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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖުޑީ ކޮމިޓީގެ  އަޝި`.  ތިއްބެވީ  ވަނަ    47ރީ  މި  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީގައި  ފެށީ.  މި  އަޅުގަނ  ބައްދަލުވުން 

އިއްޒަތްތެރި  ޝަހީމް،  މެންބަރު  އަޅުގަނޑު    އިއްޒަތްތެރި  އަދި  ޒަރީރު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މުޢިއްޒު،  މެންބަރު 

ސަށް ފަހުގައި  ޙުޖިލީހުން ބައިމްތިޔާޒް ފަހުމީ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވޭ ހެއްކާ ބެހޭ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަ

ހަމަ   އަދި  ސުންގަޑިއާ  ގޮތާއި  ކުރިއަށްގެންދާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  މި  ފޮނުވާފައިވޭ.  ކޮމިޓީއަށް 

ކަމާ ދައުލަތުގެ  ފަރާތުންނާއި  އާންމުންގެ  ބިލަށް  ކޮމެންޓްސް  އެއާއެކުގައި  ހޯދަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުން  ޚިޔާލު    ،ބެހޭ 

ކަނޑައެޅުމަށް އެބަ ބޭނުންވޭ. ސުންގަޑިއެއްގެ ގޮތުގައި  ހޯދުމަށް ހުޅުވާ  އަޅުގަނޑުމެން ސުންގަޑިއެއް  ލުން. އެގޮތުން 

ސަޖެސްޓު ނޮވެންބަރު އަޅުގަނޑު  ނޮވެންބަރު   ކުރަން  ހަމަ    މަހުގެ،  ދެވިދާނެ.  މުއްދަތު  އެ  ވެސް  ނިޔަލަށް  މަހުގެ 

ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ    ކޮމެންޓަށް ހުޅުވާލަން. އެއާއެކުގައި ދައުލަތުގެ ކަމާއެއާއެކުގައި ދައުލަތުގެ ކަމާއި، އެއީ ޕަބްލިކް  

ތެރެއިން ކޮން ފަރާތްތަކަކަށްތޯ ވަކިން އަޅުގަނޑުމެން ސްޕެސިފިކަލީ ލިޔާނީ ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ޓަކައި ތި ބޭފުޅުންގެ  

ނިންމާނީ. ގޮތް  އެ  އެކުގައި.  ނޮވެންބަރު   ޚިޔާލުފުޅާ  ގޮތުގައި  ތި  މަ  ސުންގަޑިއެއްގެ  ކަނޑައެޅުމަށް  ނިޔަލަށް  ހުގެ 

ކަމަށް ވަނީނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލައިދެއްވުން އެދެން.    ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ އިޢުތިރާޟެއް އޮތް 

ނެތް. އެހެންވީމާ، ސުންގަޑި ނޮވެންބަރުއިޢުތިރާޟެއް  ނިޔަލަށް  އަކީ  ކޮމެންޓަށް   .މަހުގެ  ހުޅުވާލަން  ޕަބްލިކަށް    އެއީ 

ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ   ޅުވާލުމަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުދެއްވުމަށް. ދެން ދައުލަތުގެ ކަމާހު

ޓޭ މި  ކޯދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލަށް އަދި ހަމަ އެއާއެކުގައި މަދަނީ ކޯޓާއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކަކަށް، ހުރިހާ  

ހުރިހާ   އެހެން  މަރުޙަލާއެއްގެ ދެންނެވީ  އެއާއެކުގައި  ހަމަ  ދެން  ބޭފުޅުންނަށް    ކޯޓުތަކަކަށް.  ތި  ފަރާތެއް  ވެސް 

ޕްރޮސި   ފާހަގަކުރެވޭ އެދެން.  ފާހަގަކޮށްލައިދެއްވުން  ވާހަކައެއް  އެ  ވަނީނަމަ  ވެސް  ކަމަށް  ޖެނެރަލް  ކިއުޓަރ 

ވެސް ހިމަނާފައި އަޅުގަނޑުމެން    . އާދެ! ކުރިން މި ދެންނެވި ތަންތަނުގެ އިތުރުން ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތައްޖެހޭނެހިމެނެން

އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަކިން ކޮމެންޓަށް އެދި ދަންނަވަން. ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންނާއި އޭ.ސީ.ސީއާ އަދި  

ކަން އެ    ބައްލަވާފައި އެ ތަންތަނަށް ދެންނެވުމަށް. އެހެންވީމާ، އެ އެ ބޭފުޅުން  މި ނޫން ވެސް ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތައް  

ތުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްގެންދިއުން. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން  އަ. ދެން އޮތީ މަދަނީ އިޖުރާނިމުނީ

  އް އެ ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައިން. މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން ދެން މި ލައިވްކޮށްނެއް ރެކޯޑިންގ އަޑެއް ނު  339ފަށާނީ 

އަޅުގަނޑުއްއެ އެއީ  ވަގުތަކުއެއް.  މި  ބަސެވޭނެ  އެކުގައި.  ޙު މެން  ކުރިއަށްގެންދާތީއާ  ދިގުކޮށް  ވަރަށް  ސްތައް 

އެފިޑެވިޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އޭނާ    -1  ގެ  339.  ންއަޅުގަނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުންތައް ފަހުން ރެކޯޑަށް ދަންނަވާނަ
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ކިޔައިދީފައިވާކަން އެފިޑެވިޓް  ބަޔާންކޮށްފައި   -2  .އެ  އޭގައި  ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާ  ކަންކަން  އެފިޑެވިޓް  ވާ 

އޭނާގެ    -3  .ފަހުމްވެފައިވާކަން ދީފައިވަނީ  އެފިޑެވިޓް  އެ  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  ރުގައި  ހާޒިއެފިޑެވިޓް 

ހުވާކުރުމަށްފަހުގައިކަން. )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހިމަނާފައިނުވާ އެފިޑެވިޓެއް ކޯޓުން  

ދީ އެ ފަރާތަށް އޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން  އިއެފިޑެވިޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެފިޑެވިޓް ކިޔަބަލައިގަންނަންވާނީ އެ  

ބޭނުމަށް އެފިޑެވިޓެއްގެ  އެކަންޏެވެ.  ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ  ކޯޓަށް  ހަމައެކަނި    ފަހުމްވެފައިވާކަން  ހުވާކުރަންވާނީ  ޓަކައި 

ނުވަ ފަނޑިޔާރު  ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތީގައި  ފަރާތެއް. އޯކޭ ގާ(  2)  ،ތައަންނަނިވި  ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެން    . ނޫނުގައި 

މައްސަލައިގެ   ފަރާތަކީ،  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  )ރ(  ފަރާތެއް.  އެހެން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގާނޫނުގައި 

ވެގެންނުވާނެއެވެ.   ކަމުގައި  ފަރާތެއް  ތަމްސީލުކުރާ  ޚަޞްމަކު  ނުވަތަ  ތަރު  ، 340ޚަޞްމަކު    . ޖަމާކުރުންއެފިޑެވިޓް 

)ހ( ހުށަހަޅަން އެދޭ އެފިޑެވިޓަކީ އެހެން ޤައުމެއްގެ ބަހަކުން އޮތް އެފިޑެވިޓެއްނަމަ އެ އެފިޑެވިޓަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް  

ކޯޓަށް   އަސްލު  އެފިޑެވިޓްގެ  އޮތް  ބަހުން  ޤައުމެއްގެ  ބޭރު  ތަރުޖަމާއަކާއި  ދިވެހި  އެފިޑެވިޓްގެ  އެ  ފަރާތުން  އެދޭ 

ނގަޅު ދެއްތޯ. )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން އެފިޑެވިޓެއްގެ ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅާނަމަ އެފިޑެވިޓް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ރަ

އާއި ބޭރު ޤައުމުގެ ބަހުން    ތަރުޖަމާކުރި ފަރާތުން އެ އެފިޑެވިޓްގެ ތަރުޖަމާ ކަށަވަރުކުރުމާއެކު، އެފިޑެވިޓްގެ ތަރުޖަމާ 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   ކޯޓަށް  ކޮޕީ  އެފިޑެވިޓްގެ  ބަލައިނުގަތުންއުލިޔެކި  ،341އާދެ!  އޮތް  ހެކީގެ    .މުގެ ޞައްޙަކަން 

މި   ލިޔުމެއް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޯޓަށް  ޚަޞްމަކާ  ގާގޮތުގަތި  ދަށުން  ހާމަކުރުން(ގެ  )ހެކި  ބާބު  އަށާވީސްވަނަ  ނޫނުގެ 

ނޭދޭހާހިނދަކުހިއްސާ އޭނާ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ޝަރީޢަތުގައި  ޞައްޙަކަށް  ލިޔުމުގެ  އެ  ލިޔުމުގެ  ކުރުމަށްފަހު  އެ   ،

ގޮތަށް ގެނެވުނު  މި  މިހާރު  ރަނގަޅު  އާދެ!  ބެލެވޭނެއެވެ.  ކަމުގައި  ޤަބޫލުކުރާ  ޚަޞްމަކު  އެ  )ށ(    .ޞައްޙަކަން 

ހެކިބަސްދޭ   އެދޭނަމަ  ލިޔުމެއްގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް  ގޮތުގެމަތިން  މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  މި  ޚަޞްމަކު 

ކުރާތާ  ހިއްސާށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚާއި ނުވަތަ ލިޔުމެއް  ފަރާތުގެ ހެކީގެ ޚުލާޞާ ބަޔާން ހު

ތާރީޚެއްގެ ކުރިން  ހަތް ފަހުން ބައްދަލުވާ  ތާރީޚުގެ ތެރެއިން  ޞައްޙަކަށް ޝަރީޢަތުގައި    ، ދުވަސް ހަމަވާ  ލިޔުމުގެ 

ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން. )ނ(، އެއްކަލަ  އެއީ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފަހުން ބައްދަލުވާ،  

ޖެހިލަމާ އަށް  ލިޔުންތަކާއިގާބެހޭ    ކަމާ   . )ނ(  ނޯޓަރައިޒްކޮށްފައިވާ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ... ނޫނާ 

އެފަދަ    ކަމާ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ލިޔުންތަކާއި  ނޯޓަރައިޒްކޮށްފައިވާ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ގާނޫނޫނާ  ބެހޭ 

