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  2    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 ކޮމިޓ  ޖުޑ ޝިއަރ   

 
އުފައްދާފައިވަނ    ކޮމިޓ   ޭބއްވި  2019ޖޫން    11މި  މަޖިލ ހުގެ    19، ގައި  ރައްޔިތުންގެ  ޖަލްސާގައެވެ.    6ވަނަ  ވަނަ 

މި ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  121ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

ޤާނޫނުއަސާ ކަންކަން  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މުއައްސަސާތަކާގުޅޭ  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  ޝަރުޢ   އުފައްދާފައިވާ  ދަށުން  ސ ގެ 

އޮތްނަމަ ަބދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ  މުއައްސަސާތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  އެކަން    ،ދިރާސާކުރުމާއި ޝަރުޢ  

ރާއާ ގުޅުންހުރި ިބލުތައް ދިރާސާކޮށް، ފުރިހަމަކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ހުށަހެޅުމާއި، ޝަރުޢ  ދާއި

 މަޖިލ ހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެދި ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ.  

، ޤާނޫނުއަސާސ އާއި ޤާނޫނުން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން   ،މ ގެއިތުރުން

ވަނަ މާއްދާއިން މި ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ މިނިވަން   121ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

މެންަބރުން ތިޭބ  އެ މުއައްސަސާތަކުގައި  ކުރުވުމާއި،  ޖަވާުބދާރ   ފަރާތްތައް  ތިޭބ  މަޤާމުތަކުގައި  މުސްތަޤިއްލު  ނާއި 

މުއައްސަސާތަކުގެ އަހަރ  ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ  

ކާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދިނުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކާ ަބއްދަލުކޮށް އެ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، އެ ކަންކަމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަ

ަބލައި،   ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  މުއައްސަސާތަކުން  އެ  ހޯދައި، ސުވާލުކޮށް،  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭގޮތުން  ހިންގުމާ  މުއައްސަސާތައް 

ޢައްޔަންކުރާ މުއައްސަސާތަކަށް  އެ  ަބޔާންކޮށްދިނުމާއި،  ކަންކަން  ރައްޔިތުންގެ   އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ 

މަޖިލ ހުގެ ރުހުން ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިރާސާކޮށް، އެ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކުރުމާއި، އެ 

 ލަފާ އެރުވުމާއި،  މުއައްސަސާތަކުގައި ތިޭބ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމުން ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލ ހަށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް ޖުޑ ޝަލް   154ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  

ދިރާސާކޮށް   މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ވަކިކުރުމަށްޓަކައި  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރުން  ޤަޫބލުކުރެވިގެން  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް 

 ލ ހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަކ ވެސް މި ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖި
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 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު  ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު 
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 އިބްރާހ މް މުޢިއްޒު 
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 މުޙައްމަދު ނިހާދު 
 ދާއިރާފޭދޫ 

 

 ޝަހ މް ޢަބްދުލްޙަކ މް هللا ޢަބްދު 
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 އިބްރާހ މް ރިޒާ 
 ގުރައިދޫ ދާއިރާ 

 
 ޢަލ  ޙުސައިން 
 ކެންދޫ ދާއިރާ

 

 ސަޢުދު ޙުސައިން 
 ވިލިނގިލި ދާއިރާ

 

 

 

 

  

  



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ބިލު    ހެއްކާބެހޭ 

  4    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 ފިހުރިސްތު 
 

 5 ....................................................................................................................................  ތަޢާރަފް .1

 5 ......................................................................................................... . ކޮމިޓ ން ިބލު ދިރާސާކުރި ގޮތ2ް

 6 .................................................  ކޮމިޓ ން ިބލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ަބއްދަލުކުރި ފަރާތްތައް .2.1

 8 ........................................................................................................  ިބލުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް  .3

 9 ...............................................................................................  ބިލަށް ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު .4

 15 ...........................................................................................................................  ނިންމުން . 5
 

 16 .................................................................................................................................... 1ޖަދުވަލު 

 17 .................................................................................................................................... 2ޖަދުވަލު 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ބިލު    ހެއްކާބެހޭ 

  5    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 ތަޢާރަފް  .1

 ވަނަ  21  ދައުރުގެ  ތިންވަނަ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2021  މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ޭބއްވުނު  ގައި  2021އޮކްޓޫަބރު    4  މި ރިޕޯޓަކ ،

ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން،    ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ އަށް  ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި  ިބލު"  ހެއްކާެބހޭޖަލްސާގައި، "

ތިނަދޫ ފަރާތުން،  ސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅުއްވ  މަޖިލ ހަށް ރައްޔިތުންގެ ިބލު އެ ކޮމިޓ ން ިބލު ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ.

  އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަްބދުލްމުޣުނ އެވެ. 

އެ އަހަރުގެ    ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  19ގައި އޮތް    2021ސެޕްޓެންަބރު    6ިބލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވަވާފައިވަނ   

ދައުރުގެ ޖަލްސާގައެވެ.    9  ތިންވަނަ  ަބހުސްވަނަ  އިބްތިދާއ   ިބލުގެ  ދައުރުގެވަނަ    2021  މި  ތިންވަނަ    4  އަހަރުގެ 

ގެންގޮސްފައިވަނ ، ކުރިއަށް  ަބހުސް  އިްބތިދާއ   ިބލުގެ  މި  އެގޮތުން  ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ.   21  ޖަލްސާއެއްގައި 

  29  ،ވަނަ ޖަލްސާ  17ގައި ޭބއްވުނު    2021ސެޕްޓެންަބރު    22،  ވަނަ ޖަލްސާ  16ގައި ޭބއްވުނު    2021ސެޕްޓެންަބރު  

  .އެވެގަ ވަނަ ޖަލްސާ  21ގައި ޭބއްވުނު    2021އޮކްޓޫަބރު    4  ވަނަ ޖަލްސާ އަދި  20ގައި ޭބއްވުނު    2021ސެޕްޓެންަބރު  

ޭބއްވުނު    2021އޮކްޓޫަބރު    4އަދި،   ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  ވަނަ    21ގައި  ވޯޓުގައި    ގެ މެންަބރުން   30ޖަލްސާގައި 

 ހުން ބަލައިގަތުމަށްވަނ  ފާސްކުރައްވާފައެވެ. މަޖިލ ރައްޔިތުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ިބލު 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ިބލަކ ،    ހެއްކާެބހޭ މިހާރު  ނަންަބރު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޤާނޫނު   76/24ޤާނޫނު  އާއި  ޤާނޫނު(  )ހެއްކާެބހޭ 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުން އައިސްފައިވާ    1976ޖ )އަންހެނުންގެ ހެކިަބހުގެ ޤާނޫނު( އަކ   72/14ނަންަބރު  

ޢަމަލުކުރާނެ  އެ ޤާނޫނުތަކަކ  ޒާމާނާ ަބއްދަލު ޤާނޫނުތަކެއް ކަމުގައިނުވާތ ، އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ަބދަލުގައި،  ޤާނޫނުތަކަކަށްވެފައި،  

ހުށަހަޅުއްވާފަ ގޮތުން  ތަޢާރަފުކުރުމުގެ  އޮނިގަނޑެއް  ޤާނޫނ   ތަފްޞ ލ   ިބލާއެކު  ހެއްކާެބހޭ  މި  ކަމުގައި،  ިބލެއް  އިވާ 

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސަަބުބގައި ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

 . ކޮމިޓ ން ބިލު ދިރާސާކުރި ގޮތް 2

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި   47ގެ  ކޮމިޓ   އެ އަހަރުގެ  ގައި ޭބއްވި  2021އޮކްޓޫަބރު    11  މި ިބލު ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން،

 ވެ. ވެއެއިކޮށްފަމި ިބލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ

ކ   ސުންގަޑިއަ   ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ނިންމައި، އެ ޚިޔާލުތައް ހުށަހެޅުމުގެމި ިބލާއެ ަބއްދަލުވުމުގައި  އެގޮތުން،  

ދާރާތަކުގެ އިމި ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ތިރ ގައިވާ ކަމާ ގުޅުންހުރި    އަދި،ކަމުގައި ކޮމިޓ ން ނިންމިއެވެ.    2021ނޮވެންަބރު    30

 ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމިއެވެ.
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 ؛. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސ2.1ް

 ؛ . ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ2.2ް

 ؛. މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒ2.3ް

 ؛. ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތ2.4ް

 ؛. ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓ  ކޮމިޝަނ2.5ް

 ؛ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-. އެންޓ2.6ި

 އަދި ؛. ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސ2.7ް

 .ވެހިރާއްޖޭގެ ާބ ކައުންސިލް. ދ2.8ި

  ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުކުރި ފަރާތްތައް ކޮމިޓ ން ބިލާ  .2.1

މާއްދާއާ ހާމަކުރުމާގުޅޭ  މަސްދަރު  ނޫސްވެރިންގެ  ހިމަނާފައިވާ  ިބލުގައި  މަސައްކަތްކުރާ  ހެއްކާެބހޭ  މ ޑިއާގައި  ގުޅޭގޮތުން   

މޯލްޑިވްސް މ ޑިއާ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާތ ، އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މ ޑިއާތަކުންނާއި  އްކަންޮބޑުވުންތަފަރާތްތަކުގެ 

ވަނަ    30އްވި ކޮމިޓ ގެ  ގައި ޭބ  2022ޖޫން    15އެފަރާތްތަކާ ަބއްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމިއެވެ. އެގޮތުން،  

ޖަރނަލިސްޓް    136ިބލުގެ  ަބއްދަލުވުމުގައި،   މޯލްޑިވްސް  ކައުންސިލާއި  މ ޑިއާ  މޯލްޑިވްސް  ގުޅޭގޮތުން  މާއްދާއާ  ވަނަ 

 އެސޯސިއޭޝަންގެ ތިރ ގައިވާ ފަރާތްތަކާ ކޮމިޓ ން ަބއްދަލުކުރިއެވެ. 

 ؛ފާޢު ޙަސަންމޯލްޑިވްސް މ ޑިއާ ކައުންސިލުގެ ރައ ސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަ .2.1.1

 ؛މޯލްޑިވްސް މ ޑިއާ ކައުންސިލުގެ ނައިުބ ރައ ސް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޘަޤ ފް .2.1.2

 ؛މޯލްޑިވްސް މ ޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންަބރު އަލްއުސްތާޛު އިްބރާހ މް ފައުޒ  .2.1.3

 ؛މޯލްޑިވްސް މ ޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޢިއްޒު އިްބރާހ މް .2.1.4

 ؛ލުގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލް ޑރ. އިބްރާހ މް ސަމ ރުމޯލްޑިވްސް މ ޑިއާ ކައުންސި .2.1.5

 ؛މޯލްޑިވްސް މ ޑިއާ ކައުންސިލުގެ ލ ގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ފަހުމ  .2.1.6

هللا މޯލްޑިވްސް ޖަރނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެކްސްކޯ މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖުނައިދު ޢަްބދު .2.1.7

 އަދި؛ ސަލ މް

 ޖަރނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ ަބޖެޓް ސެކްރެޓަރ  އަލްފާޟިލް ނާޒިމް ޙަސަން.މޯލްޑިވްސް  .2.1.8
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އިތުރުން،   ގުޅޭގޮތުން  މ ގެ  ކަންކަމާ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  ކޮމިޓ އަށް  ގުޅޭގޮތުން  ިބލާ  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  ިބލު  ކޮމިޓ ން 

ގައި   2022ޖޫން    20މަޝްވަރާކުރުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމިއެވެ. އެގޮތުން،    އިތުރަށް  ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ ަބއްދަލުކޮށް

 ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި ތިރ ގައިވާ ފަރާތްތަކާ ަބއްދަލުކޮށް، ކޮމިޓ ން މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. 32ޭބއްވި ކޮމިޓ ގެ 

 ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟ  އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟު ޝާޠިރު .2.1.9

 ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޒިޔާދު ށ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް  .2.1.10

 ނ.މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ސަލ މް .2.1.11

 ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޞާދިޤު )ރ.އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު(  .2.1.12

 ޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަކްރަމް ރަފ ޢު ރ.މަޑުއްވަރ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސް .2.1.13

 ފ.ިބލެއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަްބދުއްސައްތާރު ސުލައިމާން .2.1.14

 ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އިްބރާހ މް އިޙްސާން )ގއ.ވލިގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު(  .2.1.15

 هللاޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަނ ޒް ޢަްބދުގދ.ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭ .2.1.16

 ގދ.ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ލިމްއާން މުޙައްމަދު .2.1.17

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރަރ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިްބރާހ މް .2.1.18

 ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ލ ގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ސަމާ އަޙްމަދު .2.1.19

 ރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢ މް އެޓަ .2.1.20

 އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް އަލްއުސްތާޛު ޢަލ  ޝުހައިލް މުޙައްމަދު .2.1.21

 އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުގެ ސްޓޭޓް އެޓަރނ  އަލްއުސްތާޛާ އަލްމާ އަޙްމަދު  .2.1.22

 ހުގެ ޕަްބލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނައުފަލްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ  .2.1.23

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޗ ފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޑރ. އިއްތިޝާމް ޢަލ  .2.1.24

 هللاދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އާދިލް ޢަްބދު .2.1.25

 ލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޒިދުނާ ލ ގަލް އޮފިސަރ އަކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ  -އެންޓި .2.1.26

 ލ ގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝިމާހުކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ  -އެންޓި .2.1.27

 އަލްއުސްތާޛާ ސާިބޔާ ސިރާޖު   ލ ގަލް އޮފިސަރކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ  -އެންޓި .2.1.28

 ޖާިބރު ޑިރެކްޓަރ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދުހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ  .2.1.29
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އެސިސްޓަންޓް ލ ގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު  ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ   .2.1.30

 ސާމިޙު 

ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މާއްދާއާ   މި ަބއްދަލުވުމުގައި، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ނޫސްވެރިންގެ މަސްދަރު ހާމަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މި 

މާއްދާ ގުޅިގެން   އެ  އެގޮތުން،  ސާފުކޮށްފައިވާނެއެވެ.  ހުރިގޮތް  ޚިޔާލު  އެފަރާތްތަކުގެ  ސުވާލުކޮށް،  ވަކިވަކިން  އެފަރާތްތަކާ 

އިޞްލާޙުކޮށްގެންނަމަވެސް އެ މާއްދާ ިބލުގައި ހިމެނުން މުހިންމުކަމަށް އެ ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ 

ވާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ވެސް ހިމެނޭކަން ފަރާތްތަކުންވެސް ޚިޔާލުދެއް

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

ލިޔުމުންނާއި،  އިސްވެދެންނެވި   މަޝްވަރާކުރުމަށް  އިދާރާތަކުން  ގުޅޭގޮތުން  ަބއްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޓ ިބލާ  ޭބއްވި    ން 

އަދި، ހިއްސާކުރައްވާފައިވެއެވެ.    އިޞްލާޙުތަކާއި ޚިޔާލުތައްމުހިންމު އަދި ފާހަގަކުރެވޭ  މި ބިލަށް ވަރަށް    ަބއިވެރިވެވަޑައިގެން

   ވާނެއެވެ.ކޮމިޓ ން ރިޢާޔަތްކޮށްފައި އިޞްލާޙުތަކާއި ޚިޔާލުތަކަށްގައި، އެ ިބލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމު

ަބއްދަލުވުން ޭބއްވިއެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތުގައި ކޮމިޓ ގެ   22ހެއްކާެބހޭ ިބލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކޮމިޓ ގެ ޖުމްލަ  

 ވެއެވެ.މިނެޓު ހޭދަކޮށްފައި 13ގަޑިއިރާއި  35މެންަބރުން ގާތްގަނޑަކަށް 

 

 ބިލުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް  .3

،  ބިލަކަށްވާއިރު  ަބއެއްގެ މައްޗަށް އެކުލަވާފައިވާ  5ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ހުށަހެޅުއްވި ހެއްކާެބހޭ ިބލަކ   ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  

 މާއްދާ ހިމެނެއެވެ.  151ާބުބގައި  19މި ިބލުގެ 

މި ިބލުގެ ދެވަނަ  ވެ.  ާބެބވެ. އެއ  ތަޢާރުފުގެ ާބާބއި މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދ ފުގެ ާބެބ  2މި ިބލުގެ ފުރަތަމަ ަބއިގައި ހިމަނާފައިވަނ   

ާބުބ ހިމެނެއެވެ. އެއ  ހެކ ގެ ާބވަތްތަކާއި، ޝަފަހ  ހެއްކާއި، ހެކިަބސްދޭ ފަރާތްތަކާއި، ކިތާބ  ހެއްކާއި، އިޤްރާރާއި    7ަބއިގައި  

 އިޢުތިރާފާއި، މާއްދ  ހެއްކާއި ހެކިަބސް ނެގުމާ ގުޅުންހުރި މާއްދާތައް ހިމަނާފައިވާ ާބުބތަކެވެ.  

ާބެބވެ. މި ިބލުގެ ތިންވަނަ ަބއި ޚާއްޞަކޮށްފައިވަނ  ހެކި ވަޒަންކުރުމާ    7މި ިބލުގެ ތިންވަނަ ަބއިގައިވެސް ހިމަނާފައިވަނ   

ހެއްކާއި   ުބނާ  އިވުނުކަމަށް  ހެއްކާއި،  ގުޅުންހުރި  އެގޮތުން،  މާއްދާތަކަށެވެ.  އިޙްތިމާލުގެ  ގުޅުންހުރި  އުޞޫލާއި،  ރައުޔުގެ 

 އުސޫލާއި، އިތުާބރުގެ އުސޫލާއި އިމްތިޔާޒު ލިިބގެންވާ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅުންހުރި މާއްދާތައް މި ާބުބގައި  އުސޫލާއި، ނާދިރުވުމުގެ

 ހިމަނާފައިވެއެވެ. 
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އާ ގުޅުންހުރި މާއްދާތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ކ  ސާިބތުކުރުމުގެ މިންގަނޑާއި ސާިބތުކުރުމުގެ ޒިންމާޔަމި ިބލުގެ ހަތަރުވަނަ ާބ

ގަނޑާއި ސާިބތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާއާ ގުޅުންހުރި  ާބުބ ހިމެނޭއިރު، އެ ދެ ާބަބކ  ސާިބތުކުރުމުގެ މިން  2އިގައި  ަބޔެކެވެ. މި ަބ

އަދި މި ިބލުގެ ފަސްވަނަ ަބއިގައި ހިމަނާފައިވަނ  މި ިބލާ ގުޅުންހުރި ޢާންމު    މާއްދާތައް މި ާބުބތަކުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

 ވެ. ކަންކަން ަބޔާންކުރާ މާއްދާތަކެކެ

 ބިލަށް ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  .4

ފާޅުކުރެއްވި  މެންަބރުން  މި ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓ ގެ ަބއްދަލުވުމުގައި  

 ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. ތައްއިޞްލާޙުަބއެއް ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮމިޓ ން ބިލަށް ގެނެސްފައިވާ 

 :ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު 

  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 56ިބލުގެ 

 އެއްގައިކުށެއްގެ ދަޢުވާ  އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޖިނާއ  ޮބޑު ވަނަ މާއްދާ  54މި ޤާނޫނުގެ   .56 ބިލުގައި މާއްދާ އޮތްގޮތް 
ފަރާތެއް ށްވާ މިންވަރަށް ހެކިަބސް ދޭނެ އެހެން  ކަވަކި ވާޤިޢާއަކާ ގުޅޭގޮތުން ކާފ  ހެއްކަ

  53މި ޤާނޫނުގެ  ކުރާ ފަރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން  ގައި ަބޔާންނެތް ޙާލަތެއްގައި، އެ މާއްދާ
މާ ަބޔާންވެގެންވާ  ވަނަ  ކުށެއްގެ  އްދާގައި  އެފަދަ  އެފަރާތެއް  ނުހިނގާނަމަ،  އުސޫލު 

 ހެކިަބސްދިނުމަށް ލާޒިމުކުރުމުގެ ާބރު، ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ.ދަޢުވާއެއްގައި 
 

ކޮމިޓ ން  
އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

 އެއްގައިކުށެއްގެ ދަޢުވާ  އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޖިނާއ  ޮބޑު ވަނަ މާއްދާ  54މި ޤާނޫނުގެ   .56
ޖިންސ  ގޯނާގެ  ނުވަތަ  ނުވަތަ ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ކުށެއްގެ ދަޢުވާއެއްގައި  

ވަކި ވާޤިޢާއަކާ ގެ ދަޢުވާއެއްގައި  އްގެވެށި އަނިޔާގެ ކުށެ  އްގެ ދަޢުވާއެއްގައި ނުވަތަކުށެ
ހެއްކަ ކާފ   އެހެން  ކަގުޅޭގޮތުން  ދޭނެ  ހެކިަބސް  މިންވަރަށް  ނެތް  ށްވާ  ފަރާތެއް 
ވަނަ    53މި ޤާނޫނުގެ  ކުރާ ފަރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން  ގައި ަބޔާންޙާލަތެއްގައި، އެ މާއްދާ

ަބޔާންވެގެންވާ   ކުށެއްގެ މާއްދާގައި  އެފަދަ  އެފަރާތެއް  ނުހިނގާނަމަ،  އުސޫލު 
 ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ.ހެކިަބސްދިނުމަށް ލާޒިމުކުރުމުގެ ާބރު، ދަޢުވާއެއްގައި 

 
މިފަދައިން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމާފައިވަނ ، ކުޑަކުދިންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ކުށްތަކުގެ   ސަބަބު 

ހެކިަބސް  މައްސަލަތަކަކ   ކުށްތަކުގެ  އަނިޔާގެ  ގެވެށި  ގޯނާއާއި  ޖިންސ   މައްސަލަތަކުގައާއި، 
ތިޭބނ     މައްސަލަތަކަކަށް ނުވާތ އާއި، އެާބވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިަބސް ދޭންހޯދުމަށް ފަސޭހަ  



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ބިލު    ހެއްކާބެހޭ 
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ިބލުގެ   ފަރާތްތައްކަމަށް    53މި  ލާޒިމުނުކުރެވޭނެ  ދިނުމަށް  ހެކިަބސް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 
 ވާތ އެވެ.

 :ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު 

  ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.ވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި  61ިބލުގެ 

އިތުރުކުރުމަށް   ކޮމިޓ ން 

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ ޤާނޫނު( ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ    2010/24ޤާނޫނު ނަންަބރު   .61
 ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޭބންކުތަކުން ަބލަހައްޓާ ރެކޯޑު.

މާއްދާގައި ހިމަނާފައިވާ ރަސްމ  ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ވަނަ  61ިބލުގެ  ސަބަބު 
ޭބންކު   ނިންމާފައިވަނ ،  ކޮމިޓ ން  ހިމެނުމަށް  ރެކޯޑުތައް  ބަލަހައްޓާ  ޭބންކުތަކުން 
ސްޓޭޓްމަންޓްތަކާއި ޗެކުތަކާ އެ ާބވަތުގެ ލިޔުންތަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ހެކި ހުށަހަޅަންޖެހި 

 ތް ހިންގުމަށް ދަތިވާނެކަމަށް ފެންނާތ އެވެ. ޝަރ ޢަ

 :ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު 

ަބއިގައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ހެއްކާެބ  6ިބލުގެ   ާބުބގެ ދެވަނަ  ވަނަ މާއްދާގެ    67ވަނަ މާއްދާއިން    64ހޭ މާއްދާތައް )ވަނަ 

 ނިޔަލަށް( އިޞްލާޙުކުރުން.

މާއްދާތަކަކ    ހިމަނާފައިވާ  ގޮތުން  ހެއްކާެބހޭ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ިބލުގައި  މި  ހުށަހެޅުއްވިއިރު،  ިބލު  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ 

އެހެންނަމަ އައިސްފައިވާ ގޮތްކަމަށާއި،  އަދި އިންޑިޔާފަދަ ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރަމުން  ކޭސް ލޯގެ ވެސް  އިނގިރޭސިވިލާތް 

އައިސްފައިވާކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފިހުން ކޮމިޓ އަށް  އެ ޤައުމުތަކުގައި  ސަަބުބން އެކަންކަމަށް ޮބޑެތި ަބދަލުތަކެއް  

އޮތުމުން،   އެގޮތަށް  މާއްދާތައް  ހިމަނާފައިވާ  ގޮތުން  ހެއްކާެބހޭ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ިބލުގައި  އަދި  މަޢުލޫމާތުދެއްވާފައިވެއެވެ. 

އިލެކްޓްރޯނިކް  ހޯދުމަށް ދަތިވާނެކަމަށާއި، ިބލުގައި    ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭބރުން އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކި ހޯދުމަށާއި އެކަމާގުޅޭ ހެކިަބސް

ހެއްކާެބހޭ ކަންކަން މާނަކޮށްފައިވަނ  މި ޒަމާނުގައި އެ ޓަރމިނޮލޮޖ  ޭބނުންކުރާގޮތަށް ނޫންކަމަށާއި، މިފަދައިން މި މާއްދާތައް  

މަ ކްރައިމްގެ  ސައިަބރ  އަދި  ްބލެކްމެއިލް  މައްސަލަތަކާއި،  ޓެރަރިޒަމްގެ  ހޯދައި ފާސްވެއްޖެނަމަ  ހެކި  އްސަލަތަކުގައި 

ބޭނުންކުރުމަށް ދަތިވާނެކަމަށް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން ކަންޮބޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައިވާތ ، އެ ކަންޮބޑުވުންތަކަށް  

 އެވެ. އިޞްލާހުކުރުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމިމިހާރު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާގޮތަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން މި މާއްދާތައް 
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 :ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  91ިބލުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ   89މި ާބުބގައި ަބޔާންކުރާ ފޮރެންސިކް ހެކ ގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނުގެ   .91 ބިލުގައި މާއްދާ އޮތްގޮތް 
ޑ .އެން.އޭ.ގެ މަޢުލޫމާތު ދަފްތަރުކޮށް މި  ( ގައި ަބޔާންކުރާ އިނގިލ ގެ ނިޝާނާއި  ށ)

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެމަތިން، އަދި އެ ގަވާއިދުގައި  
 ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަކަށް ރައްކާކޮށްފައި ެބހެއްޓިދާނެއެވެ. 

 

ކޮމިޓ ން  
އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގެ   89މި ާބުބގައި ަބޔާންކުރާ ފޮރެންސިކް ހެކ ގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނުގެ   .91
( ގައި ަބޔާންކުރާ އިނގިލ ގެ ނިޝާނާއި ޑ .އެން.އޭ.ގެ މަޢުލޫމާތު ދަފްތަރުކޮށް މި  ށ)

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެމަތިން، އަދި އެ ގަވާއިދުގައި  
 ރައްކާކޮށްފައި ެބހެއްޓިދާނެއެވެ. ކޯޓުންއިވާ މުއްދަތަކަށް ކަނޑައަޅާފަ

 

މި މާއްދާ ިބލުގައި ކުރިން އޮތްގޮތުން، އިނގިލ ގެ ނިޝާނާއި ޑ .އެން.އޭ.ގެ މަޢުލޫމާތު ދަފްތަރުކޮށް  ސަބަބު 
މި ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅުންހުރި  ރައްކާކޮށްފައިވާ ަބހައްޓާނ  ކޮން ފަރާތަކުންކަން ސާފުނުވާތ ،  

އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން   އިދާރާތަކާއެކު ޭބއްވުނު ަބއްދަލުވުމުގައި އެކަން ކުރާނ  ކޯޓުންކަމަށް
 ދެއްވާފައިވާތ ، އެފަދައިން ސާފުވާނެގޮތަށް މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމިއެވެ. ޚިޔާލު

 

 :ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު 

   ގެ ފަހަތަށް )ރ( ގެ ގޮތުގައި އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.( ނވަނަ މާއްދާގެ ) 101ިބލުގެ 

ކޮމިޓ ން  
އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޖިންސ  ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގައި،   )ރ( .101
 ކުޑަކުދިންނާޖިނާއ  މައްސަލަތަކުގައި  ، އަދި  އި މ ހުންނާ  އަނިޔާލިުބނު ކަމަށްުބނާ 

 ސުވާލުކުރާނ  ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުގެ ވަކ ލު ނުވަތަ ފަނޑިޔާރު މެދުވެރިކޮށެވެ.
 

ޖިންސ  ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގައި އަނިޔާލިބުނުކަމަށް ުބނާ މ ހުންނާއި، ޖިނާއ  މައްސަލަތަކުގައި   ސަބަބު 
ފުރުޞަތު   ސުވާލުކުރުމުގެ  ސ ދާ  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިޭބ  ހެދުމަށް  ކުޑަކުދިންނާ  ނުލިޭބގޮތަށް 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޚިޔާލާ އެއްގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް 
 ކޮމިޓ ން ނިންމިއެވެ. 
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 :ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  136ިބލުގެ 

އެ މަޢުލޫމާތު ދިނ  އޭނާއަކ   )ހ(  .136 އޮތްގޮތް ބިލުގައި މާއްދާ   ނޫސްވެރިޔަކަށް ވަކި މަޢުލޫމާތެއް ދިން މ ހާ 
ކާކުކަން ހާމަނުކުރާނެ ކަމުގައި އެ ނޫސްވެރިޔާ ވެފައިވާ ވަޢުދެއްގެ މައްޗަށް  
ބިނާކޮށް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު ދިން މ ހާއަކ  ކާކުކަން އަންގައިދޭނެ 

އެހ  އަންގައިދިނުމަށް  ކާކުކަން  އެއްވެސް  ނުވަތަ  ވެދާނެ  މަޢުލޫމާތެއް އަކަށް 
ހާމަކުރުމަށް   ވަޒ ފާ ޝަރ ޢަތަށް  އޭނާ  ނުވަތަ  މައްޗަށް  ނޫސްވެރިޔާގެ  އެ 
 .މަޖުޫބރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެއަދާކުރާ ތަނުގެ މައްޗަށް 

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މައްސަލައެއްގެ ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާ  )ށ(   
ގޮތެއް   ފައިސަލާކޮށް  ޝަރ ޢަތުން  ިބނާކޮށް،  މައްޗަށް  ހުށަހެޅުމެއްގެ 
ނޫސްވެރިޔާއަށް  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  މައްޗަށް  ކަންކަމުގެ  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ 

އޮތް ހާމަކުރުމުގައި  ކާކުކަން  މ ހާއަކ   ދިން  މަޞްލަޙަތު މަޢުލޫމާތު  ޢާންމު   
ުބރަވެވޭނަމަ،  ޝަރ ޢަތަށް  ޮބޑުކަމުގައި  ކަންކަމަށްވުރެ  އަންނަނިވި 
ހާމަކުރުމަށް  ޝަރ ޢަތަށް  މަސްދަރު  ދިން  މަޢުލޫމާތު  ނޫސްވެރިޔާއަށް 
މައްޗަށް  ތަނުގެ  އަދާކުރާ  ވަޒ ފާ  އޭނާ  ނުވަތަ  މައްޗަށް  ނޫސްވެރިޔާގެ 

 މަޖުޫބރުކުރެވިދާނެއެވެ. 

ހާމަކުރުމުގެ  (1)    ކާކުކަން  މ ހާއަކ   ދިން  މަޢުލޫމާތު  ނޫސްވެރިޔާއަށް 
ސަަބުބން އެ މ ހާއަށް ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކޮށްފާނެ 

 ؛ ނޭދެވޭ އަސަރުގެ މިންވަރު ކުޑަވުން

ޚަަބރު ފަތުރާ ވަސ ލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ވާޤިޢާއެއް ނުވަތަ ރައުޔެއް  (2)   
ހަމައަށް މަޢުލޫމާތު   ޢާންމުންނާ  ވާޤިޢާތަކުގެ  އަދި  ގެނައުމާމެދު 

ނޫސްވެރިންނަށް  ހަމައަށް  ފަރާތްތަކާ  ދޭނެ  މަޢުލޫމާތު  ހޯދުމުގައި 
މިންވަރު  އަސަރުގެ  ނޭދެވޭ  ކޮށްފާނެ  ޤާބިލުކަމަށް  ވާސިލުވުމުގެ 

 ކުޑަވުން.
 

ކޮމިޓ ން  
އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

ފަރާތަކުން އެއްގެ  ނޫސްވެރި )ހ(  .136 އެއްވެސް  ނޫސްވެރިޔަކަށް  އެ  ހައިސިއްޔަތުން 
މަސްދަރު ދ ފައިވަނ   ނޫސްވެރިޔާ    މަޢުލޫމާތެއް  އެ  ކަމުގައި  ހާމަނުކުރާނެ 

ވަޢުދެއް   ޔަޤ ންކަމެއްގެވެފައިވާ  ދ ފައިވާ  ބިނާކޮށް    ނުވަތަ  މައްޗަށް 
ދިން   މަޢުލޫމާތު  އެ  ފަރާކަމުގައިވާނަމަ،  އެ  ރުހުމާނުލައި،  ތެއް ފަރާތެއްގެ 

ހާމަވުމަށް   ނުވަތަ  އެއްވެސް  ހާމަކޮށްދޭ  ވެދާނެ  މަޢުލޫމާތެއް އެހ އަކަށް 
އެ ނޫސްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ނުވަތަ އޭނާ ވަޒ ފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ   ހިއްސާކުރުމަށް

 ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. ރުމަޖުޫބ އެއްވެސް ފަރާތަކުންމައްޗަށް 
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އޮތްނަމަވެސް،   )ށ(    އެހެން  )ހ(  މާއްދާގެ  ޤައުމ  މި  ކުށްތަކާއި  ޓެރަރިޒަމްގެ 
ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި ކުށްތަކުގެ މައްސަލަތަކުގައި ތަޙްޤ ޤުކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ  
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ނުވަތަ ދަޢުވާލިޭބ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ 

ވަކި  މަސްދަރު  ގެނޫސްވެރިޔާ  ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން  އެދި  ހާމަކުރުމަށް   
އްގައި އެ މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް ޝަރ ޢަތުން އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ. ޙާލަތްތަކެ

ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  އަމުރުކުރެވޭނ   ހާމަކުރުމަށް  މަސްދަރު  އެގޮތުން، 
 ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު މަދަނ  މިންގަނޑުން އެކަންކަން ސާބިތުވާނަމައެވެ.

ކުށެއް  (1)    ގުޅުންހުރި  ސަލާމަތާ  ޤައުމ   ނުވަތަ  ކުށެއް  ޓެރަރިޒަމްގެ 
 ؛ ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަން

ފުރާނައަށް ނުވަތަ ޖިސްމަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ކުއްލި ނުރައްކަލެއް އޮތް  (2)   
 ؛ކަމެއްކަން

މަސްދަރު   (3)    އެ ނޫސްވެރިޔާގެ  މަޞްލަޙަތަށްވުރެ  ހާމަނުކުރުމުގެ 
މަސްދަރު ހާމަކުރުމުގެ ޢާންމު މަޞްލަޙަތު މާ ޮބޑު ޙާލަތެއްކަމަށް އެ 

 ؛ޙާލަތުވާކަން

ކުށުގެ  (4)    ސަަބުބން،  ހާމަނުކުރުމުގެ  މަސްދަރު  ނޫސްވެރިޔާގެ 
ތުހުމަތުކުރެވޭ ނުވަތަ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ކުށުގެ 

މައްޗަށް   ތުހުމަތުން އޭނާގެ  ނުވެ،  ަބރ ޢަވެވޭނެގޮތް  އޭނާއަށް 
ފުރުޞަތު  ލިުބމުގެ  އަދަެބއް  ނުޙައްޤު  ޙުކުމެއްކޮށް  ނާއިންސާފު 

 ؛ޮބޑުކަން

ކޮންމެހެން  (5)    މައްސަލައަށް  އެނގުމަކ   މަޞްދަރު  ނޫސްވެރިޔާގެ 
 ؛ކަމެއްކަމަށްވާކަންމުހިންމުވާ އަދި މައްސަލައާ ސ ދާ ގުޅުންވާ 

ތަން  (6)    ވަޒ ފާއަދާކުރާ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  އޭނާ  ނުވަތަ  ނޫސްވެރިޔާ 
ކުރެވެންހުރި  އެނގުމަށް  މަޞްދަރު  ނޫސްވެރިޔާގެ  މެދުވެރިނުކޮށް، 
އެ  ކޮށްގެންވެސް  މިންވަރަށް  އެކަށ ގެންވާ  މަސައްކަތެއް  އެންމެހައި 

 ؛މަސްދަރު އެނގިފައިނުވާކަން

އޭގައި  (7)    މަޢުލޫމާތަކ   ހާމަކުރި  ޙަވާލާދ   މަސްދަރާ  ނޫސްވެރިޔާގެ 
އެއްވެސް އަސާސެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މަޢުލޫމާތެއްކަން އެނގެން އޮތް 

 ؛މަޢުލޫމާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ނުވާކަން

އެދިފައިވަނ   (8)    އަމުރުކުރުމަށް  ހާމަކުރުމަށް  މަސްދަރު  ނޫސްވެރިޔާގެ 
ހުރަސްއަޅައި  މަސައްކަތަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ  ނޫސްވެރިޔާގެ 

 ދަތިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ނޫންކަން.
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މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ކަންކަން މަދަނ  މިންގަނޑުން ސާބިތުވޭތޯ ެބލުމުގައި  )ނ(   
ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ  އަކުރުގައިވާ  އެ  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނ ،  ޝަރ ޢަތުން 

މަޞްދަ ޝަރ ޢަތަށް  ނޫސްވެރިޔާގެ  އެދި  އަމުރުކޮށްދިނުމަށް  ހާމަކުރުމަށް  ރު 
 ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށެވެ. 

 

މާއްދާއާ  ސަބަބު  މި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޙާލަތެއް  އިސްތިސްނާ  ހާމަކުރެވޭނެ  މަސްދަރު  ނޫސްވެރިންގެ 
ކަންޮބޑުވުންތައް މޯލްޑިވްސް މ ޑިއާ ކައުންސިލާއި މޯލްޑިވްސް  ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންގެ ހުރި  

ކޮމިޓ އާ  އެފަރާތްތަކުން  ަބއްދަލުވުމުގައި  ޭބއްވުނު  އެސޯސިއޭޝަނާއެކު  ޖަރނަލިސްޓް 
ދ މިޤްރާތ    މިނިވަން  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކަންޮބޑުވުންތަކަށް  އެ  އަދި  ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. 

މަސް ނޫސްވެރިންގެ  އުސޫލުތަކަށް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހާމަކުރުމަށް  ދަރު 
 ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮމިޓ ން މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ނިންމިއެވެ.
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ިބލު"   ގަވާއިދުގެ  "ހެއްކާެބހޭ  މަޖިލ ހުގެ  ގެ  121ރައްޔިތުންގެ  )ޅ(  މާއްދާގެ  ދަށުން،  ވަނަ  މަޖިލ ހަށް   ރައްޔިތުންގެ 

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމެވެ. 

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ.1- ޖަދުވަލު "ިބލު" މި ރިޕޯޓުގެ  ހެއްކާެބހޭ"ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް، އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ 

ދިރާސާކުރުމަށް ިބލު  މި  ހާޒިރު  އަދި،  މެންަބރުން  ކޮމިޓ ގެ  ަބއްދަލުވުންތަކަށް  ކޮމިޓ ގެ  މި  ގޮތުގެޭބއްވި   ވެވަޑައިގެންނެވި 

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ.  2- ޖަދުވަލުތަފްޞ ލު މި ރިޕޯޓުގެ "

 2022 ޖޫން 26
 

 
 
 

                                          މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމ 
 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ބިލު    ހެއްކާބެހޭ 

  16    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1ޖަދުވަލު  
 

 ިބލު ހެއްކާެބހޭޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



i 

 

 ހެއްކާބެހޭ ބިލ  
 ފިހ ރިސްތ  

 

 

 ބައި  ފ ރަތަމަ 
 ފެށ ން 

 
 ބާބ    އެއްވަނަ 

 ތަޢާރ ފ  
 

 1 ................................................................................................................. ނަން  ތަޢާރ ފާއި .1
 1 ................................................................................................................. ޭބނ ން  ޤާނޫނ ގެ .2
 2 ............................................................................................................................. ރަދީފ  .3
 2 ........................................................................................................ ދާއިރާ  ހިނގާނެ ޤާނޫނ  .4
 4 .............................................................................................................. މާނަކ ރ ން  ޤާނޫނ  .5
 5 .... ޙާލަތްތައް  އިސްކަންދޭންޖެހޭ އަސްލަށް އިސްލާމްދީނ ގެ ޙާލަތްތަކާއި ރިޢާޔަތްކ ރެވޭނެ އަށްޢާޝަރީ އިސްލާމީ .6
 

 ބާބ    ދެވަނަ 
 ރަދީފ    މަފްހޫމ ތަކ ގެ 

 

 6 ......................................................................................................... އަސާސް ހޫމ ތަކ ގެމަފް .7
 6 ................................................................................................................................ ހެކި .8
 7 .......................................................................................................................... ކިަބސްހެ .9

 7 .................................................................................................................. ން ނ ހެކިަބސްދި .10
 7 ................................................................................................................ ނެގ ން  ކިަބސްހެ .11
 7 ............................................................................................................... މީހާ ދޭ ހެކިަބސް .12
 7 .................................................................................................................. އ ޔ  ރަ ޚަީބރ ގެ .13
 7 ........................................................................................................................ ނާދިރ ވ ން  .14
 7 ............................................................................................................ އ ސޫލ  ނާދިރ ވ މ ގެ .15
 8 ............................................................................................................................. ރައ ޔ   .16
 8 ............................................................................................................. ންއެގްޒެމިންކ ރ -ރީ .17
 8 ......................................................................................................................... ހެކި ކާފީ .18
 8 ....................................................................................................................... ހެކި  ކިތާީބ .19
 8 ....................................................................................................... އެގްޒެމިންކ ރ ން-ކްރޮސް .20
 8 ......................................................................................................................... އިޙްތިމާލ  .21



ii 

 

 9 ............................................................................................................. އ ސޫލ  އިޙްތިމާލ ގެ .22
 9 ......................................................................................................................... އިޢ ތިރާފ  .23
 9 ......................................................................................................... ހެކި  ބ ނާ އިވ ނ ކަމަށް .24
 9 ............................................................................................................... ލ އ ސޫ އިތ ާބރ ގެ .25
 9 ........................................................................................................................... ރ އިޤްރާ .26
 10 ............................................................................................................... އެގްޒެމިންކ ރ ން .27
 10 ........................................................................................................................... ވާޤިޢާ .28
 10 ..................................................................................................................... ހެކި މާއްދީ .29
 10 ..................................................................................................... ހެކި ދަރަޖައިގެ ފ ރަތަމަ .30
 10 ....................................................................................................... ހެކި ގެދަރަޖައި ދެވަނަ .31
 10 ............................................................................................................... ސ ވާލ  ލީޑިންގ .32
 10 .................................................................................................................. ހ ރ ން ގ ޅ ން .33
 11 ................................................................................................... މިންގަނޑ  ގެމ ސާިބތ ކ ރ  .34
 11 ......................................................................................... ނިސްަބތް  އެހީވެދޭ ސާިބތ ކ ރ މަށް .35
 11 ................................................................................................................... ހެކި  ޝަފަހީ .36

 

 ބައި   ދެވަނަ
 ހ ށަހެޅ ން  ހެކި 

 

 ބާބ    ތިންވަނަ 
 ބާވަތްތައް   ހެކީގެ 

 

 11 ................................................................................... ގޮތް ަބއިކ ރެވޭ  ހެކި ބ ރަވެ ތަށްވަސީލަ .37
 12 .................................................................................. ގޮތް ަބއިކ ރ ވޭ ހެކި ،ބ ރަވެ ދަރަޖައަށް .38
 13 ..................................................................................................... ހެކި ދަރަޖައިގެ ފ ރަތަމަ .39
 13 ....................................................................................................... ހެކި ދަރަޖައިގެ ވަނަދެ .40
 14 ..................................................................................... ގޮތް ަބއިކ ރެވޭ ހެކި ،ބ ރަވެ ގ ޅ މަށް .41

 

 ބާބ    ހަތަރ ވަނަ 
 ހެކި   ފަހީ ޝަ 

 

 15 ...................................................................................................... ހ ށަހެޅ ން  ހެކި ޝަފަހީ .42
 17 ................................................................... ޅ ންހެހ ށަ ކެއްއްހެ މާއްދީ ގ ޅޭގޮތ ން ހެއްކާ ހީޝަފަ .43
 17 ........................................................ ހ ށަހެޅ ން  ހެކި ކިތާީބ މަރ ޙަލާގައި ހ ށަހެޅ މ ގެ ހެކި ޝަފަހީ .44
 

 



iii 

 

 ބާބ    ފަސްވަނަ 
 ފަރާތްތައް   ދޭ   ހެކިބަސް 

 

 17 ................... ނ ދިނ ން  ކިަބސްހެ އެކަމ ގައި ނ ވީމެ އޮވެގެން އެނގިފައި ކަމެއް ސީދާ ށްފަރާތަ ހެކިަބސްދޭ .45
 17 ............................................................................. ތްތައްފަރާ ހ ރި ޤާިބލ ކަން ަބސްދިނ މ ގެހެކި .46
 18 .............................................................. ޝަރ ޠ ތައް  ންޖެހޭހ ންނަ ކިަބއިގައި ހާގެމީ ދޭ ހެކިަބސް .47
 19 ................................................................................. ހ ރ ން ޢަދ ލ ވެރިކަން  ދިނ މ ގެ ހެކިަބސް .48
 20 ................................................... ހެކިަބސް  ފަރާތ ގެ ފ ރިހަމަނ ވާ ޢަދ ލ ވެރިކަން  ދިނ މ ގެ ަބސްހެކި .49
 21 ........................................................................................................ ހެކިަބސް ކ ޑަކ ދިންގެ .50
 21 ..................................................................................... ޙާލަތްތައް ނަގައިގެންނ ވާނެ ހެކިަބސް .51
 22 ................................................................................................ ން ރ ލާޒިމ ކ  ހެކިަބސްދިނ ން .52
 22 .................................................................................. މީހ ން   ލާޒިމ ނ ކ ރެވޭނެ ދިނ ންހެކިަބސް .53
 23 ............................................................. ން ވ ޢ ޛ ރ ވެރި ދިނ މަށްހެކިަބސް މައްސަލަތަކ ގައި ޖިނާއީ .54
 24 ........................................................ ކަނޑައެޅ ން އްތެގޮ ކޯޓ ން ވެރިވ މ ން ޢ ޛ ރ  މަށްހެކިަބސްދިނ  .55
 25 ............................................................................ ކ ށްތައް  ވޭނެޢ ޛ ރ ވެރިނ ވެ ހެކިަބސްދިނ މަށް .56

 

 ބާބ    ހަވަނަ 
 ހެކި   ކިތާބީ 

 

 ބާވަތްތައް   ހެކީގެ   ކިތާބީ   - ބައި   އެއްވަނަ 
 

 26 ...................................................................................... ސާިބތ ކ ރ ން  އެއްޗެއް ލިޔ މެއްގައިވާ .57
 26 ............................................................................................. ހެކި ކިތާީބ ދަރަޖައިގެ ފ ރަތަމަ .58
 27 ............................................................................................... ކި ހެ ކިތާީބ ދަރަޖައިގެ ދެވަނަ .59
 29 .................................................................................... ސާިބތ ކ ރ ން ސޮއި ނ ވަތަ އަތ ލިޔ ން .60
 30 ............................................................................................................ ތައްޔ ންލި ސްމީރަ .61
 30 ............................................................................................ ލިޔ ންތައް  ފަރާތްތަކ ގެ އަމިއްލަ .62
 31 ................................................................. ކޮޕީ ަބޔާންކ ރާ އެއްގޮތްކަން އަސްލާ ލިޔ މ ގެ ރަސްމީ .63

 

 ހެކި   އިލެކްޓްރޯނިކް  -  ބައި   ދެވަނަ 
 

 31 ................................................................................. ޑޭޓާ އަދި ވަސީލަތް ،ހެކި ކްއިލެކްޓްރޯނި .64
 32 ............................................................................ ޤަޫބލ ކ ރ ން   ޝަރީޢަތަށް ހެކި ކްއިލެކްޓްރޯނި .65
 33 .................................................................... ސާިބތ ކޮށްދިނ ން  ޞައްޙަކަން ހެކީގެ އިލެކްޓްރޯނިކް .66
 37 ............................ އެޅ ންކަނޑަ ބ ރަދަން ހެކީގެ ކްއިލެކްޓްރޯނި އިޞައްޙަކަމާ ވަސީލަތ ގެ ލެކްޓްރޯނިކްއި .67

 

 



iv 

 

 ން އެއްކިބާކ ރ    ހެކި   ޝަފަހީ   ހ ރެއްޖެނަމަ   ހެކި   ކިތާބީ  -  ބައި   ތިންވަނަ 
 

 39 .................................................................... ަބޔާންކ ރ ން  ންމ ލިޔ   ތައްޝަރ ޠ  ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ .68
 39 ....................................................... ރ ންއެއްކިާބކ  ހެކި އެއްަބސްވ ންތަކާގ ޅޭ ވެފައިވާ އަނގަަބހ ން .69
 41 ................................................... ހ ށަހެޅ ން  ހެކި ސާިބތ ކ ރ މަށްޓަކައި އްަބހެ  ދަނގޫއ  ދެނެގަތ މަށް .70
 42 .......................... ފަރާތް  ހެކިަބސްދެވިދާނެ ކަމަށް ަބދަލ ވެފައިވާ ޝަރ ޠެއް ފައިވާއެއްަބސްވެ ލިޔ މެއްގައި .71
  އ ސޫލ ތައް ފައިވާަބޔާންކޮށް ނިޔަލަށް މާއްދާގެ ވަނަ 71 ފެށިގެން ންދާއިމާއް ވަނަ 68 ނޫނ ގެޤާ .72

 42 ...................................................................................................................... ނގ ން ނ ހި

 

 ބާބ    ހަތްވަނަ 
 ރާފ  އިޢ ތި   އިޤްރާރާއި 

 

 43 ...................................................................................... އިޢ ތިރާފ  އިވާލީހ ގަމަޖި ޝަރީޢަތ ގެ .73
 43 ....................................................... ޢ ތިރާފ  އި ތަނެއްގައިވާ އެހެން ފިޔަވައި މަޖިލިސް ޝަރީޢަތ ގެ .74
 43 ........................................................................................ އިޤްރާރ  ވާ މީހަކ  ވާގައިަބލީ މަރ  .75
 43 .................................................... ސިފަތައް ލާޒިމ  ހ ރ ން މީހ ންގައި އިޤްރާރ ވާ ވަތަނ  އިޢ ތިރާފ  .76
 44 ..................................... އިޤްރާރ  ވާ އެޖެންޓ ން ޚަޞްމެއްގެ ނ ވަތަ ޚަޞްމެއް  ހިމެނޭ ގައިމައްސަލައި .77
 45 ............................................. އިޤްރާރ  ވާ މީހަކ  އެހެން ފަރާތ ން އޭނާގެ  ނ ވަތަ އަމިއްލައަށް މީހަކ  .78
 45 ........................................................ އިޤްރާރ   އިވާފަވެ ަބހ ންއަނގަ ގ ޅިގެން ކަމަކާ މެއްގައިވާލިޔ  .79
 46 ......................................................... އިޤްރާރ   ހ ށަނޭޅޭނެ ގޮތ ގައި ހެކީގެ ކ ގައިއްސަލަތަމަ މަދަނީ .80
 ރާފ އިޢ ތި  ވާ ސަަބބ ން ވަޢ ދެއްގެ ވެފައިވާ ދިނ މަށްކޮށް ކަމެއް ވަކި  ނ ވަތަ ސަަބބ ން ިބރ ދެއްކ މ ގެ .81

 46 .................................................................... ނޭޅ ން ހ ށަ ގޮތ ގައި ގެހެކީ މައްސަލަތަކ ގައި ޖިނާއީ
 ށްދެކޮޅަ ތްތަކާފަރާ އެހެން އިވެރިވާަބ ގައިކ ށ  އެ އޭނާއާއި ރާފ ތިއިޢ  މީހަކ ވާ ގ ޅިގެން ކ ށަކާ ވަކި .82

