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 ވަނަ އަހަރ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  2018

މަތަށް ކައ ކ ރެއްވި ާމތް އްވެދ ންކ ރަނީ މިއ  ޟ ރަތަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމ ންގެ ޙަهللاޙަމްދާއި ޝ ކ ރ  ހ ރީ ޢާލަމްތަކ ގެ ވެރި 

 އަޞްޙާބ ން ޝާމިލް ކ ރަމ އެވެ. އާލ ްނާނއި ފާނ ންގެ. އަދި މި ޞަލަވާތ ގައި އެކަލޭގެއަށެވެ سلم و عليه هللا صلى محمد ސާހިބާ

 

 ތަޢާރަފް •

ގޮތ ން ތައްޔާރ ކ ރެވިފައިވާ  ވަނަ އަހަރ  ފެމިލީ ކޯޓ ގެ މަސއްކަތްތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބަޔާންކޮށްިދނ މ ގެ 2018މި ރިޕޯޓަކީ 

 ރިޕޯޓެކެވެ.

ލަނޑ ދަނޑިތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެން، އެ ލަނޑ ދަނިޑތައް ޙާޞިލ ކ ރ މަށްޓަކައި ހ ރިހާ މ ވައްޒަފ ން ގ ޅިގެން މަސައްކަތް ކޯޓަކީ ފެމިލީ 

ވަީނ އެތައް ހ ރަސްތަކެއް  މިލަނޑ ަދނޑިތައް ޙާޞިލ ކ ރ މަށްމަސައްކަތްތައް ހަލ ވިޮކށް،  ކ ރަމ ން އަންނަ ކޯޓެްއ ނަމަެވސް، މި

ކޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލ ކ ރ މައްޓަކައިމަސައްކަތްކ ރަމ ން އަންނަތާ ގިނަ އަހަރ ތަކެއް ވެފައިވީނަމަވެސް  ކ ރިމަތިވެފައެވެ.

ވަނަ  2018ޑ ގޮތެއްގައި ހިމަނާލެވިފައިވާނީ ނމި ރިޕޯޓ ގައި މައިގަ ކަމަށް އެކަށިގެންވާ ހައްލެއް ވަނީ ލިބޭގޮތް ނ ވެފައެވެ. އެކަން

މަސްޫއލިއްޔަތ ތައް އަދާ ކ ރ މ ގައި ކ ރިމަތިވާ ގޮންޖެހ ންތައް ޙައްލ ޮކށް  ތާއިއަހަރ  ކޯޓ ގެ މ ހިންމ  މަސައްކަތްތައް ހިނގާދިޔަ ގޮ

 ތެވެ.ލޫމާޢ ރިމަގ  ބައްޓަން ކ ރ މ ގައި މިކޯޓ ން އަދާކ ރާ ދައ ރާބެހޭ މަމިކޯޓ ގެ ކ 

 ކޯޓ ގެ ތާރީޚް  •

 21 ،1431ޛ ލްޤަޢިދާ  13މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށ ން  ވަނަ 53ވަނަ ާބބ ގެ  4ފެމިލީ ކޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓ ތަކ ގެ ގާނޫނ ގެ 

 ކޯޓެކެވެ.އ ފައްދަވާފައިވާ  ގައި 2010އޮކްޓޯބަރ 

 1ކޯޓ  އ ފެދިފަިއވަނީ ކ ރީގެ ކޯޓ  ނަންބަރ   ބެހޭއާއައީ ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓ ގެ ނަމ ގައެެވ. ޢާއިލާގަމ ންނމި ކޯޓ  ކ ރިން ހި

 އަޙްމަދ  ޒާހިރ ގެ މިނިސްޓަރ ލް އަލްފާޟިލްއޮނަރަބަގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖަސްޓިސް  1997އޯގަސްޓް  01 އ ވާލެއްވ މަށްފަހ 

 ކަމ ގައެވެ.
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ވަނަ ދ ވަހ ން ފެށިގެން މިކޯޓ ގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބައްލަވާ ހިންގަވަމ ން ގެންދަވަނީ އިސްޤާޟީ  2008ސެޕްޓެމްބަރ  21

އަލްއ ސްތާޛ  ޙަސަން ސަޢީދެވެ. ކޯޓ ގެ ހިންގ ން ހަރ ދަނާކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ކޯޓ ގެ ވިޝަން، މިޝަން، ލަނޑ ދަޑިތައް އަދި ވެލިއ ސްތައް 

 ކ ރިއަށް ގެްނދަން ބޭނ ންވާ އަމާޒ ތަކެއް ކަޑައަޅައި، ކޯޓ  ހިންގާނޭ ޤަވާޢިދެްއ އެކ ލަވާލ މަށްފަހ  އެއާއެއްގޮަތްށ ތަޢާރަފ ކޮށް، ޯކޓ 

އްކަްނ ކޯޓ ގެ ހިންގ ން ބައްޓަންކ ރައްވާަފއިވެއެވެ. އަދި ކޯޓ ގެ މަޤްޞަދަކީ ޢާއިލާތައް ޙިމާޔަތްކ ރ މާއެކ  ޢާއިލާތަކަށް އިންސާފ ދޭ ތަނެ

 ރައްޔިތ ންގެ އިތ ބާރ  ހޯދ މަށް މަސައްކަތްކ ރާ ތަނެއްކަމ ގައި ވ މެވެ. ، މާއިކަށަވަރ ކ ރ 

 

 ކޯޓ ގެ ވިޝަން، މިޝަން އަދި ވެލިއ ސް •

 

  



 

 ފެމިލީ ކޯޓ ،  މާލެ ދިވެިހާރއްޖެ ، 2018އަހަރީ ިރޕޯޓް  
 

ނޑިތައް • ނޑ ދަ  ކޯޓ ގެ ލަ

 
 
 

  

 ލަނޑ ދަނޑިތައް:

އަނެއް ދ ވަހަށް ހަރ ދަނާކޮށް ކޮލިޓީ     ޤާނޫނ ތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަިތން ކޯޓ ގެ މަސައްކަތްކ ރ މާއެކ  އެއްދ ވަހ ން ▪
 ހިފެހެއްޓ ން.

 ކޯޓ ގެ ފަނޑިޔާރ ންނާއި މ ވައްޒަފ ން ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ބަޔަކަްށވ ން. ▪
 ކޯޓ ގެ ފަނޑިޔާރ ންނާއި މ ވައްޒަފ ންގެ ޢިލްމީ ޤާބިލ ަކން އަބަދ ެވސް އިތ ރ ކ ރ ން. ▪
 ނޮލޮޖީ ޭބނ ންކޮށްގެން އަވަސް ޚިދ މަތްދިނ ން.ކޯޓ ގެ ނިޒާމް ހިންގ މ ގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް ޒަމާނީ ޓެކް ▪
ތަންފީޛ ޮކށް މ ޖ ތަަމޢ ގެ އަމާންކަމާއި        ޢާއިލާތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ހިާމޔަތް ހޯދައި ދިނ މ ގެ ސިޔާސަތ ތައް ▪

 ސަލާމަތްތެރިކަމަށް މަސައްކަތްކ ރ ން.
 ކ ރ ން. ޢާއިލާތަކ ގެ ޙައްޤ  ހޯދައިދީ ލިިބގަތ މަށް ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ▪
 ޚިދ މަތްދިނ ން.   އެންމެން އިތ ބާރ ކ ރާ އެކ ވެރި މާޙައ ލެއްގައި އެންމެ ފ ރިހަމަ ގޮތ ގައި ▪
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  ކަންކަންކޯޓ ގެ އިޚްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިގަޑ  

 އެކަކ  އަނެކަކަށް ޚިޔާނާތް ތެރިވެގެން ހ ށަހަޅާ މައްސަލަތައް ،ދެމަފިރިންގެ ދެމެދ ގައި ހިނގާ އަރާރ ންތަކާއި .1

 .ބަލަދ ވެރިކަން ސާބިތ ކ ރ މ ގެ ަމއްސަލަތައް .2

 .ނަސަބ  ސާބިތ ކ ރ މ ގެ މައްސަލަތައް .3

 ޙަޟާނާ )ދަރިފ ޅ  އަތ ލ މ ގެ މައްސަލަތައް(  .4

 .ސާބިތ ކ ރ މ ގެ މައްސަލަތައް މަރ  .5

 ން.ކައިވެނި ހެޔޮނ ވާ ީމހަކާ އެއްފަދަކ ރ  އާއަނބިމީހާ .6

 .ކ ރ މާއި، އެކަންކަމާބެހޭ މައްސަލަތައްތަފްރީޤް ކ ރ މާއި،ކައިވެނި ފަސްޚ  .7

 .ދަރިލެއްވ މ ގެ މައްސަލަތައް .8
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 ސެކްޝަންތައް ބެހިފައިވާ މަސައްކަތް ޑ ނމައިގަ ކޯޓ ގެ  •

 ،ޝަރީޢަތްކ ރ މާއިބެހޭ ބަޔާއި . އެއީޝަނަކަށް ބަހާލެވިެގންނެވެޑިވި  ހަތަރ  ޑ  މަސައްކަތްތައް ކ ރިއަށް ދަނީމައިގަނކޯޓ ގެ 

އަދި ޖެނެރަްލ އި ބެހޭބަ ކާވެނިކޮށް ދިނ މާއި ރަޖިސްޓްރީކ ރ މާ ޓް ބަޔާއި،ން އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމެންރަޖިސްޓްރޭޝަ

 އ ފައްދާފައެވެ. މީގެ އިތ ރ ން ފަނޑިޔާރ ނާއި ގ ޅ ންހ ރި ކަންކަން ކ ރ މަށް އިސްގާޟީ ބިއ ރޯއެއް ވަނީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެވެ.