އެހެން  މުސްތަނަދުތަ ކަމުގައި  ލިޔުމެއް  ބަލައިގަންނަންޖެހޭ  ކޯޓުން  ނުލައި  ސާބިތުކުރުމަކާ  އިތުރަށް  ނުވަތަ  ކަކީ 

ނުލައިގާ ހެއްކަކާ  އިތުރު  ލިޔުމަކީ،  ކޮންމެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކޯޓުން    ،ނޫނަކުން  ކަމުގައި  ލިޔުންތަކެއް  ޞައްޙަ 

ކަމާ   )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.   ނޯޓަރައިޒްކޮށްފައިވާ    އާދެ!  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ގާނޫނާ  ބެހޭ 



 2021  އޮކްޓޫބަރު  11                           ވަނަ ބައްދަލުވުން  47ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

3 

 

މުސްތަނަދު އެފަދަ  ލިޔުމެއް    ތައްލިޔުންތަކާއި  ބަލައިގަންނަންޖެހޭ  ކޯޓުން  ނުލައި  ސާބިތުކުރުމަކާ  އިތުރަށް  ނުވަތަ 

ލިޔުންތަކެއް ކަމުގައި  ޞައްޙަ   ،ނޫނަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ލިޔުމަކީ، އިތުރު ހެއްކަކާ ނުލައިގާކަމުގައި އެހެން  

ރަނގަޅު.   ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.  އުސޫލުތައް.    30ކޯޓުން  ޚާއްޞަ  ގުޅޭ  ހެއްކާ  ބާބު.  ކަމެއް    -342ވަނަ  ވަކި 

ހެކި ބުނެދޭ  ބޭނުމަށް  .އިވުނުކަމަށް  ބާބުގެ  ހެކި"ޓަކައި،    މި  ބުނެދޭ  ކަމަށް  އިވުނު  ބުނެފައި    "ވަކި ކަމެއް  ކަމަށް 

މީހަ އެވަނީ،   ދޭ  އެއްޗެއް  ހެކިބަސް  އިވުނު  ނުވަތަ  އެއްޗެއް  ފެނުނު  ކަނޑައެޅިގެން  އޭނާއަށް  ބަޔާންކުރުމުގެ  ކު، 

ފެނުނު ކަމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ވަކި އެއްޗެއް އަޑުއިވުނު ކަމަށް އެ   ކަމެއް  ބަދަލުގައި އެހެން މީހަކަށް ވަކި 

މަ އަޑުއިވުނުގެ ކަމުގެ  ބުނާ ބުނުމެއް ހެކި ބަސްދޭ މީހާއަށް  އްޗަށް ދޭ ހެކިބަހެވެ. މިހާރު މީގައިވާ ގޮތަކީ،  މީހަކު 

ދޭ   ކަމަށް  އިވުނު  ކަމެއް  ވަކި  )ށ(. )ށ(  ހީވަނީ. އެހެންވީމާ،  ބޮޑަށް  މިއީ  ވާހަކައެއްހެން  ގާނޫނުގެ  ބެހޭ  ހެއްކާ 

ހެ އޭނާގެ  ފަރާތަކީ،  ދޭ  ހެކިބަސް  ހުށަހަޅާ  ޚަޞްމަކު  މައްސަލައެއްގައި  މަދަނީ  ދިނުމަށް  ހެކި  ގޮތުގައި  ކި  ހެކީގެ 

ގޮތުގައި   ބަސްދޭ ފަރާތެއްގެ  ހެކި  ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން  ބަޔާން ދިންއިރު އޭނާގެ ކިބައިގައި  ބަހުގެ 

ބަލައިނުގަނެވޭނެ ފަރާތެއް ކަމަށްވާނަމަ، އޭނާގެ ހެކިބަސް އެ މައްސަލައިގައި ބަލައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ. އޯކޭ. )ށ(  

ދާ. އަރިމަތީ ސުރުޚީއަކީ، ވަކި ކަމެއް އިވުނު ކަމަށް ބުނެ ދޭ ހެކީގެ މައްޗަށް  ވަނަ މާއް  343ރަނގަޅު. ދެން އޮތީ  

ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅުން. ވަކި ކަމެއް އިވުނު ކަމަށް ބުނެ މީހަކު ދޭ ހެކިބަހެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުގެ  

ޝަރީޢަ އެއީ  އެދޭނަމަ  ޚަޞްމަކު  އެދި  ދިނުމަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް  ފަރާތެއްގެ  މަރުޙަލާގައި  އެހެން  ހެކިބަސްދޭ  ތުގައި 

ހެއްކެއް ނަމަވެސް، އެ ހެކިބަސް ދޭ   ބަޔާނެއްގައި ހިމަނާފައިވާ  ފަރާތެއްގެ  ހެއްކެއް ނަމަވެސް ނުވަތަ ހެކިބަސް ދޭ 

  ފަރާތަށް އިވުނު ކަމަށް ބުނާ ހެކި އެ ހެކިބަސް ދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާނެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ހެކިބަސް 

ދޭ ފަރާތުގެ އިވުނު ކަމަށް ބުނާ ހެކި. )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ހެކިބަސް ދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާން ހުށަހަޅާއިރު  

