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އަހަރީ ރިޕޯޓް

 ،2017ފެމިލީ ކޯޓު،

މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ

c

2017

ވަ ނަ އަ ހަ ރުގެ އަ ހަ ރީ ރިޕޯ ޓް

ޙަމްދާއި ޝުކުރު ހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲގެ ޙަޟުރަތަށެވެ .ޞަލަވާތާއި ސަލާމުން ވެދުންކުރަނީ މިއުއްމަތަށް ކައުކުރެއްވި މާތް
ސާހިބާ محمد صلى ﷲ عليه و سلم އަށެވެ .އަދި މި ޞަލަވާތުގައި އެކަލޭގެފާނުންގެ އާލުންނާއި އަޞްޙާބުން ޝާމިލް ކުރަމުއެވެ.

 ތަ ޢާ ރަ ފް
މި ރިޕޯޓަކީ  2017ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ކޯޓުގެ މަސއްކަތްތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ
ރިޕޯޓެކެވެ.
ފެމިލީ ކޯޓަކީ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެން ،އެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން މަ ސައްކަތ ް
ކުރަމުން އަންނަ ކޯޓެއް ނަމަވެ ސް ،މި މަ ސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް ،މިލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް އެތައް ހުރަ ސްތަކެއް ވަނީ
ކުރިމަތިވެފައެވެ 2016 .ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މިފަދަ ގިނަ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި  2017ވަނަ
އަ ހަރު ގިނަގުނަ މަ ސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ނަމަވެ ސް މިދެންނެވުނު ހުރަ ސްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ޙައްލެއް ލިބިފައިނުވާކަން
ފާހަގަކޮށްލަމެވެ .މި ރިޕޯޓުގައި މައިގަ ނޑުގޮތެއްގައި ހިމަނާލެވިފައިވާނީ  2017ވަނަ އަހަރު ކޯޓުގެ މުހިންމު މަ ސައްކަތްތައް ހިނގާދިޔަ
ގޮތާއި މަ ސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާ ކުރުމުގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކޮށް މިކޯޓުގެ ކުރިމަގު ބައްޓަން ކުރުމުގައި މިކޯޓުން އަދާކުރާ
ދައުރާބެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ.

 ކޯ ޓުގެ ތާ ރީ ޚް
ފެމިލީ ކޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގެ  4ވަނަ ބާބުގެ  53ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން  13ޛުލްޤަޢިދާ 21 ،1431
އޮކްޓޯބަރ  2010ގައި އުފައްދަވާފައިވާ ކޯޓެކެވެ.
މި ކޯޓު ކުރިން ހިނގަމުން އައީ ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓުގެ ނަމުގައެވެ .ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓު އުފެދިފައިވަނީ ކުރީގެ ކޯޓު ނަންބަރު 1
އުވާލެއްވުމަށްފަހު  01އޯގަ ސްޓް  1997ގައި މިނި ސްޓަރ އޮފް ޖަ ސްޓި ސް އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރުގެ މިނި ސްޓަރ
ކަމުގައެވެ.
އަހަރީ ރިޕޯޓް

 ،2017ފެމިލީ ކޯޓު،

މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ

 21ސެޕްޓެމްބަރ  2008ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިކޯޓުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބައްލަވާ ހިންގަވަމުން ގެންދަވަނީ އި ސްޤާޟީ
އަލްއު ސްތާޛު ޙަ ސަން ސަޢީދެވެ .ކޯޓުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކޯޓުގެ ވިޝަން ،މިޝަން ،ލަނޑުދަޑިތައް އަދި ވެލިއު ސްތައ ް
ތަޢާރަފުކޮށް ،ކޯޓު ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ އަމާޒުތަކެއް ކަޑައަޅައި ،ކޯޓު ހިންގާނޭ ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު އެއާއެއްގޮތަށް
ކޯޓުގެ ހިންގުން ބައްޓަންކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި ކޯޓުގެ މަޤްޞަދަކީ ޢާއި ލާތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާއެކު ޢާއިލާތަކަށް އިން ސާފުދޭ ތަނެއްކަން
ކަށަވަރުކުރުމާއި ،ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށް މަ ސައްކަތްކުރާ ތަނެއްކަމުގައި ވުމެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 ،2017ފެމިލީ ކޯޓު،

މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ

 ކޯ ޓުގެ ވި ޝަ ން ،މި ޝަ ން އަ ދި ވެލިއު ސް

ލަ ނ ޑު ދަ ނ ޑި ތަ އް:
އަނެއް ދުވަހަށް ހަރުދަނާކޮށް ކޮލިޓީ

 ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓުގެ މަ ސައްކަތްކުރުމާއެކު އެއްދުވަހުން
ހިފެހެއްޓުން.
 ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށްވުން.
 ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން އަބަދުވެ ސް އިތުރުކުރުން.

 ކޯޓުގެ ނިޒާމް ހިންގުމުގައި ވީހާވެ ސް ބޮޑަށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އަވަ ސް ޚިދުމަތްދިނުން.
 ޢާއިލާތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތް ހޯދައި ދިނުމުގެ ސިޔާ ސަތުތައް

ތަންފީޛުކޮށް މުޖުތަމަޢުގެ އަމާންކަމާއި

ސަލާމަތްތެރިކަމަށް މަ ސައްކަތްކުރުން.
 ޢާއިލާތަކުގެ ޙައްޤު ހޯދައިދީ ލިބިގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.
 އެންމެން އިތުބާރުކުރާ އެކުވެރި މާޙައުލެއްގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 ،2017ފެމިލީ ކޯޓު،

މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ

ޚިދުމަތްދިނުން.

