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  މުގުރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު
  

6ގެ ) ޢާއްމު ޤާނޫނުތަކެއް( 68/4މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު     )ހ(  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން މީހުން ހިފާ

ބޭނުންކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައިހައްޔަރުކުރުމުގައި މުގުރު 
މުގުރުގެ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތަކާއި އުޞޫލުތައް
އެކުލަވާލުމާއި، މުގުރު ގެންގުޅުމުގައި މުގުރު ގެންގުޅޭ

  .ފަރާތްތަކުން ޢަމަަލުކުރަންވީ ގޮތް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ
  

މުގުރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ"މިޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ     )ށ(    
  .އެވެ" ޤަވާޢިދު

  
ރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑްޓްމިޤަވާޢިދު ހިންގާނީ މިނިސް    )ނ(    

  .ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އިންނެވެ
  

މުގުރު 
ބޭނުންކުރެވިދާނެ 

  ޙާލަތްތައް

އި މިވާ ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވާހިނދު،ގަތިރީ      .2
  .މުގުރު ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ

ޙަވާލުވެފައިވާ މީހާއަށް ނުރައްކާތެރި ޖިސްމާނީމުގުރު     )ހ(    
އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވާފަދަ ޙާލަތެއް

  .ދިމާވުން
  

ނިޔާއެއްމީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ނުރައްކާތެރި ޖިސްމާނީ އަ    )ށ(    
  .ނުވަތަ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވާފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވުން
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މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ މުދަލަކަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް،    )ނ(    
ނުވަތަ ވުންމީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ ފަރާތުން މެދުވެރި

  .މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން
  

އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅޭ މީހަކު ނުވަތަ އަމިއްލަ    )ރ(    
ދޭން އުޅޭމީހެއްގެނަފްސަށް ބޮޑު ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް 

  .ލުތައް ހުއްޓުވައި، އޭނާ އެކަމުން ސަލާމަތްކުރުންޢަމަ
  

މުގުރު  
ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން 

  އިންޒާރު ދިނުން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތެއް 2މިޤަވާޢިދުގެ     )ހ(  
ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ގެމެދުވެރިވެގެން، މުގުރު

ނުކިޔަމަންތެރިވާމީހާ ދައްކާ ދެކޮޅުވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން
އޭނާގެ ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ނަފްސަށް ލިބޭ އަނިޔާއާއި،
އޭނާގެ ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ މިލްކަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭނީ، އެދެކޮޅުވެރިކަން

  .ހެކެވެދެއްކިމީ
  

މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، މުގުރުގެ ބޭނުންކުރެވޭ    )ށ(    
ވެރިވެގެން މުގުރު ބޭނުންކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ،ޙާލަތެއް މެދު
ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ)ހ(ވަނަ  މާއްދާގެ  7މިޤަވާޢިދުގެ 

ޕައުޗުން މުގުރު ނަގާއިރު، އިތުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިކަން
މުގުރުގެ ބޭނުންކުރާނެކަމަށް ބުނެ، މުގުރުދައްކާނަމަ 

ގެންގުޅޭ މީހާ، ނުކިޔަމަންތެރިވާ މީހާއަށް އިންޒާރު
  .ދޭންވާނެއެވެ

  
ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތުގެ މަތިން) ށ(މިމާއްދާގެ     )ނ(    

އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހުވެސް ކިޔަމަންތެރިނުވެއްޖެނަމަ،
ނުކިޔަމަންތެރިކންމުގުރުގެ ބޭނުންކުރަންވާނީ، އިތުރަށް 

ދައްކާނަމަ މުގުރުގެ ބޭނުންކުރާނެކަމަށްބުނެ،
ނުކިޔަމަންތެރިވާ މީހާއަށް ފަހު އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު
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  .އިތުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާނަމައެވެ
  

