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 ދައުުރެގ ތްިނވަނަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަންގާރަ ވި 28 މަހުގެ ޑިސެމްބަރ ވަނަ އަހަރުގެ 2010
 ވަަނ 92 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ]މާނަކުރުުމގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ިބލު[ ަވނަ ަޖލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި 29

 ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯމަވި ) ހ1432 ޞަފަރު 13 (2011  ޖަަނވަރ17ީ ،މާއްާދގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން
 . ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ިމއަދު ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ، މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ،ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުުމން
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 2011/4 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 ޤާނޫނުމާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ 

 އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ާޤނޫނުތަކާއި،މިއީ )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން
ބާރުލިބިގެން ހަދާ ގަވާއިދުތައް ތަރުޖަމާުކރުުމގައި ނުވަތަ މާނަކުރުމުގައި ުނވަތަ 

 .  މުގައި ރިޢާޔަތްކުާރނެ ޤާނޫނީ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެތަންީފޛުކުރު

 . އެވެ]މާނަކުރުުމގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުުމގެ ޤާނޫނު[ ،މި ޤާނޫނަށް ިކާޔނީ )ށ(  

 . އަންނަނިވި މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމެވެ،މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަކީ .2 މަޤްޞަދު

 ، ވީހާވެސް އެއްގޮތަކަށް،ނުތަކާއި ގަވާއިދުތައްދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫ )ހ(  
 .ތަރުޖަމާކުރުމާއި މާނަކުރުމާއި ތަންފީޛުކުރުމުގެ އުސޫލުތައް އެކަށައެޅުން

ޤާނޫނީ އިދާރާތަކުންނާއި ޝަރުޢީ ކޯުޓތަކުން ޤާނޫނު މާނަކުރުމުަގއާއި  )ށ(  

 ޮކަބއިކަން  ޢަމަލުކުރަންވީ ހަމަތަކަކީ،ތަރުޖަމާކުރުމުަގއާއި ތަންފީޛުކުރުމުގައި
 .އަންގައިދިނުން

ޢާންމު މާނައަށް      
 ބެލުމުގެ އުސޫލު

 އަންނަނިވި ކަންކަން ،ޢާންމު މާނައަށް ބެލުމުގެ އުސޫލު ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ .3
 .ހާސިލުކުރުމަށެވެ

 ވަކި ކަމެއް އެ ޤާނޫނުގައި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ފާސްކުރުުމގައި )ހ(  
ބަޔާންކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަސް ނުވަތަ ޢިބާރާތް ނުވަތަ ޖުމްލައިން ދޭހަވާ 

 . އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް އިސްކަންދިނުން،ާޢންމު މާނަ

 ، ވަކި ބަހެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ޖުމްލައެއް،ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުމުގައި )ށ(  
ތަ ޢިބާރާތުން ނުވަތަ ޖުމްލައިން  އެބަހުން ނުވަ،ޤާނޫނުގައި ބޭނުންކޮށްގެން

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ލިބެިގންވަނީ ރައްޔިތުންގެ  ދޭންބޭނުންވަނީ ކޮން މާނައެއްކަން ކަ
 ވަކި ކަމެއް ބަާޔންކުރުމަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ،މަޖިލީހަށްކަމުގައި ބަލައި

އެގޮތުގައި  ، ނުވަތަ ޖުމްލަ، ނުވަތަ ޢިބާރާތް،ޤާނޫނެއްގައި ބުޭނންކޮށްފައިވާ ބަސް
 .ދެމެހެއްޓުމަށްވެުރ ރަނގަޅުގޮތެއް ނޯންނާނެކަމަށް ބެލުން

 އޭގެން ވަކި ، ނުވަތަ ޖުމްލައެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް،ބަހެއް )ނ(  
 އެ ދޭހަވާ މާނަ އެއަށްވުރެ ފުޅާކުރުމަކީ ނުވަތަ އޭގައި ،މާނައެއް ދޭހަވާކަމަށްވާނަމަ

 ރަނގަޅުޮގތެއް ،ކެއް އޭގައި ހިމެނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީނުހިމެނޭ ކަންތައްތަ
 .ނޫންކަމަށް ބެލުން
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 ނުވަތަ ،ޤާނޫނު އެކުލަވާލުމުގައި ވަކި ަކމެއް ބަޔާންކުުރމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަހުން )ރ(  
 ނުވަތަ ޖުމްލައިން އެ ޤާނޫނު އެކުލަވާލި ފަރާތުގެ ނިޔަތް ރަނގަޅަށް ،ޢިބާރާތުން
 .ށް ބެލުންރަމްޒުވާކަމަ

ޙައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ   
 އުސޫލު

އެ ޤާނޫނުން  ، ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ،ޙައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ އުސޫލު )ހ( .4
 އަލަށް ދިމާވަމުން އަންނަ ، އޭގެ ރަނގަޅު މަޙައްލުގައި،ޙައްލު ހޯދައިދިން މައްސަލަ

 ޤާނޫނެއް ތަންފީޛުކުރަމުން  އެ،ކަންކަމަށާއި ާޙލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާނޭހެން
 .ދިޔުމަށެވެ

 ޙައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ އުސޫލު ބޭނުންކުރުމުގަިއ ،ޤާނޫނުތައް މާނަކުރުމުގައި )ށ(  
 .އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ

 .ޤާނޫނު ތަޢާރުފުކުރުމުގެ ކުިރން ޙާލަތު އޮތީ ކޮންގޮތަކަށްކަން .1   

 . ކޮން އުނިކަމެއް ފޫބެއްދުމަށްޓަކައިކަންޤާނޫނު ތަޢާރުފުކުރީ .2   

ޤާނޫނު އެކުލަވާލުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލާފައިވަނީ ކޮން  .3   

 .އުނިކަމެއް ފޫބްެއދުމަށްޓަކައި ކޮން ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަން

ނޑައަޅައިދީފައިވާ ޙައްލުގެ ޙަޤީޤީ  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން .4    ޤާނޫނުގައި ކަ
 .ޞަދަކީ ކޮަބއިކަންމަޤް

ޚާއްޞަ މާނަދިނުމުގެ  

 އުސޫލު
 ، ޤާނޫނު އެކުލަވާލުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަހަކުން،ޚާއްޞަ މާނަދިނުމުގެ އުސޫލުގެ ބޭނުމަކީ .5

 ، އެއް މާނައަށްވުރެ ގިނަ މާނަ ދޭހަވާހިނދުގައި، ނުވަތަ ޖުމްލައަކުން،ނުވަތަ ޢިބާރާތަކުން
 ނުވަތަ ޖުމްލައަކުން ޢާންމުކޮށް ދޭހަވާ މާނައާއެއްގޮތަށް ،ކުން ނުވަތަ ޢިބާރާތަ،އެ ބަހަކުން

 އޭގެޒާތުގައި ދެކޮޅުނުޖެހޭ ނަތީޖާއެއް ނުކުތުމަކީ ގާތްކަމެއްކަމަށް ،ޢަމަލުކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ
 މުޅި ، ނުވަތަ އޭގެ ޢާންމު މާނައާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ،ފެންނަހިނދުގައި

 ،ގެންވާ މަފްހޫމާ ދެކޮޅަށް ަކމެއް ނިންމަންޖެހިދާނެކަމަށް ފެންނަހިނދުގައިޤާނޫނުގައި އެކުލެވި
އެ ދެކޮޅުނުޖެހޭ ނަތީޖާ ނުކުތުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތިކޮށްލުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ 

 ، ނުވަތަ ޢިބާރާތަކުން،މަފްހޫމާ ތަޢާރުޒުވުމުގެ އުސޫލު ނެތިކޮށްލުމަށްޓަކައި އެ ބަހަކުން
 ،ކުން ޢާންމުކޮށް ދޭހަވާ މާނައަށްވުރެ ޚާއްޞަ މާނައެއްެގ ބޭނުންކޮށްނުވަތަ ޖުމްލައަ

