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

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިއީ   ފެށީ.  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  އާދެ!  މި    48އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  ކޮމިޓީގައި  ބައްދަލުވުން.  ވަނަ 

އަދި   ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ  އޮންލައިންކޮށް  މެންބަރުންނަކީ  ތިއްބެވި  ވަގުތުގައި 

ބަ ތިއްބެވި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން މި ވަގުތުގައި އެ

ޝަހީމް އަދި އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު، އިމްތިޔާޒު. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ވެސް ކުރިއަށް  

ވެ ކުރިން  އަދި  ގެންދާނީ.  ކުރިއަށް  ފެށިގެން  ހިސާބުން  ނިންމާލި  ގެންދަނީ.  ފަދައިން  މި  ދަންނަވަމުންދާ  ސް 

އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ބަޙުސްތަކެއް އޮފް ރެކޯޑުގައި ކުރުމަށްފަހު ފަހުން ރެކޯޑަށް ގެންނާނަން ނިންމުންތައް. ޙުކުމް  

ބާބު.   ބައްތިރީސްވަނަ  އެއީ  ތެރެއިން.  އުސޫލު  ންމުއާ  363ތަންފީޒުކުރުން.  ބާބުގެ  ތަންފީޒުކުރުމުގެ  ޙުކުމް  އެއީ   .

އާދެ!  ޒީތަންފީ  ތެރެއިން  ޙުކުމްތަކުގެ   ކުރާ   މައްސަލައެއްގައި   މަދަނީ )ހ(     ކުރާ   މައްސަލައެއްގައި   މަދަނީ ، 

  އެ   ކުރުމަށްޒުތަންފީ  ޙުކުމް  ކުރަންވާނީ،ޒުތަންފީ  ޙުކުމެއް  ކޮންމެ  ހިނގާ   ބާރު   ޒީތަންފީ  ތެރެއިން  ޙުކުމްތަކުގެ

  ފައިސާ   ތިޔާރުގައި،އިޚު  އަމިއްލަ  ފަރާތުގެ   ކުރަންޖެހޭޒުތަންފީ   ޙުކުމް   ތެރޭގައި   މުއްދަތުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޙުކުމުގައި

  އެހެން   ނޫން  އެ   އަމުރުކޮށްފައިވާ  ކުރުމަށްޒުތަންފީ  ޙުކުމުގައި  އެ   ނުވަތަ  ވާލުކޮށްގެން ހަ  މުދަލެއް   ނުވަތަ  ދައްކައިގެން

  ބާރު   ޒީތަންފީ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އެ މާއްދާ ރަނގަޅު ކަމަށް ބަލާފައި ކުރިއަށްދަނީ. )ށ(    .ކަމެއްކޮށްގެންނެވެ

  ދެކޮޅުހަދާ   އޭނާ   ކުރުމަށްޒުތަންފީ  ތިޔާރުގައިއިޚު  އަމިއްލަ  ފަރާތުގެ   ކުރަންޖެހޭ ޒުތަންފީ  ޙުކުމް   އެ   ޙުކުމެއް،  ހިނގާ

)ށ(.    .ލާޒިމުކުރެވިދާނެއެވެ  ކޯޓަށް  ކުރުމަށްޒުތަންފީ  ޙުކުމް  އެ   ންގޮތުގެމަތި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި   މި  ލަތުގައި، ހާ

ޙުކުމް    .ލާޒިމުކުރެވިދާނެއެވެ  ކޯޓަށް  ކުރުމަށްޒުތަންފީ އެ  ވާނީ.  ނޫންތަ  މަޖުބޫރެއް    ކޯޓަށް   ކުރުމަށްޒުތަންފީކުރަން 

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    .ލާޒިމުކުރެވިދާނެއެވެ ދޯ.  ކުރަން  ނޫންތޯވާނީ  މަޖުބޫރެއް    ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ބާބުގައި   މިކޯޓުން 

  ޓަކައި   ބޭނުމަށް  ބާބުގެ   މިޢަމުރުކުރުމަށް ކޯޓަށް ލާޒިމުވެގެންވެއެވެ. )ނ(    ކުރުމަށްޒުތަންފީ  ޙުކުމް  އެ   ގޮތުގެމަތިން

