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  ރަފުޢާތަ    .1  )ހ(  . އެވެ"ދުޢިިވާޤަަކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ "މިއީ 

          

        )ށ(  . މިހެންނެވެ' ދުޢިޙާޟިރުކުރުމާބެހޭ ޤަވާ'ންމުކޮށް ކިޔާނީ ޢާދަށް ޢިިމިޤަވާ

          

.ވުމަށް އަންގާ އަމުރަކީ ކޯޓަށް މީހަކު ޙާޟިރުވުމަށް ފޮނުވޭ އަމުރެކެވެޙާޟިރު
  .ންވާނެއެވެނަމިއަމުރުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަ
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ޙާޟިރުވުމަށް     .2  )ހ(

  އަންގާ އަމުރު

          

ގުމެއްގެއްޞަ އެންޚާ އަމުރުގެ ނުފުށުގައި، ޟިރުވުމަށް އަންގާޙާކޯޓަށް 
  . ހުންނަންވާނެއެވެހިމަނާފައި ގޮތުގައި، ތިރީގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު 

  
ކޯޓުގެޟިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ޙާށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށްފަހު ލަސްނުކޮ .1

  .ވާލުުކުރަންވާނެއެވެޙަމުވައްޒަފަކާ 
  .ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށްފަހު ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ބޭރަށް ދިޔުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .2
ޟިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށްޙާ .3

، މާއްދާ ވަނ9ަ، މާއްދާ  ވަނ7ަދުގެ ޢިމިޤަވާޙާޟިރުނުވެ ހުންނަންވާނީ 

ކޯޓަށް       )ށ(

ޟިރުވުމަށް ޙާ

އަންގާ އަމުރުގައިވާ 

  އްޞަ އެންގުން ޚާ



  ދުޢިޤަވާކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

 2 ވަނަ ޞަފުޙާ

 .  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރުމަށް ފަހުގައެވ24ެނުވަތަ 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ކޯޓަށްމުގެ އަމުރުގައިޟިިރުވުޙާކޯޓަށް  .4
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުނ4ްދުގެ ޢިޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ، އެމީހަކާމެދު މިޤަވާ

 .ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ

 ނުހިފައިފިގައި ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހާންގާ އަމުރުޟިރުވުމަށް އަޙާކޯޓަށް  .5
ނަމަ، ނުވަތަ އަމުރު ރައްދުވެ، އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ޙާޟިރު

މިތިންމާއްދާއިން ކުރެ 30 ،29، 28ދުގެ ޢިނުވެއްޖެނަމަ، މިޤަވާ
 .ކުރަންވާނެއެވެޢަމަލު މާއްދާއެއްގެ ދަށުން 

  .  ގެންނަންވާނެއެވެކޯޓަށް ޙާޟިރުވާއިރު އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު .6
          

ގައި) ށ(މިމާއްދާގެ ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގެ ނުފުށުގައި، 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އިތުރަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ކޮންމެހެން

  .  ފެންނަ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެއެނގެންޖެހޭނެކަމަށް ކޯޓަށް 

        )ނ(

          

  ތައްޢާންމު ބައި
          

މަށް އަންގާ އަމުރު ލިބޭ ކޮންމެ މީހަކު އަމުރުގައިޟިރުވުޙާކޯޓަށް 
 . ގަޑިއަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާން ވާނެއެވެތާރީޚާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 

ރުވުން ޟިޙާކޯޓަށް     .3 )ހ(

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަމުރުއިން ދަބަޔާން ކޮށްފައިވާފަގައި ) ހ(މިމާއްދާގެ 
ރެއްނެތި އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަޢުޛުލިބި މަޤުބޫލު 

  . ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެޤަވާޢިދު މި

 

     )ށ(

     

މީހަކުޟިރުނުވެއްޖެނަމަ، އެިރުވުމަށް އަންގާ ގަޑިއަށް ކޯޓަށް ޙާޟިޙާކޯޓަށް 
  . ރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެން ޖޫއި ރުފިޔާ)ދިހަ ފަހެއްހަތް( 75/- 
  

  )ހ(
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ރުވުމަށް ޟިޙާ

 ފައިވާއަންގާ



  ދުޢިޤަވާކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

 3 ވަނަ ޞަފުޙާ

3ރިމަނާ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޖޫ) ހ(މިމާއްދާގެ 

  .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކޯޓަށް ދައްކަންވާނެއެވެ) ތިނެއްް(
  

ޤާނޫނު، ލު ނުކޮށްފިނަމައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަގަ) ށ(މިމާއްދާގެ 
  . ން އެމީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތ76/27ިނަންބަރު 

 

  )ށ(
  
  
 )ނ(

ގަޑިއަށް ކޯޓަށް 

 ޙާޟިރުނުވުން 

  

 

ިރުވުމަށް އެއްވެސް މީހަކަށް އަމުރުޟިޙާކޯޓަށް  މައްސަލައަކަށް ޖިނާއީީ
އަމުރު ލިބި މަޤުބޫލުއެގައި ނުހިފައިފިނަމަ ނުވަތަ ފޮނުވުމުން، އެ އަމުރު

ރުނުވެއްޖެނަމަ، ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށްޟިިޙާރެއް ނެތި ޛުުޢުު
  .ލިބިގެންވެއެވެކޯޓަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު 

   
ގެ ދަށުން) ހ (88ރުގައި، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ޟިިޙާއެ މީހާގެ ޣައިރު 

  .ންބު ކަނޑައެޅުއެމީހެއްގެ މައްޗަށް އަދަ

  
ޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްޑިޕާ

   .ން ޙާޟިރުކުރުސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް އެމީހާނުވަތަ މޯލްޑިވް
  

ރުކޮށްދިނުމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފްޟިިޙާ ދަށުން ގެ)ށ (މިމާއްދާގެ
ސް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސްޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަ

މާލޭގައިނަމަ ސީދާާ ކޯޓުން،(ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް އަންގާ 
)ރަށުކޯޓުތަކުންނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް މެދުވެރިކޮށް

އި ގަޑިއަށް އެފަދަޚާާރީއެއަމުރުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާ، އަމުރުފޮނުވުމުން
ބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެމީހަކު ޑިޕާ

  .ިރުކޮށްދޭންވާނެއެވެޟިޙާނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން 
   

 ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަނަ މާއްދާގައ17ިިދުގެ ޢިމިޤަވާ
 . ޢަމަލުުކުރުންއެމީހަކާމެދު

  
  
  
  
  
  )ހ(

  
  
  )ށ(

  
  
  )ނ(

  
  
  
  
  
  
  
 )ރ(
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ރުވުމުގެ ޟިިޙާ

 އަމުރުގައި ނުހިފުން

 ލިބި ނުވަތަ އަމުރު

ރެއް ޢުޛުުމަޤްބޫލު 

ިރުނުވުން ޟިޙާނެތި 



  ދުޢިޤަވާކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

 4 ވަނަ ޞަފުޙާ

     

ިރުވުމަށްޟިޙާޖިނާއީީ މައްސަލަތައް ފިޔަވާ އެހެން މައްސަލައަކަށް ކޯޓަށް 
އެއްވެސް މީހަކަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން، އެ އަމުރުގައި ނުހިފައިފިނަމަ ނުވަތަ

17ދުގެ ޢިމިޤަވާއްޖެނަމަ، ިރުނުވެޟިޙާރެއް ނެތި ޢުޛުުއަމުރު ލިބި މަޤުބޫލު 

ގައިވަނަ މާއްދާ 29އާއި،  ވަނަ މާއްދާ 28އާއި، ވަނަ މާއްދާ
 .ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
  
  
  

 

6.   

     

ރެއް ދިމާވެގެންޢުޛުުރުވުމުގެ އަމުރު ލިބިފައިވަނިކޮށް، މަޤުބޫލު ޟިިޙާކޯޓަށް 
1ިރުވެވެން ނެތްނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ ޟިޙާކޯޓަށް 

  .ގަޑިއިރު ކުރިން، ލިޔުމަކުން އެކަން ކޯޓަށް އަންގަަންވާނެއެވެ) އެކެއް(

 

ރު ވެވެން ޟިިޙާ    .7 

ނެތްނަމަ ސަބަބު 

 އެންގުން 

     

ންްކުރެރެއްކަމަށް ބަލާނީ ތިރީގައިމިވާ ކަމަކުޛު މަޤުބޫލު ޢުގެ ދަށުންދުމިޤަވާޢި
  . ކަމެކެވެ

  
  .ވުންރު ނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއްޟިިޙާކޯޓަށް ތިމާ 

  
 ކަނޑުދަތުރާއި، އެއްގަމު ދަތުރު ކުރެވޭ ގޮތްމުގެ ސަބަބުންމޫސުން ގޯސްވު

  . ނުވުން
  

 ރެއް މެދުވެރިވުން ޛު އެހެން ޢުރެވޭ މަޤުބޫލުކަމަށް ޤަބޫލުކުއަށްޤާޟީ

  
  
  
  )ހ(

  
  )ށ(

  
  
 )ނ(

ރު ނުވުމަށް ޟިިޙާ    .8

ބޫލު މަޤު

ރެއްކަމަށް ޢުޛުު

ބެލެވޭ ކަންތައްތައް 

     

ވަނަ) 8(ގެ ޤަވާޢިދުިރު ނުވެވެން ދިމާވި ސަބަބަކީ މި ޟިކޯޓުގެ އަމުރަށް ހާ
މަ، ކޯޓުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ފޯމުގައިވާ ސަބަބު ކަމަށްވާނަ) ހ(މާއްދާގެ 

2 މި .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ) ދޭއް (2ރުމަށްފަހު ފު

 . ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ) ދޭއް(

 

މު މެޑިކަލް ފޯ    .9 )ހ(

 ހުށަހެޅުން 



  ދުޢިޤަވާކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 
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ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާނީ، ސަރުކާރުގެ) ހ(މި މާއްދާގެ 
މިފަދަ ތަނެއް ނެތްނުވަތަ އްޙީ މަރުކަޒަކުން ޞިހޮސްޕިޓަލަކުން ނުވަތަ 

  .ރަށެއްގައިނަމަ ރަށު އޮފީހުން، އެ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމައެވެ

 

    )ށ(

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

 

    )ނ(

ތެދު ދޮގު ސާބިތުކުރަންޖެހޭފަދަގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުމުގެ ) ހ(މި މާއްދާގެ 
ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފަރާތްތައް) ނ(ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ 

  .ރުކުރެވޭނެއެވެޟިިޙާކޯޓަށް 

 

    )ރ(

          

ރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރެވެންޟިިޙާިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ޟިޙާކޯޓަށް 
ވާލުކުރުމުން އަމުރުޙަ މީހާއާރުވުމުގެ އަމުރު އެޟިިޙާމަ، އޮތްނަ

  . ރައްދުކުރެވުނީއެވެ

 

ކޯޓަށް     .10 )ހ(

ިރުވުމުގެ ޟިޙާ

އަމުރު ރައްދު 

 ކުރުން 

ލާއިޞްވާލުވި ފަރާތް އަމުރުގެ އަޙަިރުވުމުގެ އަމުރު ޙަވާލުކުރި ފަރާތާއި، ޟިޙާ
  . ވާލުނުވީކަމަށެވެޙަސޮއިނުކޮށްފިނަމަ ބެލެވޭނީ . ކޮޕީގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

 

