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 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

 
އުފައްދާފައިވަނީ   ކޮމިޓީ  ޭބއްވި  2019ޖޫން    11މި  މަޖިލީހުގެ    19، ގައި  ރައްޔިތުންގެ  ޖަލްސާގައެވެ.    6ވަނަ  ވަނަ 

މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  121ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

ކަންކަން   މުއައްސަސާތަކާގުޅޭ  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  ޝަރުޢީ  އުފައްދާފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

އޮތްނަމަ ަބދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ  މުއައްސަސާތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  އެކަން    ،ދިރާސާކުރުމާއި ޝަރުޢީ 

ށަހެޅުމާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ިބލުތައް ދިރާސާކޮށް، ފުރިހަމަކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހު

 މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެދި ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ.  

، ރެއިން ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގެ ތެ  ،މީގެއިތުރުން

ވަނަ މާއްދާއިން މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ މިނިވަން   121ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

އެ  ކުރުވުމާއި،  ޖަވާުބދާރީ  ފަރާތްތައް  ތިޭބ  މަޤާމުތަކުގައި  މުސްތަޤިއްލު  މެންަބރުންނާއި  ތިޭބ  މުއައްސަސާތަކުގައި 

ރީ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ  މުއައްސަސާތަކުގެ އަހަ

މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، އެ ކަންކަމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދިނުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކާ ަބއްދަލުކޮށް އެ 

ގުޅޭގޮތުން ހިންގުމާ  ަބލައި،    މުއައްސަސާތައް  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  މުއައްސަސާތަކުން  އެ  ހޯދައި، ސުވާލުކޮށް،  މަޢުލޫމާތު 

ރައްޔިތުންގެ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ޢައްޔަންކުރާ  މުއައްސަސާތަކަށް  އެ  ަބޔާންކޮށްދިނުމާއި،  ކަންކަން  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ 

 ހޯދައި ދިރާސާކޮށް، އެ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކުރުމާއި، އެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު

މުއައްސަސާތަކުގައި ތިޭބ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމުން ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހަށް ލަފާ އެރުވުމާއި،  

ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން    154ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

ދިރާސާކޮށް   މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ވަކިކުރުމަށްޓަކައި  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރުން  ޤަޫބލުކުރެވިގެން  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް 

 ންކަމެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަކީވެސް މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަ
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 މުޙައްމަދު ނިހާދު 
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 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ބިލު    އިޖުރާއަތުގެ މަދަނީ 

  5    ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

 

 ތަޢާރަފް  .1

  ވަނަ   6  ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ   ވަނަ  2020  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ޭބއްވުނު  ގައި  2020  ފެްބރުއަރީ  12  މި ރިޕޯޓަކީ،

ފޮނުއްވުމާ   ކޮމިޓީއަށް  ހުގެ ޖުޑީޝިއަރީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ  ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި  ިބލު"  މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެޖަލްސާގައި، "

 ފަރާތުން،  ސަރުކާރުގެ  ހުށަހެޅުއްވީ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ިބލު   އެ  ގުޅިގެން، ކޮމިޓީން ިބލު ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ.

 ވެ. އިްބރާހީމް ޝަރީފެދާއިރާގެ މެންަބރު  ކެލާ

  ދައުރުގެ   ތިންވަނަ  ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19ގައި އޮތް    2019  ޑިސެންަބރު  7  ިބލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވަވާފައިވަނީ

ގައި ޭބއްވުނު    2020ފެްބރުއަރީ    12  ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީމި ިބލުގެ އިްބތިދާއީ ަބހުސް    ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.  77

އެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި    6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  ވަ  2020ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ   ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. އަދި، 

 މަޖިލީހުން ަބލައިގަތުމަށްވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ. ޔިތުންގެ  ރައް މެންަބރުން އިއްތިފާޤުން މި ިބލު    66ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  

އިޖުރާއަތުގެ ޝަރުޢީ  ިބލަ  މަދަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހިންގުމާގުޅޭ  ކީ،  ޝަރީއަތް  މައްސަލަތަކުގެ  މަދަނީ  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓުތަކަށް 

އިޖުރާއަތުތަކާއި، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެ ހެކީގެ އުސޫލުތަކާއި، އެފަދަ މައްސަލަތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައާއި  

އިޖުރާއަތުތަކާއި ޢަމަލުކުރާނެ  ތަންފީޛުކުރުމުގައި  ޙުކުމް  ނިމި  ހުށަހެޅޭ ޝަރީޢަތް  ކޯޓުތަކަށް  ޝަރުޢީ  އެނޫންވެސް   ،

ތަޢާ އޮނިގަނޑެއް  ޤާނޫނީ  ަބޔާންކުރާ  އުސޫލުތައް  ޢާންމު  އިޖުރާއަތާެބހޭ  މަދަނީ  ގޮތުން މައްސަލަތަކުގެ  ރަފްކުރުމުގެ 

 އިވެއެވެ. ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިބލެއްކަމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ިބލު ހުށަހެޅުއްވި މަޤްޞަދުކަމުގައި ަބޔާންކުރައްވާފަ

 ކޮމިޓީން ބިލު ދިރާސާކުރި ގޮތް  .2

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި   02  އެ އަހަރުގެ  ގައި ޭބއްވި ކޮމިޓީގެ  2020  ފެުބރުވަރީ  12މި ިބލު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން،  

މަޝްވަރާކުރިއެވެ. އެގޮތުން، އެ މި ިބލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި  

ނިންމާނެ ސުންގަޑިއަކީ   ކޮމިޓީން  މަސައްކަތް  ިބލުގެ  ނިންމިއެވެ.    2020މާރިޗު    31ަބއްދަލުވުމުގައި  ކޮމިޓީން  ކަމުގައި 

ގެ ނިޔަލަށް އެ ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު   2020މާރިޗު    10އިން ފެށިގެން    2020ފެްބރުއަރީ    19ފަހު،  އެއަށް

ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ކޮމެންޓެއް އޮތްތޯ  މި ިބލާ    ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު،

ލިޔުމުން ދެންނެވުމަށް   ރމްތަކަށްލޯ ފާ  ޓަރީކޮށްފައިވާރަޖިސްވެހިރާއްޖޭގައި  ދި  އިކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާސާފުކުރުމަށް  

 .ތިރީގައި އެވަނީއެވެފަރާތްތައް  ދަންނަވާފައިވާކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ. ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ލިޔުމުން  

 ؛ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް .1



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ބިލު    އިޖުރާއަތުގެ މަދަނީ 
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 ؛ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-އެންޓި .2

 ؛ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް .3

 ؛ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް .4

 ؛ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެ .5

 ؛ވެހިރާއްޖޭގެ ާބ ކައުންސިލްދި .6

 ؛ފިޒާން އެންޑް ޕާޓްނަރސް .7

 ؛ހިސާން އެންޑް ސަފާ އެލް.އެލް.ޕީ  .8

 ؛އެސޯސިއޭޓްސްމަޒްލާން އެންޑް މުރާދު ލޯ  .9

 ؛މުއިއްޒު އެންޑް ކޯ އެލް.އެލް.ޕީ .10

 ؛މުނައްވަރު އެންޑް އެސޯސިއެޓްސް  .11

 ؛ނަޝީދު އެންޑް ކޯ .12

 ؛ޕްރެކްސިސް ލޯ ފަރމް އެލް.އެލް.ޕީ .13

 ؛ޕްރީމިއަރ ޗެމްަބރސް .14

 ؛އެސް. އެންޑް އޭ. ލޯޔަރސް އެލް.އެލް.ޕީ .15

 އަދި ؛ ޝާހް ޙުސައިން އެންޑް ކޯ .16

 ވިޝާމް އެންޑް ކޯ. .17

ވާ ަބއިތަކެއް ހިމެނިފައިނުވާތީއާއި ސަރުކާރުން ިބލުގައި ހިމަނަން ބޭނުންގެ ިބލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު،  މަދަނީ އިޖުރާއަތު

ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު، ިބލު އެއްކޮށް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ބިލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

އާ ހަމައަށް    2020މާރިޗު   10ިބލުގެ މަސައްކަތް    ން އެދިގެންތެއް ސަރުކާރުން ޭބނުންފުޅުވާތީ، ސަރުކާރުހަފްތާގެ މުއްދަ   2

 މަޑުޖައްސާލުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ. 

  14އިވަނީ  މަށްފަހު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފަސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ިބލުގެ ފުރަތަމަ ާބާބއި ދެވަނަ ާބުބގެ އެއްަބއި އިޞްލާޙުކުރު

ގައި ސަރުކާރުން    2020ޖުލައި    20  މަށްފަހުޑްރާފްޓްގައިވާ ޙަވާލާތައް އިޞްލާޙުކުރުއެ  ގައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު،  2020ޖުލައި  

ވާފައިވެއެވެ. އެއާއެކު، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ިބލުގެ ފުރަތަމަ ާބާބއި ފޮނުއެ ދެ ާބުބ  އަލުން ކޮމިޓީއަށް  

ހުށަހަޅުއްވަން އޮތްތޯ ބެލުމަށް އެއްވެސް އިވާފައިވާ ޑްރާފްޓަށް  މަށްފަހު ފޮނުއެއްަބއި އިޞްލާޙުކުރު  ދެވަނަ ާބުބގެ ޞްލާޙެއް 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ބިލު    އިޖުރާއަތުގެ މަދަނީ 
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ދެންނެވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ. އަދި އިސްވެ ަބޔާންކުރި ޑްރާފްޓަށް ލިޔުމުންރމްތަކަށް  އި ލޯ ފާކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާ

އެއްވެސް   ޚިޔާލު ޢާއްމުންގެ  އިޞްލާޙާއި  ޑްރާފްޓަށް  މި  އެގޮތުން،  ނިންމިއެވެ.  ކޮމިޓީން  ެބލުމަށްވެސް  ވޭތޯ  ޚިޔާލެއް 

 ގެ ނިޔަލަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާނެއެވެ. 2020އޮގަސްޓު  6ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

ޔާލާއި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލަކީ، އެއް ާބުބ އަނެއް ާބާބ ގުޅިފައިވާ ިބލަކަށްވާތީ، ވަކިވަކި ާބބުތަކަށް ޚި

ހަމަ އެފަދައިން، ިބލުގެ އިޞްލާޙުތައް ަބއިަބޔަށް ލިބެމުންދާތީ،    ކޮށްފައިވެއެވެ.ހިއްސާރމްތަކުން  ދަތިވާކަމަށް ަބއެއް ލޯ ފާ

 ވެ. ިބލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވެސް ދަތިވާކަމަށް ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެ

ގައެވެ. އެއާއެކު،    2020ނޮވެންަބރު    4ވާފައިވަނީ  ކޮމިޓީއަށް ިބލު ފޮނު  ވާ އިޞްލާޙުތަކާއެކުން ބޭނުންސަރުކާރުން ގެންނަ

 އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވަން އިޞްލާޙުތަކާއެކު މުޅި ބިލަށް އެއްވެސް  ނެސްފައިވާގެމަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލަށް ސަރުކާރުން  

މުންގެ ންއެ ިބލާމެދު ޢާންނަވާފައިވާނެއެވެ. އަދި،  ލިޔުމުން ދަރމްތަކަށް  އި ލޯ ފާކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއޮތްތޯ ެބލުމަށް  

  ހުޅުވާފައިވާނެއެވެ.ފުރުޞަތު ގެ ނިޔަލަށް  2020ނޮވެންަބރު  25އެއްވެސް ޚިޔާލެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް 

ފާހަގަކުރެވޭ   ަބއެއްތެރެއިން  މުއައްސަސާތަކުގެ  އިސްވެދެންނެވި   އަދި  މުހިންމު  ވަރަށް  ބިލަށް  މި  މުއައްސަސާތަކުން 

ޚިޔާލުތައް އެ   ފޮނުއްވާފައިވެއެވެ.  އިޞްލާޙުތަކާއި  ގެންދިއުމުގައި،  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ދިރާސާކުރުމުގެ  ިބލު  އަދި، 

 . ވާނެއެވެކޮމިޓީން ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ލުތަކަށްއިޞްލާޙުތަކާއި ޚިޔާމުއައްސަސާތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ 

އިޞްލާޙު ފޮނުވިސަރުކާރުން  ކޮމިޓީގެ    ކުރުމަށްފަހު  ާބއްވާ  ޢާންމުކޮށް  ދިރާސާކުރުމަށް  ިބލު  އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ 

 ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ.ަބއްދަލުވުންތަކަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތަށް ދެމިގެންދާ ކޮމިޓީ ަބއްދަލުވުންތަކެއް ޭބއްވުމަށް 

ަބއްދަލުވުން ޭބއްވިއެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތުގައި   35މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ިބލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކޮމިޓީގެ ޖުމްލަ  

 ށްފައިވެއެވެ.ހޭދަކޮ މިނެޓު 30ގަޑިއިރާއި  78 ކޮމިޓީގެ މެންަބރުން ގާތްގަނޑަކަށް

ކޮމިޓީން   ބޭނުންވާ ކަންކަން  ަބއްދަލުކޮށް، ސާފުކުރުމަށް  މުއައްސަސާތަކާ  ކަމާގުޅުންހުރި  ިބލު ދިރާސާކުރަމުންދިޔައިރު،  މި 

ގުޅޭގޮތުން   ކަންކަމާ  އެ  އަދި  ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.  ކޮމިޓީގެ    2021އޮކްޓޫަބރު    27ދިޔައީ  މި  ޭބއްވި  ވަނަ    57ގައި 

 ރާކޮށްފައިވެއެވެ.މަޝްވަ ތަކާ ަބއްދަލުކޮށް،ފަރާތް ތިރީގައިވާ ަބއްދަލުވުމުގައި 

 ؛އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް.1.1

 ؛އިޝަތު މުޙައްމަދުއެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާ .1.2

 ؛ދުލްމަތީން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢަްބ .1.3



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ބިލު    އިޖުރާއަތުގެ މަދަނީ 
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 ؛ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟު ޝާޠިރު .1.4

 ؛ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރާރ އަލްއުސްތާޛު ފައިޞަލް އާދަމް .1.5

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރާރ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަނީފް .1.6

 އަދި؛ ލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޝީދުފެމިލީ ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރ އަ  .1.7

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު ސުހާދު.  .1.8

 ބިލުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް  .3

ަބއެއްގެ މައްޗަށް   6މައިގަނޑު    ،ފޮނުއްވިއިރު  ށްދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ިބލު ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަމަސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  

މަދަނީ    ފޮނުވިއަދި، ސަރުކާރުން އިޞްލާޙުކޮށް  މާއްދާ ހިމެނެއެވެ.    379ާބުބގައި    31  އި މި ިބލުގަ  އިރު،އެކުލަވާލާފައިވާ

ޑްރާފްޓު   ިބލުގެ  ކޮމިޓީއަށް ފޮނު  2020ނޮވެންަބރު    4އިޖުރާއަތުގެ  ޮބޑެތި  ގައި  ބިލަށް ވަނީ  އިޖުރާއަތުގެ  ވިއިރު މަދަނީ 

ވަނީ  އަށް    429ގެ މައްދާތަކުގެ އަދަދު  ާބުބ ހިމަނާފައިވާއިރު، މި ިބލު  36އެގޮތުން، މި ިބލުގައި  ގެނެސްފައެވެ.  ަބދަލުތަކެއް  

އިސްފަސްކޮ   ވެފައެވެ.އިތުރު ަބއިތައް  އެކި  ިބލުގެ  މި  މަދަނީ  ށްއަދި،  ފަސޭހައިން  އިޖުރާއަތްތައް މައްސަލަތަކުގެ  ، 

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ކޮށްފައިވާދެނެގަނެވޭނެގޮތަށް ިބލުގެ މާއްދާތައް ތަރުތީުބ

މި ިބލުގެ ފުރަތަމަ ަބއިގައި ހިމަނާފައިވަނީ އިްބތިދާއީ މާއްދާތަކެކެވެ. އެގޮތުން، ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ހަމަތަކާއި ކޯޓުގެ ޢާންމު  

 ވާޖިުބތަކާއި ާބރުތަކާއި، ކޯޓުތަކުގެ އިޚްތިޞާޞްތައް މި ަބއިގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. އަދި، މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރެވޭނެ

ތަކާއި، އެ މުއްދަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްތިސްނާވާ ޙާލަތްތައްވެސް ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މަދަނީ  މުއްދަތު

 މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންނާ ގުޅުންހުރި މާއްދާތައްވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ. 

ލާއާ ގުޅުންހުރި މާއްދާތަކެވެ. އެގޮތުން، ދަޢުވާކުރުމާއި،  މި ިބލުގެ ދެވަނަ ަބއިގައި ހިމަނާފައިވަނީ ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަ

ދަޢުވާކުރުމުގެ  މައްސަލަތަކުގައި  ާބވަތުގެ  އިޚްތިލާފެއްނުވާ  ދަޢުވާއާއި  ާބވަތްތަކުގެ  ޚާއްޞަ  އުސޫލާއި،  ޢާންމު  ދަޢުވާއާގުޅޭ 

ރައްދުކުރު ފަރާތަށް  ދަޢުވާލިޭބ  ަބލައިގަތުމާއި  ދަޢުވާ  ކޯޓުން  އިޖުރާއަތާއި،  ކޯޓުގެ ޚާއްޞަ  ރައްދުދިނުމާއި  ދަޢުވާއަށް  މާއި، 

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމާއި، ދަޢުވާއަށް އެއްަބސްވުމާއި، ދަޢުވާގެ ދިފާޢާއި އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުމާއި،  

މާއްދާތައް މި    ޖަވާާބއި، ރައްދު ދަޢުވާއާއި އިތުރު ދަޢުވާއާއި ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ ނިންމުމާ ގުޅުންހުރި

 ަބއިގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.  
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 އިޞްލާޙުތައް   މައިގަނޑު   ހުށަހަޅާ   ކޮމިޓީން ބިލަށް  .4

ވާފައިވާ ކޮމެންޓްތަކަށާއި،  މި ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ފޮނު

ބިލަށް  ކޮމިޓީގެ   ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮމިޓީން  ަބއްދަލުވުމުގައި 

 ގެނެސްފައިވާ ަބއެއް މުހިންމު އިޞްލާޙުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 :1ކޮމިޓީން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

 ލާޙުކުރުން.ގޮތަށް އިޞް  މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވިވަނަ  2ިބލުގެ 

މާއްދާ   ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

( ވަނަ ނަންަބރު އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އާއިލާއާެބހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  2
މަދަނީ އިޖުރާއަތާެބހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ފެމިލީ ކޯޓުން ަބލާ  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  

އެ ޤާނޫނެއްގައި ަބޔާންކުރާ   ،، ފެމިލީ ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނީއާއިލީ މައްސަލަތައް ެބލުމުގައި
އިޖުރާއަތުތަ ޤާނޫނުގައި ޚާއްޞަ  މި  ކަންކަމުގައި،  އެނޫން  ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  އެއްގޮތްވާ  ކާ 

 ަބޔާންކުރާ ޢާންމު މަދަނީ އިޖުރާއަތުތަކާއި އުސޫލުތައް ފެމިލީ ކޯޓުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

އެނޫންވެސް އާއިލާއާެބހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ    އެހެން އޮތްނަމަވެސް،  ގައި (މި މާއްދާގެ )ހ )ށ(  2
އިލީ މައްސަލަތައް ެބލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް  އާމަދަނީ އިޖުރާއަތާެބހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން  

އެ ޤާނޫނެއްގައި   ،ނީން ޢަމަލުކުރާކުކޯޓަ  އެ،  ލަތައް ެބލުމުގައިސައްމަަބލާ  ން  ކުކޯޓަ  ލިިބގެންވާ
 ތުގެމަތިންނެވެ. ތްވާ ގޮ އެއްގޮަބޔާންކުރާ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުތަކާ

ސަަބަބކީ،   ސަބަބު  މައިގަނޑު  ހިމަނާފައިވާ  ިބލުގައި  އިޞްލާޙު  ކޯޓުމި  ޢާށްތަކަމެޖިސްޓްރޭޓް  އިލީ ވެސް 
ރުމުގެ ތްކުހަވާގޮތަށް މި މާއްދާ އިާބރާޞް ލިިބގެންވާތީ، އެ މާނަ ދޭލުމުގެ އިޚްތިޞާމައްސަލަތައް ެބ

 ގޮތުންނެވެ. 

 :2ކޮމިޓީން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

ވަނަ   ިބލުގެ ފަނަރައަކީ މި  [އިޚްތިލާފެއްނުވާ ާބވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމުގެ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތު]ިބލުގެ އަށްވަނަ ާބުބ  

 ރުން. ާބުބތައް ތަރުތީުބކު އެ ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި،ާބުބ

ށްފައިވާ  ، އެ ާބުބތަކުގައި ަބޔާންކޮނީކުގެ ތަރުތީުބ އިސްފަސްކޮށްފައިވަާބުބތަަބއެއް  މި ިބލުގެ ދެވަނަ ަބއިގައި ހިމެނޭ  މިފަދައިން  

 ން ދެނެގަނެވޭނެގޮތަށް ގެނެސްދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ފަސޭހައި އްއިޖުރާއަތުތަ
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 :3ކޮމިޓީން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

 ރުން. ޚިދުމަތާ ގުޅުންހުރި އަންނަނިވި މާއްދާތައް އިތުރުކުފައިލިންގ -އަށް އީސައުރަތިރީސްވަނަ ާބުބގެ ތެރެިބލުގެ 

  އިތުރުކުރުމަށް 
ކޮމިޓީން  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

  ކޯޓަށް ލިޔެކިޔުން
ހުށަހެޅުމާއި ކޯޓުން 

ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް 
 ކުރުން 

ދަޢުވާއާއި   )ހ(  . 406 ލިޔެކިޔުދަޢުވާއާކޯޓަށް  އެނޫންވެސް  ގުޅޭ  މާއި 
ން  ކިޔުންތައް ހުށަހަޅާނީ، އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިލިޔެ

 ގޮތަކަށެވެ. 

ދަޢުވާއާއި   (1)    ލިޔެކިޔުމާއި  ކޯޓަށް  ދަޢުވާއާގުޅޭ 
ޔުންތައް ހުށަހަޅާނީ، އަންނަނިވި  އެނޫންވެސް ލިޔެކި

 ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށެވެ. 

 ؛ޅުންރިކޮށް ހުށަހެމެއިލް މެދުވެ-އީ (2)   

ފައިލި (3)    މެދުވެރިކޮށް އިލެކްޓްރޯނިކް  ޚިދުމަތް  ންގ 
 ހުށަހެޅުން. 

ޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އެނޫންވެސް ލިޔެކިޔުން މި  ދަޢުވާފޯމާއި ކޯ )ށ(   
ތެރެއިން ގޮތަކަށް  ަބޔާންކުރާ ގޮތްތަކުގެ  މާއްދާގެ )ހ( ގައި  

އިންތިޒާމުތައް،   ހަމަޖައްސަންޖެހޭ  ފޮނުވުމަށްޓަކައި 
 ންވާނެއެވެ. ށްފައި އޮންނަ ކޯޓުތަކުގައި ޤާއިމުކޮ

ގުޅިގެކޯ )ނ(    ން  ޓަށް ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައަކާ 
ކޯޓުން މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނާ މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި، މި 

)މާއްދާގެ ގެ  )ހ(  ވަނ1ަ   )( ފެށިގެން  ނަންަބރުން   3  )
ވަނަ ނަންަބރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ނަންަބރުތަކުގައި ަބޔާންކުރާ  

 ތައް ކުރެވިދާނެއެވެ. ރިކޮށް އެ މުޢާމަލާތްތްތައް މެދުވެވަސީލަ

ކަނޑައެޅި )ރ(   ޤާނޫނުގައި  އެހެންގޮތަކަށް  މި  ގެން 
ކޯޓަށް   ފަރާތުން  ޚަޞްމުންގެ  ަބޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، 

ހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ނޯޓިސް، މި މާއްދާގެ )ހ( ށަހަޅަންޖެހު
ގޮގަ ތެރެއިން  ގޮތްތަކުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ތަކަށް  އި 
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މުން، މި ޤާނޫނުގެ ޭބނުމަށް އެ  ޅުމުން ނުވަތަ ފޮނުވުހުށަހެ
 ކުރެވުނީ ކަމުގައި ަބލަންވާނެއެވެ. އިޖުރާއާތެއް ފުރިހަމަ

އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލިްނގ  
 ޚިދުމަތް 

ލިިބގެންވާ  ދަނީމަ )ހ(  . 407 އިޚްތިޞާޞް  ެބލުމުގެ  މައްސަލަތައް   
ފައިލިންގ އިލެކްޓްރޯނިކް  ކޯޓެއްގައި،  ޚިދުމަތެއް   ކޮންމެ 

  އިމުކުރަންވާނެއެވެ.ޤާ

ނިކް ފައިލިންގ  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ އިލެކްޓްރޯމި   )ށ(   
މައްސަލަ  ދަޢުވާއާއި  ކޯޓުތަކަށް  ޚިދުމަތަކީ،  

ހުށަހަޅާ އެނޫންވެސް ހުށަހެޅުންތައް    ހުށަހެޅުމުގައާއި، ކޯޓަށް
މައްސަލައެއްގަ ހިނގަމުންދާ  ކޯޓުގައި  އި ހުށަހެޅުމުގައާއި، 

ހުށަ  ޚަޞްމުންގެ ކޯޓަށް  އެންމެހައި  ހަޅަންޖެހޭ  ފަރާތުން 
ހުށަހެޅުމުގައާ ފަރާތުން ލިޔެކިޔުންތައް  ކޯޓުގެ  އި، 

އަމުރާއި   ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ފޮނުވަންޖެހޭ  ޚަޞްމުންނަށް 
ފޮނު އިލެކްޓްރޯނިކް  ނޯޓިސް  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ވުމުގައި 

 ނިޒާމެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 

މާއްދާ )ނ(    ަބޔާންކުމި  ފަގައި  އިލެކްޓްރޯނިކް  އިލިންގ  ރާ 
ކުން އެ ޚިދުމަތް ، އެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަޚިދުމަތަކީ

ގޮތަށް   ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި 
 އް ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ. ކަނޑައެޅޭ ޚިދުމަތެ

ތަ  ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަ  )ރ(  
  ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ނޫނެއްގެ ދަށުން އެ  ކަމާެބހޭ ޤާ

ނުވަތަ އިނިގިލީގެ ނިޝާން އެ  /އެލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށް އަދި
ލިޔުމެއް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ޖެހުމަށްފަހުގައި  ލިޔުމުގައި 

ސޮއިކުރަންޖެހޭ  ކަ ލިޔުމެއްގައި  އެފަދަ  މުގައިވީނަމަވެސް، 
ހުށަހަޅަނީ ކޯޓަށް  ލިޔުން  އެ  ކް އިލެކްޓްރޯނި  ފަރާތުން 

އްދާގެ )ނ(  މެދުވެރިކޮށް އަދި މި މާފައިލިންގ ސިސްޓަމް
ފަދައިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން    ގައި ަބޔާންކުރާ

ޔުމަކީ އޭނާގެ ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ލި
ލިޔުމެއްކަމުގައި   ހުށަހަޅާފައިވާ  ސޮއިކޮށް  ފަރާތުން 

 ަބލަންވާނެއެވެ.  
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) )ބ(    މާއްދާގެ  ަބޔާންކޮމި  ދަށުން  ގެ  ގޮތްތަކަށް  ހ(  ށްފައިވާ 
ޢަލިޔެކިޔުން ަބދަލުކުރުމުގައި  އުސޫލުތައް   މަލުކުރަންޖެހޭ 

އެ   އެގޮތުން،  ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  ގަވާއިދުގައި  ކޯޓުގެ 
 ވާއިދުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ގަ

ޚިދުމަ (1)    ފައިލިންގ  މެދުވެރިކޮއިލެކްޓްރޯނިކް  ށް ތް 
ލިޔެކިޔުން ފޮނުވުމަށްޓަކައި    ކޯޓަށް 

 ؛ގުޅޭ ކަންކަން ރަޖިސްޓްރޭޝަނާފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ހަމަޖެހިފައިވާ  (2)    ަބލައިގަންނަން  ލިޔެކިޔުން  ކޯޓަށް 
 ؛ވަގުތުތައް

ހަމަޖެހިފައިވާ  (3)    ފޮނުވުމަށް  ލިޔެކިޔުން  ކޯޓުން 
 ؛ވަގުތުތައް

ނުވަތަ ހުށަހެޅުނީކަ  ލިޔެކިޔުންކޯޓަށް   (4)    މުގައި 
 ؛ނީ ކަމުގައި ބަލާނެ ޙާލަތުތަކާއި ވަގުތުތައްފޮނުވު

 ފީއާ ގުޅޭ ކަންކަން. (5)   

ސަަބަބކީ،   ސަބަބު  މައިގަނޑު  ހިމަނާފައިވާ  ިބލުގައި  އިޞްލާޙު  ހުށަހެޅުމުމި  ކޯޓާއި މައްސަލަތައް  ގައާއި، 
ސޭހަ ނިޒާމެއް ފަ  ަބދަލުކުރުމަށްއި ލިޔެކިޔުންތައް  ށާކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަ  ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި

 ނެވެ. ގޮތުންޤާއިމުކުރުމުގެ

 :4ކޮމިޓީން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

 ރުން.ދުތައް އިތުރުކުވޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ލިސްޓަށް އަންނަނިވި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިން އުވާލެއި މާއްދާވަނަ    427ިބލުގެ  

މާއްދާ   ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

ފެށުމާއެކު،   )ހ(  .427 ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ހެދިފައިވާ   ޝަރީޢަތްކުރުމާ"މި  ެބހޭގޮތުން 
 އުވުނީއެވެ. "6.0ގަވާއިދު 

ކުރިން )ށ(  ފެށުމުގެ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ާބރުލިިބދީގެން    އެހެން،  މި  ޤާނޫނަކުން 
ވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން، މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ  އައިސްފައިވާ ގަ ތަންފީޛުކުރަމުން

ވާ ގަވާއިދެއްވާނަމަ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ޟުއެއްވެސް އުސޫލަކާ ތަޢާރު
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އެ .  ރޭގައި އެފަދަ ގަވާއިދެއް އިޞްލާޙުކުރަންވާނެއެވެ)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެ  30
މުއްދަތުގައި އެ ގަވާއިދެއް އިޞްލާޙުކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެ ގަވާއިދެއްގައި އެކުލެވޭ 

 މި ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުވާ ަބއި ބާޠިލުވާނެއެވެ.

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

 ކު، އަންނަނިވި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް އުވުނީއެވެ.މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެ . 427

 ؛)ތަރިކައާެބހޭ ދަޢުވާގެ ޤާނޫނު( 75/25 ޤާނޫނު ނަންަބރު )ހ( 

ނަންަބރު   )ށ(    ދަޢުވާއާއި )ދައުލަ  78/81ޤާނޫނު  ފަރާތްތަކުން  އެހެން  ފިޔަވައި  ތް 
 ؛ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޤާނޫނު(މައްސަލަތައް 

ނަންަބރު  ޤާނޫނު )ނ(    ަބހަ  78/82  މީހުން  )ފައިސާ  ޝަރީޢަތަށް  އްޓައިގެން 
   ؛ ޛަރީޢާއިން ހެކިަބސް ހޯދުމާެބހޭ ޤާނޫނު( ޙާޟިރުކުރުމާއި މެސެޖުގެ 

 ؛'6.0ތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު 'ޝަރީޢަތްކުރުމާ ެބހޭގޮ ()ރ  

 .'6.1ދު 'ޝަރީޢަތްކުރުމާ ެބހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއި )ބ(   

ވާއިދުތަކުގައި ގައި މި ޤާނޫނުތަކާއި ގަމި ިބލު މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކީ،   ސަބަބު 
 ތީއެވެ. ންކަން ހިމެނިފައިވާކަނޑައަޅާފައިވާ ކަ

 :5ކޮމިޓީން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

ހިމަނާފައިވާ    429ިބލުގެ   މާއްދާގައި  އިވަނަ  މާނަކުރުމުގެ  ލަފްޒުތަކާއި  ލައަންނަ  ފަހަތަށްާބރާތްތަކުގެ  ތަކާއި  ފްޒުނިވި 

 އިާބރާތްތަކުގެ މާނަކުރުން އިތުރުކުރުން.

  އިތުރުކުރުމަށް 
ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

އެ  ށްކަމަ  "ޝީނިގާ" )ޏ( . 429   ިބތު ސާއްކަންޖެހޭ  ދަޔަކު  ރިރަނިވެދަވަނީ،  ުބނެފައި 
ކޯޓުން   މަށްކުއްދެ ސާ  އިފަލާގައި  ރުޙަމަކުރުމުގެ  ޛުފީ ންތަމް  ޙުކު  ންގެޅިކާ ގުޏަދަރަން
ތިންވަނަ   ވާއިކިަބއިގަ   ފަރާތެއްގެ   އެސާޔާގެ ފައިރިވެނިދަރައެ  ދި  އަ  ،ކުރާރުއަމު

 ވެ. ށެފަރާތަ
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ެބލެނިވެރިޔާ"   )ސ( ކު"ޤާނޫނީ  އެވަނީ،  ުބނެފައި  ފައިންނާއި،  ަބމައިން  އްޖާގެކަމަށް 
ނެތް  މައިންަބފައި ަބއްގަޙާލަތެން  ޝަރުޢީ  ކުއްޖާގެ  ކުއްޖާގެ  އި  ލަދުވެރިޔާއާއި، 
 ތަށެވެ. ފަރާ ވާވެފައިނީގޮތުން ޙަވާލުކަމާ ޤާނޫެބލެނިވެރި

ހެކި"   ޑ() ުބނެކަ"ކިތާީބ  އުފެދިފައިވާ  ވަނީ،  އެ  ފައި މަށް  ޢާއެއް ވާޤިޚުޞޫމާތެއް 
 .މަށެވެލިޔު ޅޭސާިބތުކޮށްދިނުމަށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެ

އުފެދިފައިވާ ވަކި ވާޤިޢާއަކާ   ޚުޞޫމާތެއްނީ،  ކި" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަހެ  "ޝަފަހީ )ޒ(
  ގައި ހުއެ މަޖިލީރެ،  ޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ހުޢަތުގެ މަޝަރީ   ދޭ މީހާހެކިަބސްން  ގުޅޭގޮތު

  .ށެވެ ހެކިަބހަގަަބހުން ދޭ ނާ އަނއޭ

އި، ޤާނޫނު   ާބރާހިންގުމުގެ  އުލަތް، ދަނީކަމަށް ބުނެފައި އެވަ"ދައުލަތުގެ އިދާރާ"   ޓ( )
ާބރާ އިން ހެދުމުގެ  ޢަދުލު  ާބއި،  ޤާއިމުކުރުމުގެ  އްޖޭގެ ދިވެހިރާއި،  ރާޞާފު 

ޤާޤާނޫނުއަސާސީ  ރިއްޔާގެމްހޫޖު  ންނިވަމިފައިވާ  އުފައްދާ  ނޫނުތަކުންއާއި 
 ގެޓަރީ ޮބޑީތަކާއި، ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާއި ދައުލަތުރެގިއުލޭމުއައްސަސާތަކާއި،  

 ކަށެވެ. ނިތަންފުނަ ކުއްސާ އޮންހި ޖޯރިޓީމެ

އިގައި  ަބއެމީހެއްގެ ކިިބގެންވާ ފަރާތް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ،  އްކާތެރިކަން ލި"ރަ ()ޔ
އްގެ ، އެ ފަރާތެޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަަބުބންފްސާނީ ނުވަތަ  ހުރި ނަ

ޙި މެދުވެމަޞްލަޙަތު  ފަރާތެއް  އެހެން  މަދަނީ    ނުވީ،މެ  ށްގެންރިކޮމާޔަތްކޮށްދޭނެ 
މަރުހަލާތައްޝަރީޢަތުގެލައެއްގެ  މައްސަ ނެތް ކުރިއަށް    ޤާިބލުކަން    ގެންދިޔުމުގެ 
 . ފަރާތަކަށެވެ ކޮންމެ

ން ިބލުގައިވާ އެ ލަފްޒުތަކާއި އިާބރާތްތައް ޭބނުންކޮށްފައިވާ މާއްދާތައް ފަސޭހައި   މި މާނަކުރުންތަކަކީ ސަބަބު 
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ގައި   2021  ނޮވެންަބރު  25މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންގެ    މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ

ކޮމިޓީގެ މި  އަހަރުގެ   ޭބއްވި  އިޞްލާޙުތަކާއެކު    62  މި  ގެނައި  ބިލަށް  ކޮމިޓީން  ދިރާސާކޮށް،  ބިލު  ަބއްދަލުވުމުގައި  ވަނަ 

 ސްކުރިއެވެ.އެ ިބލު ފާ އިއްތިފާޤުން،ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވި މެންަބރުންގެ  

 މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ"ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން، ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ    121ވީމާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމެވެ.  ިބލު"

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނީއެވެ.1- ޖަދުވަލު " ިބލު" މި ރިޕޯޓުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ "ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް، 

ޭބއްވި މި ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީގެ މެންަބރުން ހާޒިރީގެ ތަފްޞީލު މި ރިޕޯޓުގެ    އަދި، މި ިބލު ދިރާސާކުރުމަށް

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނީއެވެ. 2- ޖަދުވަލު"
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 މަދަނީ އިޖުރ އަތުގެ ބިލު 
 

 އެއްވަނަ ބައި 
 އިބްތިދ އީ މ އްދ ތައް 

 އެއްވަނަ ބ ބު 
 ފެށުން 

މަދަނީ  )ހ( . 1 ނަން   ތަޢ ރުފ އި ހުށަހެޅޭ  ކޯޓުތަކަށް  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރ އްޖޭެގ  މިއީ، 
ޝަރީޢަތަސަލަމައް ކުރީެގ  ކުެގ  އެފަދަ އިޖުރ އަތުތަކ ިއ،  ތުެގ 
ޮގތ އި،  މަ ހިނގ ނެ  މަރުޙަލ ތައް  ޝަރީޢަތުެގ  އެފަދަ އްސަލަތަކުެގ 

އެފަދަ  އުސޫލުތަކ އި،  ހެކީެގ  ހިނގ ނެ  މަްއޗަށް  މައްސަލަތަކުެގ 
ޙުކުމް  ނިިމ  ޝަރީޢަތް  ނިންމުމުަގއ ިއ،  ޮގތެއް  މައްސަލަތަކ މެދު 

އިޖުރ އަތުތަކ އިލުޢަމަ  ތަންފީޛުކުރުމުަގއި  އެނޫންވެސް  ، ކުރ ނެ 
މަދަނީ    ެގދިވެހިރ އްޖޭ މައްސަލަތަކުެގ  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓުތަކަށް  ޝަރުޢީ 

 އިޖުރ އަތ ބެހޭ ޢ ންމު އުސޫލުތައް ބަޔ ންކުރުމުެގ ޤ ނޫނެވެ. 

 މި ޤ ނޫނަށް ކިޔ ނީ، "މަދަނީ އިޖުރ އަތުެގ ޤ ނޫނު" އެވެ.  )ށ(  
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  މި ޤ ނޫނު އެ މައްޗަށް
 ތައް ޓުކޯ  ހިނގ ނެ 

މައްސަލަތަ )ހ( . 2 ހިންގ ބައް  މަދަނީ  މައްޗަށް  ކޯޓުތަކުެގ    އެންމެހައި  ލައި 
 މި ޤ ނޫނު ހިނގ ނެއެވެ. 

 
     

     

     

     

     

     

އ އިލ އ ބެހޭ ޤ ނޫނުެގ   އެހެން އޮތްނަމަވެސް،  ަގއި (މި މ އްދ ެގ )ހ )ށ(  
ނުވަތަ   ޚ އްޞަ  އެނޫންވެސް  ދަށުން  އިޖުރ އަތ ބެހޭ  މަދަނީ 

ދަށުން   އިޚްތިޞ ޞް އ ޤ ނޫނެއްެގ  ބެލުމުެގ  މައްސަލަތައް  އިލީ 
ބެލުމުަގއިސައްމަބަލ   ން  ކުކޯޓަ ލިބިެގންވ    ން  ކުކޯޓަ  އެ،  ލަތައް 
އިޖުރ އަތުތަކ    ،ނީޢަމަލުކުރ  ޚ ްއޞަ  ބަޔ ންކުރ   ޤ ނޫނެއްަގއި    އެ 

   ތުެގމަތިންނެވެ.ތްވ  ޮގއެްއޮގ

  ޤ ނޫނު އެ މައްޗަށް މި
 ހިނގ ނެ މައްސަލަތައް 

  ކޯޓަށްށްފަހު  ނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަމި ޤ ނޫނު ހިނގ ނީ، މި ޤ ނޫ  )ހ( . 3
 ހުށަހެޅޭ މަދަނީ މައްސަލަތަކުެގ މައްޗަށެވެ. 

ހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤ ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ެގ )ހ( އެމި މ އްދ  ށ()  
ކުރިން އިޚްތިމައްސަ  ދަނީމަ  ފެށުމުެގ  ބެލުމުެގ  ޞ ޞް ލަތައް 

Deleted : ޮތަކަށް އެހެން ޤ ނޫނެއްަގއި އެހެން ގ
ކޯޓުތަކުަގއި   އަންނަނިވިކޮށްފައިނުވ ހ  ހިނދަކު،  ޔ ންބަ

މަދަނީ މައްސަލަތަހިނގ  އެންމެހައި 

Deleted : ެކުގ

Deleted : ު؛ސިވިލް ކޯޓ

Deleted :ޯ؛އްތަޓުމެޖިސްޓްރޭޓް ކ

Deleted :ު؛ފެމިލީ ކޯޓ

Deleted :ު؛ހައިކޯޓ

Deleted : ް؛ކޯޓުސުޕްރީމ

Deleted :ީޚްތިޞ ޞް  ސަލަތައް ބެލުމުެގ އި މައްމަދަނ
ޤ ނޫނަކުން ލިބިދީފައިވ  ކޮންމެ ކޯޓެއް. 

Deleted : ( ވަނަ ނަންބަރު 3ެގ )

Deleted : ްރ ކުއެނޫން ކަންކަމުަގއި، މި ޤ ނޫނުަގއި ބަޔ ނ 
ފެމިލީ އް ންމު މަދަނީ އިޖުރ އަތުތަކ އި އުސޫލުތަޢ 
…  ެއވެ.ހިނގ ނެޗަށް އް  މަޓުެގކޯ

Deleted :  ީފެމިލ

Deleted :ުު

Deleted :ިލީއ އ  

Deleted : ީފެމިލ

Deleted :ުު

Deleted :  އެނޫން ކަންކަމުަގއި، މި ޤ ނޫނުަގއި ބަޔ ންކުރ
ޢ ންމު މަދަނީ އިޖުރ އަތުތަކ އި އުސޫލުތައް ފެމިލީ 

. ވެކޯޓުެގ މަްއޗަށް ހިނގ ނެއެ 

Deleted :ަރީޢަތަށްޝ
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ތިއުނ ފީ ކޯޓެއްަގއި ެއ  ކޮށްފައިވ  ޙުކުމަކީ، އިސް  ޓަކުންލިބިެގންވ  ކޯ
އިސްޙު ހަމަވެފައިނުވ ، ކުމް  މުއްދަތު  އޮތް  ނުވަތަ   ތިއުނ ފުކުރުމަށް 
އޮތްކުރުތިއުނ ފުސްއި ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް،    މަށް  އެ މުއްދަތު 

އަދި މި ޤ ނޫނަށް   ، އިވ ބިފަ ހުއްދަ ލިމަށްރުކުިއސްތިއުނ ފު  އްޙުކުމެ
ފަށ ލުކުރަޢަމަ އިސްތިއުން  ޙުކުމެއް އިރު    ނ ފުކޮށްފައިނުވ  

، މި ޤ ނޫނުެގ އުނ ފުކުރުމަށްޓަކައި  ިއސްތިކަމުަގިއވ ނަމަ، އެ ޙުކުމް
ބ ބުއްބީސް ސަ ބަޔ ންކުރ    [ނ ފުކުރުންތިއުއިސް]  ވަނަ  ަގއި 

ޤ ނޫނު މި  ހިންުގމަކަށް  ނު  މަރުޙަލ ތައް  މިހުރަހެއްނ ޅައެވެ.   ވަތަ 
ޢަމަލުކުރަ ފެށު ޤ ނޫނަށް  މަދަނީމުެގ  ން  މައްސަލަތައް   ކުރިން 

މި   ިއވ  ޙުކުމަކީ،ން ކޮށްފަތިޞ ޞް ލިބިެގންވ  ކޯޓަކުޚްބެލުމުެގ އި

ޙުކުމެ ތަންފީޛުކުރެވޭނެ  ދަށުން  އެ ޤ ނޫނުެގ  ކަމުަގިއވ ނަމަ،  އް 
ޙުކުމް  ]  ބައި   ސްވަނަފަކުރުމަށްޓަކަިއ، މި ޤ ނޫނުެގ  ޙުކުމް ތަންފީޛު

ބަޔ ން   [ޛުކުރުންތަންފީ މަަގއި  ހިންުގމަރުޙަކުރ   މި  ލ ތައް  ކަށް 
 ޅައެވެ.  ހުރަހެއްނ ޤ ނޫނު

ޤ ނޫނުެގ . 4 މަޤްޞަދު ޢ ންމު ޤ ނޫނުގެ  މައްސަލަތައް،  މަޤްޞަ  މި  މަދަނީ  ހުށަހެޅޭ  ޝަރީޢަތަށް  ދަކީ، 
އަ ހ މަކަމ އެކު،  ައވަސްދި އެކަޢަދުލުވެރިކަމ އި  ބަލައި،  ިމނެއް  ށީެގންވ   ަގއި 
 ވެ. ޮގތެއް ނިންމުމަށް މަުގފަހިކުރުވުމެ

 އަސ ސީ  ޤ ނޫނުގެ އެންމެ
 ދުތައް މަޤްޞަ 

ޤ ނޫނުެގ   ހ() . 5 މ އް   4މި  ޢ ންމުދ ަގއި  ވަނަ  ދު މަޤްޞަ  ބަޔ ންކުރ  
މަޤްޞަދުތައް  އަސ ސީ  ައންނަނިވި  ޮގތުން  ޙ ޞިލުކުރުމުެގ 

މަސައް  ކޯޓުތަކ އިކަތްކުރުމަނެެގހެއްޓުމަށް  އެންމެ ޚަޞްމުން   ކީ  ެގ 
 އިސް ވ ޖިބެވެ. 

ޚަޞްމުން  (1)    ހަމަހުރިހ   އުސޫލަކުން   ހަމަ ނ މެދުވެސް 
 ؛ސްކަންދިނުންކަންކުރުމަށް އި

Deleted :"

Deleted :"

Deleted :"

Deleted :"
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 ؛ތައް ހިންުގންއްސަލަށް މަރެވޭނެ ޮގތަކަކު ކުޑަޚަރަދު  (2)   

ެގ  ލައިސަމައް  މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ ފައިސ ެގ ޢަދަދަށ އި،  (3)   
ބ ވަތަ ޚަޞްމުޒ ތ އި  ހިމެނޭ  ަމއްސަލައިަގއި  ންެގ ށ އި، 

އުސޫލަކުން   އިންސ ފުވެރިކޮށް،  ރިޢ ޔަތް  ޙ ލަތަށް

 ؛ވުންއި ޢަމަލުކުރެ ިއަގސަލަމައް

މިނެއްަގިއ  ވެރިޢަދުލު  (4)    ައވަސް  އެކަށީެގންވ   އަދި  ކަމ އެކު، 

 ؛އް ނިންމުންމައްސަލައ މެދު ޮގތެ 

ހުށަށްކޯޓަ  (5)    އެހެހެ  ބޭނުންވ   ޅިފައިވ   މައްސަލަތަކަށް  ން 
ރިޢ ޔަވަސީލަ މ އްދ ަގއި ތްތަކަށްވެސް  މި    ތްކުރުމ އެކު، 

މަޤްޞަދުތައް ކޯހ ސިލުކު  ބަޔ ންކުރ   ޮގތަށް  ޓަށް  ރެވޭނެ 
މައްސަ ކޯޓުެގ  ހުށަހެޅޭ  ބޭނުންވ ނެ  ހިންުގމަށް  ލަތައް 

 .ޅުންވަސީލަތްތައް އެކަމަށް ކަނޑައެ 

     

މި ަގިއ  މު އްވެސް ބ ރެްއ ތަންފީޛުކުރުނޫނުެގ ދަށުން ކޯޓުން އެ ޤ   މި )ށ(  
ަގ  އިސް ވ ޖިބު ނެެގހެއްޓުމަށް އި ބަޔ ންކުރ  އެންމެމ އްދ ެގ )ހ( 

 އަބަދުމެ މަސައްކަތްކުރަންވ ނެއެވެ. 

މ  )ނ(   )ހ(އްދ މި  ޚަޞް  ެގ  ވ ޖިބުަގއި  ބަމުންެގ  ޔ ންކުރ   ކަމުަގއި 
އެ   ވަވ ޖިބު،  ޤ ނޫނީ  ޚަޞްމުން ޚަޞްމުންެގ  އެ  ކީލުންނ އި 

ކަނޑައެޅޭ  ތަ ފަމްސީލުކުރުމަށް  މައްޗައެނޫން  ށްވެސް  ރ ތްތަކުެގ 
 އެވެ. ހިނގ ނެ

 

Deleted :  މަށ އި، މުހިންމުކަމައްސަލަިއެގ

Deleted : ީމ ލ

Deleted : ަހަމަހަމ

Deleted :ުރ

Deleted :؛

Deleted : ނުެގ ދަށުން ހަދ    މި ޤ ނޫއިމި ޤ ނޫނ
ލުކުރުން.ވ އިދުތަކ  އެްއޮގތަށް ޢަމަަގ

Deleted : 

Deleted : ެއިސްެވެގންވ
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 ވަނަ ބ ބު ދެ 
 މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީފު 

ޤ ނޫނުަގ . 6  އަސ ސް މަފްހޫމްތަކުގެ ބަޔ ންކޮށްއިމި  މި  މަފްހޫމުތައް  ބަޔ ންކޮށް  ފަިއވ   ފަިއ  ބ ބުަގިއ 
ޤ   ،އެވަނީ  ދެނޫނުެގމި  އެޮގތުަގއި  އަސްލު  ޤ ނޫނު  ،މެހެއްޓުމަށ އި   ެގ މި 
ކުރުމުެގ ބޭނުމުަގއެެވ.  ިއ ޙ ޞިލުކުރުމަށް މަުގފަހިަގނުޞަދު އެންމެ ފުޅ މިމަޤް

މ އްދ  ކޮންމެ  ހަމަ  ޤ ނޫނުެގ  ކިޔަމި  ށް ހޫމުތަކަމަފް  އެ  ،ންވ ނީ އެްއވެސް 
 ނ ންނ ނެ ޮގތުެގމަތިންނެވެ.ހަނިކަމެއް 

މަދަނީ   ތަނުވަ މަދަނީ ދަޢުވ 
 މައްސަލަ

"މަދަނީނީ  "މަދަ . 7 ނުވަތަ  މައްސަދަޢުވ "  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ނީ،  ވަލަ" 
ލިބިެގންވ   މަދަނީދިވެހިރ އްޖޭަގއި   އިޚްތިޞ ޞް  ބެލުމުެގ  މައްސަލަތައް   

 ވ އަށެވެ. ދަނީ ދަޢުަގއި އުފުލޭ މަކޯޓެއް 

ެއވަ . 8 މުން ޞްޚަ ބުނެފައި  ކަމަށް  މައްސަލަނީ،  "ޚަޞްމުން"  ބެލުމުގެ މަދަނީ   ތައް 
ކުރ   ވ  ދަޢު  ،ނީ ދަޢުވ އެއްަގއިލޭ މަދަލިބިެގންވ  ކޯޓެއްަގއި އުފުއިޚްތިޞ ޞް  

ދަޢުވ އަ އެންމެދި  ފަރ ތްތަކަށ ލިބޭ  މައްސަލަހައި  މަދަނީ  ޅ  ހުށަހަ  އެއްއި، 
 ޅުން ރައްދުވ  ފަރ ތްތަކެކެވެ.  އެ ހުށަހެކީއެނޫންވެސް ފަރ ތްތަކަ

ނީ މަްއސަލަތައް ބެލުމުެގ  ދަމައެވަނީ،    ނެފައިށް ބު ފަރ ތް" ކަމަވ ކުރ "ދަޢު . 9 ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތް 
ކޯޓެއްއިޚްތިޞ ޞް ލިބިެގންވ   ފަރ ތަށެ ަގއި    އުފުލ   މ ނަިއެގ    ވެ.ދަޢުވ   އެ 

ފުރަތަމަދަޢުވ ،  ތެރޭަގއި  ފަރ   އެއް  އުފުލ    ،އިތ އުފުލ   ދަޢުވ އެއް    ރައްދު 
 ނެއެވެ. ފަރ ތްވެސް ހިމެއިތުރު ދަޢުވ  އުފުލ   ،ފަރ ތ އި

ބެލުމުެގ ދަނީ މަްއސަލަތައް  މަކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  ފަރ ތް"  "ދަޢުވ ލިބޭ   . 10 ތް ބޭ ފަރ ދަޢުވ ލި
އެ މ ނަިއެގ    ރ ތަށެވެ.އްދުވ  ފަންވ  ކޯޓެއްަގއި ދަޢުވ  ރަލިބިެގއިޚްތިޞ ޞް  

ރައްދު ދަޢުވ ެއއް ނުވަތަ އިތުރު    ުގޅިެގން  އ ދަޢުވ އުފުލ     ، ފުރަތަމައި ަގތެރޭ
ޙ ލަތުދަ އުފުލ   ދަޢުވ އެްއެގ    އި، ަގޢުވ އެއް  ކޮންމެ  އެ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ދިފ ޢު 

Deleted : 

Deleted : .ެުެވ
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 ތެއް ހިމެނެއެވެ. ފަރ 

ައޑުއެހު" . 11 ބްތިދ އީ އަޑުއެހުން އި ކައިބްތިދ އީ  ބުން"  އެވަނީ،ނެމަށް  ޤ ނޫނުެގ  ފައި    ނަ ވަ  581  މި 
 ޞަދުަގއި ބޭއްވޭ އަޑުއެހުމަށެވެ. ފަިއވ  މަޤްޔ ންކޮށްއި ބަ މ އްދ ަގ

ޓްރެ " . 12 ޓްރެކް   ގެކުދި މައްސަލަތަކު  މައްސަލަތަކުެގ  ބުނެކުދި  ކަމަށް  ެއވަނީކް"   އުސޫލުން  ޢ ންމު  ، ފައި 
ދު ހިމެނޭ، އެ ެގ ޢަދަފަިއސ   ރުފިޔ އަށްވުރެ ދަށުެގކަ(  )ތިންލައް   300,000

ބޮޑެތިއިެއއްގަ ލަމައްސަ ނުކުތ ތައް    މަޤ ނޫނީ  ކުދި  ނުހިމެނޭ  ތަްއ އްސަލަ 
 ވެ. ށެ ރެކަ ކަނޑައެޅޭ ޓްބެލުމަށް

މައްސަލަތަކުގެ   ޔ ގެ ސްނިވައަ
 ޓްރެކް 

މަ" . 13 ކަމަޓްރެކްއްސަލަތަކުެގ  އަަވސްނިޔ ެގ  އެވަނީ "  ބުނެފައި  ޢ ންމު    ،ށް 
  އަން( މިލިއް)އެ  1,000,000ރުފިޔ އ އި  ކަ(  ތިންލައް)  300,000  އުސޫލުން

ޢަދަޔ ފިރު ދެމެދުެގ  ފައިސ   އ   މަރުޙަދެއްެގ  ޝަރީޢަތުެގ  ލ ތައް ހިމެނޭ، 
ވަ ކަނފުރިހަމަކުރ ނެ  ައވަހަށް ، ޑައެޅިެގންުގތު  މަރުޙަލ ތައް  އެ  އަދި 

ބ ރުއަޅައިދޭނިން ިއޖުމުމަށް  މައްސަލަތަްއ  ޅިެގން  ކަނޑައެ  ރ އަތުތަކެއް 
 ވެ. ށެ ވޭ ޓްރެކަންދެށްެގކުރިއަ

މަ" . 14 ކް ޓްރެ   ގެކު ސަލަތައްޑެތި މަބޮ އެވަނީ  ޓްރެކް"ެގ  އްސަލަތަކު ބޮޑެތި  ބުނެފައި   އުސޫލުންޢ ންމު    ،ކަމަށް 
މެނޭ، ފައިސ  ހިދަދެްއެގ  ޢަ  މަތީ  ރުފިޔ އަށްވުރެ  ލިއަން()ެއއްމި  1,000,000

ލޭނެ ކުން ނުބެކުެގ ޓްރެމައްސަލަތަ   އަވަސްނިޔ ކުެގ ޓްރެކ އި  މައްސަލަތަ  ކުދި
 ވެ. ށެޓްރެކަ  ބަލ އްސަލަތައް މައެންމެހައި 

ތުގެ  ނުވ  ބ ވަ ތިލ ފެއްޚްއި
  މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވ ކުރުމުގެ 

 ޖުރ އަތު ޚ އްޞަ އި

މައްއިޚްތިލ ފެއްނުވ  " . 15 ބ ވަތުެގ  ދަޢުސަލަތަކު  ޚ ްއޞަ ަގއި  ވ ކުރުމުެގ 
ހިއެވަނީ،    ބުނެފައިކަމަށް    "ޖުރ އަތުއި ވ ޤިމައްސަލަިއަގއި  ޢ ތަކ މެދު މެނޭ 

ޤ ނޫނީމައްސަ  ނުވަތަ ހިމެނޭ  ނުކުލައިަގއި  މެދުަގިއ    ތަކ މެދުތ   ޚަޞްމުންެގ 
އުފެދިފައި އެހެއިޚްތިލ ފެއް  ޮގތެްއ  ންނުވ ،  ޝަރީޢަތުން  ނަމަވެސް 
މަ ފަދަ  މަްއސަތަކުަގއި،  ްއސަލަކަނޑައަޅަންޖެހޭ  ދަމަދަނީ    ޢުވ  ލައެްއަގިއ 

Deleted :¶

Deleted : ެވެ.ުެުަށ  

Deleted :(ްރުމަށްކުފަހުން ރިއ ޔަތ)ިޕ ކުކޮށްފައ 

Deleted :¶

  ،އިން ސަލަތަކުެގ ތެރެޢުވ އަށް ދިފ ޢު ހުށަހަޅ  މައްދަ
ތަކުެގ ެއޅޭ މައްސަލަޝަރީޢަތް ހިންުގމަށް ކަނޑަ

އްސަލަ  މަ އެ  ،ން ކުރިރުޙަލ ތައް ފެށުމުެގޢަތުެގ މަޝަރީ
އެޅުމަށްޓަކައި ބޭްއވޭ  އް ކަނޑަ ދ ނެ ޮގތެެގންކުރިއަށް 
ވެ. ހުމެއަޑުއެ

Deleted :ެު

Deleted :ެު

Deleted :ޮޑެތިބ

Deleted :ެު
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އޮންނައުފުލުމަ އިޖުރ އަ  ށް  ކަމަށްޢ ންމު  ހަތު  ޤ ނޫނުެގ  މި  ބ ބު ތް    ވަނަ 
ހުށަހަޅަިއެގން   ދަޢުވ ެއއްރ އަތުެގ ދަށުން  ޖުއިކުރ   ންޔ  ބަަގއި  [ދަޢުވ ކުރުން]
ޮގދިފ ޢުކޮދަޢުވ     އެ ދަޢުވ ައށް ރައްށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް  މި ދުދީ،  ތަކުން 

އަށ ވީސްވަނަ ބ ބު  ޤ ނޫނުެގ  ހ މަ]  ބަޔ ންކުރ އި ަގ  [ކުރުންހެކި  ފަދަ  
ހިންަގިއެގން އަތުތައް އިޖުރ  ބަދަލުގައި،    ސަލައްމަ    ފަދަ  އެބެލުމުެގ 

ކަކ މެދު  އްސަލަތަމަ ޮގތެއް  ތެރޭަގއި  މުއްދަތެއްެގ    ނޑަައޅައި އަވަސް 
 ވެ. ށެ ރ އަތަޚ އްޞަ އިޖުބޭނުންކުރ  ށްޓަކައި ނިންމުމަ

ރައްދުދިނު . 16 ދަޢުވ އަށް ރައްދުދިނުން  އެވަނީ،  ކަ   ން""ދަޢުވ އަށް  ބުނެފައި  މަމަށް  ްއ  އްސަލަތަމަދަނީ 
ލިބޭ އަށް، އެ ދަޢުވ ދަޢުވ    ލޭއުފު  ޞ ޞް ލިބިެގންވ  ކޯޓެްއަގއިެގ އިޚްތިލުމުބެ

އެއް ކުރުން   ދިފ ޢުކުރުމ އި، ރައްދު ދަޢުވ ދަޢުވ   އި، އެފަރ ތުން އެއްބަސްވުމ  
 ށެވެ.މަދިނު  އެ ދަޢުވ އަށް ރައްދު ލިބޭ ފަރ ތުންނޭޮގތުން، ދަޢުވ ހިމެ

އެވަނީ،  ެއއްބަސްވު  ށް"ދަޢުވ އަ . 17 ބަސްވުން ދަޢުވ އަށް އެއް ބުނެފައި  ކަމަށް  ްއ އްސަލަތަމަ  މަދަނީން" 
ކޯޓެ ލިބިެގންވ   އިޚްތިޞ ޞް  ނުވަތަ  އަށް،  ދަޢުވ އުފުލޭ    ްއަގއިބެލުމުެގ 

 ވުމަށެވެ. ވ  އެއްބަސްތުން އެއްބަސްލިބޭ ފަރ އެ ދަޢުވ ދަޢުވ ެގ ބަޔަކަށް 

ދިފ  . 18  ދިފ ޢު ދަޢުވ ގެ  އެޢު"ދަޢުވ ެގ  ބުނެފައި  ކަމަށް  މަމަދަނީ،  ވަ"  ބެލުމުެގ  ނީ  ްއސަލަތައް 
ކޯޓެއްަގއި   ލިބިެގންވ   ދަޢުވ ޢުވ ދަ  ލޭއުފުއިޚްތިޞ ޞް  އެ  ލިބޭ އަށް، 

އެއްބަސް  ހުށަހަބަދަލު  ވުމުގެ ފަރ ތުން  ދަޢުވ އަށް  އެ  ދިފ ޢަަގިއ،   ށެވެ. ޅ  
 ފ ޢަށެވެ. ނުވަތަ އެ ދަޢުވ ެގ ަވކި ބަޔަކަށް ހުށަހަޅ  ދި

ދަ . 19 ޢުވ  ދު ދަރައް ެއވަނީ،    ޢުވ " "ރައްދު  ބުނެފައި  ބެލުމުދަނީ  މަކަމަށް  ެގ  މައްސަލަތައް 
  އި، އެ ައކަށް ރައްދުދިނުމުަގދަޢުވ އުފުލޭ    ޞ ޞް ލިބިެގންވ  ކޯޓެއްަގއިއިޚްތި

ފަރ ތުެގބޭ  ލިދަޢުވ  ދަޢުވ ކުރ   ރަަމއްޗަ  ފަރ ތުން  ދަޢުވ ެއްއ  ށް  އްދު 
 އުފުލުމަށެވެ. 

Deleted :"

Deleted :"

Deleted :"

Deleted :"

Deleted : 

Deleted :ެު

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : 
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އ މެދު  ޚްތިޞ ޞްކޯޓުގެ އި
 ން ސުވ ލު އުފެއްދު

އިޚްތިޞ ޞް " . 20 އުސުވ ލު  އ މެދުކޯޓުެގ  ކަމަށް  ބުނެފަފެއްދުން"  ެއވަނީ،    އި 
ތެްއ ނިންމުމުެގ ޮގލަިއ   ބަދަޢުވ އެްއ ހުށަހެޅިފަިއވ  ކޯޓަކަށް އެ  މަދަނީ ދަޢުވ 
  ، ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙ ލަތުަގއިލިބޭ ފަރ ތަށް  ދަޢުވ   ށްކަމަ ވ  ނުލިބިެގންއިޚްތިޞ ޞް  

ށް  ކައެ ކޯޓަ  އްސަލަ ބެލުމުެގ އިޚްތިޞ ޞްދަ މަޢ ންމު އުސޫލުން އެފަ  ތަނުވަ
ޙ ލަތެްއ    ،ނަމަވެސް ލިބިދީފައިވީ ބަލަިއެގންނުވ ނެ  މަްއސަލަ  އެ  ކޯޓުން  ެއ 
ޙ ލަތު ވ ޢުދަމަށް  ކަވުޖޫދުަގއިވ   ޤަބޫލުކުރެވޭ  ފަރ ތަށް  ލިބޭ  ދަޢުވ   ަގިއ،ލިބޭ 
ރައްދުދިނުމުެގ  ފަރ ތުން   ދު  އ މެއިޚްތިޞ ޞްކޯޓުެގ  ،  ަގއިބަދަލުދަޢުވ އަށް 

 އުފެއްދުމަށެވެ.  ވ ލުސު

ޙ ޟިރުަގއި . 21 ކުމް ޙުކުރ   ޟިރުގައިޣައިރު ޙ  އެވަނީ،    "ޣައިރު  ބުނެފައި  ކަމަށް  ޙުކުމް"   ނީމަދަކުރ  
އުފުލޭ ދަޢުވ ެއއްެގ  ަގއި  ކޯޓެއް  ބެލުމުެގ އިޚްތިޞ ޞް ލިބިެގންވ   އްތައްސަލަމަ

ފަރ ދަޢުވ ލިޔެކިޔުމ    ޙަވ ލުވުމަންތު ލިބޭ  ދަ  ރައްދުދިނުމަށް އަ ޢުވ ށްފަހު،  ށް 
މުއްޅ ފަިއވ ކަނޑައަ ދަޢު  ޙ ލަތުަގއި ރައްދުދީފައިވ އަށް  ދަތުަގިއ  ، ނުވ  

ހިނުްގމަކ  ޝަރީޢަތް  އެ   ލިބޭވ ދަޢު  ،ނުލައި  މައްސަލަިއެގ  ދެކޮޅަށް  ފަރ ތ  
 އިރުޣަ  ފަރ ތުެގ  ލިބޭ މައްސަލަ ދަޢުވ ކަނޑަައޅައި، އެ    ކަމަށްބިތުވ ދަޢުވ  ސ 

 ރ  ޙުކުމަށެވެ. އި ކުޙ ޟިރުަގއި ނިންމަ

ލައި  ނުންގުމަކ  ޝަރީޢަތް ހި 
 ނިންމުން  މައްސަލަ

  ވަނީ، ނެފައި އެ"ޝަރީޢަތް ހިންުގމަކ  ނުލަިއ މައްސަލަ ނިންމުން" ކަމަށް ބު . 22
އިޚްމަ ބެލުމުެގ  މައްސަލަތައް  ލިބި ތިޞ ޞްދަނީ  ކޯޓެްއަގއި    އުފުލޭ  ެގންވ  

ފަރ   ،ދަޢުވ  ދިފ ޢުދަޢުވ ލިބޭ    ނެތް   ފުރުޞަތެއް  ކަމުެގކުރެވިދ ނެތަށް 
ނިމުމުެގ ދަޢުވ   ެއ  ފައިވ  ޮގތަށް  ތުން އެދިކުރ  ފަރ ދަޢުވ    ، ނުވަތަޙ ލަތުަގއި

ެގމަތިން  ޮގތުވަނަ ބ ބުަގއިވ     15  ޤ ނޫނުެގމި    ،ޙ ލަތުަގއި  ނެތް  ފުރުޞަތެއް
ހުށަހެޅިފައިވ   ތުން  ޮގ ުގޅޭ ދަޢުވ އ ޢަތް ހިންުގމަކ  ނުލައި،  ރީެގ ޝައެ ދަޢުވ  
ދަޢުވ ގަ   ބިނ ކޮށް،  ްއކަށްހެ  އިލިޔެކިޔުމ  ކަނޑައެ  ޮގތެއް  ޙުކުމް ޅަ އައި  އި 
 ށެވެ. ކުރުމަ

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : 
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ބުނެފައި  އަމުރު"ަވުގތީ  " . 23 ގުތީ އަމުރު ވަ ބެލުމުެގ އެވަނީ،    ކަމަށް  މައްސަލަތައް  މަދަނީ 
ލިބިެގންވ އިޚްތިޞ  ކޯޓެޞް  މައްސަލައަކ ަގއި  އް  ،  ންުގޅިެގ  ބަލަމުންދ  

ރައްކ ތެރިކަމުެގ    ެގން، ުގޅި   ޅިދ ނެ މައްސަލަައކ ހެނުވަތަ އެފަދަ ކޯޓަކަށް ހުށަ
އަވަ ފިޔަވަޅެއް  މައްސަލަޅައިދިނު ުގތީ  އެދި  ޚަ މަށް  ނުވަތަ    ޞްމަކުިއެގ 

  ތުަގއި ިއ އެދޭ ޙ ލަިއަގއި މަޞްލަޙަތު ޮއތް އެހެން ފަރ ތަކުން ކޯޓުަގމައްސަލަ
 . ރ  ަވުގތީ އަމުރަށެވެކޯޓުން ކު

 ބެލުމުެގ މަދަނީ މައްސަލަތައްނީ،  އި އެވަނެފަުގން" ކަމަށް ބުން"ޝަރީޢަތް ހި . 24 ޢަތް ހިންގުން ރީޝަ
ލިބިއިޚްތިޞ  ކޯޓެއްަގއި  ޞް  ތެރެދަޢުވ ތަލޭ  އުފުެގންވ   ދަޢުވ ލިބޭ  އިން  ކުެގ 
ސަބަބުންދިފ ޢު  ފަރ ތުން   ހިން   ހުށަހެޅުމުގެ    ޅޭ ނޑައެ ކަ  ުގމަށްޝަރީޢަތް 
ހިންުގމަށެވެ.ތްޝަރީޢަތަކުެގ  މައްސަލަ ހިންގު     ޢިބ ރ ތް  ން"ޝަރީޢަތް  މި   "

 އިަގެއވެ. ންުގމުެގ މ ނަ"ޓްރަޔަލް" ހިއިވަނީ، ންކޮށްފަބޭނު

  ން ބޭރުގައި މައްސަލަ ޓުކޯ
 ން ކުރުއްލުޙަ

ބުނެފައި . 25 ކަމަށް  ޙައްލުކުރުން"  މަްއސަލަ  ބޭރުަގއި  އެވަނީ،  "ކޯޓުން  މަދަނީ  
އިޚްތިޞ ޞްތައްސަލަމަ ބެލުމުެގ  ލިބިއް  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަ  ެގންވ   މަދަނީ  ކަށް 
ބޭރުވ އެއް  ޢުދަ ޙައްކޯޓުން  މަަގއި  ޚަޞްމުން އްލުކުރުމަށްޓަކައި  ެގ  ސަލައިެގ 

 ވެ. ފުރުޞަތަށެ ދެވޭ ށްނަމަތިން އެ ޚަޞްމުންމުެގއެދު

ެގ . 26 ދަޢުވ  އަނބުރ  ގެނައުން  އަނބުރ   ބުނެ"ދަޢުވ   ކަމަށް  ެއވަފަނައުން"  މައްސަލަތަ،  ނީއި  ްއ  މަދަނީ 
ވ ކުރ   އެްއ، އެ ދަޢު އުފުލޭ ދަޢުވ  ަގއި  އް ތިޞ ޞް ލިބިެގންވ  ކޯޓެ އިޚް  ލުމުެގބެ

 ނައުމަށެެވ.އަނބުރ  ެގފަރ ތުން 

މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުެގ އިޚްތިޞ ޞް    ނީ،ވައި އެ ކަމަށް ބުނެފަ"ހެކި"   . 27 ހެކި 
  ވ ކަން ދުަގއި ޢ އެްއ ވުޖޫވ ޤި  ކިވައި،  އުފުލޭ ދަޢުވ އެްއގަ ަގއި  ލިބިެގންވ  ކޯޓެއް 

ބަލަހެ  ސ ބިތުކޮށްދިނުމުެގޮގތުން،  ޮގތުަގއި  ޝަފަހީ  ކީެގ    ، ހެއްކ އިިއަގނެޭވ 
ބ ވަތެްއެގ  މެ  ންކޮން  ށް ޖުމްލަކޮށް، އަދި، އެއިހެއްކ އި، މ އްދީ ހެއްކަ   ބީކިތ 

ހެ ދަށުން  ބ ވަތެްއެގ  އެއިން ކޮންމެ  ބަލަިއަގނެހެއްކަކަށ އި،  ޮގތުަގިއ  ޭވ  ކީެގ 
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 ްއސަށް، ަވކިަވކިންނެވެ. ޗެ ެއއް ކަމަށ އިވަކި ކަން ކި ވަ

ބުހ މަކުހެކި  " . 28 މަކުރުން ހ ހެކި  ކަމަށް  އެރުން"  މަްއސަލަތަކުވަނީ،  ނެފައި  ހެކި  މަދަނީ  ަގއި 
މިހ މަކުރުމަ ބ ބު  ެގޤ ނޫނު  ށް  ހ މަކުރުން]  އަށ ވީސްވަނަ  ަގިއ    [ހެކި 

އިޖުރ އަ ދަށުން،  ބަޔ ންކުރ   ވ   ރޯސ ބަ  ޗަށްއެމައް ޚަޞްމުން  ތުެގ 
ކަ  ފަރ ތުން  އެ  ،އި ޔުމ ލިޔެކި ައސަމަކަަވކ ލ ތުކުރ   ނޭދެވޭ  ކޮށް    ށްފ ނެ ރެއް 

ކަމަ  ޚަޞްމަކުއެހެން    ،ލިޔެކިޔުމ އި  ނޭދެޭވ ވަކ ލ ތުކުރ   ކަށް 
ކަމަކަށް    ޔުމ ިއ،ކި ލިޔެ  ނެރެްއކޮށްފ އަސަ ަވކ ލ ތުކުރ   ޚަޞްމަކު  އެހެން 

މަޚަޞްމުން، ހިމެނޭޮގތުން  ންކިޔުލިޔެބ ރުލިބޭ   އޮންނަ  ޗައް ެގ  ހެކި  ށް 
ދަށުން  މުެގ  މަކުރުހ  ހ މަކުރަންޖެހޭޞްމުންޚަ  އެޒިންމ ެގ    ހެކި   

 .ހ މަކުރުމަށެވެ

ކުރުން . 29 ން  ކުރު ޙުކުމް ބުނެ"ޙުކުމް  ކަމަށް  އެވަނީ "  ބެލުމުެގ މައް  މަދަނީ،  ފައި  ސަލަތައް 
ކޯޓަ  ލިބިެގންވ   ހުށަހެޅޭއިޚްތިޞ ޞް  ދަޢުކަށް  މަދަނީ  ތެރެއިން، ވ     ތަކުެގ 

މަރުޙަލ ތައް  ތަކުެގދަޢުވ   ހުށަހެޅޭ  ދިފ ޢު ހިޝަރީޢަތުެގ  ނިމި،    ެއ  ންަގިއ 
ފައިސަލ ކުސަލަިއަގމައް ޙުނިރަ އި  ލިބޭ ޢުވ ދަ  އަދިކުރުމަށެވެ.    އްކުމެވި 

ދަޢުވ  އެފަރ ތުން  ބިނ ކޮށް،  އްބައަށް  އެއްބަސްވުމަށް  އެ  ޙ ލަތުަގއި،  ސްވ  
ޙުކު ޤ ނޫނުެގ    ،މ އިކުރ   ބ ބުފަނަރަމި  ބ ވައިޚް]  ވަނަ  ތުެގ  ތިލ ފެއްނުވ  

ދަޢުވ ކުރުމައް އިޖުރ އަތުސަލަތަކުަގއި  ޚ އްޞަ  ހުށަހަޅ  ދަެގ    [ުމެގ  ށުން 
ިއ،  މި ޤ ނޫނު ހުއްދަކުރ  ޙ ލަތުގަ އި ނިންމ  ކުރ  ޙުކުމ އި،  މައްސަލަެއއް ބަލަ

ހިރީޝަ ނުލަ ުގމަކ ންޢަތް  ކުރ     ނިންމައި،  މައްސަލަ  މްވެސް  ޙުކުއި 
 ންނެވެ.ހިމެނޭޮގތު

މިޔ ބުކުރ   ކ   އެއްދަޢުވ  ނީ މަދައެވަނީ،  ށް ބުނެފައި"ޝަރީޢަތުެގ ޚަރަދު" ކަމަ . 30 ރަދު ޝަރީޢަތުގެ ޚަ
ފަރ ތުެގ  ،ފަރ ތަކަށް ކ މިޔ ބުނުވި  ދަޢުވ   ކިބައިންއެ  ނަަގއިދޭ      ކޯޓުން 
 . ދަށެވެރަެގ ޚަޝަރީޢަތު
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ކަމަ ސްތިއުނ ފު "އި . 31 އުނ ފުކުރުން ތިއިސް ބުނެފަކުރުން"  އެވަނީ،  ށް  ނުވަތަ    ކޯޓަކުންއި 
މަނިން  ންކުއުނަލަޓްރައިބި މަދަނީ  އެފަދަ   އްސަލައެއްެގމ   ނުވަތަ  ޙުކުެމްއ 

ކުޓަކޯ ނިންމުމެއް، އަމުރެ   ރ ކުން  އެނޫންވެސް  ނުަވތަ  މަރުޙަލ ެގ   އް  މަތީ 
 . އިސްތިއުނ ފުކުރުމަށެވެ  ޓެްއަގއިކޯ

ތަންފީޛުކުރުން"" . 32 ރުން ކުފީޛުންތަ މްޙުކު ެއވަނީ،    ޙުކުމް  ބުނެފައި  މައްސަލަތަްއ  ކަމަށް  މަދަނީ 

ތަންފީޛީން  ކުކޯޓަ   ލިބިެގންވ ޚްތިޞ ޞް  އި  ބެލުމުެގ ބ ރު    ކޮށްފައިވ  
ޙުކުލި އިޚްތިބިެގންވ   އަމިްއލަ  ފަރ ތުެގ  ރައްދުވި  ޙުކުމް  އެ  ިއ  ޔ ރުގަ ެމއް، 

މަށް  ތަންފީޛުކުރުއެ ޙުކުމް ރިކޮށް  މެދުވެ  ކޯޓު،  ަގއި ޙ ލަތު   ތަންފީޛުކޮށްފައިނުވ 
ޤ ނޫނުެގ   ބައިފަސްމި  ތަންފީޛުކުރު]  ވަނަ  ކަ  [ ންޙުކުމް  ޅ ފަިއވ   ނޑައަަގިއ 

 . ފީޛުކުރުމަށެވެތަން މްޙުކުޖުރ އަތުެގ ދަށުން އެ އި

 ޝަރީޢަތުގެ ނިޒ މު
 ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން 

އެވަނީ،    ބުނެފައިކަމަށް    "ންރުންކުޮގތުަގއި ބޭނު"ޝަރީޢަތުެގ ނިޒ މު ނަހަމަ . 33
މައްމަދަނީ ކޯޓެްއަގ  ލިބިެގންވ   އިޚްތިޞ ޞް  ބެލުމުެގ    ލޭ ފުއުއި  ސަލަތައް 

ިއ ހިންުގުމެގ  ޢުވ ެއއް ކޯޓުަގދައެފަދަ  ނުވަތަ  ށް ހުށަހެޅުމުަގިއ  ޢުވ އެްއ ކޯޓަދަ
ޚަޞްމަ މައްސަލައިެގ  ތަމްސީލުކުމަރުޙަލ ަގއި  ޚަޞްމަކު  ނުވަތަ  ރ  ކު 

 ރުމަށެވެ.ރ  ކު ކުހަމަޮގތުަގއި ބޭނުންނަ މުެގ ނިޒ ތުޢަޝަރީ ފަރ ތަކުން

ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ޙުކުމް  
 ރުން ތަންފީޛުކު

ޤައުމުތަކުެގ" . 34 ތަންފީޛުބޭރު  ޙުކުްމ  ބު"  ކުރުން  އެކަމަށް  ވަނީ،  ނެފައި 
ކޮށްފަިއވ ދިވެ ޤައުެމއްަގއި  ބޭރު  ދިވެހިރ އްޖޭަގިއ    ހިރ އްޖެއިން  ޙުކުެމއް، 
ޙ ލަތްތަކުަގއި، އެފަދަ  ަގއި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ   ޤ ނޫނު  މިށް  މަކަނެންފީޛުކުރެވޭތަ

ތެއްތިރީސް  ެގ  ނޫނުޛުކުރުމަށް މި ޤ ފީަގނެ ތަންޙުކުމް ދިވެހިރ އްޖޭަގއި ބަލައި 
ބ  ޤަބޭރު]ބު  ވަނަ  ޙުކު  ބަލައިަގތުމ ިއ    ތައްމްއުމުތަކުެގ  ދިވެހިރ އްޖޭަގއި 

ކަނޑައަޅ ފައި   [ފީޛުކުރުންތަން އިޖުރ އަތުގެ ަގއި  ޙުކު  ންށުދަ  ވ     މް އެ 
 ވެ. ތަންފީޛުކުރުމަށެ
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 ވަނަ ބ ބު ތިން 

 އް ޖިބުތަކ އި ބ ރުތަ ޢ ންމު ވ  ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ހަމަތަކ އި ކޯޓުގެ  

ކަން  މިނިވަންކަމ އެކު ކަން
 މުމުގެ ޒިންމ  ނިން

އިޚްތިޞ މަ )ހ( . 35 ބެލުމުގެ  މައްސަލަތައް  ކޯޓަކުން  ދަނީ  ލިބިެގންވ   ޞް 
ޮގތެއް ކަ  މައްސަލަ   ކޮންމެ ފަނޑިޔ ރަކުވެސް   ،ަގއި މު ޅުނޑައެބަލަިއ 

ހައިސި  އަމިއްލަ    ،އްޔަތުންފަނޑިޔ ރެްއެގ  އޭނ ެގ  އަދި 
ދ އިޔަތުހައިސިއް ޝަރުޢީ  މިނިވަންކަން،   އްޓުމަށްނެެގހެ   ންރ ެގ 

 ންވ ނެއެވެ. ކަތްކުރައަބަދުމެ މަސައް

މައްސަލަތަ )ށ(   ބެލުމަދަނީ  ލިބިެގއް  އިޚްތިޞ ޞް  ކޯޓަކުން    ވ ންމުގެ 
ޮގމައްސަލަ   ކައްތެބަލައި  ެއމީހުންގެ ފަނޑައެޅުުމަގިއ،    ނޑިޔ ރުން 

  ދިއި، އަލަ ވުމަކ  ނުށް ބުރަ ފަރ ތަކަ  ވ ޖިބުތައް އަދ ކުރަންވ ނީ، ަވކި
ފަރ ތަކަށްވަ ނުލަފައިދ އެ   ކި  ހޯދައިދިނުމަކ   ތަޢައްޞުބުން އިއް   ،

 ެގމަތިންނެވެ.  ހަމަތަކ  އެްއޮގތްވ  ޮގތުޞ ފުެގއެްއކިބ ވެ ތިބެ، އިން

މައްސަލަޔ ނޑިފަކޮންމެ   (ނ)   އެރަކުވެސް  ހިމެނޭ  ންމެހައި ެއއްަގއި 
ހަޢަމަލުކުރަން  ޚަޞްމުންނ މެދު އުސޫލަކުންމަވ ނީ،  ދި އަވެ.  ނެހަމަ 
އެ ަމއްސަލައިަގއި  ،  އްސަލައެއް ބެލުމުަގއިޔ ރަކު މަ އެްއވެސް ފަނޑި 

ޚަޞްމު އެއް  މައްހިމެނޭ  ޚަޞްމު ެގ  އަނެއް  ޗަށް 
 . ށްެގންނުވ ނެއެވެއިސްކޮ

ބެޔ ޑިފަނ (ރ)   މަސައްކަތ   ނުރުންެގ  ފަނޑިޔ ރުންނަށް  ފޫޒު ހި، 
ފުރުޞަތު މުވަްއޒަފަ އް އެތުެގ  ދައުލަ  ،ފޯރުވުމުެގ    ވެސް ށްކަވެސް 

އެނޫވަނު ފަރ ތަ  ފަރ ތަކުން   ސްވެތަކަށްން  ެއއްެވސް 
އަދި   އެ    ެވސްށް ކަުމވަްއޒަފަ  އެްއވެސްކޯޓުެގ  ދީެގންނުވ ނެެއވެ. 

Deleted :ުންނ އިކޯޓު އޮފިސަރ  

Deleted : ްއެނޫންވެސ

Deleted :ަުުންނ
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 . ނެެއވެެގންނުވ ޞަތު ދީރުފު

ފަނޑިޔ ރު )ބ(   ބޭރުަގިއވެސް  ކޯޓުން  އަދި  އުޅުކޯޓުަގއި  ން  ންެގ 
މިނިވަންއްޓަންވ ނީބަހަ ދ ިއރ ެގ  ޝަރުޢީ  ރައްޔި ކަމ މެދު،   ތުންނ އި 
ޝަރުޢީވަކީ މަސަްއކަތްކުލުންނ އި  ދ ިއރ ަގއި  އެނޫންވެސް    ރ  

އިތުފަރ ތްތަކު ދެމެެގ  ޮގތެއްެގމަތިންހެއްޓޭނެބ ރު  އެ  ޮގތުން،  ނެވެ. 

މައްސަލައި  ތަށްޝަރީޢަ އެ  ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް،  ަގއި  މައްސަލައެއް 
އެހި ފަރ މެނޭ  އެކަމ   އްެވސް  ުގޅޭޮގތުން  ތަކ  
މައްސަލަނު  .ވ ނެެއވެށްެގންނުޝްވަރ ކޮމަ އެ  ކޯޓުން ވަތަ  ިއަގިއ 

ނި އަސަރުކޮށްފ ނެނިންމ   ނުވަތަންމުމަކަށް  ެގ ޝަރީޢަތު   
އިންމަރު ހުފުވެރިކަޞ ޙަލ ތަކުެގ  އެްއވެސް ޅިދ ރަސްއެމަށް    ނެފަދަ 

 ވ ނެެއވެ. ނުެގންކޮށް މުޢ މަލ ތެއް

އި  ގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގަމުމަޤ 
 ނުކުރުން ބޭނުން

އިޚްތިޞ ޞްބެލު  ތައްމައްސަލަމަދަނީ   )ހ( . 36 ލިމުގެ  ކޯޓަކުން  ބި  ެގންވ  
ބަލަ ކަނޑައެޅުުމަގިއ،  މައްސަލަ  ޮގތެްއ  ށް،  ކަޔ ރަފަނޑި އި 

ހައިސި ޔ ރެއް ފަނޑި އެއްއްޔަތުންެގ  ލިބޭ  މަޢުލޫމ ތެއް   ެވސް 
ބޭނަހަމަޮގ ޮގތެއްަގއި،ެގންނުވ ނެނުންކޮށް ތުަގއި  ޚ އްޞަ  ވަކި    ެއވެ. 

މަޞްލަޙަތެއްފަ ޒ ތީ  މަރުދެއްެގ  ހިމެނޭ  ޤ ނޫނަކުލޫމ ޢު  ން ތެއް، 
ޙ ލަތުަގކަނ ހުއްދަކުރ   ބޭރުަގިއ  ޑައެޅިެގން  ކޯޓުން  މެނުވީ  އި 
އަ ށްެގކޮމަހ  ޝަރީޢަންނުވ ނެެއވެ.  އެފަދަ ތުަގިއވެދި  ސް 

 ނެއެވެ. ެގންނުވ ން ހިފައިމަޢުލޫމ ތެއްެގ ނަހަމަ ބޭނު

ދަށުން   )ށ(   ޤ ނޫނުެގ  މަސްޫއލިއްޔަތުތައް އަދ ކުރަމި    ންޖެހޭ 
ޙ ލެއް  އި،ގަ އަދ ކުރުމު އެްއވެސް    އި،ގަ އެްއވެސް  ފަނޑިޔ ރަކު 
ކޯޓަށް ވ ނެެއވެ. ައދި  ނުެގންހުށަހަޅައި ނުވަތަ ޤަބޫލުކޮށް  އްރިޝްވަތެ

އެްއ   ހަދިޔ ތަކުން ދޭއިވ  މައްސަލައެްއަގިއ، ެއއްެވސް ފަރ ށަހެޅިފަހު
ޤަބޫލުކޮށްެގން ނުވަތަ އެހީެއއް  ފަރ ތުން ނުވ ނެއެ   އޭނ ެގ  ނުވަތަ    ވެ. 

Deleted :  ްވ ހަކަެއއ

Deleted : ްކައި ދައ
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މީ ެއްއޗެއްކު  ހައެހެން  ހުއްދަދީެގންވެސް  ބޫޤަ  އެފަދަ  ލުކުރުމަށް 
 ވ ނެެއވެ. ނު

 ޒިންމ ދ ރުކަމ އެކު
 ތްކުރުން ސައްކަމަ

މަމަ ()ހ . 37 ބެލުުމަގިއ،  އްސަލަތަދަނީ  ޙަވ ލުކު އް  ވ   ރެވިފައި ފަނޑިޔ ރަކ  
މިނެއްތައް،  ސަލަމައް ައވަސް  ކޮންމެ  ،  ންމުމަށްަގއި ނިެއކަށީެގންވ  

 ރަންވ ނެެއވެ. ތްކު ކަކުވެސް މަސައްފަނޑިޔ ރަ

ޮގތުަގިއ އަދ ފަނޑިޔ ރުންެގ ވ ޖިބު އެން )ށ(   ،  އިށްޓަކަކުރުމަ ެމ ފުރިހަމަ 
ޤ ނޫންނ ޤ ނޫނުއަސ ސީ ފަނއި  މަތިކޮށްފައިވ   ނުން  ޑިޔ ރުންނ  

ންކުރ   ޤ ނޫނުތަކުަގއި ބަޔ   އ އިނޫނުއަސ ސީ ރުން، ޤ ކުެގ އިތުވ ޖިބުތަ
ޤްވ ީމ  އައިވ  ބައިނަލް ވެފަ ރިހިރ އްޖެ ބަިއވެނޫނީ އުސޫލުތަކ ިއ، ދިވެޤ 

ކަނޑައަ ުއސޫލުތަކަށްމުޢ ހަދ ތަކުަގއި  ޤ ނޫނީ   ޅައިދީފައިވ  
އަހުލުވެފަނޑިޔ  މިނިވަރިވެރުން  ދީމި،  މުޖުތަމަޢުތަކުަގިއ ން  ޤްރ ޠީ 
 ނެެއވެ. ހައްޓަންވ އް ނަަގރ  ހަމަތަޤަބޫލުކު

ޙަލ ތައް ކުރިއަށްދ އިރު، ެއ  މަރު  ރީޢަތުެގޝަ  ެގއެއްލަސަމައްމަދަނީ   )ނ(  
ންވ ނީ ރު ޢަމަލުކުރައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންނ މެދު ފަނޑިޔ ަގމައްސަލައި 

ތަ ނުލައެއެްއވެސް  ކޯޓު އަ  ވެ.ފ ތުކުރުމަކ   މުަވއްޒަފަ ދި  ކުވެސް  ެގ 
މެދު އެޚަޞްމުންެގ  ތަަގިއ  ްއ  ކުރުމެފ ތުްއވެސް 
އެކަން،  ،  މަރުމެއް ެގންުގޅޭނަކު ތަފ ތު. އެފަދަ ެގންުގޅެެގންނުވ ނެެއވެ
 ެއވެ. ނެހުއްޓުވަންވ  ވަުގތުން ފަނޑިޔ ރު

މަ  ގެ އްލައެ މައްސަ )ރ(   ކުރިއަށްރުޙަލ ތައްޝަރީޢަތުެގ  ެއ    ދ ިއރު، 
  ނެއް ނޭ އަހިމެ  ލަިއަގއި މަްއސަމަކު، އެމެނޭ ޚަޞްއްސަލަިއަގއި ހިމަ

އުމަޞްލަޙަ  ޞްމުެގޚަ އަންނ ނެނިކަތަށް  ޢަމެއް  ބަހުން    މަލެއް، ފަދަ 
ދި  ވެ. އަޔަދީެގންނުވ ނެއެ ނުވަތަ ލިޔުމުން ނުވަތަ ޢަމަލުންވިޔަސް ކުރި 

ކައެ ަވުގހިނ   މެއްފަދަ  އެކަން،  ފަނޑިޔ ރު  ތުންަގއިފިނަމަ،   

Deleted : ައޮފިސަރ

Deleted : 
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   ވަންވ ނެެއވެ.ހުއްޓު

ންމުކޮށް ހުޅުވ ލައިގެން  ޢ 
 ން  ބޭއްވު ޝަރީޢަތްތައް

އެ )ހ( . 38 ހިންަގންމެހައި ޝަރީޢަތުެގ  މަރުޙަލ ތައް  ންވ ނީ،   
ަވކި  ޢަދު ނުފަރ ތަކަލުވެރިކަމ އެކު،    ންމުކޮށް ޢ   ޖެހި، ށް 

މަޖިލީހެއްވިފައިވ ހުޅުވ ލެ ކޯެއވެ.  ގަ   ނެޓުންއަދި  އެ   ންމެހައި ރޭ 
އިްއވަން ޙުކުމްތައްވެސް  ޢ އަމުރުތަކ އި  ެގން  ހުޅުވ ލައި  ންމުކޮށްވ ނީ 

 ެއވެ. ވ  މަޖިލީހެއްގަ ބ އް

    

އެ (ށ)   ަގއި  )ހ(  މ އްދ ެގ  ބަޔ ންކޮށްފައި މި  ނަމަވެސް،    ވީހެން 
މ އް  42ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ   )ދ ެގވަނަ  ބަޔ ންގަ ނ(    ރ   ކުއި 

މަ، ނުވަތަ އެހެން އް މެދުވެރިވެއްޖެނަކުެގ ތެރެއިން ސަބަބެ ތަސަބަބު
ކަޤ  ބައެޅިެގނޑަ ނޫނެއްަގިއ  ޙ ލަށްފައި ޔ ންކޮން    ،ތެއްަގއިވ  

ހުޅުވ ޢ ންމުކޮ ޝަރީޢަތްށް  ކުރިއަށް ނުލައި،  ޔުމުެގ  ދިެގންތައް 
 . ވެވެއެ ެގން އިޚްތިޔ ރު އެ ޝަރީޢަތެއް ކުރ  ފަނޑިޔ ރަކަށް ލިބި

ނުވަތަ ބަދަލު   ވ  ފަރުވ އެދިފައި
 ނުދިނުން ގައިނަ ނުވީ މެ

ކަނޑަެއޅި . 39 ޤ ނޫނެއްަގއި  އެހެއެހެން  ޮގތަެގން  ބަޔ  ން  ކޮށްފައިނުވ ހ   ންކަށް 
ހުށަ ށްޝަރީޢަތަ  ހިނދަކު، ނިންމުމު  މައްސަލައެއް  ޚަޞްމަކު  ހެޅޭ  ަގިއ، 

ނުވައެދިފައިވ    ފަރުވ ެއއް،  ތަފ ތު  އެދުނު  ފަރުވ އ   ޚަޞްމަކު    ފަރުވ ގެ ތަ 
އެހެންންރުތުއި އަދި  ްއ  ފަރުވ އެ  ،  ކަނޑައަޅަިއެގންނުވ ނެެއވެ.  ދިނުމަށް 

ނަަގއިދަޢުވ އިން ތެ  ވ ެއދިފައި  ދިނުމަށް  އަނެއްބަދަލުެގ  ޚަޞްމު ރެއިން     
އެއްބަސްވެ މިންވަދިނުމަށް  ިމންވަރަކަށްފައިވ   ކުޑަ  ބަދަލު   ރަށްވުރެ 

 ިއެގންނުވ ނެެއވެ. ނަަގއިދިނުމަށް ކަނޑައަޅަ

  ވަނަ މ އްދ އ އި   4ޤ ނޫނުެގ  ނީ، މި  ންަގންވ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހި . 40އި   ގޮތެއްގަނ ދަ ހަރު މައްސަލަ
މ   5 މަ  އިއްދ ގަ ވަނަ  ހ ސިލުބަޔ ންކުރ   ކުރުމަށް ޤްޞަދުތަްއ 

Deleted : ީކުެގ  ދަޢުވ ތަމަދަނ

Deleted :  އެކުގަ ކަމ މަހ

Deleted :)ށ(

Deleted :ުއިަގލަތު ޙ ރ މި މ އްދ ެގ )ނ( ަގއި ބަޔ ންކ  
 ންމެހައި އަޑުއެހުންތައްޝަރީޢަތުެގ އެ މެނުވީ،

ނެެވ. އަދި  ންވ ލައިެގށް ހުޅުބ އްވަންވ ނީ، ޢ ންމުކޮ
ންމެހައި އަމުރުތަކ އި ޙުކުމްތަްއވެސް  ޓުން ނެރޭ އެކޯ

ވ   ލައިެގން ބ އް ކޮށް ހުޅުވ   ޢ ންމުވަންވ ނީއިއް 
. އްަގެއވެމަޖިލީހެ

Deleted :ނ

Deleted : ިނަގައ
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އަވަ ހަ  އެކު،އިސްކަންދިނުމ  ތީބުކުރުން ރުތަ  އިންގަހި ެއކަށީެގންވ   އަދި  މިނެއްަގިއ  ރުދަނ   ސް 
އި ކަނޑައެޅުމަ  އްތެ ޮގ  މައްސަލައ މެދު ޮގތެްއެގމަތިންނެވެ.  ވޭދެކަންސްށް  ނެ 

އަންނަނިވި ކުރުމުކަންކަން  އެޮގތުން،  ޒިންމ ،  ކޯ  ެގ  ޤ ނޫނުން  ތަކ  ޓުމި 
 . ވެކުރެއެމަތި

މަރުޙަލ ތައް )ހ(   މައްޝަރީޢަތުެގ  ހިނަގމުންދ އިރު  ހިމެނޭ ސަލައިގަ   ިއ 
ފަރ ތު އެއް  އެއްބ ރުލުޚަޞްމުން  ފަރ ތަށް  އަނެއް  މަށް  ނުދިން ން 

 ؛ޅުންބ ރުއެ

ތައް ޑުެއހުންތުެގ އައްސަލަތައް ދިުގލައިެގން ނުދ ނެޮގތަކަށް ޝަރީޢަމަ )ށ(  
 ؛ ތ ވަލުކުރުންދުރ ލ 

ނުކުތ ތަހިމެނޭ    ވ ަގއިޢުދަ )ނ(   ދުރ ލ  ޢ ތަވ ޤިކ ިއ  ޤ ނޫނީ  ްއ 
 ؛ދެނެަގތުން

  ިއ، މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަމ   ނުލައި ނިންމޭނެ   ހިންުގމަކ ޝަރީޢަތް ރ()  
މެދުަގމުޞްޚަ މަންެގ  ން  ޙައްލުކުރަ  ންެގށް ވަރ ކޮޝްިއ 

ކޮބަިއކަމ އި ލަތައްސަ މަ  ވިދ ނެމަސައްކަތްކުރެ  ތަށް ރީޢަޝަ   ،ކަކީ 
 ؛ ކޮބައިކަން ދެނެަގތުންކީކަސަލަތަޖެހޭ މައްފޮނުވަން

ޮގތަކަށް ()ބ   ކުޑަކުރެވޭނެ  ޮގތްމައްސަލަ    ޚަރަދު  ތައް  ހިންޭގނެ 
 ؛ތުންނެަގދެ

ޤ ނޫ ޅ()   މ އްވަނަ  5އ އި  މ އްދ    ނަވަ  4ނުެގ  މި  ބަޔ ންކުރ   ަގދ    އި 
ނެއްަގިއ  އެކަށީެގންވ  އަަވސް މި  އިކަޓަށްމަމަޤްޞަދުތައް ހ ސިލުކުރު

ނިމައްސަ އެނޫ  ންމުމަށްލަތައް  ފިޔަވަޅުތަ ންވެސްއަޅަންޖެހޭ  ްއ   

Deleted : ުަކ
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 އެޅުން. 

ތުގައި  ޚަޞްމުން ހެޔޮ ނިޔަ
 ޢަމަލުކުރުން 

ިއެގ  ލަ ސަ އެ މައްމަރުޙަލ އެްއަގިއވެސް  ހ ހުރިރީޢަތުެގ ެގ ޝަޢުވ އެއް ނީ ދަމަދަ . 41
ހެޔޮ ޢަމަލުކުރަންވ ނީ،  ޤ ނޫނުނިޔަ  ޚަޞްމުން  މި  އަދި  ނަ ވަ  4ެގ  ތުަގިއ، 

 އްޓުމަށެވެ. ކުރ  މަޤްޞަދުތައް ނެެގހެ ބަޔ ންއިަގމ އްދ  ވަނަ   5މ އްދ އ އި 

ކުރުމަށް  އިޖުރ އަތު ފުރިހަމަ 
 އެންގުން 

ދަޢު  ށްކޯޓަ . 42 އިޖުރ ވ ެއއް ހުށަހެޅޭ  އިޖުރ އަ  ފުރިހަމަނުވ ނަމަ،ތު  އަެގ    އް ތެއެ 
ދަޢުވ  ހުެގޅި ުގ  ައކ  ފުރިހަމަކުރުމަށ އި،  ލިޔެކިޔުމ އި،ން  ދަޢުވ އަކ     ށަހެޅޭ 

ފު އެންކުރަހަމަރިުގޅިެގން  ފުރިހަޖެހޭ  ކަންކަން  ކޯޓުން   މަކުރުމަށްނޫންވެސް 
 ވެ. ނެއެ އަންަގންވ 

ނިޒ މު   ތުގެ ޝަރީޢަ 
ނުންކުރ   ގައި ބޭނަހަމަގޮތު 
 އެޅުންފިޔަވަޅުޙ ލަތުގައި  

ހިނގަ ޓުކޯ . 43 މައް އި  ހިސަލައެއް ަގމުންދ   ޚަޞްަގިއ  ޝަމެނޭ    ރީޢަތުގެ މަކު، 
ނަހަމަޮގ ކަމުތުަގނިޒ މު  ބޭނުންކުރ   ޝައި  ހު  ކުވ އެއްެގ  ޅައިފި  ށަހަކޯޓަށް 

ނުވަ އެނހި  ތަހިނދެއްަގިއ،  މައްސަލައެްއަގިއ  ކަމެއް ަގމުންދ   ފަދަ 
ފ ހަަގވެ ފަނޑިޔ ރަ ޚަޞްމަކ ށް  އެ  މިއްޖެނަމަ،  ވަނަ    421ޤ ނޫނުެގ    މެދު 

ދަށު ފިޔަވަމ އްދ ެގ  ެއޅުން  މަ މުެގޅު  އިޚްތިޔ ރު  ފަނޑިޔ ރަށް   އްސަލަ  ބަލ  
 ެގންެވއެވެ. ލިބި

ސަލަ އްނެތް މަ އްސެއަސ 
ހުށަހަޅ  ފަރ ތްތަކ މެދު  

 އެޅުން ޅުފިޔަވަ

އަސ ސެއް   . 44 ހުށައެްއވެސް  ަމއްސަލަ  މިފަރ   ހަޅ ނެތް  ޤ ނޫނުެގ ތްތަކ ެމދު   
ފިޔަ  ެގމ އްދ ވަނަ    422 އިޚް  ވަޅުދަށުން  ބަލ   މައްތިޔ ރު،  އެޅުުމެގ  ސަލަ 

 ެވެއވެ. ންލިބިެގ ފަނޑިޔ ރަށް

ޝަރީޢަތެއް . 45 ޑުން ތް ކެނކޯޓުގެ ޙުރުމަ މަރުޙަލ އެއް ހިނަގމުންދ   ެއއްވެސް  ފަރ   ަގއިެގ  ތަކުން  ެއްއވެސް 
ކެކޯޓުެގ ޙުރުމަތް  މެދު،  ތަކ ފަރ   އެ،  މަފިނަހިންަގއިލެއް  މަޢަ  ނޑޭފަދަ 

ކޯޓުތަ އްޖޭެގދިވެހިރ  ދަ  ކުެގ  ފިޔަވަޤ ނޫނުެގ  އިޚްތިޔ ރު  ށުން  އެޅުމުެގ  ޅު 
 . އެވެބަލ  ފަނޑިޔ ރަށް ލިބިެގންވެ  އްސަލަމަ

Deleted :ޭކޯޓަށް ލިބިެގންވެެއވެ އެންުގުމެގ ބ ރު ކަމ ބެހ .

Deleted :422 

Deleted :423 
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 ވަނަ ބ ބު ހަތަރު 

 ކޯޓުތަކުގެ އިޚްތިޞ ޞް 

 ސަލަތައް  ލިބިދޭ މައް  އިޚްތިޞ ޞް  ކޯޓުތަކަށް ދިވެހިރ އްޖޭގެ   -އި އްވަނަ ބަ އެ 

ކުގެ މަދަނީ  ވަކިވަކި ކޯޓުތަ 
 ޞް ތިޞ ޚްއި

ޤ  )ހ( . 46 އެހެަގނުނޫމި  ހިނދަބަޔ ންކޮށްޮގތަކަށް    ންއި  މި ފައިނުވ ހ    ކު، 
މ އްދ   2ޤ ނޫނުެގ   އެްއޮގތްވ ވަނަ  މަދަނީ    ޮގތުެގމަތިން،   އ  
ހިންގ ބަ  އްމައްސަލަތަ   ދިވެހިރ އްޖޭގެ   ކަށް،ތަކޯޓު  ހައިއެންމެ  ލައި 
،  ަގއިނޫނެއްއްޞަ ޤ ބެހޭ ޚ  ކި ކޯޓަކ ެގ ޤ ނޫނުަގއި ނުވަތަ ވަކޯޓުތަކު 
މައްމަދަނީ ކޯލުމަށްބެތައް  ސަލަ  އެ  ލިތަޓު  ކަކަށް  ށް މަބިދޭ 
   ެގންވެެއވެ.ތިޞ ޞް ލިބި ކުރ  އިޚްބަޔ ން

ބ އަންނަ )ށ(   މައްސަނިވި  މަދަނީ  މަރު  ،ލަތައްވަތުެގ    ޙަލ ަގއި ފުރަތަމަ 
 ށެވެ. ކޯޓުތަކަ ހަޅ ނީ، އަންނަނިވިހުށަ

ދަޢުވ ތަކ   (1)    މަދަނީ  ވަނަ    43ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ    އި،ޢ ންމު 
ދަ ހުށަހެޅޭމ އްދ ެގ  ރިވި   ށުން  ެގ  އުޖުޑީޝަލް 

މ އްދ ގެ ވަ  65ެގ  އަސ ސީޤ ނޫނު  ،ކ އި ލަތަމައްސަ   ނަ 
ކޯޓަށް  އް އްސަލަތަމަ ނީ  މަދަށަހެޅޭ  ހު  ންދަށު ސިވިލް   ،

އިޚްތިނުވަތަ ކަމުެގ  ލިބިެގންޞ    މެޞް  ސްޓްރޭޓް ޖިވ  

 ؛ކޯޓަށް

)ހ(  މ އްދ ވަނަ    143ސ ސީެގ  ނޫނުއަޤ   (2)    ދަށުެގެގ  ން   
 . ކޯޓަށް ޕްރީމްސުއި ޓަށ ކޯ  ހައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް

Deleted :¶

Deleted : ިކުރ  ންބަޔ ަގއ

Deleted :¶

Deleted : ެުެވ

Deleted :ްު
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ތ ބެހޭ ޚ އްޞަ  ޖުރ އަ އިނީދަ، މަންކު( އެހެން އޮތުމަދ ެގ )ށމ އްމި   )ނ(  
ތިޞ ޞް މަދަނީ އިޚްޓަކަށް  މަރުޙަލ ަގއި ވަކި ކޯ  މަތަޤ ނޫނަކުން ފުރަ

ޓަކަށް  ކޯ އެސޫލުންރ  އު ޔ ންކުއި ބައި، އެ ޤ ނޫނުަގދޭ ޙ ލަތުަގލިބި
 ނ ޅަެއވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަކަށް މި މ އްދ  ހުރަހެއް

ދީ  ޙައްރަކުގެ ސަތަ ކޯޓު
 ޚްތިޞ ޞް އި

ބެލުުމެގމަދަ  ،އުސޫލުން  މުންޢ  )ހ( . 47 ދަޢުވ އެއް  ސަރަޙަނީ   ދީ އް 

ލިބިެގ ކޯޓަކީއިޚްތިޞ ޞް  ދަޢުވ ންވ   ފަ،  ޢ ންމު  ތް  ރ ލިބޭ 
 ކޯޓެެވ. ދ އިރ ެގ  ޝަރުޢީވ  ތްނިސްބަ ޮގތެްއަގއި ދިރިއުޅޭ ތަން

ބޭ )ށ(   ެގ  )ހ(  މ އްދ ެގ  ުއފުލ އިދަޢުވ    ޓަކައި،ނުމަށްމި  ރު އެއް 
ނަމަ، އޭނ   ތަނެއް ނެތް  ޮގތެއްަގއި ދިރިއުޅޭމުބޭ ފަރ ތް ޢ ންދަޢުވ ލި

ދިރިއު  މެންއެ ނިސްންތަޅުނު  ފަހުން  ޝަރުޢީބަތް  ދ އިރ ވ   ެގ   
   ލިބިެގންވ ތިޞ ޞްޚްއި  މައްސަލަެއއް ބެލުމުެގ ެއ  ކޯޓަކީކަމ ބެހޭ  
 ަގއި ބެލޭނެެއވެ. މުކޯޓު ކަ

މަ  )ނ(   ފަރ ތަށްދަޢުވ ލިބޭ    ްއަގއި އްސަލައެ ވަކި  ފައެްއ  ިގނަ   ރ ތް ވުރެ 
އެ އަދި  އުފަރ ތްތަކުެގ  ތިބިނަމަ،  މަްއޗަށް  ދަޢުވ ތަްއ    ލޭފު 

ދަޢުވ ތަކ ުގޅޭ  ކަބޮޑު  ރު ންވަމި  ވ ޅިފައި ުގ އެ  ތައް ޝަރީޢަތްުމން 
 ކީ، ވަކިަވކި ދަޢުވ ތަކެއްޮގތެއް ނިންމުމަ  މެދުއެއ   އި،ގަ އެކުަގއި ހިން

ބަދަލުކުރުމުެގ އަ  އެކަަމށް  ލިބޭނެސް  ވަަގއި   ކަމެއްޙައްލެއް 
ޅޭ  ދިރިއުޮގތެްއަގއި  މުރ ތް ޢ ން ފައެއްމުަގިއވ ނަމަ، ޭއެގ ތެރެއިން  ކަ
ޝަރުޢީތްނިސްބަ  ންތަ ކޯޓުގަ   ވ   ކަމ ބެހޭ  އެދ އިރ ެގ    ފަދައި 

 ެއވެ. ނެދ ލިއުފު  އެއްދަޢުވ 

ތަކުަގއި،  ވި ޙ ލަތް އަންނަނިއޮތްނަމަވެސް،    )ހ( އެހެން  މި މ އްދ ެގ )ރ(  
ދަޢުވ ލިބޭ  އްވ އެދަޢު ދިރިއުފަ  އުފުލ އިރު  ޢ ންމުޮގތެއްަގއި    ޅޭ ރ ތް 
ނިސްބަތަ ދ އި  ވ ތްން  ކޯޓު ހޭބެކަމ   ރ ެގޝަރުޢީ  ދަޢުވ   ަގއި   

Deleted :ްލެއ

Deleted : 
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އައު ބަދަލުގައި،  އޭނ   ންނަނިވިފުލުމުެގ   ޢުވ ދަށް  އަކޯޓުތަކުަގއި 
 ފުލިދ ނެއެވެ. އު

މައްސަލަ  (1)    ކޮންޓްރެކްޓުގެ   މަ،ެއްއނަކޮންޓްރެކްޓ ުގޅޭ    އެ 
އިލްތިޒ ުމތައް  މެއެން ތަން އަދ ކުރަން  އަސ ސީ  ޖެހޭ 

 ؛ ކޯޓުހޭޝަރުޢީ ދ އިރ ެގ ކަމ ބެ ނިސްބަތްވ 

މައްސަލައެުގޅޭސ އ  ފައި  (2)    ން  ފަރ ތު  ޢުވ ލިބޭދަ  މަ،ނަ އް 
ްއ  އެ އިސ ދައްކަންޖެހޭ ފަ  ވަތަނު   އްއަދ ކުރަންޖެހޭ ދަރަންޏެ

ެއއްބަސްވެފަިއަވނީ ޝަރުޢީ   ދެއްކުމަށް  އެހެން 
ކަމަށްވ   އިއްގަ ދ އިރ އެ  ތަނަކަށް  އެ  ހުރި  ތަނެްއ  ނަމަ، 

 ؛ޓުކޯޢީ ދ އިރ ެގ ކަމ ބެހޭ ނިސްބަތްވ  ޝަރު

 މަށް ބުނެކަލ ފުވި  ޚި  ބަކ ޖިވ  މަކ  ނުވަތަ  ލްތިޒ މަދަނީ އި  (3)   
ދަޢުވ ެއއްނަމަ، ހ ދިސ ނިލުންދެއްގެ   ކުރ   ތަވި  ހިނިގ    ން  

 ؛ ބެހޭ ކޯޓުތްވ  ޝަރުޢީ ދ އިރ ެގ ކަމ ނިސްބަ

ނުއުފުނު  ހޭބެބިމ   (4)    އެނޫންެވސް  މުދަލަކ ވަތަ  ުގޅޭ ލޭ 
މުމައްސަލަެއއްނަމަ ނުވަތަ  ބިމެއް  އެ  ތަހުރި ލެއް  ދަ،  ން  

 ؛ބެހޭ ކޯޓުމ  ކަރ ެގ ޝަރުޢީ ދ އިވ ސްބަތްނި

ބިނ   (5)    އަސ ސް  ނިތަކ އި،  ކުންފު  ވަނީއި ފަވެދަޢުވ އެްއެގ 
ޤ ނޫނީޢިއްޔ ތަމްޖަ އެހެނިހެން  ޝަޚްޞުތަކުެގ   ކ ިއ، 

ބެންޞައްޙަކަ އެލު  ނުވަތަ  ުގޅޭޮގތުން  ތަންމ   ތަން  ފަދަ 
 ނުވަތަން  ތުުގޅޭޮގ  ޮގތުން ނުވަތަ އުވ ލުމ ބ ޠިލުކުރުމ  ުގޅޭ

ުގނަވައެތަން ނި  ން ކުންތަތަނުެގ  ންމުންތަކުެގ ނިންމ  
ބެލުމ   ޞަ ެއ  ކަމުން  ތުގޮ ޅޭުގއްޙަކަން  ަގއިވ ނަމަ، 

Deleted :ްނ
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ޖަމްޢިކު ނުވަތަ  ނުވަތަންފުނި،  ޝަޚް  އްޔ    ޞުޤ ނޫނީ 
ނިސްބަތްވ ށްރީކޮރަޖިސްޓަ ތަން  ދ   ފައިވ   އިރ ެގ  ޝަރުޢީ 

 ؛ކަމ ބެހޭ ކޯޓު

އަސ   (6)    ބިނ ސް ދަޢުވ އެްއެގ   ޢ ންމު ވަނީ  ފައިވެ 
ޗެްއެގ ޞައްޙަކަން ންނަ އެއްފައި އޮ ޔެލި އި ަގއް ސްޓަރީއެރަޖި

ުގޅޭ މ ޅުއެކަނޑަ ކަމަށްވ ނަމަޮގ  ރަޖިސް  ،ތުން  ޓަރީެއްއ  އެ 
 ؛ބެހޭ ކޯޓުމ  ކަެގސްބަތްވ  ޝަރުޢީ ދ އިރ އޮންނަ ތަން ނި

ބިނ ވެފަިއވައަސ    އެްއެގދަޢުވ   (7)    ވަސް  ތަނަކަށް  ނީ  ކި 
ނުޖެހުށަހަޅަން ވަވަތަހޭ  ތަ  ރަޖިސްޓަރީއިނެއްގަ ކި   މަށްރުކު 

މުދަލ ުގޅޭއިވ   ށަހަޅ ފަހު ޙައްޤުތައް   ފިކުރީ 
ޭއގެ ރަޖިސް ކަނޑަޓަރީކުރުމ އި  ޞައްޙަކަން   މ އެޅު  

އެޅޭ ުގ ކަމަށްވ ނަމަ،  އެްއޗެއްޮގތުން  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް     
 ؛ކޯޓު މ ބެހޭރ ެގ ކައި ދ ޝަރުޢީ ށަހެޅި ތަން ނިސްބަތްވ ހު

އް މެ ކުއެ ޙު  ،ރުމ ުގޅޭ ަމއްސަލަެއއްނަމަންފީޛުކުތަ  އްމެކުޙު  (8)   
ޝަރުޢީ ންޖެހޭ ތަން ނިސްބަތްވ   ރަރި ނުވަތަ ކުފީޛުކުތަން
 ؛މ ބެހޭ ކޯޓު އިރ ެގ ކަދ 

ޚި  (9)    ނުަވތަ  ވިއްކުުމެގ  ހޯމުދ   ދުމުގެ ދުމަތް 
  ނުވަތަނަ  ންމުދ  ަގ  ުގޅޭ މައްސަލަެއއްނަމަ،އެއްބަސްވުމަކ  

މީހ ޚިދުމަ ހޯދ   ތަން   ތެްއަގއިޮގ  މު ޢ ން  ތް  ދިރިއުޅޭ 
 ؛ހޭ ކޯޓުމ ބެެގ ކަރ އިދ  ނިސްބަތްވ  ޝަރުޢީ

ޓް  (10)    އިޚްބިއުނަލްރައިވަޒީފ އ ބެހޭ  ަގިއ  ތެރޭ   ތިޞ ޞްެގެގ 
ެއއްބަސްވުމަކ    ،ނުހިމެނޭ ދަޢުވ ެއއްނަމަ، ުގޅޭ  ވަޒީފ ެގ 

Deleted : ވެސްންނޫއެ  ޓްރޭޑްމ ރކ އި ،އި ޕޭޓަންޓްއ 
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ތަރ ވަޒީފ އަދ ކު ދިރިުއޅޭ  ޢ ންމުޮގތެްއަގއި  ފަރ ތް   ން 
 ؛ކޯޓު އިރ ެގ ކަމ ބެހޭދ  ނިސްބަތްވ  ޝަރުޢީ

ެގ  ވެރިޔ ދަރަނި  ،އްނަމައެ ވ ދަޢު   ރުމުެގފްލ ސްކުއި  (11)   
ޝަޤ އިމުވެފަ  ޙަތުތައްމަޞްލަ  ަގނޑުއިމަ ހުރި  ރުޢީ  އި 

ނޑު  ވެރިޔ ެގ މަިއަގނިރަދަ  ނުަވތަ؛ މ ބެހޭ ކޯޓުދ އިރ ެގ ކަ

ނެތްނަމަ،   އްމަޞްލަޙަތުތަ ތަނެއް    ޤ އިމުވެފަިއވ  
އޭޖެންސީެއއް ގޮ   ެގޔަފ ރީ ވިޔ ެގ  ވެރިދަރަނި ނުވަތަ    ތްޕެއް 

ހޭ ބެމ ކަ  އިރ ެގޢީ ދ ރުޝަހުރި  އް  ތަނެ  ނޫންވެސްވަތަ އެނު
 ޓު. ކޯ

މ އްދ ެގ )ބ(   )ހ(މި  އަނ) ، )ށ(،   )ރ((  ވެސް،  އޮތްނަމައެހެން  ދި 
ހައިސިއްންެގވެރިވިޔަފ ރި  ދެފަ  ދެޔަތުން  ެވޭވ  ރ ތެއްެގ  މެދުަގއި 

ދަށުން ޞައްޙަ  ތަކުެގ  ނުޤ ނޫެގ  ޖޭދިވެހިރ އް  ޤ ނޫނީ އެއްބަސްވުމަކީ،
ޙ ލަތުގަ ވުމަކަށް އެއްބަސް  ފެދޭ އު  ދަށުންެގ  ސްވުމު ބަެއއް  އެ  ، އިވ  

އުފުލޭއިޚް ުގޅިެގން  އިތިލ ފަކ   ބެލުމުެގ  ދަޢުވ އެއް  ތިޞ ޞް ޚް 
ވަ ކަމުަގކޯޓަ ކި  ލިބިެގންވަނީ  ލިޔު  އިކަށް  ދެފަރ ތުން  މުން، އެ 

ބަޔ ންކޮށްފަ ޢިބ ރ ތުން  ޙ ލަތު ޞަރީޙަ   ފަދައެ  ިއ، ަގއިވ  
ކަށް  ޓައެ ކޯ  ޞްޞ ޚްތިމުެގ އިެއއް ބެލުއެއްބަސްވުމަކ ުގޅޭ މައްސަލަ

 .  ވެއެވެ ބިެގންލި

ބޭ )ޅ(   ެގ  )ބ(  މ އްދ ެގ  އެއްބަސް މި  ުގޅޭޮގތުން ވުމަނުމަށްޓަކައި،  ކ  
އިޚް ުގޅިގެ އުފެދޭ  އިޚްތިޞ ޞްތިލ ފަކ   ފަރ ތް    ލިބިދޭ  ން 

ެއއްބަސްުވމުެގ އެ    އެ،  ކީ ކަ އްދ ތަމ މ ުގޅޭ  ކަ  ބަޔ ންކުރ ، 
މ  ސްވުމުއެއްބަ އެހެން  އޮންެގ  ވަކިން    ވަކި   ، ނައްދ ތަކ  
އްބަސްވުމަކ   އެހެންނަމަވެސް، އެ  ލޭނެއެވެ.އި ބެގަ ސްވުމެއް ކަމުބައްއެ

ލިބިދޭ ފަރ ތް  ން އިޚްތިޞ ޞް  ފެދޭ އިޚްތިލ ފަކ  ުގޅިެގޮގތުން އުުގޅޭ 
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  ދ އުފައް  ލުދު ސުވ މެރ  އެފަދަ އެއްބަސްވުެމއްެގ ޞައްޙަކަމ ބަޔ ންކު
ެގ  މުވުެއއްބަސް  ން ވެފަިއވ  ޤ ނޫނީކީ އެ ދެފަރ ތުސަބަބަ  އެކަނިމަހަ

 ދަޢުވ ެއްއ  ، އެފަދަން ކަމުަގިއވ ނަމައުފެްއދު ލު ސުވ  ދުޞައްޙަކަމ މެ
 ނުއުފުލޭނެެއވެ. އި ޓެއްގަ އެ ކޯ

އުދަޢުވ  )ކ(    ދަޢުވ ލި އެްއ  ދިރިއުޅޭ ފުލ އިރު  ޢ ންމުޮގތެއްަގއި  ފަރ ތް    ބޭ 

އެނެގތަ ނެތްންން  މި  މަ،  ނަ  އިޚްތި  މ އްދ ެގައދި  ޞ ޞް ދަށުން 
ބަލ   ކަނޑައެޅުުމަގ ޝަރުޠުތައް  ހެންއެއި  އެހަމަ ރިފު   ނުވ ނަމަ، 

އުފު ފަރ ތް  ދަޢުވ ލި ލ އިރު  ދަޢުވ އެއް  ދިރިބޭ  އުޅޭ  ޢ ންމުޮގތެއްަގއި 
ނި ކޯޓުަގއިސްބަތަން  ކަމ ބެހޭ  ދ އިރ ެގ  ޝަރުޢީ  ދަޢުވ    ތްވ   ެއ 
   .ންވެެއވެބިެގލި ވ ކުރ  ފަރ ތަށްދަޢު  ރުޔ އިޚްތި މުެގއުފުލު

  ލުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އުސޫ  މުކޯޓަކަށް ޢ ން  އްގެ ދ އިރ އެ   ވަކި ޝަރުޢީ )އ(   
ޚަޞްމެއް އް ދަޢުވ އެ ޮގެގ  ފަކޯޓު   އެ  ަގއިތުެގ  ނޑިޔ ރަކު  ެގ 

މެ ންޢީ ދ އިރ އ  އެޢުވ ެއއް ހުށަހަޅ ނީ، އެ ޝަރުނޭނަމަ، އެ ދަހިމެ
 . ށެވެކަބެހޭ ކޯޓަްއެގ ކަމ ދ އިރ އެ ތް ޝަރުޢީކައިރީަގއި އޮ

  ލ ބަ  މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން
ތީ ފަރުވ ގެ   ވަގުކޯޓުން

 ޅުތައް ބެލުން ވަޔަފި

ފިޔަވަޅުފަރުވ ވަުގތީ   )ހ( . 48 އަމުމައެޅު  އްތަ ެގ  ބ ރު،ރުށް   ކުރުމުެގ 
ނިންމުމުެގ    މައްސަލަެއއް ލިބިެގމައުޟޫޢީޮގތުން    ވ  ންއިޚްތިޞ ޞް 
ކޯޓަ ނުވަކޮންމެ  ފިތަކަށް،  އެ  ތަޔަވަޅެއް  ޝަރުންފީޛުކުރެވޭ  ޢީ  
 ެވއެެވ. ެގން ލިބިކަށްބެހޭ ކޯޓަ ދ އިރ ެގ ކަމ 

ަވުގތީ ފަބިނ އެއްނީ  ނޫޤ  ()ށ   ން ބު ސަބަކުެގެގ ފިޔަވަޅުތަރުވ  ނެތި އެޅޭ 
ތައް ބެލުމުެގ އެދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ  ށްލު ހޯދުމަލުމުެގ ބަދަ ެގއްލިބޭ

މައްސަލަޞްއިޚްތިޞ  އެ  މައު،  ެގ ނިންމުމު  ޢީޮގތުންޟޫއެއް 
ކޯޓަކަށް،ލިބި  އިޚްތިޞ ޞް އެ  ެގންވ   އް  ޔަވަޅެ ފި   ނުވަތަ 

ދ ރުޢީޝަ  ންފީޛުކުރެވޭތަ ކޯޓަކަށް،  ކަމ ބެހޭ  އެ  ތަނުވަ  ިއރ ެގ   
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ދިރިުއޅޭ ތަން   މުޮގތެއްަގއިފަރ ތް ޢ ންލިބޭ  ޢުވ  ދަރުލ އިއުފުދަޢުވ   
 ެވ.އެ ލިބިެގންވެ ހޭ ކޯޓަކަށް ބެވ  ޝަރުޢީ ދ އިރ ެގ ކަމ ނިސްބަތް

)ށ )ނ(   އ އި  )ހ(  މ އްދ ެގ  ބަޔ ންކުރ   މި  ަގއި    ެގވ ރުފަ  ަވުގތީ( 
ފިޔަވަ ރަ  ، އި ަގރޭ ތެ  ޅުތަކުެގފިޔަވަ ެވސް  ޅުތައްއްކ ތެރިކަމުެގ 

 ހިމެނެއެވެ. 

  ކޯޓަށްވުރެ   އްއެ އްޖޭގެދިވެހިރ 
  ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނަގި

 މައްސަލަތައް

ަމއްޗަޢުވ  ބިނ ކުރ  އަސ ސް ދަ )ހ( . 49 ެއއް ޚަެގ  ކެްއ ހިމެނޭ  ޞްމުންތަށް، 
މައްސަލައަށް މައްސަލަ  ވުއެއް  ިގނަ    ދެ   ފ ތުތަ  ެގޖޭރ އްހިދިވެރެ 

ބަ  ޖެނަމަ،ޅިއްހުށަހެ  ށްކަޓަކޯ ަގއި  )ނ(  މ އްދ ެގ  ޔ ންކުރ   މި 
، އެ މައްސަލަ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ކޯޓުން އެ ކޮށްޔަތްކަންކަމަށް ރިޢ 

އިޚްތިޞ ޞް  މައްސަލަ ބަ  ށްޓަކޯއެ    ބެލުމުެގ  ލައި ލިބިެގންވޭތޯ 
ނު ޅުހެށަން ހު ހުފަ  ލައްސައެ މަ  ދެން،ދު ޮގތެއް ކަނޑައަޅަން އެކަމ މެ

އަމިޓުކޯ އިސްނެ އްލަެގ  މައްުގ  ހިނަގމުންދ   ކޯޓުަގއި  އެ  ސަލަ މަށް 
 ވެ. ނެއެންވ ބެލުން މެދުކަނޑ ލަ

  ެގންލަތެއް މެދުެވރިވެ ޙ ފަދަމި މ އްދ ެގ )ހ( ަގއި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  )ށ(  
ކޯފުރަނު  ހެޅުށަހު  އްސަލަމަ މައްއެ  ންޓުތަމަ  ސަލަ ދިއްޖެނަމަ، 

މައްކު ޓަކޯހެން  އެ  ވ އިޅިފަހުށަހެ ކޯޓަށް  އެ  ހު ން  ޅުނު ށަހެސަލަ 
 . ކޯޓަށް އަންަގންވ ނެެއވެ ތ ރީޚު ލަސްނުކޮށް ފުރަތަމަ

  ަގިއ، މައްސަލަފަދަ ޙ ލަތެއް މ އްދ ެގ )ހ( ަގއި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   މި )ނ(  
އިޓަކޯ  ހެޅުނު ށަހުމަ  ފުރަތަ ލިބިތިޞ ޚްށް  މަށް  ވ ކަން ެގޞް 

އެ  ވ ޅިފައިހެށަހުލަ  މައްސަ  ނަމަ،ނިންމައިފި ކޯޓުތަކުން    އެހެން 

  ކަނޑައަޅަންވ ނެެއވެ.  އިޚްތިޞ ޞް ލިބިެގންނުވ ކަމަށްކަށްކޯޓުތަ
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  56  ވަނަ މ އްދ ެގ )ބ( ަގއި ނުވަތަ މި ޤ ނޫނުެގ  47ނުެގ  މި ޤ ނޫ )ރ(  
މ އްދ ެގ ވަނ9ަ)  ެގ  ()ހ  ވަނަ    ޔ ންކުރ  ބަ  އިރުަގންބަނަ  ( 

ކޯޓަކަށް    ވ  އިލިބިދީފަ  ޞްޞ ޚްތިޞަ އިން ޚ އް އްބަސްވުމެްއެގ ދަށުއެ
އްބަސްވުުމެގ ދަށުން މައްސަލަ  ޅިއްޖެނަމަ، އެ އެށަހެެއއް ހުމައްސަލަ

އިޚްތިޞ ޞް އެކޯޓަށް  ބެލުމުެގ  ކޯޓުން   ލިބިެގންވަނީ  ެއ  ކަމުަގއި 
ހުކަނޑައަޅަ ަމއްސަލަ  އެފަޅިށަހެންދެން،  ކޯޓަ ންހެއިވ   ނުވަތަ ން  ކު 

މައްސަލަ  ކުތަޓުކޯ އެ  އެ ދިއަ   .ނެއެވެވ ންލަނޑ މެދުކަ  ބެލުންން   
ބެލު އިމައްސަލަ  ެއއްބަސްވުމުގަ ޚްތިމުެގ  ލިބިެގންވަނީ  އި  ޞ ޞް 

ކޯޓު މިކަނޑައަޅ ފަިއވ   ޤ ނޫނުެގންކަަމށް  ދަށުން    
ހު މައްސަލަ   ، ކުންތަކޯޓު  ށަހެޅިފައިވ  އެހެންކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ 

 މަށްނުވ ކަބިެގން އެ ކޯޓުތަކަށް ލިޞް  ޞ ތި ެގ އިޚްލުމުބެ  ސަލައްމަ  އެ
 . ވެއެ ނެވ ން އަޅަނޑަކަ

   ގޮތެއްމައުޟޫޢ މެދު
 އްންމ ފައިވ  މައްސަލަތަނި

ބެލުމުގެ އިޚްތިޞ ޞް  
ނުވަތަ  މައްސަލަ ބެލި ކޯޓަށް  
އެހެން ކޯޓަކަށް ފަހުން  

 ނުލިބުން 

ލަ  ސައެ މައްކުން،  އިވ  ކޯޓަފަލިބި  ޞްޞ ތިލުމުެގ ިއޚްލައެއް ބެކި މައްސަވަ . 50
ނިންމ މުނިންނިހ އީ  އި،  ބަލަ ކޯޓަށް   އެ  ،ނަމަވ އިފަމެއް  އެ   ަމއުޟޫޢުަގއި 

 ހެން ކޯޓަކަށް އަލުން އެ މައްސަލަ ހުށައެއްނޭޅޭނެެއވެ. އެ ނުވަތަ

ތިޞ ޞް  ޚްއި ގެ ޖިނ އީ ކޯޓެއް
 ސަލަތައްހިނގ  މައް

ށަހެޅިފައިވ   ހު  ޓަކަށްކޯ   ރ ކުންޔ ަގއި ބައްދ ވަނަ މ   2  ނޫނުެގޤ   މި )ހ( . 51
  ެގންވ  ޞް ލިބިއިޚްތިޞ   ބެލުމުެގއް  ޖިނ އީ މަްއސަލަތަކީ  އަމައްސަލަ
މަބަލަން  ކޯޓަކުން އެއެލައްސަޖެހޭ  ކަމަށްވ ނަމަ،    ފުރަތަމަ   އް 

ކުރި   ަގއިކޯޓު ަމއްސަލަ  އެ އަ  .ެއވެނެވ ނުންސްެގންޮގއަށްެގއެ    ދި 
މައްސަލަ   ެގންދިޔުން ހުއްޓ ލައި،ރިައށްަގއި ެއ މައްސަލަ ކުޓުކޯ އެ 

 ވެ. އަންަގންވ ނެއެށް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކަމ ބެހޭ ޖިނ އީ ކޯ

Deleted : ެޟޫޢީޮގތުން ނިންމ    ކޯޓުން މައު އެފަދައިން އ
ން ލުއަ ށްނުވަތަ ެއހެން ކޯޓަކަނިންމުމެއް އެކޯޓަށް 

ލަ ބެލުމުެގ  ، މައްސަނީކަށްވ ހުރަހަހެޅުމަށް ށަހު
ލ ަގިއ، އެ މައްސަލަ  ޙަރުެގ މަމު ޅުއެޞް ކަނޑަ ޞ ޚްތިއި
ށް މި ތިޞ ޞް އެ ކޯޓަށް ލިބިެގންވ ކަމައިޚްލުމުެގ ބެ

ކަނޑަައޅ ފައި   ކޯޓުން މަތިން އެޤ ނޫނުަގިއވ  ޮގތުެގ
ޏެވެ. އޮެވއްޖެ ޙ ލަތެްއަގއި އެކަން

Deleted :ީމަދަނ  

Deleted : ީމަދަނ

Deleted :ްޞަތު މުންނަށް ފުރުޞްިއެގ ޚަސަލަމައ
… ނަށްންމުޞް ެއކަން ޚަތުން، ެގ ޮގދިނުމު
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އެހެން  މ   މި )ށ(   )ހ(  ޖިމަވެއޮތްނައްދ ެގ    ކ  ލައަމަްއސަ  އީނ ސް، 
މައްސަލަ  ރިންހުުގޅު އެމަދަނީ  ނުވަތަ  ޖިތައް  ނ އީ ފަދަ 
އުފެދޭމަ ްއ ލަތަމަްއސަޅޭ  ކ ުގމަޒ ތިލްއިމަދަނީ    އްސަލައަކުން 

 މ ބެހޭ ކަ  ސްނުވަތަ އެނޫންވެެގ ޤ ނޫނުެގ  ޖިނ އީ އިޖުރ އަތު  ށްބެލުމަ
ޤ ނޫނެ ބެޖިނ އީ    ދަށުންއްެގ  ޖިނ އީ  ެގ ލުމުމައްސަލަތައް 

ލިބިދޭކޯޓަކަށްވ   ބިެގން ލި  ޞްޚްތިޞ އި އިޚްތިޔ ރަކަށް   މި   ، 
 . ވެނެއެރ ނުކުސަރެއް މެްއެގ ސަބަބުން އައްވެސް ކަޤ ނޫނުަގިއވ  އެ 

ބިނ  ހުށަހެ  ކޯޓަކަށް . 52 ވ  ދަޢު   ދުރައް މައްޗަށް  ެއ  ދަޢުވ ެއއް  ވ އިފަވެ ޅިފަިއވ     ޤިޢ ތަކ  ވ  
 ންދ  މުނަގޢުވ  ހިދަ  ނުހުށަހެޅު  މަތަފުރަ  ދު ދަޢުވ ެއއްަގއި، އްރ  ރަެގން ކުުގޅި 
ޤ ނޫނުަގއިކޯޓަ މި  ޙ ލަތްތަކުަގއިންބަޔ    ކީ  ަމއް  ކުރ   ބެލުމުެގ  ސަލަ  އެ 

ލިބިއިޚްތިޞ  ކޯ ެގޞް  ކަންވ   ފަ ރ ޢުވ ކުދަމަ،  މަށްވ ނަޓު  މަްއޗަށް   ރ ތުެގ 
ކޯޓުަގއި އެ  ހުށަހެޢުދަ  ރައްދު  ހަމަ  ސް އްވެ އެ އަދި    އެވެ.ޅިދ ނެވ އެްއ 
ފުރަ ހުށަހެ މަތަސަބަބަކ ހުރެ  ނުވަތަ   ވުނުކުރެލުބ ޠިޢުވ   ދަ  ނުޅު  ނަމަވެސް 

ެގންދިޔަނަމަވެސް އަނބު ކުރެ އެފަދައި ،ރ   ދަޢުން  ރައްދު  ކޯވޭ  އެ  ަގިއ ޓު ވ  
 އެ ކޯޓަށް ލިބިެގންެވެއވެ.  ޞް،ޞ  އިޚްތި  މުެގެގންދިޔުރިއަށް ކު

   ހުށަހަޅ ކުން ތަރ  ފަތިންވަނަ 
 ވ  ދަޢު 

ޓަކަށް  ކޯންވ   ބިެގލި   ޞްޞ ތިޚްލުމުެގ އިބެދަށުން މައްސަލައެއް  ނުެގ  ނޫމި ޤ  . 53
  ތަކ  ޢ  ވ ޤިމަްއޗަށް ބިނ ެވފައިވ ދަޢުވ  އެއިވަނިކޮށް، އެ  ދަޢުވ އެްއ ހުށަހެޅިފަ

ފަރ ުގ ތިންވަނަ  ހުށަވ އެއްދަޢުތަކުން  ޅޭޮގތުން  ތިނަމަހަޅައިފި  އެ  ވަނަ  ން، 
ހުށަހަޅ  ބަލ ނީ  ފަރ ތުން  ހުމައްސަ  ތަމަރަފު  ދަޢުވ ވެސް  ނު ހެޅުށަލަ 

އެހެންނަމަކޯޓުން ން  ފަރ ތުނަ  ންވަތި  އެ  ންއެފަދައި  ،އެއީ  ސް، ވެނެވެ. 
ެއ ފުރަތަމަ   ޭވނީ، ލިބިދެ ޓަށްއެ ކޯ  ެގ ިއޚްތިޞ ޞްހުށަހަޅ  ދަޢުވ އެްއ ބެލުމު

ޤީޤީ  އެ ދަޢުވ  ބެލުމުެގ ޙަ  ،ބަބަކީސަނި  ހަމައެކަ  އުފުލިަގއި  ކޯޓު ވ  އެ  ދަޢު
ލި އެންވ   ެގބިއިޚްތިޞ ޞް  ފަރ ތްންވަތި  ކޯޓަކުން  އެ  ނަ   ހިމެނޭޮގތުން 

  ޙ ލަތުަގއި ެއކަންޏެވެ. އިނުވ މުަގކަ ށްމަވުޓުލުން ހުއްބެމައްސަލަ 

Deleted :ައްސަލައ  މ
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ރޭޝަންގެ  ޓްއ ބި
 ސްވުންތައްއެއްބަ

އެއްބަ  . 54 އެސްވުެމއްއ ބިޓްރޭޝަންެގ  ަމއް  ހި  ަމއްޗަށް    މި ެއއް،  ސަލަނގ  
މ   2ޤ ނޫނުެގ   ބަޔ ންއްދ  ވަނަ  ބެލުމުެގ  އް  ްއސަލަތަމަ  މަދަނީ  ކުރ ަގއި 

ލިބިެގންވ  މައްނަމަޅިއްޖެހެށަހު  ކޯޓަކަށް  އިޚްތިޞ ޞް  އެފަދަ  ސަލައަކ މެދު ، 
ޢަ އ ބިޓްމަލުކޯޓުން  ޤ ނޫކުރ ނީ،  ބަޔ ންކޮށްފަިއވ   ރޭޝަނުެގ  ނުަގިއ 

 ތިންނެވެ. ޮގތުެގމަ

ދ ނެ  އުފުލި   އްޖޭގައި ދިވެހިރ  އި  އޮވެދ ނެ ޙ ލަތެއްގަ   އި ފަ ލިބިދީ   ޞް ޞ  އިޚްތި   ކަށް ޓަ އްގެ ކޯ ޤައުމެ   ން އެހެ   -ބައި    ދެވަނަ 
 އް ތަ ދަޢުވ 

ރިއުޅޭ   ދިތެއްގައިގޮ  މުޢ ން
ކީ ދިވެހިރ އްޖެނަމަ  ތަނަ
ކުގައި  އްޖޭގެ ކޯޓުތަހިރ ދިވެ 

 ކުރެވުން ދަޢުވ 

ދަ . 55 އުފުލޭއިރު  ފަރ ތް  ދަޢުވ އެްއ    ކީ ތަނައުޅޭ  ދިރި  ަގއި ޮގތެއް  ޢ ންމުޢުވ ލިބޭ 
ފަރ ތަކީނަމަވ ށްމަކަ  ޖެއްދިވެހިރ  އެ  ކޮ،  ޤައުމަން  ނިސްބަތްވ  މެ    ކަށް 

ށް  އްޖޭެގ ކޯޓުތަކުަގއި އެ ފަރ ތަކ  ދެކޮޅަރ ހި، ދިވެސް ވެމަނަިއވީގަ މުރ ތެއް ކަފަ

 ދ ނެއެވެ. ލިއުފު ދަޢުވ 

ޢ ންމު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ  
ވެހިރ އްޖެ  ތަނަކީ ދި 

ސް  އިނުވިނަމަވެކަމުގަ
  ދަޢުވ   އިރ އްޖޭގަހިދިވެ 
 ތައް ތްލަޙ   ނެލޭފުއު

އުދަޢުވ  )ހ( . 56 ފަރ އިފުލޭއެްއ  ދަޢުވ ލިބޭ  ޢ ންތްރު  އުޅޭ  ރިދި  އިއްގަ ތެޮގމު 
ދިވެތަނަ އަ ކީ  ނުވިނަމަވެސް،  ކަުމަގއި  ނިވި ންނަހިރ އްޖެ 
މަްއސަލައެ ލަތްތަކުޙ  އެ  ކޯޓުތަކަށް  ދިވެހިރ އްޖޭެގ  ބެލުމުެގ ަގިއ  އް 

 . ެއވެންވެޞ ޞް ލިބިެގއިޚްތި

ކޮންޓް  ކުަގިއ،ތަލަސައްމަ  ޅޭރެކްޓ ުގޓްކޮން  (1)    ރެކްޓުެގ  އެ 

އިލްތިޒ މުންއެ އަސ ސީ   ނީހެޖެރަންކުދ  އަތައް  މެ 
 ؛މަށްވުން ޖޭަގއި ކައްރ ދިވެހި

އިލްތިޒ މަ  (2)    ކަމަށް  ވ ޖިބަކ ނުވަތަ  ކ   މަދަނީ  ޚިލ ފުވި   
މަްއސަލަެއއްަގއި ެގއްލުންދެނިދަޢުވ ކުރ   އެ  ހ ދިސ  ،  ވި 

ހިނުގމަށް ލު  މަޢަ  އެ  ތަނުވަ  ކީތަނަނިގ  ހި   ޢަމަލު  ނުވަތަ

Deleted :¶
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  ؛ން ވުމަށްކަ ރ އްޖެދިވެހި ކީވި ތަނަޖޫދުވު ވި ޙ ލަތްމެދުވެރި

ކޯޖޭދިވެހިރ އް  (3)    ހުކަޓަެގ  މައްސަލަށަށް  ދަޢުވ ހެޅޭ    ލިބޭ ައކީ، 
ކޯޓެ އެ  ވ   އިފަކޮށްލުޤަބޫ  ޞްޞ ތިޚްއި ްއެގ  ފަރ ތުން 

ޞް  ެގ އިޚްތިޞ އްސަލަެއއްނަމަ، ެއ މައްސަލައެއް ބެލުމު މަ
ކޯޓަ  އެހެއެ  ލިބިެގންވެެއވެ.  ދަޢުވ ލިބޭ  ކަށް  ންނަމަވެސް، 

ކޯދިފަރ ތުން   ކޯޓުޙ ޟިރުވަ  ޓަކަށްވެހިރ އްޖޭެގ    ގެ ނީ، 
ކަމަުއފެއް  ސުވ ލު  ދުއ މެޞްޞ ތިއިޚް ިމ    މަ،ވ ނަށްދުމަށް 

އިޓުކޯ  އެއި  ކަ ޓަށްބޭނުމަ  މ އްދ ެގ އޭނ   ޚްތިެގ  ޞ ޞް 
 ނެެއވެ. ބޫލުކުރީ ކަމަށް ބަލައިެގންނުވ ޤަ

މުދަލެއްެގ    ދަޢުވ އެްއެގ  (4)    ނުއުފުލޭ  ބިނ ވެފައިވަނީ  އަސ ސް 
  އްގެ ލެދައުފުލޭ މުވަތަ ނު ެއްއ ނުމ ުގޅޭ މަްއސަލަކަމިލްކުވެރި

ޙައްޤަކ ގު އޮ  ޗަށްއްމަ މައްސަލަތް  ބެލުމަށް   ެއއްޅޭ 
ބި  ،ވެފައި ކަމަށް ނުނުވަތަ  ތީ އޮ  މެއްެއ  މުދަލެްއ  އުފުލޭ   

 ؛ ށްުވންހުރީ ދިވެހިރ އްޖޭަގއި ކަމަ

ކުންފުނިތަކ އި،    (5)    ބިނ ވެފަިއވަނީ  އަސ ސް  ދަޢުވ އެްއެގ 
ޤ އި ޖަމްޢިއްޔ ތަކ  އެހެނިހެން  ކުެގ ޝަޚްޞުތަނޫނީ  ، 

ތަ ނުވަތަ    ތުންުގޅޭޮގ  މ ލުބެން  ކަޙަޞައް ން  ތަންއެފަދަ 
ނުވަތަ   ންޮގތުމ  ުގޅޭ ލުވ  އުނުވަތަ   ޮގތުންމ  ުގޅޭބ ޠިލުކުރު

ނިން ުގނަވަންތަކުން  ނިންމުންއެތަންތަނުެގ  ތަކުެގ މ  
ބެލުޞައް ުގޅޭޮގތުންޙަކަން  ެއ    މ   ކަމުަގއިވ ނަމަ، 

ނު ނުވަކުންފުނި،  ޖަމްޢިއްޔ   ޝަވަތަ  ތަ  ޚްޞު،  ޤ ނޫނީ 
ޤ އިނީފައިވަށްކޮޓަރީސްޖިރަ ނުވަތަ  ނީ މުކޮށްފަިއވަ 
 ؛ން ވުކަމަށްވެހިރ އްޖޭަގއި ދި

Deleted :(ްހިނިގ ތަނުެގ ނިވި ހ ދިސ ދެެގއްލުނ 
ހިނިގ ތަނ އި   ބުނު ޢަމަލުެގއްލުން ލިމ ނައިަގިއ، ސީދ  
  ވިވުޖޫދު ށް މެދުވެރިވި ޙ ލަތްއެ ޢަމަލު ހިނުގމަ

. (އެވެނެތަންވެސް ހިމެ
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އައެްއެގވ ދަޢު  (6)    ބިނ ވެފަ  ޢ ންމު ސ ސް  އިވަނީ 
އްޗެްއެގ ޞައްޙަކަން އި ޮއންނަ އެަގއި ލިޔެފަރަޖިސްޓަރީއެއް 
ރަޖިސް  ވެފަިއ، ކަމަށް  ކަނޑައެޅުމަށް އޮތީ، ޓައެ  ރީއެއް 

 ؛ން ވު ކަމަށްއްޖޭަގއިވެހިރ ދި

އަސ ސްވ އެއް ޢުދަ  (7)    ބިެގ  ތަނަކަށް  ވަކި  ފަިއވަނީނ ވެ   

ނުހޭޅަންޖެހުށަހަ ރަޖިސްޓަަގއިތަނެއް  ވަކި  ތަވަ  ރީކުރުމަށް  
ޙައްޤުތައް ހުށަހަޅ ފައިވ    މުދަލ ުގޅޭ  ފިކުރީ 
ޞައްޙަކަން  އިރަޖިސްޓަރީކުރުމ  އެޅުމ  ކަނޑަ  ޭއެގ 

އެ  ،މަނަވ މަށްކަ  ޅޭޮގތުންުގ އެ އެްއޗެއް ނުވަތައެ    އް ްއޗެ 
އި ޖޭގަ ހިރ އްވެދި  ވަނީފައިޅ ހުށަހަ  ޖިސްޓަރީކުރުމަށްރަ

 ؛ކަމަށްވުން

ތަންފީޛުކުރު  (8)    މައްޙުކުމެއް  އެީއ، ސަލަެއއްނަމ ުގޅޭ  މަ، 
 ؛ ވުންށްދިވެހިރ އްޖޭަގއި ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ޙުކުމެއް ކަމަ

ދެމެދުަގއި    ެގތެއްރ ފަދެން  ޔަތު ހައިސިއް   ވެރިންެގފ ރި ޔަވި  (9)   
ޤ ނޫނީވެ ދިވެހިސްވުއްބައެ   ވޭ  ޤ ެގރ އްޖޭމަކީ،    ގެ ކު ތަނުނޫ 

ޞަދަށުން ނު  ބ ޠިލު އްޙަނޫން  ވަތަ 
ެއ  އެއްބަސްވުމަކަށްނު  ދަށުއެއްބަސްވުމުވ ނަމަ،  ން  ެގ 

ދަޢުވ ެއއް އުފުލޭ  ުގޅިެގން  އިޚްތިލ ފަކ   ބެލުމުެގ   އުފެދޭ 
ލިއިޚްތިޞ  ހަމައެބިެގންވަޞް  ދިނިކަނީ   ގެ އްޖޭރ  ހިވެ 

  އެ   އިގަ ށް ކަމުޖޭެގ ވަކި ކޯޓަކަރ އްވަތަ ދިވެހިކޯޓުތަކަށް ނު
ޢިބ ރ ތުން ބަޔ ންކޮށްފައިވ    ން، ޞަރީޙަ ޔުމުތުން ލިރ ފަދެ
އެޙ  ެއއްބަ ލަތުގައި،  މައްސަލައެްއ  ފަދަ  ސްވުމަކ ުގޅޭ 

ދިވެހިރ އްބެލު އިޚްތިޞ ޞް  ކޯޓުތަކަށް  ޖޭމުެގ  ެގ 
ފެދޭ  އު  ތުންޮގޅޭުގކ   ުވމައެއްބަސް   ެވއެވެ.ބިެގންލި

Deleted :ްރކ އި ެއނޫންވެސް ޑްމ ، ޓްރޭޓްއ އި ޕޭޓަނ
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ުގޅިެގއިޚްތިލ  ލިބިދޭއި  ންފަކ     ފަރ ތް   ޚްތިޞ ޞް 
ކަމ ުގސް އެއްބަ  އެ،  ރ ކުންބަޔ  ެއ    މ އްދ ތަކަކީ،ޅޭ  ވުުމެގ 

އެހެންއެއްބަސްވު އޮންނަ  މުެގ  ަވކިން    ވަކި   ،މ އްދ ތަކ  
ބެލޭނެއެވެ. ކަުމަގއި  އެހެންނަމަވެސް،   އެއްބަސްވުމެއް 

ުގޅިެގން  ފަޚްތިލ އި  ދޭުއފެ  ންުގޅޭޮގތު  ސްވުމަކ އެއްބަ ކ  
ބަޔ ންކުބިދޭލިއިޚްތިޞ ޞް   ފަރ ތް  އެ  ދަ ފަރ  

ސުޞައްްއެގ  މެވުސް އްބައެ އުފައްދ  ވ ލުޙަކަމ މެދު 
ސަ ދެފަބަބަހަމައެކަނި  އެ  ވެކީ  ޤ ނޫނީރ ތުން   ފައިވ  

ސުވ ލުއުފެއްދު ޞައްޙަކަމ މެދު   ންއެއްބަސްވުމުެގ 
 . ވެއެ ލޭނެފުނުއު ެއއްދަޢުވ  ދަ، އެފަކަމުަގިއވ ނަމަ

ވިއްކުުމެގމު  (10)    ޚިދ   ނުވަތަ  އެއްބަމަތްދު  ހޯދުމުެގ    އް ސްވުމެ 
އައްވެހިރ ދި  ނީވައި ވެފަ ިވޔަރ ފިެއްއ    ެގންމ ޒުކޮށް ޖެއަށް 

މަސަނުވަތަ   ފަރ ތަކ އްކަތެްއ  ފަންނީ  އެކުަގިއ    ކުރ  
 ރިއްކަތ  ުގޅުންހުސަކަމަށްވެފަިއ، އެ އެއްބަސްވުަމކީ އެ މަ

ކަބަސްވުއްއެ ސްވުުމެގ  ބަެއއް  އެ  ،ނަމަށްވ މަމެއް 
ތެބައި ދިވެހިރ އްޖޭގަ އިންރެވެރިންެގ  ޢ ން  ޮގމުއި   އި ގަ އްތެ 
ޚި،  ރިއުޅޭދި ފަރ ތުން،    ތްދުމަމުދ  ނުވަތަ  އެ ލިބިަގންނަ 

އް ބައިވެރިޔ ެގ ަމއްޗަށް ދިވެހިރ އްޖޭެގ  ވުމުެގ އަނެ އެއްބަސް 
ދަޢުވ   އުފުލައިފިނައެ ކޯޓެްއަގއި  ޖޭެގ  ރ އްވެހިދި  ،މައް 

ބެލުމުެގ  އެ އްސަލަމަ  އެށް  ތަކަކޯޓު އިޚްތިޞ ޞް ްއ 
 ންެވއެވެ. ބިެގލި

ެއ    އެއްނަމަ،ވ ދަޢު  ޅޭ ކ ުގވުމަސްބަ އްއެ  ެގޒީފ  ވަ  (11)   
ބައިވެރިން  ތެރެއިންއެއްބަސްވުމުެގ  ދިވެހިރ އްޖޭަގިއ   ެގ 

ވަޒީ އެ  މުވަްއޒަފު،  މަސައްކަތްކުރ   ެގ  ފ  ޢ ންމުޮގތެއްަގއި 
ޖޭެގ  އްހިރ ވެދި  ށް ޗަަމއް  ވެރިޔ ެގއް ބައިެގ އަނެ އެއްބަސްވުމު
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ދަޢުވ އެ ކޯޓެްއަގ އުއްއި  ެގ  ޖޭއްރ ވެހިދި  ،ފުލައިފިނަމަ 
މަށް  ތަކަޓުކޯ އިޚްތިޞ ޞް ސަލައްއެ  ބެލުމުެގ  ެއްއ 

 ވެ. ލިބިެގންެވއެ

އިަގނޑު  މަ  ނިވެރިޔ ެގްއަގިއ، ދަރައިފްލ ސްކުރުމުެގ ދަޢުވ އެ  (12)   
ދިވެހިރ އްޖޭަގއި  މަޞްލަޙަތުތައް ހުރީ   ޤ އިމުވެފަިއ 

މައްކަކޯޓުތަ  އްޖޭގެ ރ ހިވެދި   ،މަވ ނަށްކަމަ އެ  ެއއް ސަލަ ށް 
އިޚްތިޞ  ދަ  ފައެ  ތަ ވަނު  ެވ.ެވއެެގންލިބި  ޞް ބެލުމުެގ 

ދަރަނިވެރިޔ ެގ  ހިމެނޭ  މައްސަލަެއްއަގއި  އިފްލ ސްކުރުމުެގ 
ނުވިޔަފ ރީެގ   އޭޖެންޮގތްޕެްއ،  ނުވަތަ  ަވތަ  ސީއެއް 
ހުރިނަމައެހެންވެސް ދިވެހިރ އްޖޭަގއި  ތަނެއް    އަދި   ، 

ބިއެ ދަޢުވ ފަދަ  އެ  މުގެ ރުކުސްލ ފްއި ނީ ިއވަ ނ ވެފަ އް 
ދިވެހިރ  ހުޖޭަގއިއްހަމައެކަނި  ދަލުެގ  މު  ެގޔ ރިނިވެދަރަރި   

ބެލުމުެގ   މައްސަލަެއއް  ެއ  ކަމަށްވ ނަމަ،  މައްޗަށް 
 ކަށް ލިބިެގންެވެއވެ. ޖޭެގ ކޯޓުތަދިވެހިރ އް އިޚްތިޞ ޞްެވސް

މަްއޗަށް  )ށ(   މައްސަލަެއއްެގ  )ހދ ެގއްމ   މި  ވަކި  ކުރ   ންޔ ބަ   އިަގ(   
ޙ   ންކަންކަ މައްސަތްލަނުހިނގ   އެ  ނޭ  ހިމެ ިއ  ިއގަ ލަތަކުަގިއވެސް، 

ންނަކީ ދިެވހި ރައްޔިތުން ކަމަށްވެފައި، ިއންޞ ފު ޚަޞްމު  އިހަމެންއެ
ޮގތު ެއކަން  ޤ އިމުކުރުމުެގ  ކުން  އެދެިވެގންވ އެޮގތަށް  ްއ  ކަމެރުމަކީ 

ަމްއސަލައެްއ   އެ   ޞް ޞ ތިއިޚް   ެގބެލުމުކަމުަގިއވ ނަމަ، 
 ވެެއވެ. ެގންބިތަކަށް ލިޓުޖޭެގ ކޯހިރ އްވެދި

މ އް )ނ(   މައްސަލައެްއ  ވ އި ފަށްކޮންބަޔ   ަގއިށ(  )ެގ  ދ މި  ފަދަ   
ތުން ކުރުުމެގ ޮގދިވެހިރ އްޖޭެގ ކޯޓެްއަގއި ބެލުމަކީ، އިންޞ ފު ޤ އިމު

ްއ  ަމށް ކަނޑައެޅުމުަގއި، އެ މައްސަލައެށް އެދެވިެގންވ ކަެމއްކަކުރުމަ
އެ  ކުޓަ ކޯ  ވ އިޅިފަށަހެހު އެންލަމައްސަން  ކަންކަމަށް މެހައ ުގޅޭ  އި 
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އޭ ެއވެނެރަންވ ކުރިޢ ޔަތް ކައިގަ ރޭތެެގ  .  އަންނަނިވި  ންކަން  
 ހިމެނެއެވެ. 

 ؛ހެކި ނުވަތަ މުދ  ހުރި ތަން  (1)   

މަނ ކުރ     ޖޭެގ ކޯޓެްއަގިއ ހިންުގންދިވެހިރ އް  އެ މައްސަލަ  (2)   

 ؛ންކަން ނޫވަތަން ނުޙ ލަތެއް ވުޖޫދުވެފައިވ ކަ

ން ހެންމެ އެކަށީެގންވަނީ އެން އެ ހުށަހަޅައްއެ އްސަލައެ މަ  (3)   

 ؛ން ނުވަތަ ނޫންކަންކަށް ކަެގ ކޯޓަމެއް އުޤަ

ޤައުެމއްގެ   (4)    އެހެން  ފަރުވ   އެދޭ  ފަރ ތުން    ދަޢުވ ކުރ  
ނެކަން ނުވަތަ  ޮގތެްއަގއި ނަަގއިދެވިދ   އެކަށީެގންވ ކޯޓަކުން  

 ؛ނޫންކަން

ޤައުންހެއެ   ތަވަނު އި  ޖޭގަ ރ އްދިވެހި  (5)    ކޯޓެއްަގިއ    މެއްގެ  
  ނެ ބޭލި  ދ އިޚަރަނެ  ނގ އި ހިގަ ެގންދިޔުމުލަ ކުރިއަށް އްސަމަ

 ؛ފަސޭހަ

ޤައުމެއްަގއި  ދި  (6)    އެހެން  ޙުކުމެއް  ކުރ   ވެހިރ އްޖޭަގއި 
ކުެމއް ުއމެއްެގ ކޯޓަކުން ކުރ  ޙު، އެހެން ޤަޛުކުރުމ އިތަންފީ

 ވަރު. ންމި ތްއޮ ތުރުޞަފު ުމެގދިވެހިރ އްޖޭަގއި ތަންފީޛުކުރު

ދިލުމުބެވ އެއް  ޢުދަ )ރ(   އިޚްތިޞ ޞް  ށް ޓަކަކޯ  ޖޭގެ އްވެހިރ ެގ 
ނުވަވ ންެގބިލި ނޫންކަ ކަން  މި  ތަ  ެގމ އްދ ން  )ނ(  ދަށު ެގ  ން   

 ދުވަހުެގ  )އެކެއް( މަސް  1  ކަނޑައެޅުުމަގިއ، އެ ދަޢުވ  ހުށަހެޅޭތ 
 އެކަމ މެދު ޮގތެއް ނިންމަންވ ނެއެވެ.   ،ަގއި ރޭތެ
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  ތައްވަޅު ޔަފިގެ  ވ  ރުތީ ފަ ގު ވަ
 ން ދުއެ ދިނުމަށްއިއަޅަ

މައުޟޫދަ . 57 އިމުބެލު  ޮގތުންޢީ ޢުވ އެއް  ލިބިެގންޞ ތިޚްެގ  އެހެން ޞް  ވަނީ 
ކަމަށްކޯޓަކަށް  މެްއެގޤައު ދަށުން   ޤ ނޫނުެގ  ދިވެހިރ އްޖޭެގ  ީވނަމަވެސް، 

ވަ އެދެވިދ ނެ  ފަރުހޯދުމަށް  ުގޅޭޮގުގތީ  ދަޢުވ ައކ   އެ  ފިޔަވަޅެއް  ތުން  ވ ެގ 
އެމަނުދިއިޅައަ މަޞްއިމައްސަލަދި  ށް  ފަރ ތްތަކަލަޙަތު  ަގއި    ށް ހިމެނޭ 

މ އްދ ަގ  ވެ.ހުށަހެޅިދ ނެއެ  ށްކޯޓަކަ  ެގޖޭދިވެހިރ އް ބަޔ މި  ވަުގތީ  ންކުރ   އި 
ފިޔަވަޅުތައްެވސް ފަ ރައްކ ތެރިކަުމެގ  ތެރޭަގިއ،  ފިޔަަވޅުތަކުެގ   ރުވ ެގ 

 އެވެ. ހިމެނެ

ކޯޓަކަށް  އެހެން ޤައުމެއްގެ  
  ލަސައްމަ ވ އި ފަހެޅިހުށަ
  ކަށް ގެ ކޯޓަ ހިރ އްޖޭވެ ދި

 ޅުން ހުށަހެ

ޤ ނޫ )ހ( . 58 ލިބިދޭ  ދަ  އްދ ެގމ   ވަނަ  56ެގ  ނުމި  އިޚްތިޞ ޞް  ށުން 
ދަޢުވ   އެ  ، ހަމައިރުކަށް ހުށަހެޅުނުކޯޓަ  މައްސަލަެއއް ދިވެހިރ އްޖޭެގ

 ޚަޞްމުންެގ މެދުަގިއ ހިނގ  ސްެގ މަްއޗަށް އެ  ބިނ ކޮށްފައިވ  އަސ 
މަ ކޯޓެމެއް ޤައު  ރުބޭ  އްއެއްސަލައެހެން  ، މުންދ ނަމަހިނަގްއަގއި  ެގ 

ޚަ ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އްމެޅުށަހެހު  ެއފަދަ  މަކުޞްމައްސަލަިއެގ   
ދި  ޙ ލަތްތަކުަގިއ،  ހިނަގވެހިއަންނަނިވި  މަ މުންރ އްޖޭަގއި    އްސަލަދ  

 ށް ނިންމިދ ނެެއވެ. ވެހިރ އްޖޭެގ ކޯޓަހިންުގން ހުއްޓ ލުމަށް ދި

ޤައުމުބޭ  (1)    ކޯޓުރު    އްޖޭެގދިވެހިރ ކީ  މަޙުކުރ   ކު   ންެގ 
ޤަބޫތަކުކޯޓު   ޖޭަގއި އްދިވެހިރ ތަ  ވަައދި/ނު  ލުކުރ ނެން 
 އަދި ؛  ޙުކުމަކަށް ވ ނެކަމަށް ބެލެވުންރެވޭނެފީޛުކުންތަ

ހިންުގން މުހިނަގަގއި  ދިވެހިރ އްޖޭ  (2)    މައްސަލަ  ންދ  
އިންޞ ފު   ކޮންހުއްޓ ލުމަކީ،  މެހެން ޤ ިއމުކުރުމަށްޓަކައި 

ކޯހިރ އްދިވެ  މަށްއްކަމެކަ  ރަންޖެހޭކު  ޓަށްޖޭެގ 
 ވުން. ޤަބޫލުކުރެ

ޙ ލަތްނައަން )ށ(   މެތަނިވި  ަގއި  ނަވެއްޖެރިވެ ދު އް  )ހ(  މ އްދ ެގ  މި  މަ، 
ދިވެހިމައް  ފަދަބަޔ ންކުރ   : Deleted ކޯޓަށްޖޭެގ  ރ އްސަލައެއް 
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 ދެވިދ ނެެއވެ. ެގންކުރިއަށް 

ޤައު  (1)    ހިނަގމުންދ ބޭރު  ކޯޓުަގއި    ން ހިންުގ  މައްސަލަ  މުެގ 

 ؛ންދިޔުންެގރ  ވ  އަނބުތަ ދަޢުނުވަލުން ޓ އްހު

ންވ    އެކަށީެގމައްސަލަ  ދ ަގމުންނހިއި   ކޯޓުގަ ެގބޭރު ޤައުމު  (2)   
 ކޯޓަށްޖޭެގ  މަށް ދިވެހިރ އްނެކަމުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ނިމިދ 

 ނުވަތަ؛ ނުންނުފެ

ކުރިއަށް   (3)    އިންޞ ފު ެގންދިޔުމައްސަލަ  މަކީ، 
ކަމެއްކަހޭޖެރަންކު  ންހެމެކޮން  އިމަށްޓަކަޤ އިމުކުރު މަށް  

 ން. ވުޖޭެގ ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެރ އްހިދިވެ

ކޯޓުންމުލަބަ  ންކުކޯޓަ  މެއްެގޤައުބޭރު   )ނ(   އެ  މައްސަލަ   ންދިޔަ 

ޤަބޫލުކުރ ނެ  ނިންމައި، ކޯޓުތަކުން  ތަ ައދި/ނުވަ  ދިވެހިރ އްޖޭެގ 
ޙުކުމެވޭނެރެންފީޛުކު ތަ  އިޖޭގަ އްރ ހިދިވެ ކޮއް   ށްފިނަމަ،  

ހިދިވެހިރ އްޖޭ މައްނަގމުންަގއި  ކޯޓުން ދިވެހިރ އް  ލަސަދ   ޖޭެގ 
 ވެ. ބ ޠިލުކުރަންވ ނެއެ 

 
 ބ ބު   ވަނަ ފަސް 

 އް ގެ މުއްދަތުތަ ރުމު ކު ވ  ދަޢު 

ދަޢުވ ކުރުމުގެ މުއްދަތުތަކަށް  
 މުވުން ޢަމަލުކުރަން ލ ޒި

ޤ  )ހ( . 59 ޤ ނޫނުަގއިނުވަ  އިނޫނެއްގަ އެހެން  މި  އެޅިެގކަނޑައެ  ތަ   ހެންން 
ބަޔ  ދަޢުވ ެއްއ  ދަމަ  ،ކުހިނދަހ   ވ ނު އިށްފަންކޮޮގތަކަށް  ނީ 

، އެފަދަ ތައްދަތުއިވ  މުއްށްފައި ބަޔ ންކޮކަމަށް މި ބ ބުަގއުފުލަންވ ނެ
އެ އި  ަގތު އެ މުއްދަޗަށް ހިނގ ނެއެވެ. އަދި  ކޮންމެ ދަޢުވ އެްއެގ މައް

އުފުލ ފަދަޢުވ އެއް  ފަހުެގނުވ އި  ޭއެގ  ތ ރީޚެްއގަ ނަމަ،  ެއ    އި 

Deleted : 

Deleted :ްކަމަށްވުން.  ކަމެއް ހޭޖެ ކުރަންކޮންމެހެނ

Deleted :ްއިންޖެރ އ  

Deleted :ުު

Deleted : 
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 ލޭނެެއވެ. ފުއުނު ޢުވ އެއް ދަ

 ޤ ނޫނަށް  ން ފަށ ނީ، މި ހިނަގއްދަތުތައް  ބަޔ ންކުރ  މުމި ބ ބުަގއި   )ށ(  
 ތ ރީޚުން ފެށިެގންނެވެ. ން ފަށ  ޢަމަލުކުރަ

ދުވަސްތައް  )ނ(   ބަންދު  ުގނ ނީ،  ުމްއދަތުތައް  ބަޔ ންކުރ   ބ ބުަގއި    މި 
 ނުހިމެނޭ ޮގތުންނެވެ.