  ނުވަތަ   ޙުކުމެއް  ލިބިގެންވާ  ބާރު  ޒީތަންފީ  ކޮށްފައިވާ،  ކުން ކޯޓަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ"  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ޙުކުމް"

  މައްސަލަ   ކުރުމުގެ ޒުތަންފީ  ޙުކުމް  363" )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ!  .ނިންމުމަކަށެވެ  ވެސް   ނޫން   އެ  ނުވަތަ  އަމުރެއް 

  ޙުކުމް   ބާވަތުގެ   އަންނަނިވި  ކުރާ  ކޯޓުތަކުން  އަންނަނިވި  ފެށުމާއެކު،  ޢަމަލުކުރަން  ނޫނަށްގާ  މި.  ކޯޓުތައް  ބަލާ

  ކޯޓުން   ސިވިލް   .ނުންނެވެޝަޑިވި  ބެހޭ  ކުރުމާޒުތަންފީ  ޙުކުމް  ކޯޓުގެ  ސިވިލް  ބަލާނީ،  މައްސަލަތައް   ކުރުމުގެޒުތަންފީ

  ވަޒީފާއާ . )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޙުކުމްތައް  އެންމެހައި   ކުރާ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ބެހޭ   ވަޒީފާއާ.  ޙުކުމްތައް  އެންމެހައި   ކުރާ

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޙުކުމް  އެންމެހައި  ކުރާ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ބެހޭ   މަދަނީ   ކުރާ   ހައިކޯޓުން   ކޯޓާއި  ސުޕްރީމް . 
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ގައި މި    4. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެން  ބައިތައް  މަދަނީ  ހިމެނޭ  ޙުކުމެއްގައި  ކުރާ   ކޯޓަކުން   އެއިން   ނުވަތަ   ޙުކުމްތައް

  ޙުކުމްތައް   ކުރާ   ކޯޓުން   ފެމިލީ)ށ(    .ބައިތައް  މަދަނީ  ހިމެނޭ  ޙުކުމެއްގައި  ކުރާ  ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް އިނީ  

މެ  . ނުންނެވެޝަޑިވި  ބެހޭ  ކަމާ  ކޯޓުގެ  އެ  ކުރާނީޒުތަންފީ   ޙުކުމްތައް   ކުރާ  ކޯޓުތަކުން  ޖިސްޓްރޭޓް)ނ( 

  އެ   ކޯޓެއްގައިނަމަ،  އިމުވެފައިނުވާ ގާ  ނެއް ޝަޑިވި  އެފަދަ  ނުވަތަ   ނުން ޝަޑިވި  ބެހޭ   ކަމާ   ކޯޓެއްގެ   އެ   ކުރާނީ،ޒުތަންފީ

)ރ(  ކޯޓަކުންނެވެ  ކުރި  ޙުކުމެއް ދެއްތޯ.  ރަނގަޅު    ބަޔާންކޮށްފައި   ގޮތަކަށް  އެހެން   ކަނޑައެޅިގެން  ބާބުގައި  މި. 

  މައްސަލައެއް   ކުރުމުގެ ޒުތަންފީ  ޙުކުމް "  އެވަނީ،   ބުނެފައި  ކަމަށް"  ކޯޓު"  ޓަކައި   ބޭނުމަށް  ބާބުގެ   މި  ނުވާނަމަ،

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  .ކޯޓަކަށެވެ  ކޮންމެ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  މި  ކަމަށް  ކޯޓެއް  ލިބިގެންވާ  ސާސްތިއިޚު  ބެލުމުގެ  "

ތަންފީޙު.  364އޯކޭ   ފަސްކުރުޒުކުމް  ބައެއް    .ންކުރުން  ޙުކުމެއްގެ  ނުވަތަ  ޙުކުމެއް  ކޮށްފައިވާ  ކޯޓަކުން  ދަށު 