 47 ................................................................................................................. ޭބނ ންކ ރެވ ން 
 47 ............................................................................... ނ ެބލ ން  ކަމ ގައި  އްކެއްހެ ކާފީ ކީއިޤްރާރަ .83
 47 ........................................................................................................ ރ ޖޫޢަވ ން އިޤްރާރ ން .84
 47 ...................................................................................................... ރ ޖޫޢަވ ން  އިޢ ތިރާފ ން .85

 

 ބާބ    އަށްވަނަ 
 ހެކި   މާއްދީ 

 

 48 ..................................................................................................... ަބލައިގަތ ން  ހެކި މާއްދީ .86
 48 .................................................................................... ނ ން އިދިދައްކ ވަ ންނ ޑެމޮންސްޓްރޭޝަ .87
 49 ................................................................................................ ަބޔާން ވީޑިއޯ ނ ވަތަ އޯޑިއޯ .88
 49 ................................................................................................. ހ ށަހެޅ ން ހެކި ފޮރެންސިކް .89
 50 .................................................................................. ހެކި ފޮރެންސިކް ހޯދޭ އްގައިޤައ މެ ޭބރ  .90



v 

 

 51 ............................................ ރައްކާކ ރ ން ދަފްތަރ ކ ރ މާއި މަޢ ލޫމާތ  ދެނެގަނެވޭ ންހެކި ފޮރެންސިކް .91
 51 .................................................................................. ޝަރ ޠ  ޤަޫބލ ކ ރ މ ގެ ކިހެ ފޮރެންސިކް .92

 

 ބާބ    ނ ވަވަނަ 
 ގ ން ނެ   ކިބަސް ހެ 

 

 51 ........................................................................................... ކަނޑައެޅ ން މީހ ން ދޭ ހެކިަބސް .93
 52 .................................................................................................. ދިނ ން  ހެކިަބސް ތީމަ ހ ވާ .94
 52 ................................................................................................................... ތަރ ޖަމާނ ން  .95
 53 ......................................................ކަނޑައެޅ ން އ ޞޫލ ތައް ސ ވާލ ކ ރ މ ގެ ންނާމީހ  ދޭ ހެކިަބސް .96
 54 ............................................................................................. މަރ ޙަލާތައް ނެގ މ ގެ ހެކިަބސް .97
 54 .................................................................................................. މަރ ޙަލާ  ންކ ރ މ ގެމިއެގްޒެ .98
 54 .........................................................................................މަރ ޙަލާ އެގްޒެމިންކ ރ މ ގެ-ކްރޮސް .99

 55 .............................................................................................. ލާ މަރ ޙަ އެގްޒެމިންކ ރ މ ގެ-ރީ .100
 55 ........................................................................... ގޮތް  ދާނެދެވި ޖަވާބ  ގޮތާއި ސ ވާލ ކ ރެވިދާނެ .101
 56 ................................................................... ހެކިަބސްދިނ ން  ންފަރާތަކ  ހ ރި ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމެއް .102
 57 ................................................................................... މަސައްކަތްކ ރ ން ތާޒާކ ރ މަށް ންހަނދާ .103
 58 ........................................ ވާލ ކ ރ ންސ  ލީޑިންގ އެގްޒެމިންކ ރ މ ގައި ރީ ނ ވަތަ ރ މ ގައިއެގްޒެމިންކ  .104
 59 ................................................................................ ސ ވާލ ކ ރ ން ންނާހެކި ނ ދޭ އެއްާބރ ލ ން .105
 60 ........................................................................... ދާއިރާ ސ ވާލ ކ ރެވޭނެ ޒެމިންކ ރ މ ގައިއެގް-ރީ .106
 60 .......................... އެންގ ން  ނ ދިނ މަށް  ޖަވާެބއް ނ ވަތަ ނ ކ ރ މަށް ސ ވާލެއް އެގްޒެމިންކ ރ މ ގައި-ކްރޮސް .107
 61 ..................................................................... ސ ވާލ ކ ރ ން ޑިންގލީ ގްޒެމިންކ ރ މ ގައިއެ-ސްކްރޮ .108
 61 .......................................................................... ަބޔާންދިނ ން  އޮފިސަރ ން  އެއްގެދާރާއި ތަޙްޤީޤީ .109
 63 .............................................................. އްދ ންސ ވާލ އ ފެ ދ ލ ވެރިކަމާމެދ ޢަ ފަރާތ ގެ ހެކިަބސްދޭ .110
 64 .............................................................................................. ހ ށަހެޅ ން  ަބޔާން ތަޢާރ ޟ ވާ .111
 64 .................................................................................. ހާޒިރ ކ ރ ން ކޯޓަށް މީހ ން ދޭ ހެކިަބސް .112
 65 .................................................ނެގ ން ހެކިަބސް ނ ލާ ކާރ މަމ ރ ކ އަ ހާޒިރ ވ މ ގެ މަށްނ ހެކިަބސްދި .113

 

 ބައި   ތިންވަނަ 
 ންކ ރ ން ވަޒަ   ހެކި 

 

 ބާބ    ދިހަވަނަ 
 ހ ރ ން   ގ ޅ ން 

 

 65 .............................................................................................................. ހެކި ރިހ  ގ ޅ ން .114
 66 ...................................................................................... ނ ެބލ ން  ކަމަށްސަަބެބއް ނެތް ގ ޅ ން .115



vi 

 

 66 .............................................................................................. ގަތ ން ަބލައި ހެކި ހ ރި ގ ޅ ން .116

 

 ބާބ    އެގާރަވަނަ 
 ހެކި   ބ ނާ   އިވ ނ ކަމަށް 

 

 66 ....................................................................................................... ހެކި  ބ ނާ ކަމަށްއިވ ނ  .117
 67 ............................................................... ހެކި  ަބލައިގަނެވޭނެ ތެރެއިން ގެހެކީ ބ ނާ މަށްކަ އިވ ނ  .118
 70 ...................................................................... ތައް ޙާލަތް ަބލައިގަނެވޭނެ ހެކި ބ ނާ ކަމަށް އިވ ނ  .119

 

 ބާބ    ބާރަވަނަ 
 އ ސޫލ    ރައ ޔ ގެ 

 

 71 ........................................................................................................................... ރައ ޔ   .120
 72 ..................................................................... ަބލައިގަތ ން ރައ ޔ  ޅ ކ ރާފާ މީހ ން ންނޫ ޚަީބރ ން .121
 72 ..................................................................................... ަބލައިގަތ ން  ކޯޓަށް ރައ ޔ  ގެޚަީބރ ން .122

 

 ބ  ބާ   ނަ ތޭރަވަ 
 އ ސޫލ    އިޙްތިމާލ ގެ 

 

 73 ........................................................................................................... އ ސޫލ  މާލ ގެއިޙްތި .123
 73 .................................................................... ކަންކަން  ރިޢާޔަތްކ ރަންޖެހޭ އ ސޫލ ގައި އިޙްތިމާލ ގެ .124

 

 ބާބ    ސާދަވަނަ 
 އ ސޫލ    ނާދިރ ވ މ ގެ 

 

 74 .......................................................................................... އިގަތ ން ަބލަ ލ އ ސޫ ވ މ ގެރ ނާދި .125
 74 ................................................................... ންކަން ކަ ރަންޖެހޭރިޢާޔަތްކ  އ ސޫލ ގައި ނާދިރ ވ މ ގެ .126

 

 ބާބ    ނަރަވަނަ ފަ 
 އ ސޫލ    އިތ ބާރ ގެ 

 

 75 ......................................................................................... އ ސޫލ  ަބތ ގެނިސް އިތ ާބރ ކ ރެވޭ .127
 76 ................................................... ހެކި  ހ ށަހެޅޭ ންގޮތ  ނަފީކ ރ މ ގެ  ތ ވަގ  ކ ރެވޭއެގްޒެމިން-ކްރޮސް .128
 76 ...................................................................................... ހެކި  ކޮށްދޭސާިބތ  ތްނިޔަ ރަނގަޅ ނ  .129

 

 

 

 



vii 

 

 ބާބ    ސޯޅަވަނަ 
 މ ޢާމަލާތްތައް   ގެންވާ ލިބި   ޒ  އިމްތިޔާ 

 

 77 ........................................................... އިމްތިޔާޒ  ލިިބދޭ ވާހަކައަށް ދެކެވޭ ދެމެދ ގައި ދެމަފިރިންގެ .130
 78 ................................................................................. މަޢ ލޫމާތ   ހ ރި އިއިދާރާއެއްގަ ދައ ލަތ ގެ .131
 78 ...................................................................... ރައްކާތެރިކަން ލިިބގެންވާ މ ޢާމަލާތްތަކަށް ރަސްމީ .132
 78 .............................................. ންރައްކާތެރިކަ ދޭލިިބ ފަރާތަށް ހާމަކ ރާ މަޢ ލޫމާތ  ކަމ ގެ ކ ރި އްކ ށެ .133
 79 ......................................... ތެރިކަންކާ ރައް ލިިބދޭ މަޢ ލޫމާތަށް ދަލ ކ ރެވޭަބ ދެމެދ  މ ވައްކިލާ ވަކީލާއި .134
 80 .......................................................... ކަން ރައްކާތެރި ލިިބދޭ މަލާތަށްމ ޢާ ކ ރެވޭ ލާއެކ ވަކީ ޤާނޫނީ .135
 80 ................................................................. މަޖ ޫބރ ނ ކ ރ ން  ހާމަކ ރ މަށް މަސްދަރ  ނޫސްވެރިޔާގެ .136

 

 ބައި   ހަތަރ ވަނަ 
 ޒިންމާ   ސާބިތ ކ ރ މ ގެ   މިންގަނޑާއި   ސާބިތ ކ ރ މ ގެ 

 

 ބާބ    ނަ ސަތާރަވަ 
 މިންގަނޑ    ސާބިތ ކ ރ މ ގެ 

 

 83 .............................................................................................................. އްސަލަމަ ދަނީމަ .137
 84 ...............................................................................................................ލަސަމައް ޖިނާއީ .138
 84 ..... ޙާލަތްތައް  ނެކ ރެވޭތަޠްީބޤ  ގަނޑ މިން މަދަނީ ލަތަކ ގައިމައްސަ ޖިނާއީ އިތ ރ ން ލަތަކ ގެސަމައް މަދަނީ .139
 85 .................................. ސާިބތ ކ ރ ން ކ ށްތައް އިވާކަނޑައެޅިފަ ޤިޞާޞް އަދި ދ ޙައް އިސްލާމްދީނ ގައި .140
 86 ................................................................................................ ދ  ޢަދަ މީހ ންގެ ދޭ ކިަބސްހެ .141
 86 .................................................................................... ހެކިަބސް ންގެފިރިހެނ  އަންހެނ ންނާއި .142
 86 .............................................................................................. ސްހެކިަބ މ ސްލިމ ންގެ ޣައިރ  .143
 86 ......................................................................... ކަންކަން  ވެގެންވާސާިބތ  ތިނެ ހ ށަހެޅ މެއް ހެކި .144

 

 ބާބ    އަށާރަވަނަ 
 ޒިންމާ   ށްދިނ މ ގެ ސާބިތ ކޮ 

 

 89 ................................................................................................................ އ ޞޫލ   ޢާންމ  .145
 91 ............................................................................................................... އ ޞޫލ  ޚާއްޞަ .146

 

 ބައި   ފަސްވަނަ 
 ކަންކަން   ހެން އެހެނި

 

 ބާބ    ނަވާރަވަނަ 



viii 

 

 ކަންކަން   ޢާންމ  
 

 91 .............................................. ންގ ންހި ޤާނޫނ  މައްޗަށް އިދާރާތަކ ގެ ލަތ ގެދައ  އިިބއ ނަލްތަކާއިޓްރަ .147
 92 ................................................................................................................ ދ ންހެ ގަވާއިދ  .148
 92 ................................................................................................................ޤާނޫނ   ލެވޭއ ވާ .149
 92 ............................................................................................... ފެށ ން  ޢަމަލ ކ ރަން ޤާނޫނަށް .150
 92 ...................................................................................................................... ރ ންމާނަކ  .151

 

 



1 

 

 

` 

 
 

ބިލ  ހެއްކާބެހޭ   
 

 ފ ރަތަމަ ބައި 

 ފެށ ން 

 އެއްވަނަ ބާބ  

 ތަޢާރ ފ  
ހެކިބަސް  )ހ( . 1 ނަން   ތަޢާރ ފާއި މައްސަލަތަކ ަގއި  ޖިނާއީ  މައްސަލަތަކާިއ  މަދަނީ  މިއީ، 

ހެކި  ބަލައިަގތ ާމއި،  ހެކި  ހ ށަހެޅ މާއި،  ހެކި  ނެގ މާއި، 
އ ސޫލ ތަ ތަބާވާންޖެހޭ  ސާބިތ ކ ރ މަކާއި،  ވަޒަންކ ރ މ ަގއި   ށްކަމެއް 

 އެނޫންވެސް ހެއްކާބެހޭ ޢާންމ  އ ސޫލ ތައްތާއި  ބޭނ ންވާ ނިސްބަ  ހެކި
 ކަނޑައެޅ މ ެގ ޤާނޫނެވެ. 

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

 
 މި ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަކީ، އަންނަނިވި މަޤްޞަދ ތައް ޙާޞިލ ކ ރ މެވެ. . 2 ޤާނޫނ ގެ ބޭނ ން 

 
ކަށަވަރ ކޮށްދީފައިވާ    42ޤާނޫނ އަސާސީެގ   )ހ(   މާއްދާއިން  ަވނަ 

ޝަރީޢަތްކ ރެވ މ ެގ   ެއޮގތ ަގއި  އިންޞާފ ން  ޙައްޤ  
އ ސޫލ  ެއއް  އަސާސީ  ބޭނ ންާވ  ކަމ ަގިއާވ    ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މަށް 

ޤާ ތަފްޞީލ ކޮށް  އ ސޫލ   ބަޔާންކޮށްނޫހެކީެގ  ، ނ ަގއި 
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 ؛ދިނ ންކަނޑައަޅައި

ޮގތާއި،   )ށ(   ދަރަޖަކ ރެވިެގންވާ  ހެކި  ބާވަތްތަކާއި،  މަްއސަލައާ  ހެކީެގ 
 ؛ ބ ރަވެ ހެކި ބައިކ ރެވޭ ޮގތްތައް ބަޔާންކ ރ ންގ ޅ ންހ ރި މިންވަރަށް 

 
ބަލައިަގތ މާއި  (ނ)   ހެކި  ހ ށަހެޅ މާއި،  ނެގ ާމއި،    ،ހެކި  ހެކި  ހެކިބަސް 

 ؛ކަނޑައެޅ ން ވަޒަންކ ރ މ ެގ މިންަގނޑ ތައް  
 

ކަމެްއ   (ރ)   މައްސަލަތަކ ަގިއ  ޖިނާއީ  މައްސަލަތަކ ަގއާިއ  މަދަނީ 
 ؛ސާބިތ ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ހެކީެގ ނިސްބަތް ކަނޑައެޅ ން

 
ޮގތ ަގއި،   )ބ(   ކަންކަމ ެގ  ސާބިތ ވެެގންވާ  ނ ލައި،  ހ ށަހެޅ މަކާ  ހެކި 

 ؛ބަޔާންކ ރ ންކޯޓ ން ބަލައިަގންނާނެ ކަންކަން 
 

ހ ށަނޭޅޭނެ )ޅ(   ޮގތ ަގއި  ކަންކަން   ޒ އިމްތިޔާ  ،ހެކީެގ  ލިބިެގންވާ 
 ؛ބަޔާންކ ރ ން

 
ހިންާގ   ( ކ)   އިދާރާތަކ ން  ތަންތަނ ން  ތަޙްޤީޤ ދައ ލަތ ެގ  އެފަދަ  ތަކާއި 

ޤާނޫނ ެގ  ކަމާތަކ ަގއި  މައްސަލަބަލާ   މި  ނިސްބަތަށް،  ގ ޅ ންހ ރި 
 ކަމަށް ކަނޑައެޅ ން. ހިނާގނެ  އްއ ސޫލ ތަ

 
މަފްހޫމްތައް )ހ( . 3 ރަދީފ   މަިއަގނޑ   ބިނާވެެގންވާ  މައްޗަށް  އެ  ޤާނޫނ   ިމ    ،މި 

 ެއވަނީެއވެ.  ޤާނޫނ ެގ ދެވަނަ ބާބ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި
 

މި ޤާނޫނ ަގއި ބޭނ ންކޮށްފައިާވ ލަފްޒ ތަކާއި ޢިބާރާތްތަކ ެގ ތެރެއިން  )ށ(  
ރަދީފ ،  ޢިބާރާތްތަކ ެގ  ލަފްޒ ތަކާއި  ދީފަިއާވ  މާނަކ ރ މެއް  ޚާއްޞަ 

 އެވަނީއެވެ.   ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައި 151މި ޤާނޫނ ެގ 
 

ައންނަނިވި  )ހ( . 4 ޤާނޫނ  ހިނގާނެ ދާއިރާ  އ ސޫލ ތައް،  ބަޔާންެވެގންވާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

Deleted :ްގ ޅ މަށ  
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 މައްސަލަތަކ ެގ ަމއްޗަށް ހިނާގނެއެވެ. 
 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެހައި ކޯޓ ތަކ ަގއި ހިނާގ މަދަނީ އަދި   (1)   
 ؛ޖިނާއީ މައްސަލަތައް

 
ހިނާގ   (2)    ޓްރައިބިއ ނަލްތަކ ަގއި  އެންމެހައި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 މައްސަލަތައް. 
 

އެފަދަ  )ށ(   ނ ވަތަ  ތަޙްޤީޤެއްަގއި  ހިންާގ  އިދާރާައކ ން  ދައ ލަތ ެގ 
ހެކި  ނެގ މާއި،  ހެކިބަސް  މައްސަލައެްއަގިއ،  ބަލަމ ންދާ  ތަނަކ ން 
ަވޒަންކ ރ މ ެގ   ހެކި  ބަލައިަގތ މާިއ،  ހެކި  ހ ށަހެޅ މާއި، 

ިއދާރާއާ   އެ  އެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ޙަވާލ ވެފައިވާނަމަ، 
ނިސްބައްމަސްއޫލި ބަޔާންވެެގންވާ    ތަށް،ޔަތާގ ޅޭ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ބަލަމ ންދާ   ނ ވަތަ  ތަޙްޤީޤ ކ ރަމ ންދާ  އިދާރާައކ ން  އެ  އ ސޫލ ތައް 
ައންނަނިވި  ތެރޭަގއި،  އޭެގ  ހިނާގނެެއވެ.  ަމއްޗަށް  މައްސަލަެއއްެގ 

 ބާވަތ ެގ މަްއސަލަތައް ހިމެނެެއވެ.  
 

ފިޔަވަ  (1)    ތަޙްޤީޤ ކޮށް  ލިބިެގންވާ    ޅ  ކަމެއް  ބާރ   އެޅ މ ެގ 
އިދާރާ ފިޔަަވޅ އަޅާ  ތަދައ ލަތ ެގ  ނ ވަތަ  ތަޙްޤީޤ ކ ރާ  ކ ން 

 ؛މައްސަލަތައް

 
ފެންވަރ ަގިއ،  (2)    އިދާރާެއއްެގ  ެއ  އިދާރާައކ ން،  ދައ ލަތ ެގ 

މީހެއްެގ   ހިމެނޭ  އިދާރާަގއި  އެ  ތަޙްޤީޤ ކޮށް،  ކަމެއް 
ބަލާ  މައްޗަށް   ޮއވެެގން  ބާރ   ފިޔަވަޅ ެއޅ މ ެގ  ތައ ދީބީ 

 މައްސަލަތައް. 
 

ބަލައިަގތ މާ  )ނ(   ހެކި  ހ ށަހެޅ މާއި  ހެކި  ނެގ މާއި  ހެކި   އިހެކިބަސް 
އ ސޫލ ތަކެއް  ވަޒަންކ ރ މާ   ަވކި  ޤާނޫނ ަގިއ  ިމ  ގ ޅޭޮގތ ން 

ކަނޑައެޅ މ ެގ   ހަމަތަްއ  އެކަންކަމާގ ޅޭ  ކަނޑައަޅާފައިެއވަނީ 
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ޖިނާއީ  އިޖ ރާއަތ ތަކެްއ  ތަފްޞީލީ  އެކަންކަާމގ ޅޭ  ބޭނ މ ަގއެެވ. 
ޤާނޫނ ަގއި   ޤާނޫނ ަގިއ  އިޖ ރާއަތ ެގ  އިޖ ރާއަތ ެގ  މަދަނީ  ނ ަވތަ 

މި   ޙާލަތ ަގއި،  އ ސޫލ ތައް ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޤާނޫނ ަގއިވާ 
ޤާނޫނ ަގއި   އިޖ ރާއަތ ެގ  ޖިނާއީ  ޢަމަލ ކ ރަންާވނީ،  ނެެގހެއްޓ މާެއކ  

އެކަމަށް   ޤާނޫނ ަގއި  އިޖ ރާއަތ ެގ  މަދަނީ  ކަނޑަައޅާފައިާވ  ނ ވަތަ 
 އިޖ ރާއަތ ތަކާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. ޚާއްޞަ 

 
ޔާންކ ރާ ޤާނޫނ ތައް ފިޔަވަިއ،  ވަނަ މާްއދާަގއި ބަ   149  މި ޤާނޫނ ެގ (ރ)  

ޤާނޫ ފެށ މ ެގމި  ޢަމަލ ކ ރަން  ފަށާފައިވާ    ނަށް  ޢަމަލ ކ ރަން  ކ ރިން 
ފަހ ން ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ    ނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ެގނ ވަތަ މި ޤާނޫ

ހެއްކާބެހޭ  މި ޤާނޫނ ަގިއވާ އ ސޫލަކާ ޚިލާފަށް    ،އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި 
އ ސޫލެއް   ޚާއްޞަ  އެ ވަކި  ބަޔާންކޮށްފަިއާވނަމަ،  ކަނޑައެޅިެގން 

ޤާނޫނ ަގއި   މި  އ ސޫލ ،  ޚާއްޞަ  އެ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނެއްަގއި 
ެއ   ައދި،  ހިނާގނެއެވެ.  މައްޗަށް  އ ސޫލ ެގ  ބަޔާންެވެގންވާ 

 މި ޤާނޫނ ެގ ކަމާބެހޭ އ ސޫލ  ހިފެހެއްޓިެގންެވެއވެ.  ށް،ނިސްބަތަ
 

މަޖިލީހ ގެ ރައްޔިތ ންެގ   )ބ(   ރައްޔިތ ންެގ  ނ ވަތަ  މަޖިލީހ ަގިއ 
ހެކި  ނެގ ާމިއ  ހެކިބަސް  މައްސަލައެްއަގިއ،  ބަލާ  ކޮމިޓީއެްއަގއި 
އެ  ގ ޅޭޮގތ ން  ވަޒަންކ ރ މާ  ހެކި  ބަލައިަގތ މާއި  ހެކި  ހ ށަހެޅ މާއި 
ޤާނޫނ ެގ  މި  ކަނޑަައޅާފަިއވާނަމަ،  އ ސޫލެއް  ކަމާބެހޭ  މަޖިލީހ ން 

އ ސޫ  އެ  ހިނާގނީ  ަމޖިލީހ ެގ މައްޗަށް  ރަްއޔިތ ންެގ  އަދި  ލެކެވެ. 
ަމޖިލީހަށް   އެ  ކަނޑައެޅ މަށް  މަޖިލީހ ން  ރަްއޔިތ ންެގ  ކަންކަން 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒަށް މި   88ޤާނޫނ އަސާސީެގ  
 ނާޅައެެވ. ޤާނޫނ ެގ ސަބަބ ން ހ ރަހެއް

 
ނ ވަތަ ޢިބާރާތެއް ބޭނ ންކޮށްފަިއވާ ޮގތް، މި ޤާނޫނ ަގއި ވަކި ބަހެއް   )ހ( . 5 ޤާނޫނ  މާނަކ ރ ން 

މަފްހޫމްތަކ ެގ ބާބ ަގިއއެވާ  ދެވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  ރަދީފ ަގއި މި     
ވަނީ  ދީފައިއެ ބަޔާންކޮށްދީފައިވާނަމަ، އެ ބަހަކަށް ނ ވަތަ ޢިބާރާތަކަށް  

 އެ ބާބ ަގއި ބަޔާންކޮށްދީފަިއވާ މާނަކ ރ މެވެ.
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މި ޤާނޫނ ަގއި ވަކި ބަހެއް ނ ވަތަ ޢިބާރާތެއް ބޭނ ންކޮށްފަިއވާ ޮގތް،  )ށ(  

ޤާނޫނ ެގ   ރަދީފ ަގއިވަނަ  151މި  މާއްދާަގިއެއވާ     
ވަނީ  ދީފައިއެ   ބަޔާންކޮށްދީފައިވާނަމަ، އެ ބަހަކަށް ނ ވަތަ ޢިބާރާތަކަށް

 އެ ރަދީފ ަގއި ބަޔާންކޮށްދީފަިއވާ މާނަކ ރ މެވެ. 

 
މި މި   )ނ(   ޢިބާރާތެއް  ނ ވަތަ  ބަހެއް  ބޭނ ންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނ ަގއި 

މަ ބާބ ަގއިެއާވ  ދެވަނަ  މި ޤާނޫނ ެގ  ނ ވަތަ  ރަދީފ ަގއި  ފްހޫމްތަކ ެގ 
މާއްދާަގއި   151ޤާނޫނ ެގ   މާނަވަނަ  ރަދީފ ަގއި  ނ ވާ  ފައިދީ ކޮށްއެާވ 
ނަންބަރ   ޙާލަތ ަގއި ޤާނޫނ   ޢިބާރާތެއް،  ނ ވަތަ  ބަހެއް  އެ   ،
ަގއި  )މާނަކ ރ   2011/4 ޤާނޫނ (  ބަޔާންކ ރ މ ެގ  ހަމަތައް  މ ެގ 

ޢިބާރާތަކަށް   ނ ވަތަ  ބަހެއް  ެއ  ވަނީ  ދީފައިއެ ބަޔާންކޮށްދީފައިވާނަމަ، 
 އެ ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންެވެގންވާ މާނަކ ރ މެވެ.

 
އިސްލާމީ ޝަރީޢާއަށް  

ރިޢާޔަތްކ ރެވޭނެ ޙާލަތްތަކާއި  
  ލަށްއިސްލާމްދީނ ގެ އަސް

 އިސްކަންދޭންޖެހޭ ޙާލަތްތައް

ޤާނޫނެއްަގއި ޚާއްޞަ    އެހެން  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށްފައިވާ )ހ( . 6
ޤާނޫނަށް  ސޫލ ތަކެ އ  މި  މެނ ވީ،  ޙާލަތެއްަގއި  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  އް 

ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މަށްފަހ ، ހެކިބަސް ނެގ މާއި ހެކި ހ ށަހެޅ މާއި ހެކި 
ކަމެއް   ގ ޅޭޮގތ ންނާއި،  ަވޒަންކ ރ މާ  ހެކި  ބަލައިަގތ މާއި 
ގ ޅޭޮގތ ންނާއި،   މިންަގނޑ ތަކާ  ބަލަންޖެހޭ  ސާބިތ ކ ރ މ ަގއި 

ޢަމަލ ކ ރާނީ ގ ޅޭޮގތ ން  ޒިންމާއާ  ޤާނޫނ ަގިއ    ،ސާބިތ ކ ރ މ ެގ  މި 
އެްއޮގތްާވ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   މި އަދި  ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.  އ ސޫލ ތަކާ 

ޤާނޫނެއްަގއި   އެހެން  ނ ވަތަ  އ ސޫލެްއ  ޤާނޫނ ަގއި  ވަކި  ހެއްކާގ ޅޭ 
ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ކަންކަމ ަގިއ،  ނެތް  ވަނަ   142ކަނޑައެޅިފައި 

ޝަރީޢަތ ަގއި   ިއސްލާމީ  ފަދައިން،  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މާއްދާަގިއ 
މި  ރިޢާޔަތްކ ރ ަމކަށް  ކޯޓ ތަކ ން  ޮގތަށް  ކަނޑައެޅިފަިއވާ  އެކަމެއް 

 ރަހެއް ނާޅައެވެ. ޤާނޫނ  ހ 
 

ކަމެްއަގއި ޢަމަލ ކ ރ މަށް މި ޤާނޫނ ަގއި މައ ޟޫޢީޮގތ ން  ދިމާވާ ވަކި )ށ(  
ޢަމަލ ކ ރ ން  ެއކަމ ަގއި  ޮއތްނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  އ ސޫލެއް 
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ައސްލެއްަގިއ   ިއސްލާމްދީނ ެގ  އ ސޫލެއް  ޚާއްޞަ  ލާޒިމ  
އިސްލާމްދީނ ެގ  ޢަމަލ ކ ރާނީ،  ޙާލަތ ަގއި  އެ  ކަނޑައަޅާފަިއވާނަމަ، 

 ވާ ޚާއްޞަ އ ސޫލަށެވެ. އަސްލ ަގއި ކަނޑައަޅާފައި
 

އ ސޫލަށް  )ނ(   ޚާއްޞަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ޢަމަލ ކ ރި ނަމަވެސް، އެފަދަ ޚާއްޞަ އ ސޫލެއްެގ ދާއިރާެގ ތެރޭަގއި  
ފެންނަން ހިމެނިފައިވާކަމަށް  ކަމެއްަގއި    ސާފ ކޮށް  ކޮންމެ  ނެތް 

 ބަޔާންެވެގންވާ އ ސޫލަށެވެ. ޢަމަލ ކ ރާނީ، މި ޤާނޫނ ަގއި 
 

 

 ދެވަނަ ބާބ  

 މަފްހޫމ ތަކ ގެ ރަދީފ  
  

ޤާނޫނ ެގ   . 7 މަފްހޫމ ތަކ ގެ އަސާސް  ފެށިެގން    8މި  މާއްދާއިން  ނިޔަލަށް    36ވަނަ  މާއްދާެގ  ވަނަ 
ޤާނޫނ    މި  ޢިބާރާތްތަކަކީ،  ލަފްޒ ތަކާިއ  މައްޗަށް  ބަޔާންެވެގންވާ  އެ 

މާއްދާތަކ ަގިއ   އެ  މަފްހޫމ ތައް  އެ  މަފްހޫމ ތަކެވެ.  މަިއަގނޑ   ބިނާވެެގންވާ 
މި   ދެމެހެއްޓ މަށާއި  އެޮގތ ަގއި  އަސްލ   ޤާނޫނ ެގ  މި  ެއވަނީ،  ބަޔާންކޮށްފައި 

އެ މަޤްޞަދ   މަގ ފަހިކ ރ މ ެގ  ޤާނޫނ ެގ  ޙާޞިލ ކ ރ މަށް  ފ ޅާމިނ ަގއި  ންމެ 
ނ ވަތަ  ކިޔަންވާނީ،  މާއްދާއެްއވެސް  ކޮންމެ  ޤާނޫނ ެގ  މި  ބޭނ މ ަގއެެވ. 

 މާނަކ ރަންވާނީ، އެ މަފްހޫމ ތަކަށް ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 
 

ވާޤިޢާއެްއ   . 8 ހެކި  ަވކި  ެއަވނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ނ ވަތަ    ާވކަން ވ ޖޫދ ަގއި"ހެކި" 
ޮގތ ަގިއ    ސާބިތ ކޮށްދިނ މ ެގ  ނ ވާކަން ހެކީެގ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޮގތ ން، 

ބަލައިަގނެވޭ ޝަފަހީ ހެއްކާއި، ކިތާބީ ހެއްކާއި، މާއްދީ ހެްއކަށް ޖ މްލަކޮށް، 
ބާވަތެއްެގ   ކޮންމެ  ެއއިން  ހެްއކަކަށާއި،  ބާވަތެއްެގ  ކޮންމެ  ެއއިން  އަދި، 

ެއއްޗެއްސަށް،  ދަށ ން   ކަންކަމަށާއި  ވަކިވަކި  ބަލައިަގނެވޭ  ޮގތ ަގއި  ހެކީެގ 
 ވަކިވަކިންނެވެ. 
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ޝަރީޢަތ ެގ   . 9 ހެކިބަސް  ީމހާ،  ދޭ  ހެކިބަސް  އެވަނީ،  ބ ނެފަިއ  ކަމަށް  "ހެކިބަސް" 
އަނަގބަހ ން   ހ ާވކޮށްެގންހ ރެ،  އިޝާރާތ ން  މަޖިލީހ ގައި،  ދޭ ނ ވަތަ 

   ބަޔާނަށެވެ.
 

ނީ، ހެކިބަސް ދޭ މީހާއާ ޝަރީޢަތ ަގއި  ވަ"ހެކިބަސްދިނ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެ  . 10 ހެކިބަސްދިނ ން 

ެއ   ނ ވަތަ  ޖަވާބަށެވެ.  ދޭ  ސ ވާލ ތަކަށް  އެ  މަރ ޙަލާތަކ ަގިއ  ސ ވާލ ކ ރެވޭ 
 ސ ވާލ ތަކަށް ޖަވާބ ދެވޭޮގތަށް ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ދޭ ބަޔާނަށެވެ. 

 
މީހާއާ  . 11 ހެކިބަސް ނެގ ން  ދޭ  ހެކިބަސް  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ނެގ ން"  "ހެކިބަސް 

ކ ރ މަށެވެ. ނ ވަތަ  ކ ރެވޭ  ސ ވާލ ޝަރީޢަތ ަގއި ސ ވާލ ކ ރެވޭ ަމރ ޙަލާތަކ ަގިއ  
 އެޮގތ ން ކ ރެވޭ ސ ވާލަށެވެ. 

 
ބ  . 12 ހެކިބަސް ދޭ މީހާ  ހެކިބަސްދިނ މަށްޓަކައި ކޯޓަށް  ފައި އެވަނީ،  ނެ"ހެކިބަސް ދޭ މީހާ" ކަމަށް 

ހ ރި މީހާާއއި، ޝަރީޢަތ ަގއި ހެކިބަސް ދޭ މީހާާއިއ، ޝަރީޢަތ ަގއި   ހާޒިރ ވެ
ހާޒިރ ވ މަށް  ހެކިބަސްދިނ މަށް  ޝަރީޢަތ ަގއި  މީހާއާިއ،  ހެކިބަސްދީފައިވާ 

 އެންޭގ މީހާ ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ. 
 

ނ ވަތަ   . 13 ޚަބީރ ގެ ރައ ޔ   ވާޤިޢާއަކ ން  ަވކި  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ރައ ޔ "  "ޚަބީރ ެގ 
އެކ ލެވިެގންވާ    ވާޤިޢާތަކަކ ން ހެކީަގއި  ނ ވަތަ  ހެއްކަކ ން  ވަކި  ވަކި  ނ ވަތަ 

ން  އިރަމްޒ ކޮށްދޭ ނ ވަތަ ދޭހަކޮށްދޭ މާނަ ނ ވަތަ ނަތީޖާ ނ ވަތަ އެ  ކަމަކ ން

ޢިލްމ  ެއކަށީެގންވާ  ދޭހަކޮށްދޭ ކަމެއް ކޯޓަށް ބަޔާންކޮށްދިނ މަށްޓަކައި ކަމ ެގ  
 ޔަށެވެ. އ ނ ވަތަ ތަމްރީނ  ނ ވަތަ ތަޖ ރިބާ ހ ރި މީހަކ  ކޯޓަށް ދޭ ރަ

 
ާގތްވ މ ެގ    "ނާދިރ ވ ން" . 14 ނާދިރ ވ ން  ނ ވ ން  ކަެމއް  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް 

 ނިސްބަތަށެވެ. 
 

ކަމެްއ    ނާދިރ ވ މ ެގ" . 15 އ ސޫލ   ނާދިރ ވ މ ގެ  ވަކި  މީހަކ   ަވކި  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  އ ސޫލ " 
ކ ރީ ދެ ޙާލަތެއްަގއި ކަމ ަގިއެވފައި، އެ ދެ ޙާލަތ ެގ ެއއްޮގތްކަމ ން ނ ވަތަ އެ 
ޙާލަތަކީ  ދެ  އެ  އެްއޮގތްކަމ ން،  ކަންކަމ ެގ  ހިމެނޭ  ޙާލަތ ަގއި  ދެ 

Deleted :  .ެބަޔާނަށެވ

Deleted : ައަދި، ޝަރީޢަތ ެގ މަޖިލީހ ަގިއ ނަާގ އެފަދ
¶ބަޔާނަށެވެ. 

Deleted :  ސ ވާލ

Deleted : ެޭޭގ
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ޙާލަތް ދެ  ހިނާގދިޔަ  ކަމެއް ކަމަށް   އިއްތިފާޤަކ ން  ނާދިރ   ޤަބޫލ ކ ރ މަކީ 
 ކަމަށް ބަލައިަގތ މ ެގ އ ސޫލަށެވެ. 

 
އެްއޗެްއ   . 16 ރައ ޔ  ނ ވަތަ  ކަމެއް  ހ ރި  ފެންނަން  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "ރައ ޔ " 

ން ދޭހަވާ ދޭހަވ މަށެވެ. އަދި އިތިމާެގ ސިކ ނޑިން ަވޒަންކ ރ މ ން ތިމާއަށް އެ

ނ ވަތަ   ވާޤިޢާއެއް  ނ ވަތަ  ވާޤިޢާކ ރިމަތީަގިއވާ  ފެނ މ ން  ތިމާއަށް  ތަކެއް 
ން ލިބިަގނެވޭ ދޭހަވެސް  އިއަޑ އިވ މ ން ނ ވަތަ ތަޖ ރިބާކ ރެވ މ ން، ތިމާއަށް އެ

 ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ.
 

ހެކިބަސް  -"ރީ . 17 އެގްޒެމިންކ ރ ން -ރީ މައްސަލައެްއަގިއ  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ެއްގޒެމިންކ ރ ން" 
އެްގޒެމިންކޮށް ނިމ މ ން، އޭނާ ހެއްކެްއެގ ޮގތ ަގއި ހ ށަހެޅި -ދޭ މީހާ ކްރޮސް

ނ ވަތަ   ސ ވާލ ކ ރ މަށެވެ.  އަލ ން  އޭނާއާ  އޭނާާއ  ފަރާތ ން  ަމރ ޙަލާަގއި  އެ 
 ށެވެ. ލ ތަކައެފަދައިން ކ ރެވޭ ސ ވާ

 
ބޭނ ންވާ   . 18  ހެކި  ކާފީ ހެކި  ބ ނެފައި އެވަނީ، ކަމެއް ސާބިތ ކ ރ މަށް  ހެކި" ކަމަށް  "ކާފީ 

ނިސްބަތަށް މިންަގނޑަށް   މިންވަރަށް    ފ ދޭ  އެ  ނ ަވތަ  ހެއްކަށެވެ.  ލިބިފައިވާ 
 ހެކި ލިބ މަށެވެ.

 
އެވަނީ،   . 19 ކިތާބީ ހެކި  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ހެކި"  އ ފެދިފައިވާ  "ކިތާބީ  ވާޤިޢާއެްއ  ޚ ޞޫމާތެއް 

 ލިޔ މަށެވެ. ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށް ޝަރީޢަތަށް ހ ށަހެޅޭ

 
މައްސަލަެއްއަގިއ  -"ކްރޮސް . 20 އެގްޒެމިންކ ރ ން -ކްރޮސް ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ެއްގޒެމިންކ ރ ން" 

އްެގ ޮގތ ަގއި އޭނާ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން  ހެކިބަސް ދޭ މީހާއާ، ހެކިބަސް ދޭ މީހެ
ނ ވަތަ  ފަރާތ ން  އަނެއް  ހިމެނޭ  މައްސަލަިއަގއި  އެ  ނިމ މ ން،  ސ ވާލ ކޮށް 
އޭނާއާ  މައްޗަށް  ހެކިބަހ ެގ  ދިން  މީހާ  ދޭ  ހެކިބަސް  އެ  ފަރާތްތަކ ން، 

ނ ވަތަ   މަރ ޙަލާަގއި  ސ ވާލ ކ ރ މަށެެވ.  ކ ރެވޭ  އެ  ެއފަދައިން  އޭނާއާ 
 ސ ވާލ ތަކަށެވެ. 

 
 "އިޙްތިމާލ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ކަމެއް ވ ން ާގތްވ މ ެގ ނިސްބަތަށެވެ. . 21 އިޙްތިމާލ 

Deleted : ެޭޭގ

Deleted : ެޭޭގ
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"އިޙްތިމާލ ެގ އ ސޫލ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތ ން، މާޒީވެ  . 22 އިޙްތިމާލ ގެ އ ސޫލ  

ޮގސްފަިއވާ ަވކި ޙާލަތެްއަގއި ވަކި ޮގތަކަށް ޢަމަލ ކޮށްފައިވ މ ން، ނ ވަތަ ވަކި  
މައްސަލައާ  ހިނަގމ ންދާ  ކޮށްފަިއވ މ ން،  ޢަމަލެއް  ވަކި  ވިސްނ މެްއަގއި 

ޙާލަތ ަގިއވެސް   ޙާލަތ ަގއި ޢަމަލ ޭއނާ  ގ ޅ ންހ ރި  ޮގސްފައިވާ  މާޒީވެ  ކ ރީ 

އޭނާ   ޙާލަތ ަގިއވެސް  ޮގސްފައިވާ  މާޒީވެ  ނ ވަތަ  ފަދައިން،  ޢަމަލ ކ ރި  އޭނާ 
 ޢަމަލ ކ ރި ވިސްނ މ ަގިއކަން ބަޔާންކޮށްދިނ މ ެގ އ ސޫލަށެވެ. 

 
އެވަނީ،   . 23 އިޢ ތިރާފ   ބ ނެފައި  ކަމަށް  މީހާ ށެއް ކ ޖިނާއީ  "އިޢ ތިރާފ "  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ެގ 

ކ ށ ެގ  އޭނާއާމެދ    ެއްއވެސް    އެންމެހައިތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  އ ންސ ރ ތަކަށް، 
ނެތި،   ސަލާމަތ ންހ ރެ،  މަޖ ބޫރ ކ ރ ވ މެއް  އިޚްތިޔާރ ަގިއ  ބ އްދި  އަމިއްލަ 
 އެއްބަސްވާ ެއއްބަސްވ މަށެވެ. 

 
ބ ނާ"އިވ ނ   . 24 ހެކި ކަމަށް ބ ނާ އިވ ނ  މީހަކ ،   ކަމަށް  ދޭ  ހެކިބަސް  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ހެކި" 

ހިއްސަކ ން   އިވ ނ   އޭނާެގ  ނ ވަތަ  ފެނ ނ   ކަނޑައެޅިެގން  ނ ވަތަ  އޭނާއަށް 
ބަޔާންކ ރ މ ެގ ބަދަލ ގައި، އެހެން   ނ ވަތަ ކަމެއް  ެއއްޗެއްއިހްސާސްކ ރެވ ނ   

އެހެން މީހަކަށް ކަމަށް ނ ވަތަ    ފެނ ނ ކަމެއް  ެއއްޗެއް ނ ވަތަ  ވަކި    ކަށްމީހަ
ކަަމށް   އަޑ ިއވ ނ   އެްއޗެއް  ކަމަށް  ވަކި  އިހްސާސްކ ރެވ ނ   އެމީހަކ   ނ ވަތަ 

ބ ނ މެއް މީހާއަށް    ،ބ ނާ  ދޭ  ހެކިބަސްދޭ  މައްޗަށް  ކަމ ެގ  އަޑ ިއވ ނ  
 ހެކިބަހަށެވެ.

 
"އިތ ބާރ ެގ އ ސޫލ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ހެކިބަސް ދޭ މީހާެގ މައްޗަށް   . 25 އިތ ބާރ ގެ އ ސޫލ   

އިތ ބާރ ކ ރެވިދާނެ   ބ ރަވެ  ކޯޓަށް  މައްޗަށް  ހެކިބަހ ެގ  ދޭ  އޭނާ  ނ ވަތަ 
ެއ   ނ ވަތަ  އ ސޫލަށް،  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ހެކި  ދައްކައިދިނ މ ެގޮގތ ން  ނިސްބަތް 

  ނަފީކ ރ މ ެގޮގތ ން ހ ށަހަޅާ ހެކި ހ ށަހެޅ މ ެގ އ ސޫލަށެވެ. އިތ ބާރ 
 

އެވަނީ،   . 26 އިޤްރާރ   ބ ނެފައި  ކަމަށް  ޚަޞްމަކ  ނ ާވޮގތަށް،  ކަށް  އިޢ ތިރާފަ"އިޤްރާރ " 
ކަމަށް ވ ޖޫދ ަގިއވާ  ވާޤިޢާއެއް  ވަކި  މީހަކ   ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ  ކ ށ ެގ   ،ނ ވަތަ 

 އެއްބަސްވާ ެއއްބަސްވ މަށެވެ.  އަނަގބަހ ން ނ ވަތަ ލިޔ މ ން ނ ވަތަ ޢަމަލ ން

Deleted : ާއެއްބަސްވެ، އެ ކ ށ ެގ ޢަމަލ ެގ ޖިނާއީ ޒިންމ
އެއްބަސްވާ ެއއްބަސްވ މަށެވެ. އ ފ ލ މަށް 
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ހެކިބަސްދޭ   . 27 އެގްޒެމިންކ ރ ން  މައްސަލައެްއަގއި  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "އެްގޒެމިންކ ރ ން" 

މީހާއާ، ހެކިބަސް ދިނ މަށް އޭނާ ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން ސ ވާލ ކ ރ މަށެވެ. ނ ވަތަ  
 ސ ާވލ ތަކަށެވެ.   ކ ރެވޭއޭނާއާ އެފަދައިން 

 
އޮތް   . 28 ވާޤިޢާ  ޝަރީޢަތ ަގއި  އެވަނީ،  ބ ނެފަިއ  ކަމަށް  މައްސަލައެްއ  "ވާޤިޢާ" 

އަސްލ ތަކާއި   ޙަޤީޤަތްތަކާއި  ބިނާވެެގންވާ  މަްއޗަށް  އެ  ނ ވ ން  ސާބިތ ވ މާއި 
ކޮންމެ   ސާބިތ ކޮށްދޭންޖެހޭ  މައްސަލަެއްއަގއި  ެއ  ހިމެނޭޮގތ ން،  ނ ކ ތާތައް 
ެގ   'ފެކްޓް'  އިޝާރާތްކޮށް،  ކަމަކަށް  ނ ވަތަ  އަސްލަކަށް  ނ ވަތަ  ޙަޤީޤަތަކަށް 

 މާނައިަގެއވެ. 
 

ެއވަނީ،   . 29 މާއްދީ ހެކި  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ހެކި"  ވާޤިޢާެއއް ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށް "މާއްދީ  ވަކި 
 ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ.  މަށް ހ ށަހެޅޭ މާއްދީ ންކ ރ  ވަޒަބަލައި ޝަރީޢަތ ން 

 
މަްއޗަށް "ފ ރަތަމަ ދަރަޖައިެގ ހެކި" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، އެ ހެއްކެއްެގ   . 30 ފ ރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ހެކި 

ސާބިތ ާވ   ސީދާޮގތ ަގއި  އޮތްކަން  ވ ޖޫދ ަގއި  ވާޤިޢާެއއް  ވަކި  ބިނާކޮށް، 
 ހެއްކަށެވެ. 

 
މައްޗަށް   . 31 ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ހެކި  ހެއްކެއްެގ  އެ  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ހެކި"  ދަރަޖަިއެގ  "ދެވަނަ 

ސީދާޮގތ ަގއި ސާބިތ ކޮށްނ ދޭ،   ންބިނާކޮށް، ަވކި ވާޤިޢާެއއް ވ ޖޫދ ަގއި އޮތްކަ
 ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށް އެހީތެރިވެދޭ ހެއްކަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް 

 
ހެކިބަސް ނެގ މ ެގ މަރ ޙަލާަގިއ  "ލީޑިންގ ސ ވާލ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ،   . 32 ލީޑިންގ ސ ވާލ  

ހިނދ ،   ސ ވާލ ކ ރެވޭ  މީހާއާ  އެދޭ ހެކިބަސްދޭ  ހޯދ މަށް  ސ ވާލަށް  ކ ރެވޭ 
ދޭހަވެެގންދާ ސ ވާލ ން  އެ  ތަރ ތީބ ކ ރެވޭ    ޖަވާބ ވެސް  ނ ަވތަ  ކ ރާ  ޮގތަށް 

 ސ ވާލަށެވެ. 
 

މައްސަލައެްއަގިއ ސާބިތ ކ ރ މަށް  . 33 ގ ޅ ން ހ ރ ން  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ހ ރ ން"  "ގ ޅ ން 
ބޭނ ންވާ ވާޤިޢާއަކާއި، އެ ާވޤިޢާއެއް ސާބިތ ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ހެއްކާ ދެމެދ  



11 

 

 އޮންނަ ޤާނޫނީ އަދި މާއްދީ ގ ޅ މަށެވެ. 
 

އެވަނީ،  " . 34 ގެ މިންގަނޑ  ސާބިތ ކ ރ މ   ބ ނެފައި  ކަމަށް  މިންަގނޑ "  ނީ މަދަސާބިތ ކ ރ މ ެގ 
ޖިނާީއ    ނ ވަތަ  ،ނެ މިންަގނޑ  ކަމ ަގއިމައްސަލަެއއްަގއި ދަޢ ވާެއއް ސާބިތ ވާ

ނ ވަތަ   ޙައްދ   ކ ށެއް  ޤިޞާޞް  ިއސްލާމްދީނ ަގއި  ކަނޑައެޅިފައިާވ  އަދި 

ކަމ ަގއި  ވާނެސާބިތ    ކ ށެއް ކަނޑައަޅާފަިއވާ   މިންަގނޑ   ޤާނޫނ ަގިއ  މި 
 މިންަގނޑަށެވެ. 

 
ސާބިތ ކ ރ މަށް އެހީވެދޭ  

 ނިސްބަތް
ވާޤިޢާެއއް   . 35 ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ނިސްބަތް"  އެހީވެދޭ  "ސާބިތ ކ ރ މަށް 

އެ   ހެކި،  ފެންނަ  ކަމަށް  ގ ޅ ންހ ރި  ސާބިތ ކ ރ މަށްޓަކައި  ވ ޖޫދ ަގއިާވކަން 
 ސާބިތ ކ ރ މަށް ބޭނ ންތެރިވާ ނ ވަތަ އެހީތެރިވާ ނިސްބަތަށެވެ. ވާޤިޢާެއއް 

 
އެވަނީ،   . 36 ޝަފަހީ ހެކި  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ހެކި"  ވަކި  "ޝަފަހީ  އ ފެދިފައިވާ  ޚ ޞޫމާތެއް 

ގ ޅޭޮގތ ން   ހާޒިރ ވެ ވާޤިޢާއަކާ  މަޖިލީހަށް  ޝަރީޢަތ ެގ  މީހާ  ދޭ  ހެކިބަސް 
 ށެވެ. ހެކިބަހަދޭ ވަތަ އިޝާރާތ ން ނ  ހ ރެ، އެ މަޖިލީހ ަގއި އޭނާ ައނަގބަހ ން

 
 

 ދެވަނަ ބައި 

 ހެކި ހ ށަހެޅ ން 
 ވަނަ ބާބ  ތިން 

 ތައް ތް ހެކީގެ ބާވަ 

 

ވަސީލަތަށް ބ ރަވެ ހެކި  
 ބައިކ ރެވޭ ގޮތް 

ހެކީެގ   . 37 ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ބ ރަވެ،  ވަސީލަތްތަކަށް  ހ ށަހެޅޭ  ހެކި  ކޯޓަށް 
ހ ށަހެޅޭ   ޮގތަކަށް  ތެރެއިން  ޮގތްތަކ ެގ  އަންނަނިވި  ބަލަިއަގނެވޭނީ،  ޮގތ ަގއި 

 ހެއްކެވެ. ޝަފަހީ ހެއްކާއި، ކިތާބީ ހެްއކާއި، ާމއްދީ 
 

މީހާ   )ހ(   ދޭ  ހެކިބަސް  ބަލައިަގނެވޭނީ،  ޮގތ ަގއި  ހެކީެގ  ޝަފަހީ 

Deleted : 
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ނ ވަތަ   ޝަރީޢަތ ެގ މަޖިލީހަށް ހާޒިރ ވެ ހ ރެ، އޭނާެގ އަނަގބަހ ން 
 ބަޔާނެވެ. އެ މަޖިލީހ ަގއި ދޭ  އިޝާރާތ ން

 
ހިމެނޭ   )ށ(   ަމއްސަލަިއަގިއ  ބަލައިަގނެވޭނީ،  ޮގތ ަގިއ  ހެކީެގ  ކިތާބީ 

ހެކީެގ   ވާޤިޢާެއއް ފަރާތަކ ން  ވަކި  ހ ށަހަޅާ،  ކޯޓަށް  ޮގތ ަގިއ 

 ވ ޖޫދ ަގއި އޮތްކަން ހެކިކޮށްދޭ ލިޔ މެވެ. 
  

