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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 

 ދިވެހިރާއްޖެމާލެ،  
 

 އަމުރު ވަގުތީ 
 

 :ުއަމުރު ނަންބަރ B1/CHT/2022/4248-95 
  ު2022:ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/348  
  :ްހޮޓެލް އެންޑް ލެޝަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ވޯޓަރ ފްރޮންޓްއަމުރަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތ 
  ުހައުސިންގ ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް :ފަރާތް  ރައްދުވާ  އަމުރ 
  ު3233ސެޕްޓެންބަރު  33: އަމުރު ނެރުނު ތާރީޚ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

މިރި  ހުޅުމާލޭގައި ވޯޓަރ ތީމް ޕާރކެއް ތަރައްޤީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި .3

ަގއި ވެފައިވާ ނަންބަުރ  3233ޖުލައި  33އެން.ބީ.އެޗް.ޑީއާ ދެމެދު ވެލޮޕްމަންޓް ރިއަލިޓީ އެސް.ޑީ.ހައުސިންގ ޑި

211HDC/OHR/2017/ ުއި އަދި މުއްދަތު ިއތުރު ކުރުމާކޮންސްޓްރަކްޝަން ދަށުން ިލބިދީފައިާވ  1މުގެއެއްބަސްވ

އުފެދި ހައްލެއް ހޯދިފައިފައިުނވާތީ އެ ޚިލާފުތަކަށް  ލާފުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ޚިބިމުގެ ކުލި ދެއްކުމާއި ގުޅޭގޮތު

ޯވޓަރ އެދި  ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން ޙައްުލ ހޯދުމަށް 33.3.3އެއްބަސްވުމުގެ ޖެނެރަލް ޓަރްމސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންގެ 

 އެވެ.ރާތުން ދަޢުވާކުރިފަ ރޮންޓް ހޮޓެލް އެންޑް ލެޝަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެފް

 

 ކުރިއަށް ދަނިޮކށް، އިންޤަޟިއްޔާ CV-C-HD/2022/14ނަްނބަރު ންގެ ހުޅުާމލެ ޑިވިޜަސިވިލް ކޯޓު މައްސަލަ  އެ .3

ގައި ވެފައިވާ ނަންބަުރ  3233ޖުލައި  33ހުޅުމާލޭގައި ވޯޓަރ ތީމް ޕާރކެއް ތަރައްޤީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 

211HDC/OHR/2017/ ުޑީޑް  ދަލުކުރެވުނުބަ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ އެންމެހާ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް ން، އެ އެއްބަސްވ

ނިަޔލަށް ތަްނހުސްކޮށް  3233ސެޕްޓެންބަރު  33 ،ބާޠިލްކޮށްއެއްބަސްވުން  ހިމެނޭހެން ވެސްއޮފް އެސައިންމަންޓް

                                                 

ޮރންޓް ހޮޓެލް އެންޑް ލެޝަރ ޕްަރިއެވްޓ ފްވޯޓަރ ދަށުން  ޑީޑް އޮފް އެަސއިްނމަންޓެްއގެއެއްަބްސވުމާ ގުޅޭ އެންމެހާ ޙަްއޤުތަކާއި ިޒންމާަތއް މި  1 
 .ގައި ބަދަލުކުެރވިަފއިެވެއވެ 3232ފެބުރުވަރީ  21ށް ލިމިޓެޑަ
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 ފަރާތުްނ  ލިމިޓެޑުގެ ސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންހައުގައި  3233އޮގަސްޓް  33 ،ތަންޙަވާލުކުރުމަށް އަންގައި

 ޓީ ފޮުނވިއެވެ.ސި HDC(161)-CPL/MIS/2022/1596ނަންބަރު 
 

ޤަޟިއްޔާއިން ކުރިއަށްދާ މައްސަލާގައި، ޝަރީޢަތުން  CV-HD/2022/14ސިވިލް ކޯޓު  ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަންގެ ނަންބަރު  .3

މައުޟޫއީ ދަޢުވާއާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމާ ހަމައަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު 

HDC(161)-CPL/MIS/2022/1596  ުކުރުމަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ވޯޓަރ ފްރޮންޓް ސިޓީއަށް ޢަމަލު ނ

ހައުސިންގ ސިޓީއަށް ޢަމަލުކުރުން ަފސްކުރުމަށް  އެ ،ހޮޓެލް އެންޑް ލެޝަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފަރާތުން އެދުުމން

ސިވިލް  ނެތްކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރު ކުރާނެ ތަނެއް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި

 ނިންމާފައިވެއެވެ.ގައި  "ވަގުތީ އަމުރާމެދު ނިންމިގޮތް"BHD11/VN/2022/01-144ނަންބަރު ކޯޓު ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން 
 

"ވަގުތީ އަމުރާމެދު ނިންމިގޮތް"   BHD11/VN/2022/01-144ސިވިލް ކޯޓު ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން ނަންބަރު   .1

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ވޯޓަރ ފްރޮންޓް ހޮޓެލް އެންޑް ލެޝަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައި، މި 

އުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ހައިސްތިއުނާފީ ޤަޟިއްޔާގައި ހައިކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންެދން 

ކުރުން ފަސްކުރުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓީއަށް ޢަމަލު ސި HDC(161)-CPL/MIS/2022/1596 ނަންބަރު

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް ވޯޓަރ ފްރޮންޓް ހޮޓެލް އެންޑް ލެޝަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 

 އެދިފައިވެއެވެ. 
 

އެންޑް ލެޝަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޤަޟިއްޔާގައި ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ވޯޓަރ ފްރޮންޓް ހޮޓެލް  މި .5

 ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅެންދެން،ހުށަހެޅުމަށް ބަލާއިރު، ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައާމެދު މި

 ސިޓީއަށް HDC(161)-CPL/MIS/2022/1596ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ަނންބަރު ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ޓުން މަލުކުރުން ފަސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ދެކެމެވެ. ސަބަބަކީ، ހައިކޯުޓގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައާމެދު މިކޯޢަ

 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިިމޓެޑުގެ ނަންބަރު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުިރން، 

HDC(161)-CPL/MIS/2022/1596 ީމަވެ، މިމައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ގައި ބަޔާން ކުރާ މުއްދަތު ހަސިޓ

 އެއޮތް ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށެވެ.  މަށްފެްނނާީތ، މައްސަލައިގެ ހާލަތުބަދަލުވެާދނެ ކަ ހާލަތުމުމުގެ ކުރިން މައްސަލައިގެ ނިން
 

ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުްނ ވީމާ، މިޤަޟިއްޔާގައި ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ވޯޓަރ ފްރޮންޓް ހޮޓެލް އެންޑް ލެޝަރ ޕްރައިވެޓް  .6

 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ިލމިޓެޑުގެ ނަންބަުރ  ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ބަާލއިރު،

HDC(161)-CPL/MIS/2022/1596 ީމި ޤަޟިއްޔާގައި ލުކުރުން ފަސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނާތީ، އަށް ޢަމަސިޓ




