
 

 ދިވެހިރާއްޖެ | މާލެ | އޯކިޑްމަގުު | ގެތީމު | ސުޕްރީމް ކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ 

Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives 

 :Tel   3009990 960 +ފޯން:|   :Fax 3008554 960 +ފެކްސް:  |URL: www.supremecourt.gov.mv ވެބްސައިޓް: 

 
 
 

 

 
 
 

 

 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ސަރކިއުލަރ 2އަށް  SC/2011/02ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާއަށް  11ޤަވާޢިދުގެ  ގައިވާ ޝަރުޢީ މައުޛޫނުކަމުގެ  SC/2011/02ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 

                                                           އިތުރުކޮށް އިޞްލާޙްކޮށްފީމެވެ.  އަކުރެއް  އަންނަނިވި ގޮތަށް 

ޤަވާޢިދުެގ މި  ށްވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މައުޛޫނުކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަ 2މާއްދާގެ )ހ( ގެ ވަނަ  3މި ޤަވާޢިދުގެ   )ރ( .11

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  3މި ޤަވާޢިދުގެ އެވެ.  ދޭންވާނެމާއްދާގެ )ހ( ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޖޫރަ ވަނަ  11

ަވނަ މާއްދާގެ  3 ޤަވާޢިދުގެމި  ވާ ފަާރތަކަށް ކާވެނިކޮށްިދނުމަށް ޙަވާުލކުރަންވާނީވަނަ ނަްނބަރުގައި 2ގެ 

 ވެ.އެ ނަްނބަރުގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވާ މައުޛޫނަކު ނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގަ ވަނަ  1)ހ( ގެ 
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ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ  2އަށް  SC/2011/02ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
 ގައިވާ އިސްލާޙާއެކު  SC/2013/01ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 

 

 މައުޛޫނުކަމުގެ ޤަވާޢިދު ޝަރުޢީ 

 

ހުއްދަދިނުމާއި އަދި  މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކާވެނި ޢަޤްދުކޮށްދިނުމާއި އެކަމުގެ

ޢަދުލު އިންސާފު  އެކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކޮށް 

ކޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް   ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން

  ޤަވާޢިދެކެވެ. ހަދާފައިވާ

 ތަޢާރަފާއި ނަން  .1 ހ()

     ށ()  އެވެ." ޝަރުޢީ މަުއޛޫނުކަމުގެ ޤަވާޢިދު " މިޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ

 ިލބިފައިވާ   މައުޛޫުނކަމުގެ ހުއްދަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކާވެންޏެއް ޢަޤްދުކޮށްދެވޭނީ ޝަރުޢީ 

ކަމާބެހޭ ކޯޓަކުްނ  ޢަޤްދުކޮށްދިނުމަށް މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުންފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކައިވެންޏެއް 

  ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ.

 ކޮށްދިުނން  ކާވެނި ޢަްޤދު .2

ތިރީގައި ބަޔާން  މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ކައިވެނި އަޤްދުކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ

 ކުރެވިފައިވާ ތިން ފަރާތަށެވެ.

އަްޤދުކޮްށދިނުުމގެ  ކައިވެނި .3 ހ()

 ހުއްަދެދވޭ ފަރާތްަތއް 

ނޑައަޅާ  މިީއ،: ދާއިމީ ޝަރުޢީ މައުޛޫނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަ

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮްފ   ޮގތެއްގައި ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް  ގޮތެއްގެ މަތިން، ދާއިމީ

 ފަރާތްތަކެވެ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  ޖުޑިޝަލް

1. 

  

 

މިއީ، ކޯޓުން  ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ކާވެނިކޮށްދޭ ޝަރުޢީ މައުޛޫނުން:

ނޑައަޅާ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް  ކޯޓުގައި  ކަ

  ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

2. 

  

 

 .3 ކާވެންޏެއްމިއީ ޚާއްޞަ : ލިބިގެން ކާވެނިކޮށްދޭ މީހުން ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް 
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 ކޮށްދިނުމަށް އެކާވެނިާވ ފަރާްތތަކުގެ އެދުމުގެމަތިން، ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް

 ލިބިގެން ކާވެނިޮކށްދިނުމަށް ަހމަޖެހިފައިވާ ކޯޓަށް ހުަށހެޅުމުން ހަމައެކަނި 

 އެކާވެނި ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ވަގުތީގޮތުން މައުޛޫނުކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއެކު

 އަޤްދުކޮށްދިނުމުގެ ހުއްަދދެވޭ މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ހުއްދައެއް ކައިވެނި 

 ދެވޭނީ، މިއުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ މީހަކަށެވެ.