ބާވަތ ެގ   )ނ(   އަންނަނިވި  ބަލައިަގނެވޭނީ،  ޮގތ ަގއި  ހެކީެގ  މާއްދީ 
 އެްއޗެއްސެވެ. 

 
ހެއްކަށްވެސް   (1)    ޝަފަހީ  ނ ަވތަ  ހެއްކަށްވެސް،  ކިތާބީ 

ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށްނ ވާޮގތ ން،   ވާޤިޢާެއްއ  ހެކީެގ   ވަކި 
 ؛ޮގތ ަގއި ހ ށަހަޅާ މާއްދީ އެްއޗެހި

 
 ؛ފޮރެންސިކް ހެކި (2)   

 
 ؛ވަކި މެޝިނަކ ން ަވކިޮގތަކަށް ނެރެދޭ ނަތީޖާ ނ ވަތަ ލޮްގ (3)   

 
 ؛ފޮޓޯާއއި އެފަދަ އެއްޗެހި  އޯޑިއޯ، ވީޑިއޯ، (4)   

 
 ؛ތަކާއި ތަޙްލީލ ތަކ ެގ ނަތީޖާސައިންޓިފިކް ދަލީލ  (5)   

 
ޑެމޮންސްޓްރޭޝަންތަކާިއ   (6)    ދަްއކާ  ނ ވަތަ  ހަދާ  ކޯޓ ަގއި 

 އަދި  ؛ އެކްސްޕެރިމަންޓ ތަކާއި ްގރާފްތަކާއި ޗާޓ ތައް
 

 މެޝިން ބޭނ ންކޮށްެގން ހަދާ ނ ވަތަ ދައްކާ އެްއޗެހި.  (7)   
 

ދަރަޖައަށް ބ ރަވެ، ހެކި  
 ބައިކ ރ ވޭ ގޮތް 

ކޯޓ ން   . 38 ބ ރަވެ،  ދަރަޖައަށް  ހެކީެގ  ތެރެއިން،  ހެކީެގ  ބަލައިަގންނަ  ކޯޓަށް 

Deleted : ،ިޓޭޕާއި، ފިލްމާއ

Deleted :ްޭ
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 ވަޒަންކ ރާނެ ހެކި ބެހިެގންވަނީ، އަންނަނިވި ދެ ބަޔަށެވެ. 
 

 ؛ފ ރަތަމަ ދަރަޖައިެގ ހެކި )ހ(  
 

 ދެވަނަ ދަރަޖައިެގ ހެކި.  )ށ(  
 

 ފ ރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ހެކި 

 

 

ހެއްކެއްެގ  ފ ރަތަމަ   )ހ( . 39 އެ  ބަލަިއަގނެވޭނީ،  ޮގތ ަގއި  ހެކީެގ  ދަރަޖައިެގ 
މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ަވކި ވާޤިޢާއެއް ވ ޖޫދ ަގއި އޮތްކަން ސީދާޮގތ ަގއި  

 ސާބިތ ވާ ހެއްކެވެ. 
 

ބޭނ މަށްޓަކައި،   )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ހެކީެގ  މި  ދަރަޖައިެގ  ފ ރަތަމަ 
 ބާވަތ ެގ ހެްއކެވެ. ތެރޭަގއި ހިމެނެނީ، އަންނަނިިވ 

 
ވަކި ވާޤިޢާެއއް ވ ޖޫދ ަގއި އޮތްކަމަށް މަންޒަރ  ދ ށް ނ ވަތަ   (1)   

 ؛ހެކިބަސްއަޑ އެހި މީހާ ދޭ 

 
 ؛މައްސަލަ ރައްދ ވާ ފަރާތ ން ޝަރީޢަތ ަގއި ވާ އިޢ ތިރާފ  (2)   

 
 ފ ރަތަމަ ދަރަޖައިެގ ކިތާބީ ހެކި. (3)   

 
 ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ހެކި 

 
ހެއްކެއްެގ   )ހ( . 40 އެ  ބަލަިއަގނެވޭނީ،  ޮގތ ަގއި  ހެކީެގ  ދަރަޖައިެގ  ދެވަނަ 

ސީދާޮގތ ަގއި    ންމައްޗަށް ބިނާކޮށް، ަވކި ވާޤިޢާއެއް ވ ޖޫދ ަގއި އޮތްކަ
އެހެންނަމަެވސް   އެހީތެރިވެދޭ ސާބިތ ކޮށްނ ދޭ،  ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށް 

 ހެއްކެވެ. 
 

ތެރޭަގއި   )ށ(   ހެކީެގ  ދަރަޖައިެގ  ދަރަޖައިެގ  ދެވަނަ  ފ ރަތަމަ  ހިމެނެނީ، 
ހ ށަހެޅޭ ނ ާވޮގތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  އަދި    ،ހެއްކަށް  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

 ބަލައިަގނެވޭ ކޮންމެ ހެއްކެކެވެ. ޙާލަތްތަކ ަގއި 
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ގ ޅ މަށް ބ ރަވެ، ހެކި ބައިކ ރެވޭ  

 ގޮތް 
ަވޒަންކ ރ މ ެގ އ ސޫލަށް ކޯޓަށް ބަލަިއަގންނަ ހެކީެގ ތެރެއިން، ހެކި   )ހ( . 41

ދެ  އަންނަނިވި  ބެހިެގންވަނީ  ހެކި  ަވޒަންކ ރާ  ކޯޓ ން  ބިނާކޮށް، 
 ބަޔަށެވެ. 

 
 ؛މާއްދީޮގތ ން ގ ޅ ން ހ ރ ން (1)   

 
 ޤާނޫނީޮގތ ން ގ ޅ ން ހ ރ ން. (2)   

 
ހެއްކެއް   )ށ(   އެ  ބެލެވޭނީ،  ކަމ ަގއި  ހެކި  ހ ރި  ގ ޅ ން  މާއްދީޮގތ ން 

ސީދާޮގތ ަގިއ   އޮތްކަން  ވ ޖޫދ ަގއި  ވާޤިޢާެއއް  ަވކި  ބަލައިަގތ މ ން، 
ހެއްކެްއ   ެއ  ހެއްކާއި،  ލިއްބައިދޭ  ބާރ   ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށް 

ސާބިތ ކ ރ މަށް   ންބަލައިަގތ މ ން، ވަކި ވާޤިޢާެއއް ވ ޖޫދ ަގިއ އޮތްކަ
 އެހީތެރިވެދޭ ހެއްކެވެ. 

 
ހެކި   )ނ(   ހ ރި  ގ ޅ ން  ައންނަނިވި ޤާނޫނީޮގތ ން  ބެލެވޭނީ،  ކަމ ަގއި 

، އެ ހެއްކެއް ބަލަިއަގތ މަށް ބަކަށްޓަކައި ސަބަބ ތަކ ެގ ތެރެއިން ސަބަ
އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ން  މި  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ އަސާސީން 

 ޤާނޫނަކ ން މަނާނ ކ ރާ ހެއްކެެވ.
 

 ؛ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ ހެއްކަށްވ ން (1)   
 

 ؛މަޖ ބޫރ ކޮށްެގން ހޯދާފައިވާ ބަޔާނަކަށްވ ންމީހަކަށް  (2)   
 

މި ޤާނޫނ ަގއި ހިމެނޭ ވަކި އ ސޫލެއް މި ޤާނޫނ ަގއި އެހެން   (3)   
 ން ަވޒަންކ ރެެވން ނެތް ހެއްކަށްވ ން. ެގ ސަބަބ އޮތ މ 
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 ވަނަ ބާބ  ހަތަރ  

 ޝަފަހީ ހެކި 
 

އެހެން ވާޤިޢާެއއް   ވާޤިޢާެއއް ފިޔަަވއި،ލިޔ މަކ ން ސާބިތ ވާން އޮތް   )ހ( . 42 ޝަފަހީ ހެކި ހ ށަހެޅ ން 
 ސާބިތ ކ ރ މަށް ޝަފަހީ ހެކި ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 
ހެކި   )ށ(   ޝަފަހީ  ދޭ  މަޖިލީހ ަގއި  ޝަރީޢަތ ެގ  މީހާ  ހެކިބަސްދޭ 

ކަމެއް،   ދެޭވ  ހެކިބަސް  އަިމއްލައަށް  ވާންވާނީ،  އޭނާއަށް 
ޮގތް   ޢިބާރާތ ން، ތަޖ ރިބާކ ރެވިފަިއވާ  ބަޔާންކ ރ މ ެގޮގތ ން ޞަރީޙަ 
 ތެދ ބަހ ން ދޭ ހެކިބަހަށެވެ. 

 
)ށ(   )ނ(   މާއްދާެގ  ފަރާތަށް މި  ހެކިބަސްދޭ  ބޭނ މަށްޓަކައި،  ެގ 

ބެލެވޭނީ،   ކަމަށް  ތަޖ ރިބާކ ރެވިފަިއވ ން  ކަމެއް  ވަކި  އަމިއްލައަށް 
ކަމެއް   ނ ވަތަ  ފެނ އެްއޗެއް  ކަނޑައެޅިެގން  ނ ވަތަ  މަށް  އޭނާއަށް 

ހިއްސަކ ން  އިވ  އޭނާެގ  ޮގތަކަށް  އެނޫންެވސް  ނ ވަތަ  މަށް 
   ށެވެ.ސްކ ރެިވފައިވ މައިހްސާ ކަނޑައެޅިެގން 

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

ކަމެއް   ނ ވަތަ  އެްއޗެއް  ތަޖ ރިބާކ ރެވިފަިއވާ  އަމިއްލައަށް  މީހާއަށް 
ދޭ    ބަޔާންކ ރ މ ެގޮގތ ން ފަދަިއން  އަންނަނިވި  ހެކިބަހަކީ،  ދޭ 

 ހެކިބަހެވެ. 
 

ކަމެްއ    ހަކީ،ހެކިބަ (1)    ދޭ ފެނ ނ   ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށް 
  ހެްއެގ ލޮލަށްނަމަ، އެ ހެކިބަހެއް ވާންވާނީ، އެމީހެކިބަހެއް

 ފެނ ނ  ކަމެއް ތެދ ބަހ ން ބަޔާންކޮށްދޭ ހެކިބަހަށެވެ.
 

އެްއޗެއް  ކަމެއްައޑ ިއވ ނ   ހަކީ،  ހެކިބަ (2)     ނ ވަތަ 
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ހެކިބަހެއް ދޭ  ހެކިބަހެއް ނަމަ،  ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށް  އެ 
އެމީހަކަށް   ނ ވަތަ   ކަެމއްއަޑ ިއވ ނ   ސީދާ  ވާންވާނީ، 

 ތެދ ބަހ ން ބަޔާންކޮށްދޭ ހެކިބަހަށެވެ. އެްއޗެއް
 

ނަންބަރ1ާ)  އަކ ރ ެގމި   (3)    ވަނަ   )( ވަނަ 2އި   )

ނަންބަރ ަގިއވާ ޙާލަތްތަކ ެގ ިއތ ރ ން، ހެކިބަސް ދޭ ކަަމކީ،  
ޮގތަކ ން   އެނޫންެވސް  ނ ވަތަ  ސްކ ރެޭވ އިހްސާހިއްސަކ ން 

އެމީހަކަށް   ވާންވާނީ،  ހެކިބަހެއް  ެއ  ކަމެއްނަމަ،  ޒާތ ެގ 
ބަޔާންކޮށްދޭ އިހްސާ ތެދ ބަހ ން  ކަމެްއ  ސްކ ރެވ ނ  

 ހެކިބަހަށެވެ.
 

ދޭ   (ބ)   ފަރާތ ން  ގ ޅޭޮގތ ން  ަވކި    ހަކީ،ހެކިބަހެކިބަސްދޭ   އޭނާކަމަކާ 
ރައ ޔ  ބިނާވެފަިއވާ    ހާމަކ ރާ  ދެކޭޮގތް  އޭނާ  ނ ވަތަ  ކަމަށްވާނަމަ، 

ކަމެއްެގ   އެ  ވާންވާނީ،  ހެކިބަހެއް  ެއ  ކަމަށްވާނަމަ،  ސަބަބ ތައް 
ސަބަބ ތަކ ެގ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް އޭނާ ދެކޭޮގތް ނ ވަތަ އެ ސަބަބ ތައް 

 ތެދ ބަހ ން ބަޔާންކޮށްދޭ ހެކިބަހަށެވެ. 
 

ގ ޅޭޮގތ ން   (ޅ)   ކަމަކާ  ރަ ވަކި  ރައ ޔ   އ ޚަބީރެއްެގ  ެއ  ޔާއި، 
ޢާންމ ކޮށް   ބަޔާންކޮށް،  ސަބަބ ތައް  ޮގތަށް ލިބޭ ބިނާކޮށްފައިވާ     

ައންނަނިވި  ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި،  ލިޔ ން  ލިޔެފައިާވ 
 ކޯޓަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ.  މެއްއެ ލިޔ ތަކ ަގއި  ޙާލަތް
 

 ؛އެ ލިޔ ން ލިޔ ނ  މީހާ މަރ ވެފައިވާނަމަ (1)   
 

 ؛އެ ލިޔ ން ލިޔ ނ  މީހާ ހޯދައި ނ ފެނިފައިވާނަމަ (2)   
 

ހެކިބަސްދިނ މަށް  (3)    މީހާ  ލިޔ ނ   ލިޔ ން  އެ 
 ؛ނ ކ ޅެދިފައިވާނަމަ

 

Deleted : ްަގންނަނ

Deleted : ިޭެން ހ ންނަ ފޮތެއްަގއ

Deleted : ޭ

Deleted :އެ ފޮތެއްެގ  

Deleted :ްނ

Deleted :¶
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މީހާ   (4)    ލިޔ ނ   ލިޔ ން  ކޯޓަށް  އެ  ހެކިބަސްދިނ މަށްޓަކައި 
ދިގ   ވަރަށްވ ރެ  އެކަށީެގންވާ  އޮތީ  ހާޒިރ ކ ރެވެން 
ޝަރީޢަތަށް  ކަމ ަގއި  ހޭދަެވެގން  މ އްދަތެއް 

 ؛ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ
 

ކޯޓަށް   (5)    ހެކިބަސްދިނ މަށްޓަކައި  މީހާ  ލިޔ ނ   ލިޔ ން  އެ 
ޚަރަދެއް  ހާޒިރ ކ ރެވެން އޮތީ އެކަށީެގންވާ ވަރަށްވ ރެ ބޮޑ   

 ކޮށްެގން ކަމ ަގއި ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ.
 

ޝަފަހީ ހެއްކާ ގ ޅޭގޮތ ން މާއްދީ  
 ހެއްކެއް ހ ށަހެޅ ން 

މާއްދީ އެއްެވސް އެްއޗެއް ވ ޖޫދ ަގިއވާ ކަމަށް ނ ވަތަ އެ އެްއޗެއް އޮތް ޙާލަތާ  . 43
ދޭ   ހެކިބަސް  މަޖިލީހ ަގިއ  ޝަރީޢަތ ެގ  މީހާ  ދޭ  ހެކިބަސް  ގ ޅޭޮގތ ން 
ޙާލަތްތަކ ަގިއ، އެ ހެކިބަހ ަގިއ ބަޔާންކ ރާ މާއްދީ ެއއްވެސް އެްއޗެްއ ކޯޓ ން  

އެްއޗެ އެ  ހިނދެއްަގއި،  ބޭނ ންވެއްޖެ  ހ ށަހެޅ މަށް  ބަލަން  ކޯޓަށް  ްއ 
 އެންިގދާނެެއވެ.  

 
ޝަފަހީ ހެކި ހ ށަހެޅ މ ގެ  
މަރ ޙަލާގައި ކިތާބީ ހެކި  

 ހ ށަހެޅ ން 

ސާބިތ ކ ރަން  . 44 މައްސަލައިަގއި  މަރ ޙަލާަގިއވެސް،  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ހެކި  ޝަފަހީ 
ބޭނ ންވާ  ބޭނ ންވާ ވާޤިޢާއަކާ ގ ޅ ންހ ރި ލިޔ ން، އެ މަްއސަލަ ސާބިތ ކ ރަން  

 ކިތާބީ ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 
 

 

 ވަނަ ބާބ  ފަސް 

 ފަރާތްތައް ހެކިބަސް ދޭ  
 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތަށް ސީދާ  
ކަމެއް އެނގިފައި އޮވެގެން  
މެނ ވީ އެކަމ ގައި ހެކިބަސް  

 ނ ދިނ ން 

ފަރާތަކަށް   . 45 ދޭ  ހެކިބަސް  ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި  ވާޤިޢާއެއް  ހެކިބަސް ވަކި 
ދެވޭނީ، އޭނާ އަމިއްލައަށް ެއކަމެއް ތަޖ ރިބާކ ރެވިފަިއވާ ކަމަށް ބެލ މަށް ކާފީ  

 ހެކި ހ ށަހަޅާފައިވާނަމަެއވެ. 
 

ހިނދަކ ،  )ހ( . 46ހެކިބަސްދިނ މ ގެ ޤާބިލ ކަން ހ ރި   ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ަގއި  މި 
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ަވކި   ފަރާތްތައް  ފަރާތަކަށް،  ކޮންމެ  ހ ރި  ޤާބިލ ކަން  ދިނ މ ެގ  ހެކިބަސް 
ހެކިބަސް  ޮގތ ން  ސާބިތ ކޮށްދިނ މ ެގ  ވ ޖޫދ ަގިއވާކަން  ވާޤިޢާެއއް 

 ދެވިދާނެއެެވ. 
 

މީ )ށ(   ފ ރިހަމަވާ  ޝަރ ޠ ތައް  ވަކި  ހައަންނަނިވި  ާވޤިޢާއެއް  ކީ، 

ވ ޖޫދ ަގއިާވކަން ސާބިތ ކޮށްދިނ މ ެގ ޮގތ ން ހެކިބަސްދިނ ަމށް ޤާބިލ  
 ކަމ ަގއި ބެލެވޭނެެއވެ.   ހަކ މީ
 

ޤާނޫނ ެގ   (1)    ބަޔާންކޮށްފަިއާވ    47މި  މާއްދާަގއި  ވަނަ 
 އަދި  ؛ކަމ ަގިއވ ން ހަކ ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާ މީ

 
ތެދ    (2)    ދޭންވާނީ  ދެނެަގތ މ ެގ ހެކިބަސް  ޙަޤީޤަތަށްކަން 

 އަދި  ؛ޤާބިލ ކަން ހ ރި މީހަކ  ކަމ ަގިއވ ން
 

ދެނެަގތ މަށް  (3)    ނ ވަތަ  ވިސްނަިއަގތ މަށް  ސ ވާލ   ކ ރެވޭ 
ބަޔާންކޮށްދިނ މ ެގ   ޖަވާބެއް  ދޭނެ  އެއަށް  ނ ވަތަ 

 ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ރި މީހަކ  ކަމ ަގިއވ ން. 
 

ކިބައިގައި  ހެކިބަސް ދޭ މީހާގެ  
 ހ ންނަންޖެހޭ ޝަރ ޠ ތައް 

ޝަރ ޠ ތައް  )ހ( . 47 އަންނަނިވި  ކިބައިަގއި  މީހާެގ  ދޭ  ހެކިބަސް 
 ފ ރިހަމަވާންވާނެއެެވ. 

 
ފަރާތެއް   15ޢ މ ރ ން   (1)    ފ ރިފައިވާ  އަހަރ   )ފަނަރަ( 

 ؛ކަމ ަގިއވ ން
 

 ؛ބ އްދި ސަލާމަތ ން ހ ރި މީހަކ  ކަމ ަގިއވ ން (2)   
 

މީހަކ   (3)    ފ ރިހަމަވާ  ޢަދ ލ ވެރިކަން  ދިނ މ ެގ  ހެކިބަސް 
 ؛ކަމ ަގިއވ ން
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މި ޤާނޫނ ަގއިާވ  މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތްތަކ ަގއި،   (4)   

ހެކިބަސްދިނ މަށް ކ ރ ން    ޮގތ ެގމަތިން  ލާޒިމ ކ ރާ  ކޯޓ ން 
ފިޔަވަިއ، އިތ ރ  އެްއވެސް ެއހެން މަޖ ބޫރ ކ ރ ވ މެއް ނެތި،  

 އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރ ަގއި ހެކިބަސް ދޭ މީހަކ  ކަމ ަގިއވ ން. 

 
ިއތ ރ ން،  )ށ(   ޝަރ ޠ ތަކ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ކަމަށް   ވާންޖެހޭނެ  ކަމ ަގއި  މ ސްލިމަކ   މީހާއަކީ  ދޭ  ހެކިބަސް 
ކަންކަމ ަގިއ،   ކަނޑަައޅާފަިއވާ  އަސްލެއްަގއި  އިސްލާމްދީނ ެގ 

 މީހާއަކީ މ ސްލިމަކ  ކަމ ަގއިވާންޖެހޭނެެއވެ. ހެކިބަސް ދޭ 
 

  ހެކިބަސް ދިނ މ ގެ 
 ޢަދ ލ ވެރިކަން ހ ރ ން 

  

)ށ(  )ހ( . 48 މާއްދާެގ  މި  ހިނދަކ ،  ކަނޑަނާޅާހާ  ޮގތަކަށް  އެނޫން  ކޯޓ ން 
ަގިއ ބަޔާންކ ރާ ފަރާތްތައް ފިޔަަވއި، އެނޫން ފަރާތްތަކަކީ، ހެކިބަސް 
ކަމ ަގއި   ފަރާތްތަކެއް  ފ ރިހަމަވާ  ޢަދ ލ ވެރިކަން  ދިނ މ ެގ 

 ބަލަންވާނެއެެވ. 
 

ފަރާތ ެގ   )ށ(   ސ ވާލ   ހެކިބަސްދޭ  އިންސާފ ވެރިކަމާމެދ   ތެދ ވެރިކަމާއި 
އ ފެދޭ ފަރާތްތަކަކީ، ހެކިބަސް ދިނ މ ެގ ޢަދ ލ ވެރިކަން ެގްއލިފައިވާ  

 ފަރާތްތަކެއް ކަމ ަގއި ބެލޭނެެއވެ. 
 

މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، އަންނަނިވި ކ ށްތަކ ެގ ތެރެއިން  )ނ(  
ޙ ކ މް   ސާބިތ ވެ  އެފަރާތެއްެގ  ކ ށެއް  ފަރާތަކީ،  ތަންފީޛ ކ ރަމ ންދާ 

ފަރާތެއް  އ ފެދިފައިވާ  ސ ވާލ   އިންސާފ ވެރިކަމާމެދ   ތެދ ވެރިކަމާއި 
 ކަމ ަގއި ބެލޭނެއެވެ. 

 
 ؛ޤަޛްފ ެގ ކ ށް  (1)   

 
 ؛ދޮގ ހެކި ދިނ މ ެގ ކ ށް (2)   
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 ؛ވަްއކަން، ޓެކ ން، ޚިޔާނާތް ައދި ފޭރ މ ެގ ކ ށްތައް (3)   
 

 ؛އޮޅ ވާލ ާމއި މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދ މ ެގ ކ ށްތައް (4)   
 

 ؛ކޮރަޕްޝަންެގ ކ ށްތައް (5)   
 

ެއކ ލެޭވ   (6)    މައްޗަށް  ޢަމަލ ތަކ ެގ  ޮއޅ ވާލ މ ެގ  އެނޫންވެސް 
 ކ ށްތައް. 

 
ހެކިބަސް ދިނ މ ގެ  

ޢަދ ލ ވެރިކަން ފ ރިހަމަނ ވާ  
 ފަރާތ ގެ ހެކިބަސް 

 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ( . 49 )  47މި  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ނަންބަރ   3ވަނަ  ވަނަ   )
ށްާވ  ކަަވކި ާވޤިޢާއަކާ ގ ޅޭޮގތ ން ކާފީ ހެްއކައެހެން އޮތްނަމަވެސް،  

އެހެން   ދޭނެ  ހެކިބަސް  ޙާލަތެއްަގއި،  މިންވަރަށް  ނެތް  ފަރާތެއް 
ހެކިބަސް  ފަރާތެއްެގ  ފ ރިހަމަނ ވާ  ޢަދ ލ ވެރިކަން  ހެކިބަސްދިނ މ ެގ 

 ހ ރަހެއް ނާޅަެއވެ.  ބަލައިަގތ މަކަށް މި ޤާނޫނ 
 

ވަނަ   48މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ އ ސޫލ ، މި ޤާނޫނ ެގ   )ށ(  
( ެގ  )ނ(  ވަނަ  1މާއްދާެގ   )( ވަނަ  2ނަންބަރާއި  ނަންބަރ ަގިއ  ( 

ގ ޅޭޮގތަކ ން   ފަރާތަކާ  ސާބިތ ވެފަިއވާ  ކ ށެއް  ބަޔާންކ ރާ 
 ނ ހިނާގނެއެވެ. 

 
މި މާއްދާެގ ދަށ ން ހެކިބަސް ދިނ މ ެގ ޢަދ ލ ވެރިކަން ފ ރިހަމަނ ވާ  )ނ(  

މި ޤާނޫނ ެގ   ބަލައިަގންނަންވާނީ،  ހެކިބަސް ކޯޓ ން    46ފަރާތެއްެގ 
ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށ ން ފ ރިހަމަވާންޖެހޭ އެހެން   47ވަނަ މާއްދާާއއި  

 ފަރާތ ެގ ކިބަިއަގއި ފ ރިހަމަވާނަމަެއވެ.  އެޝަރ ޠ ތައް 
 

ޤާނޫނ ެގ   )ރ(   މި  ހެކިބަހަކީ،  ނަާގ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ   39މި 
ޮގތ ަގިއ   ހެކީެގ  ދަރަޖައިެގ  ފ ރަތަމަ  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި 

 ބަލައިަގނެވޭނެ ހެކިބަހެއް ނޫނެވެ.  
 

Deleted :¶
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ޤާނޫނ ެގ   )ހ( . 50 ކ ޑަކ ދިންގެ ހެކިބަސް  )  47މި  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ނަންބަރ   1ވަނަ  ވަނަ   )
ށްާވ  ކަަވކި ާވޤިޢާއަކާ ގ ޅޭޮގތ ން ކާފީ ހެްއކައެހެން އޮތްނަމަވެސް،  

އެހެން   ދޭނެ  ހެކިބަސް  ޙާލަތެއްަގއި،  މިންވަރަށް  ނެތް  ފަރާތެއް 
)ފަނަރަ( އަހަރ  ފ ރިފައިނ ވާ ކ ޑަކ އްޖެްއެގ ހެކިބަސް   15ޢ މ ރ ން  

  ހ ރަހެއް ނާޅަެއވެ. ބަލައިަގތ މަކަށް މި ޤާނޫނ 
 

ކޯޓ ން  )ށ(   ހެކިބަސް  ކ ޑަކ އްޖެއްެގ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ވަނަ މާއްދާެގ    47ވަނަ މާއްދާއާއި    46މި ޤާނޫނ ެގ  ނަަގންވާނީ،  

ދަށ ން ފ ރިހަމަވާންޖެހޭ އެހެން ޝަރ ޠ ތައް އެ ކ އްޖާެގ ކިބައިަގއި  
 ފ ރިހަމަވާނަމައެވެ.  

  
މި   )ނ(   ނެގ މ ަގއި،  ހެކިބަސް  ކ ޑަކ އްޖެްއެގ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

ފަރާތ ން    94ޤާނޫނ ެގ   ދޭ  ހެކިބަސް  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 
ލާޒިމ ކޮށްެގން   މައްޗަށް  ކ ޑަކ އްޖާެގ  ހ ވާކ ރ ން  ކ ރަންޖެހޭ 

 ނ ވާނެެއވެ.  
 

ޤާނޫނ ެގ   )ރ(   މި  ހެކިބަހަކީ،  ނަާގ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ   39މި 
ޮގތ ަގިއ   ހެކީެގ  ދަރަޖައިެގ  ފ ރަތަމަ  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި 

 ބަލައިަގނެވޭނެ ހެކިބަހެއް ނޫނެވެ.  
 

( ވަނަ ނަންބަރާއި، މި 1ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  47މި ޤާނޫނ ެގ   )ބ(  
( ބަޔާންކ ރާ  ށމާއްދާެގ  ާމއްދާތަކ ަގއި  އެ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން   )

ހެކިބަސް  ކ ޑަކ ދިންެގ  ނެޭގ  ޙާލަތ ަގއި  ފ ރިހަމަނ ވާ  ޝަރ ޠ ތައް 
ޤާނޫނެއްަގިއ   ަވކި  ކަމ ަގއި  ބަލަިއަގނެވޭނެ  ކޯޓަށް 

ޤާނޫނެއްަގއި ެއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ،   
ކ ޑަކ ދިންެގ  )ފަނަރަ( އަހަރ ން ދަށ ެގ    15ޢ މ ރ ން  ޙާލަތްތަކ ަގިއ،  

 ހެކިބަސް ބަލައިަގތ މަކަށް މި ޤާނޫނ  ހ ރަހެއްނާޅައެވެ. 
 

މި ޤާނޫނ ަގއި ކަނޑައެޅިެގން އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއނ ވާހާ ހިނދަކ ،  . 51ނަގައިގެންނ ވާނެ   ހެކިބަސް

Deleted :¶

Deleted :، އެ ކ އްޖާއަކީ ބާލިޣ ވެފައިވާ ކ އްޖަކަށްވ ާމއެކ  
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މީހާއަކީ   ޙާލަތްތައް  ދޭ  ޚަޞްމަކާ  ހެކިބަސް  އޮތް   ފ ށ އަރާ ަމއްސަލައިެގ    މަޞްލަޙަތެއް 
ނ ވަތަ މައްސަލަިއެގ ޚަޞްމަކާ ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް އޮތް މީހަކ  ކަމ ަގިއވާނަމަ،  

 ްއެގ ހެކިބަސް ނަަގއިެގންނ ވާނެއެވެ. އެ މައްސަލަެއްއަގއި އެ މީހެ
 

، ހެކިބަސްދިނ މ ެގ ހާ ހިނދަކ  މި ޤާނޫނ ަގއި އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާ . 52 ހެކިބަސްދިނ ން ލާޒިމ ކ ރ ން 

ލާޒިމ ކ ރެވިދާނެ   ކޯޓަށް  ހެކިބަސްދިނ މަށް  މީހަކީ،  ކޮންމެ  ހ ރި  ޤާބިލ ކަން 
 މީހެކެވެ. 

 
  ނ ކ ރެވޭނެ ހެކިބަސްދިނ ން ލާޒިމ 

 މީހ ން
ވަނަ މާއްދާ އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ހެކިބަސް ދޭ   52މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ( . 53

ޙާލަތެއް  ތެރެއިން  ޙާލަތްތަކ ެގ  އަންނަނިވި  ގ ޅޭޮގތ ން  މީހަކާ 
ޙާލަތ ަގިއ،   ޤަބޫލ ކ ރެވޭ  ޝަރީޢަތަށް  ކަމަށް  ވ ޖޫދ ަގއިވާ 

 ެއވެ. މ ކޮށްެގންނ ވާނެއެމީހަކަށް ލާޒިހެކިބަސްދިނ މަށް 
 

ހެކި  (1)    ކާފީ  ތަނަށް  އެހާ  ގ ޅޭޮގތ ން  ވާޤިޢާއަކާ  ވަކި 
 ؛ލިބިފައިވ ން

 
ހެއް (2)    ކާފީ  ގ ޅޭޮގތ ން  ވާޤިޢާައކާ  މިންވަރަށް  ކަވަކި  ށްވާ 

 ؛ހެކިބަސް ދޭނެ އެހެން މީހ ން ތިބ ން
 

މައްސަލައެްއަގއި ފަނޑިޔާރ ކަން  ވާ  ޝަރީޢަތަށް ހ ށަހެޅިފައި (3)   
ހެކިބަސް   ގ ޅޭޮގތ ން  މައްސަލައާ  އެ  މީހަކ   ކ ރާ 

 ؛ދޭންޖެހ ން
 

ބަޔާންކޮށްފައިވާމި   (4)    ަގިއ  )ނ(   ޙާލަތ ަގއި  މާއްދާެގ 
، ޖިނާއީ މައްސަލައެްއަގއި ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތެއް، ެއ  ފިޔަވައި 

 ؛ހެއްކަކަށް ވާންޖެހ ންމައްސަލަިއަގއި ދަޢ ާވކ ރާ ފަރާތ ެގ 
 

މީހ ންެގ   (5)    ިގނަ  އެކަކަށްވ ރެ  ކ ރަނީ  ދަޢ ވާެއއް  ޖިނާއީ 
ޮގތ ަގއި،   ދަޢ ާވއެްއެގ  ެއއް  އެންމެންެގ އެ  މައްޗަށް، 

Deleted :ާތަޢާރ ޟ ވ
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ތެރެއިން  އެމީހ ންެގ  ކަމ ަގިއާވނަމަ،  ެއކ ަގއި  މައްޗަށް 
މައްޗަށް   މީހެއްެގ  އެހެން  ތެރެއިން  އެމީހ ންެގ  މީހަކަށް 

 ؛ހެކިބަސް ދޭންޖެހ ން
 

ޤާނޫނަކ ން އިމްތިޔާޒ  ލިބިެގންވާ    އިޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒާ  (6)   

 ފަރާތްތައް.
 

) )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  އެހެން 5މި  ނަންބަރ   ވަނަ   )
ިގނަ  އެކަކަށްވ ރެ  ދަޢ ވާެއއް  ޖިނާއީ  އޮތްކަމ ަގިއވީނަމަވެސް، 
ޮގތ ަގއި   ދަޢ ވާތަކެްއެގ  ވަކިވަކި  ކ ރަނީ  މައްޗަށް  މީހ ންެގ 

މީހަކަށް ތެރެއިން  އެމީހ ންެގ  ތެރެއިން   ،ކަމ ަގިއވާނަމަ،  އެމީހ ންެގ 
އެްއކޮޅަށް ނ ވަތަ ދެކޮޅަށްވެސް، ހެކިބަސް   ،އެހެން މީހެއްެގ މައްޗަށް

 ނެއެެވ. ދެވިދާ
 

ފަރާތ ން   )ނ(    ދަޢ ވާކ ރާ  ފަރާތް،  ދަޢ ވާލިބޭ  މައްސަލަެއއްަގއި  ޖިނާއީ 
ޮގތ ަގިއ ހާޒިރ ކ ރަން މި ޤާނޫނ  ހ އްދަކ ރާ   ހެކިބަސް ދޭ މީހެއްެގ 
ދަޢ ވާލިބޭ  ޮގތ ަގއި  ހެްއކެްއެގ  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ާވކ ރާ  ޙާލަތްތަކ ަގިއ، 

 ފަރާތަށް ހެކިބަސް ދެވިދާނެއެެވ.
 

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކ ގައި  
 ހެކިބަސްދިނ މަށް ޢ ޛ ރ ވެރިވ ން 

ދަޢ ވާލިބޭ  )ހ( . 54 ކ ށ ެގ  މީހާއަކީ،  ދޭ  ހެކިބަސް  މައްސަލައެްއަގއި  ޖިނާއީ 

ކަމ ަގިއވާނަމަ،   މީހަކ   އޮތް  ގ ޅ މެއް  ބާވަތ ެގ  އަންނަނިވި  މީހާއާ 
ހެކިބަސްދިނ މަށް،  ގ ޅ ންހ ރި  ކ ށާ  ދަޢ ވާކ ރެޭވ  ަމއްޗަށް  އޭނާެގ 
ހިނާގފަިއވާ   ދެމެދ   އޭނާއާ  ީމހާއާއި  ދަޢ ވާލިބޭ  ކ ށ ެގ  ނ ވަތަ 

ގ ޅިެގން މ ވާޞަ ދަޢ ާވާއ  އެ  ދިނ މަށް،  މަޢ ލޫމާތެއް  ލާތެްއެގ 
ޮގތ ަގިއ   އޭނާއަށް  ހާޒިރ ވެ ހެކިބަސްދިނ މަށް  ހެކިބަސް ދޭ މީހެއްެގ 

 ޢ ޛ ރ ވެރިވެވިދާނެެއވެ. 
 

 ؛ނ ވަތަ ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ (1)   
 

Deleted : ޭ

Deleted :  ްލިބިެގންވާ ފަރާތްތަކާއި، ހެކިބަސް ދިނ މަށ
ޤާނޫނަކ ން އިމްތިޔާޒ  ލިބިެގންވާ  ލާޒިމ ކ ރ މ ން 
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 ؛މައިންބަފައިން ނ ވަތަ ބެލެނިެވރިޔާ (2)   
 

 ދަރިއެއް.  (3)   
 

އަންާގ    ހެކިބަސްދިނ މަށް ަގއި ބަޔާންކ ރާ ފަރާތެއް  މި މާއްދާެގ )ހ(   )ށ(  
އޮތްކަން  ތ ،  ވަގ  ޙައްޤ   އެ  އެނިގފައިނ ވިނަމަވެސް،  އޭނާއަށް 

އޮތްކަން   ޙައްޤ   އެ  ދިނ މ ން  އެނއޭނާއަށް  ހެކިބަސް  ގ މާއެކ ، 
 އޭނާއަށް ޢ ޛ ރ ވެރިެވވިދާނެެއެވ.

 
) )ނ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ބޭނ މަށްޓަކައި،  1މި  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ   )

ޢަމަލ    ބ ނެފައި އެވަނީ، ކ ށ ެގ  ފިރިމީހާ ކަމަށް  އަނބިމީހާ ނ ވަތަ 
ފަހ ން   އެހެންނަމަވެސް  އ ޅ ނ   އިނދެެގން  އޭނާ  ހިނިގއިރ  

 ފަރާތްވެސް ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ. ނ ވަތަ ވަރިވެފައިވާ ވަރިކޮށްފަިއވާ 
 

  ހެކިބަސްދިނ މަށް
ޢ ޛ ރ ވެރިވ މ ން ކޯޓ ން ގޮތެއް  

 ކަނޑައެޅ ން 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ( . 55 ހެކިބަސްދިނ މަށް    54މި  މީހަކ   ދަށ ން  މާްއދާެގ  ވަނަ 
ހެކިބަސްދިނ ން   އޭނާއަށް  ހިނދެއްަގއި،  ޢ ޛ ރ ވެރިވެއްޖެ 
 ލާޒިމ ކ ރަން ޖެހޭކަން ނ ވަތަ ނޫންކަން ކޯޓ ން ކަނޑަައޅަންާވނެއެވެ. 

 
މާއްދާެގ )ހ( ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ކޯޓ ން ޮގތެްއ ކަނޑަެއޅ މ ަގިއ  މި   )ށ(  

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 
 

ެގއްލ މެްއ  (1)    އެްއވެސް  އޭނާއަށް  ހެކިބަސްދީފިނަމަ،  އޭނާ 
 ؛ލިބިދާނެކަން

 

ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ   (2)    ކ ށ ެގ  އޭނާއާއި  ހެކިބަސްދީފިނަމަ،  އޭނާ 
ގ ޅ މަށް   އޮތް  ދެމެދ   ހީނަރ ކަމެއް    ބޮޑ މީހާއާ 

 ؛އަތ ވެދާނެކަން 

 

Deleted : ްއެްއވެސ
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ހެކިބަސް (3)    ނ ރައްކަލާއި    ދީފިނަމައޭނާ  ދިމާވެދާނެ  އޭނާައށް 
އިރ ،  ބަލާ އޭނާ ހެކިބަސްނ ދީފިނަމަ ދިމާވެދާނެ ެގއްލ މާ އަޅާ

 ؛އިސްކަން ދޭންޖެހޭނީ ކޮން ކަމަކަށްކަން

 

ދަޢ ވާެގ   (4)    އ ފ ލިފަިއވާ  މައްޗަށް  މީހާެގ  ދަޢ ވާކ ރެވޭ  ކ ށ ެގ 
 ؛ކ ޑަބޮޑ މިން

 

މ ހިންމ ކަމާއި، ހެކިބަސްދޭންޖެހޭ މީހާ   (5)    ހެކިބަހ ެގ  ދޭންޖެހޭ 
އެހީތެރިވެދޭނެ   ސާބިތ ކ ރ މަށް  ކ ށް  ހެކިބަސް،  އެ 

 ؛ނިސްބަތް

 
ދޭން  (6)    ހެކިބަސް  ގ ޅޭޮގތ ން  ވާޤިޢާއާ  ދޭ  ހެކިބަސް  އޭނާ 

ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ  މީހަކ   އެހެން  އެއްބަސްވާ 
 ؛ލިބިފައިވާކަން ނ ވަތަ ނޫންކަން

 

ދަޢ ވާލިބޭ މީހާއާ ހެކިބަސް ދޭ މީހާއާ ހ ރި ގ ޅ މ ެގ ކ ށ ެގ   (7)   
 ؛ބާވަތް
 

ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ދޭ ހެކިބަހ ަގިއވާ މަޢ ލޫމާތަކީ، އޭނާއާިއ   (8)   
މައްޗަށް  ގ ޅ މ ެގ  އޮތް  ދެމެދ   މީހާއާ  ދަޢ ވާލިބޭ  ކ ށ ެގ 

  ެގ ޮގތ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެްއޗެއް އް އިތ ބާރ ކޮށް ސިއްރެ
ހާމަކ ރަންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތެއްކަން   ކަށްވެފައި، ެއއީނ ވަތަ ކަމަ

 ނ ވަތަ ނޫންކަން.
 

ހެކިބަސްދިނ މަށް  
 ޢ ޛ ރ ވެރިނ ވެވޭނެ ކ ށްތައް 

ބޮޑ  ވަނަ މާއްދާ  54މި ޤާނޫނ ެގ   . 56 ކ ށެްއެގ    އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޖިނާއީ 
ދަޢ ާވއެްއަގއި    އެްއަގއިދަޢ ވާ ކ ށެްއެގ  ހިންޭގ  ދެކޮޅަށް  ކ ޑަކ ދިންނާ  ނ ވަތަ 

ކ ށެ ނ ވަތަ   ޯގނާެގ  ނ ވަތަޖިންސީ  ދަޢ ވާެއއްަގއި  އަނިޔާެގ    އްެގ  ގެވެށި 

Deleted : ޭ



26 

 

ދަޢ ާވއެްއަގއިއް ކ ށެ ހެއްކަ  ެގ  ކާފީ  ގ ޅޭޮގތ ން  ވާޤިޢާައކާ  ށްވާ  ކަަވކި 
ަގއި  ފަރާތެއް ނެތް ޙާލަތެއްަގއި، އެ މާއްދާ މިންވަރަށް ހެކިބަސް ދޭނެ އެހެން  

ގ ޅޭޮގތ ން  ބަޔާން ފަރާތަކާ  ޤާނޫނ ެގ  ކ ރާ  މާއްދާަގއި    53މި  ވަނަ 
ކ ށެއްެގ  ބަޔާންެވެގންވާ   ެއފަދަ  އެފަރާތެއް  ނ ހިނާގނަމަ،  އ ސޫލ  
 ކޯޓަށް ލިބިެގންެވއެވެ. ހެކިބަސްދިނ މަށް ލާޒިމ ކ ރ މ ެގ ބާރ ، ދަޢ ވާއެްއަގއި 

 
 

 ހަވަނަ ބާބ  

 ކިތާބީ ހެކި 
 

 ކިތާބީ ހެކީގެ ބާވަތްތައް   - ބައި   އެއްވަނަ 

 
ލިޔ މެއްގައިވާ އެއްޗެއް  

 ސާބިތ ކ ރ ން 
ޮގތަކަށް،   . 57 ތެރެއިން  ޮގތ ެގ  ދެ  އަންނަނިވި  ެއްއޗެއް  ެއއްެވސް  ލިޔ މެއްަގިއވާ 

 ސާބިތ ކ ރެވިދާނެެއވެ. ހެކި ހ ށަހަޅައިެގން 
 

 ؛ފ ރަތަމަ ދަރަޖައިެގ ކިތާބީ ހެކި )ހ(  
 

 ދެވަނަ ދަރަޖައިެގ ކިތާބީ ހެކި.  )ށ(  
 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، ފ ރަތަމަ    57މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ( . 58 ފ ރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ކިތާބީ ހެކި 
ހެކީެގ   ކިތާބީ  ހެއްކަކީ  ކިތާބީ  ޝަރީޢަތަށް ދަރަޖައިެގ  ޮގތ ަގއި 

 ެގ އަސްލެވެ. މެއްހ ށަހަޅާ ލިޔ 
 

ޤާނޫނ ެގ   )ށ(   )ށ(    59މި  މާއްދާެގ  )ނ(  ވަނަ  ަގިއ  އަދި 
މެނ ީވ،  ޙާލަތްތައިސްތިސްނާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ލިޔ މެއްަގއިާވ  ކ ަގއި 

 ކިއެްއވެސް ެއްއޗެއް ސާބިތ ކ ރެވޭނީ، ފ ރަތަމަ ދަރަޖައިެގ ކިތާބީ ހެ
 ހ ށަހަޅައިެގންނެވެ. 
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ަގއި  )ހ( . 59 ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ކިތާބީ ހެކި  )ނ(  މާއްދާެގ  މި  ހެއްކަކީ،  ކިތާބީ  ދަރަޖައިެގ  ދެވަނަ 
ބަލަިއަގނެވޭނެ   ޝަރީޢަތަށް  މެނ ވީ  ޙާލަތްތަކ ަގިއ  ބަޔާންކ ރާ 

 ހެއްކެއް ނޫނެވެ. 
 

ތެރޭަގިއ،   )ށ(   ހެކީެގ  ކިތާބީ  ދަރަޖައިެގ  އެްއޗެހި ދެވަނަ  އަންނަނިވި 

 ހިމެނެއެވެ. 
 

 ؛އަސްލާ ެއއްޮގތް ކަމަށް ބަޔާންކ ރާ ކޮޕީ (1)   
 

ޔަޤީންވާ (2)    ނ ެގއްލޭނެކަން  އަސްލ   މެޝިނެއް ލިޔ މ ެގ  ފަދަ 
ލިޔ މެްއެގ  އެ  ބޭނ ންކޮށްެގން  ަވސީލަތެއް  އެހެން  ނ ވަތަ 
ތެދ ކަން  ޭއެގ  އަދި  ނަކަލ ކޮށްފަިއާވ  އަސްލ ން 

 . ޔަޤީންކޮށްފަިއވާ ކޮޕީ
 

ނ ވަތަ  ޙާލަތް  އަންނަނިވި (ނ)   ވ ޖޫދ ަގިއވާކަން  ލިޔ މެއް  ތަކ ަގއި، 
ނ ވާކަން ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި، ނ ވަތަ އެ ލިޔ މެއް އޮތް ޙާލަތ  
އެްއޗެްއ   ލިޔ ެމއްަގއިވާ  އެ  ނ ވަތަ  ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި، 
ހެކި  ކިތާބީ  ދަރަޖައިެގ  ދެވަނަ  ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި 

 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 
 

ލިޔ މެއްެގ އަސްލ  އޮތީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކ ެގ ތެރެއިން  (1)   
ދަށ ަގއި    ކިބަިއަގއިފަރާތެއްެގ   ބާރ ެގ  އޭނާެގ  ނ ވަތަ 

އެންގ މ ން،   ކޯޓ ން  ހ ށަހެޅ މަށް  ލިޔ ން  އެ  ކަމަށްވެފަިއ، 
 އެ ލިޔ ން ކޯޓަށް ހ ށަހަޅާފަިއނ ވ ން:

 
    i.   ްސާބިތ ކ ރ މަށ ދެކޮޅަށް  އެމީހަކާ  ލިޔ ން  އެ 

 ؛ހާހ ށަހެޅިފައިވާ މީ
 

    ii.    ިހ ރ ތަނެްއަގއި  ނ ހިނާގ  އިޚްތިޞާޞް  ކޯޓ ެގ 

Deleted : 

Deleted : ޭ
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 ؛މީހާ
 

    iii.    ލާޒިމ ާވ ޤާނޫނީޮގތ ން  ހ ށަހެޅ މަށް  ލިޔ ން  އެ 
 .މީހާ
 

ހ ށަހެޅިފައިވާ  (2)    ސާބިތ ކ ރަން  ދެކޮޅަށް  އެމީހަކާ  ލިޔ ން  އެ 
މީހާ ނ ވަތަ އޭނާ ތަމްސީލ ކ ރާ މީހަކ  އެ ލިޔ މ ެގ އަސްލ   
ވ ޖޫދ ަގއިވާ ކަމާމެދ  ނ ވަތަ ނ ވާކަމާމެދ ، ނ ވަތަ ލިޔ ން 
ގ ޅޭޮގތ ން  އެްއޗަކާ  ލިޔ މ ަގިއވާ  ނ ވަތަ  ޙާލަތ   އޮތް 

 ؛ލިޔ މ ން އިޤްރާރެްއވެފައި އޮތ ން
 

ނ ވަތަ   (3)    ސަބަބ ން  ެގއްލިފައިވ މ ެގ  ައސްލ   ލިޔ މ ެގ  އެ 
ހެކި  ނެތިޮގސް ނ ވަތަ  ސަބަބ ން،  ހ ށަހަޅާ ފަިއވ މ ެގ 

ނ ހިމެނޭ  އިހ މާލެއް  ނ ވަތަ  ފަރ ވާކ ޑަކ ރ މެއް  ފަރާތ ެގ 
އެކަށީެގންާވ   ސަބަބ ން  މެދ ވެރިވ މ ެގ  ކަމެްއ  އެހެން 
 ؛މ އްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި އެ ލިޔ ން ކޯޓަށް ހ ށަހެޅެން ނެތ ން

 
އަނެއް   (4)    ތަނ ން  އެއް  ފަސޭހައިން  ައސްލަކީ،  ލިޔ މެއްެގ 

 ؛ެގންދެވޭފަދަ އެްއޗަކަށް ނ ވ ންތަނަށް 
 

 ؛ރަސްމީ ލިޔ މަކަށްވ ން ދައ ލަތ ެގ  ލިޔ މެއްެގ އަސްލަކީ، (5)   
 

ލިޔ މެއްެގ އަސްލަކީ، އެ ލިޔ މ ެގ އަސްލާ ެއްއޮގތް ކަމަށް   (6)   
މި  ހ ށަހެޅ މަށް  ޮގތ ަގއި  ހެކީެގ  ކޯޓަށް  ކޮޕީ  ބަޔާންކ ރާ 

ނ ވަތަ   ދަށ ން  ޤާނޫޤާނޫނ ެގ  ދަށ ން ނެއްއެހެން  ެގ 
 ؛ހ އްދަކ ރެވިފައިވާ ލިޔ ަމކަށްވ ން

 
ލިޔ މެއްެގ ައސްލަކީ، ތަފާތ  ިގނަ ލިޔ ންތަކެްއެގ މައްޗަށް   (7)   

ލިޔ ންތަކ ން   އެ  ކަމަށްވެފައި،  ލިޔ މެްއ  އެކ ލެވޭ 

Deleted : ްޭެއ

Deleted : ްޭެއ

Deleted : 

Deleted : ެސަރ ކާރ ގ
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އެކ ަގއި   ލިޔ ންތައް  އެ  ކަމަކީ  ބޭނ ންވާ  ސާބިތ ކ ރަން 
ބެލ މ ން ފެންނާނެ ނަތީޖާއެއް ކަމަށްވާނަމަ، އެ ލިޔ ންތަްއ  

 ކޯޓ ން ބެލ މަކީ ދަތިކަމެއް ކަަމށްވ ން. 
 

