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 13/ 2022ބިލު ނަންބަރު  

 
 

 ބިލު  ހެއްކާބެހޭ 

 

 ބައި   ފުރަތަމަ 

 ފެށުން 

 
 ބާބު   އެއްވަނަ 

 ތަޢާރުފު 

 

ޖިނާއީ   )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން  މައްސަލަތަކާިއ  މަދަނީ  ހެކިބަސް މިއީ،  މައްސަލަތަކުަގއި 

ހެކި  ބަލައިަގތުާމއި،  ހެކި  ހުށަހެޅުމާއި،  ހެކި  ނެުގމާއި، 

ވަޒަންކުރުުމަގއި ތަބާވާންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި، ކަެމއް ސާބިތުކުރުމަށް 

ނިސްބަ ބޭނުންވާ  ޢާންމު  ހެކި  ހެްއކާބެހޭ  އެނޫންވެސް  ތާިއ 

 ކަނޑަެއޅުމުެގ ޤާނޫނެވެ.  އުސޫލުތައް

 ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު" އެވެ. މި  )ށ(  

 

 މި ޤާނޫނުެގ ބޭނުމަކީ، އަންނަނިވި މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމެވެ.  .2 ބޭނުން   ޤާނޫނުގެ 

ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ    42ެގ  ޤާނޫނުއަސާސީ )ހ(   މާއްދާއިން  ަވނަ 

ޝަރީޢަތްކުރެވު ެއޮގތުަގިއ  އިންޞާފުން  ޙައްޤު  މުެގ 

ކަމުަގިއވާ   އުސޫލު  ެއއް  އަސާސީ  ބޭނުންާވ  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް 



 

 

 

 

 

 

 11 

ބަޔާންކޮށް ޤާނޫނުަގިއ  ތަފްޞީލުކޮށް  އުސޫލު  ، ހެކީެގ 

 ؛ދިނުންކަނޑައަޅައި

ަމްއސަލައާ   )ށ(   ޮގތާއި،  ދަރަޖަކުރެވިެގންވާ  ހެކި  ބާވަތްތަކާިއ،  ހެކީެގ 

މިންވަރަށް   ޮގތްތަްއ  ުގޅުންހުރި  ބައިކުރެވޭ  ހެކި  ބުރަވެ 

 ؛ ބަޔާންކުރުން

ބަލައިަގތުމާއި  )ނ(   ހެކި  ހުށަހެޅުމާއި،  ހެކި    ،ހެކި  ނެުގމާިއ،  ހެކިބަސް 

 ؛ވަޒަންކުރުުމެގ މިންަގނޑުތައް ކަނޑައެޅުން 

ކަމެއް  )ރ(   މައްސަލަތަކުަގިއ  ޖިނާއީ  މައްސަލަތަކުގައާިއ  މަދަނީ 

 ؛ހެކީެގ ނިސްބަތް ކަނޑައެޅުންސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ޮގތުަގިއ،  )ބ(   ކަންކަުމެގ  ސާބިތުވެެގންވާ  ނުލައި،  ހުށަހެޅުމަކާ  ހެކި 

 ؛ކޯޓުން ބަލައިަގންނާނެ ކަންކަން ބަޔާންކުރުން

ހުށަނޭޅޭނެ )ޅ(   ޮގތުަގއި  ކަންކަން   ޒުއިމްތިޔާ  ، ހެކީެގ  ލިބިެގންވާ 

 ؛ބަޔާންކުރުން

ހިންާގ   )ކ(    އިދާރާތަކުން  ތަންތަނުން  ތަޙްޤީޤުދައުލަތުެގ  އެފަދަ  ތަކާިއ 

ޤާނޫނުެގ  ކަމާތަކުަގއި  މައްސަލަބަލާ   މި  ނިސްބަތަށް،  ުގޅުންހުރި 

 ހިނާގނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅުން.  އްއުސޫލުތަ

 

މަފްހޫ )ހ(  .3 ރަދީފު  މައިަގނޑު  ބިނާވެެގންވާ  މައްޗަށް  އެ  ޤާނޫނު  މި   ،ތައްމުމި 

 ެއވަނީެއވެ.  ޤާނޫނުެގ ދެވަނަ ބާބުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި

މި ޤާނޫނުަގއި ބޭނުންކޮށްފައިާވ ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުެގ ތެރެއިން  )ށ(  

ރަދީފު،  ޢިބާރާތްތަކުެގ  ލަފްޒުތަކާިއ  ދީފައިާވ  މާނަކުރުމެއް  ޚާއްޞަ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.  151މި ޤާނޫނުެގ 

 

ައންނަނިވި  )ހ(  .4 ދާއިރާ   ހިނގާނެ   ޤާނޫނު  އުސޫލުތަްއ،  ބަޔާންެވެގންވާ  ޤާނޫނުަގއި  މި 
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 މައްސަލަތަކުެގ ަމއްޗަށް ހިނާގނެއެވެ. 

އަދި   (1)    މަދަނީ  ހިނާގ  ކޯޓުތަކުަގއި  އެންމެހައި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ؛ޖިނާއީ މައްސަލަތައް

އެންމެހައި    (2)    ހިނާގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޓްރައިބިއުނަލްތަކުަގިއ 

 މައްސަލަތައް. 

އެފަދަ  )ށ(   ނުވަތަ  ތަޙްޤީޤެއްަގއި  ހިންާގ  އިދާރާއަކުން  ދައުލަތުެގ 

ހެކި  ނެުގމާިއ،  ހެކިބަސް  މައްސަލައެްއަގިއ،  ބަލަމުންދާ  ތަނަކުން 

ވަޒަންކުރުމުެގ   ހެކި  ބަލައިަގތުމާިއ،  ހެކި  ހުށަހެޅުމާއި، 

އެ   ޙަވާލުވެފަިއވާނަމަ،  ިއދާރާއާ  އެ  މަސްއޫލިއްޔަތެއް 

ނިސްބައްމަސްއޫލި ބަޔާންވެެގންވާ    ތަށް،ޔަތާުގޅޭ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ބަލަމުންދާ   ނުވަތަ  ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ  އިދާރާއަކުން  އެ  އުސޫލުތައް 

ައންނަނިވި  ތެރޭަގިއ،  ޭއެގ  ހިނާގނެެއވެ.  މަްއޗަށް  މައްސަލަެއއްެގ 

 ތައް ހިމެނެެއވެ. ބާވަތުެގ މަްއސަލަ

ފިޔަވަ   (1)    ތަޙްޤީޤުކޮށް  ލިބިެގންާވ ޅުކަމެއް  ބާރު  އެޅުމުެގ 

އިދާރާ ފިޔަަވޅުއަޅާ ތަ ދައުލަތުެގ  ނުވަތަ  ތަޙްޤީޤުކުރާ  ކުން 

 ؛މައްސަލަތައް

ފެންވަރުަގިއ،   (2)    އިދާރާެއްއެގ  ެއ  އިދާރާައކުން،  ދައުލަތުެގ 

މީހެއްެގ މައްޗަށް  ކަމެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް، އެ އިދާރާަގއި ހިމެނޭ  

 .  ތައުދީބީ ފިޔަވަޅުއެޅުުމެގ ބާރު އޮެވެގން ބަލާ މައްސަލަތައް

ބަލައިަގތުމާ )ނ(   ހެކި  ހުށަހެޅުމާއި  ހެކި  ނެުގމާއި  ހެކި   އިހެކިބަސް 

އުސޫލުތަކެްއ  ވަޒަންކުރުމާ   ވަކި  ޤާނޫނުަގއި  މި  ުގޅޭޮގތުން 

ކަނޑައެޅުމުެގ    ކަނޑައަޅާފައި ހަމަތައް  ެއކަންކަމާުގޅޭ  ެއވަނީ 

ޖިނާއީ  އިޖުރާއަތުތަކެްއ  ތަފްޞީލީ  އެކަންކަމާުގޅޭ  ބޭނުމުގައެެވ. 

ޤާނޫނުަގއި   ޤާނޫނުަގއި  އިޖުރާއަތުެގ  އިޖުރާއަތުެގ  މަދަނީ  ނުަވތަ 
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ުއސޫލުތައް  ޤާނޫނުަގިއވާ  މި  ޙާލަތުަގއި،  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ޢަމަލުކުރަންާވނީ ޤާނޫނުަގިއ  ނެެގހެއްޓުމާެއކު  އިޖުރާއަތުެގ  ޖިނާއީ   ،

ެއކަމަށް   ޤާނޫނުަގއި  އިޖުރާއަތުެގ  މަދަނީ  ކަނޑަައޅާފައިާވ  ނުވަތަ 

 އިޖުރާއަތުތަކާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. ޚާއްޞަ 

ޤާނޫނުެގ   )ރ(   ޤާނޫނުތައް   149މި  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ޢަމަލުކުރަން   ޤާނޫނަށް  މި  ޢަމަލުކުރަން ފިޔަވަިއ،  ކުރިން  ފެށުމުެގ 

ފަހުން  ފެށުމުެގ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ނުވަތަ  ފަށާފައިވާ 

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި، މި ޤާނޫނުަގއިވާ ުއސޫލަކާ 

ކަނޑަެއޅިެގން   އުސޫލެްއ  ޚާއްޞަ  ަވކި  ހެއްކާބެހޭ  ޚިލާފަށް 

ިއވާ އެ ޚާއްޞަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ، އެ ޤާނޫނެއްަގއި ބަޔާންކޮށްފަ

މައްޗަށް   ުއސޫލުެގ  ބަޔާންެވެގންވާ  ޤާނޫނުަގއި  މި  އުސޫލު، 

ހިނާގނެއެވެ. އަދި، އެ ނިސްބަތަށް، މި ޤާނޫނުެގ ކަމާބެހޭ އުސޫލު  

 ހިފެހެއްޓިެގންެވއެވެ. 

މަޖިލީހުގެ  )ބ(   ރައްޔިތުންެގ  ނުވަތަ  މަޖިލީހުަގިއ  ރައްޔިތުންެގ 

ބަލާ   ހެކި ކޮމިޓީއެްއަގއި  ނެުގމާިއ  ހެކިބަސް  މައްސަލައެްއަގިއ، 

އެ  ުގޅޭޮގތުން  ވަޒަންކުރުމާ  ހެކި  ބަލައިަގތުމާއި  ހެކި  ހުށަހެޅުމާއި 

ޤާނޫނުގެ  މި  ކަނޑައަޅާފަިއވާނަމަ،  އުސޫލެއް  ކަމާބެހޭ  މަޖިލީހުން 

ަމޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންެގ  އަދި  އުސޫލެކެވެ.  އެ  ހިނާގނީ  މައްޗަށް 

މަޖިލީ ރައްޔިތުންެގ  މަޖިލީހަށް  ކަންކަން  އެ  ކަނޑައެޅުމަށް  ހުން 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒަށް މި   88ޤާނޫނުއަސާސީެގ  

 ޤާނޫނުެގ ސަބަބުން ހުރަހެއްނާޅައެެވ. 

 

މި ޤާނޫނުަގއި ވަކި ބަހެްއ ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ޮގތް،   )ހ(  .5 މާނަކުރުން   ޤާނޫނު 

ދެވަނަ   ޤާނޫނުެގ  މަފްހޫމި  ރަދީފުަގއި  މުބާބުަގިއއެާވ  ތަކުެގ 
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ދީފައި ޢިބާރާތަކަށް  ނުވަތަ  ބަހަކަށް  އެ   ބަޔާންކޮށްދީފައިވާނަމަ، 

 އެވަނީ އެ ބާބުަގއި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 

މި ޤާނޫނުަގއި ވަކި ބަހެްއ ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ޮގތް،   )ށ(  

ޤާނޫނުެގ   ރަދީފުަގިއ  ވަނަ    151މި  މާއްދާަގއިެއވާ 

ދީފައި ޢިބާރާތަކަށް  ނުވަތަ  ބަހަކަށް  އެ   ބަޔާންކޮށްދީފައިވާނަމަ، 

 އެވަނީ އެ ރަދީފުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 

މި  )ނ(   ޢިބާރާތެއް  ނުވަތަ  ބަހެއް  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

މަފްހޫ ބާބުަގިއެއާވ  ދެވަނަ  މި މުޤާނޫނުެގ  ނުވަތަ  ރަދީފުަގއި  ތަކުެގ 

މާނަކޮށްދީފައިނުާވ    151ޤާނޫނުެގ   ރަދީފުަގއި  މާއްދާަގއިެއވާ  ވަނަ 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ޢިބާރާތެއް،  ނުވަތަ  ބަހެއް  އެ  ޙާލަތުގައި، 

ަގިއ    2011/4 ޤާނޫނު(  ބަޔާންކުރުުމެގ  ހަމަތައް  )މާނަކުރުމުެގ 

އެވަނީ   ށް ދީފައިބަޔާންކޮށްދީފައިވާނަމަ، އެ ބަހެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތަކަ

 އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންެވެގންވާ މާނަކުރުމެވެ.

 
  ޝަރީޢާއަށް   އިސްލާމީ 

  ޙާލަތްތަކާއި   ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެ 

  އަސްލަށް   އިސްލާމްދީނުގެ 

 ޙާލަތްތައް   އިސްކަންދޭންޖެހޭ 

ފާސްކޮށްފަިއވާ )ހ(  .6 މަޖިލީހުން  ޤާނޫނެއްަގއި    އެހެން  ރައްޔިތުންެގ 

އު ިމ  އް  ސޫލުތަކެ ޚާއްޞަ  މެނުވީ،  ޙާލަތެްއަގިއ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

ހެކި  ނެުގމާއި  ހެކިބަސް  ފެށުމަށްފަހު،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް 

ުގޅޭޮގތުންނާއި،   ަވޒަންކުރުމާ  ހެކި  ބަލަިއަގތުާމއި  ހެކި  ހުށަހެޅުމާއި 

ުގޅޭޮގތުންނާއި،   މިންަގނޑުތަކާ  ބަލަންޖެހޭ  ކަމެއް ސާބިތުކުރުުމަގއި 

ޒިންމާއާ   ޢަމަލުކުރާނީސާބިތުކުރުމުެގ  ޤާނޫނުަގއި    ،ުގޅޭޮގތުން  މި 

އެްއޮގތްވާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   މި  އަދި  ޮގތުެގމަތިންނެވެ.  އުސޫލުތަކާ 

ޤާނޫނެއްަގއި   އެހެން  ނުވަތަ  ުއސޫލެއް  ޤާނޫނުަގއި  ަވކި  ހެްއކާުގޅޭ 

ޤާނޫނުއަސާސީެގ   ކަންކަުމަގިއ،  ނެތް  ވަނަ   142ކަނޑައެޅިފައި 

ޝަރީޢަތުަގިއ   އިސްލާމީ  ފަދައިން،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގއި 
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މި  ރިޢާޔަތްކުރުމަކަށް  ކޯޓުތަކުން  ޮގތަށް  ކަނޑައެޅިފަިއވާ  އެކަމެްއ 

 ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

ވަކި )ށ(   ޤާނޫނުަގއި   ދިމާވާ  މި  ޢަމަލުކުރުމަށް  ކަެމއްަގިއ 

ބަޔާންކޮށްފައި އޮ ެއކަމުަގިއ  މައުޟޫޢީޮގތުން އުސޫލެއް  ތްނަމަެވސް، 

ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ޚާއްޞަ ުއސޫލެއް އިސްލާމްދީނުެގ އަސްލެއްަގއި  

އިސްލާމްދީނުގެ  ޢަމަލުކުރާނީ،  ޙާލަތުަގއި  އެ  ކަނޑައަޅާފަިއވާނަމަ، 

 އަސްލުަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚާއްޞަ އުސޫލަށެވެ. 

ަގއި   )ނ(   )ށ(  މާއްދާެގ  ުއސޫލަށް މި  ޚާއްޞަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ޢަމަލުކުރި ނަމަވެސް، އެފަދަ ޚާއްޞަ އުސޫލެްއެގ ދާއިރާެގ ތެރޭަގިއ  

ފެންނަން ހިމެނިފައިވާކަމަށް  ކަމެއްަގއި    ސާފުކޮށް  ކޮންމެ  ނެތް 

 ޢަމަލުކުރާނީ، މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންެވެގންވާ އުސޫލަށެވެ. 

 

 ބާބު   ދެވަނަ 

 ރަދީފު   މަފްހޫމުތަކުގެ 

 

ޤާނޫނުެގ    .7 އަސާސް   މަފްހޫމުތަކުގެ  ފެށިެގން    8މި  މާއްދާއިން  ނިޔަލަށް    36ވަނަ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

މައްޗަށް  އެ  ޤާނޫނު  މި  ޢިބާރާތްތަކަކީ،  ލަފްޒުތަކާިއ  ބަޔާންެވެގންވާ 

މާއްދާތަކުަގިއ   އެ  މަފްހޫމުތައް  އެ  މަފްހޫމުތަކެވެ.  މަިއަގނޑު  ބިނާވެެގންވާ 

ެއޮގތުަގއި ދެމެހެއްޓުމަށާއި މި  ެއވަނީ، މި ޤާނޫނުެގ އަސްލު  ބަޔާންކޮށްފައި 

އެ މަޤްޞަދު  މަުގފަހިކުރުމުެގ  ޤާނޫނުެގ  ޙާޞިލުކުރުމަށް  ފުޅާމިނުަގއި  ންމެ 

ނުވަތަ   ކިޔަންވާނީ،  މާއްދާއެްއވެސް  ކޮންމެ  ޤާނޫނުެގ  މި  ބޭނުމުގައެެވ. 

 . މާނަކުރަންވާނީ، އެ މަފްހޫމުތަކަށް ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ ޮގތުެގމަތިންނެވެ
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ވާޤިޢާެއއް    .8 ހެކި  ވަކި  ެއަވނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ނުވަތަ    ާވކަން ވުޖޫދުަގއި"ހެކި" 

ޮގތުަގިއ    ސާބިތުކޮށްދިނުމުެގ  ނުވާކަން ހެކީެގ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ޮގތުން، 

ބަލައިަގނެވޭ ޝަފަހީ ހެއްކާިއ، ކިތާބީ ހެއްކާއި، މާއްދީ ހެްއކަށް ޖުމްލަކޮށް، 

ބާވަތެްއެގ   ކޮންމެ  ެއއިން  ހެއްކަކަށާއި،  ބާވަތެއްެގ  ކޮންމެ  ެއއިން  އަދި، 

ޮގ ހެކީެގ  ެއއްޗެއްސަށް،  ދަށުން  ކަންކަމަށާއި  ަވކިވަކި  ބަލައިަގނެވޭ  ތުަގއި 

 ވަކިވަކިންނެވެ. 

 

ޝަރީޢަތުގެ   .9 ހެކިބަސް  މީހާ،  ދޭ  ހެކިބަސް  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ހެކިބަސް" 
އަނަގބަހުން   ހުވާކޮށްެގންހުރެ،  އިޝާރާތުން  މަޖިލީހުގައި،  ދޭ  ނުވަތަ 

 . ބަޔާނަށެވެ
 

އެ  "ހެކިބަސް  .10 ދިނުން   ހެކިބަސް  ބުނެފައި  ކަމަށް  މީހާއާ ވަދިނުން"  ދޭ  ހެކިބަސް  ނީ، 

ސުވާލުކުރެވޭ ަމރުޙަލާތަކުަގއި އެ ސުވާލުތަކަށް ދޭ ޖަވާބަށެވެ. ޝަރީޢަތުަގއި  

 ނުވަތަ އެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެވޭޮގތަށް ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ދޭ ބަޔާނަށެވެ. 

 

މީހާއާ   .11 ނެގުން   ހެކިބަސް  ދޭ  ހެކިބަސް  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ނެުގން"  "ހެކިބަސް 

ކުރެވޭ ކުރުމަށެވެ. ނުވަތަ ސުވާލުޝަރީޢަތުަގއި ސުވާލުކުރެވޭ ަމރުޙަލާތަކުަގއި  

 އެޮގތުން ކުރެވޭ ސުވާލަށެވެ. 

 

ދިނުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް  ފައި ެއވަނީ، ހެކިބަސް ނެ"ހެކިބަސް ދޭ މީހާ" ކަމަށް ބު   .12 މީހާ   ދޭ   ހެކިބަސް 

މީހާާއިއ، ޝަރީޢަތުަގއި   ދޭ  ހެކިބަސް  މީހާާއއި، ޝަރީޢަތުަގއި  ހާޒިރުވެހުރި 

ހެކިބަސް  ހެކިބަސް މީހާއާިއ، ޝަރީޢަތުަގއި  ހާޒިރުވުމަށް   ދީފައިާވ  ދިނުމަށް 

 އެންޭގ މީހާ ހިމެނޭޮގތުންނެވެ. 
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ނުވަތަ    .13 ރައުޔު   ޚަބީރުގެ  ވާޤިޢާއަކުން  ވަކި  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ރައުޔު"  "ޚަބީރުެގ 

އެކުލެވިެގންވާ    ވާޤިޢާތަކަކުން ހެކީަގއި  ނުވަތަ  ހެއްކަކުން  ވަކި  ަވކި  ނުވަތަ 

ން އިރަމްޒުކޮށްދޭ ނުވަތަ ދޭހަކޮށްދޭ މާނަ ނުވަތަ ނަތީޖާ ނުވަތަ އެ   ކަމަކުން

ޢިލްމު ެއކަށީެގންވާ  ޓަކައި ކަުމެގ  ދޭހަކޮށްދޭ ކަމެއް ކޯޓަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް

 ޔަށެވެ. އުހުރި މީހަކު ކޯޓަށް ދޭ ރަ ނުވަތަ ތަމްރީނު ނުވަތަ ތަޖުރިބާ

 

ާގތްވުމުެގ    .14 ނާދިރުވުން  ނުވުން  ކަމެއް  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ނާދިރުވުން" 

 . ނިސްބަތަށެވެ

 

ކަމަށް    .15 އުސޫލު   ނާދިރުވުމުގެ  އުސޫލު"  ކަެމއް  "ނާދިރުވުމުެގ  ަވކި  މީހަކު  ަވކި  ެއވަނީ،  ބުނެފައި 

ކުރީ ދެ ޙާލަތެއްަގއި ކަުމަގިއވެފައި، އެ ދެ ޙާލަތުެގ އެްއޮގތްކަމުން ނުވަތަ  

ޙާލަތަކީ  ދެ  އެ  ެއއްޮގތްކަމުން،  ކަންކަމުެގ  ހިމެނޭ  ޙާލަތުަގއި  ދެ  އެ 

ހިނ  ޙާލަތްގައިއިއްތިފާޤަކުން  ދެ  ނާދިރު   ދިޔަ  ޤަބޫލުކުރުމަކީ  ކަމެއް  ކަމަށް 

 ކަމަށް ބަލައިަގތުމުެގ އުސޫލަށެވެ. 

 

އެްއޗެއް    .16 ރައުޔު  ނުވަތަ  ކަމެއް  ފެންނަންހުރި  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ރައުޔު" 

ން ދޭހަވާ ދޭހަވުމަށެވެ. އަދި  އިތިމާެގ ސިކުނޑިން ވަޒަންކުރުމުން ތިމާއަށް އެ

ނުވަތަ   ވާޤިޢާެއއް  ފެނުމުންވާޤިޢާކުރިމަތީަގިއވާ  ތިމާއަށް  ނުވަތަ ތަކެއް   

ން ލިބިަގނެވޭ ދޭހަވެސް  އިއަޑުއިވުމުން ނުވަތަ ތަޖުރިބާކުރެވުމުން، ތިމާއަށް އެ

 ހިމެނޭޮގތުންނެވެ.

 

ހެކިބަސް  -"ރީ  .17 އެގްޒެމިންކުރުން -ރީ  މައްސަލައެްއަގއި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ެއގްޒެމިންކުރުން" 

ެއގްޒެމިންކޮށް ނިމުމުން، އޭނާ ހެްއކެްއެގ ޮގތުަގއި ހުށަހެޅި  -ދޭ މީހާ ކްރޮސް

ނުވަތަ   ސުާވލުކުރުމަށެވެ.  އަލުން  އޭނާއާ  އޭނާއާ  ފަރާތުން  މަރުޙަލާަގއި  އެ 
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 ށެވެ. ލުތަކައެފަދައިން ކުރެވޭ ސުވާ

 

"ކާފީ ހެކި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި ބޭނުންވާ    .18 ހެކި   ކާފީ 

މިންވަރަށް  ހެއްކަށެވެ. ނުވަތަ އެ  ލިބިފައިވާ  ފުދޭ ނިސްބަތަށް  މިންަގނޑަށް 

 ހެކި ލިބުމަށެވެ.

 

ވާޤިޢާެއއް ޚުޞޫމާތެއް އުފެދިފައިވާ  "ކިތާބީ ހެކި" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ،    .19 ހެކި   ކިތާބީ 

 ލިޔުމަށެވެ. ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ

 

މައްސަލަެއއްަގއި  -"ކްރޮސް  .20 އެގްޒެމިންކުރުން -ކްރޮސް  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ެއްގޒެމިންކުރުން" 

ހެކިބަސް ދޭ މީހާއާ، ހެކިބަސް ދޭ މީހެއްެގ ޮގތުަގއި އޭނާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  

ނުވަތަ  ފަރާތުން  އަނެއް  ހިމެނޭ  ަމއްސަލަިއަގއި  އެ  ނިމުމުން،  ސުވާލުކޮށް 

ހެކިބަހު ދިން  މީހާ  ދޭ  ހެކިބަސް  އެ  އޭނާއާ  ފަރާތްތަކުން،  މައްޗަށް  ެގ 

ނުވަތަ   މަރުޙަލާަގއި  ސުވާލުކުރުމަށެެވ.  ކުރެވޭ  އެ  ެއފަދައިން  އޭނާއާ 

 ސުވާލުތަކަށެވެ. 

 

 "އިޙްތިމާލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަމެއް ވުން ާގތްވުމުެގ ނިސްބަތަށެވެ.  .21 އިޙްތިމާލު 

 

"އިޙްތިމާލުެގ އުސޫލު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން، މާޒީެވ    .22 އުސޫލު   އިޙްތިމާލުގެ 

ޮގސްފަިއވާ ވަކި ޙާލަތެއްަގއި ވަކި ޮގތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފަިއވުުމން، ނުވަތަ ވަކި  

މައްސަލައާ   ހިނަގުމންދާ  ކޮށްފަިއވުމުން،  ޢަމަލެއް  ވަކި  ވިސްނުމެްއަގއި 

ޙާލަތުަގިއވެސް   ޙާލަތުަގއި  ޢަމަލުޭއނާ  ުގޅުންހުރި  ޮގސްފައިާވ  މާޒީެވ  ކުރީ 

އޭނާ   ޙާލަތުަގިއވެސް  ޮގސްފަިއވާ  މާޒީވެ  ނުވަތަ  ފަދައިން،  ޢަމަލުކުރި  އޭނާ 

 ޢަމަލުކުރި ވިސްނުމުަގިއކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމުެގ އުސޫލަށެވެ. 
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އެވަނީ،    .23 އިޢުތިރާފު  ބުނެފަިއ  ކަމަށް  މީހާ ށެއް ކުޖިނާއީ  "އިޢުތިރާފު"  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ެގ 

ކުށުެގ  އޭނާއާ ތުހުމަތުކުރެވޭ  އެްއވެސް    އެންމެހައިމެދު  އުންސުރުތަކަށް، 

ނެތި،   ސަލާމަތުންހުރެ،  މަޖުބޫރުކުރުވުމެއް  އިޚްތިޔާރުަގއި  ބުްއދި  އަމިއްލަ 

 އެއްބަސްވާ ެއއްބަސްވުމަށެވެ. 

 

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

  ނުވަތަ  އިވުނު  ނުވަތަ   ފެނުނު  ކަނޑައެޅިެގން  އޭނާއަށް  ހިއްސަކުން  އޭނާެގ

  އެހެން  ،ބަދަލުަގއި   ބަޔާންކުރުމުެގ  ކަމެއް  ނުވަތަ  ެއއްޗެއް  އިހްސާސްކުރެވުނު

 މީހަކަށް  އެހެން  ނުވަތަ   ކަމަށް  ފެނުނު  ކަމެއް  ނުވަތަ   އެްއޗެއް   ވަކި  މީހަކަށް

  އެމީހަކު  ކަމަށް  އިހްސާސްކުރެވުނު   ނުވަތަ  ކަަމށް  ވުނު އަޑުއި  ެއއްޗެއް  ވަކި

  ދޭ  މައްޗަށް  ކަުމެގ  އަޑުިއވުނު  މީހާއަށް  ދޭ  ހެކިބަސް  ،ބުނުމެއް  ބުނާ

 .ހެކިބަހަށެވެ

 

"އިތުބާރުެގ ުއސޫލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހެކިބަސް ދޭ މީހާެގ މައްޗަށް   .25 އުސޫލު   އިތުބާރުގެ 

ދޭ   އޭނާ  އިތުބާރުކުރެވިދާނެ  ނުވަތަ  ބުރަވެ  ކޯޓަށް  މައްޗަށް  ހެކިބަހުެގ 

ދައްކައިދިނުމުެގ އެ    ނިސްބަތް  ނުވަތަ  އުސޫލަށް،  ހުށަހެޅުމުެގ  ހެކި  ޮގތުން 

 ޮގތުން ހުށަހަޅާ ހެކި ހުށަހެޅުމުެގ އުސޫލަށެވެ.  އިތުބާރު ނަފީކުރުމުެގ

 

އެވަނީ،    .26 އިޤްރާރު  ބުނެފައި  ކަމަށް  ޚަޞްމަކު ކަށް  އިޢުތިރާފަ"އިޤްރާރު"  ނުާވޮގތަށް، 

ކަމަށް ުވޖޫދުަގިއވާ  ވާޤިޢާެއއް  ވަކި  މީހަކު  ތުހުމަތުކުރެޭވ  ކުށުެގ    ، ނުވަތަ 

 އެއްބަސްވާ ެއއްބަސްވުމަށެވެ.  އަނަގބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ނުވަތަ ޢަމަލުން

 

ބުނެފައި އެވަނީ،    .27 އެގްޒެމިންކުރުން  ހެކިބަސް"އެްގޒެމިންކުރުން" ކަމަށް  ދޭ   މައްސަލައެްއަގއި 

މީހާއާ، ހެކިބަސް ދިނުމަށް ޭއނާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސުވާލުކުރުމަށެވެ. ނުވަތަ  
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 ސުާވލުތަކަށެވެ.   ކުރެވޭއޭނާއާ އެފަދައިން 

 

މައްސަލަެއއް   .28 ވާޤިޢާ  އޮތް  ޝަރީޢަތުަގއި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ވާޤިޢާ" 

އެ   ނުވުން  އަސްލުތަކާއި  ސާބިތުވުމާއި  ޙަޤީޤަތްތަކާއި  ބިނާވެެގންވާ  މަްއޗަށް 

ކޮންމެ   ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ  މައްސަލައެްއަގއި  ެއ  ހިމެނޭޮގތުން،  ނުކުތާތައް 

ެގ    'ފެކްޓް' 'ޙަޤީޤަތަކަށް ނުވަތަ ައސްލަކަށް ނުވަތަ ކަމަކަށް އިޝާރާތްކޮށް، '

 މާނައިަގެއވެ. 

 

އެވަނީ،    .29 ހެކި   މާއްދީ  ވަކި ވާޤިޢާއެއް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  "މާއްދީ ހެކި" ކަމަށް ބުނެފައި 

 ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ. މަށް ހުށަހެޅޭ މާއްދީ ންކުރު ވަޒަބަލައި ޝަރީޢަތުން 

 

"ފުރަތަމަ ދަރަޖައިެގ ހެކި" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، އެ ހެއްކެއްެގ ަމއްޗަށް    .30 ހެކި   ދަރަޖައިގެ   ފުރަތަމަ 

ސާބިތުވާ   ސީދާޮގތުަގއި  އޮތްކަން  ވުޖޫދުަގއި  ވާޤިޢާެއއް  ަވކި  ބިނާކޮށް، 

 ހެއްކަށެވެ. 

 

ަމއްޗަށް    .31 ހެކި   ދަރަޖައިގެ   ދެވަނަ  ހެއްކެއްެގ  އެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ހެކި"  ދަރަޖައިެގ  "ދެވަނަ 

ސީދާޮގތުަގއި ސާބިތުކޮށްނުދޭ،   ންބިނާކޮށް، ވަކި ވާޤިޢާެއއް ވުޖޫދުަގއި އޮތްކަ

 ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ހެއްކަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް 

 

ހެކިބަސް ނެުގމުެގ މަރުޙަލާަގިއ  "ލީޑިންގ ސުވާލު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ،    .32 ސުވާލު   ލީޑިންގ 

މީހާއާ ސުވާލުކުރެވޭ ހިނދު،    ހެކިބަސް ހޯދުމަށް އެދޭ ދޭ  ކުރެވޭ ސުވާލަށް 

ދޭހަވެެގންދާ ސުވާލުން  އެ  ތަރުތީބުކުރެވޭ    ޖަވާބުވެސް  ނުަވތަ  ކުރާ  ޮގތަށް 

 ސުވާލަށެވެ. 
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"ުގޅުން ހުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައްސަލައެްއަގިއ ސާބިތުކުރުމަށް   .33 ހުރުން   ގުޅުން 

ބޭނުންވާ ވާޤިޢާައކާިއ، އެ ވާޤިޢާއެއް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންާވ ހެއްކާ ދެމެދު 

 އޮންނަ ޤާނޫނީ އަދި މާއްދީ ުގޅުމަށެވެ. 

 

މަދަ  .34 މިންގަނޑު   ސާބިތުކުރުމުގެ  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  މިންަގނޑު"  ނީ "ސާބިތުކުރުމުެގ 

ޖިނާއީ    ނެ މިންަގނޑު ކަމުަގއި، ނުވަތަމައްސަލަެއއްަގއި ދަޢުވާެއއް ސާބިތުވާ

ނުވަތަ   ޙައްދު  ކުށެއް  ޤިޞާޞް  އިސްލާމްދީނުަގއި  ކަނޑައެޅިފަިއވާ އަދި 

ކަނޑައަޅާފައިާވ  ސާބިތު   ކުށެއް ޤާނޫނުަގިއ  މި  ކަމުަގއި  މިންަގނޑު  ވާނެ 

 މިންަގނޑަށެވެ. 

 

ވާޤިޢާެއއް    .35 ނިސްބަތް   އެހީވެދޭ   ސާބިތުކުރުމަށް  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ނިސްބަތް"  އެހީވެދޭ  "ސާބިތުކުރުމަށް 

އެ   ހެކި،  ފެންނަ  ކަމަށް  ުގޅުންހުރި  ސާބިތުކުރުަމށްޓަކައި  ވުޖޫދުަގއިާވކަން 

 ވާޤިޢާެއއް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންތެރިވާ ނުވަތަ އެހީތެރިވާ ނިސްބަތަށެވެ. 

 

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

  ، ހާޒިރުވެހުރެ  މަޖިލީހަށް  ޝަރީޢަތުެގ  މީހާ  ދޭ  ހެކިބަސް   ުގޅޭޮގތުން  ވާޤިޢާއަކާ

 .ހެކިބަހަށެވެ ދޭ އަނަގބަހުން  އޭނާ މަޖިލީހުގައި އެ

 

 ބައި   ދެވަނަ

 ހުށަހެޅުން   ހެކި 

 
 ބާބު   ތިންވަނަ 

 ބާވަތްތައް   ހެކީގެ 

 
  ބައިކުރެވޭ   ހެކި   ބުރަވެ   ވަސީލަތަށް 

 ގޮތް 
ހެކީގެ   .37 ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ބުރަވެ،  ވަސީލަތްތަކަށް  ހުށަހެޅޭ  ހެކި  ކޯޓަށް 
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ހުށަހެޅޭ  ޮގތަކަށް  ތެރެއިން  ޮގތްތަކުެގ  އަންނަނިވި  ބަލަިއަގނެވޭނީ،  ޮގތުަގއި 

 ހެއްކެވެ. ޝަފަހީ ހެއްކާއި، ކިތާބީ ހެްއކާއި، ާމއްދީ 

  މީހާ   ދޭ   ހެކިބަސް  ،ބަލައިަގނެވޭނީ  ޮގތުގައި  ހެކީެގ  ޝަފަހީ )ހ(  

 އެ  އަނަގބަހުން  އޭނާ  ،ހާޒިރުވެހުރެ  މަޖިލީހަށް  ޝަރީޢަތުެގ

 . ބަޔާނެވެ ދޭ މަޖިލީހުގައި

  ހިމެނޭ   މައްސަލައިަގއި   ،ބަލައިަގނެވޭނީ  ޮގތުގައި  ހެކީެގ  ކިތާބީ )ށ(  

 ވާޤިޢާެއއް  ަވކި  ، ހުށަހަޅާ  ކޯޓަށް  ޮގތުަގއި   ހެކީެގ  ފަރާތަކުން

 . ލިޔުމެވެ ހެކިކޮށްދޭ އޮތްކަން ވުޖޫދުަގއި

  ބާވަތުެގ  އަންނަނިވި  ،ބަލައިަގނެވޭނީ  ޮގތުަގއި  ހެކީެގ  މާއްދީ )ނ(  

 . އެްއޗެއްސެވެ

ހެއްކަށްެވސް   (1)    ޝަފަހީ  ނުަވތަ  ހެއްކަށްވެސް،  ކިތާބީ 

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްނުވާޮގތުން،   ވާޤިޢާެއްއ  ހެކީެގ    ވަކި 

 ؛ޮގތުަގއި ހުށަހަޅާ މާއްދީ އެްއޗެހި

 ؛ފޮރެންސިކް ހެކި  (2)   

 ؛ވަކި މެޝިނަކުން ަވކިޮގތަކަށް ނެރެދޭ ނަތީޖާ ނުވަތަ ލޮްގ  (3)   

 ؛ފޮޓޯާއއި އެފަދަ އެއްޗެހި  އޯޑިއޯ، ވީޑިއޯ،  (4)   

 ؛ތަކާއި ތަޙްލީލުތަކުެގ ނަތީޖާސައިންޓިފިކް ދަލީލު  (5)   

ހަދާ    (6)    ޑެމޮންސްޓްރޭޝަންތަކާިއ ކޯޓުަގއި  ދަްއކާ  ނުވަތަ 

 އަދި ؛ ތަކާއި ްގރާފްތަކާއި ޗާޓުތައްޓްއެކްސްޕެރިމަން

 މެޝިން ބޭނުންކޮށްެގން ހަދާ ނުވަތަ ދައްކާ އެްއޗެހި.   (7)   

 

  ހެކި   ބުރަވެ،   ދަރަޖައަށް 

 ގޮތް   ވޭ ރެ ބައިކު 
ބުރަވެ،    .38 ދަރަޖައަށް  ހެކީެގ  ތެރެއިން،  ހެކީެގ  ބަލަިއަގންނަ  ކޯޓުން  ކޯޓަށް 

 ވަޒަންކުރާނެ ހެކި ބެހިެގންވަނީ، އަންނަނިވި ދެ ބަޔަށެވެ. 