 އިސްޤާޟީ ބިއ ރޯ  •

މަސައްކަތްތަކަކީ ފަނޑިޔާރ ންނާއި ގ ޅ ންހ ރި އެންމެހާ އިދާރީ ަމސައްކަތް ކ ރ މާއި، ފަނޑިޔާރ ންގެ ޤާޟީ ބިއ ރޯގެ މައިގަނޑ  އިސް

ގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ޢާންމ  މަޖިލިސް އިންތިޒާމ ކޮށް ބެލެހެއްޓ މާއި، ޯކޓ ގެ އިންސާީނ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކ ރ މާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ

ކޯޓ ެގ ދިނ މާއި، ޖަވާބ  އެފަރާތްތަކަށް ، އިސްޤާޟީއަށް އެރ ވ މާއި އްޓީތަ ކޮށް އަންނަ ސިޑްރެސްސީދާ އިސްޤާީޟއަށް އެބެލެހެއްޓ މާއި، 

 ކޯޓ ގެ ކ ރ މ ގައި އިސްޤާޟީ ބިއ ރޯއިން ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކ ރ މާއިޓ ޕޮލިސީ ތައްޔާރ ކ ރ މާއި އިމްޕްލިމަން

 .ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކ ރ މެވެ ބިއ ރޯއިންަޓކައި ށްދަނޑިތައް ޙާޞިލްކ ރ މަލަނޑ 

 ވަނަ އަހަރ  ކ ރެވ ނ  ފާހަގަ ކ ރެވޭ މ ހިންމ  ކަންތައްތައް  2018 ބިއ ރޯގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔ ނިވަރސިޓީގެ ކ އްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އިން ހިންގާ ޝާރީޢަތާއި ޤާނޫނ ގެ ޑިގްރީ  •
ދަރިވަރ ންނަށް، ފެމިލީ ކޯޓ ގައި ހިންގާ ޝަރީޢަތްތަކާ ބެޭހ މަޢ ލޫމާތާއި ކޯޓާއި ބެހޭ މަޢ ލޫމާތ  ދިނ މަށް ޕްރޮގްރާމ  ކޯހ ގެ 
 ހިންގ ން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައ މީ ޔ ނިވަރސިޓީގެ ކ އްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އިން ހިންގާ ޝާރީޢަތާއި ޤާނޫނ ގެ ޑިގްރީ ކޯހ ގެ  •
 މިލީ ޯކޓ ގައި ހިންގާ ޝަރީޢަތްތަކާ ބެހޭ މަޢ ޫލމާތާއި ކޯޓާއި ބެހޭ މަޢ ލޫާމތ  ދިނ މަށް ޕްރޮގްރާމ  ހިންގ ން.ދަރިވަރ ންނަށް، ފެ

ފެމިލީ ކޯޓަށް ހ ށަހެޅި ހިނގަމ ންދާ މައްސަލަތަކާއި ގ ޅޭގޮތ ން އިސްޤާޟީއާއި ބައްދަލ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅޭ އެޕޮއިންޓްމެްންޓ  •
 ން. ފޯމ ތަކާއި ގ ޅޭގޮތ ން ބައްދަލ ކ ރ  

 ބެހޭ ސެކްޝަންތައްޝަރީޢަތްކ ރ މާ  •

ރަމ ން ޝަރީޢަތަކ ރ މާއި ބޭހޭބައިގެ މަިއގަޑ  މަސައްކަތަކީ ކޯޓަށް ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހިންގ މެވެ. ޝަީރޢަތްކ ރ މާއި ބެހޭބައި މަސައްކަ

ވިޒަނަކާއި ހ ކ މް ތަންފީޒް ޑިޒަނަކާއި އަދި ޝަރީޢަތް ިހންގ މައްޓަކައި ތަރިކަ ޑިޑިވިޒަނަކަށް ބަހާލަިއގެންނެވެ. މިގޮތ ން  3އަންނަނީ 

ޝަރީއަތްކ ރ މާބެހޭ ސެކްޝަންތަކ ގެ އެންމެ ޮބޑ  އާއިލީ އެހެނިހެން މައްސަލަތަްއ ހިންގ މަށް ޑިވިޝަނެއް ގާއިމ ކ ރެވިފައިވެއެވެ. 

 11ފައި ނ ވ މެވެ. މި ކޯޓ ގައި  މަޖްލިސްތައް ހެދިޝަރީަޢތްތައް ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ ވަަރށް ޝަރީއ ގެ ވެފައިވަނީޗެލެންޖަކަށް 

 3ކޯޓ  ރޫމެވެ. އެއީ ޖަސްޓިސް ބިލަޑިންގ ގައި ހެދިފައިވާ  5ގާޟީން މަސައްކަތްކ ރައްވާ އިރ  މައްސަލަ ހިނގ މަށް ހެދިފައިވަނީ 
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 ކޯޓ  ރޫމްތައް ކ ޑަވ މ ގެ ސަބަބ ން މައްސަލަތައް ހިންގ މަށް ބޮޑެތި ކޯޓ  ރޫމެވެ. މި 2ކޯޓ  ރޫމާއި ހެންވޭރ  އިމާރާތ ަގއި ހެދިފައި 

 ދަތިތަކާއި ކ ރިމަތި ވަމ ންދެއެވެ. 

މައްސަލަ ކޯޓ ންވަނީ ނިއްމާފައެެވ.  2688ވަނަ އަހަރ   2018މައްސަލައެވެ.  2825ވަނަ އަހަރ  ކޯޓަްށ ހ ަށހެޅިފައިވަނީ  2018

 މައްސަލައެވެ.  726ނ ނިމި އޮތީ ވަނަ އަހަރ  ނިމ ނ  އިރ  ކޯޓ ގައި  2018

 މައްސަލައިގެ ބާވަތް އަދަދު
ވަނަ އަހަރު 2018

 ހުށަހެޅުނު

ވަނަ އަހަރު 2018

 ނިމުނު

ވަނަ އަހަރު 2018

 ނިމުނުއިރު ނުނިމިހުރި

 2 15 14 ހޯދ ން  ވަލީ 1
 134 609 629 އެދި  ވަިރވ މަށް 2
 46 270 289 ވަރިކ ރަން  3
 67 674 694 ވަިރސާބިތ ކ ރ ން  4
 0 0 0 ލިޢާން 5
 4 28 24 އަނިޔާ  ގެވެށި 6
 0 0 0 ފަޞްޙ   7
 2 33 32 ޝައްކ ވ ން  ވަިރއާެމދ  8
 3 13 10 ސ ލްޙަކ ރ ން  9
 1 5 4 ސާބިތ ކ ރ ން  ނަސަބ  10
 5 61 61 ާސބިތ ކ ރ ން  މަރ  11
 9 19 20 ވާިރސ ން ާސބިތ ކ ރ ން  12
 0 0 0 ގެޮދރަށް ެވްއދ ން  މައިްނބަފަިއންގެ 13
 2 7 7 ައބ ާރއަތ ލ ން  ހިބަ 14
 37 85 76 ދިނ ން  ހިބަިއން 15
 96 168 160 ތަރިކަ  16
 17 18 26 ވަިޞއްޔަތް  17
 9 23 18 ޚަަރދ ޯހދ ން  އެހެނިހެން 18
 8 63 66 ަޚަރދ   ސާބިތ  19
 1 19 18 ަޚރަދ ނ ދިނ ން  އަނިބމީާހއަށް 20
 0 3 0 ޚަަރދާއި ވިެހއ މ ގެ ޚަަރދ   ޢިއްަދއިގެ 21
 2 5 6 ަޚރަދ ެކނޑ ން  ދަރިްނގެ 22
 11 91 68 ަޚރަދ   ދަރިްނގެ 23
 17 40 43 ޙަޟާނަތ   24
 4 2 5 ހަވާލ ކ ރ ން ބަލާ ބޮޑ ކ ރަން އެެހންމީހަާކއި  ދަިރއަކ  25
 9 23 23 ނ ދެއްކ ން  ދަރިން 26
 0 0 0 ދަރިެލއްވ ން  27
 1 11 8 ބެެލނިެވރިކަން /  ބަލަދ ވެރިކަން 28
 10 15 12 ޙަވާލ ކ ރ ން  ބަލަދ ވެރިކަން 29
 0 0 0 ނ ޝޫޒ   30
 198 334 442 ތަންީފޛ ކ ރ ން  ޙ ކ މް 31
 31 54 70 ަމއްސަލަަތއް ބާވަްތތަކ ގެ  އެހެނިހެން 32
 726 2688 2825 ޖުމްލަ 
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ގިނައިން ހ ށަހެޅިފައިވަނީ ަވރިއާގ ޅޭ މައްސަލަތަކެވެ. މިގޮތ ން  ވަނަ އަހަރ  ވެސް އެންމެ 2018ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން  2017

