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 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ޤާނޫނު   ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )   2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  2    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 
އުފައްދާފައިވަނ    ކޮމިޓ   ޭބއްވި  2019ޖޫން    11މި  މަޖިލ ހުގެ    19، ގައި  ރައްޔިތުންގެ  ޖަލްސާގައެވެ.  ވަނަ    6ވަނަ 

މި ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  121ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

ކަންކަން   މުއައްސަސާތަކާގުޅޭ  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  ޝަރުޢ   އުފައްދާފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

އޮތްނަމަދިރާސާކުރުމާއި ޝަ ަބދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ  މުއައްސަސާތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  އެކަން    ،ރުޢ  

ފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ހުށަހެޅުމާއި، ޝަރުޢ  ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ިބލުތައް ދިރާސާކޮށް، ފުރިހަމަކޮށް، ރައްޔިތުންގެ 

 ށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ.  މަޖިލ ހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެދި ހު

، ޤާނޫނުއަސާސ އާއި ޤާނޫނުން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން   ،މ ގެއިތުރުން

ން ވަނަ މާއްދާއިން މި ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ މިނިވަ  121ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

އެ  ކުރުވުމާއި،  ޖަވާުބދާރ   ފަރާތްތައް  ތިޭބ  މަޤާމުތަކުގައި  މުސްތަޤިއްލު  މެންަބރުންނާއި  ތިޭބ  މުއައްސަސާތަކުގައި 

މުއައްސަސާތަކުގެ އަހަރ  ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ  

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

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

ަބޔާންކޮށްދިނުމާ ކަންކަން  ރައްޔިތުންގެ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ޢައްޔަންކުރާ  މުއައްސަސާތަކަށް  އެ  އި، 

މަޖިލ ހުގެ ރުހުން ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިރާސާކޮށް، އެ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކުރުމާއި، އެ 

ޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލ ހަށް ލަފާ އެރުވުމާއި،  މުއައްސަސާތަކުގައި ތިޭބ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމުން ވަކިކުރަން

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް ޖުޑ ޝަލް   154ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  

މައްސަ ހުށަހެޅޭ  ވަކިކުރުމަށްޓަކައި  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރުން  ޤަޫބލުކުރެވިގެން  ކޮމިޝަނަށް  ދިރާސާކޮށް  ސަރވިސް  ލަތައް 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަކ ވެސް މި ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

 

 

 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ޤާނޫނު   ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )   2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  3    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 :ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން 

 ނައިބު ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރުގެ   ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު 
 

 އިމްތިޔާޒް ފަހުމ  
 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

 
 މޫސާ ސިރާޖު   
 ފޮނަދޫ ދާއިރާ 

 
 ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން 

 

 ޙަސަން ލަޠ ފް 
 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ

 
 ޝަފ ޤް هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު 
 ވެލިދޫ ދާއިރާ

 

 އިބްރާހ މް މުޢިއްޒު 
 ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ

 
 ޙަސަން ޒަރ ރު 
 މަތިވެރި ދާއިރާ

 

 މުޙައްމަދު ނިހާދު 
 ފޭދޫ ދާއިރާ

 

 ޝަހ މް ޢަބްދުލްޙަކ މް هللا ޢަބްދު 
 ކަނޑިތ މު ދާއިރާ

 

 އިބްރާހ މް ރިޒާ 
 ގުރައިދޫ ދާއިރާ 

 
 ޢަލ  ޙުސައިން 
 ކެންދޫ ދާއިރާ

 

 ސަޢުދު ޙުސައިން 
 ވިލިނގިލި ދާއިރާ
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  4    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  
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 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ޤާނޫނު   ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )   2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  5    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 

 ތަޢާރަފް  .1

ސަރުކާރުގެ  ވަނަ ޖަލްސާގައި،    14ދައުރުގެ    ފުރަތަމަގައި ޭބއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ    2022  މާރިޗު   7މި ރިޕޯޓަކ ،  

 ކޯޓުތަކުގެ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ    2010/22ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންަބރު  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙަސަން ޒަރ ރު  ފަރާތުން  

މިޓ އަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން، ކޮމިޓ ން އެ ިބލު ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮޤާނޫނު(  

 ރިޕޯޓެވެ. 

 . ކޮމިޓ ން ބިލު ދިރާސާކުރި ގޮތް 2

ގުޅިގެން، ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވުމާ  ިބލު  ކޮމިޓިގެ    2022  މާރިޗު  14  މި  ޭބއްވި  ަބއްދަލުވުމުގައި    6ގައި  ިބލުގެ  ވަނަ  މި 

 ވެ. ވެއެއިކޮށްފަގެންދާނެ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާމަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ކަމުގައި ކޮމިޓ ން   2022މާރިޗު    31މި ިބލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓ ން ނިންމާނެ ސުންގަޑިއަކ   އެ ަބއްދަލުވުމުގައި  އެގޮތުން،  

  ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމިއެވެ. މ ގެ އިތުރުން، މި ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ތިރ ގައިވާ ކަމާނިންމިއެވެ.  

