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ޓް  2017  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯ

މަތަށް ކައުކުރެއްވި މާތް އްވެދުންކުރަނީ މިއު ޟުރަތަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމުންގެ ޙަهللاޙަމްދާއި ޝުކުރު ހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި 

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

 

 ްތަޢާރަފ 

ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ކޯޓުގެ މަސއްކަތްތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ 2017މި ރިޕޯޓަކީ 

 ރިޕޯޓެކެވެ.

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

ނޑިތައް ޙާޞިލުކުމަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް،  ކުރަމުން އަންނަ ކޯޓެއް ނަމަވެސް، މި ނޑުދަ ވަނީ އެތައް ހުރަސްތަކެއް  ރުމަށްމިލަ

ވަނަ  2017ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މިފަދަ ގިނަ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި  2016 ކުރިމަތިވެފައެވެ.

ލިބިފައިނުވާކަން  މަވެސް މިދެންނެވުނު ހުރަސްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ޙައްލެއްކުރެވުނު ނަ ހަރު ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއްއަ

ވަނަ އަހަރު ކޯޓުގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ހިނގާދިޔަ  2017ޑުގޮތެއްގައި ހިމަނާލެވިފައިވާނީ ނމި ރިޕޯޓުގައި މައިގަ ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

ރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާ ކުރުމުގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކޮށް މިކޯޓުގެ ކުރިމަގު ބައްޓަން ކުރުމުގައި މިކޯޓުން އަދާކު ތާއިގޮ

 ތެވެ.ލޫމާޢުދައުރާބެހޭ މަ

  ްކޯޓުގެ ތާރީޚ 

 21 ،1431ޛުލްޤަޢިދާ  13ދަށުން މާއްދާގެ )ށ( ގެ  ވަނަ 53ވަނަ ބާބުގެ  4ފެމިލީ ކޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގެ 

 އުފައްދަވާފައިވާ ކޯޓެކެވެ. ގައި 2010އޮކްޓޯބަރ 

 1ކޯޓު އުފެދިފައިވަނީ ކުރީގެ ކޯޓު ނަންބަރު  ބެހޭއާއައީ ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓުގެ ނަމުގައެވެ. ޢާއިލާގަމުންނމި ކޯޓު ކުރިން ހި

 އަޙްމަދު ޒާހިރުގެ މިނިސްޓަރ ލް އަލްފާޟިލްއޮނަރަބަސް ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖަސްޓި 1997އޯގަސްޓް  01 އުވާލެއްވުމަށްފަހު

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

ނޑުދަޑިތައް އަދި ވެލިއުސްތައް ކޯޓުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދެވެ.  ކޯޓުގެ ވިޝަން، މިޝަން، ލަ

ތަށް ތަޢާރަފުކޮށް، ކޯޓު ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ އަމާޒުތަކެއް ކަޑައަޅައި، ކޯޓު ހިންގާނޭ ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު އެއާއެއްގޮ

ލާތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާއެކު ޢާއިލާތަކަށް އިންސާފުދޭ ތަނެއްކަން ކޯޓުގެ ހިންގުން ބައްޓަންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ކޯޓުގެ މަޤްޞަދަކީ ޢާއި

 ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއްކަމުގައި ވުމެވެ. ، ކަށަވަރުކުރުމާއި
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  ްކޯޓުގެ ވިޝަން، މިޝަން އަދި ވެލިއުސ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

އް: ތަ ނޑި ނޑުދަ  ލަ

  ާއަނެއް ދުވަހަށް ހަރުދަނާކޮށް ކޮލިޓީ     ގޮތުގެމަތިން ކޯޓުގެ މަސައްކަތްކުރުމާއެކު އެއްދުވަހުންޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވ
 ހިފެހެއްޓުން.

 .ްނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށްވުނ  ކޯޓުގެ ފަ
 ްނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން އަބަދުވެސް އިތުރުކުރުނ  .ކޯޓުގެ ފަ
 .ްކޯޓުގެ ނިޒާމް ހިންގުމުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އަވަސް ޚިދުމަތްދިނުނ 
 ްތަންފީޛުކޮށް މުޖުތަމަޢުގެ އަމާންކަމާއި        ޢާއިލާތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތް ހޯދައި ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުތައ

 ސަލާމަތްތެރިކަމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 .ްޢާއިލާތަކުގެ ޙައްޤު ހޯދައިދީ ލިބިގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުނ 
 ިޚިދުމަތްދިނުން.   އެންމެން އިތުބާރުކުރާ އެކުވެރި މާޙައުލެއްގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައ 
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  ުކަންކަންކޯޓުގެ އިޚްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިގަޑ  

 އެކަކު އަނެކަކަށް ޚިޔާނާތް ތެރިވެގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ،އަރާރުންތަކާއިދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ހިނގާ  .1

 .ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް .2
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 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ، 2017އަހަރީ ރިޕޯޓް  
 

   ީނޑިޔާރުން ފެމިލ  ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުން  11ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ފެމިލީ ކޯޓުގައި  2017 އިރު ވަނަ އަހަރު ނިމުނު 2017މިގޮތުން  ވިއެވެ.އްމަސައްކަތްކުރެފަ

ނޑިޔާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ  .ތިއްބެވި ފަ

 އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ސަޢީދު ،އިސްޤާޟީ -1

 ޤާޟީ( )ކޯޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް މާހިރު ،ޤާޟީ -2

 އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޞްތަފާ ،ޤާޟީ -3

 އިފާ މުޙައްމަދުޒެހުއަލްއުސްތާޛާ  ،ޤާޟީ -4

 އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޝަފީޢު ،ޤާޟީ -5

 އަދީބުهللا އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދު ،ޤާޟީ -6

 ސަމީރުޙްމަދު އަލްއުސްތާޛް އަ ،ޤާޟީ -7

 މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުއަލްއުސްތާޛް  ،ޤާޟީ -8

 ނަޝީދުهللا ޤާޟީ، އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދު -9

 ޤާޟީ، އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ސަމީރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު -10

 ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝަކީލް -11
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  ެސެކްޝަންތައް ބެހިފައިވާ މަސައްކަތް ޑުނމައިގަ ކޯޓުގ 

ނކޯޓުގެ   ،އިސްޤާޟީ ބިއުރޯއާއި . އެއީޝަނަކަށް ބަހާލެވިގެންނެވެޑިވިފަސް  ޑު މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދަނީމައިގަ

އި ބެހޭބަ ކާވެނިކޮށް ދިނުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ ޓް ބަޔާއި،ން އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމެންރަޖިސްޓްރޭޝަ ،ޝަރީޢަތްކުރުމާއިބެހޭ ބަޔާއި

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެވެ.އަދި ޖެނެރަލް 

  ޯއިސްޤާޟީ ބިއުރ 

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

ގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ކޮމިޓީޢާންމު މަޖިލިސް އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ކޯޓުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުމާއި ބެހޭ 

ކޯޓުގެ ދިނުމާއި، ޖަވާބު އެފަރާތްތަކަށް ، ޓީތަށް އިސްޤާޟީއަށް އެރުވުމާއިކޮށް އަންނަ ސިސީދާ އިސްޤާޟީއަށް އެޑްރެސްބެލެހެއްޓުމާއި، 

 ކޯޓުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމާއިޕޮލިސީ ތައްޔާރުކުރުމާއި އިމްޕްލިމަންޓު ކުރުމުގައި އިސްޤާޟީ ބިއުރޯއިން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި 

ނޑު ނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަލަ  .ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމެވެ ޓަކައި ބިއުރޯއިންށްދަ

   ާބެހޭ ސެކްޝަންތައްޝަރީޢަތްކުރުމ 

ވަނަ އަހަރު ދިމާވެފައިވަނީ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  7112ޝަރީއަތްކުރުމާބެހޭ ސެކްޝަންތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖަކަށް 

ވަނަ  7112ވަރަށް ޝަރީއުގެ މަޖްލިސްތައް ހެދިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ބޭނުންވާ ސްޕީޑްގައި ޝަރީއަތްތައް ހިންގިފައި ނުވުމެވެ. 

 މައްސަލަ ކޯޓުންވަނީ ނިއްމާފައެވެ.  7833ވަނަ އަހަރު  7112މައްސަލައެވެ.  7837ހުށަހެޅިފައިވަނީ  އަހަރު ކޯޓަށް

 

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

ށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަ އެނޫންގޮތަ، ކަށަވަރު ކުރުމާއި ށްކަންގޮތަހުށައެޅިފައިވަނީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދާ އެއް ންހުރި އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައްގުޅު

ނޑައަޅުއްވާ ގޮތެއްގެ  ޟީކޯޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ޤާހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް  ކުރުމަށް އެންގުމާއި، އިސްލާޙު މައްސަލަތައް ކަ

މިންވަރާއި ނިމުނު މައްސަލައާއި ނުނިމޭ  މައްސަލަ ކުރިއަށްދާ ،މާއިކުރުސެކްޝަންތަކާއި ޙަވާލުރީޢަތްކުރުމާބެހޭ މަތީން ޝަ

 2473ގެ ތްތަކުއެކި ބާވަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ވަނަ އަހަރު 2017 ކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ.ފްތަރުމައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ދަ

  ކުރެވިފައި ވެއެވެ.ރަޖިސްޓްރީ  ކޯޓުގައި މި ޤަޟިއްޔާ 2382މައްސަލާގެ ތެރެއިން 

 

 

 



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ، 2017އަހަރީ ރިޕޯޓް  
 

ތް އަދަދު ސަލައިގެ ބާވަ ނު އަދަދ މައް ޅު ހެ ށަ ނު ުހު ރި ނިމު ހު ނިމި  ނު

ހޯދުން ވަލީ 1  12 10 3 

އެދި ވަރިވުމަށް 7  636 626 114 

 26 253 251 ވަރިކުރަން 8

 47 702 688 ވަރިސާބިތުކުރުން 4

 0 0 0 ލިޢާން 3

އަނިޔާ ގެވެށި 6  37 33 8 

 0 0 0 ފަޞްޙު 2

ޝައްކުވުން ވަރިއާމެދު 3  36 37 3 

 6 20 23 ސުލްޙަކުރުން 9

ސާބިތުކުރުން ނަސަބު 11  2 3 2 

ސާބިތުކުރުން މަރު 11  50 53 5 

ސާބިތުކުރުން ވާރިސުން 17  31 28 8 

ވެއްދުން ގެދޮރަށް މައިންބަފައިންގެ 18  0 0 0 

އަބުރާއަތުލުން ހިބަ 14  2 2 2 

ދިނުން ހިބައިން 13  80 67 46 

 104 147 152 ތަރިކަ 16

 9 18 14 ވަޞިއްޔަތް 12

ޚަރަދުހޯދުން އެހެނިހެން 13  25 12 14 

ޚަރަދު ސާބިތު 19  54 62 5 

ޚަރަދުނުދިނުން އަނބިމީހާއަށް 71  8 11 2 

ޚަރަދު ވިހެއުމުގެ ޚަރަދާއި ޢިއްދައިގެ 71  4 2 3 

ޚަރަދުކެނޑުން ދަރިންގެ 77  14 13 1 

ޚަރަދު ދަރިންގެ 78  62 43 34 

 14 41 38 ޙަޟާނަތު 74

73 
ހަވާލުކުރުން އެހެންމީހަކާއި ބޮޑުކުރަން ބަލާ ދަރިއަކު  7 8 1 

ނުދެއްކުން ދަރިން 76  25 21 9 

 0 0 0 ދަރިލެއްވުން 72

ބެލެނިވެރިކަން/  ބަލަދުވެރިކަން 73  16 16 4 

ޙަވާލުކުރުން ބަލަދުވެރިކަން 79  19 10 13 

 0 0 0 ނުޝޫޒު 81

ތަންފީޛުކުރުން ޙުކުމް 81  49 76 90 

މައްސަލަތައް ބާވަތްތަކުގެ އެހެނިހެން 87  47 44 15 

 333 7833 7837 ޖުމްލަ އަދަދު 

 

