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ހެނުދ ދވަހެއްގެ

.   ރތީބުކުރުން

ނޑައަ ކޯޓުން ކަ
ވޢިދުގައިވާ ގޮތު
ން ފިޔަވަޅުއެޅުމު

ގައި މައްސަލައި

ން ނިމިފައިވާނަ

ނުވީ ޝަރީޢަތަ
ށ ހުރަސްއެޅުމު
ިއ މައްސަލައި

ޔާންކޮށްފައިވާފަ
ނވާކަމަށް ފެން
ރންގެ މަޖިލީހަ

 

ނން ކޮންމެ ދުވަ

ތަރު ނިވި ގޮތަށް 

 ބެލުމަށް ހައިކޯ
ނުވަތަ މި ޤަވާ
ނިވި ގޮތުގެމަތިން

.   ންވެއެވެ

ޣައިރު ހާޒިރުގަ

ލައިގެ އަޑުއެހުން

 ފަރާތް ހާޒިރުނު
ނޖެހޭ ޙައްޤަކަށް
 ޣައިރުހާޒިރުގައ

އއަކުރުގައި ަބ
އެކަށީގެން ،ށް
ނޑިޔުާރ ލާ ފަ

  ގެނައުން

ސމީ ބަންދު ނޫ

އަންނަނި ރުތައް

 އެޤަޟިއްޔާ 
ކުރާ ފަރާތް ނު

އަންނަނި ވިނަމަ،
އިކޯޓަށް ލިބިގެން

 އެފަރާތެއްގެ 

އދި، އެމައްަސލަ

ގއި ހާޒިރުވާ 
ލިބްެނ ސްމަކަށް

 އެފަރާތެއްގެ

ވީނަމަވެސް ެއ
ރުވޭތޯ ބެލުމަށް
ރ މައްސަލަބަލާ

  

 އިޞްލާޙް 

.   ޞލާޙްކުރުން

ހުންނާނީ ރަސް 
 .    އަށެވެ

އެމާއްާދގެ އަކުރު

ޔާއެއްގައިވެސް
ރއްނެތި ދަޢުވާކު
ހަކު ހާޒިރުުނވި
 އިޚްތިޔާރު ަހއ

ަސލައެއްނަމަ،

ސަލައެއްނަމަ އަ

އޭނާގެ ބަދަލުގަ
އި ހިނެމޭ ޚަސް

ފެނިއްޖެނަމަ،

 އޮތްކަމުގައި 
ހާޒި ކޯޓަށް 

މުގެ އިޚްތިޔާރު

a

ވަނަ 4ށް ދ

ނިވިގޮތަށް އިޞް

ީރ ހުޅުވިފައި 
14:00ރ ފަހު 

އެ ތުުރުކރުމާއެކު
  

ކޮންމެ ޤަިޟއްޔާ
މަޤްބޫލު އުޒުރެ

ފޮނުވާމީހަލުގައި 
މުގެކުރު ލު ތިބާ 

 މަދަނީ މައްސ
  ން.އ ނިންމު

 ޖިނައީ މައްސަ
.   ކުރުން

ރާތް ނުވަތަ އޭ
 މައްސަލައިގައ
 ހައިކޯޓަށް ފެ

  އ ނިންމުން.
ގައި އެހެން 
ދަ ފަރާތަކުން
ަޞތެއް ދިނުމު

ށްދަ ޢި ވާ ގެ ޤަ 

އަންނަނި  (ހ)

ޓުގެ ރަިޖސްޓްރ
އިން މެންދުރު 

ށް އަކުރެއް އިތު

ކޓުން ބަލާ ކޮ
ޚާއި ގަޑިއަށް 
ން އޭނާގެ ބަދަލު

 ދަޢުވާ ފޯމު ތަ

 އެމައްސަލައަކީ
ޫޟއާމެދު ގޮތެއް

އެމައްސަލައަކީ
ސަލައިގެ ޙުކުްމކު

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާ
ކރުމަށް ނުވަތަ
ަސދުގައިކަމަށް

ޫޟއާމެދު ގޮތެއް
ަ އދާގެ (ހ)

ތއްގައި، އެފަދަ
މިނެއްގެ ފުރުޞ

  ގންވެއެވެ.