 ؛. އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސ2.1ް

 އަދި ؛ . ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ2.2ް

 . ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސް.2.3

ށް  ފޮނުއްވާފައިވާ ކޮމެންޓްތަކަ   ބިލަށް ކޮމެންޓްކުރެއްވި ފަރާތްތަކުންިބލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި،  

ޖިނާއ    ކޮމިޓ ން އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކުރި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި،  އަދި މި ިބލު ދިރާސާކުރުމުގައި  ކޮމިޓ ން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލަތަކުގެ އިޖުރާއަތުތައް ަބޔާންކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން ފާސްކޮށް، ތަޞްދ ޤުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގައި   އަދި މަދަނ 

 ން ހިމެނެއެވެ.ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާއ  ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ތަކުރާރުނުކުރު

 

 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ޤާނޫނު   ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )   2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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 ބިލަށް ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  .3

ފާޅުކުރެއްވި  މެންަބރުން  މި ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓ ގެ ަބއްދަލުވުމުގައި  

 ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. ތައްއިޞްލާޙުަބއެއް ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮމިޓ ން ބިލަށް ގެނެސްފައިވާ 

 :އިޞްލާޙު ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ  

ވަނަ   41-1ވަނަ މާއްދާއާއި    14-1 ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ވަނަ މާއްދާއިން  3ވަނަ މާއްދާއާއި    1ިބލުގެ  

   ިބލުން އުނިކުރުމަށް.މާއްދާ 

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް  ބިލުގައި މާއްދާ އޮތްގޮތް 
 ހުށަހެޅުން 

ނިންމާ   )ހ(  .14-1 ޤާނޫނުގެ    ، މައްސަލައެއްހައިކޯޓުން    12މި 
ސުޕްރ މްކޯޓަށް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 
ޭބނުންވާނަމަ،   ހުށަހަޅަން  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 

ތާރ ޚުން    ހައިކޯޓުން ޙުކުމްކުރި  މައްސަލައިގެ  އެ 
ތެރޭގައި    30ފެށިގެން   ދުވަހުގެ  )ތިރ ސް( 
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް   ސުޕްރ މްކޯޓަށް

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
ގުނާނ    )ށ(     މުއްދަތު  ަބޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމި ދުވަހާއި، މުއްދަތު ހަމަވާ 
ަބންދު  ސަރުކާރު  އަންނަ  ދެމެދަށް  އެ  ދުވަހާއި، 

 ގޮތުންނެވެ.  ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ
 ފެށިގެން  ތާރ ޚުން ނިމޭ މައްސަލައެއް ނިންމާ ހައިކޯޓުން )ނ(    

އެ   ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ހަތެއް) 7 ގިނަވެގެން
މައްސަލައިގެ   ރިޕޯޓު، ގޮތުގެ ނިންމި މައްސަލައެއް

އެ މައްސަލައިގައި  އޮތް މަޞްލަޙަތު ޚަޞްމުންނަށާއި 
ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުން އިންތިޒާމު ލިޭބނެ އެހެން   އެ 
 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

 

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް  ބިލުގައި މާއްދާ އޮތްގޮތް 
 ހުށަހެޅުން 

ނިންމާ     )ހ( .41-1 ޓްރައިިބއުނަލްތަކުން  ދަށުކޯޓުތަކާއި 
  39ވަނަ މާއްދާއާއި    38މި ޤާނޫނުގެ    ،ނިންމުންތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 
ނުވަތަ   ކޯޓުން  ދަށު  ޭބނުންވާނަމަ،  ހުށަހަޅަން 

މައްސަ އެ  ތާރ ޚުން  ޓްރައިިބއުނަލުން  ނިންމި  ލައެއް 
)ތިރ ސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައިކޯޓަށް    30ފެށިގެން  

 އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ޤާނޫނު   ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )   2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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ގުނާނ    )ށ(     މުއްދަތު  ަބޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ދަށުކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިިބއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމި 

ދުވަހާއި، އެ ދެމެދަށް އަންނަ ދުވަހާއި، މުއްދަތު ހަމަވާ  
 ގޮތުންނެވެ.  ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ

 
ނިންމާ  )ނ(     ޓްރައިިބއުނަލުން  ނުވަތަ   ދަށުކޯޓުން 

 7 ގިނަވެގެން ފެށިގެން ދުވަހުން ނިމޭ މައްސަލައެއް
 ނިންމި އެ މައްސަލައެއް ތެރޭގައި، ދުވަހުގެ( ހަތެއް)

އެ  ރިޕޯޓު، ގޮތުގެ ޚަޞްމުންނަށާއި  މައްސަލައިގެ 
ފަރާތްތަކަށް  އޮތް މަޞްލަޙަތު މައްސަލައިގައި  އެހެން 

 އެ ކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިިބއުނަލުން  އިންތިޒާމު ލިޭބނެ
 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

ކޮމިޓ ން  

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

 މާއްދާ އުނިކުރުމަށް. ދެ މި 

އިޖުރާއަތުގެ  ސަބަބު  މަދަނ   ޤާނޫނާއި  އިޖުރާއަތުގެ  ޖިނާއ   ފާސްކޮށްފައިވާ  މަޖިލ ހުން  ރައްޔިތުންގެ 
މުއްދަތަކ   އިސްތިއުނާފު  އަދި  ކަނޑައަޅާފައިވުމާއެކު،  މުއްދަތުތައް  އިސްތިއުނާފު  ޤާނޫނުގައި 

ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފާހަގަކުރެވޭތ ،  ކޮމިޓ އަށް  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ޤާނޫނުގައި   އިޖުރާއ  
 އުނިކުރުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމިއެވެ.ިބލުން  އެކަންކަން ތަކުރާރު ނުކުރުމުގެ ގޮތުން، މި މާއްދާތައް  

 :ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު 

 ވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މާއްދާ ބިލުން އުނިކުރުމަށް.   5ިބލުގެ 

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް   ބިލުގައި މާއްދާ އޮތްގޮތް 
ޙުކުމް   ހުށަހެޅުމުން 