ސަބަބުތައް   އެކަމުގެ  ކަމާއި  ހާޒިރުނުކުރެވޭނެ  ޝަރީޢަތަށް  އޭނާ  ނެގުމަށް  ހެކިބަސް  ފަރާތުގެ  ދީފައިވާ  ބަޔާން 

ހެކީގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ކަމުގެ    ވަކި ކަމެއް އިވުނު   -344ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.   ބުނެ ދޭ  ކަމަށް 

ނޯޓިސް ދޭން ނުޖެހޭ ހާލަތްތައް. އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި މައްސަލައިގައި ވަކި ކަމެއް އިވުނު ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ  

އެދޭ ކަމުގެ ނޯޓިހެއް މައްސަލައިގައި  ހެކި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެ ހެކީގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދިނުމަށް 

އެދޭ ކަމުގެ ނޯޓިހެއް... )ހ(   ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް  ޚަޞްމުންނަށް ދޭކަށް ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ހެކީގެ މައްޗަށް  އެހެން 

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ފިޔަވައި އެ ނޫން އެހެން މަރުޙަލާތަކުގައި އެ ހެކި ހުށަހަޅާނަމަ. )ށ( ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި  

ބޭނުންކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުވާގެ މަތީގައި ދީފައިވާ ހެކިބަސް ދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި އިވުނު އަޑުކަމަށް ބުނާ ހެއްކެއް  

ހުށަހަޅަން   ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ޚަޞްމަކު  އެ  މައްސަލައަކަށްވެފައި  ތަރިކައިގެ  މައްސަލައަކީ،  )ނ(  ނުހިމެނޭނަމަ. 
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ގޮތެ ކަމަށް  ބޭނުންވަނީ އެ މީހެއްގެ ތަރިކައާމެދު  ބަޔާނެއް  ކަމަށް ބުނާ  އް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތުން ދިން 

ވަކި ކަމެއް އިވުނު ކަމަށް    -345ވާނަމަ. ނުވަތަ )ރ( އެހެން ގާނޫނަކުން އެކަން ލާޒިމުކޮށްފައި ނެތުން. ކުރިއަށް.  

. ވަކި ކަމެއް އިވުނު ކަމަށް ބުނެ  ބުނެ ހެކިބަސް ދޭ ފަރާތް ކްރޮސް އެގްޒަރމިން ކުރުމަށް ޓަކައި ހާޒިރުކުރުމުގެ ބާރު

ފަރާތުން   ޚަޞްމުގެ  ހުށަހަޅާ  ހެކި  އެ  ހާޒިރުކުރުމަށް  ޝަރީޢަތަށް  އޭނާ  ނެގުމަށް  ހެކިބަސް  ފަރާތުގެ  ދޭ  ހެކިބަސް 

ބޭނުން ނުވި ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގައި އެހެން ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ ހެކިބަސް  

މާއްދާގެ )ހ(ގެ    ދޭފަރާތް ކޯޓަށް ދެވިދާނެއެވެ. )ށ( މި  ހުއްދަ  ހާޒިރުކުރުމުގެ  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ކްރޮސް އެގްޒަމިން 

ދަށުން ކްރޮސް އެގްޒަމިން ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ވަކި ކަމެއް އިވުނު ކަމަށް ބުނެ، ހެކިބަސް ދޭ  

ލިބޭތާ   ބަޔާން  ތެރޭގައެވެ  14ފަރާތުގެ  ބުނެ، ދޭ    -346  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.  ދުވަހުގެ  ކަމަށް  އިވުނު  ވަކި ކަމެއް 

ހެއްކަށް   ދޭ  ބުނެ  ކަމަށް  އިވުނު  ކަމެއް  ވަކި  މައްސަލަތަކުގައި  މަދަނީ  ކަންކަން.  ބަލާނެ  ވަޒަންކުރުމުގައި  ހެކި 

އެ  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. )ހ(  ކޯޓުން  ކަންކަމަށް  ބުރަދަން ދިނުމުގައި އަންނަނިވި  ބަޔާނުގައި  ދޭންޖެހޭ   ފަރާތުގެ 

ފަރާތް   ބުނާ  ކަމަށް  އަޑުއިވުނު  ސީދާ  މީހަކަށް  އެ  ނުވަތަ  ފެނުނު  ލޮލަށް  މީހެއްގެ  އެ  ކަމެއް  ވަކި  ހަވާލާދޭ 

ބަހަކީ   ފަރާތުގެ  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  )ށ(  މިންވަރު.  އޮތް  ފުރުޞަތު  ހާޒިރުކުރުމުގެ  ޝަރީޢަތަށް 

ވާގިއާ   ބޭނުންވާ  ގައި  ސާބިތުކުރުމަށް  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  )ނ(  ބަހެއްތޯ.  ބުނެފައިވާ  ދުވަސްވަރުގައި  ހިނގައިދިޔަ 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން   ހިމެނޭ  މިންވަރު. )ރ( މައްސަލައިގައި  ހަވާލާދީފައިވާ  ފަރާތް އިތުރު ފަރާތްތަކަށް  ބަޔާންކުރާ 

ސަބަބެއް އޮތް ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.    ކަމެއް ފޮރުވައިފާނެ ނުވަތަ ކަން އޮތްގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފާނެ 

ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ އޭނާ ބުނި ވާހަކައަކީ ވަކި ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ ކަމަކާ   )ބ( ލޮލަށް ފެނުނު ހެކީގެ ބަސް 