  ށްދަޢުވ  ހުށަހެޅުމަ
  ންމުވ  ޢ ފައިޅ އަނޑަކަ
 ތުއްދަމު

  ހ  ވ  ނުށްފައިކޮންކަށް ބަޔ ތަޮގން ޤ ނޫނެއްަގއި އެހެން  ހެއެ  ަގއި އަދި ޤ ނޫނުމި . 60
 ބު ނުވަތަ ސަބަރި  ޅޭނީ، އެ ދަޢުވ  ބިނ ކު ދަނީ ދަޢުވ އެއް ހުށަހެމަ  ކު،ހިނދަ

(  އެއްހަ)  6ެގން  ފެށި ވ  ޚުޞޫމ ތް މެދުވެރިވި ތ ރީޚުން  އްޗަށް ބިނ މަދަޢުވ  އެ
   ނުވ ނަމައެވެ.އިފަވެފ އިތު  ސްރު ދުވައަހަ

،  ކުރުމ ުގޅޭ ދަޢުވ ތައް ހިމެނޭޮގތުން ަވކި  ންއިފ ޒީ ތި ވައްނެބެބަސަވ   އެކަށީެގން . 61 މައްސަލަތައް  ޒީފ އ ބެހޭވަ
ދަމެހައެން  ވަޒީފ އ ުގޅޭ  ވަޒީިއ  ތ  ވަކިކު  ފ އިންޢުވ ތައް،  ފެށިެގން ރި  ރީޚުން 

މަސް   ނެއް()ތި  3  ންފެށިެގ  ންތ ރީޚު  ންވިއުފަކުރުމުެގ ޙައްޤު  ތަ ދަޢުވ ނުވަ
 ށަހަޅަންވ ނެއެވެ. އި ހުރޭގަ ތެ ހުެގދުވަ

  ހޭބެމ ރިކަކުވެ ލް މި ގެލު ދަމު
 ލަތައްއްސަމަ

އެ މުދަލެއް ެއ    ،ހުށްފަމަކުރުކުވެރިކަން ބަދަލުއުފުލޭ މުދަލެއްެގ މިލް )ހ( . 62
 ން އެހެންމިލްކުވެރިކަކުރުމުެގ ކުރިން، އެ މުދަލުެގ  ވ ލުރ ތަކ  ޙަފަ

ން  ކުވެރިކަން ފަހުލްލުެގ މިމުދައެ    ،އިތުަގޙ ލަ  ރ ކުލުބަދަކަށް  ފަރ ތަ
ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމ ބެހޭ  ެގ މިލްކުލުދަ އެ މު ށްތަރ ފަ  ރެވުނުބަދަލުކު
ހުށަހަޅަންވ ނީދަޢުވ އެ މުއް  އެ  ފުދަލު،  މިލްކުވެރިކަން  ރަތަމަ  ެގ 
  ެގސްވުމުރު ދުވަ އެއް( އަހަ)ހަ  6ން  ކުރެވުނު ތ ރީޚުން ފެށިގެ ބަދަލު
 . ވެންނެކުރި

Deleted :ުވެ. ެވއެ ެގންވެބަރީޢަ މުންއުފުލ

Deleted :ިުެޅ

Deleted : 

Deleted : ު
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މ އްދ ެގ )ށ(   ބަ  މި  ަގއި  ދަ)ހ(  ޮގތުެގމަތިން  އުފުޢުޔ ންކުރ     ެގމުލުވ  
ފަރ ފަބިލިޙައްޤު   ބަޔ ންކުރ ިއވ   މ އްދ ަގއި  އެ  މުއްދަތު   ތަކުން، 
ކުރިހަމަވުމު އެެގ  އުފުލ ފައިނު ން  ދަޢުވ   ސަބަ   އެ ވުމުެގ  ބުން 

މިލްކުވެރިކަން   ބަދަލުފަރ ތަށް  އެ މުދަލުެގ    އެ  ،ވ ނަމަފައިނުވެ 
މިދަމު އެ  މަށްލްކުވެރިކަލުެގ  ޙައްޤު  ފަރ ތު  އޮތް  ެގ 

 ވެ. ދ ނެއެ ެގއްލިެގން

މުދަލެްއ  ެގ  ދ އްމ މި   )ނ(   ވަކި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  ވަަގށް  )ހ( 
ވަ ސަބަބުންނެުގމުެގ   އެ  ކު  ުގޅޭޮގތުން  ދަޢުވ އައްކަމ   ކ   ރ  

ަގ )ހ(  މ އްދ ެގ  މި  ބަޔ ންުގޅޭޮގތުން  މުއި    ކެއްދަތުތައް ކުރ  
އެނެއެގ ނހިނު މުދަސް،  މަވެ ހެންނަވެ.  މައްލުއެ  އެ ެގ  އޮތް    ޗަށް 

އި ބަޔ ންކުރ  ޙ ލަތުަގއި  ެގ )ށ( ގަ ދ އްމ  މި  ންކަރިކުވެެގ މިލްފަރ ތު
އޭ ެގއްލިފަ އަދި  މުދަލުެގ އެފަދަ  ނ އަށްިއވ ނަމަ،  އެ  އިން 

މަ،  މުަގިއވ ނަަވއްކަންކުރުުމެގ ކުރިން ކައެ  ެގއްލުނީ    ލްކުވެރިކަންމި
 . ވެ އެނެ ވޭނުކުރެ އްވ އެ ޢުވޭ ދަ ން ކުރެެގޅިގު މ  ކަ ަވއްއެ

ހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ  ބެރ ބުއަ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލުހޯދުމުގެ ދަޢުވ   

 ތު  މުއްދަހެޅުމުގެހުށަ

ސަބަބުއަބުރ ބެހު . 63 ެގމުެގ  ލިބޭ  ދަޢުވ ބައްލުމުެގ  ން  ހޯދުމުެގ  ްއ  އެ ދަލު 
ދަނީވ އުފުލަން އެ  ޙައްމު ކުރުވ ޢު،  އުފަެގ  ތ ރީޚުން   ވުޖޫދުވި  ސަބަބުންވީ  ޤު 
 ވުމުެގ ކުރިންނެވެ. މަހަ ސްވަހަރު ދު ( އަ)އެކެއް 1 ފެށިެގން

ދަޢުވ     ޝަލް ރިވިއުގެޖުޑީ
 ތު މުއްދަގެ ހުށަހެޅުމު

ޤު  ކުރުމުެގ ޙައްވ އެ ދަޢު   ،ޅޭނީށަހެެގ ދަޢުވ އެްއ ހުޖުޑީޝަލް ރިިވއު )ހ( . 64
ތިނެއް( )  3  ެގންވެނަން ިގފެށިެގން  ޚުތ ރީ  ވިވުޖޫދު  ބުބަސަ  އުފަންވީ

 . ަގއެވެ ތެރޭ މަސް ދުވަހުެގ

ކުރުުމެގ ޙައްޤު އުފަންީވ  ދަޢުވ   ،ބޭނުމަށްޓަކައި  ެގ  )ހ(  ެގދ އްމ   މި ()ށ  
އްޗަށް  އެވަނީ، ދަޢުވ  ެއމަޚު ކަމަށް ބުނެފައި  ތ ރީވި  ދުވުޖޫ  ބުސަބަ
 ޅު އެޅިވަ ފިޔަރީ  ދ ޅ ފަިއވ  އިެގ އިދ ރ އިން އަފައިވ ، ދައުލަތުބިނ ވެ

Deleted : ުބަރީޢަވެެގންވެެއވެ ން އޭނ މުއުފުލ .

Deleted : 

Deleted :ިު

Deleted : 

Deleted : 
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 ޚަށެވެ. ރީތ 

ބަ  )ނ(   ަގއި  )ހ(  މ އްދ ެގ  ށްފަހު މަހަަމވު  ތުއްދަމު  ވ ޔ ންކޮށްފައި މި 
ކޯޓަށް ދަޢުވ އެއް  ރިވިއުެގ  ޖުޑީޝަލް  އެ ނެވޭ ބަލަިއަގ  ހުށަހެޅޭ    ނީ، 

ދަ އެ  އެމުއްދަތުަގއި  ހުށަނޭޅުނު  ސަޢުވ   ބަބުތަކެއް  ކަށީެގންވ  
ކޯޓަށް  ހުރިކަ އެޓުކޯ  ،ބިތުކޮށްދީސ މުަގއި   ދަހުއް  ުމގެ ކަން 

މ އްދ   ނުވަތަ  ވެ.އެދީފިނަމަ )ހ(  މި  ބަެގ  ވ   އިފަށްޔ ންކޮ ަގއި 
ކުރިއަށް   ހަމަވެފައިވީނަަމވެސް، އްދަތު  މު ދަޢުދަޢުވ   ވ  ެގންދިޔުމަށް 
އެ މުއްދަތުެގ    ެގ އިދ ރ އިން އިޢުތިރ ޟުނުކުރ ނަމަތު އްދުވ  ދައުލަރަ

ރިޑީޝަޖު  ހުށަހެޅޭފަހުން   ކޯޓަށް  އްމަ   ވިުއެގލް  ސަލަ 
 ވެ. ވިދ ނެއެ ަގނެ ބަލައި

 ެގ ޖުޑީޝަލްތެއްބ ވަ  ކިވަ ،  ސްވެތްނަމަ)ހ( އެހެން އޮ  މި މ އްދ ެގ )ރ(  
ިއ ަވކި ުމއްދަތެްއ  ން ޤ ނޫނެްއަގހުށަހެޅުމަށް އެހެޢުވ ެއއް  ރިވިުއެގ ދަ
  ރ ންކުަގއި ބަޔ ިއވ ނަމަ، އަދި ެއ މުއްދަތަކީ މި ޤ ނޫނުކަނޑައަޅ ފަ 

މު ކު  ރެވުދަތަށްމުއް ކައްދަރު  އެމަވ ނަމުަގއި ތެްއ  އެ    ،ދަޢުވ ެއއް  ، 
 ވ ނެއެވެ. ޅަންށަހަހު އިަގތުދަ ުމއްރ އި ބަޔ ންކުަގޤ ނޫނު

ބަބުން  އިހުމ ލުގެ ސަ
ނިޔ ގެ  ގަނޑަށް ލިބޭ އަހަށި

 ލަތައްމައްސަ

ހޯދުމ ުގ )ހ( . 65 ބަދަލު  ެގއްލުމުެގ  ލިބޭ  ދަޢުވ އ އިއިހުމ ލުެގ ސަބަބުން  ،  ޅޭ 
ޢަތު ހޯދުމ ުގޅޭ ލުދަބަމުެގ  އްލުެގ  ލިބޭ  ބުންސަބަ  ެގއްލެމަރ ެގ   

ވ ޖެހޭކުރަންއަދ    ،ދަޢުވ އ އި  ސަެގފުވުމުލ ޚި  ޖިބ   ލިބޭ  ބަބު   ން 
ކުރ  ފަރ ތުެގ ތެރެއިން، ދަޢުވ    ހޯދުމ ުގޅޭ ދަޢުވ ެގ  ލުުމެގ ބަދަލުެގއް

ފަރ ތެއް އެހެން  އަނިޔ އަނުވަތަ  ލިބޭ  ހަށިަގނޑަށް  ބަދަލު  ެގ  ށް 
ތިންވ ފުލައު  އްތަވ ދަޢު  ެގމުދުހޯ ބަޔ ަގއިރީ ނީ،  ފައިވ   ށްކޮ ން 

 . އެވެރޭގަ ތެ ހުެގވަދު ރު( އަހަ)ތިނެއް 3 ެގންތ ރީޚުތަކުން ފެށި

Deleted :ަނުވަތ

Deleted : .ެއެވ

Deleted : ެގ
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އުފަންިވ  ކުރުމުެގ  ވ ދަޢު  (1)    ތ ރީޚުވުޖޫދުވިސަބަބު  ޙައްޤު   ؛ 
 ނުވަތަ

ުގނު  ހަށިަގނޑަށް އަނިޔ  ލިބުނު މީހ އަށް އަނިޔ ިވކަން އެނ  (2)   
 ތ ރީޚު.

މ  ށ()   އެހ)  ެގދ އްމި  އޮތްހެ(  އެމަވެނަން  ރުަގިއ  ކުއަ  ސް، 
ހަމަމުއް  ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  އަނޑަށް ހަށިަގ  ންރިކުވުމުެގ  ދަތު  ނިޔ    

މަރުވެއް  ލިބުނު މީހ ެގ  މީހ   މަރުވި  ފަރ ތުވ ރިޘުންގެ ޖެނަމަ،  ން   
ދަޢުއެކަ ހުށަހެޅުމުެގ  ދަޢުވ   ބޭނުމަށްޓަކައި،  ހުށަހެޅުމުެގ  މުެގ ވ  

ބަ ރީަގތި،  ނީލ ބަ  ަގއިމުކަ  ތުމުއްދަ ތ  ފަކޮށްޔ ންއި  ތަކުެގ  ޚުރީިއވ  
ފަ ތ ރީބައްދަލު  ހުންތެރެއިން އެންމެ  ތިނެއް( )  3  ންށިެގފެ  ންޚުވ  

 ދުވަހެވެ. އަހަރު 

 ނުވަތަ ؛ މަރުވި ތ ރީޚު  (1)   

 ސީލުކުރ  މީހަކަށް އެނުގނު ތ ރީޚު. އޭނ  ތަމް މަރުވިކަން  (2)   

ދި  އަ  ނަމަ،ތިބިން  ހުމީ  ނަިގ  ށްވުރެކަކަ ކުރ  އެމްސީލުމީހ  ތަ  މަރުވި )ނ(  
އެނުގނުށްނަންއެމީހު މަރުވިކަން  އޭނ   ތ ރީ  ތަފ ތު   މި ނަމަ،  ޚު 

)އްމ  ެގދ ެގ  )ށ(  ނަނ2ް  ަވނަ  ބަޔ (  މުއްދަތު  ބަރުަގއި  ންކުރ  
ބަލަންުގނުމުގަ  އަވަހަށް    ވ ނީ،އި  އެންމެ  ތެރެއިން  ތ ރީޚުތަކުެގ  އެ 

 ބައްދަލުވ  ތ ރީޚަށެވެ. 

މ އް ރ()   މަޢުލޫކައިޓަބޭނުމަށް  ެގދ މި  މީހަކަށް  އެނުގ،    ނު މ ތު 
ބަލ ނީ އެކަ ންކަ  ށްފަިއވ ބަޔ ންކޮ  ަގއިތިރީ  ،ތ ރީޚުކަމަށް   ން 

Deleted : 
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 . ޚަށެވެނު ތ ރީނުގއެ ފަރ ތަކަށް ފުރަތަމަ

އަނިޔ ެއއްކަން    (1)    ބޮޑު  ނިސްބަތުން  އަނިޔ އަކީ  ލިބިފައިވ  
 ވަތަނު  ؛އެނުގނު ތ ރީޚު

އަބުލި  (2)    އެނު  ވަކި  ނިއަ  ނުަވތައި  ގަ ކު ނިޔ     މިންވަރެއް ޔ ެގ 
ދަޢުވ ކުރެވޭވެމެދުވެރި ޢަމަލުމ ލުެގއިހު  ފަިއވަނީ    ގެ  
ތަ ވ ޖިބ  ނުވަ  ަމލުެގ ސަބަބުން ތުރ ެގ ޢަވަތަނު  ންސަބަބު

ސަބަބުންކަންޚި ޢަމަލުެގ  ތ ރީޚު  ލ ފުވުމުެގ   ؛އެނުގނު 
 ނުވަތަ

ކޮފަރ ދަޢުވ ލިބޭ    (3)    ފަރ ތަކީ  އެއްކަތެން    ؛ޚުތ ރީ  ނުގނުން 
 ތަވަނު

ވުނު ތުކުރެށްލިކަމަށް ތުހުމަކޮށް ދޫކޮނުވަތަ ނުށް  ހިންިގކަމަ  (4)   
ހިންޢަމަ ނޫފަގ ލު  ފަރ ތް  ދަޢުވ ލިބޭ  ން  އެހެން  އިވަނީ 

އެފަރ ތެއްނަ އެނުގނު ފަރ ތަ  މަ،  ފަރ ތެއްކަން  ކޮން  ކީ 
ފަރ ތ ރީ ދަޢުވ ލިބޭ  އަދި  މައްޚު  ދަޢުވ ޗަށްތުެގ    
 .އްތަވ ޤިޢ  އެހެން  ބ ރުދޭމަށްޅުހެހުށަ

މ އްދ ެގ )ބ(   )މި  ބޭ  ެގ  ހިންިގކަމަށް  މަށްޓަކަނުރ(  ނުކޮށް ނުވަތައި،   
ޢަމަލަކީ،މަކަދޫކޮށްލި ތުހުމަތުކުރެވޭ  ހަމަތަކުން  ނޫނީޤ   ށް   ބަލ އިރު 
ތުރ ެގއިހުމ  ނުވަތަ  ޢަމަލެއްކަން  ވ ޖި  ލުެގ  ނުވަތަ  ބ  ޢަމަލެއްކަން 
ޢަފުވުޚިލ   ވަތަނު  ން ިއވ ކަނިގފައެ  ނ އަށްއޭ  ކަންއްމަލެމުެގ 

 ވެ.އް ނޫނެހިންމެން މުއެނިގފައިނުވ ކަ

Deleted : ިއަދ

Deleted :ިއަދ

Deleted :ިއަދ
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މ އްދ  )ޅ(   )މި  )ެގ  އަދި  ަގހ(  މުއްދަތު  ޔ ބަ  އިށ(  ންކުރ  
މ އްދ ަގއި  ،ހުފ އިތުވުމަށްފަ ބަޔ ންކުރ   މި  ކޯޓަށް ދަ  ޢުވ އެްއ 
 ނެެއވެ. ހުށައެއްނޭޅޭ

ބޭނުމަށް )ކ(    މ އްދ ެގ  "ހަޓަކަމި  ލިށިަގނޑަިއ،  ކަމުއަނިޔ ބޭ  ށް  ަގިއ  " 
މީހަކަށްއެ  އިފަނެބު ނުވަތަ ެއއް  ވ ކުރިމަތި  ވަނީ،  ބައްޔެްއ  ވެސް 

ޖިސްމ ްއވެއެ ނުސ ފްނަ  ތަނުވަ ނީ  ސް    ކުޅެދުންތެރިކަމެއް ނީ 
 ތުންނެވެ.ނޭޮގމެހި

ތަކުގެ  އިހުމ ލުގެ ދަޢުވ 
ޢުވ  އެ މައްޗަށް  ތެރެއިން ދަ 

ބިނ ވެފައިވ  ސަބަބ ގުޅޭ  
ނގޭ  އް ނޭވ ޤިޢ ތަމެހައި އެން
 އް ތައްސަލަގެ މަވަތު ބ 

  ރ  ބަޔ ންކު  ވަނަ މ އްދ ަގއި  65ނޫނުެގ  ޤ ނގ ނީ، މި  މި މ އްދ  ހި )ހ( . 66
އިހުމ ލުެގ    ތައްވ ޢުދަތުެގ  ވަބ  ެގއްލުމުން  ބުސަބަފިޔަަވއި    ގެ ލިބޭ 

ތެރެެގ  ބަދަލު ހޯދުމު ެގ )އިން،  ދަޢުވ ތަކުެގ  (  2މި މ އްދ ެގ )ށ( 
ނަންބަރު ފަުގނަން  އްދަތުމު  ކުރ ބަޔ ން  ަގއިވަނަ  ތ    ރީޚުށ  

ބި  ދަލުވަނީ،އްބަ ތ ރީޚަށްވުރެބުސަބަނ ކުރި  ދަޢުވ   މެދުވެރިވި    
 . ވެއެ ަގތުޙ ލަ ވ އި ގަ  ކަމުއްތ ރީޚެފަހުެގ 

މ އްދ ަގއި )ށ(   ބަޔ ންކުރ މި  އަންނަޢުދަ     ތުތައްްއދަމު  ވިނިވ އެއް 
 އެވެ. ޅޭނެ އެއްނޭ ހުށަފަހުވުމަށްފ އިތު

ބިނ ކުރި  (1)    މެދުވެރި  ދަޢުވ   ފެވިސަބަބު  ތ ރީޚުން    6ެގން  ށި 
 ަވތަނު  ؛ދުވަސް ރު)ހައެއް( އަހަ

މ އްދ   (2)    )ނ(މި  ބަޔ ންކޮަގ  ެގ  ފެށޭ  ތު  ދައްމު  ފަިއވ ށްއި 
ފެށިެގން ދު )ތިނެ  3  ތ ރީޚުން  އަހަރު    ވަސް. އް( 

މު ެއއީ    ސްވެމަ)އެހެންނަ ހައެ  ރުެގ  ައކު  މިމަވަނީ  އްދަތު 
ބަޔ ންކޮށ1ް) ނަންބަރުަގއި  ވަނަ  މުއްދަތަފަ(  ށްވުރެ  ިއވ  
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 އެވެ(.  ކަމުަގިއވ ނަމައްރީޚެތ  ފަހުެގ

ދަޢުވ    ، އިކަޓަށްބޭނުމަ  ެގބަރުންަވނަ ނަ(  2ެގ ) މ އްދ ެގ )ށ(  މި ނ()  
ކަނޑައަ މުއްޅ ހުށަހެޅުމަށް  ުގނަންފައިވ     ، ޚަކީތ ރީ  ފަށ    ދަތު 

ފަ ނުދަޢުވ ކުރ   ދަރ ތަށް  ލިބިފައިވ    އުފުލުމުެގޢުވ   ވަތަ    ޙައްޤު 
ފަރ ތަކަށްހެއެ ެގއްލު  ން  ބަމުލިބުނު  ދަެގ  ހޯދުމުެގ  ޢުވ ެއއް  ދަލު 

ެއއް  ދަޢުވ   ދައެފަ  ،ޚ އިރީތ   ބުނުމ ތު ލިމަޢުލޫ  ހެޅުމަށް ބޭނުންވ ށަހު
ލިބި ހުށަހެޅު ޙައްޤު  މަޢުލޫމ ތުެގންވ ކަމުގެ މުެގ  ލިބު   ރީޚުެގތ ނު   

   ރީޚެވެ.ވ  ތ ްއދަލުހަށް ބަންމެ ައވަރެއިން އެތެ

މ އްދ  )ރ(   ެގމި  )ނ(  ހޯދުމުުމެގ  ލުއް"ެގ  ށްޓަކައިބޭނުމަ  ެގ   ެގ ބަދަލު 
މަޢުހު  ދަޢުވ އެއް  ބޭނުންވ   ކަމަށްށަހެޅުމަށް  ބުނެފަލޫމ ތު"   އި 

 ވަނީ: އެ

ބަމު ލުއްެގ  (1)    ހޯދުމަށް ދަެގ  ބަަގޢުވ ދަ  ހުށަހަޅ   ލު  ރ   ޔ ންކުއި 
 ނުވަތަ ؛ށްސީދ  ުގޅޭ ވ ޤިޢ ތަްއ އެނިގފަިއވުމަ މ އްލުެގ

މ އްދ   (2)    )ޅ(  މި  ބަގަ ެގ  ދަޔ ންކުއި  އެހެން  ުގއ  ވ ޢުރ   ޅޭ 
 ވުމަށް.އި އް އެނިގފަވ ޤިޢ އެ 

 ެގއްލުމ   ،ކައިނުމަށްޓަެގ ބޭރުބަންނަ ނަ( ވަ 1) )ރ( ެގ   މ އްދ ެގމި )ބ(  
ބުން މަލުެގ ސަބައިހުމ ލުެގ ޢަ  ،ބަލ ނީ  އް ކަުމަގއިވ ޤިޢ ތަ  ުގޅޭސީދ 

ެގއްލުން،    ށްމީހ އަެގއްލުންވި   ސަބަބުވެރިފަލިބުނު    ރުވ ތެރި، 
އެއްެގ  އެ ނަމަ،  މެދުވެރިވިކަށް  މީހަ ންމ  ޒިެގން  ުގޅި   ކަމ ލުމަކީ، 
ފަންފުލައު އެމީމައް  ރ ތުެގޖެހޭ  ދަޗަށް    ޢުވ ކުރ ނެހަކުވެސް 

ެގއްއެކަށީެގން ބޮޑު  ވ  ލުެމއް ވ   ޙ ކަމަށް  ދަޢުވ   ލަތުަގއި،    ެއ 
ަމއްޗަށްހެއެމީ ބުރަވ އު  އްެގ  ޙ ފުލުމަށް  ބ ތްލަ  ރުދޭ ތަކަށް 

Deleted :ިުެޅ

Deleted :ިއަދ

Deleted : ްއަށ

Deleted :ީންވ ެގށީެއކަ ލ އިރުކަށް ބަތަެގ ހަމަބުއްދ 
… ނ  ަގއި ވިސްހަރުދަނ  ޮގތެއް

Deleted : 
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 ށެވެ. ވ ޤިޢ ތަކަ

އެހެން ބަޔ ންކުރ  ަގއި  ންބަރުނަވަނަ  (  2)ެގ    )ރ(މ އްދ ެގ    މި ()ޅ    
 ކީ: ވ ޤިޢ އަ

ޔަކީ  ުމެގ ަވކި ބައެ ެގއްލު  މަކީ ނުަވތަފަިއވ  މުޅި ެގއްލުވެ  (1)   
ތު ޢަމަލުހުމަތުކުރެސީދ   ނުވަތަ   ެގމުކުރުވުނު    ސަބަބުން 

ދޫކޮ ސަބަބުން    ލިށްނުކޮށް  ވެފައިވ   ޢަމަލެުގ 
 އަދި؛ ލުމަކަށްވުންއްެގ

 ދިއަ؛ ތުމ ލޫޢު މަތުެގލިބޭ ފަރ ޢުވ ދަ  (2)   

 ނުވުތުހުމަތުކުރެ  ށްކޮށް ދޫކޮށްލިކަމަންިގކަމަށް ނުވަތަ ނުހި  (3)   
ނޫން  ވ ލިދަޢު  ކޮށްފައިވަނީމަލުޢަ ފަރ ތް    އެހެން ބޭ 

އެނައްފަރ ތެ މަޢުފަރ   މަ،  އަތުެގ  ވ ލިބޭ  ދަޢު  ދި ލޫމ ތު 
މައްޗަފަރ ތު ދަށްެގ  ހުޢުވ   އެހެން  ރުބ   ށްޅުމަހެށަ  ދޭ 

 . ވ ޤިޢ ެއއް

ެގ )ކ(    )ޅ(  މ އްދ ެގ  ހި  މި  ނުބޭނުމަށްޓަކައި،  ނުކޮށް ންިގކަމަށް  ވަތަ 
ތު ޢަމަލަކީތުކުރެމަހުދޫކޮށްލިކަމަށް  ޤ ނޫވޭ  ހަ،  ބަލ އިތަކުމަނީ  ރު ން 

ނުވަތަ ކައެނިގފައިވ    އަށްނ އޭ  ކަންއްލެމަޢަ  ލުެގއިހުމ  ން 
 ނޫނެވެ.ން މުހިންމެއް  ނިގފައިނުވ ކައެ

ބޭނު )އ(    މ އްދ ެގ  މީހަމަށްޓަކަމި  ކަިއ،  ވަކި  ެއނުގމުެގ  ކަށް  މެއް 
 ވ  ކަންކަންރީަގއިތި  ރުއި ބުއްދީެގ ހަމަތަކުން ބަލ އިރޭަގމ ނައިެގ ތެ

 . ވެއެ ނެންވ ލަބަކަމަށް ޭގނެއެނ އަށް އޭނ 

Deleted : ްށްނުވަތަ ކުރިކަމަނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަށ

Deleted :ްނ

Deleted :ެވބެލ

Deleted :ުު ްވެނެއެހިމެނ.
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މަޢުލޫމ ވ ލިބިފައި  (1)    ދެނެަގނެވެން  ނުވަތަ  ތުން  ހުރި   
 ؛ހުރި ކަންކަން ންވެރެޔަޤީންކު

އަމަ  އިވ ލިބިފަ  (2)    ނުޢުލޫމ ތުން  ޚަބީރެއްެގ  މިއްލައަށް  ވަތަ 
ޔަޤީންކު ކަންއެހީަގއި  ހުރި  ިމ  ނަމަވެ؛ ކަންރެވެން  ސް، 

ބޭނުދ މ އް ހަމަެގ  އެެގއް ރެޚަބީއެކަނި  މަށްޓަކައި  ހީަގިއ   

ޔަޢުލޫމ މަ ބަލަންވ ރެވެން  ޤީންކުތު  ެއ    ،ނީހުރިކަމަށް 
ހޯއެހީތެރި ފިޔަވަޅު މަދުކަން  އެކަށީެގންވ     ށްޓަކަިއ 

 . ފަިއވ ނަމަެއވެއަޅ 

އިހުމ ލުގެ ސަބަބުން  
ގެ  ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔ  

ފިޔަވައި   މައްސަލަތައް
ލުގެ  މ ނިހެން އިހުއެހެ
  ކަނޑައެޅޭ  ސަލަތަކަށްއްމަ
 ތުދައްމު

ސަބަބުންމ ލުހުއި ހ() . 67 ެގއްލުމު   ެގ  ހޯދުލިބޭ  ބަދަލު  ހުށަހަޅ ެގ   މަށް 
ރ   އި ބަޔ ންކުމ އްދ ގަ   ނަވަ  65ެގ ތެރެއިން މި ޤ ނޫނުެގ  ކުތަޢުވ ދަ

  ންކޮށްފައިވ ރީަގއި ބަޔ ތި  ،  ފިޔަވަިއ އެހެން ދަޢުވ ތަކުަގއިދަޢުވ ތައް
އޭެގ ނީ  ލ  ބަ  މަނަވުރެ ިގނަށްޚައް ތ ރީ)އެ   ތ ރީޚުން  ކަން ހިނިގކަން
 ވަސްރު ދުއް( އަހަ)ދިހައެ  10ެގން  ފެށި  ޚަށް(ރީތ ފަހުެގ  ން  ރެއިތެ
 ެއވެ.  އެއްނޭޅޭނެއްޖެނަމަ، އެ ދަޢުވ އެްއ ހުށަވެ ތުއިފ 

މެއެ  (1)    ޢަމަލު  ިއހުމ ލުެގ  ތުހުމަތުކުރެވުނު   ދުވެރިވިކަމަކީ 
 އަދި  ؛ންިއވުކަމުަގ ބަބުސަ

ެގއްލުމު އެ  (2)    އެމަ  ެގދިފައިވ   ެގންވ   ވެ ނ ބިޗަށް  އްބަދަލު 
ން  ސަބަބުޢަމަލުެގ   އިހުމ ލުެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  އެއްލުމަކީ  ެގ

ނުވަތަ   ސަބަބުން  ޢަމަލުެގ  ޢަމަލު)މުޅި  ބައެްއެގ  އެ  ެގ 
   .ކަމަކަށްވުން ވިރިމެދުވެސަބަބުން( 

 މި މ އްދ ެގ )ހ( ަގއި  ،ކީއި ނެތުމަެވފަވުޖޫދުތްތައް  ވި ޙ ލަނިނައަން )ށ(  
މ އްދ ަގތަކުަގއި  ލަތްޙ   ރ ބަޔ ންކު   އް ތަދަޢުވ   ންކުރ ޔ ބައި  ެއ 

Deleted :ުވި ރިވެމެދ

Deleted : 

Deleted : ަެއއް(. ކި ބަ)އެކުަގއި ނުވަތަ ވ
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 ނެ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. ބަރީޢަނުވ  މުންފުލުއު

ވުޖޫދުވެފައިނުވުން   (1)    ެއހ ތަނަށް  ސަބަބު  ބިނ ކުރި  ؛ ދަޢުވ  
 ނުވަތަ

  މުއްދަތު ފަިއވ   ނޑައަޅ އި ކަދ ަގމ އްމި    ށްހެޅުމަޢުވ  ހުށަދަ  (2)   
މިހަ ކުރިން،  މ   66  ޤ ނޫނުެގ  މަވުމުެގ  ިއ އްދ ގަ ވަނަ 

ކޯޢުދަ  ބަޔ ންކުރ  ހުވ ެއއް  ކަނޑައަމަށްޅުހެށަޓަށް  ފަިއވ   ޅ  
ުގނަންފަށ  )  މުއްދަތު  ެގ  )ރ(  މ އްދ ެގ  އެ  (  2ކަމަށް 

ބަ ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ދަފައިޔ ންކޮށްވަނަ    ރި ކުބިނ   ޢުވ ވ  
 ން. ވެފައިނުވުދުވުޖޫބު ސަބަ

ވ ގެ  ދަޢު  ހޭތަރިކައ ބެ
 އްމައްސަލަތަ

ުގޅިެގން  ކ   ތަޔައް ޞި ވަތަ  ނުވައް  ންޏެެގ ދަރައެމީހެއް   ،ހުށްފަރުވުމަ މަކުމީހަ . 68
މަރުވި އެމީހަކު  ހުރިނަމަ،  މީހަކު  ފެށިެގން  ދަޢުވ ކުރ    60  ތ ރީޚުން 

ވެ. ިމ އެ ހަޅަންވ ނެށަހު  ށްކޯޓަލަ  މައްސައެ  ަގއި  ރޭތެ  )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުެގ
ތެރޭމުއްދަތު ހުށަނ ގަ ެގ  އެވޭބެލެޅަިއފިނަމަ  އި  އެހެން  ރ ތުފަ  ެގމީހެއްނީ  ން 

ތެްއ  މަކޮށްދޭންޖެހޭ ވަޞިއްޔަހަނުވަތަ ފުރި  އްޏެރަން ދަ  ރަންޖެހޭ އަދ ކުހަކަށްމީ

 ކަމުަގެއވެ.  ތަންފީޛުކުރަން ބޭނުންވ  މީހަކު ނެތީ

 މުގެފީޛުކުރުން ތަކުމްޙު
 ދަތުއްމު

 މެއްނިންމު  ންެވސްވަތަ އެނޫއް ނުމެޙުކު  ނިހ އީ  ވ ކޮށްފައި ޓަކުން  ކޯ ()ހ . 69
 10ން  ތ ރީޚުން ފެށިެގ   ނިންމ އްމެންމުނި  އެކައި  ށްޓަމަފީޛުކުރުންތަ

 . ނެއެވެހުށަހަޅަންވ  ތެރޭަގއި )ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަހުެގ

)މ   މި )ށ(   ބައްދ ެގ  ަގއި  މުޔ ންކޮށްހ(  ތެރޭަގދަތުެގއްފަިއވ   ިއ   
ނުންވ  ރުމަށް ބޭކުތަންފީޛުތަ  ވަެގން އުޅޭނަމަ، ނުއި ލަރަނިވެރިޔ  ފިދަ
  ދަރަނިވެރިޔ ފައިވ ނަމަ، އެ  ވ ރުފޮ  ުމދ   ވ އިފަ ކޮށްންޔ ބަ  ަގއިމްޙުކު
ފެށިެގ  ހޯދޭ ނުތ ރީޚުން  ން ތ ރީޚު  ހޯދުނު  އަނބުރ   އެމުދ   ަވތަން 

Deleted :ިުެޅ

Deleted :ޭު

Deleted :ަންވ ނީ، ޅަހަހުށ

Deleted :ުެވ

Deleted :ެު

Deleted :ަު

Deleted :ިވ  ތްސްބަނ

Deleted : މުދ



45 

  

ތެއް  ދައްމު   ށްވުރެ ދިުގނުވަތަ އެއަ  ރުއް( އަހަ )ދިހައެ   10  ށިެގންފެ

   .ނެއެވެޅޭ އްނޭއެށަ ހުފީޛުކުރުމަކަށްމް ތަންކުއެ ޙު  ،ނަމަިއވ ފ އިތުވެފަ

އިންޓްެގޅިުގ  ދަރަންޏަކ  )ނ(   ޮގތުގަ ރެ ން  ދަްއކަންޖެސްޓްެގ  ފައިއި  ސ  ހޭ 
އިންޓް  ،އިގަ މުދިނުއިނަަގ  ންރީޚުތ   ންޖެހުނުކަދައްރެސްޓް  އެ 

ދު އަހަ)ދިހައެއް(    10  ފެށިެގން ފ އިތުވުމަށްފަހު   ވަސްރު 
އެ  ެގޓްއިންޓްރެސް ހިނގ ފައިވ   ފައިސ ެއއް  ްއވެޮގތުަގއި  ސް 

 .ެއވެނެވ ނު ަގއިދީެގންނަ

)ހ(ދ މ އް  މި )ރ(   އަށ)  ،ެގ  )ނ((  އޮތްނަމަ  ދި  ސް،  ވެއެހެން 
އްދ ެގ )ހ(، )ށ(  މ  މި ންންމ  ކޯޓުންމުން ނި  ނިނުވަތަ  ރ ކުމްކުޙު

  އްރު ުމއްދަތެކަށްވުރެ ކުތަތުދައްމު  ވ ފައި ަގިއ ބަޔ ންކޮށްއަދި )ނ(  
ނިންމުން  ނުވަތަ  ޙުކުމް  ކަނޑަތަ  އެ  މި  އެޅުންފީޛުކުރުމަށް  މަކަށް 

 . ޅައެވެނ އްދ  ހުރަހެއްމ 

 މުއްދަތު  ޖެހޭށަހަޅަންހު ދަޢުވ  
އި  ގަކިބައި  ގެފަރ ތު  ވ ކުރ ދަޢު 

ށް  މަރިކަދުންތެހުރި ނުކުޅެ
 ތުރުކޮށްދިނުން ބަލައި އި

ޤ ނޫނު )ހ( . 70 ހުށަހެޅުޢުދަ  ަގއިމި  މުއްވ އެްއ  ވަކި  ތެްއ  ދަމަށް 
ކޮޅ ނޑައަކަ ކުރުމެންފަިއވ   ދަޢުވ ެއއް  ދަޢުވ    ،އިމުގަ   ކުރުމުެގ  އެ 

ފަރ ރ  ވ ކުދަޢު  އެ  މުއްދަތުަގއި މެއްހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަ ތަކީ   
ނުކު،  ވ ނަމަަގއިމުއްކަތެފަރ  އަިއ  ކަމެރިޅެދުންތެއެ  ނިމުމަކަށް  އް 
ތެރެއިން ތ ރީޚުެގ    ދެ  މި  ،ވި ތ ރީޚ ރުމަ  ފަރ ތް  އެ  ނުވަތަ  އިތ ރީޚ 
  )ހައެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ   6  ންތ ރީޚަކުން ފެށިެގ  ވ ބައްދަލު  މަފުރަތަ

 ދ ނެއެވެ. ށަހެޅިށް ހުޓަ ކޯދަޢުވ  ތެރޭަގއި އެ

ކަމެއް  ތެރިންޅެދުރަތަމަ މެދުވެރިވިއިރު ނުކުފު  ބުސަބަރި  ކުވ  ބިނ ޢުދަ ށ()  
މީ މެދުވެނެތް  ނުހަކު  މީހަކު ންތެރިކަދުޅެކުރިކޮށް  ހުރި  ން 

މ އްދަޢު މި  )ހ(ވ ކުރ ނަމަ  ބަޔ ަގ  ދ ެގ  ލެއް  ުއސޫވ   ންކޮށްފައިއި 

Deleted : ަނުވަތ

Deleted :ިތެއްކަމަށް  ދައްމު  ދިުގ މެތުން އެންޮގއެ  ،އަދ
ތަ ން ފެށިެގން ނުވަޚު ތ ރީފެނުނު މުދ ބެލެވޭނީ، އެ 

 25 ން ފެށިެގންރީޚު ދ  އަނބުރ  ހޯދުނު ތ އެމު
ނިޔަލަށެވެ.   ހަރު ދުވަހުގެ ވީސް( އަ)ފަންސަ

Deleted : 

Deleted :ުު

Deleted : ު ިއ

Deleted : ިއ
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 ނުހިނގ ނެއެވެ.  

ށް ހަކަރި މީންހުރިކަތެނުކުޅެދުން  ރިވީ  މެދުވެބަބުރި ސަބިނ ކު  ދަޢުވ  )ނ(  
 މ އެކު އޭނ ކުޅެދުންތެރިކަ ނު އެވެފަިއ، އޭނ ެގ ކިބައިަގިއ ހުރިށްކަމަ

ދެ، މަނަޖެމަރުވެއް ދެވަނަނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި  ެއ  މީހަކަށް   ވަނަ 
މުއްދަތު ށް  މަނުކުޅެދުންތެރިކަ  ެގހ މީ ހުށަހެޅުމުެގ  ދަޢުވ    ބަލައި 

 ވެ. ދެވޭނެއެ  ނުއްކޮށެއިތުރު

ރިކަން ކ ތެރައްކުޑަކުދިންނ އި    ،ކައިށްޓަބޭނުމަެގ  އްދ މ   މި )ރ(  
ފަރ ތް  ންތެރިކަންހުރިނުކުޅެދު  ނީވ ންބަލަ  އްތަލިބިެގންވ  

 . ވެތުަގއެ އްެގ ޮގތަކެރ ތްފަ

  ނ ތް ނުވަތަ ޙަޤީޤަތްޔ ޚި
  ޅުމަށް ހުށަހެވ ރުވުމުގެ ދަޢު ފޮ

ދަތު  މުއް  އިވ ފަޅ ޑައަކަނ
 ފަސްކުރުން 

ބ ވަތުެގ    ފައިވ  ޅ ޑައަނމުއްދަތު ކަ  މުެގށަހެޅު  ހުއި ދަޢުވ މި ޤ ނޫނުަގ ހ() . 71
ތެރެ  ރައްކޮށްފައި ނ ބިވ   ދަޢު  އެ  ،އިންދަޢުވ ތަކުެގ  ދަޢުވ   ދުވ   ވަނީ 

ޚިޔ ފަރ  ބިނ ކަމުެގ    ވ  ތެރިވެފައިނަތްތުން  ން  ކޮށްެގމައްޗަށް 
ެގ ހެޅުމުލިބިދޭ ދަޢުވ  ހުށަ  ށްރ  ފަރ ތަކު ޢުވ ތަ ދަނަމަ ނުވަވ ކަމުަގއި 

ިއ  ަގދުޤަޞްފަރ ތުން    އް ދަޢުވ  ރައްދުވ ތެލޫމ ޢުންހުރި މަޤ  ުގޅުޙައް
  ކުރ ވ ދަޢުފަށ ނީ،    ދަތު ުގނަންދަޢުވ ކުރުުމެގ މުއް  ، ނަމަފޮރުވ ފައިވ 

އެރ ފަ ޚިޔ ތަށް  ނުވަތަނ   ކަމެ ވ ފަފޮރު  ތް  އެނޭގއިވ   ތ ރީޚުއް  ން  
އެކަ  ފެށިެގން ޮގތަކަށް  ށީެގންނުވަތަ  ކަން އެން  ކޮށްެގސައްކަތްމަވ  

 ން ފެށިެގންނެވެ. ކަމަށް ބެލެވޭ ތ ރީޚުވޭނެނެަގދެނެ

މ އްދ  ށ()   ވަންދެން ށްޓަކައި،  ނުމަބޭ  ެގ)ހ(  ެގ  މި  ަވުގތެއް  ވަކި 
ބަލައިެގން  އަދ ނުކޮޒިންމ ދުަގއި  ޤަޞް  ހ މަނުވ ނެކަމަށް  ށް ެއއް 

  އިޤަޞްދުަގ  ޢ ތައްވ ޤި  ުގޅޭކުރުމ ނުއަދ ޒިންމ     އެ  ލުމަކީދޫކޮށް

Deleted : ކުޑަކުދިން  އިކ

Deleted : ު

Deleted :ެު

Deleted :ިުެޅ

Deleted :ިުެޅ

Deleted :ަު

Deleted : ު

Deleted :ަށް ހަމައ

Deleted : 

Deleted :  ުަޅުމަށްހެ ހުށަޢުވ ދަ ،އަށްހަމ 
ވޭނެެއވެ. އްދަތު ފަސްކުރެމުކަނޑައަޅ ފަިއވ  

Deleted : ަކުދުވަސްކޮޅ  

Deleted :ޭލަތުަގއި ޙ ދ ނެކަމަށް ބެލެވޭ ރެހު ނިގނ

Deleted : ްދުަގއިޤަޞްުގޅިެގނ 
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 ވޭނެެއވެ.  ބެލެށް މަރުވުންކަފޮ

ބަ  ()ނ   މ އްދ ަގއި  ކައް އެ  ވ  ޔ ންކޮށްފައި މި  ނުވަތަ ޚިކީ،  މަ ވެސް  ޔ ނ ތް 
ހިނިގލުވ އޮޅު ޢަމަލު  އެ  ުމެގ  މައްޗަށް  ފަހުން،  ފަރ ތުެގ  ަގތް  މުދ  

ށް ށް އަުގހުރި މުޤ ބިލަކަކޮފަރ ތް މެދުވެރި  ދަޢުވ ކުރުމަށް ނުވަތަ އެ
ފަރ ތިން އެތަވަނަ  ައންނަނިވި މުދ     ކުން  މަްއޗަށް  ފަރ ތުެގ  ަގތް 

ދަޢުވ ކު ދޭފުރުޞަ  ރުމަށް ކަންކަމުަގއި  ކަމަށް ކަން  ތު 

 . ެގންނުވ ނެެއވެވެ

 ވަތަ ނު؛ ށްުގ ހޯދުމަމުދަލެއްެގ އަްއެގ އެްއވެސް ފަރ ތެ  (1)   

ށް ލުކުރުމައް ބ ޠިމަލ ތެއަސަރުކުރ  އެްއވެސް މުޢ   ށްލަމުދަ  (2)   

  .ރުމަށްތަންފީޛުކު ޗ ޖެއްުގޅޭ  ކ ދަލަމު ތަނުވަ

ބިނ  )ރ(   ސަބަބ ުގޅޭ ކުދަޢުވ   ވ ޤިޢ އަކ އެ  ރި  ުގޅުންހުްއވެސް   ރި  
އޮޅުވ ލު  އްތެނ ޚިޔ  ދަހިމެ  ެމއްނުވަތަ  ަގއެްއަގއި  ޢުވ ނޭ   ތްުމދ  
އޮޅުޚިޔ   ކީމީހަ ނުވަތަ  ބައިވެވ ލުމު ނ ތް  ފަރ ތަރި ަގއި  ކަށް ވި 
މުދ ފަވެނު ޚިތްަގ  އި،  އޭަގއި    މުގެ އޮޅުވ ލުނުވަތަ  ޔ ނ ތް  ަވުގތު 
މުެގ  ނުވަތަ އޮޅުވ ލު  ތްނުވަތަ ޚިޔ ނ މަ  ޭގނަމެނޭކަން ނޭނހިއް  ލެމަޢަ

ސަބަބެކަމަށްނޭމެހި  އްޢަމަލެ ޤަބޫލުކުރ ނެ  ކަމަށް ނެތްއް   
ބޭނުމަށްޓަކަމ   މިރެވޭނަމަ،  ޤަބޫލުކު ަގއްދ ެގ   އެ މީހ އަކީ    ނަންއި 

 ވެ. ލެވޭނެއެ އް ނުބެމުަގއެ ކަ   ރިވި މީހެއްވެއި އި ބަޢަމަލުަގ

  ންޅިގެ ގު  ކ ޢުވ އަށްދ  ދަކުރިއަ
 ޅުން ށަހެއ  ދަޢުވ އެއް ހު

ޤ  )ހ( . 72 މ އްދ   71ން  ެގށިފެ  ދ އިންމ އް   ވަނަ  60ެގ  ނޫނުމި  ެގ  ވަނަ 
ބޭނުމަށްތަކުދ މ އް  ހުރި  ނިޔަލަށް ކޮންޓަެގ  ދަޢުކައި،  އ   ވ އަކީ  މެ 

ދަޢުވ އެއްވަ ބަކަ  ކި  އަދިލަންވ މަށް  ދަޢުވ އެްއ    ނެެއވެ.  ފެށުނު  އެ 

Deleted :ަކަންކަމަށް  ނަނިވިންއ

Deleted : 

Deleted :ުމެއް ކުޙ

Deleted :؛

Deleted :ަޢަމަލު    ެގލުމުޅުވ ނުވަތަ އޮތް ޚިޔ ނ
ރ ތުެގ މައްޗަށް  ފަތް ދ  ަގހުން، އެ މުނިގފަހި

ުގހުރި ދުވެރިކޮށް އަ ކު މެރުމަށް ނުވަތަ އެމީހަކުދަޢުވ 
ެގ ތުތަކުން އެ މުދ  ަގތް ފަރ ރ ފަތިންވަނަ  ކަށްޤ ބިލަމު
. ށްރުމަދަޢުވ ކު އްޗަށްމަ

Deleted :ަު

Deleted :ްު

Deleted :ްނ

Deleted :ްު

Deleted :ަު

Deleted :ޮންނަނަމަ  މަށް ނުފެތްކައ
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 ނީ:ވޭލެމަށް ބެކަ ޚުތ ރީ

އި ފެށުނު ދަޢުވ އެްއެގ ޮގތުގަ   ށަހަޅ  ން ހުފަރ ތަކު  ތިންވަނަ  (1)   
ދަޢުވ އެއްއ  ހުށަ  ،މަނަ  ފަރ ތަކުން  ތިންވަނަ   ޅ ހަނުވަތަ 
ތެރެއިޢުވ އެދަ ދަޢުވ ހުށަހެ  ންްއެގ  އެ އްއެޅުނު    ނަމަ، 

 ؛ ނު ތ ރީޚުޅުހުށަހެދަޢުވ   ެގމައްސަލައި 

  ތ ރީޚު.  ހުށަހެޅިޢުވ ސްލު ދައަ ޢުވ ެއއްނަމަނޫން އ  ދައެ  (2)   

ައޅައިކެނޑުމުެގ    ،ނީވަބުނެފައިއެ  ެއއް ކަމަށްަގއި އ  ދަޢުވ އްދ މި މ  ށ()  
ރަ ނުވަތަ  ޮގތުގަ ޢުވ އެދަ  ދުއްޮގތުން  ދަޢުވ އ އިހުށަހެ  އިްއެގ  ،  ޅޭ 

  މެނޭ ހި   އ  ދަޢުވ ޅޭ އެދި ހުށަހެ  ކަމަށްވ  ކަން އި ފަ ބަޔ ންކޮށްތިރީަގއި

 ނެވެ. ޮގތުން

 ނުވަތަ؛ މަށްެގނައު   އުނިއިތުރެއް ސަބަބަށްކުރިވ  ބިނ ދަޢު  (1)   

  އުނިކުރުމަށް.ތަވަ ނު ށްރުކުރުމަމަކު އިތުޚަޞް  (2)   

" ވ ޅ  ދަޢުހުށަހަ  ނަ ފަރ ތަކުންވަށްޓަކަިއ، "ތިންމަނުބޭ  ެގމި މ އްދ  )ނ(  
ެއ    ލަެއްއަގއިފަިއވ  މައްސަލިވ އެއް އުފުޢުދަނީ،  އެވަ  އިފަކަމަށް ބުނެ
ން ޚަޞްމަކު ހެށް އެން އެ ދަޢުވ އަިއސިްއޔަތުހަ ޞްމެްއެގދަޢުވ ެގ ޚަ

ދަޢުވ ަގއި ހިމެނޭ ފަރ ތަކުން ެއ    ލުސްވ ޮގތަށް، އަ ކުރުމަށް ނުއިތުރު

 . ވެޢުވ އަށެއްޗަށް ކުރ  ދައްެގ މަތެހިމެނޭ ފަރ ަގއި ނުވ ޢުދަ

ކު، ނުވ ހ  ހިނދަފައި ޔ ންކޮށްބަ  ކަށްޮގތަޅިެގން އެހެން  އި ކަނޑައެމި ޤ ނޫނުަގ . 73ޅ   އަކަނޑަ ނަކުން ނޫ ޤ އެހެން 
މުއްދަވ ދަޢު މިތުކުރަންޖެހޭ  މުއްދަތ   ކޮށް ޔ ންބަ  އިޤ ނޫނުަގ  ކަމަށް  ފައިވ  

Deleted :ޭު

Deleted :އި ަގ

Deleted :ިއަދ

Deleted : 
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މުއް މުއްދަތު ޢަމި ޤ    އްތެދަތަފ ތު  ރަމުން  ޢަމަލުކު  ރިންފެށުމުެގ ކުރަން  ލުކުމަނޫނަށް 
ނުއްނެޤ ނޫއެހެން    ނައަން ނުވައިދެްއަގަގވ  ތަ  ވަަގިއ  ޢަމަލުކުރ  ތަ  އި 
ބަްއަގއިލެއުސޫ ޤ ނޫވީނަމަވެސް ފައި ޔ ންކޮށް  މި  ޢަމަލުކުރަން  ނަ،  ށް 
ކަނޑައަޅ ފަިއވ   ނީ  ވ ންއިސްކަންދޭށުމަށްފަހު  ފެ ޤ ނޫނުަގިއ  މި 

 ވެ. ތަކަށެތުދައްމު

ޅޭ ކަންކަމުގެ  ގުހ  ޓެކު
 ނ ތިސްސްއި

އެްއެވސް  ްއ ނުވަތަ  ޑިއުޓީއެ  ނުވަތަ  ކުހެއް ސް ޓެވެ ހޭ ެއއްޖެން ނަަގންލަތުއުދަ . 74
ެގ  ވ ތަކުމަށް ހުށަހަޅ  ދަޢުއް ހޯދުމަނ އެޅޭ ޖޫރިއުޓީައކ ުގތަ ޑި ވަނު  ކ ުގޅޭކުހަޓެ

 ވެ. ނގ ނެއެ ހިނު ޅ ފައިވ  މުއްދަތުތަކެއްއި ކަނޑައަ ގަ ބ ބުމި  ށްއްޗަކަމަ

 
 ވަނަ ބ ބު ހަ 
 ޞްމުން ޚަ 

ލިޔަހައިސިއް  ނީޤ ނޫ . 75 ސިއްޔަތު އިހަ ވޭވެ  ކަށް މަޚަޞް ފަރ ކޮންމެބިެގންވ   ތު  މަތަކީ،      ގެ އް ލައެއްސަމަދަނީ 
 ޚަޞްމަކަށް ވެވިދ ނެ ފަރ ތެކެެވ.

ތެއް  ލަޙަމަޞް  ފުލުމަށްއު ވ ޢު ދަ
 އޮތުން

ޤ ނޫ . 76 އޮތްނަމަވެ  އްދ މ ވަނަ    75ނުެގ  މި  ފަރ ތަކަށް    އްވެސްއެ،  ސްއެހެން 
އުޢުދަ  މަދަނީ އެވ އެއް  މަފުލޭނީ،  އެރ ފަ  އެލައިަގއި  ސައް  ންވ   ކަށީެގތުެގ 
 ެގންނެެވ. ވެ ޙަތެއް އޮލަމަޞް

ތު  ޙަލަޞް ންމު މަޢ 
މައްސަލަތަކުގެ   އެކުލެވިގެންވ 

 ން މުޞްޚަ

މަޞް ހ() . 77 އެކުޢ ންމު  މަލަޙަތު  ޝަރުޢީ   ެގއެއް އްސަލަލެވިެގންވ   ދަޢުވ  

ހު މަޞްލަޙަތު  ޅ ހަށަކޯޓަކަށް  އެބެ  ފަރ ތެއްެގ   ލުމުގައި، 
މު  ނުން މުހިން ދިށްޙައްލުކޮން  ޓުކޯ  އީ، އެއިކަމ ޞައްޙަ ތުެގ  މަޞްލަޙަ
ޢ އަދި  ،އްތޯމައްސަލައެ  މައްސަލައެްއެގ    ންމު  އޮތް  މަޞްލަޙަތު 

ހުށަ  ވީމެނުއި  ގަ ތުޮގ މައްސަލައެއްކޯޓަށް  ނެތް  ކޯހެޅެން   ޓުންތޯ 
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 ންވ ނެއެެވ. ލަބަ

ޓަށް ހުށަހެޅި، ެއ   ކޯ މައްސަލަެއއްލެވިެގންވ   ކުއެ  ޙަތުލަޞްމަ  މުޢ ން )ށ(  
ނިެގކުރިއަށް   ލަމައްސަ ފަދައުލަތުެގ  ،ޙ ލަތުަގއި  ންމ ންދަން    ތުން ރ  

ތަދައްޚުލުކުޑ ރަނަންބަ މަްއސަލަައށް  އެ  އަމިއްލަ ށް  މަރުއިބު    ކޯޓުެގ 
ނިންމިދ ނެއި ކޯޓައެެވ.  ސްނެުގުމަގިއ  ަމއްސަލަ  ހުށަހެޅި ނުވަތަ  ށް 

 ނެއެވެ. ދ އިން ހުށަހެޅިދަފަކަށް އެމަޞްޚަ

އެހެން )ނ(   )ށ(  މ އްދ ެގ  ޢ ންމުއޮތްނަމަވެ  މި  ލަޙަތު ޞްމަ  ސް، 
މައްސަލަ   ޓަށްކޯ  އް އެސަލަ މައް  ލެވިެގންވ އެކު އެ  ހުށަހެޅި، 

ނިދަންކުރިއަށްެގ ޙ ލަތުަގން  ަމްއސަލައި  ިއ،ންމ   ނުވަތަ  ެގ  ކޯޓުން 
އެދިފައިނުވިޚަ މަނަރަބަންޑ ނަމަެވސް  ޞްމުން  އެ  ލައަށް ްއސައިބަށް 

 ނެެއވެ. ދ އްޚުލުެވވިތަދަ

  އަށްވުރެތަ އެވަ  ނުޚަޞްމު އެއް
  ސަލަން މައްގިނަ ޚަޞްމު

 ން ޅުހެށަހު

ށްވުރެ  ތަ ފަރ ނުވަތަ އެއް  ފަރ ތް  އްއެ ލަެއއްެގ ޚަޞްެމއްެގ ޮގތުަގިއ،  މައްސަ . 78
ވެސް އަދި  އި ތުަގގޮ   ެގތު ޢުވ ކުރ  ފަރ އެވެ. ެއޮގތުން، ދަނިދ ނެިގނަ ފަރ ތް ހިމެ

ފަރ ތުެގ  ވ ލިބޭދަޢު ފަރ   ޮގތުަގއިވެސް  ިގތަށްވުެއއް  ފަރ ތްނަރެ    
 ނެއެވެ.ނިދ ހިމެ

ޤ  )ހ( . 79 ން ރުލުކުސީން ތަމްމުޚަޞް ނުވަތަ  މި  ޤ ނޫނޫނުަގއި  އެހެއްނެެއހެން  ޮގތަަގިއ  ކަށް  ން 
ހިނދަކު،ޔ ންބަ ޚަޞްމުން ކޯޓުތަ  ކޮށްފައިނުވ ހ   ކުަގއި 
 .ކީލުންނަށެވެވަ  ނީނޫޤ  ،މްސީލުކުރެވޭނީތަ

ތަމް ށ()   ޚަޞްމުން  ވަކީލުން  ޤ ނޫނެއެހެ  ސީލުކުރުމަށްޤ ނޫނީ  އްެގ  ން 
ޙ ލަން  ދަށު ޚަޞްމަފައެ  އި،ތުަގލ ޒިމުކުރ   ކޯޓުަގއި  ދަ  ކު 

 ކެވެ. ކީލެވަ  ރ  ޤ ނޫނީއްޔަންކުއެމީހަކު ޢަ ނީތަމްސީލުކުރަންވ 

Deleted :ުެގތުލަދައ  
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  ޞްމެއްގެ ޚަ   ގެ އްއެ ލަސަހެން އޮތްނަމަވެސް، ަމއްހ( އެެގ )ދ މ އް  މި (ނ)  
ކުޑަކުއްޖެްއ ކަ  ހިމެނޭ  ތުަގއިޮގ ޙ ފަރ ތަކީ    ިއ ނުވަތަ ތުަގލަމުަގިއވ  

ކަތެއްފަރ   ލިބިެގންވ ން  ރިކަރައްކ ތެ އެއިން ޙ ަގިއވ   މު  ލަތުަގއި، 
އެސީލުކުރުމަމްތަފަރ ތެއް   މަ ފަރ   ށް  ތު ޙަޞްލަތެއްެގ 

ފަރ ދޭށްޔަތްކޮޙިމ  ކަތެއްނެ  މ އްދ    ިމ  ނޑަެއޅުމަކަށް 
 އެވެ. ޅަނ އްހެރަހު

ށް  މްސީލުކުރުމަމުން ތަޞްޚަ
 ކަނޑަނޭޅުން   އެއްވެސް ފަރ ތެއް

އެހެން ށް  ރުމަންކުޢައްޔަ  ކުލަކީވަ  ޤ ނޫނީކުރުމަށް  ކު ތަމްސީލުމަޚަޞް ()ހ . 80
ފިޔަވަ ޙ ލަތުަގ  ކުރ  ޒިމުލ ޤ ނޫނެއްަގިއ   އެނޫންިއ  ޙ އި  އި،  ތްތަކުގަ ލަ 

ވަކީލަކު ޢައްޔަ، ޤ  ނަމަނުންކު ބޭމަޚަޞް   އި ަގދަލުުމެގ ބަރުކުންނޫނީ 
، އިނުލަ  ޅުމަކ  އެއް ކަނޑަތެފަރ އެހެން  ލުކުރ ނެ  ނ  ތަމްސީނުވަތަ އޭ
ނ  ައމިއްލައަށް  އޭވ ނީ   ޙ ޟިރުކަށްލ ތަރުޙަ  މައެންމެހައި ޝަރީޢަތުެގ

 ވެ. ނޑައެޅިދ ނެއެ ކަ  ކަމުަގއި

މ އް ()ށ   )ދ ެގމި  ދަހ  ެގ  ތަޞްޚަ  ށުން (  ޤ ނޫނީ ލުކުމްސީމަކު  ރުމަށް 
މަްއސަލައ ުގޅޭ އި،  އްގަ ޙ ލަތެ  ވ  ކޮށްފައިނުން ޔައްޢަވަކީލަކު   ކޯޓުން 

 ވެ. ނެއެ ޢ ޔަތްކުރަންވ ކަމަށް ރިއި އެމުަގ ނިންމުންދ ރީ ކަންކައި

ރުމ އި  ކުމުން އިތުރު ޞްޚަ
 ބަދަލުކުރުން 

ޙ ލަ )ހ( . 81 މައްތްތަކުަގއިއަންނަނިވި  ޚަޞްއްލައެ ސަ،  ޮގމުންެގެގ  ަގިއ  ތު 

 . ވެއެނެރ ތްތައް ކޯޓަށް ހިމެނިދ ރު ފައިތު

ހުށަހެޅިފަޓަކޯ  (1)    ަމއްސަލައެށް  ހިމެއިވ   އެންމެްއަގއި  ިއ  ހަނޭ 
ނިންމޭނީކޯ  ކަންކަން މައްސަލައަޓަށް  އެ  ރު  ތުއި  ޅޭުގކ   

 ތަ ވަނު؛ ނައިެގން ކަމަށްވުންޞްމެއް ހިމަޚަ

ބަ  (2)    ހިމެަގއެއް މައްސަލަ   ލަމުންދ ކޯޓުން  ޚައި    އި ކ ޞްމަނޭ 
އުފެދިފައިވ ފަރ   ހެންއެ ދެމެދު  މައްހެއެ  ތަކ   އަކީ  ލަ ސަން 
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 ނޑަެއޅުމަށްއި ޮގތެއް ކަފައިވ  ަމއްސަލައިގަ ށަހެޅިޓަށް ހުކޯ
ެއ    ،ޙ ލަތުަގއި  ވ ަގއި މުކަ   މައްސަލަެއއްދ  އަސަރުކުރ ސީ
ޙައްލެއް  މަ ފަދުހޯއްސަލައަށް  އެ  ރ ތެްއ  މަށްޓަކައި 
 މަށްވުން. އް ކަކަމެންމުހި މުނުމަކީއި ހިމެގަ ޮގތުޞްމެއްެގ  ޚަ

ޚައްއެ ލަމައްސަ )ށ(   ޮގތުަގއި އްގެ މެ ޞްަގއި  ފަރ   ހިމެނުނު  ފުރަތަމަ  އް  ތެ 

ޚަޞް ކަމުގަ އެއީ  ފަރ   އިެމއް  ނޫންވ ންޖެހޭ  ކޯކަމަތެއް   ޓަށްށް 
އެއީނިފެ ޚަޞް  އްޖެނަމަ،  މަްއސަލައިެގ  ކަމުަގިއ    އްމެއެ  ނޫން 

 ވެ. އެ ޑައެޅިދ ނެޓަށް ކަނކޯ

މ  )ނ(   )ށ(ދ އްމި  ކޯޓަދަށުެގ    ެގ  ނިންން  ނިންމުމެއް   ،ނީމޭށް 
ކީ،  އިވ  ފަރ ތަތަމަ ހިމަނ ފަޮގތުަގިއ ފުރަ  ެގ ޚަޞްމެްއެގއި ލަމައްސަ

މައް ުގޅުންހުލަސައެ  ކައ   ފަރ ތެއް  ނު ވ ނަނުއިގަ މުރި  އެ  މަ،  ވަތަ 
  ނުވަތަ އެ   މެނޭނަމައްސަލަިއަގއި ނުހިމަ  ރ ތުެގ މަޞްލަޙަތެއް އެފަ
އެ  މަށްވުރެޞްޚަ  އެހެން  އޮތް މަޞްލަޙަތެއް    ބޮޑުއި  ލަިއަގސަމައް 

 ވެ. އެ މަތެއްވ ނަރ ފަ

   ފަރ ތެއްގެ ނުނުރަތަމަ ހިމެޮގތުަގއި ފު  އްސަލަެއއްަގއި ޚަޞްމެްއެގމަ )ރ(  

ނު އެތިއިލް  ތަވަމަޞްލަޙަތު  ފަރ ޒ މު  ބަދަލުވެފަިއވ   ތަހެން  ކަށް 
މެދު މ ކަ ކަން ންމެހައި އެ  ނޭަގއި ހިމެަމއްސަލައިތުގައި، އަދި އެ  ލަޙ 
ކަތެއްޮގ ދެ  އެ  އަންނަނީ،  މެއްެގ  ޞްޚަ   ފަރ ތް  ނަވަނޑައެޅެން 

ޚަޞްމުެގ   މަިއ، ފުރަތަަގިއވ  ޙ ލަތު ހަމަޖައްސައިެގން ކަުމަގ  އިޮގތުގަ 
ދެވަލުަގއިބަދަ އެ  ޚަޞްމައްސަތް  ފަރ ނަ    ޮގތުަގއި  ލަިއެގ  ެމއްެގ 

 . މަޖެއްސިދ ނެއެވެހަ ކޯޓަށް

މަ )ބ(   ހުެއއްލައްސަކޯޓަށް  މަފަހު،  ށްމަޅުށަހެ  އިތުރު އްސައެ  ލައިަގިއ 
ނުމެހި  ޚަޞްމުން ވަކިކުރެވޭނީ، ލުކުރެވޭބަދަ  ތަވަނޭނީ،  ނުވަތަ    ނީ 

Deleted : 
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 . ވެއ ެއކުަގއެ ެގ ހުއްދަ ޓުކޯ

  ށްވުރެ ގިނައެއް ފަރ ތަ
  އްސަލައިންގައި މަކު ށް އެރ ތަފަ

 ލަތް ޙ   ނަޙައްލެއް ލިބެން އޮން

ދައްގަ ލައެ މައްސަ )ހ( . 82 ފަކުރ  ޢުވ އި    އިވ  އެދިފަ  މަށްހޯދު  ރ ތުން 
އެފަރު އެ  ވ އަކީ،  އެދީފިނަމަހޯދައި  ވ ރުފަ  ފަރ ތަށް  އެއަށް  ހެން ، 
ފަރ ތަކަށްދެވަ ޙަްއޤުނަ  ކަމުފަލިބިެގންވ     ވެސް  ަގިއވ   ރުވ ެއއް 
ަގިއ  ތުޮގލަިއެގ ޚަޞްމެއްެގ  ނަ ފަރ ތް އެ މައްސަދެވައެ    އި،ަގޙ ލަތު

 .މެނިދ ނެއެވެހި

 މައްސަލަތަކުެގ  ިއެގރިކަ ސް، ތަވެމަނައޮތް   ހެންއެ  )ހ(ެގ  މި މ އްދ  (ށ)  
 .  ނުހިނގ ނެެއވެެއއްދ މ އް މި ށްކަމައްޗަ

  ޙަތު ހިމެނޭދެފަރ ތެއްގެ މަޞްލަ
ތް  އި އެއް ފަރ ގަމައްސަލަތަކު
  ނެއް އަމަށް ރުތަމްސީލުކު

 ން ތުން ކަނޑައެޅުފަރ 

ެއއް  އްއެ މައްސަލަ )ހ( . 83 ފަފަރ ތަށްވުރެަގއި  ިގނަ  މަ  ތު ޙަޞްލަރ ތުެގ 
ތެއޭގެ   ނަމަ،ނޭހިމެަގއި  އެކު  ފަރ ތަށް  އެއް    ގެ ނ އޭ  ، ރެއިން 
މައްސަލަިއެގަގލުދަބަ އެ  މަޖިލި  އި  ކުަގއި ތަސް ޝަރީޢަތުެގ 
 ވެ. ނެއެނޑައެޅިދ ތް ކަފަރ  ވަނައެ ދެ  ޟިރުވުމަށް،ޙ 

ެގ )ށ(   )ހ(  މ އްދ ެގ  ދެފަރ ތެ  މި  ހިމެނޭ    ެގއްދަށުން  މަޞްލަޙަތު 
ެއއްސަލަތަކުމައް ތަމްސީރ ތްފަ  ަގއި  އަނެށްރުމަލުކު  ފަ    ރ ތް އް 

ޙ ލަތުގަ  ހުށަހަޢުދަ  މަތަރަ ފު،  އިކަނޑައަޅ   ނުވ   ވަތަ  ޅ އިރު 
 ެއވެ. ނެންކުރަންވ ބަޔ  އެކަން އިރުޢު ހުށަހަޅ ޢުވ އަށް ދިފ ދަ

ދަެގދ މ އްމި   )ނ(   ަމސްއޫލިްއޔަތު  ފަ  ށުން  އް  ތެރ ޙަވ ލުކުރެޭވ 
ނުވަ ބަދަހައިސިއްން  ފަރ ތު  އެ  ތަމަރުވުމަކީ،  އެ  މަ ލުވުޔަތު  ކީ 

 ރ ނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ރުކުއަސަތަށް  ޔަލިއްސްއޫމަ

 ، ހިނދަކު  ންކޮށްފައިނުވ ހ ޔ  ބަޮގތަކަށްއެހެން  ނެއްަގއި  އެހެން ޤ ނޫ )ހ( . 84 މަރުވުން ކު މަޚަޞް
ފަވ  ދަޢު  ަގއިމައްސަލަެއއް ދަޢުވ ރ ތްކުރ   ނުވަތަ  ފަރ ތް ލި  ބޭ 

Deleted :ިވުން ޔ ނ

Deleted :ަު
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ޝަރީވެމަރު އެއްޖެނަމަ،  އަޅައި  ނޑަކަ  ވ ރިޘުން  ރ ތެއްެގފަ  ޢަތުން 
އަދި    ވެ.އެނެވ ނޑ ލަންކަެގ ޝަރީޢަތް މެދުލައިސައެ މައް  ންދެނިމެން

ޤ ނޫނު ވ ރިޘުކަމ ބެހޭ  ދަށުން    މަށްޓަކައިޅު ކަނޑައެން  ެގ 
އިޖުކުރަންޖެފުރިހަމަ ފަރ ތުެގ   އެފަހު  ރުމަށްކުހަމަފުރި  ރ އަތުހޭ 

ފަރ ތުޘުވ ރި މައްސަލަ  ންންެގ  އެ  ޝަރީހުށަހެޅުމުން،  ޢަތް ިއެގ 
 ެއެވ.ނެވ ންދަންރިއަށްެގކު ންއަލު

އެ )ށ(   )ހ(  މ އްދ ެގ  ޤ ނޫނުެގސް،  ވެމަނަންއޮތް ހެމި    ބ ީވސްވަނަ  މި 
  ތީ ވަުގށުން  ދަ  ެގ  [ކަމުެގ އަމުރުތެރިއްކ  ރަ އި  ވ އ ރުފަތީ  ަވުގ]ބ ބު  

 އްނ ޅައެެވ.ހެރަމި މ އްދ  ހުއް އެޅުަމކަށް ތަޅޭ ފިޔަވަޅުުގފަރުވ އ  

މްސީލުވ   ން ތަމުޚަޞް
 ތު ކަނޑައެޅުން އިސިއްޔަހަ

 

ޚަޞް  ަގއިއްއެ އްސަލަމަ )ހ( . 85 ތަމްސީލުމަހިމެނޭ  ދީ  ފަރު  ނީވަކު 
ކަމުގަ ޔަތުހައިސިއް ެގ  އް އެސަލައްމަ އެ    އްތެފަރ   އެ  އިވ ނަމަ ން 

. އަދި ެއ ސިއްޔަތުންނެވެއިހަ  ނީ އެޅޭޑައެ ަގއި ކަނތު ޚަޞްމެއްެގ ޮގ
އެލަޙ  އިޝ ޚަ  ތުަގއި  މެއްެގ  ޚަޞްެއ    ،ނީ ރ ތްކުރ ޞްަމކަށް 

  ވެ.ނަމުންނެ

ޚަމައްސަލަެއއް )ށ(   ތަމްސީލުވަމަޞްަގއި  ފަ  ނީކު  އް ތެރ އެހެން 
ެއ    ތެއްރ ފަ  އެ،  ނަމަވ އި ކަމުަގ  ތުންއްޔަހައިސި   ރުމުެގލުކުތަމްސީ

ޚަމަ ޮގޞްއްސަލަެއއްެގ  ކަނަގއިތުމެްއެގ  އެ   ، ޅޭނީ ޑައެ 
 ނެވެ. އްޔަތުންހައިސި

    

  ވ ރުނު ވަން ކަށަ ކަކު ކ 
ރ ނެ  މްސީލުކު ތައް ތަރ ތްފަ

ކުރެވިދ ނެ  ންއް ޢައްޔަ ފަރ ތެ

ތަހުށަހެޅިފައިވ    ()ހ . 86 މައްސަލައެއް  ދަޢުވ އަކީ  ކަމުަގިއވ ނަމަ،  ރިކަިއެގ 
ވ ރިޘުން ކަމުަގއި ސ ބިތު  ނުވަތަ  މައްސަލައެއް  ވ ނަމަ،  ކުރުމުެގ 

ދަ ޓްރަސްޓެްއެގ  މުދަލަނުވަތަ  މަށުަގިއވ   ްއ  ލައެސައް ކ ުގޅޭ 

Deleted :ިޔ ނ

Deleted :"

Deleted :"

Deleted :)ނ(

Deleted :ައުލަތުެގ  ޚަޞްމަކީ ދައްަގއި ހިމެނޭ ލައެ ސައްމ
 އެ  އްމެއެ ޚަޞް އަދ ކުރ  ފަރ ތެއްނަމަ، މަޤ މެއް 
ޤ މުެގ ެގ މައޭނ   ނީތަމްސީލުވ  ދަޢުވ ަގއި

¶  ވެ.ންނެ ސިއްޔަތުހައި
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މ  ޙ ލަތްތައް  ލިޔުމެއް  ނުވަތަ  މައްސަލައެްއ  ުގނަކުރުމ ކަމުަގިއވ ނަމަ  ޅޭ 
އެ   ޙ ލަތްތަކުަގިއ،  އަންނަނިވި  ޚަޞްމެއް   ވ ެގދަޢު ކަމުަގިއވ ނަމަ، 

ކުރުމަށް ކޯޓަށް  ްއޔަންއް ޢަނެ ފަރ ތެރ ކު ސީލުޞްމުން ތަމްނުވަތަ ޚަ
   ވެ.އެއަމުރުކުރެވިދ ނެ 

އުފަންވެފައިނުވ   (1)    ފަރ ތަކީ  ކުއްތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ  ޖެްއ  

 ؛ކަމުަގިއވުން

 ؛ނޭނުގން ތަނެއް  ޖެހޭ ފަރ ތް ވީތަމްސީލުކުރަން  (2)   

ފަރަކުސީލުތަމް  (3)    ދެނެަގނެވެން ރ ންޖެހޭ  ފަސޭހައިން  ތް 
 ؛ނެތުން

ަގިއ ދަޢުވ   ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ފަރ ތަކީ ނުވަތަ ފަރ ތްތަކަކީ  (4)   
ހިމެިގން  އެއް  ،އޮތް  ލަޙަތުމަޞް  އްއެ  ނޭތިއެްއަގއި 

ިގންތީކަށްބަޔަ އެ  ފަރ އި ގަ ވެފައި،  އެހެން  ހިމެނޭ  ތަކީ  
މ އް   ތްތަކަކީފަރ   ނުވަތަ )މި  ެގ  )ހ(  ވަނަ (  1ދ ެގ 

)ނުވަނަންބަރު   ވ2ަތަ  )  ނަ(  ނުވަތަ  ވަނަ 3ނަންބަރު   )
ެއ  ނުވަތަ   ؛ން  ކަމުަގއިވުވ  ބައެއްއި ތުގަ ޙ ލަ  ވ އި ަގންބަރުނަ

ފަރ  އެފަދަ  ތަމްސީލުކުރ ނެ  ތެޙ ލަތުަގއި  ްއ  ރ ތެފަްއ 
ކުރުމަށް ޙ ޞިލުއް  ތަޤްޞަދުމަ  މި ޤ ނޫނުގެ   ،ަމކީޑައެޅުކަނ

 . ންވުއް ކަމުަގއިމެ ކަންދ ނެެގވެމަުގފަހި

އަމުރެއް   ()ށ   ދަށުން  ެގ  )ހ(  މ އްދ ެގ  ހު  މަށްނެރެދިނުމި  ޅ  ށަހައެދި 
ށް ންވުމަށުން ޢައްޔަ މުރެއްެގ ދަ ެއފަދަ އަނީވ ންށަހަޅަމެއް ހުހުށަހެޅު

ށުމުެގ ފެ  ޝަރީޢަތްއަދި  .  ވެކެޚަޞްމެ  ެގވ ޢުނުވަތަ ދަ  ތް ފަރ ދޭއެ
ވަުގފެ  ޝަރީޢަތްވަތަ  ނުކުރިން   ކޮންމެ  ވެސް  ްއަގއި ތެށުމަށްފަހު 

Deleted :ަކުަގއި،  ނިވި ޙ ލަތްތައަންނ

Deleted : ޚަޞްމުން ޚަޞްމެއް ނުވަތަ މެނޭަގއި ހިދަޢުވ 
… ؛ންނުގތަނެއް ނޭވީ 

Deleted :ަދަޢުވ ަގއި ހިމެނޭ ޚަޞްމެއް ނުވަތ  
… ންކޮބައިކަ ކީޚަޞްމުންނަ

Deleted : ނުވަތަ  ޚަޞްމެއްމެނޭ ހި ަގއިދަޢުވ 
…ކީޚަޞްމުންނަ

Deleted :ަށް ވަކިލުކުރުމައިން ޚަޞްމުން ތަމްސީއެފަދ  

Deleted : 

Deleted : ު  ިޙ ލަތުަގއ

Deleted :ްނ

Deleted :ަވ ޢުދ

Deleted :ަވ ޢުދ



56 

  

 ދ ނެެއވެ. ފަދަ އަމުރަކަށް އެދެވިއެ

މ  )ނ(   ެގ ޅ  ހުށަހެޅުމުއެދި ހުށަހަ  ށްކަމުރަދަށުން އަ )ހ( ެގ  ެގއްދ މި 
   ނެއެވެ.ވ ންށްދޭ ފޯރުކޮކަށްތަފަރ ތްނިވި ނޯޓިސް އަންނަ

ހުރިހ  ެގ މަ، ދަޢުވ  ނަށ ފައިވ ފަ ން ެގންދަކުރިއަށް ތްޢަޝަރީ  (1)   
 ؛ޚަޞްމުންނަށް

ށް ޔަންވުމައްޢަ  ެގ ދަށުން، އެ ައމުރުދޭ ފަރ ތަކީއަމުރަށް އެ  (2)   
ކަށް ޢުވ ެގ ޚަޞްމަ، ނުވަތަ ދަމަނަ ކަމުަގއިނުވ ތްފަރ   އެދޭ

  ؛ށްތަރ އެދޭ ފަ މަށްޔަންވު ޢައްދަށުން ެގރުއަމުމަ، ނުވ ނަ

މަޞްލަޙަތު   (3)    ކަމަމެހި  މައްސަލަިއަގއި  ކޯޓުން ށް  ނޭ 
 . އެހެން ފަރ ތަކަށް  ޑައަޅ ކަނ

ތަމްސީޚަޞްމަކު )ރ(   މި  ދަ  ލުކުރުމަށް  މީހަކު ށުމ އްދ ެގ    ން 
  އްލުކުރެވޭނީ ބޭރުަގއި ޙަ ވ ެއއް ކޯޓުންޢުދަނަމަ، އެފަދަ  ންކުރ އްޔަޢަ
ލަ ސަމައްން  ރުބޭ  ކޯޓުން  އަދި  ެއވެ. ެއކުގަ ދައ   އްހު  ޓުެގކޯ

ޚަޞް  ހުރިހ   ފައިންމުޙައްލުކުރަނީ  ކޯޓަށް    ށް ދ އަެގ  ކަމަށް 
 ދަރުމުެގ ހުއްން މައްސަލަ ޙައްލުކުނަމަ، ކޯޓުން ބޭރުޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ

 ނެެއވެ. ދ ވިދެޓަށް ކޯ

ޮގތަކަށް  ހެއެކޯޓުން   )ބ(   ހިނދަކު،  އަމުރުނުކުރ ން  ކީ،  އަ ވ ދަޢު   ަވކިހ  
މ އްމި ތަމުންޚަޞް  ގެ ދަޢުވ    ންދަށުދ ެގ    ފަރ ތެއް މް  ސީލުކުރ  

ދަށްފަިއވ ކޮންޢައްޔަ ދަޢުވ ެއއްނަ   އެ  ުގޅިެގމަ،  ކޯޓުން ޢުވ އަކ    ން 
ޙުކުމައަމުރެނެރޭ   ނުވަތަ  ދަމަށްމަލުކުރުޢަ  އެްއޮގތަށް  ކ އް    ޢުވ ގެ  

ޚަޞްމު ލ ެގންހުރިހ   މައްޗަށް    ،ވެސްނަމައެހެންއެވެ.  ެވެގންވެ މުޒި 
ހިމެނޭ   އި ތުގަ ޮގ  ެގތެއް ރ ފަ  ލުކުރ ސީ ތަމް  ެމއްޚަޞް  ވ ެގޢުދަ

Deleted : ދަޢުވ

Deleted : 

Deleted : ު
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ޓުން ކުމް ތަންފީޛުކުރެވޭނީ ކޯނުވަތަ ޙު  ރުއެ އަމު  ށްޅަފަރ ތަކ  ދެކޮ

 .  ކަނޑައަޅ  ޙ ލަތުަގއެވެއެފަދައިން 

ކަން  ތެރިއްކ އި ރަނ ންދިކުޑަކު 
ކ ގުޅޭ  ތަތް ބިގެންވ  ފަރ ލި

 ސަލަތައްމައް

ނުކުޑަކުއްޖަ )ހ( . 87 ލިކ ތެރިކަންއްރަ   ވަތަކު  ފަރ ތެއް   އެހެން  ވ ންެގބި 
ކޯޓުަގއި  މެހި މައްސަލައެއް  ފަނީންވ ަގންހިނޭ  އެ  ރ ތެއްެގ  ، 

 ެއވެ. ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހުގަ ތެއް ކޮށްދޭނެ ފަރ ޙަތު ޙިމ ޔަތްމަޞްލަ

މ އްދ  ށ()   ބޭނު)ހ(  ެގ  މި  ޙިލަމަޞްއި  ަމށްޓަކަެގ   ކޮށްދޭނެމ ޔަތް ޙަތު 
 ންރިކަކ ތެއްރަވަތަ  ނު  ެގޖ  އްކުއެވަނީ، ކުޑަ  އިނެފަށް ބުއް ކަމަފަރ ތެ

 ޔ އަށެވެ. ވެރިލެނިބެ  ނީޤ ނޫފަރ ތުެގ  ލިބިެގންވ 

  ޒުޔ ޑިްޕލޮމެޓިކް އިމްތި
 ތައްބިގެންވ  ފަރ ތް ލި

ޤ ފަރ ތަކީދަޢުވ ލިބޭ   )ހ( . 88 ދަ  ން  ކުޢުވ ތަދަ  ނީމަދަ  ށުންނޫނެއްެގ 
ފަލި  ޒުތިޔ އިމް ކަމުބިެގންވ   ދިވެހި   ތަ ނުވަ  މަ،ަގިއވ ނަރ ތެއް 

 މަ،ނައްމްތިޔ ޒު ދީފައިވ  ފަރ ތެއި  ޕްލޮެމޓިކްޑި  ެގ ފަރ ތުންރުސަރުކ 
ދިވެހި  ދައެފަ މައްޗަށް  ދަޢުކޯޓެއްގަ   ޖޭެގއްރ ފަރ ތެއްެގ  ވ  ިއ 
 . ލައިެގންނުވ ނެެއވެއުފު

ޔ ޒު  ޓިކް ިއމްތިމެލޮޑިޕްދައިން  ފަ  ކުރ ން ބަޔ   ަގއި)ހ(  މ އްދ ެގ    މި ށ()  
ފަރ ލިބިފަ އުއް މަެގ  ތެއްއިވ   ދަޢުވ   ކޯ އެލައިެގން  ފުޗަށް  އެ   ޓަށް 
ކަނޑައެޅުަމށް ބ އްވ   ތޯ  ވޭންބިެގލި  ސަލަ ބެލުމުެގ އިޚްތިޞ ޞްއްމަ

ޑިޕްތަކުންހުއަޑުއެ އިލޮމެޓިަގއި  ލިބިދީފައިވ  މްތިކް  ދަޢުވ ޔ ޒު   ލިބޭ 
ކޯތަކުންފަރ  ޙ ޟިރުޓަ  ގަ އްމ  މި    މަވެސް،ނަ  ނުވި ށް  )ހ(  ިއ ދ ެގ 

 . ދޭންވ ނެެއވެ ފަރ ތަކަށް އެ  ންޓު ކޯޔ ޒުރ  އިމްތިބަޔ ންކު
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 ދެވަނަ ބައި 
 ލ  ޙަ ރު ރީގެ މަކު ރީޢަތުގެ  ޝަ 

 ބ ބު   ނަ ވަ ތް ހަ 
 ދަޢުވ ކުރުން 

 ލު ދަޢުވ އ ގުޅޭ ޢ ންމު އުސޫ   - ނަ ބައި އްވަ އެ

ޤ ނޫލޭއުފުއް  ވ އެޢުދަމަދަނީ   )ހ( . 89 ފުލުން އެއް އުޢުވ ދަ  ނީމަދަ މި  މ އްދ   2  ެގނުނީ،  ަގިއ  ވަނަ 

ެގންވ   ލިބިޞ ޞް  ޚްތިއި  ެގމުލުއް ބެސަލަތަ  މައްނީމަދަ  ކުރ ،ންބަޔ 
 ށެވެ. ކޮވެރިެއއް މެދުވ ޢުދަ ޅޭށް ހުށަހެކޯޓަކަ

 .ވެ ރިކޮށެ ވެދުމެފޯމެއް   ދަޢުވ ޅ ، ކޯޓަށް ހުށަހަދަޢުވ  އުފުލ ނީ )ށ(  

ފެށޭނީ،  )ހ( . 90 ން އެއް ފެށުވ ދަނީ ދަޢު މަ ދަޢުވ އެއް  މައްމަ  މަދަނީ  ެގ ލުމުބެއް  ލަތަސަދަނީ 
ން އުފުލައި، ކޯޓުޢުވ އެއް   ދަ އެއްަގއިޓެ ބިެގންވ  ކޯޞް ލިތިޞ އިޚް
 ެއކުަގއެވެ.  ތުމ ފޯމު ބަލައިަގ ވ ޢުދަ އެ

މ އްދ  )ށ(   )ހ(  މި  ބޭނުމަށްެގ  ކޯެގ  ފޯޢުދަ  ޓަކުންޓަކައި    މު ވ  
  ކުރ  ބަޔ ންވަނަ މ އްދ ަގއި  99ވ ނީ، މި ޤ ނޫނުެގ    ށްމަކަަގތްއިލަބަ

ދައެ  ންކަންކަ ފުުގޅޭޮގތުޢުވ އ     ދަޢުވ ކުރ     ،ފަހުށް ރުމަކުރިހަމަން 
ހުށަހަޅ ފަރ  ކޯޓުކަުމަގއި  ތްަގބަލައި  ވ ޢުދަ   ތުން  ކަނޑައެޅުމ     ން 
 . ެއވެއެކުަގ

ހޭ  ނަންޖެމަދަޢުވ  ފޯމުގައި ހި
 ތައް ތަފްޞީލު

ފޯމެއްަގއިވެސް  ށަހެޅޭ  ހު  ށްކޯޓަ ހ() . 91 ދަޢުވ   ވި ނަނިައންކޮންމެ 

Deleted : ީު

Deleted : ިުުަގއ
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 އެވެ. ންވ ނެނަމަހިއް ތަލުތަފްޞީ

 ؛ލ ޞ ޢުވ ެގ ޚު ދަވަތ އިބ  ދަޢުވ ެގ  (1)   

ބިނ ވެފައި ްއޗަމައެ  ސަލަމައް  (2)    ދަޢުވ ކުރ  ވ ،  ށް    އަދި 
 ؛ވ  ވ ޤިޢ ތައްފަރ ތުން ބަރޯސ 

 ؛ވ ފަރުދޭ އެށް  މަހޯދު ންރ ތުފަ ދަޢުވ ކުރ   (3)   

ދަޢުވ ެއއްނަމަ  (4)    ކުރ   ހޯދުމަށް  ޤ ނޫނުގެ ، ފައިސ ެއއް    މި 
ެއއް ދ މ އް  ވަނަ  92 ޮގތުެގމަތިއ     ޅ  ކަނޑައަ  ންޮގތްވ  

 ؛ މިންވަރު  ފައިސ ެގ

ސ ެގ ޢަދަދެްއ  ފަިއވ  ފައިޅ ނޑައަކަހަމައެކަނި    ނީރަކުދަޢުވ   (5)   
  ވ  އި ފައަރ   ެގންޅި  ުގސ އ ށް ކަމުަގއިވެފަިއ، އެ ފައިދުމަހޯ
ފައިޓްރެސްންއި މިޓްެގ  އެދޭނަމަ،  ނަަގއިދިނުމަށް   ސ  

ފަދައިން ންކުޔ ބަ  އިަގއްދ  މ   ވަނަ  92ޤ ނޫނުެގ   ރ  
 ؛ިއސ ެގ މިންވަރުފަެގ ސްޓް ޓްރެންއި  ޅ ޑައަކަނ

ރު ދި/ނުވަތަ ޣައިއަ  ޞ ދީ ބަދަލުއިޤްތި  ރ ތުންކުރ  ފަދަޢުވ   (6)   
  ދި އަ  ،އެކަން  ނަމައެދޭ  ށްމަދީ ބަދަލު ނަަގއިދިނު އިޤްތިޞ 
 އެދޭ ސަބަބު.  އެކަމަށް

، މި މ އްދ ެގ  އިގަ މުފޯ  ވ ޢު  ދަެގއްޢުވ އެ  ހުށަހަޅ  ދަދައުލަތ  ދެކޮޅަށް )ށ(  
ކަން ޔ ންބަ   އިަގ)ހ(   އިތުރުން،ކުރ   ންކަން ކަނިވި  ނައަން  ކަމުެގ 
 ންވ ނެއެވެ. ހިމަނަ

Deleted :ެު

Deleted :ެު
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 ދިއަ؛ ނަން ދ ރ ެގ ދައުލަތުެގ އިޢުވ  ނިސްބަތްވ ދަ  (1)   

ޒިތުލައުދަ  (2)    މެދުވެރިިވ  ފުލަންޖެއު  މ ންން  ޙ ލަތް  ހޭ 
 .ކަންންކަ  ިއެގންވ ކ އި ވަށަސަބަބުތަ

  ތަމްސީލުކުރުމުެގފަރ ތެއް  ން  ހެއެ،  ނީކުރަޢުވ ފަރ ތުން ދަރ   ކުވ ދަޢު ()ނ  
ކަމުަގިއވ އްޔަތުސިހައި ދަޢުވ   ން  ހަިއސިއްޔަފޯމުގަ ނަމަ،  އެ  ތު  އި 

 ނެެއވެ. ވ ބަޔ ންކުރަން

ރ  ވަނީ އެހެން ފަރ ތެއް ތަމްސީލުކު ރައްދުވ ޢުދަ  ށްތަފަރ ބޭ  ދަޢުވ ލި (ރ)  
ފޯމުަގއި  ،މަނަވ އި ަގމުކަ  ންތުއްޔަސި ހައި  ތެއްެގފަރ  އެދަޢުވ     
 ކުރަންވ ނެއެވެ.  ތު ބަޔ ންއްޔަސިއިހަ

މަށް ކުރ   ދުސ  ހޯއިފަ
ގައި ފައިސ ގެ  ވ ޢު ދަ
 ނުން ފްޞީލުތައް ހިމެތަ

ފަ )ހ( . 92 އެމަވ ނައި އެދިފަ  ހޯދުަމށް  އިސ ދަޢުވ އެްއަގއި  ދަޢުވ  ،  އަކ ުގޅޭ   
 . ވެއެ ނެވ ންޔ ންކުރަ ކަންކަން ބަ ފޯމުަގއި އަންނަނިވިދަޢުވ 

 ؛ރުެގ މިންވަސ ފައި ދޭއެ ށްނުމަނަަގއިދި ންކޯޓު  (1)   

ފައިސ އަންދ ޒ ލިބޭނެކަމަށް  ށް  ތަރ ފަ  ރ ދަޢުވ ކު  (2)    ެގ  ކުރ  

 ؛މިންވަރު

ލިބޭ   (3)    ފަރ ތަށް  މިފަނެ  ދަޢުވ ކުރ     ވަރު ންއިސ ެގ 
 ން.މަ، ެއކަރެވޭނަކުނުޒ ދ ންއަ

)ހ( )ށ(   މ އްދ ެގ  )  މި  ވަނ2ަެގ    އިވ  ށްފަކޮން ޔ ބަ  އިަގނަންބަރު  ( 
އަންދ ޒ ކުރ ލިބޭނެކަ  ފަދައިން ންވަރު މި  ސ ެގއިފަ   މަށް  Deleted :ަތުންރ ފަ ރ ކުޢުވ ދ 
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 ެގންނުވ ނެއެވެ. ށް ރިޢ ޔަތްކޮވި ކަންކަމަށްންނަނިއަކުރުމުަގއި  ހިސ ބު

ދަޢުވ ވަ ނު   އިސ ފަޓްެގ  ސްއިންޓްރެ  (1)    ކޯޓުން  ތަ  ޚަރަދު  ެގ 
 ؛ށް ބެލުންނަަގއިދީފ ނެކަމަ

ކު   ،ންރ ތުފަ  ނުބުލި  ންެގއްލު  (2)     ށް މަރުޑަކުެގއްލުން 
 ރަށް ވެފަިއވ އިތު  ވ ތީނުއިަވޅުތަކެްއ ައޅ ފަންވ  ފިޔަކަށީެގއެ

 ؛މަށް ބެލުންކަިއދީފ ނެބަދަލުނަގަ  ކޯޓުންެގއްލުމަށް 

ފަވ ޢުދަ  (3)    ރަތުރ ލިބޭ  ކޮޢުވ ދަ  އްދު ން  ކަމަށް ށްފ ނެެއއް 
ދަޢުވ   ބެލުން ދިފ ޢުަގއިނުވަތަ   ންތުރ ފަ  ބޭދަޢުވ ލި  ެގ 

އަ  ްއވެސްއެ ފުހުށަހެ  ށްމަޑު ނޅ ކެޢަދަދެްއ  ރުޞަތު ޅުމުެގ 
 .ލުންބެ ށްކަމަ އޮތް

ފަރ ތުދަޢުވ ކު )ނ(   މ އްރ   މި  ގަ ން  )ހ(  ފަދައި ދ ެގ  ވައިވ   ކި  ން 
މިން ސ ފައި ޢަދަދެއްެގ   ފޯމުދަ  ށްހޯދުމަ  ރެއްވަެގ  ަގއި  ޢުވ  
ނިޔ   މައްސަލައި   ން،ބަޔ ންކުރުމަކު   ރ  ކުވ ޢުދަ  ރުޑައަޅ އިނކަަގއި 

ޙައްޤުވ   ރ ތަށްފަ ކޯ  ވަރުންމި  ގެ ލުބަދަ  ފެންނަ ޓަކަމަށް  ށް 
 އެވެ. ޅައް ނ ޤ ނޫނު ހުރަހެނުމަކަށް މި އިދި ނަގަ އްރެމިންވަ

އިންޓްރެ ރ()   ފަރ ތުން  ނަމަ  ވ އިފައެދި  މަށްނުނަަގއިދި  ޓްސްދަޢުވ ކުރ  
 ނެެއވެ. ޔ ންކުރަންވ ނިވި ކަންކަން ދަޢުވ  ފޯމުަގއި ބަނަންއަ

 :ނީދެއެށް ނަަގއިދިނުމަ ޓް ރެސްންޓްއި އެ  (1)   

    i.  ު؛ލުފްޞީތަ ޭގއެ ންނަމަމެްއެގ ދަށުއެއްބަސްވ 

Deleted : 

Deleted : 
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    ii.  ޫއްެގ  ކޮން ޤ ނޫނެ ަގިއވ ނަމަ،އްެގ ދަށުން ކަމު ނެޤ ނ
  ދިއަ؛ ދަށުންކަން

    iii.  ެހައިންވެސްނޫއ އޮއްޔަ ސި   ެވެގން  ތެއް 
 . ޔަތެއްއިސިއް ކަމުަގިއވ ނަމަ، އެ ހަ

ފައިސ  ދަދެއްޢަ  ކިވަ  ިއވ ފަ ޅިކަނޑައެ  (2)    މިންެގ    އް ރެ ވަެގ 
 ؛މަވ ނައިފައެދިތުން  ރ  ފަރ ދަޢުވ ކު ށްހޯދުމަ

    i.  ިނެުގމަށް ިއންޓްރެސްޓް  އެދިފަިއވ   ނުމަށްނަަގއިދ  
 ؛ންސައްތައި  ރޭޓުެގވ  ފައި ޅ އަކަނޑަ

    ii.  ް؛ން ފެށި ތ ރީޚުރެސްޓް ހިނަގޓްއިނ 

    iii.  ްދަތު އްމު  އެ  ،ތުދަކުރެވޭ ުމއްބުޓް ހިސ ރެސްއިންޓ
 ފޯމު ދަޢުވ ޚަކީ  މި ތ ރީ  ؛ށް ތަޮގނޭގޚު އެތ ރީނިމޭ  

ތ ރީޚަވުރެ  ރީޚަށްތ ށަހެޅި  ހު ކަށް  ފަހުެގ 
 ވެ. ވ ނެއެ ވެެގންނު 

    iv.  ިހިސ ބުކުރި  އ ތ ރީޚ ނިމޭދަތު  ުމއްންޓްރެސްޓް    
ހިށްހަމައަ އެދޭ    ދިއަ  ،އިވ ފަނގ   ނަަގއިދިނުމަށް 
 ދިއަ ؛ލަ ޢަދަދުމްރެސްޓްެގ ޖުއިންޓް

    v.  ިވ2ަ)  އަކުރުެގ  މ ަގިއ    iv  ެގރުބަނަންނަ  ( 
މުއްކޮށްފަބަޔ ން ނިިއވ   ފަތ ރީޚު  މޭދަތު  ހުން ެގ 

ކޮ ދުވަހަކަ ހިނގ   އިންމެ   ންޓްރެސްޓްށް 
 ބުކުރެވޭ ރޭޓު. ހިސ 

Deleted :ިުެޅ

Deleted :(

Deleted : 

Deleted :)
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ުގވ ދަޢު . 93 ތު ލޫމ  ޢުތުގެ މަ ފަރ ދަޢުވ ކުރ  ދަޢުވ ައކ   ެއ  ހުށަހަޅ އިރު،  ދަޢުޮގތުޅޭ އެްއ  ތުން  ފަރ   ވ ކުރ ން 
 ެއވެ. ނެންވ މަކުރަހަރިފުންކަން ވި ކަނަނިއަން

އެފަރ ތުކުރ   ވ ދަޢު )ހ(   ދަން ކުރިއަށްެގން  ކޯޓުަގއިސަލަ  މައް  ން 
އެއަލަިމއްއަރަނީ  ަގޞްދުކު ކަމުަގިއވ ނަމަ،    ހޭ ފަރ ތ ބެ  ށް 

 އެވެ. ށް ހުށަހަޅަންވ ނެމ ތު ކޯޓަލޫމަޢުނިވި ންނައަ

 ؛ލޫމ ތުޢުަގއިދޭ މަންއަ  ންކ ކުކަ ކީތަފަރ  ރ ދަޢުވ ކު  (1)   

ދ ރ ފަ  ރ ވ ކުޢުދަ  (2)      ަގއި އްރެ އެއި  ހ އިއެޑްރެ  މީ އިތުެގ 
 ؛ޑްރެސްމުންެގންދ  އެދިރިއުޅެ

 ؛ނު ނަންބަރު ފޯނެޅޭުގ ފަރ ތ  ދަޢުވ ކުރ   (3)   

އެޑްރެހެެގ  ތުފަރ ރ   ޢުވ ކުދަ  (4)    މެއިލް    އް އިލެކްޓްރޯނިކް 
 .ތުލޫމ  މަޢުއެނަމަ އޮތް

ކުޓު ކޯލަ  ަމއްސަ  އެ  ތްފަރ   ވ ކުރ ޢުދަ )ށ(   ންދަން ރިއަށްެގަގއި 
ޤ ނޫނީ  ދުޞްޤަ މެދުކުރަނީ  ،  ނަމަކަުމަގިއވ ވެރިކޮށްެގން  ވަކީލަކު 

 . އެވެނެންވ ށަހަޅަމަޢުލޫމ ތު ކޯޓަށް ހު ވިނަނިންއަ

 ؛ތުމ ކ ކުކަން ައންަގއިދޭ މަޢުލޫ ކީރ ތަފަ ވ ކުރ ޢުދަ (1)   

 ނީޤ ނޫއެ    ދިއަ ؛ އެޑްރެސްދ އިމީއި  ނަމ   ކީލުެގވަ  ނީނޫޤ  (2)   
ލޯވަ ޕްރެލްލީަގނުަވތަ    ރމެއްފަ  ކީލަކީ  ެގ  ކްޓިސްެއއް 

ލޯ ފަރމެއް    އެ  މަނަވ މުަގއި އް ކަ ޟިރުވ  ވަކީލެޙ   ފަރ ތުން

Deleted : ެުުގ

Deleted :ްވަތަނު ބަރެއްންނަ ސްފެކ  

Deleted : ެުުގ
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 ؛ރެސް ޑް އެނަމ އި ެގޓިސް ކްޕްރެލް ނުވަތަ ލީަގ

ަވކީލަ (3)    ޤ ކަުމަގ  ކުދައުލަތުެގ  އެ  ވަިއވ ނަމަ،  ކީލުެގ  ނޫނީ 

 ؛ތަމްސީލުކުރ  މަޤ މުއޮފީހުަގއި ތުެގ ދައުލަ ނަމ އި

 ؛ޤ ނޫނީ ވަކީލ  ުގޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު (4)   

 . އެޑްރެސް ލްއި މެނިކް ރޯޓްކްއިލެެގ  ވަކީލު ޤ ނޫނީ (5)   

ފޯމުަގ )ނ(   ދަޢުވ ކުރ  ދަޢުވ   އެރ ތްފަ  އި  ނުވަތަ  ފަރ ތުން     
ވަ ނީނޫޤ   ވ އި ށްފަޔަންކޮޢައް އެައދިެއވެ.  ސޮއިކުރަންވ ނެ  ލުކީ    

ފަކީ  ލަވަކީޤ ނޫނީ   ޕްރެކްޓިސްއެްއެގ  ނުވަތަ    ރމެއްލޯ  ލީަގލް 
 ތަނުވަ  އް މެރލޯ ފަމަ އެ  ކަމުަގިއވ ނަ  ކީލެއްވ  ވަރު ޙ ޟިރ ތުންފަ
އަދި ެއ ޤ ނޫނީ    ނަންވ ނެެއވެ.ެގ ސިްއކަ އޮންެއއް ޓިސްޕްރެކްލް  ަގލީ

ދައު ފަރ ހެއް ފީއޮލަތުެގ  ވަކީލަކީ  ވަކީލެއް ެގ  ޙ ޟިރުވ   ތުން 
ތަ އެ  ،  މަނަކަމުަގިއވ  އޮފީހެްއެގ  ަގނޑު އްދައުލަތުެގ 

 އޮންނަންވ ނެެއވެ. 

ފަރ ތުދަޢުވ ކު )ރ(   ދަރ   ކޯޓަށް ޅަންހަށަހުށް  ކޯޓަފޯމު    ޢުވ ން  ވ ނީ، 
އިތުރުެގލުސްއަ   މުެގފޯ  ވ ދަޢުށަހަޅ   ހު ދަޢު  ކޮންމެ ން،  ވ ލިބޭ 

އަސްފޯމު  އެ  ފަރ ތަކަށްވެސް ފޯެގ  ޮގތެއް ށްރުކޮލެްއ  ެގ  ދެވޭނެ 

 .ވެމަތިންނެ

Deleted :3

Deleted :4

Deleted :ެނުވަތަސް ނަންބަރު ކްފ 
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 ކުގެ ދަޢުވ  ތަ ބ ވަތް   ޚ އްޞަ   -  އި ބަ   ނަ ދެވަ 

ނުވަތަ   އަސ ސީ ޙައްޤެއް
މުގެ  ހެއްޓުންކަމެއް ހިފެމިނިވަ
 ޢުވ  ދަ   ރ ކު ންބުބަސަ

ޙައްޤެްއ    ފަިއވ  އަސ ސީޔ ންކޮށްބަ  އި ބ ބުގަ ދެވަނަސީެގ  އަސ ޤ ނޫނު )ހ( . 94
މިނި އެކަމެންވަނުވަތަ  މީއްްއ  ކިބައިން   ްއގެ ހެވެސް 

ހިވަތަނު  މަނަފިޅަިއެގންނިުގ  މަްއސަލައަށް  އެ  ނަމަފިއްޓައިހަފަ 
ޙައްލެއި ހޯދުަމށްޓަންޞ ފުވެރި  ޤ ނޫނުއަ އް  ނަ  ވަ  65  ސީގެ ސ ކައި 

ދަޢުވ  ެގ  ދ އްމ  ކުރ     މަށް އެކަ،  ނީވ ހުށަހަޅަން  ށްކޯޓަ  އެއްދަށުން 
 ވެ.  ށެކޮފަިއވ  ފޯމެއް މެދުެވރިޅ ޑައަކަނ

 ެގޤ ނޫނުއި، މި  އްގަ ވ އެ ޢުދަ  ފަދަރ ަގއި ބަޔ ންކު  (ެގ )ހމި މ އްދ  ށ()  
ބަޔ މ އްދ ަގނަ  ވަ  91 ކަންކަމުއި  އިންކުރ   ައންނަނިވި   ،ތުރުންެގ 
 ވ ނެެއވެ. ރަންކުޔ ންބަ ންންކަކަ

 ؛އްޤުޙަ ބުނ  އަސ ސީ ށްކަމަ ނުހިފެހެއްޓު  (1)   

 ؛ތްރ ޙައްޤު ހިފެހެއްޓި ކަމަށް ބުނ  ފަ  (2)   

 ތް. ޓި ޮގޤު ހިފެހެއްއްޙަ  (3)   

އް   ޙައްޤެލޭނީ، އެ ފުއު  ވ ެއއްރ  ދަޢުޔ ންކު ބަ ަގއި)ހ(    ެގމ އްދ   މި )ނ(  
މިނިވަ ހިފެނުވަތަ    ތަވަނު  ގެ ރ  އިދ ދައުލަތުެގ  ހެއްޓި  ންކަމެއް 

 . މަްއޗަށެވެ ެގޒަފުމުވައް ތުެގ  ދައުލައެކަމުަގއި ޒިންމ ވ  

 ނެއް ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ނޫޤ 
ރ    ކު ބުނެ  މަށްޟުވ ކަރު ޢ ތަ

 ދަޢުވ  

ފ ލީހުންޖިމަރައްޔިތުންެގ   )ހ( . 95 ޤ ނޫނެ  ނުވަތަސްކުރ   ޤ ނޫނަކުއް  ން  
  143  ސީެގބުނެ، ޤ ނޫނުއަސ   ފު ކަމަށްސ ސީއ  ޚިލ އެއް ޤ ނޫނުއަބަ

ެގ)  ދ ެގމ އް  ވަނަ ދަށުހ(  ހު  ދަޢުވ ޅ ހަށަން  ޓަށް ކޯްއ  އެ 

Deleted :ިުެޅ

Deleted : 

Deleted :ުފަރ ތ
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 ރިކޮށެެވ. ވެދުމެ ފޯމެއް ވ ފައި ޅ މަށް ކަނޑައަކަ، އެހުށަހަޅަންވ ނީ

ެގ ޤ ނޫނު  މި  ަގއި، ެއއް ދަޢުވ  ފަދަރ ކުން ޔ ބަ   މި މ އްދ ެގ )ހ( ަގއި ()ށ  
އަ ކަންކަމު  ބަޔ ންކުރ   މ އްދ ަގއިނަ  ވަ  91 އިތުރުން   ވި ނިންނަެގ 
 . ނެެއވެވ ންރަންކު ބަޔ ކަންންކަ

 އެ ޤ ނޫނުެގ އިށް ބުނ  ޤ ނޫނ ކަމަފު  ޚިލ   އ ސީނޫނުއަސ ޤ   (1)   
 ؛ތަ މ އްދ ތައްވަ ނުމ އްދ  ހޭބެކަމ 

ޤ   (2)    ނުވަތަ  ޤ ނޫނު  އ   ޤ ނޫނުއަސ ސީ،  އް އެބަ  ގެ ނުނޫއެ 
 ކަން. ން ްއވެެގވަނީ ކީޚިލ ފު

މ އްދ ެގ )ނ(   ެގ  މި  )ހ(  ހުށަހަޅ    ދަދަށުން    ރަތަމަ ފު  އެއްވ ޢު 
 . ވެށެއިކޯޓަހަ ،ނީޅ ށަހައި ހުަގލ ޙަމަރު

 ލިބޭ ފަރ ތް ވ ޢުދަ  އެްއގެ ވ ޢުދަށުން ހުށަހަޅ  ދަ  މި މ އްދ ެގ )ހ( ގެ  )ރ(  
 . ވެބެއިނަ ރަވ ންވ ނީ، ބަންޑ   ަގއިކަމު

އިދ ދައުލަތު )ހ( . 96 ވ  ދަޢު  ގެޝަލް ރިވިއު ޑީޖު ނިންރ އަކުެގ  އިދ ރީން  ނިމ   އަންމުންތަކ އި  ޅ    
ކަދޫކޮށް   ކޮށްނު  ، ކ އިޅުތަޔަވަފި ފަދަ އެ  ، ންނޭޮގތުމެހި  ންންކަލ  
 މީހެއްެގ  ސްވެ އްބަބުން، އެ ސަ  ރީ ފިޔަވަޅެްއެގދ ޅ  އިދ ރ އަކުން އަ އި
ލިކަށް  ޤައްޙަ ކަޖެއް ބިއުނިކަމެއް  އެމީމަ  ފެނިހަކަށްށް  ، ނަމައްޖެ 

އިދ އެފަ ފިދަ  ޤ ނޫރީ  އިމުޔަވަޅަކީ  ތެރެއިނީ    ައޅ ފައިވ  ން  ެގ 
ވަނަ    43  އަސ ސީެގނުނޫޤ   އެދި  ށްލައިދިނުމަބަ  ތޯއްވަޅެ ފިޔަ
ެގމ  )ނ(  ދައްދ ެގ  ޖުށަހަޅ ހު   ށުން    ެއއްވ ދަޢުެގ  ރިވިއު  ލްޝަޑީ 
އެކަމަށްވ ހުށަހަޅަން  ށްކޯޓަ ކަނީ،  ފޯމެވ  އި ފަޅ އަނޑަ   އް  

Deleted :ިުެޅ

Deleted :ިުެޅ
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 . ވެށެކޮދުވެރިމެ

ނިންއަކުރ  ދ އިދައުލަތުެގ   )ށ(   މ އްދ މ ފައިވ   ން    ަގއި )ހ(  ެގ  މި 
ފަންބަޔ  އިކުރ   ފިޔަ ދަ  ސަވަޅެްއެގދ ރީ  ސީދ   ިއ  އްގަ ޮގތެ  ބަބުން 

މީހަކޮންމެ  ިއވ އަސަރުފޯރ ފަ ބަޔަކަތަވަނު  ކަށް  ޑީޝަލް ޖު  ށް 
 . އެވެހެޅިދ ނެކޯޓަށް ހުށަ  ވ އެއްރިވިުއެގ ދަޢު

) )ނ(   މ އްދ ެގ  އޮތްއެ  ށ( މި  ޖުހެން  ރިޝަލް ޑީނަމަވެސް،  ިވއުެގ   
އުފުލަޢުވ އެއްދަ ދަނީ،  ންވ   އުފުކޯޓުަގއި  ޢުވ އެ    މެނުވީ،  ލަިއެގން 

މަވެރިވެފައި މެދު ޙައްލެއްއްސަވ   ނެދެހޯ  ލައަށް  ޙ ލަން    އި ތުަގތް 
 . ކަންޏެވެއެ

 91ެގ  ނުޤ ނޫ  މި  އި،ަގޅ  ފޯމުވ ެއްއ ހުށަހަލް ރިވިުއެގ ދަޢުޝަޖުޑީ )ރ(  
ފުރިހަމަކުދ އްމ ވަނަ   ދަށުން  އިތު  ހޭންޖެރަެގ  ރުން މަޢުލޫމ ތުެގ 

   ނެެއވެ.ރަންވ ބަޔ ންކު ކަންކަން ނިވިންނައަ

މަދަޢުވ   (1)    ދަޢުވ  ަގކަމުއޮތް  ތެއްޞްލަޙަެގ  ފަރ ރ ކުއި  ތަށް  
އެހެންވޭރެކުބޫލުޤަ ފަ  އެތްތަކެއް ރ   ެގ  ކުތްތަފަރ   ވ ނަމަ 

 ؛ތުމަޢުލޫމ 

 ؛ދ ރ  ނުވަތަ އިދ ރ ތައް އި   ދައުލަތުެގވ ރައްދު ވ ދަޢު  (2)   

އެދޭ   ދުމަށް ހޯކޮށްރިދުވެތް މެ ޝަރީޢަދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތުން  (3)   
ނުފަ ފަރުރުވ   ކޮބައިވ ތަވަތަ  ފަރުވ   އެއި  ކަމ ކަކީ   

 . އްތަބުސަބަނޫނީ ޖެހޭ ޤ ދޭންނަަގއި
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ޖިސްމ ނީ  ށް ލިބޭ ޑަ ގަނހަށި
 ޅޭ ދަޢުވ  އަނިޔ އ ގު

ޅޭ  އ ުގޔ ނިއަަގނޑަށް ލިބޭ ޖިސްމ ނީ  ހަށި  ންހުމ ލުެގ އިއްހެމީން  ހެއެ )ހ( . 97
ހުށަޓަކޯ  ދަޢުވ އެއް މެއް ފޯ  ވ  ފައިޅ އަނޑަ ކަ  އެކަމަށް  ،ނީންވ  ހަޅަށް 
 . ށެވެމެދުވެރިކޮ

ަގއި   )ށ(   )ހ(  މ އްދ ެގ  މި ،  ިއރުޅ ހަށަހު  އްއެ ދަޢުވ   ންކުރ ބަޔ  މި 
މ އްދ ގަ   91  ޤ ނޫނުެގ ބަޔ އިވަނަ  ،  ތުރުންއި  ެގތުމ ޢުލޫމަ  ންކުރ   

 . ވެއެ ކަންކަން ހިމަނަންވ ނެ ނިވިންނައަ

 ؛ޚުލ ޞ ެއއްތަކުެގ އަނިޔ އިވ   ފަތަށް ލިބިދަޢުވ ކުރ  ފަރ   (1)   

ފަރ ތުދަ  (2)    ކުޢުވ ކުރ   މުސްތަޤުބަލުަގ  ނުޖެހުރަންން  ިއ  އަދި 
ލިބިފައިވ  ފަރ ތަ  ރ ވ ކުދަޢު  ،އިދ ރަޚަ  ނެޖެހިދ ކުރަން   ށް 
 ؛އްތަލުތަފްޞީުމެގ ލުެގއް

ޤަބޫލުކުރ   އިއުލަތުެގ  ދަ  ހޭބެކަމ   (3)    ޙީ  އްޞި ދ ރ އިން 
މަޚިދުމަތު ފަންނީ  ހެކިރިެއއް ތެސައްކަތްެގ    ބަހަށް ެގ 

ށް  ހަށިަގނޑަ  ެގއޭނ   މަ،ޢ ޔަތްކުރ ނަން ރިރ ތުދަޢުވ ކުރ  ފަ
އަނި ކަލިބުނު  އަން ބަޔ   ަގއިވ ދަޢު   މަށްޔ   ޔ އ   ނި ކުރ  

 . ޓުޕޯރި އިވ ށްފަރުކޮއްޔ  ން ތަތުން އެ ފަރ ތުުގޅޭޮގ

ތަނެޚި  ޙީތަ ޞިއްުގޅިެގން ނުވަ   ކ އެކްސިޑެންޓަ )ނ(   ތަ އް ނުވަދުމަތްދޭ 
އިއްފަރ ތެ ހަށިަގނޑަށްބުސަބަ   ލުެގހުމ ެގ  ލިން  ެގއްލުމަކ     ބޭ 

ބަމުެގލުއްގެ   ންޅިެގުގ ނަަގއިދި  ހުއެދި  ނުމަށްދަލު   ޅ ށަހަ 
 .  ވެނެއެ ންވ ބަޔ ންކުރަ ކަންކަންއަންނަނިވި   ،ްއަގއިއެވ ޢުދަ

Deleted :ެުިޅ

Deleted :ްު
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 އަދި ؛ އެދޭކަން ށް ނުމަނަަގއިދިއް ދަލެ ބަތީުގވަ  (1)   

ތަ  ނުވައްޔެއް  ޑު ބަށް ބޮތަކުރ  ފަރ ސްތަޤުބަލުަގއި ދަޢުވ މު  (2)   
ނަފްސ ޮގޖިސްމ ނީ ނުވަތަ    މެއް ނިކައު  ންޮގތުނީތުން 
 އަދި ؛ ންތްކަ  އޮޞަތުެގ ފުރުމުމެދުވެރިވު

އެކަމަ ތ ރީޚެއްގަ   ެގފަހު  (3)    ުގޅިެގއި  ދަކ     ެއއް ޢުވ ން 
ޖި  ެގލީބަ  ނެދ ޅިހެހުށަ ނަސްމ ނުވަތަ  ނުވަތަ    ފްސ ނީ ނީ 
 ޞީލު. ކަމުެގ ތަފްނިއު

 ދަވ  ފަ އްކ  ރަށް ނު ނައަފުރ 
 ތައްވ  ގުޅޭ ދަޢުޓ  ންޑެއެކްސި

ނު . 98 އެކްސިޑެންފަ  ވ ކ  ރައްފުރ ނައަށް  ބަލުމު ެގއްެގން  ުގޅި   ކ ޓަދަ   ދަލު ެގ 
އެހޯ މި  ހުށަހަޅ ނަމަ  ދަޢުވ ެއއް  ދިދުމަށް    ދ ަގއި އްމ   ވަނަ  91ނުެގ  ނޫޤ ، 

ތައި ފަންކޮށްބަޔ  އިތުވ   މަޢުލޫމ ތުންއަ  ،ން ރުފްޞީލުތަކުެގ    ނަނިވި 
 ވެ. އެވ ނެންހިމަނަ

ވީކްސިޑެއެ )ހ(   ފަންޓު  ބަލަހައްޓަންޖެހޭރ   ފަރ ތުން  އެ ތަ ތް    ކ އި 
 ؛ޔަތުސިއް ހައިއްޓ  ބަލަހަތްތައް ފަރ 

  ަގއިދޭންއަ   ންކަކުކ   ކީކަކުރ  ފަރ ތްތަބަޔ ންަގއި   )ހ(  ެގމި މ އްދ  (ށ)  
 ތު. ލޫމ މަޢު

 
 

    

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : ެުުގ

Deleted : ްބ ބު   ވަނަ އަށ¶

  ގައި ތަކު އްސަލަ ވ  ބ ވަތުގެ މަ ނު އް ލ ފެ ޚްތި އި 
އަތު ޖުރ  އްޞަ އި ގެ ޚ  ރުމު ވ ކު ދަޢު 

Deleted :ިވ ތައް ޢު ޅޭ ދަގެ ދަށުން ހުށަހެބ ބު މ

Deleted :99 .

Deleted :)ހ(

Deleted :ީއިން، އެ  ރެތަކުެގ ތެލަމައްސަ މަދަނ
ވަތަ ޤ ނޫނީ ނުޢ ތަކ މެދު ޤި ވ ލަެއއްެގސައްމަ

ށް  ްއސަލަތަކަ މަެގވަތުވ  ބ ފެއްނުތިލ ޚްއި މެދުކ ތަނުކުތ 
  ންދަށު ެގޖުރ އަތުންކުރ  ޚ އްޞަ އި ބަޔ އިބުަގމި ބ 

ބުަގިއވ   މި ބ  ިއ،ޓަކަ ދުމަށްއްލެއް ހޯއަވަސް ޙަ 
އެވެ. ނެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދ  ތިެގމަޮގތު
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Deleted :)ށ(

Deleted : ހުށަހަޅ ނީ،އިމު ޮގތެއްަގންޢ   ދަށުންެގބުމި ބ   
...

Deleted :ްހުށަހެޅުން   އްސަލަމަ މަކުން ފޯދަޢުވ   ޞަޚ އ

Deleted :100 .

Deleted :)ހ(

Deleted :ަނީ، މި  ޅަހުށަހަ ވ އެއް ދަޢުތުން ޢުވ ކުރ  ފަރ ދ
...

Deleted :)ށ(

Deleted :ްވ  ޢުދަ ރ ބަޔ ންކު  ( ަގއިދ ެގ )ހމި މ އ
...

Deleted :(1)

Deleted : ޮގތެއް   ދުެއކަމ މެން ކޯޓު ން ފަރ ތުދަޢުވ ކުރ
...

Deleted :(2)

Deleted :ުއ އިފަރުވ ދުމަށް އެދޭ ރ  ފަރ ތުން ހޯވ ކުދަޢ  ،
...

Deleted :(3)

Deleted :ަދަށުން   ނެއްެގނޫޤ ކި ދަޢުވ ކުރަނީ ވ
...

Deleted :(4)

Deleted :ަވ ކުރަނީ  ޢުދަ  ށްރ ތުެގ މައްޗަދަޢުވ ލިބޭ ފ
...

Deleted :ައްދުދިނުން ރަ ންތު ރ ފަ  ވ ލިބޭޢު ދ

Deleted :101 .

Deleted :ިއްަގއި ދަޢުވ ެގއެ ވ ޢު ދަށުން ކުރ  ދަބުެގބ  މ  
...

Deleted :ިޖ ތީނަދިނުމުގެ ދުނު ރައް  ންތު ރ ބޭ ފަދަޢުވ ލ

Deleted :102 .

Deleted : ރ   ންކުވަނަ މ އްދ ަގއި ބަޔ  101މި ޤ ނޫނުެގ
...

Deleted :ުމަށްލުމައްސަލަ ބެ ގެ ދަށުންޚ އްޞަ އިޖުރ އަތ  
...

Deleted :103 .

Deleted :)ހ(

Deleted :ަވ   ދެބަސް ންތުތުން ދެފަރ ޮގޢީއުޟޫމ
...

Deleted :)ށ(

Deleted : ލިބޭ  ވ ދަޢުެގ ދަށުން ެގ )ހ( އްދ މި މ
...

Deleted : ން ހިނގު އް ނު ލުތަންމު އުސޫޢ

Deleted :104 .

Deleted :ިމުން، ޢ އިތުަގޙ ލަ ކުރ  ދަޢުވ  ދަށުންބުެގބ  މ  
...

Deleted :(ހ)

Deleted :ެކުރ    ޟިރުަގއި ޙ އިރުޣަ" ބުބ  ނަވަރަ ގ އ
...
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Deleted :(ށ)

Deleted :ަ؛"ންސްވުބައް އަށް އެދަޢުވ "ބު ނަ ބ ވަބ ރ

Deleted :(ނ)

Deleted : ު؛"ވ ބުދަޢުވ ެގ ދިފ ޢ އި ޖަ"ތޭރަވަނަ ބ ބ

Deleted :(ރ)

Deleted :ީރުންހެކި ހ މަކު" ސްވަނަ ބ ބުުިއަށ ވ".

Deleted : ަން އެދު މަށްހެޅުކި ހުށަ  ހެހީފަދި ޝަ ކިތ ބީ އ

Deleted :105 .

Deleted :)ހ(

Deleted :ުވ  ޢުދަ ށުންމި ބ ބުެގ ދަ ންތުރ ރ  ފަދަޢުވ ކ
...

Deleted :)ށ(

Deleted :ަދަޢުވ   ކިހަޅ  ހެ ން ހުށަރ ތުފަ ޢުވ ކުރ ދ ،
...

Deleted :)ނ(

Deleted : ންހަޅަށަބީ ހެކި ހުތ ފަރ ތުން ކި ލިބޭދަޢުވ  
...

Deleted :)ރ(

Deleted :( ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުން މި މ އްދ ެގ )އ ނ  
...

Deleted :)ބ(

Deleted :ަރ  ން ޤަޞްދުކުޅަށަހަހު ރ ތުންލިބޭ ފަވ ޢުދ
...

Deleted :)ޅ(

Deleted :ިކިހެ ރުިއތު ދަށުން ެގ އްދ ެގ )ބ(މ  މ 
...

Deleted :(ކ )

Deleted :ިސްޓުެގ ލިކީހެ ( ެގ ދަށުންޅއްދ ެގ )މ  މ  
...

Deleted :(އ )

Deleted :ްވ   އިނުށްދީފަރުކޮން ފޯ ދަށުެގދ މި މ އ
...

Deleted :ެން ކަނޑައެޅު ދު ގޮތެއްމައްސަލައ މ

Deleted :106 .

Deleted :)ހ(

Deleted : ކަން  ޙަވ ލުވިމ  ފޯ  ވ އި ދަޢުކ  ެގ ލިޔުންތަދަޢުވ
...

Deleted :)ށ(

Deleted :ަވަތަ  ނުނަމަ އެދޭއެފަދައިންޞްމުން ޚ
...
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 ބ ބު   ވަނަ އަށް 

 ކުރުން ދު ރައް ވ ލިބޭ ފަރ ތަށް  ދަޢު ގަތުމ އި  ލައި ބަ ން ދަޢުވ   ޓު ކޯ 

ޅުމުން ކޯޓުން  އް ހުށަހެދަޢުވ އެ
 ތު ޖުރ އަހޭ އިކުރަންޖެފުރިހަމަ

އެކު، ެއ  މ ޅުހެށައް ހުވ އެ ޢުދަ  ކޯޓަކަށް  ންވ   ލިބިެގޞްމުެގ އިޚްތިޞ ކަ )ހ( . 99
ކަ  ޅޭވ އަކ ުގޢުދަ ކޯޓުފަވެމަފުރިހަންކަން  އަންނަނިިވ  ން އިޭވތޯ 

 . އެވެ ނެބަލަންވ 

ދަޢުތަށްފަރ   ލިބޭދަޢުވ ފަރ ތ ިއ    ދަޢުވ ކުރ   (1)    މ އި  ވ ކުރު، 
 ؛ތޯލިބިފައިވޭ ހައިސިއްޔަތު ދަޢުވ  ލިބިަގތުމުެގ

މަޞްލަޙަެގންއެކަށީ   ށްދަޢުވ ކުރުމަ  (2)    ދައްތެވ    ރ ކުވ ޢު 
 ؛ިއވޭތޯަގތުެގ ކިބައި ރ ފަ

 ؛ބިެގންވޭތޯޚްތިޞ ޞް ލިއި  ެގމުބެލުއްސަލަ ކޯޓަށް އެ މަ  (3)   

މަ  (4)    ދިވެހިއްސައެ  އެހެންލަ   ޓަކަށްކޯ  ރ ްއޖޭެގ 
 ؛ތޯއިވޭޅިފަހުށަހެ

މެއް ނގ  ޙުކުޛީ ބ ރު ހިފީޮގތުން، ތަންއެ މައްސަލައ  ުގޅޭ   (5)   
 ؛ތޯ ށްފައިވޭކޮރިން ކު

ގު އަވ ދަޢު  (6)      މި މަށް  ކަ  ހޭހަމަވ ންޖެރިފު  ންޅޭޮގތުކ  
ނު އެހެޤ ނޫނުަގއި  ޤ ވަތަ  ބަޔ ންއްނެނޫން  ކުރ   ަގއި 

Deleted :)ނ(

Deleted :ަންދަށުެގ ބ ބު  މިޅެނީހުށަހެ ެއއްވ ދަޢު ށްކޯޓ 
  ޅޭހުށަހެ ންދަށު ބުގެ ބ  މިނަމަެވސް، ވީކަމުަގއި 

  ެގއަތުފައިވ  އިޖުރ  ޔ ންކޮށްބަ އިބުގަ  ބ އަކީ މިޢުވ ދަ
 ފެނިއްޖެ ޓަށްކަމަށް ކޯ ންނޫ  އެއްދަޢުވ ދަށުން ހިންޭގނެ 

ނީ މި ޤ ނޫނުެގ ޅަންވ ހުށަހަ  ވ ޢުދައެ ، އި ހިނދެއްަގ
ށް  ޓަމުަގއި ކޯ ކަށުންެގ ދަ  "ރުންޢުވ ކުދަ" ބ ބުހަތްވަނަ 
މަ،  ނަފިއިޅައަ ކަނޑަ ންއިފަދަ އަދި އެ  .ވެއެއެޅިދ ނެ ކަނޑަ

ވެ. ންަގންވ ނެއެ ނަށް އަމުންޞްޚަ ކަންއެ

Deleted : ުވަ ނ

Deleted :107 .
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 ؛މަވެފައިވޭތޯ ރިހަފު ންކަންކަ

ސ ބި  (7)    ބޭނުންވ ށްތުކުރުމަދަޢުވ   ހި  ހެކި  މެނޭޮގތުން،   
 ؛އިވޭތޯ ހަޅ ފަން ހުށަޔުހޭ ލިޔެކިޖެކު ހުށަހަޅަންދަޢުވ އ އެ 

ކޯމ ކަ  (8)    ދަ ށްޓަުގޅޭޮގތުން  ފީންއެ  ހޭޖެކަންއް  ްއ  އެމެހައި 
 ިއވޭތޯ. ފަދައްކ 

މ އްޮގުގޅޭ އަކ   ދަޢުވ  ()ށ   މި  ގަ ދ ެގ  ތުން  ޤ ނޫނުެގ   ވަތަނު  އި)ހ(  މި 
މ އްދ ތަކުއެ ބަޔ  ހެން  ކަންކުަގއި  ކަމެްއ  ންކަމުރ   ތެރެއިން  ެގ 

ިއޖު  ،މަނުވ ކަމަށްފުރިހަ ފުރިރ އީޮގތުނުވަތަ   އެހެން  ންޖެހޭރަހަމަކުން 
ެއކަންނަވ ނުއިކޮށްފަރިހަމަފު  އްކަމެ ދަޢުވ ކުރުކުއިޞްލ ޙު   ަމ،  ރ   މަށް 
 ވ ނެެއވެ. ަގންއަން ރަޖިސްޓްރ ރ ކޯޓުެގކޮށް ނުލަސްތަށް ފަރ 

މ އްދ ެގ   ނ()   އ އި  މި  ދަޢުވ އަކ   އޮތްނަ  އެހެން  )ށ()ހ(  މަވެސް، 
ފުރިހަުގޅޭޮގ އިމަތުން   ވުުމގެ ވެފައިނުމަފުރިހަކަެމއް  ޖުރ އީ  ވ ންޖެހޭ 
އިމައެކަ  ،ންބުސަބަ ރ ތަށް  ފަ  ޢުވ ލިބޭދަކުރުމަށް  ޟްރ ތިޢުށް 
 . ެއވެނެނ ންނ  މެއްެވސް އުނިކައްއެ ށް ޤަކަންވ  ޙައްލިބިެގ

ތަށް ދަޢުވ   ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ 
 ދުކުރުން އްރަ

ހުށަހެޅުމުން )ހ( . 100 ދަޢުވ ެއއް  ދަޢުވ ލިބޭ  ކޯޓަށް  ނުފަރ ،  ވަތަ ތަށް 

 . ވެނެންކޯޓުކުރ ނީ ރައްދު ވ ތަކަށް އެ ދަޢުތްފަރ 

ފަރ ތަވ ލިޢުދަ )ށ(   މި ވ ނީރައްދުކުރަން  ދަޢުވ   ކޯޓުންށް  ބޭ   ެގ ނުޤ ނޫ  ، 
ކޯދަ ބަށުން  ޤ ނޫނުަގ  ބެލުމަށްފަހު،  ކަންކަންހޭ  ޖެލަންޓުން  ިއ  މި 

 . އެވެރިހަމަވ ނަމަ އެ ދަޢުވ އަކ  ުގޅޭޮގތުން ފުކަން ކަން ކުރ ބަޔ ން

Deleted :108 .
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ކުރ ނީ، ލުއި ޢަމަަގމު ރުކުދުރައް ފޯމު   ދަޢުވ ން ފަރ ތަށް ކޯޓުލިބޭވ ދަޢު ()ނ  
ޤ    އިގަ   [އްތަ ލިޔެކިޔުން  ެގކޯޓު]  ބ ބު  ނަވަ ސްތިރީރައުސަެގ  ނޫނުމި 

 ތިންނެވެ. ފަިއވ  ޮގތުެގމަށްޔ ންކޮބަ

ދަޢުވ ލިބޭ   މ އެކު ދަޢުވ  ފޯ
ޖެހޭ  ތަށް ފޮނުވަންފަރ 

 ލިޔެކިޔުން 

ފޯދަޢު )ހ( . 101 ރައްދުދަޢުވ އަ  ،ކުމ އެވ   ނިވި  ނައަން  ނުންވ ބޭ  ދިނުމަށްށް 
 ނެެއވެ. ވ ޓުން ފޮނުވަންކޯރ ތަށް ލިބޭ ފަވ އް ދަޢު ންތަޔުކިޔެލި

 ؛ ފޯމުކުރ ންޔ ބަކަން ވ ސް ބައްއެ ދަޢުވ އަށް  ޅިމު  (1)   

 ؛ންކުރ  ފޯމުއްބަސްވ ކަން ބަޔ އެ ށް ޔަކަެގ ބަދަޢުވ   (2)   

 ؛މުފޯ ޢު ހުށަހަޅ ދަޢުވ ެގ ދިފ   (3)   

 ؛ހަޅ  ފޯމުޢުވ  ހުށަރައްދު ދަ  (4)   

 . ން ލިޔުއިދޭއަންަގ  ކަންވިލުމ  ޙަވ ފޯ ޢުވ ދަ  (5)   

ފަ )ށ(   ކޯޓުރ ދަޢުވ ލިބޭ  ފޮނުޢުވ ދަ  ންތަށް  ފޯމު  ިވ  ނިއަންނަ  ،އިގަ މުވު 
ލިޔުމެ ހިމެނޭ  ފޯދަޢުއް،  ކަންކަން  ހިމަނ ފައި ވ    މ ެއކު 

 އޮންނަންވ ނެެއވެ. 

ޤ ނޫނު  (1)    ދަޢުވ އަށް  މަތިން ެގޮގތުަގއިވ   މި  ދި  ނުމަށް  ރައްދު 
 ؛ދަތު މުއްނެވޭދެށް ލިބިތަފަރ  ވ ލިބޭޢުދަ

ބަޔ ންރު( ވަނަ ނަންބ1ަ)  އަކުރުެގ  މި  (2)      ތު އްދަމު  ރ ކުަގއި 
ފަޢު ދަ  ،ރުއިވ ހަމަ ދަޢުވ އަ ވ ލިބޭ  ށް ރ ތުން 
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މިޤ ނޫނުެގ  ނުވ ފައިދުދީރައް  ރު ޣައި]  ބ ބު  ވަނަދިހަނަމަ، 
ޙުކު  ޙ ޟިރުަގއި  ޮގަގއި  [މްކުރ   ދަޢުވ ތުެގމަތިވ   ލިބޭ  ން 

އެދެކޮޅަ  ތ ފަރ  ކަވ ކަތުބިސ ދަޢުވ     ށް  ،  އަޅައިނޑަމަށް 
ނޯޓިހެއިބޭ ފަރ ތަށް  ލިދަޢުވ   އެ  ،ލައިނުކ   މަނުދި  އްތުރު 

ދަޢުއްމަ ޙ   ބޭވ ލިސަލަ  ޣައިރު   ަގއިޟިރު ފަރ ތުެގ 
 ބިެގންވ ކަން.  ލިޓަށްމުމުެގ ބ ރު ކޯނިން

ފަރ ދަޢުވ ކު )ނ(   މަތުންރ   ހުށަހަޅަނީއްސަ  ޤ ނޫލަ  މި   ނަ ވަފަނަރަނުެގ  ، 
މަ  ވ ނުތިލ ފެއްޚްއި]  ބ ބު ދަކު ސަލަތައްބ ަވތުެގ  ވ ކުރުުމެގ  ޢުަގއި 
( ެގ ހެގ )މ އްދ   މަ، މިނަވ އި ަގށުން ކަމުދަ  ެގ  [ތުޞަ އިޖުރ އައްޚ 
ނ1ަ) ވަނަ  )ށިެގފެ  ންރުންބަ(  ނަން  (4ން  ނިޔަލަށްބަރުވަނަ   ެގ 
 ނެއެވެ. ށްނުޖެހޭތަށް ފޮނުވ ކަބޭ ފަރ ލިތައް ދަޢުވ ކުރ  ފޯމުޔ ންބަ

 

 ބު ބ    ވަނަ ނުވަ 
 ފެއްދުން އު   މެދު ސުވ ލު ޞ ޞ  އިޚްތި   ޓުގެ ކޯ އި  އްދުދިނުމ  ރަ   ށް ދަޢުވ އަ 

މިދަޢުވ ލިބޭ   )ހ( . 102 ން ރައްދުދިނު ށްއަވ ޢު ދަ ބަޔ ންކުނަ  ވަ  100ެގ  ޤ ނޫނު  ފަރ ތަށް  ރ  މ އްދ ަގއި 
ފޯމ އި، ޤ ނޫނުެގ    ދަޢުވ   މ އް  101މި  ކުރ  ބަޔ ންދ ަގއި  ވަނަ 

ލިޔެކިފޯމުތަކ  ޮގތުޔ ންކުބަ  ަގއިބުބ   މި،  ންބުމުލި  ޔުންއި   ންެގމަތިރ  
 . ދުދޭންވ ނެއެވެ ރައްޢުވ އަށް ފަރ ތުން ދަ އެ

މ  )ށ(   ޮގތުެގގަ   )ހ(ެގ  ދ އްމި  ދައިވ   ރައްދުޢުވ އަށްމަތިން  ނުމުގައި،  ދި  
 ވެ. ންވ ނެއެރަ ޢަމަލުކުތުެގމަތިން ޮގނިވިތުން އަންނަފަރ  ލިބޭދަޢުވ 

ޤ ނޫނު  (1)    ބ ބުވައެގ ރަެގ  މި  އެޢުވ އަދަ]  ނަ    [ ންވުސް އްބަށް 
 ވ އަށް ނުވަތަދަޢުން މުޅި  ތިވ  ޮގތުެގމަ އިފަ ށްޔ ންކޮއި ބަަގ
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Deleted :"

Deleted : ްއަށ
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 ނުވަތަ ؛ ސްވުން ބަެއއް ކަށްވ ެގ ބަޔަ ޢުދަ

ޤ ނޫނުެގ  (2)    ދިފ ޢ ]  ބ ބު  ވަނަ ބ ރަ  މި   [ ޖަވ ބު  އިދަޢުވ ެގ 
ބަ ޮގތު ފަިއވ ޔ ންކޮށްަގިއ  ދަެގމަތި  ދިފ ޢެއް  ވ އަށްޢުން   

 ނުވަތަ ؛ށަހެޅުންހު

  ކޯޓުގެ ތިން  މަެގތު ިއވ  ޮގއްދ ަގނަ މ ވަ  110ެގ  ނޫނުމި ޤ   (3)   
 .ންދުއް ފެދު ސުވ ލުއުޞ މެޞ އިޚްތި

ންޖެހޭ   ދޭއްދުރަ ށްވ އަޢު ދަ
 އްދަތުމު

  އި ރޭގަ ތެ  ެގ( ދުވަހު)ސ ދަ  14ކުރެވޭތ   ދުދަޢުވ  ފޯމު ރައް  ތަށްފަރ   ލިބޭދަޢުވ  . 103
 ވ ނެެއވެ. އްދުދޭންށް ރަވ އަދަޢު

  ށްދަޢުވ އަ  ން ތިތުެގމަ( ަގއިވ  ޮގށެގ )ދ މ އް ނަ  ވަ  102ނޫނުެގ  ޤ   މި )ހ( . 104 ން ވުއެއްބަސްޢުވ އަށް ދަ
ދިރަ ފަރ ތުލިވ ދަޢު   ގައި،މުނުއްދު  ދަބޭ  މުޅި  ޢުވ އަށް  ން 
 ވެ. ވ ނެއެކުރަންކަން ފުރިހަމަންނަނިވި ކަންއަނަމަ، އްބަސްވ އެ

ފޯ  (1)    ޙަވ ލުދަޢުވ     ލިޔުންއިދޭ  އަންގަ   ިވކަންމ  
 ދިއަ؛ ރުންފުރިހަމަކު

)  ވަނަ   110ޤ ނޫނުެގ    މި  (2)    ެގ  )ހ(  ވ1ަމ އްދ ެގ  ނަ  ( 
 މުފޯ  އްބަސްވ  އެމުޅި ދަޢުވ އަށް    ،ކުރ ޔ ން ބަ  ަގއިންބަރުނަ

 .ންރުފުރިހަމަކު

 ދަޢުވ އަށް  މަތިން ތުެގ ޮގަގއިވ )ށ(    ދ ެގވަނަ މ އް   102ެގ  ނުނޫޤ   މި ށ()  
ދިނު ފަލިދަޢުވ މުގައި،  ރައްދު  މުޅިރ ތުބޭ  ދަޢުވ ން  އަށް   

ން  ހެއެ  ވެ،އްބަސް އެ   ބަޔަކަށް  ކި ވަ ވ ެގަގއި، ދަޢުވުމުެގ ބަދަލުއެއްބަސް 
ކައަންކ ރުކުރ ނަމަ،  އި  ށްކަޔަބަ ންކަން ންނަނިިވ 
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 . ވެއެނެރަންވ ކުމަފުރިހަ

ފޯ  (1)      ލިޔުންދޭ  އަންަގއި  ިވކަންލުޙަވ   މ ދަޢުވ  
 އަދި؛ ންފުރިހަމަކުރު

މ އްދ ެގވަ  101ނުެގ  ނޫޤ މި    (2)    ެގ    ނަ  ވަނަ  (  2))ހ( 
ބަޔަކަ ކިވަ  ެގޢުވ ދަ  ، ންކުރ ބަޔ   ބަރުަގއިނަން  ށް 
 އަދި ؛ ންމަކުރުރިހަ ފުމު ފޯސްވ އްބައެ

މ އްދ   101ޤ ނޫނުެގ    މި  (3)    ެގ  )  ެގވަނަ  ނަ  ވަ(  3)ހ( 
ބަޔ ންކުންބަރުނަ ފަދައިަގއި  ޢެއް  ދިފ އަށް  ދަޢުވ   ންރ  

އެހުށަހެޅު މ އް މަށްޓަކައި  ފޯބަޔ ންދ ަގއި    މު  ކުރ  
 ރުން.މަކުރިހަފު

ދަ މުޅި ން  ތުރ ފަ  ބޭވ ލިދަޢު ()ހ . 105 ހުށަހެޅުން ދިފ ޢު   އަށްދަޢުވ  އިވ އަޢު  އަދިންކ ރު ށް  ވަތަ /ނުކުރ ނަމަ 
ފަރ ތުެގ  ޢުވ ކުދަ ރަޗަ އް މަރ   ދައްށް  ހުށަހަޅަން  ޢުދު  ވ ެއއް 
 . މަކުރަންވ ނެއެވެރިހަންކަން ފުއަންނަނިވި ކަމަ، ވ ނަނުންބޭ

ފޯމުދަޢުވ   (1)    ބަލަ  ފޯފިއިެގން  އަންަގއިދޭ  މު  ކަން 
 ދިއަ؛ ރުންފުރިހަމަކު

 ނުވަތަ ؛ ންރުކު ރިހަމަފޯމު ފު ދިފ ޢު ެގވ ދަޢު  (2)   

 ދަޢުވ  ހުށަހަޅ  ފޯމު ފުރިހަމަކުރުން. ރައްދު (3)   

ދަޢުވ ެގފަރ ދަޢުވ ލިބޭ   ()ށ   ބަޔަކަތުން  ވަކި  ، ނަމަރ ކުކ ރުންއި  ށް 
މި  ޢަމަ މ އްދ ެގ  ނަވަ  104ެގ  ޤ ނޫނުލުކުރ ނީ،  ަގއި   )ށ( 
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 .  ތުެގމަތިންނެވެކޮށްފަިއވ  ޮގބަޔ ން

ލުވިކަން  ވ ޙަ ފޯމ   ދަޢުވ 
  ލިޔުން  އިދޭގައަން

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޙ ލަތްތައް 

ޙަވ ލުވިކަން،  އިގަ ކުތަލަތްޙ   ނިވިއަންނަ )ހ( . 106 ފޯމ    އަންަގއިދޭ  ދަޢުވ  
 ވ ނެއެވެ. ންން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަބޭ ފަރ ތުވ ލިދަޢު މެއްލިޔު

ދިފ ޢެދަޢުވ އަ  (1)    ބޭނުންވުމ އް  ށް  އެ  ހުށަހަޅަން    ދިފ ޢު އެކު، 
މ އް  103  ނޫނުެގޤ   މި  ށްޅުމަހެށަހު ދ ަގިއ ވަނަ 

 ތަ ވަނު؛ ޓަކައި ށްރުމަކު އިތުރުމުއްދަތުޅ ފަިއވ  ޑައަކަނ

  .އިމަށްޓަކަ އުފެއްދު ލުމެދު ސުވ ޚްތިޞ ޞްއ ކޯޓުެގ އި  (2)   

ެގ   )ށ(   މ އްދ ެގ )ހ(  ަވނަ ނަނ1ް)މި  ބަބަރުަގ(  ތުަގިއ  ޙ ލަ  ރ ޔ ންކުއި 
ޙަވ ލުވިކަން  ދަޢުވ  އަފޯމ   ބޭހެށަހު  ންޔުލި  އިދޭންަގ  ، ކީމަނުޅުމުެގ 
ރައްދުވ ދަޢު މިދިނުއަށް  މ   310  ޤ ނޫނުެގ  މަށް    އްދ ަގއި ވަނަ 

މުއްދަޅ އަކަނޑަ ދަޢުތުފަިއވ   ހަަމވ އިރު،  ދިވ    ނޭޅޭނަމަ، ށަހު  ފ ޢުެގ 
 ކައެވެ.  އެދުމަށްޓަމަށް ކޯޓުަގއިއިތުރުކޮށްދިނު ދަތުއެ މުއް

ެގ ) ނ()   މ އްދ ެގ )ހ(  ަވނ2ަމި  ބައިަގބަރުނަން  (  ޙ ލަތުކުންޔ     ަގއި ރ  
ެއ    މަކީ،ހެޅުމުެގ ބޭނުލިޔުން ހުށަ  އިދޭ އަންަގމ  ޙަވ ލުވިކަންފޯ  ވ ޢުދަ
ބަޔ ންަގދ އްމ  އިޚްފަދަވ   ކޮށްފައި އި  ކޯޓުެގ  ތިޞ ޞ މެދު އިން 
އުފައްދަިއ،  ސުވ ލުރ ތުން  ފަޢުވ ލިބޭ  ދަ ތެރޭ  14   މި  ،ަގއި ދުވަހުެގ 
މ އް   103ެގ  ނޫނުޤ  ކޯޔ ން ބައި  ދ ަގވަނަ  ފަދައިން  ޓުަގއި  ކުރ  

 . ޓަކަެއވެއެދުމަށް

(  1 )ހ( ެގ ) ެގދ  މި މ އް  ޔުންލި   އިދޭަގން ލުވިކަން އަވ ޙަ  މ ފޯ  ދަޢުވ  )ރ(  
  ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުން   ވ އިރު ހަމައްދަތުމު  ރ ބަޔ ންކު  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ

Deleted : ު

Deleted :114 .

Deleted :ުފުލ ފައިވ އްޗަށް އުެގ މަރ ތުފަބޭ ލި ވ ދަޢ  
  ތައް އޭނ އަށްންޔުކި ލިޔެ ވ އ ުގޅޭއެ ދަޢު  އ އިދަޢުވ 

… ރ ކުލިބިއްޖެކަން ބަޔ ން

Deleted :111 

Deleted :؛

Deleted : ު

Deleted :111 

Deleted : ު

Deleted : ިރ ކުންއްޖެކަން ބަޔ  ލިބިޔުންތައްެގ ލިޔެކ

Deleted :111 

Deleted : ު

Deleted :ެން ލިޔު ކުރ ންޔ  ބަންކަލިބިއްޖ

Deleted :،



79 

  

ދަޢު ޤ ނޫށްޅަކޮދެތ   ރ ފަބޭ  ވ ލިހުށަނ ޅައިފިނަމަ،  މި    ނަވަދިހަ  ނުެގ  
ޣަންދަށުެގ    [ޙުކުމް  ކުރ   އި ޙ ޟިރުަގ  ޣައިރު]  ބ ބު  ރުއި، 
 . ވިދ ނެެއވެއެދެ ށް ރ ތަފަ ކުރ ދަޢުވ މަށް ރުކުމްކުޟިރުަގއި ޙު ޙ 

(  2މ އްދ ެގ )ހ( ެގ )   ލިޔުން މި  ޙަވ ލުވިކަން އަންަގއިދޭފޯމ     ދަޢުވ  )ބ(  
ނަ ނުވ ނަމަ، އި ފަހުށަހަޅ   އިންފަދަރ   ކުންބަޔ ަގއި  ރުބަންވަނަ 

 ވެ. މަށް ބެލޭނެއެކަ ރީކުލުޤަބޫ ޞްޚްތިޞ ެގ އިރ ތުން ކޯޓުފަ ބޭދަޢުވ ލި

  ންވ ލުވިކަޙަ ދަޢުވ  ފޯމ  
ލިޔުމުގައި    އިދޭގައަން
 އިކުރުން ސޮ

ފަދަޢުވ  )ހ( . 710 ކުންލިބޭ  އެނޫންންޏެއްފު ރ ތަކީ  ނުވަތަ  ޤ ނޫނީ   ވެސް 
ދަޢުޝަޚްޞެއްނަމަ   ަގއި ލިޔުމު  އިދޭަގއަން   ވިކަންލުވ ޙަމ   ފޯ  ވ ، 

ޤ ނޫއިކުރ ނީ،  ސޮ ޝަޚްޞެނީއެ  ތަމްސީ  އެރުމަލުކުއް  ތަށް    ންކުނަ 
   .ކެވެނޑައަޅ  ފަރ ތެކަ

ނުވަތަކުޑަކުްއޖެ  ފަރ ތަކީބޭ  ލިވ ދަޢު )ށ(   ލިބިރައްކ ތެރި  އް    ވ  ެގންކަން 
ދަފަރ ތެއް ޙަވ ނަމަ،  ފޯމ   އަންގަ ޢުވ   އި  ލިޔުމުގަ   އިދޭ ލުވިކަން 

މަރ ތެއްފަ  އެ  ނީ،ރ ކުއިސޮ ތްކުރުމަށް ޔަ ޙިމ   ޙަތުޞްލަެގ 
 ނެވެ. ވ  ފަރ ތުންއި ފަ ޅ ކަނޑައަ

ޙަފޯމ   ވ ދަޢު )ހ( . 108 ސް އެޑްރެވީ ފޮނުވަން  ލިޔުން ައން  ފަލިބޭ ދަޢުވ   ލިޔުުމަގއި  އިދޭަގވ ލުވިކަން  ށް  ރ ތަ 
 ވެ. އެނެ ވ ންކުރަންބަޔ  ނުވަންވީ އެޑްރެހެއްންތައް ފޮލިޔެކިޔު

ފަބޭލިވ ދަޢު )ށ(   ވަކީނީޤ ނޫ  ރަނީތަމްސީލުކު  ރ ތް  ދަޢުވ  މަ،  ލެއްނަ  ައދި 
އަންަގކަވިލުޙަވ މ   ފޯ ސޮ ޔުމުަގލި  އިދޭ ން  ޤ ނޫނީ    ނީ ވައި ފައިކޮށްއި 
ދަކީލުނަވަ ރ  ންކުބަޔ   ަގއިލިޔުމު   އަންގ   ވިކަންޙަވ ލު   ޢުވ އ މަ، 

  މަސައްކަތު  ވ އި ފަށްޓަރީކޮރަޖިސް، ޤ ނޫނީ ަވކީލުެގ އެޑްރެސް ވ ންވ ނީ
 . ށެވެހަޑްރެއެ

Deleted : ައެގ ރ

Deleted :"

Deleted :ުފޯމ"

Deleted :ިބޭލ

Deleted : ިޔ ންކުރ އްޖެކަން ބަޔުންތައް ލިބިެގ ލިޔެކ

Deleted : ު

Deleted :115 .

Deleted : 

Deleted : ު

Deleted : 

Deleted : ު

Deleted : ންގ   ކަން އަލުވި ވ ޙަ  މ ފޯ ދަޢުވ

Deleted :116 .

Deleted : ު

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : ު

Deleted :ިު
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ފަރ ތްލިބޭވ ދަޢު )ނ(   ތަމްސީލުކުރުމަ  ވަށް  ޤ ނޫނީ  އް  ލެ ކީ 
ޤ   ނަމަ،ކޮށްފައިނުވ ންޔައްޢަ މ އް  840  ެގނޫނުިމ    އި ދ ަގވަނަ 
ޮގބަ ލިޔެކިޔުޔ ންކޮށްފަިއވ   އެޑްލުކުރ ޙަވ   ންތަށް    ރެހެއް  

 ނެެއވެ. ވ ބަޔ ންކުރަން

  ންކަވި ލު ވ ޙަ  މ ދަޢުވ  ފޯ
ން  ކަ ހެޅިށަހު ޔުން ގ  ލި ންއަ

 ގުން އެން ތަށް ފަރ ރ  ކު ދަޢުވ 

ޙަ . 109 ފޯމ   ލިބު  ންޔުލިންގ   އަ ން  ކަވ ލުވިދަޢުވ     2  ނަެވެގންިގ  ،މ ެއކުކޯޓަށް 

ދުވަހުެގ ދަޢުތެ  )ދޭއް(  އެކަން  ފަރ ތަށްކުވ ރޭަގިއ    ލިޔުމުން   ރ  
 ނެެއވެ. އަންަގންވ 

ޞްއ މެދު  ކޯޓުގެ އިޚްތިޞ 
 އްދުން އުފެ ލުސުވ 

، ެއ  ބަލައި   ދަޢުވ އެ،  ފަހުވުމަށްވ ލުވ އ  ޙަދަޢު  ންފަރ ތު  ބޭލިދަޢުވ  (ހ) . 110
ނި  ދުމެދަޢުވ އ  އިޚްމުން ޮގތެއް  ޓަށް  ކޯެއ    ތިޞ ޞްމުެގ 

ފެކަނުވ ެގންބިލި ނުވަނިއްޖެމަށް  ޢ ނަމަ،  އެފަދަ    އުސޫލުންންމު  ތަ 
ެއ    ސް،ވެމަނަލިބިދީފައިވީ  ލުމުެގ އިޚްތިޞ ޞް އެ ކޯޓަށްމައްސަލަ ބެ

އެތުލަޙ  އެ ޓުކޯ  ަގއި  މަން  ބައް  ްއ ލަތެޙ   ނުވ ނެެގންލައިސަލަ 
ފެވުޖޫ ކަމަށް  ދަޖެނައްނިދުަގއިވ   ރަްއދުއަވ ޢުމަ،  ދިނުމުެގ ށް 
ދަ  ލުގައި،ދަބަ  ގެ ޔުމުެގންދިކުރިއަށް  ނުވަތަ  ލުމުެގބެޢުވ   އެ 

ލިބިކޯޓައެ    ޞ ޞްއިޚްތި  ނުވ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދިެގންށް 
 އެވެ.  ނެދ ޅި ހުށަހެށްޓަކޯ ށްތަރ ފަލިބޭ ވ ޢުދަ

ދަށުން(   )ހދ ެގއްމ   މި ށ()   ހުށަހެއެ  ެގ  ނީ، ޅޭށަހެހު  ކޯޓަށްޅުމެއް  ފަދަ 
ޤ  ދަ  106ެގ  ނުނޫމި  މ އްދ ެގ  ދަޢުވ ށުންވަނަ   ލުިވކަންވ ޙަ   ފޯމ    
 . ވެއެ މަކޯޓަށް ހުށަހަޅ ފައިވ ނަ ންލިޔު އިދޭއަންގަ 

ަގދ އްމ މި   ()ނ   )ށ(  ފަެގ  ބަޔ ންކުރ   ތުން  ފަރ ބޭ  ލިވ ޢުދަ  ދައިންއި 

އަންގަ   ވ އ ޢުދަ ، ޮއތުމަކުން  ފައިހަޅ ށަހު  ލިޔުން  އިދޭޙަވ ލުިވކަން 
އިކޯޓުެގ ދަޢުވ ލުސުވ   މެދު ޞްއ ތިޞ ޚް  ފަލިބޭ ކުރުމަށް  ށް  ރ ތަ 

Deleted : 

Deleted :410 

Deleted :411

Deleted :117 .

Deleted :118 .