ތަންފ ޛުކުރުން  
 ފަސްނުވުން 

ގޮތަކަށް   )ހ(  .74-1 އެހެން  ޤާނޫނެއްގައި  އެހެން 
ކޯޓުތަކާއި   ހިނދަކު،  ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ 
މަތ    ނިންމުންތައް  ނިންމާ  ޓްރައިިބއުނަލްތަކުން 
މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ 
އެ  ދަށުން  ޤާނޫނެއްގެ  އެހެން  ނުވަތަ  ދަށުން 
ފަރާތަކަށް  އޮތް  މަޞްލަޙަތު  މައްސަލައެއްގައި 

ދަށު  ޙައްޤެއްގެ  މަރުޙަލާގެ ލިިބދ ފައިވާ  މަތ   ން 
އިސްތިއުނާފުކުރި  ޙުކުމެއް  އެ  ކޯޓެއްގައި 
ތަންފ ޛުކުރުން   ޙުކުމް  އެ  ކަމުގައިވ ނަމަވެސް، 

 ފަސްވެގެނެއްނުދާނެއެވެ. 
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ގޮތަކަށް   )ށ(  އެހެން  ޤާނޫނެއްގައި  އެހެން 
ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ދަށު ކޯޓެއްގެ ޙުކުމެއް  

ތަންފ ޛުކުރުން ނުވަތަ   ނިންމުމެއް  ޓްރައިިބއުނަލެއްގެ 
އޮތް  މަޞްލަޙަތު  މައްސަލައެއްގައި  އެ  ފަސްކުރުމަށް 
ތަންފ ޛުކުރުން  ޙުކުމް  އެ  އެދޭނަމަ،  ފަރާތަކުން 
ކަމާެބހޭ   ފަރާތުން  އެދޭ  އެކަމަށް  ފަސްކުރުމަށްޓަކައި، 

 އިސްތިއުނާފ  ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ގޮތަކަށް  އެހެން   )ނ(  އެހެން  ޤާނޫނެއްގައި 

ގެ   )ށ(  މާއްދާގެ  މި  ހިނދަކު،  ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ 
ނުވަތަ   ޙުކުމެއް  މައްސަލައެއްގައި،  ހުށަހެޅޭ  ދަށުން 
ނިންމުމެއް ތަންފ ޛުކުރުން ފަސްކުރުމަށް އިސްތިއުނާފ  
ނުވަތަ   ޙުކުމެއް  އެ  ކަނޑައަޅަންވާނ ،  ކޯޓަކުން 

ށްނުދ ފިނަމަ އެކަމުގެ  ނިންމުމެއް ތަންފ ޛުކުރުން ފަސްކޮ
އެފަރާތަކަށް  ގެއްލުމެއް  އިޔާދަނުކުރެވޭނެ  ސަަބުބން 
ލިުބމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ޙާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އެ ޙުކުމާ 
ޢަމަލުކުރާނެ  އެފަރާތުން  އެއްގޮތަށް  ނިންމުމާ  ނުވަތަ 
ސެކިއުރިޓ އެއް  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ޔަޤ ންކަން  ކަމުގެ 

 ބަހައްޓާފައިވާ ޙާލަތުގައެވެ. 
މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، "ޙުކުމް" ކަމަށް ބުނެފައި   )ރ(

އެވަނ ، ޝަރުޢ  ކޯޓެއްގެ ޙުކުމްތަކާއި، އަމުރުތަކާއި،  
 އެނޫންވެސް ނިންމުންތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. 

ކޮމިޓ ން  

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

 މި މާއްދާ އުނިކުރުމަށް. 

އާއި އަދި ޝަރ ޢަތްތަކުގެ އިޖުރާއަތުތަކާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކުގައި  ކަމެއްކަމުގައިވާތ މިއ  އިޖުރާއ    ސަބަބު 
މާއްދާތައް   ގުޅުންހުރި  ފަސްނުވުމާ  ތަންފ ޛުކުރުން  ޙުކުމް  ހުށަހެޅުމުން  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 

މުގެ ގޮތުން، ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި އެކަންކަން ތަކުރާރު ނުކުރުަބޔާންކޮށްފައިވާތ 
 މި މާއްދާތައް ބިލުން އުނިކުރުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމިއެވެ. 
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 :ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު 

 ިބލުން އުނިކުރުމަށް. ވަނަ މާއްދާ 14ިބލުގެ  ތިރ ގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ 

ފެށުމާއެކު،  .  14 ބިލުގައި މާއްދާ އޮތްގޮތް  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ސުޕްރ މްކޯޓުގެ  މި  ތިރ ގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ރޫލިންގތަކާއި، ޤަރާރުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާއި، ސަރކިއުލަރތަކާއި، ޢާންމު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  

 ސިޓ ތައް އުވުނ އެވެ.