 ކޯ ޓުގެ އި ޚް ތި ޞާ ސްގެ ތެ ރޭގައި ހި މެ ނޭ މައިގަ ޑު ކަ ން ކަ ން
 .1ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ހިނގާ އަރާރުންތަކާއި ،އެކަކު އަނެކަކަށް ޚިޔާނާތް ތެރިވެގެން ހުށަހަޅާ މައް ސަލަތައް
 .2ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ މައް ސަލަތައް.
 .3ނަ ސަބު ސާބިތުކުރުމުގެ މައް ސަލަތައް.
 .4ޙަޟާނާ (ދަރިފުޅު އަތުލުމުގެ މައް ސަލަތައް)
 .5މަރު ސާބިތުކުރުމުގެ މައް ސަލަތައް.
 .6އަނބިމީހާއާ ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ މީހަކާ އެއްފަދަކުރުން.
 .7ކައިވެނި ފަ ސްޚުކުރުމާއި ،ތަފްރީޤް ކުރުމާއި ،އެކަންކަމާބެހޭ މައް ސަލަތައް.
 .8ދަރިލެއްވުމުގެ މައް ސަލަތައް.
 .9ލިޢާނުގެ މައް ސަލަތައް.
 .10ދަރިއަކު ބަލާބޮޑުކުރުން އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލު ކުރުމުގެ މައް ސަލަތައް
 .11އީލާގެ މައް ސަލަތައް
 .12ފެމިލީ ކޯޓުގެ މަ ސައްކަތްތައް ބެހިފައިވާ ތިން ބައިން ކުރެ ބައެއްގައި ނުހިމެނޭ ޖިނާއީ މައް ސަލަތައް.
 .13ކައިވެނި ކޮށްދިނުމާއި ،ރަޖި ސްޓްރީ ކުރުމާއި ،އެކަންކަމާ ބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް.
 .14ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ކައިވެނި ރަޖި ސްޓަރީކޮށްދިނުން.
 .15ވަރި ރަޖި ސްޓަރީކޮށްދިނުން.
 .16ވަރިއާ ބެހޭ ގޮތުން މައް ސަލަ ޖެހިގެން ހުށަހަޅާ މައް ސަލަތައް.
 .17ނަފަޤާ ދިނުމުގެ މައް ސަލަތަކާއި ،ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް ނަފަޤާ ނުދޭތީ ނުވަތަ އެހީނުވާތީ ހުށަހަޅާ މައް ސަލަތައް.
 .18އަވަ ސް ނިޔާއަށް ބޭނުންވުމުން ހުށަހަޅާ މައް ސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަވަހަށް ނިންމިދާނެ ކަމަށް ފެން ނަ ،މިބައިގައި ބަޔާން
ކުރެވިފައިވާ ބާވަތުގެ މައް ސަލަތައް.
 .19ހިބަ އާބެހޭ މައް ސަލަތައް.
 .20ވަޞިއްޔަތުގެ މައް ސަލަތައް.
 .21ތަރިކައިގެ މައް ސަލަތައް.
 .22ވާރިޡުން ގިންތިކުރުމުގެ މައް ސަލަތައް.
 .23މައިންބަފައިންގެ ގެދޮރަށް ވައްދައިދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅޭ މައް ސަލަތައް.

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 ،2017ފެމިލީ ކޯޓު،

މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ

 ފެ މިލީ ކޯ ޓުގެ ފަ ނ ޑި ޔާރުނ ް
 2017ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ފެމިލީ ކޯޓުގައި  11ފަނޑިޔާރުން މަ ސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުން  2017ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު
ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 -1އި ސްޤާޟީ ،އަލްއު ސްތާޛް ޙަ ސަން ސަޢީދު
 -2ޤާޟީ ،އަލްއު ސްތާޛް އިބްރާހީމް މާހިރު (ކޯޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ޤާޟީ)
 -3ޤާޟީ ،އަލްއު ސްތާޛް އަޙްމަދު މުޞްތަފާ
 -4ޤާޟީ ،އަލްއު ސްތާޛާ ހުޒެއިފާ މުޙައްމަދު
 -5ޤާޟީ ،އަލްއު ސްތާޛް ޙަ ސަން ޝަފީޢު
 -6ޤާޟީ ،އަލްއު ސްތާޛް ޢަބްދުﷲ އަދީބު
 -7ޤާޟީ ،އަލްއު ސްތާޛް އަޙްމަދު ސަމީރު
 -8ޤާޟީ ،އަލްއު ސްތާޛް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
 -9ޤާޟީ ،އަލްއު ސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ނަޝީދު
 -10ޤާޟީ ،އަލްއު ސްތާޛް އަޙްމަދު ސަމީރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު
 -11ޤާޟީ އަލްއު ސްތާޛް އަޙްމަދު ޝަކީލް

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 ،2017ފެމިލީ ކޯޓު،

މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ

 ކޯ ޓުގެ އޮ ނިގަ ނ ޑު
އި ސްޤާޟީ
ފަ ނޑިޔާރުންގެ

އިސްޤާޟީ ބިއުރޯ

އާ ންމު

އޭޖެންސީ ޓެންޑަރ

އިންސާނި

ކޮމިޓީ

ވަޞީލަތްތައް

މަޖިލިސް

ތަރައްޤީ ކުރުމާ

ކޯޓް

ކައިވެނީގެ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ރަޖިސްޓްރަރ

ޖެނެރަލް

ކާވެ ނިކޮށްދި ނުމާއި

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ރަޖިސްޓްރީ

ރަޖި ސްޓްރަރ

ރަޖިސްޓްރޭޝަ ން

ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް
އެޑްމިނިސްޓް ރޭ ޝަން

ކުރުން

ބަޖެޓް އެންޑް

ވަރި
ރަޖިސްޓްރީކުރުން

ފިނޭންސް
ޕް ރޮކިއުމަންޓް ސްޓޮކް

އެންޑް މެއިންޓެނެންސް

ވަލީ
ހަމަޖެއްސުން

އައިޓީ އެންޑް

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް

ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެ ހޭ

ބައި

ޙައްލުކުރުމާބެ ހޭ
ބައިިިިި

ކޮށްދި ނު ން
ކާވެނި ރަޖިސްޓްރީ

ފަނޑިޔާރުން

ކޭސްމެނޭޖްމަންޓް

ކައު ންސިލި ންގ

ސްޓެޓިސްޓިކް

މީޑިއޭޝަން

B2

ސޯޝަން

B3

BI

ސަރވިސަސް

B4

ކޮމިއުނިކޭޝަން

B5

B6

B7

B8

B9

B10

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 ،2017ފެމިލީ ކޯޓު،

މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ

B11

 ކޯ ޓުގެ މައިގަ ނ ޑު މަ ސައް ކަ ތް ބެ ހި ފައިވާ ސެ ކް ޝަ ންތައް
ކޯޓުގެ މައިގަނޑު މަ ސައްކަތްތައް

ކުރިއަށް ދަނީ

ފަ ސް ޑިވިޝަނަކަށް ބަހާލެވިގެންނެވެ.

އެއީ އި ސްޤާޟީ

ބިއުރޯއާއި،

ޝަރީޢަތްކުރުމާއިބެހޭ ބަޔާއި ،ރަޖި ސްޓްރޭޝަ ން އެންޑް ކޭ ސް މެނޭޖްމެންޓް ބަޔާއި ،ކާވެނިކޮށް ދިނުމާއި ރަޖި ސްޓްރީކުރުމާ ބެހޭބައި
އަދި ޖެނެރަލް އެޑްމިނި ސްޓްރޭޝަނެވެ.

 އި ސް ޤާ ޟީ ބިއު ރޯ
އި ސްޤާޟީ ބިއުރޯގެ މައިގަނޑު މަ ސައްކަތްތަކަކީ ފަނޑިޔާރުންނާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ އިދާރީ މަ ސައްކަތް ކުރުމާއި ،ފަނޑިޔާރުންގެ
ޢާންމު މަޖިލި ސް އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކޯޓުގެ އިން ސާނީ ވަ ސީލަތް ތަރައްޤީކުރުމާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ކަންކަން ވިލަރެ ސްކޮށް
ބެލެހެއްޓުމާއި ،ސީދާ އި ސްޤާޟީއަށް އެޑްރެ ސް ކޮށް އަންނަ ސިޓީތަށް އި ސްޤާޟީއަށް އެރުވުމާއި ،އެފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި ،ކޯޓުގެ
ޕޮލި ސީ ތައްޔާރުކުރުމާއި އިމްޕްލިމަންޓު ކުރުމުގައި އި ސްޤާޟީ ބިއުރޯއިން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމާއި ކޯޓުގެ
ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ބިއުރޯއިން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމެވެ.