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

( ޙާލަތް 4ނަންބަރާއި،  ބަޔާންކ ރާ  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ  ތަކ ަގއި،  ( 
ހެކި   ދަރަޖަިއެގ  ދެވަނަ  ހ ށަހަޅާ  ގ ޅޭޮގތ ން  އެްއޗަކާ  ލިޔ މ ަގިއވާ 

 ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލ ކ ރެވޭނެެއވެ. 
 

) (ބ)   މާއްދާެގ  )ނމި  ެގ  ވަނަ  2(  ބަޔާންކ ރާ  (  ނަންބަރ ަގއި 
ވާ  ލިޔ މ ން  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ  ާމއްދާަގއި  އެ  ޙާލަތ ގައި، 

 އިޤްރާރ  ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލ ކ ރެވޭނެެއވެ. 
 

( ވަނަ ނަންބަރ ަގއި  6)  ( ވަނަ ނަންބަރާއ5ި( ެގ )ނމި މާއްދާެގ ) (ޅ)  
ޙާލަތް ބަޔާންކ ރާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އަކ ރ ތަކ ަގއި  އެ  ތަކ ަގއި، 

ދެވަނަ  ފިޔަވަިއ  ކޮޕީ  ބަޔާންކ ރާ  ކަމަށް  އެްއޮގތް  އަސްލާ  ލިޔ މ ެގ 
 ދަރަޖައިެގ އެހެން ހެއްކެއް ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލެއްނ ކ ރެވޭނެެއވެ. 

 
) ( ކ)   މާއްދާެގ  )ނމި  ެގ  ވަނަ  7(  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  (  ނަންބަރ ަގއި 

ޙާލަތ ގައި، ެއ ައކ ރ ަގއި ބަޔާންކ ރާފަދަ ލިޔ ންތައް ދިރާސާކ ރ މ ެގ  

އެ   ނަރ ހ  ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ   ލިޔ ންތަްއ  އެ  މީހަކަށް،  ލިބިފައިވާ 
ޝަރީޢަތަށް  ގ ޅޭޮގތ ން  ނަތީޖާއާ  ޢާންމ   ދޭހަވާ  ލިޔ ންތަކ ން 

 ވެ. ނެއެ ހެކިބަސްދެވިދާ
 

ވަތަ ސޮއި އަތ ލިޔ ން ނ  
 ސާބިތ ކ ރ ން 

ލިޔ މެއްަގއި   . 60 ނ ވަތަ  ލިޔެފައިވަނީ،  ބަެއއް  ވަކި  ލިޔ މެއްެގ  ނ ވަތަ  ލިޔ މެއް 
ސޮއިކޮށްފަިއވަނީ، ަވކި މީހަކ  ކަމަށް ބ ނާނަމަ، އެ މީހަކ  ލިޔެފައިވާ ކަމަށް 

ލިޔެފަިއވަނީ   ބައި  މީހަކ ބ ނާ  ލިޔ މ ަގއި  އެ  އެ  ނ ވަތަ  ކަން، 
އެ މީހަކ ސޮއިކޮށްފަިއވަނީ  ފަރާތ ން    ހ ށަހެޅި  ލިޔ ން ޝަރީޢަތަށް  އެ  ކަން، 

 ސާބިތ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

Deleted : ޭ

Deleted :،

Deleted : ޭ

Deleted :ާއޭނ

Deleted :ާޭޭނ
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 ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ލިޔ ންތަކަކީ ރަސްމީ ލިޔ ން ކަމ ަގއި ބެލޭނެއެވެ.  . 61 ރަސްމީ ލިޔ ންތައް 

 
ކަންކަން   )ހ(   ކޮށްފައިވާ  އިދާރާއަކ ން  ހިންާގފަިއާވ  ދައ ލަތ ެގ  ނ ވަތަ 

އެކ ލެވޭ ަމއްޗަށް  އެ  ނ ވަތަ   ޙަރަކާތްތައް  އިދާރާއަކ ން  އެ  ޮގތަށް، 
 ؛ދައ ލަތ ެގ އެހެން އިދާރާއަކ ން އ ފައްދާ ނ ވަތަ ެއކ ލަވާލާ ލިޔ ން

 
ހިންާގފަިއާވ   )ށ(   ނ ވަތަ  ކަންކަން  ކޮށްފައިވާ  އިދާރާއަކ ން  ދައ ލަތ ެގ 

ޙަރަކާތްތައް އެ އިދާރާައކ ން ނ ވަތަ ދައ ލަތ ެގ އެހެން އިދާރާއަކ ން  
 ؛ލިޔ ން ށްޓަކައި ބެހެއްޓިފަިއވާކޯޑަރެ
 

ިއދާރާއަކ ން ކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ނ ވަތަ   ރަސްމީ  ދައ ލަތެއްެގބޭރ    )ނ(  
އެއިން   ޮގތަށް  އެކ ލެވޭ  މައްޗަށް  ެއ  ޙަރަކާތްތައް  ހިންާގފައިވާ 

 ؛ތަނަކ ން އ ފައްދާ ނ ވަތަ އެކ ލަވާލާ ލިޔ ން
 

ިއދާރާއަކ ން ކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ނ ވަތަ ރަސްމީ    ދައ ލަތެއްެގބޭރ    )ރ(  
ތަނަކ ން   އެއިން  ޙަރަކާތްތަްއ  ށްޓަކައި  ކޯޑަރެ ހިންާގފައިވާ 

 ؛ލިޔ ން ބެހެއްޓިފައިވާ
 

އިދާރާއަކ ން   )ބ(   މަޢ ލޫމާތ   ދައ ލަތ ެގ  ފަރާތެްއެގ  އަމިއްލަ  ބަލަހައްޓާ 
 ކޯޑ .ހިމެނޭ ރަސްމީ ރެ

 
ނަންބަރ    )ޅ(   ޤާނޫނ (   2010/24ޤާނޫނ   ބޭންކިންގ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޮގ ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހިންގާ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ތ ެގމަތިން  ަގއި 
 . ކޯޑ ބޭންކ ތަކ ން ބަލަހައްޓާ ރެ

 
ފަރާތްތަކ ެގ  . 62 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކ ގެ ލިޔ ންތައް  އަިމއްލަ  ލިޔ މަކީ،  ކޮންމެ  ެއހެން  ފިޔަވަިއ  ލިޔ ން  ރަސްމީ 

 ލިޔ ން ކަމ ަގއި ބެލޭނެއެވެ. 

Deleted :ިޭ

Deleted : ާކޮށްފައިވ ޭ

Deleted :  ޭދައ ލަތ ެގ އިދާރާެގ މާނަިއަގިއ ހިމެނ

Deleted : ެޤައ މެްއގ

Deleted :  ޭދައ ލަތ ެގ އިދާރާެގ މާނަިއަގިއ ހިމެނ

Deleted : ޤައ މެްއެގ

Deleted :ިޭ

Deleted :  ާރިކޯޑ ކޮށްފަިއވ

Deleted :ިޭ

Deleted :ީކޮށްެގންރަޖިސްޓަރ  

Deleted :ިޭ
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ރަސްމީ ލިޔ މ ގެ އަސްލާ  

 އެއްގޮތްކަން ބަޔާންކ ރާ ކޮީޕ
ކަމަށް   . 63 އެްއޮގތް  އަސްލާ  ލިޔ މެއްެގ  ރަސްމީ  ބޭނ މަށްޓަކައި  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ގ ޅޭޮގތ ން   ކޮޕީއާ  އެ  ބެލޭނީ،  ކަމަށް  ކޮޕީއެއް  ކޮޕީައކީ ޞައްޙަ  ބަޔާންކ ރާ 
 ެއވެ. ކަންކަން ފ ރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ ައންނަނިވި އެ އިދާރާައކ ން ދައ ލަތ ެގ

 
އެ ލިޔ މ ެގ ކޮޕީަގއި، އެ ކޮޕީއަކީ ލިޔ މ ެގ ނ ވަތަ ލިޔ މ ެގ ބައެްއެގ   )ހ(  

 ؛އަސްލާ ެއއްޮގތް ކޮޕީެއއްކަން ބަޔާންކ ރާ ތަްއަގނޑ  ޖަހާފަިއވ ން
 

ޖަހާފައިވ ާމެއކ ، އެ   )ށ(   ތައްަގނޑ   ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  މާއްދާެގ )ހ(  މި 
ތައްަގނޑ  ޖެހި މ ަވއްޒަފ ެގ ނަމާއި ތައްަގނޑ  ޖެހި ތާރީޚާއި، ެއ  

 ؛މަޤާމ  ބަޔާންކޮށްފައިވ ން
 

ަގއި   )ނ(   )ށ(  މާއްދާެގ  މ ަވއްޒަފަކ     ބަޔާންކ ރާމި  އެ  މ ވައްޒަފަކީ، 
ފަރާތެއް  އޮތް  ހ އްދަ  ސިއްކަޖެހ މ ެގ  އިދާރާެގ  މަސައްކަތްކ ރާ 

 ކަމަށްވެފަިއ، އެ ކޮޕީަގއި އެ އިދާރާެގ ސިއްކަޖަހާފައި އޮތ ން.
 

 

 އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކި  -  ދެވަނަ ބައި 

 
، ވަސީލަތް  ހެކިއިލެކްޓްރޯނިކް 

 އަދި ޑޭޓާ 
ބާބ ެގ   . 64 ެއ  މި  ެއވަނީ،  ދީފައި  ޢިބާރާތްތަކަށް  ައންނަނިވި  ބޭނ މަށްޓަކައި 

 ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީަގއި ދީފަިއެއވާ މާނަކ ރ މެވެ. 
 

ކޯޓަށް ހ ށަހެޅިފައިާވ  " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ،  ހެކި"އިލެކްޓްރޯނިކް   )ހ(  
ާވޤި އ ފެދިފައިވާ  ޚ ޞޫމާތް  ޝަރީޢަތ ަގިއ  ޢާއެްއ  މައްސަލަެއއްެގ 

ބޭނ ންކ ރެވިދާނެ،   ނަފީކ ރ މަށް  ނ ވަތަ  ކޮްމޕިއ ޓަރ ސާބިތ ކ ރ މަށް 
ެއހެން ޑިވަިއސްެއއްަގއި ނ ވަތަ އެފަދަ  ސިސްޓަމެއް ނ ވަތަ އެފަދަ 
އެްއވެސް   މެދ ވެރިކޮށް  ޑިވައިސެއް  ނ ވަތަ  ސިސްޓަމެއް 
އަދި  ރެކޯޑ ކޮށްފައިާވ،  ނ ވަތަ  ރަްއކާކޮށްފައިވާ  ވަސީލަތެްއަގއި، 

Deleted :  ިއެ ލިޔ ން ބެލެހެއްޓ މާ ޙަވާލ ެވ ހ ރ

Deleted :  މ ވަްއޒަފ

Deleted : ްލިޔ ނ

Deleted :ްލިޔ ނ
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އެހެން މީހަކަ އެފަދަ  ނ ވަތަ  ސިސްޓަމަކަށް  ކޮމްޕިއ ޓަރ  ނ ވަތަ  ށް 
ޑިަވއިސަކަށް ދެނެަގނެވޭނެ، ނ ވަތަ ދޭހަކ ރެވޭނެ ޮގތަށް ހ ންނަ ޑޭޓާ 
އަށެވެ. ޭއެގ ތެރޭަގއި، ޑިސްޕްލޭކޮށްފައިވާ ނ ވަތަ ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާ  
ނ ވަތަ ޖެނެރޭޓްކޮށްފައިވާ ނ ަވތަ އެނޫން ޮގތަކަށް އެ ސިސްޓަމަކ ން 

 ވަތަ ޑިަވއިސްއަކ ން ބޭރ ކޮށްފައިވާ ޑޭޓާ ހިމެނެެއވެ. ނ 
 

"އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، އެ އެްއޗެްއަގިއ   )ށ(  
ނ ވަތަ  ރައްކާކޮށްފައިާވ  ޑޭޓާ  މެދ ެވރިކޮށް  އެްއޗެއް  އެ  ނ ވަތަ 
އެހެން  އެފަދަ  ނ ވަތަ  ސިސްޓަމް  ކޮމްޕިއ ޓަރ  ރެކޯޑ ކޮށްފަިއވާ 

އިލެކްޓްރޯނިކް   ރެކޯޑ ކ ރ މާއި  އް  ހެއްކެ ޑިަވއިސްާއއި، 
އިޖ ރާއަތ ތައްވެސް   ޢަމަލ ކ ރެވޭ  ގ ޅޭޮގތ ން  ރައްކާތެރިކ ރ މާ 

 ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ.
 

މަފްހޫމެއް،  )ނ(   ނ ވަތަ  މަޢ ލޫމާތ   ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "ޑޭޓާ" 
 ކޮންމެ ސިފައެްއަގިއވިޔަސް ރަމްޒ ކޮށްދޭ ކޮންމެ އެްއޗަކަށެވެ. 

 
ޝަރީޢަތަށް  ހެކި އިލެކްޓްރޯނިކް 
 ޤަބޫލ ކ ރ ން 

އެ ހެއްކައިލެކްޓްރޯނިކް    ހެްއކަކީވަކި   )ހ( . 65 ހަމަެއކަނި  ކަށްވާތީ، 
އެ   ބަލައިނ ަގތ މަކީ،    ެއްއޗެއް ސަބަބަށްޓަކައި  ޮގތ ަގއި  ހެކީެގ 

 މަޤ ބޫލ  ސަބަބެއް ނޫނެވެ.
 

ބަޔާންކޮށްފައި   )ށ(   ޮގތަކަށް  އެހެން  ކަނޑައެޅިެގން  ޤާނޫނ ަގއި  މި 
އިލެކްޓްރޯނިކް    ަވސީލަތެއް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ޑޭޓާއަކީނ ވާނަމަ، 

  ޑޭޓާެއއްޢާންމ ކޮށް ބޭނ ންކ ރާ ކ ރ މ ެގ ތެރޭަގއި ޖެނެރޭޓްކޮށްފައިވާ  
އެ   ާވޤިޢާއެްއ  ޓާއެއް ޑޭ ކަމަށްވާނަމަ،  ހިމެނޭ  ަގިއ 
އެ   އެ    ޑޭޓާއެއްސާބިތ ކ ރ މަށްޓަކަިއ،  ހިމެނޭ  ޑޭޓާ ނ ވަތަ  ަގިއ 

 ނެެއވެ.  ދާހެކީެގ ޮގތ ަގއި ޤަބޫލ ކ ރެވި ،ބަޔާނެއް
 

ސީދާ    ޑޭޓާއިލެކްޓްރޯނިކް   )ނ(     ޑޭޓާެއ  ޖެނެރޭޓްކޮށްފައިވަނީ 
ވަސީލަތް   އިލެކްޓްރޯނިކް    މެދ ވެރިކޮށްެގންޖެނެރޭޓްކ ރި 

Deleted :ެލިޔ މ

Deleted :ްލިޔ ނ  

Deleted :ީލިޔ މަކ

Deleted :ަލިޔ މ

Deleted :ްލިޔ ނ

Deleted :ީލިޔ މަކ

Deleted : ްލިޔ މެއ

Deleted : ލިޔ މ

Deleted :ްލިޔ ނ

Deleted : ލިޔ މ

Deleted :ޭޭ

Deleted : ްލިޔ މެއ

Deleted :ްލިޔ ނ



33 

 

ނ ވަތަ ެއކަމަށް އެކަށީެގންވާ އެހެން ަވސީލަތެއް   ކަމ ަގިއވީނަމަެވސް
ތައްޔާރ ކ ރ މ ަގއި    ޑޭޓާބޭނ ންކޮށްެގން ކަމ ަގިއވީނަމަެވސް، އަދި އެ  

ބައިވެރިވ ން   މީހެއްެގ  ނ ސީދާޮގތ ން  ނ ވަތަ  ސީދާޮގތ ން 
އެ   ޑޭޓާ  ެއ  ތައްޔާރ ކޮށްފައިވަނީ    ޑޭޓާލިބިފައިވީނަމަވެސް، 

ވަސީލަތް   އިލެކްޓްރޯނިކް  ކަމ ަގިއ  ޖެނެރޭޓްކ ރި  މެދ ވެރިކޮށްެގން 
 ބެލޭނެއެވެ. 

 
ޖިނާއީ   ޑޭޓާއިލެކްޓްރޯނިކް   )ރ(   ނ ވަތަ  މަދަނީ  ޖެނެރޭޓްކޮށްފައިވަނީ، 

ކަމ ަގއިވީނަމަވެސް،   ފަހ ން  ފެށ ނ   ޝަރީޢަތް  މައްސަލަެއއްެގ 
މައްސަލަ  އެ  ފަހ ން  އެއް ނ ވަތަ  ފެށ ނ   ތަޙްޤީޤ   ެގ 
 ޤަބޫލ ކ ރެވޭނެ ހެްއކެކެވެ.   ޑޭޓާައކީކަމ ަގިއވީނަމަެވސް، އެ  

 
  ހެކީގެއިލެކްޓްރޯނިކް 

 ޞައްޙަކަން ސާބިތ ކޮށްދިނ ން 
ހެއްކެއް  އިލެކްޓްރޯނިކް )ހ( . 66 ނ ވަތަ  ހ ށަހަޅާ    ޑޭޓާއެއް  ޝަރީޢަތަށް 

އެ   ހެކީެގފަރާތަކ ން،  ނ ވަތަ  ސާބިތ ކޮށްދިނ   ޑޭޓާ  ން  ޞައްޙަކަން 
އިލެކްޓްރޯނިކް    ލާޒިމ ެވެގންެވއެވެ. އެ  ނ ވަތަ އެޮގތ ން،  ޑޭޓާއަކީ 

ހެކި އެ    ހެއްކަކީ ނ ވަތަ  ބ ނާ    ޑޭޓާ  ފަރާތ ން  ޑޭޓާކަމަށް ހ ށަހަޅާ 
ހެކިކަމަށް ހެކި   ނ ވަތަ  އެކަށީެގންވާ   ކޯޓަށް   ޤަބޫލ ކ ރ މަށް 
 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 
ހެއްކެްއެގއިލެކްޓްރޯނިކް   )ށ(   ނ ވަތަ  ޞައްޙަކަން    ޑޭޓާެއްއެގ 

އެ ޑޭޓާއެއް ނ ވަތަ ހެއްކެއް ހ ށަހަޅާ ފަރާތ ން    ،ސާބިތ ކ ރ މަށްޓަކައި 
ހިމަނައި   ކަންކަން  ކޯޓަށް އެފިޑެވިޓެްއ  ސޮއިކޮށްފަިއވާ  އަންނަނިވި 

އަދި މި މާްއދާެގ )ހ( ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، އެފަދަ   ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ.
ޞައްޙަކަން   ހެކީެގ  ނ ވަތަ  ޑޭޓަ  އިލެކްޓްރޯނިކް  އެފިޑެިވޓަކީ 

 ކޯޓ ން ބަލަންާވނެއެވެ.   ސާބިތ ކޮށްދޭ އެކަށީެގންވާ ހެްއކެއް ކަމ ަގއި

 
އެފަރާތ ން   އިލެކްޓްރޯނިކް (1)    ޞައްޙަކަން  ހެކީެގ 

ކަށަވަރ ކޮށްފައިވާނެކަމާއި، އެ ހެކީެގ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ  
ބެލެހެއްޓިފަިއވާނެކަން   ފަރ ވާތެރިކަމާއެކ   އެކަށީެގންވާ 

Deleted :ްލިޔ ނ

Deleted :ްލިޔ ނ

Deleted : ްލިޔ ނ

Deleted : ްލިޔ މެއ

Deleted :ީލިޔ މަކ

Deleted : ެލިޔ މ ގ

Deleted : ްލިޔ މެއ

Deleted : ގެ ލިޔ މ

Deleted :ީލިޔ މަކ

Deleted :ްލިޔ ނ

Deleted :ްލިޔ ންކަމަށ

Deleted :ްޓަކައިމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނ މަށ  

Deleted : ެލިޔ މެއްގ

Deleted :  އެކަން ބަޔާންކޮށް ތިރީަގިއވާ ފަރާތްތަކ ެގ
އެ ޑޭޓާެއއް ނ ވަތަ ހެްއކެއް  ތެރެއިން ފަރާތަކ ން 

Deleted :ްތިރީަގއިާވ ފަރާތްތަކ ެގ  ނ ވަތަ  ސެޓްފިކެޓެއ
…   އް ޝަފަހީ ހެއްކެްއެގ ޮގތ ަގއިތެރެއިން ފަރާތެ

Deleted :  ްލިޔ ން ތައްޔާރ ކ ރ މ ެގ ކ ރިން ނ ވަތަ ފަހ ނ
ޖެނެރޭޓްކ ރި އިލެކްޓްރޯނިކް   ލިޔ ން ނަމަވެސް، އެ

…؛ހިންގ މާ ޙަވާލ ވެ ހ ރި ފަރާތް ވަސީލަތް
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 އަދި؛ ޔަޤީންކޮށްދޭކަން
 

ޑީެގ ޞައްޙަކަން ހެކީެގ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަ  އިލެކްޓްރޯނިކް (2)   
ފިޔަަވޅ ތަކާިއ   ޚާއްޞަ  ައޅާފަިއވާ  ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި 

 ހަމަކ ރެވ ނ  އިޖ ރާއަތ ތަކ ެގ ެއކަށީެގންވާ ތަފްޞީލ .ފ ރި

 
ޝަރީޢަތަސް ހ ށަހަޅާފައިާވ  އެހެން އޮތްނަމަވެސް،  (  ށމި މާއްދާެގ ) )ނ(  

ހެއްކެްއެގ ޞައްޙަކަމާމެދ  ނ ވަތަ  ޑޭޓާެއއްެގ ނ ަވތަ  އިލެކްޓްރޯނިކް 
އެ ޑޭޓާއެްއެގ ނ ވަތަ ހެއްކެއްެގ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީއާމެދ  ސ ވާލ   

ފަ ކަމެއްެގ  އ ފައްދާ  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކ ެގ  އަންނަނިވި  ރާތަކ ން، 
ކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ ނ ވަތަ ހެކި ނ ވަތަ ޭއެގ ޗެއިން  ސަބަބ ން އެ އިލެ

މިންވަރަކަށް   އެކަށީެގންވާ  ޞައްޙަކަމަށް  ކަސްޓަޑީެގ  އޮފް 
މިންވަރަށް  ޤަބޫލ ކ ރެވޭ  ޝަރީޢަތަށް  ކަމަށް  އަސަރ ކޮށްފަިއވާ 

މާ އެ  ެއފިޑެވިޓަކީ  ސާބިތ ކޮށްދީފިނަމަ،  ބަޔާންކ ރާ  އްދާަގއި 
ެއކަށީެގންވާ  އިލެކް ސާބިތ ކޮށްދޭ  ޞައްޙަކަން  ހެކީެގ  ޓްރޯނިކް 

 ހެއްކެއް ކަމ ަގއި ކޯޓ ން ބަލަިއެގންނ ވާނެެއވެ. 
 

ނ ވަ  (1)    ޑޭޓާަގއި  ނ ވަތަ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ކ ށެއް  ހެކީަގއި  ތަ 
 ؛އޮޅ މެއް އޮތ ން

 
 ؛ނ ވަތަ ހެކި އޮޅ ވާލާފަިއވ ންއިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ  (2)   

 
ކަސްޓަޑީ   (3)    އޮފް  ޗެއިން  ހެކީެގ  ނ ވަތަ  ޑޭޓާ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

 ؛ނިކަެމއް ހ ރ ންބެލެހެއްޓ މ ެގ އިޖ ރާއަތ ތަކ ަގއި އ 

 

އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއަށް ނ ވަތަ ހެއްކަށް އިތ ބާރ ނ ކ ރެވޭނެ   (4)   
 އެނޫންވެސް ސަބަބެއް އޮތ ން. 

 

Deleted :  ްލިޔ ން ތައްޔާރ ކ ރ މ ެގ ކ ރިން ނ ވަތަ ފަހ ނ
ޖެނެރޭޓްކ ރި އިލެކްޓްރޯނިކް   ލިޔ ންނަމަވެސް، އެ 

ބޭނ ންކޮށްެގން ހިންާގ ޢަމަލ ތަކަށް ޒިންމާވެ   ވަސީލަތް
ހެކީެގ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަ ހ ރި ފަރާތް.

Deleted :  ާަގއި ބަޔާންކ ރާ ސެޓްފިކެޓްަގިއ ސޮއިކޮށްފަިއވ
ފަރާތ ން ދީފައިވާ ބަޔާނަކީ ެއ ވަގ ތަކ  އޭނާއަށް  

ލިބިފައިވާ މަޢ ލޫމާތ ެގ އަލީަގިއ، އޭނާއަށް ޤަބޫލ ކ ރެވޭ  
އެކަށީެގންވާ ޮގތް ކަމ ަގއި އެ ސެޓްފިކެޓ ަގއި  އެންމެ 

އެހެން ޮއތްނަމަވެސް،  ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 
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ޝަރީޢަތަށް   )ރ(   ދަށ ން  ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ  ހ ށަހަޅާފައިާވ  މި 
ހެއްކެްއެގ ޞައްޙަކަމާމެދ  ނ ވަތަ  ޑޭޓާެއއްެގ ނ ަވތަ  އިލެކްޓްރޯނިކް 
ފަރާތަކ ން  އ ފައްދާ  ސ ވާލ   ކަސްޓަޑީއާމެދ   އޮފް  ޗެއިން  އޭެގ 
ހ ށަހެޅި  ހެކި  އެ  ލިޔ ންތަްއ،  އަންނަނިވި  ހިނދެއްަގއި  އެދިއްޖެ 

 ންވާނެއެވެ. ފަރާތ ން ފޯރ ކޮށްދޭ
 

އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއެްއެގ ނ ަވތަ ހެއްކެއްެގ ޞައްޙަކަމާމެދ   (1)   
ނ ވަތަ އޭެގ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީއާމެދ  ސ ވާލ  އ ފައްދާ 

ޚަބީރ ންނަށް ޢައްޔަންކ ރާ  ނ ވަތަ  އެ    ފަރާތ ން  ޑޭޓާެގ 
ޑޭޓާ   އެ  ޮގތ ން،  ކ ރެވޭނެ  ތަޙްލީލެއް  ފޮރެންސިކް  ހެކީެގ 

 އަދި؛ ހެކީެގ ނަކަލެއްނ ވަތަ 
 

ނ ވަތަ   (2)    ޑޭޓާ  އެ  ހޯދައި  ހެކި  ނ ވަތަ  ޑޭޓާ  އިލެކްޓްރޯނިކް 
ފިޔަަވޅ ތަކާިއ   އެންމެހައި  ައޅާފަިއވާ  ެގންގ ޅ މ ަގއި  ހެކި 

 ކ ރެވ ނ  އިޖ ރާއަތްތަކ ެގ ެއކަށީެގންވާ ތަފްޞީލް.ފ ރިހަމަ
 

ނ ވަ )ބ(   ޑޭޓާ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ހެކީެގ  ކޯޓަށް  ތަ 
ކަސްޓަޑީެގ   އޮފް  ޗެއިން  އޭެގ  ނ ވަތަ  ޞައްޙަކަމާމެދ  

އްޙަކަމާމެދ  ސ ވާލ  އ ފަްއދާ ފަރާތަކަށް، އެ ޑޭޓާ ނ ަވތަ ހެކި ޞަ
ގ ޅޭޮގތ ން  ޞައްޙަކަމާ  ކަސްޓަޑީެގ  އޮފް  ޗެއިން  އޭެގ  ނެގ މާއި 

ކްރޮސް އެފަރާތް  ހާޒިރ ކޮށް  ފަރާތެއް  ެއްގޒެމިން  -ހެކިބަސްދޭނެ 
ޙައްޤ  ކްރޮސްކ ރ މ ެގ  މިފަދައިން  އަދި  ލިބިެގންވެެއެވ.  މިން  ެއްގޒެ- 

ކ ރ މަށްޓަކައި އެ ހެކިން ހާޒިރ ކ ރ މަށް ފަނޑިޔާރ  ނިންމަންވާނީ ެއ  
ހެކިން ހާޒިރ ކޮށް ހެކިބަސް ނަަގންޖެހޭ ބޭނ މެއް އޮތްކަމ ަގިއ ކޯޓަށް 

 ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަެއވެ. 

 
އޮތްނަމަވެސް، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ ނ ވަތަ މި މާއްދާެގ )ބ( އެހެން   )ޅ(  

ހެކި ހޯދައި ނަާގފައިވަނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދ ން ބޭރ ަގއި ހ ރި  
ޑޭ އެ  ކަމ ަގިއވާނަމަ،  މެދ ވެރިކޮށް  ޕްރޮވަިއޑަރެއއް  ޓާ  ސަރވިސް 

Deleted : ިއެހެންޮގތަކަށް ސާބިތ ނ ވާހާހިނދަކ ، މ
( ެގ ދަށ ން ކޯޓަށް ހ ށަހަޅާ ސެޓްފިކެޓަކީ،  ށމާއްދާެގ )

އެ ސެޓްފިކެޓ ަގއި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތ ެގ ސޮއި  
ސާބިތ ކ ރ މަކާ ނ ލައި، އެ ސެޓްފިކެޓ ަގއި ބަޔާންކ ރާ  

މި ކަންކަން ސާބިތ ކ ރ މަށް ޤަބޫލ ކ ރެވޭނެ ހެއްކެކެވެ.

Deleted :ާޮގތަކަށް  ންހެަގއި އެމި މާއްދ
  އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއްބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް،  

ކޮށްފައިާވ ލިޔ މެއް ނ ވަތަ އެ  ޖެނެރޭޓްމެދ ވެރިކޮށް 
ތަކ ަގއި،  ޙާލަތ  އަންނަނިވިލިޔ މެއްަގިއވާ ބަޔާނެްއ، 

ކޯޓަށް ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ކޯޓަށް ޤަބޫލެްއނ ކ ރެވޭނެެއވެ.
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ނ ވަތަ ހެކީެގ ޞައްޙަކަމާމެދ  ނ ވަތަ އޭެގ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީެގ  
އ   ސ ވާލ   ސަރވިސް  ޞައްޙަކަމާމެދ   އެ  ފަރާތަކަށް،  ފައްދާ 

ކްރޮސް އެފަރާތް  ހާޒިރ ކޮށް  ހެއްކެއް  ެއްގޒެމިން  -ޕްރޮވަިއޑަރެގ 
 ކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތ ަގއި އެކަންޏެވެ. 

 
 ނ ވަތަ ހެކި އޮޅ ވާލ މ ަގއި ސަރވިސް  ޑޭޓާއިލެކްޓްރޯނިކް   (1)   

އެކަށީެގންާވ   އޮތްކަމ ެގ  މަޞްލަޙަތެްއ  ޕްރޮވަިއޑަރެގ 
 ؛ތ ހ މަތެއް އޮތ ން

 
ނެގ މ ަގއި ނ ވަތަ އެ ޑޭޓާ ނ ވަތަ ހެކި  ޑޭޓާ ނ ވަތަ ހެކި   (2)   

ޯގހެއް  ޕްރޮވަިއޑަރ  ސަރިވސް  ފޮނ ވ މ ަގއި 
ޕްރޮވަިއޑަރ  ސަރވިސް  ނ ވަތަ  ހަދާފައިވާކަމ ަގއި 

ޑޭޓާ ކަސްޓަޑީ    އިލެކްޓްރޯނިކް  އޮފް  ޗެއިން  ހެކީެގ  ނ ވަތަ 
ހ ރިކަމ ަގިއ   އ ނިކަމެއް  އިޖ ރާއަތ ތަކ ަގއި  ބެލެހެއްޓ މ ެގ 

 ؛ެގންވާ ހެކި ހ ރ ންބެލެވޭނެފަދަ އެކަށީ
 

ސަބަބެްއެގ   (3)    އެކަށީެގންވާ  ޕްރޮވަިއޑަރއާމެދ   ސަރވިސް 
ޅ  ތަޞަްއވ ރެއްެގ  މައްޗަށް ބިނާކޮށް އ ފެދިފައިާވ ނ ރަނަގ

ފަރާތ ން  ޕްރޮވައިޑަރެގ  ސަރވިސް  އެ  ސަބަބ ން 
ކްރޮސް ހެްއކެއް  ކ ރ މަކީ  -ހާޒިރ ކ ރެވޭ  އެްގޒެމިން 

 ؛ކަަމކަށްވ ންއެކަށީެގންވާ 
 

އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާެއއް ނ ވަތަ ހެއްކަށް އިތ ބާރ ނ ކ ރެވޭނެ  (4)   
 އެނޫންވެސް ސަބަބެއް އޮތ ން. 

 
މި މާއްދާެގ )ޅ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޙައްޤ  އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ ނ ވަތަ  )ކ(   

ކަސްޓަޑީެގ   އޮފް  ޗެއިން  އޭެގ  ނ ަވތަ  ޞައްޙަކަމާމެދ   ހެކީެގ 
ކްރޮ ލިބޭނީ،  ފަރާތަށް  އ ފައްދާ  ސ ވާލ   -ސްޞައްޙަކަމާމެދ  

ސަރވިސް   ހާޒިރ ވ މަށް  ޮގތ ަގއި  ހެއްކެްއެގ  ކ ރ މަށް  އެްގޒެމިން 

Deleted :  ،ީޖިނާއީ މައްސަލަެއއްެގ ޝަރީޢަތެއް ހިންެގނ
 ލިޔ ން ޖެނެރޭޓްކ ރި އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތ ެގ

މަސައްކަތް ހިންގ މާ ޙަވާލ ވެ ހ ރި މީހަކާ ދެކޮޅަށް 
ބޭނ ންކޮށްެގން ހިންާގ ޢަމަލ ތަކަށް  ވަސީލަތްނ ވަތަ އެ  

ޒިންމާވެ ހ ރި މީހަކާ ދެކޮޅަށް ކަމަށްވެފަިއ، އެ ލިޔ ން  
ނ ވަތަ އެ ލިޔ މ ަގިއވާ ބަޔާން ހ ށަހަޅަނީ އޭނާ ނ ވަތަ 

އިލެކްޓްރޯނިކް  ؛އޭނާެގ ފަރާތ ން ކަމ ަގއިވ ން 

Deleted :  ،ީޖިނާއީ މައްސަލަެއއްެގ ޝަރީޢަތެއް ހިންެގނ
ސީދާޮގތ ން ނ ވަތަ ނ ސީދާޮގތ ން ނަމަވެސް، 

ކޮށްފައިވާ  ޖެނެރޭޓްމެދ ެވރިކޮށް އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތް 
ލިޔ ން ތައްޔާރ ކ ރ މ ަގއި އެްއވެސް މިންވަރަކަށް  

ޑޭޓާ ނ ވަތަ  ބައިވެރިވެފަިއވާ މީހަކާ ދެކޮޅަށް ކަމ ަގިއވ ން.
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ޕްރޮވަިއޑަރއަށް ނިސްބަތްވާ ހެކިވެރިޔާ އެއްބަސްވ މާެއކ ، ެއފަރާތ ެގ 
ހ ށަހަޅާ   ހެކި  ނ ވަތަ  ޑޭޓާ  ހާޒިރ ކ ރ މަށް  ނެގ މަށް  ހެކިބަސް 

ކޯޓަށް މަސައްކަތެްއ  ފަރާތ ން  އެކަށީެގންވާ  ޤަބޫލ ކ ރެވޭނެފަދަ   
 ކޮށްފައިވާނަަމއެވެ. 

 
  އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތ ގެ

  ޞައްޙަކަމާއި އިލެކްޓްރޯނިކް
 ގެ ބ ރަދަން ކަނޑައެޅ ން ހެކީ 

އިލެކްޓްރޯނިކް   )ހ( . 67 ހިނދަކ ،  ސާބިތ ނ ވާހާ    ޑޭޓާެއއްއެނޫންޮގތަކަށް 
ަވސީލަތަކީ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ރަްއކާކޮށްފައިވާ  ނ ވަތަ  ރެކޯޑ ކޮށްފަިއވާ 
ކޯޓ ން  ޙާލަތްތަކ ަގިއ  އަންނަނިވި  ކަމ ަގިއ  ވަސީލަތެއް  ޞައްޙަ 

 ބަލަންވާނެއެެވ. 
 

ރަނަގޅަށް  (1)    ވަސީލަތް  އެ  ވަގ ތެްއަގިއވެސް  ހ ރިހާ 
ެއ   ނ ވަތަ  ހ ށަހަޅާފައިވ ން  ހެކި  މަސައްކަތްކ ރާކަމ ެގ 
ނ ކ ރިނަމަވެސް،   ަމސައްކަތް  ރަނަގޅަށް  ވަސީލަތް 
މަސަްއކަތްނ ކ ރ މ ެގ   ރަނަގޅަށް  ވަސީލަތް  އެ  އެފަދައިން 
ނ ވަތަ   ރެކޯޑ ކޮށްފަިއވާ  ވަސީލަތ ަގިއ  އެ  ސަބަބ ން 

ބަދަލެއް    ޑޭޓާެގށްފައިވާ  ރައްކާކޮ އެްއވެސް  ޞަްއޙަކަމަށް 
ހެކީެގ   އެ  ހ ށަހަޅާފައިވ މާެއކ ،  ހެކި  އައިސްފައިނ ާވކަމަށް 
އެްއވެސް   އެހެން  އ ފައްދާނެ  ސ ވާލ   ޞައްހަކަމާމެދ  

 ؛އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއް ނެތ ން
 

އިލެކްޓްރޯނިކް   (2)    އެ  ޑޭޓާައކީއެ  ފަރާތާ   ޑޭޓާ،  ހ ށަހަޅާ 
ތަޢާރ ޟ ވާ މަޞްލަޙަތެއް ޮއތް ޚަޞްމަކ  ރެކޯޑ ކޮށްފަިއވާ  

ރައްކާކޮށްފައިވާ   އްކަން  ޑޭޓާއެ ނ ވަތަ 
 ؛ސާބިތ ކޮށްދެވިފަިއވ ން

 
ކީ، ެއ  މައްސަލަިއެގ ޚަޞްަމކަށް ޑޭޓާއަ އެ އިލެކްޓްރޯނިކް   (3)   

މަސައްކަތ ެގ   ޢާންމ   ިވޔަފާރީެގ  އޭނާެގ  ފަރާތަކ ން،  ނ ވާ 
ރައްކާކޮށްފަިއވާ   ނ ަވތަ  ރެކޯޑ ކޮށްފައިވާ    ޑޭޓާެއއްތެރޭަގއި 

ހ ށަހެޅި    ޑޭޓާކަމަށް ވެފަިއ، އެނާ އެކަން ކޮށްފައިވަނީ ެއ  

Deleted : ލިޔ މ

Deleted : ްލިޔ މެއ

Deleted : ެލިޔ މ ގ

Deleted :ީލިޔ މަކ

Deleted :ްލިޔ ނ

Deleted :ެލިޔ މ

Deleted :ަލިޔ މ

Deleted : ްލިޔ މެއ

Deleted :ިހެކ
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ޮއވެެގން ނޫން ފަރާތ ެގ ެއްއވެސް ނ ފޫޒެއް ނ ވަތަ ބާރެްއ  
 ކަމަށް ސާބިތ ކޮށްދެވިފަިއވ ން. 

 
ޮގތ ަގިއ  ޑޭޓާއެއިލެކްޓްރޯނިކް   (ށ)   ހެްއކެްއެގ  މައްސަލަެއއްެގ  ްއ 

އެ   ދިނ މ ގައި،  ބ ރަދަން  ެއއަށް  ބާވަތަށާިއ، ޑޭޓާއެބަލައިަގނެ  ްއެގ 

ނ ވަތަ  ޑޭޓާ   ބޭނ މަށާއި، ބަޔާނ ެގ  ޑޭޓާެގ  ެއ   އި،މަށާތެދ ކަަގއިާވ 
އް ރެކޯޑ ކޮށް ނ ވަތަ ރައްކާކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާ އ ސޫލ ތަކާިއ  ޑޭޓާއެ 

ަގއިވާ ބަޔާނާ ގ ޅ ން  ޑޭޓާ ނ ވަތަ އެ    ޑޭޓާަގއި އެ  މިންަގނޑ ތަކާިއ،  
އެ ޙާލަ ނޫހ ރި  އެންމެހައި  ހެއްކަށް  ން  ހ ށަހަޅާ  ގ ޅޭޮގތ ން  ތްތަކާ 
 ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެއެވެ. ކޯޓ ން 

 
މާއްދާެގ )ނ(   ެގ  މި  ހ ށަހެޅޭ    )ށ(  ކޯޓަށް  ޮގތ ަގއި  ހެކީެގ  ދަށ ން 

ޑޭޓާއަ އެ    ށްއިލެކްޓްރޯނިކް  ދެވޭ ޑޭޓާނ ަވތަ  ބަޔާނަކަށް  ަގިއވާ 
ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީަގއި  ކަނޑައެޅ މ ަގއި  ބ ރަދަން 

 ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެއެވެ. ކޯޓ ން 
 

އެ  ޑޭޓާ  އިލެކްޓްރޯނިކް (1)    ނ ަވތަ  ބަޔާނ ަގއި  ޑޭޓާ ަގއި  ަގިއވާ 
އެ   ަވގ ތާއި،  އައިސްފައިވާ  ވ ޖޫދަށް  ވާޤިޢާއެއް  ހިމެނޭ 

މަޢ ލޫމާތ    އިލެކްޓްރޯނިކް  ވާޤިޢާއަކާގ ޅޭ  ޖެނެރޭޓްކ ރި 
 ؛އެޅ މާ ދެމެދ  ހޭދަވި މ އްދަތ  ވަސީލަތަށް

 
( ވަނަ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކ ރާ މަޢ ލޫމާތ  1ެގ )އަކ ރ މި   (2)   

ވަސީލަތަށް  އެ   އިލެކްޓްރޯނިކް  ނ ވަތަ  މީހާ  އެޅި 
ނ ވަތަ   މީހާ  ހ ރި  ޙަވާލ ވެ   ަވސީލަތް މަސައްކަތްކ ރ މަށް 

ތައްޔާރ ކޮށްފަިއާވ   ޙަވާލ ވެ   ޑޭޓާމެދ ވެރިކޮށް  ބެލެހެއްޓ މާ 
މީހާ،   ވާޤިޢާ  ޑޭޓާ   އެހ ރި  ނ ވަތަ  ަގިއވާ  އޮޅ ވާލ މަށް 

އެއްވެސް   ބެލ މަށް  ކަމަށް  މަސައްކަތްކޮށްފާނެ  ފޮރ ވ މަށް 
 ސަބަބެއް އޮތްކަން ނ ވަތަ ނެތްކަން.

 

Deleted :ެލިޔ މ

Deleted :ެލިޔ މ

Deleted : ލިޔ މ

Deleted : ލިޔ މ

Deleted :ެލިޔ މ

Deleted :ާލިޔ މ

Deleted : ލިޔ މ

Deleted :ްލިޔ މަށ

Deleted : ލިޔ މ

Deleted : ލިޔ މ

Deleted : ލިޔ މ

Deleted :ްލިޔ ނ

Deleted : ލިޔ މ
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 ކިތާބީ ހެކި ހ ރެއްޖެނަމަ ޝަފަހީ ހެކި އެއްކިބާކ ރ ން  -  ތިންވަނަ ބައި 
 

  ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ޝަރ ޠ ތައް
 މ ން ބަޔާންކ ރ ން ލިޔ 

ބަިއވެރިކޮންޓްރެކްޓެއް  . 68 ލާޒިެގ  ޢަމަލ ކ ރ ން  އެ   މ  ން  ޝަރ ޠެއް 
ޙާލަތ ަގއި،   ލިޔެފަިއވާ  ލިޔ މެއްަގއި  ެއހެން  ނ ވަތަ  ކޮންޓްރެކްޓްަގއި 

ހެއްކެއް   އަންނަނިވި އެހެން  ފިޔަވަިއ  ހެއްކެއް  ތެރެއިން  ހެކީެގ  ބާވަތ ެގ 
 ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލެއް ނ ކ ރެޭވނެއެވެ. 

 
 ؛އެ ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ ދަށ ން ލާޒިމ ކ ރާ ޝަރ ޠެއް ބަޔާންކ ރާ ލިޔ ން )ހ(  

 
ޝަރީޢަތަށް  )ށ(   ހެކި  ދަރަޖައިެގ  ދެަވނަ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

އެ  ޙާލަތެްއަގއިނަމަ،  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޤަބޫލ ކ ރެވޭނެކަމަށް 
ހ ރި   ޓްކޮންޓްރެކް ގ ޅޭޮގތ ން  ކަންކަމާ  ލިޔ މ ަގިއވާ  އެ  ނ ވަތަ 

 ދެވަނަ ދަރަޖައިެގ ހެކި. 
 

  އަނގަބަހ ން ވެފައިވާ
  އެއްބަސްވ ންތަކާގ ޅޭ ހެކި

 އެއްކިބާކ ރ ން 

ޤާނޫނ   )ހ( . 69 އޮތ ން  ލިޔ މ ން  ޝަރ ޠަކީ،  ހިމެނޭ  ކޮންޓްރެކްޓެްއަގއި 
ވަނަ    68ލާޒިމ ކ ރާ ޝަރ ޠަކަށްވެފަިއ، އެ ޝަރ ޠ ، މި ޤާނޫނ ެގ  

އޮތްކަން   ލިޔެފައި  ކޮންޓްރެކްޓެްއަގއި  ޮގތ ެގމަތިން  މާއްދާަގިއވާ 
ބަދަލ ކ ރ ަމށްޓަކައި   ޝަރ ޠ   އެ  ހިނދެްއަގިއ،  ސާބިތ ވެފަިއވާ 

ޝަރ ޠާ ެއ  ެއ  ނ ވަތަ  ނ ަވތަ  އ ފެއްދ މަށްޓަކަިއ  ޚިލާފ   މެދ  
ކޮންޓްރެކްޓެއްަގއި   އެ  ެގނައ މ ެގޮގތ ން،  އ ނިއިތ ރެއް  ޝަރ ޠަށް 

މެދ ަގއި ނ ވަތަ އެ ފަރާތްތައް ތަމްސީލ ކ ރާ   ކ ެގބައިވެރިވި ފަރާތްތަ
އެއްބަސްވ މެްއ   އެްއވެސް  އަނަގބަހ ންވެފައިވާ  މެދ ަގއި  ފަރާތްތަކ ެގ 

ފަރާތަ އެއިން  ހެކީެގ ނ ވަތަ  ބަޔާނެްއ  ެއއްވެސް  ދީފައިވާ  ކ ން 
 ވެ. ނެއެހ ށަެއއްނޭޅޭކޯޓަށް ޮގތ ަގއި 

 
 ައންނަނިވިމި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް،   )ށ(  

ކޮންޓްރެކްޓެްއަގިއ  ޙާލަތް ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  އެ  ތަކ ަގިއ، 

Deleted : ްތިރިކޮށްފައިވ ން ޭ މަށ

Deleted : ޭ
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ތަމްސީލ ކ ރާ  އެފަރާތްތައް  ނ ވަތަ  މެދ ަގއި  ފަރާތްތަކ ެގ  ބައިވެރިވާ 
ނ ވަތަ  އެއްބަސްވ މެްއ  ވެފައިވާ  އަނަގބަހ ން  މެދ ަގއި  ފަރާތްތަކ ެގ 
ޮގތ ަގއި   ހެކީެގ  ބަޔާނެއް  ދީފަިއވާ  ފަރާތަކ ން  އެއިން 

 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 
 

ކޮންޓްރެކްޓަކީ،  އަންނަނިވި   (1)    ސަބަބ ން  ވާޤިޢާއެްއެގ  ފަދަ 
ކަނޑައަޅާ   ލިޔ މެއްކަމަށް  ބާޠިލ   ނ ވަތަ  ޞައްޙަނޫން 
ކޮންޓްރެކްޓ ަގިއ   އެ  ނ ވަތަ  ސާބިތ ކ ރ މަށް،  ވާޤިޢާެއއް 
އެދި  ކަނޑައަޅައިދިނ މަށް  އެފަދައިން  ފަރާތްތަކަށް  ހިމެނޭ 

 ލިބިދޭ ވާޤިޢާއެއް ސާބިތ ކ ރ މަށް: ކޯޓ ަގއި އެދ މ ެގ ޙައްޤ  
 

    i.    މީހަކ ކޮންޓްރެކްޓެއްަގއި  އެ 
ނ ވަތަ  ބިރ ދައްކައިެގން  ބައިވެރިކ ރ ވާފައިވަނީ 

ނ ރަ ނ ވަތަ  އޮޅ ވާލަިއެގން  ަގޅ   ނޙަޤީޤަތް 
އަނިޔާެއްއ   ނ ވަތަ  ބޭނ ންކޮށްެގން  ނ ފޫޒެއް 

 ؛ދީފާނެކަމ ެގ ބިރ ދައްކަިއެގން ކަމަށްވ ން
 

    ii.   ެ؛ކޮންޓްރެކްޓަކީ ޣައިރ  ޤާނޫނީ އެއްޗަކަށްވ ން އ 
 

    iii.   ައެފަދ ފަރާތަކީ  ހިމެނޭ  ކޮންޓްރެކްޓ ަގއި  އެ 

ކޮންޓްރެކްޓެްއ   ނ ވަތަ  މ ޢާމަލާތެއްކ ރ މަށް 
 ؛ޤާނޫނ  ޤަބޫލ ކ ރާފަދަ މީހަކަށް ނ ވ ން މަށްކ ރ 
 

    iv.     ތާރީޚ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކޮންޓްރެކްޓ ަގއި  އެ 
 ؛ޞައްޙަނ ވ ން

 
    v.    ްފަރާތްތަކަށ ބައިެވރިވާ  ކޮންޓްރެކްޓ ަގއި  އެ 

ޤާނޫނ ަގއި  ނ ވަތަ  އޮތްޮގތް  ޙަޤީޤަތް  ކަމެއްެގ 
 ކަމެއް އޮތްޮގތް އޮޅިފައި އޮތ ން.
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އެއްބަސްވެފަިއވާ   (2)    ލިޔ މ ން  ބަިއވެރިން  ކޮންޓްރެކްޓ ެގ 

އިތ ރ    ނ އ ފެދޭ  ޚިލާފ   ޝަރ ޠ ތަކަށް ޝަރ ޠ ތަކާ 
ވެފަިއވާކަން  ެއއްބަސްވ ެމއް  ަވކި  އަނަގބަހ ން 

 ؛ސާބިތ ކ ރ މަށް

 
މައްޗަށް   (3)    އެ  ބައިވެރިން  އޭެގ  ދަށ ން  ކޮންޓްރެކްޓ ެގ 

ޢަމަލ ކ ރަން  ޝަރ ޠ ތަކަށް  ލާޒިމ ކ ރާ  ޢަމަލ ކ ރ މަށް 
ފެށ މ ެގ ކ ރިން ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ވަކި ޝަރ ޠަކާ ނ ވަތަ 
މެދ ަގއި   ބަިއވެރިންެގ  އެ  ގ ޅޭޮގތ ން  ޝަރ ޠ ތަކަކާ 
ވެފަިއވާކަން  ެއއްބަސްވ ެމއް  ަވކި  އަނަގބަހ ން 

 ؛ސާބިތ ކ ރ މަށް
 

އެ  (4)    ފަރާތްތަކ ން،  ބަިއވެރިވާ  ކޮންޓްރެކްޓެްއަގއި 
ޢަމަލ ކ ރ މަށް  މައްޗަށް  ެއ  ދަށ ން  ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ 

ލިޔ މ ން އޮތ މަށް ޤާނޫނަކ ން  އެއްބަސްވެފަިއވާ ޝަރ ޠ ތައް  
ޙާލަ ޤާނޫނ ަގިއާވ ތްލާޒިމ ކ ރާ  ނ ވަތަ  ފިޔަވަިއ،  ތައް 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ   ލިޔ މެއް  އެފަދަ  ޮގތ ެގމަތިން 
ބާޠިލ ކ ރ މާ ތްޙާލަ ކޮންޓްރެކްޓް  ެއ  ފިޔަވަިއ،  ތައް 

ބަދަލ ކ ރ މާ  ޝަރ ޠެއް  ހިމެނޭ  ޭއަގއި  ނ ވަތަ  ގ ޅޭޮގތ ން 
ަވކި  ގ ޅޭޮގތ ން   އަނަގބަހ ން  ެމދ ަގއި  ބަިއވެރިންެގ 

 ؛އެއްބަސްވ މެއް ވެފަިއވާކަން ސާބިތ ކ ރ މަށް
 

ވ ޖޫދ ަގއިާވ   (5)    އެްއޗެއް  ބޭނ ންކޮށްފަިއާވ  ލިޔ މ ަގއި 
 ވާޤިޢާއަކާގ ޅޭ މިންވަރ  ދައްކ ވައިދޭ ކަެމއް ސާބިތ ކ ރ މަށް. 