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :ްދ މ އް  އޮތްނަމަވެސް، އެ އެހެނ

Deleted :114 

Deleted :  އ

Deleted : ު

Deleted :ެއްމ

Deleted : ިށުންެގ )ށ( ެގ ދަދ އްމ މ 

Deleted : ު

Deleted :ަވެސް މަވީނ

Deleted : ބަބުންސައޭެގ  

Deleted : 
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 ވެ.  ނ ނެއެ އްޤަކަށް އުނިކަމެއް ނ ންްއވެސް ޙައެ  ވ ބިފައިލި

  ދަޢުވ އ ،  ޅޭނީެއއް ހުށަހެލަސައްކޯޓަށް މަން  ށުެގ ދަހ(  )  ދ ެގއްމ   މި ()ރ  
އަންލުވ ޙަ ކޯޓަށް  އިދޭގަ ިވކަން  ހުށަހަލިޔުން   )ސ ދަ(  14ޅ ތ    

 ެއވެ.   ގަ ތެރޭ ހުެގދުވަ

އް  ލައެ މައްސަން ކޯޓަށް   ފަރ ތުލިބޭދަޢުވ   ދަށުން  ެގެގ )ހ(  އްދ މި މ  )ބ(  
އެނަމަފިއިޅަހުށަހަ ހުށަހެ  ކުޅުމ އެހެށަހު  ،  ހެކިށްމަޅުއެ  ބ ރުދޭ     
އެހެޅަންހަހުށަ ހުވ ނެއެވެ.  އެ  ޮގޅުމ ހެށަންނަމަވެސް،  އް  ތެމެދު 

ން  ލިބޭ ފަރ ތުވ ޢުދަ  ންކުރި  މުެގއްވު ބޭމެއް ހުއަޑުއެ  ކޯޓުން   ނިންމުމަށް
 . ވެއެޖެހޭނެށް ނުޅ ކަށަހަދަޢުވ ެގ ދިފ ޢު ހު

މ  )ޅ(   ަގއްދ މި  )ރ(  ބަޔ ންެގ  މުއި  ދަަގއިތުދައްކޮށްފަިއވ   ބޭ ލިވ ޢު 
ކޯޓުެގ  ތުންފަރ  މައްސަލަފަލުއުސުވ ޞ ޞްއ މެދު  ތިޚްއި  ެއްއ  އްދައި 

ބެލެވޭނަމަވ ނުހުށަހަޅ ފައި ހުށަހަޅ ފައިނީ  ދަޢު،    ތެއްޮގ  ދު ވ އ މެވ  
ލިބި އެ  ތިޞ ޞް  އިޚްެގ  ންމުމުނި ދަވ ކަެގންކޯޓަށް   ބޭޢުވ ލިން 
  ކަުމަގެއވެ. ބޫލުކޮށްފައިވ ޤަރ ތުން ފަ

މ  )ކ(    ގެ )ހ  ެގދ އްމި  ކޯންށުދަ   (  ހުޓަށް  މަ  ލައެްއ  ސައް ށަހެޅޭ 
އެހުށްފަބެލުމަ މައްސަލައެއް،  އިޚްތިޞ     ޓަށް  ކޯ  އެ  ޞްބެލުމުެގ 
މަ  ނުވަތަ   ންނުވ ކަމަށްެގލިބި   ަގއި ކޯޓު  އެ  ލައްސައެ 
 ން ކައެ   މަ،ނަފިައޅައިކަނޑަ  ންކޯޓު  ކަމަށް ނެ  ވޭށްނުެގންދެ އަކުރި

ކަނޑައެޅުކޮށް  ބަޔ ން ކަނޑައަޅ   ންކަން ކަ  ވި ނަނިއަން  އިގަ މުކޯޓުން 
 .ވެނިދ ނެއެމެހި

 ؛ކަނޑައެޅުން ކުރުމަށްލުޠިމު ބ ދަޢުވ  ފޯ  (1)   

Deleted :ެެއކު،  ށީެގންވ  ހެްއކ ކައ

Deleted : ު

Deleted : 

Deleted :ުުަކ

Deleted :ެނ ު 
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  ކުރުން   ރިދުކުރައްފޯމު  ވ   ޢުދަ  ތަށްފަރ   ބޭލިވ ދަޢު  (2)   
 ؛ރުންކުލުޠިބ 

ފަރ ދަ  (3)    ން  ރިކު  ެގމުރުދުކުރައްމު  ފޯ  ވ ދަޢު  ތަށްޢުވ ލިބޭ 
ބ ޠިލުކުރުމައަށްފައިވ   ކޮކޯޓުން   ކަނމުރެއް   ؛ންޑައެޅުށް 

 އަދި

 ކަނޑައެޅުން.  މަށްންދިޔުރިއަށްނުގެ  ކުށްރަލަ އިތުސައްމަ  (4)   

މ އްދ  )އ(    ދަެގމި  މައްސަލައެއް މަ  ހެޅޭށަހުކޯޓަށް    ށުން  އެ   ލަސައްަގއި، 
ލިެއ  ޞ ޞް  ތިއިޚް  ބެލުމުެގ ކޯޓުމަކަބިެގންނުވ ކޯޓަށް  ން ށް 

  ން ޤ ނޫނު މި  ޞް، އެ ަމއްސަލަ ބެލުމުެގ އިޚްތިޞ މަފިނައިޅަ ޑައަނކަ
ކޮބަކޯ   ވ ފައިބިދީލި މަޓަކޯ   އެ،  ކަނޑައަޅައި ން  ިއކަޓަކީ  އްސަލަ ކަށް 

 ވެ. އެނެ ތަހުވީލުކުރެވިދ 

މ އްދ ެގ )ވ(    ދަށުން  މި  ހުށަހެޅޭޓަކޯ  މަށް  އެަގއިއްސަލައެއް    މައްސަލަ  ، 
އިޚްތިޞ ޞް ލިބިކޯޓަށްެއ    ބެލުމުެގ   ކޯޓުން  މަށް ެގންވ ކަ 

ކޯޓުެގފިނަޅައިކަނޑައަ މުެގ  ސުވ ލުުއފެއްދު  ދުމެއ ޞ ޞްޚްތިއި  މަ، 
ދަޢުޮގތު ފަރ ތުން  ޙަވ ލުވި ދަ  ،ހަޅ ފައިވ ހުށަ  ންވ ލިބޭ   ން ކަޢުވ އ  
 ވ ނެެއވެ. ލިޔުން ބ ޠިލު އިދޭގަ އަން

މ އް )މ(   ަގދ މި  )ވ(  ބަ ެގ  ޙ ލަތުަގއި،  ކުޔ ންިއ    ން ނިންމު  ކޯޓުން ރ  
ދަތެރޭ  ެގދުވަހު )ސ ދަ(    14  ތ މ ނިން  ން ކަޙަވ ލުވި މ   ފޯ  ޢުވ ަގއި 
ދަޢުވ މެޔުލި  އިދޭންގަ އަ ފަރ ތުންލިބޭއް  ކޯޓަށް   އަލުން   

ޙ ލަވެއެނެހުށަހަޅަންވ  އެ  ދަޢުވ އަތުަގއި. އަދި  ދިށް،  ހުށަހެޅުމ    ފ ޢު 
 ެއވެ. ނެވ ން ކޯޓުން އަންަގ ތް ކުރަންވީ ޮގމަލުޮގތުން ޢަުގޅޭ 

Deleted :ިު

Deleted :ަޢ

Deleted : ު

Deleted : ު

Deleted : 
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ން އިވ  ފަދަށްފައި ޔ ންކޮއި ބަ )މ( ަގދ ެގއްން މި މ ތުރ ދަޢުވ ލިބޭ ފަ )ފ(  
ފޯދަޢުވ   ފިނަމަޅައިހަ ހުށަ  މެއްލިޔު  އިދޭއަންގަ   ންވިކަލުޙަވ   މ  
ވ   ލިބިެގންށް  ޓައެ ކޯ  ޞްޚްތިޞ ުމެގ އިލަ ބެލުމައްސަ  އެ  ނީ،ވޭބެލެ

 ވެ. މަށެފައިވ  ކަކޮށްޤަބޫލު ންރ ތުބޭ ފަވ ލިކަމަށް ދަޢު

ޤ ނޫނުފަރ ތުން    ބޭވ ލިޢުދަ . 111 ދުނުދިނުން އަށް ރައް ވ ދަޢު  މ އް  102  ެގމި  ދަވަނަ  އި،  ޢުވ އ  ދަށުން،  ދ ެގ 

އެހެނިުގއ  ވ ޢުދަ ލިޔެޅޭ   103  ޤ ނޫނުެގ  މި  ،ހުފަލުވުމަށްޙަވ   ކިޔުންތަކ ހެން 
މ އްދ  މުއްދަތު ބަޔ ންކޮށްފަ  އިގަ ވަނަ  ޤ ނޫނުގެ   ،ަގއި ިއވ     ބ ބު  ވަނައެގ ރަ   މި 

ށް  ޢުވ އަދަ  ންެގމަތިޮގތު   ިއވ  ށްފަކޮބަޔ ންަގިއ    [ން ވުބަސްެއއްއަށް  ވ ދަޢު]
ދިފ ޢ އި  ދަޢުވ ެގ  ]  ބ ބު   ނަވަބ ރަ  ެގޤ ނޫނުމި    ތަ މަ ނުވަވ ނައިނު ވެފަބަސް އެއް

ޮގކޮށް ން ޔ ބަަގއި    [ޖަވ ބު ދަޢު ތުެގފައިވ   ދިފ ޢެއް    ށްއަވ މަތިން 
މަދެ  ތ ފަރ ބޭ  ދަޢުވ ލި ، މަވ ނަނުށަހަޅ ފައިހު މި ނިންއްސަލަ  ކޮޅަށް  މައި، 

ވ   އި ންކޮށްފަބަޔ   އިގަ   [މްކުޙުކުރ     ޟިރުަގއިޣައިރު ޙ ]  ބުބ   ނަވަދިހަނުެގ  ޤ ނޫ
ޙ ޟިރު ޣަ  ންތިތުެގމަޮގ ޙުކުއިރު  ކޮށްދިނުަގއި  ދަޢުމެއް  ފަރ ކުވ މަށް  ރ ތަށް  
 ެއވެ. ދެވިދ ނެއެ

 
 ބ ބު   ވަނަ ދިހަ 

 ކުރ  ޙުކުމް   އި އިރު ޙ ޟިރުގަ ޣަ 

ބޭނުބ ބުމި   . 112 އިރ  ނގ ނެ ދ ބ ބު ހި މި ޙުކުޙ ޟިރުަގއިކުރ  ޣައިރު  ]މަށްޓަކައި  ެގ  ބުނެކަމަ  [މް   އިފަށް 
ދަ ދިށްފަވުމަޙަވ ލު ޢުވ އ   ދަ  ންތުފަރ   ލިބޭވ ޢުއެވަނީ،  ދަޢުވ ެގ  އް ފ ޢެހު، 

ކަނންހަޅަހުށަ ުމއްފައި ޑައަޅ   ދިދަ  އިގަ ދަތުވ   ހުށަހަޅ ފަފ ޢެޢުވ އަށް  އިނުވ   ްއ 
ހިޝަރީޢަ  ލަިއެގމަްއސަ، އިަގޙ ލަތު ތަށް  ރ ފަ  ލިބޭދަޢުވ   އި،ނުލަ  މަކ ންުގތް 
ނޯއިތު ދިޓިހެއްރު  މަ ނުމަ  އެ  ނުލައި،  ދަސަލައްކ   ޣައިރު ރ ފަ  ބޭލި ވ ޢު  ތުެގ 
  ޙުކުމަށެވެ.  ނިންމައި ކުރ ަގއިރުޟިޙ 

Deleted : ު

Deleted :ްނ

Deleted : ނ

Deleted :ޭު

Deleted :119 .

Deleted : 114

Deleted : 111

Deleted : ރަބ

Deleted :"

Deleted :"

Deleted :ަތޭރ

Deleted :"

Deleted :"

Deleted : ައެގ ރ

Deleted :"

Deleted :"

Deleted :  ރަ އެގ

Deleted :120 .

Deleted :"

Deleted :"

Deleted : 

Deleted : އެ ދަޢުވ   ރ ތ  ދެކޮޅަށްފަ ލިބޭދަޢުވ
…  ،އިނޑައަޅަ  ކަމަށްތުވ ކަސ ބި

Deleted : 

Deleted : 
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އި  ގަޣައިރު ޙ ޟިރު
އެދި  ނުމަށް ދިކޮށް ޙުކުމް
 ން ހެޅުހުށަ

ބ ބު . 113 ޙ ލަންޔ ބަަގއި  މި  މިތްތަކުަގއިކުރ   އަދި    ބަޔ ންކުރ    އިބ ބުަގ   
އިރު  ޣަފަރ ތުެގ    ދަޢުވ ލިބޭ   ތެްއަގއި ލަޙ   ވެފަިއވ ފުރިހަމަ  އްއަތުތަޖުރ އި

 .  އެވެދ ނެޅި ހުށަހެފަރ ތަށް ކުރ ވ ޢުދި ދަ އެށްކުމްކޮށްދިނުމަޙު ަގއި ރުޙ ޟި

  އިޙ ޟިރުގައިރު ޣަ
ދި   އެ މަށްކުމްކޮށްދިނުޙު

 އް ޙ ލަތްތަހުށަނޭޅޭނެ 

ޤ  . 114 މ އްދ   113  ނޫނުެގމި  ތުން ފަރ   ރ ޢުވ ކުދަ  ،ސްވެނަމައޮތް  ންހެއެ  ވަނަ 
މަކޯޓަށް ހުށައްސަލަ  މި     ބުބ   ނަވަފަނަރަެގ  ޤ ނޫނުހަޅ ފައިވަނީ 

  [ ރ އަތުޖުއިއްޞަ  މުެގ ޚ  ރުޢުވ ކުއި ދަމަްއސަލަތަކުގަ  ބ ވަތުެގ  ނުވ އްއިޚްތިލ ފެ]
 ޣައިރުނަމަ، ނުވަތަ  ށްވ  މަކަ  ންމަތިެގވ  ޮގތު ތ  ެއއްޮގތް ރ އައިޖުކުރ   ބަޔ ން   އިަގ
ޙުކުަގރުޟިޙ  މަނ ކޮށްފައިކު ޤ ނޫނަން  އެހެހެޅުން  ށަހު  ށްނުމަދިށްކޮމް އި  ވ   ން 
ޣައި  ބޭލިވ ދަޢު  ،ަގއިލަތުޙ  ޙ ރުފަރ ތުެގ  ޙު  ށް  ކޮށްދިނުމަކުމްޟިރުަގިއ 
 . ެއވެނެނޭޅޭއެއްށަހު

އި  ޙ ޟިރުގަރު ޣައި
 ތައްގެ ޝަރުޠު ރުމު ޙުކުމްކު

  އި ަގޙ ޟިރު  ޣައިރު   ފަރ ތުެގލިބޭދަޢުވ ެގން  ފަރ ތުން އެދި   ރ ކުދަޢުވ  )ހ( . 511
 . ތަކުަގެއވެތްއަންނަނިވި ޙ ލަ  ،ރެވޭނީކުމްކުޙު

ޙަވ ލުވު  ންތުފަރ ބޭ  ލިދަޢުވ   (1)      ދަޢުވ އ   ،ފަހުމަށްދަޢުވ އ  
ހުށަހަމުިވކަޙަވ ލު ލިޔުެމއް  ނުނުޅ ފައިެގ  އެ    ވަތަވުން 
 އަދި ؛ ންވުފަިއނުހުށަހަޅ ފ ޢެއް ދި އަށްވ ދަޢު

 ން. ިއވުފަފ އިތުވެދަތު އްފަިއވ  މުޅ ކަނޑައަ އެކަމަށް  (2)   

ފަރ ތުވ ދަޢު )ށ(   ދި  ންލިބޭ  ހުށަހަޅ ޢެފ ދަޢުވ ެގ  ޙ ނުފައިއް  ލަތުަގިއ  ވ  
ފަދަޢުވ ލި ޣައިރ ތުެގބޭ   މ ފޯ  ދަޢުވ ނީ،  ކުމްކުރެވޭޙު ޙ ޟިރުަގއި    ރު 

ހު  ންޔުލި   އަންގ   ންިވކަވ ލުޙަ ވީ ށަހަޅ ކޯޓަށް  ، ވެސްމަނަފައި 
މުއްދަތުއި ފަ ޅ ކަނޑައަ ތެރޭވ     ޢުފ ދިވ ެގ  ދަޢު   އިަގެގ 

 ނަމައެވެ. ހުށަހަޅ ފައިނުވ 

Deleted :121 .

Deleted : ކުރ

Deleted :122 .

Deleted :121 

Deleted : ްއަށ

Deleted :"

Deleted :"

Deleted :ަނުވ ނެެއވެ ެގންޅައިހ .

Deleted :123 .

Deleted : ލުިވކަންވ ރ ތުން ދަޢުވ އ  ޙަބޭ ފަލިދަޢުވ 
… ސަބަބުންޅުމުެގ ނޭށަހު ން ލިޔުގ އަން

Deleted : 

Deleted :ިުެޅ
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  އިޙ ޟިރުގަ ރުޣައި
 އްނެ ޙ ލަތްތަވޭރެ ކުކުމްނުޙު

 . ެއވެނުވ ނެ  ެގންށްޙުކުްމކޮ އިޟިރުަގ ޙ  ޣަިއރުތަކުަގއިލަތްއަންނަނިވި ޙ  . 116

އަންނަނިރ ފަ  ބޭދަޢުވ ލި ()ހ   ކަމަކަށް  ކަމުެގކަންވި  ތުން   ތެރެއިން 
ފަވ ދުރައް   ވ ޢުދަ  އެކުމ  އެދިފައިވު އެފަދަ ހުށަހަޅ ފައިވ     ރ ތުން 

 ވުން. އަޅ ފައިނުނޑައް ކަން ޮގތެޓު ކޯމަކ މެދުހެޅުހުށަ

 ނުވަތަ؛ ކޮށްދިނުމަށްޠިލުޢުވ  ފޯުމ ބ  ދަފަރ ތުެގ ރ ދަޢުވ ކު  (1)   

ޙުކުމްއިލަނު  ކ ރުމަކުތްޝަރީޢަ  (2)    އެދިމަށްނުކޮށްދި  ؛ އިވުންފަ 
 އަދި 

ފަރ ދަޢުވ ކު ށ()   ކޯޓަށް ރ   ހުތުން  ދަށަހަޅ ފަ  ިއވ   ދިފައެ  ޢުވ ަގއި އިވ  

ފަ ޚަތު)ޝަރީޢަރުވ   އެންމެހައި  ލިބޭ ޢުވ ދަ  މެނޭޮގތުން(ހި  އްތަދުރަެގ 
 ން. ށް ހޯދައިދީފައިވުރ ތުން ފުރިހަމައަފަ

 ހޯދުމުެގ  ސ އި އަކީ، ފަ ޢުވ  ޅ ފައިވ  ދަފަރ ތުން ކޯޓަށް ހުށަހަ  ރ ކުދަޢުވ  ()ނ  
ދަޢުވ ކުރ ވެފަކަމަށް   އެއްވ ޢުދަ ފައި،  އެދިފައި ހޯދުމަށް ރ ތުން      ވ   

ފައިސ އެއް ދައްއެންމެހައި  ފަރ ތުން  ބޭ  ލިވ ދަޢު  މަށްކަހޭކަންޖެ 
ށް  އަޢުވ އެ ދަ  ދ ެގ ދަށުންމ އް  ވަނަ  125ޤ ނޫނުެގ    ވެ، މިބަސް އްއެ
އެވުމ އެ ބަސް އްއެ ދެއް  ކު  މުއްފަިއސ   ދިނުދަކުމަށް    ށް މަތެއް 

 . ވުންއެދިފައި

ރުގައި  ޣައިރު ޙ ޟި 
ދި  މަށް އެ ނުދިކޮށް ޙުކުމް
  ޅ އިރުހަހުށަ
 ކަން ކަން   ންޖެހޭރިހަމަކުރަފު

ދިނުމަށް  އި ޙުކުމްކޮށްޟިރުަގއިރު ޙ ޣަެގން  ކ  ުގޅި ތަވ ޢުދަ  ވިނިނައަން ()ހ . 117
ކުރ   ދަޢުވ   ދުވެރިކޮށް ޚ އްޞަ ފޯމެއް މެވ  ފައި ޅ ނޑައަ ކަ  ށްއެކަމަ  އެދި
 ނެއެވެ.ދ ޅިހުށަހެ ށްރ ތަފަ

Deleted :124 .

Deleted ::ްނ

Deleted : 

Deleted :¶
...

Deleted :133 

Deleted : 

Deleted :ެު

Deleted :125 .

Deleted :ެުިޅ
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 ؛ދަޢުވ ޔ ންކޮށްފައިވ  ބަ ންޅިެގއެނޑަ ޢަދަދު ކަފައިސ ެގ   (1)   

 ؛ވ ހޭ ދަޢުޖެންއަޅަނޑަ  ކަންދަދު ކޯޓުފައިސ ެގ ޢަ  (2)   

ދަޢުވ މ ުގޅޭދިނުށްފޯރުކޮ  މުދ   (3)    މުދ  ،  ތެރެއިން   ެއއްެގ 
ދެދަލުަގިއ  ބަ  މުެގނުދިކޮށްރުފޯ ައުގ   ްއކުމުގެ މުދަލުެގ 
ދަޢުވ   ބޭލިޢުވ ދަ  ރުޔ ތިޚްއި ވ   ދީފައިފޯމުަގއި    ފަރ ތަށް 

 ؛ވ ދަޢު

   (4)  ( އަކުރުެގ  ނަންބ1ަމި  ވަނަ  ފެށިެގ(  )ރުން  ވ3ަން   ނަ( 
އެްއ  ރެއިން   ތެކުެގވ ތަރުފަ  ބަޔ ންކުރ   ލަށްޔަނި  ެގރުންބަނަ

 .ވ ޢުދަ މެނޭ ހި  ފަރުވ އަށްވުރެ ިގނަފަރުވ 

ޙ ލަތްތަ )ށ(   ޣަތުރ ފަ  ރ ދަޢުވ ކުކުަގއި  އަންނަނިވި  ޙ ޟިރުަގިއ  އިރުން   
 [ ރުމުކޯޓު އަ]  ބުބ ނަ  އެކ ވީސްވަެގ  ނުޤ ނޫމި    އެދޭނަމަ،މްކުރަން  ޙުކު

ދަ ދަޢުވ ލިބޭ   ނެެއވެ.ވ ހުށަހަޅަން  އްހެޅުމެށަހު  ށްޓަކޯ  ށުންެގ  އަދި 
އަމިއްލަ  ފަރ ތަ  ފަރ ތަކީ  ދަޢުވ ކުރ   ދަޢުވ ލިބޭ ފަރުދެއްނަމަ،  ށް 

 ންވ ނެެއވެ. ، ބަޔ ންކުރަރީޚު އެނޭގނަމަެގ އުފަން ތ ފަރ ތު

ތަފ ތު މި މ އްދ ެގ )ހ( ަގއި ބަޔ ންކުރ  ފަރުވ  ފިޔަވަިއ    (1)   

 ނުވަތަ  ؛ުވންއި ފަދިށް އެއަކައެހެން ފަރުވ 

ޤ ނޫނުެގ  (2)    މ އްދ ގަ ވަ  122  މި  ފަދައިން    ބަޔ ންކުރ    އިނަ 
 . ންކޮށްފައިވުންބަޔ  ށް ހޭކަމަންޖެހަޅަހުށަ ޅުމެއްހުށަހެ

ފަރ ވ ދަޢު )ނ(   މ ކުރ   މި  ބަޔ އިަގ)ހ(  ެގ  އްދ ތުން  ފަކޮށްން  ވ   ރުފަިއވ  
ތަފ ފިޔަ އެދިފަިއވީނަމަވެވ އަކަފަރު  ތުވަިއ  ށް ދިނުމަށްކޮމް ޙުކު  ސް،ށް 

Deleted : 

Deleted :ްޙ

Deleted :"

Deleted :ުންރަށް އެދ"

Deleted : ަގއި  އެއް ދަޢުވ

Deleted :130 
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އެ ހުށަހަޅ އިރު  ދައެދި  ދޫކޮޢުވ ެއއްފަދަ  މ އްދ ގެ އިފިނަމަލަށް  މި   ،  
 ވ ކުރ ދަޢު  ށް އެދިކޮށްދިނުމަކުމް ޙުއިޙ ޟިރުަގޣައިރު    ދަށުން  ެގ(  )ހ

 ވެ.ނެއެޅިދ ހެށް ހުށަފަރ ތަ

ދެކޮޅަށްލައުދަ )ރ(   ދަޢުވ ހުށަހެޅޭ   ތ   ޣައިަގއި ކުތަ  ޙ ޟިރުަގިއ  ،  ރު 
ދަޢު ހުށަހަޅ ފައިވ ނަމައެދި    މަށްނުށްދިކޮޙުކުމް ފޯ،  ދަޢުވ ގެ މ ވ     ިއ 

 ންވ ނެވެ. ކުރަ ކަށަވަރު  ކޯޓުންން  ދީފައިވ ކަށްލަތަށް ފޯރުކޮޞީލު ދައުފްތަ

  އި ޙުކުމްޙ ޟިރުގަ ރުޣައި
   ތުރ އަޖުގެ އިރުމު ކުކުމްޙު

ކަނ  ސ ެގފައިއަކީ  ދަޢުވ    ކިވަ )ހ( . 118 ބަޔ ންކޮޑަޢަދަދު    ށްފަިއވ  އެޅިެގން 
( ވަނަ  1)  ( ެގ)ހ  ވަނަ މ އްދ ެގ  117  ނުެގމި ޤ ނޫ، މަނައްއެދަޢުވ 
ހުދަށުންބަރުެގ  ނަ އެހުށަހަޅ އިށަހެޅުމެއް  ން  ިއ  ަގމުހެޅުހުށަ   ރު 
 ވެ. ނެރަންވ ންކަން ބަޔ ންކުކަންނަނިވި އަ

ދަރަދޭއެން  ކުރައަދ   (1)    ޢަދަ ޖުނީެގ    ދަމްލަ  އި އްކަދު 
 ނުވަތަ؛ ތ ރީޚް ހޭޖެންކުރަޞްޚަލ 

ބަކަކަޓްތަންމަލްއިންސްޓޯ  (2)    ފައިސ ށް    ކޭނެ ދެއް  ހ ލައިެގން 
 . ތުމުއްދަ ޮގތ އި

އެހެން    ފިޔަަވއި  ަގއިކުތްތަޙ ލަވ   ށްފައި ބަޔ ންކޮދ ެގ )ރ( ަގއިމ އްމި   )ށ(  
ވ   ކޮށްފައިން ބަޔ ން  ެގޅިއެކަނޑަ  ދުޢަދަ  ފައިސ ެގ  ކުަގިއ،ޙ ލަތްތަ

(  1)  ެގެގ )ހ(  ވަނަ މ އްދ    117ޤ ނޫނުެގ    މިުގޅިެގން    އަކ ޢުވ ދަ
ނަން ހުށަހެހުށަހެޅޭ  ންށުދަ  ބަރުެގވަނަ  ުގޅިެގން  ރު އިޣަ  ޅުމަކ  
ިއ  ވ ަގދަޢު  އެނީ،  ކުރ   ޙުކުމްއެ    ނަމަކުރ ޙުކުެމއް    ޙ ޟިރުަގއި

  ވ  އިނުފަށްކޮ ޞްޚަލ ކަިއ  ދައް   ން،އިތެރެޢަދަދުެގ     ފައިސ ެގކުރ ންބަޔ 
ޢަފަ ޝަރީދައިސ ެގ  ޚަޢަތުދ އި  އަންނަރަދުެގ  ޮގތަށް  ިވ  ނިތަްއ 

   ވެ.ނަަގއިދިނުމަށެ

Deleted : 

Deleted :126 .

Deleted :125 

Deleted :،

Deleted :125 

Deleted : ިއަދ

Deleted :ުމުަގއި ޙުކ، 

Deleted :ްު

Deleted :ްނެެއވެ.ދ ވިރެކު ޙުކުމ  
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އެދި    (1)    ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް  ޙ ޟިރުަގއި  ހުށަހެޅުމުަގއި ޣައިރު 
ފައިސ  ތ ރީޔ ންކުރ   ބަ  ދެއްކުމަށްސ   އިފަ   ޚުަގއި 
 ނުވަތަ ؛ މަށް ދެްއކުއިއްގަ ޓެ ރޭހަޅ ހުށަ ވަތައްކުމަށް ނުދެ

ތ ރީޚެއްންއްކަ ދަ  ސ ފައިއި  ޅުމުަގހުށަހެ  (2)    ރޭ  ވީ  ޓެއް ނުވަތަ 
 މަށް.  ވަުގތުން ފައިސ  ދެއްކުމަށްފައިނުވ ނަންކޮބަޔ 

 މި،  ވ ެއއްަގއިޢުވ  ދަފައިނުށްންކޮޅިެގން ބަޔ ދަދު ކަނޑައެއިސ ެގ ޢަފަ ނ()  
ން ދަށު( ވަނަ ނަންބަރެުގ  2)ެގ  (  ެގ )ހނަ މ އްދ ވަ  117ޤ ނޫނުެގ  

ޙ ުގޅިެގން    ޅުމަކ ހުށަހެ  ޅޭށަހެހު   އި ަގޙުކުމު  ކުރ   ޟިރުަގއިޣައިރު 
 ައޅ ނީ ކޯޓުންނެވެ.ޑަދުތައް ކަނޚަރަ ތުގެ ރީޢަދަދ އި ޝަޢައިސ ެގ ފަ

ތެނުމ ުގޅޭދިށްކޮރުފޯމުދ    ()ރ   ދަޢުވ އެްއެގ  މުދ     އެ،  ރެއިން 
އަ  އިލުަގބަދަދިނުމުެގ  ފޯރުކޮށް ދެއްކުމުދަލުެގ    ރު ތިޔ ޚްއި  ުމެގުގ 

  117  ނުެގޤ ނޫމި  ،  މަިއވ ނައި ދީފަދަޢުވ  ފޯމުަގތަށް  ފަރ   ލިބޭޢުވ ދަ
މ އް )ހ(  ވަނަ  ނަންބަރުެގ3)   ެގދ ެގ  ވަނަ  ހުށަހެޅޭ    ންށުދަ  ( 

ޣައި  ޅުމަކ ހުށަހެ ޙ ުގޅިެގން  ކުރ ނަމަމެ ކުޙުއި  ޟިރުގަ ރު  ެއ    ،އް 
ކަނިންނައަ  ންފަރ ތު  ބޭލިދަޢުވ   ކުރ ނީ،ކުމްޙު ކުރުމަކަންވި  ށް ން 

 ވެ. ކުަގއެ މ އެކަނޑައެޅު

ގެ މަ މުދަލުތަ މުދ  ފޯރުކޮށްނުދޭނަވަނު  ންރުކޮށްދިނު ފޯމުދ   (1)   
ކުރިން  )   ދެއްޢަދަ  އަޅ ޓުން ކަނޑަކަމަށް ކޯސ  އިފަަގށްވ   އަ
ދަްއކ ްއވެސް  އެ އިސ   ފަ   އެ  ވ ނަމައިފަފައިސ އެއް 

 ދިއަ  ؛ދެއްކުން (ފަހުއުނިކުރުމަށް

 .އް ދެއްކުންތަރަދުތުެގ ޚަޝަރީޢަ  (2)   

Deleted :125 

Deleted : 

Deleted :125 

Deleted :ުު ިަގއ

Deleted :ްުަށ

Deleted :ެއެވެ. ުިދ ނ
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ދު  ފައިސ ގެ ޢަދަ 
  އިއްގަ ދަޢުވ އެއިވ ފަޅިޑައެކަނ

ދައްކަން    އިންޓްރެސްޓް
 ންގުން އެ

ކަނޑަެއޅިގެ ދުދަޢަ  ެގއިސ ފަ . 119 ބަ  ދަޢުވ އެއް ށްފަޔ ންކޮން  ޤ ަގިއ،  އިވ    ނޫނުެގމި 
މ އްދ  ވަ  117 ެގ  1)  ެގ  )ހ(  ެގނަ  ހުށަހަޅ ފައިދަ(  ކ   ހުށަހެޅުމަވ   ށުން 

ޣަުގޅިެގން ޙ ޟިރުއި  ޙުކުމްކުރ ަގއިރު  އަންނަނިނަ  ޙ ވިމަ    އި ކުަގތްތަލަ 
 . ވެއެނެންިގދ  އެ ށްކުމަދެއް އިންޓްރެސްޓްހަމައަށް  ޚ ކުރ  ތ ރީޙުކުމް

ކުރ  ޔ ން ބައްދ ަގއިވަނަ މ   29ޤ ނޫނުެގ    މި  އިގަ ލު ތަފްޞީދަޢުވ ެގ )ހ(  

 ؛ފައިވުންނ ހިމަ ތައްޞީލުތަފް

؛ ަމތިނުވުން  ރެށްވުއަ  ތަ(ސައް)ައށެއް އިން  8%   ރޭޓްއިންޓްރެސްޓް   )ށ(  
 ދިއަ

ހިސ ބުރެސްންޓްއި )ނ(   ތ ރީޚުކުރުޓް  އެދިފައިވ   ފެންމަށް   އިރުޣަ  ންގެ ށި 
ރެސްޓް  އިންޓްއަށް ހަމަށަހެޅި ތ ރީޚ ހުކޮށްދިނުމަށް  ޙުކުމް  ަގއިރުޟިޙ 

 ކޮށްފައިވުން. ޔ ން ތް ބަހިސ ބުކުރެވުނު ޮގ

ރު އިތުރު  ރ އިމްކުކުޙު
 ނުން އިރުޝ ދު ދި 

ދިނުމަށް ށްމްކޮިއ ޙުކުޟިރުަގޙ   ރު ޣައިެގ  ތުލިބޭ ފަރ ޢުވ ދަ  ންރ ތުފަ  ކުރ ވ ދަޢު . 120
  ވެފައި އެކަމަށްދަށުން  )ހ( ެގ    ެގނަ މ އްދ ވަ  117ެގ  ޤ ނޫނު  ވަނީ މިއެދިފައި

  ރު ތުޅިެގން ެއއްވެސް އިކުމ  ުގޙު، މަިވ ކަންކަން ހިމެނޭނަންނަނިިއ އަމުަގޙުކު
ކޯ ދޭންޖެހޭކައިރުޝ ދެއް   ފެޓަމަށް   ޓުންކޯ ،  ތައްދުރުޝ އި  އެފަދަ  މަނަނަންށް 

 ވ ނެއެވެ. ޅަން  ކަނޑައަރ އިރުކުމްޙުކު

 ؛ޢަދަދު ފައިސ ެގކޯޓުން ކަނޑަައޅަންޖެހޭ  )ހ(  

 ވަތަ ނު ؛ ައުގ މުދަލެުގހޭ ކޯޓުން ކަނޑަައޅަންޖެ )ށ(  

 .ދުެގ ޢަދަންޓްރެސްޓްއި ކޯޓުން ކަނޑަައޅަންޖެހޭ )ނ(  

Deleted :127 .

Deleted :125 

Deleted :91 

Deleted :ްު

Deleted : 

Deleted :128 .

Deleted :125 

Deleted : ަކޯޓުން ކަމުަގިއވުން ނީ  ޅައަކަނޑ

Deleted : ަން ކަމުަގިއވުން ނޑައަޅަނީ ކޯޓުކ

Deleted : ޯަގިއވުން ޓުން ކަމުކަނޑައަޅަނީ ކ
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  ނަގި  ވުރެތަށް ފަރ  އްއެ
 ޢުވ  ދަ  ރ ކު  ޗަށްއްގެ މަފަރ ތު 

ިގނަތަށްވުރ ފައެއް )ހ( . 121 ނުވަތަ ސ އ ގު އިފަ  ރ ކު  ށްޗައްމަ  ެގފަރ ތު  ރެ  ޅޭ 
ތަ ވަތް ނުފަރ    އެއް  ލިބޭދަޢުވ ޢުވ އެްއަގިއ،  ޅޭ ދަނުމ ުގރުކޮށްދިމުދ  ފޯ

  ށް ނުމަކޮށްދިކުމްއި ޙު ރުަގކޮޅަށް ޣައިރު ޙ ޟިދެތ    ފަރ ރެ ިގނަވުއަށް އެ
ހު މައްޗަތަކުފަރ ތްބި  ންތިދެ  އަދިދ ނެއެވެ.  ޅިހެށައެދި  ދަޢުވ ެގ ށް  ެގ 
 ވެ. އެނެދ ވިދެ ންެގއަށްބައި ކުރި ބ ކީ 

ފަރ ތަދަޢުވ ލިބޭ   )ށ(   ިގނަށްވުރެދެ  ފަރ ތުެގ  ފަރ ތުެގ ތެރެއިން      އެްއ 
ޣައިއްޗަށްމަ ޙ   ޙުކުރުަގއި ޟިރު  ދަޢުވ ކުރ   ރުމްކު  ން  ފަރ ތުމަށް 
 ނަމަ: ވ ފައިދިއެ

ދެންތިބިވަފިޔަ  ތްފަރ   އެ   ލިބޭދަޢުވ   ކީއަ ދަޢުވ އެ    (1)      އި 
ކެއްެގ  ތަވ ޢުދަ  ވަކި   ށްޗައްމަ   ތަކުެގފަރ ތް  ލިބޭވ ދަޢު

ކުރި  ދަދެވިދ ެގންއަށްޮގތުަގއި  ކަުމަގިއވ ނެ  ނަމަ،  ޢުވ އެއް 
ޙ  ޙު ޟިރުަގޣައިރު  ދަރެކުމްކު އި  ެގ  ރ ތުފަ  ލިބޭޢުވ ވޭ 

ޣައިރު ޙުޙ ޟިރުގަ   މައްޗަށް    ދިއަ  ެއވެ.ވިދ ނެރެކުމްކުިއ 
ދަދެންތި ރަޢުބި  ދެތްތަފަރ ވ   ދުއްވ     ދަޢުވ    ށްކޮޅަކ  
 ވެ.ނިންމިދ ނެއެ ށްފަރ ތަ ރ  ކުވ ޢުދަށް ދިޔުމަެގންއަށް ކުރި

އެދަޢުވ   އަކީ ދަޢުވ   (2)    ތިބި ދެން  ފިޔަވައި ފަރ ތް    ލިބޭ 
ދަޢުވ ތަކެއް  ޗަށްަމއް  ކުެގތްތަފަރ ލިބޭ  ޢުވ ދަ   ގެ ވަކި 
  މަ، ވ ނަނުއިގަ ވ އެއް ކަމުނެ ދަޢުދެވިދ އަށްެގން ކުރި ތުަގއިޮގ
ދަށުންބ   މި އި  ގަ ޙ ޟިރު  ޣައިރު ތުެގ  ފަރ ެއ    ބުެގ 
ދަޢުވ ނެެއވެނުންެގށްކޮމްކުޙު އެ  އަދި  މެދުވ .  ޮގތެއ   ްއ   
ދަޢުވ ދެންތިބި  އަޅަންވ ނީ، ނޑަކަ   ގެ ތަކުފަރ ތް  ލިބޭ 

 ެއވެ. ުގތުަގވަ  ކަނޑައަޅ  ން ޮގތެއްޅިެގވ އ  ުގޢު ދަމައްޗަށް

Deleted :129 .

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : 
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  ގައިޟިރުޙ  ޣައިރު
  ދިއެ ށް ރުމަމްކުކުޙު

  ންނަ ބ ބުގެ ދަށުވަސް ވީއެކ 
   އްތަ ޙ ލަތްޅަންޖެހޭހަށަހު

އެދި  ކޮށްކުމް ޙުޟިރުަގއި  ޙ   ޣައިރުއި  ލަތްތަކުގަ ޙ ނިވި  ނަންއަ . 122 ދިނުމަށް 
 . ނެވެށުންެގ ދަ [ ރުއަމު  ކޯޓު] ބުބ ސްވަނަ ވީއެކ ެގ ޤ ނޫނު ވ ނީ މިހުށަހަޅަން

ރަްއކ ތެވަނު  އްޖެއްޑަކުކުކީ  ރ ތަފަ  ރ ކުވ ދަޢު )ހ(     ވ  ލިބިދީފައިން  ކަރިތަ 
 ތަ ނުވަ ؛ވުންކަމުަގއި ރ ތެއްފަ

ޙަވ ލުވިކަދަ )ށ(   ފޯމ   އަންގަ ޢުވ   ހުޔުލި  އިދޭން  ޅ ފައިނުވުުމެގ ށަހަން 
ފަކުރ ދަޢުވ   ންސަބަބު އެ  ޣައިރު   ދެކޮޅަށް ކ   ރ ތަފަ  ރ ތުން 

ޙުކުމްޙ  ޖޭން އްހިރ ދިވެކީ  ފަރ ތަ  ލިބޭދަޢުވ   ދޭށް އެކުރުމަ  ޟިރުަގއި 
 ން. ިއވު ކަުމަގރ ތެއްފަ ޅޭއި ދިރިއު ަގރުބޭ

  ންށުގެ ދަ ބ ބު ނަވީސްވަކ އެ
ހުށަހެޅުމެއް   ޅ ހުށަހަ
  ރުޣައިވެރިކޮށް މެދު
ގުޅޭ  ކުރ  ޙުކުމ   ގައިޟިރު ޙ 

 ން އިތުރު ކަންކަ

ބ ވީއެކ   )ހ( . 123 ައމު]  ބުސްވަނަ  ދަށު  [ރުކޯޓު  ހުެގ   މެއް ށަހެޅުހު ހަޅ   ށަން 
ޙ ޟި ޣައިރު  ށްކޮވެރިމެދު ޙުކުމް ަގރު  ރ   ވ ކުދަޢުށް  ދިނުމަށްކޮއި 
ޙު،  އި ަގޙ ލަތުއެދޭ    ންތުފަރ  ދަޢުވ ކުރ     ، ންވ ނީމްކުރަކުކޯޓުން 
ދަ  ެގރ ތުފަ ތަފްދަޢުވ އ އި  ކަންކަމަށްކުލުތަޞީޢުވ ެގ  ބަޔ ންކުރ    ަގއި 

 ވެ.  ކަށެޮގތަ ކޯޓަށް ފެންނަ ޔަތްކޮށްރިޢ 

ފަރ ދަޢުވ ލި (ށ)   ދަތުބޭ  ފޯން  ޙަވ ލުވިމ ޢުވ   ޔުން ލި  ގ  އަން  ކަން 
ޙު ޙ ޟިރުަގއިރު  ޣަ  ،އިނުވ ނަމަފަޅ ހުށަހަ  އެދި  މަށްނުކޮށްދިމްކުއި 

ެއ  ހުށަހަޅ އިރު،  އް  މެޅުހެހުށަކޯޓަށް  ން  ފަރ ތު  ދަޢުވ ކުރ 
ސ ބިތުކުރުމަށަހެޅުމުހު ކަންކަން  ހުށަހަޅ ަގއިވ   ނޯޓިސް  ށް   ހެކީެގ 

 ވެ. ނުން ލ ޒިމެއްނޫނެ ފަރ ތަށް ދިވ ލިބޭދަޢު

ނު ޖެއްއްކުޑަކު  (ނ)   ދެކޮ  ލިބިދީފައިވ   ންކަތެރިރަްއކ   ތަވަ   ޅަށްފަރ ތަކ  
ފަރ ޢުދަށް  ނުމަށްދިކޮކުމްޙު  އިއިރު ޙ ޟިރުގަ ޣަ މަ، ނަދޭއެން  ތުވ ކުރ  

Deleted :ަބ

Deleted :130 .

Deleted :"

Deleted :ައެދުން ށްރ"

Deleted : 

Deleted : ު

Deleted :ަުުތައް އްދ މ  ދޭ ށް ބ ރ

Deleted :131 .

Deleted :"

Deleted :ަދުންށް އެރ"

Deleted : 

Deleted :ަުްށ

Deleted : ިންށުެގ ދަމ އްދ  މ

Deleted :ައް މެޅުހެހުށ

Deleted : ުނެވެ. ނޫމެއްލ ޒި ހެކި ހުށަހެޅުންހުށަހަޅ އިރ

Deleted : މަށް ތުކުރުެގ ދަޢުވ  ސ ބިކުރ  ފަރ ތުދަޢުވ
… ވ  ހަޅ ފައިހުށަ

Deleted : 

Deleted : 
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 ވ ނެެއވެ.  ޒިމުކި ހުށަހެޅުން ލ ހެ އެ ހުށަހެޅުމ އެކު

ޙ އަންނަ (ރ)   ރު  އިޣަ  ،ނުލައި  ކ ދިނުމަ  ޓިސްނޯ  ލ ދުރ ލަތްތަކުަގިއ،  ނިވި 

 . އެވެދ ނެއް ހުށަހެޅިހުށަހެޅުމެ ދި އެމަށްނުށްދިކޮަގއި ޙުކުމްޙ ޟިރު

ދަޢު  ބޭލިދަޢުވ   (1)    ފޯފަރ ތުން   ންގ އަލުވިކަން  ވ ޙަ  މ ވ  

 ދިއަ ؛ ޅ ފައިނުވުންހަށަން ހުލިޔު

 .ންނުވުލ ޒިމުދިނުމަށް ދަށުން ނޯޓިސް  ނޫނެއްެގޤ  ންއެހެ  (2)   

ކުރ     އިގަރު ޙ ޟިރުއިޣަ
  ތަވަނު ލުކުރުން މް ބ ޠިޙުކު
 ރުން ކުދަލު ބަ

އަންނަނިިވ  ރުަގއި  ޟިޙ   ރުޣައި )ހ( . 124 ކޮށްފަިއވަނީ  ޙުކުމެއް  ކޮށްފަިއވ  
ރަނަގކަށްސަބަބުތަ ކަމުަގއިވ ނަމަ،ޓަކައި  ނޫން  ޙު  ޅަށް  ކުރި ކުމްއެ 

 ނެެއވެ. ންވ ރަކުލުބ ޠި މްކު ޙުކޯޓުން އެ

ފޯމ ދަޢުވ   (1)    ޅުމުެގ  ހުށަނޭ  ލިޔުން  އިދޭންަގއަ   ންވިކަޙަވ ލު   
ޣަބުންބަސަ ޙުކުމްަގއި ރުޟިޙ އިރު    ޙ ލަ  މި   ، ތުަގއިކުރ  

)ހ(މ އްދ   ނަވަ  115  ެގޤ ނޫނު   ވަނަ   116އަދި    ެގ 
 ؛ނުވުންވެފައިރިހަމަ ފުޠުތައްރުޝަރ  ޔ ންކުބަ ަގއި އްދ މ 

ހުފ ޢުދި  (2)    ޙ ނޭޅުމުށަ  ޣައިރު  ސަބަބުން  ޟިރުަގއި ެގ 
މ އްދ ެގ  115ެގ  ނުޤ ނޫ  މި  ،ަގއިތުލަޙ ކުރ   މްޙުކު  ވަނަ 
ރުޠުތައް  ޝަރ ކުބަޔ ން  ަގއިއްދ  ވަނަ މ   116  އަދި(  ށ)

 ؛ންވުނުއިވެފަހަމަފުރި

ކުޙުކުމް  (3)    ދަޢު ކުރި  ެގމުރު  ކޮށްފައިވ    ތުންފަރ   ވ ކުރ ން 
 ތުންފަރ   ލިބޭދަޢުވ   ،ކަންކަން  ވ އި ދިފައެ  ންޢުވ އިދަ

Deleted :ިރު އ

Deleted : 

Deleted :ިށުން ދ ެގ ދައްމ  މ

Deleted :132 .

Deleted :ައިތަކުގަ ޙ ލަތްނިވި ނަންއ، 

Deleted :ުނަމަކޮށްފައިވ  މްޙުކ ،

Deleted :ުވ ކަންކޮށްފައި  ދުކުރ  ދަޢުވ  ރައްންކޯޓު އެކ  

Deleted : ު

Deleted :123 

Deleted :124 

Deleted :124

Deleted :( ހނެގ) 

Deleted :139 

Deleted :123

Deleted :121 

Deleted :124

Deleted :(ހށ) ެގ 

Deleted :،
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 . ވުންފައިށްކޮދ އަށް އަފުރިހަމަ

މ  )ށ(   ަގއިެގއްދ މި  )ހ(  ޙ ލަތްތަކޮންޔ ބަ    ފިށްފައިވ    ޔަަވއި އް 
ހެއްލަތްތަކު ޙ ނިވި  ނައަން ހުކ އެަގިއ   ށްކަހެޅުމަހުށަޅ   ށަހަކު 
ޙ ޣައި  ،ކޮށްތްޔަޢ ރި ޙުކުަގއިޟިރު ރު  ޙު  ،އްމެ  ކޮށްފައިވ    ކުރިމްކުެއ 
 ވިދ ނެެއވެ. ޠިލުކުރެވަތަ ބ ލު ނުބަދަ ންޓުކޯ

ދަ  ލިބޭދަޢުވ   (1)    ޙަޤީޤީ   ނެދ ކުރެވިޢުދިފ ވ   ޢުފަރ ތަށް 
 ވަތަ ނު؛ ރުންތަކެއް ހުބަބުސަ

ބަޙުކު  (2)    ނުވަތަރަންޖެހޭދަލުކުމް  ނުވަތަ ރަބ ޠިލުކު      ންޖެހޭ 
ދަޢުމަރުކުދިފ ޢު  ވ ދަޢު ފު  ލިބޭވ ށް    ތު ޞަރުފަރ ތަށް 
ސަބަބެއް  ންޖެހޭދޭ އެކަށީެގންވ   ޓަށް  ކޯ  އޮތްކަމަށް  އެހެން 

 ން. އް އޮތު ސަބަބެވޭޤަބޫލުކުރެ

މ  )ނ(   ޙުކުއްދ މި  ދަށުން  ެގ  )ހ(  ބަމްެގ  ވަތަ ނު  ރުމަށް ކުލުދަ  
ކަނބ ޠި ކޯޓުޅުމު ޑައެލުކުރުމަށް  ރިަގއި   ޖެހޭކުރަންޢ ޔަތްން 
ތެރޭެގކު ތަންތައްކަ ބ ގަ   ޙުކުމް  ހުކުރަލުޠިއި،  ފަރ ތުށަން  ން ހެޅި 

 . ނެއެވެ ހިމެމިންސްވައަ  ޅ ފައިވ ހުށަހަ

ފަރ ތުދަޢުވ ކު )ރ(   ޤ   ންރ   ަގިއ މ އް  ވަނަ  117ނޫނުެގ  މި  )ހ(  ދ ެގ 
އި،   ޙ ލަތުަގިއވ ދިފަރުވ އަކަށް އެތުރުން ފައި  ެގފަރުވ    ވ އި ށްފަކޮބަޔ ން

 ލީކޮށް ދޫންތުފަރ   ފަރުވ  އެ  އެނު  އެދު  މަށްހޯދު  ންރ ތުޢުވ ކުރ  ފަދަ
ޤ ނޫނުެގމި މ އްދ ެގ  117    ދަ  ()ނ  ވަނަ  ޣަެގ   އިރު ށުން 
ޙުަގރުޟިޙ  މަުގޅުޑައެކަނެމއް  ކުިއކުރ   ކަމުަގއިވ  ފަހިކުރުމަށް    މަށް 

ދައްމ   މި،  އިޙ ލަތުަގ ޙުންށު ދ ެގ  ދަޢުވ ކުރ   މަ،  ނަށްފިބ ޠިލުކޮކުމް   
ދޫކޮރ ތުންފަ ދައިލ ފަށް  އެތަކަޢުވ ވ   ދޫކޮށްލ ފަތުފަރ   ކީ    ވ  އިން 

Deleted :ަުްށ

Deleted :ަށްކަމ

Deleted :125 

Deleted :125 
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 . ޭވނެއެވެނުބެލޭ އްަގއެ ކަމު  އްކެޢުވ ތަދަ

 
 ބ ބު   ރަވަނަ އެގ  

 އްބަސްވުން ށް އެ އަ ވ  ދަޢު 

ށް  ވ އަރ ތުން ދަޢު ލިބޭ ފަދަޢުވ 
 އްބަސްވުންއެ

ދަަމއް  ެގއްފަރ ތެ  ލިބޭދަޢުވ  )ހ( . 125 އުފުލުވ ޢުޗަށް  ފަރ ތުެގމ ެއއް  ެއ   ެއކު، 
ށް  ޔަކަ ަވކި ބަެގވ  ތަ އެ ދަޢުވަށް ނުވ އަދަޢު    މުޅިވ އި ށްފަމައްޗަށް ކޮ
 .  ވިދ ނެެއވެއެއްބަސްވެ 

އުންޢ  ()ށ   އެއަދަޢުވ   ންލުސޫމު  ވަނަ    101ެގ  ޤ ނޫނުމި  ،ނީއްބަސްވ ށް 
  ބަރުަގއި ނަން  ނަވަ  (2)ތަ  ނުވަ  ( ވަނަ ނަންބަރ1ުެގ )  ދ ެގ )ހ(މ އް

  ރ ތުން ފަ  ބޭ ވ ލިޢުދަ  ސް،އެހެންނަމަވެ  މެދުވެރިކޮށެެވ.  މުބަޔ ންކުރ  ފޯ
ހުށަހަޅ ންވަކި ނުޓީއެސި    ދަޢުވ ޔ ނަކުންވެބަ  ވަތަްއ  އަށް ސް 
   .ެއވެނެެވވިދ ބަސް އްއެ

ފަވ ކުދަޢު ނ()   ދަޢުރ ތުންރ   ހަމައެހޯދުމަށް    ވ ަގއި   ފަރުވ ައކީ  އެދޭ  ކަނި 
،  ކަމުަގއިވ ނަމަ   ހޯދުންފައިސ     ޢަދަދެއްެގކި  ވަ   ވ އި ފަ ޅިޑައެކަނ
ޮގތްތަނައަން ގޮ ންކުނިވި  ފަރ ތަދަޢުވ ލި  ށްތަކަކުރެ  ށް  ދަޢުވ އަ  ށްބޭ 
 ެއވެ.  ސްެވވިދ ނެއްބައެ

ޤ   (1)    މުޅިއެްއޮގ  މ އްދ އ   ނަ ވަ  128ެގ  ނޫނުމި   ތަށް 
 ؛ެއއްބަސްވުން ށްޢުވ އަދަ

  ދަޢުވ ެގ ވަކި   ށްތަޮގއެއް   ދ އ އްވަނަ މ   129މި ޤ ނޫނުެގ    (2)   
 .ސްވުންބަޔަކަށް ެއއްބަ

Deleted :  ބ

Deleted :133 .

Deleted :109 

Deleted : ްމިންވަރަކަށ

Deleted :136 

Deleted :137 
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ފަރ ތުވ ޢުދަ ()ރ   ހޯޢުވ ގަ ދަ  ންކުރ   އެދޭދުިއ  ހަމައެކަމަށް  އި  ފަރުވ ގަ   ނި 
ފައްކަދަ ަވކި ންޖެހޭ  މިއިސ ެގ  މަ، ނަފަިއނުވ ށްކޮން ޔ ބަ  އްރެވަން 

ދަ  ކުރެކުންތްތަޮގ  ނަނިވިއަން ފަރ ޮގތަކަށް  ދަޢުވ އަށް ޢުވ ލިބޭ    ތަށް 
 ނެެއވެ.  ދ ވިސްވެ އްބައެ

އެ ވަނަ  130ނޫނުެގ  ޤ   މި  (1)    މ އްދ އ   ފައިސ ެގ  ތަްއޮގ  ށް 

 ؛ސްވުންށް އެއްބަ ކުމަދެއް  ޢަދަދުޅިމު

ޤ   (2)    މ އް  131  ނޫނުެގމި  ެއއް ވަނަ  ދަތަޮގދ އ     ށް އަވ ޢުށް 
 ސްވުން. ށް އެއްބަމަކުދެއް  ދަދެއްޢަ ށީެގންވ ކައެ

ަގއި   މި )ބ(   )ރ(  އަދި  )ނ(  ބަމ އްދ ެގ  ދަޢުވ ލިއިފަ ކޮށްޔ ން  ބޭ ވ ޮގތަށް 
ދަ ެއއްބަޢުފަރ ތުން  އަންއްސްވެވ އަށް  ޙ ލަ ނިނަޖެނަމަ،  އި ގަ ތްތަކުވި 

މައްސަމެނުވީ ޙުކުިއެގލަ،  ދަޢުއެދުމުެގ    ށްމަްމކުރު  ކުރ   ވ ޙައްޤު 
 .  ވެެގންވެއެ ބިލި ށްތަރ ފަ

ކުރ ތަފަ  ބޭލިދަޢުވ   (1)    ރައްޑަކުްއޖެއް  ކީ  ކ ތެރިކަން  ނުވަތަ 
 ނުވަތަ ؛ ވުންށް ކަރ ތަވ  ފަންލިބިެގ

ފަ  (2)    ކުޑަކުއް ރ ދަޢުވ ލިބޭ  ރައްކ   ޖެއްތަކީ  ކަން  ރިތެނުވަތަ 

  ވެފައިވަނީ އްބަސް  އެއަށްވ ދަޢު،  ށްވެފައިފަރ ތަކަ  ވ ބިެގންލި
ޤ ނޫނުެގ މ އްދ ވަ  131  ވަތަ ނު  129  މި    ދަށުން  ެގނަ 

 . ންވުއި ކަމުަގ

އެ )ޅ(   އެއްބަ  ، ފަހުއްބަސްވުމަށްދަޢުވ އަށް    ކުރެވޭނީ ޙުލ ޞްއި   ންވުސްއެ 
އެއްއެނުވަތަ     ،ނީވޭެގންދެއަނބުރ     ވުންއެއްބަސް   ވި ސް ބަފަދައިން 

Deleted :138 

Deleted :139 

Deleted :137 

Deleted :139 
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 .ެއވެ ހުަގފަމަށްހޯދުއްދަ ެގ ހުކޯޓު

  ބަސްވުމުގެ އެއް އަށްދަޢުވ 
 ދަތުމުއް

މ އް   128  ނުެގނޫޤ މި   )ހ( . 126 ދަށުދ ވަނަ  ދަެގ  އެއްބަސްވުމަށްވ ޢުން   އަށް 
ން އްދ ެގ ދަށު މ  ވަނަ  131  ވަތަނު  130 ،129 ޤ ނޫނުެގ  ނުވަތަ މި
ބަޔ ންބަސްވ ކައެއް  ށްދަޢުވ އަ ހުކޯ ލިޔުން    ކުރ ން  ށް  މަހެޅުށަޓަށް 

ފިޔަވައި ޙ ލަތްތައް  ވ ކަނޑައަޅ ފައި  ެއއް  ދަޢުވ އަށް  ން  ވ ކަބަސް، 

  ތަށް ފަރ   ދަޢުވ ލިބޭ   ދަތަކީއްޅުމުެގ މުށަހެހު  ން ކޯޓަށްޔުލި  ކުރ ބަޔ ން
 . ވެހެސ ދަ( ދުވަ) 14ކޮށްދޭތ  ފޯރު މުފޯ ޢުވ ދަ

ބަޔ މ އްމި   (ށ)   ަގއި  )ހ(  އްދަތުތަްއ މުއިވ   ކޮށްފަ ންދ ެގ 
ޤ ނޫނުެގ، ިއވެސް ފަހުަގމަށްވުފ އިތު  ޣައިރު ]  ބ ބުނަ  ވަދިހަ  މި 

ޙުކުަގޙ ޟިރު ދަށުން    [މްިއކުރ   ޙ ޣަެގ  ޙުކުއިރު   އް މެޟިރުަގއި 
ދަޢު ކޮށްފައިނުވ  ފަބޭލިވ ނަމަ،  ވަނަ    128ނޫނުެގ  ޤ   މި  ތަށްރ  

ދައްދ ެގމ  ދަޢުވ އަށްންށު  ލިޔުއެ     ކޯޓަށް  ން އްބަސްވ ކަމުެގ 
  130ވަނަ މ އްދ  ނުވަތަ   129 ނޫނުެގމި ޤ   ނުވަތަ ޅިދ ނެއެވެ.ހެހުށަ
މ އްދ   131  ތަވަނުމ އްދ     ނަވަ ދަޢު  ެގވަނަ  އަށް  ވ ދަށުން 
   ވެ.އެ އްބަސްެވވިދ ނެއެ

މ އްދ ެގ (ނ)   )މި  ަގއިށ  ޢަމަލު  ރ ކުބަޔ ން  (    ، ކުރަންވ ނީޙ ލަތުަގއި 
މުްއދަތުަގއިއި ފަ ޅ ކަނޑައަ އަސްލު  ބަސްވެއްޖެނަަމ އްއެ   ށްޢުވ އަދަ  ވ  

    ރ އަތ  އެއްޮގތަށެވެ.ހޭ އިޖުރަންޖެލުކުމަޢަ

  އިކޯޓުގަ  ށްމަނުދިޙުކުމްކޮށް 
 ން އެދު

  ންފަރ ތު  ބޭދަޢުވ ލިން   )ށ( ެގ ދަށުެގވަނަ މ އްދ   125  ެގމި ޤ ނޫނު )ހ( . 127
ެއއްބަދަޢު  މުންޔުލި ފަރ މަނައްޖެސްވެވ އަށް  އެ    އެްއބަސްވުމުގެ   ެގތު ، 

ބިމައްޗަ   ން ތުރ ފަ  ވ ކުރ ޢުދަކޮށްދިނުމަށް  ޙުކުމް   ށްނ ކޮށް 
 އެދެވިދ ނެެއވެ. 

Deleted :134 .

Deleted :136 

Deleted : މަށްތިރ ފު ފޮނުވުޢުއިެގ

Deleted :137

Deleted :138 

Deleted :139 

Deleted : އި،ތެއްަގލަ ޙ އެހެން ހުރިހ  

Deleted : ައެގ ރ

Deleted :"
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Deleted :137 

Deleted :138 

Deleted :139 

Deleted :ިުެޅ

Deleted :135 .

Deleted :133 

Deleted : 

Deleted :ްުަށ
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މ އް )ށ(   ޙުކުމްކުކޯ  ށުންދަދ ެގ  މި    ވި ބަސް އެއް  ށްއަދަޢުވ  ނީ،  ންވ ރަޓުން 
 ޙައްޤުވ ކަމަށް  ށްރ ތަފަ  ރ ކުވ ޢުދަ  ،ށްނ ކޮ ބިަމއްޗަށް  ސްވުމުެގއްބައެ

 ފަރުވ ެއއް ދިނުމަށެވެ. ވޭލުކުރެޤަބޫ ށްކޯޓަ

އްގެ ފައިސ   ދެދަޢަ   ވަކި
އިވ   ޢުވ ކޮށްފަދަ  ހޯދުމަށް

މައްސަލަތަކުގައި މުޅި  
 ވުން އްބަސްއަށް އެދަޢުވ 

ޢަދަދެ ހ() . 128 ހޯެގއް ވަކި  ފައިސ   ދަޢުދު    އި މައްސަލަތަކުގަ ވ   ފައި ވ ކޮށްމަށް 
ދަޢު ދަޢުވ ލިށްޓަބަސްުވމައްއެ  ށްއަވ މުޅި    ޅި މުތުން  ފަރ ބޭ  ކައި 

 ވެ. އެ ކޯޓަށް ފޮނުވަންވ ނެއް މެމުެގ ލިޔުެއއްބަސްވިކަޢުވ އަށް ދަ

ފަރ ތުން    ބޭ ލިޢުވ ދަން  އިފަދަ ވ   ންކޮށްފައިއްދ ެގ )ހ( ަގއި ބަޔ މ   މި ށ()  

ެއއްވ ޢުދަ ލިޔުކުރ ންޔ ބަ   ކަންވ ސް ބައަށް  ކޯޓަށް    ޅުމުން، ހުށަހެން 
ދަލި  އެ  ންޓުކޯ ފަރ ތަށް  ކުޢުވ ޔުން  ެއ  .  ވެއެ ންވ ނެވަފޮނުރ   އަދި 

ދިނުން ކޮށްިއ ޙުކުމް ަގމައްސަލައި   ، ލިބުމުންށްތަރ  ފަރ ކުވ ލިޔުން ދަޢު
ދަޢުވ  ޙ   އެވެ.ޅިދ ނެށަހެހު  ށްފަރ ތަކުރ   އެދި  އެފަދަ    އްަގއި ތެލައަދި 

 ޮގތްތަކުެގ ތެރެއިން ޮގތަކަށެވެ. ނިވި ރ ނީ އަންނަލުކުމަޢަ

ފަބޭ  ލިވ ޢުދަ  (1)    ވަދެއްކުމަށް  ސ އިފަރ ތުން  ުމއްދަތަ  ށް  ކަކި 
މ އްދ ެގ  ، ރ ނީކުމަލުޢަ  ނަމަފައިނުވ އެދި އިން   މި  )ނ( 
ތަކ   ވ  އިޖުރ އަތުބަޔ ންކޮށްފައި   ށްެގ ނިޔަލަ  (ރށިެގން )ފެ
 ވެ. ތަށެްއޮގއެ

ފަރ ތުންބޭދަޢުވ ލި  (2)    ފަ  ދެއްކުމަށް  އި  ުމއްދަތަކަށް  ވަކިސ    
ޤ ނޫ  ، ނީރ ކުލުމަޢަވ ނަމަ  އިދިފައެ ވަނަ   133  ނުެގމި 
 ވެ. ރ އަތ  ެއއްޮގތަށެަގިއވ  އިޖުއްދ މ 

  މަށް އެދޭއިރު، އަންނަނިވި ނުށްދިކޮކުމްޙުކޯޓުަގއި    ރ ތުންކުރ  ފަދަޢުވ  )ނ(  

Deleted :136 .

Deleted : 

Deleted : ުވެ. ެގ މަތިންނެޮގތްތަކ
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Deleted :ބ

Deleted :141 
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 . ވެނެއެ ރެވިދ ޔ ންކުކަންކަން ބަ

ންޖެހޭނެ އެންމެ ރަދައްކ  ޚަލ ޞްކު  ދުޢަދަޖުމްލަ    ެގފައިސ   (1)   
 ؛ތ ރީޚުެގ ހުފަ

  މަ، ފައިސ  ސ  ދައްކ ނަފައިެގން  ހ ލައި ބަށް  ކައްދަތަ މުކިވަ  (2)   
 .އްލ  ރޭޓުތަބަހ އި ފަިއސ  ވަުގތުތަކ ހޭ ންޖެދައްކަ

ޙުކުމްކުރަންވ މަ )ރ(   ޢަދަދަޢުވ ކުރިނީ  އްސަލަިއަގއި   އިންތެރެެގ  ދު 
ފަ  ދައްކ އިއެްއވެސް  ފަ   ، އިވ ނަމަފަ ސ ެއއް  އުނިކުރުމަށްފައިއެ  ހު  ސ  

ޢަދަދ ޖެހޭ ޚަރަތުޢަރީޝަ  ،އި  ށް  ތަޮގއަންނަނިިވ    ދުތައްެގ 
 ށެވެ. ދެއްކުމަ

ޙުކުމްކޮގަ ޓުކޯން  ރ ތުފަ  ކުރ ދަޢުވ   (1)    އިރު  އެދޭ  ށްދިނުމަށްިއ 
ތ ރީޚުެގ  ޔ ންކޮބަ ދެްއކުމަށް ޔަނި ށްފަިއވ   ފައިސ   ލަށް 

އެފަ އެދޭނުވަތަ  ބަޔ ންކޮށްފައިވ ދައިން  ިއ  ރޭޓުަގ  އިރު 
 ؛ށްކުމަދެއްއިސ  ފަ

ޙުކުމް  ންފަރ ތު  ކުރ ވ ދަޢު  (2)    އެދޭއިކޮކޯޓުަގިއ  ރު  ށްދިނުމަށް 
ދައް ފައި   އި ބަޔ ންކޮށްފަ  ތަފްޞީލުތައް  ެގތު ޮގ  ނެކ ސ  

 . މަށްއްކުއިސ  ދެ ވަުގތުން ފަނެތްނަމަ، 

ސ   ގެ ފައިދަދެއް ޢަ ވަކި  
އިވ   ފަކޮށްދަޢުވ    ށްހޯދުމަ

ޢުވ ގެ  މައްސަލަތަކުގައި ދަ 
 ން ވުބަސް އެއްޔަކަށްވަކި ބަ 

މައްސަ ދަޢުވ ކޮހޯދުމަށް    ފައިސ   ދަދެްއެގޢަ  ކިވަ )ހ( . 129   ތަކުަގއި ލަށްފަިއވ  
ބަވަކި  ެގވ ޢުދަ އެްއބަ  ފަރ ތުން    ލިބޭދަޢުވ އި  ކަ ސްވުމަށްޓަޔަކަށް 

 ެއވެ. ންވ ނެ ފޮނުވަޓަށްކޯ މެއްކަމުެގ ލިޔުވ  ބަސްއްއެ ކަށް ޔަ ބަ ދަޢުވ ެގ

Deleted :،

Deleted :ުރިންކ

Deleted : ެއ

Deleted :137 .
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ފަރ ދަޢުވ ލި )ށ(   ށް  ޓަކޯ  ންލިޔު  މުެގކަވި ސް ބައެއްައށް  ދަޢުވ ތުން  ބޭ 
ލިޔުހެޅުމުށަހު އެ  ދަޢުން  ފަރ ތަށް  ން    .ވެއެ ނެނުވަންވ ފޮވ ކުރ  
އެކުޢުވ ދަ ފަރ ތަށް  ލިޔުން  ރ   ތިރީންމުބުލި  ޮގތްތަކުެގ   ވ  ަގއި ، 

ކުރުމަށްފަހު  ބަޔ ންތެއް  ރ  ޮގކުރުތިޔ އިޚްފަރ ތުން  ރ   ކު ދަޢުވ ންއިތެރެ
 ވެ.  ންަގންވ ނެއެ ކޯޓަށް އަ

ފަލިބޭދަޢުވ   (1)    ދެތުންރ   އެއްމަ ކުއް  ޢަދަފަސްވެބަށް  ދު  ިއވ  
 ؛ންބޫލުކުރުޤަވ ކުރ  ފަރ ތުން ދަޢު

ފަރ ވ ލިދަޢު  (2)    ޢަދަދު  ިއވ ސްވެފައްބައެަމށް  ދެއްކުތުން  ބޭ   
  އި ރުޙަލ ގަ މަތުެގ ރީޢަނުކޮށް، ޝަލުބޫން ޤަރ ތު ފަޢުވ ކުރ ދަ
 ވަތަ ނު؛ ށް އެދުންެގންދިއުމަސަލަ ކުރިއަށް އްމަ

ތަކަށް  ރު ުމއްދަތު އިށްމަދެއްކު  ސ އިފަން  ތުފަރ ބޭ  ވ ލިދަޢު  (3)   
ޙ ލަތު  ދަޢުވ ލިބޭ   ންތުފަރ   ރ ކުވ ދަޢު، ަގއި އެދިފައިވ  

ދައްރ ތުންފަ ޤަ ސްވި އެއްބަ  ކަން  ޢަދަދު  ވެސް މަނަބޫލުކުރި 
 އެއްބަސްނުވުން.   ތަށްިއވ  ޮގފަށަހަޅ މަށް ހުއްކުދެސ  އިފަ

ފަރ ޢުދަ )ނ(   މިވ ކުރ   މ އްދ ެގތަށް  )ށ  ެގ  ދަށުން  (  ްއ  މެއެންުގ  ންޓުކޯ 
ދު )  14  ގ ތ ންއަ ން ކަންކަ  ނަނިވި އަން  ަގއިތެރޭ   ވަހުެގސ ދަ( 
 އެވެ. މަކުރަންވ ނެރިހަފު

 އަދި  ؛ންުގން އެށް އެދޭޮގތް ކޯޓަތުން ފަރ  ކުރ ޢުވ ދަ  (1)   

ފަދަޢުވ ކު  (2)    އެދުނުތުރ ރ   ޮގތްތައްން  ދަޢުވ ލިބޭ   ކޯޓުން     
 . ންުގންފަރ ތަށް އެ
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 41ބޭތ   ޓިސް ލިނޯ  ށްކުރ  ފަރ ތަވ ޢުދަެގ ދަށުން    މި މ އްދ ެގ )ނ( )ރ(  
ދު ފަރ ދަޢުވ ކުތެރޭަގއި    ވަހުެގ)ސ ދަ(  ށް ޓަކޯ  ޮގތް ދޭއެ  ންތުރ  
 ނެއެވެ.  ެގންދަންވ ށް ކުރިއަ ޢުވ ދަ ކޯޓުން ނުވ ނަމަ، އަންގ ފައި

ފަރ ތުންބޭލިވ ދަޢު )ބ(   ދެ  ދަޢުވ ކުރ   އި ފަވެއެއްބަސް   ށްއްކުމަ   ޢަދަދު  ވ  
ޤަބޫފަ އެށްކޮޙުކުމް  އިިއަގސަލަމައްމަ،  ކުރ ނަލުރ ތުން  ދި ދިނުން 

  އްަގއިތެލަޙ    ދަފައެ  ދިނެެއވެ. އަކޯޓުަގއި އެދެވިދ ރ ތަށް  ވ ކުރ  ފަޢުދަ
 ތެރެއިން ޮގތަކަށެވެ. ެގ ކުތަ ޮގތްނަނިވި ޢަމަލުކުރ ނީ އަން

ފައިސ ފަރ   ބޭދަޢުވ ލި  (1)    ދެއްތުން  ދަތަކަށް  އްމު ވަކި  ށް  މަކު 
އިން   މ އްދ ެގމި    ނީ ރ ޢަމަލުކު  ،ނުވ ނަމަފައިއެދި  )ޅ( 
ނި (  )ކ  ންފެށިެގ އަކުރުތަކުަގއި  ށްޔަލަެގ    ހުރި 

 ޮގތަށެވެ. އެއް   އިޖުރ އަތުތ ވ  ޔ ންކޮށްފައި ބަ

ފަރ ތުވ ލިޢުދަ  (2)    ދެއްކުބޭ  ފައިސ   ވަށްމަން  ުމއް  ށް  ދަތަކަކި 
 ވަނަ   133ޤ ނޫނުެގ    މި  ނީ ރ ޢަމަލުކު  ދިފައިވ ނަމަ،އެ

   ށެވެ.އްޮގތަ އެ  އަތ އިޖުރ   ވ ަގއި މ އްދ 

މ އްދ ެގ   )ޅ(   ދަށުން  މި  ެގ  ިއ  ކޯޓުގަ   ފަރ ތުން  ރ ވ ކުދަޢު)ބ( 
އަންނަނިއެދޭއިމަށް  ނުދިށްކޮމްޙުކު ކަންކަން ވި  ރު، 

 . ވެއެ ނެވ ންފ ހަަގކުރަ

ޖުމްލަފަ  (1)    ދައްކ އިސ ެގ  ޢަދަދު  އެޚަލ ޞްކުރަ    ންެމ  ންޖެހޭ 
 ؛ ޚުހުެގ ތ ރީފަ

  އިސ  ނަމަ، ފަ ދައްކ އިސ ން ފަެގއި ހ ލަބަ  ށްކަތަދަމުއް  ވަކި  (2)   

Deleted : 

Deleted : 

Deleted ::

Deleted : ުަކ

Deleted :141 

Deleted : 

Deleted :  ުެވިދ

Deleted :ަތަނުވ
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 . ތްޮގލެވޭ ބަހ ފަިއސ  ތުތަކ އި ުގ ވަޖެހޭންއްކަދަ

ޢަދަދުދަޢުވ ކު  ،ވ ނީންރަމްކުޙުކު  ިއަގއިއްސަލަމަ )ކ(      ސް ވެއް އެ  ންރި 
ދައްކ އިސ ފަ އުފަ  އެ  ،ފައިވ ނަމަެއއް    ދަޢުވ ކުރި   މަށްފަހުނިކުރުއިސ  

ޝަދ އިދަޢަ  ބ ކީ   ދައްކަންޖެހޭ  ޢަދަދުން ޚަރީ   އްރަދުތަޢަތުެގ 
 ަގެއވެ. ކު އެ  ޅުމ ކަނޑައެ  މަށްކު ދެއްޮގތަށް ވިނިއަންނަ

ފަރ ދަޢުވ ކު  (1)    ކޯޓުގަ ރ   އެދޭއިރު  ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް    އި ތުން 
ކުރިން    ވ ށްފައި ކޮންޔ ބަ   ފަިއވ ވެއެއްބަސްތ ރީޚުެގ 
 ނުވަތަ ؛ ށްމަދެއްކުސ  ފައި  ތަށްޮގއެއަދި  ،ށްދަދަޢަ

ކޯޓުގަ ންތުރ ފަ  ރ ކުދަޢުވ   (2)    ޙުކު  އެދޭއިކޮށްދިނުމަމްިއ  ރު  ށް 
ފަިއ  ންކޮށްޔ ބަ  އްފްޞީލުތަތަ  ެގޮގތު   ކ ނެއް ދަ  ސ ފައި

 ށް. ތުން ފައިސ  ދެއްކުމަުގ، ވަނެތްނަމަ

ދަދު  ގެ ޢަ އިސ ފަ  ދޭއެ  ހޯދަން
  އިދަޢުވ ގަ ވ  ކޮށްފައިނުބަޔ ން

  އްކުމަށްމުޅި ޢަދަދު ދެ
 ންވުއެއްބަސް

އެހޯދަ )ހ( . 130 ދަނުބަޔ ންކޮށްފައި  ދަދު ޢަ  ެގއިސ ފަ  ދޭން  ޅި  މުެއްއަގއި  ޢުވ ވ  
ދައްކުމަދެ އެކުަގއި  ދު  ދަޢަ ،  މަބަސްވ ނައް އެ   ންތުފަރ   ލިބޭވ ޢުށް 
 ެއވެ. ނެވ ން ަގންކޯޓަށް އަ ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުންން އެކަ

ފަރ ތު ()ށ   ފަދަޢުވ ލިބޭ  ދެން  ލިުމެގއެއްބަސްވިކަ  ކުމަށްއްއިސ     މި ޔުން   
)ހ(  މ އްދ  ދަށުެގ  ށް  ރ ތަފަ  ދަޢުވ ކުރ   ،ންޅުމުހެހުށަ  ށްކޯޓަ  ންެގ 

 .ނެެއވެ ންވ ންަގން އަ ކޯޓުކަންއެ

ލިބޭތ  ށް  ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތަ ސް  ޓި ނޯކުރ ޔ ން ބަ  ަގއި)ށ(    ެގއްދ މި މ  ނ()  
އަދި  އެވެ.  ވ ނެ ބުދޭން ޖަވ އެ އެންުގމަށް  ަގއި ތެރޭ  ހުެގ( ދުވަދަ)ސ   14

އެއިންއެފަދަ ފޮނުވ ފަޖަ ށް  މަުގންއެ    ކޯޓު ވ ނަނު އިވ ބު  ވ  ޢުދަން  މަ 

Deleted : ޭޖެހ

Deleted : 

Deleted :138 .
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 ވެ. ވ ނެއެ ދަންންކުރިއަށްެގ

ކޯކަމަނެކަންޖެހޭއްދަނީ  ންވ  ރަކުޙުކުމްަގއި  ލައި ސައްމަ )ރ(   ނިންމ  ށް    ޓުން 
ޝަރީޢަތުޢަދަދ   ފައިސ ެގ ޮގރަޚަ  ެގއި  އަންގ   ަގއި  ތު ދުެގ  ދެއްކުަމށް 
 ވެ. އެ ގަ ކުއެ  ށް ކަނޑައެޅުމ ކުމަދެއް ޢަދަދުެގ ފައިސ 

  އެދޭ ފައިސ ގެ ޢަދަދު ންދަހޯ
  ވ ކޮށްފައިވ ށް ދަޢުންނުކޮބަޔ 
  އަށްވ ގައި ދަޢުތަކުއްސަލަމަ
  އްދެ ޢަދަ ގެންވ ކަށީއެ

 ވުން ބަސްއްއެ ށްކުމަދެއް

ޢަ )ހ( . 131 ފައިސ ެގ  އެދޭ  ބަޔ ހޯދަން  ދަޢުވ  ށްކޮނުންދަދު  އިވ   ކޮށްފަ 
ދަޢުވ  މައްސަލަތަކުގަ  ޢަދަދެއް އެކަށީ   ށް އައި   ދެއްކުމަށް  ެގންވ  

އެޢުވ ދަ ފަރ ތުން  އެ މަވ ނަބަސްއްލިބޭ  ކޯޓަލިޔުމެ  ކަމުެގ،    ށް އް 
 . އެވެވ ނެހުށަހަޅަން

ދެފަ  ންފަރ ތު  ބޭވ ލިދަޢު )ށ(   ލިޔުން  ކަމު ވިއެއްބަސް   މަށްކުއްއިސ   މި  ެގ 
ެގމ އްދ  )ހ(  ފަ، މުންހުށަހެޅުކޯޓަށް    ންށުދަ  ެގ  ރ ތަށް  ދަޢުވ ކުރ  

 ެވ.ން އަންަގންވ ނެއެ  ކޯޓުންކައެ

ތ  ބޭލި  ންކުރ  ނޯޓިސްއި ބަޔ ( ގަ )ށ  އްދ ެގމ   ޢުވ ކުރ  ފަރ ތަށް މިދަ ()ނ  
ދުސ ދަ)  14 ނެެއވެ.   ވ ޖަވ ބުދޭން   ށްުގމައެން އެ    ަގއިތެރޭ   ހުެގވަ( 
ދަޢުވ    ކޯޓުން  ނަމަ،ވ ނު އިފަފޮނުވ   ބުޖަވ ން އެންުގމަށް  އިފަދައެ  އަދި

 ެއވެ. ށްެގންދަންވ ނެކުރިއަ

ފަރ ދަޢުވ  ރ()   ހުލިބޭ  ޤަބޫޢުވ ކުދަން  ށަހެޅުތުެގ  ފަރ ތުން  ، ކުރ ނަމަލުރ  
ޙުކުމް ސަލައި މައް އެދިދިށްކޮަގއި  ދަނުން  ފަރ ތަކުޢުވ   ަގިއ  ޓުކޯ  ށްރ  
އެއަ  .ދ ނެެއވެވިއެދެ އަ  އްަގއިތެލަޙ ފަދަ  ދި  ންނަނިިވ  ޢަމަލުކުރ ނީ 
 ތެރެއިން ޮގތަކަށެވެ. ެގ ކު ތަތްޮގ

ދެއްކުއިފަފަރ ތުން  ދަޢުވ ލިބޭ    (1)    ވަސ   ުމއްމަށް  ދަތަކަށް  ކި 
މ   ،ނީ ރ ކުޢަމަލުވ ނަމަ،  ދިފައިނުއެ އިއްދ މި  )ބ(   ންެގ 

Deleted :ަސ އިފ 

Deleted : 

Deleted :139 .

Deleted : 

Deleted ::
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ނިޔަލަށްއ(  )  ފެށިެގން   ތަކުަގއިމ އްދ   ހުރި  ެގ 
 . ވެށެ ެއއްޮގތަތ   އަރ ވ  އިޖުއި ފަށްޔ ންކޮބަ

ފަރ ތު  (2)    ފައިސ ދަޢުވ ލިބޭ  ވަކުއްދެ  ން  ުމއްމަށް  ކަށް  ދަތަކި 
ވަނަ    133ނޫނުެގ  ޤ   މި  ، ކުރ ނީލުޢަމަނަމަ،  އެދިފައިވ 

 ވެ. ށެތަ ޮގއިޖުރ އަތ  ެއއްަގިއވ   ދ މ އް

ެގ   )ބ(   )ރ(  މ އްދ ެގ  ކޯދަށުން  މި  ފަރ ތުން  ޓުަގއި  ދަޢުވ ކުރ  
އެދޭއިކޮށްދިޙުކުމް ކަވިނިންނައަ  ރު،ނުމަށް   ންކަން  
 . ނެެއވެންވ ހަަގކުރަފ 

ޢަފައިސ ެގ    (1)    އެންެމ    ންޖެހޭޚަލ ޞްކުރަ  ކ އްދަ  ދުދަޖުމްލަ 
  ؛ ތ ރީޚުހުެގފަ

އިސ   ފަ  ،ދައްކ ނަމަން ފައިސ   ެގއި ހ ލަށް ބަވަކި މުއްދަތަކަ  (2)   
 ޮގތް. ބަހ ލެވޭ ސ  ވަުގތުތަކ އި ފައި  ހޭއްކަންޖެދަ

ދަށުން   )ޅ(   ެގ  )ބ(  މ އްދ ެގ  ޙުަގމައްސަލައިމި    ، ނީންވ ރަކު މްކުއި 
އިސ ެއްއ  ފަ  ސްވެއްއެން  ޢަދަދު  ށަހެޅިށް ހުކުމަން ދެއްރ ތުލިބޭ ފަދަޢުވ 

އެފަކ އްދަ އު  ިއވ ނަމަ،    ތުން ފަރ   ދަޢުވ ލިބޭ ،  ރުމަށްފަހުކުނިފައިސ  

ހުށަދެއް ޢަތުެގ ރީޢަދަދ އި ޝަ  ބ ކީ  ންޖެހޭދައްކަން  ދުޢަދަ  ހެޅިކުމަށް 
 ެއވެ. ކުަގއެޅުމ  ނޑައެކަ ށްްއކުމަދެންނަނިވި ޮގތަށް ދު އަޚަރަ

ކޯދަ  (1)    ފަރ ތުން  ޙުކުމްަގއި ޓުޢުވ ކުރ   އެށްމަނުދިށްކޮ    ދޭއިރު 
ދެްއކުމަށް   ޚުެގތ ރީވ   ންކޮށްފައި ޔ ބަ ފައިސ   ނިޔަލަށް 

އެފަ އެދޭއިނުވަތަ  ބަދައިން  ރޭޓުަގއި   ޔ ންކޮށްފަިއވ ރު    އެ 

Deleted :141 

Deleted : 

Deleted :ެުިދ  ވ

Deleted :ުވަތަނ

Deleted :ޭޖެހ  

Deleted :ުންރިކ
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 ވަތަ ނު  ؛ށްކުމައްދެ ފައިސ 

ކޯފަ  ދަޢުވ ކުރ   (2)    އެޓުރ ތުން  ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް  އިރު  ދޭަގިއ 
ދައް ފައިސ  ތަފް  ޮގތުެގ    އި ފަށްންކޮޔ ބަ  ލުތައްޞީކ ނެ 

 .  ފައިސ  ދެއްކުމަށްންތުުގނަމަ، ވަތްނެ

ދަޢަދަހުށަހެޅި    މަށްދެއްކުތުން  ފަރ   ބޭލިވ ދަޢު )ކ(    ފަރ ތުރ ކުޢުވ ދު  ން   
ކޯޓުމަނަޤަބޫލުނުކުރ  ފަރ ވ ކުޢުދަޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް    ން،    ން ތުރ  

 ހުށަހެޅިދ ނެއެވެ. 

މ އް )އ(    ޙުކުކ)ދ ެގ  މި  ދަށުން  ެގ    ޅ  އަނޑަކަ  ކޯޓުން   ނީވ ންކުރަމް( 
 ވެ. ށެ މަކުފައިސ  ދެއްއި ޝަރީޢަތުެގ ޚަރަދުެގ ކ ޢަދަދަ

ވޭ  ނ ދެށް ކަމަވުއެއްބަސް
ރީޢަތަށް  ޝަ  ކަމުގައިކަން

 ފޮނުވުން 

ދައްކަންޖެހޭ   ެގ ދަށުންނަ މ އްދ  ވަ  131ވަނަ މ ްއދ އ އި    130  ނުެގނޫޤ   މި . 132
ޢަދަދުފައި ކަސ ެގ  ޙުޅުަމށްޓަކައެނޑަ  ކޯޓުން  މެދު  ކ މަކަ  ވަކި، އިރު ރ  މްކުކުއި 
ޮގތަން ެގކަށީނަ އެންމެ އެ ންފެ  ށްކޯޓަ  ،ނަމަނ ދެިވއްޖެ  ސްވުމަކަށްބައެއް ކަށް  ވ  
އެން  ކުއެމ ޝ ދުދިނުރުއި ފެންނަ  ރަކޯޓަށް  ަމއްސަލަ  ޮގ  ނަގޅު މެ  ތަކީ 
 ނެއެވެ. ދ ނުވިފޮ ޝަރީޢަތަށް މުަގިއވ ނަމަ، މައްސަލަ  ކަވުންށް ފޮނުތަރީޢަޝަ

ތުރު  އިށް މަފައިސ  ދެއްކު
 ދުން އެ  ށްވަގުތަ

 ނުވަތަމ ްއދ     ނަވަ  129 ތަވަނުދ   މ އް  ވަނަ  128ނޫނުެގ  ޤ   މި ހ() . 133

ދަށުންދ  މ އްވަނަ    131 ދަެގ  ފަރ ތުން  ވ ޢު  އަށް  ވ ދަޢުލިބޭ 
ދެ އެ ފައިސ   އިތުއްއްބަސްވ ނަމަ،  ވަުގތަކުމަށް  އެ ރު  ފަރ ތަށް   ށް 
 .  ދެވިދ ނެެއވެއެ

، ފައިސ  ޅުމަކީ ހުށަހެ  ޅ  ހަހުށަ  ދިށް އެުގތަވަ  ފައިސ  ދެއްކުމަށް އިތުރު ()ށ  
ޚަ ޮގތެއް  ރީޚ ތ   ހޭޖެންލ ޞްކުރަދައްކ   ނު މަމުނިންމެދު  ވަވަތަށް  ކި   

ފައި  ށްކަދަތަމުއް ދައްކ ބަހ ލައިެގން  ދައްކަންޖެ  ރު،އިސ    ހޭފައިސ  

Deleted :ުަށ

Deleted :ްު

Deleted :140 .

Deleted :138 

Deleted :139 

Deleted :141 .

Deleted :ަު

Deleted :136 

Deleted :137 

Deleted :139 
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ންމުމަށް  އް ނިޮގތެ   ލެވޭ ޮގތ މެދުހ ބަފަިއސ   ދައްކަންޖެހޭ  އި  ތުތަކ ވަުގ
 ވެ.ކެމެޅުހެށަހުށަހަޅ  ހު

ދެއްފަ )ނ(   ވަުގތަކުމައިސ   އިތުރު  ދައެ  ށްށް  ށް ކޯޓަތުން  ފަރ   ބޭލިވ ޢުދި 
ފޮނުވ  ށް  ޓަ ކޯބަސްވެ  ދަޢުވ އަށް އެއްން  ފަރ ތު   ން، އެޅުށަހެހު  ޅ ހަހުށަ

   ހަޅަންވ ނެެއވެ.ށަލިޔުމ އެކު ހު

ފަރ ރ ދަޢުވ ކު )ރ(   ދަ  ފަވ ލި ޢުތުން  ހުށަހެބޭ  ޤަރ ތުެގ   ނަމަ،ކުރ ލުބޫޅުން 
ޙުއި ލަމައްސަ ފަރ ތަޢުވ ކުދަށްދިނުމަށް  ކޮކުމްަގއި  ިއ ކޯޓުގަ ށް  ރ  

 . ވެއެ ނެދ ދެވިއެ

މ އްދ ެގ )ބ(   ދަށުންރ(  )  މި  އެެގ  ކޯޓުަގއި  ކޯޓުން ތުލަޙ   ދޭ  ަގިއ 
   ވެ.އެޅުމ އެކުަގއެ ކަން ކަނޑަނިވި ކަންންނައަ ނީރަންވ މްކުޙުކު

ރި  ންނަމަ، ދަޢުވ ކުދ ެގ ދަށުވަނަ މ އް   128މި ޤ ނޫނުެގ    (1)   
ތެރެއިންޢަދަދު ދައްކ ފައިވ ނަފައިސ ވެސް  އެއް   ެގ    މަެއއް 

ތެރެއިން   ބ ކީކަދައްއޭެގ  ޝަރީޢަތުެގ ޢަދަ  ންޖެހޭ  ދ އި 
 ނުވަތަ ؛މަށްކުއްއް ދެރަދުތަޚަ

  މަ، ނަދަށުން  އްދ ެގމ   ަވނަ  129ެގ  ޤ ނޫނު  މި  (2)   

ޢައި ވެފައެއްބަސް  ފައިސ އެ  ންދަދުވ   ްއ އެްއވެސް 
ދައްދުޢަދަ  އެ   ިއވ ނަމައްކ ފަދަ   ޢަދަދ އި ބ ކީ    ޖެހޭންކަން 
 ތަ ނުވަ؛ ދެއްކުަމށްއް ތަދުރަތުެގ ޚަރީޢަޝަ

  ވ ލިބޭދަޢުންނަމަ،  ދަށު  ްއދ ެގނަ މ  ވަ  131ނުެގ  ޤ ނޫމި    (3)   
ދެއްކުމަށްތުފަރ  ހުން  އެްއވެދަދުޢަ  ވ ފައިހަޅ  ށަ  ސް  ން 

ދަފައިސ  ފަރ   ،ވ ނަމަ އްކ ފައި ެއއް  ތުން  ދަޢުވ ލިބޭ 

Deleted : ެއކު އްބަސްވުމ އެ  ފައިވ  ލިޔުމުން ފޮނުވ
… ެއވެ.ވ ނެލަހައްޓަންބަކޯޓުން 

Deleted : ިވ  ކޮށްފައި ންޔ ބަ ަގއ

Deleted ::

Deleted :136 

Deleted :ްނ

Deleted :ައިސ   އެ ފ

Deleted :ިހޭޖެހުމަށްފަރުކުއުނ  

Deleted :137 

Deleted :ިއުނިކުރުމަށްފަހުޖެހޭ  ސ އެ ފައ

Deleted :139 

Deleted :   އެ ފައިސ
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ޢަދަދ އި      ކަންޖެހޭ ބ ކީއްދަދުން  ޢަދަ  ޅިހެށަ ހުށްމަދެއްކު
 .ށްކުމަ އް ދެއްެގ ޚަރަދުތަޝަރީޢަތު

)ބއްދ ެގމ   މި )ޅ(   ަގ  ބަ (  ހުރިފައި ންކޮށްޔ އި  ޙ ވ   ސް  ވެ ތެއްަގއިލަހ  
ދަޢުވ  ފަރ ތުންޙުކުމްކުރަންވ ނީ  އިތުރުކުމަދެއް  އިސ ފަ  ލިބޭ   ށް 

ިއ ތ ރީޚ   ފައިވ  ންކޮށްބަޔ ަގއި  މުޅުހުށަހެ  ވ ފައިޅ ހަހުށަ  އެދި  ވަުގތަށް

   ސ  ދެއްކުމަށެވެ.އި ފަ އިަގޓުރޭ

ތް  ގޮ  ހޭއްކަންޖެފައިސ  ދަ
 ން ޅުޑައެކަނ

ބޭ ފަރ ތުން ފައިސ   ލިދަޢުވ   ންށުދަމ ްއދ ެގ    ނަވަ  133ެގ  ނުމި ޤ ނޫ ()ހ . 134
ވަ ކުމަދެއް އިތުރު  ޙ ލަތު  ތަށްުގށް  ން  ފަރ ތު  ބޭ ލިވ ދަޢު  ަގިއ،އެދޭ 
ދެއްއިސ ފަ ދަޢުހުށަހެޅު  ވ އިށަހަޅ ފަހު  މަށްކު  ރ ތުން  ފަ  ރ  ކުވ ން 

ދަ ފަރ ޢުވ ކުޤަބޫލުނުކުރ ނަމަ،   ށްޓަކޯ  ންއެކަ  ތުން ރ  
   . ނެެއވެންވ އަންަގ

ފަރ ވ ދަޢު (ށ)   ފަންތުލިބޭ  ދެ  ހުށަހަޅ ފަިއވ   އްއިސ   ހެޅުން  ހުށަކުމަށް 
ދެއްތުންރ ފަ  ވ ލިބޭޢުދަ  ،މަނަކުރ ލުބޫޤަ  ތުންފަރ   ކުރ ވ ދަޢު   މަށްކު 
ައދި ކޯޓުން   ކުރިން  ެގޚެއް ރީތ   ޅ  ކަނޑައަންޓުދަދު، ކޯޢަ  ސްވިއްބައެ

 . އެވެނެ ންވ ކުރަޙުކުމްކޯޓުން ށް މަ ދެއްކު ަގއިރޭޓެއް ކަނޑައަޅ  

ގޮތް    ހޭޖެންއިސ  ދައްކަ ފަ
 ޓުން ކަނޑައެޅުން ކޯ

ކަނޑަ ކޯ  ރޭޓުއި  ތ ރީޚ   ޖެހޭންދައްކަ  ފައިސ  ()ހ . 135   ޅުމުަގއިއެޓުން 
 .ނެވެލ ޒިމެއް ނޫ ންވުއް ބޭއް ހުމެޑުއެއަ

ތ ޖެހޭންކައްދަ  ފައިސ  )ށ(   އަ ކަ ށްޓަމަކަނޑައެޅު  ރޭޓުޚ ިއ  ރީ  މެްއ  ޑުއެހުއި 
ކޮވ ބ އް ޚަޞްންނަމަ،  އޮއެހުންއަޑު   ށްވެސްކަ މަމެ  ތ ނަން   7  ރީޚުެގ 
 . ދޭންވ ނެެއވެ ންކޯޓު ސްެގ ނޯޓިކަމު  އެރިންކު ސްއް( ދުވަ)ހަތެ

Deleted :ަޖެހޭ  ހުފަށްއުނިކުރުމ

Deleted :142 .

Deleted :141 

Deleted :ްބަހ ލައިެގން ރަކަށް ވަވަކި މިނ 

Deleted :143 .

Deleted : ްޮގތ

Deleted :ތް ޮގ
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އި  ރީޚ ތ ޖެހޭ އްކަންދަފައިސ  
  ކަނޑައަޅައިންލު އަ ގޮތް
 ން  އެދުނުމަށްދި

ދަ  135ޤ ނޫނުެގ    މި ހ() . 136 މ އްދ ެގ  ފައިސ ށުވަނަ  ންޖެހޭ ދައްކަ  ން 
  ވުމަކ  ބޭއް  އްމެހުައޑުއެވަނީ  ޅ ފައިއަކަނޑަ  ކޯޓުން  ރޭޓު  ޚ އިރީތ 

ކޮންމެނުލައި އަލުން  ލައިއްސަމަ  ސްޚަޞްމަކަށްވެ  ނަމަ،  ްއ  ޮގތެަގއި 
   ނެއެވެ.ދ ހެޅިހުށަ އެދިށް މަޅައިދިނުޑައަކަނ

)ހއްމ މި   )ށ(   ހުށަހަށުދަ  ެގ(  ދ ެގ  ހުން  ހުށަހަ ޅ   ންޖެހޭނީ  ޅަށަހެޅުމެއް 
ޅ  ހަށަލަ ހުއްސަ( ެގ ދަށުން މަހދ ެގ )އް މި މ   ތްޮގޓުން ކަނޑައެޅިކޯ

 . ެއވެތެރޭަގ ެގ)ސ ދަ( ދުވަހު 14ޔުމުން އަންގ ތ  ށް ލިފަރ ތަ

  އަށް ދަޢުވ ޅި  ލިބޭ ފަރ ތުން މުދަޢުވ ދަށުން  ެގ  ދ މ އް   ވަނަ  128ނުެގ  ޤ ނޫމި   . 713 ން ދެއްކު   އިންޓްރެސްޓް
އަޙ ލަތުަގއި  ޙުކުމްކުރ   މުންވުސް އެއްބަ   ، ފުރިހަމަވ ނަމަ  ކަންކަންވި  ންނަނި، 
 ނެއެވެ.ެގ ޢަދަދު ހިމެނޭޓްޓްރެސްންއި  ރޭަގއިދުެގ ތެސ ެގ ޢަދައިފަންޖެހޭ ކަދައް

ޤ ނޫނު )ހ(   މ   92ެގ  މި  ހިްއދ ެގ  ވަނަ   އްޞީލުތަތަފް  ޖެހޭންމަނަދަށުން 
 ؛ން ވުފައިމަނ ަގއި ހިލުޞީތަފް ވ ެގދަޢު

؛ ތުރުނުވުންރެ އިއަށްވު  އްތަ(އިންސަ  އްއަށެ ) 8% ޓްރެސްޓް ރޭޓް ންއި ()ށ  
 އަދި

ޙުކުމް  ކުރ ދަޢުވ  )ނ(     ހުށަހެޅުމުަގިއ، ހަޅ   ށަހުދި  އެމަށް  ކުރުފަރ ތުން 
ފޯމު ހިސްޓްރެޓްއިންަގއި  ދަޢުވ   ދުވަރެކުބުސ    ންެގފެށި  ހުންވުނު 

ތުެގ ތަފްޞީލު ޮގ  ކުރިބުސ  ހިސްޓްިއންޓްރެ  ހަމައަށް  ހ  ކުރ  ދުވަމްޙުކު
 ވުން.އިނިފަހިމެ

 

Deleted :144 .

Deleted :143 

Deleted :ތް ޮގ

Deleted :145 .

Deleted :136 

Deleted : ު  ަގއި ލަތުޙ

Deleted :ަނަމ

Deleted :ައް ރުޠުތަޝ

Deleted :ްު
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 ބު ބ    ވަނަ ރަ ބ  
 ދަޢުވ ގެ ދިފ ޢ އި ޖަވ ބު 

ފަވ ލިޢުދަ )ހ( . 138 ޅުން ށަހެދިފ ޢު ހު މައްރ ތުބޭ  މި  ެގ  ބ ބުހަ  ެގނުޤ ނޫޗަށް   ތްވަނަ 
ޮގަގިއވ   [ންދަޢުވ ކުރު]   ޅިމު،  ކުއެ މ ހެޅުހުށަ  އެއްދަޢުވ   ންތުެގމަތި 
ދަވ ޢުދަ ނުވަތަ  ދިެއއްބަ  ެގޢުވ   ދަކުރުމަޢުފ   ފަރ ތުން  ށް  ޢުވ ލިބޭ 

ޮގތުެގމަތި  ޢުފ ދިއެ    އެދޭނަމަ، ބ ބުަގިއވ   ށް ކޯޓަން  މި 
 . ވެންވ ނެއެހުށަހަޅަ

ޙ ނަނިންއަ )ށ(   މ އިަގލަތްތަކު ވި  ިމ  ބަޔ ންކޮއްދ ެގ  ަގއި  )ހ(    އިވ  ފަށް 
 ވެ. އެނެޖެހޭނު ށްޅ ކަށަހަހުޢު ށް ދިފ ޮގތަ

ދަދ ެގއްމ   ވަނަ  110  ނޫނުެގޤ   މި  (1)    ެގ  ކޯޓު   ންށު 
ރ ތުން ވ ލިބޭ ފަޢުދައި ދަުއފައް  ޚްތިޞ ޞްއ މެދު ސުވ ލުއި

  އަދި ؛ ނަމައިވ ހަޅ ފަކޯޓަށް ހުށަ

ދިފަ  ލިބޭދަޢުވ   (2)    ހުށަރ ތުން  މި  ކުރިން    މުެގޅުހެފ ޢު 
ރީޢަތް ން ޝަށު ދަ( ެގހ)ދ ެގ  މ އް  ނަވަ  165ޤ ނޫނުެގ  

މައިނުލަކ   މަންުގހި ޙުކުސައް    ދިއެ  ށްނުމަދިށްމްކޮލަިއެގ 
ފަރ ތުން   ޮގތެްއ  މެމ އެކަ  ،ހުށަހަޅ ފައިވ ނަމަދަޢުވ ކުރ   ދު 

 ން.ކުރި ނިންމުމުެގ

  ހޭޖެއި ހިމަނަންޢުގަފ  ދި
 ކަން ކަން

ފަދަޢުވ  ހ() . 139 ދިފ ހު  ންތުރ ލިބޭ  އަންނަޢެއްށަހަޅ   ކަންކަވި ނިަގއި،    ން  
 ވެ. ވ ނެއެނަންހިމަ

ން  އިރެ ތެ  ންކަމުެގކަ  މަނ ފައިވ ހި  އިޞީލުަގފްތަ  ޢުވ ެގދަ  (1)   

Deleted : ޭތ

Deleted :146 .

Deleted :"

Deleted :"

Deleted :118 

Deleted :173 

Deleted :ނ

Deleted :147 .
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 ؛ންކަންކަ ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުން އިންކ ރުކުރ 

ތަފްޞީލުަގ  (2)    ކަމަނ ފަހި  އިދަޢުވ ެގ  ތެރެ މުންކައިވ   ން  އިެގ 
 ؛ކަންކަން ސްވ  އްބައެ ރ ތުންވ ލިބޭ ފަޢުދަ

އިން ރެތެ  މުެގކަކަން  ނޭހިމެއި  ޞީލުަގފްތަދަޢުވ ެގ    (3)   
ފަދަޢުވ  ނުވަންވެވެ ބަސް އްއެ  ށްތަރ ލިބޭ    ތަ 

ނެއި ދަޢުވ ކުރ     ސްމަވެނަންއެހެ، ތްންކ ރުކުރެވެން 
 ދޭ ކަންކަން.ށް އެމަފަރ ތުން ސ ބިތުކޮށްދިނު

ބަޔ ަގފޯމުދަޢުވ    )ށ(   ދަންކަ  ވ  އިފަ ންކޮށްިއ  ފަރ ތުން ކަމަށް  ޢުވ ލިބޭ 
  ގެ ލައިސައް އެކު، އެ މަ މ ރުންކުޔ ބަ  ބުކަުމެގ ސަބަ، އެނަމަރ ކުންކ ރުއި
ޮގތްކައި ފަހިނގ ންކަ ދަޢުމަށް ވ   ހުށަ  ފަރ ތުން   ތްޮގ  ހަޅ ވ ލިބޭ 

  ބަޔ ންކޮށްފައި އޮންނަންވ ނެެއެވ.

ފޯމު )ނ(   ބަޔ ންކޮށްަގދަޢުވ   ފަރ ލިޢުވ ދަމަށް  ކަންކަވ   ފައިިއ  ތުން   ބޭ 
ވ   އިފަށްންކޮޔ ބައި  ވ  ފޯމުގަ ދަޢު،  ވެސްމަ ނައި ނެތްފ ޢެއް ހުށަހަޅ ފަދި

ދަކަންކަ ފަރ ބޭލިވ ޢުމ މެދު  ށްފައިވ ނަމަ،  ޔ ންކޮބަ  ދެކޭޮގތް  ންތު 
   ފަރ ތުން ސ ބިތުކޮށްދޭންވ ނެެއވެ.   އެ  ކަންއެކަން

ފަ،  ދަޢުވ އެއްނަމަ  ފައިސ އ ުގޅޭ )ރ(   އޭއިސ އަ އެ  ދަ ކީ   ހޭކަންޖެއްނ  
  ، ނަމަވ ފައިނުއްބަސްވެއެސީދ   ން  ތުރ ފަ  ލިބޭދަޢުވ   ކަމަށްފައިސ ެއއް

ދަޢުވ ލިސ ފައި  އެ ްއކަން ސ އެއިފަ  ންޖެހޭކައްދަ  ތުންރ ފަ  ބޭައކީ 
 . ތުކޮށްދޭންވ ނެއެވެ ބިތުން ސ ދަޢުވ ކުރ  ފަރ 

  ތުން ރ ބޭ ފަޢުވ ލި، ދަން ޮގތުެގމަތިވ އި އަދި )ރ( ަގ  ެގ )ނ(ދ މި މ އް )ބ(  
ލ ނީ  ވ ނަމަ ބައިނުފަ ކޮށްރުކ އިންށް  ކަމަކަ  ހިމެނޭ ވަކި  ފޯމުަގއިދަޢުވ   

Deleted : ިއަދ

Deleted :ަކުެގތުހުމަތުތ

Deleted : ްއ

Deleted : 

Deleted : 
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 . ވެކަުމަގއެ  ވީސްެއްއބަ އެކަންކަމަށް ންތުފަރ  އެ

ޤ ނޫނުެގފަރ ތުން    ކުރ ވ ޢުދަ )ޅ(   ދަށުން    ނަވަ  92  މި  މ އްދ ެގ 
ބަޔ ންމިެގ  އިސ ފައްކަންޖެހޭ  ދަހުށަހަޅ ފައިވ    ލިކުރ  ންވަރު   ޔުމަށް 

އިންކ ފަރ ތުން  ލިބޭވ ދަޢު އެކަމު ރު  ސަބަބު ކުރ ނަމަ،   ެގ 
އަދިނެެއވެވ ންރަކުޔ ންބަ ފަ  ަގއިދުރައް  އޭެގ  .    ން ތުރ ދަޢުވ ލިބޭ 

ޢަދަފައި ފައިވ   ށްކޮރުތައްޔ  ބަޔ ންކުރ   ސ ެގ   މެއްޔުލިދު 
 ޅަންވ ނެއެވެ. ހަހުށަ

ހުފަރ ތުބޭ  ދަޢުވ ލި )ކ(    ދިފ ޢު  އެހެން ހަޅަށަން  ފަނީ  ްއ ރ ތެ 
ހައިެގކުރުމުމްސީލުތަ   ތު ޔަހައިސިއް   އެ ނަމަ،  ންސިއްޔަތު 

 .  ނެެއވެރަންވ ބަޔ ންކު

ދަވ ދަޢު )އ(    ފަރ ތުން  ޙަ  ވ ޢުލިބޭ  އަން ލުވ ފޯމ   ލިޔުން   އިދޭ ަގވިކަން 
ހުށަހަޅ ދަނަމަ،  ހުށަހަޅ ފައިނުވ  ދިފ ޢު   ލިބޭދަޢުވ އިރު،  ޢުވ ެގ 

އެވަފޮނު  ޔެކިޔުންލި   ކޯޓުން  ށްތަފަރ    ޑްރެސް ންީވ 
 ވެ.  ވ ނެއެ ންރަޔ ންކުބަ

ކަމަށް ވ  އްސ އެ އިފަ  ހޭލިބެންޖެ  ބައިންެގ ކިތުރ ކުރ  ފަށް ދަޢުވ ރ ތަފަ  ބޭލިވ ދަޢު . 140 ޢު ފ ދި  އަޅައިކެނޑުމުގެ
  ކ  މުޅި ދަޢުވ  ނުަވތަ ދަޢުވ ެގ ބަޔަދި  އަނަމަ،  ބަޔ ންކުރ  ފަރ ތުން    ބޭދަޢުވ ލި

އެ  ހުއޭ  ންއެކަސ ވ ނަމަ،  ރޯބަ  ޢަށްދިފ   ުގޅިެގން   ަގއިދިފ ޢު  ހަޅ ށަނ  
ފައިސ   ޔ ންބަ އެ  އެދޭ  މަށް ދުހޯ  ންތުފަރ ދަޢުވ ކުރ   ކޮށް،    ސ އިން އިފަ 
 ޑިދ ނެެއވެ. ނޅަިއކެއަ

ފަރ ތުން  ވ ލިޢުދަ . 114 މުގެ ނަތީޖ  ޅުނޭހުށަ އްޢެފ  ދި ބ ބުބޭ  ދަޢުވ ެގ  ިއވ ަގމި  ޮގތުެގމަތިން   ޢުދިފ  
ޙ ޟިރުއިޣަ]  ބުބ   ވަނަދިހަ  ނޫނުެގޤ   މި އަދި  ، މަޅ ފައިނުވ ނަށަހަހު  ަގއިރު 
 ތުެގފަރ   ބޭލިދަޢުވ   ،ނަމަހަމަވ ރިފު  އްޠުތަޝަރު  ކުރ ބަޔ ން ަގއި    [ޙުކުމް  ރ ކު

Deleted :ައްކަންޖެހޭ ދ
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Deleted : ު
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ޙ  ފަރ ތަށް   ކުރ ވ ޢު ދައެދި  ދިނުމަށް  ށްކޮމްކު ޙު  ަގއިރުޟިޣައިރު 
 ދ ނެއެވެ.  ށަހެޅިހު

އަންނަނިވި ހަހުށަދިފ ޢެއް    ިއ،ަގލަތްތަކު ޙ އުސޫލުން    ޢ ންމު )ހ( . 142 ތު ދަ ދިފ ޢު ހުށަހެޅުމުގެ މުއް   ޅ ނީ 
 . ަގއެވެތަކުއްދަތުމު

 ތަވަނު  ؛ވަސް)ސ ދަ( ދު 14 ތ ލިބޭ މުވ  ފޯޢުދަ  (1)   

ފަޢުދަ  (2)    ޙަފޯޢުވ   ދަ  ރ ތުންވ ލިބޭ    އިދޭ ަގން އަ  ިވކަންލުވ މ  
ހުށަހަޅ ފައިވ  ދަޢުވ ެގ  ނަމަލިޔުން  ލިބޭ ދަޢުވ   ލިޔުން، 

 ދުވަސް.  (ވީސް )އަށ  28 ފަރ ތަށް ލިބޭތ 

މަ، މި ަގިއވ ނަ ކަމު ބޭރަށް  ންއްޖޭރ ވެހިދި  ވަނީނުވ ފައި ވ  ފޯމު ފޮޢުދަ )ށ(  
ބަ ދ ެގއްމ  ަގއި  )ހ(  މުއްއިފަށްޔ ންކޮ    (ދަ)ސ   14  ށްތުތަކަދަވ  

 ނެެއވެ. ވ ރު އިތު ދުވަސް

ތު  ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަ  ޢުފ  ދި
 ވުން ސްބަށް އެއްއިތުރުކުރުމަ

ޤ ނޫނުެގ   )ހ( . 143 ބަޔ ންމ އް  ނަވަ  142މި   ޅުމުެގހުށަހެ  ޢުފ ދި  ރ ކުދ ަގއި 
 އިތ ކުރ  ފަރ ދަޢުވ މަށް  ރުކުތުރު އި  ސްވަދު ސް(  )އަށ ވީ  28ށް  ތަމުއްދަ
 .  ވެއެ ސްެވވިދ ނެއެއްބަ ށްރ ތަފަ ބޭލިދަޢުވ 

ދަޢުވ ކުރ     ށްކުރުމަ އިތުރުދަތުފައިވ  މުއްށް ކަނޑައަޅ މަޅުހެށަހު  ޢުފ ދި ށ()  
ފަ  އިފަރ ތ  ދަޢުއެއްބަސްވ ނަމަން  ރ ތުދަޢުވ ލިބޭ  ފަރ ،  ތުން ވ ލިބޭ 
 ެއވެ.  ވ ނެންއަންގަ ޓަށް ކޯމުން ޔުން ލިއެކަ

ހުތުންރ ފަ  ދަޢުވ ލިބޭ . 144 ފޮނުވުން  ކޮީޕ ދިފ ޢުގެ ދަޢުވ ެގ  ހަށަ   ފަރ ކުދަޢުވ ، ޕީކޮ  ޢުެގފ ދިޅ    ށް ތަރ  
 . ެއވެނެކޯޓުން ފޯރުކޮށްދޭންވ 
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  ނަވަތޭރަެގ  ޤ ނޫނު  މިއެދޭނަމަ    ރަންޢުވ ެއއް ކުރައްދު ދަ  ތުންރ  ފަދަޢުވ ލިބޭ . 145 ދަޢުވ އެއް ކުރުން   ދުރައް
ތ   އައިޖުރ   ވ އިަގއި ބަޔ ންކޮށްފަ  [ ދަޢުވ ތައް  ރުތު އި  އަދި  ދަޢުވ   ދުއްރަ]  ބުބ 
 . ލިދ ނެއެވެ ފުއު  ޢުވ އެއްދަ އްދުރަ ންތިމަެގތު ްއޮގތްވ  ޮގއެ

  އިގައްދު ރަ  ޢުގެދިފ  
 ދިނުން ޖަވ ބު

ފަރ  . 146 ހުށަ ތުންދަޢުވ ލިބޭ  ދަޢުދިފ ޢަ  ހަޅ   ފަރ ތުށް  ރައްދުވ ކުރ     އި ަގން 
ދަޢުމަދޭނައެ  ދޭންބުވ ޖަ   ދުވަހުެގ  ދަ()ސ   14ލިބޭތ     ކޮޕީެގ  ދިފ ޢުވ ެގ  ، 

ދިވ ދަޢު   އިތެރޭަގ ހުޓަކޯ  ޖަވ ބު   ދޭ  ރައްދުަގއިފ ޢުެގ  ެގ  އެެވ. ނެވ ށަހަޅަންށް 
 . ފޮނުވަންވ ނެެއވެ ޖަވ ބު ފަރ ތަށް އެ ބޭވ ލިކޯޓުން ދަޢު އަދި

ޖަވ ބު   އިގަރައްދު   ޢުގެދިފ  
ގެ  ޅުމު މ އި ހުށަނޭހުށަހެޅު

 ޖ ތީނަ

  ން ތުރ ރ  ފަދަޢުވ ކު  ރައްދުަގއި  ެގޢުދިފ   ހަޅ ހުށަތުން   ފަރ ވ ލިބޭދަޢު (ހ) . 147
ޖަވ ބެއްގަ ރައްދު ފަރ ތުންޢުދަ  މަކީނު ދިނު  އި  ަގއި  ޢުފ ދި  ވ ލިބޭ 

ފަކަ  ފަިއވ ފ ހަަގކޮށް ދަޢުވ ކުރ   އެއްންކަމަށް  ވުން  ބަސް ރ ތުން 
 ނުބެލެވޭނެއެވެ. ކަމުަގެއއް 

ދިތުފަރ   ދަޢުވ ކުރ  )ށ(   ނަ ވަ  146  ޤ ނޫނުެގމި    ަގއިދުރައް  ޢުެގފ  ން 
ޖަވ ބުދިން  ދ ެގމ އް ފަރ ތުދަޢުވ ލި  ،ސްވެނަމަ  ދަށުން    ގެ ނ އޭ  ންބޭ 
ވ ނަމަ، އެކަެމްއ  ނު އިވެފަކަމަކަށް ޖަވ ބުދ ރީ  ވ ބަޔ ންކޮށްފައި  އިަގޢުފ ދި

 ހޭނެއެވެ.ސ ބިތުކޮށްދޭންޖެ ންދަޢުވ ކުރ  ފަރ ތު

ފަދަޢުވ  )ނ(   ދިރ ތުލިބޭ  ރަފ ެގ  ބު ޖަވ   ންތު ފަރ   ކުރ ދަޢުވ   ަގއިދުއްޢުެގ 
 އެެވ. އެންމެ ފަހަރަކު ނީވޭދެ

ފަރ ތުންދަޢުވ ކުރ  ()ރ   ރައްތުެގ  ރ ފަ  ލިބޭވ ޢުދަ    ފިނަމަ، ދީދުދިފ ޢަށް 
ޖަވ ބުދ ރީވުުމެގ  ބޭ  ލިދަޢުވ އެއަށް   ެއވެ.  ދޭންވ ނެ  ތުފުރުޞަފަރ ތުން 

ފަ   ،ނަމަވެސްންހެއެ ޖަ  ރ ތުންދަޢުވ ލިބޭ  ުގޅިބ ވ ދޭ  ކުރ   ދަޢުވ   ންެގ 
 ނުދެވޭނެެއވެ.  އްދެރު ރައްއިތު ށްރ ތަފަ

Deleted :153 .

Deleted : ދަސ

Deleted :"

Deleted :"

Deleted :154 .

Deleted :155 .

Deleted :154 

Deleted :ަުްށ
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 ކޯޓުގެ  ހު ފަށްނަ ދު ބަޔ އްރަ
  ހެންއެ ވީމެނު  ކުއެއ އްދަހު

 ން ހުށަނޭޅުބަޔ ނެއް 

ދަޢުވ ގަ ރައްދު   ެގޢުދިފ   ޢުވ ެގދަ . 148 ދޭއި  ފަރ ތުން  ޖަވ ބަ  ކުރ   އެ  ށް  ޖަވ ބ އި، 
ހުށަހަޅ  ފަރ ތުން  ހުއްކޯޓު،  ހެޅުމުންށަހު  ޖަވ ބު  ދަޢުވ ލިބޭ    ވީ މެނު  އ ެއކުދަެގ 

 .  ވެއެ ނެއްނޭޅޭށައެ ހު އްމެޔުވެސް ލިުގޅޭ ެއއް ދަޢުވ އ   ޞްމަކަށްްއވެސް ޚައެ

  ސ  ދައްކ  އިފަ
  ޢުފ ދި  ގެ މުފިކަކޮށްޚަލ ޞް 
ދަޢުވ ކުރ     އިޅ  ޙ ލަތުގަހުށަހަ
 ދިނުން ނޯޓިސް ތަށް ރ ފަ

ހޯދުަމށްރަދ އި  ޚަ ()ހ . 149 ދަޢު  އިންޓްރެސްޓް  ފިޔަވައި ވ ކުރ     އެއް ދަޢުވ   ، 
ހޯފައިއްެގ  ޢަދަދެ  ކިވަ ނި  ކައެމަހަނީ  ވަފައިކޮށް ކަމުަގއި ސ     ވ  ދުމަށް 

ފަ  ދިއަ ،ަގއިތުލަޙ  ދިފ ދަޢުވ ލިބޭ    ތުން ފަރ   އެ   ޢުަގއިރ ތުެގ 
ފަރ ތަޢުދަ ޢަދަވ ކުރ   އެ  ފައިދަށް   ށް ވ ކަމައްކ ފައިދަ  ސ ށް 
ދަޢުވ ކުރ     ،ނަމަކޮށްފިންބަޔ  ނޯފަކޯޓުން  ފޮނުވަޓިރ ތަށް  އި،  ހެއް 

ކުރިޝަރީޢަތް ނުންވ ކަން  ބޭ ން  ފަރ ތުކުރ   ވ ދަޢުށް  އުމަ ދިެގންށްއަ 
ނުވ  އެންުގކޯ  ންލިޔުމު  ންކަނުވަތަ  ށް  ފަރ ތަ  އެ   މަށްޓަށް 

 . ނެެއވެންވ ަގއަން

ފަރ ތު )ށ(   އެފިޖަވ ބުދީން  ދަޢުވ ކުރ   ދަޢުވ ލިބޭ އެއްކޮޕީ   ވ ބުެގޖަ  ނަމަ،   
 ވެ. އެ ވަންވ ނެފޮނުރ ތަށް ކޯޓުން ފަ

ޢުވ ކުރ  ފަރ ތަށް ދަ  ުގންން އެއިވ   ފަކޮށްބަޔ ން ަގިއ  )ހ(    މި މ އްދ ެގ (ނ)  
ދުވަސްވީ ށ )އަ  82  ތ ގ އަން ކޯޓުން   އެ  ތެ  ހުެގ(    ފަރ ތުންރޭަގއި 

ޖަވ   މ ުގންއެެގ  ޓުކޯ ވަކި  ދީފައިބެއްުގޅޭޮގތުން  ޓުން ކޯވ ނަމަ،  ނު  
 އެވެ.  ނެ ންވ ނުެގންޮގސް ަމޑުޖައްސ ލައަށް ކުރިވ  ޢުދަ

މ އްދ ެގ   (ރ)   ކޯޓުން    ދަންންެގނު   ށްއަކުރި   ދަޢުވ ން  ށުދަެގ  )ނ(  މި 
ކޮންމެނި ނަމަވެސް،  ދަޢުވ     ސް ކަށްވެމަޞްޚަ  ންމި 
 ޅިދ ނެއެވެ. ހެށަށް ހު ކޯޓަ ށް އެދިމަޔުެގންދިއަށް ކުރި

Deleted :156 .

Deleted :ެު

Deleted :157 .

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : ްކޯޓުނ

Deleted : 



114 

  

  ފ ޢެއް ދިދަޢުވ އަށް
ތަ  ވަނު ނުވ ނަމަ ހުށަހަޅ ފައި
ދަޢުވ އަށް  
ނުވ ނަމަ ދަޢުވ   ފައިއެއްބަސްވެ

 ން ޔުދިގެން ނު  ރިއަށްކު

 ށްއަރިކު  ވ ދަޢުން  ކޯޓު  ކުަގއި ޙ ލަތްތަ  އަންނަނިވި )ހ( . 150
 ވ ނެެއވެ. ެގންނުސް ޮގެގން

  ޢުފ  ދިިއވ ޔ ންކޮށްފަމ އްދ ަގިއ ބަ ނަވަ 142 ެގނުނޫޤ  މި  (1)   
  ސް ދުވަސް ( މައްހައެ)  6  ތ  ވިފ އިތުެގ މުއްދަތު  މުޅުހެހުށަ
 ؛ވުންއި ވެފަ

ފަރ   (2)    އެްއވެސް   ދަޢުވ އަށްކުން  ތަދަޢުވ ލިބޭ 
ދިފ ޢެއް  އެއްބަސްވެފައިނުވުން ރަ  ނުވަތަ   އްދު ނުވަތަ 

 ދި އަ ؛ވުންނު އިފަޅ ހުށަހައެއް ދަޢުވ 

ޤ ނޫނުެގމި  (3)    ހ ޟިރުަގއި]  ބުބ   ވަނަދިހަ     ކުރ     ޣައިރު 
ހިންުގޢަރީޝަ]ބު  ބ   ނަވަސ ދަތަ  ނުވަ  [މްކުޙު   މަކ  ތް 
ޙުކުމް  [ންމުނިން  ސަލަމައް  ލައިނު ދަށުން  ން ނުކޮށްދިެގ 

 .ވުންނުފައި ހުށަހަޅ ކުރ  ފަރ ތުން ކޯޓަށްއެދި ދަޢުވ 

ކުށުދަ  ދ ެގއްމ   މި )ށ(   ދަޢުވ     މ  ންނި  ން ދަންެގނުރިއަށް  ން 
ކޮންމެ    އެދި  މަށްޔުދިންެގށް ރިއަކުދަޢުވ     ޙ ލަތުަގިއވެސް

 އެވެ. ދ ނެޅިށަހެ ށް ހުކޯޓަ މަކަށްވެސްޚަޞް

  ބ ބުގައިވަނަ ރަ ފަނަ
ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އިޖުރ އަތު  

ބ ބަށް   ންކުރ ނަމަ މިބޭނު
 ން މަލުނުކުރުޢަ

ޤ ނޫ . 151 ބ ބުވަފަނަރަެގ  ނުމި  ބ ވަތުގެ ނު އްފެލ އިޚްތި]  ނަ  މައްސަވ     އި ަގތަކު ލަ 
އި ކުރުމުވ ޢުދަ ޚ އްޞަ  ތުން ރ ފަރ   ކުވ ދަޢު  ންށުދަެގ    [އަތުރ ޖުެގ 

 ެއވެ. އް ނުހިނޭގނެަގއި ބަޔ ންކުރ  އުސޫލުތަކެބުބ  ނަމަ، މިވ ކުރ ދަޢު

 

Deleted :ުތިރ ފެއް އިޢ
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Deleted :158 .
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 ބ ބު   ވަނަ ތޭރަ 
 ޢުވ  އިތުރު ދަ   ޢުވ  އަދި ދަ   ރައްދު 

  ، ނީވައެ   އި ފަނެށް ބުމަކަ  [ ދަޢުވ ދު  ރައް]   އި ކަށްޓަބޭނުމަ  ނުެގޤ ނޫމި   )ހ( . 152 ން މ ނަކުރު
  ފަރ ތުން   ބޭ ދަޢުވ ލި  އިގަ ޖަވ ބުދަޢުވ ެގ    ކޮށްފައިވ  ތުން  ކުރ  ފަރ ވ ޢުދަ
 ކުރިއަށްެގންދ  ދަޢުވ ައށެވެ.  ަގއިެއކުއ  ވ  ދަޢު އެ ދިޅ ، އަށަހަހު

، ނީ އެވަ  ނެފައި ށް ބުމަކަ  [ރު ދަޢުވ ތުއި] އި،  ކަމި ޤ ނޫނުެގ ބޭނުމަށްޓަ )ށ(  
ދަޢުވ  ކޮށްފައި   ށްޗައް މަ  ތުެގފަރ   ބޭ ދަޢުވ ލި  ފަރ ތުން  ރ ވ ކުޢުދަ ވ  

 ހެންއެ  ޅިެގންއެ ނޑަކަނުަގއި  ނޫޤ ައދި މި  .  ވެވ އަށެހެން ދަޢު އެނޫން
ލިބޭ ރ ތ ިއ ދަޢުވ ފަ  ދަޢުވ ކުރ ، ހިނދަކު  ހ ނުވ އިންކޮށްފަކަށް ބަޔ ޮގތަ

ހަޅ  ށަ ހުއް ޢުވ އެރު ދަ، އިތުއި ތެރޭަގ  ނަިއެގފުޒުެގ މ މި ދެ ލަ  ފަރ ތ 
 ހިމެނެއެވެ.  ވެސްތްރ ފަ  ވ އްދު ވ  ރަޢުދަތ އި އެ ރ ފަ

ރ  އިތުރު  ކުއިން  ވ ގެ ތެރެޢު ދަ
  ނުމި ޤ ނޫށް ޗައްވ ގެ މަޢު ދަ
 ނގުން ހި

ެގ  އެއް ދަޢުވ ،  ހިނދަކު  ނުވ ހ އިފަބަޔ ންކޮށްއެހެން ޮގތަކަށް  މިބ ބުަގއި   )ހ( . 153
އިތުރެއިތެ ކުރ   ދަޢުވ އަ ން    އި ކަޓަޞަދަށްޤްމަ  ނުގެ ނޫޤ މި    ކީރު 

އެވެއެ ނެ ވޭލެބެކަމުަގއި    އް ދަޢުވ އެ އަދި  ހުށަހެފަ.  އިތުދައިން  ރު ޅޭ 
ޢަމަވ އަށްޢުދަ ޢަމަދަޢުވ އ މެ،  ރ ނީކުލުެވސް  އަތ   އިޖުރ ކުރ   ލުދު 
 ޮގތުެގމަތިންނެވެ.    ޮގތްވ އެއް 

ތެރެއިން ށ()   ިއތުކު  ދަޢުވ އެްއެގ  ދަރ    ެގޤ ނޫނުމި  ެގން  ުގޅި ޢުވ އަކ   ރު 
 . ވެއެނެށް ނުޖެހޭކަ ޢަމަލުކުރ ށްކަބ ބުތަ ވިނިއަންނަ

 ؛[ތައްތުދައްމު ރުުމގެ ދަޢުވ ކު]  ބ ބުފަސްވަނަ  (1)   

 ؛[ ޢުވ ދަ ތުރުއި ދިއަ  ދަޢުވ  ރައްދު] ބުބ  ނަވަތޭރަ  (2)   
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Deleted :"
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ޓްރެރީޝަ  މައްސަލަ]  ބ ބު  ސޯޅަވަނަ  (3)    ފޮނުވުމ އި  ކް ޢަތަށް 
 . [ޅުން ކަނޑައެ

  ވ  ަގއި   [ޢުވ ދައިތުރު    އަދި  ވ ދަޢު  ދުރައް]  ބުބ   ވަނަތޭރަމިޤ ނޫނުެގ   )ނ(  
މައްޢުދަ  އިތުރު  ންކަންކަ   ،ސްކަމުަގިއވީނަމަވެ  ިގހިނނުޗަށް  ވ ތަކުެގ 

 ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  އުސޫލުތަްއ  ަގއިބ ބު  އެ  ށްްއޗަކުެގ މަދަޢުވ ތަ  ދުރައް

   އެވެ.ގ ނެހިނ

 ެގ ނޫނުޤ ދި މި  އ އި )ށ( އަ  މ އްދ ެގ )ހ(  ނަވަ  125ެގ  މި ޤ ނޫނު (ރ)  
 ންޏެވެ.ޗަށް ެއކަ އް މަ ެގކުތަރު ދަޢުވ ތުނގ ނީ އި ހިއްދ  ވަނަ މ  271

ދަޢުވ ކުރ     ންތު ރ ބޭ ފަދަޢުވ ލި
  ރައްދުށް ޗަމައް ގެތު ފަރ 
 ން  ކުރު އެއްދަޢުވ 

ދަޢުވ ކުރ   )ހ( . 154 ފަރ ތުން  ފަދަޢުވ ލިބޭ  ރައްދު    މަްއޗަށް    އް ދަޢުވ އެރ ތުެގ 
ކަމ ހުށަހެޅުމަށް   މެފޯމުޅޭ  ގު އެދޭނަމަ،    އެއް ވ ދަޢު  ދުރައް  ށްކޮރިވެދު 

 .  އެވެނެދ ޅިހުށަހެ

ފަރ ތުންވ ދަޢު )ށ(   ފަރ ތުެގރ  ވ ކުޢުދަ  ލިބޭ  މަްއޗަށް  ދަރަ     ްއ  ޢުވ އެއްދު 
އެކު ރައްދު  އެއ  ހުށަހަޅ އިރު،    ދިފ ޢު  ންވ ލިބޭ ފަރ ތުޢުދަ، އި ކުރުމުަގ
ހުށަދަޢުވ  ޙ   ހު ކޯޓު  ތުަގއި ލަހަޅ   ނު  އްދަެގ    ވެ.އެނެހޭޖެ ހޯދ ކަށް 

ޙ ލަތުނޫއެ ެގ ކޯޓު   ނީ ހެޅޭށަހު  ވ ެއއްދަޢު  ދުއް ރަ   އި،ގަ ން 
 . ވެަގއެ ެއކުދައ ހުއް

ދަޢުވ ެއއް (ނ)   އެފ ޢުކުރަ ދި  ރައްދު  ދަޢުދޭން  މި ތަ ފަރ   ރ ވ ކު  ކުން 
 ންވ ލުިވކަޔ ންކުރ  ދަޢުވ  ފޯމ  ޙަބަ  ވަނަ މ އްދ ަގއި  106ޤ ނޫނުެގ  

 .ވެއެނެހޭނުޖެހުށަހަޅ ކަށް ލިޔުން  އިދޭންގަ އަ

 ނޫން  ރ ތްފަ  ކުރ ވ ޢު ދަ
  ށްޗައްމަ ގެއްފަރ ތެން ހެއެ

ފަރ ޢުވ ލިދަ ހ() . 155 ދަޢުވ ބޭ  ފަރ ތްރ ކު ތުން  ފަނޫން        ގެ އްރ ތެއެހެން 
ކުރަން ދަޢުވ ެއްއ  ރައްދު  އިތުރު އެދޭމައްޗަށް  ދަޢުވ ެގ  ނަމަ، 
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އެޮގ  ޚަޞްމެއްެގ ވ އެއްކުރުން އްދު ދަޢު ރަ އިތުރުކުރުފަރ   ތުަގއި  ކޯއެ  މަށްތް   ޓަށްދި 
 އެވެ.  ންވ ނެޅަށަހަހު

މ ކު،  ހިނދަނ ޅ ހ ނޑަކަ  ށް ކަތަޮގ  ނޫންއެ  ންކޯޓު )ށ(   ެގ  )ހ(    ދ ގެ އްމި 
ޚަޞްމަކުދަ އެމަރުކުރުތުއި  ށުން  ނުމަނުދި  ނޯޓިސްދި  ށް  ލައި ކ  

 ހެޅިދ ނެއެވެ.  ހުށަޓަށްކޯ ށްދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތަ

 ކުޞްމަށް ޚައަރެތެ  ލަިއެގން ކޯޓުން މައްސަށު)ހ( ެގ ދަ  ދ ެގމި މ އް )ނ(  
ކުރިައށްސަމައް  އެ  ފިނަމައިޅަ އަކަނޑަ   ށްމަކުރުއިތުރު ެގންދ ނެ ލަ 

   .ެއވެވ ނެކޯޓުން ދޭން ރުޝ ދު އި  ތުެގޮގ

  ންހެލިބޭ ފަރ ތުން އެވ ދަޢު 
  ފަރ ތެއްގެ މައްޗަށް ކުރ 

 ޢުވ  އިތުރު ދަ 

އަންަގވިލުޙަވ   ފޯމ ވ   ޢުދަފަރ ތުން  ދަޢުވ ލިބޭ   )ހ( . 156  ޔުންލި  އިދޭ ކަން 
ފިރ ތްފަ  ރ ކުދަޢުވ  ،  މަނަޅ ފަިއވ ހުށަހަ  ޢެއްފ ދި  ތަވަނު   ، އިޔަވަ  
ހިޢުދަ އެވ ަގއި  ޚަ މެނޭ  ފަރ ޞްހެން  ދަޢުމެއްެގ  ފަތުން    ށް ތަރ ވ ލިބޭ 

ެގއްލު އުފުލަންކަށްމަލިބިފައިވ   ޒިންމ   އޭނ   އިވ ނަމަ،  ވެފައެއްބަސް    
  އްގެ ޚަޞްމެ  ޓަކައި، އެދުމަށްވަރު ހޯިއވ  މިންއްބަސްވެފަދައިން އެއެފަ
 ،ވަތ އި ބ   ެގޢުވ ދަރު އިތު ދިއެ ށްމަހެޅުހުށަ  އްދަޢުވ އެ އިތުރު  ޗަށްއްމަ

ބަޔ  ބުތައްބަސަ  ކުރ ދަޢުވ  ލިންކު  މައްސަލަ   ށް ޓަކޯ  ،ކުއެ ޔުމަކ ރ  
 .  އެވެދ ނެޅިހުށަހެ

އެކު ބުމ ށް ލިން ކޯޓަވ  ހުށަހެޅުބަޔ ންކޮށްފައި  ަގއިދ ެގ )ހ(  މ އްމި   )ށ(  
 . ވެއެ ންވ ނެވަފޮނު ޓިސްނޯ އިންަގއަ ށް މަޚަޞްއެ އެކަން  ޓުން ކޯ

)މ   މި ()ނ   ދައްދ ެގ  ެގ  ބޭ ދަޢުވ ލި  ނީޅޭހުށަހެދަޢުވ   ރު  އިތު  ންށުހ( 
 ޢެއްފ ދިނުވަތަ  ން  ޔުލި  އިދޭންގަ ވ ލުިވކަން އަޙަ  މ ފޯ  ދަޢުވ ން  ފަރ ތު

 އެެވ. މަވ ނަހުށަހަޅ ފައި

Deleted :164 .

Deleted : ު

Deleted : ު
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ހުއްދައ  (ރ)   ދަލަ ނު  ކޯޓުެގ  ފަޢުވ ލިއި،  ދިފ ބޭ    ރު ތުއި  އެކުަގއި  ޢ ރ ތުެގ 
ޚަޞްމުއެ  ޢުވ އަށްދަ  ތަނުވަ  ، މަނަޅ ހުށަހަ  ވ އެއްޢުދަ   
ދަޢުފަިއވަރެވިރުކުތުއި ދިފ ޢު  ވ  ނީ    ( ސްވީ)އަށ   28  ހުށަހަޅ ތ ެގ 

ޢުވ ލިބޭ ށް ދަޚަޞްމެއްެގ މައްޗަ  އެމަ،  އިވ ނަ މުގަ ކަ  އިތެރޭގަ   ހުެގދުވަ
މ އްދ ެގ  ށްފަރ ތަ ދަށު  މި  ެގ  ދަޢުވ ެއއް ން  )ހ(    އިތުރު 

ދަ  އިގަ ތެއްޙ ލަ   އެނޫން.  އެވެޅިދ ނެށަހެހު ހުށަހެވ ޢު އިތުރު  ޅޭނީ  ެއއް 
   .ެއވެކުގަ އ  އެ ދަ އްހު ެގކޯޓު

މުގެ  ހެޅުހުށަ ޢުވ  ދަ  ރުއިތު
 ތުއަރ އިޖު

ޤ ނޫ )ހ( . 157 މ އްދ ގަ   156އަދި    155، 154ނުެގ  މި  ބަޔ ންކުރ  އި  ވަނަ 
އިތުރުން، ފަދަޢުވ   ދަޢުވ ތަކުެގ  ދަތުން  ރ ލިބޭ    އެއް ޢުވ އިތުރު 

ކައެކަމަ  ،އެދޭނަމަ  ންޅަހަހުށަ ފޯމުައޅ ނޑަށް    އެ   ށްމެދުެވރިކޮ  ފަިއވ  
 . ޅިދ ނެެއވެށަހެ ހުއްޢުވ އެދަ

މ  (ށ)   ދަށުން  ެގދ އްމި  ެގ  ދަ  )ހ(  ހުށަހަޅަޢުވ އިތުރު  ދަޢުވ ލިބޭ   ނީ 
  އި ހަޅ  ވަުގތުަގށަވަތަ ދިފ ޢު ހުހެޅުމުެގ ކުރިން ނުތުން ދިފ ޢު ހުށަ ފަރ 
ވ  ޢުދަ  އެއި  ލަނު  ކ ހޯދުމަްއދަ  ހު  ެގޓު ކޯ  ،ށްވ ނަމަމަކަ

އެނޫހުށަހެޅިދ ނެ ހުކޯޓު  ،އިަގތެއްލަޙ ހ   ރިހު  ންއެވެ.    ން ހޯދުްއދަ  ެގ 
   .ވެނެއެ ވ ލ ޒިމު

މ  (ނ)   ދައްދ މި  ހުށަ  އިތުރު  ށުންެގ  އިތުރު  ހަޅ ދަޢުވ އެއް  އެ  އިރު، 
   ވެ.ނެއެހިމަނަންވ ތައް ލުޢުވ ެގ ތަފްޞީދަދަޢުވ އ ެއކު އެ 

އެޓުކޯ (ރ)   އިތުރު  ހިހ ނ ޅ ކަނޑަ  ށްޮގތަކަހެން  ން  ދަޢުވ އެްއ  ނދަކު، 
އެދިހޯ  ދަހުއް  ކޯޓުެގ  ޅުމަށްހެށަހު ހުށަހަޅ ދުމަށް    ކަމުގެ ންކައެ   ،އިރު 

ދިޙަޞްމުއެހެން    ެގމައްސަލައި   ސްނޯޓި މު ލ ޒި  ކީ ނުމަންނަށް 
 ކަމެއްނޫނެވެ.  
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ފޯމު   ޢުވ ގެދަ އިތުރު 
 ކުރުން ދުއްރަ

ިއ،  ޙ ލަތުަގ  ހަޅ ށަ ހުއްއެރު ދަޢުވ ތުއި  ލައި،މަކ  ނުދު ހޯއްދަކޯޓުެގ ހު )ހ( . 158
ހު ޚަސަލައިަގއިމައް   ކީއަވ ދަޢު  ޅ ހަށައެ  ހިމެނޭ    އްޗަށް މަޞްމެއްެގ   

ރައްށަހު ފަރ ލިބޭ ވ ދަޢު  މަ،ނަމުަގިއވ ކަ  ވ އެއް ދަޢުދު  ހަޅ   ތުން   
ދިފ ޢު ރައްދު  އިރުޅ ހުށަހަ  ދަޢުވ ެގ  ފޯދަޢު  އެ   މުވެސްވ  

 . ވެއެނެވ ހަޅަންށަހު

އެފި  ޚަޞްމެއް )ށ(   މައް ފަރ ތެ  ންނޫޔަަވއި  ްއ  އެ ވ ޢުދަ  އިތުރު  ޗަށްއްެގ 
 ށެވެ.  ރިކޮމު މެދުވެފޯ ހޭމ ބެކަ ޅ ނީހުށަހަ ވ އެއްދަޢުއެ ނަމަ، ހަޅ ށަހު

)ސ ދަ(   14  ފެށިެގން  ތ ރީޚުންހުށަހެޅޭ    ށްކޯޓަ  އެއްދަޢުވ    އިތުރު ()ނ  
  ކޯޓުން  ރ ތަށްފަ  ދުވ އްރަދަޢުވ     ،ވ ތުރު ދަޢު އިަގިއ އެ ތެރޭ   ދުވަހުެގ

 . ވެއެ ންވ ނެވަނުފޮ

ަގިއ  އްސަލަތަކުކުރ  މަ ދަޢުވ ންދަށު  ެގދ އް މ   ވަނަ  156ެގ  މި ޤ ނޫނު (ރ)  
ށް  ކަކުރ ލުކަށް ޢަމަރ އަތުތަޖުށްފައިވ  އިންކޮއި ބަޔ ަގ(  )ހދ ެގ  އްމި މ 

 ނުޖެހޭނެއެވެ.  

ވަކިން   އ ވ އަސްލު ދަޢު 
ށް  ރުމަކުޢުވ އެއް  ދަ  ތުރުއި

  މުގައިނިންމު
 ކަންކަން  ހޭ ޖެކުރަންޢ ޔަތް ރި

ކު . 159 ދަޢުވ އެއް  ހުއްއިތުރު  ހުއްދަ   އިއ މުަގނުދި  ދަރުމަށް    ، އިއ މުަގނުނުދިއެ 
ފަރ ކުވ ދަޢު ފަވ ލިބޭދަޢު  ންތުރ   ކުްއޗަމަ  ރ ތުެގ  އަސްލު    އަކީ ޢުވ ދަ  ރ ށް 

ކުރިއަށްެގ ވަކިން  ދަޢުދަޢުވ އ     ން ކޯޓުއި،  މުގަ ޅުކަނޑައެ  އްތޯވ އެންދަންޖެހޭ 
 . ވެންވ ނެއެ ރަކުޔަތް ރިޢ  ށްކަމަ ކަންންނަނިވިއަ

ފަރ ވ ކުދަޢު )ހ(   މައް  ބޭލިދަޢުވ   ންތުރ   ކުރ   ފަރ ތުެގ   އަސްލު ޗަށް 
 ؛ޅުންުގ މެދު ހުރިދެ ޢުވ އ ރު ދަތުއިވ އ އި  ދަޢު

ހެން އެ  ައކީރުވ  ބައިން އެދޭ ފަަގއި ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުެގ ކިދަޢުވ   ރުތުއި )ށ(  

Deleted :166 .

Deleted : ެއ
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Deleted :164 
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 ؛ތޯއެއްރުވ  ފަ އެދޭއިން ެގ ކިބަފަރ ތު އްވެސް އެޞްމެޚަ

ދަޢުވ ެގ   )ނ(   ކޯޓުއިތުރު  ނިންމަންތަމުންންނި  ންދަށުން    ހޭ ޖެކެއް 
 . އްތޯމެ ކަ ހުރިޅުން ުގުއޟޫޢ ެގ މައިލަ  މައްސަލުސްކަކީ އަސުވ ލުތަ

ނުވުމުގެ  ފޮ  ވ އެއް ދަޢުއިތުރު
 ނަތީޖ 

 ރުތުށް އިދެކޮޅަ  ތަކ  ފަރ މެނިފައިނުވ ހި  އިގަ  ޮގތުްއެގމެދަޢުވ ެގ ޚަޞް (ހ) . 160
  ވ  ޢުދައެ  ކޯޓުން  ފަރ ތަށް    އެ  ތުަގއި ޙ ލަ  ކުރ   އް ޢުވ އެދަ
އެ ފިނަމަނުވައިފޮ ކަމުގަ ޞްޚަ  ެގދަޢުވ    ތަކީފަރ   ،   އި މެްއ 
   ނެެއވެ.ދ ނޑައެޅިެގންކަ

ޚަވ ދަޢު )ށ(   ފަރ ތެއްޞްމެެގ  ހިމެނޭ  ޮގތުަގިއ  ން ހެއެމައްޗަށް  ެގ  ްއެގ 
ކުރުދަޢުވ އެ   ކުންތަ ހައިސިއްޔަ  ޢުވ  ދަ  ތަށް ފަރ   އެމަށް  ްއ 

ދަޢުފިނައިވަފޮނު އެވ  މަ،  ތެރެއިން  ޚަޞްުމެގ  ެގ  ތު  ސިއްޔައި ހަ  އެ 
 ދ ނެެއވެ.  ެގންއިތުރުވެ 

ރު  ތުއި އްދު ދަޢުވ އ އިރަ
ރު  ޣައިގުޅިގެން   އ ދަޢުވ 

 ޙުކުމްތައް ކުރ  ގައި ރު ޟިޙ 

އިތުފަހުށަހެޅި )ހ( . 161 ދައިވ   ރައްވ  ޢުރު  ކަ  ދު އަކީ،  ވ  މަށްނުދަޢުވ ެއއް 
މ ވަނަ  156  ގެ ނު މި ޤ ނޫދި  އަ  ޙ ލަތުގައި،  ހުށަހެ  ދަށުން  ޅޭ އްދ ެގ 

ޙ ލަތުަގއި ުމަގއިނު ކަ  އް ވ އެދަޢު ދަޢުވ ،  ވ   ފަ  ެއ  ރ ތުން ރައްދުވ  
ތަ ދަޢުވ  ފޯމ  ޙަވ ލުިވކަން ވަނު  މަނަނުވ އިހުށަހަޅ ފަ  ވ ެގ ދިފ ޢެއްޢުދަ

އެ  ފަރ ތަ  އެ ނީ  ވޭބެލެމަ  ނ ޅައިފިނަހުށަލިޔުން    އިދޭގަ އަން އިތުރު ކީ 
  ންޅިެގއ  ުގވ ދަޢުއެ  އަދި    ކަމުަގއެެވ.ރ ތެްއ  ފަ  ވ ފައިށްލުކޮބޫޤަ  ދަޢުވ 

ެއ ފަރ ތުެގ   ންރުކަށް ޢަމަލުކުއްތަތައެޅޭ ކަންެމއްަގއި ކަނޑަކުޙު  ރެވޭކު
 އްެގ ޮގތުަގއެެވ. ތެރ ފަ ނެުމވ ޒިށް ލ މައްޗަ

މ އް )ށ(   )ނމި  އެނޫން ަވއި  ޔަ ފި  އްލަތްތަޙ   ފައިވ ށްބަޔ ންކޮަގއި  (  ދ ެގ 
  ނީ ފައިވަކޮށް  އްމެޙުކުކޮށްފައިވ   އި  ޟިރުަގޙ   ރުއިޣައި،  އްގަ ތެލަޙ 
އ  ވ  ދަޢުރު ތުއިއެ  ަގިއވ ނަމަ،  މުކަ  ކޮޅަށްފަރ ތ  ދެ  ރިކުވ ޢުތުރު ދައި
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ކޯޓަށް    ށް ފަރ ތަ  އެއެދި    މަށްނު ދިކޮށް  އް މެޙުކުެގން  ުގޅި 
 .  އެވެނެށަހެޅިދ ހު

)ށ  ،ކުަގއި ލަތްތަޙ   ނިވިއަންނަ )ނ(   މ އްދ ެގ  ރު ތުއި  ދަށުން  ެގ(  މި 
 ެގ ހުއްދައ ދެވޭނީ ކޯޓުއެ  ށްމަދިނުކޮށްމްކުރ  ފަރ ތަށް ޙުކު  އެއްޢުވ ދަ
 ވެ. އެ ަގއެކު 

ވ   އި ށްފަކޮ  އިޟިރުގަ ޙ ޣައިރު    ދެކޮޅަށް  ތ ފަރ   ދަޢުވ ކުރ   (1)   
 ؛ނުވުންކޮށްފައިއަދ  ތުންފަރ  އެ  ތައްމުޙުކުމްަގިއވ  އިލްތިޒ 

މ އްދ   156ެގ  ޤ ނޫނު  މި  (2)    ވ   ރުފަ  ރ ޔ ންކުބަ  ަގއިވަނަ 
 . ންވުއިދިފަމަށް އެވ އެއް ހޯދުން ފަރުން އެހެނޫ

ޮގތަކަ  ންކޯޓު )ރ(   ޅުމަކ   ހުށަހެއްހެނޯޓި  ހ  ހިނދަކު،ޅ ކަނޑަނ   ށްއެހެން 
 .  އެވެއެދެިވދ ނެ  )ނ( ެގ ދަށުން ކޯޓުެގ ހުއްދައަށް ދ ެގއް މ މިއި ލަނު

މ  )ބ(   )އްދ ެގމި  ެގ    ޙުކުމެ   ދަށުންށ(   މެންކޮ  ކޯޓަށް  އްކޮށްފައިވ  
 ވެ.  އެ ނެދ ވިކުރެލު ބަދަނުވަތަ  ލުޠިވެސް ބ ތެްއަގއި ވަުގ

  ނުވ  މަކަށްޚަޞް ގެ ވ ދަޢު 
އްގެ  އެވ ޢު އިތުރު ދަ ތަކަށްފަރ 

އި  މުގަދަޢުވ  ފޯމު ފޮނުވު
 ހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރ އަތު ރިފު

ެގ  އްފަރ ތަކަށް އިތުރު ދަޢުވ އެ ތުަގއި ނުހިމެނޭ  ޮގޞްމެްއެގ  ޚަ  ެގދަޢުވ  )ހ( . 162
 ވެ.  އެ ގަ ކީލިޔުންތަކ  އެ  ންނަނިވިއަނީ ވ ނުވަންފޮ މުފޯ ޢުވ ދަ

 ؛ފޯމުދިފ ޢުެގ ދަޢުވ ެގ   (1)   
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 ؛ފޯމު ޔ ންކުރ ބަ ކަންެއއްބަސްވ އަށް ޢުވ ދަ  (2)   

 ؛ލިޔުން  އިދޭޙަވ ލުވިކަން އަންަގ މ ފޯ ވ ދަޢު  (3)   

 ؛އްފައިވ  ބަޔ ންތަ ތަނަށް ހުށަހެޅިހ އެ  ިއަގއިސަލައްމަ  (4)   

 . މެއްޔުސް ލި ވެންނޫއެ  ންގ އަ ންޓުކޯ  (5)   

)ހ(    ދ ެގމި މ އްރ ތަކަށް  ހިމެނޭ ފަނު  އި ޮގތުަގ  ެމއްގެ ދަޢުވ ެގ ޚަޞް )ށ(  
ޚަޞްމުންނަށް  ން  ހެއެ  ވ ެގދަޢު  ، ފޯމެުގ ކޮޕީވ ޢު ދަފޮނުވ   ެގ ދަށުން
 ނެެއވެ.  ންވ ފޮނުވަކޯޓުން 

ގުޅިގެން  ކ   ވ އަ  ދަޢުތުރުއި
 ހުށަހަޅ ފައިވ   ދިފ ޢު

  ލަ ސަމައް ކުގައިތަމައްސަލަ
 ތް ގޮ  ނގ ނެ ހި

ދަޢުވ އަ ހ() . 163 ުގއިތުރު  ދިފ ޅި ކ   އެ ފައިވ ނަމަ،  ހަޅ ހުށަ  އްޢެެގން 
މަޢަޝަރީ  ިއެގލައްސަމަ ދު ޝ ރުއި  ތުެގޮގ  ގ ނެހިންއް  ތަލ ޙަރުތުެގ 

 ދޭންވ ނެެއވެ. ކޯޓުން 

މ އް ()ށ   ދަށު )  ެގދ މި  ެގ  ދިނުމުގައި،ން  ހ(  ވީވަރަކުން   އިރުޝ ދު 
  ކޯޓުން   އްނެ ޮގތެ ޭގން ހިަގއިކު ވ ތައް އެޢު ދަ  ރުތުޢުވ އ ިއ އިދައަސްލު  

 . ވެނެއެ ވ ން ކުރަރުވަށަކަ

 
 ބ ބު   ވަނަ ސ ދަ 

 ލަ ނިންމުން ސަ އް އި މަ ލަ ނު ންގުމަކ   ޢަތް ހި ރީ ޝަ 

ނުލައި   ގުމަކ ހިން ތްޝަރީޢަ 
 އް ތަތް ޙ ލަމޭނެ ނިން މައްސަލަ

ރިޢ ޔަ  )ހ( . 164 ކަންކަމަށް  ކޯޓަށްއަންނަނިވި    ކ  ވ އަޢުދަ  ވ ށަހަޅ ފައި ހު  ތްކޮށް، 
ދަނުވަތަުގޅިެގން   ރީޢަތް ޝަ  ންުގޅިެގ  ބަޔަކ    ވަކި  ހިމެނޭ  ޢުވ ަގއި 

Deleted :171 .

Deleted : ުއ

Deleted : ަފަނަރ

Deleted :172 .
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ފަޢުވ ކު ދަ  ،ނުލައި  ކ މަހިންުގ ދެރ   ދަނު  ކޮޅަށްރ ތ    ޢުވ ލިބޭވަތަ 
ނިންޅަށް  ދެކޮތ   ރ ފަ ދަޢުވ   މައި،މައްސަލަ  ދަނުވަ  އެ  ެގ  ޢުވ ތަ 
 . ވެނެއެ ނޑައެޅިދ ޮގތެއް ކަ ޓަށްކޯޔަކ މެދު ބަ

އެފަރ   ރ ވ ކުދަޢު  ،ސަލައްމަ ތަ  ނުވަ  ވ ދަޢު  (1)    ވ   އިދިފަ ތުން 
ކޯޓަމުގަ ނެތްކަ  ފުރުޞަތެއް  ނިމުމުެގ  ޮގތަށް   ށް އި 

 ވަތަ ނު؛ ކުރެވުންޤަބޫލު

ފަރ ތަ  ންލައި ސަަމއް  ނުވަތަޢުވ   ދަ  (2)    ށް ދަޢުވ ލިބޭ 
ކޯޓަށް    ތެއްފުރުޞަ ެގ  މުކަނެވެވިދ ޢުދިފ  ނެތްކަމުަގއި 
 ދިއަ؛ ލުކުރެވުންޤަބޫ

ހިތްޢަޝަރީ  (3)    ދަޢުވ ެގއިންަގ  ޮގތެްއ   ދުއ މެން 
މަޤުންޅަޑައަކަނ ސަބޫޖެހޭ  ނެތްކަބެބަލު  ކޯޓަމުަގއިއް   ށް 
 ން. ކުރެވުލުބޫޤަ

މަތެްއެގބ ވަމެ  ކޮން  މުންދ ލަބަކޯޓުން   )ށ(   ިމ ،  ެވސްއްސަލަެއއްަގއި 
ނުލައި  މަތިންެގޮގތު  ަގިއވ ބ ބު ހިންުގމަކ   ޢުވ ކުރ   ދަ  ،ޝަރީޢަތް 

 ނެއެވެ. ދ މިނިން ލަސައްދެކޮޅަށް މަ ލިބޭ ފަރ ތ ނުވަތަ ދަޢުވ  ފަރ ތ 

އި  ލަނު ކ މަ  ހިންގުޢަތްޝަރި
  ގެމުމައްސަލަ ނިންމު

 ތުއިޖުރ އަ

  ޢުވ ދަ  ނުވަތަ  ންރިކުހެޅުމުެގ  ށަހު  ދިފ ޢު  ދަޢުވ ެގން  ތުފަރ   ބޭދަޢުވ ލި )ހ( . 165
ކުރިންލިޔު  އަންގ   ންކަވިލުޙަވ   މ ފޯ ހުށަހެޅުމުެގ  ރ   ކުވ ދަޢު ،ން 

ހިޝަރީޢަ  ންފަރ ތު މައްސަ  މަކ ުގންތް  ނިންމުމަނުލައި  އެލަ  ދި ށް 
 ެއވެ. ނެއެއްނޭޅޭހުށަ

 ކ ުގމަންހި  ރީޢަތްޝައި،  ތަކުގަ ދަޢުވ   ވ ފައިޅ ށަހަށް ހުޅަކޮތ  ދެދައުލަ )ށ(  
ނިންމުމަށް މައްއި  ލަނު އެސަލަ  ހު  ދިފ ޢުށަހެދި  ހު ޅޭނީ    ށަހެޅުމަށް 

Deleted : 

Deleted :ްު

Deleted : ު

Deleted :173 .