އެވެ. ވެމައްސަލަ ހ ށަހެޅިފަ  289މައްސަލަ އަދި ވަރިކ ރ މަށް އެދި  629މައްސަލައާއި، ވަރިވ މަށް އެދި  694ވަރި ސާބިތ ކ ރ މަށް 

ވަނަ އަހަރ  ވަރިކ ރ މަށް  2018ކެވެ. މިގޮތ ން ލަތަވަނީ ވެސް ވަިރއާގ ޅޭ މައްސަވަނަ އަހަރ  އެންމެ ިގަނއިން ނިއްމާފައި  2018

މައްސަލަ  609މައްސަލައާއި، ވަރިވ މަށް އެދި ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލަތަކ ގެ ތެރއިން  674އެދި ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލަތަކ ގެ ތެރެއިން 

ދެވަނަ އަށް އެންެމ ގިނައިްނ  މައްސަލަ ނިމިފައިވެއެވެ. 270އަދި ވަރިކ ރ މަށް އެދި ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލަތަކ ގެ ތެރެއިން 

މައްސަލަ ހ ށެޅިފައިވާއިރ   442ހ ކ މް ތަންފީޒ ކ ރ މ ގެ  ަވނަ އަހަރ  2018މައްސަލަތަކެވެ. ހ ކ މް ތަންފީޒ ކ ރ މ ގެ ހ ށަހެޅިފައިވަނީ 

އްސަލަ މަ 160ތަރިކައިގެ  ވަނަ އަހަރ   2018މައްސަ ނިންާމފާވެއެވެ.  334ހ ކ މް ތަންފީޒ  މައްސަތަކ ގެ ތެރެއިން 

 މައްސަލަ ނިމިފައިވެއެވެ.  168ނިމ ނ  އިރ  ތަރިކައިގެ  2018ހ ށަހެޅިފައިވާއިރ ، 

ދަރިންގެ ޚަރަދ  ހޯދ މަށް  ަހޅާފައިވަނީއެންމެ ގިނައިން ހ ށަ ކޭ އެއްފަދަ އިން ޚަރަދ ގެ މައްސަލަތަކ ގެ ތެރެއިން ވަނަ އަހަރެ 2017

އްސަލައެްއ މަ 66 ޚަރަދ ގެ ސާބިތ  ހަޅާފައިވާއިރ ،މަްއސަލައެއް ހ ށަ 68 ަދރިންގެ ޚަރަދ  ހޯދ މަށްމައްސަލަތަކެވެ.  ހ ށަހަޅާފައިވާ

މައްސަލަ  63މައްސަލައާއި ސާބިތ  ޚަރަދ ގެ  91ވަނަ އަހަރ  ނިމ ނ  އިރ  ދަރިންގެ ޚަރަދ ގެ  2018ހ ށައެޅިފައިވެއެވެ. 

  ނިންމާފައިވެއެވެ. 
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ބެލެނިވެރިކަން/ ބަލަދުވެރިކަން 

އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައް

ވަނައަހަރު ހުށަހެޅުނު އަދި ނިންމުނު މައްސަލަތައ2018ް

ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނ2018ު ވަނަ އަހަރު ނިމުނ2018ު
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 ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް 

އެ  ،ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާއި

، ް ކަށަވަރު ކުރުމާއިމައްސަލަތަކާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށައެޅިފައިވަނީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްކަނ

އެނޫންގޮތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް އިސްލާޙު ކުރުމަށް އެންގުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކޯޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ 

މައްސަލަ ކުރިއަށްދާ  ،ހުންނެވި ޤާޟީ ކަނޑައަޅުއްވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ސެކްޝަންތަކާއި ޙަވާލުކުރުމާއި

 ްވަރާއި ނިމުނު މައްސަލައާއި ނުނިމޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ދަފްތަރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ. މިނ

 

ޤަޟިއްޔާ މި ކޯޓުގައި  2825ތެރެއިން  މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށެހެޅިފައިވެއެވެ. މީގެ 2950ގެ ތްތަކުއެކި ބާވަ ުވަނަ އަހަރު 8201

މައްސައެއް ވަނީ ކެންސަލަވެފައެވެ.  125ި އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ އަދ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.  

 

 

  ރ މާއި ބެހޭ ސެކްޝަންޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޞ ލްޙަކ   •

އާއިލީ މައްސަލަތައް ހައްލ ކ ރ މާއިބެހޭ ބަޔަށް އިތ ރ ކ ރެވ ނ  ޖާަގ ހިމަނައިގެން ސ ލްހަ މަޖްލިސްތައް މަރާމާތ ކ ރެވި އާއިލީ 
މައްސަލަތައް ހައްލ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވެއެވެ. އަދި މި ބައިގެ މަސައްކަތް ފ ޅާކ ރ މ ގެ މަގްސަދ ގައި "ފެމިލީ ސ ލްހަ 

 ގައި އެބައިގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ. ވެހި" ގެ ނަމ 
 

މައްސަލަ ޞ ލްޙަ ހިންގާ ޝަރީޢަތް ސެކްޝަންތަކަށް ތަޙ ވީލ   234މައްސަލަ ހ ށަހެޅި  239 އަހަރ  މީޑިއޭޝަނަށްވަނަ  2018
 ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލަތަކާއި، އެދި ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލަތަކާއި، ވަރިކ ރ މަށް އެދި ކ ރެވިފައި ވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވަރިވ މަށް

 ސ ލްހައަށް އެދި ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލަތަކާއި، އާއިލީ އެހެނިހެން ަމއްސަލަތަކ ގެ ގޮތ ގައި ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލަތަކެވެ.
 
 

 
 
 

 

ވީލު  ޝަރީޢަތައް ތަޙު
ލަތައްކުރެވުނު މައްސަ

86%

ގައި ޞުލްހ2018ަ
ނުވުނު  ސެކްޝަންއަށް ފޮ
ރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ ތެ

ގައި  ސުލްޙަ ސެކްޝަން
ލަބާކީ ހުރި މައްސަ

14%

މައްސަލ239ަމީޑިއޭޝަންއަށް ހުށަހެޅުނު ޖުމްލަ 



 

 ފެމިލީ ކޯޓ ،  މާލެ ދިވެިހާރއްޖެ ، 2018އަހަރީ ިރޕޯޓް  
 

ނައަހަރ  ވަ 2018ބަލާާލއިރ  ކޯޓަށް ހ ަށހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގ ޅިގެން ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހެޭދ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓްތަކަށް  ❖

ތަކ ން ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލ ކ ރ މާ ބެހޭބަޔަށް އެސެސްމެންޓް ހެދ ަމށް ފޮނ ވާފައިވަނީ ޖ ްމަލ ޝަރީޢަތްކ ރާ ސެކްޝަން

 27ަމއްސަލައިގެ ތެރެއިން  28ވަނަ އަހަރ  ޝަރީޢަތ ން އެސެސްމެްނޓް ހެދ މަށް ފޮނ ވާފައިވާ  2018މައްސަލައެވެ.  28

 ތަހ ވީލ  ކ ރެވިފައެވެ.  ރިޕޯޓް ތައްޔާރ ކޮށް ޝަރީޢަތަށްލަ ވަނީ އެސެސްމެންޓް ހަދާމައްސަ

ކ ރ މަްށ ވަޤ ތ  ކަނޑައެޅ މަްށ ދަރިފ ޅާ ބައްދަލ ، މިމައްސަލަތަކ ގެ ތެރޭގައި ގިނަިއން ހިމެނެީނ ޙަޟާނާތ ގެ މައްަސލަތަކާއި ❖

  ފަރާތެްއ ކަނޑައެޅ ން ފަދަ މައްސަލަތަކެވެ.ކ އްޖާ ހ ންނާނެ ކޯޓ  މެދ ވެރިކޮށް، ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި

 

 
 

 ކައިވެންޏަށް ހޭލ ންތެރި ކ ރ މ ގެ ޕްރޮގްރާމް:
 

ލ ންތެރިކ ރ މ ގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯސް ސްޓްރަކްޗަރ އަދި ސިލަބަސް ރިވިއ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކައިވެންޏަށް ހޭ ❖

 ކ ރެވެމ ންނެވެ.

ތައްޔާރ ކ ރެިވ ބަޔާ ގ ޅޭ އަތްމަތީ ފޮތް މި ޕްރޮގްރާމްގެ އިޖްތިމާޢީ  މޮޑިއ ލްގެ ސިލަބަސްއަށް ގެންނަންެޖހޭ ބަަދލ ތައް ގެނެސް،  ❖

 މިހާރ  ވަނީ ޗާޕް ކ ރެވިފައެވެ.

ތައްޔާރ ކ ރ މ ގެ  ބަޔާ ގ ޅޭ އަތްމަތީ ފޮތްމި މޮޑިއ ލްގެ ސިލަބަސްއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ގެނެސް،   ޞިއްޙީ ޕްރޮގްރާމްގެ  ❖

 މަސައްކަތް ކ ރެވެމ ން ދެއެވެ.

