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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  

 މާލެ، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

ގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި ކޯޓުތަކުން (އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނު)  2020/28ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގަވާއިދު ތަކުގެ މިންގަނޑުތަކުގެ އަދަދު ތަކާއި ބަދަލު ނަގައިދޭނެ އިޖުރާއަތު ޢަމަލުކުރާނެ 

 

 ފެށުން 

ފުގެ ޤާނޫނު) ގެ ަދށުން ަބދަލު ސާ އިންތިޤާލީ އިން( 2020/28މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  (ހ) .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 

ނަގައިދިނުމުގައި ކޯޓުތަކުން ަޢމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި ބަދަލު ނަގައިދޭނެ އަދަދުތަކުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި  44ޤާޫނުނގެ  މަްށ، އެމިންގަނޑުތަކުގެ ގަވާއިދެއް ަހދަންވާނެ ކަ

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. އިލައިމަީތން އެކުލަވަބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެޮގތުގެ 

(ިއންތިޤާީލ އިންސާފުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަުށން  2020/28މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ޤާޫނނު ަނންބަރު  (ށ)  

ރާއަުތތަކާއި ބަދަލު ނަގައިދޭނެ އަދަުދތަކުެގ ބަދަލު ނަގައިިދނުމުގައި ކޯުޓތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖު

 މިންގަނޑުތަކުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

ފުގެ ާޤނުނު) ގެ ދަށުން ޯކޓުތަކުްނ ބަދަުލ ސާއިންތިާޤލީ އިން( 2020/28ޤާނޫނު ަނންބަރު  .2 ގަާވިއދުގެ ާދިއރާ 

މި ގަވާިއދުގައި  ނަގައިދޭންވާނީ، މި ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަުތތަކާ އެއްގޮތަށް،

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދުތަކުގެ މިްނގަނޑާ އެއްގޮތަށެވެ.

ފުގެ ޤާނޫުނ) ގެ ދަށުން އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ ސާއިންތިޤާލީ އިން( 2020/28ޤާނޫނު ނަންބަރު  .3 ބަދަލު ަނގަިއދިނުން 

 ބަލާ ގައި އޮފީހަށް ހުށަހޭޅޭ މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ އެ އޮފީހުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމެއް

ގޮތެއްގައި ރޭވިގެން ހިންގައިފައިވާ ޢަަމލެއްގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ ިއްނސާނީ މައްސަލައެއްގައި، ނިޒާމީ

ޙައްޤެއް ނުވަތަ އަސާސީ މިނިވަންކަމެއް ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ، އެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވި ފަރާތަށް 

 ދަލާއި ެއހެނިހެން ބަަދލެވެ.ޢަދުލުވެރި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ކޯުޓން ނަގައިދެވޭނީ މާލީ ބަ
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 ފުރަތަމަ ބައި 

 ބަދަލަށް އެދުން 

ބަދަލު ަނގަިއދިުނމަށް 

 އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެުޅން 

އިންތިޤާލީ ( 2020/28ޤާނޫނު ަންނބަރު  ،ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ (ހ) .4

ސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ަވނަ މާއްދާގެ (ނ) ެގ ދަށުން އޮމްބަޑް 42ފުގެ ޤާނޫނު) ގެ ސާއިން

ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން، އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ބަދަލު ހޯދުމަށް 

ދަޢުވާކުރަންވާނީ ކޮްނ ފަރާތަަކށްކަން ކަނޑައެޅުމުން، ެއ ޮއފީހުން ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުމާ 

 އެއްގޮތަށެވެ.

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯުޓތަކުގެ  2010/22ބަރު ޤާޫނނު ނަން  ،ބަދަލު ނަގައިިދނުމަށް އެިދ ހުށަަހޅާނީ (ށ)  

ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަދަލު ނަގައިދިުނމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައިވާ 

 ކޯޓަކަށެވެ.

