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 2022/11 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

  
 

 

 ޤާނޫނު  ހެއްކާބެހޭ 

 

 ބައި  ފުރަތަމަ 

 ފެށުން 

 
 ބާބު  އެއްވަނަ 

 ތަޢާރުފު 

 

މިއީ، މަދަނީ މައްސަލަތަކާއި ޖިނާީއ މައްސަލަަތކުގައި ެހކިބަސް  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ނެގުމާއި، ހެކި ހުށަހެޅުމާއި، ހެކި ަބލައިގަތުމާއި، ހެިކ 

ވަޒަންކުރުމުގަިއ ތަބާވާންޖެޭހ އުސޫލުތަާކއި، ކަެމއް ސާބިތުުކރުމަށް 

 ތާއި އެނޫންވެސް ހެއްކާބެހޭ ޢާންމު އުޫސލުތައް ހެކި ބޭނުންވާ ނިސްބަ

 ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނެވެ.

 ެއވެ. މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ެހއްކާބެޭހ ޤާނޫނު" )ށ(  

 

 މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަކީ، އަންނަނިިވ މަޤްޞަދުތައް ޙާިޞލުކުުރމެވެ.  .2 ބޭނުން  ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަުރކޮށްީދފައިވާ  42ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ )ހ(  

ުމގެ ޙައްޤު އެޮގތުގަިއ އިންޞާފުން ޝަރީޢަތްކުރެވު

ކަމުގަިއވާ ހެކީެގ  ުއސޫލު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ެއއް

 ކަނޑައަޅައިދިނުން؛، އުސޫލު ތަފްީޞލުކޮށް ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށް 

ހެކީގެ ާބވަތްތަކާއި، ެހކި ދަރަަޖކުރެިވގެންވާ ގޮތާއި، މަްއސަލަާއ  )ށ(  

 ؛ ގުޅުންހުރި މިންަވރަށް ުބރަވެ ހެކި ބައިުކރެވޭ ގޮތްތައް ބަޔާންުކރުން
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ހެކިބަސް ެނގުމާއި، ހެިކ  ،ަބލައިގަތުމާއި ހެކި ހުށަހެޅުމާއި، ހެކި  )ނ(  

 ވަޒަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަްއ ކަނޑައެޅުން؛

މަދަނީ މައްސަލަތަކުގަާއއި ޖިނާއީ މައްަސލަތަކުގަިއ ކަމެއް  )ރ(  

 ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހެކީެގ ނިސްބަތް ކަނޑައެޅުން؛

ކަންކަމުގެ ގޮތުަގއި، ކޯޓުން ހެކި ހުަށހެޅުމަކާ ނުލައި، ސާބިތުވެގެންވާ  )ބ(  

 ބަލައިގަންނާނެ ކަންކަްނ ބަޔާންުކރުން؛

ލިބިގެންާވ ަކންކަން  ޒުއިމްތިޔާ ،ހެކީގެ ގޮތުގަިއ ހުށަނޭޅޭނެ )ޅ(  

 ؛ބަޔާންކުރުން

ތަކާއި އެފަދަ ތަންތަުނން ބަާލ ތަޙްޤީޤުދައުލަތުގެ އިދާރާަތކުން ހިންގާ  )ކ(  

ނިސްބަތަށް، މި ާޤނޫނުގެ ގުޅުންހުިރ  ކަމާތަކުގަިއ މައްސަލަ

 ހިނގާނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅުން. އްއުސޫލުތަ

 

       ،ތައްމުމި ޤާނޫނު އެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ަމއިގަނޑު މަފްހޫ  )ހ(  .3 ރަދީފު 

 އެވަނީއެވެ. މި ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ ބާުބގައި ަބޔާންކޮށްފައި

ޢިބާރާތްތަުކގެ ެތރެއިްނ މި ޤާނޫނުގަިއ ބޭނުންކޮށްފައިާވ ލަފްޒުތަކާިއ  )ށ(  

   ޚާއްޞަ މާނަކުރުމެއް ދީފަިއވާ ލަފްޒުތަކާއި ޢިާބރާތްތަކުގެ ރަދީފު،

 ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފައި ެއވަނީއެވެ. 151މި ޤާނޫނުގެ 
 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ އުސޫލުަތއް، އަންނަނިވި މައްަސަލތަކުގެ  )ހ(  .4 ދާއިރާ  ހިނގާނެ  ޤާނޫނު 

 ހިނގާެނއެވެ.މައްޗަށް 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެހަިއ ކޯޓުތަުކގަިއ ހިނާގ މަދަީނ އަިދ   (1)   

 ޖިނާއީ މައްސަލަތައް؛

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެހައި ްޓރައިބިއުަނލްތަކުގަިއ ހިނާގ   (2)   

 މައްސަލަތައް.

ދައުލަތުގެ އިާދރާއަކުން ހިންގާ ތަޙްޤީޤެްއގައި ނުވަތަ އެފަދަ ަތނަކުން  )ށ(  

މައްސަލަެއއްގައި، ެހކިބަސް ނެގުމާއި، ހެކި ހުަށެހޅުމާއި،  ބަލަމުންދާ

ހެކި ަބލައިގަތުމާއި، ހެކި ވަޒަންކުރުމުގެ މަސްޫއލިއްޔަތެއް އެ ިއދާރާާއ 
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މި ޤާޫނނުގައި  ތަށް،ޔަތާގުޅޭ ނިސްބައްޙަވާލުވެފަިއވާނަމަ، އެ މަސްޫއލި

ނުވަތަ ބަޔާންވެގެންވާ އުޫސލުތައް އެ އިދާރާައކުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ 

ބަލަމުންދާ މައްސަލައެްއގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ. އޭގެ ެތރޭގައި، 

 އަންނަނިވި ބާވަތުެގ މައްސަލަަތއް ހިމެނެއެވެ.

އެޅުމުގެ ާބރު ލިބިގެންާވ ޅުކަމެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ފިޔަވަ  (1)   

ކުްނ ތަޙްޤީޤުކުާރ ނުވަތަ ފިަޔވަޅުއަޅާ ތަދައުލަތުގެ އިދާރާ

 މައްސަލަތައް؛

ދައުލަތުގެ އިާދރާއަކުން، އެ އިދާރާެއއްގެ ފެންަވރުގައި،   (2)   

ކަމެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް، ެއ އިާދރާގަިއ ހިމެޭނ މީެހއްެގ މައްޗަްށ 

 . ތައުދީބީ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ާބރު ޮއވެގެން ަބލާ މައްަސލަތައް

ހެިކ  އި ހެކިބަސް ެނގުމާިއ ހެިކ ހުަށހެޅުމާއި ހެިކ ބަލަިއގަތުމާ )ނ(  

ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުަގއި ަވކި އުޫސުލތަކެއް ވަޒަންކުރުމާ 

އެވަނީ އެކަންކަމާގުޅޭ ހަމަތައް ކަނޑަެއޅުމުގެ  ކަނޑައަޅާފައި

ބޭނުމުގައެވެ. އެކަންކަމާގުޭޅ ތަފްޞީލީ އިޖުރާއަތުތަެކއް ޖިނާއީ 

ނުވަތަ މަދަނީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާޫނނުގައި އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުަގއި 

ޤާނޫނުަގއިވާ އުޫސލުތަްއ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙާލަތުގައި، މި

ނެގެހެއްޓުމާއެުކ ޢަމަލުުކރަންވާނީ، ޖިނާީއ އިޖުާރއަތުެގ ޤާޫނނުގައި 

ކަނޑައަާޅފައިވާ ނުވަތަ މަދަނީ އިޖުާރއަތުގެ ޤާނޫނުަގއި ެއކަމަށް 

 އިޖުާރއަތުތަކާ ެއއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.ޚާއްޞަ 

ވަނަ ާމއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ޤާނޫނުތަްއ ިފޔަވައި،  149މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޢަމަލުުކރަން ފަާށފައިވާ 

ނުވަތަ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ފަހުން ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާ 

ބެޭހ އެހެން ޤާނޫނެްއގައި، ިމ ޤާނޫނުގަިއވާ އުސޫލަާކ ޚިލާފަްށ ެހއްކާ

      ވަކި ޚާއްޞަ އުޫސލެއް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ، 

އެ ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ ޚާއްޞަ އުޫސލު، މި ޤާޫނނުގައި 

           ބަޔާންވެގެންާވ އުޫސލުެގ މައްޗަްށ ހިނގާެނއެވެ. އަދި، 

 ވެ.އެ ނިސްބަތަށް، މި ޤާނޫނުެގ ކަމާބެހޭ އުސޫުލ ހިފެެހއްޓިގެންެވއެ
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ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގަިއ ނުވަތަ ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުެގ  )ބ(  

ކޮމިޓީއެއްގައި ަބލާ މައްސަަލއެއްަގއި، ހެކިބަސް ނެގުމާިއ ހެިކ 

      ހުށަހެޅުމާއި ހެިކ ބަލަިއގަތުމާއި ެހކި ވަޒަންުކރުމާ ގުޭޅގޮތުން 

އެ މަޖިލީހުން ކަމާބެހޭ ުއސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

މައްޗަށް ހިނގާނީ އެ އުޫސލެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުެގ 

ކަންކަން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުްނ ކަނޑައެޅުމަްށ ެއ މަޖިލީހަްށ 

    ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ލިބިދޭ އިމްިތޔާޒަށް  88ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ނުގެ ސަބަބުން ހުރަެހއްނާޅައެވެ.މި ޤާނޫ
 

މި ޤާނޫނުގައި ވަކި ބަެހއް ނުވަތަ ޢިބާރާެތއް ބޭނުންކޮށްފައިާވ ގޮތް،  )ހ(  .5 މާނަކުރުން  ޤާނޫނު 

ތަކުގެ ރަީދފުގައި މުމި ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ ބާބުގައިެއވާ މަފްހޫ

އެވަނީ  ބަޔާންކޮށްދީފައިވާނަމަ، އެ ަބހަކަށް ނުވަތަ ޢިބާރާތަކަށް ދީފައި

 ބާބުގަިއ ބަޔާންކޮށްދީފައިާވ މާނަކުރުމެވެ.އެ 

މި ޤާނޫނުގައި ވަކި ބަެހއް ނުވަތަ ޢިބާރާެތއް ބޭނުންކޮށްފައިާވ ގޮތް،  )ށ(  

ވަަނ މާއްދާގަިއއެވާ ރަީދފުގައި  151މި ޤާނޫނުގެ 

އެވަނީ  ބަޔާންކޮށްދީފައިވާނަމަ، އެ ަބހަކަށް ނުވަތަ ޢިބާރާތަކަށް ދީފައި

 ބަޔާންކޮށްދީފަިއވާ މާނަުކރުމެވެ.އެ ރަދީފުަގއި 

މި ޤާނޫނުގައި ބޭނުންކޮށްަފއިވާ ަބހެއް ނުވަތަ ޢިާބރާތެއް މި ާޤނޫނުގެ  )ނ(  

ތަކުެގ ރަދީފުގަިއ ނުވަަތ ިމ ާޤނޫނުގެ މުދެވަނަ ބާބުަގއިއެާވ މަފްހޫ

ވަނަ ާމއްދާގައިެއވާ ރަދީފުގަިއ މާނަކޮށްދީފައިނުވާ ާޙަލތުގައި،  151

 2011/4ޢިާބރާތެއް، ޤާނޫނު ނަންބަރު އެ ބަހެއް ނުވަތަ 

)މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ަބޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގަިއ 

އެވަނީ  ބަޔާންކޮށްދީފައިވާނަމަ، އެ ބަހެްއ ނުވަތަ ޢިބާރާތަކަްށ ދީފައި

 އެ ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންވެގެްނވާ މާނަކުރުެމވެ.
 

 ޝަރީޢާއަށް  އިސްލާމީ 

 ޙާލަތްތަކާއި  ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެ 

 އަސްލަށް  އިސްލާމްދީނުގެ 

 ޙާލަތްތައް  އިސްކަންދޭންޖެހޭ 

ޤާނޫނެއްގައި ާޚއްޞަ  އެހެން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ  )ހ(  .6

އް ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ާޙލަތެއްގައި މެުނވީ، މި ޤާނޫނަށް ސޫލުތަކެއު

ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމަށްފަހު، ެހކިބަްސ ނެގުމާިއ ހެިކ ހުށަހެޅުމާއި ހެިކ 
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ބަލައިގަތުމާިއ ހެިކ ވަޒަންުކރުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ކަމެއް 

ސާބިތުކުރުމުގައި ަބލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅޭގޮުތންނާއި، 

ިމ ޤާޫނނުގައި  ،އާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަުލކުރާނީސާބިތުކުރުމުެގ ޒިންމާ

     އަދި ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އުޫސލުތަކާ ެއއްގޮތްާވ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ހެއްާކގުޅޭ ވަކި ުއސޫލެްއ މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ެއހެން ޤާނޫނެއްގައި 

ވަނަ  142ކަނޑައެޅިފައި ނެތް ކަންކަމުގައި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވާ ފަދައިން، އިްސލާމީ ަޝރީަޢތުގައި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި 

     އެކަމެއް ކަނޑައެޅިފައިާވ ގޮތަށް ކޯޓުަތކުން ރިޢާޔަްތކުުރމަކަށް 

 މި ޤާނޫނު ހުަރހެއް ނާޅަެއވެ.

ކަމެްއގައި ޢަމަލުުކރުމަށް މި ޤާނޫނުގައި މައުޟޫީޢގޮތުން  ދިމާވާ ވަކި  )ށ(  

ޢަމަުލކުރުްނ އުސޫލެއް ބަޔާްނކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް، ެއކަމުގައި 

ލާޒިމު ޚާއްަޞ އުޫސލެްއ އިްސލާމްދީނުގެ އަސްެލއްގަިއ 

ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ ާޙލަތުގަިއ ޢަމަލުުކރާނީ، އިސްލާްމދީނުގެ 

 އަސްލުގަިއ ކަނޑައަޅާފައިވާ ާޚއްޞަ އުސޫލަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާޚއްޞަ އުސޫލަށް ޢަަމލުކުިރ  )ނ(  

އެފަަދ ޚާއްަޞ އުޫސލެއްެގ ދާިއރާެގ ތެޭރގަިއ ާސފުކޮށް ނަމަވެސް، 

 ނެްތ ކޮންެމ ކަމެއްަގިއ ޢަމަލުުކރާނީ،  ހިމެނިފައިވާކަމަްށ ފެންނަން

 މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނވެގެންާވ އުސޫލަެށވެ.

 

 ބާބު  ދެވަނަ 

 ރަދީފު  މަފްހޫމުތަކުގެ 

 

ވަނަ ާމއްދާގެ ނިަޔލަްށ  36ވަނަ ާމއްދާއިްނ ފެށިގެން  8މި ޤާނޫނުެގ   .7 އަސާސް  މަފްހޫމުތަކުގެ 

ބަޔާންވެގެންވާ ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްަތކަކީ، މި ޤާނޫނު އެ މައްަޗށް ބިނާވެގެންާވ 

މައިގަނޑު މަފްހޫމުތަކެވެ. އެ މަފްހޫމުތައް އެ މާއްދާތަކުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައި 

އެވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ އަްސލު އެގޮުތގައި ދެމެެހއްޓުމަށާއި މި ާޤނޫނުގެ މަޤްޞަދު 

ންމެ ފުޅާމިނުގައި ޙާޞިލުުކރުމަށް މަގުފަހިުކރުމުގެ ބޭނުމުަގެއވެ. މި ޤާނޫނުގެ އެ
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ކޮންމެ މާއްދާއެއްވެސް ކިޔަންވާނީ، ނުވަތަ މާނަުކރަންވާނީ، އެ މަފްހޫމުތަކަށް 

 .ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮުތގެމަތިންނެވެ
 

ުނވަތަ  ވާކަން  "ހެކި" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ، ވަިކ ވާޤިޢާއެްއ ވުޖޫދުަގއި   .8 ހެކި 

ގޮތުން، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހެކީގެ ގޮތުގަިއ  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ނުވާކަން

ބަލައިގަނެވޭ ޝަަފހީ ހެއްާކއި، ކިތާބީ ހެއްާކއި، މާއްދީ ހެްއކަށް ޖުމްލަކޮށް، 

އަދި، އެއިން ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ހެއްަކކަށާއި، އެއިން ކޮންމެ ާބވަތެއްގެ ދަށުްނ 

ބަލަިއގަނެވޭ ވަިކވަކި ކަންކަމަށާިއ އެއްޗެއްސަށް، ހެކީގެ ގޮތުަގއި 

 ވަކިވަކިންނެވެ.
 

"ހެކިބަސް" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ހެކިބަްސ ޭދ މީާހ، ޝަރީޢަތުެގ   .9 ހެކިބަސް 

ދޭ ނުވަތަ ިއޝާރާތުން މަޖިލީހުގައި، ުހވާކޮށްގެންުހރެ، އަނގަަބހުން 
 .ބަޔާނަށެވެ

 

ނީ، ެހކިބަސް ދޭ މީާހއާ ޝަރީޢަތުގަިއ ވަކަމަށް ބުނެފައި އެދިނުން"  "ހެކިބަސް  .10 ހެކިބަސް ދިނުން 

       ސުވާލުުކރެވޭ މަރުަޙލާތަކުގައި އެ ސުާވލުތަކަށް ދޭ ޖަާވބަށެވެ. ނުވަތަ 

 އެ ސުާވލުތަކަށް ޖަވާބުެދވޭގޮތަށް ހެކިބަސް ޭދ މީހާ ޭދ ބަޔާަނށެވެ.
 

"ހެކިބަސް ނެގުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހެކިބަސް ދޭ ީމާހއާ ޝަރީޢަތުގަިއ   .11 ނެގުން  ހެކިބަސް 

ުކރެވޭ ކުރުމަށެވެ. ުނވަތަ އެގޮތުން ުކރެޭވ ުސވާލުސުވާލުުކރެވޭ ަމރުޙަލާތަުކގައި 

 ސުވާލަށެވެ.
 

ކޯޓަްށ ދިުނމަށްޓަކައި  ފަިއ ެއވަނީ، ހެކިބަސް ނެ"ހެކިބަސް ޭދ މީހާ" ކަމަށް ބު  .12 މީހާ  ދޭ  ހެކިބަސް 

ހާޒިރުވެުހރި ީމހާއާއި، ޝަރީޢަތުަގއި ހެކިބަސް ޭދ މީހާާއއި، ޝަރީޢަތުަގިއ 

ދިނުަމށް ހާޒިރުވުމަްށ  ދީފަިއވާ މީާހއާއި، ަޝރީޢަތުގަިއ ހެކިބަސް  ހެކިބަސް

 އެންގޭ މީާހ ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.
 

"ޚަބީރުެގ ރައުުޔ" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ، ވަިކ ވާޤިާޢއަކުން ނުވަަތ   .13 ރައުޔު  ޚަބީރުގެ 

ވަިކ ުނވަތަ ވަިކ ހެްއކަކުްނ ނުވަަތ ހެީކގަިއ އެުކލެވިގެންާވ  ވާޤިޢާތަކަކުން
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ްނ އިރަމްޒުކޮށްދޭ ުނވަތަ ދޭހަކޮށްޭދ މާނަ ނުވަަތ ނަތީޖާ ނުވަތަ އެ  ކަމަކުން

ޢިލްުމ އެަކށީގެންވާ ދޭހަކޮށްދޭ ކަމެްއ ކޯޓަށް ަބޔާންކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަމުގެ 

 ޔަށެވެ.އު ހުިރ މީހަުކ ކޯޓަށް ޭދ ރަ  ނުވަތަ ތަމްރީނު ުނވަތަ ތަޖުރިބާ 

 

 . "ނާދިރުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ކަމެއް ުނވުން ގާްތވުމުގެ ނިސްބަތަށެވެ  .14 ނާދިރުވުން 
 

"ނާދިރުވުމުގެ އުސޫުލ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި މީހަކު ވަކި ކަެމއް ުކީރ   .15 އުސޫލު  ނާދިރުވުމުގެ 

ދެ ޙާލަތެއްަގއި ކަމުގަިއވެފައި، ެއ ދެ ޙާލަުތގެ އެްއގޮތްކަމުްނ ނުވަތަ އެ ެދ 

ޙާލަތުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުެގ އެްއގޮތްކަމުން، އެ ެދ ޙާލަތަީކ އިއްތިފާޤަކުްނ 

މަށް ޤަޫބލުކުރުމަީކ ނާދިުރ ކަމެްއ ކަމަްށ ކަ ދިަޔ ދެ ާޙލަތްގައިހިނ

 ބަލައިގަތުމުެގ އުސޫލަެށވެ.
 

"ރައުޔު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފެންނަންހުރި ކަމެއް ނުވަތަ އެްއޗެއް ތިމާެގ   .16 ރައުޔު 

ްނ ދޭހަވާ ޭދަހވުމަށެވެ. އަދި އިސިކުނޑިން ވަޒަންކުރުމުން ތިމާއަށް އެ

ތަކެްއ ތިމާއަްށ ފެނުމުން ނުވަަތ ވާޤިޢާކުރިމަތީގައިާވ ވާޤިާޢއެްއ ނުވަތަ 

ްނ ލިިބގަނެވޭ ޭދހަވެްސ އިއަޑުއިވުމުން ނުވަަތ ތަޖުރިާބކުރެވުމުން، ތިމާއަށް އެ

 ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.
 

އެގްޒެމިންކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ަމއްސަލަެއއްަގއި ހެކިަބސް ޭދ -"ރީ  .17 އެގްޒެމިންކުރުން -ރީ 

ެއގްޒެމިންކޮށް ނިމުމުން، އޭނާ ހެއްކެއްގެ ޮގތުގައި ހުށަހެިޅ -މީހާ ކްރޮސް

އެ މަުރޙަލާގައި އޭނާާއ ފަރާތުން އޭނާއާ އަލުން ުސވާލުުކރުމަށެވެ. ނުވަތަ 

 ށެވެ.ލުތަކައެފަދައިން ކުެރވޭ ުސވާ
 

"ކާފީ ހެކި" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަްށ ހެކި ބޭނުންާވ   .18 ހެކި  ކާފީ 

މިންގަނޑަށް ފުދޭ ނިސްބަތަށް ލިބިފައިވާ ހެއްކަެށވެ. ނުވަަތ އެ މިންވަރަްށ 

 ހެކި ލިބުމަެށވެ.
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ވާޤިާޢއެްއ ޚުޞޫމާތެއް އުފެދިފައިވާ "ކިތާބީ ހެކި" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ،   .19 ހެކި  ކިތާބީ 

 ލިޔުމަެށވެ. ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ޝަރީޢަތަށް ހުަށހެޅޭ
 

ެއގްޒެމިންކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މައްސަލަެއއްގައި ެހކިބަްސ -"ކްރޮސް  .20 އެގްޒެމިންކުރުން -ކްރޮސް 

ދޭ މީހާއާ، ހެކިބަސް ދޭ މީހެްއގެ ގޮުތގައި އޭނާ ހުަށހެޅި ފަާރތުން ސުވާލުކޮްށ 

ނިމުމުން، އެ މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ އަނެްއ ފަރާތުން ުނވަަތ ފަރާތްތަކުން، 

ގެ މަްއޗަށް އޭނާއާ ސުާވލުުކރުމަށެވެ. ނުވަަތ އެ ެހކިބަސް ދޭ ީމހާ ދިން ހެކިބަހު

 އޭނާއާ އެފަދައިން ުކރެޭވ ސުވާލުަތކަށެވެ.އެ މަރުޙަާލގަިއ 
 

 "އިޙްތިމާލު" ކަމަްށ ބުނެފައި ެއވަނީ، ކަމެްއ ވުން ގާތްވުމުެގ ނިސްބަތަށެވެ.  .21 އިޙްތިމާލު 
 

"އިޙްތިމާލުގެ އުޫސލު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ދަޢުވާލިބޭ ަފރާތުން، މާޒީވެ   .22 އުސޫލު  އިޙްތިމާލުގެ 

ގޮސްފައިވާ ވަިކ ޙާލަތެްއގައި ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފަިއވުުމން، ނުވަތަ ވަކި 

ވިސްނުމެއްގަިއ ވަިކ ޢަމަލެްއ ކޮށްފައިވުމުން، ހިނގަމުްނދާ މައްސަލަާއ 

ކުރީ މާޒީވެ ގޮސްަފއިވާ ޙާލަތުގައި އޭާނ ޢަމަލު އޭނާ ގުޅުންހުރި ޙާލަތުަގއިވެސް 

ޢަމަލުކުރި ފަދައިން، ުނވަތަ މާޒީވެ ޮގސްފައިވާ ޙާލަުތގައިވެސް އޭނާ ޢަމަލުުކިރ 

 ވިސްނުމުގައިކަން ަބޔާންކޮށްދިނުމުގެ އުޫސލަށެވެ.
 

ގެ ތުުހމަތުކުރެވޭ ީމާހ ށެއް ކުޖިނާީއ "އިޢުތިރާފު" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ،   .23 އިޢުތިރާފު 

އުންސުރުތަަކށް، އެއްވެްސ  އެންމެހައިއޭނާއާމެދު ތުހުމަތުކުެރވޭ ކުށުގެ 

އަމިއްަލ އިޚްތިޔާުރގަިއ ބުއްދި ަސލާމަތުންހުރެ، މަޖުބޫރުކުރުވުމެްއ ނެތި، 

 އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމަށެވެ.
 

 އޭނާގެ  ،މީހަކު ދޭ  ހެކިބަސް ،ެއވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ހެކި ބުނާ އިވުނު ކަމަށް"  .24 ހެކި  ބުނާ  އިވުނު ކަމަށް 

 ނުވަތަ  އިވުނު ނުވަތަ ފެނުނު ކަނޑައެޅިގެން އޭނާއަށް ހިއްސަކުން

 ެއހެން  ،ަބދަލުގައި ަބޔާންކުރުމުގެ ކަމެއް ނުވަތަ އެްއޗެއް އިހްސާސްކުެރވުނު

 މީހަކަށް  އެހެން ނުވަތަ ކަމަށް ފެނުނު ކަމެއް ނުވަތަ ެއއްޗެއް ވަކި މީހަކަށް

 އެމީހަކު  ކަމަށް އިހްސާސްުކރެވުނު ނުވަތަ ކަމަށް އަޑުިއވުނު އެްއޗެއް ވަކި
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 ދޭ  މައްޗަށް ކަމުގެ  އަޑުއިވުނު މީހާއަށް ދޭ  ެހކިބަސް ،ބުނުމެއް ބުނާ

 .ހެކިބަހަށެވެ
 

"އިތުބާރުގެ އުސޫލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހެކިބަްސ ދޭ މީހާގެ މައްޗަްށ   .25 އުސޫލު  އިތުބާރުގެ 

ދޭ ެހކިބަހުގެ މައްޗަށް ކޯޓަށް ބުރަވެ އިތުާބރުކުެރވިދާނެ ނިސްބަްތ  ނުވަތަ އޭނާ 

ގޮތުން ހެިކ ހުަށހެޅުމުގެ އުޫސލަށް، ނުަވތަ އެ އިތުބާުރ  ދައްކައިދިނުމުގެ

 ގޮތުްނ ހުށަހަޅާ ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ އުސޫލަށެވެ. ނަފީކުރުމުގެ

 

ނުވާޮގތަށް، ޚަޞްމަުކ  ކަށް "އިޤްރާރު" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، އިޢުތިރާފަ  .26 އިޤްރާރު 

 ،ނުވަތަ ކުށުެގ ތުހުމަުތކުރެޭވ މީހަުކ ވަކި ވާޤިޢާއެްއ ވުޫޖދުގައިާވ ކަމަށް

 އެއްބަްސވާ ެއއްބަސްވުމަށެވެ. އަނގަބަހުން ނުވަަތ ލިޔުމުްނ ނުވަތަ ޢަަމލުން
 

ޭދ  ހެކިބަސް"އެގްޒެމިންކުރުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، މައްަސލައެްއަގއި   .27 އެގްޒެމިންކުރުން 

މީހާއާ، ހެކިބަްސ ދިނުމަށް އޭާނ ހުށަހެޅި ަފރާތުން ުސވާލުުކރުމަށެވެ. ނުވަަތ 

 ސުާވލުތަކަށެވެ. ކުެރވޭއޭނާއާ އެފަދައިްނ 
 

"ވާޤިޢާ" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ޝަރީޢަތުަގއި އޮްތ މައްސަލަެއްއ   .28 ވާޤިޢާ 

ާކއި އަސްލުތަާކިއ ސާބިތުވުމާއި ނުވުން ެއ މައްޗަށް ބިނާެވގެންވާ ޙަޤީޤަތްތަ

ނުކުތާތައް ހިމެނޭގޮތުން، އެ ަމއްސަލަެއއްގަިއ ސާބިތުކޮްށދޭންޖެހޭ ކޮންމެ 

ގެ  'ފެކްޓް''ޙަޤީޤަތަކަށް ނުވަތަ އަސްލަކަށް ުނވަތަ ކަމަކަށް އިާޝރާތްކޮްށ، '

 މާނައިގައެވެ.
 

ވަިކ ވާޤިޢާެއއް ާސބިތުކޮށްދިނުމަށް "މާއްދީ ހެިކ" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ،   .29 ހެކި  މާއްދީ 

 ކޮންމެ އެްއޗަކަށެވެ.މަށް ހުށަހެޭޅ މާއްދީ ންުކރުވަޒަބަލަިއ ޝަރީޢަތުން 
 

"ފުރަތަމަ ދަރަޖަިއގެ ހެކި" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ެއ ހެްއކެއްގެ ަމއްޗަްށ   .30 ހެކި  ދަރަޖައިގެ  ފުރަތަމަ

ސީދާގޮުތގައި ސާބިތުާވ ބިނާކޮށް، ވަކި ވާޤިޢާއެއް ވުޖޫދުގައި އޮްތކަން 

 ހެއްކަށެވެ.
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"ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ެހކި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ހެްއކެއްގެ މައްޗަްށ   .31 ހެކި  ދަރަޖައިގެ  ދެވަނަ 

ސީދާގޮތުގަިއ ސާބިތުކޮށްނުދޭ،  ން ބިނާކޮށް، ވަިކ ވާޤިާޢއެްއ ވުޖޫދުގަިއ އޮތްކަ

 ހެއްކަށެވެ.ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެިރވެދޭ އެހެންނަމަވެސް 

 

ހެކިބަްސ ނެގުުމގެ މަރުަޙލާގަިއ "ލީޑިންގ ސުާވލު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ،   .32 ސުވާލު  ލީޑިންގ

ުކރެޭވ ސުާވލަށް ހޯދުމަށް އެޭދ ހެކިބަސް ޭދ މީހާާއ ސުާވލުކުެރވޭ ހިނދު، 

ގޮތަްށ ކުާރ ނުވަަތ ތަރުތީބުުކރެޭވ  ޖަވާބުވެސް ެއ ސުާވލުން ޭދހަވެގެންދާ 

 ސުވާލަށެވެ.
 

"ގުޅުން ުހރުން" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ، މައްސަަލއެއްަގިއ ސާބިތުުކރުމަށް   .33 ހުރުން  ގުޅުން 

ބޭނުންވާ ވާޤިޢާއަކާއި، އެ ވާޤިާޢއެއް ސާބިތުުކރުމަށް ބޭނުންވާ ހެއްކާ ދެމެުދ 

 އޮންނަ ޤާނޫނީ އަދި ާމއްދީ ގުޅުމަށެވެ.

 

ނީ މައްސަލައެްއގަިއ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަދަ"ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑު"   .34 މިންގަނޑު  ސާބިތުކުރުމުގެ 

ޖިނާީއ ކުށެއް ނުވަަތ  ނެ މިންގަނޑު ކަމުގައި، ނުވަތަދަޢުވާއެއް ސާބިތުވާ

ވާެނ ސާބިތު ުކށެއްކަނޑައެޅިފައިާވ އަިދ ޤިޞާްޞ އިސްލާމްދީނުގަިއ ޙައްުދ 

 މިންގަނޑު ކަމުގައި ިމ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނަޑށެވެ.
 

"ސާބިތުކުރުމަށް ެއހީވެޭދ ނިސްބަތް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެަވނީ، ވާޤިޢާއެްއ   .35 ނިސްބަތް  އެހީވެދޭ  ސާބިތުކުރުމަށް 

ވުޖޫދުގައިވާކަްނ ސާބިތުކުރުމަށްަޓކައި ގުޅުންހުިރ ކަމަްށ ފެންނަ ހެކި، ެއ 

 ވާޤިޢާއެއް ސާބިތުުކރުމަށް ބޭނުންތެިރވާ ނުވަަތ އެހީެތރިާވ ިނސްބަތަށެވެ.

 

 ވަކި  ުއފެދިފައިވާ ޚުޞޫމާތެއް ،އެވަނީ ބުނެފައި  ކަމަށް " ެހކި ޝަފަހީ"  .36 ހެކި ޝަފަހީ 

 ،ހާޒިރުވެުހރެ މަޖިލީަހށް ޝަރީޢަތުގެ  މީހާ ދޭ ހެކިބަސް  ގުޅޭގޮތުން ވާޤިޢާއަކާ

 .ހެކިބަހަެށވެ ދޭ އަނގަަބހުން އޭނާ މަޖިލީުހގައި އެ
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 ބައި  ދެވަނަ 

 ހުށަހެޅުން  ހެކި 

 

 ބާބު  ތިންވަނަ

 ބާވަތްތައް  ހެކީގެ 

 
 ބައިކުރެވޭ  ހެކި  ބުރަވެ  ވަސީލަތަށް 

 ގޮތް 
ކޯޓަށް ެހކި ހުށަހެޭޅ ވަސީލަތްަތކަށް ުބރަވެ، ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ހެކީެގ   .37

ގޮތުގައި ަބލައިގަެނވޭނީ، އަންނަނިިވ ގޮތްތަކުެގ ތެރެއިްނ ޮގތަކަށް ހުށަހެޭޅ 

 ހެއްކެވެ.ޝަފަހީ ހެްއކާއި، ކިތާީބ ހެއްާކއި، މާއްދީ 

 ަޝީރޢަތުގެ ީމހާ ދޭ ހެކިބަސް  ،ަބލައިގަެނވޭނީ ގޮތުަގއި ެހކީގެ  ޝަފަހީ )ހ(  

 ދޭ  މަޖިީލހުަގއި އެ  އަނގަަބހުން އޭނާ  ،ހާޒިރުެވހުރެ މަޖިލީހަށް

 .ބަޔާނެވެ

 ހިމެނޭ މައްސަލަިއގައި ،ަބލައިގަނެވޭނީ  ގޮުތގައި ހެކީގެ ކިތާބީ )ށ(  

 ވުޫޖދުގައި ވާޤިާޢއެއް ަވކި ،ހުށަހަޅާ ކޯޓަށް ގޮތުގައި  ހެީކގެ ފަރާތަކުން

 .ލިޔުެމވެ ހެިކކޮށްދޭ އޮތްކަން

 ާބވަތުގެ  އަންނަނިވި ،ބަލަިއގަނެވޭނީ ގޮތުގައި  ހެކީގެ މާއްދީ )ނ(  

 .އެއްޗެއްެސވެ

ކިތާބީ ހެްއކަށްވެސް، ނުވަަތ ޝަފަީހ ެހއްކަށްވެްސ   (1)   

ހެކީެގ  ވަިކ ވާޤިޢާއެްއ ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްނުވާގޮތުން، 

 ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ މާއްީދ އެއްެޗހި؛

 ފޮރެންސިކް ެހކި؛  (2)   

 ؛ވަކި މެޝިނަކުން ވަކިގޮތަކަްށ ނެރެޭދ ނަތީޖާ ނުވަތަ ލޮގް  (3)   

 ފޮޓޯއާިއ އެފަދަ އެއްޗެހި؛ އޯޑިއޯ، ވީޑިއޯ،  (4)   

 ތަކާިއ ތަޙްލީލުތަުކގެ ނަތީޖާ؛ސައިންޓިފިކް ދަީލލު  (5)   

ދައްާކ ޑެމޮންސްޓްރޭޝަންތަކާިއ ކޯޓުގައި ހަދާ ނުވަަތ   (6)   

 ތަކާިއ ގްރާފްަތކާއި ޗާޓުތައް؛ އަދި ޓްއެކްސްޕެރިމަން

 މެޝިން ބޭނުންކޮށްގެން ހަާދ ނުވަތަ ދަްއކާ ެއއްޗެހި.  (7)   
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 ހެކި  ބުރަވެ، ދަރަޖައަށް 

 ގޮތް  ބައިކުރެވޭ 
ކޯޓަށް ބަލައިގަންނަ ހެކީގެ ެތރެއިން، ހެީކގެ ދަރަޖައަށް ބުރަވެ، ކޯޓުްނ   .38

 ވަޒަންކުރާނެ ެހކި ބެިހގެންވަނީ، އަންނަނިިވ ދެ ބަޔަެށވެ.