 ؛ފުރަތަމަ ދަރަޖައިެގ ހެކި )ހ(  
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 ދެވަނަ ދަރަޖައިެގ ހެކި.  )ށ(  

 

ހެއްކެއްެގ   )ހ(  .39 ހެކި   ދަރަޖައިގެ   ފުރަތަމަ  ބަލަިއަގނެވޭނީ، އެ  ޮގތުަގއި  ހެކީެގ  ދަރަޖައިެގ  ފުރަތަމަ 

ވަކި   ބިނާކޮށް،  އޮތްކަން  މައްޗަށް  ވުޖޫދުަގިއ  ވާޤިޢާެއއް 

 ސީދާޮގތުަގއި ސާބިތުވާ ހެއްކެެވ.

ބޭނުމަށްޓަކައި،   )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ހެކީގެ މި  ދަރަޖައިެގ  ފުރަތަމަ 

 ތެރޭަގއި ހިމެނެނީ، އަންނަނިިވ ބާވަތުެގ ހެްއކެވެ. 

ވަކި ވާޤިޢާެއއް ވުޖޫދުަގއި އޮތްކަމަށް މަންޒަރު ދުށް ނުވަތަ   (1)   

 ؛ހެކިބަސްއަޑުއެހި މީހާ ދޭ 

 ؛މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުަގއި ވާ އިޢުތިރާފު  (2)   

 ފުރަތަމަ ދަރަޖައިެގ ކިތާބީ ހެކި.  (3)   

 

ޮގތުަގއި   )ހ(  .40 ހެކި   ދަރަޖައިގެ   ދެވަނަ  ހެކީެގ  ދަރަޖައިެގ  ހެއްކެއްެގ  ދެވަނަ  އެ  ބަލަިއަގނެވޭނީ، 

އޮތްކަ ވުޖޫދުަގިއ  ވާޤިޢާެއއް  ވަކި  ބިނާކޮށް،    ންމައްޗަށް 

އެހެންނަމަވެސް   ސާބިތުކޮށްނުދޭ،  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ސީދާޮގތުަގއި 

 އެހީތެރިވެދޭ ހެއްކެވެ. 

ދަރަޖައިެގ   )ށ(   ފުރަތަމަ  ހިމެނެނީ،  ތެރޭަގއި  ހެކީެގ  ދަރަޖައިެގ  ދެވަނަ 

މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  އަދި    ،ހެއްކަށް ނުވާޮގތަށް ހުށަހެޅޭ

 ބަލައިަގނެވޭ ކޮންމެ ހެއްކެކެވެ. ޙާލަތްތަކުަގއި 

 

  ބައިކުރެވޭ   ހެކި   ބުރަވެ،   ގުޅުމަށް 

 ގޮތް 
ކޯޓަށް ބަލަިއަގންނަ ހެކީެގ ތެރެއިން، ހެކި ަވޒަންކުރުމުެގ އުސޫލަށް  )ހ(  .41

ކޯޓުން   ދެ ބިނާކޮށް،  އަންނަނިވި  ބެހިެގންވަނީ  ހެކި  ވަޒަންކުރާ 

 ބަޔަށެވެ. 

 ؛މާއްދީޮގތުން ުގޅުން ހުރުން  (1)   
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 ޤާނޫނީޮގތުން ުގޅުން ހުރުން.  (2)   

ހެއްކެއް   )ށ(   އެ  ބެލެވޭނީ،  ކަމުަގއި  ހެކި  ުގޅުންހުރި  މާއްދީޮގތުން 

އޮތްކަން   ވުޖޫދުަގއި  ވާޤިޢާެއއް  ަވކި  ސީދާޮގތުަގއި  ބަލައިަގތުމުން، 

ހެއްކެއް   އެ  ހެއްކާއި،  ލިއްބައިދޭ  ބާރު  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް 

ސާބިތުކުރުމަށް   ންބަލައިަގތުމުން، ަވކި ވާޤިޢާެއްއ ވުޖޫދުަގއި އޮތްކަ

 އެހީތެރިވެދޭ ހެއްކެވެ. 

ައންނަނިވި  )ނ(   ބެލެވޭނީ،  ކަމުަގއި  ހެކި  ުގޅުންހުރި  ޤާނޫނީޮގތުން 

، އެ ހެްއކެްއ ބަލަިއަގތުމަށް ބަކަށްޓަކައި ސަބަބުތަކުެގ ތެރެއިން ސަބަ

ެއނޫންވެސް  ނުވަތަ  ޤާނޫނުން  މި  ނުވަތަ  ޤާނޫނުއަސާސީން 

 ޤާނޫނަކުން މަނާނުކުރާ ހެއްކެެވ.

 ؛ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ ހެއްކަށްވުން  (1)   

 ؛މީހަކަށް މަޖުބޫރުކޮށްެގން ހޯދާފައިވާ ބަޔާނަކަށްވުން  (2)   

ޤާނޫނުަގއި ހިމެނޭ ވަކި ުއސޫލެއް މި ޤާނޫނުަގިއ އެހެން  މި    (3)   

 ން ަވޒަންކުރެެވން ނެތް ހެއްކަށްވުން. ެގ ސަބަބުއޮތުމު

 

 ވަނަ ބާބު ހަތަރު 
 ޝަފަހީ ހެކި 

 

ލިޔުމަކުން ސާބިތުވާން އޮތް ވާޤިޢާެއއް ފިޔަަވއި، އެހެން ާވޤިޢާއެއް   )ހ(  .42 ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުން 

 ސާބިތުކުރުމަށް ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ހެކި   ހެކިބަސް )ށ(   ޝަފަހީ  ދޭ  މަޖިލީހުަގިއ  ޝަރީޢަތުެގ  މީހާ  ދޭ 

ކަމެއް،   ދެޭވ  ހެކިބަސް  އަމިއްލައަށް  ވާންވާނީ،  އޭނާއަށް 

ޮގތް   ޞަރީޙަ   ބަޔާންކުރުމުެގތަޖުރިބާކުރެވިފަިއވާ  ޮގތުން 

 ހެކިބަހަށެވެ.ޢިބާރާތުން، ތެދުބަހުން ދޭ  
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)ށ(   )ނ(   މާއްދާެގ  ހެކިބަސްމި  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ފަރާތަށް   ެގ  ދޭ 

ވަކި  ބެލެވޭނީ،  ކަމަށް  ތަޖުރިބާކުރެވިފަިއވުން  ކަމެއް  އަމިއްލައަށް 

ކަެމއް   ނުވަތަ  ފެނުއެްއޗެއް  ކަނޑައެޅިެގން  ނުވަތަ މަށް  އޭނާއަށް 

ހިއްސަކުން  އިވު އޭނާެގ  ޮގތަކަށް  އެނޫންެވސް  ނުވަތަ  މަށް 

 އިހްސާސްކުރެިވފައިވުމަށެވެ. ކަނޑައެޅިެގން 

ދޭ  )ރ(   ހެކިބަސް  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ެގ  )ނ(  އަދި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ކަމެްއ   ނުވަތަ  އެްއޗެއް  ތަޖުރިބާކުރެވިފަިއވާ  އަމިއްލައަށް  މީހާއަށް 

ދޭ   ޮގތުން  ބަޔާންކުރުމުެގ ފަދައިން  އަންނަނިވި  ހެކިބަހަކީ،  ދޭ 

 ހެކިބަހެވެ. 

ކަމެްއ    ހަކީ،ހެކިބަ  (1)    ދޭ ފެނުނު  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް 

އެމީހެކިބަހެއް ވާންވާނީ،  ހެކިބަހެްއ  ެއ  ލޮލަށް ނަމަ،   ހެްއެގ 

 ފެނުނު ކަމެއް ތެދުބަހުން ބަޔާންކޮށްދޭ ހެކިބަހަށެވެ.

ކަމެއްހަކީ،  ހެކިބަ  (2)    ެއއްޗެްއ    ައޑުިއވުނު  ނުވަތަ 

ހެކިބަހެއް ދޭ  ހެކިބަހެްއ ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  އެ  ނަމަ، 

އެމީހަކަށް   ކަމެއްސީދާ  ވާންވާނީ،  ނުވަތަ   އަޑުއިވުނު 

 ތެދުބަހުން ބަޔާންކޮށްދޭ ހެކިބަހަށެވެ. އެްއޗެއް

ނަންބަރ1ާ)  އަކުރުެގމި    (3)    ވަނަ   )( ވަނަ 2އި   )

ިއތުރުން، ހެކިބަސް ދޭ ކަމަކީ، ނަންބަރުަގިއވާ ޙާލަތްތަކުެގ  

އިހްސާސްކުރެޭވ  ޮގތަކުން  އެނޫންެވސް  ނުވަތަ  ހިއްސަކުން 

އެމީހަކަށް   ވާންވާނީ،  ހެކިބަހެއް  އެ  ކަމެއްނަމަ،  ޒާތުެގ 

ބަޔާންކޮށްދޭ  ތެދުބަހުން  ކަމެްއ  އިހްސާސްކުރެވުނު 

 ހެކިބަހަށެވެ.

 އޭނާކަމަކާ ުގޅޭޮގތުން  ވަކި    ހަކީ،ހެކިބަދޭ ފަރާތުން ދޭ    ހެކިބަސް )ބ(  

ރައުޔު ބިނާވެފަިއވާ    ހާމަކުރާ  ދެކޭޮގތް  އޭނާ  ނުވަތަ  ކަމަށްވާނަމަ، 
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ެއކަމެއްެގ   ވާންވާނީ،  ހެކިބަހެއް  ެއ  ކަމަށްވާނަމަ،  ސަބަބުތައް 

ސަބަބުތަކުެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް އޭނާ ދެކޭޮގތް ނުވަތަ އެ ސަބަބުތައް 

 ތެދުބަހުން ބަޔާންކޮށްދޭ ހެކިބަހަށެވެ. 

ރަ  ()ޅ   ޚަބީރެއްެގ  ުގޅޭޮގތުން  ކަަމކާ  ރައުޔު  އުވަކި  ެއ  ޔާއި، 

ލިބޭ ޢާންމުކޮށް  ބަޔާންކޮށް،  ސަބަބުތައް  ޮގތަށްބިނާކޮށްފައިވާ    

ައންނަނިވި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،  ލިޔުން  ލިޔެފައިވާ 

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  މެއްތަކުަގއި އެ ލިޔުޙާލަތް

 ؛މަރުވެފައިވާނަމައެ ލިޔުން ލިޔުނު މީހާ   (1)   

 ؛އެ ލިޔުން ލިޔުނު މީހާ ހޯދައި ނުފެނިފައިވާނަމަ  (2)   

ހެކިބަސް  (3)    މީހާ  ލިޔުނު  ލިޔުން  ދިނުމަށް   އެ 

 ؛ނުކުޅެދިފައިވާނަމަ

ހެކިބަސް  (4)    މީހާ  ލިޔުނު  ލިޔުން  ކޯޓަށް    އެ  ދިނުމަށްޓަކައި 

މުއްދަތެްއ ހާޒިރުކުރެވެން އޮތީ ެއކަށީެގންވާ ވަރަށްވުރެ ދިުގ  

 ؛ހޭދަވެެގން ކަމުަގއި ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ

ހެކިބަސް  (5)    މީހާ  ލިޔުނު  ލިޔުން  ކޯޓަށް    އެ  ދިނުމަށްޓަކައި 

ޚަރަދެްއ  ބޮޑު  ެއކަށީެގންވާ ވަރަށްވުރެ  ހާޒިރުކުރެވެން އޮތީ 

 ކޮށްެގން ކަުމަގއި ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ.

 

ގުޅޭގޮތުން މާއްދީ  ޝަފަހީ ހެއްކާ  

 ހެއްކެއް ހުށަހެޅުން 
އޮތް    .43 އެްއޗެއް  ެއ  ނުވަތަ  ކަމަށް  ުވޖޫދުަގިއވާ  ެއއްޗެއް  ެއއްވެސް  މާއްދީ 

ޙާލަތާ ުގޅޭޮގތުން ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުަގއި ހެކިބަސް ދޭ  

ކޯޓުން  ޙާލަތްތަކުަގިއ، އެ ހެކިބަހުަގިއ ބަޔާންކުރާ މާއްދީ އެއްވެސް އެއްޗެއް  

ހުށަހެޅުމަށް   ކޯޓަށް  ެއްއޗެއް  އެ  ހިނދެއްަގއި،  ބޭނުންވެއްޖެ  ބަލަން 

 އެންިގދާނެެއވެ. 
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ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ  
މަރުޙަލާގައި ކިތާބީ ހެކި  

 ހުށަހެޅުން 

ސާބިތުކުރަން   .44 މަްއސަލަިއަގއި  މަރުޙަލާަގިއވެސް،  ހުށަހެޅުމުެގ  ހެކި  ޝަފަހީ 

ޔުން، އެ މައްސަލަ ސާބިތުކުރަން ބޭނުންވާ ބޭނުންވާ ވާޤިޢާއަކާ ުގޅުންހުރި ލި

 ކިތާބީ ހެކީެގ ޮގތުަގއި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 

 ވަނަ ބާބު ފަސް 

 ފަރާތްތައް ހެކިބަސް ދޭ  

 

ދޭ ފަރާތަށް ސީދާ    ހެކިބަސް 
ކަމެއް އެނގިފައި އޮވެގެން މެނުވީ  

 އެކަމުގައި ހެކިބަސް ނުދިނުން 

ވާޤިޢާެއއް    .45 ހެކިބަސް  ވަކި  ފަރާތަކަށް  ދޭ  ހެކިބަސް  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

ދެވޭނީ، އޭނާ އަމިއްލައަށް އެކަމެއް ތަޖުރިބާކުރެވިފަިއވާ ކަަމށް ބެލުމަށް ކާފީ  

 ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާނަމަެއވެ. 

 

ދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން    ހެކިބަސް 

 ފަރާތްތައް ހުރި  
ޤާނޫނުަގއި   )ހ(  .46 ހިނދަކު، މި  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  އެހެންޮގތަކަށް 

ަވކި   ފަރާތަކަށް،  ކޮންމެ  ހުރި  ޤާބިލުކަން  ދިނުމުެގ  ހެކިބަސް 

ހެކިބަސް  ޮގތުން  ސާބިތުކޮށްދިނުމުެގ  ވުޖޫދުަގއިާވކަން  ވާޤިޢާެއއް 

 ދެވިދާނެއެެވ. 

މީ )ށ(   ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠުތައް  ާވޤިޢާއެއް  ހައަންނަނިވި  ވަކި  ކީ، 

ހެކިބަސް ޮގތުން  ސާބިތުކޮށްދިނުމުެގ  ދިނުމަށް    ވުޖޫދުަގއިާވކަން 

 ކަމުަގއި ބެލެވޭނެއެވެ.  ހަކުޤާބިލު މީ

ޤާނޫނުެގ    (1)    ބަޔާންކޮށްފަިއާވ    47މި  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

 އަދި  ؛ކަމުަގިއވުން ހަކުޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީ

ޙަޤީޤަތަށްކަން    (2)    ތެދު  ދޭންވާނީ  ދެނެަގތުމުެގ ހެކިބަސް 

 އަދި  ؛ޤާބިލުކަން ހުރި މީހަކު ކަމުަގިއވުން

ދެނެަގތުމަށް   (3)    ނުވަތަ  ވިސްނައިަގތުމަށް  ސުވާލު  ކުރެވޭ 

ބަޔާންކޮށްދިނުމުެގ   ޖަވާބެއް  ދޭނެ  އެއަށް  ނުވަތަ 
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 ކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހަކު ކަމުަގިއވުން. 

 

ހެކިބަސް ދޭ މީހާގެ ކިބައިގައި  

 ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް 
ޝަރުޠުތައް  )ހ(  .47 އަންނަނިވި  ކިބައިަގއި  މީހާެގ  ދޭ  ހެކިބަސް 

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެެވ. 

ފަރާތެްއ    15ޢުމުރުން    (1)    ފުރިފައިާވ  އަހަރު  )ފަނަރަ( 

 ؛ކަމުަގިއވުން

 ؛ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރި މީހަކު ކަމުަގިއވުން  (2)   

ދިނުމުެގ    (3)    މީހަކު ހެކިބަސް  ފުރިހަމަވާ  ޢަދުލުެވރިކަން 

 ؛ކަމުަގިއވުން

ޙާލަތްތަކުަގިއ،    (4)    ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުަގއި  ޤާނޫނުަގިއާވ މި  މި 

ހެކިބަސް ކުރުން    ދިނުަމށް  ޮގތުެގމަތިން  ލާޒިމުކުރާ  ކޯޓުން 

ފިޔަވަިއ، އިތުރު ެއއްެވސް ެއހެން މަޖުބޫރުކުރުވުމެއް ނެތި، 

 އިޚްތިޔާރުަގއި ހެކިބަސް ދޭ މީހަކު ކަމުަގިއވުން. އަމިއްލަ 

ިއތުރުން،  )ށ(   ޝަރުޠުތަކުެގ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ކަމަށް   ވާންޖެހޭނެ  ކަމުަގއި  މުސްލިމަކު  މީހާއަކީ  ދޭ  ހެކިބަސް 

ކަންކަމުަގިއ،   ކަނޑައަޅާފައިާވ  އަސްލެްއަގއި  އިސްލާމްދީނުެގ 

 މުސްލިމަކު ކަމުަގއިވާންޖެހޭނެެއވެ. ހެކިބަސް ދޭ މީހާއަކީ 

 

ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ޢަދުލުވެރިކަން  

 ހުރުން 
)ށ(   )ހ(  .48 މާއްދާެގ  މި  ހިނދަކު،  ކަނޑަނާޅާހާ  ޮގތަކަށް  އެނޫން  ކޯޓުން 

ފަރާތްތަކަކީ،   އެނޫން  ފިޔަަވއި،  ފަރާތްތަްއ  ބަޔާންކުރާ  ަގިއ 

ފުރިހަމަވާ   ޢަދުލުވެރިކަން  ދިނުމުެގ  ކަމުަގއި  ހެކިބަސް  ފަރާތްތަކެއް 

 ބަލަންވާނެއެެވ. 

ފުވެރިކަމާމެދު ސުވާލު  ޞާދޭ ފަރާތުެގ ތެދުވެރިކަމާއި އިން  ހެކިބަސް )ށ(  

އުފެދޭ ފަރާތްތަކަކީ، ހެކިބަސް ދިނުމުެގ ޢަދުލުވެރިކަން ެގްއލިފައިވާ  
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 ފަރާތްތަކެއް ކަމުަގއި ބެލޭނެެއވެ. 

ކުށްތަކުެގ   )ނ(   އަންނަނިވި  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ފަރާތަކީ،   ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  ޙުކުމް  ސާބިތުވެ  ކުށެއް  ތެރެއިން 

އިންއެފަރާތެ ތެދުވެރިކަާމިއ  ސުވާލު  ޞާްއެގ  ފުވެރިކަމާމެދު 

 އުފެދިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުަގއި ބެލޭނެއެވެ. 

 ؛ޤަޛްފުެގ ކުށް   (1)   

 ؛ދޮުގހެކި ދިނުމުެގ ކުށް  (2)   

 ؛ވަްއކަން، ޓެކުން، ޚިޔާނާތް ައދި ފޭރުމުެގ ކުށްތައް  (3)   

 ؛ކުށްތައްއޮޅުވާލުާމއި މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުެގ   (4)   

 ؛ކޮރަޕްޝަންެގ ކުށްތައް  (5)   

ެއކުލެޭވ   (6)    މައްޗަށް  ޢަމަލުތަކުެގ  ޮއޅުވާލުުމެގ  އެނޫންވެސް 

 ކުށްތައް. 

 

ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ޢަދުލުވެރިކަން  

 ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތުގެ ހެކިބަސް 
ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .49 )  47މި  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ނަންބަރު  3ވަނަ  ވަނަ   )

އޮތްނަމަވެސް، ވަކި ާވޤިޢާއަކާ ުގޅޭޮގތުން ކާފީ ހެްއކަކަށްާވ  އެހެން  

ޙާލަތެއްަގއި،   ނެތް  ފަރާތެއް  އެހެން  ދޭނެ  ހެކިބަސް  މިންވަރަށް 

ދިނުމުެގ ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތެއްެގ ހެކިބަސް   ހެކިބަސް

 ބަލައިަގތުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ. 

 ވަނަ  48  ޤާނޫނުެގ  މި،  އުސޫލު  ބަޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ކުށެއް  ބަޔާންކުރާ   ނަންބަރުގައި  ަވނަ(  1)  ެގ(  ނ)  މާއްދާެގ

 . ނުހިނާގނެއެވެ ުގޅޭޮގތަކުން ފަރާތަކާ ސާބިތުވެފަިއވާ

މި މާއްދާެގ ދަށުން ހެކިބަސް ދިނުމުެގ ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަނުވާ  )ނ(  

  46ފަރާތެއްެގ ހެކިބަސް ކޯޓުން ބަލައިަގންނަންވާނީ، މި ޤާނޫނުެގ  

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އެހެން   47ވަނަ މާއްދާާއއި  
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 ޝަރުޠުތައް އެފަރާތުެގ ކިބަިއަގއި ފުރިހަމަވާނަމައެވެ. 

މާ )ރ(   ޤާނޫނުެގ  މި  މި  ހެކިބަހަކީ،  ނަާގ  ދަށުން  ވަނަ    39އްދާެގ 

ޮގތުަގއި   ހެކީެގ  ދަރަޖައިެގ  ފުރަތަމަ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި 

 ބަލައިަގނެވޭނެ ހެކިބަހެއް ނޫނެވެ. 

 

ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .50 ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަސް  )  47މި  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ނަންބަރު  1ވަނަ  ވަނަ   )

އޮތްނަމަވެސް، ވަކި ާވޤިޢާއަކާ ުގޅޭޮގތުން ކާފީ ހެްއކަކަށްާވ  އެހެން  

ޙާލަތެއްަގއި،   ނެތް  ފަރާތެއް  އެހެން  ދޭނެ  ހެކިބަސް  މިންވަރަށް 

)ފަނަރަ( އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުޑަކުއްޖެްއެގ ހެކިބަސް   15ޢުމުރުން  

 ބަލައިަގތުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ. 

ެގ   )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ކޯޓުން މި  ހެކިބަސް  ކުޑަކުއްޖެްއެގ  ދަށުން 

ވަނަ މާއްދާެގ    47ވަނަ މާއްދާއާއި    46ނަަގންވާނީ، މި ޤާނޫނުެގ  

ދަށުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އެހެން ޝަރުޠުތައް އެ ކުއްޖާެގ ކިބައިަގއި  

 ފުރިހަމަވާނަމައެވެ. 

މި  )ނ(   ނެުގމުަގއި،  ހެކިބަސް  ކުޑަކުއްޖެްއެގ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

ފަރާތުން    94ޤާނޫނުެގ   ދޭ  ހެކިބަސް  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ލާޒިމުކޮށްެގން   މައްޗަށް  ކުޑަކުއްޖާެގ  ހުވާކުރުން  ކުރަންޖެހޭ 

 ނުވާނެެއވެ. 

ޤާނޫނުެގ   )ރ(   މި  ހެކިބަހަކީ،  ނަާގ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ    39މި 

ޮގތުަގއި   ހެކީެގ  ދަރަޖައިެގ  ފުރަތަމަ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި 

 ވޭނެ ހެކިބަހެއް ނޫނެވެ. ބަލައިަގނެ 

( ވަނަ ނަންބަރާއި،  1ވަނަ މާއްދެާގ )ހ( ެގ )  47މި ޤާނޫނުެގ   )ބ(  

މާްއދާތަކުަގިއ   އެ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ކުޑަކުދިންެގ  ނެޭގ  ޙާލަތުަގިއ  ފުރިހަމަނުވާ  ޝަރުޠުތައް  ބަޔާންކުރާ 
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ޤާނޫނެއްަގއި   ަވކި  ކަުމަގިއ  ބަލައިަގނެވޭނެ  ކޯޓަށް  ހެކިބަސް 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ،   ޤާނޫނެއްަގއި  ެއ 

ޢުމުރުން   ދަށުެގ   15ޙާލަތްތަކުަގިއ،  އަހަރުން  )ފަނަރަ( 

 ކުޑަކުދިންެގ ހެކިބަސް ބަލަިއަގތުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެެވ. 

 

ނަގައިގެންނުވާނެ    ހެކިބަސް 

 ޙާލަތްތައް 
އެހެންޮގތަކަށް    .51 ކަނޑައެޅިެގން  ޤާނޫނުަގއި  ހިނދަކު، މި  ބަޔާންކޮށްފަިއނުވާހާ 

ފުށުއަރާ މަޞްލަޙަތެއް އޮތް   މީހާއަކީ މައްސަލައިެގ ޚަޞްމަކާ  ދޭ  ހެކިބަސް 

މީހަކު  އޮތް  ޢަދާވާތްތެރިކަމެްއ  ޚަޞްމަކާ  މައްސަލަިއެގ  ނުވަތަ 

ހެކިބަސް   އެމީހެްއެގ  މައްސަލަެއއްަގއި  އެ  ކަމުަގިއވާނަމަ، 

 ނަަގިއެގންނުވާނެއެވެ. 

 

ހެކިބަސް  .52 ލާޒިމުކުރުން ދިނުން    ހެކިބަސް  ހިނދަކު،  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  އެހެންޮގތަކަށް  ޤާނޫނުަގއި   މި 

ހެކިބަސް މީހަކީ،  ކޮންމެ  ހުރި  ޤާބިލުކަން  ކޯޓަށް    ދިނުމުެގ  ދިނުމަށް 

 ލާޒިމުކުރެވިދާނެ މީހެކެވެ. 

 

  ނުކުރެވޭނެ ދިނުން ލާޒިމު   ހެކިބަސް 

 މީހުން 
އެހެން އޮތްނަަމވެސް، ހެކިބަސް ދޭ ވަނަ ާމއްދާ    52މި ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .53

ޙާލަތެއް  ތެރެއިން  ޙާލަތްތަކުެގ  އަންނަނިވި  ުގޅޭޮގތުން  މީހަކާ 

ހެކިބަސް  ޙާލަތުަގިއ،  ޤަބޫލުކުރެވޭ   ވުޖޫދުަގއިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް 

 ދިނުމަށް އެމީހަކަށް ލާޒިމުކޮށްެގންނުވާނެެއވެ. 

ކާފީ    (1)    އެހާތަނަށް  ުގޅޭޮގތުން  ވާޤިޢާއަކާ  ހެކި  ވަކި 

 ؛ލިބިފައިވުން

މިންވަރަށް   (2)    ހެއްކަށްވާ  ކާފީ  ުގޅޭޮގތުން  ވާޤިޢާައކާ  ވަކި 

 ؛ހެކިބަސް ދޭނެ އެހެން މީހުން ތިބުން

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަެއއްަގއި ފަނޑިޔާރުކަން   (3)   
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ހެކިބަސް  ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  އެ  މީހަކު  ކުރާ 

 ؛ދޭންޖެހުން

ޙާލަތުަގިއ މި    (4)    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގިއ  )ނ(  މާއްދާެގ 

ފިޔަވަިއ، ޖިނާއީ މައްސަލަެއްއަގއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތެއް، ެއ  

 ؛މައްސަލަިއަގއި ދަޢުާވކުރާ ފަރާތުެގ ހެއްކަކަށް ވާންޖެހުން

މީހުންެގ   (5)    ިގނަ  އެކަކަށްވުރެ  ކުރަނީ  ދަޢުވާއެއް  ޖިނާއީ 

އެއް   އެންމެންެގ މައްޗަށް،  އެ  ޮގތުަގއި،  ދަޢުވާެއއްެގ 

ތެރެއިން   އެމީހުންެގ  ކަުމަގިއާވނަމަ،  ެއކުަގއި  މައްޗަށް 

މައްޗަށް   މީހެއްެގ  އެހެން  ތެރެއިން  އެމީހުންެގ  މީހަކަށް 

 ؛ހެކިބަސް ދޭންޖެހުން

  ހެކިބަސް ،  ފަރާތްތަކާއި  ލިބިެގންވާ  އިމްތިޔާޒު  ޑިޕްލޮމެޓިކް  (6)   

  ލިބިެގންވާ   އިމްތިޔާޒު  ޤާނޫނަކުން  ލާޒިމުކުރުމުން  ދިނުމަށް

 .ފަރާތްތައް

) )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  އެހެން 5މި  ނަންބަރު  ވަނަ   )

ިގނަ   ެއކަކަށްވުރެ  ދަޢުާވއެްއ  ޖިނާއީ  އޮތްކަމުަގިއވީނަމަވެސް، 

ޮގތުަގިއ   ދަޢުވާތަކެއްެގ  ވަކިވަކި  ކުރަނީ  މައްޗަށް  މީހުންެގ 

ކަމުަގިއވާނަމަ، އެމީހުންެގ ތެރެއިން މީހަކަށް، އެމީހުންެގ ތެރެއިން 

ދެކޮޅަށްވެސް،   ނުވަތަ  އެްއކޮޅަށް  މައްޗަށް،  މީހެއްެގ  އެހެން 

 ހެކިބަސް ދެވިދާނެެއވެ. 

ފަރާތުން  )ނ(   ދަޢުާވކުރާ  ފަރާތް،  ދަޢުވާލިބޭ  މައްސަލަެއްއަގއި  ޖިނާއީ 

ހުއްދަކުރާ  ހެކިބަސް ދޭ މީހެއްެގ ޮގތުަގިއ   ހާޒިރުކުރަން މި ޤާނޫނު 

ދަޢުވާލިބޭ  ޮގތުަގއި  ހެއްކެްއެގ  ފަރާތުެގ  ދަޢުވާކުރާ  ޙާލަތްތަކުަގިއ، 

 ފަރާތަށް ހެކިބަސް ދެވިދާނެއެެވ.
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  ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސް 

 ދިނުމަށް ޢުޛުރުވެރިވުން 
ކުށުެގ   )ހ(  .54 މީހާއަކީ،  ދޭ  ހެކިބަސް  މައްސަލައެްއަގއި  ދަޢުވާލިބޭ ޖިނާއީ 

ކަމުަގިއވާނަމަ،   މީހަކު  އޮތް  ުގޅުމެއް  ބާވަތުެގ  އަންނަނިވި  މީހާއާ 

ހެކިބަސް ުގޅުންހުރި  ކުށާ  ދަޢުވާކުރެވޭ  މަްއޗަށް  ދިނުމަށް،   އޭނާެގ 

ހިނާގފަިއވާ   ދެމެދު  އޭނާއާ  މީހާއާއި  ދަޢުވާލިބޭ  ކުށުެގ  ނުވަތަ 

ުގޅިެގން އާމު ދަޢުވާާއ  އެ  ދިނުމަށް،  މަޢުލޫމާތެްއ   ޞަލާތެްއެގ 

އޭނާއަށް  ދިނުމަށް   ހާޒިރުވެ ހެކިބަސްހެކިބަސް ދޭ މީހެއްެގ ޮގތުަގިއ  

 ޢުޛުރުވެރިވެވިދާނެެއވެ. 

 ؛ނުވަތަ ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ  (1)   

 ؛މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިެވރިޔާ  (2)   

 ދަރިއެއް.   (3)   

ހެކިބަސް )ށ(   ފަރާތެއް  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ދިނުމަށް    މި 

އޮތްކަން   ޙައްޤު  އެ  އޭނާއަށް  ވަުގތު،  އަންާގ 

އެނިގފައިނުވިނަމަވެސް، އޭނާއަށް ެއ ޙައްޤު އޮތްކަން އެނުގމާއެކު،  

 ހެކިބަސް ދިނުމުން އޭނާއަށް ޢުޛުރުވެރިވެވިދާނެއެވެ. 

) )ނ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ބޭނުމަށްޓަކައި،  1މި  ނަންބަރުެގ  ވަނަ   )

ފައި އެވަނީ، ކުށުެގ ޢަމަލު  އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ކަމަށް ބުނެ

ފަހުން   އެހެންނަމަވެސް  އުޅުނު  އިނދެެގން  އޭނާ  ހިނގިއިރު 

 ވަރިކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ ވަރިވެފައިވާ ފަރާތްވެސް ހިމެނޭޮގތުންނެވެ. 

 

ދިނުމަށް    ހެކިބަސް 

ޢުޛުރުވެރިވުމުން ކޯޓުން ގޮތެއް  

 ކަނޑައެޅުން 

ދިނުމަށް    މީހަކު ހެކިބަސްވަނަ މާއްދެާގ ދަށުން    54މި ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .55

ހެކިބަސް އޭނާއަށް  ހިނދެއްަގިއ،  ދިނުން    ޢުޛުރުވެރިވެއްޖެ 

 ލާޒިމުކުރަން ޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކޯޓުން ކަނޑަައޅަންާވނެއެވެ. 