އިންތިާޤލީ ( 2020/28ާޤނޫނު ަނންބަރު  ،ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި ކޯަޓްށ ހުށަހަޅަންވާނީ (ނ)  

ނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ވަ  42ފުގެ ޤާނޫނު) ގެ ސާއިން

 ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަކާ އެކުަގއެވެ.

 2020/28ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ުހށަހެޅޭނީ (ރ)  

 އެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ހާލަތުގަ 42ފުގެ ޤާޫނނު) ގެ ސާއިންތިޤާލީ އިން(

  

   

 (ބ)         

 

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ އިސް ހިންގުންތެރިއެއްގެ ކިބައިން ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދި 

ވަަނ  42ފުގެ ޤާނޫނު) ގެ ސާއިންތިޤާލީ ިއން( 2020/28ާޤނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހެޅޭނީ

 މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ބަންޑާރަނައިބަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  42ފުގެ ޤާނޫނު) ެގ ސާިއންތިޤާލީ އިން( 2020/28ނު ނަންބަރު ޤާނޫ (ޅ)  

  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މަސް (ތިނެއް) 3ދަށުން، އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ގޮތެއް ނިންމާތާ 

 އެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދަޢުވާކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި  42ފުގެ ޤާޫނނު) ެގ ސާއިންތިޤާލީ އިން( 2020/28 ޤާނޫނު ނަްނބަރު (ކ)  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އޮްމބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ނިންމާ ނިންމުމުގެ މައްޗަށް 

 ކުރެވިދާނެއެވެ. ރިޢާޔަތްކޮށް، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާގެ ފަރާތުން ބަދަލު ހޯދުމަށް ދަޢުވާ

 ދެވަނަ ބައި 

 ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ސީދާ 

ސީދާ ެގއްލުުމގެ ަބދަލު 

 ނަަގއިެދވޭނެ ާދއިރާ 

ގޮތެއްގަިއ ރޭވިގެން  ބަދަލެްއ ނަގައިދެޭވނީ، ނިޒާމީސީދާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުެގ ގޮުތގައި މާލީ (ހ) .5

ހިންގައިފައިވާ ޢަމަލެއްގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މީހެއްގެ އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ 
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 ކަމެއް ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ، އެ ޢަމަލުގެ ޝިކާަރއަކަށްވި ފަރާތްތަކަށެވެ.އަސާސީ މިނިވަން

ސީދާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދެވޭނީ އަންނަނިވި ބާަވތްތަކުގެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  (ށ)  

 ށެވެ.އަނިޔާތަކަ

 މާލީގޮތުން ލިިބފައިވާ ސީދާ ގެއްލުން؛ )1(   

ވަަތ ދާއިމީކޮށް ގުނަވަނެއް މަަސއްކަތް ނުކުރުން ނުވަަތ ގުނަވަނެއް ނެތިދިޔުން ނު )2(   

 ؛އެހެންވެސް ދާއިމީ ޖިސްމާނީ ގެއްލުމެއް ވުން

 ދާއިމީކޮށް ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްުލންވުން ނުވަތަ މަރުވުން. )3(   

 ،ނީނަގަިއދެވޭ މާލީ ބަދަލު ނަގައިދެވޭ  ގައި) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ހާަލތ3ުމި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ނ)  

 ލިބުނު ސީދާ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުްނ ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތުގެ ާޤޫނނީ ބެލެނިވެރިޔާއަށެވެ.

 2020/28ބަރު ޤާނޫނު ނަން  ،މި ބާބުެގ ދަށުްނ ސީދާ ގެއްލުުމގެ ބަދަލުގެ ޮގތުން ނަގައިދެވޭނީ (ރ)  

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ބަދަލެވެ. 40ފުގެ ޤާޫނނު) ގެ ސާ(އިންތިޤާލީ އިން

ސީދާ ެގއްލުމަށް ބަދަލު 

ނަަގއިދިުނުމގައި 

 ބަލާނެ މިްނގަނޑުަތއް 

ނިޒާމީގޮތެއްގައި ރޭވިގެން ިހްނގައިފައިވާ ޢަމަލެއްގެ ސީދާ ަނތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ީމހެއްގެ ިއންސާނީ  .6

