ނަންބަރު2012/01:

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުޞޫލު ނަންބަރު ) 2011/02ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ރާއްޖެތެރެއިން މާލެއަށް މީހުން
ޙާޞިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު( އަށް  01ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ އުޞޫލު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުޞޫލު ނަންބަރު  2011/02އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުގެނައުން
) (1ބަޔާންކުރެވުނު ސަރކިއުލަރގެ ގެ ފުރަތަމަ ޕެރެގްރާފް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން
މިއީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެތެރެއިން ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ހާޟިރުކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެވެ .މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި މީހުން މާލެއަށް ގެނެވޭނީ އެ ޤަޟިއްޔާއަކަށް
ގެންނަ މީހަކު ބަހައްޓަންޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ މުއްދަތަށް ދުވާލަކަށް ) 370/-ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ( ރުފިޔާގެ މަގުން އަދި
ގތުގައި ،ޢާންމުކޮށް އެ އަތޮޅެއްގެ މީހުން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޒާމަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަށް
ޕެސެޖް ފީގެ ޮ
ލ 1ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިއެވަނީއެވެ.
ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށްފަހުގައެވެ .ޕެސްޖް ފީގެ ޢަދަދުތައް މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަ ު
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ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުޞޫލު ނަންބަރު ) 2011/02ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ރާއްޖެތެރެއިން މާލެއަށް މީހުން
ޙާޞިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު( ގެ  01ވަނަ އިސްލާޙާއެކު
މިއީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެތެރެއިން ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ހާޟިރުކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެވެ .މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި މީހުން މާލެއަށް ގެނެވޭނީ އެ ޤަޟިއްޔާއަކަށް
ގެންނަ މީހަކު ބަހައްޓަންޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ މުއްދަތަށް ދުވާލަކަށް ) 370/-ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ( ރުފިޔާގެ މަގުން އަދި
ގތުގައި ،ޢާންމުކޮށް އެ އަތޮޅެއްގެ މީހުން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޒާމަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަށް
ޕެސެޖް ފީގެ ޮ
ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށްފަހުގައެވެ .ޕެސްޖް ފީގެ ޢަދަދުތައް މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަ ު
ލ 1ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިއެވަނީއެވެ.
)ހ( އަމިއްލަ މީހުންގެ ދަޢުވާއަށް ،ރާއްޖެތެރެއިން ،މާލެއަށް މީހަކު ގެނެވޭނީ ،އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ދަޢުވާކުރާ
ފަރާތުން ކޯޓުގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހުގައެވެ .ދައުލަތުން ދަޢުވާ ކުރާ މައްސަލަތަކުގައި މި ފައިސާ ބަހައްޓާނީ ކޯޓުގެ
ފަރާތުންނެވެ.
ވއަށް ،މީހުން ޙާޟިރުކުރުވާ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ދަޢުވާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،ބެހެއްޓި
)ށ( އަމިއްލަ މީހުންގެ ދަޢު ާ
ވއެއް ނުވަތަ ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލަތަކުގައި
ފައިސާ ލިބޭނީ ދަޢުވާކުރި ފަރާތަށެވެ .އަމިއްލަ މީހެއްގެ ދަޢު ާ
ދަޢުވާ ސާބިތުނުވިނަމަ ،ނުވަތަ ފައިސާ ބަހައްޓައިގެން މީހަކު ގެނައުމަށްފަހު ،ދަޢުވާ ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް ،ނުވަތަ
ނ ދަޢުވާ ލިބުނު ފަރާތަށެވެ.
ދަޢުވާ ފޯމު ބާޠިލުކުރަންޖެހުނުނަމަވެސް ،ބެހެއްޓި ފައިސާ ލިބޭ ީ
ނ ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރުމުގައި،
)ނ( މި އުޞޫލުގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ފައިސާ ބަހައްޓައިގެން މީހު ް
ބެހެއްޓި ފައިސާއަށްވުރެ ހިނގި ޚަރަދު މަދުވެއްޖެނަމަ ،އިތުރުވީ ފައިސާއެއް މި އުޞޫލުގެ )ށ( ގައިވާގޮތުގެ
މަތިން ލިބެންވީ ފަރާތަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ.
ސ
)ރ( ފައިސާ ބެހެއްޓި މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް އެމީހަކު ބަހައްޓަންޖެހޭނަމަ ،ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ފައި ާ
ބަހައްޓާ ޢަދަދު އިތުރުކުރަމުންގެންދަންވާނެއެވެ.
ސ
)ބ( ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ލިބޭނީ ) 3ތިނެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ .ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައި ާ
އެމުއްދަތުގެތެރޭގައި ނުބަހައްޓައިފިނަމަ ،ދަޢުވާ ފޯމު ބާޠިލުވާނެއެވެ.
)ޅ( ފައިސާ ބަހައްޓައިގެން ގެންނަންޖެހޭ މީހާގެ މައްސަލަ ނިމުމުން ލަސްވެގެން ) 3ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،
ފައިސާ

ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ

ފަރާތާ

ޤަވާޢިދުން

ވލުކޮށް،
ހަ ާ

ފައިސާގެ

މައްސަލަ

ހަމަޖެއްސިގޮތް

އ
ކޯޓުގަ ި

ރެކޯޑުކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
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ޖަދުވަލު 1-

ރާއްޖެތެރެއިން މާލެއަށް ދަތުރުފީ ދޭނެ ގޮތް
އަތޮޅު

ދަތުރު ފީ

އަތޮޅުން އެއާރަޕޯޓަށް
ދިއުމަށް ދެކޮޅަށް

ހއ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި

 2074/-ރުފިޔާ

ޔ
 1500/-ރުފި ާ

ހދ

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި

 2074/-ރުފިޔާ

ޔ
 1500/-ރުފި ާ

ށ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި

 500/-ރުފިޔާ

ނ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި

 900/-ރުފިޔާ

ރ

އތުރުބުރި
މާޅޮސްމަޑުލު ު

 1350/-ރުފިޔާ

ބ

ދކުނުބުރި
މާޅޮސްމަޑުލު ެ

 650/-ރުފިޔާ

ޅ

ޅ
ފާދިއްޕޮ ު

 750/-ރުފިޔާ

ކ

މާލެ އަތޮޅު

 50/-ރުފިޔާ

އއ

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި

 450/-ރުފިޔާ

އދ

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި

 550/-ރުފިޔާ

ވ

ފެލިދެ އަތޮޅު

 100/-ރުފިޔާ

މ

މުލަކު އަތޮޅު

 900/-ރުފިޔާ

ފ

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރި

 500/-ރުފިޔާ

ދ

ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރި

 400/-ރުފިޔާ

ތ

ލ
ކޮޅުމަޑު ު

 1300/-ރުފިޔާ

ލ

ހައްދުންމަތި

 2074/-ރުފިޔާ

ގއ

ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރި

 2424/-ރުފިޔާ

ޔ
 5000/-ރުފި ާ

ގދ

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރި

 2424/-ރުފިޔާ

ޔ
 6500/-ރުފި ާ

ޏ

ފުވައްމުލައް

 2774/-ރުފިޔާ

ޔ
 2000/-ރުފި ާ

ސ

އައްޑު އަތޮޅު

 2774/-ރުފިޔާ

 240/-ރުފިޔާ
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