ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

g
ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު
ތަޢާރަފު

.1

ޙާޟިރުވުމަށް

.2

) ހ(

މިއީ "ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު" އެވެ.

)ށ (

މިޤަވާޢިދަށް ޢާންމުކޮށް ކިޔާނީ 'ޙާޟިރުކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު' މިހެންނެވެ.

) ހ(

ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރަކީ ކޯޓަށް މީހަކު ޙާޟިރުވުމަށް ފޮނުވޭ އަމުރެކެވެ.
މިއަމުރުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އަންގާ އަމުރު

 .1ޙާޟިރުވާންވީ މީހާގެ ނަން.
 .2ޙާޟިރުވާންވީ މީހާގެ ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ އެޑްރެސް.
 .3ޙާޟިރުވާންވީ ތަން.
 .4ޙާޟިރުވާންވީ ދުވަސް.
 .5ޙާޟިރުވާންވީ ގަޑި.
 .6ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ސަބަބު.
ކޯޓަށް
ޙާޟިރުވުމަށް

)ށ (

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގެ ނުފުށުގައި ،ޚާއްޞަ އެންގުމެއްގެ
ގޮތުގައި ،ތިރީގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

އަންގާ އަމުރުގައިވާ
ޚާއްޞަ އެންގުން

 .1ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށްފަހު ލަސްނުކޮށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ކޯޓުގެ
މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
 .2ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށްފަހު ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ބޭރަށް ދިޔުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
 .3ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް
ޙާޟިރުނުވެ ހުންނަންވާނީ މިޤަވާޢިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާ 9 ،ވަނަ މާއްދާ،
 1ވަނަ ޞަފުޙާ

ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ނުވަތަ  24ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
ޙާޟިރުވުމުގެ

 .4ކޯޓަށް

އަމުރުގައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ގަޑިއަށް

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ،އެމީހަކާމެދު މިޤަވާޢިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
 .5ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގައި ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހާ ނުހިފައިފި
ނަމަ ،ނުވަތަ އަމުރު ރައްދުވެ ،އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ޙާޟިރު
ނުވެއްޖެނަމަ ،މިޤަވާޢިދުގެ  30 ،29 ،28މިތިންމާއްދާއިން ކުރެ
މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.
 .6ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާއިރު އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ގެންނަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ޙާޟިރުވުމަށް

އަންގާ

އަމުރުގެ

މިމާއްދާގެ

ނުފުށުގައި،

)ށ(

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އިތުރަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ކޮންމެހެން
އެނގެންޖެހޭނެކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ޢާންމު ބައިތައް
ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުން

.3

ކޯޓަށް

.4

) ހ(

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުވުމަށް

އަންގާ

އަމުރު

ލިބޭ

ކޮންމެ

މީހަކު

އަމުރުގައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާން ވާނެއެވެ.
)ށ (

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާފަދައިން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަމުރު
ލިބި މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއްނެތި އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ
މިޤަވާޢިދު ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ޙާޟިރުވުމަށް

) ހ(

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ ގަޑިއަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ،އެމީހަކު
) 75/-ހަތްދިހަ ފަހެއް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

އަންގާފައިވާ
 2ވަނަ ޞަފުޙާ

ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

)ށ (

ގަޑިއަށް ކޯޓަށް

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 3
)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ކޯޓަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

ޙާޟިރުނުވުން

)ނ(

މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު  27/76ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެމީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ކޯޓަށް

ޖިނާއީ މައްސަލައަކަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެއްވެސް މީހަކަށް އަމުރު

.5

ޙާޟިރުވުމުގެ

ފޮނުވުމުން ،އެ އަމުރުގައި ނުހިފައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއަމުރު ލިބި މަޤުބޫލު

އަމުރުގައި ނުހިފުން

ޢުޛުރެއް ނެތި ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ،ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް

ނުވަތަ އަމުރު ލިބި

ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއް
ނެތި ޙާޟިރުނުވުން

) ހ(

އެ މީހާގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ،ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ) 88ހ( ގެ ދަށުން
އެމީހެއްގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުން.

)ށ (

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް
ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް އެމީހާ ޙާޟިރުކުރުން.