    )ށ(

ރުވާންޖެހޭ ފަރާތް ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއްޟިިޙާކޯޓަށް 
ގައިކުރުމަށްފަހުގައިވެސް އެ މީހަކު ނުފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އެމީހަކީ ބަންދު

ިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭގައިޟިޙާހުރި މީހަކަށް ނުވާނަމަ، 
ގެިރުވާންޖެހޭ މީހާޟިޙާ ނުވަތަ ކޯޓަށް އުޅޭ ތަޞައްރަފު ފުދިފައިވާ މީހަކާ

ވާލުކުރުމުން،ޙަ އަމުރު ހަމަޖައްސާފައިވާ މީހާއާ ބަދަލުގައި ވަކީލާ، ނުވަތަ
  .ިރުވުމުގެ އަމުރުު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެޟިޙާ

 

    )ނ(

ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެން ނެތްނަމަ،) ނ(، )ށ(، )ހ(މި މާއްދާގެ      )ރ(



  ދުޢިޤަވާކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

 6 ވަނަ ޞަފުޙާ

 ނުވަތަ އަމުރު ފޮނުވޭ ފަރާތް ޢާންމުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ގެއެއްިރުވުމުގެޟިޙާ
 އަމުރު ހިއްޕުމުން ނުވަތަ އެނުވަތަ އުޅަނދެއްގައި، ގެ ދޮރާށީގައިތަނެއްް

ން ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމުން،އެއިއަމުރު ފަސޭހައި ފެންނާނެ ގޮތަށް 
  .ިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެޟިޙާ

 

     

ގައިވާ ގޮތަށް) ނ(އާއި، ) ހ (ވަނަ މާއްދާގެ) 10(ގެ މިޤަވާޢިދު
ވާލުކުރެވިފައިވަނިކޮށް، އަމުރު ލިބެންވާ ފަރާތުންޙަިރުވުމުގެ  އަމުރު ޟިޙާ

އަމުރު ލިބުނުކަމަށް އިންކާރު ކުރާ ޙާލަތުގައި، ކޯޓުގެ ފަރާތުން އަމުރު
ދޭ ހެކިބަހަކީ،، ބުނެރިކަމަށްވާލުކުޙަވާލުކުރަން ދިޔަ ފަރާތުން، އަމުރު ޙަ
ިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވި ކަމުގެ ފުރިހަމަ ހެކި ބަހެއް ކަމުގައިޟިޙާ

 .ބެލެވޭނެއެވެ

ިރުވުމުގެ  ޟިޙާ    .11 

އަމުރު 

ރައްދުވިކަމަށް 

 އިންކާރު ކުރުން 

     

ޖެހޭ މީހާއަކީ ކަނޑުގައިރުކުރަންޟިިޙާޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި، ކޯޓަށް ހުށަހެ
 ވަނަ މާއްދާގ10ެމިޤަވާޢިދުގެ ، އުޅަނދެއްގައި އުޅޭ މީހަކަށްވެފައިއްވާ ދު
އުޅަނދެއްގައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެން ނެތްނަމަ، އެ) ހ(
ރުވުމުގެ  އަމުރު ހިއްޕުމުން، އެ މީހަކަށް އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށްޟިިޙާ

 .ބެލެވޭނެއެވެ
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އައިސްތިބޭ 

އުޅަނދުފަހަރުގައި 

ތިބޭ މީހުންނާއި، 

އުޅަނދުފަހަރުގައި 

މަސައްކަތް ކުރާ 

މީހުންނާ އަމުރު 

 ވާލުކުރުން   ޙަ

     

ިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބެންވާ ފަރާތަކީ ފުލުހެއް ނުވަތަ ސިފައިންގެޟިޙާ
ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ ) 10(މީހެއްނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ 

ޢަމަލުކުރުމުންް ނުވަތަ އެ މީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނަކަށް އަމުރު ފޮނުވުމުންް،
  .އެ މީހަކަށް އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ

  

  )ހ(
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ސިފައިންނަށް 

 އަމުރު ރައްދުކުރުން



  ދުޢިޤަވާކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 
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ިރުވުމަށްޟިޙާފަރާތެއް ފަދަ ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ) ހ(މި މާއްދާގެ 
ވަނަ މާއްދާގައި 9ނުވަތަ ވަނަ މާއްދާ  7ދުގެ ޢިރުވެރިވާނަމަ، މިޤަވާޢުޛު

  .ބަޔާންވެގެންވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

  )ށ(
  

 

     

ިރުކުރުމަށް އަމުރު ފޮނުވާނީ، އެޟިޙާބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު 
ވާލުވެފައިވާޙަކަންތައްތަކާ އްޔަރުކުރުމުގެ ހަަމީހަކު ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ 

 .އިދާރާއަކަށެވެ

  
ިރުކުރުމަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން،ޟިޙާބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު 

ވާލުވެފައިވާޙައްޔަރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ ހަައެ މީހަކު ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ 
ރީޚާއި ގަޑި، އަދިތާިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ޟިޙާއިދާރާއަކުން އެމީހާއަށް ކޯޓަށް 

  .އޮޅުންފިލުވާދޭން ވާނެއެވެވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ސަބަބު 
  

ިރުވުމަށް އަމުރުޟިޙާތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ކޯޓަށް ބަންދުގައި ނުވަ
އްޔަރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާހަަފޮނުވުމުން، އެ މީހަކު ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ 

އި ގަޑިއަށް އެމީހަކު ކޯޓަށްޚާާވާ ތާރީއިދާރާއަކުން، އަމުރުގައިވާލުވެފައިވާ ޙަ
  .ރުކޮށްދޭންވާނެއެެވެޟިިޙާ
  

ރުވެރިވާނަމަ،ޢުޛުިރުވުމަށް ޟިޙާތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ބަންދުގައި ނުވަ
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާގޮތަށ9ްނުވަތަ ވަނަ މާއްދާ  7ދުގެ ޢިމިޤަވާ