ޅ( ހެކި  ؟ )ގުޅުވައިގެން ބުނެފައިވާ ބަހެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. ވަކި ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމަކާ ގުޅިވައިދެން ދޯ

ކަމެއް  ހު ހުރަސްއެޅުމަށް  ބެލުމަށް  ބުރަދަން  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އެ ހެކީގެ ޙަޤީޤީ  ކަންކަމަށް  ށަހެޅުމުގައި ހިނގާފައިވާ 

ނެތްތޯ.   ކަމެއް އޮތްތޯ ނުވަތަ  ދޭހަވާފަދަ  ހެކީގެ ގޮތުގައި    -347ކޮށްފައިވާކަން  ނުލާ  ހެއްކެއް ހުށަހެޅުމަކާ  އިތުރު 

ގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ރެކޯޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔެކިއުމަކީ އެ  ބަލައިގަނެވޭނެ ލިޔެކިއުން. ވިޔަފާރީ

ގޮތުގައި   ހެކީގެ  ނުލައި  ސާބިތުކުރުމަކާއި  އިތުރަށް  ކަންކަން  ދޭހަވާ  ލިޔެކިއުމުން  އެ  ޞައްޙަކަމާއި  ލިޔެކިއުމުގެ 

ށް ޓަކައި ވަކި ލިޔުމަކީ ވިޔަފާރީގެ ނުވަތަ  ޝަރީޢަތަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ލިޔެކިއުމެކެވެ. )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ބޭނުމަ

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ރެކޯޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ކަމަށް ބެލެވޭނީ، އެ ލިޔުމެއް ނިސްބަތްވާ ވިޔަފާރިއެއް  

ވާނަމައެވެ.  ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ އޮފިސަރަކު އެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށް އެ ތަނެއްގެ ސިއްކައެއް އެ ލިޔުމުގައި ޖަހާފައި 

ރަނގަޅު. )ނ( މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވަކި ލިޔުމަކާ ގުޅޭގޮތުން މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި  
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އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހޯދާ    -348)ށ( އަށް ޢަމަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމުގައި ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  

ފިޔަވައި   ދިވެހިރާއްޖެ  ހެއްކެއް  ހެކި  އެ  ބަލައިގަންނަންވާނީ  ކޯޓަށް  ހެކި  ހޯދާ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  ޤައުމެއްގެ  އެހެން 

މަތިންނެވެ.   ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގާނޫނުގައި  ބެހޭ  ކަމާ  ޤައުމެއްގެ  އެ  ޓްރަސްޓީއެއްގެ    -349ބަލައިގަތުމުގައި 

ޓްރަސްޓީއެ ހެކި.  ކަމުގެ  ދީފައިވާ  ހުއްދަ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ރުހުންދޭ  ގޮތުގައި  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ގޮތުގައި  އްގެ 

ކަށަވަރުކޮށްދީފިނަމަ   ފަރާތަކުން  ތިންވަނަ  ޞައްޙަކަން  ސޮއިގެ  އެ  ލިޔުމަކީ  ސޮއިކޮށްފައިވާ  މީހަކު  ބުނެ  ކަމަށް 

ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ލިޔުމެކެޓްރަސްޓީއެއްގެ  ވެ.   ރުހުން ދީފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނެ 

ޚަބީރުން.    31 ބާބު.  މައްސަލައެއްގައި   ންމުއާ  ހެކިބަހާގުޅޭ  ޚަބީރުންގެ   -350ވަނަ    ހެކި   ޚަބީރުންގެ   އުސޫލުތައް. 

.  އެކަންޏެވެ   މައްޗަށް  ކަންކަމުގެ  ބޭނުންވާ  ހެކި   ޚަބީރުންގެ  ޓަކައި  ފައިޞަލާކުރުމަށް  މައްސަލައެއް  އެ  ނަގަންވާނީ،

  ޚަބީރެއްގެ   ކޮންމެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ   އެހީތެރިކަން  ކޯޓަށް   އަލީގައި   ތަޖުރިބާގެ   މަޢުލޫމާތާއި  ފަންނީ  ލިބިފައިވާ   ޚަބީރަކަށް

  އެއްވެސް   އޮތް   މައްޗަށް   ފަރާތުގެ   ދޭ   އުޖޫރަ  ނުވަތަ  ފަރާތް  ދޭ  އިރުޝާދު   ޚަބީރަކަށް  އެގޮތުން.  ޒިންމާއެކެވެ  ވެސް

  ނެގުމުގައި  ހެކިބަސް  ޚަބީރުންގެ  -351 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( .އިސްވާންވާނެއެވެ ޒިންމާ އޮންނަ  ކޯޓަށް ޒިންމާއަކަށްވުރެ

  ރުކުރެވޭނީ ހާޒި   ޚަބީރަކު  ޓަކައި  ނެގުމަށް  ހެކިބަސް  ޝަރީޢަތުގައި  މައްސަލައެއްގެ  މަދަނީ.  ބާރުތައް  ލިބިގެންވާ  ކޯޓަށް

)ށ(    .އެކުގައެވެ  ހުއްދައާ   ކޯޓުގެ  ހިމެނޭނީ  ރިޕޯޓު  ޚަބީރެއްގެ  ތެރޭގައި  ހެކީގެ  މައްސަލައިގެ  އަދި   މި ރަނގަޅު. 