)ނ(

މިމާއްދާގެ

)ށ(ގެ

ދަށުން

ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް

ޑިޕާރޓްމަންޓް

އޮފް

ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް

ސަރވިސް

ރަށުކޯޓުތަކުންނަމަ

އަށް

އަންގާ

މިނިސްޓްރީ

)މާލޭގައިނަމަ
އޮފް

ޖަސްޓިސް

ސީދާ

ކޯޓުން،

މެދުވެރިކޮށް(

އަމުރުފޮނުވުމުން ،އެއަމުރުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް އެފަދަ
މީހަކު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް
ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޙާޟިރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
)ރ (

މިޤަވާޢިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
އެމީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރުން.
 3ވަނަ ޞަފުޙާ

ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ފިޔަވާ އެހެން މައްސަލައަކަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް

.6

އެއްވެސް މީހަކަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން ،އެ އަމުރުގައި ނުހިފައިފިނަމަ ނުވަތަ
އަމުރު ލިބި މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއް ނެތި ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ،މިޤަވާޢިދުގެ 17
ވަނަ

މާއްދާއާއި،

28

ވަނަ

މާއްދާއާއި،

29

މާއްދާގައި

ވަނަ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޙާޟިރު ވެވެން

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބިފައިވަނިކޮށް ،މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއް ދިމާވެގެން

.7

ނެތްނަމަ ސަބަބު

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެވެން ނެތްނަމަ ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ 1

އެންގުން

)އެކެއް( ގަޑިއިރު ކުރިން ،ލިޔުމަކުން އެކަން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ޙާޟިރު ނުވުމަށް

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއްކަމަށް ބަލާނީ ތިރީގައިމިވާ ކަމަކުންކުރެ

.8

ކަމެކެވެ.

މަޤުބޫލު
ޢުޛުރެއްކަމަށް
ބެލެވޭ ކަންތައްތައް

) ހ(

ތިމާ ކޯޓަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއްވުން.

)ށ (

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުދަތުރާއި ،އެއްގަމު ދަތުރު ކުރެވޭ ގޮތް
ނުވުން.

މެޑިކަލް ފޯމު
ހުށަހެޅުން

.9

)ނ(

ޤާޟީއަށް މަޤުބޫލުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެހެން ޢުޛުރެއް މެދުވެރިވުން

) ހ(

ކޯޓުގެ އަމުރަށް ހާޟިރު ނުވެވެން ދިމާވި ސަބަބަކީ މި ޤަވާޢިދުގެ ) (8ވަނަ
މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ސަބަބު ކަމަށްވާނަމަ ،ކޯޓުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ފޯމު
ފުރުމަށްފަހު ) 2ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި 2
)ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ.
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ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

)ށ (

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާނީ ،ސަރުކާރުގެ
ހޮސްޕިޓަލަކުން ނުވަތަ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކުން ނުވަތަ މިފަދަ ތަނެއް ނެތް
ރަށެއްގައިނަމަ ރަށު އޮފީހުން ،އެ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމައެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފޯމުގައި ،ފަރުވާ ދިން ފަރާތުގެ އިތުރުން އެ ތަނުގެ
އިދާރީ އިސްފަރާތެއްގެ ސޮޔާއި ތައްގަނޑު އޮންނަންވާނެއެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުމުގެ ތެދު ދޮގު ސާބިތުކުރަންޖެހޭފަދަ
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފަރާތްތައް
ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރެވޭނެއެވެ.

ކޯޓަށް
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) ހ(

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ
ޙާޟިރުވުމުގެ

ޙާޟިރުވުމުގެ

އޮތްނަމަ،

އަމުރު ރައްދު

ރައްދުކުރެވުނީއެވެ.

ފަރާތަށް

ޙާޟިރުވުމުގެ

އަމުރު

އެމީހާއާ

އަމުރު

ރައްދުކުރެވެން

ޙަވާލުކުރުމުން

އަމުރު

ކުރުން

)ށ (

ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ޙަވާލުކުރި ފަރާތާއި ،ޙަވާލުވި ފަރާތް އަމުރުގެ އަޞްލާއި
ކޮޕީގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .ސޮއިނުކޮށްފިނަމަ ބެލެވޭނީ ޙަވާލުނުވީކަމަށެވެ.