)އެކެއް (1ރުގައިވާ ގަޑީގެ އަމުޢަމަލުކޮށް، އެމީހަކު ބަންދުކުރި ފަރާތަކުން 
 . ން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެކުލިޔުމަގަޑިއިރު ކުރިން 

 

  )ހ(
  
  
  
  )ށ(

  
  
  
  
  )ނ(

  
  
  
  
 )ރ(

ބަންދުގައި ތިބޭ   .14

މީހުންނަށް އަމުރު 

 ރައްދުކުރުން

،މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ހުއްޓާ
ރުކޮށްދިނުމުގެޟިިޙާ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެމީހަކު ވާއެއްއެ މީހާގެ މައްޗަށް ދަޢު

 އެއީ.އެމީހަކު ހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓުގައެވެމުރު ރައްދުކޮށްދިނުމަށް އެދޭނީ އަ
  . ވެ އަދި ރަށެއްގައިނަމަ، ރަށުކޯޓެލޭގައިނަމަ ކަމާބެހޭ ކޯޓުމާ

  )ހ(
  
  
  

މައްސަލަ     .15

ހުށަހެޅިފައިވާ ރަށް 

ހެން ނޫން އެ

ރަށެއްގައި ހުރި 



  ދުޢިޤަވާކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

 8 ވަނަ ޞަފުޙާ

  
ހަކަށްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ސަބަބެއް ދިމާވެގެން އެމީ) ހ(މިމާއްދާގެ 

ރައްދުކުރާނީ އެމީހަކު އެވަގުތަކު ހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
  . އަމުރެކެވެ

  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އަމުރަކަށް ޙާޟިރުނުވެގެން) ށ(މިމާއްދާގެ 

ދާ އެއްގޮތަށް އަޅާނީ މައްސަލަޢިއަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް މިޤަވާ
  .ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓުންނެވެ

  
ގައި) ހ(މިމާއްދާގެ ރީ ކޯޓެއް ނެތް ރަށެއްގައިނަމަ، ހުދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް

ކާއެމީހަކު ހުރި ރަށަބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމުރު ރައްދުކުރާނީ 
 .އެންމެ ކައިރީގައިވާ ރަށެއްގެ ރަށުކޯޓުންނެވެ

  
  )ށ(

  
  
  
  )ނ(

  
  
  
 )ރ(

މީހަކު 

  ިރުކުރުން ޟިޙާ

  

     

ިރުވުމުގެ އަމުރު ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ރައްދުކުރާ ގޮތަށްޟިޙާާ
،އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް، ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޙާލަތްތަކުގައި، ޕޯސްޓް އޮފީސް 

ން ފަރާތެއް ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އެހެމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
  .ިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެޟިޙާމެދުވެރިކޮށްގެން 

އަމުރު ރައްދުކުރާ     .16 )ހ(

 ފަރާތް   

     

ިރުވުމުގެ  އަމުރުޟިޙާ ގޮތަށް ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް، ގައިވާ) ހ(މި މާއްދާގެ 
ރައްދުކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި، ޕޯސްޓް އޮފީހުން އަމުރުު ރައްދުކުރިކަމަށް

ިރުވުމުގެ  އަމުރުޟިޙާ ބެލެވޭނީ، ށް ހުށަހަޅާ ސްލިޕްސޮއިކުރުވާފައި، ކޯޓަ
 .ރައްދުވިިކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައެވެ

    )ށ(

     

ކުރުމަކީ، އެންމެރުޟިިޙާއް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެޟިިޙާ
ގައި، އެ މީހަކުމަޞްލަޙަތު ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ޙާލަތްތަކު

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް
ނުވަތަ ބަންދުކުރުމުގެ ބާރުލިބިފައިވާނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

ބަންދުގައި     .17 )ހ(

ގެން ބަހައްޓައި

 ިރުކުރުން ޟިޙާ



  ދުޢިޤަވާކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

 9 ވަނަ ޞަފުޙާ

ދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށްމެދުވެރިކޮށް ބަންއެހެން އިދާރާއެއްް 
ރުމުގެ އަމުރު ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރުިރުކުޟިޙާކޯޓަށް  ،ކުރުމަށްޓަކައިރުުޟިިޙާ

 . ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 
ގެ ދަށުން އަމުރު ނެރުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައި) ހ(މި މާއްދާގެ 

  . ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށެވެ
  

ިރުވެފައިޟިޙާ އަމުރަށް ިރުވުމުގެ އަމުރެއް ކުރިން ފޮނުވި، އެޟިޙާކޯޓަށް  .1
 .މުގައިވުންނުވާ ފަރާތެއްކަ

    
 . އެމީހަކީ ފިލާފާނެފަދަ މީހެއްކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ މީހަކަށް ވުން .2

    )ށ(

     

ިރުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުމުންޟިޙާގެ ދަށުން ކޯޓަށް ) ހ(މި މާއްދާގެ 
ންޝަރީ އެންޑްއެއަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެ

ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ނުވަތަރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް 
އެމީހަކު ކޯޓަށްބަންދުކުރުމުގެ ބާރުލިބިފައިވާ އެހެން އިދާރާއަކުން 

  .ިރުކޮށްދޭންވާނެއެެވެޟިޙާ

 

    )ނ(

     

ވާޢުވާ ކުރާފަރާތުގެ ނުވަތަ ދަޢުއެއްގައި ދަކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަ
)ތިނެއް( 3 އެޑްރެސް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެޑްރެސް ބަދަލުވިތާ ލިބޭ ފަރާތުގެ