 ރޫލިންގ

ނަންަބރު    (1) ރޫލިންގ  ކޯޓުގެ  ސުޕްރ މް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
2015/SC-RU/01 

ޖަނަވަރ   27
2015 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރ މް ކޯޓުގެ ރޫލިންގ ނަންަބރު    (2)
2015/SC-RU/02 

ފެުބރުވަރ   17
2015 

 ޤަރާރު

ހައިކޯޓު/ ދެކުނު ގޮތްޕާއި ހައިކޯޓު/ އުތުރުގޮފ ގައި ޝަރ ޢަތް   (3)
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރ މް ކޯޓުގެ ޤަރާރު ހިންގުމާ ެބހޭ 

ފެުބރުވަރ   06
2018 

ފެށުމާެބހޭ    (4) ހިންގަން  ޝަރ ޢަތް  ގޮފ ގައި  އުތުރު  ހައިކޯޓު/ 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރ މް ކޯޓުގެ ޤަރާރު

އޮގަސްޓް  14
2018 

 ގަވާއިދު

ގޮތްޕަށް   (5) ދެކުނު   / ހައިކޯޓު  ގޮތްޕާއި،  އުތުރު   / ހައިކޯޓު 
 ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުމާެބހޭ ޤަވާޢިދު

މާރިޗު   15
2017 

 ސަރކިއުލަރ 

ނިންމާ    (6) ޓްރައިިބއުނަލްތަކުން  ކޯޓުތަކާއި  މަރުޙަލާގެ  ފުރަތަމަ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ހައިކޯޓާއި  ސަރަޙައްދުގައި    02ނިންމުންތައް 

ޤާއިމުކުރާ ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތަކުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމާއިެބހޭ  
 ސަރކިއުލަރ SC/2015/06ނަންަބރު 

ޖަނަވަރ   27
2015 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ    (7) ޤާއިމުކުރާ    02ހައިކޯޓާއި  ސަރަޙައްދުގައި 
ސަރަޙައްދުތައް  ނިސްަބތްވާ  ގޮފިތަކަށް  ހައިކޯޓުގެ 

 ސަރކިއުލަރ   SC/2015/07 ކަނޑައެޅުމާއިެބހޭ ނަންަބރު 

ފެުބރުވަރ   12
2015 

 ޢާއްމު ސިޓ 

ޢާއްމު   04/2015ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރ މް ކޯޓުގެ ނަންަބރު    (8)
 ސިޓ 

ފެުބރުވަރ   17
2015 
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ޢާއްމު   05/2015ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރ މް ކޯޓުގެ ނަންަބރު    (9)
 ސިޓ 

މާރިޗު   05
2015 

ޢާއްމު   04/2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރ މް ކޯޓުގެ ނަންަބރު    (10)
 ސިޓ 

ޖަނަވަރ   19
2016 

ޢާއްމު   05/2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރ މް ކޯޓުގެ ނަންަބރު    (11)
 ސިޓ 

އޮގަސްޓް  14
2018 

ކޮމިޓ ން  
އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

 އުނިކުރުމަށް.

ޤާނޫނަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރ މް ކޯޓުގެ ރޫލިންގތަކެއް އުވާލުމަށް ކަނޑައެޅިދާނެކަމަށް  ސަބަބު 
ކޯޓުގެ   ސުޕްރ މް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި  ޤަބޫލުނުކުރެވޭތ އާއި، 
ސިޓ ތަކުގައިވާ   ޢާއްމު  ސަރކިއުލަތަކާއި،  ގަވާއިދާއި،  ޤަރާރުތަކާއި،  ރޫލިންގތަކާއި، 

ޤާނޫނުތަކުގައި އިޖުރާއ  ކަންކަން ކަނޑައަޅާފައިވާ    ކަންކަމަކ ، މިހާރު ތަޞްދ ޤުކޮށްފައިވާ
ކަންކަމަށްވާތ އާއި   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގޮފިތަކާ  ކަނޑައެޅި  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި 

އިސްވެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ފައިވާތ ،ނާމި ިބލުގައި ހިމަންހުރި މާއްދާތައް  ގުޅު
އުވާލުމަށް   ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް  ިބލުގައި  ސުޕްރ މް  އެފަދައިން މި  ކަނޑަނޭޅި ނަމަވެސް 

 ޢަމަލުކުރެވެމުންދާނެކަމަށް ފެންނާތ ، މި މާއްދާ ިބލުން އުނިކުރުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމިއެވެ. 
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 ނިންމުން  .4

ިބލުޤާނޫނު(    ކޯޓުތަކުގެ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ    2010/22ޤާނޫނު ނަންަބރު   ގެނައުމުގެ  ދިރާސާކޮށް،އަށް އިޞްލާޙު  ކޮމިޓ ން    

 2022މޭ    30  ތަކާވެސްއެކު،ކޮމިޓ ން ިބލަށް ގެނައި އިޞްލާޙުއަދި    ވަރާކުރުމަށްފަހު،ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝް

 ވެވަޑައިގެންނެވިކޮމިޓ އަށް ހާޒިރުިބލު ފާސްކޮށްފައިވަނ   ،  ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި  20ގައި ޭބއްވި މި ކޮމިޓ ގެ މި އަހަރުގެ  

 ނެވެ. އިއްތިފާޤުންމެންަބރުންގެ 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ޤާނޫނު    މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙަސަން ޒަރ ރުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން   ،ވ މާ، ކޮމިޓ ން ފާސްކޮށްފައިވާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ   އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު"ޤާނޫނު(    ކޯޓުތަކުގެ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ    2010/22ނަންަބރު  

ދެއްވުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައި ދަށުން،  ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ  121ގަވާއިދުގެ  

 އެދި މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމެވެ. 