ޙައްޤެއް ނުވަތަ އަސާސީ މިނިވަންކަމެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުަމްށ ބަދަލު 

 މުގައި އަންނަނިވި ކަްނކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ.ނަގައިދިނު

 ހިފެހެއްޓުނު އިންސާނީ ޙައްޤަކީ ނުވަތަ އަސާސީ މިނިވަން ކަމަކީ ކޮބައިކަން. (ހ)  

ވިޔަފާރިއެއް، މުދަލެއް،  ،ލިބިފައިވާ ގެއްލުން / ގެއްލުމުގެ ބާވަތް (މިސާލަކަށް: ވަޒީފާއެއް (ށ)  

 ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނެއް).

 ންވި ތާރީޚުން ފެށިގެން މިައދާ ހަމައަށް ހިނގި މުއްދަތު.ގެއްލު (ނ)  

 ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް. (ރ)  

 އާންމު ހާލަތަށް އައުމަށް ހިނގި މުއްދަތު. (ބ)  

 މުޖުތަމަޢުގައި އެ މީހެއްގެ މަޤާމަށް އައި ބަދަލު (ނަމާއި އަބުރަށް ލިބުނު އުނިކަްނ). (ޅ)  

ން ލިބިަފިއވާ މާލީގޮތު

 ސީދާ ެގއްލުން 

 މާލީގޮތުން ލިިބފައިވާ ސީދާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި ަބލާނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަެށވެ. .7
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އިރު ލިބެމުްނދިޔަ އާމްދަނީއާއި ގެއްލުންނުެވ އެ ވަޒީާފ / ވިޔަފާރީގައި ދެމިހުރިނަމަ ގެއްލުންވި (ހ)  

 ލިބެމުންދާނެ އާމްަދނީ. 

 ދިރިއުޅެމުން އައި ގޯތިގެދޮރު ގެއްލުމުން ލިބުނު ގެއްުލން. (ށ)  

ކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ަބންދުކުރުމުގެ ސަބަބުން ިލބުުނ ހައްޔަރުޣައިރު ޤާނޫނީ ގޮތެއްގައި  (ނ)  

 ގެއްލުން.

 .ޖިސްމާނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަަގއިދެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ހާލަްތތަކުގައެވެ (ހ) .8 ޖިްސމާނީ ެގއްލުން 

 ؛ގުނަވަނެއް ނެތިދިޔުން )1(   

 ؛ދާއިމީކޮށް ގުނަވަނެއް މަސައްކަތް ނުކުރުން )2(   

 ދާއިމީ ޖިސްމާނީ އެހެން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވުން. )3(   

ފަިއވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވިއްޖެނަަމ، ވެމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރި (ށ)  

 ގެ ބަދަލު ނަަގއިދިނުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތަްއތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.ޖިސްމާނީ ގެއްލުމު

 ؛ވައިޓަލް ނުވަތަ ސެކަންޑްރީ ގުނަވަނަކަށްތޯ  ،ޖިސްމާނީ ގެއްލުން ލިބިފައިވަނީ )1(   

 ؛ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ސަބަުބން ހިްއސަކަށް އަސަރުކޮށްފައިވޭތޯ )2(   

) އަށmobilityް ބަބުްނ ހިނގާބިނގާެވ އުޅުމަްށ (ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ސަ  )3(   

އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ދެވަނަ ފަރާތަކަށް ބަރޯސާވާންެޖޭހ 

 މިންވަރު.

 ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ސަބަުބން ބޭްސފަރުވާކުރުމަށް ހިނގި ޚަރަދާއި، ހިނގާނެ ޚަރަދު. )4(   

މާީނ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ގުނަވަނެްއ އިމްޕްލާންޓް ކުރުމާއި ދާއިމީގޮތުން ލިބިފައިވާ ޖިސް )5(   

 ؛ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމަށް ދާނެކަަމށް ކަނޑައަޅާ ފައިސާގެ އަދަދު

ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ުގނަވަން އިމްޕްލާންޓްކުރި ކުރުްނ ސަރވިސް ކުރުމާއި  )6(   

 ؛ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ދާނެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފައިސާގެ އަދަދު

ދާއިމީގޮތުން ލިބިފައިވާ ޖިސްާމނީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ގުނަަވްނ އިމްޕްލާންޓް ކުރުމަށް  )7(   

 ؛ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބުމަށް ހިނގާނެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ޚަރަދުގެ ފައިސާގެ އަދަދު
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ަކްށ ދާއިމީގޮތުން ިލބިފައިވާ ޖިސްމާީނ އަނިޔާގެ ސަބަބުްނ އުމުރުދުވަހަށް ނުކުޅެދޭ މީހަ )8(   

ކުރެވޭނެ މަސައްކަތަކުން ވުމުން މުސްތަޤްބަލުގައި ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި 

 ؛އޭނާއަށް ލިޭބނެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް ކަނޑައަާޅ ފައިސާގެ އަދަދު ،ވެފައިވާތީމަޙްރޫމު

ދާއިމީގޮތުން ިލބިފައިވާ ޖިސްމާީނ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ލިބިފައިާވ ނަފްސާނީ ގެއްލުމުެގ  )9(   

 ؛ކަނޑައަޅާ ފައިސާގެ އަދަދުބަދަލަށް 

 ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ސަބަުބން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާ މިންވަރު. )10(   

ދާިއމީކޮށް 

ނަފްސާީނގޮތުން 

 ގެއްލުްނވުން 

ވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވިއްެޖނަމަ، އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ގެއްލުންނަފްސާނީގޮތުން ދާއިމީކޮށް  .9

 ކުރަންވާނެއެވެ. ނިވެރިޔާއަށް ބަދަުލނަގައިދިުނމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްބެލެ

) އަސަރުކޮށްފައިވާ އަށmobilityް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމަށް ( (ހ)  

 މިންވަރާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ދެވަނަ ފަރާތަކަށް ބަރޯސާވާންޖެޭހ މިންވަރު.

 ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ސަބަުބން ބޭްސފަރުވާކުރުމަށް ހިނގި ޚަރަދާއި، ހިނގާނެ ޚަރަދު. (ށ)  

 ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ސަބަުބން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާ މިންވަރު. (ނ)  

އްެޖނަމަ، ގެއްލުން ލިުބނު ފަރާތް މަރުވެަފއިވަނީ ލިބުުނ އަނިޔާގެ ސަބަުބންކަން ސާބިތުކޮށްދެވި (ހ) .10 މަުރވުން 

އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާއަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަރުގެ 

 ދިޔަ ނަގައިދެވޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަރުގެ ދިޔަ ނަގައިދިނުމުގެ އިތުރަށް ސީދާ ލިބިފައިވާ  (ށ)  

އެވެ. އެގޮތުން ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި އަންނަނިވި މާލީ އެހެނިހެން ބަދަލުނަގައިެދވިދާނެ

 ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންާވނެއެވެ.

ގެއްލުން ލިުބނު ފަރާްތ މަރުވުުމގެ ސަބަބުްނ އާއިލާއަށް ިލބިަފއިވާ ސީދާ ގެއްލުމުގެ  )1(   

 ؛ބަދަލު

ނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތް މަރުވުމުގެ ސަބަބުން އާއިލާއަށް ނަފްސާ )2(   

 ؛ސީދާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު

 ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތް މަރުވުމުެގ ސަބަބުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ުހރަސްއެޅުނު މިންވަރު. )3(   

ބަދަލުަނގަިއދޭނެ 

އަަދދުތަކުގެ 

ސަލައިގައި މުގައި މައްއަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަށް ސީދާ ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅު (ހ) .11