 ޝަ ރީ ޢަ ތް ކުރުމ ާބ ެހޭ ސެ ކް ޝަންތައް
ޝަރީއަތްކުރުމާބެހޭ ސެކްޝަންތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖަކަށް  7112ވަނަ އަހަރު ދިމާވެފައިވަނީ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ
ވަރަށް ޝަރީއުގެ މަޖްލި ސްތައް ހެދިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ބޭނުންވާ ސްޕީޑްގައި ޝަރީއަތްތައް ހިންގިފައި ނުވުމެވެ 7112 .ވަނަ
އަހަރު ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ  7837މައް ސަލައެވެ 7112 .ވަނަ އަހަރު  7833މައް ސަލަ ކޯޓުންވަނީ ނިއްމާފައެވެ.

ރެ ޖިސްޓްރޭޝަނ ް އެ ން ޑް ކޭ ސް މެ ނޭޖްމަންޓ ް
ރެޖި ސްޓްރޭޝަން އެންޑް ކޭ ސް މެނޭޖްމަންޓްގެ މައިގަނޑު މަ ސައްކަތަކީ ކޯޓަށް ހުށަހެ ޅޭ މައް ސަލަތައް ބަލައިގަތުމާއި ،އެ މައް ސަލަތަކާއ ި
ގުޅު ންހުރި އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށައެޅިފައިވަނީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި ،އެނޫންގޮތަކ ަށ ް ހުށަހެޅިފައިވ ާ
މައް ސަލަތައް އި ސްލާޙު ކުރުމަށް އެންގުމާއި ،ހުށަހެޅޭ މައް ސަލަތައް ކޯޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ޤާޟީ ކަނޑައަޅުއްވާ ގޮތެއްގެ
މަތީން ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ސެކްޝަންތަކާއި ޙަވާލުކުރުމާއި ،މައް ސަލަ ކުރިއަށްދާ މިންވަރާއި ނިމުނު މައް ސަލައާއި ނުނިމޭ
މައް ސަލަތަކާއި ގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ދަފްތަރު ކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ 2017 .ވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު އެކި ބާވަތްތަކުގެ 2473
މައް ސަލާގެ ތެރެއިން  2382ޤަޟިއްޔާ މި ކޯޓުގައި ރަޖި ސްޓްރީ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
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ހު ށަ ހެ ޅު ނު އަ ދަދު

ނި މު ނު

ނު ނި މި ހު ރި

މަ އް ސަ ލަ އި ގެ ބާ ވަ ތް

އަދަދު
1

ވަލީ ހޯދުން

12

10

3

7

ވަރިވުމަށް އެދި

636

626

114

8

ވަރިކުރަން

251

253

26

4

ވަރިސާބިތުކުރުން

688

702

47

3

ލިޢާން

0

0

0

6

ގެވެށި އަނިޔާ

37

33

8

2

ފަޞްޙު

0

0

0

3

ވަރިއާމެދު ޝައްކުވުން

36

37

3

9

ސުލްޙަކުރުން

23

20

6

11

ނަސަބު ސާބިތުކުރުން

2

3

2

11

މަރު ސާބިތުކުރުން

50

53

5

17

ވާރިސުން ސާބިތުކުރުން

31

28

8

18

މައިންބަފައިންގެ ގެދޮރަށް ވެއްދުން

0

0

0

14

ހިބަ އަބުރާއަތުލުން

2

2

2

13

ހިބައިން ދިނުން

80

67

46

16

ތަރިކަ

152

147

104

12

ވަޞިއްޔަތް

14

18

9

13

އެހެނިހެން ޚަރަދުހޯދުން

25

12

14

19

ސާބިތު ޚަރަދު

54

62

5

71

އަނބިމީހާއަށް ޚަރަދުނުދިނުން

8

11

2

71

ޢިއްދައިގެ ޚަރަދާއި ވިހެއުމުގެ ޚަރަދު

4

2

3

77

ދަރިންގެ ޚަރަދުކެނޑުން

14

13

1

78

ދަރިންގެ ޚަރަދު

62

43

34

74

ޙަޟާނަތު

38

41

14

ދަރިއަކު ބަލާ ބޮޑުކުރަން އެހެންމީހަކާއި ހަވާލުކުރުން

7

76

73

8

1

ދަރިން ނުދެއްކުން

25

21

9

72

ދަރިލެއްވުން

0

0

0

73

ބަލަދުވެރިކަން  /ބެލެނިވެރިކަން

16

16

4

79

ބަލަދުވެރިކަން ޙަވާލުކުރުން

19

10

13

81

ނުޝޫޒު

0

0

0

81

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

49

76

90

87

އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައް
ޖުމްލަ އަދަދު

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 ،2017ފެމިލީ ކޯޓު،

މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ

47

44

15

7837

7833

333

 2017ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ހުށަހެޅިފައިވަނީ ވަރިއާގުޅޭ މައް ސަލަތަކެވެ .މިގޮތުން ވަރި ސާބިތުކުރުމަށް  688މައް ސަލައާއި،
ވަރިވުމަށް އެދި  636މައް ސަލަ އަދި ވަރިކުރުމަށް އެދި  251މައް ސަލަ ހުށަހެޅިފަވެއެވެ 2017 .ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނައިން
ނިއްމާފައި ވަނީ ވެ ސް ވަރިއާގުޅޭ މައް ސަލަތަ ކެވެ .މިގޮތުން  2017ވަނަ އަހަރު ވަރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައް ސަލަތަކުގެ ތެރެއިން
 702މައް ސަލައާއި ،ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައް ސަލަތަކުގެ ތެރއިން  626މައް ސަލަ އަދި ވަރި ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު
މައް ސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  253މައް ސަލަ ނިމިފައިވެއެވެ .ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހެޅިފައިވަނީ ތަރިކައިގެ މައް ސަލަތަކެވެ.
 2017ވަނަ އަހަރު ތަރިކައިގެ  152މައް ސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު 147 ،މައް ސަލަ ނިމިފައިވެއެވެ.
 2016ވަނަ އަހަރެ ކޭ އެއްފަދަ އިން ޚަރަދުގެ މައް ސަލަތަކުގެ ތެރެއިން

އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދަރިންގެ ޚަރަދު ހޯދުމަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ މައް ސަލަތަކެވެ .ދަރިންގެ ޚަރަދު ހޯދުމަށް  62މައް ސަލައެއް ހުށަ ހަޅާފައިވާއިރު ،ސާބިތު ޚަރަދުގެ  54މައް ސަލައެއް
ހުށައެޅިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ހުށައެޅިފައިވަނީ ޢިއްދަ/ވިހެއުމުގެ ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅި  4މައް ސަލައާއި ،އަނބިމީހާއަށް
ޚަރަދު ނުދީގެން ހުށެހެޅުނު  8މައް ސަލައާއި ،އަދި އެހެނިހެން ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު  25މައް ސަލައެވެ.