Deleted :ަސަލަ ނުލައި މައް ކ ޢަތް ހިންުގމަރީޝ
… އެދި މަށްނިންމު

Deleted :ަުަށްކ



124 

  

 . ށްފަހުަގެއވެދަތު ހަމަވުމައްމުދީފައިވ  

މަ  ކ ުގމަންހި  ޢަތްޝަރީ )ނ(   ހުން އަޑުއެ  މުެގނިންމުލަ  ސައްނުލައި 
ނުވަރ ފަލިބޭ  ދަޢުވ މުން،  ލުކުރެވުތ ވަ އަމިކޯޓުތަ  ތަށް  ލަ އްެގ 
މަމު ނެުގއިސް ތ ންހުއެއަޑުން  ތިެގ  ޚަޞްމުލުވަ  ށް  ންނަކުރ ނަމަ 
އޮންނަޑުއެއަ ތ ހުން  އެ    ނިންމުމަށް    ޓުން ކޯ  އިގަ ހުމުއަޑުއެރީޚ އި 

ކަންކަނޑައަޅ ފަ  އަ  ގެ ކަމު ިއވ     މަށް އްވުބޭ  ންޑުއެހުނޯޓިސް، 
ދު ކޮށްފަލުތ ވަ  ރިން ކު  ސް ދުވަ(  )ސ ދަ  14ދުވެެގން  މަހުެގ  ވަިއވ  
 . އެވެ ންވ ނެދޭ

ހިންުގތްޢަޝަރީ )ހ( . 166 ން ހެޅުށަހެކި ހު  މައް  މަކ   އެދު   ސަލަނުލައި  ފަރ ތް    ނުނިންމުމަށް 
ެއ  ފިޔަ ޖަވ ށްލައައްސަމަވަިއ    ތަނުވަ  ތްފަރ    އަނެއްބުދ ރީވ ންޖެހޭ   

ހެބީކިތ ފަރ ތްތަކުން   އަބޭނުންވ   ންޅަށަހަހު  ކި  ން ހުޑުއެނަމަ، 
  ކޯޓަށް   އްއްކެ  އެ ހެންރިކު  ދުވަސް(  އްތެ)ހަ  7  ންެގމަދުވެ  ބޭއްވުުމެގ
 ނެއެވެ.  ވ ންހުށަހަޅަ

މ  )ށ(   ެގ  ެގދ އްމި  ހެކީހުށަހަ  ދަށުން   )ހ(  ރަ ޅ    ޝަރީޢަތް  އިއްދުގަ ެގ 
 ހެކިބީ  ތ ކިތުން  އެދުނު ފަރ   ށްންމުމަލަ ނިނުލައި މައްސަ  ކ ހިންުގމަ
ބޭނުންޅަހުށަހަ ބޭއްވުމުެގ  އެއަޑު   ވ ނަމަ،ން    3ން  ެގވެދު މަހުން 
 ވ ނެެއވެ. ންޅަށް ހުށަހަކޯޓަ އްކެ ހެއްން އެ ރިކު ( ދުވަސްއްނެ)ތި

މައްސަނުލައި  ކ ހިންުގމަ  ތްޢަޝަރީ )ނ(   ނިން  ން އަޑުއެހު  އިށްޓަކަމަމުލަ 
ކޯޓު ތ ވަ އަ ލުކޮށްފަިއވަނީ  ކަމަ ގަ އިސްނެުގމު  ލަމިއްެގ    މަ،ވ ނަށްއި 
ހެކިތ ބީ ބޭހުށަ  ކި  އަޑު  ވ ނުންހަޅަން  ބޭއްން ހުއެފަރ ތްތަކުން    ގެ ވުމު 

  އް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، ކެ އްން ެއ ހެރިކު  ސް ވަދު (  )ހަތެއް  7  މަދުވެެގން
 ކިތ ބީ ހެކި  ރ ތަކުންފަ  ވެސް އްއި އެ ދުަގކީެގ ރައް ހުށަހަޅ  ހެ ން  ތުއެޮގ

ބޭ   3  ެގންދުވެމަ  ެގބޭއްވުމު  އަޑުއެހުން  ،ވ ނަމަނުންހުށަހަޅަން 

Deleted :ހުެގ
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 . ވެނެއެ ންވ ޅަހަށަހެއްކެއް ކޯޓަށް ހު އެ  ންރިކު ވަސްނެއް( ދު)ތި

)ނ(   ދ ެގހެކި މި މ އް ހަޅ ފައިވ   ށަހުޓަށް   ކޯރިންކު  ންޅިެގުގ  ވ އ ޢުދަ )ރ(  

 އެވެ. ހެނޭޖެނު ށްޅ ކަހަހުށަކޯޓަށް އަލުން  ެގ ދަށުން

އި  ނުލަ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކ 
ށް  ޓަގައި ކޯ މުމުލަ ނިންސައްމަ
 ރު ބ   ގެންވ ލިބި

ނި  ކ ުގމަހިން  ޢަތްޝަރީ . 167 މައްސަލަ  އެ މުންނުލައި   އިވ ހަޅ ފަށަހު  ދިމަށް 
ދިފ ޢުނކަ  އްޮގތެ   ންކޯޓު  ދުމެކ މަޅުހެހުށަ ެގ ޮގތު  ހަޅ ނެހުށަ  ޑަެއޅުމުަގއި، 

 . ވެވ ނެއެންޓުން ދޭޮގތުެގ އިރުޝ ދުތައް ކޯ ނެންދ  ެގށްއަލަ ކުރި ސައްނުވަތަ މަ

 

 ބ ބު   ވަނަ ފަނަރަ 
 އަތު ޖުރ  އްޞަ އި ގެ ޚ  ރުމު ވ ކު ދަޢު   ގައި ތަކު އްސަލަ ވ  ބ ވަތުގެ މަ ނު އް ލ ފެ އިޚްތި 

ޅޭ  ގެ ދަށުން ހުށަހެބ ބު މި
 ވ ތައް ޢު ދަ

ތެލަމައްސަ  މަދަނީ )ހ( . 168 ެއ  ރެ ތަކުެގ  ވ ލަެއްއެގސައްމަިއން،  ޢ ތަކ މެދު ޤި 
ޤ ނޫނީ  ނު ބ ފެއްނުތިލ ޚްއި  މެދުކ ތަ ނުކުތ ވަތަ    ގެ ވަތުވ  
  ން ދަށު  ގެ ޖުރ އަތުންކުރ  ޚ އްޞަ އި ބަޔ އިބުަގމި ބ ށް  އްސަލަތަކަމަ

ހޯއަވަސް ޙަ ބ   ިއ،ޓަކަދުމަށްއްލެއް  ޮގތުމި  ން ކޯޓަށް ތިެގމަބުަގިއވ  
 އެވެ. ނެހުށަހެޅިދ 

ބ  )ށ(   ދަށުންެގބުމި  ޮގތެްއަގންޢ     ހުށަހަޅ ނީ،އި މު  ޚަޞްމުންެގ    
ޝަރުޢީ ހެންނަމަވެސް އެ  ،ނުވ ފައިއުފެދި  އްފެލ ތިއިޚް  އިަގމެދުދެ  
ކަ ނިެގ  އް ކޯޓެ އޮޅިއެނޑަންމުމެއް  ފަދަ  ނަންންފައި  ޖެހޭ 
 އްސަލަތަކެވެ. މަ

 މަކުން ފޯދަޢުވ   ޞަޚ އް
 ހުށަހެޅުން  އްސަލަމަ

ފަރ ދަ )ހ( . 169 މި  ޅަހުށަހަ  ވ ެއއްދަޢު ތުން  ޢުވ ކުރ   އި  ަގބ ބުނީ، 
އިބަޔ ންކޮށް ވ ެއއް  ޢުދަ އެ    މުަގިއވ ނަމަ،ކަ  ންށުދަ  ެގއަތު ޖުރ ފަިއވ  
ކަކަމަށްޓަކަ އެ،  ންވ ނީހުށަހަޅަ ކޯޓުން   މެއްފޯ  ނޑައަޅ  އި 
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 ވެ. ވެރިކޮށެމެދު

ދަށުން  މަކީ، މި ބ ބުެގ  ވ  ފޯޢުދަ  ރ ބަޔ ންކު  ( ަގއިދ ެގ )ހމި މ އް )ށ(  
ދަޢުހުށަހެ ހުވ ޅޭ  ޚ އްޞަކުރެށްމަށަހެޅުތައް  ފޯމެއް ވި    ފަިއވ  

ފޯމު  ދިއަ  .ވެއެ ވ ނެވ ން ކަމުަގއި  އައެ  ކަންކަން ނިންނަަގއި  ވި 
 ނެއެެވ. ވ ންހަމަވ ފުރި

ފަރ ތުދަޢުވ ކުރ  (1)    ނިންމަން   ދުއެކަމ މެން  ކޯޓު  ން  ޮގތެއް 
 ނުވަތަ ؛ ލުބޭނުންވ  ސުވ 

ހޯވ ކުދަޢު (2)    ފަރ ތުން  ފައ އިފަރުވ ދުމަށް އެދޭ  ރ   އެ  ރުވ   ، 
 ؛އް ތަބަބު ސަނ ވެފަިއވ ވ  ދަޢުވ  ބިއިމަށް ކޮށްފަދުހޯ

ވަ (3)    ކަ  ނެްއގެ ނޫޤ ކި  ދަޢުވ ކުރަނީ  ެއ  މަ،  ނައިވ މުަގދަށުން 
 ؛ނެއްނޫޤ 

ތެްއ  ހެން ފަރ ވ ކުރަނީ އެޢުދަ  ށްރ ތުެގ ަމއްޗަދަޢުވ ލިބޭ ފަ (4)   
ފަރ ތެއްެގލުކުމްސީތަ ،  ިއވ ނަމަަގކަމު   ންހަިއސިއްޔަތު  ރ  
 . ޔަތުއްސި ތުެގ ހައިރ ފަ އެ

 ންތު ރ ފަ  ވ ލިބޭޢު ދަ
 އްދުދިނުން ރަ

ދަބުެގބ   މި . 170 ކުރ   ދަށުން  ދަޢުވ ެގއެ ވ ޢު   ދިއްަގއި  ނުވަތަޢެފ   ްއ ދެރައް  އް 
  ތައް ެގ ލިޔުންތަށް ދަޢުވ ފަރ   ލިބޭދަޢުވ ލުަގިއ،  ބަދަ ވެ. އޭެގ   ނ ޅ ނެއެ ހުށައެއް

ޙަ  ޢުވ ދަ  ތެރޭަގއި  ހެުގދުވަ  (ދަ)ސ   14  ،ބުމުންލި އަން ލުވިކަންވ ފޯމ   ގ    
ހުށަހަޅަންވ ނެޓަކޯ  ންތުފަރ   އެ  ޔުންލި އެވެއެށް  ލިޔުުމަގއި .  ބޭ  ލިޢުވ ދަ،   

އެކަމ ރ ކުރުއިންކ   ޢުވ އަށްދަފަރ ތުން   ދަޢުވ   ނަމަ  ފޯމުަގިއ  ިއ، 
  އި، މ ކަނަމަ އެެއދޭމަށް  ރުވ ެއއް ހޯދު އެހެން ފަން ނޫފަރުވ  ންކޮށްފަިއވ   ބަޔ 
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 ވެ. ކުރަންވ ނެއެ ންއިކަން ބަޔ  ބަ ކޮވ ައކީ ރު ފައެ

 ންތު ރ ބޭ ފަދަޢުވ ލި
 ޖ  ތީނަދިނުމުގެ ދުނު ރައް

ރ ތުން  ވ ލިބޭ ފަޢުދަ   ންއިފަދަރ   ންކުވަނަ މ އްދ ަގއި ބަޔ   170މި ޤ ނޫނުެގ   . 171
ރަދަ ފަރ ތަ ޢުދަ  ސްނަމަވެވި ނު  އިއްދުދީފަޢުވ އަށް  މައްސަވ ލިބޭ    ލަިއގެ ށް 

އެހެންއެވެވިދ ނެ ޙ ޟިރު  ޖިލީހަށްމަޝަރީޢަތުެގ     ކޯޓުގެ   ،ވެސްމަނަވެ. 
  ަގއި ތަކުއަޑުއެހުން  ތުެގޢަރީޝަމައްސަލަިއެގ  އެ    ވީނުމެކު  އެ އ ހުއްދަ

 . ނުެވވޭނެެއވެ އްއެ ބައިވެރި ށް ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތަކަ

  ގެ ދަށުންޚ އްޞަ އިޖުރ އަތު
ލިބޭ  ދަޢުވ   މަށްލުމައްސަލަ ބެ

 ން ރުޢުތިރ ޟްކުރ ތުން އި ފަ

ދެފަރ ޮގޢީއުޟޫމަ )ހ( . 172 ކަދެބަސް  ންތުތުން  މެނޭ  ހި  ތައްތަކެއް ންވ  
ސަވުކަށް އަދަޢުވ  ނުމުެގ  އެބަބުން  މި    ންދަށުނެއްެގ  ޤ ނޫ  ހެންވަތަ 

ޅުމުެގ  މަށް ހުރަސްއެމަކުރުފުރިހަ  ތުއަރ އިޖު   ށްފަިއވ ބ ބުަގއި ބަޔ ންކޮ
ބ ބުސަބަބު މި  ށް ރުމަފުރިހަމަކު  އަތުއިޖުރ ޔ ންކޮށްފައިވ   ބަ  އިަގން 

އިޢު  ލިބޭޢުވ ދަ ން  ފަދައިއެ  ފަރ ތުން  އެ،  ޟްކުރ ނަމަރ ތިފަރ ތުން 
ސަބަބުތައް ޟްތިރ ޢުއި ޤ ނޫ  ، ކުރ   މ   170  ނުެގމި    ެގދ އްވަނަ 

 . ވެވ ނެއެ ބަޔ ންކުރަން ރު އްދުދޭއިދަޢުވ އަށް ރަދަށުން 

މ  )ށ(   )ހ(  އްދ މި  ދަށުން  ެގ  ފަރ ތުން  ވ ދަޢުެގ  ލިބޭ 
ތެއް ޮގން  ކޯޓު  ދުމ މެއެކަށްފިނަމަ،  ޟްކޮޢުތިރ އި

 ނެެއވެ. ވ ން ޅަކަނޑައަ

ދަށުންބުެގބ   މި . 173 ން ހިނގު އް ނު ލުތަންމު އުސޫޢ  ދަޢުވ   ޢ އި ތުަގޙ ލަ  ކުރ    ބެހޭޮގތުދަޢު  މުން،  ިމ  ން  ވ ތަކ  
، ިމ ން ތުއެޮގ  ެއވެ.ތަކެްއ ނުހިނގ ނެއެންމެހައި ުއސޫލު  ރ ކުއި ބަޔ ންަގނުނޫޤ 

ށް  ޗަކަ އް މަދަޢުވ ތަކުެގ  ން ކުރ   ބުެގ ދަށުބ މި، ބ ބުތަކެއް   ނިވިއަންނަޤ ނޫނުެގ  
 ވެ. ގ ނެއެނނުހި

 ؛[ޙުކުމްކުރ    ޟިރުަގއި ޙ އިރުޣަ] ބުބ  ނަވަދިހަ )ހ(  
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 ؛[ން ސްވުބައްއަށް އެ ދަޢުވ  ]ބު ނަ ބ ވައެގ ރަ  )ށ(  

 ؛[ ވ ބުދަޢުވ ެގ ދިފ ޢ އި ޖަ]ވަނަ ބ ބު ބ ރަ )ނ(  

 .[ރުންހެކި ހ މަކު ] ސްވަނަ ބ ބުއަށ ވީ )ރ(  

ކި   ހެހީފަދި ޝަ ކިތ ބީ އަ 
 ން ހެޅުހުށަ

ފަދަޢުވ ކު )ހ( . 174 ދަ  ންތުރ ރ   ބ ބުެގ  ހުށަހަޅ އިރު ޢުދަ  ށުންމި  ވ  
ހުހެ ކިތ ބީ  ޅޭުގވ އ  ދަޢު ފަރ ތުން    އެ  . އަދިނެއެވެވ ންޅަށަހަކިވެސް 

ހުށަހަޅަ ހެއްކެްއ  ޝަފަހީ  އެކަންވެސް  ނަމަނުން ބޭ  ންއެްއވެސް   ،
 . ެއވެކުރަންވ ނެބަޔ ން

ހުށަރ ތުފަ  ޢުވ ކުރ ދަ )ށ(   ހެން  ފޯމ ކިހަޅ   ދަޢުވ   ދަ،   ބޭޢުވ ލިއެކު 
 . ނެއެވެވ ންށްދޭފޯރުކޮ ރ ތަށްފަ

ން  ތުފަރ ެއ    މަ،ނައެދޭ  ންހަޅަށަބީ ހެކި ހުތ ފަރ ތުން ކި  ލިބޭދަޢުވ  )ނ(  
އަންގ   ދަޢުވ  ޙަވ ލުވިކަން  ކިތ ބީ ރު،  ޅ އިށަހަހު  ންލިޔު  ފޯމ  

އަެއވެވ ނެހުށަހަޅަން   ހެކިވެސް ފަލިދަޢުވ   ދި.    އެްއވެސް  ރ ތުންބޭ 
ވ ލުވިކަން   ޙަފޯމ   ވ ޢުދަ،  މަންވ ނަނުބޭ  ހަޅަންއް ހުށައްކެޝަފަހީ ހެ

 ވެ. ވ ނެއެކުރަންން ޔ  ބަވެސްެއކަންރު، ހުށަހަޅ އި ންލިޔު އަންގ 

ށް ޢަމަލުކުރ ނަމަ، ޮގތަެއއް   އ ނ(  ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުން މި މ އްދ ެގ ) )ރ(  
ކޮހެކީ  ހަޅ  ހުށަ  ފަރ ތުން  އެ ފަރ ވ ކުޢުދަ  ޕީެގ   ތަށްރ  

 ެއވެ. ށްދޭންވ ނެކޮފޯރު

  މ އްދ ގެ   މި  ޕީ ކޮރ  ހެކީގެ ން ޤަޞްދުކުޅަށަހަހު  ރ ތުންލިބޭ ފަވ ޢުދަ )ބ(  
ދަ ެގ  ދުވަހު)ސ ދަ  14  ތ ށްދޭ ކޮފޯރު  ންށު)ރ(  ތެރޭަގިއ    ެގ( 

އި ފަރ ތަށް  ހުހެކި  ރުތުދަޢުވ ކުރ   އެފަ  ދައިން  ށަހެޅިދ ނެއެވެ. 
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އެމަރ ނަލުކުޢަމަ މު،  ހުށައެފަދައިއި  ގަ ތު އްދަ  ހެހަން  އިތުރު  ކީެގ  ޅ  
 ދޭންވ ނެެއވެ. ށްކޮފޯރު ފަރ ތަށްބޭ ލިވ ޢުދަ ،ކޮޕީ

)މ   މި )ޅ(   ދަށުންބއްދ ެގ  ެގ  ހެކި   އިތުރު  ،ހުފަޅުމަށްހުށަހެ  ކިހެ  ( 
 . ނެއެވެވޭ ނުދެ ތެއްޞަެގ ފުރުޅުމުހެހުށަ

މ އް )ކ(    ދަށުެގދ މި  ފޯ    ކަކަށް އްހެވެސް  އް އެ ވ   އިނުށްދީފަރުކޮން 
 . ކޮށްެގންނުވ ނެއެވެ  ތްޔަރިޢ ަގއި ތުޢަޝަރީ

 ދު ގޮތެއްމައްސަލައ މެ
 ން ކަނޑައެޅު

ލިޔުންތަދަޢުވ  )ހ( . 175 ދަޢުކ ެގ  އަންޙަވ ލުވި މ   ފޯ  ވ  ިއ  ލިޔުމ ކަން  އި،  ގ  
ހުށަވ އ ޢުދަ ޚަލަސަމައްޓު  ސްލި  ެގހެކީ  ޅ ހަެއކު   ންނަށް ޞްމު ިއެގ 
  ށް ނަޚަޞްމުން  ތުންޮގތ  ުގޅޭޮގ  ދ ނެެގންމައްސަލަ ކުރިއަށް  ،ންމުބުލި

ދޭންވ ނެެއވެ. އިރުޝ ދު  މައަދި  ކޯޓުން  ވީއ މެއްސަލަ    މެއެން  ދު 
 . ނެެއވެއަޅަންވ ޮގތެއް ކަނޑަ އަވަހަކަށް  

އެދޭއެފަދައިންޞްމުން  ޚަ )ށ(   ނުނަމަ  އިޢު   ،މަކުރ ނަޟްނުރ ތިވަތަ 
ނުރިކުއިތުރަށް    ތްޢަޝަރީ   ޅިފައިވ  ހެށަހުންޮގސް،  ެގއަށް 

ނިންމައިޓުން  ކޯސަލައ މެދު  އްމަ މައްސަޮގތެއް  ޙުކުލައިގެ ،  މް  
 ރަންވ ނެެއވެ. ކު

ނަމަވެސް،  ވީކަމުަގއި   ން ދަށުެގ  ބ ބު   މިޅެނީހުށަހެ  އެއްވ ދަޢު  ށްކޯޓަ )ނ(  
މިޢުވ ދަ   ޅޭ ހުށަހެ  ން ދަށު  ބުެގބ   މި ބ އަކީ  ފައިވ   ޔ ންކޮށްބަ  އިބުަގ 

ހިންޭގނެ  ެގއަތުއިޖުރ  ދަށުން  ކޯ  ންނޫ  އެއްދަޢުވ    ޓަށްކަމަށް 
ހިނދެއްަގ ޤ ނޫނުެގ ޅަންވ ހުށަހަ  ވ ޢުދައެ  ، އި ފެނިއްޖެ  މި  ނީ 

ދަ  [ރުންޢުވ ކުދަ]  ބ ބުހަތްވަނަ   ކަށުންެގ  ކޯ  ށް ޓަމުަގިއ 
އެ   . ވެއެއެޅިދ ނެ ކަނޑަ ކަނޑަ ންއިފަދައަދި  އެނަފިއިޅައަ    ކަން މަ، 
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 ެވ.ންަގންވ ނެއެ ނަށް އަމުންޞްޚަ

 

 ނަ ބައި ތިންވަ
 ލ  ޙަ މަރު  ތުގެ ޝަރީޢަ 

 ބު ވަނަ ބ  ޅަ ސޯ 
 ން ޅު އެ ޑަ ނ ރެކް ކަ ޓް   ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމ އި   ސަލަ މައް 

  ޅ ހަށަހު  ފ ޢުދި  ދަޢުވ ގެ 
ރީޢަތަށް  ޝަ ލަތައްމައްސަ
 ފޮނުވުން 

 ދިފ ޢު ފަރ ތުން  ޢުވ ލިބޭ ން، ދައިރެ ތެވ ތަކުެގ  ލޭ މަދަނީ ދަޢު ިއ އުފުްއަގޓެކޯ . 176
މައްސަލަތަވ އިޅ ފަހުށަހަ ޝަ  ކޯ ޓަށްުގމަހިން  ރީޢަތްކުެގ  ެއ  ކައި،  ޓުން 
 . ވެޝަރީޢަތަށް ފޮނުވަންވ ނެއެ  ސަލަމައް

  ނުވޭފޮ  ށްޢަތަރީޝަ
ގެންވ   ބެހި އްލަތަސަމައް
 އްއިތަބަ

ޤ ނޫނުެގ   ()ހ . 177 ފޮޝަރީޢަ  ށުންދަ  ެގއްދ މ ވަނަ    176މި   ނުވ ތަށް 
ރެ  ޓްރެކުންކުންނިވި ތިޭގނީ، އަންނަޝަރީޢަތް ހިން  ކުެގސަލަތައްމަ

 ންނެވެ.  ކަކުޓްރެ

 ؛ރެކްތަކުެގ ޓްކުދި މައްސަލަ  (1)   

 ؛ކް ޓްރެެގކު ތައަވަސްނިޔ ެގ ަމއްސަލަ  (2)   

 ކް.  ޓްރެކުެގލަތަސައް މަތިބޮޑެ  (3)   

މަ  ތަށްޢަރީޝަ )ށ(   ޝަްއެގއެއްސަލަފޮނުވޭ  ހިންގ ރީ  ޓްޢަތް  ރެކް ނެ 
 ޓުންނެެވ. ކޯ މަތިންބުަގއި ބަޔ ންކުރ  ޮގތުެގބ ، މި ޅ ނީ އަނޑަކަ
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 ވިނަނި، ައންބަލ ނީ  ޢ ންމު ޮގތެއްަގއި  ެގ ޓްރެކުންތަކު ލަސަމައްކުދި   )ހ( . 178 ކް ރެ ޓްލަތަކުގެ  މައްސަކުދި 
 . ކެވެތަލަސަ މައް ވ ޠުތައް ފުރިހަމަޝަރު

ފަ ހޯދުމަ  އިދަޢުވ ގަ   (1)    އެދޭ  ޢަދަދުސ އިށް    300,000  ެގ 
 އަދި ؛ ދުށްވުރެ މަ ކަ( ރުފިޔ އައްލަންތި)

މައްސަލައެްއަގއި ޝަރީޢަތު  (2)    ޮގތެއެ  ކައް ން  ންޖެހޭ ނޑައަޅަ 
 އަދި  ؛ވ ންނުެއކުލެިވެގއް ތަކެކުތ ބޮޑެތި ޤ ނޫނީ ނު

ވަ މަ  އެ  (3)      ނުވ އިފައެދި  ށްއަކަރުވ ފަ  ތީ ުގއްސަލަެއއްަގއި 
 . އްސަލަތައްމަ

 ވިނި ައންނަލ ނީޮގތެއްަގއި ބަ  މުންޓްރެކުން ޢ ލަތަކުެގ  ސައްކުދި މަ )ށ(  
 ވެ. ެގ މަްއސަލަތަކެ ތުބ ވަ

މެފަރުދު  (1)    ެވޭވ  ަގއިދުންެގ  ދަށުވުންއެއްބަސް   ން ތަކުެގ 
 ؛ޢުވ ތައް ދަރެވޭދުމަށް ކުސ  ހޯފައި

ކުން ތަތްރ  ފަންނަަގބިލި  މަތްޚިދު   އިކ ތަމުދ  ަގންނަ ފަރ ތް  (2)   
ންވެސް  ނޫއެ  ،ރ އި ފެންވަ  ޚިދުމަތެުގ  ތަމުދ  ނުވަށަހަޅ ،  ހު

ޚިދުނު  މުދ  ފޯރުތްމަ ވަތަ  ދިމ ވ  ކޮ  ށްދިނުމުަގއި 
 ؛އްމައްސަލަތަ

ދަތަކ ުގޓްންސިޑެއެކް  (3)    )ޅޭ  ލިބޭ ޑަށްަގނހަށިޢުވ ތައް   
 ؛މެނޭޮގތުން(ނުހިއް ދަޢުވ ތަ ޅޭުގޔ އ  އަނި

Deleted : ގެ ތުވަބ
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)ނުއުފުލޭސަލަތައްއްމަ  ުގޅޭ ކަމ ވެރިކުމިލް  ލުެގދަމު  (4)      
 ؛ޮގތުން(ތައް ނުހިމެނޭލަްއސަޅޭ މަކަމ ުގކުވެރިލްމި ެގމުދަލު

ކުއްޔ  ށްޔައްކު  (5)    ތަންތަނުެގ  ޑިދޫކޮށްފަިއވ   އި،  ޒިޓ  ޕޮއި، 
މަށް ޅުރިއު)ދި  މައްސަލަތައް  ޅޭތ ުގރ މ މަ

ތަށްކޮށްދޫ ކުއްޔަ   ބުން ބަސަ  ެގމަރ މ ތުނުކުރުމު  ންންތަފަިއވ  

 ން(.ތުޮގނުހިމެނޭެގ ދަޢުވ   ހޯދުމުލުބަދަެގ ލުމުެގއް ބޭލި

މ އްދ ެގ (ނ)   ބަޔ ން)ހ  މި  ަގއި  މައްކު(  ތެލަސަރ     ރެިއންވެސްތަކުެގ 
ކުއްޔަ ތަންތަނުންފަިއވ ށްށްދޫކޮދިރިއުޅުމަށް  ނުކު    ށް ތުމަމީހުން 

  ށްޑަަގނސަލަތަކ ިއ، ހަށި އްމަ  ޅޭ ހުށަހެންެގޅި ުގ  ކ ުގންތައެން   ގ ންއަ
އަނި ޓްރެކުސަލަތަކުއްމަދި  ކު  ، އް ޢުވ ތަދަ  ޔ ެގލިބޭ   ންެގ 

 . ވ ނެެއވެނުލައިެގންބަ

މައް (ރ)   ބަލ ޓްރެ  ސަލަތަކުެގކުދި  ހިމެނޭ  ކުން  މައްސަލައެްއަގިއ   
ކަނމ އްދ ގަ މި  ،  ދަކީދަޢަެގ  ސ ފައި ފަ ޑައަޅ ފައި އި  ެގ  ސ އިވ  
ޢަދަދެތުއި  ރެށްވުދަދަޢަ ޝަ ަގިއވީނަމަވެސް ކަމު  އްރު  ތުެގ ޢަރީ، 

ނަޚަރަ މި  ލުޢަމައި  މުގަ ދިނުަގއިދު   ވަނަ  279  ޤ ނޫނުެގކުރ ނީ 
 ވެ. ނެންެގމަތިޮގތު  ކޮށްފަިއވ ޔ ންމ އްދ ަގއި ބަ 

  ނިޔ ގެ މައްސަލަތަކުގެސްއަވަ
 ކް ޓްރެ

  ތުގެ ވަބ   ވިންނަނި، އަނީލ ރެކުން ބައްސަލަތަކުެގ ޓްމަ   ނިޔ ެގއަވަސް )ހ( . 179
 ތަކެވެ. ލަމައްސަ

އެދުހޯ  ަގއިވ ޢުދަ  (1)    ޢައިފަ   ދޭމަށް    300,000  ދަދުސ ެގ 
ރުފިޔ  ތިން) މި  1,000,000  އިއ  ލައްކަ(    ން( ލިއަ)ެއއް 

 ނުވަތަ ؛ ުމަގިއވ  ކަދަދެއްޢަ ެގދުެގ ދެމެރުފިޔ 

Deleted :273 

Deleted : 

Deleted :ިއަދ



133 

  

އަޑުއެެގލައި ސަމައް  (2)    ދުވަހަށްކެ އެ)  1ހުން      ރެ ވުއް( 

 ތަ ނުވަ؛ ނަން ފެ ޓަށްށް ކޯމަކައިތުރުނުވ ނެ

ޝަފަހީށަހުތަށް  ރީޢަޝަ  (3)    ޚ  އްހެ  ހެޅޭ  ދެ  ކަކީ،  އްޞަ 
ގު އައިރ ދ  ހުށަހެ ތުޅޭޮގކ   ހެން  ެއއިން  ،  ފައި ވެށް އްކަޅޭ 

ހުށަންމެ  ކޮ  ންކުއައިރ ދ ކޮންމެ   އެންމެ ޚަޞްމަކު  ހަޅަނީ 

 . ަގއިވ  މަްއސަލަތައްމުކު ކަޚަބީރަ

 ެގޢަތުރީޝަ  ެގލައި މައްސަ  ކީ،ކަރެޓް  މައްސަލަތަކުގެ   ނިޔ ގެ އަވަސް )ށ(  
ކަނޑަ ވަ   ރުޙަލ ތަކަށްމަ  މެހައިއެން ސަލައިެގ  މައް ވ ،  އެޅިފައި ުގތު 

އިޖު ޝަރީއްވ ބ ށްފަހު  ކުރުމަފުރިހަމަ  އްތުތައަރ އެހެން   ެގޢަތު 
އެންމެ ބ ނިންމޭ  ދުވަހަކުން  އަޑުއެހުން  މައްސަވަނެ   ތައްލަތުެގ 

 . ޅޭ ޓްރެކެވެށަހެހު

މަބޮ )ހ( . 180 ރެކް  ޓްގެބޮޑެތި މައްސަލަތަކު  ޓްރެެގކު ލަތަސައްޑެތި  ބ ނިނަންއަ ،ބަލ ނީ  ކުން  ެގ  ވަތުވި 
 . ލަތަކެވެއްސަމަ

ޢަދަދުއިފަ  ދޭ އެމަށް  ދުހޯ  ވ ަގއިޢުދަ  (1)     1,000,000  ސ ެގ 
 އަދި ؛ ލިއަން( ރުފިޔ އަށްވުރެ ބޮޑުއް މި)އެ

ނުޤ ނޫނީ  ޑެތިބޮ  (2)    އެކުލެޭވ  ވ ޤިޢ   ނުވަތަ/އަދި އް  ތަކުތ   ތައް 
 ތައް. ލަސައްމަ

ވ1ަ)   ެގހ(  )  ެގމ އްދ   މި )ށ(   ނަ(  އެނަ  ،  ވެސްނަމަތްއޮ  ންހެންބަރު 
އެދޭހޯދުަގއި  ޢުވ ދަ )އެއް    1,000,000،  ޢަދަދަކީ  ެގފަިއސ   މަށް 
ޢައަށްޔ ފިރު  ލިއަން(މި ކުޑަ  ކަމުަގިއވީނަމަވެ ވުރެ  އެދަދެއް    ސް، 

މަސަލައަކީ،  މައް ހިލައިސައްއެ  އެަގއި  ކަންކަމުެގ  މެނޭ  ހެން 

Deleted : 

Deleted :ަދިއ
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މައްބުބަސަ ކުދި  ނިޔ ެގ  ައަވސް  ނުވަތަ  ކުން ރެޓް  ލަތަކުެގސަން 
  ، މަަގއިވ ނަމުކަތަކެއް   މައްސަލަޭގނެހިންން ނުރެކުެގ ޓްތަކުލަސައްމަ
 ވެ. އްސަލަތަކުެގ ޓްރެކުންނެމަ ތި ޑެބޮ ބަލ ނީ މައްސަލަެއއް އެ

ޓް އްސަމަޑެތި  ބޮ )ނ(   ޝަރީޢަސަލަިއެގަމއް،  ކީކަރެލަތަކުެގ  ތުެގ  
ކަނޑައެ  ށްމަރުޙަލ ތަކަ އެޝަރީޢަ ،ފައިނުވ  ޅިވަުގތު    އް ތުެގ 
އަ ިގ  ރެވުއަޑުއެހުމަށް މަްއސަލަެގންވައި ބ އް   ހުންޑުއެނަ  ތައް ، 

 ކެކެވެ. ރެޓް ވޭދެއަށްެގންރިކު

  އިމުގަޅުއެނޑަކް ކަރެޓް
 ޢަމަލުކުރ  ޢ ންމު އުސޫލު 

ފޮޢަޝަރީ ހ() . 181 މައްސަތަށް  ޝަރީއް އެލަނުވޭ  ޓްރެކް ތް  ޢަެގ  ހިންގ ނެ 
ކަކޯޓުން މިީވަވރަ  ޅަންވ ނީއަ ނޑަ  ވަނަ   178  ެގނުނޫޤ   ކުން، 
ރ  ކުޔ ންދ ަގިއ ބަމ އްވަނަ    180އި   މ އްދ އ  ނަވަ  179  އި އ މ އްދ 

 ވެ. ށެކޮކަށް ބިނ ދ އި ޝަރުޠުތަދަޢައިސ ެގ ފަ

ލަ  މައްސަރެކަކުން  ، ަވކި ޓްސްނަމަވެމި މ އްދ ެގ )ހ( އެހެން އޮތް  )ށ(  
ކަނޑައަޅަންވ ނީށް  މަބެލު މިކޯޓުން   ވަނަ  182ނޫނުެގ  ޤ   ، 

 އެެވ. މަށްފަހުަގރުކުތްޔަޢ ރިކަންކަަމށް ރ  ކުންޔ ބަ  އިމ އްދ ަގ

  ގެ ސ އިރެއިން ފަސަލަތަކުެގ ތެއްމަކަނޑައެޅޭ    ށްމަުގޢަތް ހިންރީޝަ )ނ(  
ިއެގ ބ ވަތަށް އެ މަްއސަލަ  ވ ނީ،ޢަދަދެއް ނުހިމެނޭ މައްސަލަތައް ފޮނު

ކަމަށް ޓްރެކު  ެގންވ ށީކައެ  ންމެއެ  މަށްެއއް ބެލުމަްއސަލަ  އެ  ބަލައި،
 ކަށެެވ. ބޫލުކުރެވޭ ޓްރެކަޓަށް ޤަކޯ

ަގމ އްމި   )ރ(   )ހ(  ފަދައިރ ކުޔ ންބަ   އިދ ެގ  އުސޫން  ޢ ންމު   ލުން 
ހޯދުަގއި މައްސަލަ އެއި  ފައިސ  ފަދި މަށް  ޢަދަދު  އިވ   ވ   ތްބަސްނިެގ 

  ލައިގެ ނީ، މަްއސަބަލަންވ   އްސަލަޓްރެކް ނޫން އެހެން ޓްރެކަކުން މަ
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 . ެއކުަގެއވެ ސްވުމ އެއްބަ  ެގމުންޚަޞް

  އިކް ކަނޑައެޅުމުގަޓްރެ
 ކަން ހޭ ކަން ރަންޖެކުތް ރިޢ ޔަ

ފޮނު މައްސަލައެޓަކަިއ  ށްމަުގންހި  ތްޝަރީޢަ )ހ( . 182 ޓްރެކެއްވ އް    ނެ 
 ވ ނެވެ.  ކޯޓުން ރިޢ ޔަތްކުރަންމަށްކަންކަ ނިވި ންނައި އަަގމު ޅުޑައެކަނ

 ؛ެގ ޢަދަދުސ ފައި  (1)   

 ؛ތްބ ވަ ެގރުވ ފަދޭ އެ  (2)   

 ؛ކިހެ ހިމެނޭ، ަމއްސަލަިއަގއި ތަކ އިޢ ޤިމައްސަލަިއެގ ވ   (3)   

 ޚަޞްމުންެގ  ނިދ ނެމެހި  ތަނުވަހިމެނޭ    އިަގމައްސަލައި   (4)   
 ؛ދުޢަދަ

ދަޢުރަ  (5)    ހުއްދު  އަކައެ  ނަމައިވ ޅ ފަހަށަވ ެއއް  ދަ  އެފަދި  ން 
 ؛ިއސ ެގ ޢަދަދުފަ އެދޭ  ރައްދު ދަޢުވ ެއއްަގއި

 ؛ ޢަދަދުންެގދ ނެ ޝަފަހީ ހެކީޅިހެހުށަ ަގއިއި ލަސަމައް  (6)   

ޚަ  (7)    ނުހިމެތުގޮ   ެގމެއް ޞްމައްސަލަިއެގ  ފަނޭަގިއ   ތަކަށްރ  
 ؛މިންވަރުފ ނެ ކޮށް ތަރުކުރ ނެ ނުވަން އަސައިލަސައްމަ

 ދި އަ؛ ޔުރަޢުެގ ންމުޚަޞް  (8)   

Deleted :  އ
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 ން. ކަރު ކަންނަށް ކުރިމަތިވެދ ނެ އިތުމުންޞްޚަ  (9)   

ިއ  ަގމުޅުތް ކަނޑައެ ފައިސ ެގ ނިސްބަ  އެދޭ ށް  ނުމަދިއިަގއި ނަވ ގަ ޢުދަ )ށ(  

 . ެއވެވ ނެ ނުންށްެގޢ ޔަތްކޮމަށް ރިކަން ކަ ވިކޯޓުން އަންނަނި

 ؛ދަދުޢަ ވ ދިފައިނުއް އުފެޞޫމ ތެޚު  (1)   

 ؛ ފައިސ އެދޭ ނުމަށްަގިއދިނަ ަގއި ތު ޮގ  ެގސްޓްޓްރެންއި  (2)   

 ދި  އަ ؛ޚަރަދު ޝަރީޢަތުެގ  (3)   

 ން.ލުނު ެގއްބު ލިންމ ލުހުއި އްލަމިއަ  (4)   

ފަރ ތުެގޢުދަ )ނ(   މަވ ލިބޭ  ދަޢު  އެއް  އެއްމަފޯ  ވ އްޗަށް،    ކުން 
ިގނަވުރެށްތަފަރ  ދަޢުކަތަރ ތްފަ    ޙ ލަތުކުން   ،ަގއި ވ ކުރ  
ދަތުފ  ތަ  ޢުވ އަކީދަ  ފައިވ ށަހެޅިހު ދެ  ކަމުގަ ވ އެޢު  މި ވ ނަމައި ްއ   ،

ގަ  )ހ(  ބަމ އްދ ެގ  ޮގޔ އި  ދު  ޢަދަ  ސ ގެ ފައި  ތިންތުެގމަންކޮށްފައިވ  
ބަލ ނީ،ނޑައެޅުުމަގިއ  ކަ ދަޢުވ އަ އިއެ   ކޯޓުން  ކޮންމެ    ކިވަ   ކީން 

 ވެ. ަގއެ ތުޮގްއެގ  ދަޢުވ އެ

ވޭ  ފަހު ދެޅުމަށް އެނޑަކަ ކް ޓްރެ
 ނޯޓިސް 

ބ ބުަގ . 183 ބަ  ތިންމަތުެގޮގ  ވ ންކޮށްފައި ޔ ބަ  އިމި  ޓްރެކް ލ ނެމައްސަލަ   
އެކައެޅުމުންކަނޑަ ައންަގިއ،ން،  ޓްރެންނަމުޚަޞްެގ  އި ލަމައްސަ    ކް ށް 

 އެެވ. ނެޓުން ދޭންވ ނޯޓިސް ކޯ ޑައެޅުުމެގކަނ

ބެލުސަލަމައް . 184 ން ކުރުލުބަދަ  ޓްރެކް  ފުެއއް  ޓްރެނޑަކަމަ  ތަރަމަށް  ޤ   ،ކް އަޅ   އި ނޫނުަގމި 
ދ އިރ  ޅ ކަނޑައަ ޓްރެކަކަށް އެިއ،  ަގރޭ ތެެގ  ފަިއވ     ވެ. އެ ލުކުރެވިދ ނެދަ ބަ  ހެން 

Deleted :ަު

Deleted :ުޙ



137 

  

ބަދަލުކުރެން  އިއެފަދަ ުގޅޭޮގސައްމަ  އެ  މަ،ނަޖެއްވިޓްރެކް  ދެން  ތުން  ލައ  

 ތެވެ. އަރ  ޖުއި ވ އި ފަޅ އަ ޑަށް ކަނނު ޓްރެކަރެވުނގ ނީ އެ ބަދަލުކުހި

 
 ބ ބު   ނަ ސަތ ރަވަ 

 ން ޑުއެހު ބްތިދ އީ އަ އި 

ދަށު  ވަނަ  176  ެގނުނޫޤ މި   ()ހ . 185 އެހުން އަޑު ދ އީއިބްތި މަށް ހިންުގ  ޝަރީޢަތް  ންމ އްދ ެގ 
މަ ކޮންމެ  އިބްއެްއެގލަްއސަކަނޑައެޅޭ    ައޑުއެހުމެއް   ދ އީތި 

 ބ އްވަންވ ނެެއވެ. 

ބޭ ހުމުެގައޑުއެ  އީދ އިބްތި )ށ(   ައންއ ުގޅޭލަސައްމަ  ،ކީމަނު  ވި ނަނި 
ކުރިއައިިއަގލަމައްސަ  ،ށްރިޢ ޔަތްކޮ  ށްންކަމަކަ ޮގތެ  ްއ  ށްދ ނެ 
 . ވެމެ ޅުއެޑަނކަ

ޙަ (1)    ޚަ އްލުމައްސަލަ  ނުވަތަ   ންޞްމުކުރަން  ބޭނުންވޭތޯ 

 ؛ކުރުންސ ފު ނުވޭތޯ

ބޭރުަގއި   (2)    ބޭނުންވ ނަމަ،  ރަޙައްލުކު  ސަލަަމއްކޯޓުން  ން 
ަވުގ ޝަކަނޑައަ   ތުއެކަމަށް  އް  ތަލ ޙަރުމަ  ެގތުޢަރީޅަިއ، 

 ؛ލުންއްސ ޑުޖަމަ

މައް (3)    މަރުޙަލ ަގއި  ޙައްލުކުރުމަކޯޓު  އެދޭސަލަ  ނަމަ،  ށް 
 ؛އެކަން ކަނޑައެޅުން

  ންގ ނެއްސަލަ ހިމަ ނަމަ،ވ ންނުނުން ބޭރަކުލުސަލަ ޙައްއްމަ (4)   

Deleted :ެުިޅ
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 ނޑައެޅުން. ކަ ކްރެޓް

 . ޔ ރެވެެގންދ ނީ ފަނޑިކުރިއަށް  ންޑުއެހުއީ އަ ތިދ ބްއި )ނ(  

އަޑުއެބްތިދ އި )ރ(   ަގގަ ހުމުއީ  )ށ(  މ އްދ ެގ  މި  ބަޔ އި،    ރ ންކުއި 
ޚަކަން ސ ނޑިޔ ފަ  ންއި ބަކި  ެގންމުޞްކަން  މަފުކޮރު   ލައްސަށް، 
 . ވެއެނެ ދޭންވ މުންނަށް ޞްޝ ދު ޚަރު އި  ެގޮގތު ނެދ ންރިއަށްެގކު

  ސަލަ ކޯޓުން ބޭރުގައި މައް
 ދުން އެރަން ޙައްލުކު

ައޑުއިބްތިދ އީ )ހ( . 186 ޚަމައްސަލަްއަގއި،  މެއެހު  ކޯޓުން މުންޞްިއެގ  ނަށް 
 ވެ. އެ ނެދެވިދ އެ ށްކަތަެގ ފުރުޞަރުމު ލުކުޙައްމަްއސަލަ ބޭރުަގއި 

ެގ  މުކުރުޙައްލު   ސަލަމައް  ންއިފަދަ  ކުރ ން ޔ ހ( ަގިއ ބަ)  ެގއްދ  މ މި )ށ(  
ޚަތަޞަފުރު އެދިއްޖެކަށް  އެނަމަޞްމަކު  ބޭރުަގިއ  ކޯޓު  ންފަދައި،  ން 

ޙަމައްސަ މުއްދަތެއް    ެގދުވަހު  )ތިރީސް(  30ިއ  މަށްޓަކަ ރުއްލުކުލަ 
ދޭންވ ނެ ދެދިއަ  .ެއވެކޯޓުން  މިޮގތުން    ަގއި ޞްދުޤަ   ދަތަކީުމއްވޭ   

އްދަތެްއ  މު  ނެރ ނުންކުބޭ  ކުމަޞްޚަ  އެ  ކުރުމަށްލަސްމައްސަލަ  
 ވެ. އެނެ ންވ ދޭބަޔ ންކޮށް ށްކޯޓަ އެކުސަބަބ  ންވ  އެކަށީެގ ންކަންނޫ

މ އް )ނ(   ކޯޓުށުދަެގ    (ށ)  ެގދ މި  ބޭން  މަރުން   އްސަލަަގއި 
ފުރުޞަތު  އްލުކުރުމުޙަ ފުދިނުމ   ންކޯޓުެގ  އެ   ތު ރުޞައެކު، 

 ކަުމެގ  އި، އެޅަ ކަން ކަނޑައަފަިއވ ވިނަށް ދެޚަޞްމުން  ސަލަިއެގއްމަ
އެ  ނޯޓިސް ކޯވ ނެދޭން  ކަށްފަރ ތްތަ  އަދި  ބޭރުަގއި  ެއވެ.  ޓުން 
  އްވެސް ެގ އެތުޢަޝަރީ  ންދެންމެުމެގ މަރުޙަލ  ނިކުރުލުލަ ޙައްމައްސަ
ކައަށްނުެގންރި ކު  އެއްމަރުޙަލ  ފަދައިން އެ އި،  ޅަ އަނޑަދެވޭނެކަން 

ޢަ: Deleted ވެ. ންވ ނެއެ ރެނެ ރެއްމުއަ
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ދަދ ެގ  މ އްމި   ރ()   ެގ  ދީފައިވ  ރުމަށް ލުކުއްޙަސަލަ  މައް  ށުން)ށ(     
ޙަ   ދަތުަގއިއްމު ޚަޞްކަމައްލުކުރެވިދ ނެަމއްސަލަ   ނަށް ންމުށް 

އެދިށްދިނުމަރުކޮށްއިތު  ތު ދަމުއް  އެ  ނަމަ،ނުފެންނަ  ކޯޓަށް    
 ވެ. ހެޅިދ ނެއެށަހު

ެގ ދަ)ރ  ެގއްދ މ މި   )ބ(   ހުށަހެޅުމެށަހު  ށްޓަކޯ  ށުން(  ، މަޅިއްޖެނަހެއް 

 ނެެއވެ. ދެވިދ ކޮށްރު ތުދަތު އިއްމު އެ ށްކޯޓަ

މ އްދ  ()ޅ   )ށ(މި  )ބ  ެގ  ދަށުނުވަތަ  ެގ  ކަނ(  ެގ  މުއްދަތު  ޑަެއޅޭން 
މައްސަ ނުވަތަ   މަނަރެިވއްޖެކުލުއްޙަ  ލަ ތެރޭަގއި 

ދަިވއްޖެނަމަޙައްލުނުކުރެ ކޯޓަށްކައެ  ފަރ ތުން  ރ ޢުވ ކު،    ން 
 ވެ. އެ ނެއަންަގންވ 

ފަޢުވ  ދަ  ންވިއްޖެކަލުކުރެ ޙައްލަ  ސައްމަ  އިރުގަ ބޭކޯޓުން   )ކ(    ން  ރ ތުކުރ  
ކޯޓަށްއަންަގއިފިނަ  ކޯޓަށް ހުމަ،  ބ ޠިހެޅިފައިށަ  މައްސަލަ  ލުކޮށް،  ވ  

 ނެެއވެ. ންވ ަގންއަންނަށް ކޯޓުން ޞްމުއިެގ ޚަލަ މައްސައެކަން 

ަގއިބ)ެގ  އްދ މ   މި )އ(    ހަމަމުއްދަޔ ންކުރ   ބަ  (  މަރުވ އިތު  ލަ އްސަ، 
ެގ ދަށުން   ންކަ ނޫންވަތަން ނު ކަޖެއްވި ކުރެލުޙައް  މި މ އްދ ެގ )ޅ( 
ފަރ ތުވ ކުދަޢު މައް ފައިނު އަންގ ޓަށް  ކޯ  ންރ   އެ  ްއ  އެސަލަވ ނަމަ، 

 ން ޝ ދު ކޯޓުރުއިތުރު އި  ޮގތުެގ   ޢަމަލުކުރ ނެެގންދިޔުމުަގއިށް ކުރިއަ
 ެވ. ނެއެދޭންވ 

ލަ  މައްސަގައި ލ މަރުޙަ ކޯޓު 
 ން މަށް އެދުރުކުޙައްލު

ލަ  މައްސައި ރުަގޓުން ބޭކޯ   ދަށުންެގދ އް މ   ނަވަ  186ނުެގ  ޤ ނޫމި   )ހ( . 187
ލުކުރުމުެގ  ސަލަ ޙައްއް މަކޯޓު މަރުޙަލ ަގއި  އި،ލުގަ ެގ ބަދަމުރުލުކުއްޙަ

މައްސަފުރުޞަތަކަށް ދ އީ ތިބްއި ޚަޞްމުންނަށް    ލަިއެގ 

Deleted : 

Deleted :ޅ

Deleted :ްުަށ

Deleted :ިދ ދެވ
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 . ެއވެވިދ ނެދެ އެ ަގއިހުމެއްޑުއެއަ

) )ށ(   މ އްދ ެގ  ދަށުން  ެގ  ހ(މި  ޙަމައްސަ  ޚަ ކުލުއްލަ   މުން ޞްރުމަށް 
ޙ ލަތުދޭއެ މައިަގ  އެ  ޤ ލައަކީ،  އްސަ ،  ވަނަ   178  ނުެގނޫމި 

ބަޔ ންމ އްދ  މައްސަލައެ ސަލައެއްނައް މަ  ފަދަކުރ ަގއި  އެ  މިމަ،    އް، 
  ަގއި  [ލ ޙަ  މަރުރުމުެގލުކުލަ ޙައްސައްމަ]  ވަނަ ބ ބުރަެގ އަށ ޤ ނޫނު

 ރުޚްތިޔ ފޮނުވުމުެގ އި   ށްރުމަ ޙައްލުކުންށުރ އަތުެގ ދަ އިޖުރ ކުޔ ންބަ
 ެވެއވެ. ންެގލިބިށް ނޑިޔ ރަފަ

މ އް ނ()   )ށމި  އެހެންދ ެގ  މ ވެމަތްނައޮ  (  އެ  ދަސް،  ށުން އްދ ެގ 
ޙައް ފަނޑިޔ ރު  ށްމަލުކުރުމައްސަލަެއއް  ނިފޮނުވުމަށް  ،  ނީންވ މަން 

 ަގއެެވ. މަށްފަހުރިޢ ޔަތްކުރު ށްމަންކަކަންނަނިވި އަ

 ؛ެގ ބ ވަތްލައި އްސަމަ  (1)   

 ؛ސް ސ  ިއވ  އަފަބިނ ވެ ލަސައްމަ  (2)   

ކުވ ކުރުމުެގޢުދަ  (3)    ޙައްމައްސަ  ންރި   ށްލުކުރުމަލަ 
 ؛އެކަން  ،ވ ނަމަތްކޮށްފައިކައްސަމަ

ހިޝަރީޢަތުަގ  (4)    އަންގ ނއި  ތ ިއ  ުގވަ   ދ ޒ ކުރެވޭނެކަމަށް 
 ؛ރަދުޚަ

ނައިސްމުނި  ސަލައްމަ  (5)    ހިނގަ ލަސްވެެގ  މަކަށް    ނަމައްޖެން 
 . ރުސައަ  ނެދަޢުވ އަށް ކުރ 

Deleted : 

Deleted :"

Deleted :"

Deleted :ައި ޓަކ

Deleted :ިއެވެ. ނެދ ފޮނުވ
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މ އްދ   އިގަ ލަތްތަކުޙ   ންނަނިވިއަ )ރ(   ދަށުެގ  ށ()ެގ  ިމ  މައް  ސަލަ ން 
 އެވެ. ެގންނުވ ނެ ފޮނުވައި ށްމަރުކުލުޙައް

ވަމައްސަލައި   (1)    ައމުރަކަށްުގަގއި  ކު،  އެމ  ވުއެދިފައި  ތީ 
ޙައްލުކުއްސަމަ ސަބަބުންނު ފޮ  ންރަލަ    މައްސަލަ   ވުމުެގ 

މައްސައްނގަ ހި  ންެގލަސްވެ ސް  ްއވެއެ   ެގއިލަޖެނަމަ، 

 ުމގެ ވުެމއްއްލުެގ  ރުެގވަ  ދަނުކުރެވޭ އ އި   ށްޞްމަކަޚަ
އޮތްފުރުޞަ ށް އިންޞ ފަ  ތަނުވަ  ށްމަކަތު 
 ؛ންކުރެވުނެކަމަށް ޤަބޫލުއެޅިދ ސްހުރަ

ެއ    ދިޖެހޭ އަންމެއް ކުރަޙުކު  ލައިން ބަޤ ނޫނީ ޮގތުން ކޯޓު  (2)   
ޢަމަ ލ ޒިމުވ   މަލުކުރުއްޗަށް  އޮމުނިންން  ތުމަކީ މެއް 
 ؛ވުންރެކުލުބޫށް ޤަކަމައްމެކަ ންމުހިމު

އުފެދެ  ގެ ޞްމުންޚަ  ެގމައްސަލައި   (3)     ވ  އި ފަދިމެދުަގއި 
ޚަ  އިރު، ރ ކުޢ ޔަތްރި  ށްޞޫމ ތަޚު   ގެ ޞްމުންމައްސަލައިެގ 

ުގޅުމަ އޮތް  ބަމެދުަގއި  އެ ލައި ށް  ޚަ،  ނެްއ  އަޞްމަކަށް  އް 
އެކަށީެގންވ   ،  ތީވިދ ނެބ ރުފޯރުމައްޗަށް  ެގ  މުޞްޚަ

 ށް މަކަދ ނެވިރެކުލުޙައްސަލަ  އްމަޮގތެްއަގއި  
 ؛ންވުރެލުނުކުޤަބޫ

ދަސަމައް  (4)    ފައަވ  ޢުލަިއެގ  ހޯއިސ ކީ  ެއދި   ދުމަށް 
ދަޢުފަޅ ހަށަހު ދަޢުވެވ އަކަށް އިވ   ރައްދުވ ފައި،   ފަރ ތް  ވ  

 ވުން. އިފްލ ސްކޮށްފައި 

މ  )ބ(   ެގ  އްދ ެގމި  )ށ(  ކޯދަ    ލަ މައްސަަގއި  ޙަލ މަރު  ޓުށުން 
ފުޙައްލުކުރުމު ފުއެ  ،ކުމ އެނުދި  ންކޯޓުޞަތު  ރުެގ  ތު ރުޞަ 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :ިލ ފަށްޚ

Deleted : ިކަމަށ އ

Deleted : 
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ޚަޞްލަސައްމަ ދެވިންނަމުިއެގ  ކަވ އި ފަށް  އެކަމުޅައި އަނޑަ ކަން    ގެ ، 
ރަވަނަ ށ  އަނުެގ  ވެ. އަދި މި ޤ ނޫވ ނެއެންކަށް ދޭއެ ފަރ ތްތަ  ސްޓިނޯ
ދަށު  [މަރުޙަލ މުެގ  ކުރުއްލު ޙަ  މައްސަލަ]  ބ ބު ސަލަ އްމަ  ންެގ 

ނިކުރުމުެގޙައްލު މަރުޙަލ   ޝަރީ މެން    ސްވެއް އެތުެގ  ޢަދެން 
ކުރިލ އެއްޙަރުމަ ކަނޑަކަނެނުެގންދެވޭ  ށްއަ  ެއފަދައިައޅަން   ންއި، 
 ވެ. އެ ނެވ ންރެއް ނެރެމުއަ

  އި، ފޮނުވ  ޙ ލަތުަގ ރުމަށްޓަކައިކުޙައްލުއްސަލަ   ދަށުން މަދ ެގމި މ އް (ޅ)  
ުގޅޭޮގއްސަމަ  އެ ދެލައ   ހިނތުން  ޤ ން  މި  އަގ ނީ  ށ ރަވަނަ ނޫނުެގ 
ޙަ ސަލައްމަ]  ބުބ  ބަ ަގއި   [ލ ޙަރުމަ  ެގމުރު އްލުކު    ރ ކުޔ ން 

 ެވ. ތެރ އައިޖު

  ން ރަޙައްލުކު ލަސަމައް
ޓްރެކް   އިގަތު ބޭނުންނުވ  ޙ ލަ

 އެޅުން ކަނޑަ

އަ ()ހ . 188 ބޭޙައްލުކު  ަމއްސަލައްަގއި  މެޑުއެހުއިބްތިދ އީ  މަށް  ކަވ ންނުނުރަން 
އެނަ ފިނެބު  ންޞްމުޚަ ޓްރެކްލ ބަ  އްސަލައެއްމަ  މަ،   ނެ 
ޑިޔ ރު  މުންނ  ފަނޞްޚަ   ހިމެނޭސަލައިަގއިމައް  ކަިއ،ށްޓަ މައެޅުނޑަކަ

 . ވ ނެއެވެ ކުރަންރ ވަމަޝް

ޓްރެކް   (ށ)   ދަށުން  މ އްދ ެގ  ބޭއެަގިއ،  ޅުމު އެކަނޑަމި   ވ ނުންކަމަށް 
 . ވެނެއެ ންވ ރަސ ފުކުން ޓުކިބައިން ކޯޚަޞްމުންެގ މަޢުލޫމ ތު 

ހު، މައްސަލަ ށްފަ މަރުކުފު ސ ތުލޫމ  މަޢުެގ )ށ( ެގ ދަށުންދ އްމި މ  ()ނ  
ޓްރެކެނެބަލ  ކަ  މިންވައެނޑަ އް  މަޢުލޫމ ތުށްރަޅޭ  ސ ފު    ރެވޭ ކު 
ޓްރެކެްއ    ނެބަލ މައްސަލަ    ަގއި އެހުމުއެައޑު  އިބްތިދ އީ  އި،ލަތުަގޙ 

 .  ވެޅަންވ ނެއެކޯޓުން ކަނޑައަ 

،  އިވެސް މަށްފަހުަގ ކުރުފުސ   ލޫމ ތު ޢުމަ  ށުން ދަެގ  )ށ(    ެގމ އްދ   މި ()ރ  
   މަޢުލޫމ ތު ތުރުއި  ،ކުރިން   ެގމުކެއް ކަނޑައެޅުނެ ޓްރެލ ބަ  ސަލައްމަ

Deleted :"

Deleted :"

Deleted :ަޢ

Deleted :"

Deleted :"

Deleted :ުދަށުން  ެގއްދ   މ ވަނަ 189ެގ މި ޤ ނޫނ
…  ރުމުަގއިފުކުސ  މަޢުލޫމ ތު

Deleted : 

Deleted :ޫތު  މ މަޢުލ
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  ހުމުަގއިޑުއެ އަ  ދ އީޖެނަމަ، އިބްތިނިއްފެ  ށްޔ ރަޑިނށް ފަކަމަންވ ނުބޭ
ޓްިއެގމައްސަލަ ބަދަ  ކަނޑަެއޅުމުެގ  އިރެކް  މަޢުތުލުގައި،  ތު  މ ލޫރު 
ޤ އިޓަކަމަށްރުސ ފުކު މި    ކުރ ބަޔ ންއްދ ަގއި  މ ވަނަ    189ނުެގ  ނޫ 
ހުށަހެ  މަކޮށްހަ ރިފު  ފޯމު ށް  ނަންޚަޞްމު  ށް މަޅުކޯޓަށް 

 ވެ. އެ ނެއަންަގންވ 

މަޢުލޫމ ތު  ށް ޅުމައެޑަ ކަނޓްރެކް 
 ން ސ ފުކުރު

ބޭއްވު ންއަޑުއެހު  އިބްތިދ އީ )ހ( . 189 ޤ ނޫނުެގ    މި    ނަ ވަ  186މަށްފަހު 
މަކުރަލުއްޙަ  ލަސަމައް  ދަށުން  އްދ ެގމ    ހު ރުމަށްފަކު އްކަތްސަން 

  ނަ ވަ 188ެގ ނުނޫނުވަތަ މި ޤ  ،ކުަގއި ތަތް ޙ ލަނުވ ޙައްލު މައްސަލަ
ެގ  މ އް )ރ(  އިތުށުދަދ ެގ  މަން  ބޭލޫޢުރު  ށް ކޯޓަ  ކަމަށް ވ ނުންމ ތު 
  ކައި، ޓްރެކް ކަނޑައެޅުމަށްޓަ  ބަލ ނެ  ، މައްސަލަ ތެއްަގއިޙ ލަނަ  ންފެ

ކަނ  މެއް ފޯކުރ   ސ ފުތު  ލޫމ ޢުމަ  ވ ންނު ބޭ  ށްޑައެޅުމަޓްރެކް 
 . ވ ނެެއވެންވަފޮނު ނަށްމުންޞްސަލަިއެގ ޚަމައް

)ހއްމ   މި )ށ(   ދަެގ(  ދ ެގ  ފޮ  ކޯޓުން  އެ   ރު،އިފޮނުވ  ފޯމު    ވ ނުށުން 
އެވެ.  ޅަންވ ނެން ކަނޑައަން ކޯޓުޮގތުުގތީވަ   ކެއްނެ ޓްރެލަ ބަލ އްސަމަ

އަންނަނިވި   ނޯޓިބަޔ ންކު  ން ކަންކައަދި   ކުއެމ ފޯ  އެ   ހެއްރ  
 . ނެއެވެންވ މަނަހި

ފަ  (1)    ކަރަކުމަފުރިހަތުން  ރ ޚަޞްމުންެގ  ންކަން  ންޖެހޭ 
 ؛ތުދަވ  މުއްފައި ޅ ނޑައަރުމަށް ކަކުމަހަފުރި

ސ ފުކުޢުމަ  (2)    ފުރިހަމަކު  ރ ލޫމ ތު  ށްފަހު  ރުމަފޯމު 
 ؛ސް  އެޑްރެޓުެގޖެހޭ ކޯހުށަހަޅަން

  ކުގެ ތަލަސަ މައްގެ ޔ ، އަވަސްނި އްސަލައަކީ މަ  ހުށަހެޅިފައިވ   (3)   
މަ  ނުވަތަ   ކްޓްރެ ޓްރެކު އްސަލަތަބޮޑެތި   ކުންެގ 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :ިުެޅ
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މަޖެންލަބަ ފޯހުމައްސަލަ  މަ  ނަ އްއްސަލައެހޭފަދަ  މު  ށަހަޅ  
ހުށަރި ކު  ގެ ޚެއްރީތ ވަކި   މަށް  ހޭނެކަޖެހަޅަންން 

 ރުން.ންކުބަޔ 

މ  )ނ(   ޚަޞްމު ބަ  ަގއި  )ށ(  އްދ ެގމި  ނޯޓިސް  ށް ނަންޔ ންކުރ  
އެ  ފޮނުވު އި ހަެއންމެވ   ފައިކޮށްންޔ ބަަގއި  ހުޓިނޯމުން، 

 ެއވެ.  ނެވ ންހަޅަށަޓަށް ހުކޯ  ޔުންތައްލިޔެކި

ެގ  އްދ ެގމ މި   )ރ(   )ހ(  ނޯޓިހުދަ  ފޮނުވ   ވަ އިގަ ށުން  ން ތުތީޮގގު  
ތަކުެގ  ސަލަ މައްޔ ެގއިވަނީ ައވަސްނިޅ ފަށް ކަނޑައަލުމަބެ    ސަލަމައް

މ އްދ  މި  ދަށު)  ެގޓްރެކުންނަމަ،  ެގ  ޚަޞްމުނ(   ހުށަހަޅ    ންން 
ނޯތަކަ ތްފަރ   އެއް  ންތަކިޔުޔެލި ލިބޭށް   14  ެގންިގނަވެ  ތ ޓިސް 
ދުވަހު) ނުއިތެރޭގަ   ެގސ ދަ(  މައް،  ބެލުމަސަވަތަ  ށް  ލަ 

ަމްއސަލަބޮނީ  ވަފައި ޅ އަކަނޑަ ޓްރެކުންނަތަޑެތި    ިގނަވެެގން،  މަކުެގ 
   .ވެރޭަގއި ހުށަހަޅަންވ ނެއެތެ ެގހު ދުވަ( ވީސް)އަށ   28

،  ޓުން ކަނޑައަޅ ނީކޯ  ރެކެއްޓް  ލ ނެ ބަލަސައްމަ  ދަށުން  މި މ އްދ ެގ )ބ(  
ސ މަޢުލޫމ  ފުރި  ރ ކުފުތު  މައްސަލަފަހު ށްމަހަމަކުރުފޯމު    އިގެ  

 ވެ. ނެމުންޅުހެޚަޞްމުން ހުށަ

  ށްޓަކައިޅުމަނޑައެޓްރެކް ކަލަ ބަލ ނެ  ްއސަކު މަެގ ޚަޞްމަލައި މައްސަ )ޅ(  
ފޯ ސ ފުކުރ   ހުށަފުރިހަމަ  މު މަޢުލޫމ ތު  ، މަނަފައިނުވ ޅ ހަކޮށް 

އަޅަިއ  ޑަނން ކަކޯޓު  ޓްރެކެއް  ެގންވ ށީމެ އެކައެން  މަށްލުބެ  ސަލަމައް
 އެވެ. ދ ނެ ންދެވިށްެގރިއަކުއްސަލަ މަ
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 ބު ބ    އަށ ރަވަނަ 
 މަރުޙަލ  ގެ  ޙައްލުކުރުމު   ލަ ސަ މައް 

 ލުކުރުމުގެލަ ޙައްސައްމަ
 ށުން ލ  ފެޙަމަރު

ދަށުން   ހ() . 190 ބ ބުެގ  މަ މި  ޙައްލުކުރުމަށްސަމައްލ ަގއި  ޙަރުކޯޓު   ލަ 
ެއ  މުމ އެންނިށް  ވުމަނުފޮ އެންސަލަެއއްއްމަކު،  ވީ    ހަށްއަވަ  މެ 

މަ ލުކޮތ ވަ ޚަސައްށް،  އެކަންނަމުޞްލަިއެގ   ނޯޓިސް  ގެ މުށް 
 އެެވ. ދޭންވ ނެ

 ންބައްދަލުވު  އި، ފުރަތަމަހުަގދޭ ނޯޓި  ންމ އްދ ެގ )ހ( ެގ ދަށު  މި ށ()  
 ކީ، މިރީޚަެއވެ. އަދި، އެ ތ ވ ނެކުރަން ބަޔ ން އި ަގޑި ތ ރީޚ ނެބޭއްވޭ
މ   187ެގ  ނޫނުޤ  ދަށުއް ވަނަ  މައްދ ެގ  ޙައް ލަސަން   ންކުރަލު 
ތ ރީނި  ށްނުވުމަފޮ ފެން ޚުންމި    ރެ ދުވަހަށްވުހަތެއް(  )  7  ށިެގން 

 .  ނެެއވެވ ނުއް ކަމުަގއި ެވެގން ޚެރީތ  ފަހުެގ

  ނިޔަތުގައި މައްސަލަ ޔޮހެ
 ރުން އްކަތްކު ން މަސަޙައްލުކުރަ

ޚަމައްސަލަ ()ހ . 191 ބ ޞްމުންިއެގ  މި  މަކުރ ބަޔ ން  އިަގބު   އްސަލަ 
ިއ، ދެފުށް ގަ ނިޔަތު   ޔޮހެރިވ ންވ ނީ  ވެބައި  ލ ަގއިޙަރުެގ މަލުކުރުމުޙައް
 ލުންލެއް ހޯދުމަށް އެްއބ ރުއްޙަ  އަށްސަލައަދި، މައް ޮގތަށް،  ނަންފެ
 ކުަގއެވެ. އެމ ނުދި

ށް ެގންދިޔުމަކުރިއަށް   ރ އި މަޝްވަދުަގމެެގ ދެމުންޞްިއެގ ޚަސަލަމައް )ށ(  
 ވެ.  ވ ނެއެ ން ދޭވެއެހީތެރި ރުޔ ފަނޑި

  ގެކުރުމު ލު ޙައްމައްސަލަ
 ދިޔުން ންގެ ލ  ކުރިއަށްޙަމަރު

ޙައްމައްސަ ހ() . 192 ނުރަސްމީ ންެގށް ކުރިއަ  ރުޙަލ މަ   ލުކުރުުމެގލަ  ދ ނީ، 
 . ވެއެ ތުަގޮގެގ  އްކެ ންތަވުދަލުބައް

ކަޔ ފަނޑި ()ށ   ހުރި ނޑައަޅ ރު  ބައްދަލުވުމަކަ  ޚަށްހ    ން ޞްމުެވސް 
ޚަޞްމަ  ވެ. އެވ ންވ ނެ ޙ ޟިރު މަޤުކުެއްއވެސް  ނެތި  ބެ ބަސަލު  ބޫ  އް 

Deleted : ު

Deleted :ަމުވ

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : .ެޛަރީޢ އިންނެވ
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ބެލެވޭވެއްޟިރުނުޙ   ކަށްތަބައްދަލުވުން މައްސަނީޖެނަމަ   ލަ، 
، އެ  ތެްއަގއި ދަ ޙ ލަފައަދި އެވެ.  ވަނީ ކަމުަގއެ ނުންން ބޭނުކުރަލުއްޙަ
މަހި ޙަ އްސ ބުން  ނިމުމަކަށް މަ  މުެގއްލުކުރުސަލަ  ރުޙަލ  

 ެގންނަންވ ނެެއވެ. 

 މ އްދ ެގ ދަށުން  މި  އިކަޓަށްދިނުމަރިވެރުމަށް އެހީތެލުކުއްސަލަ ޙައްމަ )ނ(  

ޚަޞްމުންންތަދަލުވުއްބަ ވ   އްބ  އިތުނަކަށް  ްއ  ތަކެތްފަރ  ރު  ށް 
އެފަވެސްންނަމައެހެވިދ ނެެއވެ.  ރެކުޙ ޟިރު ފަރ ތް،    އެ ތައް  ދަ 
ެގނައުކަތަވުންލުބައްދަ ޚަރަދަކީޓަށްމަށް  ހިނގ   އެކައި   ތައްފަރ ތް   
ކުރިންނައުމު ެގ ދަެގން  ،ެގ  ފަރ ތުން  އެއްނަ  ިއވ   ފަވެސްބަ އްކަން 

އެއެނެ ންވ ވ   ޚަރަދުތަކަކަށް ޚަކަެވ.  ހިނގ    ންމެކޮ  ތަކަށްރަދުމަށް 
އަމިއްންޒިކުވެސް  ޞްމަޚަ ށް  ވަރ އަމަޝްށެެވ.  ލައަމ ވ ނީ 

އަންގ   ރުވުމަށްޙ ޟި ޙ ޟިރުތަކުތް ރ ފަ  ޤ ނޫނުެގ މަކީވުން  މި   
 ނެވެ.  ނޫމެއްޒިމުކަ ލ ދަށުން

ރު  ޔ މުންނ  ދޭތެރޭ ފަނޑިޞްޚަ  ަގއިލ މަރުޙަ ެގ   ޙައްލުކުރުމު އްސަލަމަ )ރ(  
އިންޞ ފުވެ ވ ކުރަންލުމަޢަ ހަރިކަނީ  ދި އަ.  ކުަގއެވެ މ އެކަހަމަމަމ އި 

ޚަޞް އެ ށްވެސްމަކަކޮންމެ  ހުށަފަރ ތު     ެގހުށަހެޅުމު  ހެޅުންެގ 
 ދޭންވ ނެއެވެ.  ޞަތުފުރުވ  ެގންއެކަށީ 

މި  ސޫލުއު  ޢ ންމު )ބ(   ބ އްދަށު  ެގމ އްދ  ން  ބައްން  ްއ  ލުވުންތަދަވ  
ޙ އިވެރިން ބަ  ހުރިހ   ދަންވ ނީއަށްެގންރިކު ވެ.  އެ ަގޟިރުެގ 

ޙ ންނަމަވެސްއެހެ ހުރިހ ހުރިޮގތު  ތު ލަ،    ން ބައިވެރި  ން 
މެ ީއ އެންތަ އެނުވަ  މައިނުވ ނަަގމުމެްއ ކަކަރުމަކީ ކުރެވޭނެ ރުކުޙ ޟި
ކައެކަށީ  ޮގތް  ރު ޚަޞްމު  މަ،ނަމުަގިއނުވ ެގންވ   ކު،  އެމ ހުންެގ 
 ނެެއވެ. ކުރެވިދ ން ބޭނުޓެކްނޮލޮޖީ ސަލ ތީވ މު

Deleted :ްވެ. ނ ނެއެއަނ

Deleted : 

Deleted :  އ
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ގެ  ކުރުމު  ޙައްލުލަމައްސަ
 ންމަކަށް އައުޙަލ  ނިމުރުމަ

އެ    އިަގތެރޭ ެގ  ތު މުއްދަ  ފަިއވ ޅ ނޑައަކަ   ށްމައްލުކުރުޙަ  އްއެ މައްސަލަ ހ() . 193
މަހޯދިއްޖެނަ  ލެއްއްޙަ   ސަލައަށްމައް ެގ  މުކުރުޙައްލު އްސަލަ  މަ، 
 ށްލުކުރުމަޙައް  އްލައެ އްސަމަ  ވެ. އަދިންނ ނެއެށް އަމަކަލ  ނިމު ޙަމަރު
މުޅ އަޑަކަނ ތެފަިއވ   އެއިަގރޭއްދަތުެގ  މަ   ޙައްސައް    ލެއް ލައަށް 

މުއްދަތުނުހޯދި،   މައްސަނަމަވެސްޖެއް ވެމަހަ  އެ  ޙައް،    ެގމުރުލުކުލަ 
 ންނ ނެއެވެ. ށް އަކަމަމުޙަލ  ނިމަރު

ވި ންނަނިއަން  ތުރުެގ އިތްތަކުލަރ  ޙ ކުންޔ އި ބަ( ަގ)ހ  މި މ އްދ ެގ )ށ(  
މަ ތަކުަގއި ޙ ލަތް ނި  އްލުކުރުމުެގޙައްސަލަ  ވެސް   ށް ކަމަމުމަރުޙަލ  
 ނެެއވެ. ދ ނެވިެގ

ޙަ  (1)      ން ެގންދަކުރިއަށް  ލ ޙަރުމަ  ެގއްލުކުރުމު މައްސަލަ 
 ؛ނުވުންންނުބޭ ކުޚަޞްމަ

ޚަޤުމަ  (2)    ނެތި  ސަބަބެއް  ބައްދަލުބޫލު  ކަށް ތަ ވުންޞްމަކު 
 ؛ނުވުންޟިރުޙ 

ކުމައްސަ  (3)      ފަިއވ  ޅ ކަނޑައަ  އިރު،ލ ބަ  ޮގތަށްރިއަށްދ ލަ 
ތެ ަމއްސަމުއްދަތުެގ  ޙައްލެއް ެގށީެއކަ  ށްއަލަ ރޭަގއި    ންވ  

 ން.ނުފެނު ށްރަނޑިޔ ށް ފަބިދ ނެކަމަލި

އޮންެގ  މުޚަޞް )ހ( . 194 ން ވުއިގެ އެއްބަސްޙަޞުލް ޚުޞޫމެދުަގއި  ޙައްމ ތު  ތް   ، ޖެނަމަެވއް ލުއެއްކޮށް 
ބައެ ނުވަތަ   ޞުލްޔުމުންވެލި  ،މަނައްލުވެއްޖެޙަ   އްއެއިން  އިެގ  ޙަވޭ 

 ެއވެ.  ނެވ ރަން  ސޮއިކުޚަޞްމުންްއަގއި ސްވުމެބައެއް

ެގ )ށ(   )ހ(  މ އްދ ެގ  އެކު   ދަށުން   މި  ނުވަތަ މައްސަލަ  އިން  އެ  ަގއި 
ޙ ލަ ޙައްލުވ   ޚަތު ބައެއް  ޙައިެގ  ޞުލްވ   މެދުަގއި ޞްމުންެގ  ަގއި 

Deleted :ްުަށ

Deleted :ިުެޅ

Deleted :ްުަށ

Deleted :ިުެޅ

Deleted : 

Deleted :ިުެޅ

Deleted :ަހ

Deleted :ަށް،އެއްކޮ  މައްސަލަ  އެދި އެ ހިސ ބުންއ  
  ޅިއެކަނޑަ  ތެއްދު ޮގ ބަޔ މެެގ އެސަލައި އްމަނުވަތަ 

. ެއވެލޭނެކަމުަގއި ބެނީ މުނި

Deleted : 
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މައްކުރެވުމ އިސޮ ވުމުަގއި  އެއްބަސް  އެ  އެްއކޮށް އެކު،  ނުވަތަސަލަ    
ހު ޅި ނިމުނީއެެވ. ެއއަށްފައެކަނޑަ  މެދު ޮގތެއްިއެގ އެ ބަޔ ލަމައްސަ

 ޅޭނެއެވެ. ނޭއެއްށަދެން ކޯޓަކަށް ހު  އެ މައްސަލަ

އެ ޙަޞުލް (ނ)   ބައްބަސްވުމުގަ އިެގ  ކަންކަން ޔ ންކޮށްފައި އި  ވ  
ސ ފުވެފަންނަޚަޞްމު ފަނޑިކަ އިވ  ށް  ޔަން  ވެ.  ންކުރަންވ ނެއެ ޤީޔ ރު 

  ނަށް ންމުޞްޔ ރު ޚަޑި ފަނއި  ަގލުމުކުލަވ  އެ ވުންސް ބައެއް  ެގއިޙަލްޞު
އެވެނަމަ  ންރިވެދިތެހީއެ ޚައްސް،  ޤަޞްމަެވސް  ރ  ބޫލުނުކުކު 

ރުހުއޭނ މެއް  ތިޒ އިލް އެނުލައި  މ ެގ  ށް މަެއއްބަސްވު  ، 

 ވެ. ެގންނުވ ނެއެ އިތުރުކޮށް

ޙަބަސްވުމުެއއްެގ  އިޙަޞުލް (ރ)   މައްން  ބައްލުވަނީ   އެއްސަލަިއެގ 
ކުރ   ންޔ އް ބަ ތަލުފްޞީެގ ތަބައި   ނުވ ފޮ   މަ، ޝަރީޢަތަށްވ ނައި ަގމުކަ
އިޚްތިޔ އެންުގމުެގށް  ސޮއިކުރުމަ  ންޚަޞްމު  މެއްަގއިޔުލި ރު   

 . ެއވެވެ ލިބިެގން ރަށްފަނޑިޔ 

ޙައްލުސަމައް ()ހ . 195 ކުރެވުން މައްސަލަ ޙައްލުނު މުއްދަތުަގއިއި ފަޅ ކަނޑައަކުރުމަށް  ލަ  ލަ ސައްމަ  ވ  
ޤ ނޫއްޖެނަރެވި ކުއްލުނުޙަ ިމ  ޓްދަ  ނުެގމަ،  ކް  ރެށުން 

ލަށްޅުމައެޑަކަނ ޢަތަށް ރީޝަ   މައްސަލަ  އެށް  ނުކޮސްޓަކައި 
  ްއސަލައިގެ ލިބުނީ މައް  ލެ އްއްސަލައިަގއި ޙަމައަދި    ވެ.އެ ވަންވ ނެފޮނު
  ( ރ)އްދ ެގ  ވަނަ މ   194  މި ޤ ނޫނުެގ،  މަނަމުަގިއވ ޔަށް ކައެއްބަ

ބަޔ ންކޮށްފަ ބަސަލަ މައް  ، މ އެކުޔުލި   ވ އި ަގިއ  ބ ކީ  މި އިެގ   އި 
ޓްށުންދަނޫނުެގ  ޤ  ލަ ކައިޓަެއޅުމަށްކަނޑަކް  ރެ  ނުކޮށް ސް 

 . ވެއެ ވ ނެންވަނުފޮ

Deleted :¶

Deleted :ށ

Deleted :ަހ

Deleted :ަހ

Deleted :ނ

Deleted :ަހ

Deleted : ެވެ. އެންިގދ ނެއ

Deleted :¶

Deleted :ިުެޅ

Deleted :ނ

Deleted :ެތަށް ޢަސަލަ ޝަރީއްމަ އ
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ދަށުން   )ށ(   ބ ބުެގ  ޙަލަމައްސަ މި  ޙ ލަތެއްގަ އްލުނުކުރެވި  އި،  އްޖެ 
ފައިވ  ކުން ދީރ ތަެވސް ފަލ ަގއި ެއއްމުެގ މަރުޙަކުރުލުއްސަލަ ޙައްމަ
ނުއްނެޔ ބަ މަވަ    އި ަގޝަރީޢަތު  ށްދެކޮޅަފަރ ތ     އެ ،ލޫމ ތެއްޢުތަ 
 . ވެރެވޭނެއެ ކުއް ނުނުމެބޭތުަގއި ޮގކެްއެގ  އްހެ

 
 ބު  ބ  ނަ ވަ ނަވ ރަ 

 ލު ސޫ ގެ ޢ ންމު އު މު ހިންގު   ތް ރީޢަ ޝަ 

ކަ )ހ( . 196 ންގުން ޝަރީޢަތް ހި  ޤ ނޫނުަގއި  ޮގތަ  އެޅިެގންޑަނމި  ބަޔ ންއެހެން    ފައިވ  ށްކޮކަށް 
މައްދަނީމަ  ،ވީ މެނުތުަގއި  ލަޙ  މައްޗަށް   ބ ބު،  ސަލަތަކުެގ    އި ަގިމ 
 ނގ ނެެއވެ.  ހި އްލުތަސޫޢ ންމު އު ިއވ ފަ ޅ އަނޑަކަ

  ަވނަ ބ ބުވިހި  ެގނުޤ ނޫ  ސް، މިނަމަވެތް އޮއެހެން(  ެގ )ހދ މ އް  މި ށ()  
ައވަސްނި] ބޮކުދި،  އަދި  ޓްރެކް މައްސަލަތަ  ޑެތިޔ ެގ  ަގއި    [ކުެގ 

ޓްރެބަޔ ން މަކުރ   ބެސަލައްކްތަކުން  މިމުލު  ބ ބުަގިއ    ަގއި، 
އިޖުރ  ބަޔ  ބަހޭންޖެންނަެގން  މެހެކޮން  ތަކަށްތުއަންކުރ   ލުތައް ދަ 
 . ދ ނެއެވެ ނެވިެގ ށްކޯޓަ

ބަޔ ނެނޫޤ   ންއެހެ . 197 ވޭ ބަސްރެކު ތްރީޢަ ޝަ ޮގތަކަށް  އެހެން   ކު، ނދަހި  ނުވ ހ ކޮށްފައި ންއްަގއި 
ދިވެހި   ނީވޭ ކުރެތައް ތްޢަރީެގ ޝަތަކު ސަލަނީ މައްހިންގ  މަދައި  ދިވެހިރ އްޖޭގަ 

 .ވެބަހުންނެ

ައޑު ލައެމައްސަދަނީ  މަ )ހ( . 198 އް ތަންއެހުމައްސަލައިގެ އަޑު ޢަތުެގ ރީޝަ  ،ނީވަެގންބެހި  އްހުންތައެއްެގ 
މަރުކު ައޑުއެ ޙަރީެގ  ޝަރީޢަތުގެ ލ ެގ  މަހުންތަކ އި  ރުޙަލ ެގ  

ަމއްޗަށެ ހުންއެއަޑު  އެއިތަކުެގ  ކޮންވެ.  މަން  ެގ  އެއް ޙަލ ރު މެ 
ޤ މި   ،މަކީވެސް ހުއެޑު އަ އެނޫ    ކަށް ތަޮގން  ހެނުަގއި 

Deleted :"

Deleted :"
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ޚަހި  ވ ހ އިނުޔ ންކޮށްފަބަ ޚަޞްމުވަނުއަދި/  ޞްމުންނދަކު،   ން ތަ 
 ކެވެ. ންތަކެ ހުއެޟިރުވ ންޖެހޭ އަޑުޙ  އްތަތްކުރ  ފަރ ތަމްސީލު

މަރުޙަކުރީޝަރީޢަތުެގ   )ށ(   އަޑުެއހުންއަން  ލ ެގެގ  ތައް، ނަނިވި 
ަގިއ  އް ފައެސި  ނުރަސްމީ،  އި ަގބޭރު  ހުންޖިލީމަ  ކުރ ރީޢަތްޝަ
 ެއވެ.  ދ ނެދެވިންެގށް އަކުރި

 ؛ހުންއީ ައޑުއެދ ތިބްއި  (1)   

 ؛ހުންޑުއެއަ  ވ އްބ  މަށްނު  ދިރުޝ ދުއިށް ންނަޚަޞްމު  (2)   

 ؛އްކުރުމުެގ ބަްއދަލުވުންތަތަރުތީބު ލަމައްސަ  (3)   

ކުތުޢަޝަރީ  (4)    މުރ ޖަެގ  ހިރީެގ  ބ އްމަށްންުގޢ   ވ   
 ން.ހުޑުއެއަ

ޤ އެ  ވަތަނު  ނޫނުަގއިޤ މި   ()ނ   އެއިަގއްނޫނެހެން   ޮގތަކަށް   ހެން 
 ތުެގޢަޝަރީކުެގ  ތަމައްސަލަނީ  މަދަ  ކު ހިނދަ  އިނުވ ހ ފަށްންކޮބަޔ 
އަ ެގލ ޙަރުމަ ޚަޞްމުން ދަންވ ނީ  ެގންށް އަކުރިޑުއެހުންތަްއ   

ޚަޞްމުންވައަދި/ނު ތަތަ  ފަރ ތްތަކ ލުސީމް     ލ ބަ  ލަމައްސައި  ކުރ  
  އި އްަގލީހެމަޖި  އެއް  އަދި  އިގަ ރެއްޙ ޟި  އެއްރ   ޔ ނޑިފަ

 . ވެނެތިބެެގން

 ކުރުމ އިލުވަ ތ  އްންތައަޑުއެހު
 ލަތްތައް ރެވޭނެ ޙ  ކުސްފަ

މަމަ )ހ( . 199 ައޑުއެހުންތައްކުތައްސަލަދަނީ  ދުވަންއް ބ    ެގ  ރ ލ  ވ ނީ، 
 . ެގންނެވެތ ވަލުކުރެވި

Deleted : 
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އެއް މައްސަލައެ  )ށ(   ައޑުއެއްމަރުޙަލ އެސް  ވެއްެގ  ހުމެްއ  ެގ 
މައް ށްނިކޮވަށްފައި ކޮލުވަތ  ޚަސަލަ،  އެޞްއިެގ  ހުން އެއަޑު   މަކު 
އަޑުއެހުންމަޖެނައްދިއެ  ށްދިނުމަށްސްކޮފަ ފަ،    މަށް ދިނުކޮށް ސް 

 ކަުމަގިއވ ނަމަ،  ބަބެއް ސަވޭނެ ކީ، ކޯޓަށް ބަލައިަގބަ ބަސަ  ވ ފައިއެދި
 ވެ. އެެގންވެ ބިލި ރު ކޯޓަށްުމެގ އިޚްތިޔ ނުކޮށްދިސްއް ފަހުމެއެއަޑު  އެ

މ  )ނ(   އަޑުދަށުން  ެގ  )ށ(ެގ  އްދ މި  ފަސްކޮމެއްއެހު  އެ ވޭ ދެށް   ނީ، 
 ދަފަރުވޭނުފޯ ބ ރު    ެގމުޞްސަބަބަކީ އެ ޚަދޭ  އެރަންކުސްހުން ފައަޑުއެ
 . ޏެވެކަންަގއިވ  ޙ ލަތުަގއި އެ ކަމުމެއްކަ ސަބަބުން މެދުވެރިވި ެގއްކަމެ

ެގދ ެގމ އްމި   )ރ(   )ށ(  އަޑުށުދަ    އެ ނަމަފިށްކޮސްފަ  އެހުމެއްން   ،
ލިސަ  ފަސްކުރެވުނުއަޑުއެހުން   ރެކޯޑުކޮށްފަިއ   ޔުމުން ބަބު 

ޢަތުެގ ، ޝަރީމިނިެގ ޝަރީޢަތް  އިމަްއސަލަ  ދިެއވެ. އަންނަންވ ނެއޮ
އަޑުއެހުަގމުދިނުަގއިނަ  ދުޚަރަ ފަސްކުއި،  ށް ސްކުރުމަފަ  ރިން 

 ނެއެވެ. ރެވޭރިޢ ޔަތްކު

މައްކަމަޞްޚަ  ވެސްއެއް  ބ()   ފަސްކޮހުއެޑު އަެގ  ސަލައެއް ށް  ށްދެވޭނީ،  ން 
މަރުރީރީޢަތުެގ ކުޝަ މަރު ޝަރީޢަތުެގޙަލ އ އިެގ  ޮގތުން ހިމެނޭ  ޙަލ  
 . ނެވެތިންމަެގތެއް ނުވ ނެ ޮގިގނަ ރެވުއް( ފަހަރަށްނެ)ތި 3ލަ ޖުމް

ކަވަ )ހ( . 200 ން ޅުހެފ ޢު ހުށަދަޢުވ އ އި ދި  ޓްރެކަކަށް  ޚ  ނޑައެޅިފަ ކި  އިއްޞައިވ   ދަތު އަޖުރ    ށުން ެގ 
ބަދަލިޔެ  ިއެގލަމައްސަ  ށްމަކޮހަފުރި   ލ މަރުޙަމުެގ  ލުކުރުކިޔުން 

މައްސަލަތަ  ފިޔަވައިނިމިފައިވ   މަހެންއެ  އް  ލަތަކުެގ  އްސަ މަދަނީ   
ޮގތެ  ޢަތްރީޝަ ފަރ ދަޢުވ ށ ނީ،  ފައި  ަގއްޢ ންމު  މަލިބޭ    ޗަށްއްތުެގ 

 .ވެނެން މުހެޅު ހުށަތުންރ ފަ ކުރ ވ  ޢުވ  ދަޢުވ ، ދަށަހަޅ ފައިހު

Deleted :ިޖ

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :ަނީ ކުރ  ޤ ނޫސީލުޞްމަކު ތަމް ޚަ ިއަގއިލަމައްސ
  ވ ންޙ ޟިރުކަށް ހުމައެައޑުހެން އެ ެގ ޝަރީޢަތު ކުވަކީލަ
  ޙަޞައް ނެވޭދެމަށް އެނުކޮށްދިސަލަ ފަސްއްމަކީ، މަޖެހު

. ނެވެސަބަބެއް ނޫ
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ނ ެގ  ން އޭތުފަރ ބޭ  ލިވ ދަޢުން،  މުހެޅުން ދަޢުވ  ހުށަތުރ ރ  ފަކުދަޢުވ  )ށ(  
 ންވ ނެއެވެ. ދިފ ޢު ހުށަހަޅަ

ހެއްކ ގުޅޭ   އިމ ކުރުކި ހ މަ ހެ
 އްސޫލުތައު

ދަހުށަހަޅ އި  އްއެވ ދަޢު  ނީދަމަ )ހ( . 201 ހުކުތުޢުވ  ސ ބިރު، އެ  ށަހަޅ  ރުމަށް 
 ދިެވ. އަނެއެވ  ހުށަހަޅަންންތުރ ކުރ  ފަދަޢުވ  ކު  އ އެވ ދަޢު   ، އެހެކި

އޭފަރ ތުލިބޭ  ދަޢުވ  ދިފ ޢު   ދިފ ޢު  ގެ ނ ން  ެއ  ހުށަހަޅ އިރު، 

 ެއވެ.  ނެޅަންވ ހަށަ އި ހެކި ހުކަރުމަށްޓަކުބިތުސ 

 ނަ ބައިވަ ހަތަރުނުެގ  މި ޤ ނޫ،  ގ ނީލ  ހިނރުޙަެގ މަމުމަކުރުހ   ހެކި ()ށ  
ބަަގއި   "އްކ ބެހޭހެ" ތްވ   ޮގެއއް  ތަކ  ތުއަރ ޖުއި  އިވ ށްފަކޮ ޔ ން 

 ުގޅޭޮގތުން ޢަމަލުކުރެވޭނީ، މި  ހެޅުމ ށަހު   ހެކި. އަދި  ންނެވެތިެގމަޮގތު
 ތަކ ސޫލުރ  އު ކުބަޔ ން  ަގއި  "ހޭހެއްކ ބެ"  އިބަ  ވަނަހަތަރުޤ ނޫނުެގ  

 ންނެވެ. ތުެގމަތިޮގ  ްއޮގތްވ އެ

ހެ   ނޫނުަގއިޤ   މި )ނ(    ކިހެ  ،ންރު ތުއިެގ  ތަކުލުއުސޫ  ހޭކ ބެއްބަޔ ންކުރ  
ހެކި ކުސ ބިތު  އްކަމެ މ އި،  ރުޒަންކު ވަ   ހެކި  ތުމ ިއ،އިަގލަބަ ރުަމށް 
ނިސްބަބޭ އެނޫންވެއިތ ނުންވ   ހެއް،  ުގސް  ހެއްކ ތުޮގޅޭ ކ   ހޭ ބެން 
ކަނނޫނުަގޤ  އު ިއވ އަޅ ފަޑަ އި  އެސޫލު    ބަޔ ންކުރ    ނޫނުަގއިޤ   ތައް، 

 ވެ. ނެއެ ނގ  ހިޗަށްއްމަ  ދަޢުވ ތަކުެގށް މަދަނީތަބަނިސް

ޓްރެކެްއަގއި . 202 ގުން ނެ  ސްބަހެކި ހެވަކި  ނެުގމަބަކި  އުވަ   ށްސް  ކަނޑައަސޫލެކި  ޙ ލަތުަގއި  ްއ  ޅ  
ރ ނީ،  ކުމަލުޢަ  އިުގމުގަ  ނެ ބަސްހެކިންެގ  ިއ، ހެކީގަ ތްތަކުން ޙ ލަިއ އެނޫފިޔަވަ

 . ވެނެ ޮގތުެގމަތިންފައިވ ންކޮށްޔ ބަަގއި މި މ އްދ 

ހޭ ންޖެަގނަ  ސްހެކިބަ  ހެކީންެގ  އި ަގއް މެއެހުއަޑު   ެގޝަރީޢަތު )ހ(  
ހެކީހެ  އެ،  ަގއި ލަތްތަކުޙ  ޢ ންމުކޮށް ވ ަގންނަ  ސްބަކިންެގ  ނީ، 

ޝަރީލެވިފައިހުޅުވ  މަޖިލީޢަވ    ތުެގޝަރީޢަ  އްަގިއ،ހެތުެގ 

Deleted : 

Deleted : ުެޅިދ

Deleted :ްފަސ

Deleted : ިބައ

Deleted :ަސްފ

Deleted : ިބައ
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ންނ    ެއ މީހު މަތީަގއިހުަވއި  ރުކޮށް،ން ޙ ޟިއެ މީހު  ށްޑުއެހުމަކައަ
 . ެގންނެވެށް ކޮސުވ ލު

އެހެޢަތުރީޝަ  ޔަަވއިފިްއަގިއ  ހުމެއެޑުއަ   ެގރީޢަތުޝަ )ށ(   ން ެގ 
ހުގަ އްއެމަރުޙަލ  ހެކި  ހެކި ޢ   ،ޅ ނަމަހަށައި  އެ  އުސޫލުން  ންމު 
ފަރ  ބަސްހެކި  ނީ،ޅ ހުށަހަ ބަޔ ންތުދޭ  ހުށަެގ  އަންއިެގހަޅަ    ދިނެވެ. 

ހުޑެއެފި ހުއްށަހެޅުމަިވޓް  ޙ ދަ ށް  އެ ލަތުގަ ކުރ   ނުވަތަ  ވިޓް  ޑެފިއި، 
ލ ންކުނޫނަޤ   ންއެހެހެޅުމަށް  ހުށަ  ޑެިވޓްއެފި  ،އިަގލަތުޙ   ރ މުކުޒި 

 ވެ. އެނެދ ހުށަހެޅި ކިހެ ށްމެދުވެރިކޮ

ދަޢު (ނ)   ދޭނީ  ހެކިބަސް  ޙ ޟިފަރ ތުންވ ކުރ   ފުރަތަމަ  ކުރ  ރު 
ފަވ ދަޢުވެ.  ކީންނެހެ ޙ ތުރ ކުރ   ދަޢުހެކީންނ   ރުކުރ ޟިން  ރ   ކުވ  
ެގ  މުރުކުމިން ޒެެއްގ-ސްކީން ކްރޮ ން، އެ ހެމުމުސުވ ލުކޮށް ނި  ރ ތުންފަ
 . ވެލިބިެގންެވއެތަށް ފަރ  ބޭލިވ ދަޢު، ޤުޙައް

)އްމ މި   (ރ)   ެގ  ނދ ެގ  ކްރޮސްދަށުން(  ހެކީން  ެގ  ންކުރުމުއެްގޒެމި- 
ދަޮގތުން ފަޢު  އެރ ތުން ވ ލިބޭ  ސުވ ކީހެ    ،  ރުއިކުރ ލު ންނ  
ދިހެ  އެނީ،  ލުކުރެވޭސުވ  ހެކީން  ހިން  ކަންކަނުމެކިބަހުަގއި  މ  ނު 

ބޭޭއެގ.  ވެޏެކަންއެ   ންުގޅޭޮގތު   ލެއް ވ ސު  ސްްއވެއެ   ރުން 
 ރެވޭނެެއވެ. ނުކު

ބޭ  ހެކީން ދަޢުވ ލިވ ކުރ  ފަރ ތުެގން ދަޢުދަށު  ( ެގނެގ )އްދ މ   މި (ބ)  
ނިމުމުން،ންކޮ ްގޒެމިއެ -ކްރޮސް  ފަރ ތުން -ރީ  ން މީހު  އެ  ށް 

 ވެ. އެ ންވެ ެގބިލި ތަށްދަޢުވ ކުރ  ފަރ ، އްޤުޙަ  ރުމުެގމިންކުޒެއެގް 

  ން،ނަގ  ނިމުމުބަސް  ހެކި  ެގންކީރ  ހެކުޙ ޟިރުތުން  ރ ފަ  ކުރ ދަޢުވ  (ޅ)  
އެ  ހެކީއަދި  ކްރޮސްފަރ ތުންބޭ  ދަޢުވ ލި   ން  ެއްގޒެމިންކޮށް - 
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ހެ  ،ނިމުމުން އެ  ރީކީއަދި  ރީންކުްގޒެމިއެ-ން   ށްންކޮމިޒެގް އެ-ރ ނަމަ 
ދެންމުނިމު ޙ ،   ރަންކުޟިރުޙ   ތުންފަރ   ދަޢުވ ލިބޭ  ކުރ ނީރުޟިން 

 ނެވެ. ކީންހެ ބޭނުންވ 

ފަލިދަޢުވ  ( ކ)   ފަދަޢުވ   ކީންނ ހެ  ރުކުރ ޙ ޟި  ންތުރ ބޭ    ތުން ރ ލިބޭ 
ކްސުވ ލު ހެކީން  އެ  ނިމުމުން،  ޙަރުޒެމިންކުެއްގ-ރޮސްކޮށް  އްޤު  ުމެގ 

   .އެވެވެ ެގންބިލި ށްކުރ  ފަރ ތަޢުވ ދަ

މ  ( އ)   )އްދ ެގމި  ހެކ  ދަށުން  ެގ  ެގ  ރުމުމިންކުްގޒެއެ-ސްރޮކްކީން  ( 
ދަޢުތުޮގ ފަރ ތުވ ން  ހެ  ން ކުރ   ސުނ ންކީއެ  ރު،  ރ އިވ ލުކު  

ދިންހެކީއެ  ނީ،  ކުރެވޭލުސުވ  ހެން  ކަންކަމ  ކިބަހު  ހިމެނުނު  ަގއި 
ެއކަންޏެުގޅޭޮގތުން ބޭރު  .ވެ  އެ ޭއެގ  ސުވ ލެްއ  ްއވެން  ސް 

   ވެ.އެ ވޭނެރެކުނު

ރ   ކުން ދަޢުވ  ހެކީެގތުރ ފަ  ލިބޭށުން ދަޢުވ  ދަ( ެގއ)ެގ  އްދ މ   މި ( ވ)  
މީމުންމުނި  ކޮށްންމިެއްގޒެ-ރޮސްކްރ ތުން  ފަ އެ  ރީ،  -ހުން 
 ފަރ ތަށް ލިބިެގންެވއެވެ.  ލިބޭވ ޢު، ދަޙައްޤު ރުމުެގމިންކުްގޒެއެ

މ އި  ޅު ހުށަހެބަޔ ން ފަހު 
  ޑުއެހުންތައްގެ އަޢަތުރީޝަ
 ން މ ލުންނި

ހު  ެގއި އްސަލަމަ )ހ( . 203 މަށަހެޅުހެކި  ނިމުެގ  ފަ،  މިރުޙަލ   ހުގެ އެންމެ 
ލިކ އިތަންޔ ބަ އަޑުއެހުން ޢަތުެގ  ރީޝަ  ކުއެނިމުމ ހަޅ   ހުށަ  ންކިޔުޔެ 

  . އަދި އެކަން، ނެއެވެންވ ންމ ލަ ނިޔ ރުޑިނފަ  އްންތަ އަޑުއެހުނުވަތަ  
 . ވެ އެކުރަންވ ނެލ ންފަނޑިޔ ރު ިއޢުއި ހުަގއެ މަޖިލީ

ރ ނީ،  ެގ ޙުކުމް ކުއިލަސަމައް،  ންނިމުމު  ތައްންހުޑުއެެގ އައި މައްސަލަ )ށ(  
ސައުނޫޤ   މި ބަަގއި  [މްޙުކު]  ބ ބުނަ  ވީސްވަނުެގ    ވ  އި ފަންކޮށްޔ  

 . ޮގތުެގމަތިންނެވެ

Deleted : 

Deleted :ްމެހައިއެނ 

Deleted : 

Deleted :"

Deleted :ުންކުރ"
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  ވީޑިއޯއަދި  އޯއޯޑި
ށް  ގ މެދުވެރިކޮރެންސިން ފަ ކޮން

 ކުރިއަށްގެންދިޔުން  ންއަޑުއެހު

އަޑު ެގކުރީ   ތުެގރީޢަޝަ  ެގކުމައްސަލަތަ  މަދަނީ ހ() . 204 އޯޑި އްންތަހުއެ    އޯ ، 
ކޮންވީޑިއޯނުވަތަ   މުެގ ޔުދިެގންށް އަކުރި  ށްކޮމެދުވެރި  ގ ންސިފަރެން 

ކޯތިއިޚް ،  ތައްހުންއެއަޑު   ެގތު ޝަރީޢައަދި    ެވެއވެ.ެގންބި ލި  ށްޓަޔ ރު 
ކޮ  އި،ގަ ޙ ލަތްތަކުއްޞަ  ޚ  ެމދުވެންފަރެންސިީވޑިއޯ  ރިކޮށް  ންގ 

 ވެ. އެ ވެބިެގން ލިށް ޓަކޯ ޔ ރު،ތިއިޚް  ންދިޔުމުެގެގކުރިއަށް 

)ހ(  މ   މި )ށ(   ޮއތްއްދ ެގ  ޝަރީޢަވެނަމައެހެން  މަޖިގެ ތުސް،   ލީހުެގ 
މެދުވެރިކޮށް ސިންރެފަންކޮ  ޑިއޯ ވީ އް  ތަޑުއެހުންއަ ންގ 

އިޢުޞްމުން  ޚަ  ދަންވ ނީ،ށްެގންއަކުރި ހ  ނުކުރ ތިރ ޟްއެކަމަށް 
 ދަކުއެވެ. ހިނ

ކޮވީޑި  )ނ(    ެގހުމަޖިލީ  ެގޢަތުޝަރީކޮށް  ރިމެދުވެ  ންގ ންސިރެންފައޯ 
ކުރިއަށްެގތައެހުންޑު އަ ފަނއް  ކޯޓުެގރ ޑިޔ ންދ ނީ،   ސަރުންފިއޮ   ިއ 

ތިބޭ  ރުވެޙ ޟި މަތުޢަޝަރީ  ޚަޞްމުން   ލަމ އި،މ   ރ ކުސްލިޖިެގ 
ޚަޞްނުވަތަ/ދިއަ ފަރ ތްތަލުކުްމސީތަ  މުން  ތިއްރ   ޙ ޟިރުވެ    ބޭ  

  މެދުވެރިކޮށް   ގންންސިފަރެކޮން  އޯ ީވޑި  މ ލަންތައް،
 .  ވެންނެެގއި ވ ލަޅު ުގ

ކޮންއޯވީޑި  (ރ)     ދެވޭށްެގންރިއަ ކުކޮށް  ވެރިމެދު  ންގންސިރެފަ 
ހަމަތައް ޞ ންއި  ލުދުޢަނީ،  ވ ންންދަ އަށްެގކުރި ތައް  އެހުންޑު އަ ފުެގ 

ޮގތު ނެލޭނުެގއް ުއނިކަތަކަށްޙައްޤު  މުންެގޚަޞް  ދި އަ ،ތިންެގމަ  މެްއ  
 .ނެވެންއަކުންނ ނެ ފަދަނ 

ކޯކުތަޙ ލަތްނިވި  ންނައަ )ހ( . 205  ބެލުން މައްސަލަ އަލުން އަލުން  ްއަގޓެަގިއ  މައްސަލަ އި 

މައްސަލައެ  ޖެނަމަ،އްލަންޖެހިބަ  އެ  ކުރިން  ،ންވ ނީބަލަ  އްއެ 
ފުރިހަމަކޮށްފަގަ އްއެ ލައްސަމަ އިއިވ އި   އަލުން   އް ތަ ރ އަތުޖު 

ލ ޒިމުކުރަފުރިހަމަ ީވވަރަ ކުރުމަކ   ން  ެއ  ނުލައި،  ކުން 
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  ެގންއިށް ބަލަމަކަ  ވ ފައިހަމަވެފުރި  ތައްއަތު ރ  ފައިވ  އިޖުވިކުރެހަމަފުރި
 .ވެ ންދިޔުމަށެެގކުރިއަށް  މައްސަލަ

ސަ  (1)    ބަލައްމަ  ، ކ ހުރެބަބައެްއވެސް   ޔަންދިމުސަލަ 
ނޫންރުފަނޑިޔ  ފަނން ހެއެ    ބަލަންޔ ޑި  ޖެހޭ  ރަކު 

 ؛މައްސަލަތައް

 . ތައްލަސަމައްކުރ  ލުވީ  ކޯޓަކުން ތަޙުމަތީ މަރުޙަލ ެގ  (2)   

ެގއްދ ެގ  މ   މި )ށ(   ބެމައްސަދަށުން    )ހ(  ެއ    ގައި،ލުމުލަ 
އެސަލަިއަގމައް   އަތުތައް ރ ޖުއި  އިވ ފަމަވެރިހަފުނަށް  ތަހ އި 

އަންށްތްކޮޔަޢ ރި  ށްޮގތަ  އިވ މަވެފަފުރިހަ ދެނަ،  ތުންކުރެ ގޮ ނިވި 
 . ކުރެވިދ ނެެއވެލުކަށް ފަނޑިޔ ރަށް ޢަމަތަޮގ

ސ ބި  (1)     ށްރުމަކުފ ޢުދި  ތަނުވަ  ކުރުމަށް ތުދަޢުވ  
ހެކީެގޅ ފައިހުށަހަ ތެރެވ   ފަރ ތްކިބަސްހެ  އިން،  ތައް ދޭ 
ހެއިދީފަ  ކޮށްޙ ޟިރު  ށްތަރީޢަޝަ  އަލުން  ސްބަކިވ  

 ވަތަ ނު ؛ންޅު އެނޑަކަ މަށްކަނުޖެހޭނެނަަގން

ދިފ ޢުކުރުމަށް  ރުމަސ ބިތުކު  ވ ދަޢު  (2)    ށް ނުވަތަ 

ތެރެއިންހުށަހަޅ ފައިވ  ހެކީެގ  ިއ  ގަ ޝަރީޢަތު،   
ހެރ ތްތަފަ  އިވ ފަސްދީބަހެކި   އި، ނަަގ  އަލުންކިބަސް  ކުެގ 

އެކަޓަ މަށްމިންކުރުެއްގޒެ-ކްރޮސް  ލުންއަ  ތައްރ ތްފަ  ިއ 
 . ންއެޅުޑަނ ކަމަށްކަނެންޖެހޭ ޟިރުކުރަތަށް ޙ ޢަރީޝަ

 ދ ެގ ދަށުން އަލުންއޮތްނަމަވެސް، މި މ އް  )ހ( އެހެން  ެގމ އްދ   މި )ނ(  
މައްސަލައަ މ އްކީބަލ   މި  ެގ    ެގދ  ،  ވ2ަ))ހ(  ިއ  ަގރުންބަނަ  ނަ( 

Deleted :ެުންބަބުސަ   ެގމުވުހުސް މުމަޤ  އްެގ
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ނީ،  ވ ންބަލަ   މައްސަލަމަ، އެ  އެއްނަސަލަމައް  ފަދަ    ށްފަިއވ ޔ ންކޮބަ
މަމަ ކޯލ ރުޙަތީ    ދި އަ  ވެ.ންނެމަތިޮގތުެގ  ފަިއވ ކަނޑައަޅ   ންޓުެގ 
ބެލިތަމަރަފު އިަގއިއިމައްސަލަ    މައުޟޫޖު  ނުވަތަ  ޢީ ރ ީއޮގތުން 

އަލުން     އް ތުތައަޖުރ  އިއަޅ   ނޑަކަ  ފުރިހަމަކުރުމަށްޮގތުން 
 ވެ. ކުަގއެރުމ އެކުމަރިހަފު

 
 ބ ބު   ވަނަ ހި ވި 

 ކް ޓްރެ   ގެ ތަކު މައްސަލަ   ތި ޑެ ގެ އަދި ބޮ ، އަވަސްނިޔ  ދި ކު 

 ކް ރެޓް ކުގެ  ލަތަ މައްސަ ކުދި    - ބައި   ނަ ވަ އް އެ

ކުރ   ންޔ ނަ މ އްދ ަގއި ބަވަ  178ޤ ނޫނުެގ    މި  އިަގއި އެކުލެިވެގންވަނީބަ  މި . 206 ދ އިރ    ގ ނެހިނއި ބަމި
މަކު ބެކުންޓްރެ   ެގކުއްސަލަތަދި  މައްފައެޅިކަނޑަ  މަށްލު    ސަލަތައްިއވ  

 ލުތަކެވެ.  ޚ އްޞަ އުސޫ ނެޢަމަލުކުރ  އިމުަގބެލު

އް  އްދ ތަބައެއް މ  ނުގެޤ ނޫ
   ނގުންނުހި

މަދިކު )ހ( . 207 ޓްރެލައްސަ  މައްސަލަތަކުން  ކުތަކުެގ  މައް ބަލ   މިެގ   ޗަށް 
 ވެ. އެގ ނެހިންއ ނުކެ އަންނަނިވި ބ ބުތަޤ ނޫނުެގ 

ކުމެކަ  ކިވަ  (1)    ނުވަރުއް  ނުމަށް  އަތަ  ކުރ  ންގަ ކުރުމަށް    އި 
 ބ ބު   ނަވަވީސްބ   ނުެގނޫޤ   މި  ންތުޮގމެނޭނުހިމުރު  ތީ އަވަުގ

 ؛[ރުމުއަ ެގމުކަ ރައްކ ތެރި އިއ  ފަރުވ ަވުގތީ ]

 ؛[ކި ހ މަކުރުންހެ] އަށ ވީސްވަނަ ބ ބުެގ ނޫނުމި ޤ   (2)   

ޤ ނޫ  (3)    މ    322ނުެގ  މި  ޮގނުހި  އްދ ވަނަ  މި ންތުމެނޭ   ،  
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 ؛[ލު އުސޫޢ ންމު ުގޅޭކ  ހެއް] ވަނަ ބ ބު އޮނަތިރީސް ެގނުޤ ނޫ

ޤ   (4)     ޚ ްއޞަ  ުގޅޭކ ހެއް]  ބުބ   ނަސްވަތިރީ  ނޫނުެގމި 
 ؛[ލުއުސޫ

އްދ އ ިއ   މ ވަނަ  354އ އި  ދ މ އް   ވަނަ  350  ެގމި ޤ ނޫނު  (5)   
މ   355 ނުހިވަނަ  ޮގތުއްދ   މި  މެނޭ    ޤ ނޫނުެގން، 
 .[ންޚަބީރު] ބ ބު ނަވަ  ސްއްތިރީއެ

ޤ ނޫނުަގއި   )ށ(   އެނޑައެޅިެގކަމި  ޮގން    ތަކަށް ހެން 
މިނައިނުވ ބަޔ ންކޮށްފަ މ މަ،  ވ   ކޮށްފައިޔ ން ބަ   އިަގހ(  )ދ ެގ  އް 

ޤ  ވަ ޔަ ފި  އްތަބައި މި   ކުދި  ، މ އްދ ތައް  ންއެހެ  ެގނުނޫއި 
 ނެއެވެ.  ހިނގ  އްޗަށްކުެގ މަ  ބެލޭ މައްސަލަތައްސަލަތަކުެގ ޓްރެކުންމަ

މ އި،  ވުރުތައްޔ   ށްޢަތަޝަރީ
ޝ ދު  ނަށް އިރު މުންޞްޚަ

 ދިނުން 

  މަށް ލުބެ  ސަލަެއއް އްމަޓްރެކުން  ލަތަކުެގ  އްސަމަކުދި   ހ() . 208
ެއކަޅުމ  ނޑައެކަ   އިންގަ އަ  ށްނަންޚަޞްމުެގ  އި ލަސައްމަ ން  އެކު، 

ދޭ ނޯޓިކޯޓުން  ެގ  ތުޮގނެޢަމަލުކުރ   ިއަގއިމައްސަލަ  ކު،ދިނުމ އެ   ސް 
އި ޚަޞްމުކޯޓުންރުޝ ދު  ޢ ންމު  ދީ  ފަެގތު ރީޢަޝަ  ،ންނަށް  ހު  

 ވެ. އަޅަންވ ނެއެ ޑަނޚެއް ކަރީވ ނެ ތ  ބ އްއެހުންއަޑު 

ކޯށުދަ  ެގ  (ހ)  އްދ ެގމ   މި )ށ(   ޢ ންޓުންން  ދޭ  އި  ، އި ޝ ދުަގރުމު 
ދިނުމަބުރަޚަޞްމުން  ަގއި  ތުރީޢަޝަ  ެގއި ލަސަމައް ބޭނުންދަން  ވ  ށް 
ލިއެން ޝަރީޢަންތައް ޔެކިޔުމެހައި    ށް ބޭއްވުމަ  ޑުއެހުންއަ   ހުފަތުެގ  ، 
 ،ކުރިން  ދުވަސް(  )ސ ދަ  14  ެގންމަދުވެ  ޚުެގވ  ތ ރީފައި ޅ އަކަނޑަ

ޚަޞްމު ޚަނެއަ  އެއް  ފޯޞްއް   ކޯޓުން  ށް ނުމަކޮށްދިރުމަށް 
   ވެ.ނެއެ ވ ން ަގއަން
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ދަށުން އްދ ެގމ   މި ()ނ   ެގ  )ހ(  އިރުޝ ދުެގ  ދޭ    ިއތުރުން،   ޢ ންމު 
ޚ އްންނަށްޚަޞްމު އި  ދޭންޝ ދުރުޞަ   ށްކޯޓަށް  މަކަޖެހޭ   

ދިއިރު  ޚ އްޞަ ދަ  ފައެ  ،ނަމަޖެއްނިފެ ޝަރީކުނުމ އެޝ ދު  ތުެގ ޢަ 
 ންވ ނެެއވެ. ޅަޑައަނކަ ކޯޓުން އްތ ރީޚެ ނެވ ން ބ އް ޑުއެހުހު އަފަ

އްސަލައިަގއި  މަ،  ޚ ްއޞަ އިރުޝ ދު ދޭނީ  ންޓުކޯ  އްަގއިންމު ޮގތެޢ  ރ()  

ކަމަހު ުގޅި ށަހަޅ ފައިވ   އިތުރަންުގޅިެގ  ބަޔ ނަކ ނުވަތަ  ެގން  ކ   ށް  
އިަގއި  ސަލައް  މަވަތަނު  ވެ.އެ ލަތުަގޙ އެ  މަ  މެއްވ ނަކަ  ޖެހޭންރަފުކުސ 

ހުށަޚަޞްމުން ޚ   ކޯޓުން  ންުގޅޭޮގތު  ހެއްކ   ޅ ހަ  އްޞަ ދޭންޖެހޭ 
 ށެވެ. ދުދިނުމަޝ ރުއި

ޚ  ބ()   ުގޅޭޮގތުން  ދިނުމުްއޞަހެއްކ   އިރުޝ ދު  ހެކިގައި،     ކޯޓަށް 
ހެކި   ށްޓަކައިހުށަހެޅުމަ ޮގކުރަންޖެތައްޔ ރު  އެ   ދު ރުޝ އި   ެގތު ހޭ 

ދެވިކޯޓަ އަދ ނެއެ ށް  އެވެ.  އިރުދޭ  ދައިންފަދި  އެ   ށް  އްޮގތަޝ ދ  
ޚަޞްނަކޮށްފިނުލުޢަމަ ހުމަ މަ،  ބަށަހަކު  ހެކި    މުގެ ތުަގނުލައިޅ  
  ލިބިެގންެވެއވެ. ޓަށްކޯ ރުތިޔ އިޚް

އިރުޝ ދު ()ޅ   އިރުޝ   ޚ އްޞަ  އެ  ފެށިދު  ދޭއިރު،  ތ ރީޚުން  ެގން،  ދޭ 
ލަ  މައްސަ  ަގއިތެރޭ  ހުެގވަދު(  ށ ވީސް )އަ  28  ދުވެެގންމަ
އިރުތުއި  ޮގތުެގކުރ ނެޢަމަލު  ކޯޓުން   މުަގއިޔުެގންދިރިއަށް ކު ޝ ދު ރު 
 ވެ. ންވ ނެއެ ަގންއަ ނަށްޚަޞްމުން ކަންނެދޭ ންޓުކޯ

ކޯ  މި ( )ކ   ދަށުން  ދިނުމުޓުންމ އްދ ެގ  އިރުޝ ދު  ޤ ނޫނުެގ  ގައި،   މި 
މ އްދ ެގ    212 އަޑުއެރީޢަތުެގޝަދަށުން  ވަނަ  ބޭހުމެއް    މަކ  ވުއް 

މައްސަލައިނު ޤަޞްދުކުހަހުށަ  ކޯޓުންށް  ންމުމަނިލަ    ރ ނަމަ، ޅަން 
ން  ވ ކަސްބައްން އެމަށް ޚަޞްމުކައެިއ،  ަގށް އަންނަޞްމުންޚަ  ންއެކަ
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 ވެ. ނެއެ ދ ިގން ބަޔ ންކުރަން އެކަންންނޫ ވަތަނު

އަޑުރީޝަ )އ(    ފަހު  ތ ޢަތުެގ  ބ އްވ ނެ  ކައެހުން  އެނޑައެޅުރީޚެއް   ުމން، 
ދުވަވީ)އެކ    21  ޚުެގތ ރީ ޚަޞްކުރިން  ސްސް(    ގެ އެކަމު  ށްމުންނަ 
އަވ ދޭންސް  ނޯޓި އަެގޝަރީޢަތު  ދިނެއެވެ.  ފަހު  ށް އެހުމަޑު 
 ނެއެވެ. ންވ ަގންއަ ނަށްޞްމުންތު ޚަަވުގ ވ ފައި ޅ ނޑައަކަ

ހެކިބަރުޚަބީ )ވ(    ޚަންެގ  ނުވަތަ  ެއކުލެވޭ ބީރެއްސް  ރަޢުޔު    ރިޕޯޓެއް   ެގ 
އްދަ ެގ ހު، ކޯޓު ދޭނަމަން އެޅަހަހުށަ  ށްޢަތަ ރީޝަ  ޚަޞްަމކުއެްއވެސް  

ދޭ.  އެވެންވ ނެދަހޯ  ލ ރ ދު ކޯޓުން  ޝ ދު ރުއި   މުންޢ   އަދި 
ޚަމ އެކުނުދި ރި،  ބަޔ ބަސަށަހަޅ   ހުޕޯޓު  ބީރުެގ  ނުމ އެކު ށްދިކޮންބު 

 ދެންވ ނެެއވެ. ަގއި އެޓު ށް ކޯއެކަމަ

(މ)   ށް  ޓަކޯ  ޔ ރު ތިޚްމުެގ އިތުރު ެގނައުށް ުއނިއިދޭ އިރުޝ ދުތަކަ  ންކޯޓު 
 ެވއެވެ. ެގންބިލި

(ފ)   ހިއްޖެފެނި  ށްކޯޓަ  އަމިއްލަ  ،ަގއި ދެއްނ  އި  ގަ މުނެުގސްއި  ކޯޓުެގ 
އިލައ ުގސަމައް މަ ޅޭ  މައް މަޅުހުށަހެ  ތުލޫމ ޢުތުރު    އިގެ ލަސަށް 

 އެވެ. ނެދ ޚަޞްމުންނަށް އެންިގ

ށް  ދިނުމަ  އިރުޝ ދުއިތުރު 
 ވުންއަޑުއެހުމެއް ބޭއް

  މަްއސަލައިގެ   ތަކުަގއި ތްވި ޙ ލަންނަނިއަ  އިހިނދެއްގަ ނިއްޖެ  ށް ފެކޯޓަ )ހ( . 209
   .ވެއެނެވިދ  ބޭއްޑުއެހުމެއް އަ އީ އިބްތިދ 

 އްވޭނީ، ބޭތެއް  ރީޢަޝަ  ންޞ ފުެވރިއި  ިއަގއިސަލައްމަ  (1)   
ޚ އްޞަ އަ  އި،މުަގއ  ދީެގންކަ   ޝ ދުރު އި  ޞަޚ އް ެއ  ދި 

ޚަޞްމުންނަށް  އިރުޝ ދުތައް އަ ދެވޭކޮށްސ ފު   މެއް ޑުއެހުނީ 

Deleted :ިުެޅ
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 ނުވަތަ  ؛ފެނުންކޯޓަށް ށް މަކަެގން  ބ އްަވއި

ފަރ ތަ  އްސަލަމަ  (2)    ނެ ވޭމިޔ ބުކުރެކ   މައްސަލަ  ށް ހުށަހަޅ  
އެ ކަމުެގ ފުވ ން ށީެގކަ  ނެތްކަމަތެޞަރު  ނަ ންފެ  ށްއް 
 ނުވަތަ ؛ ކުރުމަށްލަ ބ ޠިލު ސައްަގއި، މައްޙ ލަތެ

ދިފ ޢުެގ ޖަވ ފ ޢު ނުވަތަފޯމު ނުވަތަ ދި  ވ ދަޢު  (3)      ވަތަ ބު ނު  
ލި ބަ ވަކި  އްެގމެ ޔުއެއިން  ދަޔަ   އެ   ފައިވ  ބިނ ކޮށްޢުވ   ކީ 

ފަދަ އެ  ،ތުަގއިލަޙ މަށް ނުވ   ކަމެއް ކަ ޅުމެއް އޮތްުގ  ބ ސަބަ
 ށް.މަކުރުނި އު ތަކުންއެ ލިޔުން އްބައިތަ

ޮގމެއް ބޭްއވުމ  ުގޅޭ އެހުއަޑު ދިނުމުެގ  ދު  އިރުޝ  ()ށ   ތެްއ  ޮގތުން ކޯޓުން 
މައްސައަކަނޑަ ށް މަވުޟިރުޙ   ށްޓަކޯށް  ޞްމުންނަޚަ  އިެގލަ ޅ އިރު 
ކުޑަ ރަޚައެ    ،ގ ނަމަދެއް ހިނ ޚަރަ  އިތުރު ތަކަށް ތްގޮ   ކުރެވޭނެދުތައް 

 ވެ. އެވ ނެ ންކުރަޢ ޔަތް ރިންޓުކޯ

 ،ފިނަމަންމައި ން ނިމަށް ކޯޓުވުެމއް ބޭއް އެހުައޑު  ެގނުމުދި  ދުއިރުޝ  )ނ(  
ނޯޓިސްއެކަމުގެ  ަމއްސަ  ޝަރީ،    14  މުެގއަޑުއެހު  ޢަތުެގލައިެގ 

 . ނެެއވެނުވަންވ ން ފޮނަށް ކޯޓުމުންޞް ން ޚަރިކު ސް)ސ ދަ( ދުވަ

ޚަޞްމުންމައްސަލައި  )ރ(     ވ  ބ އް  ދަށުން މ އްދ ެގ    މި  ،އެދޭނަމަ  ެގ 
ައޑުއެހުފަހު  ލަިއެގއްސަމަ  މަކީހު އެޑުއަ   ދިނުމުެގއިރުޝ ދު   ން  

 ނޑައެޅިދ ނެއެވެ. ަގިއވެސް ކޯޓަށް ކަކަމު

ދިނުމުެގޝ އިރު )ބ(   ންކަން ކަވި  ނިނަންއަން  ކޯޓުމުގައި،  ހު އަޑުއެ  ދު 
   ނެެއވެ.ރަންވ ކު

Deleted :ިށްން ޚަޞްމަކަރެއިތެ ެގން ެގ ޚަޞްމުއ
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ޝަރީޢަސައްމަ  (1)    ފަހު  ލަިއެގ  ވ ނެ  އްބ ޑުއެހުން  އަތުެގ 
ކަޚެއްރީތ  ޚު ރީތ ެއ    ،މަވ ނަފައިނު ޅ ނޑައަ 
 21ެގން  މަދުވެ  ންނަށްމު ޚަޞްކު،  އެއެޅުމ  ނޑަކަ

 ؛ ދިނުންނޯޓިހެއް ހުެގ)އެކ ވީސް( ދުވަ

ވ   އި ފަޅ ނޑައަކަ  މަށްހުއެއަޑު   ފަހުތުެގރީޢަޝަމައްސަލަިއެގ    (2)   

 ދި އަ؛ އެންުގން   ވަުގތު

 .ނުންތައް ދިން އިރުޝ ދުދޭންޖެހޭ އެހެ  (3)   

  މައްސަލަތަކުގެ ކުދި
  ންހު އަޑުއެރީޢަތުގެ ޝަ

 ގޮތް   ނެދ  ގެންށް ކުރިއަ

ޝަލަސަމައް )ހ( . 210 ބ ޢަރީިއެގ  މި  ފެށުމަށްޓަކައި  ބަޔ ންކުރ     ބުަގއިތް 
ފުރިއިޖުރ އަތު ނިމުށްހަމަކޮތައް  މަ  ޝަރީޢަތުއިލައްސަމުން،   ެގެގ 

 ވ ނެއެވެ.  ވަން އްޓުން ބ އަޑުއެހުން ކޯ

ބ ންށުދަދ ެގ  އްމ   މި )ށ(   ބޭޝަރީޢަވ   އް  ކޯޓުން ަގއި،  ވުމުއްތް 
މައްވ ންލަބަ  ންކުރަ ވީވަ ިގސަނީ،  ްއ  ތަކެައޑުއެހުން  ނަލަިއެގ 

ބަދަލުަގ މަބޭއްވުުމެގ  ދިުގވެެގިއ،  ޮގންނުދ އްސަލަ  ށް  ތަކަނެ 
އަޑު ސަލައި އްމަ އަ  އިންތިޒ މު  އް ތަންހުއެެގ  ދި، ކުރުމަށެވެ. 

މަރުޙަލ ަގއިތުެގޢަޝަރީ ކުރީެގ  ފުރި    ވ ފައިމ ނިން  ށްކޮހަމަ 
 ން މަތިން އެކަެގ ޮގތެއްނެހޭޖެނު  ންރަކުރ ރުން ތަކުއް އަލުތުތަރ އަޖުއި

 ވެ. ކުރުމަށެ

މައްސަލަތަ )ނ(   ޓްކުދި  މަކުެގ  ބަލ ރެކުން  ހެކިއްސަލަ  ހެޅުމ   ހުށަ  އިރު، 
ތަކެްއ  އަތުރ އްޞަ އިޖުއަޅ ފަިއވ  ޚ  ޑަނުަގއި ކަނޤ ނޫ   މިންޅޭޮގތުުގ

 .  ނުހިނގ ނެއެވެ

Deleted :ިުެޅ
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Deleted :ްގެލައިސަމައ
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Deleted :ެފަހީ ޝަ އިމުަގހު އެޑު  އަތުެގޢަރީޝަ ޮގތުންއ
  އިހުވ  މަތީގަ ސް ހެކިބަ ެގންކީ، ހެމަނަހަޅ ކި ހުށަހެ

ޒިމެއްނުވ ނެވެ. ލ ނެުގން 
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މައްސަލަތަކުެގ  މައް  ދިކު ރ()   ބަލ އިޓްރެކުން  ހެކިސަލަ  ބަސްދޭ ރު، 
ކްރޮސްއްތަރ ތްފަ އްކ ބެހޭ ހެ  އްތަސޫލުއު  ޒެިމންކުރުމުެގްގއެ - 

ކަނޑަ ދ ޤ ނޫނުަގއި  ތެރޭަގއި ައޅ ފަިއވ   ޓަށް  ކޯ  އިރ ެގ 
ހޭދަޒެމިގް އެ-ރޮސްކް ދި  އަ  ވެ.ނެއެޅިދ އެކަނޑަ   ކުރެވޭނެ ންކުރުމަށް 
ކްވަުގތ   މަމިން ޒެްގއެ -ރޮސް އި،  ކޯޓަވެ  ޟޫޢުއުކުރެވޭނެ  ށް ސް 
އަނެއެވެއެޅިދ ކަނޑަ ޙ ޟިރުކުޚަޞްދި  .  ހެކިންނ މުން   ރ  

   ވެެއވެ.ން  ލިބިެގށްޔ ރަފަނޑި ސުވ ލުކުރުުމެގ އިޚްތިޔ ރު

މައްސަލަތަކު )ހ( . 211 ވުން ރުނުޙ ޟި ށްތަރީޢަ ޝަ މަ އިގަ ރެކްޓް  ެގކުދި  ޚަ ލައްސަ،  ޞްމަކު ިއެގ 
ފަރ މަ،  ނަބޭނުން ޣައިރުއެ   ސަލަމައްއި  ަގރުޟިޙ   ތުެގ 

 ދ ނެެއވެ. މަށް ކޯޓުަގއި އެދެވިނުއިދިންމަނި

 މަ، ނަފިހުށަހަޅައި އް ހެޅުމެށަހުކު ށުން ޚަޞްމަދަ )ހ( ެގދ ެގ މި މ އް )ށ(  
ޢަމަންފަރ ތު  އެ   ދައިންފަ  ވިނިނައަން ލުކޮށްފައިވ ނަމަ،   
ހުށައިަގއްސަލައި މަ އެންހެޅި  ލިފަިއވ    ށްންތަކަޔެކިޔު މެހަިއ 

ކޯޓަށް އި ރުަގޙ ޟިރު  ޣައި  ގެ ރ ތުފަެއ    ށްރިޢ ޔަތްކޮ މައްސަލަ     
 .ނިންމިދ ނެއެވެ

 ން ވެެގެގ މަދުރީޚު ތ   ވ އިވަލުކޮށްފަތ ހުން  ޑުއެޢަތުެގ އަރީޝަ (1)   
ދު)ހަތެ  7 ހުމަށް އަޑުއެ  ޢަތުެގރީޝަ  ންކުރި   ވަސްއް( 

ކޯޓަށް  ކޮބަޔ ން  ބު ސަބަނެތް    ޙ ޟިރުވެވެން  އަދި  ށް 
އެކު، ެއ  މ ވުއިދީފަ  ސްޓިނޯ ޚަޞްމަށް  އްނެ އަިއެގސަލަމައް
ްއ ކެ ކިޔުންތަހައި ލިޔެރިން މައްސަލަިއެގ އެންމެދަތުެގ ކުއްމު

 ދި އަ ؛ވުންހަޅ ފައިކޯޓަށް ހުށަ

ައޑުެގތުޢަޝަރީ (2)    ސަބަ  ވެންރުވެޙ ޟި  އެހުމަށް  ބު  ނެތް 
ފަރ ތުެގ   އެ  ،ަގއި ހުޓިނޯވ   ވ ފައި ފޮނުކޯޓަށް    ޔ ންކޮށްބަ

Deleted :ުޢ

Deleted :،

Deleted :ުު

Deleted :ޭއެވެނެދ ވި ރެވ ލުކުސު ސީދ  މަންނަނުބ .

Deleted : ޠ
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ަމއްޟިރުގަ ޙ ޣައިރު   ކުއި  މަށް ނުދިސްގޮ ންެގށް ރިއަސަލަ 
 . ންވުއެދިފައި

ޝަރީޢަތު )ނ(   ފަރ ތުން  ފަދަޢުވ ކުރ   އަެގ  ހުމަށް ޑުއެހު 
ވ   ފައިކޮށްަގއި ބަޔ ން   )ށ(  ދ ެގމި މ އް  ދިމަ، އަފައިނުވ ނަޟިރުވެޙ 
ކޯޓަެގމަތިންތުޮގ ނޯޓިސް  ދީފައިށް  އެ    ،ނަމަނުވ     ލަ ސަމައްކޯޓަށް 

 ކުރެވިދ ނެެއވެ. ލުބ ޠި

ފަރ ތުލިވ ޢުދަ )ރ(   ބަ  ެގދ މ އްމި    ންބޭ  ަގިއ  ވ   ޔ ންކޮށްފައި)ށ( 
ކޯޓަށްެގމަތިޮގތު ނޯޓިސް  ން  ނުލައިދިނުމަ   ފަހު  ެގތު ޝަރީޢަ  ކ  

ޙ މަށްހުއަޑުއެ ދަމަވެސްންނައެހެ  ނުވެޟިރު    ން ފަރ ތު  ޢުވ ކުރ  
ޙ ޟި މި    ފަރ ތުންކުރ   ޢުވ ދަނުވަތަ    ،ނަމަވެއްޖެރުޝަރީޢަތަށް 

ދަށުންދ ެގ  މ އް ެގ  ދީފައިޓިސްނޯ  )ށ(   ނިއެކަހަމަ  ވ ނަމަ، 
ފަރ ތުެގ އެށ އިދަޢުވ އަ   ދަޢުވ ކުރ   ހުށަހަ ފަރ ތު  ،  އިވ   ޅ ފަން 

 .  އެވެޅިދ ނެނޑައެ ކަ  ޮގތެއްކޯޓަށް  ދުމެ ލައ ސަމައް ށްކޮނ ބި ށްހެއްކަ

 ސް  ނޯޓިށް ން ކޯޓަމަތި ޮގތުެގވ  އިށްފަޔ ންކޮެގ )ށ( ަގއި ބަ އްދ މި މ  ބ()  
ހު ތުެގ ފަޢަޝަރީ  މަކުޚަޞްްއވެސް  އެ  ެގއި މައްސަލައި  ކ  ނުލަދިނުމަ

މައްށް  ކޯޓަ  ވ ނަމަ،ނުފައިޙ ޟިރުވެ  އަޑުއެހުމަށް  ސަލަމުޅި 
 . ދ ނެެއވެރެވިލުކުބ ޠި

ސަލަ  އްމަކ  ނުލައި މައެހުއަޑު
 ންމުނިން

އެއްސަލަމަ )ހ( . 212 ޚަޞްންމެހަިއެގ  އެއި   ތުގެ ޢަރީޝަ  ،ދޭނަމަމުން 
 ވެ.މިދ ނެއެށް މަްއސަލަ ނިންޓަ ކޯ ނުލައިކ މައަޑުއެހު

އަޑުއެހުމެޢަޝަރީ )ށ(   ބޭއްތުެގ  މ   ނިން  ލަ ސައްމަ  އިނުލަ  ކ ވުމައް 
ނިންސަމައްއި،  އްގަ ލަތެޙ  އިލައިެގ  ނިންމުމަށް   ،ތުރުންމުމުެގ    އެ 

ބަޔ ންކުބުބަސަލުވި  ވ ސި ލިޔު  ޚަމެއްރ   ންނަށް  ޞްމު، 

Deleted :ޯންޓުކ 

Deleted :ަނެެއވެވ ން ޅައަކަނޑަށް ކަމ .

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : ހިމެނޭ ވ ޢުދަ ދުރައްޢ އި ދަޢުވ އ އި ދިފ 
…  ،ޮގތުން
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 ވ ނެެއވެ. ފޮނުވަން

މް  ގެ ޙުކުއިލަސައްމަ
މަށްފަހު އަލުން  ކުރުލުބ ޠި
 ން އެދުދިނުމަށް ލައިއްސަލަ ބަމަ

ނުމަކުޞްޚަ  ެގއި ލަމައްސަ )ހ( . 213   ށްފައިވ  ކޮ ޔަންޢައްރ ތުން  ފަ  އެ  ތަވަ  
މި   އަދި  މަވ ނަވެފައިނުށް ޙ ޟިރުމަޑުެއހުޢަތުެގ އަރ ތަކުން ޝަރީފަ

މ ވަނަ  211ެގ  ޤ ނޫނު ެގއްދ ެގ  )ށ(  ދަށު  ކޯޓަ  ނޯށް ން   ސްޓި 
މ އް  ނަމަ،ފައިނުވ ދީ ދަށުންދ އެ  ނިންމ ކޯޓު  ެގ    ނިންމުން   ވ ފައިން 

ބަ  ސަލައްމަ  ،ރުމަށ އިކުބ ޠިލު ކޯއެދި  މަށްނުއިދިލައަލުން   ޓަށް 
 ވެ. އެދ ނެހެޅިހުށަ

މ އްދ  )ށ(   )ހމި  ދަށުން(  ެގ  ޚަޞްމަެގ  ހު    ޅަން ހަހުށަމެއް  ހެޅުށަކު 
 14  ންގެ ވެނަިގށް ލިބޭތ   ތަރ ފަ  އެޙުކުްމ  ސަލައިެގ  މަ، މައްނަދޭއެ

 އެވެ. ނެހަޅަންވ ހުށަ ކޯޓަށްަގއި ތެރޭ ެގ)ސ ދަ( ދުވަހު

މ އް )ނ(   )ެގދ މި  ދަެގ  (ހ  ކޯޓުހުށަހެޅު  ޅ ށަހަހުށުން    ން ން 
 ވެ. އެތަކުގަ ންނަނިވި ޙ ލަތްއަަގންނ ނީ ލައިބަ

ޙ ޟި  (1)    ސަ އިނުވެފަރު ކޯޓަށް  ޤ ނޫނުެގ    މި  ތަނުވަ  ބަކީބަވ  
 ފަދައިން ކޯޓަށް ރ ކުންޔ )ށ( ަގއި ބަ  ެގއްދ ވަނަ މ   211
 ؛ެގންވ  ސަބަބަކަށްވުންށީ ބަކީ އެކަސަބަ  ނުވ ފައިދީ  ޓިސްނޯ
 ތަވަނު

އެ އެދޭ    ށްދުމަހޯ  ން ފަރ ތު  އެ  ިއަގއި ލައްސަމަ  (2)     ފަރުވ  
 ން.  އޮތުއް ފުރުޞަތެވ ން ެގށީެގ އެކަރ ތަށް ލިބުމުފަ

)ެގދ މ އް  މި )ރ(   ދަ  ެގ  މައްސަހ(  އަށުން  ބެލުލުލަ  މަށް  ން 
ވަލުކޮށް  ތ   ލުންއް އަމެޑުއެހު އަ އިެގއެ މައްސަލަ  ،ނަމަފިއިޅަ އަކަނޑަ

ފަ އެއެޑު އަ  ހުޝަރީޢަތުެގ  ވީ    ވަހަކަށް އަ  މެންހުން 

Deleted :ްުޮށ

Deleted : ިދެވ

Deleted :ިއަދ

Deleted : ޠ
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 . ެއވެވ ނެެގންދަންކުރިއަށް 

)ރ  މި )ބ(   ދަ(  މ އްދ ެގ  މައްށުންެގ  އަ  ބަލ ލުސަލަ  ޙ ން  ، ތުަގއި ލަ 
 މި   ށްކަމަ ލުން ބެލުސަލަ އައްމައެ  ނޑިޔ ރު  ން ބެލި ފަކުރި  ލައްސަމަ

 . އެވެއްނ ޅަޤ ނޫނު ހުރަހެ

)ހ(  މ އްދ ެގ  މި )ޅ(    ނަވަ  212  ނޫނުެގޤ މި  ،  ސްނަމަވެއޮތް   އެހެން 
ޚަމ އްދ ެގ   އައްބަސްއެ  ެގޞްމުންދަށުން   އި ލަނުޑުއެހުަމކ   ވުމ އެކު 

ކޯސަލަމައް ޮގޓުއ މެދު  ޙ ިއވ ޅ ފަކަނޑައަތެއް  ން  ިމ    ،ަގއިލަތު 

 . ނެެއވެމަކަށް ނޭދެވޭދިނުއިލަބަ ލަ އަލުންމައްސަ ންދަށުމ އްދ ެގ 

 ރެކް ޓް   ގެ މައްސަލަތަކުގެ ނިޔ  އަވަސް  -  ބައި   ނަ ދެވަ 

ރ   ކުބަޔ ން  ަގއިދ އް މ ވަނަ    179ެގ  މި ޤ ނޫނު  ންވަނީލެިވެގކު އެއިަގއިބަ  މި . 214 އިރ  ދ  ނެ ގ ނބައި ހި މި
އް  ލަތަމަްއސަ  ފައިވ ޅިކަނޑައެ   ބެލުމަށްެގ ޓްރެކުންތަކު ސަލައްމަ   ނިޔ ެގސްއަވަ
 . ވެކެ ތަލުއުސޫނެ ޚ އްޞަ ޢަމަލުކުރ އި ަގމުލުބެ

ކުރިއަށްގެންދ ނެ   ސަލަމައް
 ން  ދިނު ދު ރުޝ ގެ އިތު ގޮ

ެގ  ޮގތު  ނެދ ންކުރިައށްެގ  މައްސަލަތައްއި  ރެކުގަ ކުެގ ޓްސަލަތައްމަ ސްނިޔ ެގ  ވައަ . 215
މަކޯޝ ދު،  ރުއި ދެ  ޚަޞްމުންްއަގޙަލ އެރުޓުން  ދޭއި  އެީއ،    ވެ.އެ ނެންވ ނަށް 

ޓްތަކުލަސަމައްނިޔ ެގ  އަވަސް   މައްސަެގ  ފޮނުމަލުބެ  ލަރެކުން  ދޭ    ވުމ އެކުށް 

ކުޢަރީޝަ  ،އިރުޝ ދ އި ބަ  ެގޙަލ ރުމަ  ރީެގތުެގ   ދަލުކުރ  ޗެކްލިސްޓު 
ދޭލ ަގމަރުޙަ އިރުޝ ދެވެއި  ކޯޓު  .   ބަ ވީވަރަކު  ންއަދި  މައެކަނި  ހަ  ލަންވ ނީން 

މަމި ދެ  ޚަޞްރުޙަ   އަދިނުމަށ   ދުޝ އިރުމުންނަށް  ލ ަގއި    އް ޑުއެހުންތަކެއި، 
 ވެ. މަށެނު ދިތައްދުޝ ރު  ނުލައި އެ އިވުމަކ ބޭއް

ަމއް ހ() . 216 މ އެކުޓްރެކް ކަނޑައެޅު މަސްވައަ  ެއއްސަލަވަކި  ޓްއްސަލަތަ ނިޔ ެގ    ށް މަބެލުރެކުން  ކުެގ 
ދޭ ނޯޓިސް އި ކޯޓުން  އަންަގ  ށްނަންމުން ޚަޞް ، އެކަކު މ އެޅުކަނޑައެ
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 ،ދުޝ ރުޮގތުެގ އި   ދ ނެންެގށްއަމައްސަލަ ކުރިއި  ގަ ޓްރެކް  އެ  އިރު،ދޭ ދިނުން  އިރުޝ ދު 
  ލަ މައްސަ  އިަގލ  މަރުޙަ. މިނެެއވެދޭންވ ިއެގ ޚަޞްމުންނަށް  މައްސަލަ
ޮގދ ނެންެގށް ކުރިއަ އިރު   ބޭނުމަޝ ދުތުެގ  ދިނުމުެގ  ޚަ   ެގންޞްމުކީ، 
އުތިއިޚް  އިމެދުަގ ކޮބައިސަލަތައްމަ  ވ އި ފެދިފަލ ފު  ދުރ ކަކީ   ލ  ކަން 
ބޭނުއްސަމަ  ތުމ އި،ދެނެަގ ޝަ  ކިހެ  ވ ންލައަށް   ށް ޢަތަރީހ މަކޮށް، 
 މަށް ތައްޔ ރުކުރުމެވެ. ހުށަހެޅު

އިކޯޓުން  ންދަށު   ެގ  ހ()  ދ ެގމ އްމި   )ށ(     އެ ރު،  ދޭއި ދު  ޝ ރު 
ވުމ    ބޭއްޢަތްޝަރީ  ސަލަިއެގއްމަ  ން ފެށެިގދު ދޭ ތ ރީޚުންޝ އިރުއެ
މައްއެ  ށްއަމަހަ ޝަސަ  ތަލަިއެގ    އިަމށްޓަކައްޔ ރުވުރީޢަތަށް 
އެ ރުމަ  ހޭޖެހަމަކުރަންރިފު ފުލ ޙަރުމަ  ޙަލ ތަކ އި  ހަމަކުރުމަށް ރިތައް 

އަަވުގތު  ކަނޑައަޅ   ކަވަތ   ންަގއިދޭ  ށް  ންނަޞްމުޚަައޅައި  ނޑަލެއް 
އަދި  ެއވެއަންަގންވ ނެ ބ އްވ ޢަރީޝަ  ލައިެގމައްސަ.  ތ ނެ ތް   އްރީޚެ 

  ތެއްުމއްދަ  ދިުގމެ  ންނެ އެންދ ދެމިެގ  ޢަތް ެގ ޝަރީއިލަ އްސަތަ މަވަނު
 . ވެއެ ނެންަގންވ ށް އަ ނަމުންޞްޚަ ނޑައަޅައި،ކަ

ދަށުން  )ނ(   ެގ  )ށ(  މ އްދ ެގ  ޝަސަލަމައް  މި  ހިންުގތްރީޢައިެގ  ށް މަ 
ކަނކޯޓުން މައްދަތަކީމު  ޅ ޑައަ   ޓްރެއްސަ،  ކަނޑަލަިއެގ    އި ޅަ އަކް 

ތ ފޮނުވ   ންުގންއެ  ންގ އަކޯޓުން   ފެށިންޚުރީ  އް( )ތިނެ  3  ންެގ 
ކަ  ނެ ނުވ އިތުރު  އަށްވުރެތ ހަފް އްދަތެއް  މު  ޅޭއެނޑަފަދައިން 
  ދޭއިރުޝ ދުކީ،  ރީޚަތ އަދި ޝަރީޢަތް ބޭއްޭވ    .ވ ނެެއވެން ވ އި ަގކަމު

ތަށް ޮގތުރުނުވ ނެ  އި  ވުރެފްތ އަށްހަ  (އް އަށެ)  8ށިެގން  ފެ  ތ ރީޚުން
 ވެ. ވ ނެއެ ަގިއވ ންކަމު  އް ތ ރީޚެ ޅޭޑައެކަނ

  ޅ  އަނޑަ ކަ މަށް ހިންުގޝަރީޢަތްތ ރީޚު ނުވަތަ    ވ ނެބ އް  ންހުއެއަޑު  )ރ(  
އި  ނޯޓިހުަގ  ރ ކުބަޔ ން   ަގއި)ހ(    ެގދ އް މ މި    ، ތުމުއްދަ  ުގމެ ދިންއެ
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  އޮންނަންވ ނެެއެވ. އަޅ ފައިކަނޑަ

ގެ  ލ   މަރުޙަގެރީކު ތުގެ ޢަ ޝަރީ
  ނެރ ކުރިހަމަ އް ފުތަޖުރ އަތުއި
 ން ގެ ތ ވަލު ކަނޑައެޅުތު ގޮ

ޤ ނޫ ހ() . 217 ެގ  ނަ  ވަ  216ެގ  ނުމި  )ހ(  އިެގ  މައްސަލަ  ދަށުންމ އްދ ެގ 
  އި އެ ކ ލ ތަޙަމަރުހޭ  ޖެންރަމަކުހަރިފު  ށްޓަކައިރުވުމަޔ އް ތަށްތަރީޢަޝަ
ފުރިހަރުޙަމަ ކަނޑަމަލ ތައް  ަވުގކުރުމަށް  އައަޅ   ތ ަގއިން ތު   ލު ވަދޭ 

 ނިވިައންނަ  މަށްރިހަމަކުރުއް ފުލ ތަރުޙަިވ މަންނަނިއަ  ުމަގއި ކަނޑައެޅު

 . ވެއެނެވ ކުރަން ސަްއކަތްކުން މައެޅުމަށް ވީ ވަރަނޑަ ކަ ތުތައްދަމުއް

 ؛ފްތ ހަ 4 ށްމަކުރުމަހަރި  ފުރުޙަލ މަ ެގކި ހ މަކުރުމުހެ  (1)   

 ؛ތ ހަފް 10 ހެކީންެގ ބަޔ ން ބަދަލުކުރުމަށް  (2)   

 ؛ތ ހަފް 14ށް މަރުލުކުދަރިޕޯޓު ބަ ރުންެގބީޚަ  (3)   

ކުރީ  (4)    މަރުޙަލ ޝަރީޢަތުެގ  ޗެކްލިެގ  ޚަޞްމުސްެގ  ންނަށް ޓް 
 ؛ހަފްތ  20ވުމަށް ފޮނު

ޗެކްލިޙަލ ެގރުމަ  ެގރީ ކު  ެގޝަރީޢަތު  (5)      ށް މަކޮފުރިހަ  ޓްސް 
 ؛ތ  ހަފް 22 މަށްޅުށަހެހުށް ކޯޓަ

 .ފްތ ހަ 30ށް ޝަރީޢަތުެގ އަޑުއެހުމަ  (6)   

މ  ()ށ   ަގދ ެގ  އްމި  ބަ )ހ(  ފަށ ނީހިނަގ  އްދަތުތަމުއްކުރ   ންޔ  އި   ،ން 
 .ންނެވެފެށިގެ  ތ ރީޚުން ށް އަންގ ނަޚަޞްުމން ންނޑައެޅިކަޓްރެކް ކަ

 ތައްލ މަރުޙަ އެކި  ،އިގަ ވަލުލ  ތ  ވ ލަށުން ެއކުެގ ދަ ހ( )ދ ެގއްމ މި  )ނ(  
މުއްދަތުމަރިހަފު ކަނޑައަޅ   ކޯކުރުމަށް   ޓަށްތަކަށް 
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އެހެނެއެ ވިދ ެގނެދަލުބަ އެވެމަންނަވެ.  އް  ދަތުތަުމއްއިން  ފަދަސް، 
އެންމެހަކުރ އިރު،  ބަދަލު މަރުޙައެ  ފުރިލ އި  ޖެހޭ  ހަމަކުރަންތައް 

މަލަތެއްޙ    ިއވ ފަނޑައަޅ ކަ  ބޭއްވުމަށްޢަތް  ރީޝަ  ެގއި ލަްއސަަގއި، 
 ނެސްެގންނުވ ނެއެވެ. ލެއް ެގށް ބަދަތައްދަމު ތ ެގހަފް 30

)ނދ ެގއްމ   މި )ރ(   ޝަމަވެއޮތްނަ  އެހެން(    ބޭޢަރީސް،  ުމެގ  އްވުތް 

ފުކުރި މަރުރިހަމަކުރަން  މިކަޙަލ ތައް  ންޖެހޭ  )ހ( މ އްދ ެގ    މުަގއި 
މަރުބަޔ ންކުަގއި   މަވަން  އިރެ ތެ  ެގޙަލ ތަކުރ     ރުޙަލ އެއް ކި 

މުޔުންންދިެގރިއަށް ކު ކޯކަން  ނޫ  މުންހި  ފެމަށް  ނިއްޖެ ޓަށް 
މަޙ ލަތެއްަގއި،    ށް މަކަނެޖެހޭކުރަންނުފުރިހަމައް  ލ އެރުޙައެފަދަ 

 ދ ނެެއވެ. ވަސްކުރެވިތް ބޭއްުވން އަޢަޝަރީއި، އަޅަ ކަނޑަ

ކޯޓުމ އް  މި )ބ(   ދަށުން  ތ ވަދ ެގ  އެކުން  ވަވީ  އިަގލަވ ލުމުލު  ން  ކުރަ 
ޚަދިއަ  ވެ.އެ ނެވ ރަންވަރ ކުޝްމަޞްމުންނ   ޚަ   ނަށްމުންޞް  
 ވެ. އެނެ ންވ ންދޭސްކަށް އިޑައެޅުމަސްެވވޭ މުއްދަތުތަކެއް ކަނއްބައެ

ޚަނަމަބޭނުން  ންމުޚަޞް )ޅ(   އެއްބަސް ންނަށްޞްމު،  ތ ވަލެ  އް  ވެޭވ 
ކޯވ އެކުލަ  ހުށަހެޓަލައި،  މ އްޅުމަކަށް  ށް  ހުރަމި  ނ ޅަދ   .  ވެއެހެއް 
ޚައަދި ހުށަހަޅ ހު  ން އެފަދައި  މުންޞް    ޓަށްކޯ،  ކީކަންތަޅުށަހެ 

ހުޤަބޫލުކު ކަމަށްރެވޭ  ހުވ ނަމަ،  ށަހެޅުންތަކެްއ   ތައްޅުންށަހެ އެ 
 ށްލުކުރުމަމަމަތިން ޢަޮގތުެގ  ވ  ްއޮގތް އެންތަކ ޅުހެ ހުށަަގނެ، އެ ލައިބަ

 . ދ ނެއެވެޅިކަނޑައެ

ެގ  ދ ެގއްމ   ނަވަ  216ެގ  މިޤ ނޫނު )ހ( . 218 ކަން އިރުޝ ދު ދޭނެ ކަން )ހ(  އިށުންދަ   ދޭދުރުޝ  

 ން ހިމެނެއެވެ. ކަނިިވ ކަން އަންނައިރޭަގެގ ތެމުކަންކަ

Deleted : 

Deleted : 
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 ؛ންރުހެކި ހ މަކު  (1)   

 ؛ނުންށްދި ކޮއް ފޯރުތަބަޔ ން ެގންހެކީ  (2)   

 ހެޅުން.ށަހު ހެކި ންެގޚަބީރު  (3)   

ޓްރެކުންސަލައްމަ  ޔ ގެ ނި ސްވައަ )ށ(     މުގައި، ބެލު  އްލައެ މަްއސަ  ތަކުެގ 
ދަށުންއުސޫ  މުންޢ  ހ ހެކި  ލުެގ  އަތު ރ ިއޖުެގ  މުރުމަކު 

ފެނިއްންނުެގންދަށް އަކުރި ކޯޓަށް  ކަމަށް  ތު  ރ އަޖުއިއެ    ޖެނަމަ،ޖެހޭ 
ނަށް  ޞްމުންޚަ،  އަޅައިކަނޑަ  ކަމަށް ނެނުހިނގ   ަގއިކު އެ
ނުވަތަނެެއވެންިގދ އެ މުޅި .  ހިންރ އަތުއިޖު    ބަ  ދަލުަގިއ  ުގމުެގ 

  ގެ އް ވަތެ ބ  ވަކި  ތަކެއް ނުވަތަންޔުލި  ކިޖެހޭ ވަރަންކުމަ ހ ޚަޞްމުން
 ނެއެވެ. ޚަޞްމުންނަށް އެންިގދ ، އަޅައިޑަކަނ ކެއް ތަލިޔުން

  ނެންދ އަށްގެރިމައްސަލަ ކު
 ރުން ކުޙު އިޞްލ   ތ ވަލުތުގެގޮ

ދަށުން  216ެގ  ޤ ނޫނު  މި ()ހ . 219 މ އްދ ެގ  އި ކޯ  ވަނަ  ޝ ދު ރުޓުން 
ތ ވަލު   ންށުދަ  ނަ މ އްދ ެގވަ  217  ނޫނުގެ ވަތަ މި ޤ މުަގއި ނުދިނު
ކައިންރެ ތެ  ކަމުެގންކަ  ވިނަނިންއަ  ،އި އެޅުުމަގޑަކަނ ކޯޓުން   މަކަށް 

ނު  ވ ފައި ކަނޑައަޅ  ބަދަކަތުތަމުއްދަ  ަވތަތ ރީޚު    މަށްެގނައުއް  ލެށް 
 ވެ.  އެނެކޯޓަށް ހުށަހެޅިދ  ން، އެކަ ންވ ނަމަނުޞްމަކު ބޭޚަ

ކުރީރީޢަތުޝަ  (1)    މަރުޙަލ ެގ  ޗެެގ  ލިސްޓު ކްެގ 
ހުމަކުރުފުރިހަ ކޯޓަށް    ވ  ފައި ޅ ނޑައަކަހެޅުމަށް  ށަމަށްފަހު 

 ؛ދަތުއްމު

 ؛ތ ރީޚްޢަތުެގ އަޑުއެހުން ބ ްއވ ނެ ރީޝަ  (2)   

Deleted : 

Deleted :ްމަށްރުކުދުއަނބުރ  ރައ  

Deleted :ެުިޅ
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 ދަތު. މުއްފައިވ  ޅ ޑައަ ކަނށް ހިންުގމަ ޝަރީޢަތް  (3)   

)ހ(  މި   ()ށ   ދަށުން ެގމ އްދ ެގ  ކަނކަމަކަވަކި      ވަިއވ ފަޅ ޑައަށް  ކި   
ަގއި  ތުލަޙ   އެދޭ  ޞްމަކުމަށް ޚަލުކުރުބަދަ  ތެއްދަމުއް  ތަވައް ނުޚެރީތ 

ތ ރީ ނުވަޚެއެ  ބަމުއްދަތެ  ތައް  މަްއސަލައިެގ    ،ވޭނީކުރެލުދައް 
ބޭއްޝަރީ  ހަފްތ ެގސް(  )ތިރީ  30އަޅ ފަިއވ   ކަނޑަ   ވުމަށްޢަތް 

 . ންނެވެއްެގމަތިތެ ލުނ ންނ ނެ ޮގދަބަ ށްމުއްދަތަ

  ށްނުމަށްދިކޮސ ފު  ޝ ދުތައްރުއި
 ވުންއް ބޭއްމެހުޑުއެއަ

 ތައްޝ ދުއިރު   ދޭން  ޓުކޯށުން   ދަެގދ ވަނަ މ އް   216ނުެގ  މި ޤ ނޫ )ހ( . 220
ސ ނަންމުޚަޞް ައޑުއެހުފުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިށް  ަމކީ  ބޭއްވުމެއް   
ފެ  ށްކަމަމެއް  ކަހިންމުމު އެފަނދެއްަގހި  ނިއްޖެކޯޓަށް  ދަ އި، 
 . ނެެއވެދ ވިއް ބޭއް ޑުއެހުމެއަ

ބ  ހުމެޑުއެއަ  ން ށުދަ  ެގހ(  )  ދ ެގމ އްމި   )ށ(   ައޑުއްވ ނައް  ން ހުއެމަ، 
އެކަމުެގ    ންކުރި ދުވަސްއް(  ތިނެ)  3ން  ދުެވެގމަހުެގ  ދުވަ  ވ ބ އް

 ންވ ނެއެވެ. ންނަށް ދޭނޯޓިސް ޚަޞްމު

މ  )ނ(   )ހ(  އްދ މި  ބަޔ ންކުެގ  ފަދަަގއި  އަޑުރ   ބޭއްއެހު  ށް  ވުމަމެއް 
އެށްޞްމުންނަޚަ  ލަިއެގމައްސަ ،  ވެސްމަނަންހެއެ.  ވެނެއެވިދ ދެެވސް 

އަ އެ ކޮންއެއީ   ނީވ ބ ްއވަން  ން ކޯޓު  އް ޑުއެހުމެފަދަ    މެހެން  
 ެއވެ.  ަގޙ ލަތެއްއްޖެ ކޯޓަށް ފެނި ަގއިމުކައް މެކަންމުމުހި

، ނަމަމައިފިންމަށް ނިއް ބޭްއވުއްދ ެގ )ނ( ެގ ދަށުން އަޑުއެހުމެމި މ  )ރ(  
އިއިފަދީޓުން  ކޯ  ިއ،ހުުމަގައޑުއެ  އެ ޮގތުން ޅޭ ުގކ   ތަދުޝ ރުވ  

ސ ފުޚަޞް ބޭނުކުމުން  ކަންކަން ރަން    ލ  ރ ދު  ންޚަޞްމު  އެ  މަށްވ  
 . އެވެނެ ވ ންރުވ ޔ ތައް

Deleted :ިުެޅ

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : .ެވ ނަމަެއވ
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  ގެޙަލ  ކުރީގެ މަރު ތުގެ ޢަ ރީޝަ
 ކްލިސްޓު  ޗެ

ޤ  )ހ( . 221 ބަޔ   216ނޫނުެގ  މި  މ އްދ ަގއި  އިޖުރ އަވަނަ    ތުންކުރ  
މ ނަވަ  220ެގ  ޤ ނޫނު   މިނުވަތަ  އަދި/ ބައްދ ަގ    ކުރ  ންޔ ިއ 
 ތަށްޢަޝަރީ  ވެސްމަކުރުމަށްފަހުަގއިހަރިފު  ތުޖުރ އައި
މަ ށްޔ ރުވުމައްތަ މި  ންމުޚަޞް  ެގއްސަލައިޓަކައި    ަގއި ދ އްމ  

ޝަރީބަޔ ންކުރ  ކުރީޢަފަދަ  އް  ޗެކްލިސްޓެ  މަރުޙަލ ެގ  ެގތުެގ 
ފެފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކޯޓަށް  ކަމަށް    އެ ަގއި،  ހިނދެއް  އްޖެނި 

ފުރިހަމަޓުޗެކްލިސް ކޯމަށ ކުރު  ކަޓުިއ،  އެ ޅ   އަ ޑަނން  ތ ރީޚަކަށް 
ހުށްރުމަމަކުހަފުރި  ސްޓުޗެކްލި   ށް ނަޚަޞްމުން  ހެޅުމަށްށަފަހު 

 . ވެއެ ދ ނެިގންއެ

ކުރީެގޝަރީޢަތު )ށ(   ފުޗެކްލިސްޓްރުޙަލ ެގ  މަ  ެގ  ރިހަމަކޮށް  
ކަތ ރީހުށަހަޅަންޖެހޭ   ކަނޑައަޚު  ޝަރީތ ޅ   މުގައި   ރީޢަތްޚަކީ 

ކުރީެގ ހަ  (އްށެ)އަ  8  ެގޚުތ ރީ  ވ ފައި ޅ ކަނޑައަ   ށްބޭއްވުމަ ފްތ  
   .ެއވެވ ނެނު ވެެގން ތ ރީޚަކަށް

  ސް އެްއވެ  ހަމަވ އިރު  ޚުރީތ   ޅޭއެކަނޑަ  ންށުދަ   )ށ( ެގެގމި މ އްދ  )ނ(  
ޝަރީޚަ ކުޞްމަކު  ފުރިހަޢަތުެގ  ޗެކްލިސްޓް  މަރުޙަލ ެގ  މަކޮށް ރީެގ 

  ހުގެ ދުވަ(  )ހަތެއް  7ރު  ތުއިށް  ންނަމުޚަޞް  ،މަފައިނުވ ނަހުށަހަޅ 
ދިދައްމު ހުށައެމ ނުތެއް  މަޢުލޫމ ތު  ެއ   ންކޯޓު  ޅުމަށް ހެކު، 
މުއްދަޙ ލަތުދެވޭ    ތު ދައްމުއެ    ވެ.އެ ންިގދ ނެއެ އެ  ެގ  ތުގައި، 
މަކޮށް ލިސްޓް ފުރިހަޗެކްމަރުޙަލ ެގ  ރީެގ   ކުތުެގޢަރީޝަ  ަގިއވެސްރޭތެ

ނޯޓިހުށަހަޅ ފަ އިތުރު  ނުލަދިނުމަހެއް  އިނުވ ނަމަ،    ، އިކ  
ދިއި ޢުވ އ ދަ  ވ އިހަޅ ފަށަހު އަދި،  ދަޢުފ ޢު  ރައްދު   ވ  

  .ވެ ނެއެންވ ރެނެ އްމުރެން އަކޯޓު، ަގއިނެކަން އަން ވޭރެކުބ ޠިލު

މަރުޙަލ ެގކުރީ   ތުެގޢަޝަރީ )ރ(   ޚަޞްމަކުސްޓެ ލިކްޗެ   ެގ  ެއއް   އް 
ހުޚަޞް  އަނެއް  ފައި،ށަހަޅ ހު ވަތަ ނު  ފިނަމަ،ޅައިށަނ މަކު 

Deleted :ިުެޅ

Deleted :ްަގންވ ނެ ުަނ
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ކަނޑަޓު ސްލިޗެކް މައިހަމެންއެފައިވ   އަޅ  ަގއި  ތު  މ ލޫޢު 
ޝަރީޢަތަށް   ެގލައި ސައްމަ  ަވތަނު  ،ނަމަފައިނުވ ހަޅ ހުށަ

ޑުއެހުމެއް  އަތުން  މުެގ ޮގޝ ދުދިނު އިރުންޖެހޭއި ދޭކަޓަށްރުވުމަތައްޔ 
މުވުންއްބޭ ކޯޓަ  ށް  ކޯޓަޮގތުން  ޅޭގު ކަމ ،  ނަމަފެނިއްޖެ  ށް ހިންމުކަމަށް 
 ެއވެ. ނެދ ވި ދެޝ ދެއްރުއި ންނަފެ

ޚު  ރީމުގެ ތ ޑުއެހުއަ
 އި އިތުރުޅުމ ނޑައެކަ
 ނުން ރުޝ ދު ދި އި

މަށް ހުށަހެޅު  ށްފުރިހަމަކޮ  ޗެކްލިސްޓުމަރުޙަލ ެގ  ރީެގ  ތުެގ ކުޢަރީޝަ )ހ( . 222
ތ ޑައަޅ ފަ ކަނ ކޯޓުންންއެ  ވީ  ރީޚަށްފަހުިއވ   ައވަހަކަށް   މެ 
 . ެއވެސަންވ ނެއް މަޖަން ހަކަންކަ ންނަނިވިއަ

އަޢަޝަރީ  (1)    ތ ން  އެހުޑު ތުެގ  ކަނޑައެ ޚެއްރީބ އްވ ނެ  ން ޅު 
ކު)ތ ރީ ކަރިޚު  ެމ އެންދު  ޚ މެރީތ ނަމަ،  ފައިވ ޅ ނޑައަން 

 ؛(ންންމުއް ނިފަހުެގ ޮގތެ

ންދ ނެ ެގށް އަރި ކުލ ތައް މަރުޙައެކިެގ  ރީޢަތުެގ ައޑުއެހުމުޝަ  (2)   
ތުން  ުގޅޭޮގ  ހުމ އަޑުއެ  ،އިޅަ ކަނޑައަްއ  ތ ވަލެ  ޮގތުެގ
 އަދި؛ ދިނުން ތައްދުން އިރުޝ ޖެހޭ އެހެންދޭ

އަޅަ  ެގއަޑުއެހުމު  (3)      ނަމަ އްވ ޅެ ޔަވަފި  އިތުރުންޖެހޭ  ކުރިން 
 ބަޔ ންކުރުން.  އްމެއެކަ

  މު ންޢ ، ތަކުަގއި ޙ ލަތް  ނޫންއެ  ފިޔަވައި   ަގއިކެއްތަތްޙ ލަ  ސްނ ތިއިސް )ށ(  
ތ ެގ ފްއް( ހަ)ތިނެ  3ރިން  ެގ ކުޚުތ ރީންނަ  އޮ  ތެްއަގއި އަޑުއެހުންޮގ

 ވެ. އެނެވ މުންނަށް ދޭންޚަޞް ކޯޓުންއް ނޯޓިހެ
ލަތަކުގެ  ޔ ގެ މައްސަނިއަވަސް
  ހުންއެޑުއަ ގެ ތުޢަ ޝަރީ

ބ ބުށްޓަކަށުމަފެ ޝަރީޢަތް    ލަިއެގމައްސަ )ހ( . 223 މި  ބަަގއި    ންކުރ  ޔ އި 
ދ ެގ  މ އްނަ  ވަ  222  ށް ނިމި، މި ޤ ނޫނުެގމަކޮހަރިފު  އްތައަތުއިޖުރ 
ެއ    ކުމ އެޅުރީޚު ކަނޑައެ ތ ބ އްވ ނެ  ޑުއެހުން  އަެގ  ޝަރީޢަތު  ދަށުން

Deleted :ެުިޅ

Deleted :ުކ
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ޝަމައްސަލަ  އި ަގތ ރީޚު ން އްވުބޭ އަޑު ރީޢަތުިއެގ  ކޯޓުން    އެހުންެގ 
 ވ ނެެއވެ. އްވަން ބ 

 ހުންއެެގ ައޑުޝަރީޢަތު  މައްސަލަތަކުެގ  ލ  ބަންޓްރެކުނިޔ ެގ  ސްވައަ )ށ(  
ބަލަންވ ނީ،  ކޯޓު  ށްމަވުބޭއް   ަގއި ރޭތެ  ެގހުދުވަ  (އްކެ އެ)   1ން 
މަރުޙަހުރި  ެގއެހުމުއަޑު  ޮގރެވޭނެ ހަމަކުރިފުއް  ލ އެހ    ތަކަށް 

   ށެވެ.އެޅުމަޑަ އް ކަނަވުގތުތަ މުެގއެހުއަޑު 

 ކް ކުގެ ޓްރެ ތި މައްސަލަތަޑެ ބޮ  -  އި ނަ ބަ ވަ ތިން 

  ރ  ޔ ންކުބަ  ވަނަ މ އްދ ަގއި  180  ނުެގނޫ ޤ ވަނީ، މި  ންެގވި ލެ އި އެކުމި ބައިަގ . 224 ރ  ނެ ދ އިނގ ހި ބައިމި 
މައް ޓްރެ ސަލަތަކު ބޮޑެތި  ކަބެލުމަކުން  ެގ    ތައް އްސަލަމަ  ފަިއވ ޅިއެނޑަށް 

 . ވެކެ ތަލުއްޞަ އުސޫޚ  ނެކުރ މަލުއި ޢަމުަގބެލު

ދ ނެ  ގެން ރިއަށް ސަލަ ކުއްމަ
  ދިނުން ތުގެ އިރުޝ ދު ގޮ

ބޮސަމައް )ހ( . 225 ބަލ ނީ  މަލަެއއް  ޓްލަތަސައްޑެތި  ށް ކަމަ  ން ރެކުކުެގ 
 ެވ.އެ ކުރަންވ ނެ ކަންކަންވި ނަނިއަން  ޓުންކޯ ކު،ޅުމ އެކަނޑައެ

 ށްޞްމުންނައިރުޝ ދު ޚަ  ެގތުނެ ގޮ ެގންދ ށް ރިއަކުމައްސަލަ    (1)   
ަވތަ  ނު  ޚެއްތ ރީ  ބ އްވ ނެ  ތްޝަރީޢަ  ިއެގލަމައްސަ  ދީ،

ހޭދަޢަޝަރީ  މައްސަލަިއެގ ދިުގ ނެ  ވ ތުަގިއ  އެންމެ 

 ވަތަ ނު؛ އެންުގންށް ންނަމުޞް ޑައަޅައި، ޚަނކަ އްއްދަތެމު

ެއ   ޝ ދުއިރު  ޮގތ މެދު  ނެދ ެގންއަށް ކުރިއްސަލަ  މަ  (2)    ދީ، 
ތ ރީދު  ޝ ރުއި މައްސަލަށި ފެ   ޚުންދޭ  އަެގން  އެހުމ  ޑު ިއެގ 

އައަހަމަ ފިށް  މ އެކު ކަނޑަެއޅު  ލެއްވަތ ެގ  ވަޅުތަކު ޔަޅ ނެ 
 :ންސުއްހަމަޖެ ކަމެއްތެރެއިން  ެގމު ވި ކަންކަނިންނައަ

Deleted :¶

Deleted : 
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    i.  ްބ އްވ ނެ  އް  ވުމެލުއްދަބަ  ެގރުތީބުކުރުމުތަ  ލަސަމައ
 ތަނުވަ ؛ކަނޑައެޅުން ތ ރީޚެއް

    ii.  ްނެ ބ އްވ    އްދަލުވުމެއްބަ  ެގރުމުތީބުކުތަރުލަ  ސަމައ  
ފެށުތްރީޢަޝަ  ޚަކ އިތ ރީ ކުރިން މު    ެގ 

އެމަކުރ ނަ  އެއްޢ މުރ ޖަ ްއ  ޚެ ތ ރީ  ކަމަށް، 

 . ނޑައެޅުންކަ

ބ އަޑުއެ  ރީޢަތުެގޝަ )ށ(   ތ ރީހުން  ަގިއ  ތުޢަޝަރީ  ތަވަނު  ޚުއްވ ނެ 
  ވީ  އްރީޚެތ    އިެގ ޮގތުަގތުއްދަމު  ުގދި  އެންމެނެ  ވ ހޭދަ  އަށްލަމައްސަ
 ނެެއވެ. ޅަންވ ޑައަން ކަނ މެ އަވަހަކަށް ކޯޓުއެން

ތ ރީ  ޑުއެހުންއަޝަރީޢަތުެގ   ނ()   ތުަގިއ  ޝަރީޢަ  ތަނުވަ  ޚުބ އްވ ނެ 
އެހޭދަވ މައްސަލައަށް   ޓުން ކޯިއ  ޮގތުަގެގ  އްދަތުމު  ުގދި  މެންނެ 

ނުވަރީޚުތ   އެ   ،ކު އެމ ެއޅުނޑަކައް  ތ ރީޚެ ނޯެގތުމުއްދަތަ    ސް ޓި 
ދޭމުންޞްޚަ އަދި  ވެއެވ ނެންނަށް  ކު.  މަ ޝަރީޢަތުެގ  ެގ ރުޙަލ ރީެގ 

ހު ތ ޗެކްލިސްޓު  ކަނޑައަޅައި  ކޯޓުން  ރީޚު  ށަހަޅަންޖެހޭ 
 ންވ ނެެއވެ. ންަގއަ

  ގެ މުރުލަ ތަރުތީބުކުމައްސަ
   ންވުބޭއް މެއްލުވުއްދަބަ

ކަނކްރެޓް  ހިނގ ނެ  އްސަލަމަ )ހ( . 226  މެންކޮފަހު  ށްޅުމައެޑަ  
ތަރުސައްމަ  ސްިއވެުގތެްއަގވަ ކޯޓަެގ  މުތީބުކުރުލަ   ށްބައްދަލުވުެމއް، 

 ބޭއްވިދ ނެެއވެ. 