ވަނަ މާއްދާ (ސީދާ ގެއްލުމަށް  6މި ގަވާއިދުގެ ، ކަންކަުމގެ މައްޗަށާއި އިހިމެނިގެންވާ އެންމެހަ
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ވަނަ މާއްދާ (މާލީގޮތުން ލިބިފައިވާ  7 ،ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް) އާއި މިންަގނޑުަތއް 

ވަނަ މާއްދާ (ދާއިމީކޮށް  9 ،) އާއި ަވނަ މާއްދާ (ޖިސްމާނީ ގެއްލުން 8ސީދާ ގެއްލުން) އާއި، 

ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުންވުން ުނވަތަ މަރުވުން) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކޯަޓށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

 ؛ބަދަލު ނަގައިދިނުަމށް އެދިފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަމަށް ބަދަލު ނަަގއިދިނުން )1(   

ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދިފަިއވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަމަށް ބަދަލު  )2(   

 ؛ނަގައިދިނުން

 އެއް ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި އެއް ހަމައަކުން ބަދަލު ނަގައިދިުނން. )3(   

ކަންކަން ޙުކުމުގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުގައި ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ  (ށ)  

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންާވނެއެވެ.

ވަގުތީ ބަދަލު 

 ނަަގއިދިުނން 

ސީދާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގަިއދިނުމަށް އެދިފައިވަނިކޮްށ، ވަުގތީ ބަދަލެއް ނަގައިިދނުމަށް އެުދމުގައި  .12

 މަތީންނެވެ. ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 19ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ 

 ތިންވަނަ ބައި 

 ނުސީދާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 

ނުސީދާ ގެއްުލމުގެ 

 ބަދަލު 

ވަނަ މާއްދާގައި  40ފުގެ ޤާނޫުނ) ގެ ސާ(އިންތިޤާލީ އިން 2020/28ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .13

، ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާލީ ބަދަލު ަނގައިދެވިދާނެ ހާލަތެއްގައި މާލީ ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ އިތުރުން 

ނުވަތަ މާލީ ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، ނުވަތަ އެ މާއްދާގައި މާލީ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް 

ނޫން ހާލަތްތަކުގައި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް  ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި އެ

 އެހެނިހެން ބަަދލު ނަގައިދެވިދާެނއެވެ.

ލު ނަގައިިދނުމުގައި އިސްކަންދޭންވާނީ، އަނިޔާ ލިބިފައިާވ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަދށުން ބަދަ (ށ)  

 ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއަށް ެއންމެ އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް ނަގަިއދިނުމަށެވެ.

ސީދާ ެގއްލުުމގެ 

ބަދަާލއެކު، ނުީސދާ 

ުލމުގެ ބަދަލު ގެއް

ދިުނުމގެ ނަަގއި

 މިންަގނޑު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  40ފުގެ ޤާނޫނު) ެގ ސާން(އިންތިޤާލީ އި 2020/28ޤާނޫނު ނަންބަރު  .14

މާލީ ބަދަލު ނަގައިދެވިާދނެ ހާަލތެއްގައި މާލީ ބަދަލު ނަގައިިދުނމުގެ އިތުރުން، ނުވަތަ މާލީ ަބދަލު 

ނަގައިދިނުމުގެ ބަަދލުގައި، ުނވަތަ އެ މާއްދާގައި މާލީ ަބދަލު ނަގައިދިނުމަްށ ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

ފިޔަވައި ެއ ނޫްނ ާހލަތްތަކުގައި އަނިޔާ ިލބޭ ފަާރްތތަކަށް އެހެިނހެން ބަދަލު ިމ ާޤނޫނުގެ ހާލަތްތައް 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނަގަިއދެވޭނީ އަންނަނިވި ހާަލތްތަކުގަެއވެ. 41

 ނެތް ާހލަތެއް ކަމުގައި ވުން. ހަމައެކަނި މާލީ ބަދަލަކުން ފަރުާވ ލިބެން (ހ)  
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ށްދެވޭނީ ަވޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި، ނުަވތަ ވަޒީފާއިން ަބދަލުކުރުމުގައި ވަޒީފާއަށް އިއާދަކޮ (ށ)  

