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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
  ދިވެހިރާއްޖެ 

  
  ޚުލާޞާޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 

  
  
 ު2017 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/323 

  ިތް ފަރާ  އިސްތިއުނާފުކުރ: (  ދިވެހި ދައުލަްތ (ޕްޮރިސކިއުަޓރ ެޖެނަރލްގެ އޮފީސް

 

 :  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް

:  އައިވަރީހައުސް / ރ. ުއނގޫފާރު ރެސް: * ދާއިމީ އެޑް ޖާވިދު ޢަބްދުއްަރޙީމް           * ނަން

:         A238972* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:   އައިވަރީހައުސް / ރ. އުނގޫާފރު * މިހާރުގެ އެޑްރެސް

  
  

 :ް2017ޖުލައި  24 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ތާރީޚ     :   2017އޯގަސްޓް  09 * ނިމުނު ތާރީޚް

 
  
 ުއިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ކޯޓު އަމުރު ނަންބަރ :MD/2017/E7C/88  

  :ުރ. ުއނގޫފާރު މެޖިސްްޓޭރޓް ކޯޓު އަމުރު ނެރުނު ކޯޓ 

  :ްމައްސަލައިގެ ބާވަތ(  ބަންދު އަމުރު (ކުަޑކުއްަޖކު ިޖްނސީ ޢަމަެލއްގައި ަބއިވެިރުކރުުވން

 :ް2017ޖޫން  04 އަމުރު ނެރުނު ތާރީޚ 

           

  ިނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް މައްސަލަ ބެލ  :ފަ
ނޑިޔުާރ ޢްަބދު  ނއިސް ޙަމީުދ، هللا ފަ   ަޢްބދުްއރައޫފު އިބްާރހީމް، ަފނޑިާޔުރ  ދީދީ،هللا ޢަްބދު  ިޑޔާރުފަ

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

ކޯޓު އަމުރު ެއޯކުޓްނ  MD/2017/E7C/88ރ. ުއނގޫފާރު މެިޖސްްޓޭރޓް ކޯޓުގެ ނަނަްބުރ  ،މިއީ

ނެރުއްވާފައިވަނީ ަޝރުޢީ އަދި ޤާޫނނީ ހަމަަތާކ އެއްގޮތަށްޫނން ކަމަްށުބނެ އެ އަމުރު ިއްސތިުއާނުފ 

ކޮށްިދނުަމށް އެދި ްޕޮރިސކިއުަޓރ ެޖެނރަލްގެ އޮީފުހގެ ފަރާތްުނ ދިވެހާިރއްޭޖގެ ހައިކޯޓަްށ ހުށަހެޅުމްުނ 

 .  ބަލާފައިވާ ަޤޟިއްޔާެއކެވެ

/ އަިއވަރީަހއުސް ޖާވިުދ  މިޤަޟިއްޔާގައި އިސްިތުއނާފު ަރއްުދވާ ފާަރތަކީ، ރ. އުނގޫފާރު

  ޢަބްދުްއރަޙީްމއެވެ.

  

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ  
ކޯޓު އަމުރަށް  MD/2017/E7C/88ރ. އުނގޫާފރު މެިޖސްްޓޭރޓް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  -01

ވަގުތެއްގަިއ ރ. ުއނގޫފާރުަގިއ  ވަަނ ދުވަހުގެ ރޭަގނޑުގެ 21އޭޕްރީލް  2017ބަލާއިރު، ެއ ކޯޓުއަުމަރކީ، 

ައަހރުގެ ކުަޑ އްަނހެން ުކްއޖަކާއި މެދުަގއި ގުޫރޕްހަަދއިގްެނ  17ދިިރއުޅެމުން އަްނނަ ރ. ކިނޮަޅހު އުުމުރން 

ބަދުައޚްާލީޤ ޢަމަލު ހިންިގކަމަްށ ތުހްމަތުުކރެުވނު މައްަސލައިގަިއ، މިވަގުތު ޖާވިދު ޢަބްދުްއރަޙީްމ 

ޢަބްދުއަްރޙީމްގެ ފުށުން ުމޖްތަމައުގެ ަސލާަމތާއި ރަްއާކތެރިކަމަށް ުނރަްއާކ  ދޫކޮށްަލއިފިަނމަ، ޖާވިދު

ހެިކަބްސ ޭދން ިތބި ީމުހނަްނށް ނުފޫޒު ފޯރުވަިއ ެހކި ނައްާތލަްނ ަމސަްއކަްތ ކޮށްފާެނކަަމްށ ، ވެދާނެތީާއއި