އަށް ... ވަނަ  ޤާނޫނު(    ކޯޓުތަކުގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ    2010/22"ޤާނޫނު ނަންަބރު  ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް، އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ  

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ.1- ޖަދުވަލު " އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު" މި ރިޕޯޓުގެ 

ިބލު   މި  ހާޒިރު  ދިރާސާކުރުމަށްއަދި،  މެންަބރުން  ކޮމިޓ ގެ  ަބއްދަލުވުންތަކަށް  ކޮމިޓ ގެ  މި  ގޮތުގެޭބއްވި   ވެވަޑައިގެންނެވި 

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ.  2- ޖަދުވަލުތަފްޞ ލު މި ރިޕޯޓުގެ "

 2022 މޭ 30
 

 
 
 

                                          މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމ 
 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ގައެވެ. 2022 ޖޫން 12ނ  މި ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަ



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ޤާނޫނު   ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )   2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  12    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1ޖަދުވަލު  
 

ޤާނޫނު(   ކޯޓުތަކުގެ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/22ޤާނޫނު ނަންަބރު ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ 
 އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު 
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 ޤާނޫނ ( އަށް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓ ތަކ ގެ )   22/ 2010 ނަންބަރ   ޤާނޫނ  
 ވަނަ އިޞްލާޙ  ގެނައ މ ގެ ބިލ    …

 
 . ެގނައ ން ިއޞްލާޙ ތައް އަންނަނިވި އަށްޤާނޫނ (  ެގދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ  ) 2010/22 ނަންބަރ  ޤާނޫނ 
 
    
    
    

 
 މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ވަނަ   35ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ . 1
 

ހައިކޯޓ  އަދި ހައިކޯޓ ެގ އެންމެހައި ޝަރީޢަތްތަކ ެގ އަޑ ެއހ ން ޢާންމ    )ހ( . 35 ހައިކޯޓ  ހިނގަމ ންދާ ތަން 
އެންމެހައި  ޢައްޔަންކ ރެވޭ  ހައިކޯޓަށް  ައދި  ހިނަގމ ންދާނީ،  ޮގތެްއަގިއ 

 މާލޭަގއެެވ.  ، ން ޤާއިމ ވެ ތިބޭނީފަނޑިޔާރ 
 

އޮތްނަމަވެސް،   )ށ(   އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  ހިނަގމ ންދާ މި  ހައިކޯޓ ަގިއ 
ކަނޑައަޅާ   ަގާވއިދ ަގިއ  ހައިކޯޓ ެގ  ބަލައި،  ޢަދަދަށް  މައްސަލަތަކ ެގ 

ހައިކޯޓ ެގ  މާއ ސޫލަކ ން،   ރަށްރަށ ަގިއ  އެހެން  ރާއްޖޭެގ  ފިޔަަވއި  ލެ 
ހައިކޯޓަށް  އިޚްތިޔާރ   ބޭއްވ މ ެގ  އަޑ އެހ ންތަްއ  ޝަރީޢަތ ެގ 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

Deleted :1 .ވަނަ މާއްދާެގ    14 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ
¶އަންނަނިވި ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތ ރ ކ ރ ން. ފަހަތަށް 

Deleted : ްއިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅ ނ

Deleted :1-14

Deleted :14-1 .

Deleted :(ހ)

Deleted :ްމި ޤާނޫނ ެގ   ،ހައިކޯޓ ން ނިންމާ މައްސަލަެއއ
ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ސ ޕްރީމްކޯޓަށް  12

 ބޭނ ންވާނަމަ، އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅަން
ހައިކޯޓ ން        އެ މަްއސަލައިެގ ޙ ކ މްކ ރި  

އި  ( ދ ވަހ ެގ ތެރޭގަ ތިރީސް) 30ން ފެށިެގން ތާރީޚ 
¶އެވެ. ސ ޕްރީމްކޯޓަށް އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅަންވާނެ

Deleted :)ށ(

Deleted :  މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ މ އްދަތ
މ އްދަތ   ،ގ ނާނީ ހައިކޯޓ ން މައްސަލަ ނިންމި ދ ވަހާއި

އެ ދެމެދަށް އަންނަ ސަރ ކާރ  ބަންދ    ،ހަމަވާ ދ ވަހާއި
¶ޮގތ ންނެެވ. ދ ވަސްތައް ނ ހިމެނޭ

Deleted :(ނ)

Deleted :ްތާރީޚ ން ނިމޭ މައްސަލަެއއް ނިންމާ ހައިކޯޓ ނ 
އެ   ތެރޭަގއި ދ ވަހ ެގ( ހަތެއް ) 7 ިގނަެވެގން ފެށިެގން

މައްސަލަިއެގ   ،ރިޕޯޓ  ޮގތ ެގ ނިންމި މައްސަލަެއއް
 އޮތް މަޞްލަޙަތ  ޚަޞްމ ންނަށާއި އެ މައްސަލަިއަގއި

 އެ ކޯޓ ން އިންތިޒާމ  ލިބޭނެ ފަރާތްތަކަށްއެހެން 
¶. ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ

Deleted :2
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 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން މާއްދާެއއް އިތ ރ ކ ރ ން.  71ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ . 2

 
އަމިއްލަ 

އިސްނެގ މ ގައި  
މައްސަލަ 
 ން ނ ހިންގ  

ޮގތަކަށް  )ހ( . 1-71 އެހެން  ކަނޑައެޅިެގން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 
ހިނދަކ ،   ޤާނޫނަކ ން  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  ކަމާބެހޭ  ޤާނޫނ އަސާސީާއއި 

ބަލަމ ންދާ   ކޯޓ ން  އެ  ތެރެއިން  އިޚްތިޞާޞްެގ  ލިބިދީފައިވާ  ކޯޓަކަށް 
ކަނޑަ  ޤާނޫނ ަގިއ  އިޖ ރާއަޅާމައްސަލަެއއްަގއި  ެއ  ފަިއވާ  ދަށ ން  އަތ ެގ 