 އްޓޭޝަންގައި ހިމެނޭ މަޢ ލޫމާތ ތަޕްރެޒެން، ކައިވެންޏަށް ހޭލ ންތެރި ކ ރ މ ގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ރިވިއ ކޮށް ❖

 ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކ ރެވެމ ންނެވެ.އަޕްޑޭޓް

ދިފައިއެސެސްމެންޓް ހެ
96%

ނިމޭއެސެސްމެންޓް ނު
4%

މައްސަލ28ައެސެސްމެންޓް ހެދުމަށް ފޮނުވުނު 



 

 ފެމިލީ ކޯޓ ،  މާލެ ދިވެިހާރއްޖެ ، 2018އަހަރީ ިރޕޯޓް  
 

 ންޓް އަށް ފޮނ ވ ނ  މައްސަލަތަކާ ގ ޅޭ އިތ ރ  ތަފްސީލް:ވަނަ އަހަރ  މީޑިއޭޝަން އަދި އެސެސްމެ  2018
 

187. ވަރިވ މަށް އެދި ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލަތަކ ގެ ތެރެއިން ޞ ލްޙަބަޔަށް ފޮނ ވ ނ  މައްސަލަތައް: 1  
 

 99ޞ ލްޙަވެރި އެއްބަސްވ މަކަށް އާދެވިފައިވާ މައްސަލަތައް:  ✓
 52މައްސަލަތައް: ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސް ނ ވާ  ✓
 27އެކި ސަބަބ ތަކާހ ރެ ޞ ލްޙަބައިަގއި ނ ހިންގޭ މައްސަލަތައް:  ✓

 
 

 
 

 25. ވަރިކ ރ މަށް އެދި ހ ށަހެޅ  މައްސަލަތަކ ގެ ތެރެއިން ޞ ލްޙަބަޔަށް ފޮނ ވ ނ  މައްސަލަތައް: 2
 

 15ޞ ލްޙަވެރި އެއްބަސްވ މަކަށް އާދެވިފައިވާ މައްސަލަތައް:  ✓
 7ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސް ނ ވާ މައްސަލަތައް:  ✓
 3އެކި ސަބަބ ތަކާހ ރެ ޞ ލްޙަބައިަގއި ނ ހިންގޭ މައްސަލަތައް:  ✓

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 

ޞުލްޙަވެފައިވާ
މައްސަލަތައް

56%
ސުލްޙަ ނުވާ 
މައްސަލަތައް

33%

ޞުލްޙަ ސަބަބުތަކާހުރެ
ގޭ  ބައިގައި ނުހިން
މައްސަލަތައް

11%

ވަރިވުމަށްއެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް

އިވާ  ޞުލްޙަވެފަ
މައްސަލަތައް

60%

ސުލްޙަ ނުވާ
މައްސަލަތައް

ރެ  ސަބަބުތަކާހ22%ު
ގައި  ޞުލްޙަބައި

ނުހިންގުނު  
…އްމައްސަލަތަ

ލަތައް މައްސަވަރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު 



 

 ފެމިލީ ކޯޓ ،  މާލެ ދިވެިހާރއްޖެ ، 2018އަހަރީ ިރޕޯޓް  
 

 
 
 
 9. ޞ ލްޙައަށް އެދި ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލަތައް: 3
 

 01ޞ ލްޙަވި މައްސަލަތައް:  ✓
 04ޞ ލްޙަނ ވާ މައްސަލަތައް:  ✓
 04ޞ ލްޙަބައިަގއި ނ ހިންގޭ މައްސަލަތައް: އެކި ސަބަބ ތަކާހ ރެ  ✓

 
 

 
 
 
20. އެހެނިހެން ޢާއިލީ މައްސަލަތަކ ގެ ގޮތ ގައި ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލަތައް: 4  
 
 

 28އެސެސްމެންޓް ހެދ މަށް ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލަތައް: 
 07ޙަޟާނަތ ގެ މައްސަލަތަކާ ގ ޅިގެން: 

 05ބައްދަލ ކ ރ މަށްއެދި ހ ަށހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގ ޅިގެން: ދަރިފ ޅާ 
 07ދަރިފ ޅ  އިޚްތިރާކ ރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައިދިނ މަށްއެދި ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލަތައް: 

 01ބަލަދ ވެރިކަން ސާބިތ ކ ރ މަށްއެިދ ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތައް: 
 01ޝަރީޢަތް މެދ ވެރިކޮށް ބެލ ން ަޙވާލ ކ ރ ން: 

 01ޝަރީޢަތް މެދ ވެރިކޮށް ކ ދިން ިތބޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅ މަށްއެދި ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލަތައް: 
 01ދަރިފ ޅ ގެ ބެލ ން މަންމަ އާއި ޙަވާލ ކ ރ މަށްއެދި: 

 01ދަރިފ ޅަށް ކައ ންސެލިންގ ހޯދައިދިނ މަށްއެދި ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލަ: 

ލަތައްޞުލްޙަވި މައްސަ
11%

ޞުލްޙަ ނުވާ  
މައްސަލަތައް

31%

ސަބަބުތަކާހުރެ
ނުހިންގޭޞުލްޙަބައިގައި

މައްސަލަތައް
58%

ޞުލްޙައަށް އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް 



 

 ފެމިލީ ކޯޓ ،  މާލެ ދިވެިހާރއްޖެ ، 2018އަހަރީ ިރޕޯޓް  
 

 01ބ ނެ ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލަ:  ދަރިފ ޅާ ބައްދަލ ވިޔަ ނ ދީ ހ ރަސްއަޅާ ކަމަށް
 03ކ އްޖާ ބެލެހެއްޓ ން ޙަވާލ ކ ރ މަްށއެދި ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލަތައް: 

 
 05ވަރިވ މަށް/ ވަރިކ ރ މަށް އެދި ހ ށަހެޅ ނ  މައްސަލަތަކާ ގ ޅިގެން ހެދ ނ  އެސެސްމެންޓް: 

 

 
                                                     

                                                    
 

 ވަނަ އަހަރ  ޙާޟިލ ކ ރެވ ނ  ކަންތައްތައް  2018
 

ޢާއިލީ މައްސަލަ ތައް ޙާއްލ ކ ރ މާއި ބެހޭ ބައިގެ ޖާގަ އިތ ރ  ކ ރެވި ތަނަވަސް ކ ރެވި އަދި މަރާމާތަށް  •
 ވަނަ ދ ވަހ  ހ ޅ ވ ން. 27ވަނަ އަހަރ ގެ ނޮވެމްބަރ  2018ފަހ  

ޢާއިލީ މައްސަލަ ތައް ޙާއްލ ކ ރ މާއި ބެހޭ ބަޔަށް ކިޔާނެ ނަމެއްގެ ގޮތ ގައި ޢާއިލީ ޞ ލްޙަވެހި ކަމ ގައި   •
 ކަނޑައެޅ ން.

ނޮވެމްބަރ ވަނަ އަހަރ ގެ  2018ކާވެންޏަށް ހޭލ ންތެރިކ ރ މ ގެ ޕްރޮގްރާމ ގެ އިޖްތިމާޢީ އަތް މަތީ ފޮތް  •
 ވަނަ ދ ވަހ  ނެރ ން . 27

ކާވެންޏަށް ހޭލ ންތެރިކ ރ މ ގެ ޕްރޮގްރާމ ގެ އިޖްތިމާޢީ ސެޝަންގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ތައްޔާރ ކޮށް  •
 ނިންމ ން.

 ކާވެންޏަށް ހޭލ ންތެރިކ ރ މ ގެ ޕްރޮގްރާމ ގެ ޞިއްޙީ ފޮތ ގެ  ޑްރާފްޓ  ލިޔެނިންމ ން .  •
 
 

         

ޙަޟާނަތުގެ  
މައްސަލަތައް

25%

ން  އާއިލީ އެހެނިހެ
މައްސަލަތައް

75%

ސަލަތައް އެސެސްމެންޓް ހެދުމަށް ހުށަހެޅުނު މައް



 

 ފެމިލީ ކޯޓ ،  މާލެ ދިވެިހާރއްޖެ ، 2018އަހަރީ ިރޕޯޓް  
 

 ސެކްޝަންހިއ މަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން   •

މަތީްނ ކޯޓ ްނ  ލަފާގެ އިސްޤާޟީގެ ސެކްޝަނ ގެ މައިގަނޑ  މަސައްކަތަކީ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންހިއ މަން ރިސޯސް އެންޑް 

ދ މަްތ ންމ ންނަށް ޭދންޖެހޭ ޚިއާކޯޓ ްނ ، ބެލެހެއްޓ މާއިކޮށް ދާރީ ކަންކަން އިންިތޒާމ އިނިންމާ ކަންކަން ަތންފީޒ  ކ ރ މާއި، 

 ، ބެލެހެްއޓ މާއި  ކޮށްކަންކަން އިންތިޒާމ  މ ވައްޒަފ ންގެ އެންމެހާ، ހަރ ދަނާކ ރ މައްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކ ރ މާއި

  ދިނ މެވެ.ދާވޭނޭ މާހައ ލެއް އ ފައްމ ވައްޒަފ ންނަށް މަސައްކަތްކ ރެ ،އަހ ލ ވެރިކޮށްމަސައްކަތައް މ ވައްޒަފ ން 

 ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކ ރެވ ނ  ދަތ ރ  ތަކ ގެ ތަފްސީލް 

 2018ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އޮން ޕްރޮޓެކްޝަން،ރައިޓްސް އެންޑް އޮބްލިގޭޝަންޝް އަންޑަރ ދަ ވޮމަންސް ޗަރޓަރ ) •
 އަށް( 08ސެޕްޓެމްބަރ  2018ން  2ސެޕްޓެމްބަރ 