ޮގތެއް   )ށ(   ކޯޓުން  ޮގތުެގމަތިން  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއެވ.ކަނޑައެޅުުމަގއި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް 



 

 

 

 

 

 

 34 

ހެކިބަސް  (1)    ެގއްލުމެްއ    އޭނާ  އެްއވެސް  ޭއނާއަށް  ދީފިނަމަ، 

 ؛ލިބިދާނެކަން

ހެކިބަސް  (2)    ތުހުމަތުކުރެޭވ    އޭނާ  ކުށުެގ  އޭނާއާއި  ދީފިނަމަ، 

ހީނަރުކަމެްއ   ބޮޑު  ުގޅުމަށް  އޮތް  ދެމެދު  މީހާއާ 

 ؛އަތުވެދާނެކަން 

ހެކިބަސް  (3)    ނުރައްކަލާިއ    އޭނާ  ދިމާވެދާނެ  އޭނާއަށް  ދީފިނަމަ 

ެގއްލުާމ  ދިމާވެދާނެ  ހެކިބަސްނުދީފިނަމަ  އޭނާ 

 ؛އިސްކަން ދޭންޖެހޭނީ ކޮން ކަމަކަށްކަން  ،ބަލާއިރުޅައިއަ

ދަޢުާވެގ    (4)    އުފުލިފަިއވާ  ަމއްޗަށް  މީހާެގ  ދަޢުާވކުރެވޭ  ކުށުެގ 

 ؛ކުޑަބޮޑުމިން

ދޭންޖެހޭ ހެކިބަހުެގ މުހިންމުކަމާއި، ދޭންޖެހޭ މީހާ    ހެކިބަސް  (5)   

އެހީތެރިވެދޭނެ   ސާބިތުކުރުމަށް  ކުށް  ހެކިބަސް،  އެ 

 ؛ނިސްބަތް

ދޭން   (6)    ހެކިބަސް  ުގޅޭޮގތުން  ވާޤިޢާާއ  ދޭ  ހެކިބަސް  އޭނާ 

ފަރާތަށް  ދަޢުވާކުރާ  މީހަކު  އެހެން  އެއްބަސްވާ 

 ؛ލިބިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

ުގޅުމުެގ ކުށުެގ    (7)    މީހާއާހުރި  ދޭ  ހެކިބަސް  މީހާއާ  ދަޢުވާލިބޭ 

 ؛ބާވަތް

ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ދޭ ހެކިބަހަުގިއވާ މަޢުލޫމާތަކީ، އޭނާާއިއ    (8)   

މައްޗަށް  ުގޅުުމެގ  އޮތް  ދެމެދު  މީހާއާ  ދަޢުވާލިބޭ  ކުށުެގ 

ޮގތުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެްއޗެއް އް އިތުބާރުކޮށް ސިއްރެ  ެގ 

ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްކަން   ނުވަތަ ކަމަކަށްވެފައި، އެއީ

 ނުވަތަ ނޫންކަން.
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ދިނުމަށް    ހެކިބަސް 

 ޢުޛުރުވެރިނުވެވޭނެ ކުށްތައް 
ކުށެްއެގ   އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޖިނާއީ ބޮޑު ވަނަ މާއްދާ   54މި ޤާނޫނުެގ    .56

ދަޢުާވއެްއަގއި   އެްއަގއިދަޢުވާ ކުށެްއެގ  ހިންޭގ  ދެކޮޅަށް  ކުޑަކުދިންނާ  ނުވަތަ 

ކުށެ ނުވަތަ   ޯގނާެގ  ނުވަތަ ޖިންސީ  ދަޢުާވއެްއަގިއ  އަނިޔާެގ    އްެގ  ެގވެށި 

ހެއްކައް ކުށެ ކާފީ  ުގޅޭޮގތުން  ވާޤިޢާއަކާ  ވަކި  ދަޢުވާއެްއަގއި  ށްވާ  ކަެގ 

ަގއި ، އެ މާއްދާ ފަރާތެއް ނެތް ޙާލަތެްއަގއި މިންވަރަށް ހެކިބަސް ދޭނެ އެހެން  

ުގޅޭޮގތުން  ބަޔާން ފަރާތަކާ  ޤާނޫނުެގ  ކުރާ  މާއްދާަގިއ    53މި  ވަނަ 

ކުށެއްެގ  ބަޔާންެވެގންވާ   ެއފަދަ  އެފަރާތެްއ  ނުހިނާގނަމަ،  އުސޫލު 

 ދިނުމަށް ލާޒިމުކުރުމުެގ ބާރު، ކޯޓަށް ލިބިެގންވެެއވެ.  ހެކިބަސްދަޢުވާއެްއަގއި 

 

 ހަވަނަ ބާބު 
 ކިތާބީ ހެކި 
 

 ކިތާބީ ހެކީގެ ބާވަތްތައް   - ބައި   އެއްވަނަ 

 

ލިޔުމެއްގައިވާ އެއްޗެއް  

 ސާބިތުކުރުން 
ލިޔުމެއްަގިއވާ އެްއވެސް އެްއޗެއް އަންނަނިވި ދެ ޮގތުެގ ތެރެއިން ޮގތަކަށް،   .57

 ހެކި ހުށަހަޅައިެގން ސާބިތުކުރެވިދާނެެއވެ. 

 ؛ފުރަތަމަ ދަރަޖައިެގ ކިތާބީ ހެކި )ހ(  

 ދަރަޖައިެގ ކިތާބީ ހެކި. ދެވަނަ  )ށ(  

 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، ފުރަތަމަ    57މި ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .58 ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ކިތާބީ ހެކި 

ޝަރީޢަތަށް  ޮގތުަގއި  ހެކީެގ  ކިތާބީ  ހެްއކަކީ  ކިތާބީ  ދަރަޖައިެގ 

 ެގ އަސްލެވެ. މެއްހުށަހަޅާ ލިޔު

ޤާނޫނުެގ   )ށ(   )ށ(    59މި  މާއްދާެގ  )ނ(  ވަނަ  ަގިއ  އަދި 

ލިޔުެމއްަގއިވާ  ކުަގއި މެނުީވ،  ޙާލަތްތައިސްތިސްނާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  
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 ކިއެްއވެސް އެްއޗެްއ ސާބިތުކުރެވޭނީ، ފުރަތަމަ ދަރަޖަިއެގ ކިތާބީ ހެ

 ހުށަހަޅައިެގންނެވެ. 

 

ަގިއ   )ހ(  .59 ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ކިތާބީ ހެކި  )ނ(  މާއްދާެގ  މި  ހެއްކަކީ،  ކިތާބީ  ދަރަޖައިެގ  ދެވަނަ 

މެނުވީ   ޙާލަތްތަކުަގިއ  ބަލަިއަގނެވޭނެ  ބަޔާންކުރާ  ޝަރީޢަތަށް 

 ހެއްކެއް ނޫނެވެ. 

އެްއޗެހި  )ށ(   އަންނަނިވި  ތެރޭަގއި،  ހެކީެގ  ކިތާބީ  ދަރަޖައިެގ  ދެވަނަ 

 ހިމެނެއެވެ. 

 ؛އަސްލާ ެއއްޮގތް ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކޮޕީ  (1)   

މެޝިނެއް   (2)    ޔަޤީންވާފަދަ  ނުެގއްލޭނެކަން  އަސްލު  ލިޔުމުެގ 

އެހެން   ލިޔުމެްއެގ ނުވަތަ  އެ  ބޭނުންކޮށްެގން  ވަސީލަތެއް 

ތެދުކަން  އޭެގ  އަދި  ނަކަލުކޮށްފަިއާވ  އަސްލުން 

 . ޔަޤީންކޮށްފަިއވާ ކޮޕީ

ނުވަތަ  ޙާލަތް  އަންނަނިވި )ނ(   ވުޖޫދުަގިއވާކަން  ލިޔުމެއް  ތަކުަގއި، 

ނުވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ އެ ލިޔުމެއް އޮތް ޙާލަތު  

އެްއޗެްއ   ލިޔުެމއްަގިއވާ  އެ  ނުވަތަ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، 

ހެކި  ކިތާބީ  ދަރަޖައިެގ  ދެވަނަ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ތެރެއިން    (1)    ފަރާތްތަކުެގ  އަންނަނިވި  އޮތީ  އަސްލު  ލިޔުމެއްެގ 

ދަށުަގިއ    ކިބަިއަގއިފަރާތެއްެގ   ބާރުެގ  އޭނާެގ  ނުވަތަ 

ކަމަށްވެފަިއ، އެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އެންުގމުން، ެއ  

 ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުުވން:

    i.   ްސާބިތުކުރުމަށ ދެކޮޅަށް  އެމީހަކާ  ލިޔުން  އެ 

 ؛ހާހުށަހެޅިފައިވާ މީ
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    i.   ިހުރ ތަނެއްަގއި  ނުހިނާގ  އިޚްތިޞާޞް  ކޯޓުެގ 

 ؛މީހާ

    ii.  ާއެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ޤާނޫނޮީގތުން ލާޒިމުވާ މީހ . 

ހުށަހެޅިފައިވާ   (2)    ސާބިތުކުރަން  ދެކޮޅަށް  އެމީހަކާ  ލިޔުން  އެ 

މީހާ ނުވަތަ އޭނާ ތަމްސީލުކުރާ މީހަކު އެ ލިޔުމުެގ އަސްލު 

ލިޔުން  ނުވަތަ  ނުވާކަމާމެދު،  ނުވަތަ  ކަމާމެދު  ވުޖޫދުަގއިވާ 

ނުވަތަ   ޙާލަތު  ުގޅޭޮގތުން  އޮތް  ެއއްޗަކާ  ލިޔުމުަގިއވާ 

 ؛ލިޔުމުން އިޤްރާރެްއވެފައި އޮތުން

ނުވަތަ    (3)    ސަބަބުން  ެގއްލިފައިވުމުެގ  އަސްލު  ލިޔުމުެގ  އެ 

ހުށަހަޅާ ނެތިޮގސް ހެކި  ނުވަތަ  ސަބަބުން،  ފަިއވުމުެގ 

ނުހިމެނޭ  އިހުމާލެއް  ނުވަތަ  ފަރުވާކުޑަކުރުމެއް  ފަރާތުެގ 

ކަމެއް   ެއކަށީެގންާވ  އެހެން  ސަބަބުން  މެދުވެރިވުުމެގ 

 ؛މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި އެ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅެން ނެތުން

އަނެއް   (4)    ތަނުން  އެއް  ފަސޭހައިން  އަސްލަކީ،  ލިޔުމެއްެގ 

 ؛ތަނަށް ެގންދެވޭފަދަ އެްއޗަކަށް ނުވުން

 ؛ލިޔުމަކަށްވުން ރަސްމީ ދައުލަތުެގ ލިޔުމެއްެގ އަސްލަކީ،   (5)   

ލިޔުމެއްެގ ައސްލަކީ، އެ ލިޔުމުެގ އަސްލާ އެްއޮގތް ކަމަށް   (6)   

މި  ހުށަހެޅުމަށް  ޮގތުަގއި  ހެކީެގ  ކޯޓަށް  ކޮޕީ  ބަޔާންކުރާ 

ޤާނޫ އެހެން  ނުވަތަ  ދަށުން  ދަށުން ނެއްޤާނޫނުެގ  ެގ 

 ؛ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ލިޔުަމކަށްުވން

މައްޗަށް    (7)    ލިޔުންތަކެްއެގ  ިގނަ  ތަފާތު  ލިޔުމެއްެގ އަސްލަކީ، 

ލިޔުންތަކުން  އެ  ކަމަށްވެފައި،  ލިޔުމެއް  އެކުލެވޭ 

އެކުަގިއ   ލިޔުންތައް  އެ  ކަމަކީ  ބޭނުންވާ  ސާބިތުކުރަން 
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ބެލުމުން ފެންނާނެ ނަތީޖާއެއް ކަމަށްވާނަމަ، ެއ ލިޔުންތަްއ 

 ކޯޓުން ބެލުމަކީ ދަތިކަމެއް ކަަމށްވުން. 

) )ރ(   މާއްދާެގ  )ނމި  ެގ   )1( ނަންބަރާއި،  ވަނަ  ވަނަ  3(   )

( ޙާލަތ4ްނަންބަރާއި،  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ  ތަކުަގއި،  ( 

ހެކި  ދަރަޖައިެގ  ދެވަނަ  ހުށަހަޅާ  ުގޅޭޮގތުން  ެއއްޗަކާ  ލިޔުމުަގިއވާ 

 ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެެއވެ. 

) )ބ(   މާއްދާެގ  ) ނމި  ެގ  ވަނަ  2(  ބަޔާންކުރާ  (  ނަންބަރުަގއި 

ވާ  ލިޔުުމން  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  އެ  ޙާލަތުގައި، 

 އިޤްރާރު ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެެއވެ. 

) )ޅ(   މާއްދާެގ  ) ނމި  ެގ   )5( ނަންބަރާއި  ވަނަ  ވަނަ 6(   )

ޙާލަތް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  އެ  ނަންބަރުަގއި  އަކުރުތަކުަގއި ތަކުަގއި، 

ކޮޕީ  ބަޔާންކުރާ  ކަމަށް  އެއްޮގތް  އަސްލާ  ލިޔުމުެގ  ބަޔާންކުރާ 

ޤަބޫލެއް ޝަރީޢަތަށް  ހެއްކެއް  އެހެން  ދަރަޖަިއެގ  ދެވަނަ   ފިޔަވަިއ 

 ނުކުރެވޭނެެއވެ. 

) )ކ(    މާއްދާެގ  )ނމި  ެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  7(  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ   )

ބަޔާންކުރާފަދަ ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރުމުެގ  ޙާލަތުގައި، އެ އަކުރުަގއި  

އެ   ނަރުހު ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  ލިޔުންތައް  އެ  މީހަކަށް،  ލިބިފައިވާ 

ޝަރީޢަތަށް  ުގޅޭޮގތުން  ނަތީޖާއާ  ޢާންމު  ދޭހަވާ  ލިޔުންތަކުން 

 ވެ. ނެއެ ދެވިދާ ހެކިބަސް

 

އަތުލިޔުން ނުވަތަ ސޮއި  

 ސާބިތުކުރުން 
ލިޔުމެއްަގއި    .60 ނުަވތަ  ލިޔެފަިއވަނީ،  ބަެއއް  ަވކި  ލިޔުމެްއެގ  ނުވަތަ  ލިޔުމެއް 

ސޮއިކޮށްފަިއވަނީ، ަވކި މީހަކު ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެމީހަކު ލިޔެފައިވާ ކަމަށް 

ކަން، ނުވަތަ އެ ލިޔުމުަގއި ސޮއިކޮށްފަިއވަނީ  އެމީހަކުބުނާ ބައި ލިޔެފަިއވަނީ  

ފަރާތުން މީހަކުއެ ހުށަހެޅި  ޝަރީޢަތަށް  ލިޔުން  އެ  ކަން، 
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 ސާބިތުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

 

 ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ލިޔުންތަކަކީ ރަސްމީ ލިޔުން ކަމުަގއި ބެލޭނެއެވެ.   .61 ރަސްމީ ލިޔުންތައް 

ހިންާގފަިއވާ   )ހ(   ނުވަތަ  ކަންކަން  ކޮށްފައިވާ  އިދާރާއަކުން  ދައުލަތުެގ 

ޮގތަށް، އެ އިދާރާައކުން ނުވަތަ   ޙަރަކާތްތައް އެ މަްއޗަށް އެކުލެވޭ

 ؛ދައުލަތުެގ އެހެން އިދާރާއަކުން އުފައްދާ ނުވަތަ ެއކުލަވާލާ ލިޔުން

ހިންާގފަިއވާ   )ށ(   ނުވަތަ  ކަންކަން  ކޮށްފައިވާ  އިދާރާއަކުން  ދައުލަތުެގ 

ދައުލަތުެގ އެހެން އިދާރާއަކުން  ޙަރަކާތްތައް އެ އިދާރާައކުން ނުވަތަ  

 ؛ލިޔުން ށްޓަކައި ބެހެއްޓިފަިއވާކޯޑަރެ

ިއދާރާއަކުން ކޮށްފައިާވ ކަންކަން ނުވަތަ  ރަސްމީ    ދައުލަތެްއެގބޭރު   )ނ(  

އެއިން  ޮގތަށް  އެކުލެވޭ  މައްޗަށް  ެއ  ޙަރަކާތްތައް  ހިންާގފައިވާ 

 ؛ތަނަކުން އުފައްދާ ނުވަތަ އެކުލަވާލާ ލިޔުން

ިއދާރާއަކުން ކޮށްފައިާވ ކަންކަން ނުވަތަ  ރަސްމީ    ދައުލަތެްއެގބޭރު   )ރ(  

ރެ  ތަނަކުން  އެއިން  ޙަރަކާތްތަްއ  ށްޓަކައި  ކޯޑަހިންާގފައިވާ 

 ؛ލިޔުން ބެހެއްޓިފައިވާ

ަމޢުލޫމާތު   )ބ(   ފަރާތެއްެގ  އަމިއްލަ  ބަލަހައްޓާ  އިދާރާައކުން  ދައުލަތުެގ 

 ކޯޑު.ހިމެނޭ ރަސްމީ ރެ

    

ފަރާތްތަކުެގ    .62 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުންތައް  އަިމއްލަ  ލިޔުމަކީ،  ކޮންމެ  ެއހެން  ފިޔަަވއި  ލިޔުން  ރަސްމީ 

 ލިޔުން ކަމުަގއި ބެލޭނެއެވެ. 

 

ރަސްމީ ލިޔުމުގެ އަސްލާ  

 އެއްގޮތްކަން ބަޔާންކުރާ ކޮޕީ 
އެްއޮގތް    .63 އަސްލާ  ލިޔުމެއްެގ  ރަސްމީ  ބޭނުމަށްޓަކައި  ޤާނޫނުެގ  ކަމަށް  މި 

ުގޅޭޮގތުން   ކޮޕީއާ  އެ  ބެލޭނީ،  ކަމަށް  ކޮޕީއެއް  ކޮޕީައކީ ޞައްޙަ  ބަޔާންކުރާ 

 ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަެއވެ.  ައންނަނިވި އެ އިދާރާައކުން ދައުލަތުެގ
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އެ ލިޔުމުެގ ކޮޕީަގއި، އެ ކޮޕީއަކީ ލިޔުުމެގ ނުވަތަ ލިޔުުމެގ ބައެްއެގ   )ހ(  

 ؛ކޮޕީެއއްކަން ބަޔާންކުރާ ތަްއަގނޑު ޖަހާފަިއވުންއަސްލާ ެއއްޮގތް  

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކުރާ ތަްއަގނޑު ޖަހާފަިއވުމާެއކު، އެ   )ށ(  

ތައްަގނޑު ޖެހި ތާރީޚާިއ، ެއ ތައްަގނޑު ޖެހި މުވަްއޒަފުެގ ނަމާއި 

 ؛މަޤާމު ބަޔާންކޮށްފައިވުން

ަގއި   )ނ(   )ށ(  މާއްދާެގ  މުަވއްޒަފަކު    ބަޔާންކުރާމި  ެއ  މުވަްއޒަފަކީ، 

ފަރާތެއް  އޮތް  ހުއްދަ  ސިއްކަޖެހުމުެގ  އިދާރާެގ  މަސައްކަތްކުރާ 

 ކަމަށްވެފަިއ، އެ ކޮޕީަގއި އެ އިދާރާެގ ސިއްކަޖަހާފައި އޮތުން.

 

 އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކި  -  ދެވަނަ ބައި 

 

ވަސީލަތް  އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކި،  

 އަދި ޑޭޓާ 
އެ    .64 ެއވަނީ،  ދީފައި  ޢިބާރާތްތަކަށް  ައންނަނިވި  ބޭނުމަށްޓަކައި  ބާބުެގ  މި 

 ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީަގއި ދީފަިއެއވާ މާނަކުރުމެވެ. 

ކޯޓަށް  )ހ(   އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ހެކި"  "އިލެކްޓްރޯނިކް 

ޚުޞޫމާތް އުފެދިފައިވާ  ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަެއްއެގ ޝަރީޢަތުަގއި  

ބޭނުންކުރެވިދާނެ،   ނަފީކުރުމަށް  ނުވަތަ  ސާބިތުކުރުމަށް  ވާޤިޢާެއއް 

ޑިވައިސްއެްއަގިއ   އެހެން  އެފަދަ  ނުވަތަ  ސިސްޓަމެއް  ކޮމްޕިއުޓަރ 

ޑިވައި  ނުވަތަ  ސިސްޓަމެްއ  އެފަދަ  މެދުވެރިކޮށް  ސްއެ ނުވަތަ  އް 

ކޯޑުކޮށްފައިވާ،  އެްއވެސް ވަސީލަތެްއަގިއ، ރައްކާކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ރެ

އެފަދަ  ނުވަތަ  ސިސްޓަމަކަށް  ކޮމްޕިއުޓަރ  ނުވަތަ  މީހަކަށް  އަދި 

ޑިވައި ޮގތަށް ސްއައެހެން  ދޭހަކުރެވޭނެ  ނުވަތަ  ދެނެަގނެވޭނެ،  ކަށް 

ނުވަތަ   ޑިސްޕްލޭކޮށްފަިއާވ  ތެރޭަގިއ،  ޭއެގ  އަށެވެ.  ޑޭޓާ  ހުންނަ 

ން ޮގތަކަށް  ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޖެނެރޭޓްކޮށްފައިާވ ނުވަތަ އެނޫ

ޑޭޓާ  ބޭރުކޮށްފަިއާވ  ޑިަވއިސްައކުން  ނުވަތަ  ސިސްޓަމަކުން  އެ 
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 ހިމެނެއެވެ. 

"އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ އެްއޗެްއަގއި   )ށ(  

ނުވަތަ  ރައްކާކޮށްފަިއާވ  ޑޭޓާ  މެދުެވރިކޮށް  އެްއޗެއް  އެ  ނުވަތަ 

ކޮމްޕިއުޓަރ   އެހެން ރެކޯޑުކޮށްފަިއވާ  އެފަދަ  ނުވަތަ  ސިސްޓަމް 

ރެކޯޑުކުރުމާއި   ހެއްކެއް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ޑިަވއިސްާއއި، 

އިޖުރާއަތުތައްވެސް   ޢަމަލުކުރެވޭ  ުގޅޭޮގތުން  ރައްކާތެރިކުރުމާ 

 ހިމެނޭޮގތުންނެވެ.

މަފްހޫމެއް،  )ނ(   ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތު  އެަވނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ޑޭޓާ" 

 ސިފައެްއަގިއވިޔަސް ރަމްޒުކޮށްދޭ ކޮންމެ އެްއޗަކަށެވެ. ކޮންމެ 

 

އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކި ޝަރީޢަތަށް  

 ޤަބޫލުކުރުން 
އެ  )ހ(  .65 ހަމައެކަނި  ހެއްކަކަށްވާތީ،  އިލެކްޓްރޯނިކް  ހެްއކަކީ  ވަކި 

ބަލައިނުަގތުމަކީ،   ޮގތުަގިއ  ހެކީެގ  އެްއޗެްއ  އެ  ސަބަބަށްޓަކައި 

 މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ނޫނެވެ.

މި ޤާނޫނުަގއި ކަނޑައެޅިެގން އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ،   )ށ(  

ޑޭޓާއަކީ ޢާންމުކޮށް   ވަސީލަތެއް  ިއލެކްޓްރޯނިކް  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ޖެނެރޭޓްކޮށްފަިއވާ   ތެރޭަގިއ  ކުރުމުެގ    ޑޭޓާެއއްބޭނުންކުރާ 

އެ   ާވޤިޢާއެއް  ޑޭޓާއެއް ކަމަށްވާނަމަ،  ހިމެނޭ  ަގއި 

އެ   އެ    ޑޭޓާއެއްސާބިތުކުރުމަށްޓަކަިއ،  ހިމެނޭ  ޑޭޓާނުވަތަ  ަގިއ 

 ނެެއވެ. ދާހެކީެގ ޮގތުަގއި ޤަބޫލުކުރެވި ،ބަޔާނެއް

ޑޭޓާ  )ނ(   ސީދާ    އިލެކްޓްރޯނިކް  ޑޭޓާ  ޖެނެރޭޓްކޮށްފައިވަނީ  ެއ 

ވަސީލަތް   އިލެކްޓްރޯނިކް    މެދުވެރިކޮށްެގން ޖެނެރޭޓްކުރި 

ނުވަތަ ެއކަމަށް އެކަށީެގންވާ އެހެން ވަސީލަތެއް   ނަމަެވސްކަމުަގިއވީ

ތައްޔާރުކުރުމުަގއި    ޑޭޓާބޭނުންކޮށްެގން ކަުމަގިއވީނަމަެވސް، އަދި އެ  

ބައިވެރިވުން   މީހެއްެގ  ނުސީދާޮގތުން  ނުވަތަ  ސީދާޮގތުން 
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އެ   ޑޭޓާ  ތައްޔާރުކޮށްފަިއވަނީ    ޑޭޓާލިބިފައިވީނަމަވެސް،  ެއ 

ވަސީލަތް   އިލެކްޓްރޯނިކް  ކަމުަގިއ  ޖެނެރޭޓްކުރި  މެދުވެރިކޮށްެގން 

 ބެލޭނެއެވެ. 

ޑޭޓާ )ރ(   ޖިނާއީ   އިލެކްޓްރޯނިކް  ނުވަތަ  މަދަނީ  ޖެނެރޭޓްކޮށްފައިވަނީ، 

ކަމުގައިވީނަމަވެސް،   ފަހުން  ފެށުނު  ޝަރީޢަތް  މައްސަލަެއއްެގ 

މައްސަލަ އެ  ފަހުން  ެއއް ނުވަތަ  ފެށުނު  ތަޙްޤީޤު  ެގ 

 ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ހެްއކެކެވެ.  ޑޭޓާައކީކަމުަގިއވީނަމަެވސް، އެ  

 

އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކީގެ ޞައްޙަކަން  

 ސާބިތުކޮށްދިނުން 
ހުށަހަޅާ   އިލެކްޓްރޯނިކް )ހ(  .66 ޝަރީޢަތަށް  ހެއްކެއް  ނުަވތަ  ޑޭޓާެއއް 

ހެކީެގ ނުވަތަ  ޑޭޓާ  އެ  ން  ޞައްޙަކަން ސާބިތުކޮށްދިނު  ފަރާތަކުން، 

ނުވަތަ   ލާޒިމުެވެގންެވއެވެ. ޑޭޓާައކީ  އިލެކްޓްރޯނިކް  އެ  އެޮގތުން، 

ހުށަހަޅާ   ހެކި  ނުވަތަ  ޑޭޓާ  އެ  ޑޭޓާކަމަށް ހެއްކަކީ  ބުނާ  ފަރާތުން 

ކޯޓަށް  ހެކި  އެކަށީެގންވާ  ޤަބޫލުކުރުމަށް  ހެކިކަމަށް  ނުވަތަ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ޞައްޙަކަން   )ށ(   ހެއްކެއްެގ  ނުވަތަ  ޑޭޓާއެްއެގ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ހުށަހަޅާ   ސާބިތުކުރުމަށްޓަކަިއ، ހެއްކެއް  ނުވަތަ  ޑޭޓާެއއް  ެއ 

އެފިޑެވިޓެއް  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނައި  

އަދި މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި،    ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ނުވަތަ ހެކީެގ ޞައްޙަކަން    ޓާއެފަދަ އެފިޑެވިޓަކީ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭ

 ވާ ހެްއކެއް ކަުމަގއި ކޯޓުން ބަލަންާވނެއެވެ. ސާބިތުކޮށްދޭ އެކަށީެގން

އެފަރާތުން   އިލެކްޓްރޯނިކް  (1)    ޞައްޙަކަން  ހެކީެގ 

ކަށަވަރުކޮށްފައިވާނެކަމާއި، ެއ ހެކީެގ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ  

ބެލެހެއްޓިފަިއވާނެކަން  ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  އެކަށީެގންވާ 

 އަދި؛ ޔަޤީންކޮށްދޭކަން
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ހެކީެގ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީެގ ޞައްޙަކަން    އިލެކްޓްރޯނިކް  (2)   

ފިޔަވަޅުތަކާިއ  ޚާއްޞަ  އަޅާފަިއވާ  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

 ފުރިހަމަކުރެވުނު އިޖުރާއަތުތަކުެގ ެއކަށީެގންވާ ތަފްޞީލު.

ހުށަހަޅާފައިާވ    ށްއެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޝަރީޢަތަ(  ށމި މާއްދާެގ ) )ނ(  

އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާެއްއެގ ނުަވތަ ހެއްކެްއެގ ޞައްޙަކަމާމެދު ނުވަތަ  

ކަސްޓަޑީއާމެދު  އޮފް  ޗެއިން  ހެްއކެްއެގ  ނުވަތަ  ޑޭޓާެއްއެގ  އެ 

ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުެގ  އަންނަނިވި  ފަރާތަކުން،  އުފައްދާ  ސުވާލު 

ނުަވތަ އޭެގ    ކަމެއްެގ ސަބަބުން އެ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި

މިންވަރަކަށް   ެއކަށީެގންވާ  ޞައްޙަކަމަށް  ކަސްޓަޑީެގ  އޮފް  ޗެއިން 

މިންވަރަށް  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ޝަރީޢަތަށް  ކަމަށް  އަސަރުކޮށްފަިއވާ 

އެފިޑެވިޓަކީ   ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  އެ  ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ، 

އެކަށީެގންާވ   ސާބިތުކޮށްދޭ  ޞައްޙަކަން  ހެކީެގ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

 އް ކަމުަގއި ކޯޓުން ބަލަިއެގންނުވާނެެއވެ. ހެއްކެ

ނުވަތަ   (1)    ކުށެއް  ހެކީަގއި  ނުަވތަ  ޑޭޓާަގިއ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

 ؛އޮޅުމެއް އޮތުން

 ؛އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި އޮޅުވާލާފަިއވުން  (2)   

ކަސްޓަޑީ   (3)    އޮފް  ޗެއިން  ހެކީެގ  ނުވަތަ  ޑޭޓާ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

 ؛ބެލެހެއްޓުމުެގ އިޖުރާއަތުތަކުަގއި އުނިކަެމއް ހުރުން

އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއަށް ނުވަތަ ހެއްކަށް އިތުބާރުނުކުރެވޭނެ    (4)   

 އެނޫންވެސް ސަބަބެއް އޮތުން. 

ހުށަހަޅާފައިވާ   )ރ(   ޝަރީޢަތަށް  ދަށުން  ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 

އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާެއްއެގ ނުަވތަ ހެއްކެްއެގ ޞައްޙަކަމާމެދު ނުވަތަ  

ފަރާތަކުން  އުފައްދާ  ސުވާލު  ކަސްޓަޑީއާމެދު  އޮފް  ޗެއިން  އޭެގ 

ހުށަހެޅި  ހެކި  އެ  ލިޔުންތަްއ،  އަންނަނިވި  ހިނދެއްަގއި  އެދިއްޖެ 
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 ންވާނެއެވެ. ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ

އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއެްއެގ ނުަވތަ ހެއްކެއްެގ ޞައްޙަކަމާމެދު   (1)   

ޭއެގ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީއާމެދު ސުވާލު އުފައްދާ  ނުވަތަ 

ނުވަތަ   ޑޭޓާެގ  އެ  ޚަބީރުންނަށް  ޢައްޔަންކުރާ  ފަރާތުން 

ޑޭޓާ  އެ  ޮގތުން،  ކުރެވޭނެ  ތަޙްލީލެްއ  ފޮރެންސިކް  ހެކީެގ 

 އަދި؛ ހެކީެގ ނަކަލެއްނުވަތަ 

ނުވަތަ   (2)    ޑޭޓާ  އެ  ހޯދައި  ހެކި  ނުވަތަ  ޑޭޓާ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ފިޔަަވޅުތަކާިއ  އެންމެހަިއ  އަޅާފަިއވާ  ެގންުގޅުމުަގއި  ހެކި 

 .ލުތަކުެގ ެއކަށީެގންވާ ތަފްޞީތުފުރިހަމަކުރެވުނު އިޖުރާއަ

ނުވަތަ   )ބ(   ޑޭޓާ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ހުށަހެޅިފައިާވ  ހެކީެގ  ކޯޓަށް 

ކަސްޓަޑީެގ   އޮފް  ޗެއިން  އޭެގ  ނުވަތަ  ޞައްޙަކަމާމެދު 

ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފަްއދާ ފަރާތަކަށް، އެ ޑޭޓާ ނުަވތަ ހެކި 

ުގޅޭޮގތުން   ޞައްޙަކަމާ  ކަސްޓަޑީެގ  އޮފް  ޗެއިން  އޭެގ  ނެުގމާއި 

ކްރޮސް  ހެކިބަސް އެފަރާތް  ހާޒިރުކޮށް  ފަރާތެްއ  -ދޭނެ 

-ބިެގންެވއެެވ. އަދި މިފަދައިން ކްރޮސްއެްގޒެމިންކުރުމުެގ ޙައްޤު ލި

ފަނޑިޔާރު  ހާޒިރުކުރުމަށް  ހެކިން  ެއ  އެްގޒެމިންކުރުމަށްޓަކައި 

ބޭނުމެއް  ނަަގންޖެހޭ  ހެކިބަސް  ހާޒިރުކޮށް  ހެކިން  އެ  ނިންމަންވާނީ 

 އޮތްކަމުަގއި ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެޭވނަމައެވެ. 

ނިކް ޑޭޓާ ނުވަތަ  މި މާއްދާެގ )ބ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އިލެކްޓްރޯ )ޅ(  

ހެކި ހޯދައި ނަާގފަިއވަނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދުން ބޭރުަގއި ހުރި 

ޑޭޓާ   އެ  ކަުމަގިއވާނަމަ،  މެދުވެރިކޮށް  ޕްރޮވަިއޑަރެއއް  ސަރވިސް 

ނުވަތަ ހެކީެގ ޞައްޙަކަމާމެދު ނުވަތަ އޭެގ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީެގ  

އެ   ފަރާތަކަށް،  ުއފައްދާ  ސުވާލު  ސަރވިސް  ޞައްޙަކަމާމެދު 

ކްރޮސް އެފަރާތް  ހާޒިރުކޮށް  ހެްއކެްއ  -ޕްރޮވަިއޑަރެގ 



 

 

 

 

 

 

 45 

 އެްގޒެމިންކުރުމުެގ ޙައްޤު ލިބޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތުަގއި އެކަންޏެވެ.

ޮއޅުވާލުުމަގިއ ސަރިވސް   (1)    އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި 

އެކަށީެގންާވ   އޮތްކަމުެގ  މަޞްލަޙަތެްއ  ޕްރޮވަިއޑަރެގ 

 ؛އޮތުންތުހުމަތެއް 

ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި ނެުގމުަގއި ނުވަތަ އެ ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި    (2)   

ޯގހެްއ  ޕްރޮވައިޑަރ  ސަރވިސް  ފޮނުވުމުަގއި 

ޕްރޮވަިއޑަރ  ސަރވިސް  ނުވަތަ  ހަދާފައިވާކަމުަގއި 

ކަސްޓަޑީ  އޮފް  ޗެއިން  ހެކީެގ  ނުވަތަ  ޑޭޓާ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ހުރިކަމުަގިއ  ބެލެހެއްޓުމުެގ   އުނިކަމެއް  އިޖުރާއަތުތަކުަގއި 

 ؛ބެލެވޭނެފަދަ އެކަށީެގންވާ ހެކި ހުރުން

ސަބަބެްއެގ    (3)    އެކަށީެގންވާ  ޕްރޮަވއިޑަރއާމެދު  ސަރވިސް 

ތަޞަްއވުރެްއެގ   ނުރަނަގޅު  އުފެދިފައިާވ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް 

ފަރާތުން  ޕްރޮވައިޑަރެގ  ސަރވިސް  އެ  ސަބަބުން 

ކްރޮސް ހެްއކެްއ  ެއގްޒެމިންކުރުަމކީ -ހާޒިރުކުރެވޭ 

 ؛އެކަށީެގންވާ ކަަމކަށްވުން

އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާެއއް ނުވަތަ ހެއްކަށް އިތުބާރުނުކުރެވޭނެ   (4)   

 އެނޫންވެސް ސަބަބެއް އޮތުން. 

ޑޭޓާ   )ކ(    އިލެކްޓްރޯނިކް  ޙައްޤު  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ޅ(  މާއްދާެގ  މި 

ނުވަތަ ހެކީެގ ޞައްޙަކަމާމެދު ނުވަތަ އޭެގ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީެގ  

ކްރޮސް ލިބޭނީ،  ފަރާތަށް  ުއފައްދާ  ސުވާލު  -ޞައްޙަކަމާމެދު 

ސަރވިސް   ހާޒިރުވުމަށް  ޮގތުަގއި  ހެއްކެްއެގ  އެްގޒެމިންކުރުމަށް 

ނި އެއްބަސްުވމާއެކު،  ޕްރޮވަިއޑަރއަށް  ހެކިވެރިޔާ  ސްބަތްާވ 

ހެކި  ނުވަތަ  ޑޭޓާ  ހާޒިރުކުރުމަށް  ނެުގމަށް  ހެކިބަސް  އެފަރާތުެގ 

އެކަށީެގންވާ   ޤަބޫލުކުރެވޭނެފަދަ  ކޯޓަށް  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ 
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 މަސައްކަތެއް ކޮށްފަިއވާނަމައެެވ.

 

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތުގެ  
ޞައްޙަކަމާއި އިލެކްޓްރޯނިކް  

 ދަން ކަނޑައެޅުން ހެކީގެ ބުރަ 

ޑޭޓާެއއް    އެނޫން )ހ(  .67 އިލެކްޓްރޯނިކް  ހިނދަކު،  ސާބިތުނުވާހާ  ޮގތަކަށް 

ަވސީލަތަކީ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ރައްކާކޮށްފައިާވ  ނުވަތަ  ރެކޯޑުކޮށްފަިއާވ 

ކޯޓުން  ޙާލަތްތަކުަގިއ  އަންނަނިވި  ކަމުަގިއ  ވަސީލަތެއް  ޞައްޙަ 

 ބަލަންވާނެއެެވ. 