  ޚަރަދުގެ  ހިނގާނެ  ނެގުމަށް ހެކިބަސް  ޚަބީރުގެ  ހުށަހަޅާއިރު ޚަޞްމުން އެދި  ހުއްދައަށް  ކޯޓުގެ   ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ

  ކަންތައްތަކަކާ   ކޮން  ނަގަނީ   ހެކިބަސް   އެ   އާއި  ދާއިރާ  ބޭނުންވާ  ހެކި  ޚަބީރުގެ  ހުށަހެޅުމާއެކު  އަންދާޒާއެއް

  ހެކިބަސް   ހުއްދައިގައި   ދޭ  ކޯޓުން   ދަށުން  މާއްދާގެ  މި)ނ(    .ރަންވާނެއެވެބަޔާންކު   ނަން  ޚަބީރުގެ  ންކަމާއިގުޅިގެ

  ނުވަތަ   މައްސަލަތަކުގެ  ކުދި)ރ(    .ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ  ކޯޓަށް  ކަމުގައި   ގުޅިގެން  ކަންތައްތަކަކާ  ކޮން  ނެގޭނީ

  ޚަބީރެއްގެ   މެނުވީ  މެދުވެރިވެގެން  ލަތެއްހާ  ޚާއްޞަ  މައްސަލައެއްގައި  ބެލޭ   ޓްރެކުން  މައްސަލަތަކުގެ  އަވަސްނިޔާގެ

)ބ(    .ހުށަހެޅުމަށެވެ  ހެކި   ޚަބީރެއްގެ  އެންމެ   ގުޅިގެން   ކަމަކާ   ވަކި   ކަނޑައެޅިފައިވާ   ދެވޭނީ   ހުއްދަ   ހުށަހެޅުމުގެ   ހެކި

  ކޯޓަށް   ދަދު އަ  ހޯދޭނެ   ގޮތުގައި   ޚަރަދުގެ   އާއި   ފީ  ޚަބީރުންގެ   ކިބައިން   ޚަޞްމެއްގެ   އެހެން   ޚަޞްމަކަށް   މައްސަލައެއްގެ

  ކޯޓުން .  ލާޒިމުވުން  ދިނުން   ރިޕޯޓެއްގައި   އޮންނަ   ލިޔުމުން  ހެކިބަސް   ޚަބީރުގެ  -352ރަނގަޅު.    .ޤައިދުކުރެވިދާނެއެވެ

  . ގޮތުގައެވެ  ރިޕޯޓެއްގެ   އޮންނަ  ލިޔުމުން  ދޭންވާނީ  ހެކިބަސް  ޚަބީރުންގެ  ހިނދަކު،  ކަނޑަނާޅާހާ  ގޮތަކަށް  އެހެން

  އެ   މައްސަލައެއްނަމަ  ބަލާ  ޓްރެކުން  މައްސަލަތަކުގެ  އަވަސްނިޔާގެ  ނުވަތަ  މައްސަލަތަކުގެ  ކުދި  ގުތުކޮޅަކަށްފަހު()ވަ

  ބޭނުންވާކަމަށް   ކޮންމެހެން  ރުކުރުމަށްހާޒި  ޝަރީޢަތަށް  ޚަބީރު   އިމުކުރުމަށްޓަކައި ގާ   އިންޞާފު  މައްސަލައެއްގައި

  . ރުކުރެވިދާނެއެވެހާޒި   އޭނާ  އަޑުއެހުމަކަށް  ސަލައިގެމައް  ނެގުމަށް  ހެކިބަސް  ޚަބީރުގެ  ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ  ފަނޑިޔާރަށް
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  ޚަބީރަކާ   އެ  ރިޕޯޓަކާމެދު   ޚަބީރެއްގެ   ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލައިގައި .  ސުވާލުކުރުން  ލިޔުމުން  ޚަބީރުންނާ  -353

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޚަބީރަކާ ލިޔުމުން ސުވާލުކުރެވޭނީ އެއްފަހަރުއެވެ.  މި  )ށ(    .ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ  ލިޔުމުން

ލިބޭތާ     އެނޫން   ކޯޓުން )ނ(    )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.  10އަދި އެފަދައިން ސުވާލުކުރެވޭނީ ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓު 

  ކުރުމަށް   ސުވާލެއް  އިތުރު  ޚަޞްމު   ހުށަހެޅި  ރިޕޯޓު   ޚަބީރުގެ   އަދި   ކަނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ  ގޮތަކަށް

  . ޓަކައެވެ  ސާފުކުރުމަށް  ކަމެއް  އޭގައިވާ   ހަމައެކަނި  ސުވާލުކުރެވޭނީ  ގުޅިގެން  ރިޕޯޓާ  ޚަބީރުގެ  އިޢުތިރާޟުކުރާނަމަ

)ރ(     ކަމުގައި   ބައެއް  ރިޕޯޓުގެ  ޚަބީރުގެ  ޖަވާބަކީ  ދޭ  އޭނާ  ސުވާލުތަކަށް   ކުރާ  ޚަބީރާ  ދަށުން   މާއްދާގެ  މި އޯކޭ. 