ނަންބަރުގަިއ  ވަނަ 5މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ެފށުމާއެކު، މިޤަވާޢިދުގެ 

މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ  ރިހަމަވާ، ަމތީބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ ޝަރުޠުތައް ފު

ނޑިޔާރުންނާއި، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ) 2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފަ

އިޚްތިޞާްސ ލިބިފައިވާ ކޯުޓތަކުގެ  ޤާނޫނު(ގައި ބުނާ ޢާިއލީ މަްއސަލަތައް ބެލުމުގެ

ނޑިޔާރުންނާއި، އެކޯޓުތަކުގެ ކައިވެނީގެ )ހ( ގަިއ ރަޖިސްޓްރާރުން އެއީ މިމާއްދާގެ  ފަ

  ޛޫނުން ކަމުގައި ބެެލވޭނެއެވެ.އުޢީ މަޝަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައިވެނި ކޮށްދޭ

 ށ()

 

 

ކާވެނިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ  ޛޫނުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށްއުޝަރުޢީ މަ

ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު(ގައި ބުނާ ޢާއިީލ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2010/22ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ލިބިފައިވާ ކޯޓުތަަކށެވެ. މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޙްތިޞާޞް

ހުްއދަ  ކާވެނިކޮށްިދނުުމގެ . 4

 ދޭ ކޯޓު

ފުރިހަމަވާ، ތިރީގަިއ  ޛޫނުކަމުގެ ހުއްދަ ދެވޭީނ މިއުޞޫލުގައިވާ ޝަރުޠުަތއްއުމަ

އެކޯހެއް ފުރިހަމަކޮްށ، ާފސްވެފައިވުމާއެކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ެތރެއިން ކޯހެއް

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ  ފުރިހަމަކޮށްގެން ލިބުނު ސެޓްފިެކޓް،

  މީހުންނަށެވެ.

ަމއުޫޛނުކަުމގެ  ޝަރުޢީ .5

ހުއްދަ ދެވޭ ފަާރތްތަކުގެ 

 ތައުލީމީ ފެްނވަރު 

 ފެށިގެން މަތީގެ ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޝަރީޢަތާއި ޤާޫނނުގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ކޯހުން

 ކޯސްތައް.

 ހ()

 

 

 ށ() އިސްލާމިއްޔާގެ ޑިގްރީ ކޯސް. ދިރާސާތު

 

 

 ނ() ތާއި ޤާނޫނުގެ އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ ކޯސް.ޢަޝަރީ
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 ރ() ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯސް.

 

 

 ބ() އިން ޖަސްޓިސް ސްޓަޑީޒް ކޯސް. ޑިޕްލޮމާ

 

 

 ޅ() އިން ޖަސްޓިސް ސްޓަޑީޒް ކޯސް. ސެޓފިކެޓް

 

 

ނޑައެޅުމުގެ ސަނަދު ނުވަތަ މުހާމީ ކޯސްޤާޟީ   ކ() .ކޯސް ނުވަތަ ނިޔާ ކަ

 

 

 އ() .މައުޛޫނުކަމުގެ ސަނަދު ނުވަތަ ުހކުރު ކުރުމުގެ ސަނަދު
  

  

ަމއުޫޛނުންގެ  ޝަރުޢީ .6 ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝަރުޢީ މައުޛޫނުކަމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ަހމަވާ

 ހ()  ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން.ބުއްދި  ޢާންމު ޝަރުޠު 
  

 ށ()  ފިރިެހނަކު ކަމުގައިވުން. އަހަރު ވެފައިވާ ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މުސްލިމު 25ޢުމުރުން 
  

  

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަްނ  އެމީހަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަުތގައި ޙައްދެއް ކަ

 ނުވުން.ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަުކކަމުގައި 

   ނ()

ވިޔަފާރިކުރުމުގެ  ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ނުވަތަ ރިޝްވަތު ކުށެއް ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތީގެ

ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ  ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންުކރުމުގެ ކުށެއް ކުރިކަން

    މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.

   ރ()

ީމހެްއގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން  ހިންގިކަން ނުވަތަކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް 

  މީހަކުކަމުގައި ނުވުން. ފޭރިގަތްކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިުތވެފައިވާ

 ބ()

 

 

ބ( ގަިއ ) ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ެތރޭގައި، މި މާއްދާގެ )ނ(، )ރ( އަދި

ސާބިތުވެފައިާވ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ކުށްތަްއ ފިޔަވައި އެހެން ޖިނާއީ ކުށެއް

 މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.

 ޅ()

 

 

ަމއުޫޛނުކަން  ޝަރުޢީ .7 ހ()  ކޯޓުންނެވެ. ޝަރުޢީ މައުޛޫނުކަމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް

  ކަންތައްތައް ކުރާނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އެންމެހާ އިދާރީ ކުރުުމގެ ހުްއދަ ދޭ ފަރާތް 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮްފ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަ

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިންނެވެ. ޖުޑީޝަލް

  ށ()
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ޝަރުީޢ  ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް ހުއްދަ ދޭ ކޮންމެ ކޯޓެއްގައިވެސް ކާވެނިކޮށްދޭ

 މައުޛޫނުންގެ ދަފްތަރެއް އޮންަންނވާނެއެވެ.