 ފްސކުރެވުނުގޮތް

  ޓ

ހައިކޯޓު

ގެވަނަ މާއްދާ 

ހައިކޯޓު (ހ)
8:30

އަށްވަނަ މާއްދާ 4

ހައިކޯ  (ހ)
ތާރީޚާ
މަތީން
ނުވަތަ

1 .
މަޢުޟ

2ެ  .
މައްސ

3 .
ދަތުުކ
މަޤްސ
މަޢުޟ

މިމްާއ  (ށ)
ލަތެޙާ

ދިގުމި
ލިބިގެ

ވަނ އިޞްލާޙް) ފާސ

ޖޭގެ ހައިކޯޓު
  އޖެ

30 ޤަވާޢިދުގެ 

ޅުވިފައި 
 ގަޑިތައް 

30 

48ޤަވާޢިދުގެ  

ފަރާތް 
 ވެއްޖެ

އާމެދު 
  ގޮތް

48 

  

(ހަތަރުވަނ ދުޢި ވާޤަ  

ދިވެހިރާއްޖޭ
ދިވެހިރާއް 
  
  

  
  
. ބުނެވިދިޔަ 1

  
ރަޖިސްޓްރީ ހުޅު
ހުންނަ ގަ

  
  
. ބުނެވިދިޔަ 2

ދަޢުވާކުރާ ފަ
ހާޒިރު ނުވެ
ނަމަ ދަޢުވާއާ
ޢަމަލު ކުރާނެ

  

 ހައިކޯޓުގެ



 (ހަތަރުވަނަ އިޞްލާޙް) ފާސްކުރެވުނުގޮތް ދުޢި ވާޤަ  ހައިކޯޓުގެ

2 ޞަފުޙާ    

ވަަނ  38މި ޤަވާޢިދުގެ މައްަސލަތަކާއި  ކުރެވޭ މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބާތިލު   (ނ)    
ަކން އަލުން ހުށަހަޅާނަމަ، ބާތިލުކުރި މައްސަލައެއް ކުރާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ބާތިލުމާ

 ) ދުަވހުގެ ތެރޭގައި ފަނަރަ( 15ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  ހައިކޯޓުން އެމީހަކަށް އެންގި
. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަނު އެއް ދެވަނަ ފަހަރަކަްށ މައްސަލައެ ޅައިފިނަމަ،އަހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  ހައިކޯޓުން ބަލައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ވަަނ  38މައްަސލަތަކާއި މި ޤަވާޢިދުގެ  ކުރެވޭ މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބާތިލު   (ރ)    

ން އަލުން މަތީ  މިމާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ  މައްސަލަތައް  ކުރާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ބާތިލުމާ
ން ހައިކޯޓަށް ދައްކަންޖެޭހ މަތީ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  34ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ މިޤަވާޢިދުގެ ހައި

  ފީ ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ.ރެޖިސްޓްރޭޝަްނ 
އިންތިޚާބީ ޝަކުވާ ނުވަތަ އިންތިޚާީބ  ،މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބާތިލު ކުރެވޭ މައްސަލައަކީ  (ބ)    

އެމައްސަލައެއް ދޫކޮށްލީކަމަށް ބަލައި، އިތުރަށް ހުށަނުއެޅޭ ގޮތަށް  ،ކުށުގެ މައްސަލައެއްނަމަ
  އެމައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

 ،މައްސަލައެއްނަމަ  ބަންދުއަމުރުގެ ،މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބާތިލު ކުރެވޭ މައްސަލައަކީ  )ޅ(    
ޅޭ ގޮތަށް އެމައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަނޭކަމަށް ބަލައި، އިތުރަށް އެމައްސަލައެއް ދޫކޮށްލީ

  ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
މިމާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން  ،މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބާތިލު ކުރެޭވ މައްސަލައަކީ  (ކ)   

އެމައްސަލައްެއ ދޫކޮށްލީކަަމށް ބަލައި، އިތުރަށް ހުށަނުއެޅޭ  ،ނަމަ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް
  ގޮތަށް އެމައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
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