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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތިއްބެވި    45ޓީގެ  ލައިކުމް. ޖުޑީޝިއަލް ކޮމިޢައައްސަލާމް ފެށީ. ކޮމިޓީގައި މި ވަގުތު  ވަނަ ބައްދަލުވުން އަޅުގަނޑު 

  އުތުރު   ހެންވޭރު ،  ޢަބްދުލްޙަކީމް  ޝަހީމް  هللاޢަބްދު  ބަރު ންމެއިއްޒަތްތެރި    ދާއިރާގެ  ކަނޑިތީމުމެންބަރުންނަކީ  

،  ޙުސައިން  ސަޢުދު   ބަރު ންމެ  އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ   ވިލިނގިލި،  މުޢިއްޒު  މްއިބްރާހީ  ބަރު ންމެއިއްޒަތްތެރި    ދާއިރާގެ 

އެބަ  ޝަފީޤް هللاޢަބްދު  މުޙައްމަދު  ބަރުންމެއިއްޒަތްތެރި    ދާއިރާގެ  ވެލިދޫ އޮންލައިންކޮށް  އަދި   .

މަދަނީ  ނިހާދު  މުޙައްމަދު   ބަރުންމެއިއްޒަތްތެރި    ދާއިރާގެ   ފޭދޫބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ   ބިލުގެ  .  އިޖުރާއަތުގެ 

ދިގު   އެކަށީގެންވާވަރަށް  ގަސްދުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  ވެސް.  މިއަދު  ގެންދަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް 

ވަގުތަކަށް މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސް ހަމަ ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭތޯ. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލުގެ  

ހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމި ހިސާބުން ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ނިހާދު އޮންލައިންކޮށް އިންނެވުމާއެކު  އެންމެ ފަހު ދުވަ 

ބައްދަލުވުން އަނެއްހެން   ދައްކަނީ. އެކަމަކު މި  މި  ވާހަކަ  އިވިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް މައިކުން އަޅުގަނޑު  ނިހާދަށް 

އާން ނުގަންނަވާނެ  އިވިވަޑައެއް  އަޑެއް  ބައްދަލުވުމުގެ  އޮންއެއަރކޮށް  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ  މުކޮށެއް. 

ނިންމުންތައް   ނިންމާ  އަޅުގަނޑުމެން  ފަހުން  ކަމަށްވާތީ  ރެކޯޑުގައި  އޮފް  ގެންދަނީ  މި  ނިންމަމުން  ނިންމުންތަކެއް 

ރެކޯޑަށް.   އިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެން    ނާފުޢުއިސްތި.  287ގެންނާނަން  ހިސާބުން  އިސްތިޢުނާފު، މި  މެދު  މައްސަލަތަކާ 

އުޅެވޭނީ   މާއްދާއިން  މި  އެހެންވީމާ،  ބޭއްވީ.  ޖެހިގެން  ބާއްވާލަން  ހިންގުމަށްފަހު  ބަޙުސްތަކެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  މީގައި 

ތް މި މާއްދާގެ މަސައްކަތްކުރި  ދެން ތިބި އަދި މެންބަރުންތަކެއް ވަޑައިގަތީމަ އެ ދުވަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަ

  ނުވަތަ   މަތިން  އިސްނެގުމުގެ  އަމިއްލަ  ކޯޓުގެ.  ބައްދަލުވުން  ނާފުގެ ޢުއިސްތި)ހ(    288މެންބަރުންކޮޅު. އެހެންވީމާ،  

  މައްސަލައިގައި   ލަތުގައިހާ  ނިންމާ   ބަލައިގަތުމަށް  ނާފުއު އިސްތި  ދަށުން   ގެ(ރ)   މާއްދާގެ  ވަނަ  285  ނޫނުގެގާ  މި

  ހިންގުމަށް   މައްސަލަ  މަށާއިއުކުރިއަށްގެންދި  އަވަހަށް  މައްސަލަ  ނާފުގެޢުއިސްތި  އެދިގެން  ޚަޞްމުން  ހިމެނޭ

  އަވަސް   ދެނެގަނެ،  ކޮބައިކަން  ނުކުތާތަކަކީ   އުފެދިފައިވާ  ޚުޞޫމާތް  މައްސަލައިގައި   އެ   ޓަކައި  ފަސޭހަކުރުމަށް

  ގޮތްތަކެއް   ކަމާމެދު   އެ   މަޝްވަރާކޮށް،   ޚަޞްމުން  މެދުގައި   ގޮތްތަކާ   ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ  ޝަރީޢަތް  ގޮތެއްގައި 

ރަނގަޅު މާއްދާއެއް. މިހާރު ސިރާޖު ވަޑައިގަތީމަ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން   .ބޭއްވިދާނެއެވެ  ބައްދަލުވުމެއް  ގެކަނޑައެޅުމު

ކުރިއަށް ދިޔައީމަ އެ މާއްދާއަށް ގޮތެއް ނިންމާފައި  ޖެހިލާނަން އަލުން. އެއީ  މާއްދާއަށް   ފަސޭހަވާނެ.  އިއްޔެ ބޭއްވި 

މާއްދާގައި. ރަނގަޅުކުރަމުން    288 މި  އުޅުނީ  އަޅައިގަނެގެން  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އިއްޔެ  އެއްކަލަ 

  ނާފުކުރުމަށް ޢުއިސްތި  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ނާފުކުރާޢުއިސްތި ގޮސް ވަގުތު ހަމަވީމާ ދެން ވަކިވެލަން ޖެހުނީ އިއްޔެ.  
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 އިސްތިޢުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ކޯޓުގައި އެދެވިދާނެއެވެ. އެ ފަދައިން  ބެހެއްޓުމަށް   ޓީއެއް ސެކިއުރި  ޚަރަދުގެ   ހިނގާ

ކޯޓަށް   ބެހެއްޓުމަށް  ސެކިއުރިޓީ  އެ  ފަރާތުން  އިސްތިޢުނާފުކުރާ  އެދިއްޖެނަމަ  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  އިސްތިޢުނާފު 

ތަންކޮޅު އިންނަ  ކޯޓަށް  ގިނަފަހަރު  ރަނގަޅު.  އިތުރު    ޝަރުތުކުރެވިދާނެއެވެ.  އެއީ  ބައިންދަނީ.  އަޅުގަނޑުމެން 

ފަރާތް ރައްދުވާ  ނާރާތީވެ.  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ؛ އޮޅުމެއް  އޮޅުންއަރަނީ.  ފަރާތްތައް  ދޯ.   20އެ  ރަނގަޅު  ދުވަސް 

މެދުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ   ވެސް ރަނގަޅު. މަދުވެގެން. މުއްދަތްތަކާ  އެހެންވީމާ، )ރ( އާއި )ބ(އާ މިއޮތްގޮތް 

ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާ.  ވާހަކަދަ ބައި ބައިންދާފައި  އެ  އެ މާއްދާއަށް    288އްކާލަން. އެހެންވީމާ، ކުލަޖައްސާލާފައި 

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ކުރީގައި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި.    ޙުސައިން   ޢަލީދިއުމުގެ    288ކޮމިޓީގައި 

  މާއްދާގެ   ވަނަ  285  ނޫނުގެގާ  މި  ނުވަތަ  މަތިން  އިސްނެގުމުގެ  އަމިއްލަ  ކޯޓުގެ.  ބައްދަލުވުން  ނާފުގެޢުއިސްތި)ހ(  

  އެދިގެން   ޚަޞްމުން   ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  ލަތުގައިހާ  ނިންމާ  ބަލައިގަތުމަށް  ނާފު ޢުއިސްތި  ދަށުން  ގެ (ރ)

  އެ   ޓަކައި،   ފަސޭހަކުރުމަށް   ހިންގުމަށް  މައްސަލަ   މަށާއި އުކުރިއަށްގެންދި  އަވަހަށް   މައްސަލަ  ގެނާފުޢުއިސްތި

  ޝަރީޢަތް   ގޮތެއްގައި   އަވަސް  ދެނެގަނެ،  ކޮބައިކަން  ނުކުތާތަކަކީ  އުފެދިފައިވާ  ޚުޞޫމާތް  މައްސަލައިގައި

  ބައްދަލުވުމެއް   ކަނޑައެޅުމަށް  ގޮތްތަކެއް   ކަމާމެދު  އެ   މަޝްވަރާކޮށް،  ޚަޞްމުން  މެދުގައި   ގޮތްތަކާ  ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ 