ަމއުޫޛނުންގެ  ޝަރުޢީ .8 ހ()

 ދަފްތަރު 

ކޯޓުގައިނަަމ، އެކޯޓުގެ ކާވެނީގެ  މިމާއްދާގެ )ހ(ގައި ބުނާ ަދފްތަުރ ބަލަހައްާޓނީ ފެމިލީ 

ނެތް ކޯޓެއްނަމަ، އެކޯޓެއްގެ ދަފްތަުރ  ރަޖިސްޓްރާރއެވެ. ކާވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާރއެއް

އެމެޖިސްޓްރޭޓަކު، އެހެން މެޖިސްޓްރޭޓެއް ހުރިނަމަ  ބަލަހައްޓާނީ އެކޯޓެއްގައި ދާއިމީ

  މެޖިސްޓްރޭޓެކެވެ. ނޫންނަމަ ދާއިރާ

 ށ()

 

 

ޢަޤްދުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް  ޝަރުޢީ މައުޛޫނުންގެ ތެރެއިްނ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ކާވެނި

ކޮންޓްރެކްޓެއް ހަދަންވާނެއެވެ. އެނޫން މައުޛޫނުްނ  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މައުޛޫނުންނާއެކު ކޯޓުން

ނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ކާވެނިކޮށްދިނުމާއިބެހޭ  ބޭނުންވެއްޖެކޯޓުން   ޙާލަތެއްަގއި ކޯޓުން ކަ

 އިޤްރާރެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ަމއުޫޛނުންގެ  ޝަރުޢީ .9

 ކޮންޓްރެކްޓް

ކަންކަްނ  ޝަރުޢީ މައުޛޫނާއި ކޯޓާއި ދެމެދު ވެވޭ ކޮންޓްރެކްޓުގައި އަންނަނިވި

 ހިމެނެންޖެހޭނެއެވެ.

 ކޮންޓްރެކްޓުގައި .10

 ހިމެނެްނޖެހޭ ކަންކަން 

މާއްދާގެ )ށ( ެގ  ވަނަ  13)ަވޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނޫުނ(ގެ  2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓުގައި ހިމަަންނޖެހޭ ބައިތައް.

 ހ()

ބަންދު ދުވަހެއްގައި  ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް ޙަވާލުވާ މައުޛޫނު ކާވެނިކޮށްދޭ ދުވަހު ނުވަތަ  

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެ  ޖެހިގެން ކުރިއަށް އޮންނަ ރަސްމީ ދުވަހު  ،ކާވެނިކޮށްދޭނަމަ

ނޑައަޅާފައިވާ ސިޓީއެއްގައި  ކާވެންޏަށް ދަންނަވާ ޮފތުގަިއ ނުވަތަ އެކަމަށް ކަ

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

 ށ()

 

 

ނޑައަޅާ ގަޑިއަކަށް އެކާވެންޏެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެއްސި  ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް ކޯުޓން ކަ

އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާ  ތަނަކަށް ކާވެނިކޮށްދޭ ޝަރުޢީ ަމއުޛޫނު ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ.

ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖެއްސޭާހ  ހުރެ ކާވެނިކޮށްދިނުަމށް ޙާޟިރުވެވެން ނެްތ ނަމަ

 އަންގަންވާނެއެވެ. ވަގުތު އޮއްވާ އެކަން ކަމާ ބެހޭ ކޯޓަށް

 ނ()
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ހާޟިރުނުވިނަަމ  މައުޛޫނު ކާވެނީގެ މަޖިލީހަށްމަޤުބޫލު އުޛުރެއްނެތި، ޝަުރޢީ 

އަދި މިކަމުގެ  )ސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. 100/-އެމައުޛޫނަކު 

ޒިންާމަތއް އުފުލަންޖެހޭނީ އެ  ސަބަބުން ކާވެނި ހުއްޓާލަން ެޖިހގެން، އުފުލަންެޖހޭ މާލީ

ނީގެ މަޖިލީހަށް ކާވެ ޝަރުޢީ މައުޛޫނެކެވެ. އަދި މަޤުބޫލު އުޛުރެއްނެތި

ތިޔާރު ޚްެކންސަލްކުރުމުގެ އި ހާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ޝަރުީޢ މައުޛޫނުކަމުގެ ހުއްދަ

 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ރ()

 

 