 ނުވާ ހާލަތުގައި.ވެސް ފުރިހަމަ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން

ނުސީދާ ގެއްުލމުގެ 

ބަދަލު ަނގަިއދިުނމުގެ 

 ދާިއރާ 

 ވަނީއެވެ. މިދިނުމުގެ ާދއިރާތައް ތިރީގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނުސީދާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައި .15

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން ނުވަތަ އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާގައި ކުރިން ހުރި މަޤާމަށް  (ހ)  

 ރުޖޫޢަކޮށްދިނުން.

 ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ނުވަތަ ތަމްރީނު ލިބިގަތުމުގެ ފުރުަޞތު ފަހިކޮށްދިނުން. (ށ)  

 ވާ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުން.ޞިއްޙީ ފަރު (ނ)  

 ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިޮކށްދިނުން. (ރ)  

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 

ފަހިކޮށްދިނުން ނުވަތަ 

އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާގައި 

ކުރިން ހުރި މަޤާމަށް 

 ރުޖޫޢަކޮށްދިނުން 

 ށް ރިާޢޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުުމގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަ .16

 އެ މީހެއްގެ ޞިއްޙަތަށް ބެލުން. (ހ)  

     އެ މީހެއްގެ އުމުރުން  ،އެ މީހެއްގެ އުމުރުގެ ހަގުކަމުގެ މައްޗަށާއި، ދޮށިކަމުގެ މައްޗަށާއި (ށ)  

 (ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް) އަހަރުވުމާ އޮތް ދުރުގާތް މިނަކަށް ބެުލން. 65

މާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، އެ މީހެއްގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މަޤާމަކަށް އެ މީހެއްގެ ތަޢުލީ (ނ)  

 ހަމަޖައްސައިދިނުން.

ހުރި މަޤާމަށް ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް  ވަޒީފާގައި ކުރިން (ރ)  

 ކުރަންވާނެއެވެ.

އެ މުވައްޒަފަކު  ،ލަްނވާނީވަޒީފާދިނުމަށް އަންގައި އަމުރެއް ނެރުމުގައި ފުރަތަމަ ބަ )1(   

ވަކިކުރިއިރު ހުރި ވަޒީފާގައި އަލުން ެބހެއްޓުމަށެވެ. ނުވަތަ ެއ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ނުވަަތ 

 ،އޭނާއާ އެކަށީގެންވާ އެ ނޫން ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށެވެ. މިފަދައިން ބެލުމުގައި

މާވީ މުވައްޒަފަކު ކުރި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ދި  ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ހާލަތުތަކަށާއި

އެކަމުގައި އޭނާ ބައިވެރިާވ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތް  ،ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުންކަަމށްވާނަމަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި               R-158/2021 : ނަްނބަރު  ގަވާއިދު                312  އަަދދު:              50ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

10 

ވެސް ޮކންމެވެސް މިންވަރެއްގެ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ޖެހުނީ، ޭއނާގެ )2(   

ާނ ފަހިކޮށްދިްނ ކަމެއްގެ ހިއްސާއެއް އޮތްކަމަށް ނުވަަތ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އޭ

ކުރާ  ސަބަބުންކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށް

    ކިބައިން ލިިބފައިވާ ގެއްލުމާ އެއްވަރުގެ އަދަދަކުން  އްގެޒަފެއެ މުވައްއަމުރާއެކު، 

ނޑައަޅާ އެ މުވައްޒަފަކު ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް، ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފަށް ދިނުމަށް ކަ

 ބަދަލަކުން އެ މިންވަރު އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.

ތަޢުލީމު 

ހާސިލުކުރުުމގެ ުނވަތަ 

ތަމްރީނު ލިިބގަުތމުގެ 

ފުރުޞަތު 

 ފަހިކޮށްދިނުން 

ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ނުވަަތ ތަމްރީނު ލިބިަގތުމުގެ ފުުރޞަތު ފަހިކޮށްިދނުމުގައި ޢަމަުލކުރާނީ  .17

        އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަީތންނެވެ.