 



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ، 2017އަހަރީ ރިޕޯޓް  
 

މައްސަލައާއި،  688ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ހުށަހެޅިފައިވަނީ ވަރިއާގުޅޭ މައްސަލަތަކެވެ. މިގޮތުން ވަރި ސާބިތުކުރުމަށް  2017

ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނައިން  2017އެވެ. ވެމައްސަލަ ހުށަހެޅިފަ 251މައްސަލަ އަދި ވަރިކުރުމަށް އެދި  636ވަރިވުމަށް އެދި 

ވަނަ އަހަރު ވަރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  2017ކެވެ. މިގޮތުން ވަނީ ވެސް ވަރިއާގުޅޭ މައްސަލަތަނިއްމާފައި 

ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ އަދި ވަރި 626މައްސަލައާއި، ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރއިން  702

މައްސަލަ ނިމިފައިވެއެވެ. ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހެޅިފައިވަނީ ތަރިކައިގެ މައްސަލަތަކެވެ.  253މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 

 މައްސަލަ ނިމިފައިވެއެވެ.  147މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު،  152ވަނަ އަހަރު ތަރިކައިގެ  2017

ދަރިންގެ ޚަރަދު ހޯދުމަށް  ހަޅާފައިވަނީއެންމެ ގިނައިން ހުށަ ކޭ އެއްފަދަ އިން ޚަރަދުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ އަހަރެ 2016

މައްސަލައެއް  54 ޚަރަދުގެ ސާބިތު ހަޅާފައިވާއިރު،މައްސަލައެއް ހުށަ 62 ދަރިންގެ ޚަރަދު ހޯދުމަށްމައްސަލަތަކެވެ.  ހުށަހަޅާފައިވާ

މައްސަލައާއި، އަނބިމީހާއަށް  4ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅި /ވިހެއުމުގެ ވަނީ ޢިއްދަހުށައެޅިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުށައެޅިފައި

 މައްސަލައެވެ.  25މައްސަލައާއި، އަދި އެހެނިހެން ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު  8ޚަރަދު ނުދީގެން ހުށެހެޅުނު 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

  ުރުމާއި ބެހޭ ސެކްޝަންޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޞުލްޙަކ 

މައްސަލަ ޞުލްޙަ ހިންގާ ޝަރީޢަތް ސެކްޝަންތަކަށް ތަޙުވީލު  271މައްސަލަ ހުށަހެޅި  277ވަނަ އަހަރު މީޑިއޭޝަންއަށް  2017

 ކުރެވިފައި ވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވަރިވުމަށްއެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަ
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ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ތަފްރީގް

ފައިސާގެ މައްސަލަތައްވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު އަދި ނިމުނު ޚަރަދ2017ު



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ، 2017އަހަރީ ރިޕޯޓް  
 

ކުގެ ލަތަކާއި، ވަރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި، ސުލްހައަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި، އާއިލީ އެހެނިހެން މައްސަލަތަ

 ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކެވެ.

 
 

 
  ްވަނައަހަރު  2017ރިޕޯޓްތަކަށް ބަލާލާއިރު ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހެދޭ އެސެސްމެންޓ

ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަން ތަކުން ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާ ބެހޭބަޔަށް އެސެސްމެންޓް ހެދުމަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ޖުމްލަ 

 23އިން މައްސަލައިގެ ތެރެ 25ވަނަ އަހަރު ޝަރީޢަތުން އެސެސްމެންޓް ހެދުމަށް ފޮނުވާފައިވާ  2017މައްސަލައެވެ.  25

 ތަހުވީލު ކުރެވިފައެވެ. ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ވަނީ އެސެސްމެންޓް ހަދާ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ލު  ޝަރީޢަތައް ތަޙުވީ
ތައްކުރެވުނު މައްސަލަ

98%

ހ2017ަ ގައި ޞުލް
ވުނު  ސެކްޝަންއަށް ފޮނު
ރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ ތެ
ގައި ބާކީ  ސުލްޙަ ސެކްޝަން

ހުރި މައްސަލަ
2%

މައްސަލ277ަމީޑިއޭޝަންއަށް ހުށަހެޅުނު ޖުމްލަ 

ޝަރީޢަތައް ތަޙުވީލު ކުރެވުނު މައްސަލަތައް

ބާކީ ހުރި މައްސަލަޞުލްހަ ސެކްޝަންއަށް ފޮނުވުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ސުލްޙަ ސެކްޝަންގައި



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ، 2017އަހަރީ ރިޕޯޓް  
 

 ިނޑައެޅުމަށް ދަރިފުޅާ ބައްދަލު، މިމައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނައިން ހިމެނެނީ ޙަޟާނާތުގެ މައްސަލަތަކާއ ކުރުމަށް ވަޤުތު ކަ

ނޑައެޅުން ފަދަ މައްސަލަތަކެވެ.ކޯޓު މެދު، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި  ވެރިކޮށް ކުއްޖާ ހުންނާނެ ފަރާތެއް ކަ

 

 
 

 
ރޮގްރާމް: ރުމުގެ ޕް ލުންތެރި ކު އިވެންޏަށް ހޭ  ކަ

 

 ައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯސް ސްޓްރަކްޗަރ އަދި ސިލަބަސް ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކ

 ކުރެވެމުންނެވެ.

  ެށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް، މިދެ ބަޔާ ގުޅޭ އަތްމަތީ އިޖްތިމާޢީ  މޮޑިއުލްގެ ސިލަބަހަ ސިއްޙީ އަދިޕްރޮގްރާމްގ

 ފޮތް މިހާރު ވާނީ ތައްޔާރު ކުރެވިފައެވެ. 

  ިގެންދިޔުމަށް ވަނީ  ކުރިއަށްޕްރޮގްރާމް ޕަބްލިޝް ކޮށް، ސިލަބަހާ އެއްގޮތަށް ވަނަ އަހަރު، ފޮތް  2018މި ފޮތް ނިއްމައ

 ހަމަޖެހިފައވެއެވެ. 

 ްޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުތަށް، ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ރިވިއުކޮށ 

 އަޕްޑޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 
ތަ 2017 ލަ އްސަ ނު މަ ވު ނު ށް ފޮ ންޓް އަ މެ ލް:ވަނަ އަހަރު މީޑިއޭޝަން އަދި އެސެސް ރު ތަފްސީ ތު  ކާ ގުޅޭ އި

 
އްސަލަތައް: 1 ނުވުނު މަ ލްޙަބަޔަށް ފޮ އްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޞު ށަހެޅުނު މަ ރިވުމަށް އެދި ހު 205. ވަ  

ފައިއެސެސްމެންޓް ހެދި
84%

މޭއެސެސްމެންޓް ނުނި
8%

ބާޠިލް ކުރެވިފައި
8%

މައްސަލ25ައެސެސްމެންޓް ހެދުމަށް ފޮނުވުނު 

އެސެސްމެންޓް ހެދިފައި އެސެސްމެންޓް ނުހެދޭ ބާޠިލް



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ، 2017އަހަރީ ރިޕޯޓް  
 

  :ް94ޞުލްޙަވެރި އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ މައްސަލަތައ 
  :ް84ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސް ނުވާ މައްސަލަތައ 
 ި27ނުހިންގޭ މައްސަލަތައް:  އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ޞުލްޙަބައިގައ 

 
 

 
 

 
އްސަލަތައް: 2 ނުވުނު މަ ލްޙަބަޔަށް ފޮ އްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޞު ށަހެޅު މަ  33. ވަރިކުރުމަށް އެދި ހު

 
  :ް14ޞުލްޙަވެރި އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ މައްސަލަތައ 
  :ް03ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސް ނުވާ މައްސަލަތައ 
  ެ16ޞުލްޙަބައިގައި ނުހިންގޭ މައްސަލަތައް: އެކި ސަބަބުތަކާހުރ 

 

 
 

ޞުލްޙަވެފައިވާ  
މައްސަލަތައް

46%

ސަލަތައްސުލްޙަ ނުވާ މައް
41%

ޞުލްޙަ ސަބަބުތަކާހުރެ
ބައިގައި ނުހިންގޭ
މައްސަލަތައް

13%

ވަރިވުމަށްއެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް

ޞުލްޙަވެފައިވާ މައްސަލަތައް

ސުލްޙަ ވެފައި ނުވާ މައްސަލަތައް

ބާޠިލް މައްސަލަތަކާއި، ޞުލްޙަބައިގައި ނުހިންގޭ މައްސަލަތައް

އްސަލަތައްޞުލްޙަވެފައިވާ މަ
42%

ލަތައްސުލްޙަ ނުވާ މައްސަ
9%

ސަބަބުތަކާހުރެ  
ހިންގުނު  ޞުލްޙަބައިގައި ނު
މައްސަލަތައް

49%

ވަރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް

ޞުލްޙަވެފައިވާ މައްސަލަތައް   ސުލްޙަ ނުވާ މައްސަލަތައް ބާޠިލް މައްސަލަތަކާ، ޞުލްޙަބައިގައި ނުހިންގުނު މައްސަލަތައް



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ، 2017އަހަރީ ރިޕޯޓް  
 

އްސަލަތައް: 3 ށަހެޅުނު މަ ލްޙައަށް އެދި ހު  17. ޞު
 

  :ް02ޞުލްޙަވި މައްސަލަތައ 
  :ް06ޞުލްޙަނުވާ މައްސަލަތައ 
  :ް11އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ޞުލްޙަބައިގައި ނުހިންގޭ މައްސަލަތައ 

 
 
 
4 ި އްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައ އިލީ މަ އްސަލަތައް:  . އެހެނިހެން ޢާ ށަހެޅުނު މަ 22ހު  
 

އް:  ތަ ށަހެޅުނު މައްސަލަ ށް ހު  25އެސެސްމެންޓް ހެދުމަ
 12ޙަޟާނަތުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން: 

 01ދަރިފުޅާ ބައްދަލުކުރުމަށްއެދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން: 
 01ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް: 
 01އެދި:  ގެނައުމަށްބައްޕަގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ކުދިން 

 01އެދި:  ތަކުގައި ކުދިންނަށް އިހުމާލުވާތީ ގަޑިތައް ކެންސަލްކުރުމަށްކުދިން ގެންދާ ވަގުތު
ނޑައަޅައިދިނުމަށް  02އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް:  ދަރިފުޅު އިޚްތިރާކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ

 01މައްސަލަތައް:  އެދި ހުށަހެޅުނު ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް
 02ދަރިފުޅު ބައްޕައާއި ޙަވާލުކުރުމަށްއެދި: 