)ނ(

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ

ފަރާތް

ހޯދުމަށް

އެކަށީގެންވާ

މަސައްކަތްތަކެއް

ކުރުމަށްފަހުގައިވެސް އެ މީހަކު ނުފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،އެމީހަކީ ބަންދުގައި
ހުރި މީހަކަށް ނުވާނަމަ ،ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭގައި
އުޅޭ ތަޞައްރަފު ފުދިފައިވާ މީހަކާ ނުވަތަ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހާގެ
ވަކީލާ ،ނުވަތަ ބަދަލުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ މީހާއާ އަމުރު ޙަވާލުކުރުމުން،
ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.
)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ() ،ށ() ،ނ( ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެން ނެތްނަމަ،
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ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވޭ ފަރާތް ޢާންމުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ގެއެއް ނުވަތަ
ތަނެއްގެ ދޮރާށީގައި ،ނުވަތަ އުޅަނދެއްގައި އަމުރު ހިއްޕުމުން ނުވަތަ އެ
އަމުރު

ފަސޭހައި

ފެންނާނެ

ގޮތަށް

އެއިން

ތަނެއްގައި

ބެހެއްޓުމުން،

ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

ޙާޟިރުވުމުގެ

މިޤަވާޢިދުގެ ) (10ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި) ،ނ( ގައިވާ ގޮތަށް

.11

އަމުރު ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނިކޮށް ،އަމުރު ލިބެންވާ ފަރާތުން

އަމުރު

ޙާޟިރުވުމުގެ

ރައްދުވިކަމަށް

އަމުރު ލިބުނުކަމަށް އިންކާރު ކުރާ ޙާލަތުގައި ،ކޯޓުގެ ފަރާތުން އަމުރު

އިންކާރު ކުރުން

ޙަވާލުކުރަން ދިޔަ ފަރާތުން ،އަމުރު ޙަވާލުކުރިކަމަށްބުނެ ،ދޭ ހެކިބަހަކީ،
ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވި ކަމުގެ ފުރިހަމަ ހެކި ބަހެއް ކަމުގައި
ބެލެވޭނެއެވެ.

ދަތުރުފަތުރުގައި

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ،ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ މީހާއަކީ ކަނޑުގައި

.12

އައިސްތިބޭ

ދުއްވާ އުޅަނދެއްގައި އުޅޭ މީހަކަށްވެފައި ،މިޤަވާޢިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ

އުޅަނދުފަހަރުގައި

)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެން ނެތްނަމަ ،އެއުޅަނދެއްގައި

ތިބޭ މީހުންނާއި،

ޙާޟިރުވުމުގެ

އަމުރު ހިއްޕުމުން ،އެ މީހަކަށް އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް

އުޅަނދުފަހަރުގައި

ބެލެވޭނެއެވެ.

މަސައްކަތް ކުރާ
މީހުންނާ އަމުރު
ޙަވާލުކުރުން

ފުލުހުން ނުވަތަ

.13

) ހ(

ޙާޟިރުވުމުގެ

އަމުރު

ލިބެންވާ

ފަރާތަކީ

ފުލުހެއް

ނުވަތަ

ސިފައިންގެ

ސިފައިންނަށް

މީހެއްނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ) (10ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް

އަމުރު ރައްދުކުރުން

ޢަމަލުކުރުމުން ނުވަތަ އެ މީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނަކަށް އަމުރު ފޮނުވުމުންް،
އެ މީހަކަށް އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.
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ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

)ށ (

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދަ ފަރާތެއް ޙާޟިރުވުމަށް
ޢުޛުރުވެރިވާނަމަ ،މިޤަވާޢިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  9ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންވެގެންވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ބަންދުގައި ތިބޭ

.14

) ހ(

ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ޙާޟިރުކުރުމަށް އަމުރު ފޮނުވާނީ ،އެ

މީހުންނަށް އަމުރު

މީހަކު ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވެފައިވާ

ރައްދުކުރުން

އިދާރާއަކަށެވެ.
)ށ (

ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ޙާޟިރުކުރުމަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން،
އެ މީހަކު ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވެފައިވާ
އިދާރާއަކުން އެމީހާއަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑި ،އަދި
ސަބަބު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އޮޅުންފިލުވާދޭން ވާނެއެވެ.