ރުޒން ަކނަޑައޅާ ަތނެއްގަިއ ޖާވިދު ޢަބްުދއް ރަޙީްމ ަބންުދަގިއ ފެންނާތީވެ، މިނިސްްޓރީ އޮފް ހޯމްއެްފއަ

[ަބްނދުގެ  MF/160158ބަހައްޓަން ައމުުރކޮށް ެދްއވުން އެދި ޯމލްޑިވްސް ޕޮިލްސ ސަރިވސްގެ ނަންަބރު: 

] ިއން ުހށަެހޅުމުން  15ވަނަ ދުަވުހން ފެށިގެްނ  04ޖޫން  2017 ،މުއްދަތު ިއުތުރުކރުމަްށ ުހށަހަޅާ ފޯމް

އި ބަްނދުުކުރމަްށ ަކނޑައަޅަިއ، މައްސަަލިއގައި ހެކިަބްސ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖާވިދު ޢަބްުދްއަރީޙމް ގޭގަ

ދޭންހުރި މީަހކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ެހިކނައްތާލަން މަަސްއކަތް ުކާރނަމަ، ޖާވިދު ޢަބްދުްއަރީޙމްގެ ބަންދާެމދު 
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ރ. އުނގޫފާުރ  ވަަނ ދުވަހު  04ޖޫން  2017 އަލުްނ މުރާޖަާޢުކރުމަށް ޯކޓަށް ހުށަހެުޅމަށް އަންަގިއ،

.މެޖި   ސްްޓރޭޓް ކޯޓުން ެނުރްއވާފައިވާ އަމުެރއްކަން އެނގެން އޮވެެއވެ

ކޯޓު އަމުރު ެއކޯޓްުނ  MD/2017/E7C/88ރ. ުއނގޫފާރު ެމިޖސްޓްރޭޓް ކޯުޓގެ ނަްނަބރު  - 02

ޖެެނރަލްގެ ފަރާތުން ނެރުއްވާފައިަވނީ ަޝރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫީނ ހަމަތަކާ ިޚލާފަށް ކަމަށްބުނެ ްޕޮރިސކިއުޓަރ 

އެއަމުރު ިއްސތިއުނާުފކުަރުމން، އަންަނިނވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށް، އެުނކުތާތަާކެމދު ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހައިކޯުޓގެ 

  ޝަރީަޢތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްކާފައިވެއެވެ.  ެއގޮތުން،

 : ކޯޓު  MD/2017/E7C/88ރ. ުއނގޫފުާރ ެމިޖސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ ނަްނބަރު  ފުރަތަމަ ނުކުތާ

ކުެށއްގެ ތުުހމަތުގައި ވަަނ މާއްދާއާއި [ 49ޤާނޫނުައާސީސގެ އަމުރަީކ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިްއޔާެގ 

ނޑިޔާރެްއގެ ކިުރމައްޗަށް ާހޟިުރކޮށް ަބންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާޢިދު]  ބަްނދުކުރެވޭ މީހުން ފަ

. އަުމރެްއ ކަމަށް ވަނަ މާއްދާާއއި ޚިލާަފށް ނެރުއްވާަފއިވާ 7ގެ    ުބނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުުކތާއެވެ

 : ކޯޓު  MD/2017/E7C/88ރ. ުއނގޫފާރު ެމިޖސްޓްރޭޓް ޯކޓުގެ ނަންަބުރ  ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ

ޚިލާަފްށ  ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި 143ޤާނުޫނައާސސީގެ އަމުރަކީ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްޔާެގ 

.ެނރުވާފައިވާ އަމުރެއް ކަަމށް ބުނެ   ުހށަހަޅާފައިވާ ނުުކތާއެވެ

 

ކޯޓު އަުމުރ  MD/2017/E7C/88ރ. އުނގޫފާރު މެޖިސްްޓރޭްޓ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  -03

ެއނުުކތާތަކާއި ގުޅިގެން ، ިއސްތިއުނާފު ުކރުމަށް ްޕޮރިސިކއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަާޅފައިވާ ނުކުާތތަކާއި 

އި މައްަސލައިގައި ިހމެނޭ ދެފާަރތުން ދައްާކފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓުެގ ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލުީހގަ

 ،ވާހަކަަތކަށާިއ ހުށަހެޅިފަިއވާ ލިޔެކިުޔްނތަުކގެ މައްޗަށް ޝަރުީޢ ޤާޫނނީ ަނަޒަރކުން ިވސްނާ ބަލާިއރު 

ނިޑޔާުރްނަނށް އްަނނަނިވި ކަްނތައްަތްއ  މިމައްސަލަ ބެލުމުގައި ަބއިވެރިވި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ފަ