 
  ދެނެގަތ މަށް އ ދަނގޫ ބަހެއް
  ސާބިތ ކ ރ މަށްޓަކައި ހެކި

 ހ ށަހެޅ ން 

ނ ވަތަ   . 70 ކޮންޓްރެކްޓެއްަގއި  ޢިބާރާތެއް  ނ ވަތަ  ބަހެއް  ބާވަތ ެގ  އަންނަނިވި 
މާނަ  ޢިބާރާތެއްެގ  ނ ވަތަ  ބަހެއް  އެ  އޮެވއްޖެނަމަ،  ލިޔ މެއްަގއި 

 ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި، އިތ ރ  ހެކި ކޯޓަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެެވ.



42 

 

 
 ؛ދެނެަގތ މަށް އ ނދަޫގ ބަހެއް ނ ވަތަ ޢިބާރާތެއްމާނަ  )ހ(  

 
ބޭނ ންނ ކ ރާ  )ށ(   ޢާންމ ކޮށް  ލިޔ މ ަގިއ  ނ ވަތަ  ދެްއކ މ ަގއި  ވާހަކަ 

 ؛ބަހެއް ނ ވަތަ ޢިބާރާތެއް
 

 ؛ވަކި ޢިބާރާތެްއެގ ނ ވަތަ ބަހެްއެގ ކ ރ ޮގތް )ނ(  
 

މ ނާސަބަތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ބޭނ ންކ ރާ ށް ނ ވަތަ ަވކި  ތަކަވަކި ަވގ  )ރ(  
 ؛ބަހެއް ނ ވަތަ ޢިބާރާތެއް

 
ނ ވަތަ   )ބ(   ފަންނަކަށް  ިވޔަފާރިއަކަށް  ޞިވަކި  ނ ވަތަ  ނާޢަތަކަށް 

 ؛ޚާއްޞަކޮށް ބޭނ ންކ ރާ ބަހެއް ނ ވަތަ ޢިބާރާތެއް
 

ވަކި  )ޅ(   ނ ަވތަ  އަވަށެއްަގއި  ވަކި  ނ ަވތަ  ސަރަޙައްދެއްަގއި  ވަކި 
 ރަށެއްަގއި ދިރިއ ޅޭ ބަޔަކ  ބޭނ ންކ ރާ ބަހެއް ނ ވަތަ ޢިބާރާތެއް. 

 
  ލިޔ މެއްގައި އެއްބަސްވެފައިވާ

  ޝަރ ޠެއް ބަދަލ ވެފައިވާ ކަމަށް
 ހެކިބަސްދެވިދާނެ ފަރާތް 

މަްއޗަށް   . 71 އެ  ބަިއވެރިން  ހިމެނޭ  ކޮންޓްރެކްޓެއްަގއި  އޮތް  ލިޔ މ ން 
ބަދަލ އަތ ވެދާނެ ޢަމަލ ކ ރ މަށް   ޝަރ ޠަކަށް  ެއއްވެސް  އެއްބަސްވެފަިއވާ 

އަނަގބަހ ން އެއްބަސްވ ން   އެއްބަސްވ މެއް  ެއ  ވެފައިވާނަމަ، 
ލިޔ މ ެގ   ނ ވަތަ  ކޮންޓްރެކްޓ ެގ  އެ  ހ ށަހެޅޭނީ  ހެކި  ސާބިތ ކ ރ މ ެގޮގތ ން 
ޙަވާލ ވެތިބި  ރައްކާތެރިކ ރ މާ  މަޞްލަޙަތ   މީހ ންެގ  އެ  ބައިވެރިންނަށާިއ، 

އެހެން  ފަރާ ހިމެނޭ  މަޞްލަޙަތެްއ  މަްއސަލައިަގއި  އެ  ތްތަކަށާއި، 
 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 
  ވަނަ މާއްދާއިން  68ޤާނޫނ ގެ 
  ގެ ވަނަ މާއްދާ  71ފެށިގެން 
   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިޔަލަށް

 އ ސޫލ ތައް ނ ހިނގ ން 

ޤާނޫނ ެގ   . 72 ާމއްދާާއއި،    68މި  މާއްދާއާިއ،    69ވަނަ  ވަނަ   70ވަނަ 
އ ސޫލެްއ    71މާއްދާއާިއ،   އެްއވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާްއދާަގއި  ވަނަ 

 ވަޞިްއޔަތ ން ދޭ ދިނ މަކަށް ނ ހިނާގނެއެވެ. 
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 ވަނަ ބާބ  ހަތް 

 އިޤްރާރާއި އިޢ ތިރާފ  
 

  ޝަރީޢަތ ގެ މަޖިލީހ ގައިވާ
 އިޢ ތިރާފ  

މަޖިލީހ ގައި، އެ މައްސަލައިަގިއ  ޖިނާއީ މައްސަލައެްއެގ ޝަރީޢަތ ެގ   )ހ( . 73
ފަނޑިޔާރެްއެގ   ފަރާތް،  ދަޢ ވާލިބޭ  ނ ވަތަ  ފަރާތް  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ 
ޖިނާއީ  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ގައި،  މި  އިޢ ތިރާފަކީ  ކ ރިމަތީަގިއވާ 
ބަޔާންކޮށްފަިއ   ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ަގިއ  އިޖ ރާއަތ ެގ 

ަމއްޗަށް އިޢ ތިރާފ ެގ  ެއ  ހަމައެކަނި  ެއ    ނ ވާހާހިނދަކ ،  ބިނާކޮށް، 
ކާފީ   ފ ދޭނެ  ސާބިތ ކ ރ މަށް  ކ ށް  މައްޗަށް  މީހާެގ  އިޢ ތިރާފ ވި 

 ހެއްކެކެވެ. 
 

ތ ހ މަ )ށ(   ކ ށ ެގ  ބޭނ މަށްޓަކައި  މާއްދާެގ  ިއޢ ތިރާފ   ތ ަގމި  މީހާެގ  ިއވާ 
ޤާނޫނ ަގިއވާ   އިޖ ރާއަތ ެގ  ޖިނާއީ  އިޢ ތިރާފަކީ  އެ  ބަލައިަގނެވޭނީ 

 އިޢ ތިރާފެއް ކަމ ަގއިވާނަމަެއވެ. ޮގތ ެގމަތިން ވެފައިވާ  
 

  ޝަރީޢަތ ގެ މަޖިލިސް ފިޔަވައި
 އެހެން ތަނެއްގައިވާ އިޢ ތިރާފ  

ޝަރީޢަތ ެގ މަޖިލިސް ފިޔަވަިއ އެހެން ތަނެއްަގއި މީހަކ  ެވފައިވާ އިޢ ތިރާފ   . 74

އ ސޫލާ   ޢާންމ   ކަނޑައަޅާފަިއާވ  ސާބިތ ކ ރ މަށް  ހެކި  ސާބިތ ކ ރެވޭނީ 
 އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 
  މަރ  ބަލީގައިވާ މީހަކ  ވާ

 އިޤްރާރ  
 އެހެން މީހެއްެގ ޙައްޤަކާ ބެހޭޮގތ ން މަރ  ބަލީަގއިވާ މީހަކ  ވާ އިޤްރާރަކީ، . 75

 ޞައްޙަ އިޤްރާރެއް ކަމ ަގއި ބެލޭނެއެވެ. 
 

  އިޢ ތިރާފ  ނ ވަތަ އިޤްރާރ ވާ 
 މީހ ންގައި ހ ރ ން ލާޒިމ 

 ސިފަތައް

ކަމަކަށް އިޢ ތިރާފ ވާ މީހާ ނ ވަތަ އިޤްރާރ ވާ މީހާ، އެ އިޢ ތިރާފ ވާ   . 67
ނ ވަތަ އިޤްރާރ ވާ ަވގ ތ ، އޭނާެގ ކިބައިަގއި އަންނަނިވި ޝަރ ޠ ތައް 

 ފ ރިހަމަވާންވާނެއެެވ. 
 

Deleted :75 .

Deleted :)ހ(
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 ؛އެ މީހަކީ ބާލިޣ ވެފަިއވާ މީހަކ  ކަމ ަގިއވ ން )ހ(   
 

 ؛ހަމައަށް ހ ރި މީހަކ  ކަމ ަގިއވ ންއެ މީހަކީ ބ އްދި  )ށ(   
 

އޭނާ އެ އިޢ ތިރާފ ވަނީ، ނ ަވތަ އެ އިޤްރާރ ވަނީ އަިމއްލަ  )ނ(   
ކ ރ ވ މެއްނެތި  މަޖ ބޫރ   އެްއވެސް  އިޚްތިޔާރ ަގިއ، 

 ކަމ ަގިއވ ން. 
 

    
     
     
     
   

 މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމެއް
  ނ ވަތަ ޚަޞްމެއްގެ އެޖެންޓ ން

 ވާ އިޤްރާރ  

ޚަޞްމެއްެގ   )ހ( . 77 އެ  ނ ވަތަ  ޚަޞްމެއް  ހިމެނޭ  މައްސަލަިއަގއި 
ޮގތ ަގއި   ޚަޞްމެއް އެޖެންޓެްއެގ  އެ  މީހަކީ،  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

މީހެއް  ލިބިފައިވާ  ހ އްދަ  ނ ސީދާ  ނ ަވތަ  ސީދާ  ތަމްސީލ ކ ރ މ ެގ 
ރިޢާޔަތްކ ރާއިރ    ޙާލަތްތަކަށް  ެއންމެހައި  މައްސަލައިެގ  އެ  ކަމ ަގއި 
ޞައްޙަ   ބަޔާނަކީ  ދޭ  ޝަރީޢަތ ަގއި  މީހަކ   ޤަބޫލ ކ ރެވޭ  ކޯޓަށް 

 އިޤްރާރެއް ކަމ ަގއި ބެލޭނެެއވެ. 
 

ދަޢ ވާަގއި   )ށ(   އެ  ޚަޞްމެއް  ހިމެނޭ  މައްސަލައެްއަގިއ  މީހަކީ  ވަކި 
ޞައްޙަ  ބަޔާނަކީ  ދޭ  އެމީހަކ   ކަމަށްވާނަމަ،  ފަރާތް  ތަމްސީލ ކ ރާ 
އޭނާ  ދިނީ  ބަޔާން  އެ  އޭނާ  ބެލޭނީ،  ކަމ ަގއި  އިޤްރާރެއް 
ހ އްދަ  ދީފައިާވ  އޭނާއަށް  ތަމްސީލ ކ ރ މަށް  ފަރާތް  ތަމްސީލ ކ ރާ 

 ދެމިއޮތް ހިނދެއްަގއި ކަމަށްާވނަމައެވެ. 

 
ގ ޅޭޮގތ ން   )ނ(   މައްސަލައާ  ބިނާވެފަިއވާ  މައްޗަށް  އެ  ދަޢ ވާ 

އޮތް   މަޞްލަޙަތެްއ  މާލީ  ނ ވަތަ  މަޞްލަޙަތެްއ  މިލްކ ވެރިކަމ ެގ 

Deleted :(1

Deleted :)

Deleted :(2)

Deleted :(3)

Deleted :)ށ(

Deleted :  ، އެހެންޮގތަކަށް ސާބިތ ނ ވާހާހިނދަކ
އިޤްރާރަކީ  ނ ވަތަ އަންނަނިވި މީހ ން ވާ އިޢ ތިރާފަކީ 

ިއޤްރާރެއް ކަމ ަގއެއް  ނ ވަތަ ޞައްޙަ އިޢ ތިރާފެއް 
¶ނ ބެލެވޭނެއެެވ. 

Deleted :(1)

Deleted : ްފަނަރަ( އަހަރ  ވެފައިނ ވާ 15ޢ މ ރ ނ(  
¶؛ކ ޑަކ ދިން

Deleted :(2)

Deleted :ް؛ބ އްދި ހަމަނ ޖެހޭ މީހ ނ¶

Deleted :(3)

Deleted :  ބެލެނިވެރިޔާ ނ ވަތަ ބަލަދ ވެރިޔާ ނ ވަތަ މީހަކ
ބެލެހެއްޓ މާ ޙަވާލ ވެ ހ ރި ފަރާތ ން، އޭނާެގ ބެލ މ ެގ  

ދަށ ަގިއވާ މީހާެގ ނަމ ަގިއވާ ިއޢ ތިރާފ  ނ ވަތަ 
¶އިޤްރާރ . 

Deleted :  މަރ  ބަލީގައިވާ މީހަކ  ވާ އިޤްރާރ

Deleted :76 .

Deleted :   އެހެން މީހެއްެގ ޙައްޤަކާ ބެހޭޮގތ ން މަރ
ޞައްޙަ އިޤްރާރެއް  ބަލީަގިއވާ މީހަކ  ވާ އިޤްރާރަކީ،

¶ކަމ ަގއި ބެލޭނެއެވެ. 
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މީހަކ  އެ މަޞްލަޙަތާ ގ ޅޭޮގތ ން ދީފައިވާ ބަޔާނަކީ، އަދި ދަޢ ވާ ެއ  
ވަކި   ޚަޞްމ ންނަށް  ަމއްސަލަިއެގ  ބިނާވެފައިވާ  މައްޗަށް 

ވަ ލިބިދެނީ  އެ މަޞްލަޙަތެއް  ކަމ ަގިއވާނަމަ،  ފަރާތ ން  ބައެްއެގ  ކި 
ބަޔަކ  ދީފައިވާ ބަޔާނަކީ، އެ ބަޔާން ދިންއިރ ، އެފަދަ މަޞްލަޙަތެއް 
ދެމިއޮތް ހިނދެއްަގއި ދީފަިއާވ ބަޔާނެއް ކަމ ަގިއވާނަމަ، އެ ބަޔާނަކީ 

 ޞައްޙަ އިޤްރާރެއް ކަމ ަގއި ބެލޭނެއެވެ. 
 

މީހަކ  އަމިއްލައަށް ނ ވަތަ  
 އެހެން މީހަކ   އޭނާގެ ފަރާތ ން

 ވާ އިޤްރާރ  

ކަމ ަގއި   . 78 ިއޤްރާރެއް  ޞައްޙަ  އިޤްރާރަކީ  ވާ  ގ ޅޭޮގތ ން  ކަމަކާ  ވަކި  މީހަކ  
ދެކޮޅަށް،   އޭނާއާ  ބޭނ ންކ ރެވޭނީ  އިޤްރާރެއް  އެފަދަ  ނަމަވެސް  ބެލޭނެއެވެ. 
ފަރާތަކާ   ކަނޑައަޅާ  އޭނާ  ޙިމާޔަތްކ ރ މަށް  މަޞްލަޙަތ   އޭނާެގ  ނ ވަތަ 
އޭނާ   ޙިމާޔަތްކ ރ މަށް  މަޞްލަޙަތ   އެމީހެއްެގ  ނ ވަތަ  އެމީހެްއެގ  ދެކޮޅަށެވެ. 
ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްެގ ދިފާޢ ަގއި އެފަދަ އިޤްރާރެއް ބޭނ ންކ ރެވޭނީ އަންނަނިިވ  

 ތަކ ަގއި އެކަންޏެވެ. ޙާލަތް
 

ިމ   )ހ(   ޙާލަތެްއަގިއ،  މަރ ވެއްޖެ  މީހާ  ދިން  ބަޔާން  އެ  ބަޔާނަކީ،  އެ 
ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް މ ހިންމ     118ޤާނޫނ ެގ  

 ؛ބަޔާނަކަށްވ ން
 

އެ ބަޔާނަކީ، އެ މަްއސަލައަކަށް މ ހިންމ  ނަފްސާނީ ޙާލަތެއް ނ ވަތަ  )ށ(  
ކަމާމެދ    އޮތް  ޙާލަތެއް  ެއ  ޖިސްމާނީ  ބަޔާނަކަށްެވފައި،  ދީފައިވާ 

ެއ ޙާލަތ   ަވގ ތ  ނ ވަތަ  ބަޔާން ދީފައިވަނީ، އެ ޙާލަތ  މެދ ވެރިިވ 
މެދ ވެރިވި ކަމަށް ބެލެވޭ ވަގ ތ ަގއި ކަމަށްވެފަިއ، އެ ޙާލަތ  އޮތްކަން  
މީހާެގ  ހ ރި  ޙާލަތ ަގއި  ެއ  ޮގތަކަށް  ބާރ ލިބިދޭ  ސާބިތ ކ ރ މަށް 

 ޢަމަލ ތައް ހ ރ ން. 
 

ލިޔ މެއްގައިވާ ކަމަކާ ގ ޅިގެން  
 އަނގަބަހ ން ވެފައިވާ އިޤްރާރ  

އިޤްރާރ   . 79 ވާ  އަނަގބަހ ން  މީހަކ   ގ ޅޭޮގތ ން  ކަމަކާ  ހިމެނޭ  ލިޔ މެއްަގއި 
ޮގތ ަގއި ހ ށަހަޅަން ބޭނ ންވާ  ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލ ކ ރެވޭނީ، އެ ލިޔ ން ހެކީެގ 

ދެ ގ ޅޭޮގތ ން  ކަމަކާ  ހިމެނޭ  ލިޔ މ ަގއި  އެ  ހެކި ޚަޞްމަށް  ދަރަޖައިެގ  ވަނަ 
ނ ވަތަ   ކަމ ަގއިވާނަމަ،  ލިބިދޭ  ފ ރ ޞަތ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ހ ށަހެޅ މަށް 

Deleted : ޭ



46 

 

 ހ ށަހެޅިފައިވާ ލިޔ މ ެގ ޞައްޙަކަމާމެދ  ސ ވާލ  އ ފެދިފައިވާނަމައެވެ. 
 

މަދަނީ މައްސަލަތަކ ގައި ހެކީގެ  
 ގޮތ ގައި ހ ށަނޭޅޭނެ އިޤްރާރ  

ޝަރ ޠ ކޮށް  . 80 ކަމަށް  ބޭނ ންނ ކ ރެވޭނެ  ޮގތ ަގއި  ހެކީެގ  އިޤްރާރަކީ،  ވަކި 
ެއ އިޤްރާރެްއ   ވެފަިއވާ އިޤްރާރެއް ކަމ ަގއިާވނަމަ، ނ ވަތަ ވަކި އިޤްރާރަކީ، 
ކަމަކާ   ވަކި  ޚަޞްމ ން  ހިމެނޭ  މައްސަލަިއަގއި  ބަލާއިރ   ޙާލަތަށް  ވެފަިއވާ 

އެއްބަސްވެފައިވާ ހ ށަނޭޅ މަށް  ހެކި  ވެފަިއވާ  ގ ޅޭޮގތ ން  ގ ޅޭޮގތ ން  ކަމަކާ   
ޝަރީޢަތަށް   އިޤްރާރެްއ    ޤަބޫލ ކ ރެވޭއިޤްރާރެއްކަމަށް  ވެފައިވާ  ޙާލަތެްއަގއި 

ޮގތ ަގިއ   ހެކީެގ  މައްސަލަތަކ ަގިއ  މަދަނީ  އިޤްރާރެއް  އެފަދަ  ކަމ ަގިއވާނަމަ، 
 ހ ށައެއް ނޭޅޭނެެއވެ. 

 
ބިރ ދެއްކ މ ގެ ސަބަބ ން ނ ވަތަ  

ވަކި ކަމެއް ކޮށްދިނ މަށް  
ވެފައިވާ ވަޢ ދެއްގެ ސަބަބ ން ވާ  

އިޢ ތިރާފ  ޖިނާއީ  
ކީގެ ގޮތ ގައި  މައްސަލަތަކ ގައި ހެ

 ހ ށަނޭޅ ން 

ެވފައިވަނީ   )ހ( . 81 އިޢ ތިރާފެއް  މީހަކ   ތ ހ މަތ ަގިއވާ  ކ ށެްއެގ  ޖިނާއީ 
ހ ރި   އެމީހަކ   ގ ޅޭޮގތ ން،  ދަޢ ވާއާ  އ ފ ލިފައިވާ  އޭނާއާމެދ  
ކަމަށް  ފޯރ ވިދާނެ  ބާރެްއ  ގ ޅޭޮގތ ން  ދަޢ ާވއާ  އެ  މަޤާމ ެގޮގތ ން 
އޭނާއަށް   މީހަކ   ޤަބޫލ ކ ރެވޭ  މީހާައށް  ތ ހ މަތ ަގއިާވ  ކ ށ ެގ 

އިޢ ތިރާފ ެވއްޖެނަމަ ބިރ ދެއްކ މ  އެ  އޭނާ  ނ ވަތަ  ސަބަބ ން،  ެގ 
ފައިދާެއއް  އޭނާއަށް  ގ ޅޭޮގތ ން  ދަޢ ވާއާ  އ ފ ލިފަިއވާ  އޭނާއާމެދ  
ލިބެން   އޭނާއަށް  ވަގ ތީޮގތ ންނަމަެވސް  ނ ވަތަ  ކަމަށް،  ލިބިދާނެ 
އޭނާއަށް   ކަމަށް  ފަސްކ ރެވޭނެ  ެގއްލ މެއް  ބެލެވޭ  އޮތްކަމަށް 

ކަމަށް، މިންވަރަކަށް    ޤަބޫލ ކ ރެވިެގން  ޤަބޫލ ކ ރެވޭފަދަ  ޝަރީޢަތަށް 
އެހެންޮގތަކަށް    ހިނދެއްގައި،   ސާބިތ ކޮށްދީފި ޤާނޫނަކ ން  ކަމާގ ޅޭ 

މަްއސަލަތަކ ަގއި  ޖިނާއީ  އިޢ ތިރާފެއް  އެފަދަ  ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކ ، 
 ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ހ ށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ. 

 
ބަ )ށ(   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  އެ ޔާންމި  ވެފައިަވނީ،  އިޢ ތިރާފެއް  ކ ރާ 

ކ ށ ެގ   ޤަބޫލ ކ ރެވިފަިއ  އިޢ ތިރާފ ވ މ ަގއި  މީހާއަށް  ތ ހ މަތ ަގއިާވ 

ޝަރީޢަތަށް  ކަމަށް  ވަނިކޮށް  ނެތިޮގސްފައި  ޤަބޫލ ކ ރ ން  އޮތް 
ޝަރީޢަތ ެގ  ޮގތ ަގއި  ހެކީެގ  އިޢ ތިރާފެއް  އެ  ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ، 

 . އެވެ މަޖިލީހަށް ބަލައިަގނެވިދާނެ
 

Deleted :ޭދޭހައެއް ލިއްބައިދ

Deleted :ެކޯޓަށް ފެނިއްޖ
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ވަކި ކ ށަކާ ގ ޅިގެން މީހަކ ވާ  
ކ ށ ގައި  ތިރާފ  އޭނާއާއި އެ  އިޢ 

ބައިވެރިވާ އެހެން ފަރާތްތަކާ  
 ދެކޮޅަށް ބޭނ ންކ ރެވ ން 

ވ ރެ ިގނަ މީހ ންެގ މައްޗަށް ދަޢ ވާ އ ފ ލިފައިާވ  ވަކި ކ ށަކާ ގ ޅިެގން އެކަކަށް . 82
ހިނދެއްަގިއ، އެ ކ ށް ކ ރ މ ަގއި ބަިއވެރިވި މީހަކ  އޭނާެގ އަމިއްލަ ނަފްސާ 

ބަިއވެރިިވކަމަ އެކަމ ަގިއ  އަދި  ދެކޮޅަށްާވ  ދެކޮޅަށް  ބަޔަކާ  އެހެން  ބެލެޭވ  ށް 
އިޢ ތިރާފ ވީ   އެ  ކަމ ަގިއވާނަމަ،  ޤަބޫލ ކޮށްފި  ޝަރީޢަތަށް  އިޢ ތިރާފެއް 
ދެކޮޅަށް   ފަރާތްތަކާ  އެހެން  ބަޔާންކ ރާ  އިޢ ތިރާފ ަގއި  އޭނާެގ  މީހާއާއި 

 . އެވެހެއްކެްއެގ ޮގތ ަގއި އެ އިޢ ތިރާފ  ބޭނ ންކ ރެވިދާނެ
 

ހެއްކެއް ކަމ ގައި  އިޤްރާރަކީ ކާފީ 
 ނ ބެލ ން 

ވަކި ކަމަކާ ގ ޅޭޮގތ ން މީހަކ ެވފައިވާ އިޤްރާރަކީ، ެއ އިޤްރާރ ަގއި ބަޔާންކ ރާ   . 83
ކާފީ   ޒާތ ަގއި  އޭެގ  ސާބިތ ކ ރ މަށް،  ކަމަށް  އޮތް  ވ ޖޫދ ަގއި  ވާޤިޢާެއއް 

 ހެއްކެއް ކަމ ަގއެއް ނ ބެލެވޭނެއެވެ. 
 

ތަކ ންކ ރެ ޙާލަތެއްަގިއ  ތްމާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަމި   )ހ( . 84 އިޤްރާރ ން ރ ޖޫޢަވ ން 
ޙާލަ އެހެން  ކ ރިމަތީަގިއ  ތްފިޔަވަިއ،  ފަނޑިޔާރެްއެގ  ތަކ ަގއި 

 މީހަކ ވެފަިއވާ އިޤްރާރަކ ން ރ ޖޫޢައެއް ނ ެވވޭނެެއވެ. 
 

އޭނާއަށް  މީހަކ  އިޤްރާރ ވީ، އޭނާ އެ ިއޤްރާރ ވީ ޙަޤީޤަތާ ގ ޅޭޮގތ ން   )ށ(  
އޭނާއަށް   ޙަޤީޤަތް  ކަމެްއެގ  އެ  ނ ަވތަ  ސަބަބ ން،  އޮޅ ވާލ މ ެގ 
ޤަބޫލ ކ ރެވޭފަދަ  ޝަރީޢަތަށް  ސަބަބ ންކަން،  އޮތ މ ެގ  އޮޅިފައި 
އޭނާއަށް   އިޤްރާރ ން  އެ  ސާބިތ ކޮށްދީފިނަމަ،  މިންވަރަކަށް 
ކަމެއް  މަްއޗަށް  އޭނާެގ  ޙާލަތެއްަގއި  އެފަދަ  ރ ޖޫޢަވެވިދާނެެއވެ. 

ބ ރަދަނެއް ސާބިތ ކ  ެއއްެވސް  މަްއޗަށް  އިޤްރާރ ެގ  އެ  ރ މަށްޓަކައި 
 ނ ދެވޭނެއެެވ. 

 
ޤާނޫނ ެގ   . 85 އިޢ ތިރާފ ން ރ ޖޫޢަވ ން  ރ ޖޫޢަވެވިދާނެ   84މި  އިޤްރާރަކ ން  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ޙާލަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ކ ށަކަށް  ތްކަމަށް  ޖިނާއީ  އިޢ ތިރާފ ވެފަިއާވ  ތަކ ަގއި 
 މީހަކަށް އޭނާެގ އިޢ ތިރާފ ން ރ ޖޫޢަވެވިދާނެެއވެ. 

 
 

Deleted :ްޭ

Deleted : 
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 ވަނަ ބާބ  އަށް 

 މާއްދީ ހެކި 
 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މާއްދީ   37މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ( . 86 މާއްދީ ހެކި ބަލައިގަތ ން 
ޮގތ ަގއި   ހެކީެގ  މައްސަލަތަކ ަގއި  ޖިނާއީ  އަދި  މަދަނީ  ހެއްކަކީ، 

 އްސެެވ. އެްއޗެ  ބަލައިަގނެވޭނެ
 

އެހެންއޮތްނަމަވެސް،   )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ހ ށަހެޅޭނީ، މި  ހެކި  މާއްދީ 
ބަލަމ ންދާ   ކަމަށް ޝަރީޢަތ ން  ގ ޅ ންހ ރި  ހެކި  ެއ  މައްސަލައާ 

އ ނިއިތ ރެއް   ެއްއވެސް  އެްއޗަކަށް  އެ  އަދި  ދައްކ ަވއިދީފަިއވާނަމަ، 
 ެގނެސްފައިނ ވާނަމައެވެ. 

 
މާއްދީ ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ހ ށަހެޅިދާނެ ވަކި ެއއްޗެހިތަކެއް މި ޤާނޫނ ެގ  (ނ)  

ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަެވސް  37 ަގއި  )ނ(  މާއްދާެގ  ެއ  ވަނަ   ،
އިތ ރަށްވެސް،  އިންޞާފ    އެްއޗެހީެގ  ޢަދ ލ   މައްސަލައިެގ 

ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި، ޝަފަހީ ހެއްކަށް ނ ވަތަ ކިތާބީ ހެްއކަށް ނ ވާ 
ހ ށަހެޅ މަށް  ތެރޭަގއި  ިގންތީެގ  ހެކީެގ  ާމއްދީ  އެްއޗެހި،  އެހެން 

ޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، މި މާއްދާެގ )ށ(  ފ ރ ޞަތ  ދެވިދާނެ ކަމަށް ކޯ 
ތެރޭަގ ދާއިރާެގ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެފަދަަގއި  ހެކީެގ   އި،  އެްއޗެހި، 

ހ ށަހެޅ  މާއްދާ ފ ރ ޞަ  މ ެގޮގތ ަގއި  މި  ދިނ މަކަށް  ތ  
 ހ ރަހެއްނާޅައެވެ. 

 
ޑެމޮންސްޓްރޭޝަނ ން  

 ދައްކ ވައިދިނ ން 
ދައްކ ވައިދިނ މަށްޓަކައި   )ހ( . 87 ހިނާގޮގތް  ކަމެއް  ވަކި 

ނ ަވތަ   ނ ވަތަ ޑެމޮންސްޓްރޭޝަނަކ ން  އެކްސްޕެރިމަންޓަކ ން 
ހެކި  ދައްކ ަވއިދީެގން  އެކަމެއް  އިންސްޕެކްޝަނަކ ން 

 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 
 

ނ ވަތަ  )ށ(   އެކްސްޕެރިމަންޓަކ ން  ނ ަވތަ  ޑެމޮންސްޓްރޭޝަނަކ ން 

Deleted : ެޤަބޫލ ކ ރެވޭނ

Deleted :ިޭ
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ގ ޅ ން  މައްސަލަާއ  ކަންކަން  ދޭހަވާ  ކޯޓަށް  އިންސްޕެކްޝަނަކ ން 
އެ   ކަމަށްވާނަމަ،  ހެކީގެ ހ ރި  ބޭނ ންވާ  ސާބިތ ކ ރަން  މައްސަލަ 

 ޮގތ ަގއި އެ ކަންކަން ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 
 

ދީފައިވާ   )ހ( . 88 އޯޑިއޯ ނ ވަތަ ވީޑިއޯ ބަޔާން  މީހާ  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ކ ށ ެގ  ތަޙްޤީޤެްއަގއި  ކ ށ ެގ 

ހާޒިރ ަގއި   ވަކީލ ެގ  އޭނާެގ  ދީފަިއަވނީ،  އޭނާ  އިންޓަރިވއ  
ނ ވަތަ ަވކީލެްއެގ އެހީތެރިކަން ލިބިަގތ މ ެގ ފ ރ ޞަތ    ކަމ ަގިއވާނަމަ

ޣައިރ   ަވކީލެްއެގ  ދޫކޮށްލ މަށްފަހ ަގއި  ޮގތ ެގމަތިން  ޤާނޫނ ަގިއވާ 
ކަމ ަގިއވާނަމަ ެއއްވެސް    ހާޒިރ ަގއި  އިޚްތިޔާރ ަގއި  އަމިއްލަ  އަދި، 

އޯޑި އިންޓަރިވއ ެގ  އެ  ކަމަށްވާނަމަ،  ނެތި  އޯ  މަޖ ބޫރ ކ ރ ވ މެއް 
ރެ ވީޑިއޯ  ޝަރީޢަތ ަގއި    ،ކޯޑިންގނ ވަތަ  ކ ށ ެގ  ހެއްކެއްެގ  އެ 

ނ ވަތަ   ންވާނެެއވެ.ބަލަިއަގންނަޮގތ ަގއި   އޯޑިޯއ  އެ  އޭނާ  އަދި، 
ރެ ވާހަކަވީޑިއޯ  ދައްކާފައިވާ  ެއ    ލިޔެ،،  ކޯޑިންގަގއި  ލައްވާ  އޭނާ 

 ލިޔ މ ަގއި ސޮއިކ ރ ވ މަކީ، ލާޒިމ ކަމެއް ނޫނެވެ. 
 

ވީޑިއޯ   )ށ(   ނ ވަތަ  އޯޑިއޯ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ހެކިންެގ ހާޒިރ ަގިއ    ކޯޑިންގއަކީ، މީހަކ  ލިޔ މ ން ލިޔެ ސޮއިކޮށްރެ

ބަޔާނެކޭ   ޮގތ ަގއި    ، ފަދައިން އެއްދޭ    ޝަރީޢަތ ން ހެއްކެްއެގ 
 ެއއްޗެއްސެވެ.  ންވާނެޤަބޫލ ކ ރަ

 
އިޖ ރާއަތ ެގ   )ހ( . 89 ފޮރެންސިކް ހެކި ހ ށަހެޅ ން  މަދަނީ  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ަގިއ  އިޖ ރާއަތ ެގ  ޖިނާއީ 

ޤާނޫނ ަގއި ނ ވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިން 
ފޮރެންސިކް   ޚަބީރ ން ނެޭގ  ބިނާކޮށް  ަމއްޗަށް  އެ  އަދި  ހެްއކަކީ، 

މަޖިލީހ ަގއި  ޝަރީޢަތ ެގ  ރިޕޯޓ ތަކަކީ  އެކިއެކި  ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ 
 ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ޤަބޫލ ކ ރެވޭނެ އެްއޗެއްސެވެ. 

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

 އަންނަނިވި މަޢ ލޫމާތާއި ތަކެތި ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ.ބ ނެފައި އެވަނީ، 
 

Deleted :ިޭ

Deleted :  ،ީއަކ

Deleted : ްކޯޓަށ

Deleted : .ެޭާނެ ހެއްކެކެވ

Deleted :ިޭ

Deleted :ަށް ތިރިކޮށްއަލ ން ލިޔ މ ،

Deleted :ިޭ

Deleted :،

Deleted : ްއެއ

Deleted :ްކޯޓަށ

Deleted : .ެޭާނެ ހެއްކެކެވ
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މަޢ ލޫމާތާިއ،   (1)    ޑީ.އެން.އޭ.ެގ  ނިޝާނާއި،  އިނިގލީެގ 
ސާމްޕަލް  އެތެރެހަށީެގ  ފޮޓޯާއއި،  އެތެރެހަށީެގ  ފޮޓޯއާއި، 
ހޯދޭ  ޛަރީޢާއިން  ޓެކްނޮލޮޖީެގ  ސައިންސާއި  ހިމެނޭޮގތ ން 

 ؛އެފަދަ މަޢ ލޫމާތ 
 

މަރ ވެފައިާވ މީހެއްެގ ހަށިަގނޑ ން ހަދާ އޮޓޮޕްސީން ލިބިދޭ   (2)   
 ؛މަޢ ލޫމާތ 

 
ކ ރި  (3)    ކ ށް  ނ ވަތަ  އެއްޗެއް  ބޭނ ންކ ރި  ކ ރ މ ަގއި  ކ ށެއް 

ނ ވަތަ ކ ށ ެގ ވެށިން    ފަރާތް ނ ވަތަ އަނިޔާ ލިބ ނ  ފަރާތް
ތަޙްލީލ  ހެއްކެއް  މާއްދީ  ދެނެަގނެޭވ ފެންނަ  ކ ރ މ ން 

 . މަޢ ލޫމާތ 
 

ޝަރީޢަތަށް  (ނ)   ރިޕޯޓެއް  ބަޔާންކ ރާފަދަ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
 ެގ ނަމާއި ތައްޔާރ ކ ރި ފަރާތ   ޤަބޫލ ކ ރެވޭނީ، އެ ރިޕޯޓަކީ ެއ ރިޕޯޓ 

 ދޫކޮށްފަިއވާ ރިޕޯޓެއް ކަމ ަގިއވާނަމައެވެ.  ެއކ ،ޔާސޮ
 

ހ ށަހެޅޭ  (ރ)   ޮގތ ަގިއ  ހެކީެގ  ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
އެްއޗެްއ   އެއްވެސް  މެޝިނަކ ން  ނ ަވތަ  ކޮމްޕިއ ޓަރ ން  ލިޔ މަކީ 
އަމިއްލަ   ޭއެގ  ބަޔާންކޮށް  ނަތީޖާ  އެކަމެްއެގ  އެނަލައިޒްކ ރ މަށްފަހ  

ޒާތ ަގއި ޖެނަރޭޓްކ ރާ ލިޔ ެމްއ ކަމަށްވާނަމަ، އެ ލިޔ މ ަގއި މީހެއްެގ  
ޝަރީޢަތަށް   އިސޮ ޮގތ ަގއި  ހެއްކެްއެގ  ލިޔ ން  އެ  ނެތްނަމަވެސް 

 ޤަބޫލ ކ ރެވޭނެެއވެ. 
 

ބޭރ  ޤައ މެއްގައި ހޯދޭ  
 ރެންސިކް ހެކި ފޮ

ފޮރެންސިކް . 90 ހ ށަހަޅާ  ހޯދައި  ޤައ މ ތަކ ން  ޤާނޫނ ަގއިާވ  ހެއްކަކީ    ބޭރ ެގ  މި 
ޮގތަށް ހޯދައި އަދި ހ ށަހަޅާ ހެކި ކަމ ަގިއވާނަމަ،  އ ސޫލ ތަކާ ތަޢާރ ޟ ނ ވާ 

ހެކި، ދިވެހިރާއްޖޭން ހޯދައި ހ ށަހަޅާ ފޮރެންސިކް ހެއްކާ އެއް އ ސޫލަކ ން އެ  
 ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ބަލަިއަގނެވޭނެއެވެ. 
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Deleted : ްޔެއ
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ފޮރެންސިކް ހެކިން ދެނެގަނެވޭ  
ދަފްތަރ ކ ރ މާއި މަޢ ލޫމާތ   
 ރައްކާކ ރ ން 

ވަނަ   89މި ބާބ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ފޮރެންސިކް ހެކީެގ ތެރެއިން މި ޤާނޫނ ެގ   . 91
( ަގއި ބަޔާންކ ރާ އިނިގލީެގ ނިޝާނާއި ޑީ.އެން.އޭ.ެގ މަޢ ލޫމާތ  ށމާއްދާެގ )

ކަނޑައަޅާފަިއވާ   ގަވާއިދ ަގިއ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ދަފްތަރ ކޮށް 
މ ްއދަތަކަށް  ޮގތެްއެގމަތިން ކަނޑަައޅާފަިއވާ  ަގާވއިދ ަގއި  އެ  އަދި  ކޯޓ ން ، 

 ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓިދާނެެއވެ. 
 

ފޮރެންސިކް ހެކި ޤަބޫލ ކ ރ މ ގެ  
 ޝަރ ޠ  

ޝަރީޢަތަށް   . 92 ހެކި  ފޮރެންސިކް  ހ ށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
އިޖ ރާއަތ ެގ ޤާނޫނ ަގއި ނ ވަތަ ޤަބޫލ ކ ރެވޭނީ، އެ ހެކި ހޯދާފައިވަނީ ޖިނާީއ  

އ ސޫލ ތަކާ  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ޤާނޫނެއްަގއި  ކަމާބެހޭ  އި އެނޫންވެސް 
 ކަމ ަގއިވާނަަމއެވެ. އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން   އިޖ ރާއަތ ތަކާ

 
 

 ނ ވަވަނަ ބާބ  

 ހެކިބަސް ނެގ ން 
 

މައްސަލައެްއަގއި ހެކިބަސް ދޭނެ މީހ ންގެ ޝަރީޢަތަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ   )ހ( . 93 ހެކިބަސް ދޭ މީހ ން ކަނޑައެޅ ން 
 ޚަޞްމަކ މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ  އެ  ޮގތ ަގއި ަވކި ބަޔަކ  ހ ށަހަޅަން  

ދަޢ ވާއަށް   ނ ވަތަ  ހ ށަހަޅާހިނދ ،  ދަޢ ާވ  އެކަން،  ބޭނ ންވާނަމަ، 
 ފ ރަތަމަ ޖަވާބ ދާރީވާހިނދ  ފާހަަގކ ރަންވާނެއެވެ. 

 
ަގއި   )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ފާއިތ ވ މަށްފަހ ، މި  ަވގ ތ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ކ ރިން  މައްސަލައިަގިއ  ހ ށަހެޅޭނީ،  މީހ ން  ދޭނެ  ހެކިބަސް 
ކ ރިޔަށްެގންދިޔ މ ަގިއ   މައްސަލަ  ކަމެއް،  ފާހަަގވެފައިނ ވާ 
އަސްލާ   މައްސަލައިެގ  ކަަމކީ  ފާހަގަވި  އެ  އެޮގތަށް  ފާހަގަވ މާެއކ ، 

ޮގތ ން ޮގތެްއ ކަނޑައެޅ މަކީ،  ގ ޅ ން ހ ރި ކަަމކަށްވެފައި، ެއކަމާ ގ ޅޭ 
ޮގތެއްމައްސަލަ ާވިގވެރިވާނެ    ށްނިންމ މަ  އާމެދ   ސީދާޮގތ ަގއި 

އެ  ޤަބޫލ ކ ރެިވެގން،  ޝަރީޢަތަށް  ކަމ ަގިއ  ކަެމއް  އަސާސީ 
 ފ ރ ޞަތ  ކޯޓ ން ދީފި ޙާލަތެއްަގއި އެކަންޏެވެ. 

Deleted :  ީކަމ ަގިއވ މ ެގ އިތ ރ ން، އެ ހެކި ހޯދާފައިވަނ
ކަމާގ ޅޭ ޤާނޫނ ތަކާއި އިޖ ރާައތ ތަކާ އެްއޮގތްވާ  

ކަމ ަގިއވާނަމަެއވެ. ޮގތ ެގމަތިން 

Deleted :ްަގއި ޮގތެއް ކަނޑަެއޅ މަށ ޭ
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މީހަކީ،  )ހ( . 94 ހ ވާ މަތީ ހެކިބަސް ދިނ ން  ދޭ  ހެކިބަސް  މައްސަލަެއއްަގއި  ހިނަގމ ންދާ  ޝަރީޢަތ ަގއި 
ނަަގންވާނީ،   ހެކިބަސް  އޭނާެގ  ކަމ ަގިއވާނަމަ،  މ ސްލިމަކ  

 އަންނަނިވި ހ ވާ ކ ރ ވ މަށްފަހ ަގެއވެ. 
 

ނަން(  "އަހ ރެން ނަން[  )މީހާެގ  މި   ]ކޯޓ ެގ  ހިނަގމ ންދާ  ަގއި 
ކ ރެވޭ   އަހ ރެންނާ  މަޖިލީހ ަގއި  ޝަރީޢަތ ެގ  މި  މައްސަލަިއަގިއ، 

ބ  އަހ ރެން  ޖަވާބ ދިނ މ ަގާއއި  ބަހެއް ސ ވާލ ތަކަށް  ކޮންމެ  ނާ 
ބަހެއް  އެްއވެސް  ޚިލާފަށް  ޙަޤީޤަތާ  ބ ނ މަށާިއ،  ތެދ   ބ ނ މ ަގއި 

 ަގންދީ ހ ވާކ ރަމެެވ." هللا ނ ބ ނ މަށް، މާތް
 

ހެކިބަސްދެނީ، ޣައިރ  މ ސްލިމަކ  ކަމ ަގއިވާނަމަ، އޭނާެގ ހެކިބަސް  )ށ(  
 ސޮއިކ ރ ވ މަށްފަހ ަގެއވެ.  ހ ދ ަގއިޢަނަަގންވާނީ، އަންނަނިވި 

 
ހިނަގމ ންދާ މި    ]ކޯޓ ެގ ނަން[    )މީހާެގ ނަން(  "އަހ ރެން، ަގއި 

ކ ރެވޭ   އަހ ރެންނާ  މަޖިލީހ ަގއި  ޝަރީޢަތ ެގ  މި  މައްސަލަިއަގިއ، 
ބަހެއް  ކޮންމެ  ބ ނާ  އަހ ރެން  ޖަވާބ ދިނ މ ަގާއއި  ސ ވާލ ތަކަށް 
ބަހެއް  އެްއވެސް  ޚިލާފަށް  ޙަޤީޤަތާ  ބ ނ މަށާިއ،  ތެދ   ބ ނ މ ަގއި 

 ހ ދ ވެ، އިޤްރާރ ވަމެވެ." ޢަނ ބ ނ މަށް 
 

ފަރާތެއްެގ  މައްސަލަެއއްަގއި   )ހ( . 95 ތަރ ޖަމާނ ން  ދައ ރ  ހެކިބަސްދޭ  ތަރ ޖަމާނެއްެގ 
މީހާ ފަރާތަކަށެވެ.    އަދާކ ރާ  ެއކަށޭނަ  ކ ރ މަށް  ެއކަން  ވާންވާނީ، 

އެފަރާތ ން ކ ރަންވާނީ  އަދި  ކ ރ މަށް   ތެދ ،  އެކަން  ތަރ ޖަމާެއއް 
 ސޮއިކ ރ މަށްފަހ ަގއެވެ.  ހ ދ ަގއިޢައަންނަނިވި އިޤ ރާރ ެވ، 

 
ނަން(  "އަހ ރެން، ނަން[  )މީހާެގ  މި    ]ކޯޓ ެގ  ހިނަގމ ންދާ  ަގއި 

ތަރ ޖަމާނެއްެގ   މަޖިލީހ ަގއި  ޝަރީޢަތ ެގ  މި  މައްސަލަިއަގިއ، 

Deleted :)ނ(

Deleted : ްމި މާއްދާެގ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ފަހ ނ
އ ފައްދާ ހެކި ކަމަށް ނ ވަތަ ފަހ ން ލިބިަގންނަ ހެކި 

ނ ވަތަ މައްސަލަ  ޤަބޫލ ކ ރެވޭ ހެކި، ޝަރީޢަތަށް ކަމަށް 
ފެށ ނ އިރ ވެސް ލިބެން ހ ރި ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް  

ެގ  މި މާއްދާެގ )ށ( ހ ށަހެޅ މަކަށް، ޤަބޫލ ކ ރެވޭ ހެކި 
¶ބޭނ މެއް ނ ހިފޭނެއެވެ.
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ނ ވަތަ   އޮޅ ވާލ މެްއ  ެއއްެވސް  މަސަްއކަތްކ ރާނީ،  ހައިސިއްޔަތ ން 
އެ ތަންދިން  ކ ޅަދާނަކަން  އަހ ރެންެގ  ނެތި،  ންމެ ފޮރ ވ މެއް 

ހެކިބަސް ފ ރިހަމައަށް   ފަރާތ ގެ  ދޭ  ހެކިބަސް 
 އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކ ަގެއވެ." ތަރ ޖަމާކޮށްދިނ މަށްޓަކައި، 

 
ބޭނ މަށްޓަކަިއ   )ށ(   މާއްދާެގ  ބ ނެފައި   "ތަރ ޖަމާކ ރ ން"މި  ކަމަށް 

ދޭ  މައްސަލަެއްއަގއި  އެވަނީ،   އަނަގބަހ ން  ފަރާތެއް  ހެކިބަސްދޭ 
ބަސް  ދައްކާ  ވާހަކަ  ފަރާތ ން  އެ  ދިނ މ ަގިއ  ނ ވަތަ    ހެކިބަސް 

ބަހަކ ން  ބަހ ރ ވަ އެހެން  ބަހ ރ ވަޔަކ ން   ފިޔަަވއި    ނ ވަތަ 
ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް ހެކިބަސް މައްސަލައެްއަގއި  ބ ނެދިނ މަށް ނ ވަތަ  

ދެނީ އިޝާރާތ ން ކަމަށްވާނަމަ އެ ހެކިބަސް ދިނ މ ަގއި އެ ފަރާތ ން  
 އިޝާރާތ ން ބަޔާންކ ރާ ކަންކަން އަނަގބަހ ން ބ ނެދިނ މަށެވެ. 

  
ހެކިބަސް ދޭ މީހ ންނާ  

ސ ވާލ ކ ރ މ ގެ އ ޞޫލ ތައް  
 ކަނޑައެޅ ން 

ޖިނާީއ   )ހ( . 96 ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ަގއި  ނ ވަތަ ަގިއ  ނެއް ޤާނޫ  ތާގ ޅޭއިޖ ރާއަމި 
ޤާނޫނެއްަގއި   އިޖ ރާއަތާގ ޅޭ  ބަޔާންކޮށްފައި  މަދަނީ  އެހެންޮގތަކަށް 

ައންނަނިވި  ދިމާވާ  ަވގ ތ ަގއި  ނެގ މ ެގ  ހެކިބަސް  ނ ވާހާހިނދަކ ، 
ގ ޅޭޮގތ ން   ފެންނަ  ދޭންކަންކަމާ  ކޯޓަށް  ކަމަށް   އިރ ޝާދ ތައްޖެހޭ 

 ވިދާނެއެެވ. ދެ
 

 ؛ހެކިބަސް ދޭ މީހ ންނާ ސ ވާލ ކ ރަންވީ ޮގތް  (1)   
 

ދޭ   (2)    ހެކި ހެކިބަސް  ކިތާބީ  ސ ވާލ ކ ރ މ ަގއި  މީހ ންނާ 
 ؛ހ ށަހަޅާނެ ޮގތް

 
މާއް (3)    ސ ވާލ ކ ރ މ ަގއި  މީހ ންނާ  ދޭ  ހެކި ދީ  ހެކިބަސް 

 ؛ހ ށަހަޅާނެ ޮގތް
 

ސ ވާލ ކ ރަންީވ   (4)    ފަރާތްތަކ ން  އެކި  މީހ ންނާ  ދޭ  ހެކިބަސް 
 ؛ތަރ ތީބ 

Deleted :  ެހެކިބަސް، އ
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ސ ވާލ ކ ރ މ ަގއި އެކި ފަރާތްތަކަށް  ހެކިބަސް ދޭ މީހ ންނާ   (5)   

 ؛ފ ރ ޞަތ  ލިބިދެވޭ ޮގތް
 

ހެކިބަސް ދޭ މީހ ންނާ ސ ވާލ ކ ރ މ ަގއި މީހަކ  ޢަމަލ ކ ރާ  (6)   
 ޮގތް ނ ވަތަ ސ ލޫކ  ބަހަްއޓާ ޮގތް. 

 
ކަމާ  )ށ(   ހިނާގނީ،  އ ސޫލ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޤާނޫނ ަގއި ވަކި ޮގތެއް ކަނޑައަޅާފައިނ ވާ ޙާލަތ ގައި،  ގ ޅޭޮގތ ން މި  
ފ ރިހަމޮަގތ ަގިއ   އެންމެ  އ ސޫލަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 
ޢަމަލ ކ ރ މަށްޓަކައި، ކޯޓ ން ަވކި ޮގތެއް ކަނޑަެއޅ ން މ ހިންމ ކަމަށް 

 ކޯޓަށް ފެންނަ ޙާލަތްތަކ ަގެއވެ. 
 

ސ ވާލ ކ ރ މ  . 97 މަރ ޙަލާތައް ހެކިބަސް ނެގ މ ގެ  މީހ ންނާ  ދޭ  އެްގޒެމިންކ ރ މ ެގ    ތަކަކީ، މަރ ޙަލާ  ގެ ހެކިބަސް 
ކްރޮސް ރީ-މަރ ޙަލާއާއި،  މަރ ޙަލާއާިއ،  އެްގޒެމިންކ ރ މ ެގ  -ެއްގޒެމިންކ ރ މ ެގ 

 މަރ ޙަލާއެވެ. 
 