 .އެ ޚާއްޞަ މާނައިގެ ބޭނުންހިފުމެވެ

މަޤްޞަދަށް ބެލުމުގެ 

 އުސޫލު
ނޑައެޅިގެން ވަކި ަބހެްއ،މަޤްޞަދަށް ބެލުމުގެ އުސޫލަކީ )ހ( .6  ، ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް، ކަ

 އެ ޤާނޫނު ،ބެލުމުގެ ބަދަލުގައިނުވަތަ ޖުމްލައެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތަށް 
 ،ފާސްކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގެންގުޅެފައިވާ މަޤްޞަދަށް ބަލައި

 އަދި ، އެ މަޤްޞަދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،އެ މަޤްޞަުދ ދެނެގަތުމަށްފަހު
ތެއް  އެ ބަހެއް ނުވަތަ ޢިބާރާ،އެ މަޤްޞަދު ދިރުވައި އާލާކުރެވޭނެ ގޮތުގެމަތިން

 .ނުވަތަ ޖުމްލައެއް މާނަކުރުމެވެ
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޤްޞަދު އެކަމުަގއި އޮތީ ކިހިނެއްކަން މި މާއްދާގެ  )ށ(  

 ޤާނޫނު ހުއްދުަކރާ ވަސީލަތްތައް ،ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި) ހ(
 .ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބޭނުނުްކރެވިދާނެއެވެ

ގެ  ވަކި އުސޫލެއް
 ބޭނުންހިފުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ނުވަތަ ޙައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ ،ޢާންމު މާނައަށް ބެލުމުގެ އުސޫލުކަމުގައިވީނަމަވެސް .7
 ، ނުވަތަ ޚާއްޞަ މާނައެއް ދިނުމުގެ އުސޫލުކަމުގައިވީނަމަވެސް،އުސޫލުކަމަށްވީނަމަވެސް

ތުގެ ކުރިމަތީގަިއާވ  ޝަރީޢަ،ނުވަތަ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުުރމުގެ އުސޫލުކަމުގައިވީނަމަވެސް
 އޭގެތެރެއިން ކޮްނ ،ޙާލަތުގައި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަްށ ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނީ

ނޑައަޅައި  އެ އުސޫލަކާއެއްގޮތަށް ޢަދުލު އިންޞާފު ގާއިމުކުރުމުެގ ،އުސޫލެއްކަން ކަ
ނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ ގެ މައްޗަށް  އެއް އޫުސލު،އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި. އިޚުތިޔާރު ފަ

 ކީއްވެގެންކަްނ ،އެގޮތަށް އެކަން އެކުރަނީ ،އެހެން އުސޫލެއް އިސްކުރާަކމުގައިވާނަމަ
ނޑިޔާރު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ  .ފަ

މާނަކުރުމުގެ ބައެއް 
 ހަމަތައް

ވަކި ބައެއްގެ ވާހަކަ ނުވަތަ ވަކި އެއްޗެއްގެ ވާހަކަ ޚާއްޞަ ލަފްޒުތަކަކުްނ  )ހ( .8

ވިދިގެން ޢާންމު ބަސްތަަކކުން އެފަދަ ޢާންމު ބަޔަކަށް ނުވަތަ  އެއާ،ބަޔާންކުރުމަށްފަހު
 ބެލެވޭނީ އެ ޢާންމު ،އެއްޗެހިތަކަކަށް ޤާނޫނެއްގައި ޙަވާލާދީފައިވަާކމަށްވާނަމަ

ޙަވާލާދިނުން އެ ރައްދުވަނީ އެ ޚާއްޞަ ގިންތީގެ މީހުންނަށް ނުވަތަ އެއްޗެއްސަްށ 
 .އެކަނި ކަމުގައެވެ

 އެ ބަހުގެ ޙަޤީީޤ ، ގިނަ މާނަ ދޭހަވާ ބަހެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމައެއް މާނައަށްވުރެ )ށ(  
ނުވަތަ .  އެ ބަސް މާނަކުރެވިފައިވާ މަޙައްލަށެވެ،މާނަ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ބަލާނީ

 .އެ ބަސް ގުޅުވާފައިވާ އެހެން ބަސްބަހާ ޢިބާރާތްތަކުން ދޭހަވާ މާނައަށެވެ

ނޑައެޅިގެން ޤާނޫނުގައި ،ކި މީހެއްގެ ވާހަކަވަކި އެއްޗެއްގެ ވާހަކަ ނުވަތަ ވަ )ނ(    ކަ
 އެނޫން އެހެން މީހުންނަށް ނުވަތަ އެނޫން ، އޭގެ މާނައަކީ،ބަޔާންކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ

 .އެހެން އެއްޗެއްސަށް އެ ޤާނޫނުގައިވާ އެ އުސޫލު ނުހިނގަނީ ކަމެވެ

މާނަކުރުމުގައި ހޯދިދާނެ 
 އެހީގެ ވަސީލަތްތައް

 ޤާނޫނުގެ ،އެއީ.  ހޯދިދާނެ އެހީގެ ބާވަތް ބެހިގެންވަނީ ދެބަޔަކަށެވެ،ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި .9
 ޤާނޫނުގެ ބޭރުން ބޭނުންހިފިދާނެ ،އެތެރެއިން ބޭނުންހިފިދާނެ ވަސީލަތްތަކަށާއި

 .ވަސީލަތްތަކަށެވެ

 ،ބަސްތަކެއް ނުވަތަ ޖުމްލައެއްގެ މާނަ ދެނެގަތުމަށްޓަކައިވަކި ބަހެއް ނުވަތަ ގިނަ  .10
 . އަންނަނިވި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީ ހޯދިާދނެއެވެ،އެ ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން

ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި 
ޤާނޫނުގެ އެތެރެއިން 

ބޭނުންހިފިދާނެ 
ޤާނޫނެއްގައި ހިމެނިގެންވާ ވަކި ބަހެއް ނުވަތަ ގިނަ ބަސްތަެކއް ނުވަތަ ޖުމްލައެއް  )ހ(  ވަސީލަތްތައް

 އެ ބަހެއް ،ވަތަ ބާބު އެކުގައި ކިޔާލުމުންހިމެނިގެންވާ ޕެރެގްރާފް ނުވަތަ މާއްދާ ނު
 ނުވަތަ ގިނަ ބަސްަތކެއް ނުވަތަ ޖުމްލައެއް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މާނަ ނުވަތަ އޭގެ

 . ނުވަތަ މަޙައްލު ދެނެގަނެވިދާނެއެވެމަޤާމު

ޤާނޫނުގެ ސުރުޚީގައި ބަޔާންވެގެންވާ މަފްހޫމުންވެސް އެ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު  )ށ(  

 .ވެދެނެގަނެވިދާނެއެ
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ޤާނޫނުގެ ދީބާޖާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަފްހޫމުންވެސް ޤާނޫނު އެކުލަވާލުމުގެ  )ނ(  

 .މަޤްޞަދު ދެނެގަނެވިދާނެއެވެ

 ،ރޮނގުބުރިއާއި ،ލިޔެއުޅުމުގެ ގަވާއިދުގެ އުސޫލުތައްކަމުގައި ބެލެވޭ ކޮމާއާއި )ރ(  
 މާނަ ޖުމްލަ ނިންމާ ތިކިފަދަ އެއްޗެހިންވެސް ބަހެއްގެ ،ކޮާމކޯޅިއާއި

 .ދެނެގަނެވިދާނެއެވެ

 އެ ޤާނޫނުގެ ،ވަކި ބަހެއް ުނވަތަ ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ޖުމްލައެއްގެ މާނަ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި .11
 .ބޭރުން އަންނަނިވި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީ ހޯދިދާެނއެވެ