  ކުރާ   ޚަބީރަކާ   އެ   ދަށުން   މާއްދާގެ  މި  ގުޅިގެން   ރިޕޯޓަކާ  ޚަބީރެއްގެ   ހުށަހަޅާފައިވާ  ޚަޞްމަކު   )ބ(   .ބެލެވޭނެއެވެ

  ޚަޞްމުގެ   އަނެއް  ފީ  ޚަބީރުގެ   ނުވަތަ  ކަމުގައި،  ބުރަނުވެވޭނެ  ހެކިބަހަށް  ޚަބީރުގެ   ނުދީފިނަމަ  ޖަވާބު  އޭނާ  ސުވާލަށް

  ޚަބީރަކު   އެއް  އެކުގައި  ޚަޞްމުން  ދެ  -354.  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ  ކޯޓަށް  ކަމުގައި  ނަގައިނުދެވޭނެ  ފަރާތުން

)ހ(  އެންގުން  ހުށަހެޅުމަށް   ހެކިބަސް   ޚަބީރުންގެ  ގުޅިގެން  ކަމަކާ  އެއް  ޚަޞްމުން  ގިނަ  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  ދޭއް. 

  . ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ  ކޯޓަށް   ކަމުގައި   ޚަބީރަކު   އެއް  ހުށަހަޅަންވާނީ  ފަރާތުން  ޚަޞްމުންގެ  އެ   ބޭނުންވާނަމަ   ހުށަހަޅަން

  ޚަޞްމުންނަށް   ޚަބީރަކާމެދު  ހުށަހަޅާނެ  އެއްގޮތަށް   އެންގުމަކާ  އަންގާ  ކޯޓުން  ދަށުން  ގެ (ހ)   މާއްދާގެ  މި)ށ(  

  ހުށަހަޅާ   ފަރާތުން  ޚަޞްމުންގެ  ނުވަތަ  ހަމަޖެއްސުމަށް  ޚަބީރަކު   ގޮތެއްގެމަތިން  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން  އެއްބަސްނުވެވޭނަމަ

ޚަބީރުންނަށް އިރުޝާދު    -355  .ނިންމިދާނެއެވެ  ކޯޓަށް  ހަމަޖެއްސުމަށް  ޚަބީރަކު  ވަކި  ކޯޓުން  ލިސްޓަކުން  ޚަބީރުންގެ

  ވެސް   ޚަޞްމަކަށް  ކޮންމެ  އެއިން  ޚަބީރަކަށް   ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން   ޚަޞްމުންގެ  ގިނަ  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  ދޭއްދިނުން.  

  އެހެން   މައްސަލައިގެ  ކޮޕީއެއް  އިރުޝާދުގެ   ލިބޭ  ޚަބީރަށް  ފަރާތުން  ޚަޞްމުގެ)ށ(    .ދެވިދާނެއެވެ  އިރުޝާދު

  ބޭނުންވާ   ކުރިއަށްގެންދަން  ޚަބީރު  ދޭނެގޮތާއި  ޚަރަދުތައް  އާއި  ފީ  ޚަބީރުގެ)ނ(    .ދޭންވާނެއެވެ  ޚަޞްމުންނަށް

ދިނުމަށް    -356  .އެންގިދާނެއެވެ  ކަނޑައަޅައި  ގޮތެއް  ކޯޓަށް  ގުޅޭގޮތުން  ހޯދުންތަކާ  ތަޙުލީލުތަކާއި  މަޢުލޫމާތު 

ބާރު.   އެންގުމުގެ    ޚަޞްމަށް   އަނެއް  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  މަޢުލޫމާތަކީ  ކިބައިގައިވާ  ޚަޞްމެއްގެޚަޞްމުންނަށް 

  -357  .އެންގިދާނެއެވެ  ކޯޓަށް   ހުށަހެޅުމަށް  ރެކޯޑެއް   މަޢުލޫމާތުގެ   އެ   ކަމުގައިވާނަމަ   މަޢުލޫމާތެއް   ނެތް   ލިބެން

ބައިތައް.   ހިމަނަންޖެހޭ  ރިޕޯޓުގައި    އޮތް   ޚަބީރަށް   މައްޗަށް   ކޯޓުގެ  ނިންމުމުގައި،   ރިޕޯޓުގެ  ޚަބީރެއްގެ ޚަބީރުގެ 

  މައްޗަށް   އެ  ރިޕޯޓު  ހިމަނައި،  ބަޔާނެއް  އަންގައިދޭ  ޢަމަލުކުރިކަން  އެއްގޮތަށް   ޒިންމާތަކާ  އެ   އެނގޭކަމާއި،   ޒިންމާތައް

  ފަދައިން   ބަޔާންކުރާ  ގައި (  ހ)  މާއްދާގެ   މި ށ(  ؟ )ރަނގަޅުތޯ   .ޔާންކުރަންވާނެއެވެބަ  އިރުޝާދުތައް   ބިނާކޮށްފައިވާ

  ޤަބޫލުކުރެވޭ   ކޯޓަށް  ކަމަށް   ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ   ފުރިހަމައަށް  އިރުޝާދުތައް   ބިނާކޮށްފައިވާ   މައްޗަށް   އެ   ރިޕޯޓު