ތަރުތީ )ށ(   ބައްދަބުކުރުމައްސަލަ  ސަލައިެގ  މައް ،  ލުވުމަކީ މުެގ 
ތަްއޔ ރީޖެވ ން  އިކަ ހިންުގމަށްޓަ  ޝަރީޢަތްތައް ވެފަހޭ  ިއވ   ތަްއ 

  ވ ބ އް  އި ަގދުމެ  ެގރުނޑިޔ ފައި  މ ންޚަޞްމުއި  ލުމަށްޓަކަވަރު ބެމިން
ބަ   .ލުވުމެކެވެދައްބަ އަލުއްދައެ  ކަުވމުގައި،  ކޯޓަށް ންކަން  ންނަނިވި 

Deleted : ހަދ

Deleted : ެހަދ ނ

Deleted :ަިއެގލަމައްސ  

Deleted :ޭދިގު އެންމެ ދަވ ނެހ 

Deleted :ްދަތުމުއ 

Deleted : 
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 ވިދ ނެެއވެ. ސ ފުކުރެ

 ؛ފިޔަަވޅުތައް  ފަިއވ ނަށް އަޅ ޚަޞްމުން އެހ ތަ  (1)   

އިރުޝ ދުތަ ފައިދީ  ންޓުކޯ  (2)    އެއް ވ   ޚަކ   ޞްމުން ޮގތަށް 
 ؛ދޭތޯމުންމަލުކުރަޢަ

 ؛ވޭތޯ އިސ ފުވެފަފަރ ތަށް  އްނެއަ ވ ދަޢު ރ ތުެގ ފަ އްއެ  (3)   

މިންވަޚަރަދުެގ    ެގޝަރީޢަތު  (4)    ނަަގއިދޭނެ    ރެއް ޮގތުަގއި 
 ؛އްތަދުޚަރަިއވ  ނގ ފަ ހިށްނަތަހ އި އެކަށްޓަލުމަބެ

 . ެމއްކައެ މަމެއްވ ނަޖެހޭ ކަޅަން އަވަލެއް ކަނޑަ އިތުރަށް ތ   (5)   

ޖެހޭ  މަކުރަންރިހަ ފު ޚަޞްމުން
 ން ކަ ންކަ

 

 

ތަރުތީބުކުމަ . 227 ބައްދަލުވުމެރުމުއްސަލަ  )ހަތެއް(   7  މަދުެވެގން  ވުމުެގބޭއް   އްެގ 
ތ މަ   ން،ރިކު  ސްދުވަ ދީފަޅޭޮގތުން  ުގކުރުމ   ލުވައްސަލަ    ވ އިކޯޓުން 

އ ކަުވމަސް ބައެއް  މެދުަގއި  މުންެގޚަޞް  ދުމެކ ޝ ދުތައިރު ތޯ  ދެވޭށް 
ެގ  ޚަޞްމުން  ވޭ ވެސް އްބައެ   ނަށްޚަޞްމުން  ތަނުވަ  ވެ.ރަންވ ނެއެ ކުތްއްކަސަމަ

ހުޓަކޯ  މެއްހުށަހެޅު  އަމިއްލަ ވ  ބަސް އެއްޚަޞްމުން  ށަހަޅަންވ ނެއެވެ.  ށް 
ކޯޝ ދުއިރު   ދު އިރުޝ   ައމިއްލަ  ކޯޓުެގނުވަތަ    ފިނަމަށްކޮލުޤަބޫ  ންޓުތައް 

އެކަންޓުކޯ  ދީފިނަމަ،  ކޯޓުން ޚަޞްން  އެށް ނަމުން    ،ފަހުށްމަުގން 
   ެއވެ.ނެވ ލުކުރަންން ބ ޠި ދަލުވުރުމުެގ ބައްކުބުތީތަރު ސަލަ އްމަ ިއވ ފަށްލުކޮތ ވަ

ގެ  ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލ  
 ނެކުރ މަ އް ފުރިހަތުތަރ އައިޖު
 ން ލު ކަނޑައެޅުތުގެ ތ ވަގޮ

ޓްތަކުެގސަލަމައް  ބޮޑެތި . 228 ބަލ ންރެކު   މަ    ގެ ރީކުެގ  ތުޢަޝަރީަގއި  ސަލައެއްއް 
ފުރިތުތަޖުރ އައި  ލ ެގޙަރުމަ ޮގތުރ ކުހަމައް  ނޑައެޅުުމަގއި  ކަ  ލު ތ ވަެގ  ނެ 

މަރުޙަލ ތަ،  ޢަމަލުކުރ ނީ މު އެކި  ފުރިހަމަކުރުމަށް  ޅ   ޑައަކަނ  ދަތުއްއް 
ފިޔަޅުކަނޑައެ ައަވސްނިން  ަމއްސަަވއި،  ޓް ޔ ެގ    ކުރ ޢަމަލު  ަގއިރެކުލަތަކުެގ 

Deleted : ުންކުރުސ ފ

Deleted : 

Deleted : ުންބެލ

Deleted : 

Deleted : ުންބެލ

Deleted : 

Deleted :ުތ

Deleted : ިންޓަރކުރުމޮނ

Deleted :ުންކޯޓ 

Deleted :ޯން ޓުކ
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 . ނެވެލުންސޫއު

  ނެދ ގެން އަށް ރި ކުމައްސަލަ
 ން ރު ލ ޙުކުއިޞްލު ވަތ   ތުގެގޮ

ކަން ނިނައަން . 229 ކޯޓުންކަކަމަ  ިއންތެރެ ކަމުެގ  ވި  ކަނޑައަށް  ތ ޅ     ރީޚުފަިއވ  
 ން ކޯޓަށް، އެކަނަމައެދޭ  ކުމައުމަށް ޚަޞްނައް ެގދަލެބަ  ނުވަތަ މުއްދަތުތަކަށް

   ނެއެވެ.ހުށަހެޅިދ 

 ؛ލުވުންބަްއދަ މުެގކުރުތަރުތީބު އްސަލަމަ )ހ(  

 ؛ޢ ރ ޖަރުޙަލ ެގ މުމަ ރީެގތުެގ ކުޢަރީޝަ ()ށ  

  ކުރުމަށްފަހު ރިހަމަފުޓު  ޗެކްލިސްލ ެގ  ޙަމަރުެގ  ކުރީ  ތުެގޝަރީޢަ )ނ(  
 ؛ތު ދަފައިވ  މުއްޅ ނޑައަކަ ހެޅުމަށްޓަށް ހުށަކޯ

 ނުވަތަ؛ ވ ނެ ތ ރީޚްބ އް  ންހުއެއަޑު ެގ ޝަރީޢަތު ()ރ  

 . ތުމުއްދައެންމެ ދިުގ   ވ ފައިޅ ޑައަ ނކަމަށް ހިނުގ ތްރީޢަޝަ )ބ(  

ރުޙަލ ގެ  މަ  ކުރީގެ ރީޢަތުގެ ޝަ
 ކްލިސްޓު ޗެ

ކުރީެގ  ޢަޝަރީ ހ() . 230 ޗެކްލިގެ ޙަލ މަރުތުެގ  ދަޢުވ ެއއްެގ    އި،ލަނުކ   ސްޓަ 
ކޯ ކަމަދ ނެހިންިގ  ތްޝަރީޢަ ޙ   ޓަށްށް  ފިޔަަވއި،  ލަތެްއަގފެނިއްޖެ  ިއ 

ކުރީެގރީޢަޝަ ޗެކްލިސްެގލ މަރުޙަ  ތުެގ    ، އިހަމަކުރުމަށ ފުރި  އް ޓެ 
ކަނޑައަޓުކޯ ތ ރީން  ޗެޚަކަޅ   އެ  ފުރިޓުކްލިސް ށް  ހު  ފަރުމަށްކުހަމަ 

 . އެންިގދ ނެެއވެ މުންނަށްޚަޞް ހެޅުމަށްއަނބުރ  ހުށަ

ޚަޞްމަ )ށ(   ކޯޓުންކުކޮންމެ  ބަޔ ވެސް  ތ ރީޚުެގ  އިފަންކޮށް  ކުރިން ވ  
ކުރީޝަ މަރީޢަތުެގ   ފުރިހަމަކޮށް  ޓުލިސްޗެކްރުޙަލ ެގ  ެގ 

   ންވ ނެއެވެ.ހުށަހަޅަ

Deleted :  އ

Deleted :މަށް ރައްދުކުރުރ  ބުއަނ

Deleted :ިުެޅ

Deleted :ިުެޅ

Deleted :ްފުރުމަކ  ުެއ 

Deleted : 
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ްއވެސް  އެރު  ވ އިމަހައެޅޭ ތ ރީޚު  ނޑަދަށުން ކަެގ    ެގ )ށ(މި މ އްދ  ()ނ  
ޝަރީޢަޚަޞްމަ ކުރީގެ ތުެގކު  ޗެކްމަ    ފުރިހަމަކޮށް ރުޙަލ ެގ  ލިސްޓް 

  ދުވަހުގެ (  )ހަތެއް  7އިތުރު  ނަށް  ޚަޞްމުން  ،ވ ނަމަހަޅ ފައިނުށަހު
ދިނުމ ދަތެމުއް އެ އެކުއް  ހުމަ  ،  ކޯޓުން ށަހެޅުމަށް ޢުލޫމ ތު   
އެނެދ ިގންއެ މުއްދަޙ ލަތުަގިއ،  ވޭ  ދެ  ތުއްދަމު   ެއވެ.   ތުއެ 

މަކޮށް ޓް ފުރިހަސްޙަލ ެގ ޗެކްލިރުެގ މަކުރީ ޝަރީޢަތުެގ    ތެރޭަގިއވެސް
ނޯއި  ނަމަ،ޅ ފައިނުވ ހަހުށަ ދިނުމަކ ޓިތުރު    ، ނުލައި  ހެއް 

ދަ ދަދިއަފ ޢު  ދި  ޢުވ އ ިއ، ހުށަހަޅ ފައިވ   ރައްދު  ވ  ޢު 
  ެވ.ނެއެނެރެންވ  އްން އަމުރެކޯޓު، ަގއިން އަ ންބ ޠިލުކުރެވޭނެކަ

މަރުޙަލ ރީޢަތުޝަ )ރ(   ކުރީެގ  ޗެކްލިސްެގ  ތެރެއިން މުޚަޞް  ޓެއްެގ   ންެގ 
ޚަ  ޞްމަކުޚަ އަނެއް  ރު  ފައިވ އިހުށަހަޅ ޞްމަކު  އެއް 

ޗެކް  ،ނަމައިނުވ ހަޅ ފަހުށަ ކަނުވަތަ    ވ  ފައިނޑަައޅ ލިސްޓުަގއި 
މަޢުލޫމ ތު   ނު ނުވ ނަމައިފަޅ ހުށަހަ އެންމެހައި    ސަލައިގެ މައް ވަތަ  ، 

ޮގތުން ނުމުެގ  ޝ ދުދިރުންޖެހޭ އިއި ދޭށްޓަކަ މައްޔ ރުވުޝަރީޢަތަށް ތަ
ފެނި މަކަމުންމުހި  ބޭްއވުން  ޑުއެހުމެއްއަ ކޯޓަށް  ، އްޖެނަމަށް 

 ވިދ ނެއެެވ. ރުޝ ދެއް ދެއި ންނަ ފެކޯޓަށް ންތުކަމ ުގޅޭޮގ

  ގެ މަރުޙަލ ގެރީކު ގެ ޝަރީޢަތު
 މުރ ޖަޢ 

ކުޝަރީޢަ (ހ) . 231 މަރު ރީތުެގ  ޗެެގ  ޚަޞްކްލިޙަލ ެގ   މުން ސްޓުތައް 
މަެގ  ޝަރީޢަތުމުން،  ހެޅުހުށަ  ކުރުންޖަޢ ެއްއ  ރ މުެގ  ރުޙަލ ކުރީެގ 
ކަމަށް ންމުހިމު ފެނިއް    އެކޯޓަށް  ކޯއެމުރ ޖަޢ ދަ  ފަޖެނަމަ،   ށްޓައް 

ޝަރީޢަކުރެވި މުރ ޖަޢ ކު  ތުގެ ދ ނެެއވެ.  މަރުޙަލ ެގ  ކީ،  އަރީެގ 
ކުޢަތުޝަރީ ބަދަލުކުރު ލ ެގމަރުޙަ  ެގރީެގ  ޗެކްލިސްޓް  ފަހު،  މަށް 
ކައަން ނިންކަމ ނަނިވި  ޮގތެއް   ކުރ   ކޯޓުން   ންމުމަށްމެދު 

 ކެވެ. އެމުރ ޖަޢ 

Deleted :ަންަގންވ  އ

Deleted : ެގ

Deleted :ަނެއް ޚަޞްމަކު އަ ޅ ފައި،ހުށަހ 

Deleted :ަފިއިނ ޅ

Deleted :ިންުގންހ

Deleted :ިިގންހ

Deleted : ހިންގ
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 ؛ންޅުޑައެ ނ އް ކަވަލެ ތ ެގއަޑުއެހުންތަކު ޢަތުެގ ޝަރީ  (1)   

ޮގތ އި   ހުހެކި  (2)    ޮގތެްއ ދޭނެ ތަރުސްބަ ހެކިށަހަޅ ނެ  ތީބ މެދު 
 ؛މުންނިން

 ؛ވަުގތު ކަނޑައެޅުން ދަވ ނެށް ހޭތަޝަރީޢަ  (3)   

ޖެހޭ ރަންކުން  ތައްޔ ރުވުމުެގ ކުރި  ޝަރީޢަތަށްންވެސް  އެނޫ  (4)   
 . ކުރުން ންކަންކަ

މ އް )ށ(   ދަށުންދ މި  ކޯޓުން  ެގ   ތުެގޢަޝަރީ،  ހުށްފައަމުރ ޖަޢ   ކުރ  
ބ އްވ ނެއަ ތ ޑުއެހުން  ކުރިންޚެރީ  އެ މަ،  ވ ނަކަނޑައަޅ ފައިނު   ްއ 
 ވެ. ނަށް އަންަގންވ ނެއެ، ޚަޞްމުން އިޅަ ނޑައަރީޚް ކަތ 

  އްސްޓުތަލި ކްެގ ޗެ ލ  މަރުޙަެގތުން ޝަރީޢަތުެގ ކުރީ ރ ންެގ ފަޚަޞްމު )ނ(  
 ެގލ ރުޙަމަ ކުރީެގ    ތުެގޝަރީޢަ  އިވ މަޖެހިފަ ހަ  ކުރިން  ،ންލިބުމު
ބ ޠިލުއެޢ ޖަމުރ  މަކޮށްފިނަމައް  ބޭއްވުމަސައް،  ައޑުއެހުން  ށް  ލަިއެގ 
ޓިސް ނޯ  ގެ ެއކަމުކުރިން    ދުވަސް)ހަތެއް(    7  ެގރީޚުފައިވ  ތ މަޖެހިހަ

 ރުކޮށްދޭންވ ނެއެވެ. ފޯންނަށް ޚަޞްމު

  ކުގެއެހުންތަ ގެ އަޑުރީޢަތުޝަ
 ން ކަނޑައެޅު ވަލު ތ 

ފުރިކަކަން  ނަނިވިއަން )ހ( . 232 ތ ރީޚެއްަގއި   މެންއެ  މ އެކު،ވުމަހަން    ައވަސް 
  މުންޅުހެށް ހުށަ ފުރިހަމަކޮރީޢަތުެގ ކުރީެގ މަރުޙަލ ެގ ޗެކްލިސްޓު ޝަ
ކުރީތަ  ނުވަ މަރުޝަރީޢަތުެގ  ޗެކްލިސްެގ   ތުން ޅޭޮގުގ  ޓ ޙަލ ެގ 

ރީެގ  ކު  ޝަރީޢަތުގެ   ކު، ނުވަތައެއްވުމ  ބޭމެއް  އަޑުއެހު  އްވ ކޯޓުން ބ 
ކޯ  ވީމ އެކު،  ކުރު  ޢ އެއްޖަމުރ   ޙަލ ެގމަރު ައވަހަކަށް   ން ޓުއެންމެ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހަމަޖަްއސަންވ ނެެއވެ. 

Deleted : ހިންގ

Deleted :ިންުގހ



180 

  

ށްެގންދ ނެ ތައް ކުރިއަކި މަރުޙަލ އެހުމުެގ އެޑުޝަރީޢަތުެގ އަ   (1)   
ފަދަ އެދި  ، އަމައިނުވ ނައަޅ ފަނޑަ ކަކުރިން    އްތ ވަލެ   ެގތުޮގ

މަ، ނަކުރެވޭޤަބޫލު  ކޯޓަށް  ަމށްކަނެވ ކަނޑައަޅަން   ތ ވަލެއް
ޮގތުގެ   ންއަޑުއެހު ކަނޑަލެވަތ   ބ އްވ ނެ    އަޅަިއ، އް 

އެ ދޭންޖެހޭ  ުގޅޭޮގތުން  އިރުޝ ދުއަޑުއެހުމ   ްއ ތަހެން 
 ؛ދިނުން

ބ އްވ ނެައޑުއެތުެގ  ރީޢަޝަ  (2)    ވަތަ ނު ރީޚެއް  ތ   ހުން 
ވަތަ ނު   ކަނޑައެޅުން  ރީޚެއްތ ފަށ ނެ    ންތައްއެހުއަޑު 

ބ އެައޑު  ތުެގޝަރީޢަ   ރިން ކުތ ރީޚު    އްވ ނެހުން 
ޮގތެްއ  ޚ ރީ ތ   އެ  ،ފަިއވ ނަމަޅ ކަނޑައަ ފަހުެގ  އެންމެ  މެދު 
 ދިއަ؛ ނިންމުން

މ އްމި   (3)    ތ  ދ   ދަށުން  ކަނޑައަޅ ލެއް ވަެގ  އަޑުއެހުން ،  ނަމަ 
ނުވަ  ނެބ އްވ ން  އެހު ޑު އައި  ވަލ  ތ   ެގބޭއްވުމު  ތަ ތ ރީޚު 
 .ނަށް އެންުގންންމުޞްދަތު ޚަމުއް

ޙ ސްއި )ށ(   ޙ ލަތްތަ  އް ތަތްލަތިސްނ   ޮގތެއްަގިއ    މުޢ ން، ކުަގއިނޫން 
އޮ ތ ރީއަޑުއެހުން  ކުރިންޚުންނަ  ހަ  3  ެގ  ނޯޓިފްތ ގެ )ތިނެއް(  އް ހެ 

 . ވެނެއެޞްމުންނަށް ދޭންވ ކޯޓުން ޚަ

ދިނުމަށް  ށް އް ސ ފުކޮދުތައިރުޝ 
 ވުންއް ބޭއްމެއަޑުއެހު

ދަށުމި . 233 ބ ބުެގ  ދޭ  ެގ  ކުރީ ތުެގ  ޝަރީޢަ  ށްދިނުމަށްކޮސ ފުއް  އިރުޝ ދުތަ  ން 
ައޑުއެމަރުޙަލ ަގ ފެނިއި  ކަމަށް  ބ އްވަންޖެހޭ   އެފަދަ މަ،  ްއޖެނަހުެމއް 

 ެއވެ. ނެ ބޭްއވިދ ކޯޓަށްޑުއެހުމެއް އަ

ޓްރެކުމައްސަލަތަކު ޑެތި  ބޮ . 234 ގެތި މައްސަލަތަކު ބޮޑެ ބަެގ  ޝަސަލައްމަ  ލ ން  އް  ރީޢަތްތަތަކުެގ 
ބ އިޓަކަފެށުމަށް މި  ބަޔ ންގަ ބު  އިޖުކުއި  ފުރިރ   ނިމުހަމަރ އަތުތައް  ، މުންކޮށް 

Deleted : 

Deleted :ައް ފްތ އެހ

Deleted :ިުެޅ

Deleted :)

Deleted : ުއި ތ ވަލ   ެގއަޑުއެހުން ބޭއްވުމ

Deleted :(

Deleted :)

Deleted :މުެގ

Deleted :ިފިޔަަވއި  ކުަގއ
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ބ އް  ން ތް  ބޭއްވުޢަ ޝަރީ ތ ރީޚުވ އަޑުއެހުންތައް  އެ  ޅުމ އެކުނޑައެކަ  ނެ  މައްސަލަ  ެގ  އި ތ ރީޚުަގއި 
 ެއވެ. ނެ ވަންވ ން ބ އްކޯޓު  އްތަޑުއެހުންެގ އަޝަރީޢަތު

 
 ވަނަ ބ ބު ކ ވީސް އެ 

 ރު މު އަ   ޓު ކޯ 

ުގޅި ޢުވ އަދަދ   މުންަގނހި ()ހ . 235 ރަށް އެދުން މުކޯޓު އަ ކޯކ   އަމުރަެގން  އެދިޓު  ހަޅ ނީ ހުށަ  ކަށް 
 ވެ. ށެ ޓަކޯ ހުށަހެޅިފައިވ  ދަޢުވ 

މ އް ށ()   )ހދ މި  އޮތްނަމަވެެގ  ެއހެން  ަގއި  ފުސް(  ދަޢުވ   ރަތަމަ  ، 
  ކޯޓަކަށް   ންހެއެހު އެ ދަޢުވ   ފަހެޅުމަށްވ  ހުށަ ޢުއެ ދަ  ޓަށްށަހެޅި ކޯހު

ރަކަށް ޓު ައމުށުން ކޯ ެގ ދަ  ހ( )ްއދ ެގމ މި    ކުރެވިފަިއވ ނަމަ،ލުބަދަ
 ވެ.  ށެ ޓައެ ދަޢުވ  ބަދަލުކުރެވިފަިއވ  ކޯޅ ނީ ދި ހުށަހައެ

އަ ނ()   ހުށަރަކަމުކޯޓު  ދަޢުވ އެްއ  އެދެނީ  ކުރިހެށް  ން ޅުމުެގ 
އެ  ިއވ ނަމަކަމުަގ ހުށަުމރަށް  އަ  ކޯޓު،  ެއ  ހައެދި   ވ ޢުދަޅަންވ ނީ، 
 .ށް ބެލެވޭ ކޯޓަށެވެ ނެކަމަހުށަހެޅޭ

، ނދަކުހި  ނުވ ހ އިފަށްޔ ންކޮބަ ޮގތަކަށް  އެހެން    އްަގއި ޤ ނޫނެހެންއެ (ރ)  
އަމުރަކަށް ތަންފީޛު  ކޯޓު  ޙުކުްމ  އިޖުރ ކުއެދެނީ  ކޯޓުރުމުެގ  ން އަތު 

ކޯކަމަށްވ ނަ  ށްފަހުަގއިމަފެށު އަމުޓުމަ،  އެ  ހުށަރަށް    ނީޅަންވ ހަދި 
 . ށެވެކުރިއަށްެގންދ  ކޯޓަ ރުޙަލ މަމުެގ ޛުކުރުފީޙުކުމް ތަން

 ބުނެފައި ކަމަށް  "ތްފަރ   ދޭއެރަށް  ައމު"އި،  މަށްޓަކަ ބޭނުމި ބ ބުެގ ބ()  
 .  ވެ ފަރ ތަށެހުށަހަޅ  ބ ބުެގ ދަށުން ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި މި، އެވަނީ 
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ބ ބުެގމި (ޅ)   ބޭނު  ރައް"  ށްޓަކައިމަ  ފައަމުރު   ށް ކަމަ  " ތްރ ދުވ  
އަމީހަކ  އެއެވަނީ،  އިފަބުނެ ކޯޓު  ދެކޮޅަށް  ނެރެ މު  މަށް  ދިނުރެްއ 
   . ންމެ ފަރ ތަކަށެވެވ  ކޮއްދުރު ރަމުއަ  ކޯޓު   ނުވަތަފައިވ  ފަރ ތްދިއެ

ބޭނު ( ކ)   ބ ބުެގ  ފޯމު  އަމުރަށް"ޓަކައި  މަށްމި   މަށްކަ  "އެދޭ 
ރަށް މުކޮށް އަބަޔ ންށް   ބޭނުންވ ކަމައްކޯޓު އަމުރެ   ވަނީ،އިއެބުނެފަ

  ފޯމަށެވެ.ހުށަހަޅ ރ ތުން ދޭ ފައެ

 ފޯމުދޭ  އެ އަމުރަށް  ކޯޓު
 ހަމަކުރުން ފުރި

އެދިމުރަކައަ  ޓުކޯ ހ() . 236 އެކަމަށްހު  ށް  ކޯޓުން ޓަށަހަޅ ނީ  ކަިއ 
 .  ރިކޮށެވެއް މެދުވެ ފޯމެ ިއވ އަޅ ފަ ކަނޑަ

އެއަ  ކޯޓު )ށ(   ފޯމުދޭމުރަށް  މަދުވެެގގަ   މަޢުން  ިއ   ލޫމ ތ އިއަންނަނިިވ 
 . ވެމަނަންވ ނެއެތުން ހިފަރ  އެދޭއަމުރަށް   ޔުންކިލިޔެ

 ؛އަމުރުެގ ބ ވަތްދޭ ށް އެމަނެރެދިނު  (1)   

 ؛ އްތަރ ތް ނުވަތަ ފަރ ތްފަ ރައްދުވ މުރު އަ  (2)   

 ؛އް ސަބަބުތައަމުރަށް އެދޭ  (3)   

 . ތްއޮންނަންވީ ޮގއަމުރު   (4)   

އަމުޓުކޯ )ނ(   އެދޭއިރަ  ުގޅި  ރު،ކަށް  އަމުރ   ހުށަެއ  ހެކި ޖެހޭ  ންހަޅަެގން 
 ނެއެވެ. ންވ ހަޅަހުށަ

ހަޅ ފައިވ   ށަ، ފޯމ ެއކު ހުކުއެލިބުމ   ކޯޓަށްމު  ފޯ  ދޭޓު އަމުރަށް އެކޯ )ހ( . 237މު   ފޯދޭއަމުރަށް އެ
ލި ފޯޔެކިޔުންތަކ  އެންމެހައި  އެ  އަމުއެކު  ރައްދުވ   މު  ތަށް  ރ ފަރު 
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 ވެ. ވ ނެއެ ނުވަންފޮ ޓުންކޯ ރުން އްދުކު ރަ

ޤ ނޫ )ށ(   ނުވަތަނުަގމި   ޮގތަކަށް އެހެން    ޤ ނޫނެއްަގއި  އެހެން  އި 
އަމުށްފައިނުކޮބަޔ ން ކޯޓުރ ވ ނަމަ،  ކަނމެދު  ޮގތެއް    މުގެ ޅުއެޑަ ން 
ދުަވސް)  3  ވެެގންމަދު ފަ  ރިންކު  ތިނެއް(  ރައްދުވ   ރ ތަށް  އަމުރު 
 ެއވެ. ވ ނެންރައްދުކުރަފޯމު 

 މެދު މުރ އަ  އިނުލަ  ކ މައަޑުއެހު
 އެޅުން ގޮތެއް ކަނޑަ

ދި އެށް  ރައަމު  ކޯޓު  ،އިލަނު  މަކ އް ބޭްއވުހުމެއެކުަގއި ައޑު ތަތްލަޙ ނިވި  ނައަން . 238
 ޅިދ ނެއެެވ. ޮގތެއް ކަނޑައެ ކޯޓަށް  ހުށަހެޅުމ މެދު ޅ ފައިވ ހަހުށަ

 ނުވަތަ؛  އެއްބަސްވުންޚަޞްމުންމަށް ކަ ިއވ  ކަންއަމުރުގަ ފައިވ   އެދި )ހ(  

ބޭއްވުމަކ ޑުއެހުއަ ()ށ   އަމުނުލައި  މެއް  ކޯރ   ޮގތެއް    ނަ ންފެ  ޓަށްމެދު 
 ނުވަތަ  ؛ވުންސްްއބަމުން އެ ށް ޚަޞްޅުމައެކަނޑަ

ޮގތެރ އަމު ނ()   ކަނޑަެއޅުމަމެދު  ، ބޭއްވުމަކީ އަޑުއެހުމެއް    ށްޓަކައިއް 
 . ންށް ނުފެނުށް ކޯޓަމެއް ކަމަންމުކަހިމު

ޟިރުގައި މައްސަލަ  އިރު ޙ ޣަ
 ގެ ބ ރު ދިޔުމުންގެށް ކުރިއަ

ށް މަޑުއެހުއަ  އި އެޙ ލަތުގަ   ވ ހުމެއް ބ އް އެއަޑު   ންޅިެގން ކޯޓުުގ  ރަކ އަމުކޯޓު   . 239
އެދޭއަމުރަ ނުފަ  ށް  އަވަރ ތުން  ރައްދުވ މުރުތަ  ތުން ފަރ    
ޣަ ފަރ ތެެއއިން   ، ނަމަވެސްރުނުވިޙ ޟި ޙ ޟިރު އިރުއްެގ  ކޯޓަ  އެށްަގިއ     
 ެގންދެވިދ ނެއެވެ. ކުރިއަށް  ލަމައްސަ

ޤ ނޫއެހެތަ  ވަނު  ޤ ނޫނުަގއި  މި )ހ( . 240 ތެއް ނިންމުން ދު ގޮމުރ މެއަ އެހެންނެން  ޮގތަކައްަގއި   ށް  
ހުދޭއެމުރަށް  އަ  ،ނަމަވ ންކޮށްފައިނުޔ ބަ ފޯމު  ިގނަށަހަޅ   ވެެގން  ތ  
ދުވަހު  14 ކޯޓުތެރޭ  ެގ)ސ ދަ(    އް ޮގތެދު  އަމުރ މެ  އެން  ަގއި 

Deleted : 

Deleted : 
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   ެއވެ.ނެކަނޑައަޅަންވ 

  އި ަގައމުރު  އެ  ދޭ ޙ ލަތުަގއިނެރެއް  ކޯޓުން އަމުރެ  ށުންމި ބ ބުެގ ދަ )ށ(  
 ެއވެ.  ނެވ ރަންބަޔ ންކު ފަނޑިޔ ރު ން ކަންކަނިވިންނައަ

 ؛ފަރ ތްއްދުވ  ރަ ުމރުތ އި އަފަރ  އެދުނު ށްއަމުރަ  (1)   

 ؛ވަތް އަމުރުެގ ބ   (2)   

 ؛ބަބުތައްސަައދި ޤ ނޫނީ  ޢ އިވ  ވ ޤިކޮށްފަބިނ  އަމުރު  (3)   

ުމއްދަ  (4)    ތަަގތެއް ވަކި  އަމުރު   އެ  ކުރަންޖެހޭނަމަޛުންފީއި 
 ؛ތުމުއްދަ

ތަކަށްނަމަ، ެއ  ދައް މުގ ނީ ވަކިޛީ ބ ރު ހިނފީެގ ތަންމުރުއަ  (5)   
 ؛ތުއްދަމު

 ންކަން.ހިންމު ކަރ ުގޅޭ މުމު އަނޫންވެސްއެ  (6)   

 ޙ ލަތުަގިއ، މ ކޯޓުން ނިން  ކަމަށް ނެތްރެދެވެންނެ  ރުއަމުފައިވ   ދިއެ ()ނ  
ކޯ ސަބަބު  ންޓުއެފަދައިން  އެ  ކ އެތަނިންމި   އަމުރަށް  ، ނިންމުންކު 

ފަނުދުއެ އަރ ތަ  ރައްދުވ   މުށ އި  ެއންމެހައި ޢުދައި  ފަރ ތަށ ރު  ވ ެގ 
  .ވ ނެެއވެ ންދޭ މި ތ ރީޚުަގއި، އެ ނިންމުން ނިންށްންނަޞްމުޚަ

 ހަޅ ނެތި ހުށަ އަސ ސެއް
 ންތައް ށަހެޅުހު

ދަށުން )ހ( . 241 ބ ބުެގ  އެ ވައިދިފައެށް  ކަމުރައަ  މި  ައސ ސެްއެގ  އްނީ  ވެސް 
ބި ނޫނ މައްޗަށް  ކޯ  ންކޮށްެގން  ން  އެކަ،  އްޖެނަމަނިފެޓަށް  ކަމުަގއި 
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 ެއވެ. ދ ނެލުކުރެވިމު ބ ޠިއަމުރަށް އެދޭ ފޯ ،ކޮށްަގފ ހަ

މ އްދ ެގ )ށ(   ަގއި)ހ  މި  ބަ (   ހަޅ ހުށަ  މެއްހުށަހެޅު  ފަދަ  ޔ ންކުރ  
ޤ ނޫނުެގ    މެދުފަރ ތަކ  މ އްދ ވަ  422މި    ކުރ ބަޔ ން  އިަގނަ 

ފިޔަ ދަށުން  ކޯޓަށް އިޚް  ޅުމުެގއެ  ވަޅުއިޖުރ އަތުެގ   ތިޔ ރު 
 ެވއެވެ.  ންެގލިބި

 
 ބު ބ    ސްވަނަ ބ ވީ 

 މުރު  އަ ރިކަމުގެ ރައްކ ތެ ވަގުތީ ފަރުވ އ އި  

ިއ އެވަނީ،  ފަބުނެކަމަށް    "މުރުއަަވުގތީ  " ނުމަށްޓަކައި  ބ ބުެގ ބޭމި   )ހ( . 242 މުރު ވަގުތީ އަ
ކަނޑައެއި  ޢުވ ެއއްގަ ދަ  ޅިފައިވ ހުށަހެ  ކޯޓަށް ޮގތެއް  ޅުމުެގ  ކޯޓުން 

ޮގނުމުެގދިއިހޯދަ  ރުވ ެއއްފަވަުގތީ    ންރިކު ނުވަތަ ތު  ުގތީ  ވަ  ން 
ހޯދަ ވަކޯޓުން  ޮގތުެގ  އިދިނުމުރައްކ ތެރިކަެމއް  ނެރެދޭ  ުގތީ  ން 

 ވެ.  އަމުރަށެ  ެގފަރުވ 

އަވަ )ށ(   ޮގތުަގއިމުުގތީ  އަންނައަ   ރުެގ  ބ ވަތުެގ  ކޯޓަށް މުރުތަ ނިވި   ްއ 
 .  އެވެރެދެވިދ ނެނެ

 ؛އް ަވުގތީ އަމުރެ އި ކުރ ަގން އަރުމަށް ކުވަކި ކަެމއް   (1)   

 ؛އަމުރެއްއަންަގއި ކުރ  ަވުގތީ  މަށް ރުކުކަެމއް ނު ވަކި  (2)   

ކަންކަމުއަންނަ  (3)    ތެރެއިންނިވި  ކުކަ  ެގ  ނެރޭ މެްއ  ރުމަށް 
 ؛ރެއްމުއަވަުގތީ  

Deleted :423 



186 

  

    i.  ިހިފެހެއްޓުމަމުދަ  ވަކ ނުލެއް  ަވކި ށް    ވަތަ 
ދަބެރ ތެއްެގ  ފަ ެގނައުމަށްލުމުެގ  ނުވަތަ  ށަށް   

 ؛ޓުމަށްހެއް ލެކު ބެކ ތެރިކަމ އެއްރަ މުދ 

    ii.  ި؛ފ ސްކުރުމަށް އް ބަލައިދަލެމު ވަކ 

    iii.  ި؛ސ މްޕަލް ނެުގމަށް ެގލެއް މުދަ ވަކ 

    iv.  ިހެދަލެްއެގމު  ވަކ ތަޙްލީލެއް  ނުދު  އެ މަށް  ވަތަ 
 ؛މަށް ބެލުއް ހިމެނޭ ތަނެއްލެދަމު

    v.  ިއްނަމަ ނުވަތަ ދ  ފަދަ މުދަލެކީ ފަނ ވެލަމުދަ  ވަކ 
އެކަށީ ނޫއެ   އި ކަ ޓަބަބަކަށްސަ  ވ  ެގންންވެސް 

ވި ހައަވަ މުދަލެއްނަމަހޭއްކ ލަންޖެށް    އެ   ފަދަ 
 ؛ްއކ ލުމަށްވި ލެއްދަމު

    vi.  ިމަންކުލަމުދަ  ވަކ ލިބޭ  ނުވަތަ    މްދަނީ އ ންފ  
 ށް. އްކުމަދެން ކޯޓަށް ދެންނިމެރީޢަތް ޝަ

 ފަދައި ބަޔ ންކުރ ނަ ނަންބަރުަގ( ވަ 3ހ( ެގ ))މ އްދ ެގ    މި  (4)   
ތަން ޮގކުރުޛުފީއަމުރެއް  ޚަތުުމެގ  ބެލުެގޞްމެއް ން  މުެގ  

ނުވަތަ  ދަށު ބިމެއް  ހުއްދަކުރ   ވަ  ކަށްތަމ ރ ޢިަގިއވ   ނުމަށް 
 ؛އްއަމުރެ

 ؛އްރ  އަމުރެކުއްދުކުރުމަށް މުދ  ރަ  (5)   

Deleted :ްށ
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 ؛އްެގ އަމުރެ މު ވު ހުއްޓުކުރުންލުން ތަޞައްރުފުދަމު  (6)   

 ؛އްއަމުރެ ކުރުމަށް ކުރ ލައި ފ ސްމުދ  ބަ  (7)   

ތަންމުދަލު  (8)    ހުކުޞައްރުފު  އަޓުއްރުން  މުރެްއ  ވުމުެގ 
ހު ނި މުދަލެއް  ތަރިސްބަތްވ   ރުމަށް  ހ މަކު  ނެއް 

 ؛އްއަމުރެރ   މަްއޗަށް ކުމެއްެގ ޚަޞް  ހިމެނޭއިމައްސަލަިއަގ

ފެށުދަ  (9)    ކުޢުވ   ހެމުެގ  ހ މަރިން  އަންރުކުކި  ކުރ  ަގމަށް  އި 
 ؛އްއަމުރެ

ޚަޞް  (10)    ކަމުަގއިދަޢުވ ެގ  ފަނު  މެއް  ހެކި    ށްދެކޮޅަ  ތަކ ރ ވ  
 ؛އްރެމަށް ކުރ  އަމުރުކުހ މަ

ފަލިބޭދަޢުވ   (11)    ދެ  ފަކޮޅަށް  ރ ތ   ދެއްކުކުރ   ުމެގ އިސ  
 . ރެއްމުއަ

މަށް ނުދި ނަަގއިތުަގއިޮގ  ުގތީ ފަރުވ ެގވަށް  ރިކޮމުރެއް މެދުވެއަވަުގތީ   (ނ)  
  ، ވެސްމަ އެދިފައިނުިވނައިޟޫޢީ ދަޢުވ ަގބ ވަތުެގ ފަރުވ އެއް މައު   އެދޭ
ފައްވ އެފަރު  އެ ަވުގތީ  ޮގތުަގއި ވ އެ ރު  ކޯޓަށް   އްެގ 
 ވެ.  ނެއެ ަގއިދެވިދ ނަ

  އެދެވޭނެ ށްމުރަކަ ވަގުތީ އަ
 ވަގުތު 

 ކު،ހ  ހިނދަވ ންކޮށްފައިނު  ބަޔ ކަށްއި އެހެން ޮގތަގަ އްނޫނެ ޤ އެހެން )ހ( . 243
ަވުގތެންމެކޮ ބަ ިއވެސް  ްއަގ  ބ ބުަގއި  ފަދަ  ވ ކޮށްފައި ޔ ންމި  ަވުގތީ   

އް ތަރީޢަތްޝަ ދަޢުވ ެގ  ން،  އެޮގތު.  ވެދެވިދ ނެއެއެއި  ކޯޓުަގ  ށްކައަމުރަ
ތީ  ުގވަ، ވެސް ަގއި ހުރުމަށްފަޙުކުްމކުޢުވ ެގ  ވަތަ ދަ، ނުކުރިން  މުެގފެށު

Deleted :ުު
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 . ވެއެ އް ނެރެވިދ ނެރެމުއަ

މ އްދ  )ށ(   އެެގމި  )ހ(  ޤ ނޫނެއްަގިއ  އެ  މަވެސް،ތްނައޮ  ހެން  ހެން 
ބަ ންޮގއެހެ  ށަހެޅުމުެގހު ވ   ދަޢު  ،ކުނދަޔ ންކޮށްފަިއނުވ ހ ހިތަކަށް 
ކޯކު ަވުގތީ  ރިން  ނީ،  ދޭންވ ނެރެމުރެއް  އަރުވ ެގ  ފަޓުން 

އަމައްސަލަ ފައިވ   ހުށަހެޅި ފިޔަވަޅު ވަހައަކީ  ބ ވަތުެގ    ހޭޅަންޖެއަށް 

މަ  ެއއްލަސަމައް އެ  ވަސަލައިގަ އް ނުވަތަ  ރުމަކީ ނެ  އަމުރެއްތީ  ުގއި 
ިއ  ަގކަމު  ކަމެއްޖެހޭކުރަންކޮންމެހެން    އި މަށްޓަކަ ކުރުއިންޞ ފު ޤ އިމު

 މަެއވެ. ވ ނަ

މ އް )ނ(   )ހ(މި  އޮއެހެ  ދ ެގ  އެނޫންތްނަން  ކޯޓުން    ތަކަށް ޮގމަވެސް، 
ދަކަނޑަނ  ފަރ ޢުޅ ހ ހިނދަކު،  އެ  ތީަވުގ  ތަށްވ ލިބޭ  ދި  އަމުރަކަށް 
ދަޢުވ    ހުަގއި ނުވަތަދިފ ޢު ހުށަހެޅުމަށްފަެގ  ޢުވ ، ދަނީޅޭހެހުށަ  ކޯޓަށް
 އެވެ. ަގށްފަހުމަހެޅުށަން ހުޔު ލި ގ އަން  ޙަވ ލުވިކަން ފޯމ 

ކުމުފެށުހުންތައް  އަޑުއެ )ރ(   ވަުގތީރިންެގ  ކޯޓުން  ްއ  އަމުރެ   
ފެޑުއެހުންތައްއަމައްސަލައިެގ    ،ފިނަމަދީނެރެ ިއރުޝ ދު ުގޅޭމ ށު   
( މަސް )ެއކެއް   1  ން ފެށިެގންރީޚުެއ ތ ދި  އަ  . ވެނެއެ ން ދޭންވ ކޯޓު

ުމއްދަތެދިުގ  ށްވުރެދުވަހަ ތެއް ނޫން  ެގ  އިލަސަމައް   އިރޭގަ ެގ 
ކުރަންފެށުމަށްޓަކައެހުންތައް  އަޑު  ކޯޓުން   ކަންކަން  ޖެހޭއި  ކުރުމަށް 
 ވެ.  ވ ނެއެ ދު ދޭންޝ އިރު

އަ )ހ( . 244 ތް  ގޮ ކަށް އެދޭނެ ރަވަގުތީ އަމު އެދިމުރަވަުގތީ  ކަކައެ  ހަޅ ނީށަހު  ކަށް  ފޯމު   ފަިއވ ޅ ނޑައަ މަށް 
    ށެވެ.ކޮމެދުވެރި

އަމ ފޯ  ށަހަޅ ހު  އެދި  މުރަށްއަ  ުގތީ ވަ )ށ(   އެ  ނެރެދިނުމަށް  އެކު،  މުރު 

Deleted :ްވ  އެދެިވެގނ

Deleted : 
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 .  ވެކި ހުށަހަޅަންވ ނެއެބ ރުދޭ ހެ ކަށްބުތަސަބަ އެދޭ

ނުވަފައިސ  ()ނ   މުދަލުއިން  މުޢ މަލ ތަ  ހުކުތްން  ވަ އްޓުވުމުެގރުން  ުގތީ   
ނުވަރަމުއަ ފ    ތަކަށް  ވަ ބަލައި  އަމުރަކަސްކުރުމުެގ  އެދި ށްުގތީ   

އެހުށަހަޅަންވ  ހެއްކ އެ ށަހުރިކޮށް  ވެމެދު  ޑެވިޓްފިނީ  ކުަގއެވެ.  ހަޅ  
ބ ވަ އެއަތީ  ވަުގތުެގ  އެނޫން  ހެކިބަސްމުރަށް   ރ ތުެގފަދޭ  ދެންވ ނީ، 

 . ަގެއވެކު އެ  ހަޅ  ހެއްކ ށް ހުށަކޮމެދުވެރި ބަޔ ން

މަްއސަވަސްއަ )ރ(   ޮގތު ލަ  ވަުގތީަގެއއްެގ  އެ އި  އަމުރަކަށް  ދޭނަމަ،  
ހުށަރައަމު ފޯމު  އެދޭ  ކޯޓުރުހަޅ އިށް  ނެ،  ރުެގ  މުއަދޭންވީ  ރެން 

ނަންވ ނެއެވެ.  މެއް ހިމަޔުލި  ކުރ ޔ ން އޮންނަން އެދޭ ޮގތް ބަޢިބ ރ ތް
ސޮފްޓްޔުުމެގލި  އެ  އަދި ކޯ  ކޮޕީ،  ހުށަ  އަދި ވެއެ ހަޅަންވ ނެޓަށް   .

 ފޯމ އި ވ  ޢަދަދަށް އެށް ބޭނުންކައި ފަރ ތްތަހަ އެންމެދުވ އަމުރު ރައް
 . ެއވެންވ ނެހަޅަހުށަ ޔުންތަކުެގ ައސްލުކިލިޔެ

އް  އަޑުއެހުންތަ ގެ ތުޝަރީޢަ 
  ލައިދ  ބަ ފެށުމުގެ ކުރިން މު

 އަމުރަކަށް އެދުން ރުމުގެ ކުސްފ 

ކުރިފެށުމު  ތްތައް ޝަރީޢައެްއެގ  ދަޢުވ  ()ހ . 245 ބަލައިމުދ  ން  ެގ    
ޚަދަ  ތަނުވަ  ،މަވ ނަންބޭނުރުމަށް  ފ ސްކު ނުވ  ޞްަމކަށް  ޢުވ ެގ 
ފ ސްކުރުެގފަރ ތެއް ބަލައި  މުދ    އެފަދަ  ،މަބޭނުންވ ނަ  ށްމަ 

  އެދެވިދ ނެއެވެ. ކަށް ކޯޓުަގއިރައަމު

ރު،  ހަޅ އިދި ހުށަ އެކަށް  ރައަމު  ބަޔ ންކުރ ފަދަ  )ހ( ަގއި  އްދ ެގމ   މި (ށ)  
ފ  މުދަލައެ  ށްސްކުރުމަބަލައި  ދަދޭ  މަކީ  ހިމެނޭ އި ަގޢު ޟޫއުޢުވ ެގ     

ދަޢުވ ވަނު ުގޅިެގތަ  ކުރިމަތިވެއ     ކަންމުދަލެއް  ކަމަކ ުގޅޭ  ނެދ ން 
 ންވ ނެއެވެ. ޅަށަހަހުހެކި  ދޭށްސ ބިތުކޮ

  ، ޔަވައި ފިރ ތް  ދި ހުށަހަޅ  ފަމުރަށް އެއި އަތަށ ފަރ   އަމުރު ރައްދުވ  )ނ(  
ދަޢު އެހެ  ވ ަގއިއެ  ޚަޞްމުހިމެނޭ  އަމުނަށްންން  އެ  ،  ކޮޕީއެއްރުެގ   
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 އެެވ. ނެ ކު ފޮނުވަންވ  ހެއްކ އެ ޅ ފައިވ ށަހަހު ޮގތުންޅޭ ުގ މ ކަ

ވަގުތީ  ގެ  ފައިސ  ދެއްކުމު 
ޢ ންމު   ޅޭމ ގުދުށް އެކަރައަމު
 ލުއުސޫ

ދެއް  )ހ( . 246 އަމުެގ  ކުމުފައިސ   ދަރައް  ރެއްަވުގތީ  ބޭ ޢުވ ލިދުވަނީ 
ދަޢުރ ތަށްނަފަ އެވ މަ،  ފަރ ތަށް  އަފަދަކުރ   އެދެވޭކަމުރަ    ، ނީށް 

ދަޢުނުމަރައްދުދި  ށްދަޢުވ އަ ފަރ ވ ށް  މުތަށް  ލިބޭ  ދަތު އްދެވިފައިވ  
 . ވެއެަގހަމަވުމަށްފަހު

ދެއްސ އިފަ )ށ(   ެއއްކު  އަމުރަ  މުެގ  އަމުރަަވުގތީ  ިގނަ   ދި އެށް  ށްވުރެ 
 ނެއެވެ. ޅިދ  ހުށަހެ ން ފަރ ތުދަޢުވ ކުރ 

އަ ދެ  އިސ ފަ )ނ(   ަވުގތީ  ފަރ ދުވ ރައް  އްރެމުއްކުުމެގ  އަތު  ެއ   ރ މުން، 
ކިތ ބީންުގޅޭޮގތު ވަުގތީ  ގަ ކަމު  ބޭނުންވ ޅަން  ހުށަހަހެކި      ިއވ ނަމަ، 
އައްބ ޮގތުން  ުގޅޭ   އަމުރ  ބޭއްވުއެޑު ވ    3ން  މަދުެވެގެގ  މު ހުން 

 ޅަންވ ނެެއވެ. ހަ ހުށައް ކޯޓަށްރިން އެ ހެއްކެ ކު ސްވައް( ދުތިނެ)

)މ އްމި   )ރ(   ދަނދ ެގ  ެގ  އަވަުގތީ  ށުން(  ފަރ ވ  ރައްދު  ރުމު  ން  ތު 
 ކިފަރ ތުން ހެ  ދޭ އެށްިއ، އެ އަމުރަދުަގބީ ހެކީެގ ރައްހަޅ  ކިތ ހުށަ
ން ބ އްވ  ޅޭޮގތު ުގ  ރ މުވ ނަމަ، ވަުގތީ އައިކަމުަގ  ންވ ހަޅަން ބޭނުށަހު

ބޭއަޑުއެހު ކުރިން  ()ތިނެއް  3ެވެގން  މަދުުމެގ  އްވުން  އެ   ދުވަސް 
 . އެވެނެ ންވ ޓަށް ހުށަހަޅައް ކޯކެހެއް

މ   )ބ(   ހުދަ  ދ ެގއްމި  ހެއް  ށަހަޅަންށުން  ކުރިން  ކަކީ،ބޭނުންވ    ކޯޓަށް 
ކިށަހަހު ހެއްކެއް  އްކެއްނަމަހެބީ  ތ ޅ ފައިވ   ކޯޓަށް   އެ  އަލުން 

 . ރެއެވެ ނުކުމެއް ދ  ލ ޒިމި މ އްން ޅުހެހުށަ

ދެއްކުފައި )ޅ(   އަމުރެއް ވަ ުމެގ  ސ   އެުގތީ  އެކީ  އް  ސ އެފައި  ަގއި 
ދެއްފަހަރ އެއް ފައެވަތަ  ނު  ެގކުމު   މަތިހަކި  އިެގން  ބަހ ލަ  ންރު 
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 . ވެނެއެ ޓަށް އެންިގދ ށް ކޯދެއްކުމަ

 ވަގުތީ  ގެކުމު އްފައިސ  ދެ
ނުމުގައި  ދިމުރެއް ނެރެއަ

 ންކަން ހޭ ކަންޖެރަކުރިޢ ޔަތް 

ދެއްފަ )ހ( . 247 ވަުގތީއިސ   ނެރެދޭންވ ނީޓުކޯ  އަމުރެއް  ކުުމެގ  އެ   ން 
  އްޝަރުޠެ  ންތެރެއިކުެގ  ޝަރުޠުތަ  ވިއަންނަނި  ޅޭޮގތުންޅުމ  ުގހެށަހު

 . ވެވ ނަމައެފުރިހަމަ

ނުވަތަ   ބަދަލު ދިނުމަށްްއލުމުެގ  ގެ   ތަށް ލިބޭރ ވ ކުރ  ފަދަޢު (1)   
ޚަރަދެއެނޫންވެސް ދި  އަމުއް  ވަުގތީ  ރައްދުވ  ރުނުމަށް   

ޒިންމ ވ ނެފަ ިއ ގަ ޓުކޯން  ފަރ ތު  އެ  ށްކަމަރ ތުން 
 ؛ސްވެފަިއވުންއެއްބަ

ތަ ވަށް ނު ލަކަލުމުެގ ބަދައިވ  ެގއްބިފަ ލިށްފަރ ތަ  ވ ކުރ ޢުދަ (2)   
ބަޚަ  ދޭންޖެހޭ ވަުގދަރަދުެގ  ރަތީލަކަށް  އަމުރު  އްދުވ    

ޒިންމ ވ ންޖެހޭނެތުފަރ  ކަކަމުަގ  ން  ެއ  އި  ނޑަައޅަިއ، 
ބަދަެގ ޚަރަ  ލުއްލުުމެގ  ބަނުވަތަ  ހިސ ދުެގ  މަށް ބުކުރުދަލު 
 ؛ޮއތުން ޙުކުެމއް ފަިއވ ކޮށްންަގއި އަ

     

 ޗަށް އްތްތަކެއްެގ މަ ނަ ފަރ ވުރެ ިގނުވަތަ އެއަށް   އްފަރ ތެ  ދެ (3)   

ރައްދުވަނީ އޭެގ   ރުވަުގތީ އަމު  ކުަގއި،ތަމައްސަލަ  ލިބޭދަޢުވ 
ރެ ިގނަ ވުރ ތަށް ެއއް ފަ  ނުވަތަ  ނަމަތަށްން ެއއް ފަރ ރެއިތެ

 ؛މަވުންހަތައް ފުރިޠުޝަރު އަންނަނިވި  ނަމަ،ކަކަށްފަރ ތްތަ

    i.  ަޢުވ ލިބޭ ދައި  ފަހުަގ  ށްމަހިންުގ  ތްދަޢުވ ެގ ޝަރީޢ
ކިބައިންގެ ތެއް ފަރ ެއއް  ކޮންމެވެސް   ިގނަ     

ފައި ޢަދަދެއް ދަޢު ެގ  ތަށް  ރ ފަވ ކުރ   ސ  

Deleted : ްއ

Deleted : ިވެފައ

Deleted : 

Deleted :އި ުުަގ

Deleted :(3)

Deleted :ަނަތަށްވުރެ ިގ އެއް ފަރ  ލިބޭޢުވ ދަ އަކީޢުވ ދ  
 އެ، ެވސްމަނަވީކަމަށް އްއްސަލައެ ނޭ މަމެކެއް ހިރ ތްތަފަ

ފަރ ތަށް  ކުރ ރީޢަތް ހިންަގއިފިނަމަ، ދަޢުވ ޝަ ދަޢުވ ެގ
   ޢަދަދެްއެގިގނަހިމަނައި، ނު ޢަތުެގ ޚަރަދުތައްޝަރީ
؛ފެނުންށް ކަމަށް ކޯޓަތު ޮއތްޞަމުެގ ފުރުލިބު ފައިސ 

Deleted :4

Deleted :ަބޭލިދަޢުވ ކީ ތަ ފަރ   ރައްދުވ ރުމުުގތީ އަވ 
އިން އޭެގ ތެރެ  ،ނަމަ ފަރ ތްނަިގ  ށްވުރެރ ތައެއް ފަ

…  ،މަނަކަކުއެ



192 

  

 ވަތަ ނު؛ ންވެވު ރަބު ށް ކޯޓަށްމަލިބިދ ނެކަ

    ii.  ަފަރ ތްތަކަޢުވ ލިދ ގު ބޭ  ދަޢުވ އ   ޅިެގން  ކީ 
ނުވަތަ  ކަތަކަތްފަރ   ފައިވ ށްރކޮއައިންޝު ށްވުން 

ވިޔަފ ރިކުރ  ރެ ންޝުއައި  ކީކަތަތްރ ފަ  އެ   ންސް 
 ވުން. ކަމުަގއި  ރ ތްތައްފަ

އަމުރެވަުގ )ށ(   ދަށުތީ  ނަ ްއެގ  މުަގިއ  ޙުކުްއސަލަިއެގ  މަންވ ނީ،  ދޭަގއިން 
އަދަދ  ޢަ  ޖުމްލަ  ބެލެވޭ   ނަަގއިދެވިދ ނެކަމަށް ެއ    ،ލ އިރުބަޅ  

 އެެވ. ސ ފައި އްެގ މިންވަރެ ެގންވ  އެކަށީ ،  ހެންޑުނުވ ނޭބޮ ވުރެށްޢަދަދަ

އަމުވަ )ނ(   ފަރަށްުގތީ  އެދޭ  އަމުތުންރ   އެ  ރައްދުވ   ރ ތަށް  ފަ  ރު 
އެއޮތްނަމަ  އް ފައިސ އެ  ރަންޖެހޭކުދ އަ ފައިސ ،    ެއއް  
ރަމަކެނޑުއި ޅައަ ދަޢުށ ިއ،  ކުލުެގއްވ އަށ ިއ،  އްދު  ޑަކުރުމުަގިއ  ން 
ވެ  ލިބޭޢުވ ދަ އިހުމ ފަފަރ ތުން  ވަުގތީ  އިވ   އަމުރު ލަށް، 
 ެއވެ.  ޢ ޔަތްކުރަންވ ނެނުމުަގއި ކޯޓުން ރިދިރެނެ

ގުތީ  އްކުމުގެ ވަދެ ސ ފައި
  ލިބިދޭ   ށްޓަރެއް ނެރޭ ކޯ އަމު
 އްރުތަބ 

އަ   ދެއްކުމުެގ  ފައިސ  ހ() . 248 ފަރ ތުދަޢުވ   އްމުރެަވުގތީ  މައްޗަށް ލިބޭ    ެގ 
އެރެފައިވ ނެ ނުވަތަ  އެްއޮގމުއަ  ފަދަނަމަ،  ދަޢުތަރަކ   ވ ލިބޭ ށް 

ފައިސ ފަރ ތު ދަޢުވ   ކ ފަިއވ ނަމަ،ދައް  ން  ފަރ ތުން  ލިބޭ  ނުވަތަ 
ިމންވަރެންޖެކަދައް ފައިސ ެގ  އަމިއްލަ  ހޭ  ިއ  ގަ ތިޔ ރުއިޚްއް 
ދެއް   މަ،ފަިއވ ނަދައްކ  ަވުގފައިސ   ސ ެގ  ފައި  ިއވ ަގއަމުރު ތީ  ކުމުެގ 
އެއު އުނިއިތުރުެގނަ ރަށް  މިންވަ  ކޯޓަށް  ބ ރު  ެގމުންުގމަށް 
   ެވއެވެ.ންލިބިެގ

މ  ()ށ   ކޯޓަށް   ެގދ އްމި  ބ   ދަށުން  ތެރުތަކުެގލިބޭ  ފައިސ     ރޭަގިއ، 
ނު އެކު  ެއއިންވަަގއި  އަލުން  ތަ  އިސ  ފަނުވަތަ    ،ށްއްކުމަދެ  ބައެްއ 

Deleted :ެު

Deleted :ެވި ުުރ

Deleted :ްދޭކޮށ

Deleted :ަރ ށްފަހު ކުމައެޅު ތެއް ކަނޑަ ދު ޮގއ މެޢުވ ދ  

Deleted :ިވ  ން ން އެކަށީެގނުނަަގއިދ

Deleted : ު ،ުނުވ  ންއެކަށީެގ އަޅ ބަލ އިރ

Deleted :ުއްެގ  ދެޢަދަ ބޮޑ

Deleted : ުން ކޮށްެގއްވަުގތީ އަމުރެ  މުެގދެއްކ 
… ވ ނެެއވެ.ނު

Deleted : ެއ
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ަވުގތީ  ދެއްކުމު ބަދަެގ  ބ ލުކުއަމުރު  ނުވަތަ  ޠިލުކުރުރުމ އި  މަށް، 
އަމުރެްއެގއެފަ ފަ  ދަ  ފަރ ފައިބިލި  ިއސ ދަށުން  އިސ  ފަ  އެތުން  ވ  

އެނުވަތަ  އިއެކުަގ ބައެއްފައި     ރ ތަށް ފަދެްއކި  ފައިސ     ،ސ ިއން 
 މެނެއެވެ. ކުރުން ހިރުމަށް އަމުނުރ  ދިއަނބު

އަ  ެގޚަޞްމެއް   ެގދަޢުވ  )ނ(   އެފަރ ތުން  ވެސް،  ނަމަދިފައިނުވިމުރަކަށް 
ނުވަދަ ބަ ޢުވ   ދަޢުވ އިން  ބ ޠިލުކުރ ތަ  ދ ެގ  އްމ މި    ،ަވުގތު  އެއް 

 . ނެއެވެދ މުރެއް ނެރެވި އަ ށްކޯޓަދަށުން 

މ އްދ ެގ  މި ރ()   ކޮ  އެވ ށްފައިދަށުން  އަމުރަކ   ދަޢުވ ތަްއޮގ   ލިބޭށް 
ދައްންފަރ ތު ފައިސ   އެތުަގއި ލަޙ ފައިވ   ކ   ޢުވ ެގ  ދަޢަދަދަކީ    ، 
އެޙުކު ޒިންރ ތުފަ  މުަގއި  އަޅ ފައިވ   ނޑަކަ  ށްކަމަ  މ ވ ންޖެހޭން 

އިތުރަޢަދަދެއްނަމަރު  ތުއި  ށްވުރެދަޢަދަ ދައްކ ފައި ،  ޢަދަދަވ  ށް  ށް   
ދުވަފަ ދެއްކި  ފެށިއިސ     ނުމަށް ދިއި ނަަގ  ންޓްރެސްޓްއި  ެގންހުން 
 ނެެއވެ.  ޅިދ އެކަނޑަ  ޓަށްކޯ

ތުގައި  ސްކުރެވޭ ޙ ލަފަ ދަޢުވ 
 ންފީޛުނުވުން ވަގުތީ އަމުރު ތަ

އަމުރެއްވަުގ  މުގެ އްޓުވުހުރުން  ކުމުޢ މަލ ތު . 249 އެނޫންޔަފި  ތީ  ބ ވަތެްއެގ  ަވއި،   
އަ ކޯޓުން  ވަުގތީ  ދަޢުވ ެގ    ނަމަ،އިވ ފަނެރެމުރެއް    ޚަޞްމުންއަދި 

ދަެގސްވެ އެއްބަ ފަން  ފަސްސްކުރ ޢުވ   ފިންކުރު  އެނޫން  ަވއިޔަ  ން  ކުތަޮގ، 
ރު  ތީ އަމުުގވަ  ،މަވެސް ނަނު   ފަސްކުރެވުވިފަިއވ ނަމަ، ދަޢުވ ކުރެޢުވ  ފަސްދަ

ކަނޑަނ ކޯ  ކަމުަގއި   ނެކުރެވޭފީޛުތަން ހިނދަކު،  ޓުން  ދަޢުވ  ޅ ހ  
 . ދ ނެއެވެނެތިެގންބ ރު  ޛީތަންފީ މުރުގެ  އަތީވަުގސްކުރުމ އެކު  ފަ

 އިރ  ޙ ލަތުގަބ ޠިލުކު ޢުވ  ދަ
 ން ވުނު ޛުތަންފީ ރުއަމުތީ ގު ވަ

ދައްކަ  ދަޢުވ ކުރ  ހ() . 250 ފީ  ފަރ ތުން  ކޯޓުން ނުވ ތީ  އިދައްކ ފަންޖެހޭ 
ުގ  އެ،  އި ޙ ލަތުަގ  ކުރ ބ ޠިލު  އްއެވ ދަޢު ކޯޓުން ެގޅި ދަޢުވ އ   ން 

ރ   ންކުބަޔ   ެގ )ށ( ަގއި މ އްދ މި  ވ ނަަމ،އިމުރެއް ނެރެފައަވަުގތީ  
  14ެގން ށިވަހުން ފެދު ރ ޠިލުކުބ  ން ކޯޓުދަޢުވ ފިޔަވަިއ،  ަގއިތުޙ ލަ

Deleted :ުު ިަގއ
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ދުވަސް ތ ރީޚުަގހަ  )ސ ދަ(  ވަުގމަވ   އެ  ތަންފީއި  އަމުރެްއެގ   ޛީތީ 
 ވެ.   ެގންދ ނެއެތިނެބ ރު 

ަގމ މި   ()ށ   )ހ(  މުއްދައި  އްދ ެގ  ކުތުބަޔ ންކުރ   ހަމަވުމުެގ  ރިން،   
 ނޫންއެ، މަހަޅ ފައިވ ނަހުށަ  ވ ށް ދަޢުކޯޓަން  ރ ތުން އަލުވ ކުރ  ފަޢުދަ
ހުން މުރ ުގޅޭ ައޑުއެކު، ވަުގތީ އަހ  ހިނދަޅ  ކަނޑަނ ޓުންކޯތަކަށް  ޮގ

 .  ވެއެދެމިއޮންނ ނެ ބ ރު ޛީފީންތަމ  ހަމައަށް ަވުގތީ އަމުރުެގ ބޭއްވު

 ދުތަކަށްޚަރަ  ޝަރީޢަތުގެ 
 ޓީއެއް ނެގުން ސެކިއުރި

ޚަރަރީޝަ )ހ( . 251 ދަޢަތުެގ  ފަރ ޢުވ ކުރ ދުތަކަށް  ކިބައިން   ގެ ތު 
ނެރެދިނުމަށް    އަމުރެއް  ރ ކު  ަގއިއަން  ށްމައްޓުހެބެ  ރިޓީއެއް ސެކިއު
 ހުށަހެޅިދ ނެއެވެ.  ށްލިބޭ ފަރ ތަދަޢުވ އެދި 

ޚަރަދުތަކަޢަތުެގޝަރީ )ށ(   އަންގ   ޓުހެއްބެްއ  އެސެކިއުރިޓީ   ށް  މަށް 
ހު  މުރަކަށްއަ ހުޅ ށަހައެދި  ހުށަހެމ އެކުހެޅުށަ   އެ  ބ ޅުމަ،  ދޭ  ރުކަށް 
 ވެ.  ކި ހުށަހަޅަންވ ނެއެހެ

ބެހެއްޓުރިސެކިއު  ކަށްތަދުޚަރަ  ޢަތުެގރީޝަ ()ނ   ދަޓީއެއް  ޢުވ ކުރ   މަށް 
އަމުރުަގއި،ފަ ކުރ   މައްޗަށް  ޢަދަދ އިއުރިކި ސެ  ރ ތުެގ   ،ޓީެގ 

 .  ނެެއވެވ އަޅަން ން ކަނޑަ އި ަވުގތު ކޯޓުޮގތ  ނެ އްކ  ދަ ސެކިއުރިޓީ

ޚަރަދުޝަރީޢަ ()ރ   ސެކިތަކަތުެގ  ދަ ރިޓީ އުށް  ބެހެއްޓުމަށް  ބޭ ލިޢުވ އެއް 
މަތުރ ފަ މައްޭގނީން އެ  ޗަށްއްެގ  ވަށައިެގސަ،  ކަ ލަިއެގ  ންކަމަށް ންވ  
ކުރުމަކީ  ބަ އަމުރެއް  އެފަދަ  ޮގތެްއކަމުލުވެރިޢަދުލ އިރު  ކޯޓަށް  ގަ   ިއ 

ކުެގ  ތަޠުޝަރު   ންކުރ އި ބަޔ ެގ )ބ( ގަ އަދި މި މ އްދ  ،  ނަމަވެވޭބުރަ
ޝަރުތެ އެފަ  ލަތުަގއިޙ   ވ މަފުރިހަ  ޠެއްރެއިން  ދަ ނުވަތަ 

ނެއެޓީ ރިއުސެކި ކޯޓަށް ން ޤ ނޫނަކުން  ހެއެ  މަށް ުގއް   

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :ެު
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 .  ވ ނަމައެވެކޮށްފައި މުލ ޒި

ޚަރަދުތަކަށް )ބ(   ސެޝަރީޢަތުެގ  ބެހެކިއުރި  ދަޢުއްޓީއެއް  ކުރ   ވ ޓުމަށް 
އެތުފަރ  މައްޗަށް  އަެގ  ޝަރުވި ންނަނިންޭގނީ   އްޠުތަ 
 ނަމައެވެ.  ރިހަމަވ ފު

ފަކުދަޢުވ   (1)    ދިރ   ޢ ންމުކޮށް   ން އިޖެއްރ ހިދިވެ  ޅެނީރިއުރ ތް 
 ؛ންމަށްވުިއކަަގރުބޭ

ފަރ ދަޢުވ ކު  (2)    ދަޢުވ ލިބޭ   ތަކީ ޤ ނޫނީރ   ޝަޚްޞަކަށްވެފައި، 
ކުރ ތުފަ ޚަން  ދެރަރަންޖެހުނު   ްއކުމަށް ދުތައް 
އެ މުރުއަ ޚަރަދުކޮށްފިނަމަ،  ފައި  ެއ  ސ  ެގ   ނޫނީޤ  

ޤަކަ  ދެއްކޭނެނު  ޞަށްޝަޚް ސަބަބުތަކެްއ  ކުރެލުބޫމުަގއި  ވޭ 
 ؛ހުރުން

އަ ެގވ ދަޢު  (3)    ފެތަންއެހުޑު  ދަޢުވ ގެ ފަށުމަށްއް  އެ   ހު، 
 ން އެރ ތުވުމުެގ ބޭނުމަުގިއ، ދަޢުވ ކުރ  ފައިން ބަރީޢަނަތީޖ 

 ؛ން ވުކޮށްފައިސް ބަދަލުޑްރެފަރ ތުެގ އެ

ފޯ  (4)    ދަދަޢުވ   ފަރ ރ ޢުވ ކު މުަގއި  ރެސް  ޑްއެ  ތުެގ 
ނެތުން،  އިޔ ންކޮށްފަބަ ރަނު  އެޑްރެހެްއ   ނޫން  ނަގޅުވަތަ 
 ؛ން ތު އޮއިފަންކޮށްޔ ބަ

ނަ ފަރ ތެްއެގ  ވަނީ ތިންވަކޮށްފައިރ ތުން ދަޢުވ ފަ  ވ ކުރ ދަޢު  (5)   
 ންޖެހުނުތުން ކުރަފަރ ދަޢުވ ލިބޭ  ިއ،  ފަިއވެކަުމަގ  ފައިދ އަށް

ދެއްކުމަރަދުޚަ ދަޢުވ ތައް  ފަށް    ށް ޗަމައް   ރ ތުެގކުރ  

ޚަރަދު   ،ކޮށްފިނަމައަމުރު ފަރ ތަށް  ފައިސ   ެގއެ  އެ   
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 ؛ންރުކެއް ހުބުތަބަސަ ރެވޭކުބޫލުޤަ މުަގއިކަ ނުދެއްކޭނެ

ފަދަޢު  (6)    މުދަވ ކުރ   އެރ ތުެގ  އަޅ ފަިއވ     ލ މެދު  ފަރ ތުން 
ޚަރަދުތައް  ނު  ހުކުރަންޖެ   ފަރ ތުންލިބޭކީ، ދަޢުވ ޅުތަކަ ފިޔަވަ
މައްފަރ ތު  އެކުމަށް  ދެއް އަމުރެ ކުރ   ޗަށްެގ  ްއ  
 . ދަ ފިޔަވަޅުތަކަކަށްވުންތިވ ފަދަކުރުމަށް ފީޛުތަން

 
 ބު  ބ  ނަ ވަ ތޭވީސް 

 ން ނައު ރ  ގެ އަނބު ވ   ޢު ދަ 

ނައުމުގެ  ނބުރ  ގެދަޢުވ  އަ
 އްޤުޙަ

ފަރ  )ހ( . 252 ބޭނުއް ދަޢުވ ކުރ   ހިނތުން  އެދެއް ވެއްޖެ    ފަރ ތުން   ަގިއ، 
ދަފައިށްކޮ ެއކުވ   ނުވަތަ  ޢުވ   ނބުރ  އަ  ބައެއް  ޢުވ އިންދަ  އެަގއި 

 ވެ. ނެއެ ވިދ ެގނެ

އޮމ އް  މި )ށ(   އެހެން  )ހ(   ަގއި ލަތްތަކުޙ   ނިވިންނައަ،  ސްމަވެތްނަދ ެގ 
ދަޢުވ ެގވ   ދަޢު ބަނުވަތަ  އަނބު  ކޯޓުެގ  ެއއް  ެގނައުމަށްޓަކަިއ  ރ  
 ވެ. ންވ ނެއެދައްދައެއް ހޯހު

 ؛ންއް ނެރެފައިވުތީ ައމުރެަވުގ ންޅިެގުގ  އެ ދަޢުވ އ   (1)   

ދަ  (2)    ކަވަކިޚަޞްމަކު  ެގ  ޢުވ  ދަ  ޅިެގންުގ  ޢުވ އ އެ  ށް ަމކަ 
 ؛ންވުފައި ސްވެެއއްބަ ޓުަގއިކޯ

 ރިއަށް އޮތް  ކުނުންވ  ތ ރީޚުެގބޭ  ންނަން ެގއަނބުރ   ވ ދަޢު  (3)   
ދުވަހުގެ   1 މަސް  ެގ އްސަލައި މަދަތުަގއި  އްމު  )އެކެއް( 

 . ފަިއވުންޅ އަށް ކަނޑަްއުވމަބޭ އްހުމެއަޑުއެރީޢަތުެގ ޝަ

Deleted :ަެގ ޚަޞްމަކު  ޢުވ ދ

Deleted :ިުެޅ
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ުގޅި ދަޢުވ  )ނ(   ދަޢުެގއ   އެހ ތަތަފަރ   ވ ކުރ ން  އެށް  ްއވެސް  ނަށް 
ދަޢުވ  ، ވޭނީ  ެގނެނބުރ ވ އެއް އަޢުދަ  ، އެ މަނަވ ފައިލިބި  އްފައިސ އެ 
ރުހުން ެގނައުމަ  ރ އަނބު ފަރ ތުެގ  ދަޢުވ ލިބޭ  ލިޔުމުން ށް   

   ނަމައެވެ.ދީފިއްދަހު ށްވަތަ ކޯޓުން ެއކަމަމަ، ނުއްޖެނަބިލި

އި،  ވ ތަކުގަ މެނޭ ދަޢުހިތައް  ފަރ ތް   ިގނަވުރެރ ތަށްލިބޭ އެއް ފަވ ދަޢު (ރ)  

ޭއެގ  ވަތަ  ނު   ދަޢުވ ވ    ކޮށްފައިށްޗައް މަެގއް ތަކެ ރ ތްއި ފައެ އެންމެހަ
ކޮށްފަ  ބައެއް  އިންތެރެ މައްޗަށް  ދަޢުވ   ފަރ ތްތަކުެގ  ަގއި  ކުއެއިވ  

ބައެއް ނުވަތަ ދަޢުވ ެގ  ފަކުޢުވ ދަ  ،   އަނބުރ    ތަށްރ ރ  
 ނެެއވެ.  ވިދ ނެެގ

  ،ކުަގއިޢުވ ތައް ހިމެނޭ ދަރ ތްތަފަނަ  ށްވުރެ ިގތަފަރ    އެއްރ ކުދަޢުވ  (ބ)  
ެގ  ދަޢުވ   ށްފަރ ތަކަ ވެސް  އެއް   ރ ކުދަޢުވ  ދަވޭނެ އަނބުރ   ޢުވ   ނީ، 

ޭއނ  ެގނައުމ މެދު  ދެއަނބުރ   ފިޔަަވއި  ކުރ   ޢުވ ދަ  ންތިބި 
ށް  ން އެކަމަކޯޓު  ނަމަ، ނުވަތަބިއްޖެން ލިލިޔުމު  ންފަރ ތްތަކުެގ ރުހު

 . މައެވެނަދަ ދީފިއްހު

  ނައުމުގެރ  ގެވ  އަނބުޢު ދަ
 އިޖުރ އަތު

ފަވ ކުޢުދަ )ހ( . 253 އެކުަގޢުވ އެ ދަ  ންތުރ ރ   ނުވަތައި ްއ  ދަޢު   ބަވ އި  ްއ  އެން 
އެދޭނަމަ ެގނައުމަށް  އައަނބުރ   ދަޢުވ   ކޯޓަށް    ށް މައުެގނަނބުރ   ، 

އަދި  އެނެހުށަހަޅަންވ  ޚަދަޢުވ ވެ.  އެހެން  ެއ  މުންނަށްޞްެގ   
 ވެ.  ންވ ނެއެ ކޮށްދޭރުޓުން ފޯކޯ  އްއެކޮޕީ ެގހުށަހެޅުމު

އަދަ )ށ(   ރުހުންގެ ޚަޞްެމއް  ޢުވ ެގދަ  ،ކައިޓަމަށްނައުެގނބުރ   ޢުވ      
ޙ ންޖެހޯދަ ލިބިފައިވ ކަލަހޭ  ރުހުން  އެ  ލިޔުންތުގައި،  މި    މުެގ 

)ެގމ އްދ  ހުށަހަޅ   ދަށުން  ެގ  ދަހެޅުމަކ އެށަހު  ހ(  ޢުވ ކުރ   ކު 
 . ންވ ނެއެވެހަޅަހުށަ ންތުފަރ 
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  ، ކުަގއިތަވ ނޭ ދަޢުއް ހިމެރ ތްތަިގނަ ފަ  ތަށްވުރެއް ފަރ އެވ ލިބޭ  ޢުދަ ()ނ  
ން ކޮން ފަރ ތަކ  ރެއިެގ ތެއޭ  ންނަނީބުރ  ެގނރ ތުން އަރ  ފަވ ކުޢުދަ

ކޮ ދަޢުދެކޮޅަށް  މިންވ ެއްއކަށްފައިވ   ދަށު،  ެގ  )ހ(  މ އްދ ެގ    ން  
 ވެ. ނެއެ ކުރަންވ ންބަޔ  މުަގއިޅުށަހެހުށަހަޅ  ހު

ން  ނަގެން   ރ އަނބު ވ ދަޢު 
  ންހުށަހެޅުހެޅި ށަހު

 އެދުން  ރަންކު ބ ޠިލު

ޤ  ()ހ . 254 )ހ(  މ އްދ   ނަވަ  253ެގ  ނުނޫމި  ވ ކުރ   ޢުދަ  ދަށުން  ެގެގ 

ެގފަ އަނބުރ   ދަޢުވ   ހުށަހަޅ ނައުރ ތުން    އެ އި،  ޙ ލަތުަގ  މަށް 
ލިބޭ އެދި ދަޢުވ   ށްށްދިނުމަލުކޮޠިބ ހެޅުން  ހުށަ  އިވ ފަރ ތުން ހުށަހަޅ ފަ

 އެވެ. ދ ނެޅިހުށަހެ ށްފަރ ތަ

އް ޅުމެށަހެހު  ނައުމުގެ ެގއަނބުރ     ދަޢުވ   ދަށުން  )ހ( ެގ  މި މ އްދ ެގ )ށ(  
އައެދޭނަމަ،  ތުން  ފަރ ވ ލިބޭ  ޢުދަރުމަށް  ކުބ ޠިލު ނބުރ  ދަޢުވ  

ލިބޭތ   ރ ފަ  އެ  ޔުންލިމުެގ  ެގންނަކަ ދުއަށ )  28ތަށް   ވަހުެގވީސް( 
   ޅަންވ ނެެއވެ.ހަހެޅުން ހުށަށަހު އެ  ރޭަގއިތެ

މަށް  އުބުރ  ގެނައަނ ދަޢުވ 
ގެ  ން ކޯޓު ށަހެޅުހު ހުށަހަޅ  

 ވުން ޛު ފީއި ތަން ލައަކ  ނުދަހުއް

ޤ ނޫނުެގ    ންލިޔުމުެގ  ންނަކަެގރ   ނބުއަދަޢުވ    ހ() . 255 ވަނަ    253މި 
ވ   ދަޢު ތ ރީޚުަގއި  ލިބޭބޭ ފަރ ތަށް  ލިދަޢުވ   ދަށުން  )ހ( ެގ  މ އްދ ެގ

 ނެއެވެ. ބެލެވޭ ީއކަމުަގއި ނަެގ ނބުރ އަ

އެދ މ އް  މި ()ށ   )ހ(  އޮތްނަމަވެސް،ހެެގ    ނިމުނީ ޅިން  މު  ސަލަމައް  ން 
ބެކަ ޤ ވޭނީލެމުަގިއ  މި  މ އްދ    542ެގ  ނު ނޫ  )ވަނަ  ިއ  ަގށ(  ެގ 

 ޚުަގެއވެ.  މުއްދަތު ހަމަވ  ތ ރީންކުރ  ބަޔ 

ދަށުން   )ނ(   ބ ބުެގ  އަ ދަމި  ޢުވ ކުރުމުެގ  ދަ  ނައިނަމަވެސް،ެގ  ނބުރ ޢުވ  
މައްޚަރަދ   ކުރަންޖެހުނު  ންޚަޞްމުބުން  ސަބަ ކޯޓުއަށްސަލަުގޅޭ  ން  
ބ ށް  ނޑައަޅައިދިނުމަކަކަ  ޮގތެއް އެްއ  އްދ މ ްއވެސް  އެ   ަގިއވ ބުމި 
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 ވެ. ޅައެއްނ ހެރަހު

ން  ސަބަބު ގެމުކުރުވ ދަޢު 
ންޖެހުނު ޚަރަދަށް  ކުރަ
 ންމ ވުން ޒި

  ވ  އިނ  ކޮށްފަސްފިނަމަ، އޭނެ ެގބުރ ޢުވ  އަނދަ ފަރ ތުން  ޢުވ ކުރ ދަ )ހ( . 256
ސަ ދަޢުދަޢުވ ެގ  ފަރ ތުވ ލި ބަބުން  އެބޭ  ެއ    ނުވަތަނަށް  ހ ތަން 
ކުރި ކުރަންތ ރީޚުެގ  ދަޢުކަޚަރަދުތަ  ނުޖެހު ން    ތުން ރ ފަވ ލިބޭ  ށް 

 އެވެ.  ނެހޭންމ ވ ންޖެޒި

އަދަޢުވ  )ށ(   ފަރ ތުން  ެގންނަންކުރ   އެދެނީނބުރ   ބައެއް  ދަޢުވ     ެގ 
)ހނަމަމުަގިއވ ކަ މ އްދ ެގ  މި  ދަށު،  ެގ  ފަރ ދަން  (  ތުން  ޢުވ ކުރ  

ެގއަނބު  ކަނިމައެހަޖެހޭނީ  މ ވ ންޒިން ުގޅިެގރ   ބަޔަކ   ން  ންނަ 
އަކަޚަރަދުތަ  ވ ފައިނގ ހި އެ  ށެވެ.  އެ  ިއ،ތުަގލަޙ ދި   ންހެކޯޓުން 

ކަނޑަނ ހ   ށްޮގތަކަ ދަޢުވ   ފަރ ތުން  ހިނދަކު،  ޖެހޭ ދަްއކަންކުރ  
ިއ ޮގތެއް  ލަ  ބަ އެކުަގއިމުޅި ދަޢުވ   ،ރ ނީ ންކުލައި ަވޒަރަދުތައް ބަޚަ

   ަގެއވެ.ށްފަހުނޑައެޅުމަކަ

މަކު )ނ(   ޓްރެކުން  އްސަލަދި  ކުެގ  ތަމައްސަލަ  ެގންދ ށްރިއަކުތަކުެގ 

 ވެ.  ނެއެ އް ނުހިނގ ދ އެ މ އް މި ޗަކަށްމައް

   ގެނައުމަށްފަހުޢުވ  އަނބުރ ދަ
 ހެޅުން ލަ ހުށަ އަލުން މައްސަ

ހިނދަކު . 257 ބަޔ ންކޮށްފައިނުވ ހ   ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤ ނޫނުަގއި  ނިވި  އަންނަ  މި 
ދަޢުޙ ލަ އަތްތަކުަގިއ،  ެގވ   ދަޢުށްފަހު  އުމަނަނބުރ   ެއ   ލިބުނު  ވ އަލުން 
މައްފަރ  ދަޢުވ  ޗަތުެގ  ކޯޓުެގއި ކަ މަށްޓަކައެ  ،ކުރ ނަމަ  އެއް ށް  އްދަ  ހު   

 . ވ ނެއެވެހޯދަން

އަދަ ()ހ   ެގނަނބުޢުވ   ފަ  އީ ރ   ދަޢުދަޢުވ ލިބޭ  ވ އަށް  ރ ތުން 
 ؛ަގއި ކަމަށްވުންފަހު ށްރީވުމަޖަވ ބުދ 
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ހުށަހަޅަން ށ()   ދަބޭނު  އަލުން  އެޢުންވ   ބިނ ވެފަިއވ މައްޗަށްވ      
ދަޢުވ ނަ ެގ  އަނބުރ   ކ އިވ ޤިޢ ތަ ތައް ޢ ވ ޤި  ބިނ ވެފަިއވ   އި 

ދަ  ޮގތްވުންއް އެ ދެ  ދ ދި  ކަކީޢ ތަޤިވ ޢުވ ެގ  ނުވަތަ  ޮގތް  އެއް  
 . ޢ ތަކަކަށްވުންޤިވ 

  ބައެއް އަނބުރ  ދަޢުވ ގެ 
ޚަރަދުގެ  ގައި  ޙ ލަތު ގެންނަ

 މަޑުޖައްސ ލުންލަ އްސަމަ

ބައެއް  ތުންފަރ   ރ ކުޢުވ ދަ )ހ( . 258 އަދަޢުވ ެގ  ެގނަނބުރ   ން ބުބަެގ ސަމު އު 

 ހޭޖެރ ތުން ޒިންމ ވ ންފަ ށުން އެ ދަ ދ ެގއްވަނަ މ   256ނުެގ މި ޤ ނޫ
ފަ  ކުމަށްއް ދެ ދު  ޚަރައެ  ،  ަގއިތުލަޙ  ކޯޓުން   ރ ތަށް ދަޢުވ ކުރ  

އެ   ތ ރީޚުންިއވ   އަންގ ފަ ނުވަތަ  މިންވަރ  ޚަރަ  ފެށިެގން،  ދުެގ 
ތ   މުން ޚަޞް  ެގވ ދަޢު  ޅޭޮގތުންުގ ފެރީޚުއެއްބަސްވި   14  ންށިެގން 

ޚަންތުފަރ   ރ ޢުވ ކުދަ  ، ަގއިތެރޭ  ވަހުގެ ދު(  )ސ ދަ ެއ  ދު ރަ 
ޚަފަހިންޖެކަދައްން  ރ ތުފަ   އެނަމަ،  ދައްކ ފައިނުވ  ރަދު އިވ  

ދަޢުވ ދެން  ދައްކަން ނިންމ ފައިވ   ެގންދިށްކުރިއަ  އިން އެ  ޔުމަށް 
 އެވެ. ނެްއސ ލެވިދ  ޖަޑުންޮގސް މަެގނު  ކުރިއަށް ތަކ ުގޅޭ މައްސަލަބައި

މ  ށ()   ދަ)  އްދ ެގމި  ެގ  ޔުން ދިެގންށްކުރިއަ  މައްސަލަ  ށުންހ( 
 ވެ. ނެއެޅިދ ށަހެހު ންރ ތުފަ އްސ ލުމަށް ދަޢުވ ލިބޭޖަޑުމަ

)  މި )ނ(   ހުށ(  މ އްދ ެގ  ދަށުން  ުގޅިެގން  ހުށަހެޅު  ށަހަޅ ެގ  މަކ  
 ވެ.  ނެއެ ނިންމިދ ތެއްޮގެއކަމ މެދު  ލައި ކޯޓަށްނުކ  ހުމައަޑުއެ

 
 ބު  ބ  އުވީސްވަނަ ސަ 

 ކުމް ޙު 

ޝަ އެމައްސަލަދަނީ  މަ ހ() . 259 މްކުރުން ކުޙު ނިމުމ އެޢަތުެގރީއްެގ  އަޑުއެހުންތައް  ކު،   
ނުންތުވަުގ އެންމެ ވަތަ  ވީ  އެ  އަވަހަކަ    ޙުމަްއސަލަށް  ކުމް ިއެގ 

Deleted : ެގ
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 ެއވެ. ރަންވ ނެކު

ނިއަޑު އްެގ  އެ މައްސަލަ )ށ(    މް ޙުކުތުން  ަވުގމ އެކު  މުއެހުންތައް 
ކުރ ނެޙުކު  ނަމަ،ކުރ ނު ޝަރީޢަރީޚެތ   މް  އެތުގެ އް،  ފަން  ހު ެމ 
ނުވަތައަންަގންވ ނެެއވެ  ންނަށްމުޚަޞް  ހުމުަގއިއެއަޑު   ތުެގރީޢަޝަ  . 
ނެތްނަމަ، އެ އެޅެން   ކަނޑަކުރ ނެ ތ ރީޚެއްއި ޙުކުމް އަޑުއެހުމުގަ ފަހު

ދުވަހުެގއް)ތިނެ  3ބ އްވ ތ   ން  އަޑުއެހު ަމއް ތެ  (  އިެގ  ސަލަރޭަގއި، 
 ެއވެ. ންވ ނެންަގށް އަޞްމުންނަޚަ ،އިޅައަ އް ކަނޑަ ރީޚެރ ނެ ތ ކުމްޙުކު

ފަހު ެގ  ތު ޢަޝަރީ  ،ކީ ތ ރީޚަ  ދަށުން ކަނޑައަޅ  )ށ( ެގެގއްދ މ މި   )ނ(  
ބ އްވ އަޑުއެހުން ފެށިެގ    ދުވަހުެގ)ތިރީސް  30ން  ތ ރީޚުން   )  
 . ންނުވ ނެެއވެެގކަމުަގއި ވެ    ފަހުެގ ތ ރީޚެއްވުރެމުއްދަތަށް

ޤ ނޫނުަގ )ހ( . 260 ވުން އްޙުކުމް އި ނުއިމި  ޤ   ވަތަ  އެހެންއިއްަގނޫނެއެހެން   ޮގތަކަށް    
ން  ޓުއި ކޯއްގަ އެލައްސަމަ  ންމެ ކޮމަދަނީ  ހ ހިނދަކު،ފައިނުވ ޔ ންކޮށްބަ
ޤ ރަންވ މްކުޙުކު މި  ބަޔ ންަގނޫނުނީ،  ޮގތުެގމަތިން   ކުރ އި 
ފުރިހަމަ  އްސަމަ ހިޝަރީ ލަިއެގ    ޅިފައިވ  ހުށަހެ  ުގމަށްފަހު،ންޢަތެއް 

ދިފ ޢަށ އިށ އިއަދަޢުވ  ހެއްކަށަހެޅުހު  ،  ،  ފަހުށްތްކުރުމަރިޢ ޔަށް  ނު 
 . ވެަގއެ މެއް ރީޢަތުެގ ައޑުއެހުއިވ  ޝަވ ލެވިފަ ޅުހު

މަޖިޙުކު )ށ(   ޙުކުމަވ އިއް  ފަނޑިޔ ރު  ަގއި ލީހުމްކުރުމުެގ   ލިޔެ  ކީ 
ޙުތައްޔ ރު ޙުކުމްމު  ކުެމއްނަމަ،ކޮށްފައިވ   އިްއވުއެ  ޅި  ން  ކުަގއި 
ނޫލ ޒިމެ އެއް  އި ެއ  ،  މަެވސްނަންހެނެވެ.   މުޅި،  ށްފަހުމަްއވުޙުކުމް 
 ވެ. ނެއެވ ދޭން ށްއަސްލު، ަވުގތުން ޚަޞްމުންނަ ެގމުޙުކު

މައްސަ )ހ( . 261ހޭ  ޖެންރިހަމަވ މެއްގައި ފުޙުކު ކަނޑައަކ މެލައަމަދަނީ  ޮގތެއް  ޙު ދު  ކުރ   މުަގިއ  ކުޅައި 

Deleted :ުމްޙުކ ،

Deleted :ީުަނ

Deleted :ަތިރި  ށްުުމ
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 ވެ.  ވ ނެއެ ވ ން ފުރިހަމަ ކަންކަންވިނަނިއަން ން ކަކަން މައިގަނޑު 

މަޤ އަ  ސޮއިއި  މ ނަ  ގެ ރު ޔ ނޑިފަިއްއވި    މްކުޙުއެ    (1)    މު ދި 
 ؛ތުން ބަޔ ންކޮށްފައި އޮ

 ؛ންތުއި އޮބަޔ ންކޮށްފަ  ތ ރީޚުރިމްކުކުޙު  (2)   

 ؛އޮތުން  ފައިޖަހ  ކަެގ ސިއްކޯޓު  (3)   

ތ    މްޙުކު  (4)    ޙުކުތަންފީޛުކުރެވޭ  ތ ރީޚު މްރީޚަކީ  ކުރި 
އެފަދައިނުވ ނަަގކަމު ޙުކުމްއިން މަ،  ތަ    ވޭނެ ކުރެންފީޛު 

 ؛ ންއޮތު ހިމަނ ފައި ތ ރީޚެއް

ސަބަބުތަ  ކުމަށްޙު  (5)    ރުޖޫޢަވި  ފަިއ  ކޮށްޔ ންބަ  އްފަނޑިޔ ރު 
 ން. އޮތު

މ  )ށ(   )ހެގދ އްމި    ( ެގ  ވަނ5ަ(  ބަޔ ންކުރ ރުަގނަންބަ  (    އި 
  ެމއް ހިނިގކި ކަޢުވ ަގއި ވަދަ  ހިަމނ އިރު،  ލުތައް ޙުކުމުަގއިޞީތަފް

ސުޮގތ މެދު އު  އެކަމަ،  ވ ނަދ ފައި ފައްވ ލު  ވަުގޅޭ މ  ންކައަދި  ވަކި  ކި  
ސުވ ލުނީޤ ނޫ އެއިން  އުފައްދ ފައިވ ނަމަ،  ޮގތެކަކަމަމެ  ންކޮ    ްއ  ށް 

 .ނެެއވެ ންވ ންނަފައި އޮކަނޑައަޅ 

  ށް ކަނޑައަޅައިކުމަ ދެއްސ ފައި
 ޙުކުމްރ  ކު

ޙު ކޯ (ހ) . 262 ކުރ   ފަ ކުޓުން  ދެ މެްއަގިއ،  ކަނޑައަކުމައްއިސ   ެއ  މަ،  ޅ ނަ ށް 
 . ވ ނެެއވެންނަފައި އޮންށްންކޮޔ ބަކަން ކަން  ނިވިންނަމުަގއި އަޙުކު

 ؛ދުޢަދަ އިސ ެގފަ ލަދައްކަންޖެހޭ ޖުމް (1)   

Deleted : އިފަޖަހ
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 ؛ތްރ ފަ ންޖެހޭއްކަފައިސ  ދަ (2)   

 ؛ތްފަރ  ބެންޖެހޭލިއިސ  ފަ (3)   

 ؛ޖެހޭ ތ ރީޚްންއްކަން ފަށަފައިސ  ދަ (4)   

 . ރީޚްމަންޖެހޭ ތ ޞްކޮށް ނިންލ ޚަ ދައްކ  ފައިސ  (5)   

ކަނޑަމަދެްއކު  ފައިސ  )ށ(   ޙުކުމެ  އިޅަ އަށް  އްަގއި،  ކުރ  
ބަހ ންޓަންސްޓޯލްމައި ފައިންލައިެގށް  ދެސ    އްކުމަށް 

މ މި  ،ވ ނަމައި ކޮށްފަމުލ ޒި ަގއިއް   ބަޔ ންދ ެގ )ހ(  ކަންކަމުެގރ ކު     
ޙުކުރުން،  އިތު އަންނަމުއެ  ކަންކަން  ަގއި    ފައިބަޔ ންކޮށްނިވި 

 ނެެއވެ. އޮންނަންވ 

 ؛ޖެހޭ ޢަދަދުއްކަންދަ ޓެއްަގއި ންލްމަޓޯސްއިން ންމެކޮ (1)   

 .ރީޚުޖެހޭ ތ ންޓެއް ދައްކަޓޯލްމަންންސްމެ އިކޮން (2)   

ރަ ޅިެގންުގކ   ދަޢުވ އަ )ނ(   ނު  އްދު  ދަޢުވ ެއއްއިތުތަ  ވަދަޢުވ އެްއ    ރު 
ހު ދީއްކުރުމުެގ  ކޯޓުން  ޙ ލަތެއްދަ  އެފައިވ   ޙުކުމްވ ދަޢު  ަގއި،   ެގ 

ދަޢުކުރުމުަގ ފަރ ރ ވ ކުިއ،  ލިބެންޖެހޭ  ތަށް  ފަރ   ލިބޭޢުވ ދަ  ށ އިތަ 
ޙުކުމުފައި ދެފައަންވ ނެެއވެ.  ންކުރަޔ ބަ  ަގއިސ     ންރ ތުދި 

ދަނޑުމަިއކެ އަޅަ  ދުޢަދަދައްކަންޖެހޭ   ބ ކީ  ޢަދަދު  ންޖެކައްށްފަހު  ހޭ 
 ންވ ނެެއވެ. ށްފައި އޮންނަކޮކޮށް ބަޔ ންސ ފު

ޤ ހެއެ )ހ( . 263ނގ   ހި ބ ރު ޛީފީތަންޙުކުމުގެ  އެހެންއިަގއްނޫނެން   ،ހ ހިނދަކުންކޮށްފައިނުވ ބަޔ   ޮގތަކަށް   
އެ ޙުކުވަތަ  ނު ކޯޓުން  ޮގމްކުރި  ކަނޑަނ ޅ ހ ކަތަނޫން  ހިނދަށް  ، ކު 

Deleted : 
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ބ ރު ތަން  މުެގޙުކު ވަގުތު  ކު  އެ  ، ފީޛީ  ތ ރީޚުޙުކުމް    ަގއި ރި 
ޙުފަހިނަގން ޙު ށ ނެއެވެ.  އެ  ތަކުުމަގއި  ބ ންފީކުމުެގ   ރުޛީ 

ބަހި ތ އެހެ  ނީޔ ންކުރަނގ ނެކަމަށް  އެވ  ކަމަށް  އްޚެރީން   ނަމަ، 
ތަންފީޛީޙުކު ހިނ  މުެގ  ތ ރީޚަކުން   ނީ،ފަށ   ންަގބ ރު  އެ 
   .ވެށިެގންނެފެ

ޙުކު  އްނަމަ،ޓެކޯމަރުޙަލ ެގ    ތަމަފުރަ  ކޯޓަކީ  ކުރިމް  ޙުކު ()ށ    މަކީއަދި 
ފަުގތީވަ ޙުކު  ނިރުވ ެގ  ނުވަތަ  އަމުނުވަންމުމެއް  ެމއް    ރެއް ތަ 

މި  ކަމުަގއިނުވ ނަ )ހ(ދ ެގއް މ މަ،    ށްފައިވ  ކޮ ބަޔ ން  އިގަ    
ޙުޮގތު އެ  ނުެގމަތިން  އަމުރުމުމުނިން  ތަވަކުުމެގ  ނުވަތަ  ެގ  ެގ 
  ށީެގންވ  އެކަފަރ ތުން    ޔ ެގރިވެނިއަރަ  ށ ނީ ން ފަބ ރު ހިނަގ  ޛީފީންތަ

 .  ޙ ލަތުަގެއވެ ޓ ބަހައް ސެކިއުރިޓިއެއް

  ، އިލަތުަގޙ    ވ ނު އްޓ ފައިބަހަ  ސެކިއުރިޓީެއއް  ރ ތުންެގ ފަނިވެރިޔ  އަރަ )ނ(  
ފަރިރަނިވެދަ   ެއއްޓީސެކިއުރިއެކަށީެގންވ     ރ ތުން ޔ ެގ 
 .  ވެދ ނެއެންރެވިެގބ ރު ފަސްކު ޛީފީތަން ެގމުފައިވ ނަމަ، ޙުކުއްޓ ބަހަ

މިއ ރިޔ  އަރަނިވެ  ނުވަތަ  ޔ ރިދަރަނިވެ ރ()   ދެިއ،  ފަރ ތަށްވެ  ސް   
  މަ ރަތަގައި، ފު ނެތް ޙ ލަތެއްޅެންހުށަހެ  ސެކިއުރިޓީއެއް  އެކަށީެގންވ 

މ   ނިންމުން  ކޯޓުެގ  ެގލ މަރުޙަ ަގއިމި  )ހ(  ބަޔ ންއްދ ެގ   ރ  ކު 
   .ވޭނެެއވެރެ ތިން ތަންފީޛުކުެގމަޮގތު

  ރުވަތަ އަމު ނުޙުކުމް
ންމަންޖެހޭ  ށް ނި ޛުކޮފީތަން
 ޚު ރީތ 

ޙ  )ހ( . 264 ފައިސ ގެ ތްލައަންނަނިވި  ފިޔަަވއި،   ށް އްކުމަދެ  ޢަދަދެއް  ތަކުަގިއ 
 14ން  ން ފެށިގެ ޚުރީރ  ތ ކުމެއް ކު، ެއ ޙުމެއް ކުން ކޮށްފަިއވ  ޙު ޓުކޯ

 . ވ ނެއެވެ ކޮށް ނިންމަންތަންފީޛު ތެރޭަގއި ހުެގދަ( ދުވަ)ސ 

Deleted :ެު ްއ

Deleted :ީެއއް ެގރެންޓ

Deleted :ެންޓީެއއް ެގރ

Deleted : ެއް ެގރެންޓީއ

Deleted :ީެއއް ެގރެންޓ
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އަމުނު  ޙުކުމް  (1)    ތަންވަތަ  ނިޛުކޮށްފީރު  ވަކި ންމަ  ންޖެހޭ 
  ން އަމުރުަގއި ކަނޑައަޅ ފައިވު   ތަވަޙުކުުމަގިއ ނު  ރީޚެއް އެ ތ 

ފަކަތަޓުލްމަންޓޯ)އިންސް ބަހ ލައިެގން  ސ   އިކަށް 
   ވަތަނު؛ ތުން( ހިމެނޭޮގންކަމަ އެކަންޖެހޭނަދައް

ނުވަޙު  (2)    އަމުކުމް  ތަންފީޛުކޮށްތަ  ނިންމަރު  ވަކި ހޭ  ންޖެ 

 ވަތަ ނު ؛ޅ ފަިއވުންނޑައަ ކައްަގއިނެން ޤ ނޫޚެއް އެހެރީތ 

 . ންރުން ކޯޓުން ފަސްކޮށްފައިވުޛުކުފީޙުކުމް ތަން  (3)   

ޚުެގ ރީތ   މުވ މަން ލ ޒިށް ނިންޛުކޮށުން ޙުކުމް ތަންފީދަ  ެގދ  މ އްމި ()ށ  
ޝަރީތެރޭ ޚަަގއި  ކޯޓުން ނުމަށް  ނަަގއިދި  ރަދުޢަތުެގ 

އެނަމަޅ ފަިއވ ކަނޑައަ ޚަރަ،  ނިނަަގއިދިނުދު    ނި މަށް   މުެގމުންންމި 
   . ހިނގ ނެއެވެއެ ތ ރީޚު ސްމައްޗަށްވެ 

 ންމެ ކަމަކ މެދު ނިންމ ކޮ
 ކުރުން ން މުން ބަޔ ންނި

ކަޢުދަ . 265 ެއއް  ިގކަމަވ އެްއަގއި،  ކަންށްވުރެ   މައްސަލަިއގެ މެނޭނަމަ،  ހި  ންކަނަ 
ކުރުމުޙުކު ކައިއެ  ަގއި،މް  ކޮންމެ  ޮގތެއް ން  ިއ  ފަޅ ނޑައަ ކަ  މަކަށް 

އަންވ ނެއެ އޮންނަ އެވެ.  ނިކޮން  ިއންދި،  ފަނޑިޔ ންމުމަކަމެ  ވ ސިށް    ވި ލު ރު 
އޮންސަ ބަޔ ންކޮށްފައި  ޙ ވެސްއެއް   އަދި  .ވެނެއެ ނަންވ ބަބު  ެއްއ    ލެއްަގއި، 
ިގނަކަމަކަ ކަންށްވުރެ  ދަޢުވ ހިމެ  ންކަ  އެ އެްއަގއި ނޭ  އެންމެ    ވ ެއއްގެ ދަޢު  ، 
 ެގންނުވ ނެއެވެ. ނިންމައި ންމުމެއް ނިށް ކޯޓުން ބިނ ކޮއަކަށްކުތ ނު

ތަ  ޔުމުގެ ނުވަލިގައިވ  ޙުކުމު
  ކުށް ގެ މ ތުމަޢުލޫ

 އަތު ރ މުގެ އިޖުރުއިޞްލ ޙުކު 

ކޮށްފަިއވ  (ހ) . 266 ކުށެއްއް މެކުޙު  ކޯޓުން  ލިޔުމުެގ  މަޢުލޫމ ތުެގ   ަގިއ  ނުވަތަ 
އެކުލެވިެގން ކުށެއް އަމިކޯޓު  ،ނަމަވ   ެގން  އިސްނަަގއި   ށްއްލައަން 
ޚަތަވަނު އެކަމަށް  ހުޞްމަކު  ެއދި   ކުމްޙުމައްސަލައިެގ  ،  ށަހެޅުމުން 
ދުވަހުެގ  7ތ   ކުރ  ޙުކުމް ތެރޭގަ   )ހަތެއް(  ެއ  އި، 
  ހެޅުމުަގއި ށަހުހަޅ    ހުށަކު، ޚަޞްމަންތުޮގއެ   ލ ޙުކުރަންވ ނެެއވެ.ޞްއި

Deleted :ެން އި، އ

Deleted : ުުންކުރުމ އިޔ ބަ ލުޞީ ޅޭ ތަފް ގ ،

Deleted :ުު

Deleted :ުނުވަތަ ވ ނަމަ،ސ ފުނު ޙުކުމް ށްފަިއވ ން ކޮކޯޓ  
 މްކުއެ ޙު  ތަވަނު ވ ނަމަ،ވުމެއް ޟު ޒުތަޢ ރު ޙުކުމުަގއި އެ

  އްމި ސަބަބުތަނިން ންނިންމުނުވަތަ  ނަމަ،ވ ފުރިހަމަނު
… ،މަނަފުށުއަރ 

Deleted :ިު

Deleted :1 

Deleted :ެއް( ހަފްތ ގެ ކެ )އ
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 ފެންނަ   ކަމަށްޖެހޭެގންނަން  މަށްއެ ޙުކުކ އި  އިތަބަ   ވޭލެެއކު  އްސަލަމަ
 . އެވެނެ ވ ންކުރަންއިޞްލ ޙުތައް ބަޔ 

ހުޚަ  ލ ޙުކުރުމަށްއިޞް  މެއްޙުކު )ށ(   ހުށަހަޅ    ށްކޯޓަށަހެޅުމަކީ  ޞްމަކު 
  ެގންއޮވެ ބެއް  ބަސަށީެގންވ   އެކަ  ތަޅުމެއްނަމަ ނުވަހެހުށަ  ބަލައިަގނެވޭ

ހުށަހެޅު  މަ،އްނަމެޅުހުށަހެ  ޅ ފައިވ ށަހަހު ުގޅޭޮގތުއެ  ނެްއ  އަން  މަކ  

ޖަވ ބުދ ޚަ ޚަނެއްއަން  ކޯޓު  އިރީވުމަށްޓަކަޞްމު  އެ   ޞްމަށް 
 ނެއެވެ. ވ ން ފޯރުކޮށްދޭހެޅުންހުށަ

ހުދި އެއިޞްލ ޙުކުރުމަށް    ޙުކުމް )ނ(   ކަމުަގނުހެޅުށަ  ެއ  ިއވީނަމަ  ެވސް، 
ޤ ނޫމުޙުކު ޙުކުމްތީނަ  ނީެގ  އެ  ނުވަތަ    ންފީޛުކުރުން ތަ  ޖ  
   ދ ނެއެވެ.ނު ންނެއްެގސްވެފަ

އޮތްނަ )ރ(   އެހެން  )ށ(  މ އްދ ެގ  ކޮށްފަިއވ     ޓުންކޯމަވެސް،  މި 
ނުޢިމް  ިއވ ކުމްަގޙު ކުށް  ހިވަތަލ   ކުށް ސ ބުކު  ރުމުެގ 
 ނެއެވެ. ޖެހޭނު ކަށްދ ޞްލ ޙުކުރުމަށްޓަކައި ޚަޞްމުންެގ ބަހެއް ހޯއި

އެ ޙުކުރުމައިޞްލ އް  ޙުކުމެ )ބ(   ހުށަހެޅުހުށަ  ދިށް   ޓުން ކޯދު  މެމަކ ހަޅ  
 އުފެއްދޭނެ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ.  މ މެދު ސުވ ލު އެކަމަކީންމު ނިންމ  ނި

ޚަޞްމުންނަންމެހައެ  ، ކުމްޙުވޭ  ރެ ޙުކުލ ޞްއި )ޅ(     ށް އި 
 ނެެއވެ. ވ ންދޭފޯރުކޮށް

ެގ  ސަލައިއްނގ ނީ މައަތުތައް ހިރ ވ  އިޖުއި ށްފަކޮދ ަގއި ބަޔ ންއްމ މި   )ކ(   
  ށެެވ.ޔަލަނި ހުެގއް( ދުވަ)ހަތެ 7ށިެގން  ތ ރީޚުން ފެކުރ ކުމްޙު

Deleted : 

Deleted :ެުްނެތް ނ

Deleted :  ްއެްއވެސ

Deleted :ެތިނ

Deleted :ަު

Deleted : ހިނދަކު ކަށް ނުވ ހ ،

Deleted :ެށް އެދި ރުމަޢ ކުރ ޖަމު ވެސް،ހެންނަމައ
ނިންމަންދެން ތެއް  ޮގެމދުމަކ އީ ޙުކުހ ނި ވ ހަޅ ފައިހުށަ
  .ެއވެނެދ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން ކޯޓަށް ފަސްކުރެވި އެ

 ެގމު ކައްކ ތެރިރަލަތެްއަގިއ، އްޖެ ޙ ބޭނުންވެ އަދި
ށް  ކޯޓަމަށް ޓުބެހެއް ތަ ސެކިއުރިޓީވަނުއެޅުމަށް ފިޔަވަޅު  
އެވެ. ރެވިދ ނެ އަމުރުކު

Deleted :ަނ ފުކުރުމުެގ  އުތި ސްއި ޙުކުމް މަކޯޓުެގ ފުރަތ
… ީވ، މެނުަގއި ކު ލަތްތަޙ  ލިބިެގންވ  ތުޞަފުރު

Deleted :1 (ެހަފްތ ގެ ކެއްއ )
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ނިމުނުޮގތުެގ  ޝަރީޢަ )އ(    އިޞްލ ޙުކުރުމުަގިއވެސްތް    ރިޕޯޓު 

 ށެވެ. ތަރ އަތ  ެއްއޮގވ  އިޖުއްދ ަގއިމި މ  ،ވ ނީންރަޢަމަލުކު

ން ޙުކުމް  ޓު ކުރި ކޯމްކުޙު
 ނުކުރުން ޖަޢ ރ މު

 ޙުކުމް މުރ ޖަޢ ކުރެވޭނެ އިސްތިސްނ   ހ އީނި]  ވަނަ ބ ބުެގ ހަތ ވީސްނޫނުޤ   މި . 267
ދަށުން    [ޙ ލަތްތައް ޚ އްޞަެގ  ޙ ލައިސްތި   ހުއްދަކޮށްފައިވ   ތުަގއި  ސްނ  

މަ ކޯކުމް  ޙު  ަގއި އްއެ އްސަލަމެނުވީ،  އެޓުކުރި   ޙުކުމް  ން، 
 ެއވެ. ނެވ ޢ ކޮށްެގންނުމުރ ޖަ

  ރ އަތުއިޖުގެ ރުމު ނ ފުކުއިސްތިއު
 ން ނުބަޔ ންކޮށްދި

ވަ  މަށްލުކުރުމްސީތަޞްމަކު  ޚަ . 268 ކަނޑަ ކީޤ ނޫނީ  ،  ތުަގއި ލަޙ   އަޅ ފައިނުވ ލަކު 
ޙުކުމް މައްސަލަިއެގ  ޙުކުމްހުފަރުމަށްކުކޯޓުން  އެ  ިއސްތި،    ގެ މުކުރުނ ފުއު 

ޚަ  އްޤުޙަ ކަމ އި،  ލިބިެގ  ށްޞްމައެ  ކޯއިސްތިއުނ ފުކުރެވޭންވ   ،  ޓ އިނެ 
ވަ ކުރަންޖެނ ފުތިއުއިސް ޚަޞްުގހޭ  ސ ފުމުތު    އަދި   ެއވެ.ވ ނެންކޮށްދޭ ންނަށް 

އެ ކޮށްފައެކަން  ނިރީޝަ  ފަިއވ ކަންދައިން  ރިޕޯޓުަގިއ  ޢަތް  ޮގތުެގ  މުނު 
 ެއެވ.ންނަންވ ނެއޮއި ށްފަކޮންބަޔ 

ތުގެ   ގޮނުމު ނިޢަތްރީޝަ
 ރިޯޕޓު

އަވަހަ  ކުރުމަށްފަހު،  ޙުކުމް ހ() . 269 ެއންމެ  މައް   ކަށްވީ  ެގ  އެއް ސަލައެ 
 . ެއވެވ ލަންވ ނެެއކުލަކޯޓުން  ރިޕޯޓު، ތުެގޮގ ނިމުނު ޝަރީޢަތް

ނިމު )ށ(   ޮގތުގެ ޝަރީޢަތް  އަޕޯރި  ނު  މަޢުލޫމ ތު  ޓުަގިއ،  ންނަނިިވ 
 . ވެވ ނެއެންހިމަނަ

 ؛ރު ނަންބަޤަޟިއްޔ   (1)   

 ؛އި އެޑްރެސް ފަރ ތުެގ ނަމ   ލިބޭޢުވ ދަ ތ އިރ  ފަރ ވ ކުދަޢު  (2)   

 ؛އް ލުތަފްޞީވ ެގ ތަދަޢު  (3)   

Deleted :ްރިޕޯޓ މެދުވެސ

Deleted :އި  ަގ

Deleted : 

Deleted :،

Deleted :،

Deleted : 
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 ؛ޮގތް ނުނިމު އްސަލަމަ  (4)   

 އި ހެކި. އި ބަޔ ންތަކ މެހައެން  ޅުނުއި ހުށަހެަގލައި މައްސަ  (5)   

ރިޕޯޓުަގއި،ޝަރީޢަތް ()ނ   ޮގތުެގ  ނިމުނު  އްޔ ރުކުރި  ތަ ޕޯޓު  ރި   
 . ނެެއވެވ ނަންއޮން ނ ފައިހިމަ އިމ އި ސޮ ނަ ޑިޔ ރުެގފަނ

ޮގތުގެ ޝަރީޢަ )ރ(   ނިމުނު  މައްރިޕޯ  ތް  ޙުކުމްކުލައިސަޓު،  ރ ތ  ަގއި 
ދު ފަނަރަ)  15ން  ެވެގނަިގ ކޯ ތެރޭަގއި  ވަހުެގ(  ތަޓު  ްއޔ ރުކޮށް،  ން 

 ެވ.ންވ ނެއެވަފޮނު ންނަށްމުޚަޞް

މ އްދ ެގ )ރ(   )ބ(   ޮގތުމުޢަތް ނިނަމަވެސް، ޝަރީތްހެން އޮ އެމި  ެގ  ނު 
ޚުލ ޕޯޓުރި މައްޞ އެ ެގ  ޙުކުމް ްއސަލަ،   ކޯޓުން  ދުވަހު   ކުރ އިަގއި 
 .  ެއވެންވ ނެރަވ ލުކުޙަ ، ޚަޞްމުންނ ރުކޮށް ޔ ތައް

 
 ންސަވީސްވަނަ ބ ބު ފަ 

 އިދިނުން ރަދު ނަގަ  ޚަ ޝަރީޢަތުގެ 

 ނދަކު،ހި  ހ އިނުވ ށްފަކޮޔ ން ބަ ޮގތަކަށްން  އި އެހެހެން ޤ ނޫނެއްގަ އެ ()ހ . 270 ދު ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަ 
އުސޫލު ޚަ  ން،ޢ ންމު  ކ ޢުދަ  ،ރަދުޝަރީޢަތުެގ  ރ   މިޔ ބުކުވ  

ކ ިމޔ ބުއެ  ،ށްކަފަރ ތަ ދަޢުވ   ފަރ ތުެގނު  ކިބައިންވި  ށް ޓަކޯ   
 . ނަަގއިދެވިދ ނެެއވެ

މ  ށ()   )ހމި  ޝަރީޢަތުެގއްދ ެގ  ދަށުން  ެގ  ޚަރަދު(  ދިނުމުަގއި  ަގއިނަ   
 . ލިބިެގންވެެއވެކޯޓަށް   ރުޔ އިޚްތިެގ މުެއޅު ނޑަކަން ކަކަން ންނަނިވިއަ

Deleted :30 

Deleted :ްތިރީސ

Deleted : ތ

Deleted :ްަގއި  ތެރޭ ެގދުަވހު ފަނަރަ() 15 ިގނަެވެގނ

Deleted :ްުަށ

Deleted :ޮނުވަފ
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ޚަޞް  (1)    ޚަތުން  ރ ފަ  މުެގއެއް  ޝަައނެއް    ގެ ތުޢަރީޞްމަށް 
 ؛ންންކަނުވަތަ ނޫ ންޖެހޭކަންކަޚަރަދުތައް ދައް

 އަދި ؛ ޖެހޭ މިންވަރު ދައްކަންޮގތުަގއި ރަދުެގޝަރީޢަތުެގ ޚަ  (2)   

 

 

ޮގޢަތުެގރީޝަ  (3)   ޚަރަދުެގ  ދަ    ވަރު ންމި  ންޖެހޭއްކަތުަގއި 
 . އްދަތުމު ހޭކަންޖެދައް

މ އްދ ގަ ވަ  270ެގ  ނޫނުޤ   މި . 271 ވ  މައްސަލަތައް އިސްތިސްނ  ވީނަަމވެސް،  އިބަޔ ންކޮށްފަ  ހެންއެ  އިނަ 
ތަރިކަިއެގމައް  އިލ އ ބެހޭޢ  މުދ   ސަލަތަކ ިއ،  ޅޭ  ބެހުމ ުގއުސޫލުން 

   .ވެއެގ ނެ ނުހިނލެއް ކުރ  ުއސޫޔ ންދ ަގއި ބަ އެ މ އް ށްކަަމއްޗަ  މައްސަލަތަކުެގ

ޚަޝަރީޢަ ހ() . 272 ން ނެ ކަންކަ ތްކުރ ޔަ ން ރިޢ ކޯޓު ެއއް  ތަދުރަތުެގ  އަނެއް  ޚަ އްޚަޞްމަކު   ށްޞްމަކަ 

ނޫންދައްކަން ނުވަތަ  ކޯޓުން ޑައެޅުކަނ  ކަންޖެހޭކަން  މުަގިއ 
 .  ކުރަންވ ނެެއވެރިޢ ޔަތް  ވި ކަންކަމަށްނިއަންނަ

ދަޢުވ  މ އިހުށަހެޅު  ޢުވ ދަ  (1)    ދިފ ،  ، އިމ ހުށަހެޅުޢު  އަށް 
  ތް ގޮ   ވ  ށްފައިޢަމަލުކޮ  ޅުމުަގއި ހުށަހެންތައް  ޔ ލަިއެގ ބަސައްމަ

މަލުކޮށްފަިއވ  ޢަލަިއަގިއ   ަމއްސަ އެންތުން، ޚަޞްމުހިމެނޭޮގ
 ؛ޮގތް

ކ ޞްމަޚަ  (2)    މައްސަލަ  މުޅި   ޔ ބުނުވި މިކަށް 
 ؛ ވުންބުވެފައި ކ ިމޔ  އްެގ ބައެެވސް، ދަޢުވ  ަގިއވީނަމަކަމު

ހުށަހެޅުސްވެ އެއް  ށް މަލުކުރުޙައް  މައްސަލަ  (3)    އް މެ 
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 ؛އެކަން އިވ ނަމަހަޅ ފަހުށަ

މުވ  ންވެސް މުހިމުންނަށްޞްޚަ  ޢުވ  ހުރިހ ދަ  ވ ފައިޅިހެށަހު  (4)   

 ؛މިންވަރު

ނަގ ފަސަމައް  އުނދަޫގކަމ ިއ،   ިއެގސަލަމައް  (5)    ިއވ  ލަިއަގއި 

 ؛މުކަންންެގ މުހިނީ ސުވ ލުތަކުޤ ނޫ

 ؛ުގތު ހޭދަވި ވަލައަށް މައްސަ  (6)   

ލުެގ   އެ މުދަލަެއއްނަމައްސަމެނޭ މަހި   މުދަލެއްކީއަސަލައްމަ  (7)   

 ؛ގު އަ

ޚަ މައްސަ  (8)    ޢަމަލުމަކު ޞްލަިއަގއި  ޮގތުން،   ކޮށްފައިވ  
ހި ނުންންުގޝަރީޢަތް  މަރުޙަލ   ވަތަ   ްއ  ތަޝަރީޢަތުެގ 
އެ ފުރިހަމަކުރު ލަސްވުމުަގއި  މެްއ  އްވެސް 

 ؛ކަން މަ އެފަިއވ ނަވެރިވެދުމެ

މައްންވެއެނޫ  (9)      އި އެންމެހަފަދަ  އެއިެގންވ   ށަވަ   ެގއިލަ ސަސް 

 ކަންކަން. 

ކޯޚަރަދު    ެގތުޢަޝަރީ )ށ(   ނިންމު  ންޓުދެއްކުމަށް  ިއ ަގމުނިންމ  
ޮގ ޮގތަކަކުތަކުންތްއަންނަނިވި  އެރެ  ދެއްކު  ށް  ކޯޓަޚަރަދު  ށް  މަށް 

 .  ވިދ ނެއެވެއަމުރުކުރެ

 ؛ ދެއްކުމަށްެގ ބައެއްޚަރަދު  ޢަތުެގޚަޞްމުެގ ޝަރީ އްއަނެ  (1)   
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ތެރެޚަރަދުޚަޞްމުެގ  އް  ނެއަ  (2)    މިންވައިެގ  ވަކި  ރެްއ ން 
 ؛ށްކުމައްދެ

 ތ ރީޚެްއެގ ނިޔަލަށް  ކިވަ  ށިެގން ނުަވތަ ފެންވަކި ތ ރީޚަކު  (3)   
 ؛ދެްއކުމަށް ރަދުފައިވ  ޚަގ ނހި

 ؛މަށްކުއްރަދު ދެނިގ ޚަކުރިން ހިޢަތް ފެށުމުެގ ޝަރީ  (4)   

ވަ ތުރީޢަޝަ  (5)    މަރުަގއި  ދު  ރަޚަ  ިގނހި  ޙަލ ތަކުަގއިކި 
 ؛ދެއްކުމަށް

 ؛ ދެއްކުމަށްިގ ޚަރަދުނ ހިން ުގޅިގެ ކ ތުެގ ވަކި ބަޔަޢަޝަރީ  (6)   

ކުރެވު  (7)    ހިމެނޭޮގތުން  ނުޙުކުމް   ތ ރީޚަކުން   ަވކި  ،ތ ރީޚު 
ނުވަތަ  ފެށި ތ ރީެގން  ނިޔަލަށްވަކި  ސްޓް  އިންޓްރެ  ޚެއްެގ 

 ؛ ދެއްކުން

ތ   (8)    ފެށިންރީޚަކުވަކި  ނުވަ  ތ ެގން  ވަކި    ށް އަހަމަ  ކ ޚަރީތަ 
 ކުމަށް.އްމަނ  ދެޖޫރި ޚަރަދުެގ

މ އް )ނ(   ))ށެގ  ދ މި  ެގ  ނަންބަ  ( 6(  ޚަރަދު  ެގ  ރުވަނަ  ދަށުން 
(  1ެގ )މ އްދ ެގ )ށ(  ، މި ެގ ކުރިންމު އިދިނުމުެގ އަމުރެއް ނެރުަގނަ
ނުވަ ނަންބަރު  )ނަ  ނަ(  3ވަތަ  ޚަރަދު   ެގންބަރުވަނަ   ދަށުން 

ެއކަށީދިނުމައިނަަގ ކަމެކީ  ން ކޯޓު  ންތޯނޫ  ތަވަނު  ތޯއްެގންވ  

 ެވ. އެލަންވ ނެބަ
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ދު  ރަޚަށް ޝަރީޢަތުގެ  ކޮޠުހެދުމަށް ޝަރުންޓެއް  މަސެސްއެފްޞީލު  ތަ )ރ(  
ކޯޓުން ޮގތަފިނަމަމުރުކޮށްއަ   ނަަގއިދިނުމަށް  އެނޫން  ކަށް  ، 

ަގއި  ތުެގ ޮގނަމަ، ޚަރަދުތްނެބަބެއް  ވ  ސައެކަށީެގންލުކުރަންޖެހޭ  ޢަމަ
 .  ނެެއވެންިގދ ކޯޓަށް އެށް މަކު އް ދެ އްވ  މިންވަރެ ކަށީެގންއެ

ރަދު  ޝަރީޢަތުގެ ޚަ
ހަދ   މުގައި ނުއިދި ގަނަ

 ޓްންއެސެސްމަ

ޝަރީޢަތުއްއެސެސްމަންޓެ . 273 ހެދުމަށްފަހު  ޚަރަެގ  ޮގތު   ޖެހޭ ދަްއކަން  ަގއިދުެގ 
ިއ،  ދުތަކ  ޚަރަވ ތެްއަގއި ކޮށްފައިޮގ  ންނުވ ެގެއކަށީ  ،އި ކަނޑައެޅުުމަގ  މިންވަރު

ބޮރެވުރަށް ވަންމި  ށީެގންވ އެކަ ޢަދަދު  ޮގތަކުެގޑު  ޢަތުަގއި  ބެލެވޭ   ތައްދަދު 
ޚަރަދުެގމަށްފަރުނިކުއު އަދު  ޢަދަ  ހު،  ޮގތުންކުރެ  ންކަނޑައަޅ ނީ  ދެ  ނަނިިވ 

 ކޮށެވެ.  ބިނ  މަްއޗަށްތެްއެގޮގ

 ނުވަތަ ؛ ންނުަގއިދިނަ ން ޚަރަދުއުސޫލުެގ ދަށު ޢ ންމު )ހ(  

 . ަގއިދިނުން ނަދުރަށް ޚަރަންވަދޭނެ މިން ފޫބެއްެގއްލުބުނު ލި )ށ(  

  ރަދުޚަ ލުގެ ދަށުންމު އުސޫންޢ 
 ނުން ދި ގައިނަ

ދަށުސޫލުއުޢ ންމު   . 274 ޚަރަދުެގ  ކޯޓުން  އިނަަގ  ން  ނީ  މަލުކުރ  ޢަދިނުމުަގއި 
 ންނެވެ. އުސޫލުނިވި އަންނަ

  ެގންވ  އެކަށީ  ދ ން ކޮށްފައިވ  ޚަރަެގޅިމ  ގު ކަނޭ ކަންޢުވ ަގއި ހިމެދަ )ހ(  
އެކަންދައްއް  މިންވަރެ އެއެޮގ ؛ން ުގން   ކޮންމެދަޚަރަ  ތުން،  ހެން  ކީ 
  އް ރެންވަމިށީެގންވ   އީ އެކަ، އެ ސްރަދެއްނަމަވެޚަކުރި    ެގންހިކުރަންޖެ

ކޯޓަށް   ޚަވޭނަމަ،  ކުރެބޫލުނުޤަކަމަށް  ނަަގއެްއ  ރަދެއެ  ްއ 

 ނެއެެވ. ނުދެވޭ

ޚަދެއިނަަގދު  ޚަރަ ()ށ   އެ  ފަރ ތުން  ކޮރަދުވޭ  ކޮ ށްފައި ތައް    ހެން ންމެވަނީ 
ޙ ށީ އެކަނުވަތަ    ކަންެގންޖެހިންކުރަ ވަތަ  ނު  ތޯ ަގއިލަތެއްެގންވ  
އެކަތޯޢަދަދެއްެގންވ   ކަށީ އެމިންވަރަކީ    ެގރަދުޚަ އުފެދޭ ން،  ކަމ މެދު 
ޙައްލެއްވ ލުތަކަށްސު ލިބި  ޮގތަކަށް  ެގން  ޚަރަދު  ށް  ކޯޓަދ ނެ 
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 . ވެނެއެ ދ ދެވިއިނަަގ

އްދޭނެ  ފޫބެލިބުނު ގެއްލުން  
 ން ނުއިދިނަގަ ރަދު ރަށް ޚަ މިންވަ

ެގލިބު . 275 ޮގފޫބެއްއްލުން  ނު  ޚަރަތުދުމުެގ  ޓުން  ކޯ  އްންވަރެމިެގ  ދުން 
ޚަރަދުޅ އަކަނޑަ ކުނީށްފައިވަކޮތައް  ނަމަ،  ކޮންމެހެން  ނު  ވަތަ ރަންޖެހިެގން 
ޙ ލަތެްއަގއިށީެގއެކަ ނޫންނު  ތޯންވ   ޢަދަދުތަކަކީ  ކުޚަރަދުތަ ތޯއ އިވަތަ  ެގ 
ނޫކަން  ދަދެއްޢަނ ސަބު  މު ޮގތެްއ    މެދުތަކ ވ ލު ސު  ދަފަ  ންންކަނުަވތަ 

ނަަގރަޚަ  ،މުަގއިނިންމު ޓުން ކޯ  ށްމަޞްލަޙަތަ  މުެގޚަޞް  ވޭދެ އިދު 
 ނެއެެވ. ވ ދޭންއިސްކަން

ނަަގިއދިނުމަޢަތުރީޝަ )ހ( . 276 ނުމުގެ މުއްދަތު ޚަރަދު ނަގައިދި  ޚަރަދު  ކުެގ  ކޯޓުން  އަމުރ ށް  ަގިއ އްރެ 
 އެ ، ވ ނަމައިޅ ފަ އަކަނޑަ  ރެއްންވަނެ މިންޖެހޭކަތުަގއި ދައްޚަރަދުެގ ޮގ

ތ ރީަގއިމުރުއަ ފެވ   ދުވަދަ)ސ   14  ެގން ށިޚުން  ެއ    ރޭަގއިތެ  ެގހު( 
 ެއވެ. ނެޚަރަދު ދައްކަންވ 

 އަމުރުަގއި ޚަރަދުެގ ކުރ   ށް ކޯޓުންޚަރަދު ނަަގއިދިނުމަ  ޝަރީޢަތުެގ )ށ(  
، ނަމަށް ޮއތްތަކަނޑައަޅ ޮގމިންވަރު ފަހުން    ނެހޭންޖެކަޮގތުަގއި ދައް

ދެޚަރަ  އެ އެންގ އަން  ކޯޓު  ށްކުމައްދު    ވ  ށްފައިކޮބަޔ ން   ުމަގއިންުގ 
 ވ ނެއެވެ. ންކަދު ދައް ޚަރަ ތުަގއިދަމުއް

)ހމި )ނ(   މ އްދ ެގ  )ށ(    (  އޮތްނަމަވެސްއެއަދި  ކޯޓުން ހެން   ،
ތ ރީޚެއްގަ ނޑަކަ އެނޫން  ދެއަޅ   ޚަރަދު  މ އްދ    ށްކުމަކައް އި  ިމ 

    ނ ޅައެވެ.ހުރަހެއް

ށް  ޚިލ ފަ  ގޮތ  ގ    އަން ކޯޓުން
 ން ލުކުރުމަޢަ

ޤ ނޫނުެގ   )ހ( . 277 ހަދ   273މި  ދަށުން  މ އްދ ެގ  ންޓް ސެސްމައެ  ވަނަ 
ނުދުމުަގހެ ޝަތަވައި  މަރުޙަލ   އޭެގ  ަގރީޢަތުެގ  ނުވަތަ  ިއ 
ލުކުރ  ފަރ ތަކުން މްސީ ތަފަރ ތް  ޚަޞްަމކު ނުވަތަ އެ  ،ސްރިންވެކު

އެ   ވ ނަމައިށް ޢަމަލުކޮށްފަުގމަކ  ޚިލ ފައެން   ތަވަކ  ނުެގ އަމުރަކޯޓު

Deleted :  ފްޞީލުތަ ނުވަތަޚުލ ޞ
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ނުވައްކޮއެދު  ޚަރަ  ވ ނިސްބަތް  ޓްމަންސެސްއެ އޭގެ ށް  ބަތަ  އެްއ   
 އެވެ.  ދ ނެމިންށް ނިކޯޓަ ށްދިނުމައިނުަގނަ

  ނުވަތަކ   އަމުރަކޯޓުެގ  ރ  ޙ ލަތުަގއި  ކުބަޔ ން   އްދ ެގ )ހ( ަގއި މ   މި )ށ(  
ޚިލ ފަށް   ެއ  ޞްމަޚަ  ވ ށްފައިޢަމަލުކޮއެންުގމަކ   ނުވަތަ  ފަރ ތް ކު 

ފަރ ކުތަމްސީލު ކުތަކުރ   ުގޅިެގމަކަރި  ން  އަނެންކ   ތުން  ފަރ   އް 

ދެ ރަދެއްޚައެ    ، ވ ނަމައްޚަރަދެ  ނުންޖެހުކުރަ ކޯޓަށް    ށް މަކުއް 
 އެވެ.   ނެ ދ ކަނޑައެޅި

ޚަރަދު . 278 ނޑުންއަޅައިކެ ޝަރީޢަތުަގފަރ ތުަގއިދެވޭ  ނަ  ޝަރީޢަތުެގ  އެ  ހަމަ  ޚަރަދުއިން،    ގެ  
ދައްފަ މިންވަރުތަކަންޖެއިސ   އެ  ރިކަހޭނަމަ،  ންނަނިިވ  އަ  ތްކޮށްޔަޢ ށް 

 ނެއެެވ. ދ ިގއެން ފަރ ތަށްއެ  ންކޯޓު މަށްކުރުމަލުކަށް ޢަޮގތަ  ރެތަކުންކުޮގތް

ޮގތުަގއި  ރަދުެގޚަ )ހ(   ފައި ލި  ފައިސ ެގ  މިންވަރު، އެ  ލިބޭ ސ   ބެންޖެހޭ 
ފައިސ އ ތުން  ފަރ  ބ ޑުމަށްނކެޅައިއަ  ދައްކަންޖެހޭ  އޮފަހު،  ތް ކީ 

 ؛މިންވަރު ދެއްކުމަށް

ޚަ  ެގޚަރަދު )ށ(   އެ  ލިފަހު  މަކަށްޞްޮގތުަގއި  ފައިންޖެހޭ ބެން   ސ   
ކޯދެއްކު އަމަށް  ފަރ ތުން  ންުގއެގ   ން ޓުން  އެ  ޖެހޭ އްކަންދަން، 

 . މަށްސުއްޖެލ ޞްކުރަންދެން މަޑުޚަ ފައިސ  ދައްކ 

  ރެކުންސަލަތަކުގެ ޓްމައް ކުދި
ދު   ޚަރަ ގައިލ  މައްސަލަތަކު ބަ

ރު  ނަގައިދެވޭނެ މިންވަ
 ން ޅުޑައެނކަ

  އްތަދުވި ޚަރަންނަނިއަ  ަގިއ،ތަކު ލަސަމައް  ލ ބަރެކުން  ކުެގ ޓްލަތަކުދި މައްސަ . 279
މައް ުގޅިސަފިޔަވަިއ،  ހޭ  ށް ދައްކަންޖެ އަނެއް ޚަޞްމަމުެގން އެއް ޚަޞްލައ  

 ވެ. ދީެގންނުވ ނެއެަގއިނަ ކޯޓުން ޢަދަދެއްވެސް ަގއި އެއް ޚަރަދުެގ ޮގތު 

Deleted : ެގ

Deleted :ްުަށ

Deleted : ްުައްސ ލުނ
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ޚަޞް ()ހ   ކޯޓަށްޮގތުންހުށަހެޅުމުެގ    ފޯމު  ވ ދަޢު  މަކުމައްސަލަިއެގ    
 ؛ފީވ  އި ފަދައްކ 

  ށް ދައްކ ފަިއވ  ރުން، ކޯޓައްކި ފީެގ އިތުދެ  މަށްޅުހުށަހެފޯމު    ވ ދަޢު ()ށ  
 ؛ނަމަ އެ ފީވ އެހެން ފީއެއް 

ކަމެ )ނ(   ހިންުގވަކި  ހުްއ  ނުވައްޓުވުމަން  ކުރުވު  ަވކި  ތަ ށް  މަށް  ކަެމއް 
އެދި  ވަުގ އަމުރަކަށް  މައިފަހަޅ ހުށަތީ  އައްސަލަެއއްނަމަވ   ދި  ، 
ތަމްޚަޞް ވަޤ ނޫ  ށްމަކުރުލުސީމު  ޢަ ކީލަނީ  ވ ނަމަ،  އިށްފަ ކޮއްޔަންކު 

ޤ ނޫ ވަކީލު  އެ  ނަވ ފޯރުކޮށްދީފައިނީ  ޚިދުމަތަށް  މި  ަގއިދިނުމަށް   
 ؛ޢަދަދުކުރ  ން ހުއްދަޤ ނޫނުެގ ދަށު

ޮގށް  ޓަކޯ )ރ(   ހެޙ ޟިރުވުުމެގ  ނުތުން،  ފަރ ތެްއ    ވަތަކިބަސްދޭ 
އެއްެގލައި ސައްމަ ޚަޞްމު  އަނެއްރަށުން  ރަށަށް  ،  މަށ އިރުކުތުރުދަ   

 ؛ ދުްއެގ ޚަރަވަރެެގންވ  މިންެއކަށީ ށްފަިއވ ކޮ ށްމަރުހުށެްއަގއި އެ ރަ

ޙ ޟިރުވުމު  )ބ(   ފަރ ތެއް ެގކޯޓަށް  ހެކިބަސްދޭ  ޮގތުން،  ނުވަތަ     
ން  ރަށު  ވަތަ ބަބުން ނުރަންޖެހުމުެގ ސަެގ ޚަޞްމު ދަތުރުކުއި ލައްސަމަ
ސަޖެހުމުންހުންނަ  ަގއިރުބޭ އަދ ފަރ ތެއެ    ބަބުންެގ  ޒީފ   ވަރ   ކުއް 

މަސަ ނުވަ ކުރ   އެ  ގެ ތު ކައްތަ  އް  ވަރެމިންްއވެސް  އުޖޫރައިން 
އެިއވ ފައުނިވެ ބަ  ނަމަ،  ނަަގއިދެޭވ  ދަެގއްލުމުެގ  ޮގތުަގއި  ލުެގ 

 ؛ޢަދަދު އެކަށީެގންވ 

 ؛ޚަރަދުްއެގ  ރެވަންމިވ  ން ެއކަށީެގ ރުކުރުމަށް ހިނިގޚަބީރަކު ޙ ޟި )ޅ(  

ޚަ )ކ(    ޢަމަލުޞްމުއެ  ހުރިޮގއްތަެގ  ސަތު    އިގަ ސަލައިއް މަ ބަބުން  ެގ 
އިތުރު  ނހި ކަޚަގ ފައިވ   ކޯށްމަރަދު  ހަދ   ން ސްމަންޓަކުއެސެ  ޓުން 
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 ދަދު. ޢަކަނޑައަޅ  

 
 ސައްބީސްވަނަ ބ ބު 

 ކުރުން އިސްތިއުނ ފު 

 ކު،ނދަނުވ ހ  ހިކޮށްފައިބަޔ ންޮގތަކަށް     އެހެންއިގަ ނެއްނޫޤ   އެހެން )ހ( . 280 ހުށަހެޅުން  ނ ފުކުރުމަށް ސްތިއުއި
ނިން  މ ންނި  ންކުތަ ކޯޓު  ކުަގއިތަމައްސަލަ  މި   ،މުންތައްއަންނަނިވި 

ޮގތުެގމަތިންބ ބުަގއި   ނިބަޔ ންކޮށްފަިއވ   އެ  މެއް މުން 
ކަނޑައަ ފުއިސްތިއުނ  ކޯލ މަރުޙަ  މަތީފައިވ   ޅ ކުރުމަށް  ކަށް  ޓަެގ 
 .  ވެނެއެދ ޅިރުމަށް ހުށަހެފުކުއިސްތިއުނ 

 ؛އް ވެސް ނިންމުންތަިއ، އެނޫންކ  މުރުތައަ ޓުމްތަކ އި، ކޯޙުކު  (1)   

 ؛ އަމުރުުގތީވަ  (2)   

 . ނިންމ  ނިންމުންތައް  ޓަކުންންފީޛުކުރ  ކޯޙުކުމް ތަ  (3)   

  ނުވަތަ   އަުމރު  ކޯޓުޙުކުމް ނުވަތަ  ބަޔ ންކުރ     އިމި މ އްދ ެގ )ހ( ގަ  (ށ)  
ނިސްބަތްނި މ އްދ ށް،  ނަމުންޞްޚަެގ  މައްސަލައިވ   ންމުން  ެގ  މި 

ަގއި  އެ  އިފަދައިވ   ފަ ންކޮށްޔ ބަ  )ހ(    ނިންމުން ން 
   އެވެ.ވެ ލިބިެގން ުމެގ ޙައްޤުރުފުކުނ އުއިސްތި

ުމރު ނުވަތަ  އަކުމް ނުވަތަ ކޯޓު  ޙު  ޔ ންކުރ މި މ އްދ ެގ )ހ( ަގއި ބަ ()ނ  

ނިސްބަ ޚަެގލައި ސަމައް  ވ ތްނިންމުން  ޞްމަކަށްނުވ ،   
  ވ އްދުރަ  ންނުވަތަ ނިންމުއަމުރު    ވަތަނު  މްޙުކު  ންނަމަވެސް އެއެހެ

ނިންމު  ފަރ ތަކަށް މ މި  ،އްމެއެފަދަ  ަގިއ  އްދ   )ހ(  ެގ 

Deleted :ަދަނީމ  

Deleted :ެވ  ޞް ލިބިެގންޚްތިޞ އި ެގލުމުއް ބ

Deleted :ިުެޅ
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 . ވެރެވިދ ނެއެ އިސްތިއުނ ފުކު ފަދައިންިއވ  ޔ ންކޮށްފަބަ

މް  ކުއުނ ފުކުރުމުން ޙު ތިސްއި
 ން ތަންފީޛުކުރުން ފަސްނުވު

ނިންމުމެއްއްެގކޯޓެ  ދަށު ()ހ . 281 އި  ހުށަދިއެ  މަށްއުނ ފުކުރުސްތި  ހެޅުނު   
  ކުމްއެ ޙު  ނޫނީ ނަތީޖ  ނުވަތަޤ އްެގ  މެ ޙުކުއެ،  ެވސްމަކަމުަގިއވީނަ

 ނުދ ނެއެވެ. ނެއްސްވެެގފީޛުކުރުން ފަތަން

ޙު  )ށ(   ކޯޓެއްެގ  ތަދަށު  ފަސްކުރަންކުމް  ޚަފީޛުކުރުން  ޞްމަކު ން 
ޙު އެ  ފަޛުކުރުންފީތަ  ކުމްއެދޭނަމަ،  އެސްން  އެދޭ ށް  ކަމަ ކުރުމަށް، 

 ނެއެވެ. ހަޅަންވ ހުށަ ށްޓަމު ކޯޚަޞް

ނެ  ދ ކުރެވި ނ ފުއުތިއިސް
 ތްތައް ލަޙ 

ޤ  )ހ( . 282 )ހ(    ވަނަ  280ެގ  ނުނޫމި  ންކޮށްފައިވ   ބަޔ   އިގަ މ އްދ ެގ 
ތެރެންމުންތަނި ނިކުެގ   ކުރުމަށް އިސްތިުއނ ފު  މުމެއްންއިން 

ނިން އެ  ޤ މުމެހުށަހެޅޭނީ،  ޤ ނު   އ އި،ނުއަސ ސީނޫއް  ނޫނަކ  ވަތަ 
ނުވަވެެގލ ފުޚި ނު ނޫޤ   ކޯޓުން  ަގއިމެއްންމުނި  އެ   ތަން 

ތަޠްބީނީވައިށްފަކޮމ ނަ ޤ ނޫނު  ނުވަތަ  ރަނަގޅަށް  ނީ  ވައިށްފަކޮޤު 
ެއކަމުެގ  މަށްވެފަކަނޫން މައްސަލައި،  ނިސަބަބުން  މަށް  މުންއިެގ 

    ވެ.ނަމައެ ިއވ އަސަރުކޮށްފަ

މަ ރީޢަޝަވެސް،  ނަމަތްއޮ   ހެންއެ  )ހ(  ދ ެގމ އްމި   )ށ(     އި ަގރުޙަލ ތުެގ 
ޓުަގިއ  ެއ ކޯއް  ވ  ކަމެފައިނގ ފަށް ހިތ  ޚިލ އަރ ފަިއވ  އިޖުޅ އަކަނޑަ

ކޯޓުން ،  ފައިވީނަމަވެސް ށްހަޮގފ ން  ެއކަ ކު  ޚަޞްމަނިގއިރު  ހި
ނިން  ދިއަަމ  އިނުވ ނަޢ ޔަތްކޮށްފަރިށް  އެކަމަ  މިއިރުމައްސަލަ 

ސައެކަމެ މަސީ  ބަބުންްއެގ  ޙުކުއިއްސަލަދ    މަށްެގ 
ޚަށްމަކަވ  އި ށްފަރުކޮއަސަ އެ ހައިކޯޓަ ނަމަ  ވޭޤަބޫލުކުރެ  މަކަށްޞް  ށް 

 އެވެ.  ޅައް ނ ރަހެހު ކަށް މި މ އްދ ފުކުރުމައް އިސްތިއުނ އެ ސަލަމައް

Deleted :ްތަށް ފަރ އިސްތިއުނ ފުކުރ   ކަމަށ
… .ެއވެނަމަބޫލުކުރެވޭޤަ

Deleted :ިުެޅ

Deleted : ު
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އިސްތިއުނ ފުކުރުމުގެ  ޓަށް ހައިކޯ
 އްއްދަތުތަމު

  ޓުގެ ދަށު ކޯ  ނީޅޭހެހުށަށް  މަނ ފުކުރުއުސްތިްއ އިސަލައެއްށް މައިކޯޓަހަ )ހ( . 283
ނިންމުމެެގލުޓްރައިބިއުނަ  ތަވަނު ސް( ރީތި)   03  މ ތ ނިން  އް 

 .  ވެއެ ތެރޭގަ  ދުވަހުެގ

އެ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި    އޮތްނަމަވެސް،އި އެހެން  )ހ( ގަ ދ ެގ  މި މ އް )ށ(  
ރިޕޯޓު  ޝަ ނިމުނުޮގތުެގ  އިނުވ ނަމަ،  ށްފަޙަވ ލުކޮރީޢަތް 

ފަށ ނީ   ފުކުރުުމެގއިސްތިއުނ  ުގނަން  ޝަރީޢަތް   މުއްދަތު 
 .ނެވެންތ ރީޚުން ފެށިެގވ ލުކުރ  ޙަނިމުނުޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

މ އްދ ެގ   )ނ(   އެހެން  ަގ  )ށ(މި  ޝަރީޢަތް   ތްނަމަވެސް،އޮއި 
 މި  ރުމަށްނ ފުކު ތިއުއިސް  ށްބިނ ކޮޕޯޓުެގ ޚުލ ސ އަށް  ނިމުނުޮގތުެގ ރި

 ދ  ހުރަހެއްނ ޅައެވެ. މ އް

މ  (ރ)   ަގ)އްދ ެގ  މި  އިސްތިހ(    ވ  ކަނޑަައޅ ފައިރުމަށް  އުނ ފުކުއި 
  ނުވަނީ ނ ފު ކުރެިވފައިތިއުސްއިއެއް  ލައެ މަްއސައިރު،  ވ ތު ހަމަމުއްދަ

ބ މިއްލައަ ސަބަބެއްފޯރުވޭފަނުރު    އަވެމެދުވެރި  ދަ   ދިެގންނަމަ، 
ދަށު     ދިއަ  ނަމަ،ށްދީފިކޮތުކުރ  ފަރ ތުން ސ ބިއުނ ފުތި ސްއެކަން އި

ނިން ނިކޯޓުެގ  ތ ންމުން  ފެމި  މަސް )ހައެ  6  ށިެގންރީޚުން  އް( 
އިސްތިއުނ  ތެރޭ   ެގހުދުވަ ހުށަހަަގއި  ެއ  ހަ  ،މަނަފައިވ ޅ ފު  އިކޯޓަށް 
 ވެ.  ވިދ ނެއެރެކުނ ފުސްތިއު އިއްސަލަމަ

 އަދި  ރުނަ ނަންބަ ( ވ2ަ)ެގ    އްދ ެގ )ހ(ވަނަ މ   280ެގ  ނުމި ޤ ނޫ (ބ)  
އް  ނިންމުމެތައް އެނިންމުންބަޔ ންކޮށްފައިވ     އިަގބަރުނަ ނަންވަ  (3)
ދުވަ   7ންމ ތ   ނި ިއސްތިއުނ ތެރޭ  ެގހު)ހަތެއް(   ށްފުކުރުމަަގއި 

 އެވެ.  ވ ނެންޅަހުށަހަ

Deleted : 

Deleted : ެުެވ

Deleted :ެތް ޢަަމކަށް ޝަރީހުރެ ޚަޞްްއވެސް ސަބަބަކ އ
  ެގއި މައްސަލަ ނަމަ،ޓް ލިބިފަިއނުވ  ޮގތުެގ ރިޕޯނުނިމު
  ވެ.އެނެ ދ ރެވިނ ފުކުތިއުއިސް ބިނ ކޮށް ޞ  ރިޕޯޓަށްޚުލ 
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  ޓަށްމް ކޯސުްޕރީ
  ކުރުމުގެނ ފުތިއުއިސް

 މުއްދަތުތައް

ހުނ ފުކުރުއިސްތިއު  އްއެ މައްސަލަށް  ކޯޓަޕްރީމް  ސު )ހ( . 284 ނީ ޅޭހެށަމަށް 
 ެއވެ.  ަގތެރޭ  ހުެގސް( ދުވަރީތި) 30މުމެއް ނިންމ ތ  ނިން ެގޓުހައިކޯ

އެ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި    އޮތްނަމަވެސް،)ހ( ަގއި އެހެން  މި މ އްދ ެގ   )ށ(  

ރިޕޯޓު    ޝަރީޢަތް އިނުވ ނަމަ،  ށްފަޙަވ ލުކޮނިމުނުޮގތުެގ 
ފަ  ފުކުރުުމެގއިސްތިއުނ  ުގނަން  ޝަރީޢަތް ށ ނީ  މުއްދަތު 
 .ނެވެންން ފެށިެގތ ރީޚުކުރ  ވ ލުޙަރިޕޯޓު  ނިމުނުޮގތުެގ

މ އްދ ެގ   )ނ(   އެ  )ށ(މި  ޝަރީޢަތް   އޮތްނަމަވެސް،ން  ހެަގއި 
 މި  ރުމަށްނ ފުކު ތިއުއިސް  ބިނ ކޮށްނިމުނުޮގތުެގ ރިޕޯޓުެގ ޚުލ ސ އަށް  

 ދ  ހުރަހެއްނ ޅައެވެ. އްމ 

)މ މި   (ރ)   އިސްތިއުނ އްދ ެގ  ަގއި    ފައިވ  ޅ އަ ނޑަ ކަރުމަށް  ކުފުހ( 
ނީ  ވަފު ކުރެިވފައިނުއް އިސްތިއުނ އެލަްއސަމަ  އިރު، އެވ މަމުއްދަތު ހަ

ނު  ލައްއަމި މެސަބަބެއްފަދަ    ފޯރުވޭބ ރު   އަދި،  ންނަމަ ރިވެެގވެދު 
އިސްތި ކައެ ސ ބިފަރ ތުން  ކުރ ފުއުނ ން  އަދިތުކޮ    ށްދީފިނަމަ، 
ނިންންނި  އިކޯޓުެގހަ ފެށިެގމި  މުން  މައް )ހައެ  6  ންތ ރީޚުން   ސް ( 

 ރީމް ކޯޓަށްސުޕް  ،އިވ ނަމަފަޅ ށަހަހު  ސްތިއުނ ފު އިތެރޭަގއި    ެގދުވަހު
 ވެ.  ފުކުރެވިދ ނެއެ ތިއުނ ިއސް މައްސަލަ އެ

އި  ކައެކަމަށްޓަ  ނީ،ހަޅ ނ ފުކުރުމަށް ހުށަތިއު އެއް އިސްއްސަލަ މަށް  ކޯޓަ )ހ( . 285 ގޮތް   ވީންށަހަޅަ ނ ފު ހުއުތިއިސް

 ށެވެ. ކޮވެރިދުމެްއ މެފޯ ވ ޓުން ކަނޑަައޅ ފައި ކޯ

 ފުއުނ ިއސްތިށަހެޅުމުަގިއ،  ހުފައިވ   ންކޮށްޔ އި ބަަގ  ެގ )ހ(އްދ މި މ  )ށ(  
ން  ތުފަރ   އެ  ،ކ އިތަސަބަބު  ނީނޫ ޤ ޭއެގިއ،  ފައިވ  ނުކުތ ތަކ ނ ކޮށްބި
ބ ކުޙުނީ  ދެއެ ޙުކު  ކަންރަންޠިލުކުމް  އިނުވަތަ  ރަންކަން ޙުކު ޞްލ މް 

Deleted :ެތް ކަށް ޝަރީޢަ ޚަޞްމަ ރެްއވެސް ސަބަބަކ ހުއ
ެގ  އްސަލައި މަފަިއނުވ ނަމަ، ލިބި ޓްރިޕޯެގ ޮގތު ނުމުނި
  ވެ.ރެވިދ ނެއެކުއުނ ފުށް ބިނ ކޮށް އިސްތިޓަޞ  ރިޕޯލ ޚު

Deleted :ށ
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އަދިޔ ންކުބަ ބެލި،  ރަންވ ނެެއވެ.  ނަމ ކޯޓު   މައްސަލަ  ،  އިެގ 
ކޮށްފަިއ   ބަޔ ންޚުރީނު ތ ނ އި، ޙުކުމް ކުރެވު ޚަޞްމުންލަިއެގސައްމަ

 ވެ. ވ ނެއެ އޮންނަން

ެގ  އްދ ެގމ މި   ނ()   ހުށުންދަ  )ށ(  ޝަހެޅުމ އެކުހުށަ   ޅ ށަހަ  ރީޢަތް ، 
 ށަހަޅަންވ ނެެއވެ. އް ހުކޮޕީއެ ޓުެގ ރިޕޯތުެގ ނިމުނު ޮގ

ހުށަހަޅަންރުމަކުނ ފުއުއިސްތި (ރ)   ބ ބު  ވ ނީށް  ބަަގމި  ފައިވ   ންކޮށްޔ އި 
 ެގ ކުރިންނެވެ.  ހަމަވުމު  ތުއްދަމުސްތިއުނ ފުކުރުުމެގ އި

)ހދ އްމ މި   (ބ)   ދަ(  ެގ  މައްށުެގ   ކުރުމަށްއުނ ފުތި އިސް  އްއެލަސަން 
މަހުށަ އެ  ިއސްތިލައިއްސަ ހެޅުމ އެކު،    ބަލައިަގތުމ  ފު  ނ އުެގ 
 ިއސްތިއުނ ފު  ރޭަގއިތެ  ( ދުވަހުެގދަ)ސ   41  ންނަެވެގިގ  ންތުބެހޭޮގ
 . ންމަންވ ނެއެވެ ތެއް ނިޮގ ަވކި ކޯޓުން ށަހެޅިފައިވ ހު

ޮގކޯޓުން   (ޅ)     ވޭ ނ ފުކުރެިއސްތިއު ކު،  ދަނހި  ޅ ހ ކަނޑަނ   ކަށްތައެހެން 
 ކ މަނިންމ ނީ، އަޑުއެހު  ބެހޭޮގތުން ޮގތެއް  މ ަގތުބަލައި   ެއއްއްސަލަމަ

 .  ނުލައެވެ

   ުގޅޭޮގތުންނ ފ ެގ އިސްތިއުއި އްސަލަމަ  ށުން( ެގ ދަ)ޅ    މ އްދ ެގމި )ކ(   

ފު ނ އިސްތިއުލިޔުމުން  ރ ތަށް  އުނ ފުކުރ  ފައިސްތި  ،ންމުނިންނިންމ   
 ނެެއވެ. ވ ންރ އަންަގޖިސްޓްރ ރަެގ ޓު ކޯ އިވ ހެޅިފަށަހު

ދަށުން  ދ ެގމ އް  މި ( އ)   ެގ  )ބ(  ނިންމުމަކީ  ނި  ނ ފު އުތިސްއިންމ  
ކަމުަގއިންަގތުނުލައިބަ އެނަވ   ނިންމަ،  ތ ރީޚުންނިއް  މެމު   ންމ  
ދުވަހުެގދަސ )  41  ެވެގންިގނަ  ށިެގންފެ ނިއިތެރޭަގ  (  ެއ    ންމުން  

ޙައްޤު  ހުށަހެޅުމު  ށްޓަކޯ  އެ  ދިއެ  ނުންދިޢ ކޮށްރ ޖަމު  އަލުން ެގ 

Deleted :ުަގއިލ ޙަރުތަމަ މަރަފ 

Deleted :ީެގރުޙަލ މަ މަތ

Deleted :ިހައެއް ދ

Deleted :ުުަޖިލީހަށް މަެގ ރުން ނޑިޔ ެގ ފ

Deleted :ްރުމަށް  ކުއުނ ފުތިއިސ
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 ެގންެވއެެވ.  ލިބި ށްތަރ ފަފުކުރ  ނ އުއިސްތި

މ އް ( ވ)   ރަޖި  ެގ(  އ) ެގ  ދ މި  ނިންމުމ ސްޓްދަށުން  މެދު  ރ ރެގ 
ޮގތެއް  ރުންެގ  ޔ ނޑިފަ ަމއް   ަގއިންމުމުނިމަޖިލީހުން    ގެ ސަލައިއެ 

ްއ  މެޑުއެހުންނަމަވެސް، އަހެ. އެނެވެއް ނޫ ލ ޒިމެންްއވުބޭ  ހުމެއްއެއަޑު 
ރައްދުވ   ނ ފު  އުތިސްއިރ ތ އި  ފަރ   އިސްތިއުނ ފުކު   ބޭއްވުމަށްފަހު

މައް  ނުވީމެ  ންދައިެގހޯބަހެއް  ތުެގ  ފަރ   ސަލައެ 
ނިންމިދ ންޞ ފުވެއި  ދުމެރުމ ނ ފުކުއުއިސްތި ޮގތެއް  ށް ކަމަނެރި 

އެފަގަ ލަތުޙ   ކުރެވޭނުޤަބޫލު  ންނަށްނޑިޔ ރުފަ އައި    އް ހުމެޑުއެދަ 
 ވެ.   ހުރަހެްއ ނ ޅައެއްދ މި މ  ބޭއްވުމަކަށް

ބަލައުތިއިސް (މ)   އަޑުބެ  މ ތުަގއިނ ފު  ބ އް އެހުމެހޭޮގތުން  ،  ނަމަވ އް 
މައްސަލަކައެ އެންމެިއަގއިން  ހިމެނޭ  ތަކަށް ތްފަރ    ހައި 

އައަންަގންވ ނެ ތ ވަައޑުއެހުދި  ެއވެ.  ޚް ތ ރީ  އި ތ ަވުގ  ވޭލުކުރެ ން 
 ވެ. ނެއެ ަގންވ އަން

މ އްދ  (ފ)   )މި  ެގމެގ  ދަށުން  (  ބ އްއަޑުއެހު  އެނަމަވ މެއް   ،  
  ަގއި ތެރޭ  ދުވަހުގެ   ސ ދަ()  14ނަެވެގން  ިގހު،  ފަށްމައަޑުއެހު

ފަބަލަ  އިސްތިއުނ ފު ޮގތެްއ  މަޖިލީ  ެގރުންނޑިޔ ިއަގތުމ މެދު  ހުން 
 ވެ.  ވ ނެއެންނިންމަ

ދައްމ މި   (ދ)   ރަ ށުދ ެގ  ނިންޓްރ ސްޖިން  ށްދިނުމަށް  ޢ ކޮޖަމުރ މުން  ރެގ 
ހުށައެ ހައިކޯހަދި  ކަމަށްވ ނަޅ ފައިވަނީ  މ އަދި    މަ،ޓަށް    ގެ ދ އްމި 

ބަޔ ންކު)ފ(   މަަގއި   އިސްތިއުނ ފު  އިަގފަހުށްރުޙަލ އަރ  

ހަބަލަ މަޖިލީހުން  ންނޑިޔ ރުފަ  ގެ ޓު އިކޯއިނުަގތުމަށް  ެގ 
ނިމައިފިނަމަނިން އެ  ތ   މުންން،   30  ެގންފެށި  ރީޚުންނިންމ  
ނިތެ  ެގވަހުދު  ރީސް()ތި އެ  ަގއި  ކޯޓުސުޕްރީމް    ންމުންރޭަގިއ 

Deleted :ުު

Deleted : 

Deleted :  ްއެކަނ

Deleted :ްދިއެ މުރ ޖަޢ ކޮށްދިނުނ  
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ފަރ ނ އިސްތިއުއްޤު  ޙަ  ެގމުހުށަޅު  ށްމަފުކުރުނ އިސްތިއު ށް ތަފުކުރ  
 ެވއެވެ.  ެގންލިބި

  އުނ ފުގެ އިސްތި، ނިންމައިފިނަމަ  ތުމަށްއިގަ އުނ ފު ބަލައިސްތި   ންކޯޓު (ތ)  
ކުރިއަމައް ޝައި ެގންދ  ށްސަލަ  އަޑު ތުެގޢަރީރު،  އެހުމުަގިއ   
ފަރ ތ އިސް ިއސްތިއުނ ފުކުރ   ވ ފަރ ރައްދުވ     ފުނ ތިއުއި  ކަ  ހަތުން 