އެކަން ކޯޓަށް ނގޭގޮތަށް، ލިޔުމަކުންބަދަލުވި އެޑްރެސް އެ، ތެރޭގައިދުވަހުގެ 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ބަންދު) ތިނެއް (3މި . އަންގަންވާނެއެވެ

 . އް ނުހިމެނެއެވެދުވަސްތަކެ

  
ކަންގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން އެޑްރެސް ބަދަލުވި) ހ(މިމާއްދާގެ 

 ވަނ29ަ ނުވަތަ ،ވަނަ މާއްދާ 28 ދުގެޢިކޯޓަށް އަންގާފައި ނުވާނަމަ، މިޤަވާ

  )ހ(
  
  
  
  
  
 )ށ(

އެޑްރެސް     .18

 ބަދަލުވުން 



  ދުޢިޤަވާކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

 10 ވަނަ ޞަފުޙާ

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

     

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ
ދިވެއްސެއްކަމަށްވެފައި، އޭނާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާނަމަ، އޭނާއަށް ކޯޓަށް

  . ިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރުމުގައި، ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެޟިޙާާ
  

ރާއްޖޭއިން     .19 

ވާ ގައިބޭރު

ދިވެހިންނަށް އަމުރު 

 ރައްދުކުރުން 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި
ިރުވުމުގެ  އަމުރުޟިޙާދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް އެނގޭނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް ކޯޓަށް 

  . ޕޯސްޓުން ފޮނުވާނީއެވެރަޖިސްޓްރީ 

 

    )ހ(

ރާ ފަރާތެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅޭ އެޑްރެސްމި މާއްދާގައި ބަޔާންކު
ނޭނގޭނަމަ، އެމީހަކަށް އަމުރުު ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ

  . ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ
  
 ހުރި ޤައުމެއްގައި ހުރި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އޮފީހެއްއެމީހަކު .1

 .މެދުވެރިކޮށް އެމީހަކަށް އަމުރު ރައްދުކުރުން

 
ހަކު ހުރި ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ކޯޓުއެމީ .2

 .މެދުވެރިކޮށް، އެމީހަކަށް އަމުރު ރައްދުކުރުން

 

    )ށ(

ރުކުރަން އެދޭ ފަރާތުން، އެ މީހަކުޟިިޙާާދާގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ފަރާތެއް މި މާއް
ޓްގެ ގޮތުގައިޒިިިރުކުރަން ހިނގާނެ ޚަރަދު ކޯޓުގައި ޑިޕޮޟިޙާ
  .ހައްޓަންވާނެއެވެބަ

 

    )ނ(

ގައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު) ށ(އާއި، ) ހ(މި މާއްދާގެ 
  .ޓް ފައިސާއިންނެވެޒިިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޑިޕޮ) ނ(ނަގާނީ މިމާއްދާގެ 

    )ރ(



  ދުޢިޤަވާކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

 11 ވަނަ ޞަފުޙާ

 
)ށ(ިރުކުރުމަށްޓަކައި، މި މާއްދާގެ ޟިޙާމި މާއްދާގައިވާފަދަ ފަރާތެއް ކޯޓަށް 

އިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، ކޯޓުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ،ގަ
  .މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަށެވެ

 

    )ބ(

     

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ މީހެއްގ19ެގެ ޤަވާޢިދުމި 
  .  ތަކުގައެވެިރުވުމުގެ  އަމުރެއް ނެރޭނީ ތިރީގައި މިވާ ޙާލަތްޟިޙާމައްޗަށް 

  
ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ ޢާންމުގޮތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެގެން އުޅޭ

  . މީހެއް ކަމުގައިވުން
  

  . ތަރިކައިގެ މައްސަލައެއްގައި، ތަރިކަ މުދާ ރާއްޖޭގައި ހުރުން
  

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއަކާ
  . ށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި ވުންގުޅިގެން ހު

  

  
  
  
  )ހ(

  
  
  )ށ(

  
 )ނ(

ރާއްޖެއިން     .20

ބޭރުގައިވާ މީހުން 

ކޯޓަށް 

ިރުކުރެވޭނެ ޟިޙާ

 ޙާލަތްތައް 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތަށް މީހަކު ކޯޓަށ19ްގެ ޤަވާޢިދުމި 
ނާރުވާންޖެހޭ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގައި އޭިރުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، ޙާޟިޟިޙާާ
  .ިރުވުމަށް އެކަށޭނަ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެޟިޙާާ

 

 21.   

          

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހާރައްދުވާއިރު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު 
ޚާއި ގަޑިއަށްރީީއަދި އެމީހާއަށް އަމުރުގައިވާ ތާރަށުންބޭރުގައި ވާނަމަ، 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 8ދުގެ ޢިޙާޟިރުވާން މިޤަވާ
ދަތުރު ނުކުރެވޭ ގޮތްމޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުދަތުރާއި، އެއްގަމު 

ނަމަ، ނުވަތަ ދަތުރުކުރާ އުޅަނދަކުން ޖާގަ ނުލިބިއްޖެނަމަ، އޭނާދިމާވެއްޖެ

ކޯޓަށްް ޙާޟިރުވާން     .22  

އަމުރުފޮނުވާއިރު 

ރަށުންބޭރުގައިވާ 

މީހުން 

ޙާޟިރުވުމަށް 



  ދުޢިޤަވާކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

 12 ވަނަ ޞަފުޙާ

އެމީހާބުނާ ބަހުގެ އިތުރުން، އޭނާ ހުރި ރަށެއްގެ އޮފީހުން ނުވަތަ ކޯޓުން 
  . ނެއެވެފޮނުވަންވާބަޔާނެއް   ކޯޓަށްހޭވާންޖެޙާޟިރު

އުޒުރުވެރިވާނަމަ 

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހެކި

     

 ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް ނުވަތަކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް، ދަޢުވާ
 . އްދަނެތި ފުރައިގެން ގޮސްގެން ނުވާނެއެވެލިބޭ ފަރާތް ކޯޓުގެ ހު