ޙާލަތެއް ފަދަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ 2މިޤަވާޢިދުގެ     )ރ(    
މުގުރު ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިވާ ވެގެންމެދުވެރި
ތަކަށް، ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާ މީހެއްގެ ޢަމަލުތަކުގެފަރާ

ގައި) ނ(އަދި ) ށ(ގެ މާއްދާ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި
ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ އިންޒާރެއްނުދީ މުގުރުގެ

މިގޮތުން މުގުރުގެ ބޭނުންކުރި. ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ
ގައި) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  5މަވެސް، މިޤަވާޢިދުގެ ނަ

  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ
  

މުގުރު ބޭނުންކުރާނެ 
  ގޮތް

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން 2މިޤަވާޢިދުގެ     )ހ(  .4
ފުރަތަމަ ޖަހަންވާނީމުގުރުން ޖަހަންޖެހިއްޖެނަަމަ 

ޖަދުވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުނަވަންތަކުގެމިޤަވާޢިދުގެ 
  .ފައިވާ ބައިބައިގައެވެހުދުކުލައިން ފާހަަގކޮށް

  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،) ހ(މިމާއްދާގެ     )ށ(    

މިޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުނަވަންތަކުގެ
ހުދުކުލައިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބައިބައިގައި ޖެހުމުންވެސް

ދެން ޖަހަންވާނީ ޖަދުވަލުގައިކިޔަމަންތެރި ނުވެއްޖެނަމަ، 
އިންލަދުކުލައާއި  އަޅިކުބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުނަވަންތަކުގެ ހު

  .ބައިބައިގައެވެފާހަގަކޮށްފައިވާ 
  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،) ށ(މިމާއްދާގެ     )ނ(    
މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުނަވަންތަކުގެ
ހުދުކުލައާއި އަޅިކުލައިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބައިބައިގައި

ކިޔަމަންތެރި ނުވެއްޖެނަމަ، ދެން ޖަހަންވާނީޖެހުމުންވެްސ 
ޖަދުވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުނަވަންތަކުގެ ހުދުކުލައާއި
  .އަޅިކުލައާއި ކަޅުކުލައިން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ބައިބައިގައެވެ
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ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން 2މިޤަވާޢިދުގެ     )ރ(    
ޖަހަންޖެހިއްޖެނަމަ، ޖަހަންވާނީމީހެއްގައި މުގުރުން 

އެމީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ގުނަވަނަަކަށް ދާއިމީ
  . ފަދަ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެބޭގެއްލުމެއް ނުލި

  
މުގުރު ބޭނުންކުރުމާއި 

ބޭނުންކުރުން 
  ހުއްޓާލުން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2މިޤަވާޢިދުގެ     )ހ(  .5
މެނުވީ، މުގުރު ޙާވާލުކުރެވިފައިވާ މީހަކުޙާލަތެއްގައި 

އެމީހަކާއި ޙާވާލުވެފައިވާ މުގުރު ނަގައި، މުގުރުން
ޢާންމުންނަށް ބިރުދައްކައި، ނުވަތަ މުގުރުގެ ބޭނުންކޮށް

  .ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ
  

ވަނަ މާއްދާގައި 2މުގުރު ބޭނުންކުރަންވާނީ މިޤަވާޢިދުގެ     )ށ(    
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވާހިނދު، އެޙާލަތުބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ 

މުގުރު ބޭނުންކުރަން ޖެހުނު. ދެމިއޮންނަހާ ހިނދަކުއެވެ
ޙާލަތު ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެނަމަ، މުގުރު ބޭނުންކުރުން

  .ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ
  

ވަަނަ މާއްދާގައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން 2މިޤަވާޢިދުގެ     )ނ(    
ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، އެކަން ރެކޯޑުކޮށް ގެމުގުރު

މިގޮތުން އެހާދިސާއާ ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް. ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
ސަބަބާއި ތައްޔާރުކޮށް، އެރިޕޯޓުގައި މުގުރުގެ ބޭނުންކުރި