 އަލްއ ސްތާޛ  ޙަސަން ސަޢީދ އިސްޤާޟީ -1
 ނަޝީދ  هللا ޤާޟީ އަލްއ ސްތާޛ  އަބްދ -2

 
 ސެމިނާރ އަދި ޕްރޮގްރާމްތައް 

ޖަނަވަރީ  2018ން  28ޖަނަވަރީ  2018 ނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ރިސަރޗް އިން ޑޮމެސްޓިކް ވަޔަލެންސް ) •
 (  ރެޖިސްޓްރާރ އަލްއ ސްތާޛ  އަޙްމަދ  ނަޝީދ އަށް 29

އަށް( ޤާޟީ އަލްއ ސްތާޛ  1ޖ ލައި  2018ން  30ޖޫން  2018ންސް އޮން ކައ ންޓަރ ޓެރަރިޒަމް )ޖ ޑީޝަލް ކޮންފަރެ •
 ނަޝީދ ، ރެޖިސްޓްރާރ އަލްއ ސްތާޛ  އަޙްމަދ  ނަޝީދ هللا އަބްދ 

އަށް( ޤާޟީ އަލްއ ސްތާޛ  އިބްރާހީްމ  03ޖ ލައި  2018ން  02ޖ ލައި  2018ފަނޑިޔާރ ންގެ ޤައ މީ މަހާސިންތާ ) •
 މާހިރ 

 20ސެޕްޓެމްބަރ  2018އިން  16ސެޕްޓެމްބަރ  2018 އަދ ލ ގެ ނިޒާމ  ހަރ ދަާނ ކ ރ މާބެހޭ ސެމިނާރ  )މަދަނީ •

 އަލްއ ސްތާޛ  މ ޙައްމަދ  ސަމީރ  ާޤީޟ ، ނަޝީދ هللا އަށް( ޤާޟީ އަލްއ ސްތާޛ  ޢަބްދ  
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 މަޤާމ ގެ ނަން 
ރަޖިސްޓްރީގައި 
ހ ރި މަޤާމ ގެ 

 ޢަދަދ  

މ ވައްޒަފ ންގެ 
 ޢަދަދ  

 މަޤާމ ގެ ނަން 
ރަޖިސްޓްރީގައި 
ހ ރި މަޤާމ ގެ 

 ޢަދަދ  

މ ވައްޒަފ ންގެ 
 ޢަދަދ  

 01 01 ސީނިއަރ ފޯރމަން  01 01 އިސްޤާޟީ 
 01 01 ކޭޝިއަރ 10 10 ޤާޟީ 

 35 35 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 01 01 ރަޖިސްޓްރަރ
 01 01 ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ )ޓ( 01 01 ކޯޓ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
 01 01 ޓެލެފޯން އޮޕަރޭޓަރ 01 01 ކާވެނީގެ ރަޖިސްޓްރަރ

 01 01 އެކައ ންޓްސް އޮފިސަރ )ޓ( 01 01 ސޯޝަލް ވޯކަރ
 01 01 އެކައ ންޓްސް އޮފިސަރ 01 02 މީޑިއޭޓަރ

 01 01 ޗައިލްޑް ކެއަރ ޓޭކަރ 03 03 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 07 07 ކޯޓ  އޮފިސަރ 12 12 އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

 02 02 ޑްރައިވަރ 01 01 ސީނިއަރ ކޮމްޕިއ ޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ
 03 03 އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް/ސަރ ދާރ   01 01 ކޮމްޕިއ ޓަރ ޓެކްނީޝަން 

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

 01 01 އެސިސްޓެންޓް/ޕިޔޯނ  އޮފީސް  04 04

 03 03 މަސައްކަތ  02 02 ކޯޓ  މާސްޓަރ
 

 

ންގ ބަޖެަޓށް ފައިސާ ލިބިފަިއ ނ ވާތީ މ ވައްޒަފ ންަންށ ނިޓްރެއިވެސް އަހަރ   2018އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން ވަނަ  2017 •

 ދޭންޖެހޭ ޚާއްސަ އަސާސީ ޓްރެއިނިންގ ދެވިފައި ނ ވާކަން ފާހަގަކ ރަމެވެ. 

 ވެނިކޮށްދިނ މާއި ރަޖިސްޓްރީކ ރ މާބެހޭބައި.ކައި •

. މި ބިލްޑިންގް ހ ންނަނީ އެވެމާރާތެއްގައިއާއި ވަކި ބިލްޑިންގް ހ ންނަނީ ޖަސްިޓސް ވެނިކޮށްދިނ މާއި ރަޖިސްޓްރީކ ރ މާބެހޭބައިކައި

 މާރާތ ގެ ބައެއްގައެވެ. އިހެންވޭރ  މޫންލައިޓް ހިނގ މ ގައި ހ ންނަ ކ ރީގެ ހައިކޯޓް 

އްސަ ކ ރެވިފައިވާ  ޚާކައިވެނި އަދި ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނ މަށް، ކައިވެނި ކޮށްދިނ މާއި ވެނިކޮށްދިނ މާއި ރަޖިސްޓްރީކ ރ މާބެހޭބަޔަކީކައި

ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ އަގ ދ ކޮށްދިނ މާއި، ކޯޓ ން ބޭރ ގައި ކައިެވނި  ާއއިގަގެ މައިގަނޑ  ަމސައްކަތްތަކ ގެ ތެރޭގައި ކޯޓ ބައިމި ބައެކެވެ.

ންކަން ކޮށްދިނ މ ގެ ކަ ވެނިއިކަގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކ ރ މާއި، ޙާކިމް ވަލީއަށް ކެޓާއި ކައިވެނީކޮށްދިނ މާއި، ވަރީގެ ސެޓްފި

އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރ ގައި ކ ރެވޭ ކާވެނި ރިޖިސްޓްރީކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ވެސް ކ ރަމ ން އަންނަނީ ހަމަޖައްސައިދިނ ން ހިމެނެއެވެ. 

  އެބައިންނެވެ. 
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ކޮށްދީފައިވާ އިރ  ކޯޓ ން ބޭރ ގައި އަގ ދ   ވެނިކައި 1117ރަސްމީ އަދި ނ ރަސްމީ ގަޑީގައި ވަނަ އަހަރ  ފެމިލީކޯޓ ގައި  2018  

 175ަރޖިސްޓްރީކ ރަން ހ ށަހެޅ ނ  ވެނިތަކ ގެ ތެރެއިން ކާބޭރ ގައި ކޮށްފައިވާ  ރާއްޖޭއިންކާވެނި އަގ ދ ކޮށްދީފައި ވެއެވެ.  1072

 ކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. ނި ރަޖިސްޓްރީކާވެ 146ކާވެނީގެ ތެރެއިން 

 

 ޢަދަދ  ރަޖިސްޓްރީކ ރެވ ނ  ކައިވެނި އަދި ވަރީގެ ޢަދަދ  #

 2219 ހ ށަހެޅ ނ  ކާވެނީގެ އަދަދ   2

 2189 ރަޖިސްޓްރީ ކ ރެވ ނ  ކައިވެނި  2

 1072 ގޭގައި ކ ރެވ ނ  ކައިވެނި 3

 1117 ކައިވެނިކޯޓ ގައި ކ ރެވ ނ   4

 30 ނ ކ ރެވި ކެންސަލްކ ރެވ ނ  ކައިވެނި 5

 146 ރާއްޖެއިން ބޭރ ގައި ކ ރެވ ނ  ކައިވެނީގެ ތެރެއިން މިކޯޓ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކ ރެވ ނ  ކައިވެނީގެ ޢަދަދ  6

 29 ރާއްޖެއިން ބޭރ ގައި ކ ރެވ ނ  ކައިވެނީގެ ތެރެއިން ރަޖިސްޓްރީ ނ ކ ރެވޭ ކައިވެނީގެ ޢަދަދ  7

 0 އަހަރ  ފ ރ މ ގެ ކ ރިން ކައިވެނިކ ރި ކ ދިންގެ ޢަދަދ  18 8

 516 ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކ ރެވ ނ  ވަރި  9

 596 ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކ ރެވ ނ  ވަރި 10

 46 ތަފްރީޤް  12

 0 ފަޞްޚ  13
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އޭގެތެރޭގައި ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފަިއާވ  .ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކ ރެވިފައި ވެއެވެ 1156ވަނަ އަހަރ   2018ބަލާއިރ   ވަރީގެ މަޢ ލޫމާތައް

  .ހިމެނެއެވެ ވަރި 46 ކ ރެވިފައިވާ ތަފްރީޤް ވަރި ހިމެނެއެވެ. އަދި 516ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ،  އިވަރިއާ 594
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 އެންޑް ކޮމިއ ނިކޭޝަން އައި.ޓީ •

ިންފޮމޭޝަން ބޭނުންވާ އއައިޓީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ފެމިލީ ކޯޓަށް 

ނެޓްވޯކް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ، ފަރުމާކޮށް ޤާއިމްކުރުމާއި ކޯޓުގެ ކޮންޕިއުޓަރ ވިއުގަ އެޅުމާއިް ސިސްޓަމ

ތަންފީޛުކުރުމުވެ. އަދި މީގެ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލިޖީއާއި ބެހޭ ޕޮލިސީތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، އެކަށައަޅައި 

އިތުރުން އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށް  ބޭނުންވާ އިންފުރާސްރަކްޗާރ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށް 

 ދިނުމެވެ.