  މެއް އުލިޔެކި  އެއްވެސް   ކުރިން  ބައްދަލުވުމަކީ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (  ހ)   މާއްދާގެ  މިރަނގަޅު. )ށ(    .ބޭއްވިދާނެއެވެ

  ބައްދަލުވުން   އެ   މެދުވެރިކޮށް  ގ ކޮންފަރެންސިން  ވީޑިއޯ  އަދި .  ބައްދަލުވުމެކެވެ  ނުރަސްމީ   ބޭއްވޭ   ނެތި  ބަދަލުކުރުމެއް 

)ނ(    .ނާޅައެވެ  ހުރަހެއް   މާއްދާ  މި  ބޭއްވުމަކަށް )ށ(.    ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މިރަނގަޅު 

  ނުކުތާތައް   ބޭނުންވާ   ފާހަގަކުރަން   ގުޅިގެން   މައްސަލައަކާ   އެ   ފަރާތްތަކުން   ހިމެނޭ   މައްސަލައިގައި   ބައްދަލުވުމުގައި 

  ބާއްވަންޖެހޭނެ   ންތަކާއިއުލިޔެކި   ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ   ގުޅިގެން  ނާފާޢުއިސްތި  ދިނުމަށްފަހު   ފުރުޞަތު  ފާހަގަކުރުމަށް 

  މަރުޙަލާގެ މަތީ    .ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ  ކޯޓަށްއާދެ!    .ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ  ކޯޓަށް  މަރުޙަލާގެ   މަތީ  ދަދުއަ  އަޑުއެހުންތަކުގެ

އެބަ އިނގޭ. )ރ(   އެހެން ނުޖެއްސެވިޔަސް    ނިންމޭ   ބައްދަލުވުމުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (  ހ)  މާއްދާގެ  މިކޯޓު 

ގެ    289ރަނގަޅު.    .ނިންމުންތަކެކެވެ  ލާޒިމު  ޢަމަލުކުރުން  ފަރާތްތަކުން  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  އެ  ނިންމުންތަކަކީ

އޮންނަނީ.   މި    އު އަ   އެއްވެސް  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ނާފުކޮށްފައިވާޢުއިސްތި .  ހެކި  އާއި  ވާޤިޢާ  އު އައަރިމަތީގައި 

  ވާޤިޢާއެއް   އު އަ  . ލަތްތަކުގައެވެހާ  އަންނަނިވި   ހަމައެކަނި  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ   ކޯޓުން   ހެއްކަކަށް   ނުވަތަ   ވާޤިޢާއެއް 

)ށ(  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ  ވަގުތުން  ލިބުމުން  ހެއްކެއް   ނުވަތަ   ކޮށްފައި   މަސައްކަތް   އެކުގައި   ފަރުވާތެރިކަމާ  އެންމެ. 

ގައި  ނުވުން  ހުށަހެޅިފައި  ހެކި   ވާޤިޢާތަކާއި   އެ   ކޯޓަށް   ވީނަމަވެސް )ނ(  ދެން  އާދެ!  ރަނގަޅު.    ވާޤިއާތަކާއި   އެ. 

  ހެއްކެއް   ނުވަތަ   ވާޤިޢާއެއް  އަތުވެދާނެ  ބަދަލެއް  ބޮޑު  އެކަށީގެންވާ  ސަބަބުން   އޭގެ  ނިންމުމަށް  މައްސަލައިގެ  ހެއްކަކީ
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  އެންމެހައި   ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި   ބަލައިގަތުމަށް   ނާފުޢުއިސްތި . )ހ(  އަޑުއެހުން  ނާފުގެޢުއިސްތި،  290  .ކަމުގައިވުން

  ކޯޓުން   އަޑުއެހުން  ނާފުގެޢުއިސްތި  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  އަވަސް  އެންމެ  ވީ  އަންގާފައިވާނަމަ،  ފަރާތްތަކަށް

ވެސް.  ތާވާލުކުރެވިފައިވާ  އަޑުއެހުން  ނާފުގެޢުއިސްތި)ށ(    .ވަލުކުރަންވާނެއެވެތާ އަނެއްކާ  ކުރެވިފައިވާ  އޭނދީ   ،

  ފަރާތްތަކުން   ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  އަދި  ތާރީޚު ށްފައިވާ  ލުކޮތާވަ  އަޑުއެހުން  ނާފުގެޢުއިސްތި  ތާވަލުކޮށްފައިވާ.

  ކޯޓުން   ފަރާތްތަކަށް  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  ވަގުތު  ފޮނުވާނެ  ހުށަހެޅުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އަނގަބަހުން

)ނ(    .އަންގަންވާނެއެވެ   ފަނޑިޔާރުންގެ (  ތިނެއް)  3  މަދުވެގެން  ބާއްވަންވާނީ  އަޑުއެހުންތައް   ކޯޓުގެ އޯކޭ. 

  ނޫން   އެ  ކޯޓުން  ނުވަތަ   ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ  އެފަދައިން  ގަވާއިދުގައި   ކޯޓުގެ   އެހެންނަމަވެސް،.  މަޖިލީހަކުންނެވެ

  މާއްދާ   މި   އެކުލަވާލުމަކަށް  މަޖިލީހެއް  ހިމެނޭ  ފަނޑިޔާރުން  ގިނަ  އެއަށްވުރެ   ކަނޑައަޅައިފިނަމަ  ގޮތަކަށް

  އަޑުއެހުން   ނާފުގެ ޢުއިސްތި. އަރިމަތީ ސުރުޚީ.  ނިންމުން  ގޮތެއް ،  291އާނ، )ނ( ނިމުނީ. އޯކޭ.    .ހުރަހެއްނާޅައެވެ

  އެހެން .  ނިންމަންވާނެއެވެ  ގޮތެއް   ކޯޓުން  މައްސަލައާމެދު   ނާފުގެޢުއިސްތި  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ (  ދޭއް)  2  ބާއްވާތާ

  މުއްދަތަކަށް   ދުވަހުގެ  މަސް(  އެކެއް)  1  އިތުރު  މުއްދަތު   މި  ލަތްތަކުގައިހާ  އިސްތިސްނާ  ނަމަވެސް

  . އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ  ފަނޑިޔާރުންގެ  ބަލާ  މައްސަލަ   ނިންމަންވާނީ   ނިންމުންތައް  ކޯޓުގެ )ށ(    .އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ

  މަޤާމުން   ފަނޑިޔާރަކު  ހިމެނޭ  މަޖިލީހުގައި  ފަނޑިޔާރުންގެ  ބެލި  މައްސަލަ  ޓަކައި  ބޭނުމަށް  ގެ(ށ)  މާއްދާގެ  މި)ނ(  

  ކަނޑައެޅިފައިވާ   ނެތްނަމަ  ބައިވެރިވެވެން  ފަނޑިޔާރަށް  އެ   ބެލުމުގައި  މައްސަލަ  އެ  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ވަކިވެފައިވުމުގެ

  . ނާޅައެވެ  ހުރަހެއް   މާއްދާ   މި  ޙުކުމްކުރުމަކަށް  މައްސަލައިގައި   އެ   ހަމަވާނަމަ  ފަނޑިޔާރުން  ލީހުގައި މަޖި  އެ  ދަދަށްއަ

)ރ(     އު އަ  މައްސަލައިގެ   ފެނިއްޖެނަމަ  ކޯޓަށް   ކަމަށް  މުހިންމު  ކޮންމެހެން   އިމްކުރުމަށްގާ  ޢަދުލުއިންޞާފު އޯކޭ. 