އިސްތިޢުނާފީ  ތަންފީޒުކުރުން   ފަސްކުރުމަށް  ތަންފީޒުކުރުން  ބައެއް  ޙުކުމުގެ  ނުވަތަ  ޙުކުމް  އެ  ފަސްކުރެވޭނީ، 

ހިނދެ އަމުރުކޮށްފި  ކޯޓަކުން  މިމަރުޙަލާގެ  އެހެންވީމާ،  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެކަންޏެވެ.  ކަން    އްގައި 

ކުރުމުގެ މައްސަލައިގެ މައްޗަށް  ޒުކުމް ތަންފީޙު  -365ރިޟާބެ ފާހަގަކުރެއްވި. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    އި...ފާހަގަކޮށްލާފަ

ނުހިނގުން. އިޖުރާއަތު  ތަންފީ  ޞުލްޙަކުރުމުގެ  އެއްވެސް  ޒުޙުކުމް  މައްސަލައެއް  ކޯޓެއްގައި    ލަތެއްގައިހާކުރުމުގެ 

ޙައްލުގާ މައްސަލަ  ހުށަހަޅައިގެންކުރުއިމުކޮށްފައިވާ  ނިޒާމަކަށް  ނުވާނެއެވެމުގެ  ބައިދެ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  .      . ވަނަ 

ތަންފީ ޙުކުމް  ކޮށްފައިވާ  ދެއްކުމަށް  މި  ކުރުންޒުފައިސާ  ހިނގާނެ  .  އެހެން  ގާމި    -366.  ދާއިރާބައި  ނޫނުގައި 

ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، މި ބައިގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތައް ހިނގާނީ، ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ  

ތަންފީ ގުޅޭގޮތުންނެވެޒުޙުކުމް  ރަނގަޅުކުރުމާ  ޙު  .  ތަންފީދެއްތޯ.  ފެށުންޒުކުމް  އިޖުރާއަތު  )ހ(    -367.  ކުރުމުގެ 

ތަންފީޙު އިޚްތިޔާރުގަޒުކުމް  އަމިއްލަ  ދަރަނިވެރިޔާގެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޙުކުމުގައި  އެ  އި  ކުރުމަށް 

ތަންފީ ޙުކުމް  ތަންފީ ކޮށްފައިނުޒުފުރިހަމައަށް  ޙުކުމް  ކޯޓަށް  ޒުވާނަމަ،  ފަރާތުން  އަރަނިވެރިޔާގެ  އެދި  ކޮށްދިނުމަށް 

ތަންފީ ޙުކުމް  އެ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  އުސޫލުތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ބާބުގައި  މި  ކުރުމުގެ  ޒުހުށަހަޅައިފިނަމަ، 

ކުރިއަށްގެންދަންވާނެއެވެ ކޯޓުން  )ށ(    .މަރުޙަލާ  ތަންފީރަނގަޅު.  ޙުކުމް  އަރަނިވެރިޔާ  ޒުކޯޓުން  ކޮށްދިނުމަށް 

ހުށަހަޅާ   އެފަދައިން  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ކޯޓަށް  މެދުވެރިކޮށް  ފޯމު  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމަށް  ބޭނުންވާނަމަ، 

ވެސް    އެނޫން  ކުރަން އެދޭ ޙުކުމުގެ ކޮޕީއަކާއި ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދާ ހުރި ތަނުގެ މަޢުލޫމާތާއިޒުހުށަހެޅުމާއެކު، ތަންފީ

ތަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެޒުފީޙުކުމް  މަޢުލޫމާތު  އެހީއަކަށްވާނެ  )ނ(  ކުރުމަށް  ޙުކުމް  .  ދަށުން  )ށ(ގެ  މާއްދާގެ  މި 

މަތިންޒުތަންފީ ގޮތުގެ  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު  އަންނަނިވި  ހުށަހެޅުމުން،  އަރަނިވެރިޔާ  އެދި  ޙުކުމް    ކޮށްދިނުމަށް 