ޚަސްމަކު ކޯޓުގެ     .23 

ހުއްދަ ނެތި 

 ފުރައިގެން ދިއުން 

     

ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިންޚަސްމަކު ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް 
މަަބޭރަށް ފުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކޯޓުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ފޯމު ފުރިހަ

)އެކެއް (1 ދުވަހުގެ މަދުވެގެން ފުރަންް ޤަޞްދުކުރާ މަށްފަހުކުރު
 .ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ، ހަފުތާކުރިން

ބޭހަށްް ރާއްޖެއިން   .24 )ހ(

ބޭރަށް ދިޔުމަށް 

ހުށަހަަޅަންޖެހޭ 

 ލިޔުންތައް

     

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާނީ، ސަރުކާރުގެ) ހ(މި މާއްދާގެ 
ސްޕިޓަލަކުން ނުވަތަ ސިއްޙީ މަރުކަޒަކުން އެ ފޯމުހޮ

  .ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމައެވެ

 

    )ށ(

ގައިވާ ފޯމުގައި، ބަލީގެ ތަފްޞީލާއި، އަވަސް ފަރުވާއަށް) ހ(މި މާއްދާގެ 
 އެނގެން އޮތުމާއެކު،ކަން ނުވަތަ ނޫންކަންރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންޖެހޭ

 ބައްޔެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަންއެބައްޔަކީ ރާއްޖެއިން ފަރުވާ ކުރެވޭ
ނުގެ އިދާރީ ޑޮކްޓަރެއްގެ އިތުރުން އެ ތައެނގޭގޮތަށް ބަޔާންކޮށް،
  .  ތައްގަނޑު އޮންނަންވާނެއެވެއިސްފަރާތެއްގެ ސޮޔާއި

 

    )ނ(

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

  .ޟިިރުކުރެވޭނެއެވެޙާކޯޓަށް 

 

    )ރ(
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ދުގެ ދަށުން މީހުން ބަންދު ކުރުމަށް ކޯޓުގެ އަަމުރު ނެރޭއިރު ތިރީގައިޢިމިޤަވާ
  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ

  
ބަންދުކޮށްދިނުމަށް އެދި އަމުރު ފޮނުވާމާލޭ ކޯޓަކުންނަމަ، ކޯޓުން މީހާ  .1

  . ފަރާތަށް
ރަށުކޯޓަކުންނަމަ، ކޯޓުން މީހާ ބަންދުކޮށްދިނުމަށް އެދި އަމުރު ފޮނުވާ .2

 .ރަށުއޮފީހަށްފަރާތަށާއި 

ބަންދުކުރާ   .25 )ހ(

މީހުންނާބެހޭ 

 މަޢުލޫމާތު

     

 ކަމުގައިގައި ބަންދުކޮށްދިނުމަށް އެދި އަމުރު ފޮނުވާ ފަރާތް) ހ(މިމާއްދާގެ 
ބުނެފައިވަނީ ޑިިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން
ސަރވިސަސް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ނުވަތަ ބަންދުކުރުމުގެ

 .ބާރުލިބިފައިވާ އެހެން އިދާރާއަކަށެވެ

    )ށ(

     

ރު މީހާއާބެހޭބަންދުކޮށްދިނުމަށް އެދި އަމުރު ފޮނުވާއިދަށުން ) ހ(މިމާއްދާގެ 
  .ހިމަނަންވާނެއެވެޢުލޫމާތު ތިރީގަައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަ

  
  .)ންމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކުޢާ(ފުރިހަމަ ނަން  .1
   .ދާއިމީ އެޑްރެސް .2
 .މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް .3

  .މުރު ނުވަތަ އުފަންދުވަހުގެ ތާރީޚްޢު .4
  .މައްސަލައިގެ ބާވަތް .5
 .މައްސަލަ ބަލާ އޮފީހުގެ ނަން .6

 .އަދާކުރާ ވަޒީފާ .7

    )ނ(

     

  މައްސަލަތައް ފިޔަވާ އެހެން މައްސަލަތަަކާބެހޭ ބައިއީޖިނާ

     

ކުންފުންޏެއް ނުވަތަޟިިރުވުމުގެ  އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ޙާކޯޓަށް  ކުންފުނި ނުވަތަ     .26 )ހ(
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 ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެެއްްޕާޓްނަޝިޕް
ންދާ އިދާރާއަށް އަމުރުމަސައްކަތް ހިނގަމުއެތަނުގެ ކަމަށްވާނަމަ، 

  . ރައްދުކުރުމުން އެފަރާތަކަށް އަމުރު ރައްދުވީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ
  

ޖަމްޢިއްޔާފަދަ 

ތަންތަނަށް 

ޟިިރުވުމުގެ  ޙާ

އަމުރު ރައްދުކުރުން 

ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޕާޓްނަޝިޕްކުންފުންޏެއް ނުވަތަ 
ޟިިރުވުމުގެޙާގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ) ހ(ޚްޞަަކަށް މި މާއްދާގެ ޤާނޫނީ ޝަ

އަމުރު ރައްދުކުރެވެން ނެތްނަމަ އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިިވާ އެޑްރެހަށް
ޟިިރުވުމުގެ  އަމުރު ރައްދުކުރުމުން، އެފަރާތަކަށް އަމުރު ރައްދުވީކަމަށްޙާ

  .ބެލެވޭނެއެވެ
  

 ޤާނޫނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެނޫންނުވަތަ ޝިޕްޕާޓްނަކުންފުންޏެއް ނުވަތަ 
އްވިޔަސް، ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެހާ އެތަނަކާ އެއްވެސްޞެޝަޚް