  ބެލުމަށްފަހު  މައްސަލައެއް ނާފުގެޢުއިސްތި  ކޯޓަކުން  މަރުޙަލާގެ މަތީ)ރ( ރަނގަޅު. )ބ(  . ބޭއްވިދާނެއެވެ އަޑުއެހުމެއް

  ، ދެމެހެއްޓުމަށް ޙުކުމް  ނާފުކުރެވުނުޢުއިސްތި -1 .ނިންމިދާނެއެވެ ނިންމުމެއް ގޮތަކަށް  ތެރެއިން  ގޮތްތަކުގެ އަންނަނިވި

  ބަޔަކަށް   މުހިންމު   ދަޢުވާގެ   -3  ނުވަތަ  ،ކަނޑައެޅުމަށް  ޙުކުމެއް   އު އަ  ބަދަލުކޮށް   ޙުކުމް   -2  ނުވަތަ

  އަލުން   މައްސަލަ  އެ   ސާބިތުކުރަންޖެހިފައިވާތީ   ވާޤިޢާއެއް  މުހިންމު  މައްސަލައިގެ  ނުވަތަ   ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާތީ 

ޅު  ، ވެސް ރަނގަ 3،  2،  1އާނ، އޯކޭ. ރަނގަޅު ކަމަށް )ބ( ގެ    . ތަހުވީލުކުރުމަށް  ކޯޓަށް   ދަށު  ޓަކައި   ބެލުމަށް

  ސަބަބުތައް   ވާސިލުވި  ނިންމުމަށް  އެ   ނިންމުމުގައި  ކޯޓުގެކަމަށް ބަލާފައި ކުރިއަށް. އޯކޭ. ސޭވްކުރަމުން ދައްޗޭ. )ކ(  

  ނޫނުގެ ގާ  މި   އިއްވާނީ   ޙުކުމް   ކޯޓުގެ   މަރުޙަލާގެ  މަތީރަނގަޅު. )އ(    .އޮންނަންވާނެއެވެ  ބަޔާންކޮށްފައި   ތަފްޞީލާއެކު 

  އެހެން   ނޫނުގައި ގާ  މި)ވ(    .ގޮތުގެމަތިންނެވެ  އެއްގޮތްވާ   އުސޫލާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި [  ޙުކުމް]  ބާބު   ސައުވީސްވަނަ

  އެ   ކުރުމަށްޒުތަންފީ  ޙުކުމް .  ޙުކުމެކެވެ  ކުރެވޭނެޒުތަންފީ  ވަގުތުން  ނިންމުމަކީ  ކޯޓުގެ   ނުވާނަމަ  ކަނޑައަޅާފައި   ގޮތަކަށް
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  ނޫނުގެ ގާ  މި   ށްގެންދަންވާނީ އަކުރި   ކަންކަން   ކުރުމުގެ ޒުތަންފީ   ޚަރަދުތައް   ނޫނީ ގާ  މިންވަރާއި   ޕްރިންސިޕަލް   ޙުކުމުގެ

  ބެހޭ   ކަމާ  ގޮތުގެމަތިން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި[  ކުރުންޒުތަންފީ  ޙުކުމް   ކޯޓުތަކުގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ]  ބާބު  ބައްތިރީސްވަނަ 

ކިހާވަރެއް  .ޑިވިޜަނުންނެވެ  ބެހޭ   ކުރުމާ ޒުތަންފީ  ޙުކުމް  ކޯޓެއްގެ  ބާބު.    27ދޭއް ޖެހީ.  ؟ އޯކޭ. މިހާރު    ނިހާއީ ވަނަ 

  މާއްދާގައި   މި .  މުރާޖަޢާކުރުން  އަލުން   ޙުކުމެއް   ނިހާއީ  -292.  ލަތްތައްހާ ޙ  އިސްތިސްނާ   މުރާޖަޢާކުރެވޭނެ   ޙުކުމް

  މައްސަލައިގެ   އެދި  މުރާޖަޢާކުރަން   އަލުން   ޙުކުމެއް  ނިހާއީ  ލަތްތަކުގައިހާ  އިސްތިސްނާ  ޚާއްޞަ   ބަޔާންކުރާ

  ކަމަށް   ވެފައިވާ  ނިހާއީ   ޙުކުމެއް  ޓަކައި  ބޭނުމަށް  މާއްދާގެ  މި  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ  ކޯޓަށް  ޙުކުމްކުރި  އެ  ޚަޞްމަކަށް

  ނާފުކުރުމަށް ޢުއިސްތިއ  ނުވަތަ   ނިމިފައިވުމަށް   މަރުޙަލާއެއް   އެންމެހައި   ނާފުކުރުމުގެ ޢުއިސްތި  ޙުކުމެއް  އެ  ބެލެވޭނީ

  ހުށަހެޅޭނީ   އެދި   މުރާޖަޢާކުރަން  އަލުން   ޙުކުމެއް   ނިހާއީ)ނ(    .ގެއްލިފައިވުމަށެވެ  ފުރުޞަތު   އެންމެހައި   އޮތް

  ޝަރީޢަތް   މައްސަލައިގެ  ޚަޞްމަކަށް  މައްސަލައިގެ  -1  .ޚަޞްމަކަށެވެ  މައްސަލައިގެ  ލަތްތަކުގައި ހާ  އަންނަނިވި

  މުހިންމު   މައްސަލައަށް   ފަދަނޭބަދަލުވެދާ  ޙުކުމް  ކޮށްފައިވާ  މައްސަލައިގައި   އެ  ނެތް،  ލިބިފައި  ދިޔައިރު   ހިނގަމުން

  ކުރި ޙުކުމް  ތެރޭގައި،  އޭގެ)  .އެނގުން  ނުވަތަ  ލިބުން  ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު  މައްސަލައިގެ   ވާޤިޢާއެއް  ނުވަތަ  ހެއްކެއް

  ދެކޮޅަށް   ޚަޞްމަކާ  އެ  މައްސަލަ  -2  . އޯކޭ.(ނުހިމެނެއެވެ  ހެއްކެއް  ނުވަތަ  ވާޤިޢާއެއް  ވުޖޫދުވެފައިވާ  ފަހުން  ތާރީޚުގެ

  ޢީ ޖިނާ  ކަމަށް   ސަބަބުން  ކުށެއްގެ  ޢީޖިނާ  ހިނގާފައިވާ  ނިމިފައިވަނީ   މައްސަލަ  އެ  ދެކޮޅަށް  ޚަޞްމާ  ނިމިފައިވާ

  ނެތް   ސާބިތުވެފައި   ކުށެއް   ޢީޖިނާ  މައްޗަށް  ފަރާތެއްގެ  އެއްވެސް )   .ސާބިތުވެފައިވުން  ޝަރީޢަތަށް   މައްސަލައެއްގެ

)ރ(    (.ހިނގާނެއެވެ  މާއްދާ   މި  ނަމަވެސް ސާފުކުރުމަށް.  އެއްޗެއް  ބުނާ    ހުށަހަޅާ   ދަށުން  މާއްދާގެ   މި މާއްދާގައި 

  ވުޖޫދުގައިވާކަން   ލަތެއްހާ   ތެރެއިން  ލަތްތަކުގެހާ   ބަޔާންކުރާ  ގައި(  ނ)  މާއްދާގެ  މި  ހުށަހަޅަންވާނީ  ހުށަހެޅުމެއް

  މި   ހުށަހެޅުމެއް  ހުށަހަޅާ  އެދި  މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް  ޙުކުމެއް  ނިހާއީ )ބ(    .ލިޔުމުންނެވެ  ބަޔާންކުރުމާއެކު  ސަބަބު

  ތެރޭގައި   ދުވަހުގެ(  ނުވަދިހަ)  90  މެދުވެރިވިތާ  ލަތެއްހާ   ލަތްތަކުންކުރެހާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (  ނ)  މާއްދާގެ

ނޫން. އޯކޭ    .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ހުށަހަޅާކަށެއް  އިރަކު  ދެނީ. ކޮންމެކޮންމެ  މި  މުއްދަތެއް  ވެސް  ހުށަހަޅަން  އެގޮތަށް 

)ޅ(   ކުރިއަށް.    ޙުކުމެއް   ފާއިތުވުމަށްފަހު  މުއްދަތު  ބަޔާންކުރާ  ގައި(  ބ)  މާއްދާގެ  މިކުލަޖައްސާފައި 

  ނަންބަރުގައި   ވަނަދެ  ގެ( ނ)  ދާގެމާއް  މި  އެހެންނަމަވެސް،.  ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ  އެދި  މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް

  ހަމަވުމުގެ   ދުވަސް  ހަރުއަ (  ދޭއް)  2  ގިނަވެގެން  ޙުކުމްކުރާތާ  އެ  މެދުވެރިވެފައިވާނަމަ  ލަތެއްހާ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ

  ނަމަވެސް   އޮތް  އެހެން(  ށ)  އަދި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި)ކ(    .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ  އެދި  މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް  ޙުކުމް  ކުރިން