 ފުރަތަމަ ދަރަޖައިެގ ހެކި؛ )ހ(  

 ދެވަނަ ދަރަޖައިެގ ހެކި. )ށ(  
 

ފުރަތަމަ ދަރަޖައިެގ ހެކީެގ ގޮތުަގއި ބަަލއިގަނެވޭނީ، ެއ ހެްއކެއްެގ  )ހ(  .39 ހެކި  ދަރަޖައިގެ  ފުރަތަމަ

ވުޖޫދުގައި އޮތްކަން ސީާދޮގތުގައި މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ވަކި ވާޤިޢާެއއް 

 ސާބިތުވާ ހެްއކެވެ.

ފުރަތަަމ ދަރަޖައިެގ ހެކީެގ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި،  )ށ(  

 ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، އަންނަނިވި ާބވަތުގެ ހެއްެކވެ.

ވަކި ވާޤިޢާއެއް ވުޖޫދުގައި އޮތްކަމަށް މަންޒަރު ދުށް ނުވަަތ   (1)   

 ެހކިބަސް؛އަޑުއެހި މީާހ ދޭ 

 ؛މައްސަލަ ރައްދުާވ ފަރާތުން ަޝރީޢަތުގަިއ ވާ އިޢުތިރާފު  (2)   

 ފުރަތަމަ ދަރަޖައިެގ ކިތާބީ ހެކި.  (3)   
 

ދެވަނަ ދަރަޖަިއެގ ހެކީެގ ގޮތުގަިއ ބަަލއިގަނެވޭނީ، ެއ ހެްއކެއްެގ  )ހ(  .40 ހެކި  ދަރަޖައިގެ  ދެވަނަ 

ސީާދޮގތުގައި  ން މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ވަކި ވާޤިޢާެއއް ވުޖޫދުގައި އޮތްކަ

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެހީެތރިވެޭދ ސާބިތުކޮށްނުދޭ، އެހެންނަމަވެސް 

 ހެއްކެވެ.

ދެވަނަ ދަރަޖަިއގެ ެހކީެގ ތެރޭަގއި ހިމެނެނީ، ފުރަތަމަ ަދަރޖައިގެ  )ށ(  

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ އަދި  ،ހެއްކަށް ނުާވގޮތަށް ހުށަހެޅޭ

 ކޮންެމ ހެްއކެކެވެ.ބަލަިއގަނެވޭ ޙާލަތްތަކުގަިއ 
 

 ބައިކުރެވޭ  ހެކި  ބުރަވެ، ގުޅުމަށް 

 ގޮތް 
ކޯޓަށް ބަލަިއގަންނަ ހެކީެގ ތެރެއިން، ހެިކ ވަޒަންުކރުމުގެ ުއސޫލަށް  )ހ(  .41

ބިނާކޮށް، ކޯޓުްނ ވަޒަންކުާރ ެހކި ެބހިގެންވަީނ އަންނަިނވި ެދ 

 ބަޔަށެވެ.

 މާއްދީގޮތުން ގުޅުން ުހރުން؛  (1)   

 ގުޅުން ުހރުން.ޤާނޫނީގޮތުން   (2)   
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މާއްދީގޮތުން ގުޅުންހުިރ ހެިކ ކަމުގަިއ ބެލެވޭނީ، އެ ެހއްކެްއ  )ށ(  

ބަލައިގަތުމުން، ވަިކ ވާޤިޢާއެްއ ވުޖޫދުގަިއ އޮތްކަްނ ސީާދޮގތުގައި 

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ބާރު ލިއްބައިދޭ ެހއްކާއި، އެ ެހއްކެްއ 

ސާބިތުުކރުމަށް  ން ބަލައިގަތުމުން، ވަކި ވާޤިޢާއެްއ ވުޖޫދުަގއި އޮތްކަ

 އެހީތެރިވެޭދ ހެްއކެވެ.

 ގުޅުންހުރި ހެިކ ކަމުގައި ެބލެވޭނީ، އަްނނަނިވި ޤާނޫނީގޮތުން )ނ(  

އެ ހެްއކެއް ަބލައިަގތުމަށް ، ސަބަބުތަކުގެ ތެެރއިން ސަބަބަކަށްޓަަކއި

ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާޫނނަކުން 

 މަނާނުކުރާ ހެްއކެވެ.

 ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާފަިއވާ ހެއްކަށްވުން؛  (1)   

 މީހަކަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެްނ ހޯދާފަިއވާ ބަޔާނަކަްށވުން؛  (2)   

މި ޤާނޫނުގައި ހިމެނޭ ވަކި އުޫސލެއް މި ޤާނޫނުަގއި އެހެްނ   (3)   

 ން ވަޒަންކުރެވެްނ ނެތް ެހއްކަށްވުން.ގެ ސަބަބުއޮތުމު

 

 ވަނަ ބާބު ހަތަރު
 ޝަފަހީ ހެކި 

 

ލިޔުމަކުން ސާބިުތވާން އޮތް ވާޤިޢާއެްއ ފިޔަަވއި، ެއހެން ވާިޤޢާއެއް  )ހ(  .42 ހެކި ހުށަހެޅުން ޝަފަހީ 

 ސާބިތުކުރުމަށް ޝަފަީހ ހެިކ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ދޭ މީހާ ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީުހގައި ދޭ ޝަފަހީ ހެކި ާވންވާނީ،  ހެކިބަސް )ށ(  

އޭނާއަށް އަމިއްަލއަށް ތަޖުރިބާުކރެވިފަިއވާ ގޮްތ ހެކިބަސް ދެވޭ ކަމެއް، 

 ގޮތުން ަޞރީޙަ ޢިބާރާތުން، ތެދުބަހުން ދޭ ހެކިަބހަށެވެ. ބަޔާންކުރުމުގެ

ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ހެކިބަްސ ޭދ ަފރާތަށް މި މާއްދާެގ )ށ(  )ނ(  

އަމިއްލައަށް ކަމެއް ތަޖުރިބާުކރެވިފަިއވުން ކަމަށް ބެެލވޭނީ، ވަިކ 

ނުވަތަ މަށް އޭނާއަށް ކަނޑައެޅިގެްނ ފެނުއެއްޗެްއ ނުވަތަ ކަމެއް 

މަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް އޭނާގެ ހިްއސަކުން އިވު

 ށެވެ.އިހްސާސްުކރެވިފަިއވުމަކަނޑައެޅިގެން 
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މި މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ހެކިބަސް ދޭ މީހާއަްށ  )ރ(  

އަމިއްލައަށް ތަުޖރިބާކުެރވިފައިާވ އެއްެޗއް ނުވަަތ ކަމެއް 

ދޭ ެހކިބަހަކީ، އަންނަިނވި ފަދަިއން ދޭ  ގޮތުން ބަޔާންކުރުމުގެ

 ހެކިބަހެވެ.

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ޭދ ފެނުނު ކަމެއް  ހަކީ،ހެކިބަ  (1)   

 ެހއްގެ ލޮލަށް ނަމަ، އެ ހެކިބަހެްއ ވާންވާނީ، އެމީހެކިބަހެއް

 ފެނުނު ކަމެއް ތެދުބަހުން ަބޔާންކޮށްދޭ ެހކިބަހަށެވެ.

ނުވަތަ ެއއްޗެްއ  އަޑުއިވުނު ކަމެއްހަކީ، ހެކިބަ  (2)   

ނަމަ، ެއ ެހކިބަހެްއ ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ދޭ ހެކިބަެހއް

 ުނވަތަ ެއއްޗެއް  އަޑުއިވުނު ކަމެއްސީދާ ވާންވާނީ، އެމީހަކަށް 

 ތެދުބަހުން ބަޔާންކޮށްދޭ ެހކިބަހަށެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުަގއިާވ 2އި )( ވަނަ ނަންބަރ1ާ) އަުކރުގެ މި   (3)   

ޙާލަތްތަކުގެ އިތުރުން، ހެކިބަސް ޭދ ކަމަކީ، ހިއްސަކުްނ 

ނުވަތަ އެނޫންެވސް ގޮތަކުން އިހްސާސްުކރެޭވ ޒާތުެގ 

ހެކިބަހެއް ވާންވާނީ، އެމީހަކަްށ ކަމެއްނަމަ، އެ 

އިހްސާސްކުެރވުުނ ކަމެްއ ތެދުބަހުްނ ބަޔާންކޮށްޭދ 

 ހެކިބަހަށެވެ.

 އޭނާ ކަމަާކ ގުޅޭގޮތުްނ ވަިކ  ހަކީ،ހެކިބަ ހެކިބަސް ޭދ ފަރާތުްނ ޭދ  )ބ(  

ކަމަށްވާނަމަ، ނުވަތަ އޭާނ ދެކޭގޮތް ބިާނެވފައިވާ  ހާމަކުރާ ރައުޔު

ސަބަބުތައް ކަމަށްވާނަމަ، އެ ހެކިބަހެްއ ވާންވާނީ، ެއަކމެއްގެ 

ސަބަބުތަކުގެ މަްއޗަްށ ބިނާކޮށް އޭނާ ެދކޭގޮްތ ނުވަަތ ެއ ސަަބބުތައް 

 ތެދުބަހުން ބަޔާންކޮށްދޭ ެހކިބަހަށެވެ.

ޔާއި، އެ ރައުޔު ބިނާކޮްށފައިވާ އުވަކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚަބީރެްއގެ ރަ  )ޅ(  

ލިޔެަފއިާވ ލިޔުން   ގޮތަށް ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށް، ޢާންމުކޮްށ ލިބޭ 

 މެއްތަކުގަިއ ެއ ިލޔުސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އަންނަނިިވ ާޙލަތް

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 އެ ލިޔުްނ ލިޔުުނ މީހާ ަމރުވެފަިއވާނަމަ؛  (1)   
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 މީހާ ހޯދައި ނުފެނިފަިއވާނަމަ؛އެ ލިޔުްނ ލިޔުުނ   (2)   

 ދިނުމަށް ުނކުޅެދިފައިވާނަމަ؛ އެ ިލޔުން ިލޔުނު މީހާ ެހކިބަސް  (3)   

ދިނުމަށްޓަކަިއ ކޯޓަްށ  އެ ލިޔުްނ ލިޔުުނ މީާހ ހެކިބަސް   (4)   

ހާޒިރުކުެރވެން އޮތީ އެކަށީގެންވާ ވަރަްށވުރެ ިދގު މުއްދަތެްއ 

 ޤަޫބލުކުެރވޭނަމަ؛ހޭދަވެގެން ކަުމގައި ަޝރީޢަތަށް 

ދިނުމަށްޓަކަިއ ކޯޓަްށ  އެ ލިޔުްނ ލިޔުުނ މީާހ ހެކިބަސް   (5)   

ހާޒިރުކުެރވެން އޮތީ އެކަށީގެންާވ ވަރަްށވުރެ ބޮޑު ަޚރަދެްއ 

 ކޮށްގެން ކަމުަގއި ޝަރީޢަތަްށ ޤަބޫލުުކރެވޭނަމަ.
 

ޝަފަހީ ހެއްކާ ގުޅޭގޮތުން މާއްދީ 

 ހެއްކެއް ހުށަހެޅުން 
އެއްޗެްއ ވުޖޫދުގަިއވާ ކަމަށް ނުވަަތ އެ ެއްއޗެއް އޮތް ާޙލަތާ މާއްދީ އެއްވެސް   .43

ގުޅޭގޮތުން ހެކިބަްސ ދޭ މީާހ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުަގިއ ހެކިބަސް ޭދ 

ޙާލަތްތަކުގައި، ެއ ހެކިަބހުގަިއ ބަޔާންުކރާ ާމއްދީ އެއްވެްސ އެއްޗެްއ ކޯޓުްނ 

ޅުމަްށ ބަލަން ބޭނުންވެއްެޖ ހިނދެއްަގއި، ެއ އެއްެޗއް ކޯަޓށް ހުށަހެ

 އެންގިދާނެއެވެ.
 

ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ 
މަރުޙަލާގައި ކިތާބީ ހެކި 

 ހުށަހެޅުން 

ޝަފަހީ ެހކި ހުށަހެޅުމުެގ މަރުަޙލާގައިެވސް، މައްަސލައިަގިއ ސާބިތުކުރަްނ   .44

ބޭނުންވާ ވާޤިޢާައކާ ގުޅުންހުިރ ިލޔުން، ެއ މައްަސަލ ސާބިުތކުރަން ބޭނުްނވާ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ކިތާބީ ހެކީެގ ގޮުތގައި 
 

 ވަނަ ބާބު ފަސް

 ފަރާތްތައް ހެކިބަސް ދޭ 
 

ހެކިބަސް ދޭ ފަރާތަށް ސީދާ 
ކަމެއް އެނގިފައި އޮވެގެން މެނުވީ 

 އެކަމުގައި ހެކިބަސް ނުދިނުން 

ވަކި ވާޤިޢާއެްއ ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ ހެކިބަްސ ދޭ ަފާރތަކަށް ހެކިބަްސ   .45

ތަޖުރިބާުކރެވިފައިާވ ކަަމށް ބެލުމަށް ކާީފ ދެވޭނީ، އޭނާ އަމިްއލައަްށ އެކަމެްއ 

 ހެކި ހުަށހަޅާފައިވާނަމައެވެ.
 

ދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން  ހެކިބަސް 

 ފަރާތްތައް ހުރި 
މި ޤާނޫނުގައި ެއހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުާވހާ ހިނދަކު، ެހކިބަސް  )ހ(  .46

ދިނުމުގެ ޤާބިލުކަްނ ހުިރ ކޮންެމ ފަރާތަކަށް، ވަކި ވާިޤޢާއެއް 

 ވުޖޫދުގައިވާކަްނ ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހެކިބަްސ ދެވިދާެނއެވެ.
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ކީ، ވަކި ވާިޤޢާއެއް ހަ އަންނަނިވި ޝަުރޠުތައް ފުިރހަމަވާ މީ )ށ(  

ދިނުމަށް ޤާބިލު  ވުޖޫދުގައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހެކިބަސް 

 ކަމުަގއި ބެެލވޭނެއެވެ. ހަކުމީ

ވަަނ މާއްދާަގއި ަބޔާންކޮށްފައިާވ  47މި ޤާނޫނުގެ   (1)   

 އަދި  ކަމުަގއިވުން؛ ހަކު ޝަރުޠުތަްއ ފުރިހަަމވާ މީ

ހެކިބަސް ދޭންވާނީ ތެުދ ޙަޤީޤަތަށްކަން ދެނެގަތުމުެގ   (2)   

 އަދި  ޤާބިލުކަން ުހރި މީަހކު ކަމުަގއިވުން؛

ކުރެވޭ ުސވާލު ވިސްނައިގަތުމަށް ުނވަތަ ދެނެގަތުމަށް ނުވަަތ   (3)   

ޖަވާބެއް ަބޔާންކޮށްދިނުމުގެ ކުޅެދުންތެރިކަްނ އެއަށް ދޭނެ 

 ހުރި މީަހކު ކަުމގައިވުން.
 

ހެކިބަސް ދޭ މީހާގެ ކިބައިގައި 

 ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް 
ހެކިބަސް ޭދ މީހާެގ ކިަބއިގަިއ އަންނަނިިވ ޝަުރޠުތަްއ  )ހ(  .47

 ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.

ަފރާތެްއ )ފަނަރަ( ައހަރު ުފރިފައިވާ  15ޢުމުރުން   (1)   

 ކަމުގައިވުން؛

 ބުއްދި ސަލާމަތުންުހރި މީަހކު ކަމުަގއިވުން؛  (2)   

ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ޢަދުލުެވރިކަން ފުރިހަަމވާ މީހަުކ   (3)   

 ކަމުގައިވުން؛

މި ޤާނޫނުަގއިާވ މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންުކާރ ޙާލަތްތަުކގައި،   (4)   

ކުރުްނ ކޯޓުން ލާޒިމުުކރާ  ދިނުމަށް ގޮތުގެމަތިން ހެކިބަސް

ފިޔަވައި، އިތުުރ އެްއވެސް ެއހެން މަޖުބޫރުުކރުވުމެްއ ނެތި، 

 އަމިއްލަ އިޚްތިޔާުރގައި ހެކިބަސް ޭދ މީހަުކ ކަމުގަިއވުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުަތކުގެ އިުތރުން، ެހކިބަސް  )ށ(  

ދޭ މީހާއަީކ މުްސލިމަުކ ކަމުގަިއ ވާންެޖހޭނެ ކަމަށް އިސްލާްމދީނުގެ 

އަސްލެއްަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމުގައި، ހެކިބަސް ދޭ ީމހާއަީކ 

 މުސްލިމަކު ކަމުަގއިވާންޖެހޭނެެއވެ.
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ރިކަން ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ޢަދުލުވެ 

 ހުރުން 
      ކޯޓުން އެނޫްނ ގޮތަކަްށ ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، ިމ ާމއްދާގެ  )ހ(  .48

)ށ( ަގއި ަބޔާންކުާރ ފަރާތްަތއް ިފޔަވައި، އެނޫްނ ފަރާްތތަކަކީ، 

ހެކިބަސް ދިނުމުެގ ޢަދުުލވެރިކަްނ ުފރިހަމަާވ ފަރާތްތަެކއް ަކމުގައި 

 ބަލަންވާނެއެވެ.

ތެުދވެރިކަމާއި އިންޞާފުވެިރކަމާމެދު ސުވާުލ ހެކިބަސް ދޭ ފަރާތުގެ  )ށ(  

އުފެދޭ ފަރާތްތަކަކީ، ހެކިބަސް ދިނުމުެގ ޢަދުލުެވރިކަްނ ގެްއިލފައިވާ 

 ފަރާތްތަކެއް ކަުމގައި ެބލޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އަންނަނިވި ކުށްަތކުގެ ެތރެއިްނ  )ނ(  

ދާ ަފރާތަކީ، އެަފާރތެއްގެ ކުށެއް ސާބިތުެވ ޙުކުމް ތަންފީޛުުކރަމުން

ތެދުވެރިކަމާއި އިންޞާފުވެރިކަމާމެދު ުސވާުލ އުފެދިފައިވާ ަފރާތެްއ 

 ކަމުގައި ެބލޭނެއެވެ.

 ޤަޛްފުގެ ކުށް؛  (1)   

 ދޮގުހެކި ދިނުމުެގ ކުށް؛  (2)   

 ވައްކަން، ޓެކުން، ޚިޔާނާްތ އަދި ޭފރުމުގެ ކުށްަތއް؛  (3)   

 ހެދުމުގެ ކުށްަތއް؛އޮޅުވާލުމާއި މަަކރާިއ ޙީލަތް   (4)   

 ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށްތައް؛  (5)   

އެނޫންވެސް އޮޅުާވލުމުގެ ޢަމަލުތަުކގެ މަްއޗަށް އެުކލެޭވ   (6)   

 ކުށްތައް.
 

ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ޢަދުލުވެރިކަން 

 ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތުގެ ހެކިބަސް 
( ވަނަ ނަންަބރު އެހެން 3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 47މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .49

އޮތްނަމަވެސް، ވަކި ވާޤިޢާައކާ ގުޅޭގޮތުން ކާފީ ެހއްކަކަށްވާ މިންވަރަްށ 

ިދނުމުގެ  ހެކިބަސް ދޭނެ އެހެން ފަރާތެއް ނެތް ާޙލަތެއްަގއި، ހެކިބަސް 

   ޢަދުލުވެރިކަްނ ފުިރހަމަނުވާ ަފރާތެއްެގ ހެކިބަްސ ބަަލއިގަުތމަކަށް 

 މި ޤާނޫނު ހުަރހެއް ނާޅަެއވެ.

 ވަނަ  48 ޤާނޫނުގެ  މި، އުސޫލު  ބަޔާންުކރާ  ގައި ( ހ) މާއްދާގެ  މި )ށ(  

 ކުށެއް ބަޔާންުކރާ  ނަންަބރުގައި  ވަނަ( 1) ގެ ( ނ) މާއްދާގެ

 .ނުހިނގާނެއެވެ ގުޅޭގޮތަކުން ަފރާތަކާ ސާބިތުވެފައިވާ
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މި މާއްދާގެ ދަށުން ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ޢަދުުލވެރިކަން ުފރިަހމަނުވާ  )ނ(  

 46ބަަލއިގަންނަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ފަރާތެއްގެ ެހކިބަސް ކޯޓުން 

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ފުިރހަމަވާންޖެޭހ އެހެން  47ވަނަ މާއްދާއާިއ 

 ޝަރުޠުތަްއ އެފަރާުތގެ ކިަބއިގަިއ ފުރިހަމަވާނަަމއެވެ.

ވަނަ ާމްއދާގައި  39މި މާއްދާގެ ދަށުން ނަގާ ހެކިބަަހކީ، މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

ެހކީގެ ގޮުތގައި ބަަލއިަގނެވޭނެ  ބަޔާންކުރާ ފުރަތަމަ ދަރަަޖއިގެ

 ހެކިބަހެްއ ނޫނެވެ.
 

( ވަނަ ނަންަބރު އެހެން 1ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 47މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .50 ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަސް 

އޮތްނަމަވެސް، ވަކި ވާޤިޢާައކާ ގުޅޭގޮތުން ކާފީ ެހއްކަކަށްވާ މިންވަރަްށ 

       ާޙލަތެއްގައި، ުޢމުރުންހެކިބަސް ދޭެނ ެއހެން ަފރާތެްއ ނެތް 

)ފަނަރަ( ައހަރު ުފރިފައިނުވާ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ެހކިބަސް  15

 ބަލައިގަތުމަކަށް ިމ ޤާނޫނު ުހރަހެްއ ނާޅައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހެކިބަސް ކޯޓުން  )ށ(  

ވަަނ ާމއްދާގެ  47ވަނަ ާމއްދާއާއި  46ނަގަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ެއހެން ޝަުރޠުތައް އެ ުކއްޖާގެ ކިަބއިގަިއ 

 ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖެްއގެ ހެކިބަސް ެނގުމުގައި، މި ާޤނޫނުގެ  )ނ(  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ެހކިބަސް ދޭ ފަރާތުން ުކަރންޖެހޭ  94

 ލާޒިމުކޮށްގެން ުނވާނެއެވެ.ހުވާކުރުްނ ކުޑަކުއްޖާެގ މައްޗަްށ 

ވަނަ ާމްއދާގައި  39މި މާއްދާގެ ދަށުން ނަގާ ހެކިބަަހކީ، މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

ބަޔާންކުރާ ފުރަތަމަ ދަރަަޖއިގެ ެހކީގެ ގޮުތގައި ބަަލއިަގނެވޭނެ 

 ހެކިބަހެްއ ނޫނެވެ.

  ( ވަަނ ނަްނބަރާއި، 1ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ެގ ) 47މި ޤާނޫނުެގ  )ބ(  

މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެ މާއްދާަތކުގައި ބަާޔންކުާރ މި 

ޝަރުޠުތައް ުފރިހަމަނުވާ ޙާލަުތގައި ނެގޭ ކުޑަކުދިްނގެ ެހކިބަސް 

ކޯޓަށް ބަލައިގަެނވޭނެ ކަމުގަިއ ވަކި ޤާނޫެނއްގަިއ 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ޤާނޫނެއްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ާޙލަތްަތކުގައި، 

)ފަނަރަ( އަަހރުން ދަށުެގ ކުޑަކުދިންގެ ެހކިބަސް  15ޢުމުރުން 

 ބަލައިގަތުމަކަށް ިމ ޤާނޫނު ުހރަހެއްނާޅަެއވެ.

 

ނަގައިގެންނުވާނެ  ހެކިބަސް 

 ޙާލަތްތައް 
މި ޤާނޫނުގަިއ ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮަތކަށް ބަޔާްނކޮށްފައިުނވާހާ ހިނދަކު،   .51

ފުށުައރާ ަމޞްލަޙަތެއް އޮްތ ހެކިބަސް ދޭ މީާހއަކީ މައްަސލައިެގ ޚަޞްމަކާ 

ނުވަތަ މައްަސލައިގެ ޚަޞްމަކާ ޢަދާވާތްތެިރކަމެއް އޮތް ީމހަކު ކަމުގަިއވާނަމަ، 

 އެ މައްސަަލއެއްަގއި އެމީެހއްެގ ހެކިބަްސ ނަގައިގެންުނވާނެއެެވ.

 

ދިނުމުެގ  ެހކިބަސްމި ޤާނޫނުގައި ެއހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުާވހާ ހިނދަކު،   .52 ދިނުން ލާޒިމުކުރުން  ހެކިބަސް 

ދިނުމަށް ކޯޓަށް ލާޒިމުކުރެވިދާެނ  ޤާބިލުކަން ހުރި ކޮންމެ މީހަކީ، ހެކިބަސް

 މީހެކެވެ.

 

 ނުކުރެވޭނެ ދިނުން ލާޒިމު  ހެކިބަސް 

 މީހުން 
ވަނަ މާއްާދ އެހެްނ އޮތްނަމަެވސް، ހެކިަބސް ޭދ  52މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .53

ތެެރއިން ާޙލަތެްއ މީހަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަިނވި ާޙލަތްތަކުެގ 

 ވުޖޫދުގައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަްށ ޤަބޫލުުކރެވޭ ާޙލަތުގައި، ެހކިބަސް

 ދިނުމަށް އެމީހަކަށް ލާޒިމުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

 ވަކި ވާޤިޢާއަކާ ގުޅޭގޮތުން ެއހާތަނަށް ކާފީ ހެކި ލިބިފައިވުން؛  (1)   

ވަކި ވާޤިޢާއަާކ ގުޅޭގޮތުން ކާފީ ހެއްކަށްާވ މިންވަރަްށ   (2)   

 ހެކިބަސް ދޭނެ އެހެން ީމހުން ތިބުން؛

ޝަރީޢަތަށް ހުަށހެޅިފައިވާ މަްއސަލަެއއްގަިއ ފަނޑިޔާރުކަްނ   (3)   

 ކުރާ މީަހކު އެ މައްަސލައާ ގުޅޭގޮތުން ހެކިބަސް ދޭންޖެހުން؛

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ާޙލަތުގައި ފިޔަވައި،   (4)   

           ޖިނާއީ މައްަސލައެއްަގއި ދަުޢވާލިޭބ ފަރާތެއް، 

 އެ މައްސަަލއިގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ހެްއކަކަށް ވާންޖެހުން؛

ޖިނާއީ ދަޢުވާއެްއ ުކރަީނ އެކަކަށްުވެރ ގިަނ މީހުންެގ   (5)   

ދަޢުވާއެްއގެ ގޮުތގައި، އެ އެންމެންގެ މައްޗަްށ މައްޗަށް، އެއް 
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އެކުގައި ކަުމގައިވާނަމަ، އެމީހުްނގެ ތެެރއިން މީހަކަްށ 

އެމީހުންެގ ތެރެއިްނ ެއހެްނ މީހެއްެގ މަްއޗަްށ ހެކިބަްސ 

 ދޭންޖެހުން؛

 ހެކިބަސް ، ަފރާތްތަކާއި ލިބިގެންވާ އިމްތިޔާޒު ޑިޕްލޮމެޓިކް  (6)   

 ލިބިގެންވާ  އިމްތިޔާޒު ޤާނޫނަކުން  ލާޒިމުކުރުމުން ދިނުމަށް

 .ފަރާތްތައް

( ވަނަ ނަންަބުރ އެހެން 5މި މާއްދާެގ )ހ( ގެ ) )ށ(  

އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް، ޖިނާއީ ދަޢުާވއެއް އެަކކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންެގ 

މައްޗަށް ކުރަީނ ވަިކވަކި ދަޢުވާތަެކއްގެ ގޮތުގަިއ ކަމުގަިއވާނަމަ، 

ީމހަކަށް، އެމީހުްނގެ ެތރެއިން އެހެން ީމހެއްެގ އެމީހުންގެ ެތރެއިން 

 މައްޗަށް، އެއްކޮޅަށް ުނވަތަ ދެކޮޅަށްވެސް، ހެކިބަސް ދެވިދާެނއެވެ.

ޖިނާއީ މައްސަލައެްއގައި ދަޢުާވލިބޭ ފަރާތް، ދަޢުވާުކރާ ަފރާތުން  )ނ(  

ހެކިބަސް ޭދ މީެހއްެގ ގޮތުަގިއ ހާޒިރުުކރަްނ މި ޤާނޫުނ ހުްއދަކުާރ 

ޙާލަތްތަކުގައި، ދަޢުވާކުާރ ަފރާތުެގ ހެއްެކއްެގ ގޮތުަގިއ ދަޢުވާލިޭބ 

 ފަރާތަށް ހެކިބަްސ ދެވިދާނެއެވެ.
 

 ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސް 

 ދިނުމަށް ޢުޛުރުވެރިވުން 
ޖިނާއީ މައްސަލައެްއގައި ހެކިބަސް ދޭ މީާހއަކީ، ކުށުެގ ދަޢުވާލިޭބ  )ހ(  .54

ގުޅުމެއް އޮްތ މީހަުކ ކަމުގަިއވާނަމަ، މީހާއާ އަންނަނިިވ ބާވަތުެގ 

ިދނުމަށް،  އޭނާގެ މައްޗަްށ ދަޢުވާކުެރވޭ ކުާށ ގުޅުންހުިރ ހެކިބަސް 

ނުވަތަ ކުށުެގ ދަޢުވާލިޭބ މީހާއާިއ އޭނާާއ ދެމެދު ހިނާގފައިވާ 

ޞަލާތެއްގެ މަުޢލޫމާތެއް ދިނުމަށް، އެ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ެހކިބަސް އާމު

ޭއނާއަށް ވެ ހެކިބަސް ދިނުމަށް ހާޒިރުދޭ މީހެއްގެ ގޮތުަގއި 

 ޢުޛުރުވެިރވެވިދާނެއެވެ.

 ؛ނުވަތަ ިފރިމީހާ އަނބިމީހާ  (1)   

 މައިންބަފައިން ނުވަތަ ެބލެނިވެރިޔާ؛  (2)   

 ދަރިއެއް.  (3)   
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ދިނުމަށް އަންގާ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާެތއް ހެކިބަސް )ށ(  

އެނގިފައިނުވިނަަމވެސް، ވަގުތު، އޭނާއަްށ ެއ ޙައްުޤ އޮތްކަްނ 

އޭނާއަށް ެއ ޙައްުޤ އޮތްކަްނ އެނގުމާއެކު، ހެކިބަސް ިދނުމުން 

 އޭނާއަށް ޢުޛުުރވެިރވެވިދާނެއެވެ.

( ވަނަ ނަންބަުރގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އަނބިމީހާ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  

ނުވަތަ ފިރިމީާހ ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ކުުށގެ ޢަމަުލ ހިނގިއިުރ 

އިނދެގެން އުޅުނު ެއހެންނަމަވެސް ފަހުން ވަރިކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ އޭނާ 

 ވަރިވެފަިއވާ ފަރާްތވެސް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

 

ދިނުމަށް  ހެކިބަސް 

ޢުޛުރުވެރިވުމުން ކޯޓުން ގޮތެއް 

 ކަނޑައެޅުން 

ިދނުމަށް  ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުްނ މީހަުކ ެހކިބަސް 54މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .55

ދިނުން  ހިނދެއްގައި، އޭނާއަށް ހެކިބަސްޢުޛުރުވެިރވެއްޖެ 

 ލާޒިމުކުރަން ޖެހޭކަްނ ނުވަތަ ނޫްނކަން ކޯޓުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައެުޅމުގައި  )ށ(  

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްުކރަންވާނެއެވެ.
 

އޭނާއަށް އެއްވެްސ ެގއްލުމެްއ ދީފިނަމަ،  އޭނާ ހެކިބަސް   (1)   

 ލިބިދާނެކަން؛

ދީފިނަމަ، އޭާނއާއި ކުުށގެ ތުހުމަތުުކރެޭވ  އޭނާ ހެކިބަސް  (2)   

 މީހާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް ބޮޑު ހީނަުރކަމެއް އަތުވެދާނެކަން؛

ދީފިނަމަ އޭނާއަށް ދިާމވެދާނެ ނުރައްަކލާިއ  އޭނާ ހެކިބަސް  (3)   

 ،އަޅައިބަލާިއރުއޭނާ ހެކިބަސްނުދީފިނަމަ ދިާމވެދާނެ ެގއްލުމާ 

 އިސްކަން ދޭންޖެހޭނީ ކޮން ކަމަކަށްކަން؛

ކުށުގެ ދަޢުވާުކރެވޭ ީމހާގެ ަމއްޗަށް އުުފލިފައިާވ ދަޢުވާެގ   (4)   

 ކުޑަބޮޑުމިން؛

ހެކިަބހުގެ މުހިންމުކަމާއި، ދޭންޖެހޭ މީހާ ދޭންޖެޭހ  ހެކިބަސް  (5)   

 އެ ހެކިބަސް، ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް އެހީތެިރވެދޭނެ ނިސްބަތް؛
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އޭނާ ހެކިބަްސ ދޭ ވާޤިޢާއާ ގުޅޭގޮތުން ެހކިބަސް ދޭްނ   (6)   

އެއްބަސްވާ ެއހެން މީހަކު ދަޢުވާުކރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަްނ 

 ނުވަތަ ނޫންކަން؛

ޭދ މީހާާއހުިރ ގުޅުމުެގ  ކުށުގެ ދަުޢވާލިޭބ މީހާާއ ހެކިބަސް   (7)   

 ބާވަތް؛

ހެކިބަސް ދޭ މީާހ ދޭ ެހކިބަހުގަިއވާ މަޢުލޫމާތަކީ، އޭނާއާިއ   (8)   

ކުށުގެ ދަޢުާވލިބޭ މީާހއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމުެގ މައްޗަްށ 

 ގެ ގޮތުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ެއއްޗެއް އްއިތުބާރުކޮށް ސިްއރެ

ހާމަުކރަންޖެޭހ މަޢުލޫމާތެއްކަްނ  ނުވަތަ ކަމަކަްށވެފައި، އެއީ 

 ނުވަތަ ނޫންކަން.
 