 .ތަ އެ ޤާނޫނުގެ އެ މާއްދާއެއް އެކުލަވާލެވުނު ސަބަބުއެ ޤާނޫނެއް ނުވަ )ހ( 

ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި 
ޤާނޫނުގެ ބޭރުން 
ބޭނުންހިފިދާނެ 
 ވަސީލަތްތައް

 .އިތުބާރުހުރި ރަީދފެއްގައި އެ ބަހެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތް )ށ( 

 ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެކިއެިކ އިތުބާރުހުރި ޢިލްމީ ،އެ މައުޟޫއަކާގުޅޭ ގޮތުން ލިޔެ )ނ(  
 .މަސައްކަތްތައް

ސޫލު ނުވަތަ އެ ބަސް ބަލައިގަނެވި އެއަށް ޢާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އު )ރ(  

 .ޢަމަލުކުރެވެމުންދާގޮތް

 އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ،މާނަކުރަންޖެހިފައިވާ މާއްދާއާގުޅޭ ނުވަތަ މައުޟޫއާގުޅޭ ބަހެއް )ބ(  
 .ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ތަނަކާއި ގޮތް

 . ދިރާސާތައްޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުމުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ރިޕޯޓުތަާކއި )ޅ(  

 .ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތައް )ކ(  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ުކރެިވފައިވާ ބަހުސްތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގައި  )އ(  
 .ކުރެވިފައިވާ ދިާރސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް

ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި 
 ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ހަމަތައް

ނޑައެޅި .12  އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަކީ ޤާނޫނު ،ގެން އެހެންގޮތަކަށް ދޭހަނުވާހާިހނދަކުކަ
 .މާނަކުރުމުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ަހމަތަކެކެވެ

 އެ ޤާނޫނު އެކުލަވާލުމުގެ ކުރީގައި ހިނގައިދިަޔަކމެއް ،ކޮންމެ ޤާނޫނަކީވެސް )ހ(  
ނުވަތަ ހުސްކަމެްއ  ، ނުވަތަ އެ ޒަމާނުގައި ދިމާވި އުނިކަެމއް،ރަނގަޅުުކރުމަްށޓަކައި

 . ތަޢާރުފުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއްކަމަށް ބެލުން،ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި

ނޑުވާލުމަކީ )ށ(    ޤާނޫނަކުން ކުާރނެކަމެއް ނޫންކަމުގައި ،ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ބާރު ކަ
 .ބެލުން

މުގައި  ޤާނޫނަކުން ކުާރނެކަމެއް ނޫންކަ،ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤެއް މުޅިން ނިގުޅައިގަތުމަކީ )ނ(  
 .ބެލުން
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ނޑައެޅޭ ޤާނޫނުތައް )ރ(    ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީާހއަށް ފައިދާވާގޮތަށް ،ޢުޤޫބާތް ކަ
 .މާނަކުރުން

 ،ޤާނޫނު އެކުލަވާލި ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ހިނގާ އެއްޗަކަށް ޤާނޫނުވުމާއި )ބ(  
އެ ޤާނޫނު  ށްޤާނޫނުގެ ތާރީުޚގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަަމަކށް ހިނގާނެ އެއްޗަކަ

 .ނުވުން

ބަހެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ނުވަތަ ގިނަ ބަސްަތެކއް ނުވަތަ ޖުމްލައެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ  )ޅ(  
ނުވަތަ ސާދާ  ، އެއް މާނައަށްވުރެ ގިނަ މާނަ ދޭހަނުވާ ސާދާ ބަހަކަށް،ގޮތަކީ

 ، ނުވަތަ ސާދާ ޖުމްލައަކަށްވާނަމަ،ނުވަތަ ސާދާ ޢިބާރާތަކަށް ،ލަފްޒަކަށް
 ރައްޔިތުންގެ ، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ،ލުކުރަންޖެޭހ އުސޫލަކީޤަބޫ

އަދި އެ ޤާނޫނުން ދޭަހާވ . މަޖިލީހުން އެކަން ބަޔާންކުރަން ބޭނުނިްވގޮތަށްކަން

 . ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ދޭހަކޮށްދޭން ބޭނުންވާ މާނަކަން،މާނައަކީ

 ، ނުވަތަ މަޝްޫހުރ، ވަކި ޚާއްޞަ،ތިންވަކި ބަހަކަށް ޒަމާނާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަ )ކ(  
 ،ނުވަތަ ގިނަ ބައެއްގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރެވޭ މާނުަކރުމެއް ދެވިފައިވާނަމަ

 އެ ބަހެއްގެ ، އެ ބަހެއްގެ އުފެދުމުގައިވާ މާނައާއި،އެ ބަހެއްގެ އަސްލު މާނައާއި
 ،ކަމުގައި އެ ބަހުގެ މާނަ،އުސޫލީ މާނައިގެ ބަދަލުގައި އިޚުތިޔާރުުކަރންވާނީ

 .އެ މުޖުތަމަޢުގައި އެހިނދަކު ބެލެވޭ މާނަކަން

 ނުވަތަ ވަކި ، ނުވަތަ ވަކި ވިޔަފާިރއެއްގައި، ވަކި ފަންނެއްގައި،ވަކި ބަހަކަށް )އ(  
 އެބަހެއްގެ ޢާންމު ،މަސައްކަތެއްގައި ޚާއްޞަ މާނަކުރުމެއް ދެވިފައިވާނަމަ

 ނުވަތަ ،ވަތަ އެ މަސައްކަތެއްގައި ނު،މާނަކުރުމުގެ ަމއްޗަށް އެ ފަންނެއްގައި
 .އެ ވިޔަފާރިއެއްގައި ދީފައިވާ ޚާއްޞަ މާނަކުރުމަްށ އިސްކަންދޭންވާނެކަން

ޤާނޫނުތަކާގުޅޭ ބައެއް 
 އުސޫލުތައް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ކޮންމެ ޤާނޫނަކީވެސް ޞައްޙަ ޤާނޫނެއްގެ ގޮތުގައި  .13

އެ ޤާނޫނުގެ ޞައްޙަކަން ސާބިތުކޮށްދޭން . ހޭނެއެވެޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ބަލައިގަންނަންޖެ

 .އިތުރު މަސައްަކތްތަކެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްދޭންނުޖެހޭނެ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ

.  އެ ޤާނޫނުގެ މުހިންމު ބައެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ،ޤާނޫނާ އެކުގައި ހިމެނޭ ޖަދުވަލުތަކަކީ .14 ޖަދުވަލުތައް
.  އެ ޤާނޫނު ފުރިހަމަ ނުވާނެކަމުގައިވެސް ބެލެވޭނެއެވެ،ގައިނޫނީއެ ޖަދުވަލުތަކާ އެކު

 .ޤާނޫނަށް ޙަވާލާދޭ ކޮންމެ ފަހަރަކީ ޖަދުވަލަށްވެސް ޙަވާލާދެވޭ ފަހަރެއްކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ

 ަދށުގައި  އެކި ބައިބަޔަށް ނުވަތަ އެކި ބާބުތަކަށް ނުވަތަ އެކި ސުރުޚީތަކުގެ،ޤާނޫނެއް )ހ( .15 ޤާނޫނުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް
 އެ ހުިރހާ ބައިތަަކކާވެސް ެއކުގައިކަމަށް ، ޤާނޫނު ފުރިހަމަވަނީ،ބައިކުރެވިފައިވާނަމަ
 .ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ

 އެ ފޯމު ފުރުމަކީ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ޤާނޫނެއްގައި ފޯމެއްގެ ނަކަލު ހިމަނައި )ށ(  
ސޫލީގޮތުން ތަޢާރުޒުނުވާ  އު، އެ ފޯމުގެ ނަކަލާ،ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމުގައިާވނަމަ
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 . އެ ފޯމު ފުރުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަެމކެވެ،ބަދަލުތަކާއެކު