 2017ވަނ ަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު އަދި ނިމުނު ޚަރަދު ފައިސާގެ މައްސަލަތައް
700
600
500
400
300
200
100
0

ތަފްރީގް

ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް

ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށް

 ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޞުލްޙަކުރުމާއި ބެހޭ ސެކްޝަން
 2017ވަނަ އަހަރު މީޑިއޭޝަންއަށް  277މައް ސަލަ ހުށަހެޅި  271މައް ސަލަ ޞުލްޙަ ހިންގާ ޝަރީޢަތް ސެކްޝަންތަކަށް ތަޙުވީލު
ކުރެވިފައި ވެއެވެ .މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވަރިވުމަށްއެދި ހުށަހެޅުނު މައް ސަ
އަހަރީ ރިޕޯޓް

 ،2017ފެމިލީ ކޯޓު،
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ލަތަކާއި ،ވަރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައް ސަލަތަކާއި ،ސުލްހައަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައް ސަލަތަކާއި ،އާއިލީ އެހެނިހެން މައް ސަލަތަކުގެ
ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު މައް ސަލަތަކެވެ.

މީޑިއޭޝަންއަށް ހުށަހެޅުނު ޖުމްލަ  277މައްސަލަ
 2017ގައި ޞުލް ހަ
ސެކްޝަންއަށް ފޮނުވުނު

މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން
ސުލްޙަ ސެކްޝަންގައި ބާކީ

ހުރި މައްސަލަ
%2
ޝަރީ ޢަ ތައް ތަޙުވީލު

ކުރެވުނު މައްސަލަ ތައް
% 98
ޝަރީޢަތައް ތަޙުވީލު ކުރެވުނު މައްސަލަތައް
ޞުލް ހަ ސެކްޝަންއަ ށް ފޮނުވުނު މައްސަލަ ތަކުގެ ތެރެއިން ސުލްޙަ ސެކްޝަންގައި ބާކީ ހުރި މައްސަލަ

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައް ސަލަތަކާ ގުޅިގެން ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހެދޭ އެ ސެ ސްމެންޓް ރިޕޯޓްތަކަށް ބަލާލާއިރު  2017ވަނައަހަރު
ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަން ތަކުން ޢާއިލީ މައް ސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާ ބެހޭބަޔަށް އެ ސެ ސްމެންޓް ހެދުމަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ޖުމްލަ
 25މައް ސަލައެވެ 2017 .ވަނަ އަހަރު ޝަރީޢަތުން އެ ސެ ސްމެންޓް ހެދުމަށް ފޮނުވާފައިވާ  25މައް ސަލައިގެ ތެރެއިން 23
މައް ސަލަ ވަނީ އެ ސެ ސްމެންޓް ހަދާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ޝަރީޢަތަށް ތަހުވީލު ކުރެވިފައެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 ،2017ފެމިލީ ކޯޓު،

މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ

 މިމައް ސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނައިން ހިމެނެނީ ޙަޟާނާތުގެ މައް ސަލަތަކާއި ،ދަރިފުޅާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ވަޤުތު ކަނޑައެޅުމަށް
ހުށަހެޅޭ މައް ސަލަތަކާއި ،ކޯޓު މެދު ވެރިކޮށް ކުއްޖާ ހުންނާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން ފަދަ މައް ސަލަތަކެވެ.

އެސެސްމެންޓް ހެދުމަށް ފޮނުވުނު  25މައްސަލަ
ބާޠިލް ކުރެވި ފައި
%8
އެސެސްމެންޓް ނުނިމޭ

%8

އެސެސްމެންޓް ހެދި ފައި
% 84
ބާޠިލް

އެސެސްމެންޓް ނު ހެދޭ

އެސެސްމެންޓް ހެދި ފައި

ކަ އިވ ެންޏ ަށ ް ހޭ ލުންތ ެރ ި ކު ރުމުގ ެ ޕް ރޮގްރ ާމ ް:
 ކަ އިވެންޏަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯ ސް ސްޓްރަކްޗަރ އަދި ސިލަބަ ސް ރިވިއުކުރުމުގެ މަ ސައްކަތް ދަނީ
ކުރެވެމުންނެވެ.
 ޕްރޮގްރާމްގެ ސިއްޙީ އަދި އިޖްތިމާޢީ

މޮޑިއުލްގެ ސިލަބަހަ ށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެ ސް ،މިދެ ބަޔާ ގުޅޭ އަތްމަތީ

ފޮތް މިހާރު ވާނީ ތައްޔާރު ކުރެވިފައެވެ.
 މި ފޮތް ނިއްމައި  2018ވަނަ އަހަރު ،ފޮތް ޕަބްލިޝް ކޮށް ،ސިލަބަހާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ
ހަމަޖެހިފައވެއެވެ.
 ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ރިވިއުކޮށް ،ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުތަށް
އަޕްޑޭޓް ކުރުމުގެ މަ ސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.

 2017ވަނ ަ އަ ހަރ ު މީޑިއޭޝަނ ް އަ ދި އެ ސެ ސް މެ ން ޓް އަ ށް ފޮ ނު ވު ނު މަ އް ސަ ލަ ތަ ކާ ގުޅޭ އި ތު ރު ތަފް ސީ ލް:
 . 1ވަ ރިވ ުމަށ ް އެ ދި ހު ށަ ހެޅ ުނ ު މަ އްސަލ ަތަކުގ ެ ތެރެއިނ ް ޞު ލްޙަބަޔ ަށ ް ފޮ ނުވ ުނ ު މަ އްސަލ ަތައ ް205 :
އަހަރީ ރިޕޯޓް

 ،2017ފެމިލީ ކޯޓު،

މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ

 ޞުލްޙަވެރި އެއްބަ ސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ މައް ސަލަތައް94 :
 ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަ ސް ނުވާ މައް ސަލަތައް84 :
 އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ޞުލްޙަބައިގައި ނުހިންގޭ މައް ސަލަތައް27 :

ވަރިވުމަށްއެދ ި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް
ސަބަބުތަކާހުރެ ޞުލްޙަ
ބައިގައި ނު ހިންގޭ

ޞުލްޙަވެ ފައިވާ

މައްސަލަތައް

މައްސަލަތައް

% 13

% 46

ޞުލްޙަވެ ފައިވާ މައްސަލަ ތައް

ސުލްޙަ ނުވާ މައްސަލަ ތައް

ސުލްޙަ ވެ ފައި ނުވާ މައްސަލަ ތައް

% 41

ބާޠިލް މައްސަލަތަކާއި ،ޞުލްޙަބައިގައި ނު ހިންގޭ މައްސަލަތައް

 . 2ވަ ރިކުރ ުމަށ ް އެ ދި ހު ށަ ހެޅ ު މަ އްސަލ ަތަކުގ ެ ތެރެއ ިނ ް ޞު ލްޙަބަޔ ަށ ް ފޮ ނުވުނ ު މަ އްސަލ ަތ ައ ް33 :
 ޞުލްޙަވެރި އެއްބަ ސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ މައް ސަލަތައް14 :
 ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަ ސް ނުވާ މައް ސަލަތައް03 :
 އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ޞުލްޙަބައިގައި ނުހިންގޭ މައް ސަލަތައް16 :

ވަރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް
ސަބަބުތަކާ ހުރެ
ޞުލްޙަބައިގައި ނު ހިންގުނު

ޞުލްޙަވެ ފައިވާ މަ އްސަލަތައް

މައްސަލަތައް

% 42

% 49

ސުލްޙަ ނުވާ މައްސަލަ ތައް
%9
ބާޠިލް މައްސަލަތަކާ ،ޞުލްޙަބައިގައި ނު ހިންގުނު މައްސަލަތައް

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 ،2017ފެމިލީ ކޯޓު،

މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ

ސުލްޙަ ނުވާ މައްސަލަތައް

ޞުލްޙަވެ ފައިވާ މައްސަލަ ތައް

 . 3ޞު ލްޙައ ަށ ް އެ ދި ހު ށަހެޅުނ ު މަ އްސަލ ަތައ ް17 :
 ޞުލްޙަވި މައް ސަލަތައް02 :
 ޞުލްޙަނުވާ މައް ސަލަތައް06 :
 އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ޞުލްޙަބައިގައި ނުހިންގޭ މައް ސަލަތައް11 :

ޞުލްޙައަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް
ޞުލްޙަވި މައްސަލަތައް
% 10

ސަބަބުތަކާހުރެ
ޞުލްޙަބައިގައި ނު ހިންގޭ

މައްސަލަތައް

ޞުލްޙް ނުވާ މައްސަލަތައް

% 58

% 32

ބާޠިލް މައްސަލަތަކާއި ،ޞުލްޙަބައިގައި ނު ހިންގޭ މައްސަލަތައް

ޞުލްޙް ވެ ފައި ނުވާ މައްސަލަ ތައް

ޞުލްޙަވި މައްސަލަތައް

 . 4އެ ހެނިހެނ ް ޢާ އިލ ީ މަ އްސަލ ަތަކުގ ެ ގޮތުގ ައ ި ހު ށަހެޅުނ ު މަ އްސ ަލަތ ައ ް22 :

އެ ސެ ސް މެ ން ޓް ހެ ދު މަ ށް ހު ށަހެޅު ނު މަ އް ސަ ލަ ތަ އް25 :
ޙަޟާނަތުގެ މައް ސަލަތަކާ ގުޅިގެން12 :
ދަރިފުޅާ ބައްދަލުކުރުމަށްއެދި ހުށަހެޅޭ މައް ސަލަތަކާ ގުޅިގެން01 :
ގެވެށި އަނިޔާގެ މައް ސަލަތައް01 :
ބައްޕަގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ކުދިން ގެނައުމަށް އެދި01 :
ކުދިން ގެންދާ ވަގުތު ތަކުގައި ކުދިންނަށް އިހުމާލުވާތީ ގަޑިތައް ކެން ސަލްކުރުމަށް އެދި01 :
ދަރިފުޅު އިޚްތިރާކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައް ސަލަތައް02 :
ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައް ސަލަތައް01 :
ދަރިފުޅު ބައްޕައާއި ޙަވާލުކުރުމަށްއެދި02 :
ދަރިފުޅު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭ މައް ސަލަތައް01 :
ދަރިފުޅުގެ ބެލުން މަންމަ އާއި ޙަވާލުކުރުމަށް އެދި:

02

 08އަހަރުވެފައިވާ ދަރިފުޅު ބެލުން ހަވާލުކުރުމަށް އެދި01 :

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 ،2017ފެމިލީ ކޯޓު،

މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ

ވަ ރި ވުމަށ ް /ވަ ރި ކުރުމަށ ް އެ ދި ހު ށަހެޅުނ ު މަ އް ސަލަތަކ ާ ގު ޅިގެނ ް ހެ ދުނ ު އެ ސެ ސްމެންޓ ް05 :

އެސެސްމެންޓް ހެދުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް
ޙަޟާނަ ތުގެ

އާއިލީ އެ ހެނި ހެން

މައްސަލަ ތައް

މައްސަލަތައް

% 48

% 52

އާއިލީ އެ ހެނި ހެން މައްސަލަތައް

ޙަޟާނަތުގެ މައްސަލަތައް

 ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ހިއުމަން ރި ސޯ ސް އެންޑް ޖެނެރަލް އެޑްމިނި ސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުގެ މައިގަނޑު މަ ސައްކަތަކީ އި ސްޤާޟީގެ ލަފާގެ މަތީން ކޯޓުން
ނިންމާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމާއި ،އިދާރީ ކަންކަން އިންތިޒާމު ކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކޯޓުން އާ ންމުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް
ހަރުދަނާކުރުމައްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމާއި ،މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހާ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި،
މުވައްޒަފުން މަ ސައްކަތައް އަހުލުވެރިކޮށް ،މުވައްޒަފުންނަށް މަ ސައްކަތްކުރެވޭނޭ މާހައުލެއް އުފައްދާދިނުމެވެ.

ރަޖިސްޓްރީގައި
މަޤާމުގެ ނަން

ހުރި މަޤާމުގެ
ޢަދަދު

މުވައް ޒަފުންގެ
ޢަދަދު

ރަޖިސްޓްރީގައި
މަޤާމުގެ ނަން

ހުރި މަޤާމުގެ

މުވައް ޒަފުންގެ
ޢަދަދު

ޢަދަދު

އިސްޤާޟީ

01

01

ސީނިއަރ ފޯރމަން

01

00

ޤާޟީ

10

10

ކޭޝިއަރ

01

01

ރަޖިސްޓްރަރ

01

01

އެ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

35

35

ކޯޓު އެ ޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

01

01

ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ (ޓ)

01

01

ކާވެނީގެ ރަޖިސްޓްރަރ

01

01

ޓެލެފޯން އޮޕަރޭޓަރ

01

01

ސޯޝަލް ވޯކަރ

01

01

އެކައުންޓްރސް އޮފިސަރ (ޓ)