ގުޅުމެއް ނެތްކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި، އެފަރާތެެއް ރަޖިސްޓްރީ
ސާފުކުރުމަށްލޫމާތު ލުވެރިންގެ މަޢުޢޫކޮށްދީފައިވާ ފަރާތަކަށްް ލިޔެގެން މަސް

ލުވެރިންގެ ތެރެއިންޢޫލުވެރިންނަށް ނުވަތަ މަސްޢޫފަހު، އެތަނެއްގެ މަސް
މީހަކަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން އެ ތަނަކަށް އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް

  . ބެލެވޭނެއެވެ

 

  )ށ(
  
  
  
  
  
 )ނ(

   

 ވަނަ މާއްދާގ10ެގެ ޤަވާޢިދުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، މި ) ށ(މި މާއްދާގެ 
ގެޤަވާޢިދުއި ބަޔާންކުރާ ފަަދައިން އަމުރު ރައްދުކުރެވެން ނެތްނަމަ، މި ގަ) ހ(

ިރުވުމުގެޙާޟިގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން ) ރ( ވަނަ މާއްދާގެ 10
 .  އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ

    )ރ(

     

ޔާންކޮށްފައިވަނީލުވެރިން ކަމުގައި ބައޫމި މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، މަސް
ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަޝިޕެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް

 . ވާލުވެހުރި ފަރާތަށެވެޙަލިއްޔަތާ އޫެއްގެ ހިންގުމުގެ މަސްޞޤާނޫނީ ޝަޚް

    )ބ(
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ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ، ނުއުފުލޭ މުދާ ހިމެނޭ
ޟިިރުވުމުގެެޙާމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް މައްސަލައަކަށްވެފައި، އެ 

އަމުރު އެހެން އެއްވެސް ގޮތަކުން ރައްދުކުރެވެން ނެތްނަމަ، ނުއުފުލޭ މުދާ
ޟިިރުވުމުގެ އަމުރު ހިއްޕުމުން އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށްޙާހުރި ތަނެއްގައި 

 .ބެލެވޭނެއެވެ

ނުއުފުލޭ މުދަލާ     .27 

ގުޅޭ ދަޢުވާތަކުގައި 

 ރައްދުކުރުން އަމުރު

          

ޟިިރުވުމުގެ  އަމުރުޙާާކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް 
ވާ ލިބޭ ފަރާތްޢުށް ދަރެއްނެތި އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަ ޢުޛުލިބި، މަޤުބޫލު

ިރުނުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ޙާޟިިރުކުރަންޖެހޭ މީހާ ދީފައިވާޟިޙާކޯޓަށް 
ތި، އެމީހާ ވީތަނެއް ނޭނގޭނަމަ ޣައިރު ހާޟިިރުގައި މައްސަލައެޑްރެހުގައި ނެ

ހިންގޭނެކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް އެމީހާ ހޯދުމަށް ރޭޑިއޯއިން ނުވަތަ ޓީވީން
،ލަތަކުން އިޢުލާނު ކުރުމަށް ފަހުޞީނުވަތަ އެނޫންވެސް ޚަބަރު ފަތުރާ ވަ

ކޯޓަށް، ޟިިރުނުވެއްޖެނަމަޙާއި ގަޑިއަށް ކޯޓަށް އިޢުލާނުގައިވާ ތާރީޚާ
ޟިިރުވުމަށް އެންގުނީކަމަށް ބަލައި، ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެޙާާ

ނިންމުމުގެޟިިރުގައި ކޯޓުން ގޮތެއް ޙާޔަތްކޮށް، އެމީހާގެ ޣައިރު ޢާމައްޗަށް ރި
 . އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް     .28 )ހ(

ކޯޓަށް 

 ޟިރުނުވުންޙާ

     

ޟިިރުގައި މައްސަލަޙާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޣައިރު ) ހ(މާއްދާގެ މި 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޙުކުމް) ހަތެއް (7ނިންމާނަމަ، ޙުކުމް ކުރާތާ 

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެކޯޓެއްގެ) ހަތެއް (7ގޭނޭ ލިޔުމެއް ކުރެވުނުކަން އެ
 .   ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

    )ށ(

     

ޟިިރުވުމުގެ  އަމުރުޙާކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް 
އި ގަޑިއަށް ދަޢުވާ ކުރާޚާާރެއްނެތި އަމުރުގައިވާ ތާރީޢުޛުލިބި، މަޤުބޫލު 
ޟިިރުނުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އުޅޭ އެޑްރެސް ބަދަލުވެގެން މިޙާފަރާތުން ކޯޓަށް 

ށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ތިރީގައި މިވާ ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތ18ަ ޤަވާޢިދުގެ
 . ގޮތުން ކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް     .29 )ހ(

ކޯޓަށް 

 ހާޟިރުނުވުން



  ދުޢިޤަވާކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 
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ގައި ދަޢުވާ ލިބުނު ފަރާތުން ވަކި ގޮތަކަށް ކޯޓުންއިއެ މައްސަލަ )1(

ޢަމަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، އެ މައްސަލައެއް
  .ބާޠިލުކުރުން

ގައި ދަޢުވާ ލިބުނު ފަރާތުން ވަކި ގޮތަކަށް ކޯޓުންއިސަލައެމައް )2(
ޢަމަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

 .ޔަތްްކޮށް މައްސަލަ ނިންމުންޢާހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ރި

ރިމަނާ ކުރުމުގެގެ ދަށުން އެމީހެއް ޖޫ) ހ (88ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  )3(
 .އެޅުމާއެކު މައްސަލަ ބާޠިލުކުރުންއަދަބު ކަނޑަ

     

ޟިިރުގައި މައްސަލަޙާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޣައިރު ) ހ(މި މާއްދާގެ 
ތެރޭގައި، ޙުކުމްދުވަހުގެ ) ހަތެއް (7ނިންމާނަމަ، ޙުކުމް ކުރާތާ 

