީ ޢިގެ 

އަހަރު ވެސް އެއްވެސް ސެމިނަރ، ކޮންފަރެންސެއްގައި ބައިވެރި ވެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  ވަނަ 2014

 ތަމްރީންކުރުމަށް ފައިސާ ލިބިފަިއނުވާތީ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންާވ ތަމްރީންތައް ވަނީ ދެވޭގޮތް ނުެވފައެވެ. 



 

 
 

.21 ބަލައިލުމެއް މިހާރަށް އެހާރާއި ކޯޓު ފެމިލީ  

 

ކޯޓުގަިއ  ކުރ ކާވެނިތައް ކުރުމަށާއި،ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނިސެކްޝަންގެ ހޯލް ޢާންމުގޮތެއްގައި ޭބނުންކުރެވެނީ ކޯޓުގައި 

 ގްރާމް ހިންގުމަށެވެ.މުވައްޒަފުންނަށް ބާއްވާ ބައްަދލުުވންތަކާއި، ޙަފްލާތައް ބޭއްވުމަށާިއ ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕޮރޮ

 

 

 ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކުރީގެ ކައިވެނި ހޯލް 

 ފެމިލީ ކޯޓުގެ މިހާރުގެ ކައިވެނި ހޯލް 



 

 
 

 

 

  

 4102ފެމިލީ ކޯޓް 

 4101ފެމިލީ ކޯޓް 



 

 
 

 

ވަނަ އަހަރު  4101ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި،   

4102ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި    



 

 
 

.22 ގުކޯޓުގެ ކުރިމަ  

ފެމިލީކޯޓުގެ އިޚްލާސްތެރި މުވައްޒަފުންގެ ުބރަ ހުރި ނަމަވެސް ގިނަ ޗެލެންޖްސްތައް ފެމިލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުުރމުގައި 

ކޯޓުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުން ފާހަގަކޮށް، ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުެވސް އެގޮތުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމަްށ މަސައްކަތުން 

ވަަނ އަހަރަކީ ކޯޓުން ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ އެސް،އޯ،ޕީ ތައް ތަންފީުޒކޮށް، ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ޒަމާާނއި  2014ކުރަމެވެ. އުންމީދު 

ނޑައަޅާފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭން ފުރިހަމަޔަށް ތަންފީޒުކޮްށ،  هللا އެއްގޮތަށް ސިސްޓަމެޓިކޮށް ކުިރޔަށްގެންދިއުމަށާއި، ކޯުޓން ކަ

ނޑު  2014މިޔާބީތައް ޙާސިލް ކުރާނެ އަހަރެއް ކަމުގައި އިރާދަފުޅާއިއެކު އިތުރު ކާ ވަނަ އަހަރު ވެގެން ދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 އުންމީދުކުރަމެވެ.

 

  



 

 
 

.23 ރިޕޯޓް ނިންމުން  

ހޯއްދަވާދެއްވާ އަދުލު އިންާޞފު ހޯދާދިނުމުގެ ލުއިފަސޭަހތަްއ  އްޤުތައް ޢަދުލު އިްނޞާފްގެފަރުދުންނާއި ޖަމާޢަްތތަކުގެ ޙަ

ެގ ކޯޓުލާޞްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި ޚްފަހިކޮްށދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އި ލިބޭނޭމަގުތައް

ކޯޓުގެ ހުރިާހ ކަންތައްތައް ތަރައްޤީކޮށް މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް މިންނެތް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 

 އެންމެހާ ބޭފުުޅންނަށްވެސް ފަށްފަުށން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.މުވައްޒަފުންނަށާއި 

 

ކަމުގައި  ކޯޓެއްތިބި  ކުރާނެ ޤާބިލް ހުނަރުވެރި މުވައްޒަފުންތަކެއްތުންގެ ޚިދްމަތުގައި މަސައްކަތްރައްޔި ކޯޓަކީ އަޅުގަޑުގެ ދުޢާއަކީ މި

ުރ އަޅުގަޑުމެން އެންމެންނަްށ މިންވަهللا ާމތްގެ ތައުފީޤް ފްގެ މަގުން ަކންކަން ހިންގުމުލެއްވުމެވެ. އަދި ޢަުދުލ އިންޞާ ކޯޓު މި

 ކުރެއްވުމެވެ. އާމީން!
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                                                             ޙަސަންސަޢީދު

  ޤާޟީއިސް          

   

                                                 

 