01

01

މީ ޑިއޭޓަރ

02

01

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

01

01

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

03

03

ޗައިލް ޑް ކެއަރ ޓޭކަރ

01

01

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

12

12

ކޯޓު އޮފިސަރ

07

07

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

01

01

ޑްރައިވަރ

02

20

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

01

01

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް/ސަރުދާރ ު 03

03

ސީނިއަރ އެ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

04

04

01

01

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް/ޕިޔޯނު

އޮފިސަރ
ކޯޓު މާސްޓަރ

02

02

ސީނިއަރ ކޯޓު އޮފިސަރ

01

01

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 ،2017ފެމިލީ ކޯޓު،

މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ

މަސައްކަތު

03

03



 2017ވަނަ އަހަރު ޓްރެއިންގ ބަޖެޓަށް ފައި ސާ ލިބިފައި ނުވާތީ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚާއް ސަ އަ ސާ ސީ ޓްރެއިނިންގ
ދެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ކައިވެނިކޮށްދިނުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާބެހޭބައި.
ކައިވެނިކޮށްދިނުމާއި ރަޖި ސްޓްރީކުރުމާބެހޭބައި ހުންނަނީ ޖަ ސްޓި ސް ބިލްޑިންގްއާއި ވަކި އިމާރާތެއްގައެވެ .މި ބިލްޑިންގް ހުންނަނީ
ހެންވޭރު މޫންލައިޓް ހިނގުމުގައި ހުންނަ ކުރީގެ ހައިކޯޓް އިމާރާތުގެ ބައެއްގައެވެ.
ކައިވެނިކޮށްދިނުމާއި ރަޖި ސްޓްރީކުރުމާބެހޭބަޔަކީ ކައިވެނި ކޮށްދިނުމާއި ،ކައިވެނި އަދި ވަރި ރަޖި ސްޓްރީ ކޮށްދިނުމަށް ޚާއް ސަ ކުރެވިފައިވ ާ
ބައެކެވެ .މިބައިގެ މައިގަނޑު މަ ސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުގައާއި ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނި އަގުދުކޮށްދިނުމާއި ،ކައިވެނި ރަޖި ސްޓްރީ
ކޮށްދިނުމާއި ،ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓާއި ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމާއި ،ޙާކިމް ވަލީއަށް ކައިވެނި ކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން
ހަމަޖައް ސައިދިނުން ހިމެނެއެވެ .އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރެވޭ ކާވެނި ރިޖި ސްޓްރީކުރުމުގެ މަ ސައްކަތް ވެ ސް ކުރަމުން އަންނަނީ
އެބައިންނެވެ.

ރަޖި ސްޓްރީކުރެވުނު ކައިވެނި އަދި ވަރީގެ ޢަދަދު

ޢަދަދު

#
1

ރަޖި ސްޓްރީ ކުރެވުނު ކައިވެނި

2197

2

ކުރެވުނު ކައިވެނި

2174

3

ގޭގައި ކުރެވުނު ކައިވެނި

1085

4

ނުކުރެވި ކެން ސަލްކުރެވުނު ކައިވެނި

5

ކޯޓުގައި ކުރެވުނު ކައިވެނި

6

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރެވުނު ކައިވެނީގެ ތެރެއިން މިކޯޓުގައި ރަޖި ސްޓްރީ ކުރެވުނު ކައިވެނީގެ ޢަދަދު

7

 18އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކައިވެނިކުރި ކުދިންގެ ޢަދަދު

8

ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކުރެވުނު ވަރި

569

9

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރެވުނު ވަރި

635

10

ތަފްރީޤް

45

11

ފަޞްޚު

0

12

ވަރީގެ ޖުމްލަ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 ،2017ފެމިލީ ކޯޓު،

23
1112
121
0

1249
މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ

 2017ވަނަ އަހަރު ފެމިލީކޯޓުގައި ރަ ސްމީ އަދި ނުރަ ސްމީ ގަޑީގައި  1112ކައިވެނި އަގުދު ކޮށްދީފައިވާ އިރު ކޯޓުން ބޭރުގައި 1085
ކާވެނި އަގުދުކޮށްދީފައި ވެއެވެ .ރާއްޖޭއިން ބޭރުގައި ކޮށްފައިވާ ކާވެނިތަކުގެ ތެރެއިން ރަޖި ސްޓްރީކުރަން ހުށަހެޅުނު  163ކާވެނީގެ
ތެރެއިން  121ކާވެ ނި ރަޖި ސްޓްރީ ކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.

ކޯ ޓުގައި ރަ ޖިސްޓްރ ީ ކު ރެވުނ ު ކާވެ ނި

ކޯޓުން ބޭރުގައި

49%

50%

ކޯޓުގައި

1%

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި

ވަރީގެ މަޢުލޫމާތައް ބަލާއިރު  2017ވަނަ އަހަރު  1249ވަރި ރަޖި ސްޓްރީ ކުރެވިފައި ވެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ
 635ވަރިއާއި  ،ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ  569ވަރި ހިމެނެއެވެ .އަދި ތަފްރީޤް ކުރެވިފައިވާ  45ވަރި ހިމެނެއެވެ.

ރަ ޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވ ާ ވަ ރި ތައް
700
600
500
400
300
200
100

0
ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް

ތަފްރީގް

ގާނޫނާއި އެއްގޮ ތަ ށް

އައި.ޓީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން
އައިޓީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަ ސައްކަތަކީ ފެމިލީ ކޯޓަށް ބޭނުންވާ އިންފޮމޭޝަން ސި ސްޓަމެއް ފަރުމާކޮށް
ޤާއިމްކުރުމާއި ކޯޓުގެ ކޮންޕިއުޓަރ ވިއުގަ އެޅުމާއި ،ނެޓްވޯކް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލިޖީއާއި ބެހޭ
އަހަރީ ރިޕޯޓް

 ،2017ފެމިލީ ކޯޓު،

މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ

ޕޮލި ސީތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ،އެކަށައަޅައި ތަންފީޛުކުރުމެވެ 2017 .ވަނަ އަހަރު އައިޓީ ސެކްޝަނު ން ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު
މަ ސައްކަތް ފާހަގަކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
 ކޯޓު ން ދެވޭ ހިދްމަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޯޓުގެ ހިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތަކުން ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެ ސް
ހުރެ ،ކޯޓުން ހިދުމަތް ލިބިގަތުމައް ނަމްބަރު ނެގޭނެ ކިޔު ސި ސްޓަމްއެއް ގާއިމަ ކުރުން.
 ހުކުމްތަންފީޛް އަދި މަދަނީ މައް ސަލަތައް އީ -ކޯޓް މެނޭޖްމެންޓް ސި ސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭނެގޮތް ހެދުން
 ކޯޓުގެ ހިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތަކައް ފަ ސޭހައިން ވާ ސިލްވެވޭ ގޮތަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ

ވެބް ސައިޓެއް އިފްތިތާހް

ކުރުން.
 ކޯޓުގެ ހެންވޭރު ބިލްޑިގްގައި ސަލާމަތީކަންކަން ބެލޭނެގޮތައް

އަދި ވަދެވެންހުންނަ ޕޮއިންޓްތަ ކުގައި ސެކިއުރިޓީ ކެމަރާ

ސި ސްޓަމް ހަރުކޮށް އަދި ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ޓީމްއަށް ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެންވެ ސް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ގޮތް ގާއިމް
ކުރުން.
 ކޯޓުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަ ރިވިއުކޮށް އެނަލި ސި ސްއެއް ހެދުން.
 ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ކާރިޡާއަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި ކޯޓުގެ މަ ސައްކަތް ނުހުއްޓޭނެހެން ކޯޓުގެ އެންމެހައި
މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހުރިހާ ޑިޖިޓަލް ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ބެކްއަޕްކުރާނެ ގޮތަކާއި އުޞޫލުތަކެއް އަދި އެފަދަ
ޙާލަތެއްގައި ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނަށް (ޑި ސާ ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އަދި ބި ސްނަ ސް ކޮންޓިއުނިޓީ ޕްލޭން) ބަދަލު
ގެނައުން.
 ޑި ސާ ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންނަށް ބޭނުންވާ "އޮފް ސައިޓް" ބެކަޕް ސައިޓެއް ގާއިމް ކުރުން.
 ކޯޓުގެ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުމުގެ ސްކޭންކޮށް އެތަކެތި ސި ސްޓަމެޓިކްކޮށް "ލޯންގް ޓާރމް އާކައިވް " ކުރުރޭނެ ނިޒާމެއް
ތައާރަފް ކުރުން.