)ނ(

ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަމުރު
ފޮނުވުމުން ،އެ މީހަކު ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ
ޙަވާލުވެފައިވާ އިދާރާއަކުން ،އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް އެމީހަކު ކޯޓަށް
ޙާޟިރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

)ރ(

ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ޙާޟިރުވުމަށް ޢުޛުރުވެރިވާނަމަ،
މިޤަވާޢިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  9ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާގޮތަށް
ޢަމަލުކޮށް ،އެމީހަކު ބަންދުކުރި ފަރާތަކުން އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ ) 1އެކެއް(
ގަޑިއިރު ކުރިން ލިޔުމަކުން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މައްސަލަ

.15

) ހ(

މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ހުއްޓާ،

ހުށަހެޅިފައިވާ ރަށް

އެ މީހާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،އެމީހަކު ޙާޟިރުކޮށްދިނުމުގެ

ނޫން އެހެން

އަމުރު ރައްދުކޮށްދިނުމަށް އެދޭނީ އެމީހަކު ހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓުގައެވެ .އެއީ

ރަށެއްގައި ހުރި

މާލޭގައިނަމަ ކަމާބެހޭ ކޯޓު އަދި ރަށެއްގައިނަމަ ،ރަށުކޯޓެވެ.
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ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

މީހަކު

)ށ (

ޙާޟިރުކުރުން

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަބަބެއް ދިމާވެގެން އެމީހަކަށް
ރައްދުކުރާނީ އެމީހަކު އެވަގުތަކު ހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
އަމުރެކެވެ.

)ނ(

މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އަމުރަކަށް ޙާޟިރުނުވެގެން
އަޅަންޖެހޭ

ހުރިހާ

ފިޔަވަޅެއް

މިޤަވާޢިދާ

އެއްގޮތަށް

މައްސަލަ

އަޅާނީ

ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓުންނެވެ.
)ރ(

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތްހުރީ ކޯޓެއް ނެތް ރަށެއްގައިނަމަ ،މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމުރު ރައްދުކުރާނީ އެމީހަކު ހުރި ރަށަކާ
އެންމެ ކައިރީގައިވާ ރަށެއްގެ ރަށުކޯޓުންނެވެ.

އަމުރު ރައްދުކުރާ
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) ހ(

ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ރައްދުކުރާ ގޮތަށް
އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް ،ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޙާލަތްތަކުގައި ،ޕޯސްޓް އޮފީސް ،

ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އެހެން ފަރާތެއް
މެދުވެރިކޮށްގެން ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ.
)ށ (

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ،ޙާޟިރުވުމުގެ
ރައްދުކުރާ

ޙާލަތްތަކުގައި،

ޕޯސްޓް

އޮފީހުން

އަމުރު

އަމުރު

ރައްދުކުރިކަމަށް

ސޮއިކުރުވާފައި ،ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ސްލިޕް ބެލެވޭނީ ،ޙާޟިރުވުމުގެ

އަމުރު

ރައްދުވިކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ބަންދުގައި

.17

) ހ(

ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ޙާޟިރުކުރުމަކީ ،އެންމެ

ބަހައްޓައިގެން

މަޞްލަޙަތު ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ މީހަކު

ޙާޟިރުކުރުން

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް
ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ނުވަތަ ބަންދުކުރުމުގެ ބާރުލިބިފައިވާ
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ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

އެހެން

އިދާރާއެއް

ބަންދުގައި

މެދުވެރިކޮށް

ބަހައްޓައިގެން

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުކުރުމަށްޓަކައި ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ (

މި

މާއްދާގެ

)ހ(

ގެ

ދަށުން

އަމުރު

ނެރުމުގައި

ބަލާނީ

ތިރީގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށެވެ.
 .1ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރެއް ކުރިން ފޮނުވި ،އެ އަމުރަށް ޙާޟިރުވެފައި
ނުވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.
 .2އެމީހަކީ ފިލާފާނެފަދަ މީހެއްކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ މީހަކަށް ވުން.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުމުން
އެއަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް
ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ނުވަތަ
ބަންދުކުރުމުގެ

ބާރުލިބިފައިވާ

އެހެން

އިދާރާއަކުން

އެމީހަކު

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އެޑްރެސް

.18

) ހ(

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ކުރާފަރާތުގެ ނުވަތަ ދަޢުވާ
ލިބޭ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،އެޑްރެސް ބަދަލުވިތާ ) 3ތިނެއް(

ބަދަލުވުން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ބަދަލުވި އެޑްރެސް އެނގޭގޮތަށް ،ލިޔުމަކުން ކޯޓަށް އެކަން
އަންގަންވާނެއެވެ .މި ) 3ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ބަންދު
ދުވަސްތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ.
)ށ (

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން އެޑްރެސް ބަދަލުވިކަން
ކޯޓަށް އަންގާފައި ނުވާނަމަ ،މިޤަވާޢިދުގެ  28ވަނަ މާއްދާ ،ނުވަތަ  29ވަނަ
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ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