ބައެއް ޤާނޫނުގެ ބައެއް މަފްހޫމްތައް ބަޔާންކޮށްދިނުމުގައި ޤާނޫނުގައި ހިމަނާފައިވާ  )ނ(  
 ޤާނޫނެއްގައި ،އެގޮތުން. މިސާލުތަކަކީ ޤާނޫނުގެ ބައެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ

 ޤާނޫނުގެ ޢިބާރާތާދޭތެރޭގައި އެއްވެސް ަކހަލަ ތަޢާރުޒުވުމެްއ ،މިސާލާއިހުށަހަޅާފައިވާ 
 . އިސްކަންދޭނީ ޤާނޫނުގެ ޢިބާރާތަށެވެ،ހުރިކަމަށްވާނަމަ

 އެ ޤާނޫނެއްގެ ސުރުޚީއަށް ޙަވާލާދިނުމުން ،ޤާނޫނަކަށް ޙަވާލާދޭކަމަށްވާނަމަ )ރ(  
ރަށް ޙަވާލާދިނުމުން ނުވަތަ އެ ޤާނޫނަށް ދީފައިވާ ސުމާރު ނަންބަ. ފުދޭނެއެވެ

 .ފުދޭނެއެވެ

 އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި ،ވަކި ޤާނޫނަކަށް އިޝާރާތުްކުރމެއްނެތި )ބ(  
 ނުވަތަ މާއްދާ ، ނުވަތަ ނަންބަރަކަށް، ނުވަތަ ޖަދުވަލަކަށް، ނުވަތަ ބާބަކަށް،ބަޔަކަށް

 ނުވަތަ ، ބަޔަކަށް އެ ޤާނޫނުގެ، ބެލެވޭނީ އެއީ،ނަންބަރަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާނަމަ
 . ދީފައިވާ ޙަވާލާއެއްކަމަށެވެ، ނުވަތަ ނަންބަރަކަށް، ނުވަތަ ޖަދުވަލަކަށް،ބާބަކަށް

އެހެން ޤާނޫނަކަށް ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގެ  ،ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ަވކި މާއްދާއެއްގައި )ޅ(  
 ނުވަތަ ޕެރެގްރާފަކަްށ ، އަކުރަކަށް،މާއްދާއަކަށް ޙަވާލާދިނުމެއްނެތި

 ނުވަތަ ޕެރެގާްރފަކަށް ، އެ މާއްދާގެ އަކަުރކަށް، ބެލެވޭނީ އެއީ،ވާލާދީފައިވާނަމަޙަ
 .ދީފައިވާ ޙަވާލާއެއްކަމަށެވެ

ޤާނޫނުގެ ބައެއްކަމުގައި 
 ނުހިމެނޭ ބައިތައް

 އެ ާޤނޫނުގެ ބައެއް ،ޤާނޫނެއްގައި ހިމެނިގެންވާ އަރިމަތީ ސުރުޚީތަކާއި އަރިމަތީ ނޯޓުތަކަކީ .16
 އެ އަރިމަތީ ސުރުޚީތަކާިއ ނޯޓުތައް ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ ،ޤާނޫނުގައިއަދި އެ . ނޫނެވެ

 .ހަމައެކަނި ބޭނުންކުރުމުގެ ފަސޭހައަކަށެވެ

ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުން  ، އެ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލި މަޤްޞަދަށް،ޤާނޫނެއް މާނަކުރުމުގައި .17 ޤާނޫނު މާނަކުރުން

 ޤާނޫނު މާނަކުރުމަށް ހާސިލުކުރަްނ ބޭނުންވާ އަމާޒުތައް ހާސިލުވާނެގޮތަށް
އެ ޤާނޫނު  އަދި އެ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ާހސިލުނުވާނެގޮތަކަށް. އިސްކަންދޭނާްވނެއެވެ

 .މާނަކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ

ވަކި ދުވަހަކުން ޤާނޫނު  
 ހިންގަން ފެށުން

 އެ ޤާނޫނެއް ، ވަކި ދުވަަހުކންަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ،ޤާނޫނެއް ހިންގަންފަށާނީ .18
 . އެދުވަހުގެ ކީުރުދވަސް ނިމޭ ހިސާބުންނެވެ،ނގަންފަށާނީހި

 އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ޤާނޫނެއްގެ ބައެއް އެ ޤާނޫނުން އުނިކުރެވިްއޖެކަމަށްވާނަމަ )ހ( .19 ޤާނޫނެއް ބާޠިލުވުން
ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ އެ އުނިވި ބައެއްގެދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދު ބާޠިލުނެުވ 

 އުވާލެވުނު ނުވަތަ ބާޠިލުކުރެވުނު ޤާނޫނާ ،އެއީ. ދެމިއޮންނާނެއެވެ
 .ތަޢާރުޒުނުވާހާހިނދަކުއެވެ

 ، އެހެންގޮތަކަށް މާނަނުކުރެޭވހާ ހިނދަކު،ޤާނޫނެއް ބާޠިލުވެއްޖެހިނދެއްގައި )ށ(  
 .އަންނަނިވި ކަންކަން އެގޮތަށް ނުވާނެކަމުގައި ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ
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ނޑައަޅާފަ .1     ،އިވާ ވަގުތު އައިސްޖެހުނުއިރުއެ ޤާނޫނު ބާޠިލުވާނެކަމަށް ކަ
 ، ނުވަތަ ދެމިނުއޮތް އެއްޗެއް،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފަންނުވާ އެއްޗެއް

 އުފަންވާނެކަމަށް ނުވަތަ ދެމިއޮންނާނެކަމަށް ،އެ ޤާނޫނު ބާޠިލުވުމަށްފަހު
 .ބެލުން

ޤާނޫނު ބާޠިލުވުމާ ހަމައަށް އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުތައް  .2   
 .ބާޠިލުވެގެން ދިއުން

 ، މީހަކަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤެއް،ބާޠިލުވި ޤާނޫނު ބާޠިލުވެގެންދިޔުމާ ހަމައަށް .3   
 ނުވަތަ މީހަކު އުފުލަންޖެހިފައިވާ ޒިންމާއެއް ނުވަތަ ،ނުވަތަ އިމްތިޔާޒެއް
 .ވާޖިބެއް ނެތިދިއުން

 މީހެއްގެ  ނުވަތަ،އެ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާނަމަ .4   
 އެކަން ، ނުވަތަ މީހަކަށް އަދަބު ދީފައިވާނަމަ،މުދަލެއް ހިފަހައްޓާފައިވާނަމަ

 .ނެތިދިއުން

 ނުވަތަ ، ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތެަކއް،ހިންގާފައިވާ އެއްވެސް ތަޙުޤީޤެއް .5   
 .ޝަރުޢީ މަސައްކަތްތަކެއް ނެތިދިއުން

ގަވާއިދު ހެދުމާގުޅޭ     
 ޢާންމު އުސޫލުތައް

 ،ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު ވަކި ފަރާަތކަށް ދީފައިވާނަމަ )ހ( .20
 ައންނަނިވި އުސޫލުތައް ،އެހެންގޮތަކަށް އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާހިނދަކު

 .އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކަށް ހިނގާނެއެވެ

 ،ނުގެ މަފްހޫމާ ޚިލާފުވާނަމައެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދު އެ ޤާނޫ .1   
 ބާޠިލުކުރުމުގެ ބުާރވެސް ، އިޞްލާޙުކުރުމާއި،އެ ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުމާއި

 .އެ ގަވާއިދު ހަދާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަން

 އެ ގަވާއިދެއް ،އެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލާ ހިންގަންފެށި އުސޫލަކުން .2   
 އެ ގަވާއިދަށް ،އް އެކުލަވާލުމާއި އޭގެ ބަދަލުގައި އާ ގަވާއިދެ،ބާޠިލުކުރުމާއި

 އެ ގަވާއިދު ހިންގަންފެށި ފަރާތަށް ،އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބާރު
 .ލިބިގެންވާކަން

ނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާ ނުވަތަ ސުަރކާުރގެ އިދާރާެގ  .3    އެ ގަވާއިދު ހިންގަން ކަ
 ނުވަތަ އެހެން ،މަސައްކަތް އެހެން އިދާރާއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ

 ގަވާއިދުގައި ،ދާރާއެއްގެ މަސައްކަތުގެތެޭރގައި ހިމެނިއްޖެކަމަށްވާނަމައި
އެ އިދާރާއަކަށް ނިސްބަތްވެފައިވާ ކަންތައްތައް އެ މަސައްކަތް ބަދަލުވި 

 .ފަހުގެ އިދާރާއަށްވެސް ބަދަލުވެގެންދާނެކަން

މުގެ ބާރު ގަވާއިދު ހެދުމަށް ދެވޭ ބާރުގެ މާނައިގައި އަންނަނިވި ކަނަްކން ކުރު )ށ(  
 .ހިމެނިގެންވެއެވެ
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) ދެހާސް ރުފިޔާ. (ރ2000/- ،އެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށްވާނަމަ .1   
 .އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނުާކރުމުގެ ބާރު

 .އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގެމަތިން ކަންކަން ކުރުމުެގ ބާރު .2   

 އޭގެ އަސްލު ނުގެއްލޭނެގޮތަށް ، ފޯމުތަކަށްޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ .3   
 ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ފޯމުތަކެއް ،އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބާރު

މިގޮތުން އަލަށް ތަޢާރުފުކުރެވޭ ފޯމުތައް . އަލަށް ތަޢާރުފުކުރުމުގެ ާބރު

 .ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތެއް ދޭންވާނެއެވެ

 ، ނުވަތަ ހުއްދައެއް، ނުވަތަ ރެޯކޑެއް،ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެއްޤާނޫނުގައި  .4   
ނޑައެޅުމުގެ  ނުވަތަ ލައިސަންސެއް ހޯދާނެގޮތާއި އެކަމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ކަ

 .ބާރު

ނޑައެޅުމާއި .5     އެ ޖޫރިމަނާ ،ޤާނޫނުން ދީފައިވާ ބާރުގެދަށުން ޖޫރިމަނާ ކަ
ނޑައެޅުމަށް އޮތް ބާރެކޭ އްެއފަދައިން އަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ  އެ ޖޫރިމަނާ،ކަ

 .ބާރު

 އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށްވެްސ ،ޤާނޫނަށް ޙަވާލާދޭ ފަހަރުތަކުގައި )ނ(  
 .ޙަވާލާދެވިގެންވެއެވެ

 އެ ގަވާއިދު ،ޤާނޫނެއްގެދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބޭނުންކުާރ ވަކި ބަސްތަކަކީ )ރ(  
 ،ވަކި މާނަކުރުެމއް ދީފައިވާ ބަސްތަކެއްކަމަށްާވނަމަހެދުމުގެ ބާރު ލިބުނު ޤާނޫނުގައި 

އެ ގަވާއިދުގައި އެ ބަސްތައް ބޭނުންކުރެވޭނީވެސް އެ ޤާނޫނުގައި އެ ބަސްތައް 
 .ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މާނައިގައެވެ

 ޞައްޙަ އެއްޗެއްކަމުގައި ،ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން ހަދާ ގަވާއިދު އެއީ )ބ(  
 .ވާނެއެވެކޯޓުތަކުން ބަލަން

 ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ، ހިންގާ ޢަމަލުތަކާއި،ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރާ ޢަމަލުތަކާއި )ޅ(  
 . ުކާރ ކަންކަމަކީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރާ ކަންކަންކަުމގައި ބެލެވޭނެއެވެ،ކަންކަމާއި

 އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ،ޤާނޫނަކަށް ަޙވާލާދޭ ފަހަރުތަކުގައި )ކ(  
 .ށްވެސް ޙަވާލާދެވޭނެއެވެގަވާއިދުތަކަ

ވަކިކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރު 
 ލިބިދިނުން

 އެހެންގޮތަކަށް އެ ޤާނޫނުން ،ވަިކކަމެއް ކުުރމަށް ޤާނޫނުން މީހަކަށް ބާރުލިބިދޭކަމަށްވާނަމަ .21
 . އެކަމެއްގެ މުާނސަބު ވަގުތުގައި އެ ބާރެއްގެ ބޭނުންކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ،ދޭހަނުވާހާހިނދަކު

   ވަކި ވާޖިބެއް
 އަދާކުރަންޖެހުން

 ، މީހަކު އުފުލަންޖެހޭގޮތަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ،ވަިކކަމެއް ކުުރމުގެ ވާޖިބު .22
 އެކަމެއްގެ މުނާސަބު ވަގުތުގައި އެ ވާޖިބެއް ،އެހެންގޮތަކަށް އެ ޤާނޫނުން ދޭހަނުވާހާހިނަދކު
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 .އަދާކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ

ވަކި ބާރުތަކެއް   
 ލިބިދީފައިވުން

 ،ވަކި މަޤާމެއްގައި ހުރި މީަހކަށް ވަކި ާޤނޫނަކުން ބާރުތަކެއް ލިބިދަޭކމަށްވާނަމަ .23
 ެއ މަޤާމު ވަގުތީގޮތުން ފުރާ ،އެހެންގޮތަކަށް އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާހިނދަކު

މީހާއަށާއި އޭނާގެ ޤާއިމު މަޤާމުގެގޮތުގައި މަސައްކަތްުކާރ މީހާއަށްވެސް އެ ބާރުތައް 

 .ވެއެވެލިބިގެން

ޢައްޔަންކުރުމުގެ ބާރުގެ  
 ދާއިރާ

ވަކި މަޤާމަކަްށ ނުވަތަ ވިަކ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ވަިކ މުއައްސަސާއަކަށް މީަހކު  .24

 އެމީހަކު ، ވަކި ީމހަކަށް ނުވަތަ ވަކި އިދާރާއަކަްށ ލިބިދޭކަމަށްވާނަމަ،ޢައްޔަންކުރުމުގެ ބާރު
 ،ންގޮތަކަށް އެ ޤާނޫނުން ދޭހަނުވާހާހިނދަކު އެހެ،ޢައްޔަންކުރުމަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ މާނައިގައި
 ވަކި މުއްދަތަކަށް މަޤާމެުގ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުްނ ،އެ މީހަކު އެ މަޤާމުން ވަކުިކުރމުގެ ބާރާއި

 އެ މަޤާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުްނ ވަގުތީގޮތުން އެހެންމީހަކާ ،ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރާއި
 .ވެޙަވާލުކުރުމުގެ ބާރުވެސް ހިމެނިެގންވެއެ

ވަކިކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރު 
 ލިބިދިނުން

 އެ ބާރު ހެޔޮގޮތުގައި ،ވަިކކަމެއް ުކުރމުގެ ބާރު ވިަކ މީހަކަށް ޤާޫނނުން ދޭކަމަށްވާނަމަ .25
 އޭނާއަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ސީދާ ބާރުތަކާއި ނުސީދާ ބާރުތައް ،ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި

 .އޭނާއަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ބަލަންވާނެއެވެ

ނުވަތަ  ، ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކު،ވަކި ޤާނޫނެއްގައި ވިަކކަމެއް ނިންމަންވާނީ ވަކި ޖަމާޢަތަކުން .26 ލަބިއްޔަތުން ނިންމުންއަޣު
 އެހެންގޮތަކަށް ،ނުވަތަ ވަކި ކޮމިޓީއުަކންކަމުގައި ބުނެފައިވާނަމަ ،ވަކި މަޖިލީހުަކން

 އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަމުގައި  އެ ނިންމުމެއް ނިންމަންވާނީ،އެ ޤާނޫނުން ދޭހަނުވާހާހިނދަކު
 .ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

 ލިބިދޭ ބާރު ބޭނުންކުރުން
ވަކި އަމުރެއްުކރުމުގެ ނުވަތަ ވަކި އެންގުމެއް އެންގުމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއްަށ  .27

