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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ރު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދު

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
 ުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢ 
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333  ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

90 އަދަދު: 2017  ޖޫން  18  –   1438  ރަމަޟާން 23  ތާރީޚު:  އާދީއްތަ 46 ވޮލިއުމް:   

   ވަނަ  2 އަށް( ޤާނޫނު  ކޯޓުތަކުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/22 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުުރެގ  ދެވަނަ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުދުވަ ބުދަވި  14މަހުގެ  ޖޫންވަނަ އަހަރުގެ  2017
 ވަނަ  2 އަށް( ޤާނޫނު ކޯޓުަތުކގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ) 2010/22 ނަންބަރު ޤާނޫނު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުެރއްވި 6

        2017 ޖޫން 18 ،މަތިންަވނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  "ބިލު ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުުމންރަ  ދުވަހު އާދީއްތަހ( ިވ 1438 ރަމަޟާން 23)

 ޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއި
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 ވަނަ  2 އަށް( ޤާނޫނު  ކޯޓުތަކުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/22 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

 
 .ގެނައުން ިއޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް( ޤާނޫނު ކޯޓުތަުކގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/22 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަަނ މާއްދާ 27ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 ހައިކޯޓު 
 އެކުލެވިގެންވާ 

 ގޮތް 

ނިޑާޔރާއި، ެއކޯޓަށް ހައި )ހ( .27 ކޯޓު އެކުެލިވގެންވަނީ ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަ

ނިޑޔާރުންނާއެކު ޖުމްަލ  10ޢައްޔަންކުެރވޭ އިތުރު        )ދިހައެއް( ފަ

ނިޑޔާރުންގެ މައްޗަށެެވ. 11  )ެއގާރަ( ފަ

     އަށް( ޤާނޫނު ކޯޓުތަުކގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/22 ންބަރުނަ ޤާނޫނު )ށ(  

 ކުރިން ފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް ގެަނއުުމގެ އިޞްލާޙު ވަނަ 2

ނޑިޔާރުން، ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ  ހައިކޯޓަށް ނޑިޔާުރކަމުގެ ފަ   މަޤާމުގައި  ފަ

 އިކޯުޓގެ ހަ  ަބޔާންކޮްށފައިވާ ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި އަދި. ދެމިތިބޭނެއެވެ

ނޑިޔާރުންގެ  އިތުރަށް ހައިކޯޓަށް ހަމަކުރުމަށްޓަކައި ޢަދަދު ޖުމްލަ ފަ

ނިޑާޔރުން، ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ  2010/22 ނަންބަރު ޤާނޫނު ފަ

 ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ 2 އަށް( ާޤނޫނު ކޯޓުަތކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ)

 ތެރޭގަިއ، މަސްދުަވހުގެ( ތިނެއް) 3 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް

 .ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.)ބ( ވަަނ މާއްދާގެ  35ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

ނޑިޔާރުްނ  (ބ) .35  މި މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިުމކުރެވޭ ހަިއކޯުޓގެ ގޮފިަތކަށް ފަ

ނޑިޔާރުްނެގ  11ހަމަޖައްސާނީ ހައިކޯޓަށް ޢަްއޔަންކޮށްފަިއވާ  )ެއގާރަ( ފަ

ނޑިޔާރުްނގެ ނިްސބަތުންނެވެ. 3ރެއިން ކޮންމެ ގޮތްޕަކަށް ތެ  )ތިނެއް( ފަ

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން . 3

 ފެށިގެންނެވެ.
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