ދިނުމަށް  ހެކިބަސް 

 ޢުޛުރުވެރިނުވެވޭނެ ކުށްތައް 
ކުެށއްެގ  ެއހެން އޮތްނަަމވެސް، ޖިނާީއ ބޮޑު ވަނަ ާމއްދާ 54މި ޤާނޫނުގެ   .56

ނުވަަތ ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ކުށެއްެގ ދަޢުވާއެްއގަިއ  އެއްގައި ދަޢުވާ

ެގ އްގެވެށި ައނިޔާގެ ކުށެ އްގެ ދަުޢވާއެއްަގއި ނުވަތަގޯނާގެ ކުށެ ޖިންސީނުވަތަ 

ްށވާ މިްނވަރަށް ހެކިބަްސ ކަދަޢުވާއެއްގައި ވަކި ވާޤިާޢއަކާ ގުޅޭގޮތުން ކާފީ ހެއްކަ

ކުރާ ަފރާތަާކ ަގއި ބަާޔންފަރާތެްއ ނެތް ާޙލަތެއްަގއި، ެއ މާއްދާދޭނެ އެހެްނ 

އުސޫުލ އި ަބޔާންެވގެންވާ ވަަނ މާއްދާގަ  53ިމ ޤާނޫނުެގ ގުޅޭގޮތުން 

ދިނުމަށް  ހެިކބަސްނުހިނގާނަމަ، އެފަރާތެްއ އެފަަދ ކުށެްއގެ ދަޢުާވއެއްަގއި 

 ލާޒިމުކުރުމުގެ ާބރު، ކޯޓަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ.
 

 ހަވަނަ ބާބު 
 ކިތާބީ ހެކި 
 

 ކިތާބީ ހެކީގެ ބާވަތްތައް  - ބައި  އެއްވަނަ 
 

ލިޔުމެއްގައިވާ އެއްޗެއް 

 ސާބިތުކުރުން 
ލިޔުމެއްގަިއވާ ެއއްވެސް އެއްެޗއް އަންނަނިިވ ދެ ގޮުތގެ ތެެރއިން ގޮތަކަށް،   .57

 ހެކި ހުަށހަޅައިގެން ސާބިތުުކރެވިދާނެެއވެ.

 ފުރަތަމަ ދަރަޖައިެގ ކިތާބީ ހެކި؛ )ހ(  

 ދެވަނަ ދަރަޖައިެގ ކިތާބީ ހެކި. )ށ(  
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ުފރަތަމަ  57މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .58 ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ކިތާބީ ހެކި 

ދަރަޖައިގެ ކިތާބީ ހެއްކަކީ ކިތާބީ ހެީކގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް ުހށަހަޅާ 

 ެގ އަސްެލވެ.މެއްލިޔު

ގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ އަދި )ނ( ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  59މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ލިޔުމެއްަގއިވާ ެއއްވެސް ެއއްޗެްއ ކުގައި މެުނވީ، ޙާލަތްތައިސްތިސްނާ 

 ހުށަހަޅައިެގންނެވެ. ކި ސާބިތުކުރެވޭނީ، ފުރަތަަމ ދަރަޖަިއގެ ކިތާީބ ހެ

 

ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ކިތާބީ ހެއްަކކީ، މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަާޔންކުާރ  )ހ(  .59 ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ކިތާބީ ހެކި 

 ހެއްެކއް ޫނނެވެ.ޙާލަތްތަކުގަިއ މެނުވީ ަޝރީޢަތަށް ބަަލއިގަނެވޭެނ 

ދެވަނަ ދަރަޖައިެގ ކިތާބީ ެހކީގެ ެތރޭގައި، އަންނަނިވި ެއއްޗެިހ  )ށ(  

 ހިމެނެއެވެ.

 އަސްލާ އެއްގޮްތ ކަމަށް ބަޔާންުކރާ ކޮޕީ؛  (1)   

ލިޔުމުެގ އަސްުލ ނުެގއްލޭނެކަްނ ޔަޤީންވާފަަދ މެޝިނެްއ   (2)   

ނުވަތަ ެއހެްނ ވަސީލަެތްއ ބޭނުންކޮށްގެްނ ެއ ިލޔުމެއްެގ 

އަސްލުން ނަަކލުކޮށްފައިާވ އަދި ޭއގެ ތެދުކަްނ 

 .ޔަޤީންކޮށްފައިވާ ކޮޕީ

ތަކުަގއި، ލިޔުމެއް ވުޖޫދުގައިވާކަން ުނވަތަ ުނވާކަން ޙާލަތް އަންނަނިވި )ނ(  

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ެއ ލިޔުެމއް އޮްތ ޙާލަތު 

ެއއްޗެްއ ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ނުވަަތ ެއ ލިޔުމެއްަގއިާވ 

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދެވަަނ ދަރަޖައިެގ ކިތާީބ ހެިކ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ލިޔުމެއްެގ އަސްުލ އޮތީ އަންނަނިވި ަފރާތްތަކުގެ ެތރެއިްނ   (1)   

ުނވަތަ އޭނާެގ ބާރުެގ ދަށުގަިއ  ކިަބއިގައިފަރާތެއްގެ 

  ކަމަށްވެފައި، އެ ލިޔުން ހުަށހެޅުމަށް ކޯޓުން އެންގުމުން، 

 ލިޔުްނ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވުން:އެ 

    i.   އެ ލިޔުްނ އެމީހަާކ ދެކޮޅަށް ސާބިތުުކރުމަްށ

 ހާ؛ހުށަހެޅިފައިވާ މީ
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    ii.  ާ؛ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ުނހިނގާ ތަނެއްަގއި ހުރި މީހ 

    iii.  ާއެ ލިޔުްނ ހުށަހެޅުމަށް ޤާނޫނީގޮތުްނ ލާޒިމުާވ މީހ. 

ސާބިތުުކރަން ހުަށހެޅިފައިވާ މީާހ އެ ލިޔުން އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް   (2)   

ނުވަތަ އޭނާ ތަމްސީލުުކރާ މީހަކު އެ ލިޔުމުގެ އަސްުލ 

ވުޖޫދުގައިާވ ކަމާމެދު ުނވަތަ ނުާވކަމާމެދު، ނުވަަތ ލިޔުްނ 

އޮތް ޙާލަތު ނުވަތަ ލިޔުމުަގއިވާ އެއްޗަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިޔުމުްނ 

 އިޤްރާރެްއވެފައި އޮތުން؛

އެ ލިޔުމުެގ އަސްުލ ގެްއލިފައިވުމުެގ ސަބަބުން ނުވަަތ   (3)   

ފައިވުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ހެކި ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ނެތިގޮސް

ފަރުވާކުޑަކުރުމެްއ ނުވަަތ ިއހުމާލެްއ ނުހިމެޭނ އެހެްނ ކަމެްއ 

މެދުވެރިވުމުެގ ސަބަބުްނ އެކަށީގެްނާވ މުއްދަތެއްެގ ތެޭރގަިއ 

  ނެތުން؛އެ ލިޔުްނ ކޯޓަށް ހުށަހެޅެން

ލިޔުމެއްގެ އަސްަލކީ، ފަސޭހައިން އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަްށ   (4)   

 ގެންދެވޭފަދަ އެްއޗަކަށް ނުވުން؛

 ރަސްމީ ިލޔުމަކަށްވުން؛ދައުލަުތގެ ލިޔުމެއްެގ އަސްަލކީ،   (5)   

ލިޔުމެއްެގ އަްސލަކީ، އެ ލިޔުމުެގ އަްސލާ އެއްގޮްތ ކަމަްށ   (6)   

       ބަޔާންކުރާ ކޮޕީ ކޯޓަށް ހެީކގެ ގޮތުަގއި ހުަށހެޅުމަށް 

ެގ ދަށުްނ ނެއްމި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ުނވަަތ އެހެްނ ޤާނޫ

 ހުއްދަކުެރވިފައިވާ ލިޔުމަކަށްވުން؛

މައްޗަްށ ލިޔުމެއްެގ އަްސލަކީ، ތަފާުތ ގިަނ ލިޔުންތަެކއްެގ   (7)   

އެކުލެވޭ ިލޔުމެއް ކަމަށްވެފައި، އެ ލިޔުންތަކުން ސާބިތުކުރަްނ 

ބޭނުންވާ ކަމަީކ ެއ ލިޔުންތަްއ އެުކގަިއ ބެލުމުން ފެންނާެނ 

ނަތީޖާއެއް ކަމަށްވާނަމަ، އެ ލިޔުންތަްއ ކޯޓުްނ ބެލުމަީކ 

 ދަތިކަމެއް ކަމަށްވުން.

ވަނަ ނަްނބަރާއި، ( 3( ވަނަ ނަންބަާރއި، )1( ގެ )ނމި މާއްދާގެ ) )ރ(  

ތަކުަގއި، ލިޔުުމގައިާވ ( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުާރ ޙާލަތ4ް)
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އެއްޗަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ދެވަނަ ދަރަަޖއިގެ ެހކި ޝަީރޢަތަށް 

 ޤަބޫލުކުރެވޭެނއެވެ.

( ވަނަ ނަންބަުރގައި ބަޔާްނކުރާ ާޙަލތުގައި، 2( ގެ )ނމި މާއްދާގެ ) )ބ(  

ބަޔާްނކުރާ ގޮތުގެމަތިން ލިޔުމުން ވާ ިއޤްރާުރ އެ މާއްދާގައި 

 ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުުކރެވޭނެެއވެ.

( ވަނަ ނަންަބރުގަިއ 6( ވަނަ ނަންބަާރއި )5( ގެ )ނމި މާއްދާގެ ) )ޅ(  

ތަކުގައި، އެ އަުކރުތަކުަގއި ބަޔާންުކރާ ިލޔުމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާޙލަތް

ފިަޔވަިއ ދެވަނަ ަދަރޖައިގެ އަސްލާ އެއްގޮްތ ކަމަށް ބަޔާްނކުާރ ކޮޕީ 

 ުނކުރެވޭެނއެވެ. އެހެން ެހއްކެްއ ޝަރީޢަތަށް ޤަޫބލެއް

( ވަަނ ނަންބަރުަގއި ަބޔާންކޮްށފައިވާ 7( ެގ )ނމި މާއްދާެގ ) )ކ(  

ޙާލަތުގައި، އެ ައކުރުަގއި ބަޔާްނކުރާފަދަ ލިޔުންތަްއ ދިރާސާުކރުމުެގ 

      ލިބިފައިާވ މީަހކަށް، ެއ ލިޔުންތަްއ ދިރާާސކުރުަމށްފަހު  ނަރު ހު

އެ ލިޔުންތަކުްނ ދޭހަާވ ޢާންމު ނަތީޖާއާ ގުޅޭގޮތުން ޝަީރޢަތަށް 

 ވެ.ނެއެ ދެވިދާ ހެކިބަސް

 

އަތުލިޔުން ނުވަތަ ސޮއި 

 ސާބިތުކުރުން 
ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއްގެ ވަކި ބައެްއ ލިޔެފަިއވަނީ، ނުަވތަ ލިޔުމެއްގަިއ   .60

ސޮއިކޮށްފައިވަނީ، ވަކި މީަހކު ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެމީހަކު ިލޔެފައިވާ ކަމަްށ 

ކަން، ނުވަަތ އެ ލިޔުމުަގއި ސޮއިކޮށްފައިވަީނ އެމީަހކުބުނާ ބައި ލިޔެފައިވަީނ 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސާބިުތކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ކަން، އެ ލިޔުން ަޝރީޢަތަށްމީހަކުއެ

 

 ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ލިޔުންތަަކކީ ަރސްމީ ިލޔުން ކަމުަގިއ ބެލޭނެއެވެ.  .61 ރަސްމީ ލިޔުންތައް 

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުްނ ކޮށްފައިާވ ކަންކަން ުނވަތަ ހިްނާގފައިވާ  )ހ(  

އިާދރާއަކުްނ ނުވަތަ ގޮތަށް، ެއ  ޙަރަކާތްތަްއ ެއ މައްޗަްށ އެުކލެވޭ 

 ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާައކުން އުފައްާދ ނުވަތަ އެކުަލވާލާ ިލޔުން؛

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުްނ ކޮށްފައިާވ ކަންކަން ުނވަތަ ހިްނާގފައިވާ  )ށ(  

ޙަރަކާތްތައް ެއ އިދާރާައކުން ނުވަތަ ދަުއލަތުގެ އެހެން އިާދާރއަކުން 

 ޔުން؛ލި  ށްޓަކައި ެބހެއްޓިފައިވާ ކޯޑަރެ
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އިދާރާައކުން ކޮށްފައިާވ ކަންކަން ނުވަތަ ރަސްީމ  ދައުލަތެްއގެބޭރު  )ނ(  

ހިންގާފައިވާ ޙަަރކާތްތައް އެ މައްޗަށް އެުކލެވޭ ގޮތަށް އެއިން ަތނަކުން 

 އުފައްދާ ނުވަތަ އެކުަލވާާލ ލިޔުން؛

އިދާރާައކުން ކޮށްފައިާވ ކަންކަން ނުވަތަ ރަސްީމ  ދައުލަތެްއގެބޭރު  )ރ(  

ްށޓަކައި ކޯޑަހިންގާފައިާވ ޙަރަކާތްތަްއ އެއިްނ ތަނަކުން ރެ

 ލިޔުން؛ ބެހެއްޓިފައިވާ 

ދައުލަތުގެ އިާދރާއަކުން ަބލަހަްއޓާ އަމިްއލަ ފަރާތެްއގެ މަުޢލޫމާތު  )ބ(  

 ކޯޑު.ހިމެނޭ ރަސްމީ ރެ

 

ިލޔުމަކީ، އަމިއްލަ ފަާރތްތަކުގެ ލިޔުްނ ރަސްމީ ލިޔުން ފިަޔވައި ެއހެން ކޮންމެ   .62 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުންތައް 

 ކަމުގައި ެބލޭނެއެވެ.
 

ރަސްމީ ލިޔުމުގެ އަސްލާ 

 އެއްގޮތްކަން ބަޔާންކުރާ ކޮޕީ 
މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ރަސްމީ ލިޔުމެްއގެ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަްށ   .63

ބަޔާންކުރާ ކޮޕީއަކީ ަޞއްޙަ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ެބލޭނީ، އެ ޮކޕީއާ ގުޅޭގޮތުން 

 ކަންކަން ފުިރހަމަކޮށްަފއިވާނަމައެވެ. އަންނަނިވި އެ އިާދރާއަކުން  ދައުލަތުގެ

އެ ލިޔުުމގެ ކޮީޕގައި، ެއ ކޮޕީއަީކ ިލޔުމުގެ ނުވަަތ ިލޔުމުގެ ަބއެއްެގ  )ހ(  

 އަސްލާ އެއްގޮްތ ކޮޕީއެއްކަްނ ބަޔާންުކރާ ތަްއގަނޑު ޖަހާފައިުވން؛

     މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުާރ ތައްގަނޑު ަޖހާފައިުވމާއެކު،  )ށ(  

އެ ތައްގަނޑު ޖެހި ާތރީޚާއި، އެ ތައްގަނޑު ޖެހި ުމވައްޒަފުގެ ނަމާއި 

 މަޤާމު ބަޔާންކޮށްފައިވުން؛

މުަވއްޒަފަކީ، އެ މުވަްއޒަފަކު  ަބޔާންކުރާމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި  )ނ(  

މަސައްކަތްކުާރ އިާދރާެގ ސިއްކަެޖހުމުެގ ހުއްަދ އޮތް ަފރާތެްއ 

 ކަމަށްވެފައި، އެ ކޮޕީގަިއ އެ އިދާރާެގ ސިއްކަަޖހާފައި އޮތުން.
 

 އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކި  - ދެވަނަ ބައި 
 

އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކި، ވަސީލަތް 

 އަދި ޑޭޓާ 
         މި ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ އަންނަނިވި ޢިާބރާތްތަކަށް ދީފައި އެވަނީ،   .64

 އެ ޢިބާރާތްތަކަްށ ތިރީަގއި ދީފައިެއވާ މާނަުކރުމެވެ.
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"އިލެކްްޓރޯނިކް ެހކި" ކަމަްށ ބުނެފައި ެއވަނީ، ކޯޓަށް ހުށަހެިޅފައިވާ  )ހ(  

ވާިޤޢާއެއް މައްސަލައެްއގެ ަޝރީޢަތުގަިއ ޚުޞޫމާތް އުފެދިފަިއވާ 

ސާބިތުކުރުމަށް ނުވަަތ ނަފީުކރުމަށް ބޭނުންުކރެވިދާނެ، ކޮމްިޕއުޓަރ 

ސިސްޓަމެއް ނުވަަތ އެފަދަ ެއހެން ޑިަވއިސްއެއްަގއި ުނވަތަ އެފަދަ 

ސިސްޓަމެއް ނުވަަތ ޑިވައިްސއެްއ މެދުވެރިކޮްށ ެއއްވެްސ 

ވަސީލަތެއްަގއި، ަރއްކާކޮށްފައިާވ ނުވަަތ ރެކޯޑުކޮށްފަިއވާ، އަިދ 

ހަކަށް ނުވަތަ ކޮމްޕިއުަޓރ ސިސްޓަމަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން މީ

ޑިވައިސްއަކަށް ދެނެގަނެވޭނެ، ނުވަތަ ޭދހަކުެރވޭނެ ގޮތަށް ހުންނަ 

ޑޭޓާ އަށެވެ. އޭެގ ތެރޭަގއި، ޑިސްޕްލޭކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ 

ޕްރިންޓްކޮށްފައިާވ ނުވަތަ ޖެެނރޭޓްކޮށްފައިާވ ނުވަަތ އެނޫްނ ޮގތަކަށް 

ކުން ނުވަތަ ޑިވައިސްއަކުން ޭބރުކޮށްފައިާވ ޑޭޓާ އެ ސިސްޓަމަ

 ހިމެނެއެވެ.

"އިލެކްްޓރޯނިކް ވަީސލަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ އެއްެޗއްގަިއ  )ށ(  

ނުވަތަ އެ އެްއޗެއް މެދުެވރިކޮށް ޑޭޓާ ރައްކާކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ 

ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ުނވަތަ އެފަަދ އެހެން 

ޑިވައިސްއާއި، ިއލެކްޓްރޯނިކް ހެއްެކއް ރެކޯޑުުކރުމާއި ރައްކާެތިރކުރުމާ 

 ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުެރވޭ އިޖުރާއަތުތަްއވެސް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

"ޑޭޓާ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ މަްފހޫމެއް، ކޮންމެ  )ނ(  

 ެއއްޗަކަެށވެ.ސިފައެއްގައިިވޔަސް ރަމްޒުކޮށްދޭ ކޮންމެ 

 

އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކި ޝަރީޢަތަށް 

 ޤަބޫލުކުރުން 
           ވަކި ެހއްކަީކ އިެލކްޓްރޯނިްކ ެހއްކަކަށްވާތީ، ހަަމއެކަނި  )ހ(  .65

އެ ސަބަބަށްޓަކަިއ ެއ އެްއޗެއް ހެކީެގ ގޮުތގައި ަބލައިނުަގތުމަކީ، 

 މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ނޫެނވެ.

ެއހެންގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިުނވާނަމަ،  މި ޤާނޫނުގަިއ ކަނޑައެޅިގެން  )ށ(  

ޢާްނމުކޮށް  ވަީސލަތެއް ިއލެކްްޓރޯނިކް އިލެކްޓްރޯިނކް ޑޭޓާއަކީ

 ޑޭޓާއެއް ބޭނުންކުރާ ކުރުމުެގ ތެރޭަގއި ޖެނެރޭޓްކޮށްފަިއވާ 

ަގއި ހިމެނޭ ވާޤިޢާއެއް ސާބިުތކުރުމަްށޓަކައި، ޑޭޓާއެއްކަމަށްވާނަމަ، އެ 
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ހެީކގެ ޮގތުގައި  ،ިއ ހިމެޭނ ބަޔާނެއްގަޑޭޓާނުވަތަ އެ  ޑޭޓާއެއް އެ 

 ނެެއވެ.ދާޤަބޫލުކުރެވި

އެ ޑޭޓާ ޖެނެޭރޓްކުިރ ޖެެނރޭޓްކޮށްފައިވަނީ ސީދާ  އިލެކްޓްރޯިނކް ޑޭޓާ )ނ(  

ނުވަތަ  ކަމުަގއިވީނަމަވެސް  މެދުެވރިކޮށްގެން އިލެކްޓްރޯިނކް ވަސީލަްތ 

އެކަމަށް އެކަށީގެްނވާ އެހެްނ ވަސީލަެތއް ބޭނުންޮކށްގެން 

ތައްާޔރުކުރުމުަގއި ސީާދގޮތުން  ޑޭޓާކަމުގައިވީނަމަވެސް، އަދި އެ 

   ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން މީހެްއގެ ބައިެވރިވުން ލިބިފައިވީނަަމވެސް، 

ެއ ޑޭާޓ ޖެނެރޭޓްުކިރ އިލެކްްޓރޯނިްކ ތައްާޔރުކޮށްފައިވަީނ  ޑޭޓާ އެ 

 މެދުެވރިކޮށްގެްނ ކަމުގަިއ ބެލޭނެެއވެ.ވަސީލަތް 

ޖެނެރޭްޓކޮށްފައިވަނީ، މަދަނީ ުނވަތަ ޖިނާއީ  އިލެކްޓްރޯިނކް ޑޭޓާ )ރ(  

މައްސަލައެްއގެ ަޝރީޢަތް ފެށުނު ފަހުން ކަުމގައިވީނަމަވެސް، ނުވަތަ 

    ގެ ތަޙްޤީޤު ފެށުނު ފަހުން ކަުމގައިވީނަަމވެސް، ެއއްއެ މައްސަލަ

 ޤަޫބލުކުެރވޭނެ ެހއްކެކެވެ. ޑޭޓާއަކީއެ 

 

އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކީގެ ޞައްޙަކަން 

 ސާބިތުކޮށްދިނުން 
ޑޭޓާެއްއ ނުވަަތ ހެއްެކްއ ޝަރީޢަތަްށ ުހށަހަޅާ  އިލެކްޓްރޯިނކް )ހ(  .66

ން ޞައްޙަކަްނ ސާބިތުކޮްށދިނު ފަރާތަކުން، ެއ ޑޭާޓ ނުވަަތ ެހކީގެ 

ެއގޮތުން، ެއ އިލެކްްޓރޯނިްކ ޑޭޓާއަީކ ނުވަތަ  ލާޒިމުވެގެންވެެއވެ.

ހެއްކަކީ އެ ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި ހުަށހަޅާ ފަރާތުން ބުނާ ޑޭާޓކަމަށް 

ނުވަތަ ހެކިކަމަްށ ޤަބޫލުުކރުމަށް އެކަށީގެންާވ ހެިކ ކޯޓަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޑޭޓާެއއްެގ ނުވަަތ ހެއްެކއްެގ ޞަްއޙަކަން އިލެކްޓްރޯިނކް  )ށ(  

އެ ޑޭޓާެއއް ުނވަތަ ެހއްކެއް ހުަށހަޅާ ަފރާތުން  ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި،

ކޯޓަށް އެފިޑެވިޓެްއ ސޮއިކޮށްފަިއވާ އަންނަނިވި ކަްނކަން ހިމަނަިއ 

އަިދ މި މާއްާދގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި، އެފަދަ  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ޓްރޯނިކް ޑޭޓާ ނުވަަތ ހެކީެގ ޞަްއޙަކަން އެފިޑެވިޓަކީ އިެލކް

 ސާބިތުކޮށްދޭ އެކަށީގެްނވާ ެހއްކެްއ ކަމުގަިއ ކޯޓުން ަބލަންވާެނއެވެ.
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ެހކީެގ ޞައްޙަކަްނ އެފަރާތުްނ  އިލެކްޓްރޯިނކް  (1)   

ކަށަވަރުކޮށްފަިއވާނެކަމާއި، އެ ެހކީގެ ެޗއިން އޮފް ކަސްޓަީޑ 

ބެލެެހއްޓިފައިވާނެކަްނ އެކަށީގެންާވ ފަުރވާތެރިކަމާެއުކ 

 ޔަޤީންކޮށްދޭކަން؛ އަދި 

ެހކީގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީެގ ޞައްޙަކަްނ  އިލެކްޓްރޯިނކް  (2)   

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ އަޅާފައިާވ ޚާއްަޞ ފިޔަވަޅުތަކާިއ 

 ފުރިހަމަކުެރވުނު އިުޖރާއަތުތަކުެގ އެކަށީގެްނވާ ތަފްީޞލު.

އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަާޅފައިވާ ( ށމި މާއްދާގެ ) )ނ(  

އިލެކްޓްރޯިނކް ޑޭޓާއެްއގެ ުނވަތަ ެހއްކެްއގެ ޞައްަޙކަމާމެދު ނުވަތަ 

އެ ޑޭޓާއެއްގެ ނުވަަތ ހެއްެކއްގެ ެޗއިން އޮފް ކަސްޓަޑީއާމެދު ސުވާުލ 

އުފައްދާ ފަރާތަކުން، އަންނަނިިވ ކަންތައްތަުކގެ ެތރެއިން ަކމެއްގެ 

އިލެކްްޓރޯނިކް ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި ނުވަތަ ޭއގެ ޗެއިން ސަބަބުން އެ 

އޮފް ކަސްޓަޑީގެ ަޞއްޙަކަމަށް އެކަީށގެންވާ މިންަވރަކަްށ 

އަސަރުކޮށްފައިާވ ކަމަށް ަޝރީޢަތަށް ޤަބޫލުުކރެޭވ މިންވަރަްށ 

ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ، އެ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ އެފިެޑވިޓަކީ 

ސާބިތުކޮށްދޭ އެކަށީގެްނވާ ެހއްކެްއ އިލެކްޓްރޯިނކް ެހކީގެ ަޞއްޙަކަން 

 ކަމުގައި ކޯޓުްނ ބަލަިއގެންނުވާނެއެވެ.

އިލެކްޓްރޯިނކް ޑޭޓާަގއި ނުވަަތ ެހކީގަިއ ކުށެްއ ނުވަަތ   (1)   

 އޮޅުމެއް އޮތުން؛

 އިލެކްޓްރޯިނކް ޑޭޓާ ނުވަަތ ހެިކ އޮޅުވާލާަފއިވުން؛  (2)   

ކަސްޓަީޑ އިލެކްޓްރޯިނކް ޑޭޓާ ނުވަަތ ހެކީެގ ޗެއިްނ އޮފް   (3)   

 ބެލެހެއްޓުމުެގ އިޖުާރއަތުތަކުގަިއ އުނިކަމެްއ ުހރުން؛

އިލެކްޓްރޯިނކް ޑޭޓާއަށް ނުވަތަ ހެްއކަށް އިތުބާރުނުުކރެވޭެނ   (4)   

 އެނޫންވެސް ސަބަބެްއ އޮތުން.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިލެކްްޓރޯނިްކ  )ރ(  

ޞައްޙަކަމާމެދު ުނވަތަ އޭގެ ޗެިއން އޮްފ  ޑޭޓާއެއްގެ ުނވަތަ ހެއްކެްއގެ 

ކަސްޓަޑީއާމެދު ސުވާލު އުފައްދާ ަފރާތަކުން އެދިއްޖެ ހިނެދއްގަިއ 
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އަންނަނިވި ލިޔުންތައް، އެ ހެިކ ހުށަހެިޅ ަފރާތުން 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އިލެކްޓްރޯިނކް ޑޭޓާެއއްެގ ނުވަަތ ހެްއކެއްެގ ޞައްޙަކަމާމެުދ   (1)   

އޮފް ކަސްޓަޑީއާމެދު ސުާވލު އުފައްާދ  ނުވަތަ އޭގެ ޗެއިން

ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރާ ޚަީބރުންނަށް އެ ޑޭޓާގެ ނުވަތަ ހެކީެގ 

ފޮރެންސިކް ތަްޙލީެލއް ކުރެވޭެނ ގޮތުން، ެއ ޑޭާޓ ނުވަަތ 

 ހެކީގެ ނަަކލެއް؛ އަދި

އިލެކްޓްރޯިނކް ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި ހޯދައި އެ ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެިކ   (2)   

އަޅާފައިާވ އެންމެހަިއ ފިޔަވަޅުތަކާިއ ގެންގުޅުމުގައި 

 ފުރިހަމަކުެރވުނު އިުޖރާއަތުތަކުެގ އެކަށީގެްނވާ ތަފްީޞލު.

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިލެކްްޓރޯނިކް ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކީެގ  )ބ(  

ޞައްޙަކަމާމެދު ނުވަތަ އޭގެ ެޗއިން އޮފް ކަސްޓަޑީގެ ޞައްޙަަކމާމެދު 

ސުވާލު އުފައްދާ ަފރާތަކަށް، އެ ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި ނެގުމާިއ އޭެގ 

ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީގެ ޞައްަޙކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހެކިބަްސ ދޭނެ 

އެގްޒެމިންކުރުުމގެ ޙައްޤު -ކޮށް އެަފރާތް ކްޮރސްފަރާތެއް ހާޒިރު 

   ެއގްޒެމިންކުރުމަްށޓަކައި -ލިބިގެންވެެއވެ. އަދި މިފަދައިން ްކރޮސް

އެ ހެކިްނ ހާޒިރުުކރުމަށް ފަނޑިޔާުރ ނިންމަންވާނީ ެއ ހެކިން 

ހާޒިރުކޮށް ހެކިބަސް ނަގަންެޖހޭ ބޭނުމެްއ އޮތްކަމުގަިއ ކޯޓަށް 

 ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަެއވެ.

މި މާއްދާެގ )ބ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އިލެކްްޓރޯނިކް ޑޭާޓ ނުވަތަ  )ޅ(  

ހެކި ހޯަދއި ނަގާަފއިވަނީ ިދވެހިާރއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުްނ ބޭރުަގިއ ހުިރ 

ސަރވިްސ ޕްރޮަވއިޑަރއެްއ މެދުެވރިކޮށް ކަމުގައިވާނަމަ، ެއ ޑޭޓާ 

ޑީގެ ނުވަތަ ެހކީެގ ޞައްޙަކަމާމެުދ ނުވަަތ ޭއގެ ޗެއިްނ އޮްފ ކަްސޓަ

ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާުލ އުފައްދާ ފަރާަތކަށް، އެ ަސރވިްސ 

ެއގްޒެމިންކުރުމުެގ -ޕްރޮވައިޑަރގެ ހެއްކެއް ހާޒިރުކޮށް އެަފރާތް ްކރޮސް

 ޙައްޤު ލިބޭނީ އަންނަނިވި ާޙލަތުގަިއ އެކަންެޏވެ.
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އިލެކްޓްރޯިނކް ޑޭޓާ ނުވަތަ ެހކި އޮޅުވާލުުމގައި ަސރވިްސ   (1)   

މަޞްލަޙަެތއް އޮތްކަުމގެ ެއކަށީގެންާވ ޕްރޮވައިޑަރގެ 

 ތުހުމަތެއް އޮތުން؛

ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެިކ ނެގުމުގަިއ ނުވަތަ އެ ޑޭޓާ ނުވަަތ ހެިކ   (2)   

ފޮނުވުމުގައި ަސރވިްސ ްޕރޮވައިޑަރ ޯގހެްއ 

ހަދާފައިވާކަމުގަިއ ނުވަަތ ަސރވިްސ ޕްޮރވައިޑަރ 

 އިލެކްޓްރޯިނކް ޑޭޓާ ނުވަަތ ހެކީެގ ޗެއިްނ އޮފް ކަސްޓަޑީ 

ބެލެހެއްޓުމުގެ އިޖުރާއަތުތަުކގައި އުނިކަެމއް ހުިރކަމުގަިއ 

 ބެލެވޭނެފަދަ އެކަީށގެންވާ ހެކި ހުރުން؛

ސަރވިްސ ޕްރޮަވއިޑަރއާމެުދ އެކަީށގެންވާ ސަބަބެއްެގ   (3)   

މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފެދިފައިވާ ނުރަނގަޅު ތަޞައްވުެރއްެގ 

ހާޒިރުުކރެޭވ ސަބަބުން އެ ސަރވިސް ްޕރޮވައިަޑރގެ ފަރާތުން 

ެއގްޒެމިންކުރުމަކީ ެއކަށީގެންާވ -ހެއްކެއް ްކރޮސް

 ކަމަކަށްވުން؛

އިލެކްޓްރޯިނކް ޑޭާޓއެްއ ނުވަަތ ހެްއކަްށ އިތުބާރުނުުކރެވޭެނ   (4)   

 އެނޫންވެސް ސަބަބެްއ އޮތުން.

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންުކރާ ަޙއްޤު އިލެކްްޓރޯނިކް ޑޭާޓ ނުވަތަ  )ކ(  

ހެކީެގ ޞައްޙަކަމާމެދު ުނވަތަ އޭެގ ޗެއިްނ އޮްފ ކަްސޓަޑީގެ 

         ޞައްޙަކަމާމެދު ސުާވލު އުަފއްދާ ަފރާތަށް ލިބޭނީ، 

އެގްޒެމިންުކރުމަށް ެހއްކެްއގެ ގޮުތގައި ހާޒިުރވުމަށް ަސރވިްސ -ކްރޮސް

ރއަށް ނިސްބަތްވާ ހެިކވެރިޔާ ެއއްބަސްވުމާއެކު، އެަފރާތުެގ ޕްރޮވައިޑަ

ހެކިބަސް ެނގުމަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި ހުށަހަޅާ ަފރާތުން 

ކޯޓަށް ޤަބޫލުުކރެވޭނެފަދަ ެއކަށީގެންވާ މަަސްއކަތެއް 

 ކޮށްފައިވާނަމައެވެ.
 

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތުގެ 
ޞައްޙަކަމާއި އިލެކްޓްރޯނިކް 

 ކީގެ ބުރަދަން ކަނޑައެޅުން ހެ 

އެނޫން ގޮތަކަްށ ސާބިތުނުާވާހ ހިނދަކު، އިލެކްްޓރޯނިްކ ޑޭޓާއެްއ  )ހ(  .67

ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ ނުވަަތ ރަްއކާކޮށްފައިވާ އިލެކްްޓރޯނިކް ވަީސލަތަީކ 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 168 އަދަދު:  51 ވޮލިއުމް: 

 

42 

ޞައްޙަ ވަސީލަތެްއ ކަުމގަިއ އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަުކގަިއ ކޯޓުން 

 ބަލަންވާނެއެވެ.