  ކުރިމަތިވިޔަ   ބޭއިންސާފެއް   ޚަޞްމަކަށް   މައްސަލައިގެ   މުރާޖަޢާކުރަންވާނީ  އަލުން   ކޯޓުން   ޙުކުމެއް   ނިހާއީވެފައިވާ 

  އަލުން   ޙުކުމް  މެދުވެރިވެފައިވާނަމަ  ލަތެއް ހާ  އިސްތިސްނާ  ބަލަންޖެހޭފަދަ  އަލުން  ޙުކުމް  އެ  ޓަކައި  ނުދިނުމަށް
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  . ކަމުގައިވާނަމައެވެ  ނުފެންނަ  ކަމަށް   ލިބިދާނެ   ޙައްލެއް   މައްސަލައަށް   އެ   ގޮތަކުން   އެހެން   ފިޔަވައި   މުރާޖަޢާކުރުން 

  އެ   ޓަކައި  ނުދިނުމަށް  ކުރިމަތިވިޔަ   ބޭއިންސާފެއް  ޚަޞްމަކަށް  މައްސަލައިގެ   މުރާޖަޢާކުރަންވާނީ  އަލުން ؟ ރަނގަޅުތޯ

  ފިޔަވައި   މުރާޖަޢާކުރުން  އަލުން  ޙުކުމް  މެދުވެރިވެފައިވާނަމަ  ލަތެއްހާ  އިސްތިސްނާ  ބަލަންޖެހޭފަދަ  އަލުން  ޙުކުމް

  ދަށުން   ގެ( ހ)  މާއްދާގެ  މި  .ކަމުގައިވާނަމައެވެ  ނުފެންނަ  ކަމަށް  ލިބިދާނެ  ޙައްލެއް  މައްސަލައަށް  އެ  ގޮތަކުން  އެހެން

  ދުވަހުގެ (  ހަތެއް)  7  ލިބޭތާ   ހުށަހެޅުމެއް   ކޯޓަށް  ކޮށްފައިވާ  ޙުކުމެއް   އެ   އެދި  މުރާޖަޢާކުރުމަށް  އަލުން   ޙުކުމެއް   ނިހާއީ

  އެ   ގޮތެއް  ނިންމާ  ކޯޓުން   އަދި.  ނިންމަންވާނެއެވެ  ގޮތެއް  ކޯޓުން  އެ  މުރާޖަޢާކުރުމާމެދު   އަލުން   ޙުކުމެއް  އެ   ތެރޭގައި 

ދުވަސް ތެރޭގައި އަންގަން މި އޮތީ އިނގޭތޯ.    7ރަނގަޅު.    .އަންގަންވާނެއެވެ  ލިޔުމުން  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅުން

މާއްދާގެ )އ(ގެ ދަށުން ނިހާޢީ ޙުކުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމާއިމެދު  ޖައްސާލާ. )ވ( މި  ދެން ކުލަ؟ ޅު ދެއްތޯރަނގަ

ނިންމުމަކީ އިސްތި ނިންމާ  ޙުކުމެއް ނިންމާއިރު.  ޢުކޯޓުން  ނޫނެވެ. ނިހާޢީ  ކުރެވޭނެ ނިންމުމެއް    -293އޯކޭ.  ނާފު 

ހުށަހަޅާފައިވާ   އެދި  މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް  ޙުކުމެއް  ނިހާއީ  ޖަވާބުދާރީވުން.  ފަރާތުން  އަނެއް  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި 

ހިނދަކު،   ނުވާހާ  ނެތި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކަށް  ބަލައިގަނެވެން ނެތް ނުވަތަ އެއްވެސް އަސާސެއް  ހުށަހެޅުމަކީ 

އަނެ ހިމެނޭ  އެ  މައްސަލައިގައި  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ކޯޓުން  ޓަކައި  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ޚަޞްމުން  ނުވަތަ  ޚަޞްމު  އް 

ރަނގަޅު.   ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  )ހ(    -294ހުށަހެޅުން  ފަސްނުވުން.  ތަންފީޒުކުރުން  ޙުކުމް  ނުވަތަ  ނަތީޖާ  ޙުކުމުގެ 

އެ  ޙުކުމެއް  ކޯޓުން  ނިހާއީ  ދަށުން  ބާބުގެ  މި  ހިނދަކު  ކަނޑަނާޅާހާ  ގޮތަކަށް  އެދި  ނޫން  މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް   

ކަމުގައި  ފަސްވެގެނެއް    ހުށަހެޅުނު  ތަންފީޒުކުރުން  ޙުކުމް  އެ  ނުވަތަ  ނަތީޖާ  ގާނޫނީ  ޙުކުމެއްގެ  އެ  ވީނަމަވެސް 

ނުދާނެއެވެ. )ށ( މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ނިހާއީ ޙުކުމާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން އެ ޙުކުމް  

ޙުކުމުގައި  ތަންފީޒުކުރުން ކޮށްފައިވާ  ކުރިން  މައްސަލައެއްނަމަ  ހިމެނޭ  މުދަލެއް  އަދި  ފަސްކުރެވިދާނެއެވެ.  ކޯޓަށް   

ހިމެނޭ މުދާ ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ފައިސާ ހިމެނޭ މައްސަލައެއްނަމަ ޙުކުމް މުރާޖަޢާކޮށް ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައެޅެންދެން  

އެ ފެންނަނަމަ  ކޯޓަށް  ބެހެއްޓުމަށް  ރަނގަޅުސެކިއުރިޓީއެއް  އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ.    -295ދޯ.    ކަމަށް 

ހުށަހެޅުމެއް   ހުށަހަޅާ  އެދި  މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް  ޙުކުމެއް  ނިހާއީ  ނިންމުން.  ގޮތެއް  މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމާމެދު 

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ފޮނުވާ  ފަރާތަށް  އަނެއް  ހިމެނޭ  އެ  )ތިން(    3މައްސަލައިގައި  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  މަސް 

ސުވާލު ހުށަހެޅު އެކަމާމެދު  ނިންމުމަކީ  ނިންމާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި  ނިންމަންވާނެއެވެ.  ގޮތެއް  ކޯޓުން    މަކާމެދު 

ނޫނެވެ.   ނިންމުމެއް  ނިހާއީ    -296އުފެއްދޭނެ  )ހ(  ޙުކުމްކުރުން.  އަލުން  މައްސަލައިގައި  މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު 

ހުށަހެޅު ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް  ނިންމާ  ޙުކުމެއް  މުރާޖަޢާކުރުމަށް  ޙުކުމް  ކޯޓުގެ  ބިނާކޮށް  މަކަށް 

ޙުކުމްކުރަންވާނެއެވެ. އެ  ހާ ބަޔާންކޮށް ކޯޓުން އަލުން  ބިނާކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތަފްޞީލު  ލަތުގައި އެ ނިންމުން 
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އަލުއްޙުކުމެ ގޮތަށް ކޯޓުން  ޙުކުމްކުރާނަމަ   ދޯ އެއްކޮށް ކުރެވޭނީ. )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ން 

މެދުގައި  ޚަރަދާ  އެ މައްސަލައިގައި ނަގައިދީފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ  ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.    ކުރިން  ވެސް ކޯޓުން 

މާއްދާގެށ) މި  ކުރިން  (  ޙުކުމްކުރާނަމަ  އަލުން  ކޯޓުން  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  މައްސަލައިގައި    )ހ(  އެ 

މާއްދާގެ   މި  )ނ(  ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ގޮތެއް  ކޯޓުން  ވެސް  ޚަރަދާމެދުގައި  ޝަރީޢަތުގެ  ދަށުން  ނަގައިދީފައިވާ 

ބަޔާން ސަބަބުތައް  ތަފްޞީލީ  ބިނާކޮށްފައިވާ  ނިންމުން  ނިންމި  ހިމެނޭ  ކޯޓުން  މައްސަލައިގައި  ލިޔުމެއް  ކުރާ 

މި  ވަނަ ބާބު. ހެކި ހާމަކުރުން.    28ބެހޭ.    ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އޯކޭ. ހަތަރުވަނަ ބައި. ހެއްކާ 

މި ގާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން ގާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  )ހ(    297ބާބު ހިނގާނެ ދާއިރާ.  