މާއްދާ ،ނުވަތަ  30ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ރާއްޖޭއިން

ކޯޓަށް

.19

ހުށަހެޅިފައިވާ

މައްސަލައެއްގައި

ދަޢުވާ

ލިބޭ

ފަރާތަކީ

ބޭރުގައިވާ

ދިވެއްސެއްކަމަށްވެފައި ،އޭނާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާނަމަ ،އޭނާއަށް ކޯޓަށް

ދިވެހިންނަށް އަމުރު

ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރުމުގައި ،ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ރައްދުކުރުން

) ހ(

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި
ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް އެނގޭނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ

އަމުރު

ރަޖިސްޓްރީ ޕޯސްޓުން ފޮނުވާނީއެވެ.
)ށ (

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅޭ އެޑްރެސް
ނޭނގޭނަމަ،

އެމީހަކަށް

އަމުރު

ފޮނުވުމުގައި

ތިރީގައިވާ

ޢަމަލުކުރާނީ

ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ.
 .1އެމީހަކު ހުރި ޤައުމެއްގައި ހުރި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އޮފީހެއް
މެދުވެރިކޮށް އެމީހަކަށް އަމުރު ރައްދުކުރުން.
 .2އެމީހަކު ހުރި ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ކޯޓު
މެދުވެރިކޮށް ،އެމީހަކަށް އަމުރު ރައްދުކުރުން.
)ނ(

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ފަރާތެއް ޙާޟިރުކުރަން އެދޭ ފަރާތުން ،އެ މީހަކު
ޙާޟިރުކުރަން

ހިނގާނެ

ޚަރަދު

ކޯޓުގައި

ޑިޕޮޒިޓްގެ

ގޮތުގައި

ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި) ،ށ( ގައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު
ނަގާނީ މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާއިންނެވެ.
 10ވަނަ ޞަފުޙާ

ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

) ބ(

މި މާއްދާގައިވާފަދަ ފަރާތެއް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށްޓަކައި ،މި މާއްދާގެ )ށ(
ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ،ކޯޓުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަށެވެ.

ރާއްޖެއިން

މި ޤަވާޢިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ މީހެއްގެ

.20

މައްޗަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރެއް ނެރޭނީ ތިރީގައި މިވާ ޙާލަތްތަކުގައެވެ.

ބޭރުގައިވާ މީހުން
ކޯޓަށް

) ހ(

ޙާޟިރުކުރެވޭނެ

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ ޢާންމުގޮތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެގެން އުޅޭ
މީހެއް ކަމުގައިވުން.

ޙާލަތްތައް

)ށ (
)ނ(

ތަރިކައިގެ މައްސަލައެއްގައި ،ތަރިކަ މުދާ ރާއްޖޭގައި ހުރުން.
ހުށަހެޅިފައިވާ

މައްސަލައަކީ،

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ހާދިސާއަކާ

ހިނގާފައިވާ

ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި ވުން.
.21

މި

ޤަވާޢިދުގެ

19

ވަނަ

މާއްދާގައިވާގޮތަށް

މީހަކު

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ،ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގައި އޭނާ
ޙާޟިރުވުމަށް އެކަށޭނަ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާން

.22

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ރައްދުވާއިރު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހާ

އަމުރުފޮނުވާއިރު

ރަށުންބޭރުގައި ވާނަމަ ،އަދި އެމީހާއަށް އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް

ރަށުންބޭރުގައިވާ

ޙާޟިރުވާން މިޤަވާޢިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

މީހުން

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުދަތުރާއި ،އެއްގަމު ދަތުރު ނުކުރެވޭ ގޮތް

ޙާޟިރުވުމަށް

ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ދަތުރުކުރާ އުޅަނދަކުން ޖާގަ ނުލިބިއްޖެނަމަ ،އޭނާ
 11ވަނަ ޞަފުޙާ

ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

އުޒުރުވެރިވާނަމަ

ބުނާ ބަހުގެ އިތުރުން ،އޭނާ ހުރި ރަށެއްގެ އޮފީހުން ނުވަތަ ކޯޓުން އެމީހާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހެކި

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ކޯޓަށް ބަޔާނެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ޚަސްމަކު ކޯޓުގެ

ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް ،ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ދަޢުވާ

.23

ލިބޭ ފަރާތް ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ފުރައިގެން ގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.