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެކޯޓެއްގެ) ހަތެއް (7 ނޭ ލިޔުމެއްކުރެވުނުކަން އެގޭޭ
 .      ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

    )ށ(

     

 ޖިނާއީީ މައްސަލަތަަކާބެހޭ ބައި

      

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ތިރީގައި މިވާ ޙާލަތް ތަކުގައި ޣައިރު ޙާޟިރުގައި
  .ވެއެވެމައްސަލަ ހިންގާ ނިންމުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެން

  
ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހިންގުމަށްޓަކައިމައްސަލައެއް ބަލަން ފެށުމަށް ފަހު . 1

ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ މީހާ ދީފައިވާ އެޑްރެހުގައި ނެތި، އެމީހާ ވީތަނެއް
 ޣައިރު ނުވަތަ އެމީހަކުވީ ރާއްްޖެއިންބޭރުގައި ކަމަށްވާނަމަ،ނޭނގޭނަމަ

ނެ ގޮތަށް އެމީހާ ހޯދުމަށްޟިިރުގައި މައްސަލަ ހިންގޭނެކަން އެނގޭޙާ
ރޭޑިއޯއިން ނުވަތަ ޓީވީން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޚަބަރު ފަތުރާ

ލަތަކުން އިޢުލާނު ކުރުމަށް ފަހު އިޢުލާނުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށްްޞީވަ
ޟިިރުވުމަށް އެންގުނީކަމަށް ބަލައި،ޙާޟިިރުނުވެއްޖެނަމަ، ކޯޓަށް ޙާކޯޓަށް 

  )ހ(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ޟިރުގައި ޙާ ޣައިރު    .30

 ޙުކުމް ކުރުން 



  ދުޢިޤަވާކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 
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   .އްސަލަ ބަލާ ނިންމުންިރުގައި މަޟިޙާއެމީހާގެ ޣައިރު 

 
މައްސަލައެއް އަޑު އެހުން ނިމުމަށް ފަހު މައްސަލަ ނިންމުމަށްޓަކައި،. 2

ިރުޟިޙާާރެއް ނެތި ކޯޓަށް ޢުޛުޟިިރުވުމަށް އެންގުމުން މަޤުބޫލު ޙާ
  .އިއްވުން ޙުކުމް ޟިިރުގައި މައްސަލައިގެޙާ ޣައިރު ނުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ

 

  
  
  
  

 

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޯޓަށް
ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މިމާއްދާގައިކުރެވޭ މައްސަލަތައް ނުުޙާޟިރު 

  . ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ

        )ށ(

          

ށް ޣައިރު ހާޟިިރުގައި މައްސަލަގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަ) ހ(މި މާއްދާގެ 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޙުކުމް) ހަތެއް (7ނިންމާނަމަ، ޙުކުމް ކުރާތާ 

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެކޯޓެއްގެ) ހަތެއް (7ގޭނޭ ލިޔުމެއް ކުރެވުނުކަން އެ
  .      ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

  )ނ(
  

      

          

  ރު ކުރުމާބެހޭ ބައިޟިިހެކިން ޙާ
          

ާޟިިރު ވާންޖެހޭޙާހެކިބަސް ދިނުމަށް މައްސަލައެއްގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 
މީހާ ހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނެގެން އޮންނަ ޙާލަތްތަކުގައި،

 ހެކިބަސް ނަގައި، މައްސަލަ ކުރިއަށްމީހަކު ހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓުމެދުވެރިކޮށްއެ
  . ގެންދަންވާނެއެވެ

މީހާ ހާޟިިރުނުކޮށް     .31  

  ހެކިބަސް ހޯދުން

          

   ބައިތައްއެހެނިހެން
          

ވާ ލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ ހެއްކެއްގެޢުކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ދަ
ވެ ހުރި އެންމެ އިސް ފަރާތްވާލުޙައެރަށެއްގެ ރަށުއޮފީސް ހިންގުމާ ގޮތުގައި 

 އެކަން އަތޮޅުއޮފީހަށްކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރާނަމަ، މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި

ދުގެ ދަށުން ޢިމިޤަވާ    .32  )ހ(

ޙާޟިރު ކުރުމުގެ 

މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ 



  ދުޢިޤަވާކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 
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  ފަރާތްތައް  . އަންގަންވާނެއެވެ

          

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ ހެއްކެއްގެ
އި މިނިސްޓްރީގޮތުގައި ޤާޟީއަކު ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރާނަމަ، މަޢުލޫމާތަށްޓަކަ

  . އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ

        )ށ(

          

އިވާ ގޮތަށް ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފ29ަގެ މިޤަވާޢިދު
މަސް) ތިނެއް (3މައްސަލައެއް، މައްސަލަ ބާޠިލު ކުރެވުނުތާ މީލާދީ ގޮތުން 

ހަޅާނަމަ، ފޯމު ބަލައިގަތުމުގެ ފީގެދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަ
)ފަސްސަތޭކަ (500/- އިތުރުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 

 .ރުފިޔާ ގެ ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ

މައްސަލައަލުން     .33 

ބަލައިގަންނައިރު 

  ފީނެގުން
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 ވަނަ މާއްދާއާއި،20 ވަނަ މާއްދާއާއި، 19ވަނަ ނަންބަރާއި، ) 3(އަދި ) 2(ވަނަ މާއްދާގެ 
 ވަނ141ަ ވަނަ މާއްދާއާއި،  140  ވަނަ މާއްދާއާއި،136 ވަނަ މާއްދާއާއި، 122

  .ވީއެވެބާޠިލު ވަނަ މާއްދާ 286އްދާއާއި،  ވަނަ މ285ާ ވަނަ މާއްދާއާއި، 224މާއްދާއާއި،  

  :ނޯޓު
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