އިކަނޑައެޅުއް  ކެކުތ ތަ ނު  ވީކަންދައް އަ އެ  ،ންތުރުުމެގ  ޑުއެހުން  
ޮގތ ނެދ ެގންށް ކުރިއަ ކޯޓުން  ޝަރުޠުތަކެްއ  އި  މެދު  ތުރު 
   އެވެ.  ނެ ޑައެޅިދ ކަނ

މ އް (ލ)   )ދ މި  ދަށުެގ(  ތެގ  ބަލައިަގތުމައުނ ފުސްތިއި  ން   ކޯޓުން ށް   
ްއ  ރެތުއިނި އްވެސް އުއެމަށް  ފޯޅ   ފު ހުށަހަނ ތިއުއިސްފަހު،  ނިންމުމަށް

 އެވެ.  ހުަގމަށްފަދުއްދަ ހޯކޯޓުެގ ހު ވޭނީެގނެ

   އެއްއްއެސަލައްއެއް މަ
ތުން  ގިނަ ފަރ  ރެ ފަރ ތަށްވު
 ން ނ ފުކުރުއިސްތިއު

ޓްރަ ވަނު  ެގޓެއް ކޯ )ހ( . 286 ށް ފުކުރުމަނ ސްތިއުއި،  ންމުނިން  އިބިއުނަލެއްެގތަ 
ށް  ކަޓަކޯލ ެގ  ރުޙަމަ  ތީމަކު  ޚަޞްމަމެނޭ  ހިއްސަލަިއަގއި  މައެ  

އިސް ، ސް ވެނަމަހަޅ ފައިވީހުށަމަށް  އިސްތިއުނ ފުކުރު އުނ ފު ތިއެ 
ފަރައްދު އޮތް މަޞްލަޙައި  ގަ އްސަލައި މަ  އެ  ނުވަތަ  ށްރ ތަވ   ތު 

ފަރ  އިސްތި ަމއްސަލައެ   އެސް  ވެށްކަތައެހެން  އެދި   ަމށްކުރުއުނ ފުއް 
 ނެއެވެ.  ޅިދ ހެޓަށް ހުށަކޯ

މ  ()ށ   ެގއްދ ެގ  މި  މަްއސަސްތިއުނ ފުއި  ތުރުއި  ށުން ދަ  )ހ(    އް އެލަެގ 
  ކޮށްފައިވ ކަން އިސްތިއުނ ފު  ސަލައެއްމައް  އެ  ށަހަޅަންވ ނީ،ހު

ރައްދު ނ އިސްތިއު އަންގ ތ     ފަރ ތަކަށް  ވ ފު    (އް)ދިހައެ  10ކޯޓުން 

ތެރޭ  ބ ވީނުެގނޫޤ   މި އަދި    ެއވެ.ަގދުވަހުެގ  ުގތީ  ވަ ]  ބ ބު ސްވަނަ   
  ަވުގތީ ފަރުވ ގެ   ނެރޭ  ންދަށުެގ    [ރުމުއަ މުެގ  ކ ތެރިކަރައް   ފަރުވ އ އި

  ގެ ނެއް( ދުވަހު)ތި  3  ،އްނަމަފެތިއުނ އިސް   ވޭ ުގޅިެގން ކުރެ ރަކ މުއަ

Deleted :ްުަށ

Deleted : 

Deleted :ުެގރަތަމަ މަރުޙަލ ފ  

Deleted :"

Deleted :"
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 ވެ. އެނެޅަންވ ހަފުކުރުމަށް އެދި ހުށައިސްތިއުނ  ން އެފަދައި  އިތެރޭަގ

މަނު  ންތުފަރ   ވ ދު ރައް  ފުސްތިއުނ އި )ނ(   ކޮންޙަލަޞްވަތަ  އޮތް  މެ ތު 
އިސްރ ތަފަ ހުށަހަށްފުކުރުމަ ތިއުނ ކުން  އެދި  ހު   ށްކޯޓަޅުމެއް  ހެށަޅ  

އެންމެވީ  ،ލިބުމ އެކު އަ  ހުށަހެޅު  ށްހަކަވަ   މަްއސަލައެ    ަގއި އިން 
 ެއވެ.  ންވ ނެ ކަށް ކޯޓުން އަންަގރ ތްތައެހެން ފަމެނޭ ހި

ހިގަ އްއެ އްސަލަމަ ()ރ   މ ކު  މަޚަޞް  ނޭމެއި  ދަށުން މި  ހުށަހަޅ    އްދ ެގ 
ނިކޮށް،  ވައި ފަހުށަހަޅ   ކޯޓަށްއެއް  ލަމައްސަެގ  ފު ނ އުއިސްތި  ރުއިތު

ހަމަރ ތަކުފައެހެން   މަ  ން  މަށް ރުއިސްތިއުނ ފުކުއްސަލަ  އެ 
ޙ ލަތްތަ  ،ވެސްށަހެޅިނަމަހު ަމްއސައެކުަގއި  އަންނަނިިވ  އެްއ  ލަ 

   .ވެނެއެ ދެވޭ ނުެގންށްކައަކުރި

ފަރ އިސްތިއު  ތަމަރަފު  (1)    އިސްތިއުނ ފުކުރ    ނ ފު ތުެގ 
 ؛މ ފައިވުން ންށް ނިތުމަަގނުއިބަލަ

އިމަތަފުރަ  (2)    އިސްރ ތުފަ  ސްތިއުނ ފުކުރ    ފަކީ، އުނ ތި ެގ 
އަސ ސެ އެ މައް އް ްއވެސް  ބިނ ކޮެގ  ހަޅ ފައިވ  ހުށަށް  ޗަށް 

އިސަބަބުން    ގެ ނުވުމު  ނ ފަކަށް އިސްތިއު ފު  ސްތިއުނ އެ 
 ތަ  ވަނު  ؛ންވުއިށްފަލުކޮޠިބ 

ޚަ އްސަލަެއއްމަ  (3)    ހިމެނޭ  އެޞްަގއި  ސަލަިއެގ  އްމަ   މަކު 
މައްސަލަކު  ެގށަހެޅުމުހުތިއުނ ފު  ސްއި އެ  މަ ފުރަތަ  ރިން، 

ބުރ  ނފު އައިސްތިއުނ ޅި  ހުށަހެ  ކުރ  ފަރ ތުންތިއުނ ފުއިސް
   ން.ވުެގންޮގސްފައި

Deleted :ްުަށ

Deleted :ުބެލި  ންދަށު ކޯޓ

Deleted :ިު

Deleted : 

Deleted :ުއިތުރ

Deleted :¶

Deleted : 

Deleted :ިނ ފު  އުތިއިސްތުން ފަރ  ޚ ފު ހުށަހަނ ސްތިއުއ
ެގ ތު ފަރ ފުކުރ  ނ ފުރަތަމަ އިސްތިއު ،ރިންކު ެގމުހުށަހެޅު

ން. ވުސްފައިގޮ ން ެގފު އަނބުރ ނ އުތިސްއި
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މެދު  އ މައްސަލަނ ފު އުސްތިއި
ދުވ   އްނ ފު ރައުއިސްތި

     ރ ތުން އެދެވިދ ނެ ކަންކަން ފަ

މަފުކުރ  ނ އުތިސްއި )ހ( . 287 ހުށަހަޅ ފައެސަލަ އް  ނުވަތަ  އިވ ކަން  ްއ 
އިިއވަހަޅ ފަހުށައް  ސަލައެއްމަ   ކުރ ފުނ އުތިސްއި  ރުތުނިކޮށް 

އިސްތިއުނ ފު ރައްދުވ     އިވ ކަންޅ ފަށަހަްއސަލަެއއް ހު އުނ ފު މައިސްތި
އަންނަނިވި   ،ަގއިރޭެގ ތެދުވަހު(  )ވިހި  20  ތ ންގ އަޓުން  ކޯރ ތަށް  ފަ

ކަމަރެތެކަންކަމުެގ   އިސްށް ކައިން  ފަރ ތު  ރައްދުވ   ން  ތިއުނ ފު 
 . ެއވެދ ނެއެދެވިޓުަގއި ކޯ

    

ޚަރަކުރުމަށްއުނ ފުއިސްތި (1)    ހިނގ   ސެކި  އެްއ ޓީ ރިއުދުެގ 
ފަރ ތުން ވ އްދުރަފު  ިއސްތިއުނ   އެފަދައިން ؛ޓުމަށްބެހެއް  
ފަިއސްތިއުނ ފު  ،އްޖެނަމައެދި  ރިޓީ އެ ސެކިއު  ންތުރ  ކުރ  

 ވެ. ދ ނެއެ ވިކުރެޠުޝަރު ންކޯޓުމަށް ބެހެއްޓު

ޙ ލަތްންނަނިއަ (2)    އިގަ ކުތަވި  ލަ ަމއްސަ   ފުެގނ ސްތިއުިއ 
 ؛މަށްޠިލުކުރުބ 

    i. ްޙައިސ ލިބިެގއް ތިއުނ ފުކުރުުމެގ  ނުވ  ންޤު 
ތަ  ނުވަ  ފައިވުންހަޅ ހުށަ  ފުނ އިސްތިއު  ންކުތަފަރ 
ޚިވަ  285  ެގޤ ނޫނު  މި މ އްދ އ   ލ ފަށް ނަ 

 ؛ހުށަހަޅ ފައިވުން ފު ތިއުނ އިސް

    ii. ި421  ެގޤ ނޫނު  މި  ، ވަނީއިނ ފު ހުށަހަޅ ފަތިއުސްއ 
ބަމ   ނަވަ   ންފަދައިއިވ   ންކޮށްފަޔ އްދ ަގއި 

  ށް ހިފުމަ ން  ބޭނު  ޮގތުަގއިމަނަހަ  މުޒ ނިޝަރީޢަތުެގ  
 ނުވަތަ ؛ ންަގިއވުކަމު

Deleted :ަރެވޭ  ކުއި މުގަ ލުކުރުނުވަތަ ބ ޠި މުގައި އިގަތުބަލ
ތައްޠު ރުޝަ

Deleted : ުަކ

Deleted : ްތުން  ރ އްދުވ  ފަރަތިއުނ ފު އިސްުގޅިެގނ

Deleted :)ށ(

Deleted :ްެގން  ދިއެތުން ފަރ  ތިއުނ ފު ރައްދުވ އިސ
ދ ނެެއވެ. ުެވި

Deleted :ްދުެގ ގ  ޚަރަ ހިނނ ފުކުރުމަށްތިއުއިސ
… ޓުމަށްހެއްއެއް ބެރިޓީ އުސެކި

Deleted :ަުްށ

Deleted :ެު ްއ

Deleted :ުންަގިއވުކަމ  

Deleted :ެފު އިސްތިއުނ އ 

Deleted :422 

Deleted : ެގ

Deleted :ަބޭނުން   މަނަހ
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    iii. ިށުން ދަެގ  ނަންބަރު  ަވނަ(  1) )ހ( ެގ  މ އްދ ެގ  މ
ރިޓީ  އުކިސެ  އެދިފައިވ    ބެހެއްޓުމަށް

ންވ   ެގެއކަށީދަތުަގއި  މުއް  ފަިއވ ޅ ނޑައަކަ
 . ންނުވު އްޓ ފައިބަހައް ނެތި ސަބަބެ

     

     

     

    

ކި  ވަކޯޓުން  މަކ މެދު  ހުށަހެޅު  ހެޅޭ ހުށަދަށުން  )ހ( ެގ  ދ ެގއްމ   މި (ށ)  
ކަޮގތެއް މައްސަލަ އިސްތިއުނ ފު   ދެންންޅައަޑަ ނ   ކުރިއަށް  ެގ 
  ެގން ވެނަގި   ނީ،ވޭކުރެސްފަެއޮގތުން    ރަންވ ނެެއވެ.ސްކުސް ފަޮގންނުެގ
 .  ށެވެއްދަތަމު ހި( ދުވަހުެގ)ވި 20

ބ ބުެގ (ނ)   ހުށަހެދަ  މި  ނިންމައިބެއް  އެ ސަލައްމަ   ޅޭށުން   ، ފިނަމަލުމަށް 
ިއސްނެުގމު އަކޯޓުެގ   މަތިން  ެގމިއްލަ  ހިަގލައި މައްސަ  މެނޭ  ިއ 
ޖަވ ފަރ ތްތަ ދުވަސް)  20  ވެެގންދުމަށް  ބުދ ރީވުމަކަށް   ވިހި( 

 . ވެ ދޭންވ ނެއެ

އަމިއްކޯ )ހ( . 288 ން އްދަލުވު ބަގެފުތިއުނ ސްއި މަތިއިސްނެ  ލަޓުެގ  ޤ ނޫވަނުން  ުގުމެގ  މި   285  ެގނުތަ 
މ    ނިންނ ފު ބަލަިއަގތުމަށްށުން އިސްތިއު( ެގ ދަބދ ެގ ) މ އްނަވަ

ހިމެނޭ  މައްސަލައި ،  އިަގޙ ލަތު އެދިެގން  ޚަޞްމުަގިއ  ން 
މައްސައުނ ތިސްއި އަވަ ފުެގ  ކުރިއަށްލަ  އްސަލަ  މަ  އިށ  ދިޔުމަންެގހަށް 

Deleted :ުހަޅަން ށަހ

Deleted : ޭޖެހ

Deleted :ިުެޅ

Deleted :ްވަނީ  ކޮށްފައިނ ފުއުތިއިސ

Deleted :)ނ(

Deleted :ިއްފެނ ތިއުސްއި  ރުއިތު ށުންދަ ދ ެގމ އް މ  
އްދުވ   ކަން ކޯޓުން އިސްތިއުނ ފު ރަފައިވ ހުށަހެޅި

އެ    ،ަގއިހުެގ ތެރޭވަދު  )ވިހި( 20ންގ ތ  ރ ތަށް އަފަ
 ތަވައް ބެހެއްޓުމަށް ނު ޓީއެރި އުކިސެ  ންުގޅިެގ  މައްސަލައ 

  ެގމ އްދ ެގ )ށ( މި ެއދި ށް މަރުކުލުނ ފު ބ ޠިއުއިސްތި
. ވެއެންވ ނެ ހުށަހަޅަޓަށްކޯ ންދަށު

Deleted :ރ

Deleted : ނ( ެގ(

Deleted :ބ

Deleted :ރ
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ފަސޭންހި މަ  ،އިރުމަށްޓަކަކުހަުގމަށް  ޚު އްސަލައިގަ އެ  މ ތް ޞޫއި 
ދެތަކަކީތ ނުކުވ   އިފައުފެދި ކޮބައިކަން  ައވަ  ޮގތެއްަގިއ  ނެަގނެ،  ސް 
ޮގތްތަކ ވޭދެ ންކުރިއަށްެގޢަތް  ޝަރީ ޚަ ނެ  މެދުަގއި   ން ޞްމު 

  އް މެދަލުވުއްބަނޑައެޅުމަށް  ތަކެއް ކަޮގތްމެދު  މ  ކައެ  ،މަޝްވަރ ކޮށް
 .  ެއވެއްވިދ ނެބޭ

)ހ  މި )ށ(   ބަޔ ގަ   (މ އްދ ެގ   ންރިކު  ދަލުވުމަކީ އްބަވ   ންކޮށްފައި އި 
ލިއް އެ ބަވެސް  ނުރަސް  ދަލުކުރުމެއްޔެކިޔުމެއް  ބޭއްވޭ  މީ ނެތި 
ވީޑިއޯ .  ވެކެ އްދަލުވުމެބަ ކޮންފަރެންއަދި  އެ  ސިންގ    މެދުވެރިކޮށް 
 . ވެއެ ޅައް ނ ހެރަ މި މ އްދ  ހުވުމަކަށްލުވުން ބޭއް އްދަބަ

)ހ(  މި   )ނ(   ބަޔ ންކޮަގމ އްދ ެގ    ، އިމުގަ ބައްދަލުވުއިވ   ފަށްއި 
ަމއްފަރ ތް  މެނޭހި  އި ަގމައްސަލައި  އެ  ުގޅި ތަކުން  ެގން  ސަލަައކ  
ނުކުބޭނު  ފ ހަަގކުރަން ފުރުޞަތުފ ހަަގކުރު  ތައްތ ންވ    މަށް 

ންޖެހޭނެ  ހުށަހަޅަުގޅިެގން    ނ ފ އުތިއިސް  ،މަށްފަހުދިނު
ޢަދަދު  އަޑުއެހުންތަކުނެ  ވަންޖެހޭ އްބ    އިންތަކ  ޔުކިލިޔެ   ކޯޓަށްެގ 

   .ވެއެޅިދ ނެއެނޑަކަ

މ އްމި )ރ(   ަގއި    )ހ(  ބައްދަލުވުމުގަ އިބަޔ ންކޮށްފަދ ެގ  ނިވ   ންމޭ  ިއ 
ރުން ލުކުމަޢަފަރ ތްތަކުން    ހިމެނޭސަލަިއަގއި  ކީ އެ މައްކަންތަމުނިން

 ންތަކެކެވެ.  ނިންމު މުލ ޒި

 ތަނުވަ  ެއއްޢ ވ ޤިއ     ސްއެްއވެން  ުގޅިެގއަކ   ސަލައްމަ  ކޮށްފައިވ ފުއިސްތިއުނ  . 289 އި ހެކި އ ޢ ވ ޤި  އ 

 ަގެއވެ. ކުތަތްވި ޙ ލައަންނަނި ންވ ނީ ހަމައެކަނިރަ ޔަތް ކުށް ކޯޓުން ރިޢ އްކަކަހެ

 ؛ންފައިވުޅ ހަހުށަ ވަުގތުން މުންލިބު އްނުވަތަ ހެއްކެ  އްވ ޤިޢ އެ އ   ()ހ  

Deleted : 

Deleted :ަލ ެގ މަރުޙަ ތީމ

Deleted : އ

Deleted :ަކ  ތ

Deleted : ުަނަމ
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ފަރުވ ތެމެންއެ ()ށ   ކޯޓަށް   ސް ނަމަވެފަިއވީށްކޮ މަސައްކަތްއި މ  އެކުގަ ރިކަ 

 ؛ވުންފައި ނުޅިހެށަހުކި ހެކ އި ޢ ތަޤިވ އެ 

ހެއްކަ ތަޢ ޤިވ އެ   )ނ(   މަްއސަލައިެގކ އި  ނިކީ  ސަބަބުން ށް  މަންމު   އޭެގ 
ބަދަންވ އެކަށީެގ ބޮޑު  ހެއްކެ  ވ ޤިޢ ެއއްދ ނެ  ވެއަތު  އްލެ  ްއ  ނުވަތަ 

   .ންވުކަމުަގއި 

 ހައި މެއެން  މެނޭހިަގއި  ސަލައި މައް  ކަންތް ލައިަގބަފު  ތިއުނ އިސް )ހ( . 290 ން ހުއަޑުއެ ފުގެނ އިސްތިއު
އަފަރ ތް އަަވސް  ވީއިވ ނަމަ،  ގ ފަ ންތަކަށް  އްެގ  ތެދަމުއް   އެންމެ 

 ވެ. އެންވ ނެ ވަލު ކުރަތ  ންޓުކޯ ެގ ައޑުެއހުންަގއި އިސްތިއުނ ފު ތެރޭ

ތ  ންޑުއެހުއަ   އިސްތިއުނ ފުެގ (ށ)   ަގިއ  މައްސަލައިއި  ޚ  ތ ރީފަިއވ   ށްކޮލުވަ 
 އްތަންހެޅުށަހު  ހޭޅަންޖެހުށަހަން  ހުބަގަ އަނ  ން ކުތަތްފަރ   ހިމެނޭ
ފަރ ތްއްމަ  ތ ރީޚު  ހަޅ ނެހުށަ ހިމެނޭ  ން ކޯޓުކަށް  ތަސަލައިަގއި 
 ވެ. އެ ަގންވ ނެންއަ

ައޑުއެހުކޯ (ނ)   ބ ްއވަންތައްޓުެގ   ތިނެއް()  3  ންެވެގމަދު  ނީވ ން 
ިއ  އިދުގަ ވ ގަ   ކޯޓުެގވަތަ  ނު  ވެ.ކުންނެޖިލީހަމަ  ެގރުންޔ ފަނޑި

ކޯޓުތަނުވަ،  ވ ނަމައި ޅ ފަ ޑައަނކަ ެއއަން      ވުރެ ށްކަނޑަައޅައިފިނަމަ، 
ފަނިގ މ އްލަވ ލުމައެކު  ލީހެއްމަޖި  މެނޭހި  ރުންޔ ޑިނަ  ިމ   ދ  ކަށް 
 .  ވެހެއްނ ޅައެރަހު

ަމއްސަލައިެގ  ނ ފުއުތިއިސް (ހ) . 291 ނިންމުން  ގޮތެއް ން ހުައޑުއެ  ޝަރީޢަތުެގކުރެވޭ 
ފެށިެގންތ   ކަނޑައަޅ ކޯޓުން    ނިމުނުކަމަށް   )ދޭއް(  2  ރީޚުން 

ްއ  ތެޮގޓުން  ކޯ   ދުމެއ ސަލައްމަ   ެގފުނ އިސްތިއު  ރޭަގއި ތެ  ހުެގވަދުސްމަ
އެހެންވ ންންމަނި އިސްތިސްނ  ނަނެއެވެ.  ިމ    ،އިކުގަ ތަތްޙ ލަ  މަެވސް 

އިތުރުތުމުއްދަ މަސް  1  ،    ކަށްދަތަުމއް  ެގހުވަދު  )ެއކެއް( 

Deleted : 

Deleted :  އ

Deleted :ްުުމަށ

Deleted : ޠ

Deleted : ު

Deleted : ިުުރެވ

Deleted :ިއަދ ުު 

Deleted :ުނެވ ފޮނ

Deleted : ުވަުގތ

Deleted :ްސް،  ނަމަވެއެހެނ

Deleted :  ްއެފަދައިނ

Deleted :ށްކަތައެނޫން ޮގ  

Deleted : ެގ

Deleted :  ބ އްވ

Deleted : ތ

Deleted : 
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  ކުރެވިދ ނެއެެވ.ތުރުއި

ނިންމުެގޓުކޯ )ށ(   ނިންމަންތަން  ންެގ  ނޑިޔ ރުފަ  ލ ބަމައްސަލަ  ވ ނީ  އް 
  .ވެ ނެންތުޔަޣުލަބިއްއަ

  ބެލި ފަނޑިޔ ރުންެގ  ލަށްޓަކައި މައްސަމަނުބޭ  )ށ( ެގ  އްދ ެގމ   މި )ނ(  
ން  ސަބަބުެގމުމުން ވަކިވެފަިއވުޔ ރަކު މަޤ ހިމެނޭ ފަނޑި  ަގއިހުލީޖިމަ
މަ ވަތަ  ނު ބެލުމުަގއިއެ  ވެވެން  ރިވެ ބައި ށް  ރަޔ ޑި ފަނ  އެ  އްސަލަ 

ކަނޑައެޅިނެތް އެ  ޢަދަދަ  ވ އި ފަނަމަ،  ރުން  ޔ ޑިނފަ  އިޖިލީހުަގމަށް 
އެ  ނަވ ހަމަ ހުރަހެއް  ރުމަކަށްޙުކުމްކު  އި ިއަގްއސަލަމަމަ  މ އްދ    މި 
   .ވެއެނ ޅަ

އް  މެއަޑުއެހު  އ   ންކޮންމެހެ  އިޓަކަމްކުރުމަށްޤ އި  އިންޞ ފުޢަދުލު   )ރ(  
ެގ  އިލަސައް މަ  ،ފެނިއްޖެނަމަ  ކޯޓަށް  ކަަމށް  އް އޮތްތެހ ލަބ އްވަންޖެހޭ  

 ނެެއވެ. ދ ވިމެއް ބޭއް އެހުއ  އަޑު 

މަފު ސްތިއުނ އި )ބ(   ބެއެ ސަލައްެގ  ޮގތްތަކުެގ  ވި  ންނަނިއަހު،  ފަށްލުމަްއ 

 . އެވެނިންމިދ ނެ ށްކޯޓަ  އްމެމުން ނިޮގތަކަށްތެރެއިން 

 ނުވަތަ  ؛ހެއްޓުމަށްދެމެ މް ޙުކުފުކުރެވުނުއުނ ތިއިސް  (1)   

 ނުވަތަ  ؛މަށްޅުއެނޑަކަޙުކުމެްއ  އ  ،ށްކޮލުދަބަ މްކުޙު  (2)   

ރިމުންމުހިެގ  ވ ދަޢު  (3)    ބަޔަކަށް    ަވތަ ނުތީ  ވ ފައިނުތްކޮށްޔަޢ  
އިވ ތީ،  ފަކުރަންޖެހިސ ބިތު  ެއއްހިންމު ވ ޤިޢ ިއެގ މުއްސަލަމަ
ކޯޓަށް ،  އިބެލުމަށްޓަކަ  ންއަލުއްސަލަ  މަ  އެ   ދަށު 

Deleted :ުު

Deleted :ިމުންމުހ  

Deleted :ީކުންޓަކޯެގ ޙަލ ރު މަމަތ 
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 . މަށްރުކުލުވީތަހު

އ  (ޅ)   މަ  ،މަނަ ކުރ   އްކުމެޙު   ކޯޓުން  މައްސަލަ ލ ޙަރުފުރަތަމަ  ަގއި 
ުގޅޭރަޚަ   ޝަރީޢަތުެގވ އިމ ފަންނި  ހިންިގއިރު  ން ޓުކޯ  ސް ވެން ޮގތުދ  

 ވ ނެެއވެ.  ނިންމަން ޮގތެއް

ނިންމު ( ކ)   ނިގަ މުކޯޓުެގ  ެއ  ވ ސިންމުއި  ސަބަބުތައް   ވިލުމަށް 
 ނެއެވެ. ޮއންނަންވ   އިފަށްޔ ންކޮލ އެކު ބަފްޞީތަ

  [ޙުކުމް]  ބ ބު ނަ  ވަނީ، މި ޤ ނޫނުެގ ސަުއވީސް ވ އްއި ެގ ޙުކުމް  ޓުކޯ ( އ)  
 ެގމަތިންނެވެ. ތްވ  ޮގތު އެްއޮގ  ލ ސޫއު ވ ފައި ކޮށްބަޔ ން އިަގ

ޤ ނޫނުަގ ( ވ)   ގޮ   އިމި  ކަނޑައަ ތަކައެހެން  ެގ  ކޯޓު  ނުވ ނަމަފައިޅ ށް 
ތަންފީޛުކުުގތުންވަމަކީ  ނިންމު ޙުކުމެ   ޙުވެކެރެވޭނެ   މްކު. 

ޤ ނޫނުެގ   ންދަންވ ނީށްެގޔަރިކު  ކަންން ކަ  ެގކުރުމުޛުފީންތަ މި 
ބ ބައްތި ކޯޓުތަކު ވެހިރ އްޖޭދި]   ބު ރީސްވަނަ  ޙުކުމް   ގެ ެގ 
ެގ  އް ކޯޓެ  ހޭ ބެމ ެގމަތިން ކަޮގތުފައިވ   ޔ ންކޮށްބަ  ަގއި  [ޛުކުރުންފީންތަ

 .ބެހޭ ޑިިވޜަނުންނެވެމ ރުމް ތަންފީޛުކުކުޙު

 
 ބ ބު    ނަ ވަ ސް ހަތ ވީ 

 ޙ ލަތްތައް   ސްނ  ތި ސް  އި ވޭނެ ކުރެ މް މުރ ޖަޢ  ކު ނިހ އީ ޙު 

އަލުން   މެއްނިހ އީ ޙުކު
 ރުން ކުޢ މުރ ޖަ

ބަޔ ންމ އްދ ަގއި   މި ()ހ . 292   ކުަގއި،ލަތްތަޙ އިސްތިސްނ     ޞަޚ އްކުރ    
ނިސްބަތްވ   އެ ޙުކުމް  ،  ދި އެންރަޢ ކުރ ޖަމު  އަލުންމެއް  ޙުކުނިހ އީ  
 .  ހެޅިދ ނެެއވެށް ހުށަޓަކޯ ށް، އެ ޙުކުމް ކުރިޚަޞްމަ ިއެގލަމައްސަ

Deleted :ބ

Deleted :ޅ

Deleted :ކ

Deleted :ަެގޙަލ ރުމަތީ މ 

Deleted :"

Deleted :ްކުރުނ"

Deleted :އ

Deleted : 

Deleted :ްުަށ

Deleted :ެނީ  ނޫ ޤ ންވަރ އިޕްރިންސިޕަލް މި ކުމުެގޙު އ
…ެގ  ފީޛުކުރުމުންޚަރަދުތައް ތަ

Deleted :"

Deleted : ިަގއ

Deleted :"

Deleted :ަކ
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ނީ ވޭވެފަިއވ ކަމަށް ބެލެ  ނިހ އީޙުކުމެއް    ،އި ކަށްޓަމަނުބޭެގ  އްދ މި މ  )ށ(  
ޙު އި ކުމެއްއެ  އެކުރުމުެގނ ފު ސްތިއު    މަރުޙަލ އެއް  އިމެހަން 
އި ހަންމެއެ  އޮތް  މަށްރުނ ފުކުސްތިއުއި   ނުވަތަ  މަށްއިވުނިމިފަ

 މަށެވެ. އްލިފަިއވު ެގތުޞަފުރު

ނަނިވި ންއަ،  ނީޅޭށަހެދި ހުކުރަން އެޢ ޖައް އަލުން މުރ ޙުކުމެ  އީހ ނި (ނ)  

 ށެވެ.  ކަމަ މައްސަލައިެގ ޚަޞްވ  އެ ޙުކުމް ނިސްބަތް ،ކުަގއި ޙ ލަތްތަ

ށް  ޚަޞްމަކަސަލަިއެގ  އްމަޙުކުމްކޮށްފަިއވ   ހ އީ  ނި  (1)   
ޝަރީޢަތް ސަލައްމަ ދިޔަނަގމުހި  ިއެގ   ިއރުން 
މައްސަ  ޖޫދުވެފަިއވ ،ވު ޚަޞްމަކަށް ލައިނަމަެވސް   ެގ 
މައްސަލައިންމު  ހިމުށް  މައްސަލައަ  ،ތްއިނެބިފަލި ަގިއ އަދި 

ޤިޢ ެއްއ ވ ތަ  ހެއްކެއް ނުވަޙުކުމް ބަދަލުވެދ ފަދަ    ކޮށްފައިވ 
އެނުގ  ބުންލި  ،ރުމަށްފަހުކުމްޙުކު  ެގއި ލަމައްސަ  .ންނުވަތަ 

އިވ  ވެފަ ޖޫދުން ވުެގ ފަހުރި ތ ރީޚުމް ކުޙުކު  އި، ރޭގަ ތެ  މީެގ)

 ތަނުވަ ؛ވެ.(ނެއެހިމެކެއް ނު އް ތަ ހެއް ނުވައެ ވ ޤިޢ 

ކޮޅަށް  ކ  ދެމަޞްޚައިެގ  ބަތްވ  ަމްއސަލަސްނިހ އީ ޙުކުމް ނި  (2)   
ނިމިފައްމަ ެގ  ށެއް ކު  އީނ ޖި  ިއވ ހިނގ ފަ  ،ނީ ވައިސަލަ 

. )މި ނަންބަރުެގ ވުންބިތުށް ސ ޝަރީޢަތަމަށް،  ބުން ކަސަބަ
ޖިނ އީ   މައްޗަށް  މީހެއްެގ  ށެްއ ކު ބޭނުމަށްޓަކައި، 

   މުކަމެއް ނޫނެވެ.(ސ ބިތުވެފައި އޮތުމަކީ ލ ޒިން ޝަރީޢަތު

ހުށަހެމި )ރ(   ހުށަހަޅ   ދަށުން  މ އްދ ެގ  ހުމެއްޅު  މި    ،ވ ނީށަހަޅަން 
)ނމ އްދ  ގަ ެގ  ޙ ލަރ ޔ ންކުބަ  އި(  ޙ ލަތެތެރެއި  ެގތްތަކު  އް ން 
 . ނެވެލިޔުމުން ޔ ންކުރުމ އެކުބަ ސަބަބު، ވ ކަންއިގަ ވުޖޫދު

Deleted :ެދަލުވެދ  ކުމް ބަިއވ  ޙުފަށް ކޮއިލަިއގަ އްސަމަ އ
… ،ފަދަ

Deleted :ޭގެ އ

Deleted :ައެ   ލައްސަމ

Deleted :   ނިމިފައިވ

Deleted :ެއެ  ށްޅަކޮޚަޞްމ  ދ 

Deleted :ްެގޖިނ އީ މައްސަލަެއއ  

Deleted : ިވެފައ

Deleted :ެށެއްޖިނ އީ ކުްއޗަށް ެގ މަތެއް ފަރ ސް )އެްއވ  
ވެ(. އެނެނގ ހި އްދ ިމ މ ސް ނަމަވެނެތް އިބިތުވެފަސ 
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ޙުނިހ  (ބ)   ހުށަދިރ ޖަޢ ކޮށްމު  މެއްކުއީ  އެދި   މި  އްމެޅު ށަހެހު  ހަޅ ނުމަށް 
ޙ ލަމ އްދ ެގ ބަޔ ންކޮށްފައިވ   ަގއި  )ނ(  ޙ ލަތެންކުތަކުތް  ްއ ރެ 

 ވެ.  ންވ ނެއެށަހަޅަހު ރޭަގއިތެ ެގހު( ދުވަހަދިވަ)ނު  90 ދުވެރިވިތ މެ

)ބ(  މ އް  މި (ޅ)   މުަގއި ދ ެގ  ބަޔ ންކުރ   ފ   ހު، ށްފަތުވުމަ އިއްދަތު 
ހުށައެއްށް  މަނުޖަޢ ކޮށްދިރ މު  އްމެޙުކު .  އެވެނެނޭޅޭއެދި 
ެގ    މަވެސް،ނަންހެއެ )ނ(  މ އްދ ެގ  ނަން 2)މި  ވަނަ    އި ރުަގބަ( 

ޙ ލަތެއި ށްފަބަޔ ންކޮ މެވ   އެނަފައިވ ވެރިދުވެއް  ރ ތ  ކުޙުކުމް  މަ، 
ދުއަހަ  އް()ދޭ  2  ނަެވެގންިގ ޙުވުހަމަ  ވަސްރު  ކުރިން  ކުމް މުެގ 

 ދ ނެއެވެ.  ޅިށަހެހު އެދިށް ދިނުމަކޮށްޖަޢ މުރ 

މ އްދ ެގ ( ކ)   ނިހ އީއޮތްނަމަ  ންހެއެ)ހ(    މި  ކޯ  ވެސް،  ން ޓުޙުކުމެްއ 

 އްންސ ފެބޭއިށް  ކަޚަޞްމަ  ެގއި ލަަމއްސަ  ،ންވ ނީރަޢ ކުމުރ ޖަން  އަލު
  އެ ބަޔ ންކުރ   ( ަގއި  ެގ )ނމި މ އްދ   އިކަޓަނުދިނުމަށްތިވިޔަ  ކުރިމަ

އަޙު ބަލުކުމް  ތެއް ލަޙ   ނ ސްތިސްއިދަ  ފަޖެހޭލަންން 
އި އެހެން ވަޔަ ފިންލުން މުރ ޖަޢ ކުރުއަ  މްކުޙު  ،ވ ނަމަފައި ރިވެމެދުވެ
ލިށް  އްސަލައަމައެ  ން  ކުޮގތަ ނުފެންކަމަބިދ ނެޙައްލެއް    ނަ ށް 

 . ވެއެ ނަމަިއވ ކަމުަގ

ށް މަޢ ކުރުޖަ މުރ   އަލުން  ޙުކުމެއް   ެގ ދަށުން ނިހ އީ  )ހ(   މ އްދ ެގ  މި ( އ)  
 (އް)ހަތެ  7ތ ،  ލިބޭއް  ށް ހުށަހެޅުމެޓަވ  ކޯ ކޮށްފައި   މެއްކު ޙުދި އެއެ
ތެރޭަގއިދު މުރ މެޙުކު  އެ  ވަހުެގ  އަލުން  އެދި މަ ޢ ކުރުޖައް  ށް 

ކޯއެ   މ މެދުތުބަލައިަގ  ހުށަހެޅުން  ހުށަހަޅ ފައިވ  ޮގތެއްން ޓު    
ހެޅި ން ހުށަޅުހުށަހެ   އެތެއްމ ޮގނިންކޯޓުން    ވެ. އަދިނެއެންވ ނިންމަ
 އެވެ.  ނެ ން އަންަގންވ ލިޔުމު ތަށްފަރ 

Deleted :ަށ(ދި )އ 

Deleted :  ވެފަިއވ

Deleted : ީއ

Deleted : ުމ މެދ
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)  މި ( ވ)   ގެ އމ އްދ ެގ  ނިހ ށުދަ  (   އަލުން  ޙުކުމެއް  އީން 
  ފުކުރެވޭނެ އުނ ތިސް އިކީމ  ނިންމުމަކުން ނިންކޯޓަދު  ކުރުމ މެރ ޖަޢ މު

 ވެ. މެއް ނޫނެނިންމު

އަނެއް  ނޭ ހިމެގައި އިމައްސަލަ
 ން ވުބުދ ރީ ވ ތުން ޖަ ރ ފަ

މުރ ޖަކުމެޙުހ އީ  ނި . 293 ހުނުށްދިޢ ކޮއް  އެދި  ކީ  ޅުމަހުށަހެޅ ފައިވ   ހަށަ މަށް 
ނުވަތަންވެބަލައިަގނެ  ނެތް  އެްއވެސް  ހު  އަސ ސެއް     ޅ ފައިވ ށަހަނެތި 

ނުވަތަ    މުްއ ޚަޞްމެނޭ އަނެ ހިއި ަގމައްސަލައި   ، ކުނދަހި  ޅުމަކަށް ނުވ ހ ހުށަހެ
އެކޯޓުއި  ޓަކަ ވ ބުދ ރީވުމަށްޖަ  ޞްމުންޚަ ފަން  ހު  ށް ކަތަތްރ    ށަހެޅުންއެ 

 ނެެއވެ. ވ ވަންފޮނު

ކުމް  ޙު  ނުވަތަގެ ނަތީޖ  މުޙުކު
 ވުން ނު ން ފަސްރުކުތަންފީޛު 

އެނޫން )ހ( . 294 ކަނޑަޮގތަކަ  ކޯޓުން  ދަނދަކު،  ހ ހިނ ޅ ށް  ބ ބުެގ    ން ށުމި 
ޙުހ ނި މުކުއީ  ހުށަހެށްދިނުރ ޖަޢ ކޮމެއް  އެދި   ނު ޅުމަށް 

މް  ވަތަ އެ ޙުކުނުތީޖ   ނަ  ނީޤ ނޫއްެގ  މެއެ ޙުކު  ،މުަގިއވީނަމަެވސްކަ
 ވެ. އެވެެގނެއް ނުދ ނެސްޛުކުރުން ފަފީންތަ

ްއ  ޮގތެން  ކޯޓު ދު  މެޙުކުމ ށަހަޅ ފައިވ  ނިހ ީއ  މަށް އެދި ހުކުރުޢ ޖަމުރ  )ށ(  
ކޯޓަށް ކުރުންޛުތަންފީ  މްކުޙު  އެ  ކަނޑައަޅަންދެން   

 ރިން ، ކުނަމަލައެއްސަލެއް ހިމެނޭ މައްމުދަ   ދިއަރެވިދ ނެެއވެ.  ފަސްކު
ހި  ފައިވ ށްކޮ ރައްކ ތެމު  މެނޭޙުކުމުަގއި  ފައިކުރިދ    ސ ރުމަށ އި، 

މައްސަލަހިމެނޭ މުރ ނަމައްއެ  ޙުކުމް  ޮގތެއް   ވަކި  ން ކޯޓު  ޖަޢ ކޮށް 
  މަ ނަންނަފެށް  ޓަކޯށް  މައްޓުބެހެ  ެއއްސެކިއުރިޓީ ދެން  ންޅައަކަނޑަ

 ެއވެ. ދ ނެވިއަމުރުކުރެ ކަމަށް އެ

ގޮތެއް    މެދުށްދިނުމ ޢ ކޮމުރ ޖަ
 މުންނިން

ޙުނި ހ() . 295 މުމެކުހ އީ  ހު  ދިނުމަށްށް ކޮޢ ރ ޖައް  ހުށަހެޅުއެދި   އްމެށަހަޅ  
 3  ންެގ ފެށި ޚުންވ  ތ ރީތަށް ފޮނު އަނެއް ފަރ ސަލަިއަގއި ހިމެނޭމައް
ކޯޓުން ޮގތެއް    ދުމަކ މެށަހެޅުހު   އެއިަގތެރޭ   ހުެގވައް( މަސް ދު)ތިނެ

Deleted :ެުެޅ

Deleted :ަު

Deleted :ެނ
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 މަންވ ނެއެވެ. ންނި

  ނެ ދޭއްސުވ ލުއުފެ  ދުމ މެކައެ  ކީމަމުންނި  ނިންމ ން  ށުމި މ އްދ ެގ ދަ ()ށ  
 ވެ.ނިންމުމެއް ނޫނެ

  ހުރުމަށްފަމުރ ޖަޢ ކު
އަލުން   މައްސަލައިގައި

 ރުން މްކުޙުކު

މުރ ޖަޢ ޙުކުމެ  ނިހ އީ )ހ( . 296 އެދިކޮށްދިނުްއ    ވ  ފައިޅ ށަހަހު  މަށް 
ކޯބިނ   ށްމަކަހުށަހެޅު ޙުކޮށް  މުރ ޖަޢ ޓުެގ  ނިންމ   މަކުރުކުމް  ށް 
އެ  ަގއިޙ ލަތު ސަބަބުތައިފަށްކޮބިނ   ންންމުނި،  ތަފްޞީލު ގެ ކުވ    
 ރަންވ ނެެއވެ.  ޙުކުމްކު ންކޯޓުން އަލު ކޮށްބަޔ ން

  މްލުން ޙުކުއަކޯޓުން  ވ  ޮގތަށް  ށްފައިކޮ)ހ( ަގއި ބަޔ ންދ ެގ  މި މ އް )ށ(  
އެކު،  ނަމަރ ކު ނައިލަސަމައް   ރިން  ެގ ތުޝަރީޢަިއވ   ަގއިދީފަަގއި 
 ެއވެ. ނެ ވ ންޅަޑައަނކަތެއް ން ގޮ ކޯޓު  ރަދ  މެދުަގއިވެސްޚަ

ދަށު ނ()   މ އްދ ެގ  ނިންމިޓުކޯން  މި  ބިންމުނި  ން  ނ ކޮށްފައިވ   ން 
ބަތަސަބަބު  ޞީލީތަފް ލިޔުމެއް  މައްޔ ންކުރ     ހިމެނޭ   ސަލަިއަގއި އް 

 . ވެވ ނެއެ ށްދޭންކޮރުން ފޯޓު ކޯށްފަރ ތްތަކަ

 

 އި ވަނަ ބަހަތަރު 
 ހެއްކ ބެހޭ 

 ސްވަނަ ބ ބު ވީ އަށ  
 ން ކުރު ހ މަ  ހެކި 

ނުމި   ()ހ . 297 އިރ  ދ   ނެގ  ނހި ބ ބުމި  ޤ ނޫ  ވަތަޤ ނޫނުަގއި  އެހެން  ނެއްަގއިެއހެން  ޮގތަކަށް   
ޤ ނޫ  ހިނދަކު،  ނުވ ހ ށްފައިބަޔ ންކޮ ބ ބު ވަ ފަނަރަ  ނުެގމި  އަށް : Deleted ނަ 
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ދަކުަގއިތަލަސަމައް  ތުެގބ ވަ  ވ ތިލ ފެއްނުޚްއި] ޚ އްރުމުވ ކުޢު  ޞަ ެގ 
ބަގަ   [އިޖުރ އަތު ބ ވަތުެގޔ އި    ނަ ވަހިވި  ކ އި، ސަލަތަަމއް  ންކުރ  

ރ   ބަޔ ންކު  ަގއި  [ ކްކުެގ ޓްރެތަސަލަަމއްކުދި  ]  އި  ބަނަްއވަެގ އެ ބ ބު
ަމއްސަ ފިޔަ ލަތައް ބ ވަތުެގ  މަދަ  ،ަވއި  ތަކުެގ  މައްސަލަނީ  އެހެން 

ހ   ތްތަކުަގއިޢަޝަރީ މި  ނީކުރ މަލުޢަ  ޅޭޮގތުންުގ  ރުމ ކުމަހެކި   ،
 .ޮގތުެގމަތިންނެވެ ިއވ ބުަގއި ބަޔ ންކޮށްފަބ 

ޔުމެްއ  ލިކި  ވަ  ރ ނީހ މަކު  އްމެލިޔު  މަކު ޚަޞް  ންށުދަެގ  ބ ބު  މި (ށ)  
ވުރެއްގަ ވަތަ ކޮންމެވެސް އިވ ކަން ނުދުަގއި  ވުޖޫ ޖޫދުަގިއ ވީކަން  އި 
 ންނެވެ. ކޮށްެގންބަޔ 

  ގެމު އް ބެލުމެކުރ  ލިޔުމަހ 
 ޤުއްޙަ

ފިޔަަވއި،  ލަތްތަޙ ވި  ންނަނިއަ ()ހ . 298 ބ ކުަގއި  ލިޔުމެްއ  ދަށުން    ބުެގމި 
ޚަނެއަ  ެގއި ލައްސަމަ  ،ރުމުންމަކުހ  އެއް  ލިޔުން ޞްމަށް  ެގ މުބެލު   

 ވެ. ލިބިެގންެވއެ  ޙައްޤު

 ަގިއވ  ރުެގ ދަށު ޚަޞްމުެގ ބ   ކުރި  ހ މަންއެ ލިޔުމަކީ، ލިޔު  (1)   
 ؛ ވުން ނުމުަގއި ކަ ލިޔުމެއް

ލިކީމަހުއްޓުވު ން  ބެލު  ންޔުލި  އެ  (2)    އެ  ހ މަކުރި    ޔުން 
 ؛ށްވުން ކަމައެއްމ ޤެއް ނުވަތަ ޒިން އް ޙަޚަޞްމުެގ

ަގއި  ދ ެގއްމ   މި  (3)    ޙ   ވ އި ށްފަބަޔ ންކޮ  )ށ(  ލަތެްއ ފަދަ 
 ވެރިވުން. މެދު

މ އްދ  )ށ(   ެގ  ެގމި  ))ހ(  ނަންބ2ަ  ވަނަ  ދަ(  ހ ރުެގ    ވ  މަކޮށްފައިށުން 
ިގންތި ނުވަތަ  ެގބ ވަތު ބެލުތަޔުންލި  ގެ އް އެ  ދިނުމަކީ ހުއްދަ   މުެގއް   

ެގ  ލައިސައް މަ  ށްނެކަމަށް ވ މަކަކަޟޫޢ  ނުބަްއދަލު  އު މަމައްސަލަިއެގ

Deleted :"

Deleted :"

Deleted :"

Deleted :"
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ތެރޭަގިއ    ިގންތީެގ  ތުެގ ނުވަތަމަ، އެ ބ ވަނަރެވޭޤަބޫލުކު  ކަށްމަޞްޚަ
ބެޔުންތަލިހިމެނޭ   ހުއްއް  ދިނުންލުމުެގ  އެދަ  ތަށް ފަރ    

ެއ  ނަމަ   .އްނޫނެވެމެލ ޒި ބެއްތަންޔުލިވެސް  ހުއްލުމު   ދިނުން  ދަ ެގ 
  އް ންތަލިޔު  އި އެޓަކަށްދަލުވ ނެ ސަބަބައް ނުބަ  މައްސަލަިއެގ މައުޟޫޢ 

މ ުގޅޭ  ހ މަކުރުހެކި  ހުށަހަޅ     ންރ ތުފަ  ން އެދަ ނުދޭކަ ހުއްެގމުލުބެ
 .ެއވެ ންވ ނެ ރަޔ ނުަގއި ފ ހަަގކުބަ

އް މެޔު، ލިއިމަށްޓަކަބޭނު   ެގނަންބަރު  ( ވަނ2ަ ) )ހ( ެގމ އްދ ެގ  މި )ނ(  
ޙައްޤެްއ ނުވަތަ   މުެގއެ ލިޔުން ހ މަކުރި ޚަޞްމަކީ  ވުޓުން ހުއްބެލު
 . ކުަގއެވެޙ ލަތްތަ ނިވިންނައަ ނީލ  ބަށްކަމަ  އެއްންމ ޒި

ފަ  (1)    އިމްތިޤ ނޫނީ  ހިނގ  އެ  ޔ ޒުންނުެގ  މައްޗަށް   
 ؛ންށްވުޔުމަކަލި

ކަިއވެއޭ، ނުވަތަ  އި އޭނ  ލިޔުމުގަ އެ    (2)     ޅޭ ށްެގން އު  ކޮނިނ  
  ވ ނެ މައްޗަށް ކުށެއް ސ ބިތު ންެގ  ރިދަ  އޭނ ެގ  ތަނުވަ  ތްފަރ 
 ؛ވުންނިފައިހިމެ  ދަ މަޢުލޫމ ތެއްފަ

މަމުންޢ   (3)    ލި ތަށްޓަކަޙަޞްލަ  އެ  އިމްތިޔ  ކީޔުމައި  ޒު  
 ށްވުން.  ލިޔުމަކަލިބިެގންވ 

ބ ބު )ހ( . 299 މ ނަ  ލިޔުމުގެ ބޭނުމަށްޓަެގމި  އެވަބު  ށްމަކަ  "ންލިޔު"ކައި،    ނީ، ނެފައި 
ނުވަތަ  މ ލޫަމޢުވަތެްއެގ  ބ    ސްްއވެއެ ހިމެނިފައިވ   ތެއް 
ތެރޭަގިއ  އި މ ނަ  ެގމުލިޔު  .ވެކަށެ ްއޗައެ   ކޮންމެރެވިފަިއވ   ކ ކުއްރަ ެގ 
ލި ލިން  ތުއަ އޯޑިއޯޔެފަިއވ   ޓޭޕ އި،ޔުންތަކ އި،  ޓޭޕ އި    ،  ީވޑިޯއ 
އީޓޯފޮ އެހެނިހެން  މެއިލ -އ އި،  މުޢ ނިރޯއިލެކްޓްއި  އް ތަތުލ ސަކް 

ލިޔުޓްކްއިލެ  ތުންޮގހިމެނޭ ވޯޑްކ ތަންރޯނިކް    ކޮށްފައިވ  ޕްރޮސެސް -އި، 

Deleted :ްނ
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Deleted :”
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ޑޭޓ ޔުންލި  މެޓަޑޭޓ   އިކ ންތަޔުލި  އިވ ފަލ ހެފޮއި،  ކ  ތަބޭސްތަކ އި، 
 . ވެނެއެމެހި

ބ ބުގައި،   )ށ(   ގު   އެވަނީބުނެފައި    ކަމަށް  "ކޮޕީ"މި  ތުން،  ޅޭޮގލިޔުމަކ  
ނުވަފަހިމެނި  ލިޔުމުަގއި މަކ ކުރެވިފަރައް  ތައިވ     ތުލޫމ ޢުއވ  
ނުވަސީދ ޮގތުން ނަކަލުކޮތަ  ވިޔަސް  ނުސީދ ޮގތުން  ކޮންމެށްފައި   ވ  

 . ށެވެކައެްއޗަ

  ، ަވއިތައް ފިޔަމައްޗަށް ހިނގ  މައްސަލަ  މ އްދ  އެ  ނަވަ  331ނޫނުެގ  މި ޤ  . 300 ން ރުކުމަ ހ  ކިހެ
މައްސަލައެ ކޮންނޫން  އެ ހ މަކުރުމެ  ހެކި  ރ ނީ ކުލުމަޢަެގން  ޅި ުގމ   ްއަގިއ 

 . ވެށެކަތަ ލުނިވި އުސޫނައަން

ކަނޑަޅ ނ ހ ން  ޓުކޯ )ހ(   ޮގތަކަށް   ށްހ މަކުރުމަ  ހެކި  ނދަކު،ހިއެނޫން 
މެުގ ޢ ންމު ކުރުކި ހ މަހެނީ  ޝ ރ ތްކުރަ، އެ އި މަނަފިއިންގަ އަ  ކޯޓުން
   ލަށެވެ.އުސޫ

ހ  )ށ(   އުސޫ  މުެގމަކުރުހެކި  ހ މަކުރ ޢ ންމު  ދަށުން   ން މުކުރުލުެގ 
ނުވަތަ  ރު  ވަ ންކުރ  މިހ މަ  ،އި ަގއްދެނިއްޖެ ހިނ ކޯޓަށް ފެށްމަކަފުދޭނެ

 . ވެއެ ވެން ލިބިެގ ށް ބ ރު ކޯޓަރުމުެގހަނިކުހ މަކުރުމުެގ ދ އިރ  

ށް މަކުރުމަހ ހެކި  މަކުރ  މިންވަރަށް  ން ހެކި ހ ށު ދަމު އުސޫލުެގޢ ން (ނ)  
  ނޭ މެހިއިަގިއ  ލައްސަިއރ  ހަނިކުރުމަށް މަމަކުރުމުެގ ދ  ހ ތަ ހެކިނުވަ

 ވެ. އެ ެވވިދ ނެބަސްއްއެ  ންމުލިޔު ވެސްށްޚަޞްމުންނަ

ޢ ންމު އުސޫލުގެ ދަށުން  
 ލިޔެކިޔުން  ޖެހޭ ކުރަންހ މަ

އުޢ ން . 301 ކުހ މަކުހެކި    ންށުދަ  ލުެގސޫމު  ޚަ މު ރުރ   ހ މަކުރުން ޞްމަކު  ަގއި 
 . ންތަކެވެނިވި ލިޔުއަންނަނި ހަމައެކަ ނީވ ލ ޒިމު

Deleted :'

Deleted :“

Deleted :'

Deleted :”
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 އަދި ؛ އް ލިޔުންތަ ވ ރޯސ ބަށް މަްއޗަފަރ ތަކުން އެ އެ )ހ(  

ަވކ ތެރ ފަ  އެ ()ށ   އަސަލ ތުކުއް  ނޭދެވޭ  ކަމަކަށް  ކޮށްރ    ފ ނެ ރެއް 
ޚައެހެ  ޔުންތަކ އި، ލި ކަމަރ ކުތު ލ ވަކ   ކުޞްމަން  ނޭ   ދެވޭކަށް 
ޚަ  ށްފ ނެރެްއކޮސައަ އެހެން  ވަލިޔުންތަކ އި  ރ   ލ ތުކުކ ޞްމަކު 

 އަދި؛ ލިޔުންތައް ލިބޭށް ބ ރުކަމަކަ

 އް. ޔުންތަޖެހޭ ލިންރަމަކުހ އް ފަރ ތެ  ން އެށުއްެގ ދަނޫނެޤ  ހެންއެ )ނ(  

އުޢ  ()ހ . 302 ލިޔެކިޔުން ހޯދުމުގެ ޒިންމ  ދަންމު  މި  އިމުަގރުކުމަހ ހެކި    ށުންސޫލުެގ   301  ގެ ނޫނުޤ ، 
ބަޔ ންނަ  ވަ ަގއި  )ނ(  އަދި  )ށ(  ގި ކޮށްފައިމ އްދ ެގ  ަގިއ  ންތީވ  

ރަކަށް  ވަންެގންވ  މިށީ ކަކު އެޞްމައެ ޚަ  ހޯދުމަށްއް  ލިޔުންތަ  ނޭހިމެ
 .  ެއވެނެންވ ރަތްކުއްކަމަސަ

ބަޔ ންކޮށްފަ )ށ(   ަގއި  )ހ(  މ އްދ ެގ  ލިޔެކިޮގތަށް  ވ   އި މި    ން ޔުއެ 
މިންންެގށީކައެ  ށްހޯދުމަ މަސަށްރަކަވަވ    ތްކޮށްފައިވ ކަން އްކަ 

 ވިދ ނެއެވެ. ޔަތްކުރެ ރިޢ  ންތައްތަކަށްވި ކަ އަންނަނި  ކަނޑައެޅުުމަގއި

 ؛ ޢަދަދުެގކުޔުންތަލި  (1)   

 ؛ރުދަޫގ މިންވަުއނ ެގއި އޭ ތ  ބ ވަެގ މައްސަލައި   (2)   

ލިޔުމެއް    (3)    މަރަންކު  ހޯދުމަށްވަކި    ގެ ސައްކަތުޖެހޭ 
 އަދި؛ ދުޚަރަ ނެ ހިނގ  ށްމަކައެ އިމ ސޭހަކަފަ

ބެލެވޭ    މަށްކަހޯދިދ ނެތެރޭަގއި    ހޯދުމުެގލިޔެކިޔުން    (4)   
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 މުކަން. ެގ މުހިންމެއްލިޔު

ނުވައެިގންތި   ކިވަ )ނ(   ލިބ    ތަްއެގ  ހޯޔުންވަތެްއެގ  ެގންވ  ކަށީއެ  މަކީދު 
އެފަމަޚަޞް  ޤަބޫލުކުރެވިެގންނޫންކަމަށް  އް  ކަމެ ލިޔުމެކު    އް ދަ 
ތި ނުވަތަ ބ ވަތ ެއކު ިގންތްވ   ބަނިސް  އް ލިޔުމެ  ، އެމަނަވ ނުދ ފައިހޯ

 ންވ ނެެއވެ. ހަަގކުރަ ފ ެގ ބަޔ ނުަގއިކަމު ރި ހ މަކުހެކި، އެކަން

ސަލައިެގ  މައް   އެ  މަށްރުނުކުޢުތަ ޮގތ މެދު  ވ އިކި ހޯދ ފަހެ  ޞްމަކުޚަ (ރ)  
 އެވެ. ދ ނެޅިޓަށް ހުށަހެއެހެން ޚަޞްމުންނަށް ކޯ

  އިށުގަރުގެ ދަ ބ ގެޚަޞްމެއް
 އް ތަލިޔުން ހުރި

ޒިން  ހެކި )ހ( . 303 އޮންނަ  ޚަޞްމަކަށް  އޭނ ެގ    ނީންނ އޮމ   ހ މަކުރުމަށް 
ނުވަރިހުރެްއަގއި  އެއިދަށުަގއި  ބ ރުެގ   އި ންކޮ  ތަ،  އްަގިއ  ރެމެވެސް 
 ށެވެ. މަރުމަކުހ އް ންތަލިޔުހުރި 

ބަޔ ންކުރ  )ށ(   ަގއި  )ހ(  މ އްދ ެގ  މެއްެގ  ޚަޞް  ށްޓަކައި،ދަމަޤްޞަ  މި 
ކޮންމެވެސް އިރެްއަގިއ ލިޔުމެއް ނުވަތަ    އިަގއް ރެެއއި  ަގއިށުެގ ދަބ ރު
 ެއވެ. ޙ ލަތްތަކުގަ  ނީ އަންނަނިވިވޭލެށް ބެކަމަހުރި 

 ތަ ވަނު  އިއިރެްއގަ އެ   ތުެގ ދަށުަގއި ޒަނ ެގ ހިޔ  އޭ  ންތުއްދީޮގމ   (1)   
 ؛ވުން އިރެްއަގއި ހުރި އެއްޗަކަށްހެން އެކޮންމެވެސް 

ހިޔ    (2)    ޙައްޤުތުޒައޭެގ  ނުވަތަ   އިަގރެއް އިއެ  ށްއަޭއނ   ެގ 
ލިބިފައިވ އެހެން  މެވެސް  ކޮން ؛ ވުން ށްޗަކައެއް  އިރެްއަގިއ 

 ނުވަތަ

އެްއޗެ   (3)    ބެލުމަށް  އެ  އޭނުއް  ނެުގމަށްޕީކޮ  ެގވަތަ  އޭނ އަށް     
އިރެއްަގއި ޙަްއޤު    އެހެންންމެެވސް  ކޮ  ވަތަނު   އްަގއިއިރެ އެ  
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 ވުން. ށްއްޗަކައެ ލިބިފައިވ  

އެެގމެއްޔުލި ހ() . 304 މަކުރުން  ހ ކޮީޕ އެްއވެސް  ކޮޕީ    ިގނަރެ  ކޮޕީއަށްވު  އް  ހ މަކުރުމަށް 
 ވެ. ެވއެމުެވެގނެއްނު ޒިލ  މަކަށްޚަޞް

މަޤްޞަދުވިއަންނަނި )ށ(   ތެތަ  ޞަދެއް މަޤް  ންރެއިކުެގ 
ހުށަހެޅުޞްޚަ  އިކަޓަލުކުރުމަށްޙ ޞި ލިޔުމަކީ ަމކު  ޤަޞްދުކުރ   މަށް 
އެވަނު ، ވ ެގނެވިފައި   ރެއްނިއިތުއު ލުމުގެ ހެފޮ   އްބައެ   ެގމެއް ލިޔު  ތަ 

ކޮށްފައިވ ން  ޮގތު ކަެމއް  އެ، އެްއވެސް  ފ ހަަގއެްއ    ސްހެންވެނުވަތަ 
ލިޔުމެހ ފަޖަ ކޮޕީއިވ   ލިކި ވަ   ކީލިޔުމަ  އެ  ،ެއއްނަމައްެގ  ޔުމެއް  
 . ވެއެ ނެވ އި ބަލަން ަގމުކަ

ށްފައިވ   ކޮދުޞްޤަ  ށްކުން އެ މައްޗަށް ބަރޯސ ވުމައެ ފަރ ތަ  (1)   
 ތަ ވަނު؛ ންިއވުކަމުގަ  މެއްލިޔު

ވަ  އެ  (2)    އަސަރުކުރ ނެކ ލ ފަރ ތެއް  ނޭދެވޭ  ކަމަކަށް  ، ތުކުރ  
ޚަޞްމަތަ  ނުވަ ވައެހެން  ނޭދެޭވ   ކަަމކަށްކ ލ ތުކުރ   ކު 
ނުރުކުރ ނެސައަ އެވަ،  ޚަތަ  ަވކ ލ ޞްމަހެން  ރ   ކުތުކު 
   ލިޔުމެއް ކަމުަގިއވުން.ދޭކަށް ބ ރުލިބިމަކަ

  ންލުގެ ދަށުސޫ އުޢ ންމު
ރ   ކުލު މަޢައި ގަމު ރުރ  ކުކުހ މަ
 ރ އަތުޖުއި

ހ މަކުރުމުެގޢ  )ހ( . 305 ހެކި  އުސޫލުން  ހިރ އިޖު  ންމު  މިއަތު   ނގ ނީ 
 ނެވެ. ތިންމަވ  ޮގތުެގއި ށްފައި ބަޔ ންކޮމ އްދ ަގ

ޚަކޮން )ށ(   ލިސްޓެއް  ލިޔުންތަމުވ   ޒިލ ށް  މަމަކުރުމަކުވެސް ހ ޞްމެ  ކުެގ 
ޚަޞްއަނެއްށް  ތައްޔ ރުކޮ ޚަޞްނުމަށް    ނަށް  ންމުވަތަ 
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 .  ވެއެނެވ ންހަޅަށަހު

، ރުތީބަކުންސޭހަ ތަފައި  ލިސްޓުަގދ ެގ )ށ( ަގއި ބަޔ ންކުރ   މި މ އް )ނ(  
ކުރު އަދި   ބޭނުންވ ކޮށްވީހ ވެސް  ،  އެކުަގކުރުމ ފ ހަ ންތައް  ލިޔު  ، 

 ންވ ނެެއވެ. ނަމަ ހިންކަންކަ އަންނަނިވި

ބެލުމުެގ  (1)    ލިޔުމެްއ  ފުރުޞަތުއެ  ނުދި    ފަރ ތުގެ   އެ  ނުމަށް 
އޮތްކަމ އެއްޒިން  ތަވަނު  އްއްޤެ ޙައްޗަށް  މަ ބުނ    މަށް 

 އަދި؛ ލިޔުންތައް

 އް އަދިތަޔުންހ ރު ނެތް ލިަގއި މިދަށު   ެގރުމުެގ ބ ޞްއެ ޚަ  (2)   
 . ޮގތް ވެފަިއވ ށް ންތަކަލިޔު އެ

ބަޔ ންކޮށްފަަގ  (ށ)  ެގމ އްދ މި   (ރ)   ހެކި  ިއ  ލިސްޓ ެއކު  ިއވ  
ބަމަކުރިކަހ  ލިޔުންއްޔ ނެމުެގ  އެ  ހ މަކުއްތަ  ޚަ   މުޞްރި 
ބަވ ނެއެނަންމަހި އެ  މަޢުލޫމ ތުތަަގއި  ޔ ނުވެ.  އް އަންނަނިވި 
 ނެއެވެ. މަނަންވ ހި

 އި ޓަކަހޯދުމަށްއް  ލިޔުމެ  މުވ ޒިކުރުން ލ ހ މަ  ެގ ޮގތުަގއިހެކީ  (1)   
 ؛ވަރަކަށްކަންންމިހ  ކި ކުރީ މަސައްކަތް

ހ މަކު  (2)    ފަރ ތުން  ތް އޮ  މަކުރުމަށްހ ޔުން  ލިޔެކި  ރަންޖެހޭ އެ 
 އަދި ؛ ިއވުންރ ރުވެފަނެ ިއޤު ބުށްމަކަނެޭގނ އެމ ޒިން

މަ  (3)    މަތުމ ޢުލޫލިބިފައިވ   ބިެގ  ފަރ ތުެގ އެނ ކޮށް  ްއޗަށް   
ޒިށް  އްޗަމަ ބުކަރިއަދ ކުމ   ންއޮތް   ނެ މަށް 
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 ން. ރުވެފަިއވުޤުރ އި

ހ މަކުރިކަމުހެ (ބ)   ފަރ ތަކީ  ކި  ދޭ  ބަޔ ން    ވަތަ ނުްއ،  ޏެކުންފުންެގ 
އެނޫނުވަ  އްއެ ޔ އްމްޢިޖަ  ނުވަތަ  އްޕ ޓްނަރޝިޕެ  އެފަދަ  ެވސް ންތަ 

ޞަޚްޞެއް ބަޤ ނޫނީ  އެ  ޤ ނޫނީިއ،  ޔ ނުަގނަމަ،  ޚްޞެއްެގ  ޞަ  އެ 
ން ފަދައި  ނޭގނެއެ  ންކޮބައިކަ  ކީފަރ ތަ  ދޭ   ބަޔ ންން  ފަރ ތު

އް ފަރ ތެށީެގންވ   ށް އެކަ ދިނުމަންޔ ބަ  އެ  ނ ައކީއަދި އޭ  ބަޔ ންކޮށް
 . ވެއެ ންވ ނެންނަ އޮއިފަބަޔ ންކޮށް  ބުބަދެކޭ ސަ ށްކަމަ

 ހ މަކުރ   އަދި  ލަިއ،ލިސްޓެްއ އެކުލަވ ލުމަކ  ނުއްދ ެގ ދަށުން  މި މ  (ޅ)  
ހ މަކުރިފަ ބަރ ތުން    ޔުންތައްލި  ލައިނު  ހެޅުމަކ ށަހުނެއް  ޔ ކަމުެގ 
ލިންޞްމުޚަ  ލަިއެގމައްސަ  މަކުރުމަށްހ  ޔުމުން ނަށް 

 ެއވެ. އެއްބަސްެވވިދ ނެ

ޚަޞްމަކަށް   ިއެގލައްސަމަ  ،އިަގޙ ލަތު  ރ ކުއްދަހުނަކުން  ނޫ ޤ ހެންއެ ( ކ)  
 ެއވެ. ނެން ދެވިދ ެގ ބަޔ ރިކަމު ފަރ ތަކަށް ހެކި ހ މަކުނުވ 

އިރު  ދ ން މުގަ ހިނމައްސަލަ
މު  ޒ ލްތި އިކުރުމުގެ މަހ 

 ން ޔުދިދެމިގެން 

މައްޗަށްމުޚަޞް   ށްހ މަކުރުމަ  ހެކި . 306 ޒިންމ   ނެްގ  މައްއޮންނަ  ސަލައިެގ   
އަދިވެނެންނ އޮމިދެ  ންދެންމެނި  ންތައްއަޑުއެހުެގ  ތުޢަޝަރީ ހ މަކުރުމުެގ   . 
އެއިލްތިޒ  ލިޔުންތަމު  ހިނގ   މައްސަލަ މަކެްއެގ  މައްޗަށް    ޢުލޫމ ތު 

ޚަޞްމަށްނިކޮމުންދަނަގހި   ެގ ންޚަޞްމު  އެހެންން  އެކަ، މަބިއްޖެނަލި  ކަށް 
 ންވ ނެެއވެ. ނަލުކަމަށް ެގންމ ސަ

  ޞައްޚ  ހ މަކުރުމުގެ ހެކި
 އުސޫލު

އުމުޢ ން ()ހ . 307 ދަށުލުެގސޫ  ހ ޞްޚަ  ން  ކަކީ  ހެއްމަކޮށްފައިވ   މަކު 
މިން ބޭނުންވ   ކަރަށްވުވަމައްސަލަިއަގއި  ހެކި  މަދު  ިއވ ނަމަ،  ަގމުރެ 

މ އްދ މި އު ޔ ންބަ   ަގއި  އެކުރ   ޮގތުެގމަތިން  ތް ްއޮގސޫލ   ވަކި  ވ  
ޚައެމަށް  ހ މަކުރު  އްމެޔުލި ކި  ވަ  ވެ. އެ އެދެވިދ ނެށް  ކަޞްމަހެން 
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ށް މަރު، ކޯޓުން ކުރުއެދޭއި  ަގއިޓުކު ކޯޞްމަ ޚަ  ށްމަކުރުމަ ހ ލިޔުމެއް
ަގއި އެދޭ ޓުކޯ  ވ ނެއެވެ. އަދިންނަންއޮ  ންވ  އަމުރު ބަޔ ންކޮށްފައި ބޭނު
 . ށް ހުށަހަޅަންވ ނެެއވެޓަކު ކޯޅުމ އެ ހުށަހެ، އެހެކި ޅޭ ންކަމ ުގކަ

 ެގކު އްތަ ކަންތަނިވިނައަން  ،ކުރ  އަމުރަކީ  މަށްހ މަކުރު  ޔުެމއްވަކި ލި ()ށ  
ކަށް އަންަގއި  ޚަޞްމަ  ށްކުރުމަ  ކެއް އްތަކަންތަ   ވަތަނު   މެއްން ކައިރެތެ

 . ރެކެވެއަމުކޯޓުން ކުރ  

އަމު  (1)    ބަޔ ންކޮގަ ރުއެ  ބ ވަނުވަ  ތިިގން  ށްފަިއވ އި  ތަށް  ތަ 
 ؛ށްމަރު ވ  ލިޔުންތައް ހ މަކުތްނިސްބަ

ބަޔ މުރުގަ އެ އަ  (2)    މިންވަށްންކޮއި  ެގ ހޯދުމު  ންލިޔުށް  ރަފަިއވ  
 ؛ށް ޔުމަދިެގންށްރިއަކު ތްކައްސަމަ

 ޮގތުންެގ  ނަތީޖ އެއް   ރި މަސައްކަތުެގމަށް ކުދުހޯލިޔެކިޔުން    (3)   
 .ށްހ މަކުރުމަ އްތަލިޔުން ފެންނަ

ހ ލިޔުކި  ވަ ()ނ   ކޯޓުން އަމަށް  މަކުރުމެއް    ތެއް ޮގ  މުރުކުރުމ މެދު 
އެންމެ  ަގއި އްސަލައި މަ  ،އިންމުމުަގނި ކޯކަކަންއި  ހަހިމެނޭ   ޓުން މަށް 
ލ ޒިމުވ   ަމށް  ކުރުޚަޞްމަކު ހ މަ  ޞަކޮށްއް ޚ    ވެ.ނެއެ ންވ ރަތްކުޔަޢ ރި

  ށީެގންވ  ކައެންމެ އެ  މ ންރުމަށް އޮތް ޒިހ މަކު  ންއެންމެހައި ލިޔެކިޔު
 . ވެއެ ބަލަންވ ނެކޯޓުން ތޯ ވޭށްފައިއަދ ކޮ އޭނ  ަގއިތެއް ޮގ

ބެލުލިޔުމެ  ވަކި (ރ)   ދިނުމަޞަރު ފު  ުމެގއް  އަ  ންޓުކޯ  ށްތު  ،  ކީމުރަކުރ  
ތު ޞަ ފުރުލުމުެގ ބެފައިވ  ލިޔުމެއްންކޮށްޔ ބަ  އި)ށ( ގަ ެގ  ދ މ އް  މި

 ރެކެވެ. މުށް ކުރ  އަޗައް ޚަޞްމެއްެގ މަ އެހެން ށްދިނުމަޚަޞްމަކަށް 
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  ންއިގެބަހ ލަ ކަކަށްލ ތަރުޙަމަ
 ހ މަކުރުން 

ލިނުމަކުރުމަށް  ހ ޔުން  ޔެކިލިލައިެގން  ބަހ   ށްކަކަތަމަރުޙަލ  . 308 އް ތަޔުންވަތަ 
ނުމަބެލު ކަ   ތަވަށް  ދެ  ކުންތައްއެ  މައްމަރު  ޚަޞްށް  ށް މުންނަސަލަިއެގ 

 . އެވެ ދ ނެން ެއންިގއިދަފަ ކޯޓަށް އެވެ. ނުވަތަލިޔުމުން އެއްބަސްވެވިދ ނެއެ

  ތަކ ގުޅޭލިޔުން ގެ ވ ޢު ދަ
ކީންގެ ބަޔ ނ އި  ހެ

  ލ ދޭވ ޙަ  ގައިޓް އެފިޑެވި
 ން ބެލުން މުޚަޞް އްތަލިޔުން

ކޮނިއަންނަ )ހ( . 309 ޙަވ ލ ދީއިގަ އްލިޔުމެ  މެންވި  އެފަިއވ     ، އްލިޔުމެ  ންހެ 
 ޞްމަކަށްވެސް ބެލިދ ނެއެވެ.  ންމެ ޚަކޮ

ނުދަޢު  (1)    ޖަޢުދަ  ވަތަވ ަގއި  ނުބުވ ވ ެގ  އްދު ރަ  ތަވަަގއި 

 ނުވަތަ ؛ ދަޢުވ އެްއަގއިތަ އިތުރުވަނު އިގަ ދަޢުވ އެއް 

 ނުވަތަ  ؛ނުަގއި ބަޔ  ެގތެއްރ ކިބަސް ދޭ ފަހެ  (2)   

 ؛އިގަ ޔ ނުބަދޭ  އިއަންަގޖެހޭ ހެކި  ދޭން  ރ ތުން ފަ  ދޭ  ކިބަސްހެ  (3)   
 ތަނުވަ

 އެފިޑެިވޓެްއަގއި.   (4)   

މައްސަލަހ ތަނަށްއެ )ށ(   ލިއިމަކޮށްފަހ   އިއިގަ     ރެއްގެ ޚަބީ  ށްމަކަޔުނުވ  
ޙަ ަގއިޕޯޓުރި ކޮންމެވ ލ ދީފަ  އެފަދަ  ބެލުމުެގ އްމެލިޔު  ިއވ ނަމަ،   
 . ވެނެއެދ ކަށް ހުށަހެޅިމަދި ޚަޞްށް އެކަރަމުއަ

ީޕ  ކޮ ލުމ އިބެ އް ތަލިޔުން
 ގުން ނެ

ޚަޞްޤު  ޙައް  ލުމުެގބެ  ޔުމެއްލި . 310 ކޮންމެ  ލިޔުލިބިފައިވ   އެ  ބެލުމުމަކު    އިަގން 
 .  ވެތުެގމަތިންނެވި ގޮ ނިއަންނަވ ނީ ންޢަމަލުކުރަ
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ބޭނުންވ ކަމުެގލިޔުއެ   )ހ(   ބަލަން  ކުރި ހ މަ  ން ލިޔުއެ    ސްޓިނޯ  ން 
 ންވ ނެއެވެ. ދޭ ށްޚަޞްމަ

ަގއި)ހ  ެގމ އްދ   މި (ށ)   ނޯޓިބަޔ ންކުރ   (  މަދުބޭލި  ސް   7  ެގންވެ ތ  
ދުވަހުެގ)ހަތެ އެ  އް(  ހ   ތެރޭަގއި  ޚަލިޔުމެއް  އެ މަޞްމަކުރި  ކު 
ހުބެލުމު  ންލިޔު ބެޮގތުމި)  ދޭންވ ނެެއވެ.ދަ  އްެގ  ލިޔުން  ލުމަށް  ން 

 ދި ެއވެ.( އަނެންވ ށް ައންަގޓަ ކޯ ންކަހުއްދަ ދީފައިވ 

ކޮމެއްލިޔު )ނ(   މިެއކަ  ނގ ހި  ުގމަށްނެ   ޕީެގ  ރަދު  ޚަ  ެގރެއް ންވަށީެގންވ  
ކޮޕީއެ ވެ،ސްއެއްބަމަށް  ދިނު ލިޔުމުެގ  ފޯރުކޮށްެއ  ދިނުމަށް  އް 
އެފަމައެދޭނަ  ކުމަޞްޚަ ިގނަެވެގން  އެ  ދަިއން،  ( އް)ހަތެ  7ދޭތ  

ހ މަކު  ދުވަހުެގ ލިޔުން  ލިތުފަރ   ރިތެރޭަގއި  އެ  ކޮޕީ    ޔުމުެގން 
 ންވ ނެެއވެ. ދޭށްކޮފޯރު

ރިން  ކު  ގެމު ޅުހަ ހުށައްއެވ ދަޢު 
 ން ރުމަކުހ  ޔުންލިޔެކި

ހެޢުވ އެއް  ދަ ހ() . 311 ކުރިން  ހ މަކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުެގ  ކޯޓުކި  އެދުމަށް   އިަގ 
ޔ ންކުރ  އްދ ަގއި ބަމި މ   ،ތުަގއިހުއްދަކުރ  ޙ ލަ  ކުންނޫނަޤ   ހެންއެ

 . ވެނެއެގ ނއުސޫލުތައް ހި

ހުށަޓަކަކޯ (ށ)   ބެލެވޭ  ދ ނެޅިހެށް   ކަށްޚަޞްމަ  ެގއް ޢުވ އެ ދަކަމަށް 
ޅ  ޮގތުެގމަތިން ހުށަހަ  ވ އެއްޮގތް   ނޫނ ޤ   މި  ކުމީހަވޭ  ބެލެ  ވ ނެކަމަށް
ދި  އަ  ،މަށް ބެލެވޭކަނެށް ވ ކަޚަޞްމަ އްސަލަިއެގމަ  އެށް، ހުށަހެޅުމަކަ

އަތުަގއި  ހެއްެގމީއެ ދަށުަގއި  ބ ރުެގ   ނުވަތަ  އި ގަ އްއިރެ އެ   ނުވަތަ 
އިރެްއަގއި އްއެމެވެސް  ކޮން ުގޅި އ މައްސަލަ      ދ ނެ ދިުއފެ  ންެގ 

ެގ ނެކަމަށް ބެލެވޭ މީހެއްއް ހުރެދ ތަކެންލިޔު  ރިހުޅުންކ  ގު މައުޟޫޢުއަ

ށް ރުމުެގ ބ ރު ކޯޓަކުއް  މުރެއަ  ތިންމަވ  ޮގތުެގއި ަގދ މ އް  މިމައްޗަށް  
 ެވއެވެ. ެގންބިލި

Deleted : 
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އެކު ހުށަހަޅ  ކ އްމަކީ ހެހެޅުށަޅ  ހުށަހަހު   ށުން ދަ  ( ެގށމި މ އްދ ެގ ) (ނ)  
 ެއވެ. ންވ ނެވ ށް މަކަޅުހުށަހެ

އެކަނި ރެްއ ނެރެންވ ނީ ހަމަޓުން އަމުން ކޯށުދަެގ  (  ށ)  ެގމ އްދ މި   (ރ)  
 ކުަގެއވެ. ތަތްލަވި ޙ އަންނަނި

ކޯ ދު ރައްމުރު  އަ  (1)    ފަރ ތަކީ  ބެށަހެޅޭހުޓަށް  ވ   ލެޭވ  ނެކަމަށް 
ޚަޞް އޮޞަފުރުެގ  މުވު ކަށް މަމައްސަލަިއެގ  ތް  ތު 

 ؛ވުންށްކަމީހަ

ޭވ ލެބެ  ށްނެކަމަ ހުށަހެޅޭށްކޯޓަ  ކީވެސްތަރ ދޭ ފައެ  އަމުރަށް  (2)   
ޚަޞްސަލައްމަ ފުރުިއެގ  ވުމުެގ  ޮއތް   ޞަތުމަކަށް 

 ؛ވުންމީހަކަށް

ެގ  ނޫނުޤ   މި، ޙ ލަތެއްަގއި  ށ ފަ   ންހިނަގ  ޅިށަހެހުމައްސަލަ    (3)   
އަމުރު  ވަނަ  301 ދަށުން   ތުން ފަރ   ވ އްދު ރަ  މ އްދ ެގ 
ލ ޒިމު  ންއުސޫލު  މުޢ ން ެގ މު ކިޔުލިޔެ  ވ ހ މަކުރުމަށް 
 ތީގެ ންށް އެދޭ ިގރުމަކުހ މަ  ންތުފަރ އެދޭ  އަމުރަށް    ރޭަގއިތެ

 އަދި؛ ންނުމެހި ސް ްއވެެގ ލިޔުންތަނުވަތަ ބ ވަތު 

ހެކި ެގ ކުރިން  ފެށުމު  ދަޢުވ   ބުތަކަށްޓަކައި ބަސަ  ނިވިނައަން  (4)   
 : ންވ ކަން ެގހ މަކުރުން އެދެވި

    i.  ުދަޢުވ  ބެލެވޭ    ށްކަމަޅޭނެށަހެހ  
 ؛ށްޓަކައިންމުމަކު ނިއެކަމ  ވެރިފުއިންޞ 
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    ii.  ަޚުޞޫނުލައި  މަކ ހުޑުއެއ ޙައްލެްއ  ތަމ   ށް 
 ތަވަ ނު؛ ށްށް އެހީތެރިވުމަެގނައުމަ

    iii.  ަށްކުރުމަޑަދު ކުޚަރ . 

މ އް (ބ)   އަމުރެށުން  ދަދ ެގ  މި  ކަން  ،ްއަގއި ކުރ   ން  ކައަންނަނިިވ 
 ވެ. ނެއެ ރަންވ ންކުޔ ބަ

ފަރ ތުއަ  (1)    ރައްދުވ   ނުވަތަ ިގންތީޖެހޭ  ންކުރަހ މަ  ންމުރު  ެގ 
 އަދި  ؛ބައިކަންކީ ކޮންތަކަޔުލި ެގބ ވަތު

ހ މަކު  (2)    ފަހެކި  ސް ވެއެއް  ހޭމަކުރަންޖެ ހ   ންރ ތުރުމުގައި، އެ 
 ލިޔުމެއްނަަމ ނެތްަވުގތު  އެ އި  ގަ  ދަށު ކީ އޭނ ެގ ބ ރުެގމަޔުލި

ހުއްޓުލުންބެމެްއ  ލިޔު  އެ ތަ  ވަނު އެކަން   ޙައްޤު މު ވު  ެގ 
ޒި އޭމ ެއއްންނުވަތަ  މަނ   ބުނ އޮތްކަމަށް  އްޗަށްެގ  މަ ނަ 

 ކަން. އެ

  ރު ރައްދުވ  މުއަ  އެ  ،ރ  އަމުރެްއަގއި ދ ެގ )ހ( ެގ ދަށުން ކުމި މ އް (ޅ)  
ބ ތުފަރ  ލި  ެގރުެގ  ަވކި  ލިޔުނެތް  އްޔުމެދަށުަގއި  އެ   މަކަށްނަމަ 

އަމަށ ރުންކުޔ ބަޮގތް    ވެފަިއވ  ލިދިއި  ެއ  ހ   ޔުންތައް   މަކޮށް، 

ތަތ  ވަުގ  ސ ނެމަޖައްހަ  ށްބެލުމަ  ލިޔުންތައް  ނެއްިއ 
 ވެ. ނެއެ ވ ރަންކުޔ ންބަ

  މަކަށް ނުވ  ފަރ ތެއްގެޚަޞް
ށް ކުރ   މަރުކުހ މަ  ހެކިމައްޗަށް 

 މުރުއަ

މަށް  މަކުރުމަށް އެންުގތެއް ހެކި ހ ވ  ފަރ ނުމަކަށް  އެްއެގ ޚަޞްދަޢުވ  ހ() . 312
 ކުރ  ޔ ންބައި  ަގމި މ އްދ    ތުގައި،ލަޙ   ކުރ ން ހުއްދަނޫނަކުޤ   ހެންއެ

 . ވެނެއެ ވިދ ޢަމަލުކުރެ މަތިންޮގތުެގ
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ހުށަ (ށ)   މައްސަލަކޯޓަކަށް  ޚަޞްމަކުއްއެ ހެޅޭ  އެ މިޤ ނޫނ   ެގ    ވ  ތް ޮގއް 
ހުށަ  ެގމަތިންޮގތު މަހުށަހަޅ   އެ  ޚަސަލަިއެގއްހެޅުމަކަށް،   ޞްމަކަށް 
ެއ    ވަތަނު  އިގަ ކިބައި  އްެގތެރ ފަ  އެ   ނަމަވެސް،އެހެން  ،ނުވ 
ބ ނުވަތަ އި،  ދަށުަގ  ބެލުމުެގނުަވތަ    ަގިއ،ޔ ޒަތު ހިއްެގ  ރ ތެފަ  ެގރު 

ަމއްސަލައ ދަށުަގ އުފެ  އި  ުގޅުމައުޟޫޢުއަ   ނެދޭުގޅިެގން   ންހުރި ކ  
ހުންނ ޔުންތަކެލި ބެލެއް    އެ   ،މަްއޗަށް  މީހެއްެގކޮންމެ  ވޭ  ނެކަމަށް 

ފޯރުކޮށްދިލިޔުމެ އެދި  ނުމަދި  ށްރުކޮމުއަނުމަށް  އް   ށްކޯޓަށް 
 އެވެ.  ދ ނެހެޅިހުށަ

މ  )ނ(   ަގއި  މި  )ށ(  ައންއި މުަގޅުހުށަހެރ   ޔ ންކުބައްދ ެގ  ނަނިވި  

 . ވެއެށް އެދެވިދ ނެ ކަންކަމަ

ރައްއަމު  (1)    ހ މަރ ފަދުވ   ރު  ިގންތީެގ  ކުރަންޖެތުން  ނުވަތަ ހޭ 
 އަދި ؛ އިކަން ކޮބަ ންތަކަކީބ ވަތުެގ ލިޔު

ހ މަކުހެ  (2)    ފަ  ،އިަގމުރުކި  ވެސް އެއް  ޖެހޭރަންކުމަހ   ރ ތުންއެ 
ނަަމ އްމެލިޔުނެތް  ުގތު  ެއވަ    ބ ރުެގ ދަށުަގއިއޭނ ެގ  ޔުމަކީލި
އެ ކަން  އެ ބެނުވަތަ  ލިޔުމެްއ  ޙައްޤު ހުއްޓުވުމު ން  ލު   ެގ 
އޭނ ޒިންމ އެ   ތަވަނު އޮ  ެގއް  ބުނ ނަމަ މައްޗަށް  ތްކަމަށް 
 ކަން. އެ

މ  (ރ)   )މި  ބަޔ ންކޮށއްދ ެގ  ަގއި  ންވ ނީ  ށަހަޅަހު  ޅުންހުށަހެ  ވ  ފައިށް( 
 ހެއްކ ެއކުަގެއވެ. 
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ރަށް ހަަމއެކަނި އަމުވ ނީ  ންކުރައް  މުރެ ކޯޓުން އަ ންށުެގ ދަމި މ އްދ  (ބ)  
 ލ ތުކުރ  ކ   ވަންތުފަރ    އެކީކަތަޔުންއެދޭ ލި  ންދަން ހޯދުނު ފަރ ތުއެ

ބ ރުދޭތައްކަން މަނުވަތަ    ، ތަކަށް  ޚަޞްމަކު އްސަލަ އެ  އެހެން  ިއެގ 
ލިޔުމަކަށް  ނަފީ  ތައްތައްކަން  ރ ކުތުލ ކ ވަ އިކުރ    ންރުތުވުމުެގ 
މ އެކު  އިންޞ ފުވެރިކަސަލަ އް  މައިވ ޅިފަހުށަހެ ކީ،މަރުހ މަކުލިޔުން އެ

  މުހިންމު   ންމެހެންކޮޮގތުން    ގެ މުކުރުޚަރަދު ކުޑަ  ނުވަތަށް  ނިންމުމަ
 . ނަމަެއވެ ނެށްވ މަކަކަ

މ  (ޅ)   ައމުރެއްގަ އްދ ެގމި  ކުރ   ދަށުން  އައި  ރަރުމު،  ފަ  ން  ރ ތުއްދުވ  
ިގންތީެގ ކޮބައިތަލިޔުން  ބ ވަތުެގތަ  ވަ ނު  ހ މަކުރަންޖެހޭ    ކަންކަކީ 

އަދި  ރަންވ ކުޔ ންބަ އެ ހ މަކުރުނެެއވެ.  ން  ފަރ ތު  މުގައި، 
  އެަވުގތު ށުަގއި   ދަރުގެ އޭނ ެގ ބ   ކީމަޔު ލި  ްއވެސްއެ    ހޭންޖެހ މަކުރަ
ލި ބެލުނަމަ  ޔުމެއްނެތް  ލިޔުމެއް  އެ  ޙައްޤު މުގެ ވުޓުހުއް  ންނުވަތަ   

މައްޗަނުވަ އޭނ ެގ  ޒިންމ ެއއް  ބުތް އޮ  ށްތަ  ކަން  އެ  ނ ނަމަކަމަށް 
 ވެ. އެ ވ ނެންންކުރަބަޔ 

 ެގތުވ  ފަރ ދުއްރަ   ރުއެ އަމު، އިުމރެއްގަ ން ކުރ  އަެގ ދަށުމި މ އްދ  ( ކ)  
  ފައިވ  ޮގތްވެކަށް  ޔުމަމަ އެ ލިނަލިޔުެމްއ ނެތް  ވަކިއި  ދަށުަގ  ެގރުބ 

ލި  ދިއަ  އިށ މަބަޔ ންކުރު އެ    ޔުމެއްއެ    މަށް ބެލު  މެއްޔުލިހ މަކޮށް، 
 . ނެެއވެވ ންކުރަޔ ން ތަނެްއ ބައިވަުގތަކ   އްސ ނެހަމަޖަ

ކުގެ ޓްރެކުން  ސަލަތަބޮޑެތި މައް
  ކިހެ  ގައިކު ތައްސަލަމަ ބަލ 
 ކުރުން ހ މަ

ނުޮގތަކަ  ންއެހެ  ކޯޓުން (ހ) . 313 އަމުރު  ބޮ  ކުރ ހ ށް  ތި  ޑެހިނދަކު، 
މި   މަްއޗަށްެގ  ކު ތަމައްސަލައެންމެހައި    ލ ބަ  ންކުރެ ތަކުެގ ޓްސަލަމައް
ތަްއ  މ އްދ   ހުރިށް  ޔަލަނި  ެގ މ އްދ މި( އިން ފެށިެގން  ށެގ )އްދ މ 
 ވެ. ނގ ނެއެހި

Deleted :ިޔުންތައް ލ

Deleted :ްއް ތަލިޔުނ
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 14  ންގެ ދުވެ މަެގ  ދަލުވުމުބައް  ތަމަފުރަ  ެގމުރުކުތަރުތީބު  ލަމައްސަ (ށ)  
ތެދުކުރިން  ދުވަސް   )ސ ދަ( ބަޔ ނަދޭކަމަށްބުނެ  ،   ކުން  

މެ ކޮން  ޕޯޓެއްހިމެނޭ ރިއް  ތަތުޢުލޫމ އަންނަނިވި މަ  ވ ފައިށްކަށަވަރުކޮ
 ވެ. ޅަންވ ނެއެ ހުށަހަޞްމަކުވެސް ޚަ

މައުސަލައި އްމަ  (1)    ުގެގ  ވުޖޫދުގަ ޟޫޢ   ނުވަތަ ވ އިޅޭޮގތުން    

ކޮކަ ލިޔުންތަ  ދ ނެވެޖޫދުވު ޚުކީ  ލ ޞ ކޮށް ބަިއކަން 
 ؛ންކުރުންބަޔ 

ލި  (2)    އެ ންތައްލިޔު  ތަނުވަ  ީވ،އްޔުންތައެ  ކަށީެގންވަނީ ވުން 
ފަކޮ އަެގތެއްރ ން  ކޮންތ ކުކަން  އަދި    ކަންަގއި ތު  

 ؛ބަޔ ންކުރުން

ލިއެ  ،ނަމައް ޔުންތަކެ ލިއިލެކްޓްރޯނިކް    (3)     ންތައްޔު 
 ؛ރުންންކުޔ  ބަތްޮގ އި ހުރިފަ ރައްކ ކޮށް

ފަިއވ  ލިޔުންތަްއ  ރަްއކ ކޮށްއިސީލަތްތަކުގަ ވަ  ޓްރޯނިކްކްއިލެ  (4)   
ހ ހޯ ހިމެނޭޮގތުންދ ނެ  ރުމަށް  މަކުދައި    މު ޢ ން  ،ޚަރަދު 

ދަށުލުއުސޫ މިންވަރަށް    ހެކި  ންެގ   ހެކިހ މަކުރ  
؛ ކުރުންބަޔ ން  ރަދުޚަ  ރެވޭކުމަށް ލަފ ރުމަށް ހިނގ ނެކަހ މަކު
 އަދި

ގަ ޅ)  ދ ެގއްމ މި    (5)    ބަޔ  (  އިރުންކޮށްފައި  ދުތަކުެގ  ޝ އިވ  
 ން. ކުރުބަޔ ން ން އިރުޝ ދަކަށްކަންން އެދެނީ ކޮއިތެރެ

ތަރުތީބުކުމަ (ނ)     7މަދުެވެގން    ވުމުެގބައްދަލުމަ  ތަރަފު   މުެގރުއްސަލަ 
ައދި  ކު  ސްވަ)ހަތެއް( ދު ހެން އެގ   ން ން އަޓުކޯފަހުން    އޭެގރިން، 
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250 

  

 ނެހ ސިލުވ   ދުމަޤްޞަޢ ންމު    ނުެގނޫ ޤ މި  ،ަގިއވެސް އްންމެ ޙ ލަތެކޮ
ހ މަކު   ންޮގތެްއެގމަތި ކަންކަމ މެހެކި  ދެފަރުމ ުގޅޭ  ން  ރ ތުދު 

ޮގތަކަށް  ވަރ ކޮމަޝް ވަކި    މަށް ވުސްއްބައެ ށް 
އެއްބަކުރަން ތްސައްކަމަ މިޮގތުން  އ ދެިވއްޖެސްވުމަވ ނެެއވެ.  މަ ނަކަށް 

ޚަ ެއކަކީަވކިވަ   ަގއި ތ ރީޚު  އެމަ  ހަ  މުންޞްދެ    ށްޓަކޯ  ން ން 
އަަގންވ ނެއަން އެއްބަސްވު  އަންގ އިރު  ންއިއެފަދަދި  ެއވެ.  މުަގިއ  އެ 

 ވެ. އެ ނެވ ަގންން ކޯޓަށް އައް ތަހިމެނޭ ބައި

ހ  (ރ)   ދ އިރ އ ެމދު  ހެކި  ޚަޞްމުން  އްސަމަމަކުރުމުެގ  ކި  ވަލައިެގ 
އެއަ  ފަިއވ ނަމަ،ބަސްވެއްއެ  ށްޅުމަކަހުށަހެ ވ   ބަސްއްއެ   ންއިދަ ފަދި 
ޙ ހުކަމަކީ  ކަން އެތެލަރިހ   ކަމަށް ންކަން  ކަކަށީެގންވ   ްއަގިއވެސް 
އިން  ފަދައެ  ، އިނުލަ  ކ  އެހުމެއް ބޭްއވުމަ، އަޑު ރެވޭނަމަކުލު ޤަބޫށްކޯޓަ
  ށް ެއއްޮގތަ  ކަންކަމ   އެަގނެ،  ލައިބަކޯޓަށް    ވެފަިއވ  ކަންކަންއްބަސް އެ

 . ވެއެންިގދ ނެއެ މަށް ޔުށްދިއަކުރި

މަެގ  ނުނޫޤ   މި (ބ)   ޢަދުށ ޤްޞަދަޢ ންމު  އްސަލަ  މަވެރިކަމ ެއކު  ލުއި، 
ކޮ ކަމަށްޓަޔުެގންދިއަށް ކުރި ބޭނު މެންއި  ހެކި   ންވ ހެން  މިންވަރަށް 
އޮހަނިކު  ސޫލުތައް އު  ޅޭުގމ ކުރުމަހ  ބޭނުންތެރިކަން   ތްރުމުެގ 

ތަސަމައްށް،  ކޮރިޢ ޔަތްވަރަށް  މިން   ފުރަތަމަ  ރުމުެގކުތީބުރުލަ 
ފަހުންއޭ  ދިއައި  ގަ މުދަލުވުއްބަ ކޮންމެ    ބ އްވ    ެގ 
ުގޅޭޮގތުހެކި  ވެސް،  އި ަގދަލުވުމެއް އްބަ ނެރޭން ހ މަކުރުމ    ނީ  
އަމުންނަނިވިއަ ތެރެއިން  ކޯޓުކަރެއްމުއަ  ންކޮ  ރުތަކުެގ   ންން 

 މަންވ ނެއެވެ. ނިން

މައްސަލައިޮގތެއް  ޞަޚ އް  (1)    ކުރީެގ  ެގަގއި  ިއ  ގަ އްއެ ލ ރުޙަމަ 
ެގ އި އްސަލަރަށް )މަންވަމި  ންވ ގެ ށީ ތަ އެކަވަޞީލުކޮށް ނުތަފް
ވަުގތީ  ންކުރި ުގޅި   ނުވަތަ  ހ މަކުރ ކުރުން އަުމރަކ    ެގން 

Deleted :ެކަންވެސް މަ އެ ން އޮތްނަެގންއ

Deleted : 
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ހެހ މަ  ހެކިން(  ޮގތުހިމެނޭ ހ ކިކޮށްފައިވ ނަމަ،    ގެ ރުމުކުމަ 
ކުރިލ މަރުޙަ ނުޖެހޭނެކަމައަށް  ނެރޭ ންަގއި  އަށް  ެގންދަން 
 ؛ރުއަމު

މައް އެ  ނ އޭ  ޞްމަކުޚަ  (2)    ބަރޯސ    އް ލިޔުންތަ  ވ ޗަށް 
އަދިރުމަކުހ މަ އެ  ށް،  އެހަމަ  އެހެން ނޫއ އެކު  ން 

ފަރ ތުޚަޞް ޚ އްމެއްެގ  ވަކި  ހ ލިޔު  ޞަން  ރުމަށް މަކުމެއް 
 ؛މުރުއަ ރ ކުށް މަމަ އެކަން ހ މަކުރުނައެދޭ

ކަމަކަށްވ ނަމައެކަމަ  (3)    ކުރެވޭނެ  މައްކީ  ފަހަރަ،   ކު ސަލައިެގ 
ުގމައުޟޫޢަ ހެންމެ  ކޮ  ންެގޅި ކ     ން މުހ މަކުރަ  ކިޚަޞްމަކު 

 ؛ އަމުރުމަށް ކުރ ދިއުންެގ

 ނުވަތަ   ،ލިޔުމެއް  ށް ބ ރުދޭތުކުރ  ކަމަކަޞްމެއް ވަކ ލ ޚަ  އެ  (4)   
ޚަޞްއެ ކަމެ  މެއްހެން    ދަ ފަ  ރ ކުނަފީ  އްވަކ ލ ތުކުރ  

ހޯދޭ ، ނުވަތަ  ޔުމެއް ލި  ހިމެނިދ ނެކަމަށް ބެލެވޭތެއް  މ މަޢުލޫ
ންެމ  ކޮ  ވ ސިލުެވވޭނެކަށް  މަންމުނި  ފަދައެދުމަކުން  ހޯ
އެމަކުހ   އްމެޔުލި ޚަޞްމުއިންމެހަރުމަށް  ކުރ  ނަން  ށް 

 ؛ރުއަމު

ދަށުން  ޢ ން  (5)    އުސޫލުެގ  ހ ހެމު  ކުކުމަކި  އަރުމަށް  ؛ މުރުރ  
 އަދި 

މުހިންމުކަމަށް ކުރެއް  ައމުން  ުގޅޭޮގތު  މ ރުކުމަހ ހެކި    (6)    ރުން 
 . އްމުރެވޭ ކޮންމެ އަކުރެލުކޯޓަށް ޤަބޫ

ށް  ބަޔ ންކޮ  ނެއްކަން ކިހި  ވީންދަންގެ އަށް ރިކުން  ރުކުހ މަހެކި   (ޅ)  
ކޮންމެއި ލަމައްސަ ކަހިސ ބަކުންވެސް    ެގ  ން ންކައަންނަނިިވ 

Deleted : 

Deleted : 
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 ވިދ ނެއެވެ. ރުޝ ދު ދެއި ކޯޓަށް ތުންނޭޮގހިމެ

ކޮދަންެގށް އަރިކު  (1)    ހޯދުމެއްކަންކަހަންވީ  ކޮން އިމ ލަ   ،
ހޯއެްއޗެ  ކޮން،  މ އި ކަތަނެއްަގއި   ކޮން   ،މ އިމަށްކަދުއް 

ކް  އިލެކްޓްރޯނި  ، އަދި އި މ ކ ކުކަ  ، މ އިންކަތުޮގޅޭގު   ކ ތައްދަމު
ރައްކ ކޮށްފަ ތްތަކުަގއި ވަސީލަ ލި އިވ   ކި  ތައްޔުން  ހ  ހޯދޭނީ 

 ؛ންކަށްކަމިންވަރަ

 ؛ން ނުވަތަ ނޫންކަ ންވ ކަންބޭނު ސްޓެއްކުެގ ލިންތަޔުލި  (2)   

ބުހެކި    (3)     ހުށަހަޅ ނީ ޔ ން  ބަދޭ    ނެހ މަކުރިކަމަށް 
 ؛ންކައް ނެހިކި ކަމ އިކު ރަކޮންއި

ކޮން  މަކުރަންހ   ޔުންތައްލި  (4)    އެްއޮގތްވ  ނަމޫނ ވީ    އަކ  
 ؛ންތިންކަޮގތުެގމަ

ނެތްވު  އިރެްއަގއި  އެ  (5)    އެޖޫދުަގއި   ގެ އޭ  ސްވެމަނަހެން، 
ކޮންކުރިން އިރެ  ހުރިވު  ަގއި އް މެވެސް  ލިޔުންތަކ    ޖޫދުަގއި 

 ؛ންކައްމ ތެލޫމަޢު  ކޮން  ނުންވަނީބޭމަށް  މަކުރުހ ުގޅޭޮގތުން  
 ދިއަ

މަރުޙަންެގށް އަކުރި  ންކުރުމަހ   (6)    ތަކަކަށް ލ ދ ނީ 
 .ކަންތަ ނޫންބަހ ލައިެގންކަން ނުވަ

ކުރުމަށް  ކި ހ މަ ހެ
  ދޭލިބި ށް ޓަށް ކޯއަމުރުކުރުމަ

ފެށު . 314 ކުމުމައްސަލަ   ެގއި ލަ މައްސަުގމަށ އި،  އެންށް  ރުމަހ މަކުހެކި  ން  ރިެގ 
މަށް ކޯޓަށް  ކުރު  އް  އަމުރެގެ ރުމުކުހ މަ  ކިށް ހެޅަކ  ދެކޮ ތަވ  ފަރ ނު  ށްކަމަޚަޞް
  312،  އިއ ވަނަ މ އްދ   311ޤ ނޫނުެގ    މި، ތަކަކަށްބ ރު  އެހެން  ދީފައިވ ލިބި

Deleted : 
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Deleted :ްނ
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Deleted :ްނ

Deleted :ްނ

Deleted :ަު
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   މެއް ނ ންނ ނެއެވެ.ބުން ހަނިކަ ސަބަ ެގއްދ ވަނަ މ  ކުރުން ނުނޫނުން ހަނިމި ޤ  ބ ރު

ތަ  މަކުރުން ނުވަހ  މެއްޔުލި
 ން ހުއްޓުވުމަށް އެދުބެލުން 

ލިޔު  އްމެޔުލި (ހ) . 315 ސަބަބުން އޭނަމަ  ފިށްކޮމަހ އް  ބައެމެްއެގ  ނުވަތަ   ެގ 
މަޞްލަޙަތަށް   ލިޔުމެއް    ނެނަމަ،ވެދ އަތު   އުނިކަންޢ ންމު  ެއ 

ހުހ މަކު އަމުރަ މުގެ ވުޓުއްރުން  ފަކޮ  ކަށް  އެހެން   ، ރ ތަކަށްެވސްންމެ 
ފަރ  ނޯޓިސްއެ  ކަށްތައެްއވެސް  ނުލައި، ދިނުމަ  ކަމުެގ  ކ  

 ނެެއވެ. ދ އެދެވި

 )ހ( ެގ  މި މ އްދ ެގ  ނދަކުހި  ރ ހ ކުމުރުނު އަކަށްތަޮގ  ންޓުން އެހެކޯ ()ށ  
ކޯޓުން  ދަށު ެއއްއެ  ،އްމުރެއަ  ކުރ ން  ފަރ ތަކަށް ހެން  ެވސް 
ތު ޞަފުރު  ،ށްލުމަބެ  ކަށްތަފަރ   އެހެން ެއްއވެސް  ވަތަނުއްދުކޮށް  ރަ

 ވެ. އެ ނެވ ދީެގންނު

ހުއްލިޔުމެއް   )ނ(   ޙައްޤުވުޓުބެލުން  އޭނ ެގ  ޒިން  ނުވަތަ  ުމެގ  މ އެްއ 
ެއ ހުށަހެޅުން    ،ހަކުވ  މީން ބޭނުންހަޅަށަހު  ނެ ބުކަމަށްޗަށް އޮތް އްމަ
އޮތްކަން    ޗަށްމައް  ނ ެގންމ  އޭޒިއެ  ނުވަތަ  ޤު  އްޙަ  އެ  ނަމަހަޅ ހުށަ
  ންކަންެގްއވެ ކީ ތީ  އޮޗަށް  ެގ މައް އޭނ ޒިންމ     ތައްޤު ނުވަޙަ  ދި އެއަ

 . ެއވެހަޅަންވ ނެށަހު އްމެލިޔު ބަޔ ންކުރ 

ަގއި   )ރ(   )ނ(  މ އްދ ެގ  ހ ންލިޔު  ނަކީބަޔ   ރ ންކުޔ  ބަމި   ކުރ މަތައް 
، ޅ ނަމަހުށަނ ދަ ލިސްޓެއް  އެފަ  ވެ.ކެނެޔ  ބަނެ  މަނަންވ ހިއި  ަގޓުސްލި
ލި  ބަޔ ންކޮށް  ކަންއެ ބެލުމަށްއެ  ފަރ ތަ  ޔުން  ށް އެދޭ 

   ެއވެ.ަގންވ ނެއަން

 ދެމެހެއްޓިދ ނެތޯ  އްމެށަހެޅުށަހަޅ  ހުހު  ން ށުދަމ އްދ ެގ )ނ( ެގ    މި )ބ(  
 . އެވެނެދ ހެޅިހުށަ ކޯޓަށް  ވެސްަމކަށްޚަޞްންމެ ކޮށް މަކަނޑައެޅު

Deleted :ްނދަކުހި ރ ހ ކުމުރުނުތަކަށް އަޮގ ކޯޓުން އެހެނ 
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ނުމ އް  މި ޅ()   )ހ(  ހެޅުމަކ  ށަ ހު  ފަދަޔ ންކުރ   ބަ  ަގއި  )ނ(ވަތަ  ދ ެގ 
ލިމުގައި،  ނިންމު  ނިންމުމެއް  ުގޅިެގން  ކުރުންހ މަްއ  މެޔުއެ 
ލިޔުން  ފަރ ތުން    އެ  މަށްވުއްޓުހު   ބެލުންތަ  ވަނު  ށްހުއްޓުވުމަ އެދޭ 

ހުށަހެޅުކޯ   އެ އަދި  .  ވެއެ ނެދ ިގއެންރ ތަށް  ފަ  އެކޯޓުން    މަށްޓަށް 
ޚަޞްމަކަސަލަމައް  ކީތަރ ފަ ނު ޔަށްވިއިެގ    އެ ނުވިޔަސް،    ވަތަސް 
ހުށަކަން  ނުންވ ބޭން  ޅަހުށަހަރ ތުން  ފަ ފުކަން   ރުޞަތު ހެޅުމުެގ 
 ވިދ ނެއެެވ. ދެ

އައްމ   މި ކ( )   )ހ(  )ދ ެގ  ދަށުން  ބދި  ެގ  ހުށަހެޅުމަކީ(   ހުށަހަޅ  
 . ވެނެއެ ވ ން ވ ޅުމަކަށްޅ  ހުށަހެށަހަހު ެއކުހެއްކ 

  މު ންޢ   ކޮށްފިނަމަހ މަމެއް  ޔުލި  ، ޓަކައިނުމަށް ެގ ބޭ  )ހ(  ެގދ އް މ މި )އ(   

ލިޔުމެއް  ނީ، އެ  ވޭމަށް ބެލެކަކޮށްފ ނެ  ރެއް  އަސަވޭނޭދެށް  ޙަތަމަޞްލަ
އޮވުޖޫދުގަ  އެކަތްއި  ނުވަތަ  ލިޔުން  އޮތް  އެްއޗެްއ  މެއްަގއި   

ޤައުހ މަކުރުމަ ސަކީ  ދިވެމަތ ލ މީ   ން ހެއެން  ހިރ އްޖޭއި، 
ުގޅުންއަޤުލްއިނަ ބަވ   ބ އް   ތަކ އެކުތްރ ފަ ،  ތުންމެނޭޮގހިތައް  ވ މީ 

މަ އަނޭދެވޭޙަތަށް  ލަޞްޢ ންމު  ދަ އެފަެއވެ.  ނަމަކުރ އްރެ ސަ 
 .  ހިމެނެއެވެންޔުކި ލިޔެަގއި އަންނަނިވި ކުެގ ތެރޭ ލިޔުންތަ

މަޖިޖޭެގ  ވެހިރ އްދި  (1)    ތަކުެގ ވުންލުބައްދަ  ލީހުެގަވޒީރުންެގ 
 ؛އުމިްއޔ ޔަ

 ؛އް ުގޅޭ ލިޔުންތަކަމ ން ކަ ރިހުންުގޅު ސަލ މަތ  މީޤައު  (2)   

މުައއްސައުލަދަ  (3)    އިއެސ  ތުެގ  މަމ ޢީޖުތިްއެގ    ގެ އްކަތުސަ 
 ؛ރެކޯޑު
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 ؛ތުެގ ރެކޯޑުން ޚިދުމަރޮބޭޝަޕް  (4)   

ވަނަވަރު   މަޢުލޫމ ތުދޭޚިދުމަތްތަކަށް    މަތީސަލ   (5)     ފަރ ތެއްެގ 
 .މ ތުލޫ މަޢުއެނޭގނެ

ޞްލަޙަތު މު މަ ްއަގިއ، ޢ ންރެއަމު  ރ ކު  ންށުދަެގ    ހ(މި މ އްދ ެގ ) ވ( )  
އުއިތްކުރ މ ޔަޙި ހަމަހަމަ  ކަލަސޫރު   ކޯޓުން  ން ކަރެވޭންކުކުން 

 ވ ނެއެވެ. ޔަޤީންކުރަން

ހ މަކުރުން އި ލިޔުމެއް  ކަމަށްޓަކަ ދ ނެވެންެގއްލު  ޙަތަށްލަޞްންމު މަޢ  (މ)  
ބެ ހުނުވަތަ  އެންއްޓުވުލުން  ހުއްދަނޫޤ   ހެން   ށްކަމަރުކު   ރ ކުނަކުން 

 ވެ. އެ ނެރ ސަރެއް ނުކުއަ  އިން އެްއވެސްދ މ އް މި

މެއް  ވ  ލިޔުން ގެމްތިޔ ޒު ލިބިއި
 އްޓުވުން ހު ރުންކުންބޭނު

 

ލިބިެގޒު މްތިޔ އި . 316 ލި  ޚަޞްމަކަމެ ޔުންވ   އޮޅުށްއް  ބެމެ   ތެރެއިން  ލުމަށް އްެގ 
ބެދެވިއް ލިޔުން  އެ  ޚަޞްޖެނަމަ،  ލިމަލި  އެ  އޭަގއިވ     ޔުން ށް  ނުވަތަ 

 ވެ. އެގަ ކު އެ  ދައ ެގ ހުއްކޯޓު  ނީ ހަމައެކަނިވޭރެންކުނުބޭ އްތެލޫމ ޢުމަ

  ގެބެލުމުގެ ނުވަތަ މު ހ މަނުކުރު
 ނުމުގެ ނަތީޖ  ދަ ނުދިއްހު

  ދީފައިނުވ ބެލުމުެގ ހުއްދަ    ނުވަތަރ   ކުނެތި ހ މަނުއްބެލު ސަބަމަޤުބޫ ހ() . 317

އެލި ަމއްޗަށް  ބަރޯސ އެްއ  ކަށްމަޚަޞްކުރި  ނުމަހ   ޔުމެއްެގ   
 . ވެއެނެ ވެވޭނު

މ އްދ މި ()ށ   ބޭ   ެގ  )ހ(  މަޤުށްޓަނުމަެގ  ސަބަ ލުބޫކައި   ބެއްކަމަށް 
އެވަނީ ފަބުނެ ލިބިއް ހު  ެގޓު ކޯ  ،އި  އޮތުން  ދަ  ިއންސ ވަނުފައި  ނީ ތަ 
ޙ ލަ ނު  ބ ރު އެކަމެދުވެ  އްތެފޯރ ފަދަ  ން ރިވުމަށެެވ. 

އޮންނ ސ ބިތުކޮށް ބުރަ  ހ   އެނީ  ދިނުމުެގ  ނުވަތަ    ރިކުނުމަލިޔުމެްއ 
 މައްޗަށެވެ. ެގ ޞްމުޚަ ދޭނު ދައްހު ލުމުެގބެ

Deleted : 
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މުެގ ޔު ލިކުރ މަނުހ ، މުަގއިނު ދިދަދަށުން ހުއް( ެގ  ށ ) މ އްދ ެގމި ()ނ  
ލިޔު  ،އިމުހިންމުކަމަށ  ަގިއ  ލިޔުމު  އެ  ،ރި ސަބަބަށ އިކުނުން ހ މައެ 
ވ  އި ސް ދެވިފަޓިނޯށް  ން ެއހެން ޚަޞްމުންނަކަމ  ުގޅޭޮގތުހިމެނޭ ކަން

ޚަޞްހެއެން  ބުބަ ސަ  ެގއެކަމު މިންވަރަށ އި،   ލިން    ދ ނެ ބިމުންނަށް 
 ެއވެ. ނެންވ ރިޢ ޔަތްކުރަ ޓުން ، ކޯއްލުމަށްެގ

ތައް  ލިޔުން އިވ ފަށްކޮމަހ 
 ން ބޭނުންކުރު 

ޙ ލަތްތަވިނިއަންނަ ()ހ . 318 ހ މަކުރެ ޔަަވއި،  ފި  އް   ޚަޞްމަކު ލިޔުމެއް  ވޭ 
ބޭނުންކުރަ ހަންއެލިޔުން  އެކަމައެވ ނީ  ހ   ނި    ނުަމކުރެވުލިޔުމެއް 

 ނެވެ. ކ  ުގޅޭޮގތުންއަލަސައްމަ

ހުޅުންޢ   (1)    އަޑުއެހުބޭްއވުެގން  ވ ލައިމުކޮށް    ޓުން ކޯ  އިމެއްގަ ނު 
ލިޔުމެ  ކޯޓަށް   ވަތަނު ެއ  ށަހެހު  އް ެއ  މުަގިއވ  ޔުލިޅި، 

 ؛ޮގސްފަިއުވންމަެވެގން ހ  އްޗެއެއް 

 ތަ ނުވަ؛ މަމަށް ހުއްދަ ދީފިނަކޯޓުން އެކަ  (2)   

ވެރިލިއެ    (3)    ހ މަކުރިލި  އެ  ތަވަނު  ފަރ ތުންޔުމުެގ   ޔުން 

 .މަވ ނަ މަށް އެއްބަސް އެކަފަރ ތުން 

 ނުވަތަ  ޔުމެއް ލި  އެ  މެްއަގއިޑުއެހުއަ  ވޭއް ން ބޭެގލައިޅުވ ހުންމުކޮށް  ޢ  )ށ(  
  ތަ އެ ކުރުމަށް ނުވަދ އިރ  ހަނި  ވޭނެ ހ މަކުރުޗެއްެއއް  ޔުމެއްަގިއވ ލި

ހ   ން ރުބޭނުންކު  ކުންފަރ ތަ  ންއެހެ  ން ލިޔު  ކުރެވޭމަފަދައިން 
ކޯޓަށްރުކުނ މަ އަދި ވިދ އަމުރުކުރެ  މަށް    މެ ކޮން  ނެެއވެ. 

 ކަށް ފަދަ ައމުރަށް އެތަފަރ ރިެގ ވެމުލިޔު އެ  ތަނުވަ  ވެސްށްމަކަޚަޞް
 ނެއެވެ. ދ ޅި ހުށަހެއެދި

Deleted : ިކުަގއ



257 

  

ދޮގު   ގޮތުންރުމ  ގުޅޭމަކުކި ހ ހެ
 ންދިނުން ބަޔ 

ހ މަކުރުމުހެ . 319 ޙަޤީޤަތެދުކަ  ެގއެްއޗެއް  ވ ނުަގއިބަޔ   ެގކި    ސް ވެއި ަގތުން 
  ުގދޮފަރ ތަކުން    ސްްއވެ އެ ތުން  ޅޭޮގރުމ  ުގމަކުހ ހެކި  އެ  ،  ނުކުރ  ޙ ލުލުބޫޤަ
ނުނަމަދީފި  ޔ ނެއްބަ ދޭވަ  މަުގތަ  ކޯޓުެގމީއެ  ފިނަމަ،ފަހިކޮށްން  މަތް  ޙުރު  ހަކު 
ކަުމަގކެ ބަލައި،  ނޑީ    ކޯޓަށް  އެ  ޔ ރުތިއިޚް   ުމެގޅުއެޅު  ވަޔަފިއި 

 ވެ.  ންެވއެެގލިބި

ޤ ނޫ )ހ( . 320 މ  ންލުންގެ ޒިޤ ނޫނީ ވަކީ  ވަކީލެއްޚަޞްމަކު  ޢަނީ    ދ ނެ ހިރަންޖެމަކުހ   ،މ ެއކުރުކުންޔައް 
ލު  ވަކީނީޤ ނޫ  ެގ މުހިންމުކަން،ލެހެއްޓުމުލިޔުންތައް ރައްކ ތެރިކޮށް ބެ

އަންޚައެ   ރަނެ ވ ން ަގޞްމަށް  ބަލަހައްށްރިކޮތެކ އް އެވެ.   ހޭ ޓަންޖެ 
ތަނެއި ަގތެރޭ ކުެގ  ތަންޔުލި އެ  ރައްލިއްަގއި  ،  ކޮށް ތެރިކ  ޔެކިޔުން 

ނައްތ މ ބެލެހެއްޓު ެއކުތުޮގުގޅޭ   ލުމ އި  މު ޢ ންލ ފައިވ   ވ ލަން 
 ތައް ހިމެނެއެވެ. ނެ ލިޔުންސޫލެްއެގ ދަށުން ނައްތ ލެވިދ  އު

ކުރަންމަހޯދު  އްތަލިޔުން  ހިދ ނެޖެކުރަންހ މަ (ށ)   މަށް    ތައް ތްއްކަސަ ޖެހޭ 
 ެއވެ. ންވ ނެދޭލަފ  ށްލައޭނ ެގ މުަވއްކި ލުނީ ވަކީޤ ނޫ މަށްކުރު ލ ދުރ 

ތަމަޚަޞް )ނ(   ވަ  ށްމަރުކުލުމްސީކު  ޢައްޔަންކުރުމަށްކުކީލަޤ ނޫނީ    
ކޯޓުންރުހ މަކުހެކި  ިއ،  ލަތަކުަގމައްސަ  ނުވ ލ ޒިމު ކުރ    މަށް 

 ތަވަނުށް  ޓައިފިނަމަ، ކޯކޮޅު ހަދަދެ  ކިލުވައް މުވުމަށް  ބ ތައަމުރަކަށް  
ސަބަމަކަޚަޞް  ހެންއެ ބަޔ ންކޮށްދިނުބުށް  ޤ ނޫނީ  ނުލައި   މަކ    

 . ވިދ ނެެއވެވެ ލުޒުނ ތަ ންލަައކުސައެ ަމއް ވަކީލަށް

 ލ ޒިމު  ށް  ޢައްޔަންކުރުމަކު ވަކީލަޤ ނޫނީޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް   )ރ(  
އަމު  ންކޯޓު  މަށްރުހ މަކު  ކިހެ  ސަލަތަކުަގއި، އްމަ ރަކަށް  ކުރ  

ތަފްޞީމަދައިފިނަހަ  ދެކޮޅު ލު  އްކިވަމު  ށްމަތަބ ވު އިތުރު  ލު ، 
ޤ ނޫނީނުމަކ ދި ނުލައި،    ވ ނެކަން ޒުލުނ ތަ  ންލައިއްސައެމަވަކީލު     
 ރ ކު ކޯޓުެގ އަމުއެ ޚަޞްމަ  ށް ހ މަކުރެވިދ ނެެއވެ. އެ ޙ ލަތުަގއިކޯޓަ

ޓުން ތެއް ކޯޞަރުފު  ެގވަހުދު  ނަރަ()ފަ  15  ޢަމަލުކުރުމަށް  އެްއޮގތަށް

Deleted :ަޑުމުެގ  ކެނ ތްކޯޓުެގ ޙުރުމަ ކ  ދެކޮޅަށްއެމީހ
…ންދިޔުމުގެ އަށްެގރިއްސަލަ ކުމަ

Deleted :ުު

Deleted :ުއިގަ ރީ ބައިކ  
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ޚަޞްމަކު  ަގމުއްދަތުފަިއވ   ޅ ޑައަނކަ  .ވެ އެދޭންވ ނެ އެ  ެގ  ކޯޓުއި 
ފުރިހަމައަށް  މުރައަ ޤ ނޫނީ ޞްމުެގޚަ  އެ ،މަނަފިނުކޮށްމަލު ޢަ ށް     
ތަނ ޒުލުވ ކީލުވަ ވަުގތުން  މައްސަލައިން  އެ  ައދި  ންވ ނެއެ   އެ ވެ. 
ދަފަކޮށްިއަގއި  އްސަލަ މައެ    ކުޞްމަޚަ  ވަތަނު  ވ  ޢުިއވ  

ޚައަށް  ޢުވ ދަވ   ލަިއަގިއ ކޮށްފައި މައްސަ   ޖަވ ބުފަިއވ   ދީޞްަމކު  އެ 
ޢުވ   ދަ އެ   ،މަނަޅ ފަިއވ ހަހުށަ އްރައްދު ދަޢުވ އެ ެއ ޚަޞްމަކު ތަ ވަނު

ދަޢުވ   ތަނުވަ ރައްދު  ނުވަތަ  ވަުގތުން  ކޯޓު  ސްވެޖަވ ބު  ން 
 . ެއވެންވ ނެކުރަލުބ ޠި

ެގ  ދ ތަކުހުރި މ އްެގ ނިޔަލަށް   ރ(ން ) ފެށިެގ )ހ( އިން  އްދ ެގމ   މި (ބ)  
ޚަޞްމެއްެގ ތަކުެގ ޒިންމ   އޮތްށް  ަމއްޗަ  ލެއްެގކީވަނީ  ޤ ނޫ  ދަށުން 

ޚަޞްއިތު ކައަންނަނި  ކުލަކީވަ  ޤ ނޫނީމެއްެގ  ރަށް،  ންކަން ވި 
 ވެ.  ކުރަންވ ނެއެ 

ވަނޫޤ   (1)    ޮގތު ނީ  ، ކު އެމ  ވުރެކުޔަންޢައް   އޭނ   ަގއި ކީލެްއެގ 
ބެލެ  ވަތަ ނު   ވ އެއްދަޢުވ   ށިފައިފެ ވޭ ހުށަހެޅިދ ނެކަމަށް 
ލިޔުންތަކުދ ރެހުުގޅުންމައުޟޫޢ     އެްއެގޢުވ ދަ ެގ ނެ 

އޭތެރެ ބެލުމުއިން  ދަށުަގނ ެގ   އް ލިޔުންތަ އިހުރި  ެގ 
 ؛ހެއްޓުން ބެލެ ތެރިކޮށްކ އްރަ

އަވައަ ބ ރުހިފޭ،  އިތު  (2)    ޚަރަދުކުޑަސް  ހެކި ކަށް ތަޮގ  ދި    
ކަިއ، ޓަމަށްޔުެގންދިރިއަށްކުކަތް  ސައްމަ  ެގމުރުކުހ މަ

ހި ޤ އެހެ  މެނޭމައްސަލަިއަގއި  ޚަޞްމުންެގ  ނޫނީ ން 
 ނެތްނަމަ   ނީ ވަކީލުންެގ ޤ ނޫމުންޞްނ  )ނުވަތަ ޚަލުންވަކީ

ޚަޞް އެކޮށް ޝްވަރ މަ  ކު އެ(  މުންނ އެ  ފަރ ތްތަކަށް   ، 
 ؛ންރުލުން ދިނުއެއްބ 

Deleted :ެުިޅ

Deleted : ިއ، އ

Deleted :ެއ 

Deleted :ުު
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ހ މަ  (3)    މަނ ންމުރުކުލިޔުމެއް  ްއ  ތިޔ ޒެ އިމްދަ  ފަ  ނެވޭވަެގނެ 
އެފަޚަ   މަށްެގންވ ކަލިބި ބުނ ނަމަ،  ބުދައިންޞްމަކު  ނ    

ރަނަގ އަ ބުނުމަކީ  ބިްއެގސ ސެޅު  މަްއޗަށް  ބުނ  ށް  ނ ކޮ 
އެފަނުމެއްތޯއ އި ބު ބުދަ،  ބުނުއިން  ށް ޅަ ަގނރަ  ންނ  

ކަށަލުކޮތަފްޞީ   ކަން އެ  ޓަކައިށްވަރުކުރުމަށްދެވިފަިއވޭތޯ 
 .ޢ ކުރުންމުރ ޖަ

މަ ލައިފިނަތައް ނައްތ ންކިޔުެގ ލިޔެދަޢުވ ކުރިން    ެގށުމުފެ  ޢުވ އެއްދަ ()ހ . 321 ން ތ ލުއްނަ ލިޔެކިޔުން
ެއކަމުތްކޮށްކަމަސައް ން  ނައްތ ލަ  ތަނުވަ ނުރަފިނަމަ،    ޅު ނަގން 
އެ    ނީލެވޭބެދ ނެކަމަށް  މެކުނިއެއް  ޖ ނަތީ   އް ންތަކިޔުލިޔެހަމައެކަނި 

މައްސަލަެއއް  ން  ެގއިލަބަ  ޅިދ ނެކަމަށް ހެށަހު  ނައްތ ލީ 
 ަގއެވެ. ޙ ލަތު ކި ލިބިފައިވ ސ ފު ހެ ފަދަވ  ދޭހަށްކަމައި ދުަގޞްޤަ

ެގ  މުހ މަކުރުލިޔެކިޔުންތައް    ވެސްނަމަހެން އެމަށްފަހު،  ފެށު  ޢުވ އެއްދަ )ށ(  
ނެރެރެއަމު ޙ އިފައް    އްތަންކިޔުލިޔެ  ެގމައްސަލައި   ،އްަގއިލަތެ ނުވ  

ދެ  މަލުޢަެއ  ފިނަމަ،  ނައްތ ލައި   އަދި ށް،  ކޮމ ނަޅަށް  ކޮއެމީހަކ  
ކަނޑަެއޅުރަޚަ  ެގއި ސަލައްމަ ނައްތ ލ ފައިކިޔުލިޔެ  އިމުަގދު    ވ  ންތައް 
 އެވެ. ނެޔަތްކުރެވިދ  ޢ ރި އޮތުމަށް އޮތް

ހ މަންތައް ކިޔުލިޔެ )ނ(   ނެ  ރުމުގެ ކު  ލަތުަގިއ  ޙ   ވ ރެފައި އަމުރެއް 
ެއނޫނު   އިދުަގޞްޤަ ޮގތަކަށްންވެވަތަ  ލައިެގ  ސަމައް   ސް 

ނަތަންކިޔުލިޔެ ދެކޮހަމީއެ  ޢަމަލުއެ    ތ ލައިފިނަމަ،އްއް  ޅަށް ކ  
ކައަދި  ށް،  ކޮމ ނަ ޚަރަދު  ންތައް  ކިޔުޔެލިަގއި  ނޑައެޅުމުޝަރީޢަތުެގ 
 . ވެވ ނެއެރަންތްކުރިޢ ޔަ ތް އޮތުމަށްއޮ އިއްތ ލ ފަނަ

ނެތިެގކިޔުޔެލި )ރ(   ގޮ ންންތައް  އިންސ އިވަފަސް   ނުފޯރ ފަދަ ނީ  ބ ރު    ނީ 
މެދިހ  ކަމަށްވ ނަެވެގވެރިދުސ އެއް  މ އްން  މި  ނުށ)  ދ ެގމަ،  ތަ ވަ( 

Deleted :ުު

Deleted :ުު

Deleted : 

Deleted :ުު

Deleted :ުނެ ކަމަށް މެދ  ކު ނިއްޖ އެތީރަނަގޅު ނަނ
… ދި ނެއެެވ. އަދ ބެލެވި

Deleted :ުު

Deleted :ުު

Deleted :ުު

Deleted : ުށްމަނެކަދ  މެކުނިއް އެނަތީޖ ނުރަނަގޅ 
… ނެއެެވ. ވ ބަލަން

Deleted :ުު

Deleted :ުު
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ަގ)ނ ނީ ންސ އި.  ވެޔަަވޅުތައް އަޅަިއެގންނުވ ނެއެ ފި  ރ ބަޔ ންކު  އި( 
ނުފޯރ ފަދަ  ހ  ބ ރު  ެގ ނުމުތުކޮށްދިބިސ   ކަންވިމެދުވެރި  އެއް ދިސ  

ލިޔެންއޮ  މ ންޒި ހަލ ކުވި  ޚަޞްނި  ތައްންކިޔުނ ނީ    މެއްގެ ސްބަތްވ  
ދިންތަޔުކި ޔެ ލި  ންއެފަދައިޗަށެެވ.  އްމަ ނެތިެގން  ސަބަމުޔުއް  ން ބުެގ 
ސަލަ އްއެ މަ  ން ނެތްނަމަ ކޯޓުންވެތެއް ކުރެޢަރި ޝަރީވެފުޞ ންއި

 . ނެެއވެކުރަންވ ބ ޠިލު

މަށް ކަ  މަލެއް މުެގ ޢަނޑުމަތް ކެެގ ޙުރުޓުލުމަކީ ކޯތ އްތައް ނަޔުންލި )ބ(  
މ ްއދ ަގއި ކަށް  ރަބ ސް  އެްއވެވ   ެގންބިލި  ޓަށްކޯބެލުމަށް   ވ   މި 

 . ވެއެނެނ  ނ ންމެއްކަނިހަ  އްެގ ސަބަބުންކަމެ ވެސް އެއް 

 
 ބު ނަތިރީސްވަނަ ބ  އޮ 
  ޢ ންމު އުސޫލުތައް   ޅޭ ގު ހެއްކ  

  ބިދޭ ލި ކޯޓަށް ގޮތުންއްކ  ގުޅޭހެ
 ބ ރު

ބަލަމުންކޯޓު (ހ) . 322 ކަނޑަައޅަންޖެހޭ  ޮގތެަގއި  އެއް ލަމައްސަ  ންދ   އް 
ެއކަެގމުންކަކަ ތެރެއިން  ކަނން  ޮގތެއް  ހެކަ ޑަެއޅުމަށްޓަކަމަށް  ކި އި 

ހެކަމ ިއ،  ންކަ  ނެބޭނުންވ  ބ  ކީެގެއ  ކޯޓަށް  ތ ިއ،ވަ  ހެކި    އެ 
ިއރުޝ ދުހަށަހު ޮގތުެގ  ޚަޞް ޓުކޯ  ،ޅަންޖެހޭ  ނަށް  މުންން 

   އެެވ.ނެދ ދެވި

ން ޓުކީ ޢ ންމު އުސޫލުން ކޯކަށަހަޅ  ހެއްމުން ހުޚަޞް  ސަލަިއެގމައް (ށ)  
ވީނަަމވެސް  ހެކި  ނ ނެއިަގންލަބަ ހެއްކެ،  ކަުމަގިއ    އް އެ 

ެއ    ސަބަބު ބަޔ ންކުރުމ އެކު،   މަނަޖެށް ފެނިއްޓަކޯ     ށްއިނުަގތުމަބަލަ
   .ެއވެވެ ށް ލިބިެގންޓަނިންމުމުެގ ބ ރު ކޯށް ބަލައިނުަގތުމަ ކެއްއްހެ

Deleted :ަބުރ

Deleted :ުު

Deleted :ުު

Deleted :ަު
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ކުރުމަމިޒެެއްގ-ސްކްރޮ )ނ(   އެޤ ނޫމި  ށް  ން  ޮގއްޮގނ   ތުެގމަތިން ތްވ  
ލިބޭ   ޤ   ޤުއްޙަޚަޞްމުންނަށް  ކޯޓަށް މަތިން  ޮގތުެގ  ނުަގއިވ ނޫމި 

 .  ވެއެ ނެދ ވިރެހަނިކު

 ތަނުވަ  އިނުވ ނަމަ، ފަށްތަކަށް ބަޔ ންކޮހެން ގޮ ަގއި އެނޫނެއްޤ   ންއެހެ )ހ( . 323 މު އުސޫލު ހ ގުޅޭ ޢ ންހެކިބަ
  ގެ ަމްއސަލައިމަ،  ވ ނަނުފައިކަނޑައަޅ   ޮގތަކަށް  އެނޫން  ކޯޓުން

ސ ބިވ ޤި ހެކިރ ތެފަ  ނެދޭސްކިބަހެ  ތުކުރުމަށްޓަކައިޢ ެއއް  ބަސް އްެގ 
ޝަރީޢަތު ަގއިތުޙ ލަ  ނުންވ ބޭ  ށްމަހެޅުހުށަކޯޓަށް   މަރުޙަލ ެގ،  ަގިއ   

 އްަގއި ވ  ޝަރީޢަތެއި ފަކޮށް ހުޅުވ ލެވި ޢ ންމުށަހަޅ ނީސް ހުބަހެކިއެ  
  މެއް އެހުައޑުތުެގ  ރީޢަ. ޝަވެންނެބަސް ދީެގކިތުެގ ހެރ ދޭ ފަހެކިބަސް
ނެްއ  ެގ ބަޔ ސްދޭ ފަރ ތުކިބަހެ  މަ،ނަަގއިއްމެއެނޫން އަޑުއެހު  ފިޔަވަިއ،

 .   ންނެވެލިޔުމު، ށްކޮރިވެމެދު

  ،ންވ  ކަންކަމ އިނުބަސް ބޭއި ހެކިށްޓަކަމަރުތުކުސ ބި  ވ ޤިޢ ެއއް  ވަކި )ށ(  
ވ ޤިޢ އެއް  ސ ބިއެ  ހެކިބައިށްޓަކަތުކުރުމަ   އްތްތަފަރ   ނެދޭސް 

މިންވަށަހެޅޭހު ނަގ ނެޝަރީޢަތުަގއިއި،  ރ ނެ  ހެކިބަސް  ދޭ ސްކިބަހެ    
ހުހެކި  ކ އިތްތަރ ފަ ބަޔ ން  ފަކިބަސްހެ  ނެޅ ށަހަބަހުެގ  ،  ކ އިތްތަރ ދޭ 
  އޮންނަންވީ ޮގތް  ބަޔ ން  މިނ އިެގ ދިުގނުޔ ބަ  ރ ތުެގބަސް ދޭ ފަހެކި
 ެއވެ. ޅިދ ނެޓަށް ކަނޑައެކޯ

ންގ  ސި ންފަރެންކޮޑިއޯ ވީ
 ހެކި ދެވޭ  ށް ކޮވެރި މެދު

ކޯޓަ  ބަސްދޭކިހެ . 324 ޙ ޟިފަރ ތް  ސީދ   ބަރުށް  ޚ އްޞަ  އިލުަގދަވުމުެގ   ،
  ހެކިބަސް ން  ފަރ ތު  އެށް  ވެރިކޮދުމެ  ގ ރެންސިންފަ ންކޮ  އޯޑިވީ ތަކުަގިއ،  ޙ ލަތް
 ވެ. އެދަ ދެވިދ ނެއްހުޓަށް ކޯށް މަދިނު

ފަބަހެކި )ހ( . 325   ބަޔ ން  ފަރ ތުގެ ދޭ ސްހެކިބަ ބަސްދޭ  ބޭދޭ  އޭނ ަގއި  ތުރީޢަޝަ  ޔ ނަކީ ރ ތުެގ  ނުންވ  ން 
ރިކޮށްތި ުުމަށް: Deleted ޔ ނެކެވެ. ބަ ިއވ  ފަސޮއިކޮށް ،ޔެލިހެކިބަސް 
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ބަތެއްގެ ފަރ   ދޭ  ބަސްހެކި )ށ(   ކު މަޚަޞް  އްސަލައިގެ މައް  ޔ ނެ 
ން އެ ބަޔ ނަށް  ންޚަޞްމު  ލައިެގ އެހެންމައްސަ  އެ،  ނަމައިފިހުށަހަޅަ

   .ވެއެ ނެން ދޭންވ ޓުކޯ

ތުގެ ބަޔ ން  ރ  ބަސްދޭ ފަހެކި
އި  ރީޢަތުގެ މަރުޙަލ ގަޝަ
 އުސޫލު  ގަތުމުގެއިބަލަ

  ލައިގެ ށް މައްސަޔ ނަބަ  ެގރ ތު ފައިވ  ހެކިބަސްދޭފަޅ ހަށަހުޚަޞްމަކު   ހ() . 326
މަރުޢަޝަރީ ރިޢ ޔަތްއިަގޙަލ ތުެގ  ބަޔ   މަށްނުކޮށްދި  ހުށަހެޅި އެ  ން 

ފަރ ތުންމުޞްޚަ ކޯޓުން ބޭނުން  ެގ  ތަކަށް  ޮގއެނޫން    ވ ނަމަ، 
ހިނދަނޑަނ ޅ ކަ ދީފައިވ     ކު،ހ   ބަޔ ން  ފަރ ތް ސްހެކިބައެ  ދޭ 
  ަގއި ޓުކޯ  މަށްދިނުތުަގއި ނަަގއިޢަރީޝަ  ސްބައޭނ ެގ ހެކި  ކޮށްރުޟިޙ 

ޮގނޫއެ  .ނެެއވެއެދެންވ  މަރުޢަރީޝަ  ތަކަށްން    އި ޙަލ ަގތުެގ 
ބަޔ   ބަސްދޭކިހެ ބުއިވޭނީ  ރިޢ ޔަތްކުރެ  ށްނަފަރ ތުެގ    ނ  ވުނުކަމަށް 

 . ޮގތުަގއެވެ ހެކީެގ

މ  )ށ(   ހެއްދ މި  ދަށުން  ެގ  )ހ(  ހެދޭކިބަސްެގ  ފަރ ތް  ދޭނީސް ބަކި      ،
އެ ކަނޑަނ ޅ ތަޮގ  ންނޫކޯޓުން  ހިކަށް    ދީފައިވ    އޭނ    ،ކުނދަހ  

  ނެވެ. ންއިެގލަ އި ބަކަމުަގ ޞްލުއަ  ހުެގެގ ހެކިބަނ   އޭކީބަޔ ނަ

މ  )ނ(   އެހެންެގދ އްމި  )ށ(  އޮތް  ކޯޓު ނަ  ެއކު،  އ ހުއްދަ   ެގމަވެސް، 
ފަރ ތުެގބަސްދޭހެކި ބަ  ކަންކަ  ހުރި  އިޔ ނުަގއި  ރަށް ތުން 

ބަކޮލުތަފްޞީ ކޯޓަށް ށް،  ހިނަގއި  ޅިހެށަހު  ޔ ން    އ   ދިޔަފަހުން 
  ނެއެެވ.  ދ ވި ދެހެކިބަސް ށްއަ ނ އޭެވސް ންުގޅޭޮގތު ކަމ ންކަ

 ، ހެކިބަސްދޭނީދޭންވ ން ހުއްދަ  ޓުކޯ   )ނ( ެގ ދަށުން އްދ ެގމ   މި )ރ(  
އޭ  ރ ތުެގފަ ދިހެކިބަސް  ބަނ   މައްޗަށް  ޔ ނުފައިވ   ެގ 

ރަނަގޅުނުރަންޤައިދުކު  ށްޓަކޯއޮތްކަމަށް    ބެއްބަސަ  ޖެހޭ 
 އްޖެނަމައެވެ. ނިފެ
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ން ބަޔ   ، އެރ ތުންފަ  މުެގހެޅި ޚަޞްށަ ހު ންެގ ބަޔ ދޭ ފަރ ތުބަސްކިހެ )ބ(  
ހެއިދީފަ ފަރ ތުވ   ނެުގހެ  ެގކިބަސްދޭ  ނ  އޭމަށް  ކިބަސް 

ިއވުނުނަމަ،  ރ ޙ ޟިރުނުކު ޮގތުަގއި އެ ހެކީށް ބުނ   ނު ކަމަވަތަ  ެގ 
ހުބަޔ  އެށަން  ކަމަށް  ،ންޔ ބަ   ނ ޅ ނަމަ،  ެގ  ކީހެ  ނ ބު  ިއވުނު 

 . ދ ނެއެވެހުށަހެޅި ކަށްމަޞް ޚަހެންޮގތުަގއި އެ

ކުރުމަށް  ންމިޒެއެގް-ރޮސްކް
 ނުން ދި ހުއްދަ

މަޝަ )ހ( . 327 ފިޔަވައިޙަރުރީޢަތުެގ  އެހެލ   މަރުޙަލ އެއްން  ހެކިއިގަ    ބަސް 
ދޭހެކި  ޅ ފައިވަނީހުށަހަ ބަޔ ނެއް  ބަސް  ފަރ ތުެގ  ކޮށް  ދުވެރިމެ 
ބަޔ ން  ިއވ ނަަގކަމު ކްބަކިހެ   ވ ދީފައިމަ،  ފަރ ތް  -ސްރޮސްދޭ 
  ޓަށް ކަށްވެސް ކޯމަޚަޞް  ދި ކޮންމެއެ  ށް އަހުއްދަ  މުގެ ން ކުރުމިްގޒެއެ
 ވެ. ދ ނެއެޅިށަހެހު

-ކްރޮސްފަހު،  މަށް ދިނުދައްށުން ކޯޓުން ހު( ެގ ދަމ އްދ ެގ )ހ  މި )ށ(  
ޝަރީޢަތުެގންކުރުމަޒެމިއެގް  ބޭއްވޭ   ބަސްދޭކިހެހުމަށް  އަޑުއެ  ށް 

ޙ ޟި ހުއްމަނަޖެއްވެރުނުފަރ ތް  ކޯޓުެގ  މެނުވީ، ން  ެގބިލިދަ  ، 
   ެއވެ.ނުކުރެވޭނެއްމެނު ބަޔ ން ބޭެގރ ތުސްދޭ ފަކިބަހެ

  ންބަޔ ގެ ފަރ ތުސްދޭ ބަހެކި
 ގޮތް   އޮންނަންވީ

އަންނަނިވި  ަގއި ބަޔ ނު  ެގފަރ ތު  ހެކިބަސްދޭ . 328 ހިމަ،  މަނ ފައި  ޢުލޫމ ތު 
   ނެެއވެ.ވ އޮންނަން

 ؛ރުބަންނަޤަޟިްއޔ  ސަލަ ނުވަތަ އްމަ ހ()  

 ؛ތުމަޢުލޫމ  ޞްމުންެގެގ ޚައި ލައްސަމަ )ށ(  

 ؛ ންންކަތު ފަރ ޚަޞްމެއްެގ ންނީ ކޮކިބަސް ދެހެ )ނ(  

Deleted :ޭޒ

Deleted : 
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ފަރ ތުސްދޭބަހެކި )ރ(   ނަމ އި،  ފުރި  ެގ  އެދ ހަމަ  ކުކަން ކ ހ އި،  ރެޑްއިމީ 
 ؛އި ސޮ ދިއަންބަރު ނަ ެގޕޯޓުނުވަތަ ޕ ސް ކ ޑުދޭ އަންަގއި

 ؛ ންބަރު ނަްއެގޓެ ބިޒިްގއެ ފަިއވ  ކޮންމެވ ލ ދީަގއި ޙަ ބަޔ ނު )ބ(  

 ޚު. ތ ރީ ވ ފައިދީބަޔ ން  ޅ()  

 ޚުލ ޞ  ބަޔ ނެއް  ހެކީގެ
 ހުށަހެޅުން 

ހެކިބަލ ަގޙަމަރު  ޢަތުެގޝަރީ (ހ) . 329 ފަސްިއ  ްއ  ބަޔ ނެ  ެގތުރ ދޭ 
ޚަޞްމަކަށްހުށަހަޅަންޖެ ބަޔ ، ހިފައިވ   ހޯދެ އެ  ން  ން 

އެ  ަގއި މުނެތްކަ ހެޚަ ވ ނަމަ،  ޚުޞްމަކަށް  ބަޔ ނެކީެގ    އް ލ ޞ  
   .އެވެދ ނެޅިހެށަހު

ހިމެނޭނެ    އިރ ތުެގ ބަޔ ނުގަ ، ހެކިބަސްދޭ ފަކީނަ ޔ ބަ  ހެކީެގ ޚުލ ޞ  )ށ(  
ހުަގިއ  ހެކިބަ  ނެ ދޭ  ންފަރ ތުދޭ    ކިބަސްހެ  ނުވަތަ  ޞ ެއއްލ  ޚުެގހެކީ

 ހެކިބަސްދޭ ންފަރ ތު  މުެގޚަޞްފައިނުވ ނަމަ،  ކަންކަން އެނިގ  ހިމެނޭ
ބޭނުން ލުކުރަސުވ   ތ ފަރ  ކަން ވ ން  ޚުމުކަ  ހިމެޞ އެ ލ ެގ  ނޭ ްއ 

 ކެވެ. ބަޔ ނެ

ޮގތަކަށް  އެ  ންޓުކޯ )ނ(   ހެކި ހ ކަނޑައަޅ ފައިނުވ ނޫން   ދޭ   ސްބަހިނދަކު، 
ފައިވ  މަށް ހަމަޖެހިނުން ދިޔ ، ބައި ޔ ނުަގ ބަޚުލ ޞ   ެގކީހެތުެގ  ފަރ 

   .ވެޔ ންކުރަންވ ނެއެ ބަރެސް ޑް އެ ދޭ ފަރ ތުެގ ނަމ އިހެކިބަސް

 މި  ،ތުެގ ތެރޭަގއި ޖެހޭ މުއްދަހުށަހަޅަން  ންބަޔ   ެގތުފަރ   ދޭހެކިބަސް   )ރ(  
ޞ   ޚުލ ެގހެކީ   ދޭ ފަރ ތުެގސްބަބަޔ ންކުރ  ހެކި  ދ ެގ )ހ( ަގއިއްމ 
 ވެ. ނެއެންވ ށަހަޅަހު ންބަޔ 

Deleted : ްސ
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އްދ  މ   ނަވަ   325މި ޤ ނޫނުެގ    ނުެގ ަމްއޗަށް،ބަޔ ެގ ޚުލ ޞ   ހެކީ ބ()  
މ އް  326ިއ،  އ  އަެގ  ދ ވަނަ    އި ގަ ދ މ އް  ނަވަ  328ދި  )ނ( 
 ނެެއވެ. ހިނގ ކަން ންކުރ  ކަންޔ ބަ

ރ ތުގެ ބަޔ ން  ފަ ދޭ ސްބަހެކި
  ރ ތުގެފަ  ނުވަތަ ހެކިބަސްދޭ

ން  ބަޔ  ޞ  ލ  ޚު ގެހެކީ 
 ޖ  ނަތީމުގެ  ޅުނޭހުށަ

މުއްދަ އަޅ ނޑަ ކަން  ޓުކޯ . 330 ތެރޭ ފަިއވ   ފަ  ،ަގއި ތެއްެގ  ން  ބަޔ   ެގރ ތުހެކިބަސްދޭ 
ހުޔ ންބަ ލ ޞ   ޚުކީެގ  ހެެގ  ފަރ ތު  ދޭހެކިބަސް  ވަތަ  ނު ،  ފައިނުވ ނަމަހަޅ ށަ 

  ސްބަފަރ ތުެގ ހެކި  ދޭވ  ހެކިބަސްށް ހަމަޖެހިފައިމަ ނުދި  ތަދީފައިވ  ނުވަބަޔ ން  
 . އެވެ ނެ ވޭކުރެނު ރެއްތަށް ޙ ޟިޢަޝަރީތް ފަރ  އެ ށްނެުގމަ

ބަޔ ނަކ    ފަރ ތުގެ ހެކިބަސްދޭ 
ން  މިޒެގްއެ -ސް ކްރޮގުޅޭގޮތުން
 ކުރުން 

 

 ތަށްޝަރީޢަ  ޓަކައިމަށް ދިނުސް  ބަހެކި  އްތެފަރ   ބަސްދޭހެކި . 331
  އިވ  ގަ ތަ އެ ބަޔ ނުވަ ޔ ނަށް ނުބަދީފައިވ   ން  ތުރ ފަ  އެިވއްޖެނަމަ،  ޙ ޟިރުކުރެ

  ނުަގއި ބަޔ ފަރ ތުެގ    އެވެސް،  މަނަ  ވިފައިނު ޙަވ ލ ދީއިހެކިބަހުަގ  ށް އެމަކަންކަ
 . ވެދ ނެއެ ކުރެވި މިންއެްގޒެ-ރޮސްފަރ ތް ކް  ން، އެޮގތުހުރި ކަންކަމ  ުގޅޭ

ކިބަސްދޭ  ހެކަށް  ތަ ންނުން ބޭއެހެ
 ން ރުޔ ން ބޭނުންކު ބަ ރ ތެއްގެ ފަ

 ދޭ  ސްިއ، ހެކިބަވަފިޔަ   އިތަކުަގލަތްޙ   ކޮށްފަިއވ  ންޔ  ބަމި މ އްދ ަގއި (ހ) . 332
ހަމައެކަނިންކުރެނުބޭ  އްބަޔ ނެފަރ ތުެގ   އެ ވޭނީ   ބަޔ ނެއް   

 . އިަގއެވެ ސަލަ ވ  މައްފައިހުށަހަޅ 

( އަށް މ އްދ ެގ )ހއި، މި  ތެއްަގލަޙ   ކުރެ  ކުންތަލަތްވި ޙ އަންނަނި ށ()  
 ނެވެ. ނޫއްމެޒިލ ލުކުރ ކަށް ޢަމަ

އެ  ެގބަހުހެކި  (1)      ހެކިބަސްދޭ   ރުމަށްކު  ކަށްމަކަ   ހެންބޭނުން 
 ؛ދިނުންތް ހުއްދަ ފަރ 

 އްދަ ޓުން ހު  ކޯ ކަމަކަށް ކުރުމަށްހެންހުެގ ބޭނުން އެހެކިބަ  (2)   
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 ނުވަތަ ؛ދިނުން

ައޑުއްބޭ  ެގންލެވިވ ޅުހު  މުކޮށްޢ ން  (3)    ެއ އެހުމެވޭ  ްއަގއި، 
ެގ ކީ ހެެގ  މައްސަލައިޅި،  ހެށަހު  ންފަރ ތުެގ ބަޔ   ހެކިބަސްދޭ

 . ންވުފައިނ މައި ހިތެރޭަގ

 ބަޔ ން  ގެ ރ ތުބަސްދޭ ފަކިހެ
 ލުން ބެ

އެކޯ ހ() . 333 ޮގތަކަށްޓުން  ހިނދަ  ނޫން  އިެގ  ލަމައްސަކު،  ކަނޑަނ ޅ ހ  
ބަޔ ން  ފަރ ތުެގ  ދޭސްހެކިބަހަޅ   ށަިއ ހުކެއްެގ ޮގތުަގހެއްއިަގނޑު  މަ

ތު ޞަބެލުމުެގ ފުރު  ސްވެއި ަގއް ކޮންމެ ވަުގތެ ނަގމުންދ   ތް ހިޝަރީޢަ
 . ވެެއވެބިެގން ލިނަށްމުންޞްޚަ

ހޭކަމަށް  ޖެ ށް ލިބިދޭންނުބެލުމަ  މުންޞްޚަ  ންރ ތުެގ ބަޔ ބަސްދޭ ފަހެކި )ށ(  
އެދި  ށްދިނުމަޅައިކަނޑައަ ކޯޓުރ ތަފަކޮންމެ    ަގއި  ކަށްވެސް 

 ވެ. ނެއެ ދެވިދ އެ

ދަށު  އްދ ެގމި މ  )ނ(   ެގ  ހެކިބަ)ށ(  ފަރ ތުެގން  ލުމުެގ ބެ  ން ޔ ބަ   ސްދޭ 
ފަރ ތަ  ތުފުރުޞަ  ކޯޓުން  ށްމަކަނުވ   ބިެގންލި  ކަށްވަކި 

 ޏެވެ. ޓަކައި އެކަންތަކަށްބުސަބަވި ނި ނަންވ ނީ އަންކަނޑައަޅަ

 ؛އިރުމަށްޓަކައިމުކުޤ ޞ ފު  އިންޢަދުލު  (1)   

 ؛ޓަކައިތަށްޙަމަޞްލަޢ ންމު   (2)   

 ، އި ފަވެެގ ބަޔ ނަކަށް ެގ ޚަބީރެއްއްޙީ ދ އިރ  ނަކީ ޞިއެ ބަޔ   (3)   
 ؛ންފައިވުމެނިހިތު ލޫމ މަޢު ސ ސީއް ޙައެ ބަޔ ނުަގއި 

 ؛އިވުންފަނިހިމެ މ ތުރު މަޢުލޫއްނުަގއި ސިބަޔ   (4)   
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ފަތެރައްކ   (5)    ނުރ ތެރިކުރެވިފަިއވ   ކު އްެގ   ގެ ޑަކުއްޖެއް ވަތަ 
 . އިކަމަށްޓަ ކުރުރިްއކ ތެޙައްޤުތައް ރަ

ފެކޯ )ރ(   ހިނޓަށް  ފަދެއްަގިއ،  ނިއްޖެ  ބަޔ ނެއް    ެގއްތެރ ހެކިބަސްދޭ 
ކެްއ   ލަފުޒުތަނޭ ަވކިމެހި  އިޔ ނުގަ ެއ ބަ  ރު،ދޭއިފުރުޞަތު    ށްބެލުމަ
 ންިގދ ނެެއވެ. އެމަނުކުރުމަށް އް ހ ކެތްތަރ ބ  ޢިނުވަތަ

ހުށަހެޅުމަށްޢަޝަރީ . 334 ން ދިނު  ތު ޢުލޫމ ގު މަދޮ ތެއިފަ ށްރުކޮޔ އްތަ  ތަށް  ލިޔުމަކީ،  ށްބުނެ ދުކަމަވ  
ލިކޮށްފައިސޮއިރ ރުވެ  އިޤު ލިޔުމު  ،އި ުމަގިއވެފަކަ  އްމެޔުވ   ދޮަގއި ެއ  ުގ   
ދެމީއެ  ،ފިނަމަދީޢުލޫމ ތު  މަ ކެ  ކޯޓުެގ  ކޮޅަށްހަކ   ކަނޑީޙުރުމަތް    މުަގއި  

 . ެގންވެެއވެކޯޓަށް ލިބިޅު ެއޅުމުެގ އިޚްތިޔ ރު ވަޔަ ފި ބަލައި،

ކޮށް ދޭ  ދުވެރި ޓް މެވިއެފިޑެ
 ބަސް ކިހެ

ޙ ލަމުޒިލ   ކުންނަނޫޤ   ންހެއެ . 335 ކޯ ވަނު   ތުަގއިކުރ   ފަދައިން  އެން  ޓުތަ 
 ތަވަ ނުބަދަލުަގއި  ޔ ނުެގބަ  ތުެގފަރ   ސްދޭހެކިބައްަގއި،  އަޅައިފި ހިނދެކަނޑަ

ފަރ ތެއްގެ   ،އިތުރުން  ގެ ނުޔ ބަ   ތުެގރ ފަ  ބަސްދޭކިހެ   ބަސްހެކި  ހެކިބަސްދޭ 
 ރިކޮށެވެ. ދުވެޓް މެ ފިޑެވިއެ ނީޅޭހެހުށަ ކޯޓަށް

 ހުރެ  އިގައިން ބޭރު އްޖެރ ހިދިވެ 
ހެކި   ކޮށްރި ދުވެމެ އެފިޑެވިޓް 

 ހެޅުން ހުށަ

  ތްވ ޮގނ  އެއް ޤ ނޫމިއިނަމަ،  ން ބޭރުަގއިރ އްޖެވެހިދިސް ދޭ ފަރ ތް ހުރީ  ހެކިބަ . 336
ޤ ނޫނުނު ،  މަތިންެގތުޮގ ކަމ ބެހޭ  ޤައުމެްއެގ  ެއ   ޮގތްވ އެއް ތަކ   ވަތަ 

މެއެފި   ސް ވެެގންހުރެ   ަގއިމުއު ޤަ  ބޭރު  އެ ،  ންޮގތުެގމަތި   ވެރިކޮށްދުޑެވިޓް 
   .ވެނެއެ ދ ދެވި ކިބަސްހެ

ނެ  ހުށަހަޅަންޖެހޭއެފިޑެވިޓް 
 ޙ ލަތްތައް 

ހުގަ ޙ ލަތްތަކުވި  ނިއަންނަ )ހ( . 337 ދައި    ހެކި  ންޅިގެ ުގ  ޢުވ އަކ ށަހެޅޭ 
 ޅަންވ ނީ އެފިޑެވިޓް މެދުވެރިކޮށެވެ. ށަހަހު

ހުށަހެކި  (1)    އެގަ މަތީހުވ   ހަޅަންޖެހޭނީ  ކަމަށް   ހެން އި 

Deleted : ްމަ،ނަފިދީފަހިކޮށްުގމަނުވަތަ ދޭނ 

Deleted :ުުމުެގ

Deleted :ަވެ. އެނެ ދ ވިެގންދެލަ ކުރިއަށް މައްސ

Deleted :ަހ
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 ؛ން ވުނޑައަޅ ފައިކުން ކަަގވ އިދަ ނުވަތަ ންނަކުނޫޤ 

ފ ސްކު  (2)    އަބަލައި  މުދަރުމުެގ  ނުވަތަ   ލުންމުރަކަށް 
  ސް ވެއް އެ ތަވަކަށް ނުމުެގ އަމުރަޓުވުއްކުރުން ހުރަފުއްތަޞަ
  ރަކަށް އަމުމުެގ  އްެގ ބިމަކަށް އެހެން ފަރ ތަކުން ވަނުތެރ ފަ

 ން. ވުފައިޅ އެދި ހުށަހަ

ހެހުށަހަ  ޅޭޮގތުންގު އަކ   ސަލަމައް  ދ ންަގމުހިނ )ށ(   ވ   ހު  ކަކީއްޅަންޖެހޭ 
ދި އެހެމަތީަގއި  ކޯޓަނުމަށް  ޤައުމެްއެގ  ހެއްކެްއ    ރ  ކުމު ލ ޒި  ކުންން 

ޤަބޫލުޚަޞްމަކަށް  މަށްކަ ޝަމަނަވޭރެކު  ކުރީެގ  ތުޢަރީ،  ެގ 
ވިޓް  ފިޑެއެ  ޅޭނީހެޅުމެއް ހުށަހުށަހެސް  ެއއްވެ މަރުޙަލ ތަކުަގއި ހުށަހަޅ   

    .ވެނެއެދ ަގއި އެދެވިށް ކޯޓުއިދިނުމަޅަ ނޑައަ ކަމަށްކަ ށްރިކޮމެދުވެ

އަިމއްލަކޯޓު )ނ(   ނުެގ  އިސްނެުގމުަގއި  ޚަޞްމެއްއި ލަސަމައް  ވަތަ  ެގ  ެގ 
ހުށަފަ ހުރ ތުން  މައްސަލައެްއަގިއ    ން،ޅިެގގު   ކ މަ ޅުހެށަހަޅ   ެއ 

ހެކިބަ ބަފަރ  ސްދޭ  ހުށަހަޅ   ނުވަތަތުެގ    ވ ގެ ދަޢު  ޔ ން 
ެގ ކީއިތުރުން ހެތަކުެގ  އެ ލިޔުން  ނުވަތައި  ލުަގދަބަ  ކުެގޔެކިޔުންތަލި
 ވެ. އެދ ނެ ޅުމަށް ކޯޓަށް އެންިގ ހުށަހެވިޓްޑެަގއި އެފި ތުޮގ

ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ތަކުންފަރ   ދޭ  ޓެއްވި ޑެފިއެ ހ() . 338 ންވީ ގޮތް ނަ ންވިޓެއް އޮއެފިޑެ އެފިޑެވިޓްަގއި  އެ     
ތެންކަމުކަ އޭނ ެގ  ށް  ޗަމައް  ގެ އް ކަމެއިވ   ނިގފަ އެ  ައށްރެއިން، 

ބަޔ ންކޮބިނ  ކަށް  އޭނ އަށް  މ އިކަބަ ކޮންކަމަކީ  ކޮށްފަިއވ   ިއ، 
މަޢުލޫމ ތެއްގެ ބިފަލި މައިވ   ބަ ނ ބި  އްޗަށް  އިވ   ޔ ންކޮށްފަކޮށް 

ޤަބޫލުކުރުމެްއެގ  ޤަބޫ  އަށްޭއނ   ިއ،މ ކައިބަ ކޮ  ކަންކަމަކީ ލުކުރެވޭ 

ބި ބަނ މައްޗަށް  ކަޔ ންކޮށް  ކޮމަ ކަންކޮށްފައިވ     ން ކިވަން  ބަިއކަކީ 
ޮގތަނޭގއެ ބަޔ ންނެ  އޮންށް   އެ   ައދި  .ވެނަންވ ނެއެ ކޮށްފައި 

ޤަބޫލުކުރުމެއް  ނުވަ  މަޢުލޫމ ތެއް   ރުތައްެވސް މަސްދަވ   އިކޮށްފަބިނ ތަ 

Deleted :ެު

Deleted :ަު
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 .ވެ ނެއެ ވ ން ނައޮންބަޔ ންކޮށްފައި 

 ެގ ފަރ ތަކުންމެއް ޚަޞްކޮންޑެިވޓެްއަގިއ، އެ އެފިޑެވިޓެއް ދެނީ  އެފި ()ށ  
އެފިއިމ ކަ ދޭޑެވި،  ތ ރީޚު ހުވ ކުރި    ނަމ އި،  ރ ތުެގފަ  ޓް 

އޮބަޔ ން އެނެވ ނަން ންކޮށްފައި  އަދި  ފަރ ތުފިޑެެއވެ.  ދޭ    ންިވޓް 
  އެ   ދިއަ  .އެވެނެނަންވ އޮން  ފައިެގ ނިޝ ން ޖަހ ނިގލީ ، އިކޮށް ސޮއި

އޭ ކުރިމަތީއްެގ  ރ ތެފަ ފަރ ތުހުވ ކޮށްފަނ   ަގިއ  ނަމ އި ިއވ    ެގ 
ފަރ ތު  ައދި  އިތ ްއޔަހައިސި،  އި ހ ރެއެޑް ސޮއެ  އި ޔ އިެގ  ނިގލީެގ  ، 

 ވ ނެއެެވ.އޮންނަން ސްވެނިޝ ން

  ޅ  ފަރ ތް ހުށަހަޓް އެފިޑެވި
  ގައިޓް ން އެފިޑެވިކު ފަރ ތަނޫން
 އިކުރުން ސޮ

އެފިޑެ ގަ އްސަލައެ މައް ()ހ . 339 ހުށައި  އެއިވ   ހަޅ ފަވިޓް  ްއވެސް  ފަރ ތަކީ 
ކިވިޓްޑެފިއެ  އެ   ެވެގންރިމެދުވެ  އްސަބަބެ އެ   ަވތަނު  ޔުމަށް 
ނުކުޅެދިފައިއިކުރުމަސޮޓްަގއި  ވި އެފިޑެ ފަރ ތެއްނަވ ށް  އެ    މަ، 

ކުރިފަރ ތެއް އޭނ މަތީގަ ެގ  ހުއި  އެފިރ ތުފަވ ކުރި    އެ    އި ގަ ޓްވިޑެ ން، 
 .   ެއވެކުރަންވ ނެށް، ސޮއިންކޮން ބަޔ ންކަކައަންނަނިވި 

ހުށަހަޅ   އެފިޑެވި   (1)    އޭފަރ ޓް  އެ  ތަށް    ޓްވިޑެ ފިއެނ  
 ؛ންކަވ  ދީފައިއިކިޔަ

ހުށައެފިޑެ  (2)    ފަރ ިވޓް  ބަހަޅ   އޭަގއި   ންކޮށްފަިއވ ޔ ތަށް 
 ައދި؛ އިވ ކަންމްވެފަކަންކަން ފަހު

ފަ  ިވޓްޑެއެފި  (3)    އެފިޑެިވޓް  އެ  ތުންރ ހުށަހަޅ   ވަނީ ފައި ދީ 
 ަގއިކަން. ށްފަހުރުމަ ަގއި ހުވ ކު ޙ ޟިރު ނ ެގއޭ

މ އް )ށ(   )ހ(  ދ މި  ބަ ަގެގ  ފައިނުވ   ނ މަހި  ންކަންކަ  އިވ ފަށްކޮންޔ  އި 
އެފިޑެވިނީބަލަިއަގންނަންވ ކޯޓުން    ޑެިވޓެއްފިއެ އެ  ހުށަހަޅ    ޓް 

Deleted : ެގ

Deleted :ިފައ

Deleted : އި މަޤ މ

Deleted :ްސ

Deleted : ިއ
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އެފިޑެރ ތަށްފަ ފަކިޔ ވިޓް    އެ  ބަ ރ ތަށްދީ  ޭއަގއި  އިވ   ފަށްކޮ ންޔ  
 . އެކަންޏެވެނަމަ ކުރެވޭށް ޤަބޫލުކަން ކޯޓަވ  އިމްވެފަފަހު ކަންކަން

ައންނައެމަހަ  ންވ ނީރަވ ކުހު  އިކަޓަށްބޭނުމަ  ޓެްއެގޑެވި އެފި )ނ(   ވި ނިކަނި 
 ކުރިމަތީަގެއވެ. ތަކުެގ ތްފަރ 

 ނުވަތަ ؛ ކުފަނޑިޔ ރަ  (1)   

 ފަރ ތެއް. ހެންއެ ފައިވ   އަޅ ކަނޑަ  ނުަގއިޤ ނޫ  (2)   

ކު ޚަޞްމަ  ިއެގ، މައްސަލަފަރ ތަކީ  ރ ކުބަޔ ން   އިަގ  މ އްދ ެގ )ހ(  މި )ރ(  
 . ވެއެނުވ ނެންެވެގ  އިަގމުކަ ރ ތެއްފަލުކުރ  ސީޚަޞްމަކު ތަމް ނުވަތަ

އެހެންއެފިޑެވިޓްއަ   އެދޭ  ހުށަހަޅަން ()ހ . 340 ރުން ރުޖަމ ކު ތައެފިޑެވިޓް  ބަހަކު ޤައުމެްއެގ  ކީ  އޮން  ތް   
އެިވޓްެއއްޑެއެފި އެ  ރިޢ ޓަޑެވިފި ނަމަ،  ފަރ ތުން  އެދޭ  ރުމަށްތްކުޔަށް   
އެފިޑެވިޓް އެ ދި   ޤަިއ  ކ އަތަރުޖަމ ވެހި  ެގ  ބައުމެ ބޭރު  އޮހުއްެގ    ތް ން 
 ވެ. ންވ ނެއެ ޅަޓަށް ހުށަހަކޯ ލުސް އަެގިވޓްޑެފިއެ

ެގ  )މ އްދ ެގ    މި )ށ(   އެފިޑެ ހ(  ހު  ވިޓެްއެގދަށުން   މަ، ނަށަހަޅ ތަރުޖަމ  
ތަރުޖަމ ވި އެފިޑެ ފަޓް  ތަެގޑެވިޓްފިއެއެ    ންރ ތުކުރި    މ ޖަރު 

ބޭރުތަރުޖަޓްެގ  އެފިޑެވިއެކު،  ށަވަރުކުރުމ  ކަ ބަހުން ޤައުމުގެ   މ އ އި     
އެ  ކޮޕީ  ެގޓް ޑެވިފިއެތް  އޮ ރިޢ ޔަޓަވިޑެފިެއ  އެދޭ   ރުމަށްކުތް ށް 

 ށަހަޅަންވ ނެއެވެ. ށް ހުކޯޓަފަރ ތުން 

ން   ޞައްޙަކަމުގެކިޔުޔެލި
 ގަތުން އިނުބަލަ

ޮގތު ހެކީެގ )ހ( . 341 ހު   ކޯޓަށް  ލިޔުއިފަޅ ށަހަަގތި  ޤ ނޫނުމެއްވ   މި   ެގ 
ހ މަކު]  ބުބ ނަ  ވަށ ވީސް އަ ދަށުން    [ރުންހެކި  ޚަޞްމަކ  ެގ 
ލިޔުމުއި  ަގތުޢަރީޝަ  ،ހުފަރުމަށްކުޞ އްޙި ޞައްޙަ ެގއެ  މ މެދު ކަ 

Deleted :ްު ައ

Deleted :ުު

Deleted :"

Deleted :"
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ނުއުފައް ޞަ   ،ހިނދަކު  ދ ހ ސުވ ލު  ލިޔުމުެގ  ެއ    ކަންއްޙަ އެ  
   އި ބެލެވޭނެެއވެ.މުގަ ކަ ރ ކުލުބޫޚަޞްމަކު ޤަ

)ހ( )ށ(   މ އްދ ެގ  ޮގތު  މި  ޞަ މެއް ލިޔު  ންމަތިެގަގއިވ   ކަން  ޙައްެގ 
ހެކީެގ    ތެުގރ ފަބަސްދޭ  ހެކި،  ނަމައެދޭ  ޞްމަކުޚަ  ށްރުކޮށްދިނުމަވަށަކަ

ހުށަންބަޔ ޞ   ޚުލ  ކަނޑަމަހެޅު  ފަހުފައި ޅ އަ ށް  އެންެމ   ެގވ  

ހަމަވ    ( ދުވަސް )ހަތެއް  7  ތ ރ ކުޞ އް ޙި އް  މެޔުނުވަތަ ލިރީޚ އި،  ތ 
ތެތ ރީ ބައްދަލުވ ރެއިން  ޚުެގ    މުެގޔުލި  ،ން ކުރި  ތ ރީޚެްއެގ  ފަހުން 
ޝަރީޢަތުޙައްޞަ ސ ބިތުކޮަގކަށް  ށް  ކޯޓައެދި    މަށްށްދިނުިއ 
   ހަޅަންވ ނެއެވެ.ށަހު

ނޯޓަރައިޮގވ   ޮގތްއެއް ނޫނ   ޤ ހޭ  ކަމ ބެ ()ނ   އިވ   ޒްކޮށްފަތުެގމަތިން 
ކުރުމަކ  ސ ބިތު  ވަތަ އިތުރަށްނު  އްސްތަނަދުތަމުދަ  ފައި އެކ ތަންލިޔު

ކޯޓުން   އެހެން މުަގކަ  މެއްޔުލި  ޖެހޭންނަބަލައިަގންނުލައި  އި 
ކަނޑަޤ ނޫ ކޮއަޅ ފައިނަކުން  ހެއްކަކ  އިކީ،  ޔުމަލިންމެ  ވ     ތުރު 
ކޯޓުންއި މުގަ ކަ  ކެއްތަންލިޔު  ޞައްޙަ  ،ނުލައި   

 ވެ.   ނަންވ ނެއެބަލައިަގން

 
 ބު ބ    ވަނަ ސް ރީ ތި 

 ސޫލުތައް ޞަ އު ޚ އް   ގުޅޭ ކ  އް ހެ

ނެ  ބު އިވުނު ކަމަށް ކަމެއް ވަކި  
 ކި ހެ  ދޭ

 [ކިހެ  ދޭ  ނެ ކަމަށް ބުިއވުނުކަމެްއ    ަވކި]   ކަިއ،ޓަށްމަނުބޭ  ެގބުބ   މި )ހ( . 342
އެވަނީ،  ބުނެ  ކަމަށް މީހަދޭކިބަސް  ހެފައި  ށް  ނ އައޭ،  ކު 

ފެނުނުކަ ނުވަތަ    ނޑައެޅިެގން    އް ޗެއް އެނު  ވުއި ެއއްޗެއް 
ބަދަލުގަ ޔ ންކުރުބަ މީހައިމުެގ  ެއހެން  ކަ  ކަށް،    ފެނުނު މެްއ  ވަކި 

ނު ކަމަށް ވުައޑުއި އްޗެއް  އެ   ކިވަ  ށްކަހަމީ  ންއެހެތަ  ވަކަމަށް  ނު 

Deleted :ްށ

Deleted :ަދޭހ  އޭނ  ނޭދިނުަމށްށްތުކޮސ ބިއި ރީޢަތުަގޝ

Deleted :ަޞްމަކު ޚ

Deleted :ިުެޅ

Deleted : ީކަކ

Deleted :'“

Deleted :'”
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ބުމީހަކު  އެ މީހެ  ،އްނުމެބުނ   ކަމުއަޑުިއވުހ އަށް  ކިބަސްދޭ   ެގނު 
 ހަށެވެ. ކިބަ ހެދޭ ށްޗަމައް

  މަށް ހެކި ދިނުއި  ޮގތުަގ  ކީެގހެ  ދޭ  ނެބު  ށްމަކައިވުނު  ކަމެއް    ވަކި )ށ(  
މައްސަލަ ހެޚަޞްމަކު    އެއްަގއިމަދަނީ  ކީ  ތަރ ފަ  ބަސްދޭކިހުށަހަޅ  

ކިބަިއަގއިއޭދިންއިރު    ބަޔ ން   ހުެގބަކިހެ  ެގނ އޭ ހުރިނ ެގ     

ސަބަބުންކަޅެދުންތެރިނުކު ހެކިބަމެއްެގ  ފަ  ަގއި  ޮގތު  ގެ އްތެރ ސްދޭ 
ފަރ ތެއް  ބަލައިނުަގނެވޭ ހެެގނ އޭ،  މަނަވ ކަމަށްނެ  އެ   ކިބަސް 
 ވެ. ވ ނެއެ ިއަގނެެގންނު ބަލަަގއިމައްސަލައި 

  ނެބު ކަމަށް  ނު އިވުވަކި ކަމެއް 
ޗަށް  އްމަ ގެ ކީހެ  ދޭ
ދި  އެ ށްދިނުމަށް ކޮޢ ޔަތް ރި

 ން ޅުހުށަހެ

ކަވަ )ހ( . 343 ހެކިބަހެމީހަ  ބުނެ  މަށްކަ  ވުނުއި މެއް  ކި  ދޭ  މައްޗަށް   އްެގކު 
ރިޢ ޔަތްކޮލ ަގޙަމަރު  ެގތުޝަރީޢަ އެދޭނަމަ، ޚަޞްށްދިނުމަށް  އި  މަކު 

ޝަރީއެ ދޭއީ  ހެކިބަސް    ގެ އްތެރ ފަ   ންހެއެ  ޢަތުަގއި 
ހެކިބަސްނު   ނަަމވެސް،އްކެއްހެ ފަރ ވަތަ  ިއ  އްގަ ނެބަޔ    ތެއްެގދޭ 
ނަ  މަނ ފައިވ ހި ވުނު  އިށް  ތަރ ފަދޭ  ބަސްކިހެއެ  ސް،  މަވެ ހެއްކެއް 

ހެކިބު  ކަމަށް ހެކިބަ  ،ނ   ޮގތުބަ  ެގތުފަރ   ދޭ  ސްއެ  ަގިއ  ޔ ނެއްެގ 
 ށަހަޅަންވ ނެެއވެ. ހުކޯޓަށް 

ެގ   )ށ(   )ހ(  މ އްދ ެގ  ހެންދަށުމި  ބަޔ ން   ެގ ތުރ ފަ  ދޭސްކިބަ 
ބަޔ ހަހުށަ ފަރ ތުެގޅ އިރު،  ދީފައިވ   ހެން  ނ  އޭނެުގމަށް  ބަސް  ކި 

ޙ ޝަރީޢަ ނުތަށް  އެކައި މ ކަނެރެވޭކުޟިރު  ސަބަބުތަ،  އް މުެގ 
   .ވެއެ ބަޔ ންކުރަންވ ނެ

ބުނެ   ށް އިވުނު ކަމައް ކަމެ  ކިވަ
ކީގެ މައްޗަށް  ހެ  ދޭ

  ދިނުމަށް އެދޭކަމުގެޔަތްކޮށް ރިޢ 

ބުނެ ށް   ކަމަނުިއވުެމއް  ވަކި ކަަގއި  ެއއްމައްސަލަ  ،ތްތަކުަގއި ނިވި ޙ ލަނަންއަ . 344

ބޭނުޅަހަށަހުހެކި    ށަހަޅ ހު ފަރ ން  ހެކީެގ  ންވ   ެއ   ށްްއޗަމަތްތަކުން 
ޞްމުންނަށް ހެން ޚަަމއްސަލަިއެގ އެ  ،އްހެކަމުެގ ނޯޓިކޮށްދިނުމަށް އެދޭޔަތްޢ ރި

Deleted :ިނުން ސް ދިއެދޭކަމުގެ ނޯޓ
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 ނެވެ. ނޫއް ޒިމެލ ދޭކަށް  ތައް ތްލަޙ  ހޭ ޖެނުދޭން ސްޓިނޯ

ފިޔަރުމަޢަތުެގ  ރީޝަ (ހ)   މަޙަލ   އެހެން  އެނޫން  ެއ    ކުަގއިލ ތަރުޙަވަިއ 
 ؛ނަމަށަހަޅ ހެކި ހު

ހުވ ބޭނުންކުރުލ ަގއި  ޙަރުމަ  ޢަތުެގރީޝަ )ށ(   ހުށަހަޅ     އި ތީަގމަ  ގެ މަށް 
ފައިދީފަ ހެކިބަސްދޭ  އަޑުކަމަބަޔ ނު  ރ ތުގެ ވ   ިއވުނު  ބުނ  ަގއި    ށް 

 ؛ މަނަހެއްކެއް ނުހިމެނޭ

ެގ  ހެކީ   ަމކުކަށްވެފައި، ެއ ޚަޞްމަްއސަލައަެގ  ތަރިކައި  ކީ އަލަސައްމަ )ނ(  
ހުށަޮގތު އެމީބޭނުންަވނީ  ޅަންހަަގއި  ޮގއ ކަ ރިތައްެގ  ހެ  ތެއް  މެދު 
ހުށަހެޅިފައިނިން ބަޔ ނެ  ދިން  ންރ ތުފަ  ވ މުމަށް  ބުނ   ްއ  ކަމަށް 

 ނުވަތަ ؛ މަނަކަމަށްވ 

 .ންތުފައި ނެކޮށްޒިމުޤ ނޫނަކުން އެކަން ލ އެހެން  )ރ(  

ބުނެ   ނު ކަމަށް އިވު  ކަމެއްކިވަ
-ސް  ކްރޮފަރ ތްދޭ    ހެކި ބަސް

އި  ރުމަށްޓަކަކުންމިއެގްޒެ
 ރު ބ  ގެ މުކުރުރު ޟިޙ 

ކަމަށްކަމެއް  ވަކި   )ހ( . 345 ހެކިބަސް ތުފަރ   ސްދޭބަހެކި  ނެބުއިވުނު  ެގ 
ޝަނެުގ އޭނ   އެޟިރުކުރުޙ ރީޢަތަށް  މަށް  ހުށަހަޅ    މަށް  ހެކި 
ބޭތުންފަރ   މުެގޞްޚަ މަސް މަވެނަވިންނުނު  ެއ  އެހެން އްސަ،  ލައިެގ 

 ސްދޭ ބަ ހެކި އެ  ޗަށް ބިނ ކޮށް،އްމެއްެގ މަށަހެޅުޅ  ހު ށަހަކު ހުޚަޞްމަ

ކްރޮސްތްފަރ  ދަ ހުއް  މުގެ ރުރުކުޙ ޟި  ޒެމިންކުރުމަށްޓަކައިއެގް - 
 ެއވެ. ކޯޓަށް ދެވިދ ނެ

ެގ ()ށ   )ހ(  މ އްދ ެގ  ހުރުމުކުންމިެއްގޒެ-ކްރޮސް  ދަށުން   މި    ށް ދައައްެގ 
ކަމަށްކަމެއް    ވަކި   ންވަނީޅ ށަހަހު  ދިއެ ހެބު  ިއވުނު  ސްދޭ ކިބަނެ 
 ެއވެ. ގަ ތެރޭ ހުެގވަދަ( ދުސ ) 14 ލިބޭތ ން ޔ ބަ ތުެގރ ފަ

Deleted :ޭދ  
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  ބުނެ އިވުނު ކަމަށް ކަމެއް ވަކި  
ކުރުމުގައި  ޒަންކި ވަހެ  ދޭ

 ކަންކަން  ބަލ ނެ

މައްސަލަތަކުަގމަ . 346 ކަމެއް  ަވކި  ،އި ދަނީ  ށް ކައްހެ  ދޭ  ބުނެށް  ކަމަ  ނުިއވު 
ބުރަދަންޖެންދޭ އަންނަނިވި  ހޭ  ކަދިނުމުަގއި  ން ކޯޓު  ންކަމަށް 

 ވ ނެެއވެ. ންޔަތްކުރަރިޢ 

ބަ ތުރ ފަ  އެ ()ހ   ޙަވ  ގަ ޔ ނުެގ  އެލ އި  ކަމެއް  ވަކި  ށް ލަލޮްއެގ  ހެމީދޭ، 
ސީނުފެނުނު   އެމީހަކަށް  އަޑުިއވުވަތަ  ބުނ   ނުދ   ކަމަށް    ފަރ ތް  

 ؛ރުންވަމި ތް އޮތުރުޞަ ފުެގމުކުރުޙ ޟިރުތަށް ޝަރީޢަ

ށް މަރުސ ބިތުކު  ،ހަކީބަ  ެގ ފަރ ތުކުރ ދ ެގ )ހ( ަގއި ބަޔ ން އްމި މ  )ށ(  
 ؛ތޯއި ބުނެފައިވ  ބަހެއްސްވަރުގަ ވަ ދުޔައިދި ަގނހިޤިޢ  ވ ބޭނުންވ  

މ  (ނ)   )މި  ބަޔ ންކުރ އްދ ެގ  ަގއި  ފަރ ތް،  ހ(   ފަރ ތްތަކަށްރު  ތުއި 
 ؛ރުއިވ  މިންވަވ ލ ދީފަޙަ

ހިއިަގއި ލަސަމައް )ރ(   ފަރ އެ   ނޭމެ  ފޮރުވަްއވެސް  ކަެމއް   ފ ނެތަކުން 
  ބެއްސަބަ  ނެފ ންކޮށްޔ ން ޮގތެއް ބަހެއެތް ނޫން  އޮތްޮގކަން  ނުވަތަ  
 ؛ނުވަތަ ނޫންކަން އޮތްކަން

ބަދަލުކޮށްފަ  ނު ހެކީެގފެނު  ށްލޮލަ ބ()   ޭއނ  ބުނި ވައިވ ކަން ނު ބަސް  ތަ 
ވަވ ހަކަ ބޭނުމަކަައކީ  ުގޅުވަކ މަކަވަކި  ތަ  ނުވަށް  ކި    ެގން އި  

 ؛ތޯއްތޯ ނުވަތަ ނޫންބަހެނެފައިވ  ބު

ހު )ޅ(   ކަން އި ހިނގ ފަ އި  ޅުމުަގށަހެހެކި    އެ ،  ރުކުރ އި ތްޔަރިޢ ކަމަށް  ވ  
ބުރަދަން ެގ  ހެކީ ކަމެއްއެޅުމަރަސްހު  މަށް ލުބެ  ޙަޤީޤީ   ށް 

 ނެތްތޯ.މެްއ އޮތްތޯ ނުވަތަ ދަ ކަދޭހަވ ފަކޮށްފައިވ ކަން 
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ކ   މަޅުހެއް ހުށަކެއް ހެއިތުރު
   ގޮތުގައިގެކީހެ  އިނުލަ
 ޔުން އިގަނެވޭ ލިޔެކިބަލަ

ިއ  ަގތެރޭ  ތަކުެގރެކޯޑު  ްއެގއިދ ރ އެ ެގ  ތު ތަ ދައުލަވަެގ ނުެއއް ވިޔަފ ރި )ހ( . 347
ލިޔެކިޔުހިމެ ލި  ކީމަނޭ  ލިޔެ ޙަކަމ އި  މުެގ ޞައްކިޔުޔެ އެ  ޔުމުން ކިެއ 
ކަދޭ ސ ބިތުކުންކަހަވ   އިތުރަށް    ަގއި ޮގތު  ކީގެ ހެ  އިނުލަ  ރުމަކ ން 

 ެމވެ. ލިޔެކިޔުވޭނެ ނެަގއިލަބަޝަރީޢަތަށް 

ބޭމި   )ށ(   ެގ  )ހ(  ލި  އި،ޓަކަށްނުމަ މ އްދ ެގ  ވިޔަ ޔުމަަވކި  ްއެގ އެފ ރިކީ 

އިދ ލައުދަވަތަ  ނު ރެތުެގ  ހިމެ ތެރޭ  ެގތަކު ޑުކޯ ރ ެއއްެގ  ނޭ  ަގިއ 
ބެލެވޭނީލިޔުމެ ލިޔު  ،އްކަމަށް  ވިޔަފ ރިމެއްެއ  ނިސްބަތްވ   އެްއ   
ލިއޮފި  ްއެގރ އެއިދ ތަ  ވަނު ެއ  ެއ    ،ށްސޮއިކޮ   އިމުގަ ޔުސަރަކު 

 ނަމައެެވ. ފަިއވ ޖަހ  އެ ލިޔުުމަގއި  އްކައެސިއްތަނެއްެގ 

ކ  ޔުމަލި  ވަކި   ،ށް ރިޢ ޔަތްކޮންކަމަށްކަ  ވ ން ށަިއެގއްެގ ވަލައެ މައްސަ ()ނ  
  ށް ޢަމަލުނުކުރެވޭނެ ށ( އަނުވަތަ )އްދ ެގ )ހ( އަދި/ތުން މި މ ުގޅޭޮގ
 އެވެ.  ދ ނެ އެޅިކަނޑަ  ށްކޯޓައި  ކަމުަގ

ގެ  ނު ނޫކުގެ ޤ އުމުތަޤަ ންއެހެ
 ދ  ހެކި  ހޯދަށުން

އެފިޔަ  ޖެއްދިވެހިރ  . 348 ޤަވައި  ދަށުެގނުޤ ނޫ  ެގއް މެއުހެން  ކޯދ ހޯ  ން  ހެކި  ޓަށް   
ހެްއކެއްވ ނީ ންނަަގންއިލަބަ އެ  ބަލަިއަގ،  ޤައު  އެ  ކަތުމުަގއި  ހޭ މ ބެމެްއެގ 

 ވެ.  ންނެޮގތުެގމަތިވ   އިކޮށްފަ ޤ ނޫނުަގއި ބަޔ ން

އި  ގަތު ގޮގެ އްއެޓްރަސްޓީ
ށް  ތްކުރުމަމަސައްކަ

 ހެކި  އްދަދީފައިވ  ކަމުގެ ހު

ބުދޭންހުރުށް  މަތްކުރުމަސައްކަ  ަގއި ތު ޮގެގ  ޓީެއއްޓްރަސް . 349 ކު ހަމީ  ނެކަަމށް 
ލިޔުމަކީ،  ކޮށްއިސޮ ސޮިއެގފަިއވ   ތިންވަ  ެއ  ފަރ ޞައްޙަކަން  ން  ތަކުނަ 

ޮގސްޓީއެއް ރަ ޓް،  މަކަށަވަރުކޮށްދީފިނަ މަެގ    ށްމަރުތްކުކަސައްތުަގއި 
   މެކެވެ. ލިޔު ވޭނެނެކެްއެގ ޮގތުަގއި ބަލަިއަގހެއް  މުެގހުންދީފައިވ ކަރު
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 ބު ސްވަނަ ބ  ތިރީ އް އެ
 ރުން ޚަބީ 

މު  ންޅޭ ޢ ގުހ ބަ ންގެ ހެކިރުބީޚަ
 ސޫލުތައްއު

ހެސަލަެއއްމައް )ހ( . 350 ޚަބީރުންެގ  ނަަގަގއި  މަްއސަލައެ  ،ނީ ންވ ކި  ްއ  އެ 
  ށްޗަންކަުމެގ މައްކަ  ވ  ންނުެގ ހެކި ބޭންިއ ޚަބީރު ކަޓަމަށްކުރުޞަލ ފައި

 އެކަންޏެވެ.   