ވާނެއެވެ. އެގޮތުން ދޭ ނޯޓިހުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު  ކުރުމުގެ ނޯޓިހެއް ކޯޓުން ދަރަނިވެރިޔާއަށް ފޮނުވަންޒުތަންފީ
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ބައިތައް އަންނާނީ ދޯ މިހެން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ހިމަނަންވާނެއެވެ މި  އެހެން ދާކަމަށްވަނީވިއްޔާ ދެން  . އެ މާއްދާ 

ތާރީޚުއޯކޭ.   މަޢުލޫމާތު  އަރަނިވެރިޔާ ،  ޙުކުމުގެ  ގޮތުގެ  ގުޅޭނެ  ނަމާއި  ދަރަނިވެރިޔާގެ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    .އާއި 

ނަމާއި    އަރަނިވެރިޔާ ދަރަނިވެރިޔާގެ  ފަރާތްތަކާ  އާއި  މަޢުލޫމާތުއެ  ގޮތުގެ  މަޢުލޫމާތު  -3،  ގުޅޭނެ  ގުޅޭނެ  .  ކޯޓަށް 

ކާކު ފައިސާގެ    -4ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ؟ )އެއީ  ދައްކަންޖެހޭ  ދަށުން  ބައެއް    -5.  ދަދުއަޙުކުމުގެ  ޙުކުމުގެ 

އެކަންޒުތަންފީ ފިޔަވަޅުތައް. ޒުތަންފީ  -6.  ވެފައިވާނަމަ  ބޭނުންވާ  އަޅަން  ބޭނުންވާ  ޒުތަންފީ  ކުރުމަށް  އަޅަން  ކުރުމަށް 

ތަންފީޙު  -368)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ފިޔަވަޅުތައް. ޙައްޤުތަކާއި  ޒުކުމް  ފަރާތްތަކުގެ  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  ކުރުމުގެ 

)ނ(ގެ    367ނޫނުގެ  ގާމި    .އިލްތިޒާމްތައް މާއްދާގެ  ތަންފީވަނަ  ޙުކުމް  ދޭ  ޙުކުމް  ޒުދަށުން  ނޯޓިސް  ކުރުމުގެ 

ކުރުމަށް އެއްބާރުލުން  ޒުކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބުމުން، ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުތަންފީ

ތަންފީ ޙުކުމް  އަދި  އެޒުދޭންވާނެއެވެ.  ކަމެއް  އެއްވެސް  ހުރަސްއެޅިދާނެ  ކޮށް   ކުރުމަށް  .  ގެންނުވާނެއެވެ ފަރާތްތަކުން 

)ށ(     ކޯޓަށް   މަޢުލޫމާތު   ގުޅޭނެ   ތަނަކަށް   މަސައްކަތްކުރާ   ނުވަތަ   ދިރިއުޅޭ  ދަރަނިވެރިޔާ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

  ކޯޓަށް   ފަރާތަކަށް  ވެސް   އެނޫން  ނުވަތަ  އިދާރާއަކަށް   ސަރުކާރުގެ   ނުވަތަ   ފަރުދަކަށް  ންމުއާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް،

އާ  .އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ އެހެންވީމާ،  އާދެ!    އިދާރާއަކަށް   ސަރުކާރުގެ   ނުވަތަ   ފަރުދަކަށް   ންމު)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

  ހާމަނުކުރުމާ   މަޢުލޫމާތު  ހިފެހެއްޓުމާއި   ސިއްރު  .އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ  ކޯޓަށް  ފަރާތަކަށް  ވެސް  އެނޫން  ނުވަތަ

  އަމުރު،   ކުރާ   ކޯޓުން   ދަށުން   މާއްދާގެ   މި   ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި   ކަށް އެހެންގޮތަ  ނޫނެއްގައިގާ  އެހެން  ގުޅޭގޮތުން

  އެހެން   ގައި  (ށ)  މާއްދާގެ  މި)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )ނ(    .ލާޒިމުވާނެއެވެ  ކުރަންޒުތަންފީ  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  އަމުރު  އެ

  އިމްތިޔާޒު   ނޫނީގާ  މަޢުލޫމާތަކީ  އަންގާފައިވާ  ހާމަކުރުމަށް  އަމުރުގައި  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  އެ  ނަމަވެސް  އޮތް