މްހޫރިއްޔާ ސޮއިކޮށް  އަދި އެކަން ކުރަްނޖެހޭނީ ސީދާ ަރއީސުލްޖު،ލިބިދީފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ފަރާތުން ،ދޫކުރާ ލިޔުމަކުންކަމުގައި ބަޔާންނުކުރާާހިހނދަކު

ބާރުލިބިފައިވާ ވަޒީރަކު ނުވަތަ ކެބިނެޓް ސެކެްރޓަރީ އެ އަމުރެއްގައި ސޮއިކުރުމުން ނުވަތަ 
ކުީރަކމުގައި ނުވަތަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ އަމުރެއް ، އެއީ،އެ އެންގުމެއް އެންގުމުން

 .އެ އެންގުމެއް އެންގީކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ

ވަޒީރަކަށް ލިބިދޭ ބާރު 
 ބޭނުންކުރުން

 ، ީސދާ ވަޒީރުސޮއިކޮށް ދޫކުރާ ލިޔުމަކުންކުރަްނޖެހޭ ކަަމކަށްނުވާހާހިނދަކު،ވަިކކަމަކީ .28
ނާގެ ނައިބު ނުވަތަ  ވަޒީރުގެ ހުއްދައާއެކު އޭ،ވަޒީރުގެ ފަރާތުން އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް

 ވަޒީރު އެ އެންގުން ،އޭނާ ޙަވާލުވެހުރި ވުޒާރާއެއްގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އެންގުމުން
 .އެންގީކަމުގައި ެބލެވޭނެއެވެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  

 ފަރާތުން ވަކިކަމެއް ކުރުން
ނޑައެޅިގެން ބަޔާން .29 ކުރާ ލިޔުންތައް ރައީސުލްޖުމްހިޫރއްޔާ ސޮއިކޮށް ދޫކުރަންޖެހޭެނކަމަށް ކަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތުން ބާރުލިބިފައިވާ ވަޒީރަކު ނުވަތަ ، އެހެން ލިޔުންތައް،ފިޔަވައި
 . ފުދޭނެއެވެ، ދޫކުރުމުން،ކެބިނެޓް ސެކެްރޓަރީ ސޮއިކޮށް
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ވަޒީރުގެ ފަރާތުން    
 ވަކިކަމެއް ކުރުން

ނޑައެޅިގެން ސޮއިކުރަންޖެހޭނެކަމަްށ ޤާނޫނު .30 ގައި ބުނާ ލިޔުންތައް ފިޔަވައި އެހެން ވަޒީރަކު ކަ
 ، އެ ވަޒީރަކު ޙަވާލުވެހުރި ވުޒާރާއެްއގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ސޮއިކުރުމުން،ލިޔުންތައް

 .އެ ވަޒީރަކު ސޮއިކުރީަކމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ

 ،ނޑައަޅައި ވަކި ކުށެއްކަމުގައި އެ ކުށާގުޅޭ ޤާނޫނުގައި ކަ،ކުށެއްކުރަން އުޅުން އެއީ )ހ( .31 ކުށްކުށާގުޅޭ
ނޑައަޅާފައިނުވާ ޙާލަތުގައި  ކުށެއް ކުރަންއުޅުން އެއީ ،އެ ކުށަށް ވަކި އަދަބެއް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބުގެ،ކުށެއްކަމުގައި ަބލައި   އެ ކުށެއް ކުރުމުން ދިނުމަށް ކަ
 އެ ކުށް ކުރަންއުޅުނު ،އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަބެއް) ހަތްދިހަފަހެއް އިންސައްތަ (75

ނޑައެޅިދާނެއެވެމީހާގެ  . މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ކަ

 މަދަނީ ދަޢުވާއެއްގައި ، ވަކި އަދަބެއް މީަހކަށް ދިނުމަކީ،ޤާނޫނެއްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން )ށ(  
 .ބަދަލު ހޯދުމަށް އޮތް ފުރުޞަތު ހަނިވެގެންދާނެ ސަބަބެއްނޫނެވެ

ނޑައެޅިގެން ޤާނޫނުގައި ވަކި ޢަދަދެއް ނުވަތަ ޖޫރި .32 ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދާގުޅޭ ނޑައެޅިފައިވާނަމަ ކަ މަނާއެއް ކަ

 ވަިކ ޢަދަދެއް ،އެ ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު
ނޑައަޅާކަމަށްވާނަމަ ނޑައަޅާކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ކަ  ، އަބަދުވެސް ބަލަންވާނީ،ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދީަކ،އެއީ އަދި އެއަށްވުރެ .  އެންމެމަތީ ޢަދަދުކަމަށެވެ ޤާނޫނުގައި އެ ކަ
 .ދަށް ޢަދަދަކުން އެކަން ކުރެވިާދނެކަމަށެވެ

ގެޒެޓު އެއީ 
ހެއްކެއްގެގޮތުގައި 

 ޤަބޫލުކުރުން

 އެ ޤާނޫނެއްގެ ނުވަތަ ،ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދުގެ ކޮީޕއާމެދު ޝައްކު އުފެދިއްޖެހިނދެއްގައި .33
 އެ ޤާނޫނުގެ ނުވަތަ ގަވާއިދުގެ ، އެއީ،ޕީ ހުށަހެޅުމުންގަވާއިދެއްގެ ގެޒެޓުކުރެވިފައިވާ ކޮ

 .ޞައްޙަ ކޮީޕކަުމގައި ޤަބޫލުކުރެޭވނެއެވެ

އެކިއެކި ލިޔުން    
 ޙަވާލުކުރުން

ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު .34  މީހަކަށް އެއްޗެއް ،ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ކަ
ން ކަމުގައި ބުނެފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި  ނުވަތަ ދިނު، ނުވަތަ ރައްދުކުރުން،ފޮނުވުން

 .އުސޫލުތައް ހިނގާނެއެވެ

 ، އެމީހެއްގެ އަތުންއަތަށް އެ އެއްޗެއް ޙަވާލުކުރުން،މީހަކާ ުގޅިގެން ކަމުގައިވާނަމަ )ހ(  
ނުވަތަ އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހަކަށް ރެޖިސްްޓރީ ޕޯސްޓުގެ ޒަރީޢާއިން އެ އެއްޗެއް 

 .ފޮނުވުން

ޏެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެްއ  އެ ކުންފުން،ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއަްކމުގައިވާނަމަ )ށ(  
ރީކޮށްފައިވާ އޮފީހެއްގެ އެޑްރެހަށް އެ އެއްޗެއް ފޮނުވުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަ

 . ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރީ ޕޯސްޓު މެދުވެރިކޮށް އެ އެއްޗެއް ފޮނުވުން،ރައްދުުކރުން

 .ނެފައިވާ އެޑްރެަހކަށް ފޮނުވުންއެއްބަސްވުމުގައި ބު )ނ(  

 ،ވަގުތު ނުވަތަ މުއްދަތު ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބަލަންޖެހިއްޖެހިނދެއްގައި )ހ( .35 މުއްދަތު ބަލާނެގޮތް
ނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ  ދެ ކަމެއްގެ ދޭތެރޭގައި ހިނގާ ،އެ ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ކަ
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 އެ މުއްދަތު ގުނަންވާނީ އެ ދެ ކަމެއް ހިނާގ ،މުއްދަތަށް އިޝާރާތްކޮށްފައިވާނަމަ
 .ދެ ދުވަސް ނުހިމަނައެވެ

 ، ނުވަތަ ވަކިަކމެއްކުރަން އޮތް އެންމެފަހު ތާރީޚަީކ،ވަކިކަމެއުްކރަން އޮތް ތާރީަޚކީ )ށ(  
 ދެން އެކަމެއް އެ ބަންދުދުވަހާ ވިދިގެންއަންަނ ،ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށްވާނަމަ

 .ދުވަހު ކުރެިވދާނެއެވެރަސްމީ ބަންދުނޫން 

 ،ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުވާނަމަ )ނ(  
ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތެއްގެތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކޮށްފިކަްނ ) ހަތެއް (7

ކަށަވަުރުކރުމުގައި ނުވަތަ އެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި ހިނގައްޖެކަްނ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަސްމީ ބަންުދ ) ހަތެއް (7 އެ ،ކަށަވަުރުކރުމުގައި
 .ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ

 އެ ވަގުތު ،ވަކި ވަގުތެއްގައި ވިަކކަމެއް ާރއްޖޭގައި ކުރަްނޖެހޭކަމަށް ބުނެފައިވާނަމަ )ރ(  
 . ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަސްމީ ގަޑީގެ ވަގުތުގެގޮތުގައެވެ،ބަލާނީ

ނޑައަޅާފައިނުވާނަމަވަ )ބ(    އެކަމެއް ކަުރންވާނީ ،ކި ކަމެއް ުކރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަ
 . ބޭކާރު ލަސްވުންތަކެއް ނުހިމެނޭ ގޮތެއްގައެވެ،އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނުގައި

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރެވޭ   
 ދާއިރާ

ޖޭެގ  ދިވެިހރާއް،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްުކރާ ހަމޮަކންމެ ޤާނޫނަކީވެސް )ހ( .36
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުގައިވާ . ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ޤާނޫނެކެވެ

އަދި . ހަމަކޮންމެ ިދވެހި ރައްޔިެތއްގެ މައްޗަށްވެސް ހިނގާެނ އެއްޗެކެވެ
ރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ މައްޗަށްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަ

 .ހިނގާނެ އެއްޗެކެވެ

 ނުވަތަ ، ނުވަތަ ވަކި މީހަކަށް، ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް،ވަކި ޚާއްޞަ ަކމަކާގުޅޭގޮތުން )ށ(  
އެ ޤާނޫނުގައި   އެހެންގޮތަކަށް ،ވަކި ގިންތިއެއްގެ ބަޔަކަށް ޤާނޫނެއް ހަދާފައިވާނަމަ

 އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރެވޭނީ އެ ޤާނޫނުގައި ،ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާހިނދަކު
 .އްގެ މައްޗަށް އެކަންޏެވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައެ

ލާޒިމު ކަންކަމާއި      
 ހުއްދަ ކަންކަމުގެ ތަފާތު

ނޑައެޅިގެން ،ޤާނޫނެއްގައި )ހ( .37  ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެކަަމށް ކަ
 އެ ޤާނޫނުން އުފައްދާ ބަރީޢަވުމެއްނެތް ވާޖިބެއް ނުވަތަ ، އެއީ،ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ

އަދި ވަކިކަމެްއ ކުރެވިދާނަެކމަށް . އެވެއިލްތިޒާމެއްކަމުގައި ބަލަންވާނެ

 އެހެންނަމަވެްސ ، އެކަމަކީ އެކަމެއްުކރުުމގައި ލާޒިމުކަމެއްނެތް،ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ
 .އެކަމެއްކުރުމާއި ނުކުރުމުގައި އިޚުތިޔާރުއޮތް ހުއްދަކަމެއްކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ

 އެހެންގޮތަކަްށ ،ކަމަށްވާނަމަވަކި ޤާނޫނެއްގައި ވަކި ބަހެއް މާނަކޮށްފައިވާ )ށ(  
 އެ ބަެހއް ބޭނުންކުރަންވާނީ އެ ޤާނޫނުގައި ،އެ ޤާނޫނުގައި ދޭހަނުވާހާހިނދަކު

 ،އަދި ވަކި ާޤނޫނެއްގައި މާނަކޮށްފައިވާ ބަހެއް. ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ
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 ބަސް  އެ،އެ މައުޟޫއާގުޅޭ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި މާނަކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު
 އަނެއް ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްވެސް އެ ބަސް ،މާނަކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައިވާގޮތަށް

 .މާނަކުރެވިދާނެެއވެ

 ހުަވއެއްކުރުން ލާޒިމުވާ ހަމަކޮންމެ ،އެހެންގޮތަކަށް ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާހިނދަކު .38 ހުވައިކުރުމުގެ އުސޫލު
ނޑިވަޅެއްގައި  .ޑިޔާރެއްގެ ުކރިމަތީގައެވެ އެ ހުވައެއުްކަރންވާނީ ފަނ،ދަ

ނޑައެޅިގެން ،ޤާނޫނެއްގައި ކުންފުންޏަކަށް ޙަވާލާދޭކަމަށްވާނަމަ .39 ކުންފުންޏާގުޅޭ  އެހެންގޮތަކަށް ކަ
 ، ޤާނޫނީ އުސޫލުކަމުގައި ބަލައި، ައންނަނިވި ކަންކަން އެއީ،ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާހިނދަކު

 .އެ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ

 އެ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ދަޢުވާ އުފުލުމާއި ދަޢުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ،ކުންފުންޏަކީ )ހ(  
 .ބާރުލިބިގެންވާ ކުންފުންޏެއްކަން

 ،ކުންފުނީގެ ނަމުގައި މުޢާމަލާތުްކރުމުގެ ބާުރ އެކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވާކަމާއި )ށ(  
 .އެ ކުންފުންޏަކީ އަމިއްލަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްކަްނ

 ާދއިމަށް ،އްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތަށް ކުންފުނި އުވާނުލެވޭހާހިނދަކުޤާނޫނެ )ނ(  
 .އެ ކުންފުނި ދެމިއޮންނާނެކަން

 ވަކި ސިއްކައެއް އޮތް ، މުދާ ހޯދުމާއި މުދާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރުލިބިގެންވާ،ކުންފުންޏަކީ )ރ(  
 .މިނިވަން ޝަޚްޞެއްކަން

 ބެލެވޭ މެންބަރުން ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށް ކުންފުނީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުކަމަށް )ބ(  
 .އެ ކުންފުނި ތަބާވާނެކަން

 އެ ކުންފުނީގެ ވަިކވަކި ،ކުންފުނީގެ ޒިންމާތަކާއި އެ ކުންފުނީގެ ދަރަނިތަކަކީ )ޅ(  
 .ހިއްސާދާރުންނާ ވަކިން އުފެދިފައިވާ ޒިންމާތަކަކާިއ ދަރަނިތަކެއަްކން

 : އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަުކމި ޤާނޫނުގައި )ހ( .40 މާނަކުރުން

 ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]ޤާނޫނު[   
ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 .އެހެންވެސް އުސޫލަކުން ޤާނޫނުގެ ގޮތުގައި ބެލޭެވ ޤާނޫނުތަކަށެވެ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫިރއްޔާގެ ، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]ޤާނޫނުއަާސީސ[   
 .ޤާނޫނުއަސާސީއަށެވެ

 . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ސަރުާކރަށެވެ، ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]ސަރުާކރު[   

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ، ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ]ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ[   
 .ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ އަދި އެ މަޤާމުގައި ދެމިހުިރ މީހާއަށެވެ
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 އެ މީހެއްގެ ޤައުމީ ނިސްބަތް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ، ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]ރައްޔިތެްއ[   
 .ނިސްބަތްވާ ކޮްނމެ މީހަކަށެވެ

ވާލުކުރެވޭ ވަިކ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ޙަ، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]ވަޒީުރ[   

 .މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށްޓަަކއި ޢައްޔަންކުރެވޭ ވަޒީރަށެވެ

 . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަށެވެ، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]ކޯޓު[   

ނޑިޔާރު[    ނޑިޔާރަށެވެ، ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]ފަ  . ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ފަ

 . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށެވެ،އި އެވަނީ ކަަމށް ބުނެފަ]މަޖިލިސް[   