ނުވަތަ  ،ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިކޮށްގެން މީހަކު ނުވަތަ ފަރުދަކު ރަސްމީ އެއްވެސް ސިފައެއްގައި (ހ)  

 ކޯހެއްގައި ބައިވެރިކޮށްގެން އެ މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރުދަކަށް ތަމްރީެނއް ދޭނަމަ، އެ ތަމްރީނު ދޭން 

އެ މީަހކާ ނުވަތަ ފަރުދަކާ ދެމެދު  ،އިދައުލަތާ ،ފެށުމުގެ ކުރިން، ތަމްރީނާ ުގޅޭގޮތުން

 އެއްބަސްވުމެއް އެއްބަސްވާންވާނެއެވެ.

ތަމްރީނާެބޭހ އެއްބަސްވުމުގައި ތިރީގައިވާ ނުވަތަ އެއްަބސްވުމުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ  (ށ)  

 .މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮްށފައި ހުްނނަންވާނެއެވެ

 ؛ޑްރެސްތަމްރީނުދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެ )1(   

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެހާއި،  ،ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ،ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރާ މީހާގެ ނަމާއި )2(   

 ؛ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު

 ؛މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ތަމްރީނާބެހޭ ަމޢުލޫމާތު )3(   

 ؛ތަމްރީނުގެ މުއްދަތު )4(   

 ތަމްރީނަްށ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު. ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ )5(   

ދެފަރާތަށް ވެސް ިލބިގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި  ،ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ )6(   

 .ދެފަރާތުން ވެސް އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް

 ޓަކައި، ދައުަލތުގެ ތަމްރީނުދެވޭ މުވައްޒަފެއްގެ އަުތން، އެ ތަމްރީނުގައި އޭނާ ބަިއވެރިވާކަމަށް (ނ)  

 ފަރާތުން ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ުނސީދާގޮތުން ނަމަވެސް އެއްވެސް އަގެއް އަތުލައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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      ތަމްރީނާބެހޭ އެއްބަސްވުމާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭނަމަ،  (ރ)  

ރސަންގެ އޮފީހަށް އެ ކަމުގެ ގެއްލުން ލިބޭ ފަރާތުން އެ ކަމެއްގެ ޝަކުވާ، އޮމްބަޑްސްޕަ

 ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. 

ުނވަތަ  ފަރުވާޞިްއޙީ 

ނަފްސާނީ ފަުރވާ 

 ފޯރުކޮށްދިުނން 

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް  (ހ) .18

 ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ.ޞިއްޙީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ފަރުވާ ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ފަރާތަަކށް 

އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ ފަާރތުން ޢަމަލުކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ފަރުވާތެރިކަން ބެހެއްޓުމުގެ  (ށ)  

މިންގަނޑުގެ ތެރޭގައި ފަރުވާތެރިވެފައިވާކަމަށް، މަދަީނ މިންގަނޑުން ޝަރީޢަތަށް 

 ވާން ނުޖެހޭނެއެވެ.ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ދައުލަތުގެ ފަާރތުން އިހުމާލަށް ޒިންމާ

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިހުާމލުވެަފއިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ޕްރިމާފެސީ ހެއްކެއް (ޡާހިރީ ދަލީލެްއ)  (ނ)  

ދައުލަތުެގ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް އޮތްކަމާއި، ޒިންމާއާ ޚިލާފުވިކަން  ،ނެތްކަމަށްވާނަމަ 

 ސާބިތުކޮށްދޭންޖެޭހނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށެވެ.