ރަނަގޅަށް  ހުރިހާ    (1)    ވަސީލަތް  އެ  ވަުގތެްއަގިއވެސް 

ެއ  ނުވަތަ  ހުށަހަޅާފައިވުން  ހެކި  މަސައްކަތްކުރާކަމުެގ 

ނުކުރިނަަމވެސް،   މަސައްކަތް  ރަނަގޅަށް  ވަސީލަތް 

މަސަްއކަތްނުކުރުމުެގ  ރަނަގޅަށް  ވަސީލަތް  ެއ  އެފަދައިން 

ނުވަތަ   ރެކޯޑުކޮށްފަިއވާ  ވަސީލަތުަގިއ  އެ  ސަބަބުން 

ބަދަލެްއ  ރައްކާކޮށްފައިވާ އެްއވެސް  ޞަްއޙަކަމަށް  ޑޭޓާެގ   

ހެކީެގ  އެ  ހުށަހަޅާފައިވުމާެއކު،  ހެކި  އައިސްފައިނުާވކަމަށް 

އެްއެވސް   އެހެން  ުއފައްދާނެ  ސުވާލު  ޞައްހަކަމާމެދު 

 ؛އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއް ނެތުން

ފަރާތާ   (2)    ހުށަހަޅާ  ޑޭޓާ  އެ  ޑޭޓާއަކީ،  އިލެކްޓްރޯނިކް  އެ 

ރެކޯޑުކޮށްފަިއާވ ތަޢާރުޟުވާ   ޚަޞްމަކު  ޮއތް  މަޞްލަޙަތެއް 

ޑޭޓާެއއްކަން   ރައްކާކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ 

 ؛ސާބިތުކޮށްދެވިފަިއވުން

ޚަޞްމަކަށް    (3)    މައްސަލަިއެގ  އެ  ޑޭޓާައކީ،  އިލެކްޓްރޯނިކް  އެ 

މަސައްކަތުެގ  ޢާންމު  ިވޔަފާރީެގ  އޭނާެގ  ފަރާތަކުން،  ނުވާ 

ޑޭޓާެއްއ   ރައްކާކޮށްފައިވާ  ނުަވތަ  ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ  ތެރޭަގއި 

ކަމަށް ވެފައި، އެނާ އެކަން ކޮށްފައިވަނީ އެ ޑޭޓާ ހުށަހެޅި 

ތަ ބާރެއް އޮެވެގން ނޫން ފަރާތުެގ ެއއްވެސް ނުފޫޒެއް ނުވަ
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 ކަމަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފަިއވުން. 

ޮގތުަގއި   )ށ(   ހެްއކެްއެގ  މައްސަލަެއއްެގ  ޑޭޓާެއއް  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ބާަވތަށާއި،   ޑޭޓާއެްއެގ  އެ  ދިނުމުގައި،  ބުރަދަން  އެއަށް  ބަލައިަގނެ 

ނުވަތަ  ޑޭޓާ   ބޭނުމަށާއި، ތެދުކަޑޭޓާެގ  ބަޔާނުެގ  އެ   އި،މަށާ ަގއިވާ 

ޑޭޓާެއއް ރެކޯޑުކޮށް ނުވަތަ ރައްކާކުރުުމަގއި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާއި  

އެ    ޑޭޓާަގއިއެ  މިންަގނޑުތަކާިއ،   ބަޔާނާ ޑޭޓާނުވަތަ  ަގއިާވ 

އެ ޙާލަނޫުގޅުންހުރި  އެންމެހައި  ހުށަހަޅާ ން  ުގޅޭޮގތުން  ތްތަކާ 

 ހެއްކަށް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. 

މާއްދާެގ )ނ(   ެގ  މި  ހުށަހެޅޭ   )ށ(  ކޯޓަށް  ޮގތުަގއި  ހެކީެގ  ދަށުން 

ޑޭޓާއަށް އެ    އިލެކްޓްރޯނިކް  ދެޭވ  ޑޭޓާނުަވތަ  ބަޔާނަކަށް  ަގިއވާ 

ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ތިރީަގއި  ކަނޑައެޅުމުަގއި  ބުރަދަން 

 ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

އެ  ޑޭޓާ   އިލެކްޓްރޯނިކް   (1)    ނުަވތަ  ބަޔާނުަގިއ ޑޭޓާަގިއ  ަގިއވާ 

ެއ   ަވުގތާިއ،  އައިސްފައިވާ  ވުޖޫދަށް  ވާޤިޢާއެއް  ހިމެނޭ 

މަޢުލޫމާތު   އިލެކްޓްރޯނިކް ވާޤިޢާއަކާުގޅޭ  ޖެނެރޭޓްކުރި 

 ؛އެޅުމާ ދެމެދު ހޭދަވި މުއްދަތު ވަސީލަތަށް

( ވަނަ ނަންބަރުަގިއ ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު 1ެގ )އަކުރު މި    (2)   

ވަސީލަތަށް  ެއ   އިލެކްޓްރޯނިކް  ނުވަތަ  މީހާ  އެޅި 

ނުވަތަ   މީހާ  ޙަވާލުވެހުރި  ވަސީލަތް  މަސައްކަތްކުރުމަށް 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ   ބެލެހެއްޓުާމ   ޑޭޓާމެދުވެރިކޮށް 

ަގިއވާ ވާޤިޢާ ޮއޅުވާލުމަށް ނުވަތަ  ޑޭޓާ   އެޙަވާލުވެހުރި މީހާ،  

އެއްެވސް   ބެލުމަށް  ކަމަށް  މަސައްކަތްކޮށްފާނެ  ފޮރުވުމަށް 

 ސަބަބެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން.
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 ކިތާބީ ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ ޝަފަހީ ހެކި އެއްކިބާކުރުން  -  ތިންވަނަ ބައި 

 

  ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ޝަރުޠުތައް 
 މުން ބަޔާންކުރުން ލިޔު 

ބައިވެރިކޮންޓްރެކްޓެއް   .68 ލާޒިން  ެގ  އެ    މުޢަމަލުކުރުން  ޝަރުޠެއް 

ޙާލަތުަގިއ،   ލިޔެފަިއވާ  ލިޔުމެއްަގއި  ެއހެން  ނުވަތަ  ކޮންޓްރެކްޓްަގއި 

ހެއްކެއް    އަންނަނިވި އެހެން  ފިޔަަވއި  ހެއްކެއް  ތެރެއިން  ހެކީެގ  ބާވަތުެގ 

 ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެޭވނެއެވެ. 

ދަށުން   )ހ(   ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ  ބަޔާންކުރާ  އެ  ޝަރުޠެްއ  ލާޒިމުކުރާ 

 ؛ލިޔުން

ޝަރީޢަތަށް  )ށ(   ހެކި  ދަރަޖައިެގ  ދެަވނަ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

އެ  ޙާލަތެއްަގއިނަމަ،  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމަށް 

ހުރި   ޓްކޮންޓްރެކް ުގޅޭޮގތުން  ކަންކަމާ  ލިޔުމުަގިއވާ  އެ  ނުވަތަ 

 ދެވަނަ ދަރަޖައިެގ ހެކި. 

 

  އަނގަބަހުން ވެފައިވާ 
  އެއްބަސްވުންތަކާގުޅޭ ހެކި 

 އެއްކިބާކުރުން 

ޤާނޫނު  )ހ(  .69 އޮތުން  ލިޔުމުން  ޝަރުޠަކީ،  ހިމެނޭ  ކޮންޓްރެކްޓެްއަގއި 

ވަނަ   68ނުެގ  ލާޒިމުކުރާ ޝަރުޠަކަށްވެފައި، އެ ޝަރުޠު، މި ޤާނޫ

ޮއތްކަން  ލިޔެފައި  ކޮންޓްރެކްޓެްއަގއި  ޮގތުެގމަތިން  މާއްދާަގިއވާ 

ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި   ޝަރުޠު  އެ  ހިނދެއްަގިއ،  ސާބިތުވެފަިއވާ 

އެ   ނުަވތަ  އުފެއްދުމަށްޓަކައި  ޚިލާފު  ޝަރުޠާމެދު  އެ  ނުވަތަ 

ެގނައުމުެގ އުނިއިތުރެއް  ކޮންޓްރެކްޓެއްަގިއ    ޝަރުޠަށް  އެ  ޮގތުން، 

ފަރާތްތަބައިވެ ތަްމސީލުކުރާ   ކުެގރިވި  އެފަރާތްތައް  ނުވަތަ  މެދުަގއި 

ފަރާތްތަކުެގ މެދުަގއި އަނަގބަހުންވެފައިވާ ެއއްވެސް ެއއްބަސްވުމެއް  

ހެކީގެ  ބަޔާނެްއ  އެްއވެސް  ދީފައިވާ  ފަރާތަކުން  އެއިން  ނުވަތަ 

 ވެ. ނެއެޮގތުަގއި ކޯޓަށް ހުށަެއއްނޭޅޭ

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،   )ށ(   އެހެން  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
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ބަޔާންކުރާ  ޙާލަތް  އަންނަނިވި މާއްދާަގއި  އެ  ތަކުަގިއ، 

ނުވަތަ  މެދުަގިއ  ފަރާތްތަކުެގ  ބަިއވެރިާވ  ކޮންޓްރެކްޓެްއަގއި 

އަނަގބަހުން  މެދުަގއި  ފަރާތްތަކުެގ  ތަމްސީލުކުރާ  އެފަރާތްތައް 

އެއިން ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ބަޔާނެއް  ވެފަިއވާ ެއއްބަސްވުެމއް ނުވަތަ  

 ހެކީެގ ޮގތުަގއި ހުށަހެޅިދާނެއެެވ.

ކޮންޓްރެކްޓަކީ،  އަންނަނިވި    (1)    ސަބަބުން  ވާޤިޢާއެްއެގ  ފަދަ 

ކަނޑަައޅާ   ލިޔުމެއްކަމަށް  ބާޠިލު  ނުވަތަ  ޞައްޙަނޫން 

ކޮންޓްރެކްޓުަގިއ   އެ  ނުވަތަ  ސާބިތުކުރުމަށް،  ވާޤިޢާެއއް 

އެދި ހިމެނޭ   ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  އެފަދައިން  ފަރާތްތަކަށް 

 ކޯޓުަގއި އެދުމުެގ ޙައްޤު ލިބިދޭ ވާޤިޢާއެއް ސާބިތުކުރުމަށް: 

    ii.    ީބައިވެރިކުރުވާފައިވަނ މީހަކު  ކޮންޓްރެކްޓެްއަގއި  އެ 

އޮޅުވާލައިެގން   ޙަޤީޤަތް  ނުވަތަ  ބިރުދައްކަިއެގން 

ނުރަ ނުފޫޒެއް  ނނުވަތަ  ނުވަތަ  ަގޅު  ބޭނުންކޮށްެގން 

ބިރުދައްކަިއެގން   ދީފާނެކަމުެގ  އަނިޔާެއއް 

 ؛ކަމަށްވުން

    iii.   ް؛އެ ކޮންޓްރެކްޓަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ އެއްޗަކަށްވުނ 

    iv.   ައެފަދ ފަރާތަކީ  ހިމެނޭ  ކޮންޓްރެކްޓުަގއި  އެ 

ކޮންޓްރެކްޓެްއ    މުޢާމަލާތެއް ނުވަތަ  ކުރުމަށް 

 ؛ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާފަދަ މީހަކަށް ނުވުން މަށްކުރު

    v.    ުތާރީޚ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކޮންޓްރެކްޓުަގއި  އެ 

 ؛ޞައްޙަނުވުން

    vi.   އެ ކޮންޓްރެކްޓުަގއި ބަިއވެރިާވ ފަރާތްތަކަށް ކަމެއްެގ

ޙަޤީޤަތް އޮތްޮގތް ނުވަތަ ޤާނޫނުަގއި ކަމެއް އޮތްޮގތް  

 އޮޅިފައި އޮތުން. 
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އެއްބަސްވެފަިއާވ    (2)    ލިޔުމުން  ބައިވެރިން  ކޮންޓްރެކްޓުެގ 

ޝަރުޠުތަކަށް  އިތުރު  ނުއުފެދޭ  ޚިލާފު  ޝަރުޠުތަކާ 

ވެފަިއވާކަން  ެއއްބަސްވުެމއް  ވަކި  އަނަގބަހުން 

 ؛ސާބިތުކުރުމަށް

މަްއޗަށް    (3)    އެ  ބައިވެރިން  އޭެގ  ދަށުން  ކޮންޓްރެކްޓުެގ 

ލާޒިމުކުރާ   ޢަމަލުކުރަން ޢަމަލުކުރުމަށް  ޝަރުޠުތަކަށް 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ވަކި ޝަރުޠަކާ ނުވަތަ   ފެށުމުެގ ކުރިން 

މެދުަގިއ   ބަިއވެރިންެގ  އެ  ުގޅޭޮގތުން  ޝަރުޠުތަކަކާ 

ވެފަިއވާކަން  ެއއްބަސްވުެމއް  ވަކި  އަނަގބަހުން 

 ؛ސާބިތުކުރުމަށް

ެއ   (4)    ފަރާތްތަކުން،  ބައިވެރިވާ  ކޮންޓްރެކްޓެްއަގއި 

ޢަމަލުކުރުމަށް  މައްޗަށް  ެއ  ދަށުން  ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ 

އެއްބަސްވެފަިއވާ ޝަރުޠުތައް ލިޔުމުން އޮތުމަށް ޤާނޫނަކުން  

ޙާލަ ޤާނޫނުަގިއާވ ތްލާޒިމުކުރާ  ނުވަތަ  ފިޔަވަިއ،  ތައް 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއާވ  ލިޔުމެއް  އެފަދަ  ޮގތުެގމަތިން 

ބާޠިލުކުރު ތްޙާލަ ކޮންޓްރެކްޓް  ެއ  ފިޔަަވއި،  މާ ތައް 

ބަދަލުކުރުާމ  ޝަރުޠެއް  ހިމެނޭ  ޭއަގއި  ނުވަތަ  ުގޅޭޮގތުން 

ަވކި   އަނަގބަހުން  ެމދުަގއި  ބަިއވެރިންެގ  ުގޅޭޮގތުން 

 ؛އެއްބަސްވުމެއް ވެފަިއވާކަން ސާބިތުކުރުމަށް

ވުޖޫދުަގިއާވ    (5)    އެްއޗެއް  ބޭނުންކޮށްފަިއާވ  ލިޔުމުަގިއ 

 ސާބިތުކުރުމަށް. ވާޤިޢާއަކާުގޅޭ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ކަެމއް 

 

  ދަގޫ ބަހެއް ނ ދެނެގަތުމަށް އު 
  ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހެކި 

 ހުށަހެޅުން 

ނުވަތަ    .70 ކޮންޓްރެކްޓެއްަގއި  ޢިބާރާތެއް  ނުވަތަ  ބަހެއް  ބާވަތުެގ  އަންނަނިވި 

މާނަ  ޢިބާރާތެއްެގ  ނުވަތަ  ބަހެއް  އެ  ޮއެވއްޖެނަމަ،  ލިޔުމެއްަގއި 



 

 

 

 

 

 

 51 

 ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އިތުރު ހެކި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެެވ.

 ؛ޢިބާރާތެއްދެނެަގތުމަށް އުނދަޫގ ބަހެއް ނުވަތަ މާނަ  )ހ(  

ބޭނުންނުކުރާ  )ށ(   ޢާންމުކޮށް  ލިޔުމުަގިއ  ނުވަތަ  ދެއްކުމުަގއި  ވާހަކަ 

 ؛ބަހެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް

 ؛ވަކި ޢިބާރާތެްއެގ ނުވަތަ ބަހެްއެގ ކުރުޮގތް )ނ(  

ށް ނުވަތަ ވަކި ުމނާސަބަތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ބޭނުންކުރާ ތަކަވަކި ަވުގ )ރ(  

 ؛ޢިބާރާތެއްބަހެއް ނުވަތަ 

ނުވަތަ   )ބ(   ފަންނަކަށް  ވިޔަފާރިއަކަށް  ޞިވަކި  ނުވަތަ  ނާޢަތަކަށް 

 ؛ޚާއްޞަކޮށް ބޭނުންކުރާ ބަހެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް

ވަކި   )ޅ(   ނުަވތަ  ައވަށެްއަގއި  ވަކި  ނުަވތަ  ސަރަޙައްދެއްަގއި  ވަކި 

 ޢިބާރާތެއް. ރަށެއްަގއި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ ބަހެއް ނުވަތަ 

 

  ލިޔުމެއްގައި އެއްބަސްވެފައިވާ 
  ޝަރުޠެއް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށް 

 ދެވިދާނެ ފަރާތް   ހެކިބަސް 

މައްޗަށް    .71 އެ  ބައިވެރިން  ހިމެނޭ  ކޮންޓްރެކްޓެއްަގއި  އޮތް  ލިޔުމުން 

ބަދަލުއަތުވެދާނެ   ޝަރުޠަކަށް  ެއްއވެސް  އެއްބަސްވެފަިއވާ  ޢަމަލުކުރުމަށް 

  ވެފަިއވާނަމަ، އެ އެއްބަސްވުން ސާބިތުކުރުމުެގ  އެއްބަސްވުމެްއ އަނަގބަހުން

ޮގތުން ހެކި ހުށަހެޅޭނީ އެ ކޮންޓްރެކްޓުެގ ނުވަތަ ލިޔުމުެގ ބައިވެރިންނަށާިއ،  

އެ  ފަރާތްތަކަށާއި،  ޙަވާލުވެތިބި  ރައްކާތެރިކުރުމާ  މަޞްލަޙަތު  އެމީހުންެގ 

 މަޞްލަޙަތެއް ހިމެނޭ އެހެން ފަރާތްތަކަށެވެ.މައްސަލަިއަގއި 

 

  ވަނަ މާއްދާއިން   68ޤާނޫނުގެ  
ގެ  ވަނަ މާއްދާ   71ފެށިގެން  
   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިޔަލަށް 

 އުސޫލުތައް ނުހިނގުން 

ޤާނޫނުެގ    .72 މާއްދާާއއި،    68މި  މާއްދާއާިއ،    69ވަނަ  ވަނަ    70ވަނަ 

އުސޫލެއް    71މާއްދާއާިއ،   އެްއވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާްއދާަގއި  ވަނަ 

 ވަޞިްއޔަތުން ދޭ ދިނުމަކަށް ނުހިނާގނެއެވެ. 
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 ވަނަ ބާބު ހަތް 

 އިޤްރާރާއި އިޢުތިރާފު 

 

  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައިވާ 

 އިޢުތިރާފު 
ޖިނާއީ މައްސަލަެއއްެގ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުގައި، އެ މައްސަލައިަގއި   )ހ(  .73

ފަނޑިޔާރެްއެގ   ފަރާތް،  ދަޢުވާލިބޭ  ނުވަތަ  ފަރާތް  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ޖިނާއީ  ނުވަތަ  ޤާނޫނުގައި،  މި  އިޢުތިރާފަކީ  ކުރިމަތީަގިއވާ 

ބަޔާންކޮށްފަިއނުވާހާ  އެހެންޮގތަކަށް  ޤާނޫނުަގއި   އިޖުރާއަތުެގ 

އެ   ބިނާކޮށް،  މައްޗަށް  ިއޢުތިރާފުެގ  އެ  ހަމައެކަނި  ހިނދަކު، 

މީހާގެ  ކާފީ   އިޢުތިރާފުވި  ފުދޭނެ  ސާބިތުކުރުމަށް  ކުށް  މައްޗަށް 

 ހެއްކެކެވެ. 

ިއޢުތިރާފު  ތުަގމި މާއްދާެގ ބޭނުމަށްޓަކައި ކުށުެގ ތުހުމަ )ށ(   ިއވާ މީހާެގ 

ޤާނޫނުަގިއވާ   އިޖުރާއަތުެގ  ޖިނާއީ  އިޢުތިރާފަކީ  އެ  ބަލައިަގނެވޭނީ 

 ކަމުަގއިވާނަމަެއވެ. ޮގތުެގމަތިން ވެފައިވާ އިޢުތިރާފެއް 

 

  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ފިޔަވައި 

 އެހެން ތަނެއްގައިވާ އިޢުތިރާފު 
ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލިސް ފިޔަަވިއ އެހެން ތަނެްއަގިއ މީހަކު ެވފައިވާ އިޢުތިރާފު   .74

އުސޫލާ   ޢާންމު  ކަނޑައަޅާފަިއާވ  ސާބިތުކުރުމަށް  ހެކި  ސާބިތުކުރެވޭނީ 

 ޮގތުެގމަތިންނެވެ. އެްއޮގތްވާ  

 

  މަރު ބަލީގައިވާ މީހަކު ވާ 

 އިޤްރާރު 
 އެހެން މީހެއްެގ ޙައްޤަކާ ބެހޭޮގތުން މަރު ބަލީގައިވާ މީހަކު ވާ އިޤްރާރަކީ،  .75

 ޞައްޙަ އިޤްރާރެއް ކަމުަގއި ބެލޭނެއެވެ. 

 

  އިޢުތިރާފު ނުވަތަ އިޤްރާރުވާ 

  މީހުންގައި ހުރުން ލާޒިމު 

 ސިފަތައް 

 އިޢުތިރާފުވާ  އެ،  މީހާ  އިޤްރާރުވާ  ނުވަތަ  މީހާ  އިޢުތިރާފުވާ   ކަމަކަށް (ހ)  .76

 އަންނަނިވި  ކިބަިއގައި  އޭނާެގ،  ަވުގތު  އިޤްރާރުވާ  ނުވަތަ

 . ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ ޝަރުޠުތައް



 

 

 

 

 

 

 53 

 ؛ކަމުަގިއވުން މީހަކު ބާލިޣުވެފަިއވާ އެމީހަކީ  (1)   

 ؛ކަމުަގިއވުން މީހަކު ހަމައަށްހުރި ބުއްދި އެމީހަކީ  (2)   

  އަމިއްލަ   އިޤްރާރުވަނީ  އެ  ނުަވތަ،  އިޢުތިރާފުވަނީ   އެ   އޭނާ  (3)   

 ކުރުވުމެއްނެތި  މަޖުބޫރު  ެއއްވެސް ،  އިޚްތިޔާރުަގއި 

 . ކަމުަގިއވުން

 ވާ   މީހުން  އަންނަނިވި،  ހިނދަކު  ސާބިތުނުވާހާ   އެހެންޮގތަކަށް )ށ(  

 ނުވަތަ   އިޢުތިރާފެއް   ޞައްޙަ  އިޤްރާރަކީ  ނުވަތަ  އިޢުތިރާފަކީ

 . ނުބެލެޭވނެއެވެ ކަުމަގެއއް އިޤްރާރެއް

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

 ؛މީހުން ހަމަނުޖެހޭ ބުއްދި  (2)   

 ބެލެހެއްޓުމާ   މީހަކު  ނުވަތަ  ބަލަދުވެރިޔާ  ނުވަތަ  ބެލެނިވެރިޔާ  (3)   

 މީހާެގ  ދަށުގައިވާ  ބެލުމުެގ  އޭނާގެ ،  ފަރާތުން  ޙަވާލުވެހުރި

 . އިޤްރާރު  ނުވަތަ އިޢުތިރާފު ނަމުަގިއވާ

 

  މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމެއް 
ވާ    ނުވަތަ ޚަޞްމެއްގެ އެޖެންޓުން 

 އިޤްރާރު 

ޚަޞްމެއްެގ   )ހ(  .77 އެ  ނުވަތަ  ޚަޞްމެއް  ހިމެނޭ  މައްސަލަިއަގއި 

ޚަޞްމެއް  އެ  މީހަކީ،  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޮގތުަގިއ  އެޖެންޓެްއެގ 

މީހެއް  ލިބިފައިާވ  ހުއްދަ  ނުސީދާ  ނުވަތަ  ސީދާ  ތަމްސީލުކުރުމުެގ 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު   ޙާލަތްތަކަށް  ެއންމެހައި  މަްއސަލަިއެގ  އެ  ކަމުަގއި 

ޞައްޙަ   ބަޔާނަކީ  ދޭ  ޝަރީޢަތުަގއި  މީހަކު  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ކޯޓަށް 

 އިޤްރާރެއް ކަުމަގއި ބެލޭނެެއވެ. 

ދަޢުވާަގއި   )ށ(   ެއ  ޚަޞްމެއް  ހިމެނޭ  މައްސަލައެްއަގިއ  މީހަކީ  ވަކި 

ބަޔާނަކީ ޞައްޙަ   ދޭ  އެމީހަކު  ކަމަށްވާނަމަ،  ފަރާތް  ތަމްސީލުކުރާ 

އޭނާ  ދިނީ  ބަޔާން  އެ  އޭނާ  ބެލޭނީ،  ކަުމަގއި  އިޤްރާރެއް 

ހުއްދަ  ދީފަިއާވ  އޭނާއަށް  ތަމްސީލުކުރުމަށް  ފަރާތް  ތަމްސީލުކުރާ 
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 ކަމަށްާވނަމައެވެ.   ދެމިއޮތް ހިނދެއްގައި

ުގޅޭޮގތުން   )ނ(   މައްސަލައާ  ބިނާވެފަިއވާ  މައްޗަށް  އެ  ދަޢުވާ 

އޮތް  މަޞްލަޙަތެއް  މާލީ  ނުވަތަ  މަޞްލަޙަތެްއ  މިލްކުވެރިކަމުެގ 

ދަޢުވާ  އަދި  ބަޔާނަކީ،  ދީފައިވާ  ުގޅޭޮގތުން  މަޞްލަޙަތާ  އެ  މީހަކު 

ވަ ޚަޞްމުންނަށް  މައްސަލަިއެގ  ބިނާވެފަިއާވ  މައްޗަށް  ކި  އެ 

ފަރާތުން ކަމުަގިއވާނަމަ، އެ  ބައެްއެގ  ލިބިދެނީ ވަކި  މަޞްލަޙަތެއް 

އެފަދަ  ދިންއިރު،  ބަޔާން  އެ  ބަޔާނަކީ،  ދީފަިއވާ  ބަޔަކު 

ބަޔާނެއް   ދީފަިއވާ  ހިނދެއްަގއި  ދެމިއޮތް  މަޞްލަޙަތެއް 

ކަމުަގިއ   އިޤްރާރެއް  ޞައްޙަ  ބަޔާނަކީ  އެ  ކަމުަގިއވާނަމަ، 

 ބެލޭނެއެވެ. 

 

އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ  މީހަކު  
ފަރާތުން އެހެން މީހަކު ވާ  

 އިޤްރާރު 

ކަމުަގއި   .78 އިޤްރާރެއް  އިޤްރާރަކީ ޞައްޙަ  ވާ  ުގޅޭޮގތުން  ކަމަކާ  ވަކި  މީހަކު 

ދެކޮޅަށް،   އޭނާއާ  ބޭނުންކުރެވޭނީ  އިޤްރާރެއް  އެފަދަ  ނަމަވެސް  ބެލޭނެއެވެ. 

މަޞްލަޙަތު   އޭނާެގ  ފަރާތަކާ ނުވަތަ  ކަނޑައަޅާ  އޭނާ  ޙިމާޔަތްކުރުމަށް 

އޭނާ   ޙިާމޔަތްކުރުމަށް  މަޞްލަޙަތު  އެމީހެއްެގ  ނުވަތަ  އެމީހެްއެގ  ދެކޮޅަށެވެ. 

ބޭނުންކުރެވޭނީ   އިޤްރާރެްއ  އެފަދަ  ދިފާޢުަގއި  ފަރާތެްއެގ  ކަނޑައަޅާ 

 ތަކުަގއި އެކަންޏެވެ.އަންނަނިވި ޙާލަތް

މި  )ހ(   ޙާލަތެއްަގިއ،  މަރުވެއްޖެ  މީހާ  ދިން  ބަޔާން  އެ  ބަޔާނަކީ،  އެ 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް މުހިންމު    118ޤާނޫނުެގ  

 ؛ބަޔާނަކަށްވުން

ޙާލަތެއް  )ށ(   ނަފްސާނީ  މުހިންމު  މައްސަލައަކަށް  އެ  ބަޔާނަކީ،  އެ 

ބަޔާނަކަށްވެފައި،   ދީފައިވާ  އޮތްކަމާމެދު  ޙާލަތެއް  ޖިސްމާނީ  ނުވަތަ 

އެ   ނުވަތަ  ަވުގތު  މެދުވެރިވި  ޙާލަތު  އެ  ދީފައިވަނީ،  ބަޔާން  އެ 

ޙާލަތު މެދުވެރިވި ކަމަށް ބެލެވޭ ވަުގތުަގއި ކަމަށްވެފަިއ، ެއ ޙާލަތު  
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ހުރި  އޮތްކަ ޙާލަތުަގިއ  އެ  ޮގތަކަށް  ބާރުލިބިދޭ  ސާބިތުކުރުމަށް  ން 

 މީހާެގ ޢަމަލުތައް ހުރުން. 

 

ލިޔުމެއްގައިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން  

 އަނގަބަހުން ވެފައިވާ އިޤްރާރު 
އިޤްރާރު    .79 ވާ  އަނަގބަހުން  މީހަކު  ުގޅޭޮގތުން  ކަމަކާ  ހިމެނޭ  ލިޔުމެއްަގއި 

ޤަބޫލުކުރެވޭނީ، އެ ލިޔުން ހެކީެގ ޮގތުަގއި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ޝަރީޢަތަށް  

ހެކި   ދަރަޖައިެގ  ދެވަނަ  ުގޅޭޮގތުން  ކަމަކާ  ހިެމނޭ  ލިޔުމުަގއި  އެ  ޚަޞްމަށް 

ނުވަތަ   ކަމުަގިއވާނަމަ،  ލިބިދޭ  ފުރުޞަތު  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ހުށަހެޅުމަށް 

 ފައިވާނަމައެވެ. ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުމުެގ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދި

 

މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ  

 ގޮތުގައި ހުށަނޭޅޭނެ އިޤްރާރު 
ޝަރުޠުކޮށް   .80 ކަަމށް  ބޭނުންނުކުރެވޭނެ  ޮގތުަގއި  ހެކީެގ  އިޤްރާރަކީ،  ވަކި 

ވެފަިއވާ އިޤްރާރެއް ކަުމަގިއާވނަމަ، ނުވަތަ ވަކި އިޤްރާރަކީ، އެ އިޤްރާރެްއ  

ކަމަކާ  ވަކި  ޚަޞްމުން  ހިމެނޭ  މައްސަލަިއަގއި  ބަލާއިރު  ޙާލަތަށް  ވެފަިއވާ 

ެއއްބަސްވެފައިވާ  ހުށަނޭޅުމަށް  ހެކި  ވެފަިއވާ  ުގޅޭޮގތުން  ުގޅޭޮގތުން  ކަމަކާ   

ޝަރީޢަތަށް   އިޤްރާރެއް    ޤަބޫލުކުރެވޭއިޤްރާރެއްކަމަށް  ވެފައިާވ  ޙާލަތެއްަގއި 

ޮގތުަގިއ   ހެކީެގ  މައްސަލަތަކުަގިއ  މަދަނީ  އިޤްރާރެއް  އެފަދަ  ކަމުަގިއވާނަމަ، 

 ހުށައެއްނޭޅޭނެެއވެ. 

 

ބިރުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ  
ފައިވާ  ވަކި ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ވެ 
ވަޢުދެއްގެ ސަބަބުން ވާ  

އިޢުތިރާފު ޖިނާއީ  
މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި  

 ހުށަނޭޅުން 

ެވފައިވަނީ   )ހ(  .81 އިޢުތިރާފެއް  މީހަކު  ތުހުމަތުަގިއވާ  ކުށެްއެގ  ޖިނާއީ 

ހުރި   އެމީހަކު  ުގޅޭޮގތުން،  ދަޢުވާއާ  އުފުލިފަިއވާ  އޭނާއާމެދު 

ދަޢުާވއާ   ެއ  ކަމަށް މަޤާމުެގޮގތުން  ފޯރުވިދާނެ  ބާރެއް  ުގޅޭޮގތުން 

ޭއނާއަށް  މީހަކު  ޤަބޫލުކުރެވޭ  މީހާައށް  ތުހުމަތުަގިއވާ  ކުށުެގ 

އިޢުތިރާފުެވްއޖެނަމަ   އެ  އޭނާ  ނުވަތަ  ސަބަބުން،  ބިރުދެއްކުމުެގ 

ފައިދާެއއް  އޭނާއަށް  ުގޅޭޮގތުން  ދަޢުވާއާ  އުފުލިފައިވާ  އޭނާއާމެދު 

ވަުގތީޮގތުން ނުވަތަ  ލިބެން    ލިބިދާނެކަމަށް،  އޭނާއަށް  ނަމަވެސް 
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ޭއނާއަށް  ކަމަށް  ފަސްކުރެވޭނެ  ެގއްލުމެްއ  ބެލެވޭ  އޮތްކަމަށް 

މިންވަރަކަށް   ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ  ކަމަށް، ޝަރީޢަތަށް  ޤަބޫލުކުރެވިެގން 

އެހެންޮގތަކަށް    ސާބިތުކޮށްދީފި ޤާނޫނަކުން  ކަމާުގޅޭ  ހިނދެއްގައި، 

ނާއީ ަމއްސަލަތަކުަގއި ހިނދަކު، އެފަދަ އިޢުތިރާފެއް ޖި  ކަނޑަނާޅާހާ

 ހެކީެގ ޮގތުަގއި ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ. 

ބަ )ށ(   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  އެ ޔާންމި  ވެފަިއަވނީ،  އިޢުތިރާފެއް  ކުރާ 

ޤަބޫލުކުރެވިފައި   މީހާއަށް  ތުހުމަތުަގިއވާ  ކުށުެގ  އިޢުތިރާފުވުމުަގއި 

ކަމަށް   ނެތިޮގސްފައިވަނިކޮށް  ޤަބޫލުކުރުން  ޝަރީޢަތަށް އޮތް 

ޝަރީޢަތުެގ  ޮގތުަގއި  ހެކީެގ  އިޢުތިރާފެއް  އެ  ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، 

 . އެވެ މަޖިލީހަށް ބަލައިަގނެވިދާނެ

 

ވަކި ކުށަކާ ގުޅިގެން މީހަކުވާ  
ތިރާފު އޭނާއާއި އެ ކުށުގައި  އިޢު 

ބައިވެރިވާ އެހެން ފަރާތްތަކާ  
 ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވުން 

އެކަކަށްުވރެ ިގނަ މީހުންެގ ަމއްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފަިއާވ  ވަކި ކުށަކާ ުގޅިެގން    .82

ހިނދެއްަގިއ، އެ ކުށް ކުރުމުަގއި ބައިވެރިވި މީހަކު އޭނާެގ އަމިއްލަ ނަފްސާ 

ދެކޮޅަށްވާ  ބަޔަކާ  އެހެން  ބެލެވޭ  ބަިއވެރިިވކަމަށް  އެކަުމަގއި  އަދި  ދެކޮޅަށް 

ކަމުަގިއވާނަމަ،   ޤަބޫލުކޮށްފި  ޝަރީޢަތަށް  އިޢުތިރާފުީވ  އިޢުތިރާފެއް  އެ 

ދެކޮޅަށް   ފަރާތްތަކާ  އެހެން  ބަޔާންކުރާ  އިޢުތިރާފުަގއި  އޭނާެގ  މީހާއާއި 

 . އެވެހެއްކެްއެގ ޮގތުަގއި އެ އިޢުތިރާފު ބޭނުންކުރެވިދާނެ

 

އިޤްރާރަކީ ކާފީ ހެއްކެއް ކަމުގައި  
 ނުބެލުން 

އިޤްރާރުަގއި ބަޔާންކުރާ  ވަކި ކަމަކާ ުގޅޭޮގތުން މީހަކުެވފައިވާ އިޤްރާރަކީ، އެ    .83

ވާޤިޢާެއއް ވުޖޫދުަގއި އޮތްކަމަށް ސާބިތުކުރުމަށް، އޭެގ ޒާތުަގއި ކާފީ ހެއްކެްއ  

 ކަމުަގެއއް ނުބެލެވޭނެއެވެ. 

 

ޙާލަ )ހ(  .84 އިޤްރާރުން ރުޖޫޢަވުން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގިއ  )ށ(  މާއްދާެގ  ތަކުންކުރެ  ތްމި 

ޙާލަ ެއހެން  ފިޔަަވއި،  ފަނޑިޔާރެްއެގ  ތްޙާލަތެއްަގއި  ތަކުަގއި 
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 ކުރިމަތީަގއި މީހަކުވެފަިއވާ އިޤްރާރަކުން ރުޖޫޢައެއް ނުެވވޭނެެއވެ. 

ުގޅޭޮގތުން   )ށ(   ޙަޤީޤަތާ  އިޤްރާރުވީ  އެ  އޭނާ  އިޤްރާރުވީ،  މީހަކު 

ޙަޤީޤަތް  އެކަެމއްެގ  ނުވަތަ  ސަބަބުން،  ޮއޅުވާލުުމެގ  އޭނާއަށް 

އޮތުުމެގ   އޮޅިފައި  ޝަރީޢަތަށް އޭނާއަށް  ސަބަބުންކަން، 

ިއޤްރާރުން  އެ  ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ،  މިންވަރަކަށް  ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ 

މައްޗަށް   އޭނާެގ  ޙާލަތެއްަގއި  އެފަދަ  ރުޖޫޢަވެވިދާނެެއވެ.  އޭނާއަށް 

ެއއްވެސް   މަްއޗަށް  އިޤްރާރުެގ  އެ  ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި  ކަމެއް 

 ބުރަދަނެއް ނުދެވޭނެެއވެ. 

 

ޤާނޫނުެގ    .85 އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވުން  ރުޖޫޢަވެވިދާނެ    84މި  އިޤްރާރަކުން  ަގއި  )ށ(  މާްއދާެގ  ވަނަ 

ޙާލަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިޢުތިރާފުވެފަިއވާ  ތްކަމަށް  ކުށަކަށް  ޖިނާއީ  ތަކުަގއި 

 މީހަކަށް އޭނާެގ އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވެވިދާނެެއވެ. 

 

 ވަނަ ބާބު އަށް 
 މާއްދީ ހެކި 
 

ވަނަ މާއްދެާގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މާއްދީ   37މި ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .86 ހެކި ބަލައިގަތުން މާއްދީ  

ޮގތުަގއި   ހެކީެގ  މައްސަލަތަކުަގއި  ޖިނާއީ  އަދި  މަދަނީ  ހެއްކަކީ، 

 އްސެެވ. އެްއޗެ  ބަލައިަގނެވޭނެ

އެހެން )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ހުށަހެޅޭނީ،   މި  ހެކި  މާއްދީ  ޮއތްނަމަވެސް، 

ކަމަށް  ުގޅުންހުރި  ހެކި  އެ  މައްސަލައާ  ބަލަމުންދާ  ޝަރީޢަތުން 

އުނިއިތުރެއް   އެްއވެސް  ެއއްޗަކަށް  އެ  އަދި  ދައްކުަވއިދީފަިއވާނަމަ، 

 ެގނެސްފައިނުވާނަމައެވެ. 

މާއްދީ ހެކީެގ ޮގތުަގިއ ހުށަހެޅިދާނެ ވަކި ެއއްޗެހިތަކެއް މި ޤާނޫނުެގ  )ނ(  
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އެ    37 ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް،  ަގއި  )ނ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އިންޞާފު  ޢަދުލު  މައްސަލަިއެގ  އިތުރަށްވެސް،  އެްއޗެހީެގ 

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ޝަފަހީ ހެއްކަށް ނުވަތަ ކިތާބީ ހެއްކަށް ނުވާ 

އެްއޗެ ހުށަހެޅުމަށް އެހެން  ތެރޭަގއި  ިގންތީެގ  ހެކީެގ  މާއްދީ  ހި، 

ޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، މި މާއްދެާގ )ށ( ފުރުޞަތު ދެވިދާނެ ކަމަށް ކޯ 

އެފަދަ ތެރޭގައި،  ދާއިރާެގ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހެކީެގ   ަގއި  ެއއްޗެހި، 

ހުށަހެޅު މާއްދާ ފުރުޞަ  މުެގޮގތުަގއި  މި  ދިނުމަކަށް  ތު 

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

 

ޑެމޮންސްޓްރޭޝަނުން  

 ދައްކުވައިދިނުން 
ދައްކުވައިދިނުަމށްޓަކައި   )ހ(  .87 ހިނާގޮގތް  ކަެމއް  ވަކި 

ނުވަތަ  އެކްސްޕެރިމަންޓަކުން  ނުަވތަ  ޑެމޮންސްޓްރޭޝަނަކުން 

ހެކި  ދައްކުވައިދީެގން  އެކަމެއް  އިންސްޕެކްޝަނަކުން 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ނުވަތަ  )ށ(   އެކްސްޕެރިމަންޓަކުން  ނުަވތަ  ޑެމޮންސްޓްރޭޝަނަކުން 

އިންސްޕެކްޝަނަކުން ކޯޓަށް ދޭހަވާ ކަންކަން މައްސަލައާ ުގޅުންހުރި  

ކަމަށްވާނަމަ، އެ ަމއްސަލަ ސާބިތުކުރަން ބޭނުންވާ ހެކީެގ ޮގތުަގއި  

 އެކަންކަން ހުށަހެޅިދާނެެއވެ. 

 

ދީފައިވާ   )ހ(  .88 އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ބަޔާން  މީހާ  ތުހުމަތުކުރެޭވ  ކުށުެގ  ތަޙްޤީޤެއްަގއި  ކުށުެގ 

ހާޒިރުަގއި   ަވކީލުެގ  އޭނާެގ  ދީފަިއަވނީ،  އޭނާ  އިންޓަރިވއު 

ލިބިަގތުމުެގ    ކަމުަގިއވާނަމަ އެހީތެރިކަން  ަވކީލެްއެގ  ނުވަތަ 

ފުރުޞަތު ޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުެގމަތިން ދޫކޮށްލުމަށްފަހުަގއި ަވކީލެްއގެ 

ހާޒިރުގައި ކަމުަގއިާވނަމަޣައިރު  އިޚްތިޔާރުަގއި      އަމިއްލަ  އަދި، 

އިންޓަރވިުއެގ   އެ  ނެތި ކަމަށްވާނަމަ،  މަޖުބޫރުކުރުވުމެއް  އެްއވެސް 
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ރެ ވީޑިއޯ  ނުވަތަ  ޝަރީޢަތުަގިއ    ،ކޯޑިންގ އޯޑިއޯ  ކުށުެގ  އެ 

ޮގތުަގއި   އޯޑިއޯ   ންވާނެއެެވ.ބަލަިއަގންނަހެއްކެްއެގ  ެއ  އޭނާ  އަދި، 

ރެ ވީޑިއޯ  ވާހަކަ،  ނުވަތަ  ދައްކާފަިއވާ  އޭނާ   ލިޔެ، ކޯޑިންގަގިއ 

 ލައްވާ އެ ލިޔުމުަގއި ސޮިއކުރުވުމަކީ، ލާޒިމުކަމެއް ނޫނެވެ. 

ވީޑިޯއ   )ށ(   ނުވަތަ  އޯޑިއޯ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ކޯޑިންގއަކީ، މީހަކު ލިޔުމުން ލިޔެ ސޮއިކޮށް ހެކިންެގ ހާޒިރުަގއި  ރެ

ބަޔާނެކޭ   ޝަރީޢަތުން   ، ފަދައިންެއއްދޭ  ޮގތުަގއި    ހެއްކެްއެގ 

 ންވާނެ ެއއްޗެއްސެވެ. ޤަބޫލުކުރަ

 

އިޖުރާއަތުެގ   )ހ(  .89 ފޮރެންސިކް ހެކި ހުށަހެޅުން  މަދަނީ  ނުވަތަ  ޤާނޫނުަގއި  އިޖުރާއަތުެގ  ޖިނާއީ 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ   ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން  ނުވަތަ  ޤާނޫނުަގއި 

ޮގތުެގމަތިން ނެޭގ ފޮރެންސިކް ހެއްކަކީ، އަދި އެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް 

ޝަރީޢަތުެގ  ރިޕޯޓުތަކަކީ  އެކިެއކި  ތައްޔާރުކޮށްފަިއާވ  ޚަބީރުން 

 މަޖިލީހުގައި ހެކީެގ ޮގތުަގއި ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ެއއްޗެއްސެވެ. 

ކަމަށް މި   )ށ(   ހެކި"  "ފޮރެންސިކް  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ 

 ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ހިމެނޭޮގތުންނެވެ.

ނިޝާނާިއ،    (1)    މަޢުލޫމާތާިއ،    އޭ.އެން. ޑީއިނިގލީެގ  ެގ 

ސާމްޕަލް  އެތެރެހަށީެގ  ފޮޓޯާއއި،  އެތެރެހަށީެގ  ފޮޓޯއާއި، 

ހޯދޭ ހިމެނޭޮގތުން   ޛަރީޢާއިން  ޓެކްނޮލޮޖީެގ  ސައިންސާއި 

 ؛އެފަދަ މަޢުލޫމާތު

މަރުވެފައިާވ މީހެއްެގ ހަށިަގނޑުން ހަދާ އޮޓޮޕްސީން ލިބިދޭ    (2)   

 ؛މަޢުލޫމާތު

ކުރި   (3)    ކުށް  ނުވަތަ  އެްއޗެއް  ބޭނުންކުރި  ކުރުމުަގއި  ކުށެއް 

ނުވަތަ ކުށުެގ ވެށިން   ފަރާތް ނުވަތަ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް
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ދެނެަގނެޭވ   ތަޙްލީލުކުރުމުން  ހެއްކެއް  މާއްދީ  ފެންނަ 

 . މަޢުލޫމާތު

ޝަރީޢަތަށް  )ނ(   ރިޕޯޓެއް  ބަޔާންކުރާފަދަ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

 ެގ ނަމާއި ތައްޔާރުކުރި ފަރާތު   ޤަބޫލުކުރެވޭނީ، އެ ރިޕޯޓަކީ ެއ ރިޕޯޓު

 ދޫކޮށްފަިއވާ ރިޕޯޓެއް ކަމުަގިއވާނަމައެވެ.  ޔާެއކު،ސޮ

ހުށަހެޅޭ  )ރ(   ޮގތުަގިއ  ހެކީެގ  ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އެްއޗެއް   އެްއވެސް  މެޝިނަކުން  ނުަވތަ  ކޮމްޕިއުޓަރުން  ލިޔުމަކީ 

އަމިއްލަ   އޭެގ  ބަޔާންކޮށް  ނަތީޖާ  އެކަމެްއެގ  އެނަލައިޒްކުރުމަށްފަހު 

ރޭޓްކުރާ ލިޔުމެްއ ކަމަށްވާނަމަ، އެ ލިޔުމުަގއި މީހެއްެގ  ނެޒާތުަގއި ޖެ

ޝަރީޢަތަށް   އިސޮ ޮގތުަގއި  ހެއްކެްއެގ  ލިޔުން  އެ  ނެތްނަމަވެސް 

 ޤަބޫލުކުރެވޭނެެއވެ. 

 

ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހޯދޭ  

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

އުސޫލުތަކާ ތަޢާރުޟުނުވާ ޮގތަށް ހޯދައި އަދި ހުށަހަޅާ ހެކި ކަމުަގއިވާނަމަ،  

އެއް    ޖެއިން ދިވެހިރާއްހެކި،  އެ   ހެއްކާ  ފޮރެންސިކް  ހުށަހަޅާ  ހޯދައި 

 އުސޫލަކުން ހެކީެގ ޮގތުގައި ބަލައިަގނެވޭނެެއވެ. 

 

ފޮރެންސިކް ހެކިން ދެނެގަނެވޭ  

ދަފްތަރުކުރުމާއި  މަޢުލޫމާތު  

 ރައްކާކުރުން 

ނަ ވަ  89  ނުެގމި ބާބުަގއި ބަޔާންކުރާ ފޮރެންސިކް ހެކީެގ ތެރެއިން މި ޤާނޫ  .91

( ޑީ.ށމާއްދާެގ  ނިޝާނާިއ  އިނިގލީެގ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި    ެގ  އޭ. އެން( 

ަގާވއިދުަގއި   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ދަފްތަރުކޮށް  މަޢުލޫމާތު 

ކަނޑައަޅާފައިާވ   ަގވާއިދުަގިއ  އެ  އަދި  ޮގތެއްެގމަތިން،  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

 ރަްއކާކޮށްފައި ބެހެއްޓިދާނެެއވެ. ކޯޓުން މުއްދަތަކަށް 
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ފޮރެންސިކް ހެކި ޤަބޫލުކުރުމުގެ  

 ޝަރުޠު 
ދަށުން    .92 ޤާނޫނުެގ  ޝަރީޢަތަށް މި  ހެކި  ފޮރެންސިކް  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް 

ޤަބޫލުކުރެވޭނީ، އެ ހެކި ހޯދާފައިވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުަގއި ނުވަތަ  

އުސޫލުތަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ޤާނޫނެއްަގއި  ކަމާބެހޭ  ިއ  އެނޫންވެސް 

 އިޖުރާއަތުތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން ކަމުގައިވާނަަމއެވެ. 

 

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ހެކިބަސް ނެގުން 

 

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

މައްސަލައިަގިއ ހިމެނޭ  އެ  މީހުންެގ ޮގތުަގއި ަވކި ބަޔަކު ހުށަހަޅަން  

ނުވަތަ   ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާހިނދު،  ދަޢުވާ  އެކަން،  ބޭނުންވާނަމަ، 

 ދަޢުވާއަށް ފުރަތަމަ ޖަވާބުދާރީވާހިނދު ފާހަަގކުރަންވާނެެއވެ. 

ފާއިތުވުަމށްފަހު،  )ށ(   ަވުގތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ކުރިން  މައްސަލަިއަގިއ  ހުށަހެޅޭނީ،  މީހުން  ދޭނެ  ހެކިބަސް 

ކުރިޔަށްެގންދިޔުމުަގިއ   މައްސަލަ  ކަެމއް،  ފާހަގަވެފައިނުވާ 

އަސްލާ   މައްސަލަިއެގ  ކަމަކީ  ފާހަަގވި  އެ  އެޮގތަށް  ފާހަގަވުމާެއކު، 

ުގޅުންހުރި ކަމަކަށްވެފަިއ، ެއކަމާ ުގޅޭޮގތުން ޮގތެއް ކަނޑަެއޅުމަކީ،  

ޮގތެއްމައްސަލަ ވާިގެވރިވާނެ   ށްނިންމުމަ  އާމެދު  ސީދާޮގތުަގއި 

ކަ އެ  އަސާސީ  ޤަބޫލުކުރެިވެގން،  ޝަރީޢަތަށް  ކަމުަގިއ  މެއް 

 ފުރުޞަތު ކޯޓުން ދީފި ޙާލަތެއްަގއި އެކަންޏެވެ. 

 

މީހަކީ،  )ހ(  .94 ހުވާ މަތީ ހެކިބަސް ދިނުން  ދޭ  ހެކިބަސް  ހިނަގމުންދާ މައްސަލަެއއްަގއި  ޝަރީޢަތުަގއި 

ނަަގންވާނީ،   ހެކިބަސް  އޭނާެގ  ކަމުަގިއވާނަމަ،  މުސްލިމަކު 

 އަންނަނިވި ހުވާ ކުރުވުމަށްފަހުަގެއވެ. 
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ނަން(  "އަހުރެން ނަން[  )މީހާެގ  މި    ]ކޯޓުެގ  ހިނަގުމންދާ  ަގއި 

ކުރެވޭ   އަހުރެންނާ  މަޖިލީހުަގއި  ޝަރީޢަތުެގ  މި  މައްސަލަިއަގިއ، 

ބަހެއް  ކޮންމެ  ބުނާ  އަހުރެން  ޖަވާބުދިނުމުަގާއއި  ސުވާލުތަކަށް 

ޚި ޙަޤީޤަތާ  ބުނުމަށާއި،  ތެދު  ބަހެއް ބުނުމުަގއި  އެްއވެސް  ލާފަށް 

 ަގންދީ ހުވާކުރަމެެވ." هللا ނުބުނުމަށް، މާތް

އޭނާެގ    ހެކިބަސް )ށ(   ކަމުަގިއވާނަމަ،  މުސްލިމަކު  ޣައިރު  ދެނީ، 

އަންނަނިވި   ނަަގންވާނީ،  ހުދުަގއި  ޢަހެކިބަސް 

 ސޮއިކުރުވުމަށްފަހުަގެއވެ. 

 

ނަން(  "އަހުރެން، ނަން[  )މީހާެގ  މި    ]ކޯޓުެގ  ހިނަގުމންދާ  ަގއި 

ކުރެވޭ   އަހުރެންނާ  މަޖިލީހުަގއި  ޝަރީޢަތުެގ  މި  މައްސަލަިއަގިއ، 

ބަހެއް  ކޮންމެ  ބުނާ  އަހުރެން  ޖަވާބުދިނުމުަގާއއި  ސުވާލުތަކަށް 

ބަހެއް  އެްއވެސް  ޚިލާފަށް  ޙަޤީޤަތާ  ބުނުމަށާއި،  ތެދު  ބުނުމުަގއި 

 ހުދުވެ، އިޤްރާރުވަމެވެ." ޢަނުބުނުމަށް 

 

ފަރާތެއްެގ    ހެކިބަސްމައްސަލަެއއްަގއި   )ހ(  .95 ތަރުޖަމާނުން  ދައުރު ދޭ  ތަރުޖަމާނެއްެގ 

މީހާ ފަރާތަކަށެވެ.    އަދާކުރާ  އެކަށޭނަ  ކުރުމަށް  ެއކަން  ވާންވާނީ، 

އެފަރާތުން ކުރަންވާނީ  އަދި  ކުރުމަށް ެއކަން  ތަރުޖަމާއެއް  ތެދު   ،

 ސޮއިކުރުމަށްފަހުަގއެވެ. ހުދުަގއި ޢައަންނަނިވި ރާރުެވ، ޤްއި

 

ނަން(  "އަހުރެން، ނަން[  )މީހާެގ  މި    ]ކޯޓުެގ  ހިނަގުމންދާ  ަގއި 

ތަރުޖަމާނެއްެގ   މަޖިލީހުަގއި  ޝަރީޢަތުެގ  މި  މައްސަލަިއަގިއ، 

ނުވަތަ  އޮޅުވާލުމެއް  އެްއވެސް  މަސަްއކަތްކުރާނީ،  ހައިސިއްޔަތުން 

އެ ތަންދިން  ކުޅަދާނަކަން  އަހުރެންެގ  ނެތި،  ންމެ ފޮރުވުމެއް 
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ހެކިބަސް ފުރިހަމައަށް   ފަރާތުެގ  ދޭ  ހެކިބަސް 

 އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކުަގެއވެ." ތަރުޖަމާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، 

ބުނެފައި   )ށ(   ކަމަށް  "ތަރުޖަމާކުރުން"  ބޭނުމަށްޓަކައި  މާއްދާެގ  މި 

ދޭ    ހެކިބަސްމައްސަލައެްއަގއި  އެވަނީ،   އަނަގބަހުން  ފަރާތެއް  ދޭ 

ނުވަތަ  ބަސް  ދަްއކާ  ވާހަކަ  އެފަރާތުން  ދިނުމުަގއި  ހެކިބަސް 

ބަހުރުވަޔަކުން  ނުވަތަ  ބަހަކުން  އެހެން  ފިޔަވައި  ބަހުރުވަ 

ނުވަތަ   ފަރާތެއް   ހެކިބަސްމައްސަލައެްއަގއި  ބުނެދިނުމަށް  ދޭ 

ދިނުމުަގ ހެކިބަސް  އެ  ކަމަށްވާނަމަ  އިޝާރާތުން  ދެނީ  އި  ހެކިބަސް 

އަނަގބަހުން  ކަންކަން  ބަޔާންކުރާ  އިޝާރާތުން  އެފަރާތުން 

 ބުނެދިނުމަށެވެ.

 

ހެކިބަސް ދޭ މީހުންނާ  
ލުތައް  ސޫ ސުވާލުކުރުމުގެ އު 

 ކަނޑައެޅުން 

އިޖުރާއަ )ހ(  .96 ޖިނާީއ  ނުވަތަ  ޤާނޫނުަގއި  ނުވަތަ ަގިއ  ނެއް ޤާނޫ  ތާުގޅޭމި 

ޤާނޫނެއްަގއި   އިޖުރާއަތާުގޅޭ  ެއހެންޮގތަކަށް މަދަނީ 

ހިނދަކު، ހެކިބަސް ނެުގމުެގ ަވުގތުަގިއ ދިމާވާ   ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ

ުގޅޭޮގތުން   ކަންކަމާ  ފެންނަ  ދޭންއަންނަނިވި  ކޯޓަށް  ކަމަށް  ޖެހޭ 

 ވިދާނެއެވެ. ދެ އިރުޝާދުތައް

 ؛ސުވާލުކުރަންވީ ޮގތް ހެކިބަސް ދޭ މީހުންނާ   (1)   

ހެކި    (2)    ކިތާބީ  ސުވާލުކުރުމުަގއި  މީހުންނާ  ދޭ  ހެކިބަސް 

 ؛ހުށަހަޅާނެ ޮގތް

މާއް  (3)    ސުވާލުކުރުމުަގއި  މީހުންނާ  ދޭ  ހެކި  ދީ  ހެކިބަސް 

 ؛ހުށަހަޅާނެ ޮގތް

ސުވާލުކުރަންީވ   (4)    ފަރާތްތަކުން  އެކި  މީހުންނާ  ދޭ  ހެކިބަސް 

 ؛ތަރުތީބު

ފަރާތްތަކަށް   (5)    ެއކި  މީހުންނާ ސުާވލުކުރުމުަގިއ  ދޭ  ހެކިބަސް 
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 ؛ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭ ޮގތް

ޢަމަލުކުރާ   (6)    މީހަކު  ސުވާލުކުރުމުަގއި  މީހުންނާ  ދޭ  ހެކިބަސް 

 ޮގތް ނުވަތަ ސުލޫކު ބަހަްއޓާ ޮގތް. 

ކަމާ  )ށ(   ހިނާގނީ،  އުސޫލު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ުގޅޭޮގތުން މި ޤާނޫނުަގއި ަވކި ޮގތެއް ކަނޑަައޅާފައިނުވާ ޙާލަތުަގިއ، 

މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އުސޫލަކަށް އެންމެ ފުރިހަމަޮގތުަގއި  

ކަނޑައެޅުން   ޮގތެއް  ވަކި  ކޯޓުން  ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި، 

 މުހިންމުކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ޙާލަތްތަކުަގެއވެ. 

 

ސުވާލުކުރުމު  .97 ނެގުމުގެ މަރުޙަލާތައް ހެކިބަސް   މީހުންނާ  ދޭ  ެއގްޒެމިންކުރުުމެގ   ތަކަކީ،މަރުޙަލާ  ެގހެކިބަސް 

ކްރޮސް ރީ-މަރުޙަލާއާއި،  މަރުޙަލާއާިއ،  އެްގޒެމިންކުރުމުެގ  -ެއގްޒެިމންކުރުމުެގ 

 މަރުޙަލާއެވެ. 

 

  އެ.  މަރުޙަލާއެވެ  ެއގްޒެމިންކުރުުމެގ،  މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ ނެުގމުގެ  ހެކިބަސް  .98 އެގްޒެމިންކުރުމުގެ މަރުޙަލާ 

، ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ދިނުމަށް  ހެކިބަސް  މީހާ  ދޭ   ހެކިބަސް  އެ،  މަރުޙަލާއަކީ

  ނުވަތަ  ފަހިވާޮގތަށް  ދަޢުާވއަށް  އެ  އަދި،  ދަޢުވާއާުގޅޭ  ހުށަހެޅި  އޭނާ

 ފުރުޞަތު  އެފަރާތަށް  ދިނުމަށް  ހެކިބަސް  ކަންކަމުގައި  ޮގތަށްހުރި  ވާިގވެރިވާ

 . މަރުޙަލާއެވެ ދެވޭ

 

އެގްޒެމިންކުރުމުގެ  -ކްރޮސް 

 މަރުޙަލާ 
 ހެކިބަސް  މައްސަލަެއްއަގއި ،  މަރުޙަލާއަކީ  ެއގްޒެމިންކުރުުމެގ-ކްރޮސް (ހ)  .99

 އޭނާ   ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ޮގތުގައި  ހެއްކެއްގެ   އޭނާ ،  މީހާ  ދޭ

 އޭނާއާ  ފަރާތުން   އަނެއް،  ނިމުމުން  މަރުޙަލާ  އެްގޒެމިންކުރުމުެގ

 އެްގޒެމިންކުރާ ،  މަރުޙަލާއަކީ  އެ.  މަރުޙަލާއެވެ  ސުވާލުކުރުުމެގ

 ތެދުކަން  ހެކިބަހުެގ  ދިން  މީހާ  ދޭ   ސްހެކިބަ  މަރުޙަލާގައި
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 ކަމެއްވާނަމަ  ދެކޮޅުނުޖެހޭ  އޭަގއި  ނުވަތަ   ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި

 ެއފަރާތަށް   ހެކިބަހުން  އޭނާެގ،  ސުވާލުއުފެއްދުމަށާއި  އެކަމާމެދު

  ޮގތުަގއި  ހެއްކެްއެގ  އޭނާ،  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންކުރެވިދާނެ

 . މަރުޙަލާއެވެ ދެވޭ ފުރުޞަތު ފަރާތަށް އަނެއް ނޫން ފަރާތް ހުށަހެޅި

  އޭނާ  އެްގޒެމިންކުރެވޭނީ -ކްރޮސް  މީހަކު   ދޭ  ހެކިބަސް (ށ)  

  ހިމެނުނު   ހެކިބަހުގައި  ދިން  އޭނާ  މަރުޙަލާަގއި   އެްގޒެމިންކުރުމުެގ

 . ެއކަންޏެވެ ުގޅޭޮގތުން ކަންކަމާ

 

ދޭ -ރީ )ހ(  .100 އެގްޒެމިންކުރުމުގެ މަރުޙަލާ -ރީ  ހެކިބަސް  މަްއސަލަެއއްަގއި  މަރުޙަލާއަކީ،  އެްގޒެމިންކުރުމުެގ 

ކްރޮސް ޮގތުަގއި  -މީހާ  ހެއްކެއްެގ  އޭނާ  ނިމުމުން،  އެގްޒެމިންކޮށް 

އެ   މަރުޙަލާެއވެ.  އަލުން ސުވާލުކުރުމުެގ  އޭނާއާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 

ކްރޮސް ފަރާތުން  -މަރުޙަލާއަކީ،  އަނެއް  މަރުޙަލާަގއި  ެއގްޒެިމންކުރާ 

ސަބަބުން ސުވާލެްއެގ  އެ   ، ކުރާ  ީމހާ  ދޭ  ހެކިބަސް  ނުވަތަ 

ޮގތުަގއި   ހެއްކެްއެގ  އޭނާ  ސަބަބުން  ޖަވާބެްއެގ  ދޭ  ސުވާލުތަކަށް 

ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލައިަގއި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް ފަހިނުވާ 

އެކަމެްއ   މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ،  ކަމެއް  ސުވާލުއުފެދޭ  ނުވަތަ  ކަމެއް 

ސާ ޮގތުންއިތުރަށް  ުގޅޭޮގތުން   ،ފުކޮށްދިނުމުެގ  ެއކަންކަމާ 

ދޭ މީހާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދެވޭ   ސުވާލުކުރުމަށް ހެކިބަސް

 މަރުޙަލާއެވެ. 

ރީ )ށ(   މީހަކު  ދޭ  ކްރޮސް-ހެކިބަސް  އެމީހަކު  -އެގްޒެމިންކުރެވޭނީ، 

-ކްރޮސްއެްގޒެމިންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން އެމީހަކު  

 ނިމުމުންނެވެ.ކޮށް އެްގޒެމިން
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ޖަވާބު    ސުވާލުކުރެވިދާނެ ގޮތާއި 

 ދެވިދާނެ ގޮތް 
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ )ހ(  .101 އެހެންޮގތަކަށް  ޤާނޫނުަގއި  ހިނދަކު،   މި 

ކަށްމެ ހެކިބަސް ދޭ މީހުންނާ  ޚަޞްމަމައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ ކޮންެމ  

 ސުވާލުކުރެވިދާނެެއވެ. 

ހިނދަކު، ނުވަތަ   ޤާނޫނުަގއި އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާމި   )ށ(  

އަމުރުނުކުރާހާ އެހެންޮގތަކަށް  މައްސަލައިަގއި    ކޯޓުން  ހިނދަކު، 

ބީދައަކުން،    ޚަޞްމަކުހިމެނޭ   ުގޅޭޮގތުން ބޭނުންވާ  މައްސަލައާ 

 ދޭ މީހަކާ ސުވާލުކުރެވިދާނެެއވެ.  ހެކިބަސް

މީހާ،    ހެކިބަސް )ނ(   ކުރެވޭ   ހެކިބަސްދޭ  އޭނާާއ  ދިނުމުަގއި 

ނުވަތަ  ދެވިދާނެެއވެ.  ހެކިބަސް  ޖަވާބުތަކަކުން  ކުރު  ސުވާލުތަކަށް 

ހެކިބަސް ފަރާތުން  މައްޗަށް    އޭނާެގ  ކަމެްއެގ  ބޭނުންވާ  ދިނުމަށް 

ހެކިބަސް  ޮގތުަގއި  ބަޔާނެއްެގ  ދޭ  އަނަގބަހުން  ބިނާކޮށް 

 ދެވިދާނެއެެވ. 

ަގއި   )ރ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ކުށުެގ  މި  ޖިންސީ  އޮތްނަމަވެސް،  ެއހެން 

އަނިޔާ އަދި އިމީހުންނާ  ބުނާ  ލިބުނުކަމަށް  މައްސަލަތަކުަގއި،   ،

މައްސަލަތަކުަގއި   ދަޢުވާލިބޭ   ކުޑަކުދިންނާޖިނާއީ  ސުވާލުކުރާނީ 

 ފަރާތުެގ ވަކީލު ނުވަތަ ފަނޑިޔާރު މެދުވެރިކޮށެވެ. 

 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި  

 ދިނުން   ފަރާތަކުން ހެކިބަސް 
ހުރުމުގެ   ހެކިބަސް )ހ(  .102 ނުކުޅެދުންތެރިކަމެްއ  ޖިސްމާނީ  ފަރާތަކީ،  ދޭ 

ބުނާ  އޭނާ  ފަރާތެއްނަމަ،  މުއާޞަލާތުނުކުރެވޭ  ސާފުކޮށް  ސަބަބުން 

މެދުވެރިކޮށް   ވަސީލަތެއް  އެކަށީެގންވާ  ސާފުކޮށްދެވޭނެ  އެްއޗެއް 

 ނެުގމަށް ކޯޓަށް ހުއްދަކުރެވިދާނެެއވެ.  އޭނާެގ ހެކިބަސް

ހުރުމުގެ   ހެކިބަސް )ށ(   ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް  ނަފްސާނީ  ފަރާތަކީ،  ދޭ 

ކަމުަގއިވެފައި،   ފަރާތެއް  މުއާޞަލާތުނުކުރެވޭ  ސާފުކޮށް  ސަބަބުން 

ޤާނޫނުެގ   މި  ޝަރުޠު   46އޭނާއަކީ،  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 
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ކަމުަގއިވާނަމަ، ފަރާތެއް  އެްއޗެްއ    ފުރިހަމަވާ  ބުނާ  އޭނާ 

ެއކަށީެގންާވ   މެދުވެރިކޮށް  ސާފުކޮށްދެވޭނެ  އޭނާެގ  ވަސީލަތެއް 

 ނެުގމަށް ކޯޓަށް ހުްއދަކުރެވިދާނެެއވެ.  ހެކިބަސް

ޙާލަތްތަކުެގ   )ނ(   ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ށ(  ނުވަތަ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ހެކިބަސް ޙާލަތެއްަގއި  ނެުގމުަގއި   ތެރެއިން  ހެކިބަސް  މީހެއްެގ  ދޭ 

އެކަށީެގންާވ   ވަސީލަތަކީ  ަވސީލަތެއްކަން  ބޭނުންކުރާ 

ނެުގމަށް  ހެކިބަސް  އެ  ަވސީލަތަކީ  އެ  ކަނޑައެޅުުމަގިއ، 

އިތުބާރުކުރެވޭ   އަދި  ބޭނުންވާ،  ކޮންމެހެން  ބޭނުންކުރުމަށް 

 ވަސީލަތެއްތޯ ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ. 

ުގޅޭޮގތުން ކޯޓަށް   )ރ(   ައންނަނިވި ކަންކަމާ  ބޭނުމަށްޓަކައި  މި މާއްދާެގ 

 އިރުޝާދުދެވިދާނެެއވެ. 

)ހ(    (1)    މާއްދާެގ  )ށ(  މި  ދޭ ނުވަތަ  ހެކިބަސް  ދަށުން  ެގ 

 ؛މީހަކާ ސުވާލުކުރެވޭނެ ޮގތް

)ހ(    (2)    މާއްދާެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ނުވަތަ  މި  ަގއި  )ށ( 

 މީހެއްެގ ހެކިބަސް ނެުގުމަގއި ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ޮގތް. 

 

  ހަނދާން ތާޒާކުރުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން 
މީހާ   )ހ(  .103 ދޭ  މަޖިލީހުގައިހެކިބަސް    ދިނުމުގައި  ހެކިބަސް  ޝަރީޢަތެުގ 

ތާޒާކުރުމުގެ  ހަނދާން  ކޯޓުެގ    އޭނާެގ  ލިޔުެމއް،  ެއްއވެސް  ޮގތުން 

 ހުއްދައާ ނުލައި، ބަލައިެގންނުވާނެެއވެ. 

ހެކިބަސް ދޭ ޔަކާ ުގޅޭޮގތުން  އުވަކި ވާޤިޢާައކާ ުގޅޭޮގތުން ނުވަތަ ރަ  )ށ(  

ތާޒާކުރުމުެގ ހަނދާން  އޭނާެގ  ޝަރީޢަތުެގ ޮގތުން،    މީހާ 

އެްއވެސް    މަޖިލީހުގައި ނެތި،  ހުއްދަ  ކޯޓުެގ  ަވުގތު،  ދޭ  ހެކިބަސް 

 ވެ. ނެއެއެހީތެރިކަން ހޯދައިެގން ނުވާ  ބަލައި، އޭެގ ލިޔުމެއް

ލިޔުމެއް   )ނ(   ވަކި  ތާޒާކުރުމަށްޓަކަިއ،  ހަނދާން  މީހާ  ދޭ  ހެކިބަސް 
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ކޯޓުން  ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ހުއްދަދިނުމަުގިއ،  ކޯޓުން  ބެލުމަށް 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. 

އެ ލިޔުމަށް ނުބަލައި، އެ ހެކިބަސް ދެވޭ ވާޤިޢާެއއް ނުވަތަ    (1)   

އަިމއްލައަށް އުރަ ހަނދާން  އޭނާެގ  ބެހޭޮގތުން  ޔަކާ 

 ؛ތާޒާކުރެވިދާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

ދޭ    (2)    ބޭނުންކުރަން ހެކިބަސް  ނުވަތަ  ބޭނުންވާ  ބަލަން  މީހާ 

އޮތް  މައްޗަށް  ކަންކަުމެގ  އަންނަނިވި  ލިޔުމަކީ،  ބޭނުންވާ 

 : ލިޔުމަކަށްވުން

    i.  ުލިޔ އޭނާ  ކަންކަން  ލިޔުމުަގިއވާ  މުން އެ 

ހަނދާނުަގިއ  ބަޔާންކުރިއިރު،   އޭނާެގ  ެއކަންކަން 

 އަދި ؛ ތާޒާކޮށް ހުރުން

    ii.    ްކަންކަނ ލިޔުމުަގިއވާ    ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، އެ 

އެއްޮގތަށް   އެކަންކަން    ތެދުބަހުންޙަޤީޤަތާ  ކަމަށް، 

ލިޔު ބަޔާންކުރިއިރު،  އޭނާ  އޭނާ  މުން 

 ބަލައިެގންފަިއވުން. 

 

-ންކުރުމުގައި ނުވަތަ ރީ ގްޒެމި އެ 
  އެގްޒެމިންކުރުމުގައި ލީޑިންގ 

 ސުވާލުކުރުން 

ެއްގޒެމިންކުރުމުަގިއ  ދޭ މީހަކު    ހެކިބަސްއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި މެނުވީ،    .104

ސުވާލެއް  އޭނާއެްގޒެމިންކުރުުމަގިއ،  -ރީ  ނުވަތަ ލީޑިންގ  އާ 

 ކުރިމަތިކުރުަވއިެގންނުވާނެެއވެ. 

މީހާއަކީ    ހެކިބަސް )ހ(   ޤާނޫނުެގ  ދޭ  މާއްދާަގއި    105މި  ވަނަ 

ހުއްދަާއއެކު  ފަރާތަކަށްބަޔާންކުރާފަދަ   ކޯޓުެގ  ޙާލަތުަގއި  އޭނާއާ  ވާ 

 ؛ކުރެވޭ ސުވާލު

ނުވާޮގތުން،   )ށ(   ކަމަކަށް  ުގޅޭ  ސީދާ  މީހާހެކިބަހާ  ދޭ  ދޭ    ހެކިބަސް 

 ؛ވުންހެކިބަހުެގ އިބްތިދާއީ ކަމަކާުގޅޭ ސުވާލަކަށް އެ ސުވާލު 
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ވަކީލުން މެދުވެރިކޮށް  މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތެއްވެސް،   )ނ(  

އެކަމަށް  މުންތަމްސީލުކުރެވެ ފަރާތަކުން  ެއްއވެސް  ޙާލަތުަގއި،  ދާ 

ަމއްސަލައިަގއި    އިޢުތިރާޟުނުކުރުން ސުވާލުކުރެވެނީ  އެ  ނުވަތަ 

 ؛ހިމެނޭ އެންމެހައި ޚަޞްމުންެގ އެއްބަސްވުމާ އެކުަގއި ކަމަށްވުން

ސުވާލަކީ،   )ރ(   އުފެދިފައެ  ސުވާލު  ުގޅޭ  މައްސަލަިއަގިއ  ކަންތަކާ  އިވާ 

 ؛ސުވާލަކަށް ނުވުން

ނުވަތަ  )ބ(   ތަމްރީނަށް  ނުވަތަ  ތަޢުލީމަށް  މީހާެގ  ދޭ  ހެކިބަސް 

ޖަވާބު  ދޭ  ވަކި ސުވާލަކަށް  ބިނާކޮށް  ޢިލްމަށް  ނުވަތަ  ތަޖުރިބާއަށް 

ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރެޭވ ސުވާލަކަށް އެ ސުވާލުވުން. އަދި އެ ސުވާލުެގ  

ރަ އޭނާެގ  ރައުޔު  އު މަޤްޞަދަކީ  ެއ  ކަމުަގއިވުާމއި،  ހޯދުން  ޔެްއ 

ހެކިބަސް   ނުވަތަ  ުގޅެނީ  ަމްއސަލަދީފައިާވ  ޤަޞްދުކުރާ    އާދޭން 

 ކަމުަގިއވުން. 

