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ަޙުކުމްަތ ންފީޒުކުރުންަފ ސްކުރުމުގެައ މުރުަ

 
 ަ:ު2021ޤ ޟިއްޔާަނ ންބ ރ/SC-A/40 

 ަުންަފ ސްކުރުމުގެައ މުރ ށްައެދުނުަފ ރާތް:ަޙުކުމްަތ ންފީޒުކުރ 
 ހޮލިޑޭސްަޕްރ އިވެޓްަލިމިޓެޑްަޕާރލްަ .1
 އިބްރާހީމްަދީދީ،ަޕެރިސްގެ،ަސ.ަހުޅުދޫ .2
 ަަަަަަަަަަަައ ޙްމ ދުަފިޔާޟް،ަމިސްކިތްމ ގު.ަލީނާ،ަޏ.ަފުވ އްމުލ އް .3

 :ްައ މުރުަރ އްދުވާަފ ރާތްތ އ 

 މާލެަައ ލިމ ސްވާދީ،.ަމަޢ ޒުމީ،ަމުޙ އްމ ދުަ .1
 ސިވިލްަކޯޓުަަ .2
 ހުޅުމާލެަޑިވިޜ ންަަ–ސިވިލްަކޯޓުަ .3
 ފ ރާތްތ އްަކ މާބެހޭައެންމެހާަ .4

 ަ ކުންފުނީގެަޤާނޫނީަޝ ޚްޞިއްޔ ތުަނ ހ މ ގޮތުގ އިަބޭނުންކުރުންަައްސ ލ އިގެަބާވ ތް:މ 
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ަަަަަަަަަަަަ ަސިވިލް ަނ ންބ ރު ަދިވެހިރާއްޖޭގCv-C-HD/2020ަަެ/51ކޯޓުގެ ޤ ޟިއްޔާ

ަހ އި ައެކޯޓުގ އި ަކުރުމުން ަަ،ބެލިަަކޯޓުން އިސްތިއުނާފު ޤ ޟިއްޔHC-A/572ަަާ/2019ނ ންބ ރު

ޤ ޟިއްޔާއިންަބ ލ މުންަދ ނިކޮށް،ަހ ވާލާދެވުނުަސިވިލSC-A/40ަަް/2021ސުޕްރީމްަކޯޓުގެަނ ންބ ރުަ

ގޮތުންަސިވިލްަކޯޓުންަަޤ ޟިއްޔާގެަޙުކުމްަތ ންފީޒުަކުރުމުގCv-C-HD/2020ަެ/51ކޯޓުގެަނ ންބ ރުަ

ގ އ2021ަަިސެޕްޓެންބ ރ21ަަޤ ޟިއްޔާގ އCv-C-HD/2020ަަި/234ކޯޓުގެަނ ންބ ރުައެަަބެލި

ަހ ވާލާދެވުނުަ ައ ޑުއެހުމުގ އި، ަޝ ރީޢ ތުގެ ަގެންދެވުނު ަކުރިއ ށް ަޑިވިޜ ނުގ އި ަހުޅުމާލެ ަކޯޓުގެ ސިވިލް

ޝ ރީޢ ތްަސުޕްރީމްަަޤ ޟިއްޔާއާގުޅޭައިސްތިއުނާފCv-C-HD/2020ަީ/51ނ ންބ ރުަަސިވިލްަކޯޓުގެ

ަދާތީ ަކުރިއ ށް ަނ ންބ ރު، ކޯޓުގ އި ަކޯޓުގެ ަޙުކުމCv-C-HD/2020ަަް/51 ސިވިލް ޤ ޟިއްޔާގެ

ަނުކޮށްަ ަރ އްދު ަނުވ ތ  ަޖ މާނުކޮށް ައ ރ ނިވެރިޔާއ ށް ަފ އިސާ ަޖ މާކުރެވޭ ަކޯޓ ށް ަގޮތުން ތ ންފީޒުކުރުމުގެ

ގ އިަސިވިލްަކޯޓުގެަނ ންބ ރ2021ަަުސެޕްޓެންބ ރ23ަަތުަކޯޓުގ އިަބ ހ އްޓ ވާނެކ މ ށްަވިދާޅުވެ،ަމިވ ގު

234/Cv-C-HD/2020ަި12ަޝ ރީޢ ތްަނިމުނުަގޮތުގެަރިޕޯޓުގެަަ،އިރުޤ ޟިއްޔާގެަޙުކުމްަކުރެއްވ

ަސ ބ ބެއްަ ައެއްވެސް ަހިފ ހ އްޓ ންޖެހޭ ަދޫނުކޮށް ަފ ރާތ ށް ަދ ޢުވާކުރާ ަފ އިސާ ަދ ރ ނީގެ ަނުކުތާގ އި ވ ނ 

ަކ މ ށްަ ަކޯޓުގ އިަަފ އިވާތީ،ބުނެަނެތްކ މ ށް ަފ އިސާ ަޖ މާކުރެވޭ ަކޯޓ ށް ަގޮތުން ަކުރުމުގެ ަތ ންފީޒު ޙުކުމް

ަމ އްސ ލ އިަ ައެ ަނުބ ހ އްޓ އި ަޖ މާކުރުމ ކީ ަފ ރާތ ށް ަދ ޢުވާކުރާ ަކޯޓ ށްަގ އި ަސުޕްރީމް ަމ އްސ ލ  މި

ަކުރި ަސ ބ ބުންަައިސްތިއުނާފު ައެކ މުގެ ަފ ރާތްތ ކ ށް ަކުރެވުނު ަތ ދ އްޚުލް ަމ އްސ ލ އ ށް ަމި ފ ރާތ ށާއި

މ21ަާއިދުގެަގެއްލުންތ ކާަކުރިމ ތިލާންޖެހިދާނެަކ މެއްކ ންަފާހ ގ ކޮށް،ަސުޕްރީމްަކޯޓުގެަގ ވާ އްދާގެަވ ނަ 

ަަދ ށުންަ ަނ ންބ ރު ަކޯޓުގެ ަކުރުނCv-C-HD/2020ަަް/51ސިވިލް ަތ ންފީޒު ަޙުކުމް ޤ ޟިއްޔާގެ

ޖ މާކުރެވޭަމިވ ގުތ ށްަފ ސްކޮށްދީ،ަބުނެވުނުަސިވިލްަކޯޓުގެަޤ ޟިއްޔާގެަހުކުމްަތ ންފީޒުކުރުމުގެަގޮތުންަ

ަސުޕްރީމްަ ަޖ މާނުކޮށް ަފ ރާތ ށް ަދ ޢުވާކުރި ަމ އްސ ލ އިގ އި ައެ ަނ ންބ ރުަފ އިސާ        ަކޯޓުގެ

2021/SC-A/40ަަާޤ ޟިއްޔާގ އިަފ އިސ ލާަކުރ ނިވިަހުކުމްަކުރުމާަހ މ އ ށްަސިވިލްަކޯޓުގ އިަފ އިސ

ައްަނެރެދިނުމ ށްައެދިފ އިވެއެވެ.ބެހެއްޓުމުގެައ މުރެ