މަރ ޙަލާއަކީ،   . 98 އެގްޒެމިންކ ރ މ ގެ މަރ ޙަލާ  ފ ރަތަމަ  މަރ ޙަލާހެކިބަސްނެގ މ ެގ  އެ  އެވެ.  ެއްގޒެމިންކ ރ މ ެގ 
ކިބައިން   ހ ށަހަޅާފައިވާކ ން  ފަރާތަަވކި  މަރ ޙަލާއަކީ،   މީހާެގ  ދޭ  ހެކިބަސް 
ދިނ މަށް  ދަޢ ވާއަކާގ ޅޭ   ފ ރ ޞަތ     ފަރާތަށްއެ    ހޯދ މަށް،  ނ ވަތަހެކިބަސް 

 ދެވޭ މަރ ޙަލާއެވެ. 
 

އެގްޒެމިންކ ރ މ ގެ  -ކްރޮސް
 މަރ ޙަލާ 

ހެކިބަސް -ކްރޮސް  . 99 މައްސަލައެްއަގއި  މަރ ޙަލާއަކީ،  ެއްގޒެމިންކ ރ މ ެގ 
ފަރާތ ން ހ ށަހެޅި  ޮގތ ަގއި  ހެއްކެއްެގ  އޭނާ  މީހާ،  އޭނާ   ދޭ 

އޭނާއާ   ފަރާތ ން  އަނެއް  ނިމ މ ން،  މަރ ޙަލާ  އެްގޒެމިންކ ރ މ ެގ 
އެްގޒެމިންކ ރާ  މަރ ޙަލާއަކީ،  އެ  މަރ ޙަލާއެވެ.  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ 
ތެދ ކަން  ހެކިބަހ ެގ  ދިން  މީހާ  ދޭ  ހެކިބަސް  މަރ ޙަލާަގއި 
ކަމެއްވާނަމަ  ދެކޮޅ ނ ޖެހޭ  އޭަގއި  ނ ވަތަ  ޔަޤީންކ ރ މަށްޓަކައި 

ސ  ެއފަރާތަށް އެކަމާމެދ   ހެކިބަހ ން  އޭނާެގ  ވާލ އ ފެއްދ މަށާއި، 

Deleted : ްފަރާތ ެގހ ށަހެޅި  ނާއޭހެކިބަސް ދިނ މަށ 
އަދި އެ ދަޢ ާވައށް ފަހިވާޮގތަށް ހ ރި ދަޢ ވާާއގ ޅޭ،  

Deleted :،ްހޯދ މަށ

Deleted :ާއޭނ

Deleted : ްހެއްކެްއެގ ޮގތ ަގއި ހ ށަހެޅި ފަރާތަށ

Deleted :(ހ) 
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ޮގތ ަގއި   ހެއްކެއްެގ  އޭނާ  ހޯދ މަށް،  މަޢ ލޫމާތ   ބޭނ ންކ ރެވިދާނެ 
 ފ ރ ޞަތ  ދެވޭ މަރ ޙަލާއެވެ.   ފަރާތް ނޫން އަނެއް ފަރާތަށްހ ށަހެޅި 

 
    
ދޭ -ރީ (ހ) . 100 އެގްޒެމިންކ ރ މ ގެ މަރ ޙަލާ -ރީ ހެކިބަސް  މައްސަލައެްއަގއި  މަރ ޙަލާއަކީ،  އެްގޒެމިންކ ރ މ ެގ 

ކްރޮސް އޭނާ  -މީހާ  ނިމ މ ން،  ޮގތ ަގއި  ެއްގޒެމިންކޮށް  ހެއްކެްއެގ 
އާ ައލ ން ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ މަރ ޙަލާއެވެ. ެއ    ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން އޭނާ
ކްރޮސް ފަރާތ ން  -މަރ ޙަލާއަކީ،  އަނެއް  މަރ ޙަލާަގއި  އެްގޒެިމންކ ރާ 

ސަބަބ ން ސ ވާލެއްެގ  އެ   ، ކ ރާ  މީހާ  ދޭ  ހެކިބަސް  ނ ވަތަ 
ޮގ ހެއްކެްއެގ  އޭނާ  ސަބަބ ން  ޖަވާބެްއެގ  ދޭ  ތ ަގއި  ސ ވާލ ތަކަށް 

ހ ށަހެޅި ފަރާތ ން މައްސަލައިަގއި ހ ށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް ފަހިނ ވާ 
އެކަމެއް   މެދ ވެރިވެއްޖެނަމަ،  ކަމެއް  ސ ވާލ އ ފެދޭ  ނ ވަތަ  ކަމެއް 

ޮގތ ން ސާފ ކޮށްދިނ މ ެގ  ގ ޅޭޮގތ ން   ،އިތ ރަށް  އެކަންކަމާ 
ދެވޭ ފ ރ ޞަތ   ފަރާތަށް  ހ ށަހެޅި  މީހާ  ހެކިބަސްދޭ   ސ ވާލ ކ ރ މަށް 

 މަރ ޙަލާއެވެ.  
 

ރީ )ށ(   މީހަކ   ދޭ  ކްރޮސް-ހެކިބަސް  އެމީހަކ   -ެއްގޒެމިންކ ރެވޭނީ، 
-އެްގޒެމިންކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަކ ން އެމީހަކ  ކްރޮސް

 ނިމ މ ންނެވެ.ކޮށް އެްގޒެމިން
 

ޖަވާބ    ސ ވާލ ކ ރެވިދާނެ ގޮތާއި
 ދެވިދާނެ ގޮތް 

ބަޔާންކޮށްފައި   )ހ( . 101 އެހެންޮގތަކަށް  ޤާނޫނ ަގއި  ނދަކ ، ނ ވާހާހިމި 
ކަށްމެ ހެކިބަސް ދޭ މީހ ންނާ  ޚަޞްމަމައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ ކޮންެމ  

 ސ ވާލ ކ ރެވިދާނެެއވެ. 
 

ނދަކ ، ނ ވަތަ  ނ ވާހާހިމި ޤާނޫނ ަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި (ށ)  
މައްސަލައިަގއި   ނ ކ ރާހާހިނދަކ ،  އަމ ރ   ޮގތަކަށް  އެހެން  ކޯޓ ން 

ބީދައަކ ން،  ޚަޞްމަކ ހިމެނޭ   ގ ޅޭޮގތ ން   ބޭނ ންވާ  މައްސަލައާ 
 ދޭ މީހަކާ ސ ވާލ ކ ރެވިދާނެެއވެ.  ހެކިބަސް

 

Deleted :)ށ(

Deleted :ްެއްގޒެމިންކ ރެވޭނީ  -ހެކިބަސް ދޭ މީހަކ  ކްރޮސ
ެއްގޒެމިންކ ރ މ ެގ މަރ ޙަލާަގއި އޭނާ ދިން އޭނާ 

¶ހެކިބަހ ަގއި ހިމެނ ނ  ކަންކަމާ ގ ޅޭޮގތ ން އެކަންޏެެވ. 
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ސ ާވލ ތަކަށް  (ނ)   ކ ރެވޭ  އޭނާއާ  ހެކިބަސްދިނ މ ަގއި  މީހާ،  ހެކިބަސްދޭ 
ކ ރ  ޖަވާބ ތަކަކ ން ހެކިބަސް ދެވިދާނެއެެވ. ނ ވަތަ އޭނާެގ ފަރާތ ން  
ބިނާކޮށް އަނަގބަހ ން  މަްއޗަށް  ބޭނ ންވާ ކަމެއްެގ  ހެކިބަސްދިނ މަށް 

 ދޭ ބަޔާނެއްެގ ޮގތ ަގއި ހެކިބަސް ދެވިދާނެެއވެ.  
 

އޮތްނަމަވެސް،   )ރ(   ެއހެން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ކ ށ ެގ  މި  ޖިންސީ 
ޖިނާއީ ، އަދި  އިމީހ ންނާ  އަނިޔާލިބ ނ  ކަމަށްބ ނާމައްސަލަތަކ ަގއި،  
ފަރާތ ގެ   ކ ޑަކ ދިންނާ މައްސަލަތަކ ަގއި   ދަޢ ވާލިބޭ  ސ ވާލ ކ ރާނީ 

 ވަކީލ  ނ ވަތަ ފަނޑިޔާރ  މެދ ވެރިކޮށެވެ. 
 

  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމެއް ހ ރި
 ފަރާތަކ ން ހެކިބަސްދިނ ން 

ހ ރ މ ެގ  )ހ( . 102 ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމެއް  ޖިސްމާނީ  ފަރާތަކީ،  ހެކިބަސްދޭ 
ފަރާތެއްނަމަ،   މ އާޞަލާތ ނ ކ ރެވޭ  ސާފ ކޮށް  ބ ނާ ސަބަބ ން  އޭނާ 

މެދ ވެރިކޮށް   ަވސީލަތެއް  ެއކަށީެގންވާ  ސާފ ކޮށްދެވޭނެ  އެްއޗެއް 
 ނެގ މަށް ކޯޓަށް ހ އްދަކ ރެވިދާނެެއވެ.  އޭނާެގ ހެކިބަސް

 
ހ ރ މ ެގ  )ށ(   ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމެއް  ނަފްސާނީ  ފަރާތަކީ،  ހެކިބަސްދޭ 

ކަމ ަގއިވެފައި،   ފަރާތެއް  މ އާޞަލާތ ނ ކ ރެވޭ  ސާފ ކޮށް  ސަބަބ ން 
ޤާނޫނ ެގ  އޭނާއަ މި  ޝަރ ޠ    46ކީ،  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ކަމ ަގއިވާނަމަ، ފަރާތެއް  އެްއޗެްއ    ފ ރިހަމަވާ  ބ ނާ  އޭނާ 
ެއކަށީ މެދ ވެރިކޮށް  ސާފ ކޮށްދެވޭނެ  ވަސީލަތެއް  އޭނާެގ  ެގންާވ 

 ނެގ މަށް ކޯޓަށް ހ ްއދަކ ރެވިދާނެެއވެ.  ހެކިބަސް
 

މި މާއްދާެގ )ހ( ނ ވަތަ )ށ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތްތަކ ެގ ތެރެއިން  )ނ(  
ބޭނ ންކ ރާ  ނެގ މ ަގއި  ހެކިބަސް  މީހެއްެގ  ހެކިބަސްދޭ  ޙާލަތެއްަގއި 

އެ ވަސީލަތަކީ   ކަނޑައެޅ މ ަގިއ،  ަވސީލަތެއްކަން  ެއކަށީެގންވާ 
ކޮންމެހެން   ބޭނ ންކ ރ މަށް  ނެގ މަށް  ހެކިބަސް  އެ  ވަސީލަތަކީ 
 ބޭނ ންވާ، އަދި އިތ ބާރ ކ ރެވޭ ވަސީލަތެއްތޯ ކޯޓ ން ބަލަންވާނެއެވެ. 

 
ކޯޓަށް   (ރ)   ގ ޅޭޮގތ ން  ކަންކަމާ  ައންނަނިވި  ބޭނ މަށްޓަކައި  މާއްދާެގ  މި 
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 އިރ ޝާދ ދެވިދާނެެއވެ. 
 

)ހ(   (1)    މާއްދާެގ  )ށ(  މި  ދޭ  ނ ވަތަ  ހެކިބަސް  ދަށ ން  ެގ 
 ؛މީހަކާ ސ ވާލ ކ ރެވޭނެ ޮގތް

 
)ހ(   (2)    މާއްދާެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ނ ވަތަ  މި  ަގއި  )ށ( 

 މީހެއްެގ ހެކިބަސް ނެގ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރެވިދާނެ ޮގތް. 

  ހަނދާން ތާޒާކ ރ މަށް
 މަސައްކަތްކ ރ ން 

މީހާ   )ހ( . 103 ދޭ  މަޖިލީހ ަގއިހެކިބަސް    ހެކިބަސްދިނ މ ަގއި   ޝަރީޢަތ ެގ 
ކޯޓ ެގ   ލިޔ ެމއް،  ެއްއވެސް  ތާޒާކ ރ މ ެގޮގތ ން  ހަނދާން  އޭނާެގ 

 ހ އްދައާ ނ ލައި، ބަލައިެގންނ ވާނެެއވެ. 
 

ޔަކާ ގ ޅޭޮގތ ން ހެކިބަސް ދޭ އ  ވަކި ވާޤިޢާައކާ ގ ޅޭޮގތ ން ނ ވަތަ ރަ )ށ(  
ތާޒާކ ރ މ ެގޮގތ ން،   ހަނދާން  މަޖިލީހ ަގއި މީހާ އޭނާެގ   ޝަރީޢަތ ެގ 

އެއްވެސް   ނެތި،  ހ އްދަ  ކޯޓ ެގ  ވަގ ތ ،  ދޭ    ލިޔ މެއް ހެކިބަސް 
 ވެ. ނެއެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިެގން ނ ވާ ބަލައި، ޭއެގ

 
ތާޒާކ ރ މަށްޓަކަިއ،   )ނ(    ހަނދާން  މީހާ  ދޭ  ލިޔ މެއްހެކިބަސް    ވަކި 

ކޯޓ ން   ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ހ އްދަދިނ މ ަގިއ،  ކޯޓ ން  ބެލ މަށް 
 ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

 
އެ ލިޔ މަށް ނ ބަލައި، އެ ހެކިބަސް ދެވޭ ވާޤިޢާއެއް ނ ވަތަ   (1)   

ހަނދާން  އ ރަ އޭނާެގ  ބެހޭޮގތ ން  އަމިއްލައަށް  ޔަކާ 
 ؛ތާޒާކ ރެވިދާނެކަން ނ ވަތަ ނޫންކަން

 
ބޭނ ންކ ރަން  (2)    ނ ވަތަ  ބޭނ ންވާ  ބަލަން  މީހާ  ދޭ  ހެކިބަސް 

އޮތް   މަްއޗަށް  ކަންކަމ ެގ  އަންނަނިވި  ލިޔ މަކީ،  ބޭނ ންވާ 
 : ލިޔ މަކަށްވ ން

 

Deleted : 

Deleted : ެގ
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    i.    ާއޭނ ކަންކަން  ލިޔ މ ަގއިވާ  ން މ ލިޔ އެ 
އެ ކަންކަން އޭނާެގ ހަނދާނ ަގއި  ބަޔާންކ ރިއިރ ،  
 އަދި ؛ ތާޒާކޮށް ހ ރ ން

 
    ii.    ްކަންކަނ ލިޔ މ ަގިއވާ    ިއވަނީ، ބަޔާންކޮށްފައެ 

އެއްޮގތަށް   ބަހ ންޙަޤީޤަތާ  އެ ތެދ   ކަމަށް، 
އޭނާ   ބަޔާންކ ރިއިރ ،  މ ލިޔ ކަންކަން  އޭނާ ން 
 ބަލައިެގންފަިއވ ން. 

     
  ންކ ރ މ ގައި ނ ވަތަ ރީ ގްޒެމިއެ

  އެގްޒެމިންކ ރ މ ގައި ލީޑިންގ
 ސ ވާލ ކ ރ ން 

މެނ ވީ،   . 104 ޙާލަތްތަކ ަގއި  މީހަކ   އަންނަނިވި  ެއްގޒެމިންކ ރ މ ަގިއ  ހެކިބަސްދޭ 
ސ ވާލެްއ  އޭނާއެްގޒެމިންކ ރ މ ަގިއ،  -ރީ  ނ ވަތަ ލީޑިންގ  އާ 

 ކ ރިމަތިކ ރ ަވއިެގންނ ވާނެެއވެ. 
 

މީހާއަކީ   )ހ(   ޤާނޫނ ެގ  ހެކިބަސްދޭ  މާއްދާަގިއ    105މި  ވަނަ 
ފަރާތަކަށް   ހ އްދައާެއކ   ބަޔާންކ ރާފަދަ  ޙާލަތ ަގއި ކޯޓ ެގ  އޭނާއާ  ވާ 

 ؛ކ ރެވޭ ސ ވާލ 
 

ނ ވާޮގތ ން،   )ށ(   ކަމަކަށް  ގ ޅޭ  ސީދާ  މީހާހެކިބަހާ  ދޭ  ދޭ    ހެކިބަސް 
 ؛ވ ންހެކިބަހ ެގ އިބްތިދާއީ ކަމަކާގ ޅޭ ސ ވާލަކަށް އެ ސ ވާލ  

 
މެދ ވެރިކޮށް   )ނ(   ވަކީލ ން  ފަރާތެއްވެސް،  ހ ރިހާ  ހިމެނޭ  މައްސަލަިއަގއި 

އެކަމަށް  މ ންތަމްސީލ ކ ރެވެ ފަރާތަކ ން  ެއއްެވސް  ޙާލަތ ގައި،  ދާ 
މަްއސަލައިަގއި    އިޢ ތިރާޟ ނ ކ ރ ން ސ ވާލ ކ ރެވެނީ  އެ  ނ ވަތަ 

 ؛ހިމެނޭ އެންމެހައި ޚަޞްމ ންެގ އެއްބަސްވ މާ އެކ ަގއި ކަމަށްވ ން
 

ސ ވާލަކީ،   )ރ(   ގ ޅޭ  އެ  ކަންތަކާ  އ ފެދިފަިއވާ  ސ ވާލ   މައްސަލައިަގިއ 
 ؛ސ ވާލަކަށް ނ ވ ން

 

Deleted :  ، މަށް ތިރިކ ރިއިރ

Deleted : މަށް ތިރިކޮށްފައިވަނީ، ލިޔ

Deleted : ްތެދަށ

Deleted :  ، ލިޔ މަށް ތިރިކ ރިއިރ

Deleted :(3)

Deleted : ަވަކި ލިޔ ެމއް ބަލަިއެގން ހެކިބަސް ދޭން ހ އްދ
ދެވޭ ޙާލަތ ަގިއ، އަދި ވަކި ލިޔ މެއްެގ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް  

ޙާލަތ ަގއި، އެ  އޭނާެގ ހަނދާން ތާޒާކ ރ މަށް ހ އްދަދެވޭ 
ލިޔ މ ން އޭނާ އެ ބޭނ ންކ ރާ ބައި، ައޑ ީވއްލައި 

ޝަރީޢަތ ެގ މަޖިލީހ ަގއި ކިއިދާނެއެވެ. އެޮގތ ން، އޭނާ  
އަޑ ވީއްލައި ކިޔާ ބަޔަކީ، އޭނާ ދޭ ހެކިބަސް ކަމ ަގއި  

¶ކޯޓަށް ބަލައިަގނެވިދާނެެއވެ. 
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ނ ވަތަ   (ބ)   ތަޢ ލީމަށް  މީހާެގ  ދޭ  ނ ވަތަ ހެކިބަސް  ތަމްރީނަށް 
ޖަވާބ    ދޭ  ސ ވާލަކަށް  ވަކި  ބިނާކޮށް  ޢިލްމަށް  ނ ވަތަ  ތަޖ ރިބާއަށް 

އެ ސ ވާލ ެގ    ވާލ ވ ން. އަދިހޯދ މަށްޓަކައި ކ ރެވޭ ސ ވާލަކަށް އެ ސ 
ރަ އޭނާެގ  ރައ ޔ  އ މަޤްޞަދަކީ  ެއ  ކަމ ަގއިވ ާމއި،  ހޯދ ން  ޔެްއ 

ހެކިބަސް   ނ ވަތަ  ގ ޅެނީ  މައްސަލަދޭން  ދީފަިއވާ    އާ ޤަޞްދ ކ ރާ 
 ކަމ ަގިއވ ން. 

 
ންނާ  ހެކި ނ ދޭ އެއްބާރ ލ ން
 ސ ވާލ ކ ރ ން 

ފަރާތަކ ން  )ހ( . 105 ހިމެނޭ  މައްސަލަެއއްަގއި  ޙާލަތްތަކ ަގިއ  އަންނަނިވި 
މަރ ޙަލާަގިއ،  ެއްގޒެމިންކ ރ މ ެގ  މީހަކ ،  ހ ށަހަޅާ  ހެކިބަސްދިނ މަށް 

ސ ވާލ ކ ރާ   މަރ ޙަލާަގއި  ބަދަލ ގައި،  އެ  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ  އ ސޫލ ން 
ކޯޓ ެގ  -ކްރޮސް އ ސޫލ ން،  ސ ވާލ ކ ރާ  ެއްގޒެމިންކ ރ މ ަގިއ 

 ހ އްދައާެއކ  ސ ވާލ ކ ރެވިދާނެެއވެ. 
 

ފަހި (1)    ފަރާތަށް  ހ ށަހެޅި  ޮގތ ަގއި  ހެއްކެްއެގ  ވާޮގތަށް ނ އޭނާ 
 ؛އޭނާ ހެކިބަސްދިނ ން

 
އެނޭގއޭނާއަށް   (2)    ބެލެވޭ  ކަނޑައެޅިެގން    ކަމ ަގއި 

ނ ވަތަ  ނ ދޭކަމަށް،  ެއްއބާރ ލ ން  ދިނ މ ގައި،  މަޢ ލޫމާތެއް 
ކަމަށް،  ފަސްޖެހެމ ންދާ  ހެކިބަސްދިނ މަށް  ނިޔަތ ަގއި  ތެދ  
ނ ވަތަ ތެދ  ނިޔަތ ަގއި ހެކިބަސްދިނ މ ަގއި ކ ރަންވާ ވަރަށް  

 ؛މަސައްކަތްނ ކ ރާ ކަމަށް ކޯޓަށް ފާހަގަވ ން
 

ދިމާނ ާވ ދެ   އެ ހެކިބަސް ދޭ ކަމެްއަގއި  ހެކިބަސް ދޭ މީހާ (3)   
 ވާހަކަެއއް ބ ނ ން. 

 
ކްރޮސް )ށ(   ސ ވާލ ތަކަކީ،  ކ ރެވޭ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  -މި 

ކަމ ަގިއ   ސ ވާލ ތަކެްއ  ކ ރެވ ނ   މަރ ޙަލާަގއި  އެްގޒެމިންކ ރ މ ެގ 
 ބެލ މ ެގ ބާރ  ކޯޓަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

Deleted :ްޭީނ
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ހެއްކެއްެގ  މި   )ނ(   އޭނާ  ސ ވާލ ކ ރަންވާނީ،  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ 
ފަރާތްތަކ ން  ނ ވަތަ  ފަރާތ ން  އަނެއް  ފަރާތްނޫން  ހ ށަހެޅި  ޮގތ ަގއި 

 އެްގޒެމިންކ ރ މ ެގ ކ ރިންނެވެ. -ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ކްރޮސް
 

އެގްޒެމިންކ ރ މ ގައި  -ރީ
 ދާއިރާ ކ ރެވޭނެ  ސ ވާލ  

ސ ވާލ ކ ރެވޭނީ  -ރީ . 106 މީހާާއ  ދޭ  ހެކިބަސް  މަރ ޙަލާަގިއ  އެްގޒެމިންކ ރ މ ެގ 

ބެހޭޮގތ ން -ކްރޮސް ހެކިބަހާ  ދިން  އޭނާ  މަރ ޙަލާަގއި  ެއްގޒެމިންކ ރ މ ެގ 
 އެކަންޏެވެ. 

 
އެގްޒެމިންކ ރ މ ގައި  -ކްރޮސް
ނ ކ ރ މަށް ނ ވަތަ   ލެއްސ ވާ

 ޖަވާބެއް ނ ދިނ މަށް އެންގ ން 

ެއްގޒެމިންކ ރ މ ެގ މަރ ޙަލާަގިއ، ހެކިބަސް ދޭ މީހާއާ ކ ރެވޭ -ކްރޮސް )ހ( . 107
ނ ވަތަ   ޖަވާބ ނ ދިނ މަށް  އޭނާއާ ސ ވާލަކަށް  ސ ވާލެއް  ކ ރ ން   ވަކި 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގއި ކޯޓަށް އަމ ރ ކ ރެވިދާނެއެވެ. ހ އްޓ ވ މަށް 
 

 ؛ސ ވާލަކަށްވ ންއެ ސ ވާލަކީ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭޮގތަށް ކ ރާ  (1)   
 

ސ ވާލަކީ (2)    ފަރާތް  ،އެ  ކ ޑައިމީސްކ ރ މ ެގ   ހެކިބަސްދޭ 
  ؛ކ ރާ ސ ވާލަކަށްވ ން  ޮގތ ން
 

     
     
    
މާއްދާެގ   (ށ)   ެގ  މި  ޮގތެއް  )ހ(  ައންނަނިވި ދަށ ން  ކަނޑައެޅ މ ަގއި، 

 ކަންކަމަށް ކޯޓަށް ރިޢާޔަތްކ ރެވިދާނެެއވެ. 
 

 ؛ހެކިބަސް ދޭ މީހާެގ ޢ މ ރ  (1)   
 

އޭނާެގ  (2)    ތަޢ ލީމާއި  ޝަޚްޞިއްޔަތާއި  މީހާެގ  ދޭ  ހެކިބަސް 
 ؛މިޒާޖ 
 

 ؛މިންވަރ  ން ދެމ ންދާހެކިބަސް ދޭ މީހާ އެއްބާރ ލ  (3)   

Deleted : ަރ ޅިއެރ ވ މަށް ނ ވަތަ ބިރ ެގންނެވ މަށް ނ ވަތ
… ނ ވަތަ އޭނާ  ކ ރ މަށްއޭނާެގ ހިތްނ ތަނަވަސް 

Deleted :(3)

Deleted : ާއެ ސ ވާލަކީ، ހެކިވެރިޔާ ހެކިބަސް ދޭ ކަމ
¶؛ގ ޅ މެއް ނެތް ސ ވާލަކަށްވ ން

Deleted :(4)

Deleted :  ާއެ ސ ވާލަކީ، ކ ރިން ކޮށްފަިއވ
¶ސ ވާލަކަށްވ ން. 

Deleted :)ށ(

Deleted :( ެގ )( ވަނަ ނަންބަރ ެގ 2މި މާއްދާެގ )ހ
ހެކިބަސް ދޭ މީހަކާ ސ ވާލ  ކ ރ މ ަގއި،  ބޭނ މަށްޓަކައި، 

ސ ވާލ ކ ރ މަށްފަހ  ޖަވާބ ދޭން ފ ރ ޞަތ  ނ ދީ، ސ ވާލ  
  މ ެގ ޮގތ ންތަކ ރާރ ކ ރ މަކީ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ރ ޅިއެރ ވ 

ނ ވަތަ އޭނާެގ  ނ ވަތަ ބިރ ެގންނެވ މ ެގ ޮގތ ން 
ނ ވަތަ އޭނާ   މ ެގ ޮގތ ންކ ރ ހިތްނ ތަނަވަސް

ކ ރާ ކަމެއް ކަމ ަގއި  ކ ޑައިމީސްކ ރ މ ެގ ޮގތ ން 
¶ބެލެވިދާނެއެެވ. 

Deleted :ނ

Deleted : ާޭަމ ންދ
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ޖިސްމާނީޮގތ ން  ނަފްސާނީޮގތ ން   (4)    ނ ވަތަ ނ ވަތަ 
ދޭ ޢިލްމީޮގތ ން   ހެކިބަސް  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމެއް  އެްއވެސް 

 މީހާަގއި ހ ރ ން.
 

އެގްޒެމިންކ ރ މ ގައި  -ކްރޮސް
 ލީޑިންގ ސ ވާލ ކ ރ ން 

ކޯޓ ން  -ކްރޮސް )ހ( . 108 މަރ ޙަލާގައި،  މަނާނ ކ ރާހާ ެއްގޒެމިންކ ރ މ ެގ 
 ހިނދަކ ، ހެކިބަސް ދޭ މީހާއާ ލީޑިންގ ސ ވާލ  ކ ރެވިދާނެއެެވ.

 
ކަންކަމަށް  )ށ(   އަންނަނިވި  މަނާކ ރ މ ަގިއ،  ކ ރ ން  ސ ވާލެއް  ލީޑިންގ 

 ކޯޓ ން ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެއެވެ. 
 

ހެކިބަސްދިނ މ ަގިއ   (1)    މަރ ޙަލާަގއި  އެްގޒެމިންކ ރ މ ެގ 
މީހާ   ދޭ  ހެއްކެްއެގ  ހެކިބަސް  އޭނާ  ވާހަކަައކީ،  ދެއްކި 
ފަހިވާޮގތަށް އޮތް ވާހަކައަކަށް    ޚަޞްމަށްޮގތ ަގއި ހ ށަހެޅި  

 ؛ނ ވ ން
 

ދޭ  ރާ  ެއްގޒެމިންކ -ކްރޮސް (2)    ހެކިބަސް  މަޞްލަޙަތާ  މީހާެގ 
 ؛ޮގތްވ ން އްމަޞްލަޙަތާ އެމީހާެގ 

 
ޚަޞްާމމެދ   ެއްގޒެމިންކ -ކްރޮސް (3)    މީހާ ރާ  ދޭ  ހެކިބަސް    އެ 

 ؛ފާހަގަވ ން ހަމްދަރ ދީވާކަން
 

ހ ރި   (4)    ކިބަިއަގއި  އޭނާެގ  ޢ މ ރާއި  މީހާެގ  ދޭ  ހެކިބަސް 
ޖިސްމާނީ  ނަފްސާނީ   ޢިލްމީ ނ ވަތަ  ނ ވަތަ 

ހެކިބަހަށް  ދޭ  އޭނާ  ސަބަބ ން،  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމެއްެގ 
 އަސަރ ކޮށްފާނެކަމަށް ފާހަަގވ ން.

 
ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއެއްގެ  

 ބަޔާންދިނ ން  އޮފިސަރ ން
ކ ރިން   ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއެްއެގ އޮފިސަރަކ  ޖިނާއީ މައްސަލަެއއްަގއި،   )ހ( . 109

ޝަރީޢަތ ެގ  އޭނާ  ގ ޅޭޮގތ ން،  ބަޔާނަކާ  ދީފައިވާ  ލިޔ މ ން 

Deleted : ްނ ވަތަ ޢިލްމީޮގތ ނ

Deleted : ީނ ވަތަ ޢިލްމ
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ކަމަށްވާނަމަ،   ދޭ  ހެކިބަސް  ފަރާތ ން  މަޖިލީހ ަގއި  އޭނާެގ 
ން ، އޭނާ ކ ރިހެކިބަސްދިނ މަށް ބޭނ ންވާ ކަމެއްެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް

ބެލ މ ެގ  މަޖިލީހ ަގިއ  ޝަރީޢަތ ެގ  ބަޔާން  ދީފައިވާ  ލިޔ މ ން 
ދެވިދާނެއެވެ.  ފ ރ  ގ ޅިެގންޞަތ   ބަޔާނަކާ  އެ  ހެކިބަސް   އަދި 

ޖަވާބ ދީ ސ ވާލ ތަކަށް  ކ ރެވޭ  އޭނާއާ    ، ދިނ މ ަގއި 
 ހެކިބަސްދެވިދާނެެއވެ. 

 
 

ދަށ ން   )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  އޮފިސަރަކަށްމި  އިދާރާެއއްެގ   ތަޙްޤީޤީ 
 ހެކިބަސްދެވޭނީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ފ ރިހަމަވެފައިވާ ޙާލަތ ަގެއވެ. 

 
އެ   (1)    ބަޔާނަކީ،  ބިނާވާ  ހެކިބަސް  ބަޔާނ ަގިއވާ  އޭނާެގ 

މާިގނަ  އެއާވިދިެގން  ނ ވަތަ  ވަގ ތ   ހިނާގދިޔަ  ހާދިސާތައް 
ދީފައިވާ  ލިޔ މ ން  އޭނާ  ފާއިތ ނ ވަނީސް،  ވަގ ތ ތަކެއް 

 ؛ބަޔާނަކަށްވ ން
 

 ؛އެ ބަޔާނ ަގއި އޭނާ ސޮއިކޮށްފައިވ ން  (2)   
 

ކޮޕީެއއް   (3)    ލިޔ މ ެގ  އެ  މީހާައށް  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ކ ށ ެގ 
 ދީފައިވ ން. 

 
އޮތްނަމަވެސް،   )ނ(   އެހެން  )ށ(  މާއްދާެގ  އިދާރައެްއެގ  މި  ތަޙްޤީޤީ 

ޤާނޫނ ެގ    އޮފިސަރަކީ ފަދަ    42މި  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 
ހައިސިއްޔަތ ން   އެ  ޙާލަތ ަގިއ،  ކަމ ަގއިވާ  ފަރާތެއް  ދޭ  ހެކިބަސް 
އޭނާ މި ޤާނޫނ ެގ ކަމާބެހޭ ާމއްދާތަކ ެގ ދަށ ން ހެކިބަސް ދިނ މަކަށް 

 ހ ރަހެއްނާޅައެވެ. 
 

 ކަމަށް  އޮފިސަރެއް ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއެްއެގ  މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށްޓަކައި،   )ރ(  
ފ ރަތަމަ   ބަޔާން  އެ  އެވަނީ،  ލިޔ ނ އިރ   ލިޔ ބ ނެފައި  އެފަދަ މ ން 

Deleted :  ޭހެކިބަސް ދިނ މ ަގއި އޭނާއާ ކ ރެވ
އޭނާެގ ސ ވާލ ތަކަށް ކ ރ  ޖަވާބ ތަކަކ ން، ނ ވަތަ 

Deleted :  ިއަނަގބަހ ން ދޭ ބަޔާނެްއެގ ޮގތ ަގއ

Deleted :  ،ައަންނަނިވި ކަންކަން ފ ރިހަމަެވފައިނ ވާނަމ

Deleted : .ެހެކިބަހެއް ނ ދެވޭނެެއވ¶

Deleted : ،ީފ ލ ހެއް ކަމ ަގިއވާ މީހަކ
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އޮފިސަރެއްގެ  ހ ރި    އިދާރާެއއްެގ   އެފަދަނ ވަތަ  މަޤާމ ަގއި 
ބަޔާން   މ ންދާއަދާކ ރަ  އްމަސްއޫލިއްޔަތެ  ެއ  އަދި،  މީހާއަށެވެ. 

ފަހ ން ލިޔ މ ން   އެ  އޭނާ    ދިން  ނ ވަތަ  މަޤާމ ން    އިދާރާއިންއެ 
ހެއްކެއްެގ   ގ ޅޭޮގތ ން،  ބަޔާނާ  އެ  އޭނާއަކީ،  ވަކިވެފަިއވީނަމަވެސް، 
ކޯޓަށް   މައްސަލަެއއްަގިއ  ހިނަގމ ންދާ  ޝަރީޢަތ ަގއި  ޮގތ ަގއި 

 ހާޒިރ ކޮށް، އެ ބަޔާނާ ގ ޅޭޮގތ ން ސ ވާލ ކ ރެވިދާނެ މީހެކެވެ. 
 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތ ގެ  
ޢަދ ލ ވެރިކަމާމެދ   

 އްދ ން ފެސ ވާލ އ 

ފ ރިހަމަވާ  )ހ( . 110 ޢަދ ލ ވެރިކަން  ހެކިބަސްދިނ މ ެގ  ފަރާތަކީ  ދޭ  ހެކިބަސް 
ދިނ މ ެގ  ހެކިބަސް  އޭނާެގ  ބަޔާންކޮށް،  ނޫންކަމ ަގއި  ފަރާތެއް 
އެ  ފަރާތް  ހެކިބަސްދޭ  އެ  ސ ވާލ އ ފައްދައި،  ޢަދ ލ ވެރިކަމާމެދ  
މައްސަލައިަގއި   ހަމަޖެހިފައިވާ  ދިނ މަށް  ހެކިބަސް  މައްސަލަެއއްަގއި 

ޚަޞްމެއްެގ ފަރާތ ން ކޯޓަށް ހ ށަހަޅައިފިނަމަ، ހެކިބަސް ދޭ ހިމެނޭ  
 ފަރާތ ެގ ޢަދ ލ ވެރިކަމާމެދ  ކޯޓ ން ޮގތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ.   

 
( ެގ ދަށ ން، ހެކިބަސް ދޭ ފަރާތެްއެގ ޢަދ ލ ވެރިކަން  ހމި މާއްދާެގ ) )ށ(  

ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ކަނޑައެޅ މ ަގިއ  ކޯޓ ން 
 ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

 
ދިނ މ ެގ   (1)    ހެކިބަސް  ފަރާތ ެގ  ދޭ  ހެކިބަސް 

ހ ށަހަޅާފައިާވ   ކޯޓަށް  ސ ވާލ އ ފައްދައި  ޢަދ ލ ވެރިކަމާމެދ  
 ؛ސަބަބ ތައް ެއޮގތ ެގމަތިން ހ ރިކަން ނ ވަތަ ނެތްކަން

 
ހެކިބަސް  (2)    ޢަމަލަކީ  ކޮށްފައިވާ  ފަރާތ ން  ދޭ  ހެކިބަސް 

ނ ވަތަ  ޢަމަލެއްކަން  ެގްއލޭފަދަ  ޢަދ ލ ވެރިކަން  ދިނ މ ެގ 
 ؛ނޫންކަން

 
ޢަމަލެއް  (3)    ެގއްލޭފަދަ  ޢަދ ލ ެވރިކަން  ދިނ މ ެގ  ހެކިބަސް 

ކޮށްފައިވާނަމަ އެ ޢަމަލ  ކޮށްފައިވާ ވަގ ތާއި ހެކިބަސް ދޭ 
ހޭދަވެފައިާވ    ޢާވާޤި ދެމެދ ަގއި  އެ  ަވގ ތާިއ،  ހިނާގފަިއވާ 

Deleted : ެދ
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 ؛ވަގ ތ  
 

ޢަމަލެއް  (4)    ެގއްލޭފަދަ  ޢަދ ލ ެވރިކަން  ދިނ މ ެގ  ހެކިބަސް 
ދޭ   ހެކިބަސް  ބާވަތާއި  ޢަމަލ ެގ  އެ  ކޮށްފައިވާނަމަ 

 ؛މައްސަލަިއެގ ބާވަތާ ގ ޅ ންހ ރި މިންވަރ 
 

ދިނ މ ެގ   (5)    ޢަމަލ  ހެކިބަސް  ެގއްލޭފަދަ  ޢަދ ލ ެވރިކަން 
ތަކ ރާރ ކޮށްފަިއާވ   އެފަދައިން  ތަކ ރާރ ކޮށްފަިއވާނަމަ، 

 ؛މިންވަރ 
 

ތެދ ވެރިކަމަށް  (6)    އިންސާފ ވެރިކަމާއި  ފަރާތ ެގ  ދޭ  ހެކިބަސް 
 ބާރ ދޭ ކަމަށް ކޯޓަށް ހ ށަހެޅިފައިވާ ކަމެްއވާނަމަ އެކަން. 

 

ވާހަކަާއ  -ކްރޮސް )ހ( . 111 ހ ށަހެޅ ން ތަޢާރ ޟ ވާ ބަޔާން   ދައްކަމ ންދާ  މީހާ  ެގންދެވޭ  ެއްގޒެމިންކ ރަމ ން 
 އެހެން ާވހަކައެްއ ދައްކާފައި އޮތްކަން ލިޔ މ ން   ދިމާނ ވާޮގތަށް އޭނާ 

ޮގތަކ ން އެނޫންވެސް  ކަމ ަގިއވާނަމަ،  ރެ  ނ ވަތަ  އޮތް  ކޯޑ ކ ރެވިފައި 
 ކޯޓ ެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގނެވިދާނެއެވެ. ވަގ ތ  ހ ށަހަޅައި،    އެކަން އެ

 
ގ ޅޭޮގތ ން  -ކްރޮސް )ށ(   ކަމަކާ  ވަކި  މީހާ  ެގންދެވޭ  ެއްގޒެމިންކ ރަމ ން 

ހަމަ   ދިމާނ ވާޮގތަށް  ވާހަކައާ  އެ  ނ ވަތަ  އިދިކޮޅަށް  ވާހަކައާ  ދައްކާ 
 ވާހަކައެއް ލިޔ މެއްަގއިއެކަމާ ގ ޅޭޮގތ ން އެހެން މީހަކ  ދައްކާފަިއވާ  

ޮގތަ އެނޫންވެސް  އެ   ެއކަންކޯޑ ކ ރެވިފަިއވާނަމަ،  ރެ  ކަށް ނ ވަތަ 
 ކޯޓ ެގ ސަާމލ ކަމަށް ެގނެވިދާނެެއވެ. ވަގ ތ  ހ ށަހަޅަިއ، 

 
ހެކިބަސް ދޭ މީހ ން ކޯޓަށް  

 ހާޒިރ ކ ރ ން 
ކޯޓަށް ހާޒިރ ވެ ހެކިބަސް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހެކިބަސް ދޭ މީހ ން   )ހ( . 112

ދަޢ ވާކ ރާ   މީހ ންކަން،  ދޭނެ  ހެކިބަސް  މީހ ންނަކީ  އެ  ދޭނީ، 
ފަރާތ ން ނ ވަތަ ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތ ން ފާހަަގކޮށް، ކޯޓ ަގއި ެއދ މ ން، 
ކޯޓަށް  އެމީހަކ   ދަށ ން  އަމ ރެްއެގ  ކ ރާ  ކޯޓ ން  ގ ޅޭޮގތ ން  ކަމާ 

 ހާޒިރ ކޮށްެގންނެވެ. 

Deleted :ިޭ

Deleted : ެލިޔ މެއް އެ އ

Deleted :  ްއެކަނ

Deleted : 

Deleted :ިޭ

Deleted :  ްއެ ލިޔ މެއ

Deleted :  ްއެކަނ
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ދޭ   )ށ(   ޢަމަލ ކ ރާނީ،  ހެކިބަސް  ކޯޓ ން  ހާޒިރ ކ ރ މ ަގއި  ކޯޓަށް  މީހ ން 

ޤާނޫނ ަގއި   އިޖ ރާއަތ ެގ  މަދަނީ  ނ ވަތަ  އިޖ ރާއަތ ެގ  ޖިނާއީ 
 ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 
ހެކިބަސްދިނ މަށް ހާޒިރ ވ މ ގެ  
އަމ ރ ކ ރ މަކާ ނ ލާ ހެކިބަސް  

 ނެގ ން 

ކޯޓަށް   )ހ( . 113 ކޮށްފައިނ ވާ  ހެކިބަސްދިނ މަށް  ކޯޓ ން  އަމ ރެއް  ހާޒިރ ވ މ ެގ 
މައްސަލަ  ނ ވަތަ  ފަރާތަކާއެކ ،  ހިމެނޭ  މައްސަލައިަގއި  މީހަކ  

ޝަރީ ބޭނ މ ަގިއ،  ހ ރި ޢަތ އަޑ އެހ މ ެގ  ހާޒިރ ވެ  މަޖިލީހ ަގއި  ެގ 
ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ހެކިބަސްދިނ މަށް  އޭނާއަކީ،  ޙާލަތެއްަގއި، 

ކަމ ަގއި މީހެއް  ގ ޅޭޮގތ ން އެ ލާޒިމ ކ ރެވިދާނެ  ކަމަކާ  ަވކި  ވާނަމަ، 
 ވަގ ތ  އޭނާ ހެކިބަސްދިނ މަށް، ކޯޓަށް ލާޒިމ ކ ރެވިދާނެއެވެ. 

 
)ހ(   )ށ(   މާއްދާެގ  އެްއޮގތްވާ މި  އެންގ މަކާ  އަންާގ  ކޯޓ ން  ދަށ ން    ެގ 

އެ ަވގ ތ  ހެކިބަސްނ ދީފިނަމަ، ހެކިބަސްދިނ މ ގެ   އޭނާ  ޮގތ ެގމަތިން
ހެކިބަސް މީހާ  ހާޒިރ ވާންޖެހޭ  ކޯޓަށް  ކޮށްެގން  ނ ދީފި އަމ ރެއް 

ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ    އ ސޫލ ންޢަމަލ ކ ރެވޭ    ޙާލަތެއްަގއި އޭނާއާމެދ ވެސް 
 ބާރ  ކޯޓަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

 
 

 ތިންވަނަ ބައި 

 ހެކި ވަޒަންކ ރ ން 

 ވަނަ ބާބ  ދިހަ 

 ގ ޅ ން ހ ރ ން 
 

ބެލެވޭނީ،  . 114 ގ ޅ ން ހ ރި ހެކި  ކަމަށް  ހެކި  ހ ރި  ގ ޅ ން  ހެްއކަކާމެދ   ވަކި  ވާޤިޢާއަކާއި  ވަކި 
ޤާނޫނީޮގތ ން ގ ޅ ން ހ ރި ހެްއކެއް، ާމއްދީޮގތ ން ގ ޅ ން ހ ރ މ ެގ ސަބަބ ން،  
އޮތް  ޝަރީޢަތ ަގއި  ކަމަށްވާނަމަ،  ބަލައިެގންފި  ކޯޓަށް  ހެއްކެއް  އެ 



66 

 

އޮތްކަމައްސަލައި  ވ ޖޫދ ަގއި  ވާޤިޢާއެއް  ހިމެނޭ  ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށް   ންަގއި 
 ށް ވާނަމަެއވެ. ކަމައެހީތެރިވެދޭ 

 
ގ ޅ ން ނެތް ސަބަބެއްކަމަށް  

 ނ ބެލ ން 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ެގ ތެރެިއން ޙާލަތެއް ވ ޖޫދ ަގއި އޮތ ަމކީ، ޭއެގ ޒާތ ަގއި   . 115

ހެއްކެއް   ހ ރި  ގ ޅ ން  އެއީ  އޮތް  ހެއްކެއް  ކަނޑައެޅ މަށް  ނޫންކަމަށް 

 ސަބަބެއްނޫނެވެ. 
 

މިންވަރެްއެގ   )ހ(   މީހާެގ އިތ ބާރ  އޮތް  ހެކިބަސް ދިން  ގ ޅެނީ  ހެކި  އެ 
 ؛މައްޗަށް ކަމ ަގިއވ ން

 
 ؛އެ ހެކި ގ ޅެނީ ބަލައިަގނެވެން ހ ރި އެހެން ހެއްކަކާ ކަމ ަގިއވ ން )ށ(  

 
ހޯދަންޖެހޭ   )ނ(   ގ ޅެނީ  ހެކި  މައްޗަށް  އެ  ކަމ ެގ  ހޯދިފައިނ ވާ  ހެއްކެއް 

 ކަމ ަގިއވ ން. 
 

ގ ޅ ން  )ހ( . 116 ގ ޅ ން ހ ރި ހެކި ބަލައިގަތ ން  ނ ވާނަމަ،  ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ަގއި  މި 
 ހ ރި ހެއްކަކީ ކޯޓަށް ބަލަިއަގނެވޭނެ ހެއްކެވެ. 

 
ބަލަިއަގނެވޭނެ ހެއްކެްއ  ގ ޅ ން ހ ރި ހެއްކަށް ނ ވާ ހެއްކަކީ ކޯޓަށް   )ށ(  

 ނޫނެވެ.
 

 

 ވަނަ ބާބ  އެގާރަ 

 ކަމަށް ބ ނާ ހެކި އިވ ނ  
 

ބ ނާއިވ ނ  )ހ( . 117 ހެކި  ކަމަށް ބ ނާއިވ ނ  ޮގތ ަގއި    ކަމަށް  ހެކީެގ  ޒާތ ަގިއ  އޭެގ  ހެއްކަކީ، 
 ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ބަލައިަގނެވޭނެ ޝަރީޢަތަށް 
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އެހެން   )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ދަށ ން މި  ޤާނޫނ ެގ  މި  އޮތްނަމަވެސް، 
ކަ އޮތް  ވ ޖޫދ ަގއި  ޙާލަތެއް  އިވ ނ   މަށް އިސްތިސްނާކ ރެވޭ  ވާނަމަ، 

 ބަލައިަގނެވިދާނެ ހެްއކެކެވެ.  ޝަރީޢަތަށްހެއްކަކީ،  ކަމަށް ބ ނާ
 

 ހެއްކަކީ ދެވަނަ ދަރަޖައިެގ ހެްއކެެވ.  ކަމަށް ބ ނާއިވ ނ   )ނ(  

 
ހެކީގެ   ކަމަށް ބ ނާއިވ ނ  

 ތެރެއިން ބަލައިގަނެވޭނެ ހެކި 
ބ ނާއިވ ނ    . 118 ބަލައިަގނެވޭނެ    ކަމަށް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ތެރެއިން،  ހެކީެގ 

 ބާވަތ ެގ ހެކި ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީެއވެ. 
 

ަވކި ކަމަކާ  މަރ ެގ   )ހ(   މަރ ވ މ ެގ ކ ރިން،  މީހާ  އޮތް  ތ ންފަތްމަތީަގއި 
ބެހޭޮގތ ން ނ ވަތަ ވަކި ެއއްޗަކާ ބެހޭޮގތ ން ބ ނާބ ނ ން ެއީއ، ެއކަން 

އި ހ ށަހެޅިދާނެ ހެއްކެކެވެ.  ޓަކަވ ޖޫދ ަގއި އޮތްކަން ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށް
އަށް  އަދި މަރ ވިމީހާ އެ ވާހަކަ ދެއްކި ައޑ ިއވ ނ  މީހަކ ، މަރ ވިމީހާ

ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި،   ބ ނ މެއްކަން  ތެދ   ބ ނީ  އޭނާ  ޙަވާލާދީ، 
 އެކަން ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ކޯޓަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 
ޙާލަތެއް  )ށ(   ދިމާވާ  ކ އްލިައކަށް  ނ ވަތަ  ކަމެއް  ދިމާވާ  ކ އްލިައކަށް 

ޮގތ ަގއި،   ރައްދެްއެގ  ދެޭވ  އެކަމަށް  ކ އްލިއަކަށް  ދިމާވާހިނދ  
ތިމާއަށް ބ ނެވޭ ވާހަކަ ނ ވަތަ ތިމާއަށް ދައްކ ަވއިދެވޭ ނިޝާންތައް 
މީހަކަށް  ފެނ ނ   ަވގ ތ   އެ  ކ ރެވޭ އިޝާރާތްތައް،  ތިމާއަށް  ނ ވަތަ 

އެ އިޝާރާތްތައް އޭނާ ކ ރި ކަމަށް ޙަވާލާދީ، އެ ޙާލަތ  ވ ޖޫދ ަގއި  
ޮގތ  ހެކީެގ  ެއކަން  ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި  ކޯޓަށް އޮތްކަން  ަގިއ 

 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 
 

ބަޔަކަށް  )ނ(   ތިބި  ަވގ ތ   އެ  ތަނެއްަގއި  ެއ  ޙާލަތ ަގއި  ދިމާވާ  ކަމެއް 
އެކަމެްއ   ކިޔައިދީފަިއވާނަމަ،  މީހަކަށް  ޮގތް  ފެނ ނ   އެކަމެއް 
ކިޔައިދިން   ވާހަކަ  އެ  ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި،  ދިމާވިކަން 

ވާހަކަ   އެ  ޙަވާލާދީ،  ޮގތ ަގިއ  މީހ ންނަށް  ހެކީެގ  ކޯޓަށް  އޭނާއަށް 
 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 
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ތިމާެގ އަމިއްލަ މާލީ މަޞްލަޙަތަކާ ދެކޮޅަށް ނ ވަތަ ތިމާެގ އަމިއްލަ   )ރ(  

ބ ނި   އެޮގތަށް  ބަހެއް  ބ ނާ  މީހަކ   ދެކޮޅަށް  މަޞްލަޙަތަކާ  ޖިނާއީ 
 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. އަޑ  އެހި މީހާއަށް، އެކަން ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ކޯޓަށް 

 
މަސްޫއލިއްޔަތ    )ބ(   މަޤާމ ެގ  އޭނާެގ  މ ަވއްޒަފަކ   ދައ ލަތ ެގ 

ރެ ރަސްމީ  މަޢ ލޫމާތެއް،  އަދާކ ރ މ ަގއި  ހިމަނާފައިވާ  ކޯޑެްއަގއި 
މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ވަކި  ޤާނޫނ ން  ޤައ މެްއެގ  ެއ  ނ ވަތަ 

މަސްއޫލިއްޔަތ    އެ  މީހަކ   އަދާކ ރ މ ަގއި  ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ 
ރެ  ރަސްމީ  ގ ޅޭޮގތ ން  ވާޤިޢާއަކާ  ހިމެނޭ  ކޯޑެްއަގއި  މައްސަލަިއަގިއ 

ރެ އެ  މީހަކ ،  ދ ށް  މަޢ ލޫމާތެއް  އެްއޗެްއ  ހިމަނާފައިވާ  އެ  ކޯޑަކ ން 
ކޯޑ ަގއި  ދ ށް ކަމަށް ޝަރީޢަތ ެގ މަޖިލީހ ަގއި ބ ނާ ބ ނ މަކީ، އެ ރެ

ށްދިނ މަށްޓަކަިއ ކޯޓަށް  އޮތް ެއއްޗެއް ވ ޖޫދ ަގއި އޮތް ކަމަށް ސާބިތ ކޮ
 ހ ށަހެޅިދާނެ ހެއްކެކެވެ. 