ހުއްދަ ނެތި
ފުރައިގެން ދިއުން

ބޭހަށް ރާއްޖެއިން

.24

) ހ(

ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް ޚަސްމަކު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް ފުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކޯޓުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ފޯމު ފުރިހަމަ

ބޭރަށް ދިޔުމަށް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ކުރުމަށްފަހު

ލިޔުންތައް

ހަފުތާކުރިން ،ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ (

ފުރަން

ޤަޞްދުކުރާ

ދުވަހުގެ

މަދުވެގެން

1

)އެކެއް(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާނީ ،ސަރުކާރުގެ
ހޮސްޕިޓަލަކުން

ސިއްޙީ

ނުވަތަ

މަރުކަޒަކުން

އެ

ފޯމު

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމައެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފޯމުގައި ،ބަލީގެ ތަފްޞީލާއި ،އަވަސް ފަރުވާއަށް
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެނގެން އޮތުމާއެކު،
އެބައްޔަކީ
އެނގޭގޮތަށް

ރާއްޖެއިން

ފަރުވާ

ބަޔާންކޮށް،

ކުރެވޭ

ޑޮކްޓަރެއްގެ

ބައްޔެއްކަން
އިތުރުން

ނުވަތަ
އެ

ތަނުގެ

ނޫންކަން
އިދާރީ

އިސްފަރާތެއްގެ ސޮޔާއި ތައްގަނޑު އޮންނަންވާނެއެވެ.
)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުމުގެ ތެދު ދޮގު ސާބިތުކުރަންޖެހޭފަދަ
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފަރާތްތައް
ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރެވޭނެއެވެ.

 12ވަނަ ޞަފުޙާ

ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ބަންދުކުރާ

.25

) ހ(

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މީހުން ބަންދު ކުރުމަށް ކޯޓުގެ އަމުރު ނެރޭއިރު ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މީހުންނާބެހޭ
މަޢުލޫމާތު

 .1މާލޭ ކޯޓަކުންނަމަ ،ކޯޓުން މީހާ ބަންދުކޮށްދިނުމަށް އެދި އަމުރު ފޮނުވާ
ފަރާތަށް.
 .2ރަށުކޯޓަކުންނަމަ ،ކޯޓުން މީހާ ބަންދުކޮށްދިނުމަށް އެދި އަމުރު ފޮނުވާ
ފަރާތަށާއި ރަށުއޮފީހަށް.
)ށ (

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަންދުކޮށްދިނުމަށް އެދި އަމުރު ފޮނުވާ ފަރާތް ކަމުގައި
ބުނެފައިވަނީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން
ސަރވިސަސް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ނުވަތަ ބަންދުކުރުމުގެ
ބާރުލިބިފައިވާ އެހެން އިދާރާއަކަށެވެ.

)ނ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ބަންދުކޮށްދިނުމަށް އެދި އަމުރު ފޮނުވާއިރު މީހާއާބެހޭ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 .1ފުރިހަމަ ނަން )ޢާންމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު(.
 .2ދާއިމީ އެޑްރެސް.
 .3މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް.
 .4ޢުމުރު ނުވަތަ އުފަންދުވަހުގެ ތާރީޚް.
 .5މައްސަލައިގެ ބާވަތް.
 .6މައްސަލަ ބަލާ އޮފީހުގެ ނަން.
 .7އަދާކުރާ ވަޒީފާ.

ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ފިޔަވާ އެހެން މައްސަލަތަކާބެހޭ ބައި
ކުންފުނި ނުވަތަ

.26

) ހ(

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ

އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ
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ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ޕާޓްނަޝިޕް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް

ޖަމްޢިއްޔާފަދަ

އެތަނުގެ

މަސައްކަތް

ހިނގަމުންދާ

އިދާރާއަށް

ތަންތަނަށް

ކަމަށްވާނަމަ،

ޙާޟިރުވުމުގެ

ރައްދުކުރުމުން އެފަރާތަކަށް އަމުރު ރައްދުވީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

އަމުރު

އަމުރު ރައްދުކުރުން

)ށ (

ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަޝިޕް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޙާޟިރުވުމުގެ
އަމުރު ރައްދުކުރެވެން ނެތްނަމަ އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެހަށް
ޙާޟިރުވުމުގެ