ވަނަ ބާބު އިޚުތިލާފެއްނުވާ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމުގެ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުގައި    8ނދަކު މި ގާނޫނުގެ  ހި

މައްސަލަތަކާއި،   ބާވަތުގެ  ބާބުގެ    20ބަޔާންކުރާ  ޓްރެކު   1ވަނަ  މައްސަލަތަކުގެ  ކުދި  ބައި  ބަޔާންކުރާ  ވަނަ  ގައި 

މަ އެހެން  ފިޔަވައި  މައްސަލަތައް  ގުޅޭގޮތުން  ބާވަތުގެ  ހާމަކުރުމާ  ހެކި  ޝަރީޢަތްތަކުގައި  މައްސަލަތަކުގެ  ދަނީ 

ކުރި  އޯކޭ  ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  މި  ޚަޞްމަކު  )ށ(  ށް.  އަޢަމަލުކުރާނީ  ދަށުން  ބާބުގެ  މި 

ވުޖޫދުގަ އިރެއްގައި  ކޮންމެވެސް  ނުވަތަ  ވުޖޫދުގައިވާކަން  ލިޔުމެއް  ވަކި  ހާމަކުރާނީ  ވީކަން  ލިޔުމެއް  އި 

ލަތްތަކުގައި ފިޔަވައި މި  ހާގެ )ހ( އަންނަނިވި    288  .ބަޔާންކޮށްގެންނެވެ. އޯކޭ. ހާމަކުރި ލިޔުމެއް ބެލުމުގެ ޙައްޤު

  -1ބާބުގެ ދަށުން ލިޔުމެއް ހާމަކުރުމުން މައްސަލައިގެ އަނެއް ޚަޞްމަށް އެ ލިޔުން ބެލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.  

ހާމަކު ލިޔުން  ލިޔުމަކީ  ނުވުން.  އެ  ކަމުގައި  ލިޔުމެއް  ދަށުގައިވާ  ބާރުގެ  ޚަޞްމުގެ  ބެލުން    -2ރި  ލިޔުން  އެ 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި    -3ހުއްޓުވުމަކީ އެ ލިޔުން ހާމަކުރި ޚަޞްމުގެ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ވުން.  

)ހ(ގެ  ހާ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ   މާއްދާގެ  މި  )ށ(  މެދުވެރިވުން.  ހާމަކޮށްފައިވާ  ވަނަ    2ލަތެއް  ދަށުން  ނަންބަރުގެ 

  ބާވަތުގެ ނުވަތަ ގިންތިއެއްގެ ލިޔުންތައް ބެލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަކީ މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ ނުބައްދަލު ކަމަކަށް ވާނެ 

  ކަމަށް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެ ބާވަތުގެ ނުވަތަ ގިންތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް ބެލުމުގެ 

އެ  ދިނުން  ލާޒިމެއް  ހުއްދަ  މައްސަލައިގެ    ފަރާތަށް  ދިނުން  ހުއްދަ  ބެލުމުގެ  ލިޔުންތައް  އެ  ނަމަވެސް  ނޫނެވެ. 

އެ ނުދޭކަން  ހުއްދަ  ބެލުމުގެ  ލިޔުންތައް  އެ  ޓަކައި  ސަބަބަށް  ނުބައްދަލުވާނެ  ހެކި    މައުޟޫޢާ  ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށް  2ށް. )ނ( މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ )އަކުރި  ގުޅޭ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.  ހާމަކުރުމާ

ބަލާނީ   ކަމަށް  ޒިންމާއެއް  ނުވަތަ  ޙައްޤެއް  ޚަޞްމުގެ  ހާމަކުރި  ލިޔުން  އެ  ހުއްޓުވުމަކީ  ބެލުން  ލިޔުމެއް  ޓަކައި 

އެ ލިޔުމުގައި    -2ން.  ގާނޫނީ ފަންނުގެ އިމްތިޔާޒު އެ މައްޗަށް ހިނގާ ލިޔުމަކަށްވު  -1ލަތްތަކުގައެވެ.  ހާއަންނަނިވި  

އޭނާ ނުވަތަ އޭނާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތް ނުވަތަ އޭނާގެ ދަރިންގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުވާނެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް  
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  299ށް.  އަލަޙަތަށް ޓަކައި އެ ލިޔުމަކީ އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންވާ ލިޔުމަކަށްވުން. ކުރިސް އާންމު މަ  -3ހިމެނިފައިވުން.  

ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަޢުލޫމާތެއް  ލިޔުމުގެ މާނަ ލިޔުން ކަމަށް  ބޭނުމަށް ޓަކައި  ބާބުގެ  . )ހ( މި 

ލިޔެފައިވާ   އަތުން  ތެރޭގައި  މާނައިގެ  ލިޔުމުގެ  އެއްޗަކަށެވެ.  ކޮންމެ  ރައްކާކުރެވިފައިވާ  ނުވަތަ  ހިމެނިފައިވާ 

ފޮޓޯ ޓޭޕާއި،  ވީޑިއޯ  ޓޭޕާއި،  އޯޑިއޯ  މުޢާސަލާތުތައް  -އީއާއި    ލިޔުންތަކާއި،  އިލެކްޓްރޯނިކް  އެހެނިހެން  މެއިލާއި 

ފޮހެލާފައިވާ   ޑޭޓާބޭސްތަކާއި،  ލިޔުންތަކާއި،  ވޯޑްޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ  ލިޔުންތަކާއި،  އިލެކްޓްރޯނިކް  ހިމެނޭގޮތުން 

އް ފިޔަވައި  ވަނަ މާއްދާ އެ މައްޗަށް ހިނގާ މައްސަލަތަ  313މި ގާނޫނުގެ    -300ލިޔުންތަކާއި މެޓަޑޭޓާ ހިމެނެއެވެ.  

  ނޫން ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި ހެކި ހާމަކުރުމާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި އުސޫލުތަކަށެވެ. )ހ( ކޯޓުން އެ  އެ

ނޫން ގޮތަކަށް ކަނޑަޅާނާހާ ހިނދަކު ހެކި ހާމަކުރުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފިނަމަ އެ އިޝާރާތްކުރަނީ ހެކި ހާމަކުރުމުގެ  

ކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ    ހެކި ހާމަކުރުމުގެ އާންމު އުސޫލުގެ ދަށުން ހާމަކުރާކުރުމުން ފުދޭނެއާންމު އުސޫލަށެވެ. )ށ(  

ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. )ނ( އާންމު   ބާރު  ހާމަކުރުމުގެ ދާއިރާ ހަނިކުރުމުގެ  ހާމަކުރާ މިންވަރު ނުވަތަ  ހިނދެއްގައި 

ހާމަކުރުމަށް   ހެކި  މިންވަރަށް  ހާމަކުރާ  ހެކި  ދަށުން  ހަނިކުރުމަށް  އުސޫލުގެ  ދާއިރާ  ހާމަކުރުމުގެ  ހެކި  ނުވަތަ 

އެއްބަސްވެވިދާނެއެވެ.   ލިޔުމުން  ވެސް  ޚަޞްމުންނަށް  ހިމެނޭ  ދަށުން    -301މައްސަލައިގައި  އުސޫލުގެ  އާންމު 

އާންމު އުސޫލުގެ ދަށުން ހެކި ހާމަކުރާ ކުރުމުގައި ޚަޞްމަކު ހާމަކުރުން ލާޒިމުވާނީ    ން. )ހ(އުހާމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކި 

ފަރާތެއް    މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ލިޔުންތައް. އަދި )ށ( އެ  ފަރާތަކުން އެ   އެ  -1މައެކަނި އަންނަނިވި ލިޔުންތަކެވެ.  ހަ

ނޭދެވޭ   ކަމަކަށް  ވަކާލާތުކުރާ  ޚަޞްމަކު  އެހެން  ލިޔުންތަކާއި  ކޮށްފާނެ  އަސަރެއް  ނޭދެވޭ  ކަމަކަށް  ވަކާލާތުކުރާ 

އެހެން ޚަޞްމަކު   ލިބިދޭ ލިޔުންތައް. އަދި )ނ( އެހެން    ވަކާލާތުކުރާ ކަމަކަށް ބާރު އަސަރެއްކޮށްފާނެ ލިޔުންތަކާއި 