ށް  ޓަ ކޯއިއަލީގަ   ރިބ ެގލޫމ ތ އި ތަޖުޢުމަ  ފަންނީ  ވ ބިފައިށް ލިކަރަޚަބީ )ށ(  
ޒިންމ އެކެވެ.    ސްވެ ެގރެއްޚަބީކޮންމެ  ށްދިނުމަކީ  ރުކޮފޯ  ރިކަންތެހީއެ
ޚަޮގތުންއެ އިރުޝ ދު،  އުނުވަ  ރ ތްފަ  ދޭ  ބީރަކަށް  ދޭ ޖޫރަތަ   

މަްއޗަށްތުފަރ  ޒިންމ   ، ށްވުރެއަޒިންމ   ތް އޮ  ެގ  އޮންނަ   ކޯޓަށް 
 ވެ. އެ ނެންވ ސްވ އި

އި  ގަނެގުމު   ގެ ހެކިބަސްންރުބީޚަ
 އް ބ ރުތަ ވ ބިގެން ލި ށް ޓަކޯ

މައްސަލައެްއެގ )ހ( . 351 ޝަރީޢަތުމަދަނީ  ނެ ަގއި      ކައި ުގމަށްޓަހެކިބަސް 
ޙ ޟި މައަ  ،ވޭނީކުރެރުޚަބީރަކު  ހެއްސަލައިދި   ،ތެރޭަގއި   ެގކީ ެގ 

 ވެ.  އެގަ ނީ ކޯޓުެގ ހުއްދައ އެކު ނޭހިމެ ރިޕޯޓު ެގއްރެބީޚަ

)ހއްދ ެގމ މި   )ށ(   ކޯޓުެގ  (  ދަށުން  ހުެގ  އެއްދަ    ން މުޞްޚަ ދި  އަށް 
ނެުގމައިރުޅ ހަށަހު ހެކިބަސް  ޚަބީރުެގ  ހިނގ ،  ޚަރަދުެގ ށް  ނެ 

  އެ   އ އި، ދ އިރ  ވ ނުން ހެކި ބޭ  ރުެގބީހެޅުމ ެއކު، ޚަ ހުށަ  ޒ ެއއްއަންދ 
 ނަން   ުގޅިެގންކަމ ިއ، ޚަބީރުެގކ ތަކަކަންތައް  ންކޮ  ނީަގނަހެކިބަސް  

 ވެ. ވ ނެއެ ންކުރަޔ ންބަ

ބަސް ނެޭގނީ ކޮން ހެކި  ،ަގއި އި ދައްހު   ދޭ ން ކޯޓުންދަށުެގ  މި މ އްދ  )ނ(  
 ދ ނެއެވެ. ޅިނޑައެޓަށް ކަކޯކަުމަގއި  ެގންކަކ  ުގޅި ކަންތައްތަ

Deleted :ެްއވެސް  އ
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މައްކު ރ()   ނުތަސަލަދި  ޓްރެކު ތަލަސައްމަ   ެގސްނިޔ ވައަވަތަ  ކުެގ  ން ކުެގ 
ޚ އް ލޭ  ބެ ޙ ލަމައްސަލައެްއަގިއ،  ނުވީ މެން  ރިވެެގވެމެދުތެއް  ޞަ 
ހުހެ  ެގރެއްޚަބީ ވަކި  ޅ އަކަނޑަ  ،ވޭނީދެ  ދައްހު  ެގމުށަހެޅުކި  ފަިއވ  

 މަށެވެ. ހެޅުކި ހުށަންމެ ޚަބީރެއްެގ ހެޅިެގން އެކަމަކ  ުގ

ެގ ބީރުންޚަ   ންއިބަކި  ެގމެއްޞްޚަހެން  ، އެމަކަށްޚަޞް  ެގއްލައެ އްސަމަ ()ބ  
 ނެއެވެ. ދ  ރެވިކުއިދުށް ޤަޓަ ކޯދަދުއަ އި ޚަރަދުެގ ޮގތުަގއި ހޯދޭނެފީއ 

  ންމުޔުބަސް ލިގެ ހެކިރުޚަބީ
 ޓެއްގައި ދިނުން ރިޯޕ އޮންނަ

 ލ ޒިމުވުން 

ސް ކިބަރުންެގ ހެޚަބީނދަކު،  ޅ ހ  ހިނޑަނ ޮގތަކަށް ކަ  ހެންއެކޯޓުން   )ހ( . 352
 ވެ. އެ ަގތު ޮގ  ޕޯޓެއްެގ ރިންނަޔުމުން އޮދޭންވ ނީ ލި

ނުކު )ށ(   މައްސަލަތަކުެގ  އަވަސްނި ދި  ޓްލަަމއްސަ  ެގޔ ވަތަ  ކުން ރެތަކުެގ 
އިންޞ ފު އް އެލަ އްސަމަ  އެ  ، ނަމައްސަލައެމައްލ   ބަ ަގިއ 

ޝަ  ޤ އިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންރުމަޙ ޟިރުކު  ރީޢަތަށްޚަބީރު  މެހެން  ށް 
ފަށްންވ ކަމަބޭނު ޤަބޫނޑި  ޚަމަލުކުރެވޭނަޔ ރަށް   ސްބަކިހެބީރުެގ  ، 

 ވެ.  އެވިދ ނެ ކުރެޙ ޟިރުއޭނ  ށް ައޑުއެހުމަކަ ލަިއެގމައްސަ ނެުގމަށް

  ޔުމުންރުންނ  ލި ބީޚަ
 ކުރުން ސުވ ލު 

ޚަބީރެއްެގ ރިޕޯއްއެ ލައްސަމަ ()ހ . 353 ހުށަހަޅ ފައިވ   ޚަބީރަކ    މެދުޓަކ ަގއި  އެ 
 . ވިދ ނެެއވެރެ ން ސުވ ލުކުމުލިޔު

މ  ()ށ   )އްދ މި  ދަށުެގ  ެގ  ޚަންހ(  ލި  ސުމުޔުބީރަކ   ލުކުރެވޭނީ  ވ ން 
ސުވ އެފަދައި އަދި  ފަހަރުެއވެ.  އެއް ޓު ޕޯރިޚަބީރުެގ    ވޭނީ،ރެ ލުކުން 
 ވެ.  ރޭަގއެ ތެ ގެ ހު ވަ( ދުއްއެހަދި) 10 ބޭތ ލި
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ޓު ޕޯޚަބީރުެގ ރި  ފައިނުވ ނަމަ، އަދިކަނޑައަޅ ކޯޓުން އެނޫން ޮގތަކަށް   )ނ(  
ޚަހުށަހެ އިތުރުޞްމުޅި  ސު   ކުރުމަވ ލެ  މަ، ނަރ ތިރ ޟުކު ޢުއި  ށްއް 

މެއް  ިއވ  ކަގަ އޭ  އެކަނިކުރެވޭނީ ހަމަޅިެގން ސުވ ލުރުެގ ރިޕޯޓ  ގު ބީޚަ
 . މަށްޓަކަެއވެރުކުސ ފު

މ މި (ރ)   ޖަވ ށުން  ދަ  ެގދ އް  ދޭ  އޭނ   ސުވ ލުތަކަށް  ކުރ   ބަކީ  ޚަބީރ  
 ވެ. ލެވޭނެއެ  ބެކަުމަގއި އްއެރުެގ ރިޕޯޓުެގ ބަ ޚަބީ

ރިޚަބީ  ވ ހަޅ ފައިހުށަ  މަކުޚަޞް ބ()   މ ޅި ުގކ   ޓަޕޯރެއްެގ  މި  ެގ ދ އްެގން 
 ނަމަ، ޚަބީރުެގފިވ ބު ނުދީނ  ޖައޭ ށް ސުވ ލަޚަބީރަކ  ކުރ  ދަށުން އެ

ބުހަބަހެކި އަނެްއ    ،ުމަގއި ކަ  ނެވޭވެނުރަށް  ފީ  ޚަބީރުެގ  ނުވަތަ 
ފަޚަ ނަަގއިނުދެޞްމުެގ  ކޯކަުމަގއި   ނެވޭރ ތުން  ޓަށް  

    ނެއެވެ.ޅިދ ޑައެކަނ

 އެއް  ގައިކު ޞްމުން އެދެ ޚަ 
 ން ހެޅުމަށް އެންގުށަކު ހު ރަބީޚަ

އެ )ހ( . 354 ނުވަތަ  ޚަގި އަށްވުރެ  ދޭއް  ކަޞްމުންނަ  އެއް  ުގޅިެގން  މަ  ކ  
ހުސްބަހެކި  ެގންރުޚަބީ ޚަޞްމުންެގ ން  ޅަ ހަށަ  އެ  ބޭނުންވ ނަމަ، 

ޚަބީހުށަހަޅަ  ފަރ ތުން އެއް  ކޯޓަށް   ަގއި ކަމު   ކުރަންވ ނީ 
   އެވެ.ދ ނެ އެޅިކަނޑަ

މ އް )ށ(   )ހ( ދ މި  ދަށުން  ެގ  އެންުގމަކ އަ  ޓުންކޯ  ެގ  އެްއޮގތަންގ   ށް   
ޚަބީރަކ ހުށަހަޅ ނެ ޚަމެ  އެއްޞްމުންދު   ންޓުކޯސްނުވެވޭނަމަ،  ބަނަށް 

ޮގޅ އަނޑަކަ ނުވަތަ އްެގމަތިތެ   ހަމަޖެއްސުމަށް  ޚަބީރަކު  ން 
ހުށަހަޅ   ޞްމުންެގޚަ ވަކޯޓުން  ލިސްޓަކު  ންެގޚަބީރު  ފަރ ތުން  ކި ން 
  .ވެނެއެދ މިޓަށް ނިންށް ކޯމަމަޖެއްސުރަކު ހަބީޚަ

އެއަވަތަނުދޭއް   )ހ( . 355 ދިނުން   އިރުޝ ދުށްޚަބީރުންނަ ިގނަށްވުރެ  ޚަޞް  ފަރ ތު   ޅ  ށަހަހު  ންމުންެގ 
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 ނެއެވެ.  އިރުޝ ދު ދެވިދ  ކަށްވެސްކޮންމެ ޚަޞްމައެއިން  ށްކަރަޚަބީ

ޚަބީތުންރ ފަޚަޞްމުެގ   )ށ(   ލިރަށް  އި    ، އްޕީއެކޮ   ރުޝ ދުެގބޭ 
 ނެއެވެ. ވ ން ދޭށްނަމުން ޚަޞްއެހެން ލަިއެގސަމައް

ފީއ އި  ޚަބީ ()ނ   ޚަބީޮގތ އިނެދޭ  ޚަރަދުތައް ރުެގ  ކު،  ެގންދަން ށް ރިއަރު 
ތަޙުވ ންބޭނު ޮގތެްއ ދުންތަކ ހޯ  އި ކ ލުތަލީ  ކޯޓަށް  ުގޅޭޮގތުން   

 ދ ނެެއވެ.   އި އެންިގކަނޑައަޅަ 

ށް  ނުމަދިތު  މ ލޫމަޢު
 ބ ރު  މުގެ ގުނަށް އެން މުންޚަޞް

 ށްއް ޚަޞްމަތެްއަގއި އަނެޮގެގންވ   ށީއެކަ  ކީމ ތަލޫޢުމަ  ވ ަގއިކިބައި   ޞްމެއްެގޚަ . 356
ޅުމަށް އް ހުށަހެޑެކޯރެެގ  ތުމ ލޫމަޢު  އެ،  މަަގިއވ ނަމު މ ތެއް ކަލޫމަޢު ނެތް  ލިބެން
 އެންިގދ ނެއެވެ.  ކޯޓަށް 

 ޓުގައިރުގެ ރިޯޕ ޚަބީ
 ބައިތައް  ހޭހިމަނަންޖެ

ރިޕޯެގރެއްޚަބީ ()ހ . 357 ނި  ކޯޓު މުމުަގންޓުެގ  ޚަބީޗަށްމައް ެގ  ިއ،  އޮށްރަ    ތް 
ޒިންމ ތަކަމ ިއ،  ޭގއެނ ޒިންމ ތައް   އެްއޮގތަށްކ ެއ  ޢަމަ  ކަން ކުރިލު 

ރިޕޯއިމަނަހިނެއް  ޔ ބަ  އިދޭގަ އަން އެޓު،  ބިނ ކޮށްފައިވ   އްޗަށް  މަ 
 ވެ. ރަންވ ނެއެއިރުޝ ދުތައް ބަޔ ންކު

މ މި )ށ(   )އް  ގަ ދ ެގ  މަ  ޓުރިޕޯން  ފަދައި  ބަޔ ންކުރ އި  ހ(  އްޗަށް  އެ 
އިފައިކޮށްނ ބި ށް މަފައިނުވ ކަބަޔ ންކޮށްށް  ފުރިހަމައަ  އް ދުތަ ޝ ރުވ  

  ކިވަ   ކ ުގޅޭތަޝ ދުރު، އެ އިއިވަފިޔަ  ޙ ލަތުަގއި   ވޭކުރެބޫލުކޯޓަށް ޤަ
އަންަގިއެގންނުވ ނެއެވެލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް  ބީރަށް ޚަ  އަދި.   
އެމު  ޚަޞް  ފައިވ ދީ  ދުއިރުޝ  ތުން  ފަރ   ެގޚަޞްމެއްހެން  ފިޔަވައި 

   ވ ނެއެވެ.ނުޓުން ދީެގންކޯ އްދަހު  ެގރުމުލުކުސުވ ރ  ޚަބީ

  ބީރުގެހުށަހަޅ  ޚަ  ޚަޞްމަކު
  ކުޞްމަޚަ ޓު އެހެން ޯޕރި

  ވެސްށް ޚަޞްމަކަޕޯޓު ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެހެން ކޮންމެރެއްެގ ރިބީޚަ  ޞްމަކުޚަ . 358
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 . ނެެއވެދ ންކުރެވިއި ބޭނުަގ ޮގތު ހެއްކެއްެގ ރީޢަތުަގއިޝަ ޕޯޓުރި ެގބީރު ޚައެ ން ރު ނުންކުބޭ

އި  ގަދު މެ ގެންޚަބީރު
 ރުން ވަރ ކުމަޝް

ށ އި،  މަކުރުރ  މަޝްވަ  ންތު ުގޅޭޮގންކަމ ޅ  ކަރުެގ ހެކިބަސް ހުށަހަބީޚަ )ހ( . 359
 ޚަބީރުންެގޔެއް ނެރުމުެގ ބޭނުމުަގއި  ޢުސްވެވޭ ރަ  ެއއްބައިުމަގކަންކައެ

 . ންިގދ ނެެއވެއެޓަށް ށް ކޯ ރުމަކުރ  އި މަޝްވަަގމެދު

މަޚަބީރު ()ށ   ކޮންކުރަރ ޝްވަން  ޓަށް ކޯދުަގއިކަން  މެ  ކ ކަމަންކަ  ންވީ 
މައެކަނޑަ އަދި  ޚަބީއަށްފަޝްވަރ ޅިދ ނެއެވެ.  ނަށް  ންރުހު 

ވުނު ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަމ ިއ  ބަސްނުވެ އް އެ އިންކަމ  ވުނު ކަވެ ބަސް އްއެ
ެއކަޮގތެްއަގއި ޚުލ ޞ  ސަބަބުމު  ބަޔ ނެްއ    ކޯޓަށް   ށް،ންކޮޔ ބަ  ެގ 
 ނެެއވެ.  ިގދ ން ށް އެންނަށް ޚަބީރުޅުމަހެހުށަ

އެއްބަސްމުޞްޚަ )ނ(   ޚަނުން  ކުރެބީވ ނަަމ،  މެދުަގއި    ވުނުރުންެގ 
 . ވ ނެެއވެނު ންެގތްކޮށް ރިޢ ޔަންޢަތުރީކަށް ޝަތައިރ ެގ ބަ މަޝްވަ

މަޝްވަރ އަށްފަހު )ރ(   އެމީހުންޚަބީރުންެގ  ވަކި   ކަ   މަކ މެދު  
އެއްބަބީރުންޚައިނަމަެވސް،  އަ ކަށް  ވުމަބަސް އްއެ   މަކީ ކަކަން  ސްވ  

ދުރ ލ  ޚަޞްމުން    ންކަމުަގއިކަނދެޭވނެ ކަންބަ  އިދުަގމެ  ެގޚަޞްމުން
ޙ ލަތު ވެފައި ބަސް އެއް މެނުއި ަގވ   އެވީ  ެގ ޞްމުންޚަ ންކަން  ކަ، 
 ނުވެެއެވ. ނެއްނދެިވެގއްޗަށް ބަމަ

ގެ  މުނުކުރުހ މަ ޓުޚަބީރުގެ ރިޯޕ 
 ނަތީޖ 

  ކ  ދުމަހޯ  ެގ ހުއްދަކޯޓު   ،ނީއި ނުވަކޮށްފަހ މައި  ގަ ހެކީެގ ޮގތުޕޯޓު  ރި  ރެއްެގބީޚަ . 360
  ދި. އަވެއެ ނެރެވޭއް ނުކުނުމެޓު ބޭރީޢަތުަގއި އެ ރިޕޯޝަ  ވ ނަމަ،އިނުލައި ކަމުގަ 

 ެވސް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ޙ ޟިރެއް  ބީރުމަށް ޚަކި ދިނުފަހީ ހެޝަ

ތަކަށް ފަރ ތް  ން، އެޮގތު ެގ  ެއއް އެހީ  އިމުގަ ރު ޒިންމ  އަދ ކުެގއެމީހުން  ،ރުންޚަބީ . 361   އިރުޝ ދުޚަބީރުން ކޯޓުގެ 
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 އެވެ.ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދ ނެ މުންދި ލިޔުމަށް އެނުދި ދުޝ ރުއި ދުން ހޯ

 

 އި ނަ ބަސްވަ ފަ
 ޛުކުރުން ންފީ ތަ   ޙުކުމް

 ބު ވަނަ ބ  އްތިރީސް ބަ 
 ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން ޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ  ވެހިރ އް ދި 

 ސޫލު އުގުޅޭ ޢ ންމު  މ  ފީޛުކުރު ން މް ތަ ޙުކު   - ބައިނަ ވަ އެއް 

 އިން، ތަންފީޛީ ބ ރުރެތަކުެގ ތެކުމްޙު  ކުރ    އިސަލައެްއގަ ނީ މައްމަދަ )ހ( . 362 ލު އުސޫޢ ންމު 
 ށްކުރުމަތަންފީޛު ނީ، ޙުކުމް  ންވ ރަކުޛުންފީތަ  އް މެޙުކު  ހިނގ  ކޮންމެ

ތެރޭގަ ޙުކުމުގަ   އެ މުއްދަތުެގ  ކަނޑައަޅ ފައިވ    ޙުކުމް  ، އިއި 
ފަރަންޖެޛުކުންފީތަ އިސ  ފަަގއި،  އިޚްތިޔ ރު   އަމިއްލަ  ރ ތުެގހޭ 
ނުވައްކަިއެގދަ މުދަލެން  ނުވަތަށްެގކޮވ ލުޙަ  އްތަ  ޙުކުމުަގިއ  އެ  ން   

 ވެ.ށްެގންނެކަމެްއކޮ އެހެން ންއެނޫވ  އި ފަށްމުރުކޮޛުކުރުމަށް އަތަންފީ

ޙުކުމެއްންފީޛީ  ތަ )ށ(   ހިނގ   ތަންފީ، ބ ރު  ޙުކުމް    ޖެހޭ ރަންކު ޛުެއ 
ދެ އޭމަށް  ތަންފީޛުކުރުޔ ރުަގއި  އިޚްތި  އްލައަމި  ތުެގރ ފަ ޅުހަދ  ކޮނ  
ބ އި،  ލަތުަގޙ  ބަ ަގބު މި  އެ ޮގށްފައިވ   ންކޮޔ  އި   ޙުކުމް   ތުެގމަތިން 

 ެއވެ. ެވެގންވެ މުލ ޒި ށްޓަކޯ ށްމަރުކުރުމުއަ މަށްތަންފީޛުކުރު

"ޓަކައިށްމަބޭނު  ބ ބުެގ  މި )ނ(   ނީ، އެވަ  އިބުނެފަ  ށްމަކަ"  ޙުކުމް 
ކޯއްރ ވެހިދި ކޮށް ޓަކުންޖޭެގ  ތަން  ބ ފައިވ ،  ލިބިެގފީޛީ    ންވ  ރު 

 . ށެވެމަކަމުން ނިސްވެންތަ އެނޫނުވަ ތަ އަމުރެއް ވައް ނުޙުކުމެ
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  ރުމުގެކުކުމް ތަންފީޛުޙު
 ޓުތައް ލ  ކޯ ލަ ބައްސަމަ

ޢަމަލުކުޤ މި   )ހ( . 363 ފެނޫނަށް  ކުރ  ންކު ކޯޓުތަ  ންނަނިވިއަ،  ކުށުމ އެރަން   
ތަންފީކުްމތަޙު  ބ ވަތުެގ  ނިވިންނައަ މަްއސަޛުކުރުމުއް   އްލަތަެގ 

 ވެ. ނެންޜަނުވި ޑިރުމ ބެހޭންފީޛުކުތަމް  ކުޓުެގ ޙު ކޯސިވިލް ،ނީބަލ 

 ؛ތައްކުމްޙު މެހައި ންން ކުރ  އެވިލް ކޯޓުސި  (1)   

ޓްރައިޒީފ އ ވަ  (2)    އި ހައެންމެ  ނިންމ ބިއުނަލުން  ބެހޭ 

 ؛އްތަނިންމުން

ހައިކޯކޯޓ   ރީމްސުޕް  (3)    މަދަޓުއި  ކުރ   ތައް ޙުކުމް  ނީން 
ނީ  ދަމެނޭ މަ ހި ޙުކުމެއްަގއިކުރ  ކުން   ކޯޓަން އެއިނުވަތަ

 ؛ބައިތައް

ކޯކްރި  (4)    ކުންޓުމިނަލް  މަމެނޭހި  އިޙުކުމެއްގަ   ރ     ދަނީ  

 ބައިތައް. 

ކޯފެމި )ށ(   ޙުކުމްޓުން  ލީ  ތަންފީޛުކުކުރ   އެތައް   ހޭ ބެމ ކަ  ކޯޓުެގ  ރ ނީ، 

 ވެ. ންނެޜަނުޑިވި

ކޯޓުމެޖި )ނ(   ކުތަސްޓްރޭޓް  ޙުކުމްތަކުން  ތަރ   އެކުރ ނީފީޛުންއް   ، 
ކަ ޑިވިމ ބެކޯޓެްއެގ  ނުވަޜަހޭ  ޑި   ތަނުން،   ިވޜަނެއްއެފަދަ 

 . ނެވެޙުކުމެއް ކުރި ކޯޓަކުން ، އެމަ އިނަގަ އްޓެ އިނުވ  ކޯފަމުވެއިޤ 

ޮގތަންެއހެން  ކަނޑަެއޅިެގއި  ަގބ ބުމި   ރ()   ،  ނަމަނުވ ފައިކޮށްންޔ ބަ  ށްކަ 
ބ ބުެގ ޙުއެވަ  ނެފައިބު  މަށްކަ  "ކޯޓު"  ،އިޓަކަބޭނުމަށް  މި   ކުމް ނީ، 

މަްއސަެގމުތަންފީޛުކުރު އިޚްތިމުބެލުެއްއ  ލަ  ލިބިެގ  ވ   ންެގޞ ޞް 
 . ށެވެކަކޯޓަކޮންމެ  ޔ ންކުރ އި ބަ ގަ އްދ މ  މި އް ކަމަށްޓެކޯ

Deleted : ކުރ

Deleted :ުމްކުޙ
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ކުރުން  ޛުމް ތަންފީ ޙުކު
 ން ފަސްކުރު

އް ނުވަތަ  ކުމެޙު  ށްފަިއވ ކޮން  ހައިކޯޓު، ޓްރައިބިއުނަލަކުން އަދި  ންކު ކޯޓަށުދަ . 364
ބަެއއްކުމެޙު ފަކުޛުތަންފީ  އްެގ  ޙުކުނު  ޙުކުމްއެ  ،  ވޭނީސްކުރެރުން  މުެގ ވަތަ 
ފަސްކުރުމަށްންރުކުޛުފީތަންއް  އެބަ މަފީނ ތިއުއިސް      ޓަކުން ކޯ  ލ ެގޙަރު  
 ވެ.އި އެކަންޏެކޮށްފި ހިނދެއްގަ މުރުއަ

ރުމުގެ  ކުޛު ތަންފީ މްކުޙު
  އްޗަށްއިގެ މަމައްސަލަ
ޖުރ އަތު  އި ކުރުމުގެ ޙަ ޞުލް

 ނުހިނގުން 

ޤ އިކޯޓެްއަގ  ށްމަރުކުލުޙައް  މަްއސަލައި  މެދުގަ މުންެގ  ޚަސް . 365   މުކޮށްފަިއވ  ިއ 

ތަންފީ  ލަތެްއަގއި ޙ ސް  ެއްއވެ  ކަށްމަޒ ނި މައް ޛުޒުކުރުޙުކުމް    ެއއްސަލަުމެގ 
 ޅޭނެެއވެ. އްނޭއެހުށަ

 
 ން ކުރު ޛު ތަންފީ ފައިވ  ޙުކުމް  ށް ކޮ ށް  ކުމަ ސ  ދެއްއި ފަ  -ނަ ބައި ދެވަ 

ޤ މި . 366 ދ އިރ  ނެ ގ  ހިނއިބަމި  ޮގތައި  ނޫނުަގ  ބަޔ އެހެން  މިހި  ންކޮށްފައިނުވ ހ ކަށް  ަގިއ  ބައި  ނދަކު، 
ހިނގ ނީއުސޫލު  ބަޔ ންކުރ  ފައިސ   ތައް  ޙުކުްމ    ވ  ފައިށްކޮމަށް  ކުދެއް، 
 . ނެވެންމ  ުގޅޭޮގތުކުރުތަންފީޛު

  މުގެޛުކުރުންފީ ތަ ޙުކުމް
 އަތު ފެށުން  އިޖުރ 

ތަޙުކުމް ހ() . 367 ޙުކުމުަގއެށް  މަރުޛުކުފީން  ުމއްދަތުޅ އަޑަ ކަނއި    ެގ  ފަިއވ  
ޙުކުމް މައަށް  ޚްތިޔ ރުަގއި ފުރިހަ އި އަމިްއލަެގޔ އި ދަރަނިވެރި ތެރޭަގ

އެދި ނުމަފީޛުކޮށްދިންތަމް  ކުޙު  ނަމަ،އިނުވ ށްފަތަންފީޛުކޮ ށް 
ފަރ ނިވެރައަ ހުށަކޯޓަށްތުން  ރިޔ ެގ  ބ ބުަގމައިފިނަހަޅަ  މި    އި ، 

ޙުކުމް    އެ  ންތިމަެގޮގތު   ްއޮގތްވ އެކ   ތަ ލުއުސޫ  ިއވ ފަ ކަނޑައަޅ 
 ންދަންވ ނެެއވެ. ެގށްން ކުރިއަޓު ކޯމުެގ މަރުޙަލ  ރުފީޛުކުތަން

ޙުކޯ )ށ(   ތަންފީޓުން  ،  މަނަބޭނުންވ   ޔ ރިނިވެރައަ  މަށްކޮށްދިނުޛުކުމް 
ފޯމުފަޅ ޑައަކަނ  އެކަމަށް ކޯވެރިކޮމެދު  ިއވ   ޓަށް ށް 

،  އެކުހެޅުމ ށަހު  ޅ ހަށަހު  ންދައިއެފަވެ.  އެނެށަހަޅަންވ ހު

Deleted : 

Deleted :ްސަލައެއް ަމއް  މުެގޛުޒުކުރުފީޙުކުމް ތަނ،  
… ފަިއވ  ށްކޮމުއި ޤ އިކޯޓެްއަގ، ަގއިލަތެއް ޙ ްއވެސް އެ

Deleted : ެުުގ

Deleted :ައިެގން ނުވ ނެެއވެ. ހަޅ

Deleted :ިުެޅ
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ކޮޕީކުރަން އެދޭ ޙުކުޛުފީތަން ރި   ހުދ ޔ ެގ މު ނިވެރި ރައަކ އި، ދަމުެގ 
މަޢުލޫމ  ތަޙުކުމްވެސް  ނޫންއެ  ،އިތ ތަނުެގ   މަށް ންފީޛުކުރު 

 ެއވެ. ންވ ނެޅަ ހުށަހަ ތުމ ވ ނެ މަޢުލޫށް އަކަހީއެ

މ  )ނ(   ެގ  އްދ މި  )ށ(  ތަން  ދަށުންެގ  އެމަށްކޮށްދިނުޛުފީޙުކުމް   ދި 
ހުނިވެރިރައަ މަޢުންނަނިއަ  މުން، ޅުހެށަޔ   ހިމެނޭ މ ލޫވި    ތު 

ތަންފީޙު  ، މަތިންޮގތުެގ ނޯޛުކުމް  ން  ކޯޓު  ޓިހެއް ކުރުމުެގ 
  ނޯޓިހުަގއި  ދޭ،  ންޮގތުއެ   .ނެއެވެންވ  ފޮނުވަށް  އަނިވެރިޔ ދަރަ
 ވެ.  ނެއެ ތު ހިމަނަންވ މ ނިވި މަޢުލޫނަންއަ

 ؛ ތ ރީޚުެގޙުކުމު  (1)   

އެއިނަމ ެގ  ވެރިޔ  ނިދަރަ  އިއ  ރިޔ  އަރަނިވެ  (2)     ށް ތަކަތްރ ފަ  ، 
 ؛ތުމަޢުލޫމ ޮގތުެގ  ުގޅޭނެ

 ؛މ ތުލޫށް ުގޅޭނެ މަޢުކޯޓަ  (3)   

 ؛ެގ ޢަދަދުފައިސ  ހޭޖެންދައްކަ ންދަށުކުމުެގ ޙު  (4)   

 ؛ންކައެ މަފަިއވ ނަވެޛުފީންއް ތައެ ބަމުެގ ޙުކު  (5)   

 . ޅުތައްޔަވަ ފި  ބޭނުންވ ޅަންއަތަންފީޛުކުރުމަށް   (6)   

  ގެރުމު ކުތަންފީޛު ޙުކުމް
ނޭ   ހިމެއިގަސަލައިއްމަ

  ތަކުގެ ޙައްޤުތަކ އިތްފަރ 
 މްތައްއިލްތިޒ 

ޤ  ހ() . 368 މ    367ނޫނުެގ  މި  މް ކުޙު  ދޭ   ށުންދަ  ގެ )ނ(  ެގ  ދ އްވަނަ 
ހެޔޮ   ،ލިބުުމންވެރިޔ އަށް  ދަރަނި  ، ސްނޯޓި  ތަންފީޛުކުރުމުެގ

ޙު ނި އަދި ންވ ނެއެ ދޭންލުރުބ އްއެ  ށްމަރުކުތަންފީޛު  ކުމްޔަތުަގއި    ވެ. 
ތަން އެހުރަސްއެޅި  ކުރުމަށްފީޛުޙުކުމް  ކަމެދ ނެ  އެ ްއވެސް   އް 

Deleted : 

Deleted :ުެގ މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ މުންފީޛުކުރުތަ މްޙުކ
…ކަށް ފަރ ތްތަ

Deleted : 
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 ެވ. ނެއެވ ެގންނުށްކޮން ތްތަކުރ ފަ

މަސައްކަވަ ނު   އުޅޭރިދިރިޔ   ދަރަނިވެ )ށ(   ތަނަތްތަ  ުގޅޭނެ  ކަކުރ   ށް 
ނުފަރުޢ ންމު    ،ށްދިނުމަށްފޯރުކޮށް  ކޯޓަ  މަޢުލޫމ ތު  ތަވަދަކަށް 

އެނޫންައކަށް  ރ އިދ   ެގލަތުއުދަ  ން ޓުކޯށް  ފަރ ތަކަ  ވެސްނުަވތަ 
ހ މަނުކުރުމ  މ ތު  ލޫޢުޓުމ އި މަހެއްހިފެ  އްރުސި އެވެ.  އަމުރުކުރެވިދ ނެ 

އެހެ ބަޔ ންކޮށްފައިީވ  އެހެންޮގތަކަށް  އިއްަގނެނޫޤ   ންުގޅޭޮގތުން   
މ   މި  ދަށުން  އްދ ނަމަވެސް،  އަމުރު  ކޯޓުންެގ  މުރު  އަ  އެ   ، ކުރ  

 ވެ. ނެއެ ލ ޒިމުވ  ންފީޛުކުރަންން ތަތުރ  ފަވ ދުއްރަ

މ އް )ނ(   ޮއތްދ މި  އެހެން  )ށ(  އެސްނަމަވެެގ  ބަޔ ަގދ  މ އް  ،  ރ   ންކުއި 
ތިޔ ޒު  ޤ ނޫނީ ިއމްކީ  ތަމ ޢުލޫމަ  ވ އިފަރުަގއި ހ މަކުރުމަށް އަންގ  އަމު
މަޢުލޫމ ތެއްނަލިބި މަޢުލޫމ އެ،  މަެގންވ   މަކުރުން ހ  ތެއް   
   .ވެއެ ވެންނުެގވެ މުލ ޒި

ތަންފީޛުކުރުމުެގ  ޙުކު ()ރ   އަކޯޓުން  ސަލަތަކުަގއިމައް މް  ދ ކުރަންޖެހޭ   
ކޯ  ެގރުމުކުއަދ   މ ތައްޒިން ކަމ ެގޓުޮގތުން  މުވަްއޒަ    ފަކު ބެހޭ 

ކުންކަންކަ  ކުރަންޖެހޭ މުަވއްމުރު  އެ  ނުވަތަ ަގއި  ޤަޞްދުަގިއ  ޒަފު 
ޮގފ ޅުކަންބޮ ކަ  ،މަހަދ ފައިނުވ ނަ  ޯގހެއް ތެއްަގއި  ޑު  އެށްމަކަ ންއެ    

 ނެއެވެ. ޖެހޭފަކު ޒިންމ ވ ކަށް ނުވަްއޒަމު

ތަ އް ނުވަމީހެއި ހުރި  އްގަ ތަނެ  ވަކި  ޮގތުން  ތަންފީޛުކުރުމުެގ  މްޙުކު ބ()  
ނެރު އެތަނަކުން  މުދަ  އިމުގަ ނުބޭ  ެގމު މުދަލެއް  ެއ  ލެއް ނުވަތަ 
ބޭނުމުަގއި   ތަނެ  ވަތަނު ހިފެހެއްޓުމުެގ  މީހަކު   ްއަގއި ަވކި  ހުރި 

ބ ރުެގ  ކަށްނަތައެ   ށްމަރުނެކުން  ނަތައެ   ވަނުމަށްޓަކަިއ 
ކަމ ބެހޭނަމަހިއްޖެނުންކުރަންޖެބޭ ކޯޓުެގ  މުވަ،  ށް  ނަކައެތަ  ޒަފުއް  

އެހީތެރިކަމަށް    ކުރިން  ެގވަނުމު ދި  އަ  .ެއވެނެވ ންދެއެފުލުހުންެގ 

Deleted :ަގެ ރުރުކ ސ

Deleted :ްުަށ
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މަށް ޅުްއ އެފިޔަވަޅުތަ ޅ   އަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުން ކަނޑަޙުކުމް ތަ
  ފުލުހުން ުގންތަކ  ެއްއޮގތަށް   އެންގ ން އަންޓުކޯ  އްޗަށްމަ  ފުލުހުންެގ

 ންވ ނެއެވެ. މަލުކުރަޢަ

ކޯންޖެފީޛުކުރަތަންމް  ޙުކު (ޅ)   އިހެނީ  ހިނގ  ޓުެގ  ޚްތިޞ ޞް 
  ރުމުެގޮގތުން ކުރަންޖެހޭ ކުކުމް ތަންފީޛުޙު ،  ނަމައިަގބޭރު  ންދުއްސަރަޙަ

ކުރުކަންކަން އެ  ސަމަށް  އިދީޙައްރަސަ  ދެްއެގރަޙައް  ޞް ޞ ތި ޚް 
 ދ ނެއެވެ.  ރެވިކ  ޙަވ ލުކުވ  ކޯޓަ އިބިފަލި

ހުގައި  ރުމަށްފަކު ޙުކުމް
ތު  ލަޙ  މ ލީޔ ގެ ރިދަރަނިވެ

 ން ބެލު

ތަޙުކު )ހ( . 369 ހިނ  ޛީންފީމުެގ  ެގ  ޔ  ވެރިނިރަދަ  ން،ފެށުމު  ންަގބ ރު 
ެއ  ޏ އަރަންރަންޏ އި،  ދަ، އިލްތިޒ މުތަކ ިއ،  އ މްދަނީއ އި   ޙުކުމްިއ، 

ނުވަތަ ކުރިން    ކުރުމުެގކުމް  ޙު  އި،ލ މުދަެގ  ވެރިޔ  ނިރަދަ  ތްވ ސްބަނި
ހޯދަރަނިފަހުން   އެވެރިޔ   މުންވެނޫދ ފައިވ   ތުން  ޅޭޮގކ ގު ދަލަސް 

 ލަންވ ނެެއވެ. ބަން ޓުތް ކޯޮގތްލީ ޙ ލަތު ހުރިނެޔ ެގ މ ނިވެރިރަދަ

  ލ  ބަ  ލަތުމ ލީ ޙ   ެގވެރިޔ ޓުން ދަރަނިެގ )ހ( ެގ ދަށުން ކޯ ދ މި މ އް )ށ(  
ހުށަކިލިޔެ  ވަކި  އި ގަ ޮގތުހެކީެގ    އި،ބެލުމުަގ ހެޅުމަށް ޔުެމއް 

 ވެ. އެ ރެވިދ ނެުމކުޒި ލ ޗަށްއްދަރަނިވެރިޔ ެގ މަ 

ޙ ދަ )ނ(   މ ލީ  މުދަލައިލުމަށްޓަކަބެ  ލަތުރަނިވެރިޔ ެގ  އޭނ ެގ  ކ  ، 
ދެވޭ މަ  ތުންޮގހޭބެ ހުފަނެޢުލޫމ ތު  މަޤ މެއްަގއި  އެހެން ރި  ދަ 
 ވެ. ދ ނެއެ ލުކުރެވިވ ސު  ންކޯޓު ސްވެކ ރ ތަފަ

މ ޔ ނިވެރިދަރަ ރ()   ޙ ލަތުެގ  ކިލީ  އޭނ ެގ  ބެލުމަށްޓަކައި  ނުވައިން ބަ   ތަ  
މަ، ނަބޭނުންވ   ންޓުކޯ  މަޢުލޫމ ތު ހޯދުމަށް  ކިބައިން   ގެ ރ ތެއްހެން ފައެ

ޙ ޟި ތަޖެންރުވ އެކަމަށް  ަވުގތ ިއ،  ނ ހޭ  ބޭނުންވ  އެއި  ކަމަށް 
  އެ އް   ނޯޓިހެހިމެނޭ  މ ތުތައްލޫމަޢު  ބެހޭ ކަމ ސްވެން ިއ އެނޫމ ކިޔުޔެލި

Deleted :ަރ ތްތަކުންއެފ

Deleted :ަުެވެނެއެދ ލިށް ބ .

Deleted :ަުްށ
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 ނެެއވެ. ން ދޭންވ  ކޯޓުށްރ ތަކަފަ

މ އްދ  )ބ(   ދަ)ރ  ެގމި  ެގ  ނޯށު(  ދެވޭ  ނޯޓިސް ްއޮގތަށް  އެ  ޓިހ ން  ެއ 
ފަ ޙ ޟިވުޙ ޟިރުނު  ންތުރ ރައްދުވ   ނުވަތަ    އި ދުަގޞްޤަ ރުވެ  މަކީ 

މަ ދޮުގ  ކޯ  ތު ޢުލޫމ ކޯޓަށް  ޙުރުމަތްދިނުމަކީ  މުެގ  ނޑުކެ   ޓުެގ 
 ވެ.  ވޭނެއެ ލެ ަގއި ބެމުއްކަލެޢަމަ

ގެ  ކުރުމު ޛުންފީ ތަމް ކުޙު
ލަ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް  މައްސަ

 ތައް ނެ ޙ ލަތްދ ންޖެހި ޓ ލައްހު

ޤ ނޫ (ހ) . 370 މ އް   367ނުެގ  މި  )ހ(  ެގދ ވަނަ  ދަ  ޙުކުމް ށުެގ  ކޯޓުން  ން 
ފަ މަ  މުެގރުކުފީޛުތަން ތަންމްޙުކު  ވަނިކޮށްފައިށ ްއސަލަ  ެގ  ފީޛުކުރުމު 
ކޯއްސަމަ ކުޓުލަ  ނުވަލަމަޑުޖައްސ ންދިއުން  ގެ ރިއަށް ން  ތަ ންވ ނީ 
ޙ ލަތްލަންވ ނީ  އްޓ ހު  އްޙ ލަތެ  އިން ރެތެ  ެގކުތައަންނަނިިވ 
 ނެވެ. ެގންވެރިވެ ދުމެ

ދަނުވަތަރަނިވެރިޔ   އަ  (1)    ުގޅިމ މަރުވު  ރިޔ ރަނިވެ    އެ ން  ެގ 
 ؛އިނުވުންވިފަރެތުކު ޘުން ސ ބިރިފަރ ތްތަކުެގ ވ 

ދަ  (2)    ޚައްދަރަނި  ޙު  ށްކަމަފިށްޞްކޮ ލ ކަިއ  ކުްމ  ނުވަތަ 
ފަވ   ެގނިެވރިޔ ރައަތަންފީޛުކޮށްފިކަމަށް    ރ ތުންރިޘުންެގ 

 ؛ކޯޓަށް އެންުގން 

ޚަލ އިދައްކަ  ނިދަރަ  (3)    ނުވަތަޞްކޮށް  ްމ  ކުޙު  ފިކަމުެގ 
ދަރަނިވެ  މުެގފިކަކޮށްޛުންފީތަ ކޯޓަވ ރިރިޔ ެގ  ހެކި  ށް ޘުން 

 ތަނުވަ ؛ންޅުހުށަހެ

ވ ރިދަރަނިވެ  (4)    އަރަތުއިަގލަބަ  ޘުންރިޔ ެގ  ޔ   ނިވެރިމަށް 
 ދެކޮޅުހެދުން.

Deleted :ަތެއްަގއި އްޖެ ޙ ލ

Deleted : ެފީޛުކުރުމުެގ މައްސަލަ  ންތަ މްޙުކު ވީނުމ
ވ ނެެއވެ. ން ެގންދަކޯޓުން ކުރިއަށް

Deleted : ުނިޔ ވ

Deleted :ްނ
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އަރަ  ޔ ރިދަރަނިވެ ()ށ   ،  އިފަވެޚްޞަކަށް ޝަ  ޤ ނޫނީޔ އަކީ  ނިެވރިނުވަތަ 
)ހ  367  ނޫނުެގޤ މި   މ ްއދ ެގ  ެގވަނަ  ކޯދަށު  (  ޙުޓުން   ކުމްން 
މައްސަފީޛުކުރުމުެގންތަ ފަ  އެ ށ ފައިވަލަ  ފަރ އިނިކޮށް  ތެއްެގ  ން 

ތި ފަވިޔަފ ރި  ޤ ނޫނީ ރ ތުގެ ފަ  އެ  ،ށްކޮލުބަދަ  ށް ކަތަރ ންވަނަ   
ދަތެލަޙ ލައިފި  ވ އު  ހައިސިއްޔަތު އްކަިއ  ދަރަނި  އްަގިއ، 
ޙުވަނު  ށްށްފިކަމަޚަލ ޞްކޮ ތަކުތަ  އެންފީޛުމް   ތުެގރ ފަ  ކޮށްފިކަމަށް 
ބަވިޔަފ  ކޯޓަށްފަިވ  ދަލުރި  އަންގަ ރ ތުން  ،  ވީމެނު  ަގއިޙ ލަތެއް   އިފި 
ދައްކައިނުވަތަ ދަރަނި  ޙުކުމް   ތަ ނުވަ  ެގމުކަފިށްޚަލ ޞްކޮ   

ހެކި ންފީތަ ބަދަޔަވި  ،ޛުކޮށްފިކަމުެގ    ކޯޓަށް ފަރ ތުން    ވިލު ފ ރި 
މައްސަންފީޛުމް ތަކުވީ، ޙުނު މެ  އިލަތެއްަގ ޙ ހުށަހަޅައިފި  ލަކުރުމުެގ 

 ނެެއެވ.ންވ ންދަެގށް އަން ކުރިޓުކޯ

ން  ހެއްޓުމުހިފެ
 ދ  މު ނ ވެގެންވ  އިސްތިސް

ތަން ()ހ . 371 ކޯޓުން   މުދ    ންނަނިވިއަ  ކައިޓަށްނުމަބޭ  ފީޛުކުރުމުެގޙުކުމް 
 . ވެ ން ނުވ ނެއެެގއިހިފަހައްޓަ

އޭއ  ވެރިޔ ރަނިދަ  (1)    ނުޝަ  ނ އި  ޤ ވަރުޢީޮގތުން   ން ތުޮގނޫނީތަ 
ހެން ކޮންމެ  އުޅުމަށްރިދި  އްފަރ ތްތަ  ހޭންޖެޓަބަލަހައް
ެގ  ރު ޒ ބ ެގ  އެތަކެތީ   ،ންރެއިެގ ތެތީ ތަކެރޫރީ  ޟަ  ވ ނެބޭނުން
ބޮވުއަށް ޔ ފިރުސް(  )ވިހިހ   -/20,000އަުގ   ން  ޑުނޫރެ 

 ؛ކެތިތަ

ނުވަތަދަރަ  (2)    އޭނިވެރިޔ   ބަނ    ފަލަހައްޓަން  ތެއްެގ ރ ޖެހޭ 
ބައްޔަކަށް   ށްކަމަރިކަތެންދުޅެކުނު  ރިހު  ަގއިކިބައި    ނުވަތަ 

 ؛ތި ކެތަ ނުންކުރ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭ ސްފަރުވ ބޭ ކުރަންޖެހޭ

ކޯޖޭވެހިރ އްދި  (3)    ޙުކުމަކ ެގ  ކޮށްފައިވ   ،  ންެގުގޅި   ޓަކުން 
ދިތަވަނު ތަންރ އްޖޭ ވެހި  ކޯޓަކުން  ޙުފީޛުކޮށްފައިވ  ެގ    ކ  މަކު 

Deleted : 

Deleted :ެއުނުފަދަޖ ، އަދި އަންނަ ރަ، ތިކ ބޯތަކ 

Deleted :ުންކ
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އެ  ުގޅިެގންވުއްބަސްނުވަތަ  ބަ ަމކ   ސަެގއް ޔެއް،   ން ބުބަ 
ނުވަކުޅެދުންތެރިކަމެްއެގ  ނު  ނުވަތަ ތަ ސަބަބުން 
ނަަގއިޑެންޓެްއެގ ސަބަބުއެކްސި  ބަދަލުެގމު އްލުެގ  ވޭދެ ން   ގެ  
  ؛ސ ފައިަގއި ލިބިފަިއވ  އެންމެހައި  ޮގތު

ޢ ންވެރިރަނިދަ  (4)    ޮގތެްއަގއި  ޔ   ހުދިރިއުޅޭތަނުަގމު  ރި  އި 

ތަފައިެގންގު ހި ތެރެިއން،ތީ ކެޅޭ  ެގ  ނ  އޭ  އިޔ އ ރިވެނިދަރަ  ެގ 
ކޮންމެލ ޢ އި ދިރިއުޅުމަށް  ބޭނުންެގ  ތަކެތީހެން  ެގ ވ  

 ހ ސް( ހަ)ދި  -/10,000ުގ  އަ  ެގރުތީެގ ބ ޒ ތެރެއިން އެތަކެ
ތަ ބޮޑުނޫން    ައގު   ތީެގކެއެތަ  ، އިޗ ކެއް ރުފިޔ އަށްވުރެ 

 ޓުމަށް ަގއި ބެހެއްއަތު  ޔ ެގމަ ދަރަނިވެރިަގނެވިފައިނުވ ނަދެނެ
ރިޔ  ޢ ންމު  ވެނިދަރަ؛ ތިކެތަ  އްލަ މިއަ  ެގއޭނ ނ  ބޭނުންވ   އޭ

ދިރިއުޅޭތަޮގތެްއަގ ހު ިއ  ހިފައިެގންުގޅޭނުަގިއ  ތަކެްއޗަރި    ކީ  
 ނެެއވެ. ލެވޭބެ ކަމުަގއިދ މުެގ ނ އޭ

ޤ ނޫނަކު  (5)    ވިފަިއވ  ނ ކުރެ ތިސްއިސް  ންއްޓުހެފެހިން  އެހެން 
 މުދަލެއް. ކޮންމެ

)ހމ މި   )ށ(   ދައްދ ެގ  ެގ  އިސްތިސްނ ށު(  މު ވ އި ފަވިކުރެ ން    ގެ އްލެދަ 
ޙައްޤެއް  ށްޗަމައް އޮތް  އެއްބަދޫކޮށް   އެއްބަސްވުމަކީ  ސްވެފަިއވ ލަން   
 . ވެ ކެއްޗެ އެ ބ ޠިލު

ބަލަހައްޓަންޖެހޭވެރިޔ ނިދަރަ )ނ(   އޭނ   ެގ ރުންބަމެން   ެގލ ޢ އި  އ އި 
ފުއްސ ސީ  އަ ބޭނުންވ ބޭނުންތަްއ  ފަދުމަށް  މިންވަރުެގސ  އި    

ނަ ފައިސ ެއއް  ންހުބ ކީ    ންނީދަމްއ   ެގޔ  ރިނިވެމަށްފަހު، ދަރަރުއުނިކު
 ނެއެވެ.  ހިފެހެއްޓިދ  ކޯޓަށް

Deleted : ްއ
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ރަސްދަރަނިވެރި )ރ(   ބޭނުަގތު އްކަސަ މަ  މީޔ ެގ  އޭނ   ކުރ   ންއި  ތަކެއްޗަކީ 
އަދަކުނހި   ހ ދ ންމުރަކުމަސައްކަތް   އެ  ،  ލިދި  ބޭ  މަސައްކަތުން 
ދަނިދަރައ މްދަނީން   ޚަލ   ކޯޓަދ ކުރެވިޞްއްކ   ށް ނެކަމަށް 

ޖު  އެވަތަ  ނު  ،މަނަރެވޭކުލުބޫޤަ ދަރަނީެގ  ޢަދަދުއ މްދަނީން  ެގ މްލަ 
ކަނޑައަތެރެއި ކޯޓުން  މިންވަން  ޔ އަށް ރިވެނި އަރަ  ރެއްޅ  

ހިފެހެއްޓުމުކޭނެއްދެ ތަކެތި  ެއ   ދ ނެރެވިކު ސްނ ތިސްއިން  ނަމަ، 
 ޗެވެ. ތަކެއް

ނުދަ )ބ(   މ   ެގއެދުމު   ނިެވރިޔ ެގއަރަ  ވަތަރަނިވެރިޔ   މި    ގެ އްދ މަތިން، 
މުރ ޖަޢ ކުރެވިނި   ނިންމ   ންޓުކޯ  ންށުދަ ޮގތުން  އެ  ދ ނެއެވެ.ންމުން 
ނިންކޯ ނިންމުން  އެ  އިތެރޭަގ  ެގހުވަދު  އް(ނެ)ތި  3މ ތ ،  ޓުެގ   

 . އެވެވ ނެންހަޅަށަހު އެދި ނިންމުމެއް މުރ ޖަޢ ކުރުމަށް

ުގޅިެގކުމަޙު )ހ( . 372  އުސޫލުތައް  ހިފެހެއްޓުމުގެ މުދ  އަކ   ފަރ ރަން  ބޭތުނިވެރިޔ ެގ   މް ޙުކު  ނަމަޖެއްވެންނުން 
ށް  ދިނުމަުގތެއްަގއި އަޅައި  ވަ  އެއްފ ތު ފިޔަވަޅުތައްތަންފީޛުކުރުމުެގ ތަ

 .  ވެދެވިދ ނެއެ އެ ަގއިޓުކޯ

ނު ށ()   އުފުލޭ  ތެމު  ފުލޭއުނުތަ  ވަދަރަނިވެރިޔ ެގ   ރެއިންދަލުެގ 
ދަށުަގއި ހުރި    ޒަތުެގއްެގ ޙިޔ  ރ ތެފަނަ  ޔ ެގ ނުވަތަ ތިންވަ ދަރަނިވެރި

ކޯށްޓުމައްފެހެހި  އްދަލެމުމެ  ންކޮ އަރަނިވެރިޔ އަށް  ޓުަގިއ   
 . ނެެއވެއެދެވިދ 

މުދަރަނިވެރިޔ  )ނ(   ހިެގ  ބޭނުމަމުޓުހެއްފެދ   މުދަ  ކީެގ  ކޯޓުެގ  އެ  ލެއް 
ދަށަށް ވިއެ  އެކުމ އުެގނަ  ބެލުމުެގ  މުދ   ދަރަނި އްކައި     ެގން 

 ޚަލ ޞްކުރުމެވެ. 
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 . ވެންނެޓު، ކޯންކުތަނަ ހުރި އްޓ ނީ އެ މުދަލެއްހިފަހަފުލޭ މުދ  އު (ރ)  

ނު )ބ(   ހިފަ އ މްދަނީ  އުޖޫރަ  ނުވަ  ނީ،ހައްޓ ވަތަ  އ މްދަނީ  އުއެ  ޖޫރަ ތަ 
އަދ ރިވެނިރަދަ ކިބައި ރަންޖެ ކުޔ އަށް  ފަރ ތުެގ  ތިންވަނަ  އެންހޭ   ،  
 ވެ. ޓިސް ފޮނުވަިއެގންނެ ކުރުމުެގ ނޯންފީޛުކުމް ތަޙު ތަށްރ ފަ

މ އް ޅ()     ނ ގެ ކ   ފަދަ ރީކ ތަރުއި  އ  ވ މޭނުމަށްޓަކަިއ،  ބޭދ ެގ  މި 
އެތަކެތި ބިމުބ ވަތްތަކަކީ  ފޯދިފައިވ   ން  

 . ވޭނެެއވެލެ މުަގއި ބެދ ކަ މުލޭފުސް، އުަމވެކުރިކަމުަގއިވީނަކިނުވަ

  އިޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގަ
 ނެ ގޮތް މަލުކުރ ޢަ މެދު ލ ދަމު

އުސޫލުން   )ހ( . 373 ހި ޢ ންމު  ރަސްއްޓަފަހަމުދ   ބަ ންވ ނީ  ދުނޫން  ންމީ 
ށް  ކަނިޝީއަގ   އަށް ނުވަތަރިޔ ރަނިވެދަ  ަގިއ،ޑީ ަގ  މީރަސްެގ  އްވަހެދު

 . ވެއެަގފަހުރުމަށް ނޯޓިސް ރަްއދުކުކުރުމުެގޛުތަންފީ

ބޭފަހައްހި )ށ(   ނ ޖ އިޓަން  މުދަލުެގ  މަ  ނަދ ުމންރަކުނުންބޭ  ޒުނުންވ  
 ންނ ވ ރ ނުވަތަ ވީ މަ  ނަތްއޮްއކ ލުމުެގ އިޙްތިމ ލު  ވިމުދ   އެ  ތަ  ނުވަ

ުގތުތަްއ  ައޅ ފަިއވ  ވަ ޑަނ އި ކަަގ)ހ(    ދ ެގއްމ މަ، މި  ނައިފިދޫކޮށްލަ
 . ވެއެދ ނެޓިހެއްފެކޯޓަށް މުދ  ހި  ކުަގިއވެސްނޫން ވަުގތުތަ

( ދ ެގ )ހއްމ   މި  ހުފަމަށްށުފެ  ތްފެހެއްޓުމުެގ މަސައްކަމުދ  ހިއުފުލޭ   )ނ(  

ަވުގތުބަޔ   ަގއި މަ  ރިންކުެގ  ންކޮށްފަިއވ     ސައްކަތް ެއ 
މަމުންޞްޚަ  ލައިގެ އްސަމަ  ޖެނަމަ،އްމިނުނި އެންމެ ލަޙަތުޞްެގ  ަގިއ 
މަސައް ރަ އެ  ކުރިއަކަ ނަގޅުޮގތަކީ   ށްކޯޓަށް  މަންކަޔުެގންދިށްތް 
ޙ ލަނިފެ މަސަ  ތެއްަގއިއްޖެ  .  ވެނެއެދ  ވިދެެގންކުރިއަށް   އްކަތްއެ 
މަަގިއ،  ޙ ލަތެއް   ންނޫއެ  ރުކ ރު ސަ  ނައަން  ވިދިެގންސައްކަތް  ެއ 

  ހޭ ންޖެޅައަ   އިމަށްޓަކަޔުެގންދިށް އަރިކުަގއި  އްވަހެދު  ނޫން  ދުބަން
ފިޔަވަޅުތައް ސަލ މަ މަތީ  ެއ  އެޅުމަށްފަހު،  ކަތް  ސައް 

Deleted :ިު

Deleted : 

Deleted :،

Deleted : 

Deleted :ަތު އްކަސަމ

Deleted : 
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 . ނެެއވެންވ ޓ ލައްހު

ންފީޛުކުރުމުގައި  ޙުކުމް ތަ
  ގެލުކުރި ގޮތު މަޢަ ދަލ މެދު މު

 ޔ ޔައުމިއް

 ޓުން ކޯ  އްއެ ްއޔ މިތުެގ ޔައުޮގއަށްދިޔަ ކުރި  ންކަންމުެގ ކަފެހެއްޓުހި  ދ މު ()ހ . 374
އަޔ އްތަ ކަންނަންރުކޮށް،  ޔައެން  ކަނިވި  ކޯޓުން އްޔ ަގމި އު  ިއ 

 ރެކޯޑުކުރަންވ ނެެއވެ.  

 ؛ ނަންޔ ެގވެރިނިދަރަ  (1)   

 ރިކަން ޙ ޟިވުރެ ހު  ޔ ރިނިވެހެއްޓުނު ވަުގތު ދަރަމުދ  ހިފެ  (2)   
 ؛ންނޫންކަނުވަތަ 

 ؛ތުމ ޅޭ މަޢުލޫވެރިކަމ ުގމިލްކުެގ ދަލުނު މުފެހެއްޓުހި  (3)   

 ؛ރީޚުހުެގ ތ ނޯޓި ޛުކުރުމުެގފީން ތަކުމްޙު  (4)   

 ؛ޔ ެގ ނަންނިވެރިރައަ  (5)   

 ؛ޓުނު ޮގތް، ހިފެހެއްތ އި ަވުގ، ރީޚ އިމުދ  ހިފެހެއްޓުނު ތ   (6)   

 ށް ެއކަމަކޯޓުން    ، އަދިތުެގ ނަމ އިރ ފަ  ވެރިމުދަލުެގ ބެލެނި  (7)   
 . އޮތުން އޮތް އިފަޙަވ ލ ދީ ައށްއްދަ  ހުނަމަ އެދީފައިވ  ދައްހު

ޙުކުމް   ައުގން ލުެގ  ދަޓޭ މުއްހެހިފެތުަގއި،  ޓ  ޙ ލައްހިފަހަ  ދ މު  ލޭއުފު ށ()  
ޚަތަންފީޛުކުރުމަށް   ޢަދަދަކީ ބ ކީ  ރުމަށްފަހުކުނިއު  ދުރަދ   ވ  

ދަ ފައިސ ޖެ ކަންއްއަރަނިވެރިޔ އަށް  ޢަހޭ  ކުެގ  ޑަ ދަދަށްވުރެ 
މ އް  ،މައްނަދެދަޢަ   ގެ ކަންކަމު  ބަޔ ންކުރ   ަގއި   ހ()  ދ ގެ މި 

 ތެރެއިން  މުދަލުެގ  އުފުލޭ  ގެ ޔ  ރިދަރަނިވެ،  ރުންއިތު

Deleted : 

Deleted :  ވ
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ޔައުމުދަލު  އިނުވ ފައްޓ ހަފަހި އެ  ައުގ  ބ ޒ ރުެގ   ަގއިމިއްޔ  ެގ 
 .  ެއވެކުރަންވ ނެޑުކޯރެ

އަދަ )ނ(   މުދަދި  އަ  ،ޔ އަށްރި ނިވެރަރަނިވެރިޔ އަށ އި  ލުގެ ހިފެހެއްޓުނު 
މަށް ޓުއްލެހެ ބެމުދ   އިވެރިޔަކަށ ންމެ އަރަނިތް ކޮއޮ  އްޤެއްޙަ  ޗަށްއްމަ
ފަތިންވަނަ  ފަިއވ ޅ އަނޑަކަ މ   ށްތަކަރ ތް  )ދ އްމި  ަގއި  ެގ  ހ( 

 ވަންވ ނެެއވެ. ނުޓުން ފޮކޯ  ޔ އްއުމި ވ  ޔަބަޔ ންކޮށްފައި 

އި  ގަޛުކުރުމު ޙުކުމް ތަންފީ 
  މުދ އްލައަށް އަމި ވެރިޔ  ދަރަނި 

 ން އްކ ލު ވި

ރަހުނުކޮމުދަ  ވ ފައިޓިފެހެއްހި )ހ( . 375   ނުވ ނަމަ،  ށްކަމުދަލަ  ވ ފައިށްލަކީ 
ދަށުސް އެއްބަ މުދަންވުމެްއެގ  ެއ  މުދ  މަށްޓަލުއްކ ވި އް  ލެ  ކަިއ، 
މަސްދުވަސް )  2  ެގންފެށިން  ރީޚުތ   އްޓުނުހިފެހެ   ދޭއް( 

މުއް  ންެވެއވެ.ބިެގލިއަށް  ދަރަނިވެރިޔ  ދަރަނިެވރިދަތުއެ  އެ  ަގއި  ޔ  
 ންޓުކޯ  އިފިނަމަ،ލަޤު ދޫކޮށްއްޙަ  ަވތަ އެނު،  ވ ނަމަނު ފައިމުދ  ވިއްކ 

 ެއވެ. ލެވިދ ނެވިްއކ  އެ މުދ 

  ދ  ވިއްކ  އަށް ިވއްކ ލެވޭނީ، މުރަނިވެރިޔ  ދައްލެމުދަ  ވ އިފަޓިއްފެހެހި )ށ(  
ޮގޔަފ ރީވި   ކީއަގަ  އެެގ  އަެގއްކަށީ ތުން   ކޯޓަށްމުަގިއ  ކަ  ެގންވ  

 . ވެއެ ގަ ކުއެ ދައ އްެގ ހުޓުކޯ  އި،ގަ ެގއްރެވޭ އަ ކުޤަބޫލު

ިވޔަކ މުދ  ވިއް ނ()   ައަގކީ  ޮގފ ރީގެ   ަގިއ  ކަމު  ެގއްންވ  އަ ކަށީެގތުން އެ 
ވިއްކ ލުމު  ،މަނަވޭރެލުކުބޫޤަ  ޓަށްކޯ ނޯޓިސް  ދ   ޙުކުމް ުމެގ 
އެންފީޛުކުތަ ދަލުގެ މުފެހެއްޓިފަިއވ   ހި  ،އަށ އި ރިޔ ރަނިވެ އަ  ދޭރަން 

ޙައް އޮތްޤެމައްޗަށް  ކޮންއް  އަ  ށް  ކައަޝީނި ގ   އިށ  ކަޔަވެރިނިރަމެ 
އައަދި    .ވެވަންވ ނެއެ ނުފޮ ށް  މަިވއްކުމުދ     އެ  ުގަގއިެއ 

ދުވަހުހައެދި)  10  ށްތަކަތްފަރ އެ  ރުމަށް  ތިރ ޟުކުއިޢު   ެގއް( 
ކޯޓުން   އެ  އިއްދަތުަގމު   ވޭދެން  ޮގތުއެ ެއވެ.  ދޭންވ ނެ   މުއްދަތެއް 

އެ ފައް އަގ މެދު  އިޢުވެސް  އެ    ،މަނުވ ނަ ށްފައިޟްކޮރ ތިރ ތަކުން 

Deleted : ުިއ ،

Deleted :ަދިުް އ

Deleted :  ޭއުފުލ

Deleted :ަމަނަވ ފައިނުށްކޮންނުބޭ ޤުއްޙ  

Deleted :ަުްށ
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 . ލެވިދ ނެެއވެކ މުދ  ވިއް  އިަގރީޚުތ  ވ މަހަ ތުދައްމު

ެގ  ގު އަ   ެގލު ދަމުހު  ފަމަށްލުދ  ވިއްކ މުށުން  ނ( ެގ ދަ)ދ ެގ  މި މ އް (ރ)  
ފައިސ ޮގތުަގއި ލިބުނު  މު،    5  ެވެގންިގނަ  ނިމޭތ   ޢ މަލ ތްެއ 

 ެވ. އެލުކުރަންވ ނެ ޙަވ  ޓ  ކޯ  ތެރޭަގއި ވަހުެގދު ފަހެއް()

ކުެގމުކ ލުއް ވިމުދ    (ބ)   ތަކުޙު  ،ންރި  ހިނގ ފަިއވ     ޛުކުރުމަށްފީންމް 
ޙުކުއެކުރަދ ޚަ އަންދެްއކުމަ  ުމަގއި،   ށްކޮއް އެ  ިއސ ފަ  ގ ފައިވ ށް 
ން  އޮތުއޮތް  ޓ ފައިހިފަހައް  އެ މުދަލެއް، މަށްފަހުކުރުޚަލ ޞް  އިކައްދަ
 . ވެށް އެދެވިދ ނެއެ މަޠިލުކުރުބ 

ހިލެުމދަ  ވަކިެގ  ދަރަނިވެރިޔ  (ޅ)   ން ބުބަސަެގ  މުއްޓުހެފެއް 
ެގއްއަޔ ރިރަނިވެދަ ކޯލުށް   ދައިންފައެ ކު،  ދައ އެހުއްޓުެގ  ންވ ނަމަ، 

މުޓިފައިވ ހިފެހެއް މުދަލަކ  ނުވ  އިފަށްކޮނުހުރަ  ، ދ     
ިއެގން ްއކަ އެ ވިދަލަކީވޭ މުކުރެލު ބަދަޮގތުންއެ .  ބަދަލުކުރެވިދ ނެެއވެ

އަުގނެވަރުެގތަންފީޛުކުރެވޭކުަގއި  އެޙުކުމް   ހުރި   
   ވެ.އެ ނެވ ންވ ށްލަކަދަމު

ވިއްކ ލުމު ( ކ)   ކުރިން،  ދ   މުމުެގ  އޮ  ޓ ފައިހިފަހައްދ   އެ  ތުން އޮތް 
ހުމުެގޠިލުކުރުބ  އެކަން  ހޯދައިފިނަޔ   ރިވެނި ރަދަ  ދައް  ކޯޓުން މަ، 

އަރެކޯ ކަޑުކޮށް  ފަޙަތު  މަޞްލަެގ  މު ދި  އެދިއްޖެނަރ ތައޮތް   މަކުން 
 ވެ.  އެނެވ  ންރަދޫކު ށްތަކަރ ފަ އް އެލިޔުމެކަމުެގ ދޫކުރެވިފައިވ  މުދ  

އި ކުރުމަށްޓަކަޛުމް ތަންފީ ކުޙު
ގައި  ޙ ލަތު  ންޖެހޭހުސްކުރަން ތަ

 އްލުތަސޫއު ޞަގ ނެ ޚ އްހިނ

ތަން )ހ( . 376 ވަކިޙުކުމް  ޮގތުން  ނެރެނިރަދަ  ތަނަކުން  ފީޛުކުރުމުެގ   ،ވެރިޔ  
ހުސް ޙުކުންޖެހޭނަމަކުރަތަން  ތަން،  އިވ   ހަމަޖެހިފަ  ފީޛުކުރަންމް 

އެކުރި  ސްވަދު  (ސްރީތި)  03  ެގޚުރީތ  ނޯޓިސް ކަން  މުެގ  Deleted :15 

Deleted :ަރަނަފ



295 

  

  . ންވ ނެެއވެށް ދޭރިޔ އަދަރަނިވެ 

މ އްދ ެގ )ށ(   ެގ  )ހ  މި  ކަނޑައަ ަގނޯޓިހު  ނުވ ފޮ  ންށުދަ(  ފައިވ   ޅ އި، 
ދަރޭގަ ތެމުއްދަތެއްެގ   އެންރަނިވެއި  އުފުމެހައިރިޔ ެގ  މު  ލެއް ދަލޭ 

ނުވަތަ ނެރު  ންއެތަނަކު އެކަމަށް  ޚަ  ދ ނެ    މަށް ނުދި  ދުރަމަށް 
ަގިއ  ނުމަ، އެތަށްފިނަލުނުކޮވެ. އަދި އެފަދައިން ޢަމައެންވ ނެ ރުކުރަމުއަ

މުހު އުފުލޭ  ބެމުަގކަދޫކޮށްލީ  ދ  ރި  އެމުދަލ މެދު މި  ށ އި  މަވޭނެކަލެއި 
( ގޮ ަގ  ރ(މ އްދ ެގ  ޢަމަލުތުެގިއވ   ިއ  ގަ ކަމު  ވޭނެކުރެމަތިން 
    .ވެއެ ނެބަޔ ންކުރަންވ 

ނ ޅ ހ  ހިނދަކު، ޑަށް ކަނތަކަޮގންހެ އެންޓުކޯ   ަގއި ޙ ލަތްތަކު ޚ އްޞަ )ނ(  
ބަ ަގޑިރަސްމީ  އްެގވަހެ ދުނޫން  ންދު  ރަސްމީ   އެހެން  ފިޔަވައި    

 . ވެ ނުވ ނެއެަމސައްކަތް ކޮށްެގންމުެގ ރުހުސްކު ންތަ ކުުގތަ ވަ

ދަރަނިވެ  ތަން )ރ(   އެތަނަހުސްކޮށް  އެތަކުރިޔ   ނެރޭއިރު،  ިއ  ަގނުން 
އުފުލޭ    ފައިހައްޓ ބަ  ލިށްދޫކޮ  ޔ ރިވެރަނިދަ  ކީދަލަމުހުންނަ 
ބަލައި،މު ށް  އަފައިދ ޔ ެގ  ވެރި އަރަނިެއމުދަލެއް    ދަލެއްކަމަށް 
ޙ ލަތުގައި،  ްއކ ލެވި  ލެއްދަ މުއެ  ތަނުވަ،  ކ ލުމަށްވިއް  ނެތް  ވެން 

ނުވަތަ ނެއުލަތަށް  ދަދިނުމަށް ނުވަތަ    ޮގތުަގއިެގ  އްތެޞަދަޤ  ުގމަށް 
 ށް  ކޯޓަށް މަލުތ އްނަ  އްލެދަމު  އެ  ،ން ނެތްނަމަރެވެމަލުކުން ޢައިދައެފަ
 ންމިދ ނެއެވެ. ނި

  މުދ  ގެ ކިބައިންގ ނިޝީ
ންމު  ޢ  މުގެ ހެއްޓުހިފެ
 ސޫލުތައްއު

މަްއސަލައެްއަގއި ކުރުމުޛުންފީތަމް  ކުޙު )ހ( . 377 ފައެ ޝީގ ނި  ،ެގ  ން ރ ތުްއެގ 
ބަޔ ންކުޙު ފައިކުމުަގިއ  ހޯރ   ށް  ޓަކޯދިދ ނެކަމަށް  ސ  

ތަމްކުޙު  ށްއަގ ނިޝީެއ  ކޯޓުން    މަ،ނަރެވޭޤަބޫލުކު މުެގ  ރުކުޛުފީން 
 ނެެއވެ. ފޮނުވަންވ  އްހެޓިނޯ

Deleted :ިުެޅ

Deleted :ެު

Deleted :ުު
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މ  )ށ(   )ހ(މި   10  ތ ލިބޭ  ޓިސްނޯ  ކޮށްފަިއވ ޔ ންބަ ަގއި    އްދ ެގ 
  ޝީގ ނި  ޔ އަށްވެރިނިދަރަ  ،ތެރޭަގއި   ދުވަހުެގ  އެއް(ހަދި)
ޅ  ހަހުށަ  ބަޔ ން  ނ  އޭށްތުންނ އި ކޯޓަުގޅޭގޮ   ންޏ ރަދަ  ދ ކުރަންޖެހޭއަ

ޒިވަުގތުަގއި   ޅޭޮގތުން،  ުގ  ޏަކ ންރަދަ  ނެދ ހިޖެންވ  މ ންއޭނ  
ސައެދަރަ ޢަދަދ އި،  ޝަރުޠުތަބަބ ނީެގ  ބައި  ކޯޓަށްންކޮޔ އް   ށް، 

 ންވ ނެެއވެ. އަންަގ ށްޅުމަހެށަ ހުއްޔ ނެބަ

އޭނ ެގ    އެކު، ބަޔ ނ   ގ ނިޝީ ހުށަހަޅ   ށުންެގ ދަެގ )ށ(  ދ އްމި މ  )ނ(  
ދަތުެގޙިޔ ޒަ  ެގލުދަމު  އެ  ،އިމުދަލ ނިވެރިޔ ެގ  ދަރަ  ހުރި  ށުަގއި 
ތަފްޞީރިކަމ ވެކުލްމި ހުށަހަޅަމަޢު  ލުބެހޭ  އަދިންވ ނެލޫމ ތު  ، އެވެ. 

ެއކަންވެސް    ،ނަމަިއވ ޓިފައްހެހިފެ  ލެއްދަމުެއއްެވސް    ޝީގެ ގ ނި
 އެވެ. ވ ނެރަން  ހ މަކުަގއިނު އޭނ ެގ ބަޔ 

)ށ(  އްދ ެގމ މި   )ރ(   ގ ނި  ދަށުން  ބަހުށަޝީ  ެގ  ށް ކޯޓަ  ޔ ންހަޅ  
އެލިބުމ އެ  އަރަނިވެރިޔ އަށ އި ޔ ން  ބަ  އެ  ،ށްކޮކޯޑު ރެ  ން ޔ ބަ  ކު، 

ރަދަރަނިވެރިޔ އަ އެށް  ބަޔ އްދުކޮށް،   15  ށްރުމަކުއިޢުތިރ ޟު  ނަށް 
 . ެއވެދޭންވ ނެށް ކަފުރުޞަތެްއ އެ ފަރ ތްތަ ވަހުެގދު (ނަރަ)ފަ

ޙުކުމައެ ވެނީ  ރެންފީޛުކުތަ )ބ(    ވަތަނު  ، ނަމައްތަކެމްޙުކު  ިގނަ  ށްވުރެއް 
 ިގނަށްުވރެ  އެއް އަރަނިވެރިޔަ  ަގއިއިލަސަމައް  ެގކުރުމުޛުންފީތަ  ކުމްޙު
ތިރައަ ކޮންމެބިނަމަނިވެރިން  އެއިން  ނުޙުކުމަކ    ،   ތަވަ 

ރެކޯޑެްއަގއި  ވެރިޔަ ނިއަރަ ބަޔ ންގ ނިޝީގެ ކ ުގޅޭ    
 ނެއެވެ. ވ ންރަފައިލުކު

މުދ ކިބައިން  ެގނިޝީގ  (ޅ)   އެ   ނީވެެގންދ   ގ ނިޝީ  ،ންމުޓުއްހެފެހި    
 ވެ.  ރެވިފަިއވ  ފަރ ތަށެކު ވ ލުން ޙަޓުއްހެބެލެ ެގދަލުމު

Deleted : 

Deleted :ުއަ ނުވަތަ އެ މްދެ ޙުކ

Deleted :ަތަ އެ ނުވަ ރަނިވެރިންދެ އ

Deleted : ައ

Deleted :ިނ
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ޙިޔ ޒަތުގެ ގެ ނިޝީގ  ( ކ)   ދަށު  ދަރަނި  ހުރި  މުވެރިޔ ގެ ަގިއ   ދ  
އެރުމަށްކުވ ލުޙަ ކޯޓުން  ކޯމުދ    އެ  ދިއްޖެނަމަ   ޓ  
އަދި  ނެ ވ ންވ ލުކުރަޙަ އެންކޯޓުެއވެ.    ގ ނިޝީ   ޖެނަމަ،ދިއް 
  އްންތަކިޔުޔެލި  އިމެހަންއެހޭ  ކަންޖެހޭ ދަރަންޏ ބެށް ދައްއަރިޔ ވެނިރަދަ
ރުކޮށްފިނަމަ،  އަމުކޯޓުން   ން،ރުއިތު  ެގއޭ ނެއެވެ.  ޙަވ ލުކުރަންވ   ޓ ކޯ
ލީ ޝީެގ މ ިއވ  ޮގތުެގމަތިން ގ ނިދ ަގމ އް ނަ  ވަ  369ެގ   ޤ ނޫނުމި
 އެެވ. ޅަންވ ނެހަހުށަ ޓަށްނެއް އޭނ  ކޯޔ ބަ ތު އެނޭގނެޙ ލަ

ހިފައ ރިޔ ެގ  ވެނިރަދަ ( އ)   ކޯޓުން   މްކުޙު  މަ،ނަޓ ހައްމްދަނީ 
ގ ނިކުފީޛުތަން ނޯޓިސް  ލިބޭރުމުެގ  ހައެއް(  )ދި   10  ތ ޝީއަށް 
ޖެހޭ ފައިސ ެގ  ކަންދައްށް  އަޔ ވެރިޝީ ދަރަނިތެރޭަގިއ، ގ ނި  ވަހުެގދު

އ މްތެރެއިން ޮގ،  ހިދަނީެގ  ފަހެއްފެތުަގިއ  މިއިސ  ޓިފައިވ   ވަރު ންެގ 
 ންވ ނެެއވެ.  ދައްކަށްކޯޓަ ސ އިފަ އެ  ކޮށް،އުނި

 ތްލަސީވަ ިގނަ    ވުރެށް ވަސީލަތަބޭ އެއް  ލިނީ  އ މްދަ  ށްއަރިޔ ވެނިދަރަ ( ވ)  
އ ހު ހިފެމްދަނީރިނަމަ،  ތެރެިއން  ކިހެއްޓޭނީެގ    އްކަންރެންވަ މި  ހ  

  ސ ގެ ންޖެހޭ ފައިކައްދަ ރިޔ އަށް  ދަރަނިވެގ ނިޝީ   ،ކަނޑައެޅުމަށްފަހު
އުނިކޮއިންތެރެ ކޯ  މިންވަހޭންޖެކައްދަ  ށްޓަށް  ކަނޑައަޅ ނީ    ރު 
   .ވެންނެކޯޓު

  ވެން ން ދެނެަގނެއިހަސޭފަ  ސީލަތްތައްވަެގ އ މްދަނީ ލިބޭ  ޔ ވެރިރަނިދަ (މ)  
ނުވަތަނެ އ ނ އަށްއޭ  ތްނަމަ،  ލިނީދަމް  ދ ބެ  ސިފައެްއަގިއ  ނީ  އިމީ 
އެއްބަސްވުންޓްމައިންސްޓޯލް  ވ ނަމަ،ަގއިނު ކަމު ދަމެއް   ން  ށުެގ 

ކަނ ފަންޖެހޭ  ކައް ދަ  ށްޓަކޯ  ޔ ވެރިދަރަނި ޢަދަދު    ނީޅ ޑައައިސ ެގ 
 .  ވެނެންކޯޓު

Deleted : 
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ދަރަނިވެ (ފ)   ދެމެގ ނިޝީއ އި  ޑު ބޮަމށް  ުގޅުޤ ނޫނީ    އޮތް  ދުރިޔ އ  
 ޖެނަމަ، ނިމުމަކަށް އަތުެވއްުގޅުންއެ  ތަވަ ނު،  ނަމަތުެވއްޖެބަދަލެއް އަ
 ވެ. ނެއެ ންވ ންަގން ކޯޓަށް އަކައެ  ލަސްނުކޮށްގ ނިޝީ 

ދެ އިގަ ޮގތުއެ ވަސީލަތްތައް  ބޭ  ލިމްދަނީ  އ ެގ  ޔ ރިވެނިރަދަ (ދ)   ހ  ތްއޮމި 
 ކ ދައް  ކަށް ފައިސ  ތަ ވ ޢުދަ  ކޮށްފައިވ   އަދި އަރަނިވެރިން  ،ނދަކުހި

ދަ މެންދެންނިޚަލ ޞްކޮށް   އ މްޔ ެގރިވެނިރަ،  ހިފަހައްޓ ފަިއވ      ދަނީ 
 . އެވެނެދެމިއޮންނ އްޓުން ހިފެހެ

ކ  ނުލައިކަމަށް އައުޖޫރަ   ނީދެށްކޮތްކައްސަޔ  މަރަނިވެރި ދަ  އަށްނިޝީގ  (ތ)  
ބުންތުފަރ   އެ ނުވަމަނަނ   އުޖޫރައަކީގ ތަ  ،  ދޭ  ަމސައްކަތ  ނިޝީ     
އުޖޫރައެދައްބަނު އެްއކަމުލު  ސ ފުކޮށް  އޮ ަގިއ  ، މަތްނަނެގން 
ށް  ތަކައް އެ މަސަޖަޢ ކޮށްުގ މުރ  ކުރ  މަސައްކަތުެގ އަ ވެރިޔ ނިދަރަ

އުޢަދުލުވެ ކޯޓަށްެއއްޖޫރަރި  ކަނ  އެ ނު  ވެ. އެނެ ދ ޅިޑައެ  ފަދައިން ވަތަ 
 ޅިދ ނެއެވެ.  ށް ކޯޓަށް ހުށަހެއަރިޔ ރަނިވެއަ ދިށް އެމަނުއިދިކަނޑައަޅަ 

މ އްދ ެގ  މި )ލ(   ެގ  ކޯޓުއެފަދައިދަށުން    )ތ(  އު ން    އެއް ރަޖޫން 
ކަނޑަ ނޑައަކަ އެ  ޢަޅައިފިނަމަ،  ބަދައެޅި  ކަހޭޖެ ލުކުރަންދަދު  މުަގިއ   

ޢ ކޮށްދިނުމަށް   މުރ ޖަދުޢަދަ ެގއި ރަޖޫއު ،ދަކުހ  ހިނނ ޅ ނޑަކަން ކޯޓު
ފެޚުރީތ   ހެޅިށަހުށް  ކޯޓަ ބަދަންށެިގން  ޢަދަދަށް  އެ    އި ަގކަމު  ލުއައީ 
 ވޭނެެއވެ. ލެބެ

)ލ( )ގ(    މ އްދ ެގ  ބަ  މި  އުޖޫރަ ަގއި  ޙ ލަތުވ   އިފަށްކޮޔ ންަގިއ 
ރިން ކު  ވަސް ( ދު )ފަހެއް  5ެގ  މު ވުއްބޭ  މެއްހު އަޑުއެކުރުމުެގމުރ ޖަޢ 

ނޯކަމުެގއެ ކޯޓުރިޔ އަށ ވެނިރަދަ  ސްޓި   ގ ނިޝީއަށް  ން އި 
ން  މުންނި  މ  ކޯޓުން ނިން  ރ ޖަޢ ކުރުމ މެދުމު  ޖޫރަ. އުވެއެ ނެންވ ވަނުފޮ
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 . ނުކުރެވޭނެއެވެ ނ ފެއްއިސްތިއު

ދައްކަންޖެހޭ  ރިޔ ނިވެރަދަ  ޝީގ ނި (ޏ)   އަދ ދަރައަށް  ކޮށް  ނި 
އޮތްކު  ނީންމަންޖެހޭނި   އެ   މަ،ވ ނަކަމަށް   ަގއިޚެއްތ ރީ  ރިއަށް 
ތ ރީޚުަގއިރައަދ ކު  އްޏެންރަދަ ފަ  ށްކޯޓަ  ންޖެހޭ   ސ އިެއ 

ޠެއް   ަވކި ޝަރުނީނ ވަބި  ރަނި ދެއްކުންއެެވ. އަދި އެ ދަނެ ންވ ދައްކަ

ދަރިހަމަވުމުެގ،  ފު އިލްވަކިޔ   ރިވެރަނި ނުވަތަ  އަދ ކުރުމުެގ    ތިޒ މެއް 
ކަމުމައްޗަ ނުެއ    ،ަގއިވ ނަމަށް  އި   ވަތަޝަރުޠެއް    ތިޒ މެއްލްއެ 
  އިފަޓ ހައްފަ ހި  މުދ ނުވަތަ    ެގ ފައިސ ޔ ނިވެރިރަ ދަންދެންވަމަހަފުރި
 ވެ. ން ދެމިއޮންނ ނެއެ ތު އޮއޮތް

ގ ނިރިވެނިރަދަ (ސ)   ދަޔ އަށް  ން  ތުރ ފަ  އެ  ވ ކަމަށްނިވެރިވެފައިނު ރަޝީ 
މުެގ  ކުރުދޫ  މަ، މުދ ނުދެވޭނަބިތުކޮށްވެސް އެކަން ކޯޓަށް ސ ނަމަބުނި
އެއަކަހުއްދަ ޓުަގއި  ކޯޔ އަށް  ރިވެނިރަދަ  ތަނުވަ  ައށްގ ނިޝީ   ދިށް 

އެއަ.  ެއވެއެދެވިދ ނެ ތަންފީޛުކުރުމު މްޙުކު  ަގއި ތުލަޙ ދި  ޚަރަދަށް   ެގ 
 . ރިޔ ެއވެ އެދޭ އަރަނިވެންއްޓަމުދ  ހިފަހަ ނީވ މ ންޒި

ފަޝީގ ނި ( ޑ)   ދޭންޖެހޭެގ  ކޯޓަށް  ބަޔ ނ ރ ތުން  މަޢު    އެ   ،ލޫމ ތުއި 
ނުނަނުވ އިދީފަ  ކޯޓަށް  ންރ ތުފަ  އްތެމ ލޫޢުމަ ދޮުގ  ވަތަ  މަ 
ދަރަނިވެނަފައިވ ދީ ނުވަތަ  ދަށްއަރިޔ  މަ  ެއއް  ސ ފައިޖެހޭ  ންކައް 

ނުވަދައްކ ފައި އެތަ ނުވ ނަމަ  ދެއްކުސ ފައި      މަށްެއއް 
ރިޔ އަށް  ނިވެއަރަޔ   ރިވެރަނިދަ  ނަމަ،އިޢުތިރ ޟްކޮށްފި

ން  ހައިސިއްޔަތުެގ  ޔ ދަރަނިވެރިފައިސ ،  ފައިވ   ދައްކަންޖެހި
ގ މައްކުދެ މައް ނިޝީ ށް  ގ ނިޝީެގ  އެވެ.  ދ ނެ ރެވިކުރުމުއަ  ށްޗަ ެގ 

ނުޑަ ވ ކުފަރު   އިގަ މުކުރުދ އަމ   ޒިން ޙަޤީޤަތްކޮށްފިނަމަ،   ވަތަ 
ެއކައިލަ ވ ޅުއޮ ކޯޓަށް ބަދަލުދިނުމަށް    މުެގފިނަމަ، 
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 އެވެ. ނެ ވިދ ރެކުމުރުއަ

)  ( ޒ)   މ އްދ ެގ  ަގއި ޑމި   ،ނަމަވެސްއިވީފަ ބަޔ ންކޮށްއެހެން    ( 
ދެއްފައި އަށް  ޔ ވެރިނިދަރަ ބ ރު   އަމިްއލަ  ވަނީނު އިފަކިސ  
ކަެގރިވެ މެދު  އްކަމެ  ދަރުވޭފަނުފޯ އެންއި މުގަ ން  ީވ  މެ ވެފައި، 

ދައް  އެޝީ  ގ ނި  އަވަހަކަށް  އަކ ފައިފަިއސ   އެފަދަ  މުރެއް  ވ ނަމަ 

 ވެ. އެ ނެވޭރެނުކު

ކްނޮލޮޖީގެ އ ލ ތެއް  ޓެ
 ޓުން ހިފެހެއް

ހިލޮނޮޓެކް ހ() . 378 އ ލ ތެއް  އެތުލަޙ   އްޓ ފަހަޖީެގ  އ ލ ގައި،  ރި ހު  ަގއިއްތެ  
ކަށް ތަލ އ    އެހެން  ،އްތަ ންޔުޔެކިލި  ެގޝީ ނިރަނިވެރިޔ ެގ ނުވަތަ ގ ދަ

  އެ ކޯޓުން    ކަމުަގއި  ެގންވ  ލިބިކަށްފަރ ތްތަ  ޤު އެޙައް  ެގރުމުބަދަލުކު
 ންވ ނެެއވެ. ންަގއަށް ތަކަތްރ ފަ

ތިބެ  ެގތު ލ އ   ހެއްޓިފައިވ ފެހި )ށ(   ފަންވަލެނިވެރިކަން   ކ ތަރ ނަ 
ޭއގަ މަވ ނައި ފަކުރެވިޙަވ ލު ށް މަރުކުލު ބަދަ  ލިޔެކިޔުމެއްއިވ   ، 
ގ ނިޝީ ނުވަތަ  ރިޔ ވެނިރަދަ ބޭނުންވ ނަމަ  އެ  އްޓި ހިފެހެ  ތްލ އ   ، 
ދުވަ)ފަނަ  15ށިެގން  ފެ  ންރީޚުތ  ކޯޓަށް ކަން އެިއ  ރޭަގތެ  ެގހުރަ(   

 . ެއވެއަންަގންވ ނެ

ޚަހި  ބަދަލުކުރުމަށް   އްތަޔެކިޔުންލި )ނ(   ޒިންމ ދަރަނގ   ،   ނީހޭވ ންޖެށް 
   ޔ  ނުވަތަ ގ ނިޝީެއވެ.ރިނިވެރަދަ

އ ޖީލޮނޮޓެކް ރ()   އެއް ހިފެހެއްތް  ލ ެގ  ން ކުރ ތަފަ   ވެސްޓުމ މެދު 
ނުވަތަޅ ފައިނުވ ނަމަހަހުށަ  ޟެއްޢުތިރ އި   ވ  ޅ ފައިހަށަހު  ، 

ބަލައިނު އިޢު ކޯޓުން  އްކ ލުމުެގ  ވި   އްތެ ލ އ   އެ ،ންފިނަމަެގތިރ ޟު 
އެންެމހަރިހު  ޭއަގއި ން  ކުރި އެކަން  ލަފޮހެ  އްޔުމެކި ޔެލިއި    ިއ 

  ތައްލިޔެކިޔުންން  ޮގތުއެ  ެއވެ.ންވ ނެރަ ކުޑު ރެކޯ  އިަގއް ޔައުމިްއޔ އެ 

Deleted :ޭޓ

Deleted :ަލ

Deleted : 
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ކަމ ށްޓަކަލުމަފޮހެ ފަންބެހޭއި  އެ  ށް ޓަކޯ  ން ހީތެރިކަނުވެރިއެްއެގ 
އަދި ނެއެދިދ ހޯ އެކަފޮހެލުމުަގ  އްތަ ލިޔެކިޔުންއެ    ވެ.    ގެ މުިއ 

 . ނެއެވެށް ހޯދިދ ޓަކޯ ރިކަންތެހީޚަބީރެއްެގ އެ

މ  ބ()   ހިފަހައްމި  ދަށުން  ހިލ ތުަގއ   ެގލޮޖީނޮކްޓެ  ޓ އްދ ެގ  މި އި    މެނޭ 
ޮގތުން  ވަޝީެގ  ގ ނިނުވަތަ  ރިޔ   ނިވެދަރަ  ކަކީލިޔެކިޔުންތަ ޒީފ ެގ 

މ ތަކެއްނަމަ،  ޔުންޔެކި ލި  ފަިއވ ބިލި  ޒުއިމްތިޔ  ަގއިއްދ މި  )ރ(    ެގ 
ޔ   ރިރަނިވެދަ  ންވ ނީފޮހެލަ  އްތަ ންޔެކިޔުލި   އެފަިއވ  ޮގތަށް  ށްކޮބަޔ ން

 . ރުަގެއވެ ޙ ޟިތެްއެގރ ފަ ކުރ ންޔައްޢަ ެގ ފަރ ތުންވަތަ ގ ނިޝީ ނު

   އޮތްއިތުގައަ ޔ ގެދަރަނިވެރި
 އްޓުން ހިފެހެއް މުދަލެ

އޮތްކަމަށްުގހުރިއަ   ަގއި ތު އަެގ  ޔ ރިނިވެދަރަ )ހ( . 379 މުދަލެއް  ކޯޓަށް     
މުދަލެއް  މަނަވޭރެޤަބޫލުކު އެ  ކޯޓަށް ހުއްދަ    ެގމުޓުހެއްހިފެ، 

ން ރިކަތެހީއެ  ންެގހުލުއި ފުަގދި ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްއަ  އެެވ.ނެދ ވިދެ
 .  ހޯދިދ ނެއެވެޓަށްކޯ

ހިފެހެ  އޮތް   އަތުަގއި ެގ  ރިޔ ރަނިވެދަ ()ށ   ެއ  ންކުރި  ެގމުއްޓުމުދަލެއް   ،
ޙަވ ލުކުރުމަ  ލެއްމުދަ ދަރަނިށްކޯޓަށް  ކޯޓުން    ށް ޔ އަވެރި 

ދަެއވެއަންަގންވ ނެ އެކަރިވެ ނިރަ.  އިޔ   މަ، ނަކޮށްފިރު ކ ންމަށް 
އެހީތެރިކަ ހަެގޔ ރިވެރަނިދަ  އެކު މ ފުލުހުންެގ  ބަށިަގނޑު   ލައި  

 ވެ. ނެއެ ވިދ ފ ސްކުރެ

ދަމ   މި ނ()    އިލަބަ  ނޑު ަގހަށިދަރަނިވެރިޔ ެގ    ށުންއްދ ެގ 
ޙައްރަންވ ކުފ ސް ޒ ތީ  އޭނ ެގ  މިނިވަންޤުނީ   ންކަތަކ އި 
 ނެވެ.ންތިމަެގތެއް  ޮގކ ތެރިކުރެވޭނެއްރަ

ތަ )ހ( . 380 އްޓުން ހެހިފެ  އްއެޓީރިސެކިއު ޮގެގމުކުރުންފީޛުޙުކުމް    އަތުލ ނީ،   އްއެ ރިޓީކިއުސެ  ންތު 
ށް ތަރ އުރިޓީ ދޫކުރި ފަ ސެކި މީހ އަށ އިތް އޮސެޓްފިކެޓްޓީ  އުރިސެކި



302 

  

ށް ންޓަރ ންސްފަރ އޭޖެެގ ޓްފަރ ތު  އި ހުރި އެއްޖޭގަ ރ ވެހިދި  ތަނުވަ
   ނެވެ.ންވަިއެގފޮނުސް ނޯޓި  ެގމުޛުކުރުކުމް ތަންފީޙު

ސެ ސަ ()ށ   އިގެ އްއެ ޓީކިއުރިރޓިފައިކުރެވިފަިއވ   ސަރން ރުތު   އިޓިފަ، 
އެނޫންވެސް    އ އިފައިދ    ެގޓީ ރިކިއުއ ިއ، ސެޓީ އުރިކިނުވ  ސެ ކުރެވިފައި

 ދ ނެއެވެ. އްޓިއް ކޯޓަށް ހިފެހެފ އެމަންހައި މެއެން ޓީެގރިއުސެކި

އެންމު ފެހެއްޓުހި  އެއްޓީ ސެކިއުރި (ނ)   ، އިދަދ ޢަ  ރިޓީެގއުސެކި   
 އިސ ފަ  އަށް ޓީރިއުސެކި  ،އިމ ތ  މަޢުލޫޑިވިޑެންޑ ބެހޭ  ސްޓ އިޓްރެއިން

މިދައްކ ފަ ސެކިއުރިޓީއެ  ސްނޫންވެއެއި  ވަރ  ންިއވ    ހޭއ ބެ 
ދޫއުރިކިސެ  ތަފްޞީލުތައް ކޯޓަށް ފަރ   ވ ށްފައިކޮޓީ  ތުން 

 ވ ނެެއވެ. ަގން އަން

އްގަމު  ފައިވ  އެރީކޮށްޓަސްރަޖި
 ޓުން އްފެހެދު ހިނޅައު

އުޅަނށްފައިކޮރީސްޓަރަޖި . 381 ެއއްަގުމ  ހިފަހަވ   ެގ  ޅަނދުއު  މުަގއްއެ   ނީއްޓ ދެްއ 
  ޓިސްނޯކުރުމުެގ  ޛުންފީށް ޙުކުމް ތަރ އަދ ސަރުކ ރުެގ އިޓ   ހައް ބަލަސްޓަރީރަޖި

 ވެ.  ނެންިއެގފޮނުވަ

މުދަލުގެ  އްޓ ފައިވ  ފަހަހި
  ވޭ ވ ލުކުރެޙަ ން ކަބެލެނިވެރި

 ތް ފަރ 

 ޓަށްކޯ  ތުން ވަުގކަން  ެގ ބެލެނިވެރިމުދަލު  އެ  ހުމަށްފަހެއްޓުފެދ  ހިމު ހ() . 382
ތަ ނުވަ އ  ރިޔ ނިވެ ދަރަ ބެލެހެއްޓުންލެއްމުދަތަ އެ ވަެވ. ނުނެއެދ ިގނެ
 ެއވެ. ނެރެވިދ ކުވ ލުޙަކޯޓަށް  ކ ރ ތަފަވަނަ ންތި

މުހިފަހައްޓ ފަ )ށ(   މަ ދަލުއިވ   މަެގ  އޮޞްއްޗަށް  ސް  ވެއެއް   ތްލަޙަތު 
އެ  ށްކަރ ތަފަ ޙަވ ލު  ޓުމަށްހެއްލެބެ  ދ މު  .  އެވެކޮށްެގންނުވ ނެކޯޓުން 
އަރައި ރިންނ ރަނިވެއަ  ،ންޮގތުމި ވަވެރިނި،  ޤ ނޫނީ  ،  ންނ އިކީލުންެގ 

މުރުންންބަމެލ ެގ  އިޢ   ެގއެމީހުން ވ ލެއް  ޙަ  ށްމަހެއްޓުލެ ބެ  ދ ނަށް 
 . ނުކުރެވޭނެެއވެ

Deleted :ައިވ  ވިފ

Deleted : ްކޯޓަށ
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ެގ ނ()   ބެމަށްނެކަހިނަގއިދ    އްލިެގންމުދ   ޙ ވެއެއް   ވޭލެ  ލަތެއް ސް 
މުތްނައޮ ބެލެނިމަ،  ޙަވ ލުވެރިދަލުެގ  ން  ތުރ ފަ  ިއވ ފަވިކުރެ ކަން 
 ވ ނެެއވެ. ަގން ންޓަށް އަކޯކަން އެ

އަނުތައެއް   އްދަލެމުއްޓ ފައިވ   ފަހަހި )ރ(     ، ނީރެވޭލުކު ދަބަށް  ނަނެއްތަން 
 . ެއވެގަ ެއކު ހުއްދައ ކޯޓުެގ 

އަންކޯ )ބ(   ފަިއވ   ވިރެޙަވ ލުކު ކަން  ރިނިވެލެބެ  ލުެގމުދަ،  ަގއިފިނަމަޓުން 
   ވެ.އެ ނެންވ ޙަވ ލުކުރަ ޓ ކޯ ފަރ ތުން މުދ 

ޚިލ އ މ އްދ   މި ޅ()   މުފަށް  ބެލެނި  ޙަ ކަވެރި ދަލުެގ    ފަިއވ ވ ލުކުރެވިން 
ޢަންފަރ ތު ، ދީފިނަމަމެއް  ެގއްލު  ލަށްމުދަވަތަ  ނު  މަ،ނަ ކޮށްފިމަލު 
ުގމ އެކަ ލިބޭޅިެގން  ބައްެގ    ން  ތުފަރ   އެ  ލަށްދަލުުމެގ 
އަދި  ވެއެންޖެހޭނެމ ވ ންޒި ކޮ  އެ .  ޢަމަލަފަރ ތުން  ކޯށްފަިއވ    ެގޓު ކީ 
 .  ބެލެވޭނެއެވެ ަގއިކަމުޢަމަލެއްމުެގ ކެނޑު ތްމަރުޙު

ބެ )ކ(      ތުން ރ ފަވ   އި ރެވިފަލުކުޙަވ   ކަންރިވެލެނިމުދަލުެގ 
ކައްޖެނަނުންވެބޭ ކޯޓުން  މުދ    އެމަތިން  ތެްއެގޮގ  ނޑައަޅ  މަ، 
   ނެެއވެ.ދ ވިކުރެ ވ ލުކ  ޙަތަފަރ  ންހެއެ އްޓުންލެހެބެ

މަށ އި އޮތު  ފައި އޮތްދ  ހިފަހައްޓ  މުޓުން ކޯަގއިކުލަތްތަޙ   ވިނަނިންއަ ހ() . 383 ން ހުއްޓުވުން މުދ  ވިއްކު
ނިއިނިންމ ފަ  ށްމަލުކ ވިއް  މުދ  އިޢުށްމަންމުވ   މުދ     ށްރ ޟުކޮތި 

ހުއަިއޖުރ   އްކ ލުމުެގވި   އިހިފެހެއްޓުމ  ކޯޓުށްމަޓުަވއިދިނުއްތު    އި ގަ  
 . ެއވެދެވިދ ނެއެ

އިސްމުދަލަކީ  އެ     (1)      ވ  އި ފަރެވިކުނ ސްތިހިފެހެއްޓުމުން 
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 ؛ވުންކަށްލަމުދަ

 ؛އިވުންމިފަނި ކޮށްއި ޚަލ ޞްދަރަނި ދައްކަ  (2)   

ަގދ މު  (3)    ވިއަަގކީ  ވ ފައިހަޅ ހުށަތުމަށް    ޮގތުން ރީެގޔަފ    
 ؛ންަގކަށްނުވު އަވ ންއެކަށީެގ

ހިމުދ   (4)    ނުަގފެހެއްޓުމު    ރ ައތ  އިޖު  ،އި ަގކ ލުމު ވިއް  ތަވައި 
 ؛ންވު އިކޯޓުން ޢަމަލުކޮށްފަ ޚިލ ފަށް

އްެގ  ބައެ  މުދަލުެގކޮށް ނުވަތަ އެެއއްދ    މުއިވ ފަހެއްޓިފެހި  (5)   
  އްޤު ޙަ  ންވ ލިބިެގށް  އެޅުމަ ޑަ ކަނ  ންކަވެރިމިލްކު

 ފައިވުން. ށްނުންކޮބޭ

ަގދ މު )ށ(   ހު  ިވޔަފ އަގަ ވ   ފައިށަހަޅ ތުމަށް  ޮގތުގެ ރީކީ    ށީެގންވ  އެކަ   ން 
ބ ޒ ރުކަނޑައަޅ   ުމަގއިއްކައަގެ  މުދަލުެގ  ިއ  ތ  ުގވަ  ށ އިަގއަ   ެގނީ، 
   .ވެއެނަމަކަުމަގއި ވ އަެގއްށީެގންވ   ށް އެއީ އެކަ ތްކޮޢ ޔަ ރިތަށްލަޙ 

މުދަލުެގ   ންރުތުެގ ޚަޞްމުންެގ އިލައިއްސަ  މަ ރުމުެގކުފީޛު ތަންކުމްޙު )ނ(  
)ހ(   ެގދ މ އް  ވެސް މިކަށްތަރ މެ ފަންތު އޮތް ކޮލަޙަމަޞްށް  މައްޗަ

މު  ެގ ހިފެހެއްޓުމުެގ  ދަށުން  ތު އަިއޖުރ   ެގމުްއކުވި  ތަވަނުދ  
ލެއް މުދަ  އެ  ކޯޓުންއެެވ. އަދި  ދ ނެއި ެއދެވިނުމަށް ކޯޓުަގއިދިޓުވަ ހުއް
 ފަހެއް()  5  ންިގނަވެެގނިންމ ތ   ށް  ކުމަ ވިއްވަތަ  ނު  މަށްއްޓުފެހެހި
ހުއްއި  ރޭގަ ތެ  ވަހުެގދު ކޯ  މަށްނުދިވައި  ޓުއެކަން   ޓަށްއެދި 
 ވ ނެއެވެ. ހަޅަންހުށަ
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ވިއްކ  )ރ(   ސަވުމު އިށްފަކޮރުހ ޝްތިއި  ށްމަލުމުދ   މުދަލުެގ   ބުންބަެގ 
ފިވެރި މުދަވިްއކ ލ   ،އިޔަވަ ފަރ ތް  ޙަމަ  ެގލު    އޮތް ޤެއް  އްއްޗަށް 
ފަްއވެސްއެ ނުއްެގރ ތެ  ަމޞްލަޙަތަށް  އަސަރެއް ަގޅުނރަ     

ފަރ ތަކަ  ށްކަމަނެކޮށްފ  މު، ނަމަޖެއްފެނި  ށް އެ  ވި ދ އެ  އިެގން  ކަ އް 
ފައި ފަރ ތުެގ  ލިބޭ  އެ   ކަން ނެންދ ެގވި ރެދ ކުއަ  ޤުއްޙަސ އިން 

ެއކަށީރުކުވަކަށަ ެގރުމަށް  ބަހައްރެންޓީެގންވ   މަ ނަވ ނުއި ޓ ފައެއް 
   . ހުށަހެޅިދ ނެއެވެޓަށްދި ކޯއެ މަށްވުޓު ހުއްކުން އްމުދ ވި

ދ   ދި މުމަށް އެ ޓުވުއްހު  ކުންއްވިށުން މުދ   ދަ  ( ެގ)ރ  އްދ ެގމި މ  )ބ(  
ސް  ނޯޓި  ލުމުގެ ކ އްވިދ   މު  ތަވަނު، ކަުމެގ ޔައުމިްއޔ ޓިފައިވ ހިފެހެއް

ތިވަނު ފަރ ތެތަ  ކިބަންވަނަ  ހިފެިއަގއްެގ  މުދ   ކަމުެގ  ވ އި ފަޓިހެއްއި 
ނެެއވެ.  ންވ ޅަތެރޭަގއި ހުށަހަ  ެގހު( ދުވަރަ)ފަނަ  15  ބޭތ ސް ލިޓިނޯ
އެއަ ތަންފީކުޙު  ،ކަންދި  އި،  އަށ ރިޔ  ވެއަރަނި  އެދޭ  ށްކުރުމަޛުމް 
އަރައެ މަޞްނޫން  ށް ތަކަތްފަރ   ންހެއެތް  އޮ  ތުޙަލަނިވެރިންނަށ އި 
 ވ ނެެއވެ.  ަގން ންއަ

  ލުމަށްމ އި ވިއްކ އްޓުދ  ހިފެހެމު
 ޖ  ނަތީމުގެރ ޟުކުރުތިޢުއި

މ އްދ ެގ  383  ނުެގޤ ނޫމި   (ހ) . 384 ހިފެހެ ށުދަ  ވަނަ  މުދ     ޓުމ އިއްން 
އިވި ހި ށް  ކޮޟުރ ތިޢުްއކ ލުމަށް    މުގެ ވިއްކ ލުއި  ހެއްޓުމ ފެމުދ  

ހުއްޓުވައި އެނަމަޖެއްދި އެ  އިގަ ކޯޓު  ށްނުމަދިއިޖުރ އަތު  އި ،  ޖުރ އަތު  
   .ެއވެސްކުރަންވ ނެން ފަން ަވުގތީޮގތުކޯޓު

ހުއްމުއްކުވި  ވަތަނު  މުެގފެހެއްޓުހިމުދ    )ށ(   އިޖުރ އަތު  ިއދިނުމަށް  ވަޓު ެގ 
އެޓުކޯ ެއކަދިފަަގއި  މް ޙުކު  ޓަކަިއ، ށްބުތަކަސަބަ  ވ ނުެގންށީ ިއވަނީ 

ހުރަސްއެޅުުމެގފީޛުތަން  އެޓުން  ކޯ ،  މަނަވ ަގއި މު ކަތުންޮގ  ކުރަން 
 ވެ.  ެގންނުވ ނެއެއަތު ފަސްކޮށް ޖުރ އި

Deleted : ުޒ
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ނުވައްހެހިފެ  މުދ  )ނ(   ވިއްކުތަޓުމުެގ  ޓުވަިއދިނުމަށް  ހުއް  ތުޖުރ އައި  މުެގ 
ހު،  ށްފަުވމައިތު ފ   ތުދަފައިވ  މުއްޅ އަ ކަނޑަށްޓަށް ހުށަހެޅުމަކޯ  އެދި

މެނުތެއްަގއިލަޙ ޚ އްޞަ   ކޯ  ހުށަހެޅުން  އެ  ބަޓުވީ،    ން ެގަގނެއިލަން 
 ެއވެ. ނުވ ނެ

ހިފެހެއް )ރ(   ނުވަތަމުދ   ވިއްޓުމުެގ  އިޖު  ހުއްޓުވައި ތުއަރ ކުމުެގ  މަށް  ދިނު 

ކޯއެ އުޖޫރަފައެދި  އްަގއިޅުމެށަހެހު ހުށަހަޅ   ށް  ޓަދި   ިއވަނީ 
ކަމައްޓުހިފެހެ ހަނީވޭއްޓުހު  މަ،ށްވ ނަމަށް  ެއ  ެއކަމަ    އިސ ެއއް ފަނި 
   ހުެމވެ.ންެގ މެދުަގއި ބެވެރިރަނިއަ

  ިގނަދޭއް( ނުވަތަ އެއަށްުވރެ)  2ިއަގއި  އްސަލަ މަެގމުރުކުފީޛުންތަ )ބ(  
ހިވެރިނިރައަ ޙ ލަތަުގއި މެން  ހި،  ނޭ  ނުެގޓުމުއްފެހެމުދ    ވަތަ 

ހުއްއި  މުެގވިްއކު އެދިދިނުޓުަވއިޖުރ އަތު  އޭނީއިވަ ފަހަޅ ހުށަ  މަށް    ެގ 
 ންޅުހެހުށަ  އެމަ،  ކޮޅަށް ކަމަށްވ ނަކ  ދެޔަވެރި މެ އަރަނިއެން  ންރެއިތެ
އެހެޅި  ހުށަ ތަފަރ ތަށް  ޙުކުމް    ލ  މަރުޙަެގ  މުރުޛުކުންފީންުގމަށްފަހު، 

މަދަންވ ނީެގންކުރިއަށް  ހިމެަގއިއިލަ ސައް  ހު  ރަނިވެރިންެގ  އަހ   ރިނޭ 
 .  ވެންނެތިމަެގ އް ޮގތެ  ކުރެވޭޙިމ ޔަތް އްޙައްޤުތަ

ހިފެހެމު (ޅ)   ވިއްކުމުެގެގ  ޓުމުއްދ     ށްމަނުިއދިވަޓު ހުއް  އަތުއިޖުރ   ނުވަތަ 
ހުށަހެހުށަ  އެދި ބަލައިނުެގހަޅ   ކޯޓުން  އަތު ރ ިއޖު،  މަންފިނަޅުން 
މުއްއްހު ދައް ނަށްންރިވެނިއަރަދަތަށް  ޓިފައިވ   ވ   އިހިފަކަންޖެ 

 ފަރ ތުންޅި  ހެހުށަން  ހެޅުށަެއ ހުއަށް   ޖޫރިމަނ ދ ންއަރަމު  ފައިސ އަށް
 ވެ. ނެއެހޭންޖެޒިންމ ވ 

ހި )ކ(    ނުޓުމުފެހެއްމުދ   ވިތަވަެގ  ހުއްޓުވަރ އަޖުއި  ެގމުކުއް  ިއދިނުމަށް  ތު 
 ، ކޮށްފައިަވނިބ ޠިލުކޮށްން  ޓުކޯޅުން  ހެހުށަ  ހަޅ ހުށަ  ކުރިންއެދި  
ހުންއަލު ހުށަށަހަ  މުމަހެޅުޅ   ުގޅިެގން  ވިއްކ   ހުއް ކ ދ   ،  ޓުވޭނީލުން 
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 ކޯޓުން ބ ޠިލުކުރި  ރިންކު  ނީނ ވެފަިއވަޅުން ބި ށަހެހުޅި  ށަހެން ހުލުއަ
މައްޗަށް  ޢ ތަކެްއެގ  ވ ޤި  އިވ ފަވެރިވެމެދު  ހު ށްފަހެޅުމަހުށަ

 ެއވެ. ލިބިފައިވ ނަމަ ދަހުއް  ެގކޯޓު  މަށްއެކަ ކަމަށްވެފަިއ،

އި  ވަތަނުމުެގ  ހެއްޓުފެހި  ދ މު ( އ)   ށް  ދިނުމައްޓުވައި ހު  ޖުރ އަތުވިއްކުމުެގ 
ހުދިއެ ހުހަށަ  ިގނަވެ ޅުމަކ މެށަހެޅ   ދުވަހުގެ )ފަ  15  ެގންދު    ނަރަ( 

 ވެ.  އެ ނެވ ންމަ ންއް ނިތެޮގން  ކޯޓުރޭަގއިތެ

ތަމްޙުކު )ހ( . 385  މުދ  ވިއްކ ލުން ޝަރީޢަތުން ހިފަމުކުރުންފީޛު  ޮގތުން،   ދަލެއް މު  ިއވ ހައްޓ ފަެގ 
ކަމުލުްއކ ވި ކުރިއަ ންެގ  ކޯނީށްެގންދ ކަން  ބެލު،  ދަމު ޓުެގ  ، ންށުެގ 
 ރިކޮށެވެ. މެދުވެ އްރ  ފަރ ތެކުއްޔަން ޓަކައި ޢަމަށްއެކަ

ވިއްކ މު )ށ(   ވިްއކ ލުމުެގ  މުދ   ންފަރ ތު  ވ އިފަވި ރެލުކުވ ޙަ  ލުންދ    
 . ވ ންޖެހޭނެއެވެމ ޒިން  ތަކަށްއަތުރ އިޖުއެންމެހައި 

ން ތުުގޅޭޮގ  މ އްކުވި  ން މުދ އިވ  ފަރ ތުފަންކޮށްޔަ ޢައްމަށްކުއްވި  މުދ  )ނ(  
ފިރެކޯޑުކޮޅުތައް  ވަޔަފިންދ   މުޅައަ އެ  މަޢުލޫމ ތު ޅުތަކު ވަޔަށް،    ެގ 

އަށްއަޔ ރިނިވެ ރައަ  ށ އިވެރިޔ އަދަރަނި މު  މައްޗަށް  ދަލުެގ  ދި 
 ނެެއވެ.  ވ ދޭން ތަކަށްފަރ  ންމެމަޞްލަޙަތު އޮތް ކޮ

ންމެ ސް އެވެޔ އަށް އަރަނިވެރިއިޔ އަށ  ރި ވެރަނި ދަންވ ނީލައްކ މުދ  ވި ()ރ  
ޮގތުންިވޔަފ ރީ  ،މަތިން  ގެ އްޮގތެ   ޑުބޮ  ޙަތުލަމަޞް ވ   ކަށީެގންއެ   ެގ 

 ވެ.  އަެގއްަގއެ 

 ބީލަމުެގްއެގ ދަށުން ނުވަތަ  ސްވުމެެއްއބަ  ިއ،ލަބަ  ށްވަތަބ   ެގދަލުމު )ބ(  
 ެއވެ. ނެވިދ ވިއްކ ލެ  މުަގިއެވސް މުދ ލަ ނީ ނުވަތަލުންސޫއު
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އުހަލ ކުވެދ ނެ  ހައިންސޭފަ )ޅ(   މުފުފަދަ  ނުވަތަލޭ    މުެގއްޓުހެބެލެ  ދ  
ބޮޑު  ޚަރަ މު ދު  ވިއްކުމުދ ،  އިޖުރ ެގމުދ   ފުރި  ރުމަކ  ހަމަކުއަތުތައް 
 ެވ. ވިދ ނެއެްއކ ލެވި  ށްކޮނުސް ލަސްވެލައިނު

ވިއްކ ލުމަ )ކ(    އެހިފައިމަޖެހަށް  މުދ   ައެގއް ންވ   ދަށް    ކޯޓަށް  މެ 
 ވެ.  އެޅިދ ނެ އެކަނޑަ

ރ ތުެގ ދެފަ  އެ  ،ތިންމަެގ  މުޔ ެގ އެދުނިެވރިރަވަތަ އަނިވެރިޔ  ނުރަދަ )އ(   
އެންމެއިރަދުަގޚަ ޮގތެއްަގއި  އިދ ބޮޑުފަ  ،  ވި   ެގ  އްކ ލުމުމުދ  
 ކުރެވިދ ނެެއވެ. އިޢުލ ނުކުން  ިވއް ދ މު ،ަގއިމުނުބޭ

ވިމު )ވ(    ވިްއކ ލުސްނޯޓިލުުމެގ  ކ އްދ   މުދ   ކަނ،    ިއވ  ފަޅ ޑައަމަށް 
ދުވަސް)ތިރީ  30  ެގވަހުދު ވިއްން  ރިކު  ެގހު(  ފަރ މުދ     ން ތުކ  

އަދި ންވ ރަމުކުޢ ން ދަރަނޯޓި  އެ  ނެއެވެ.  ިއ،  ޔ އަށ ެވރިނިސް 
ވ  ެއ ދަޢުވ ެގ އި ކޮށްފައެއް ވ ޢުދަ  ތުންޮގޅޭ ލ ުގމުދަރިޔ އަށ އި،  ނިވެއަރަ

ޮއތްޤެ ޙައް  ތުންުގޅޭޮގދަލ މު،  އިޚަޞްމުންނަށ    ކަމަށް އް 
ގ ނިށ ކަރ ތްތަ ފަ  އިވ ފަށްކޮރީރަޖިސްޓަ .  ނުވަންވ ނެެއވެފޮޝީއަށް  އި، 

 ،ލޫމ ތުމަޢު ހޭ  ނަންޖެ ހިމައިަގހުކ ިއ ނޯޓިލުތަސޫެގ އުދިނުމު  ސްނޯޓި
 .  ވެވ ނެއެ ރަން ކުންޔ ބަ އިގަ ދުވ އިދ  ަގެގ ދަށުން ހަނޫނުމި ޤ 

ވިއްކ ލުމަށް )މ(   ޢަކޯޓު   މުދ   ފަރ ތުން    ފަިއވ ކޮށްއްޔަންން 
ޮގއަޅ ފައި ކަނޑަ އެތ  ވ   ދަންއި،  ވި އަށް  މެ    ގެ އްކ ލުމުގ ިއ، 

ހިޝަރުޠުތަކ މެ އެކަމަހޭނަމަނުޖެހަތްދު  ޝަކުވ ،  ފަރ އެ  މުެގ   ތަށް  
ނިޝަކުވ އަކ މެ  އެއި  ހަޅަހުށަ ހުށަހެޅި   ދުމެތ ޮގ  ންމ ދު  ޝަކުވ  

 ންށިެގމި ތ ރީޚުން ފެންމުން ނިން ނިއެ  މަޖެހޭނަ ހަމަނުތްހި  ފަރ ތުން
ކޯޓަަގރޭތެ   ދުވަހުެގ  (އެއް)ދިހަ  10 ހުށްއި  އަދި  .  ވެނެއެ ޅިދ ހެށަ 

ޝަޓަކޯމިފަދައިން   އަމުރެކޯސް،  ޅުނުނަމަވެށަހެހުކުވ   ށް  ްއ  ޓުން 
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 ވ ނެއެެވ. ންދަންކުރިއަށްެގ ތުރ އައިޖުމުެގ  ލުކ މަ، ވިއް ނުކުރ ނަ

މުޢ ލުމުެގކ އްވިދ   މު (ފ)     ން ފަރ ތުޢަްއޔަންކުރ     ކޯޓުންަގއި  އްތެމަލ  
މުދަލުެގ  ނީކުރ ތަމްސީލު އެވެފަރ ތެރިވެ  ތުެގ ރ ފަވެރި ން،  ތުޮގ. 

ކުރަންޖެހޭ  މ އި، ސޮއިރުމަކުތް ފުރިހަމަލ ޢ ެގ މުްއކުމުވިނެ ނަމުަގއި ަގ
އަމު  މ އި، ރުސޮއިކުއި  ގަ ޔުމެއްލި ެއ  ިއަގންނ ނީ  ލަބަުގ  ދަލުެގ 

 .ވެންނެތުރ ފަ

މުދަލަކީ  ނިންމ ފައިވ ށް  މަލުވިްއކ  )ދ(    ދަފައެ  ެއއްނަމަ، ޓީ އުރިސެކި 
ނުވަތަ ޤ   ހޭބެކަމ   ންތުހޭޮގބެއްކުމ ވި  ސެކުއިރިޓީ ނޫނުަގިއ 

އިޖުރ ތަހަމަ  ށްފައިވ  ންކޮޔ ބައި  އިދުގަ ވ  ަގ ކޯޓުން އަތުތަކަށް  ކ އި 
 .  ނެެއވެވ ރަންކުލުމަޢަ ރ ތުންފަ ިއވ ށްފަންކޮއްޔަޢަ

އިޢުކުމައްވި  ދ މު ()ތ   ވިއްކ ނުލެ  ށްފަހު،މަކުރު ނުލ ށް  ޖެނަމަ، އް ވި މުދ  
ެއވެ.  ނެކުރަންވ ރުރ ތަކުރު  ހަފަ   ދެތު ިއތުރުއަރ ކުމުެގ އިޖު ވިއްމުދ 
ހި  އެ އެކަމަންގ އިޖުރ އަތު  އަނީ،  ެއއްބަސްވ     ގެ ރަނިވެރިންށް 

މަ ނެ)ތި  3  އި،ަގޚަރަދު ަމސްދުވަ)ހަ  6ދުވަހ އި  ސްއް(    ހުެގއެއް( 
ހޭދަވ ދެމެދުަގއި  ްއެގތެއައިޖުރ   ންމެކޮ  އްތެއްދަމު  ނެ 
 މަތިންނެވެ. ެގއް ޮގތެ

ވިއް (ލ)   ަގއި  ދުމެރިންެގ  އަރަނިވެ  ،ުގއަ ެގ  ދަލުމު  ބޭލި  މަށްފަހުލުކ މުދ  
  . ތިންނެވެމަވ  ޮގތުަގވަނަ މ އްދ ަގއި  386ނޫނުެގ މި ޤ  ބަހ ނީ

 ލުތައްފްޞީތަ  ެގމުއެކަ،  ހުށްފައަތު ނިންމުމަޖުރ ކ ލުމުެގ އިއްދ  ވިމު )ގ(   
 ށް އަުގ ކޯޓަެގދަލުކޯޑުކޮށް، މުރެ  ންފަިއވ  ފަރ ތުއްޔަންކޮށްޢަން  ޓުކޯ
 . ވެއެނެ ވ ކުރަންދ އަ
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ަގތް  މު ޏ()   ސޮިއކުރުމަށް ބަސްވުުމަގެއއް  ނެވިއްކުމުެގަގ  ރ ތުންފަދ   އި 
މު ޙަވ ލުދަލ ނުވަތަ  ނުމަވު  މުދަވަތަށް  އަ ލު  އަުގ  ރުމަށް ދ ކުެގ 

ަގމަނަހަދ ދެކޮޅު  10  ށިެގންފެ  ންޚުތ ރީހިނިގ  ކުން  އް ވިނެ ، 
ދު  ަގނެތެރޭަގއި   ެގހުވަ)ދިހައެއް(  މަލ ތް  ޢ މު ިވއްކުުމެގ  ، 

 ަމށް އެދިކުރު  ތުެގ މައްޗަށްރ ަގތް ފަ  ރެއް މުދ  މުއަ  ެގރުމުކުޛުފީންތަ
ވިއްކ ލުމަ ކޯޓުން މުދ    ކޯޓަށްން  ރ ތުފަ  ރިއްޔަންކުޢަ  ށް 

ކޯ އެވެ.  ނެއެހުށަހެޅިދ  އަނެ  ޓުންޮގތުން  ަގކީރަމުރޭ    ގެ ކުމުނެިވއް، 
 ވެ.  ނެއެަގއި ބެލެވޭތު ެގ ޮގެގ ލިޔުމެއް މު ކަރިހަމަވެފައިވ މަލ ތް ފުޢ މު

ެގންނުވ   ރު އެކަށީ ލ އިރުެގ އަގ  ބަޒ ބ ދަލުެގ  ިއވަނީ މުފަލ އްކ  ވިދ މު ()ސ  
އޮެގނއެފުކޮށް  ސ   ކަމުަގއި  އަަގކަށް މުދ  ނު  ނަމަ،ތްން    ަވތަ 
އިޖުވިއް  ޚި ތަތުރ އަކ ލުމުެގ  ޢަމަށްފަލ ކ   އެމަވ ނައިފަލުކޮށް  އަދި     

  ން ެގނއެ   ކުރިންމުެގދ  ވިއްކ ލުމުކަން  ފުވެފައިވ  ލ  ޚިއިޖުރ އަތުތަކ 
މުމަނަނެތް ަގނެ،  ބ   ެގއްކުމު ވިދ   އެދި ކޮށްދިނުމަ ޠިލުމުޢ މަލ ތް  ށް 

 ވެ. ނެއެހުށަހެޅިދ  ށްކޯޓަ ށްރިޔ އަވެނި ތަ އަރަނުވަރިޔ އަށް ދަރަނިވެ

ތ ރީވިްއކި  ދ މު  ިއވ ފަލ ްއކ ވި )ޑ(    ދުވަހުގެ )ވި  20  ންެގފެށި  ޚުން    ހި( 
މ އްަގތެރޭ މި  ދަށުން)ދ ެގ  އި  ެގ    ތް މަލ ޢ މު  ުމެގނެވިއްކުަގ  ސ( 
 . ެއވެށަހަޅަންވ ނެހު  ކޯޓަށްށްލުކުރުމަޠިބ 

 ލުކުރުމަށްޠިތް ބ ލ މުޢ މަެގ  މު ިވއްކުަގނެ ދަށުން  މި މ އްދ ެގ )ޑ( ެގ )ޒ(   
ތ ރީޚުންހުށަ ތެވަހުެގދު  ރަ(ނަފަ)  15  ންެގފެށި  ހަޅ   އެ   އިަގރޭ 
 ވ ނެެއވެ. ން އަޅަޮގތެއް ކަނޑަ ޓުންޅުމަކ މެދު ކޯހުށަހެ

  ބޭލި  ގެންށް ކޮފީޛުމް ތަންޙުކު
 ން އިސ  ބެހުފަ

ވިއްކ  ()ހ . 386 ފައި  ލަިއެގންމުދ   ހިފަލިބޭ  ސ  ފައި  ވ  ޓ ފައި ހައްސ އ އި، 
ކޯވެރިއަރަނި  ނުވަތަ  ށްޔ އަނިވެރިރައަ ބެހުމަކީ    ޓުގެ ންނަށް 

Deleted :ްު
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 .  ވެކެ އެންމ ޒި

ފައިސ އްކ ލަިއެގވިދ   މު )ށ(   ލިބޭ  ފަފަހައްޓ ފައި ހި،  އ އިން  އިސ   ވ  
ިގނަ ވުށްއައެ   ވަތަނު  އްއެރިނިވެއަރަ  ދެ  ޖެހެނީ ންހަބަ ރެ 
މެދުަގއިނަމަރައަ އަރަނިވެރިންެގ  މެރިންެގނިވެ،  ސ  އިފަދުަގިއ   
 ންނެވެ.   ކޯޓުނީޅ ބު ކަނޑައަތީ ތަރުހ ނެބަ

 ،ކުހ  ހިނދަކޮށްފައިނުވ ންބަޔ   ކަށްތަޮގ  ންއެހެ  އިއްގަ އެހެން ޤ ނޫނެ )ނ(  
ވިއް ލިކ ލަމުދ   ހިފަސ ފައި  ބޭިއެގން   ސ  ފައި  ވ  އި ޓ ފަހައްއ އި، 

   ބުން އިސްކަންދީެގންނެވެ.ނިވި ތަރުތީނަންއަ ނީބަހ 

 ؛އިސ  ފަ ފައިވ ހިޖެދައްކަންށް އުލަތަދަ  (1)   

 ؛ށް ކޮށްފަިއވ  ޚަރަދުކ ލުމަވިއްމުދ    (2)   

 ؛އްވ ތަޢުދަ ނޭހިމެ އްހުނެރަ  (3)   

 ދަޢުވ ތައް. ހިމެނޭރަހުނެއް ނު  (4)   

ގ ފަިއވ  ނހި   ށްމަކ ލުއްވި ދ   ، މުއި ަގރޭތެ   ެގ ޚަރަދުެގކ ލުމުއް މުދ  ވި ()ރ  
  އި، ރަދ  ޚަެގހެއްޓުމުފެމުދ  ހި،  ރަދ އިދ އި، ފައިސ  ބެހުމުެގ ޚަ ރަޚަ

  ވެ.ޚަރަދު ހިމެނެއެ ކުރ  ފަރ ތުެގއްޔަން  ޢައްކ ލުމަށްވި މުދ 

އ މްދަނީ  ޔ އަށްވެރިނިރަދަ )ބ(   ހިފަހަލިބޭ  ޙ   އެ ލަތުއްޓ ފައިވ     ަގއި، 
، އެ މަދަނީއެްއނަމްއ   ދ ންކަމުއް ދައި  ކުަގތަތުދައްމުއަކީ އެކި  މްދަނީއ 

ފައިސ    ކޮންެގންމަދުވެއ މްދަނީެގ  މަހަމެ     ކުންތިން 
ނުވަތަ،  ޅިދ ނެއެވެނޑައެކަށް  ދިނުމަށް  އަވެރިޔ  ނިއަރަ  .

Deleted : ައްޓ
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ނުންތައް ސ ސީ ބޭ  ޢ އިލ ެގ އަހޭންޖެްއޓަހަލަބަ  އޭނ   އިއ  ރިޔ  އަރަނިވެ
ފައިދުމަށްފުއް އެ  އެރޯސ ވ ނަމަބައަށް  ސ    މެކޮންސ   އިފަ  ، 
މް ންތިޒ އި   ލިބޭނެއަރަނިވެރިޔ އަށް    މަހަކު  ވަތަ ކޮންމެނު  ކުއަހަފްތ 

 . އެވެދ ނެސިއްޖެމަހަ ޓަށްކޯ

ދައްކަންޖެހޭ ރިޔ  ވެނިރައަ )ޅ(   ޚަލ ޞް  އަށް  ދައްކައި  ،  ހުފަށްމަރުކުދަރަނި 

އަހެނޯޓި  ެގމުކައެ ދަރަނިވެރިޔ ރައް  ކޯޓުއަށް ނިެވރިޔ އަށ އި  ން  
ތ ބޭލި  ނޯޓިސް  އެ ދި  އަ  .ވެ އެނެދޭންވ   15  ންފެށިގެ   ންޚުރީ 

ދުވަހުެގ) އެކަމުގެ ތެރޭަގއި  ފަނަރަ(  އެތްނަމައޮ  ކުވ ެއއްޝަ  ،    
ކޯޓަފަރ  އަދިއެ ހަޅަންވ ނެހުށަށް  ތްތަކުން  ލިބޭ ވެ.  ޝަކުވ   ކޯޓަށް   
ެއ    ެގވަހުދުރަ(  ނަފަ)  15ން  ެގށިފެ  ޚުންރީތ  ތެރޭަގިއ، 

 ެއވެ.  ނެވ ން ޅައަކަނޑަތެއް ން ޮގޓުކޯޝަކުވ އ މެދު 

ލިެގޛުކޮށްފީންތަ  ކުމްޙު ( )ކ   އަރަނިެވރިން  ފައިސ އިން  ންނަށް  ބުނު 
ފައިންދޭ ޚަރަދު ހިނށް  ންފީޛުކުރުމަތަޙުކުމް  އ އި،  ސ ޖެހޭ  ިގ 

ޚަދައް ބ ކީވ ކަިއ   ކޯޓުން   އ  ޔ ރި ނިވެރަދަ  ސ ފައި  ލ ޞްކުރުމަށްފަހު 

 ންވ ނެެއވެ.  ކުރަލުޙަވ 

 ރުން ފީޛުކު ން  ތަ މް އިނުވ  ޙުކު ނިފަ މެ  ހި ދެއް ޢަދަ ސ ގެ  ފައި   -ބައި   ތިންވަނަ 

ދެއް  ޢަދަ  ގެއިސ ފަ
  އް ޙުކުމްތަހިމެނިފައިނުވ  

 ރުން ކުޛު ތަންފީ

ޢަ )ހ( . 387 ނުހިމެދެއްދަފައިސ ެގ  ޙުކު  ތަންޙުކުއެ    ،މެއްނޭ  ފީޛުކުރުން މް 
ފަރ ތުެގވ ޒިމުލ  އަ  އި އްމި    ނަމަ،ކޮށްފައިނުވ ފީޛުތަން  އިރުގަ ޔ ތިޚްލަ 

ޙުކުމް ޙުކުމް ރ ފީޛުކުތަންރިކޮށް  ދުވެމެޓު  ކޯ  އެ  ނީ 

 .   ނެވެކޮށްެގންނ ޖޫރިމަތް ފަރ  ހޭންޖެފީޛުކުރަންތަ

މ  ށ()   ކަނޑައަ ޖޫރިމަނ ޅ   ކަނޑައަ ދަށުން    އްދ ެގމި  ަވކި ފައި ޅ އަކީ  ވ  
ނު ަގމުއްކަދަދެޢަ އިއި  ޢަވަތަ  ވަތަ ނު  އި މުަގކައްދެދަތުރުވަމުންދ  

Deleted : ެގ
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ކޮންމެޛުނުތަންފީ ޙުކުމުެގ  ޖޫރިމަނ އެހިނގ   ށްކަބަޔަ  ކުރ     ގެ އް  

 ވެ.  އެނެޅިދ ކަނޑައެ   ށްޓަޮގތުަގއި ކޯ

ކަނދަ  މ އްދ ެގ  މި )ނ(   ޖޫޑަށުން  ހިނަގންނ ރިމައަޅ    ނީ،ފަށ  
ނިންޖޫރިމަނ ކު ނިންރުމަށް  ދަރަނި މި   ށްއަރިޔ  ވެމުން 

 ށްފަހުއެވެ. ކުރުމަރައްދު

ތަންފީޛުނުކުޙުނޭ  ނުހިމެދެްއ  ދަޢަ  ސ ެގއިފަ ރ()    ބަބުން ސަ  މުގެ ރުކުމެއް 
ޙުކުމް ކޯނިވެރިޔ  އަރަ  ޛުކުރުމަށް ފީންތަ  އެ  އެ ަގޓު    ، ފިނަމަދެއި 
އަދ  ރި ދަރަނިވެއި  ޙުކުމުަގ ކަނޑަމަކުރުޔ   ިއލްތިޅ އަށް  ޒ މް ފައިވ  

  ލިބިެގންވެެއވެ. ޓަށްޔ ރު ކޯޚްތިއި  ެގކޮށްދިނުމުން ައގު ފައިސ އި

ނުހި ދަދެޢަ  ެގސ ފައި ()ބ   ތަންފީއް  ޙުކުމެއް  ކީ މަރުޛުކުމެނޭ 
ކޯޓަށްމުަގކަޙީލުކަމެއް  ސްތަމު ދު  ޢަދަނ ެގ  މަޖޫރި   ޖެނަމަ،ފެނިއް  އި 
 .  ެއވެވިދ ނެރެށް ދަށްކުޓަކޯ

، މަފިނަނުދައްކައިފައިސ   ޖޫރިމަނ ެގ    ން ކަނޑަައޅ  ދަށު  މ އްދ ެގ  މި (ޅ)  
ޙުކުމެޢަދައިސ ެގ  ފަ ހިމެނޭ  މިމަރުކުފީޛުންތަ  އްދެްއ  ިއ  ބ ބުަގ  ށް 

ޖޫރިމަދަށުންެގ  ތު އައިޖުރ   ކަނޑައަޅ ފަިއވ  އެ  އިސ  ފަގެ  ނ  
 ވެ.  ދ ނެއެދިހޯ

ަގިއ  ކަމުކެނޑުން    މަތްޓުެގ ޙުރު ކޯރުމަކީކު ޢަމަލުނުށްްއޮގތައެ  ކުމ ޙު ( )ކ  
ޤ ބަލައި،   ކަމަށް  ކަނޑައެނޫނުަގއިއެ  އަވ  އި ފަޅި  ދަބެއް  

މަްއޗަދަރަ މ   ށްކަމައެޅުޑަނކަ   ށްނިވެރިޔ ެގ  ރަހެއް ހުއްދ   މި 
 ނ ޅައެވެ.  