 
ބަލަހައްޓާ ވިޔަ )ޅ(   ަގާވއިދ ން  ޢާންމ ކޮށް  މ ޢާމަލާތ ތަކ ަގިއ،  ފާރީެގ 

ހިސާބ ތަކ ން  އެ  މީހަކ ،  ދ ށް  މަޢ ލޫމާތެއް  ހިމެނޭ  ހިސާބ ތަކ ަގއި 
ހިސާބ ތަކ ަގއި އެ އެްއޗެްއ ދ ށް ކަމަށް ކޯޓ ަގއި ބ ނާ ބ ނ މަކީ، ެއ  

އޮތްކަ ވ ޖޫދ ަގއި  އެްއޗެއް  ކޯޓަށް   ންއޮތް  ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށްޓަކަިއ 
 ހ ށަހެޅިދާނެ ހެއްކެކެވެ. 

 
ީމޑިާއަގއި   )ކ(    ދިފާޢ ވ މަށްޓަކައި،  ތ ހ މަތަކ ން  ކ ރެވޭ  މައްޗަށް  ތިމާެގ 

ައޑ ިއވ ނ  ނ ވަތަ އެހެންެވސް ޢާންމ  ތަނެއްަގއި ދަްއކާފަިއވާ ވާހަކަ  
މީހަކ ، އޭނާ އެ ވާހަކަ ދެްއކިކަން ބަޔާންކޮށްދިނ މަށްޓަކައި، އެކަން 

 ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ކޯޓަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 
 

ފަހ ން   )އ(    ހެކިބަހަކީ،  ދީފައިވާ  މީހަކ   ޝަރީޢަތެއްަގއި  އެހެން 
ހެއްކެއްެގ   ދެކޮޅަށް،  މީހަކާ  އެ  ޝަރީޢަތެއްގައި،  ހިނަގމ ންދާ 

 ޮގތ ަގއި ކޯޓަށް ހ ށަހެޅިދާނެ ހެއްކެކެވެ. 

Deleted :ިޭ

Deleted :ިޭ

Deleted :ިޭ

Deleted :ިޭ

Deleted :ާޭ
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ   )ވ(    ތިރީަގއި  ދަށ ން  އ ސޫލ ެގ  ޢާންމ   ވިޔަފާރީެގ 

ބަޔާން  ދީފަިއާވ  މީހަކ   ހިމެނޭޮގތ ން،  ކަމެއް  ތެރެއިން  ކަންކަމ ެގ 
 ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ކޯޓަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 
ވަޒީފާެގ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މ ަގއި  ވިޔަފާރީަގއި ނ ވަތަ   (1)   

ފާހަަގކޮށްފަިއާވ   އޭނާ  ލިޔެކިޔ މ ަގއި  ބަލަހައްޓާ  ޢާންމ ކޮށް 

 ؛އެްއޗެއް ނ ވަތަ ކަމެއް 

 

ފައިސާެއއް ނ ވަތަ މ ދަލެއް ނ ވަތަ ސެކިއ ރިޓީއެްއ ނ ވަތަ  (2)   
އެނޫންވެސް ބާވަތެްއެގ މ ދަލަކާ ޙަވާލ ވި ކަމަށް ބަޔާންކޮށް  

 ؛ލިޔެފަިއވާ ނ ވަތަ ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔ މެއް އޭނާ 

 

ވިޔަފާރީެގ   (3)    ސޮއިކޮށްފަިއވާ  ނ ވަތަ  ލިޔެފައިވާ  އޭނާ 

 ؛މ ޢާމަލާތަކާބެހޭ ލިޔ މެއް

 

ނ ވަތަ   (4)    ސިޓީެއއް  ސޮިއކޮށްފައިވާ  ނ ވަތަ  ލިޔެފަިއވާ  އޭނާ 
އެނޫންވެސް ޢާންމ ކޮށް ތާރީޚ  ޖަހަންޖެހޭ ލިޔ މެއްެގ ތާރީޚ  

 ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ބަޔާނެއް. 
 

ނ ވަތަ  )މ(   ގ ޅ މެްއ  ކާވެނީެގ  ނ ވަތަ  ގ ޅ ެމއް  ލޭެގ  މެދ ަގއި  ބައެްއެގ 
ޚާއްޞަ   ގ ޅ ެމއްެގ  އެފަދަ  ޮއތްކަމާމެދ   ގ ޅ ެމއް  ބެލެނިވެރިކަމ ެގ 
މަޢ ލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ މީހަކ  ދީފައިވާ ބަޔާނެއް ދީފަިއވަނީ، އެފަދަ  

ކ ރިން ގ ޅ މެއް   އ ފެދ މ ެގ  ދެބަސްވ މެއް  އޮތްކަމާމެދ  
 ކަމ ަގިއވާނަމަ، އެކަން ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ކޯޓަށް ހ ށަހެޅިދާނެެއެވ.

 
ކާވެނީެގ  )ފ(   ނ ވަތަ  ގ ޅ މެއް  ލޭެގ  މެދ ަގއި  ބަެއްއެގ  މަރ ވެފައިވާ 

އެމީހ ން  އޮތްކަމާމެދ   ގ ޅ މެއް  ބެލެނިވެރިކަމ ެގ  ނ ވަތަ  ގ ޅ މެއް 
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ނ ވަތަ   ވަޞިއްޔަތެްއަގިއ  ގ ޅޭޮގތ ން  ޢާއިލާއާ  ނިސްބަތްވާ 
އެއްބަސްވ މެްއަގއި ނ ވަތަ ޢާއިލާެގ ނަސަބ  ދައްކައިދޭ ލިޔ މެއްަގއި  
ނ ވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ކަންކަން ބަޔާންކ ރާ ލިޔ މެްއަގިއ މީހަކ  
ދެބަސްވ މެްއ   އޮތްކަމާމެދ   ގ ޅ މެއް  އެފަދަ  ދީފަިއވަނީ،  ބަޔާނެއް 

ކޯޓަށް އ ފެދ މ  ޮގތ ަގިއ  ހެކީެގ  އެކަން  ކަމ ަގިއާވނަމަ،  ކ ރިން  ެގ 
 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 
މަސްޫއލިއްޔަތ    )ދ(   ަވޒީފާެގ  އޭނާެގ  މ ަވއްޒަފަކ   ދައ ލަތ ެގ 

ކޯޓަށް  ޮގތ ަގިއ  ހެކީެގ  ބަޔާނެއް،  ދީފަިއވާ  އަދާކ ރ މ ަގއި 
 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 
ހެކި   ކަމަށް ބ ނާއިވ ނ  

 ބަލައިގަނެވޭނެ ޙާލަތްތައް 
 118ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ބަލައިަގނެވޭނެ ކަމަށް މި ޤާނޫނ ެގ    ކަމަށް ބ ނާއިވ ނ    . 119

ވަނަ މާއްދާަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ ހެކި ހ ށަހެޅޭނީ، އެ ހެކިބަހ ަގއި ަވކި ކަމެްއ  
ކ ރި ކަމަށް ނ ވަތަ ވަކި އެްއޗެއް ބ ނި ކަމަށް ޙަވާލާދެވޭ މީހަކީ، އަންނަނިިވ  
ޤަބޫލ ކ ރެވޭ  ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް  މީހެއް  ޙާލަތެްއަގިއވާ  ތެރެއިން  ޙާލަތްތަކ ެގ 

 ެއކ ަގއެވެ. ޙާލަތ ގައި، ކޯޓ ެގ ހ އްދައާ  
 

 ؛ހޯދާ ނ ފެނިފައިވާ މީހަކަށްވ ން )ހ(  

 

ބަޔާނެއް ދިނ މަށްފަހ  ހެކިބަސްދިނ މަށް ކޯޓަށް ހާޒިރ ވ މަށް ނ ކ ޅެދޭ  )ށ(  

 ؛ޙާލަތެއްަގއިވާ މީހަކަށްވ ން
 

ެއކަށީެގންވާ   )ނ(   އޮތީ  ހާޒިރ ކ ރެވެން  ކޯޓަށް  ހެކިބަސްދިނ މަށް  އެމީހަކ  

 ؛މ އްދަތެއް ހޭދަކޮށްެގން ކަމަށްވ ންވަރަށްވ ރެ ދިގ  
 

ެއކަށީެގންވާ   )ރ(   އޮތީ  ހާޒިރ ކ ރެވެން  ކޯޓަށް  ހެކިބަސްދިނ މަށް  އެމީހަކ  

 ؛ވަރަށްވ ރެ ބޮޑ  ޚަރަދެއް ކޮށްެގން ކަމަށްވ ން
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 މަރ ވެފައިވާ މީހަކަށްވ ން.  )ބ(  
 

 

 ރަވަނަ ބާބ  ބާ 

 ރައ ޔ ގެ އ ސޫލ  
 

ރަވަކި   )ހ( . 120 ރައ ޔ  ދޭ  މީހަކ   ކަމަށް  ޮއތް  ވ ޖޫދ ަގއި  މި އ ވާޤިޢާއެއް  ޔަކީ، 
އޭެގ   ނ ވާހާހިނދަކ ،  ކަނޑައަޅާފައި  އެހެންޮގތަކަށް  ޤާނޫނ ަގއި 

 ޔެއް ނޫނެވެ. އ  ޒާތ ަގއި ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ބަލަިއަގނެވޭނެ ރަ
 

މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޤާނޫނެްއެގ ދަށ ން ނ ވަތަ  )ށ(  
ނ ވަތަ   ލިޔ މެްއަގިއ  ދޫކ ރާ  ލިބިެގން  ބާރ   ދަށ ން  ަގާވއިދެްއެގ 
ރަސްމީ ސެޓްފިކެޓެއްަގއި ނ ަވތަ ރަސްމީ ލިޔ މެއްަގިއ، ސަބަބ ތަކެްއ  
ސޮއިކ ރާ   ލިޔ މ ަގއި  ެއ  މައްޗަށް،  ސަބަބ ތަކ ެގ  ެއ  ބަޔާންކޮށް 

ރަ ރައ ފަރާތ ން  އެ  ލިޔެފަިއާވނަމަ،  )ހ( އ ޔެއް  މާއްދާެގ  މި  ޔަކީ 
ބަޔާ ރަަގއި  ހިނާގނެ  އ ސޫލ   އެފަދަ އ  ންކ ރާ  އަދި  ނޫނެވެ.  ޔެއް 

 ޔެކެވެ. އ ޔަކީ، ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ބަލައިަގނެވިދާނެ ރައ ރަ
 

މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ވަކި ކަމެްއ ވ ޖޫދ ަގިއ އޮތް   )ނ(  
ރަ ދޭ  މީހަކ   އޮތްކަން  އ ކަމަށް  ވ ޖޫދ ަގއި  އެކަެމއް  ޔަކީ، 

ރަ ހ ށަހެޅޭ  ބޭނ މެއްަގއި  އެހެން  ނޫން  ޔެްއ  އ ސާބިތ ކ ރ މަށް 
 ޔެއް ބަލައިަގނެވިދާނެއެވެ. އ  ކަމ ަގިއވާނަމަ، އެ ބޭނ މަށްޓަކައި އެ ރަ

 
ޤާނޫނ ަގއި   )ރ(   މި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ހޯދޭ   ޮގތ ެގމަތިން  ެއއްޮގތްވާ  އ ސޫލ ތަކާ  ޚަބީރ ންެގ ބަޔާންެވެގންވާ 

ހިނާގނެ ރައ ރަ ބ ނާ އ ސޫލ   ަގއި  މާއްދާެގ )ހ(  މި  ޔެއް އ ޔަކީ، 
ރަ އެފަދަ  އަދި  ބަލަިއަގނެވިދާނެ އ ނޫނެވެ.  ޮގތ ަގއި  ހެކީެގ  ޔަކީ 

 ޔެކެވެ. އ ރަ
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ޚަބީރ ން ނޫން މީހ ން ފާޅ ކ ރާ  
 ރައ ޔ  ބަލައިގަތ ން 

ޔަކީ ހެކީެގ  އ ޙާލަތްތަކ ަގިއ، ފާޅ ކ ރާ ރަޚަބީރަކަށް ނ ވާ މީހަކ ، އަންނަނިވި   . 121
 ޔެކެވެ. އ  ޮގތ ަގއި ބަލަިއަގނެވިދާނެ ރަ

 

ޔަކީ އޭނާައށް ފެނ ނ  ނ ވަތަ އަޑ  އިވ ނ  ނ ވަތަ އ އޭނާ ފާޅ ކ ރާ ރަ )ހ(  
ނ ވަތަ  ޙާލަތެްއ  ތަޖ ރިބާކ ރެވ ނ   ނ ވަތަ  ވިސްނަިއަގނެވ ނ  

އޭނާ   ގ ޅޭޮގތ ން  ެއްއޗަކާ  ނ ވަތަ  ހާމަކ ރާ  ހާދިސާއަކާ 
 އަދި ؛ ޔަކަށްވ ންއ ރަ
 

ހާދިސާ )ށ(   ހިނާގދިޔަ  ޙާލަތެއް  ަގއިއެ  ކަމެއް  ަގއިނ ވަތަ    ަގއި ނ ވަތަ 
ޮގތް   ދޭހަކ ރެވ ނ   ނ ވަތަ  ޮގތް  ވިސްނަިއަގނެވ ނ   އެ  އޭނާއަށް 

 އެނގ ން މ ހިންމ ވެފަިއވ ން.
 

ޚަބީރ ންގެ ރައ ޔ  ކޯޓަށް  
 ބަލައިގަތ ން 

ރަ )ހ( . 122 ބަލައިަގނެވިދާނެ އ  ޚަބީރ ންެގ  ކޯޓަށް  ޮގތ ަގިއ  ހެކީެގ  ޔަކީ، 
 ޔެކެވެ. އ ރަ
 

ކޯޓަށް   )ށ(   ރައ ޔ   ޙާލަތްތަކ ަގއި ޚަބީރ ންެގ  އަންނަނިވި  ބަލައިަގނެވޭނީ 
 އެކަންޏެވެ. 

 
ތަޖ ރިބާ  (1)    ނ ވަތަ  ތަމްރީނ   ދާއިރާެއްއެގ  ވަކި  ޚަބީރަކަށް 

ނ ވަތަ ތަޢ ލީމ  ލިބިފައިާވ ކަމަށް ބ ނާ ދާއިރާއަކީ، އެފަދަ 
ތަޖ ރިބާެގ   ނ ވަތަ  ތަމްރީނ   ނ ވަތަ  ތަޢ ލީމ   ޚާއްޞަ 

ކަމ ަގއި   ބަލައިަގނެފައިާވ  ދާއިރާެއއް  މީހ ން  ޢާންމ ކޮށް 
 ؛ށްވ ންދާއިރާއަކަ

 

ޚަބީރަކީ އޭނާެގ ޒާތ ަގއި ވަކި ތަޢ ލީމެއް ނ ވަތަ ތަމްރީނެއް  (2)   
އެކަށިެގންާވ  ދާއިރާެއއްަގއި  ތަޖ ރިބާއެއްެގ  ނ ވަތަ 
ޤަބޫލ ކ ރެވެން   ކަމަށް  މީހެއް  ހ ރި  ތަޖ ރިބާ  ތަޢ ލީމާއި 
އޮތ މާއި، އެފަދަ ތަޢ ލީމާއި ތަޖ ރިބާ ހ ރ މ ެގ ސަބަބ ން އެ  

ކޯޓަށް ދެވޭ ފެންވަރ ެގ މީހެއް ކަމަށް ޤަބޫލ ކ ރެވެން  ރައ ޔ   
 ؛އޮތ ން

Deleted : ާއެހެން މީހ ންވެސް ޤަބޫލ ކ ރ
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ޚަބީރ ެގ ފަރާތ ން ހޯދަންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތަކީ، ކަމ ެގ ބާވަތ ން  (3)   

މައްސަލަިއަގއި ނ ހިމެނޭ ތިންވަނަ ފަރާތެްއެގ ރައ ޔ  ކޯޓަށް 
އޭެގ  ކޯޓަށް  އެއީ  އަދި  ކަމ ަގއިވ ން.  ކަމެއް  މ ހިންމ ވާ 

 ؛ޔަކަށްވ ންއ ކަމެއް ނިންމ މަށް ެއހީތެރިވެދޭނެ ރަޒާތ ަގއި 
 

     

     

ރައ ޔަކީ، ޚަބީރ  (4)    ހާމަކ ރާ  ފަރާތެސީދާ      އްެގ  ވަކި 
 ރައ ޔަކަށްނ ވ ން. ދޭ  މަޞްލަޙަތ  އިސްކ ރ މ ެގ ޮގތ ން

 
 

 ރަވަނަ ބާބ  ތޭ 

 އިޙްތިމާލ ގެ އ ސޫލ  
 

ހެއްކެއް   . 123 އިޙްތިމާލ ގެ އ ސޫލ   އެ  ބަލަިއަގންނާނީ،  ކޯޓަށް  ހެްއކެއް  އ ސޫލ ން  އިޙްތިމާލ ެގ 
ނ ވަތަ  މައްސަލައާގ ޅޭ  ބަލައިަގތ މ ން   އޮތްކަން  ވ ޖޫދ ަގިއ  ވާޤިޢާެއއް  ވަކި 

ެއ  ނެތްކަން   ހެއްކަކަށް،  ލިބޭ  އެހީތެރިކަމެއް  ކޯޓަށް  ވަޒަންކ ރ މ ަގއި، 
 އ ސޫލ ެގ ދަށ ން ބަލަިއަގނެވޭ ހެކި ވާނަމަެއވެ. 

 
އިޙްތިމާލ ގެ އ ސޫލ ގައި  

 ރިޢާޔަތްކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން 
ކޯޓ ން  . 124 ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި  އ ސޫލ   އިޙްތިމާލ ެގ 

 ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 
 

 ؛އެްއޮގތަކަށް އޭނާ ޢަމަލ ކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކ ެގ ނިސްބަތް  )ހ(  

 
ނ  )ށ(   ތެރޭަގއި  ޙާލަތްތަކ ެގ  ޢަމަލ ކ ރި  ދެމެދ ަގިއ    ވަތައެްއޮގތަކަށް 

 ؛ހިނާގފައިވާ ަވގ ތ ެގ ދ ރ މިން
 

ކޮށްފަިއވާ ޢަމަލ  ތިމާގެވާ  އެްއޮގތް ޙާލަތްތަކ ަގއި އޭނާ އެްއޮގތަކަށް   )ނ(  

Deleted :(4)

Deleted : ެޔަކީ، މަްއސަލަިއެގ ޙ ކ މް ކޯޓ ން ރައ އ
ކަނޑައެޅ މ ެގ ކ ރިން، އެ މަްއސަލައިެގ ޙ ކ މް 

ޔެއް  އ  ޔެއް ކަމ ަގއި ބެލެވިދާނެ ރައ  ކަނޑައަޅައިދޭ ރަ
¶؛ކަމަށް ނ ވ ން

Deleted :(5)

Deleted :  ބިނާވެފަިއވާ މައިަގނޑ   ޚަބީރ ެގ ރައ ޔ
ތަކަކީ ނ ވަތަ އަސްލ ތަކަކީ އެހެން ޚަބީރަކަށް ެއއާ  ޤިޢާވާ

ޔަކަށް  އ  ދެކޮޅ  ހެދިދާނެ ނ ވަތަ ޖަދަލ ކ ރެވިދާނެ ރަ
¶ނ ވ ން.

Deleted :6
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 ؛ނިސްބަތް ނ ވަތަ އެްއޮގތްވާ ނިސްބަތް
 

 ؛އެްއޮގތަށް އޭނާ ޢަމަލ ކޮށްފަިއާވ ޙާލަތްތަކ ެގ ެއއްޮގތްކަން )ރ(  
 

އޭނާެގ ޢަމަލ ތަކ ެގ ަމއްޗަށް ިވސްނާއިރ  އޭނާ ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާޮގތ ެގ   )ބ(  
ނޫންކަން، ނ ވަތަ ަވކިކަމެއް  ވަކި ބައްޓަެމއް ދެނެަގނެޭވކަން ނ ވަތަ  

 ؛އޭނާ ކ ރަމ ންދާ އ ސޫލ  ދެނެަގނެޭވކަން ނ ވަތަ ނޫންކަން
 

ހެ )ޅ(   ހ ށަހަޅާ  ދަށ ން  އ ސޫލ ެގ  އެއްވެސް    އްކާމެދ އިޙްތިމާލ ެގ 
 ؛ފަރާތަކ ން ޝައްކ  އ ފައްދައި އިންކާރ ކޮށްފަިއވާނަމަ، އެކަން

 
އިޙްތިމާލ ެގ އ ސޫލ ން ެއއް ފަރާތ ން ހެކި ހ ށަހަޅަނީ، އިޙްތިމާލ ެގ  )ކ(   

އ ސޫލ ން އެހެން ފަރާތަކ ން ހ ށަހަޅާފައިވާ ހެްއކަކަށް ޖަދަލ ކ ރ މ ެގ  
 ޮގތ ންކަން ނ ވަތަ ނޫންކަން. ޮގތ ންކަން ނ ވަތަ ނަފީކ ރ މ ެގ 

 
 

 ވަނަ ބާބ  ސާދަ 

 ނާދިރ ވ މ ގެ އ ސޫލ  
 

ނާދިރ ވ މ ގެ އ ސޫލ   
 ބަލައިގަތ ން 

ހެއްކެްއ   . 125 ބަލަިއަގންނާނީ، އެ  ހެްއކެްއ  ދަށ ން ކޯޓަށް  އ ސޫލ ެގ  ނާދިރ ވ މ ެގ 
ނެތްކަން  ނ ވަތަ  އޮތްކަން  ވ ޖޫދ ަގއި  ވާޤިޢާއެއް  ވަކި  ބަލައިަގތ މ ން، 
އ ސޫލ ެގ   އެ  ހެއްކަކަށް،  ލިބޭނެ  އެހީތެރިކަމެއް  ކޯޓަށް  ވަޒަންކ ރ މ ަގިއ، 

 ދަށ ން ބަލައިަގނެވޭ ހެކި ވާނަމައެވެ. 
 

ނާދިރ ވ މ ގެ އ ސޫލ ގައި  
 ރިޢާޔަތްކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ކޯޓ ން  . 126 ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ބަލައިަގތ މ ަގއި  ކޯޓަށް  އ ސޫލ   ނާދިރ ވ މ ެގ 
 ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

 
ދެ   )ހ(   ޮގސްފައިާވ  ަވގ ތ  ހާހިނާގ  ހިނާގފަިއާވ  ދޭތެރޭަގއި  ދިސާެގ 
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 ؛ދިސާ ހިނާގފައިވާ ާގތްމިންހާނ ވަތަ އެ ދެ 
 

 ؛އެއް ހާދިސާ އަނެއް ހާދިސާާއ ގ ޅެނީ ކިހާ ނިސްބަތަކަށްކަން  )ށ(  
 

އަނެއް   )ނ(   ކަންކަން  ހިނާގފަިއވާ  ހާދިސާަގއި  ހާދިސާަގިއ  އެއް 
 ؛ހިނާގފައިވަނީ ކިހާ ނިސްބަތަކަށްކަން

 
 ؛އެ ހާދިސާތައް ތަކ ރާރ ވެފަިއާވ ނިސްބަތް )ރ(  

 
 ؛އެއިން ކޮންމެ ހާދިސާެއއްަގއި ވަށަިއެގންވާ ޙާލަތްތައް )ބ(  

 
 ؛އެއިން ކޮންމެ ހާދިސާއަކ ން ފާހަަގކ ރެވޭ އެްއޮގތް ސިފަތައް  )ޅ(  

 
ކޮންމެ   )ކ(    ަމއިަގނޑ  އެއިން  މެދ ވެރިވެފަިއވާ  ހިނގ މަށް  ހާދިސާެއއް 

 ސަބަބ ތައް. 
 

 

 ވަނަ ބާބ  ފަނަރަ 

 އިތ ބާރ ގެ އ ސޫލ  
 

އިތ ބާރ ކ ރެވޭ ނިސްބަތ ގެ  
 އ ސޫލ 

ިމ   )ހ( . 127 ހެއްކަކީ،  ހ ށަހަޅާ  ދަށ ން  އ ސޫލ ެގ  ނިސްބަތ ެގ  އިތ ބާރ ކ ރެވޭ 
އެހެންޮގތަކަށް   އޭެގ  ޤާނޫނ ަގއި  ނ ވާހާހިނދަކ ،  ކަނޑައަޅާފައި 

 ޒާތ ަގއި، ކޯޓަށް ބަލައިަގނެވޭނެ ހެއްކެއް ނޫނެެވ. 
 

ނިސްބަތ ެގ   )ށ(   އިތ ބާރ ކ ރެވޭ  މެނ ވީ،  ޙާލަތްތަކ ަގއި  އަންނަނިވި 
 އ ސޫލ ން ހ ށަހެޅޭ ހެކި، ކޯޓަށް ބަލައެއް ނ ަގނެވޭނެެއވެ. 

 
 ؛ެއްގޒެމިންކ ރާ ަވގ ތ  ހ ށަހެޅޭ ހެކި-ކްރޮސް (1)   
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މީހަކ  -ކްރޮސް (2)    ދޭ  ހެކިބަސް  ވަގ ތ ަގއި  ެއްގޒެމިންކ ރާ 

ޭއނާއަށް އިތ ބާރ ކ ރެވެން އޮތް    ދައްކާ ވާހަކަައކާ ގ ޅިެގން 
 ؛ނިސްބަތް ދައްކައިދިނ މަށް ހ ށަހެޅޭ ހެކި

 
ެއްގޒެމިންކ ރ މ ަގިއ ހެކިބަސް ދޭ މީހާ އިންކާރ ކ ރާ  -ކްރޮސް (3)   

ޮގތަކަށްކަން ދައްކައިދިނ މަށް ހ ށަހެޅޭ   ކަމެއް އޮތީ އެނޫން 
 ؛ހެކި
 

އޮތް   (4)    އިތ ބާރ ކ ރެވެން  މީހާއަށް  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ކ ށެްއެގ 
 ނިސްބަތް ދައްކައިދޭ ހެކި. 

 
އެގްޒެމިންކ ރެވޭ ވަގ ތ   -ކްރޮސް

ނަފީކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ހ ށަހެޅޭ  
 ހެކި 

ވާހަކަ  )ހ( . 128 ދައްކާފައިވާ  މީހާ  ދޭ  ނަފީކ ރ މ ެގޮގތ ން  އެ ހެކިބަސް  އް 
މައްޗަށް  -ކްރޮސް ހެކީެގ  ހ ށަހެޅޭ  ަވގ ތ   ެއްގޒެމިންކ ރެވޭ 

 އިތ ބާރ ކ ރެވޭ ނިސްބަތ ެގ އ ސޫލެއް ނ ހިނާގނެެއވެ. 
 

ހެކީެގ  މި   )ށ(   ހ ށަހެޅޭ  އެ  ހ ށަހެޅޭނީ،  ހެކި  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ 
ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށް   ވ ޖޫދ ަގިއވާކަން  ވާޤިޢާެއްއ  ވަކި  ސަބަބ ން، 

 އެހީތެރިވެދޭނަމަެއވެ. 
 

ނ ރަނގަޅ  ނިޔަތް ސާބިތ ކޮށްދޭ  
 ހެކި 

މީހާގެ  )ހ( . 129 ދޭ  ހެކިބަސް  ކަމެއް،  ތެރެއިން  ކަންކަމ ެގ  އަންނަނިވި 
ހެކީެގ  ހ ށަހެޅޭ  ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި،  ހ ރިކަން  ކިބަިއަގއި 

 މައްޗަށް އިތ ބާރ ކ ރެވޭ ނިސްބަތ ެގ އ ސޫލެއް ނ ހިނާގނެެއވެ. 
 

ަވކި  (1)    އޭނާ  ނ ވަތަ  ޖެހިފައިާވކަން  ފަރާތަކަށް  ަވކި  އޭނާ 
ދިނ މ ގެ  މަޢ ލޫމާތ   ތެދ ނޫން  ވާހަކަދެއްކ މ ަގއި  ޮގތަކަށް 

 ؛ނ ވަތަ މަޤްޞަދ  އޭނާެގ ކިބަިއަގއި އޮތްކަންނިޔަތް 
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އޭނާ ދިން ހެކިބަހ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން އޭނާއަށް   (2)   
 ؛އެނިގފައި އޮތ ން ލާއިޤ ނޫންކަން

 
ވާހަކަ   (3)    އެ  ހަމަ  އެހެންޮގތަކަށް  ފަހަރެއްަގއި  އެހެން 

 ؛ދައްކާފަިއވާކަން

 
ކ ށެއް މައްސަލައާ   (4)    ބާވަތެްއެގ  ގ ޅ ންހ ރި 

 ؛ސާބިތ ވެފަިއވާކަން
 

ދަނޑިވަޅެއްަގއި   (5)    ލާޒިމ   ބަޔާންކ ރަންޖެހޭ  ޙަޤީޤަތް  ތެދ  
ޤަޞްދ ަގއި ނ ވަތަ ފަރ ވާކ ޑަކަމާއެކ  ތެދ ނޫން    ހ ރެއެނިގ

 މަޢ ލޫމާތ  ދީފައިވާކަން.
 

ކޯޓަށް   )ށ(   ހެްއކެއް  ެއއްެވސް  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
އެހެން  ަވކިން،  މީހާއާ  ދިން  ހެކިބަސް  އެ  ހ ށަހެޅޭނީ، 

ވ މާއެކ ،  މަޞްދަރ ތަކ ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހޯދާ ހެއްކަށް އެ ހެކި  
އިންކާރ ކ ރާ   މީހާ  ދޭ  ހެކިބަސް  އަސްލަށް  ތ ހ މަތ ތަކ ެގ  އެ 

 ކަމ ަގިއވާނަމަ ެއކަންޏެވެ. 
 

 

 ވަނަ ބާބ  ސޯޅަ 

 ލިބިގެންވާ މ ޢާމަލާތްތައް   އިމްތިޔާޒ  
 

ދެމަފިރިންގެ ދެމެދ ގައި ދެކެވޭ  
 ވާހަކައަށް ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒ  

އެހެން   )ހ( . 130 ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ަގއި  ޮގތަކަށް މި  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި 
އެ  ދެމިއޮތްިއރ ،  ގ ޅ މެއް  ކާވެނީެގ  ހިނދަކ ،  ކަނޑައަޅާފައިނ ވާހާ 
ފަރާތ ން   ފިރިމީހާެގ  އަނބިމީހާއަށް  މަތީަގިއ،  އަސާސްެގ  ގ ޅ މ ެގ 
ލިބިފައިވާ މަޢ ލޫމާތާއި ފިރިމީހާއަށް އަނބިމީހާެގ ފަރާތ ން ލިބިފައިާވ  

ހ  ޮގތ ަގއި  ހެއްކެއްެގ  މަޖ ބޫރެއް މަޢ ލޫމާތ   ށަހެޅ މަށް 

Deleted : ްެގނ

Deleted : ްޭ

Deleted :ްޭ
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ނ ކ ރެވޭނެެއވެ. އަދި، އެފަދަ މަޢ ލޫމާތެއް އެ ދެމަފިރިންެގ ތެރެއިން 
ެއ   އެމީހަކަށް  ލިބިފައިވާނަމަ،  މީހަކަށް  އެހެން  ފަރާތ ން  މީހެއްެގ 
ތަްމސީލ ކ ރާ  އެފަރާތެއް  ނ ވަތަ  ފަރާތ ގެ  ދިން  މަޢ ލޫމާތެއް 

ހެ މަޢ ލޫމާތެއްވެސް  އެ  ނެތި  ހ އްދަ  ޮގތ ަގއި  ފަރާތެއްެގ  އްކެްއެގ 
 ހ ށައެއް ނޭޅޭނެެއވެ. 

 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ދެމަފިރިންެގ ތެރެއިން  )ށ(  
އެކަކ ، އަނެކާއާ ދެކޮޅަށް ކ ރާ ޖިނާއީ ކ ށެއްެގ ސަބަބ ން، އެ ކ ށް  
ކ ރި މީހާެގ މަްއޗަށް އ ފ ލޭ ޖިނާއީ ދަޢ ވާައކާ ގ ޅިެގން މަޢ ލޫމާތ   

 ހާމަކ ރ މަކަށް މި މާއްދާ ހ ރަހެއް ނާޅަެއވެ. 
 

ދެމަފިރިންެގ ދެމެދ ަގއި ދެކެޭވ ވާހަކަތަކަށް މި މާއްދާެގ )ހ( އިން  )ނ(  
އިމްތިޔާޒ  ވަރިވ މަށްފަހ ަގިއވެސް    ލިބިދޭ  ދެމަފިރިން 

 ދެމިއޮންނާނެއެވެ. 
 

ދައ ލަތ ގެ އިދާރާއެއްގައި ހ ރި  
 މަޢ ލޫމާތ  

ބަލަހައްޓަމ ންދާ  . 131 ނ ވަތަ  ެގންގ ޅޭ  ނ ވަތަ  އ ފައްދާ  އިދާރާައކ ން  ދައ ލަތ ެގ 
މަޢ ލޫމާތ ެގ ތެރެއިން، ކަމާގ ޅޭ ޤާނޫނެއްެގ ދަށ ން ދޫކ ރ ން މަނާކ ރެވިެގންވާ  
ނިސްބަތްވާ   މަޢ ލޫމާތެއް  އެ  މަޢ ލޫމާތެއް،  ހިފެހެއްޓިެގންވާ  ދޫކ ރ ން  ނ ވަތަ 

ހ އްދަ މީހެއްެގ  ކަމާބެހޭ  ޮގތ ަގއި    އިދާރާެގ  ހެްއކެްއެގ  މެނ ވީ  ލިބިެގން 
 ހ ށަހަޅައިެގން ނ ވާނެއެވެ. 

 

ރަސްމީ މ ޢާމަލާތްތަކަށް  
 ލިބިގެންވާ ރައްކާތެރިކަން 

ދައ ލަތ ެގ މ ަވއްޒަފަކަށް އޭނާެގ މަޤާމ ެގ ހައިސިއްޔަތ ން ލިބިފައިވާ ސިއްރ   . 132
މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ މަށް  މަޢ ލޫމާތެއް ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ކޯޓަށް ހ ށަހެޅޭނީ، އެފަދަ  

މަޢ ލޫމާތެ ގ ޅޭޮގތ ން  އް  އެ  ކަމާ  އިދާރާަގިއ  ދައ ލަތ ެގ  ލިބ ނ   އެމީހަކަށް 
އެފަދަ މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ މަށް  ނ ވަތަ   ޢަމަލ ކ ރަން އޮންނަ އ ސޫލ ެގ ތެރެއިން

ޤާނޫނަކ ން ހ އްދަކ ރާ ޙާލަތެއްަގއި އެ މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ މަށް އެ ޤާނޫނ ަގިއ  
 ރަން އޮންނަ އ ސޫލ ެގ ތެރެއިންނެވެ. ޢަމަލ ކ 

 
ކ ށެއް ކ ރި ކަމ ގެ މަޢ ލޫމާތ   

ހާމަކ ރާ ފަރާތަށް ލިބިދޭ  
ކަމ ެގ   . 133 އެ  ނ ވަތަ  ފަރާތަކީ،  ދޭ  މަޢ ލޫމާތ   ކަމ ެގ  ކ ރި  ކ ށެއް  މީހަކ  

Deleted :ްޭ
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މަޢ ލޫމާތ   ރައްކާތެރިކަން  ކަމ ެގ  އެ  ނ ވަތަ  ކާކ ކަން  ފަރާތަކީ،  ރިޕޯޓ ކ ރި  މަޢ ލޫމާތ  
މަޢ ލޫމާތ  ފަނޑިޔާރަ އަންަގއިދޭ  ކިހިނެއްކަން  ލިބ ނީ  ފ ލ ހަކަށް  ނ ވަތަ  ކަށް 

ޮގތ ގަ  ފ ލ ހަކަށް   އިހެކީެގ  ނ ވަތަ  ފަނޑިޔާރަކަށް  އެ  ހ ށަހެޅ މަށް، 
 މަޖ ބޫރ ކޮށްެގން ނ ވާނެެއވެ. 

 
ވަކީލާއި މ ވައްކިލާ ދެމެދ   

ބަދަލ ކ ރެވޭ މަޢ ލޫމާތަށް ލިބިދޭ  
 ރައްކާތެރިކަން 

މ ވައްކިލަކ  ޤާނޫނީ ވަކީލާ ޙަވާލ ކ ރި މައްސަލަައކާ ގ ޅިެގން ނ ވަތަ  )ހ( . 134
މަސައްކަތަކާ ގ ޅިެގން، އެ ދެފަރާތ ެގ ދެމެދ ަގއި ދެކެވ ނ  ވާހަކަެއއް  
އޭނާެގ   ަވކީލ   ޤާނޫނީ  ނ ވަތަ  މަޢ ލޫމާތެއް  ބަދަލ ކ ރެވ ނ   ނ ވަތަ 
އެްއވެސް   ލިބިފައިވާ  ތެރޭަގއި  ތަމްސީލ ކ ރ މ ެގ  މ ވައްކިލ  

މ ަވއްކިލަށް  މަ ވަކީލ   ޤާނޫނީ  ގ ޅޭޮގތ ން  ކަމަކާ  ނ ވަތަ  ޢ ލޫމާތެއް 

ހ އްދަ  މ ަވއްކިލ ެގ  ބައެްއވިޔަސް  ލަފަެއއްެގ  ޤާނޫނީ  ދީފައިވާ 
 ލިބިެގން މެނ ވީ ޤާނޫނީ ވަކީލ  ހާމަކޮށްެގން ނ ވާނެެއވެ. 

 
ވަކީލާއި  )ށ(   ޤާނޫނީ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ނ ވަތަ   ލިޔ ެމްއ  ނ ވަތަ  ދެކެވ ނީ  ވާހަކައެްއ  ދެމެދ   މ ވައްކިލާ 
ކ ރ މަށް  ޢަމަލެއް  ޚިލާފ   ޤާނޫނާ  ބަދަލ ކ ރެވ ނީ  މަޢ ލޫމާތެއް 
ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  މަޢ ލޫމާތަށް  އެފަދަ  ކަމ ަގިއވާނަމަ 

 ރައްކާތެރިކަެމއް ލިބިެގނެއް ނ ވެެއވެ. 
 

ަގއި   )ނ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ލިބ ނީ މި  ވަކީލަށް  ޤާނޫނީ  މަޢ ލޫމާތެއް  ބ ނާ 
ސީދާ މ ވަްއކިލ ެގ ފަރާތ ން ކަމ ަގިއވިޔަސް ނ ވަތަ ނ ވިޔަސް ނ ވަތަ  
ނ ވަތަ   ކަމ ަގިއވިޔަސް  ކިބައިން  ފަރާތެްއެގ  ތަމްސީލ ކ ރާ  އޭނާ 

އިމްތިޔާޒ  ލިބިދޭ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ެއ    ނ ވިޔަސް 
 މަޢ ލޫމާތަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

 
އަިއ   )ރ(   ނިމ މަކަށް  ކ ރ ން  ޢައްޔަންކ ރި  ަވކީލ   ޤާނޫނީ  މ ވައްކިލ  

ދެމެދ ަގިއ   ވަކީލ ެގ  ޤާނޫނީ  މ ަވއްކިލާއި  ކަމ ަގިއވީނަމަެވސް، 
ބަދަލ ކ ރެވޭ މަޢ ލޫމާތަށް މި މާއްދާަގއި )ހ( ެގ ދަށ ން ލިބިެގންވާ  

Deleted :ެޭ

Deleted :ްޭ
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 އިމްތިޔާޒ  ދެމިއޮންނާނެެއވެ. 

 

މާއްދާަގއި   )ބ(   ދަށ ން މި  ވަކީލ ެގ  ޤާނޫނީ  އ ސޫލ ތައް  ބަޔާންކ ރާ 
މަްއޗަށްވެސް   އެހީތެރިންެގ  މ ަވްއޒަފ ންނާއި  އޭނާެގ  މަސައްކަތްކ ރާ 

 ހިނާގނެއެވެ. 

 

ކ ރެވޭ   ލާއެކ  ވަކީ ޤާނޫނީ  
މ ޢާމަލާތަށް ލިބިދޭ  

 ރައްކާތެރިކަން 

ދެމެދ  ކޮށްފައިވާ މ ޢާމަލާތަކާގ ޅޭ    ނާެގ މ ަވްއކިލާވަކީލާއި އޭޤާނޫނީ   )ހ( . 135
މަޖ ބޫރެއް  އެމީހަކަށް  ހާމަކ ރ މަށް  ޝަރީޢަތަށް  މަޢ ލޫމާތެއް 

 ނ ކ ރެވޭނެެއވެ. 

 

މ  )ށ(   އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ    ެގަވއްކިލ  މި 
ވަކީލ   ފަރާތ ން   ޤާނޫނީ  ކޯޓަށް އޭނާެގ  ޮގތ ަގިއ  ހެއްކެްއެގ 

ކަމާގ ޅޭ   ބޭނ ންވާ  ހޯދ މަށް  ހެކިބަސް  އެ  ހ ށަހަޅައިފިނަމަ، 
ނ ވަތަ   ހާމަކ ރ މަށް  މިންވަރަށް  ބޭނ ންވާ  ކޮންމެހެން  މަޢ ލޫމާތެއް 
މިންވަރަށް  ބޭނ ންވާ  ކޮންމެހެން  ތަފްޞީލ ކ ރ މަށް  އިތ ރަށް  ހެކި 

 ކޯޓ ން އެންިގދާނެއެވެ.  ވަކީލަށްޤާނޫނީ އެ  މަޢ ލޫމާތެއް ހާމަކ ރ މަށް

 

އޮތް )ނ(   އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  އޭނާެގ މި  ވަކީލާިއ  ޤާނޫނީ  ނަމަވެސް، 
މ ވައްކިލާ ދެމެދ  ޤާނޫނާ ޚިލާފ  ޢަމަލެއް ކ ރ މަށް ރާވާފައިވާ ކަމ ެގ  

ނިސްބަތަށް   ގ ޅ ންހ ރި  އެކަާމ  މަޢ ލޫމާތ   ތ ހ މަތ ކ ރެވޭހިނދ ، 
 ޗަށް ލާޒިމ ކ ރެވިދާނެެއވެ. ހާމަކ ރ މަށް ކޯޓ ން އެ ވަކީލ ެގ މައް

 
ދަރ   ސް ޔާގެ މަނޫސްވެރި

 ހާމަކ ރ މަށް މަޖ ބޫރ ނ ކ ރ ން 
އެްއވެސް  ނޫސްވެރި )ހ( . 136 ނޫސްވެރިޔަކަށް  އެ  ހަިއސިްއޔަތ ން  ެއއްެގ 

ހާމަނ ކ ރާނެ ކަމ ަގިއ  ދަރ   ސްމަފަރާތަކ ން މަޢ ލޫމާތެއް ދީފައިވަނީ  
ވަޢ ދެއް ވެފަިއވާ  ނޫސްވެރިޔާ  ޔަޤީންކަމެއްގެ   އެ  ދީފަިއވާ    ނ ވަތަ 

ބި ދިން  މައްޗަށް  މަޢ ލޫމާތ   އެ  ކަމ ަގިއވާނަމަ،  ފަރާތެއްެގ  ނާކޮށް 
ހާމަވ މަށް   ނ ވަތަ  ހާމަކޮށްދޭ  ފަރާތެއް  އެ  އެހީއަކަށް  ރ ހ މާނ ލައި، 

ެއއްެވސް   ނޫސްވެރިޔާެގ  ހިއްސާކ ރ މަށް  މަޢ ލޫމާތެްއ  ވެދާނެ  އެ 

Deleted :  ލަފާދޭ މީހ ންނާއެކ

Deleted :ިޭ

Deleted :  ްއެްއވެސް މީހަކާއި އޭނާއަށ

Deleted :ާޤާނޫނީ ލަފާދޭ މީހަކ

Deleted : ޭީހަކ ،

Deleted :ްޤާނޫނީ ލަފާދޭ މީހާއޭނާއަށ   

Deleted : ްލަފާދޭ މީހާއަށ

Deleted :ންނާއެކ  ކ ރެވޭ މ ޢާމަލާތަށް ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒ

Deleted :ްޭ

Deleted :  ްޔަކަށ

Deleted :   ވަކި މަޢ ލޫމާތެއް ދިން މީހާ އެ މަޢ ލޫމާތ
ހާމަނ ކ ރާނެ ކަމ ަގއި އެ  ދިނީ އޭނާއަކީ ކާކ ކަން 

Deleted : ެގ

Deleted :  ްމީހާއަކީ ކާކ ކަން އަންަގއިދޭނެ ނ ވަތަ ކާކ ކަނ
އެހީއަކަށް ެވދާނެ އެއްެވސް އަންަގއިދިނ މަށް 

Deleted :  ްޝަރީޢަތަށް ހާމަކ ރ މަށ
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މަްއޗަށް   ތަނ ެގ  އަދާކ ރާ  ަވޒީފާ  އޭނާ  ނ ވަތަ  އެްއވެސް  މައްޗަށް 
 ރ ކޮށްެގންނ ާވނެއެވެ. މަޖ ބޫފަރާތަކ ން 

 
އޮތްނަމަވެސް،   )ށ(   އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  ކ ށްތަކާިއ  ޓެރަރިޒަމްެގ  މި 

ކ ށްތަކ ެގ މައްސަލަތަކ ަގއި ތަޙްޤީޤ ކ ރާ   ގ ޅ ންހ ރިޤައ މީ ސަލާމަތާ  

ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ   ނ ވަތަ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ނ ވަތަ  ފަރާތ ން 
ފަރާތ ން   ދަޢ ވާލިބޭ  ނ ވަތަ   މަސްދަރ    ެގނޫސްވެރިޔާ ފަރާތ ން 

ހ ށަހެޅ މ ން އެދި  ަމސްދަރ    ހާމަކ ރ މަށް  އެ  ޙާލަތްތަކެްއަގއި  ވަކި 
ހާމަކ ރ މަށް ޝަރީޢަތ ން އަމ ރ ކ ރެވިދާނެެއވެ. އެޮގތ ން، ަމސްދަރ  

ރ މާއެކ   ައންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކ  ހާމަކ ރ މަށް އަމ ރ ކ ރެވޭނީ  
 އެެވ. މަދަނީ މިންަގނޑ ން އެކަންކަން ސާބިތ ވާނަމަ

 

ގ ޅ ންހ ރި  (1)    ސަލާމަތާ  ޤައ މީ  ނ ވަތަ  ކ ށެްއ  ޓެރަރިޒަމްެގ 
ކ ރަން  ނ ވަތަ  ކ ރަމ ންދާކަން  ނ ވަތަ  ކޮށްފިކަން  ކ ށެއް 

  ؛އ ޅޭކަން
 

ކ އްލި   (2)    މ ދަލަށް  ނ ވަތަ  ޖިސްމަށް  ނ ވަތަ  ފ ރާނައަށް 
 ؛ކަމެްއކަންނ ރައްކަލެއް އޮތް 

 
ނޫސްވެރިޔާެގ މަސްދަރ  ހާމަނ ކ ރ މ ެގ މަޞްލަޙަތަށްވ ރެ އެ   (3)   

ބޮޑ    މާ  މަޞްލަޙަތ   ޢާންމ   ހާމަކ ރ މ ެގ  މަސްދަރ  
 ؛ޙާލަތެއްކަމަށް އެ ޙާލަތ ާވކަން

 
ކ ށ ެގ  (4)    ސަބަބ ން،  ހާމަނ ކ ރ މ ެގ  މަސްދަރ   ނޫސްވެރިޔާެގ 

މައްޗަށް   ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ  ނ ވަތަ  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ 
ބަރީޢަވެވޭނެޮގތް   އޭނާއަށް  ތ ހ މަތ ން  ކ ށ ެގ  ކޮށްފައިާވ 
ނ ޙައްޤ   ޙ ކ މެއްކޮށް  ނާިއންސާފ   މަްއޗަށް  އޭނާެގ  ނ ވެ، 

 ؛އަދަބެއް ލިބ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ބޮޑ ކަން
 

Deleted : ެރެއް ނ ކ ރެވޭނެއެވ .

Deleted : ާމައްސަލަެއއްެގ ޚަޞްމަކ  ހ ށަހަޅ
ހ ށަހެޅ މެއްެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޝަރީޢަތ ން 

ންޖެހޭ ކަންކަމ ެގ ފައިސަލާކޮށް ޮގތެއް ކަނޑައަޅަ 
މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކ ރާއިރ ، ނޫސްވެރިޔާއަށް މަޢ ލޫމާތ  
ދިން މީހާއަކީ ކާކ ކަން ހާމަކ ރ މ ަގއި އޮތް ޢާންމ   
މަޞްލަޙަތ  އަންނަނިވި ކަންކަމަށްވ ރެ ބޮޑ ކަމ ަގއި  

އަށް މަޢ ލޫމާތ  ނޫސްވެރިޔާ ޝަރީޢަތަށް ބ ރަވެވޭނަމަ، 

Deleted : ްއަށް މަޢ ލޫމާތ  ދިނ

Deleted : ަށް ހާމަކ ރ މަށް ނޫސްވެރިޔާެގ  ޝަރީޢަތ
މައްޗަށް ނ ވަތަ އޭނާ ަވޒީފާ އަދާކ ރާ ތަނ ެގ މަްއޗަށް  

¶މަޖ ބޫރ ކ ރެވިދާނެއެވެ.  