 

އެއްބާރުލުން ނުދޭ ހެކިންނާ  
 ސުވާލުކުރުން 

ފަރާތަކުން  )ހ(  .105 ހިމެނޭ  މައްސަލަެއއްަގއި  ޙާލަތްތަކުަގއި  އަންނަނިވި 

މީހަކު، ެއްގޒެމިންކުރުމުެގ މަރުޙަލާަގިއ، ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ  ހެކިބަސް

ބަދަލުަގިއ،  އުސޫލުން ސުވާލުކުރުުމެގ  ސުވާލުކުރާ  މަރުޙަލާަގއި  އެ 

ކޯޓުެގ -ކްރޮސް ުއސޫލުން،  ސުވާލުކުރާ  ެއގްޒެމިންކުރުުމަގިއ 

 ހުއްދައާެއކު ސުވާލުކުރެވިދާނެެއވެ. 

ފަހި  (1)    ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ޮގތުަގއި  ހެއްކެއްެގ  ވާޮގތަށް ނުއޭނާ 

 ؛ދިނުން އޭނާ ހެކިބަސް

މަޢުލޫމާތެއް   ކަމުަގއި ބެލެވޭ  އޭނާއަށް ކަނޑައެޅިެގން އެނގޭ   (2)   

ތެދު  ނުވަތަ  ނުދޭކަމަށް،  ެއއްބާރުލުން  ދިނުމުގައި، 

ހެކިބަސް ކަމަށް،   ނިޔަތުަގއި  ފަސްޖެހެމުންދާ  ދިނުމަށް 

ހެކިބަސް ނިޔަތުަގއި  ތެދު  ކުރަންާވ   ނުވަތަ  ދިނުމުަގއި 
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 ؛ވަރަށް މަސައްކަތްނުކުރާ ކަމަށް ކޯޓަށް ފާހަގަވުން

ދިމާނުވާ ދެ   އެ ހެކިބަސް ދޭ ކަމެްއަގއި   ހެކިބަސް ދޭ މީހާ  (3)   

 ވާހަކަެއއް ބުނުން. 

ކްރޮސް )ށ(   ސުވާލުތަކަކީ،  ކުރެވޭ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  -މި 

މަރުޙަލާަގއި   ކަމުަގިއ  އެްގޒެމިންކުރުމުެގ  ސުވާލުތަކެއް  ކުރެވުނު 

 ބެލުމުެގ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

ހެއްކެއްެގ   )ނ(   އޭނާ  ސުވާލުކުރަންވާނީ،  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އަނެއް ފަރާތުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުން  ޮގތުަގއި ހުށަހެޅި ފަރާތްނޫން 

 އެްގޒެމިންކުރުމުެގ ކުރިންނެވެ. -ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ކްރޮސް

 

އެގްޒެމިންކުރުމުގައި  -ރީ 
 ދާއިރާ ކުރެވޭނެ  ސުވާލު 

ސުވާލުކުރެވޭނީ  -ރީ  .106 މީހާއާ  ދޭ  ހެކިބަސް  މަރުޙަލާަގއި  އެްގޒެމިންކުރުމުެގ 

ބެހޭޮގތުން -ކްރޮސް ހެކިބަހާ  ދިން  އޭނާ  ަމރުޙަލާަގއި  ެއގްޒެމިންކުރުުމެގ 

 އެކަންޏެވެ. 

 

އެގްޒެމިންކުރުމުގައި  -ކްރޮސް 
ނުކުރުމަށް ނުވަތަ    ލެއް ސުވާ 

 ޖަވާބެއް ނުދިނުމަށް އެންގުން 

ެއގްޒެމިންކުރުުމެގ މަރުޙަލާަގިއ، ހެކިބަސް ދޭ މީހާއާ ކުރެވޭ  -ކްރޮސް )ހ(  .107

ކުރުން   ވަކި ސުވާލެއް އޭނާއާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުނުދިނުމަށް ނުވަތަ  

 އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ. އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި ކޯޓަށް ހުއްޓުވުމަށް 

 ؛އެ ސުވާލަކީ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭޮގތަށް ކުރާ ސުވާލަކަށްވުން  (1)   

  ނުވަތަ   ރުޅިއެރުވުމަށް  ފަރާތް  ދޭ  ހެކިބަސް،  ސުވާލަކީ   އެ  (2)   

  ހިތްނުތަނަވަސްކުރުމަށް   ޭއނާެގ  ނުވަތަ  ބިރުެގންނެވުމަށް

 ކުރާ  ޮގތުން  ކުޑައިީމސްކުރުމުެގ  އޭނާ  ނުވަތަ

 ؛ސުވާލަކަށްވުން

  ނެތް  ުގޅުމެއް  ކަމާ  ދޭ  ހެކިބަސް  ހެކިވެރިޔާ،  ސުވާލަކީ   އެ  (3)   

 ؛ސުވާލަކަށްވުން



 

 

 

 

 

 

 71 

 . ސުވާލަކަށްވުން ކޮށްފަިއވާ ކުރިން، ސުވާލަކީ އެ  (4)   

،  ބޭނުމަށްޓަކައި  ނަންބަރުެގ  ވަނަ(  2)  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ސުވާލުކުރުމަށްފަހު ،  ސުވާލުކުރުުމަގއި   މީހަކާ  ދޭ  ހެކިބަސް

 ދޭ  ހެކިބަސް  ތަކުރާރުކުރުމަކީ  ސުވާލު،  ނުދީ  ފުރުޞަތު  ޖަވާބުދޭން

 ނުވަތަ  ޮގތުން  ބިރުެގންނެވުުމެގ  ނުވަތަ  ޮގތުން  ރުޅިއެރުވުމުެގ  މީހާ

 އޭނާ  ނުވަތަ  ޮގތުން  ހިތްނުތަނަވަސްކުރުމުެގ  އޭނާެގ

 .ބެލެވިދާނެއެވެ  ކަމުަގއި ކަމެއް ކުރާ  ޮގތުން  ކުޑައިމީސްކުރުމުެގ

މާއްދާެގ   )ނ(   ެގ  މި  ައންނަނިވި )ހ(  ކަނޑަެއޅުމުަގއި،  ޮގތެއް  ދަށުން 

 ކަންކަމަށް ކޯޓަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެެއވެ. 

 ؛ހެކިބަސް ދޭ މީހާެގ ޢުމުރު  (1)   

އޭނާެގ   (2)    ތަޢުލީމާއި  ޝަޚްޞިއްޔަތާއި  މީހާެގ  ދޭ  ހެކިބަސް 

 ؛މިޒާޖު

 ؛މިންވަރު ން ދެމުންދާމީހާ އެއްބާރުލުހެކިބަސް ދޭ   (3)   

ނަފްސާނީޮގތުން ނުވަތަ ޖިސްާމނީޮގތުން ނުވަތަ ޢިލްމީޮގތުން    (4)   

މީހާަގިއ  ދޭ  ހެކިބަސް  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް  އެްއވެސް 

 ހުރުން.

 

އެގްޒެމިންކުރުމުގައި  -ކްރޮސް 
 ލީޑިންގ ސުވާލުކުރުން 

މަނާނުކުރާހާ -ކްރޮސް )ހ(  .108 ކޯޓުން  ަމރުޙަލާަގިއ،  ެއގްޒެމިންކުރުުމެގ 

 ހިނދަކު، ހެކިބަސް ދޭ މީހާއާ ލީޑިންގ ސުވާލުކުރެވިދާނެއެެވ. 

ކަންކަމަށް  )ށ(   އަންނަނިވި  މަނާކުރުމުަގިއ،  ސުވާލެއްކުރުން  ލީޑިންގ 

 ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

ހެކިބަސް  (1)    މަރުޙަލާަގއި  ދިނުމުަގިއ    އެްގޒެމިންކުރުމުެގ 

މީހާ   ދޭ  ހެއްކެްއެގ  ހެކިބަސް  އޭނާ  ވާހަކަައކީ،  ދެއްކި 

ހުށަހެޅި   ވާހަކަައކަށް   ޚަޞްމަށްޮގތުަގއި  އޮތް  ފަހިވާޮގތަށް 
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 ؛ނުވުން

ދޭ   އިމަޞްލަޙަތާމީހާެގ  ރާ  ެއގްޒެމިންކު-ކްރޮސް  (2)    ހެކިބަސް 

 ؛ޮގތްވުން އްމީހާެގ މަޞްލަޙަތާ އެ

ޚަޞްމާމެދު  ެއގްޒެމިންކު-ކްރޮސް  (3)    މީހާ ރާ  ދޭ  ހެކިބަސް   އެ 

 ؛ފާހަގަވުން ހަމްދަރުދީވާކަން

ހުރި    (4)    ކިބައިަގއި  އޭނާެގ  ޢުމުރާއި  މީހާެގ  ދޭ  ހެކިބަސް 

ޢިލްމީ  ނުވަތަ  ޖިސްމާނީ  ނުވަތަ  ނަފްސާނީ 

ހެކިބަހަށް  ދޭ  އޭނާ  ސަބަބުން،  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްެގ 

 އަސަރުކޮށްފާނެކަމަށް ފާހަަގވުން.

 

ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއެއްގެ އޮފިސަރުން  
 ބަޔާންދިނުން 

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

 ކުރިން  އޮފިސަރަކު   އިދާރާެއްއެގ  ތަޙްޤީޤީ،  މައްސަލަެއއްަގއި

 ޝަރީޢަތުެގ  އޭނާ،  ުގޅޭޮގތުން  ބަޔާނަކާ   ދީފައިވާ  ލިޔުމުން

 ހެކިބަސް  ފަރާތުން  އޭނާެގ،  ކަަމށްވާނަމަ  ދޭ  ހެކިބަސް  މަޖިލީހުގައި

 ކުރިން   އޭނާ ،  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ކަމެްއގެ   ބޭނުންވާ  ދިނުމަށް

 ބެލުމުެގ  މަޖިލީހުަގއި   ޝަރީޢަތުެގ  ބަޔާން   ދީފައިވާ  ލިޔުމުން

 ހެކިބަސް  ުގޅިެގން  ބަޔާނަކާ  އެ  އަދި .  ދެވިދާނެއެވެ  ފުރުޞަތު

 ހެކިބަސް،  ޖަވާބުދީ  ސުވާލުތަކަށް  ކުރެވޭ   އޭނާއާ  ދިނުމުގައި

 . ދެވިދާނެއެވެ 

ދަށުން   )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  އޮފިސަރަކަށްމި  އިދާރާއެއްެގ   ތަޙްޤީޤީ 

ކަންކަން    ހެކިބަސް އަންނަނިވި  ފުރިހަމަވެފައިާވ  ދެވޭނީ، 

 ޙާލަތުަގެއވެ. 

ބަޔާނުަގިއާވ    (1)    އެ  ބަޔާނަކީ،  ބިނާވާ  ހެކިބަސް  އޭނާެގ 

ދިޔަ ަވުގތު ނުވަތަ އެާއވިދިެގން މާިގނަ  ގައިހާދިސާތައް ހިނ
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ދީފައިާވ   ލިޔުމުން  އޭނާ  ފާއިތުނުވަނީސް،  ވަުގތުތަކެއް 

 ؛ބަޔާނަކަށްވުން

 ؛ސޮއިކޮށްފައިވުން އެ ބަޔާނުަގއި އޭނާ   (2)   

ކޮޕީެއްއ    (3)    ލިޔުމުެގ  އެ  މީހާައށް  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުށުެގ 

 ދީފައިވުން. 

އޮތްނަމަވެސް،   )ނ(   އެހެން  )ށ(  މާއްދާެގ  އިދާމި  އެްއެގ  ރާތަޙްޤީޤީ 

ޤާނޫނުެގ    އޮފިސަރަކީ ބަޔާންކުރާފަދަ   42މި  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ހައިސިއްޔަތުން   އެ  ޙާލަތުަގއި،  ކަމުގައިވާ  ފަރާތެއް  ދޭ  ހެކިބަސް 

އޭނާ މި ޤާނޫނުެގ ކަމާބެހޭ މާއްދާތަކުެގ ދަށުން ހެކިބަސް ދިނުމަކަށް 

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

ބޭނުމަށްޓަކަިއ،   )ރ(   މާއްދާެގ  ޮއފިސަރެއް މި  އިދާރާއެްއެގ   ތަޙްޤީޤީ 

ފުރަތަމަ    ކަމަށް ބަޔާން  އެ  އެވަނީ،  ލިޔުނުއިރު  ލިޔުބުނެފައި  މުން 

އޮފިސަރެއްެގ އިދާރާެއއްެގ  ހުރި    އެފަދަ  އެފަދަ މަޤާމުަގއި  ނުވަތަ 

އަދާކުރަމުންދާ   ބަޔާން މަސްއޫލިއްޔަތެއް  އެ  އަދި،  މީހާއަށެވެ. 

ފަހުންލިޔުމުން   އިދާރާއިން އޭނާ    ދިން  އެ  ނުވަތަ  މަޤާމުން   އެ 

ހެއްކެއްެގ  ވަކިވެފަިއވީ ުގޅޭޮގތުން،  ބަޔާނާ  ނަމަވެސް، އޭނާއަކީ، އެ 

ކޯޓަށް  މައްސަލައެްއަގިއ  ހިނަގމުންދާ  ޝަރީޢަތުަގއި  ޮގތުަގއި 

 ހާޒިރުކޮށް، އެ ބަޔާނާ ުގޅޭޮގތުން ސުވާލުކުރެވިދާނެ މީހެކެވެ. 

 

ދޭ ފަރާތުގެ    ހެކިބަސް 
ޢަދުލުވެރިކަމާމެދު  
 ސުވާލުއުފެއްދުން 

ދިނުމުެގ ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަވާ   ފަރާތަކީ ހެކިބަސްހެކިބަސް ދޭ   )ހ(  .110

ދިނުމުގެ  ހެކިބަސް  އޭނާެގ  ބަޔާންކޮށް،  ނޫންކަމުަގއި  ފަރާތެއް 

ހެކިބަސް އެ  ސުވާލުއުފައްދައި،  އެ    ޢަދުލުވެރިކަމާމެދު  ފަރާތް  ދޭ 

މަްއސަލައިަގއި   ހަމަޖެހިފައިވާ  ދިނުމަށް  ހެކިބަސް  މައްސަލަެއއްަގއި 

ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ހެކިބަސް ދޭ    ހިމެނޭ ޚަޞްމެއްެގ
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 ފަރާތުެގ ޢަދުލުވެރިކަމާމެދު ކޯޓުން ޮގތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 

ފަރާތެއްެގ   )ށ(   ދޭ  ހެކިބަސް  ދަށުން،  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ކަނޑައެޅުުމަގއި  ކޯޓުން  ޢަދުލުވެރިކަން 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. 

ހެކިބަސް ދޭ ފަރާތުެގ ހެކިބަސް ދިނުމުެގ ޢަދުލުވެރިކަމާމެދު   (1)   

ސަބަބުތަްއ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޯޓަށް  ސުވާލުއުފައްދައި 

 ؛އެޮގތުެގމަތިން ހުރިކަން ނުވަތަ ނެތްކަން

ހެކިބަސް   (2)    ޢަމަލަކީ  ކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ދޭ  ހެކިބަސް 

ނުވަތަ  ދިނުމުެގ   ޢަމަލެއްކަން  ެގްއލޭފަދަ  ޢަދުލުވެރިކަން 

 ؛ނޫންކަން

ޢަމަލެއް   (3)    ެގއްލޭފަދަ  ޢަދުލުެވރިކަން  ދިނުމުެގ  ހެކިބަސް 

ދޭ  ހެކިބަސް  ަވުގތާއި  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ  އެ  ކޮށްފައިވާނަމަ 

ހޭދަވެފައިާވ   ދެމެދުަގއި  އެ  ަވުގތާިއ،  ހިނާގފައިވާ  ވާޤިޢާ 

 ؛ވަުގތު 

ޢަމަލެއް ހެކިބަސް    (4)    ެގއްލޭފަދަ  ޢަދުލުެވރިކަން  ދިނުމުެގ 

ދޭ   ހެކިބަސް  ބާވަތާިއ  ޢަމަލުެގ  އެ  ކޮށްފައިވާނަމަ 

 ؛މައްސަލަިއެގ ބާވަތާ ުގޅުންހުރި މިންވަރު

ޢަމަލު   (5)    ެގއްލޭފަދަ  ޢަދުލުެވރިކަން  ދިނުމުެގ  ހެކިބަސް 

ެއފަދައިން   ތަކުރާރުކޮށްފަިއާވ ތަކުރާރުކޮށްފަިއވާނަމަ، 

 ؛މިންވަރު

އިން   (6)    ފަރާތުެގ  ދޭ  ތެދުވެރިކަމަށް ޞާހެކިބަސް  ފުވެރިކަމާއި 

 ބާރުދޭ ކަމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމެްއވާނަމަ އެކަން. 

 

ވާހަކަާއ  -ކްރޮސް )ހ(  .111 ތަޢާރުޟުވާ ބަޔާން ހުށަހެޅުން  ދައްކަމުންދާ  މީހާ  ެގންދެވޭ  ެއގްޒެމިންކުރަމުން 
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 އެހެން ާވހަކައެއް ދައްކާފައި އޮތްކަން ލިޔުމުން   ދިމާނުވާޮގތަށް އޭނާ

ރެ ޮގތަކުން  އެނޫންވެސް  އޮތްކަމުަގިއވާނަމަ،  ނުވަތަ  ކޯޑުކުރެވިފައި 

 ެގނެވިދާނެއެވެ. ަވުގތު ހުށަހަޅައި، ކޯޓުެގ ސަމާލުކަމަށް  އެކަން އެ  

ުގޅޭޮގތުން  -ކްރޮސް )ށ(   ކަމަކާ  ވަކި  މީހާ  ެގންދެވޭ  ެއގްޒެމިންކުރަމުން 

ދައްކާ ވާހަކައާ އިދިކޮޅަށް ނުވަތަ އެ ވާހަކައާ ދިމާނުވާޮގތަށް ހަމަ  

 އެކަމާ ުގޅޭޮގތުން އެހެން މީހަކު ދަްއކާފަިއވާ ވާހަކަެއއް ލިޔުމެއްަގއި

ޮގތަ  އެނޫންެވސް  ެއ  ެއކަން  ރެވިފަިއވާނަމަ،  ކޯޑުކުރެ  ކަށްނުވަތަ 

 ވަުގތު ހުށަހަޅަިއ، ކޯޓުެގ ސަާމލުކަމަށް ެގނެވިދާނެެއވެ. 

 

ހެކިބަސް ދޭ މީހުން ކޯޓަށް  

 ހާޒިރުކުރުން 
މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހެކިބަސް ދޭ މީހުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވެ ހެކިބަސް  )ހ(  .112

ފަރާތުން  ދޭނީ، އެމީހުންނަކީ ހެކިބަސް ދޭނެ މީހުންކަން، ދަޢުވާކުރާ  

ކަާމ   އެދުމުން،  ކޯޓުަގއި  ފާހަަގކޮށް،  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިބޭ  ނުވަތަ 

ކޯޓަށް  އެމީހަކު  ދަށުން  އަމުރެްއެގ  ކުރާ  ކޯޓުން  ުގޅޭޮގތުން 

 ހާޒިރުކޮށްެގންނެވެ. 

ޢަމަލުކުރާނީ،   )ށ(   ކޯޓުން  ހާޒިރުކުރުމުަގއި  ކޯޓަށް  މީހުން  ދޭ  ހެކިބަސް 

ނުވަތަ   އިޖުރާއަތުެގ  ޤާނޫނުަގއި  ޖިނާއީ  އިޖުރާއަތުެގ  މަދަނީ 

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

 

ދިނުމަށް ހާޒިރުވުމުގެ    ހެކިބަސް 
ހެކިބަސް    ލައި އަމުރުކުރުމަކާ ނު

 ނެގުން 

ދިނުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުެގ އަމުރެއް ކޯޓުން ކޮށްފައިނުވާ    ހެކިބަސް )ހ(  .113

ހިެމނޭ   މައްސަލަިއަގއި  މައްސަލަ މީހަކު  ނުވަތަ  ފަރާތަކާއެކު، 

ޝަރީ ބޭނުމުަގއި،  ހާޒިރުވެހުރި  ޢަތުއަޑުއެހުމުެގ  މަޖިލީހުަގިއ  ެގ 

ހެކިބަސް އޭނާައކީ،  ދަށުން   ޙާލަތެއްަގއި،  ޤާނޫނުެގ  މި  ދިނުމަށް 

ުގޅޭޮގތުން އެ   ލާޒިމުކުރެވިދާނެ މީހެްއ ކަމުަގއިވާނަމަ، ަވކި ކަަމކާ 

 ލާޒިމުކުރެވިދާނެެއވެ.  ދިނުމަށް، ކޯޓަށް ވަުގތު އޭނާ ހެކިބަސް
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  ެގ ދަށުން ކޯޓުން އަންާގ އެންުގމަކާ އެްއޮގތްވާ މި މާއްދާެގ )ހ(   )ށ(  

ހެކިބަސް   އޭނާ  ޮގތުެގމަތިން ހެކިބަސްނުދީފިނަމަ،  ަވުގތު   އެ 

މީހާ   ހާޒިރުވާންޖެހޭ  ކޯޓަށް  ކޮށްެގން  އަމުރެއް  ދިނުމުެގ 

އޭނާއާެމދުވެސް    އުސޫލުންޢަމަލުކުރެވޭ    ނުދީފި ޙާލަތެއްގައިހެކިބަސް

 ޢަމަލުކުރުމުެގ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިެގންެވއެެވ. 

 

 ތިންވަނަ ބައި 

 ހެކި ވަޒަންކުރުން 

 

 ވަނަ ބާބު ދިހަ 

 ގުޅުން ހުރުން 

 
ބެލެވޭނީ،   .114 ގުޅުންހުރި ހެކި  ކަމަށް  ހެކި  ުގޅުންހުރި  ހެްއކަކާމެދު  ވަކި  ވާޤިޢާއަކާއި  ވަކި 

ުގޅުންހުރި ހެއްކެއް، މާއްދީޮގތުން ުގޅުންހުރުމުެގ ސަބަބުން، އެ ޤާނޫނީޮގތުން  

އޮތް   ޝަރީޢަތުަގއި  ކަމަށްވާނަމަ،  ބަލައިެގންފި  ކޯޓަށް  ހެއްކެއް 

އޮތްކަ ވުޖޫދުަގއި  ވާޤިޢާއެއް  ހިމެނޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް   ންމައްސަލަިއަގއި 

 ށްވާނަަމއެވެ. ކަމައެހީތެރިވެދޭ 

 

ސަބަބެއްކަމަށް  ގުޅުން ނެތް  

 ނުބެލުން 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުެގ ތެރެިއން ޙާލަތެއް ވުޖޫދުަގިއ އޮތުމަކީ، ޭއެގ ޒާތުަގއި    .115

އޮތް   ކަނޑައެޅުމަށް  ނޫންކަމަށް  ހެއްކެއް  ުގޅުންހުރި  އެއީ  ހެއްކެއް 

 ސަބަބެއްނޫނެވެ. 

މިންވަރެްއެގ  އެ ހެކި ުގޅެނީ ހެކިބަސް ދިން މީހާެގ އިތުބާރު އޮތް   )ހ(  

 ؛މައްޗަށް ކަމުަގިއވުން

 ؛އެ ހެކި ުގޅެނީ ބަލައިަގނެވެން ހުރި އެހެން ހެއްކަކާ ކަމުަގިއވުން )ށ(  
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މައްޗަށް   )ނ(   ކަމުެގ  ހޯދިފައިނުވާ  ހެއްކެއް  ހޯދަންޖެހޭ  ުގޅެނީ  ހެކި  އެ 

 ކަމުަގިއވުން. 

 

ޤާނޫނުަގއި   )ހ(  .116 ގުޅުންހުރި ހެކި ބަލައިގަތުން  ުގޅުންހުރި މި  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ،  އެހެންޮގތަކަށް 

 ހެއްކަކީ ކޯޓަށް ބަލައިަގނެވޭނެ ހެއްކެވެ. 

ހެއްކެްއ   )ށ(   ބަލައިަގނެވޭނެ  ކޯޓަށް  ހެއްކަކީ  ނުވާ  ހެއްކަށް  ުގޅުންހުރި 

 ނޫނެވެ.

 

 ވަނަ ބާބު އެގާރަ 

 ކަމަށް ބުނާ ހެކި   އިވުނު 

 
ބުނާ  އިވުނު )ހ(  .117 ހެކި   ކަމަށް ބުނާ   އިވުނު  ޮގތުަގިއ    ކަމަށް  ހެކީެގ  ޒާތުަގއި  ޭއެގ  ހެްއކަކީ، 

 ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ބަލައިަގނެވޭނެ ޝަރީޢަތަށް 

ދަށުން   )ށ(   ޤާނޫނުެގ  މި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އޮތްކަ ވުޖޫދުަގއި  ޙާލަތެއް  އިވުނު  މަށް އިސްތިސްނާކުރެވޭ  ވާނަމަ، 

 އިަގނެވިދާނެ ހެްއކެކެވެ. ބަލަ ޝަރީޢަތަށްހެއްކަކީ،  ކަމަށް ބުނާ

 ހެއްކަކީ ދެވަނަ ދަރަޖައިެގ ހެްއކެެވ.  ކަމަށް ބުނާއިވުނު  )ނ(  

 

ހެކީގެ    ކަމަށް ބުނާ އިވުނު  

 ތެރެއިން ބަލައިގަނެވޭނެ ހެކި 
ބުނާއިވުނު    .118 ބަލައިަގނެވޭނެ   ކަމަށް  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ތެރެއިން،  ހެކީެގ 

 ބާވަތުެގ ހެކި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީެއވެ. 

މަރުެގ ތުންފަތްމަތީަގއި އޮތް މީހާ މަރުވުމުެގ ކުރިން، ވަކި ކަމަކާ  )ހ(  

އެީއ،   ބުނާބުނުން  ބެހޭޮގތުން  އެްއޗަކާ  ވަކި  ނުވަތަ  ބެހޭޮގތުން 

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްއެކަން   އޮތްކަން  ހުށަހެޅިދާނެ ޓަކަވުޖޫދުަގއި  އި 

މީހަކު،  އަޑުިއވުނު  ދެއްކި  ވާހަކަ  އެ  މަރުވިމީހާ  އަދި  ހެއްކެކެވެ. 
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ބުނުމެއްކަން   ތެދު  ބުނީ  އޭނާ  ޙަވާލާދީ،  މަރުވިމީހާއަށް 

ކޯޓަށް   ޮގތުަގިއ  ހެކީެގ  އެކަން  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ޙާލަތެއް  )ށ(   ދިމާާވ  ކުއްލިައކަށް  ނުވަތަ  ކަމެްއ  ދިމާާވ  ކުއްލިައކަށް 

ކުއްލިއަކަށް   ޮގތުަގިއ،  ރައްދެއްެގ  ދެވޭ  އެކަމަށް  ދިމާވާހިނދު 

ތިމާއަށް ބުނެވޭ ވާހަކަ ނުވަތަ ތިމާއަށް ދައްކުވައިދެވޭ ނިޝާންތައް 

ަވުގތު ފެނުނު މީހަކަށް  ނުވަތަ ތިމާއަށް ކުރެވޭ އިޝާރާތްތައް، އެ 

 ިއޝާރާތްތައް އޭނާ ކުރި ކަމަށް ޙަވާލާދީ، އެ ޙާލަތު ުވޖޫދުަގއި  އެ

ކޯޓަށް  ޮގތުަގިއ  ހެކީެގ  އެކަން  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  އޮތްކަން 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ބަޔަކަށް   )ނ(   ތިބި  ަވުގތު  އެ  ތަނެއްަގއި  އެ  ޙާލަތުަގއި  ދިމާވާ  ކަމެއް 

ީމހަކަށް   ޮގތް  ފެނުނު  އެކަމެްއ  އެކަމެއް  ކިޔައިދީފައިވާނަމަ، 

ކިޔައިދިން   ވާހަކަ  އެ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،  ދިމާވިކަން 

ޮގތުަގިއ   ހެކީެގ  ކޯޓަށް  އޭނާއަށް  ވާހަކަ  އެ  ޙަވާލާދީ،  މީހުންނަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ތިމާެގ އަމިއްލަ މާލީ މަޞްލަޙަތަކާ ދެކޮޅަށް ނުވަތަ ތިމާެގ ައމިއްލަ  )ރ(  

މަޞްލަޙަ ބުނި ޖިނާއީ  އެޮގތަށް  ބަހެއް  ބުނާ  މީހަކު  ދެކޮޅަށް  ތަކާ 

 އަޑު އެހި މީހާއަށް، އެކަން ހެކީެގ ޮގތުަގއި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

މަސްޫއލިއްޔަތު   )ބ(   މަޤާމުެގ  އޭނާެގ  މުަވްއޒަފަކު  ދައުލަތުެގ 

ރެ ރަސްމީ  މަޢުލޫމާތެއް،  އަދާކުރުމުަގއި  ހިމަނާފައިވާ  ކޯޑެްއަގއި 

އެ   މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނުވަތަ  ވަކި  ޤާނޫނުން  ޤައުމެްއެގ 

އަދާކުރުމުަގއި   މަސްއޫލިްއޔަތު  ެއ  މީހަކު  ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ 

ރެ ރަސްމީ  ުގޅޭޮގތުން  ވާޤިޢާއަކާ  ހިމެނޭ  ކޯޑެްއަގިއ  މައްސަލަިއަގއި 

ކޯޑަކުން އެ އެްއޗެއް  ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ދުށް މީހަކު، އެ ރެ
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ކޯޑުަގއި  ހުަގއި ބުނާ ބުނުމަކީ، އެ ރެ ދުށް ކަމަށް ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީ 

އޮތް ެއއްޗެއް ވުޖޫދުަގިއ އޮތްކަމަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ ކޯޓަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެ ހެއްކެކެވެ. 

މުޢާމަލާވިޔަ )ޅ(   ބަލަހައްޓާ ތްފާރީެގ  ަގވާއިދުން  ޢާންމުކޮށް  ތަކުަގއި، 

އެ   މީހަކު،  ދުށް  މަޢުލޫމާތެއް  ހިމެނޭ  ހިސާބުތަކުން ހިސާބުތަކުަގއި 

އެ ެއއްޗެއް ދުށް ކަމަށް ކޯޓުަގއި ބުނާ ބުނުމަކީ، އެ ހިސާބުތަކުަގއި 

އޮތްކަ ވުޖޫދުަގއި  ެއއްޗެއް  ކޯޓަށް   ންއޮތް  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ 

 ހުށަހެޅިދާނެ ހެއްކެކެވެ. 

ީމޑިާއަގިއ   )ކ(    ދިފާޢުވުމަށްޓަކައި،  ތުހުމަތަކުން  ކުރެވޭ  މައްޗަށް  ތިމާެގ 

އެހެންެވސް ޢާންމު ތަނެއްަގއި ދަްއކާފަިއވާ ވާހަކަ ައޑުިއވުނު ނުވަތަ 

މީހަކު، އޭނާ އެ ވާހަކަ ދެއްކިކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެކަން 

 ހެކީެގ ޮގތުަގއި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ފަހުން   )އ(    ހެކިބަހަކީ،  ދީފައިވާ  ީމހަކު  ޝަރީޢަތެއްަގއި  އެހެން 

ޝަރީޢަތެއްަގ ހެއްކެއްެގ  ހިނަގމުންދާ  ދެކޮޅަށް،  އެމީހަކާ  ިއ، 

 ޮގތުަގއި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެ ހެއްކެކެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ   )ވ(    ތިރީަގއި  ދަށުން  އުސޫލުެގ  ޢާންމު  ވިޔަފާރީެގ 

ބަޔާން  ދީފައިާވ  މީހަކު  ހިމެނޭޮގތުން،  ކަެމއް  ތެރެއިން  ކަންކަމުެގ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ހެކީެގ ޮގތުަގއި ކޯޓަށް 

ވިޔަފާރީަގއި ނުވަތަ ވަޒީފާެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުަގިއ    (1)   

ފާހަަގކޮށްފަިއާވ   އޭނާ  ލިޔެކިޔުމުަގއި  ބަލަހައްޓާ  ޢާންމުކޮށް 

 ؛އެްއޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް 

ފައިސާެއއް ނުވަތަ މުދަލެއް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީއެއް ނުވަތަ   (2)   

ބާވަތެްއެގ މުދަލަކާ ޙަވާލުވި ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެނޫންވެސް  

 ؛އޭނާ ލިޔެފަިއވާ ނުވަތަ ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް 
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ިވޔަފާރީެގ    (3)    ސޮއިކޮށްފަިއވާ  ނުވަތަ  ލިޔެފައިވާ  އޭނާ 

 ؛މުޢާމަލާތަކާބެހޭ ލިޔުމެއް

ނުވަތަ    (4)    ސިޓީއެއް  ސޮިއކޮށްފައިާވ  ނުވަތަ  ލިޔެފަިއވާ  އޭނާ 

ޢާންމުކޮށް ތާރީޚު ޖަހަންޖެހޭ ލިޔުމެއްެގ ތާރީޚު އެނޫންވެސް  

 ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ބަޔާނެއް. 

ނުވަތަ  )މ(   ުގޅުމެްއ  ކާވެނީެގ  ނުވަތަ  ުގޅުެމއް  ލޭެގ  މެދުަގއި  ބައެްއެގ 

ޚާއްޞަ   ުގޅުމެއްެގ  އެފަދަ  އޮތްކަމާމެދު  ުގޅުމެއް  ބެލެނިވެރިކަމުެގ 

ދީފައިވާ ބަޔާނެއް ދީފައިވަނީ، އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ މީހަކު  

ކުރިން  އުފެދުމުެގ  ދެބަސްވުމެއް  އޮތްކަމާމެދު  ުގޅުމެްއ 

 ކަމުަގިއވާނަމަ، އެކަން ހެކީެގ ޮގތުަގއި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެެއެވ.

ކާވެނީެގ  )ފ(   ނުވަތަ  ުގޅުމެއް  ލޭެގ  މެދުަގއި  ބަެއއްެގ  މަރުވެފައިާވ 

ނުވަތަ   އެމީހުން ުގޅުމެއް  އޮތްކަމާމެދު  ުގޅުެމއް  ބެލެނިވެރިކަމުެގ 

ނުވަތަ  ވަޞިްއޔަތެްއަގިއ  ުގޅޭޮގތުން  ޢާއިލާއާ  ނިސްބަތްވާ 

އެއްބަސްވުމެްއަގއި ނުވަތަ ޢާިއލާެގ ނަސަބު ދައްކައިދޭ ލިޔުެމއްަގއި  

ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ކަންކަން ބަޔާންކުރާ ލިޔުެމއްަގިއ މީހަކު 

އެ ދީފަިއވަނީ،  ދެބަސްވުމެއް  ބަޔާނެއް  އޮތްކަމާމެދު  ުގޅުމެްއ  ފަދަ 

ކޯޓަށް  ޮގތުަގިއ  ހެކީެގ  އެކަން  ކަމުަގިއާވނަމަ،  ކުރިން  އުފެދުމުެގ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

މަސްޫއލިއްޔަތު   )ދ(   ވަޒީފާެގ  އޭނާެގ  މުަވއްޒަފަކު  ދައުލަތުެގ 

ކޯޓަށް   ޮގތުަގިއ  ހެކީެގ  ބަޔާނެއް،  ދީފަިއވާ  އަދާކުރުމުަގއި 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 

ހެކި    ކަމަށް ބުނާ އިވުނު  

 ބަލައިގަނެވޭނެ ޙާލަތްތައް 
  118  ޤާނޫނުެގ  މިހެކީެގ ޮގތުަގއި ބަލައިަގނެވޭނެ ކަމަށް    ކަމަށް ބުނާއިވުނު    .119

ަވކި  ހެކި  އެ،  ހުށަހެޅޭނީ  ހެކި  ކަނޑަައޅާފައިވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ ބަހުަގއި 
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ވަކި   ނުވަތަ  ކަމަށް  ކުރި  މީހަކީ،  ކަމެއް  ޙަވާލާދެވޭ  ކަމަށް  ބުނި  ެއއްޗެއް 

ޝަރީޢަތަށް   ކަމަށް  މީހެއް  ޙާލަތެއްަގިއވާ  ތެރެިއން  ޙާލަތްތަކުެގ  އަންނަނިވި 

 ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތުަގއި، ކޯޓުެގ ހުއްދައާ އެކުަގއެވެ. 