 ފައިނޭންސް އެންޑް ބަޖެޓް ސެކްޝަން
ފައިނޭން ސް އެންޑް ބަޖެޓް ސެކްޝަނުގެ މައިގަނޑު މަ ސްޢޫލިއްޔަތަކީ ކޯޓުގެ ބަޖެޓު މެ ނޭޖްކުރުމާއި ،ދަރިންގެ ޚަރަދާއި ،އިއްދައިގެ
ޚަރަދާއި ،އެހެނިހެން ޚަރަދު އަދި ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ވާރި ސުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައި ސާ ކޯޓަށް ބަލައިގަތުމާއި އަދި އެ ފައި ސާ ލިބޭންޖެހޭ
ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުމުގެ މަ ސައްކަތްކުރުމެވެ .މިގޮތުން  2017ވަނަ އަހަރަށް މިކޯޓަށް ( 53,340,184ފަން ސާ ސް ތިން މިލިއަން
އަހަރީ ރިޕޯޓް

 ،2017ފެމިލީ ކޯޓު،

މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ

ތިން ސަތޭކަ ސާޅީ ސް ހާ ސް އެއް ސަތޭކަ އައްޑިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ) ގެ ބަޖެޓެއް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ކޯޓުގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ފާ ސްކޮށް،
ފިނޭން ސް މިނި ސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައިވީނަމަވެ ސް  2017ވަނަ އަހަރަށް ކޯޓަށް ލިބިފައިވަނީ 25509027.00ރ (ފަން ސަވީ ސް
މިލިޔަން ފައް ސަތޭކަ ނުވަ ހާ ސް ހަތާވީ ސް ރުފިޔާ) އެވެ .މީގެ ސަބަބުން ކޯޓުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ނުކުރެވި
ޢާންމުންނަށް އަވަ ސްކަމާއި ހަލުވިކަމާއި އެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ކޯޓުން އެކަށައަޅާފައިވާ ޕްލޭންތައް ތަންފީޒު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
2017ވަނަ އަހަރު ދަރިންގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  15444582.38ރުފިޔާ ކޯޓަށް ބަލައިގަނެ  16162652.28ރުފިޔާ ޚަރަދު ފައި ސާ
ލިބެންވާ ފަރާތް ތަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ .ޢިއްދަ/ވިހެއުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  1531995.00ރުފިޔާ ބަލައިގަނެފައިވާއިރު،
 1402600.00ރުފިޔާ ވަނީ ލިބެންވާ ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ 2017 .ވަނަ އަހަރު އަނބިމީހާގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި
ބަލައިގެންފައިވަނީ  16500.00ރުފިޔާއެވެ .އަދި އަނބިމީހާގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  11000.00ރުފިޔާ ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ2017 .
ވަނަ އަހަރު ޤަޟިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން  272781.00ރުފިޔާ ކޯޓަށް ބަލައިގެންފައިވެއެވެ .އަދި އެ ހެނިހެން ޤޟިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން
 243000.00ރުފިޔާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޑިޕޮޒިޓުގެ ގޮތުގައި ކޯ ޓަށް ބައިގަތް އަ ދި ހަވާ ކު ރެވުނ ު ފައި ސާ

%
9 %02%

ދަރިންގެ ޚަރަދު
ޢިއްދަ/ވި ހެއުމުގެ ޚަރަދު

އަނބިމީ ހާގެ ޚަރަދު
ޤަޟީއްޔާތަކާއި ގު ޅިގެން

89%
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ރެ ވެ ނި އު ކޯ ޑް

ފަ އި ސާ

ރެ ވެ ނި އު ކޯ ޑު ގެ ނަ ން

121 039

ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނި ކުރުމަށް ނަގާ ފީ

121 041

ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ

121 042

ޓެލެފޯން ކޯލާއި ޓެލެކްސް ،ޓެލެފެކްސް ފީ

121 040

ކޯޓު ފީ

123 020

ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ

282,400.00

126 002

ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ

680,616.00

121 999

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ

126 001

ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ

126 004

މުވައް ޒަފުންގެ ގަ ޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ

153,468.00
45,900.00
124,925.00

އާ މްދަނ ީ ގޮ ތުގ ައި ޖުމްލ ަ ލި ބުނ ު ފަ އިސ ާ
513 008

1,233,000.00

ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ( ދަރިން ޚަރަދު ،ޢިއްދަ ޚަރަދު ،ތަރިކަ)

ކޯ ޓަށ ް ޖުމ ްލަ ބަ ލައިގެނ ް ފަ އިސ ާ

7,750.00
1,892,605.00
36,954.32

4,457,618.32
58,593,471.89

63,051,090.21

 ޕްރޮކިއުމަންޓް ސްޓޮކް އެންޑް މެއިންޓެނެންސް
ޕްރޮކިއުމަ ންޓް ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަ ސައްކަތަކީ ކޯޓަށް ބޭނު ންވާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މުދަލާއި ،ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަ ސައްކަތް
ބެލެހެއްޓުމާއި ކޯޓުގެ މަ ސައްކަތައް ދަތި ނުވާނޭހެން ކޯޓުގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން އަދި ކޯޓުގެ މެއިންޓަނަން ސްގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމެވެ.

 މުހިންމު ބައްދަލުވުން ތަކާއި ކޮމިޓީތައް
ކޯޓުގެ ޢާންމު މަޖްލީހަކީ ދިވެހިރާޢްޖޭގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު  22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  78ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ
މަޖިލީހެކެވެ .މި މަޖްލީހުގެ ބޭނުމަކީ ކޯޓުންދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ
ކަންކަމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމާއި ،ކޯޓުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓްގައި ހިމަނަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާމެދު
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ގޮތެއް ނިންމު މާއި ،ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،ކޯޓުގެ ރި ސެ ސް ތެރޭގައި ހިންގުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ މަ ސައްކަތްތައް އިންތިޒާމްކުރުމާއި މިނޫންވެ ސް ކޯޓުގައި ދާޚިލީ އެހެނިހެން ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމެވެ.
ކޮންމެ ހަފްތާއަކު  1ދުވަހު ޢާންމު ގޮތެއްގައި މި މަޖްލި ސް ބޭއްވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޯޓުގެ ހިންގުމާއި އަދި ދިމާވާ އެހެނިހެން
ކަންކަމާއި ގުޅިގެން މި މަޖިލި ސް ކުއްލި ގޮތެއްގައިވެ ސް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން  2017ވަނަ އަހަރު  23ބައްދަލުވުން ވަނީ
ބޭއްވިފައެވެ.