Deleted : ީނޫސްވެރިޔާއަށް މަޢ ލޫމާތ  ދިން މީހާއަކ
ކާކ ކަން ހާމަކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން އެ މީހާއަށް ނ ވަތަ  

އެހެން އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރ ެގ  
 ؛މިންވަރ  ކ ޑަވ ން

Deleted :  ްޚަބަރ  ފަތ ރާ ވަސީލަތްތައް މެދ ވެރިކޮށ
ވާޤިޢާެއއް ނ ވަތަ ރައ ޔެއް ޢާންމ ންނާ ހަމައަށް  

ެގނައ މާމެދ  އަދި ވާޤިޢާތަކ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ހޯދ މ ަގއި 
މަޢ ލޫމާތ  ދޭނެ ފަރާތްތަކާ ހަމައަށް ނޫސްވެރިންނަށް  

އަސަރ ެގ  ވާސިލ ވ މ ެގ ޤާބިލ ކަމަށް ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ 
¶މިންވަރ  ކ ޑަވ ން. 
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އެނގ މަކީ   (5)    މަޞްދަރ   ަމއްސަލަައށް ނޫސްވެރިޔާެގ 
ގ ޅ ންވާ   ސީދާ  މައްސަލަާއ  އަދި  މ ހިންމ ވާ  ކޮންމެހެން 

 ؛ކަމެއްކަމަށްާވކަން
 

ވަޒީފާއަދާކ ރާ  (6)    ނޫސްވެރިކަމ ެގ  އޭނާ  ނ ވަތަ  ނޫސްވެރިޔާ 

މަ ނޫސްެވރިޔާެގ  މެދ ވެރިނ ކޮށް،  އެނގ މަށް ތަން  ޞްދަރ  
މަސައްކަތެއް   އެންމެހައި  އެކަށީެގންވާ ކ ރެވެންހ ރި 

 ؛ކޮށްެގންވެސް އެ ަމސްދަރ  އެނިގފައިނ ވާކަން  ށްމިންވަރަ
 

މަޢ ލޫމާތަކީ  (7)    ހާމަކ ރި  ޙަވާލާދީ  މަސްދަރާ  ނޫސްވެރިޔާެގ 
އެކ ލެިވެގންނ ވާ  ައސާސެއް  ެއއްވެސް  އޭަގއި 

އެނެގން އޮތް މަޢ ލޫމާތަކަށް އެ މަޢ ލޫމާތ     މަޢ ލޫމާތެއްކަން
 ؛ނ ވާކަން

 
އަމ ރ ކ ރ މަށް   (8)    ހާމަކ ރ މަށް  މަސްދަރ   ނޫސްވެރިޔާެގ 

މަސައްކަތަށް  ނޫސްވެރިކަމ ެގ  ނޫސްވެރިޔާެގ  އެދިފައިވަނީ 
 ނޫންކަން.  މަޤްޞަދ ަގއި ހ ރަސްއަޅައި ދަތިކ ރ މ ެގ

 
 ތޯކަންކަން މަދަނީ މިންަގނޑ ން ސާބިތ ވޭމި މާއްދާެގ )ށ( ަގއިާވ   )ނ(  

އަކ ރ ަގިއވާ   އެ  ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނީ،  ޝަރީޢަތ ން  ބެލ މ ަގއި 

ހާމަކ ރ މަށް  މަޞްދަރ   ނޫސްވެރިޔާެގ  ތެރެއިން  ކަންކަމ ެގ 
ހ ށަހެޅ މާ   ފަރާތ ެގ  ހ ށަހެޅި  ޝަރީޢަތަށް  އެދި  އަމ ރ ކޮށްދިނ މަށް 

 ގ ޅ ންހ ރި ކަންކަމަށެވެ. 
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 ހަތަރ ވަނަ ބައި 

ނޑާއި ސާބިތ ކ ރ މ ގެ ޒިންމާ   ސާބިތ ކ ރ މ ގެ މިންގަ

 ސަތާރަވަނަ ބާބ  

 ސާބިތ ކ ރ މ ގެ މިންގަނޑ  
 

މަދަނީ  މަދަ )ހ( . 137 މަދަނީ މައްސަލަ  ސާބިތ ވާނީ،  ދަޢ ވާއެއް  މައްސަލައެއްަގިއ  ނީ 
 މިންަގނޑ ންނެވެ. 

 
ދަޢ ވާއެްއ  މަދަ )ށ(   މިންަގނޑ ން  މަދަނީ  މައްސަލައެްއަގިއ  ނީ 

ކަމެއް   ހ ށަހަޅާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  ވ ޖޫދ ަގިއ  ސާބިތ ވ މަކީ، 
އޮތ ން ވ ޖޫދ ަގއި  އެކަމެއް  ކޯޓަށް   ނެތ މަށްވ ރެ  ކަމަށް  ާގތް 

ޤަބޫލ ކ ރެވޭ ޙާލަތ ަގއި، އެކަެމއް އެފަދައިން ސާބިތ ވާކަމަށް ކޯޓ ން 
  ނިންމ މެވެ.ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ

 
ކަންކަމަށް  )ނ(   އަންނަނިވި  ނިންމ މ ަގއި  ކަމެްއ  މިންަގނޑ ން  މަދަނީ 

 ކޯޓަށް ރިޢާޔަތްކ ރެވިދާނެއެެވ. 
 

 ؛މައްސަލަިއެގ ބާވަތް (1)   
 

 ؛މައްސަލަިއަގއި ހ ށަހަޅާފަިއވާ ދިފާޢ ެގ ބާވަތް (2)   
 

އެ   (3)    ނ ވަތަ  ކަންކަމ ެގ  ހިމެނޭ  މައްސަލަ  މައްސަލަިއަގއި 
 ؛ބިނާވެފައިވާ ަމއިަގނޑ  އަސްލ ތަކ ެގ ބާވަތް

 
 ކ ރެވ ނ  ކަންކަމ ެގ ކ ޑަބޮޑ މިން.ދަޢ ވާ (4)   

 
Deleted :  ތ ހ މަތ
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ކޯޓ ން  )ހ( . 138 ޖިނާއީ މައްސަލަ ސާބިތ ވެއްޖެކަމަށް  ކ ށެއް  ޖިނާީއ  މަްއޗަށް  މީހެއްެގ 
ޖިނާއީ   ކ ރިކަން  އެކ ށް  އޭނާ  މިންަގނޑ ން ކަނޑައަޅަންވާނީ، 

 ސާބިތ ކޮށްދެވިއްޖެނަމަެއވެ. 
 

އެވަނީ،    ޖިނާއީ މިންަގނޑ ން ކ ށް ސާބިތ ކޮށްދިނ ން ކަމަށް ބ ނެފައި )ށ(  

ކ ރިކަން   ކ ށް  އެ  މީހާ  އ ފ ލިފައިވާ  ދަޢ ާވ  ކ ށެްއެގ  ޖިނާއީ 
ޝަރީޢަތަށް  ނެތި  ޝައްކެއް  މިންވަރެްއެގ  އެކަށީެގންވާ 

 ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށެވެ. 
 

ދިފާޢ ،  )ނ(   ހ ށަހަޅާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  މައްސަލަެއްއަގއި  ޖިނާއީ 
ޝަރީޢަތަށް  ކަމަށް  އޮތް  ވ ޖޫދ ަގއި  ނެތ މަށްވ ރެ  ވ ޖޫދ ަގއި 

އޭނާެގ ދިފާޢ  އޭނާއާ އެްއކޮޅަށް ސާބިތ ާވ  ޤަބޫލ ކ ރެވޭ ޙާލަތ ަގިއ،  
 ވާނެއެެވ.ކަމަށް ކޯޓ ން ނިންމަން

 
  މަދަނީ މައްސަލަތަކ ގެ އިތ ރ ން
  ޖިނާއީ މައްސަލަތަކ ގައި މަދަނީ
މިންގަނޑ  ތަޠްބީޤ ކ ރެވޭނެ  

 ޙާލަތްތައް 

ބ ނެފައި  )ހ( . 139 ކަމަށް  މިންަގނޑ '  'މަދަނީ  ބޭނ މަށްޓަކައި  މާއްދާެގ  މި 
  ާގތްވ މ ެގ، ކަމެއް ވ ޖޫދ ަގއި ނެތ މަށްވ ރެ ވ ޖޫދ ަގއި އޮތ ން  އެވަނީ 

 މިންަގނޑަށެވެ. 
 

މައްސަލަތަކ ަގއިވެސް،   )ށ(   ޖިނާއީ  އަދި  މައްސަލަތަކ ަގިއވެސް،  މަދަނީ 
ތެރެއިން  ނ ކ ތާތަކ ެގ  ވަކިަވކި  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ކ ރިމަްއޗަށް  ކޯޓ ެގ 

ވ ޖޫދ ަގއި   ވާޤިޢާެއއް  ވަކި  ތެރެއިން  ވަޤާއިޢ ެގ  ނ ވަތަ  ނ ކ ތާއެްއ، 
ނ ވަތަ   މިންަގނޑަކީ  އޮތްކަން  ބަލާނެ  ކަނޑައެޅ މަށްޓަކައި  ނެތްކަން 

 މަދަނީ މިންަގނޑެވެ. 
 

މައްސަލައެއްަގއި،   )ނ(   ނ ވަތަ   ދަޢ ވާކ ރާމަދަނީ  ކޮޅަށް  ފަރާތ ެގ 
ނިންމ މ ަގއި   މައްސަލަ  ކޮޅަށް  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ  މައްސަލަިއަގއި 
މިންަގނޑ    މަދަނީ  ަވކިަވކިން  މަްއޗަށް  ދެފަރާތ ެގ  އެ  ބަލާނީ، 
ސާބިތ ކ ރެވެން ހ ރި ކަންކަމ ެގ މ ޅި ޖ މްލަ ަވޒަންކ ރާއިރ ، މަދަނީ 

ފެންވަރަށް،   ެއއް  ނ ވަތަ  ފަރާތ    ދަޢ ވާކ ރާމިންަގނޑާ  ކޮޅަށް،  ެގ 

Deleted :  .ެމައްސަލަ ނިންމަންވާނީ އޭނާާއ އެއްކޮޅަށެވ
އޭނާެގ ދިފާޢ  އޭނާއާ އެްއކޮޅަށް ސާބިތ ވާ ކަމަށް ނ ވަތަ 
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 ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތ ެގ ކޮޅަށް ެއކަމެއް ސާބިތ ވޭތޯެއވެ. 
 

މައްސަލަެއއްަގއި،   )ރ(   ޖިނާއީ  މާއްދާެގ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް،  މި 
ބަލާނީ،  ނިންމ މ ަގއި  މައްސަލަ  ކޮޅަށް  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާކ ރާ 

ވަކިވަކިން މަދަނީ  ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތ ން ހ ށަހެޅި ކަންކަމ ެގ ތެރެއިން  

ޖ މްލަ    ންމިންަގނޑ  މ ޅި  ކަންކަމ ެގ  ހ ރި  ސާބިތ ކ ރެވެން 
 ވަޒަންކ ރާއިރ ، ޖިނާއީ މިންަގނޑ ން އެ ދަޢ ވާެއއް ސާބިތ ޭވތޯއެވެ. 

 
އަދި  އިސްލާމްދީނ ގައި ޙައްދ  

ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޤިޞާޞް  
 ކ ށްތައް ސާބިތ ކ ރ ން 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ( . 140 އެހެން ވަނަ    138މި  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާެގ 
ދީނ ަގއި އިސްލާމް  ޤިޞާޞް ޙައްދ     އޮތްނަމަވެސް،  ނ ވަތަ 

ކ  އަދި  ކަނޑައެޅިފަިއވާ  ސާބިތ ކ ރަންވާނީ،  މަްއޗަށް  މީހެްއެގ  ށެއް 
ޙައްދ ެގ   ނ ވަތަ  އަދަބ   ޤިޞާޞްެގ  ޮގތ ން  އަދަބެއްެގ  ކ ށ ެގ  އެ 

ކ ރިކަން    އޭނާއަދަބ  ދިނ މަށް ކޯޓ ން ޙ ކ މް ކ ރަންވާނީ، އެ ކ ށް  
   އެްއވެސް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތ ކޮށްދެިވއްޖެނަމަެއވެ.

 
އިސްލާމްދީނ ަގިއ ޙައްދ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ ކ ށްތަކ ެގ ތެރެއިން ޒިނޭެގ   )ށ(  

ސާބިތ ކ ރެވޭނީ   މަްއޗަށް  މީހެއްެގ  ފިރިހެނ ންެގ   4ކ ށް  )ހަތަރ ( 
  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ ފަރާތ ެގ އަިމއްލަ އިޢ ތިރާފ ންނެވެ.ހެކިބަހ ން ނ ވަތަ 

 
ފިޔަވައި  )ނ(   ކ ށް  ކަނޑައެޅިފަިއާވ    ،ޒިނޭެގ  ޙައްދ   ދީނ ަގއި  އިސްލާމް 

ކ ށެއް  ކ ށެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޤިޞާޞް  މައްޗަށް    ނ ވަތަ  މީހެއްެގ 
ނ ވަތަ    2ސާބިތ ކ ރެވޭނީ   ހެކިބަހ ން  ފިރިހެނ ންެގ  )ދޭއް( 

 ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ ފަރާތ ެގ އަމިއްލަ އިޢ ތިރާފ ންނެވެ.
 

ކަނޑައެޅިފަިއވާ ކ ށެއް    ނ ވަތަ ޤިޞާޞް  އިސްލާމް ދީނ ަގިއ ޙައްދ  )ރ(  
މައްޗަށް   މީހެއްެގ  ދަށ ން  ެގ  )ނ(  ނ ވަތަ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 
މާއްދާތަކ ަގއި  އެ  ކަނޑައަޅަންވާނީ،  ކޯޓަކ ން  ކަމަށް  ސާބިތ ވާ 
ވާ  ފަރާތ ން  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ނ ވަތަ  ހެކިބަހަކީ،  ހެކީންެގ  ބަޔާންކ ރާ 

ބަޔާންކ ރާ    އިޢ ތިރާފަކީ، ޤާނޫނ ަގިއ  ފ މި  ރިހަމަވާ ޝަރ ޠ ތައް 
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ކަމ ަގއި  އިޢ ތިރާފެއް  ނ ވަތަ  ނ ވަތަ    ޙައްދ  ވ މާެއކ ،  ހެކިބަހެއް 
ެގ އަދަބ  ކަނޑައެޅ މ ަގއި ހެކީންެގ  ކަނޑައެޅިފަިއވާ ކ ށެއް  ޤިޞާޞް

އިސްލާމީ ހެކިބަހ ަގއި ނ ވަތަ އިޢ ތިރާފ ަގއި ފ ރިހަމަވާންޖެހޭ ކަމަށް  
 ބަޔާންކ ރާ އެންމެހައި ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާނަމައެވެ.   ޝަރީޢަތ ަގއި

 
އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ ހިނދަކ ،  )ބ(  

ޙައްދ     އިސްލާމް ދީނ ަގއި މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް،  
ައކ ރ ަގއި ބަޔާންކ ރާ  ކަނޑައެޅިފައިާވ ކ ށެްއ  ނ ވަތަ ޤިޞާޞް   ެއ 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ކ ށް،  އެ  ސާބިތ ނ ވިނަމަެވސް،   138މިންަގނޑ ން 
ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ ޖިނާއީ މިންަގނޑ ން ސާބިތ ވާނަމަ، އެ 
 ކ ށަކަށް ޤާނޫނ ަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެން އަދަބެއް ދެވިދާނެއެވެ.  

 
ކަމެއް ސާބިތ ކ ރ މަށް ހެކިބަސް ދޭ މީހ ން ވަކި ޢަދަދަކަށް ބޭނ ންވާނެކަމަށް  . 141 ހެކިބަސް ދޭ މީހ ންގެ ޢަދަދ  

އަސްލެއްަގއި  ސާބިތ ކ ރ މަށް   އިސްލާމްދީނ ެގ  ެއކަމެއް  ކަނޑައަޅާފަިއވާނަމަ، 
 އެ ޢަދަދަށް ހެކިބަސް ދޭ މީހ ން ބޭނ ންވާނެއެވެ. 

 
އަންހެނ ންނާއި ފިރިހެނ ންގެ  

 ހެކިބަސް 
ބޭނ ންވާނެ  . 142 ހެކިބަސް  ފިރިހެނ ންެގ  ޢަދަދަކަށް  ަވކި  ސާބިތ ކ ރ މަށް  ކަމެއް 

ކަމަށް ކަމަށް   ބޭނ ންވާނެ  ހެކިބަސް  އަންހެނ ންެގ  ޢަދަދަކަށް  ވަކި  ނ ވަތަ 
ސާބިތ ކ ރ މަށް  ެއކަމެއް  ކަނޑައަޅާފަިއވާނަމަ،  އަސްލެއްަގިއ  އިސްލާމްދީނ ެގ 

ފިރިހެނ ންެގ   ޢަދަދަށް  އަންހެނ ންއެ  ބޭނ ންވާނެއެވެ. ެގ  ނ ވަތަ    ހެކިބަސް 
ޙާލައެ ހެކިބަސް ތްތަކ ނޫން  އަންހެނ ންެގ  ފިރިހެނ ންނާއި  ަގއި، 

 ހަމަހަމަވެެގންވެެއވެ. 
 

މ ސްލިމެއްެގ މަްއޗަށް ކަެމއް ސާބިތ ކ ރ މަށް ޣައިރ  މ ސްލިމެއްެގ ހެކިބަސް   . 143 ޣައިރ  މ ސްލިމ ންގެ ހެކިބަސް 
ކަމަށް އަސްލެއްަގއި  ހ ށަނޭޅޭނެ  ކަންކަާމއި    އިސްލާމްދީނ ެގ  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

އެ   ކ ަގއިތަތްޙާލަ ޙާލަތްތަކ ކަން  ނޫންފިޔަަވއި  ޣައިރ   ކަމާއި  ަގއި، 
 މ ސްލިމެއްެގ ހެކިބަސް މ ސްލިމެއްެގ ހެކިބަހާ ހަމަހަމަވެެގންެވއެވެ. 

 
ހިންޭގ   )ހ( . 144ހެކި ހ ށަހެޅ މެއް ނެތި   ދާއިރާަގއި  މައްސަލަ  ޝަރ ޢީ  ނިސްބަތްވާ  ޢާންމ ކޮށް ކޯޓ  

Deleted : ިކަމާބެހޭ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއ
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ޤަބޫލ ކ ރެވޭ ސާބިތ ވެގެންވާ ކަންކަން  ނެތި  ދެބަސްވ ެމްއ  އަދި  އެ  ކަންކަމާއި،    އެނޭގ 
ޞައްޙަކަމާމެދ  ސ ވާލ ނ އ ފެދޭ   މަސްދަރެއްެގ  އ ސޫލ ން  ޢާންމ  

ނ ލައި  ސާބިތ ކ ރ މަކާ  އިތ ރ   އަދި  ޞައްޙަކަމާެއކ   މަސްދަރަކ ން 
ކޯޓަށް ކަންކައެނެގންހ ރި   ނ ލައި،  ހ ށަހެޅ މަކާ  ހެކި  ަމކީ، 

 ސާބިތ ވެެގންވާ ކަންކަން ކަމ ަގއި ބެލެވޭނެ ކަންކަެމވެ. 
 

ބޭނ މަށްޓަކައި،   )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ނ ލައި  މި  ހ ށަހެޅ މަކާ  ހެކި 
 ސާބިތ ވެެގންވާ ކަންކަމ ެގ ތެރޭަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިެމނެއެވެ. 

 
ޤާނޫނ އަސާސީާއއި،  (1)    ޖ މްހޫރިްއޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޢަމަލ ކ ރަ ޤާނޫނ ތަކާިއ،    މ ންދާދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އެންމެހައި 
ެއއިން  ކ ރިން ޢަމަލ ކ ރަމ ންދިޔަ އެންމެހައި ޤާނޫނ ތަކާއި،  

 ؛ޤާނޫނަކ ން ބާރ  ލިބިެގން ހަދާ ަގާވއިދ ތައް 

 

ފަރާތ ެގ  (2)    ހިންާގ  ެވރިކަން  ނިޝާނާއި،  ދައ ލަތ ެގ 
ސިއްކައާިއ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޝަރ ޢީ ކޯޓ ތަކ ެގ ސިއްކަާއިއ، 
ސިއްކަާއއި،  އިދާރާތަކ ެގ  ހިމެނޭ  ދާއިރާަގއި  ޝަރ ޢީ 
ކޮމިޓީތަކ ެގ  މަޖިލީހ ެގ  ެއ  މަޖިލީހާއި  ރައްޔިތ ންެގ 
ބޭނ ންކ ރާ   ލިބިެގން  ބާރ   ޤާނޫނަކ ން  ސިއްކައާިއ، 

ސިްއކަާއއި،  އެނޫ ޤާއިމ ކޮށްފަިއާވ  ންވެސް  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި 
 ؛ބޭރ  ޤައ މ ތަކ ެގ އެމްބަސީތަކ ެގ ސިްއކަ

 
ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  (3)    މަޤާމަށާއި،  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ 

މަޤާމަށާ މަޖިލީހަށްނާއިބ ެގ  އިންތިޚާބ ކ ރާ   އި ރައްޔިތ ންެގ 
 ؛މީހ ން
 

 ؛ވަޒީރ ންެގ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަނ ކ ރާ މީހ ން (4)   
 

Deleted : ،ީހެކި ހ ށަހެޅ މަކާ އަންނަނިވި ކަންކަމަކ
ނ ލައި، ސާބިތ ެވެގންވާ ކަންކަން ކަމ ަގއި ބެލެވޭނެ 

¶ކަންކަމެވެ. 
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 ؛މ ސްތަޤިއްލ  މަޤާމ ތަކަށް ޢައްޔަނ ކ ރާ މީހ ން (5)   

 

މަޤާމަށް  (6)    މެންބަރ ކަމ ެގ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ 
 ؛އިންތިޚާބ ކ ރާ މީހ ން

 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގ މަށްޓަކައި ޤާނޫނ ން  (7)   
 ؛ތަކަށް އިންތިޚާބ ކ ރާ މީހ ންއ ފައްދާ ކައ ންސިލް

 

ދައ ލަތ ެގ  (8)    ބަހާއި  ޤައ ީމ  ދިދަާއއި  ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
 ؛ދީން
 

ކަންހި (9)    ަގޑިތަްއ ނޤ ދ ރަތީޮގތ ން  ޤ ދ ރަތީޮގތ ން  ޮގތާއި،  ާގ 
ަވގ ތ ތަްއ   ޮގތ ން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޮގތާިއ،  ބެހިފައިވާ 

ދ ނިޔޭެގ އިވާ  ފަބަހާ ޖިއޮްގރަފީެގޮގތ ން  ޒޯނ ތަކާއި، 
 ؛ބައްރ ތަކާއި ޤައ މ ތައް ބަހާލެިވފައިވާ ޮގތް

 
ދ ވަސްތަކާިއ   (10)    ބަންދ   ރަސްމީ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ސަރ ކާރ ން 

ތަރ ތީބ ެވ  ހަތްދ ވަސް  ހަފްތާެގ  މ ނާސަބަތ ތަކާއި 
 ؛ޮގތް ހިނަގމ ންދާ

 
ބައިނަލްއަޤްވާީމ   (11)    ބަިއވެރިވެފަިއވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

 ؛މ ޢާހަދާތައް
 

ބައިނަލްއަޤްވާީމ  (12)    ބަިއވެރިެވފައިވާ  ދިވެހިރާޖެއިން 
 ؛ޖަމާޢަތްތައް

 
ޤާއިމ ކޮށްފަިއާވ   (13)    ގ ޅ ން  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖެއިން 
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 ؛އްތަޤައ މ 
 

ފަނޑިޔާރ ންނާިއ،  (14)    ކޯޓ ތަކ ެގ  ޝަރ ޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
ަވކާލާތ ކ ރ މ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ރަޖިސްޓްރާރ ންނާއި، 

 ؛ހ އްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލ ން

 
ޤަބޫލ ކ ރަންވާނެ  (15)    ޝަރީޢަތަށް  ނ ލައި  ހ ށަހެޅ މަކާ  ހެއްކެްއ 

 ކަމެއް. ކަމަށް އެހެން ޤާނޫނަކ ން ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ 
 

)ހ(   ނ((   މާއްދާެގ  )ށ( މި  ތެރެއިން   އަދި  ކަންކަމ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި 
ކަމަކީ   ސާބިތ ވެެގންވާ  ވަކި  ކޯޓަށް  ނ ލައި،  ހ ށަހެޅ ަމކާ  ހެކި 

ކަމ ަގއި   ވަކި ކަންކަން  ނ ަވތަ  ބެލިދާނެއެވެ.  ައމިއްލައަށް  ކޯޓ ން 
ކަންކަން ކަމަކީ   ސާބިތ ވެެގންވާ  ކޯޓަށް  ނ ލައި،  ހ ށަހެޅ މަކާ  ހެކި 
ޚަޞްމަކަށް   ކަމ ަގއި މަޢ ލޫމާތާއެކ   ކަމާގ ޅޭ  އެދި  ބަލައިަގތ މަށް 

 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 
 

 

 އަށާރަވަނަ ބާބ  

 ސާބިތ ކޮށްދިނ މ ގެ ޒިންމާ 
 

އެހެންޮގތަކަށް   )ހ( . 145 އ ޞޫލ  ޢާންމ   ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެންވެސް  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 
ޙައްޤެްއ   ޤާނޫނީ  ލިބިދޭ  ތިމާއަށް  ނ ވާހާހިނދަކ ،  ބަޔާންކޮށްފައި 

ނ ވަތަ އަނެއް މީހާ އ ފ ލަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް އޮތް ކަމަށްބ ނެ  
އޮތްކަ ެއޮގތަށް  ކަމެއް  އެ  އ ފ ލައިފިނަމަ،  ން  ދަޢ ވާއެއް 

 ސާބިތ ކޮށްދޭނީ އެ ދަޢ ވާެއއް އ ފ ލާ ފަރާތ ންނެވެ.
 

ވަކި ކަމެއް ވ ޖޫދ ަގިއވާކަން ނ ވަތަ ނ ާވކަން ސާބިތ ކ ރ ން ލާޒިމ ާވ   )ށ(  
މި  އޮންނާނީ،  ޒިންމާ  ސާބިތ ކ ރ މ ެގ  އެކަެމއް  ޙާލަތ ގައި، 
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އެހެންޮގތަކަށް   ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެންވެސް  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ަގއި 
ނ ވަތަ   ވ ޖޫދ ަގިއވާކަމަށް  އެކަެމއް  ނ ވާހާހިނދަކ ،  ބަޔާންކޮށްފައި 

 ނ ވާކަމަށް ބ ނާ ފަރާތ ެގ ކިބައިަގއެެވ. 
 

އެހެންޮގތަކަށް   )ނ(   ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެންވެސް  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ޒިންމާ  ސާބިތ ކ ރ މ ެގ  ދަޢ ވާއެއް  ނ ވާހާހިނދަކ ،  ބަޔާންކޮށްފައި 
ގ ޅިެގން  ކަމަކާ  ބިނާވެފަިއވާ  މައްޗަށް  ެއ  ދަޢ ވާ  އެ  އޮންނާނީ، 

ޚަޞްމ ންކ ރެ ޚަޞްމަކަށް ެއއްެވސް ހެއްކެއް  މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ  
ެއ  ހ ށަނޭ ދެކޮޅަށް  ޚަޞްަމކާ  އެ  ސާބިތ ވާނެ ކަމެްއ  ޅިއްޖެނަމަ، 

 ޚަޞްމަށެވެ. 
 

ކަމެއް  )ރ(   އެހެން  މީހަކ   ދޭ  ހެކިބަސް  ގ ޅޭޮގތ ން  ކަމަކާ  ވަކި 
ސާބިތ ކޮށްދީެގން މެނ ވީ އެ ހެކިބަސް ދޭ ކަންތައް ސާބިތ ކޮށްދެވެން 

ޒިންމާ   ސާބިތ ކ ރ މ ެގ  އެކަމެްއވެސް  އެ  ނެތްނަމަ،  އޮންނާނީ، 
 ހެކިބަސް ދޭ މީހާއަށެވެ. 

 
މީހަކ ،  )ބ(   އ ފ ލިފަިއާވ  މަްއޗަށް  އެމީހެއްެގ  ދަޢ ވާ  ކ ށެްއެގ  ޖިނާއީ 

ކަނޑައަޅާ   ކ ށް  އެ  ނ ވަތަ    ންވެސް ނޫ އެޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ ން 
ލިބިދޭ   އޭނާއަށް  ދިފާޢެއް  ލިބިދޭ  ގ ޅޭޮގތ ން  ކ ށާ  އެ  ޤާނޫނަކ ން 
ސާބިތ ކ ރ މ ެގ   ލިބިދޭކަން  ދިފާޢ   އެ  އޭނާއަށް  ބ ނާނަމަ،  ކަމަށް 

އޮން އޮތްކަން  ޒިންމާ  ދިފާޢެްއ  އެފަދަ  މައްޗަށެެވ.  އޭނާެގ  ނާނީ، 
އޭނާއަށް   ސާބިތ ކޮށްނ ދެިވއްޖެނަމަ،  އޭނާއަށް  މިންަގނޑ ން  މަދަނީ 

 އެ ދިފާޢ  ލިބިެގން ނ ވާކަމަށް ކޯޓ ން ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ. 
 

ކަމެއްަގއި،   )ޅ(   އެނޭގ  ޢާންމ ކޮށް  ޮގތަކަށްކަން  ވަކި  އޮތީ  ކަމެއް  ވަކި 
އެނޫންޮގތަކަށް ެއކަމެއް ކ ރި ނ ވަތަ ނ ކޮށް ދޫކޮށްލި މީހަކ  އެކަން 
މަޤްޞަދެއްަގިއކަން  ކޮން  ދޫކޮށްލީ  ނ ކޮށް  ނ ވަތަ  ކ ރީ 

 ޒިންމާއެކެވެ. އެމީހެއްެގ  ސާބިތ ކޮށްދިނ މަކީ 
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ޤާނޫނ އަސާސީެގ ދެވަނަ ބާބ ެގ ދަށ ން ކަށަވަރ ކޮށްދީފަިއވާ އަސާސީ   )ހ( . 146 ޚާއްޞަ އ ޞޫލ  
ޙައްޤ ތަކާިއ މިނިވަންކަމ ެގ ތެރެއިން ޙައްޤެއް ނ ވަތަ މިނިަވންކަމެްއ 
ޙައްޤެްއ   ެއ  ދަޢ ވާތަކ ަގއި،  ހ ށަހަޅާ  ބ ނެ  ހިފަހައްޓާފައިވާކަމަށް 

މިނިވަންކަމެްއ   ޤާނޫނ ައސާސީަގިއ  ނ ވަތަ  ހިފަހައްޓާފައިވަނީ 
މިންަވރަށްކަން  އެކަށީެގންވާ  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 
ނ ވަތަ  ޙައްޤެްއ  އެ  ނ ވަތަ  ދައ ލަތ ެގ  ސާބިތ ކޮށްދިނ މަކީ 

 މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓި ފަރާތެއްެގ ޒިންމާއެކެވެ. 
 

މައްސަލަތަކ ަގިއ، ދަޢ ާވކ ރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ަވކިކޮށްެގން ހ ށަހެޅޭ  )ށ(  
ޮއެވެގންކަން   ސަބަބެއް  ެއކަށީެގންވާ  ވަކިކ ރީ  ވަޒީފާއިން 

 ސާބިތ ކޮށްދިނ މަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތ ެގ ޒިންމާެއކެވެ. 
 

 

 ފަސްވަނަ ބައި 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 
 

 ވަނަ ބާބ  ނަވާރަ 

 ޢާންމ  ކަންކަން 
 

ޓްރައިބިއ ނަލްތަކާއި ދައ ލަތ ގެ  
އިދާރާތަކ ގެ މައްޗަށް ޤާނޫނ   

 ހިންގ ން  

މި  . 147 ހިނދަކ ،  ބަޔާންކޮށްފައިނ ާވހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން 
  ނެގ މާިއ،  ޤާނޫނ ަގއި ކޯޓ ތަކަށް ނ ވަތަ ޝަރީޢަތަށް ނިސްބަތްކޮށް، ހެކިބަސް

ކޯޓ ތަކ ން    ަވޒަންކ ރ މ ަގއި  ހެކި  ބަލައިަގތ މާިއ،  ހެކި  ހ ށަހެޅ މާއި،  ހެކި
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ކަމ ަގިއ  އ ސޫލ ތައް  ތަބާާވންޖެހޭ  ޝަރީޢަތ ން  ނ ވަތަ 
އެންމެހައި ކަންކަމާިއ، ކޯޓ ތަކ ން ނ ވަތަ ޝަރީޢަތ ން ބަލައިަގންނަ ހެކީަގިއ  
އެންމެހަިއ   ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ގ ޅޭޮގތ ން  ޝަރ ޠ ތަކާ  ފ ރިހަމަވާންޖެހޭ 

ސާ ހެކި  މިންަގނޑ ތަކާ  ކަންކަމާއި،  ސާބިތ ކ ރ މ ެގ  ޒިންމާއާއި  ބިތ ކ ރ މ ެގ 
ނިސްބަތަށް   ކަާމގ ޅޭ  އ ސޫލ ތައް،  އެންމެހައި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ގ ޅޭޮގތ ން 
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ނިސްބަތަށް،   ކަމާގ ޅޭ  އަދި  ހިނާގނެއެެވ.  މަްއޗަށް  ޓްރައިބިއ ނަލްތަކ ެގ 
ފަރާތް އެނޫންެވސް  ބަލާ  މައްސަލަ  ތެރެިއން  އިދާރާތަކ ެގ  ތަކ ެގ  ދައ ލަތ ެގ 

 މައްޗަށް ހިނާގނެެއވެ. 
 

ކޯޓ ތަކ   )ހ( . 148 ދ ން ގަވާއިދ  ހެ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކާ  މި  އަދާކ ރަންޖެހޭ  ން 

ޤާނޫނ ަގިއ  ،  ނީހަދާ،  ގަވާިއދ ތައްހަދަންޖެހޭ  ގ ޅިެގން   މި 
ޮގތެްއެގމަތިން،   ޚިލާފ ނ ވާ  އ ސޫލ ތަކާ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

 ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސ ޕްރީމް ކޯޓ ންނެވެ. 
 

ޤާނޫނަށް   (ށ)   މި  ގަވާއިދ ތަްއ،  ހަދަންޖެހޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
ފަށާތާ   ހަދައި،    3ޢަމަލ ކ ރަން  ތެރޭަގިއ  މަސްދ ވަހ ެގ  )ތިނެއް( 

 ޢާންމ ކޮށް އިޢ ލާނ  ކ ރަންވާނެއެވެ. 
 

 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ ، އަންނަނިވި ދެ ޤާނޫނ  އ ވ ނީއެވެ.  . 149 އ ވާލެވޭ ޤާނޫނ  
 

 ؛)ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނ ( 76/24ޤާނޫނ  ނަންބަރ   )ހ(  
 

 ޖ )އަންހެނ ންެގ ހެކިބަހ ެގ ޤާނޫނ (.72/14ޤާނޫނ  ނަންބަރ   )ށ(  
 

ފަށާނީ . 150 ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ފާސްވެ  ،މި  ޤާނޫނ    ،ތަޞްދީޤ ކޮށް  ،މި 
ފެށިެގން   ތާރީޚ ން  ޝާއިޢ ކ ރާ  ެގޒެޓ ަގއި   އް( ހައެ)  6ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ 

 މަސް ދ ވަސް ހަމަވާ ތާރީޚ ން ފެށިެގންނެވެ. 
 

ޤާނޫނ ަގއި   . 151 މާނަކ ރ ން  ބޭނ ންކޮށްފައިާވޮގތ ން  މި  ލަފްޒެއް  ނ ވަތަ  ޢިބާރާތެއް 
ކަނޑައެޅިެގން އެހެން މާނަެއްއ ދޭހަނ ވާހާހިނދަކ ، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި  

ވަނީ، ެއ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒ ތަކާ ގ ޅިެގން، ތިރީަގިއ  އެ ލަފްޒ ތަކަށް ދެވިފައި
 ދީފައިވާ މާނަކ ރ މެވެ. 

 

Deleted : ްޭަދައި ހިންގ ނ

Deleted :  ްކޯޓަކ ނ

Deleted :ޭއިޖ ރާއީ ކަންކަާމގ ޅ  

Deleted : ީޭައި ހިންާގނ

Deleted : ެންނެވެ. ޓަކ ކޯއ
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"ހާޒިރ ކ ރެވެން ނެތް މީހ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނީ، މި ޤާނޫނ ެގ  )ހ(  
 ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ މީހ ންނަށެވެ. 118

ހ ށަހެޅޭ  "ޚަޞްމ "   )ށ(   ކޯޓަށް  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް 
ނ ވަތަ   ފަރާތް  ދަޢ ވާކ ރާ  ފަރާތް  މައްސަލަެއއްަގއި  ދަޢ ވާލިބޭ 

ނިސްބަތްކ ރެވޭ   ަވކިން  ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  އެއިން  އަދި  ޖ މްލަކޮށް، 

 ޮގތަށެވެ. 
 

    
    
    
    
ބޭނ ންކ ރެވޭ   (ނ)   މަޢ ލޫމާތ   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "ކޮމްޕިއ ޓަރ " 

އިލެކްޓްރޯކެމިކަލް އިލެކްޓްރޯނިކް،   ނ ވަނަ  އޮޕްޓިކަލް  މެްގނެޓިކް، 
ސާމާނާއި، މިފަދަ ގ ޅ ން ހ ރި ތަކެއްޗާިއ، އަދި ހިސާބ  ހެދ މަށާއި،  
ރައްކާކ ރ މަށާއި  މަޢ ލޫމާތ   ކަންކަމަށާއި،  ބޭނ ންކޮށްެގންކ ރާ  ހަމަ 
ބާވަތ ެގ   ެއ  ނ ވަތަ  ހ ރި  ގ ޅ ން  ފަހިކޮށްދޭ  މ ޢާމަލާތް  އަދި 

ން މިފަދަ ކަމެއްކ ރެވޭ ތަކެްއޗަށެވެ. ނަމަވެސް ެއ  ތަކެއްޗާއި ގ ޅަިއެގ
 މާނައިަގއި ތިރީަގއި ބަޔާންކ ރެވޭ ެއއްޗެހި ނ ހިމެނޭޮގތ ންނެެވ.

 
 ؛އޮޓޮމެޓިކް ޓައިޕްރައިޓަރ، ޓަިއޕްސެޓަރ (1)   

 
 ؛ލްކިއ ލޭޓަރހިފާެގންގ ޅޭ ކަ (2)   

 
ރައްކާނ ކ ރެވޭ ޒާތ ެގ  ޕްރޮްގރާމްނ ކ ރެވޭ ނ ވަތަ މަޢ ލޫމާތ    (3)   

 ؛ތަކެތި

 
ކަމާގ ޅޭ    ދައ ލަތ ެގ  އެހެންވެސް މި ބާވަތ ެގ ތަކެތި ކަމ ަގއި (4)   

މެދ ވެރިކޮށް    އިދާރާއަކ ން ެގޒެޓް  ސަރ ކާރ ެގ  ކަނޑައަޅައި 

Deleted : "ްނ ވަތަ "ޚަޞްމ ނ

Deleted : ިފަރާތްތަކަށާއ

Deleted : ްނ ވަތަ ފަރާތްތަކަށ

Deleted :)ނ(

Deleted : ްބ ނެފައި "ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް" ކަމަށ
ވަނަ މާއްދާއިން    5އެވަނީ، ޤާނޫނ އަސާސީެގ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނ  ހެދ މ ެގ އެންމެހައި ބާރ   
¶ލިބިދީފައިވާ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށެވެ.

Deleted :)ރ(

Deleted :ޮސާމްޕަލް" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނީ، ލޭެގ   ޑީ"ބ
ސާމްޕަލް ނ ވަތަ ބޮލ ެގ ނ ވަތަ ހަށިަގނޑ ެގ އެހެން 
ތަނަކ ން ނެޭގ އިސްތަށީެގ ސާމްޕަލް ނ ވަތަ ސްވޮބް 
މެދ ވެރިކޮށް މީހެއްެގ އަނަގިއަގިއވާ ކ ޅ ން ނ ވަތަ  
ހ ޅ ވިފަިއވާ އެހެން ގ ނަވަނަކ ން ނ ވަތަ ނިޔަފަތީެގ  

¶ލަށެވެ.ދަށ ން ނަާގ ސާމްޕަ

Deleted :)ބ(

Deleted :  ްކ ށ ެގ ވެށި" ކަމަށް ބ ނެފަިއ އެވަނީ، ކ ށެއ"
ހިނގ މާ ގ ޅިެގން، އެ ކ ށާ ގ ޅ ންހ ރި ވާޤިޢާއެއް  

ކޮންމެ  އޮތްނ ވަތަ މާއްދީ ހެއްކެއް ނ ވަތަ އެްއޗެއް  
ތަނެއް ކަމަށް، ކަމާގ ޅޭ ޤާނޫނ ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން،  

¶ކަނޑަައޅާ ކޮންމެ ތަނަކަށެވެ. ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަކ ން 

Deleted :(ޅ)

Deleted :  ،ީކޮންޓްރެކްޓް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނ"
)ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނ ( ެގ  91/4ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

ދަށ ން ކޮންޓްރެކްޓެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކޮންމެ 
¶މ ޢާމަލާތަކަށެވެ.

Deleted :ކ

Deleted :ެޭ

Deleted : މިނިސްޓަރ
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 އިޢ ލާންކ ރާ ތަކެތި. 
 

    
    
ެއކްސް (ރ)   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ފޮޓޯ"  ސްކޭން -"އެތެރެހަށީެގ  ރޭ، 

 ފޮޓޯއަށެވެ. ނ ވަތަ އެތެރެހަށި ދައްކ ވައިދޭ އެ ނޫންވެސް 
 

ހަށިަގނޑ ެގ   (ބ)   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ސާމްޕަލް"  "އެތެރެހަށީެގ 
ޮގތަކ ން   އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ  ފޮނ ވަިއެގން  ެއއްޗެއް  އެތެރެއަށް 

 ހަށިަގނޑ ެގ އެތެރެއިން ނަާގ ސާމްޕަލަށެވެ.
 

މީހަކ    (ޅ)   މަރ ވެފަިއވާ  އެވަނީ،  ބ ނެފަިއ  ކަމަށް  ނ ވަތަ "އޮޓޮޕްސީ" 
ސަބަބާއި،  އެްއޗެއް   ެގއްލ ންތަކާއި،  މަރ ވި  ލިބިފައިވާ  ހަށިަގނޑަށް 

އައިބެއް   އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ  ބަްއޔެއް  ޖެހިފައިވާ  ހަށިަގނޑަށް 
މްޕަލް ދެނެަގތ މަށްޓަކައި އެ ހަށިަގނޑ  ބަލައި، އެ ހަށިަގނޑ ން ސާ

 ނަަގިއެގން ތަޙްލީލ ތައް ކ ރ ަމށެވެ. 
 

    
    
    
    
    
އެވަނީ،   ( ކ)   ބ ނެފައި  ކަމަށް  ހެކި"  ފޮރެންސިކް "ފޮރެންސިކް 

 ޕްރޮސީޖަރެއް މެދ ވެރިކޮށް ހޯދޭ ހެއްކަށެވެ. 
 

    
    
ހިންގ  ( އ)   ވެރިކަން  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  އިދާރާ"  މ ެގ  "ދައ ލަތ ެގ 

Deleted :(އ )

Deleted : ،ީކޯޓ " ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނ"
  2010/22ޤާނޫނ  ނަންބަރ  ޤާނޫނ އަސާސީާއއި 

( އާއި އެނޫންވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކ ެގ ޤާނޫނ )
...

Deleted :(ވ )

Deleted : ިއެވަނީ، "އިނިގލީެގ ނިޝާން" ކަމަށް ބ ނެފައ
...

Deleted :މ

Deleted :ފ

Deleted :ދ

Deleted :  އޭނާެގ

Deleted :  އޭނާެގ

Deleted :(ތ)

Deleted : ިއިސްލާމްދީނ ެގ ައސްލ " ކަަމށް ބ ނެފައ"
...

Deleted :(ލ)

Deleted : ،ީވަކީލ " ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނ"
...

Deleted :( ގ )

Deleted : ީމައްސަލަ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، "މަދަނ
...

Deleted :(ޏ)

Deleted : ،ީމ ވަްއކިލ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނ"
...

Deleted :(ސ)

Deleted : ،ީފަނޑިޔާރ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނ"
...

Deleted :ޑ

Deleted :(ޒ )

Deleted : ،ީދިވެހި  "ފ ލ ހ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނ
...

Deleted :(ޓ)

Deleted :  ަފޮޓޯ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، މީހެއްެގ ސޫރ"
...

Deleted :ޔ
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ބާރާއި،،  ބާރާއި ހެދ މ ެގ  ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ    ޤާނޫނ   އިންޞާފ   ޢަދ ލ  
މިނިވަން  އިދާރާތަކާިއ،  އެންމެހައި  ހިމެނޭ  ބާރ ަގއި 
މ އައްސަސާތަކާއި މ ސްތަޤިއްލ  މަޤާމ ތަކާއި ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާއި  
ެއ   ކައ ންސިލ ތަކާއި  ިއންތިޚާބ ކ ރެވޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ އަސާސީެގ 

ނޭ ޮގތ ެގަމތިންނެވެ. ތަންތަނާއި ގ ޅިފައިާވ އެންމެހައި އިދާރާތައް ހިމެ
އަދި، އެ ތަނެއް ހިންގ މ ަގިއ ދައ ލަތ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތެއް އަދާކ ރާ  

 ތަނެއްމެ ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ. ކޮންމެ 
 

ކަމަށް   ( ވ)   ަވސީލަތްތައް "ލިޔ ން"  އަންނަނިވި  އެވަނީ،  ބ ނެފައި 
ރެ މަޢ ލޫމާތެއް  ބާަވތެއްެގ  އެްއވެސް  ކޯޑ ކޮށްފައިާވ  ހިމެނޭޮގތ ން، 

 އެްއޗަކަށެވެ. 
 

ލިޔ މ ން ނ ވަތަ ޗާޕްކޮށްފައި އޮތް އެްއޗެއް )ޗާޓެއް ނ ވަތަ   (1)   
ކ ރެހ މެްއ   ނ ވަތަ  ްގރާފެއް  ނ ވަތަ  ޕްލޭނެއް 

 ؛ކަމ ަގިއވިޔަސް(
 

ޮގތަށް  (2)    ވާޞިލ ވެވޭ  ަވސީލަތަކ ން  އިލެކްޓްރޯނިކް 
 ؛ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ ކޮމްޕިއ ޓަރ  ފައިލެއް

 
 ؛ފޮޓޯ (3)   

 
ރައްކާކ ރެވިފަިއާވ  (4)    ޑޭޓާެއއް  އެހެން  އެފަދަ  ނ ވަތަ  އަޑ  

 ؛ޑިސްކެއް ނ ވަތަ ޓޭޕެއް ނ ވަތަ ފިލްމެއް ނ ވަތަ ރޯލެއް
 

މަންޒަރ  ނ ވަތަ އެފަދަ އެހެން ޑޭޓާެއއް ރައްކާކ ރެވިފަިއާވ   (5)   
 ފިލްމެއް ނ ވަތަ ނެަގޓިވެއް ނ ވަތަ އެނޫންެވސް ެއއްޗެއް. 

 
    

Deleted :ިފަރާތާއ ާޭ

Deleted : ިރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހާއ

Deleted : ެތަނަކާއި ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން ހިންާގ ކޮންމ
ތަނަކާއި ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން އެހީ ލިބިެގން ހިންާގ  

ތަނެއްމެ ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ. ކޮންމެ 

Deleted :ޕ

Deleted :ިޭ

Deleted :(ޖ)

Deleted : ިޝަރީޢަތ ެގ މަޖިލިސް" ކަމަށް ބ ނެފައ"
އެވަނީ، ޖިނާއީ ކ ށެްއެގ ތ ހ މަތ ަގއި ހަްއޔަރ ކޮށްފަިއވާ  

ހައްޔަރ ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކ ެގ މަތިންކަން މީހާ 
ނ ވަތަ ނޫންކަން ކަނޑަެއޅ މަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރެްއެގ  

ކ ރިމައްޗަށް ހާޒިރ ކޮށް، ެއކަާމމެދ  ޮގތެއް  
ކަނޑައެޅ މަށް ބާއްވާ މަޖިލިސް ހިމެނޭޮގތ ން، ކޯޓަށް 
ހ ށަހެޅިފައިވާ މަދަނީ ނ ވަތަ ޖިނާއީ މައްސަލަެއއްަގއި  

ްއެގ ކ ރިމަތީަގއި ބޭއްވޭ ހަމަ ކޮންމެ ފަނޑިޔާރެ
އަޑ އެހ މެއްމެ ނ ވަތަ ކޮންމެ މަޖިލިހެއްމެ  

¶ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ.
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ޑީޮއކްސީރައިބޯނިއ ކްލިއެކް   (މ)   އެވަނީ،  ބ ނެފަިއ  ކަމަށް  "ޑީ.އެން.އޭ." 
 ( އަށެވެ. deoxyribonucleic acidއެސިޑް )

 
ެއވަނީ،   (ފ)   ބ ނެފައި  ކަމަށް  މަޢ ލޫމާތ "  ހަށިަގނޑ ެގ  "ޑީ.އެން.އޭ.ެގ 

ނ   އެތެރެއިން  ނ ވަތަ  ބޮޑީބޭރ ން  ނެޭގ  ޮގތަކަށް  އެނޫންވެސް   ވަތަ 

ލިބޭ  ތަޙްލީލ ތަކ ން  ޑީ.އެން.އޭ.ެގ  ކ ރާ  ބޭނ ންކޮށްެގން  ސާމްޕަލް 
 ޖެނެޓިކް މަޢ ލޫމާތަށެވެ.

 
    

 
 

_____________.6.202226_____ 

Deleted : ޗ

Deleted : ހހ

Deleted :ީބޮޑ

Deleted :(ށށ)

Deleted : ،ީޖިނާއީ މައްސަލަ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނ"
ޖިނާއީ ކ ށެްއެގ ތ ހ މަތ ަގއި ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ން އ ފ ލާ  

ދަޢ ާވެއއްެގ  ދަޢ ވާއަށެެވ. ނ ވަތަ އެފަދައިން އ ފ ލާފައިވާ 
ާގ ޝަރީޢަތ ެގ މަރ ޙަލާތަކަށް މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހިން

¶ޖ މްލަކޮށެވެ.



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ބިލު    ހެއްކާބެހޭ 

  17    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 2ޖަދުވަލު  
 

 ބިލު" ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ ން ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އެ ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން ޙާޒިރުވިގޮތުގެ ތަފްޞ ލް ހެއްކާބެހޭ "
 

 

2022 

26.06.2022 34 4:08        - S  

23.06.2022 33 4:25        - S  

20.06.2022 32 2:38      - 
  - S   

16.06.2022 31 5:23     0  - S S   

15.06.2022 30 1:00     0  S  S   

15.06.2022 29 00:43    @ 0  S - S   

14.06.2022 27 1:00   -  0  -  S   

12.06.2022 25 3:16      -   S   

8.06.2022 24 1:05         S   

7.06.2022 23 1:16      @   S   

1.06.2022 22 1:05    -   @  S   

31.05.2022 21 00:35   -      S   

25.05.2022 19 1:03   @ @     S   

24.05.2022 18 00:30   @   -   S @ @ 

23.05.2022 17 1:10    0     S  @ 

6.04.2022 10 1:00         S @ @ 

22.03.2022 9 00:55 
  -      S  

21.03.2022 8 1:00 
        S  

  ްއެހެން ކޮމިޓ އެއްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި  @ ވަޑައިނުގަންނަވާ ބައްދަލުވުން  -  ވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުނ S  ްސަލާމުގައި ހުންނެވި ބައްދަލުވުނ 

       ރަސްމ  ދަުތރެއްގައި 0



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ބިލު    ހެއްކާބެހޭ 

  18    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

15.03.2022 7 00:45 
     -   S  

14.03.2022 6 00:20 
   -   S  S  -

22.02.2022 4 00:36 
 -       S  

2021 

11.10.2021 47 1:20 
  S   -     

ރ ޚް 
 ތާ

ުވުން 
ދަލ

ބައް
 

ގުތު 
 ވަ
ދަވި

 ހޭ

މާ
ންނު

ފަ
 

ތުރު
އު

  
ރާގެ

ދާއި
 

ބަރު 
މެން

  
ޔާޒު

ިމްތި
އ

 
ހުމ  
ފަ

 

ފޮ 
 ނަދޫ 

ރާގެ
ދާއި

 
ބަރު 

މެން
 

ޫސާ
މ

 
ިރާޖު

ސ
 

 
ވޭރު

ހެން
 

ނގު
ހުޅަ

  
ރާގެ 

ދާއި
 

ބަރު 
މެން

 
ަސަން

ޙ
 

ޠ ފް 
ލަ

 

 
ގެ 
ާއިރާ

 ދ
ލިދޫ

ވެ
ބްދު

ު އަ
ްމަދ

ޙަނ
 މު
ބަރު

މެން
هللا 

ފ ޤް 
ޝަ

 

ވޭރު
ހެން

 
ތުރު

އު
  

ރާގެ
ދާއި

 
ބަރު 

މެން
  

ހ މް
ބްރާ

އި
 

ޒު 
ޢިއް
މު

 

 
ހާދު 

ު ނި
ްމަދ

ޙައ
 މު
ބަރު

މެން
ާގެ 
ާއިރ

 ދ
ފޭދޫ

 

 
ރ ރް 

 ޒަ
ަސަން

 ޙ
ބަރު

މެން
ާގެ 
ާއިރ
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