ހުރިާހ ވަގުތެްއގައިެވސް ެއ ވަސީލަްތ ރަނގަޅަށް   (1)   

        މަސައްކަތްކުރާކަމުެގ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވުްނ ނުވަަތ 

އެ ވަސީލަްތ ރަނގަޅަށް މަސައްކަްތ ނުކުރިނަމަވެސް، 

އެފަދައިން އެ ވަީސލަތް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްނުުކރުމުެގ 

ސަބަބުން ެއ ވަީސލަތުގަިއ ރެކޯޑުކޮށްފައިާވ ނުވަަތ 

ރައްކާކޮށްފަިއވާ ޑޭޓާގެ ަޞއްޙަކަމަށް ެއއްވެްސ ބަދަލެްއ 

އައިސްފައިނުވާކަމަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައިވުމާއެކު، އެ ހެކީެގ 

ޞައްހަކަމާމެދު ސުާވލު އުފައްދާނެ ެއހެން ެއއްވެްސ 

 އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތުން؛

އެ އިލެކްްޓރޯނިކް ޑޭޓާއަކީ، އެ ޑޭޓާ ހުށަހަޅާ ފަރާާތ   (2)   

ތަޢާރުޟުާވ މަޞްލަޙަތެްއ އޮްތ ޚަޞްމަުކ ރެކޯޑުކޮށްފައިާވ 

 ނުވަތަ ރައްކާކޮށްަފއިވާ ޑޭޓާއެްއކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވުން؛

އެ އިެލކްޓްރޯނިްކ ޑޭޓާއަކީ، އެ ަމއްސަލަިއގެ ޚަޞްމަކަްށ   (3)   

ނުވާ ފަރާތަކުން، އޭނާެގ ިވޔަފާރީެގ ޢާންމު މަަސއްކަތުެގ 

ނުވަތަ ރައްކާކޮށްފަިއވާ ޑޭޓާއެްއ  ތެރޭގައި ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ

ކަމަށް ވެފައި، އެނާ އެކަްނ ކޮށްފައިވަނީ އެ ޑޭޓާ ހުށަހެިޅ 

ފަރާތުގެ އެްއވެސް ނުފޫޒެއް ނުވަތަ ބާރެއް އޮވެގެން ނޫްނ 

 ކަމަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވުން.

އިލެކްޓްރޯިނކް ޑޭޓާއެއް ަމއްސަލަެއއްގެ ހެއްކެްއގެ ގޮުތގައި ަބަލއިގަނެ  )ށ(  

 އެއަށް ުބރަދަްނ ދިނުމުގައި، ެއ ޑޭޓާއެއްެގ ާބވަތަށާއި، ބޭުނމަށާއި،

ެއ ޑޭޓާއެްއ  އި،މަށާގަިއވާ ބަޔާނުެގ ތެދުކަޑޭޓާގެ ނުވަތަ ޑޭޓާ

ރެކޯޑުކޮށް ނުވަަތ ަރއްކާކުރުުމގައި ޢަަމލުކުާރ އުޫސުލތަކާއި 

ަގއިވާ ބަޔާނާ ގުޅުންހުިރ ޑޭޓާުނވަތަ އެ  ޑޭާޓގައިއެ މިންގަނޑުތަކާއި، 

ތްތަާކ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ހެއްކަްށ ކޯޓުން ން އެންމެަހއި ާޙލަނޫއެ

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.
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ދަށުން ހެީކގެ ގޮުތގައި ޯކޓަށް ުހށަހެޅޭ  )ށ( ގެ މި މާއްދާގެ )ނ(  

ގައިވާ ބަޔާނަކަށް ދެވޭ ުބރަދަން ޑޭޓާނުވަތަ އެ  އިލެކްޓްރޯިނކް ޑޭޓާއަށް 

ފައިާވ ކަންކަމަްށ ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމުގައި ތިީރގަިއ ބަޔާންކޮށް

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.

ގަިއވާ ަބޔާނުގަިއ ޑޭޓާަގއި ނުވަަތ ެއ ޑޭޓާ އިލެކްޓްރޯިނކް  (1)   

        ހިމެނޭ ވާޤިޢާއެްއ ވުޖޫދަށް ައއިސްފައިވާ ވަގުތާއި، 

ޖެނެރޭްޓކުިރ އިލެްކޓްރޯނިްކ އެ ވާޤިޢާއަާކގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

 އެޅުމާ ދެމެުދ ހޭދަިވ މުއްދަތު؛ ވަސީލަތަށް

( ވަނަ ނަންބަުރގައި ބަޔާންުކރާ މަޢުލޫމާުތ 1ގެ )އަކުރުމި   (2)   

             އެޅި މީާހ ނުވަަތ  އިލެކްޓްރޯިނކް ަވސީލަތަށް 

ވަސީލަްތ އެ މަސައްކަްތކުރުމަްށ ޙަވާުލވެުހރި ީމހާ ުނވަތަ 

ެބލެހެްއޓުމާ ޙަާވލުެވހުިރ  ޑޭޓާމެދުވެރިކޮށް ތައްޔާުރކޮށްފައިވާ 

ގައިާވ ވާޤިާޢ އޮޅުވާލުމަްށ ނުވަަތ ފޮރުވުމަްށ ޑޭޓާ  އެމީހާ، 

މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށް ެބލުމަށް އެއްވެްސ ސަބަބެްއ 

 އޮތްކަން ނުވަތަ ނެްތކަން.
 

 ކިތާބީ ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ ޝަފަހީ ހެކި އެއްކިބާކުރުން  - ތިންވަނަ ބައި 
 

 ޝަރުޠުތައް ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ 
 މުން ބަޔާންކުރުން ލިޔު 

ަޝރުެޠއް އެ ކޮންޓްރެކްޓްގަިއ  މުން ޢަމަލުުކރުން ލާޒިގެ ަބއިވެރިކޮންޓްރެކްޓެއް  .68

ބާވަތުެގ ެހކީެގ  އަންނަނިވި ނުވަތަ ެއހެން ލިޔުމެއްަގއި ލިޔެފަިއވާ ާޙލަތުގައި، 

ތެރެއިން ެހއްކެއް ފިަޔވައި އެހެން ހެއްކެްއ ޝަރީަޢތަށް ޤަބޫލެްއ 

 ވޭނެއެވެ.ނުކުރެ

 އެ ކޮންޓްރެކްެޓއްގެ ދަށުން ލާޒިމުުކރާ ޝަުރޠެއް ބަޔާންުކރާ ލިޔުން؛ )ހ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެދވަނަ ަދރަޖައިެގ ހެިކ ޝަީރޢަތަށް  )ށ(  

           ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމަްށ ކަނޑައަޅާފައިވާ ާޙލަތެއްަގއިނަމަ، 

ނުވަަތ ެއ ިލޔުމުގައިާވ ކަްނކަމާ ގުޅޭގޮތުން ުހިރ  ޓް އެ ކޮންްޓރެކް

 ދެވަނަ ދަރަޖައިެގ ހެކި.
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 އަނގަބަހުން ވެފައިވާ 
 އެއްބަސްވުންތަކާގުޅޭ ހެކި 

 އެއްކިބާކުރުން 

ކޮންޓްރެކްޓެއްަގއި ހިމެނޭ ަޝރުޠަކީ، ލިޔުމުން އޮތުން ޤާނޫނު  )ހ(  .69

ވަަނ  68ނުެގ ލާޒިމުކުާރ ޝަުރޠަކަށްވެފައި، ެއ ޝަުރޠު، ިމ ޤާނޫ

މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންޓްެރކްޓެއްަގއި ލިޔެަފއި ޮއތްކަން 

ސާބިތުވެފައިވާ ހިނދެއްގައި، އެ ޝަރުޠު ބަދަުލކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ 

އެ ަޝރުޠާމެުދ ޚިލާުފ އުފެއްދުމަށްޓަކަިއ ނުވަަތ ެއ ަޝރުޠަްށ 

ިވ ގޮތުން، އެ ކޮންޓްރެކްެޓއްގަިއ ބަިއވެރި އުނިއިތުރެްއ ގެނައުމުގެ 

މެދުގައި ނުވަތަ އެފަރާތްތައް ތަމްީސލުކުރާ ަފރާްތތަކުގެ  ކުގެފަރާތްތަ

މެދުގައި އަނގަބަހުންވެަފއިވާ އެްއވެސް އެއްބަސްވުެމއް ނުވަތަ އެއިން 

ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ެއއްވެސް ބަޔާެނއް ހެީކގެ ގޮތުަގއި ކޯޓަށް 

 ވެ.ނެއެހުށައެއްނޭޅޭ

 އަްނނަނިވިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް،  )ށ(  

ތަކުގައި، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކޮންޓްރެްކޓެއްގައި ބަިއވެރިާވ ޙާލަތް

ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ނުވަތަ އެފަރާތްތައް ތަމްީސލުކުރާ ަފރާްތތަކުގެ 

އެއިން މެދުގައި އަނގަބަހުްނ ވެފަިއާވ އެއްބަްސވުމެްއ ނުވަަތ 

 ފަރާތަކުން ދީފައިާވ ބަޔާނެްއ ހެކީެގ ގޮތުަގއި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ފަަދ ވާޤިޢާއެްއެގ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓަކީ، އަންނަނިވި   (1)   

ޞައްޙަނޫން ނުވަތަ ބާޠިުލ ލިޔުމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާ 

ވާޤިޢާއެއް ސާބިތުކުރުމަށް، ނުވަތަ އެ ކޮންޓްރެކްުޓގައި ހިމެޭނ 

އެފަދައިން ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ކޯުޓގަިއ ފަރާތްތަކަށް 

 އެދުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިދޭ ވާޤިޢާއެއް ސާބިތުކުރުމަށް:

    i.   އެ ކޮންޓްރެކްެޓއްގައި ީމހަކު ބަިއވެރިުކރުވާފައިވަީނ

ބިރުދައްކައިގެްނ ުނވަތަ ޙަޤީޤަްތ އޮޅުާވލައިގެްނ 

ގަޅު ނުފޫޒެްއ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަަތ ނނުވަތަ ނުރަ

 އަނިޔާއެއް ދީފާނެކަމުގެ ިބރުދައްކަިއގެން ކަމަށްވުން؛

    ii.  އެ ކޮންޓްެރކްޓަކީ ޣަިއރު ޤާނޫީނ އެއްަޗކަށްވުން؛ 
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    iii.   އެ ކޮންޓްެރކްޓުގަިއ ހިމެނޭ ަފރާތަކީ އެފަަދ

 މަށް ުކރުމަށް ނުވަތަ ކޮންްޓރެކްޓެއް ުކރު މުޢާމަލާތެއް

 ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާފަަދ މީހަކަށް ުނވުން؛

    iv.  ެކޮންޓްެރކްޓުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ތާރީުޚ  އ

 ޞައްޙަނުވުން؛

    v.   އެ ކޮންްޓރެކްޓުަގއި ަބއިވެިރާވ ފަރާތްތަކަްށ ކަމެއްެގ

ޙަޤީޤަތް އޮތްގޮތް ނުވަަތ ޤާނޫނުގައި ކަެމއް އޮތްގޮްތ 

 އޮޅިފައި އޮތުން.

ކޮންޓްރެކްޓުެގ ބައިެވރިްނ ލިޔުމުްނ އެއްބަްސވެފައިާވ   (2)   

ޚިލާފު ުނއުފެދޭ އިުތރު ޝަުރޠުތަކަްށ ޝަރުޠުތަާކ 

އަނގަބަހުން ަވކި އެއްބަްސވުމެއް ވެަފއިވާކަްނ 

 ސާބިތުކުރުމަށް؛

ކޮންޓްރެކްޓުެގ ދަށުން އޭެގ ބައިެވރިން ެއ މައްޗަްށ   (3)   

ޢަމަލުކުރުމަށް ލާޒިމުުކރާ ޝަުރޠުތަކަށް ޢަމަލުުކރަން ފެށުމުެގ 

ކުރިން ފުރިހަމަުކރަންޖެހޭ ަވކި ޝަުރޠަކާ ނުވަަތ 

ޝަރުޠުތަކަާކ ގުޅޭގޮތުން ެއ ބައިެވރިންެގ މެދުގަިއ 

އަނގަބަހުން ަވކި އެއްބަްސވުމެއް ވެަފއިވާކަްނ 

 ތުކުރުމަށް؛ސާބި

             ކޮންޓްރެކްޓެއްަގިއ ބައިެވރިާވ ފަރާތްތަކުން،   (4)   

އެ ކޮންޓްރެކްެޓއްގެ ދަށުން އެ މައްޗަށް ޢަަމލުކުރުމަްށ 

އެއްބަސްވެފައިާވ ޝަުރޠުތައް ލިޔުމުން އޮތުމަށް ޤާނޫނަކުްނ 

ތަްއ ފިޔަވައި، ނުވަތަ ޤާނޫނުަގއިާވ ތްލާޒިމުކުރާ ޙާލަ

ތަްއ ތްލިޔުމެއް ރަޖިސްޓަީރކޮށްފައިވާ ާޙލަ ގޮތުގެމަތިން އެފަދަ

ފިޔަވައި، ެއ ކޮންްޓރެކްްޓ ބާިޠލުކުރުާމ ގުޅޭގޮތުްނ ނުވަަތ 

އޭގައި ހިމެނޭ ަޝރުޠެއް ބަދަލުުކރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބައިެވރިންެގ 

މެދުގައި އަނގަބަހުްނ ވަިކ އެއްބަސްވުމެްއ ވެަފއިވާކަްނ 

 ސާބިތުކުރުމަށް؛
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ބޭނުންކޮށްފަިއވާ އެްއޗެއް ވުޖޫދުަގއިާވ ލިޔުމުގައި   (5)   

 ވާޤިޢާއަކާގުޅޭ މިންަވރު ދައްުކވައިދޭ ކަމެއް ސާބިތުުކރުމަށް.
 

 ދަގޫ ބަހެއް ނދެނެގަތުމަށް އު 
 ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހެކި 

 ހުށަހެޅުން 

އަންނަނިވި ބާވަތުގެ ަބހެއް ނުވަތަ ޢިާބރާތެއް ކޮންްޓރެްކޓެއްގައި ނުވަަތ   .70

އޮެވއްޖެނަމަ، އެ ަބހެއް ުނވަތަ ޢިާބރާތެއްެގ މާނަ ލިޔުމެއްގަިއ 

 ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އިތުުރ ހެިކ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 ދެނެގަތުމަށް އުނދަގޫ ަބހެްއ ނުވަތަ ޢިބާރާެތއް؛މާނަ  )ހ(  

ވާހަކަ ެދއްކުމުގައި ނުވަތަ ލިޔުމުަގއި ޢާންމުކޮށް ބޭނުންނުކުރާ ބަހެްއ  )ށ(  

 ޢިބާރާތެއް؛ނުވަތަ 

 ވަކި ޢިބާރާެތއްގެ ުނވަތަ ބަެހއްގެ ކުރުގޮތް؛ )ނ(  

ްށ ނުވަަތ ވަިކ މުނާސަބަތަކަށް ާޚއްޞަކޮްށ ބޭނުންކުާރ ތަކަވަކި ވަގު )ރ(  

 ބަހެއް ނުވަަތ ޢިބާރާތެއް؛

ނާޢަތަކަށް ުނވަތަ ވިޔަާފިރއަކަށް ޞިވަކި ފަންނަކަށް ނުވަތަ  )ބ(  

 ނުވަތަ ޢިާބރާތެއް؛ޚާއްޞަކޮށް ބޭނުންކުާރ ބަހެްއ 

ވަކި ސަރަޙައްެދއްގައި ުނވަތަ ވަކި އަވަށެއްަގއި ނުވަތަ ަވކި ރަެށއްގަިއ  )ޅ(  

 ދިރިއުޅޭ ބަޔަުކ ބޭނުންކުރާ ަބހެއް ުނވަތަ ޢިބާރާެތއް.
 

 ލިޔުމެއްގައި އެއްބަސްވެފައިވާ 
 ޝަރުޠެއް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށް 

 ދެވިދާނެ ފަރާތް  ހެކިބަސް 

ކޮންްޓރެކްޓެއްަގއި ހިމެނޭ ބަިއވެރިން އެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުމަްށ ލިޔުމުން އޮތް   .71

އެއްބަސްވެފައިާވ ެއއްވެްސ ޝަުރޠަކަްށ ބަދަލުއަތުވެދާެނ އެއްބަްސވުމެްއ 

ގޮތުން ެހކި  ވެފަިއވާނަމަ، އެ ެއއްބަސްވުން ސާބިތުުކރުުމގެ އަނގަބަހުން

ނަާށއި، އެމީހުންެގ ހުށަހެޅޭނީ އެ ކޮންްޓރެކްޓުެގ ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ބަިއވެރިން

މަޞްލަޙަތު ރައްކާެތރިކުރުާމ ޙަާވލުވެތިިބ ފަރާތްތަކަާށއި، ެއ މައްަސލައިގަިއ 

 މަޞްލަޙަތެއް ހިމެޭނ އެހެްނ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާއިން  68ޤާނޫނުގެ 
ގެ ވަނަ މާއްދާ  71ފެށިގެން 
  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިޔަލަށް 

 އުސޫލުތައް ނުހިނގުން 

ވަނަ މާއްދާާއއި،  70ވަނަ މާއްާދއާއި،  69ވަނަ މާއްދާާއއި،  68މި ޤާނޫނުގެ   .72

ވަަނ މާއްދާަގއި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ެއއްވެްސ އުޫސލެްއ ަވޞިއްޔަތުން ޭދ  71

 ދިނުމަކަށް ނުހިނގާނެއެވެ.
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 ވަނަ ބާބު ހަތް

 އިޤްރާރާއި އިޢުތިރާފު 

 
 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައިވާ 

 އިޢުތިރާފު 
މައްސަލަެއއްގެ ަޝރީޢަތުެގ މަޖިލީހުަގއި، ެއ މައްސަަލއިގަިއ ޖިނާއީ  )ހ(  .73

ތުހުމަތުކުރެޭވ ފަރާްތ ނުވަަތ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތް، ފަނޑިާޔރެއްެގ 

ކުރިމަތީގައިވާ އިޢުތިރާފަކީ މި ޤާނޫނުގައި، ނުވަތަ ޖިނާއީ އިުޖާރއަތުގެ 

 ހިނަދކު، ހަަމއެކަނި ޤާނޫނުގައި އެހެްނގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހާ

އެ އިޢުތިރާފުގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް، އެ އިޢުިތރާފުވި މީާހގެ ަމއްޗަށް 

 ކުށް ސާބިތުކުރުމަްށ ފުދޭނެ ކާފީ ހެއްކެެކވެ.

އިާވ މީާހެގ އިުޢތިރާފު ތުގަމި މާއްދާެގ ބޭނުމަށްޓަކަިއ ކުށުެގ ުތހުމަ )ށ(  

ބަލައިގަނެވޭނީ އެ އިޢުތިރާފަކީ ޖިނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫުނގައިާވ 

 ގޮތުގެމަތިން ވެފަިއވާ އިޢުިތރާފެއް ކަުމގައިވާނަމަެއވެ.

 

 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ފިޔަވައި 

 އެހެން ތަނެއްގައިވާ އިޢުތިރާފު 
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިިލސް ފިަޔވަިއ އެހެްނ ތަނެއްގަިއ މީހަުކ ވެަފއިވާ އިޢުތިރާުފ   .74

އެއްގޮތްާވ  ސާބިތުކުރެވޭނީ ހެކި ސާބިތުުކރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢާންމު ުއސޫލާ

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

 މަރު ބަލީގައިވާ މީހަކު ވާ 

 އިޤްރާރު 
 އެހެން މީހެއްެގ ޙައްޤަކާ ބެޭހގޮތުން މަރު ަބލީގައިާވ މީހަކު ވާ އިޤްާރރަކީ،  .75

 ޞައްޙަ އިޤްާރރެްއ ކަމުގަިއ ބެލޭނެެއވެ.
 

 އިޢުތިރާފު ނުވަތަ އިޤްރާރުވާ 

 މީހުންގައި ހުރުން ލާޒިމު 

 ސިފަތައް 

 އިޢުިތރާފުވާ  އެ، މީހާ  އިްޤރާރުވާ  ނުވަތަ  މީހާ  އިޢުތިރާުފވާ ކަމަކަށް (ހ)  .76

 ޝަުރޠުތައް  އަންނަނިވި  ކިބަިއގައި އޭާނގެ، ވަގުތު އިޤްާރރުވާ ނުވަތަ

 .ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ
 

 ؛ކަމުގަިއވުން މީހަކު  ާބލިޣުވެފައިވާ  އެމީހަކީ  (1)   

 

 ؛ކަމުގައިވުން ީމހަކު ހަމައަްށހުރި ބުއްދި  އެމީހަކީ  (2)   
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 އަމިްއލަ  އިޤްާރރުވަނީ  އެ  ނުވަތަ، އިޢުތިރާފުވަނީ  އެ  އޭނާ  (3)   

 ކުުރވުމެއްނެތި  މަޖުބޫރު  އެއްވެސް ، އިޚްތިޔާރުަގއި

 .ކަމުގައިވުން

 ވާ  މީުހން އަންނަނިވި، ހިނދަކު  ސާބިތުނުާވހާ އެހެންގޮތަކަށް )ށ(  

 އިްޤރާރެއް  ނުވަތަ އިޢުިތރާފެއް ޞައްޙަ އިްޤރާރަކީ  ނުވަތަ އިޢުތިރާފަކީ

 .ނުެބލެވޭނެެއވެ ކަމުގައެއް

 ؛ކުޑަކުދިން ވެފައިނުވާ  ައހަރު ( ފަނަރަ ) 15 ޢުމުރުން  (1)   

 ؛ީމހުން ހަމަނުޖެހޭ ބުއްދި  (2)   

 ބެލެެހއްޓުމާ  ީމހަކު  ުނވަތަ ަބލަދުވެިރޔާ ނުވަތަ  ބެލެނިވެރިޔާ   (3)   

 މީާހގެ  ދަށުގައިވާ  ެބލުމުގެ  އޭނާގެ، ފަރާތުން ޙަވާލުވެުހރި 

 .އިޤްާރރު ނުވަތަ  އިޢުިތރާފު ނަމުގައިވާ

 

 މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމެއް 
ވާ  ނުވަތަ ޚަޞްމެއްގެ އެޖެންޓުން 

 އިޤްރާރު 

މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ ޚަޞްމެއް ނުވަތަ އެ ޚަޞްމެްއގެ އެޖެންޓެއްެގ  )ހ(  .77

ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހަކީ، އެ ޚަޞްމެްއ ތަމްސީލުުކރުމުެގ 

          ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ހުއްަދ ލިބިފައިާވ މީހެއް ަކމުގައި 

އެ މައްަސލައިެގ އެންމެަހއި ާޙލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުާރއިުރ ކޯޓަށް 

ބޫލުކުރެޭވ މީހަުކ ޝަރީޢަތުަގއި ދޭ ބަޔާަނކީ ޞައްަޙ އިްޤރާރެްއ ޤަ

 ކަމުގައި ެބލޭނެއެވެ.

ވަކި މީަހކީ މައްަސލައެްއގަިއ ހިމެޭނ ޚަޞްމެއް އެ ދަުޢވާގަިއ  )ށ(  

ތަމްސީލުކުާރ ފަރާްތ ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހަުކ ޭދ ބަޔާނަީކ ޞައްޙަ 

ދިނީ އޭނާ ތަމްީސލުކުާރ އިޤްރާރެއް ކަމުަގއި ެބލޭނީ، އޭނާ އެ ަބޔާން 

ފަރާތް ތަމްސީުލކުރުމަްށ އޭނާއަްށ ދީފައިާވ ހުއްަދ ެދމިއޮތް 

 ހިނދެއްގަިއ ކަމަށްވާނަމައެވެ.

ދަޢުވާ ެއ މަްއޗަށް ބިާނވެފައިާވ މައްަސލަާއ ގުޭޅގޮތުން  )ނ(  

މިލްކުވެރިކަުމގެ މަްޞލަޙަތެއް ނުވަތަ މާލީ މަްޞލަޙަތެއް އޮތް މީހަކު 

ގުޅޭގޮތުން ދީފަިއވާ ބަޔާނަކީ، އަދި ދަޢުވާ އެ ަމއްޗަށް އެ މަްޞލަޙަތާ 

ބިނާވެފައިވާ މައްސަަލއިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި މަްޞލަޙަތެއް ިލބިދެނީ 
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ވަކި ބަެއއްގެ ފަރާތުން ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ބަަޔކު ދީފަިއވާ ަބޔާނަކީ، 

އެ ބަޔާްނ ދިންއިރު، އެފަދަ މަްޞލަޙަތެއް ދެމިއޮްތ ހިނެދއްގަިއ 

 ބަޔާނެްއ ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ބަޔާނަީކ ޞައްަޙ އިްޤރާރެްއ ދީފައިވާ

 ކަމުގައި ެބލޭނެއެވެ.
 

މީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ 
ފަރާތުން އެހެން މީހަކު ވާ 

 އިޤްރާރު 

މީހަކު ވަިކ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ވާ އިޤްރާަރކީ ޞައްަޙ އިްޤރާރެްއ ކަމުގަިއ   .78

އިްޤރާރެްއ ބޭނުންކުެރވޭނީ ޭއނާއާ ދެކޮޅަށް، ބެލޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ 

ނުވަތަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަުތ ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އޭނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާ 

ދެކޮޅަށެވެ. އެމީހެއްގެ ނުވަތަ އެމީެހއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާަޔތްކުރުމަށް އޭާނ 

ިވ ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ދިފާޢުަގއި އެފަދަ އިޤްާރރެއް ބޭނުންކުެރވޭނީ އަންނަނި

 ތަކުގަިއ އެކަންެޏވެ.ޙާލަތް

       އެ ބަޔާނަކީ، ެއ ބަޔާން ދިްނ މީާހ މަރުެވއްޖެ ާޙލަތެއްގައި،  )ހ(  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ުމހިންމު  118މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާނަކަށްވުން؛

އެ ބަޔާނަކީ، އެ މައްސަލަައކަށް މުހިންމު ނަފްސާނީ ޙާލަތެއް ނުވަތަ  )ށ(  

ޖިސްމާނީ ޙާލަތެއް އޮްތކަމާމެދު ދީފަިއވާ ަބޔާނަކަށްވެފައި، އެ ބަޔާން 

ދީފައިވަނީ، އެ ާޙލަތު މެދުެވރިވި ވަގުތު ނުވަތަ އެ ާޙލަތު މެުދވެރިިވ 

ން ކަމަށް ބެެލވޭ ވަގުތުަގއި ކަމަށްވެފައި، ެއ ޙާލަުތ ޮއތްކަ

ސާބިތުކުރުމަށް ާބރުލިބިދޭ ގޮތަކަްށ އެ ާޙލަތުގަިއ ުހިރ މީހާގެ 

 ޢަމަލުތައް ުހރުން.
 

ލިޔުމެއްގައިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން 

 އަނގަބަހުން ވެފައިވާ އިޤްރާރު 
ލިޔުމެއްގަިއ ހިމެޭނ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން މީހަުކ އަނގަަބހުްނ ވާ އިޤްާރރު   .79

ހެކީެގ ގޮތުަގއި ހުަށހަޅަން ބޭނުންވާ ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުެރވޭނީ، އެ ިލޔުން 

ޚަޞްމަށް އެ ލިޔުމުގަިއ ހިމެޭނ ކަމަާކ ގުޅޭގޮތުން ެދވަނަ ދަރަޖައިގެ ހެިކ 

ހުށަހެޅުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުރުޞަތު ލިބިދޭ ކަުމގަިއވާނަމަ، ނުވަތަ 

 ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުމުެގ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުާވލު އުފެދިފައިވާަނމައެވެ.
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އްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ މަދަނީ މަ 

 ގޮތުގައި ހުށަނޭޅޭނެ އިޤްރާރު 
ވަކި އިްޤރާރަކީ، ހެކީގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންނުުކރެވޭނެ ކަމަށް ަޝރުޠުކޮށް ވެފައިާވ   .80

އިޤްރާރެްއ ކަުމގައިވާނަމަ، ނުވަަތ ވަިކ އިްޤރާރަކީ، ެއ އިްޤރާރެްއ ވެަފއިާވ 

 ަކމަކާ ގުޅޭގޮތުން ޙާލަތަށް ބަލާިއރު މައްސަަލއިގަިއ ހިމެނޭ ޚަޞްމުން ވަކި

ހެކި ހުށަނޭޅުމަށް އެއްބަްސވެފައިވާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ވެފަިއވާ އިޤްރާރެްއކަމަށް 

ާޙލަތެއްަގިއ ވެފައިާވ އިޤްރާެރްއ ކަމުަގއިވާނަމަ،  ޤަޫބލުކުެރވޭޝަރީޢަތަށް 

 އެފަދަ އިޤްާރރެއް މަދަނީ މަްއސަލަތަކުަގއި ހެކީގެ ގޮުތގައި ުހށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.
 

ބިރުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ 
ވަކި ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ވެފައިވާ 

ވަޢުދެއްގެ ސަބަބުން ވާ 
އިޢުތިރާފު ޖިނާއީ 

މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި 
 ހުށަނޭޅުން 

ޖިނާއީ ކުށެއްެގ ތުހުމަުތގައިާވ މީހަުކ އިޢުިތރާފެއް ވެަފއިވަނީ  )ހ(  .81

ގުޅޭގޮތުން، އެީމހަުކ ހުިރ އޭނާއާމެދު އުފުލިފަިއވާ ދަޢުާވއާ 

މަޤާމުގެގޮތުން އެ ދަޢުވާއާ ގުޅޭގޮތުން ބާރެއް ފޯުރވިދާނެ ކަމަށް ކުށުގެ 

ތުހުމަތުގައިވާ ީމހާއަށް ޤަބޫުލކުރެޭވ މީހަކު އޭނާއަށް ބިރުެދްއކުމުގެ 

ސަބަބުން، ނުވަތަ އޭނާ އެ އިޢުިތރާފުވެއްޖެނަމަ އޭާނއާމެދު 

ނާއަްށ ފައިދާއެްއ ލިބިދާނެކަމަށް، އުފުލިފައިާވ ދަޢުވާާއ ގުޅޭގޮތުްނ އޭ

ނަަމވެސް އޭނާއަށް ލިބެން އޮތްކަމަށް ބެލެޭވ  ނުވަތަ ަވގުތީގޮތުން

ގެއްލުމެއް ފަސްުކރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާއަށް ޤަބޫލުުކރެވިގެން ކަމަށް، 

 ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުުކރެވޭފަދަ މިންަވރަކަށް ސާބިތުޮކށްދީފި

 ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާހިނދެއްގައި، ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނަކުްނ އެހެން 

ހިނދަކު، އެފަދަ އިޢުތިރާފެއް ޖިނާއީ މައްސަލަތަުކގައި ހެީކގެ ޮގތުގައި 

 ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.

        ުކރާ އިޢުތިރާފެްއ ވެަފއިވަނީ، ޔާންމި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަ )ށ(  

އެ އިޢުތިރާފުވުމުަގއި ކުށުެގ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާއަްށ ޤަބޫލުުކެރވިފައި 

އޮތް ޤަޫބލުކުރުްނ ނެތިގޮސްފަިއވަނިކޮްށ ކަމަްށ ޝަީރޢަތަށް 

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ އިޢުތިރާފެއް ހެކީގެ ގޮތުގައި ަޝީރޢަތުގެ 

 .ެއވެމަޖިލީހަށް ބަަލއިގަނެވިދާނެ
 

ވަކި ކުށަކާ ގުޅިގެން މީހަކުވާ 
ތިރާފު އޭނާއާއި އެ ކުށުގައި އިޢު 

ބައިވެރިވާ އެހެން ފަރާތްތަކާ 
 ބޭނުންކުރެވުން ދެކޮޅަށް 

ވަކި ކުށަކާ ގުޅިގެން އެކަކަްށވުރެ ގިަނ މީހުންގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފަިއާވ   .82

ހިނދެއްގައި، ެއ ކުށް ުކރުމުގަިއ ބައިެވރިވި ީމހަކު އޭާނގެ އަމިއްލަ ނަފްާސ 
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ދެކޮޅަށް އަދި އެކަމުގަިއ ބައިެވރިވިކަމަށް ެބލެޭވ އެހެން ަބޔަކާ ދެކޮޅަށްާވ 

ޢަތަށް ޤަޫބލުކޮށްފި ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ އިޢުިތރާފުވީ މީހާާއއި އިޢުތިރާފެއް ޝަރީ

އޭނާގެ އިޢުތިރާފުަގއި ބަޔާންކުރާ ެއހެން ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ެހއްކެއްގެ ގޮުތގަިއ 

 .އެވެއެ އިޢުތިރާުފ ބޭނުންކުރެވިދާނެ 
 

އިޤްރާރަކީ ކާފީ ހެއްކެއް ކަމުގައި 
 ނުބެލުން 

މީހަުކވެފައިވާ އިޤްރާަރކީ، އެ އިްޤރާުރގައި ބަޔާންުކާރ ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން   .83

ވާޤިޢާއެްއ ވުޖޫދުގަިއ އޮްތކަމަށް ސާބިތުުކރުމަށް، އޭެގ ޒާތުަގއި ކާީފ ެހއްކެްއ 

 ކަމުގައެއް ނުެބލެވޭނެެއވެ.
 

ތަކުންކުެރ ޙާލަެތއްގަިއ ތްމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ާޙލަ )ހ(  .84 އިޤްރާރުން ރުޖޫޢަވުން 

ތަކުަގއި ފަނޑިާޔރެއްެގ ުކރިަމތީގައި ތްފިޔަވައި، ެއހެން ާޙލަ

 މީހަކުވެފައިާވ އިޤްާރރަކުން ރުޖޫޢައެްއ ނުވެވޭނެެއވެ.

މީހަކު އިްޤރާރުވީ، އޭނާ ެއ އިްޤރާރުީވ ޙަޤީޤަތާ ގުޅޭގޮތުްނ ޭއނާއަށް  )ށ(  

އޮޅުވާލުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ އެކަމެްއގެ ޙަޤީޤަތް އޭނާއަށް ޮއޅިފައި 

އޮތުމުގެ ސަބަބުންކަން، ޝަރީޢަތަްށ ޤަބޫލުުކރެވޭފަދަ މިންަވރަކަްށ 

އެވެ. ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ، އެ އިޤްރާރުން އޭނާއަށް ރުޖޫޢަވެވިާދނެ

   އެފަދަ ޙާލަތެްއގަިއ އޭނާެގ މައްޗަްށ ކަމެްއ ސާބިތުުކރުމަްށޓަކައި 

 އެ އިޤްާރރުެގ މައްޗަްށ އެއްވެްސ ބުރަދަނެްއ ނުދެވޭނެެއވެ.
 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި އިޤްާރރަކުން ރުޖޫަޢވެވިދާނެ ކަމަްށ  84މި ޤާނޫނުގެ   .85 އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވުން 

ތަކުގަިއ ޖިނާއީ ކުަށކަށް އިޢުިތރާފުެވފައިވާ މީހަކަްށ ތްބަޔާންކޮށްފައިވާ ާޙލަ

 އޭނާގެ އިޢުިތރާފުން ރުޖޫޢަެވވިދާނެއެވެ.
 

 ވަނަ ބާބު އަށް
 މާއްދީ ހެކި 

 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މާއްދީ  37މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .86 މާއްދީ ހެކި ބަލައިގަތުން 

ހެއްކަކީ، މަދަނީ އަދި ޖިނާއީ ަމއްސަލަތަުކގައި ެހކީގެ ޮގތުގައި 

 އްސެވެ.އެއްޗެ  ބަލައިގަނެވޭނެ 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، މާއްދީ ހެކި ހުށަހެޅޭނީ،  )ށ(  

ގުޅުންހުރި ކަމަށް ޝަރީޢަތުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައާ އެ ހެކި 

ދައްކުވައިދީފައިވާނަމަ، އަިދ ެއ ެއއްޗަކަްށ ެއއްވެްސ އުނިިއތުރެްއ 

 ގެނެސްފައިނުވާނަމައެވެ.

މާއްދީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅިދާނެ ވަކި ެއއްޗެހިަތކެއް މި ާޤނޫނުގެ  )ނ(  

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، އެ އެްއޗެހީެގ  37

އިތުރަށްވެސް، މަްއސަލަިއގެ ޢަދުުލ އިންޞާުފ ދެމެހެއްޓުމަްށޓަކައި، 

ޝަފަހީ ހެއްކަށް ުނވަތަ ކިތާބީ ެހއްކަށް ނުވާ އެހެން ެއއްޗެހި، މާއްދީ 

ށް ހެކީގެ ގިންީތގެ ތެޭރގައި ހުަށހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިދާނެ ކަމަ

ޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ާދއިރާެގ ކޯ

ތު ފުުރޞަ މުގެ އެްއޗެހި، ެހކީގެ ގޮތުގަިއ ހުށަހެޅު ތެރޭގައި، އެފަދަ 

 ދިނުމަކަށް މި މާއްދާ ުހރަެހއްނާޅައެވެ.
 

ޑެމޮންސްޓްރޭޝަނުން 

 ދައްކުވައިދިނުން 
ްށޓަކައި ވަކި ކަމެްއ ހިނާގގޮތް ދައްުކވައިދިނުމަ )ހ(  .87

ޑެމޮންސްޓްރޭޝަނަކުން ނުވަަތ ެއކްސްޕެރިމަންޓަކުްނ ނުވަތަ 

 އިންސްޕެކްޝަނަކުން އެކަމެއް ދައްކުަވއިދީގެން ެހކި ހުށަހެޅިާދނެއެވެ.

ޑެމޮންސްޓްރޭޝަނަކުން ނުވަަތ ެއކްސްޕެރިމަންޓަކުްނ ނުވަތަ  )ށ(  

ގުޅުންހުިރ އިންސްޕެކްޝަނަކުން ޯކޓަށް ޭދހަާވ ކަންކަްނ މައްސަަލއާ 

ކަމަށްވާނަމަ، އެ މައްސަލަ ސާބިތުކުރަން ބޭނުންވާ ހެކީގެ ޮގތުގައި 

 އެކަންކަން ހުަށހެޅިދާނެއެވެ.
 

ކުށުގެ ތަޙްޤީޤެއްަގއި ކުށުގެ ތުހުމަތުުކރެވޭ ީމހާ ދީފައިވާ އިންަޓރވިުއ  )ހ(  .88 އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ބަޔާން 

ނުވަތަ  ކަމުގަިއވާނަމައޭނާ ދީފައިވަނީ، އޭާނގެ ވަކީލުެގ ހާިޒރުގަިއ 

ވަކީލެްއގެ ެއހީތެރިކަްނ ލިިބގަތުމުގެ ުފރުޞަތު ޤާނޫުނގައިާވ 

ގޮތުގެމަތިން ދޫކޮށްލުމަށްފަހުަގއި ވަީކލެއްގެ ޣަިއރު ހާިޒރުގަިއ 

އަދި، އަމިްއލަ އިޚްތިޔާުރގައި ެއއްވެްސ  ކަމުގައިވާނަމަ

އޯ ނުވަތަ މަޖުބޫރުކުރުވުމެއް ނެތި ކަމަށްވާނަމަ، އެ އިންޓަރވިއުގެ އޯޑި
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ހެއްެކއްގެ ޮގތުގައި އެ ކުށުގެ ޝަރީޢަތުގަިއ  ،ކޯޑިންގވީޑިއޯ ރެ

އަދި، އޭާނ ެއ އޯޑިޯއ ނުވަަތ ވީޑިއޯ  ންވާނެެއވެ.ބަލައިގަންނަ

އޭނާ ލައްވާ އެ ިލުޔމުގައި  ލިޔެ،ކޯޑިންގގައި ދައްކާފަިއވާ ވާހަކަ، ރެ

 ސޮއިކުރުވުމަކީ، ލާޒިމުކަމެއް ނޫެނވެ.

( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އޯޑިޯއ ނުވަަތ ވީޑިއޯ ހމި މާއްދާެގ ) )ށ(  

ކޯޑިންގއަކީ، މީހަުކ ލިޔުމުން ލިޔެ ސޮިއކޮށް ހެކިްނގެ ހާިޒރުގަިއ ރެ

 ހެއްެކއްގެ ގޮތުގަިއ ޝަީރޢަތުން ،ފަދައިންެއއްދޭ ބަޔާނެކޭ 

 ންވާެނ އެއްެޗއްސެވެ.ޤަބޫލުކުރަ

 

ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނުަގއި ނުވަތަ މަދަނީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާޫނނުގައި  )ހ(  .89 ފޮރެންސިކް ހެކި ހުށަހެޅުން 

ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެްއގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ނެގޭ 

ފޮރެންސިކް ހެއްަކކީ، އަދި އެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ަޚބީރުން 

ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ އެިކއެކި ރިޕޯޓުަތކަކީ ަޝރީޢަތުގެ މަޖިީލހުގަިއ 

 ގެ ގޮތުގަިއ ޤަބޫލުުކރެވޭނެ އެއްޗެްއސެވެ.ހެކީ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، "ފޮރެންސިްކ ހެިކ" ކަމަށް  )ށ(  

 ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތާިއ ތަކެތި ހިމެނޭގޮތުްނނެވެ.
 

ގެ މަޢުލޫމާތާއި، ފޮޓޯއާއި، އޭ .އެން.ޑީއިނގިލީގެ ނިޝާނާއި،   (1)   

ފޮޓޯއާއި، އެތެރެހަީށގެ ސާމްޕަްލ ހިމެނޭގޮތުްނ އެތެރެހަށީެގ 

 ސައިންސާއި ޓެކްޮނލޮޖީގެ ަޛރީޢާއިން ހޯދޭ އެފަދަ މަުޢލޫމާތު؛
 

މަރުވެފައިާވ މީހެްއގެ ހަށިގަނޑުން ހަާދ އޮޓޮޕްސީްނ ލިބިޭދ   (2)   

 މަޢުލޫމާތު؛
 

ކުށެއް ކުރުމުަގއި ބޭނުންކުިރ އެއްެޗއް ނުވަތަ ކުށް ކުިރ   (3)   

ނުވަތަ ކުުށގެ ވެށިްނ  އަނިާޔ ލިބުނު ަފރާތްފަރާތް ނުވަތަ 

ފެންނަ މާއްދީ ެހއްކެްއ ތަޙްީލލުކުރުމުްނ ދެނެގަނެޭވ 

 .މަޢުލޫމާތު
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުރާފަަދ ރިޕޯޓެްއ ޝަީރޢަތަށް  )ނ(  

 ގެ ނަމާއިތައްާޔރުކުރި ަފރާތު ޤަބޫލުކުރެވޭނީ، އެ ރިޕޯޓަކީ އެ ރިޕޯޓު

 ދޫކޮށްފައިާވ ރިޕޯެޓއް ކަމުަގއިވާނަމައެވެ. ޔާއެކު،ސޮ
 

( އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް، ހެކީެގ ގޮުތގަިއ ުހށަހެޅޭ ނމި މާއްދާެގ ) )ރ(  

ލިޔުމަކީ ކޮމްޕިުއޓަރުން ުނވަތަ މެޝިނަކުްނ އެއްވެްސ ެއއްޗެްއ 

އެނަލައިޒްކުރުމަށްފަހު އެކަމެއްގެ ނަތީޖާ ބަޔާްނކޮށް އޭގެ ައމިއްަލ 

ރޭޓްކުރާ ލިޔުމެއް ކަމަށްވާނަމަ، އެ ލިޔުމުގައި ީމހެއްެގ ނެޒާތުގައި ޖެ

ނެތްނަމަވެސް އެ ލިޔުން ހެއްކެްއގެ ގޮތުަގއި ޝަީރޢަތަށް  އިސޮ

 ޤަބޫލުކުރެވޭެނއެވެ.

 

ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހޯދޭ 

 ރެންސިކް ހެކި ފޮ 
މި ޤާނޫނުގައިާވ ހެްއކަކީ  ހޯދައި ހުށަހަޅާ ފޮރެންސިކް  ޤައުމުތަކުން ބޭރު  .90

އުސޫލުތަކާ ތަޢާރުޟުުނވާ ގޮތަށް ހޯދައި އަދި ހުށަހަޅާ ހެިކ ކަމުގައިވާނަމަ، 

ހޯދައި ހުށަހަޅާ ފޮރެންސިކް ހެއްކާ އެއް އުސޫލަކުްނ  ދިެވހިރާއްެޖއިންެހކި، އެ 

 ހެކީގެ ގޮތުގަިއ ބަލަިއގަނެވޭނެއެވެ.
 

ފޮރެންސިކް ހެކިން ދެނެގަނެވޭ 

ދަފްތަރުކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު 

 ރައްކާކުރުން 

ަނ ވަ 89 ނުގެމި ބާބުގައި ބަޔާންުކރާ ފޮރެންިސކް ހެީކގެ ތެެރއިން މި ޤާނޫ   .91

މަުޢލޫމާތު  ގެ އޭ.އެން( ގައި ބަޔާންކުރާ އިނގިީލގެ ނިޝާނާއި ޑީ.ށމާއްދާގެ )

ދަފްތަރުކޮށް ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ކޯޓުްނ ގޮތެއްގެމަތިން، އަިދ ެއ ަގވާއިދުގަިއ ކަނޑައަޅާފައިާވ މުްއދަތަކަށް 

 ރައްކާކޮށްފަިއ ބެހެއްޓިދާނެެއވެ.
 

ފޮރެންސިކް ހެކި ޤަބޫލުކުރުމުގެ 

 ޝަރުޠު 
ހުަށހެޅޭ ފޮރެންސިްކ ެހކި ޝަރީޢަތަްށ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓަްށ   .92

ޤަބޫލުކުރެވޭނީ، އެ ހެިކ ހޯދާފައިވަނީ ޖިާނއީ އިޖުާރއަތުގެ ާޤނޫނުގައި ނުވަަތ 

އިުޖރާއަތުތަާކ އި އެނޫންވެސް ކަމާެބހޭ ޤާނޫނެްއގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޫސލުތަކާ 

 އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން ކަމުގައިވާނަމަެއވެ.
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 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ހެކިބަސް ނެގުން 

 

މައްސަަލއެއްަގއި ހެކިބަސް ދޭނެ މީހުންެގ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  )ހ(  .93 ހެކިބަސް ދޭ މީހުން ކަނޑައެޅުން 

 ަޚޞްމަކުމަްއސަލަިއގައި ހިމެނޭ އެ ގޮތުގައި ވަކި ަބޔަކު ހުށަހަޅަން 

ބޭނުންވާނަމަ، އެކަން، ދަޢުވާ ހުށަހަޅާހިނދު، ނުވަތަ ދަުޢވާއަށް 

 ފުރަތަމަ ޖަވާބުދާީރވާހިނދު ފާަހގަކުރަްނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަވގުތު ފާއިތުވުަމށްފަހު،  )ށ(  

ހެކިބަސް ދޭނެ ީމހުން ހުަށހެޅޭނީ، މައްސަލަިއގައި ކުރިްނ 

މެއް، މައްސަލަ ކުރިޔަްށގެންދިުޔމުގައި ފާހަގަވެފައިނުވާ ކަ

ފާހަގަވުމާއެކު، ެއގޮތަށް އެ ފާހަަގވި ކަމަކީ މައްަސލައިގެ އަސްާލ 

ގުޅުންހުރި ކަމަކަށްވެފައި، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮެތއް ކަނޑަެއޅުމަކީ، 

ސީާދގޮތުގައި ާވގިެވރިވާނެ ައސާސީ  ށްނިންމުމަ އާމެދު ގޮތެއް މައްސަލަ

ތަށް ޤަޫބލުކުެރވިގެން، ެއ ފުރުޞަުތ ކޯޓުން ކަމެއް ކަމުަގއި ަޝރީޢަ

 ދީފި ޙާލަތެއްަގއި އެކަްނޏެވެ.
 

ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމުންދާ މައްަސލައެްއގަިއ ހެކިބަްސ ދޭ މީހަކީ،  )ހ(  .94 ހުވާ މަތީ ހެކިބަސް ދިނުން 

މުސްލިމަކު ކަުމގައިވާނަމަ، އޭނާގެ ހެކިބަސް ނަގަންވާނީ، އަްނނަނިވި 

 ުކރުވުމަށްފަުހގައެވެ.ހުވާ 

       ގަިއ ހިނަގމުންދާ  ]ކޯުޓގެ ނަން[ )މީހާެގ ނަން( "އަހުރެން 

މި މައްސަލަިއގައި، މި ަޝރީޢަތުގެ މަޖިީލހުގަިއ އަުހރެންނާ ކުރެޭވ 

ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގަާއއި އަުހރެން ބުނާ ކޮންމެ ބަހެްއ 

އެްއވެސް ބަހެްއ ބުނުމުގައި ތެދު ބުނުމަށާއި، ޙަޤީޤަތާ ިޚލާފަށް 

 ގަންދީ ުހވާކުރަެމވެ."هللا ނުބުނުމަށް، މާތް

ދެނީ، ޣަިއރު މުްސލިމަކު ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާގެ ެހކިބަސް  ހެކިބަސް )ށ(  

 ހުދުގަިއ ސޮއިުކރުވުމަށްފަހުަގއެވެ.ޢަ ނަގަންވާނީ، އަންނަނިވި 
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      ަގއި ހިނަގމުންދާ  ]ކޯުޓގެ ނަން[ )މީާހގެ ނަން( "އަހުރެން،

މި މައްސަލަިއގައި، މި ަޝރީޢަތުގެ މަޖިީލހުގަިއ އަުހރެންނާ ކުރެޭވ 

ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގަާއއި އަުހރެން ބުނާ ކޮންމެ ބަހެްއ 

ބުނުމުގައި ތެދު ބުނުމަށާއި، ޙަޤީޤަތާ ިޚލާފަށް އެްއވެސް ބަހެްއ 

 ހުދުވެ، އިޤްާރރުވަމެވެ."ޢަނުބުނުމަށް 
 

ަތރުޖަމާނެއްގެ ދައުުރ ެހކިބަސް ދޭ ަފރާތެއްގެ މައްސަލައެްއގައި  )ހ(  .95 ތަރުޖަމާނުން 

ވާންވާނީ، އެކަން ކުރުމަށް އެކަށޭނަ ފަރާތަކަެށެވ. އަދި  އަދާކުރާ މީހާ 

ތެދު ތަރުޖަމާެއއް ކުރުމަށް އިްޤރާރުވެ، ، ރަންވާނީ އެކަން ކު އެފަރާތުން

 އަންނަނިވި ޢަހުދުަގއި ސޮިއކުރުމަށްފަހުަގއެވެ.
 

      ަގއި ހިނަގމުންދާ  ]ކޯުޓގެ ނަން[ )މީާހގެ ނަން( "އަހުރެން،

މި މައްސަލަިއގައި، ިމ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީުހގައި ަތރުޖަާމނެއްގެ 

ހައިސިއްޔަތުން މަަސއްކަތްކުރާނީ، އެއްވެްސ އޮޅުވާލުެމއް ނުވަތަ 

ފޮރުވުމެއް ނެތި، އަުހރެންގެ ކުޅަދާނަކަން ތަންދިން އެންމެ 

ފަރާުތގެ ެހކިބަސް  ހެކިބަްސ ދޭ ފުރިހަމައަްށ 

 އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެކުގަެއވެ."ތަރުޖަމާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، 

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ތަރުޖަމާުކރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ށ(  

ެހކިބަސް ދޭ ަފރާތެއް އަނގަބަހުން ދޭ ެހކިބަސް މައްސަލައެްއގައި 

ދިނުމުގައި އެފަރާތުން ވާަހކަ ދައްކާ ބަސް ނުވަތަ ަބހުރުވަ ިފޔަވަިއ 

އެހެން ަބހަކުން ުނވަތަ ަބހުުރވަޔަކުްނ ބުނެދިނުމަށް ނުވަތަ 

ހެކިބަްސ ޭދ ފަރާތެްއ ހެކިބަްސ ދެނީ އިާޝރާތުން މައްސަލައެްއގަިއ 

ދިނުމުގަިއ އެފަރާތުން އިާޝރާތުން  ކަމަށްވާނަމަ އެ ެހކިބަސް

 ބަޔާންކުރާ ކަންކަްނ އަނގަަބހުން ބުނެދިނުމަށެވެ.
 

ހެކިބަސް ދޭ މީހުންނާ 
ލުތައް ސޫ ސުވާލުކުރުމުގެ އު 

 ކަނޑައެޅުން 

ނުވަތަ ގަިއ ނެއްޤާނޫ ާތގުޅޭމި ޤާނޫނުގައި ނުވަަތ ޖިނާއީ އިޖުރާއަ )ހ(  .96

ެއހެންޮގތަކަށް މަދަނީ އިޖުރާއަތާގުޅޭ ޤާނޫނެއްގައި 

ހިނދަކު، ެހކިބަސް ނެގުުމގެ ވަގުތުގަިއ ދިމާވާ  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ 
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ޖެހޭ ކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ދޭންއަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން 

 ވިދާނެއެވެ.ދެ  އިރުޝާދުތައް

 ހެކިބަސް ދޭ ީމހުންނާ ސުާވލުކުރަްނވީ ގޮތް؛  (1)   

ސުާވލުުކރުމުގައި ކިތާީބ ހެިކ ހެކިބަސް ދޭ މީހުންނާ   (2)   

 ހުށަހަޅާނެ ގޮތް؛

ހެިކ ީދ ހެކިބަސް ދޭ މީހުންާނ ސުާވލުކުރުމުަގއި މާއް  (3)   

 ހުށަހަޅާނެ ގޮތް؛

ހެކިބަސް ދޭ މީހުންނާ އެކި ފަރާތްތަކުން ުސވާލުުކރަންީވ   (4)   

 ތަރުތީބު؛

ހެކިބަސް ދޭ މީހުންނާ ސުާވލުކުރުުމގައި ެއކި ފަރާތްތަކަްށ   (5)   

 ލިބިދެޭވ ގޮތް؛ ފުރުޞަތު

ހެކިބަސް ޭދ މީހުންާނ ުސވާލުުކރުމުގަިއ މީހަުކ ޢަމަުލކުާރ   (6)   

 ގޮތް ނުވަތަ ުސލޫުކ ބަހައްާޓ ގޮތް.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ އުސޫުލ ހިނގާނީ، ކަާމ  )ށ(  

ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގަިއ ވަިކ ގޮތެްއ ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ާޙަލތުގައި، 

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަކަށް އެންމެ ފުރިހަަމޮގތުގައި މި 

ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި، ކޯޓުްނ ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން މުހިންުމކަމަށް 

 ކޯޓަށް ފެންނަ ޙާލަތްތަުކގައެވެ.
 

ެއގްޒެމިންކުރުމުެގ  ތަަކކީ،ަމރުޙަލާ ގެހެކިބަސް ޭދ މީހުންާނ ސުާވލުކުރުމު   .97 ހެކިބަސް ނެގުމުގެ މަރުޙަލާތައް 

ެއގްޒެމިންކުރުމުެގ -އެގްޒެމިންުކރުމުެގ މަރުޙަާލއާއި، ރީ-މަރުޙަލާއާއި، ްކރޮސް

 މަރުޙަލާއެވެ.
 

   . މަރުޙަލާެއވެ އެގްޒެމިންުކރުމުގެ ، ަމރުޙަލާައކީ ފުރަތަމަ ނެގުމުގެ  ހެކިބަސް  .98 އެގްޒެމިންކުރުމުގެ މަރުޙަލާ 

، ފަރާތުން ުހށަހެޅި ދިނުމަށް  ހެކިބަސް މީހާ ދޭ  ހެކިބަސް  އެ ، މަރުަޙލާއަކީ އެ

 ވާގިެވރިވާ  ުނވަތަ ފަހިާވގޮތަށް ދަޢުާވއަށް އެ އަދި، ދަޢުވާާއގުޅޭ ހުށަހެޅި އޭނާ
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 ދެވޭ  ފުރުޞަތު އެފަރާތަށް  ދިނުމަށް  ެހކިބަސް ކަންކަމުގައި  ގޮތަށްހުރި 

 .މަރުޙަލާއެވެ
 

އެގްޒެމިންކުރުމުގެ -ކްރޮސް 

 މަރުޙަލާ 
 ދޭ  ހެކިަބސް މައްސަަލއެއްަގއި، މަރުަޙލާއަކީ އެގްޒެމިންުކރުމުގެ-ކްރޮސް (ހ)  .99

 އޭނާ  ފަރާތުން  ހުަށހެޅި ގޮތުަގއި ެހއްކެއްގެ  އޭނާ، މީހާ

 އޭނާއާ  ަފރާތުން އަނެއް، ނިމުމުން މަރުޙަލާ  އެގްޒެމިންކުރުމުގެ 

 އެގްޒެިމންކުރާ ، ަމރުޙަލާައކީ އެ. މަރުަޙލާއެވެ ސުވާލުުކރުމުގެ

 ެތދުކަން ހެކިބަހުގެ  ދިން މީހާ ދޭ ހެކިބަސް މަރުޙަލާގައި

 ކަމެްއވާނަމަ  ދެކޮޅުނުޖެހޭ އޭގައި ނުވަތަ ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި

 އެަފރާތަށް  ހެކިަބހުން އޭާނގެ، ސުވާުލއުފެއްދުމަށާއި އެކަމާމެދު

 ޮގތުގައި  ހެއްކެްއގެ  އޭނާ، ހޯދުމަށް މަުޢލޫމާތު ބޭނުންކުރެވިދާނެ

 .މަރުަޙލާއެވެ ދެވޭ  ުފރުޞަތު ފަރާތަށް އަނެއް  ނޫން  ފަރާތް ހުށަހެޅި

 އޭނާ  ެއގްޒެމިންކުރެވޭނީ -ކްރޮސް މީހަކު ދޭ ހެކިބަސް (ށ)  

 ިހމެނުނު ހެކިބަހުަގއި ދިން އޭނާ  މަރުޙަާލގައި  އެގްޒެމިންކުރުމުގެ 

 .ެއކަންޏެވެ ގުޅޭގޮތުން ކަންކަމާ

 

އެގްޒެމިންކުރުުމގެ މަރުަޙލާއަކީ، މައްަސލައެްއގައި ހެކިަބސް ދޭ -ރީ )ހ(  .100 އެގްޒެމިންކުރުމުގެ މަރުޙަލާ -ރީ 

އެގްޒެމިންކޮްށ ނިމުމުން، އޭާނ ެހއްކެއްެގ ޮގތުގައި -މީހާ ްކރޮސް

     ހުށަހެޅި ފަރާތުްނ އޭާނއާ އަލުްނ ސުާވލުކުރުމުެގ ަމރުޙަލާއެވެ. 

ތުން އެގްޒެމިންުކރާ މަރުަޙލާގައި އަނެއް ަފރާ-އެ މަރުޙަާލއަކީ، ްކރޮސް

ނުވަތަ ހެކިބަސް ދޭ ީމހާ އެ ުސވާުލތަކަށް  ،ކުރާ ުސވާލެްއގެ ސަބަބުން

ދޭ ޖަވާބެްއެގ ސަބަބުން އޭނާ ހެއްެކއްެގ ގޮތުަގިއ ހުށަހެިޅ ަފރާތުން 

މައްސަލައިަގއި ހުށަހަޅާފައިާވ ކަންކަމަްށ ފަހިނުާވ ކަމެްއ ނުވަތަ 

ށް ސުވާލުއުފެދޭ ކަމެއް މެދުެވރިވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ިއތުރަ

އެކަންކަާމ ގުޅޭގޮތުްނ ސުާވލުުކރުމަށް  ،ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން

 ދޭ ީމހާ ހުަށހެޅި ފަރާތަްށ ފުރުޞަތު ެދވޭ މަރުަޙލާެއވެ. ހެކިބަސް
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        އެގްޒެމިންކުެރވޭނީ، ެއމީހަކު -ހެކިބަސް ދޭ މީހަކު ރީ )ށ(  

ެއމީހަކު އެގްޒެމިންުކރުމަށް ބޭނުންާވ ުހރިާހ ފަރާތްަތކަކުން -ކްރޮސް

 ނިމުމުންނެވެ.ކޮްށ އެގްޒެމިން-ކްރޮސް
 

ޖަވާބު  ސުވާލުކުރެވިދާނެ ގޮތާއި 

 ދެވިދާނެ ގޮތް 
ިހނދަކު،  މި ޤާނޫނުގައި ެއހެންގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިނުާވހާ )ހ(  .101

ކަށްމެ ހެކިބަސް ދޭ ީމހުންނާ ޚަޞްމަމައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ ކޮންމެ 

 ސުވާލުުކރެވިދާނެއެވެ.

ހިނދަކު، ނުވަތަ  ޤާނޫނުގަިއ ެއހެންގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހާ މި  )ށ(  

ހިނދަކު، ަމއްސަލަިއގައި ހިމެނޭ  ކޯޓުން ެއހެންގޮތަކަށް އަުމރުނުކުާރހާ

ދޭ  ހެކިަބސްމައްސަަލއާ ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންވާ ބީދައަކުން،  ޚަޞްމަކު

 މީހަކާ ސުާވލުކުެރވިދާނެއެވެ.

ދިނުމުގައި އޭާނއާ ކުރެވޭ ުސވާުލތަކަށް  ދޭ މީހާ، ހެކިބަސް  ހެކިބަސް )ނ(  

ކުުރ ޖަވާބުތަކަކުްނ ހެކިބަްސ ެދވިދާނެއެވެ. ުނވަތަ އޭނާެގ ަފރާތުން 

ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކަމެއްގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް އަނަގބަހުން  ހެކިބަސް

 ދޭ ބަޔާނެއްގެ ގޮތުގަިއ ހެކިބަްސ ދެވިދާނެެއވެ.

އޮތްނަމަވެސް، ޖިންީސ ކުށުގެ  އެހެްނ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި )ރ(  

އަދި ޖިނާއީ ، މައްސަލަތަކުގައި، އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށް ބުނާ ީމހުންނާއި

މައްސަލަތަކުގައި ކުޑަކުދިންނާ ސުވާލުުކރާނީ ދަޢުވާލިބޭ ަފރާތުެގ 

 ވަކީލު ުނވަތަ ފަނޑިޔާުރ މެދުވެރިކޮެށވެ.
 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި 

 ފަރާތަކުން ހެކިބަސް ދިނުން 
ހެކިބަސް ދޭ ފަރާތަކީ، ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ުހރުމުެގ  )ހ(  .102

ސަބަބުން ސާފުކޮށް މުއާޞަލާތުނުކުެރވޭ ފަރާތެއްނަމަ، އޭާނ ބުނާ 

އޭނާގެ އެއްޗެއް ސާުފކޮށްދެވޭނެ އެކަީށގެންވާ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް 

 ނެގުމަްށ ކޯޓަށް ހުއްދަކުެރވިދާނެއެވެ. ހެކިބަސް

ދޭ ފަރާަތކީ، ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ުހރުމުެގ  ހެކިބަސް )ށ(  

ސަބަބުން ސާފުކޮްށ މުއާޞަލާތުނުުކރެޭވ ފަރާތެްއ ކަުމގަިއވެފައި، 

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންުކރާ ޝަރުުޠ  46އޭނާއަކީ، މި ޤާނޫނުެގ 
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އޭާނ ބުނާ ެއއްޗެްއ  ފުރިހަމަވާ ަފރާތެްއ ކަމުގަިއވާނަމަ،

 އޭނާގެ ެހކިބަސްވަީސލަތެއް މެުދވެރިކޮށް  ސާފުކޮށްދެވޭނެ އެކަށީގެްނވާ

 ނެގުމަށް ކޯޓަށް ހުއްދަކުެރވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ާޙލަތްތަކުގެ ެތރެއިްނ  )ނ(  

ޙާލަތެއްގަިއ ެހކިބަސް ޭދ މީެހއްެގ ހެކިބަްސ ނެގުުމގަިއ ބޭނުންކުާރ 

        ނޑައެުޅމުގައި، ވަސީލަތަީކ އެކަށީގެްނވާ ވަސީލަތެްއކަން ކަ

އެ ވަީސލަތަީކ ެއ ހެކިބަްސ ނެގުމަްށ ބޭނުންކުރުމަްށ ކޮްނމެހެން 

 ބޭނުންވާ، އަދި އިތުާބރުކުެރވޭ ވަީސލަތެއްޯތ ކޯޓުން ަބލަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި އަންނަނިވި ކަްނކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ ކޯޓަށް  )ރ(  

 އިރުޝާދުދެވިދާނެއެވެ.
 

ގެ ދަށުން ހެކިބަސް ދޭ މީހަާކ ނުވަތަ )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ(   (1)   

 ސުވާލުުކރެވޭނެ ގޮތް؛

)ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީެހއްެގ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ހ(   (2)   

 ހެކިބަސް ނެގުމުަގއި ޢަމަުލކުރެވިދާެނ ގޮތް.

 

 ހަނދާން ތާޒާކުރުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން 
 ދިުނމުގައި ހެކިބަސް  މަޖިީލހުގައި ަޝރީޢަތުގެ ހެކިބަސް ދޭ ީމހާ  )ހ(  .103

ގޮތުން އެްއވެސް ިލޔުމެއް، ކޯޓުގެ  އޭނާގެ ހަނދާން ތާޒާކުރުމުގެ 

 ހުއްދައާ ުނލައި، ބަަލއިގެންނުވާނެެއވެ.
 

ޔަާކ ގުޅޭގޮތުްނ ހެކިަބސް ޭދ އުވަކި ވާޤިޢާއަާކ ގުޅޭގޮތުން ުނވަތަ ރަ )ށ(  

 ޝަރީޢަުތގެ މަޖިީލހުގައި ގޮތުން،  މީހާ އޭނާގެ ހަނދާން ތާޒާކުރުމުގެ 

ބަލައި،  ހެކިބަސް ދޭ ަވގުތު، ކޯޓުގެ ހުއްދަ ނެތި، އެއްވެސް ލިޔުމެއް 

 ވެ.ނެއެ ެއހީތެރިކަްނ ހޯދަިއގެން ނުވާ އޭގެ
 

ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ހަނދާން ތާޒާކުރުމަށްޓަަކއި، ވަކި ިލޔުމެއް ެބލުމަށް  )ނ(  

ކޯޓުން ކޯޓުން ހުއްދަދިނުމުަގއި، އަންނަނިިވ ކަންކަމަްށ 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.
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އެ ލިޔުމަށް ނުަބލައި، ެއ ހެކިބަްސ ދެޭވ ވާޤިޢާއެްއ ނުވަަތ   (1)   

ޔަާކ ބެހޭގޮތުްނ އޭާނގެ ހަނދާން އަމިްއލައަްށ އުރަ

 ތާޒާކުރެވިދާނެކަން ނުވަަތ ނޫންކަން؛

ހެކިބަސް ޭދ މީާހ ބަލަްނ ބޭނުންާވ ނުވަަތ ބޭނުންކުރަްނ   (2)   

އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ މައްޗަްށ އޮްތ ބޭނުންވާ ލިޔުމަކީ، 

 :ލިޔުމަކަށްވުން

    i.  ުމުްނ އެ ލިޔުުމގައިާވ ކަންކަން އޭނާ ިލޔ

އެކަންކަން އޭާނގެ ހަނދާނުގަިއ ބަޔާންކުރިިއރު، 

 ތާޒާކޮށް ހުރުން؛ އަދި 

    ii.   ްޙަޤީޤަާތ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،އެ ލިޔުުމގައިވާ ކަންކަނ

ެއކަންކަން އޭާނ ކަމަށް، ތެދުަބހުން އެއްގޮތަށް 

 އޭނާ ަބލައިގެންފަިއވުން.މުން ބަޔާންުކރިއިރު، ލިޔު
 

-ންކުރުމުގައި ނުވަތަ ރީ ގްޒެމި އެ 
 އެގްޒެމިންކުރުމުގައި ލީޑިންގ

 ސުވާލުކުރުން 

އެްގޒެމިންކުރުމުގަިއ ެހކިބަްސ ދޭ ީމހަުކ އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގަިއ މެނުވީ،   .104

ލީޑިންގ ސުވާލެްއ އާ އޭނާެއގްޒެމިންކުރުމުގައި، -ރީ ނުވަތަ

 ކުރިމަތިކުުރވައިގެންނުވާނެެއވެ.

ވަނަ ާމްއދާގައި  105ިމ ޤާނޫނުގެ ދޭ ީމހާއަކީ  ހެކިބަސް )ހ(  

އޭނާއާ ވާ ޙާލަުތގައި ކޯުޓގެ ުހއްދައާއެުކ ބަޔާންކުރާފަދަ ފަރާތަކަށް 

 ކުރެވޭ ސުވާލު؛

ޭދ  ެހކިބަސް ޭދ ީމހާހެކިބަާހ ސީދާ ގުޅޭ ކަމަކަްށ ނުާވގޮތުން،  )ށ(  

 ވުން؛ހެކިބަހުެގ އިބްތިދާއީ ކަމަކާގުޅޭ ުސވާލަކަްށ އެ ުސވާލު

މައްސަލައިަގއި ހިމެޭނ ުހރިާހ ފަރާތެްއވެސް، ވަީކލުން މެދުެވރިކޮްށ  )ނ(  

ާދ ޙާލަުތގައި، އެއްެވސް ަފރާތަކުްނ ެއކަމަށް މުންތަމްސީލުކުރެވެ

ނުވަތަ އެ ސުާވލުކުެރވެނީ މައްަސލައިަގއި ހިމެނޭ  އިޢުތިރާޟުނުކުރުން 

 ؛އެންމެހައި ޚަޞްމުންެގ އެއްބަްސވުމާ އެުކގައި ކަމަށްވުން

މައްސަަލއިގަިއ ސުާވުލ އުފެދިފައިާވ ކަންތަާކ ގުޭޅ އެ ުސވާލަކީ،  )ރ(  

 ސުވާލަކަށް ުނވުން؛
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ތަޖުިރބާއަށް ހެކިބަސް ދޭ މީހާގެ ތަޢުލީމަށް ނުވަތަ ތަމްރީނަށް ނުވަތަ  )ބ(  

ނުވަތަ ޢިލްމަްށ ބިނާކޮްށ ވަިކ ސުާވލަކަްށ ޭދ ޖަވާބު ހޯދުމަްށޓަކައި 

ކުރެވޭ ސުާވލަކަށް ެއ ސުވާުލވުން. އަދި އެ ސުާވލުގެ މަްޤޞަދަކީ 

ޔެއް ހޯދުން ކަުމގައިވުމާއި، އެ ރައުުޔ ގުޅެނީ ެހކިބަސް އު އޭނާގެ ރަ

 ވުން.ކަުމގައި އާދޭން ޤަޞްދުކުާރ މައްސަލަ ދީފައިވާ ނުވަަތ 

 

އެއްބާރުލުން ނުދޭ ހެކިންނާ 
 ސުވާލުކުރުން 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި މައްަސލައެްއގައި ހިމެނޭ ފަާރތަކުން  )ހ(  .105

ދިނުމަްށ ހުށަހަާޅ މީހަކު، އެގްޒެމިންކުރުމުެގ މަރުަޙލާގައި،  ހެކިބަސް

އެ މަރުަޙލާގަިއ ުސވާލުުކރާ އުސޫލުްނ ސުާވލުކުރުުމގެ ބަަދލުގައި، 

އެގްޒެމިންުކރުމުގައި ުސވާލުުކރާ އުޫސލުން، ކޯޓުގެ -ކްރޮސް

 ހުއްދައާއެުކ ސުާވލުކުެރވިދާނެއެވެ.
 