  ޚަބީރަށް   އަދި.  އަންގައިގެންނުވާނެއެވެ  ހުށަހެޅުމަށް  ލިޔުމެއް   ވަކި  އިރުޝާދުތަކާގުޅޭ  އެ  ފިޔަވައި،  ލަތުގައިހާ
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  ދީގެން   ކޯޓުން  ހުއްދަ  ސުވާލުކުރުމުގެ  ޚަބީރާ  ފަރާތުން  ޚަޞްމެއްގެ  އެހެން  ފިޔަވައި  ޚަޞްމު  ދީފައިވާ  އިރުޝާދު

  ޚަޞްމަކު  -358؟ ކިތަކެއް މިހާރު 300؟ އެ އަށް ނިންމިއްޔާ ކިހިނެއްވާނީ 12:15؟ ރަނގަޅު ދެއްތޯ  .ނުވާނެއެވެ

  ކޮންމެ  އެހެން   ހުށަހަޅައިފިނަމަ  ރިޕޯޓު  ޚަބީރެއްގެ  ޚަޞްމަކު. ބޭނުންކުރުން ޚަޞްމަކު  އެހެން  ރިޕޯޓު  ޚަބީރުގެ  ހުށަހަޅާ

  ޚަބީރުންގެ   -359  .ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ  ގޮތުގައި   ކެއްގެހެއް  ޝަރީޢަތުގައި  ރިޕޯޓު   ޚަބީރުގެ  އެ   ވެސް   ޚަޞްމަކަށް

  ކަންކަމުގައި   އެ  މަޝްވަރާކުރުމަށާއި   ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ  ހުށަހަޅާ  ހެކިބަސް   ޚަބީރުގެ.  މަޝްވަރާކުރުން  މެދުގައި

)ށ(    .އެންގިދާނެއެވެ  ކޯޓަށް  މަޝްވަރާކުރުމަށް  މެދުގައި  ޚަބީރުންގެ  ބޭނުމުގައި  ނެރުމުގެ  ރަޢުޔެއް  އެއްބަސްވެވޭ

  މަޝްވަރާއަށްފަހު   އަދި.  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ  ކޯޓަށް  މެދުގައިކަން   ކަންކަމަކާ  ކޮން  މަޝްވަރާކުރަންވީ  ޚަބީރުން

  ސަބަބު   އެކަމުގެ  ޚުލާޞާގޮތެއްގައި  ކޮބައިކަމާއި   ކަންކަމަކީ  އެއްބަސްނުވެވުނު   ކަންކަމާއި  އެއްބަސްވެވުނު  ޚަބީރުންނަށް

  އެއްބަސްނުވާނަމަ،   ޚަޞްމުން)ނ(    .އެންގިދާނެއެވެ  ޚަބީރުންނަށް  ހުށަހެޅުމަށް  ބަޔާނެއް  ކޯޓަށް  ބަޔާންކޮށް،

  ޚަބީރުންގެ )ރ(    .ނުވާނެއެވެ  ރިޢާޔަތްކޮށްގެން  ޝަރީޢަތުން  ބައިތަކަށް  މަޝްވަރާގެ   ކުރެވުނު  މެދުގައި   ޚަބީރުންގެ

  ކަންކަމަކީ   އެއްބަސްވާ   ޚަބީރުން  އައިނަމަވެސް،  ސްވުމަކަށްއެއްބަ  ކަމަކާމެދު  ވަކި   މީހުން   އެ   މަޝްވަރާއަށްފަހު 

  މެނުވީ،   ލަތުގައިހާ  އެއްބަސްވެފައިވާ  ދުރާލާ  ޚަޞްމުން  ކަމުގައި  ކަންކަން  ބަނދެވޭނެ   މެދުގައި  ޚަޞްމުންގެ

  ޚަބީރެއްގެ ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓު ހާމަނުކުރުމުގެ ނަތީޖާ.    -360  .ބަނދެވިގެނެއްނުވެއެވެ  މައްޗަށް  ޚަޞްމުންގެ   އެކަންކަން

  ރިޕޯޓު   އެ  ޝަރީޢަތުގައި  ކަމުގައިވާނަމަ  ނުލައި   ހޯދުމަކާ  ހުއްދަ  ކޯޓުގެ  ނުވަނީ  ހާމަކޮށްފައި   ގޮތުގައި   ހެކީގެ  ރިޕޯޓު

  -361ރަނގަޅު.    .ނުކުރެވޭނެއެވެ  ވެސް  ރެއްހާޒި  ޚަބީރު  ދިނުމަށް  ހެކި  ޝަފަހީ  އަދި.  ނުކުރެވޭނެއެވެ  ބޭނުމެއް

  ފަރާތްތަކަށް   އެ  ގޮތުން،  އެހީއެއްގެ  އަދާކުރުމުގައި  ޒިންމާ  މީހުންގެ  އެ  ޚަބީރުން،.  ހޯދުން  އިރުޝާދު  ކޯޓުގެ  ޚަބީރުން

ހަމައިން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ    361  . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ  ކޯޓަށް   ލިޔުމުން  އެދި   ދިނުމަށް  އިރުޝާދު  ވަނަ މާއްދާއާ 

ވަނަ ބައިން. ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ބައިން ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުމެއްގައި.    5 ފަށާނީ  މަސައްކަތް ނިމުނީ. ދެން

 މިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

_______________________ 

 




