
 

 
ކޯޓުތަކަށ    ހުށަހަޅ    މައ ސަލަތައ    ލަސ ވ ކަމަށ    މިކޮމިޝަނަށ    ހުށަހަޅ    ޝަކުވ    ބެލުމުގައި   މިކޮމިޝަނުނ    

 ޢަ މަލުކުރ ނ      މިނ ގަނޑު 
 

މައ ސަލަ  ނެވެ.  ލިބެމުނ    ގިނަ ޝަކުވ ތަކެއ ދަނީ ކަމަށ  މިކޮމިޝަނަށ   ތައ  ލަސ ވ މައ ސަލަ  ޅ ކޯޓުތަކަށ  ހުށަހަ
ފަނޑިޔ ރުނ ގެ ސުލޫކީ މިނ ގަނޑުގައި ބަޔ ނ ކޮށ ފައިވ     ، ޝަކުވ ތަކ ގުޅިގެނ   ހުށަހަޅ ލަސ ވ ކަމަށ  މިކޮމިޝަނަށ   

ވ ލުކުރެވިފައިވ  ހުރިހ  މައ ސަލަތައ  ލަސ ނުކޮށ  ބަލައި ނިނ މުމަށ  ފަނޑިޔ ރަކު އެމީހަކު ބެލުމަށ  ޙަފަދައިނ   
އެކަށީގެނ ވ   މަސައ ކަތ  ޒިނ މ   ފަނޑިޔ ރުނ ގެ  ބެލުމުގައި  ކޮށ   އަދ ކޮށ ފައިވ ތޯ   މިކޮމިޝަނުނ    ގޮތަށ  
 މިނ ގަނޑު ފަނޑިޔ ރުނ ގެ ސަމ ލުކަމަށ  ގެނައުމުގެ ގޮތުނ  ދަނ ނަވަމެވެ.  ނ ޢަމަލުކުރ 

 
ޤ ނޫނު   .1 ފަނޑިޔ ރުނ ގެ  ނަނ ބަރު  ) ދިވެހިރ އ ޖ ގެ  މ އ ދ ގައި   ވަނަ  58(ގެ  13/2010ޤ ނޫނު 

  މަސ ދުވަހުގެ  ()ހައެއ   6ވ ލުކުރ  ދުވަހުނ ފެށިގެނ   ޙަނޑިޔ ރަކ  މައ ސަލައެއ   ފަ ބަޔ ނ ކޮށ ފައިވ ގޮތަށ   
ނުވަތަ ދ އިރ ގެ    ސަބަބ އެކު ކޯޓުގެމައ ސަލައިގައި ގޮތެއ  ކަނޑައެޅިފައި ނުވ ނަމަ، އެކަނ     ތެރ ގައި އެ

ފަހު އެމ އ ދ ގައި ބަޔ ނ ކޮށ ފައިވ  ގޮތަށ      އަނ ގ ފައިވ ތޯ އ އި އެގޮތަށ  އެނ ގުމަށ   އިސ  ފަނޑިޔ ރަށ 
މަދުވެގެނ  މަހަކު އެއ ފަހަރު އިސ  ފަނޑިޔ ރަށ   ފަނޑިޔ ރަކު  އެމައ ސަލަ ކުރިއަށ ދ  މިނ ވަރ  ބެހ ގޮތުނ   

 ދެމުނ ގޮސ ފައިވ ތޯ ބެލުނ . ލޫމ ތު ޢު މަ
 

ޖިނ އީ    ،ކ  ގުޅިގެނ ނަމަމައ ސަލައަޖިނ އީ  މައ ސަލަ ނުނިމި ލަސ ވ ކަމުގެ ޝަކުވ  ހުށަހަޅ ފައިވަނީ   .2
ވަނަ    116  އ އި  ވަނަ މ އ ދ ގެ )ކ(   106  ގެ (  12/ 2016)ޤ ނޫނު ނަނ ބަރު    އިޖުރ އަތުގެ ޤ ނޫނު

  އިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުނ ތައ  ބ އ ވ ނެ މައ ސަލަނ   މަތީ ބަޔ ނ ކޮށ ފައިވ  ގޮތުގެ   ދ ގެ )ހ( ގައިމ އ 
 . ނަށ  ދީފައިވ ތޯ ބެލުނ ނ  ހިމެނ  ހަސ މު މައ ސަލައިގައި  ތ ރީޚުތަކ އި ގަޑި ކަނޑައަޅައި ތަވ ލު