އެ  ދަށުން  ލިޔުންތައް.    ގާނޫނެއްގެ  ހާމަކުރަންޖެހޭ  އުސޫލުގެ  އުލިޔެކި  -302ފަރާތެއް  އާންމު  ޒިންމާ.  ހޯދުމުގެ  ން 

ހެކި ހާމަކުރުމުގައި، މި ގާނޫނުގެ   )ށ( އަދި )ނ( ގައި    301ދަށުން  މާއްދާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގިންތީގައި  ވަނަ 

ހިމެނޭ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެ ޚަޞްމަކު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ(  

ލިޔެކި  އެ  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން  އުގައި  މިންވަރަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ހޯދުމަށް  ން 

ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެއެވެ.  ކަނޑައެޅުމުގައި ކަންތައްތަކަށް  އަންނަނިވި  އަދަދު.    -1  މައްސަލައިގެ    -2ލިޔުންތަކުގެ 

މިންވަރު.   އުނދަގޫ  އޭގެ  އެކަމަށް    -3ބާވަތާއި  ފަސޭހަކަމާއި  މަސައްކަތުގެ  ކުރަންޖެހޭ  ހޯދުމަށް  ލިޔުމެއް  ވަކި 

ކަމަށް ބެލެވޭ ލިޔުމެއްގެ މުހިންމުކަން. )ނ( ވަކި    ން ހޯދުމުގެ ތެރޭގައި ހޯދިދާނެއުލިޔެކި  -4އަދި   ހިނގާނެ ޚަރަދު.

އެފަދަ   ޚަޞްމަކު  ގަބޫލުކުރެވިގެން  ހޯދުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫންކަމަށް  ބާވަތެއްގެ ލިޔުން  ގިންތިއެއްގެ ނުވަތަ 

އެކަން ބާވަތާއެކު  ލިޔުމެއް ނިސްބަތްވާ ގިންތި ނުވަތަ  ބަޔާނުގައި  ހެކި ހާމަކުރިކަ ލިޔުމެއް ހޯދާފައިނުވާނަމަ އެ  މުގެ 
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ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. )ރ( ޚަޞްމަކު ހެކި ހޯދާފައިވާ ގޮތާމެދު ތަޢުނުކުރުމަށް އެ މައްސަލައިގެ އެހެން ޚަޞްމުންނަށް  

ޚަޞްމެއްގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހުރި ލިޔުންތައް. ހެކި ހާމަކުރުމަށް ޚަޞްމަކަށް އޮންނަ    -303ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  

އޭ އޮންނާނީ  ލިޔުންތައް  ޒިންމާ  ހުރި  އިރެއްގައި  ކޮންމެވެސް  ނުވަތަ  ހުރި  އެއިރެއްގައި  ދަށުގައި  ބާރުގެ  ނާގެ 

ހާމަކުރުމަށެވެ. )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މަޤްޞަދަށް ޓަކައި ޚަޞްމެއްގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އެއިރެއްގައި  

މާއްދީގޮތުން އޭނާގެ    -1ލަތްތަކުގައެވެ.  ހާ ނަނިވި  ނުވަތަ ކޮންމެވެސް އިރެއްގައި ލިޔުމެއް ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭނީ އަން

އެއްޗަކަށްވުން.   ހުރި  އިރެއްގައި  އެހެން  ކޮންމެވެސް  ނުވަތަ  އެއިރެއްގައި  ދަށުގައި  ހިޔާޒަތުގެ    -2ހިޔާޒަތުގެ  އޭގެ 

ނުވަތަ އެއްޗަކަށްވުން.  ލިބިފައިވާ  އިރެއްގައި  އެހެން  ކޮންމެވެސް  ނުވަތަ  އެއިރެއްގައި  އޭނާއަށް  އެ    -3  ޙައްޤު 

ޙައްޤު   އިރެއްގައި  އޭނާއަށް އެ އިރެއްގައި ނުވަތަ ކޮންމެވެސް އެހެން  ބެލުމަށް ނުވަތަ އޭގެ ކޮޕީ ނެގުމަށް  އެއްޗެއް 

އެއްވެސް    ، 304ލިބިފައިވާ އެއްޗަކަށްވުން.   ކޮޕީއަށްވުރެ ގިނަ ކޮޕީ ހާމަކުރުމަށް  އެއް  ހާމަކުރުން. ލިޔުމެއްގެ  ކޮޕީ 

ލާޒިމުވެގެނެއްނުވެ މަޤްޞަދެއް  ޚަޞްމަކަށް  ތެރެއިން  މަޤްޞަދުތަކުގެ  ޓަކައި  ސިހާއެވެ. )ށ( އަންނަނިވި  ލުކުރުމަށް 

ހުށަހެޅުމަށް   ގެނެވިފައިވާސްގަޚަޞްމަކު  އުނިއިތުރެއް  ލިޔުމަކީ  ފޮހެލުމުގެ  ، ދުކުރާ  ބައެއް  ލިޔުމެއްގެ  އެ  ނުވަތަ 

ކޮށްފައިވާ އެހެން ގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް  ޖަހާފަ  ނުވަތަ  ފާހަގައެއް  އެ ލިޔުމަކީ  ވެސް  ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއްނަމަ  އިވާ 

ބަލަންވާނެއެވެ. ރަނގަޅުތޯ ބަރޯސާވުމަށް   -1 ؟ވަކި ލިޔުމެއް ކަމުގައި  ފަރާތަކުން އެ މައްޗަށް  ދުކޮށްފައިވާ  ސްގަ އެ 

ކަމުގައިވުން. އެހެން    އެ   -2ނުވަތަ   ލިޔުމެއް  ނުވަތަ  އަސަރެއްކުރާނެ  ނޭދެވޭ  ކަމަކަށް  ވަކާލާތުކުރާ  ފަރާތެއް 

އަސަރުކުރާނެ ނުވަތަ އެހެން ޚަޞްމަކު ވަކާލާތުކުރާ ކަމަކަށް ބާރު ޚަޞް ނޭދެވޭ  ކަމަކަށް  ވަކާލާތުކުރާ  ލިބިދޭ    މަކު 

އާންމު އުސޫލުގެ ދަށުން ހާމަކުރާ ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އިޖުރާއަތު. )ހ(    -305ލިޔުމެއް ކަމުގައިވުން. ރަނގަޅުތޯ.  

އިޖުރާއަ ހާމަކުރުމުގެ  ހެކި  އުސޫލުން  )ށ(  އާންމު  ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި  ހިނގާނީ  ތު 

ނުވަތަ   ޚަޞްމަށް  އަނެއް  ތައްޔާރުކޮށް  ލިސްޓެއް  ލިޔުންތަކުގެ  ލާޒިމުވާ  ހާމަކުރުމަށް  ވެސް  ޚަޞްމަކު  ކޮންމެ 

ސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް  ޚަޞްމުންނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކޮންމެ ޚަޞްމަކު ވެސް ހާމަކުރުމަށް ލާޒިމުވާ ލިޔުންތަކުގެ ލި

)ނ( މި  )ވަގުތުކޮޅަށކަށްފަހު( )ށ( ދެއްތޯ މި ނިމުނީ.  އަނެއް ޚަޞްމަށް ނުވަތަ ޚަޞްމުންނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

ވީހާ  އަދި  ތަރުތީބަކުން  ފަސޭހަ  ލިސްޓުގައި  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ށ(  ލިޔުންތައް    މާއްދާގެ  ބޭނުންވާ  ކުރުކޮށް  ވެސް 

ފަރާތުގެ    އެ ލިޔުމެއް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށް އެ  -1ވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ފާހަގަކުރުމާއެކު އަންނަނި

ލިޔުންތައް. އަދި   ބުނާ  އޮތްކަމަށް  ޒިންމާއެއް  ޙައްޤެއް ނުވަތަ  ދަށުގައި މިހާރު    -2މައްޗަށް  ބާރުގެ  ޚަޞްމުގެ  އެ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްޓާއެކު ހެކި    )ށ(މި މާއްދާގެ  ނެތް ލިޔުންތައް އަދި އެ ލިޔުންތަކަށް ވެފައިވާ ގޮތް. )ރ(  