ވާގޮތަްށ ނުއޭނާ ހެއްެކއްެގ ގޮތުގަިއ ހުަށހެޅި ފަރާތަށް ަފހި  (1)   

 ދިނުން؛ އޭނާ ހެކިބަސް 

މަޢުލޫމާތެްއ  ކަމުަގއި ެބލެވޭ  އޭނާއަށް ކަނޑައެޅިގެްނ އެނގޭ   (2)   

ދިނުމުގައި، އެއްބާުރލުން ނުދޭކަމަށް، ުނވަތަ ތެދު ިނޔަތުގަިއ 

ދިނުމަްށ ފަސްޖެހެމުންދާ ކަމަށް، ުނވަތަ ތެުދ  ހެކިބަސް

ދިނުމުގައި ުކރަންވާ ވަރަްށ  ނިޔަތުގައި ހެކިބަސް 

 މަސައްކަތްނުކުރާ ކަމަށް ކޯޓަްށ ފާހަގަވުން؛

ދިމާނުވާ ެދ  އެ ހެކިބަސް ދޭ ކަމެްއގައި ހެކިބަސް ދޭ މީހާ  (3)   

 ވާހަކައެްއ ބުނުން.
 

-މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ކުެރވޭ ސުާވލުތަކަކީ، ްކރޮސް )ށ(  

އެގްޒެމިންކުރުމުގެ މަރުަޙލާގައި ުކރެވުނު ުސވާލުތަކެއް ަކމުގައި 

 ބެލުމުގެ ބާުރ ކޯޓަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ.
 

ުސވާލުުކރަންވާނީ، އޭާނ ހެްއކެއްެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން  )ނ(  

ގޮތުގަިއ ހުށަހެިޅ ފަރާތްނޫްނ އަނެްއ ފަރާތުްނ ނުވަަތ ފަރާްތތަކުން 

 އެގްޒެމިންުކރުމުގެ ުކރިންނެވެ.-ހެކިބަސް ދޭ ީމހާ ްކރޮސް



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 168 އަދަދު:  51 ވޮލިއުމް: 

 

63 

އެގްޒެމިންކުރުމުގައި -ރީ 
 ދާއިރާ ކުރެވޭނެ ސުވާލު 

ސުވާލުުކރެވޭީނ  އެގްޒެމިންކުރުުމގެ މަރުަޙލާގައި ހެކިބަސް ޭދ މީހާއާ-ރީ  .106

އެގްޒެމިންުކރުމުގެ މަރުަޙލާގައި އޭނާ ދިން ހެިކބަހާ ބެހޭގޮތުްނ -ކްރޮސް

 އެކަންޏެވެ.

 

އެގްޒެމިންކުރުމުގައި -ކްރޮސް 
ނުކުރުމަށް ނުވަތަ  ލެއް ސުވާ 

 ޖަވާބެއް ނުދިނުމަށް އެންގުން 

އެގްޒެމިންުކރުމުެގ މަރުޙަާލގައި، ހެކިބަްސ ޭދ މީހާާއ ކުރެޭވ -ކްރޮސް )ހ(  .107

ކުރުްނ  ވަިކ ސުާވލެްއ އޭާނއާސުވާލަކަްށ ޖަވާބުނުދިނުމަްށ ނުވަަތ 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްަތކުގަިއ ކޯޓަށް އަމުރުުކރެވިދާެނއެވެ.ހުއްޓުވުމަށް 
 

 އެ ސުާވލަކީ ޙަޤީޤަްތ އޮޅޭގޮތަށް ުކރާ ުސވާލަކަްށވުން؛  (1)   

 ނުވަތަ  ރުޅިެއރުވުމަށް  ފަރާތް  ދޭ  ހެކިބަސް ، ުސވާލަކީ  އެ  (2)   

 ހިތްނުތަަނވަސްކުރުމަށް  އޭާނގެ ުނވަތަ ބިރުގެންނެވުމަށް

 ؛ސުވާަލކަށްވުން ުކރާ  ގޮތުން ކުޑައިމީސްުކރުމުގެ އޭނާ  ނުވަތަ

 ނެތް  ގުޅުމެއް ކަމާ ދޭ ހެކިބަސް ހެކިވެިރޔާ، ސުވާލަކީ  އެ  (3)   

 ؛ސުވާލަކަށްވުން 

 .ސުާވލަކަށްވުން ކޮށްފައިވާ  ކުރިން ، ސުާވލަކީ އެ  (4)   

 ެހކިބަސް، ބޭނުމަށްޓަކައި ނަންބަރުގެ  ވަނަ ( 2) ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

 ފުުރޞަތު ޖަވާބުދޭން ސުވާލުުކރުމަށްފަހު، ސުވާލުުކރުމުގައި  މީހަކާ ދޭ

 ރުޅިެއުރވުމުގެ މީހާ  ދޭ ހެކިބަސް ތަުކރާރުުކރުމަކީ ސުވާލު، ނުދީ

 އޭނާގެ ނުވަތަ  ގޮތުން  ބިުރގެންނެވުމުގެ  ނުވަތަ  ގޮތުން

 ކުޑައިމީސްުކރުމުގެ  އޭނާ ނުވަތަ ގޮތުން  ހިތްނުތަނަވަސްކުރުމުގެ 

 .ބެލެވިދާނެެއވެ ކަމުގައި  ކަމެއް  ކުރާ  ގޮތުން

ދަށުން ގޮތެްއ ކަނޑައެޅުމުގައި، އަްނނަނިވި )ހ( ގެ މި މާއްދާގެ  )ނ(  

 ރިޢާޔަތްކުެރވިދާނެއެވެ.ކަންކަމަށް ކޯޓަށް 
 

 ހެކިބަސް ދޭ ީމހާގެ ޢުުމރު؛  (1)   

ހެކިބަސް ޭދ މީހާެގ ޝަޚްޞިްއޔަތާއި ތަުޢލީމާިއ އޭނާެގ   (2)   

 މިޒާޖު؛

 މިންވަރު؛ ްނ ދެމުންދާހެކިބަސް ދޭ ީމހާ ެއއްބާރުލު  (3)   
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ނަފްސާނީގޮތުން ނުވަތަ ޖިސްމާނީގޮތުްނ ނުވަަތ ޢިލްމީގޮތުްނ   (4)   

 ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހެކިބަސް ދޭ މީހާަގއި ުހރުން.އެއްވެސް 
 

އެގްޒެމިންކުރުމުގައި -ކްރޮސް 
 ލީޑިންގ ސުވާލުކުރުން 

އެގްޒެމިންުކރުމުގެ މަރުަޙލާގައި، ކޯޓުން މަނާުނކުރާާހ -ކްރޮސް )ހ(  .108

 ހިނދަކު، ހެކިބަްސ ދޭ މީހާާއ ލީޑިންގ ސުާވލުކުެރވިދާނެއެވެ.

މަނާކުރުމުގައި، އަންނަނިވި ކަްނކަމަށް ލީޑިންގ ސުވާެލއްކުރުްނ  )ށ(  

 ކޯޓުން ރިޢާޔަތްުކރަންވާނެެއވެ.

ދިނުމުގަިއ  އެގްޒެމިންކުރުމުެގ މަރުޙަާލގަިއ ހެކިބަސް   (1)   

ެދއްކި ވާަހކައަކީ، އޭނާ ހެްއކެއްގެ ގޮތުގަިއ ހެކިބަސް ދޭ ީމހާ 

 ފަިހވާގޮތަށް އޮތް ާވހަކައަކަްށ ނުވުން؛ ޚަޞްމަށްހުށަހެޅި 

ހެކިބަްސ ޭދ  މަޞްލަޙަތާއި ީމހާެގ ރާ އެގްޒެމިންކު -ކްރޮސް  (2)   

 ގޮތްވުން؛އް މީހާގެ މަޞްލަޙަާތ އެ

 އެ ހެކިބަސް ޭދ މީހާ ރާ ޚަޞްމާމެދު އެގްޒެމިންކު -ކްރޮސް  (3)   

 ާފހަގަވުން؛ ހަމްދަރުދީވާކަން

ހެކިބަސް ޭދ މީހާެގ ޢުމުރާިއ އޭނާެގ ކިބައިަގއި ހުިރ   (4)   

ނުވަަތ ޢިލްީމ ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާީނ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން، އޭނާ ދޭ ހެކިބަހަްށ 

 އަސަރުކޮށްފާނެކަމަށް ފާަހގަވުން.

 

ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއެއްގެ އޮފިސަރުން 
 ބަޔާންދިނުން 

 ޖިނާއީ، އޮތްނަމަވެސް އެހެން މާއްދާ ވަނަ 103 ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  .109

 ިލޔުމުން ުކރިން އޮފިަސރަކު އިދާރާެއއްގެ ތަޙްޤީޤީ، މައްސަލައެްއގައި

 ެހކިބަސް މަޖިލީުހގައި ޝަރީޢަތުގެ  އޭނާ ، ގުޅޭގޮތުން ބަޔާނަކާ  ދީފައިވާ

 ަކމެއްގެ ބޭނުންވާ ދިނުމަށް  ހެކިބަސް ފަރާތުން އޭނާގެ ، ކަމަށްވާނަމަ ދޭ

 ަޝީރޢަތުގެ ަބޔާން ދީފަިއވާ ިލޔުމުން ކުރިން  އޭނާ ، ބިނާކޮށް މައްޗަށް

 ަބޔާނަކާ އެ  އަދި . ދެވިދާނެެއވެ ޞަތު ފުރު ބެލުމުގެ  މަޖިލީހުގައި 

، ަޖވާބުދީ ސުވާލުަތކަށް ކުރެވޭ  އޭނާއާ ދިނުމުގައި  ހެކިބަސް ގުޅިގެން

 .ދެވިދާނެެއވެ ހެކިބަސް
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 ތަޙްޤީީޤ އިާދރާއެއްެގ އޮފިަސރަކަށް މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން  )ށ(  

 ާޙލަުތގައެވެ.ހެކިބަސް ދެވޭނީ، އަންނަނިވި ކަްނކަން ފުރިހަަމވެފައިވާ 

އޭނާގެ ހެކިބަސް ބިާނވާ ބަޔާނަކީ، އެ ބަޔާނުަގއިާވ   (1)   

ދިޔަ ވަގުތު ނުވަަތ އެާއވިދިގެން މާގިަނ ަގއިހާދިސާތައް ހިނ

ވަގުތުތަކެްއ ފާއިތުނުވަނީސް، އޭާނ ލިޔުމުްނ ދީފައިާވ 

 ބަޔާނަކަށްވުން؛

 އެ ބަޔާނުގަިއ އޭނާ ސޮއިކޮށްފައިވުން؛  (2)   

ތުހުމަތުުކރެޭވ މީހާއަށް އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެްއ ކުށުގެ   (3)   

 ދީފައިވުން.

ތަޙްޤީޤީ އިދާާރއެއްެގ މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް،  )ނ(  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންުކރާފަދަ ެހކިބަސް  42މި ޤާނޫުނގެ  އޮފިސަރަކީ 

       ދޭ ފަރާތެްއ ކަމުގަިއވާ ާޙލަތުގައި، އެ ހައިސިއްޔަތުްނ އޭާނ 

ޤާނޫނުެގ ކަމާބެޭހ މާއްދާތަކުެގ ދަށުްނ ހެކިބަްސ ދިުނމަކަށް  މި

 ހުރަހެއްނާޅަެއވެ.

 ކަމަށް ތަޙްޤީޤީ އިދާާރއެއްގެ އޮފިސަެރއްމި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި،  )ރ(  

އެފަދަ މުން ލިޔުނުިއރު ލިޔުބުނެފައި އެވަނީ، އެ ބަޔާން ފުރަތަމަ 

ނުވަަތ އެފަދަ މަޤާމުަގއި ހުިރ  އިދާރާއެްއގެ އޮފިސަރެްއގެ

ީމހާއަށެވެ. އަދި، އެ ަބޔާން ިލޔުމުން މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރަމުންދާ 

 އެ މަޤާމުން ނުވަަތ އެ އިާދރާއިން އޭނާ  ދިން ފަހުން

ވަކިވެފައިވީނަމަެވސް، އޭނާއަކީ، ެއ ބަޔާނާ ގުޅޭގޮތުން، ހެްއކެއްެގ 

އެއްަގއި ކޯޓަށް ގޮތުގައި ަޝރީޢަތުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަ 

 ހާޒިރުކޮށް، ެއ ބަޔާނާ ގުޅޭގޮތުްނ ސުާވލުކުެރވިދާނެ މީހެެކވެ.

 

ހެކިބަސް ދޭ ފަރާތުގެ 
ޢަދުލުވެރިކަމާމެދު 
 ސުވާލުއުފެއްދުން 

ހެކިބަސް ދޭ ަފރާތަކީ ހެކިބަސް ދިނުމުެގ ޢަދުލުެވރިކަން ުފިރހަމަވާ  )ހ(  .110

ފަރާތެއް ނޫންކަުމގަިއ ބަޔާންކޮށް، އޭނާެގ ހެކިބަްސ ިދނުމުގެ 

      ޢަދުލުވެރިކަމާމެދު ުސވާލުއުަފއްދައި، އެ ހެކިބަސް ޭދ ފަރާތް 

 އެ މައްސަަލއެއްަގއި ެހކިބަސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަަލއިގައި 
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ހިމެނޭ ޚަޞްމެއްެގ ަފރާތުން ކޯޓަްށ ހުަށހަޅައިފިނަމަ، ހެކިަބސް ޭދ 

 ފަރާތުގެ ޢަދުުލވެރިކަމާމެދު ކޯޓުން ގޮެތއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، ެހކިބަސް ދޭ ަފރާތެއްގެ ޢަދުލުެވރިކަްނ  )ށ(  

 ރިޢާޔަތްުކރަންާވނެއެވެ.ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަްނކަމަށް 

ހެކިބަސް ޭދ ފަރާުތގެ ހެކިބަްސ ދިނުމުގެ ޢަދުުލވެރިކަމާމެުދ   (1)   

ސުވާލުއުފައްދަިއ ޯކޓަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ސަބަބުތަްއ 

 އެގޮތުގެމަތިން ުހރިކަން ުނވަތަ ނެތްކަން؛

ހެކިބަސް ދޭ ފަރާތުން ކޮށްފަިއވާ ޢަމަލަކީ ހެކިބަސް ދިނުމުެގ   (2)   

 ގެްއލޭފަދަ ޢަމަލެްއކަން ނުވަަތ ނޫންކަން؛ ޢަދުލުވެރިކަން 

ހެކިބަސް ދިނުމުެގ ޢަދުލުެވރިކަން ގެއްލޭފަަދ ޢަމަލެްއ   (3)   

ކޮށްފައިވާނަމަ އެ ޢަމަލުކޮށްފަިއވާ ވަގުާތއި ހެކިބަސް ޭދ 

ވާޤިޢާ ހިނގާަފއިާވ ވަގުާތއި، ެއ ދެމެދުގަިއ ހޭަދވެފައިާވ 

 ވަގުތު؛

ޢަދުލުެވރިކަން ގެއްލޭފަަދ ޢަމަލެްއ ހެކިބަސް ދިނުމުެގ   (4)   

ކޮށްފައިވާނަމަ އެ ޢަމަލުގެ ބާވަާތއި ހެކިބަސް ދޭ މައްސަަލއިެގ 

 ބާވަތާ ގުޅުންހުިރ މިންވަރު؛

ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ޢަދުލުެވރިކަން ެގއްލޭފަދަ ޢަމަުލ   (5)   

ތަކުރާރުކޮށްފަިއވާނަމަ، އެފަދައިން ތަުކރާުރކޮށްފައިާވ 

 މިންވަރު؛

ހެކިބަސް ދޭ ަފރާތުެގ އިންޞާފުެވރިކަމާއި ތެުދވެރިކަމަްށ   (6)   

 ބާރުދޭ ކަމަށް ކޯޓަްށ ހުަށހެޅިފައިވާ ކަމެްއވާނަމަ އެކަން.
 

އެގްޒެމިންުކރަމުން ގެންެދވޭ މީާހ ދަްއކަމުންދާ ާވހަކަާއ -ކްރޮސް )ހ(  .111 ތަޢާރުޟުވާ ބަޔާން ހުށަހެޅުން 

 ދައްކާފަިއ އޮތްކަްނ ިލޔުމުންއެހެްނ ވާަހކައެްއ  ދިމާނުވާގޮތަށް އޭނާ 

ކޯޑުކުރެވިފަިއ އޮތްކަމުގަިއވާނަމަ، ނުވަތަ އެނޫްނވެްސ ގޮތަކުްނ ރެ 

 ވަގުުތ ހުށަހަޅައި، ކޯޓުގެ ސަާމލުކަމަށް ގެނެވިދާެނއެވެ.އެކަން ެއ 
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އެގްޒެމިންުކރަމުން ގެންދެވޭ ީމހާ ވަކި ކަމަކާ ގުޭޅގޮތުން -ކްރޮސް )ށ(  

ނުވަަތ އެ ވާހަަކއާ ދިމާނުވާގޮތަްށ ހަަމ ދައްކާ ާވހަކަާއ އިދިކޮޅަށް 

 އެކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ އެހެްނ މީހަުކ ދައްކާަފއިާވ ވާހަަކއެްއ ލިޔުެމއްގައި 

އެ ވަގުުތ ެއކަން ކޯޑުކުެރވިފައިވާނަމަ، ރެ ކަށްނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަ

 ހުށަހަޅައި، ކޯޓުެގ ސަމާލުކަމަްށ ގެނެވިދާނެެއވެ.

 

ހެކިބަސް ދޭ މީހުން ކޯޓަށް 

 ރުކުރުން ހާޒި 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެކިބަސް ޭދ މީހުން ކޯޓަށް ހާިޒރުވެ ެހކިބަސް  )ހ(  .112

ދޭނީ، އެމީހުންނަކީ ހެކިބަސް ދޭެނ މީހުންކަން، ދަުޢވާކުާރ ަފރާތުން 

ނުވަތަ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުްނ ފާަހގަކޮށް، ކޯުޓގަިއ އެދުމުން، ކަާމ 

ކޯޓަށް ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުްނ ކުާރ އަުމރެއްެގ ދަށުން އެމީހަުކ 

 ހާޒިރުކޮށްގެންނެވެ.
 

ހެކިބަސް ދޭ މީހުން ކޯޓަށް ހާޒިުރކުރުމުގައި ކޯޓުން ޢަމަލުުކރާނީ،  )ށ(  

ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތގެ ނުވަތަ މަދަނީ އިުޖރާއަތުެގ ޤާޫނނުގައި 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

ދިނުމަށް ހާޒިރުވުމުގެ  ހެކިބަސް 
ހެކިބަސް  ލައި އަމުރުކުރުމަކާ ނު 

 ނެގުން 

ދިނުމަށް ކޯޓަްށ ހާޒިުރވުމުގެ އަމުރެްއ ކޯޓުްނ ކޮށްަފއިނުވާ  ހެކިބަސް )ހ(  .113

މީހަކު މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ަފރާތަކާއެކު، ނުވަތަ ަމއްސަަލ 

ެގ މަޖިލީހުަގއި ހާޒިުރވެހުިރ ޢަތުއަޑުއެހުމުގެ ބޭނުުމގައި، ަޝރީ

ދިނުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ޙާލަތެއްގައި، އޭާނއަކީ، ހެކިބަސް

    ލާޒިމުކުރެވިދާނެ މީެހއް ކަމުަގއިވާނަމަ، ވަކި ކަމަކާ ގުޭޅގޮތުން 

 ދިނުމަށް، ކޯޓަްށ ލާޒިމުުކރެވިދާނެެއވެ. އެ ވަގުުތ އޭނާ ހެކިބަސް
 

 ގެ ދަށުން ކޯޓުން އަންގާ އެްނގުމަކާ އެްއގޮތްވާ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  

ިދނުމުގެ  އެ ަވގުތު ެހކިބަސްނުދީފިނަމަ، ހެކިބަސް އޭނާ ގޮތުގެމަތިން

ނުދީފި އަމުރެއް ކޮްށގެން ކޯޓަްށ ހާޒިުރވާންޖެހޭ މީާހ ހެކިބަސް 

އޭނާއާމެދުވެސް ޢަމަލުުކރުމުެގ  އުސޫލުންޢަަމލުކުެރވޭ  ޙާލަތެއްގައި

 ބާރު ކޯޓަްށ ލިބިގެންެވއެވެ.
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 ތިންވަނަ ބައި 

 ހެކި ވަޒަންކުރުން 

 

 ވަނަ ބާބު ދިހަ

 ގުޅުން ހުރުން 

 
ވަކި ވާޤިޢާއަކާއި ވަކި ހެްއކަކާމެދު ގުޅުންހުރި ހެކި ަކމަށް ބެލެވޭނީ،   .114 ގުޅުންހުރި ހެކި 

ޤާނޫނީގޮތުން ގުޅުންހުރި ހެއްކެއް، މާއްީދގޮތުން ގުޅުންހުރުުމެގ ސަބަބުން، އެ 

ހެއްކެއް ކޯޓަށް ބަަލއިގެންފި ކަމަށްވާނަމަ، ޝަރީޢަތުގަިއ އޮތް މައްަސލައިގަިއ 

ސާބިތުކޮށްދިނުަމށް އެހީތެިރވެދޭ  ންހިމެނޭ ވާޤިޢާއެއް ވުޖޫދުގައި އޮްތކަ

 ށްވާނަމައެވެ.ކަމަ
 

ގުޅުން ނެތް ސަބަބެއްކަމަށް 

 ނުބެލުން 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ެތރެއިން ާޙލަތެއް ވުޖޫދުަގއި އޮތުމަީކ، އޭގެ ޒާތުގަިއ   .115

ޅުމަށް އޮްތ ހެއްކެްއ އެީއ ގުޅުންހުިރ ހެްއކެްއ ނޫންކަމަށް ކަނޑައެ

 ސަބަބެއްނޫނެވެ.
 

އެ ހެކި ގުޅެނީ ހެކިބަސް ދިްނ މީހާގެ އިތުބާރު އޮތް މިންަވރެއްެގ  )ހ(  

 މައްޗަށް ކަމުގަިއވުން؛
 

 އެ ހެިކ ގުޅެނީ ބަަލއިގަނެވެްނ ހުިރ ެއހެން ެހއްކަކާ ކަމުގައިުވން؛ )ށ(  
 

ަމއްޗަށް އެ ހެިކ ގުޅެނީ ހޯދަންޖެޭހ ހެްއކެްއ ހޯދިފައިނުާވ ކަމުެގ  )ނ(  

 ކަމުގައިވުން.

 

މި ޤާނޫނުގަިއ އެހެްނގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، ގުޅުންހުިރ  )ހ(  .116 ގުޅުންހުރި ހެކި ބަލައިގަތުން 

 ހެއްކަކީ ކޯޓަށް ަބލައިގަނެވޭެނ ހެްއކެވެ.
 

ގުޅުންހުރި ެހއްކަށް ނުާވ ހެއްަކކީ ކޯޓަށް ަބލަިއގަނެވޭނެ ެހއްކެްއ  )ށ(  

 ނޫނެވެ.
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 ބާބު  ވަނަ އެގާރަ

 ކަމަށް ބުނާ ހެކި  އިވުނު

 
ެހއްކަކީ، އޭެގ ޒާތުގައި ެހކީގެ ޮގތުގައި  ކަމަށް ބުނާ އިވުނު )ހ(  .117 ހެކި  ކަމަށް ބުނާ  އިވުނު 

 ހެއްކެްއ ނޫނެވެ.ބަލަިއގަނެވޭނެ ޝަރީޢަތަށް 

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  )ށ(  

ވާނަމަ، އިވުނު މަށްވުޖޫދުަގއި އޮތްކައިސްތިސްނާކުރެވޭ ާޙލަތެއް 

 ބަލަިއގަނެވިދާނެ ހެއްކެެކވެ. ޝަރީޢަތަށް ހެްއކަކީ،  ކަމަށް ބުނާ

 ހެްއކަކީ ދެވަަނ ދަރަޖަިއގެ ެހއްކެވެ. ކަމަށް ބުނާ އިވުނު  )ނ(  

 

ހެކީގެ  ކަމަށް ބުނާ އިވުނު 

 ތެރެއިން ބަލައިގަނެވޭނެ ހެކި 
ހެކީެގ ތެރެއިން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ބަލައިގަނެވޭެނ  ކަމަށް ބުނާއިވުނު   .118

 ބާވަތުގެ ެހކި ތިީރގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި އޮތް މީހާ ަމރުވުމުގެ ކުރިން، ަވކި ކަމަކާ  )ހ(  

ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ ވަކި ެއއްޗަކާ ެބހޭގޮތުން ބުނާބުނުން ެއއީ، އެކަން 

އި ހުަށހެޅިދާނެ ހެްއކެކެވެ. ޓަކައޮތްކަން ސާބިުތކޮށްދިނުމަށްވުޖޫދުގައި 

އަދި މަރުވިމީހާ އެ ވާަހކަ ދެއްކި އަޑުިއވުނު މީހަކު، މަުރވިމީހާއަްށ 

ޙަވާލާދީ، އޭާނ ބުނީ ތެދު ބުނުމެްއކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަްށޓަކައި، 

 އެކަން ހެީކގެ ގޮުތގަިއ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ކުއްލިއަކަްށ ދިމާާވ ކަމެްއ ނުވަަތ ކުްއލިއަކަްށ ދިމާވާ ާޙލަތެްއ  )ށ(  

ދިމާވާހިނދު އެކަމަށް ދެވޭ ރައްދެްއގެ ގޮތުަގއި، ކުއްިލއަކަށް ިތމާއަށް 

ބުނެވޭ ވާހަކަ ުނވަތަ ތިމާއަށް ދަްއކުވައިދެޭވ ނިޝާންތައް ނުވަތަ 

        ތިމާއަށް ުކރެޭވ އިާޝރާތްތައް، ެއ ވަގުުތ ފެނުުނ ީމހަކަށް 

އެ އިާޝރާތްތަްއ އޭނާ ކުިރ ކަމަށް ަޙވާލާދީ، އެ ާޙލަތު ވުޫޖދުގައި 

އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެކަން ެހކީގެ ގޮުތގައި ކޯޓަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ކަމެއް ދިމާާވ ޙާލަތުަގއި ެއ ތަނެއްަގއި އެ ަވގުތު ތިިބ ަބޔަކަށް  )ނ(  

ކިޔައިދީފަިއވާނަމަ، އެކަމެއް ދިާމވިކަން އެކަމެއް ފެނުނު ގޮތް މީހަކަށް 
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ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެ ާވހަކަ ކިޔައިދިން ީމހުންނަށް ަޙވާލާދީ، 

 އެ ވާަހކަ އޭާނއަށް ކޯޓަްށ ހެކީެގ ގޮުތގައި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ތިމާގެ އަމިްއލަ ާމލީ މަްޞލަޙަތަކާ ދެކޮޅަްށ ނުވަތަ ތިާމގެ ައމިއްަލ  )ރ(  

މަޞްލަޙަތަކާ ދެކޮޅަށް ީމހަކު ބުނާ ބަެހއް އެގޮތަށް ބުނި އަުޑ ޖިނާއީ 

 އެހި މީާހއަށް، އެކަްނ ހެކީެގ ގޮތުަގއި ކޯޓަްށ ހުށަހެޅިދާނެެއވެ.

ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަފަކު އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަދާުކުރމުގައި  )ބ(  

ކޯޑެްއގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް، ުނވަތަ އެ ަޤުއމެއްގެ ރަސްމީ ރެ

          ޤާނޫނުން ވަކި މަސްޫއލިއްޔަތެްއ ޙަާވލުކޮށްފައިާވ މީހަކު 

އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުަގއި މައްސަަލއިގައި ހިމެނޭ ވާިޤޢާއަކާ 

ކޯޑެްއގައި ހިމަނާފައިވާ މަުޢލޫމާތެްއ ދުށް ގުޅޭގޮތުން ރަސްީމ ރެ

ކޯޑަކުްނ ެއ އެްއޗެްއ ދުށް ކަމަށް ަޝީރޢަތުގެ ކު، ެއ ރެމީހަ

ކޯޑުގަިއ އޮްތ އެއްެޗއް ވުޫޖދުގައި މަޖިލީހުގަިއ ބުނާ ބުނުމަކީ، އެ ރެ

 އޮތްކަމަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ހުަށހެޅިދާނެ ހެއްެކކެވެ.

ަތކުގައި، ޢާންމުކޮށް ަގވާއިދުން ބަަލހައްާޓ ތްފާރީގެ މުޢާމަލާވިޔަ )ޅ(  

ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއް ދުށް މީހަކު، އެ ހިސާބުތަުކން ެއ 

އެއްޗެއް ދުށް ކަމަށް ޯކޓުގައި ބުނާ ބުނުމަކީ، އެ ހިސާބުތަުކަގއި އޮްތ 

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ ކޯޓަށް  ން އެއްޗެްއ ވުޖޫދުަގިއ އޮތްކަ

 ެކކެވެ.ހުށަހެޅިދާނެ ހެއް

ތިމާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ުތހުމަތަކުން ދިފާޢުވުމަށްޓަކައި، މީޑިއާގަިއ  )ކ(  

ނުވަތަ އެހެްނވެސް ޢާންމު ތަެނއްގަިއ ދައްކާފަިއވާ ާވހަަކ އަުޑއިވުނު 

މީހަކު، އޭާނ ެއ ާވހަަކ ދެއްކިކަްނ ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެކަން 

 ހެކީގެ ގޮތުގަިއ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

އެހެން ޝަރީޢަެތއްގައި ީމހަކު ދީފަިއވާ ހެކިަބހަކީ، ފަހުން  )އ(  

ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެްއގައި، އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް، ހެއްެކއްގެ ޮގތުގައި 

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެ ހެއްކެެކވެ.
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ވިޔަފާރީެގ ޢާންމު އުޫސލުެގ ދަށުން ތިީރގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ  )ވ(  

ކަމެއް ހިމެނޭގޮތުން، މީހަކު ދީަފއިވާ ބަޔާން ކަންކަމުގެ ތެރެއިން 

 ހެކީގެ ގޮތުގަިއ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ވިޔަފާރީަގއި ނުވަަތ ވަޒީފާގެ މަސްޫއލިއްޔަުތ އަދާުކރުމުގަިއ   (1)   

ޢާންމުކޮށް ބަލަަހއްާޓ ލިޔެިކޔުމުގަިއ އޭާނ ފާހަަގކޮށްފައިާވ 

 އެއްޗެްއ ނުވަތަ ކަެމއް؛

މުދަލެއް ުނވަތަ ސެކިުއރިޓީެއއް ނުވަަތ ފައިސާއެއް ނުވަަތ   (2)   

އެނޫންވެސް ބާވަެތއްެގ މުދަލަާކ ޙަވާުލވި ކަމަްށ ބަޔާންކޮްށ 

 އޭނާ ލިޔެފަިއވާ ނުވަަތ ސޮއިކޮށްަފއިވާ ލިޔުމެއް؛

އޭނާ ލިޔެފަިއވާ ނުވަަތ ސޮއިކޮށްފަިއވާ ވިޔަާފރީެގ   (3)   

 މުޢާމަލާތަކާބެހޭ ިލޔުމެއް؛

ސޮއިކޮށްަފއިވާ ސިޓީެއއް ނުވަަތ އޭނާ ލިޔެފައިާވ ނުވަތަ   (4)   

އެނޫންވެސް ޢާންމުކޮްށ ާތރީޚު ަޖހަންޖެޭހ ލިޔުމެްއެގ ތާރީުޚ 

 ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ބަޔާނެއް.

ބައެއްގެ މެދުަގއި ޭލގެ ގުޅުމެްއ ނުވަތަ ާކވެނީގެ ގުޅުމެއް ނުވަތަ  )މ(  

ބެލެނިވެރިކަުމގެ ގުޅުމެއް އޮތްކަމާމެުދ އެފަަދ ގުޅުމެއްެގ ާޚއްޞަ 

މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިާވ މީހަުކ ދީފަިއާވ ބަޔާނެްއ ދީފައިވަނީ، އެފަދަ 

ވާނަމަ، ގުޅުމެއް އޮތްކަމާމެދު ދެބަސްވުމެއް އުފެދުމުގެ ުކރިން ކަމުގައި 

 އެކަން ހެީކގެ ގޮުތގަިއ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މަރުވެފައިވާ ބައެްއގެ މެދުަގއި ލޭގެ ގުޅުމެއް ނުވަތަ ކާވެނީގެ ުގޅުމެއް  )ފ(  

ނުވަތަ ބެލެނިެވރިކަމުގެ ގުޅުމެއް އޮތްކަމާމެދު އެީމހުން ނިްސބަތްވާ 

އެއްބަސްވުެމއްގަިއ ޢާއިލާއާ ގުޅޭގޮތުން ވަޞިއްޔަތެްއގައި ނުވަތަ 

ނުވަތަ ޢާިއލާެގ ނަސަުބ ދައްކައިޭދ ލިޔުމެއްަގއި ުނވަަތ އެޫނންވެސް 

އެފަދަ ކަންކަން ބަޔާންުކރާ ލިޔުމެްއގައި މީހަކު ބަޔާނެއް ދީަފއިވަނީ، 

އެފަދަ ގުޅުމެއް އޮތްކަމާމެދު ދެބަސްވުމެއް އުފެދުމުގެ ކުރިްނ 

  ހުަށހެޅިދާނެއެެވ.ކަމުގައިވާނަމަ، އެކަްނ ހެީކގެ ގޮުތގައި ކޯޓަށް
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ދައުލަތުގެ ުމވައްޒަފަކު އޭނާގެ ވަޒީފާގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާުކުރމުގައި  )ދ(  

 ދީފައިވާ ބަޔާނެއް، ހެކީެގ ގޮތުަގއި ކޯޓަްށ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 

ހެކި  ކަމަށް ބުނާ އިވުނު 

 ބަލައިގަނެވޭނެ ޙާލަތްތައް 
     ޤާނޫނުގެ  މިހެީކގެ ގޮުތގަިއ ބަލަިއގަނެވޭނެ ކަމަްށ  ކަމަށް ބުނާ އިވުނު   .119

ބަހުގައި ވަިކ ހެކި އެ ، ހުށަހެޅޭނީ ެހކި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 118

ކަމެއް ކުރި ކަމަށް ުނވަތަ ވަކި އެއްެޗއް ބުނި ކަމަށް ަޙވާލާދެވޭ މީަހކީ، 

ކަމަށް ޝަރީޢަތަްށ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގެ ތެެރއިން ޙާލަތެްއގައިާވ މީހެއް 

 ޤަބޫލުކުރެޭވ ޙާލަުތގައި، ކޯުޓގެ ުހއްދައާ އެކުގަެއވެ.
 