 
ނަނ ބަރު    މި .3 ބަޔ ނ ކޮށ ފައިވ     1މިނ ގަނޑުގެ  ފަނޑިޔ ރުނ ނ   ގައި  އިސ     ޙަވ ލުކުރެވ  ގޮތަށ  

 ބެލުނ .  ރިޕޯޓު އެކުލަވ ލައިފައިވ ތޯމައ ސަލަތަކުގައި އިސ  ފަނޑިޔ ރު 



 

 

2 

 
 30(ގެ  2010/22ނު )ޤ ނޫނު ނަނ ބަރު  އ އި ކޯޓުތަކުގެ ޤ ނޫ ވަނަ މ އ ދ   36ފަނޑިޔ ރުނ ގެ ޤ ނޫނުގެ   .4

އ އި   )ބ(  މ އ ދ ގެ  އ އި    55ވަނަ  )ބ(  މ އ ދ ގެ  )ނ(  68ވަނަ  މ އ ދ ގެ  ) ވަނަ  ވަނަ 3ގެ   )  
ގުޅ ގޮތުނ   ނަނ ބަރުގައި   ލަސ ވުމ   މައ ސަލަތައ   ހުށަހެޅ   ކޯޓުތަކަށ   އިސ   ބަޔ ނ ކޮށ ފައިވ ގޮތަށ  

 ފައިވ ތޯ ބެލުނ . ށ  އަދ ކޮއިސ ފަނޑިޔ ރުނ  މަސ އޫލިއ ޔަތުތައ    ފަނޑިޔ ރުނ  އަދ ކުރަނ ޖެހ 
 

ވަކި   .5 އަޅަނ ޖެހ ނެޤ ނޫނެއ ގައި  ފިޔަވަޅު  ކޯޓުނ   އެ މުއ ދަތެއ ގައި  ކަމެއ ގައި  ބަޔ ނ ކޮށ ފައިވ    ކަމަށ  
 .ވ ތޯ ބެލުނ ޢަމަލުކޮށ ފައިނ  އެފަދައި ތުގައި ދައ މު

 
  މ އ ދ ގެ   ވަނަ  106  ގެޤ ނޫނު   އިޖުރ އަތުގެ  ޖިނ އީ  މ އ ދ އ އި  ވަނަ  58  ގެޤ ނޫނު   ފަނޑިޔ ރުނ ގެ   ގެދިވެހިރ އ ޖ  

  ގަވ އިދުނ    ފަނޑިޔ ރުނ ބައެއ     ގޮތަށ   ބަޔ ނ ކޮށ ފައިވ   ގައި(  ހ )މ އ ދ ގެ  ވަނަ  116  އެޤ ނޫނުގެ  އ އި(  ކ)
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށ  ބަޔ ނ ކޮށ ފައިވ  މައ ސަލަތަކުގައި  އި،  ނުދ ކަމ މުނ ޢަމަލުކުރަ ޤ ނޫނުގައި ވަކި މުއ ދަތެއ ގައި 

އެ ފަނޑިޔ ރުނ   ޢަމަލުކުރަމުނ     ފަދައިނ އެމުއ ދަތުގައި  ،  ފ ހަގަކުރެވިފައިވ ތީ   ޝަނަށ މިކޮމި   ނުދ ކަނ ބައެއ  
ށ ފައިވ   ނ ކޮ ގައި ބަޔ ސަރކިއުލަރމި މިކޮމިޝަނުނ  އިލ ތިމ ސ ކުރަމެވެ. އަދި    ކުރުމަށ އެކަނ ތައ ތައ  އިޞ ލ ޙު

މިކޮމި  ދަށުނ   މައ ސަލަތައ   ޝަމިނ ގަނޑުގެ  ބަލަމުނ ދ ނެކަނ ވެސ     2021ޖަނަވަރީ    1ނުނ   އިނ ފެށިގެނ  
 ފަނޑިޔ ރުނ ގެ މަޢުލޫމ ތަށ ޓަކައި ދެނ ނެވީމެވެ. 

 
 

 
 ޙިސ ނ  ޙުސައިނ  
 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސ  

 
 ، ޝަރުޢީކޯޓުތައ 

 .އެޑ މިނިސ ޓ ރ ޝަނ ޑިޕ ޓ މަނ ޓ  އޮފ  ޖުޑީޝަލ  