Deleted :ިުެޅ
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އަންގައި   މަށް އްކުދެ ސ ފައި
ހެން  އެ ވައިފިޔަ ކުމް  ޙު ރ ކު
  ގެޚަޞްމެއް އި ގައްކުމެޙު

ތެއްގެ  ފަރ   ނުހިމެނޭ ގައިގޮތު 
 އަމުރެއް  ށް ކޮށްފައިވ އްޗަމަ
 މެނުން ހި

ދެ . 388 ޙުކުގަ އަންމަށް  ކުއްފައިސ   ކުރ   ކޯޓުން  ފިއްމެިއ   ންހެއެ  އިވަޔަ 
މައްސަލައި   ،ަގއިއްޙުކުމެ ޚައެ  ެގ އްރ ތެފަ  ނޭނުހިމެ  ަގއިޮގތު   ްއެގމެޞްެގ 
ކޮމަ ހިރެ އަމު  ށްފައިވ  އްޗަށް  މަމަނަމެނޭްއ  އެ   ހިމެނުނު  ަގއިލައިއްސަ، 

އެއްޚަޞްމެކޭ އަމުރެއްފަދަ  އެ  ފަރ ތުެގ  އިން  ށް  މައްޗަ  އެ 
 . ވެވޭނެއެ ރެކުތަންފީޛު

  ގައިންފައިސ  ދެއްކުމަށް އަ
ން  އެހެ އިޔަވަފި މްކު ޙު ރ ކު

ށް  ރުމަ ކުޛުންފީ ޙުކުމްތައް ތަ
 ޅުން ށަހެހު

ދެއްއިސ ފަ . 389 އަންަގއި ކު  ޙު  މަށް    ތައް ކުމްޙު  ހެންއެ  ޔަވައިފި  ކުމްކުރ  
ހުށަހަޅ ފީޛުކުރުތަން ކަނޑައަކަމައެ ނީ  މަށް  މެދުފައި ޅ ށް  ފޯމު    އެ،  ވެރިކޮށްވ  
 ކޯޓަކަށެވެ.   ކުރިމެއްކުޙު

 
 ބ ބު ސްވަނަ  ތެއްތިރީ 

 ން ކުރު ންފީޛު ތަ ގައި  ޖޭ ހިރ އް ދިވެ ތައް  ޙުކުމް ކުގެ  ތަ މު އު  ޤަ ރު ބޭ 

ޤަބޭ )ހ( . 390 ންމު މ އްދ ތައް ޢ  ޙުކުއިފަ ށްކޮ  އިއްަގމެއުރު  ބ ބުަގއިވ މި  މެއް،ވ   ތަކ  ސޫލުއު    
ޮގތުެގމަތިއެއް  ދިވެހިރ ޮގތްވ   ނެ  ލައިަގބަ  އިއްޖޭަގން 
އަންފީޛުތަ ޙުކުރެވޭނެެއވެ.  ެއފަދަ   ނުވަތަނަން  ންަގއިބަލަ  އްކުމެދި 

އިރަފީޛުކުތަން ހަނީވޭރެތިރ ޟުކު ޢުން  ބ ބުމި  އެކަނިމަ  ަގިއ   
 ވެ. ށެކޮބިނ ށް ޗަ އްމަ ކުެގސަބަބުތަ ބަޔ ންކުރ 

ކޮޤައުމެއްގަ   ރުބޭ )ށ(   ޙުށްއި    ަގނެ ބަލައިޖޭަގއި  ދިވެހިރ އްކުމެއް  ފައިވ  
  ސް ވެެއއް  ެގއްޖޭއް ދިވެހިރ ށަހަޅ  މައްސަލައެ އެދި ހު  ންފީޛުކުރަންތަ
އެންޢީޮގތުއުޟޫމަ  ަގއި ޓެއް ކޯ ނުބެލޭނެއެވެ.  ިއ  ަގލައެއް ސަ މައް  ދަފަ 
ހަމައެކަވޭލެބެ ބ ނީ  މި  ތައް ބުބަސަކުރ   ންޔ ބަ  ބުަގއިނި 
 ކެވެ. ނުންވ  ކަންތައްތަމެހެން ބޭންއި ކޮރުމަށްޓަކަކުޠުބީޤުތަ

Deleted :ަގެސަލައިއްމ  

Deleted :ިުެޅ

Deleted : ައި  މ  ތު ބަލައިގ

Deleted :ްޢ

Deleted :ޭު
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ދިޙުކުމެއްެގ  އުޤަ  ބޭރު )ނ(   ބަމެއް   އެ  ،ލައިަގނެޭވނީވެހިރ އްޖޭަގއި 
ހު ަމއް  އެ  ކީކުމަޙު ހިނޤަޅުނު  ށަހެސަލަ  ބ ރު  ގ  އުމުަގއި 
  ،ނީކުރެވޭޛު ފީންއި ތަރ އްޖޭގަ އެ ޙުކުމް ދިވެހި  ދި . އަމަެއވެއްނަމެކުޙު
 އެވެ. ޙުކުަމކަށް ވ ނަމަ ކުރެވޭނެ ޛުންފީއުމުަގއި ތަޤަ  ކީ އެ ޙުކުމައެ

މ  )ރ(   )ނ(  ދ އްމި  ޙުކުމަބަޔ ން  ަގއިެގ  މައްސަލަ ކޮށްފަިއވ   ކީ، 

އިސްމުަގއި އުޤަ  ޅުނުހެށަހު ޙުކުހު  ނ ފަށްތިއު  ، މަނައްމެށަހެޅިފައިވ  
ޙުއެވަތަ  ނު އިސްތިުއނ ފަށްމްކު  ހުށަހެ  އުސޫމު ންޢ   ޅުމަށް    ން ލު 

ތަޙުެއ  ،  ނަމަނުވ ހަމަވެފައި  ތުމުއްދައޮންނަ   ންފީޛުކުރަން  ކުމް 
 . ވެއެނެ އިޢުތިރ ޟުކުރެވިދ 

 މެްއެގރު ޤައު، ބޭސް ވެނަމަ )ރ( އެހެން ޮގތްއި )ނ( އ   އްދ ެގމި މ  ބ()  
ދިވެހިރ އްކުޙު ިއ  ޙުކުމުަގއެ ،  ވޭނީރެކުޛުތަންފީޖޭަގިއ  މެއް 
ނުޤ ނޫހިރ އްޖޭެގ  ވެދި އިސްނަކ   އަޞްލަަވތަ  ޚިލ ފުވ ލ މްދީނުެގ   ކ  
 މަެއވެ.  ނުވ  ނަންެއކުލެިވެގ އްމެކަ

  ނެވޭރެ ތަންފީޛުކުއިގަނެ  ބަލަ
 އް ތަބުބަސަ

ބޭރު   ،މަރިހަމަވ ނަފު  ޠެއްރު ޝަންއިވި ޝަރުޠުތަކުެގ ތެރެ ނިންނައަ )ހ( . 391
  ވޭނެ ތަންފީޛުކުރެ  ިއަގނެބަލަ  އިގަ ޖޭއްހިރ  ދިވެ  ކީޙުކުމަ  ޤައުމެްއެގ
 ވެ. ޙުކުމެކެ

ދެކޮޅައެ  (1)    ފަރ ތަކ   ހިރ އްޖޭަގިއ  ދިވެޙުކުމް  ވ   އިކޮށްފަށް   
ހުށަހުށަހަރުމަށް  ކުތަންފީޛު   ތުމަށ އިބަލައިަގ ޅުން  ހެޅ  
ކޯޓުަގއިއް މެޤައުއެ    ، ކީމީހ އަ   ރައްދުވ  މައްސަލަ   ެގ 

 އުޅޭ ދިރި   އްަގއިޮގތެމުންޢ   ަގއި އްޤައުމެ އެ  ހިނިގއިރު  

 ؛ންވުމަކަށްަމއްސަލަިއެގ ޚަޞް ފައި އެވެށްކަމީހަ

Deleted :ުވެ.  ނެއެ ދ ވިން ފަސްކުރެމެއް ތަންފީޛުކުރުއެ ޙުކ
…  ނުވަތަ

Deleted :ަށްބޫލުކޮޤ

Deleted :ޭއެދ

Deleted :ެއިެގ  ލަްއސަމަ ނިގހި އިޓުަގކޯ ނުޅުހުށަހ
…ޅުނު ށަހެވީއިރު ަމއްސަލަ ހުކަށްޚަޞްމަ

Deleted :ުު

Deleted :ުުްނ
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ފަރ އެ  (2)    ދެތަ    އްޖޭަގއި ދިވެހިރ   ޙުކުމްފައިވ   ކޮށް  ޅަށްކޮކ  
ހުށަހެޅުން    ހަޅ ހުށަޛުކުރުމަށް  ންފީތަ  ތުމަށ އިއިަގބަލަ
ޙުކުމް ެއ  ން، ތުނޭޮގމެވ  ނުހިޢު ދު ދަރައް ،މީހ ައކީ އްދުވ ރަ
 ؛ވުންކަމަށްހ މީ ހެޅި ށަހު ނ ވި ދަޢުވ އްޗަށް ބިމަ

ކޯޓު ޅުހުށަހެ  އްސަލަމަ  (3)    ހިނަގއި ނު   ިއގެ ލަމަްއސަިގ   

ވީއިރުޚަ ހުށައްސަމަ  ޞްމަކަށް  ޤަނުހެޅުލަ  ވަކި މުއު  ަގއި 
ޝަޚުޤ  ނުވ ޮގތަޞަނޫނީ  ޮގކަށް  ނުވައްތްޕެށް  ތަ ، 

ނުއޭޖެން އެހެންވަތަ ސީއެްއ  ތަ  ބޭ ދަޢުވ ލިްއ  ނެވެސް 
ހިންަގމުފަރ ތުން ދިއުމ އި   ޙު އަ،  ން  މަ   މްކުދި    އްޗަށް އެ 
  އް އެސީ ންތަ އޭޖެވައް، ނު ޕެތް އެ ގޮ ނީއުފެދު  ދަޢުވ   ބިނ ވި

އެހެން ދިމުންަގންހިކުން  ތަނަ  ސްވެނުވަތަ  ޙަރަކ ތްތަޔަ  ކ   
 ؛ުގޅޭޮގތުން ކަމަށްވުން

ލިބޭ ވ ޢު އިރު، ދަން ދިޔަނަގމުސަލަ ހިއް ވުނު މަމް ކުރެކުޙު  (4)   
މައްފަ ހުށަރ ތުން  ކޯޓުސަލަ    ށް ޞަޞ ޚްތިއި  ެގހެޅުނު 

 ؛ފަިއވުންބަސްވެއްން އެހުޙަ ބަސަރީ

ނުވަމެތިޞ ޞ ޚްއި  (5)    އިތަދު  ހިންުގމ ޚް   ދުމެތިޞ ޞް 
ކުތުންރ ފަ  ވ ލިބޭދަޢު އިޢުތިރ ރ    މައްސަލަ ޟަ  ކީ 

ޤަ ޤ އުމުހުށަހެޅުނު  ދަށުނުތަކުނޫެގ  ކ މިޔ ންެގ  ވ ނެ  ބުނު 
އެނެގކަންއްޟެޢުތިރ އި އޮތްޙ ލަ  ފިން  ޔަވަިއ، ތުަގއި 

ޤައު ނުޅުހެހުށަ  ލަސަމައް ށުން ދަކުެގ  ތަޤ ނޫނު  މުެގ 
އިޢުމެދުޚްތިޞ ޞ އި މުއްދަތުެގ  އޮ  މަށްރުކުޟުރ  ތި  ތް 
ހުށަމަ  ށް،ކޮނުޟުރ އިޢުތި  ަގއިރޭތެ ކޯޓުަގިއ އްސަލަ  ހެޅުނު 

ފަދަޢުވ ލި  އުޟޫޢަށްމަލަިއެގ  މައްސަ  ންރ ތުބޭ 

Deleted :ެނ

Deleted :ެދޭއ
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 ؛ކުންހަކަދެއް ވ 

ޙުކުމައެ  (6)    ކޮންޓްރެ   ގު ކީ  އުފުކްޓަކ    ޖެހޭންލަޅިެގން 
ގު މަޒ ތިލްއި ޙުކޮށްފަ  ޮގތުންޅޭކ   އެ ފަވެމަކަށް ކުއިވ     ިއ، 
މަމަތަހަ  އަންނަނިވި  ،ވަނީ އިށްފަކޮކުމްޙު ެއ   ތިންކުެގ 

އަދ ކުތިއިލް ތަންޒ މު  ކުރަންޖެހޭ  ނުވަތަ  ނިރި    ވ  ސްބަތް 

 ށްވުން: އި ކަމައްގަ ންނަ ކޯޓެމުަގއި ހުޤައު

    i.  ަބަސްވުން. ރ ތުން އެއްދެ ފ 

    ii.  ްއަމުޒ ތިއިލ ތް  ނެފައި  ޅ ނޑައަކަތަން  ޖެހޭ  ރ ކުދ  
ހިނގ ނެ ޗައްމަ  ެގކްޓެއް ރެ ކޮންޓްއެ    ތުގައި،ޙ ލަ ށް 
ެއ    ކީނ އަސްތިސްއި މުެގ  މިކަ(  .ނުޤ ނޫ

ފަރ ތުމުޢ މަލ  ދަޢުވ ލިބޭ  ްއ  ތަޢަމަލުެގ  ތުަގއި 
  ވަރުގެ ންވ  ެގ އެކަށީ  ޤައުމ ން، އެވ  ޮގތުއިންުގޅެފަ ެގ

 )ވެ.މެދެްއކެން ނެތުއޮތްކަން ުގޅުމެއް  

ޙުކުއެ  (7)    މުފުނުއުކީ  މަ  ކުދަލޭ  ން ތުޅޭޮގނުމ ގު އްޔަށްދިލެއް 
އެޙުކުމް،  ކުަމކަށްވެފައިޙު  ފައިވ ށްކޮ ހުލެދަމު  ކުރީ   ރިއް 

 ؛ކޯޓަކުން ކަމަށްވުން ޤައުމުެގ

ޙުކުއެ  (8)    ހުމަްއސަލަ  ަގއި،މު  ޤަށަހެޅު  ހުރި އުމުަގއިނު    
 ތް އޮ  ންތުޮގޅޭ ތް ޙައްޤަކ  ުގއްޗަށް އޮލެއްެގ މަލޭ މުދަފުނުއު

އިންއުފުލަ  ޅިެގންުގކ   ކްޓަރެކޮންޓް   ގެ މެއް ލްތިޒ ޖެހޭ 
ފަރ   އިލަިއަގސަމައް ދެކޮތ ދަޢުވ ލިބޭ  ޅަށް  
ނުއުކޮންޓް  ،ކު އެއިވުމ ފަންމ ނި ދަޢުވ ،  އެ  ލޭ ފުރެކްޓ ުގޅޭ 
 ވ ލިބޭ ދަޢުކު  ވ އ އެހޭ ދަޢުްއޤ ބެއޮތް ޙަށް   މައްޗަލެއްެގދަމު

Deleted : 

Deleted :ްނ
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 ؛ކޮށްފައިވުން  މައްޗަށް ފަރ ތުެގ

ނުމަނީ  އިވަފަ ކޮށްމްކުޙު  އެ  (9)     އަނިޔ ،   ނީމ ޖިސްވަތަ  ރު، 
ލިދަމުޮގތުން  މ އްދީ  ވަތަނު ެގއްބޭލަށް  ނުވަ  މު ތަލުން   ދ  
އުފެދުންއުެގންދިތިނެ ުގޅިެގން  ކަމަކ   ފަދަ  ނު  
ނުވ އި  މެްއެގވުއްބަސް އެ ުގޅޭޮގކަލްތިޒ މަކަށް  ތުން  މަކ  

އެއަ،  ވެފައި މަށްކަ އަނިޔ އެއްދި  ސީދ  ފަދަ  ނުވަތަ   
  ކުރި   އިއުމުގަ ށަހެޅުނު ޤަ ހުސަލަ އްވީ މަތި މަރިކު  އް މެލުއްެގ

 ؛މަށްވުންކަ ންކ  ުގޅިެގމަކަލި ށްކޮށް ދޫކޮތަ ނުނުވަ

އިޚްތި އަ  ކުމަކީޙުއެ    (10)    އުފައިޔ ރުަގމިއްލަ  ޔުމުން  ލިއްދައި،   
ޓްސ  އުފެމ އިސައްޙަކަރަސްޓެްއެގ  ބިތުކޮށްދެވޭނެ    ދި އް، 
  ނުވަތަ   ންޓުއްހެލެބެ  އެ އަސަރުތަކ އި،  ިއ، ެއއިން ކުރ ޮގތ 
 ނުހެޅުށައްސަލަ ހުދި މައަ  ،ވުމ އިށް ކުމަކަރުމ ުގޅޭ ޙުލުކުބަދަ

މަ ޤަހުށަހެޅު  ލައްސައިރު،  ޤަ  ކީމައުނު  ެމްއެގ  އުއެ 
ޓްރަ އެ  ަގއިކޯޓުތަކު  އުފެދޭދުސްޓަކ މެ  ޚިލ ފުތަްއ     
ޓްރަކުޙައްލު ކަނޑަ އިަގތަނަދުުމސް  ސްޓުެގރުމަށް  އަޅ ފަިއވ   
ނުވަތަޤަ ސަލަ މައްރު،  އިޅުނުހެށަހު  ލަސަ އްމަ  އުމަށްވުން 

ޤަހުށަހެ ެގ  ޓު ރަސްޓް  ހިންަގންސްޓު  ޓްރަ   މަކީއުޅުނު 
ސީދ ކޮަގނަދުމުސްތަ ނުއި   ށްސީދ ކޮނު  ތަވަށް 

 ؛ށްވުންމަނަ ޤައުންތަން ހު ަގނޑުއިވ  މަކަނޑައަޅ ފައި 

އުރައް  (11)    ދަޢުވ   އަފެދިެގދު  ދަން  ބިޢުވ އީ  ނ ެވެގންވ   ވެސް 
ނުވަތަ  މު ކަމަށްޗައްމަ   ެގޘ ދިޙ ޢ މަލ ތް  ރައްދު    ،މަވ ނަށް  

 ތް  އޮނިންމ ފައި   މްޙުކު  ޮގތަށް އެހިވ  ށް ފަފަރ ތަ  ވ ކުރިދަޢު
ހުށަނ ޅަދަ  ރައްދު  ވަތަނު؛ ށްމިންވަރަ ދެން މައިފިނަޢުވ     
ނު  ހުށަހެޅު މައްސަލަ  ށްތު ނޯންނ ނެކަމަޞަމުެގ ފުރުހުށަހެޅު

Deleted : 

Deleted : ދީއްމ

Deleted :ަޤުދީޢ ތ
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  ރި ކުވ  ޢުދަ  ދުފައިވ ނަމަ، ރައްއި ބަޔ ންކޮށް ނޫނުަގޤ ެގ  އުމުޤަ
 ެއ  ވަރަށްމިން  އޮތް  އިންމ ފަ ޙުކުމް ނި އެށް  ކޮޅަދެރ ތ   ފަ
 ؛ންފަިއވުޅ އަ ޑައް ކަނ ދު ޮގތެއ މެވ އްދު ދަޢުރަ  ަގއިމުޙުކު

ޙުކު  (12)    ކުއެ  ިވޔަފ ކޯޓަކީ  ރިމް  އިސިއްޔަތުން  ހަ  ވެރިންެގރި 
ަމއްސަލަ އްަގއިވުމެ ބަސްެއއް  ވެފައިވ ފަރ ތަކުން  ދެ  ،

ހުށަޙައް ކޯޓު ނިކައެމަހަ  ނެޅ ހަލުކުރުމަށް  ޮގެގ  ިއ ތުގަ  
 ؛ށްވުންމަކަޓު  ކޯ އްބަސްވިން އެރ ތު އިބ ޚަން ސަރީދެފަރ ތު

ޙުކުމައެ  (13)    އިފް  ުގ  ރުމުެގކުލ ސްކީ    ން ޅިގެ މައްސަލައަކ  
ޙު ނެރެފަ ޙުކުމްމަކަށްވެކުއިވ   އެ  ށްފަިއވަނީ  ކޮފައި، 

މަރިޔ ދަރަނިވެ މަ ިއަގެގ  ހުރި   ޞްލަޙަތުތަކުެގނޑު  މަރުކަޒު 
 ށްވުން.ކަމަކުން ޓަވ  ކޯތްބަސްނި ށްމައުޤަ

)ހއްދ މ   މި )ށ(   ެގ  ެގ  ވަނ10ަ)(  ހިނގ ނީރުބަނަން  (  ކަނި މައެހަ   
ުގެގރަސްޓުޓް ފަ  ވ ބަނދެވިފައި   ކުންމަ ޅު  އޮތް   މެދުަގއި  ތެއްެގރ ދެ 
 ެވ.ތަކަށެ ކުމްރ  ޙުން ކުޅޭޮގތުކަންކަމ  ުގ ސްޓެްއެގ އެތެރޭެގރަޓް

ވިމު  ނީއެދެ  ންރަ ކުޛު ތަންފީ  މަށ އިތުބަލައިަގ )ނ(   ނުްއކުމުދ   ތަ ވަެގ 
ދުމަތް  ޚިއި މުދަލ ިއ  ަގއް ކަމެުގޅޭ    މަކ ސްވުބައްދުމަތް ހޯދުމުެގ އެޚި
ދެފަނަ  ބިަގންލި މު  ވ ނަމަ،ކަމަށް  ށް ޅަކޮރ ތ   ްއެގ  ަވއްޒަފެނުވަތަ 

ކޮންޓްރެފ  ވަޒީ މުވަ ގަ ކަމެއްޅޭ  ކްޓަކ ުގއ ބެހޭ  އެ  ދެކޮޅަށް   ޒަފަކ އްއި 
މ   ،ވ ނަމަކަމަށް ެގހ)  ގެ ދ އްމި  ރަށް  ނަންބަވަނަ    (4)  ( 

ލިޔުމުން  މަލުކުޢަ އަވަނު ރެވޭނީ،  ރުހުން    އި ގަ ޓުކޯ  ނަގބަހުންތަ 

އެވ ނަމައެ އިދީފަ މ މި  ތުަގއިލަޙ   ވެ.  )ދ ެގ  އް  ެގ  ނަ ވަ(  5)ހ( 
 . ވޭނެެއވެނުކުރެ ޢަމަލެއް ނަންބަރަށް( ވަނަ 6އަދި ) ނަންބަރު

Deleted : 

Deleted :ޫލުކޮށްޤަބ
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ދަރަނިގަ ޤައުމުނު  ކުމްކުރެވުޙު )ރ(   ހުރި  ވިޔަެގވެރިޔ  އި   ،އް ތްޕެޮގ  ެގރީ ފ  
 މަޮގތުން، ހަހިމެނޭ  އްތަ އެހެންވެސް ތަނެ ނުވަ  އް ސީއެންއޭޖެ  ވަތަނު
ދިވެުގޅޭޮގތު  ދަރަނިވެރިޔ އ   އެ ން ކުޓުތަކޯ ޖޭެގ  އްހިރ  ން 
މަފްލ ސްކުއި ހިންަގްއސަލައެ ރުމުެގ  މ އްދ ފަށައިފިނަމަ،    ންްއ  ެގ  މި 

 . ވެވޭނެއެ ޢަމަލެއްނުކުރެ ށްބަރަ ނަން( ވަނަ 13) )ހ( ެގ

ެގހ)  ެގއްދ މ   މި ބ()   ވ1ަ)   (  ނަ(  ެއފަދައިން ބަރުަގންނަ  އި 
މުދަލ ނު،  ެވސްނަމަވީއި  ކޮށްފަންބަޔ  އޮތްުގޅޭޮގތު  އުފުލޭ   ން 
ކުރެވޭނީ  ޛު ތަންފީ  އި ރ އްޖޭަގދިވެހިއް   ޙުކުމެށް ކުރ ޗައް މަ  ޤެްއެގއްޙަ

ހުށަހެމައްސަ ޤައުޅުނުލަ  މުމު   އެ    ޙ ލަތުަގއި   ރިހުލެއް  ދަަގއި 
 ވެ. އެކަންޏެ

  ށް ކޮލުބޫ ޤަ މްކުޙު
މަށް  ޛުކުރުންފީތަ
 ޟްކުރުން ޢުތިރ  އި

ބޭކޮށްފައި ބަޔ ން  ބ ބުަގއި   މި  ަގއިތަކު ޙ ލަތްނިވި  ންނައަ )ހ( . 392  ރުވ  
ބަލައިަގނެރ އްޖޭގަ ދިވެހިއް  ޙުކުމެ  ްއެގމެއުޤަ ކުރަން  ޛުތަންފީ  އި 

 ވެ. ވިދ ނެއެކުރެއިޢުތިރ ޟް

ބަދަޢުވ ެގ  (1)    މައްމެނޭޮގތުންހި  ޔ ން  ހުސަ،   ށްހެޅުމަށަލަ 
ދަޢުވ  އެނޫވަތަ  ނު  ފޯމު  ދަޢުވ   ރިކުނުންބޭ ންވެސް 

 -:ޔުމެއްލި  ރެވުނުކުބޭނުން މަށްށަހެޅުހު

    i ުަވުގތެއް ށީެގންއެކަ  ށްތަފަރ   ބޭލިވ ދަޢ ެއ  ވ   ަގއި 
ލިބިފައިނުވުލިޔުންތައް   ޮގތުން ޖ އެއްެގ  ނަތީ  ، އި މ  

ުގޅިެގން ހުށަ  ދަޢުވ އ   ިމ  ) ؛ނުވުންފައިޅިހެދިފ ޢު 
އުމުެގ ޤަ  ނުށަހެޅުހުލަ  މައްސަ  ތުަގއިޙ ލަ

ދަޤ ނޫނުތަ ލިޔުކުެގ  އެ  ރައްށުން  ދުކުރި  މެއް 
ފުރުޞަތުމުދުއުފެއް  ސުވ ލުތ މެދު  ޮގ  ެގ 
އެކަން މަވެސް ވީނައިބިދީފަލި ބަކުރުމު  ،   ަގއި ލުދަެގ 

Deleted : 

Deleted : :ަނުވަތ 

Deleted :ަނޫނުތަކުެގމުެގ ޤ ޤައު ނުޅުށަހެހުލަ މައްސ  
ވ ލު  ސުދުކުރި ޮގތ މެދު  ރައްމެއްދަށުން އެ ލިޔު

ކަން އެ ވެސް، އިވީނަމަދީފަބި ލިެގ ފުރުޞަތުދުވުމު އްއުފެ
ޢުވ އިން ން ދަރ ތުފަ ދުވ އް  ރަވ ޢުދަ ަގއިލުދަބަރުމުެގ ކު

ތެްއަގއި  ޙ ލަވ އި ޮގސްފައަށްރި ކު ންއިެގވުމަޢުދިފ 
… ، ފިޔަވައި 

Deleted :ުއެ ށްވ އޮ   ެގންވ  ވަުގތުށީއެކަ ށްމަުެޅ  
… ؛ވުންފައިނުލިބިންތައް ލިޔު

Deleted : 
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ދިފ ޢުވުޢުވ ދަ  ފަރ ތުންދުވ   ރައް  ވ ޢުދަ  ގެ މު އިން 
ެގރިއަކު  ސައްކަތްމަ ޮއވެެގން  ފައި  ސްޮގން ށް 

 ނުވަތަ  ނުވ ނެެއވެ.(

    ii ިފަރ ތަށް  ދަޢުވ ހުރި    އިގަ އްޖޭރ ހިވެދ ލިބޭ 
ޢަދިވެހިރ  މައިރ މަލުކުއްޖޭަގއި  ލުތަކ  ސޫއު  ނޑު ަގ 

 . ންވުއިށްފަކޮދުރައްއެ ލިޔުމެއް  ފަށްޚިލ 

 ؛ންށްވުިއެގންކަމަވ ލަ  އޮޅުތްޙަޤީޤަ ނީއިވަކުމް ނެރެފަޙު  (2)   

މައުޟޫޢީކުރުމަކީ ންފީޛުތަ  މްޙުކު  (3)    ނުވަ ޮގތު  ތަ ން 
ދިވެރ ީއޮގއިޖު ޢ ެގޖޭއްހިރ  ތުންވެސް  ތ  ޔ ސަސި  މުން 

 ؛ންމަކަށްވު ން ޚިލ ފުކަޑައެޅިެގކަނ

ހުށަހެޅުމަ  (4)    ބެލުނު  ނުއްސަލަ  މައްކޯޓުަގއި    ، އަކީ ލަ ސަ 
ޓްރަ ވަތަނު   އްމެވުއްބަސް އެ އިންސް    ގެ ސްޓްރޫމަންޓެއް ޓް 

ޚިދަށުން އުފެދޭ  ޙައްލުފުތަލ   ކަިއ  މަށްޓަ ކުރުއް 
  މުޤައު  ނު ޅުލަ ހުށަހެއްސަތ  ޚިލ ފަށް މަ ޮގވ ވެފައި ސް އެއްބަ
ޤައުމެއްންއެހެ  ވައިޔަފި ކޯޓު  ބެެގ  ޚ ލުމަަގއި   ޞަ އްށް 

 ؛ކަށްވުންލައަިއވ  މަްއސަފަޞ ޞެއް ދީއިޚްތި

އުލ ފުޚި،  ކުމަކީޙު  އެ  (5)    ދެއިފެދިފަ  މެދުަގވ     އި ފަރ ތުެގ 
ޚިލ ހިނގ  ުގފަފައިވ   ދިކ   ކޯޓަކު ހިރ އްޖޭވެޅިެގން  ން  ެގ 

 ވަތަ ނު  ؛ންށްވުކަމަންހުރި ޙުކުއެރުށުޙުކުމަކ  ފުވ  އިކޮށްފަ

ކޮފު  (6)    ޙުކުވ ށްފައިރަތަމަ  ޙުކު  ޖޭަގއިރ އްދިވެހިކީ  މަ   މް އެ 
ްއ ކުމެ ޙު  ވ މަފުރިހަ  އްތަޝަރުޠު  ބޭނުންވ   މަށްޤަބޫލުކުރު

ން ހަމަ  ކުރިެގ އެ ޙުކުމު ކުމަކީ ޙު ޙ ލަތުަގިއ، އެ  ަގިއވ މުކަ

Deleted :ިޔުމެއް ދަޢުވ އ ުގޅޭ ލ،  

Deleted :؛

Deleted :ޓެރީމަންްގ
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ޚަމައުޟޫޢު އެ   ެއ  ކޮށްފައި މެދު  މުންެގޞް ަގިއ  ވ   ަގިއ 

 ން. ވުކަށްކުމަޙު ރިހުން ރުއެށުކުމަކ  ފުޙު

ހަމެދުަގްއެގ  ތަކެޞްމުންޚައެއް   ()ށ   މައި  އެ  ޢުަގިއ  ޟޫއުމަ 
ންނަނިވި މަ، އަނަމުންދ ނަގ ހިޅިހެއް ހުށައެލަ ސަ މައްއްޖޭަގއިރ ވެހިދި
  ންކުރަފީޛުތަން  ަގއިހިރ އްޖޭ ވެޙުކުމް ދި  އްގެ މެ ބޭރު ޤައު  ކުަގއި ތްތަޙ ލަ

 އެވެ. ދ ނެ ތިރ ޟުކުރެވިއިޢު

ހުކޯ ެގ  ޤައުމު  ރުބޭ  ސަލައްމަ  (1)    ކުރިށަހެޅުމުޓަކަށް  ން ެގ 

 ދި އަ؛ ވުންފައިލަ ހުށަހެޅިސަޓަށް މައްެގ ކޯރ އްޖޭވެހިދި

ެގ    [ޞްކުެގ އިޚްތިޞ ކޯޓުތަ]  ނަ ބ ބުވަތަރުހަ  ނޫނުެގޤ   މި  (2)   
ބައިއްޖެރ ދިވެހިށުން  ދަ އިޚްތިޞ އަޤުވ ނަލްއަށް    ޞް މީ 

 ވުން. އިފަލިބި

ށް  ޮގތަލިބިނުދެވޭލު  ދަށް ބަމަެގއްލު  ބުނުލި  ަގއި ޤަތުޤީޙަ  ށްމަކަޞްޚަ ()ހ . 393 ދަލު މުގެ ބަގެއްލު
ބަދަނަމަޢުޓުން  ކޯ ،  ތުންޮގހިމެނޭ  އްތަ ތްލަޙ   ދީފަިއވ އިނަަގ  ލުވީ 
 ލުކޮށް  ޤަބޫމިންވަރަށް  ނަމަ އެގ ފަިއވ ންބަދަލުދިނުމަށް އަމަކުން  ޙުކު

 ދ ނެއެވެ. ދި ހެޅުކޮޛުކުރަން ދެތަންފީ

ހޯދުތައްރަޚަ  ވ  ފައި ނގ ހި  މައްސަލަިއަގއި )ށ(   ކަދޭ  ވަތަ ނުމ މެދު  ނެ 
މިންވަރ ދޭނެހޯ ހުށަމައްސަ  މެދު   ކޯޅުހެލަ  ބަލ ނު  ފައިވ   ޓުން 
އެރުކުޛު ތަންފީ،  ށްޑަނަގންމި ކޯމަށް  ޓުން ދެޭވ 

 . ވ ނެެއވެންރިޢ ޔަތްކުރަ

ޤައުމެއްބޭ )ހ( . 394 ންތައް ލިޔު  ޅަންޖެހޭހަހުށަ ކޮށްއިގަ ރު  ޤަބޫލުކުރުޙުކުމެފަިއވ      ތަވަނުމަށް  އް 
ހުށަހަދިއެށް  ކުރުމަޛުފީންތަ ޚަޞް  ލި   މަކުޅ   ތައް  ޔުންއަންނަނިވި 

Deleted :"

Deleted :"
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 އެވެ. ނެވ ންޅަށަހަހު

 ތްކަމަށް އެްއޮގ  ލ ސްއަ  ދި އަ  ރިހަމަފު  ކުމުެގޙު  (1)   

 ؛ޕީެއއްވ  ކޮކަށަވަރުކޮށްފައި

ޣަ  (2)    ޙުކުމަކީ  ކޮޟިރު ޙ އިރު  އެ  ޙު ަގިއ  ، އްނަމަމެކުށްފަިއވ  
ދަޢު  ރުނުވިޟިޙ   އް ތަންލިޔު  ޅޭުގވ އ  ޚަޞްމަށް 

އަންކަރިދުކުރައް ލިނެަގއިދޭން  އަސް  ނުޔުމެއްެގ  ވަތަ ލު 

 ؛އިވ  ކޮޕީެއއްފަ ށްށަވަރުކޮކަ

ޤައުހުށަހެ  ލަސައް މަ  ކީމަޙުކު  އެ  (3)    ބ ރު ޅުނު  ޭއެގ    މުަގއި 
  ޙުކުެމއްކަން   ފީޛުކުރެވޭނެން ތަ  ނުވަތަ، ހިނގ 

 ؛ލިޔުންތައް ންވ ނެން ބޭނުންމެހެ ކޮއިދިނުމަށްއަންގަ 

ހުށަންރަކުފީޛުންތަ ()ށ   ބ ބު  ޓަކުންކޯ  ހެޅޭ  ކަންތަ  ަގއި މި  އް  އްތަހިމެނޭ 
ބެލުމަށް  ވޭއިހަމަވެފަފުރި ޙުކުއެތޯ  ޖ ކުމަ  ން  ންމެހެކޮ   ،މަނަދޭަގނުން 
ލިޔުބޭނު އެހެން  ހުށަހެންތަންވ ނެ  ކޯޓަކަށްމަޅުއް  އެ    ށް 

 ެއވެ. އެންިގދ ނެ

މ  )ނ(   ލިޔުންތައްށްފައި ބަޔ ންކޮަގިއ  ދ އްމި  ހުރީވ    ން ހުބަހި  ވެދި   
ލިޔު އެނަމަ،  ވ ނު ަގއިކަމު ޤަބޫއެކުމ   ކޯޓުން  ދިވެލުކުރ    ހި  

ހުށަހަޅަންއެމ ތަރުޖަ ނުވަތަ  ނުން  ނޫޤ ެގ  ޖޭއްރ ހިދިވެ  .ވެވ ނެއެ އް 
އެނޫންޮގތަކަކޯ ލ ޓުން  ވ   ފަިއކޮށްފައިސަރޓި، ހިނދަކުހ ރ ޒިުމނުކުށް 

ތަރުއިނ ކޯޓު މ ޖަިގރޭސި  މ އްލުކުރުޤަބޫ  ން  މި  ދ  މަކަށް 

 .  ވެއެޅައްނ ހެރަހު

ބ ބު (ރ)   ބަ ަގމި  އިޖުރ އަތެ ންކުޔ އި  ތަރ     ، އިކުރުމުަގންފީޛުއް 
ފިމު ރައްކ ތެރިކަ ވަޚަޞް  ންތުޮގނޭމެހި  ޅުތައް ވަޔަެގ  ުގތީ  މަކަށް 

Deleted : ު

Deleted :ބ
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ނު  ވަފިޔަވަޅު  ފަރުވަތަ  އެދެވިދ ނެވ ުގތީ  މިޮގތައަށް  ށް ެއވެ. 
ކޯއެދެ އެންމެ ޓުންފިނަމަ  ފުރަ  ޮގ  ނިންމ ންތަމަ   އެވ ނީ  ތެއް 

 . ވެއެ ަގމެދު  ކ ތަޅުޔަވަފި

އިސް . 395 ޞ ޞް ތިއިޚް ޤ ނޫނުަގއި  އުސޫލުތަ ފަކަނޑައަޅ   ފަށްތިއުނ މި  ، ތްކޮށް ޢ ޔަރި  ށްކަިއވ  
ޙުކުމެެގމުއު ޤަރުބޭ ބަލައިަގވެހިރ އްޖޭގަ ދިއް    ތައި  ދި ށް އެޛުކޮށްދިނުމަފީންނެ 

ނިޮގ  މެދުޅުމަކ ހުށެހު  ހުށަހަޅ  ފުރައިޚްތި  ޞަޚ އް  މުމުެގންތެއް    މަ ތަޞ ޞް 
 ށެވެ. ކޯޓަ ސިިވލް ވަނީން ެގބިއި ލިަގލ ޙަމަރު

  ލައިގަނެ ބަ ށް ކޮޅައެމީހަކ  ދެ 
  އްސަލަމުގެ މަރުޛުކުފީންތަ
ށް ލިޔުން  އަވ  މީހ އި ފަޅިށަހެހު

 ކުރުން ރައްދު

މ އްމި )ހ( . 396 )ށ(  ރިޢ ޔަތްކޮށް  ދ ެގ  ޤައުއަށް  ބޭރު  ޙުކުެގމު،  މެއް   
ހުށަތަން  ނެބަލައިަގ އެ  އެދޭނަމަ،   ށްޓަކޯ  އްމެޅުހެފީޛުކުރަން 

  ަގނެ އިލަބަކޮޅަށް  ކ  ދެމީހައެ  ،އި ތެރޭަގ  )ދޭއް( ދުވަހުެގ  2ޅ ތ   ހަށަހު

ހު މައްސަެގ  ރުމުފީޛުކުތަން ހުށަހެޅުން   އެހ އަށް  މީ  ފައިވ ޅިހެށަލަ 
 ވެ. ނުވަންވ ނެއެ ފޮ

ކަމުެގ  އްކ ތެރިރަ  ންެގ ދަށު  (ރ )ެގއްދ ވަނަ މ   394ެގ  ނޫނުމި ޤ  ()ށ  
 ރުވ ވަތަ ވަުގތީ ފަޅު ނުފިޔަވަ  ތީުގވަ  ޅޭއެ  ންޮގތުނޭ ހިމެފިޔަވަޅުތައް

އެދިފަިއވ  ރައްކ   ،ނަމައަށް  ފި ކަރިތެއެފަދަ  ްއ  ޅުތަޔަވަމުެގ 
 ދު ކޯޓުން ތީ ފަރުވ އ މެ ޅު ނުވަތަ ަވުގވަތީ ފިޔަ ުގއެޅޭ ވަ  ތުންމެނޭޮގހި

ނިޮގތެއް ދު)ދޭއް  2  ންމ ތ   ޤައު  ،ތެރޭަގއި   ހުެގވަ(   ެގމެއް ބޭރު 
   ހުށަހެޅުން ރައްދުވ   އިވ ލަ ހުށަހެޅިފަމަްއސަމުެގ  ރުކުޛުފީންތަ  މްޙުކު
ހުއެދި  ށްފީޛުކުރުމަތަން  ަގނެބަލައި  ،ރ ތަށްފަ ހުށަހެޅި   ންޅުށަހެ 

 . ނެެއވެވ ންވަފޮނު

ގި  ބޭރު ޤައުމުގައި ހިނ
 ނުވ   ށްޞްމަކަޚައްސަލައިގެ މަ
 އް ތް ޙައްޤުތައަށް އޮމީހ 

ޤަބޭރު . 397 ނުވ  އް މަ  ހިނިގ  އިއުމުަގ  ޚަޞްމަކަށް  ،  ސްވެމަނަ  ންހެއެ  ،ސަލައިެގ 
  ގެ މަ އެކަމުފިނަޛުކޮށްތަންފީ  ލަިއަގނެބައި  ޖޭގަ އްމް ދިވެހިރ  ކުޙު   ެގޤައުމުބޭރު  
ފަރ ބުސަބަ އެ  ރުކުރ ނެ  އަސަސީދ     ތަކަށްޤުޙައް  ޤ ނޫނީެގ  ތެއްން 
އެފަތްތަކުފަރ  ޙުން،  ދިވެހިރ އްޖޭަގކުމެދަ  ޤަބޫލުކޮްއ  ތަންށް އި   މަށް ޛުކުރުފީ 

Deleted :ަބޫލުކޮށް ޤ

Deleted :ަށްލުކޮބޫޤ

Deleted :ޮށްޤަބޫލުކ

Deleted :ބ

Deleted :ެދެކޮޅަށް   ފަރ ތަކ  އ

Deleted :ޫށްކޮލުޤަބ
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 . ވެއެދ ނެޅިހެހުށަ ސިވިލް ކޯޓަށް ޟުކޮށް ޢުތިރ އި

 

  ބައި ނަ ވަހަ 
 ހެން ނިއެހެ 

 ވަނަ ބ ބު ރަތިރީސް ސައު 
 އް ތަ ލިޔެކިޔުން ގެ  ކޯޓު 

 ހުށަހެޅުން   ޓަށް  ކޯ އި ކުރުމ  ރު އްޔ ޔުން ތަ ޔެކިލި   -ވަނަ ބައިއް އެ

ޤ ނޫނުެގ )ހ( . 398 ކުރުން ޔ ރު ޔުން ތައްލިޔެކި ދަށުމި  ހުށަށްކޯޓަން    ލި ޖެހޭޅަންހަ  ޔުން  ކިޔެ 
 ،ދަކުހިނހ ނުވ އިފަގ ން އަ  ށްކަތަޮގެއނޫން  ންކޯޓު  އްޔ ރުކުރުުމަގިއ،ތަ

ކަ ނަމޫނ އަކޯޓުން  އެނޑައަޅ   އެކ   ހުށަކިޔުޔެލި  އްޮގތަށް  ހަޅ  ން 
ން  ޔުޔެކިލި  އެށް  ކަތަފަރ   ނުވަތަމަކަށް  ޚަޞް
 ނެެއވެ. އްޔ ރުކުރެވިދ ތަ

އެލިޔެފަ ށ()   ހުރި  ހުންނަ ޮގތަށް  ގޭ ނނޭ  ޔަންކިއްޗެްއ  އި 
ތައްޔ ރުކޮށްފަތިނެހުއްދަ ،ތަކ އިންޔުޔެކިލި   ، އިތަކ ންޔު ކިޔެ ލިވ   އި  
ސަންނޫއެ ނެ ރެވޭކު ޤަބޫލުނުކޯޓަށް    ބަބުތަކަށްޓަކައިވެސް 
މި   ށްޔ ރަކަ ތިޚްއިބިދޭ  ލިށް  ކޯޓަަގތުމަށް  ނު ލައިބަ  ންތައް ޔުޔެކިލި

 ވެ. އެންނ ނެހަނިކަެމްއ ނ ެއއްވެސް  ންއިމ އްދ 

އެއްވެޤ ނޫ  މި )ނ(   މ އް ނުެގ  ލިސް   ސޮއިކޮށްފައި  އިމެްއަގޔުދ އަކުން 
ލ ޒިންތުއޮ ޕްރިންޓުކޮރަކުޓަމްޕިއުކޮ  ، މަވ ނައިފަ ކޮށްމު  ށްެގން  ން 

އެ ސޮިއކޮށްޮގ  ޓްރޯނިކްއިލެކް  ވެސްންނޫނުވަތަ  މަ،  ނަިއވ ފަތަކުން 

Deleted :  ަހުންނ

Deleted :ުު
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 ފުދޭނެއެވެ. މަށްޓަކައި ނުޔަ ބޭދިނެވިބު

ން  ޔ ނަކުބަނެ ދޭ ބު ތެދުކަމަށް
 އް  ޔުންތަލި  ންޖެހޭކުރަވަރުށަ ކަ

 ންނަކުޔ ބަ  ދޭ  ނެދުކަމަށްބުތެ  ޔުންތަކަކީ، ލިނިވި  ނަންއަ )ހ( . 399
 ޔުންތަކެކެވެ. ންޖެހޭ ލިކޮށްދޭރުވަށަކަ

 އިތުރު  އ އިޢުވ  ޢ ިއ، ރައްދު ދަފ ދަޢުވ ެގ ދި  އި،ފޯމ ދަޢުވ   (1)   
 ؛ވ ޢުދަ

 ށްކައަމުރަ   ރ ން ކުކޯޓުމަޢުލޫމ ތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް    އިތުރު  (2)   
 ؛ ޖަވ ބުޔ ރުކުރ ވުމަށް ތައްތަބ 

 ؛ެގ ބަޔ ން ކުދޭ ފަރ ތްތަސްހެކިބަ  (3)   

އިޖުއް ޚ   ެގމުރުވ ކުޢުދަ  (4)    މެދުވެރިކޮށް    ރ އަތެއްޞަ 
ރައްދަޢުއިވ   ހަޅ ފަށަހު ދޭ ބުނެކަމަށް  ވެފަިއވ ދުވ އެއް   

 ؛ބަޔ ން

 ދިއަ؛ ންބަޔ ލުކޮށްފައިވ  ކަަމށް ބުނެ ދޭ އް ޙަވ ތަޔުންލި  (5)   

ޤ ނޫނުެގ   މިމަށް  ކުރު ކަށަވަރުޔ ނަކުންދޭ ބަ  ބުނެށްކަމަދުތެ  (6)   
ރ  ޒިުމކުލ   ންށުދަ  ެގނެއްނޫޤ   ންހެއެނުވަތަ  ން  ށުދަ

 ންތައް. ޔުންވެސް އެހެން ލިމިނޫ

ދިފ   ،ދަޢުވ ފޯމ އި ށ()   ރައްއިޢ ދަޢުވ ެގ  ދަޢު،   ރުއިތު  އިވ އ ދު 
ތެދު  އެއްދަޢުވ  ބަ  މަށްބުނެކައިޞްލ ޙުކޮށްފިނަމަ،  އެކުނަޔ ދޭ   ން 

 އެވެ. ވ ނެވަރުކުރަން އް ކަށަ ލ ޙުތަޞްއި

Deleted : 
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އެދޭ   ޓިސްނޯ  ގެ މުކަ  އިވ  ފަ ޅ ހަށަހު  ށަހެޅުމެއްހު  ކޯޓަށް )ނ(     އިރު، 
  ންވ ސ ބަރޯ ޮގތުަގއި    ެގހެކީންކަމަށް  ކަ އިވ   ކޮށްފަ ންނޯޓިހުަގއި ބަޔ 

ނޯމުށަހެޅުހު  އެ  ،ދޭނަމައެ ފަރ ތުން  ެގ  ދިން   ނެ ތެދުކަމަށްބުޓިސް 
 ެއވެ. ރަންވ ނެ ކަށަވަރުކުނޯޓިސް އެ ނަކުންޔ ދޭ ބަ

މ އް )ރ(   އަމި  )ބ(  ނަކީ ޔ ބަ  ދޭ  ނެށްބުމަކަދުތެ  ،ށްރިޢ ޔަތްކޮ  ށްދ ެގ 

 ވެ. ޔ ނެކެބަ  ފަރ ތްތަކުންދޭންނަނިވިއަ

 ؛އްޅ  ޚަޞްމެހަލިޔުން ހުށަ  (1)   

ެއ  ޔ ބަ   ތަކުެގތްރ ފަ  ސްދޭހެކިބަ  (2)    ުގޅުވަިއެގންނަމަ،  ނ  
 ނުވަތަ؛ ތްރ ދޭ ފަސްހެކިބަ ބަޔ ން ދޭ

ޙަވ ލިޔުމެ  (3)    ސެބުށްކަމަވ   ކޮށްފައި ލު އް  ދޭ  ކެޓަކ   ފިޓްނެ 
 ރ  މީހ . އިކުަގއި ސޮ ކެޓުފި ޓްސެ އެ ،މަނަެގންއި ވަޅު ުގ

 ރ ލުކު ތަމްސީ އްރ ތެދަނީ އެ ފަންއެއް ކުރިައށްެގސަލަޞްމަކު މައްޚަ )ބ(  
ކަމަށްވ ނަަމ،  އެކ  ވެރިއަނިބެލެ ދަކު   ،އިފ ޢ ދި   ޢުވ ެގދަޢުވ ފޯމ ިއ، 
ދަރަ އިތުއްދު  ދަޢުޢުވ އ އި  ހުވަތަނު  ވ ެއއްރު  ޓިހ  ނޯ  ޅުމެްއެގހެށަ 

ކަން ދުތަކުެގ ތެޢ ވ ޤިއިވ    ޭއގަ ޔ ނަކީބަ  ދޭ  ނެބުށްމަދުކަތެ  ންުގޅިެގ

 ވެ. އެ  ބެލޭނެަގއިމު ނެއް ކަޔ ބަ  ރިޔ  ޤަބޫލުކުރ ވެނިއެ ބެލެ

ސޮއިކުރ ނީމަތެދުކަ ޅ()   ބަޔ ނުަގއި  ދޭ  ވ ެގ  ދަޢު  ، އިމ ޢުވ ފޯދަ ،ށްބުނެ 
ށަހެޅުމަކ  ހުނުވަތަ    އްއެޢުވ ދަ  އި އިތުރުދަޢުވ އ އި، ރައްދު  ދިފ ޢ 

ތަޚަޞްމު  ވަތަނު  ކު މަޚަޞް  އެ  ންތުޮގޅޭ ުގ މްސީލުކުރ   
ނުވަނިބެލެ އެތަވެރިޔަކު  ނުވަ  ޚަޞްމަކު  ބެލެނި  ތަ  ކު  ރިއަވެއެ 

Deleted :ުުަކ

Deleted :  އ
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 ފަރ ތަކުންނެވެ.  ރ ސީލުކުމް ތަންޮގތުނީޤ ނޫ

ުގޅުވަބަޔ    ެގކުތަފަރ ތްދޭ  ހެކިބަސް )ކ(    ށްބުނެ ތެދުކަމަ ިއެގންނަމަ،  ނ  
 . ވެތެ ރ  ފަދޭސްބަކިހެ ދޭ ެއ ބަޔ ން، ނީ ސޮއިކުރ އިަގޔ ނުބަ ދޭ

ތެދުކަމަށްބުޔުމެލި )އ(    އެ  ނެއް  ބަޔ ން  ތެރޭަގލިޔު  ދޭ    އިމެްއެގ 
ބަމަނުހިމެނޭނަ ލިންކަރުވަކަށަ  ޔ ނުަގއި،  ކޮބައިކަން  ޔުދޭ  ަމކީ 

 ވ ނެެއވެ. ރަންކުން ޔ ށް ބަފުކޮއެނޭގނެޮގތަށް ސ 

  ދަޢުވ ގެ ލިޔެކިޔުން 
 ރުން ކުނު ކަށަވަރު

ދަޢުމ އިފޯވ ޢުދަ(  ހ) . 400 ދިފ ޢ އި،  ،  ދަޢުވ އ އިރަވ ެގ  ދަޢުވ ެއއް    އިތުރު  އްދު 
ބަޔ ދުކަމަށްބުތެ  ޞްމަކުޚަ ދޭ    ކޯޓަށް  ،ނަމަފައިނުވ ދީވަރުކޮށްށަކަން  ކުނަނެ 

 . ނެއެވެވިދ ރެކުލުބ ޠި ލިޔެކިޔުންއެ 

މ އްދ ެގ   (ށ)   ދަށުން )މި  ެގ  ދިފ ދަޢު  ،ފޯމ އިވ ޢުދަ،  ހ(  ޢ އި، ވ ެގ 
އެ    ނދަކުކުރ ހ  ހިލުނު ޠިބ ވ  ކޯޓުން  ޢު އިތުރު ދަ  ދު ދަޢުވ އ އިރައް

 ނ ނެއެވެ. ން ދެިމއޮަގއިޙަޮގތު އްޞަ  ޔުންޔެކިލި

    

ޚަޞް (ނ)   މިކޮންމެ  ދަށުހ)  ދ ެގމ އް  މަކަށްވެސް    އިގެ އްސަލަމަ  ން( 
 ެއވެ. ދ ނެވިކަށް އެދެ ރައަމުެގ  މުނުދިލުކޮށްބ ޠި ލިޔެކިޔުން

  ރ ތްތަކުގެ ދޭ ފަހެކިބަސް
 ނުކުރުން ވަރު ށަ ބަޔ ން ކަ

ދޭކަމަދުތެ، ފަރ ތެއް  ސްދޭބަކިހެ . 401 ބަޔ ނަކުންށްބުނެ  ހެކީެގ      ެގ  ނުޔ ބަ ެއ 
ކަކަދުތެ ބަޔ ، ނަމަކޮށްދީފައިނުވ ށަވަރުން  ހެކީއެ  ަގިއ  ތުޮގެގ  ން 

 އެވެ. ނެ ދ ޅިނޑައެކޯޓަށް ކަކަމަށް ނެ ވޭނެަގނުލައިބަ

Deleted :ެބަޔ ން މައްސަލައިގ 

Deleted :ަން ކުނަދޭ ބަޔ  ނެ، ތެދުކަމަށްބުކުޞްމަޚ

Deleted ::

Deleted :ހ

Deleted :ަޢ ިއ، ރައްދު  ވ ެގ ދިފ ދަޢު ،ފޯމ އިވ ޢުދ
ނދަކު  ކުރ ހ  ހިލުނުޠިބ ވ  ކޯޓުން ޢުއިތުރު ދަ  ޢުވ އ އިދަ
. ނެެއވެންނ  ދެމިއޮަގއިޮގތު ޙައްޞަ

Deleted :)ށ(

Deleted :ަނެއެވެވިދ  ރެ ކުލުބ ޠި ންޔ ކޯޓަށް އެ ބ .

Deleted :ނ

Deleted :ށ

Deleted : ންބަޔ

Deleted : 
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ވަރުކުރުމަށް  ށަ ކަޔުމެއް ލި
  ށްށް ކޯޓަ ޒިމުކުރުމަލ 

 ބ ރު  ވ ލިބިގެން 

ސް  އްވެއެ   ންއިފަދަ   ރ ކުަގއި ބަޔ ންދ އް މ ނަ  ވަ  104ނުެގ  ޤ ނޫމި   ()ހ . 402
ލިފަރ  ކަށަވަ ތަކުން  ލިޔުމެމަ،  ނަނުވ ރުކޮށްފައިޔުމެއް    ެގއްއެ 
އަމުށްނުމަދިކޮށްވަރު ކަށަދުކަން  ތެ ކޯޓަށް ބ   މުގެ ކުރުރު  ރު 

 ބިެގންެވއެވެ. ލި

އް  ލިޔުމެ  އެ  ންށުެގ ދަ  ެގ )ހ(އްދ  މ  މިސް  ކަށްވެމަންމެ ޚަޞްކޮ )ށ(  

 ެއވެ. ނެދ ވިއެދެ ށްކަ ދިނުމުެގ އަމުރަވަރުކޮށް ށަކަ

ކަ  ސިއް  ކުގައިލިޔުންތަ  ގެކޯޓު 
 ޖެހުން

ދޫކުރުމުެގންޔުލިންނަނިވި  އަ )ހ( . 403 ކޯޓުގަ މުޔުލި  އެ ،ކުރިން  ތައް   ން އި 

 ނެެއވެ. ންވ ހައްކަ ޖަސި

 ؛މްޙުކު  (1)   

 ؛ޓުޕޯެގ ރިނުޮގތުމުރީޢަތް ނިޝަ  (2)   

ޖެހުމަށް ން ޤ ނޫނަކުއެހެތަ  ވަެގ ނުނުޤ ނޫ  މި  (3)    ން ސިއްކަ 

 އް.ކޮންމެ ލިޔުމެހެން ން އެ އެނޫރ ކުމުލ ޒި ށްޓަކޯ

  ވެސް ޮގތަކަށް ންނުވަތަ އެނޫ  ންރީއ އިޒަ   ެގއް ލަތެސީނިކް ވައިލެކްޓްރޯ )ށ(  

 ދ ނެއެވެ. ހިޖެ ކަ ސިއް ޓުންކޯ އިއްގަ މެލިޔު

ޖަހ ފަިއވ ެގ  ކޯޓު )ނ(   މަކ  ޅުހެ ށަހު  އްކެއް ހެއިތުރު    ލިޔުމެއް  ސިއްކަ 

 ެއވެ. ނެވޭނެ  ބަލައިަގއި ކޯޓަށްގަ ހެކީެގ ޮގތު ނުލައި
އެނޫކޯ )ހ( . 404 ފޯމުތައް   މައްސަލައަކ  ،  ކުދަހިނހ ޅ ނ ޑަކަނށް  ންޮގތަކަޓުން 

އެ    އްތަ ފޯމު  ޅ ފައިވ އަޑަކަނ  ށްމަބޭނުންކުރުުގޅޭޮގތުން  

Deleted :ްތިން ވ  ޮގތުެގމަޮގތް އ  ެއއ

Deleted :ްކަނ

Deleted : 

Deleted : ު

Deleted :ްު

Deleted :ަަވތަނު ންެގއްކަ ޖަހައި ސިން ތުއ 

Deleted :ިވެސްންހަިއެގޖަ އްކަސ  

Deleted :ަށްކޯޓ 
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 ންކުރެވޭނެެއވެ. އި ބޭނުަގމު ހުށަހެޅުއްސަލައެ މައް

ކަ )ށ(   ބަދަފޯއްަގއި  ލަތެޙ   ފެދޭއު  ންެގުގޅި   ކ މަވަކި  ލެއް މަށް 
 . ވެދ ނެއެ ލެއް ެގނެވިބަދަ އެ ޖެނަމަ، ކޯޓަށްހިއްޖެންނަެގން

ޚަޞްމުންނަަގނުޤ ނޫ  މި (ނ)   ކޯޓުއި  ފޮނުވަން  ފޯމެއް   ންށް 
ބަން ުގޅިެގކަމަކ     ކިވަ   ފަިއވ ނަމަ،ކޮށްޒިމުލ  ފޯމަށް  ލެއް ދަ 
މެނުެގ ޙ ލަތެއްަގިއ  ފޯ،  ވީންނަންޖެހިއްޖެ   ވ ނީންވަފޮނު  އްމެއެ 

އެފައަ.  ވެއެ ލަނު  ކ މައުެގނަ  ރެއްއުނިއިތު  ސްއެްއވެ ދަ ދި 

   .ށެވެކޯޓަ ނިކަ ހަމައެނީ ނެވޭެގ  ރެއްތުއިއުނި

ތަމްސީލުކުރުމަ (ރ)   ޢަވަނީ  ޤ ނޫ  ށްޚަޞްމަކު    ކޮށްފައިނުވ ންޔައް ކީލަކު 
ހުށަހެކޯޓަ  އި،ލަތެއްގަ ޙ  ފޯމުތަށްޓަކަޅުމަށް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  އް އި 

 ވެ.  ރުކޮށްދޭންވ ނެއެފޯ ންއެހީތެރިކަށް ންނަމުޚަޞް ންޓުކޯ ށްމަރުފު

  އ އިންރީޒައިލްގެ މެ-އީ
  އިޅުމ ހެށައް ހު ންތަލިޔު
 ރުން ކު މަލ ތްޢ މު

ުގ . 405 ކޯ ންެގޅި މައްސަލައަކ   ަގއ އި،  މުމަލ ތުކުރުޢ މު   ންނ ޚަޞްމުޓުން   
ކޯޓަށްއިހުށަހެޅުމ   ވ ފޯމުޢުދަ ފޮނުވަންޖެހޭ  ،    ތައްންޔުލިޔެކިސް  އެނޫންވެ 
ަމއްއިމ ވުނުފޮ ލިޔެކިޔުންތަންއެ  ުގޅޭ އ  ސަލަ،  -އީ  ،ވުމުަގއިފޮނު  އް މެހައި 

 . ވެއެ ކުރަންވ ނެމު ޤ އިންތަކުކޯޓު މްއިންތިޒ ނުވޭނެ  ކޮށް ފޮރިވެދުލް މެމެއި

ހުށަހެޅުމ އި    ކޯޓަށް ލިޔެކިޔުން
ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ  
 މުޢ މަލ ތްތައް ކުރުން 

ދަޢުވ އ އި   )ހ( . 406 ލިޔެކިޔުދަޢުވ އ ކޯޓަށް  އެނޫންވެސް  ުގޅޭ  މ އި 
ތެރެއިލިޔެ ޮގތްތަކުެގ  އަންނަނިވި  ހުށަހަޅ ނީ،  ން ކިޔުންތައް 

 ޮގތަކަށެވެ. 

 ؛ކޯޓަށް ހުށަހެޅުންދ  ސީ (1)   

 ؛ޅުންރިކޮށް ހުށަހެމެއިލް މެދުވެ-އީ (2)   

Deleted : ެެގނ

Deleted :ެހ
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ފައިލި (3)    މެދުވެރިކޮށް އިލެކްޓްރޯނިކް  ޚިދުމަތް  ންގ 
 ހުށަހެޅުން.

ކޯ )ށ(   މި ދަޢުވ ފޯމ އި  ލިޔެކިޔުން  އެނޫންވެސް  ފޮނުވަންޖެހޭ  ޓަށް 
ަގިއ   )ހ(  ޮގތްތަކުެގ  މ އްދ ެގ  ޮގތަކަށް  ބަޔ ންކުރ   ތެރެއިން 

ކޯޓުތަކުަގއި   އިންތިޒ މުތައް،  ހަމަޖައްސަންޖެހޭ  ފޮނުވުމަށްޓަކައި 
 ންވ ނެެއެވ.ށްފައި އޮންނަޤ އިމުކޮ

ުގޅިެގކޯ )ނ(   މައްސަލަައކ   ނުވަތަ  ދަޢުވ އެއް  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓުން ޓަށް  ން 
 )ހ( މައްސަލަިއެގ ޚަޞްމުންނ  މުޢ މަލ ތުކުރުމުގައި، މި މ އްދ ެގ

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ނިޔަލަށް 3 ނަންބަރުން ފެށިެގން )( ވަނ1ަެގ )
ވަސީލަ ބަޔ ންކުރ   ނަންބަރުތަކުަގއި  މެދުވެހުރި  އެ ތްތައް  ރިކޮށް 

 ތައް ކުރެވިދ ނެއެެވ. މުޢ މަލ ތް

ކަނޑައެޅި  )ރ(   ޤ ނޫނުަގއި  އެހެންޮގތަކަށް މި  ެގން 
ހޭ  ށަހަޅަންޖެބަޔ ންކޮށްފައިނުވ ނަމަ، ޚަޞްމުންެގ ފަރ ތުން ކޯޓަށް ހު

ލިޔެކިޔުންތަކ އި ނޯޓިސް، މި މ އްދ ެގ )ހ( ަގއި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   
ޮގ ތެރެއިން  ހުށަހެޮގތްތަކުެގ  ފޮނުވުތަކަށް  ނުވަތަ  މުން، މި ޅުމުން 

ފުރިހަމަ އިޖުރ އ ތެއް  އެ  ބޭނުމަށް  ކަމުަގއި  ޤ ނޫނުެގ  ކުރެވުނީ 
 ބަލަންވ ނެއެެވ. 

އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލިންގ  
 ޚިދުމަތް 

ކޮންމެ ދަނީމަ )ހ( . 407 ލިބިެގންވ   އިޚްތިޞ ޞް  ބެލުމުގެ  މައްސަލަތައް   
ފައިލިންގ އިލެކްޓްރޯނިކް  ޚިދުމަތެއް   ކޯޓެްއަގިއ، 

   އިމުކުރަންވ ނެއެވެ.ޤ 

އިލެކްޓްރޯމި   )ށ(   ބަޔ ންކުރ   ަގއި  )ހ(  ފަިއލިންގ މ އްދ ެގ  ނިކް 
ހުށަހެޅުމުަގއ އި،   މައްސަލަ  ދަޢުވ އ އި  ކޯޓުތަކަށް  ޚިދުމަތަކީ،  

ހުށަހެޅުމުގައ ިއ،   ކޯޓަށް ހުށަހެޅުންތައް  އެނޫންވެސް  ހުށަހަޅ  
މަްއސަލައެްއަގ ހިނަގމުންދ   ޚަޞްމުންެގކޯޓުަގއި  ފަރ ތުން    ިއ 

ހުށަ ހުށަހެޅުމުަގއ ހަޅަންޖެހޭ  ކޯޓަށް  ލިޔެކިޔުންތައް  ިއ، އެންމެހައި 
ލިޔެކިޔުންތަކ އި   ފޮނުވަންޖެހޭ  ޚަޞްމުންނަށް  ފަރ ތުން  ކޯޓުެގ 

ފޮނު ނޯޓިސް  އިލެކްޓްރޯނިކް އަމުރ އި  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ވުުމަގއި 
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 ނިޒ މެއް ކަމުަގއި ވ ންވ ނެެއވެ. 

، ެއ  އިލިންގ ޚިދުމަތަކީރ  އިލެކްޓްރޯނިކް ފަަގއި ބަޔ ންކުމި މ އްދ  )ނ(  
ކުން އެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރ  ފަރ ތްތަ

ޚިދުމަތެ ކަނޑައެޅޭ  ޮގތަށް  އް ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ 
 ކަމުަގިއވ ންވ ނެެއވެ.  

ނުވަ )ރ(   ދަށުން  ޤ ނޫނުެގ  މި  ލިޔުމަކީ،  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ތަ ކޯޓަށް 
ޤ  އެ  ކަމ ބެހޭ  ދަށުން  ފަރ ތުންނޫނެއްެގ  ހުށަހަޅ    ލިޔުން 

އަދި  ސޮއިކޮށް  އެ  /އެލިޔުމުަގއި  ނިޝ ން  އިނިިގލީެގ  ނުވަތަ 
ލިޔުމެއް   ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ޖެހުމަށްފަހުަގއި  ލިޔުމުަގިއ 

ފަރ ތުން ކަ ސޮިއކުރަންޖެހޭ  ލިޔުމެއްަގއި  އެފަދަ  މުަގިއވީނަމަެވސް، 
 ކް ފައިލިންގ ސިސްޓަމް އިލެކްޓްރޯނި  އެ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ
މ  މި  އަދި  ބަޔ ންކުރ މެދުވެރިކޮށް  ަގއި  )ނ(  ފަދައިން   އްދ ެގ 

މެދުވެރިކޮށް   ނިޒ މެއް  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ކަނޑައެޅިފަިއވ  
ލި އެ  ސޮއިކޮށް  ކަމުަގިއވ ނަމަ،  ފަރ ތުން  އޭނ ެގ  ޔުަމކީ 

 ހުށަހަޅ ފައިވ  ލިޔުމެްއކަމުަގއި ބަލަންވ ނެއެެވ. 

  ށްފަިއވ  ޮގތްތަކަށް ލިޔެކިޔުންހ( ެގ ދަށުން ބަޔ ންކޮމި މ އްދ ެގ ) )ބ(  
ޢަ ަގވ ިއދުަގިއ  ބަދަލުކުރުމުަގއި  ކޯޓުެގ  އުސޫލުތައް  މަލުކުރަންޖެހޭ 

ަގ އެ  ެއޮގތުން،  އަންނަނިވި ބަޔ ންކުރަންވ ނެެއވެ.  ވ އިދުަގއި 
 ކަންކަން ހިމަނަންވ ނެއެވެ.  

ޚިދުމަ (1)    ފައިލިންގ  މެދުވެރިކޮއިލެކްޓްރޯނިކް  ކޯޓަށް ތް  ށް 
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ   ލިޔެކިޔުން   ފޮނުވުމަށްޓަކައި 

 ؛ުގޅޭ ކަންކަން ރަޖިސްޓްރޭޝަނ 

ހަމަޖެހިފައިވ    (2)    ބަލަިއަގންނަން  ލިޔެކިޔުން  ކޯޓަށް 
 ؛ވަުގތުތައް
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 ؛ކޯޓުން ލިޔެކިޔުން ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ވަުގތުތައް (3)   

ފޮނުވުހުށަހެޅުނީކަ  ލިޔެކިޔުންކޯޓަށް   (4)    ނުވަތަ  ނީ  މުަގިއ 
 ؛ކަމުަގއި ބަލ ނެ ޙ ލަތުތަކ އި ަވުގތުތައް 

 ފީއ  ުގޅޭ ކަންކަން.  (5)   

 ދުކުރުން ރައް ން  ހެން ލިޔެކިޔު ނި ޔުމ އި އެހެ ޔެކިގުޅޭ ލިއ  ވ  ޢު ދަ   -ދެވަނަ ބައި 

ފިޔަވައި އެހެން  ދަޢުވ  ފޯމު  
ލިޔުންތައް ރައްދުކުރުމުގެ  

 އިޖުރ އަތު

ރައްދުކު  އްސަލައ ުގޅޭމަ )ހ( . 840 އެލިޔުންތައް  ފަރ ތަކަށް   ރުމަށްޓަކައި، 
ރައްދުކުރެވޭނެ  ކޮންމެ ލިޔުންތައް  މައްސަލައެްއެގ  އެޑްރެހެްއ   
 ޚަޞްމަކުވެސް ދޭންވ ނެއެެވ. 

ޤ ނޫނެ )ށ(   ބަޔ ންކޮށްފައިއެހެން  އެހެންޮގތަކަށް  ހިނދަކު،   ނުވ ހ އްަގއި 
ެއޑް ރައްދުކުރ   ލިޔެކިޔުން  ވ ންވ ނީޚަޞްމަކަށް  ،  ރެސް 

ޚަޞްމު  ހުންނަ  ރައްދުކުރެވޭ  އޮފީސް  ވަކީލުންެގ  ޤ ނޫނީ  ެގ 
ޤ ނޫނީ  ނު  ށެވެ.އެޑްރެހަ ޚަޞްމަކު  ެއ  ވަކީލަކު  ވަތަ 
އްަގއި ދިރިއުޅޭ  ކޮށްފައިނުވ ނަމަ، އެ ޚަޞްމަކު ޢ ންމު ޮގތެޢައްޔަން

 ނުވަތަ ވިޔަފ ރި ހިންގ  އެޑްރެހަށެވެ.

ބަޔ ންކު )ނ(   ަގއި  )ށ(  މ އްދ ެގ  ފިޔަމި  ޙ ލަތް  އެނޫން ރ   ވައި 
މަކު ަގއިނަމަ، ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރުމުެގ ބޭނުމަށް އެ ޚަޞްޙ ލަތެއް
 އެޑްރެހެއް ދޭންވ ނެެއވެ. އެހެން 

ނުޖެހޭނަމަ )ރ(   ރައްދުކުރަން  އަތަށް  އެހެން އަތުން  ކޯޓުން  ނުވަތަ   ،
ުގޅިެގން   މައްސަލައަކ   އަމުރުކޮށްފައިނުވ ނަމަ،  ޮގތަކަށް 

ނީ މި މ އްދ ެގ )ށ(  ލިޔުމެއް ރައްދުކުރ ޖެހޭ އެްއވެސް ރައްދުކުރަން
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ޚަ ަގއި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ   ޔުން ރަްއދުކުރ  ޞްމުެގ ލިޔެކިއ އި )ނ( 
 އެޑްރެހަށް އެ ލިޔުެމއް ފޮނުަވއިެގންނެވެ. 

ބޭނުންވަނީ  ޚަޞް )ބ(   ބަލަިއަގންނަން  ލިޔެކިޔުން  އިލެކްޓްރޯނިކް މަކު 
ބު ކަމަށް  ޒަރީއ އިން  ޚަޞްމަކު ނެފައިވ ނަމަވަސީލަތެްއެގ  އެ   ،

އީދީފައިވ  އިލެކްޓްރޯނިކް -  ނުވަތަ  ެއޑްރެސް  މެއިލް 

އެ އަިއޑެން ރައްދުކުރ     ޓިފިކޭޝަނަކީ  ލިޔެކިޔުން  ފަރ ތަށް 
  ބެލެވޭނެެއވެ. އެޑްރެސްކަމަށް

ރައްދުވ    )ޅ(   ދަޢުވ   ދައުލަތަށް  ނުަވތަ  ދަޢުވ ކުރ   ދައުލަތުން 
ކުރ ނީ އެއީ ދަޢުވ  ކިޔުން ރައްދުމައްސަލަތަކުަގއި، ދައުލަތަށް ލިޔެ

ފަދައިން،ފޯ ޤ ނޫނުެގ  މެއް  މ ްއދ ަގިއ    410  މި  ވަނަ 
 އުސޫލުންނެެވ.  ބަޔ ންކޮށްފަިއވ 

  
 )ކ( 

އި  މ އްދ ެގ ދަށުން ކޯޓުން ކުރ  އަމުރެއްގަ ވަނަ    412މި ޤ ނޫނުެގ  
މ އްދ ަގއި   މި  ބަޔ ންކޮށްފައިވ ނަމަ،  ތަން  ރައްދުކުރަންވީ  ލިޔުމެއް 

 ެއވެ. އް ނުހިނގ ނެބަޔ ންކުރ  އުސޫލުތަކެ 

އަމުރު   މުގެޟިރުވުޓަށް ޙ ކޯ
 ރައްދުކުރުން 

ފަރ ތަ ()ހ . 409 ފަރ ށ އި  ދަޢުވ ކުރ   ޙ ޟިރުވުމުެގ  ތަދަޢުވ ލިބޭ  ކޯޓަށް  ށް 
 ތަށެވެ. އަމުރު ކޯޓުން ރައްދުކުރ ނީ ައތުން އަ

ފަރ  )ށ(   ޙ ޟިރުވުތަދަޢުވ ކުރ   ކޯޓަށް  ކޯޓުން ށް  އަމުރު  މުެގ 
 ފަރ ތުން   ޔުން ރައްދުކުރުމަށް އެމުރ އި ލިޔެކި، ކޯޓު އަރައްދުކުރ ނީ

   ދީފައިވ  އެޑްރެހަށެެވ. ކޯޓަށް

ފަރ ޢުވ ދަ )ނ(   ކޯޓުން   ތަށްލިބޭ  އަމުރު  ޙ ޟިރުވުމުެގ  ކޯޓަށް 
ކުރ   ވ ތުެގ އެޑްރެސް ކަމަށް ބުނެ ދަޢު ރައްދުކުރ ނީ ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ 

Deleted :406 .

Deleted :ުރު ށް ޙ ޟިރުވުމުެގ އަމުކޯޓަ ތްރ ފަ ރ ކުވ ދަޢ
  ސްތުެގ އެޑްރެފަރ  ބޭ ލިރ ނީ ދަޢުވ ކުއްދުރަކޯޓުން 
ވެ.  ށެފައިވ  ެއޑްރެހަދީ ރ ތުންފަކުރ  ވ ދަޢު  ބުނެކަމަށް
  ހަރުފަ ރުމަށް ދެކުރައްދު ހަށް އަމުރުޑްރެވ  އެ އިފަދީ

… . ނެެއވެޓުން މަސައްކަތްކުރަންވ ކޯ ފަހަރުން ނުވަތަ ތި
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 އިވ  އެޑްރެހަށެެވ. ފަރ ތުން ދީފަ

ފަދަޢު (ރ)   ފަރ ތުދީފައި ރ ތުން  ވ ކުރ   ލިބޭ  ދަޢުލ   ެއޑްރެހަށް ވ   ެގ 
ކޯޓުން   ރައްދުކުރުމަށް  ފަހަރު  ތިން  މަދުވެެގއަމުރު  ން 

ެގންވެސް  ކަތްކޮށްސައްމަ  އަދި އެފަދައިން  މަސައްކަތްކުރަންވ ނެެއވެ.
ރައްދުނުކުރެ  އެ އަމުރު   ރ ތުެގފަ  ބޭލިޢުވ ދަ،  މަވިއްޖެނައެޑްރެހަށް 

ކޮބަިއކަން  އެޑްރެ   ހުެގދުވަ  އް()ހަތެ  7  ފަހުރުމަށްސ ފުކު  ހަކީ 
އެކަން   އެންުގތެރޭަގއި  ދަކޯޓަށް  ކޯޓުން ށް  ތަފަރ ޢުވ ކުރ   މަށް 

 ަގންވ ނެެއވެ. ންއަ

މ އްމި (ބ)   ޮގތަށްކޮށްފަންޔ ބަ  އިަގ(  ރ)  ެގދ   ދަޢުވ ިއވ   ރ   ކު، 
ފަރ ތުެގދަޢު  ،ފަރ ތުން ސ ފުކުރުޑްރެއެ   ވ ލިބޭ  މަށް ސް 

  ސްރެއެޑް  ރ ތުގެ ފަ  އެ  ސް ވެ ށްެގންކޮތްސައްކަމަ
ކޯޓަކަންއެ  ވ ނަމަނު އިސ ފުކުރެވިފަ އަންަގންވ ނެއެ   އަށް  ދި ވެ. 

 ެގ ތުބޭ ފަރ ޢުވ ލިުގމުން ކޯޓުން ދަންއެ  ތުންފަރ ޢުވ ކުރ   ތަށް ދައެޮގ
 ނެއެވެ. ވ  ން މަސައްކަތްކުރަރުމަށް މުރު ރަްއދުކުއަ ށްހަރެޑްއެ މީދ އި

ފަރ ތުޢުވ ދަ (ޅ)   އެޑްދ އިމީެގ  ލިބޭ  އަށްހަރެ  ރު މުެވސް 
އެޑްރެހުެގ  ފަރ ތު  ބޭލިވ  ދަޢު  ،މަނަޖެނުކުރެިވއްދުއްރަ   ަގއިދ އިމީ 

 ނެެއވެ. ވ ންކުރަހަރުނޯޓިހެއް  ެގ ރަތްއަމުރު

މ އްދ  ( ކ)   )މި  ބައިަގ  (ޅެގ  ޮގވ ފައި ށްކޮންޔ   ރަތް  ނޯޓިސް   ތަށް 
ދަޢުވ ލިބޭވެަގއިކުރުމަށްފަހުހަރު ކަނޑައަ ރ ތުފަ  ސް،    ފައިވ  ޅ ން 
ހ ކޯށް  ރީޚަތ  ށް ޓަކޯ  ތަކަށްވަުގ  ކިވަ   ޖެނަމަ،އްވެ ރުނުޟިޓަށް 

ދަޢުވ ލިބޭޟިރުޙ  އަވުމަށް  ފަރ ތަށް   ޢ ންމުކޮށް   ންަގއި 
 ވެ. ރަންވ ނެއެ ކުޢުލ ނުއި

Deleted :ށ

Deleted :ަމަށް ރު ރައްދުކުރުށް އަމުފަރ ތަ ލިބޭވ ޢުދ
މކޯޓުން 

Deleted :ަނަމަ،  ޖެޔ ބު ނުވެއްމިކ  ންއެކ

Deleted :ެުްސ

Deleted :ނ

Deleted :ށ

Deleted :ުުިނަމަރ

Deleted :،

Deleted :ރ

Deleted :ބ

Deleted :ރ

Deleted :ެުިޅ
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މ އްމި ( އ)   ަގކ)  ެގދ   ޢ ންމުކޮވ   ށްފައި ންކޮޔ ބަ  އި(  ށް ޮގތަށް 
  ،ވިނަމަޟިރުނު ޙ ށް  ން ކޯޓަރ ތުފަ  ވެސް ދަޢުވ ލިބޭމުންނުކުރުއިޢުލ 
 ލަމަްއސަ  ަގއިރުޟިޙ ޣައިރު  ެގ  ރ ތުފަ  ވ ލިބޭޢުދަ
  .ންެވެއވެލިބިެގ ޔ ރު ކޯޓަށްޚްތިދިޔުމުެގ އިންެގރިއަށް ކު

 ނަށް ންޚަޞްމުމެނޭ  އި ހިަގއި ލައްސަމަ،  ވައި  ފިޔަރ ތްފަދަޢުވ ކުރ    )ހ( . 410 ދުކުރުން ރައްމު  ޢުވ  ފޯދަ

  ނެވެ.ޓުންނީ ކޯރައްދުކުރ  މުދަޢުވ  ފޯ

ރައްދުޢުދަ )ށ(   ފޯމު  އަމުރު   ވުމުގެ ރު ޙ ޟި  ކޯޓަށްކުރ ނީ،  ވ  
ކޯޓުދުކުއްރަ ޢަމަލުރުމުަގއި  އިން  ކަމުަގކުރ ނެ  މި އި ޖުރ އަތު     

މ އްދ ވަ  094  ޤ ނޫނުެގ އިޖުރ އަތ  ފަކޮށްބަޔ ން  ަގއިނަ  ިއވ  
 ވެ. ނެންތިމަތުެގޮގ  ވ އެްއޮގތް

   

    

    

    

    

    

ޙ ވިއަންނަނި (ހ) . 114  ންއެހެއި ފިޔަވަ  ވ  ފޯމުދަޢު  ތަްއޔ ންކޯޓުިއ،  ވަފިޔަ   އިގަ ކުލަތްތަ    އްމެޔުލި   ރ ކުރު 

Deleted :ޅ

Deleted :ބ

Deleted : ހ

Deleted : 

Deleted :407 .

Deleted :ަމުޢުވ  ފޯދ 

Deleted :ެން ހެއ

Deleted :406 

Deleted :ްތައް ގޮތް  ރެވޭ ކު ދުރައ

Deleted :408 .

Deleted :ަމެންެގ ތެރެއިން ކޮތަކުންނަނިވި ޮގތްއ 
. ވެދ ނެއެ ވިކުރެއްދުރަ  ލިޔުމެއްޮގތަކަށްވެސް 

Deleted :)ހ(

Deleted :ް؛ދިނުން އަތުން އަތަށ

Deleted :()ށ

Deleted :ޯ؛ޚިދުމަތް ެގރިއަރ ކު ނުވަތަ ޓްސްޕ 

Deleted :(ނ)

Deleted :ުނޫންވެސް  އެ ންެމއި-އީ ތަވަފެކްސް ނ 
...

Deleted :(ރ)

Deleted :ިން ނަ މ އްދ ެގ ދަށުވަ 415 ޤ ނޫނުެގ މ
...

Deleted : ުޔުންތައް  ލި ނޫން  އެހެންއި ފިޔަވަވ  ފޯމު  ދަޢ
...

Deleted :409 .

Deleted :)ހ(

Deleted :ެމިކަމަށް  ކޯޓުން ނީރ ކުރައްދު ޔުންލި އ 
...

Deleted :ށ



337 

  

 ކޯޓުންނެވެ.  ނީކުރ ދުރައް ރުން ދުކު ޔުންތައް ރައް ލި

ރައް  (1)    ލިޔުން  ޚަޞްމަކުނީދުކުރ އެ  އެހެން މަކަ    ށް 
 ؛ން ިއވުފަށްކޮބަޔ ންަގއި އްނެޤ ނޫ

ޚަ  (2)    ފަރ އެ  އެކޯޓު   ތުންޞްމެއްެގ  ލިޔުމެން  ރައްދުކުރ   އް   
އަ  މަކު،ޚަޞް ލިއްލަ މިއޭނ   އެ  ރައްދުޔުންއަށް  ކުރަން  
 ތަ ވަނު ؛ންުގންއެ ށްނެ ކޯޓަބު ށްކަމަނުންބޭ

 .ން އެހެން ޮގތަކަށް އަމުރުކުރުންޓުކޯ  (3)   

ކޯޓުއްރަ  ލިޔުމެއް (ށ)    ޔުންލިެއ    ނަމަ،މަށްވ ކަ  ންދުކުރަނީ 
 ނެވެ. ންކޯޓު ނީމ ޮގތް ނިން ނެދުކުރ އްރަ

ތައްޔ ރުކޮޚަ (ނ)   ލިޔުށްފަޞްމަކު   ރިކޮށް މެދުވެ   ޓުކޯއް  މެިއވ  
މައްސަށ އިކޯޓަ،  މަރ ނަދުކުރައް  މެންކޮ  ނޭމެހި  ަގއިލައި ، 
 ވ ނެއެވެ. ޅަންކު ހުށަހަކޮޕީެއއް އެ ޚަޞްމަ  ޔުމުެގއެ ލި ކަށްމަޞްޚަ

ނުން  އެހެ )ރ(   ކޯޤ ނޫނަކުން  އެފަދައިންވަތަ  އަމުރަކުން   ޓު 
ފޯށްފަިއވ ނަމަލ ޒިމުކޮ ދަޢުވ   ފިޔަވައި، ،  ލިޔުންތައް   މު  އެހެން 

 . ންވ ނީ އަތުން އަތަށެވެރައްދުކުރަ

    

    

Deleted :ނ

Deleted :ރ

Deleted :ްނ

Deleted : ުންތުއް އަތަންޔުލި  ންއެހެ ނޫން ފިޔަވައި   ފޯމު ވ ދަޢ  
ކުރުން އަތަށް ރައްދު 

410 .

Deleted :410 .

Deleted :()ހ

Deleted : ކުންމުރަޓު އަނުވަތަ ކޯ ނޫނަކުންއެހެން ޤ 
  ،ފިޔަވައި  މު ވ  ފޯދަޢުަމ، ނަިއވ ޒިމުކޮށްފައިން ލ އެފަދަ

 އަތުން އަތަށެވެ. ންވ ނީކުރަ ދުއްރަ އްތަންޔުލި ހެން އެ

Deleted :)ށ(

Deleted :ިވަިއ، އެ ނޫން  ޔަ ފިކުަގއި ތަލަތްވި ޙ އަންނަނ
. ތުން އަތަށެވެދުކުރ ނީ އައްއް ރަމެލިޔު ަގއިކުޙ ލަތްތަ
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  ްއ،ލެދައެ ބަ  ،ނަމަެވއްޖެބަދަލުސް  އްދުކުރ  ެއޑްރެރަ  ށް ލިޔެކިޔުންމަކަޞްޚަ . 412 ލުވުން ދައެޑްރެސް ބަ
އެންމެ   ޚައެހެންކޯޓަށ އި    ށްކަައވަހަވީ  ލިނަޞްމުން  ން ޔުމުށް 

 . ނެެއވެވ ން ަގންއަ

Deleted : ށުން ދައްދ ެގވަނަ މ  411ނޫނުެގ މި ޤ  ،
ޓަކައި  ށްމަދުކުރުރައްން ލިޔު ށް ވ  ޚަޞްމަ ރައްދުންލިޔު
ތަ ވަނު  ؛ންވުއި ފަދީ ރެހެއްޑްއެ

Deleted :ަގ    ހިނދެކޮޅަށް ތ ނުވަތަ ދައުލަ އުލަތުންދ
. އިގަ އެއް ލަސަމައް ންމެކޮ

Deleted :()ނ

Deleted :ުމި  ލިޔުންތައްން ހެއި އެވަފިޔަ މު ފޯވ ދަޢ
ވ  ޢު ދަ، ޮގތުެގމަތިން  ވ އިއްދ ގަ ވަނަ މ  407 ެގޤ ނޫނު

...

Deleted : ުރައްދުކުރުމުގެ   އްޔުންތަ ލި  ންހެއެ ވައިޔަ ފި  ވ  ފޯމުދަޢ
...

Deleted :411 .

Deleted :)ހ(

Deleted :ްއި،  ޓަކަމަށްއް ރަްއދުކުރުތަންއ ުގޅޭ ލިޔުސަލަމައ
...

Deleted :ށ()

Deleted :ެށް ޮގތަކައެހެން  އިަގނެއްން ޤ ނޫހެއ
...

Deleted :()ނ

Deleted : )ތް  ޙ ލައި ބަޔ ންކުރ ގަ މި މ އްދ ެގ )ށ
...

Deleted :ރ()

Deleted :ަތަވަ، ނުހޭނަމަނުޖެ ންދުކުރައްށް ރައަތުން އަތ 
...

Deleted :()ބ

Deleted :ްަގންނަން  ބަލައި  ކިޔުންޔެ ލިމަކުޚަޞ
...

Deleted :(ޅ)

Deleted :ްނަންިއަގންލަޔެކިޔުން ބަ ލިމަކުޚަޞ  
...

Deleted :(ކ )

Deleted :ަހިނގ   ދެކޮޅަށް އުލަތ ދަ ތަނުވަ ތުންއުލަދ 
...

Deleted :(އ )

Deleted :ިެގ ދަށުންދ   މ އްވަނަ 415ެގ ޤ ނޫނު މ 
...
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ތެރިކަން  އްކ ނ އި ރަންކުޑަކުދި
  ށްނަދީފައިވ  މީހުން ލިބި
 ން ރުކު ދުރައް

ރަްއކ ތެރިނު ޑަކުއްޖަކަށް  ކު )ހ( . 413 ލިބިންކަވަތަ  މީ   ށްކަހަދީފައިވ  
ލިޔުޖެރަންރައްދުކު ރަމެހޭ  އެނުވަތައްޖެްއެގ  ކު  އެ  ރ ނީކުއްދުއް     

މީހެއްެގވ އި ލިބިދީފަ  ރައްކ ތެރިކަން ފަރ   މައްސަ    ލައިަގއި ތުން 
 ކަށެވެ. ފަރ ތަ ކުރ ތަމްސީލު

ރަތަވަނުކުޑަކުއްޖަކަށް   ށ()   ލިބިރިކަންތެ ކ އް   މީހަ  ނުވަތަ ކަދީފައިވ   ށް 

ކަނޑައަށްނުމަޔަތްކޮށްދިމ ޙި  މަޞްލަޙަތު  ތަކުެގތްފަރ   އެ ވ   ފައިޅ   
  ،އްދަދީހު  ކުރުމަށްލިޔެކިޔުން ރައްދު  ށްރ ތަކައެހެން ފަ  ންނޫ  ރ ތްފަ
 ެއވެ. ރެވިދ ނެއަމުރެއް ނެ ޓަށްކޯ

ިއ  ަގ)ށ(    ެގދ މ އް  މި،  ކ  ނުލައިސް ދިނުމަޓިނޯ  ފަރ ތަށް  އަނެއް )ނ(  
 ވެ.  ދ ނެއެޅިކަށް އެދި ހުށަހެރައަމު ންކުރ ޔ ބަ

   

އެހެން  ވަތަ ށް ނުކައެހެން ގޮތަ 
 ރުން އްދުކުރަ ނަކަށް ތަ

  ނޫނުަގއިދުކުރުމަށް މި ޤ ރައްކިޔުން  ޔެލިން  ހެއެ  ންނޫފޯމު    ދަޢުވ  ()ހ . 414
ޮގވަ ނުވެފަިއވީނަމަޑައަޅ ކަނ ތްތަކެއް  ކި  ވަވަސް،  ކަށް ނަތަ ކި  ތަ 
ޙ ލަތެއްަގއިނުވަފޮ އް  ބުތަކެބަސަ  ވ ންެގކަށީ އެ،  ވެސްނަމަ ންޖެހޭ 
ކޯޓަރިހު ޤ ކަމަށް  ކަނޑައަޓުކޯ  ނަމަ،ބޫލުކުރެވޭށް   ހެންއެ  ޅ ން 

 ވުުމެގ އަމުރަކަށްނުޔުން ފޮކިޔެށް ލިކަ ނަތަ  އެހެން  ނުވަތަ  ޮގތަކަށް
 ވެ. އެ ނެދ އެދެވި

ން އެހެން މު ނޫޢުވ  ފޯދަ،  އިރުމުަގނެމުރެއް  ެގ ދަށުން އައްދ  މ މި )ށ(  
މިލިޔެކިޔު ޤ ން  އެހެން ނޫޮގތް  ިއވ   ފަ އަޅ ޑަނކަ  ަގއިނުނޫ  ން 

ނުވަތަ  ތަކަޮގ ތައެހެންށް  ފޮނު  ލިޔެކި  ެގންއިވަނަކަށް  ން  ޔުއެ 
  ފައިވ  ށްކޮ ޢަމަލު  އެހ ތަނަށް  ރުމަށްކު ރައްދުށްކަތަރ ފަ  ހޭޖެންއްދުވ ރަ

ރައްދުލިޔެކި އެ  ޮގތަކީ   ޮގތައިޅ ފަ ނޑައަކަކުރަން  ޔުން  ށް  ވ  

Deleted :ްމަށް ބެލުން ކަވީ ދުރައ

Deleted :414 .

Deleted :ަތަ ނުވަ ނ ނޫ، މި ޤ  އިވަ ޔައް ފިމެޢުވ  ފޯދ
ަގއި  އްޖޭރ ތިން ދިވެހިމަެގ ޮގތުތްވ  ޤ ނޫނަކ  އެްއޮގހެންއެ

ކޯޓުން    ބަލ ނީމަށްކަ ވީ ދުމެއް ރައްޔުކުރ  ލިރައްދު
ވެ. ކުރުމުންނެއްދުރަމެއް ޔު ލި އެ  އިަގއް ތ ރީޚެ ކަނޑައަޅ  

Deleted :415 .
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 . ވެއެނެ ދ ލެވިއްދުކުރުން ކަމަށް ބެރަ

  ރެދިނުމަށް ނެްއ  މުރެވ  ފަދަ އަށްފައިިއ ބަޔ ންކޮަގ)ހ(    އްދ ެގމ މި   (ނ)  
ހުށައެކު،  މ ހުށަހެޅު  އެ  ދިއެ ން ކަންކަ  ދޭއެއި  ަގމުޅުހެއެ 

ހުސ ބިތުކޮށްދެވޭނެ   ހިމެސަލަމައް   ނެެއވެ.ޅަންވ ހަ ށަހެކި    ނޭ ިއަގިއ 
ދިނުނޯޓިހެއް  ށްކަފަރ ތަ  އެހެން ނުލައިމަ   ކި ހެ  ވެސް ކ  

 .  ވެށަހެޅިދ ނެއެހު

ދަެގދ މ އް  މި ()ރ   ނެރޭ  އަމުށުން    ވީ ވަންފޮނު  ލިޔެކިޔުން   ،ރުަގއި 
ބަތަ  ،ތ އި ޮގ އަދިވެއެ ނެންވ ނައޮންފަިއ  ޔ ންކޮށްނެްއ  ޔެކިޔުން  ލި   . 

 . ވ ނެެއވެކޮށްފައި އޮންނަން ންޚު ބަޔ ރީނެ ތ ލ ކަމަށް ބަރައްދުވި

ޮގ . 415 ތައް ގޮތް  ރެވޭ ކު ދުރައް ކޮތަކު ތްއަންނަނިވި  ތެރެއިން  ޮގތަކަށްެވސް  މެންެގ   ލިޔުމެއް  
 . ވެދ ނެއެވިކުރެދުއްރަ

 ؛ދިނުން އަތުން އަތަށް )ހ(  

 ؛ދުމަތްޚި ެގރިއަރ ކޮ ނުވަތަ ޓްސްޕޯ )ށ(  

ނު )ނ(   ނުވަތަލްމެއި-އީ  ތަވަފެކްސް  މުނޫންވެސްއެ     ށްލ ތުކުރުމަވ ސަ 
 ތަ ނުވަ؛ ރޯނިކް ވަސީލަތެއްޓްކް އިލެންހެއެ ރ ކުނުންބޭ

  މެ  ކޮންރ ދަކުން ހުއްން ކޯޓުނަ މ އްދ ެގ ދަށުވަ  414 ޤ ނޫނުެގ  މި )ރ(  
 ޮގތެއް. 

Deleted :ީނ
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 ން ދޫކުރު އްޓުމ އި ރެކޯޑު  ބެލެހެ   ކޯޑު ރެ  -ބައި   ތިންވަނަ 

މައްސަމަދަނީ )ހ( . 416 ރީ ޓަސްޖިރަ ގެ ވ ދަޢު  އިޚްތި  ބެލުމުެގ  ލިޞ ލަ   ކުންކޯޓަ  ވ ބިެގން ޞް 
ދަހަލަބަ ރަކުޢުވ ތައްޓ   ކޯއެ  ،އް އެސްޓަރީޖިެގ  އްަގއި،  ޓެ  

 ވެ. އެންވ ނެ ނަންއޮއި ކޮށްފައިމުޤ ނެޮގތަށް ލޭންނަށް ބެޢ ންމު

ދަށުނުޤ ނޫ  މި )ށ(   ނުންެގ  އެ  ޤ ނޫނެ ވަތަ  ދަށުން   އްގެ ހެން 
ރަޖިސްޓަރީދަިއ،  ފިޔަވަ  މ ތުލޫޢުމަ  ޖެހޭންރަސިއްރުކު ިއ  ަގޢުވ ެގ 

ދަކޮ  އޮތްންނަފެން ފީޅ އަ ކަނޑަ  ،އްއެ ވ ޢު ންމެ    އެއްފަިއވ  
ކޯޒ ތިއިން  ބެލޭނެ  އިަގޑީަގރަސްމީ    ހުމަށްފަކުއްދެ  ޓުންމު 
 . ެއވެންވ ނެޖައްސައިދޭހަމަ

  ތައްލިޔުން ށް  ޞްމުންނަޚަ އ 
 ން ށްދިނު ފޯރުކޮ 

މައްހިނަގމު )ހ( . 417 ފަރ  އަށް  ރެތެ  އްގެ އެލަސަންދ    ކުންތައެހެން 
މައްސަޖެނައްތަދައްޚުލުވެ ހިއިަގއިލަ މަ،    ެގއޭ  މުންނަށް ޞްޚަމެނޭ   

ރި  ، ލިޔުމުން ހުބަޔ ންތަކ އި   ްއސަލައިެގމަވ   އި ފަކޮށްރައްދު  ކުރިން
ތަކެްއޗ އެ   ިއ،ހެއްކ  ޮގޖަދުވަލުތަ  ކުއެ    ފައިވ މަނ ހި  ތުަގއިކުެގ 
ަމްއސަލަކ  ލިޔުމަ  މެހައިއެން ނެނަތަހ އެ  އިގަ އިއި،  ވ   ފައިރެށް 

  ކ  ގަ ވެސް އައް އެ  ރ ތަށްވި ފަޚުލުދައްތަ، އްެގ ކޮޕީމުރެ އައެންމެހައި  
 ންެވެއެވ. ލިބިެގ ތަކަށްރ އެ ފަ ޤުއް  ޙަެގމުދުއެ ނުމަށްނުލައި ދި

 ވ ނީއް ވ ންތަންޔުދޭ ލިއެނުމަށް ލިބިދި ންށުދ ެގ )ހ( ެގ ދަމ އްމި  ށ()  
މައްފަތަދައްޚުލުވި   ދެމެދު    ނ ންމުޚަޞް  ންހެއެ  ެގއިލަސަ ރ ތ އި 

އް  ތަންއިން ލިޔުދަފަވެ. މިތަކަށެން ލިޔުހުރިއ  ުގޅުންސަލައްއޮތް މަ
އެންމުޔުލި  ނުމަށްލިބިދި   ގެ ަގޑިއިރު(  އަށެއް  ސް ޅީސ )  48  ،ތ ދޭ 

 ވެ. އެވ ނެންށްދޭފޯރުކޮ  އެ ފަރ ތަށްކޯޓުންލިޔުންތައް   އެަގއި  ރޭތެ

Deleted :ހ

Deleted :ުު

Deleted :ުރިހ

Deleted :ެުިޅ

Deleted :ްކުމަޚަޞ

Deleted :ްއެހެނ 

Deleted :ިު
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ޞްމަކަށް  ޚަރެކޯޑުތަކުން   ޓުކޯ
 ދިނުން ށްކޮ ރު ފޯއްތަންލިޔު

  ްއެގލައެސައްނދަކު، މަ ހިރ ހ ކުރު ނުއަމުޮގތަކަށް    ހެންކޯޓުން އެ )ހ( . 418
ކޯޓުޚަޞްމަ އަންކު ތަޑުރެކޯ  ކަށް  ލިޔުވިނިނަން  ކޮ  ޕީ ންތަކުެގ 

 ވެ. ނެއެ ދ ފޯރުކޮށްދެވި

ޢުވ  ދަ  އްދު ރަޢު ނުވަތަފ ވ ެގ ދިދަޢުނުވަތަ    ފޯމުދަޢުވ     (1)   
ދަޢުވ ެއއްގެ އި  ނުވަތަ ިއެގ  ލަސައްމަ  ،އ އި ޕީކޮ  ތުރު 

ލިޔުއެ،  އި ޔ ންތަކ ބަ  އް ލިޔުންތަ  ޅިށަހެހު  އެކުމަކ އިން 
ފޯމ ޢުދަ  ވަތަނު ހުވ   ވ   އިފަށްޞްދުކޮޤަ  ށްމަހެޅުށައެކު 
 ؛ތައްލިޔުންފަދަ އެ

ެއކު  މ އެ ލިޔު، ލިޔުމ އި   ގ ން އަވ ލުިވކަން   ޙަފޯމ   ވ ދަޢު  (2)   
ނުވަޔުންތަލިޅުނު  ހެހުށަ ލިޔުމ އެކު    ތައް   ށްޅުމަހެށަހުއެ 
 ؛ންތައްލިޔު ވ  އެފަދަށްފައިކޮދުޞްޤަ

މ އް  (3)    ނަނ5ް)  ެގދ މި  ވަނަ  ބަ ަގއިރުބަ(  ފަިއވ   ންކޮށްޔ  
ނެންުގޅިެގ  ކ މަޅުށަހެހު އަ  ނުވަތަ  ރޭ  ހުށަހެޅުމެއްެގ  މުރު 
  ންއެނޫ،  ފިޔަވައި   ޔުންލި  ދުކުރިކަމުެގއްރަ  ޓިސްނޯ
 ؛ންޔު ލިރިކަމުެގ ކުރައްދު އްމެލިޔު

 ؛ސްޓިނޯ ެގމު ކަވޭރެކުރައްދުނު  (4)   

އަ  (5)    ކަންންަގކޯޓަށް  އެންކަ ންޖެހޭ  ހުށަހަޅ   ށް  މަުގން 
 ަގއި އް އެލަ މައްސަ،  އި ަގ ތެރޭގެ އޭ؛ ސްޓިެގ ނޯކުންތަޅުހެށަހު

ޤ ނޫނީތަޚަޞްމަކު   ވަކީމްސީލުކުރ   ޚަޞްމަކު  ލަކު   ،
ހުތަމްސީ އެންުގކައްޓ ލިލުކުރުން  ޮގުމެގން  ހުށަތުން  ޅ   ހަ 

ނޯޓިސް  ހު ހިމެއްގަ އެ ލަސަމައް  ތަ ވަނުށަހެޅުމުެގ  ނޭ އި 
 ނެދ ވެހ މަ   ކ ކުކަންރ ތަކީބަސްދޭ ފަކި ނުވަތަ ހެމެއްޞްޚަ

Deleted : ު

Deleted :؛
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އެރުކުނުމު ޢ ން  ތެއްމ މަޢުލޫ   ދަފަ ހަޅ   ހުށަ  ދިމަށް 
 ވެ. އެމެނެހިނު އްހެނޯޓިެގ މެއްހުށަހެޅު

ފަދަ    ވ ށްފައިކޮންަގއި ބަޔ ރުބަ ނަން  ( ވަނ5ަެގ ) މ އްދ މި  (6)   
ފިޔަވައިހު ހުހެ އެ  ،ށަހެޅުމެއް  ން ުގޅިެގ  މަކ ޅުހެށަން 
 ؛ހެކި ވ ފައިހުށަހަޅ  މުންޔުލި

ހުޢ ންމުކޮށް  (7)    ކޮށްފަެގލެވި ވ ޅު    ތަ ނުވަ  އްކުމެޙު އިވ   ން 
 ؛އްރެއަމު

 ؛ޓުޕޯނިމުނު ޮގތުެގ ރިޝަރީޢަތް   (8)   

 ؛ޔ ންޚަރަދުެގ ބަ  (9)   

 ؛ލިސްޓުެގ މުރުމަކުހެކި ހ   (10)   

 ؛ދެްއކިކަމުެގ ނޯޓިސް ށް ފައިސ ކޯޓަ  (11)   

 ؛ޓިސްނޯ  މުެގެގނައު ނބުރ އަ ވ ދަޢު  (12)   

 ނުވަތަ ؛ ސް ނޯޓި ވީކަމުެގދަލުބަ  (13)   

ތުެގ  ފަރ   ވ ރައްދު  ފުނ އުތިއިސް   ނުވަތަ  ނ ފުކުރ އުސްތިއި  (14)   
 ނ ފު ނޯޓިސް. އިސްތިއު

ދީ  ންކޯޓު ށ()   ހުށަޞްޚަެގ  މައްސަލައެއް   ފިނަމަ،ހުއްދަ    އިވ ފަހަޅ މަކު 
ން  ން އެހެއިތުރުކުެގ  ތަންޔު ލިވ އިފަށް)ހ( ަގއި ބަޔ ންކޮ   ެގމިމ އްދ 
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ނުލި ދެމެދު ތަފަރ   ންއެހެ  ކ  ނުވަތަޚަޞްމަ   ކޯޓ އިވަތަޔުމެއް    ކ  
މައްސަލައިކޮޕީ  ެގލ ތެއްމަމުޢ   ވ ފައި ވިކުރެ ކޯ،  ޚަޞްމަކަށް   ޓު ެގ 
 ދ ނެެއވެ. ށްދެވިފޯރުކޮކުން ތަކޯޑުރެ

އް  މެޚަޞްޑުތަކުން ކޯރެޓު  ކޯ
ށް ލިޔުންތައް  ކަ ން ފަރ ތަނޫ
 ނުން ދިށްކޮ ފޯރު

އުސޫޢ ންމު (ހ) . 419 މަެގ  އްލެ  ޚަޞްލައެްއެގއްސަޮގތުން،  ނުވ މަކަ   ށް 
ހޯދުމަށް  ކޮޕީ    ެގކުންތަ ޔުލި  ނިވިނަން އަންކުރެކޯޑުތަ   ކޯޓުށްކަފަރ ތަ

 .  ވެ ހުށަހެޅިދ ނެއެއެދި

ޢުވ   ދަތަ ރައްދުވަޢު ނުފ ދަޢުވ ެގ ދި  ފޯމު ނުވަތަ  ޢުވ ދަ  (1)   
 ؛ އިތުރު ދަޢުވ  ވަތަނު

ހުޅުޢ   (2)      ރީޢަތުގެ ޝައްވޭ  ބޭިވެގން  ވ ލެންމުކޮށް 
  .އް މުރެއަ ތަކޮށްފަިއވ  ޙުކުމެއް ނުވައްަގއި ޑުއެހުމެއަ

ދީފިނަމަ،  ހުއްން  ކޯޓު ()ށ   ވ   އިފަހަޅ ހުށަމަކު  ޞްޚަ  ްއެގއެމައްސަލަދަ 
ލި  މިނޫންވެސް ޚަޞްމަކ  އިޓ  ކޯ  ތަވަނު  ޔުމެއް އެހެން  ނުވަތަ    

ފައެ ދެހެން  ކުރެރ ތަކ   މުޢ މަލ ވިފަމެދު  ކޮޕީ،ތެއްގެ ިއވ     
ޚަޞްލައްސަމަ ނުމަިއެގ  ރެކޯޑުތަކުންކަށް  ކޯޓު  ފަރ ތަކަށް   ވ  
 ވެ.އެޅިދ ނެހެހުށަ ދިއެ މަށްދުހޯ

މ އް )ނ(   )މި  މައްން ށުދަެގ  ހ(  ދ ެގ  ނުވަދަ  އިެގސަލަ  ފޯމު   ތަޢުވ  
ދިފ ެގދަޢުވ  ދަޢުވ އްރަ ތަ  ވަނުޢު    އި  ދު  ދަނުވަތަ   ޢުވ އ ިއ،ތުރު 
އަމުރުެގ  ނުވަ  ޙުކުމުެގ ވ  ނު  ޞްމަކަށްޚަިއެގ  ލަމައްސަ  ،ކޮޕީތަ 
 . ެއވެަގކުތައަންނަނިވި ޙ ލަތް ތަކަށް ހޯދޭނީފަރ 

ވ    ދަޢުންތުރ ފަ  އެ  ށްނަމަ،ންމެ ފަރ ތަކަ  އެބެނީލި  ވ ޢުދަ  (1)   
އަންވ ޙަފޯމ    ޢު  ފ ދިެގ  ވ ޢުދަ  ނުވަތަ  ލިޔުން  ގ ލުވިކަން 

Deleted : ނުވަތަ ނުޅުށަހެހު ށް އެްއކޮއެއ 
އެކު  ންތަކ  ބަޔ  އަދި އެކ އި،  ންތަިއވ  ލިޔުށްފަކޮޗް އެޓޭ
 ރިކުދުސްޤަ ންތުފަރ  ން ން ދިޔ ށް އެ ބަކުރުމަދުއްރަ
އެވެ. ނެތެރޭަގއި ނުހިމެނޭންތައް ޭއެގ ލިޔު
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 ؛މަޅ ފައިވ ނަހުށަހަ

އެ  ދަޢުވ   (2)    ފަލިބެނީ  ިގއް  ށް ކަރ ތްތަފަނަ  ރ ތަށްވުރެ 
 :ށްވ ނަމަމަކަ

    i.  ެދަޢުވ     އ ފަރ ތަކުން    ން ކަވިވ ލުޙަ  މ ފޯއެންމެހައި 
ނުޔުންލި  ގ ންއަ ދަޢުވ ެގ   ދިފ ޢު  ވަތަ 
 ތަ ނުވަ ؛މައިވ ނަޅ ފަށަހަހު

    ii.  ދަޢުވ ންމަދުވެެގ އެލި    ފޯމ  ޢުވ   ދަ  ތުންރ ފައް  ބޭ 
ވ ެގ ދިފ ޢު ދަޢު ނުވަތަ  ލިޔުން  ންގ ކަން އަޙަވ ލުވި 

އަނަޅ ފައިވ ށަހަހު ކޯޓުންދިމަ  ހުއްދަ  ކަމަށް  އެ   
 ދީފައިވ ނަމަ. 

 ތަ ނުވަ ؛އިވ ނަމަށްފަކޮތ ަވލު އްމެހުއެޑުެގ އަ އި ލަމައްސަ  (3)   

 ށްފައިވ ނަމަ. ކޮ ެމއްޙުކުަގއި އި ލަސައްމަ  (4)   

ފ ޢު  ދަޢުވ ެގ ދިނުވަތަ  ވ  ފޯމު  ނުވަތަ ދަޢު  ކުމަޞްޚަ  ެގއި ސަލައްމަ )ރ(  
ދަޢުވ ތަ  ނުވަ   އިވ ވ ލ ދީފަޙަ   ެއއްަގއިވ ދަޢު   ރުތަ އިތުނުވަ  ރައްދު 
ކޯޓަށް    ކަށް ރެއިން ޮގތަކުެގ ތެތަޮގތް  އަންނަނިވި   އެދެފިނަމަ  މީހަކު
   .އެވެދ ނެ ވިކުރެއަމުރު

ނުޞްމަޚަ  ިއެގލަސައްމައެ   (1)    މ ވ   ކަށް  މި   އްދ ެގމީހަކަށް 
 ؛ކަމަށްވ ނެނު ރުކޮށްދީެގންފޯ އްތަޔުންން ލިށުދަ ( ެގހ)

Deleted : 

Deleted :ެއިެގލަސައް އެ މަ، މަނައެދެފި ންފަދައިއ  
ން  ދަށު ހ( ެގދ ެގ )ކަށް މި މ އްކަށް ނުވ  މީހަމަޚަޞް
  ކިވަ ތަނުވަ ކަމަށްނުވ ނެ ެގންފޯރުކޮށްދީ އްތަލިޔުން

ޔަކަށް  ބަތްވ  ބަިގންތިއަކަށް ނިސް  ކަށް ނުވަތަ ވަކިހަމީ
 އްދުރަ ތަޢު ނުވަފ ދި  ޢުވ ެގދަތަ މު ނުވަފޯޢުވ  ދަ
 ނީބޭލިޕީ ކޮ  ެގއްޢުވ އެ  ދައިތުރު ވަތަ ނުޢުވ ދަ
  ތަކަށްބަޔ ންޮގތަކަށް އެ  ކޯޓުން އަންގ  ނިއެކަހަމަ
 ނަން ފެށްކޯޓަ ނުވަތަ ،ަމށްކަ ލަތުަގއިޙ  ލު ެގންނަބަދަ
ނެެއވެ. ނެރެވިދ މުރެއް އައެހެން ޮގތަކަށް   ންނޫއެ
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ނުވަމީ  ވަކި (2)    ަވކި ހަކަށް  ނިސްިގންތިއަ  ތަ  ބަތްވ   ކަށް 
ފޯޔަކަށްބަ ދަޢުވ   ނުވަ  ނުވަފ ދިެގ  ޢުވ ދަތަ  މު   ތަޢު 

ދަޢުވ އެއް ދަ  ރައްދު އިތުރު  ނުވަތަ    އެ ޕީ  ކޮ  ެގޢުވ  
ޮގކޯޓުން    ކަނިއެމަހަ  ނީބޭލި  ރ ތަކަށްފަ   އެ   ކަށްތައަންގ  

 ނުވަތަ ؛ ށްކަމަ ތުަގއިލަޙ  ލު ެގންނަދަބަ ށްތަކަބަޔ ން

 . ން ޮގތަކަށްން އެހެނޫއެ ނަން ފެށްކޯޓަ (3)   

ޔުމުން ށް ލި ކޯޓަ  ،މަނައެދޭ  ކަށްރަން އަމުށު)ރ( ެގ ދަ  މ އްދ ެގމި   )ބ(  
 . ވ ނެއެވެޅަންހުށަހަ

    

 ލިޔުންތައް  ޑުތަކުން ކޯކޯޓު ރެ
 ކޮށްދިނުން ފޯރު

މ ވަނަ  419ދި  އަ  418  ެގނުޤ ނޫ  މި ()ހ . 420 ދައްދ ެގ  ލިޔުމެށުން    އް 
 ށްކޯޓަ  ެއއް ފީއިވ ފަ ޅ ޑައައެކަމަށް ކަނ  ،ކުހަންމެ މީ އެދޭ ކޮން  ދަހޯ
، މަނަކަމެއް   ބޭނުންވ އްދަ  ކޯޓުެގ ހުއެކަމަކީ    ދިއްކަންވ ނެއެެވ. އަދަ

އެ  އެ  އެކަން ކޯޓުން  ހުއްދައަންުގމުން،  ފަރ ތަށް  އެދި ށް އެ   
   އެވެ.ނެޅިދ ހެހުށަ

 ކަށް އެދިއަމުރަ ދަށުން  ެގ(  ނަ މ ްއދ ެގ )ރވަ  419ެގ  ނޫނުމި ޤ  )ށ(  

ުގމަށަހެޅުހު  ޅ ހަހުށަ މ އްދ  ވަ  418ޤ ނޫނުެގ  މި    ،ޅިެގން ކ   ނަ 
  އްެގލިޔުމެ  ،ލައިނު  ކ ސްއަޓިން ނޯ ދަށުެގދ  އްނަ މ ވަ  914ނުވަތަ  
،  ސްވެމަނަންހެއެ.  އެވެށަހެޅިދ ނެދި ހުއެ    ހުއްދައަކަށްދުމުެގކޮޕީ ހޯ
ކޮނި  ެގކޯޓު އަސަރުކުރ ނެ  ސަބަބުން  ފަންމުމުެގ  ށް ކަތަރ ންމެ 
 ވެ. ނެއެދ ގި ންއެ ކޯޓަށް ށްމަޓިސް ދިނުނޯ

Deleted :)ޅ(

Deleted :ިޓުން އަމުރެއްކޯ   ދަށުންރ( ެގ) ދ ެގއްމ  މ  
 ވަތަ ނު ދިފ ޢުވ ެގޢުދަ ތަވަނު ފޯމު ޢުވ ، ދަމަނަކޮށްފި
ތަ  ކޮޕީ ނުވައެްއެގ އިތުރު ދަޢުވ  ތަވ  ނުވަޢުދަ ދުރައް
އް  އެކޮޕީ  ނުވ ނެސްފައިއިތުރު ގެ އުނި  ކުެގލިޔުންތަ އެ
ލައިެގ ޚަޞްމަކަށް ނުވ   އްސަމަ އެދޭށް ދުމަހޯ

ދަޢުވ  ފޯމު ތަ ކު ނުވަޞްމަޚަ  ިއެގލަސައްމަ، ންކުތަފަރ 
  ތަޢުވ  ނުވަދަ ދުއްރަ  ތަޢު ނުވަދިފ  ވ ެގޢުދަވަތަ ނު
ރަށް އެދުނު  އަމުށްފަިއވ  ކޮަގފ ހަ އިގަ ވ ޢުރު ދައިތު
އަށް ހު، ހުއްދަނުމަށްފަ ނޯޓިސް ދިތަށް ފަރ 
. ވެދ ނެއެ ވިއެދެ

Deleted :ިުެޅ

Deleted :ިވެއެ ނެންވ ޓިސް ދޭ ނޯ ެގމުުެޅުކޯޓުެގ އަދ.  
ދި އެ ށްމަދުހޯ އްތަ، ލިޔުންންނުވ ނަމަބޭނު ދަހުއް
ނެެއވެ. ވ ންއެދެޅިދ ށަހެހުން ޔުމުލި

Deleted : ެގ  ޅ(އްދ ެގ )ވަނަ މ  419މި ޤ ނޫނުެގ 
ން  ހެޅުހުށަ ހަޅ ށަހު ހު ފަ ށްމަނުސް ދިނޯޓި ށުންދަ

…  ،ވައި ފިޔަ

Deleted :ަހ



347 

  

  ފައިވ  ޅ ޑައަ  ކަނށްމަރުލުކުމަޢަ އްަގއި އެހެން ޮގތަކަށްނޫނެޤ  ންއެހެ )ނ(  
ދި އަ  418 ،417މި ޤ ނޫނުެގ    ެގންކ  ުގޅި ސަލައަްއވެސް މައްއެ

 . އެވެނެނގ  ހިނުއް އެއްދ  ނަ މ ވަ 419

   

 
 ބ ބު   ވަނަ ތިރީސް ފަންސަ 

 ތައް ތަންފީޛުކުރުން ރު އް ބ  އެ  ބަ ގެ ޓު ކޯ 

މު  ޒ ނި ގެ ތުޢަ ޝަރީ
ރ   ކުން އި ބޭނުގަގޮތު ނަހަމަ
 ށްމަޅުޅުއެފިޔަވަ  އިޙ ލަތުގަ

 ބިދޭ ބ ރު ލި ޓަށް ކޯ

ބަލަމުޓަކޯ )ހ( . 421 ުގއަލަސަ މައް  ދ ންކުން  ނިޒ މު ޝަ  ންޅިެގކ   ރީޢަތުެގ 
ޢަމަބޭނު  ނަހަމަޮގތުަގއި ޢަަގއިފިނަމަހިނއް  ލެންކުރުމުެގ  އެ  މަލު ، 

ދުވަހުެގރީ)ތި  30  ތ ނގ ހި ލަ  މިއްއަެގ  ޓުކޯ  ތެރޭަގއި  ސް( 
ޢަމަލު  ަގއިމު ުގއިސްނެ ހިއެ  ފަ  ދެކޮރ ންިގ    ވަޅުޔަފި  ޅަށްތ  
 ނެެއވެ. އެޅިދ 

 ، ެގ ތެރޭަގއި ލުެގ ޢަމަރުމު ކުނުންއި ބޭަގތުޮގހަމަނަ  މުޢަތުެގ ނިޒ ރީޝަ )ށ(  
ނުވަސަބަބެއް ނެ  ބޭނުމެއް  ނުވަތަޢަމަލުތައްރ   ކު  ތިތަ    ވަުގތު    

  ށް ޮގތަވ ޫގށް އުނދަންނަހުމީ  ންހެއެެގ ޢަމަލުތައް ނުަވތަ  މުރުކުރުކ ބޭ
ނުހައްދެ  ކިވަ  ދިއަ.  ވެމެނެއެހި   ލުތައްޢަމަހިންގ    ނެތި  ވަތަ އް 

ސަބަށީ އެކަ ފަހެއެ  ނެތި  އްބެ ެގންވ   ެގއްލުންވ ނެފަދަ ށް  ކަރ ތަން 
އިޖު ބޭނުންކުރުމ ރ އަތުޮގތަކަށް  ހުރަޞ ންއި  ،އި  ށް ސްއެޅުމަފަށް 

މަޝްވަރ   އި،މ  ތްކުރުކައްސަމަ  ށްފަރ ތަކަ  ހެންއެ  އިގަ މުރުކުޢ ންމު 
ޚިޔ ެގލިބި މިރުފ ޅުކު  ލުންވ   ފަދަ   ނިކުރުންހަ  ން ކަންވަނިުމެގ 
ންކުރުމުެގ  ބޭނު  ަގއިމަޮގތުހަނަ  ޒ މުނި  ގެ ޝަރީޢަތުސް  ވެލުތަކަކީޢަމަ

 ވެ. ނެއެބެލެވޭޢަމަލުތައް ކަމަށް 

Deleted : ްއިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއ އިނ¶

ން ޅުށަހެހު އްސަލަކޯޓަށް މަ

Deleted :421 .

Deleted :ިހެޅޭނެހުށަ ސަލަމައް  އިންއ  ރޯނިކް ޒަރީޓްކްލެއ  
  ންށު ދަެގއްދެ އިވ ަގ ދ މި ޤ ނޫނުެގ ދަށުން ހަ ،ޒ މެއްނި
ނޫނު  ށް މި ޤ މަކަރުކުޤ އިމުކުަގއި ތަޓުކޯ

. ވެހުރަހެއްނ ޅައެ

Deleted : 

Deleted :422 .
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ޚައެއް ނ()   ހު  ނިޒ މު ޝަ  ޅުމަކީހެށަހުިއވ   ށަހަޅ ފަޞްމަކު  ރީޢަތުެގ 
ޮގތުއްމަލެޢަ  ގެ ންކުރުމުބޭނު  ަގއިތުޮގމަނަހަ ބެލިދ ަގއިެގ   ކަމަށްނެ 
ކޯޓު ޞްމަޚަ  އްއަނެ އެކަށީެގންވ ކު  ންވަރަށް މި   ަގިއ 
ހުށަމަ،  ކޮށްދީފިނަޔ ންބަ ނެދެއްހަކީ  މަޅުހެއެ  ނުވައް   ތަތި 

ހު  އްއެކަށީެގންވ  ސަބަބެ   އް ނޫންކަމ އި،މެޅުވ  ހުށަހެފައިހަޅ ށަނެތި 
ޤ ނޫޅަހަށަހު  އްމެޅުހުށަހެއެފަދަ   ެގ  ކުރުމުބިތު ކަން ސ ދޭތަން  ން ނުން 
ހުށަފުލައު  ޒިންމ  ހުށަންޖެހޭނީ  އެނެވެތުންރ ފަ  ހެޅިހެޅުން  ފަދަ . 

އަނަގބަހުދިފ   އިށަހެޅުމަކ ހު ފައިވ   ލިބި،  ފަހުށްމަޅުށަހެހު  ންޢެއް 
 އެެވ. ނެމަންވ ތެއް ނިންގޮ ން  ކޯޓު ޔަތްކޮށްރިޢ ހެއްކަށް 

ހުއްމެށަހެޅުހު )ރ(     ޮގތުަގއިމަނަހަޒ މު  ނިެގ  ތުޢަރީޝަ  މުަގއިޅުހެށަ 
ކޯޓަށް  ވ ކައިންކޮށްފަބޭނު މެއް ޅުހުށަހެދަ  އެފަ  ،ނަމަސ ބިތުވެއްޖެމަށް 
 . ވެެއވެެގ އިޚްތިޔ ރު ކޯޓަށް ލިބިެގންރުމުލުކުބ ޠި

  ޓަށް ކޯ  ށްކަމަވ  އިށްފަ ކޮންބޭނުމަޮގތުަގއި  ނަހަ  ނިޒ މު  ެގތުރީޢަޝަ (ބ)  
ފިނައަން،  ނަމަފެނިއްޖެ ތެނިވި  ފިޔަވަރެ ޔަވަޅުތަކުެގ  ޅެްއ  އިން 

 .  ެއވެދ ނެޅިއެ

ުގހު  (1)    އަޅަޅިށަހެޅުމ   އިތުރަށް  ފިހޭޖެންެގން  ތަްއ ޅުވަޔަ 
 ؛ަގއި ަވކި ޝަރުޠުތަކެއް ކަނޑައެޅުން ޅުމުއެ

ޚަޅޭމ ުގކަ  (2)    ފަމުޞް  ން  ންކަކަ  ރީޢަތުެގޝަން  ތު ރ ެގ 
 ؛ުމެގ ޔަޤީންކަން ހޯދުންނެކަދ ެގން ނަގޅަށްރަ

މަރުޙަލ   ޝަރީޢަ  (3)    މަސް)  1ތުެގ    ވުރެ ށްހަދުވަ  އެކެއް( 
 ؛ޑ ލުންކަނތަށް މެދުނުވ ނެޮގރުއިތު

Deleted : ތުބިުަށް ސ

Deleted :ަބުރ

Deleted :ޯޓަށްކ 

Deleted : .ެރެވިދ ނެެއވ

Deleted : ،ަތަނުވަބޭނުންކޮށްފައިވ ނަމ  

Deleted :ޯށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި  މަވ ކަންެގއެކަށީ  ށްޓަކ
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އަބުލި  ތަށްރ ފަ  އަނެއް  (4)    ބަދަލު   ޔ ެގނިނު  ެގއްލުމުެގ 
ޚަށަހު  ންޅުހެހުށަ  އެދެއްކުމަށް    ށް އްޗަމަ  ެގމުޞްހެޅި 

  ގެ ވަކީލު ޤ ނޫނީ  ތެރޭަގއި    ެގލު ެގ ބަދަމުލުއްން. ގެ ރުމުރުކުއަ
އެހެހުނުކުރަންޖެ  ފަރ ތުން  އެ  ،ފީއ އި ޚަ  އް ރަދުތަން 
 . އެވެދ ނެނިހިމެ

ޢަމަެގމުރުންކުނުބޭ  ަގއި ނަހަމަޮގތު ނިޒ މު    ެގޝަރީޢަތު (ޅ)   ޒިންމ  ލުެގ   
މުމެއް ންނިދަ  ފައެއިވ ނަމަ،  ގަ މުކަ  އްޞެ ނަަގންޖެހޭނީ ޤ ނޫނީ ޝަޚް

ބަަގއިމުމުނިން ޝަޚްޞުެގ  ޓަރުންނ އި  ކްރެ ޑިވި  ރިިއވެ  ޤ ނޫނީ  އެ 
ދެބަދަ  މަށްއެކަ  ކުންތަފަރ   ންހެއެ ކޯޓުއްކުމަލު   ންށް 
 ވެ.  ވިދ ނެއެރެމުރުކުއަ

ނި ކ( )   ޒިންމ  ކުރުމުބޭނުން  އި ަގޮގތު މަހަނަޒ މު  ޝަރީޢަތުެގ  ޢަމަލުެގ  ެގ 
 އްރި ފަރ ތެެވެގން ހުޙަވ ލު  މ އްޓުލެހެއް ބެމުދަލެ  ކީތަރ ފަ  ހޭނަަގންޖެ

ބަ،  ސްނަމަވެ ވީއި ަގކަމު މ އްދ ަގއި   ިއޖުރ އަތުންކުރ   ޔ މި 
 އެވެ. ނެހިނގ 

ރުން  ތް ދަޢުވ ކު ނެއަސ ސެއް
ބިގެންވ   ޓަށް ލިކޯ  މަށްޓުވުއްހު
 ރުބ 

ހުށަހެޅުމަށްވުރެދެ  ތް ނެ  ސެއްސ އަ  ންވ ކަށީެގއެ )ހ( . 422 ހު      ށަހެޅުން ިގނަ 
ހުމަޚަޞް ނެސ އަ  ،އިފިނަމަހަޅަށަކު  ދަސެއް  ން  ޢުވ ކުރުތް 
ލިތުޮގމުެގ  ވުޓުއްހު ކޯޓަށް  ބ ބިދޭން  ދަށުން  ެއ  ށްކޯޓަ  ރުެގ   

 . ވެދ ނެއެ ވިމުރެއް ނެރެމަކ  ދެކޮޅަށް އަޚަޞް

ެގެގ  މ އްދ   މި )ށ(   ދެކޮޅަ  )ހ(  ޚަޞްމަކ     ރެއްމުއަ  ޓުންކޯ  ށްދަށުން 
ޝަރު،  ރުއިކުރ  ތެރެޠުތަކުެގއަންނަނިވި  ޝައި    ޠެއްރުން 

   އެވެ.ނެ ދ ޅިކަނޑައެ

Deleted :ަޢ

Deleted :ަުްށ

Deleted :ީނ

Deleted :ްު

Deleted :423 .

Deleted : ްުޭއ

Deleted :ަށްވުރެ  އައެ ތަނުވ
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ހުޅިހުށަހެކުރިން    (1)    ޑިޔ ރުެގ ފަނ  ވަނީހުށަހަޅ ފައި  ންހެޅުށަ 
ކަމުަގއިވ ދުމަކ   ހޯއްދަ  ހު ފަނުލައި  އެ  ެގ  ޑިޔ ރެއް ނނަމަ، 
ޝަ މެނުބިެގން  ލި  ދައްހު ހުށަރީވީ  އިތުރު  ްއ މެޅުހެޢަތުަގއި 
 ؛ންރުކުމަނ  ޅުންހެށަހު

 ޔ ރުގެ ނޑިފަ  ނީޅ ފައިވަށަހަހުޅުން  ހުށަހެ  ށަހެޅިހުކުރިން    (2)   

ހޯދަހުއް ހުށަހެމަނައިވ ގަ ކަމު   އިެގންދަ  އެ   ޅުން، 
 ން.ކުރުތަ ބ ޠިލުނުވަ ން އެންުގ ލ ޙުކުރަންއިޞް

ދަ  މި )ނ(   ޚަޞްމަފަކޮށް  އްއަމުރެން  ޓުކޯށުން  މ އްދ ެގ  ކުރިން   ކުިއވ  
ހު ހުއްފަނޑިޔ ރު   ވަނީއިފަ ޅ ހަށަހު  ޅުން ހެށަހުށަހެޅި  ހޯދުެގ  މަކ  ދަ 

ނެރުނު  ދިއަ،  މަމުަގިއވ ނަކަ  އިލަނު   އި ަގތުޝަރީޢަފަހުން    އަމުރު 
ހުށަހަޅަމެއްހެޅުހުށަ  އިތުރު އަމުރެއްއިތުރު،  އިފިނަމަ  ނެރުމަކ     
އަނެއް  ،ނުލައި ޚަޞްއަދި  އެށްމަ  ރީވުމަށް ވ ބުދ  ޖަށް  ކަމަ 
ރަށް  ޔ ފަނޑިން  ވަުގތު  ން ޅުހެށަހު  އެ،  އިލަތެއް ދިނުމަކ  ނުޞަފުރު
 . ވެއެ ރެވިދ ނެކުޠިލުބ 

ކޯޓުން   ެގދ އްމ މި   )ރ(   އަ  ދަށުން  ށް ރުކޮރ ކު ތަ  ،ންެގޅި ުގ  ރަކ މުނެރޭ 
އައެ އިތު  ސ ސެއްްއވެސް  ހުށަހެނެތް  ހުށަހެޅުމަ ރު  ށްޓަކައި  ޅުމެއް 
އެދައައްހުޓުެގ  ކޯ އެނަދޭށް  ހުށަމަ،    އި ކަޓަހުށަހެޅުމަށް  މެއްހެޅުފަދަ 
ހުއްެގޓު ކޯ  ށްރަތުއި ހުށައެދަައށް     ށަހެޅުންހު   ހަޅ ދި 
އިސްޙ ލަތުަގ  އެދި  އަ  .ވެއެ ނެރެވިދ ކުޠިލުބ  މުެގ  ރުކުފު ތިއުނ ިއ، 
އިންމުޢ  ެއއްޮގޖުރ   އެއަތ   ނިންމުތަށް  އިސްތި   ކުރުމުެގ  ފުއުނ ން 
   ވެ.ެވއެެގން ބިލިމަށް ޤު އެ ޚަޞްއްޙަ

ޚަޞްމަ (ބ)   މ އްދ އެ  މި  ދެކޮޅަށް  އިވ   ރެފަނެ   ރެއްމުއަ  ށުންދަ  ެގކ  
މިމަޚަޞް މ އްކަށް  )ށ(  ކޯޓުެގދަށު  ެގ  ދ ެގ  ށް  އަދައްހު   ން 

ދިނުޓަކޯ  ނޯޓިސް   ެއކަމުެގއެދެވޭނީ،   އަނެްއ  ކޯޓުކު،  އެމ ށް  ން 
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އެކަންޚަޞްމަށް ފަހުަގއެެވ.  އެންުގމަ    ކޯޓުޮގއެށް  އަތުން،   ގ ންން 
ކޯޓު އިަގންުގމު އެ ހުއްދައަ  ސަބަބުތަކ ެގ  އެދުނު    ގެ އިލަްއސަމަ  ،އިށް 
ޖަވ ެއކަމަ  މ އެކު،ބަޔ ންކުރުޢަތް  ބީޠަ  (އްތެ)ހަ  7މަށް  ރީވުދ ބުށް 
   .ވެވ ނެއެދޭން ތެއްފުރުޞަ ވަހުެގދު

މ މި (ޅ)   ދަށު ެގ  އްދ   ެގ  ކޯޓު)ށ(  ހުއްން  އެެގ  މި  ދައަށް  ދެންވ ނީ 

)މ އްދ  ަގއިބެގ  ޚަޞްށް  ސްއަޓިނޯ  އިވ ށްފަކޮ ންބަޔ   (  މު  އަނެްއ 
ޮގތެްއ  ޓުން  މެދު ކޯކ ޅުމަހުށަހެ  ދަފައެ  . ވެނެންމުޔުލިދިން ޖަވ ބ އެކު،  

 ކ  ނުލައެވެ.  މަ ވު ބޭއް އްއެހުމެ އަޑުނީންމ ނި

    

ދަމ އްދ   މި ( އ)   ައމުނެ  ށުންެގ  ނެރުނު އެ  ނީހިނގ   ރެއްރޭ  އަމުރު    
ޮގއެހެން  ޓުކޯ  .ންޏެވެެއކަ  ންެގޅި ުގ  ތ ޢަރީޝަ އަމުރުން   ތަކަށް 

ހިނދަނުކުރ  އެހ   އައަ  ކު،  އެ   ތުެގރީޢަޝަ   ނެރެނު  ރުމުުމރު، 
  ެގ )ށ( އަދިމި މ އްދ   އަމުރުަގއި   އަދި.  ށް ދެމިއޮންނ ނެއެވެތައްދަމު

ދަށުންެގ)ނ(   ހުޓުކޯ    އެދައައްެގ  ކޮންހުށަހަ  ދިށް   ޅަންީވ 
  ވެ. ނެއެ ރަންވ ޔ ންކުބަ ންކަށްކަރަ ޔ ޑި ނފަތަ ނޑިޔ ރެއް ނުވަފަ

ގައި  ތު ގެ ގޮން ވ ގެ ޚަޞްމުދަޢު 
  މ ކުރ ތްތައް ޙު ފަ ހިމެނޭނު

ރަން  ކު މަލު ޢަތަށްއެއްގޮ
ންގުމަށް ކޯޓަށް ލިބިގެންވ   އެ

 ބ ރު

ެގ  މުދަލުިއވ ށުަގެގ ދަރަސްޓެއްއި، ޓްވ އަށ ޢުމުެގ ދަދ  ބެހު މުތަވ ރު )ހ( . 423
ވިވ ދަޢު މުދ   ޚަަގކުތަޢުވ ދަ  ގެ ކުމުއްއަށ ިއ،  ޮގންޞްމުިއ،    އި ތުަގެގ 
އެހެނު ނަމަހިމެނޭ،  ސަބަ  ވެސް ން  އެ ންބުދަޢުވ ެގ  ކަށް ތަފަރ    
ފަސަރުކުއަ ދަކަތަރ ރ ނެ  މައްސަލަިއެގ  ޢުށް  ނުވަތަ   ތެރެއިންވ  

ކޯޓަށް  ށް  ރުމަލުކުމަތަށް ޢަ ެއްއޮގމަކ ޙުކުވަތަ  މުރެއް ނު އަ  ފައިވ ނެރެ

 ެއވެ. ނެއެންިގދ 

Deleted :ަހ

Deleted :(ކ )

Deleted :ިރެއް  ފަދަ އަމުން އެށުދަ( ެގ ރ) ެގދ އް މ މ
  .ށެވެެގ ިއސް ޤ ޟީއަކަނި ކޯޓު ރެވޭނީ ހަމައެނެ

Deleted :424 .
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މ މި )ށ(   ގެ )  ެގއްދ   ކޯށުދަ  ހ(  ކަޓުންން  އިތުރުން   ެގލަތު ޙ ޅ   ނޑައަ 
ށް  ތަޮގއް ކުމ  އެތައް ޙުފަރ ތް  ނުހިމެނޭ  އި މުންެގ ޮގތުަގޞްެގ ޚަދަޢުވ 

 ޓަށްވެ. ކޯޅިދ ނެއެހެށަށް ހުލުކުރުވުމަށް އެދި އެ ޚަޞްމަކަށް ކޯޓަމަޢަ
މ   ކު ފަރ ތްތައް ޙުނޭއި ނުހިމެޮގތުގަ   ެގޞްމުން ޚަެގދަޢުވ   ށަހަޅ ނީހު
ބައްތަސަބަބު  ހޭންޖެކުރަލުމަޢަ  ތަށްޮގއް އެ ކިތ   ކ  ހެއްބީ  ޔ ންކުރ  
 ކުަގެއވެ.  އެ

 :ދަކުނރ ހ  ހިކުނު އަމުރު  ތަކަށްޮގއެހެން ކޯޓުން (ނ)  

ެގ  (1)    ބަދަލުތައް  ދަޢުވ  އި ފަނެސްެގންނަންޖެހޭ  ފޯމ ވ      
ސަލަިއެގ އްވަތަ މަޢުވ  ނު، ދަެއކުޔުމ ލި  އަންގ ިވކަން  ވ ލުޙަ

އައި ފަނެރެ  ންތެރެއި ނުވައް ރެ މުވ     ޓިސް ނޯެގ  ކުމެއް ޙު   ތަ 
   ެއވެ.ންވ ނެކޯޓުން ނެރެ

ދަތިމަެގޮގތެއް  އަންގ   ކޯޓުން  ޓިހ އެކުނޯ  ދަޢުވ ެގ  (2)    ވ  ޢު ން 
ހު ދަޢުވ އ ެއކު  ކޮޕީއަކ އި،    ކ އި، ބަޔ ންތަ  ނުޅުށަހެފޯމުެގ 

ފަރ ކިބަހެ ތެދުކ ޔ ންތަބަ  ގެ ތްތަކުސްދޭ  ން ކަ ިއ 
 ވެ.  އެ ވ ނެޅަންހަށަހު ވެސްއް ތަ ޔުންލި ރުކޮށްދީފައިވ ވަކަށަ

ެގ  ތަ އަމުރު ވައެކު ޙުކުމް ނުނޯޓިހ ރުެގ  ވ  ނުވަތަ އަމުދަޢު  (3)   
 . ވެ ވ ނެއެންޅަހަ ހުށަސްއެްއވެކޮޕީ

މ އްދ ެގ   )ރ(   މި  ފަރ ތަކީ  ނު އަ  ދަށުންވަކި    މެއްޙުކުވަތަ  މުރެއް 
 ކ  ކުމަ ޙުކޭ އެއްފަދައިންމެެގ ޚަޞް ދަޢުވ ނަމަތެއްފަރ   ވެފަިއވ ރައްދު

ޢަންވެތުފަރ   އެ  ށްތަްއޮގއެ އެކުރަމަލުސް  ،  ސްމަވެހެންނަންވ ނެއެވެ. 
ނުޙު  އިތެރޭގަ   ވަހުެގދުީވސް(  )އަށ   28  ތ ލިބޭނޯޓިސް   ތަ ވަކުމް 

ބ ޠިލުކުއަ ބަދަ  ރުމަށްމުރު  ފަ  ށްމަރުލުކުނުވަތަ  ށް  ޓަކޯށް  ރ ތައެ  Deleted :ަޢ
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ނުވަކުޙުދި  އަ.  ވެދ ނެއެހުށަހެޅި އަމުމް  ބޭއް  ރ ތަ    ވޭ ުގޅިެގން 
 ވެ. ދ ނެއެ ެވވިވެރި ބައި ރ ތަށްފަ އެ ަގއިއްތެރީޢަޝަ

މ އް )ބ(   އަމުރު  ދަ  ދ ެގމި   ކޯޓުންނީ  ބަލ    ކަމަށް  ޚުތ ރީ  ރޭނެށުން 
 ޔ ންކުރ  ތ ރީޚެެވ. ބަަގއި ރުމުއަ

 
 ބު ވަނަ ބ  ސަތިރީސް 

 ތައް މ އްދ    ންމު ޢ  

އެއްދަށުނުެގ  ޤ ނޫ  މި )ހ( . 424 ދަތު ގުނުން މުއް ކަމެވެން  ކުރުސް   ދަތުއްމު  ަގއިމު އް 
 . ންނެވެެގމަތިވި ޮގތުންނަނިރަންވ ނީ އަކުލުޢަމަ ނަމަޖެއްހިޖެންނަުގ

ވަކިނޑައެޅުުމަގކަ  އްތެމުއްދަ  (1)    ތެއް ތަކެ ސްދުވަ  ިއ،  ަގިއ ރޭެގ 
ބުނެފައިވ  ކުރުމަށް  ކަެމއް  އެ  ނަވަކި   ދަތު ުމއްމަ، 

މުއްދަުގނުމުގަ  އެ  ފެށޭއި،  ދުވަނި  ހ އިދުވަ  ތު    އް ހެ މޭ 
 .ވެނޭނެއެނުހިމެ

މުދި   ރެވުށްހަވަދުތް  ހަ  (2)    ހަުގނުުމަގއި   އްތެްއދަުގ  ެއ  ތް ، 
މުދުވަ ތެރޭަގިއ  އްދަހުެގ  ދުވަ  މީސްރަތުެގ  ހެއް ބަންދު 
އެނަމަނޭހިމެ ުގނުުމަގެއްއ  ދު  ބަންދު  ،  ުމއްދަތު  އެ  ވަހެއް 
 .ވެމެނޭނެއެހިނު

ޤ ނޫނުަގ  (3)    ނުވަތައިމި  ކޯޓު ،  ކޯޓު ޙުކުމެއް     ނުވަތަ    ަގއި 
ނެންޓަކު ކޯ  ތަނުވަ  ަގއިއަމުރެއް   ންެވސް ނޫއެ  ވ ރެފައި 
ވައިމެްއގަ ުގއެން ކަ  ކުމެއް ކި  ކަނރުމަ  ފަިއވ  ޅ ޑައަށް 
ނިމޭއްމު ރަވަމ ދި  ދުވަސް  ދަތު  ދުމީ  ސްނީ  ވަހަކ  ބަންދު 

Deleted :425 .
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ދެމުކަ އެަގިއވ ނަމަ،  ކޯންން  ައވަހަށް  މަޓުެގެމ  ސައްކަތް  
ުމއްދަތުެގ ކުރުމުން، އެކަން  އެ ަގއި  ވަހެއްރަސްމީ ދުށޭ  ފެ  
 . ނެެއވެބެލޭއި ަގމުނީ ކަ ރެވު ކުއްއެކަމެ  ރޭަގއިތެ

ވ   އި ން ނެރެފަކުވަތަ ކޯޓަނު  އް  އަމުރެ ތަ ކޯޓުނުވައް  މެޙުކު  (4)   
  ، އެ ލ ދީފަިއވ ނަމަވ ހަކަށް ޙައްަގއި މަ މެ ންުގ އެސްވެންނޫއެ

 ކަށެވެ.މަހަދީ ވ ލ ދެނީ، މީލ ޙަ

ންވެސް   އެނޫ ރެއްަގއި ނުވަތަަގއި ނުވަތަ އަމުޙުކުެމއް   ކުރ ކޯޓަކުން )ށ(  
ވަކަމެކި  ވަ،  އްަގއިމެންމުނި މުއްްއ  ތެތެއްދަކި  ކުރޭ ެގ  ރުމަށް ަގިއ 
ކޯޓުެގ    ތ ރީޚުންދީ  ލ ، މީޚުރީތ   ވ ހަމަ  ތު މުއްދައެ،  ކުރ ނަމަންބަޔ 
ވަކި  ެގ  އީ އެ ތ ރީޚުއެ   ދިއަންވ ނެެއވެ.  ކުރަޔ ންނިންމުމުަގއި ބަ  އެ

ކުރިންތެްއެގވަުގ ކަމުހޭފުރިހަމަކުރަންޖެ    އެަގިއވ ކަމެއް   ނަމަ، 

 އެވެ. ންވ ނެ ކުރަންޔ  ބަްއވެސްތެ ވަުގ

ކަވަކި ()ނ   ކު    ސް އްވެއެ   ތ ރީޚެއް  ވ އަޅ ފައި ޑަނކަ   ރުމަށްމެއް 
އެ  ޔ ންކުރ ބަ   އިއްގަ މެޔުލި ެއ  ލި ނަމަ،   ތ ރީޚުޔުމެްއަގިއ 

 .ނެވެދީ ތ ރީޚުންލ  މީނީޔ ންކުރަންވ ބަ

ޤ ނޫނުަގއި   ()ހ . 425 ދުން ދު ހެ ގަވ އި  ޮގތަމި  މި   ،ކުދަހިނހ   ނުވ އިފަންކޮށްޔ ބަކަށް  އެހެން 
އު ުގޅޭޮގ  ރުމ ތްކުރީޢަޝަދަށުން  ޤ ނޫނުެގ   ލުތަްއ ސޫތުން 

ހަދ ދުތަ އިގަވ   ހޭޖެންދަހަ  އިކައެޅުމަށްޓަ ޑަނކަ ކައް  ބެހޭ މ ނީ 
 ވެ. ކޯޓަކުންނެ

ތ  ކުރ ޤުތަޞްދީ ނު  ނޫމި ޤ   ،އިދުތައްށުން ހަދ  ަގވ  ދަމި ޤ ނޫނުެގ   )ށ(  
ދުވަހުމަސްހައެއް(  )  6 ދިވެހިހައި  ަގރޭތެ  ގެ     ގެ ރުސަރުކ ދައި، 

Deleted : 

Deleted :426 .

Deleted :ުނ

Deleted :ަކުރަން  ށް ޢަމަލުނ

Deleted :ފ

Deleted : ުަށ
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 . ެއވެންވ ނެރަކުއިޢުޝ  އިެގޒެޓުގަ 

ބަޔ ންކޮށްފައިވީ )ހ( . 426 ކަންދިނުން ސްމި ޤ ނޫނަށް އި ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤ ނޫނެއްަގއި  މި ނަމަެވސް،  އެހެން 
ޢަމަލުކުރަން   ޢ ންމު  ފެށުމަށްފަހު،  ޤ ނޫނަށް  އިޖުރ އަތުެގ  މަދަނީ 

އެ ޤ ނޫނެއްހަމަތަކެއް  ކަނޑައަޅ ފަިއވީނަމަވެސް  ހެން  ޢ ންމު  ަގއި 
އިޖުރ އަތ ުގޅޭ   ޢަމަލުކުރ މަދަނީ  ޤ ނޫނުަގއި  ކަންކަމުަގއި  މި  ނީ 

 ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

ޢަ )ށ(   ޤ ނޫނަށް  ކުރިންމި  ފެށުމުެގ  ޤ ނޫނަކުން ، މަލުކުރަން  އެހެން 
އައިސްފަިއވ  ތަންފީޛުކުރަމުން  ަގވ އިދުތަކުބ ރުލިބިދީެގން  ެގ   

ޔ ންކުރ  އެްއވެސް އުސޫލަކ  ތަޢ ރުޟުވ  ތެރެއިން، މި ޤ ނޫނުަގއި ބަ
ފަށ ތ   ަގވ އިދެްއވ  ޢަމަލުކުރަން  ޤ ނޫނަށް  މި  )ތިރީސް(   30ނަމަ، 

އެފަދަ ތެރޭަގިއ  އިޞްލ ޙުކުރަންވ   ދުވަހުެގ  އެ  ަގވ އިދެއް  ނެެއވެ. 
އިޞްލ ޙުކޮށްފައިނުވ ނަމަ ަގވ އިދެއް  އެ  ެއ  މުއްދަތުަގިއ   ،

 ވ ނެއެވެ. ނ  ތަޢ ރުޟުވ  ބައި ބ ޠިލުމި ޤ ނޫ  ހިމެނޭްއަގއި ަގވ އިދެ

ކު، އަންނަނިވި ޤ ނޫނުތަކ އި ަގވ އިދުތައް  މި ޤ ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމ އެ . 427 ދު އި ވ ގަ  ނޫނ އިޤ  ލެވޭ އުވ 
 އުވުނީއެވެ.  

 ؛)ތަރިކައ ބެހޭ ދަޢުވ ެގ ޤ ނޫނު( 75/25 ޤ ނޫނު ނަންބަރު )ހ(  

ނަންބަރު   )ށ(   ފަރ ތްތަކުން )ދައުލަ  78/81ޤ ނޫނު  އެހެން  ފިޔަވައި  ތް 
 ؛ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުެގ ޤ ނޫނު(ދަޢުވ އ އި ަމއްސަލަތައް 

ނަންބަރު  ޤ ނޫނު )ނ(   ބަހަ  78/82  ޝަރީޢަތަށް )ފައިސ   އްޓައިެގން 
މެސެޖުެގ ޙ ޟިރުކުރުމ އި  ހޯދުމ ބެހޭ  މީހުން  ހެކިބަސް  ޛަރީޢ އިން   

   ؛ޤ ނޫނު(

Deleted : ޭއެކުލެވ

Deleted : ިޖެހޭ ންއިޞްލ ޙުކުރަ އަދ

Deleted :()ހ¶

 މ ތްކުރުޝަރީޢަ“'  ކު،ން ފެށުމ އެކުރަމަލުޢަ ޤ ނޫނަށްމި 
. ވުނީއެވެއު ”'6.0ވ އިދު   ގަ ޮގތުން ހެދިފައިވ ބެހޭ
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 ؛' 6.0ތުން ހެދިފައިވ  ަގވ އިދު 'ޝަރީޢަތްކުރުމ  ބެހޭޮގ (ރ)  

 . '6.1ދު 'ޝަރީޢަތްކުރުމ  ބެހޭޮގތުން ހެދިފައިވ  ަގވ އި )ބ(  

ޤ ނޫނުފަށ ން  ޢަމަލުކުރަނަށް  މިޤ ނޫ . 428 ފެށުން ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ޤ  މި   ،ކޮށްތަޞްދީޤު،  ވެފ ސް  ނީ، 
  )ހަެއއް( މަސް   6  ން ެގން ފެށިޚުތ ރީއިޢުކުރ    ޝ ަގއިޓު ެގ ެގޒެރުކ ރުދިވެހިސަ

 ނެވެ.ންގެ ފެށި ތ ރީޚުން ވ ހަމަ ސްވަދު

ޢިއިަގޤ ނޫނު  މި . 429 ރުން ނަކުމ  ނުތެބ ރ   ލަފްޒެއް  ްއ    ންއިވ ޮގތުބޭނުންކޮށްފަވަތަ 
ތްތަކ ިއ  ޢިބ ރ   ނިވިންނައަ،  ނދަކުހަނުވ ހ ހިއެްއ ދޭނަހެން މ ން އެއެޅިެގޑަނކަ
  ވ  އެއި ދީފަ  އިތިރީަގށް  ލަފްޒުތަކަ  ތަކ އިތްބ ރ  ޢިއެ   ،ނީ ވައެ  އިފަދީކަށް  ފްޒުތަލަ

 މެވެ.މ ނަކުރު

ވަނީ،  ށް ބުނެފައި އެ " ކަމަނެއްޤ ނޫ  ޞައް ހޭ ޚ ތ ބެއަރ  އިޖުމަދަނީ" )ހ(  
މަރައްޔި ފ ސްންހުލީޖިތުންެގ  ޚ އްވަ  އިވ ،ކޮށްފަ  ކަމަކ ުގކި  ޅޭ  ޞަ 
 . ށެވެނަ ޤ ނޫނޑައެޅުުމެގއަތު ކަޖުރ  އިނީމަދަ

ބުކަމަކޯޓު"  " ()ށ   މަދަނީއެވަނީ  ފައިނެށް  ެގ ބެލުމު  ތައްލަސަމައް  ، 
 ވެ. ކަށެކޯޓަ  ންމެކޮއްޖޭެގ ދިވެހިރ ވ  ލިބިެގން  ތިޞ ޞްއިޚް

އަ"ކޯ (ނ)   ބުނެޓު  ކަމަށް  ެއވަފައިމުރު"  އަމުރެ   ،ނީ  ހޯކޯޓު    ެގން އިދައް 
ކަމެކުރަ ކުންޖެހޭ  ޤ މަރުއް  މި  ޮގތުެގމަތިން އިވ   ނުަގނޫ ށް 

ދޫޔ ރަފަނޑި ހުކު  ނުވަށެވެދައައްކުރ     ކުރ ޔ ރަކު  ފަނޑި ތަ  . 
 މުރަށެވެ. އަ

 މުެގލު ބެތައްސަލައްމަ  ދަނީމަ،  އެވަނީ އި  ށް ބުނެފަ" ކަމަރުނޑިޔ "ފަ (ރ)  
،  ކޯޓ އި އިހަ  ެގޖޭ ރ އްތަކ ިއ، ދިވެހިށު ކޯޓުދަ  ތިޞ ޞް ލިބިެގންވ އިޚް

Deleted :ށ

Deleted :ިރިންމުެގ ކުށު  ފެޢަމަލުކުރަން ޤ ނޫނަށް މ ،
 ރަމުންކުޛުފީން ތަންބިދީެގބ ރުލި ނަކުންއެހެން ޤ ނޫ
  އިަގނުނޫޤ  ން، މިއިތަކުެގ ތެރެވ  ަގވ އިދުއިއައިސްފަ 

 ވ ޟުސޫލަކ  ތަޢ ރު އުއްވެސްރ  އެ ކުޔ ންބަ
  30 ފަށ ތ  ންޢަމަލުކުރަޤ ނޫނަށް  ނަމަ، މިަގވ އިދެްއވ 

އް  ދަ ގަވ އިދެ ަގއި ެއފަތެރޭ  ވަހުެގދުރީސް( )ތި
  އްއިދެއެ ަގވ   ތުަގއިުމއްދައެ ވ ނެެއވެ. ރަންޞްލ ޙުކުއި
  މި ކުލެވޭއެއިދެްއަގއި މަ، އެ ަގވ  ނަފައިނުވ ށްޙުކޮޞްލ އި
ބ ޠިލުވ ނެެއވެ.  އި ބަވ ޟުރުތަޢ ނ  ނޫޤ 
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 ޔ ރުންނަށެވެ. ފަނޑިެގ ޓު ޕްރީމް ކޯސު ެގއްޖޭދިވެހިރ 

 . ހަިއކޯޓަށެވެ ޖޭެގވެހިރ އް، ދިެއވަނީފައި ނެށް ބުމަޓު" ކަ"ހައިކޯ (ބ)  

މް ޕްރީސު  ެގއްޖޭހިރ ވެދި   ،ވަނީއެ   ނެފައި ބު" ކަމަށްމް ކޯޓުރީ"ސުޕް (ޅ)  
 ޓަށެވެ. ކޯ

ކޯޓުވި"ސި )ކ(    ބުނެ ލް  ކަމަށް    ކުެގމައްސަލަތަ  ދަނީމަ  ނީ، ވައެ ފައި  " 
 އް ސަލަތަމައް  ވ އިހަމަޖެހިފަ  ބެލުމަށް  ޓުންކޯ  ލީފެމި  އިންރެތެ

މުެގ ބެލު  ލަސަމައް  މަދަނީ  ެގތެއް ބ ވަ  ހ ހުރި  ހެންއެ  ިއ،ވަފިޔަ
   .ށެވެޓަ ކޯ ިއވ ށްފަކޮމްއި ޤ ަގއި މ ލޭ އިވ ޞް ލިބިފަޚްތިޞ އި

ޤ "އ އިލ އ ބެހޭ )އ(    ބުނެފަ  ނޫނު"  އެ ކަމަށް  ނަނޫޤ   ،ނީވައި  ންބަރު  ނު 
 ށެވެ. ( އަނޫނުޤ  ލ އ ބެހޭއިއ )  2000/4

ޤ ނޫނު   ،ވަނީ ނެފައި އެ ބުކަމަށްނު"  ޤ ނޫެގ  ކު  ކޯޓުތައްޖޭެގހިރ "ދިވެ )ވ(   
 ވެ. އަށެ  ނު(ޤ ނޫކުެގ ޓުތަ އްޖޭެގ ކޯވެހިރ  ދި) 2010/22ރު ބަނަން

ރު  ބަންނު ނަޤ ނޫ ެއވަނީ،  ނެފައި ބުކަަމށްެގ ޤ ނޫނު" ންރޭޝަބިޓް"އ  މ()  
 . ވެނު( އަށެނޫޤ   ޝަންެގ)އ ބިޓްރޭ 2013/10

ޤ ނޫނު (ފ)   ނަޤ ނޫ،  ނީ އެވަ  އިބުނެފަ  ކަމަށް"  "ހެއްކ ބެހޭ  ރު  ންބަނު 
ޤ ނޫއް )ހެ  76/24 އ އި ނުކ ބެހޭ  ހެއްނައެނޫ  ،(  ުގޅޭސް  ން  ޮގތުކ  
އެނޫންވެ  ހުންޖިލީމަ  ންެގޔިތުރައް  ށްމަކުރުލުޢަމަ  ސް ފ ސްކުރ  

 ށެވެ.ޤ ނޫނަ

"ކުއްޖެނުވަ  "ޖެއް އްކު "ކުޑަ (ދ)   ކަތަ   ،ވަނީ އެބުނެފައި   ށްމަްއ" 
ޢުމުރުންމީ އަ)އަށ   18  ލ ދީޮގތުން  ފުހަރަ(  ކޮފައިނުރިރު   ންމެ ވ  
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 . ކެވެކުއްޖެ

ކަމަރު"ޚަބީ  )ތ(   ބު"  އެނެށް  މަފައި  ބޭލަިއެގއްސަވަނީ،    ކައި ށްޓަނުމަ 
ދިތައް  ހެކި  ެގރުޚަބީ ނުވަތަ  އިނުޔ ރުކޮށް  ދެވިފަމަށް  ިއވ  ރުޝ ދު 
 . ވެއަށެހ މީ

ބުނެކަ"  ޑެވިޓް"އެފި (ލ)   މީހ  އެވަނީ  އިފަމަށް  ދޭ  ހެކިބަސް  ހު،   އިވަ 
ލިރެއިހުތީަގމަ ދީފައިންޔުމު  ހެކީވ ،    ހު  ެގއަދި   ށަހެޅޭ ޮގތުަގއި 
 ވެ. ށެޔ ނަބަ

އައިބްތި"   )ގ(   ބުކަމަ"  ންޑުއެހުދ އީ  މަވަނީ އެ  ނެފައިށް  ސަލަ އް، 
ޮގތެއް  ޮގ  ނެެގންދ ކުރިއަށް  އިެގ  ްއސަލަމަ  އި،ޓަކަށްމަނިންމުތ މެދު 
ބަލ   މައްސަންނ އި  މުޚަޞް އެކުގަ ލަ  ބ ފަނޑިޔ ރ   އްވ   ިއ 
 ވެ. މަށެލުވުއްދަބަ

އެ  ށްކަމަ  "ޝީނިގ " )ޏ(   ްއކަންޖެހޭ ދަޔަކު  ރިރަނިވެދަވަނީ،  ބުނެފައި 
ުގޏަދަރަން  ބިތުސ  ލ ަގއި  ރުޙަމަކުރުމުެގ  ޛުފީންތަމް  ޙުކު  ން ެގޅިކ  
ޔ ެގ  ރިވެނިދަރައެ  ދި  އަ  ،ކުރ ރުއަމުކޯޓުން    މަށްކުއްދެސ   އިފަ

 ވެ. ށެތިންވަނަ ފަރ ތަ ވ އިކިބައިގަ  ފަރ ތެްއެގ  އެސ ފައި

ބެލެނިވެރިޔ "   )ސ(   ކު"ޤ ނޫނީ  އެވަނީ،  ބުނެފައި    އްޖ ގެ ކަމަށް 
ަމއިންބަފައިބަމައިން ނެތް  ފައިންނ އި،  ކުއްޖ ެގ  ްއަގޙ ލަތެން  ިއ 

ބަ ބެލެނިވެރިޝަރުޢީ  ކުއްޖ ެގ  ޤ ނޫލަދުވެރިޔ އ އި،  ނީޮގތުން ކަމ  
 ތަށެެވ. ފަރ  ވ ވެފައިޙަވ ލު

ހެކި"   ޑ( )   ބުނެކަ"ކިތ ބީ  އުފެދިފައިވ   ވަނީ،  އެ  ފައިމަށް  ޚުޞޫމ ތެއް 
 .މަށެވެލިޔު ޅޭސ ބިތުކޮށްދިނުމަށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޢ ެއއް ވ ޤި

Deleted : ު

Deleted : 

Deleted : ޤ

Deleted : 
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ެއވަހެ  "ޝަފަހީ )ޒ(    ބުނެފައި  ކަމަށް  އުފެދިފައިވ     ޚުޞޫމ ތެއްނީ،  ކި" 
ޖިލީހަށް  ޢަތުެގ މަޝަރީ   ދޭ މީހ ހެކިބަސްން  ވަކި ވ ޤިޢ ައކ  ުގޅޭޮގތު

   .ށެވެހެކިބަހަަގބަހުން ދޭ ނ  އަނ އޭަގއި ހުއެ މަޖިލީރެ، ހ ޒިރުވެ ހު

އިދ ރ "   ޓ()   ެއވަ"ދައުލަތުެގ  ބުނެފައި  ދަ ނީކަމަށް    ހިންުގމުެގ  އުލަތް، 
ޤ ނޫނު  ބ ރ  ބ ރ އި،  އިންހެދުމުެގ  ޢަދުލު  ޤ އިުމކުރުމުެގ  އި،  ޞ ފު 

ޖުދިވެހިރ އި،  ރ ބ  އ އި  ޤ ނޫނުއަސ ސީ   ރިއްޔ ެގމްހޫއްޖޭެގ 
މުއައްސަސ ތަކ އި،    ންނިވަމިފަިއވ   އުފައްދ   ނޫނުތަކުންޤ 

ދައުލަތުރެިގއުލޭ ކުންފުނިތަކ އި  ދައުލަތުެގ  ބޮޑީތަކ ިއ،    ގެ ޓަރީ 
 ކަށެވެ.  ނިތަންފުނަ ކުއްސ  އޮންހި ޖޯރިޓީމެ

ލި"ރަ ( )ޔ   އެވަނީ، އްކ ތެރިކަން  ބުނެފައި  ކަމަށް  ފަރ ތް"  ބިެގންވ  
ކި ނަބަ އެމީހެއްެގ  ހުރި  ނުވަތަ  ިއަގއި  ޖިސްމ ނީ ފްސ ނީ 

ސަބަބުން ފަރ ތެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްެގ  އެ  މަޞްލަޙަތު އްެގ  ، 
މެދުވެޙި ފަރ ތެއް  އެހެން  މަދަނީ    ނުީވ، މެ  ށްެގންރިކޮމ ޔަތްކޮށްދޭނެ 

މަރުހަލ ތައްޝަރީޢަތުގެ ލަެއއްެގ  މައްސަ ެގންދިޔުމުެގ ކުރިއަށް    
 . ފަރ ތަކަށެވެ ކޮންމެ ޤ ބިލުކަން ނެތް

18.11.2021 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ބިލު    އިޖުރާއަތުގެ މަދަނީ 

  17    ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

 

ިބލު" ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އެ ކޮމިޓީގެ މެންަބރުން ޙާޒިރުވިގޮތުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ":  2ޖަދުވަލު  
 ތަފްޞީލް 

 

 

 

25.11.2021 62 00:25          O   

18.11.2021 61 3:50        -     

17.11.2021 60 2:35   -        -   

16.11.2021 59 4:00   @          

31.10.2021 58 1:20             

27.10.2021 57 4:15      - @   -     

25.10.2021 55 1:20    -       -   -   

24.10.2021 54 5:10   @    -    @   

20.10.2021 53 2:45   S    O      

19.10.2021 52 1:50       - -     

17.10.2021 51 5:05         -    

14.10.2021 50 1:05   -          

13.10.2021 49 1:05   @          

12.10.2021 48 1:10   @   -       

11.10.2021 47 1:20   S   -       

10.10.2021 46 3:50   S          

6.10.2021 45 2:25   S          

4.10.2021 44 2:40   @          

3.10.2021 43 5:45     -      -   

26.9.2021 42 00:20   -  - - - -     

19.9.2021 40 5:55   -   S  -     

  ްއެހެން ކޮމިޓީއެއްގައި  @ ވަޑައިނުގަންނަވާ ބައްދަލުވުން  -  ވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުނ S ިސަލާމުގައ 

Oިކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ   ރަސްމީ ދަުތރެއްގައ 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ބިލު    އިޖުރާއަތުގެ މަދަނީ 

  18    ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

 

12.9.2021 39 4:30        - -    

8.9.2021 38 1:10   -    - @     

7.9.2021 37 00:55      @ -    -   

5.9.2021 36 4:35       -      

3.3.2021 11 00:30   @     -     

24.2.2021 9 00:55   @        -   

23.2.2021 8 1:15      @       

17.2.2021 6 00:55   @  @   - @    

2020   

19.10.2020 54 1:15      @ -      

13.10.2020 53 00:25     @    @  -   

20.07.2020 38 1:20   @        @  

25.02.2020 06 1:10         -   - 

18.02.2020 03 00:25   - -       - - 

12.02.2020 02 001:    -    - -   -  

ރީޚް 
 ތާ

ުވުން 
ދަލ

ބައް
 

ގުތު 
 ވަ

ދަވި
 ހޭ

މާ
ންނު

ފަ
 

ތުރު
އު

  
ރާގެ

ދާއި
 

ބަރު 
މެން

  
ޔާޒު

ިމްތި
އ

 
ހުމީ 

ފަ
 

ފޮ 
 ނަދޫ 

ރާގެ
ދާއި

 
ބަރު 

މެން
 

ޫސާ
މ

 
ިރާޖު

ސ
 

 
ވޭރު

ހެން
 

ނގު
ހުޅަ

  
ރާގެ 

ދާއި
 

ބަރު 
މެން

 
ަސަން

ޙ
 

ޠީފް 
ލަ

 

 
ވޭރު

ހެން
 

ތުރު
އު

  
ރާގެ

ދާއި
 

ބަރު 
މެން

  
ހީމް

ބްރާ
އި

 
ޒު 

ޢިއް
މު

 

 
ބްދު

ު އަ
ްމަދ

ޙަނ
 މު

ބަރު
މެން

ގެ 
ާއިރާ

 ދ
ލިދޫ

ވެ
هللا 

ފީޤް 
ޝަ

 

ހާދު 
ު ނި

ްމަދ
ޙައ

 މު
ބަރު

މެން
ާގެ 

ާއިރ
 ދ

ފޭދޫ
 

 
ރީރް 

 ޒަ
ަސަން

 ޙ
ބަރު

މެން
ާގެ 

ާއިރ
 ދ

ވެރި
މަތި

 

 
ތީމު

ނޑި
ކަ

  
ރާގެ

ދާއި
 

ބަރު
މެން

  
ބްދު 

ޢަ
 هللا

ހީމް
ޝަ

  
ކީމް 

ުލްޙަ
ބްދ

ޢަ
 

 
ައިދޫ 

ގުރ
 

ރާގެ
ދާއި

 
ބަރު

މެން
 

ހީމް
ބްރާ

އި
 

ޟާ 
ރި

 

 
ންދޫ 

ކެ
 

ރާގެ
ދާއި

 
ބަރު

މެން
 

 ޢަލީ
ައިން

ުސ
ޙ

 

 
ގިލި 

ލިނ
ވި

 
ރާގެ

ދާއި
 

ބަރު
މެން

 
ޢުދު 

ސަ
 

ައިން
ުސ
ޙ

 

 
ައިން

ުސ
ް ޙ

ިސާނ
 ޙ

ބަރު
މެން

ގެ 
ާއިރާ

 ދ
ުޅާދޫ

ތ
ްމޫދު 

މަޙ
ން 

ޖީހާ
ރު 

ންބަ
ެ މެ

ރާގ
ދާއި

ަރު 
ނަވ

ހިން
 

 2 0 26 34 28 25 27 24 28 33 15 35 35 78:30 35 ޖުމްލަ 
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