 ހޯދާ ނުފެނިފައިވާ ީމހަކަށްވުން؛ )ހ(  

ދިނުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ުނކުޅެދޭ  ބަޔާނެއް ދިނުމަށްފަހު ހެކިބަސް )ށ(  

 ޙާލަތެއްގަިއވާ މީހަކަްށވުން؛

ހާޒިރުުކރެވެން އޮތީ ެއކަީށގެންވާ  ދިނުމަށް ކޯޓަށް އެމީހަކު ހެކިބަސް )ނ(  

 ވަރަށްުވރެ ދިުގ މުއްދަތެއް ހޭދަކޮށްގެްނ ކަމަށްވުން؛

ދިނުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުުކރެވެން އޮތީ ެއކަީށގެންވާ  އެމީހަކު ހެކިބަސް )ރ(  

 ވަރަށްުވރެ ބޮޑު ަޚރަދެއް ކޮްށގެން ކަމަށްވުން؛

 މަރުވެފައިާވ މީހަކަށްވުން. )ބ(  

 

 ރަވަނަ ބާބު ބާ 

 ރައުޔުގެ އުސޫލު 

 

         ޔަކީ، އުވަކި ވާޤިޢާެއއް ވުޖޫުދގައި އޮތްކަމަށް މީހަުކ ދޭ ރަ  )ހ(  .120 ރައުޔު 

ހިނދަކު، ޭއގެ  މި ޤާނޫނުގަިއ ެއހެންގޮތަކަްށ ކަނޑައަޅާފައިނުާވހާ

 ޔެްއ ނޫނެވެ.އުޒާތުގައި ހެީކގެ ގޮުތގައި ަބލައިގަެނވޭނެ ރަ

އޮތްނަމަވެސް، ޤާނޫެނއްގެ ދަށުްނ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެްނ  )ށ(  

ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ާބރު ލިިބގެން ދޫުކރާ ލިޔުމެއްަގއި ނުވަތަ ރަސްމީ 

ސެޓްފިކެޓެއްގައި ުނވަތަ ރަސްމީ ލިޔުމެއްަގއި، ސަބަުބތަކެއް 
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ބަޔާންކޮށް ެއ ސަބަބުތަކުެގ މައްޗަށް، އެ ލިޔުމުގަިއ ޮސއިކުާރ 

ަޔކީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އު، އެ ރަެޔއް ލިޔެފަިއވާނަމައުފަރާތުން ރަ

ޔަކީ، އުޔެއް ނޫނެވެ. އަދި އެފަދަ ރަ އު ބަޔާންކުރާ އުސޫލު ހިނގާނެ ރަ

 ޔެެކވެ.އުހެކީގެ ގޮތުގަިއ ބަލަިއގަނެވިދާނެ ރަ

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ވަިކ ކަމެއް ވުޫޖދުގައި  )ނ(  

ވުޖޫދުގަިއ ޮއތްކަން ޔަކީ، ެއކަމެއް އު އޮތްކަމަށް މީހަުކ ޭދ ރަ

ޔެްއ އުސާބިތުކުރުމަށް ނޫން ެއހެން ބޭނުމެއްަގއި ހުަށހެޅޭ ރަ 

 ޔެްއ ބަލަިއގަނެވިާދނެއެވެ.އުކަމުގައިވާނަމަ، ެއ ބޭނުމަށްޓަކައި އެ ރަ 

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނެވގެންވާ  )ރ(  

     ޔަކީ، އުހޯދޭ ޚަީބރުންގެ ރަ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިްނ 

ެޔއް ނޫެނެވ. އަދި އުމި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބުނާ އުސޫލު ހިނގާނެ ރަ

 ޔެެކވެ.އުަޔކީ ެހކީގެ ގޮތުގަިއ ބަލަިއގަނެވިދާނެ ރައުއެފަދަ ރަ
 

ޚަބީރުން ނޫން މީހުން ފާޅުކުރާ 

 ރައުޔު ބަލައިގަތުން 
ޔަކީ ެހކީެގ އުާޙލަތްތަކުގައި، ފާޅުކުރާ ރަޚަބީރަކަށް ނުވާ މީހަކު، އަންނަނިވި   .121

 ޔެކެވެ.އުގޮތުގައި ަބލައިގަެނވިދާނެ ރަ 
 

ަޔކީ އޭނާއަްށ ފެނުނު ނުވަަތ އަޑުއިވުުނ ނުވަތަ އުއޭނާ ފާޅުކުރާ ރަ )ހ(  

ވިސްނައިގަނެވުނު ނުވަތަ ތަުޖރިބާކުެރވުނު ޙާލަތެއް ނުވަތަ ހާިދސާއަކާ 

 ޔަކަށްވުން؛ އަދި އު ހާމަކުާރ ރަނުވަތަ އެއްަޗކާ ގުޅޭގޮތުްނ އޭނާ 

 ގައި ނުވަތަ ކަެމއް ަގއިނުވަތަ ާޙލަތެއް ަގއިދިަޔ ހާދިސާގައިއެ ހިނ )ށ(  

އޭނާއަށް އެ ވިސްނަިއގަނެވުނު ގޮތް ުނވަތަ ދޭހަކުެރވުުނ ގޮތް 

 އެނގުން މުހިންމުވެފަިއވުން.
 

ޚަބީރުންގެ ރައުޔު ކޯޓަށް 

 ބަލައިގަތުން 
ެހކީގެ ގޮތުގަިއ ކޯޓަށް ބަަލއިގަެނވިދާނެ ޔަކީ، އުޚަބީރުންގެ ރަ  )ހ(  .122

 ޔެކެވެ.އުރަ

ޚަބީރުންގެ ރައުުޔ ކޯޓަްށ ބަަލއިގަނެވޭީނ އަންނަނިިވ ޙާލަތްަތކުގަިއ  )ށ(  

 އެކަންޏެވެ.
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ޚަބީރަކަށް ަވކި ދާިއރާއެްއގެ ތަމްރީނު ނުވަތަ ތަުޖރިބާ ނުވަަތ   (1)   

ތަޢުލީމު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ދާިއރާއަކީ، އެފަދަ ޚާއްަޞ 

ތަޢުލީމު ނުވަަތ ތަމްރީުނ ނުވަަތ ތަޖުރިބާެގ ދާިއރާއެްއ 

 ދާިއރާއަކަށްވުން؛ޢާންމުކޮށް މީހުން ބަަލއިގަނެފައިވާ ކަމުގައި 

ޒާތުގައި ވަކި ތަުޢލީމެއް ނުވަަތ ތަމްރީނެްއ ޚަބީރަކީ އޭނާެގ   (2)   

ގެްނވާ ތަޢުލީމާިއ ނުވަތަ ތަޖުރިބާއެއްެގ ދާއިާރއެއްގަިއ އެކަށީ

ތަޖުރިބާ ހުިރ މީހެްއ ކަމަށް ޤަބޫުލކުރެވެްނ އޮތުމާއި، އެފަަދ 

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ުހރުމުގެ ސަބަބުން އެ ރަުއޔު ކޯޓަށް ދެޭވ 

 ރެވެްނ އޮތުން؛ފެންވަރުގެ ީމހެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކު 

ޚަބީރުގެ ަފރާތުން ހޯދަންޖެޭހ މަޢުލޫމާތަކީ، ކަމުެގ ބާވަތުްނ   (3)   

މައްސަލައިަގއި ނުހިމެނޭ ތިންވަނަ ަފރާތެއްެގ ރަުއޔު ކޯޓަްށ 

މުހިންމުވާ ކަމެްއ ކަމުގަިއވުން. އަިދ އެީއ ކޯޓަށް އޭެގ 

 ޔަކަްށވުން؛އުޒާތުގައި ކަމެްއ ނިންމުމަށް އެހީެތރިވެދޭނެ ރަ

 ކަނޑައެޅުމުގެ  ކޯޓުން ޙުކުމް މައްސަލަިއގެ، ރައުަޔކީ އެ  (4)   

 ަރއުޔެއް  ކަނޑައަޅައިދޭ ޙުކުމް  މައްސަލަިއގެ އެ ، ކުރިން

 ؛ނުވުން  ކަމަށް ރައުޔެއް  ެބލެވިދާނެ ކަމުގައި

 ނުވަތަ  ވާޤިޢާތަކަކީ މަިއގަނޑު ބިނާވެފައިވާ ރަުއޔު ޚަބީރުގެ  (5)   

 ނުވަތަ  ހެދިދާނެ ދެކޮޅު އެއާ ޚަީބރަކަށް އެހެން އަސްލުތަކަކީ 

 ؛ނުވުން ރައުަޔކަށް ޖަދަލުކުރެވިދާނެ

އްގެ މަޞްލަޙަުތ ވަކި ފަރާތެސީދާ   ހާމަުކރާ ރައުޔަކީ،ޚަބީރު  (6)   

 ޭދ ރަުއޔަކަށްނުވުން. އިސްކުރުމުެގ ގޮތުން
 

 ރަވަނަ ބާބު ތޭ 

 އިޙްތިމާލުގެ އުސޫލު 
 

އިޙްތިމާލުެގ އުސޫލުްނ ެހއްކެްއ ކޯޓަްށ ބަލަިއގަންނާނީ، ެއ ހެްއކެްއ   .123 އިޙްތިމާލުގެ އުސޫލު 

ވަކި ވާޤިާޢއެއް ވުޖޫދުަގއި އޮތްކަން ނުވަތަ މައްސަަލއާގުޅޭ ބަލައިގަތުމުން 
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ނެތްކަން ވަޒަންކުރުމުަގއި، ކޯޓަށް އެހީެތރިކަމެއް ލިބޭ ހެްއކަަކށް، އެ އުޫސލުެގ 

 ދަށުން ބަލައިގަނެޭވ ހެިކ ވާނަމަެއވެ.
 

އިޙްތިމާލުގެ އުސޫލުގައި 

 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 
އިޙްތިމާލުގެ އުޫސލު ބޭނުންކުރުުމގައި އަންނަނިިވ ކަްނކަމަށް ކޯޓުން   .124

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.
 

 އެއްގޮތަކަށް އޭނާ ޢަމަލުކޮށްަފއިވާ ާޙލަތްތަކުެގ ނިސްބަތް؛ )ހ(  

ދެެމދުގައި  ވަތަތެރޭަގއި ނުއެއްގޮތަކަށް ޢަމަލުުކރި ޙާލަތްތަުކގެ  )ށ(  

 ހިނގާފައިާވ ވަގުތުެގ ދުރުމިން؛

އެއްގޮްތ ޙާލަތްތަކުަގިއ އޭނާ އެއްގޮަތކަށް ކޮށްަފއިާވ ޢަމަުލ ިތމާގެވާ  )ނ(  

 ނިސްބަތް ނުވަތަ ެއއްގޮތްާވ ނިސްބަތް؛

 އެއްގޮތަށް އޭނާ ޢަމަލުކޮށްފަިއވާ ާޙލަތްތަކުގެ އެއްގޮްތކަން؛ )ރ(  

ޢަަމލުތަކުގެ މައްޗަށް ވިސްާނއިރު އޭނާ ޢަމަލުުކރަމުންދާގޮތުެގ އޭނާގެ  )ބ(  

ވަކި ަބއްޓަމެްއ ދެނެގަނެވޭކަްނ ނުވަަތ ނޫންކަން، ނުވަަތ ވަިކކަމެއް 

 އޭނާ ކުރަމުންދާ އުސޫުލ ދެނެގަނެވޭކަްނ ނުވަތަ ނޫންކަން؛

 އެްއވެސް ފަާރތަކުން އްކާމެދުއިޙްތިމާލުގެ އުޫސލުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހެ  )ޅ(  

 ޝައްކު އުފައްަދއި އިންާކރުކޮށްފަިއވާނަމަ، އެކަން؛

އިޙްތިމާލުގެ އުޫސލުން ެއއް ފަރާތުން ހެކި ހުަށހަޅަނީ، އިޙްތިމާލުެގ  )ކ(  

އުސޫލުން އެހެްނ ފަރާތަކުްނ ހުށަހަޅާފަިއވާ ހެއްކަކަްށ ޖަދަލުުކރުމުެގ 

 ގޮތުންކަން ނުވަތަ ނަފީުކރުމުެގ ގޮތުންކަން ުނވަތަ ނޫންކަން.
 

 ވަނަ ބާބު ސާދަ

 ނާދިރުވުމުގެ އުސޫލު 
 

ނާދިރުވުމުގެ އުޫސލުެގ ދަށުން ކޯޓަށް ހެއްކެްއ ބަލަިއގަންނާނީ، އެ ހެއްެކްއ   .125 ނާދިރުވުމުގެ އުސޫލު ބަލައިގަތުން 

ބަލައިގަތުމުން، ވަިކ ވާޤިޢާއެްއ ވުޖޫދުގަިއ އޮތްކަްނ ނުވަތަ ނެތްކަްނ 

 ެހއްކަކަށް، އެ އުސޫލުގެ ދަށުްނ ވަޒަންކުރުމުގައި، ކޯޓަށް އެހީެތރިކަމެއް ލިބޭނެ

 ބަލައިގަނެޭވ ހެިކ ވާނަމައެވެ.
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ނާދިރުވުމުގެ އުސޫލުގައި 

 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 
ނާދިރުވުމުެގ އުސޫުލ ކޯޓަްށ ބަަލއިގަތުމުގަިއ އަންނަނިިވ ަކންކަމަށް ކޯޓުްނ   .126

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.

ދިސާގެ ދޭެތރޭގައި ހިނގާފައިވާ ވަގުތު ނުވަތަ ހާދެ  ގޮސްފަިއވާ ހިނގާ )ހ(  

 ދިާސ ހިނގާަފއިވާ ގާތްމިން؛ހާއެ ދެ 

 އެއް ހާދިާސ އަނެްއ ހާދިސާާއ ގުޅެނީ ިކހާ ނިސްބަތަކަށްކަން؛ )ށ(  

އެއް ހާދިާސގަިއ ހިނގާފަިއވާ ކަްނކަން އަެނއް ހާިދސާގަިއ  )ނ(  

 ހިނގާފައިވަނީ ކިހާ ނިސްބަަތކަށްކަން؛

 ހާދިސާތަްއ ތަކުާރރުވެފަިއވާ ނިސްބަތް؛އެ  )ރ(  

 އެއިން ކޮންމެ ހާދިސާއެްއގައި ވަށައިގެންާވ ޙާލަތްތައް؛ )ބ(  

 އެއިން ކޮންމެ ހާދިސާއަކުްނ ފާހަގަުކރެޭވ އެއްގޮްތ ސިފަތައް؛ )ޅ(  

އެއިން ކޮންެމ ހާދިސާއެްއ ހިނގުމަށް މެދުެވރިވެފައިާވ މަިއގަނޑު  )ކ(  

 ސަބަބުތައް.
 

 ވަނަ ބާބު ފަނަރަ

 އިތުބާރުގެ އުސޫލު 
 

     އިތުބާރުކުެރވޭ ނިސްބަުތގެ ުއސޫލުެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ެހއްކަކީ،  )ހ(  .127 އިތުބާރުކުރެވޭ ނިސްބަތުގެ އުސޫލު 

ހިނދަކު، ޭއގެ  މި ޤާނޫނުގަިއ ެއހެންގޮތަކަްށ ކަނޑައަޅާފައިނުާވހާ

 ޒާތުގައި، ކޯޓަށް ަބލައިގަނެވޭެނ ހެްއކެއް ނޫނެވެ.

އަންނަނިވި ޙާލަތްަތކުގަިއ މެނުވީ، އިތުބާރުުކރެޭވ ނިްސބަތުގެ  )ށ(  

 އުސޫލުން ހުށަހެޅޭ ހެކި، ކޯޓަށް ަބލައެްއ ނުގަނެވޭނެެއވެ.

 އެގްޒެމިންުކރާ ަވގުތު ހުަށހެޅޭ ހެކި؛-ކްރޮސް  (1)   

އެގްޒެމިންުކރާ ަވގުތުގައި ހެކިބަސް ދޭ މީހަކު ދައްާކ -ކްރޮސް  (2)   

އޭނާއަށް އިތުބާރުުކރެވެން އޮތް ނިސްބަްތ ވާހަކައަކާ ގުޅިގެން 

 ދައްކައިދިނުމަށް ހުށަހެޅޭ ހެކި؛
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އެގްޒެމިންުކރުމުގަިއ ހެކިބަްސ ޭދ މީާހ އިންކާުރކުާރ -ކްރޮސް  (3)   

ކަމެއް އޮތީ އެނޫން ގޮަތކަށްކަން ދައްަކއިދިނުމަށް ހުށަހެޭޅ 

 ހެކި؛

އޮްތ ކުށެއްގެ ުތހުމަތުކުެރވޭ ީމހާއަްށ އިތުބާރުުކރެވެްނ   (4)   

 ނިސްބަތް ދައްކައިދޭ ހެކި.

 

އެގްޒެމިންކުރެވޭ ވަގުތު -ކްރޮސް 
 ނަފީކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ހެކި 

ގޮތުން  ްއ ނަފީކުރުމުގެ އެހެކިބަސް ޭދ މީހާ ދަްއކާފައިާވ ވާަހކަ )ހ(  .128

އެގްޒެމިންުކރެވޭ ވަގުުތ ހުށަހެޅޭ ހެކީެގ ަމއްޗަށް -ކްރޮސް

 ުނހިނގާނެއެވެ.އިތުބާރުކުެރވޭ ނިސްބަތުެގ އުޫސލެއް 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުްނ ހެިކ ހުށަހެޅޭނީ، ެއ ހުަށހެޅޭ ހެކީެގ  )ށ(  

ސަބަބުން، ވަކި ވާޤިޢާއެްއ ވުޖޫދުގަިއވާކަން ސާބިތުކޮށްިދނުމަށް 

 އެހީތެރިވެދޭނަމަެއވެ.
                                                                

ސާބިތުކޮށްދޭ ނުރަނގަޅު ނިޔަތް 

 ހެކި 
އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެެރއިން ކަމެއް، ހެކިބަސް ދޭ ީމހާގެ ކިަބއިގަިއ  )ހ(  .129

ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ހުށަހެޅޭ ހެީކގެ ަމއްޗަށް 

 އިތުބާރުކުެރވޭ ނިސްބަތުެގ އުޫސލެއް ުނހިނގާނެއެވެ.

ަވކި ގޮތަކަްށ އޭނާ ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހިފައިވާކަން ުނވަތަ އޭނާ   (1)   

ވާހަކަދެއްކުމުަގއި ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ނިޔަތް ނުވަަތ 

 މަޤްޞަދު އޭނާގެ ކިަބއިގަިއ އޮތްކަން؛

އޭނާ ދިން ހެކިބަުހގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ކަންކަްނ އޭނާއަްށ   (2)   

 އެނގިފައި އޮތުްނ ލާއިޤުނޫންކަން؛

ވާހަަކ  އެހެން ފަަހރެއްަގއި ެއހެންގޮތަކަްށ ހަމަ އެ  (3)   

 ދައްކާފައިވާކަން؛

 މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ާބވަތެއްގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާކަން؛  (4)   

ތެދު ޙަޤީޤަތް ބަޔާްނކުރަންޖެޭހ ލާޒިުމ ދަނޑިވަޅެއްގަިއ   (5)   

ޤަޞްދުގަިއ ނުވަަތ ފަރުާވކުޑަކަމާއެކު ތެދުނޫްނ  ހުރެ އެނގި

 މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން.
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ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ެއއްވެްސ ެހއްކެްއ ކޯޓަށް މި މާއްދާެގ )ހ(  )ށ(  

ަދުރތަކުގެ ސްހުށަހެޅޭނީ، އެ ހެކިބަސް ދިން މީހާއާ ވަކިން، އެހެން މަ

މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހޯދާ ހެްއކަށް އެ ެހކި ވުމާއެކު، އެ ުތހުމަުތތަކުގެ 

 އަސްލަށް ހެކިބަސް ޭދ މީހާ އިންކާރުުކރާ ކަުމގައިވާނަމަ އެަކންޏެވެ.
 

 ބު ވަނަ ބާ ސޯޅަ

 ލިބިގެންވާ މުޢާމަލާތްތައް  އިމްތިޔާޒު 
 

ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ދެކެވޭ 

 ވާހަކައަށް ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒު 
މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެްއގައި ެއހެންޮގތަކަށް  )ހ(  .130

    ކަނޑައަޅާފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ކާވެނީެގ ގުޅުމެްއ ދެމިޮއތްއިރު، 

އެ ގުޅުމުެގ އަާސސްެގ މަތީގައި، އަނބިމީހާއަްށ ފިރިީމހާެގ ަފރާތުން 

ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ިފރިމީހާއަށް އަނބިީމހާގެ ފަރާތުން ލިިބފައިވާ 

މަޢުލޫމާތު ހެއްކެްއގެ ގޮުތގައި ހުަށހެޅުމަށް މަޖުބޫރެއް ނުުކރެޭވނެއެވެ. 

މީހެްއގެ ަފރާތުން އަދި، އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް އެ ދެމަިފރިންގެ ތެެރއިން 

އެހެން މީހަކަްށ ލިބިފަިއވާނަމަ، އެމީހަކަްށ ެއ މަޢުލޫމާތެްއ ދިން 

   ފަރާތުގެ ނުވަަތ އެފަރާތެްއ ތަމްސީލުުކރާ ފަރާެތއްގެ ހުއްަދ ނެތި 

 އެ މަޢުލޫމާތެއްވެްސ ހެްއކެއްެގ ގޮތުަގއި ހުަށއެއްނޭޅޭނެއެވެ.

ދެމަފިރިންގެ ެތރެއިްނ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، )ށ(  

އެކަކު، އަނެކާއާ ެދކޮޅަށް ކުރާ ޖިނާީއ ކުށެއްެގ ސަބަބުން، އެ ކުްށ 

ކުރި މީާހގެ މައްޗަށް އުފުލޭ ޖިނާީއ ދަޢުވާއަާކ ގުޅިގެން މަުޢލޫމާތު 

 ހާމަކުރުމަކަށް ިމ މާއްދާ ހުރަެހއް ނާޅައެވެ.

ާދގެ )ހ( އިްނ ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގަިއ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަްށ މި މާއް )ނ(  

ދެމަފިރިްނ ަވރިވުމަށްފަހުަގއިވެްސ  ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒު

 ދެމިއޮންނާނެއެވެ.
 

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ހުރި 

 މަޢުލޫމާތު 
ދައުލަތުގެ އިދާރާައކުން އުަފއްދާ ނުވަަތ ގެންގުޭޅ ނުވަތަ ބަލަހައްޓަމުންާދ   .131

ދޫުކރުން މަނާކުރެވިގެންާވ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން، ކަާމގުޅޭ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން 
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ނުވަތަ ދޫކުރުން ހިފެހެއްިޓގެންވާ މަޢުލޫމާެތއް، އެ މަޢުލޫމާެތއް ނިސްބަތްާވ 

އިދާރާެގ ކަމާބެޭހ މީހެްއގެ ހުއްަދ ލިބިގެްނ މެނުީވ ެހްއކެއްެގ ގޮތުގަިއ 

 ހުށަހަޅައިގެން ނުވާެނއެވެ.

 

ރަސްމީ މުޢާމަލާތްތަކަށް 

 ލިބިގެންވާ ރައްކާތެރިކަން 
ދައުލަތުެގ މުވައްޒަފަކަްށ އޭާނގެ މަޤާމުެގ ހައިސިްއޔަތުން ިލބިފައިވާ ިސއްުރ   .132

މަޢުލޫމާތެއް ހެީކގެ ގޮުތގައި ކޯޓަށް ހުަށހެޅޭނީ، އެފަދަ މަޢުލޫާމތު ހާމަކުރުމަްށ 

އެމީހަކަށް ލިބުނު ދައުލަުތގެ އިދާާރގައި ކަމާ ގުޅޭގޮތުން އް އެ މަޢުލޫމާތެ

އެފަދަ މަޢުލޫާމތު ހާމަކުރުމަްށ ުނވަތަ  ރެއިންޢަމަލުކުރަން އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެ

ޤާނޫނަކުން ހުއްދަުކރާ ާޙލަތެއްަގއި ެއ މަޢުލޫމާުތ ހާމަކުރުމަްށ އެ ޤާނޫުނގަިއ 

 ޢަމަލުކުރަން އޮންަނ އުޫސލުގެ ެތރެއިންނެވެ.

 

ކުށެއް ކުރި ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 
ހާމަކުރާ ފަރާތަށް ލިބިދޭ 

 ރައްކާތެރިކަން 

ކަމުގެ މަުޢލޫމާތު ދޭ ފަރާތަކީ، ނުވަތަ އެަކމުގެ މަޢުލޫމާތު  މީހަކު ކުށެއް ުކރި  .133

ރިޕޯޓުކުރި ަފރާތަކީ، ކާކުކަން ނުވަތަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފަނިޑޔާރަކަށް ނުވަަތ 

 އި ފުލުހަކަށް ލިބުނީ ކިހިނެްއކަން އަންަގއިދޭ މަޢުލޫމާތު ހެކީގެ ގޮުތގަ

 ޖުބޫރުކޮްށގެން ނުވާނެއެވެ.ހުށަހެޅުމަށް، އެ ފަނޑިޔާރަކަށް ނުވަތަ ުފލުހަކަށް މަ

 

ވަކީލާއި މުވައްކިލާ ދެމެދު 
ބަދަލުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތަށް ލިބިދޭ 

 ރައްކާތެރިކަން 

މުވައްކިލަކު ޤާނޫނީ ވަކީާލ ޙަވާުލކުރި މައްަސލައަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ  )ހ(  .134

މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން، އެ ދެފަރާުތގެ ދެމެދުގައި ދެކެވުނު ވާަހކައެްއ 

ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވުނު މަުޢލޫމާތެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަީކލު އޭނާގެ 

ޢުޫލމާތެއް މުވައްކިލު ތަމްސީުލކުރުމުގެ ެތރޭގައި ލިބިފައިވާ އެްއވެސް މަ

ނުވަތަ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ ވަކީލު މުވައްިކލަށް ދީފަިއވާ ޤާނޫނީ 

ލަފައެއްގެ ބަެއއްވިޔަސް ުމވައްިކލުގެ ުހއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ޤާނޫނީ 

 ވަކީލު ހާމަކޮށްގެން ުނވާނެއެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ަވކީލާިއ  )ށ(  

ދެމެދު ާވހަކައެއް ދެެކވުނީ ނުވަތަ ިލޔުމެއް ނުވަތަ މުވައްކިލާ 

މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުުކރެވުީނ ޤާނޫނާ ޚިލާުފ ޢަމަލެްއ ުކރުމަށް 
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ކަމުގައިވާނަމަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތަށް ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން 

 ރައްކާތެިރކަމެއް ލިބިގެނެްއ ނުވެއެވެ.

ނޫީނ ވަކީލަްށ ލިބުނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބުނާ މަޢުލޫމާތެއް ޤާ )ނ(  

ސީދާ މުވައްކިލުގެ ަފރާތުން ކަމުގަިއވިޔަސް ނުވަތަ ުނވިޔަސް ނުވަތަ 

އޭނާ ތަމްސީލުކުާރ ފަރާތެްއގެ ކިބައިން ކަމުގައިިވޔަސް ނުވަތަ 

           ނުވިޔަސް ިމ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ލިބިދޭ އިްމތިޔާޒު

 އެ މަޢުލޫމާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މުވައްކިުލ ޤާނޫނީ ަވކީުލ ޢައްޔަންކުިރ ުކރުން ނިމުމަކަްށ އަިއ  )ރ(  

ކަމުގައިވީނަމަވެސް، މުވަްއކިލާއި ޤާނޫނީ ވަކީުލގެ ދެެމދުގައި 

)ހ( ގެ ދަށުްނ ލިިބގެންވާ  ގެ ބަދަލުކުރެޭވ މަޢުލޫމާތަްށ ިމ މާއްދާ

 އިމްތިޔާޒު ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

ޤާނޫީނ ވަކީުލގެ ދަށުން މި މާއްދާގައި ަބޔާންކުާރ އުޫސލުތައް  )ބ(  

މަސައްކަތްކުރާ އޭނާގެ މުަވއްޒަފުންނާއި އެހީެތރިންގެ މަްއަޗށްވެސް 

 ހިނގާނެއެވެ.
 

ކުރެވޭ  ވަކީލާއެކު ޤާނޫނީ 

 މުޢާމަލާތަށް ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަން 
ދެމެދު ކޮށްފަިއވާ މުޢާމަލާަތކާގުޅޭ  ޤާނޫނީ ވަކީލާއި އޭނާގެ މުވަްއކިލާ )ހ(  .135

މަޢުލޫމާތެއް ަޝރީޢަތަށް ހާމަކުރުމަްށ އެީމހަކަްށ މަޖުބޫރެްއ 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ަފރާތުން  ވަްއކިލުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މު )ށ(  

 ހެއްެކއްެގ ގޮތުަގއި ކޯޓަްށ ހުށަހަޅަިއފިނަމަ، އޭނާގެ ޤާނޫީނ ވަީކލު 

އެ ހެކިބަސް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތެއް ކޮްނމެހެން 

ބޭނުންވާ މިންވަރަްށ ހާމަކުރުމަްށ ނުވަތަ ހެކި ިއތުރަށް 

ތަފްޞީލުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މިންަވރަށް މަޢުޫލމާތެއް 

 ކޯޓުން އެްނގިދާނެއެވެ. ަވކީލަށްހާމަކުރުމަށް ެއ ޤާނޫނީ 

އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ވަކީާލިއ އޭނާގެ މި މާއްދާެގ )ހ(  )ނ(  

މުވައްކިާލ ދެމެދު ޤާނޫނާ ިޚލާފު ޢަމަލެްއ ުކރުމަށް ާރވާފައިާވ ކަމުގެ 
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ހިނދު، އެކަާމ ގުޅުންހުިރ ނިސްބަތަށް މަުޢލޫމާތު  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

 ހާމަކުރުމަށް ކޯޓުްނ އެ ވަކީުލގެ މަްއޗަށް ލާޒިމުުކރެވިދާނެެއވެ.
 

މަސްދަރު ނޫސްވެރިޔާގެ 

 ހާމަކުރުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރުން 
ނޫސްވެރިއެްއގެ ހައިސިއްޔަތުްނ އެ ނޫްސވެރިަޔކަށް ެއއްވެްސ  )ހ(  .136

ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތެްއ ދީފައިވަީނ މަސްދަުރ ހާމަނުުކރާނެ ަކމުގައި 

އެ ނޫސްވެރިޔާ ވެފައިވާ ވަޢުދެއް ނުވަތަ ދީފައިވާ ޔަޤީންަކމެއްގެ 

މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމުަގއިވާނަމަ، ެއ މަޢުލޫމާތު ދިން ަފާރތެއްގެ 

ނުލައި، އެަފރާތެއް ހާމަކޮށްދޭ ުނވަތަ ހާމަވުމަށް ެއީހއަކަށް ރުހުމާ

ހިއްާސކުރުމަްށ ެއ ނޫސްެވރިޔާެގ މަޢުލޫމާތެްއ ވެދާނެ އެްއވެްސ 

މައްޗަށް ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުެގ މައްޗަށް ެއއްވެްސ 

 ރުކޮްށގެން ނުވާނެެއވެ.މަޖުބޫފަރާތަކުން 

އޮތްނަމަވެސް، ޓެަރރިޒަމްގެ ކުްށތަކާއި މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެްނ  )ށ(  

ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތަުކގައި ތަޙްޤީޤުކުާރ 

ފަރާތުން ނުވަތަ ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަްލ ނުވަތަ ތުހުމަުތކުރެޭވ 

ފަރާތުން ނުވަތަ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން ނޫސްެވރިާޔގެ ަމސްދަރު 

ވަިކ ޙާލަތްތަެކއްގަިއ ެއ ަމސްދަރު ހާމަކުރުމަށް އެދި ހުަށހެޅުމުން 

ހާމަކުރުމަށް ޝަރީޢަތުން އަމުރުުކރެވިދާނެެއވެ. އެގޮތުން، ަމސްދަރު 

ހާމަކުރުމަށް އަމުރުުކރެވޭނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްުކުރމާއެކު 

 މަދަނީ މިންގަނޑުން އެކަންކަން ސާބިތުވާނަަމއެވެ.

ސަލާމަތާ ގުޅުންުހރި ކުށެްއ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށެއް ުނވަތަ ޤައުމީ   (1)   

 ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ުކރަމުންދާކަން ނުވަަތ ކުރަްނ އުޅޭކަން؛

ފުރާނައަށް ނުވަތަ ޖިސްމަށް ުނވަތަ މުދަލަށް ުކއްިލ   (2)   

 ނުރައްކަެލއް އޮތްކަެމއްކަން؛

 ނޫސްވެރިޔާގެ މަސްަދރު ހާމަނުުކރުމުގެ މަޞްލަޙަތަްށވުެރ   (3)   

ޢާންމު މަޞްލަޙަތު މާ ބޮޑު އެ މަސްދަރު ހާމަކުރުުމގެ 

 ޙާލަތެއްކަމަށް ެއ ޙާލަުތވާކަން؛
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ނޫސްވެރިޔާެގ މަސްދަރު ހާމަނުކުރުމުެގ ސަބަބުން، ކުށުެގ   (4)   

ތުހުމަތުކުރެވޭ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ަފރާތުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިާވ 

ކުށުގެ ތުހުމަތުން އޭނާއަށް ަބރީއަެވވޭނެގޮތް ނުވެ، އޭނާެގ 

ޙުކުމެއްކޮށް ނުޙައްޤު އަދަބެއް ލިބުމުެގ މައްޗަށް ނާއިންޞާފު 

 ފުރުޞަތު ބޮޑުކަން؛
 

ނޫސްވެރިޔާގެ މަސްދަރު އެނގުމަކީ މަްއސަލައަށް ކޮންމެހެްނ   (5)   

މުހިންމުވާ އަދި މައްސަަލއާ ސީދާ ގުޅުންާވ 

 ކަމެއްކަމަށްވާކަން؛
 

ނޫސްވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާ ނޫސްވެިރކަމުގެ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަްނ   (6)   

މެދުވެރިނުކޮށް، ނޫސްެވރިޔާގެ މަސްދަރު އެނގުމަށް ުކރެވެްނ 

ހުރި އެންމެހަިއ މަސައްކަތެްއ އެކަީށގެންާވ މިންވަރަްށ 

 ކޮށްގެންވެސް އެ މަސްދަުރ އެނގިފައިުނވާކަން؛
 

ނޫސްވެރިޔާގެ މަސްަދރާ ޙަާވލާދީ ހާމަުކރި މަޢުލޫމާތަކީ ޭއގަިއ   (7)   

މަޢުލޫމާތެއްކަްނ އެއްވެސް އަާސސެއް އެުކލެވިގެންުނވާ 

 އެނގެން އޮްތ މަޢުލޫމާތަކަށް ެއ މަޢުލޫމާތު ުނވާކަން؛
 

ނޫސްވެރިޔާެގ މަސްދަރު ހާމަުކރުމަށް އަުމރުކުރުމަްށ   (8)   

އެދިފައިވަނީ ނޫސްެވރިޔާެގ ނޫސްެވރިކަމުެގ މަސައްކަތަްށ 

 ހުރަސްއަޅަިއ ދަތިކުރުމުެގ މަޤްޞަދުގަިއ ނޫންކަން.
 

ކަންކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާިބތުވޭތޯ  މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ )ނ(  

ބެލުމުގައި ަޝރީޢަތުން ރިާޢޔަތްކުރަންވާނީ، އެ ައކުުރގައިާވ 

ކަންކަމުގެ ެތރެއިްނ ނޫސްެވރިޔާެގ މަސްދަުރ ހާމަުކރުމަށް 

އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ަޝރީޢަތަށް ހުށަހެޅި ފަރާުތގެ ހުަށހެޅުމާ 

 ގުޅުންހުރި ކަންކަމަެށވެ.
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 ބައި ހަތަރުވަނަ 

 ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑާއި ސާބިތުކުރުމުގެ ޒިންމާ 

 
 ސަތާރަވަނަ ބާބު 

 ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑު 

 

ނީ މައްސަލައެއްަގއި ދަޢުވާއެއް ސާބިުތވާނީ، މަދަނީ މަދަ )ހ(  .137 މަދަނީ މައްސަލަ 

 މިންގަނޑުންނެވެ.

ނީ މައްސަލަެއއްގަިއ މަދަނީ މިންގަނޑުން ދަުޢވާއެްއ މަދަ )ށ(  

ސާބިތުވުމަކީ، ދަޢުވާުކރާ ަފރާތުން ހުށަހަޅާ ކަެމއް ވުޫޖދުގައި 

ނެތުމަށްވުރެ އެކަމެްއ ވުޖޫދުގަިއ އޮތުްނ ގާްތ ކަމަްށ ކޯޓަށް 

ކަމަްށ ކޯޓުން  ޤަބޫލުކުރެވޭ ާޙލަތުގައި، އެކަެމއް އެފަދައިން ސާބިތުވާ 

 ކަނޑައަޅައި މައްސަަލ ނިންމުމެވެ.

ނިންމުމުގައި އަންނަނިވި ކަްނކަމަށް މަދަނީ މިންގަނޑުން ކަމެއް  )ނ(  

 ކޯޓަށް ރިޢާޔަތްުކރެވިދާނެެއވެ.

 މައްސަލައިެގ ބާވަތް؛  (1)   

 މައްސަލައިަގއި ހުަށހަޅާފައިވާ ދިފާޢުެގ ބާވަތް؛  (2)   

މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ ކަންކަމުެގ ނުވަތަ އެ ަމއްސަަލ   (3)   

 ބިނާވެފައިވާ މަިއގަނޑު އަސްލުަތކުގެ ާބވަތް؛

 ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިން.ދަޢުވާ  (4)   

 

މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިާނއީ ކުށެއް ސާބިުތވެއްޖެކަމަށް ކޯޓުން  )ހ(  .138 ޖިނާއީ މައްސަލަ 

ކުށް ުކރިކަން ޖިނާއީ މިްނަގނޑުން  ކަނޑައަޅަންވާނީ، އޭނާ އެ

 ސާބިތުކޮށްދެވިއްޖެނަމައެވެ.

އެވަނީ،  ބުނެފައި ޖިނާއީ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުކޮށްދިނުން ކަމަށް  )ށ(  

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުާވ އުފުލިފަިއވާ މީހާ އެ ކުށް ުކރިކަްނ 
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އެކަށީގެންާވ މިންވަެރއްެގ ޝައްކެްއ ނެިތ ޝަީރޢަތަށް 

 ސާބިތުކޮށްދިނުމަށެވެ.

ޖިނާއީ މައްސަަލއެއްަގއި ދަުޢވާލިޭބ ފަރާތުްނ ހުށަހަާޅ ދިފާޢު،  )ނ(  

މަށް ަޝރީޢަތަށް ޤަބޫުލކުރެޭވ ވުޖޫދުގައި ނެތުމަށްވުރެ ވުޖޫދުގައި އޮތްކަ

ޙާލަތުގައި، އޭނާެގ ދިފާޢު އޭނާއާ އެއްކޮޅަށް ސާބިތުާވ ކަމަށް ކޯޓުން 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.
 

 މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން 
 ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި މަދަނީ 
މިންގަނޑު ތަޠްބީޤުކުރެވޭނެ 

 ޙާލަތްތައް 

ކަމަށް ުބނެފައި  'މަދަނީ މިންގަނޑު''މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށްޓަކަިއ ' )ހ(  .139

އެވަނީ، ކަމެްއ ވުޖޫުދގަިއ ނެތުމަށްވުެރ ވުޖޫދުަގއި އޮތުން ގާްތވުމުގެ 

 މިންގަނޑަށެވެ.
 

މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައިެވސް، އަދި ޖިނާއީ މައްސަލަތަުކގަިއވެސް،  )ށ( 

ކޯޓުގެ ުކރިމައްޗަްށ ހުަށހެޅިފައިވާ ވަކިަވކި ނުކުތާތަުކގެ ެތރެއިްނ 

ނުކުތާއެއް، ނުވަތަ ވަޤާއިޢުގެ ެތރެއިން ވަކި ވާޤިޢާއެއް ވުޫޖދުގައި 

އޮތްކަން ނުވަަތ ނެތްކަން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ަބލާނެ މިންަގނޑަކީ 

 މަދަނީ މިންގަނޑެވެ.
 

ފަރާތުެގ ކޮޅަްށ ނުވަތަ  ދަޢުވާުކރާ މަދަނީ މައްސަަލއެއްގައި،  )ނ(  

މައްސަލައިަގއި ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުެގ ކޮޅަށް މައްަސލަ ނިންުމމުގައި 

ބަލާނީ، އެ ދެފަރާުތގެ މައްޗަްށ ވަިކވަކިން މަދަނީ މިްނގަނޑު 

ސާބިތުކުރެވެން ުހރި ކަންކަމުގެ މުޅި ޖުމްލަ ވަޒަންކުރާިއރު، މަދަނީ 

ެގ ކޮޅަށް، ނުވަތަ ފަރާތު ދަޢުާވކުރާ މިންގަނޑާ އެއް ފެްނވަރަށް، 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތގެ ކޮޅަށް އެކަމެއް ސާބިުތވޭތޯއެވެ.
 

މި މާއްދާެގ )ށ( ެއހެްނ އޮތްނަމަވެސް، ޖިނާީއ މައްސަލަެއއްގައި،  )ރ(  

ދަޢުވާކުރާ ަފރާތުގެ ކޮޅަށް މައްަސލަ ނިންމުމުގައި ބަލާނީ، ދަުޢވާކުާރ 

 ން މަދަނީ މިންަގނޑު ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކަންކަމުގެ ެތރެއިން ވަިކވަކިން

ސާބިތުކުރެވެން ުހރި ކަންކަުމގެ މުޅި ޖުމްލަ ވަޒަންކުާރއިރު، ޖިނާއީ 

 މިންގަނޑުން އެ ދަޢުވާއެްއ ސާބިތުވޭތޯެއވެ.
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އަދި އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދު 
ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤިޞާޞް 

 ކުށްތައް ސާބިތުކުރުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އާިއ )ށ( އެހެން  138މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .140

އޮތްނަމަވެސް، އިްސލާމްދީނުގަިއ ޙައްުދ ނުވަަތ ިޤޞާޞް 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެްއ މީެހއްެގ މައްޗަްށ ސާބިތުކުރަްނވާނީ، އަިދ 

އެ ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޤިޞާޞްގެ އަދަބު ނުވަތަ ޙައްުދގެ އަދަބު 

ުކރަންވާނީ، އެ ކުށް އޭނާ ކުރިކަން ެއއްވެްސ  ދިނުމަށް ކޯޓުން ުޙކުމް

 ޝައްކެއް ނެްތ މިންވަރަްށ ސާބިތުކޮށްދެވިއްޖެނަމައެވެ.

އިސްލާމްދީނުގައި ަޙއްދު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްަތކުގެ ެތރެއިން ޒިނޭގެ  )ށ(  

( ިފރިެހނުންގެ ރެއް)ހަތަ 4ކުށް މީހެްއެގ މައްޗަްށ ސާބިތުކުެރވޭނީ 

 ތުހުމަތުުކރެވޭ ަފރާތުެގ އަމިއްަލ އިޢުތިރާުފންނެވެ.ހެކިބަހުން ނުވަަތ 

ޒިނޭގެ ކުށް ފިޔަަވއި، އިސްލާމްދީނުގައި ަޙއްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް  )ނ(  

ނުވަތަ ޤިޞާްޞ ކަނޑައެޅިފައިާވ ކުށެްއ މީެހއްެގ ަމއްޗަށް 

)ޭދއް( ފިިރހެނުންގެ ހެކިަބހުން ނުވަތަ  2ސާބިތުކުރެވޭނީ 

 ތުެގ އަމިްއލަ އިޢުިތރާފުންނެވެ.ތުހުމަތުކުރެޭވ ފަރާ

  ކުށެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޤިޞާޞް  ނުވަތަ  ޙައްދު  އިސްލާމްދީނުގައި  )ރ(  

 ާސބިތުވާ މައްޗަށް  މީހެްއގެ  ދަށުން  ގެ ( ނ) ނުވަތަ ( ށ) މާއްދާގެ  މި

 ބަާޔންކުރާ  މާއްދާތަކުަގއި އެ ، ކަނޑައަޅަންވާނީ ކޯޓަކުން  ކަމަށް

، އިޢުިތރާފަކީ ވާ ފަރާތުން ތުހުމަތުކުެރވޭ ނުވަތަ، ހެކިަބހަކީ ހެކިންގެ

 އެއިން ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން  ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  ކުށްތައް  އެ ، ޤާނޫނާއި މި

 ަފާރތެއްގެ ދޭ ހެކިބަސް  ނުވަތަ ަފރާތެއް  އިޢުިތރާފުވާ ކުށަކަށް

 ޝަުރޠުތައް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ފުރިހަަމވާންޖެހޭކަމަށް ކިބައިގައި 

 ކަނޑައަޅާަފއިނުވާ ޤާނޫނެްއގައި ަޝރުޠުތައް އެފަދަ ނުވަތަ، ފުރިހަމަވާ

 ދޭ ެހކިަބސް ުނވަތަ ަފރާތެއް އިޢުިތރާފުވާ ކުަށކަށް އެ ޙާލަތުގައި

 ަޝރީަޢތުގައި އިސްލާމީ ފުރިހަަމވާންޖެހޭކަމަށް  ކިބަިއގައި  ފަރާތެއްގެ 

 ނުވަތަ ހެކިބަެހއް ުފރިހަމަވާ  ޝަުރޠުތައް އެންމެަހއި ބަޔާންކުރާ

 .ުމގައިވާނަމަެއވެކަ އިޢުތިރާފެއް

 އެހެން ޤާނޫނެްއގަިއ އެހެންގޮަތކަށް ބަޔާްނކޮށްފައިނުވާާހ ިހނދަކު،  )ބ(  

ޙައްދު  އިސްލާމްދީނުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، 
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އެ ައކުރުަގއި ބަާޔންކުާރ ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުެށއް ނުވަތަ ޤިޞާޞް 

      ގެިމ ާޤނޫނުމިންގަނޑުން ސާބިތުނުވިނަމަވެސް، ެއ ކުށް، 

ވަނަ މާއްދާަގއި ަބޔާންކުރާ ޖިނާއީ މިންގަނޑުން ސާބިުތވާނަމަ،  138

 އެ ކުށަކަށް ޤާނޫުނގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ެއހެން އަދަބެއް ދެވިާދނެއެވެ.
 

ކަމަށް  ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަށް ހެކިބަސް ދޭ ީމހުން ވަކި ޢަދަދަކަށް ޭބނުންވާނެ  .141 ހެކިބަސް ދޭ މީހުންގެ ޢަދަދު 

އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލެްއގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެކަމެްއ ސާބިތުކުރުމަްށ 

 އެ ޢަދަދަށް ހެކިބަްސ ދޭ މީހުްނ ބޭނުންވާނެއެވެ.

 

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ 

 ހެކިބަސް 
ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަްށ ވަިކ ޢަދަދަކަށް ފިިރހެނުންގެ ެހކިަބސް ބޭނުންވާނެ   .142

ނުވަތަ ވަކި ޢަދަދަކަށް އަންހެނުންގެ ހެކިބަސް ޭބނުންވާނެ ކަމަށް ކަމަށް 

އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލެްއގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެކަމެްއ ސާބިތުކުރުމަްށ 

ނޫްނ އެ ެހކިބަސް ބޭނުންވާނެއެވެ.ނުވަތަ އަންހެނުންގެ އެ ޢަދަދަށް ފިރިހެނުންގެ 

 ހެކިބަްސ ހަމަހަަމވެގެންވެެއވެ. ގައި، ިފރިހެނުންނާއި އަންހެނުންގެ ތްތަކުޙާލަ
 

މުސްލިމެއްގެ މަްއޗަށް ކަެމއް ސާބިތުުކރުމަށް ޣަިއރު މުްސިލމެއްގެ ެހކިބަސް   .143 ޣައިރު މުސްލިމުންގެ ހެކިބަސް 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމާިއ  އިސްލާމްދީނުގެ އަސްެލއްގައި ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް

ގައި، ޣަިއރު މުްސލިމެއްެގ ާޙލަތްތަކުކަާމއި ކަން ނޫންފިޔަަވއި އެ ކުގައި ތަތްޙާލަ

 ހެކިބަސް މުސްލިެމއްގެ ހެކިބަާހ ހަމަހަމަެވގެންވެެއވެ.
 

ހެކި ހުށަހެޅުމެއް ނެތި 

 ސާބިތުވެގެންވާ ކަންކަން 
ޢާްނމުކޮށް ކޯޓު ނިސްބަްތވާ ަޝރުޢީ ާދއިރާަގއި މައްސަލަ ހިންޭގ  )ހ(  .144

          ކަްނކަމާއި،  އެނގޭ އަދި ދެބަސްވުެމއް ނެިތ ޤަބޫލުުކރެވޭ 

އެ މަސްދަރެްއގެ ަޞއްޙަކަމާމެދު ޢާންމު އުޫސލުން ުސވާލުުނއުފެދޭ 

މަސްދަރަކުން ޞައްޙަކަާމއެކު އަދި އިުތރު ސާބިތުުކރުމަކާ ނުލަިއ 

ކަންކަމަކީ، ހެިކ ހުަށހެޅުމަކާ ނުަލއި، ކޯޓަށް އެނގެންހުިރ 

 ސާބިތުވެގެންވާ ކަންކަން ކަމުަގއި ެބލެވޭނެ ކަްނކަމެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ހެިކ ހުށަހެޅުމަކާ ނުލަިއ  )ށ(  

 ސާބިތުވެގެންވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިެމނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫިރއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި،   (1)   

އެންމެހަިއ ޤާނޫނުތަކާއި،  މުންދާ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ޢަމަލުކުރަ

އެއިްނ ކުރިން ޢަމަލުުކރަމުންދިޔަ އެންެމހައި ޤާނޫނުތަާކއި، 

 ޤާނޫނަކުން ބާރު ލިބިގެން ހަދާ ަގވާއިދުތައް؛

ދައުލަތުގެ ނިޝާާނއި، ެވރިކަން ހިްނގާ ަފރާތުގެ ިސއްކައާއި،   (2)   

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަޝރުީޢ ކޯޓުތަކުެގ ސިްއކައާއި، ޝަރުީޢ 

ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އިދާރާަތކުގެ ސިްއކައާއި، ަރއްޔިތުންެގ 

މަޖިލީހާއި އެ މަޖިީލހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ިސއްކަާއއި، ޤާނޫނަކުން 

ްނވެސް ިސއްކައާއި، ބާރު ލިިބގެން ބޭނުންުކރާ އެނޫ

ބޭުރ ޤައުމުތަކުެގ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ާޤއިމުކޮށްފައިާވ 

 އެމްބަސީތަކުގެ ސިްއކަ؛

ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ މަޤާމަށާއި، ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާެގ   (3)   

 ނައިބުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުުކރާ މީހުން؛

 ކުާރ މީހުން؛ންވަޒީރުންގެ މަޖިީލހަށް ޢަްއޔަ  (4)   

 ކުާރ މީހުން؛ންމުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކަށް ޢަްއޔަ  (5)   

ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ މެންބަރުކަުމގެ މަޤާމަށް   (6)   

 އިންތިޚާބުކުރާ މީހުން؛

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިާދރީ ދާިއރާތައް ހިްނގުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުްނ   (7)   

 އުފައްދާ ކައުންިސލުތަކަށް އިންތިޚާބުކުރާ ީމހުން؛

 ޤައުމީ ދިދައާއި ަޤއުމީ ބަހާއި ަދއުލަތުގެ ދީން؛ދިވެހިރާއްޭޖގެ   (8)   

ާގ ގޮތާއި، ޤުދުރަީތގޮތުން ގަޑިތަްއ ނޤުދުރަތީގޮތުން ކަންހި  (9)   

ބެހިފައިވާ ގޮތާއި، ބައިަނލްއަޤްވާީމ ގޮތުން ވަގުތުތަްއ 

އިވާ ޒޯނުތަކާއި، ޖިއޮްގރަފީގެގޮތުްނ ދުނިޔޭެގ ފަބަހާ

 ގޮތް؛ބައްރުތަކާިއ ޤައުމުތައް ަބހާލެވިަފއިވާ 

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާިއ   (10)   

މުނާސަބަތުތަކާއި ހަފްތާގެ ހަތްދުވަސް ަތރުތީބުެވ 

 ގޮތް؛ ހިނގަމުންދާ
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ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބައިެވރިވެފަިއވާ ބައިަނލްއަޤްވާީމ   (11)   

 މުޢާހަދާތައް؛

 ޖެއިްނ ބައިެވރިވެފަިއވާ ބައިަނލްއަޤްވާމީ އްދިވެހިރާ  (12)   

 ޖަމާޢަތްތައް؛

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޑިޕްލޮމެިޓކް ގުޅުން ޤާއިމުކޮށްފައިާވ   (13)   

 އް؛ތަޤައުމު

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަޝރުީޢ ކޯޓުތަކުެގ ފަނޑިޔާރުންނާއި،   (14)   

ރަޖިސްޓްރާރުންާނއި، ދިެވހިރާއްޭޖގައި ވަާކލާތުކުރުުމގެ ހުއްަދ 

 ލިބިފައިވާ ޤާނޫީނ ވަީކލުން؛

ުނލައި ަޝރީޢަތަށް ޤަބޫލުުކރަންވާެނ  ހެއްކެއް ހުށަހެޅުމަކާ  (15)   

 ކަމަށް އެހެން ޤާނޫނަކުްނ ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ ކަމެއް.

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ކަންކަމުގެ ެތރެއިްނ  )ނ(  

ހެކި ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި، ކޯޓަށް ސާބިތުެވގެންވާ ަކންކަން ވަކި ކަމަކީ 

ހެިކ ކޯޓުން އަމިއްލައަްށ ެބލިދާނެއެވެ. ުނވަތަ ވަިކ ކަމަީކ ކަމުގައި 

 ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި، ކޯޓަށް ސާބިތުެވގެންވާ ކަންކަން ަކމުގައި

ބަލައިގަތުމަށް އެދި ކަާމގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއެުކ ޚަްޞމަކަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 

 އަށާރަވަނަ ބާބު 

 ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ 
 

މި ޤާނޫނުގައި ނުވަަތ އެހެްނވެސް ޤާނޫނެއްަގއި ެއހެންޮގތަކަށް  )ހ(  .145 ލު ސޫ ޢާންމު އު 

ހިނދަކު، ތިާމއަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ 

އަނެއް މީހާ އުފުލަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް އޮތްކަމަށްބުނެ ދަުޢވާއެްއ 

         އުފުލައިފިނަމަ، އެކަމެްއ އެގޮތަށް އޮތްކަން ސާބިތުޮކށްދޭނީ

 އެ ދަޢުވާއެްއ އުފުާލ ފަރާތުންނެވެ.
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ވަކި ކަމެއް ވުޖޫދުަގއިވާކަން ުނވަތަ ނުވާކަން ސާބިތުުކރުން ާލޒިމުވާ  )ށ(  

ޙާލަތުގައި، އެކަެމއް ސާބިތުކުރުުމގެ ޒިންމާ އޮންނާނީ، މި ޤާޫނނުގައި 

 ނުވަތަ އެހެންވެސް ޤާނޫނެްއގައި ެއހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއނުވާހާ 

ކަމަްށ ނުވަތަ ުނވާކަމަްށ ބުނާ  ހިނދަކު، އެކަމެްއ ވުޖޫދުގަިއވާ

 ފަރާތުގެ ކިަބއިގައެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ނުވަަތ އެހެްނވެސް ޤާނޫނެއްަގއި ެއހެންޮގތަކަށް  )ނ(  

ހިނދަކު، ދަޢުވާެއއް ސާބިތުުކރުމުެގ ޒިންމާ  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ

ބިާނވެފައިާވ ކަމަާކ ުގޅިގެން އޮންނާނީ، އެ ދަުޢވާ އެ މަްއޗަށް 

މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންކުެރ ޚަޞްމަކަށް އެްއވެސް ެހއްކެްއ 

ސާިބތުވާނެ ކަމެްއ ހުށަނޭޅިއްޖެނަމަ، އެ ޚަޞްމަކާ ދެކޮޅަށް އެ

 ޚަޞްމަށެވެ.

ވަކި ކަމަާކ ގުޅޭގޮތުްނ ހެކިބަްސ ޭދ މީހަުކ އެހެްނ ކަމެއް  )ރ(  

ސާބިތުކޮށްދީގެން މެނުވީ އެ ހެކިބަސް ދޭ ކަންތައް ސާބިތުކޮްށދެވެން 

        ނެތްނަމަ، އެކަމެއްވެްސ ސާބިތުުކރުމުެގ ޒިންމާ އޮްނނާނީ، 

 އެ ހެކިބަްސ ދޭ މީާހއަށެވެ.

މައްޗަްށ އުުފލިފައިާވ މީހަކު، ޖިނާއީ ކުށެްއެގ ދަޢުާވ އެމީހެްއެގ  )ބ(  

ންވެސް ޤާޫނނަކުން ނޫޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުން ނުވަތަ އެ ކުށް ކަނޑައަޅާ އެ

އެ ކުށާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިދޭ ދިފާޢެއް އޭނާއަށް ލިބިދޭ ކަމަށް ުބނާނަމަ، 

އޭނާއަށް އެ ދިފާުޢ ލިބިދޭކަްނ ސާބިތުުކރުމުެގ ޒިންމާ އޮްނނާނީ، 

ޢެއް އޮްތކަން މަދަނީ މިްނަގނޑުން އޭނާގެ މަްއޗަށެވެ. އެފަަދ ދިފާ

އޭނާއަށް ސާބިުތކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ، އޭނާއަްށ ެއ ދިފާޢު ިލބިގެން 

 ނުވާކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ.

ވަކި ކަމެްއ އޮތީ ވަކި ގޮތަކަށްކަން ޢާންމުކޮށް އެނގޭ ކަމެއްގައި،  )ޅ(  

ގޮތަކަށް އެކަެމއް ކުިރ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮްށލި މީހަުކ އެކަން  އެނޫން

ކުރީ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލީ ކޮން މަޤްޞަދެްއަގއިކަން 

 ޒިންމާއެކެވެ.އެމީހެްއގެ ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ 
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ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ކަަށވަރުކޮށްދީފަިއވާ ައސާސީ  )ހ(  .146 ލު ސޫ ޚާއްޞަ އު 

މިނިވަްނކަމުގެ ެތރެއިްނ ޙައްޤެްއ ނުވަަތ މިނިވަްނކަމެއް ޙައްޤުތަކާއި 

ހިފަހައްޓާފައިާވކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ދަޢުވާތަކުގައި، އެ ަޙއްޤެއް ނުވަތަ 

މިނިވަންކަމެއް ހިަފހައްޓާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަބޔާންކޮްށފައިވާ 

ގޮތުގެމަތިން ެއކަށީގެންާވ މިންވަރަށްކަްނ ސާބިތުކޮށްިދނުމަކީ 

އުލަތުެގ ނުވަތަ އެ ަޙއްޤެްއ ނުވަތަ މިނިވަްނކަން ހިފެހެއްިޓ ދަ

 ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެެކވެ.

ވަޒީފާއިން ވަިކކޮށްގެން ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތަުކގައި، ދަޢުާވކުރާ ފަރާތް  )ށ(  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުީރ އެކަށީގެްނވާ ސަބަބެއް ޮއވެެގންކަން 

 ޒިންމާއެކެވެ.ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ 

 

 ފަސްވަނަ ބައި 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 
 ވަނަ ބާބު ނަވާރަ

 ޢާންމު ކަންކަން 
 

ޓްރައިބިއުނަލްތަކާއި ދައުލަތުގެ 
އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު 

 ހިންގުން 

         އެހެން ޤާނޫނެއްގަިއ އެހެންގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުާވހާ ހިނދަކު،   .147

 ނުވަަތ ޝަރީޢަތަްށ ނިސްބަްތކޮށް، ހެކިބަސް މި ޤާނޫނުގަިއ ކޯޓުތަކަްށ 

 ވަޒަންކުރުމުގައި  ހެކި  ބަލަިއގަތުމާއި، ހެކި  ހުށަހެޅުމާއި، ެހކި ނެގުމާއި،

ކޯޓުތަކުން ނުވަތަ ަޝރީޢަތުން ތަބާވާންޖެހޭ އުޫސުލތައް ކަމުގަިއ 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ އެންމެހަިއ ކަްނކަމާއި، ކޯޓުތަކުްނ ނުަވތަ ޝަރީޢަތުްނ 

ހެކީގައި ފުރިހަަމވާންޖެހޭ ަޝރުޠުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ބަލައިގަންނަ

އެންމެހައި ކަންކަމާއި، ހެިކ ސާބިތުކުރުުމގެ ޒިންމާއާިއ ސާބިތުކުރުުމެގ 

މިންގަނޑުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި އުޫސލުތައް، ކަމާގުޅޭ 

އެވެ. އަދި ކަމާގުޅޭ ނިސްބަތަށް ޓްރައިިބއުނަލްތަކުެގ މައްޗަްށ ހިނގާނެ
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ނިސްބަތަށް، ދައުލަތުެގ އިާދރާތަކުެގ ތެރެއިްނ މައްަސލަ ަބލާ އެނޫްނވެްސ 

 ފަރާތްތަކުގެ މަްއޗަށް ހިނގާނެއެވެ.
 

ްނ އަދާުކރަންޖެޭހ މަސްއޫިލއްަޔތުތަކާ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ކޯޓުތަކު )ހ(  .148 ދުން ގަވާއިދު ހެ 

މި ޤާޫނނުގައި ، ނީހަދާ، ގަާވއިދުތައްގުޅިގެން ހަދަންޖެހޭ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޫސލުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެމަތިން، ދިވެިހާރއްޖޭގެ 

 ސުޕްރީމް ކޯޓުންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދަންޖެޭހ ަގވާއިދުތައް، މި ާޤނޫނަށް  )ށ(  

)ތިނެއް( މަސްދުވަުހގެ ެތރޭގަިއ ހަދައި،  3ޢަމަލުކުރަން ފަށާާތ 

 ކުރަްނވާނެއެވެ.ންޢާންމުކޮށް އިޢުލާ

 

 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމާއެކު، އަންނަނިިވ ދެ ޤާނޫނު އުވުނީއެވެ.  .149 އުވާލެވޭ ޤާނޫނު 

 )ހެްއކާބެހޭ ޤާނޫނު(؛ 76/24ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  

 . )އަްނހެނުންގެ ހެކިބަުހގެ ޤާނޫނު(.ޖ72/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
 

 ،ތަޞްދީޤުކޮށް ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ،ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީމި   .150 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

އް( ހައެ ) 6ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުކުާރ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 

 މަސްދުވަސް ހަމަާވ ތާރީޚުން ފެިށގެންނެވެ.

 

ގޮތުްނ  މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެްއ ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮްށފައިވާ  .151 މާނަކުރުން 

ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަާކިއ  ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް ޭދހަނުވާހާ 

ވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާިއ ލަފްޒުތަކާ ުގޅިގެން، ތިރީގަިއ އެ ލަފްޒުތަކަށް ދެވިފައި 

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

"ހާޒިރުކުެރވެން ނެްތ މީހުން" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ިމ ާޤނޫނުގެ  )ހ(  

 ވަނަ ާމއްދާގައި ަބޔާންކުާރ މީހުންނަށެވެ. 118

"ޚަޞްމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްަސލަެއއްގަިއ  )ށ(  

ދަޢުވާކުާރ ފަރާްތ ނުވަަތ ދަޢުާވލިބޭ ަފރާްތ ޖުމްލަކޮށް، އަިދ އެއިން 

 ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވަކިން ނިސްބަތްުކރެޭވ ގޮތަށެވެ.
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" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަޢުލޫމާތު ބޭނުްނކުރެޭވ ރ"ކޮމްޕިއުޓަ )ނ(  

ިއލެކްޓްޯރެކމިކަލް  ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯިނކް، މެގްނެޓިކް، އޮޕްިޓކަްލ 

ސާމާނާއި، މިފަދަ ގުޅުންުހރި ަތކެއްޗާއި، އަިދ ހިސާުބ ހެުދމަށާއި، 

ކުާރ ކަންކަމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ރައްކާުކުރމަށާއި  ހަމަ ބޭނުންކޮށްގެން 

 ަތކެއްޗާ ލާްތ ފަހިކޮށްޭދ ގުޅުންުހިރ ނުވަަތ ެއ ބާވަުތގެ އަދި މުޢާމަ

ގުޅައިގެން މިފަދަ ކަމެއްކުެރވޭ ތަކެްއޗަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މާަނއިގަިއ 

 ތިރީގައި ަބޔާންކުެރވޭ ެއއްޗެިހ ނުހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

 އޮޓޮމެޓިކް ޓައިްޕރައިޓަރ، ޓައިޕްސެޓަރ؛  (1)   

 ލްކިއުލޭަޓރ؛ހިފާގެންގުޅޭ ކަ   (2)   

ޕްރޮގްރާމްނުުކރެޭވ ނުވަތަ މަޢުލޫމާުތ ރަްއކާނުކުެރވޭ ޒާތުެގ   (3)   

 ތަކެތި؛

ކަމާގުޭޅ  ދަުއލަތުގެ އެހެންވެސް މި ބާވަުތގެ ތަކެތި ކަުމގައި  (4)   

މެދުެވރިކޮްށ  ޓުކަނޑައަޅަިއ ސަުރކާރުެގ ގެޒެ އިދާރާއަކުން 

 އިޢުލާންކުާރ ތަކެތި.

ރޭ، ސްކޭން -ެއވަނީ، އެކްސް"އެތެރެހަށީެގ ފޮޓޯ" ކަމަްށ ބުނެފަިއ  )ރ(  

 ނުވަތަ އެތެެރހަށި ދަްއކުވައިދޭ އެނޫންވެސް ފޮޯޓއަށެވެ.

"އެތެރެހަށީެގ ސާމްޕަލް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ހަށިަގނޑުގެ  )ބ(  

އެތެރެއަްށ އެްއޗެްއ ފޮނުވައިގެްނ ނުވަަތ އެނޫންވެްސ ޮގތަކުން 

 ހަށިގަނޑުގެ އެެތރެއިން ަނގާ ސާމްޕަލަެށވެ.

ނުވަތަ "އޮޓޮޕްސީ" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، މަރުވެަފއިާވ މީހަުކ  )ޅ(  

މަުރވި ސަބަބާއި، ހަށިގަނޑަށް ލިބިފައިވާ ެގއްލުްނތަކާއި، އެއްޗެއް 

ހަށިގަނޑަށް ޖެހިފައިވާ ަބއްޔެއް ނުވަަތ އެނޫންވެސް ައއިބެއް 

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެ ހަށިގަނޑު ބަަލއި، އެ ހަށިގަނޑުން ާސމްޕަލް 

 ގެން ތަްޙލީލުތަްއ ކުރުމަެށވެ.ނަގައި

ފޮެރންސިކް "ފޮރެންސިކް ެހކި" ކަމަށް ބުނެަފއި ެއވަނީ،  )ކ(  

 ޕްރޮސީޖަރެްއ މެދުވެރިކޮްށ ހޯދޭ ހެއްކަެށވެ.
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މުގެ "ދައުލަތުެގ އިާދރާ" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ، ވެރިކަްނ ހިްނގު )އ(  

ޢަދުުލ އިންޞާުފ ޤާއިމުުކރުމުެގ  ޤާނޫނު ހެދުމުެގ ބާާރއި،، ބާރާއި

ބާރުގައި ހިމެނޭ އެންމެަހއި އިދާރާތަާކއި، މިނިވަން މުއަްއސަާސތަކާއި 

މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަާކއި ަސލާމަީތ ޚިދުމަތްތަކާިއ ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ގުިޅފައިވާ  ތަންތަނާދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ަކއުންސިލުތަކާއި އެ 

ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަދި، ެއ ތަނެއް އެންމެހައި އިދާރާތަްއ ހިމެނޭ

ހިންގުމުގަިއ ދައުލަުތގެ މަސްޫއލިއްޔަެތއް އަދާުކާރ ކޮންމެ ަތނެއްމެ 

 ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

"ލިޔުން" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ، އަންނަނިިވ ވަީސަލތްތައް  )ވ(  

ކޯޑުކޮްށފައިވާ ހިމެނޭގޮތުން، އެއްވެސް ބާވަތެްއގެ މަޢުލޫމާތެއް ރެ

 ވެ.އެއްޗަކަށެ

ލިޔުމުން ނުވަަތ ޗާޕްކޮށްފަިއ އޮްތ އެްއޗެްއ )ޗާޓެްއ ނުވަަތ   (1)   

 ޕްލޭނެއް ނުވަތަ ްގރާފެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ކަމުަގއިވިޔަސް(؛

އިލެކްޓްރޯިނކް ވަސީލަަތކުން ވާޞިުލވެވޭ ގޮތަްށ   (2)   

 ފަިއލެއް؛ ރތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ކޮމްޕިއުޓަ 

 ފޮޓޯ؛  (3)   

އެހެްނ ޑޭޓާއެްއ ރަްއކާކުެރވިފައިާވ އަޑު ނުވަަތ އެފަދަ   (4)   

 ޑިސްކެއް ނުވަތަ ޓޭެޕއް ނުވަަތ ފިލްމެްއ ނުވަތަ ރޯލެއް؛

މަންޒަރު ނުވަަތ އެފަދަ އެހެްނ ޑޭޓާއެްއ ރަްއކާކުެރވިފައިާވ   (5)   

 ނުވަަތ އެނޫންވެްސ އެއްެޗއް. ނެގަޓިވެއް ފިލްމެއް ނުވަަތ 

ޑީއޮކްސީރައިބޯނިއުްކލިއެްކ "ޑީ.އެން.އޭ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )މ(  

 ( އަށެވެ.deoxyribonucleic acidއެސިޑް )

ހަށިަގނޑުގެ ގެ މަޢުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، އޭ .އެން.ޑީ" )ފ(  

 ބޭރުން ނުވަތަ އެތެރެއިްނ ނުވަތަ އެނޫްނވެސް ގޮތަކަްށ ނެޭގ ބޮޑީ

ލިޭބ ގެ ތަްޙލީލުތަކުްނ  ސާމްޕަލް ބޭނުންކޮށްގެްނ ކުާރ ޑީ.އެން.އޭ

 ޖެނެޓިކް މަޢުލޫމާތަށެވެ.

______________________ 