 01އެދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް:  ދަރިފުޅު ހޯދުމަށް
 02 އެދި:  ދަރިފުޅުގެ ބެލުން މަންމަ އާއި ޙަވާލުކުރުމަށް

 01އަހަރުވެފައިވާ ދަރިފުޅު ބެލުން ހަވާލުކުރުމަށް އެދި:  08
 
 
 

ތައްޞުލްޙަވި މައްސަލަ
10%

ލަތައްޞުލްޙް ނުވާ މައްސަ
32%

ސަބަބުތަކާހުރެ
ހިންގޭ  ޞުލްޙަބައިގައި ނު
މައްސަލަތައް

58%

ޞުލްޙައަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް

ޞުލްޙަވި މައްސަލަތައް ޞުލްޙް ވެފައި ނުވާ މައްސަލަތައް ބާޠިލް މައްސަލަތަކާއި، ޞުލްޙަބައިގައި ނުހިންގޭ މައްސަލަތައް



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ، 2017އަހަރީ ރިޕޯޓް  
 

ށަހެޅުނު  ކުރުމަށް އެދި ހު ރި ވުމަށް/ ވަ ރި ސެސްމެންޓް: ވަ ޅިގެން ހެދުނު އެ އްސަލަތަކާ ގު  05މަ

 
                                                     

  ްސެކްޝަންހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ 

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

ދުމަތް ންމުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިއާކޯޓުން ، ކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއިދާރީ ކަންކަން އިންތިޒާމުއިނިންމާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމާއި، 

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

 ދިނުމެވެ.ދާމުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނޭ މާހައުލެއް އުފައް ،އަހުލުވެރިކޮށްމަސައްކަތައް މުވައްޒަފުން 

 މަޤާމުގެ ނަން
ރަޖިސްޓްރީގައި 
ހުރި މަޤާމުގެ 

 ޢަދަދު

މުވައްޒަފުންގެ 
 ޢަދަދު

 މަޤާމުގެ ނަން
ރަޖިސްޓްރީގައި 
ހުރި މަޤާމުގެ 

 ޢަދަދު

މުވައްޒަފުންގެ 
 ޢަދަދު

 00 01 ފޯރމަންސީނިއަރ  01 01 އިސްޤާޟީ
 01 01 ކޭޝިއަރ 10 10 ޤާޟީ

 35 35 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 01 01 ރަޖިސްޓްރަރ
 01 01 ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ )ޓ( 01 01 ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 01 01 ޓެލެފޯން އޮޕަރޭޓަރ 01 01 ރަޖިސްޓްރަރކާވެނީގެ 
 01 01 އެކައުންޓްރސް އޮފިސަރ )ޓ( 01 01 ސޯޝަލް ވޯކަރ

 01 01 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ 01 02 މީޑިއޭޓަރ
 01 01 ޗައިލްޑް ކެއަރ ޓޭކަރ 03 03 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 07 07 ކޯޓު އޮފިސަރ 12 12 އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ
 02 02 ޑްރައިވަރ 01 01 ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

 03 03 އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް/ސަރުދާރު  01 01 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

 އޮފިސަރ
 01 01 އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް/ޕިޔޯނު 04 04

 03 03 މަސައްކަތު 02 02 ކޯޓު މާސްޓަރ
    01 01 ސީނިއަރ ކޯޓު އޮފިސަރ

ޙަޟާނަތުގެ  
މައްސަލަތައް

48%
ން  އާއިލީ އެހެނިހެ
މައްސަލަތައް

52%

ލަތައްއެސެސްމެންޓް ހެދުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަ

ޙަޟާނަތުގެ މައްސަލަތައް އާއިލީ އެހެނިހެން މައްސަލަތައް



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ، 2017އަހަރީ ރިޕޯޓް  
 

 2017  ވަނަ އަހަރު ޓްރެއިންގ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ލިބިފައި ނުވާތީ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚާއްސަ އަސާސީ ޓްރެއިނިންގ

 ދެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ިވެނިކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާބެހޭބައި.ކައ 

. މި ބިލްޑިންގް ހުންނަނީ އެވެމާރާތެއްގައިއާއި ވަކި ބިލްޑިންގް ހުންނަނީ ޖަސްޓިސް ވެނިކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާބެހޭބައިކައި

 މާރާތުގެ ބައެއްގައެވެ. އިހެންވޭރު މޫންލައިޓް ހިނގުމުގައި ހުންނަ ކުރީގެ ހައިކޯޓް 

އްސަ ކުރެވިފައިވާ ޚާ ކައިވެނި އަދި ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމަށް، ކައިވެނި ކޮށްދިނުމާއި ވެނިކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާބެހޭބަޔަކީކައި

ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުބައިމި ބައެކެވެ. ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ އަގުދުކޮށްދިނުމާއި، ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނި  އާއިގަގެ މައިގަ

ކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން  ވެނިއިކަގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމާއި، ޙާކިމް ވަލީއަށް ކައިވެނީކެޓާއި ކޮށްދިނުމާއި، ވަރީގެ ސެޓްފި

އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރެވޭ ކާވެނި ރިޖިސްޓްރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުން އަންނަނީ ހަމަޖައްސައިދިނުން ހިމެނެއެވެ. 

  އެބައިންނެވެ. 