 ިޓީ ސެކްޝަނުން ކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް:ވަނަ އަހަރު އައ 2018 

ފަރާތްތަކަށާއި އަދި ރަދ  ފައިސާ ދައްކަވާ ފ ރިހަމަ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ޚަދްމަތްތައް އިތ ރަށް ން ދެވޭ ޚްކޯޓ  ▪

 ނ ން ކ ރާނެ އޮންލައި ސިސްޓަމްއެއް ފަރ މާކޮށް ޓެސްޓިން ފެށ ން. ލިބެންވާ ފަރާތްތަކ ން ބޭ 

 މެނޭޖްކ ރެވޭނެގޮތް ހަދައި ހ ކ މްތަންފީޛް އަދި މަދަނީ މައްސަލަތައް ކޯޓް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމ ން -އީ ▪

 ސިސްޓަމް މެދ ވެރިކޮށް މަސައްކަތް ފެށ ން.އެ 

ދަފްތަރ ން މައްސަލަތަކ ގެ  ،މާއިޙ ކ މްކ ރ  އިގެމައްސަލަ  މެދ ވެރިކޮށްކޯޓް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް-އީ ▪

 ގ ފެށ ން ޓެސްޓިން  ތަކ ގެ އަދި ތަފާސްހިސާބ  ރިޕޯޓް މައްސަލަތައް ކެނޑ މާއި

ކޯޓަށް ވަދެވެންހ ންނަ  ސަލާމަތީކަންކަން ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތަށް ގައިޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ބައި   ކޯޓ ގެ ▪

 ކޮންމެ ދި ކޯޓ ގެ ސެކިއ ރިޓީ ޓީމަށް ހަރ ކޮށް އަކ ގައި ސެކިއ ރިޓީ ކެމަރާ ސިސްޓަމްޕޮއިންޓ ތަ

 ކ ރ ން.ތަނެއްގައި ހ ރެގެންވެސް މޮނީޓަރކ ރެވޭނެގޮތް ގާއިމް

 ރިވިއ ކޮށް އެނަލިސިސްއެއް ހެދ ން.ކޯޓ ގެ ކޮމްޕިއ ޓަރ ވިއ ގަ  ▪

ނ ހ އްޓޭނެހެން ކޯޓ ގެ ދިމާވެދާނެ ނ ރައްކާތެރި ކާރިޡާއަކ ން ސަލާމަތްވ މަށް ޓަކައި ކޯޓ ގެ މަސައްކަތް  ▪

އެންމެހައި މ ހިންމ  ލިޔެކިޔ ންތަކާއި ހ ރިހާ ޑިޖިޓަލް ކ ރެވިފައިވާ މަޢ ލޫމާތ  ބެކްއަޕްކ ރާނެ ގޮތަކާއި 

 އ ޞޫލ ތަކެއް އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ކަންކ ރާނެ ގޮތ ގެ ޕްލޭނެއް )ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން

 ދަލ  ގެނައ ން.ބަ( އަދި ބިސްނަސް ކޮންޓިއ ނިޓީ ޕްލޭން
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"އޮފް ސައިޓް" ބެކަޕް ސައިޓްގައި އިންފްރާސްރަކްޓަރ   ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށްޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ▪

 ގާއިމް ކ ރ ން.

 ގިނަދ ވަހަށް ބޭނ ންކ ރެވޭއެތަކެތި ސިސްޓަމެޓިކްކޮށް ށް ސްކޭންކޮ ންތައްއެންމެހާ ލިޔެކިޔ ކޯޓ ގެ  ▪

 ޓް ކ ރ ން.ރ އަޕްގްރޭޑްކޮށް ޓެސްޓްރަކްޗައިންފްރާސް

 ސެކްޝަން ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް •

އި، އިއްދައިެގ ނޭޖްކ ރ މާއި، ދަރިންގެ ޚަރަދާފައިނޭންސް އެންޑް ބަޖެޓް ސެްކޝަނ ގެ މައިގަނޑ  މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ކޯޓ ގެ ބަޖެޓ  މެ

ކޯޓަށް ބަލައިގަތ މާއި އަދި އެ ފައިސާ ލިބޭންޖެޭހ  އި ވާރިސ ންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާޚަރަދާއި، އެހެނިހެން ޚަރަދ  އަދި ތަރިކައިގެ ގޮތ ގަ

 ފަރާތްތަކަށް ރައްދ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތްކ ރ މެވެ. 

ވަރަކަްށ  10ކޯޓ ން ބަަލހައްޓަމ ން ައންނަ ފަިއސާގެ ހިސާބ ތައް ބެލެްއޓ މަށް ޭބނ ންވާ ސޮފްޓްވެއަރއެއް ހެދ މ މ ގެ މަސައްކަތް މީގެ 

ރާތްތަކ ގައި ދަންނަވައިެގްނ ހެޑެތޯ މަސައްކަތް ކޔރެވިފައިވެއެވެ. އ ސޫލ ތައް ހަމަޖެހިފައި އަހަރ  ކ ރިން ފެށިގެން ކަމާެބހޭ ފާ

އޮންނަގޮތ ން ކޯޓ ން ޚަރަދ ކޮށްގެން އެފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ހެދެން ނޮއޮތ މ ގެ ސަބަބ ްނ އެކަން މިާހތަނަށް ވެސް ކ ރެވިފައި ނ ވާކަްނ 

ނަ އަހަރ  ނިމ މ ގެ ކ ރިން އެފަދަ ސޮފްޓްވެއަރއެއް ހައްދަވައި ދެއްވާނެކަމަށް ކާމާއިެބހޭ ވަ 2018ހިތާމަޔާއެކ  ފާހަގަކ ރަންޖެހެއެވެ. 

 ފަރާތްތަކ ން ވިދާޅ ވފައި ވީނަމަެވސް އަހަރ  ނިނިގެން ދިޔައިރ  ވެސް އެކަން ކ ރެވިފައިނ ވާކަން ފާހަގަކ ރަމެވެ. 

 347859.48މިލިޔަނަށްވ ރެ ގިނަ ރ ފިޔާގެ ބަލައިގެންފައިވެއެވެ. އަދި ޑޮލަރ ގެ ގޮތ ގައި  49.2 ވަނަ އަހަރ  ފެމީލީ ކޯޓަށް 2018

  ރ ފިޔާއެވެ.  4518255.36ވަނަ އަހަރ  ލިބިފައިވަނީ  2018ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ  ކޯޓަށް ބަލައިގެންފައިވެއެވެ. އާމްދަނީގެ ގޮތ ގައި 

 ރ ފިޔާ އެކިފަރާތްތަކާއި ހަވާލ ކ ރެވިފައިވެއެވެ.  43766120.36ވަނަ އަހަރ  ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާގެ ގޮތ ގައި  2018
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 ކޯޑް  އާމްދަނީ  ކޯޑ ގެ ނަން  އަދަދ  

              
1,227,500.00  

 121039 ކ ރ މަށް ނަގާ ފީ ކައިވެނި  ކޯޓ ން ބޭރ ގައި

                 
125,300.00  

 121040 ކޯޓ  ފީ 

                 
201,610.00  

 121041 ހައްދައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ ފޮޓޯކޮޕީ

                   
42,775.00  

 121042 ޓެލެކްސް، ޓެލެފެކްސް ފީ  ޓެލެފޯން ކޯލާއި

                     
7,250.00  

 121999 ގޮތްގޮތ ން ނެގޭ ފީ  އެހެނިހެން

                 
289,775.00  

 123020 ކ ރ މ ގެ ފީ  ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ

              
1,775,102.00  

 126001 ޚިލާފ ވެގެން ކ ރެވޭ ޖޫރިމަނާ ޤާނޫނާއި

                 
806,796.00  

 126002 ޚިލާފ ވެގެން ކ ރެވޭ ޖޫރިމަނާ ގަވާއިދާއި

                   
42,112.36  

 126004 ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ  މ ވައްޒަފ ންގެ ގަޑީ

                          
35.00  

 129001 ނޭނގި އިތ ރ ވާ ފައިސާ ވަކި ފައިސާއެއްކަން

              
4,518,255.36  

 ޖ މްލަ 

            
44,632,051.89  

 513008 ޑިޕޮސިޓް  ރިފަންޑަބަލް  ރ ފިޔާ  ދިވެހި

                 
347,859.48  

 513008 ޑިޕޮސިޓް  ރިފަންޑަބަލް  ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ

 
 

ރ ފިޔާގެ  25509027.00ވަނަ އަހަރ  ކޯޓ  ހިންގ މަށް ރައްޔިތ ންގެ މަޖްލީހ ން ފާސްކ ރައްވާފައިވަނީ  2018
ވަނަ އަހަރ   2018ރ ފިޔާއާއެކ   2294337.71ބަޖެޓެކެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓަށް އިތ ރ ކޮށްދެއްވި 

 ވިފައިވެއެވެ. ރ ފިޔާ ކޯޓ ގެ ބަޖެޓ ން ޚަރަދ ކ ރެ 27803364.71ނިމ ނ  އިރ  
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 ންޓް ސްޓޮކް އެންޑް މެއިންޓެނެންސްޕްރޮކިއ މަ  •