.ފާހަގަކުރެ  ވިފައިވެއެވެ
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ނިޑޔާރު ަބލަންޖެޭހީނ  (ހ) ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީެހއްގެ ބަްނދާމެުދ ގޮތެއް ިނންމުމުގައި ފަ

ަސަބބުންުކެރ  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަާޔްނކޮށްފައިވާ  49ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫިރއްާޔގެ ޤާނޫނުައާސީސގެ 

ނެްތކަމާެމދު ގޮތެއް ިނންމުމުގެ ާބުރ ލިބިދީފައިވަނީ  އެިއން ަސބަބެްއ އޮތްކަން ނުަވތަ، ަސަބބެްއ އޮްތތޯކަމާއި 

ނޑިާޔަރްށަކން ޤާޫނުނައާސީސގެ  ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގްެނ  49ވަނަ މާއްާދގެ (ރ) އަށާއި  48ފަ

  ؛ އޮްނަނކަމާއި

ކި ވަނަ މާއްދާއަށް ަބލާއިރު، އެީމަހކާމެދު ުތހުމަތުުކރެވިފައިާވ މަްއަސލައެްއގެ ހެ 49ޤާޫނނުައާސީސގެ 

ފޮރުވުމަށް ުނވަތަ ހެކިބަްސދޭން ހުރި ީމހަކަްށ ނުޫފެޒއް ފޯރުވުމަށް ަމސަްއަކތް ކޮށްފެާނކަމަށް، ނުވަތަ ކޯޓަްށ 

ހާޒިރު ނުވެދާނެކަަމށް، ުނވަތަ ފިލާފާނެކަމަށް، ނުަވތަ ބަްނދުްނ ދޫކޮށްަލއިފިނަމަ މުްޖތަމަޢުގެ ސަލާަމތަށް 

ނޑިޔާރަ ށް ެފނިއްޖެަނމަ، އެީމހަުކ ބަންދުަގއި ބެހެއްޓުުމގެ އަމުެރްއ ނުރަްއކަެލއް ކުރިމަތިވެާދެނކަމަށް ފަ

ނިޑޔާަރށް ލިބިގެންާވކަން އެނގެން އޮްނނަކަމާއި  ؛ެނރުމުގެ ާބުރ ފަ

ތުހުމަުތުކެރވޭ ކުްށ ، ވަނަ ާމއްދާއާ ެއއްގޮތަށް މީހަކު ބަންުދުކރުމުގައި  49ޤާޫނނުައާސީސގެ 

ޝައްުކުކެރވޭ ކުށުގެ ނުރައްާކެތިރކަމަކީ ކަޮބިއކަާމއި،  ޔަސް،ސާބިުތުކރުމަްށ ާކފީ ހެކިަތކެއް ނެްތކަުމގައި ވި

އަދި ެއކުށް ތަޙްޤީުޤުކުރުމގައި ުހރީ ިކހާ މިންަވރެްއގެ އުނދަގޫަތކެއްތޯއާއި، އެކަމުގައި ިހމެނޭ މީުހންގެ 

ކުޑަބޮޑު މިނަކީ ޮކބަިއކަމާއި، ެއކުަށށް ޤާޫނނުގަިއ ޢަދަދަކީ ޮކބަިއކަމާއި، ުކށުގެ ޠަބީޢަތަކީ ޮކބަިއކަމާއި، ުކށުގެ 

ަކނަޑއެޅިފައިވާ އަދަަބކީ ޮކބަިއކަމާއި، ޝައްުކކުެރޭވ މީހާ ފިލަިއ ަރއްކާވުމުގެ ިބުރޮއތީ ކިާހވަރެއްަކާމއި، އަދި 

ނިޑޔާރު ވަަޒންުކަރންޖެޭހެނކަމަށް ސުްޕީރމް  ހެކިތަާކކުޅެ ެހކިތަްއ ނައްާތލުމުގެ ބިރު އޮތީ ިކހާ ވަަރަކށްަކން ފަ

. SC-A/19/2010ކޯޓުގެ ަނންބަރު   ޤަޟިއްޔާގައި ަބޔްާނކޮށްފައިާވކަން ެއނގްެނ އޮވެއެވެ

/ އައިަވީރހައުސް ާޖވިދު ޢަބްދުްއަރޙީމްގެ  (ށ) މިއިސްތިއުނާުފކުރެޭވ މައްސަލައިަގއި ރ. އުނގޫފާރު

ނޑުގެ 21އޭްޕރީލް  2017، މައްޗަށް ުތުހމަތުުކރެވިފަިއވަނީ ވަގުތެއްގައި ރ.  ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަ

އަހަރުގެ ުކަޑ އަންެހން ުކއްޖަާކއި މެދުގައި  17އުނގޫފާރުގަިއ ދިިރއުޅެމުްނ އަްނނަ ރ. ކިނޮޅަހު ުއމުުރން 



  HC-A/323/2017ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް

5 

ގުރޫްޕހަދައިެގން ބަުދއަްޚލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަަމށް ތުހްމަތުކެުރުވނު މަްއަސލަކަާމއި، މިވަގުތު ޖާވިދު 

ޢަބްދުްއަރީޙމްގެ ފުށުން މުޖްތަމަޢުގެ ސަލާމަތާިއ ރަްއކާެތިރަކމަްށ  ޢަބްދުްއަރޙީްމ ދޫކޮށްލައިިފނަމަ، ޖާވިދު

ނުރަްއކާ ވެާދނެތީާއއި، ހެިކބަސް ޭދްނ ތިބި މީުހންަނށް ނުޫފޒު ފޯރުވައި ހެކި ަންއތާލަން ަމަސއްަކްތ 

ްއަރީޙްމ ކޮށްފާެނކަމަްށ ފެންނާތީވެ، މިިނސްްޓީރ އޮފް ހޯމްެއފްައރުޒން ަކނަޑއަޅާ ތެަނއްގައި ޖާވިުދ ޢަބްދު

 :  MF/160158ބަްނދުގަިއ ބަހައްޓަން އަުމުރކޮށް ެދއްވުން އެދި މޯްލޑިވްސް ޮޕިލސް ަސރިވސްގެ ންަނަބރު

ވަނަ ދުވަުހްނ  04ޖޫން  2017 ،[ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުުރުކރުމަށް ހުަށހަޅާ ފޯމް] އިން ހުަށހެޅުމުން

އި ބަްނދުުކުރމަްށ ަކނޑައަޅަިއ، މައްަސަލިއގައި ދުވަހުގެ ުމއްދަތަށް ޖާިވދު ޢަބްުދްއރަޙީމް ގޭގަ 15ފެށިގެން 

ހެިކބަސް ޭދންުހރި މީަހަކށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ހެިކަނއްތާލަން ަމަސްއކަތް ުކާރނަމަ، ޖާވިދު ޢަބްދުްއރަޙީމްގެ 

ރ. އުނޫގާފުރ  ވަނަ ދުވަހު 04ޖޫން  2017 ބަްނދާމެދު އަލުން މުރާޖަޢާުކރުމަށް ކޯަޓށް ހުށަހެޅުމަށް އަންގައި،

ސްޓްރޭޓް ކޯުޓން ެނރުއްވާފައިވާ އަމުރެްއަކން އެނެގން އޮްނނަކަމާއި، ޖާވިދު ޢަބްދުްއރަޙީމްގެ މަްއަޗްށ މެޖި

ވަނަ ދުަވހުގެ ުކިރން، އެ  03އޯގަސްޓް  2017ތުހުމަތުުކރެިވފައިވާ މައަްސލައިގެ ތަޙްީޤޤު ނިންމައި 

ަނރަލްގެ އޮފީަހށް ފޮނުވާެނަކްނ މައްސަލަ ޯމލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވްިސގެ ަފާރުތން ްޕޮރިސިކއުޓަރ ޖެ

.   ދައުލަތުގެ ފަރާުތން ަހިއޯކޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާަފއިވާ ވާހަކަތަުކން ެއނގެން އޮވެއެވެ

ކޯޓު އަމުރަށް ަބލާިއރު،  MD/2017/E7C/88ރ. ުއނގޫފާރު ެމޖިްސޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ަނންަބުރ  (ށ)

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖާިވދު  15ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  04ޖޫން  2017 ،އެއަމުރު ެނުރއްވާފައިވަނީ

ޢަބްދުއްަރޙީްމ ގޭގައި ބަްނދުުކރުމަށް ަކމާއި، ޖާވިދު ޢަބްދުްއަރޙީްމ ގޭގައި ބްަނދުކުރުމަށް ަކނަޑއަޅާފައިވަނީ، 

ދު [ޖާވިދު ޢަްބދުްއަރީޙމްއާިއ މެދު ތުުހމަތު ކުރެވުނު މަްއަސަލއިގެ ތްަޙޤީުޤ ނިމިފަިއުނވާތީއާއި، ޖާވި 

ޢަބްދުއްަރޙީްމ މިވަގުތު ދޫކޮށްަލއިފިަނމަ، މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާަމތަށް ުނަރއްކާވެދާެނކަމަްށ ފެންނާީތާއއި، 