)ރ(    . ލާޒިމުވެގެންނުވެއެވެ  ހާމަކުރުން   މަޢުލޫމާތެއް   އެ   މަޢުލޫމާތެއްނަމަ،  ލިބިގެންވާ  ޙުކުމް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ޒިންމާތައް  ޒުތަންފީ އަދާކުރަންޖެހޭ  ކޯޓުން  މައްސަލަތަކުގައި  ކަމާ ކުރުމުގެ  ކޯޓުގެ  ގޮތުން  ބެހޭ    އަދާކުރުމުގެ 

  ދުގައި ނުވަތަ ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ގޯހެއް ހަދާފައި ގަސްމުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުގައި އެ މުވައްޒަފު  

ނުޖެހޭނެއެވެ.  ޒިންމާވާކަށް  މުވައްޒަފަކު  އެ  ކަންކަމަށް  އެ    ޙުކުމް )ބ(  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ނުވާނަމަ، 

  އެ   ނުވަތަ  ބޭނުމުގައި  ނެރުމުގެ  ތަނަކުން  އެ  މުދަލެއް  ނުވަތަ   މީހެއް  ހުރި  ތަނެއްގައި  ވަކި  ގޮތުން  ކުރުމުގެޒުފީތަން

  ވަނުމަށް   ތަނަކަށް  އެ   ނެރުމަށް  ތަނަކުން  އެ   މީހަކު   ހުރި  ތަނެއްގައި   ވަކި  ނުވަތަ  ބޭނުމުގައި  ހިފެހެއްޓުމުގެ   މުދަލެއް

  ފުލުހުންގެ   ކުރިން  ވަނުމުގެ  އެތަނަކަށް   މުވައްޒަފު  ބެހޭ  ކަމާ  ކޯޓުގެ   ނަމަ،  ޖެޖެހިއް  ބޭނުންކުރަން   ބާރުގެ  ޓަކައި

 އެޅުމަށް   ފިޔަވަޅުތައް  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން   ޓަކައި  ކުރުމަށްޒުތަންފީ  ޙުކުމް  އަދި.  އެދެންވާނެއެވެ  އެހީތެރިކަމަށް

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ  ފަރާތްތަކުން  އެ   އެއްގޮތަށް  އެންގުންތަކާ  އަންގާ  ކޯޓުން  މައްޗަށް  ފުލުހުންގެ
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  ކުރުމުގެ ޒުތަންފީ  ޙުކުމް   ބޭރުގައިނަމަ،  ސަރަޙައްދުން  ހިނގާ  ސް ސާއިޚްތި  ކޯޓުގެ  ޖެހެނީ  ކުރަންޒުތަންފީ  ޙުކުމް)ޅ(  

  ކޯޓަކާ   ލިބިފައިވާ  ސްސާއިޚްތި  ސަރަޙައްދީ  ސަރަޙައްދެއްގެ  އެ  ކުރުމަށް  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން

ދެއްތޯ  .ވާލުކުރެވިދާނެއެވެހަ   ދަރަނިވެރިޔާގެ   ޙުކުމްކުރުމަށްފަހުގައި   -369ރަނގަޅު.  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  )؟ ރަނގަޅު 

  ހިނގަން   ބާރު  ޒީތަންފީ  ޙުކުމުގެ .  ބެލުން  ލަތު ހާ  މާލީ  ދަރަނިވެރިޔާގެ   ޙުކުމްކުރުމަށްފަހުގައި .  ބެލުން  ލަތު ހާ  މާލީ

  ނިސްބަތްވާ   ޙުކުމް   އެ   އަރަންޏާއި،  ދަރަންޏާއި،   އިލްތިޒާމުތަކާއި،  އާއި،   ދަނީ އާމް  ދަރަނިވެރިޔާގެ  ފެށުމުން،

 މުދަލަކާ  ވެސް  އެނޫން  ހޯދާފައިވާ   ދަރަނިވެރިޔާ  ފަހުން  ނުވަތަ   ކުރިން   ޙުކުމްކުރުމުގެ   މުދަލާއި  ދަރަނިވެރިޔާގެ