 ؛ހޯދާ ނުފެނިފައިވާ މީހަކަށްވުން )ހ(  

ހެކިބަސް )ށ(   ދިނުމަށްފަހު  ހާޒިރުވުމަށް   ބަޔާނެއް  ކޯޓަށް  ދިނުމަށް 

 ؛ނުކުޅެދޭ ޙާލަތެއްަގިއވާ މީހަކަށްވުން

ދިނުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވެން އޮތީ ެއކަށީެގންވާ    އެމީހަކު ހެކިބަސް )ނ(  

 ؛ވަރަށްވުރެ ދިުގ މުއްދަތެއް ހޭދަކޮށްެގން ކަމަށްވުން

ހާޒިރުކުރެވެން އޮތީ ެއކަށީެގންވާ  ދިނުމަށް ކޯޓަށް    އެމީހަކު ހެކިބަސް )ރ(  

 ؛ވަރަށްވުރެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްެގން ކަމަށްވުން

 މަރުވެފައިވާ މީހަކަށްވުން.  )ބ(  

 

 ރަވަނަ ބާބު ބާ 

 ރައުޔުގެ އުސޫލު 

 

ރަ  )ހ(  .120 ރައުޔު  ދޭ  މީހަކު  އޮތްކަމަށް  ވުޖޫދުަގއި  ވާޤިޢާެއއް  މި  އުވަކި  ޔަކީ، 

ކަނޑައަޅާފައިނުވާހާޤާނޫނުަގއި   އޭެގ    އެހެންޮގތަކަށް  ހިނދަކު، 

 ޔެއް ނޫނެވެ. އު ޒާތުަގއި ހެކީެގ ޮގތުަގއި ބަލަިއަގނެވޭނެ ރަ

މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޤާނޫނެްއެގ ދަށުން ނުވަތަ   )ށ(  

ނުވަތަ  ލިޔުެމއްަގއި  ދޫކުރާ  ލިބިެގން  ބާރު  ދަށުން  ަގާވއިދެްއެގ 

ލިޔުމެއްަގއި،  ރަސްމީ   ރަސްމީ  ނުވަތަ  ސެޓްފިކެޓެްއަގިއ 

ލިޔުމުަގިއ   އެ  މަްއޗަށް،  ސަބަބުތަކުެގ  އެ  ބަޔާންކޮށް  ސަބަބުތަކެއް 

ރަ ފަރާތުން  ރައުސޮއިކުރާ  އެ  ލިޔެފައިވާނަމަ،  މި އު ޔެްއ  ޔަކީ 

ޔެްއ ނޫނެވެ. އު މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ އުސޫލު ހިނާގނެ ރަ
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 ޔެކެވެ. އު ހެކީެގ ޮގތުަގއި ބަލަިއަގނެވިދާނެ ރަޔަކީ، އުއަދި އެފަދަ ރަ

ުވޖޫދުަގއި   )ނ(   ކަމެއް  ަވކި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ރަ  ދޭ  މީހަކު  އޮތްކަން  އު އޮތްކަމަށް  ވުޖޫދުަގއި  ެއކަމެއް  ޔަކީ، 

ރަ ހުށަހެޅޭ  ބޭނުމެއްަގއި  އެހެން  ނޫން  ޔެއް އުސާބިތުކުރުމަށް 

 ޔެއް ބަލައިަގނެވިދާނެއެވެ. އު ކަމުަގިއވާނަމަ، އެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެ ރަ

ޤާނޫނުަގއި   )ރ(   މި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޮގތުެގމަތިން ހޯދޭ ޚަބީރުންެގ  ެއއްޮގތްވާ  ބަޔާންެވެގންވާ އުސޫލުތަކާ 

ޔެއް އުޔަކީ، މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބުނާ އުސޫލު ހިނާގނެ ރައުރަ

ރަ  އެފަދަ  އަދި  ބަލައިަގނެވިދާނެ އުނޫނެވެ.  ޮގތުަގއި  ހެކީެގ  ޔަކީ 

 ޔެކެވެ. އުރަ

 

ޚަބީރުން ނޫން މީހުން ފާޅުކުރާ  

 ރައުޔު ބަލައިގަތުން 
ޔަކީ ހެކީެގ  އުޚަބީރަކަށް ނުވާ މީހަކު، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، ފާޅުކުރާ ރަ  .121

 ޔެކެވެ. އު ޮގތުަގއި ބަލަިއަގނެވިދާނެ ރަ

ޔަކީ އޭނާައށް ފެނުނު ނުވަތަ އަޑުިއވުނު ނުވަތަ އު ފާޅުކުރާ ރައޭނާ   )ހ(  

ނުވަތަ  ޙާލަތެއް  ތަޖުރިބާކުރެވުނު  ނުވަތަ  ވިސްނަިއަގނެވުނު 

ހާމަކުރާ  އޭނާ  ުގޅޭޮގތުން  އެްއޗަކާ  ނުވަތަ  ހާދިސާއަކާ 

 އަދި ؛ ޔަކަށްވުންއުރަ

ހާދިސާގައިއެ ހިނ )ށ(   ޙާލަތެއް  ގައިދިޔަ   ަގއިނުވަތަ ކަމެއް  ަގއިނުވަތަ 

ޮގތް  ދޭހަކުރެުވނު  ނުވަތަ  ޮގތް  ިވސްނަިއަގނެުވނު  އެ  އޭނާއަށް 

 އެނުގން މުހިންމުވެފަިއވުން.

 

ޚަބީރުންގެ ރައުޔު ކޯޓަށް  

 ބަލައިގަތުން 
ރަ )ހ(  .122 ބަލައިަގނެވިދާނެ އުޚަބީރުންެގ  ކޯޓަށް  ޮގތުަގއި  ހެކީެގ  ޔަކީ، 

 ޔެކެވެ. އުރަ

ޙާލަތްތަކުަގއި  )ށ(   އަންނަނިވި  ބަލައިަގނެވޭނީ  ކޯޓަށް  ރައުޔު  ޚަބީރުންެގ 
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 އެކަންޏެވެ. 

ތަޖުރިބާ   (1)    ނުވަތަ  ތަމްރީނު  ދާއިރާއެްއެގ  ަވކި  ޚަބީރަކަށް 

ނުވަތަ ތަޢުލީމު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ދާއިރާއަކީ، އެފަދަ 

ތަޖުރިބާެގ   ނުވަތަ  ތަމްރީނު  ނުވަތަ  ތަޢުލީމު  ޚާއްޞަ 

ކަމުަގއި   ބަލައިަގނެފައިާވ  ދާއިރާެއއް  މީހުން  ޢާންމުކޮށް 

 ؛ދާއިރާއަކަށްވުން

އޭނާެގ ޒާތުަގއި ވަކި ތަޢުލީމެއް ނުވަތަ ތަމްރީނެއް ޚަބީރަކީ    (2)   

ެގންވާ ތަޢުލީާމިއ  ނުވަތަ ތަޖުރިބާއެްއެގ ދާއިރާެއއްަގއި އެކަށީ 

އޮތުމާއި،  ޤަބޫލުކުރެވެން  ކަމަށް  މީހެއް  ހުރި  ތަޖުރިބާ 

ރައުޔު   އެ  ސަބަބުން  ހުރުމުެގ  ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމާއި  އެފަދަ 

ީމހެއް   ފެންވަރުެގ  ދެވޭ  ޤަބޫލުކުރެވެން  ކޯޓަށް  ކަމަށް 

 ؛އޮތުން

ޚަބީރުެގ ފަރާތުން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ، ކަމުެގ ބާވަތުން    (3)   

މައްސަލަިއަގއި ނުހިމެނޭ ތިންވަނަ ފަރާތެއްެގ ރައުޔު ކޯޓަށް 

ޭއެގ  ކޯޓަށް  ެއއީ  އަދި  ކަުމަގިއުވން.  ކަމެއް  މުހިންމުވާ 

 ؛ޔަކަށްވުންއުެއހީތެރިވެދޭނެ ރަޒާތުަގއި ކަމެއް ނިންމުމަށް 

  ކަނޑައެޅުުމގެ   ކޯޓުން  ޙުކުމް  މައްސަލަިއެގ،  ރައުޔަކީ   އެ  (4)   

  ރައުޔެއް   ކަނޑަައޅައިދޭ  ޙުކުމް  ަމއްސަލަިއެގ  އެ،  ކުރިން

 ؛ނުވުން ކަމަށް ރައުޔެއް ބެލެވިދާނެ ކަމުގައި

 ނުވަތަ   ވާޤިޢާތަކަކީ  މައިަގނޑު  ބިނާވެފަިއވާ  ރައުޔު  ޚަބީރުެގ  (5)   

 ހެދިދާނެ  ދެކޮޅު  އެއާ  ޚަބީރަކަށް  އެހެން  އަސްލުތަކަކީ

 ؛ ނުވުން ރައުޔަކަށް ޖަދަލުކުރެވިދާނެ ނުވަތަ

ރައުޔަކީ، ޚަބީރު  (6)    ހާމަކުރާ  ފަރާތެސީދާ      ްއެގ ވަކި 

 ދޭ ރައުޔަކަށްނުވުން.  މަޞްލަޙަތު އިސްކުރުމުެގ ޮގތުން
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 ރަވަނަ ބާބު ތޭ 

 އިޙްތިމާލުގެ އުސޫލު 

 

ހެއްކެއް    .123 އިޙްތިމާލުގެ އުސޫލު  އެ  ބަލައިަގންނާނީ،  ކޯޓަށް  ހެްއކެއް  އުސޫލުން  އިޙްތިމާލުެގ 

ނުވަތަ  މައްސަލައާުގޅޭ  ބަލައިަގތުމުން   އޮތްކަން  ވުޖޫދުަގިއ  ވާޤިޢާެއއް  ވަކި 

އެ   ހެއްކަކަށް،  ލިބޭ  އެހީތެރިކަމެއް  ކޯޓަށް  ވަޒަންކުރުމުަގއި،  ނެތްކަން 

 ބަލަިއަގނެވޭ ހެކި ވާނަމަެއވެ. އުސޫލުެގ ދަށުން 

 

އިޙްތިމާލުގެ އުސޫލުގައި  

 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 
ކޯޓުން    .124 ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ބޭނުންކުރުމުަގިއ  އުސޫލު  އިޙްތިމާލުެގ 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. 

 ؛އެްއޮގތަކަށް އޭނާ ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުެގ ނިސްބަތް  )ހ(  

ނު  )ށ(   ތެރޭަގއި  ޙާލަތްތަކުެގ  ޢަމަލުކުރި  ދެމެދުަގއި    ވަތައެްއޮގތަކަށް 

 ؛ހިނާގފައިވާ ަވުގތުެގ ދުރުމިން

އެްއޮގތް ޙާލަތްތަކުަގއި އޭނާ އެްއޮގތަކަށް ކޮށްފަިއވާ ޢަމަލު ތިމާެގާވ   )ނ(  

 ؛ނިސްބަތް ނުވަތަ އެްއޮގތްވާ ނިސްބަތް

 ؛ޢަމަލުކޮށްފަިއާވ ޙާލަތްތަކުެގ ެއއްޮގތްކަންއެްއޮގތަށް އޭނާ  )ރ(  

އޭނާ  )ބ(   ވިސްނާއިރު  މައްޗަށް  ޢަމަލުތަކުެގ  އޭނާެގ 

ނުވަތަ  ދެނެަގނެވޭކަން  ބައްޓަމެއް  ވަކި  ޢަމަލުކުރަމުންދާޮގތުެގ 

އުސޫލު   ކުރަމުންދާ  އޭނާ  ަވކިކަމެއް  ނުވަތަ  ނޫންކަން، 

 ؛ދެނެަގނެވޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

ހެ )ޅ(   ހުށަހަޅާ  ދަށުން  އުސޫލުެގ  އެއްވެސް    އްކާމެދުއިޙްތިމާލުެގ 

 ؛ފަރާތަކުން ޝައްކު އުފައްދައި އިންކާރުކޮށްފަިއވާނަމަ، އެކަން

އިޙްތިމާލުެގ އުސޫލުން އެއް ފަރާތުން ހެކި ހުށަހަޅަނީ، އިޙްތިމާލުގެ  )ކ(   

އުސޫލުން އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކަކަށް ޖަދަލުކުރުމުެގ  
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 ޮގތުންކަން ނުވަތަ ނަފީކުރުމުެގ ޮގތުންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން. 

 

 ވަނަ ބާބު ސާދަ 

 ނާދިރުވުމުގެ އުސޫލު 

 

ނާދިރުވުމުެގ އުސޫލުެގ ދަށުން ކޯޓަށް ހެއްކެއް ބަލަިއަގންނާނީ، އެ ހެއްކެްއ    .125 ބަލައިގަތުން ނާދިރުވުމުގެ އުސޫލު  

ނެތްކަން  ނުވަތަ  އޮތްކަން  ވުޖޫދުަގއި  ވާޤިޢާއެއް  ަވކި  ބަލައިަގތުމުން، 

އުސޫލުެގ   އެ  ހެއްކަކަށް،  ލިބޭނެ  އެހީތެރިކަމެއް  ކޯޓަށް  ވަޒަންކުރުުމަގިއ، 

 އެވެ. ދަށުން ބަލައިަގނެވޭ ހެކި ވާނަމަ

 

ނާދިރުވުމުގެ އުސޫލުގައި  

 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 
ކޯޓުން   .126 ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ބަލައިަގތުމުަގއި  ކޯޓަށް  އުސޫލު  ނާދިރުވުމުެގ 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. 

ވަުގތު  ހާދެ    ޮގސްފައިވާ  ހިނާގ )ހ(   ހިނާގފައިާވ  ދޭތެރޭަގއި  ދިސާެގ 

 ؛ދިސާ ހިނާގފައިވާ ާގތްމިންހާނުވަތަ އެ ދެ 

 ؛އެއް ހާދިސާ އަނެއް ހާދިސާާއ ުގޅެނީ ކިހާ ނިސްބަތަކަށްކަން  )ށ(  

ހާދިސާަގިއ   )ނ(   އަނެްއ  ކަންކަން  ހިނާގފަިއވާ  ހާދިސާަގއި  އެއް 

 ؛ނިސްބަތަކަށްކަންހިނާގފައިވަނީ ކިހާ 

 ؛އެ ހާދިސާތައް ތަކުރާރުވެފަިއާވ ނިސްބަތް )ރ(  

 ؛އެއިން ކޮންމެ ހާދިސާެއއްަގއި ވަށަިއެގންވާ ޙާލަތްތައް )ބ(  

 ؛އެއިން ކޮންމެ ހާދިސާއަކުން ފާހަަގކުރެވޭ އެްއޮގތް ސިފަތައް  )ޅ(  

ހިނުގމަށް   )ކ(    ހާދިސާއެއް  ކޮންމެ  ަމިއަގނޑު  އެއިން  މެދުވެރިވެފައިވާ 

 ސަބަބުތައް. 
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 ވަނަ ބާބު ފަނަރަ 

 އިތުބާރުގެ އުސޫލު 

 

އިތުބާރުކުރެވޭ ނިސްބަތުެގ ުއސޫލުެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހެއްކަކީ، މި   )ހ(  .127 އިތުބާރުކުރެވޭ ނިސްބަތުގެ އުސޫލު 

ކަނޑައަޅާފައިނުވާހާ އެހެންޮގތަކަށް  އޭެގ    ޤާނޫނުަގއި  ހިނދަކު، 

 ޒާތުަގއި، ކޯޓަށް ބަލައިަގނެވޭނެ ހެއްކެއް ނޫނެެވ. 

ނިސްބަތުެގ   )ށ(   އިތުބާރުކުރެވޭ  މެނުވީ،  ޙާލަތްތަކުަގއި  އަންނަނިވި 

 އުސޫލުން ހުށަހެޅޭ ހެކި، ކޯޓަށް ބަލައެއް ނުަގނެވޭނެެއވެ. 

 ؛ެއގްޒެމިންކުރާ ަވުގތު ހުށަހެޅޭ ހެކި-ކްރޮސް  (1)   

މީހަކު -ކްރޮސް  (2)    ދޭ  ހެކިބަސް  ވަުގތުަގއި  ެއގްޒެމިންކުރާ 

އޮތް  އިތުބާރުކުރެވެން  ޭއނާއަށް  ުގޅިެގން  ވާހަކަައކާ  ދައްކާ 

 ؛ނިސްބަތް ދައްކައިދިނުމަށް ހުށަހެޅޭ ހެކި

ެއގްޒެމިންކުރުުމަގއި ހެކިބަސް ދޭ މީހާ އިންކާރުކުރާ -ކްރޮސް  (3)   

އެނޫން   އޮތީ  ހުށަހެޅޭ ކަމެއް  ދައްކައިދިނުމަށް  ޮގތަކަށްކަން 

 ؛ހެކި

ޮއތް    (4)    އިތުބާރުކުރެވެން  މީހާއަށް  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުށެްއެގ 

 ނިސްބަތް ދައްކައިދޭ ހެކި. 

 

އެގްޒެމިންކުރެވޭ ވަގުތު  -ކްރޮސް 
 ނަފީކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ހެކި 

ވާހަކަ  )ހ(  .128 ދައްކާފައިވާ  މީހާ  ދޭ  ޮގތުން   ނަފީކުރުުމގެ އް  އެހެކިބަސް 

މައްޗަށް  -ކްރޮސް ހެކީެގ  ހުށަހެޅޭ  ަވުގތު  ެއގްޒެމިންކުރެވޭ 

 އިތުބާރުކުރެވޭ ނިސްބަތުެގ ުއސޫލެއް ނުހިނާގނެެއވެ. 

ހެކީެގ  )ށ(   މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ހެކި ހުށަހެޅޭނީ، އެ ހުށަހެޅޭ 

ވުޖޫދުަގއިާވކަން   ވާޤިޢާއެްއ  ަވކި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ސަބަބުން، 

 އެހީތެރިވެދޭނަމަެއވެ. 
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ނުރަނގަޅު ނިޔަތް ސާބިތުކޮށްދޭ  

 ހެކި 
މީހާގެ  )ހ(  .129 ދޭ  ހެކިބަސް  ކަމެއް،  ތެރެއިން  ކަންކަމުެގ  އަންނަނިވި 

ހެކީެގ   ހުށަހެޅޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،  ހުރިކަން  ކިބަިއަގއި 

 ނުހިނާގނެެއވެ. މައްޗަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ނިސްބަތުެގ އުސޫލެއް 

ަވކި    (1)    އޭނާ  ނުވަތަ  ޖެހިފައިާވކަން  ފަރާތަކަށް  ވަކި  އޭނާ 

ދިނުމުެގ  މަޢުލޫމާތު  ތެދުނޫން  ވާހަކަދެއްކުުމަގއި  ޮގތަކަށް 

 ؛ނިޔަތް ނުވަތަ މަޤްޞަދު އޭނާެގ ކިބަިއަގއި އޮތްކަން

އޭނާ ދިން ހެކިބަހުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަންކަން އޭނާައށް    (2)   

 ؛އެނިގފައި އޮތުން ލާއިޤުނޫންކަން

ވާހަކަ    (3)    އެ  ހަމަ  އެހެންޮގތަކަށް  ފަހަރެއްަގިއ  އެހެން 

 ؛ދައްކާފަިއވާކަން

ކުށެްއ   (4)    ބާވަތެއްެގ  ުގޅުންހުރި  މައްސަލައާ 

 ؛ސާބިތުވެފަިއވާކަން

ދަނޑިވަޅެއްަގިއ    (5)    ލާޒިމު  ބަޔާންކުރަންޖެހޭ  ޙަޤީޤަތް  ތެދު 

ތެދުނޫން   ހުރެއެނިގ ފަރުވާކުޑަކަމާއެކު  ޤަޞްދުަގއި ނުވަތަ 

 މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން.

ކޯޓަށް  )ށ(   ހެއްކެއް  އެްއވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އެހެން  ވަކިން،  މީހާއާ  ދިން  ހެކިބަސް  އެ  ހުށަހެޅޭނީ، 

ވުމާއެކު،  ދަރުތަކުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހޯދާ ހެއްކަށް އެ ހެކި  ސްމަ

އިންކާރުކުރާ   މީހާ  ދޭ  ހެކިބަސް  އަސްލަށް  ތުހުމަތުތަކުެގ  އެ 

 ކަމުަގިއވާނަމަ ެއކަންޏެވެ. 
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 ބު ވަނަ ބާ ސޯޅަ 

 ލިބިގެންވާ މުޢާމަލާތްތައް   އިމްތިޔާޒު 

 

ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ދެކެވޭ  

 ވާހަކައަށް ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒު 
އެހެން   )ހ(  .130 ނުވަތަ  ޤާނޫނުަގއި  އެހެންޮގތަކަށް މި  ޤާނޫނެއްަގއި 

އެ   ދެމިއޮތްިއރު،  ުގޅުމެއް  ކާވެނީެގ  ހިނދަކު،  ކަނޑައަޅާފައިނުވާހާ 

ފަރާތުން   ފިރިމީހާެގ  އަނބިމީހާއަށް  މަތީަގއި،  ައސާސްެގ  ުގޅުމުެގ 

ފަރާތުން  އަނބިމީހާެގ  ފިރިމީހާއަށް  މަޢުލޫމާތާއި  ލިބިފައިވާ 

ހު ޮގތުަގއި  ހެއްކެްއެގ  މަޢުލޫމާތު  މަޖުބޫރެއް ލިބިފައިވާ  ށަހެޅުމަށް 

ނުކުރެވޭނެެއވެ. އަދި، އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް އެ ދެމަފިރިންެގ ތެރެއިން 

އެ  އެމީހަކަށް  ލިބިފައިވާނަމަ،  މީހަކަށް  އެހެން  ފަރާތުން  މީހެއްެގ 

ތަމްސީލުކުރާ  އެފަރާތެއް  ނުވަތަ  ފަރާތުެގ  ދިން  މަޢުލޫމާތެއް 

ހެ މަޢުލޫމާތެއްވެސް  އެ  ނެތި  ހުއްދަ  ޮގތުަގިއ  ފަރާތެއްެގ  އްކެްއެގ 

 ހުށައެއްނޭޅޭނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ދެމަފިރިންެގ ތެރެއިން  )ށ(  

އެކަކު، އަނެކާއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ޖިނާއީ ކުށެއްެގ ސަބަބުން، އެ ކުށް 

ކުރި މީހާެގ މައްޗަށް އުފުލޭ ޖިނާއީ ދަޢުވާއަކާ ުގޅިެގން މަޢުލޫމާތު  

 ހާމަކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ. 

ދެމަފިރިންެގ ދެމެދުަގއި ދެކެޭވ ވާހަކަތަކަށް މި މާއްދާެގ )ހ( އިން  )ނ(  

އިމްތިޔާޒު ވަރިވުމަށްފަހުަގއިވެސް    ލިބިދޭ  ދެމަފިރިން 

 ދެމިއޮންނާނެއެވެ. 

 

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ހުރި  

 މަޢުލޫމާތު 
ބަލަހައްޓަމުންދާ   .131 ނުވަތަ  ެގންުގޅޭ  ނުވަތަ  އުފަްއދާ  އިދާރާއަކުން  ދައުލަތުެގ 

މަޢުލޫމާތުެގ ތެރެއިން، ކަމާުގޅޭ ޤާނޫނެއްެގ ދަށުން ދޫކުރުން މަނާކުރެވިެގންާވ  

މަޢުލޫމާތެއް ނިސްބަތްވާ   މަޢުލޫމާތެއް، އެ  ހިފެހެއްޓިެގންވާ  ދޫކުރުން  ނުވަތަ 
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ހުއްދަ މީހެއްެގ  ކަމާބެހޭ  ޮގތުަގއި    އިދާރާެގ  ހެއްކެްއެގ  މެނުވީ  ލިބިެގން 

 ހުށަހަޅައިެގން ނުވާނެއެވެ. 

 

ރަސްމީ މުޢާމަލާތްތަކަށް  

 ލިބިގެންވާ ރައްކާތެރިކަން 
ދައުލަތުެގ މުަވއްޒަފަކަށް އޭނާެގ މަޤާމުެގ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިފައިވާ ސިއްރު   .132

އެފަދަ   ހުށަހެޅޭނީ،  ކޯޓަށް  ޮގތުަގއި  ހެކީެގ  މަޢުލޫމާތު  މަޢުލޫމާތެއް 

މަޢުލޫމާތެ އެ  ކަާމ  އް  ހާމަކުރުމަށް  އިދާރާަގއި  ދައުލަތުެގ  ލިބުނު  އެމީހަކަށް 

އެފަދަ މަޢުލޫމާތު  ނުވަތަ    ުގޅޭޮގތުން ޢަމަލުކުރަން އޮންނަ އުސޫލުެގ ތެރެއިން 

ހާމަކުރުމަށް  ހާމަކުރުމަށް   މަޢުލޫމާތު  އެ  ޙާލަތެއްަގއި  ހުއްދަކުރާ  ޤާނޫނަކުން 

 ރަން ޮއންނަ އުސޫލުެގ ތެރެއިންނެވެ. ޢަމަލުކުއެ ޤާނޫނުަގއި 

 

ކުށެއް ކުރި ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  
ހާމަކުރާ ފަރާތަށް ލިބިދޭ  

 ރައްކާތެރިކަން 

އެކަމުެގ    .133 ނުވަތަ  ފަރާތަކީ،  ދޭ  މަޢުލޫމާތު  ކަމުެގ  ކުރި  ކުށެއް  މީހަކު 

މަޢުލޫމާތު   ެއކަމުެގ  ނުވަތަ  ކާކުކަން  ފަރާތަކީ،  ރިޕޯޓުކުރި  މަޢުލޫމާތު 

މަޢުލޫމާތު ފަނޑިޔާރަކަށް   ލިބުނީ ކިހިނެއްކަން އަންގައިދޭ  ފުލުހަކަށް  ނުވަތަ 

ޮގތުގަ  ފުލުހަކަށް   އިހެކީެގ  ނުވަތަ  ފަނޑިޔާރަކަށް  އެ  ހުށަހެޅުމަށް، 

 މަޖުބޫރުކޮށްެގން ނުވާނެެއވެ. 

 

ވަކީލާއި މުވައްކިލާ ދެމެދު  
ބަދަލުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތަށް ލިބިދޭ  

 ރައްކާތެރިކަން 

މުވައްކިލަކު ޤާނޫނީ ވަކީލާ ޙަވާލުކުރި ަމއްސަލަައކާ ުގޅިެގން ނުވަތަ   )ހ(  .134

ދެކެވުނު   ދެމެދުަގއި  ދެފަރާތުެގ  ެއ  ުގޅިެގން،  މަސައްކަތަކާ 

ވާހަކަެއއް ނުވަތަ ބަދަލުކުރެުވނު މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލު  

ެއއްވެސް   ލިބިފަިއވާ  ތެރޭަގއި  ތަމްސީލުކުރުމުެގ  ުމވަްއކިލު  އޭނާެގ 

މުަވއްކިލަށް  މަ ަވކީލު  ޤާނޫނީ  ުގޅޭޮގތުން  ކަމަކާ  ނުވަތަ  ޢުލޫމާތެއް 

ހުއްދަ   މުވަްއކިލުެގ  ބައެއްިވޔަސް  ލަފައެއްެގ  ޤާނޫނީ  ދީފައިވާ 

 ލިބިެގން މެނުވީ ޤާނޫނީ ވަކީލު ހާމަކޮށްެގން ނުވާނެެއވެ. 

ވަކީލާއި  )ށ(   ޤާނޫނީ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
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ނުވަތަ  ލިޔުމެްއ  ނުވަތަ  ދެކެވުނީ  ވާހަކަެއްއ  ދެމެދު  މުވައްކިލާ 

ކުރުމަށް  ޢަމަލެއް  ޚިލާފު  ޤާނޫނާ  ބަދަލުކުރެވުނީ  މަޢުލޫމާތެއް 

ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  މަޢުލޫމާތަށް  އެފަދަ  ކަމުަގިއވާނަމަ 

 ލިބިެގނެއް ނުވެެއވެ.  ރައްކާތެރިކަެމއް

މަޢުލޫމާތެއް ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ލިބުނީ  )ނ(   ބުނާ  ަގއި  މި މާއްދާެގ )ހ( 

ނުވިޔަސް   ނުވަތަ  ކަމުަގިއވިޔަސް  ފަރާތުން  މުވައްކިލުެގ  ސީދާ 

ކަމުަގިއވިޔަސް   ކިބައިން  ފަރާތެއްެގ  ތަމްސީލުކުރާ  އޭނާ  ނުވަތަ 

ެއ     އިމްތިޔާޒުނުވަތަ ނުިވޔަސް މި ާމއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ލިބިދޭ

 މަޢުލޫމާތަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

އަިއ   )ރ(   ނިމުމަކަށް  ކުރުން  ޢައްޔަންކުރި  ވަކީލު  ޤާނޫނީ  މުވައްކިލު 

ދެމެދުަގއި   ަވކީލުެގ  ޤާނޫނީ  ުމވަްއކިލާއި  ކަމުަގިއވީނަމަެވސް، 

މާއްދާ މި  މަޢުލޫމާތަށް  ލިބިެގންވާ    ެގބަދަލުކުރެވޭ  ދަށުން  ެގ  )ހ( 

 އިމްތިޔާޒު ދެމިއޮންނާނެެއވެ. 

ދަށުން  )ބ(   ަވކީލުެގ  ޤާނޫނީ  އުސޫލުތައް  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  މި 

މަްއޗަށްވެސް   އެހީތެރިންެގ  މުަވްއޒަފުންނާއި  އޭނާެގ  މަސައްކަތްކުރާ 

 ހިނާގނެއެވެ. 

 

ކުރެވޭ    ވަކީލާއެކު ޤާނޫނީ  

 މުޢާމަލާތަށް ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަން 
މުވަްއކިލާ )ހ(  .135 އޭނާެގ  ވަކީލާިއ  ކޮށްފައިވާ    ޤާނޫނީ  ދެމެދު 

އެމީހަކަށް  ހާމަކުރުމަށް  ޝަރީޢަތަށް  މަޢުލޫމާތެއް  މުޢާމަލާތަކާުގޅޭ 

 މަޖުބޫރެއް ނުކުރެވޭނެެއވެ. 

ފަރާތުން    ވަްއކިލުެގމި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މު  )ށ(  

ޮގތުަގއި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަިއފިނަމަ، އޭނާެގ ޤާނޫނީ ވަކީލު   ހެއްކެްއެގ 

ކޮންމެހެން   މަޢުލޫމާތެއް  ކަާމުގޅޭ  ބޭނުންވާ  ހޯދުމަށް  ހެކިބަސް  އެ 

އިތުރަށް  ހެކި  ނުވަތަ  ހާމަކުރުމަށް  މިންވަރަށް  ބޭނުންވާ 
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މަޢު މިންވަރަށް  ބޭނުންވާ  ކޮންމެހެން  ލޫމާތެއް ތަފްޞީލުކުރުމަށް 

 ކޯޓުން އެންިގދާނެެއވެ.  ވަކީލަށްހާމަކުރުމަށް އެ ޤާނޫނީ 

އޭނާެގ   )ނ(   ވަކީލާިއ  ޤާނޫނީ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މުވައްކިލާ ދެމެދު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ރާވާފަިއާވ ކަމުެގ  

މަޢުލޫ  ތުހުމަތުކުރެވޭ ނިސްބަތަށް  ުގޅުންހުރި  އެކަާމ  މާތު  ހިނދު، 

 ހާމަކުރުމަށް ކޯޓުން އެ ވަކީލުެގ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރެވިދާނެެއވެ. 

 

ނޫސްވެރިޔާގެ މަސްދަރު  

 ހާމަކުރުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރުން 
ެއއްވެސް   )ހ(  .136 ނޫސްވެރިޔަކަށް  އެ  ހައިސިއްޔަތުން  ނޫސްވެރިެއއްެގ 

ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވަނީ މަސްދަރު ހާމަނުކުރާނެ ކަމުަގިއ  

ޔަޤީންކަމެއްެގ   ދީފަިއވާ  ނުވަތަ  ވަޢުދެއް  ވެފަިއވާ  ނޫސްވެރިޔާ  އެ 

ފަރާތެއްެގ   ދިން  މަޢުލޫމާތު  އެ  ކަމުަގއިވާނަމަ،  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް 

ެއހީއަކަށް  ރުހުމާ ހާމަވުމަށް  ނުވަތަ  ހާަމކޮށްދޭ  އެފަރާތެއް  ނުލައި، 

އެްއވެސް   ނޫސްވެރިޔާެގ  މަޢުލޫމާތެއް  ވެދާނެ  އެ  ހިއްސާކުރުމަށް 

އެްއވެސް   މަްއޗަށް  ތަނުެގ  އަދާކުރާ  ަވޒީފާ  އޭނާ  ނުވަތަ  މައްޗަށް 

 ނުވާނެެއވެ.  ރުކޮށްެގންމަޖުބޫފަރާތަކުން 

އެހެން   )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ކުށްތަކާއި  މި  ޓެރަރިޒަމްެގ  އޮތްނަމަވެސް، 

މައްސަލަތަކުަގއި  ކުށްތަކުެގ  ުގޅުންހުރި  ސަލާމަތާ  ޤައުމީ 

ނުވަތަ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ނުވަތަ  ފަރާތުން  ތަޙްޤީޤުކުރާ 

ނޫސްވެރިޔާެގ   ފަރާތުން  ދަޢުވާލިބޭ  ނުވަތަ  ފަރާތުން  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ހުށަހެޅުމުން   އެދި  ހާމަކުރުމަށް  ެއ  މަސްދަރު  ޙާލަތްތަކެްއަގއި  ވަކި 

މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް ޝަރީޢަތުން އަމުރުކުރެވިދާނެެއވެ. ެއޮގތުން،  

ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  އަމުރުކުރެވޭނީ  ހާމަކުރުމަށް  މަސްދަރު 

އެކަންކަން  މިންަގނޑުން  މަދަނީ  ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު 

 ސާބިތުވާނަމަެއވެ. 
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ނުވަތަ    (1)    ކުށެއް  ުގޅުންހުރި ޓެރަރިޒަމްެގ  ސަލާމަތާ  ޤައުމީ 

ކުރަން   ނުވަތަ  ކުރަމުންދާކަން  ނުވަތަ  ކޮށްފިކަން  ކުށެއް 

 ؛އުޅޭކަން

ކުއްލި    (2)    މުދަލަށް  ނުވަތަ  ޖިސްމަށް  ނުވަތަ  ފުރާނައަށް 

 ؛ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމެްއކަން

މަޞްލަޙަތަށްވުރެ    (3)    ހާަމނުކުރުމުެގ  މަސްދަރު  ނޫސްވެރިޔާެގ 

މަސްދަރު   ބޮޑު އެ  މާ  މަޞްލަޙަތު  ޢާންމު  ހާމަކުރުމުެގ 

 ؛ޙާލަތެއްކަމަށް އެ ޙާލަތުާވކަން

ކުށުެގ   (4)    ސަބަބުން،  ހާމަނުކުރުމުެގ  މަސްދަރު  ނޫސްވެރިޔާެގ 

މަްއޗަށް   ފަރާތުެގ  ދަޢުވާލިބޭ  ނުވަތަ  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ބަރީ އޭނާއަށް  ތުހުމަތުން  ކުށުެގ  ެވވޭނެޮގތް  އަކޮށްފައިވާ 

އޭނާެގ   ނާިއންނުވެ،  ނުޙައްޤު ޞާމައްޗަށް  ޙުކުމެއްކޮށް  ފު 

 ؛އަދަބެއް ލިބުމުެގ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަން

މަ  (5)    ަމއްސަލަައށް ސްނޫސްވެރިޔާެގ  އެނުގމަކީ  ދަރު 

ުގޅުންާވ   ސީދާ  މައްސަލައާ  އަދި  މުހިންމުވާ  ކޮންމެހެން 

 ؛ކަމެއްކަމަށްާވކަން

އޭނާ    (6)    ނުވަތަ  ަވޒީފާއަދާކުރާ ނޫސްވެރިޔާ  ނޫސްވެރިކަމުެގ 

މަ ނޫސްެވރިޔާެގ  މެދުވެރިނުކޮށް،  އެނުގމަށް ސްތަން  ދަރު 

އެކަށީެގންާވ   ކުރެވެން މަސައްކަތެއް  އެންމެހަިއ  ހުރި 

 ؛މިންވަރަށް ކޮށްެގންވެސް އެ ަމސްދަރު އެނިގފައިނުވާކަން 

ހާމަކުރި    (7)    ޙަވާލާދީ  މަސްދަރާ  މަޢުލޫމާތަކީ ނޫސްވެރިޔާެގ 

އެކުލެިވެގންނުާވ  ައސާސެއް  ެއއްވެސް  އޭަގއި 

މަޢުލޫމާތެއްކަން އެނެގން އޮތް މަޢުލޫމާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު  

 ؛ނުވާކަން



 

 

 

 

 

 

 93 

އަމުރުކުރުމަށް    (8)    ހާމަކުރުމަށް  މަސްދަރު  ނޫސްވެރިޔާެގ 

މަސައްކަތަށް   ނޫސްވެރިކަމުެގ  ނޫސްވެރިޔާެގ  އެދިފައިވަނީ 

 ހުރަސްއަޅައި ދަތިކުރުުމެގ މަޤްޞަދުަގއި ނޫންކަން. 