ތާރީޚާއި ގަޑިއާއި މުގުރުގެ ބޭނުންކުރި މުއްދަތާއި
މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި މަޤާމު އެނގޭނެހެން ބޭނުންކުރި 

  .ރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެބަޔާންކު
  

މުގުރު ބޭނުންކުރާ 
މީހުންނަށް 

  ތަމްރީނުދިނުން

މުގުރު ޙަވާލުކުރެވޭ މީހާ ވާންވާނީ މުގުރު ބޭނުންކުރުމާބެހޭ      .6
ހަފްތާގެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 2ގޮތުން މަދުވެގެން 

އެފަދަ ތަމްރީނެއް ލިބިފައިނުވާ މީހަކު މުގުރުގެ. މީހަކަށެވެ
  .ބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެ
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ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މުގުރަށް    )ހ(  .7  މުގުރު ގެންގުޅުން

މަގުމަތީގައި. ރައްކައުތެރިވެ، ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
އުޅޭއުޅުމުގައި މުގުރު ހުންނަންވާނީ ޕައުޗުގައި

  .ހަރުކުރެވިފައެވެ
  

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މުގުރެއް ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތައެމީހަކާއި     )ށ(    
ވަގަށްނަގައިފިނަމަ، ލަސްނުކޮށް އެކަން މުގުރު ދުކުރި

މިގޮތުން އަންގާ. ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ
އެންގުމުގައި މުގުރު ގެއްލުނު ތަނާއި، ތާރީޚާއި، ވަގުތާއި

މަށް ލަފާކުރާމުގުރު ގެއްލެން ނުވަތަ ވަގަށްނަގަން ދިމާވިކަ
  .ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

  
ފައިވާ މުގުރެއްވެމުގުރު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން، ޙަވާލު    )ނ(    

އޭނާގެ އިހުމާލުން ގެއްލިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މިޤަވާޢިދާ
ޚިލާފަށް މުގުރު ބޭނުންކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން
މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެމައްސަލައެއް ބަލައި،

އެކަން އެކަމުގައި ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާނަމަ، ނުވަތަ
ނަމަ ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާ ނުވަތައިހުމާލުވެފައިވާ ކުރުމުގައި

.ޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެމީހާކާމެދު އިދާރީ ފި އިހުމާލުވެފައިވާ
އަދި އެކަމަކާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ

  .ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކަށް މިޤަވާޢިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ
  

ށްމިޤަވާޢިދުގައި އެޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާގޮތުން އެހެންގޮތަަކަ      .8  މާނަ
  -:ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަ ނުވާނަމަ

  
ކަމަށްބުނެފައިއެވަނީ އަމަން ބަލަހައްޓާ' މުގުރު'    )ހ(    

ފަރާތްތަކުން، ނުކިޔަމަންތެރިވާ މީހުން ކިޔަމަންތެރިކުރުމުގެ
  .ގޮތުން ބޭނުންކުރަން ގެންގުޅޭ މުގުރަށެވެ
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ކަމަށްބުނެފައިއެވަނީ' ނުރައްކާތެރި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ'    )ށ(    

މަރުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވުން ނުވަތަ ތިމާގެ ހަށިގަނޑުގެ
ބަޔަކަށް ނުވަތަ ގުނަވަނަކަށް އުނިކަމެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް

ނެ ބޮޑެތިދީފާނުވަތަ ޢައިބުކަމެއް ދާއިމީގޮތުގައި ލިބި
  .އަނިޔާއަށެވެ

  
މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް    )ނ(    

ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން މުގުރު
  .ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސުންނެވެބޭނުންކުރާނީ 

  
މިޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންނުކުރާހާ    )ރ(    

ނަމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަން،ހިނދަކު، ގިނަ 
އޭގެ އެކަހެރި ނަމުގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެކަހެރި ނަމުގެ
ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަން، އޭގެ ގިނަ ނަމުގެ

  .ގޮތުގައިވެސް މާނަކުރެވޭނެއެވެ
  

 
________________________________ 
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