މަކުރި ޚަޞްމު ހިމަނަންވާނެއެވެ. އެ ބަޔާނުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް  ހާމަކުރިކަމުގެ ބަޔާނެއް އެ ލިޔުންތައް ހާ
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ހާމަކުރު  -1ހިމަނަންވާނެއެވެ.   ގޮތުގައި  ކިހާ  ހެކީގެ  މަސައްކަތްކުރީ  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ލިޔުމެއް  ލާޒިމުވާ  ން 

ލިޔެކި   -2މިންވަރަކަށްކަން.   ހާމަކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ޒިންއު އެ  އޮތް  ހާމަކުރުމަށް  އެނގޭނެން  ބުނެ    މާ  ކަމަށް 

އަދި   ޒިންމާ    -3އިޤުރާރުވެފައިވުން.  އޮތް  މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  އެ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  މަޢުލޫމާތުގެ  ލިބިފައިވާ 

އިޤުރާރުވެފައިވުން.  ބުނެ  ނުވަތަ  )ބ(    އަދާކުރިކަމަށް  ކުންފުންޏެއް  ފަރާތަކީ  ދޭ  ބަޔާން  ހާމަކުރިކަމުގެ  ހެކި 

ޖަމްޢި ނުވަތަ  އެޕާޓްނަރޝިޕެއް  ނުވަތަ  ގާނޫނީ    ނޫން   އްޔާއެއް  އެ  ބަޔާނުގައި  އެ  ގާނޫނީ ޞަޚްޞެއްނަމަ  ވެސް 

ބަޔާން ދިނުމަށް   ޞަޚްޞެއްގެ ފަރާތުން ބަޔާންދޭ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭނެ ފަދައިން ބަޔާންކޮށް އަދި އޭނާއަކީ އެ 

"އެފަދަ" ހިމަނާލީ އިނގޭތޯ. )ޅ(  (.  ޅ)  އޮންނަންވާނެއެވެ.އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ދެކޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައި  

ނު އެކުލަވާލުމަކާ  ލިސްޓެއް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ބަޔާނެއް  ލައި  މި  ހާމަކުރިކަމުގެ  ފަރާތުން  ހާމަކުރާ  ހުށަހެޅުމަކާ  އަދި 

ނަކުން  ނޫގާހެން  )ކ( އެ  ލިޔުންތައް ހާމަކުރުމަށް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ލިޔުމުން އެއްބަސްވެވިދާނެއެވެ.  ނުލައި

ދެވިދާނެއެވެ.   ލަތުގައިހާހުއްދަކުރާ   ބަޔާން  ހާމަކުރިކަމުގެ  ހެކި  ފަރާތަކަށް  ނުވާ  ޚަޞްމަކަށް    މައްސަލައިގެ 

މިއީ އެއްޗެއްތޯ  ކޮން  ސާފުކުރަން  އިލްތިޒާމު    -306.  ކުލަޖައްސައިލާފައި  ހާމަކުރުމުގެ  ހިނގަމުންދާއިރު  މައްސަލަ 

ހެ އަޑުއެހުންތައް  ހާމަކުރުމަށް    ކިދެމިގެންދިއުން.  ޝަރީޢަތުގެ  މައްސަލައިގެ  ޒިންމާ  އޮންނަ  މައްޗަށް  ޚަޞްމުންގެ 

ލިޔެ  ވެ. އަދި ހާމަކުރުމުގެ އިލްތިޒާމު އެ އޮންނާނެދެމިނިމެންދެން   ހިނގާ  މަންތަކު ކިއުމައްޗަށް  ޢުލޫމާތު މައްސަލަ  ގެ 

ލިބިއްޖެނަމަ   ންވާނެއެވެ. ނަޚަޞްމުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެން  އެހެން ކަން    ވަގުތުން އެ  ހިނގަމުންދަނިކޮށް ޚަޞްމަކަށް 

އާ  -307 )ހ(  އުސޫލު.  ޚާއްޞަ  ހާމަކުރުމުގެ  ހެއްކަކީ  ހެކި  ހާމަކޮށްފައިވާ  ޚަޞްމަކު  ދަށުން  އުސޫލުގެ  ންމު 

މިންވަރަ ބޭނުންވާ  އެއްގޮތްވާ  މައްސަލައިގައި  އުސޫލާ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  މި  ކަމުގައިވާނަމަ  ހެކި  މަދު  ށްވުރެ 

ހާމަކުރުމަށް  ގޮތުގެމަތިން   ލިޔުމެއް  ޚަޞްމަކު  ވަކި  ހާމަކުރުމަށް  ލިޔުމެއް  ވަކި  އެދެވިދާނެއެވެ.  ޚަޞްމަކަށް  އެހެން 

ންވާނެއެވެ. އަދި ކޯޓުގައި އެދޭ ކަންކަމާގުޅޭ  ކޯޓުގައި އެދޭއިރު ކޯޓުން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަމުރު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކޯޓަށް  ހުށަހެޅުމާއެކު  އެ  ވަ   ހެކި  އަންނަނިވި  )ށ(  އަމުރަކީ  ކުރާ  ހާމަކުރުމަށް  ލިޔުމެއް  ކި 

އެ    -1  އަމުރެކެވެ.ޚަޞްމަކަށް އަންގައި ކޯޓުން ކުރާ  ކުރުމަށް    ކެއްކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަ

ހާމަކުރުމަށްއަ ލިޔުންތައް  ނިސްބަތްވާ  ބާވަތަށް  ނުވަތަ  ގިންތި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަ  -2.  މުރުގައި  މުރުގައި  އެ 

މިންވަރަށް   މަސައްކަތްބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހޯދުމުގެ  ކުރި  ހޯދުން  އުޔެކިލި  -3.  ށްމައުކުރިއަށްގެންދި  ލިޔުން  މަށް 

ކި ލިޔުމެއް ހާމަކުރުމަށް އަމުރުކުރުމާމެދު  )ނ( ވަ  ލިޔުންތައް ހާމަކުރުމަށް.  ފެންނަން  ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތު  މަސައްކަތުގެ

ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމުގައި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ކަންކަމަށް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް  

ރުމަށް އޮތް ޒިންމާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އޭނާ  ން ހާމަކު އުޚަޞްމަކު ހާމަކުރުމަށް ލާޒިމުވާ އެންމެހައި ލިޔެކި
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ބަލަންވާނެއެވެ. ބެލުމުގެ ފުރު)ރ( ވަ   އަދާކޮށްފައިވޭތޯ ކޯޓުން  ކުރާ އަމުރަކީ މި    ކޯޓުން   ތު ދިނުމަށްޞަކި ލިޔުމެއް 

ޗަށް  މެއްގެ މައްޚަޞްއެހެން  ދިނުމަށް  ޚަޞްމަކަށް  ތު  ޞަފައިވާ ލިޔުމެއް ބެލުމުގެ ފުރު ބަޔާންކޮށްމާއްދާގެ )ށ( ގައި  

ދެއްތޯ.   ކުރާ އަމުރެކެވެ.  ހާމަކުރުން.    -308ރަނގަޅު  ބަހާލައިގެން  ބަހާލައި މަމަރުޙަލާތަކަކަށް  ގެން  ރުޙަލާތަކަށް 

ކުރުމަށް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް  އުލިޔެކި ކަންތައް  ދެ  އެ  ނުވަތަ  ބެލުމަށް  ނުވަތަ ލިޔުންތައް  ން ހާމަކުރުމަށް 

އެއް  ލިޔުމުން   ލިޔެ،  ބަހާލައިގެން  ރަނގަޅަށް  އެންގިދާނެއެވެ.  އެފަދައިން  ކޯޓަށް  ނުވަތަ  އެއްބަސްވެވިދާނެއެވެ. 

"ލިޔެކި ކީއްވެއުތަނުގައި  އިންނަނީ  "ލިޔުންތައް"  ތަނުގައި  އަނެއް  އިނދެފައި  ދޯ.  ؟ ން"  ބައިންދާ    -309ދެން 

ވާލާދޭ ލިޔުންތައް ޚަޞްމުން ބެލުން. ދަޢުވާއާ ގުޅޭ  ހައި  ގުޅޭ ހެކީންގެ ބަޔާނާއި އެފިޑެވިޓްގަ  ދަޢުވާއާގުޅޭ ލިޔުންތަކާ 

ލިޔުމެއްގައި    ލިޔުންތަކާ ކޮންމެ  އަންނަނިވި  ޚަޞްމަކަށް ހަ ގުޅޭ.  ކޮންމެ  ލިޔުމެއް،  އެހެން  ވެސް    ވާލާދީފައިވާ 

  ؛ދަޢުވާއެއްގައި ޢުވާގައި ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ޖަވާބުގައި ނުވަތަ ރައްދު ދަޢުވާއެއްގައި ނުވަތަ އިތުރު  ދަ  -1ބެލިދާނެއެވެ.  