 

 ޢަދަދު ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ކައިވެނި އަދި ވަރީގެ ޢަދަދު #

 2197 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ކައިވެނި 1

 2174 ކުރެވުނު ކައިވެނި 2

 1085 ގޭގައި ކުރެވުނު ކައިވެނި 3

 23 ނުކުރެވި ކެންސަލްކުރެވުނު ކައިވެނި 4

 1112 ކޯޓުގައި ކުރެވުނު ކައިވެނި 5

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

 0 އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކައިވެނިކުރި ކުދިންގެ ޢަދަދު 18 7

 569 ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކުރެވުނު ވަރި 8

 635 ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރެވުނު ވަރި 9

 45 ތަފްރީޤް 10

 0 ފަޞްޚު 11

 1249 ވަރީގެ ޖުމްލަ 12



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ، 2017އަހަރީ ރިޕޯޓް  
 

 1085ކޮށްދީފައިވާ އިރު ކޯޓުން ބޭރުގައި އަގުދު ވެނިކައި 1112ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ވަނަ އަހަރު ފެމިލީކޯޓުގައި  2017

ކާވެނީގެ  163ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުށަހެޅުނު ވެނިތަކުގެ ތެރެއިން ކާބޭރުގައި ކޮށްފައިވާ  ރާއްޖޭއިންކާވެނި އަގުދުކޮށްދީފައި ވެއެވެ. 

 ކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. ނި ރަޖިސްޓްރީކާވެ 121ތެރެއިން 

 

 

 

 

 

 

އޭގެތެރޭގައި ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ  .ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ވެއެވެ 1249ވަނަ އަހަރު  2017ބަލާއިރު  ވަރީގެ މަޢުލޫމާތައް

  .ހިމެނެއެވެ ވަރި 45 ކުރެވިފައިވާ ތަފްރީޤް ވަރި ހިމެނެއެވެ. އަދި 569ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ،  އިވަރިއާ 635

       

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 ީއެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އައި.ޓ 

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

ނެޓްވޯކް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލިޖީއާއި ބެހޭ ، ޤާއިމްކުރުމާއި ކޯޓުގެ ކޮންޕިއުޓަރ ވިއުގަ އެޅުމާއި
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ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ތަފްރީގް

ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ވަރިތައް

49%

1%

50%

ވެނިކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ކާ

ކޯޓުން ބޭރުގައި 

ކޯޓުގައި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ، 2017އަހަރީ ރިޕޯޓް  
 

މުހިންމު ން ކުރެވިފައިވާ ސެކްޝަނު ވަނަ އަހަރު އައިޓީ 2017ޕޮލިސީތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، އެކަށައަޅައި ތަންފީޛުކުރުމެވެ. 

 މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

 ުން ދެވޭ ހިދްމަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޯޓުގެ ހިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތަކުން ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ކޯޓ

 ރުން.ހުރެ، ކޯޓުން ހިދުމަތް ލިބިގަތުމައް ނަމްބަރު ނެގޭނެ ކިޔުސިސްޓަމްއެއް ގާއިމަ ކު

 ީކޯޓް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭނެގޮތް ހެދުން-ހުކުމްތަންފީޛް އަދި މަދަނީ މައްސަލަތައް އ 

  ްކޯޓުގެ ހިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތަކައް ފަސޭހައިން ވާސިލްވެވޭ ގޮތަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ  ވެބްސައިޓެއް އިފްތިތާހ

 ކުރުން.

 ެކުގައި ސެކިއުރިޓީ ކެމަރާ ތަވަދެވެންހުންނަ ޕޮއިންޓްއަދި  ސަލާމަތީކަންކަން ބެލޭނެގޮތައް  ގައިހެންވޭރު ބިލްޑިގް ކޯޓުގ

ކުރެވޭނެ ގޮތް ގާއިމް ތަނެއްގައި ހުރެގެންވެސް މޮނިޓަރ ސިސްޓަމް ހަރުކޮށް އަދި ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ޓީމްއަށް ކޮންމެ

 ކުރުން.

  ައެއް ހެދުން.ރިވިއުކޮށް އެނަލިސިސްކޯޓުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގ 

  ިދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ކާރިޡާއަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓޭނެހެން ކޯޓުގެ އެންމެހައ

މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހުރިހާ ޑިޖިޓަލް ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ބެކްއަޕްކުރާނެ ގޮތަކާއި އުޞޫލުތަކެއް އަދި އެފަދަ 

ބަދަލު ( އަދި ބިސްނަސް ކޮންޓިއުނިޓީ ޕްލޭން )ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ށްރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނަޙާލަތެއްގައި ކަންކު

 ގެނައުން.

 .ްޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންނަށް ބޭނުންވާ "އޮފް ސައިޓް" ބެކަޕް ސައިޓެއް ގާއިމް ކުރުނ 

 ޮސިސްޓަމެޓިކްކޮށް "ލޯންގް ޓާރމް އާކައިވް " ކުރުރޭނެ ނިޒާމެއް ށް އެތަކެތި ކޯޓުގެ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުމުގެ ސްކޭންކ

 ތައާރަފް ކުރުން.

 ްސެކްޝަން ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސ 

ނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ކޯޓުގެ ބަޖެޓު މެ އި، އިއްދައިގެ ނޭޖްކުރުމާއި، ދަރިންގެ ޚަރަދާފައިނޭންސް އެންޑް ބަޖެޓް ސެކްޝަނުގެ މައިގަ

ކޯޓަށް ބަލައިގަތުމާއި އަދި އެ ފައިސާ ލިބޭންޖެހޭ  އި ވާރިސުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާރަދު އަދި ތަރިކައިގެ ގޮތުގަޚަރަދާއި، އެހެނިހެން ޚަ

މިލިއަން  ތިންފަންސާސް ) 53,340,184 ވަނަ އަހަރަށް މިކޯޓަށް 2017ތުން މިގޮފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމެވެ. 
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ބަޖެޓެއް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ކޯޓުގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް،  ގެ (ރުފިޔާ ސަތޭކަ އައްޑިހަ ހަތަރު އެއް ހާސް ތިން ސަތޭކަ ސާޅީސް