ކޯޓަކ ން ކ ރާ އަމ ރެއް ނ ވަތަ ނިންމާ ނިންމ މެއް ފިޔަވައި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  
ކޯޓަ ނެގ   ކ ން،އެްއވެސް  އިސް  އަމިއްލަ  ކޯޓ ެގ  މައްސަލަ    މ ަގއިއެ 

 ނިންމަިއެގންނ ވާނެެއވެ. ނިންމ މެއް  ހިންގައި،
 

"ކޯ )ށ(   ބޭނ މަށްޓަކައި،  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  އިސްނެގ މ ަގިއ  ޓ މި  އަމިއްލަ  ެގ 
ޤާނޫނެްއެގ އެވަނީ،    ނިންމާ ނިންމ ން" ކަމަށް ބ ނެފައިމައްސަލަ ހިންގައި،  

އެ ކޯޓެްއެގ  ނޫން ޙާލަތެއްގައި،    އްޙާލަތެދަށ ން ކަނޑައެޅިެގން ބާރ  ލިބިދޭ  
އެ    ށާއިމަނިންމ ، ޮގތެއް ނިންމާ  ހިންަގއިމައްސަލަ  އަމިއްލަ އިސްނެގ މ ަގއި  

ނިންމ ން ނިންމާ  މަޖިލީހ ން  ޢާންމ   ފަނޑިޔާރ ންެގ  ވެސް ކޯޓެްއެގ 

  ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ.
 

ޮއތ މަކ ން،   )ނ(   އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  ޮގތ ެގމަތިން މި  ެއއްޮގތްވާ  ޤާނޫނ ތަކާ 
ކ ރާ   ކޯޓ ތަކ ން  ޤާއިމ ކ ރ މަށްޓަކައި  އިންޞާފ   އެންމެހަިއ  ޢަދ ލ  

ކަންތައްތައް ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ ޮގތ ން، އެ ކޯޓަކާ ގ ޅޭ ކަންކަމ ަގިއ، އިދާރީ  
ލިބިެގންާވ   ކޯޓ ތަކަށް  ކަނޑަެއޅ މަށް  އ ސޫލ ތައް  ގަވާއިދ ތަކާއި  ހިންގ މާބެހޭ 

ކެނޑ މ ެގ މައްސަލަތަްއ ބަލައި ޮގތެއް    ކޯޓ ެގ ޙ ރ މަތްނ ވަތަ    ،އިޚްތިޔާރަށް
ނ ވަ ޤާނޫނ ން  މި  ކޯޓ ތަކަކަނޑައެޅ މަށް  ދަށ ން  ޤާނޫނެްއެގ  އެހެން  ށް ތަ 

Deleted :3 . ެގ  ވަނަ މާއްދާ  41ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ
¶އިތ ރ ކ ރ ން.   އެއްމާއްދާފަދައިން ފަހަތަށް އަންނަނިވި 

Deleted : ްއިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅ ނ

Deleted :1-41

Deleted :41-1 .

Deleted :)ހ(

Deleted :  ާދަށ ކޯޓ ތަކާއި ޓްރައިބިއ ނަލްތަކ ން ނިންމ
  39ވަނަ މާއްދާާއއި  38މި ޤާނޫނ ެގ  ،ނިންމ ންތައް

ކޯޓަށް އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް  ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ހައި
ކޯޓ ން ނ ވަތަ   ދަށ  ހ ށަހަޅަން ބޭނ ންވާނަމަ، 

  ތާރީޚ ން ެއއް ނިންމިއެ މަްއސަލަ ޓްރައިބިއ ނަލ ން
ކޯޓަށް  އި ހައިދ ވަހ ެގ ތެރޭގަ  )ތިރީސް( 30ފެށިެގން 

¶އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ.  

Deleted :)ށ(

Deleted :  މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ މ އްދަތ
ގ ނާނީ ދަށ ކޯޓ ން ނ ވަތަ ޓްރައިބިއ ނަލ ން މައްސަލަ  

އެ ދެމެދަށް  ،މ އްދަތ  ހަމަވާ ދ ވަހާއި  ،ނިންމި ދ ވަހާއި
 އަންނަ ސަރ ކާރ  ބަންދ  ދ ަވސްތައް ނ ހިމެނޭ

¶ޮގތ ންނެވެ. 

Deleted :)ނ(

Deleted :ާދަށ ކޯޓ ން ނ ވަތަ ޓްރައިބިއ ނަލ ން ނިންމ 
 7 ިގނަވެެގން ފެށިެގން ދ ވަހ ން ނިމޭ މައްސަލަެއއް

 ނިންމި ެއ މައްސަލައެއް ،ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ( ހަތެއް)
...

Deleted :4

Deleted :1-71

Deleted : ިއެޅ

Deleted : ިަގއ ު

Deleted : ިމައްސަލަތަކާއ

Deleted : ްތައ
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 ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރަށް އެްއވެސް ހަނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ. 
 

 
 

    
    
    
    

 
 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް   76ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ . 3

 
ނ ވަތަ    3 )ށ( . 76  ޖަލަށްލ ން  މ އްދަތަކަށް  ދިގ ނޫން  ދ ވަހަށްވ ރެ  މަސް  )ތިނެއް( 

 ޭގަގއި ބަންދ ކ ރ ން. 
 