ދ މަތް ހޯދ މ ގެ މަސައްކަްތ ޚި ،ންވާ ހ ރިހާ ބާވަތެއްގެ މ ދަާލއިންޓް ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑ  މަސައްކަތަކީ ކޯޓަށް ބޭނ މަޕްރޮކިއ 

  ކޯޓ ގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓ ން އަދި ކޯޓ ގެ މެއިްނަޓނަންސްގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓ މެވެ. ތި ނ ވާނޭހެން ދަ ށް ލެހެއްޓ މާއި ކޯޓ ގެ މަސައްކަތަބެ

 ކ ރެވ ނ  މ ހިއްމ  ކަންކަން އިން  ޕްރޮކިއ މަންޓް ސްޓޮކް އެންޑް މެއިންޓެނެންސްވަނަ އަހަރ   2018

 މ ހިންމ  ބައްދަލ ވ ން ތަކާއި ކޮމިޓީތައް  •

 ވަނަ މާއްދާގައި ބ ނާ  78ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓ ތަކ ގެ ޤާނޫނ ގެ  2010/22ކޯޓ ގެ ޢާންމ  މަޖްލީހަކީ ދިވެހިާރޢްޖޭގެ ޤާނޫނ  ނަްނބަރ  

މި މަޖްލީހ ގެ ބޭނ މަކީ ކޯޓ ންދޭ ޚިދ މަތ ގެ ެފންވަރ  ރަނގަޅ  ކ ރ މަށާއި ހިންގ ން ަހރ ދަނާ ކ ރ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެޭހ  މަޖިލީހެކެވެ. 

ދ  ކަންކަމާއި މެދ  މަޝްވަރާކޮށް ޮގތެއް ނިންމ މާއި، ކޯޓ ގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރ ކ ރ މ ގެ ކ ރިން ބަޖެޓްަގއި ހިމަނަން ބޭނ ންާވ ކަންކަމާމެ 
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މާއި، ކޯޓ ގެ މ ވައްޒަފ ން ތަމްރީންކ ރަން ބޭނ ންާވ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅ މާއި، ކޯޓ ގެ ރިސެސް ތެރޭގައި ހިންގ މަށް ގޮތެއް ނިންމ 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ މެވެ.ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމްކ ރ މާއި މިނޫންވެސް ކޯޓ ގައި ދާޚިލީ އެހެނިހެން ކަންކަމާމެދ  

ދ ވަހ  ޢާންމ  ގޮތެއްގައި މި މަޖްލިސް ބޭއްވެއެވެ. މީގެ އިތ ރ ން ކޯޓ ގެ ހިންގ މާއި އަދި ދިމާވާ އެހެނިހެން  1ކ  ކޮންމެ ހަފްތާއަ

ވަނީ  ބައްދަލ ވ ން 23ރ  ވަނަ އަހަ 2018ކަންކަމާއި ގ ޅިގެން މި މަޖިލިސް ކ އްލި ގޮތެއްގައިވެސް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިގޮތ ން 

  ބޭއްވިފައެވެ.

 ނިންމާފައިވާ މައިަގނޑ  ކަންތައްތައް  މަޝްވަރާކޮށް
 ާފސްކ ރ ން" ޤަާވޢިދ  ތަންފީޛ ކ ރ މާބެހޭ ޙ ކ މްތައް ކ ރާ ކޯޓ ން ފެމިލީ" •
ވަނަ ދ ވަހ ން ފެށިގެން އެެހނިހެން ޚަރަދ ގެ މައްސަލަތައް ތަންފީޛ  ޑިވިޜަނަށް ފޮނ ވ މ ގެ ބަދަލ ގަިއ  2018މާރޗް  20 •

 ކޯޓ ގެ އެހެން ސެކްޝަންތަކަށް ފޮނ ވާގޮތަށް ިނންމ ން.
ޢަމަލ ކ ރަން  ގޮތަކަށް ހަމަޖަްއސަވާ ނެގ މ ގެ ކަންކަން އިސްޤާޟީ ބަޔާންތައް ނަގަންޖެހޭ ގ ޅިގެން ޝަރީޢަްތތަކާ ކޯޓ ތަކ ގެ ރަށ  •

 ފާސްކ ރ ން
 އަށް އިތ ރ ކ ރަން ނިންމ ން. %85އޯ.ޓީ ޕަސެންޓޭޖް  •
 ޗ އްޓީގައި ތިއްބަވާ ޤާޟީންގެ ސެކްޝަންތަކަށް މައްސަލަ ނ ޮފނ ވާގޮތަށް ނިންމ ން. •
އެމީހަކީ ަކއިވެނީގެ ޚ ތ ބާ ކިޔ މާއި  ންކޯޓ  ހ ށަހަޅާނަމަ ކ ރ ވަން މައ ޒޫނަކ ލައްވާ ވަކި ކައިވެނިތަަކށް ކ ރާ ބޭރ ގައި ކޯޓ ން •

  ނިންމ ން. ދިނ މަށް ޢަޤްދ ކޮށްދިނ މ ގެ ާޤބިލ ކަން ހ ިރ މީހެއްކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށްފަހ  ހ އްދަ
 ފާސްކ ރ ން." ފޯމް ހ ށަހަޅާ ތަންފީޛ ކ ރ މަށްއެދި  ވަޞިއްޔަތް" •
 ފަރާތްތަކ ގެ  ނ ދައްކާ ފައިސާ ޚަރަދ ގެ ސާބިތ  ،ޙަވާލާދީ އާ( 5) ގެ( ކ) މާއްދާގެ ަވނަ 67 ޤަާވޢިދ ގެ ޢާއިލާއާބެހޭ •

 އިޢ ލާންކ ރ މަްށ ނިންމ ން. އަންގާ އާއްމ ކޮށް ކ ރެވޭނެކަމަށް އާއްމ  މަޢ ލޫމާތ 

 

 

މަޤާމ ތަކަްށ މީހ ން ވައްދާ މ ވައްޒަފ ންގެ ޚިދ މަތ ގެ ފެންވަރ  ބަލާ ވަޒީފާގަިއ މި ކޮމިޓީއަކީ ކޯޓަށް ބޭނ ންވާ ަމޤާމ ތައް އ ފައްދާ އެ 

 މ ވައްޒަފ ން ދެމެހެއްޓ މ ގެ ކަންކަން ހިނގާ ނ ހިންގާގޮތް ަބާލ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މ ގައި ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެވެ. މިކޮމިޓީގެ

ބިނާޮކށް މ ވައްޒަފ ން ހޯދ މާއި، އެމ ވައްޒަފަކ  އެ މަސައްކަތެއް ކ ރާ  މަޤްޞދަކީ ކޯޓ ގެ މައިގަނޑ  މަސައްކަތްތަކ ގެ މައްޗަށް

ހޭ ފެންވަރާއި މިންވަރ  ވަޒަންކޮށް، އެމ ޒައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ތަމްރީނާއި މަޢ ލޫމާތ ތައް ދެނެަގނެ، އެމ ޒައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެ 

 25ރ  މި ކޮމިޓީގެ ވަނަ އަހަ 2017  ގޮތެއްގައި ލިއްބައިދިނ މެވެ.ޙައްޤ ތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް، އިންޞާފ ވެރިކަމާއެކ  ހާމަކަންބޮޑ 

 ބޭއްވި މ ިހންމ  ކަްނކަން ވަނީ ނިންމިފައެވެ.  ބައްދަލ ވ ން

 މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވާ މައިަގނޑ  ކަންތައްތައް 
ނ މ ގައި އެމ ވައްޒަފެއްގެ "މަޔަކަށް ނ ވަތަ ބަފަޔަކަށް ވ މ ން ލިބޭ ޗ އްޓީ" އަށް އެދ މ ން އެ ޗ އްޓީ ހަމަޖައްސައި ދި  •

ސ ޕަވައިޒ  މ ވައްޒަފ ގެ މަސައްކަތާއި ދޭތެރޭ ދެކޭގޮތް ބަލަިއ، މ ވައްޒަފ ގެ ޙާޟިރީއާއި އަދި އެމ ވައްޒަފަކީ އެކަށީގެންާވ 
 މ އްދަތެއްގައި ކޯޓ ގައި މަސައްކަތް ކ ރައްވާފައިވާ މ ވައްޒަފެއްތޯ ބެލ މަށްފަހ  ނޯޕޭލީވް ހަމަޖެއްސ މާއިމެދ  ގޮތެއް 

 ކަނޑައެޅ މަށް ނިންމ ން.
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 ކ ރައްވާފައިވާ މަސައްކަތް ކޯޓ ގައި މ ދަތެއްގައި ެއކަށީގެންވާ ބަލާ ދިނ މ ގައި" ޗ އްޓީ ލިބޭ ވ މ ން  ބަފަޔަކަށް ނ ވަތަ މަޔަކަށް" •
 ނިންމ ން. އަހަރ ކަމ ގައި 03 މ އްދަތަކީ