ހެިކބަސްޭދްނ ތިބި ބަަޔކަށް ނުފޫޒު ފޯުރަވއި ެހކި ނަްއތާލުމަށް ަމަސއްކަްތ ކޮށްާފނެކަަމށް] ެފންާނތީ ކަމަްށ ެއ 

ބްދުްއަރޙީމްގެ ަފާރތުން މަްއަސލައިގައި ެހިކބަސް ދޭންުހިރ އަމުރުގައި ަބޔާންވެގެން ޮއނަްނއިރު، ާޖވިދު ޢަ



  HC-A/323/2017ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް
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މީހަކަްށ ނުޫފޒު ފޯރުަވއި ެހކިނައްާތލަްނ މަސަްއކަްތ ުކރާނަމަ، ޖާވިދު ޢަބްުދްއރަޙީމްގެ ބަންދާމެދު އަުލްނ 

 .   މުރާޖަާޢކުރުަމށް ކޯޓަށް ހުަށހެޅުމަށް އަްނގާފައިވާކަން އެނެގން އޮެވއެވެ

ޙީްމގެ މައްޗަްށ ތުހުމަތު ުކެރވުނު މަްއަސލައިގައި ެފްނންަނ ުހިރ ެހކިަތކާއި، ޖާވިދު ޢަބްުދއްރަ  (ނ)

މައްސަލައިަގިއ މިހާތަނަށް ކްަނިހނގާގޮސްަފއިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށާިއ، މަްއސަލައިގެ ވަށައިގެންުހރި ެއންމެަހިއ 

މުއްދަތަށް ޖާވިުދ  ދުވަހުގެ 15ވަނަ ދުަވހުން ފެށިގެން  04ޖޫން  2017ކަންކަުމގެ މައްޗަށް ެބލުުމން، 

ޢަބްދުއްަރޙީްމ ގޭގައި ަބްނދުުކރުމަްށ ަކނޑަައޅައި، މަްއަސލައިަގިއ ހެކިބަސް ޭދންުހިރ މީަހަކށް ނުފޫޒު ޯފރުަވިއ 

ހެިކނައްާތލަްނ މަސަްއކަްތ ުކާރނަމަ، ޖާވިދު ޢަބްުދއްރަޙީމްގެ ަބންދާމެދު އަުލން މުރާޖަާޢުކރުމަށް ކޯޓަްށ 

ރ. އުނގޫާފރު މެޖިސްްޓޭރްޓ ކޯޓުން އަުމުރ  ވަނަ ދުވަހު 04ޖޫން  2017 ހުށަހެޅުމަށް އަންގައި،

 143ާޤނުޫނައާސސީގެ  ވަނަ މާއްދާއާއި 49ޤާނޫުނައާސސީގެ ދިވެިހާރްއޖޭގެ ޖުމްހޫިރއްޔާގެ  ،ނެރުއްވާފައިަވނީ

ނޑިާޔެރްއގެ ުކިރމައްޗަ [ވަނަ މާއްދާެގ (ރ) އާިއ އަދި  ްށ ކުެށއްގެ ތުހުމަުތގައި ަބންުދކުރެވޭ ީމހްުނ ފަ

] ގެ  ވަނަ މާްއދާއާއި ޚިލާަފށް ކަމުގައި ބެލެވެންނެތްަކްނ  7ހާިޟުރކޮށް ަބންދާމެދު ގޮެތއް ިނންމުމުެގ ޤަވާޢިދު

  އެނގެން އޮެވއެވެ. 

   

 :ްޙުކުމ  

ރ. އުނގޫފުާރ  ،ދެންފަހެ، އިސްވެ ަބާޔްނކުރެވުނު ަކންތައްަތއް އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުުމން

ކޯޓު އަމުުރ ިއސްތިުއނާފުުކރުމަްށ އެިދ  MD/2017/E7C/88މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަްނަބރު 

ްޕޮރިސކިއުަޓރ ޖެނެރަްލ އޮފީހުގެ ފަރާތްުނ ހުށަހެިޅ ނުުކތާތަުކގެ މައްޗަްށ ބިާނކޮްށ އެއަމުރަްށ 

ބަދަެލއްގެންަނންޖެހޭ ަސަބބެއް ނެތްަކމަށް ިމަޤޟިއްޔާ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުގައި ެބލި މަޖިލީހުގެ 

ނޑިާޔުރންެގ އި .ފަ ނޑައަޅަިއ އެގޮތުގެ މަީތން ުޙކުމްކޮށްފީމެވެ   އްތިފާުޤްނ ކަ

  

  