އަމުރު ރައްދުކުރުމުން ،އެފަރާތަކަށް އަމުރު ރައްދުވީކަމަށް

ބެލެވޭނެއެވެ.
)ނ(

ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަޝިޕް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެނޫން ޤާނޫނީ
ޝަޚްޞެއްވިޔަސް ،ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެހާ އެތަނަކާ އެއްވެސް
ގުޅުމެއް ނެތްކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި ،އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީ
ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިޔެގެން މަސްޢޫލުވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް
ފަހު ،އެތަނެއްގެ މަސްޢޫލުވެރިންނަށް ނުވަތަ މަސްޢޫލުވެރިންގެ ތެރެއިން
މީހަކަށް

އަމުރު

ފޮނުވުމުން

އެ

ތަނަކަށް

އަމުރު

ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް

ބެލެވޭނެއެވެ.
)ރ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ،މި ޤަވާޢިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ
)ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން އަމުރު ރައްދުކުރެވެން ނެތްނަމަ ،މި ޤަވާޢިދުގެ
 10ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން ޙާޟިރުވުމުގެ
އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

) ބ(

މި މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ،މަސްއޫލުވެރިން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ
ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަޝިޕެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ޞއްގެ ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތަށެވެ.
ޤާނޫނީ ޝަޚް ެ
 14ވަނަ ޞަފުޙާ

ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ނުއުފުލޭ މުދަލާ

ކޯޓަށް

.27

މައްސަލައަކީ،

ހުށަހެޅިފައިވާ

ނުއުފުލޭ

މުދާ

ހިމެނޭ

ގުޅޭ ދަޢުވާތަކުގައި

މައްސަލައަކަށްވެފައި ،އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ޙާޟިރުވުމުގެ

އަމުރު ރައްދުކުރުން

އަމުރު އެހެން އެއްވެސް ގޮތަކުން ރައްދުކުރެވެން ނެތްނަމަ ،ނުއުފުލޭ މުދާ
ހުރި ތަނެއްގައި ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ހިއްޕުމުން އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް
ބެލެވޭނެއެވެ.

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް

.28

) ހ(

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ

އަމުރު

ލިބި ،މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއްނެތި އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް

ކޯޓަށް

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުނުވުން

ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ،

ނުވަތަ

ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ

މީހާ

ދީފައިވާ

އެޑްރެހުގައި ނެތި ،އެމީހާ ވީތަނެއް ނޭނގޭނަމަ ޣައިރު ހާޟިރުގައި މައްސަލަ
ހިންގޭނެކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް އެމީހާ ހޯދުމަށް ރޭޑިއޯއިން ނުވަތަ ޓީވީން
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތަކުން އިޢުލާނު ކުރުމަށް ފަހު،
އިޢުލާނުގައިވާ

ތާރީޚާއި

ގަޑިއަށް

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ،

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުނީކަމަށް ބަލައި ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ
މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެމީހާގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ (

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޣައިރު ޙާޟިރުގައި މައްސަލަ
ނިންމާނަމަ،

ޙުކުމް

ކުރާތާ

7

)ހަތެއް(

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި،

ޙުކުމް

ކުރެވުނުކަން އެގޭނޭ ލިޔުމެއް ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެކޯޓެއްގެ
ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް

.29

) ހ(

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ

އަމުރު

ކޯޓަށް

ލިބި ،މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއްނެތި އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ދަޢުވާ ކުރާ

ހާޟިރުނުވުން

ފަރާތުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އުޅޭ އެޑްރެސް ބަދަލުވެގެން މި
ޤަވާޢިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ތިރީގައި މިވާ
ގޮތުން ކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

) (1އެ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ލިބުނު ފަރާތުން ވަކި ގޮތަކަށް ކޯޓުން
ޢަމަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް
ބާޠިލުކުރުން.
) (2އެމައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ލިބުނު ފަރާތުން ވަކި ގޮތަކަށް ކޯޓުން
ޢަމަލުކޮށްދިނުމަށް

ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ،

އެދި

ކޯޓަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ

ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ނިންމުން.
) (3ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ) 88ހ( ގެ ދަށުން އެމީހެއް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ
އަދަބު ކަނޑައެޅުމާއެކު މައްސަލަ ބާޠިލުކުރުން.
)ށ (

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޣައިރު ޙާޟިރުގައި މައްސަލަ
ނިންމާނަމަ،

ޙުކުމް

ކުރާތާ

7

)ހަތެއް(

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި،

ޙުކުމް

ކުރެވުނުކަން އެގޭނޭ ލިޔުމެއް ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެކޯޓެއްގެ
ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކާބެހޭ ބައި
ޣައިރު ޙާޟިރުގައި
ޙުކުމް ކުރުން