ފަންސަވީސް ) ރ25509027.00ކޯޓަށް ލިބިފައިވަނީ ވަނަ އަހަރަށް  2017ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައިވީނަމަވެސް 

މީގެ ސަބަބުން ކޯޓުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ނުކުރެވި  ވެ.( އެފައްސަތޭކަ ނުވަ ހާސް ހަތާވީސް ރުފިޔާ މިލިޔަން

  އެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ކޯޓުން އެކަށައަޅާފައިވާ ޕްލޭންތައް ތަންފީޒު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.ލުވިކަމާއިހަޢާންމުންނަށް އަވަސްކަމާއި 

ރުފިޔާ ޚަރަދު ފައިސާ  16162652.28ރުފިޔާ ކޯޓަށް ބަލައިގަނެ  15444582.38ރަދުގެ ގޮތުގައި ވަނަ އަހަރު ދަރިންގެ ޚަ 2017

ރުފިޔާ ބަލައިގަނެފައިވާއިރު،  1531995.00ތަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ. ޢިއްދަ/ވިހެއުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ލިބެންވާ ފަރާތް

މީހާގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ބިވަނަ އަހަރު އަނ 2017 ރުފިޔާ ވަނީ ލިބެންވާ ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ. 1402600.00

 2017ރުފިޔާ ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.  11000.00ރުފިޔާއެވެ. އަދި އަނބިމީހާގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  16500.00ބަލައިގެންފައިވަނީ 

ހެނިހެން ޤޟިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ރުފިޔާ ކޯޓަށް ބަލައިގެންފައިވެއެވެ. އަދި އެ 272781.00ވަނަ އަހަރު ޤަޟިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން 

 ރުފިޔާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.  243000.00
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ދި  ހަވާކުރެވުނު ފައިސާޑިޕޮޒިޓުގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ބައިގަތް އަ

ދަރިންގެ ޚަރަދު

ވިހެއުމުގެ ޚަރަދު/ޢިއްދަ

އަނބިމީހާގެ ޚަރަދު

ޤަޟީއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން  
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ސާ އި ން ފަ ގެ ނަ އު ކޯޑު ނި ވެ އު ރެ ނި ވެ ޑް ރެ  ކޯ
                        

1,233,000.00  
 039 121 ކައިވެނި ކުރުމަށް ނަގާ ފީ ކޯޓުން ބޭރުގައި

                           
153,468.00  

 041 121 ހައްދައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ ފޮޓޯކޮޕީ

                             
45,900.00  

 042 121 ޓެލެކްސް، ޓެލެފެކްސް ފީ ޓެލެފޯން ކޯލާއި

                           
124,925.00  

 040 121 ކޯޓު ފީ

                           
282,400.00  

 020 123 ކުރުމުގެ ފީ ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ

                           
680,616.00  

 002 126 ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ ގަވާއިދާއި

                               

7,750.00  
 999 121 ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ އެހެނިހެން

                        

1,892,605.00  
 001 126 ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ ޤާނޫނާއި

                             
36,954.32  

 004 126 ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ

                     
4,457,618.32  

ބުނު ފައިސާ  ޖުމްލަ ލި މްދަނީ ގޮތުގައި   އާ

                      
58,593,471.89  

 008 513 ދަރިން ޚަރަދު، ޢިއްދަ ޚަރަދު، ތަރިކަ() ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ

                   
63,051,090.21  

ޖުމްލަ ބަލައިގެން ފައިސާ  ޓަށް   ކޯ

 

  ަންޓް ސްޓޮކް އެންޑް މެއިންޓެނެންސްޕްރޮކިއުމ 

ނޑު މަސައްކަތަކީ ކޯޓަށް ބޭނުމަޕްރޮކިއު ދުމަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޚި ،ންވާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މުދަލާއިންޓް ސެކްޝަންގެ މައިގަ

  ކޯޓުގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން އަދި ކޯޓުގެ މެއިންޓަނަންސްގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމެވެ. ތި ނުވާނޭހެން ބެލެހެއްޓުމާއި ކޯޓުގެ މަސައްކަތައް ދަ

  ްމުހިންމު ބައްދަލުވުން ތަކާއި ކޮމިޓީތައ 

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

މި މަޖްލީހުގެ ބޭނުމަކީ ކޯޓުންދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  މަޖިލީހެކެވެ. 

ދު ކަންކަމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ކޯޓުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓްގައި ހިމަނަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާމެ
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ނޑައެޅުމާއި، ކޯޓުގެ ރިސެސް ތެރޭގައި ހިންގުމަށް ގޮތެއް ނިންމު މާއި، ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ކަ

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމެވެ.ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމްކުރުމާއި މިނޫންވެސް ކޯޓުގައި ދާޚިލީ އެހެނިހެން ކަންކަމާމެދު 

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

ވަނީ  ބައްދަލުވުން 23ރު ވަނަ އަހަ 2017ކަންކަމާއި ގުޅިގެން މި މަޖިލިސް ކުއްލި ގޮތެއްގައިވެސް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން 

  ބޭއްވިފައެވެ.

 

ގައި މި ކޮމިޓީއަކީ ކޯޓަށް ބޭނުންވާ މަޤާމުތައް އުފައްދާ އެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ވައްދާ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ވަޒީފާ

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

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

ނެ، އެމުޒައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ފެންވަރާއި މިންވަރު ވަޒަންކޮށް، އެމުޒައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ތަމްރީނާއި މަޢުލޫމާތުތައް ދެނެގަ

 18ރު މި ކޮމިޓީގެ ވަނަ އަހަ 2017 ޙައްޤުތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް، އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ލިއްބައިދިނުމެވެ.