ބަޔާނުގައި ފަރާތެއްގެ  ދޭ  ހެކިބަސް  ބަޔާނުގައި؛ ނުވަތަ  އަންގައިދޭ  ހެކި  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތުން  ހެކިބަސްދޭ  ؛ ނުވަތަ 

)ށ(   އެފިޑެވިޓެއްގައި.  ރިޕޯޓުގައި  ނުވަތަ  ޚަބީރެއްގެ  ލިޔުމަކަށް  ހާމަކޮށްފައިނުވާ  މައްސަލައިގައި  އެހާތަނަށް 

ލިޔުންތައް    -310މެ ލިޔުމެއް ބެލުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ޚަޞްމަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ވާލާދީފައިވާނަމަ އެފަދަ ކޮންހަ

ބެލުމާއި ކޮޕީ ނެގުން. ލިޔުމެއް ބެލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ޚަޞްމަކު އެ ލިޔުން ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ  

ނޯޓިސް އެ ލިޔުން ހާމަކުރި ޚަޞްމަށް ދޭންވާނެއެވެ. އެ ލިޔުން ބަލަން ބޭނުންވާކަމުގެ  އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  

މަދުވެގެން    މި މާއްދާގެ )ހ( ލިބޭތާ  ބަޔާންކުރާ ނޯޓިސް  ހާމަކުރި    7ގައި  ލިޔުމެއް  )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ 

އެ ލިޔުމެއް  )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7އެ ލިޔުމެއް ބެލުމުގެ، ޚަޞްމަކު އެ ލިޔުން ބެލުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ. 

ހާމަކުރި ޚަޞްމަކު އެ ލިޔުން ބެލުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ. )މި ގޮތުން ލިޔުން ބެލުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާކަން ކޯޓަށް  

އަންގަންވާނެއެވެ.( ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި، )ނ( ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ ނެގުމަށް ހިނގާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ  

އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚަޞްމަކު އެދޭނަމަ އެފަދައިން އެދޭތާ ގިނަވެގެން   ސްވެ ޚަރަދު ދިނުމަށް އެއްބަ

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.    7 އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ  ލިޔުން ހާމަކުރި ފަރާތުން  ޢުވާއެއް  ދަ  -311)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ށަހެޅުމުގެ ކުރިން ހެކި ހާމަކުރުމަށް ކޯޓުގައި އެދުމަށް އެހެން  ން ހާމަކުރުން. ދަޢުވާއެއް ހުއުހުށަހަޅުމުގެ ކުރިން ލިޔެކި 

ހުއްދަކުރާ  ގާ ހުށަހެޅިދާނެ  ހާ ނޫނަކުން  ކޯޓަކަށް  )ށ(  ހިނގާނެއެވެ.  އުސޫލުތައް  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  މި  ލަތުގައި 

މި   މީހަކު  ބެލެވޭ  ވާނެކަމަށް  ޚަޞްމަކަށް  ދަޢުވާއެއްގެ  ބެލެވޭ  ހުށަހަޅާ  ނޫނާ  ގާކަމަށް  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ 

އަދި އެ  ބެލެވޭ  އެ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ވާނެކަމަށް  ދަށުގައި    ހުށަހެޅުމަކަށް  މީހެއްގެ އަތުގައި ނުވަތަ ބާރުގެ 

ގުޅުންހުރި   މައުޟޫޢުއަކާ  އުފެދިދާނެ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  އިރެއްގައި  އެއް  ކޮންމެވެސް  ނުވަތަ  އެއިރެއްގައި 
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ކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް    ލިޔުންތަކެއް  މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަމުރެއް  މީހެއްގެ މައްޗަށް މި  ހުރެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ 

މި މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ  ނިންމާލަނީ އެ ވަކި ހިސާބަކުން. )ނ(  ؟ ޗެއްތޯއް ލިބިގެންވެއެވެ. ދެން އިނީ ކޯ

ވާ ހުށަހެޅުމަކަށް  ހުށަހަޅާ  ހެއްކާއެކު  އަމުރެއް  ހުށަހެޅުމަކީ  ކޯޓުން  ދަށުން  )ށ(ގެ  މާއްދާގެ  މި  )ރ(  ންވާނެއެވެ. 

އަންނަނިވި   ހަމައެކަނި  ބެލެވޭ    -1ލަތްތަކުގައެވެ.  ހާ ނެރެންވާނީ  ހުށަހެޅޭނެކަމަށް  ކޯޓަށް  ފަރާތަކީ  ރައްދުވާ  އަމުރު 

މީހަކަށްވުން އޮތް  ފުރުޞަތު  ޚަޞްމަކަށްވުމުގެ  ފަރާތަކީ  -2  .މައްސަލައިގެ  އެދޭ    ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެ   ވެސް  އަމުރަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ހިނގަން ފަށާ    -3  .ވުން  ކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މީހަކަށް 

ފަރާތުން    301ނޫނުގެ  ގާމި   ލަތެއްގައިހާ ރައްދުވާ  އަމުރު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ހާމަކުރުމަށް  އާވަނަ  އުސޫލުން  ންމު 

ވެސް    ގައި އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުން ހާމަކުރުމަށް އެދޭ ގިންތީގެ ނުވަތަ ބާވަތުގެ ލިޔުންތައް މުގެ ތެރޭ އުލާޒިމުވާ ލިޔެކި

އެދެވިގެންވާކަން  -4އަދި    .ހިމެނުން ހާމަކުރުން  ހެކި  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ދަޢުވާ  ސަބަބުތަކަށްޓަކައި    -1  .އަންނަނިވި 

ނިންމުމަ އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު  ދަޢުވާ  ބެލެވޭ  ކަމަށް  ޚުޞޫމާތަށް    -2  .ޓަކައި  ށްހުށަހެޅޭނެ  ނުލައި  އަޑުއެހުމަކާ 

އެހީތެރިވުމަށް ގެނައުމަށް  )ބ(    -3ނުވަތަ    .ޙައްލެއް  ކުޑަކުރުމަށް.  އަމުރެއްގައި  ޚަރަދު  ކުރާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި 

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.   ކަންކަން  ބާ  -1އަންނަނިވި  ނުވަތަ  ގިންތީގެ  ހާމަކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  ވަތުގެ  އަމުރު 

ހެކި ހާމަކުރުމުގައި އެ ފަރާތުން ހާމަކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމަކީ އޭނާގެ ބާރުގެ    -2އަދި   .ލިޔުންތަކަކީ ކޮބައިކަން

އެ އެ  ދަށުގައި  ލިޔުމެއްނަމަ  ނެތް  ޒިންމާއެއް    ވަގުތު  ނުވަތަ  ޙައްޤު  ހުއްޓުވުމުގެ  ބެލުން  ލިޔުމެއް  އެ  ނުވަތަ  ކަން 

އޮތް  މައްޗަށް  އެ  އޭނާގެ  ބުނާނަމަ  އަމުރު    ކަމަށް  އެ  އަމުރެއްގައި  ކުރާ  ދަށުން  )ހ(ގެ  މާއްދާގެ  މި  )ޅ(  ކަން. 

އަދި   ބަޔާންކުރުމަށާއި  ގޮތް  ލިޔުމަކަށްވެފައިވާ  އެ  ނެތްނަމަ  ލިޔުމެއް  ވަކި  ދަށުގައި  ބާރުގެ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ 

ތަނެ ވަގުތާއި  ހަމަޖައްސާނެ  ބެލުމަށް  ލިޔުންތައް  އެ  ހާމަކޮށް  އެހެންވީމާ،  ލިޔުންތައް  ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  އް 

ނިންމީ   މި  މަސައްކަތް  މިއަދުގެ  ފަށާނީ    311އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ނިޔަލަށް. ދެން  ވަނަ މާއްދާގެ 

ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ.  312 އަޅުގަނޑުމެން  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ވަނަ މާއްދާއިން. މިހާހިސާބުން   لسَّال م  و    ވަރަށް 
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