.30

) ހ(

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ތިރީގައި މިވާ ޙާލަތް ތަކުގައި ޣައިރު ޙާޟިރުގައި
މައްސަލަ ހިންގާ ނިންމުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .1މައްސަލައެއް ބަލަން ފެށުމަށް ފަހު ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހިންގުމަށްޓަކައި
ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ މީހާ ދީފައިވާ އެޑްރެހުގައި ނެތި ،އެމީހާ ވީތަނެއް
ނޭނގޭނަމަ ނުވަތަ އެމީހަކުވީ ރާއްޖެއިންބޭރުގައި ކަމަށްވާނަމަ ،ޣައިރު
ޙާޟިރުގައި މައްސަލަ ހިންގޭނެކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް އެމީހާ ހޯދުމަށް
ރޭޑިއޯއިން

ނުވަތަ

ޓީވީން

ނުވަތަ

އެނޫންވެސް

ޚަބަރު

ފަތުރާ

ވަޞީލަތަކުން އިޢުލާނު ކުރުމަށް ފަހު އިޢުލާނުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް
ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުނީކަމަށް ބަލައި،
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ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

އެމީހާގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި މައްސަލަ ބަލާ ނިންމުން.
 .2މައްސަލައެއް އަޑު އެހުން ނިމުމަށް ފަހު މައްސަލަ ނިންމުމަށްޓަކައި،
ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުމުން މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއް ނެތި ކޯޓަށް ޙާޟިރު
ނުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް އިއްވުން.
)ށ (

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޯޓަށް
ޙާޟިރު ނުކުރެވޭ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މިމާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޣައިރު ހާޟިރުގައި މައްސަލަ
ނިންމާނަމަ،

ޙުކުމް

ކުރާތާ

7

)ހަތެއް(

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި،

ޙުކުމް

ކުރެވުނުކަން އެގޭނޭ ލިޔުމެއް ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެކޯޓެއްގެ
ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ހެކިން ޙާޟިރު ކުރުމާބެހޭ ބައި
މީހާ ހާޟިރުނުކޮށް

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހެކިބަސް ދިނުމަށް ޙާޟިރު ވާންޖެހޭ

.31

މީހާ ހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނެގެން އޮންނަ ޙާލަތްތަކުގައި،

ހެކިބަސް ހޯދުން

އެމީހަކު ހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓުމެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނަގައި ،މައްސަލަ ކުރިއަށް
ގެންދަންވާނެއެވެ.
އެހެނިހެން ބައިތައް
މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން
ޙާޟިރު ކުރުމުގެ
މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ

.32

) ހ(

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ ހެއްކެއްގެ
ގޮތުގައި އެރަށެއްގެ ރަށުއޮފީސް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި އެންމެ އިސް ފަރާތް
ކޯޓަށް

ޙާޟިރުކުރާނަމަ،

މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި

އެކަން

އަތޮޅުއޮފީހަށް
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ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

އަންގަންވާނެއެވެ.

ފަރާތްތައް

)ށ (

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ ހެއްކެއްގެ
ގޮތުގައި ޤާޟީއަކު ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރާނަމަ ،މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ
އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

މައްސަލައަލުން

.33

މިޤަވާޢިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ

ބަލައިގަންނައިރު

މައްސަލައެއް ،މައްސަލަ ބާޠިލު ކުރެވުނުތާ މީލާދީ ގޮތުން ) 3ތިނެއް( މަސް

ފީނެގުން

ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނަމަ ،ފޯމު ބަލައިގަތުމުގެ ފީގެ
އިތުރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ) 500/-ފަސްސަތޭކަ(
ރުފިޔާ ގެ ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

ނޯޓު:

މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދު  6ގެ 15
ވަނަ މާއްދާގެ ) (2އަދި ) (3ވަނަ ނަންބަރާއި 19 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 20 ،ވަނަ މާއްދާއާއި،
 122ވަނަ މާއްދާއާއި 136 ،ވަނަ މާއްދާއާއި140 ،

ވަނަ މާއްދާއާއި 141 ،ވަނަ

މާއްދާއާއި 224 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 285 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 286 ،ވަނަ މާއްދާ ބާޠިލުވީއެވެ.
-------------------------------------------- 15ފެބުރުއަރީ 2006
 16މުޙައްރަމް 1427
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