 ބޭއްވި މުހިންމު ކަންކަން ވަނީ ނިންމިފައެވެ.  ބައްދަލުވުން

 

ންޑަރ ކޮމިޓީން ވަނީ ކޯޓުގެ ޕްރޮކިއޯމަންޓް ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ފައިސާ އާއި ބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ކޯޓުގެ އޭޖެންސީ ޓެ

ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މި  26ވަނަ އަހަރު  2017ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. މި ކޮމިޓީން 

 ންމު ނިންމުން ތަކެއް  ނިމިގެން ދިޔައެވެ.ބައްދަލުވުންތަކުގައި މުހި

 

  2017  ްމާވެފައިވާ ހުރަސްތައްދިވަނަ އަހަރު ކޯޓަށ  

ލަ ސަ އް ން މަ ބު ބަ ރުމުގެ ސަ އި ހު ގަ ޅު ކޮ ލޭގެ ދެ ތް މާ ރާ ލީ ކޯޓުގެ ދެ އިމާ ގެ ތަފެމެ ވުމު ތި ށް ދަ ކަ ތަ ތް ރާ ރުވާ ފަ ށް ޙާޟި ކަ

ވަ ނު ށް ފޮ ކަ ނަ ތައް ދެ ތަ ލަ ސަ އް ޅޭ މަ ހެ ށަ ށް ހު ތަ އަ ރީ ، ޝަ ން ރު ތު ގައި ވަރަށް އި ރުމު ކު ނޭޖް ން މެ ފު އްޒަ ވަ ހުމާއި މު ން ޖެ

 . ވެ އެ ހެ ންޖެ ތި ލާ ރިމަ އި ކު ކާ ކަ ތަ ތި  ބޮޑު ދަ



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ، 2017އަހަރީ ރިޕޯޓް  
 

ށް  ވާ ކޯޓަ އި ފަ ވާ ސަ އް ށް ހަމަޖަ ލަ ، ޤާޟީ 3އަ ތީ ވާ އި ނު ފަ ވާ އް ވާދެ ސަ އް ން ހަޖަ ފު އްޒަ ވަ ވާ މު ން ނު ށް ބޭ ނަ ން

ެ ނެ ހު ން ޖެ ލާ ތި ރިމަ އި ކު ކާ ތަ ތި ށް ބޮޑު ދަ ރަ އި ވަ ގަ ގުމު ން އް ހި ތަ ލަ ސަ އް . މަ  ވެ

ގޮތުން މި .އްމު ޕްރޮގްރާމު ތަކުގެ މައްޗަށެވެހިކޯޓުގެ ބަޖެޓު ހެދުމުގައި އަބަދުވެސް ފޯކަސްކުރެވިފައިވަނީ ކޯޓުން ހިންގާނެ ޚާއްސަ މު

ންކުރެވޭނޭގޮތް ކުރެވިފައިވާ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާ ލިބިފައިނުވާތީ އެކަފުޅާކުރުމަށް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރި

 ވަނީ ނުވެފައެވެ. 

 

ނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ  އަދި ލޯންގ ޓާމް އި ވޯކްޝޮޕް، ސެމިނާރ، ޝޯޓް ޓާމް ލްމީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކަޢިމިކޯޓުގެ ފަ

ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް  2016ގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރި ކުރުމަށް މިކޯޓުން އަބަދުވެސް ބަޖެޓުކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރޮޓްރެއިނިންގ ޕް

   ނުވެއެވެ.ހިންގޭގޮތްވަނީ މްތައް ވަނަ އަހަރުވެސް މިފަދަ ޕްރޮގްރާ 2017ބަޖެޓް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން 

  ަގުކޯޓުގެ ކުރިމ 

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

 ބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ.އަހަރުވެސް އެގޮތުގައި ދެމިތިކޯޓުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުން ފާހަގަކޮށް، ކުރިޔަށް އޮތް 

ނޑައަޅާފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭން ފުރިހަމަޔަ ށް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ޒަމާނާއި އެއްގޮތަށް ސިސްޓަމެޓިކޮށް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށާއި، ކޯޓުން ކަ

ވަނަ އަހަރު ވެގެން ދާނެ ކަމަށް  2019ހަރެއް ކަމުގައި އިރާދަފުޅާއިއެކު އިތުރު ކާމިޔާބީތައް ޙާސިލް ކުރާނެ އަهللا ތަންފީޒުކޮށް، 

ނޑު އުންމީދުކުރަމެވެ.  އަޅުގަ

 ްރިޕޯޓް ނިންމުނ 

ދިނުމުގެ ލުއިފަސޭހަތައް އިފު ހޯދަސާދުލު އިންޢަ އި،ދެއްވަހޯއްދަވާ ފުސާޢަދުލު އިން ކަށްފަރުދުންނާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޙައްޤުތަ

ތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކޯޓުގެ ސްލާޚްމަސައްކަތް ކުރެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އިލިބޭނޭމަގުތައް ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް 

ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކޯޓުގެ ހުރިހާ  ތަކެއްކަންތައްތައް ތަރައްޤީކޮށް މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް މިންނެތް މަސައްކަތް

 ވެސް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.މުވައްޒަފުންނަށާއި އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް

 



 

 ފެމިލީ ކޯޓު،  މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ، 2017އަހަރީ ރިޕޯޓް  
 

 ހުނަރުވެރި މުވައްޒަފުންތަކެއް ތިބި ކޯޓެއް ،މަތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ޤާބިލްއަޅުގަޑުގެ ދުޢާއަކީ މި ކޯޓަކީ ރައްޔިތުންގެ ޚިދު

ންމެންނަށް މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. އަޅުގަޑުމެން އެهللا މާތް ގެ މަގުން ކަންކަން ހިންގުމުގެ ތައުފީޤު. އަދި ޢަދުލު އިންޞާފުވުމެވެކަމުގައި

 އާމީން!
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