ގެ ފަރާތުން ވެފައިާވ އިހުމާލެއްގެ ސަބަބުން، ުނވަތަ އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް ދައުލަތު (ރ)  

އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން މީަހކަށް ޞިއްޙީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގެއްލުމެއް 

ލިބިފައިވާކަމަށް މަަދނީ މިންަގނޑުން ޝަރީޢަތަްށ ސާބިތުވެްއޖެނަމަ،  އެ ީމހަކަށް ފަރުާވ 

(އިޖުތިމާޢީ ިޞއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ ޤައުމީ  2011/15ޫނުނ ަނންބަުރ ފޯރުކޮށްދޭނީ ޤާ

 ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުްނނެވެ.

ވަގުތީ ބަދަލު ަނގައި 

 ދިނުން 

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ވަގުތީ ބަަދލެއް ހޯދުމަށްއެދި ޝަރީޢަަތްށ  (ހ) .19

 ށް ނަގައިދޭންޖެހޭ ކަމަށް ެފންނަ ވަގުތީ ބަދަލެވެ. ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިއީ ވަގުތުން ވަގުތަ

ވަގުތީ ބަދަލު ނަގައިިދނުމުގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ އެްނމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  (ށ)  

 ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުށަހެޅުމާމެދު ަމއްސަލަ ބަލާ ފަރާތުން ގޮތެއް ިނންމަން ވާނެއެވެ.

މައްސަލަ ، މަށް ނިންމަިއ، ވަގުތީގޮތުން ބަދަލުގެ މިންވަރެއް ނަގައިދީފައިވާނަމަބަދަލެއް ނަގަދިނު (ނ)  

 އިރު، އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.ނިންމާ

 ހަތަރުވަނަ ބައި 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

މަސްދުވަހުގެ ެތރޭގައި  (އަށާރަ) 18މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޯޓަްށ ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތަކާމެދު ގިނަވެގެްނ  .20 ޙުކުމް ކުރުން 

 ގޮތެއް ނިންމައި ޙުކުމް ކުރަންވާނެއެވެ.



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި               R-158/2021 : ނަްނބަރު  ގަވާއިދު                312  އަަދދު:              50ލިުއމް: ވޮ
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ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ  

އެހެން ަމއްސަލަތަކާ 

 އެްއގޮތަށް ޢަމަލުުކރުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އެހެންވެސް ބަދަުލ  .21

ސަލަތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ޯކޓުގެ ިޑސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަންގެ މަރުޙަލާއެއް ހޯދުމަށް އެދި ުހށަހަޅާ މައް

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާމެދު އެ މަރުޙަލާގައި ގޮތެއް ނިންމިދާނެއެވެ. ،ހިމެނޭނަމަ

ތަންފީޛު ކުުރމަށް ެއދި 

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން 

22. 

 

(އިންތިާޤލީ އިންސާފުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން  2020/28އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނަގައިދެވޭނީ ކޮން ބާވަތެއްގެ ކިހާ މިންވަރެއްގެ ބަދަލެއްކަން ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ ކަނޑައެޅުނު 

ބަދަލު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ކޯުޓން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި އެ ބަދަލު ހަމަނުޖެހިގެން އަނިޔާ ިލބުނު 

ކޯޓަްށ އެކަން އަންގަިއފިނަމަ، ކޯުޓން ިނންމައިފައިވާ ނިންމުން ަތންފީޛު ކުރަންާވނީ ެއ ކޯޓަށް ފަރާތުން 

 ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާ އެއް އުސޫލަކުންނެވެ. ހުށަހެޅޭ އެހެނިހެން ޙުކުމް ތަންީފޛު

ޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެ .23 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރުން 

 ފެށިގެންނެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނިވި ިޢބާރާްތތަކާއި  .24 މާނަކުރުން 

 ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 2020/28ށް ބުނެފައި އެވަީނ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު "އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް" ކަމަ (ހ)  

 (އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ޤާޫނނު) ގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށެވެ.

(އިންތިޤާލީ  2020/28"އޮމްބަޑްސްޕަރސަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ށ)(  

 އަށެވެ. ނުކޮށްފައިވާ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންއިންސާފުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޢައްޔަ

 "ދުވަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ. (ނ)  

__________________ 

 