 . ފާސްކ ރ ން އެބަދަލ ަތއް ގެނަސް ބަދަލ ތައް މިވާ ތިރީގައި އޮނިގަނޑަށް ކޯޓ ގެ  •
 . ބަަދލ ކ ރ ން ދަށަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ބެހޭބައި އަތޮޅ ތަކާ •
 . ބަދަލ ކ ރ ން ސެކްޝަނަށް" ސެކިއ ރިޓީ" ސެކްޝަން ހެދިފައިވާ ނަމ ގައި ގެ" ސެކިއ ރިޓީ އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން" •
 .އ ފެއްދ ން މަޤާމެއް ޓެކްނީޝަންގެ ކޮމްޕިއ ޓަރ މަސައްކަތްކ ރ މަށް އިމާރާތ ގައި ހެންވޭރ  •
 .ބަދަލ ކ ރ ން ބިއ ރޯއަށް އިސްޤާޟީ މަޤާމް ޓޭކަރގެ ކެއަރ ޗައިލްޑް •
 ފާސް"އ ސޫލ  މޮނިޓަރކ ރާނެ މަސައްކަތް މ ވައްޒަފ ންގެ ޙާޟިރީއާއި  މ ވައްޒަފ ންގެ ޒިންމާދާރ ކ ރ ވ މަށްޓަކައި މ ވައްޒަފ ން" •

 .ކ ރ ން
  ިނންމ ން. ކަމަށް ހ ންނަންޖެހޭ މ ވައްަޒފަކ  ބެލެހެއްޓ މަށް ސެކްރެޓޭރިއެޓް ޓަރގެއެޑްމިނިސްޓްރޭ ކޯޓ  •

 

 ކޯޓ ގެ އޭޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމިީޓން ވަނީ ކޯޓ ެގ ޕްރޮކިއޯމަންޓް ަކންކަން ކ ރިއަށް ގެންދިއ މާިއ ަފއިސާ އާއި ބެހޭ އެންމެާހ ކަންަތއް

ބައްދަލ ވ މެއް ބޭއްވ ނެވެ. ިމ  13 ވަނަ އަހަރ  2018ގ ނަ ަމސައްކަތްތަކެއް ކ ރައްވާފައެވެ. މި ކޮމިޓީން ހަރ ދަނާ ކ ރ މަށް ގިނަ 

 ބައްދަލ ވ ންތަކ ގައި މ ހިންމ  ިނންމ ން ތަކެއް  ނިމިގެން ދިޔައެވެ.

  މާވެފައިވާ ހ ރަސްތައްދިވަނަ އަހަރ  ކޯޓަށް  2018  •

ގައި ހ ޅު ކޮ ގެ ދެ ލޭ ރާތް މާ މާ ގެ ދެ އި ލަފެމެލީ ކޯޓު އްސަ ގެ ތަުރުމުގެ ސަބަބުން މަ މު ވު ތި ކަށް ދަ ތަ ތް ރާ ކަށް ޙާޟިރުވާ ފަ

ރަށް  ގައި ވަ މު ރު ކު ޖް ޒަފުން މެނޭ އް ވަ އި މު ހުމާ ށް ފޮނުވަން ޖެ ކަ ނަ އް ދެ ތަ ލަތަ ހެޅޭ މައްސަ ށަ އަތަށް ހު ރީ ރުން، ޝަ އިތު

ވެ.  އެ ހެ ޖެ ން މަތި ލާ ރި އި ކު ކާ ކަ ތަ ތި ޑު ދަ ނަ ބޮ ގަން މަތް ލިބި ދު އި ޚި ށާ ކަ ތަ ތް ރާ ވާ ފަ ރު ކަށް ހާޟި ތަ ލަ އަދި މައްސަ

 . ވެ އެ ދެ މުން ވަ މާ އި ދި ކާ ތަ ފު ލީ ކް ގެ ސަބަބުން ތަ މު ކަ ކަށް ވެސް މި ތަ ތް ރާ  ފަ

 އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ބަޖެޓ  ނ ލިބ މ ގެ ސަބަބ ން ދިމާވާ ދަތިތައް •

ގޮތ ން މި .އްމ  ޕްޮރގްރާމ  ތަކ ގެ މައްޗަށެވެހިޓ ްނ ހިންގާނެ ޚާއްސަ މ ކޯޓ ގެ ބަޖެޓ  ހެދ މ ގައި ައބަދ ެވސް ފޯކަސްކ ރެވިފައިވަނީ ކޯ

ންކ ރެވޭނޭޮގތް ފ ޅާކ ރ މަށް ކ ރެވިފައިވާ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ފައިާސ ލިބިފައިނ ާވތީ އެކަކ ރ މ ގެ ޕްރޮގްރާމް ކައިވެންޏަށް ހޭލ ންތެރި

 ވަނީ ނ ވެފައެވެ. 

 



 

 ފެމިލީ ކޯޓ ،  މާލެ ދިވެިހާރއްޖެ ، 2018އަހަރީ ިރޕޯޓް  
 

އަދި ލޯންގ ޓާްމ ލްމީ ޤާބިލ ކަން އިތ ރ ކ ރ މަށްޓަކައި ވޯކްޝޮޕް، ސެމިނާރ، ޝޯޓް ޓާމް ޢިމިކޯޓ ގެ ފަނޑިޔާރ ންނާއި މ ވައްޒަފ ންގެ 

ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްގޮަތްށ  2017ދ ެވސް ބަޖެޓ ކ ރެއެވެ. އެހެންނަމަެވސް ގްރާމްތަކ ގައި ަބއިވެރި ކ ރ މަށް މިކޯޓ ން ައބަރޮޓްރެއިނިންގ ޕް

   ނ ވެެއވެ.ހިންގޭގޮތްވަނީ މްތައް ވަނަ އަހަރ ވެސް މިފަދަ ޕްރޮގްރާ 2018ބަޖެޓް ނ ިލބ މ ގެ ސަބަބ ން 

 ގ ކޯޓ ގެ ކ ރިމަ  •

ފެމިލީކޯޓ ގެ އިޚްލާސްތެރި މ ވައްޒަފ ންގެ ބ ރަ މަސައްކަތ ން ހ ރި ނަމަވެސް ގޮންޖެހ ންތަކެއް ގިނަ ފެމިލީ ކޯޓ ގެ މަސައްކަތް ކ ރ މ ގައި 

 ބޭނެ ކަމަށް އ ންމީދ  ކ ރަމެެވ.ކޯޓ ން ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ  ހޯދާފައިވާ ކ ރިއެރ ން ފާހަގަކޮށް، ކ ރިޔަށް އޮތް އަހަރ ވެސް އެގޮތ ގައި ދެމިތި

ކޮށް ކ ރިޔަށްެގންދިއ މަށާއި، ކޯޓ ން ކަނޑައަޅާަފއިވާ އެކްޝަން ޕްލޭން ފ ރިހަމަަޔށް ކްކޯޓ ގެ މަސައްކަތް ޒަމާނާއި އެއްޮގތަށް ސިސްޓަމެޓި

ވަނަ އަހަރ  ވެގެން ދާެނ ކަމަްށ  2020އިރާދަފ ޅާއިެއކ  އިތ ރ  ކާމިޔާބީތައް ޙާސިލް ކ ރާނެ އަހަރެއް ކަމ ގައި هللا ތަންފީޒ ކޮށް، 

އަދި ކޯޓ ން ރައްޔިތ ްނނަށް ފޯރ ކޮްށދޭ ޚިދ މަތްތައް ޑިގިޓަލައިޒްކ ރެިވ އޭގެ ފައިދާ ހ ރިާހ ފަރާތްތަަކްށ  ގަނޑ  އ ންމީދ ކ ރަމެވެ.އަޅ 

 ލިބިގެން ދިއ މަކީ މިކޯޓ ގެ މަރަްށ މ ހިއްމ  އަމާޒެކެވެ. 

 ރިޕޯޓް ނިންމ ން •

ދިނ މ ގެ ލ އިފަސޭހަަތއް އިފ  ހޯދަސާދ ލ  އިންޢަ އި،ދެއްވަޯހއްދަވާ ފ ސާޢަދ ލ  އިން ކަށްފަރ ދ ންނާއި ޖަމާޢަތްތަކ ގެ ޙައްޤ ތަ

ތެރި ކަމާއެކ  ޝ ކ ރ  ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކޯޓ ެގ ސްލާޚްލިބޭނޭމަގ ތައް ފަހިކޮށްދެއްވ މަށް މަސައްކަތް ކ ރެއްވި ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް އި

ކ ަރއްވަމ ން ގެންދަވާ ކޯޓ ގެ ހ ރިާހ  ތަކެއްނެތް މަސައްކަތްކަންތައްތައް ތަރައްޤީކޮްށ މަސައްކަތް ހަރ ދަނާ ކ ރެއްވ މަށް މިން

 މ ވައްޒަފ ންނަށާއި އެންމެހާ ބޭފ ޅ ންނަށްވެސް ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ  ދަންނަވަމެވެ.

 

އް ހ ނަރ ވެރި މ ވައްޒަފ ންތަކެއް ތިބި ކޯޓެ ،މަތ ގައި މަސައްކަތްކ ރާނެ ޤާބިލްއަޅ ގަޑ ގެ ދ ޢާއަކީ މި ކޯޓަކީ ރައްޔިތ ންގެ ޚިދ 

މިންވަރ  ކ ރެއްވ ެމވެ.  އަޅ ގަޑ މެން އެންމެންނަށްهللا މާތް ގެ މަގ ން ކަންކަން ހިންގ މ ގެ ތައ ފީޤ . އަދި ޢަދ ލ  އިންޞާފ ވ މެވެކަމ ގައި

 އާމީން!
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