 ވަކި ޢަމަލެއް ނުވަތަ ވަިކ ، ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ ކުށަކާގުޅޭޮގތުން]ޢަމަލު[   
 އަދި ބައެއް ޙާލަތުގައި ޢަމަލެއް ނުކޮށް ،ޢަމަލުތަކެއް މެދުވެރިކޮށް ކުށް ކުރުމަށާއި
 .ނުވަތަ ޢަމަލުތަކެއް ނުކޮށް ކުށެއްކުރުމަށެވެ

 ޤާނޫނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]ކުރަން ފެށުންޢަމަލު[   
 .ހިންގަންފެށުމަށެވެ

 ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް ، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]ޚިލާފުވުން[   
ޢަމަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ކުރަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނުކުރުމަށް ނުވަތަ 

 .ނެފައިވާކަމެއް ކުުރމަށެވެނުކުރުމަށް ބު

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ޚަބަރުތައް ޝާއިޢުކުރެޭވ ، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]ގެޒެޓު[   
 .ނޫހަށެވެ

 މުދަލަކާގުޅޭ ، ނުއުފުލޭ މުދަލާއި، އުފުލޭ މުދަލާއި، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]މުދާ[   
އް ބޭނުންކުރުމަށް ލިބިދޭ  އެ މުދަލެ، ވާޖިބުތަކާއި،ގޮތުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި

 .އިޚްތިޔާރާއި އިމްތިޔާޒު ހިމެނޭގޮތުންނެވެ

 ރަސްމީ ބަންދު ، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]ަރސްމީ ބަންދު ދުވަސް[   
ނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސްތަކެަށވެ، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،ދުވަސްތައްކަމަށް  . ކަ

 .ލަތުގެ ނިޝާނަށެވެ ދިވެހި ދައު، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]ސިްއކަ[   

 ، ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށާއި، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]ބާޠިލުވުން[   
 ، އޮތް އެއްޗެއް އެހެންގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި،ކެންސަލްކުރުމަާށއި
 .އެކަެހރުިކރުމަށެެވ

ޔަން  ކި، މީހާގެ ނަން އޭނާގެ އަތުން ލިޔާލިޔުމަށާއި، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]ސޮިއ[   
 ކުރެހުމުންނާއި ނިޝާނުންނާއި އަކުރުން ،އެނގޭގޮތަށް ނުވަތަ ނޭނގޭގޮތަށްނަމަވެސް
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 ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ ،އޭނާގެ ނަން އޭނާގެ ސޮއިގެގޮތުގައި ދައްކައިޭދ ގޮތަށާއި
 .މީހުން އިނގިލީގެ ނިޝާން ދޭދިނުން ހިމެނޭގޮތުންނެވެ

ނޑުގެ ، އުޅަނދުފަހަރާއިއެއްގަމު ، ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]އުޅަނދު[     ކަ
 . ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު ހިމެނޭގޮތުންނެވެ،އުޅަނދުފަހަރާއި

 ނުވަތަ ، ނުވަތަ ކުރަހައިގެން، ޗާޕްކޮށްގެން، ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ]ލިޔުމުން[   
 ނުވަތަ އެނޫންވެސްގޮތަކަށް މީަހކަށް ިކޔަން ، ނުވަތަ ފޮޓޯ ނަގައިގެން،އަތުންލިޔެގެން
 . އަކުރުތަކަކުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އެއްޗެއްސަށެވެއެނގޭގޮތަށް

 ، އެ މަސައްކަތްކުުރމަށް ލިބިދޭ ބާރާއި، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]މަސަްއކަތް[   
 ،އެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެޭހ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ލިިބދޭ  އެ،އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލިބިދޭ ހައިސިއްޔަތާއި
 .ދާއިރާއާއި އިޚްތިޞާޞް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ

 މާނަދޭހަވާގޮތަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މާނައިގައި ޖަމްޢުކޮށް ބޭނުންކުާރ ]މުފްރަުދ[   
 .މާނަވެސް ހިމެނިގެންވެއެވެ

. ވެ އިޝާރާތުްކުރމުގައި ފިރިހެނަކަށްވެސް އިޝާރާތުްކރެވިެގންވެއެ]އަންހެނަކަށް[   
 .ފިރިހެނަކަށް އިޝާރާތުްކރުމުގަިއ އަންހެނަކަށްވެސް އިޝާރާތްކުރެވިގެންވެއެވެ

 އެ ބަސް އެހެްނ ،ވަކި ބަހެއް ވަކި ޒަމާނެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ )ށ(  
 .ޒަމާންތަކަށްވެސް އެ މާނައިގައި ބަދަލުކުރެވިގެްނދާނެއެވެ

 ދިވެހިސުަރާކރުެގ ، ތަޞްދީޤުކޮށް، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ،ން ފަށާނީމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަ .41 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން
 .ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

______________________  
  



ް ތަންތަނ ިލބެންހުންނާނެ ް ގެޒެޓ

އީޮފްސ ެ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގ

އޮތިޯރީޓ މިަނޓީަރ މޯލިްޑވްްސ

ް ިލިމޓެޑ ް ޕްޯސޓ މޯލިްޑވްްސ

އީޮފްސ ް ޕްޯސޓ ހުންނަ ިބލިްޑންގގިައ ޣީާޒ

ު މަރުކަޒ ެ ޒުވާނުންގ

ކުތުބުޚާނާ ޤައީުމ

ަސރިވްސ ކްަސޓަމްްސ މޯލިްޑވްްސ

ރިެޖްސޓްރަޭޝން ް ނަޭޝނަލ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ

އެންޑް އިެމގްރަޭޝން ިއިމގްރަޭޝން ް ޕާޓްމަންޓް އޮފ ިޑ

ް ހްޮސިޕޓަލ ް މެމިޯރއަލ ިއނިްދރާގާނީދ

އީޮފްސ ު އަވަށ ު ހެންވޭރ

ގަލޮޅު އަވަށު އީޮފްސ

އީޮފްސ ު އަވަށ މައްޗަންގީޮޅ

އީޮފްސ ު އަވަށ މާފަންނު

އީޮފްސ ު އަވަށ ިވިލނިގީލ

މޯލިްޑވްްސ ް އޮފ ް ބޭންކ

ް ިލިމޓެޑ ކޯޕަރަޭޝން ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ ހައިުސންގ

ް ިލިމޓެޑ ކަމްޕީެނ ް ިއލެކްޓިްރކ ް ްސޓޭޓ

ް ިލިމޓެޑ އެންޑް ުސވަރޭޖް ކަމްޕީެނ ވޯޓަރ މާލޭ

ް ކޮލެޖ ާ ިވލ

ް ނޮވެލީްޓ ބުކޮްޝޕ

ް އްަސރީަފ ބުކޮްޝޕ

ް ިމިލއަން ބުކޮްޝޕ

ް ބުކޮްޝޕ ރާދަ

އްެސޓަރްސ

އެފް.އެމް. ަސން

ް ޔޯ އެޓޮލ ރިޭޑ

ް ޕްރިައވެޓ މޯލިްޑވްްސ ދަ ް އޮފ ކަމްޕީެނ ިއނުްޝއަރެންްސ ް އެލިައޑ

ް ިލިމޓެޑ

ް ތައ ފޮނުއްވާ ގިަޑ ް ދުރަށ ިހލޭ ް އެންގެވުންތައ ދެންނެވުންތަކިާއ ގެޒެޓުގެ ިއޢުލާނުތަކިާއ

ް އަށ ، ހީަވރު 3:30 ން 4:00 ް 12:30 ން 1:00 އަށ ު މެންދުރ ު ދުވަހަކ ެ ކޮންމ - ް ިނޔަލަށ ެ ދުވަހުގ ބުރްާސފިަތ އީާދއްތިައން

ް އަށ ، ހީަވރު 3:30 ން 4:00 ް 11:00 ން 11:30 އަށ ހެނދުނު - ދުވްަސ ު ހުކުރ

 ް 3:30 ން 4:00 އަށ ހީަވރު - ދުވްަސ ހިޮނިހރު