ާހޟިރުވާންވާނީ ރަސްމީ  ކާވެނީގެ މަޖިލީހަށް ކާވެނިކޮށްިދނުމަށް ޝަރުޢީ މައުޛޫނުން 

ޓަީއ އަދި ބޫޓެވެ. ނުވަަތ  ހެދުމެއް ގައެވެ. ރަސްމީ ހެދުަމކީ ފަޓުލޫނާއި ގަީމހާއި

 ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ޤައުމީ ހެދުމެވެ. ރަސްމީ ހެދުމެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން

 ބ()

 

 

ހިފަހައްޓަންޖެޭހ  ޝަރުޢީ މައުޛޫނުކަމުގެ ހުއްދަ ދެވިގެން ކާވެނިކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން

ނޑު މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ނުގެއްލޭފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް  ސުލޫކީ މިންގަ

 ބަހައްޓަންާވނެއެވެ.

 ޅ()

 

 

     ކާވެންޏަކަށް ކާވެނި ޢަޤްދުކޮށްދޭ ޝަރުޢީ މައުޛޫނުގެ އުޖޫރައަކީ ކޮށްދޭ ކޮންމެ

 )ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( ރުފިޔާއެވެ. 250/-

ކޮްށދިނުުމގެ  ކާވެނި ައޤްދު .11 ހ()

 އުޫޖރަ 

ނަޑއެޅިފައިވާ އުޖޫރަ ދެވޭނީ މި  ވަަނ  3ޤަވާޢިދުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކަ

 ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ މައުޛޫނުކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

 ށ()

 

 

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން،  ކާވެނިކޮށްދިނުމުގެ އިޖުރާއީ ކަންތައްތައް ކުރާ ކޯޓުގެ އިދާރީ

ކޮންެމ ކޮންމެ މުވަޒަަފކަށް ކުރެވޭ  ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކާވެނީގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވާ

ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ އުޖޫރަދެވޭ ގޮތަށް  )ސަތޭކަ( ރުފިޔާ 100/-ކާވެނި ޢަޤްދަކަށް 

މުވައްޒަފަކަށެވެ. އަދި  02ގިނަވެގެން އިދާރީ  ޟިރުވެވޭނީޙާކާވެނީގެ މަޖިލީހަށް 

މުވައްަޒފުންގެ އިތުރު ގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމުގައި  އެހިނގާ ވަގުތަކީ އިދާރީ

 އެވެ.ނުބެލެވޭނެ

 ނ()
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ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މައުޛޫނުކަން ކުރާ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  3މި ޤަވާޢިދުގެ  

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޖޫރަ ވަނަ  11ޤަވާޢިދުގެ މި  ށްފަރާތްތަކަ

ާވ ވަނަ ނަންބަރުގައި 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  3މި ޤަވާޢިދުގެ އެވެ.  ދޭންވާނެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  3 މި ޤަވާޢިދުގެ ކާވެނިކޮށްދިނުަމށް ޙަވާލުކުރަންވާނީފަރާތަކަށް 

 ވެ.އެ ނަންބަރުގައި ބަޔާންުކރެވިފައިވާ މައުޛޫނަކު ނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގަ ވަނަ 1ގެ 

 

 )ރ(

ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  ބާޠިލް ކުރެވޭނީ ޝަރުޢީ މައުޛޫނުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ

 ކޯޓަށެވެ.
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 ބާޠިލްކުރުން 

މައުޛޫނުކަމުގެ  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެިއން ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ޝަރުޢީ

 ހުއްދަ ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

 ށ()

ނޑައެޅިފައިވާ  ކުށެއް  އެމީހެއްގެ މައްޗަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޙައްދު ކަ

 ސާބިތުވުން.

1. 

  

 

ތެރެއިން  ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްަތކުގެޠުޝަރުމައުޛޫނުކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަްށ 

 ކަމެއް އެމީހެއްގެ ކިބައިން އުނިވުން.

2. 

  

 

ަކނޑައެޅިފައިވާ  ކާވެނިކޮށްދިނުމަށް ،ޤަާވޢިދާއި ،ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި

 އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކާވެނިކޮށްިދނުން.

3. 

  

 

ދިާމވެއްޖެނަމަ، އެކަން  ހުއްދަ ބާޠިލްކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއްޝަރުޢީ މައުޛޫނު ކަމުގެ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށ  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ،ސުޕްރީމް ކޯޓަށާއި

  އަންގަންވާނެއެވެ.

    ނ()

ޢަޤްދުކޮށްދީފިނަަމ،  ޝަރުޢީ މައުޛޫނުކަމުގެ ހުއްަދ ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ީމހަކު ކާވެނި 

  އެޅުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ. ޤާޫނނުގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން ފިޔަވަޅުކަމާބެހޭ ކޯޓަށް 

 ރ()
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ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފާސްކުރެވި،  މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، މިޤަވާޢިދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.
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