  މާއްދާގެ   މި)ށ(  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    . ބެލިދާނެއެވެ  ކޯޓަށް   ހުރިނެތްގޮތް  ލަތުހާ   މާލީ   ރިޔާގެ ދަރަނިވެ   ގުޅޭގޮތުން

  ހުށަހެޅުމަށް   މެއްއުލިޔެކި  ވަކި  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ބަލާބެލުމުގައި،  ލަތުހާ  މާލީ  ދަރަނިވެރިޔާގެ  ކޯޓުން  ދަށުން  ގެ(ހ)

  މުދަލަކާ   އޭނާގެ  ޓަކައި  ބެލުމަށް  ލަތުހާ  މާލީ  ދަރަނިވެރިޔާގެ)ނ(    .ލާޒިމުކުރެވިދާނެއެވެ  މައްޗަށް  ދަރަނިވެރިޔާގެ

  . ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ  ކޯޓަށް  ވެސް  ފަރާތަކާ  އެހެން  ހުރި  މަޤާމެއްގައި  ފަދަ ދެވޭނ  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭގޮތުން

  ފަރާތެއްގެ   އެހެން  ނުވަތަ  ކިބައިން  އޭނާގެ  ޓަކައި  ބެލުމަށް  ލަތުހާ  މާލީ  ދަރަނިވެރިޔާގެ)ރ(  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  

  ބޭނުންވާ   އެކަމަށް  ވަގުތާއި  ތަނާއި  ރުވާންޖެހޭހާޒި  އެކަމަށް  ބޭނުންވާނަމަ،  ކޯޓުން  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ކިބައިން

  . ދޭންވާނެއެވެ   ކޯޓުން   ފަރާތަކަށް  އެ  ނޯޓިހެއް  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތުތައް  ބެހޭ  ކަމާ  ވެސް   އެނޫން  މާއި އުލިޔެކި

  ފަރާތުން   ރައްދުވާ   ނޯޓިސް  އެ  އެއްގޮތަށް  ނޯޓިހާ  ދެވޭ   ދަށުން  ގެ( ރ)  މާއްދާގެ   މި)ބ(  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ޢަމަލެއް    ކެނޑުމުގެ  ޙުރުމަތް   ކޯޓުގެ   ދިނުމަކީ  މަޢުލޫމާތު  ދޮގު   ކޯޓަށް  ގަސްދުގައި   ހާޒިރުވެ  ނުވަތަ  ވުމަކީރުނުހާޒި

ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ ހާލަތްތައް.  ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް  -370ބެލެވޭނެއެވެ.  ކަމުގައި 

ގާނޫނުގެ   މި  މާއްދާގެ،  މައްސަލަ    367މި  ތަންފީޒުކުރުމުގެ  ޙުކުމް  ކޯޓުން  ދަށުން  )ހ(ގެ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޙުކުމް   މެނުވީ  ހާލަތެއްގައި  މެދުވެރިވެއްޖެ  ހާލަތެއް  ތެރެއިން  ހާލަތްތަކުގެ  އަންނަނިވި  ފަށާފައިވަނިކޮށް 

ކޯ މައްސަލަ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ތަންފީޒުކުރުމުގެ  ގެންދަންވާނެއެވެ.  ކުރިއަށް  ނުވަތަ    -1ޓުން  އަރަނިވެރިޔާގެ 

އަރަނިވެރިޔާގެ   ކަމަށް  ތަންފީޒުކޮށްފި  ޙުކުމް  ނުވަތަ  ކަމަށް  ޚަލާސްކޮށްފި  ދައްކާ  ދަރަނި  ނިޔާވުން.  ދަރަނިވެރިޔާ 

ނި ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ޙުކުމް  ވާރިސުންގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް އެންގުން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދަރަނި، ދަރަ

 ތަންފީޒުކޮށްފި ކަމަށް އަރަނިވެރިޔާގެ ވާރިސުންގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް އެންގުން.

 )ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީގެ ފަހުބައި ރެކޯޑުކުރެވިފައި ނުވޭ( 

_______________________ 
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