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  ވަނަ މާއްދާ  77ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ . 4

 
ކޯޓ ތަކ ގެ ޙ ކ މަށް  

 ތަބާވ ން 
ނިންމާ   . 77 ެއ  ކޯޓަކ ން  ނ ވަތަ  ކޯޓަކ ން  އެ  ފަސްކ ރ މަށް  ޢަމަލ ކ ރ ން  ނިންމ މަކަށް 

ކޯޓެްއެގ   ކޮންމެ  ހިނދަކ ،  ނާންާގހާ  ކޯޓަކ ން  ިއސްތިއ ނާފ ކ ރާ  މައްސަލަެއއް 
ޢަދ ލ   މަޖިލީހ ންނާއި،  ރަްއޔިތ ންެގ  ފަރާތ ންނާއި،  ހިންާގ  ވެރިކަން  ނިންމ މަކީ، 

މ ސްތަޤި ބާރ ންނާއި،  ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ  މީހ ންނާއި، އިންޞާފ   ތިބި  މަޤާމ ތަކ ަގއި  އްލ  
މައްޗަށް   ފ ލ ހ ންެގ  ސިފައިންނާއި  މީހ ންނާއި،  ހަވާލ ެވތިބި  މަޤާމ ތަކާ  ދައ ލަތ ެގ 
މަްއޗަށް  އެ  ރައްޔިތ ން  އެންމެހަިއ  ޚިދ މަތްތަކ ންނާއި  ސަލާމަތީ  އެކ ލެވިެގންވާ 

 ޢަމަލ ކ ރ ން ލާޒިމ  ނިންމ މެކެވެ. 
 

 

 

Deleted :5 . ވަނަ މާއްދާެގ    74ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ
¶ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތ ރ ކ ރ ން. 

Deleted :  ްއިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅ މ ން ޙ ކ މް ތަންފީޛ ކ ރ ނ
ފަސްނ ވ ން 

Deleted :1-74

Deleted :74-1 .

Deleted :)ހ(

Deleted : ްއެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށ
ކޯޓ ތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ ހިނދަކ ،  

ޓްރައިބިއ ނަލްތަކ ން ނިންމާ ނިންމ ންތައް މަތީ  
މި ޤާނޫނ ެގ  މަރ ޙަލާެގ ކޯޓެްއަގއި އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް 
އެ  ދަށ ން ނ ވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްެގ ދަށ ން 

ފަރާތަކަށް ެއއްަގއި މަޞްލަޙަތ  އޮތް މައްސަލަ
މަތީ މަރ ޙަލާެގ   ދަށ ން ެގއްބިދީފައިވާ ޙައްޤެ ލި

 ކ ރިއިސްތިއ ނާފ   ޙ ކ މެއްއެ ކޯޓެްއަގއި  
...

Deleted :)ށ(

Deleted :ްޮގތަކަށް އެހެންޤާނޫނެއްަގއި   އެހެނ 
...

Deleted :)ނ(

Deleted : ްއެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށ
...

Deleted :)ރ(

Deleted : ިކ މް" ކަމަށް މާއްދާެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، "ޙ މ
...

Deleted :6

Deleted :7

Deleted :)ހ(

Deleted :¶

Deleted :¶
...

Deleted :8 . މާއްދާެގ  ވަނަ  77ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ 
...

Deleted :  ޭޤާނޫނ ން ހ އްދަކޮށްފައިވާ ދާއިރާއިން ބޭރ ން ނެރ
...
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ކ ރިން،  .  5 ފެށ މ ެގ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ޤާނޫނ ެގ  މި  ދަށ ން    35ބ ނެިވދިޔަ  ެގ  )ށ(  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

 ނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ  މި ޤާނޫ،  ހައިކޯޓ ެގ ދެ ޮގފިޤާއިމ ކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ އ ތ ރާއި ދެކ ނ ަގއި  
 އ ވ ނީއެވެ. 
 

ކ ރިން  .  6 ފެށ މ ެގ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ފެށ މާއެކ ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  އ ތ ރާއި  މި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
ޮގފީެގ މިލްކ ވެރިކަމ ެގ ދަށ ަގއި ނ ވަތަ ބެލެހެއްޓ މ ެގ ދަށ ަގއި ހ ރި  ދެކ ނ ަގިއ ޤާއިމ ކޮށްފައިާވ ހައިކޯޓ ެގ ދެ  

ވަސީލަތްތައް ފައިސާއާއި  މ ދަލާއި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ،  އެންމެހައި  ޖ ޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 
 ބަދަލ ވީެއވެ. 

 
ޤާއިމ ކޮށްފައިާވ   )ހ( .7 ދެކ ނ ަގއި  އ ތ ރާިއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކ ރިން  ފެށ މ ެގ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

މ ަވއްޒަފ ން   ޮގފީަގއި މަސައްކަތްކ ރަމ ންދިޔަ  ދެ  ިމ ހައިކޯޓ ެގ  ތަނެއް،  މަސައްކަތްކ ރާނެ އެހެން 
)ފަސްދޮޅަސް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖ ޑީޝަލް   60ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ  

އަދާކ ރަމ ންދިޔަ  މ ވަްއޒަފ ން  އެ  ތެރޭަގއި  މ އްދަތ ެގ  އެ  ކަނޑައަޅަިއ،  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ ން 
ކޯޓަ  އެހެން  ަވޒީފާެއއް،  އެހެން  ިއދާރާއަކ ން  ފެންވަރ ެގ  އެހެން  ދާއިރާެގ  ޝަރ ޢީ  ނ ވަތަ  ކ ން 

 ހަމަޖައްސައި، އެ މ ވަްއޒަފ ންެގ ަވޒީފާ ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ކަންކަން ނިންމަންވާނެއެވެ. 