މި މާއްދާެގ )ށ( ގައިވާ ކަންކަން މަދަނީ މިންަގނޑުން ސާބިތުވޭތޯ  )ނ(  

ައކުރުަގިއވާ   އެ  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ،  ޝަރީޢަތުން  ބެލުމުަގއި 

މަ ނޫސްވެރިޔާެގ  ތެރެއިން  ހާމަކުރުމަށް ސްކަންކަމުެގ  ދަރު 

ހުށަހެޅުމާ   ފަރާތުެގ  ހުށަހެޅި  ޝަރީޢަތަށް  އެދި  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް 

 ުގޅުންހުރި ކަންކަމަށެވެ. 

 

 ހަތަރުވަނަ ބައި 

 ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑާއި ސާބިތުކުރުމުގެ ޒިންމާ 

 
 ސަތާރަވަނަ ބާބު 

 ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑު 

 

މަދަނީ  ނީ  މަދަ )ހ(  .137 މަދަނީ މައްސަލަ  ސާބިތުވާނީ،  ދަޢުވާެއއް  މައްސަލައެްއަގިއ 

 މިންަގނޑުންނެވެ. 

ދަޢުވާެއއް  މަދަ )ށ(   މިންަގނޑުން  މަދަނީ  މައްސަލައެްއަގއި  ނީ 

ވުޖޫދުަގއި   ކަމެއް  ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  ދަޢުވާކުރާ  ސާބިތުވުމަކީ، 

ކޯޓަށް  ކަމަށް  ާގތް  އޮތުން  ވުޖޫދުަގއި  އެކަމެއް  ނެތުމަށްވުރެ 

ސާބިތުވާ  އެފަދައިން  ެއކަމެއް  ޙާލަތުަގއި،  ކަމަށް   ޤަބޫލުކުރެވޭ 

 ކޯޓުން ކަނޑަައޅައި ަމއްސަލަ ނިންމުމެވެ.

ކަންކަމަށް  )ނ(   އަންނަނިވި  ނިންމުމުަގއި  ކަމެްއ  މިންަގނޑުން  މަދަނީ 
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 ކޯޓަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެއެެވ. 

 ؛މައްސަލަިއެގ ބާވަތް  (1)   

 ؛މައްސަލަިއަގއި ހުށަހަޅާފަިއވާ ދިފާޢުެގ ބާވަތް  (2)   

މައްސަލަ   (3)    އެ  ނުވަތަ  ކަންކަމުެގ  ހިމެނޭ  މައްސަލަިއަގިއ 

 ؛ބިނާވެފައިވާ ަމއިަގނޑު އަސްލުތަކުެގ ބާވަތް

 ކުރެވުނު ކަންކަމުެގ ކުޑަބޮޑުމިން.ދަޢުވާ  (4)   

 

ކުށެްއ   )ހ(  .138 ޖިނާއީ މައްސަލަ  ޖިނާީއ  މަްއޗަށް  ކޯޓުން  މީހެއްެގ  ސާބިތުެވއްޖެކަމަށް 

އެ އޭނާ  މިންަގނޑުން   ކަނޑައަޅަންވާނީ،  ޖިނާއީ  ކުރިކަން  ކުށް 

 ސާބިތުކޮށްދެވިއްޖެނަމަެއވެ. 

ބުނެފައި )ށ(   ކަމަށް  ސާބިތުކޮށްދިނުން  ކުށް  މިންަގނޑުން   ޖިނާއީ 

އެވަނީ، ޖިނާއީ ކުށެއްެގ ދަޢުާވ އުފުލިފައިވާ މީހާ އެ ކުށް ކުރިކަން 

ޝަރީޢަތަށް  ނެތި  ޝައްކެއް  މިންވަރެްއެގ  އެކަށީެގންވާ 

 ސާބިތުކޮށްދިނުމަށެވެ. 

ދިފާޢު،   )ނ(   ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިބޭ  މައްސަލައެްއަގއި  ޖިނާއީ 

ޝަރީޢަތަށް  އޮތްކަމަށް  ވުޖޫދުަގއި  ނެތުމަށްވުރެ  ވުޖޫދުަގއި 

ބިތުވާ  ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތުަގިއ، އޭނާެގ ދިފާޢު އޭނާއާ ެއއްކޮޅަށް ސާ

 ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމަންވާނެއެެވ.

 

  މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން 
  ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި މަދަނީ 
މިންގަނޑު ތަޠްބީޤުކުރެވޭނެ  

 ޙާލަތްތައް 

' )ހ(  .139 ބޭނުމަށްޓަކައި  މާއްދާެގ  މިންަގނޑު'' މި  ބުނެފައި   ' މަދަނީ  ކަމަށް 

އެވަނީ، ކަމެއް ވުޖޫދުަގއި ނެތުމަށްވުރެ ވުޖޫދުަގއި އޮތުން ާގތްވުމުެގ  

 މިންަގނޑަށެވެ. 

މައްސަލަތަކުަގއިވެސް،   )ށ(  ޖިނާއީ  އަދި  މައްސަލަތަކުަގިއވެސް،  މަދަނީ 

ތެރެއިން  ނުކުތާތަކުެގ  ަވކިަވކި  ހުށަހެޅިފައިާވ  ކުރިމަްއޗަށް  ކޯޓުެގ 
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ުވޖޫދުަގއި   ނުކުތާއެްއ، ނުވަތަ ވަޤާއިޢުެގ ތެރެއިން ވަކި ވާޤިޢާއެއް 

ކީ  އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބަލާނެ މިންަގނޑަ

 މަދަނީ މިންަގނޑެވެ. 

މައްސަލައެއްަގއި،   )ނ(   ނުވަތަ   ދަޢުވާކުރާމަދަނީ  ކޮޅަށް  ފަރާތުެގ 

ނިންމުމުަގއި   މައްސަލަ  ކޮޅަށް  ފަރާތުެގ  ދަޢުވާލިބޭ  މައްސަލަިއަގއި 

މިންަގނޑު   މަދަނީ  ވަކިވަކިން  މަްއޗަށް  ދެފަރާތުެގ  އެ  ބަލާނީ، 

ސާބިތުކުރެވެން ހުރި ކަންކަމުެގ މުޅި ޖުމްލަ ވަޒަންކުރާއިރު، މަދަނީ  

ފެންވަރަށް،   ެއއް  ނުވަތަ  ފަރާތު  ދަޢުވާކުރާމިންަގނޑާ  ކޮޅަށް،  ެގ 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުެގ ކޮޅަށް ެއކަމެއް ސާބިތުވޭތޯެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޖިނާއީ މައްސަލަެއއްަގއި،   )ރ(  

ބަލާނީ،  ނިންމުމުަގިއ  މައްސަލަ  ކޮޅަށް  ފަރާތުެގ  ދަޢުވާކުރާ 

ވަކިވަކިން މަދަނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކަންކަމުެގ ތެރެއިން  

ޖުމްލަ    ންމިންަގނޑު މުޅި  ކަންކަމުެގ  ހުރި  ސާބިތުކުރެވެން 

 ވަޒަންކުރާއިރު، ޖިނާއީ މިންަގނޑުން އެ ދަޢުވާެއއް ސާބިތުޭވތޯއެވެ. 

 

އަދި  އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދު  
ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޤިޞާޞް  

 ކުށްތައް ސާބިތުކުރުން 

ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .140 )ހ(    138މި  މާއްދާެގ  އެހެން ވަނަ  )ށ(  އާއި 

ޤިޞާޞް  ނުވަތަ  ޙައްދު  އިސްލާމްދީނުަގއި  އޮތްނަމަވެސް، 

އަދި  ސާބިތުކުރަންވާނީ،  މައްޗަށް  މީހެއްެގ  ކުށެއް  ކަނޑައެޅިފަިއވާ 

ޙައްދުެގ   ނުވަތަ  އަދަބު  ޤިޞާޞްެގ  ޮގތުން  އަދަބެްއެގ  ކުށުެގ  އެ 

އަދަބު ދިނުމަށް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރަންވާނީ، އެ ކުށް އޭނާ ކުރިކަން  

 އެްއވެސް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދެިވއްޖެނަމަެއވެ. 

ތެރެއިން  )ށ(   ކުށްތަކުެގ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޙައްދު  އިސްލާމްދީނުަގިއ 

ސާބިތުކުރެވޭނީ   މަްއޗަށް  މީހެްއެގ  ކުށް  ( ރެއް)ހަތަ  4ޒިނޭެގ 

އަމިއްލަ   ފަރާތުެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ނުވަތަ  ހެކިބަހުން  ފިރިހެނުންެގ 
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 އިޢުތިރާފުންނެވެ.

ކަނޑަެއޅިފައިާވ   )ނ(   ޙައްދު  އިސްލާމްދީނުަގއި  ފިޔަވަިއ،  ކުށް  ޒިނޭެގ 

މީހެއްެގ މައްޗަށް   ކުށެއް  ކުށެއް ނުވަތަ ޤިޞާޞް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ހެކި  2ސާބިތުކުރެވޭނީ   ފިރިހެނުންެގ  ނުވަތަ )ދޭއް(  ބަހުން 

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުެގ އަމިއްލަ އިޢުތިރާފުންނެވެ.

 ކުށެއް  ކަނޑައެޅިފަިއވާ   ޤިޞާޞް  ނުަވތަ  ޙައްދު  އިސްލާމްދީނުގައި )ރ(  

  ަމއްޗަށް  މީހެްއެގ  ދަށުން  ެގ(  ނ)   ނުވަތަ (  ށ)  މާއްދާެގ  މި

 މާއްދާތަކުަގއި  އެ،  ކަނޑައަޅަންވާނީ  ކޯޓަކުން  ކަމަށް  ސާބިތުވާ

  ވާ  ފަރާތުން  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ނުވަތަ،  ހެކިބަހަކީ   ންެގކިހެ  ބަޔާންކުރާ

 އެހެން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ކުށްތައް   އެ،  ޤާނޫނާއި  މި،  އިޢުތިރާފަކީ

 ހެކިބަސް   ނުވަތަ  ފަރާތެއް  އިޢުތިރާފުވާ  ކުށަކަށް   ެއއިން  ޤާނޫނެއްަގއި 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް  ކިބަިއގައި  ފަރާތެއްެގ  ދޭ

  ޤާނޫނެއްަގއި  ޝަރުޠުތައް  އެފަދަ  ނުަވތަ،  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠުތައް

 ފަރާތެއް   އިޢުތިރާފުވާ  ކުށަކަށް  އެ  ޙާލަތުަގއި   ކަނޑައަޅާފައިނުވާ 

 ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް   ކިބަިއަގއި  ފަރާތެއްެގ  ދޭ  ހެކިބަސް  ނުވަތަ

 ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠުތައް އެންމެހައި ކުރާބަޔާން  ޝަރީޢަތުަގއި އިސްލާމީ

 . ކަމުަގިއވާނަމަެއވެ  އިޢުތިރާފެއް ނުވަތަ ހެކިބަހެއް

ހިނދަކު،  )ބ(   ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  އެހެންޮގތަކަށް  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން 

ޮއތްނަމަވެސް،   އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  ޙައްދު   އިސްލާމްދީނުަގއި މި 

އެ އަކުރުަގއި ބަޔާންކުރާ  ކަނޑަެއޅިފައިވާ ކުށެްއ  ނުވަތަ ޤިޞާޞް  

ޤާނޫނު މި  ކުށް،  އެ  ސާބިތުނުވިނަަމެވސް،    138  ގެ މިންަގނޑުން 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ޖިނާއީ މިންަގނޑުން ސާބިތުވާނަމަ، އެ 

 ކުށަކަށް ޤާނޫނުަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެން އަދަބެއް ދެވިދާނެއެވެ. 
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ބޭނުންވާނެ  .141 ހެކިބަސް ދޭ މީހުންގެ ޢަދަދު  ޢަދަދަކަށް  ވަކި  މީހުން  ދޭ  ހެކިބަސް  ސާބިތުކުރުމަށް    ކަމެއް 

އެކަމެއް  ކަމަށް   ކަނޑައަޅާފަިއާވނަމަ،  ައސްލެއްަގއި  އިސްލާމްދީނުެގ 

 ސާބިތުކުރުމަށް އެ ޢަދަދަށް ހެކިބަސް ދޭ މީހުން ބޭނުންވާނެއެވެ. 

 

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ  

 ހެކިބަސް 
ބޭނުންވާނެ   .142 ހެކިބަސް  ފިރިހެނުންެގ  ޢަދަދަކަށް  ވަކި  ސާބިތުކުރުމަށް  ކަމެއް 

ކަމަށް ކަމަށް   ބޭނުންވާނެ  ހެކިބަސް  އަންހެނުންެގ  ޢަދަދަކަށް  ަވކި  ނުވަތަ 

އެކަެމްއ ސާބިތުކުރުމަށް  ކަނޑައަޅާފަިއވާނަމަ،  އަސްލެްއަގއި  އިސްލާމްދީނުެގ 

ފިރިހެނުންެގ   ޢަދަދަށް  އަންހެނުންއެ  ބޭނުންވާނެއެވެ. ެގ  ނުވަތަ    ހެކިބަސް 

ޙާލައެ ހެކިބަސް ތްތަކުނޫން  އަންހެނުންެގ  ފިރިހެނުންނާއި  ަގިއ، 

 ހަމަހަމަވެެގންވެެއވެ. 

 

މުސްލިމެއްެގ މަްއޗަށް ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަށް ޣައިރު މުސްލިމެއްެގ ހެކިބަސް    .143 ޣައިރު މުސްލިމުންގެ ހެކިބަސް 

ކަމަށް ކަންކަމާއި    އިސްލާމްދީނުެގ އަސްލެއްަގއި  ހުށަނޭޅޭނެ  ކަނޑަައޅާފައިވާ 

އެ   ކުގައިތަތްޙާލަ ޙާލަތްތަކުކަން  ނޫންފިޔަަވއި  ޣައިރު ކަމާއި  ަގއި، 

 މުސްލިމެއްެގ ހެކިބަސް މުސްލިމެއްެގ ހެކިބަހާ ހަމަހަމަވެެގންެވއެވެ. 

 

ހެކި ހުށަހެޅުމެއް ނެތި  

 ސާބިތުވެގެންވާ ކަންކަން 
ހިންޭގ   )ހ(  .144 ދާއިރާަގއި  މައްސަލަ  ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ  ޢާންމުކޮށް ކޯޓު 

ޤަބޫލުކުރެވޭ ނެތި  ދެބަސްވުމެއް  އަދި  އެ ކަންކަމާއި،    އެނޭގ 

ސުވާލުނުއުފެދޭ  އުސޫލުން  ޢާންމު  ޞައްޙަކަމާމެދު  މަސްދަރެއްެގ 

ނުލައި  ސާބިތުކުރުަމކާ  އިތުރު  އަދި  ޞައްޙަކަމާެއކު  މަސްދަރަކުން 

ކޯޓަށް  ކަންކައެނެގންހުރި   ނުލައި،  ހުށަހެޅުމަކާ  ހެކި  މަކީ، 

 ސާބިތުވެެގންވާ ކަންކަން ކަމުަގއި ބެލެވޭނެ ކަންކަެމވެ. 

ނުލައި  )ށ(   ހުށަހެޅުމަކާ  ހެކި  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ކަންކަން  އަންނަނިިވ  ތެރޭަގއި  ކަންކަމުެގ  ސާބިތުވެެގންވާ 
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 ހިމެނެއެވެ. 

ޤާނޫނުއަސާސީާއއި،   (1)    ޖުމްހޫރިްއޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޢަމަލުކުރަ ޤާނޫނުތަކާއި،   މުންދާދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އެންމެހައި 

ެއއިން ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި،  

 ؛ޤާނޫނަކުން ބާރު ލިބިެގން ހަދާ ަގާވއިދުތައް 

ފަރާތުެގ    (2)    ހިންާގ  ެވރިކަން  ނިޝާނާިއ،  ދައުލަތުެގ 

ސިއްކައާިއ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުެގ ސިއްކަާއިއ، 

ސިއްކައާއި،  އިދާރާތަކުެގ  ހިމެނޭ  ދާއިރާަގއި  ޝަރުޢީ 

ކޮމިޓީތަކުެގ  މަޖިލީހުެގ  ެއ  މަޖިލީހާއި  ރައްޔިތުންެގ 

ބޭނުންކުރާ  ލިބިެގން  ބާރު  ޤާނޫނަކުން  ސިއްކައާިއ، 

ސިއްކައާިއ،  އެނޫ ޤާއިމުކޮށްފަިއާވ  ންވެސް  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި 

 ؛ބޭރު ޤައުމުތަކުެގ އެމްބަސީތަކުެގ ސިްއކަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ   (3)    މަޤާމަށާއި،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

 ؛ނައިބުެގ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރާ މީހުން

 ؛ކުރާ މީހުންންވަޒީރުންެގ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަ  (4)   

 ؛ކުރާ މީހުންންމުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކަށް ޢައްޔަ  (5)   

މަޤާމަށް   (6)    މެންބަރުކަމުެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ 

 ؛އިންތިޚާބުކުރާ މީހުން

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންުގމަށްޓަކައި ޤާނޫނުން   (7)   

 ؛ތަކަށް އިންތިޚާބުކުރާ މީހުންލުއުފައްދާ ކައުންސި

ދައުލަތުެގ   (8)    ބަހާއި  ޤައުީމ  ދިދަާއއި  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ؛ދީން

ކަންހި  (9)    ަގޑިތަްއ ނޤުދުރަތީޮގތުން  ޤުދުރަތީޮގތުން  ޮގތާއި،  ާގ 

ަވުގތުތަްއ   ޮގތުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޮގތާއި،  ބެހިފައިވާ 
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ދުނިޔޭެގ ފަބަހާ ޖިއޮްގރަފީެގޮގތުން  ޒޯނުތަކާިއ،  އިވާ 

 ؛ބައްރުތަކާއި ޤައުމުތައް ބަހާލެިވފައިވާ ޮގތް

ދުވަސްތަކާިއ    (10)    ބަންދު  ރަސްމީ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ސަރުކާރުން 

ތަރުތީބުެވ  ހަތްދުވަސް  ހަފްތާެގ  މުނާސަބަތުތަކާއި 

 ؛ޮގތް ހިނަގމުންދާ

ބައިނަލްއަޤްވާީމ   (11)    ބަިއވެރިވެފަިއވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

 ؛މުޢާހަދާތައް

ބައިނަލްއަޤްވާީމ އްދިވެހިރާ  (12)    ބަިއވެރިވެފަިއވާ  ޖެއިން 

 ؛ޖަމާޢަތްތައް

ުގޅުން    (13)    ޑިޕްލޮމެޓިކް  ޤާއިމުކޮށްފަިއާވ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

 ؛އްތަޤައުމު

ފަނޑިޔާރުންނާިއ،    (14)    ކޯޓުތަކުެގ  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ަވކާލާތުކުރުުމެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ރަޖިސްޓްރާރުންނާއި، 

 ؛ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން

ޤަބޫލުކުރަންވާނެ   (15)    ޝަރީޢަތަށް  ނުލައި  ހުށަހެޅުމަކާ  ހެއްކެއް 

 ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ ކަމެއް. ކަމަށް އެހެން 

ަގއި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމުެގ ތެރެއިން  )ނ(   މި މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( 

ކަމަކީ   ސާބިތުވެެގންވާ  ވަކި  ކޯޓަށް  ނުލައި،  ހުށަހެޅުމަކާ  ހެކި 

ކަުމަގއި   ވަކި  ކަންކަން  ނުަވތަ  ބެލިދާނެެއވެ.  ައމިއްލައަށް  ކޯޓުން 

ކަންކަން ކަމަކީ   ސާބިތުެވެގންވާ  ކޯޓަށް  ނުލައި،  ހުށަހެޅުމަކާ  ހެކި 

ޚަޞްމަކަށް   ކަމުގައި މަޢުލޫމާތާއެކު  ކަމާުގޅޭ  އެދި  ބަލައިަގތުމަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 
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 އަށާރަވަނަ ބާބު 

 ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ 

 

އެހެންޮގތަކަށް   )ހ(  .145 ލު ސޫ ޢާންމު އު  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ޙައްޤެްއ    ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ޤާނޫނީ  ލިބިދޭ  ތިމާއަށް  ހިނދަކު، 

ނުވަތަ އަނެއް މީހާ އުފުލަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް އޮތްކަަމށްބުނެ 

އޮތްކަން   އެޮގތަށް  އެކަމެއް  އުފުލައިފިނަމަ،  ދަޢުވާއެއް 

 ސާބިތުކޮށްދޭނީ އެ ދަޢުވާެއއް އުފުލާ ފަރާތުންނެވެ.

ސާބިތުކުރުން  )ށ(   ނުވާކަން  ނުވަތަ  ވުޖޫދުަގިއާވކަން  ކަމެއް  ވަކި 

ލާޒިމުވާ ޙާލަތުަގއި، ެއކަމެއް ސާބިތުކުރުމުެގ ޒިންމާ އޮންނާނީ، މި 

އެހެންޮގތަކަށް   ޤާނޫނެްއަގއި  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ޤާނޫނުަގއި 

ކަމަށް ނުވަތަ   ހިނދަކު، އެކަމެއް ވުޖޫދުަގިއވާ  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ

 ނުވާކަމަށް ބުނާ ފަރާތުެގ ކިބައިަގއެެވ. 

އެހެންޮގތަކަށް   )ނ(   ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ޒިންމާ   ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ސާބިތުކުރުމުެގ  ދަޢުވާއެއް  ހިނދަކު، 

އެ   ުގޅިެގން އޮންނާނީ،  ކަމަކާ  ބިނާވެފަިއވާ  މައްޗަށް  އެ  ދަޢުވާ 

އެްއވެސް   ޚަޞްމަކަށް  ޚަޞްމުންކުރެ  ހިމެނޭ  މައްސަލަިއަގއި 

އެ ދެކޮޅަށް  ޚަޞްމަކާ  އެ  ހުށަނޭޅިއްޖެނަމަ،  ކަމެއް  ހެއްކެއް 

 ސާބިތުވާނެ ޚަޞްމަށެވެ. 

ކަމެއް  )ރ(   އެހެން  މީހަކު  ދޭ  ހެކިބަސް  ުގޅޭޮގތުން  ކަމަކާ  ވަކި 

ސާބިތުކޮށްދީެގން މެނުވީ އެ ހެކިބަސް ދޭ ކަންތައް ސާބިތުކޮށްދެވެން 

އެ  އޮންނާނީ،  ޒިންމާ  ސާބިތުކުރުމުެގ  އެކަމެއްވެސް  ނެތްނަމަ، 

 ހެކިބަސް ދޭ މީހާއަށެވެ. 

މީހަކު،  )ބ(   އުފުލިފަިއާވ  މަްއޗަށް  އެީމހެއްެގ  ދަޢުވާ  ކުށެްއެގ  ޖިނާއީ 
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އެ ކަނޑައަޅާ  ކުށް  އެ  ނުވަތަ  ންވެސް  ނޫ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުން 

ލިބިދޭ  އޭނާއަށް  ދިފާޢެއް  ލިބިދޭ  ުގޅޭޮގތުން  ކުށާ  އެ  ޤާނޫނަކުން 

ސާބިތުކުރުމުެގ   ލިބިދޭކަން  ދިފާޢު  އެ  އޭނާއަށް  ބުނާނަމަ،  ކަމަށް 

އޮންނާ ޮއތްކަން ޒިންމާ  ދިފާޢެއް  އެފަދަ  ަމއްޗަށެވެ.  އޭނާެގ  ނީ، 

އޭނާއަށް   ސާބިތުކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ،  އޭނާއަށް  މިންަގނޑުން  މަދަނީ 

 އެ ދިފާޢު ލިބިެގން ނުވާކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ. 

ކަެމއްަގއި،   )ޅ(   ޢާންމުކޮށް އެނޭގ  ޮގތަކަށްކަން  ވަކި  ކަެމއް އޮތީ  ވަކި 

މީހަކު   އެނޫން ދޫކޮށްލި  ނުކޮށް  ނުވަތަ  ކުރި  ެއކަމެއް  ޮގތަކަށް 

މަޤްޞަދެއްަގިއކަން  ކޮން  ދޫކޮށްލީ  ނުކޮށް  ނުވަތަ  ކުރީ  އެކަން 

 ޒިންމާއެކެވެ. އެމީހެއްެގ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ 

 

ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދެވަނަ ބާބުެގ ދަށުން ކަށަވަރުކޮށްދީފަިއވާ އަސާސީ   )ހ(  .146 ލު ސޫ ޚާއްޞަ އު 

ޙައްޤުތަކާިއ މިނިވަންކަުމެގ ތެރެއިން ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިަވންކަމެއް 

ޙައްޤެްއ   އެ  ދަޢުވާތަކުަގިއ،  ހުށަހަޅާ  ބުނެ  ހިފަހައްޓާފައިވާކަމަށް 

ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ   ހިފަހައްޓާފައިވަނީ  މިނިވަންކަމެއް  ނުވަތަ 

މިންވަރަށްކަން  އެކަށީެގންވާ  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ނުވަތަ ސާބިތުކޮ ޙައްޤެއް  އެ  ނުވަތަ  ދައުލަތުެގ  ށްދިނުމަކީ 

 މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓި ފަރާތެއްެގ ޒިންމާއެކެވެ. 

ދަޢުވާކުރާ   )ށ(   މައްސަލަތަކުަގިއ،  ހުށަހެޅޭ  ވަކިކޮށްެގން  ވަޒީފާއިން 

ޮއވެެގންކަން  ސަބަބެއް  އެކަށީެގންވާ  ަވކިކުރީ  ވަޒީފާއިން  ފަރާތް 

 ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ ޒިންމާެއކެވެ. 
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 ފަސްވަނަ ބައި 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 
 ވަނަ ބާބު ނަވާރަ 

 ޢާންމު ކަންކަން 

 
ޓްރައިބިއުނަލްތަކާއި ދައުލަތުގެ  
އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު  

 ހިންގުން 

އެހެންޮގތަކަށް    .147 ޤާނޫނެއްަގއި  މި އެހެން  ހިނދަކު،  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ 

 ނެުގމާިއ،  ޤާނޫނުަގއި ކޯޓުތަކަށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް ނިސްބަތްކޮށް، ހެކިބަސް

ކޯޓުތަކުން    ވަޒަންކުރުމުގައި  ހެކި  ބަލައިަގތުމާިއ،  ހެކި  ހުށަހެޅުމާއި،  ހެކި

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ކަމުަގއި  އުސޫލުތައް  ތަބާވާންޖެހޭ  ޝަރީޢަތުން  ނުވަތަ 

 ކަންކަމާިއ، ކޯޓުތަކުން ނުވަތަ ޝަރީޢަތުން ބަލައިަގންނަ ހެކީަގއި އެންމެހައި

އެންމެހައި   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ުގޅޭޮގތުން  ޝަރުޠުތަކާ  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 

މިންަގނޑުތަކާ   ސާބިތުކުރުމުެގ  ޒިންމާާއއި  ސާބިތުކުރުުމެގ  ހެކި  ކަންކަމާއި، 

ކަ އުސޫލުތަްއ،  އެންމެހައި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ނިސްބަތަށް ުގޅޭޮގތުން  މާުގޅޭ 

ނިސްބަތަށް،   ކަާމުގޅޭ  އަދި  ހިނާގނެެއވެ.  ަމއްޗަށް  ޓްރައިބިއުނަލްތަކުެގ 

ފަރާތްތަކުެގ   އެނޫންެވސް  ބަލާ  މައްސަލަ  ތެރެިއން  އިދާރާތަކުެގ  ދައުލަތުެގ 

 މައްޗަށް ހިނާގނެެއވެ. 

 

ކޯޓުތަކު )ހ(  .148 ދުން ގަވާއިދު ހެ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ  މި  އަދާކުރަންޖެހޭ  ން 

ހަދަންޖެހޭ   ޤާނޫނުަގއި  ،  ނީހަދާ،  ގަވާިއދުތައްުގޅިެގން  މި 

ޮގތެްއެގމަތިން،  ޚިލާފުނުވާ  އުސޫލުތަކާ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

 ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުންނެވެ. 

ޤާނޫނަށް   )ށ(   މި  ގަވާއިދުތަްއ،  ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 
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ފަށާތާ   ހަދައި،   3ޢަމަލުކުރަން  ތެރޭަގއި  މަސްދުވަހުެގ  )ތިނެއް( 

 ކުރަންވާނެެއވެ. ންޢާންމުކޮށް އިޢުލާ

 

 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، އަންނަނިވި ދެ ޤާނޫނު އުވުނީއެވެ.   .149 އުވާލެވޭ ޤާނޫނު 

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

 )އަންހެނުންެގ ހެކިބަހުެގ ޤާނޫނު(. .ޖ72/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  

 

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

ފެށިެގން   ތާރީޚުން  ޝާއިޢުކުރާ  ެގޒެޓުަގއި  އް( ހައެ)  6ދިވެހިސަރުކާރުެގ 

 މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިެގންނެވެ. 

 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ  .151 މާނަކުރުން  ލަފްޒެއް  ނުވަތަ  ޢިބާރާތެއް  ޤާނޫނުަގއި  ޮގތުން   މި 

ދޭހަނުވާހާ މާނައެއް  އެހެން  އަންނަނިިވ  ހިނދަކު،    ކަނޑައެޅިެގން 

ދެވިފައި ލަފްޒުތަކަށް  ލަފްޒުތަކާ  އެ  ޢިބާރާތްތަކާއި  ޢިބާރާތްތަކާއި  އެ  ވަނީ، 

 ުގޅިެގން، ތިރީަގއި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ. 

"ހާޒިރުކުރެވެން ނެތް މީހުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނުެގ  )ހ(  

 ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މީހުންނަށެވެ. 118

ހުށަހެޅޭ  )ށ(   ކޯޓަށް  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ޚަޞްމު" 

ފަރާތް   ދަޢުވާލިބޭ  ނުވަތަ  ފަރާތް  ދަޢުވާކުރާ  މައްސަލަެއއްަގއި 

ފަރާތަކަށް ވަކިން ނިސްބަތްކުރެޭވ   ކޮންމެ  އެއިން  ޖުމްލަކޮށް، އަދި 

 ޮގތަށެވެ. 

ބޭނުންކުރެޭވ  ރ"ކޮމްޕިއުޓަ )ނ(   މަޢުލޫމާތު  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް   "

އޮޕްޓިކަލް   މެްގނެޓިކް،  އިލެކްޓްރޯކެމިކަލް   ތަނުވައިލެކްޓްރޯނިކް، 

ސާމާނާއި، މިފަދަ ުގޅުންހުރި ތަކެއްޗާއި، އަދި ހިސާބު ހެދުމަށާއި،  
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ކުރާ ކަންކަމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ރަްއކާކުރުމަށާއި   ހަމަ ބޭނުންކޮށްެގން

ުގޅުންހުރި ނުވަތަ އެ ބާވަތުެގ     ތަކެއްޗާ އަދި މުޢާމަލާތް ފަހިކޮށްދޭ 

ތަކެްއޗަ ކަމެއްކުރެވޭ  މިފަދަ  އެ ުގޅަިއެގން  ނަމަެވސް  ށެވެ. 

 މާނައިަގއި ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވޭ ެއއްޗެހި ނުހިމެނޭޮގތުންނެެވ.

 ؛އޮޓޮމެޓިކް ޓައިޕްރައިޓަރ، ޓަިއޕްސެޓަރ  (1)   

 ؛ލްކިއުލޭޓަރހިފާެގންުގޅޭ ކަ  (2)   

ޕްރޮްގރާމްނުކުރެވޭ ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ރައްކާނުކުރެވޭ ޒާތުެގ   (3)   

 ؛ތަކެތި

ކަމާުގޅޭ    ދައުލަތުެގ  ބާވަތުެގ ތަކެތި ކަމުަގއިއެހެންވެސް މި    (4)   

ގެޒެ  އިދާރާއަކުން ސަރުކާރުެގ  މެދުވެރިކޮށް   ޓުކަނޑަައޅައި 

 އިޢުލާންކުރާ ތަކެތި. 

ރޭ، ސްކޭން -"އެތެރެހަށީެގ ފޮޓޯ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެކްސް  )ރ(  

 ނުވަތަ އެތެރެހަށި ދައްކުވައިދޭ އެނޫންވެސް ފޮޓޯއަށެވެ. 

ހަށިަގނޑުެގ   )ބ(   އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ސާމްޕަލް"  "އެތެރެހަށީެގ 

ޮގތަކުން   އެނޫންެވސް  ނުވަތަ  ފޮނުަވިއެގން  ެއއްޗެއް  އެތެރެއަށް 

 ހަށިަގނޑުެގ އެތެރެއިން ނަާގ ސާމްޕަލަށެވެ.

މީހަކު   )ޅ(   މަރުވެފައިވާ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ނުވަތަ "އޮޓޮޕްސީ" 

ެގއްލުންތަކާއި،  އެްއޗެއް   މަރުވި ސަބަބާިއ، ހަށިަގނޑަށް ލިބިފަިއވާ 

އައިބެއް   އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ބަްއޔެއް  ޖެހިފައިާވ  ހަށިަގނޑަށް 

ދެނެަގތުމަށްޓަކައި އެ ހަށިަގނޑު ބަލައި، އެ ހަށިަގނޑުން ސާމްޕަލް 

 ެގން ތަޙްލީލުތައް ކުރުަމށެވެ. ނަަގއި 

އެވަނީ،   )ކ(    ބުނެފައި  ކަމަށް  ހެކި"  ފޮރެންސިކް "ފޮރެންސިކް 

 ޕްރޮސީޖަރެއް މެދުވެރިކޮށް ހޯދޭ ހެއްކަށެވެ. 

ހިންުގ )އ(    ވެރިކަން  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  އިދާރާ"  މުެގ  "ދައުލަތުެގ 
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ބާރާއި،،  ބާރާއި ހެދުމުެގ  ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިުމކުރުމުެގ    ޤާނޫނު 

މިނިވަން  އިދާރާތަކާއި،  އެންމެހައި  ހިމެނޭ  ބާރުަގއި 

ސަލާމަތީ  މަޤާމުތަކާިއ  މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކާިއ 

އިންތިޚާބުކުރެވޭ   ދަށުން  ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ޚިދުމަތްތަކާއި 

ެއ   ިއދާރާތައް   ތަންތަނާކައުންސިލުތަކާއި  އެންމެހައި  ުގޅިފަިއވާ 

ދައުލަތުެގ  ހިމެނޭ ހިންުގމުަގއި  ތަނެއް  އެ  އަދި،  ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

 މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރާ ކޮންމެ ތަނެއްމެ ހިމެނޭޮގތުންނެވެ.

ަވސީލަތްތައް  )ވ(    އަންނަނިވި  އެވަނީ،  ބުނެފަިއ  ކަމަށް  "ލިޔުން" 

ރެ މަޢުލޫމާތެއް  ބާަވތެއްެގ  އެްއވެސް  ކޯޑުކޮށްފައިވާ  ހިމެނޭޮގތުން، 

 ވެ. އެްއޗަކަށެ 

ލިޔުމުން ނުވަތަ ޗާޕްކޮށްފައި އޮތް ެއއްޗެއް )ޗާޓެއް ނުަވތަ    (1)   

ކުރެހުެމްއ   ނުވަތަ  ްގރާފެއް  ނުވަތަ  ޕްލޭނެއް 

 ؛ކަމުަގިއވިޔަސް(

ޮގތަށް   (2)    ވާޞިލުެވވޭ  ވަސީލަތަކުން  އިލެކްޓްރޯނިކް 

 ؛ފައިލެއް  ރތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަ

 ؛ފޮޓޯ  (3)   

ނުވަތަ    (4)    ރައްކާކުރެވިފަިއާވ އަޑު  ޑޭޓާއެއް  އެހެން  އެފަދަ 

 ؛ޑިސްކެއް ނުވަތަ ޓޭޕެއް ނުވަތަ ފިލްމެއް ނުވަތަ ރޯލެއް

މަންޒަރު ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ޑޭޓާއެއް ރައްކާކުރެވިފައިާވ   (5)   

 ނުވަތަ އެނޫންެވސް ެއއްޗެއް.  ނެަގޓިވެއްފިލްމެއް ނުވަތަ 

ކަމަށް   )މ(   ޑީއޮކްސީރައިބޯނިުއކްލިއެކް  "ޑީ.އެން.އޭ"  އެވަނީ،  ބުނެފަިއ 

 ( އަށެވެ. deoxyribonucleic acidއެސިޑް )

އެވަނީ،    އޭ. އެން.ޑީ" )ފ(   ބުނެފައި  ކަމަށް  މަޢުލޫމާތު"  ހަށިަގނޑުެގ  ެގ 

ބޮޑީ ޮގތަކަށް ނެޭގ    ބޭރުން ނުވަތަ އެތެރެއިން ނުވަތަ އެނޫންވެސް 
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ކުރާ   ބޭނުންކޮށްެގން  ލިބޭ   ޑީ.އެން.އޭސާމްޕަލް  ތަޙްލީލުތަކުން  ެގ 

 ޖެނެޓިކް މަޢުލޫމާތަށެވެ.
 

 
 

 

 