މި ކޮމިޓީއަކީ ކޯޓަށް ބޭނުންވާ މަޤާމުތައް އުފައްދާ އެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ވައްދާ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ވަޒީފާގައި
މުވައްޒަފުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ހިނގާ ނުހިންގާގޮތް ބަލާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެވެ .މިކޮމިޓީގެ
މަޤްޞދަކީ ކޯޓުގެ މައިގަނޑު މަ ސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި ،އެމުވައްޒަފަކު އެ މަ ސައްކަތެއް ކުރާ
ފެންވަރާއި މިންވަރު ވަޒަންކޮށް ،އެމުޒައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ތަމްރީނާއި މަޢުލޫމާތުތައް ދެނެގަ ނެ ،އެމުޒައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ
ޙައްޤުތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް ،އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ލިއްބައިދިނުމެވެ 2017 .ވަނަ އަހަރު މި ކޮމިޓީގެ 18
ބައްދަލުވުން ބޭއްވި މުހިންމު ކަންކަން ވަނީ ނިންމިފައެވެ.

ކޯޓުގެ އޭޖެން ސީ ޓެ ންޑަރ ކޮމިޓީން ވަނީ ކޯޓުގެ ޕްރޮކިއޯމަންޓް ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ފައި ސާ އާއި ބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް
ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގިނަ ގުނަ މަ ސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ .މި ކޮމިޓީން  2017ވަނަ އަހަރު  26ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .މި
ބައްދަލުވުންތަކުގައި މުހި ންމު ނިންމުން ތަކެއް

ނިމިގެން ދިޔައެވެ.

 2017 ވަނަ އަހަރު ކޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ ހުރަސްތައް

ފ ެމ ެ ލ ީ ކ ޯޓ ު ގ ެ ދ ެ އ ިމ ާ ރ ާ ތ ް މ ާ ލ ޭ ގ ެ ދ ެ ކ ޮ ޅ ު ގ ަ އ ި ހ ު ރ ުމ ު ގ ެ ސ ަ ބ ަ ބ ު ނ ް މ ަ އ ް ސ ަ ލ ަ ތ ަ ކ ަ ށ ް ޙ ާޟ ި ރ ު ވ ާ ފ ަ ރ ާ ތ ް ތ ަ ކ ަ ށ ް ދ ަ ތ ި ވ ުމ ު ގ ެ
އ ި ތ ު ރ ު ނ ް ،ޝ ަ ރ ީ އ ަ ތ ަ ށ ް ހ ު ށ ަ ހ ެ ޅ ޭ މ ަ އ ް ސ ަ ލ ަ ތ ަ އ ް ދ ެ ތ ަ ނ ަ ކ ަ ށ ް ފ ޮ ނ ު ވ ަ ނ ް ޖ ެ ހ ު މ ާ އ ި މ ު ވ ަ އ ް ޒ ަ ފ ު ނ ް މ ެ ނ ޭ ޖ ް ކ ު ރ ު މ ު ގ ަ އ ި ވ ަރ ަށ ް
ބ ޮ ޑ ު ދ ަ ތ ި ތ ަ ކ ަ ކ ާ އ ި ކ ު ރ ި މ ަ ތ ި ލ ާ ނ ް ޖ ެ ހ ެ އ ެ ވ ެ.
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ކޯޓަ ށް

އަލަށް

ހަމަޖައް ސަވާ ފައިވާ

 3ޤ ާޟ ީ ނ ް ނ ަ ށ ް

ބޭ ނު ންވާ

މުވައްޒަފު ން

ހަޖައް ސަވާދެއްވާ ފައި

ނ ު ވ ާ ތ ީ،

މ ަ އ ް ސ ަ ލ ަ ތ ަ އ ް ހ ި ނ ް ގ ު މ ު ގ ަ އ ި ވ ަ ރ ަ ށ ް ބ ޮ ޑ ު ދ ަ ތ ި ތ ަ ކ ާ އ ި ކ ު ރ ި މ ަ ތ ި ލ ާ ނ ް ޖ ެ ހ ު ނ ެ ވ ެ.

ކޯޓުގެ ބަޖެޓު ހެދުމުގައި އަބަދުވެ ސް ފޯކަ ސްކުރެވިފައިވަނީ ކޯޓުން ހިންގާނެ ޚާއް ސަ މުހިއްމު ޕްރޮގްރާމު ތަކުގެ މައްޗަށެވެ .މިގޮތުން
ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފުޅާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ފައި ސާ ލިބިފައިނުވާތީ އެކަ ންކުރެވޭނޭގޮތް
ވަނީ ނުވެފައެވެ.

މިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ވޯކްޝޮޕް ،ސެމިނާރ ،ޝޯޓް ޓާމް އަދި ލޯންގ ޓާމް
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮ ގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރި ކުރުމަށް މިކޯޓުން އަބަދުވެ ސް ބަޖެޓުކުރެއެވެ .އެހެންނަމަވެ ސް  2016ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށ ް
ބަޖެޓް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން  2017ވަނަ އަހަރުވެ ސް މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭގޮތްވަނީ ނުވެއެވެ.

 ކޯޓުގެ ކުރިމަގު
ފެމިލީ ކޯޓުގެ މަ ސައްކަތް ކުރުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެ ސް ފެމިލީކޯޓުގެ އިޚްލާ ސްތެރި މުވައްޒަފުންގެ ބުރަ މަ ސައްކަތުނ ް
ކޯޓުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުން ފާހަގަކޮށް ،ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުވެ ސް އެގޮތުގައި ދެމިތި ބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ.
ކޯޓުގެ މަ ސައްކަތް ޒަމާނާއި އެއްގޮތަށް ސި ސްޓަމެޓިކޮށް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށާއި ،ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭން ފުރިހަމަޔަށް
ތަންފީޒުކޮށް ،ﷲ އިރާދަފުޅާއިއެކު އިތުރު ކާމިޔާބީތައް ޙާ ސިލް ކުރާނެ އަ ހަރެއް ކަމުގައި  2019ވަނަ އަހަރު ވެގެން ދާނެ ކަމަށް
އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަމެވެ.

 ރިޕޯޓް ނިންމުން
ފަރުދުންނާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް ޢަދުލު އިން ސާފު ހޯއްދަވާދެއްވައި ،ޢަދުލު އިން ސާފު ހޯދައިދިނުމުގެ ލުއިފަ ސޭހަތައް
ލިބޭނޭމަގުތައް ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް މަ ސައްކަތް ކުރެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އިޚްލާ ސް ތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި ކޯޓުގެ
ކަންތައްތައް ތަރައްޤީކޮށް މަ ސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް މިންނެތް މަ ސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކޯޓުގެ ހުރިހާ
މުވައްޒަފުންނަށާއި އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށްވެ ސް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
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އަޅުގަޑުގެ ދުޢާއަކީ މި ކޯޓަކީ ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައި މަ ސައްކަތްކުރާނެ ޤާބިލް ،ހުނަރުވެރި މުވައްޒަފުންތަކެއް ތިބި ކޯޓެއް
ކަމުގައިވުމެވެ .އަދި ޢަދުލު އިންޞާފުގެ މަގުން ކަންކަން ހިންގުމުގެ ތައުފީޤު މާތްﷲ އަޅުގަޑުމެން އެ ންމެންނަށް މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ.
އާމީން!

 13މެއި 2018
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