ޮގތ ެގމަތިން   )ށ(  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ޮގފީަގއި  މި  ދެކ ނ   އ ތ ރާއި  ހައިކޯޓ ެގ 
ަވްއޒަފ ންެގ ަވޒީފާ ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ކަންކަން ހަމަޖައްސައި ނިމެންދެން އެ މަސައްކަތްކ ރަމ ންދިޔަ މ 

 މ ވަްއޒަފ ން ތިބޭނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖ ޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ ެގ މ ަވއްޒަފ ންެގ ޮގތ ަގެއވެ. 

 
ތްޕަށް  ޮގދިވެހިރާއްޖޭެގ އ ތ ރާއި ދެކ ނ ަގއި ޤާއިމ ކޮށްފަިއާވ ހައިކޯޓ ެގ ދެ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާއިރ ،  .  8

އެތަންތަނ ަގއި   ހިންަގމ ންހ ށަހެޅި،  މާލޭަގިއ    ޮގސްފައިވާރަޖިސްޓަރީކޮށް  މަްއސަލަތައް،  އެންމެހައި 
  )ތިރީސް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި  30ތާ  މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލ ކ ރަން ފަށާ  ވީެއވެ. އަދިހައިކޯޓަށް ބަދަލ  ހިނަގމ ންދާ  

 ހަިއކޯޓ ން ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. ތައް، ލައި ހިންެގނޭ އިދާރީ އިންތިޒާމ ބައެ ކޯޓ ަގއި  އެ މައްސަލަތައް  
 
 

 

 

Deleted :9

Deleted :10

Deleted :11

Deleted :  ދިވެހިރާއްޖޭެގ

Deleted :12

Deleted :  ދިވެހިރާއްޖޭެގ

Deleted :  ދިވެހިރާއްޖޭެގ

Deleted :13 . 1މި ޤާނޫނ ން، ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ-
ެގ ޮގތ ަގއި ިއތ ރ ކޮށްފައިވާ މާއްދާއާިއ،  ވަނަ މާއްދާ 14

ވަނަ މާއްދާެގ ޮގތ ަގިއ އިތ ރ ކޮށްފަިއވާ މާއްދާެގ   1-41
ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސ ޕްރީމްކޯޓަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދަށ ން، 
އިސްތިއ ނާފީ މަްއސަލަތައް ހ ށަހެޅ މަށް  ހައިކޯޓަށް

މި ޤާނޫނަށް  ،ނީހިނާގ ތައްކަނޑައަޅާފަިއވާ މ އްދަތ 
ދަށ  ކޯޓ ތަކ ންނާއި   ފެށ މަށްފަހ ޢަމަލ ކ ރަން 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓ ން  ނާއިޓްރައިބިއ ނަލްތަކ ން
¶ށެވެ. ެގ މައްޗަތަކ ނެރޭ އަމ ރ  ނިންމ ންތަކާއިނިންމާ 

Deleted :14 .  ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ
ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އްޖޭެގ ސ ޕްރީމްކޯޓ ެގ  ދިވެހިރާ
  ަގާވއިދ ތަކާއި،  ތަކާިއ، ޤަރާރ ތަކާިއ،ރޫލިންގ 

¶އ ވ ނީެއވެ.  އްޢާންމ  ސިޓީތަކާއި، ސަރކިއ ލަރތަ

Deleted : ރޫލިންގ
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ެގޒެޓ ަގިއ  .  9 ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  ތަޞްދީޤ ކޮށް،  ފާސްވެ،  ޤާނޫނ   މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

 . ފެށިެގންނެވެޝާއިޢ ކ ރާ ތާރީޚ ން 
 
 

______30.5.2022______ 

Deleted : ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ ރޫލިންގ
...

Deleted :27  ީ2015ޖަނަވަރ

Deleted : ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ ރޫލިންގ
...

Deleted :17 ަ2015ރީ ފެބ ރ ވ

Deleted : ޤަރާރ

Deleted :  / ހައިކޯޓ / ދެކ ނ  ޮގތްޕާއި ހަިއކޯޓ
...

Deleted :06  ީ2018ފެބ ރ ވަރ

Deleted :ިޝަރީޢަތް ހިންަގން  ހައިކޯޓ / އ ތ ރ  ޮގފީަގއ
...

Deleted :14  ް2018އޮަގސްޓ

Deleted :  ަގާވއިދ

Deleted :   ހައިކޯޓ  / އ ތ ރ  ޮގތްޕާިއ، ހައިކޯޓ  / ދެކ ނ
...

Deleted :15  2017 މާރިޗ

Deleted : ސަރކިއ ލަރ

Deleted :  ިފ ރަތަމަ މަރ ޙަލާެގ ކޯޓ ތަކާއ
...

Deleted :27  ީ2015ޖަނަވަރ

Deleted :  ސަރަޙައްދ ަގއި    02ހައިކޯޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ
...

Deleted :12  ީ2015ފެބ ރ ވަރ

Deleted :ީޢާއްމ  ސިޓ

Deleted :   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ ނަންބަރ
...

Deleted :17  ީ2015ފެބ ރ ވަރ

Deleted :   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ ނަންބަރ
...

Deleted :05   2015މާރިޗ

Deleted :   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ ނަންބަރ
...

Deleted :19  ީ2016ޖަނަވަރ

Deleted :   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ ނަންބަރ
...

Deleted : ް2018އޮަގސްޓ

Deleted :15



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ޤާނޫނު   ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )   2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  13    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 2ޖަދުވަލު  
... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު" ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ ން  ޤާނޫނު( އަށް  ކޯޓުތަކުގެ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2010/22"ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 މެންބަރުން ޙާޒިރުވިގޮތުގެ ތަފްޞ ލް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އެ ކޮމިޓ ގެ 
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